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مبنا�سبة مرور 40 عاما على تاأ�سي�س العالقات بني البلدين
حممد بن زايد يتلقى ر�سالة خطية 

من الرئي�س الكوري اجلنوبي 
•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ر�شالة خطية من فخامة مون جاي 
�إن رئي�س جمهورية كوريا �جلنوبية �ل�شديقة مبنا�شبة �لحتفاء مبرور 
عاما على تاأ�شي�س �لعالقات �لدبلوما�شية بني �لبلدين �ل�شديقني.  40

وزي��ر �خلارجية  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  �لر�شالة  ت�شلم 
و�لتعاون �لدويل.                 )�لتفا�شيل �س3(
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اأكد اأن الهدف هو االنتقال بكوادرنا مل�ستوى احرتايف جديد على و�سائل التوا�سل االجتماعي
حممد بن را�سد يفتتح اأكادميية الإعالم اجلديد

 

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �فتتح �شاحب 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، �أكادميية �لإعالم 
�لتي  �ملنطقة  ن��وع��ه��ا يف  م��ن  �لأوىل  �لأك��ادمي��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �جل��دي��د، 
قطاع  قيادة  على  ق��ادرة  عربية  ك��و�در  ق��در�ت  وبناء  تاأهيل  ت�شتهدف 
و��شعة  جمموعة  عرب  وعاملياً،  �إقليمياً  �لنمو  �شريع  �لرقمي  �لإع��الم 
من �لرب�مج و�مل�شاقات �لعلمية يف جمال �لإعالم �لرقمي با�شتخد�م 
تقنيات �لتعليم عن بعد، وبال�شتعانة مبجموعة من �أملع �لعقول �لعاملية 
�ملخت�شة بهذ� �ملجال من �أكادمييني وخرب�ء وموؤثرين يحظون مبكانة 
و�شهرة دولية و��شعة، بالإ�شافة �إىل ممثلني لأهم 4 �شركات عاملية يف 
جمال �لإعالم �جلديد �شمن طاقمها �لتعليمي، وهذه �ل�شركات هي: 

في�شبوك وتويرت ولنكد �إن وغوغل.
�آل مكتوم  �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد  جاء ذلك بح�شور �شمو 
نائب حاكم دبي، و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة 
دبي للطر�ن �لرئي�س �لأعلى ملجموعة ط��ر�ن �لإم���ار�ت، وع��دد من 

�مل�شوؤولني.
ح�شاب  عرب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ون�شر 
�لإعالم  ب��اأك��ادمي��ي��ة  تعريفاً  يحتوي  فيديو  مقطع  ت��وي��رت  يف  �شموه 
بها  �شيحظى  �لتي  �ملبتكرة  �لتعليمية  و�ل��رب�م��ج  و�أه��د�ف��ه��ا  �جل��دي��د 
�لذين  �لعامليني  �خل��رب�ء  �أب��رز  تعريفية عن  ونبذ�ت  �إليها،  �ملنت�شبون 
�ملنت�شبني  �إىل  ومعارفهم  خ��رب�ت��ه��م  لنقل  �لأك��ادمي��ي��ة  ��شتقطبتهم 
وتقنيات  علوم  يف  نوعية  نقل  لإح��د�ث  خ�شي�شاً  �مل�شممة  لرب�جمها 
�إقليمياً وعاملياً. وقال �شموه: �أطلقنا �ليوم �أكادميية  �لإعالم �جلديد 
�أج��ي��ال ج��دي��دة من  �لإع����الم �جل��دي��د .. م��وؤ���ش�����ش��ة ج��دي��دة لتجهيز 

�ملتخ�ش�شني يف �لإعالم �جلديد .                 )�لتفا�شيل �س2(
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�لر�شالة �ملوجهة �ىل مو�شي

حممد بن ر��شد خالل �فتتاحه �أكادميية �لإعالم �جلديد    )و�م(

خالفات عميقة توؤجل اللقاء الرو�سي الرتكي

النواب الليبي: تركيا ت�سعى لتحويل ليبيا ل�ساحة حرب اإقليمية
اأكدت اأن �سحب الثقة من الغنو�سي ممكن

تون�س: عبري مو�سي تتلقى تهديدات جديدة بالغتيال!

عملية  يجري  املغربي  العاهل 
القلب  يف  ناجحة  جراحية 

•• الرباط-وام:

�مللك  �مل���غ���رب���ي  �ل���ع���اه���ل  �أج������رى 
جر�حية  عملية  �ل�شاد�س  حممد 

يف �لقلب تكللت بالنجاح.
�ل��ط��ب��ي يف بيان  �ل��ف��ري��ق  و�أف������اد 
�لعربي  �مل���غ���رب  وك���ال���ة  �أوردت�������ه 
�لعملية  ب�������اأن  �م���������س  ل����الأن����ب����اء 
�لأح�����د يف  �لأول  �أم�������س  �أج���ري���ت 
بالرباط  �مللكي  �لق�شر  م�شحة 
م��ن �أج����ل �إز�ل�����ة ����ش��ط��ر�ب على 
للقلب  �لأدي��ن��ي  �لإي��ق��اع  م�شتوى 
هذ�  ظ��ه��ور  ع����ودة  ت�شجيل  ب��ع��د 

�ل�شطر�ب من جديد.
�لعملية  ه���ذه  �أن  �ل��ب��ي��ان  و�أك�����د 

تكللت بالنجاح �لكامل.

عملية يّل ذراع:
عندما تدعو وا�سنطن اإىل 

اإعادة تقييم عالقتها بال�سني
•• الفجر - خرية ال�شيباين

�أزم��ة كوفيد، يف وق��ت كانت  �لوثيقة خ��الل  ن�شر  مت 
تزد�د  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �ل�شني  بني  �لعالقات  فيه 
�لبيت  دع��ا  �شفحة،   16 م��ن  تقرير  ففي  ت��ده��ور�. 
�لتي  للطريقة  �أ�شا�شية  تقييم  "�إعادة  �إىل  �لأبي�س 
�لقادة  وترد" ع��ل��ى  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات  ب��ه��ا  ت��ف��ه��م 

�ل�شينيني.
�ملتحدة  �لنهج �ل�شرت�تيجي للوليات  وحتت عنو�ن 
�لن�س  ه��ذ�  ف���اإن  �ل�شعبية،  �ل�شني  جمهورية  جت��اه 
مبثابة  يكون  وق��د  تاريخا  �شي�شنع  و�ملبا�شر،  �ملعّلل 

•• الفجر –تون�س

�لد�شتوري  �حلزب  رئي�س  �أعلنت 
�حل������ر ع���ب���ر م���و����ش���ي يف ن�����دوة 
���ش��ح��ف��ي��ة �أم�������س �لث���ن���ني مبقر 
تلقيها  �ل�����ش��ع��ب  ن�����و�ب  جم��ل�����س 
بالغتيال  ج��دي��دي��ن  ت��ه��دي��دي��ن 
ن��ه��اي��ة �لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي وقامت 

بتوثيقهما.
وثقت  �أن�����ه�����ا  م���و����ش���ي  و�أك�����������دت 
�ل������ت������ه������دي������دي������ن �لأخ���������ري���������ن 
لفرقة  قليل  ب��ع��د  و�شتقدمهما 
مثولها  خالل  �لإره��اب  مكافحة 
�أمام �لفرقة لال�شتماع لها حول 
ت�شريحاتها �ملتعلقة بزيارة نو�ب 

�لنه�شة لإرهابيني يف �ل�شجون.
تلقيها  �لنائب  �أعلنت  �أن  و�شبق 
خمّطط  ب��وج��ود  تفيد  �ر���ش��ال��ي��ة 

لغ���ت���ي���ال���ه���ا، وف������ق م�����ا ج������اء يف 
�لوطنية  ل���ل���ق���ن���اة  ت�����ش��ري��ح��ه��ا 

�لأوىل.
تكليف  مّت  �إّن�����ه  م��و���ش��ي  وق���ال���ت 

ليبيا  يف  تدريبات  تلقو�  دو�ع�����س 
�أ�شبوعني،  م��ن��ذ  ت��ون�����س  ودخ��ل��و� 
لتنفيذ خمّطط �لغتيال، ح�شب 

قولها.     )�لتفا�شيل �س12(

•• عوا�شم-وكاالت

لتحويل  ي�شعى  تركيا  تدخل  �إن  �لليبي  �لنو�ب  قال جمل�س 
لوقف  �ل��دويل  �ملجتمع  د�عياً  �إقليمية،  ح��رب  ل�شاحة  ليبيا 

�لتدخل �لرتكي يف �لبالد.
و�أ�شاف �أن �لو�شع ينذر بكارثة �شتطال �أوروبا، مثمنا �ملوقف 

�لفرن�شي من �لتدخل �لرتكي بليبيا.
�لرتكية  �لتدخالت  جت��اه  �لأح��د  موقفها  باري�س  و�شّعدت 
�أّن فرن�شا  �ملقبولة" وموؤكدًة  ب�"غر  �إياها  يف ليبيا، و��شفة 
�لرئا�شة  ما �شدر عن ق�شر  بذلك، وفق  �ل�شماح  ل ميكنها 

�لإليزيه.
لالأطماع  �نتقاد�تها  �أ�شهر  منذ  تكثف  �لتي  فرن�شا،  وقالت 
عدو�نية  �أك���ر  �شيا�شة  لح��ظ��ت  �إن��ه��ا  �ل��رتك��ي��ة،  �لإقليمية 
ليبيا  قبالة  �شفن  �شبع  ن�شر  م��ع  تركيا  قبل  م��ن  وت�شلباً 

و�نتهاك �حلظر �ملفرو�س على �لت�شليح.

�إىل �إ�شطنبول، لكن حماولته مل ت�شل �إىل نتيجة، م�شرًة 
�إىل �أن �خلالفات حول �مللف �لليبي بني �جلانبني بدت �أعمق 

من �لتو�شل �إىل �شيغة لعقد مثل هذه �ملباحثات.
دمر  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  ن�شرته  تقرير  �ع��ت��رب  ذل���ك،  غ�شون  يف 
�لرتكي  �لهتمام  �أن  �حلكومة  من  �لقريبة  �لرتكية  �أور�ن 
بليبيا يعود �إىل �أطماع �أنقرة يف �لنفط �لليبي ل�شد�د خ�شائر 

�شركاتها.
�إىل ذلك، �شّعدت باري�س موقفها جتاه �لتدخالت �لرتكية 
عرب  مقبولة  غ��ر  بطريقة  تت�شرف  �إن��ه��ا  قائلة  ليبيا،  يف 
لفرن�شا  ميكن  ول  )ناتو(،  �لأطل�شي  �شمال  حلف  ��شتغالل 

�ل�شماح بذلك.
�خلارجية  وزي���ر  �إع���الن  م��ع  �لفرن�شي  �لت�شريح  وت��ز�م��ن 
�لليبيني  جلميع  �لوقت  ح��ان  �أن��ه  بومبيو  مايك  �لأمريكي 
دولة  �أي  �أو  رو�شيا  تتمكن  ل  ك��ي  للعمل  �لأط���ر�ف  وجميع 

�أخرى من �لتدخل.

هذ� وك�شفت م�شادر �شحافية �أم�س �لثنني �أن �شبب تاأجيل 
زيارة وزير� �خلارجية و�لدفاع �لرو�شيان، �شرغي لفروف 
و�شرغي �شويغو، �إىل �إ�شطنبول �أم�س لإجر�ء مباحثات حول 

ليبيا هو وجود خالفات عميقة بني �جلانبني.
ومل تذكر وز�رتا �خلارجية �لرتكية و�لرو�شية يف بيانيهما 
�شبب �إلغاء �لزيارة، ولكن م�شادر دبلوما�شية �أكدت ل�شحيفة 
�ل�شرق �لأو�شط �للندنية، �أن �ت�شالت مكثفة، �شملت �شفارتي 
�لبلدين يف مو�شكو و�أنقرة، جرت خالل �ل�شاعات �ملبكرة من 
ول  موعدها،  يف  �ملباحثات  لعقد  حم��اول��ة  يف  �أم�����س،  �شباح 
ثالثي  �جتماع  لعقد  �أي�����ش��اً  تخطط  كانت  تركيا  �أن  �شيما 
حول �شوريا، بح�شور وزير �خلارجية �لإير�ين حممد جو�د 
�لوفد  زي��ارة  مع  بالتز�من  زيارته  عن  �أعلن  �ل��ذي  ظريف، 

�لرو�شي.
و�أ�شافت �مل�شادر �أن وزير �خلارجية �لرتكي مولود ت�شاوو�س 
�أوغلو حاول حتى �للحظات �لأخرة �إقناع لفروف باحل�شور 
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�ص 19

الإمارات الأوىل عربياً،،ومن الأف�ضل 

عاملياً يف التعامل مع كورونا

اأخبار الإمارات

ترهونة الليبية حتت 

الحتالل الرتكي..النازي

عربي ودويل

هذا ما قاله زيدان بعد 

التخل�ص من عقبة اإيبار

الفجر الريا�ضي

م�سر: قد نلجاأ ملجل�س الأمن 
الدويل ب�ساأن �سد النه�سة

•• القاهرة-وكاالت

�أعلن وزير �خلارجية �مل�شري �شامح �شكري، �أم�س �لثنني، �أن بالده قد تلجاأ �إىل جمل�س 
�أح��ادي يوؤثر  �إج��ر�ء  �إثيوبيا  �لأمن �لدويل �لتابع لالأمم �ملتحدة، للحيلولة دون �تخاذ 
�شلبا على حقوق م�شر �ملائية. وحذر وزير �خلارجية �مل�شري من �أن م�شر �شت�شطر �إىل 

بحث خيار�ت �شيا�شية �أخرى، يف حال تعنت �إثيوبيا يف �أزمة �شد �لنه�شة.
�لر�هنة،  �لتحديات  مع  �لتعامل  �مل�شرية:  �لدبلوما�شية  بعنو�ن  ندوة  خالل  ذلك  جاء 
�لتي نظمها جمل�س �لأعمال �مل�شري للتعاون �لدويل. وقال �ملتحدث �لر�شمي با�شم وز�رة 
�خلارجية �مل�شرية، �مل�شت�شار �أحمد حافظ، �أن �لوزير �أكد �لتز�م م�شر بنهج �لتفاو�س 
من�شف  �تفاق  �إىل  �لتو�شل  جتاه  �شادقة  بنو�يا  وحتليها  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  م��د�ر  على 
�أن �ملوقف  �إل  �ل��دول �لثالث. و�أ���ش��اف:  وع��ادل لهذه �لأزم��ة، على نحو يحقق م�شالح 
�لتفاو�شي �لأخر ل يب�شر بحدوث نتائج �إيجابية مع ��شتمر�رية نهج �لتعنت �لإثيوبي 
على نحو �شت�شطر م�شر معه لبحث خيار�ت �أخرى، كاللجوء �إىل جمل�س �لأمن �لدويل، 

لكي ينه�س مب�شوؤولياته يف تد�رك �لتاأثر على �ل�شلم و�لأمن �لدوليني.

جمل�س حقوق الإن�سان يناق�س عنف ال�سرطة باأمريكا
•• نيويورك-وكاالت

و�ف���ق جمل�س ح��ق��وق �لإن�����ش��ان �ل��ت��اب��ع ل���الأمم �ملتحدة 
ع��ل��ى ط��ل��ب �ل������دول �لأف���ري���ق���ي���ة ع��ق��د ج��ل�����ش��ة طارئة 
�ل�شرطة  مت��ار���ش��ه  �ل���ذي  و�ل��ع��ن��ف  �لعن�شرية  ملناق�شة 
بعد �ل�شطر�بات �لتي �شهدتها �لوليات �ملتحدة ودول 

�أخرى �إثر مقتل جورج فلويد.
�لثالثة و�لأربعني ملجل�س حقوق  ��شتئناف �لدورة  ومع 
مار�س  تعليقها يف  بعد  �ملتحدة،  لالأمم  �لتابع  �لإن�شان 
ب�����ش��ب��ب ف���رو����س ك���ورون���ا �مل�����ش��ت��ج��د، �ق���رتح���ت رئي�شة 
�إل��ي��ز�ب��ي��ث ت��ي�����ش��ي-ف��ي�����ش��ب��رغ��ر ع��ق��د جل�شة  �مل��ج��ل�����س 
�لنقا�س غد�ً �لأربعاء. ويف هذ� �ل�شدد قالت: ل �أرى �أي 

�عرت��شات. لذ� مت �ّتخاذ �لقر�ر.
وهذه �ملّرة �خلام�شة يف تاريخ �ملجل�س �لتي يتم �لتفاق 
فيها على عقد جل�شة نقا�س عاجلة، وهي جل�شة خا�شة 

يتم �لتفاق عليها خالل جل�شة عادية للمجل�س.
ويذكر �أن مندوب بوركينا فا�شو لدى �لأمم �ملتحدة يف 

جنيف ديودوين ديزيريه �شوغوري بعث �جلمعة ر�شالة 
لعقد  تدعو  �إفريقيا  دول  با�شم  تي�شي-في�شبرغر  �إىل 
�لإن�شان  حقوق  �نتهاكات  ب�شاأن  عاجلة  نقا�س  جل�شة 
بحق  �ل�شرطة  ووح�شية  عن�شرية  �أ�ش�س  على  �ملبنية 
�ملتحدرين من �أ�شول �إفريقية و�لعنف �شد �ملتظاهرين 

�ل�شلميني �لد�عني لوقف هذه �ملمار�شات.
وجاءت �لدعوة بعدما نا�شدت عائلة فلويد، �إىل جانب 
و�أك���ر من  �ل�شرطة  م��ن �شحايا عنف  غ��ره  ع��ائ��الت 
ب�شكل  للتعاطي  �ملجل�س  حكومية  غر  منظمة   600
و�حل�شانة  �ملمنهجة  �لعن�شرية  م�����ش��األ��ة  م��ع  ع��اج��ل 
�لتي حتظى بها �ل�شرطة، على حد قولها، يف �لوليات 
�إىل ق�شية جورج  �جل��م��ع��ة  ر���ش��ال��ة  و�أ����ش���ارت  �مل��ت��ح��دة. 
فلويد، �لأمركي من �أ�شول �إفريقية �لبالغ 46 و�لذي 
مينيابولي�س  يف  �ل�شرطة  قبل  من  توقيفه  �أثناء  ت��ويف 
يف �لوليات �ملتحدة بتاريخ 25 مايو بعدما جثا �شرطي 
�أبي�س �لب�شرة بركبته على عنقه لنحو ت�شع دقائق. ومت 

توجيه تهمة �لقتل لل�شرطي.

خبري اأمريكي يحذر: املوجة 
الثانية من كورونا بداأت

•• وا�شنطن-وكاالت

كورونا  فرو�س  من  �لثانية  �ملوجة  �أن  �لثنني،  �أم�س  �أمركي،  خبر  �أك��د 
يف  مطالبا  خماطرها،  من  �ملو�طنني  حم��ذر�  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  يف  ب��د�أت 

�لوقت نف�شه �لقطاع �ل�شحي بال�شتعد�د جيد� لها.
وقال ويليام �شافرن، �لأ�شتاذ يف كلية �لطب بجامعة فاندربيلت يف �لوليات 
�ملتحدة، �إن موجة ثانية من �لفرو�شات �لتاجية بد�أت يف �لوليات �ملتحدة، 

ويحتاج �لنا�س �إىل �لبقاء حذرين.
ونقلت �شبكة )�شي �إن بي �شي( �لإخبارية �لأمركية قوله: �لبالد �أ�شبحت 
كلها تقريبا مفتوحة، لكن �لكثر من �لنا�س ل يحافظون على �لإجر�ء�ت 
�ل�شحية، ل �شيما �لإبقاء على م�شافة كافية بينهم وبني �لآخرين، ف�شال 
عن عدم �رتد�ء �لأقنعة. و�أ�شار �شافرن �إىل �أن �لبالد على �لأرجح لن تدخل 
يف حالة �إغالق ثانية، لأنها بب�شاطة مل تتخل�س من تاأثر حالة �لإغالق 

�لأوىل، على حد تعبره.
ول تز�ل �لوليات �ملتحدة تت�شدر دول �لعامل يف عدد �لإ�شابات بفرو�س 
�أل��ف وف��اة وفقا   118 �أل��ف حالة، ونحو  باأكر من مليوين و160  كورنا 

لبيانات جامعة جونز هوبكنز.
�لفرتة  خ��الل  �أو���ش��ع  ن��ط��اق  ك��ورون��ا على  ف��رو���س  �نت�شار  �شافرن  وت��وق��ع 
�ملقبلة، ل �شيما يف ظل عودة �لتجمعات �جلماهرية، ومن بينها �ل�شالة 

يف �لكنائ�س، حمذر� من �أن �لكثر من �لنا�س ل يتوخون �حلذر. 

حتّطم مقاتلة اإف- 15 اأمريكية يف بحر ال�سمال  
•• لندن-اأ ف ب

�أن مقاتلة كانت تقوم مبهمة تدريبية من  �أعلن �شالح �جلو �لأمركي 
�نكلرت� حتّطمت  �شرق  �لربيطاين يف  �مللكي  �جلو  ل�شالح  تابعة  قاعدة 
يف بحر �ل�شمال . وقالت �لكابنت يف �شالح �جلو �لأمركي مر�ند� تي 
�شيمونز �إن �لطائرة �لتابعة للقوة من طر�ز �إف15-�شي �إيغل حتّطمت 
ول  )�لطائرة(  حتطم  �شبب  بعد  يعرف  مل  و�أ�شافت  �ل�شمال.  بحر  يف 
و�شع �لطيار. ومت ��شتدعاء فريق �لبحث و�لإنقاذ �لربيطاين لتقدمي 
يف  ميلدنهول  قرب  ليكنهيث  ر�ف  قاعدة  من  �لطائرة  و�أقلعت  �لدعم. 
�شوفولك �لتي ت�شت�شيف �جلناح �ملقاتل �ل�48 يف �شالح �جلو �لأمركي. 
و�أفادت �شبكة )بي بي �شي( �أنه يعتقد �أن �لطائرة �شقطت على بعد 74 

ميال بحريا )137 كلم( قبالة �شاحل �شرق يورك�شر.

خريطة طريق لالإد�ر�ت �لأمريكية يف هذ� �ملناخ من 
»�حلرب �لباردة �جلديدة« بني �لقوتني �لأولني على 

هذ� �لكوكب.                 )�لتفا�شيل �س11(

اإ�سقاط م�سرية حوثية مفخخة اأطلقت 
باجتاه خمي�س م�سيط ال�سعودية

•• الريا�س-وكاالت

يف  �ل�شرعية  دع��م  حتالف  �لتحالف  ق��و�ت  با�شم  �لر�شمي  �ملتحدث  �شرح 
�ليمن �لعقيد �لركن تركي �ملالكي �أن قو�ت �لتحالف متكنت �أم�س �لإثنني 
�مليلي�شيا  �طلقتها  )مفخخة(  طيار  بدون  طائرة  و��شقاط  �عرت��س  من 
�إي��ر�ن باجتاه مدينه )خمي�س م�شيط(  �لإرهابية �ملدعومة من  �حلوثيه 

ل�شتهد�ف �ملدنيني و�لأعيان �ملدنية بطريقة متعمدة .
للعمليات  �متد�د  هي  �لإرهابية  �لعملية  هذه  �أن  �ملالكي  �لعقيد  و�أو�شح 
�لإرهابية من قبل �مللي�شيا �حلوثية �لإرهابية ل�شتهد�ف �ملدنيني �لأبرياء 
و�لأعيان �ملدنية ،و�لتي كان �آخرها حماولة ��شتهد�ف �ملدنيني و�لأعيان 
�ملدنية مبدينة )جنر�ن( باطالق �شاروخ بال�شتي يف )١٣ يونيو ٢٠٢٠م( .

و�أ�شاف �ملاكي �ن ��شتمر�ر �مللي�شيا �حلوثية يف �أعمالها �لإرهابية و�لعد�ئية 
با�شتخد�م �لطائر�ت بدون طيار و�لتي حتمل �ملو�د �ملتفجرة ل�شتهد�ف 
�لإن�شاين وقو�عده  �لدويل  �نتهاك �شارخ للقانون  �لأبرياء يعد  �ملدنيني 

�لعرفيه.

�شي يدفع �لمريكان للمر�جعة

مظاهرة حا�شدة يف نيويورك �شد عن�شرية �ل�شرطة �لأمريكية بحق �أ�شحاب �لب�شرة �ل�شمر�ء   )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

اأكد اأن الهدف هو االنتقال بكوادرنا مل�ستوى احرتايف جديد على و�سائل التوا�سل االجتماعي

حممـد بــن را�ســد يفتتـح اأكـادميية الإعــالم الـجديــد
االإعالم اجلديد يوفر اليوم فر�سًا وظيفية وم�سارات مهنية .. ويعد داعمًا اأ�سا�سيًا مل�سرية التنمية

متتاز  تدري�شية  هيئة  م��ع  �جل��دي��د 
ب��ح��رف��ي��ت��ه��ا �ل���ع���ال���ي���ة و�ل���ت���ز�م���ه���ا 
ويعد  و�مل��ع��رف��ة،  بالتعليم  �ل��و����ش��ح 
�ملجال  �لعقول يف  �أملع  �أع�شاوؤها من 
كما  �ل��ع��امل.  م�شتوى  على  �لرقمي 
�أهم  �ل��ت��دري�����س  هيئة  ك��ف��اءة  تعترب 
�آخ��ر يف حتديد مدى  من �أي �عتبار 
قدرة �أكادميية �لإعالم �جلديد على 

حتقيق �أهد�فها كموؤ�ش�شة تعليمية.
 

احتياجات   4 تلبي  االأكادميية 
رئي�سة

وي��ل��ب��ي �إن�������ش���اء �أك���ادمي���ي���ة �لإع�����الم 
�جل���دي���د 4 �ح��ت��ي��اج��ات رئ��ي�����ش��ة يف 
تنمية  و�ملنطقة هي  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�ملو�هب، وبناء �لقدر�ت، و�ل�شتعد�د 

للم�شتقبل و�لتعلم �ملفتوح.

تنمية املواهب
فاإن  �مل��و�ه��ب،  تنمية  �إىل  وبالن�شبة 
�أحد �لتحديات �لرئي�شية �لتي تو�جه 
�شناعة �ملحتوى �لرقمي حالياً يتمثل 
�لقادرة  �مل��وؤه��ل��ة  �ل���ك���و�در  ن��ق�����س  يف 
يف  �ملت�شارعة  �ملتغر�ت  مو�كبة  على 
مالءمة  و�شمان  عاملياً،  �ملجال  ه��ذ� 
يحول  مبا  �لأعمال  لبيئات  �ملهار�ت 
قطاع  �إىل  �لرقمي  �ملحتوى  �شناعة 
و�عد �شمن قطاعات �قت�شاد �ملعرفة 
و�لتي  �ملطلوبة  �مل��ه��ار�ت  وت�شمل   ..
حتقيق  ع�����دم  �إىل  ن��ق�����ش��ه��ا  ي�������وؤدي 
�مل�شاريع  �إد�رة  �مل����رج����وة:  �ل��ن��ت��ائ��ج 
�لت�شال،  و��شرت�تيجية  وتخطيط 
�مل�شتخدمني،  �أو  �جلمهور  وجتربة 
و�أ���ش��ال��ي��ب �ل��ت�����ش��وي��ق �ل��ف��ع��ال��ة عرب 
و�إعد�د  �لبيانات  وحتليل  �لنرتنت، 

�لتقارير.

بناء القدرات 
فاإن  �ل���ق���در�ت،  ب��ن��اء  يخ�س  م��ا  ويف 
�لأزمة �لعاملية �حلالية �لناجتة عن 
"كوفيد19-"  وباء كورونا �مل�شتجد 
ك�شفت مدى ت�شارع وترة ��شتخد�م 
�مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني ل���الإن���رتن���ت، مم���ا دفع 
�ل�شركات لإنفاق مليار�ت �لدولر�ت 
�شك  ول  �لرقمية،  �لإع��الن��ات  على 
خرب�ء  �إىل  يحتاج  منها  �لكثر  �أن 
يف  مل�شاعدتهم  �ل��رق��م��ي  �لإع����الم  يف 
�لفئات  �إىل  �لو�شول  ه��دف  حتقيق 
م�شهد  �أ�شبح  ما  و�إذ�   .. �مل�شتهدفة 
من���و �ل��وظ��ائ��ف دق��ي��ق��اً، ف��ق��د يكون 
�أل��ف وظيفة   150 �أك��ر من  هناك 
�لإع���الم  �شناعة  ج��دي��دة يف جم���ال 
 Digital �ل���رق���م���ي  و�ل��ت�����ش��وي��ق 
Media Marketing بحلول 
�أن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف   2024 �ل����ع����ام 
�مل���ه���م حملياً  ف���م���ن  ول������ذ�  �ل����ع����امل، 
و�إقليمياً �نتهاز هذه �لفر�س بتاأهيل 
�لقادرة  و�لعربية  �لوطنية  �ل��ك��و�در 
�لقطاع  ه��ذ�  وق��ي��ادة  �قتنا�شها  على 

�شريع �لنمو يف �ملنطقة و�لعامل.

 اال�ستعداد للم�ستقبل
�أما بخ�شو�س �ل�شتعد�د للم�شتقبل، 
�لتو��شل  ب��و���ش��ائ��ل  �مل��ه��ت��م��ني  ف�����اإن 
�لرقمي  �لإع�������الم  �أو  �لج��ت��م��اع��ي 
حتديد  �إىل  ي���ت���ط���ل���ع���ون  �ل�����ذي�����ن 
يف  وم��ال��ه��م  وقتهم  ل�شتثمار  ط��رق 
�أن ياأخذو�  �لتدريب �ل�شريع، فالبد 
على  �لتدريب  �أهمية  �لعتبار  بعني 
�لرقمية  خ�شو�شاً  �ملبا�شرة  �ملهار�ت 

لالأكادميية  �لنت�شاب  يف  �لإم����ار�ت 
�لتعليمية  بر�جمها  من  و�ل�شتفادة 

�ملبتكرة.

ا�ستحداث برامج متنوعة 
�لتعليمية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �ن���ط���الق  وم���ع 
�أكادميية �لإعالم �جلديد  ر�شمياً يف 
عرب  �جل���اري،  يوليو  من  �ل�شابع  يف 
�لتو��شل  م��وؤث��ري  رع��اي��ة  "برنامج 
�لجتماعي" ويوم 2 �أغ�شط�س �ملقبل 
بالن�شبة �إىل "برنامج تطوير خرب�ء 
�لجتماعي"،  �ل��ت��و����ش��ل  وم������در�ء 
��شتحد�ث  لحقاً  �لأكادميية  تعتزم 
بر�مج متعددة، و�لإعالن عنها تباعاً 
�لتعليمية  �ملتطلبات  خمتلف  لتلبية 
بالإعالم  �ملهتمون  يحتاجها  �ل��ت��ي 
كانو�  ����ش���و�ء  �ل���رق���م���ي،  و�مل���ح���ت���وى 
ويك�شبون  �مل��ج��ال  ه���ذ�  يف  ي��ع��م��ل��ون 
من  �أو  ح�شري،  ب�شكل  منه  رزق��ه��م 
�لر�غبني يف �لعمل باملجال و�لتفرغ 
�لإع������الم  م�������ش���وؤويل  �أو  ل�����ه،  �ل����ت����ام 
موؤ�ش�شات  �أو  ح��ك��وم��ي��ة  ج���ه���ات  يف 
يديرون  �ل���ذي���ن  خ��ا���ش��ة  و����ش���رك���ات 
�ل���رق���م���ي لهذه  �لإع�������الم  م��ن�����ش��ات 
�أكادميية  �ف��ت��ت��اح  وي���اأت���ي  �جل���ه���ات. 
�لإعالم �جلديد يف توقيت تزد�د فيه 
يف  �مل��وث��وق  �لرقمي  �ملحتوى  �أهمية 
�شبكات  وعلى  �لإل��ك��رتوين  �لف�شاء 
وخ�شو�شاً  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����ش��ل 
�لتي مير  �لر�هنة  �ل��ظ��روف  يف ظل 
�لناجمة  و�ل��ت��ح��دي��ات  �ل���ع���امل  ب��ه��ا 
كورونا  ل��وب��اء  �ل��ع��امل��ي  �لتف�شي  ع��ن 
و�لتي   ،"19  - "كوفيد  �مل�����ش��ت��ج��د 
تثبت �أن �لب�شرية على �أعتاب مرحلة 
ج���دي���دة ���ش��وف ت��ت��ز�ي��د ف��ي��ه��ا قيمة 
باعتباره  �لرقمي  �لإع���الم  و�أه��م��ي��ة 
قطاعاً �قت�شادياً جديد�ً �شريع �لنمو 
�لوظائف  على خلق ماليني  وق��ادر�ً 
�ل���ع���امل، ك��م��ا ي��ت��ز�م��ن �فتتاح  ح���ول 
�لأكادميية مع �ل�شرت�تيجيات �لتي 
�عتمدتها دولة �لإمار�ت لقت�شاد ما 
على  و�لعمل   ،"19  - "كوفيد  بعد 
�إع��د�د جيل جديد من �ملتخ�ش�شني 

�لإعالميني يف �لعامل �لرقمي.

الف�ساء  يف  العربية  ال�سخ�سية 
االإلكرتوين 

�جلديد  �لإع���الم  �أك��ادمي��ي��ة  وت�شعى 
تعزيز  يف  فعال  ب��دور  �مل�شاهمة  �إىل 
لل�شخ�شية  �مل��م��ي��زة  �ل��ع��ام��ة  �لأط����ر 
�لف�شاء  يف  و�ل��ع��رب��ي��ة  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�لتو��شل  مو�قع  وعلى  �لإل��ك��رتوين 
�لجتماعي، علماً باأن �شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
"رعاه �هلل" كان  �ل���وزر�ء حاكم دب��ي 
�شمات   ،2019 �كتوبر  يف  ح��دد  قد 
مو�قع  على  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شخ�شية 
�ل��ت��و����ش��ل، وه���ي �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �لتي 
متثل ���ش��ورة ز�ي���د و�أخ���الق ز�ي���د يف 
تفاعلها مع �لنا�س، وتعك�س �لطالع 
�ملتح�شر  و�مل�������ش���ت���وى  و�ل���ث���ق���اف���ة 
�ل���ذي و���ش��ل��ت �إل��ي��ه دول���ة �لإم����ار�ت 
يف �مل����ج����الت ك���اف���ة، ك��م��ا ت��ع��رب عن 
وحمبته  �لإمار�تي  �لإن�شان  تو��شع 
بقية  ع���ل���ى  و�ن���ف���ت���اح���ه  ل���الآخ���ري���ن 
�لوقت �شخ�شية  �ل�شعوب، ويف نف�س 
وت�شحي  به  وتفتخر  وطنها  تع�شق 

من �أجله.
وي���ع���د �إط������الق �أك���ادمي���ي���ة �لإع�����الم 
نحو  ل����ل����دف����ع  خ�����ط�����وة  �جل������دي������د 
�إي��ج��اب��ي��ة م��ن �ل�شباب  �إب����ر�ز من���اذج 
�لإم����ار�ت����ي و�ل��ع��رب��ي م��ت��ف��اع��ل��ة مع 
وتكون  �لعاملية،  �ملجتمعية  �لق�شايا 
مع  للتو��شل  ج�شور  ب��ن��اء  مهمتها 
�لعامل، على �أن تتمتع بثقافة و��شعة 
�حلجة  ت�شتخدم  علمية  و�شخ�شية 
و�ملنطق يف �حلو�ر، ومتفاعلة �إيجابياً 
و�ملجتمعات  و�لثقافات  �لأف��ك��ار  م��ع 

وت��ف��اع��ل، وكذلك  �أث���ر  �أك���رب  حتقيق 
وحدة تفاعل �جلمهور وت�شم ثالثة 
�ملحتوى  حت�����ش��ني  ح����ول  م�����ش��اق��ات 
�لإلكرتونية،  و�حل���م���الت  �ل��رق��م��ي 
وت�شمل  �لتحليالت  وح���دة  و�أخ����ر�ً 
م�شاقاً و�حد�ً حول �لتحليالت لدعم 

عملية �تخاذ �لقر�ر�ت.

حتويل النظرية اإىل واقع
�أك��ادمي��ي��ة �لإعالم  وت��ت��ع��دى ر���ش��ال��ة 
�جل����دي����د ن�������ش���ر �ل���ع���ل���وم و�مل���ع���رف���ة 
�إىل  ت�شبو  �إذ  �لأك��ادمي��ي،  و�لتعليم 
حت��وي��ل �مل��ف��اه��ي��م و�ل��ن��ظ��ري��ات �إىل 
و�ق�����ع �حلياة،  م���ن  ع��م��ل��ي��ة  جت�����ارب 
على  ذل�������ك  حت���ق���ي���ق  يف  وت���ع���ت���م���د 
من  تتكون  متكاملة  دع��م  منظومة 
�إد�رة  هي  �إ�شافية  رئي�شية  �أدو�ر   3
و�إنتاج  �لإب�����د�ع  �مل���و�ه���ب، وخ��دم��ات 

�ملحتوى، و�إد�رة �لإعالم �لرقمي.
يعمل  �مل��و�ه��ب،  �إد�رة  يخ�س  ما  ويف 
���ش��م��ن ك������و�در �أك���ادمي���ي���ة �لإع�����الم 
�إد�رة  خ�����رب�ء  م���ن  ف���ري���ق  �جل���دي���د 
�ملو�هب �لقادرين على ر�شد �ملو�هب 
موهوبني  لدى  وحت�شينها  و�شقلها 
���ش��ي��ن��ع��ك�����س ت��ط��وره��م �ل���ذ�ت���ي على 
.. ويتمثل  ب�شكل عام  �ملنطقة  تطور 
�ل��ف��ري��ق يف حت��دي��د نقاط  ه���ذ�  دور 
ل���دى ك��ل م��وه��وب و�لفر�س  �ل��ق��وة 
عملية  وت���وج���ي���ه  �أم�����ام�����ه،  �مل���ت���اح���ة 
لأ�شحاب  �ل���ف���ري���دة  �ل���ه���وي���ة  ب���ن���اء 
قدرتهم  تعزيز  �إىل  و�شوًل  �ملو�هب 
ع��ل��ى ت��و���ش��ي��ل ر���ش��ائ��ل��ه��م و�آر�ئ����ه����م 
و�أ����ش���و�ت���ه���م وحم���ت���و�ه���م �مل���وؤث���ر يف 
و�لجتماعية  �ل��رق��م��ي��ة  �مل��ن�����ش��ات 
قوي  ت��اأث��ر  �إح�����د�ث  م��ن  ليتمكنو� 
ود�ئم .. كما يعمل �لفريق مع �شناع 
�ملحتوى على �شياغة ��شرت�تيجيات 
�لجتماعية  �لهوية  وتكوين  فردية 
يف  وم�شاعدتهم  �مل��و�ه��ب،  لأ�شحاب 
حتقيق �ل�شهرة و�لعائد�ت �ملرغوبة، 
�ل�شرت�تيجية  �ل��رب�م��ج  خ��الل  م��ن 
�ملتطورة، �لتي تقوم على �جلمع بني 

�ملعرفة �لب�شرية وحتليل �لبيانات.
�لإبد�ع  "خدمات  �إىل  بالن�شبة  �أم��ا 
��شتحدثت  ف��ق��د  �ملحتوى"  و�إن���ت���اج 
�لإع�����الم �جل��دي��د فريقاً  �أك��ادمي��ي��ة 
م��ن حم��رتيف �لإب����د�ع و�لإن���ت���اج من 
وتوفر  �ملثالية  �لبيئة  تهيئة  �أج��ل 
�لإمكانيات و�لأجهزة و�لأدو�ت �لتي 
�لإبد�ع  على  �ملو�هب  �أ�شحاب  تعني 
معيار  �إىل  مب��و�ه��ب��ه��م  و�لرت����ق����اء 
و�جلودة  �لتفاعل  �شعيد  على  عاملي 

يف �لإنتاج.
�لرقمي،  �لإع����الم  �إد�رة  ف��ري��ق  �أم���ا 
ف��ه��و خم��ت�����س ب��ت��وظ��ي��ف �ل���ق���در�ت 
�لتقنية  و�مل����ع����ارف  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
مل�������ش���اع���دة ����ش���ان���ع���ي �مل���ح���ت���وى من 
�لإع����الم  �أك���ادمي���ي���ة  �إىل  �مل��ن��ت�����ش��ب��ني 
ناجحة  من��اذج  تقدمي  على  �جلديد 
�لدعائية  �حل��م��الت  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ب��ن��ج��اح ومت���ي���ز وك����ف����اءة ع���ال���ي���ة. / 
منت�شب  ك���ل  ي��ح�����ش��ل   / �ل�����ش��ه��اد�ت 
عند  �جلديد  �لإع��الم  �أكادميية  �إىل 
على  �ل��رب�م��ج  ملتطلبات  ��شتكماله 
�لإم����ار�ت  دول���ة  يف  معتمدة  ���ش��ه��ادة 
�مل��ت��ح��دة. / ر���ش��ال��ة فريق  �ل��ع��رب��ي��ة 
�أك����ادمي����ي����ة  ي����دي����ر  �لأك�����ادمي�����ي�����ة / 
�لإع���الم �جل��دي��د ف��ري��ق متميز من 
�لرقمي  و�لت�شويق  �لإع���الم  خ��رب�ء 
يتحدثون  مم��ن  �ملنطقة،  يف  �مل��وؤث��ر 
وميتازون  بثقافتها  وي��ل��ّم��ون  لغتها 
�ل��ع��امل �لرقمي  ب��اط��الع و����ش��ع على 
يف ك���اف���ة �أرج��������اء �مل����ع����م����ورة، وذل����ك 
�ملبا�شر  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ع��ل��م  ب��و����ش��ط��ة 
و�مل���م���ار����ش���ة �مل���رت���ك���زة ع��ل��ى �إط����الق 
�لرقمي  �ملحتوى  �أم��ام �شناع  �لعنان 
و�إمكاناتهم  بر�عتهم  لإثبات  �لعرب 

�حلقيقية.
ك���م���ا ت���ت���ع���اون �أك����ادمي����ي����ة �لإع������الم 

�ملخت�شني يف  �أمل��ع  �إ�شر�ف نخبة من 
جمال �لإعالم �جلديد حول �لعامل 
ل�شتقبال  �لأك��ادمي��ي��ة  وت�شتعد   ..
�لت�شجيل  يف  �ل����ر�غ����ب����ني  ط���ل���ب���ات 
لالنت�شاب بالدفعات �لالحقة �شمن 
للموؤثرين  �ملخ�ش�س  �لربنامج  هذ� 
من دولة �لإمار�ت، على �أن يتم فتح 

باب �لت�شجيل يف وقت يحدد قريباً.

تطوير خرباء ومدراء التوا�سل 
االجتماعي

�لتعليمية  �ل����رب�م����ج  ت�����ش��م��ل  ك��م��ا   
�ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا �أك���ادمي���ي���ة �لإع�����الم 
�فتتاحها  م���ع  ب��ال��ت��ز�م��ن  �جل���دي���د 
خ���رب�ء  ت��ط��وي��ر  "برنامج  ر���ش��م��ي��اً 
�لجتماعي"،  �ل��ت��و����ش��ل  وم������در�ء 
�لدفعة  يف  منت�شب   100 وي�����ش��م 
من  للر�غبني  متاح  وه��و  �ل��و�ح��دة، 
دولة �لإمار�ت ودول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي، من �ملوظفني �حلكوميني 
و�ل��ف��رق �ل��رق��م��ي��ة �ل��ت��ي حت��ت��اج �إىل 
�لإعالمية  و�لفرق  �ملهار�ت،  تطوير 
تاأهيل  �إع��ادة  حتتاج  �لتي  �لتقليدية 
يتنا�شب  مب���ا  وق���در�ت���ه���ا  مل��ه��ار�ت��ه��ا 
�جلديد،  �لإع�������الم  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع 
ب���الإ����ش���اف���ة �إىل ك���ل م���ن ي���رغ���ب يف 

�لتخ�ش�س يف هذ� �ملجال �لو�عد.
وت��دع��و �أك��ادمي��ي��ة �لإع����الم �جلديد 
"برنامج  �إىل  �لر�غبني يف �لنت�شاب 
�لتو��شل  وم�����در�ء  خ����رب�ء  ت��ط��وي��ر 
عرب  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  �إىل  �لجتماعي" 
www. �لإل������ك������رتوين  م���وق���ع���ه���ا 
newmediacademy .
برناجمها  هذ�  من  لال�شتفادة   ae
�ل����ذي يدر�س  �مل���ح���رتف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي 
�أ�شاتذة ومدربون  فيه وي�شرف عليه 
�����ش���ت���ث���ن���ائ���ي���ون يف جم�����ال �لإع������الم 
�ل����رق����م����ي. وي����ه����دف �ل���ربن���اجم���ان 
�ملخت�شان ب�شناعة �ملحتوى �لرقمي 
حت�شر  �إىل  رئي�شي  ب�شكل  �مل��وؤث��ر 
مهنية  م�����ش��رة  خل��و���س  �ملنت�شبني 
�شناعة  جم�������ال  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�ملحتوى �أو �لعمل يف جمال �لتو��شل 
�لجتماعي و�شغل منا�شب تنفيذية 
و�شوف  �لرقمي،  �لإع���الم  يف  رفيعة 
ي��ك��ت�����ش��ب �مل��ن��ت�����ش��ب��ون �مل�����ش��ارك��ون يف 
�ملهار�ت  �لتعليميني  �ل��ربن��اجم��ني 
با�شرت�تيجيات  �ملرتبطة  و�مل��ع��ارف 
�لتو��شل  و����ش���ائ���ل  ع���رب  �لت�������ش���ال 
و�لأ�شاليب  و�ل���ط���رق  �لج��ت��م��اع��ي، 
�لالزمة لتحقيق �لتكامل مع جهود 
�ل���ع���ام���ة بهدف  �ل���رق���م���ي  �لإع�������الم 
�أث�����ر م���ن �حلمالت  �أك�����رب  �إح�������د�ث 
�ملنهاج  مم  �شُ وق��د   .. �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�ملهار�ت  وتنمية  لتعزيز  خ�شي�شاً 
�لطلبة  ي��ح��ت��اج��ه��ا  �ل���ت���ي  �مل���ن���وع���ة 
ناجحة  م��ه��ن��ي��ة  م�������ش���رة  خل���و����س 
يف جم������ال �لإع����������الم �ل����رق����م����ي. / 
190 ���ش��اع��ة م��ن �ل��ت��ع��ل��م �مل��دم��ج / 
�إىل  �ملنت�شبني  جميع  على  ويتوجب 
�شاعة   190 �إمت������ام  �ل���ربن���اجم���ني 
�لتخرج  لغايات  �مل��دم��ج  �لتعلم  م��ن 
�ملنت�شب  �ل��ط��ال��ب  وت��ت��األ��ف رح��ل��ة   ..
من 110 �شاعات در��شية من �لتعلم 
من  ���ش��اع��ة  و30  ب��ع��د،  ع��ن  �ل�شفي 
�شاعة  و15  �لإل����ك����رتوين،  �ل��ت��ع��ل��م 
حل���و�ر�ت �خل���رب�ء، و35 �شاعة من 

�لعمل على �مل�شاريع.
�ملخ�ش�س  �لدر��شي  �ملنهاج  ويتكون 
للتعلم �ل�شفي يف �لرب�مج �لتعليمية 
�ل��ت��ي �أط��ل��ق��ت��ه��ا �أك���ادمي���ي���ة �لإع����الم 
�ل�شرت�تيجية  وح���دة  م��ن  �جل��دي��د 
�ل��ت��ي ت�����ش��م ث��الث��ة م�����ش��اق��ات حول 
�لرقمي،  �لإع��������الم  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
وكذلك وحدة �شناعة �ملحتوى �لتي 
ت�شمل بدورها ثالثة م�شاقات حول 
ل��ت��ع��زي��ز �حل�شور  �مل���ه���ار�ت  ت��ط��وي��ر 
�لرقمي، بالإ�شافة �إىل وحدة توزيع 
�مل��ح��ت��وى وب��ه��ا م�����ش��اق و�ح����د حول 

مع  م��ن��دجم��ة  �شخ�شية  �مل��ت��ن��وع��ة.. 
لغته  ت���ت���ح���دث  �ل���ع���امل���ي  حم��ي��ط��ه��ا 
�إيجابياً  وتتفاعل  ق�شاياه  وتتناول 

مع م�شتقبله.

املبادرات املجتمعية واالإن�سانية
�جلديد  �لإع��الم  �أكادميية  وتهدف   
و�إم���ك���ان���ي���ات  ق��������در�ت  ت���ع���زي���ز  �إىل 
�لتو��شل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  �مل���وؤث���ري���ن 
�لجتماعي من �أجل توفر حمتوى 
باملعلومة،  ل��الآخ��ري��ن  ن��اف��ع  ه����ادف 
ونا�شر لالأفكار و�ملبادر�ت �ملجتمعية 

و�لإن�شانية �لتي يزخر بها �لوطن.
ك��م��ا ت�����ش��ت��ه��دف �أك���ادمي���ي���ة �لإع����الم 
�لتعليمية  بر�جمها  وعرب  �جلديد، 
بعد"،  ع��ن  "�لتعليم  بنظام  �مل��م��ي��زة 
ب���ن���اء �ل����ق����در�ت وت���ع���زي���ز �خل����رب�ت 
و�شناع  �مل���وؤث���ري���ن  ل����دى  �ل��رق��م��ي��ة 
�ملحتوى �لرقمي �ملتميز يف �لإمار�ت 
م�شوؤويل  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�ملنطقة، 
�ملن�شات  ب������اإد�رة  �مل��ع��ن��ي��ني  �لإع������الم 
�حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  �ل��رق��م��ي��ة 
�لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �حلكومية  و�شبه 
بالقدر�ت  وتزويدهم  �خلليج،  ودول 
�لتاألق  ت�شاعدهم يف  �لتي  و�لو�شائل 
�لرقمية  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  و�لإب��������د�ع 

عاملياً.
�جلديد  �لإع����الم  �أك��ادمي��ي��ة  �أن  كما 
فر�س  خ��ل��ق  يف  م��ه��م��اً  دور�ً  ت�����وؤدي 
�لعمل وتوفر م�شار مهني حمرتف 
تطوير  خ�������الل  م�����ن  مل���ن���ت�������ش���ب���ي���ه���ا 
�ل�شتثمار�ت  وت�����ش��ج��ي��ع  �مل����ه����ار�ت 
�ملعرفة  ق��ط��اع  يف  و�خل��ا���ش��ة  �لعامة 

و�لتكنولوجيا.

منظومة دعم متكاملة 
وت��ت��خ��ط��ى م��ه��م��ة �لأك���ادمي���ي���ة ن�شر 
بالإعالم  �خلا�شة  و�لعلوم  �ملعرفة 
ب��ل وي�شبق  ي��و�ك��ب -  �ل��رق��م��ي مب��ا 
هذ�  يف  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل   -
�إذ ت�شتهدف حتويل �ملفاهيم  �ل�شاأن، 
�ملجال  ه��ذ�  يف  �لعلمية  و�لنظريات 
�إىل جتارب عملية من و�قع �حلياة، 
على  ذل�������ك  حت���ق���ي���ق  يف  وت���ع���ت���م���د 
�أع�شاء  من  متكاملة  دع��م  منظومة 
�لعامليني  و�ملوؤثرين  �لتدري�س  هيئة 
و�أمل������ع �ل���ع���ق���ول يف جم����ال �لإع�����الم 

�لرقمي حول �لعامل.
ومن خالل منهج "�لتعلم �ملختلط" 
�لذي  �لو�شائل"  متعدد  "�لتعلم  �أو 
�لنظرية  �ل���در�����ش���ة  ب���ني  م���ا  ي��ج��م��ع 
و�لتطبيق �لعملي على �أر�س �لو�قع، 
�لإع������الم �جلديد  �أك���ادمي���ي���ة  ت��ق��دم 
�شتتكامل  �إذ  �ملفتوح"،  "�لتعلم  مبد�أ 
�لتطبيقات  م��ع  �لنظرية  �ل��درو���س 
�إىل  �ملنت�شبون  و�شي�شارك  �لعملية، 
وعرب  �ملتنوعة  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج 
نظام "�لدر��شة عن بعد" يف تطبيق 
�شناعة  ع����رب  ن���ظ���ري���اً  ت��ع��ل��م��وه  م����ا 
�ملحتوى �لرقمي باأنف�شهم وم�شاركته 
�لفعل  ردود  ور����ش���د  �جل��م��ه��ور  م���ع 
ح��ي��ال ه���ذ� �مل��ح��ت��وى، وذل����ك طو�ل 
من  �لتخرج  وعند  �لربنامج.  ف��رتة 
�أك��ادمي��ي��ة �لإع���الم �جل��دي��د �شيكون 
كبر�ً  ق���در�ً  �كت�شبو�  ق��د  �ملنت�شبون 
�لنظرية  و�خل������رب�ت  �مل����ه����ار�ت  م���ن 
جاهزين  و����ش���ي���ك���ون���و�  و�ل���ع���م���ل���ي���ة، 
ل��ت��ط��ب��ي��ق م����ا ت��ع��ل��م��وه ع���ل���ى �أر������س 
�حل�شبان  يف  �لو�شع  وم��ع   .. �لو�قع 
يف  �ملتوقعة  �لقت�شادية  �لتحديات 
مرحلة ما بعد وباء كورونا �مل�شتجد 
"كوفيد - 19" يف ما يخ�س �لقدرة 
ع���ل���ى �حل�������ش���ول ع���ل���ى دخ�����ل م����ادي 
م��ع��ق��ول وك����اٍف، ت���ربز �حل��ل��ول �لتي 
�جلديد  �لإع���الم  �أك��ادمي��ي��ة  توفرها 
للم�شاهمة يف تخطي هذه �لتحديات 
ع����رب �إك�������ش���اب �ل���ر�غ���ب���ني م���ه���ار�ت 
قيادة  على  قادرين  جتعلهم  جديدة 
ق��ط��اع �لإع����الم �ل��رق��م��ي يف �ملنطقة 

م��ن خ��الل �حرت�فه  رزق��ه��م  وك�شب 
و�لتفرغ �لتام له.

اأملع العقول عامليًا 
وجرى ت�شميم �لربنامج �لأكادميي 
لأكادميية �لإعالم �جلديد خ�شي�شاً 
و�لنظريات  �مل��ن��اه��ج  لأف�����ش��ل  وف��ق��اً 
�لعلمية و�ملمار�شات �لعاملية و�أحدثها 
يف جم���ال �لإع�����الم �ل��رق��م��ي، وعرب 
يف  �لعاملية  �لعقول  ب��اأمل��ع  �ل�شتعانة 
�لربنامج  يجعله  مم��ا  �مل��ج��ال،  ه��ذ� 
�لأك�����ادمي�����ي �ل���رق���م���ي �لأك������ر قوة 
�لهيئة  وت�شم  �ملنطقة.  يف  وفعالية 
لأكادميية  و�لتدريبية  �لتدري�شية 
�أبرز  �لإع��الم �جلديد جمموعة من 
�لأ�شماء �لعاملية �ملرتبطة مبوؤ�ش�شات 
وعالمات  ك����ربى  دول���ي���ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
قائمة  وم���ن �شمن  ر�ئ����دة،  جت��اري��ة 
�لأكادميية  يف  �لرئي�شيني  �ملدّر�شني 
ك���ل م���ن �ل���ربوف���ي�������ش���ور م����ات بيلي 
�لذي يعد من �أ�شهر خرب�ء �لإعالم 
�ل����رق����م����ي ح������ول �ل������ع������امل، وي���ق���وم 
بتدري�س �لإعالم و�لت�شويق �لرقمي 
يف جامعة ديوك �لأمريكية، وكذلك 
�شان�شيز  بابلو  ج���و�ن  �ل��ربوف��ي�����ش��ور 
�أع��ل��ى برنامج  �أ���ش��ت��اذ يف ر�ب����ع  وه���و 
�ل���ع���امل.  م��اج�����ش��ت��ر ت�����ش��ن��ي��ف��اً يف 
�ملتخ�ش�شني،  ل��ل��خ��رب�ء  وبالن�شبة 
كيلب  من  كل  �لأكادميية  مع  يعمل 
��شرت�تيجية  يف  �مل��خ��ت�����س  غ���اردن���ر 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، و�لذي 
�لإعالم  ق��ي��ادة  رئي�شي يف  ب��دور  ق��ام 
للرئي�س  �لرئا�شية  للحملة  �لرقمي 
�لأمريكي �لأ�شبق بار�ك �أوباما، ونيل 
وول  �شحيفة  ت��ع��ت��ربه  �ل����ذي  ب��ات��ل 
�ملوؤثرين  �أب��رز  من  جورنال  �شرتيت 
ع��ل��ى �لإن����رتن����ت، وت���ي���م �آ������س �ل���ذي 
�شنفته جملة فورب�س �شمن �أهم 10 
�أما  عاملياً.  �إلكرتوين  ت�شويق  خرب�ء 
فت�شم  �لرئي�شيني  �ملبدعني  قائمة 
�أهم  �ل��ذي يعد من  �أودي�شو  جا�شنت 
و�لبودكا�شت  �ليوتيوب  �شخ�شيات 
يف  ويتخ�ش�س  �لعامل  م�شتوى  على 
تعليم حترير �ل�شور و�لفيديوهات، 
�ل�شهر  �ليوتيوبر  هابوجا  وم��ات��ي 
�شناعة  ت���دري�������س  يف  �مل��ت��خ�����ش�����س 
ريغلني،  وجاكوب  �لرقمية،  �لأف��الم 
�مل�شورين  �أب������رز  ���ش��م��ن  م���ن  وه����و 

�لفوتوغر�فيني عاملياً.

�سناعة املحتوى الرقمي املوؤثر
�لتي  �حل���ال���ي���ة  �ل����رب�م����ج  وت�����ش��م��ل 
رعاية  "برنامج  �لأكادميية  تقدمها 
�لجتماعي"  �ل���ت���و�����ش���ل  م����وؤث����ري 
�لدفعة  يف  منت�شباً   20 ي�شم  �ل��ذي 
�إد�رة  �خ���ت���ارت���ه���م  وق�����د  �ل�����و�ح�����دة، 
�أ�ش�س  وع���ل���ى  ب��ع��ن��اي��ة  �لأك����ادمي����ي����ة 
�ملوهوبني  م��ن  وه��م  دق��ي��ق��ة،  علمية 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  و�مل���وؤث���ري���ن 
�لإمار�تي  �ل�شباب  م��ن  �لجتماعي 
�لربنامج  وي�����ش��ت��ه��دف  و�ل���ع���رب���ي، 
تفرغهم بالكامل ليكونو� حمرتفني 
ب����دو�م ك��ام��ل ع��ل��ى و���ش��ائ��ل �لإع����الم 
�لتعليمي  �جل��زء  وي�شتمر  �جل��دي��د، 
�شمن  �شهرين  مل��دة  �لربنامج  لهذ� 
يحظى  ���ش��ن��و�ت  ل��ث��الث  متتد  خطة 
خا�شة،  ب��ع��ن��اي��ة  منت�شب  ك���ل  ف��ي��ه��ا 
�لثالث  �ل�شنو�ت  ه��ذه  خ��الل  وي��ت��م 
وتدريبهم  �ملنت�شبني  ق����در�ت  ب��ن��اء 
ب�������ش���ك���ل �ح�����������رت�يف ع������رب ب���رن���ام���ج 
و�حد  لكل  خ�شي�شاً  معد  �شخ�شي 
م���ن �مل��ن��ت�����ش��ب��ني، ومب����ا ي��ت��و�ف��ق مع 
�لتي  و�مل��ه��ار�ت  �لعلمية  �حتياجاته 
فيها،  و�ل��ت��ف��وق  �لتميز  �إىل  ي�شعى 
�لتعليمي  �لربنامج  ه��ذ�  يوفر  كما 
�ملبتكر �لأدو�ت و�لإمكانيات �لالزمة 
يطبق  وب��ح��ي��ث  �مل��ح��ت��وى،  ل�شناعة 
�ملنت�شب ما يتعلمه نظرياً على �أر�س 
�لو�قع ب�شكل فوري و�حرت�يف وحتت 

•• دبي-وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �فتتح �شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�لإعالم  �أكادميية  �هلل"،  "رعاه  دبي 
�جلديد، �ملوؤ�ش�شة �لأكادميية �لأوىل 
من نوعها يف �ملنطقة �لتي ت�شتهدف 
ت��اأه��ي��ل وب��ن��اء ق����در�ت ك����و�در عربية 
ق������ادرة ع��ل��ى ق���ي���ادة ق���ط���اع �لإع�����الم 
�لرقمي �شريع �لنمو �إقليمياً وعاملياً، 
�لرب�مج  من  و��شعة  جمموعة  عرب 
و�مل�شاقات �لعلمية يف جمال �لإعالم 
�لتعليم  تقنيات  با�شتخد�م  �لرقمي 
وب��ال���ش��ت��ع��ان��ة مبجموعة  ب��ع��د،  ع��ن 
�ل��ع��امل��ي��ة �ملخت�شة  �ل��ع��ق��ول  �أمل���ع  م��ن 
وخرب�ء  �أكادمييني  من  �ملجال  بهذ� 
و�شهرة  مبكانة  يحظون  وم��وؤث��ري��ن 
دولية و��شعة، بالإ�شافة �إىل ممثلني 
���ش��رك��ات ع��امل��ي��ة يف جمال   4 لأه����م 
طاقمها  ���ش��م��ن  �جل���دي���د  �لإع�������الم 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي، وه�����ذه �ل�����ش��رك��ات هي: 
في�شبوك وتويرت ولنكد �إن وغوغل.

�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور  ذل����ك  ج����اء 
مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  دب�����ي،  ح���اك���م  ن���ائ���ب 
رئي�س  م��ك��ت��وم  �آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د 
هيئة دبي للطر�ن �لرئي�س �لأعلى 
ملجموعة طر�ن �لإمار�ت، وعدد من 

�مل�شوؤولني.
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ون�شر �شاحب 
ح�شاب  ع���رب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
فيديو  م��ق��ط��ع  "تويرت"  يف  ���ش��م��وه 
�لإعالم  باأكادميية  تعريفاً  يحتوي 
�جل�����دي�����د و�أه�����د�ف�����ه�����ا و�ل�����رب�م�����ج 
�لتعليمية �ملبتكرة �لتي �شيحظى بها 
تعريفية  ون��ب��ذ�ت  �إل��ي��ه��ا،  �ملنت�شبون 
�لذين  �لعامليني  �خل���رب�ء  �أب���رز  ع��ن 
لنقل  �لأك����ادمي����ي����ة  ����ش��ت��ق��ط��ب��ت��ه��م 
�ملنت�شبني  �إىل  ومعارفهم  خرب�تهم 
خ�شي�شاً  �مل�������ش���م���م���ة  ل����رب�جم����ه����ا 
لإحد�ث نقل نوعية يف علوم وتقنيات 

�لإعالم �جلديد �إقليمياً وعاملياً.
وقال �شموه: �أطلقنا �ليوم �أكادميية 
موؤ�ش�شة   .. �جل�����دي�����د  �لإع�����������الم 
من  جديدة  �أجيال  لتجهيز  جديدة 
 .. �لإع��الم �جلديد  �ملتخ�ش�شني يف 
مل�شتوى  ب��ك��و�درن��ا  ننتقل  �أن  هدفنا 
�حرت�يف جديد على و�شائل �لتو��شل 

�لجتماعي.
و�أ�شاف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لأكادميية   : م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
ومدر�ء  خ��رب�ء  تاأهيل  على  �شتعمل 
�حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  �ل��ت��و����ش��ل 
�إع����د�د  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�خل���ا����ش���ة، 
موؤثري تو��شل جدد ب�شكل �حرت�يف 
�ليوم  ي���وف���ر  �جل���دي���د  �لإع�������الم   ..
مهنية..  وم�����ش��ار�ت  وظيفية  فر�شاً 

ويعد د�عماً �أ�شا�شياً مل�شرة �لتنمية.

اإقليميًا  املحتوى  �سناعة  قيادة 
وعامليًا

 وت�������ش���ت���ه���دف �أك����ادمي����ي����ة �لإع������الم 
�ملنت�شبني  م��ه��ار�ت  تعزيز  �جل��دي��د، 
ل���رب�جم���ه���ا �مل��ت��ن��وع��ة �مل��ب��ن��ي��ة على 
�أ�ش�س علمية وعملية مدرو�شة وفقاً 
لأف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات �ل��ع��امل��ي��ة بهدف 
�أف����ر�د م��وؤث��ري��ن ومبدعني  ت��خ��ري��ج 
م���وؤه���ل���ني ل���ق���ي���ادة ق���ط���اع �لإع������الم 
�لنمو  ���ش��ري��ع  �ل���رق���م���ي  و�مل���ح���ت���وى 
�لأكادميية  وت��ب��د�أ  وع��امل��ي��اً.  �إقليمياً 
 7 يف  ر���ش��م��ي��اً  �لتعليمية  م�شرتها 
خمتارة  مبجموعة   2020 يوليو 
وبنظام  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �ل����رب�م����ج  م���ن 
"�لتعليم عن بعد" �لذي يوفر �لوقت 
و�جلهد على �ملنت�شبني لالأكادميية، 
�أو غر  �مل��وظ��ف��ني  م���ن  وخ�����ش��و���ش��اً 
�لفر�شة  يتيح  وك��ذل��ك  �مل��ت��ف��رغ��ني، 
�أم�������ام �ل���ر�غ���ب���ني م����ن خ������ارج دول����ة 

ومهار�ت  �لبيانات،  وم��ه��ار�ت  منها، 
�ل�شرت�تيجيات  وو����ش���ع  �لإد�رة، 
�لأ�شاليب  �جتذبت  �إذ  و�لتخطيط، 
�مل����خ���������ش���������ش����ة، م�����ث�����ل �ل��������������دور�ت 
�لإن���رتن���ت / �ملكثفة ع��رب  �مل��ف��ت��وح��ة 

�لتعلم  و�أكادمييات   ،/MOOCs
�هتماماً  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  �مل���خ���ت���ل���ط 
تقليل  وميكنها  متز�يد�ً  جماهرياً 
بع�س  لك���ت�������ش���اب  �ل��������الزم  �ل����وق����ت 
�مل�����ه�����ار�ت �ل���ت���ي ك���ان���ت ت��ت��ط��ل��ب يف 
�ل�����ش��اب��ق ب���ر�م���ج ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة متنح 
�ل�شهاد�ت .. �إن بر�مج �لتعليم بدو�م 
جزئي �أو �لدور�ت �لتدريبية �لتي ل 
متنح �شهاد�ت تتيح فر�شاً �أو�شع من 
�لكال�شيكية،  �لكامل  �ل��دو�م  بر�مج 
بتعليم  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف  وخ�����ش��و���ش��اً 

�لكبار.

التعلم املفتوح متعدد الو�سائل
متعدد  "�لتعلم  منهج  خ���الل  وم���ن 
بني  م����ا  ي��ج��م��ع  �ل������ذي  �لو�شائل" 
�لدر��شة �لنظرية و�لتطبيق �لعملي 
�أكادميية  تقدم  �ل��و�ق��ع،  �أر����س  على 
"�لتعلم  م���ب���د�أ  �جل���دي���د  �لإع�������الم 
�ل���درو����س  ���ش��ت��ت��ك��ام��ل  �إذ  �ملفتوح"، 
�لعملية،  �لتطبيقات  م��ع  �لنظرية 
�لرب�مج  �إىل  �ملنت�شبون  و�شي�شارك 
�مل��ت��ن��وع��ة وع����رب نظام  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ما  تطبيق  يف  بعد"  ع��ن  "�لدر��شة 
تعلموه نظرياً عرب �شناعة �ملحتوى 
مع  وم�����ش��ارك��ت��ه  باأنف�شهم  �ل��رق��م��ي 
حيال  �لفعل  ردود  ور�شد  �جلمهور 
ه���ذ� �مل��ح��ت��وى، وذل����ك ط����و�ل فرتة 
�شيكون  �ل��ت��خ��رج  �ل��ربن��ام��ج. وع��ن��د 
كبر�ً  ق���در�ً  �كت�شبو�  ق��د  �ملنت�شبون 
�لنظرية  و�خل������رب�ت  �مل����ه����ار�ت  م���ن 
جاهزين  و���ش��ي��ك��ون��ون  و�ل��ع��م��ل��ي��ة، 
ل��ت��ط��ب��ي��ق م����ا ت��ع��ل��م��وه ع���ل���ى �أر������س 
�حل�شبان  يف  �لو�شع  وم��ع   .. �لو�قع 
يف  �ملتوقعة  �لقت�شادية  �لتحديات 
مرحلة ما بعد وباء كورونا �مل�شتجد 
�لقدرة  يخ�س  ما  19" يف  "كوفيد 
ع���ل���ى �حل�������ش���ول ع���ل���ى دخ�����ل م����ادي 
م��ع��ق��ول وك����اٍف، ت���ربز �حل��ل��ول �لتي 
�جلديد  �لإع���الم  �أك��ادمي��ي��ة  توفرها 
للم�شاهمة يف تخطي هذه �لتحديات 
ع����رب �إك�������ش���اب �ل���ر�غ���ب���ني م���ه���ار�ت 
قيادة  على  قادرين  جتعلهم  جديدة 
ق��ط��اع �لإع����الم �ل��رق��م��ي يف �ملنطقة 
م��ن خ��الل �حرت�فه  رزق��ه��م  وك�شب 
�أن �حللول  ل���ه، ك��م��ا  �ل��ت��ام  و�ل��ت��ف��رغ 
�لأكادميية  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ق��وي��ة 
مبناهجها ونظامها �لتعليمي �ملبتكر 
هي �مل�شتقبل، �شو�ء من حيث �لقيمة 
وخ�شو�شاً  �جل������ودة،  ح��ي��ث  م���ن  �أو 
ونظامها  مبناهجها  �لأك��ادمي��ي��ة  �أن 
يغني  ب��دي��اًل  تعد  �ملبتكر  �لتعليمي 
مبوؤ�ش�شات  �للتحاق  عن  منت�شبيها 
�مل�شي  لهم  وتتيح  �ل��ع��ايل،  �لتعليم 
�حل�شول  بعد  �مل�شتقبل  نحو  ق��دم��اً 
و�لقيمة.  �جل��ودة  بنف�س  تعليم  على 
وقد مت ت�شميم �لربنامج �لأكادميي 
لأكادميية �لإعالم �جلديد خ�شي�شاً 
و�لنظريات  �مل��ن��اه��ج  لأف�����ش��ل  وف��ق��اً 
�لعلمية و�ملمار�شات �لعاملية و�أحدثها 
يف جم���ال �لإع�����الم �ل��رق��م��ي، وعرب 
يف  �لعاملية  �لعقول  ب��اأمل��ع  �ل�شتعانة 
�لربنامج  يجعله  مم��ا  �مل��ج��ال،  ه��ذ� 
�لأك�����ادمي�����ي �ل���رق���م���ي �لأك������ر قوة 

وفعالية يف �ملنطقة.

عاملية يف جمال الإعالم اجلديد  �سركات   4 لأهم  وممثلني  حمتوى  و�سناع  وخرباء  اأكادمييني  • ت�سم 
بالكامل ليكونوا حمرتفني بدوام كامل على و�سائل الإعالم اجلديد تفرغهم  ي�ستهدف  املوؤثرين  رعاية  •  برنامج 

•  برامج الأكادميية تلبي املتطلبات التعليمية التي يحتاجها العاملون بالإعالم الرقمي اأو الراغبني يف العمل به والتفرغ التام له اأو م�سوؤويل الإعالم يف جهات حكومية وموؤ�س�سات و�سركات خا�سة
مع ا�سرتاتيجيات الدولة ملرحلة ما بعد كوفيد - 19 والعمل على اإعداد جيل من املتخ�س�سني يف الإعالم الرقمي اجلديد الأكادميية  افتتاح  •  يتزامن 
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اأخبـار الإمـارات
�سحة دبي تفتح باب الت�سجيل يف برنامج طب وعلوم للطلبة املواطنني املتفوقني

•• دبي -وام:

رعاية  برنامج  �لت�شجيل يف  باب  فتح  بدبي عن  �ل�شحة  هيئة  �أعلنت 
 28 �إىل   14 م��ن  �ل��ف��رتة  وعلوم" خ���الل  "طب  �مل��و�ط��ن��ني  �لطلبة 
يونيو �جلاري بهدف ��شتقطاب �لطلبة �ملتفوقني يف �لثانوية �لعامة 
ع��دد من  وف��ق  �لهيئة  يف  �لطبية  �لتخ�ش�شات  لالإلتحاق يف خمتلف 

�ل�شروط و�ملتطلبات �ملنا�شبة لكل تخ�ش�س.
�لطبي  �لتعليم  �إد�رة  مديرة  �شريف  حممد  وديعة  �لدكتورة  و�أك��دت 
و�لأبحاث بهيئة �ل�شحة يف دبي �أهمية �لربنامج �لذي حقق جناحات 
�لطلبة  ع�����ش��ر�ت  ��شتقطاب  يف   2016 ع���ام  �ط��الق��ه  م��ن��ذ  متميزة 
در��شاتهم  ل�شتكمال  �لعامة  �لثانوية  �شهادة  حملة  م��ن  �ملتميزين 
يتو�فق  و�ل�شحية مبا  �لطبية  �لعلوم  �جلامعية يف خمتلف جمالت 

مع توجهات �لدولة بوجه عام وتطلعات دبي ب�شكل خا�س .
�لربنامج  ل��ه��ذ�  �لهيئة  توليه  �ل���ذي  �ل��ب��ال��غ  �لإه��ت��م��ام  �إىل  و�أ����ش���ارت 
و�لطبية  �ل��ط��ب��ي��ة  �لتخ�ش�شات  خمتلف  يف  �ل��ت��وط��ني  ن�شب  ل��رف��ع 
�مل�شاندة و�لتمري�س وخا�شة يف ظل �لظروف �حلالية �لتي مير بها 
�لر�ئد  �ل��دور  �أك��دت على  "كوفيد19-" �لتي  �لعامل وتف�شي جائحة 
يف  �مل�شاندة  و�لطبية  و�لتمري�شية  �لطبية  �ل��ك��و�در  بها  تقوم  �ل��ذي 
�ملنظومة �ل�شحية �لتي يقع على عاتقها مو�جهة مثل هذه �لظروف 

�لإ�شتثنائية .
�ملتقدم  يكون  �أن  وه��ي  �لربنامج  من  �لإ�شتفادة  �شروط  �إىل  ونوهت 
من مو�طني �لدولة وحا�شال على معدل يف �لثانوية �لعامة ل يقل 
عن 90 يف �ملائة لدر��شة تخ�ش�س �لطب و 80 يف �ملائة لتخ�ش�شات 
للمخترب�ت  �ملائة  يف  و85  و�ل�شيدلة  �لطبيعي  و�لعالج  �لتمري�س 

�لثانوية  �شهادة  على  ح�شوله  على  م�شى  قد  ليكون  و�أن  و�لأ�شعة 
�أنهى متطلبات  يكون قد  و�أن  �أكر من عامني  يعادلها  �أو ما  �لعامة 

�خلدمة �لوطنية �أو حا�شال على �إعفاء "للذكور".
هيئة  توفرها  �لتي  و�حل��و�ف��ز  �ملميز�ت  �إىل  �شريف  �لدكتورة  ولفتت 
�ل�شحة بدبي للملتحقني يف �لربنامج كامل�شاهمة يف نفقات �لدر��شة 
�لكتب  وب��دل  �لآيل  �حلا�شب  ب��دل  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شهرية  و�ملكافاآت 
�لدر��شية مع �شمان توفر �لفر�س �لوظيفية �ملنا�شبة للتخ�ش�س يف 
خمتلف �ملن�شاآت �لتابعة للهيئة ..مو�شحة �أن تقدمي طلب �للتحاق يف 
�لربنامج يتم من خالل زيارة �ملوقع �لإلكرتوين لهيئة �ل�شحة بدبي 
www.dha.gov.ae حيث يتم مر�جعة طلبات و�ختيار �ملتو�فق 
�أن يتم �لإعالن عن  منها مع �شروط �للتحاق يف �لربنامج متوقعة 

�لنتائج �لنهائية للقبول يف غ�شون �شهرين.

اأكادميية ال�سيخ زايد الدولية يف 
اإ�سالم اآباد حتتفل بتخريج طالبها

•• اإ�شالم اآباد -وام: 

�حتفلت �أكادميية �ل�شيخ ز�يد �لدولية يف �لعا�شمة �لباك�شتانية �إ�شالم �آباد بتخريج 
2020 . وج���رى �لح��ت��ف��ال لأول م���رة يف   - 2019 دف��ع��ة م��ن ط��الب��ه��ا ل��ل��دورة 
�شفارة �لدولة يف �إ�شالم �آباد بح�شور وفاء عبد �لغفار مديرة �لأكادميية و�لطالب 
�شعادة  وهناأ  �لجتماعي.  و�لتباعد  �لوقائية  ب��الإج��ر�ء�ت  �للتز�م  مع  �خلريجني 
حمد عبيد �إبر�هيم �شامل �لزعابي �شفر �لدولة لدى جمهورية باك�شتان �لإ�شالمية 
�خلريجني على حتقيقهم هذ� �لجناز �ملهم وحثهم على �أن يكونو� منوذجا يحتذي 
به �آخرون ومتنى لهم �لتوفيق و�لنجاح يف حياتهم �مل�شتقبلية. وقام �شعادة �ل�شفر 

بتوزيع �ل�شهاد�ت على �خلريجني ب�شكل فردي.

مبنا�سبة مرور 40 عاما على تاأ�سي�س العالقات بني البلدين

حممد بن زايد يتلقى ر�سالة خطية من الرئي�س الكوري اجلنوبي 
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ر�شالة خطية من فخامة مون جاي �إن 
رئي�س جمهورية كوريا �جلنوبية �ل�شديقة مبنا�شبة �لحتفاء مبرور 40 

عاما على تاأ�شي�س �لعالقات �لدبلوما�شية بني �لبلدين �ل�شديقني.
�خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �لر�شالة  ت�شلم 
�ل��وز�رة باأبوظبي معايل  و�لتعاون �لدويل خالل ��شتقباله يف ديو�ن عام 
�لكورية  �خل��ارج��ي��ة  ب����وز�رة  �ل�شيا�شية  �ل�����ش��وؤون  وزي���ر  ن��ائ��ب  ج���ون  ك��ي��م 

�جلنوبية.
وياأتي �نعقاد هذ� �للقاء يف ديو�ن عام �لوز�رة باأبوظبي عقب قر�ر حكومة 
�لإمار�ت بعودة �لعمل يف جميع �لوز�ر�ت و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لحتادية 

بالدولة بن�شبة 50 % .
وبحث �جلانبان خالل �للقاء �لعالقات �لثنائية و�ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية 
تعزيز  و�شبل  �جلنوبية  ك��وري��ا  وجمهورية  �لإم����ار�ت  دول��ة  ب��ني  �خلا�شة 
�أوجه �لتعاون �مل�شرتك يف خمتلف �ملجالت ومنها �لقت�شادية و�لتجارية 
و�ل�شتثمارية و�لأمن �لغذ�ئي و�ل�شحة و�لزر�عة، وتبادل وجهات �لنظر 

جتاه عدد من �لق�شايا �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
كورونا  ف��رو���س  جائحة  ت��ط��ور�ت  ج��ون  كيم  وم��ع��ايل  �شموه  و��شتعر�س 
�مل�شتجد " كوفيد - 19 " وجهود �لبلدين �ل�شديقني لحتو�ء تد�عياته.

�لقائم  و�لتن�شيق  �لتعاون  �أهمية  على  �جلانبان  �أك��د   .. �ل�شدد  ه��ذ�  ويف 
وتطبيق  و�لعلمية  �لبحثية  �خل���رب�ت  ت��ب��ادل  �شعيد  على  �لبلدين  ب��ني 

�لفحو�شات �ملتقدمة لكت�شاف حالت �لإ�شابة بالفرو�س .
كما �أكد� على �شرورة تعزيز �لعمل �مل�شرتك يف �إطار �ملنظمات �لدولية.

ورحب �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان بزيارة معايل كيم جون .. 
موؤكد� عمق �لعالقات �لإمار�تية �لكورية وما يجمع �لبلدين من �شر�كة 

��شرت�تيجية خا�شة .
�لتعاون  �آف��اق  وتطوير  تعزيزها  على  �مل�شتمر  �حلر�س  �إىل  �شموه  و�أ�شار 
�مل�شرتك بني �لبلدين �ل�شديقني .. مثمنا دعم جمهورية كوريا �جلنوبية 
�ل�شديقة للدولة مل�شاعدتها على �حتو�ء تد�عيات فرو�س كورونا �مل�شتجد 

. "19  - "كوفيد 
و�أ�شاف �أن �لعالقات �لإمار�تية �لكورية تعد منوذجا يحتذى به وحتظى 
دولة  �أن  �إىل  م�شر�   .. �ل�شديقني  �لبلدين  قيادتي  م��ن  ورع��اي��ة  بدعم 
�لإمار�ت وجمهورية كوريا يجمعهما تعاون م�شرتك و�شر�كة ��شرت�تيجية 

حمطات  م�شروع  �أب��رزه��ا  ولعل  �حليوية  �ملجالت  من  �لعديد  يف  خا�شة 
بر�كة للطاقة �لنووية �ل�شلمية.

�لإمار�ت  دولة  �لقائمة بني  �ل�شرت�تيجية �خلا�شة  �ل�شر�كة  �أن  و�أو�شح 
وكوريا �شهدت نقلة نوعية مع �ختيار �ل�شركة �لكورية للطاقة �لكهربائية 
2009 كمقاول رئي�شي لإن�شاء حمطات بر�كة للطاقة  �لعام  "كيبكو" يف 
تقدمي  جانب  �إىل  �أبوظبي  باإمارة  �لظفرة  منطقة  يف  �ل�شلمية  �لنووية 
�لدعم للعمليات �لت�شغيلية وت�شنيع �لوقود �لنووي للمحطات ثم �رتقت 
�لعالقات بني موؤ�ش�شة �لإم��ار�ت للطاقة �لنووية �لتي ت�شرف على كافة 
�شر�كة غر  و"كيبكو" �إىل  �لإمار�تي  �ل�شلمي  �لنووي  �لربنامج  مناحي 
م�شبوقة يف قطاع �لطاقة �لنووية مع توقيع �تفاقية "�لئتالف �مل�شرتك" 

بني �جلانبني يف �لعام 2016.
�لعاملة  �ل��ك��وري��ة  �ل�شركات  " وجمموعة  " كيبكو  " �أن  �شموه  و�أ���ش��اف 
عمليات  خ��الل  �لأهمية  غاية  يف  دور�  لعبت  ب��ر�ك��ة  حمطات  م�شروع  يف 
�لعامل  يف  نوعها  من  �لأوىل  تعد  �لتي  بر�كة  ملحطات  �جلارية  �لتطوير 
�لعربي و�أول م�شاريع �لطاقة �لنووية �لتي تعتمد ت�شميم �ملفاعل �لكوري 

�ملتقدم APR1400 خارج �حلدود �لكورية .
قطاع  يف  �لبلدين  بني  �خلا�شة  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  �أن  �شموه  و�أك��د 

�لطاقة �لنووية �ل�شلمية تعد منوذجا للتعاون �لبناء بني �لدول ول�شيما 
�أن قطاع �لطاقة �لنووية �ل�شلمية بات حمركا �قت�شاديا وعلميا و�جتماعيا 
حيث ظهرت نتائج هذه �ل�شر�كة عرب تبادل �ملعرفة و�خلرب�ت و�مل�شاهمة 
�لكبرة  �لكورية  �إىل �خلربة  ��شتناد�  وذلك  �لب�شرية  �لكفاء�ت  تنمية  يف 
يف تطوير حمطات �لطاقة �لنووية �ل�شلمية و�لتي متتد لأكر من 40 

عاما.
بوز�رة  �ل�شيا�شية  �ل�شوؤون  وزي��ر  نائب  ج��ون  كيم  معايل  �أك��د  جانبه  من 
�ل�����ش��ر�ك��ة �ل�شرت�تيجية  �ل��ك��وري��ة �جل��ن��وب��ي��ة ع��ل��ى ع��الق��ات  �خل��ارج��ي��ة 
�لبلدين  ب��ني  �ل��ب��ن��اء  بالتعاون  م�شيد�   .. �ل��ك��وري��ة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �خل��ا���ش��ة 
بر�كة  �لهامة مثل م�شروع حمطات  �ملجالت  �لعديد من  �ل�شديقني يف 

للطاقة �لنووية �ل�شلمية.
و�أع���رب معاليه ع��ن تطلع ب���الده وم��ع �لح��ت��ف��اء مب���رور 40 ع��ام��ا على 
تاأ�شي�س �لعالقات بني �لبلدين �إىل تطويرها وتعزيزها مبا يلبي تطلعات 

قيادتي �لبلدين �ل�شديقني ويعود باخلر على �شعبيهما.
�ل�شوؤون  ج��ه��از  رئ��ي�����س  �مل��ب��ارك  خ��ل��دون خليفة  م��ع��ايل   .. �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
�لتنفيذية ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي و�شعادة كوون يوجن وو 

�شفر جمهورية كوريا لدى �لدولة.

الإمارات ت�سهد ك�سوفا جزئيا لل�سم�س الأحد املقبل

�سحة اأبوظبي: الختبارات املنزلية واخلدمات الأ�سا�سية واأجهزة 
املراقبة جتعل فرتة العزل املنزيل اأكرث فاعلية

�سملت �سبكة االإنارة العامة مبنطقة مدينة الريا�س

بلدية مدينة اأبوظبي ت�ستبدل 260 موؤقتًا ميكانيكيًا 
باأخرى اإلكرتونية للوحات التحكم ب�سبكة الإنارة 

اإجناز 75 % من مركز زايد لغ�سيل الكلى يف دبي

•• اأبوظبي- وام:

جزئيا  ك�شوفا  �ملقبل  �لأح���د  ي��وم  �لعربية  و�ملنطقة  �لإم����ار�ت  دول��ة  ت�شهد 
لل�شم�س ي�شتغرق حو�يل ثالث �شاعات، فيما يكون ك�شوفا حلقيا يف �ل�شود�ن 

و�ليمن و�ل�شعودية و�شلطنة عمان.
وقال �ملهند�س حممد �شوكت عودة مركز �لفلك �لدويل ومقره �أبوظبي �إن 
�لك�شوف �جلزئي لل�شم�س ي�شاهد من جميع �لدول �لعربية ما عد� معظم 
من  �أج���ز�ء  يف  حلقي  كك�شوف  وي�شاهد  موريتانيا  ومعظم  �ملغربية  �ململكة 

�ل�شود�ن و�ليمن و�ل�شعودية و�شلطنة عمان.
ولفت �إىل �أن �لك�شوف �حللقي لل�شم�س يحدث عندما يقع �لقمر بني �لأر�س 
و�ل�شم�س ويكون قطره �لظاهري �أ�شغر من قطر �ل�شم�س �لظاهري بقليل 
حلقة  �شكل  على  بالقمر  حميطة  قطعة  منها  ويبقى  �ل�شم�س  فيحجب 

م�شيئة ولذلك ي�شمي بالك�شوف �حللقي.

�لك�شوف  �شت�شاهد  �لتي  �ملناطق  فاإن  �لعربية  للدول  بالن�شبة  �أنه  �إىل  ونوه 
عر�شه  ويكون  �ل�شود�ن  جنوب  من  يبد�أ  �شيق  �شريط  د�خ��ل  تقع  �حللقي 
هناك 65 كيلومرت� ويتجه �شرقا وي�شتمر بالتناق�س ليمر فوق �ليمن ثم 
�ل�شعودية ثم �شلطنة عمان وي�شبح عر�شه يف �شرق �ل�شلطنة 33 كيلومرت� 
فقط ويف حني �أن �أجز�ء من هذه �لدول �شت�شهد �حلدث كك�شوف حلقي فاإن 

باقي �أجز�ئها وباقي �لدول �لعربية �شت�شهده كك�شوف جزئي.
لوقائع  ومبا�شر  ح��ي  ببث  �شيقوم  �ل���دويل  �لفلك  م��رك��ز  �أن  �شوكت  وذك���ر 
�لك�شوف من مدينة �أبوظبي من �ل�شاعة �لثامنة �إىل �ل�شاعة �حلادية ع�شرة 
�شباحا بتوقيت �لإمار�ت وميكن متابعته على �لقنو�ت �خلا�شة باملركز على 

مو�قع �لتو��شل �لجتماعي .
وحذر مركز �لفلك �لدويل من �لنظر مبا�شرة نحو �ل�شم�س وقت �لك�شوف 
و�ملر�شحات  �لك�شوف  لر�شد  �خلا�شة  �ل�شم�شية  �لنظار�ت  ��شتخد�م  ب��دون 

�خلا�شة، ملا فيه من خطر على �لعني.

•• اأبوظبي - وام:

�أكدت د�ئرة �ل�شحة - �أبوظبي �أن برنامج �لعزل �ملنزيل �لذي بد�أته مطلع 
�شهر �أبريل �ملا�شي يت�شمن �لعديد من �خلدمات �لأ�شا�شية جلميع مر�شى 
وفاعلية  ر�ح���ة  �أك���ر  �مل��ن��زيل  �ل��ع��زل  ف���رتة  يجعل  "كورونا" م��ا  ف��رو���س 
�لفح�س لإجر�ء  �إىل مر�كز  �لذهاب  لي�س عليهم  �ملر�شى  �أن  �إىل  ..م�شرة 
�لعينات  �إىل منازلهم جلمع  �لطبية  �لطو�قم  �إذ تذهب  �لالزمة  �لتحاليل 

منهم.
وذكرت �لد�ئرة - يف بيان خ�شت به وكالة �أنباء �لإم��ار�ت - �أنه يتعني على 
�ملري�س �رتد�ء جهاز مر�قبة "�شاعة ذكية" و�لتي ت�شاعد على تتبع نطاقه 
�جلغر�يف وت�شمح لل�شلطات �لتاأكد من �لتز�مه بالعزل �ملنزيل ومل يعر�س 

�شحة �ملجتمع للخطر.
و�أو�شحت �أن �ملر�شى �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 18 و 59 عاماً �مل�شابني 
�إذ� كانت �لأعر��س  "كوفيد - 19" يتاح لهم خيار �لعزل �ملنزيل  بفرو�س 
�أثناء  للمر�شى  يتاح  �أن  ���ش��رورة  �إىل  ..م�شرة  خماطر  يوجد  ول  طفيفة 
مياه  ودورة  جيدة  بتهوية  تتمتع  مفردة  وغرفة  ذك��ي  هاتف  �ملنزيل  �لعزل 

منف�شلة مع �أهمية �أن يتحلى �ملري�س بامل�شوؤولية و�أن يلتزم بتعليمات �لعزل 
�ملنزيل و�لعالج �إذ� لزم �لأمر.

�لذين  �لأ�شخا�س  مثل  كبر  خلطر  �ملعر�شني  �ملر�شى  �أن  �لد�ئرة  و�أك��دت 
تزيد �أع��م��اره��م ع��ن 60 ع��اًم��ا وغ��ره��م مم��ن يعانون م��ن �أم��ر����س �لقلب 
توؤثر على نظام  �أخرى  �أمر��س خطرة  �أي  �أو  �ملزمنة،  �لتنف�شي  �أو �جلهاز 
و رعاية �شحية مبا�شرة  �إىل دعم  �ملناعة لديهم، وغرهم ممن يحتاجون 
من  كل  على  �لعقوبات  تطبيق  �إىل  ..لفتة  �ملنزيل  للعزل  موؤهلني  غر   ..
يخالف قو�عد �لعزل �ملنزيل وفقاً لقائمة �لعقوبات �ملحدثة �لتي �أ�شدرها 
�لنائب �لعام. جدير بالذكر �أن حكومة �لإمار�ت قد �أ�شدرت لئحة ل�شبط 
�ملخالفات و�جل��ز�ء�ت �لإد�ري��ة و�ل�شادر بها قر�ر جمل�س �لوزر�ء للحد من 
�للتز�م  ع��دم  خم��ال��ف��ات  ت�شمنت  19" و�ل��ت��ي   - " كوفيد  م��ر���س  �نت�شار 
للنيابة  يجوز  حيث  �ملن�شاآت  يف  و�حلجر  �ملنزيل  �ل�شحي  �حلجر  بتعليمات 
�إحالة �ملخالفني �إىل �ملحكمة ومعاقبته باحلب�س مدة ل تزيد عن �شتة �أ�شهر 
و بغر�مة قدرها مائة �ألف درهم �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني، بالإ�شافة �إىل 
ن�شر �شور و�أ�شماء �ملخالفني يف �ل�شحف و و�شائل �لإعالم بناء على قر�ر من 

�لنائب �لعام �إذ� ر�أي مقت�شى لذلك.

•• اأبوظبي -الفجر:

����ش��ت��ب��دل��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي م��ن خالل 
�ملوؤقتات  �لبلدية  و�أ�شول  �لتحتية  �لبنية  قطاع 
�مليكانيكية مبوؤقتات �إلكرتونية للوحات �لتحكم 
�خلا�شة ب�شبكة �لإن��ارة �لعامة مبنطقة مدينة 
��شتبد�ل ما يقارب )260(  �لريا�س، حيث مت 

من �ملوؤقتات �مليكانيكية.
و�أكدت �لبلدية �أن هذ� �لتوجه ين�شجم مع �تباع 
ع��ل��ى �لطاقة،  �ل���ش��ت��د�م��ة و�حل���ف���اظ  م��ع��اي��ر 
�لتقنيات  �إل��ي��ه  تو�شلت  م��ا  �أح���دث  و����ش��ت��خ��د�م 
�حلديثة لدعم وتعزيز مكونات �لبنية �لتحتية، 
�ملمار�شات  �أف�شل  باتباع  يتعلق  فيما  وخ�شو�شا 
يف جمال توفر �لطاقة وتنظيم �لإنارة بال�شكل 

�لأمثل.
�مل�شروع  ه��ذ�  نتائج  م��ن  �أن  �لبلدية  و�أو���ش��ح��ت 
كيلو  ي��ق��ارب )628،000  م��ا  وف��و�ئ��ده حفظ 
وفقاً  وذل��ك  �شنوياً،  �لطاقة  من  �شاعة(  و�ط/ 

للدر��شات �لتي مت �إجر�وؤها بهذ� �خل�شو�س.
�شهر  خ��الل  نفذت  �لبلدية  �أن  بالذكر  �جلدير 
م�شروعاً   )2019( �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  م��ن  م��اي��و 

�لإن����ارة  �شبكة  ت�شغيل  �آل��ي��ة  ت��ع��دي��ل  ����ش��ت��ه��دف 
�ل��ع��ام��ة ع��ل��ى ط��ري��ق �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
)311E(، وت�شمن ��شتبد�ل �ملوؤقتات �لزمنية 
ب�شبكة  �لتحكم  لوحات  يف  �ملوجودة  �مليكانيكية 
 189( ل�  �إلكرتونية  مبوؤقتات  �لعامة  �لإن���ارة 
�لت�شغيل  �آل���ي���ة  ت��وح��ي��د  ب��ه��دف  ل��وح��ة حت��ك��م( 

�ل��ع��ام��ة، و �حل���د من  �لإن�����ارة  �خل��ا���ش��ة ب�شبكة 
هدر �لطاقة، و�شمان ت�شغيل �لإن��ارة �لعامة يف 

�لأوقات �ملخ�ش�س لها. 
�لبلدية  و�أ�شول  �لتحتية  �لبنية  قطاع  و�أو�شح 
�أن ذ�ك �مل�شروع �شاهم يف حتقيق وفر�ً يف �لطاقة 
مبا يعادل )1،120،035 كيلو و�ط/ �شاعة(.

•• دبي-وام:

�أعلنت د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لعمل �خلري 
�إجمايل  �مل��ائ��ة م��ن  75 يف  ن��ح��و  �إجن����از  دب���ي  يف 
�ل���و�ق���ع يف  �ل��ك��ل��ى  م�����ش��روع م��رك��ز ز�ي����د لغ�شيل 
منطقة �لطو�ر �لثالثة حيث من �ملقرر �أن ينتهي 

يف �شهر �شبتمرب 2020.
����ش��ت��الم غرفة  �مل��ائ��ة م��ن  100 يف  �إجن����از  و مت 
�ملحولت وتوريدها و 100 يف �ملائة من �لأعمال 
 "substructure" �لأر���س  حتت  �لإن�شائية 
�إجناز  مت  بينما   .. �خل��ر���ش��اين  �لهيكل  و�أع��م��ال 
�لأعمال  �إج���م���ايل  �مل��ائ��ة م��ن  67 يف  ي��ق��ارب  م��ا 
من  ب���امل���ئ���ة   60 ن���ح���و  و  �ل���ك���ه���روم���ي���ك���ان���ي���ك���ي���ة 
�لت�شطيبات �لد�خلية و 61 يف �ملئة من �لأعمال 
تو�شيل  على  �لعمل  يتم  بينما  بلغت  �خلارجية 
�لكهرباء �لد�ئمة حيث بد�أت �أعمال �لبناء بتاريخ 

.2019 �لعام  من  يوليو   21

تطوير  عقد  تر�شية  عن  �ملا�شي  �لعام  يف  و�أعلن 
درهم  �أل����ف  و818  م��ل��ي��ون��ا   36 ب��ق��ي��م��ة  �مل���رك���ز 
وموؤ�ش�شة  ب��دب��ي  �ل�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

�جلمعيات  جانب  �إىل  �لق�شر  و���ش��وؤون  �لأوق���اف 
�لرب"  "د�ر  ج��م��ع��ي��ة  وه����ي  �مل�����ش��اه��م��ة  �خل���ري���ة 
"دبي �خلرية"  "بيت �خلر" وجمعية  وجمعية 
وبنك  �لإ�شالمي  دب��ي  بنك  م�شاهمة  جانب  �إىل 
لتت�شمن  �مل�شاهمات  �أه���د�ف  تنوعت  بحيث  ن��ور 
�لبناء و�لإن�شاء و�لت�شميم �إ�شافة �إىل �لتجهيز�ت 

�للوج�شتية للمركز.
لغ�شيل  �لكلى وحدة  لغ�شيل  ز�يد  و�شي�شم مركز 
ع��ن مرفق  ع��ب��ارة  وه���ي  �مل�شت�شفى  خ���ارج  �ل��ك��ل��ى 
طبي مرخ�س يوفر خدماته ملر�شى غ�شيل �لكلى 
�ملركز خدمات  �شيقدم  كما   . منتظم  �أ�شا�س  على 
�لتدريب على غ�شيل �لكلى يف �ملنزل و�شيخ�ش�س 
و�ملقدرة  �ل�شتيعابية  طاقته  من  �ملائة  يف   30
يتم  �ل��ت��ي  �ملر�شية  ل��ل��ح��الت  ���ش��ري��ر�   40 ب�شعة 
�مل�شاهمة  �خلرية  �جلمعيات  قبل  من  حتويلها 
�ملركز بتقدمي خدماته  �أن يقوم  �مل�شروع على  يف 

لهذه �حلالت جمانا.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

مير  �ل��ت��ي  �ل�شحية  �لأزم����ة  ت��ف��ر���س 
فرو�س  لتف�شي  نتيجة  �ل��ع��امل  ب��ه��ا 
على   19 – كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا 
�أو�شع  وم��ه��ام  �أدو�ر  �أد�ء  �حل��ك��وم��ات 
�ل�شلبي  �لنف�شي  �ل��ت��اأث��ر  م��ن  للحد 
�لعميق لوباء كوفيد19- على �لنا�س 
عاملياً، ما يتطلب تبني مقاربات قائمة 
�ملتقدمة،  و�لعلوم  �لتكنولوجيا  على 
�لبيانات  على  �أك��رب  ب�شكل  و�لعتماد 
للجهود �حلكومية  �لتي متثل ممكنا 

ملو�جهة حتديات �لوباء.
�فرت��شيتان  ج��ل�����ش��ت��ان  وت���ط���رق���ت 
للحكومات  �لعاملية  �لقمة  نظمتهما 
�لتفاعلية  �جل��ل�����ش��ات  �شل�شلة  �شمن 
 – وك��وف��ي��د  “�حلكومات  �ل��رق��م��ي��ة 
يونيو   26 تتو��شل حتى  19” �لتي 
�لتوتر�ت  م��و���ش��وع��ي  �إىل  �حل�����ايل، 
�ملجتمعية و�جلائحة، و�أهمية �لبيانات 

يف دعم �حلكومات يف مو�جهتها.
دور  ت���ع���زي���ز  �إىل  �مل�����ب�����ادرة  وت����ه����دف 
للجبهات  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  يف  �حل��ك��وم��ات 
�جلديدة �لتي فتحها فرو�س كورونا 
�مل�شتجد، وت�شكيل م�شتقبل �حلكومات 
يف حقبة ما بعد فرو�س كورونا عرب 
حتليل �آخر �لتطور�ت و�آثار �لفرو�س 
ع���ل���ى �حل���ك���وم���ات يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء 

�لعامل.
 - كوفيد  وب��اء  و  �ملجتمعية  �لتوتر�ت 
�لعامل يف خطر؟ وحتدث  .. هل   19
�لأ�شتاذ  كروجالن�شكي  �آري  �لدكتور 
جامعة  ل��دى  �لنف�س  علم  يف  �ل��د�ئ��م 
م����اري����الن����د، ح�����ول ت���خ���ط���ي �ل���ع���امل 
للوباء نف�شياً، و�لتعامل مع �ل�شبابية 
منها،  �خل���روج  وكيفية  عنه  �لناجتة 
“�لتوتر�ت  خالل جل�شة حتت عنو�ن 
هل  كوفيد19-...  ووب��اء  �ملجتمعية 
�أد�رت���ه���ا  �ل���ت���ي  خطر؟”،  يف  �ل���ع���امل 
رئي�س حترير �شحيفة “ذ� نا�شونال” 

مينا �لعريبي.
وج���ود  �إىل  ك��روج��الن�����ش��ك��ي  و�أ�����ش����ار 
�لعمل  21 مليون عاطل عن  ح��و�يل 

يف �لوليات �ملتحدة وحدها، ما ت�شبب 
ب�شربة نف�شية �شلبية عميقة للنا�س، 
لل�شحايا  �لكبر  �ل��ع��دد  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�لذي جتاوز 400 �ألف �شخ�س حول 
�لعامل و�لتاأثر �ل�شلبي �ل�شديد على 

�لقت�شاد �لعاملي.
�لتي  �ل�شيئة  �لأم����ور  ت��ت��ن��وع   : وق���ال 
�ل���ن���ا����س يف خ�شم  م��ن��ه��ا  ي���ع���اين  ق���د 
بالبقاء  يتعلق  فبع�شها  �ل��وب��اء،  ه��ذ� 
بالقت�شاد  مت�شلة  و�أخ���رى  ج�شدياً، 
و�لعزلة.  �لوحدة  و�أخ��ر�ً  و�لتمويل، 
كل  �أن  تعلم  عندما  تتفاجاأ  ق��د  لكن 
ببع�شها،  م��رت��ب��ط��ة  �ل���ع���و�م���ل  ه����ذه 
وتت�شبب بذ�ت �لتهديد �لأ�شا�شي، وقد 
تت�شاءل عن ماهية ذلك �لتهديد: هو 
�ل��ن��ا���س مبعناهم  لإح�����ش��ا���س  ت��ه��دي��د 

�لوجودي و�أهميتهم �ل�شخ�شية.
ت�شكل  ك���روج���الن�������ش���ك���ي:  و�أ������ش�����اف 
وك�شب  و�لأهمية  �ملعنى  �إىل  �حلاجة 
ناق�شه  رئي�شياً  ب�شرياً  د�فعاً  �لحرت�م 
ف��ال���ش��ف��ة �ج��ت��م��اع��ي��ون ب������ارزون، من 
���ش��ارت��ر، ومي��ث��ل فقد�ن  �إىل  �أر���ش��ط��و 
�لأحبة و�لوظائف و�لقدرة على �إعالة 
تهديد�ت  �خلا�شة،  و�حل��ي��اة  �لأ���ش��رة 
�إنها  �لإن�شان ومعنى وج��وده،  لأهمية 
�أمور متثل خطر حرماننا من �لقوة، 
وحرماننا  ك��ر�م��ت��ن��ا،  م��ن  وجت��ري��دن��ا 

من �إن�شانيتنا.
دور  ح�����ول  ������ش�����وؤ�ل  ع���ل���ى  رد�ً  وق������ال 
�حلكومات يف هذه �لظروف �لع�شيبة: 

�لأهمية،  �لأك��ر  �حلكومات  دور  ُيعد 
كهذه  �أوق���ات  يف  �لنا�س  يطالب  حيث 
بقيادة قوية وحكيمة ومتعاطفة توؤكد 
لهم �أهمية حياتهم وحت�س مبعاناتهم 
ت�شمح  لن  باأن �حلكومات  وتطمئنهم 

بزو�لهم.
و�أ�������ش������اف ك���روج���الن�������ش���ك���ي: حت���دد 
رئي�شيتني  م��ه��م��ت��ني  �ل��ن��ت��ائ��ج  ه����ذه 
كورونا،  �أزم����ة  خ�شم  يف  للحكومات 
و�لرعاية  �ملحبة  ت��وف��ر  ه��ي  �لأوىل 
�إح�شا�شهم  مبعنى  �ل��ن��ا���س،  لتمكني 
�لأزمات،  خالل  لهم  �حلكومة  بدعم 
و�لثانية مو�جهة ومكافحة �لجتاهات 
�ل�شلبية و�لكر�هية، وتوجيه �لنا�س يف 
�شوؤ�ل  على  رد�ً  وق��ال  �إيجابي.  �جت��اه 
�ل�شحية  �ملخاوف  �عتبار  مدى  حول 
�ل��ع��ام��ة، مثل ف��رو���س ك��ورون��ا، �أكر 
�أعمال  من  لال�شتقر�ر  وزعزعة  فتكاً 
مرنة؛  �لإن�شان  نف�شية  �إن  �لإره���اب: 
فننتبه �إىل �شيء و�حد يف وقت و�حد 
�ملرحلة  ه���ذه  �لأب�����رز يف  �ل��ت��ه��دي��د   ..
�لتهديد  ل���ك���ن  �ل�����وب�����اء،  م����ن  ي����اأت����ي 
�نتباهنا  يتز�يد رغم حتول  �لإرهابي 
و�لأن���و�ع  �ملتطرف  �ليمني  لأن  ع��ن��ه، 
�لأخ��رى من �لإره��اب تكثف دعايتها، 
وجهودها للتجنيد، وحتى هجماتها. 
�لآن،  لكننا ل نخ�شى من ذلك كثر�ً 
ح��ي��ث حت���ول �ن��ت��ب��اه��ن��ا �ل���ف���ردي �إىل 
مكان �آخر. لكن يجب على �حلكومات 
لأن  متيقظة،  تبقى  �أن  و�ملجتمعات 

�لإرهاب لن يزول.
دور  �إىل  ك���روج���الن�������ش���ك���ي  و�أ�������ش������ار 
�ملنظمات �لدولية �لتي يجب �أن ت�شكل 
�شوتاً بارز�ً يف تاأكيد �لهتمام بالعامل 
و�مل�شاعدة  �لت�شامن  وت��ع��زي��ز  ك��ك��ل، 
وو�شوحها  و�ن���ت�������ش���اره���ا  �مل���ت���ب���ادل���ة 
�ملنتديات  �أهمية  م��وؤك��د�  وح�شورها، 
�لعاملية مثل �لقمة �لعاملية للحكومات 
و�ملنظمات �لأخ��رى يف حتقيق �خلر 

للمجتمعات.
عاملية  مالية  نظم  وب��ن��اء  �لبيانات   /
�أك��ر مرونة / وحت��دث ديفيد كريج، 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة ريفينتيف، 
�لتحتية  �لبنية  �أك��رب م��زودي  �إح��دى 
�مل��ال��ي��ة يف �لعامل،  وب��ي��ان��ات �لأ����ش���و�ق 
�ل�شرق  منطقة  رئي�س  �لعور،  و�شعيد 
روت�شيلد  ����ش���رك���ة  ل�����دى  �لأو������ش�����ط 
��شت�شارية  جمموعة  وه��ي  و���ش��رك��اه، 
مالية م�شتقلة ر�ئدة، يف جل�شة �أخرى 
يف  �لبيانات  �شت�شاهم  “كيف  بعنو�ن 
بناء نظم مالية عاملية �أكر مرونة؟”، 
�أد�رها �أك�شل ثريلفول رئي�س �لتحرير 

يف وكالة �أنباء “رويرتز«.
و�أ�����ش����ار ك���ري���ج �إىل زي������ادة ه��ائ��ل��ة يف 
تركيز  �أهمية  م��وؤك��د�ً  �لبيانات،  جمع 
�أ�شا�شي  ب�شكل  و�حلكومات  �ل�شركات 
ع��ل��ى �ل��ب��ي��ان��ات، وق�����ال: �ب���ت���دع �أحد 
ع�شر  خم�شة  منذ  ع��ب��ارة  �لأ�شخا�س 
�لبيانات  ب�����اأن  ت���ق���ول  ت��ق��ري��ب��اً  ع���ام���اً 
و�أعتقد  �جل���دي���د،  �ل��ن��ف��ط  �شت�شبح 

�جلديدة  �ل��ط��اق��ة  ه��ي  �ل��ب��ي��ان��ات  �أن 
يف �ل���ع���امل �حل����دي����ث، و�ن��ت��ق��ل��ت من 
وت�شاعفت  �لرقمية،  �إىل  �لتماثلية 
و�شحتها  �ل��ب��ي��ان��ات  وت����ردد�ت  �شرعة 
�لعبارة،  تلك  ظهور  منذ  م��ر�ت   10
ون����رى ت��اأث��ر ذل���ك ي��وم��ي��اً يف ك��ل ما 

نفعله.
�إح����دى  �أن  �أع��ت��ق��د  و�أ�����ش����اف ك���ري���ج: 
�لأه�����م تتمثل  �ل�����ش��ائ��ع��ة  �لجت���اه���ات 
��شتهالك  ع��ل��ى  ���ش��رك��ة  �أي  ق����درة  يف 
وتف�شرها  و����ش��ت��ي��ع��اب��ه��ا  �ل��ب��ي��ان��ات 
وتطبيق  ع��ل��ي��ه��ا،  ب���ن���اًء  و�ل���ت�������ش���رف 
ذل��ك ع��رب رب��ط م��ر�ك��ز �مل��ع��ل��وم��ات يف 
�إد�ر�تهم، �شو�ء يف �لإد�ر�ت �حلكومية 
�لر�بح  �إن  �ل���ك���ب���رة،  �ل�����ش��رك��ات  �أو 
و�خلا�شر �شيتم حتديده وفقاً للقدرة 
على تف�شر ذلك و�لتفاعل معه ب�شكل 

يومي.
�ل�شركات  ك����ل  ع���ل���ى  ي���ج���ب  وت����اب����ع: 
فعلياً،  ب��ي��ان��ات  ���ش��رك��ة  �إىل  �ل��ت��ح��ول 
تت�شم  �ل���ت���ي  �ل�������ش���رك���ات  و���ش��ت��ن��ج��ح 
باملرونة وحتقق ذلك بتفوق وتطبقه 
على نطاق و��شع، وينطبق هذ� �حلال 
ع��ل��ى �حل��ك��وم��ات �أي�����ش��اً، و�أع��ت��ق��د �أن 
�حل����و�ر ح���ول �ل�����ش��ف��اف��ي��ة م��ه��م جد�ً، 
معها  من���ت  �ل�����ش��ف��اف��ي��ة  ز�دت  ف��ك��ل��م��ا 
و�لثقة  �شتجذبها  �لتي  �ل�شتثمار�ت 

�لتي �شتك�شبها.
�ل�شفافية  �أه���م���ي���ة  ك���ري���ج  ون���اق�������س 
يتعلق  ما  يف  خ�شو�شاً  و�لإف�شاحات 

كوفيد19-،  و�إح�������ش���اء�ت  ب��ب��ي��ان��ات 
�ل�شفافية،  �ن��خ��ف�����ش��ت  �إذ�   : وق�����ال 
�أزمة  وت����زد�د  �ل��ث��ق��ة  معها  �شتختفي 
تعد  �أماكن  ع��دة  �أرى حالياً  �ل��دي��ون. 
�لبيانات  يف  و�ل��ث��ق��ة  �ل�شفافية  فيها 
�أم������ر�ً مهماً  �ل���دول���ة  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
�لإف�شاح عن  �إن  �لقول  فُيمكن  ج��د�ً. 
حماولة  من  �أف�شل  �ل�شيئة  �لأخ��ب��ار 
�أكر  �شتنخف�س  �لثقة  لأن  �إخفائها، 

�إن مت �كت�شافها.
عن  �ل��ع��ور  �شعيد  حت��دث  جهته،  م��ن 
�لبيانات  م��ن  �مل��زي��د  ت��وف��ر  ح��ي��وي��ة 
يوفر  ح���ني ل  وق������ال:  و�مل���ع���ل���وم���ات، 
�لإف�شاحات  من  كافياً  ق��در�ً  ما  �أح��د 
يكون  �ل��ب��ي��ان��ات،  ب�����ش��اأن  �ل�شفافية  �أو 
�أن  �حل��ال  �لب�شري بطبيعة  �لفعل  رد 
�إىل حد ما، حتتاج  تعترب ذلك مريباً 
مل  �إذ�  �أن���ه���ا  �إدر�ك  �إىل  �حل��ك��وم��ات 
�لتحفظ،  �إىل  �لنا�س  �شيميل  تف�شح، 
ثم �إىل �خل�شومة وعدم �لت�شديق .. 
�شيتبنى �لنا�س د�ئماً وجهة نظر �أكر 
حتفظاً بغ�س �لنظر عما تقوله. هكذ� 

ننجز �أعمالنا من منظور �ل�شتثمار.
و�أ������ش�����اف �ل����ع����ور: ه���ن���اك ك���ث���ر من 
لتح�شني  ف��ع��ل��ه��ا  مي��ك��ن��ك  �لأ�����ش����ي����اء 
بد�أنا من منظور  �إذ�  �لبيانات،  تو�فر 
مثل  ب�شيطة  �أ���ش��ي��اًء  ن���رى  تنظيمي، 
وم�شتوى  �ملنطقة،  يف  �لأ�شهم  �أ�شو�ق 
�مل����ت����وف����رة يف هذه  �ل���ت���ق���اري���ر  ع���م���ق 
�ل��ت��ي ل مت��ّك��ن��ك يف جميع  �لأ����ش���و�ق 

�لأوق��ات .. متتلك �ل�شركات �ملختلفة 
مم���ار����ش���ات خم��ت��ل��ف��ة، ول��ي�����س هناك 
�ت�����ش��اق يف ت��و�ف��ر �ل��ب��ي��ان��ات، حتى مع 
�أن  �إىل  م�����ش��ر�  �مل���درج���ة،  �ل�����ش��رك��ات 
�حل��ك��وم��ات حت��ت��اج �إىل �لإف�����ش��اح عن 
�أف�����ش��ل وع��ل��ى نطاق  ب�شكل  �ل��ب��ي��ان��ات 

�أو�شع حول �لن�شاط �لقت�شادي.
�لبلد�ن  من��ط  تغير  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
ل��ي�����س ب����الأم����ر �ل�����ش��ه��ل، م����وؤك����د� �أن 
لدينا قيادة يف �ملنطقة م�شممة على 
و�أن  �إيجابية،  تغير بطريقة  �إح��د�ث 
��شتخد�م  �إىل  حت��ت��اج  �مل��ن��ط��ق��ة  دول 
يف  و�لرغبة  �لعقلية،  يف  �لتغير  هذ� 
كفر�شة  �ملتغر،  �ل��و�ق��ع  م��ع  �لتكيف 
�حلكومي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ل��ل��ت��و�ف��ق 

جلمع �ملعلومات ب�شكل �أ�شهل.
�ل�شومعة  عقلية  متنع  �ل��ع��ور:  وق��ال 
م�شاركة �ملعلومات، ونرى ذلك �أحياناً، 
عقبة  �إىل  ي��ت��ح��ول  ذل����ك  �أن  �أع��ت��ق��د 
�لقر�ر  �أمام �حلكومات لتخاذ  كبرة 
فر�شة  �أنها  �أعتقد  لذلك،  �ل�شحيح. 
�لأ�شهر  و�أن  ك���ث���ر�ً،  م��ن��ه��ا  ُي�����ش��ت��ف��اد 
لنا  �شتبني  �ملقبلة  �لقليلة  و�ل�شنو�ت 

ما �إذ� �أجنزو� ذلك �أم ل.
�لأهمية  �إىل  �جل���ل�������ش���ة  وت���ط���رق���ت 
�أو  �مل����ت����ز�ي����دة ل���ل���ب���ي���ان���ات �ل���ب���دي���ل���ة، 
�ملعلومات �لتي مت جمعها من م�شادر 
مقابل  يف  �لتقليدية،  غر  �ملعلومات 
�لبيانات �لأ�شا�شية. وقال ديفيد كريج 
�إن جمع وحتليل هذه �لبيانات �لبديلة 

�لتي ميكن �أن تخرب �مل�شتثمرين مبا 
تقدم  �أن  وميكن  م�شتقباًل،  ق��ادم  هو 
روؤى �أبعد من تلك �لتي مت جمعها من 
�ملنتظمة،  �لأ�شا�شية  �لبيانات  م�شادر 
متخلفة.  �ل���غ���ال���ب  يف  ت���ب���دو  و�ل���ت���ي 
�لثورة  �أن ج��زء�ً من  �أعتقد  و�أ���ش��اف: 
هي  �لآن  �لبديلة  بالبيانات  �ملرتبطة 
�ملحمولة،  و�لأجهزة  �لأ�شياء  �إنرتنت 
خاللها  من  ميكنك  �لتي  و�لطريقة 
ن�شاط  ح��ول  �ملعلومات  جمع  بالفعل 
�لأقمار  وب��ي��ان��ات  و�لآل������ة،  �لإن�������ش���ان 
�أ���ش��ب��ح��ت �لآن  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة، و�ل���ت���ي 
لتجاهل  بكثر  و�أ�شهل  �أ�شرع  طريقة 
�ل��ق��ي��ود �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة و�حل��ك��وم��ي��ة يف 
�حلدود  �أن  مو�شحا  �لأح��ي��ان،  بع�س 
و�لبيانات  �ل��ب��دي��ل��ة  �ل���ب���ي���ان���ات  ب���ني 
�لأ�شا�شية تتغر، وما هو بديل �ليوم 

قد ي�شبح �أ�شا�شياً يف وقت لحق.
/ جل�شات �فرت��شية حول 7 قطاعات 
حيوية / كانت موؤ�ش�شة �لقمة �لعاملية 
�ملا�شي  �ل�����ش��ه��ر  �أط��ل��ق��ت  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
بعنو�ن  �ل��رق��م��ي��ة  �ل����ن����دو�ت  ���ش��ل�����ش��ة 
�لتي  وكوفيد19-”  “�حلكومات 
تناق�س تاأثر جائحة فرو�س كورونا 
و��شت�شر�ف  �ل���ع���امل  ح��ك��وم��ات  ع��ل��ى 
هذ�  بعد  �حل��ك��وم��ي  �لعمل  م�شتقبل 
�ل����وب����اء م���ن خ����الل ����ش��ت�����ش��اف��ة 30 
حكومياً  وق��ي��ادي��اً  وخ���ب���ر�ً  م��ت��ح��دث��اً 
تعزيز  �إىل  �ل�شل�شلة  وت��ه��دف  ع��امل��ي��اً. 
�ل����ش���ت���ج���اب���ة  يف  �حل�����ك�����وم�����ات  دور 
�ل��ت��ي فر�شها  �جل���دي���دة  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
و��شت�شر�ف  �مل�شتجد  كورونا  فرو�س 
م�شتقبل �حلكومات يف ع�شر “ما بعد 
ف��رو���س كورونا” م��ن خ��الل حتليل 
�لفرو�س  وت���اأث���ر�ت  ت���ط���ور�ت  �آخ���ر 
على �لعمل �حلكومي يف جميع �أنحاء 
“�حلكومات  �شل�شلة  وُتعقد  �ل��ع��امل. 
�لإن�����رتن�����ت  ع�����رب  وكوفيد19-” 
ل�شتعر��س �أحدث �لتطور�ت �ملتعلقة 
�آثاره على  بفرو�س كورونا ومناق�شة 
7 قطاعات حيوية: �لتعليم و�لرعاية 
و�لبنية  و�لأم��ن  و�لقت�شاد  �ل�شحية 

�لتحتية و�حلوكمة و�لقيادة. 
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•• ال�شارقة-الفجر:

�لب�شرية  �مل������و�رد  د�ئ�����رة  �أو����ش���ح���ت 
�لك�شف  ف��ح��و���ش��ات  �أن  ب��ال�����ش��ارق��ة 
كورونا  فرو�س  �إ�شابات  عن  �ملبكر 
مت  �ل��ت��ي  �مل�شتجد   ”19 “كوفيد 
�ل�شارقة  حكومة  ملوظفي  تنفيذها 
ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  مع  بالتعاون 
�ملجتمع متمثلة يف منطقة �ل�شارقة 
ن�شبة  �لآن  �لطبية؛ قد غطت حتى 
�ملوظفني �لذين �شملهم قر�ر �لعودة 
ن�شبتهم  �ل��ب��ال��غ��ة  �ل��ع��م��ل  م��ق��ار  �إىل 

 .  30%

�لتي مت  �لفحو�شات  عدد  بلغ  حيث 
�إجر�وؤها حتى �لآن ما يفوق 5000 
ف��ح�����س مل��وظ��ف��ي وم��وظ��ف��ات دو�ئ���ر 
وهيئات وموؤ�ش�شات حكومة �ل�شارقة 
عند  �شالمتهم  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  وذل���ك 

مبا�شرتهم �لعمل. 
وقد مت �لتن�شيق مع منطقة �ل�شارقة 
�لطبية لتنفيذ �لفح�س عرب مو�قع 
متعددة تغطي مدن ومناطق �لإمارة 
مدينة  يف  �ل��ف��ح�����س  ي��ن��ف��ذ  ح���ي���ث 
�ل�شارقة مبقر نادي �ل�شارقة �لثقايف 
�لو�شطى  �ملنطقة  ويف   ، لل�شطرجن 
�لب�شرية  �مل�����و�رد  د�ئ����رة  ف���رع  مب��ق��ر 

�ملنطقة  ويف  م���ل���ي���ح���ة،  مب���ن���ط���ق���ة 
�ل�����ش��رق��ي��ة مب��ق��ار �أف����رع �ل���د�ئ���رة يف 
مدن كلباء وخورفكان ودبا �حل�شن، 
وذلك مر�عاة ملناطق �شكن �ملوظفني 
�لفح�س.  ملقار  لو�شولهم  وت�شهياًل 
�أو�شح   ، �لفح�س  وحول عمل جلنة 
�ل��دك��ت��ور ط���ارق �شلطان بن  ���ش��ع��ادة 
خادم ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
�ل�شارقة رئي�س د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية 
�أن �لفح�س ي�شتغرق مدة ب�شيطة ل 
دق��ائ��ق م��ن حلظة دخول   5 تتعدى 
�نتهاء عملية  �إىل  �ملوظف �لفاح�س 
�لفح�س. مو�شحاً �أن ظهور �لنتائج 

�إر�شالها  72 �شاعة ويتم  يتم خالل 
عرب ر�شالة ن�شية للموظف. 

وبني �أنه مت تق�شيم موظفي �جلهات 
ل�شمان  جمموعات  �إىل  �حلكومية 
من  �ملتو�جدين  ب��ني  �لتز�حم  ع��دم 
خالل  �مل��ق��ر  يف  للفح�س  �مل��وظ��ف��ني 
�ل��ي��وم �ل��و�ح��د. وذل���ك ح��ر���ش��اً على 
ت��ط��ب��ي��ق �لإج����������ر�ء�ت �لح����رت�زي����ة 
�لتباعد �جل�شدي وترك  �ملتمثلة يف 
م�شافات متباعدة ت�شل �إىل مرتين 
بني كل موظف و�لآخ��ر، مع �رتد�ء 
�لأنف  بتغطية  و�لل��ت��ز�م  �لقفاز�ت 

و�لفم بالكمامات.

بتو��شل  ت��ت��اب��ع  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  و�أك�����د 
عملية �إجر�ء �لفحو�شات ، وت�شهيل 
�لإج��������ر�ء�ت �ل��ت��ي مت���ت ح��ت��ى �لآن 
مقار  �أن  م��و���ش��ح��اً  ت��ام��ة.  ب�شال�شة 
لأخذ  �مل��وظ��ف��ني  ت�شتقبل  �لفح�س 
 9 �ل�شاعة  منذ  �حليوية  �مل��وؤ���ش��ر�ت 

�شباحاً وحتى 1 ظهر�ً.
و�أ������ش�����اد ب���ال���ت���ع���اون �مل���ث���م���ر ل������وز�رة 
�مل��ج��ت��م��ع متمثلة  ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة 
يف م��ن��ط��ق��ة �ل�������ش���ارق���ة �ل��ط��ب��ي��ة يف 
لكافة  �ل��ف��ح��و���ش��ات  تنفيذ  تن�شيق 
م��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة �ل�����ش��ارق��ة. وثمن 
�جل���ه���ود �ل���ك���ب���رة �ل���ت���ي ي���ق���وم بها 

�لطو�قم  م��ن  �لأول  �ل�����ش��ف  ج��ن��ود 
�ملتعددة. �لفح�س  مقار  يف  �لطبية 

�لتي  �لتنظيمية  ب���الأدو�ر  �أ�شاد  كما 

�شهلت  �لتي  �لتطوع  ف��رق  بها  تقوم 
عمليات ��شتقبال �ملوظفني وت�شجيل 
و�لرد  دخولهم،  وتنظيم  بياناتهم، 

كافة  وت��وف��ر   ، ��شتف�شار�تهم  على 
وللطو�قم  لهم  �ل��الزم��ة  �خل��دم��ات 
�لطبية �ملتو�جدة يف مقار �لفح�س.

موارد ال�سارقة: فحو�سات كورونا املنفذة حتى الآن غطت موظفي 
حكومة ال�سارقة العائدين اإىل مقار العمل

•• ال�شارقة-وام: 

�أم�س  �جتماعها  خالل  �خلا�س  للتعليم  �ل�شارقة  هيئة  ��شتعر�شت 
مع  �لهيئة  رئي�س  �لها�شمي  حمدثة  �لدكتورة  برئا�شة  بعد  عن   -
�مل���د�ر����س �خل��ا���ش��ة يف �لإم�����ارة ث��الث��ة مقرتحات  جمل�س م��دي��ري 
و هي:   2021-2020 �ملقبل  �لدر��شي  للعام  ��شتعد�د�تها  �شمن 
– يف حال ��شتمر�ر �لزمة  -��شتمر�ر �لعمل بنظام �لتعلم عن بعد 

�لر�هنة .
- » �لدمج بني �لتعليم �ملبا�شر و�لفرت��شي من خالل عودة �لتعليم 
ك��ل مدر�شة  ق��وة  م��ن  باملائة   50 على  ت��زي��د  ل  بن�شبة  �مل��د�ر���س  يف 
و��شتمر�ر �لعدد �ملتبقي - عن بعد للحفاظ على �لتباعد �لجتماعي 

كاأحد �لإجر�ء�ت �لوقائية. - �لعودة �لكاملة للطلبة �شمن �شو�بط 
توظيف  يف  �ل�شتمر�ر  �أهمية  على  �لتاأكيد  م��ع  دقيقة  و�ج����ر�ء�ت 
�لتكنولوجيا و بر�مج �لتعلم �لإلكرتونية �شمن �خلطط �لدر��شية 
ومو��شلة تطبيقه كجزء �أ�شيل يف ��شرت�تيجيات للتعليم �ملتبعة يف 
�إن  �لها�شمي  حمدثة  �لدكتورة  وقالت  �لتعليمية.  �ملوؤ�ش�شات  كافة 
�لهيئة م�شتمرة يف تقدمي دعمها �ملعتاد لكافة �ملد�ر�س نظًر� �إىل �لدور 
�حليوي �لذي تقوم به يف خدمة �لتعليم م�شرًة �ىل �أن �ل�شتعد�د 
للو�شع  ��شتناد�  �ملنا�شب  �ل��ق��ر�ر  �تخاذ  �ط��ار  يف  ياأتي  �ل��ق��ادم  للعام 
متناغماً  �لهيئة  توجه  �شيكون  و  �لحرت�زية  و�لإج���ر�ء�ت  �ل�شحي 
مع توجهات �لدولة . و�أكد �حل�شور �أن لكل مقرتح �آليات و�شو�بط 
�لتعليم  قطاع  يخدم  مبا  �ل��الزم  لإت��خ��اذ  وحتليلها  در��شتها  �شيتم 

�لتكنولوجي  �لتطور  يو�كب  ومبا  ��شتمر�ريته  وي�شمن  عام  ب�شكل 
وميازج بني �لتعليم �ملبا�شر �ل�شفي و�لتعليم �للكرتوين م�شددين 
�لعمل على  و  �لتعليمية  �لإلكرتونية  �ملنظومة  �أهمية تطوير  على 
مو�كبة �لتطور من خالل �شقل �ملهار�ت وتنمية �لكفايات من خالل 
ب�شكل  و�لرتكيز  ذكية  وو�شائل  �إلكرتونية  تعليمية  �إنتاج حمتويات 
من  و�ل�شتفادة  للمعلمني  �ملهنية  و�لتنمية  �لتدريب  على  م�شتمر 

�لرب�مج و�لدور�ت و�لور�س و�خلدمات �لتي تقدمها �لهيئة .
ح�شر �لجتماع علي �حلو�شني مدير عام �لهيئة و�شمر مر�د رئي�شة 
و�أع�شاء  ن��ول  �لإم���ارة ونائبها ج��ون  �مل��د�ر���س �خلا�شة يف  م��دي��ري 
�ملجل�س �لبالغ عددهم 15 مدير� ومديرة وعدد من مدر�ء �لإد�ر�ت 

وروؤ�شاء �لأق�شام بالهيئة.

ال�سارقة للتعليم اخلا�س تبحث مقرتحات للعام الدرا�سي اجلديد

•• اأبوظبي-وام:

وقعت وكالة �لإمار�ت للف�شاء �تفاقية مع مكتب �لأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لف�شاء 
�خلارجي لإن�شاء مكتب دويل لالأمم �ملتحدة يف �لعا�شمة �أبوظبي يعنى ب�شوؤون 

�لف�شاء �خلارجي و�ل�شتد�مة.
وقع �لتفاقية - عن بعد - �شعادة �لدكتور �ملهند�س حممد نا�شر �لأحبابي مدير 
�لأمم  مكتب  رئي�شة  بيبو  دي  �شيمونيتا  و�شعادة  للف�شاء  �لإم���ار�ت  وكالة  ع��ام 
حر�س  �إط��ار  يف  �لتفاقية  وت��اأت��ي  فيينا.  يف  �خل��ارج��ي  �لف�شاء  ل�شوؤون  �ملتحدة 
�ل�شرت�تيجيني.  �ل�شركاء  مع  عالقاتها  تعزيز  على  للف�شاء  �لإم���ار�ت  وكالة 
وتعنى �لتفاقية بالتح�شر و�لإعد�د مل�شروع �إن�شاء مكتب دويل لالأمم �ملتحدة 
يعد  و�ل��ذي  و�ل�شتد�مة  �خلارجي  �لف�شاء  ب�شوؤون  يعنى  �أبوظبي  �لعا�شمة  يف 
خطوة ��شرت�تيجية نحو تعزيز مكانة �لدولة يف �ملنطقة لدى �ملنظمات �لعاملية 

ذ�ت �ل�شلة ويعزز من قوتها �لناعمة على �خلارطة �لف�شائية.
و��شتد�مة  �لف�شاء  ق��ط��اع  يف  �ل���دويل  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �إىل  �لت��ف��اق��ي��ة  وت��ه��دف 
�قت�شاد متنوع  لتاأ�شي�س  �لإم��ار�ت  �أهد�ف دولة  مع  �ن�شجاماً  �ملختلفة  �لأن�شطة 

لال�شتخد�مات  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  منطلقات  م��ع  ي��ت��الءم  ومب��ا  وم�شتد�م 
�لدولة  جهود  �إىل  هامة  �إ�شافة  �لتفاقية  وت�شكل  �خلارجي.  للف�شاء  �ل�شلمية 
و�لأمم �ملتحدة �لر�مية �إىل تعزيز �لتعاون �لدويل يف جمايل ��شتد�مة �لف�شاء 
وتو�شعة دوره يف حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة و�إيجاد حلول عملية ملو�جهة 

�لتحديات يف هذ� �ملجال.
ومن �ملخطط �أن يتمحور عمل �ملكتب يف نطاقني رئي�شيني �لأول هو تعزيز دور 
 »SDGs« �مل�شتد�مة  للتنمية  �ملتحدة  �لأمم  �أه��د�ف  �لف�شاء يف حتقيق  قطاع 
�لف�شائية  و�لأن�شطة  �لف�شاء  بيئة  يف  �ل�شتد�مة  معاير  تطبيق  هو  و�لثاين 

وذلك على �مل�شتوى �لوطني و�لإقليمي و�لعاملي.
وي�شهم �ملكتب يف توفر من�شات تبادل �لتجارب و�خلربت �لعاملية يف هذ� �ملجال 
ودعم �لبحوث وحتليل �لتوجهات وحتديد �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية �شمن كافة 
�أن�شطة قطاع �لف�شاء ور�شم �خلطط و�لأجند�ت وبر�مج بناء �لكفاء�ت لتحقيق 

�ل�شتفادة من �إمكانات قطاع �لف�شاء يف ت�شريع �لتنمية �مل�شتد�مة.
وقال �شعادة �لدكتور حممد نا�شر �لأحبابي : “ تاأتي �شر�كتنا �ليوم مع مكتب 
�لأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لف�شاء �خلارجي« UNOOSA« �نطالقاً من حر�س 

�ل�شلة  �لعمليات ذ�ت  �مل�شتد�مة يف كافة  �لتنمية  �أه��د�ف  �لطرفني على حتقيق 
با�شتك�شاف �لف�شاء مبا يقود نحو رفع م�شتوى ��شتفادة كافة �لقطاعات �لأخرى 
من �لتطور �حلا�شل يف قطاع �لف�شاء وعلومه وتقنياته على �ملدى �لطويل”. 
م�شاهمة قطاع  لت�شريع  و�لتعاون  �حل��و�ر  مو��شلة  �إىل  نتطلع  :” �أننا  و�أ�شاف 

�لف�شاء �لعاملي يف حتقيق تطلعات �لب�شرية جمعاء نحو بيئة م�شتد�مة«.
ويف �ل�شياق ذ�ته .. عقد �شعادة �لدكتور حممد نا�شر �لأحبابي �جتماعا ثنائيا 
�ل�شلة و�لهتمام  ذ�ت  �ملو��شيع  ملناق�شة عدد من  بيبو  �شيمونيتا دي  �شعادة  مع 

�مل�شرتك بني �لطرفني وذلك بح�شور م�شوؤولني من �جلانبني » .
�لف�شاء �خلارجي  ل�شوؤون  �ملتحدة  �لأمم  وفد مكتب  �أمام  �لأحبابي  و��شتعر�س 
- �أب��رز و�أح��دث �إجن��از�ت قطاع �لف�شاء لدولة �لإم��ار�ت .. م�شلطا �ل�شوء على 
مهمة �لإمار�ت ل�شتك�شاف �ملريخ “م�شبار �لأمل” و�ملخطط �نطالقه منت�شف 
�ل�شهر �ملقبل و�نطالق �ملرحلة �لثانية لربنامج رو�د �لف�شاء وبرنامج م�شرعات 
��شتعر�س  كما  �لف�شاء.  �لأعمال يف �شناعة  ورو�د  �لنا�شئة  �ل�شركات  وحا�شنات 
تطور�ت �لبحث �لعلمي و�لتطوير يف �شناعة �لف�شاء بالدولة و�لتقدم يف جمال 
�ملتخ�ش�س يف  �لتعليم  �لدولة يف جمال  و�إجن��از�ت  �لف�شاء  �شيا�شات وت�شريعات 

تكنولوجيا وعلوم �لف�شاء. و�شلط �ل�شوء �أي�شا على عدد من �مل�شاريع �مل�شرتكة 
و�لدويل  �لإقليمي  تعاونها  تعزيز  على  �لوكالة  �نطالقا من حر�س  تاأتي  �لتي 
�لإم���ار�ت  دول���ة  عليه  تعمل  و�ل���ذي   813 �ل�شطناعي  �لقمر  م�شروع  ومنها 
للتعاون  �لعربية  �ملجموعة  �شمن  �أخ���رى  عربية  دول���ة   14 م��ع  بال�شر�كة 
�لف�شائي وغرها من �ملو��شيع. من جانبها قالت �شيمونيتا دي بيبو �إن �إن�شاء 
يعد  و�ل�شتد�مة  �خلارجي  �لف�شاء  ل�شوؤون  �ملتحدة  �لأمم  ملكتب  جديد  مكتب 
خطوة هامة وكبرة ملا �شيربزه من دور دولة �لإمار�ت يف دعم و�شناعة �ل�شيا�شات 
دور  وتعزيز  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  لتحقيق  �لدولية  �لف�شائية  و�ل��رب�م��ج 

�لقطاع �لف�شائي �لإمار�تي و�لعاملي يف هذ� �ل�شاأن.
�ل��ع��امل فوفقاً  �أن��ح��اء  ومن���و�ً يف خمتلف  �زده����ار�ً  �ل��ي��وم  �لف�شاء  ق��ط��اع  وي�شهد 
لتقدير�ت مكتب �لأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لف�شاء �خلارجي �أطلقت �أكر من 80 

دولة �لعديد من �لأقمار �ل�شطناعية يعمل منها �ليوم �أكر من 2500.
ي�شار �إىل �أنها �ملرة �لأوىل �لتي تقوم فيها وكالة �لإمار�ت للف�شاء بتوقيع �تفاقية 
عن  و��شحة  ور�شالة  خطوة  يف  �ملرئي  �لت�شال  خا�شية  بو��شطة  ثنائية  دولية 

مدى جاهزية �لوكالة للعمل عن بعد يف مثل هذه �لظروف �ل�شتثنائية.

اتفاقية لإن�ساء مكتب الأمم املتحدة ل�سوؤون الف�ساء اخلارجي وال�ستدامة باأبوظبي

املجل�س الأعلى لكلية الدفاع الوطني يعقد 
اجتماعه الدوري عرب الت�سال املرئي

•• اأبوظبي-وام: 

تر�أ�س معايل حممد �أحمد �لبو�ردي وزير �لدولة ل�شوؤون �لدفاع �جتماع �ملجل�س �لأعلى لكلية 
�لدفاع �لوطني �لذي �نعقد �م�س عرب تقنية �لت�شال �ملرئي “عن بعد«.

ورحب معاليه يف بد�ية �لجتماع باأع�شاء �ملجل�س �لأعلى للكلية موؤكد�ً حر�س �لقيادة �لر�شيدة 
يو�جهها  �لتي  �لتحديات  كل  رغم  ��شتمر�ريتها  على  و�ملحافظة  �لتعليمية  �لعملية  دعم  على 

�لعامل �ليوم يف ظل �نت�شار جائحة كورونا.
دورة  �أعمال  �شر  على  �ملجل�س  �طلع  كما  �ل�شابق،  �لإجتماع  نتائج  �ملجل�س  �أع�شاء  و��شتعر�س 

�لدفاع �لوطني بالإ�شافة �إىل مناق�شة عدد من �ملو�شوعات �ملدرجة �شمن جدول �لأعمال.
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•• ابوظبي-الفجر:

�لربملانية  �ل�شعبة  جمموعة  �شاركت 
يوم  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة 
�لثالثاء �ملو�فق 09 يونيو 2020م، 
يف �جلل�شة �لفرت��شية عرب �لإنرتنت 
�حتو�ء  �إج�������ر�ء�ت  “��شتجابة  ح���ول 
�لتنمية  لأه��������د�ف  )كوفيد19-( 
بني  م�����ش��رتك  بتنظيم  �مل�شتد�مة”، 
�لحتاد �لربملاين �لدويل و�شبكة حلول 
من  للربملانيني  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية 
 ،)PFGG( �لعاملية  �لأه���د�ف  �أج��ل 
وحتقيق  �لقت�شاد  فتح  �إع���ادة  بهدف 
�أه������د�ف �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة خالل 

�ملرحلة �ملقبلة.
�أع�شاء  �جلل�شة  �أع��م��ال  يف  و���ش��ارك   
وم��وظ��ف��و ب��رمل��ان��ات �أك����ر م��ن 100 
�خل�������رب�ء  �إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  دول����������ة، 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  ب��اأه��د�ف  �ملعنيني 

و�لقت�شاد.
ندو�ت  �شل�شلة  �شمن  �جلل�شة  وت��اأت��ي 
ب�شاأن  ل��ل��ربمل��ان��ي��ني  �لإن����رتن����ت  ع���رب 
كوفيد- �حتو�ء  �إج��ر�ء�ت  “��شتجابة 

�مل�شتد�مة”،  �لتنمية  لأه����د�ف   19
و�شبكة  �ل���ربمل���اين  �لحت�����اد  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
�لتابعة  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ح��ل��ول 
لالأمم �ملتحدة )SDSN(، وبح�شور 
ع��دد م��ن �لربملانيني م��ن �خل���رب�ء يف 

هذ� �ملجال.
ع��ل��ي ر��شد  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل  و�أك������د 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�لحت���ادي خ��الل مد�خلة رح��ب فيها 
�لو�شول  �أهمية  �مل�شاركني،  بالأع�شاء 
�إىل حلول �أكر ��شتد�مة للتعاطي مع 
“كورونا”،  جلائحة  �حلالية  �لأزم���ة 
و�مل�������ش���اك���ل �لأخ�������رى م��ث��ل جت�����اوز�ت 
ح��ق��وق �لإن�����ش��ان و�ل��ف��ق��ر و�لختالف 

�ل�شيا�شي.
�أك��د معاليه على �شرورة جتاوز  كما   
و�لعمل  لالأزمة  �ل�شيا�شية  �لجند�ت 
�لب�شرية،  ل�شالح  �أ�شمى  �أه��د�ف  على 
�لأزم�����ة �حل��ال��ي��ة تعترب  �أن  م��و���ش��ح��اً 
�لختالفات  جت�����اوز  لأه��م��ي��ة  م���ث���اًل 
�لب�شرية  م�شلحة  وو���ش��ع  �ل�شيا�شية 
للو�شول  �مل�����ش��رتك  �ل��ع��م��ل  �شلب  يف 
لأخطر  ����ش��ت��د�م��ة  �أك����ر  ح��ل��ول  �إىل 

�لتحديات �لتي ي�شهدها �لع�شر.
غابرييال  معايل  �أ���ش��ارت  جانبها  م��ن 
ب�������ارون رئ���ي�������ش���ة �لحت�������اد �ل���ربمل���اين 
�لأزم���ة �حلالية  �إىل  �ل��دويل يف كلمة 
�أن يختار  وحتدياتها، موؤكدة �شرورة 
�جليل  ي��ك��ون��و�  �أن  ب���ني  �ل��ربمل��ان��ي��ون 
�لذي يلحق �ل�شرر بالعامل، �أو يكونو� 

�جليل �لذي يغره. 
بو�شع  �ل���ربمل���ان���ي���ني  ب�������ارون،  وح���ث���ت 
على  و�ملو�فقة  �إن�شاًفا،  �أك��ر  قو�نني 
متطلبات  لتغطي  �ل�شاملة  �مليز�نيات 
�لإجر�ء�ت  على  و�لإ���ش��ر�ف  �ل�شعوب، 
�حل��ك��وم��ي��ة �ل��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا حتقيق 
�تباع  �أهمية  على  م�شددة  �لأه����د�ف، 
�لقر�ر،  �لإن�شان يف �شنع  نهج حموره 
ع��ن��ده��ا ف��ق��ط مي��ك��ن ل��ل��ربمل��ان��ات �أن 
�إىل  �ل���ع���امل���ي���ة  ت����رتج����م �لت�����ف�����اق�����ات 
جميع  �شعي  و���ش��رورة  وطنية،  حلول 
�أه��������د�ف  ت���ن���ف���ي���ذ  �إىل  �ل����ربمل����ان����ي����ني 
�شي�شبح  فعندئذ  �مل�شتد�مة،  �لتنمية 
�ل��ربمل��ان��ي��ون �حل��ال��ي��ون �جل��ي��ل �لذي 

�ختار تغير �لعامل.
فيما �أكدت �ل�شيدة كر�شنت برو�شبول 
�أجل  من  �لربملانيني  موؤ�ش�شة  مديرة 
�لأهد�ف �لعاملية، على �أهمية �حلدث، 
�لربملانات  �أغ��ل��ب  فيه  تعمل  وق��ت  يف 
ح������ول �ل�����ع�����امل ع���ل���ى و�����ش����ع خطط 
هذ�  يعطي  مما  �قت�شاد�تها،  لإنعا�س 
ت��ب��ادل �لربملانيني  �أه��م��ي��ة يف  �حل���دث 
ح����ول كيفية  خل��رب�ت��ه��م وجت���ارب���ه���م 
�أف�شل مع حتقيق  �لبناء ب�شكل  �إع��ادة 
�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة كاإطار عمل، 
و�لذي يجعل �لنتعا�س فر�شة لإعادة 
ومرونة  ��شتد�مة  �أكر  ت�شميم عامل 

�أف�����ش��ل. و�أو���ش��ح��ت باأن  �ن�����ش��ج��ام  يف 
�لعملية  �لربملانيني حا�شمون يف هذه 
لأنهم يخ�ش�شون �مليز�نيات، ويعملون 
كحلقة و�شل بني �لنا�س وحكوماتهم.

��شتعر��س  �جل���ل�������ش���ة  خ������الل  ومت 
�ل�شتجابة  ح�����ول  �مل�������ش���ارك���ني  �أر�ء 
�مل�شتجد  ك���ورون���ا  ف���رو����س  لن��ت�����ش��ار 
�أه�������د�ف  وحت���ق���ي���ق  )كوفيد19-( 
م�شاركون  وق��دم  �مل�شتد�مة،  �لتنمية 
�لتغلب  ب�شاأن  للخرب�ء  ��شتف�شار�تهم 
ع��ل��ى �لإ���ش��ك��ال��ي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��م يف 

ظل ��شتمر�ر �لوباء.
باأهمية  �جلل�شة  يف  �مل�����ش��ارك��ون  و�أك���د 
�ل��������دور �ل�����ربمل�����اين يف جت�������اوز �أزم�����ة 
�لتعايف  ب����اأن  م��و���ش��ح��ني  “كورونا”، 
�لق�شاء  قبل  يتحقق  لن  �لقت�شادي 
ع���ل���ى ه�����ذ� �ل�����وب�����اء، وم�����ش��ج��ع��ني يف 
�إب����د�ء  �إىل  �ل��ربمل��ان��ات  نف�شه  �ل��وق��ت 
�ه���ت���م���ام���اً �أك�����رب يف حت��ق��ي��ق �أه�����د�ف 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ل����وط����ن����ي، وت����رج����م����ة �لت���ف���اق���ي���ات 
قابلة  وطنية  �شيا�شات  �إىل  �ل��دول��ي��ة 
�لرقابية  �أدو�تها  و��شتخد�م  للتنفيذ، 
�لأه���د�ف  �حل��ك��وم��ات يف حتقيق  على 
�لآثار  على  �مل�شاركون  و�أك��د  �مل��رج��وة. 
وكيفية  �ملناخ،  على  للوباء  �لإيجابية 
�حل����ف����اظ ع��ل��ي��ه��ا، ع���ل���ى �ل����رغ����م من 
�ل�شعبة  �لق���ت�������ش���ادي���ة  �ل���ت���ح���دي���ات 
�ل��ن��اجت��ة ع���ن �لإغ�������الق، خ��ا���ش��ة مع 
�ل��ب��ط��ال��ة يف خمتلف  ن�����ش��ب��ة  �رت����ف����اع 
�لدول، مو�شحني �أهمية و�شع �أهد�ف 
يف  �لعتبار  بعني  �مل�شتد�مة  �لتنمية 

بناء �لقت�شاد�ت �جلديدة.
�إع�������ادة �لنظر  �أه���م���ي���ة  و�أك��������دو� ع��ل��ى 
ل���الت���ف���اق���ي���ات �ل���ت���ج���اري���ة �ل���دول���ي���ة، 
ت�شاهم  �لتي  �حللول  �إيجاد  و�شرورة 
�ل�����دول، خا�شة  �ق��ت�����ش��اد�ت  ت��ع��ايف  يف 
�لنامية منها، مو�شحني �أهمية و�شع 
���ش��ح��ة �لإن�������ش���ان ك���اأول���وي���ة ع��ن��د فتح 

�لقت�شاد�ت من جديد. 
وق������دم �خل��������رب�ء �ل������ذي �����ش����ارك����و� يف 
كيفية  حول  نظرهم  وجهات  �جلل�شة 
�لقت�شادي  �لإن���ع���ا����س  ح����زم  ت��ن��ف��ي��ذ 
حلماية �شحة �لإن�شان يف ظل �لأزمة 
�لنمو  وت��ع��زي��ز  �حل���ال���ي���ة،  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�لتنمية  �أهد�ف  �لقت�شادي، وحتقيق 
�مل�شتد�مة، مثل �حلد من عدم �مل�شاو�ة 

وتغر �ملناخ. 
�لأزم���ة فر�شة لإعادة  ب��اأن  و�ع��ت��ربو� 
وتر�شيد  �ل��دول  �قت�شاد�ت  يف  �لنظر 
�جل����و�ن����ب  �إىل  و�ل���ن���ظ���ر  ن���ف���ق���ات���ه���ا، 
�لأخرى �لإيجابية لهذه �لأزمة خا�شة 
�قت�شاد�ت  ب��ن��اء  و�أه��م��ي��ة  �مل��ن��اخ،  على 
�أهد�ف  جديدة و��شعة بعني �لعتبار 
و�شعت  �ل���ت���ي  �مل�������ش���ت���د�م���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
هناك  �أن  و�أك������دو�    .2015 ع���ام  يف 
ب�شكل  �ل��وب��اء  ه���ذ�  م��ع  تعاملت  دوًل 
�جر�ء�تها  وكانت  غرها،  من  �أف�شل 
�أك��ر �شر�مة، خا�شة يف  �لح��رت�زي��ة 
�ملنطقة �لآ�شيوية وبع�س دول منطقة 
�أن  �إىل  �لأو����ش���ط، م�����ش��ري��ن  �ل�����ش��رق 
قياد�ت هذه �حلكومات كان لها �لدور 

�لأكرب يف �إد�رة �لأزمة.  
�مل�شتجد  ك����ورون����ا  ج���ائ���ح���ة  وت���ع���ت���رب 

للب�شرية  تهديد  �أك��رب  )كوفيد19-( 
م��ن��ذ �حل����رب �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة، على 
�ل��رغ��م م��ن �لآث���ار بعيدة �مل��دى لهذه 
�لأزم�������ة، ف��ق��د ن��ا���ش��ل��ت �ل��ع��دي��د من 
�حل��ك��وم��ات م���ن �أج����ل �ل��و���ش��ول �إىل 
لدعم  �لعلم  على  �لقائمة  �لتو�شيات 
حتديات  و�أدت  �ل��ف��ع��ال��ة،  �ل���ش��ت��ج��اب��ة 
�أن�����ش��ط��ة غر  �إىل  ���ا  �أي�������شً �حل���وك���م���ة 
م��ن�����ش��ق��ة يف ع�����دد م����ن �ل��������دول، مما 
م�شى  وق���ت  �أي  م��ن  �أك���ر  ي�شتوجب 
�حتو�ء  ل�����ش��م��ان  �ل���ف���ع���ال،  �ل���ت���ع���اون 
�لقت�شادية  �لآث�����ار  وت��ق��ل��ي��ل  �ل���وب���اء 
دولة  وت��و����ش��ل  ل��ل��ج��ائ��ح��ة.  �ل�شلبية 
�مل��ت��ح��دة جهودها  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت 
فرو�س  ج���ائ���ح���ة  مل��ك��اف��ح��ة  �مل��ك��ث��ف��ة 
على   )19 )كوفيد-  �مل�شتجد  كورونا 
�ل�شعيدين �لد�خلي و�خلارجي، وثمة 
�ل�شياق، وعلى  ه��ذ�  ب��ارزة يف  تطور�ت 
�جلهات  �أن  ت��وؤك��د  م��ت��ع��ددة،  �أ���ش��ع��دة 
ت��دخ��ر و���ش��ع��اً يف  �ل��دول��ة ل  �ملعنية يف 
�ملعركة �ل�شرو�س �لتي تخو�شها ودول 
�لعامل �أجمع �شد هذه �جلائحة �لتي 

حولت �لعامل �إىل جزر منعزلة.
دولة  ك��ان��ت  �ل�شحي  �ل�شعيد  وع��ل��ى 
�ل���ت���ع���ام���ل مع  �لإم�����������ار�ت ر�ئ��������دة يف 
�جلائحة باحرت�فية كبرة، من خالل 
للم�شتبه  �ل��ف��ح�����س  ع��م��ل��ي��ات  تكثيف 
ب��اإ���ش��اب��ت��ه��م ب���ال���ف���رو����س، م���ن �أج���ل 
�لعديد  و�إط���الق  �نت�شاره،  حما�شرة 
�مل�شابني،  ملتابعة  �لذكية  �حللول  من 
كما �أطلقت �لدولة مبادر�ت للحد من 
�ل�شعد  جميع  على  �لفرو�س  �نت�شار 

ر�أ�شها  على  �لقطاعات  جميع  �شملت 
و�لجتماعية،  �لقت�شادية  �لقطاعات 
دور�ً  لعبت  و�ل��ت��ي  و�لثقافية  و�ملالية 
كبر�ً يف دعم جهود �حلد من �نت�شار 

فرو�س كورونا �مل�شتجد.
ومل تقف جهود �لدولة حملياً فقط، 
ب����ل ط���ال���ت �ل���ع���دي���د م����ن �ل����دول����ة يف 
نابعة  �شيا�شة  وه��ي  و�ل��ع��امل،  �ملنطقة 
�ل��ر����ش��خ لدولة  �لإن�����ش��اين  �لنهج  م��ن 
�لد�خلي  �ل�شعيدين  على  �لإم�����ار�ت 
�لدولة على  تاأ�شي�س  و�خلارجي، منذ 
يد �ملغفور له، باإذن �هلل تعاىل، �ل�شيخ 
�آل نهيان، طيب �هلل  ز�ي��د بن �شلطان 
ك��ان يوؤمن ب�شكل مطلق  �ل��ذي  ث��ر�ه، 

باأننا جميعاً �إخوة يف �لإن�شانية. 
�ملتو��شلة  وحتظى �جلهود �لإمار�تية 
لدعم عملية مكافحة جائحة فرو�س 
بكل  )كوفيد19-(  �مل�شتجد  ك��ورون��ا 
�ل�شعيدين  ع��ل��ى  و�ح�������رت�م  ت��ق��دي��ر 
�لإقليمي و�لدويل ومن قبل �ملوؤ�ش�شات 
�ل�شحة  م��ن��ظ��م��ة  وب����ال����ذ�ت  �مل��ع��ن��ي��ة، 
�لوطني  �ملجل�س  ويحر�س  �لعاملية.   
ل�شرت�تيجيته  ت��ن��ف��ي��ذ�ً  �لحت�������ادي 
�لقيادة  روؤي��ة  ترجمة  على  �لربملانية 
�لر�شيدة وتطلعات �شعب �لإمار�ت من 
�لتعاون  �أوج��ه  خالل تطوير خمتلف 
�لربملانية،  �لعالقات  خا�شة  �ل��دويل 
و�لت�شاور  �لتن�شيق  تعزيز  عن  ف�شاًل 
�لهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  حيال خمتلف 
�مل�شرتك خالل �مل�شاركة يف �لفعاليات 
�ل��ربمل��ان��ي��ة �ل��دول��ي��ة. وي��ح��ظ��ى �لدور 
�لحتادي  �لوطني  للمجل�س  �ملتنامي 
�لربملاين  �أعمال وم�شاريع �لحتاد  يف 
�لدويل بكل �لتقدير من قبل ممثلي 
�ل�������دول �لأع���������ش����اء يف �لحت��������اد، مبا 
من  �لعامة  و�أم��ان��ت��ه  �ملجل�س  ميتلكه 
بتمثيل  جت�������ش���دت  م���رت�ك���م���ة  خ�����ربة 
�ملجل�س للمجموعة �لعربية يف �لحتاد 
�ل�شباب  مل��ن��ت��دى  رئ��ا���ش��ة  �أول  وت�����ش��ل��م 
�لربملانيني �لذي يعد �أحد مقرتحات 
�إ�شافة  �لإمار�تية،  �لربملانية  �ل�شعبة 
�ملقرتحات  م��ن  للعديد  تقدميه  �إىل 
و�لبنود  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  و�مل�������ش���روع���ات 
�لطارئة، �لتي لقت قبول كونها تهتم 
مبختلف  عالقة  لها  �لتي  بالق�شايا 

�شعوب وبرملانات �لعامل.

•• اأبوظبي-وام:

�لعربية  �لإم��������ار�ت  ج��ام��ع��ة  مت��ك��ن��ت 
�مل��ت��ح��دة م���ن خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ق��ائ��م��ة على 
و�لبتكار  ل��ل��ب��ح��ث  ود�ع���م���ة  �مل��ع��رف��ة 
و�لزر�عة  �لأغ���ذي���ة  ك��ل��ي��ة  م��ن خ���الل 
�لور�ثية  ل��ل��ه��ن��د���ش��ة  خ��ل��ي��ف��ة  وم���رك���ز 
�لوطني  و�مل��رك��ز  �حليوية  و�لتقانات 
للمياه ووحدة در��شات وبحوث تنمية 
�لبحثية  و�مل���ر�ك���ز  و�ل��ت��م��ور  �ل��ن��خ��ي��ل 
على  با�شتمر�ر  تعمل  �ل��ت��ي  �لأخ����رى 
تطوير �إنتاج حملي م�شتد�م وتكري�س 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  ل��ت��ع��زي��ز  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�ل����ن����وع����ي يف جم������ال �ل�����غ�����ذ�ء ودع����م 
�لأن�شطة �لزر�عية و�لغذ�ئية وت�شهيل 

�إجر�ء�ت �لإنتاج �لزر�عي بالدولة.
و�لزر�عة  �لأغ��ذي��ة  كلية  و��شتقطبت 
�أك����ر م���ن 600 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة يف 
�ملرحلة �جلامعية �لأوىل ممن �لتحقو� 
برب�مج �لكلية و 57 طالبا وطالبة يف 
و�لدكتور�ه يف حني  �ملاج�شتر  بر�مج 
�لدفعة  وه����ي  ط��ال��ب��ة   16 ت��خ��رج��ت 

�لأوىل من �لطب �لبيطري .
مدعومة  بحثية  م�شاريع   6 و�أجن��زت 
ح����ول �لأم������ن �ل���غ���ذ�ئ���ي �إ����ش���اف���ة �إىل 
�أب����ح����اث ع��ل��م��ي��ة �أخ�������رى ت���رك���ز على 
�لأغ���ذي���ة �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة ك��ح��ل��ي��ب �لإب���ل 
�إ�شافات  حتقيق  يف  �أ�شهمت  و�لتمور 
لتحقيق  م�شافة  قيمة  وخ��ل��ق  قيمة 
�لأمن �لغذ�ئي يف �ملنتجات �لغذ�ئية .

�أنباء  وك��ال��ة  �شلطت  �لإط����ار  ه��ذ�  ويف 
دور  ع��ل��ى  “و�م” �ل�����ش��وء  �لإم�������ار�ت 
ج��ام��ع��ة �لإم�������ار�ت يف حت��ق��ي��ق �لأم���ن 
�لأكادميي  دوره��ا  خالل  من  �لغذ�ئي 
يف  �لعلمي  للبحث  �ملتو��شل  ودعمها 

هذ� �ملجال.
و�أك����د �ل��دك��ت��ور غ��ال��ب ع��ل��ي �لربيكي 

نائب مدير جامعة �لإم��ار�ت لل�شوؤون 
بالإنابة  م��دي��ر �جل��ام��ع��ة  �لأك��ادمي��ي��ة 
�أن �لدولة من  “و�م” -  ل�  يف ت�شريح 
خالل ��شرت�تيجيتها �لوطنية لالأمن 
�لغذ�ئي ت�شعى لأن تكون �شمن �أف�شل 
10 دول بحلول عام 2021 ولتكون 
�لأف�������ش���ل ع���امل���ي���ا يف م���وؤ����ش���ر �لأم�����ن 
 ،2051 عام  بحلول  �لعاملي  �لغذ�ئي 
�لعلماء  و�إ����ش���ر�ك  �جل��ه��ود  وبت�شافر 
�لغذ�ئي  �لأم��ن  عملية  يف  و�لباحثني 

للدولة تتحقق هذه �ل�شرت�تيجيات.
جامعة  �أن  �إىل  �ل����ربي����ك����ي  ول����ف����ت 
�لإمار�ت باعتبارها �جلامعة �لوطنية 
وملحوظ  كبر  دور  لها  بالدولة  �لأم 
�لغذ�ئي  �لأم���ن  بتحقيق  �لإ���ش��ه��ام  يف 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  �أن  م���وؤك���د�  ل��ل��دول��ة، 
و�لق��ت�����ش��اد �مل��ع��ريف ه��م��ا �أ���ش��ا���س بناء 
�لتنمية �مل�شتد�مة ملنع حدوث نق�س يف 
�لتحديات  وملعاجلة  م�شتقبال  �لغذ�ء 

مثل �جلفاف و�لت�شحر.
ت�شاودري  بهانو  �لدكتور  �أ�شار  ب��دوره 
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة �لأغ����ذي����ة و�ل����زر�ع����ة يف 
�لأم�����ن  �أن  �إىل  �لإم�����������ار�ت  ج���ام���ع���ة 
�أول���وي���ات �لتعليم  �أح���د  �ل��غ��ذ�ئ��ي ه��و 
يف  ت�شتثمر  �لتي  �لكلية  يف  و�لبحوث 
بني  �ملثايل  و�ل��ت��و�زن  �لذكية  �لزر�عة 
�لزر�عة يف �لبيوت �ملحمية وتلك �لتي 
ت��ق��وم يف �لأر�����ش���ي �مل��ف��ت��وح��ة ملالئمة 
�لح��ت��ي��اج��ات و�ل��ب��ي��ئ��ة �مل��ح��ل��ي��ة، لفتا 
�إىل �أن �لكلية متنح �لأولوية يف عملها 
لالقت�شاد  �أ�شا�شية  جم��الت  لثالثة 
�ملجتمع  ل��رف��اه��ي��ة  وك��ذل��ك  �ل��وط��ن��ي 
وه�����ي �ل�����زر�ع�����ة �ل���ذك���ي���ة و�لأغ����ذي����ة 
و�لتغذية و�ل�شحة و�لطب �لبيطري.

وقال ت�شاودري : “ نريد �أن نن�شئ رو�د 
�أع��م��ال ق��ادري��ن على �أخ��ذ �ل��زر�ع��ة يف 
�إىل م�شتويات جديدة  دول��ة �لإم��ار�ت 

وميكنهم �أن يكونو� مبدعني يف جمال 
�لقاحلة، ويف جمال  �لأر����ش��ي  زر�ع���ة 
�ل���غ���ذ�ء و�ل��ت��غ��ذي��ة و�ل�����ش��ح��ة، تطمح 
�ملن�شة  مب��ث��اب��ة  ت��ك��ون  �أن  �إىل  �لكلية 
�ملكونات  ه��ذه  دم��ج  لكيفية  �لوطنية 
�ل�شحة  يف  و����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  �ل��ث��الث��ة 
و�لعافية و�لرفاهية �لعامة للنا�س » .

�أ�شاف   .. �لبيطري  �لطب  ويف جمال 
�لأوىل  �ل���دف���ع���ة  م����ن  ت���خ���رج���ت   ”:
للكلية 16 طالبة و�للو�تي �شي�شاركن 
بالقوى �لعاملة �لبيطرية يف �لإمار�ت 
�أنه من  .. موؤكد�  �لأق�شام  يف خمتلف 
خالل برنامج �لطب �لبيطري، تريد 
جمالت  يف  ق���ائ���دة  ت��ك��ون  �أن  �ل��ك��ل��ي��ة 
�لتي  �لأم��ر����س  من  و�لعالج  �لوقاية 
تعزز  �لتي  و�جل��م��ال  �مل��و����ش��ي  ت�شيب 

�لأمن �لغذ�ئي يف �لدولة ».
�لتي  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل���رب�م���ج  دور  وح����ول 
ت��ط��رح��ه��ا �ل��ك��ل��ي��ة يف ت��ع��زي��ز �لأم����ن 
�أ���ش��ارت �ل��دك��ت��ورة عائ�شة  �ل��غ��ذ�ئ��ي .. 
�لأغذية  كلية  وكيل  �لظاهري  �شامل 
�إقليمي  ومن�شق  باجلامعة  و�ل��زر�ع��ة 
و�ل�شرق  �ل���ع���رب���ي  �خل���ل���ي���ج  مل��ن��ط��ق��ة 
 - �لغذ�ئية  �لبيانات  لنظم  �لأو���ش��ط 
/ و�ل��زر�ع��ة  �لأغ��ذي��ة  ملنظمة  �لتابعة 

�أن �لكلية ت�شهم يف تعزيز  فاو/ - �إىل 
�لأم����ن �ل��غ��ذ�ئ��ي ب��ال��دول��ة م��ن خالل 
و�لهيئات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  �ل�����ش��ر�ك��ات 
و�ل��ع��امل��ي��ة وتطرح  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
للمرحلة  علميا  برناجما   11 �لكلية 
�لعليا  �ل��در����ش��ات  ومرحلة  �جلامعية 
���ش��م��ن ث���الث���ة �أق�������ش���ام ع��ل��م��ي��ة ه���ي : 
و�لأغذية  �لتكاملية،  �ل��زر�ع��ة  �أق�شام 
و�لتغذية و�ل�شحة، و�لطب �لبيطري 
ه����ذه �لرب�مج  م���ن  وت���خ���رج ط��ل��ب��ت��ه��ا 

تلبية لحتياجات �شوق �لعمل.
 600 �أك��ر من  �أن هناك  �إىل  ولفتت 
�جلامعية  �ملرحلة  يف  وطالبة  طالب 
ب����رب�م����ج  �ل����ت����ح����ق����و�  مم�����ن  �لأوىل 
بر�مج  وطالبة يف  و57 طالبا  �لكلية 
�إىل  م�شرة   .. و�لدكتور�ه  �ملاج�شتر 
�ل��ت��ك��ام��ل��ي��ة يطرح  �ل���زر�ع���ة  ق�����ش��م  �أن 
حاليا 3 بر�مج علمية، �لأول برنامج 
علوم �لب�شاتني و�جلزء �لثاين �خلا�س 
كامل�شطحات  �ل��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة  ب���ال���زر�ع���ة 

و�لبيوت �لزر�عية.
�لربنامج  �أن  �ل���ظ���اه���ري  و�أ����ش���اف���ت 
�حليو�ين  �لإنتاج  برنامج  هو  �لثاين، 
�لبحرية  �مل�شائد  بكالوريو�س يف  وهو 
�إنتاج  على  ويركز  �حليو�ين،  و�لإنتاج 

و�ملاعز  و�لأغ���ن���ام  للبي�س،  �ل��دو�ج��ن 
�إ�شافة �إىل �ل�شتزر�ع �ل�شمكي و�لطرق 
تدريب  ويتم  بها،  �خلا�شة  �حلديثة 
�لطلبة على �أحدث �لتقنيات يف جمال 
و�ل�شتفادة  �مل�����اء  �إن��ت��اج��ي��ة  حت�����ش��ني 
م�شتوى  يعزز  ما  و�لطاقة،  �ملياه  من 
�إىل  �إ�شافة  �لأم��ن �لغذ�ئي يف �لدولة 
�لرتباط بالعامل �خلارجي يف �لتعامل 
�لذكية،  �حل�������ش���اري���ة  �ل�����زر�ع�����ة  م����ع 
و�حليو�ن  �خل�شار  باإنتاج  و�لهتمام 
د�خ���ل وخ����ارج �ل���دول���ة، م��ا ي�شاعد يف 
لال�شتفادة  �لأق�������ش���ى  �حل����د  حت��ق��ي��ق 
م��ن �مل�����و�رد �مل��ائ��ي��ة. و�أ����ش���ارت �إىل �أن 
بكالوريو�س  وه���و  �ل��ث��ال��ث  �ل��ربن��ام��ج 
�مل��و�رد �لزر�عية �لذي  �إد�رة  �لعلوم يف 
�لزر�عية  �ل��ع��ل��وم  تطبيق  ع��ل��ى  ي��رك��ز 
�لق�شايا  ع��ل��ى  �ل���ت���ج���اري���ة  و�مل����ب����ادئ 
و�مل�شتهلكني  �مل��ن��ت��ج��ني  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي 
و�ملوؤ�ش�شات �لزر�عية و�لغذ�ئية، ومنها 
�لقت�شادية  و�ل�شرت�تيجيات  �ملبادئ 
و�لتخطيط و�لتقييم لكل من ت�شويق 
�لتجارية  و�لأع����م����ال  �مل�����ز�رع  و�إد�رة 
�ل���زر�ع���ي���ة وذل����ك م���ن خ���الل فح�س 
�لبالد  مل������و�رد  �ل��ف��ع��ال  �ل��ت��خ�����ش��ي�����س 

�لنادرة وتعظيم �لأرباح للمنتجني.

وتعزيز  �لعلمي  بالبحث  يتعلق  وفيما 
�لأمن �لغذ�ئي .. قال �لدكتور �شاجد 
ل�شوؤون  �ل��ع��م��ي��د  م�����ش��اع��د  م��ق�����ش��ود 
�لعليا  و�ل���در�����ش���ات  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 
بحثية  م�شاريع   6 �أجن���زت  �لكلية  �إن 
مدعومة حول �لأمن �لغذ�ئي �إ�شافة 
على  تركز  �أخ���رى  علمية  �أب��ح��اث  �إىل 
�لأغ���ذي���ة �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة ك��ح��ل��ي��ب �لإب���ل 
�إ�شافات  �أ�شهم يف حتقيق  و�لتمور، ما 
لتحقيق  م�شافة  قيمة  وخ��ل��ق  ه��ام��ة 
�لأمن �لغذ�ئي يف �ملنتجات �لغذ�ئية .

وح�����ول ت���اأث���ر ف���رو����س ك��وف��ي��د 19 
�مل�شتجد على �لأمن �لغذ�ئي .. قالت 
ق�شم  رئي�س  نيومان  �إي��ل��ك  �ل��دك��ت��ورة 
�لإمار�ت  دول��ة  �إن  �لتكاملية  �ل��زر�ع��ة 
�أهمية  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم�����ن  ت���ويل م��ل��ف 
�لفرو�س  ق��ب��ل ظ��ه��ور  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�أن جت���ارب  وذك������رت   . ط���وي���ل  ب���وق���ت 
�لإنتاج  ت��ق��ن��ي��ات  �أن  �أظ���ه���رت  �مل��ا���ش��ي 
تطويرها  مت  �ل�����ش��خ��م��ة  �ل�����زر�ع�����ي 
�أ�شال للمناطق �ملناخية �ملعتدلة وهي 
للبيئة  �شديقة  �لأغ��ل��ب  على  لي�شت 
غذ�ئية  ج���ودة  ذ�ت  �أغ��ذي��ة  تنتج  ول 
�لبيئية  �خل�������ش���ائ�������س  وف�����ق  ع���ال���ي���ة 
فالإنتاج  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  و�مل��ن��اخ��ي��ة 

تنويع  ي��ت��ط��ل��ب  �مل�������ش���ت���د�م  �ل���غ���ذ�ئ���ي 
للظروف  خ�شي�شا  �مل�شممة  �لأنظمة 
و�لقت�شادية  و�لجتماعية  �لبيئية 
�أن  �إىل  م�شرة   .. �لدولة  يف  �ملختلفة 
لتطوير  كامنة  كبرة  �إمكانات  هناك 
تزيد  وذكية  مبتكرة  تقنيات  وتطبيق 
�لطبيعية  �مل��و�رد  ��شتخد�م  كفاءة  من 

�لنادرة بغر�س �لإنتاج �لغذ�ئي.
ت�شتحق  �لتي  �لزر�عية  �مل�شاريع  وعن 
معظم  �إن  ن��ي��وم��ان  ق��ال��ت   .. �ل���دع���م 
�ملحا�شيل �لزر�عية تنتج كمية كبرة 
�ل�شاحلة  غ��ر  �ملحا�شيل  ب��ق��اي��ا  م��ن 
�أو  فقد�ن  ويتم  �لأدم��ي،  لال�شتهالك 
�إه��د�ر ج��زء كبر منها يقدر بحو�يل 
م�شددة   .. �لطعام  م��ن  �مل��ئ��ة  يف   30
عامال  �أ�شبحت  �لتكنولوجيا  �أن  على 
و�لزر�عة  �لأغ��ذي��ة  جت��ارة  يف  �أ�شا�شيا 
�لعقدين  ط�������و�ل  م����ت����ز�ي����د  ب�������ش���ك���ل 
تقدمي  �إىل  ف��ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��ا���ش��ي��ني، 
�أبحاث علمية  بر�مج تعليمية و�إجر�ء 
يف موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل يف خمتلف 
�أدو�ر�  تلعب  �أي�شا  فهي  �لعامل  �أنحاء 
مل�����ش��اري��ع جتارية  ك��ح��ا���ش��ن��ات  م��ه��م��ة 
نتائج  �إىل  �ل��و���ش��ول  ف����اإن  وب��ال��ت��ايل 
�لأبحاث �ملتطورة �أمر �شروري لنجاح 

�لتجارية  و�مل�����ش��اري��ع  �لأع���م���ال  ري����ادة 
يف ه��ذ� �مل��ج��ال. و�أك���دت �أن رب��ط رو�د 
�لتعليم  مبوؤ�ش�شات  �ل�شباب  �لأع��م��ال 
�لعايل �لوطنية وت�شجيع �لأكادمييني 
ريادة  لوظائف  �ل�شعي  على  �ل�شباب 
�لأعمال هو �لطريق �إىل �لأم��ام ومن 
�لإم����ار�ت  جامعة  ب���د�أت  �ملنطلق  ه��ذ� 
�لعربية �ملتحدة ممثلة بكلية �لأغذية 
و�لزر�عة يف �خلو�س يف هذ� �لأمر، من 
خالل تاأ�شي�س منتزه �لعلوم و�لبتكار 
للبحوث وتوفر  ق��وي  دع��م  وت��ق��دمي 
�لأفكار  وت��ب��ن��ي  للم�شاريع  ح��ا���ش��ن��ات 
�لبتكارية �لتي تتمحور حول �حللول 

�لتقنية �ملبتكرة �لقابلة للت�شويق.
وبح�شب �لدكتورة نيومان فقد �أ�شبح 
ت���وف���ر �مل���ن���ت���ج���ات �ل����زر�ع����ي����ة �خل����ام 
و�لأغذية عن طريق �شركات ذ�ت تقنية 
تاأهيال  �ملوؤهل  �ل�شباب  تتطلب  عالية 
ع��ال��ي��ا و�مل��ب��دع��ني و�مل�����ش��وؤول��ني بغ�س 
�لنظر عن �جلن�س فهناك حو�يل من 
يف  �لطلبة  من  �ملائة  يف   80 �إىل   70
�لإناث  م��ن  و�ل���زر�ع���ة  �لأغ��ذي��ة  كلية 
.. م���وؤك���دة ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل��ت��ث��ق��ي��ف يف 
�لتخ�ش�شات �ملتعلقة بالأمن �لغذ�ئي 

لنكون م�شتعدين لهذه �ملهمة.

ملناق�سة ا�ستجابة اإجراءات احتواء )كوفيد19-( الأهداف التنمية امل�ستدامة

ال�سعبة الربملانية الإماراتية ت�سارك يف ندوات افرتا�سية ينظمها الحتاد الربملاين الدويل  

•• دبي-الفجر: 

تنفيذ�ً لتوجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لالإمارة، 
بتوجيه ر�شالة �شكر م�شحوبة بال�شعار �لتذكاري “�شكر�ً”، 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �لأول، قلدت  �لدفاع  لأبطال خط 
�لإد�ر�ت  خمتلف  م��ن  �لأول  �ل��دف��اع  خ��ط  م��وظ��ف��ي  دب���ي 
�ل��ع��ام��ة وم���ر�ك���ز �ل�����ش��رط��ة، �ل�����ش��ع��ار �ل���ت���ذك���اري، تقدير�ً 
منذ  ل�شيما  �ملا�شية  �لفرتة  خالل  بذلوها  �لتي  للجهود 
بد�ية �أزمة جائحة فرو�س كورونا �ملُ�شتجد. و�أكد �لعميد 

�لدكتور �شالح عبد �هلل مر�د مدير �لإد�رة �لعامة للمو�رد 
معايل  م��ن  بتعليمات  �شكلت  دب���ي  ���ش��رط��ة  �أن  �ل��ب�����ش��ري��ة، 
دبي،  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري  �هلل خليفة  عبد  �لفريق 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ت��وج��ي��ه��ات  لتنفيذ  ع��م��ل  ف��ري��ق 
�ل�شعار  ت�شليم  على  وعملت  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�لعاملني �شمن جهود خط  �ملوظفني  �إىل كافة  �لتذكاري 
�ل�شرطة،  �لعامة ومر�كز  �لإد�ر�ت  �لأول من كافة  �لدفاع 
وباء  �نت�شار  من  �حل��د  يف  �ل�شتثنائية  جلهودهم  تقدير�ً 
�عتز�ز  �إىل  م��ر�د  �لعميد �شالح  و�أ���ش��ار  ك��ورون��ا.  ف��رو���س 
بذلها  �لتي  �لكبرة  دبي باجلهود  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 

�أبطال خط �لدفاع �لأول �أثناء �أد�ء �ملهام �مليد�نية يف تعزيز 
�لتي  �لإج�����ر�ء�ت �لح���رت�زي���ة  �لأم���ن و�لأم�����ان، وتطبيق 
�أن كافة �لعاملني  �شاحبت فرتة �لتعقيم �لوطني، موؤكد�ً 
يف �شرطة دبي حري�شون د�ئماً على �أن يكونو� عند ح�شن 
�ل���ولء و�لوفاء  �أ���ش��م��ى م��ع��اين  ب��ه��م، وب���ذل  ظ��ن قيادتهم 
�أعرب  ب���دوره���م،  �ل��وط��ن.  �أج���ل  م��ن  و�ل��ع��م��ل  و�لت�شحية 
�ل�شباط و�أفر�د �ل�شرطة �حلا�شلني على �ل�شعار �لتذكاري 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  وت��ق��دي��ره��م  �شكرهم  ب��ال��غ  ع��ن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم على �للفتة �لكرمية، موؤكدين 

�أنهم د�ئماً على �أهبة �ل�شتعد�د من �أجل خدمة �لوطن.

•• ال�شارقة - وام: 

حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أ���ش��در 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �ملر�شوم �لأمري 
�ل�شارقة  �أك��ادمي��ي��ة  �إن�����ش��اء  ب�����ش��اأن  2020م  ل�شنة   10 رق���م 
هذ�  مب��وج��ب  تن�شاأ  �أن  ع��ل��ى  �لأوىل  �مل����ادة  ون�����ش��ت   . للتعليم 
بالتدريب  متخ�ش�شة  ربحية  غر  �أكادميية  موؤ�ش�شة  �ملر�شوم 
و�لتاأهيل �لأكادميي و�ملهني للمعلمني و�لقياد�ت �لرتبوية يف 

�إمارة �ل�شارقة ت�شمى : “ �أكادميية �ل�شارقة للتعليم “، وتتمتع 
بال�شخ�شية �لعتبارية وبالأهلية �لقانونية �لالزمة لتحقيق 
�أهد�فها ومبا�شرة �خت�شا�شاتها، ويكون لها �ل�شتقالل �ملادي 
قانون  وي�شدر   . �ل�شارقة  حلكومة  ملكيتها  وتعود  و�لإد�ري، 
بتنظيم �أهد�ف و�خت�شا�شات وكافة �شوؤون �أكادميية �ل�شارقة 
للتعليم. ويعمل بهذ� �ملر�شوم �عتبار� من تاريخ �شدوره، وعلى 
يف  وين�شر  �أح��ك��ام��ه،  تنفيذ  يخ�شه  فيما  ك��ل  �ملعنية  �جل��ه��ات 

�جلريدة �لر�شمية.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا 
باإن�ساء اأكادميية ال�سارقة للتعليم

تنفيذًا لتوجيهات حمدان بن حممد
�سرطة دبي ُتقلد موظفي خط الدفاع الأول ال�سعار التذكاري »�سكرًا« 

 

مل تكن فكرية جمرد �أم، متفرغة للطبخ و�لكن�س وغ�شيل �ملالب�س 
و�لأط���ب���اق و�لع��ت��ن��اء بحفنة م��ن �لأب��ن��اء �ل��ذك��ور يف �أع��م��ار غر 
متقاربة بالن�شبة ملفهوم �ملجتمع، ومل تكن تلك �لزوجة �لتى تتمتع 
باخلنوع �لأنثوي وترك �لأمور لرب �لبيت، فكانت توؤمن بفل�شفة 
مل تقر�أها وبعلوم مل تدر�شها و�إمنا كانت متار�س حياتها بنظرية 
�لكربياء لكونها �أمر�أه، و�أن وجودها يف �حلياة �أنثى ل�شبب، كل من 
نف�شها  وثقتها يف  برجاحة عقلها  ي�شيد  كان  منها  وتقرب  عرفها 
تختلف  وه��ى  يوما  لها  ��شتمعت  �أنني  حتى  نف�شها،  بعزة  وي�شيد 
�مل��ر�أة لن  �أن  ق��ال  �لع�شاء، حني  مع زوجها يف �حل��و�ر على مائدة 
تدخل �جلنة �إل بر�شى زوجها، مبجر �أن �نته من �جلملة �أحمرت 
�شاأدخل  كنت  “�إن  وق��وة  بيها وعلقت يف حزم  ما  وتركت  وجنتيها 
�أدخلها” وعلقت قائلة كيف تقف  �أن  �أري��د  �جلنة مبو�فقتك فال 
�ملر�أة �أمام �أبو�ب �جلنة منتظرة �لإذن من رجل من �ملمكن �أن يكون 

من �أهل �لنار �أو �أفعاله يف �لدنيا كانت على غر هدى
ملت لر�أيها يف تلك �جلل�شة وت�شاءلت لبد �أن يف �حلديث تف�شر 
نف�شها،  هى  منها  �لإج��اب��ة  ووج��دت  �ل�شيق،  �لفهم  لو�قع  مغاير 
�أو  �أغ�شبت زوجها  �إذ�  �مل��ر�أة مل تدخل �جلنة  �أن  �أفهم  حني قالت 
وتعلق  مو�فقته  تنتظر  �أن  �أم��ا  جتاهه،  �هلل  به  �أم��ر  �شرع  خالفت 
م�شيئة �هلل يف دخولها �جلنة من عدمه، فاأكيد يف �لأمر �شيء مل 
�أمية ل جتيد �لقر�ءة ول �لكتابة  �أمام �شيدة  �أنني  �أدركت  �أفهمه، 

و�إمنا لديها ما يدون وما يفيد
�حلو�ر  وع��اد  غ�شبها  و�مت�س  بال�شحك  كالمها  �ل��زوج  ��شتقبل 
كنت  �ل��ذي  �ل��وق��ت  يف  �لع�شاء،  ��شتكمال  م��ع  �للغة  �ن�شيابية  �إىل 
�أتابع نظر�ت فكرية لزوجها من وقت لآخر وهو ينظر يف �لطبق 
نظر�تها  متابع  وكاأنه  خفيفة  �بت�شامة  وجهه  وعلى  �أمامه  �ل��ذي 

�مل�شحوبة بافرت��س مغم�س بالود
��شتمر �حلو�ر �إىل ما بعد رفع �لع�شاء ووقت �حت�شاء �ل�شاي و�شط 
�أجو�ء مفعمة باحليوية وتبادل �لكلمات �لتى تنتهى �أما بال�شحك 
�أت��اب��ع �حلو�ر  �أو �لع���رت�����س، و�أن����ا  ب��ال��ق��ب��ول  ب���اإم���اء�ت ت��وح��ي  �أو 
بحر�س ومتعن �شديدين، وملا كربت �أدركت �أن فكرية حالة منفردة 
�لأ�شا�شي  �لتعليم  كتب  يف  تدر�س  �لتى  �ملمنهجة  �لعلوم  �أن  تثبت 
�لأم��ور �حلياتية  �إل جتارب ملفكرين و�ختز�ل  و�جلامعات ما هى 
وخرب�ت  تعلم  ومفاهيم  يدر�س  لعلم  ذل��ك  بعد  حتولت  نقاط  يف 
مادة  �أن  �كت�شفت  ل��الإع��الم  در����ش��ت��ي  ووق���ت  �لأج���ي���ال،  ب��ني  تنقل 
�لعالقات �لعامة مثال مت و�شعها يف منهج علمي عام 1945 يف 
حني �أن خ�شائ�شها متار�س على �أر�س �لو�قع منذ وجود �لإن�شان، 
ونقي�س على ذلك �لطب و�لهند�شة وتاأ�شي�س �ل�شركات وغرها من 

�جلو�نب �لعلمية يف حياتنا �ليومية.
�لتفكر عقلها  �لبيئة وعزز قدرتها على  �إذ� فكرية �شيدة كونتها 

�لنا�شج وروؤيتها �لثاقبة لالأمور
• ا�شامة عبد املق�شود

اأمومة 1

جامعة الإمارات .. درا�سات واأبحاث تعزز الأمن الغذائي بالدولة

حكايات على 
مائدة الع�ساء 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

و�لفعاليات  �لت�شويق  ق�شم  ن��ظ��م 
و�لت�شويق  �لت���������ش����ال  ب������������اإد�رة 
“حتدي  م������ب������ادرة  �مل����وؤ�����ش���������ش����ي، 
قدر�ت  لكت�شاف  وذلك  �ملو�هب”، 
و�شقلها،  �لإب���د�ع���ي���ة  �مل���وظ���ف���ني 
�ملوظفني  م���و�ه���ب  ول���ش��ت��ع��ر����س 
�مل���ب���دع���ني �مل�������ش���ارك���ني يف �مل���ب���ادرة 
عرب �لت�شال �ملرئي، �شعياً لتعزيز 

�ل��ب��ي��ئ��ة �ل���د�خ���ل���ي���ة �مل���ح���ف���زة على 
�لإبد�ع و�لتميز.

موهبة  ������ش����ت����ع����ر������س  مت  ح����ي����ث 
�ملوظفة فاطمة �ملدين، يف “حياكة 
به  مت���ي���زت  و�ل������ذي  �لكرو�شيه” 
م��ن خ��الل طابعها وذوقها  �مل��دين 
�خلا�س، فتعتمد حياكة �لكرو�شيه 
�أو  �مل��الب�����س  م��ن  قطعة  عمل  على 
�حلياكة  �إب���رة  با�شتخد�م  �ملفار�س 
�أنامل  ل��ت��ن��ت��ج  �خل���ي���وط،  وب��ع�����س 

�ملدين �أ�شكاًل ر�ئعة من �ملن�شوجات، 
مع  �مل��ب��ا���ش��ر  �ل��ب��ث  يف  م�شتعر�شة 
لهذ�  �لأ�شا�شية  �لأدو�ت  �ملوظفني، 

�لفن.
�شامية  �مل�����وظ�����ف�����ة  و�أ�������ش������اف������ت 
�أخرى،  عريقة  موهبة  �حل��م��ادي، 
�ل�شابون  ���ش��ن��ع  “طريقة  وه����ي 
�حل���م���ادي  ت���ع���د  �إذ  و�لعطور”، 
����ش���ن���اع���ة �ل���������ش����اب����ون و�ل���ع���ط���ور 
وخلطها هو�يتها منذ �ل�شغر، �إىل 

�أن �حرتفت هذ� �لعمل م�شتخدمة 
و�ل�شندل  و�ل����زع����ف����ر�ن  �مل�������ش���ك 
�إىل  �إ�شافة  �لعود،  وده��ن  و�لعنرب 
�مل��خ��م��ري��ة و�ل��ت��ي ت��ع��د م��ن �أف�شل 
�خللطات �لتي �عتمدت عليها �ملر�أة 
�لإمار�تية، م�شتعر�شة للموظفني 
طريقة �لعمل ل�شتخال�س �أف�شل 

�لرو�ئح.
�خلزرجي،  �أحمد  �ملوظف  و�شارك 
�لتي  �ل�������ش���ور  �أه�����م  ل���ش��ت��ع��ر����س 

حيث  ح�����ي�����ات�����ه،  يف  �ل����ت����ق����ط����ه����ا 
“بالت�شوير  �خل�����زرج�����ي  مت���ي���ز 
�ملوظفني  و�شارك  �لفوتوغر�يف”، 
�لقو�عد للت�شوير من م�شافة وظل 
��شتخد�م  وطريقة  وخلفية  ون���ور 
و�لفال�س  و�ل���������زوم  �ل����ك����ام����ر�ت 
وغ��ره��ا. و�أو���ش��ح �أن �ل��ف��ارق بني 
تلك  تطبيق  يف  يكمن  �مل�����ش��وري��ن 

�لقو�عد بح�س فني.
�جلليل  ع��ب��د  �إمي������ان  و�أو����ش���ح���ت 

�أن  �ل���ف���ع���ال���ي���ات،  ���ش��ع��ب��ة  رئ���ي�������س 
�ملو�ه��ب”  “حت��دي  م������ب������ادرة 
�ملتنوعة  �مل�����ب�����ادر�ت  م����ن  و�ح�������دة 
�لت�شال  “�إد�رة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
منها  �إمياناً  �ملوؤ�ش�شي”  و�لت�شويق 
�ملوظفني  ق��در�ت  �كت�شاف  باأهمية 
خمتلف  ع��رب  و�شقلها  �لإب��د�ع��ي��ة 
�ل����ط����رق و�ل���و����ش���ائ���ل، م����ن خالل 
�ملعار�س �لتي تقام �شنوياً و�لور�س 
�لتي مت �إطالقها عن بعد. ولفتت 

�مل�شاركني  �إىل جهود  عبد �جلليل، 
للموظفني  خ��رب�ت��ه��م  ت��ق��دمي  يف 
من خالل �لتو��شل عرب �لت�شال 

�ملرئي، حيث �شت�شتمر هذه �لور�س 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �مل��وظ��ف��ني �ملبدعني 

ل�شتعر��س مو�هبهم �ملختلفة.

•• دبي-الفجر:

د�شن معايل �لفريق عبد�هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة 
�لهيئات  لأم��ن  �لعامة  �لإد�رة  يف  �ملتنقل  �لرماية  ميد�ن  دب��ي، 
�أحمد حممد  �للو�ء طيار  وذلك بح�شور  و�لطو�رئ،  و�ملن�شاآت 
�لأ�شتاذ  �ملنافذ، و�للو�ء  ل�شوؤون  �لعام  �لقائد  بن ثاين، م�شاعد 
ل�شوؤون  �لعام  �لقائد  م�شاعد  فهد،  بن  �أحمد  حممد  �لدكتور 
�لغيثي، مدير  ع��ب��د�هلل علي  و�ل��ل��و�ء  و�ل��ت��دري��ب،  �لأك��ادمي��ي��ة 
و�للو�ء  و�ل���ط���و�رئ،  و�مل��ن�����ش��اآت  �لهيئات  لأم���ن  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
مهند�س كامل بطي �ل�شويدي ، مدير �لإد�رة �لعامة للعمليات، 

و�لعميد خبر خليل عبيد �لب�شري، نائب مدير �لإد�رة �لعامة 
لأم���ن �ل��ه��ي��ئ��ات و�مل��ن�����ش��اآت و�ل���ط���و�رئ، و�ل��ع��ق��ي��د ب����در�ن �شعيد 
مديري  من  وع��دد  للتدريب،  �لعامة  �لإد�رة  مدير  �ل�شام�شي، 

مر�كز �ل�شرطة.
و�أ�شاد معاليه بت�شميم �ملرمى �ملتنقل �لذي يعد نقلة نوعية يف 
طريق �لبتكار و�إيجاد �حللول �ملنا�شبة لكل �حلالت و�لظروف 
�ل�شتثنائية، موؤكد�ُ �أن �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي ت�شعى د�ئماً 
�لقيادة  نهج  م��ن  ذل��ك  م�شتلهمًة  �بتكار�تها  يف  ر�ئ���دة  لتكون 

�لر�شيدة �لذي يتحدى كل �لظروف بعزمية و�إ�شر�ر.
كيفية  ع��ن  تف�شيلي  ���ش��رح  �إىل  و�حل�����ش��ور  م��ع��ال��ي��ه  و����ش��ت��م��ع 

ت�شميم �ملرمى �ملتنقل ومميز�ته من �ل�شيد خالد، مدير �شركة 
�لهيئات  لأمن  �لعامة  �لإد�رة  مع  �ملتعاونة  لينز”  “فر�شت 

و�ملن�شاآت و�لطو�رئ.
هدية  رم�شان  مدفع  عمل  فريق  ق��دم  �حل���دث،  هام�س  وعلى 
تذكارية ملعايل �لقائد �لعام ل�شرطة دبي عبارة عن ت�شميم ر�ئع 
م�شنع من طلقة �ملدفع، كما مت �إهد�وؤه كتابا يحتوي على �آر�ء 

�جلمهور يف مدفع رم�شان. 
ويف �خلتام، قام معاليه بتكرمي �شركة “فر�شت لينز” و�لفنان 
�لت�شكيلي جمال �حلربو�س �لذي �شمم طلقة �ملدفع، وذلك على 

تعاون �جلانبني �ملثمر و�لبّناء مع �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي.

•• عجمان -وام:

�ملجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د 
�أن حكومة عجمان تو��شل عملها �لدوؤوب لتحقيق خمرجات فعلية  �لتنفيذي 
و��شحة  وم��ب��ادر�ت  ��شرت�تيجيات  خ��الل  من  �لوطنية  �لأج��ن��دة  مع  متو�فقة 
ك��ف��اءة خططها  ي��وم  ك��ل  تثبت  �ل��ت��ي  �لإم�����ار�ت  ت��وج��ه��ات حكومة  م��ع  تتما�شى 
�ملو�قف  م��ن  �ل��ع��دي��د  ب��ن��ج��اح يف  �أث��م��رت  �ل��ت��ي  �شيا�شاتها  وف��ع��ال��ي��ة  وب��ر�جم��ه��ا 

و�لظروف .
�أمال  �لتي ت�شنع من كل حتدي  �لدولة  قياد�ت  بفكر وتوجيهات  �شموه  و�أ�شاد 

جديد� نحو حتقيق �إجناز�تها ومو��شلة تقدمها للم�شتقبل �لو�عد .
وم�شتهدفات  موؤ�شر�ت  من  �خلام�شة  �حلزمة  �شموه  �عتماد  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
موؤ�شر�ت   9 ت�شمنت  و�ل��ت��ي   2021 عجمان  ل��روؤي��ة  �ل�شرت�تيجية  �خل��ط��ة 
وم�شتهدفات ��شرت�تيجية متمثلة يف حمور مكان �أف�شل للعي�س وحمور حكومة 

متميزة.
و�أطلع �شموه لعر�س قدمه �لدكتور �شعيد �شيف �ملطرو�شي �لأمني �لعام للمجل�س 
يف  �ل�شرت�تيجية  �ملوؤ�شر�ت  م�شروع  عمل  فريق  عن  نيابة  بعجمان  �لتنفيذي 

�شرحا تف�شيليا للحزمة �خلام�شة  �لتنفيذي ت�شمن  للمجل�س  �لعامة  �لأمانة 
من �ملوؤ�شر�ت و�مل�شتهدفات �ل�شرت�تيجية لروؤيةعجمان 2021.

�لقيادة  بتوجيهات  تعمل  عجمان  حكومة  �أن  �ملطرو�شي  �لدكتور  �شعادة  و�أك��د 
�لر�شيدة على �إدر�ك �ملتغر�ت �لتي يفر�شها �لو�قع وتوقع متطلبات �مل�شتقبل 
�مل�شتجد�ت م�شتفيدين  �لتكّييف وفق  ل�شياغة ��شرت�تيجيات مرنة قادرة على 

بذلك من �لتجارب �ل�شابقة وجتارب �لآخرين �لناجحة .
و�أ�شاف �شعادته �أن كل مرحلة مررنا بها قدمت لنا درو�شا عملية ومنحتنا نظرة 
�أعمق و�أ�شمل للم�شتقبل جعلتنا ن�شاعف �لحتمالت ون�شع �حللول �ل�شتباقية 
�ملتاحة  و�لأدو�ت  �مل���و�رد  وت�شخر  �ملتوقعة  �مل�شتقبلية  �ل�شيناريوهات  لكافة 

لتحقيق �لغايات باأف�شل �لطرق و�لو�شائل �ملمكنة.
موؤ�شر�ت  وت�شمنت �حلزمة �خلام�شة من �مل�شتهدفات �ل�شرت�تيجية �عتماد 4 
حت�شني  يف  �لإم����ارة  ه��دف  لتحقيق  ت�شعى  للعي�س  �أف�شل  مكان  حم��ور  �شمن 
�لبنية �لتحتية و�خلدمات �لعامة و�حلفاظ على �لبيئة لالأجيال �لقادمة حيث 
مت �عتماد م�شتهدف �لر�شا �لعام عن �خلدمات �لعامة ح�شب �ملنهجية بن�شبة 
%91.6 وم�شتهدف �آخر لر�شا م�شتخدمي و�شائل �لنقل �لعام حافالت �لنقل 
�إطار  يف  وذل��ك   95.6% بن�شبة  و�خلارجية  �لد�خلية  �خلطوط  عرب  �لعام 

تنويع وحت�شني و�شائل �لنقل و�ملو��شالت �لعامة يف �لإمارة.
�لإم����ارة  يف  �ل��ب��ي��ول��وج��ي  �ل��ت��ن��وع  بتنمية  �مل��ع��ن��ي  �ل��ق��ط��اع��ي  �ل��ه��دف  ولتحقيق 
يتم  �لتي  �مل�شاحة  لقيا�س  �لطبيعية  �ملحميات  م�شاحة  م�شتهدف  �عتماد  مت 
�عتمادها كمناطق حممية ل ميكن �مل�شا�س بها للحفاظ على �لتنوع �لبيولوجي 
من �إجمايل م�شاحة �لإمارة و�عتماد م�شتهدف فعالية �إد�رة�ملحميات �لطبيعية 
وفقا  �لطبيعية  �ملحميات  �إد�رة  فعالية  تقييم  ن�شب  جم��م��وع  ن�شبة  لقيا�س 

للمعاير �لوطنية �ملعتمدة للتقييم.
 4 �عتماد  �ل�شرت�تييجية  �مل�شتهدفات  م��ن  �خلام�شة  �حل��زم��ة  ت�شمنت  كما 
موؤ�شر�ت �شمن حمور حكومة متميزة حيث مت �عتماد م�شتهدف لتحقيق ر�شا 
عجمان  حكومة  تتطلع  كما   80% بن�شبة  �لرقمية  �ملتعاملني عن �خلدمات 
�ل�شفري  �مل�شتهدف  �عتماد  خ��الل  من  قوية  �إلكرتونية  حتتية  بنية  لتوفر 

لعدد حالت �لخرت�قات �لأمنية على �لنظمة �حلكومية.
�ملال �لب�شري وحتفيز �لبتكار و  ر�أ�س  �إطار �شعي حكومة عجمان لتطوير  ويف 
جو�ئز  تقييم  نتائج  ملعدل  م�شتهدف  �عتماد  مت  و�لبتكار  �لتميز  ثقافة  تعزيز 
برنامج عجمان للتميز بناء على منظومة �لتميز �ملعتمدة للجهات �حلكومية 

�ملحلية يف �لمارة.

و مت �عتماد موؤ�شر �لن�شج �لإح�شائي لتقييم وقيا�س ومتابعة م�شتوى �لن�شج 
�لح�شائي للجهات �حلكومية من خالل تقييم مدى �لتز�م �جلهات مب�شتوى 
تطبيق �لإطار �لتنظيمي و�لت�شغيلي وجودة �لبيانات وتوفر �لبيانات و�إتاحتها 
وم�شتوى  �لن�شج  م�شتوى  منها  خمتلفة  م�شتويات   3 على  �ملوؤ�شر  ويحتوي 
�لح�شائية  �لبيانات  توفر  هدف  لتحقيق  وذلك  �لتاأ�شي�س  وم�شتوى  �لتطوير 

�لتي ت�شاهم يف دعم �تخاذ �لقر�ر.
م�شبقا  �عتماده  “ �ل��ذي مت  �إم���ارة عجمان  “ موؤ�شر جاذبية  �إ�شافة  كما متت 
�شمن حمور �لنتائج يف �حلزمة �خلام�شة من �مل�شتهدفات �ل�شرت�تيجية لروؤية 
وهو  �لدولة  م�شتوى  على  نوعه  من  �لأول  �ملوؤ�شر  يعد  حيث   2021 عجمان 
موؤ�شر مركب يقي�س مدى جاذبية �لإمارة من خالل جمموعة موؤ�شر�ت فرعية 
و�لبنية  و�لت�����ش��الت  �لعامة  و�خل��دم��ات  �ل�شحية  و�ل��رع��اي��ة  �لتعليم  ت�شمل: 

�لتحتية و�ملو��شالت ويتم �حت�شاب متو�شط �لنتائج لهذه �ملوؤ�شر�ت �ل�شتة.
ويو��شل فريق عمل م�شروع �ملوؤ�شر�ت �ل�شرت�تيجية يف �لأمانة �لعامة للمجل�س 
وتوفربيانات  �حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن  �ل��دوري��ة  �لتقارير  متابعة  �لتنفيذي 
�مل�شتهدفات  حتقيق  نحو  �لعمل  و�شر  �لتقدم  م�شتويات  عن  و�شاملة  حمدثة 

�ل�شرت�تيجية وتقدمي �لدعم �لالزم لتحقيق تطور �إيجابي يف نتائجها.

•• دبي – الفجر:

نظمت وز�رة تنمية �ملجتمع بالتعاون مع �شركة “بولغاري” �لعالمة �لتجارية �لفاخرة، 
ور�شتني تدريبيتني “عن ُبعد” ��شتهدفتا موظفات م�شروع م�شاغل ومدرباتهن، وذلك يف 
�إطار �شعي �لوز�رة لتطوير مهار�ت وقدر�ت �أ�شحاب �لهمم �ملهنية مبا ي�شاعد على دعم 

��شتقر�رهم �لوظيفي وتقدمهم يف بيئات �لعمل.
و�أو�شحت وفاء حمد بن �شليمان مدير �إد�رة رعاية وتاأهيل �أ�شحاب �لهمم، �إن هذه �لور�س 
�لتدريبية تاأتي يف �إطار �ل�شيا�شة �لوطنية لتمكني �أ�شحاب �لهمم �شمن حمور �لتاأهيل 
�ملهني و�لت�شغيل لتحقيق �ندماج �لأ�شخا�س �أ�شحاب �لهمم يف خمتلف �لأن�شطة �لثقافية 

و�لجتماعية، مبا يدعم مهار�ت �أ�شحاب �لهمم �شو�ء �لباحثني عن عمل �أو �لذين على 
تدريبهن  �إىل  �لطالبات” هدفت  “ور�شة عمل  �لأوىل  �لور�شة  �أن  ر�أ���س عملهم، م�شيفة 
متازج  حيث  من  عملهن  بطبيعة  �ملرتبطة  �لفنية  �مل��ه��ار�ت  من  جمموعة  على  ُبعد  عن 
�لألو�ن و�ختيارها، مبا ي�شّهل ترويج �ملنتجات تبعاً لذ�ئقة �لزبائن و�حتياجاتهم، �إ�شافة 
�إىل �لديكور�ت و�لت�شاميم �لفنية �ملختلفة وكيفية تطويرها لت�شكل تنوعاً يف �لختيار�ت 

�أمام �لزبائن.
كما قالت وفاء بن �شليمان :�إن حمور �حلياة �لعامة و�لثقافة و�لريا�شة �شمن �ل�شيا�شة 
�لوطنية لأ�شحاب �لهمم يحتوي على هدف �ندماج �لأ�شخا�س �أ�شحاب �لهمم يف خمتلف 
�إطار  يف  تاأتي  تنظيمها  مت  �لتي  �لور�س  ف��اإن  وبالتايل  و�لجتماعية،  �لثقافية  �لأن�شطة 

حتقيق ذلك �لهدف.  �أما �لور�شة �لثانية، فقد ��شتهدفت مدربات �لتاأهيل �ملهني �لعامالت 
مع �لفتيات من �أ�شحاب �لهمم، لدعم مهار�ت تطوير �ملنتجات تبعاً لحتياجات �لزبائن، 
�أ�شحاب  من  للفتيات  فائدة  �أق�شى  لتحقيق  �جلمهور  مع  و�لتو��شل  �لت�شويق  و�آل��ي��ات 

�لهمم بعد بيع منتجاتهن، �لأمر �لذي يعود عليهن بالنفع و�ملردود �ملادي.
وز�رة  �أطلقته  �ل��ذي  �مل��دع��وم  �لتوظيف  م�شاريع  �أح��د  “م�شاغل” ه��و  م�شروع  �أن  يذكر 
�إطالق  �ملنزل، عرب  تنمية �ملجتمع لإتاحة �لفر�شة لأ�شحاب �لهمم للعمل عن بعد من 
م�شاريعهم �لفردية وتنميتها وت�شويق �ملنتجات يف �لكثر من �ملنافذ �لتي وفرتها �لوز�رة 
�أعد�د  باهر�ً يف زيادة  �إلكرتونية لبيع �ملنتجات، وهو ما يحقق جناحاً  ومن بينها منافذ 

ذوي �لإعاقة �لذهنية �لعاملني �شمن هذه �مل�شاريع من �لبيت.

•• ال�شارقة-الفجر:

�أبرمت د�ئرة �خلدمات �لجتماعية 
معا�شات  و�����ش����ن����دوق  ب���ال�������ش���ارق���ة 
�أبوظبي،  لإم��ارة  �لتقاعد  ومكافاآت 
�تفاقية لتبادل �لبيانات و�ملعلومات، 
�ملوؤ�ش�شية  �ل�شر�كة  ملفهوم  حتقيقاً 
بني �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �لتي ت�شعى 
�إىل تنمية وخدمة �ملجتمع و�لرتقاء 

بنوعية �حلياة يف �إمار�ت �لدولة.
�لتعاون عن  �تفاقية  توقيع  وج��رى 
مايكرو�شوفت  ب��رن��ام��ج  ع���رب  ب��ع��د 
قبل  من  بتوقيعها  ق��ام  حيث  تيمز، 
�لد�ئرة �شعادة عفاف �إبر�هيم �ملري 
رئي�س د�ئرة �خلدمات �لجتماعية، 
ومن قبل �شندوق معا�شات ومكافاآت 
�لتقاعد لإمارة �أبوظبي �شعادة خلف 
عام  مدير  �حلمادي  رحمه  عبد�هلل 

�ل�شندوق.
���ش��ه��د م��ر����ش��م �ل��ت��وق��ي��ع م��ن طرف 
�ل����د�ئ����رة ك����اًل م����ن  ����ش���ع���ادة عفاف 
�ل��د�ئ��رة، مها  رئي�س  �مل��ري  �إبر�هيم 
من�شور �آل علي مدير �إد�رة �لت�شال 
�إد�رة  �ل�شيد مدير  �حلكومي، حامت 
من  �شهدها  فيما  �ملعلومات،  تقنية 
ومكافاآت  م��ع��ا���ش��ات  ���ش��ن��دوق  ق��ب��ل 
، �شعادة  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ت��ق��اع��د لإم����ارة 
خلف عبد�هلل رحمه  �حلمادي �ملدير 
مدير  نائب  �لقبي�شي  �شامل  �ل��ع��ام، 
عام �شندوق �أبوظبي للتقاعد، �أحمد 

�لتخطيط  قطاع   مدير  �حلو�شني 
�ملوؤ�ش�شي،  و�لتميز  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
تقنية  �إد�رة  مدير  �حلو�شني  حمد 
مدير  �ل�شريقي  فاطمة  �ملعلومات، 

�إد�رة �لت�شال �ملوؤ�ش�شي.
رئي�س  �مل��ري  عفاف  �شعادة  ورح��ب��ت 
�شندوق  وح��ر���س  باهتمام  �ل��د�ئ��رة 
لإمارة  �لتقاعد  ومكافاآت  معا�شات 
�ملتبادل  �ل���ت���ع���اون  ع���ل���ى  �أب���وظ���ب���ي 
و�ل���������ش����ر�ك����ة �ل���وث���ي���ق���ة م����ع د�ئ�����رة 
�خل��دم��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة مب��ا يحقق 
�لتعاون،  ه����ذ�  م���ن  �مل��ث��ل��ى  �مل��ن��ف��ع��ة 
م��ث��م��ن��ًة �ل�����دور �ل����ذي ���ش��ي�����ش��اه��م يف 

�لرتقاء بتوعية �خلدمات �ملقدمة.
�شاأن  �أن من  �لد�ئرة،  وذكرت رئي�س 

م�شلحة  يف  ي�شب  �أن  �لتعاون  ه��ذ� 
�لطرفني  و�إم��ك��ان��ات  �ملجتمع  �ف��ر�د 
�ل����ت����ك����ام����ل يف �جل����ه����ود  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
و�خل����رب�ت، وحت��ر���س �ل��د�ئ��رة على 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حلكومية  �ل��ت��ع��اون م��ع 
وكذلك  �ل��ع��ام  �لنفع  ذ�ت  و�جل��ه��ات 
�لقطاع �خلا�س يف جمال �خلدمات 
باملجتمع،  و�ل��ع��ن��اي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
ُيعد  �جل�����ان�����ب  ه������ذ�  �أن  م���ع���ت���ربة 
�لتوجهات  تر�شيخ  يف  هاماً  عن�شر�ً 
�ل�شارقة  حل��ك��وم��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لجتماعية  �لتنمية  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 

�مل�شتد�مة.
�لتفاقية  �ملري:”هذه  و�أ���ش��اف��ت 
�شر�كة  ع��الق��ات  ب��ن��اء  ع��ل��ى  �شتقوم 

لتحقيق  �ل����ط����رف����ني  ب����ني  ف���ع���ال���ة 
�مل�شرتكة،  �ل�شرت�تيجية  �لأه��د�ف 
ذ�ت  و�ل��در����ش��ات  �ملعلومات  وت��ب��ادل 
باخت�شا�شات  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��ع��الق��ة 
عملهما،  جم�������ال  يف  �ل����ط����رف����ني 
يف  �ل��ط��رف��ني  ب��ني  �لتن�شيق  و�شيتم 
ت��ن��ف��ي��ذ �مل�����ش��اري��ع �مل�����ش��رتك��ة بهدف 
و�شرعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ح�����ش��ن  ����ش���م���ان 
�لطرفني  ب��ني  �مل�شاهمة  و  �لإجن���از 
يف رف��ع ك��ف��اءة �ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي يف 
�إىل  للو�شول  و�لعمليات  �خلدمات 
عملية تبادل �لبيانات ب�شكل مبا�شر 

وتلقائي بني �أنظمة �لطرفني.
�شعادة خلف عبد  �أك��د  وم��ن جانبه  
م���دي���ر عام  �حل����م����ادي،  رح���م���ه  �هلل 

����ش���ن���دوق �أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ق��اع��د، �أن 
�إط����ار مو��شلة  ت��اأت��ي يف  �لت��ف��اق��ي��ة 
�لربط  م�شروع  يف  �ل�شندوق  جهود 
�لل������ك������رتوين م����ع ك����اف����ة �جل���ه���ات 
و�ملوؤ�ش�شات يف �لدولة، بهدف �شمان 
ت�شهيل �خلدمات �لتي تتطلب جهد�ً 
�لتعاون  لتعزيز  وك��ذل��ك  م�شرتكاً، 
لتح�شني  �ل�����ش��رك��اء  م��ع  و�لتن�شيق 
�لأد�ء و�لرتقاء مب�شتوى �خلدمات 

�ملقدمة للمتعاملني.
�لتفاقية  �أن  �إىل  �حل��م��ادي  و�أ���ش��ار 
�لدولة  جهود  دعم  يف  كذلك  ت�شهم 
فيما يتعلق بتقدمي خدمات �لدعم 
للمو�طنني  �لجتماعية  و�ل��رع��اي��ة 
حر�س  �إىل  م�������ش���ر�ً  �مل�����ش��ت��ح��ق��ني، 
وتوطيد  دعم  على  �لتفاقية  طريف 
�ل�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ة  ع��الق��ات 
للم�شاهمة يف دعم �لعمل �حلكومي 
من  �لتكامل  يحقق  مب��ا  �مل�����ش��رتك، 

خالل تبادل �لبيانات و�ملعلومات.
�أن����ه مبوجب  �إىل  �حل���م���ادي  ول��ف��ت 
�لد�ئرة  ت���زوي���د  ���ش��ي��ت��م  �لت��ف��اق��ي��ة 
�خلا�شة  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة  ب���ال���ب���ي���ان���ات 
ب���امل���وؤّم���ن ع��ل��ي��ه��م �مل�����ش��ج��ل��ني لدى 
�ملتقاعدين  وك���ذل���ك  �ل�������ش���ن���دوق، 
�لد�ئرة  تقوم  �أن  على  و�مل�شتحقني، 
�مل�شاعد�ت  بنوع  �ل�شندوق  بتزويد 
�إن  لهم  ُت�����ش��رف  �ل��ت��ي  �لجتماعية 
�ل�شتعالم  و�إتاحة  وقيمتها،  وجدت 

عن ذلك برقم �لهوية .

وزارة تنمية املجتمع تنظم ور�س تاأهيل»عن ُبعد« لدعم »م�ساغل« اأ�سحاب الهمم
وفاء بن �سليمان: ترجمة �سيا�سة متكني اأ�سحاب الهمم �سمن حمور احلياة العامة والثقافة والريا�سة و حمور التاأهيل املهني والت�سغيل

حتقيقا ملفهوم ال�سراكة املوؤ�س�سية بني املوؤ�س�سات والدوائر

اجتماعية ال�سارقة توقع اتفاقية لتبادل املعلومات مع 
�سندوق معا�سات ومكافاآت التقاعد لإمارة اأبوظبي 

مبدعون يف حماكم دبي يطرحون مواهبهم الفنية عن بعد

ق�سم الت�سويق والفعاليات ينظم مبادرة »حتــدي املواهــب« لكت�ساف قدرات املوظفني الإبداعية

عبد اهلل املري يد�سن ميدان الرماية املتنقل يف »اأمن الهيئات واملن�ساآت« 

عمار النعيمي يعتمد احلزمة اخلام�سة من املوؤ�سرات وامل�ستهدفات ال�سرتاتيجية لروؤية عجمان 2021

•• اأبوظبي-الفجر: 

برنامج  م��ن  �لثالثة  �ل����دورة  طلبة  جميع  م��وؤخ��ر�  �ج��ت��از 
�لإمار�تيني  �مل�شعفني  وتاأهيل  لإع���د�د  �لوطني  �لإ�شعاف 
و�لقيادة  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل  جم���ال  يف  متخ�ش�شة  دورة  ب��ن��ج��اح 
�لآمنة ملركبات �لإ�شعاف )EVOS( و�ملعتمدة عاملياً من 
�لطو�رئ  طب  لفنيي  �لأمريكية  �لوطنية  �جلمعية  قبل 
NAEMT، ما يعزز مهار�تهم يف �لقيادة �لآمنة ملركبات 
�لإ�شعاف. وتاأتي �لدورة يف �إطار حر�س �لإ�شعاف �لوطني 
و�لتميز  �لإ�شعافية  �لطو�قم  لأد�ء  �مل�شتمر  �لتطوير  على 
معاير  ب��اأع��ل��ى  و�لل���ت���ز�م  �لإ�شعافية  �ل��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  يف 
�ل�شالمة �أثناء �إ�شعاف �ملر�شى و�مل�شابني. وت�شمنت �لدورة 
جمموعة من �ملحا�شر�ت �لنظرية �لفرت��شية و�لتدريبات 
�لعملية -مع �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لوقائية و�لحرت�زية 
�لوقائية  �لقيادة  م��ه��ار�ت  على  �لر�هنة-  للظروف  نظر� 
و�لآمنة ملركبات �لإ�شعاف و�أ�ش�س �ل�شالمة �ملرورية لتعزيز 
�لطريق  وم��رت��ادي  و�مل�شابني  و�ملر�شى  �مل�شعفني  �شالمة 
�لقانونية  و�جلو�نب  �لطارئة،  للحالت  �ل�شتجابة  �أثناء 
و�لبدين  �لذهني  و�ل�شتعد�د  �لإ�شعاف،  مركبات  لت�شغيل 

و�شيانتها  �مل��رك��ب��ات  فح�س  و�أه��م��ي��ة  ل��ل��ق��ي��ادة،  و�لنف�شي 
ب�شكل دوري.  وح�شل �لإ�شعاف �لوطني �لعام �ملا�شي على 
�عتماد �جلمعية �لوطنية �لأمريكية لفنيي طب �لطو�رئ 
EVOS مع �لأخذ بعني  NAEMT يف تقدمي دورة 
�لع��ت��ب��ار �ل��ق��و�ن��ني وق��و�ع��د �ل�����ش��الم��ة �مل���روري���ة و�لبيئة 
�لإمار�ت  �لأوىل يف  �لإ�شعافية  �ملحلية، مما يجعله �جلهة 
و�لثانية يف �ل�شرق �لأو�شط و�إفريقيا �ملخولة لإعطاء هذه 
�لدورة، ليتم �إ�شافتها �ىل �ملجموعة �لو��شعة من �لدور�ت 
�مل�شعفني  ل��ه��ا  و�ل��ت��ي يخ�شع  ع��امل��ي��ا  �مل��ع��ت��م��دة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
وكفاء�تهم  مهار�تهم  تطوير  على  حر�شا  دوري��ة،  ب�شورة 
�لإ�شعاف  �أف�شل خدمات  تقدمي  ل�شمان  م�شتمرة  ب�شورة 
يقدم  �لوطني  �لإ���ش��ع��اف  �أن  ي��ذك��ر  و�مل�����ش��اب��ني.  للمر�شى 
خدماته �لإ�شعافية على مد�ر �ل�شاعة يف �ملناطق �ل�شمالية 
)�ل�شارقة وعجمان ور�أ�س �خليمة و�أم �لقيوين و�لفجرة( 
عرب كو�در وفرق �إ�شعافية موؤهلة ومزودة باأ�شطول حديث 
من مركبات �لإ�شعاف و�ملعد�ت �ملتطورة، وفق �أعلى معاير 
�لتميز ملرحلة ما قبل �مل�شت�شفى. ويتاح جلميع �ل�شكان من 
مو�طنني ومقيمني طلب �خلدمة من خالل رقم طو�رئ 

.NA998 لإ�شعاف 998 و�لتطبيق �لإلكرتوين�

�سمن خطط التدريب والتعليم الطبي امل�ستمر 

طلبة برنامج امل�سعفني الإماراتيني يختتمون 
دورة القيادة الآمنة ملركبات الإ�سعاف
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اأخبـار الإمـارات

•• الظفرة-الفجر:

�لوطني  �لتعقيم  ب��رن��ام��ج  �إط����ار  يف 
منطقة  ب����ل����دي����ة  ت����و������ش����ل  �ل��������ذي 
�لبلديات  ل���د�ئ���رة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ظ��ف��رة 
�ل�شركاء  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  و�ل���ن���ق���ل 
�ل�شرت�تيجيني يف تنفيذه كان لفرق 
�لتو�جد �لبلدي دور�ً فّعاًل وجمهود�ً 
كبر�ً يف �لتوعية و�لتعاون مع �لفرق 
�لأخرى يف عمليات �لتعقيم، وتقدمي 
�ل��ت��وع��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة �ت��ب��اع �لإج�����ر�ء�ت 
�لح����رت�زي����ة و�ل��وق��ائ��ي��ة ل��ل��ح��د من 
�مل�شتجد.  ك���ورون���ا  ف��رو���س  �ن��ت�����ش��ار 
م���ن خ����الل طائرة  �ل���ف���ري���ق  ون���ف���ذ 
)�لدرون( �لعديد من �جلولت �لتي 
غطت م�شاحات و��شعة باملنطقة ومت 
ت��ق��دمي ر���ش��ائ��ل ت��وع��وي��ة ل��ل��ح��د من 
تف�شي كورونا.   وتقوم فرق �لتو�جد 

�لبلدي بتنظيم �لعديد من �حلمالت 
على  �لتفتي�س  وح��م��الت  �ل��ت��وع��وي��ة 
م�������ش���ت���وى م�����دن �مل���ن���ط���ق���ة، وت���ق���دم 
�لإر�شاد و�لتوعية من خالل �ل�شيارة 
�لذكية، بهدف �ملحافظة على �شحة 
و���ش��الم��ة �مل��ج��ت��م��ع. وت��ن��ظ��م جولت 
من  للتاأكد  باملدن  مفاجئة  تفتي�شية 

تطبيق �لإجر�ء�ت �لحرت�زية. 
ك��م��ا ت��ق��وم مب�����ش��اع��دة �ل��ق��ط��اع��ات يف 
بالتباعد  �خلا�شة  �ملل�شقات  توزيع 
بالإ�شافة  ل��غ��ات،  ب��ع��دة  �لج��ت��م��اع��ي 
ل��ل��ح��د من  �مل�����ش��ت��م��رة  �مل��ت��اب��ع��ة  �إىل 
�شيار�ت  وم�������ش���ان���دة  �ل���ت���ج���م���ع���ات. 
�ل��ت��ع��ق��ي��م خ�����الل ع���م���ل���ي���ات �ل���ر����س 
من  للمخالفني  خمالفات  وحت��ري��ر 
و�أفر�د  �لتجارية  �مل��ح��الت  �أ���ش��ح��اب 
�ملجتمع. ورفع �شور ومو�قع لبع�س 
�حلالت �مل�شوهة �أو �لأ�شر�ر �لناجتة 

عن �لأح��و�ل �جلوية لطو�رئ بلدية 
�لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �لظفرة  منطقة 

�لعاجلة لت�شهيل حركة �ملرور.
لتوعية  ح��م��الت��ه��ا  �ل���ف���رق  وت��ك��ث��ف 
�ل����ع����ام����ل����ني يف حم�������الت �حل����الق����ة 

و�مل�شالخ  �ل��ت��ج��م��ي��ل  و����ش���ال���ون���ات 
�لأدو�ت  وت��ع��ق��ي��م  �ل��ن��ظ��اف��ة  ب��اأه��م��ي��ة 
�تباع  باأهمية  و�لتوعية  �مل�شتخدمة. 
و�لوقائية  �لح���رت�زي���ة  �لإج�����ر�ء�ت 
كورونا  ف��رو���س  �ن��ت�����ش��ار  م��ن  للحد 

�مل�شتجد، و�للتز�م بارتد�ء �لكمامات 
و�ل�����ق�����ف�����از�ت وت���ب���دي���ل���ه���ا ب�������ش���ورة 
بالطريقة  منها  و�لتخل�س  م�شتمرة 
�شالمة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  �ل�شحيحة 

�أفر�د �ملجتمع.

•• حتقيق : رم�شان عطا

ك�شفت �لهيئة �لحتادية للتناف�شية و�لإح�شاء، عن ت�شدر دولة �لإمار�ت 
عربياً، و�ل�10 عاملياً من حيث فعالية �لعالج مل�شابي فرو�س “كورونا” 
وكفاءته، وذلك ��شتناد�ً �إىل تقارير �لتناف�شية �لعاملية �ل�شادرة و�ملرتبطة 
بجائحة “كورونا«. و�أظهرت هذه �لتقارير �لعاملية �أن دولة �لإمار�ت حّلت 
�لقيادة  10 دول عاملياً يف فّعالية  �أف�شل  �إقليمياً، ومن  �لأوىل  �ملرتبة  يف 
بالتعامل مع “كوفيد 19-”، كما جاءت �شمن �أقوى 20 �قت�شاد�ً نا�شئاً 
من حيث �لقوة �ملالية، ف�شاًل عن �ملرتبة �لأوىل عربياً و20 عاملياً �شمن 

�أف�شل �لأنظمة �لتعليمية.

ويف البداية قال الرئي�س التنفيذي لكلية حممد بن را�سد لالإدارة 
احلكومية، الدكتور علي بن �سباع املري:

�ملدى  على  �لكلية  تتبناها  �لتي  �ل�شرت�تيجية  من  ج��زء�ً  �لتقرير  يعدُّ 
�لق�شر و�لطويل لدعم جهود �لإمار�ت للتغلب على تف�شي وباء كورونا، 
�حلكومة  ت��زوي��د  ميكنهم  و����ش��ع��ة  خ��ربة  ذو  ك���و�در  �لكلية  متتلك  حيث 

و�لقطاع �لعام باحللول �لعملية و�ل�شريعة للتغلب على هذ� �لوباء.
�لتقرير،  هذ�  ل�شياغة  �أجريناه  �لذي  �ملعمق  �لبحث  و�أ�شاف من خالل 
�لتي  �ملمار�شات  �أف�شل  ح��ول  �لأف��ك��ار  من  ث��روة  على  �حل�شول  ��شتطعنا 
ويف  �لآن  تنفيذها  يف  �لنظر  �ل�شحية  و�لقطاعات  �حلكومة  على  ينبغي 
�مل�شتقبل من �أجل عبور هذه �لأزمة و�لتحول �إىل مرحلة ما بعد كورونا، 
كما ت�شعى �لكلية �إىل �مل�شاهمة �مللمو�شة بجانب جميع �لإد�ر�ت �حلكومية 
و�لهيئات �لتابعة لها من �أجل تعزيز جاهزية �لإمار�ت ملو�جهة �أي حالت 

طو�رئ م�شتقبلية مماثلة.

االإم��ارات،  دولة  يف  ال�سحة  قطاع  عن  الر�سمي  املتحدث  وقالت 
الدكتورة فريدة احلو�سني: 

�لإ�شابات  ع��دد  يف  ن�شبياً  �ع��ت��د�ًل  �أخ���ر�ً،  لحظت،  �ل�شحية  �جلهات  �إن 
بفرو�س كورونا �مل�شتجد يف �لدولة،

وقالت :لبد من �أخذ �حلذر من �إمكانية زيادة �لإ�شابات مبر�س )كوفيد 
�ل��دول��ة، حيث  �لق��ت�����ش��ادي��ة يف  �لن�شاطات  ع���ودة  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن   ،)-19
و�لتباعد  �لوقائية  ب��الإج��ر�ء�ت  �للتز�م  مبدى  مرهوناً  �لأم��ر  هذ�  ُيعد 
�جل�شدي، ما يحّمل �جلميع م�شوؤولية �حلفاظ على �شحتهم و�شالمتهم 
�أن ��شتجابة �لإم��ار�ت للوباء متيزت  �إىل  من حولهم. و�أ�شارت �حلو�شني 
�شاعد  ما  للحالت،  �ملبكر  و�لكت�شاف  و�لتق�شي  �لفح�س  على  بالرتكيز 
�لفح�س  �شاعد  كما  �لفرو�س،  �نت�شار  من  و�حلد  �ل�شريع  �لتدخل  على 
�لأكر  �لأ�شخا�س  على  و�لرتكيز  �نت�شاره  �أم��اك��ن  معرفة  على  �لطبي 

عر�شة لالإ�شابة.

االإم���ارات،  حكومة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  نبهت  جانبها  من 
الدكتور اآمنة ال�سحاك ال�سام�سي:

تطبيق  يف  و�لت�شاهل  �لتهاون  هو  �حلالية  �ملرحلة  يف  ما  �أخطر  �أن  �إىل 
�لأول يف  �ل��دف��اع  تبدد جهود خط  قد  �آث��اره��ا  لأن  �لوقائية،  �لإج����ر�ء�ت 
كل  �أن  على  م�شددة  و�لتق�شي،  �لك�شف  يف  ج��ه��وده  نثمن  �ل��ذي  �ل��دول��ة، 
وحميطه  عائلته  و�شالمة  �شالمته  عن  م�شوؤوًل  �أ�شبح  �ملجتمع  يف  ف��رد 
بالتز�مه بالإجر�ء�ت �لوقائية. وقالت جاهزية �لقطاع �ل�شحي �لإمار�تي 
عالية، فلدينا منظومة تعمل على مد�ر �ل�شاعة وت�شم برنامج �لتعقيم 
�لوطني، وتو�شيع نطاق �لفحو�س، وبرنامج �لفحو�س �ملنزلية لأ�شحاب 
�لهمم، وبر�مج فح�س �ملو�طنني وفئات من �ملقيمني، و24 مركز فح�س 
من �ملركبات، وم�شت�شفيات ميد�نية، ودعم �آلف �ملتطوعني �ملتخ�ش�شني، 
م�شددة على �أن �ملرحلة �ملقبلة تعتمد على �لوعي و�لوقاية و�للتز�م، حيث 
�إن خطر”كوفيد19-” ليز�ل قائماً، وخمطئ من يظن �أن �ل�شماح بعودة 
�مل�شوؤولية بني  �لوباء، بل هو ت�شاُرك يف  �إي��ذ�ن بانتهاء هذ�  �لأن�شطة هو 

�لفرد و�لدولة.

ثمارها  توؤتي  لن  الطبيعية  للحياة  التدريجية  العودة  واأ�سافت 
دون تعاون ووعي جمتمعي، حيث يتطلب ذلك التزامًا 

من �جلميع مو�طنني ومقيمني، لأن رهاننا يف �ملرحلة �ملقبلة قائم على 
جتاوب  مب��دى  مرهونة  �لح��رت�زي��ة  �ل��ت��د�ب��ر  وك��ل  �مل�شوؤولية،  ت�شارك 
�لأفر�د وحتملهم �مل�شوؤولية، لذ� يجب �أن يظل تكاتفنا كما كان يف �ملرحلة 

�ملا�شية و�أكر، حتى نخرج من هذ� �لتحدي.
قال عادل عبد�هلل حميد: �إن �للتز�م بالإجر�ء�ت �لوقائية و�لحرت�زية 
�ملو�طنني  على  لي�س  وطنياً  و�جباً  يعد  كورونا  فرو�س  �نت�شار  ملكافحة 
فامل�شوؤولية  �ل��دول��ة،  �أر����س  على  �لقاطنني  جميع  على  و�إمن���ا  فح�شب، 
جماعية يجب علينا �أن نقوم بها على �أكمل وجه لت�شريع عودة �حلياة �إىل 
طبيعتها و�لنتقال �إىل مرحلة ما بعد �لأزمة و�لتي تتطلب �أي�شاً تكاتف 

�جلميع، موؤكد�ً على ثقته يف �شرعة تعايف �قت�شاد �لدولة.

اأبوظبي  يف  احلركة  تقييد  بداية  منذ  ملتزمون  نحن  واأ�ساف: 
اجلهات  من  ال�سادرة  القرارات  جميع  بتطبيق  التزامنا  ونوؤكد 

املعنية مبحاربة انت�سار الفريو�س.
وق���ال �ل��دك��ت��ور غ��امن ك�����ش��و�ين :�لن��ت��ه��اء م��ن ه��ذه �لأزم����ة ل��ن ي��اأت��ي �إل 
بتكاتف �جلميع، ولقد جاء دورنا لنك�شب ثقة دولتنا �حلبيبة فلنكن عوناً 
للوطن باللتز�م بكافة �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية و�لتوجيهات �لتي ت�شدر 
تبعاً للو�شع �لر�هن وبخطى مدرو�شة يف �إد�رة �لأزمة و�لنتهاء منها يف 
�لقريب �لعاجل، موؤكد�ُ على �شرورة �حرت�م قر�ر�ت �لقائمني على �إد�رة 

�لأزمة.

�أن نتكاتف ونتعاون مع  ب��دوره، قال جا�شم حممد �خلزرجي :ل بد من 
و�حرت�م  و�لتعليمات  �لإر����ش���اد�ت  �ت��ب��اع  يف  �لر�شيدة  وقيادتنا  حكومتنا 
�لقر�ر�ت �ل�شادرة من �جلهات �ملخت�شة حيث �إن حماربة �نت�شار فرو�س 
كورونا لي�شت فقط مهمة �حلكومة بل مهمتنا جميعاً ويجب �أن نتكاتف 

جميعاً لتخطي �لأزمة باأقل �خل�شائر.
�أكدت �لدكتورة بدرية �حلرمي، مديرة �إد�رة حماية �ل�شحة �لعامة بهيئة 
�لعامل يف  دول  �أف�شل  تعدُّ من �شمن  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  بدبي:  �ل�شحة 
معاير  وفق  �ل�شحية،  للطو�رئ  �ملنا�شبة  و�ل�شتجابة  �لوبائي  �لرت�شد 
�أو�ئ��ل �لدول �لتي  �أن �لإم��ار�ت من  منظمة �ل�شحة �لعاملية، م�شرة �إىل 
�نت�شار فرو�س  م��ن  للحد  و�ل��وق��ائ��ي��ة  �لح��رت�زي��ة  �لإج�����ر�ء�ت  �ت��خ��ذت 
منظومة  لديها  �ل��دول��ة  ب��اأن  �جلمهور  مطمئنة  )ك��ورون��ا(،   19 كوفيد 
متكاملة لالأمن �ل�شحي، وتعد �لإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية ملو�جهة 

�لفرو�س �شد�ً منيعاً وحماية للمجتمع.
و�أو�شحت �لدكتورة �حلرمي �أن �جلهات �ل�شحية يف �لدولة �تخذت منذ 
بد�ية ظهور �ملر�س يف مقاطعة »�وهان« �ل�شينية �لعديد من �لإجر�ء�ت 
�جلوية،  �ملنافذ  تاأمني  منها  �لفرو�س،  ملو�جهة  و�لوقائية  �لح��رت�زي��ة 
�ملوبوءة،  �ل��دول  من  �لقادمني  جميع  على  للك�شف  و�لبحرية،  و�ل��ربي��ة 
بو��شطة �لكا�شفات �حلر�رية، �لتي ت�شت�شعر درجة حر�رة ج�شم �لأ�شخا�س، 
ويف حال �كت�شاف �رتفاع درجة �حلر�رة لأحد �لأ�شخا�س �لقادمني، �أو �أي 

�أعر��س �أخرى من �أعر��س 

كورونا، يقوم فريق طبي من هيئة ال�سحة يف دبي، بالك�سف عن 
ال�سخ�س، واتخاذ االإجراءات املنا�سبة.

حيث �حتلت �لإمار�ت، �ملركز 9 عاملياً يف كفاءة وفعالية قيادة �لدول، ومدى 
موؤ�شر  تقرير  وف��ق  وذل��ك  للوباء،  للت�شدي  �ل�شحية  �أنظمتها  ��شتعد�د 
�ل�شتجابة �لعاملية لالأمر��س �ملعدية )GRID Index(، �ل�شادر عن 
�لإمار�ت  �أن دولة  �أكد على  �لذي  �ملعتمدين،  �لإد�ري��ني  �ملحا�شبني  معهد 
�أثبتت - وفقاً ملعاير �ملوؤ�شر - قدرتها على حتدي �لأزمات و�لت�شدي لها 
على �أعلى م�شتوى، مطبقة �أحدث �ملعاير �لعلمية و�لعملية، كما �أثبتت 
بف�شل توجيهات قيادتها، يف تعاملها مع �أزمة وباء “كوفيد 19” كفاءة 

عالية.
و�أكدت �لدكتورة �حلرمي كفاءة وقدرة �لأطباء �ملعاجلني يف �لدولة على 
�أن هناك ع��دد�ً من �حل��الت مت  �لتعامل مع مثل ه��ذه �حل���الت، بدليل 

�شفاوؤها من �ملر�س بعد تلقيها �لعالجات �ملنا�شبة يف �مل�شت�شفيات.

من جانبه، قال الدكتور وليد الفي�سل، ا�ست�ساري ال�سحة العامة 
يف هيئة ال�سحة :

�تخذت دولة �لإم��ار�ت �لعديد من �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية �لر�ئدة منذ 

�نت�شاره  م��ن  و�حل���د  عليه  لل�شيطرة  منها  �شعياً  �ل��وب��اء  تف�شي  ب��د�ي��ة 
وحماية �لأفر�د و�شمان �شالمتهم.

�أبرزها مر�كز  �لوباء  �لر�ئدة ملكافحة  �ملبادر�ت  �لعديد من  �أطلقت  كما 
�ملنزيل  للفح�س  �لوطني  و�ل��ربن��ام��ج  �ل�شيارة  م��ن  “كورونا”  فح�س 
�لأخرى  �لإن�شانية  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  ع��دد  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ه��م��م،  لأ���ش��ح��اب 
وطن  �لإم����ار�ت  و���ش��ن��دوق  وج��ب��ة  مليون  “معا” وحملة  ب��رن��ام��ج  على 

�لإن�شانية.
و�أكد �لدكتور وليد �لفي�شل، �أن �إ�شابات فرو�س كورونا “كوفيد 19” 
يف �لدولة ترت�وح من خفيفة �إىل معتدلة �ل�شدة يف %81 من �حلالت، 
بح�شب ما مت توثيقه من �حلالت حتى �لآن، لفتاً �إىل �أن �لتو�شل للقاح 

فّعال �شيتم خالل فرتة لي�شت طويلة جد�ً.
�إىل  �ملر�س  ت��ط��ور�ت  يف  �ل��ع��دوى  ت�شهم جرعة  �لفي�شل  �لدكتور  وق��ال 
�لوقائية حلماية  �لإج���ر�ء�ت  تطبيق  �أهمية  تكمن  هنا  ومن  بعيد،  حد 
�ملجتمع، وخف�س كمية �لفرو�شات �لتي تدخل �جل�شم، وبالتايل زيادة 

قدرة دفاعات �جل�شم على �لتخل�س منها.
و�أ�شاف وفقاً ملا مت توثيقه حتى �لآن فاإن �ملر�س �ل�شديد يح�شل لدى 
�لأ�شخا�س كبار �ل�شن و�لذين يعانون حالة من حالت �لأمر��س �ملزمنة، 
ويكون �ملر�س خفيفاً �أو معتدًل لدى �لآخرين، وي�شاهم يف ذلك مقاومة 

�جل�شم ومناعته.
و�لتثقيف  �لتعزيز  ق�شم  رئي�س  �لعو�شي،  هند  �لدكتورة  قالت  بدورها، 
�ل�شحي : �إن �لإمار�ت ممثلة باجلهات �ل�شحية تعد من �لدول �ل�شباقة 
�ملنتجات �لطبية للحفاظ على �شحة  �أح��دث  و�إدخ��ال  د�ئماً يف ت�شجيل 

و�شالمة �ملو�طنني و�ملقيمني على �أر�س �لدولة.
وقالت : �إن �جلهات �ل�شحية يف �لدولة وعلى ر�أ�شها وز�رة �ل�شحة ووقاية 
�ملجتمع تعمل على مد�ر �ل�شاعة وعلى �ت�شال مبا�شر باجلهات �ل�شحية 
�أن  �إىل  م�شرة  باملر�س،  �ملتعلقة  �مل�شتجد�ت  �آخر  على  للوقوف  �لعاملية 
�لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية �لتي �تخذتها �لدولة �أثبتت جناحها وفعاليتها 
�أثبتت قدرة وكفاءة  يف �لت�شدي للمر�س، كما �أن �لإج��ر�ء�ت �لعالجية 
�لكو�در �لطبية يف خمتلف �جلهات �ل�شحية بدليل �أن هناك 5 حالت 

�شفيت متاماً من �ملر�س.
و�أ�شافت �إنه يف�شل جتنب �مل�شافحة باليد، �إىل جانب ��شتخد�م �ملناديل 
و�إذ�  ف��ور�ً،  منها  و�لتخل�س  و�ل�شعال  �لعط�س  �أثناء  و�لأن��ف  �لفم  على 
عدوى  يعانون  �لذين  عن  و�لبتعاد  �لكوع،  باطن  ��شتخد�م  تتو�فر  مل 

تنف�شية مرتين على �لأقل كاإجر�ء للوقاية من �لفرو�س.
تعترب  �حليوية  �مل�شاد�ت  �أن  تد�ولت  م�شادر  عدة  هناك  �أي�شاً:  وقالت 
عالجاً لكوفيد - 19، وهذه �ملعلومة غر �شحيحة، حيث �إن �مل�شاد�ت 
�شد  فاعلية  �أي  لديها  ولي�س  �لبكتريا،  ملحاربة  فقط  �حليوية خا�شة 

�لفرو�س ب�شكل عام.

بخطى مدرو�سة يف اإدارة االأزمة

الإمارات الأوىل عربيًا،،ومن الأف�سل عامليًا يف التعامل مع كورونا
تعزيز جاهزية االإمارات ملواجهة اأي حاالت طوارئ م�ستقبلية مماثلة  املري:  • علي 

• بدرية احلرمي: االإمارات تعترب من �سمن اأف�سل دول العامل يف الرت�سد الوبائي
• وليد الفي�سل :اأطلقت االإمارات العديد من املبادرات الرائدة ملكافحة الوباء 
• هند العو�سي: االإجراءات العالجية اأثبتت قدرة وكفاءة الكوادر الطبية
• فريدة احلو�سني: ا�ستجابة االإمارات للوباء متيزت بالرتكيز على الفح�س والتق�سي
• اآمنة ال�سام�سي: جاهزية القطاع ال�سحي االإماراتي عالية، ولدينا منظومة تعمل على مدار ال�ساعة
• عادل حميد :نوؤكد التزامنا بتطبيق جميع القرارات ال�سادرة من اجلهات املعنية
• غامن ك�سواين: االلتزام بكافة االإجراءات االحرتازية والتوجيهات التي ت�سدر تبعًا للو�سع الراهن
• جا�سم اخلزرجي: حماربة انت�سار فريو�س كورونا لي�ست فقط مهمة احلكومة بل مهمتنا جميعًا

دور فّعال لفرق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة خالل برنامج التعقيم الوطني 
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اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/فجر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعني للدو�جن و�لبي�س �لطازج
رخ�شة رقم:CN 2831040   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/�شو�شل  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

فيجن خلدمات �ملو�قع �للكرتونية
رخ�شة رقم:CN 2776097   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/�أجيال  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لنبالء للنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة
رخ�شة رقم:CN 2409764   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لفخامة 

لعمال �لملنيوم و�لزجاج
رخ�شة رقم:CN 1411579   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/�لهدد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لر�بع للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1173628   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يري�س 

لد�رة �ملطاعم
رخ�شة رقم:CN 1841863   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون 

ذ� نايل تر�ك
رخ�شة رقم:CN 2789433   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �شاهي زمزم

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2682789 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة كازى تاجول ��شالم كازى �لفاز ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

ح�شن يو�شف �شالح �حلمادي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

ح�شن يو�شف �شالح �حلمادي من ١٠٠% �ىل ٠%
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �ل�شالطني

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2320570 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد لطيف حممد رم�شان ١٠٠%
تعديل وكيل خدمات/��شافة غامن هالل غامن هالل �ملهري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف غامن هالل غامن هالل �ملهري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16 

اإع����������الن
فيغا�س  ل�س  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لالنرتنت و�للعاب �لرتفيهية
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1126754 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد �شيف حممد حمد �لظاهري ١٠٠%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد خمي�س علي �شعيد �لكعبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16 

اإع����������الن
�لرمال  و�حة  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب للحالقة  رخ�شة رقم:1112227 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي �لدحبه �حل�شيني على �لعفاري ١٠٠%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حميميد �لنخرى م�شلم �جلنيبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �ل�شاطئ �لبي�س 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب للرجال  رخ�شة رقم:1866476 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد�ن �شامل حمد ر��شد �لنعيمي ١٠٠%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف زينب عبد�هلل ح�شن عبد�هلل �حلو�شني

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شر بني يا�س للنقليات 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�شة رقم:1037934 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد ز�يد �شعيد خليفه �لقبي�شي ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف كني�س �شعيد خليفه فريح �لقبي�شي
تعديل عنو�ن/من �أبوظبي �أبوظبي �شرق 5 ق C٣١ ر�ية ح�شني خليفه و�خرون 
  NCS-1504814-1601  10 �شرق  �بوظبي  جزيرة  �بوظبي  �ىل 

و�خرين فريح  خليفه  �شعيد  ز�يد  �شعيد   NCS-1504814-1601
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شاجده للتموين باملو�د �لغذ�ئية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2951859 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شليمان مويدوين ماربام فيتيل �شاليل من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شليمان مويدوين ماربام فيتيل �شاليل من ١٠٠% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�ل�شالم يو�شف ح�شن ر��شد �ليافعي %5١

تعديل وكيل خدمات/حذف في�شل عبا�س حممد جا�شم �لبلو�شي
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/�شاجده للتموين باملو�د �لغذ�ئية
SAJIDA FOODSTUFF CATERING

�ىل/�شاجدة �شوبر ماركت و�لتموين باملو�د �لغذ�ئية ذ.م.م
SAJIDA SUPER MARKET FOODSTUFF CATERING LLC

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16   
 الدعوى رقم 1005 ل�شنة 2020 جتاري جزئي - ال�شارقة

لدى حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية    
�ملرفوعة من:هينكل بويل بت لل�شناعات �ملحدودة ذ.م.م

�شد:مونارك للمو�د �لعازلة ذ.م.م
�ل��ع��ازل��ة ذ.م.م م��دع��وة للح�شور  ل��ل��م��و�د  �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه��ا/���ش��رك��ة  م���ون���ارك 
�لحد  ي��وم  عقده  �ملقرر  �حل�شابية  �خل��ربة  لجتماع  معتمد  وكيل  بو��شطة 
�مل��و�ف��ق:٢٠٢٠/6/٢١ �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا وذلك مبقر �خلبر �لكائن يف 
دبي - �خلليج �لتجاري - بناية �أ�شبيكت تاور - منطقة ب - �لطابق 4 - مكتب 
رقم 4٠5 ، م�شطحبني معكم ن�شختني من كافة �مل�شتند�ت �لتي ترغبون يف 

تقدميها للخبر
 اخلبري/اأ�شعد عبا�س
للتوا�شل/0558653030

اعالن بالن�شر
العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 2540/2020/209 تنفيذ عمايل  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى �لعماليه رقم ١٠١١٢ ل�شنة ٢٠١9   ، ب�شد�د �ملبالغ 
�ملنفذ بها وقدرها )6٠8779 درهم( ل�شالح �لعامل ومبلغ )٢٠4٠٠( درهم ر�شوم ل�شالح �ملحكمة  

طالب �لإعالن : �شامر حممود جرب عبد�جلبار - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله:خالد حممد �حمد مهنا �ل�شويدي - �شفته بالق�شية : وكيل

 - �حل�شابات  لتدقيق  �لنعيمي  رمي  �م  تي  �يه   -٢ ����س.ذ.م.م  �لتجارية  خيول   -١  : �إعالنهما  �ملطلوب 
�شفتهما  بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهول حمل �لإقامة 

�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به  مو�شوع �لإعالن : قد 
درهم   )٢٠4٠٠( مبلغ  �ىل  بال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )6٠8779( وق��دره 
ر�شوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )1/2786 /2020 (

�ملنذر ة: د�نية لالد�رة و�ل�شت�شار�ت �لعقارية �س.ذ.م.م
�لعنو�ن:دبي - �لرب�شاء ١ -بناية دو�شلدورف بيزن�س بوينت ، ت:٠4447٢444 - ٠5٠١9٠888٢

�ملنذر �ليه �ل�شيد:حممد �حمد حممد مقبل �حلمري
وعنو�نها:دبي - �لرب�شاء - �ر�س رقم:١٣58-٣7٣ - ببناية دو�شلدورف بيزن�س بوينت - مكتب رقم:4٠١ - رقم 

مكاين )7884١-١9٠٣٠( ت:٠5٢778٠٠٠
ت��ن��ذر �مل���ن���ذرة �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ب�����ش��د�د ب���دل �لي���ج���ار �مل�شتحق ع��ل��ي��ه مب��وج��ب �ل�����ش��ي��ك �مل��رت��د رق���م )٠٠٠٣١9( 
بتاريخ:٢٠٢٠/4/١5 مبلغ وقدره )١7.٠٠٠( درهم �شبعة ع�شر �لف درهم و�مل�شحوب على بنك دبي �لتجاري 
وذلك خالل مدة �أق�شاها ٣٠ يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن وحتتفظ �ملنذرة بحقها كامال مبطالبة �ملنذر 
�ليه بالتعوي�س عن �لعطل و�ل�شرر عند �ي تاأخر يف �شد�د �شيك �ليجار �مل�شتحق وخالف ذلك �شت�شطر 
�لد�ء  �مر  و��شت�شد�ر  �لق�شائية  �لدعوى  �قامة  فيها  �شده مبا  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  كافة  لتخاذ  �ملنذرة 

و�خالء �لعقار مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 262/2020/20 جتاري كلي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامن مببلغ وقدره )4٠86896.٣٠( درهم 

و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتاأخرية �لتفاقية بو�قع ١5% من تاريخ �ل�شتحقاق 
�حلا�شل يف ٢٠٢٠/١/٣٠ وحتى �ل�شد�د �لتام 

طالب �لإعالن : بنك �شادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�شي(   - �شفته بالق�شية : مدعي
�ملطلوب �إعالنه : ١- د�نا باك للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل �لإقامة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامن  مو�شوع �لإعالن : قد 
مببلغ وقدره )4٠86896.٣٠( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتاأخرية �لتفاقية بو�قع 
١5% من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف ٢٠٢٠/١/٣٠ وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
٢٠٢٠/7/5 �ل�شاعة 8.٣٠ �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  16  يونيو  2020 العدد 12962 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  16  يونيو  2020 العدد 12962 
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عربي ودويل

مقربة  �كت�شاف  عن  �حلرب  �ل�شر  تاج  �ل�شود�ين  �لعام  �لنائب  �أعلن 
للعام  ت��ع��ود  �خل��رط��وم  م��ن  ب��ال��ق��رب  ���ش��ود�ن��ي��ني  ملجندين  جماعية 
1998. وقال �لنائب �لعام يف موؤمتر �شحايف �إن “جلنة حتقيق من 
عدة جهات” عرت على �ملقربة �جلماعية دون �أن يذكر عدد �جلثث 
�لتي يتوقع وجودها فيها. وقتل ع�شر�ت �ملجندين، وفق �شهود، �أثناء 
 40  ( �لعيلفون  يف  للجي�س  تدريب  مع�شكر  من  �لفر�ر  حماولتهم 
�لنظام  �أن  غر   1998 �لعام  يف  �خلرطوم(  �شرق  جنوب  كيلومرت 

�ل�شود�ين �أعلن �آنذ�ك �أن 55 �شابا توفو� غرقا يف �لنيل.

 
�إن��ه ل توجد  �أوغ��ل��و  �ل��رتك��ي م��ول��ود جاوي�س  زع��م وزي��ر �خلارجية 
خالفات فنية مع رو�شيا فيما يتعلق بال�شر�ع يف ليبيا و�إن �لبلدين 
�لنار  د�ئم لإطالق  �إىل وقف  للتو�شل  �مل�شرتك  �ل�شعي  �شيو��شالن 
لفروف  �شرجي  �لرو�شي  ون��ظ��ره  �أوغ��ل��و  جاوي�س  و�أرج���اأ  ه��ن��اك. 
�أم�س �لأول �لأحد وكانت �شرتكز على ليبيا  حمادثات كانت مقررة 
�أطر�فا  �أن��ق��رة وم��و���ش��ك��و فيهما  ت��دع��م  �ل��ل��ذي��ن  �ل��ب��ل��دي��ن  و���ش��وري��ا، 
�لإير�ين  نظره  بجانب  كلمة  ويف  منف�شلة.  �شر�عات  يف  متحاربة 
�إن  �أوغلو  حممد جو�د ظريف خالل موؤمتر �شحفي، قال جاوي�س 
�لتاأجيل لي�س له �شلة باأي ق�شايا عالقة ب�شاأن “�ملبادئ �لأ�شا�شية” 

بني �جلانبني بخ�شو�س ليبيا و�شوريا.

 
ولية  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة(  )�ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  �لد�شتور  حماية  هيئة  ق���ررت 
بر�ندنبورغ �لأملانية و�شع حزب “�لبديل من �أجل �أملانيا” �ليميني 
�لأنباء  وك��ال��ة  ونقلت  �ل��ولي��ة.  ن��ط��اق  يف  �مل��ر�ق��ب��ة  حت��ت  �ل�شعبوي 
�لأملانية )د ب �(  �أم�س �لثنني، عن وز�رة �لد�خلية �ملحلية قولها �إن 
“�لهيئة �تخذت هذ� �لقر�ر عقب مر�جعة طويلة �ملدى«. وتاأتي هذه 
�خلطوة عقب �إق�شاء �ل�شيا�شي �لبارز يف ولية بر�ندنبورغ، �أندريا�س 
هيئة  �أ���ش��و�ت  م��ن  �شئيلة  باأغلبية  �حل��زب  ع�شوية  م��ن  كالبيت�س، 
�مل�شتوى �لحت��ادي، وذلك على خلفية ع�شويته  رئا�شة �حلزب على 
وحزب  �مل��ت��ط��رف  �ليميني  �ملخل�س”  �لأمل����اين  “�ل�شباب  لتنظيم 
�ملا�شي.  �ل��ق��رن  ت�شعينيات  يف  �ملحافظ  �ليميني  “�جلمهوريون” 

ويتخذ كالبيت�س �إجر�ء�ته �لق�شائية للطعن على قر�ر �حلزب.

نقلت وكالة �لإعالم �لرو�شية عن وز�رة �خلارجية �أم�س �لأول قولها 
�لطائر�ت  على  �ملفرو�شة  �لقيود  لرفع  �ملتحدة  �لوليات  خطط  �إن 
ق��وي��ة لتفاقية  ت��وج��ه �شفعة  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  �ل��ه��ج��وم��ي��ة  �مل�����ش��رة 
تكنولوجيا  ت�شدير  تنظم  �ل��ت��ي  �لأ�شلحة  م��ن  للحد   1987 ع��ام 

�لقذ�ئف.
وقال ثالثة م�شوؤولني تنفيذيني يف جمال �لدفاع وم�شوؤول �أمريكي 
�إد�رة �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب تخطط لإعادة  �إن  لرويرتز 
�أج��ل �ل�شماح ملقاويل دفاع  34 دول��ة من  تف�شر �لتفاق �مل��ربم بني 
�أمريكية �ل�شنع لدول  �أمريكيني ببيع �ملزيد من �لطائر�ت �مل�شرة 

خمتلفة.
مبيعات  �أم���ام  �ل��ب��اب  يفتح  �أن  �ل�شيا�شة  يف  �لتغير  ه��ذ�  ���ش��اأن  وم��ن 
�لطائر�ت �لأمريكية �مل�شرة �مل�شلحة حلكومات �أقل ��شتقر�ر� كانت 
مر�قبة  )ن��ظ��ام  �مل�شماة  �لتفاقية  مبوجب  �شر�ئها  م��ن  منعت  ق��د 
ح�شبما  عاما،   33 �إىل  تاريخها  يرجع  �لتي  �لقذ�ئف(  تكنولوجيا 

�أفادت رويرتز يوم �جلمعة �ملا�شي.

عوا�شم

القاهرة

اأنقرة

برلني

مو�ضكو

امل�سماري يطالب مبحاكمة اأردوغان كمجرم حرب

بعد فيديو تعذيب م�سريني يف ليبيا .. مطالبات بطرد ممثل ال�سراج يف القاهرة

عرب غزو اللرية.. تركيا ت�سعى لبتالع مدينة �سورية
•• اأنقرة-وكاالت

�أنقرة من خططها لتغير  كثفت 
�ل�������ش���وري، �شو�ء  �ل�����ش��م��ال  ه��وي��ة 
بالقوة �لع�شكرية �أو عرب �لترتيك، 
وك���ان���ت �أح������دث ت��ل��ك �مل���ح���اولت 
�إ�شد�ر قر�ر يف مدينة مارع بريف 
ب��ت��د�ول �لعملة  �ل�����ش��م��ايل،  ح��ل��ب 
�لتجارية،  �ملعامالت  يف  �لرتكية 

بدل من �للرة �ل�شورية.
ويف ظل �أزمة تتعر�س لها �للرة 
قانون  تطبيق  قرب  مع  �ل�شورية 
لفر�س  �لأم����رك����ي  “قي�شر” 
�ل�شورية  �حلكومة  على  عقوبات 
وح��ل��ف��ائ��ه��ا، ت�����ش��ت��غ��ل �أن���ق���رة هذه 
�ل������ظ������روف ل����ت����م����رر ج���������زء� من 
�أر��شي  ع��رب  بالتمدد  خمططها 
�ل�����ش��م��ال �ل�����ش��وري وت��غ��ي��ر وجه 
لتحل  بعملتها  ل��ت��دف��ع  �مل��ن��ط��ق��ة، 
مارع،  يف  �ل�����ش��وري��ة  �لعملة  حم��ل 
غرها  �إىل  تدريجيا  تتدفق  ث��م 

من �ملناطق.
تتدهور  ����ش���ه���ري���ن،  ن���ح���و  ف��م��ن��ذ 
�إىل  �أدى  مم��ا  �ل�����ش��وري��ة،  �لعملة 
�إىل  بيانا  �ملحلي  �ملجل�س  �إ���ش��د�ر 
�لأهايل يف مدينة مارع، من �أجل 
بحجة  �لرتكية،  باللرة  �لتعامل 
�ملنطقة  يف  ت���د�ول  “�لأكر  �أن��ه��ا 

�ملحررة«.
مارع  ملدينة  �ملحلي  �ملجل�س  وب��رر 

•• القاهرة-وكاالت

م�شطفى  �مل�شري  �لنائب  طالب 
بكري، حكومة بالده بطرد �شفر 
ح��ك��وم��ة �ل����وف����اق �ل��ل��ي��ب��ي��ة لدى 
�لقاهرة بعد تد�ول مقطع فيديو 
م�شريني  عمال  و�إهانة  لتعذيب 

يف مدينة ترهونة.
تويرت:  بكري عرب  ون�شر ح�شاب 
بكري  م�شطفي  �لنائب  “طالب 
م��ن��ذ قليل  �ل��ن��و�ب  �أم����ام جمل�س 
�شفر  ب��ط��رد  �مل�شرية  �حلكومة 
م�شر  م�����ن  �ل���������ش����ر�ج  ح���ك���وم���ة 
�ح���ت���ج���اج���اً ع���ل���ى �ل��ق��ب�����س على 
�لعاملني  م���ن   200 م���ن  �أك����ر 
وبع�س  ت���ره���ون���ة  يف  �مل�����ش��ري��ني 
�ملناطق �لأخرى يف مناطق �لغرب 
هناك  �أن  ب��ك��ري  و�أك�����د  �ل��ل��ي��ب��ي، 
فيديوهات مت ن�شرها علي مو�قع 

�لتو��شل �لجتماعي«.
و�أ������ش�����اف �ل���ن���ائ���ب �مل�������ش���ري يف 
)�لفيديوهات(  �أخ���رى:  تغريدة 
�لعاملني  ت���ع���ر����س  �إىل  ت�����ش��ر 
�مل�شريني �ملختطفني �إىل �لإهانة 
على  و�إج�����ب�����اره�����م  و�ل����ت����ع����ذي����ب 
�لهتاف حلكومة �لإرهابيني ويتم 
لإجبارهم  ب��ال�����ش��الح  ت��ه��دي��ده��م 
على �لهتاف �شد م�شر، و�لهتاف 
ل��ل��رئ��ي�����س �ل���رتك���ي رج����ب طيب 
�أردوغ��ان.. وهو �أمر يتناق�س مع 
ك��اف��ة �مل��و�ث��ي��ق �ل��دول��ي��ة وحقوق 

�لإن�شان.
حكومته  م����ن  ب����ك����ري  وط����ال����ب 
�ملتحدة  ل����الأمم  ���ش��ك��وى  ت��ق��دمي 
�لوفاق وجتميلها  لإل��ز�م حكومة 

�لعمال  �خ���ت���ط���اف  م�������ش���وؤول���ي���ة 
�لتي  �مل���ن���اط���ق  م����ن  �مل�������ش���ري���ني 

يعملون فيها.
د�خلية  وز�رة  �أ����ش���ارت  ب��امل��ق��اب��ل، 
�أنها  �إىل  �ل�����ش��ر�ج  ف��اي��ز  ح��ك��وم��ة 
�ملجموعة  “تبعية”  يف  حت��ق��ق 
�مل�شريني،  �ل��ع��م��ال  ع��ذب��ت  �ل��ت��ي 
“عمل  ح��������دث  م������ا  و�ع�������ت�������ربت 
ن�شرته  ل��ب��ي��ان  وف��ق��اً  �إجر�مي” 
في�س  موقع  على  �شفحتها  ع��رب 

بوك.
وكانت �لعنا�شر �مل�شلحة تعاملت 
مهينة،  بطريقة  �مل�����ش��ري��ني  م��ع 

حتت  �ل��وق��وف  على  �أجربتهم  �إذ 
قدم  ع��ل��ى  ح��ف��اة  �ل�شم�س  �أ���ش��ع��ة 
و�ح���دة، ورف���ع �أي��دي��ه��م، و�إطالق 

�لهتافات كما ظهر يف �لفيديو.
با�شم  �مل���ت���ح���دث  �أك�����د  ذك،  �إىل 
�للو�ء  �لليبي  �ل��وط��ن��ي  �جل��ي�����س 
ع���ن جاهزية  �مل�����ش��م��اري،  �أح���م���د 
�مليلي�شيات  مل���و�ج���ه���ة  �جل���ي�������س 
و�ملرتزقة خالل موؤمتر �شحفي.

�لرئي�س  �ن  �إىل  �مل�شماري  و��شار 
�ل���رتك���ي رج����ب ط��ي��ب �أردوغ�������ان 
�لقو�ت  �ل��زج مبزيد م��ن  ي��ح��اول 
ر�شد  م���وؤك���د�ً  ليبيا  يف  �ل��رتك��ي��ة 

وج���������اء �مل���������ش����م����اري ع����ل����ى ذك����ر 
قبل  و��شعة من  تخريب  عمليات 
ميلي�شيات �لوفاق يف �لعديد من 

�ملناطق �لتي دخلو� �إليها.
و��شتنكر �مل�شماري �لفيديو �لذي 
مو�طنني  ت��ع��ذي��ب  وي���وث���ق  ُب����ث 
قامو�  �أن من  وم��وؤك��د�ً  م�شريني 
�ل�شعب  ميثلون  “ل  �لعمل  بهذ� 

�لليبي ».
بتحقيقات  �مل�������ش���م���اري  ورح������ب 
ترهونة  مقابر  يف  �ملتحدة  �لأمم 
وتفخيخ  ب��ت��ل��غ��ي��م  و�لدع�����������اء�ت 
�مل���ن���ازل م���ن ق��ب��ل ق����و�ت �جلي�س 

ل�7  �ل����وط����ن����ي  ق��������و�ت �جل���ي�������س 
�لليبية،  �ل�شو�حل  قبالة  بارجات 
ليبيا  “قناة  ذك����رت  م���ا  ب��ح�����ش��ب 
على موقعها �لإملرتوين   ”218

�لإخباري.
�ملوؤمتر  خ���الل  �مل�����ش��م��اري  و�أك�����د 
على  “�ملو�فقة  �أن  �ل�����ش��ح��ف��ي 
وهناك  �شورية   5+5 �جتماعات 

حت�شيد لقو�ت �لوفاق«.
جميع  م����ن  “نرجو  و�أ�������ش������اف 
�أي  ن�شر  ع��ن  �ل��ت��وق��ف  �لن�شطاء 
�جلي�س  حتركات  حول  معلومات 

�لوطني على �لإنرتنت«.

وجه  ع��ل��ى  ذل����ك  ي��ت��م  �أن  �أم������اًل 
�ل�شرعة لك�شف �حلقائق.

وقال: “نحن خرجنا من �لوطية 
ومن عدة مو�قع �أخرى ع�شكرية 
نرتك  ومل  مت����رك����ز�ت  ون����ق����اط 
�أن  منطقياً  ولي�س  و�ح����د�ً  لغماً 
يف  �شكنية  م��ن��اط��ق  بتلغيم  ن��ق��وم 
ط��ر�ب��ل�����س وه���ذ� �ل��ت�����ش��رف لي�س 

من �شيم �جلي�س �لوطني«.
�جلي�س  �أن  �مل�������ش���م���اري  و�أك��������د 
من  �لعديد  وثق  �لليبي  �لوطني 
ل  �لتي  �لإن�شانية  �شد  �جل��ر�ئ��م 
ت�شقط بالتقادم يف ليبيا من قبل 
ميلي�شيات حكومة �لوفاق وطالب 
باأن يحاكم �أردوغان كمجرم حرب 
و�ملرتزقة  �لإره��اب��ي��ني  مل�شاعدته 

على �لتنكيل بال�شعب �لليبي.
�لغاية  �أن  �إىل  �مل�����ش��م��اري  ول��ف��ت 
�ل�شفوف  �إع��ادة ترتيب  بيان  من 
يهدف  “ل  �ل�شبت،  �شدر،  �ل��ذي 
لتنظيم  ه���و  ب���ل  �أح�����د  لإق�������ش���اء 
قو�ت  ج��ه��ود  وت��وح��ي��د  �ل�شفوف 

�جلي�س �لوطني«.

�ن��خ��ف��ا���س م��ع �رت���ف���اع، مم��ا دفع 
لبيان  �إ�شد�ر  �إىل  �ملحلي  �ملجل�س 
للتعامل  �مل��دي��ن��ة  لأه����ايل  م��وج��ه 
�لعملة  كونها  �ل��رتك��ي��ة،  ب��ال��ل��رة 

�لأكر تد�ول باملنطقة �ملحررة«.
ك���م���ا رف����ع����ت حم����ط����ات وق�������ود يف 
�لتعامل  �إن  تقول  لفتات  �ملدينة 
�أ���ش��ب��ح ب�����ال��ل��رة �ل��رتك��ي��ة فقط. 

قر�ره بتحويل �ملعامالت �لنقدية 
د�خل �ملدينة من �للرة �ل�شورية 
�لأخ�������رة  ب�������اأن  �ل����رتك����ي����ة،  �إىل 

“�أ�شبحت �أكر ثباتا«.
�ملحلي  �ملجل�س  وقال نائب رئي�س 
“�لعملة  ك��ور:  م��ارع، عمر  ملدينة 
ت���ت���ده���ور م���ن���ذ نحو  �ل�������ش���وري���ة 
ب�����ش��ك��ل يومي،  وت��ت��غ��ر  ���ش��ه��ري��ن 

وق�������ال م����و�ط����ن �أث�����ن�����اء �ل����ت����زود 
باللرة  “�ملعاملة  ب����ال����وق����ود: 
�لرتكية بالن�شبة يل �أف�شل، لأنها 
�للرة  م��ق��اب��ل  ث��اب��ت��ة، يف  ت��ب��ق��ى 
بالرتفاع  ت�شتمر  �لتي  �ل�شورية 

و�لنخفا�س«.
�ملثرة  �لإج������������ر�ء�ت  ت���ل���ك  ل���ك���ن 
�إ������ش�����ار�ت  �إل  ه����ي  م����ا  ل���ل���ج���دل، 

�ل�شمايل  يف  ت����رك����ي  لح����ت����الل 
�ل�شوري، فلم يقت�شر �لأمر فقط 
�لرتكية  بالعملة  �ل��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى 
ع��ل��ى �لأر�����ش���ي �ل�����ش��وري��ة، و�إمنا 
�متد لي�شل �إىل “�لعلم �لرتكي«. 
�لو�جهة  ت��رك��ي��ا  ع��ل��م  وي��ت�����ش��در 
�أن�شئ  ت����رك����ي  ب����ري����د  م���ك���ت���ب  يف 
ع��ل��ى �لأر������ش����ي �ل�������ش���وري���ة، وهو 

ُف�شلت  و�إن  حتى  لل�شيادة،  رم��ز 
�شركة  ح��ددت  ور�شميا،  �لأ�شباب. 
للمحروقات  �مل�����ش��ت��وردة  “وتد” 
يف مناطق نفوذ تنظيم ما يعرف 
�أ�شعار  �ل�شام”،  حترير  ب�”هيئة 
ب��ي��ع��ه��ا ب��ال��ل��رة �ل���رتك���ي���ة، حيث 
و�ملازوت  �لبنزين  ليرت  �شعر  بلغ 

�مل�شتوردين 3.7 لرة تركية.
�ملحروقات  فاإن  “وتد”،  وبح�شب 
�أو ما  �ل��رتك��ي��ة  ب��ال��ل��رة  ���ش��ت��ب��اع 
وفق  �ل�����ش��وري��ة،  ب��ال��ل��رة  يعادلها 
حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  ذك��ر  ما 

�لإن�شان.
�ل�شلطات  �أن  �مل��ر���ش��د  و�أو�����ش����ح 
�خلبز  �شعر  �أي�شا  ح��ددت  �ملحلية 
باأ�شنافه �لثالث باللرة �لرتكية 
�أي�������ش���ا، و�أع���ل���ن���ت ����ش���رف رو�ت����ب 
�ملوظفني لديها باللرة �لرتكية.

من  كبرة  كميات  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لرتكية،  للرة  �ل�شغرة  �لفئات 
نفوذ  مناطق  �أ���ش��و�ق  �إىل  و�شلت 
�ملو�لية لرتكيا يف ريف  �لف�شائل 
�لف�شائل  ن��ف��وذ  وم��ن��اط��ق  ح��ل��ب، 
و”حترير �ل�شام” يف �إدلب، لفتا 
�لعملة  ت��غ��ي��ر  “�شيتم  �أن����ه  �إىل 

ب�شكل تدريجي«.
تلك  �أن  م������ر�ق������ب������ون  وي�����������رى 
�لإجر�ء�ت، تاأتي يف �إطار ترتيبات 
هوية  “لطم�س  �أن��ق��رة  تنتهجها 

�ل�شمال �ل�شوري«.

ترمب ي�ستنكر �سعي الدميقراطيني لتخفي�س خم�س�سات ال�سرطة
“�إنهم يريدون  وكتب يف تغريدة على ح�شابه يف “تويرت”، 
�لبالد”،  يف  ب��ال��ك��ام��ل  �لعظيمة  �ل�����ش��رط��ة  �إد�ر�ت  ت��دم��ر 
ي�شمح  �أن��ه لن  �إىل  �إ���ش��ارة  يف  “هذ� غر معقول”،  م�شيفاً 
بذلك. جاء ذلك بعد �إعادة م�شاركة ترمب لتغريدة ن�شرها 
ح�شاب فريقه �لنتخابي على تويرت، كاتبا “جو بايدن يوؤيد 
�لي�شاريني  ويوؤيد  �ل�شرطة،  جهاز  د�خ��ل  �إ�شالحات  �إج��ر�ء 

بغ�س �لنظر عن مدى خطورة هذ� �لقرت�ح وجذريته«.
�إجر�ء  تاأييده  �أم�س  �أعلن  �لأمركي  �لرئي�س  �أن  �إىل  ي�شار 
�أثناء  �خلنق  بحظر  �ل�شرطة، مطالباً  قو�نني  تعديالت يف 
“�إنه  نيوز  فوك�س  �شبكة  مع  مقابلة  يف  وق��ال  �لع��ت��ق��الت. 
لكنه �أ�شار يف �لوقت  يود �أن يرى حظر�ً لالأ�شلوب �خلنق”، 

عينه �إىل �أن هذ� �لأ�شلوب يكون مفهوماً يف بع�س �حلالت. 
وقال “ل �أحب �أ�شلوب �خلنق.. لكن �أحيانا �إذ� كنت مبفردك 
�أنه  “�أعتقد  وتابع  �شعب”،  فالأمر  �أحدهم  مع  وتت�شاجر 

�شيكون �أمر�ً جيد�ً جد�ً يف �لعموم �أن ينتهي«.
بال�شرطة،  �لإط��اح��ة  �ملا�شي  �لث��ن��ني  ع��ار���س  ترمب  وك��ان 
بال�شرطة  �لإط���اح���ة  ول��ي�����س  و�ل��ن��ظ��ام،  “�لقانون  ق���ائ���اًل: 
و�إل��غ��ائ��ه��ا. ل��ق��د ذه���ب �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون �ل��ر�دي��ك��ال��ي��ون �إىل 
�جلنون!”، مو�شحاً “�شهد هذ� �لعام �أدنى �أرقام �جلر�ئم يف 
تاريخ بلدنا، و�لآن �لدميقر�طيون �لي�شاريون �لر�ديكاليون 
�أري�����د �لقانون  �آ����ش���ف،  �ل�����ش��رط��ة.  �ل��ت��خ��ل��ي ع���ن  ي���ري���دون 

و�لنظام!«.

•• وا�شنطن-وكاالت

����ش��ت��ن��ك��ر �ل���رئ���ي�������س �لأم�����رك�����ي دون�����ال�����د ت����رم����ب، �شعي 
�إلغائها،  �أو  �ل�شرطة  �لدميقر�طيني لتخفي�س خم�ش�شات 

و��شفاً �لأمر ب�اجلنون.
من  �ل��ك��ث��ر  “تويرت”:  يف  ح�شابه  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  يف  وق���ال 
�لدميقر�طيني يريدون تخفي�س خم�ش�شات و�إلغاء �إد�ر�ت 

�ل�شرطة. هذ� جنون!«
وك����ان �ل��رئ��ي�����س �لأم���رك���ي �ن��ت��ق��د �ل�����ش��ب��ت م��وق��ف �ملر�شح 
قطار  ركب  �أن��ه  معترب�ً  بايدن،  جو  �لدميقر�طي  �لرئا�شي 

تدمر �إد�ر�ت �ل�شرطة يف �لبالد.

الطبيب ال�سرعي: ر�سا�سة يف الظهر قتلت الأمريكي بروك�س 
•• وا�شنطن-رويرتز

ق����ال م��ك��ت��ب �ل��ط��ب��ي��ب �ل�����ش��رع��ي مب��ق��اط��ع��ة ف��ول��ت��ون يف ولية 
قتله  �أ�شود  �شاب  وه��و  بروك�س،  ري�شارد  �إن  �لأمريكية  جورجيا 
�إثر  تويف  �جلمعة،  يوم  �أتالنتا  مدينة  يف  �أبي�س  �شرطة  �شابط 
�إ�شابته بالر�شا�س يف �لظهر. و�أثارت وفاة بروك�س �لحتجاجات 
جمدد� يف �أتالنتا بعد �أيام من مظاهر�ت يف �أنحاء �لعامل تنديد� 
�لأ�شود  �لأم��ري��ك��ي  وف���اة  عقب  �ل�شرطة  ووح�شية  بالعن�شرية 
جورج فلويد �أثناء �حتجازه يف مدينة منيابولي�س �لأمريكية يوم 
25 مايو �أيار. وذكر حمقق مبكتب �لطبيب �ل�شرعي يف بيان �أن 

ت�شريح جثة بروك�س )27 عاما( �لذي �أجري �أم�س �لأحد �أظهر 
�أنه تويف نتيجة خ�شارة كمية من �لدم وجروح بالأع�شاء نتيجة 

عيارين ناريني. و�أو�شح �لبيان �أن �شبب �لوفاة هو �لقتل.
موظف  �ت�شل  بعدما  و�ل�شرطة  بروك�س  بني  �ملو�جهة  ووقعة 
عليه  غلب  �شخ�س  ع��ن  ل��الإب��الغ  بال�شلطات  �تالنتا  يف  مطعم 

�لنوم د�خل �شيارته وهي متوقفة يف طابور ��شتالم �لطلبات.
وكانت �ملو�جهة ودية يف بد�يتها وفقا للكامر� �ملثبتة يف مالب�س 
�خل�شوع  �ل�شاب  قبل  حيث  للمر�قبة  �أخ��رى  وكامر�  �ل�شابط 
لختبار للك�شف عن �ملخدر�ت و�خلمور وحتدث عن عيد ميالد 
مقاومة  �أظ��ه��ر  �مل���ارة  �أح��د  ���ش��وره  فيديو  ت�شجيل  لكن  طفلته. 

بروك�شل ل�شابط حاول �إلقاء �لقب�س عليه و�شابطا �آخر باملوقع 
لنتظار  �شاحة  يف  و�لرك�س  منهما  �لفكاك  من  يتمكن  �أن  قبل 

�ل�شيار�ت ومعه ما بد� �أنه م�شد�س �شاعق �نتزعه من �أحدهما.
و�أظ���ه���رت ل��ق��ط��ات �أخ����رى ���ش��ورت��ه��ا ك��ام��ر�ت �مل��ط��ع��م بروك�س 
نحو  �لأرج���ح  على  �مل�شد�س  موجها  ويرك�س  ر�أ���ش��ه  يدير  وه��و 
�ل�شابطني �للذين يطارد�نه قبل �أن يطلق �أحدهما �لنار عليه 

من م�شد�شه لي�شقط �ل�شاب على �لأر�س.
وكانت رئي�شة بلدية �ملدينة كي�شا لن�س بومت�س �أعلنت �أنها قبلت 
�ل�شتقالة �لفورية لقائدة �شرطة �أتالنتا �إريكا �شيلدز بعد وفاة 

بروك�س.

وفاة ال�سيا�سي الكوجنويل 
املخ�سرم لومبي بكورونا 

•• كين�شا�شا-رويرتز

لومبي،  بير  �ملخ�شرم  �لكوجنويل  �ل�شيا�شي  �أ�شدقاء  قال 
م�����ش��ت�����ش��ار �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��اب��ق ج���وزي���ف ك��اب��ي��ال و�أح�����د رموز 
�لأحد  ي��وم  ك��ورون��ا  بفرو�س  ت��ويف  �إن��ه  بعد،  فيما  �ملعار�شة 
عدة  لومبي  وت��وىل  �لبالد.  يف  �ملر�س  �شحايا  �أب��رز  لي�شبح 
لل�شوؤون  كابيال  م�شت�شار  �شغله من�شب  قبل  وز�ري��ة  حقائب 
�لأمنية، وكان �أحد رموز �ملجتمع �ملدين يف ت�شعينيات �لقرن 
كيفو  �إقليم  ع��ن  بالربملان  ع�شو�  لومبي  و�نتخب  �ملا�شي. 
�جلنوبي عام 2016، وعمل مدير� حلملة مارتن فيولو يف 

�لنتخابات �لرئا�شية عام 2018.

العراق ي�ستنكر اخرتاق اأجوائه 
من قبل الطائرات الرتكية

•• بغداد-وكاالت

��شتنكرت قيادة �لعمليات �مل�شرتكة يف �لعر�ق  �أم�س �لثنني �خرت�ق �لأجو�ء 
�لعر�قية من قبل �لطائر�ت �لرتكية.

�لعر�قية  �لأج���و�ء  �خرتقت  تركية  طائرة   18 �إن  بيان  يف  �لقيادة  وقالت 
باجتاه �شنجار وخممور و�لكوير و�أربيل و�شوًل �إىل ق�شاء �ل�شرقاط بعمق 
ِمن �حلدود �لرتكية د�خل �لأجو�ء �لعر�قية و��شتهدفت  193 كيلومرت�ً 

خميماً لالجئني قرب خممور و�شنجار.
�لعر�قية  �حل��دود  �لق��رت�ب من  ع��اودت  �لرتكية  “�لطائر�ت  �أن  و�أ�شافت 
ل  �ل�شتفز�زي  �لت�شرف  وه��ذ�  �لأول،  �أم�س  ليلة  متاأخرة من  �شاعة  حتى 
ين�شجم مع �لتز�مات ح�شن �جلو�ر وفق �لتفاقيات �لدولية ويعد �نتهاكاً 
�شارخاً لل�شيادة �لعر�قية«. و�شددت على �أنه “يجب �إيقاف هذه �لنتهاكات 
عدم  �إىل  د�ع��ي��ة  �لبلدين”،  ب��ني  �مل�شرتكة  بامل�شالح  و�ل��ت��ز�م��اً  �ح��رت�م��اً 
تكر�رها. و�أكدت على �أن “�لعر�ق على �أمت �ل�شتعد�د للتعاون بني �لبلدين 

و�شبط �لأو�شاع �لأمنية على �حلدود �مل�شرتكة«.
�لرتكية  �حلربية  �ل��ط��ائ��ر�ت  �أن  �أعلنت  �لرتكية  �خلارجية  وز�رة  وك��ان��ت 
�أنباء  ملا ذكرته وكالة  �أغ��ارت على مو�قع حلزب �لعمال �لكرد�شتاين، وفقاً 

�لأنا�شول يف وقت مبكر من �أم�س �لثنني.
وذكرت �لوز�رة �أن �لطائر�ت دمرت خمابئ “�لإرهابيني” يف �لكهوف.

وت�شتهدف عملية “ كلو- �إيجل” �أو )خملب �لن�شر(، من بني �أ�شياء �أخرى، 
مو�قع يف جبال قنديل بالقرب من �حلدود �لإير�نية على بعد حو�يل 100 
�شنجار وقنديل  �أي�شاً يف  ��شتهد�ف مو�قع  كيلومرت جنوب تركيا. كما مت 

وكار�كاك وز�ب و�أفا�شني با�شيان وهاكورك.
و���ش��ن��ف��ت ت��رك��ي��ا و�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة و�لحت�����اد �لأوروب�������ي ح���زب �لعمال 
�لكرد�شتاين كمنظمة �إرهابية، حيث يو��شل مترد�ً م�شتمر�ً منذ عقود �شد 
�لدولة �لرتكية. وتقوم �لقو�ت �جلوية �لرتكية بانتظام ب�شن غار�ت جوية 
على مو�قع حزب �لعمال �لكرد�شتاين، �لذي يقع مقره يف �ملنطقة �حلدودية 
يف �شمال �لعر�ق. وقالت وز�رة �لدفاع �إن هجوم يوم �أم�س �لثنني يهدف �إىل 
تاأمني حدود �لبالد و�أمن �ل�شعب �لرتكي من خالل حتييد حزب �لعمال 
�لكرد�شتاين و�ملنظمات �لإرهابية �لأخرى �لتي كثفت من حماولتها ل�شن 

هجمات على قو�عد �ل�شرطة و�جلي�س.
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عربي ودويل

•• عوا�شم-وكاالت

لعبت حكومة �لوفاق �لليبية دور�ً 
�لليبي،  �ل�����ش��ف  ���ش��ق  يف  �أ���ش��ا���ش��ي��اً 
ب��ج��ل��ب��ه��ا �مل�����ش��ت��ع��م��ر �ل���رتك���ي �إىل 
مع  وتوقيعها  �لعربية،  �لأر����ش��ي 
�أن���ق���رة �ت��ف��اق��ي��ات م���ت���ع���ددة، كان 
�آخرها �تفاقيتا �لتعاون �لع�شكري 
نهاية  �ملوقعتني  وتر�شيم �حلدود 
نوفمرب )ت�شرين �لثاين( �ملا�شي، 
�حلدود  تر�شيم  �ت��ف��اق��ي��ة  وت��ت��ي��ح 
خمزونات  من  �ل�شتفادة  لأنقرة 
�ملتو�شط  ب�شرق  �ملوجودة  �لطاقة 

عرب �لبو�بة �لليبية.
ت�شاعف �لدعم �لع�شكري �لرتكي 
حلكومة �لوفاق �لإخو�نية �شريعاً 
م�شالح  ت��الق��ي  ب�شبب  ليبيا،  يف 
لل�شيطرة  �ل�����ش��اع��ي��ني  �ل��ط��رف��ني 
بالنفط  �لغنية  ليبيا  م��و�رد  على 
و�لرو�ت �لطبيعية، وفتح رئي�س 
�ل��ل��ي��ب��ي��ة فائز  �ل����وف����اق  ح��ك��وم��ة 
م�شر�عيه  ع��ل��ى  �ل���ب���اب  �ل�����ش��ر�ج 
�لرتكية  �لح���ت���الل  ق����و�ت  �أم�����ام 
وميلي�شياتها �لتي بد�أت �لنت�شار 
�ل�����دف�����اع عن  ب���ح���ج���ة  ل���ي���ب���ي���ا  يف 

�أر��شيها. 

فائز ال�سراج 
يعترب فائز �ل�شر�ج فاقد�ً لل�شرعية 
من �للحظة �لتي بد�أ فيها بتوقيع 
�لتفاقيات �خلارجية وخا�شة مع 
�لربملان  �إىل  �ل��ع��ودة  دون  ت��رك��ي��ا 
�لليبي �لذي ميثل �ل�شعب، كما �أن 
�ملوقعة  �ل�شخر�ت  �تفاقية  ن�س 
ليبيا يف  �ل���ن���ز�ع يف  �أط�����ر�ف  ب��ني 
 ،2015 دي�شمرب )كانون �لأول( 
باحلكم  م�شتمر  �ل�شر�ج  �أن  يثبت 
�أو  ق���ان���وين،  �شند  ودون  ب��ال��ق��وة، 

•• ترهونة وكاالت

�لليبية  ت��ره��ون��ة  م��دي��ن��ة  ع��ا���ش��ت 
�أياماً ع�شيبة، عانى فيها �ملدنيون 
ونهب  وت�شريد  وقتل  �إره���اب  من 
و�شطو، ووثقت �لتقارير �حلقوقية 
�رتكبتها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ازي��ة  �جل��ر�ئ��م 
ومرتزقة  �ل����وف����اق  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
�لإرهابيني  م��ن  وغ��ره��م  �أن��ق��رة 
�لإخو�ن،  تنظيم  على  �ملح�شوبني 
�جلر�ئم  تلك  �لتقارير  وو�شفت 
تعك�س  نازية همجية  �أفعال  باأنها 

وح�شية تركيا وميلي�شياتها.
و�رت����ف����ع����ت وت�������رة �لإره�����������اب يف 
�ن�����ش��ح��اب �جلي�س  ب��ع��د  ت��ره��ون��ة 
يونيو  م��ط��ل��ع  يف  م��ن��ه��ا  �ل��ل��ي��ب��ي 
)ح������زي������ر�ن( �جل���������اري، وي����وؤك����د 
من  �ن�شحابه  �أن  �لليبي  �جلي�س 
��شتد�د �لق�شف  �أتى بعد  ترهونة 
�مل��دن، و�ل��ذي خلف  �لرتكي على 
دمار�ً كبر�ً و�أوقع قتلى وجرحى 
و�أك�������د  �مل�����دن�����ي�����ني.  �����ش����ف����وف  يف 
�لليبي  ب��ا���ش��م �جل��ي�����س  �مل��ت��ح��دث 
يونيو   5 يف  �مل�������ش���م���اري  �أح����م����د 
 2014 “منذ  �أن����ه  )ح����زي����ر�ن(، 
مل تقاتل قو�تنا د�خ��ل �مل��دن ومل 
بال�شكان،  �ملاأهولة  باملناطق  حتتم 
ف���ه���ذه �أخ�������الق �ل����ط����رف �لآخ�����ر 
�لليبية..  �لقو�ت  �أخ��الق  ولي�شت 
بناء عليه �شدرت �أو�مر بالرت�جع 
و�إعادة  ترهونة  م��ن  و�لن�شحاب 

�لتمركز يف منطقة �آمنة«.

نهب وقتل
و�أ�شبحت ترهونة مرتعاً ملرتزقة 
�للحظة  منذ  ب��د�أو�  �لذين  �أنقرة 
بنهب  �مل���دي���ن���ة  ل���دخ���ول  �لأوىل 
�لليبيني،  �مل���دن���ي���ني  مم���ت���ل���ك���ات 

يف  �حل��ق  ل��ه  يعطي  �شعبي  تاأييد 
�إحدى  ويوؤكد  �ل�شلطة،  �لبقاء يف 
حكومة  ولي���ة  “مدة  �أن  �ل��ب��ن��ود، 
�لوفاق عام و�حد فقط، ويف حال 
عدم �لنتهاء من �إ�شد�ر �لد�شتور 
خ��الل ولي��ت��ه��ا يتم جت��دي��د تلك 
�إ�شايف”.  ل��ع��ام  ت��ل��ق��ائ��ي��ا  �ل���ولي���ة 
م�شى على بند مدة ولية حكومة 
�شنو�ت، ومع   4 �أكر من  �لوفاق 
خطف  يف  �ل�����ش��ر�ج  ي�شتمر  ذل���ك 
�ل�����ش��ل��ط��ة وت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ات مع 
م�شوغ  دون  ع�����دي�����دة،  �أط���������ر�ف 

قانوين �أو مرجعية د�شتورية.
�ل�����������ش�����ر�ج و������ش�����ع ل���ي���ب���ي���ا حتت 
�لح���ت���الل ر���ش��م��ي��اً ح��ي��ن��م��ا طلب 
فالقانون  �ل�����رتك�����ي،  �ل���ت���دخ���ل 
“��شتدعاء  �أن  �ل��دويل ين�س على 
ق�����و�ت م���ن �خل������ارج ل ي���اأت���ي �إل 
بقر�ر من جمل�س �لأمن �أو بطلب 
�حلكومة  �أو  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س  م��ن 
�أياً  �أن  ويوؤكد �لقانون  �ملنتخبة”، 
من هذه �ل�شروط ل يتوفر لدى 
�ل�������ش���ر�ج، وم����ع جتاهل  ح��ك��وم��ة 
�أ�شبح  ت��ل��ك �خل��ط��وط �حل��م��ر�ء 
�لثورة  �ل��ل��ي��ب��ي  ب��ال�����ش��ع��ب  ح���ري���اً 

�لدين  ��شتخد�م  على  �أن��ق��رة،  مع 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة ع���رب تلفيق  لأغ���ر�����س 
مع  ت��ت��ن��ا���ش��ب  ف�شفا�شة  ف��ت��اوى 
ه���وى �ل�����ش��ر�ج و�أردوغ�������ان، وقال 
�جلدلية،  ت�شريحاته  �إح���دى  يف 
“ينبغي �أن تكون لرتكيا �لأ�شبقية 
وفيما  �لقت�شادية،  عالقاتنا  يف 
�لنفط  ع����ن  ب��ال��ت��ن��ق��ي��ب  ي��ت��ع��ل��ق 
دولة  �أي  م��ن  �أوىل  فهي  و�ل��غ��از، 
�لغرياين  ف��ت��اوى  �آخ���ر  �أخ�����رى«. 
“�لتنا�شح”  ف�شائية  ع��رب  ك���ان 
و�لتي  ���ش��ه��ي��ل  لب���ن���ه  �مل���م���ل���وك���ة 
�أك���رب �لد�عمني  ت��ب��ث م��ن ت��رك��ي��ا 
ل��ي��ب��ي��ا، و�أك����د فيها،  ل���الإره���اب يف 
دول  م��ن  ���ش��ل��ع  ���ش��ر�ء  ب�”حترمي 
ع��رب��ي��ة ب��ي��ن��ه��ا م�����ش��ر و�لإم������ار�ت 
�لفتوى  �لليبيني”،  و�لأردن على 
و��شعاً  ج������دًل  �أث��������ارت  �لأخ��������رة 
�شد  مبا�شر�ً  حتري�شاً  باعتبارها 
ر�شمياً  وت��اأي��ي��د�ً  �لعربية  �ل���دول 

للتدخل �لرتكي. 

علي ال�سالبي 
ع��ل��ي �ل�����ش��الب��ي �ل��ق��ي��ادي �لآخ���ر 
يف ت��ن��ظ��ي��م �لإخ��������و�ن �لإره����اب����ي 

و�شجن  ق���ت���ل  ع��م��ل��ي��ات  وت��ن��ف��ي��ذ 
و���ش��رب خ��ارج �ل��ق��ان��ون، و��شطر 
ترهونة  �أب����ن����اء  م����ن  ك���ب���ر  ع�����دد 
�لبي�شاء  م������دن  �إىل  ل����ل����ن����زوح 
وب���ن���غ���ازي و�جل����ف����رة، ه���رب���اً من 
و�لوفاق،  �أنقرة  �إرهاب ميلي�شيات 
 ”218“ �أك�����ده م���وق���ع  وف����ق م���ا 

�لأ�شبوع �ملا�شي.
عانت  �ملا�شي  )ني�شان(  �أبريل  يف 
فر�س  خانق  ح�شار  من  ترهونة 
عليها من قبل ميلي�شيات �لوفاق، 
�ملدينة  ق�����ش��ف  و�����ش���ل���ت  �ل���ت���ي 
�إ�شافة لقطع  “غر�د”  ب�شو�ريخ 
و�لت�شالت  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي  �ل��ت��ي��ار 
و�أكدت  �ملدينة.  �أحياء  كامل  على 
تقارير حقوقية �أن عدد �ل�شو�ريخ 
�لتي ق�شفت بها ترهونة يف �أبريل 
ما   20 عن  ز�د  �ملا�شي  )ني�شان( 
ت�شبب باأ�شر�ر بالغة يف ممتلكات 

�لأ�شابعة  م��ن  ك��ل  يف  و�نتقام” 
ما  تبعات  �إىل  ونبهت  وت��ره��ون��ة، 
يف  �ل�شعبي  �لن�شيج  على  يح�شل 
�لبالد. وك�شف �ل�شور �أن �ملرتزقة 
�لتابعني  �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  وع��ن��ا���ش��ر 
حلكومة �ل�شر�ج، مل يرتكو� �شيئاً 
�أيديهم  فامتدت  �لإط����الق،  على 
�لب�شيطة  �لأغ����ر������س  �إىل  ح��ت��ى 
وب���دت عدد  �ل��غ�����ش��ي��ل.  �آلت  م��ث��ل 
وه��ي جت��وب مدينة  �لعربات  من 
حتميلها  ج��رى  بعدما  ت��ره��ون��ة، 
من  �ملنهوبة  بالأغر��س  و�شحنها 
منازل �ملدنيني و�ملحال �لتجارية، 
وفقاً ملا ذكره موقع “�أخبار ليبيا” 

يف 8 يونيو )حزير�ن( �جلاري. 
قال  )ح�����زي�����ر�ن(  ي��ون��ي��و   9 ويف 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  دي������و�ن  رئ��ي�����س 
مل�����ش��اي��خ و�أع�����ي�����ان ل��ي��ب��ي��ا حممد 
�لنتهاكات  ب�������ش���اأن  �مل�����ش��ب��اح��ي 

�ل�����ش��ر�ج و�لتحرك  ع��ل��ى ح��ك��وم��ة 
�شنيناً  جثمت  �أن  ب��ع��د  لإز�ح��ت��ه��ا 
�لليبيني  �����ش����دور  ع���ل���ى  ط���وي���ل���ة 
حتت  وو�شعتهم  ثرو�تهم  ونهبت 

�لحتالل �لرتكي.
�ل���رئ���ي�������س �ل����رتك����ي رج�����ب طيب 
�أردوغان، �نتهز كل فر�شة للتدخل 
دفاع  باأنها  فعلته  م��ربر�ً  ليبيا  يف 
عن �ل�شعب �لليبي وم�شاحله، �إل 
على  تطغى  �ل�شيا�شية  �لأبعاد  �أن 
فالرجل  �لف��������رت�ء�ت،  ت��ل��ك  ك���ل 

�لأزمة  وق��ت  يف  لن�شرتنا  وه��ب��ت 
ونتعامل  �ل�����ش��ع��ب��ة،  و�ل����ظ����روف 
ب��اإي��ج��اب��ي��ة م���ع �ل��ب��ن��ود �لأخ�����رى 
وي�شر  لالتفاقية ول نخذلهم”، 
�إىل  ه��ذ�  ت�شريحه  يف  �ل��غ��ري��اين 
�لع�شكري  �ل���ت���ع���اون  �ت��ف��اق��ي��ت��ي 
�للتني  �لبحرية  وتر�شيم �حلدود 
طر�بل�س  حكومة  رئي�س  وقعهما 

فايز �ل�شر�ج و�لرئي�س �لرتكي.
توقيع  م���ن���ذ  �ل����غ����ري����اين  ع���ك���ف 
�ل�شر�ج �تفاقية �لتعاون �لع�شكري 

ي�����ش��ع��ى ل��ف��ر���س ���ش��ي��ط��رت��ه على 
خر�تها،  ون���ه���ب  ل��ي��ب��ي��ا  ث������رو�ت 
وحتقيق �أحالمه باإحياء �خلالفة 

�لعثمانية. 

ال�سادق الغرياين 
�أردوغ��ان على �لوتر �لديني  لعب 
يف  تدخله  على  �شرعية  لإ���ش��ف��اء 
تركيا، ووظف بوق تنظيم �لإخو�ن 
�ل�شادق  �مل��ع��زول  �ملفتي  ليبيا،  يف 
��شتيالء  �أج����از  �ل���ذي  �ل��غ��ري��اين، 

�مليلي�شيات و�ملقاتلني يف طر�بل�س 
على �ملمتلكات. و�لذي �أفتى �أي�شاً 
باأن “�ل�شيار�ت و�لأ�شلحة �لثقيلة 
ُت���ع���ُدّ من  و�مل����ع����د�ت و�ل���ن���ق���ود ل 
�ملقاتل،  به  يخت�س  �ل��ذي  �ل�شلَب 
�أخما�شها  �أرب��ع��ة  غنيمة،  ه��ي  ب��ل 
للقتال،  �حلا�شرين  جلميع  ملك 
�لقيادة  ف��ي��ه  تت�شرف  وُخم�شها 

للم�شالح �لعامة«.
وقال �لغرياين ن�شاً: “يجب علينا 
�أن نقف مع تركيا كما وقفت معنا 

�ملدنيني، و�أوقع قتلى وجرحى.
عقاب جماعي

كان لرتكيا دور�ً كبر�ً يف �جلر�ئم 
�ملرتكبة يف ترهونة، فقد و��شلت 
طائرتها �مل�شرة ��شتهد�ف مو�قع 
مدنية و�شط �ملدينة، وزجت بعدد 
�إىل  �ل�شوريني  كبر من �ملرتزقة 
و�أعربت  لل�شيطرة عليها.  �ملدينة 
تقارير  يف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ب��ع��ث��ة 
�لبالغ  ق��ل��ق��ه��ا  ع���ن  ل��ه��ا  م��ت��ع��ددة 
موؤكدة  ت��ره��ون��ة،  يف  �ل��ع��ن��ف  �إز�ء 
يف �أب���ري���ل )ن��ي�����ش��ان( �مل��ا���ش��ي، �أن 
جماعي.  لعقاب  تتعر�س  �ملدينة 

�ملحليني.
و�شور،  فيديو  مقاطع  ومتكنت 
م��ن ت��وث��ي��ق م��ا ي��ق��وم ب��ه عنا�شر 
�مليلي�شيات و�ملرتزقة، وظهر عدد 
ي�شرقون  وه����م  �مل���ت���ورط���ني  م���ن 
�مل����ح����ال �ل���ت���ج���اري���ة و�مل�����ن�����ازل يف 

مدينة ترهونة.

انتقام
�ملتحدة  �لأمم  م��ن��ظ��م��ة  و�أق������رت 
�إن  قائلة  �لوقائع،  بعدد من هذه 
ع����دد�ً م��ن �ل��ت��ق��اري��ر �أ����ش���ارت �إىل 
وقوع ما و�شفتها ب�”�أعمال عقاب 

مدنيني    5 مقتل  �لبعثة  ووثقت 
ن�شاء  بينهم  �آخرين   28 و�إ�شابة 
��شتهد�ف  وث��ق��ت  ك��م��ا  و�أط���ف���ال، 
للم�شت�شفيات  �أن��ق��رة  ميلي�شيات 
و�ملر�فق �لطبية �لأخرى و�لقطع 
�لكهرباء  لإم�����������د�د�ت  �مل���ت���ع���م���د 
و�ل��وق��ود و�مل��اء و�ل��غ��ذ�ء. �ل�شفر 
�لأملاين لدى ليبيا، �أوليفر �أوكز�، 
8 يونيو )ح��زي��ر�ن( عن  ع��رب يف 
�ل����و�ردة  �ل��ت��ق��اري��ر  �إز�ء  ���ش��دم��ت��ه 
�ن��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق��ي��ة فظيعة  ع���ن 
دخول  عقب  ت��ره��ون��ة،  مدينة  يف 
فايز  حلكومة  مو�لية  ميلي�شيات 

�أوك���ز� يف  �ل�����ش��ر�ج �ملنطقة. وق���ال 
وكالء  نقلتها  �شحافية  ت�شريح 
تقارير  “هناك  �إن  متعددة،  �أنباء 
ع����ن ع��م��ل��ي��ات ق���ت���ل خ������ارج �إط�����ار 
ي�شم  �أن�����ه  م�����ش��ي��ف��اً  �لق�شاء”، 
�شوته �إىل �لأ�شو�ت �لتي تطالب 
باإجر�ء حتقيق يف �لأحد�ث. ومنذ 
يف  �لليبي  �جلي�س  ق���و�ت  ت��ر�ج��ع 
فيديو  مقاطع  �نت�شرت  ترهونة 
ع��ل��ى �لإن���رتن���ت ت��ظ��ه��ر م���ا تبدو 
�أنها �أعمال نهب للمحال و�إ�شر�م 
ن��ار يف م��ن��ازل ع��ائ��الت على �شلة 
ود�عميها  ح��ف��رت  خليفة  ب��ق��و�ت 

�أي���د م����ر�ر�ً وت���ك���ر�ر�ً ع��رب و�شائل 
�إىل  تركيا  دخ��ول  �إع��الم خمتلفة 
�لليبي  للجي�س  للت�شدي  ليبيا 
�لعا�شمة  لتطهر  ي�شعى  �ل���ذي 

طر�بل�س من �لإرهاب.
باأحد�ث  �أق��و�ل��ه  �ل�شالبي  يدعم 
�أن  ف����ي����ه����ا  ي�����زع�����م  ت�����اري�����خ�����ي�����ة، 
قدمياً  ليبيا  دخلو�  “�لعثمانيني 
لتحريرهم من  �أهلها  بطلب من 
ف��ر���ش��ان مالطا عام  ث��م  �لإ���ش��ب��ان 
�أي�شاً  وزع��م  و1530”   1510
�أن �لإ�شالحات �لعثمانية �شاهمت 

يف نه�شة ليبيا لحقاً«.
للتدخل  ت���ربي���ر�ت���ه  �إط�������ار  ويف 
�لرتكي، �أكد �ل�شالبي م��ر�ر�ً، �أن 
ليبيا  �إىل  �أدخ���ل���و�  “�لعثمانيني 
�لتنظيمات  ب��ق��و�ن��ني  ي��ع��رف  م���ا 
�لقو�نني  م����ن  جم���م���وع���ة  وه�����ي 
و�أحدثو�  و�لإد�ري����ة  �لقت�شادية 
ق����ادت ليبيا  �ل��ب��الد  ت��غ��ي��ر�ت يف 
ح���ني جتاهل  ك��م��ا يف  ل��ل��ح��د�ث��ة 
ثور�ت  حديثه  يف  �ل�شالبي  على 

�لليبيني على �لعثمانيني«.
���ش��ل��ط �ل�����ش��الب��ي �ل�����ش��وء م����ر�ر�ً 
ليبيا،  يف  �لعثمانيني  تاريخ  على 
�لتي  �جل�����ر�ئ�����م  د�ئ�����م�����اً  ون�������ش���ي 
�ل�شعب  ب��ح��ق  �لأت������ر�ك  �رت��ك��ب��ه��ا 
�شكان  ن�����ش��ف  ب��ق��ت��ل��ه��م  �ل��ل��ي��ب��ي 
منطقة �لعجيالت يف غرب ليبيا 
�جلو�زي”  “جمزرة  و�رت��ك��اب��ه��م 
يقارب  م���ا  ���ش��ح��ي��ت��ه��ا  ر�ح  �ل���ت���ي 
�لقبيلة ومت  �أب��ن��اء  �آلف من   10
�ل��ق��ب��ائ��ل  يف م�شر  ت��ل��ك  ت�����ش��ري��د 
وت�شاد و�لنيجر كما تنازلت تركيا 
�لغرب  “طر�بل�س  ولي������ة  ع����ن 
�لإيطايل  لال�شتعمار  وبرقة” 
�أو�شي  �تفاقية  عرب   1912 ع��ام 

لوز�ن.

 4 م����ن  “�أكر  �إن  �حل���ا����ش���ل���ة، 
�لن�شرة  جبهة  م��ن  عن�شر  �آلف 
لرتكيا  �مل�����و�ل�����ني  و�مل���ت���ط���رف���ني 
بنزوح  ت�شبب  م��ا  ترهونة  دخ��ل��و� 
�لآلف من �ملدنيني، فيما تعر�س 
للقتل”،  �مل��دي��ن��ة  يف  ت��ب��ق��و�  م���ن 
“هيومن  يف  �ل���ب���اح���ث���ة  وق����ال����ت 
�شالح،  ح��ن��ان  ووت�س”  ر�ي��ت�����س 
�ل�شر�ج  ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى  “يتعني 
ع��اج��ل��ة لوقف  �ت���خ���اذ خ���ط���و�ت 
ترهونة”.  يف  �لن���ت���ق���ام  ج���ر�ئ���م 
�لباحثة حنان �شالح  و�أي��د طلب 
�لأمني �لعام للمنظمة �لرنويجية 
للعد�لة و�ل�شالم يف �أو�شلو، طارق 
وق���ف  “يجب  ق�����ائ�����اًل  ع�����ن�����اين، 
ه����ذه �لن��ت��ه��اك��ات ب�����ش��رع��ة، و�إل 
نظر�ً  �شيتقاتلون،  �ملدنيني  ف���اإن 
�شت�شعى  �ل��ت��ي  �لقبلية  للطبيعة 
�إىل �لثاأر، وهو خطر يهدد �ل�شلم 

�لأهلي«.
منت�شرة  فيديو  مقاطع  ووث��ق��ت 
على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
�إح���ر�ق �مل��ق��اب��ر، يف خ��ط��وة تعك�س 
م�����دى �لن����ح����ط����اط �لأخ����الق����ي 
و�أظهرت  �أن���ق���رة،  م��رت��زق��ة  ل���دى 
�لتو��شل  مو�قع  على  بثت  �شور 
�لجتماعي �إقد�م �مليلي�شيات على 
حرق قبور ق��ادة من ترهونة من 
�لكاين”  “حم�شن  ق��رب  �أب��رزه��م 
وت�شدر  �أ�شهر.  قبل  �غتيل  �ل��ذي 

ها�شتاغ #�لكاين موقع تويرت.
كما مل ت�شلم �حليو�نات �أي�شاً من 
�إرهاب ميلي�شيات �لوفاق و�أنقرة. 
وتد�ول مغردون �شور�ً تظهر ذبح 
غ���زلن ن����ادرة ���ش��رق��ت م��ن منتزه 
�قتحامه.  ب��ع��د  “�ل�شر�شارة” 
�أ�شد  ق��ت��ل  �أظ����ه����رت ����ش���ورة  ك��م��ا 

بالر�شا�س نكاية يف �شاحبه.

اأردوغان يلعب على الوتر الديني 

هوؤلء هم اأبرز موؤيدي الحتالل الرتكي لليبيا

•• اجلزائر-وكاالت

معروفني  نا�شطني   3 �جل��ز�ئ��ري��ة،  �ل�شلطات  �أوق��ف��ت 
�شمن �حل����ر�ك �لح��ت��ج��اج��ي، وف���ق م��ا ذك���رت منظمة 

حقوقية.
و�أفاد نائب رئي�س �لر�بطة �جلز�ئرية حلقوق �لإن�شان 
�شعيد �شاحلي، �أّن �ل�شرطة �أوقفت يف عمليات منف�شلة 

حكيم عد�د وزهر كد�م وف�شيل بومالة.
ول������م تع����رف �أ�ش����باب �لتوقي���ف عل���ى وج������ه �لتحدي����د.

�لنا�شط يف جمال �لدفاع عن حقوق  ويعّد حكيم عد�د 
�حلر�ك  �شمن  �ل��ب��ارزة  �ل�شخ�شيات  �إح���دى  �لإن�����ش��ان، 

م���ن ج��ه��ة �أخ������رى، ف�����اإّن زه����ر ك����د�م ع�����ش��و يف حركة 
�لتي ت�شم متطوعني ي�شعون  “�ل�شرت�ت �لربتقالية” 
خالل  و�ملتظاهرين  �ل�شرطة  ب��ني  �ل��ت�����ش��ادم  منع  �إىل 

�مل�شر�ت �لحتجاجية.
19 يف �جل��ز�ئ��ر، مل تنكفىء  وب��اء كوفيد  ومنذ تف�شي 
�ل�شلطات عن مالحقة نا�شطني يف �حلر�ك، معار�شني، 

�شحافيني ومدونني.
وبح�ش����ب “�للجن����ة �لوطني�����ة لالإفر�ج عن �ملعتقلني”، 
60 نا�شطاً منا�شر�ً للحر�ك  هن����اك يف �ل�ش����جن حالياً 
على �لأقل، �أوقف �أغلبهم ب�شبب من�ش����ور�ت على موقع 

في�شبوك.

�لحتجاجي و�أحد موؤ�ّش�شي جمعية “جتمع �أمل �شباب” 
�لذي  �لحتجاجي  �حل���ر�ك  مقدم  يف  تعد  �لتي  )ر�ج( 

يو�جه قمع �ل�شلطة.
بتهمة  �لثالثاء  ميثل  �أن  فرتقب  بومالة،  ف�شيل  �أم��ا 

“�مل�شا�س بالوحدة �لوطنية«.
و�شبق �أن �أوقف يف 18 �شبتمرب)�أيلول( 2019 وحب�س 
ح��ت��ى ت��ربئ��ت��ه يف ب��د�ي��ة م����ار�����س)�آذ�ر( بحكم ���ش��ادر يف 

�ملرحلة �لبتد�ئية عن حمكمة يف �لعا�شمة �جلز�ئر.
يف  ق�شاها  �أ���ش��ه��ر   6 نحو  بعد  ب��وم��ال��ة  ���ش��ر�ح  و�أطل���ق 
��شتاأنف  �ل��ع��ام  �لإدع����اء  �أّن  غ��ر  �لح��ت��ي��اط��ي،  �حلب�س 

�حلكم.

نهب وقتل وعقاب جماعي

ترهونة الليبية حتت الحتالل الرتكي..النازي

الأمم املتحدة تنفي اإ�ساعات ان�سحابها من لبنانتوقيف 3 نا�سطني �سمن احلراك يف اجلزائر
•• بريوت-وكاالت

حول  �أ����ش���ي���ع  م���ا  ع��ل��ى  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  م��ن��ظ��م��ة  ردت 
�لتحديات  ع��ق��ب  ل�شيما  ل��ب��ن��ان،  م��ن  �ن�شحابها  ن��ّي��ة 
�أزمة تف�شي  �أو ب�شبب  �لتي مير بها لبنان  �لقت�شادية 
كورونا. و�أكدت �ملنظمة من فرعها يف بروت �أن “هذه 

�لتكهنات ل �أ�شا�س لها«.
تتعلق  �أخبار�ً  تناقل  لبنانية  يف  �إخبارية  مو�قع  وكانت 
بطلب بعثة �لأمم �ملتحدة من �لعاملني لديها يف لبنان 
“حت�شر جو�ز�ت �شفرهم ومعلومات و�أور�ق �شخ�شية 
تتعّلق بهم”، وقد لفتت تلك �ملو�قع �لإلكرتوين �إىل �أن 

�ل�شفر كانت خالل  “�آخر مرة طلب حت�شر ج��و�ز�ت 
�لعدو�ن �لإ�شر�ئيلي على لبنان يف 2006«.

�لوكالة  نقلته  ب��ي��ان  يف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  بعثة  و���ش��ددت 
عملياتها  لوقف  تخطط  “ل  �أن��ه��ا  ل��الإع��الم  �لوطنية 
“�لدعم  �أن  م�شيفة  �أو لإجالء موظفيها من لبنان”، 
وعملياتها  �أن�شطتها  عرب  �ملتحدة  �لأمم  تقدمه  �ل��ذي 
م�شتمر ويزد�د بوترة �أ�شرع بغ�س �لنظر عن �لتحديات 

�لتي جنمت عن جائحة فرو�س كورونا«.
وختمت �ملنظمة باأنها “ملتزمة مو��شلة دعمها للبنان 
حتديات  تكتنفها  �ل��ت��ي  �مل��رح��ل��ة  ه���ذه  خ���الل  و���ش��ع��ب��ه 

جمة«.

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/2655

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
�سينعقد  باأنه  دبي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االم��ارات  تعلن 
متام  يف  وذل��ك   www.emiratesauction.ae ل��ل��م��زادات  االم����ارات  موقع  على  علني  م��زاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/06/22 االثنني  ي��وم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
ال��ت��ايل : النحو  امل��ح��ج��وزات على  �����س.ذ.م.م و او���س��اف  ادف��اي��زرز خل��دم��ات رج��ال االع��م��ال   �سده 

                                                                 الو�سف            �سعر التقييم  
                                                         اغرا�س مكتبيه                         1،600 

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل بزيارة 
باعرتا�سه  التقدم  له اعرتا�س  من  . وعلى كل   www.emiratesauction.ae املوقع االلكرتوين

معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/2035

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
باأنه  دب��ي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االم���ارات  تعلن 
 www.emiratesauction.ae ل��ل��م��زادات  االم���ارات  موقع  على  علني  م��زاد  �سينعقد 
العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/06/22 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة  متام  يف  وذلك 
: التايل  النحو  على  املحجوزات  او���س��اف  و  م(  م.  )ذ.  �سونيا  �سركة  �سده  للمنفذ   ملكيتها 

                                                                   الو�سف                �سعر التقييم  
                                                                معدات مطعم                   8،600 

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/1911

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
�سينعقد  باأنه  دبي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االم��ارات  تعلن 
ال�ساعة  متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمارات  موقع  على  علني  مزاد 
املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �سده هوم نيد�س  لبيع   2020/06/22 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00

�سوبرماركت �س ذ م م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                 الو�سف      �سعر التقييم  

                                                       معدات �سوبر ماركت           19،400 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل بزيارة 
باعرتا�سه  التقدم  له اعرتا�س  من  . وعلى كل   www.emiratesauction.ae املوقع االلكرتوين

معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/2638

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد مزاد 
علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 6:00 
جالريي  فا�سن  �سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/06/22 االثنني  يوم  م�ساءا 

�س.ذ.م.م+ بونا كاندى نوا�س عمر بونا كاندى و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                          الو�سف                         �سعر التقييم  

                                                            عطور وبخور و�ساعات                     5،000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل بزيارة 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�سه  املوقع االلكرتوين 

معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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عربي ودويل

ي�سري البيت االأبي�س اإىل »املناف�سة االأيديولوجية« التي بداأتها ال�سني مع الدول الغربية

الوثيقة  ن�سر  مت    
كوفيد،  اأزم��ة  خ��الل 
فيه  ك��ان��ت  وق���ت  يف 
العالقات بني ال�سني 
املتحدة  وال��والي��ات 
ت�������زداد ت����ده����ورا. 
 16 من  تقرير  ففي 
البيت  دع��ا  �سفحة، 
االأبي�س اإىل “اإعادة 
ت��ق��ي��ي��م اأ���س��ا���س��ي��ة 
تفهم  التي  للطريقة 
بها الواليات املتحدة 
القادة  على  وترد” 

ال�سينيني.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

�سوداين يواجه جرائم حرب يدافع عن نف�سه
•• الهاي-رويرتز

�لتهامات  �إن  ح��رب  جر�ئم  �رتكابه  يف  ي�شتبه  ���ش��ود�ين  ق��ال 
وذلك خالل مثوله لأول  �ملذكورة يف �أمر �عتقاله “باطلة”، 

مرة �أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية يف لهاي �أم�س �لثنني.
و�أ�شاف �مل�شتبه به، �لذي �أفادت وثائق �ملحكمة يف وقت �شابق 
عبد  علي  حممد  علي  ����ش��م  يف�شل  �أن���ه  كو�شيب،  لقبه  ب���اأن 
�لرحمن. وهو متهم بارتكاب جر�ئم ��شطهاد وقتل و�غت�شاب 

يف �إقليم د�رفور يف عامي 2003 و2004.
ولي�س من �ملفرت�س �أن يرد عبد �لرحمن خالل مثوله �لأول 
باملحكمة على �لتهم �ملوجهة �إليه، لكن �لقا�شي �شاأله عما �إذ� 

كان على علم بالتهامات.
ورد عبد �لرحمن “�أجل مت �إبالغي بها لكنها باطلة«.

“وبعدها �أجربوين على �حل�شور �إىل هنا، و�آمل �أن  و�أ�شاف 
�أجد �لعد�لة«.

�مل��ت��ح��دة يف  �إىل ق����و�ت �لأمم  ن��ف�����ش��ه  �ل��رح��م��ن  و���ش��ل��م ع��ب��د 
�إىل  و�أر���ش��ل  �مل��ا���ش��ي  �لأ���ش��ب��وع  �لو�شطى  �أفريقيا  جمهورية 
�ملحكمة �جلنائية �لدولية يف لهاي. وب�شبب �لقيود �ملرتبطة 
بوباء كوفيد-19، تابع �جلل�شة عرب ر�بط فيديو من وحدة 
�أنه  �لقا�شي  �أخ��رب  حيث  �ملتحدة،  ل��الأمم  �لتابعة  �لحتجاز 

تلقى معاملة جيدة.
مليلي�شيات  ب��ارز�  قائد�  �لرحمن  عبد  ك��ان  �مل��دع��ني،  وبح�شب 

�ل��ه��ج��م��ات على  ق���ادت  �ل��ت��ي  �مل��و�ل��ي��ة للحكومة  �جل��ن��ج��وي��د 
300 جرمية قتل  �أك��ر من  و�ل��ق��رى وت��ورط��ت يف  �لبلد�ت 

و�أجربت 40 �ألفا من �ملدنيني على �لفر�ر من منازلهم.
�أل��ف �شخ�س   200 د�رف��ور ما يقدر بنحو  �ل�شر�ع يف  وقتل 
و�أجرب 2.5 مليون على �لنزوح. وقالت �لوليات �ملتحدة �إن 
عمليات �لقتل هناك ت�شل حلد �لإبادة �جلماعية. ومل تتهم 

�ملحكمة �جلنائية �لدولية عبد �لرحمن بهذه �جلرمية.
�ل�شابع من  �لتهم يف  تاأكيد  ي�شمى جل�شة  ما  �لقا�شي  وحدد 
تلك  يف  �ملحكمة  و�شتنظر  �ل��ع��ام.  ه��ذ�  �لأول  كانون  دي�شمرب 
�جلل�شة يف وجود �أدلة كافية لدعم تهم �لدع��اء و�ل�شروع يف 

�ملحاكمة.

اإ�سابة جديدة بكورونا امل�ستجد يف بلجيكا  71
•• بروك�شل-وام:

ا  71 �شخ�شً �أن  �لبلجيكية يف بروك�شل  �لعامة  ل��وز�رة �ل�شحة  �لتابعة  �إد�رة �لأزم��ة  �أعلنت خلية 
�ملا�شية. �شاعة  �ل�24  خ��������الل  �لأخي����رة  �مل�ش����تجد  كورون����ا  بفي���رو�س  �إ�شابته��م  ثبتت  �إ�شافًي�����ا 

وبهذ� ي�شل �لعدد �لإجمايل للحالت �ملوؤك����دة يف بلجيكا ، منذ بد�ية �لوب���اء ، �إىل 60100.
وي�ش�������مل   ، بالع������دوى  �أ�شيب������و�  �لذي�����ن  بلجيك������ا  ف����ي  �لأ�ش������خا�س  جمي�������ع  �لرق������م  يعك���س 
عو�ق��ب  من  توف������و�  �أو  تعاف�������و�  �لذين  �ملر�شى  �إىل  بالإ�شاف������ة  �ملوؤك������دة  �لن�ش�������طة  �حل����الت 

�لف������رو�س.
و�أعلنت �خللية �إن عدد حالت �لوفيات خالل �لأربع و�لع�شرين �شاعة �ملا�شية بلغ �شت حالت.

ومت �إدخال 17 مري�شاً جديد�ً �إىل �مل�شت�شفى ، و خروج 21 �شخ�شاً .
 2 ومن بني �ملر�شى يف �مل�شت�شفى ، هناك 84 يف وحدة �لعناية �ملركزة ، وهي زيادة طفيفة من 

مري�س مقارنة باليوم �ل�شابق.

   وحتت عنو�ن �لنهج �ل�شرت�تيجي 
للوليات �ملتحدة جتاه جمهورية 
�ل�شني �ل�شعبية، فاإن هذ� �لن�س 
تاريخا  �شي�شنع  و�ملبا�شر،  �ملعّلل 
وقد يكون مبثابة خريطة طريق 
لالإد�ر�ت �لأمريكية يف هذ� �ملناخ 
�جلديدة”  �ل��ب��اردة  “�حلرب  من 
ب��ني �ل��ق��وت��ني �لأول����ني ع��ل��ى هذ� 

�لكوكب.
�لتاريخية”  “�خلطوة  ُن�شيت     
من  �لأوىل  ب��امل��رح��ل��ة  �ح���ت���ف���اًل 
 15 يف  �ملوقعة  �لتجارة  �تفاقية 
وو��شنطن.  ب���ك���ني  ب����ني  ي���ن���اي���ر 
ب��ع��د �أرب���ع���ة �أ���ش��ه��ر، ول��ي�����س فقط 
�ل�شيني  �ل��ن��ظ��ام  �إد�رة  ب�����ش��ب��ب 
ت�شتهدف  ل����ل����وب����اء،  �مل�������ش���ل���ل���ة 
�حلزب  ���ش��ر�ح��ة  ت���ر�م���ب  �إد�رة 
“تو�شيع  �ل�����ش��ي��ن��ي:  �ل�����ش��ي��وع��ي 
و�ل�شيا�شية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ق��وة 
�ل�شيوعي  ل��ل��ح��زب  و�ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�لدولة- �شطوة  لفر�س  �ل�شيني 

�حليوية  بامل�شالح  ي�شر  �لم���ة، 
للوليات �ملتحدة، ويقو�س �شيادة 
وك��ر�م��ة �ل��ب��ل��د�ن و�لأف����ر�د حول 

�لعامل«.

ب�  �ل���ب���ي���ت �لأب����ي���������س     وت���ع���ه���د 
يف  �لأمريكية”  �مل�شالح  “حماية 
ل�  �ل�شيني  �لنظام  �إر�دة  مو�جهة 
“حتويل �لنظام �لدويل ملو�ءمته 
م����ع م�������ش���ال���ح وع���ق���ي���دة �حل����زب 

�ل�شيوعي �ل�شيني«.
   ويقدم �لتقرير، �لذي يدعو �إىل 
كمبد�أ”،  �لو�قعية  �إىل  “�لعودة 
للعالقات  �ل��ت��ق��ي��ي��م  م���ن  ن���وًع���ا 
�أربعني  بعد  �لأمريكية،  �ل�شينية 
ع�����اًم�����ا م�����ن �إق�����ام�����ة �ل���ع���الق���ات 
جمهورية  ب���ني  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�ل�������ش���ني �ل�����ش��ع��ب��ي��ة و�ل�����ولي�����ات 

�ملتحدة.
 ويعرتف �لتقرير حتى بالف�شل، 

�إن مل يكن �ل�شذ�جة.

»خلق انق�سامات«
�لوليات  تعيد  �أن  �إىل  وي��دع��و     
�شيا�شات  يف  �لتفكر   “ �مل��ت��ح��دة 
-�شيا�شات  �مل��ا���ش��ي��ني  �ل��ع��ق��دي��ن 
�مل�شاركة  �أن  �ف��رت����س  على  تقوم 
م����ع �مل���ن���اف�������ش���ني و�إدم����اج����ه����م يف 
و�لتجارة  �ل���دول���ي���ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�يجابيني  ���ش��ي��ج��ع��ل��ه��م  �ل��ع��امل��ي��ة 
وبالن�شبة  بهم.  موثوق  و�شركاء 
هذ�  �أن  ث���ب���ت  �لأك��������رب،  ل���ل���ج���زء 

�فرت��س خطاأ. 
�ملناف�شة  �جل����ه����ات  ت�����ش��ت��خ��دم    
ملحاولة  �أخ��رى  وو�شائل  �لدعاية 
�لدميقر�طية،  ���ش��م��ع��ة  ت�����ش��وي��ه 
�ملعادية  �لدعاية  بتطوير  وتقوم 
كاذبة  معلومات  وتن�شر  للغرب، 

�لعمومية  �مل����ر�ق����ب����ة  و�ن�����ع�����د�م 
�لتي  �ل�شفافة”،  و�لقرو�س غر 
و�شغوط  م�شاعفات  �إىل  ت���وؤدي 
�ل�����ش��ري��ك��ة. وتف�شل  �ل����دول  ع��ل��ى 
و����ش��ن��ط��ن ت��ع��زي��ز ���ش��ي��ادت��ه��ا على 
�جل�����ي�����ل �خل�����ام�����������س، و�ل������ذك������اء 
ب�شكل  ل���ل���دف���اع  �ل����ش���ط���ن���اع���ي، 
�لأمريكية  �ل�شناعة  عن  �أف�شل 

ول�شمان �أمنها.
   وي�����ش��ر �ل��ب��ي��ت �لأب���ي�������س �إىل 
�لأيديولوجية”  “�ملناف�شة 
�لدول  م��ع  �ل�شني  بد�أته����ا  �لتي 
�ل�شبكة  ع��رب  �شيما  ل  �ل��غ��رب��ي��ة، 
�ملحارب”  “�لذئب  �ل��ه��ج��وم��ي��ة 
�ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون يف 

دعاية حممومة. 
وي�����������ش�����رد مم������ار�������ش������ات �حل������زب 
�لعتقال  يف  �ل�شيني  �ل�شيوعي 
و�لق�شاء  و�ل��ت��ع��ذي��ب  �لتع�شفي 
�أ�شكال  وج��م��ي��ع  �مل��ع��ار���ش��ة  ع��ل��ى 
ون�شر  �مل�شتقلة  �لإع����الم  و���ش��ائ��ل 
�ملعلومات �لكاذبة وقمع �لأقليات 
�لدينية و�لعرقية. ومتت �لإ�شارة 
من  م��ل��ي��ون   1.5 �ع���ت���ق���ال  �ىل 
�لعتقال  مع�شكر�ت  يف  �لأوي��غ��ور 
يف  منا�شبتني  يف  �شينجيانغ،  يف 
هذه �لوثيقة، مبا يذّكر با�شتنفار 

وتعبئة �لإد�رة.
   »ت��و���ش��ح ه���ذه �ل��وث��ي��ق��ة �لنهج 
بروؤية  �ل�����ش��ني،  جت����اه  �جل���دي���د 
ُينظر  ي��ع��د  �أك�����ر: مل  ���ش��م��ول��ي��ة 
�شوق  �أن����ه����ا  ع���ل���ى  �ل�������ش���ني  �إىل 
ل  �لقت�شاد  �شخمة...  ت�شدير 

خل���ل���ق �ن���ق�������ش���ام���ات ب��ي��ن��ن��ا وبني 
ي�شر  و�شركائنا”،  ح��ل��ف��ائ��ن��ا 

�لن�س بو�شوح.
“�لتحديات     وم��ن خ��الل ���ش��رد 
�لعديدة �لتي تفر�شها جمهورية 
ي�شر  �ل�شعبية”،  �ل���������ش����ني 
�أثبتت  “بكني  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر 
�أنها ل تقدم حاًل  م��ر�ًر� وتكر�ًر� 
ح�شن  لإ���ش��ار�ت  ��شتجابة  و�شًطا 
و�أن  �لأمريكيني،  قبل  من  �لنية 
باحرت�م  �مل�����ش��ب��ق��ة  �ل���ت���ز�م���ات���ه���ا 
م�شاحلنا ل حتول دون �أفعالها«.  

�لتي حتتل �أكرب م�شاحة«.

»املمار�سات االقت�سادية 
املفرت�سة«

“�ملمار�شات  ب���  �لتقرير  ي��ذّك��ر     
لل�شني،  �ملفرت�شة”  �لقت�شادية 
�لقوة  باعتبارها  دوره���ا  ويحلل 
�لق��ت�����ش��ادي��ة �ل��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى هذ� 
�ل����روؤي����ة  وي����ع����ود �ىل  �ل���ك���وك���ب. 
�ل���ت���و����ش���ع���ي���ة ل�����ط�����رق �حل����ري����ر 
�لتي تتميز  �جلديدة وم�شاريعها 
�لبيئي  و�ل���ت���دم���ر  “بالف�شاد 

“تتناق�س  بكني  �إج�����ر�ء�ت  �ن     
�ل�شينيني  �لقادة  ت�شريحات  مع 
بالقوة  �لتهديد  يعار�شون  باأنهم 
�أو ��شتخد�مها، �أو ل يتدخلون يف 
�ل�شوؤون �لد�خلية للدول �لأخرى، 
عن  �ل��ن��ز�ع��ات  بحل  يتعهدون  �أو 
يوؤكد  �ل�شلمي”،  �حل���و�ر  طريق 

�لن�س.
ك��ان��ت قد  �ل�����ش��ني  �أن    ون��ذك��������ر 
�أك�����دت ل���ب���ار�ك �أوب����ام����ا �أن���ه���ا لن 
يف  و�جل�������زر  �ل�ش����عاب  تع�شكر 
بح������ر �ل�شني �جلنوب������ي وتفع������ل 

خم�س  م����ن����ذ  مت�����ام�����ا  �ل���ع���ك�������س 
�شنو�ت.

   وي�شر مارك جوليان، �لباحث 
يف مركز �آ�شيا يف �ملعهد �لفرن�شي 
“يف  �أن��ه  �إىل  �لدولية،  للعالقات 
�ل��وث��ائ��ق �ل��ع��دي��دة �مل��ن��ب��ث��ق��ة عن 
�أو �لتنفيذية  �لدو�ئر �لت�شريعية 
�لأمريكية، فاإن �لق�شايا �لأمنية 
ويف  �لتاأمالت”،  �شميم  يف  ه��ي 
�ل�������ش���ري���ح، وغر  �ل���ن�������س  ه�����ذ� 
�مل�شبوق، من �لبيت �لأبي�س، فاإن 
هي  و�لقيم  �لقت�شادية  �مل�شائل 

يو��شل  �ل�شيا�شة،  ع��ن  ينف�شل 
م���ارك ج��ول��ي��ان. ه��ن��اك م��ا ي�شبه 
�لقطع مع �ل�شذ�جة. �ن �ملناف�شة 
�لقيم،  ع��ل��ى  وخ��ا���ش��ة  ر�����ش���خ���ة، 
�لأمريكية  �لإد�رة  تتهم  وه��ك��ذ� 
ن�شر  يف  برغبته  �ل�شيني  �لنظام 
من������وذج ����ش���ل���ط���وي. ول���ي�������س من 
�أن تقرير �لحتاد  قبيل �ل�شدفة 
�إىل �ل�شني  �أ�شار  �لأوروب��ي �لذي 
على �أنها “مناف�س نظامي” عام 

2019 مذكور يف هذ� �لن�س.

»اأن�سطة ع�سكرية 
ا�ستفزازية«

ا     �لق�شايا �لأمنية مذكورة �أي�شً
�لبيت  وي�شت�شهد  �لن�س.  هذ�  يف 
�ل�شعبي  �جلي�س  بتقدم  �لأبي�س 
على  �ل�����ش��وء  لي�شّلط  وت��ط��وي��ره 

�لتهديد ب�شكل �أف�شل. 
وي�شر �إىل �لفجوة �لو��شعة بني 
و�ملمار�شات  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �خل��ط��ب 
مع  بكني  “تتناق�س  �ل�شيا�شية: 
�لتز�ماتها  وت��ت��ج��اه��ل  خ��ط��اب��ه��ا 
جت���������اه ج�����ر�ن�����ه�����ا م�������ن خ�����الل 
ع�شكرية  �أن�����ش��ط��ة  يف  �لن���خ���ر�ط 
��شتفز�زية  ع�������ش���ك���ري���ة  و����ش���ب���ه 
وقهرية يف �لبحر �لأ�شفر وبحار 
�ل�����ش��ني وم�شيق  ���ش��رق وج��ن��وب 
ف����ورم����وز� و�مل���ن���اط���ق �حل���دودي���ة 

�ل�شينية �لهندية ».
�إىل  �لأبي�س  �لبيت  ي�شر  كما     
غر  �لقوية  “عالقاته  ��شتمر�ر 
�لر�شمية” مع تايو�ن، م�شت�شهد�ً 
 1982 مب���ذك���رة ري��غ��������������ان ع����ام 
وتهديد  ف��ورم��وز�  �أ�شلحة  ب�شاأن 

�ل�شني.
�مل�شدر  و�����ش���ن���ط���ن  ت�������ز�ل  ول   

�لرئي�شي لالأ�شلحة لتايبيه.
   �إن �ل�شيا�شة جتاه هونغ كونغ هي 
ا فر�شة للتاأكيد على �أهمية  �أي�شً
“باحلريات  و�ل���ت���ذك���ر  �ل��ق��ي��م، 
�لقانون،  ودول���ة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، 
ودرجة عالية من �حلكم �لذ�تي” 
“�حلوكمة  ع��ن  دف��اع��ا  لالإقليم، 
يف  ه����ي  �ل���ت���ي  �لدميقر�طية” 

�لو�قع معركة بدون تنازلت.
عن ليبريا�سيون

عملية يّل ذراع:

عندما تدعو وا�سنطن اإىل اإعادة تقييم عالقتها بال�سني
يذكر التقرير »املمار�سات االقت�سادية املفرت�سة« لل�سني، ويحلل دورها 

�لوليات �ملتحدة ت�شتهدف �حلزب �ل�شيوعي �ل�شينيو��شنطن تعدل �مل�شار مع بكني

�لذئاب �ملحاربةدبلوما�شية ذ�ت خمالب

�شي يدفع �لمريكان للمر�جعةهونغ كونغ... معركة قيم عند �لمريكان

تو�سح الوثيقة النهج اجلديد جتاه ال�سني، بروؤية 
�سـمولية اأكرث: القت�سـاد ل ينف�سل عن ال�سـيا�سة

 يقدم التقرير تقييما، بعد اأربعني عاًما من العالقات 
الدبلوما�سية ويعرتف بالف�سل، اإن مل يكن بال�سذاجة

ال��ن�����س  ه�����ذا  يف   
غ������ري امل�������س���ب���وق 
ل��ل��ب��ي��ت االأب��ي�����س، 
حت���ت���ل امل�������س���ائ���ل 
االقت�سادية والقيم 
امل�����س��اح��ة االأك����رب
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�ملرفق  مُم��ّث��ل��ة يف  �ل���دول���ة  �أج���ه���زة 
ل  مرفو�شا  �أم��ر�  يبقى  �لق�شائي 
يزيد �ل�شاحة �ل�شيا�شية �إّل ت�شظيا 
�لبالد  تعي�س  وق���ت  يف  و�ح��ت��ق��ان��ا 
�أخالقية  م�����ش��ب��وق��ة  غ����ر  �أزم�������ة 
و�جتماعية  �ق��ت�����ش��ادي��ة  �شيا�شية 
تتطلب توحيد �ل�شفوف وت�شفية 
ملجابهتها  و�ل����ع����ق����ول  �ل���ن���ف���و����س 

و�خلروج منها«.
�أّن  ع���ل���ى  ت���ون�������س  ق���ل���ب  و�أّك����������د    
�لظرفّية  �ملبدئي يتجاوز  “موقفه 
ي�������ش���ط���ّف  ول  و�لأ�������ش������خ������ا�������س 
�أّن����ه  م�����ش��ي��ف��ا  �أحد”  ج���ان���ب  �إىل 
لدعوة  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ه�����ذه  “يغتنم 
�ل�شيا�شيني  �ل���ف���اع���ل���ني  ج���م���ي���ع 
�لب��ت��ع��اد عن  �إىل  و�لج��ت��م��اع��ي��ني 
بالتعقل  و�لتحلي  �لأج���و�ء  توتر 
و�لتب�شر وتغليب منطق �حلو�ر يف 
كنف �لهدوء خدمة مل�شلحة �لبالد 

و�ل�شعب«.
ودع��ا ك��ّل �لأط���ر�ف �إىل �ل��ك��ّف عن 
�ل�شيا�شوّية  و�مل���ن���اور�ت  �مل��ن��اك��ف��ات 
ينفع  م��ا  �إىل  �لن�����ش��ر�ف  ل��ف��ائ��دة 
�مل��ج��م��وع��ة �ل��وط��ن��ي��ة ب���الق���رت�ح 
�لناجع  �مل��ي��د�ين  و�لعمل  �ل�شائب 
و�لإجناز �ملفيد، م�شدد� على ت�شّبثه 
وتطبيقه  �لقانون  بعلوّية  �ل��ق��وي 

على �جلميع دون ��شتثناء.
ن�شرت  ق��د  مو�شي  عبر  �ن  ي��ذك��ر 
ت�شّمن  �شحفية  ن���دوة  يف  ف��ي��دي��و 
و�لنائب  ع��ب��و  ل�����ش��ام��ي��ة  حم���ادث���ة 
�ل�شابي  ب�شر  �لنه�شة  ح��رك��ة  ع��ن 
ق�شية  لتلفيق  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  ح���ول 
�ره���اب���ي���ة ل��ه��ا وف����ق م���ا ج����اء على 
م�شوؤولية  حمملة  م��و���ش��ي،  ل�شان 
ر��شد  �ل��ربمل��ان  لرئي�س  يحدث  م��ا 
موؤكدة  دي��و�ن��ه،  ورئي�س  �لغنو�شي 
�أن ه���ن���اك ج���رمي���ة حت����اك ل��ه��ا يف 
من  و�ز�ح��ت��ه��ا  لت�شفيتها  �خل��ف��اء 
�مل�����ش��ه��د �ل���ربمل���اين ح��ي��ث �ك���دت �ن 
تكوين  كونه  �ىل  يرتقي  ح��دث  ما 
وفاق �جر�مي لالإ�شر�ر ب�شخ�شها 

وتلفيق جرمية �شدها.
�حلكومة  ن�������ش���اط  وب���خ�������ش���و����س 
�لقت�شادي  �ل��و���ش��ع  م��و�ج��ه��ة  يف 
�ملالية  �مل�������و�رد  وت��ع��ب��ئ��ة  �ل�����ش��ع��ب 
تون�س  ق����ل����ب  ج����������ّدد  ل�����ل�����دول�����ة، 
ب���اإ����ش���ف���اء  �مل����ل����ّح����ة  “مطالبته 
�لو�شع  ع��ل��ى  �ل��ك��ام��ل��ة  �ل�����ش��ف��اف��ّي��ة 
�مل�����ايل �ل���ك���ارث���ي �ل���ع���ام ل��ل��ب��الد يف 
�ل�شنو�ت �لأخرة و�لك�شف بالدّقة 
و�ل�شمولّية �لالزمتني عن �لأرقام 
�ملالية  �لو�شعية  وع��ن  و�مل���و�زن���ات 
�لعمومّية  ل��ل��م��ن�����ش��اآت  �حل��ق��ي��ق��ي��ة 
ن��ق�����ش��ان«.   ون��ّب��ه م��ن مغّبة  دون 
“�للجوء �إىل �حللول �ل�شهلة �لتي 
لتغطية  وحيد  �شبيل  م��ن  ت��رى  ل 
�لعجز �ملايل للدولة �إل عرب مزيد 
�إىل  �جلبائي  �ل�شغط  م��ن  �ل��رف��ع 
ومو��شلة  ت���ط���اق  ت��ع��د  مل  ن�����ش��ب 
�ل�شر�ئب  د�ف���ع���ي  ك���اه���ل  �إث����ق����ال 
عن  م��ع��رب��ا  و�ملنهكني”  �ل��ع��ادي��ني 
�إج�����ر�ء�ت  “�تخاذ  م��ن  ����ش��ت��غ��ر�ب��ه 
�لرقاعي  �لق���رت�����س  م��ث��ل  م��ال��ّي��ة 
�لطبيعيني  �لأ�شخا�س  �إىل  �ملوجه 
ب��اأ���ش��ك��ال و���ش��ي��غ ���ش��ري��ال��ي��ة وطرق 
�بتز�ز  �إىل  ت��ه��دف  م��ب��ا���ش��رة  غ���ر 
�أمو�ل �ملو�طنني باأ�شاليب �لتهديد 

و�لرتهيب«.

�لر�شالة  ط����رد  �أّن  �ىل  و������ش����ارت 
13 م��اي��و �ملا�شي  ب��ت��اري��خ  خم��ت��وم 
“لكننا ت�شلمناه منذ مدة  م�شيفة 

قليلة نظر� للحجر �ل�شحي«.
�أر�شلت  �ل���ت���ي  �جل���ه���ة  �إّن  وق���ال���ت 
�طار�ت  �ىل  نف�شها  تن�شب  �ل��ط��رد 
لل�شجون  �ل��ع��ام��ة  �لد�رة  و�أع����و�ن 
�أن  “ل ن��ري��د  و�ل����ش���الح م��ت��اب��ع��ة 
ي��ق��ع �ل��ت��ع��ت��ي��م ع��ل��ى �مل���ل���ف ول �ن 
يتعاملو� معه بت�شّنج ول �ن يتوخو� 
�لعقابية و�لحر�ج لأننا  �لأ�شاليب 

�شنتابع هذ� �مللف �ىل �آخره«. 
وج���������ددت �ل���ت���م�������ش���ك ب���امل�������ش���ي يف 
�ل�شاحة  وف���رز  �حلقيقة  “معرفة 
يف  و�مل�شي  منبعها،  من  �ل�شيا�شية 
�لربملان  رئ��ي�����س  م��ن  �ل��ث��ق��ة  �شحب 
�لأغلبية  وتغير  �لغنو�شي  ر����ش��د 
لنفر�ج  �أوىل  كخطوة  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
د�خل �لربملان ويف �مل�شهد �ل�شيا�شي 

و�لنطالق يف مرحلة جديدة«. 
�ل���ت���ه���دي���د�ت  �أن  �إىل  و�أ�������ش������ارت 
ب���الغ���ت���ي���ال �ل���ت���ي ط��ال��ت��ه��ا خالل 
�أي�شا  ���ش��ت��ك��ون  �مل���ا����ش���ي���ة،  �لأي�������ام 
قبل  م��ن  �إليها  �ل�شتماع  مو�شوع 
فرقة مقاومة �لإره��اب، موؤكدة �أن 
ت�شاعد هذه �لتهديد�ت وحماولت 
�ل�شغط عليها وترهيبها لن متنعها 

من �مل�شي يف معرفة �حلقيقة.
عبر  �أك�������دت  م��ت�����ش��ل  ����ش���ي���اق  ويف 
�أم�س  �إذ�ع���������ي  ح�������و�ر  يف  م���و����ش���ي 
ب�����الإم�����ك�����ان قلب  �أن��������ه  �لث�����ن�����ني، 
�لأغ����ل����ب����ي����ة م�����ن د�خ�������ل �ل����ربمل����ان 
�أن  و�أو�شحت  قانونية.  وبطريقة 
�لربملان  رئ��ي�����س  م��ن  �ل��ث��ق��ة  �شحب 
�خلطوة  �شتكون  �لغنو�شي  ر����ش��د 

�لأوىل نحو �لنفر�ج.
�مل�شهد  يف  �ل��ت��ج��اذب��ات  بخ�شو�س 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي وخ���ا����ش���ة ب���ني �أح�����ز�ب 
ق��ال��ت رئي�شة  �لئ���ت���الف �حل���اك���م، 
�حل�����زب �ل���د����ش���ت���وري �حل����ر عبر 
�حلاكم  �لئ����ت����الف  �ن   “ م��و���ش��ي 
�ل�شهر  ومت����ر  ي��ت��خ��ّب��ط  ���ش��ي��ب��ق��ى 
و�شتتو��شل �لتجاذبات بني �لخو�ن 
م��ن ج��ه��ة �ل��ذي��ن ي���ري���دون تغير 
�لرتكيبة لأنها لي�شت يف �شاحلهم 
و�ل���ث���ورج���ي���ني م����ن ج���ه���ة �أخ�����رى 
�نهم  �أن يبّينو� لنا  �لذين يريدون 
مكافحة  ويف  �حلكومة  يف  جنحو� 
بني  �ل��ت��ج��اذب��ات  و�شتبقى  �لف�شاد 
�أين  �ىل  و�شرنى  قائمة  �لطرفني 

�شتوؤدي بعد ذلك«.

نفق مظلم
وو�شفت رئي�شة �حلزب �لد�شتوري 
�حل�������ر ع����ب����ر م�����و������ش�����ي، �حل�������و�ر 
�أجر�ه م�شاء �لحد  �لذي  �لتلفزي 
�لفخفاخ  �إل��ي��ا���س  �حلكومة  رئي�س 
ل����الأح����د�ث، ح��ي��ث تعّمد  ب��ال�����ش��رد 
�لقيام “ببع�س �لعنرتيات” ح�شب 

تعبرها.
و�عتربت �أّن حو�ر �لفخفاخ مطابق 
�ل�شابقة،  �ل��ت��ل��ف��زي��ة  حل�����و�ر�ت�����ه 
مربزة �أّنه “يبقى �شهر �أو �شهرين 
ث��م ي��خ��رج ل��ل��ع��م��وم وي���ديل بحو�ر 
ويعيد  ون�شف  �شاعة  مل��دة  تلفزي 
�لقليل من  وُي��ق��ّدم  �شرد �لح���د�ث 
خطابه  �أّن  م�شيفة  �لعنرتيات” 
و�أنا  �ن��ا  “معي  تكر�ر  يخلو من  ل 
لرتكيزه  �شمني  تلميح  يف  و�أنا” 

لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل���ع���ام  �لحت�����اد 
معترب� �نه قريب من �ملنظمة و�نه 
ملمحا  �ف��ك��اره��ا  م��ن  ج���زء  يحمل 
�ل��د�خ��ل��ي مع  �ن يف �خل��ط��اب  �ىل 
للو�شعية  تفهما  �ملنظمة  ق��ي��اد�ت 
ت�شريحاتهم  م��ع  يتناق�س  و�ن���ه 

�لإعالمية.

قلب تون�س ي�ستنكر
قلب  ح��زب  دع��ا  �شياق مت�شل،  ويف 
�ليا�س  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ت��ون�����س، 
ع���ن موقفه  ل���الإع���الن  �ل��ف��خ��ف��اخ 
�ملُ�شّجلة  �جلانبّية  “�ملحادثة  م��ن 
يف جهاز جمل�س نو�ب �ل�شعب بني 
�لنائبني �شامية عبو وب�شر �ل�شابي” 
“ت�شمنت عبار�ت  �أّنها  �إىل  م�شر� 
ن���اب���ي���ة وج�����ارح�����ة و�حل�����دي�����ث عن 
�لنائبة  يّتهم  ق�شائي  ملف  تلفيق 

عبر مو�شي بالإرهاب«.
وطالب �حلزب يف بيان ن�شره على 
�شفحته �لر�شمية مبوقع في�شبوك 
“يعلن عن  ب���اأن  رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة 
وعّما  �ملمار�شات  ه��ذه  م��ن  موقفه 

“يعود  �أّن���ه  �ىل  م�شرة  �أن���اه  على 
بعد ذلك �أدر�جه فرحا م�شرور�«.

�لفخفاخ  “حو�ر  مو�شي  و�أ�شافت 
مطمئن  وغ��������ر  م�������ش���ج���ع  غ������ر 
�أّول من  ك��ان  ب��اأّن��ه  لل�شعب مذكرة 
�أم�شى  �أ�ش�س للمديونية و�أّول من 
و�أول  �ل���دويل  �لنقد  ���ش��ن��دوق  م��ع 
م���ن �أف�����رغ خ��زي��ن��ة �ل���دول���ة وق����ّدم 
�لعام  �لت�شريعي  �لعفو  تعوي�شات 
وبالتايل هو من �ملوؤ�ش�شني لنهيار 
�ل����ت����و�زن �مل����ايل وي���ق���ول �ل���ي���وم �ن 
بينما  باملائة   60 �ملديونية  ن�شبة 
�لو�قع  يف  وه����ي  ب��امل��ائ��ة   75 ه���ي 

مر�شحة لتبلغ 80 يف �ملائة«.
عملية  وق����ف  �أّن  “بنّي  وت���اب���ع���ت 
�ل��ت��د�ي��ن ق����ر�ر ���ش��ي��ا���ش��ي ول��ك��ن يف 
لأّنه  ولي�س بطل  �لو�قع هو مكره 
�أردنا  و�إذ�  �أح���د  يقر�شنا  ل��ن  �لآن 
�لعاملية  ل��ل�����ش��وق  �خل������روج  �ل���ي���وم 
��شتعمارية  �ل�������ش���روط  ف�����ش��ت��ك��ون 

و��شحة دون قناع ».
وقالت “�خلطر �ن �لفخفاخ ينوه 
ي��ا مو�طن  �ن��ت  بالقول  يف �خل��ت��ام 

و�ن��ت ي��ا موظف و�ن��ت ي��ا متقاعد 
�شننق�س من مرتبك ومن �جلر�ية. 
وهنا دخل يف نفق مظلم و�أنا �عترُب 
�آخر  يف  �شيو�شلنا  �ل��ن��ف��ق  ه���ذ�  �أّن 
م�شوؤولية  حت��م��ي��ل  �ىل  �مل����ط����اف 
�لقت�شادية  ���ش��ي��ا���ش��ات��ه��م  ف�����ش��ل 
�شنو�ت   10 طيلة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
ول��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن وهنا  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
�لتي  للنقطة  �شي�شل  �ن���ه  �ع��ت��ق��د 
بعدم  و�أن�����ش��ح��ه  �ل��ك��اأ���س  �شتفي�س 
���ش��ل��ك ه�����ذ� �ل���ط���ري���ق وي������وم 25 
للربملان  �حلكومة  �شتاأتينا  يونيو 
100 يوم �لوىل  �ل�  لنتحّدث عن 
�حلديث  و����ش���ي���ك���ون  ح��ك��م��ه��ا  م����ن 
عن  وباملوؤيد�ت  وباحلجج  بالأرقام 

ف�شلهم �ل�شابق و�حلايل و�لقادم«.
ي�شار �ىل �نه حول تاأكيد �لفخفاخ 
 ، نهاية زمن �لقرت��س �خلارجي 
�و�شح عدد من �خلرب�ء “�أّن �نتهاء 
زم��ن �لق��رت����س من �خل��ارج قر�ر 
م��ف��رو���س ع��ل��ى �ل���ب���الد و�ن����ه كان 
من �لف�شل على رئي�س �حلكومة 
تقدميه بهذ� �ل�شكل لأّن موؤ�شر�ت 

�لدولة  �لآن متنع  �لبالد  وظروف 
�أنها  لي�س من �لقرت��س و�لدليل 
�لنقد  �شندوق  م��ن  �لآن  تقرت�س 
�ل������دويل و�ل���ب���ن���ك �ل������دويل و�من���ا 
لالقرت��س  �خل����روج  م��ن  مينعها 
يف  لأّن  �لدولية  �ملالية  �ل�شوق  من 
ه��ذ� �خل���روج جم��ازف��ة كبرة جّد� 
يقر�شها  م��ن  �أّن��ه��ا ل جن��د  بحيث 
كّل  �أو  ج��زئ��ي��ا  ي��ق��ر���ش��ه��ا  م���ن  �أو 
�ملبلغ ولكن ب�شروط جمحفة قّدر 
ه��ام�����ش��ه��ا ت��ق��ري��ب��ا م���ن ط����رف من 
قامو� بدر��شات يف هذ� �مليد�ن بني 
باآخر  وم��ق��ارن��ة  ب��امل��ائ��ة  و14   12
قر�س �قرت�شته تون�س قبل �لثورة 

�شيت�شاعف تقريبا ب�15 مّرة ».

و�سعية �سعبة
رئي�س  �ل���ف���خ���ف���اخ  �ل���ي���ا����س  وك������ان 
�لأحد  م�شاء  و�شف  ق��د  �حلكومة 
و�شعية �ملالية �لعمومية باحلرجة 
ج���د� م���وؤك���د� �إم��ك��ان��ي��ة �لإن���ق���اذ يف 
�ت��ب��اع م�شار ج��دي��د مذكر�  ���ش��ورة 
كورونا  وب��اء  مكافحة  يف  بالنجاح 

�خلّطة  ب��ه��ذه  ع��ل��م  ع��ل��ى  ك����ان  �إذ� 
�أج���ل تنفيذها”  �ت��ف��اق م��ن  وع��ل��ى 
��شتعمال  نخ�شى  �أن  “لنا  م�شيفا 
�حلكومية  �لأج�����ه�����زة  وت���وظ���ي���ف 
�إىل ح����زب يف  ت��ن��ت��م��ي  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
عن  م���ع���رب�  �حلاكم”  �لئ����ت����الف 
����ش��ت��ن��ك��اره �ل�����ش��دي��د وت��ن��دي��ده مبا 

جاء يف �ملحادثة �مل�شجلة.
بيانه  ت�شاءل �حل��زب يف  �أن    وبعد 
عّبو  ت��ن��وي  �ل��ت��ي  “�لو�شائل  ع���ن 
ملف”  هكذ�  لرتكيب  ��شتعمالها 
�لتوجهات  ب��ني  “�لتباين  �أّن  �أّك���د 
و�لآر�ء يف  و�مل��و�ق��ف  و�لخ��ت��ي��ار�ت 
و�لتعبر  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �ل��ن��ظ��ام 
عنه بطريقة �شلمّية وم�شوؤولة �أمر 

م�شروع بل �شروري«.
تتحول  �أن  “لكن  و������ش����ت����درك    
�شّتى  ����ش��ت��ع��م��ال  �إىل  �خل����الف����ات 
�أ����ش���ك���ال �لن����ح����د�ر �لأخ����الق����ي يف 
�لفرقاء  ب��ني  �ل�شيا�شي  �ل��ت��ع��ام��ل 
وت���ه���م بهدف  ق�����ش��اي��ا  و�خ����ت����الق 
�ل�شيا�شيني  �خل���������ش����وم  �إز�ح����������ة 
توظيف  ع���رب  م��ن��ه��م  و�ل��ت��خ��ّل�����س 

وبالعمل  �لأط������ر�ف  ك��ل  ب��ت��ع��ا���ش��د 
بعيد� عن �ملناكفات.

تلفزي  ح����و�ر  �ل��ف��خ��ف��اخ يف  وذك����ر 
م��ع �لحتاد  لقاء  ق��دم خ��الل  بانه 
�نه د�م  �لتون�شي لل�شغل قال  �لعام 
�أربعة �شاعات كل �جلو�نب �ملتعلقة 
ب��ال��ط��رف �خل���ايل م�����ش��دد� على �ن 
�حلايل  ب�شكله  يتو��شل  لن  �حلال 
�لنتد�ب  ب���اب  غ��ل��ق  �ىل  �إ����ش���ارة  يف 
�لجور  يف  �ل��زي��اد�ت  جتميد  و�ىل 

و�ملنح.
وحذر �لفخفاخ من �شعوبات قادمة 
يف �شورة عدم �لتحرك ب�شكل �شريع 
�ل�شابقة  �ل�شيا�شات  م��ع  و�ل��ق��ط��ع 
م������ربز� �ن غ����ر ذل�����ك ق����د ي����ودي 
�ل��دول��ة م��ن �شد�د  �ىل ع��دم متكن 
�لتقلي�س  �أو  �ملتقاعدين  ج��ر�ي��ات 
فيها متابعا بلهجة حتذير متحدثا 
�لعام  ب���ال���ق���ط���اع  �مل���وظ���ف���ني  ع����ن 
�لرو�تب”  تخفي�س  “با�شتطاعتنا 
وق���د ك��رره��ا ث���الث م�����ر�ت.  وقال 
ف��ر���ش��ي��ة م��ط��روح��ة و�ن  �ن ذل���ك 
�حلكومة ل تز�ل يف م�شاور�ت مع 

قلب تون�س يرف�س اإزاحة اخل�سوم ال�سيا�سيني والتخّل�س منهم عرب توظيف اأجهزة الدولة

رئي�س احلكومة: اإمكانية خف�س الرواتب وعدم متكن الدولة من �سداد جرايات املتقاعدين اأو التقلي�س فيها
�لر�شالة �ملوجهة �ىل مو�شي

قلب تون�س ي�شتنكر

هل هي �زمة د�خلية يف حزب �ل�شاهد

�لفخفاخ ي�شخ�س و�ملعار�شة تنتقد

�لد�شتوري �حلر يوؤكد موقفه

  اأكدت اأن �سحب الثقة من الغنو�سي ممكن

تون�س: عبري مو�سي تتلقى تهديدات جديدة بالغتيال...!
•• الفجر –تون�س

مو�سي  عبري  احلر  الد�ستوري  احلزب  رئي�س  اأعلنت 
نواب  جمل�س  مبقر  االثنني  اأم�س  �سحفية  ن��دوة  يف 
نهاية  باالغتيال  جديدين  تهديدين  تلقيها  ال�سعب 

االأ�سبوع املا�سي وقامت بتوثيقهما.

االأخريين  التهديدين  وثقت  اأن��ه��ا  مو�سي  واأك���دت 
االإره���اب  مكافحة  لفرقة  قليل  بعد  و�ستقدمهما 
حول  لها  لال�ستماع  ال��ف��رق��ة  اأم���ام  مثولها  خ��الل 
ت�سريحاتها املتعلقة بزيارة نواب النه�سة الإرهابيني 

يف ال�سجون.
و�سبق اأن اأعلنت النائب تلقيها ار�سالية تفيد بوجود 

خمّطط الغتيالها، وفق ما جاء يف ت�سريحها للقناة 
الوطنية االأوىل.

تلق��وا  دواع�����س  تكليف  مّت  اإّن��ه  مو�س���ي  وق��ال��ت 
من�����ذ  تون�����س  ودخل���وا  ليبي��ا  ف��ي  ت��دري��ب��ات 
ح�سب  االغتي�����ال،  خمّطط  لتنفي���ذ  اأ�س�بوعني، 

قولها.

 معرفة احلقيقة
تفا�سيل  عن  احلر  الد�ستوري  كتلة  رئي�سة  وك�سفت 
ر�سالة قالت انها و�سلتها حول “زيارة نواب من النه�سة 
هذا  �ستتابع  اأّنها  موؤّكدة  ليال”  بال�سجون  الإرهابيني 
امللف حتى نهايته من الناحية اجلزائية واالدارية 

معتربة ان وزارة العدل مطالبة بالقيام بها. 

منهم مربوك كور�سيد: 
ا�ستقالت من كتلة حتيا تون�س

�أنه  ك�شف �لنائب عن كتلة نحيا تون�س �لعيا�شي زمال �أم�س �لثنني ، 
تقدم منذ نهاية �لأ�شبوع �ملا�شي با�شتقالة من كتلة حتيا تون�س و�نه 
�أودعها مبكتب �ل�شبط  ملجل�س نو�ب �ل�شعب موؤكد� �ن زميليه بنف�س 

�لكتلة مربوك كور�شيد وكمال �لعو�دي ��شتقال �ي�شا.
و�أبرز �لنائب يف ت�شريح �ذ�عي، �أنه ��شتقال من �لكتلة و�نه �شي�شتقيل 
�ي�شا من �حلزب م�شدد� على �أن �شبب �ل�شتقالة �ختالفات يف وجهات 
�لنظر، م�شر� �إىل �أن �لعالقة بني �لنو�ب �مل�شتقيلني وبقية زمالئهم 

يف �لكتلة �أو �لقياد�ت يف �حلزب �شتبقى جيدة.
14 نائبا وبال�شتقالت �شي�شبح  ي�شار �ىل �ن كتلة حتيا تون�س ت�شم 

عدد نو�بها 11.
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�لوجهة  فرن�شا،  ويف  و�ل��ي��ون��ان.  وبريطانيا  بفرن�شا  م���رور�  و�إيطاليا 
�لفرن�شيني  بقاء  على  �حلكومة  �شتعتمد  �لعامل،  يف  �لأوىل  �ل�شياحية 
�إنعا�س قطاع  �إع��ادة  �مل�شاهمة يف  �أج��ل  لق�شاء عطالتهم من  �لبالد  يف 

�ل�شياحة �ملحوري.
ولتو�شيل �لر�شالة وتذكر �لفرن�شيني مبا هو متاح د�خل �لبالد، ت�شتعد 

�ل�شلطات �إىل �إطالق حملة حتت عنو�ن “�شاأزور فرن�شا هذ� �ل�شيف«.
ويبدو �أن �لكثرين ��شتجابو� بالفعل للند�ء.

متثل  �لتي  �لفرن�شية،  فو�ّياج”  دو  “�إنرتبريز  جمعية  لرئي�س  ووفقا 
قطاعات �شناعة �ل�شفر، فاإن 20 يف �ملئة فقط من �حلجوز�ت �ل�شيفية 
يف وكالت �ل�شفر حتى �لآن خم�ش�شة للرحالت يف �خلارج، مقارنة ب�66 
ز�ئ��ر من �خلارج  90 مليون  قلياًل عن  يزيد  وم��ع ما  �ملعتاد.  باملئة يف 

•• روما-اأ ف ب

�إىل  بلهفة  �أوروب���ي���ون  ي�شارع  �لق�شري،  �مل��ن��زيل  �ل��ع��زل  م��ن  �شهور  بعد 
لق�شاء عطلة  �ل�شم�س  وم�شتلزمات حمامات  �شفرهم  حت�شر حقائب 
�ل�شياحة  �لقيود ويف وقت يبدو قطاع  �شيف ما بعد كورونا. ومع رفع 
�لأوروب����ي خططا لإع���ادة فتح حدوده  يف و���ش��ع �شعب، و���ش��ع �لحت���اد 

�لد�خلية �أم�س �لثنني.
�لأوروب����ي،  �لحت���اد  دول  معظم  �شمن  بال�شفر  �ل�شماح  م��ع  حتى  لكن 
�أن يق�شي �لكثر من �لأوروبيني عطالتهم د�خل بلد�نهم هذ�  يتوقع 
عن  �لباحثون  �مل�شطافون  يتوقعه  مل��ا  �لعامة  �ل�����ش��ورة  وتبقى  �ل��ع��ام. 
�إ�شبانيا  �أو �لتجارب �لثقافية، مت�شابكة �نطالقا من  �أو �لبحر  �ل�شم�س 

�لعام �ملا�شي، ��شتاأنفت فرن�شا �ل�شفر دون فر�س حجر �شحي مع بلد�ن 
�أنها  �ل�شلطات توؤكد  �أم�س �لثنني. لكن  �لحت��اد �لأوروب��ي �عتبار� من 
�حلجر  ���ش��روط  �أخ���رى  دول  فر�شت  �إذ�  باملثل  �ملعاملة  م��ب��د�أ  �شتطبق 

�ل�شحي على �ملو�طنني �لفرن�شيني.
�إىل  وب��د�أت باري�س، �ملدينة �لأك��ر زي��ارة يف �أوروب��ا، يف �لعودة تدريجياً 

�حلياة مع فتح �شرفات �ملقاهي مرة �أخرى.
25 �ل�شهر �جل����اري �شمن ق��ي��ود على  �إي��ف��ل يف  ب���رج  ف��ت��ح  ���ش��ُي��ع��اد  ك��م��ا 
�لن�شب  �شعود  �ل��ب��د�ي��ة  يف  عليهم  ل��ز�م��ا  �شيكون  �ل��ذي��ن  �ل����زو�ر  ع��دد 
�ملمكن  من  �شيكون  كما  �أخ���رى.  قيود  بني  من  فح�شب،  �ل�شالمل  عرب 
�لأخ��رى جم��دد� يف متحف  �لفنية  م�شاهدة لوحة موناليز� و�لأع��م��ال 
يوم  �إ�شبانيا مغلقة  و�شتظل حدود  6 متوز/يوليو.  �عتبار� من  �للوفر 

�أم�س �لثنني بينما متر باملر�حل �لنهائية لإنهاء بع�س �أكر �إجر�ء�ت 
لل�شياح  �ل�شماح  �شيتم  �أنه  �لرغم من  �لعامل، على  �لإغ��الق �شر�مة يف 
�لأملان بزيارة جزر �لبليار كجزء من م�شروع جتريبي. لذلك ولب�شعة 
�ل�شياحية  باملو�قع  �ل�شتفر�د  �لإ�شبان  باإمكان  �شيكون  �أخ��رى،  �أ�شابيع 
�أماكن �جلذب  �شيعاد فتح  1 متوز/يوليو،  �عتبار� من  بلدهم. لكن  يف 
�ل�شياحي �مل�شهورة مثل كني�شة “�شاغر�د� فاميليا” يف بر�شلونة �أو ق�شر 

�حلمر�ء يف غرناطة، للزو�ر �لأجانب.
و��شتئناف  ح��دوده��ا  لفتح  �مل��وع��د  ه���ذ�  م��دري��د  يف  �ل�شلطات  وح����ددت 

�ل�شياحة �لدولية، وكذلك �إنهاء �حلجر �ل�شحي للو�فدين.
ونظر� لأن �ل�شياحة متثل 12 يف �ملئة من �إجمايل �لناجت �لد�خلي، فمن 

�ل�شعب ت�شور مو�شم �شيفي يف �إ�شبانيا دون زو�ر �أجانب.

الأوروبيون ي�ستهلون اإجازة �سيف ما بعد كورونا 

•• بروك�شل-رويرتز

تخفف �لدول �لأوروبية بع�س �لقيود �لتي فر�شتها 
على �حلدود ملكافحة فرو�س كورونا لكن ��شتمر�ر 
�إ�شبانيا وجم��م��وع��ة من  �ل��ع��ام يف  �ل��ع��زل  �إج�����ر�ء�ت 
�أ�شاليب جديدة يف  �لقيود يف �أماكن �أخرى و�عتماد 
�إىل م�شتويات ما قبل  �ل�شفر  ع��ودة  �أن  �لعمل تعني 

�جلائحة ل تز�ل بعيدة �ملنال.
22 دولة  �مل���وؤل���ف���ة م���ن  ���ش��ي��ن��ج��ن  وت���دي���ر م��ن��ط��ق��ة 
�أي�شلند�  ب���الحت���اد �لأوروب������ي ع���الوة ع��ل��ى  �أع�����ش��اء 
خالية  معابر  و�شوي�شر�  و�ل��رنوي��ج  وليختن�شتاين 
من �لقيود لكن معظمها ظلت مغلقة طو�ل ثالثة 
�أ�شهر با�شتثناء حركة �لب�شائع و�ملوظفني �لعاملني 

يف قطاعات حيوية.
وحثت مفو�شة �ل�شوؤون �لد�خلية بالحتاد �لأوروبي 
�ملا�شي  �لأ�شبوع  �شينجن  �أع�شاء  يوهان�شون  �إيلفا 
على رفع �لقيود �ملفرو�شة على �حلدود بحلول �أم�س 
�لأخرى  �ل��دول  �أم��ام  تدريجية  فتح  باإعادة  لل�شماح 

�عتبار� من يوليو متوز.
وقد ي�شهم �لإجر�ء يف �إنقاذ جزء من مو�شم �ل�شيف 

يف  �ملت�شررة  و�ل�شياحة  �ل�شفر  ل�شناعة  بالن�شبة 
�أوروبا. وي�شكل �لقطاع بجانب �لرتويح و�لثقافة ما 
ي�شل �إىل ع�شرة باملئة من �قت�شاد �لحتاد �لأوروبي 
�لبحر  على  �ملطلة  �ل���دول  يف  �أك���رب  بن�شبة  وي�شهم 

�ملتو�شط.
حتى  �أجانب  �ش����ائحني  بدخول  �إ�شبانيا  ت�شمح  ولن 
��ش�������تثناء�ت  من����ح  م��ع  حزي���������ر�ن  يوني��������و   21
لبع�س �جلزر �لإ�شبانية. ويف باقي �لدول، يعتم�������د 
�حلق يف �ل�شفر على حمل �لإقامة �حلالية و�لوجهة 

�ملق�شودة.
3.5 مليون �شخ�س يف �ملتو�شط مي��رون عرب  وك��ان 
�ل��د�خ��ل��ي��ة ل��الحت��اد �لأوروب�����ي يوميا قبل  �حل���دود 
�لأزمة وفقا لتقرير للربملان �لأوروبي �لعام �ملا�شي 

منهم نحو 1.7 مليون عامل.
حاليا  وظائفهم  �لعمال  ه���وؤلء  م��ن  كثر  ويبا�شر 
�أن يت�شبب ��شتمر�ر �لقيود  من �ملنازل بينما يتوقع 
و�ملخاوف �ل�شحية يف كبح �ل�شياحة و�شفر �لأعمال.

يوم  �أول  يف  رحلة   60 نحو  بروك�شل  وي�شهد مطار 
بعد ��شتئناف �لن�شاط وت�شكل 10 باملئة من طاقته 

�ملعتادة �لتي ت�شل �إىل 600 رحلة.

 اأوروبا تبداأ يف فتح احلدود وتبقي بع�س قيود ال�سفر 

•• بكني-اأ ف ب

�ل�شينية  �ل���ع���ا����ش���م���ة  ����ش���ارع���ت 
�نت�شار  لوقف  �لتحرك  �ىل  �أم�س 
ف����رو�����س ك����ورون����ا �مل�����ش��ت��ج��د مع 
�إ�شابات جديدة مرتبطة  ت�شجيل 
�لغذ�ئية  �مل��������و�د  ل���ب���ي���ع  ب�������ش���وق 
�أغلقت  ح��ي��ث  ب��ك��ني  يف  ب��اجل��م��ل��ة 
و�أطلقت  �أح���ي���اء  ع���دة  �ل�����ش��ل��ط��ات 
ح��م��ل��ة و�����ش���ع���ة �ل���ن���ط���اق لج����ر�ء 
�لأ�شخا�س  وت���ت���ب���ع  ف���ح���و����ش���ات 

�ملخالطني للم�شابني.
و�شيطرت �ل�شني �لتي ظهر فيها 
�ملا�شية،  �ل�شنة  م��رة  لأول  �ل��وب��اء 
�ىل حد كبر على �نت�شاره �ىل �أن 
م��ن �حلالت  ع��دد كبر  مت ر�شد 

يف �لعا�شمة �لأ�شبوع �ملا�شي.
عن  �شحيون  م�����ش��وؤول��ون  و�أع��ل��ن 
جديدة  �إ�����ش����اب����ة   49 ت�����ش��ج��ي��ل 
بفرو�س كورونا �مل�شتجّد �لإثنني 
36 ح���ال���ة يف  ب��ي��ن��ه��ا  �ل����ب����الد،  يف 
�ل���ع���ا����ش���م���ة ب���ك���ني ح���ي���ث �أث�������ارت 
ت�شينفادي  ب�شوق  مرتبطة  ب���وؤرة 
خم�����اوف م���ن م���وج���ة ث��ان��ي��ة من 

�لإ�شابات.
وق������ال �مل���������ش����وؤول يف �مل���دي���ن���ة يل 
ج��وجن��ي خ���الل م���وؤمت���ر �شحايف 
�شوق  يف  �أي�شا  �شجلت  ح���الت  �إن 
باجلملة  للمبيعات  ي��وك��و�ن��دون��غ 
غرب  ب�شمال  هايديان  منطقة  يف 

�لعا�شمة.
نتيجة لذلك �أغلق �ل�شوق، و�شيتم 
�إغالق �ملد�ر�س �ملجاورة فيما منع 
�لأ����ش���خ���ا����س �ل���ذي���ن ي��ق��ي��م��ون يف 
حميطه  يف  �شكنية  مناطق  ع�شر 

من مغادرة منازلهم كما �أ�شاف.
ومل يت�شح على �لفور عدد �ملناطق 
�أخ�������ش���ع���ت حل���ج���ر �شحي  �ل���ت���ي 
�شتطال  �ل���ت���د�ب���ر  ل��ك��ن  جم�����دد� 

�لعا�شمة  بد�أت  �لأ�شخا�س.  �آلف 
�جر�ء فحو�شات على �لعمال من 
ت�شينفادي  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل���و�د  ���ش��وق 
وكذلك �لذين يقيمون بجو�ره �و 
�لذين ز�روه يف �لأ�شابيع �ملا�شية.

وك��ال��ة فر�ن�س  م��ر����ش��ل��و  و���ش��اه��د 
ب�����ر������س ع�����������ش�����ر�ت �لأ�����ش����خ����ا�����س 
للفحو�شات  للخ�شوع  ي�شطفون 
�شباح  �لريا�شية  �ملالعب  �أحد  يف 
�لإثنني و�شط حماية م�شددة من 
�لوقاية  ب��ز�ت  ي��رت��دون  �أ�شخا�س 

من �لفرو�س.
يعتزمون  �أنهم  م�شوؤولون  و�أعلن 
�ج������ر�ء ف��ح��و���ش��ات �ل��ك�����ش��ف عن 
�شخ�س  �أل��ف   46 على  �لفرو�س 
�مل��ن��ط��ق��ة. ومت فح�س  ���ش��ك��ان  م��ن 

ع�شرة �آلف �شخ�س حتى �لآن.
وح�����ذرت ع���دة م���دن ���ش��ك��ان��ه��ا من 

كثفت  ك��م��ا  ب���ك���ني.  �ىل  �ل���ت���وج���ه 
لتتبع  ج�����ه�����وده�����ا  �ل���������ش����ل����ط����ات 
�شوق  ز�رو�  �ل���ذي���ن  �لأ����ش���خ���ا����س 
�شركات  ق��ام��ت  ح��ي��ث  ت�شينفادي 
بتوجيه  �ل�شكان  من  وجمموعات 
�ملوظفني  �ىل  ن�����ش��ي��ة  ر����ش���ائ���ل 
و�ل�شكان ل�شوؤ�لهم عن حتركاتهم 

�لأخرة.
�إد�رة �إحدى �ملباين  و�شاألت �شركة 
ز�رو�  �ذ�  م��ا  ي��ع��ل��ن��و�  �أن  �ل�����ش��ك��ان 
مع  تو��شل  على  كانو�  �و  �ل�شوق 

�شخ�س قام بذلك.
و�أل����ق����ت ه����ذه �ل����ب����وؤرة �جل���دي���دة 
�شالمة  ع���ل���ى  جم�������دد�  �ل�������ش���وء 

�ل�شل�شلة �لغذ�ئية يف بكني.
وتبلغ  ���ش��او  ت��دع��ى  وق��ال��ت طالبة 
لوكالة  ع���ام���ا   19 �ل���ع���م���ر  م����ن 
�ملدر�شة  ب��د�أت  �أنها  بر�س  فر�ن�س 

لكنها  �أي��ام  قبل  �لعا�شمة  للتو يف 
تخطط للعودة �ىل م�شقط ر�أ�شها 

لنها قلقة من �لفرو�س.
للتو  ل��ب��ك��ني  �أت��ي��ت  “لقد  وق��ال��ت 
�شاأعود  �أي��ام. و�لآن  لق�شاء ب�شعة 

�ىل بلدتي جمدد�«.
�أي�شا ع�شر حالت �شجلت  وهناك 
ل������دى �أ����ش���خ���ا����س ع���ائ���دي���ن من 
�خلارج �لثنني، على غر�ر غالبية 
�ل�شني  ر���ش��دت يف  �لتي  �حل���الت 
يف �لأ�شهر �ملا�شية مع عودة رعايا 

يقيمون يف �خلارج �ىل �لبالد.
�شخ�شا   177 ح���ال���ي���ا  وه����ن����اك 
�ل�شني-  يف  ب���امل���ر����س  م�����ش��اب��ون 
�ثنان حالتهما خطرة- وهي �أعلى 

ن�شبة منذ مطلع �أيار/مايو.
ح�����الت جديدة  ت�����ش��ج��ي��ل  وُي����ع����ّد 
ُيلقي  �إذ  �لعامل،  لبقّية  مقلقاً  نباأ 

�ل�شيطرة  ���ش��ع��وب��ة  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
�أمركا  ي��ز�ل يجتاح  وب��اء ل  على 

�لالتينية و�إير�ن وجنوب �آ�شيا.
�لإ�شابة  ح�����الت  �إىل  و�إ����ش���اف���ًة 
�إح�شاوؤها  مّت  �ل���ت���ي  �جل����دي����دة 
�ل�شّحة  جل��ن��ة  ق���ال���ت  ب���ك���ني،  يف 
حالت  ث��الث  هناك  �إّن  �لوطنّية 

موؤّكدة يف مقاطعة هوباي.
مرحلة  دخ���ل���ت  �ل�������ش���ني  وك����ان����ت 
�ل��ت��ع��ايف م���ن �ل���وب���اء �ل����ذي ظهر 
ن��ه��اي��ة �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي يف ووه����ان 
)و����ش���ط(، م�����ش��ت��ع��ي��ن��ًة ب���اإج���ر�ء�ت 
و�قية،  كمامات  و�شع  من  ت��ت��دّرج 

�إىل �إقر�ر �لإغالق و�لعزل.
�جلديدة  �لإ�شابات  �كت�شاف  لكّن 
�أثار  �لغذ�ئية،  �مل��و�د  بيع  �شوق  يف 
عودة  �حتمال  وع���ّزز  و����ش��ًع��ا  قلًقا 

فر�س �لقيود �ل�شارمة.

بكني تغلق مناطق مع ظهور بوؤرة جديدة لكورونا 

احلوثيون يجندون الأطفال حتت �سعار »املوت يف اجلبهات اأ�سرف من كورونا«
•• لندن-وكاالت

وجتنبهم  كورونا  فرو�س  تف�شي  من  �ليمن  �أه��ل  تخّوف  و�شط 
حيث  �حلوثيني  �شيطرة  مناطق  يف  بخا�شة  �لكربى  للتجمعات 
�لتعتيم على �أعد�د �مل�شابني م�شتمر، عمدت �مليلي�شيات �إىل حث 
حجة  حتت  �لع�شكرية  للتدريب  �أطفالهم  �إر���ش��ال  على  �لأه���ايل 
“�ل�شرق  �أ�شرف من كورونا«. وبح�شب تفا�شيل �شحيفة  “�ملوت 
جديدة  خطة  متويل  �إىل  �جلماعة  جل��اأت  �للندنية،  �لأو�شط” 
�إعالمية مولتها من  �لطلبة وجتنيدهم عرب خطة  ل�شتقطاب 
�أن  �مل�شادر  و�أكدت  �لريالت.  �لن�سء و�ل�شباب مباليني  �شندوق 
و�لأن�شطة  �ل��درو���س  �ن��ط��الق  ع��ن  يومني  قبل  �أعلنت  �جلماعة 

�لتعليمية �ل�شيفية لهذ� �لعام حتت �شعاري: “�ملوت يف �جلبهات 
وجهاد«.  ع��ل��م  �ل�����ش��ي��ف��ي��ة...  و”مر�كزنا  كورونا”  م��ن  �أ���ش��رف 
�أن �مليلي�شيات �حلوثية كانت  وك�شفت م�شادر تربوية لل�شحيفة 
تنفيذ عملية ح�شد  يونيو )ح��زي��ر�ن( �حل��ايل يف  �شرعت مطلع 
و��شعة ملقاتلني جدد من �شريحة �لأطفال و�ل�شباب �ملر�هقني من 
100 مركز �شيفي بعدد  �أك��ر من  �ملد�ر�س، عرب جتهيز  طلبة 
من مديريات �شنعاء ومناطق مينية �أخرى حتت �شيطرتها. لكن 
�إحجام  نتيجة  بالف�شل  منيت  �مل�شادر،  بح�شب  �خل��ط��و�ت،  تلك 
و�أ�شارت  �ملر�كز.  بتلك  �أبنائهم  �إحلاق  �لأم��ور عن  و�أولياء  �لأ�شر 
�لذريع  �لف�شل  ذل��ك  عقب  �مليلي�شيات  �أن  �إىل  نف�شها  �مل�����ش��ادر 
�أ�شدرت تعميمات عاجلة، ت�شمنت �إلغاء �للجان �لإ�شر�فية �لعليا 

و�ملديريات،  �ملحافظات  يف  و�مل�شرفني  كافة،  �لفرعية  و�للجان 
�ل�شيفية.  �ملر�كز  و�فتتاح  جتهيز  بهدف  �شكلتها  قد  كانت  �لتي 
وعلى �شعيد مت�شل، ك�شف موظفون يف وز�رة �ل�شباب و�لريا�شة 
قد  كانو�  �مليلي�شيات  ق��ادة  �أن  �شنعاء عن  للجماعة يف  �خلا�شعة 
ح�شابات  م��ن  �حل����ايل،  �ل�شهر  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  م��ن��ذ  �ع��ت��م��دو� 
�شندوق رعاية �لن�سء و�ل�شباب �لتابع للوز�رة، ميز�نية ت�شغيلية 
ريال  مليون   400 من  باأكر  ق��درت  �ل�شيفية،  �ملر�كز  لتنظيم 
)�لدولر نحو 600 ريال(. وكان م�شوؤولون يف �حلكومة �ليمنية 
ي�شاركون  �إير�نيني  خ��رب�ء  �أن  �شابقة،  ت�شريحات  يف  �أك���دو�،  قد 
وي�شرفون على �ملر�كز �ل�شيفية �لتي تقيمها �مليلي�شيات مبناطق 

�شيطرتها ل�شتقطاب طلبة �ملد�ر�س.
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 FOCUS خ�شو�شي/ دبي ( من نوع ) فورد / I ل�شيارة رقم ) 4١784 /�لفئة�
_ �شالون( موديل )٢٠١6( – لون  ) بني( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/2774 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�شالمي �س.م.ع
�ملنذر �إليها :  �شميه حممد ��شماعيل .

نتيجة  درهم  �شد�د مبلغ وقدرة )٠٠.4٣،١67(  ب�شرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 TOYOTA( من نوع ) خ�شو�شي/ دبي / I ل�شيارة رقم ) ٣٣84٣ /�لفئة�
)٢٠١5(– لون  ) �زرق( و�ملمولة ل�شاحلكم  موديل  هات�شباك(   _YARIS

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/2777 (

�ملنذر      :  بنك دبي �لإ�شالمي �س.م.ع
�ملنذر �إليه :  خاجيندر� �وىل .

نتيجة  دره��م   )٢9،7١٢.45( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 HONDA( من نوع ) خ�شو�شي/ دبي / V ل�شيارة رقم ) 9١45٢ /�لفئة�
و�ملمولة  ����ش��ود(   ( ل���ون    –  )٢٠١٢( م��ودي��ل  ���ش��ال��ون(   _  ACCORD

ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/2778 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�شالمي �س.م.ع
�ملنذر �إليه :  عالء عبده حممد �شيف    .

نتيجة  دره��م   )4٠،495.٠٠( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
ن��وع ) م��ازد� 6 _  P / خ�شو�شي/ دب��ي ( من  �ل�شيارة رق��م ) ٢4957 /�لفئة 
�شالون( موديل )٢٠١4( – لون  ) �حمر( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2773 /2020 (

�ملنذر      :  بنك دبي �لإ�شالمي �س.م.ع
�ملنذر �إليه :  جو�شيف لو كا�شرتو  .

نتيجة  دره��م   )١4،٠4١.٠٠( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم ) ٣٠98٢ /�لفئة V / خ�شو�شي/ دبي ( من نوع )هوند� �شيفيك  
_ �شالون( موديل )٢٠١4( – لون  ) �بي�س( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2776 /2020 (

�ملنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 
�ملنذر �إليه :  عابد ر�شا خالد حممد رم�شان خالد .

نتيجة  دره��م   )8٣،٢64.٠٠( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رق��م ) R/ 8٠٣١٠ / خ�شو�شي/ دب��ي( من ن��وع ) تويوتا ب���ر�دو   _ 
��شتي�شن (  موديل )٢٠١5( _ �للون ) �أبي�س لوؤلوؤي( و�ملمولة ل�شاحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/2772 (

�ملنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 
�ملنذر �إليه :  كارول �ن .

نتيجة  دره��م   )٣١،4٢6.٠٠( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم ) O/ 76758 / خ�شو�شي/ دبي( من نوع ) كيا ريو   _ هات�شباك 
(  موديل )٢٠١4( _ �للون )بني( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2779 /2020 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�شالمي �س.م.ع
�ملنذر �إليه :  حممد �شعيد �بو �لعال م�شطفى .

نتيجة  دره��م   )7١،5٢٣.٠٠( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
O / خ�شو�شي/ دبي ( من نوع )ميت�شوبي�شي  �ل�شيارة رقم ) 4٣7٣١ /�لفئة 
�حمر( و�ملمولة ل�شاحلكم من   ( ��شتي�شن( موديل )٢٠١7(– لون    _ASX

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�مل��دع��و / ه��دي��ر �شامخ  ف��ق��د 

�بر�هيم م�شطفى �حلفناوي ، 

 م�شر �جلن�شية - جو�ز �شفره

رقم )18901534A( من 

يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0562342122

فقدان جواز �سفر
فول�شادي   / �مل����دع����و  ف���ق���د 

نيجريا   ، �ل��ي��ب��ي��ج��و  �ي���ف���ى 

�شفره ج�������و�ز   -  �جل��ن�����ش��ي��ة 

رقم )10968644A( من 

يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0544555990

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د �مل���دع���و / م�����ارى جني 
�لفلبني   ، �ب����ي����الر  ج���ر�ب���ي���ا 
�شفره ج�������و�ز   -  �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EC5750556( رق����م 
�ىل  ت�شليمه  عليه  يجده  من 
�أقرب  �و  �لفلبينية  �ل�شفارة 

مركز �شرطة

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل
كوريا اجلنوبية تدعو ال�سمال للحفاظ على اتفاقات   حممد ال�ساد�س يخ�سع جلراحة يف القلب  

••الرباط-اأ ف ب

�أجرى �لعاهل �ملغربي �مللك حممد �ل�شاد�س عملية جر�حية يف �لقلب كللت بالنجاح، 
بح�شب ما �أفاد فريقه �لطبي يف بيان ليل �لأحد - �لإثنني.

وقال �لبيان �لذي ن�شرته وكالة �لأنباء �ملغربية �إن �لعملية �أجريت يف م�شحة �لق�شر 
بعد  للقلب،  �لأذيني  �لإيقاع  ��شطر�ب على م�شتوى  �إز�ل��ة  �أجل  بالرباط من  �مللكي 
ت�شجيل ع���ودة ظ��ه��ور ه��ذ� �ل���ش��ط��ر�ب م��ن ج��دي��د. و�أ���ش��اف: تكللت ه��ذه �لعملية 
بالنجاح �لكامل )...( ومّكنت من �إعادة �نتظام �إيقاع نب�س �لقلب وعودته �إىل و�شعه 
�لطبيعي. كان �لعاهل �ملغربي )56 عاما( �أجرى يف �شباط فرب�ير 2018 يف باري�س 
�ململكة منذ متوز  �ل�شاد�س على عر�س  بالنجاح. يرتبع حممد  عملية مماثلة كللت 

يوليو 1999 بعد وفاة و�لده �مللك �حل�شن �لثاين.
 

•• �شول-رويرتز

حث رئي�س كوريا �جلنوبية مون جيه-�إن كوريا �ل�شمالية على 
�لمتناع عن �إثارة �لتوتر و�لعودة �إىل �حلو�ر بعد تهديد�ت من 
و�شائل �لإعالم �لر�شمية يف بيوجنياجن بقطع �لعالقات و�تخاذ 

حتركات ع�شكرية.
و�أثار ��شتعال �لتوتر �لأخر بني �لبلدين �جلارين �خلوف من 
��شتفز�ز ع�شكري من �ل�شمال، و�شكل نك�شة �أخرى و�شط توقف 
حمادثات لكبح جماح بر�مج بيوجنياجن �لنووية و�ل�شاروخية.

و�إىل جانب �لتهديد بقطع �لعالقات، حتدثت و�شائل �لإعالم 
�حتمالية  عن  �ملا�شية  �لقليلة  �لأي���ام  يف  �ل�شمال  يف  �لر�شمية 

�إغ����الق م��ك��ت��ب �ت�����ش��ال م�����ش��رتك يف �ل�����ش��م��ال و�ت���خ���اذ تد�بر 
�ملن�شقني لإطالق من�شور�ت مناه�شة  �نتقامية من حملة من 
لبيوجنياجن جو� عرب �حلدود. وقال مون يف �جتماع مع كبار 
�مل�شاعدين “وعود �ل�شالم يف �شبه �جلزيرة �لكورية �لتي قطعها 
�لزعيم كيم جوجن �أون ملو�طنينا وعددهم 80 مليون ن�شمة ل 
�أبرمت  وكان ي�شر �إىل �لتفاقات �لتي  ميكن �لرجوع عنها”. 

خالل قمة جمعته بكيم يف 2018.
�لت�شالت  قطع  ع��دم  �ل�شمالية  ك��وري��ا  على  “يجب  و�أ���ش��اف 

وزيادة �لتوتر وحماولة �لعودة �إىل حقبة �ملو�جهة �ملا�شية«.
وتابع قائال “�آمل �أن حتل �مل�شاكل �ل�شعبة و�ملزعجة من خالل 

�لت�شالت و�لتعاون«.

•• بريوت-وكاالت

�أمني برئا�شة  �للبنانية يف �جتماع  قررت �حلكومة  
�إن�شاء  �لث��ن��ني   �أم�����س  دي���اب  �ل����وزر�ء ح�شان  رئي�س 
على  �مل�شاربة  عمليات  ملتابعة  �أمنية  عمليات  غرفة 

�للرة.
�لتخريب  �أعمال  �لجتماع،  بد�ية  دي��اب، يف  و�عترب 
“مبثابة  �أن��ه��ا  وب����روت  �ل��ت��ي ح�شلت يف ط��ر�ب��ل�����س 
لكل  ���ش��رب  ه���و  ح�����ش��ل  “ما  �إن  ق���ائ���اًل:  كارثة”، 
م���ق���وم���ات �ل����دول����ة، و�أن������ا ل���ن �أق���ب���ل ن��ه��ائ��ي��ا بهذه 
�ل�شتباحة لل�شو�رع و�أمالك �لنا�س و�أمالك �لدولة، 
وحماولة �شرب �ل�شتقر�ر �لأمني«. وطالب بتوقيف 
�أو  كل �شخ�س �شارك بهذه �جلرمية، �شو�ء ببروت 
“�إذ� مل  �أن��ه   �إىل  �أو باأي منطقة، م�شر�ً  بطر�بل�س 
لوجود  ف��ال معنى  �لأ���ش��خ��ا���س،  ه���وؤلء  توقيف  يتم 
�لدولة كلها، و�لزعر�ن �شغلتهم �لتخريب ومكانهم 

�ل�شجن«.
�سعر �سرف الدوالر .. وتناول دياب ق�شية �شبط 
منذ  ح�شل  “�لذي  �إن  وق��ال  �ل���دولر،  �شرف  �شعر 
و�تخذنا  هنا  �جتمعنا  �مل��ن��ط��ق،   ي��ت��ج��اوز  �أي���ام   10
باإجر�ء حتقيق  مطالبا  �لتز�مات”،  و�أخذنا  تد�بر 

كامل متكامل �أمنيا وق�شائيا.
�أن يكون هناك جرمية ول  “ل يجوز  �أن��ه   و�أ�شاف 
يوجد جمرم، �إل �إذ� كان �لذي ح�شل �شيء عادي”، 
م�شر�ً �إىل �أن لديه معطيات معينة، �أن ما ح�شل كان 
بفعل فاعل ، و�أنه لن ي�شكت على �للعب بلقمة عي�س 
�شارت  و�لع�شكر  �ملوظفني  “رو�تب  وق��ال:  �لنا�س. 
جنوين.  ب�شكل  ترتفع  و�لأ���ش��ع��ار  �شيئا،  ت�شاوي  ل 
لقمة  ونحمي  �لنا�س،  رو�ت��ب  نحمي  �أن  م�شوؤوليتنا 
عي�شهم. لذلك يجب �أل مير هذ� �ملو�شوع وكاأنه مل 

يح�شل �أي �شيء«.
�تفقنا  �ل��ت��ي  ل���الإج���ر�ء�ت  بالن�شبة  “�أما  و�أ���ش��اف: 
عليها يوم �جلمعة يف جمل�س �ل��وزر�ء، و�لتي دخلت 
حيز �لتنفيذ فعليا، فيفرت�س �أن نتابع هذ� �للتز�م، 
�لدولر،  ب�شعر  جديدة  تالعب  حماولة  �أي  ومننع 

ونبد�أ فعليا بتخفي�س �ل�شعر تدريجيا«.
�شالمة  ريا�س  لبنان  م�شرف  حاكم  �أك��د   ، وب���دوره 
�للتز�م ب�شخ �لدولر يف �لأ�شو�ق، م�شر�ً �إىل �أنه مت 
ب�شروط  �ملرخ�شني  �ل�شر�فني  �لتز�م  على  �لتاأكيد 
م�شرف  قبل  من  لهم  �ل���دولر�ت  وت�شليم  �لنقابة، 
لبنان ملنعها من �لو�شول �إىل �مل�شاربني �أو تهريبها 

�إىل �خلارج.

احلكومة اللبنانية تن�سئ غرفة عمليات اأمنية 

•• مو�شكو-اأ ف ب

دبلوما�شَيني  �أم�����س  رو���ش��ي��ا  ط���ردت 
ت�شيكَيني رد� على طرد بر�غ ملوظَفني 
يف �شفارتها هذ� �ل�شهر على خلفية 
ت�شميم.  رو�ي��ة ملّفقة عن خمطط 
�لرو�شية  �خلارجية  وز�رة  و�أعلنت 
�ل�شفر  ����ش��ت��دع��ت  �أن���ه���ا  ب���ي���ان  يف 
و�أبلغته  بيفونكا  فيتزلف  �لت�شيكي 
باأن “موظَفني يف �شفارة ت�شيكيا يف 

مو�شكو غر مرغوب بهما«.
�لأر��شي  مبغادرة  “�أُمر�  و�أ�شافت 
عائلتيهما”  �أف�����ر�د  م���ع  �ل��رو���ش��ي��ة 
ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة ي���وم غ���ٍد �لأرب���ع���اء، 

“�إجر�ء  ب���اأن���ه���ا  �خل���ط���وة  و�����ش���ف���ة 
مم����اث����ل ل����ل����رد ع���ل���ى حت�������ّرك ب����ر�غ 
�مل�شتفز«. وذكر تقرير ن�شرته جملة 
�لأ�شبوعية  �لت�شيكية  “ري�شبكت” 
لت�شميم  خ���ط���ط���ت  رو�����ش����ي����ا  �أن 
�إز�ل��ة متثال  م�شوؤولني يف بر�غ بعد 
حقبة  �إىل  ي���ع���ود  ل���ل���ج���دل  م���ث���ر 
�حلرب �لباردة للجرن�ل �ل�شوفياتي 
�ل�شرطة  دف���ع  م���ا  ك��ون��ي��ف،  �إي���ف���ان 
بلدية  لرئي�س  حماية  لتخ�شي�س 
�مل�شوؤولني  م���ن  وغ����ره  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
من  �خل���ام�������س  ويف  �ل��ت�����ش��ي��ك��ي��ني. 
�ل�شلطات  �تهمت  حزير�ن/يونيو، 
�ل�شفارة  يف  م���وظ���ف���ا  �ل��ت�����ش��ي��ك��ي��ة 

�لرو�شية بن�شر �شائعة عن خمطط 
من  دبلوما�شَيني  وط��ردت  �لت�شميم 
�ل��ب��الد. ب��دوره��ا، �ع��ت��ربت مو�شكو 
جم���ّرد  “ري�شبكت”  ت��ق��ري��ر  ب�����اأن 
طرد  وو���ش��ف��ت  مري�شة”  “�أوهام 
�لدبلوما�شَيني ب�”�لإجر�ء �ملعادي«. 
�لرو�شية  و�عتربت وز�رة �خلارجية 
�شفارتها  م��وظ��ف��ي  ب��ح��ق  �ل��ت��ه��م  �أن 
وحّذرت  لها”  �أ�شا�س  ول  “�شخيفة 
م���ن �أن���ه���ا ����ش���رتد. و�لث����ن����ني، قال 
لوكالت  ب��ي��ف��ون��ك��ا  ت�شيكيا  ���ش��ف��ر 
�شيعقد�ن  �لبلدين  �أن  رو�شيا  �أنباء 
م�شاألة  �إىل  ت���ت���ط���ّرق  م���������ش����اور�ت 
�إع����ادة مت��ث��ال ك��ون��ي��ف وغ��ره��ا من 

•• باري�س-اأ ف ب

�لفرن�شي  �ل�������ش���ح���ة  وزي������ر  �أع����ل����ن 
“جتاوزت  �أن بالده  �أوليفييه فر�ن 
�جلزء �لأكرب من وباء” كوفيد19- 
فرو�س  م��ك��اف��ح��ة  �أن  �ىل  م�����ش��ر� 

كورونا �مل�شتجد مل تنته بعد.
و�أو����ش���ح ف���ر�ن يف ل��ق��اء م��ع �لقناة 
�أن  �أي”  ����ش���ي  “�إل  �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
�لتنقل  م��ن  ي��ن��ت��ه  مل  “�لفرو�س 
�أننا  يعني  “ل  ه��ذ�  �لبالد” و�أن  يف 
�لفرو�س”،  م��و�ج��ه��ة  ع��ن  ن��ت��وق��ف 
وقيود  حجز  تد�بر  �أن  �إىل  م�شر�ً 

�أخرى ل تز�ل �شارية.

ب�����اإج�����ر�ء  “�شن�شتمر  و�أ��������ش�������اف 
�ملخالطة  وت����ت����ب����ع  �ل����ف����ح����و�����ش����ات 
�ت�شال  على  �أ�شخا�س  عن  )�لبحث 
علينا  ويتعني  �ملوؤكدة(”،  ب��احل��الت 
�أ�شخا�س  ع��دة  جتمع  “جتنب  د�ئًما 
با�شتمر�ر  م��ذّك��ًر�  مغلق”،  مكان  يف 
من  لأك��ر  �لتجمعات  حظر  �شريان 
�أ�شخا�س على �لطريق �ل�شريع   10
)�أكر  �لرئي�شية  و�ملنا�شبات  �ل��ع��ام 

من 5 �آلف �شخ�س حاليا(.
تدريجيا  �حل��ك��وم��ة  ع��م��ل��ت  وب��ي��ن��م��ا 
بدء عملية  �لقيود مع  على تخفيف 
لتخاذ  ن��ل��ج��اأ  “قد  �لإغ�������الق،  ف���ك 
�لأمر”،  ل���زم  �إذ�  وق��ائ��ي��ة  �إج�����ر�ء�ت 

�لتي  �ملوؤ�شر�ت  من  “ملجموعة  وفًقا 
نتابعها يوميا«.

وق����د مت ت�����ش��ج��ي��ل ت�����ش��ع وف���ي���ات يف 
�شاعة   24 �ل������  خ�����الل  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 

�ل��ق�����ش��اي��ا. وق��ال��ت �مل��ت��ح��دث��ة با�شم 
زوز�نا  �لت�شيكية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
�أم�س  ب���ر����س  ل��ف��ر�ن�����س  ���ش��ت��ي�����ش��وف��ا 
متوقع  ف���ع���ل  رد  “�إنه  �لث����ن����ني 
م�شيفة  خطو�تنا”،  مع  ومتناظر 
مت  �أن��ه  يعترب  �لت�شيكي  �جلانب  �أن 
�مل�شكلة. وقاد كونيف قو�ت  “حل” 
�ل��ت��ي ح���ررت بر�غ  �لأح��م��ر  �جلي�س 
من �لنازيني عام 1945. كما كان 
�أخمدت  �لتي  �لعملية  عن  م�شوؤول 
���ش��د مو�شكو  �مل��ج��ري��ة  �لن��ت��ف��ا���ش��ة 
وت�شببت قر�ر�ت طرد  عام 1956. 
�لعالقات  بتدهور  �لدبلوما�شيني 
�ملتوترة �أ�شال بني بر�غ و�لكرملني.

�أدن�������ى ح�����ش��ي��ل��ة منذ  �مل���ا����ش���ي���ة، يف 
�ل��وف��ي��ات يف منت�شف  �إح�����ش��اء  ب���دء 
بحياة  �ل��وب��اء  و�أودى  �آذ�ر-م����ار�����س. 

ا يف فرن�شا. 29،407 �شخ�شً

مو�سكو تطرد دبلوما�سَيني ت�سيكَيني ردا على خطوة مماثلة لرباغ 

وزير ال�سحة : فرن�سا »جتاوزت اجلزء الأكرب من الوباء«
•• مقدي�شو=اأ ف ب

�ع�����رتف�����ت ح���ك���وم���ة �ل�������ش���وم���ال 
موؤقتا”  “رئي�شا  م��ادوب��ي  باأحمد 
�حلكم  ذ�ت  ج��وب��ا  �أر������س  ل���ولي���ة 
���ش��ب��ه �ل�����ذ�ت�����ي، ب���ع���د �أ����ش���ه���ر من 
�ل��ت��وت��ر�ت و�أع���م���ال �ل��ع��ن��ف، لكن 
�ل��ولي��ة ���ش��ارع��ت �ىل رف�����س هذ� 

�لعرت�ف.
�لرئا�شة  ع���ن  ���ش��در  ب��ي��ان  وق����ال 
�لإق����������ر�ر  “بعد  �ل�������ش���وم���ال���ي���ة 
بها  يعرتف  �إد�رة  وج��ود  ب�شرورة 
و�شع  وب��ه��دف  �ملحليون،  �ل�شكان 
بني  �ملديدة”  ل���ل���ن���ز�ع���ات  ح����د 
�ل�����ش��وم��ال وه����ذه �ل���ولي���ة، ف���اإّن 
مادوبي  باأحمد  تعرتف  �حلكومة 

رئي�شاً لأر�س جوبا.

�لرئا�شة  �أن  ي��و���ش��ح  �ل��ب��ي��ان  ل��ك��ن 
مبادوبي  ت���ع���رتف  �ل�����ش��وم��ال��ي��ة 
�لنتقالية  ل�”�لإد�رة  رئ��ي�����ش��ا 
عامني،  مل�����دة  جوبا”  �أر��������س  يف 
م��ا ي��ن��اق�����س م���دة �لأرب���ع���ة �أع����و�م 
�ملن�شو�س عليها يف د�شتور �ملنطقة 

�لتي تتمتع بحكم �شبه ذ�تي.
�أر���س جوبا هذ�  ورف�شت حكومة 
�لع�����رت�ف يف ب��ي��ان ج���اء ف��ي��ه �أن 
تنتهي  جوبا  �أر����س  زعيم  “ولية 
ب��ع��د م���رور �أرب��ع��ة �أع����و�م وف���ق ما 
ن�����س ع��ل��ي��ه د���ش��ت��ور ولي����ة �أر�����س 
جوبا، وبالتايل، ل ميكن لأحد �أن 

لأحكام  خالفا  �لولية  مدة  يقرر 
�لد�شتور«.

و�أعيد �نتخاب مادوبي �ملقّرب من 
كينيا، يف �آب/�غ�شط�س 2019 يف 
�أث����ارت ج���دًل ورف�شت  �ن��ت��خ��اب��ات 

مقدي�شو �لعرت�ف بنتائجها.
وو�����ش����ط �ل����دع����م �ل���ك���ي���ن���ي، جنح 
م���ادوب���ي �ل����ذي ُي��ن��ظ��ر �إل���ي���ه على 
�أّن����ه زع��ي��م ح���رب ���ش��اب��ق، يف طرد 
جهاديي حركة �ل�شباب �لد�ئرة يف 
مدينة  من  �لقاعدة،  تنظيم  فلك 
�لعا�شمة   ،2012 يف  كي�شمايو 
�أر�س  �لأزم���ة يف  و�أث���ارت  �ملحلية. 

ب���ني كينيا  ج��وب��ا ت���وت���ر� ����ش���دي���د�ً 
ت��ت��ه��م جارتها  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��وم��ال 
�شوؤونها  يف  ب��ال��ت��دخ��ل  �جل��ن��وب��ي��ة 
�لد�خلية، خ�شو�شا يف ظل دعمها 
�لتوتر  من�شوب  وت�شاعد  ملادوبي. 
معارك  ن�شوب  �إث��ر  مار�س  �آذ�ر  يف 
�ل�شومالية  �ل��ق��و�ت  ب��ني  عنيفة 
�أر����س جوبا ق��رب �حلدود  وق���و�ت 
مع كينيا، و�تهمت نروبي �جلي�س 

�ل�شومايل بانتهاك �أر��شيها.
و�شبق لالأطر�ف �ملتنازعني �شمن 
�أن وقعو� �تفاق �شالم  �أر�س جوبا 

رحّبت به �لأمم �ملتحدة.
�ملتحدة  �لأمم  ب���ع���ث���ة  وق�����ال�����ت 
بيان  يف  �ل�شومال  يف  للم�شاعدة 
وقعته 15 دولة، �إّن “هذ� �لتفاق 
ي�شّكل خطوة مهمة �إىل �لأمام من 
�أج��ل ح��ل �خل��الف��ات �ملنبثقة من 

�نتخابات �آب �غ�شط�س 2019«.
دعت  �ل�شبت،  �ل�شادر  �لبيان  ويف 
�ل���رئ���ا����ش���ة �ل�����ش��وم��ال��ي��ة روؤ����ش���اء 
مقدي�شو  زي������ارة  �إىل  �ل����ولي����ات 
�لنتخابات  يف  �ل��ت��ب��اح��ث  ب��غ��ي��ة 
�ملحلية �ملرتقبة يف �شباط فرب�ير 
2021. ويلوم مر�قبون �حلكومة 
�أّنه  يعتربون  ما  على  �ل�شومالية 
ميل لديها لإث���ارة �خل��الف��ات مع 
�لوليات من �أجل ك�شب �ل�شيطرة 

يف �لنتخابات �ملقبلة.

مقدي�سو تعرتف مبادوبي رئي�سا موؤقتا لولية اأر�س جوبا 

•• مقدي�شو-اأ ف ب

د�فع زعيم �أر�س �ل�شومال، �جلمهورية �ملعلنة 
ذ�تّياً �إثر �لنف�شال عن مقدي�شو عام 1991، 
ع��ن ح���ّق ه���ذه �مل��ن��ط��ق��ة ب��ال���ش��ت��ق��الل، وذلك 
�ل�����ش��وم��ايل حممد  �لرئي�س  ل��ق��اء م��ع  خ��الل 

عبد�هلل فرماجو يف جيبوتي.
�ملعلنة  ل��رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة  ك��ل��م��ة  وج����اء يف 
�ل�شومال  “�أر�س  �أّن  ب��ي��ح��ي  م��و���ش��ى  ذ�ت���ّي���اً 
�ل�شومال”.  م��ع  �ل�شلمي  �لتعاي�س  ملتزمة 
على  ت�شّدد  �ل�شومال  “�أر�س  �أّن  �أ�شاف  لكّنه 
�أن يكون �حل��و�ر )على قاعدة( عملّية جتري 
بني دولتني وفق جدول �أعمال يعالج �مل�شاكل 

�حلقيقّية للنز�ع«.
وتابع “نقرتح �إيجاد �آلّية و�شاطة جّدية وجهة 

�شامنة للمحادثات �جلديدة«.
وكانت حمادثات �شابقة بني �لطرفني �أجريت 

عام 2015 قد باءت بالف�شل.
يف �ملقابل، �أّكد فرماجو �أّنه “م�شّمم على عدم 
�ملباحثات  تكون  �أن  �أج��ل  م��ن  جهد  �أّي  �ّدخ���ار 
للمتحّدث  ب��ي��ان  يف  ج���اء  م��ا  وف���ق  مثمرة”، 

با�شمه عبد �لنور حممد �أحمد.
�أحمد  �أبيي  �لإثيوبي  �ل���وزر�ء  رئي�س  وح�شر 
جيبوتي  رئ���ي�������س  ت���ر�أ����ش���ه  �ل������ذي  �لج���ت���م���اع 

��شماعيل عمر جيله.
�مل�شاكل  ك��ّل  �أّن  “نعلم  جيبوتي  رئي�س  وق��ال 
موؤّكد�ً �أهّمية “�لنفتاح  لن حتّل هنا �ليوم”، 

على �لنقا�س” و”وجود �إر�دة لتقريب” �أبناء 
�ل�شعبني. وقبل �للقاء، �أكدت وز�رة �خلارجّية 
�ملباحثات  �أّن  �ل�شومال، على تويرت،  �أر�س  يف 
�أر�����س  �أّن  ل��ل��ع��امل  “لنظهر  ف��ر���ش��ة  مت���ّث���ل 

�ل�شومال لها �حلق يف �ل�شيادة«.
منذ  �لأول  ه��و  وبيحي  فرماجو  ب��ني  و�للقاء 

�أحمد  �أبيي  لقاء غر ر�شمي جمعهما برعاية 
�لقمة  �نعقاد  هام�س  على  �شباط/فرب�ير  يف 

�لإفريقية يف �دي�س �بابا.
�أحادياً عام  �أر�س �ل�شومال ��شتقاللها  �أعلنت 
بري  �شياد  حممد  نظام  �شقوط  �إث��ر   1991
�ل�شتبد�دي يف مقدي�شو، لكّنها �أخفقت يف نيل 

�عرت�ف دويل.
ت�شّدعات  �ل�����ش��وم��ال  دول����ة  ���ش��ه��دت  وب��ي��ن��م��ا 
�أغرقتها يف �لفو�شى، متّتعت �أر�س �ل�شومال 

بال�شالم و�ل�شتقر�ر رغم �لفقر �ملدقع.
و�أو�شحت در��شة ن�شرتها “جمموعة �لأزمات 
�شيادة  “م�شاألة  �أّن   ،2019 يف  �لدولية” 
�أر�س �ل�شومال تقع، بطبيعة �حلال، يف �شلب 

�لتوتر بني مقدي�شو وهرجي�شا«.
مد�ر  “على  �أّن��ه  �لبحثي  �ملركز  خ��رب�ء  وتابع 
ج�����ولت �مل��ب��اح��ث��ات �ل�����ش��اب��ق��ة، ب���ني 2012 
و2015، تقّدم �لطرفان يف ما يخ�س م�شائل 
�شّد  �أخفقا يف  ولكّنهما   )...( �لعملّية  �لتعاون 
�ل�شومال«.  �أر����س  و���ش��ع  �لرئي�شة:  �ل��ف��ج��وة 
و�شهدت   ،2015 يف  �مل��ح��ادث��ات  توّقفت  وق��د 

�لعالقات تدهور�ً جديد�ً.

اأر�س ال�سومال تدافع عن حقها بال�ستقالل  

 ل اإ�سابات اأو وفيات جديدة 
بفريو�س كورونا يف تايالند 

•• بانكوك-رويرتز

مل ت�شجل تايالند �أم�س �لثنني �إ�شابات �أو وفيات جديدة بفرو�س كورونا 
و58  �إ�شابة  3135 حالة  �ملوؤكدة عند  �حل��الت  �إجمايل  ليظل  �مل�شتجد، 

وفاة.
وتعترب هذه ثاين مرة خالل خم�شة �أيام ل ت�شجل فيها �أي حالت �إ�شابة، 
ليمر 21 يوما على �لبالد دون ت�شجيل �أي �إ�شابة حملية. ومتاثل 2987 

م�شابا بالفرو�س لل�شفاء.
وقال تاوي�شني وي�شانويوتني �ملتحدث با�شم فريق �لعمل �حلكومي ملو�جهة 
�إن جميع حالت �لإ�شابة �لتي �شجلت موؤخر� جرى ر�شدها  كوفيد-19، 

يف �حلجر �ل�شحي بني تايالنديني عائدين من �خلارج.

العدد 12962 بتاريخ 2020/6/16   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/11589

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد مزاد 
علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 6:00 
م�ساءا يوم االثنني 2020/06/22 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �سده ال فيديت خلدمات 

التموين �س.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                            الو�سف                                       �سعر التقييم  

            �سيارة لتجهيز االغذيه وادوات مطابخ          90،000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل بزيارة 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�سه  املوقع االلكرتوين 

معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/7477

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد مزاد 
علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 6:00 
للتجارة  ليكوود  �سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/06/22 االثنني  يوم  م�ساءا 

العامة �س.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                               الو�سف  

                                                        اغرا�س مكتبيه      4،200 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل بزيارة 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�سه  املوقع االلكرتوين 

معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��ش���م �ل�شركة : » ايه تي ايه للهواتف املتحركة » )�س.ذ.م.م(
رقم �لرخ�ش��ة : 706617

عن�و�نها : حمل رقم 8 ملك �شو�شن حممد عبد �هلل علي �جلا�شم – ديرة – عيال نا�شر  
�ل�شك�ل �لقانوين      : ذ�ت م�شئولية حمدودة 

رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1133580
�ل�شجل  �ل��ت��اأ���ش��ر يف  ق��د مت   ، ب��اأن��ه  ب��دب��ي  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ����رة  ه���ذ� تعلن  مب��وج��ب 
�لتجاري لديها بانحالل �ل�شركة �ملذكور �عاله ، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية 
بتاريخ  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�مل�شدق   )2019/11/25( ب��ت��ارخ  لل�شركاء  �لعمومية 

)2019/11/25(
وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302–
هاتف   -A – ��شتد�مة  �ل��ت��ج��اري  – �خلليج  علي  �ل��زب��ر  حممد  ملك   305  –304–303
�مل�شتند�ت  كافة  – 04( م�شتحبا معه  فاك�س )2223773   )050 –  5651150( : متحرك 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��ش���م �ل�شركة : » كو�ست �سي فود ا ع م  » )�س.ذ.م.م(
رقم �لرخ�ش��ة : 720642

عن�و�نها : مكتب رقم 5 ملك �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة بن ز�يد �ل نهيان – مركز 
�لتجاري 1  

�ل�شك�ل �لقانوين      : ذ�ت م�شئولية حمدودة 
رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1147750

مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها 
، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء  �ل�شركة �ملذكور �عاله  بانحالل 

بتارخ )2020/02/10( و�مل�شدق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2020/02/10(
–302  –301 رق��م  مكتب  يف  �ملعني  �مل�شفي  �ىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �ع��رت����س  لديه  م��ن  وعلى 

303–304– 305 ملك حممد �لزبر علي – �خلليج �لتجاري – ��شتد�مة A- هاتف متحرك : 
)5651150 – 050( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��ش����م �مل�شفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن���و�ن��ه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد �لزبر علي – �خلليج 

        A لتجاري – ��شتد�مة�
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شر يف �ل�شجل �لتجاري 

لديها بتعيني
�مل�شفي �ملذكور �عاله للقيام بت�شفية » �يه تي �يه للهو�تف �ملتحركة » )�س.ذ.م.م(

وعنو�نها  : حمل رقم 8 ملك �شو�شن حممد عبد �هلل علي �جلا�شم – ديرة – عيال نا�شر  
 )2019/11/25( ب��ت��ارخ  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن  �ل�شادر  �ل��ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك 

و�مل�شدق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/11/25(
وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302–
-  هاتف    A – ��شتد�مة  �لتجاري  – �خلليج  �لزبر علي  305 ملك حممد   –304–303
�مل�شتند�ت  كافة  – 04( م�شتحبا معه  فاك�س )2223773   )050 –  5651150( : متحرك 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��ش����م �مل�شفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن���و�ن��ه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد �لزبر علي – �خلليج �لتجاري 

        A – ��شتد�مة 
لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شر  مت  قد   ، باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 

بتعيني
�مل�شفي �ملذكور �عاله للقيام بت�شفية » كو�شت �شي فود � ع م  » )�س.ذ.م.م(

وعنو�نها  : مكتب رقم 5 ملك �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة بن ز�يد �ل نهيان – مركز �لتجاري 1  
وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتارخ )2020/02/10( و�مل�شدق لدى 

�ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2020/02/10(
وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
305 ملك حممد �لزبر علي – �خلليج �لتجاري – ��شتد�مة A  -  هاتف متحرك : )5651150 – 050( 
فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2020 /2757 (

�ملنذر ة: يوين جلف ل�شناعة �جهزة �لتكييف �س.ذ.م.م
�ملنذر �إليها �لوىل :  طائف �ملدينة للمقاولت �س.ذ.م.م

�ملنذر �ليه �لثاين:ع�شام �لدين حيدر ماديا )هندي �جلن�شية(  .
�ملبلغ  ب�شد�د  بينهما  فيما  و�لت�شامن  بالتكافل  وتكلفهما  �شدهما  �ملنذر  على  �ملنذرة  �ملو�شوع:تنبه 
و�شبعمائة  �لف  وخم�شون  مائة   - دره��م   )١5٠79١.٠١( وبالبالغ  �ملنذرة  ل�شالح  ذمتهما  يف  �ملرت�شد 
�ل�شتحقاق  ت��اري��خ   )٠٠٠96٢( رق��م  �ل�شيك  م��ن  ك��ال  قيمة   - فل�س  وو�ح���د  دره��م��ا  وت�شعون  وو�ح���د 
٢٠١9/8/٣١ مببلغ )75٣96.٣٢( درهم و�ل�شيك رقم:)٠٠٠69٣( تاريخ �ل�شتحقاق ٢٠١9/9/٣٠ بقيمة 
)75٣94.69( درهم و�مل�شحوب على �حل�شاب �لبنكي �لعائد للمنذر �ليها �لوىل رقم )٠٢٣٠٠٠١7٠٠٠١( 
لدى م�شرف �لهالل و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ ٢٠١9/9/٣٠ وحتى تاريخ �ل�شد�د �لتام ، 
وذلك خالل مدة �أق�شاها خم�شة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر و�ل �شوف ت�شطر �ملنذره �للجوء �ىل 
�لقانونية و�مل�شروفات و�تعاب  باملبلغ و�لفو�ئد  �لقانونية للمطالبة  �لق�شاء لتخاذ كافة �لجر�ء�ت 

�ملحاماة ومبا يكفل �حلفاظ على حقوقها من �ي نوع كانت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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املال والأعمال

»م�ساندة« تنفذ م�ساريع تطويرية وتنموية بـ 10.3 مليار درهم من بداية 2020
 410 ت�شييد  يت�شمن  و�ل��ذي  “م�شاندة”  تنفذها  �لتي 
فلل �شكنية للمو�طنني يف �ملرفاأ على م�شاحة قدرها 2.2 
 1.2 تتجاوز  �إجمالية  بتكلفة  وذل��ك  مليون مرت مربع، 
مليار درهم،يليه م�شروع �ل�شاد �ل�شكني �لو�قع يف مدينة 
و3  للمو�طنني  فلل   306 ب��ن��اء  يت�شمن  �ل���ذي  �ل��ع��ني 
ملر�فق جتارية وجمتمعية، وغرها،  �أر����ٍس  و4  م�شاجد 
�إىل جانب 14 قطعة �أر�س م�شاحات مفتوحة للحد�ئق، 
بالإ�شافة �إىل تنفيذ �أعمال �لطرق �لبنية �لتحتية وذلك 
تقارب  م�شاحة  على  دره��م  مليون   792.6 تبلغ  بتكلفة 

1.24 مليون مرت مربع.
جت�شيد  على  �حلر�س  �إط��ار  يف  �مل�شروعني  تنفيذ  وياأتي 
حتتية  بنية  توفر  نحو  للدولة  �حلكيمة  �لقيادة  روؤي��ة 

•• اأبوظبي -وام:

بلغت �لتكلفة �لتقديرية للم�شاريع �لتطويرية و�لتنموية 
�لتي �أعلنت عن تنفيذها �شركة �أبوظبي للخدمات �لعامة 
10.3 مليار  منذ بد�ية �لعام �جل��اري نحو  “م�شاندة” 
درهم توزعت على قطاعات حيوية خمتلفة تنوعت ما بني 
و�لريا�شة  و�لتعليم  و�ل�شحة  و�لإ�شكان  �لتحتية  �لبنية 

و�ملر�فق �لعامة، و�إعادة �لتاأهيل و�ل�شيانة �ل�شاملة .
وت�شتعر�س وكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” يف هذ� �لتقرير 
تنفيذها  عن  �ل�شركة  �أعلنت  �لتي  �لتطويرية  �مل�شاريع 

منذ بد�ية �لعام �جلاري :
�مل�شاريع  مقدمة  يف  �ل�شكني  �مل��رف��اأ  �شاطئ  م�شروع  ح��ل 

م�����ش��ت��د�م��ة ت��خ��دم جم��ت��م��ع �لإم������ارة و�ق��ت�����ش��اده��ا وفقاً 
�لعي�س  توفر  ت�شتهدف  و�لتي  �لعاملية  �ملعاير  لأف�شل 
�لكرمي للمو�طنني وتاأمني �ل�شتقر�ر �لأ�شري لهم عرب 
تقدمي �أف�شل �خلدمات �لإ�شكانية للمو�طنني مبا يعزز 
من ��شتقر�ر �لفرد و�ملجتمع وي�شهم يف �لرتقاء بامل�شتوى 

�ملعي�شي لالأ�شرة �لإمار�تية.
وجاء م�شروع تطوير �شبكة �لطرق يف منطقة ميناء ز�يد 
“�لنفق �لرئي�س” �لبالغ تكلفته 1.3 مليار درهم لربط 
و�شارع  ز�ي���د  �ل�شيخ  نفق  م��ن  بكل  خليفة  �ل�شيخ  ج�شر 
�لكورني�س مع توفر �لن�شيابية و�لتدفق �حلر للحركة 
�ملرورية، بالإ�شافة �إىل تطوير �شبكة �لطرق يف منطقة 
م��ن منطقة  �ل��و���ش��ول  ح��رك��ة  �شي�شهل  ز�ي���د مم��ا  ميناء 

�بوظبي،  جزيرة  و�شمال  �مليناء  منطقة  �إىل  �ل�شعديات 
و�لعمر�نية  �ل�شياحية  �مل�شروع �حلركة  �شيدعم هذ�  كما 
يف منطقة �مليناء و�ملناطق �ملجاورة ومدينة �أبوظبي بوجه 
عام حيث تنجز �ل�شركة هذه �مل�شاريع مبو��شفات عاملية.

�ملجتمع  تطلعات  وتلبية  �ملحلية  �لتنمية  دع��م  �إط��ار  ويف 
�إمارة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل�شاملة  �لتنمية  م��و�ك��ب��ة  ب��ه��دف 
�أبوظبي ومبا يج�شد �هتمام حكومة �أبوظبي جاء م�شروع 
بالتعاون  تنفذه  �ل��ذي  �جلديد  �لعني  م�شت�شفى  ت�شييد 
بكلفة  “�شحة”  �ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  �شركة  مع 
ت��ت��ج��اوز 4.4 م��ل��ي��ار دره�����م، وذل����ك ع��ل��ى م�����ش��اح��ة بناء 
�ملنظومة  ري��ادة  �ألف مرت مربع ليج�شد   347 مقد�رها 

�ل�شحية يف �إمارة �أبوظبي وتطورها �مل�شتمر.

من خالل ور�ستي »املبيعات عن بعد« و» االأدوات الرقمية لالإنتاجية« 

»�سيدات اأعمال ال�سارقة« يدعم مهارات ع�سواته
 يف البيع والتوا�سل الإلكرتوين وحت�سني الإنتاجية 

مالية املجل�س الوطني الحتادي تناق�س م�سروع  قانون
 احتادي يف �ساأن تنظيم وحماية حقوق امللكية ال�سناعية

اأكادميية دبي لريادة الأعمال تنجز التحول الرقمي الكامل لرباجمها 
وخدماتها لدعم ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ورّواد الأعمال خالل »كوفيد-19«

ا�ستهدفت فنادق االإمارة يف اإطار اال�ستعداد ال�ستقبال ال�سياح

ال�سرطة ال�سياحية يف دبي تطلق مبادرة »�سكرًا لكم« لدعم جهود العاملني يف الفنادق 

��شتمر�رية تقدمي �لدعم �ملايل و�ل�شت�شاري و�ملعريف، مل�شاعدة �ل�شركات �لنا�شئة 
��شتفادت  وق��د  �مل�شبوقة.  غ��ر  �لأزم����ة  ه��ذه  على  �لتغلب  على  �لأع���م���ال،  ورو�د 
– �ل���ذر�ع �لتعليمي ملوؤ�ش�شة  ل��ري��ادة �لأع��م��ال  �أك��ادمي��ي��ة دب��ي 
حممد بن ر��شد لتنمية �مل�شاريع �ل�شغرة و�ملتو�شطة - ، من 
مو�ردها و�شر�كاتها وقنو�تها عرب �لإنرتنت لتقدمي �لتوجيه 
و�مل��ت��و���ش��ط��ة ومتكينها من  �ل�����ش��غ��رة  ل��ل��م�����ش��اري��ع  و�لإر�����ش����اد 
�مل�شاريع  تطوير  على  تركيزها  على  و�حلفاظ  �ل�شتمر�رية، 
ب�شكل كبر لرفع  �شاهم  �ل���ذي  �لأم���ر   ، �لأع��م��ال  و����ش��ت��د�م��ة 
م�شتوى �لوعي لدى �أ�شحاب �مل�شاريع �ل�شغرة و�ملتو�شطة ، 
وتقدمي �لتوجيه و�لإر�شاد �لالزمني لهم  على يد نخبة من 
�خلرب�ء و�ملخت�شني ، خا�شة  يف ظل �لظروف �لتي يو�جهها 

�لقطاع يف ظل �لأزمة �لر�هنة  ».
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت �ب��ت��ه��ال �ل��ن��اج��ي، م��دي��ر �أك���ادمي���ي���ة دبي 
وتد�عياتها،  �ل��ر�ه��ن��ة  �لأزم�����ة  “�أتاحت  �لأع����م����ال:  ل���ري���ادة 
ل��ري��ادة �لأع���م���ال، لي�س فقط  فر�شة ك��ب��رة لأك��ادمي��ي��ة دب��ي 
من  ولكن  �حلالية،  لالأزمة  و�جلاهزية  �ل�شتعد�د  حيث  من 
حتر�س  حيث  �أي�شاً.   عام  ب�شكل  للم�شتقبل  �ل�شتعد�د  حيث 
�لذكي  �لتحول  عملية  مو�كبة  على  وبا�شتمر�ر  �لأك��ادمي��ي��ة 
�لذي تنتهجه �إمارة دبي، وذلك بهدف نقل مو�ردها وخدماتها 
بنجاح ومرونة عالية �إىل �ملن�شات �لرقمية،  و�شيعزز ذلك من 
عو�مل  من  وعامل  مبتكر،  تعليمي  وم�شدر  ك��ذر�ع  مكانتها 

�لتمكني لل�شركات �لنا�شئة ورو�د �لأعمال �مل�شتقبليني«. 
جتدر �لإ�شارة �إىل �أنه مت تقدمي �أربعة من �لرب�مج �لتدريبية، 
و���ش��ب��ع ج��ل�����ش��ات ����ش��ت�����ش��اري��ة، ع��رب �لن���رتن���ت، ب��ال�����ش��ر�ك��ة مع 
و�ملتو�شطة.  �ل�شغرة  و�ملن�شاآت  للم�شاريع  �لوطني  �لربنامج 
كما مت تقدمي جل�شة ��شت�شارية بال�شر�كة مع جمل�س �شيد�ت 
�أعمال �أبو ظبي، ومت عقد برنامج خا�س حول “كيفية ت�شميم 
وتقدمي منوذج �أعمال مبتكر” للطالب يف �أكادميية “جيم�س 
�أب��رزت �لتجارب �مللهمة ون�شائح �لبقاء  – دبي«. وقد  مودرن 
�لجتماعي،  �لتو��شل  من�شات  ع��رب  ن�شرها  مت  �لتي  ل��الأع��م��ال،  و�ل�شتمر�رية 
�أهمية �حلفاظ على �لو�شع �ل�شحي، و�ل�شيت و�ل�شمعة �لرقمية لرجال �لأعمال، 
وقد  �لإلكرتونية.  �لتجارة  وفعالية  �لت�شغيل،  تكاليف  تقليل  و�أ�شاليب  وط��رق 
�ملوظفني  “�إ�شر�ك  دبي حول  �لإنرتنت، جتربة  �لندو�ت عرب  �إحدى  ��شتعر�شت 
بينما �شاركت ندوة �أخرى جتربة �شنغافورة ب�شاأن  و�لعمالء خالل كوفيد-19”، 

“��شتمر�رية �لأعمال خالل كوفيد-19«. 

•• دبي-الفجر: 

بن  ملوؤ�ش�شة حممد  �لتعليمي  �ل����ذر�ع  �لأع��م��ال،  ل��ري��ادة  دب��ي  �أك��ادمي��ي��ة  �أظ��ه��رت 
�إحدى موؤ�ش�شات  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرة  �مل�شاريع  لتنمية  ر��شد 
�ملرونة و�ل�شتعد�د  بارز�ً ومميز�ً من  �قت�شادية دبي، م�شتوًى 
�إث����ر �لإج��������ر�ء�ت و�لتد�بر  �ل��رق��م��ي، وذل����ك ع��ل��ى  ل��ل��ت��ح��ول 
�لحرت�زية �ملطبقة ملنع تف�شي فرو�س كورونا “كوفيد19-” 
يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة. وقد جنحت �لأكادميية يف 
�إجناز وتقدمي �شل�شلة من بر�مج �لتدريب و�ل�شت�شار�ت و�إد�رة 
�لأزمات عن ُبعد، لرو�د �لأعمال و�ل�شركات �لنا�شئة، لت�شاهم 
بذلك ب�شكل كبر، يف حزمة �لدعم �ل�شامل ملوؤ�ش�شة حممد بن 
ر��شد لتنمية �مل�شاريع �ل�شغرة و�ملتو�شطة، ملو�جهة تد�عيات 

�لوباء.
�لتي  �ل�شت�شارية  و�جلل�شات  �لرب�مج  ع��دد  �إجمايل  بلغ  وق��د 
– مايو  �أب��ري��ل  �ل��ف��رتة  �أجنزتها �لأك��ادمي��ي��ة ع��ن بعد، خ��الل 
برناجماً   21 بو�قع  توّزعت  وجل�شة،  برناجماً   31  ،2020
ت��ن��وع��ت �لرب�مج  ����ش��ت�����ش��اري��ة، وق���د  ت��دري��ب��ي��اً، و10 ج��ل�����ش��ات 
�لإد�رة  م���ث���ل:  م��ت��ن��وع��ة،  م���و����ش���وع���ات  ل��ت�����ش��م��ل  و�جل���ل�������ش���ات 
�لتجارة  �لت�شغيلية،  بالتكاليف  �لتحكم  ل��الأزم��ات،  �لفًعالة 
�لإلكرتونية، �أمناط و�أ�شاليب �لبيع و�لت�شويق، و�إد�رة �مل�شاريع 

�لفرت��شية.
�ع��ت��م��دت �لأك���ادمي���ي���ة يف ت��ق��دمي �ل���رب�م���ج و�جل��ل�����ش��ات، على 
 Microsoft« من�شات رقمية وذكية متنوعة، مثل تطبيقات
�لتو��شل  من�شات  �إىل  بالإ�شافة   ،»Zoom»و  »Teams
�إىل  �مل�شتهدفة  �ل��ف��ئ��ات  ، وذل���ك لإت��اح��ة و���ش��ول  �لج��ت��م��اع��ي 
خم��ت��ل��ف �ل���رب�م���ج، ب��ك��ل ���ش��ه��ول��ة وم���رون���ة، وب���اأق���ل �لتكاليف 
�مل��م��ك��ن��ة. وق���د مت��ك��ن��ت ه���ذه �ل���رب�م���ج و�جل��ل�����ش��ات م���ن جذب 
�إطالق  مت  كما  بعد.  عن  م�شاركاً   1495 ح��و�يل  و��شتقطاب 
�شعار  �لجتماعي حتت  �لتو��شل  و�شائل ومن�شات  حملة عرب 

�ل�شركات  ب��ني جمتمع  �لإي��ج��اب��ي��ة  �ل���روح  ن�شر  ب��ه��دف  ع��ال��ق��وة  وذل���ك  #ع�شاكم 
�ل�شغرة و�ملتو�شطة، من خالل ن�شر مقاطع فيديو حمفزة وملهمة، �إىل جانب 
جل�شات مع متحدثني وموؤثرين ورجال �أعمال من دول عديدة �شملت: �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة و�شنغافورة و�لأردن و�لكويت.
لتنمية  ر��شد  بن  حممد  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  �جلناحي،  �لبا�شط  عبد  ق��ال 
على  �أذرع���ه���ا،  مبختلف  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  “حتر�س  و�مل��ت��و���ش��ط��ة:  �ل�����ش��غ��رة  �مل�����ش��اري��ع 

بالتو��شل  �ملتخ�ش�س  خ�شر  ربيع 
و�خلطابة وعر�س �لأعمال. وعرفت 
�ملبيعات  بعملية  �مل�شاركات  �لور�شة 
للنجاح يف هذ�  �لالزمة  و�خلطو�ت 
�ل�شبكة  عرب  وذل��ك  بعد  عن  �ملجال 
من  جملة  قدمت  كما  �لعنكبوتية، 
�أثناء  �عتمادها  �ل��و�ج��ب  �لن�شائح 

عملية �لتو��شل �لرقمي.
�أعمال  ���ش��ي��د�ت  جم��ل�����س  �أن  ي��ذك��ر 
�ل�������ش���ارق���ة �أط����ل����ق �أرب�������ع م����ب����ادر�ت 
�إل����ك����رتون����ي����ة، م���ن���ذ ب�����د�ي�����ة �أزم������ة 
�ملجل�س  زي�������������ار�ت  “كورونا” 
�ملجل�س،  ون�����ش��ائ��ح  �لإل���ك���رتون���ي���ة، 
وم�شطلحات  ي�����ق�����ر�أ،  و�مل���ج���ل�������س 
ج��ان��ب ثالث  �إىل  وذل����ك  �مل��ج��ل�����س، 
ور�س �فرت��شية حول طرق �لتجارة 

�لإلكرتونية و�لت�شويق �لرقمي.
�أعمال  �شيد�ت  �أن جمل�س  �إىل  ي�شار 
�ل�����ش��ارق��ة، وم��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه يف عام 
متكاماًل  ن��ه��ج��اً  ي��ت��ب��ن��ى   ،2002
�لأعمال  م�شاريع  دع��م  �إىل  ي��ه��دف 
وتديرها  متتلكها  �لتي  و�ل�شركات 
�مل�شاعدة  وتقدمي  �لأعمال،  �شيد�ت 
لل�شيد�ت  �لالزمة  �لفنية  و�مل�شورة 
�ل���ر�غ���ب���ات ب����اإط����الق �أع���م���ال���ه���ن يف 
من  دعمهن  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل�����ش��ارق��ة، 
�ملوؤ�ش�شات  �شر�كات مع  �إقامة  خالل 
�حل���ك���وم���ي���ة و�خل����ا�����ش����ة يف دول�����ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وخارجها، 
للرتويج  ل��ه��ن  �ل��ف��ر���ش��ة  وت���وف���ر 
�ملن�شات  خم��ت��ل��ف  يف  مل�����ش��اري��ع��ه��ن 
�لقت�شادية و�ملهنية على �مل�شتويني 

�ملحلي و�لعاملي.

�نت�شار فايرو�س كورونا. 
�أن  �إىل  �ل��ك��ت��ب��ي  �ل��ع��ق��ي��د  و�أ����ش���ار 
�مل��ب��ادرة ت�شمنت زي��ارة جمموعة 
�ملهمة،  �ل�شياحية  �ل��ف��ن��ادق  م��ن 
على  ك�����ث�����ب  ع��������ن  و�لط�����������������الع 
�لتوعية  وت��ق��دمي  ����ش��ت��ع��د�د�ت��ه��م 
�لعامة،  �ل�شالمة  جانب  يف  لهم 
�إىل جانب �لتوعية بدور �ل�شرطة 
�ملحلية،  وب��ال��ق��و�ن��ني  �ل�شياحية 
وت��ق��دمي �ل��ن�����ش��ائ��ح و�لإر����ش���اد�ت 
مع  �لتعامل  يف  �تباعها  �ل��و�ج��ب 
�إم���ارة دب��ي و�إج���ر�ء�ت  �ل�شياح يف 
و�لقو�نني  �ل��ف��ن��دق��ي  �لت�شجيل 
باخلدمات  �ل�شلة  ذ�ت  و�لأنظمة 
مع  �لتعامل  وكيفية  �لفندقية، 

�ملعثور�ت و�ملفقود�ت يف �لفنادق.
�أن  �ل���ك���ت���ب���ي  �ل���ع���ق���ي���د  و�أ������ش�����اف 
تقدمي  �أي�����ش��اً  تت�شمن  �مل���ب���ادرة 
دبي،  �شرطة  خدمات  ح��ول  �شرح 
 999 رق��م  �لتو��شل على  و�آل��ي��ة 
و901  �ل���ط���ارئ���ة،  �حل������الت  يف 
يف �حل����الت غ��ر �ل��ط��ارئ��ة، �إىل 
�لتي  باخلدمات  �لتوعية  جانب 
�لذكي  �ل�شرطة  م��رك��ز  يقدمها 
�إىل  و�ل��ذك��ي��ة  �ل��ن��وع��ي��ة   »SPS«
وي�شر،  ب�شهولة  �جلمهور  �أف���ر�د 
�أي  ���ش��اع��ة دون   24 وع��ل��ى م���د�ر 

تدخل ب�شري.

و�ملعلومات،  �لتو��شل  �إد�رة  كيفية 
و�إد�رة  �ل��ع��م��ل  م�����ش��اح��ة  و����ش��ت��ث��م��ار 
�ل����وق����ت وحت���ق���ي���ق �لن�������ش���ب���اط يف 

�لعمل.
وك��������ان جم���ل�������س �����ش����ي����د�ت �أع����م����ال 
�ل�������ش���ارق���ة، ق����د ن���ظ���م ور�����ش����ة عمل 
يوم  بعد”،  ع��ن  “�ملبيعات  ب��ع��ن��و�ن 
�خلمي�س �ملا�شي بهدف �إثر�ء خرب�ت 
ع�شو�ته بالطرق �ملعتمدة للو�شول 
على  �ملبيعات  عملية  يف  �لنجاح  �إىل 
مهار�ت  وتطوير  �لأن��رتن��ت،  �شبكة 
لدى  بعد  عن  �ل�شخ�شية  �لتو��شل 

�لع�شو�ت.   
�أكادميية  �أي�������ش���اً  �ل���ور����ش���ة،  وق�����دم 
عرب  ب���ع���د  ع�����ن  “�أ�شرتولبز”، 
�ملدرب  خالل  من  “زووم”،  برنامج 

�لرقمي  �ل��ع�����ش��ر  يف  �لإم���ك���ان���ي���ات 
�ملنطقة،  م�شتوى  على  للمبتكرين 
م������ن خ��������الل �مل�������درب�������ني ري���������ش����اب 
يف  �خلا�شة  �مل�شاريع  مدير  غ��وي��ال 
�إد�رة  يف  و�مل��ت��خ�����ش�����س  �لأك���ادمي���ي���ة 
وم�شرعات  ح���ا����ش���ن���ات  م�������ش���اري���ع 
�لبتكارية  و�مل�������ش���اري���ع  �لأع�����م�����ال 
باكون  و���ش��ارة  �ل�شخمة،  لل�شركات 
م����دي����رة �ل����رب�م����ج يف �لأك���ادمي���ي���ة 
�مل�شاريع  جم�����ال  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 

�لنا�شئة.
وي�����ش��م��ل ب��رن��ام��ج �ل��ور���ش��ة، تعريف 
يف  حالياً  �ملتبعة  بالآليات  �مل�شاركات 
وحت�شينها،  �لإنتاجية  زي��ادة  جم��ال 
�مل�شتخدمة  �لتكنولوجية  و�لأدو�ت 
على  تدريبهم  ج��ان��ب  �إىل  ذل���ك،  يف 

•• ال�شارقة-الفجر:

ي���ع���ق���د جم���ل�������س �����ش����ي����د�ت �أع����م����ال 
�ل�����ش��ارق��ة، �ل���ث���الث���اء �مل��ق��ب��ل “23 
يونيو �جلاري” ور�شة عمل بعنو�ن 
لالإنتاجية”،  �لرقمية  “�لأدو�ت 
ع�شو�ته  م��ه��ار�ت  تعزيز  ت�شتهدف 
و�إجناز  �لإنتاجية  حت�شني  باأ�شاليب 
�مل��زي��د م��ن �لأع���م���ال يف وق���ت �أق���ل، 
وخ�شو�شاً يف ظل ظروف �لعمل عن 
جائحة  نتيجة  حالياً  �ل�شائدة  بعد 

كورونا.
وي���ق���دم �ل���ور����ش���ة، �ل��ت��ي ت��ن��ظ��م عن 
�ل�شاعة   “زووم”  برنامج  ع��رب  بعد 
�أكادميية  م�شاًء،   6:30 –  5:00
بتطوير  �ملخت�شة  “�أ�شرتولبز” 

•• دبي-الفجر:

معايل  ت���وج���ي���ه���ات  ع���ل���ى  ب�����ن�����اًء 
�ملري  ع��ب��د �هلل خ��ل��ي��ف��ة  �ل��ف��ري��ق 
�لقائد �لعام ل�شرطة دبي، بالعمل 
�إمارة  ف��ن��ادق  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  على 
�ل��ل��و�ء خبر  دب��ي، ومبتابعة من 
خليل �إبر�هيم �ملن�شوري م�شاعد 
�لبحث  ل�������ش���وؤون  �ل���ع���ام  �ل���ق���ائ���د 
�شامل  ج��م��ال  و�لعميد  �جل��ن��ائ��ي، 
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  �جل����الف 
�جلنائية،  و�مل��ب��اح��ث  للتحريات 
�ل�شياحية  �ل�شرطة  �إد�رة  �أطلقت 
للتحريات  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  يف 
و�ملباحث �جلنائية يف �شرطة دبي، 
�لهادفة  لكم”  “�شكر�ً  م���ب���ادرة 
�ل���ع���ام���ل���ني يف  ج���ه���ود  دع�����م  �إىل 
�لفنادق يف تطبيقهم لالإجر�ء�ت 
�لحرت�زية �لتي تتخذها �لدولة 
���ش��ب��ي��ل م���ك���اف���ح���ة ف���اي���رو����س  يف 
كورونا، وتوجيه �ل�شكر لهم على 
�لتح�شر�ت �ل�شتثنائية يف �إطار 
�ل�شياح،  ل���ش��ت��ق��ب��ال  �ل���ش��ت��ع��د�د 
خ��ا���ش��ة م��ع ب���دء م��و���ش��م �ل�شيف 
و�لإج�����������از�ت �ل�����ش��ي��ف��ي��ة وع�����ودة 

�حلياة �إىل طبيعتها.
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  م���ن  وف����د  وز�ر 
�لعقيد  ب��رئ��ا���ش��ة  دب����ي،  ل�����ش��رط��ة 

و�حلر�س على تطبيق �لإجر�ء�ت 
على  و�حل�����ف�����اظ  �لح�������رت�زي�������ة، 
و�لتعقيم  �جل�������ش���دي  �ل���ت���ب���اع���د 
و�لغرف،  �مل��ر�ف��ق  لكافة  �مل�شتمر 
من  وغ��ره��ا  �لكمامات  و�رت����د�ء 
�مل��ت��ط��ل��ب��ات �ل���ه���ادف���ة ل��ل��ح��د من 

مطر عبيد بن عابد رئي�س ق�شم 
�لدوريات �لأمنية �ل�شياحية.

�ل��دك��ت��ور مبارك  �ل��ع��ق��ي��د  و�أك�����د 
�لكتبي  ب���ن���و�����س  ����ش���امل  ���ش��ع��ي��د 
�ل�شياحية،  �ل�شرطة  �إد�رة  مدير 
�أن �مل��ب��ادرة ت��اأت��ي يف �إط���ار حر�س 

�ل�شياحي،  �لتن�شيق  ق�شم  رئي�س 
�أح��م��د حم��م��د نور  �أول  و�مل����الزم 
�ل�شياح،  �إ����ش���ع���اد  ق�����ش��م  رئ���ي�������س 
و�ملالزم �أول �أحمد حممد �ملهري 
�لرحالت  ب��ر�م��ج  متابعة  رئي�س 
عبيد  �أول  و�مل�����الزم  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة، 

���ش��ع��ي��د �شامل  �ل���دك���ت���ور م���ب���ارك 
�إد�رة  م���دي���ر  �ل���ك���ت���ب���ي،  ب���ن���و�����س 
فنادق  �ل�������ش���ي���اح���ي���ة،  �ل�������ش���رط���ة 
مب�شوؤوليها  و�لتقو�  دب��ي،  �إم���ارة 
بح�شور  وذل��ك  فيها،  و�لعاملني 
م���ب���ارك مو�شى  م��و���ش��ى  �ل���ر�ئ���د 

�أن  �إىل  و�أ�����ش����ار  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة.   �أو 
بعد  �إطالقها  ياأتي  �لتي  �مل��ب��ادرة 
ل�شتقبال  �أب��و�ب��ه��ا  �ل��ف��ن��ادق  فتح 
�ل�����ش��ي��اح و�ل�����ن�����زلء، ت���ه���دف �إىل 
فيها  �لعاملني  كافة  جهود  دع��م 
�لعالية  �جلاهزية  على  و�شكرهم 

�ل���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دبي 
�ل������د�ئ������م ع����ل����ى �ل����ت����و������ش����ل مع 
�ل��ف��ن��ادق على  م�����ش��وؤويل وممثلي 
وتقدمي  دب�����ي،  �إم�������ارة  م�����ش��ت��وى 
�جلو�نب  يف  ����ش���و�ء  ل��ه��م  �ل���دع���م 
�لأمنية �أو �لتوعوية �أو �لإر�شادية 

بدر��شة  و�ل�شناعي  و�لقت�شادية 
و�ملو�شوعات  �ل��ق��و�ن��ني  م�شروعات 
و�ملعاهد�ت  و�لت��ف��اق��ي��ات  �ل��ع��ام��ة 
و�ل�شيا�شات  �ل�شلة  ذ�ت  �ل��دول��ي��ة 
و�خلطط  و�ل�������ش���ي���ا����ش���ات  �مل���ال���ي���ة، 
و�لتجارية،  �لقت�شادية  و�ل��رب�م��ج 
للدولة،  �لعامة  �مليز�نية  وم�شروع 

و�حل�������ش���اب���ات �خل��ت��ام��ي��ة، و����ش���وؤون 
وما  �لإح�����ش��اء،  و���ش��وؤون  �ل�شناعة، 
يحيله �ملجل�س �أو رئي�شه �إىل �للجنة 
ل���ل���در�����ش���ة و�ب�������د�ء �ل��������ر�أي، وغر 
ذل���ك م���ن �مل�����ش��ائ��ل �ل��ت��ي ت��دخ��ل يف 
�ملعنية بعمل  �ل��وز�ر�ت  �خت�شا�شات 

�للجنة.

و�لقر�ر�ت �ملنفذة للقانون، و��شتمر�ر 
�لعمل باللو�ئح و�لقر�ر�ت �ل�شادرة 
حني  �إىل  �ل�شابق  للقانون  تنفيذ�ً 
بالإ�شافة  حملها،  يحل  م��ا  ���ش��دور 
�جل���ري���دة  يف  �ل���ق���ان���ون  ن�����ش��ر  �إىل 
باأحكامه.  �لعمل  وتاريخ  �لر�شمية 
�ملالية  �ل�������ش���وؤون  جل��ن��ة  وت��خ��ت�����س 

وحالت كل منها، و�لأحكام �ملتعلقة 
ب��ط��ل��ب ب�����ر�ءة �لخ������رت�ع �ل�����دويل، 
�ل�شناعية،  بالت�شاميم  و�ملتعلقة 
و�لأحكام  �لتعاقدية،  و�لرت�خي�س 
�لتخطيطية  بالت�شميمات  �ملتعلقة 
للدو�ئر �ملتكاملة، وباملعلومات غر 
�ملف�شح عنها، وباملطالبة بالتعوي�س 
�لوقائية  و�ل���ت���د�ب���ر  �ل�����ش��رر  ع���ن 

و�لعقوبات.
�لقانون،  م�شروع  بنود  تناولت  كما 
ببع�س  �ملتعلقة  �خلتامية  �لأح��ك��ام 
�مل��ح��ظ��ورة ع��ل��ى موظفي  �لأع���م���ال 
يف  �لف�شل  جلنة  وت�شكيل  �ل����وز�رة، 
و�إلغاء  و�لع��رت����ش��ات،  �لتظلمات 
�لأحكام �ملخالفة للقانون، و�لر�شوم 
�لقانون،  ه����ذ�  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  �ل����الزم����ة 
�لتنفيذية  �ل���الئ���ح���ة  و�إ�������ش������د�ر 

•• اأبوظبي-الفجر:

�ملالية  �ل���������ش����وؤون  جل���ن���ة  ن���اق�������ش���ت 
للمجل�س  و�ل�شناعية  و�لقت�شادية 
�جتماع  خ��الل  �لحت����ادي،  �لوطني 
ب��رئ��ا���ش��ة �شعادة  ب��ع��د،  ع��ق��دت��ه ع���ن 
رئي�س  �ل����ع����اب����دي  ر�������ش�����د  ����ش���ع���ي���د 
�ل��ل��ج��ن��ة، م�����ش��روع ق���ان���ون �حت����ادي 
وح���م���اي���ة حقوق  ت��ن��ظ��ي��م  ����ش���اأن  يف 
م�شروع  ويهدف  �ل�شناعية.  �مللكية 
�لقانون �لذي يتكون من 80 مادة، 
�ل��ت��ط��ور�ت على  �آخ���ر  �إىل م��و�ك��ب��ة 
�ل�شناعية  �مللكية  ح��ق��وق  م�شتوى 
�لدولة  �ل��ت��ز�م��ات  م��ع  يتو�ئم  ومب��ا 
للملكية  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمة  �إط���ار  يف 

�لفكرية ومنظمة �لتجارة �لعاملية.
�شعادة  ع�شويتها  يف  �للجنة  وت�شم 

�لقادم  �جتماعها  خ��الل  ت�شت�شيف 
وذل���ك  �لق���ت�������ش���اد،  وز�رة  مم��ث��ل��ي 
����ش���م���ن خ����ط����ة ع����م����ل �ل���ل���ج���ن���ة يف 
يف  �حت��ادي  قانون  م�شروع  مناق�شة 
�مللكية  حقوق  وحماية  تنظيم  �شاأن 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة، وذل����ك ل��الط��الع على 
جهود �لوز�رة يف هذ� �ملجال وتبادل 
تعديالت  ح�����ول  �ل���ن���ظ���ر  وج����ه����ات 
��شتف�شار�ت  ع��ل��ى  و�ل�����رد  �ل��ل��ج��ن��ة 
�للجنة،  �أع�شاء  �شعادة  ومالحظات 
كما �شيتم خالل �جتماعات �للجنة 
�ل���ق���ادم���ة ����ش��ت�����ش��اف��ة مم��ث��ل��ني عن 

�جلهات �ملعنية مب�شروع �لقانون.
نظر�ً  �أن������ه  �إىل  ����ش���ع���ادت���ه  و�أ������ش�����ار 
�لتي  و�لدولية  �لعلمية  للتطور�ت 
حقوق  حماية  م�شتوى  على  ط��ر�أت 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة، وم���ن منطلق  �مل��ل��ك��ي��ة 

كل من: مرة �شلطان نا�شر حممد 
�ل�شويدي مقررة �للجنة، ود. طارق 
حميد مطر حممد �لطاير، وعائ�شة 
�أحمد  ر�شا ح�شني �لبرق، و�أ�شامة 
�ل�����ش��ع��ف��ار، وع��ائ�����ش��ة ر��شد  ع��ب��د�هلل 
���ش��ل��ط��ان ل��ي��ت��ي��م �آل ع��ل��ي، وم����رو�ن 

عبيد علي عبيد �ملهري.
�لعابدي  ر��شد  �شعيد  �شعادة  وق��ال 
و��شلت  �للجنة  �إن  �للجنة  رئي�س 
م�شروع  بنود  مناق�شة  �جتماعها  يف 
�ط����الع����ه����ا على  ب����ع����د  �ل�����ق�����ان�����ون 
و�لجتماعية  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل���در�����ش���ات 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة مب�����ش��روع �ل���ق���ان���ون، ومت 
�أع�شاء  ب��ني  �لنظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل 
�للجنة  ت���ع���دي���الت  ح����ول  �ل��ل��ج��ن��ة 

ومالحظاتها.
�شوف  �للجنة  �أن  �شعادته  و�أ���ش��اف 

�لتطور�ت  م��و�ك��ب��ة  ع��ل��ى  �حل��ر���س 
و�لبتكار  �مل��ع��رف��ة  ودع����م  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�قرت�ح  �حلكومة  �رت��اأت  �لدولة،  يف 
�شاأن  �حت�����ادي يف  ق��ان��������ون  م�����ش��روع 
�مللكية  ح���ق���وق  وح���م���اي���ة  ت��ن��ظ��ي��م 

�ل�شناعية.
�حتادي  ق��ان��ون  م�����ش��روع  ويت�شمن 
وح���م���اي���ة حقوق  ت��ن��ظ��ي��م  ����ش���اأن  يف 
�ملذكرة  بح�شب  �ل�شناعية  �مللكية 
مق�شمًة  �أب�����و�ب   )8( �لي�����ش��اح��ي��ة 
تعريفات  تناولت  مادة،  على )80( 
�لو�ردة  و�لعبار�ت  �لكلمات  لبع�س 
بالإ�شافة  �لقانون،  م�شروع  �شمن 
�إىل نطاق �شريانه، و�لأحكام �ملتعلقة 
ب���رب�ءة �لخ����رت�ع و���ش��ه��ادة �ملنفعة، 
وبالرت�خي�س �لإجبارية، وبالتخلي 
عن بر�ءة �لخرت�ع �أو �شهادة �ملنفعة، 
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املال والأعمال

م��ن م��ع��ام��الت وخ��دم��ات جمركية 
�لأ���ش��ه��ر �خلم�شة  خ���الل  م��ت��ن��وع��ة 
و�ق���ع  �جل������اري  �ل���ع���ام  م���ن  �لأوىل 
ت��ع��ام��ل دب���ي �ل���ذك���ي و�ل�����ش��ري��ع مع 
ف��رو���س ك���ورون���ا )ك��وف��ي��د - 19( 
�لإمارة  به  تتمتع  ما  بف�شل  وذل��ك 
م����ن ق�����وة وت����ن����وع وم�����ا ي��ت��م��ي��ز به 
�قت�شادها من مرونة عالية بف�شل 
و�لقت�شادية  �لتنموية  �ل�شيا�شات 
�لتي �نتهجتها �لإمارة خالل �لعقود 
�ملا�شية، ما يجعلها حم�شنة ب�شورة 
ك���ب���رة يف م���و�ج���ه���ة ه����ذه �لأزم�����ة 
�أن  �إىل  و�أ�شار  �لعاملية.  �لقت�شادية 
�لتقنيات  يف  دب��ي  ج��م��ارك  ��شتثمار 
�لعمليات  لت�شهيل  دف���ع  �مل��ت��ط��ورة 
دعم  و  �ملعتاد  �لنحو  على  �لتجارية 
�شل�شلة �لإمد�د عاملياً ، حيث �أجنزت 
%99.2 من �ملعامالت �جلمركية 
و�للكرتونية  �لذكية  �لقنو�ت  عرب 
عرب  معاملة  3.51مليون  بنحو 
�ملن�شات �لذكية وبح�شة 59.2 % 
من �إجمايل عدد �ملعامالت و 2.37 
�لتطبيقات  ع���رب  م��ع��ام��ل��ة  م��ل��ي��ون 
�لإلكرتونية و بح�شة 40 %  فيما 
بلغ عدد �ملعامالت عرب “�لكاونرت” 
وبن�شبة  ف��ق��ط  م��ع��ام��ل��ة  �أل����ف   47
0.8 %، موؤكد�ً �أن �لد�ئرة و�شعت 
روؤية ��شت�شر�فية ��شتعد�د�ً ، ملرحلة 
��شتمر�رية  ت�شمل  ك��رون��ا  ب��ع��د  م��ا 
�لتقنيات  يف  و�لتطوير  �ل�شتثمار 
�ل�شطناعي  و�ل����ذك����اء  �حل���دي���ث���ة 
و خدمات جمركية  �أنظمة  لتقدمي 

ذكية ور�ئدة.

•• دبي –الفجر:

 و�����ش���ل �ق��ت�����ش��اد دب���ي زخ��م��ه على 
�لرغم من تد�عيات �نت�شار جائحة 
كرونا عاملياً، حيث قفزت �ملعامالت 
جمارك  �أجن��زت��ه��ا  �ل��ت��ي  �جلمركية 
دبي بو�قع 36 % لالأ�شهر �خلم�شة 
�لأوىل من �لعام �جلاري لت�شل �إىل 
5.9 م��ل��ي��ون م��ع��ام��ل��ة م��ق��ارن��ة مع 
ذ�تها  للفرتة  معاملة  مليون   4.4
م���ن �ل���ع���ام �مل���ا����ش���ي، و���ش��ج��ل عدد 
 1.1 �ملا�شي  ل�شهر مايو  �ملعامالت 
، مقارنة  م��ع��ام��ل��ة ج��دي��دة  م��ل��ي��ون 
مايو  يف  م��ع��ام��ل��ة  �أل�����ف   994 م���ع 
2019، وبنمو 10.6 % ، ويعك�س 
من��و �مل��ع��ام��الت يف ظ��ل �لإج�����ر�ء�ت 
و�لتد�بر �لحرت�زية �لعاملية جناح 
لتد�عيات  �ل�شتجابة  دبي يف  �إم��ارة 
ك����ورون����ا و�حل�����د م���ن �آث����اره����ا على 
عام  ب�شكل  �لقت�شادية  �لقطاعات 
و�لقطاع �لتجاري خ�شو�شاً، وذلك 
بف�شل بنيتها �للوج�شتية �ملتطورة، 
خ���دم���ات���ه���ا �ل���ذك���ي���ة وم���ب���ادر�ت���ه���ا 

�لتحفيزية. 
قفزة يف �لبيانات �جلمركية

قفزة  �جلمركية  �ل��ب��ي��ان��ات  �شجلت 
�خلم�شة  �لأ�شهر  خ��الل  ��شتثنائية 
 %  42 �ل��ع��ام �جل���اري بن�شبة  م��ن 
لت�شل �إىل 5 ماليني بيان جمركي 
3.5 م��الي��ني للفرتة  م��ع  م��ق��ارن��ة 
ذ�تها خالل �لعام �ملا�شي، وبلغ عدد 
ل�شهر  �ملنجزة  �جلمركية  �لبيانات 
يناير من �لعام �جلاري نحو مليون 

�ملالية  �لأع��ب��اء  وتخفيف  �لأع��م��ال، 
، م�شرين  �مل�شتثمرين  و  لل�شركات 
عرب  �مل�شرتكة  �لجتماعات  خ��الل 
تقنيات �لت�شال �ملرئي �أن دبي كانت 
�آثار  مع  �لتعامل  �شرعة   يف  �شباقة 

�حلر�س  و  �لقت�شادية  �لفرو�س 
على دعم �لأعمال و�لتجارة.

لقد  متطورة..و�أ�شاف  تقنيات 
�لتجاري  �ل���ق���ط���اع  ن�����ش��اط  ع��ك�����س 
ل���دب���ي وم����ا �أجن���زت���ه ج���م���ارك دبي 

بيان جمركي و فرب�ير مليون بيان 
 ، 1.3 م��ل��ي��ون  ج��م��رك��ي و م���ار����س 
، و مايو  ب��ي��ان  �أل���ف   691 و�إب��ري��ل 
تقدمي  خدمة  وحتتل  بيان،  مليون 
بيان جمركي �ل�شد�رة يف �خلدمات 

�جل��م��رك��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا جمارك 
دبي، وحر�شت �لد�ئرة على ت�شريع 
تقدمي �خلدمة عرب تطوير من�شة 
و�لتي  �لذكية”  �ل��ع��م��ل  “م�شاحة 
متكن �لعمالء من �إجناز �لبيان يف 

4 دقائق فقط يف 
�أي وق��ت وم��ن �أي 

مكان.
 ت�شجيل �لأعمال

دوماً  دب���ي  تتميز 
عا�شمة  ب����اأن����ه����ا 
�مل��ال و�لأع��م��ال يف 
فطلبات  �ل���ع���امل، 
�لأعمال  ت�شجيل 
�ل����ت����ي �أجن����زت����ه����ا 
منذ  دب��ي  جمارك 
بد�ية �لعام وحتى 
مايو  �شهر  نهاية 

ذلك  توؤكد  �ملا�شي 
حيث حققت هذه �خلدمة–بالرغم 
�ل��ط��ارئ��ة و�لظروف  �لأو����ش���اع  م��ن 
�لعامل-  ي�����ش��ه��ده��ا  �ل��ت��ي  �ل���ر�ه���ن���ة 
�إىل   95% بن�شبة  ��شتثنائياً  من��و�ً 
 55 �أل���ف طلب م��ق��ارن��ة م��ع   107
�لعام  م��ن  ذ�ت��ه��ا  �أل��ف طلب للفرتة 
�مل���ا����ش���ي، و���ش��ج��ل��ت خ���دم���ة تقدمي 
�ألف   358.7 �����ش���رتد�د  م��ط��ال��ب��ة 
�شهادة  ط��ل��ب  خ���دم���ة  ،و  م��ع��ام��ل��ة 
 ، �أل���ف م��ع��ام��ل��ة   220.7 وت��ق��اري��ر 
 146.9 ت��ف��ت��ي�����س  م���وع���د  وح���ج���ز 
�ألف حجز ، وذلك لالأ�شهر �خلم�شة 

�لأوىل من �لعام 
�جلاري.

حزم حتفيزية
�أك���������������د �أح������م������د 
م�شبح  حم��ب��وب 
�مل�������دي�������ر �ل�����ع�����ام 
جل������م������ارك دب����ي 
�ل�����ق�����ط�����اع  �أن 
�جل������م������رك������ي يف 
دب�����������ي جن��������ح يف 
تد�عيات  �حتو�ء 
�أزم����������ة ك�����ورون�����ا 
و�ل��ت��خ��ف��ي��ف من 
بف�شل  �آث�����اره�����ا 
�لتي  �لتحفيزية  و�حل����زم  �ل���روؤي���ة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا  وج����ه 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�ل��������وزر�ء ح���اك���م دب����ي -رع������اه �هلل- 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �أن  �أك���دت  و�ل��ت��ي 
ت��ق��ف ب��ج��ان��ب ق���ط���اع���ات �لأع���م���ال 
و�لتجارة يف �لظروف كافة وبخا�شة 
�لتي ت�شهد حتديات �لعاملية، م�شر�ً 
و�لتجارة  �لعمل  جمموعات  �أن  �إىل 
�أنها  و�أك����دت  �مل���ب���ادر�ت  ه���ذه  ثمنت 
مو��شلة  يف  مبا�شر  ب�شكل  �أ�شهمت 

�سجلت 6 ماليني خالل خم�سة اأ�سهر

اقت�ساد دبي يوا�سل زخمه بـ 1000000 معاملة جمركية يف مايو فقط

جوهرية من �شاأنها �أن توؤثر عل�ى �شع�ر �ل�شه�م �شعود� �أو 
هبوطا.

تد�ولت  �أي�����ش��ا  �ل��ن��ظ��ام  مب��وج��ب  �حل��ظ��ر  عملية  وت�شمل 
�ملطلعني قبل خم�شة ع�شر يوما من نهاية �لفرتة �ملالية 
�أو �ل�شنوية وحلني �لإف�شاح  �أو �لن�شف �ل�شنوية  �لربعية 
عن �لبيانات �ملالية من قبل �ل�شركات �ملدرجة يف �لأ�شو�ق 

�ملالية.
وط��ال��ب��ت �لأ����ش���و�ق �مل��ال��ي��ة يف ك��ل م��ن �أب��وظ��ب��ي �ل�شركات 
�مل�شاهمة �ملدرجة و�شركات �لو�شاطة �لعاملة بتطبيق قر�ر 
ت��د�ولت �ملطلعني وذل��ك حلني تاريخ �لنتهاء من  حظر 
�لعام  �لثاين من  �ملالية عن �لربع  �إف�شاحها عن بياناتها 
حتديث  �ل�شركات  جميع  �لأ���ش��و�ق  طالبت  كما   .2020

•• اأبوظبي-وام: 

يونيو   16 “ �مل��و�ف��ق  “ �لثالثاء  �ليوم  �عتبار� من  تبد�أ 
�ل�شركات  يف  �مل��ط��ل��ع��ني  ت�����د�ولت  ح��ظ��ر  عملية  �جل����اري 
حتى  وذل��ك  �ملالية  �لأ���ش��و�ق  يف  �ملدرجة  �لعامة  �مل�شاهمة 
من  �لثاين  للربع  �ملالية  �لبيانات  عن  �لكامل  �لإف�شاح 
�مل���ال ع��ن عملية �حلظر  �أ���ش��و�ق  2020. و�أع��ل��ن��ت  �ل��ع��ام 
و�ملقا�شة  بالتد�ول  �لنظام �خلا�س  لأحكام  تنفيذ�  وذلك 
و�لت�شويات ونقل �مللكية وحفظ �لأور�ق �ملالية �ل�شادر عن 

هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�شلع عام 2001.
ومبوجب �لنظام فاإن عملية حظر تد�ولت �ملطلعني عادة 
ما تبد�أ قبل ع�شرة �أيام عمل من �لإعالن عن �أي معلومات 

على  �ل�شركة  ملف  �إىل  بالإ�شافة  لديها  �ملطلعني  بيانات 
تغير�ت  �أي���ة  وت�شمينه  ل��الأ���ش��و�ق  �لإل���ك���رتوين  �مل��وق��ع 

�شهدها �شجل �ل�شركة خالل �لفرتة �ملا�شية .
ي�شار �إىل �أنه يحظر تد�ولت رئي�س و�أع�شاء جمل�س �إد�رة 
�ل�شركة �ملدرجة �أور�قها �ملالية ف�ي �ل�ش�وق ومديرها �لعام 
�جلوهرية  �لبيانات  على  �ملطلعني  �ملوظفني  م��ن  �أي  �أو 
لل�شركة - بنف�شه �أو حل�شابه بو��شطة �لغر �أو باأي �شفة 
ذ�تها  لل�شركة  �ملالية  �لأور�ق  يف   - غ��ره  حل�شاب  �أخ��رى 
لتلك  �حلليفة  �أو  �ل�شقيقة  �أو  �لتابعة  �أو  �لأم  �ل�شركة  �أو 
�أور�قها  مدرجة  �ل�شركات  هذه  من  �أي  كانت  �إذ�  �ل�شركة 
�ل�شادرة عن هيئة  �ملايل وذلك وفقا لالأنظمة  �ل�شوق  يف 

�لأور�ق �ملالية و�ل�شلع.

مع اتخاذ كافة االإجراءات االحرتازية واإجراء فح�س »كوفيد 19« جلميع العاملني بال�سركة 

% كوادر »ال�سارقة لإدارة الأ�سول« يعودون اإىل مقر العمل بن�سبة 30 

التحّول الرقمي زاد كفاءة عمل املوؤ�س�سة خالل االأزمة

اأكرث من 63،700 معاملة ل ورقية اأجنزتها »اإمباور« عن بعد

•• ال�شارقة-الفجر:

لإد�رة  �ل�������ش���ارق���ة  ����ش���رك���ة  �أع���ل���ن���ت 
�ل�شتثماري  �ل��������ذر�ع  �لأ������ش�����ول، 
حل���ك���وم���ة �ل���������ش����ارق����ة، ع����ن ع����ودة 
كافة  يف  �لعمل  مقر  �إىل  ك��و�دره��ا 
 30 بن�شبة  ل��ه��ا،  �لتابعة  �لإد�ر�ت 
كافة  م��ع تطبيق  �أدن����ى،  ك��ح��د   %
�ملعتمدة،  �لح���رت�زي���ة  �لإج�����ر�ء�ت 
�لتنفيذي  �ملجل�س  لتوجيهات  وفقاً 
لإم������ارة �ل�����ش��ارق��ة، و�����ش���ت���ن���اد�ً �إىل 
�لب�شرية  �مل��������و�رد  د�ئ�������رة  ت��ع��م��ي��م 
�ل�شارقة  ح��ك��وم��ة  م��وظ��ف��ي  ب��ع��ودة 
و�أكد  ت��دري��ج��ي��اً.  �ل��ع��م��ل  م��ق��ار  �إىل 
�إبر�هيم �حلوطي، �ملدير �لتنفيذي 
لقطاع �خلدمات �مل�شاندة يف �شركة 
كو�در  �أن  �لأ�شول،  لإد�رة  �ل�شارقة 
ب�شكل  �ل���ع���م���ل  ب���ا����ش���رت  �ل�������ش���رك���ة 

و�لقفاز�ت،  �ل��ك��م��ام��ات  ت��وف��ر  مت 
و�ملخارج  �مل��د�خ��ل  ع��ن��د  و�مل��ع��ق��م��ات 
و�إلز�م  �خل��دم��ات،  تقدمي  ومكاتب 
�ل��وج��ه يف  كمامة  ب��ارت��د�ء  �جلميع 
جميع �لأوق��ات �شمن مبنى �لعمل 
�ل�شارقة  ���ش��رك��ة  وت�����ش��ع��ى  ه����ذ�   .
بيئة  ت��وف��ر  �إىل  �لأ����ش���ول  لإد�رة 
تت�شمن  م��ب��ت��ك��رة وحم���ف���زة،  ع��م��ل 
جميع  يف  �لأع�����م�����ال  �����ش���ت���م���ر�ري���ة 
�ل��ظ��روف، مب��ا ميكنها م��ن حتقيق 
�لتنمية  وتعزيز  و�أهد�فها،  روؤيتها 
�ل�شارقة ودولة  �إم��ارة  �مل�شتد�مة يف 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�تخذت 
�إطار هذه �لظروف �ل�شتثنائية  يف 
م�شتوى  ع��ل��ى  ع���دي���دة  �إج���������ر�ء�ت 
م���ع مر�قبة  و�مل���وظ���ف���ني،  �ل��ق��ي��ادة 
جاهزية  و�شمان  �مل��وردي��ن  وتقييم 

�شال�شل �لإمد�د و�لنقل و�لتوريد.

من �لعودة �إىل مقر �لعمل، وتطبيق 
ن��ظ��ام �ل��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د يف �حلالت 
�ل�شتثناء  ح��الت  وت�شم  �لطارئة، 
�حلو�مل، �أ�شحاب �لهمم، �مل�شابني 
ب��اأم��ر����س م��زم��ن��ة، و�مل��وظ��ف��ني من 
فئة كبار �ل�شن، وت�شمل �ل�شتثناء�ت 
�ل���الت���ي يقمن  �مل���وظ���ف���ات  ك���ذل���ك 
9 فما  �ل�شف  �أبنائهن من  برعاية 
دون، و�ل�شماح لهم مبتابعة عملهم 
�شالمتهم  على  حفاظا  �لبيت  م��ن 
�حل����وط����ي  و�أردف  و����ش���ح���ت���ه���م. 
ت��ه��ي��ئ��ة ع��م��ل��ي��ة �لدخول  �أن����ه مت���ت 
��شتيفاء  بعد  للموظفني  و�خل��روج 
�ملعاير و�ل�شرت�طات �ملطلوبة ملنع 
�لزدح���ام، من خ��الل توفر نقاط 
لتقليل  منف�شلة  وخ�����روج  دخ����ول 
و�إ�شغال  �مل��وظ��ف��ني،  ب��ني  �لت�����ش��ال 
�ل�شتيعابية  ب���ال���ط���اق���ة  �مل���ك���ات���ب 

ت��ت��و�ف��ق م��ع ق��و�ع��د �لتباعد  �ل��ت��ي 
قيا�س  ج���ان���ب  �إىل  �لج���ت���م���اع���ي،  
و�ملتعاملني  �ملوظفني  حر�رة  درجة 
قبل �لدخول �إىل مقر عملهم �لذي 
مت  ك��م��ا  ك��ام��ل.  ب�شكل  تعقيمه  مت 
�عتماد نظام ت�شجيل دخول وخروج 
�ملوظفني من خالل بطاقة �لعمل،  
�لب�شمة  ج���ه���از  ����ش��ت��خ��د�م  وع�����دم 
لتثبيت �حل�شور و�لن�شر�ف حتى 

�إ�شعار �آخر. 
وك�����ش��ف �حل���وط���ي �أن�����ه مت �إج�����ر�ء 
ل��ك��اف��ة مو�قع  �ل��ت��ع��ق��ي��م  ع��م��ل��ي��ات 
�لعمل ب�شكل ي�شمل �ملر�فق و�ملكاتب 
و�ل�شاحات و�ملركبات، بالإ�شافة �إىل 
�ملكاتب،  يف  �ل��ت��ل��وث  ن�����ش��ب��ة  ق��ي��ا���س 
�لتهوية  ت����وف����ر  م�����ن  و�ل�����ت�����اأك�����د 
�لكافية فيها و�شمن مو�قع تقدمي 
�خلدمات للمتعاملني و�لزو�ر. كما 

�أم�س  �أول  يوم  �بتد�ء من  تدريجي 
مع   ،2020 ي��ون��ي��و   14 �لأح������د 
�لوقائية،  �لإج�����ر�ء�ت  ك��اف��ة  �ت��خ��اذ 
 )19 )كوفيد  فح�س  �إج��ر�ء  وبعد 
من  للتاأكد  �ل�شركة،  ك��و�در  جلميع 
فرو�س  م��ن  وخ��ل��وه��م  �شالمتهم  
ك��ورون��ا. وق��د مت �لفح�س يف �شوق 
�ل�شارقة  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��اب��ع  �جل��ب��ي��ل 
�ملوظفني  ل��ك��اف��ة  �ل����ش���ول  لد�رة 
ن�شبنة  للعمل مب��ا  ع��ودت��ه��م  �مل��ق��رر 
موظفي  جم�����م�����وع  م�����ن   30%
�ل�����ش��رك��ة. و�أ����ش���اف �حل��وط��ي، “�إن 
وعمالئنا  ك��و�درن��ا  و�شالمة  �شحة 
و�أن �ل�شركة  �أولوياتنا”،  على ر�أ�س 
�لحرت�زية  �لتد�بر  كافة  �تخذت 
و�شالمة  �شح�ة  ل�شم�ان  �ملطلوبة 
بع�س  م���ر�ع���اة  مت���ت  �ذ  �جل��م��ي��ع، 
�لظروف و��شتثناء عدد من �لفئات 

خ�سومات اإيجارية من عجمان العالمية احلرة مل�ستثمريها الراغبني يف التجديد
•• عجمان-وام: 

يق�شي  ق��ر�ر�ً  �حل��رة  �لإعالمية  عجمان  مدينة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لنعيمي  حميد  بن  عبد�لعزيز  �ل�شيخ  �أ�شدر 
مبنح خ�شومات على �لقيمة �لإيجارية ملقر �ملن�شاأة �ملخ�ش�س ملز�ولة ن�شاطها د�خل �ملدينة ت�شل �إىل %20 وذلك 
مل�شتثمري �ملدينة �لر�غبني يف جتديد �لرت�خي�س �لتجارية �خلا�شة بهم ملدة �شنتني �أو ثالث �شنو�ت ولأي من باقات 
�لأعمال �ملعتمدة لدى �ملدينة . يهدف �لقر�ر �إىل تقدمي �لدعم و�لت�شهيالت مل�شتثمري �ملدينة �لإعالمية متا�شياً مع 
تطلعاتهم خالل �لفرتة �حلالية لتجاوز �لتاأثر�ت �ل�شلبية �لناجتة عن جائحة �نت�شار فرو�س كورونا كوفيد 19 

وما خلفه من تباطوؤ لالأعمال �أثر على حركة �ل�شتثمار ب�شكل عام وعلى م�شتثمري �ملدينة ب�شكل خا�س .
و�أكد �أن �ملدينة ت�شع ��شتمر�رية �لأعمال مل�شتثمريها ودعمهم على ر�أ�س �أولوياتها ، كما حتر�س على �ملحافظة على 
�ملكت�شبات �ملتمثلة فى جمتمع متعامليها و�مل�شتثمرين لديها ، وو�شع كافة �لإمكانات �ملتاحة للت�شدى للتاأثر�ت 

�ل�شلبية �لناجتة عن �أزمة فرو�س كورونا كوفيد 19.

•• دبي-الفجر:

�أعلنت موؤ�ش�شة �لإمار�ت لأنظمة �لتربيد 
�ملركزي “�إمباور”، �أكرب مزّود خلدمات 
تربيد �ملناطق يف �لعامل، عن �إجناز �أكر 
من 63،700 معاملة متنوعة ملختلف 
�ملتعاملني يف دبي منذ تطبيقها  �شر�ئح 
وحتى  مقر�تها  يف  بعد  عن  �لعمل  لنظام 
��شتئناف �لعمل تنفيذ� للتوجيهات �حلكومية. ويعك�س هذ� �لإجناز كفاءة قنو�تها 
�لذكية وجودة خدماتها �لإلكرتونية ل�شمان ��شتمر�رية خدمة تربيد �ملناطق ل� 
120،000 متعامل يف عموم مناطق دبي، �ىل جانب م�شيها يف م�شار�ت �لتحول 

�لذكي و�لتخل�س من �ملعامالت �لورقية وب�شكل نهائي بحلول �لعام 2021.
و�أبرزت عمليات تلقي طلبات �ملتعاملني و�إجناز معامالتهم على �أكمل وجه، مدى 
جناح �ملوؤ�ش�شة يف �شمان ح�شولهم على �خلدمات مبعاير عاملية وجودة م�شمونة 
حتى يف �أحلك �لظروف و�أ�شدها كالتي ر�فقت تد�عيات �أزمة فرو�س كورونا. كما 
�أظهر �لنجاح �لكامل يف �لتعامل مع حتديات تطبيق نظام �لعمل عن بعد ب�شكل 
قبل  �ملوؤ�ش�شة  نفذتها  �لتي  �ل�شتباقية،  �ل�شرت�تيجية  �خلطة  �شو�ب  مفاجئ، 
�شنو�ت عندما ��شتثمرت يف �لبنية �لتحتية وعملت على تطويرها ورفع جاهزيتها 
ومو�كبتها للم�شتجد�ت ومتطلبات عمليات �لت�شغيل و�إجناز معامالت �مل�شتفيدين 

موظف هيئة كهرباء ومياه دبي »رّما�س« 
يجيب عن قرابة 3.6 مليون ا�ستف�سار 

•• دبي-الفجر: 

�لذي  “رّما�س”  �لفرت��شي  موظفها  �أن  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  �أعلنت 
3.6 مليون ��شتف�شار يف  يعتمد على �لذكاء �ل�شطناعي �أجاب عن قر�بة 
2020، مما يعزز �لتبني  2017 حتى منت�شف يونيو  �لفرتة من يناير 
�لذكي يف �لهيئة �لذي بلغت ن�شبته %96 حتى نهاية �شهر مايو 2020، 
كما   .82% �إىل  ن�شبته  و�شلت  �ل��ذي  �لورقية  �ملعامالت  عن  و�ل�شتغناء 
يدعم “رّما�س” جهود �لهيئة يف توفر جميع خدماتها على مد�ر �ل�شاعة 
�لتو�فرية  معاير  �أعلى  وفق  �لذكية،  و�ملن�شات  �لقنو�ت  من  �لعديد  عرب 
�ملنتدب  �لع�شو  �لطاير،  و�لعتمادية و�لكفاءة. وقال معايل �شعيد حممد 
�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “ت�شتقي هيئة كهرباء ومياه 
دبي روؤيتها من توجيهات �شيدي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
�ل��وزر�ء حاكم دبي- رعاه �هلل-  مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
وتبذل ق�شارى جهدها للمحافظة على ريادتها ومكانتها �لعاملية يف جمال 
2021 �لتي  �لتحول �لرقمي و�لتبني �لذكي، مبا ين�شجم مع خطة دبي 
تهدف �إىل �أن تكون دبي �شباقة ومبدعة يف تلبية حاجات �لفرد و�ملجتمع، 
و��شرت�تيجية �لإمار�ت للذكاء �ل�شطناعي، �لتي تهدف �إىل توفر بيئات 
تقنيات  ��شتثمار  خ��الل  م��ن  عالية،  �إنتاجية  ذ�ت  ومبتكرة  مبدعة  عمل 
�لتي  �ملوؤقتة  �ل��ظ��روف  ظ��ل  ويف  وتطبيقها.  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  و�أدو�ت 

يعي�شها �لعامل و�جلهود �لر�مية لحتو�ء فرو�س كورونا �مل�شتجد.

من خدمات �ملوؤ�ش�شة عرب �لقنو�ت �ملوؤمتتة بالكامل.
وتعد �خلدمات �لإلكرتونية �أ�شا�شية حيث �أبقت �ملوؤ�ش�شة على خدمة �إجناز كافة 
�للكرتوين  موقعها  على  من  مبا�شرة  بهم  خا�شة  ح�شابات  فتح  عرب  �ملعامالت 
�مل�شتاأجرين  و�لأف����ر�د  للمتعاملني  تتيح  و�ل��ت��ي   www.empower.ae
�ملوؤ�ش�شة  مقر  �ىل  باأنف�شهم  �حل�شور  عدم  �لتطوير  و�شركات  �لعقار�ت  وم��اّلك 
�أ�شا�شي وُمّلزم لت�شجيل �مل�شروع  �أو مر�كز خدمات �ملتعاملني �لتابعة لها ك�شرط 
على  باحل�شول  �لبدء  ولحقا  “�إمباور”  �لعقارية يف خدمات تربيد  �لوحدة  �أو 
�خل��دم��ات و�إجن���از م��ا يت�شل بها م��ن معامالت، ومتكن ه��ذه �خل��دم��ة �جلديدة 
�ملعامالت من  �لت�شجيل �لفوري و�حل�شول على �خلدمة و�إجن��از  �ملتعاملني من 

منازلهم عرب موقعها �للكرتوين 
وقال �أحمد بن �شعفار �لرئي�س �لتنفيذي ل� “�إمباور” �أن �ملوؤ�ش�شة و�شلت بعملية 
م�شبوقة  غ��ر  م�شتويات  �ىل  خ��دم��ات��ه��ا  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  م��ن  �ملتعاملني  مت��ك��ني 
وموؤمتتة بن�شبة %100 �إذ بات مبقدورهم �لت�شجيل و�حل�شول على �خلدمات 
و�إجناز �ملعامالت عرب �ملوقع �للكرتوين و�خلدمات �لذكية عرب �لهاتف �ملحمول 

ومن دون �لقيام باأي مر�جعة �أو زيارة ملقرها �و ملر�كز خدمات �ملتعاملني.
“نعمل د�ئما على �مل�شاهمة يف خمتلف �ل�شرت�تيجات �لوطنية، و�لتي  و�أ�شاف: 
ت�شاهم يف �حلفاظ على �لبيئة ومن بينها ��شرت�تيجية دبي للمعامالت �لالورقية، 
�لتي تهدف �إىل �إكمال �لتحّول �لذكي و�لتخل�س من �ملعامالت �لورقية �لد�خلية 
و�خلارجية يف دو�ئر حكومة دبي وب�شكل نهائي بحلول �لعام 2021، �إىل جانب 

حتقيق �أهد�ف مبادرة دبي �لذكية جلعل دبي �ملدينة �لأذكى و�لأ�شعد عاملياً«.
و�أو�شح �أن فرق عمل �ملوؤ�ش�شة تعاملت خالل فرتة �لعمل عن بعد مع  �أكر من 
8،100 طلبا وردت عرب �لعنو�ن �للكرتوين، كما تعاملت مع �أكر من 5،600 
�ت�شال هاتفيا من �ملتعاملني، و�جنزت �أكر من 1100 طلب ت�شجيل �لكرتوين، 
�ىل جانب �جناز �أكر من 48،900 عملية �شد�د فو�تر عرب �خلدمات �لذكية 
وتطبيقات �ملوبايل و�لتحويالت �لبنكية �ملوؤمتتة. مو�شحا �أن ��شتخد�م �خلدمات 
وتوفر  �لالورقية”  للمعامالت  دب��ي  “��شرت�تيجية  حتقيق  يف  ي�شاهم  �لذكية 
وقت وجهد �ملتعاملني، وي�شاهم يف حتقيق �أف�شل م�شتويات �ملعي�شة، و�لق�شاء على 

�لروتني و�إجر�ء�ت �ملعامالت �لورقية، و�أوقات �لنتظار و�حل�شور وغرها.
وتعد »�إمباور« من �ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة يف ��شتخد�م �أحدث �لتقنيات لت�شهيل تنفيذ 
خدمات  �لإل��ك��رتوين،  موقعها  عرب  تقدم  حيث  للمتعاملني؛  �ملقدمة  �خل��دم��ات 
�إلكرتونياً،  �ل�شهرية  ف��و�ت��ره��م  وت�شديد  �مل�شتحقة،  �ل��ف��و�ت��ر  على  �لط���الع 
و�حل�شول على �إي�شال �إلكرتوين فور �لدفع، و�إجر�ء �لت�شوية �لنهائية لفو�ترهم 
�إبقاء  �مل�شتحقات و�حل�شول على �شهادة بر�ءة ذمة، بكل �شهولة مع  ودفع جميع 
�ملتعامل على �إطالع د�ئم على حالة �لطلب حتى يح�شل على �لفاتورة �لنهائية 
 Dubai( و�شهادة بر�ءة ذمة. كما توفر �ل�شركة خدمات �لهاتف �ملحمول عرب
Now(  وخدمات �لإلكرتونية �لتي يتيحها �شركاوؤها �ل�شرت�تيجيون من بنوك 
لل�شر�فة،  �لأن�شاري  وعرب  �لوطني،  دبي  �لإم��ار�ت  بنك  منها  مالية  وموؤ�ش�شات 

ونور بنك، وبنك �أبوظبي �لتجاري.

وت���رة �ل��ع��م��ل م��ن �مل��ك��ات��ب . و�أو����ش���ح يف هذ� 
�ل�������ش���دد ب�����اأن �ل�����ش��ن��دوق ق����ام ب���ات���خ���اذ كافة 
�لو�شائل �لحرت�زية �لالزمة من حيث عودة 
يف  مكاتبهم  يف  عملهم  م��و�ق��ع  �إىل  موظفيه 
خمتلف �لإد�ر�ت و�لأق�شام بعد تهيئة �لجو�ء 
ل��ب��ي��ئ��ة �آم���ن���ة و�ت���خ���اذ �ل��ت��د�ب��ر �لح���رت�زي���ة 
�ل��ت��ب��اع��د للحفاظ  �مل��خ��ت��ل��ف��ة وحت��ق��ي��ق م��ب��د�أ 
ع��ل��ى �شحة و���ش��الم��ة �جل��م��ي��ع م��ن موظفني 
ومر�جعني يف �إطار ما نن�شده للجميع وتن�شده 
�جلهات �ملخت�شة و�ملعنية على م�شتوى �لدولة 

وم�شتوى �إمارة �ل�شارقة . 
 و�أفاد �ل�شام�شي باأن �شندوق �ل�شارقة لل�شمان �لجتماعي 
�شعى طو�ل �لفرتة �ملا�شية ومع بدء جائحة كورونا �مل�شتجد 
و�لقيام  متميز  ب�شكل  �أع��م��ال��ه  ت��و����ش��ل  �إىل  )كوفيد91( 
و�شرف  متابعة  يف  �ل�شندوق  ي��ت��وله  �ل��ت��ي  �لأع��م��ال  بكافة 
�مل�شتحقات للموؤمن عليهم و �لقيام بالإجر�ء�ت �لد�ري��ة يف 
لكافة  �ل�شرف  بيانات  وتقدمي  �لبيان�����ات  وتدقي�����ق  ح�شر 

�مل�شتحقني .

�لحتاد  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  فال�شيوين،  ما�شيمو 
“ بي  �ل�شادر�ت، وفر�ن�شي�س ليفيربي، مدير عام  لئتمان 
�لتحالف  ويهدف هذ�  �ل�شادر�ت”.  ل�شمان  فر�ن�س  �آي  بي 
لتعزيز �لعالقات �لتجارية بني �لإمار�ت وفرن�شا، بالإ�شافة 
�شر�كات  �لتجارية وعقد  �لفر�س  لبحث  توفر من�شة  �إىل 
���ش��اأن هذ�  وم���ن  �لإم������ار�ت.  دول���ة  ج��دي��دة يف  ��شرت�تيجية 
�لبلدين، وذلك  �مل�شدرة يف كال  �ل�شركات  �أن يفيد  �لتعاون 
�ل�شادر�ت،  �ئتمان  حماية  ح��ل��ول  على  ح�شولها  لت�شهيل 

و�حللول �لتمويلية و�لتاأمينية �ملبتكرة.

•• ال�شارقة –الفجر:

�أكد �شعادة حممد عبيد ر��شد �ل�شام�شي مدير 
�لجتماعي  لل�شمان  �ل�����ش��ارق��ة  ���ش��ن��دوق  ع��ام 
�أن ك��اف��ة ك���و�در �ل�����ش��ن��دوق ب���د�أت وم��ع مطلع 
�إىل مقر  �ل�شبوع �جلاري بالعودة �لتدريجية 
�ل��ع��م��ل يف م��دي��ن��ة �ل�����ش��ارق��ة ب��ع��د �ت��خ��اذ كافة 
بها �جلهات  �لتي وجهت  �لوقائية  �لج��ر�ء�ت 
�ل�شام�شي:  وق��ال   . �ل�شارقة  �إم���ارة  يف  �ملعنية 
�ل�شندوق تق�شي  �أروق��ة  د�خ��ل  �لعمل  �آلية  �إن 
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ك��اف��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ات �لتي 

�أقرتها د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية يف حكومة �ل�شارقة وما �لزمت 
به كافة �لدو�ئر و�جلهات �حلكومية لتباع منظومة �لعمل 
يف �إ�شغال �ملكاتب بن�شبة �أق�شاها 03% من �إجمايل �لطاقة 
�ل�شتيعابية و�شمان �ل�شالمة �لعامة بعد �لنظر يف �لظروف 
�ل�شحية لكل موظف وموظفة على حدى موؤكد� �أن �شالمة 
متثل  �لجتماعي  لل�شمان  �ل�شارقة  �شندوق  ك���و�در  ك��اف��ة 
و��شتئناف  �ل�شندوق  �أعمال  مبا�شرة  يف  �أوىل  وغاية  �أولوية 

•• دبي-الفجر:

وق��ع��ت �لحت����اد لئ��ت��م��ان �ل�������ش���ادر�ت، وه���ي ���ش��رك��ة حماية 
ب��دول��ة �لإم�����ار�ت،  �ل��ت��اب��ع��ة للحكومة �لحت���ادي���ة  �لئ��ت��م��ان 
مذكرة تفاهم مع “ بي بي �آي فر�ن�س ل�شمان �ل�شادر�ت”، 
للبنك  �لتابعة  �لفرن�شية  �ل�����ش��ادر�ت  �ئ��ت��م��ان  وك��ال��ة  وه��ي 
�ل�شتثماري �لوطني �لفرن�شي “بي بي �آي فر�ن�س”، وذلك 
�لإم���ار�ت  ب��ني  و�ل��ت��ج��ارة  �ل�شتثمار  ف��ر���س  وتعزيز  لبحث 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وف��رن�����ش��ا. وق���ع م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م ك��ل من 

�سندوق ال�سارقة لل�سمان الجتماعي يبا�سر اأعماله 
من مقره و�سط تطبيق كافة التوجيهات الحرتازية 

�سراكة بني الحتاد لئتمان ال�سادرات و»بي بي اآي فران�س« 
لتعزيز التجارة والتعاون القت�سادي بني الإمارات وفرن�سا

اليوم .. بدء حظر تداولت املطلعني يف الأ�سواق املالية 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

 �أجنز نادي دبي �لدويل للريا�شات 
برنامج  م���ن   %  90 �ل��ب��ح��ري��ة 
�لبحري  �ل����ري����ا�����ش����ي  م���و����ش���م���ه 
قبل  وذل�������ك   2020-2019
�ملا�شي  م���ار����س  �ل��ن�����ش��اط  ت���وق���ف 
ب�����ش��ب��ب �لإج���������ر�ء�ت �لح���رت�زي���ة 
يف م��و�ج��ه��ة ج��ائ��ح��ة وب���اء كورونا 

�مل�شتجد )كوفيد 19(.
�لبحري  �لريا�شي  �ملو�شم  و�شهد 
�أ�شدل  و�ل����ذي   2020-2019
�ل�����ش��ت��ار ع��ل��ي��ه ���ش��م��ن��ي��ا ب��ع��د قر�ر 
ت���اأج���ي���ل �ل��ن�����ش��خ��ة �ل���ث���الث���ني من 
للم�شافات  �ل�شنوي  �لقفال  �شباق 
لل�شفن  و�مل���خ�������ش�������س  �ل���ط���وي���ل���ة 
�ل�شر�عية �ملحلية 60 قدما، �شهد 
منذ  �لبارزة  �ملحطات  من  �لعديد 
بد�ية �ملو�شم �شهر �شبتمرب �ملا�شي 
ب�شبب  �ل���ن�������ش���اط  ت���وق���ف  وح���ت���ى 
�متثال  �لح����رت�زي����ة  �لإج�������ر�ء�ت 
�مل�شئولة  �جل����ه����ات  ل���ت���وج���ي���ه���ات 
�لفعاليات  م��ن  يتبقى  مل  وحينها 
ع����د� �حل�����دث �لأب������رز و�لأك������رب يف 

�ملو�شم �شباق �لقفال 30.
و�أكملت �للجنة �ملنظمة مبكر� ويف 
-2019 للمو�شم  �لأوىل  �لأ�شهر 
�ل�شباقات  جميع  تنفيذ   2020
يف  �ملحلية  �ل��ب��ط��ولت  بينها  وم��ن 
�ملحلية  �ل��ت��ج��دي��ف  ق�����و�رب  ف��ئ��ات 
و�ل�شفن  �شباقات(   3( قدما   30
 3( قدما   60 �ملحلية  �ل�شر�عية 
موؤجل(  �شباقا  بينها  من  �شباقات 
�ملحلية  �ل�������ش���ر�ع���ي���ة  و�ل������ق������و�رب 
و�لقو�رب  )�شباقني(  ق��دم��ا   43
قدما   22 �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�������ش���ر�ع���ي���ة 
جولتني  �إىل  �إ���ش��اف��ة  )���ش��ب��اق��ني( 
�لأ�شماك  ل�شيد  دب��ي  م�شابقة  يف 
�ملفتوحة  دب��ي  بطولة  يف  ومثلهما 

)ك����اي����ت �����ش����رف( وب���ط���ول���ة دبي 
ج��ون��ي��ورز ري��غ��ات��ا ل��رب�ع��م و�شغار 

ريا�شة �ل�شر�عية �حلديثة.
ك��م��ا ن��ظ��م �ل���ن���ادي ب��ط��ول��ة �لعامل 
ل���ل���زو�رق �ل�����ش��ري��ع��ة -�ك�������س كات- 
جائزة دبي �لكرى 2019 و�شباق 
�ملائية  ل���ل���در�ج���ات  �ل������دويل  دب����ي 
روزنامة  �ف��ت��ت��اح��ي��ة  م��ث��ل  و�ل�����ذي 
�لدويل  �لحت��اد  وفعاليات  �أن�شطة 
�م-    �أي  -ي���و  �ل��ب��ح��ري��ة  لل�شباقات 
�لعديد  ج��ان��ب  �إىل   2020 ل��ع��ام 
من �ملبادر�ت �ملجتمعية و�لفعاليات 
�لر�شمية  �مل��ن��ا���ش��ب��ات  يف  �ملختلفة 
�ب�����رز حمطات  و�ل���وط���ن���ي���ة وه���ن���ا 
نادي  2019-2020يف  مو�شم 
دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية :

1
�أ�شدر   :2019 ن��وف��م��رب   20
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء- رعاه �هلل- 
ب�شفته حاكماً لإمارة دبي �ملر�شوم 
ب�شم   2019 ل�شنة   )34( رق���م 
»نادي  �إىل  �لفيكتوري«  »ُموؤ�ّش�شة 
�لبحرّية«  يا�شات  للرِّ ويل  �ل��دُّ دبي 
ت��ن��ظ��ي��م��ّي��ة ���ش��م��ن هيكله  ك���وح���دة 

�لتنظيمي.

2
�أ����ش���در   :2020 ف����رب�ي����ر   15
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء- رعاه �هلل- 
ب�شفته حاكماً لإمارة دبي �ملر�شوم 
بتعيني   ،2020 ل��ع��ام   )5( رق���م 
ب��ن حممد  م��ن�����ش��ور  �ل�����ش��ي��خ  �شمو 
بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س �لنادي، 

رئي�شاً ملجل�س دبي �لريا�شي.

3
�شمو  �أ�شدر    :2020 يناير   15
�ل�����ش��ي��خ ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د بن 
دبي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل  �آل  ر����ش��د 
�لقر�ر  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
بت�شكيل   2020 ل�شنة   )2( رق��م 
جمل�س �لإد�رة ، برئا�شة �أحمد بن 
م�شحار، وع�شوية �شيف �ل�شويدي 
�حلد�د،  و�إبر�هيم  للرئي�س،  نائباً 
ور��شد �لعايل، وجمال بن كري�شان، 

وعي�شى نا�شر، وخالد �لبلو�شي.

4
�شمو  �عتمد   :2020 مايو   16
�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب حاكم دبي وزير �ملالية ر�عي 
لل�شفن  �ل�����ش��ن��وي  �ل��ق��ف��ال  ���ش��ب��اق 
قدما   60 �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�������ش���ر�ع���ي���ة 
 30 �لن�شخة  �شباق  ت��اأج��ي��ل  ق���ر�ر 
�ل���ع���ام �ملقبل  ل��ي��ق��ام  م���ن �حل�����دث 
�لبحري  �لريا�شي  �ملو�شم  �شمن 

.2021-2020

5
 :2019 دي�������ش���م���رب   14-12
�ل�شيخ  ���ش��م��و  وح�������ش���ور  ب���رع���اي���ة 
ر��شد  ب����ن  ب����ن حم���م���د  م���ن�������ش���ور 
دبي  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  م���ك���ت���وم  �آل 

�ل���ري���ا����ش���ي رئ��ي�����س �ل����ن����ادي نظم 
للزو�رق  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة  �ل���ن���ادي 
يف  �خلتامية-  -�جل��ول��ة  �ل�شريعة 
���ش��اط��ئ ج���م���ر� ومب�������ش���ارك���ة 13 
زورقا على متنها 26 مت�شابقا من 

خمتلف بلد�ن �لعامل.

6
�أ�شاد   :2019 �أك��ت��وب��ر-ن��وف��م��رب 
�ل�����ش��ي��خ ع��ب��د �ل���ع���زي���ز ب���ن حميد 
�لتنمية  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�ل�شياحية يف �إمارة عجمان بالدور 
�لي��ج��اب��ي �ل����ذي ل��ع��ب��ه ن����ادي دبي 
�ل����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة يف 
�إجن����اح ف��ع��ال��ي��ات ك��رن��ف��ال عجمان 
�شهدته  و�ل���ذي   2019 �ل��ب��ح��ري 
�شو�طئ �إمارة عجمان يف �لكورني�س 

ومنطقة �لزور�ء .

7
�شهدت   :  2019 �أك����ت����وب����ر   8
)�لقافلة  م�شرة  جمر�  �شو�طئ 
�ل��ت��ي نظمها  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل���زرق���اء( 
موؤ�ش�شة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  �ل����ن����ادي 
دب����ي ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل ب���ال���ت���ز�م���ن مع 
فر�شت  ل��ت��ح��دي  دب���ي  ��شت�شافة 
وذلك  للروبوتات  �لعاملي  جلوبال 
للتوعية باأهمية تنظيف �ملحيطات 
�لروبوتات  تكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف 

و�لذكاء �ل�شطناعي. 

8
��شت�شاف   :2020 ي��ن��اي��ر   25
�شاطئ )ل مر( �شباق دبي �لدويل 
�لأوىل  -�جلولة  �ملائية  للدر�جات 
من بطولة �لإم���ار�ت -2020 يف 
�ملعتمدة  �لأن�شطة  فعاليات  �فتتاح 
دول��ي��ا يف روزن��ام��ة �لحت���اد �لعاملي 
�م-  �أي  -ي���و  �ل��ب��ح��ري��ة  لل�شباقات 

.  2020

9
22 نوفمرب 2019 : نظم �لنادي 
�ملو�نئ  �شرطة  بالتعاون مع مركز 
يف �شرطة دبي �لفعالية �ملجتمعية 
�لأول من نوعها )مبادرة جتديف 
قدما   30 �ل����رت�ث����ي����ة  �ل�����ق�����و�رب 
�لنجاح  وحققت  �لهمم(  لأ�شحاب 
م��ن خ���الل �مل�����ش��ارك��ة �ل��ك��ب��رة من 

قبل �أ�شحاب �لهمم .

10
�لنادي  �أب��رم   :2020 يناير   20
مذكرة تفاهم مع جامعة دب��ي، يف 
�لنادي  �إد�رة  جمل�س  خطط  �إط��ار 
�ملجتمعية  �ل�����ش��ر�ك��ة  �إح������د�ث  يف 
م��ع خمتلف �ل��ق��ط��اع��ات،   لتعزيز 
�جل���ه���ود وحت��ق��ي��ق �ل���ت���ع���اون ومد 

ج�شور �لتعاون �لعلمي و�لعملي يف 
�ملجالت ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك. 

11
خ�ش�س   :2020 ي��ن��اي��ر-م��ار���س 
ري����ع �لأ����ش���م���اك �ل���ت���ي ����ش���ارك بها 
ل�شيد  دب��ي  بطولة  يف  �ملتناف�شون 
يف  �لأوىل  )�جل��ول��ت��ني  �لأ���ش��م��اك 
وللعام  م��ار���س(  يف  و�لثانية  يناير 
�لأعمال  �إىل  �لتو�يل  على  �لثالث 
�خل��ري��ة ع��رب �جل��م��ع��ي��ات وو�شل 
 1.3 �إىل  �لأ�شماك  �أوز�ن  جمموع 

طنا .

12
22 نوفمرب 2019: توج �لقارب 
�شباق  ل�����ش��وط  ب��ط��ال   44 ع���م���ان 
�لتجديف  لقو�رب  �آل مكتوم  كاأ�س 
ن�شخته  يف  ق���دم���ا   30 �مل��ح��ل��ي��ة 
تظاهرة  بعد  و�لع�شرين  �لثالثة 
�شبابية  ت��ر�ث��ي��ة  ب��ح��ري��ة  ري��ا���ش��ي��ة 
�أبناء �لدولة و�لأ�شقاء من  جمعت 

دول جمل�س �لتعاون �خلليجي .

13
تابع   :2019 �أك��ت��وب��ر-ن��وف��م��رب 
�ملدير  ح������ارب  �هلل  ع���ب���د  حم���م���د 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ن���ادي دب����ي �ل����دويل 
فعاليات  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 

�جلولة �لثانية من بطولة �لعامل 
ل���ل���زو�رق �ل�����ش��ري��ع��ة -�ك�������س كات- 
يف �ل�����ش��ني ب��ح�����ش��ور ر�����ش���د مطر 
�ل�شري �لقمزي قن�شل عام دولة 

�لإمار�ت يف �شنغهاي.

14
 :2019 -دي�������ش���م���رب  ن���وف���م���رب   
لل�شباقات  �ل���دويل  �خ��ت��ار �لحت���اد 
�لبحرية -يو �أي �م- هزمي حممد 
�ل�شباقات  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ق��م��زي 
كم�شرف �شمن فريق عمل بطولة 
-�ك�س  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �ل��ع��امل 
وذلك  بال�شني  ج��رت  �ل��ت��ي  ك���ات- 
�لإمار�ت  �أبناء  مكانة  على  تاأكيد� 

يف �ل�شاحة �لعاملية.

15
دي�شمرب 2019: ��شت�شافت   14
لبطولة  �ل�������ش���ن���وي  �حل���ف���ل  دب�����ي 
-�ك�س  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �ل��ع��امل 
ك�����ات- ب��ح�����ش��ور مم��ث��ل��ي �لحت����اد 
�لدويل -يو �أي �م- و�أبطال �شباقات 
�لزو�رق �ل�شريعة -�ك�س كات- ومت 
�جلو�ئز  وتوزيع  تكرمي  �حلفل  يف 

�ل�شنوية لنجوم �ملو�شم.

16
تلقى   :2019 دي�����ش��م��رب   18
�لحتاد  م��ن  �شكر  ر���ش��ال��ة  �ل��ن��ادي 
-يو  �لبحرية  لل�شباقات  �ل���دويل 
،وذلك  موناكو  يف  وم��ق��ره  �م-  �أي 
ت���ق���دي���ر� ل��ل��ن��ج��اح �ل���ك���ب���ر �ل����ذي 
للزو�رق  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة  ح��ق��ق��ت��ه 

�ل�شريعة -�ك�س كات. 

17
يناير -فرب�ير 2020: ��شتحدث 
�لنادي ويف �إطار �هتمامه بتطوير 

�لريا�شات �لبحرية وجذب �لرب�عم 
و�لنا�شئني فئتني جديدتني �شمن 
�ملفتوحة  دب����ي  ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
�حلرة  �لألعاب  �شرف يف   للكايت 
وهايدرو فويل ��شتمر�ر خلططته 

يف دعم �ملو�هب �لنا�شئة. 

18
تلقت   :2019 دي�����ش��م��رب   31
جائزة  ملناف�شات  �ملنظمة  �للجنة 
�ل�شريعة  ل���ل���زو�رق  �ل��ك��ربى  دب���ي 
وتقدير  �شكر  ر�شالة  ك��ات-  -�ك�س 
من موؤ�ش�شة مارتيميو �لتي تتخذ 
�ل�شرت�لية  ���ش��ي��دين  م��دي��ن��ة  م��ن 
�لبطولة  لنجاح  تقدير�  لها  مقر� 
و�ل����ت����ي ����ش���ه���دت ت���ت���وي���ج زورق���ه���ا 

مارتيميو 12.

19
�إحدى  فازت  مار�س2020:   10
�لكربى للزو�رق  �شور جائزة دبي 
ك�����ات- �جلولة  -�ك�������س  �ل�����ش��ري��ع��ة 
�لعامل  ب���ط���ول���ة  م����ن  �خل���ت���ام���ي���ة 
2019 بعد�شة �مل�شورة �لإيطالية 
م���اري���ا ك���ي���ار� ب���امل���رك���ز �ل���ث���ال���ث يف 
�لتي  �ل��دول��ي��ة  �لت�شوير  م�شابقة 
ي�����ش��رف ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا �لحت����اد 

�لدويل .

20
حققت   :2019 دي�����ش��م��رب   14
�لكربى  دب�����ي  ج����ائ����زة  م�����ش��اب��ق��ة 
كات-  �ل�����ش��ري��ع��ة-�ك�����س  ل����ل����زو�رق 
�لتو��شل  و�شائل  ورو�د  للجمهور 
�لج��ت��م��اع��ي جن��اح��ا ك��ب��ر� حيث 
�لفر�شة  �ملنظمة  �للجنة  �أت��اح��ت 
ل���ل���م�������ش���ارك���ني خل�����و������س جت���رب���ة 
غ��ر م�����ش��ب��وق��ة ب����زورق �ك�����س كات 

�ل�شريع.

اأجنز برنامج �سباقاته بنجاح 20 حمطة بارزة يف مو�سم دبي البحري 2020-2019

ريع 1.3 طن اأ�سماك م�ساهمة جمتمعية لالأعمال اخلريية

• �سباق اأ�سحاب الهمم لقوارب التجديف مبادرة اإن�سانية جديدة 
• اك�س كات ودولية بالدراجات املائية حتظيان باإ�سادة دولية
• اللجنة املنظمة تلقت ر�سالتي �سكر من موناكو واأ�سرتاليا

عجمان للريا�سات  مهرجان  يف  بارزة  تنظيمية  • ب�سمات 

16 متوز يوليو بعد  �لقدم ن�شاطه يف  �لأ���ش��رت�يل لكرة  �ل��دوري  يعاود 
�مل�شتجد،  كورونا  فرو�س  تف�شي  ب�شبب  مار�س  �آذ�ر   24 منذ  توقف  �أن 
�آخ��ر ن�شاط  �أن ك��ان  �أف��اد �لحت��اد �ملحلي للعبة. وبعد  وذل��ك بح�شب ما 
ريا�شي يتوقف يف �لبالد، �شي�شبح دوري “�أي ليغ” �آخر بطولة ريا�شية 
�لأ�شرت�لية  �لقدم  وكرة  �لركبي  بطولتا  ��شتاأنفت  �إذ  ن�شاطها،  ت�شتاأنف 
“�شوبر ركبي” �عتبار�  �أن يعود دوري  )تلعب بالأيدي( ن�شاطهما، على 
باأن  جون�شون  جيم�س  �للعبة  �حت��اد  رئي�س  وك�شف  يوليو.  مت��وز   6 من 
�ملو�شم  لتغطية  �لالعبني  مع  جديدة  دف��ع  �تفاقية  حتقق  �لعودة  ق��ر�ر 
بروزنامته �ملمددة، م�شيفا من دون �أن يو�شح �شكل �تفاق �لرو�تب “لقد 
��شطررنا جميعا �ىل �إعادة �لتكيف مع هذ� �مل�شهد �جلديد، وهذ� يعني 

�لتعا�شد لتقدمي ت�شحيات من �أجل �ل�شالح �لعام للعبة«.
�لذي ي�شارك  �لأ�شرت�يل  �ل��دوري  2019-2020 من  و�نطلق مو�شم 

�أكتوبر وكان يقرتب من نهاية �لدور  11 فريقا، يف ت�شرين �لأول  فيه 
�ملنتظم عادي عندما توقف. وك�شف رئي�س ر�بطة �لدوري غريغ �أورورك 
�أن �ملباريات �ل�27 �ملتبقية من �ملو�شم �ملنتظم �شتقام على مد�ر 28 يوما، 
�أن تتبعها �لأدو�ر �لنهائية حيث يتاأهل  16 متوز يوليو، على  بدء� من 
�لأول و�لثاين مبا�شرة �ىل �لدور ن�شف �لنهائي، فيما تخو�س �لفرق من 
�ملركز �لثالث حتى �لثالث مو�جهات �إق�شائية لتحديد هوية �لفريقني 
“ميكننا �لآن  �أورورك  �لآخرين �للذين �شيكمالن دور �لأربعة. و�أ�شاف 
�لرتكيز على �جر�ء �ختبار�ت +كوفيد+19- جلميع �لالعبني قبل عودة 
�ىل  �لدخول  للم�شجعني  وميكن  �لأ�شبوع«.  هذ�  �لتمارين  �ىل  �لأندية 
�لأ�شبوع  �لأ�شرت�لية  �حلكومة  �أعلنت  بعدما  فرقهم  لت�شجيع  �ملالعب 
�ملا�شي عن خطط لل�شماح بعدد ي�شل �ىل 10 �آلف متفرج �عتبار� من 

�ل�شهر �ملقبل، من دون �أن حتدد �ملوعد.

•• دبي-وام:

�أم�س  �لقدم  �لإم��ار�ت لكرة  �لنعيمي رئي�س �حت��اد  ر��شد بن حميد  �ل�شيخ  عقد 
�جتماعاً بنظام �لت�شال �ملرئي مع فرون مو�شينجو �أومبا �ملدير �مل�شوؤول عن 
“فيفا” مب�شاركة  �لحت��اد�ت �لوطنية �لأع�شاء يف �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم 
حم��م��د ع��ب��د�هلل ه���ز�م �ل��ظ��اه��ري �لأم����ني �ل��ع��ام لحت���اد �ل��ك��رة، وبال�شينجام 
�لإقليمي  “فيفا”  مكتب  من  ح�شان  وح�شن  �ل�شهيباين  وع�شام  �شاجنيفان، 

بدبي.
وتبادل �لطرفان �حلديث عن �شوؤون كرة �لقدم يف ظل �لو�شع �ل�شحي �لر�هن 
و�لجر�ء�ت و�ملبادر�ت �لتي قام بها �حتاد كرة �لقدم خالل فرتة توقف �لن�شاط 

ُبعد وكذلك دعم جهود  �لكروي، من �جتماعات وور�س عمل، وحما�شر�ت عن 
�جلهات �ملخت�شة بالدولة حفاظاً على �ل�شالمة �لعامة.

كما تناول �لجتماع �ل�شرت�تيجية �جلديدة لحتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم �خلا�شة 
باملرحلة �ملقبلة، ومبادر�ت �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم ، حيث �أ�شاد �ل�شيخ ر��شد 
�لقدم،  �ل��دويل لتطوير كرة  �لتي يبذلها �لحت��اد  �لنعيمي باجلهود  بن حميد 

ومتابعته �مل�شتمرة ملختلف �لرب�مج �لتطويرية لالحتاد�ت �لوطنية .
بدوره تقدم فرون مو�شينغو �أومبا بال�شكر �إىل �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي 
بالعمل  �ل��ت��ح��دي��ات  وم��و�ج��ه��ة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ق��دم  ك��رة  بتطوير  �هتمامه  على 
هذه  متابعة  على  يحر�س  �ل��ق��دم  لكرة  �ل���دويل  �لحت���اد  �أن  م��وؤك��د�ً  �ملتو��شل، 

�لأعمال وت�شجيعها.

الدوري الأ�سرتايل يعاود ن�ساطه يف 16 يوليو  را�سد بن حميد يجتمع عن بعد مع مدير الحتادات الوطنية يف »فيفا«
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•• اأبوظبي–الفجر:

 تو��شل �أبوظبي م�شاعيها �حلثيثة 
لدعم قطاعي �لريا�شة و�لرتفيه، 
م���ع �ل��رتك��ي��ز ب�����ش��ك��ٍل خ���ا����س على 
ري��ا���ش��ات �ل��ف��ن��ون �ل��ق��ت��ال��ي��ة، حيث 
�لإمار�تية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ��شت�شافت 
من  �ل��ع��دي��د  م�شرتها  م��دى  على 
�ل��ب��ط��ولت �ل��ع��امل��ي��ة و�ل��ت��ي �شهدت 
�لعامل.  جن��وم  م��ن  نخبة  م�شاركة 
�جلوجيت�شو  ري���ا����ش���ة  وت��ل��خ�����س 
و�ل�شعبية  �له���ت���م���ام  �ل����دول����ة  يف 
�لريا�شة  بها  حتظى  �لتي  �لكبرة 
�����ش���م  ب�������ات  �مل����ج����ت����م����ع، ح����ي����ث  يف 
�جلوجيت�شو مقرتناً با�شم �أبوظبي 

يف �لعديد من �لعو��شم �لعاملية. 

ويفخر �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو 
مب�شرة �لريا�شة يف �لدولة، حيث 
بعد  �جلوجيت�شو  ري��ا���ش��ة  حت��ول��ت 
و�شولها للعا�شمة �أبوظبي لريا�شٍة 
عاملية ذ�ت هيكلية و�أنظمة و��شحة، 
لها  كموطن  �أبوظبي  مكانة  لتكلل 
مع �إطالق بطولة �أبوظبي �لعاملية 
ملحرتيف �جلوجيت�شو، و�لتي و�شلت 
ع�شر،  �ل��ث��ان��ي��ة  دورت���ه���ا  �إىل  �ل��ي��وم 
من  �لريا�شيني  �آلف  لت�شتقطب 
100 دول��ة من خمتلف  �أك��ر من 
ف��ئ��ات �ل����وزن و�ل��ع��م��ر و�لأح���زم���ة. 
�لقائمة  ومع �لإع��الن عن �جلهود 
لإقامة �لبطولة يف نوفمرب �ملقبل، 
للجوجيت�شو  �لوطني  �ملنتخب  بد�أ 
�فتتحها  و�ل��ت��ي  �ملكّثفة  ت��دري��ب��ات��ه 

�ملا�شي،  �ل�����ش��ه��ر  م��غ��ل��ق  مب��ع�����ش��ك��ٍر 
�شارك خالله �لالعبون ببطولتني 
م��ب��ت��ك��رت��ني، مت��ّث��ل �ل��ه��دف �لأب����رز 
�ل���الع���ب���ني �شمن  ب��و���ش��ع  ف��ي��ه��م��ا 
�لريا�شية  للبطولت  �ل��ع��ام  �مل��ن��اخ 

�لعاملية.
فعاليات  �أج��ن��دة  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
يقول  �مل����رت����ق����ب����ة،  �جل���وج���ي���ت�������ش���و 
رئي�س  �لها�شمي  �ملنعم  عبد  �شعادة 
و�لآ�شيوي  �لإم���ار�ت���ي  �لحت���ادي���ن 
�لحت����اد  ل��رئ��ي�����س  �لأول  �ل���ن���ائ���ب 
لإجن���ازه���ا  “��شتكمال  �ل�������دويل: 
�لعام  �أو�خ���ر  حققته  �ل��ذي  �لكبر 
�لأول  ب���امل���رك���ز  �ل���ف���وز  يف  �مل���ا����ش���ي 
كاأف�شل وجهة لل�شياحة �لريا�شية 
ع����ل����ى �مل���������ش����ت����وى �ل�����ع�����امل�����ي ل���ع���ام 

قدرتها  �أب��وظ��ب��ي  تثبت   ،2019
�لبطولت  �أك����رب  ����ش��ت�����ش��اف��ة  ع��ل��ى 
و�لأحد�ث �لريا�شية عاماً بعد عام، 
وتعترب دولة �لإمار�ت يف طليعة دول 
�لبطولت  ت�شت�شيف  �لتي  �ملنطقة 

�لعاملية للفنون �لقتالية.
�ملكانة  ه����ذه  �أن  �ل��ه��ا���ش��م��ي  و�أك������د 
�ل��رف��ي��ع��ة ل��ل��ع��ا���ش��م��ة و�إجن���از�ت���ه���ا 
�أف�شل  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  �مل���ت���و�����ش���ل���ة 
وج�����ه�����ات �����ش���ت�������ش���اف���ة �لأح���������د�ث 
�لعاملي،  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �لريا�شية 
هي ثمرة �لروؤية �حلكيمة ل�شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة -حفظه �هلل- 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  �آل  ز�ي��د 

للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
�مل�����ش��ل��ح��ة. ك���م���ا ت��ع��ك�����س �لل����ت����ز�م 
بتوجيهاتهما �حلثيثة حول تر�شيخ 
�لريادة و�لتفوق فكر� وممار�شة يف 
�ملجالت كافة.  دحو�شح �لها�شمي 
ف���ري���ق ع��م��ل �حت�����اد �لإم�������ار�ت  �أن 
للجوجيت�شو حري�س على �مل�شاهمة 
�أبوظبي  �لعا�شمة  ريادة  تر�شيخ  يف 
�لعاملية،  �لريا�شية  �ل�شاحة  على 
�جلوجيت�شو  ري��ا���ش��ة  تعترب  حيث 
وب����ط����ولت����ه����ا �ل����ت����ي ت���ن���ط���ل���ق من 
�لعامل،  �إىل  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لعا�شمة 
وت����رح����ب ب���ن���ج���وم���ه���ا م����ن ق������ار�ت 
�ل��ع��امل �خل��م�����س، ج����زء� ل يتجزء 
و�لتميز  �ل���ت���ف���وق  م��ن��ظ��وم��ة  م���ن 
�لريا�شي لالإمارة �لتي تعد موطن 

�جلوجيت�شو �لعاملي. 
على  م��وؤخ��ر�ً  �ل�شتار  �أُ���ش��ِدل  “وقد 
�لعاملية  �ل���ب���ط���ولت  م����ن  و�ح�������دة 
�لناجحة وهي �لن�شخة �ل� 11 من 
بطولة حماربي �لإم��ار�ت لالألعاب 
�لقتالية �ملختلطة، و�لتي �أقيمت يف 
بالعا�شمة  �أرينا  جوجيت�شو  �شالة 
�لإم����ار�ت  ت�شهد  وف��ي��م��ا  �أب��وظ��ب��ي. 

�لريا�شات  ن���ح���و  ق����وي����اً  ت���وج���ه���اً 
�ل���ق���ت���ال���ي���ة، ي���ت���و�����ش���ل �ل���ع���م���ل يف 
للجوجيت�شو  �لإم�����������ار�ت  �حت������اد 
جمال  يف  �أبوظبي  مكانة  لرت�شيخ 
ري���ا����ش���ي���ة �جل���وج���ي���ت�������ش���و و�ل���ت���ي 
قريباً،  �أن�شطتها  ل�شتئناف  نتطلع 
و�ل����ع����ودة ل��ل��ب��ط��ول��ة �لأغ���ل���ى على 
و�جلماهر،  �ل��ري��ا���ش��ي��ني  ق���ل���وب 

من  ع�شرة  �لثانية  �لن�شخة  وه��ي 
ب��ط��ول��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
لهذه  و�����ش���ت���ع���د�د�ً  �جل��وج��ي��ت�����ش��و. 
�ملنتخب  ي��خ��و���س  �ل���ش��ت��ح��ق��اق��ات، 
تدريبات  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و  �ل��وط��ن��ي 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  م�شتمرة 
�ل��ع��ايل ل����الأد�ء �ل���ذي ل��ط��امل��ا متّيز 

لعبونا به«.

 •• دبي-وام:

�أك������د �ل����ل����و�ء ن���ا����ش���ر ع���ب���د �ل������رز�ق 
�لرزوقي رئي�س �لحتادين �لإمار�تي 
و�لآ����ش���ي���وي ن���ائ���ب رئ��ي�����س �لحت����اد 
�ل�شريف  �لرئي�س  للكار�تيه  �ل��دويل 
�لقادم  �لأ�شبوع  �أن  �لعربي  لالحتاد 
مهمة  وق�����ر�ر�ت  حت��رك��ات  �شي�شهد 
فيما يخ�س عودة �لن�شاط وحتديد 

مو�عيد �لبطولت �ملوؤجلة.
�شهدت  �لأخ����رة  �مل��رح��ل��ة  �إن  وق���ال 
خا�شة  ت�����������ش�����ور�ت  ع�������دة  م�����ي�����الد 
ريا�شات  �أن  �ل��ع��ل��م  م��ع  بامل�شتقبل، 
�ل�����ش��الت و�ل���ش��ت��ب��اك و�ل��ق��ت��ال من 
�لأن�شطة �لتي ت�شتوجب �لكثر من 
�حلذر، وكان مالحظا �أن كل �أبطال 
�ل���ع���امل يف �ل��ك��ار�ت��ي��ه ب��ع��ي��دون عن 
�ل�شالت  يف  و�مل�شاركات  �لتدريبات 
�لثالثة  �لأ����ش���ه���ر  ط������و�ل  �مل��غ��ل��ق��ة 
و�قت�شرت  ل���ل���وق���اي���ة  �لأخ�����������رة، 

تدريباتهم على �ملمار�شات �ملنزلية.
ت�شريحاته  يف  �ل����رزوق����ي  و�أ�����ش����ار 
�إىل  و�م”  �لإمار�ت”  �أن��ب��اء  لوكالة 
�للذين  �لج���ت���م���اع���ني  خ����الل  �أن�����ه 
ع��ق��د� ع��ن بعد ل��الحت��اد �ل���دويل يف 
�لتو�شية  ك��ان��ت  �لأخ�����رة  �ل�����ش��ه��ور 
�لأن�شطة  مم��ار���ش��ة  ب��ع��دم  و����ش��ح��ة 
�ملغلقة،  �ل�������ش���الت  يف  �جل��م��اع��ي��ة 
حاليا،  ن�شبيا  �ختلف  �ل��و���ش��ع  لكن 
جديدة  ت�شور�ت  �شتطرح  وبالتايل 
�شتقود  �ل��ت��ي  �لن��ت��ق��ال��ي��ة  للمرحلة 
و�شو�بط  ���ش��روط  وف��ق  للتدريبات 

د�خل �ل�شالت.
وي��ح��ظ��ى �ل����ل����و�ء ن��ا���ش��ر �ل���رزوق���ي 

مبكانة كبرة على �مل�شتوى �لدويل 
ريا�شة  يف  و�ل���ع���رب���ي  و�لآ�����ش����ي����وي 
مكانة  ي���ح���ت���ل  ح���ي���ث  �ل����ك����ار�ت����ي����ه، 
نائب  كونه  �ملحافل  كل  يف  مرموقة 
للكار�تيه  �ل����دويل  �لحت����اد  رئ��ي�����س 
ورئ����ي���������س �لحت������ادي������ن �لآ�����ش����ي����وي 
�ل�شريف  و�ل���رئ���ي�������س  و�لإم������ار�ت������ي، 

لالحتاد �لعربي .
توقف  م���ن  �لن���ت���ق���ال  م��رح��ل��ة  ويف 
�ل��ن�����ش��اط ع��ل��ى ك���ل �لأ����ش���ع���دة �إىل 
مرحلة عودة �لتدريبات و�لبطولت 
و�مل�����ش��اب��ق��ات، يبقى من  و�لأن�����ش��ط��ة 
�ل�������ش���روري ����ش��ت�����ش��ر�ف �آف�����اق هذ� 
�مل�شتقبل  و�����ش���ت���ط���الع  �ل����ت����ح����ول، 
ور�شد  �لريا�شة  ه��ذه  ينتظر  �ل��ذي 
�مل�شوؤولون  بها  يفكر  �لتي  �لطريقة 
و�لآليات  �لعمل  م�شرة  ل�شتكمال 
�جلديدة �لتي ميكن �لعتماد عليها 
ب��ع��د �ل��ن��ج��اح �ل��ك��ب��ر �ل���ذي حققته 
�لتحدي  مو�جهة  يف  �لتكنولوجيا 

�ل�شحي �لعاملي �لر�هن.
“ �ل����الع����ب����ون  �ل�������رزوق�������ي  وق���������ال 
�حلقيقية  �ل�����روة  ه���م  و�مل����درب����ون 
�ل���وق���ت �حل���ايل  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات، ويف 
�لعودة،  يف  �لتفكر  فيه  يتم  �ل���ذي 
ه��ن��اك ج��ه��ود ك��ب��رة ت��ب��ذل لتعقيم 
�لبدنية  �ل��ك��ف��اءة  ورف���ع  �ل�����ش��الت، 
و�إخ�شاعهم  و�ل��الع��ب��ات،  لالعبني 

للتاأكد  �لالزمة  �لطبية  للفحو�س 
من �شالمتهم، ون�شر �لوعي �ل�شحي 
ب��ي��ن��ه��م ل��ت��ع��ري��ف��ه��م ب������الإج������ر�ء�ت 
�إتباعها،  ي���ج���ب  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ل��ي��م��ة 
�أن  �ل��ت��ي لب��د  �ل��دوري��ة  و�لفحو�س 
يف  يدخلو�  حينما  لالعبني  تتوفر 
�جتماع  وه���ن���اك  ل��ل��ق��ت��ال،  ����ش��ت��ب��اك 
�لأربعاء،  غ���د�ً  �لآ���ش��ي��وي   ل��الحت��اد 
و�آخ���ر ل��الحت��اد �ل���دويل ي��وم �لأحد 
و�شندر�س  �جل�������اري،   22 �مل����و�ف����ق 
�مل�شتجد�ت  �آخر  �لجتماعني  خالل 

يف �لبطولت و�مل�شابقات«.
وذكر �أنه بعد �لت�شاور مع عدد كبر 
�آ�شيا  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �لحت������اد�ت  م���ن 
و�لعامل هناك مطالبات من �جلميع 
“ �لربميير  بتغير موعد بطولة 

�أن  �مل��ق��رر  م��ن  �ل��ت��ي  “ �لعاملية  ليج 
ومن  �ملقبل،  ف��رب�ي��ر  يف  بدبي  تقام 
بتاأجيلها  ق��ر�ر  �شي�شدر  �أن��ه  �مل��وؤك��د 
ملوعد �آخر خا�شة �إنها �إحدى جولت 
�لألعاب  دورة  ل��ن��ه��ائ��ي��ات  �ل��ت��اأه��ي��ل 

�لأوملبية طوكيو 2021.
�لحتادين  �ج��ت��م��اع��ي  :” يف  وت��اب��ع 

�لآ���ش��ي��وي و�ل���دويل �لأ���ش��ب��وع �ملقبل 
�شنعيد ��شتعر��س �أجندة �لبطولت 
�أفعال  ردود  ون��ر���ش��د  و�مل�����ش��اب��ق��ات، 
�لحتاد�ت �لوطنية حول �لبطولت 
�لآ�شيوية �ملقرر لها �أن تقام يف �شهر 
�شبتمرب، وتلك �لتي �شتقام يف �شهر 
نوفمرب، وبناء على �آخر �مل�شتجد�ت 

�شنتخذ �لقر�ر �لذي ينا�شب �جلميع، 
بند  �شندر�س  �لج��ت��م��اع��ني  وخ���الل 
�مل������و�زن������ات �خل���ا����ش���ة ب�����الحت�����اد�ت 
�شلبا  تاأثرت  �لتي  �لفقرة  �لوطنية 
بتوقف �لن�شاط، وكيفية م�شاعدتها 
ل��ك��ي حت��اف��ظ ع��ل��ى م�����ش��ارك��ات��ه��ا يف 
مبالغ  توفر  خ��الل  من  �لبطولت 

و�لحتاد  و�إقامتهم،  �لالعبني  �شفر 
حاليا  ت�����ش��ور  ل��دي��ه  للعبة  �ل����دويل 
ل���الإع���الن ع���ن ت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة دعم 
ل�����الحت�����اد�ت �ل���ف���ق���رة يف �ل���ع���امل، 
و���ش��ت��ح��دد ل��ل��ج��ن��ة �ح��ت��ي��اج��ات تلك 
و�آليات  �أف���ك���ار  وت��ط��رح  �لحت������اد�ت، 
�ملتاحة مب�شاعدة  �مل��و�رد  �لدعم من 

�إذ� كان هناك  بع�س �لرعاة ». وعما 
م��ع��ت��م��د لعودة  ���ش��ح��ي  ب���روت���وك���ول 
�ل�شالت  يف  للتدريبات  �ل��الع��ب��ني 
.. ق��ال �ل��رزوق��ي :” �ل��ف��رتة �ملقبلة 
���ش��ت�����ش��ه��د �إ�����ش����د�ر ب���روت���وك���ولت يف 
�لدولية  �لحت���اد�ت  �ل�شاأن من  ه��ذ� 
ومن �للجنة �لأوملبية �لدولية، ومن 
جهتنا يف �لحتاد �لآ�شيوي �شن�شتمر 
يف مطالبة �لحتاد�ت �لوطنية بحث 
�ل��الع��ب��ني ع��ل��ى �ل���ت���دري���ب���ات “عن 
�لربوتوكول  ����ش���دور  حل���ني  بعد” 
�للياقة،  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  �ل�������دويل، 
�إ�شافة �إىل �لتن�شيق بني �لحتادين 
�ل�������دويل و�لآ�����ش����ي����وي ع���ل���ى �إق���ام���ة 
�ل��ت��اأه��ي��ل لالعبني  دور�ت  م��ن  ع��دد 
و�حل��ك��ام و�مل��درب��ني و�لإد�ري����ني عن 
للتحذير  نوعية  عمل  وور����س  بعد، 
ويوجد  �مل��ن�����ش��ط��ات،  خم���اط���ر  م���ن 
بخ�شو�س  معتمد  ���ش��ام��ل  ب��رن��ام��ج 
�ل�������دور�ت، ل���ش��ت��غ��الل �لوقت  ه���ذه 

�حلايل يف تلك �لأمور �ملفيدة«.
وع����ن ف���ر����س لع���ب���ي �لإم���������ار�ت يف 
خالل  من  طوكيو  لأوملبياد  �لتاأهل 
 “  : �أو�����ش����ح   .. �ل���ت���اأه���ي���ل  ج������ولت 
�أي لعب من  �لآن مل ي�شمن  حتى 
لعبينا �لتاأهل، لكن ما ز�لت �أمامنا 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف عدة  ك���ث���رة  ف���ر����س 
و�لنم�شا  ب��الإم��ار�ت  للتاأهل  ج��ولت 
وف��رن�����ش��ا و�مل����غ����رب، و���ش��ي��ت��م �إع�����ادة 
ج��دول��ة ه���ذه �جل����ولت م��ن جديد 
للعبة،  �ل�����دويل  ق��ب��ل �لحت�����اد  م���ن 
�لأول من  �لن�شف  �أن يكون  متوقعا 
بالبطولت  م��زدح��م��ا   2021 ع���ام 

و�جلولت �لتاأهيلية«.

اأبوظبي ... عا�سمة عاملية للفنون القتالية وموطن للجوجيت�سو

الها�سمي: تفوق اأبوظبي على ال�ساحة الريا�سية العاملية ثمرة 
لروؤية قيادتنا الر�سيدة يف اللتزام بنهج ريادي م�ستدام   

رئي�س االحتاد االآ�سيوي للكاراتيه ل� »وام « : قرارات ت�سدر االأ�سبوع املقبل حول م�ستقبل اللعبة

نا�سر الرزوقي: برنامج �سامل لتاأهيل الالعبني واملدربني واحلكام وور�س عمل عن املن�سطات
• تاأ�سي�س جلنة جديدة باالحتاد الدويل لدعم وم�ساندة االحتادات الفقرية حول العامل 

• تاأجيل الربمييري ليج يف دبي اأبرز القرارات املنتظرة �سدورها يف اجتماع 22 اجلاري

•• دبي-وام:

�لأمني  �ل��در�ج��ات  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  عمر�ن  عبد�لنا�شر  ق��ال 
�لعام رئي�س جلنة �ملنتخبات �إن لدى �لحتاد ت�شور�ت مو�شوعة من قبل 
�للجنة �لفنية ب�شاأن ��شتئناف �مل�شابقات �ملحلية �شوف تعتمد يف �جتماع 
و�لفرق  �لفردية  �لبطولت  ��شتئناف  تت�شمن  �لحت���اد،  �إد�رة  جمل�س 
�شد �ل�شاعة يف �شبتمرب �ملقبل و�لتي كانت قد تاأجلت لتوقف �لن�شاط، 
و�لأندية  �لريا�شية  �ملجال�س  مع  تتعاون  �لفنية  �للجنة  �أن  �إىل  م�شر� 
لتحديد �ملو�عيد �ملنا�شبة مل�شابقات �ملو�شم �ملقبل، ورفعها ملجل�س �لإد�رة 
يف �لحتاد. و�أ�شاف عمر�ن �أن بر�مج �ملنتخب �لأول للرجال ت�شر ب�شكل 

�ملعتمدة يف جمل�س  ل��الإج��ر�ء�ت  وفقا  �لفني  �إ�شر�ف �جلهاز  جيد حتت 
مب�شمار  م�شائية  يومية  تدريبية  ح�شة  ب��و�ق��ع  وذل��ك  �لريا�شي  دب��ي 
�لدر�جات بند �ل�شبا، وعاد �أي�شا منتخب �ل�شيد�ت، فيما ننتظر �ل�شوء 

�لأخ�شر ملنتخبات �ل�شباب و�لنا�شئني.
�أك��ر يف �حل�ش�س  وق��ال : نحن يف �لحت��اد م�شتعدون للدفع بالعبني 
�لتدريبية يف حال مو�فقة �جلهات �ملخت�شة، ونطالب �لالعبني باحلذر 
�لعودة  وقبل  �لجتماعي،  �لتباعد  على  للحفاظ  �حلالية  �لتدريبات  يف 
�لنتائج  وج��اءت  �لفني  و�جلهاز  لالعبني  فحو�شات  �أجرينا  للتدريبات 
مطمئنة، وبالن�شبة للبطولت �لعربية �و �خلليجية �أو �لآ�شيوية ننتظر 
�أي بطولة يف ظل  �لأجندة �جلديدة، حيث مل يتحدد حتى �لآن موعد 

�لقيود �ملفرو�شة على �ل�شفر بني �لدول.
�ملقبل ..قال عمر�ن  �أعمال �جتماع جمل�س �لإد�رة  وعن موعد وجدول 
�جلاري،  �ل�شهر  م��ن  �لأخ���ر  �لثلث  يف  يعقد  �شوف  �ملقبل  �لج��ت��م��اع   :
مو�عيد  بخ�شو�س  �لأوملبية  �للجنة  �أو  �لهيئة  من  ر�شالة  تلقينا  ول��و 
�لنتخابات �شوف يكون ذلك بند� رئي�شيا على مائدة �لنقا�س يف �لجتماع 
من �أجل �لرتتيب و�لتجهيز لعقد �جلمعية �لعمومية غر �لعادية، ول 
�شيما �أن �ملوعد �ملقرتح لالنتخابات بح�شب ما عرفنا �شفهيا هو يوليو 
�أي�شا بحث  �أعمال �لجتماع  �لبنود يف جدول  �أغ�شط�س، ومن �شمن  �أو 
جلنة  �جتماع  وحم�شر  �ملقبل،  �ملو�شم  يف  �ل��ب��ط��ولت  �أج��ن��دة  ت�����ش��ور�ت 

�ملنتخبات.

وكانت �حلياة قد عادت يف �لأيام �لأخرة لتدريبات �لدر�جات �لهو�ئية 
�لوطني لإجر�ء  �ملنتخب  �أع�����ش��اء  م��ن  �ل��در�ج��ون  �لإم����ار�ت، وخ��رج  يف 
د�خل  تدريباتهم  ك��ل  كانت  �أن  بعد  �مل�شامر  يف  �لتدريبية  �حل�ش�س 
تكون كل ح�شة  ب��اأن  �إج��ر�ء�ت و�شو�بط �شارمة تق�شي  منازلهم، وفق 
تدريبية عبارة عن لعبني ومدرب فقط، وذلك بعد �أن خ�شعو� جميعا 
�إخطار  مت  �أن  وبعد  �شالمتهم،  م��ن  �ل��ت��اأك��د  ومت  �ل��الزم��ة  للفحو�شات 
�لالعبني باأن كل منهم لبد �أن يكون له �دو�ته �خلا�شة، و�أل ي�شتعمل 
�أن  �شيتدرب به، مبعنى  �ل��ذي  �لتدريب  �أو مركز  �لنادي  �أي��ا من مر�فق 
يعود  ثم  �مل�شمار،  �إىل  �خلا�شة  �شيارته  يف  �لريا�شية  مبالب�شه  يتوجه 

فور� �إىل �شيارته بعد نهاية �حل�شة �لتدريبية.

احتاد الدراجات ي�ستعر�س خطة ل�ستئناف بطولت الفردي والفرق �سبتمرب املقبل
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الفجر الريا�ضي

و�ف����ق 12 ن���ادي���اً م���ن �أ����ش���ل 14 
�خلليج  دوري  يف  ف��رق��ه��ا  ت�����ش��ارك 
�مل�شابقة، وعدم  �إلغاء  �لعربي على 
منه  �ملتبقية  �جل����ولت  ��شتكمال 

هذ� �ملو�شم.
�أم�س  و�أو�شحت �شحيفة �لحت��اد، 
على  رد�ً  ج���اء  ذل���ك  �أن  �لإث���ن���ني، 
�لتي  �مل��ح��رتف��ني  ر�ب��ط��ة  ��شتبيان 
�أر����ش���ل���ت���ه �خل��م��ي�����س �مل���ا����ش���ي �إىل 
�لبطولة،  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �لأن����دي����ة 
�إ�شتناد�ً  ياأتي  �لأن��دي��ة  رف�س  و�أن 
لالحتاد  �لأخ������ر  �ل��ت��ع��م��ي��م  �إىل 
يحول  �ل��������ذي  ل���ل���ع���ب���ة،  �ل���������دويل 
حال  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  �مل�����ش��ارك��ة  دون 
�جلديدة،  بالتعاقد�ت  ��شتئنافها 
لأن عدد�ً منها ��شتغنى عن بع�س 

�لالعبني.
تتخذ  ل��ن  “�لر�بطة  و�أ����ش���اف���ت: 
قر�ر�ً على �شوء نتائج �ل�شتبيان، 
م�شتمر�ن  و�لتن�شيق  �لت�شاور  لأن 
�ملعنية،  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �جل���ه���ات  م���ع 
�نت�شار  م��ك��اف��ح��ة  ع��ن  و�مل�����ش��وؤول��ة 
 ، �مل�����ش��ت��ج��د  “كورونا”  ف���رو����س 
�لنهائي  �إع��الن �لقر�ر  وذل��ك قبل 
ي���ك���ون خ����الل �لأي�����ام  �أن  �مل���ت���وق���ع 
متيل  �ملوؤ�شر�ت  كانت  و�إْن  �ملقبلة، 

�إىل �لإلغاء.
وعن تتويج �ملت�شدر بلقب �لبطولة 
من عدمه، �أ�شارت �ل�شحيفة �أي�شاً 
قر�رها  �شتتخذ  �ل��ر�ب��ط��ة  �أن  �إىل 

ملجل�س  �مل��ق��ب��ل  �لج���ت���م���اع  خ����الل 
�لإد�رة، فيما يكون لها �حلق �أي�شاً 
يف تر�شيح ممثلي �مل�شابقة يف دوري 
 ،)2021 )ن�����ش��خ��ة  �آ���ش��ي��ا  �أب���ط���ال 
���ش��و�ء ب��اع��ت��م��اد �ل��رتت��ي��ب �لأخر 
�أو وف��ق ت�شويت  يف ح��ال �لإل��غ��اء، 

�جلمعية �لعمومية لالحتاد.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �لر�بطة 
ت�����ش��ع ك���ل �ل�����ش��ي��ن��اري��وه��ات على 
طاولة �لنقا�س فيما يخ�س موعد 
�ن��ط��الق �مل��و���ش��م �جل��دي��د، وت�شر 
حال  يف  �ملطروحة  �ل�شيناريوهات 
�لإل���غ���اء �إىل ع���ودة �ل��ت��دري��ب��ات يف 

�لن�شف �لثاين من يوليو )متوز( 
�ملقبل، �أو حتى �أول �أغ�شط�س )�آب(، 
�جلديد  �مل��و���ش��م  ينطلق  �أن  ع��ل��ى 
�لأول(  )ت�شرين  �أكتوبر  بد�ية  يف 
�ل��ع��رب��ي، وينطلق  ب��ك��اأ���س �خل��ل��ي��ج 
�ل������دوري يف �ل��ن�����ش��ف �ل���ث���اين من 
�أن  ينتظر  م��ا  وه��و  نف�شه،  �ل�شهر 

يت�شح ب�شورة كاملة خالل �أيام.
�ملعنية  �جل���ه���ات  ق����ررت  ح���ال  ويف 
مع  بالتن�شيق  �ل����دوري  ��شتئناف 
ت�شتكمل  �أن  ي���ت���وق���ع  �ل����ر�ب����ط����ة، 
�أغ�شط�س  م��ن��ت�����ش��ف  �ل���ب���ط���ول���ة 
�إىل  �لأن��دي��ة  ت��ع��ود  �أن  على  )�آب(، 

�لتدريبات مطلع يوليو )متوز(.
�لنتهاء  يتم  �لت�شور،  ه��ذ�  ووف��ق 
�شبتمرب   14 قبل  �مل��وؤج��الت  م��ن 
�أبطال  �ن��ط��الق  )�أي���ل���ول(، م��وع��د 
�إىل  ت�شتمر  جممعة  ببطولة  �آ�شيا 
29 �شبتمرب )�أيلول(، حيث يتوقف 
�لن�شاط من �أجل �ل�شماح للرباعي 
�لقارية،  �ملناف�شات  يف  بامل�شاركة 
��شتعد�د�ً  �ملنتخب  لتجمع  �إ�شافة 
مونديال  ت�����ش��ف��ي��ات  ل���ش��ت��ئ��ن��اف 
2022 مببار�تي 8 و13 �أكتوبر 
حال  ويف  �ملقبل.  �لأول(  )ت�شرين 
�إلغاء  “عدم  �لت�شور  ه��ذ�  �عتماد 

�نطالق  �شيكون  �جلاري”،  �ملو�شم 
�لثاين  �لن�شف  �جلديد يف  �ملو�شم 
من �أكتوبر )ت�شرين �لأول( �ملقبل، 
�لت�شفيات  م��ب��ار�ت��ي  �ن��ت��ه��اء  ب��ع��د 
�لت�شاور  ي��ز�ل  ل  فيما  للمنتخب، 
و�لتن�شيق م�شتمرين بني �لر�بطة 
موعد  لتحديد  �مل�شابقات  وجلنة 
�أ�شبح  ح���ي���ث  �ل�����ك�����اأ������س،  ن���ه���ائ���ي 
عودة  بعد  �ملبار�ة  �إقامة  مطروحاً 
�ملنتخب من �لت�شفيات يف منت�شف 
�أكتوبر )ت�شرين �لأول(، ويف حالة 
تعذر ذلك، يقام �لنهائي يف نوفمرب 

)ت�شرين �لثاين( �ملقبل.

�شيكون بايرن ميونيخ �أمام فر�شة �أخرى حل�شم لقبه 
�لثامن تو�ليا و�لثالثني يف تاريخه، وذلك حني يحل 
�ليوم �لثالثاء �شيفا ثقيال على �جلريح فردر برمين 
يف �ملرحلة �لثانية و�لثالثني من �لدوري �لأملاين لكرة 

�لقدم.
�لبافاري حل�شم  �لعمالق  �أمام  قائمة  �لفر�شة  وكانت 
بورو�شيا  مالحقه  تعر  ح��ال  يف  �ل�شبت  ي��وم  �لتتويج 
دورمتوند، �إل �أن �لأخر �أجل ذلك بفوزه على فورتونا 

دو�شلدورف -1�شفر.
بايرن بني يديه، لأنه �شيح�شم  �ملرة م�شر  لكن هذه 
حقق  حال  يف  �ملو�شم  ختام  على  مرحلتني  قبل  �للقب 
�لثالثاء فوزه �ل�شابع تو�ليا منذ ��شتئناف �ملو�شم �لذي 
�مل�شتجد  كورونا  فرو�س  ب�شبب  مار�س  �آذ�ر  يف  توقف 
خلف  �أي��ار/م��اي��و  منت�شف  يف  ن�شاطه  ي��ع��اود  �أن  قبل 

�أبو�ب مو�شدة.
حال  يف  حتى  �لتتويج  يح�شم  �أن  �إمكانية  ه��ن��اك  كما 
�لتعادل �أو �خل�شارة، وذلك �إذ� تعادل دورمتوند �أو خ�شر 
�لأربعاء �أمام ماينت�س يف ظل فارق �لنقاط �ل�شبع �لذي 

يف�شل بني �لغرميني.
ويبدو فريق �ملدرب هانزي فليك مر�شحا بقوة للعودة 
منت�شر� من ملعب “في�شر �شتاديون”، لي�س فقط لأنه 
فاز هناك يف �ملباريات �ل�12 �لأخ��رة، ولي�س لأنه فاز 
�لدوري  يف  جمعتهما  �لتي  �لأخ���رة  �ل�21  باملباريات 
و�لكاأ�س )على �أر�شه وخارجها(، �أو لأنه مل يخ�شر �أمام 
يف   5-2(  2008 �شبتمرب  �أي��ل��ول   20 منذ  مناف�شه 
�لفريق �لأخ�شر يعي�س  �ل��دوري على ملعبه(، بل لأن 

فرتة �شعبة للغاية.
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن ف���وزه ب��ث��الث م��ن م��ب��اري��ات��ه �ل�شبع 
ب��ع��د �ل���ش��ت��ئ��ن��اف )ك�����ان مي��ل��ك م����ب����ار�ة م���وؤج���ل���ة من 
�ملرحلة 24(، �آخرها بنتيجة �شاحقة خارج ملعبه على 
يو�جه برمين خطر مغادرة   ،1-5 �لأخ��ر  ب��ادرب��ورن 
دوري �لأ�شو�ء للمرة �لأوىل منذ عام 1980 و�لثانية 
فقط منذ �نطالق �ل�”بوند�شليغا” عام 1963، كونه 
قابعا يف �ملركز �ل�شابع ع�شر قبل �لأخر بفارق ثالث 
مبار�ة  �ل�شبت  وتنتظره  �لأم����ان،  منطقة  ع��ن  ن��ق��اط 

م�شرية �شد �ملهدد �لآخر ماينت�س.
كاأ�س  نهائي  �ي�شا �ىل  �لذي و�شل فريقه  وكان فليك 
�أمل��ان��ي��ا ح��ي��ث ي��ت��و�ج��ه م��ع ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن يف �لر�بع 
�ملهمة  “�إنهاء  �شرورة  على  حري�شا  يوليو،  مت��وز  من 
�لثالثاء. هذه هو هدفنا. نحقق �شل�شلة ر�ئعة ونريد 

مو��شلة �نت�شار�تنا �ملتتالية«.
�لثاين  ت�شرين  يف  �ملهمة  ��شتلم  �ل���ذي  �مل���درب  وت��اب��ع 
نوفمرب خلفا للكرو�تي نيكو كوفات�س، “�لهدف هو �أن 

نفوز يف برمين. نريد �أن نح�شم �لأمور«.
مبا  �لثالثية  �ىل  �ل�شاعي  �ل��ب��اف��اري،  �ل��ع��م��الق  وف���از 
�أك��ر من ن�شف  �لأب��ط��ال وقطع  �أن��ه ما ز�ل يف دوري 
�لطريق نحو ربع �لنهائي بفوزه يف ذهاب ثمن �لنهائي 
�أن  �لإنكليزي -3�شفر خارج ملعبه قبل  ت�شل�شي  على 
�لع�شر  “كوفيد19-”، مببارياته  ب�شبب  �لأمور  ُتَعلق 
�لأخ��رة يف �ل��دوري قبل �لتوقف وبعده، وف��وز جديد 
�لثالثاء �شي�شعه على بعد ع�شر نقاط من دورمتوند.

وعلى غر�ر مدربه، �أكد لعب �لو�شط ليون غوريت�شكا 
�ل�شبت على مون�شنغالدباخ  �لفوز  �أهدى فريقه  �لذي 
هي  “خططتنا  �أن  �ل��ل��ق��اء،  نهاية  على  دق��ائ��ق   4 قبل 

�لعودة بها )�لكاأ�س(«.
�ل��ث��الث��اء ع��ل��ى ع���ودة هد�فه  وي��ع��ول فليك يف م��ب��ار�ة 
�لبولندي روبرت ليفاندوف�شكي �لذي يت�شدر ترتيب 
يحتاج  �ل��ذي  مولر  وتوما�س  ه��دف��ا(،   30( �لهد�فني 
�لقيا�شي  �لرقم  لتحطيم  و�ح��دة  �ىل متريرة حا�شمة 
ل��ع��دد �ل��ت��م��ري��ر�ت �حل��ا���ش��م��ة يف م��و���ش��م و�ح����د )20 
ب�شبب  �ل�شبت  مبار�ة  عن  غيابهما  بعد  وذلك  حاليا(، 

�لإيقاف.
وك����ان �ل��الع��ب��ان ع��ل��ى �مل��وع��د م��ع �ل�����ش��ب��اك يف كانون 
�نت�شار�  فريقهما  حقق  حني  �ملا�شي  �لأول/دي�شمرب 
كا�شحا 6-1 على برمين يف “�أليانز �أرينا”، و�شيحاول 
�لثالثاء  �لأم��ر  يكرر  �أن  خا�س  ب�شكل  ليفاندوف�شكي 
لأن ذلك �شي�شمح للبولندي �لذي �شجل 45 هدفا هذ� 
�مل�شابقات، بالتفوق على ما حققه يف  �ملو�شم يف جميع 
و2017-2016   2016-2015 مو�شمي  من  كل 

حني �شجل 30 هدفا يف �ل�”بوند�شليغا«.
بورو�شيا  ي����اأم����ل  �لأخ�����������رى،  �مل����ب����اري����ات  �أب��������رز  ويف 
�ملوؤهل  �لأخ��ر  �لر�بع  �ملركز  ��شتعادة  مون�شنغالدباخ 
تكون  لن  �ملهمة  لكن  موقتا،  ول��و  �لأب��ط��ال  دوري  �ىل 
�ل�شاد�س،  ف��ول��ف�����ش��ب��ورغ  �شيفه  �أم����ام  �ل��ث��الث��اء  �شهلة 
يف  م�شاركته  بح�شم  نف�شه  �لثالث  ليبزيغ  ميني  فيما 
فورتونا  على  �لفوز  خ��الل  من  �لأم  �لقارية  �مل�شابقة 
دو�شلدورف �لأربعاء )يتقدم حاليا بفارق 6 نقاط عن 

مون�شنغالدباخ �خلام�س(.
�أم������ا ل���ي���ف���رك���وزن �ل������ذي ي���ت���ق���دم ب����ف����ارق ن��ق��ط��ة على 
مون�شنغالدباخ، فيلعب �لأربعاء على �أر�شه �شد كولن.

رامو�س يك�سف �سبب تبديله 
يف مباراة اإيبار

فريقه  �نت�شار  عقب  ر�مو�س،  �شرجيو  مدريد،  ريال  ومد�فع  قائد  �أكد 
�لإ�شباين،  �ل���دوري  م��ن   28 �جل��ول��ة  �شمن   ،1-3 �إي��ب��ار  �شيفه  على 
وبعد �أول ظهور للفريق عقب �لتوقف �لإجباري �لطويل ب�شبب جائحة 
�أن تبديله كان ب�شبب �شعور ب�شيط بالأمل، وكاإجر�ء �حرت�زي،  كورونا، 
م�شر�ً يف نف�س �لوقت �إىل �أن �ملبار�ة كانت غريبة بع�س �ل�شيء جلميع 

�لالعبني.
�أكد ر�مو�س يف ت�شريحات تليفزيونية بعد �ملبار�ة �لتي �حت�شنها ملعب 
ز�ئد،  ع�شلي  حمل  جمرد  ب�شيط،  ب��اأمل  “�أ�شعر  �شتيفانو:  دي  �ألفريدو 
�لثالث  بالنقاط  للغاية  �شعد�ء  فقط،  �إح���رت�زي  ك��اإج��ر�ء  ج��اء  �لتغير 
من �أجل �لعودة و��شتئناف كل �شيء، تتبقى �أمامنا 10 نهائيات �أخرى، 

وعلينا �لفوز باأكرب قدر ممكن منها«.
وحول خو�س �للقاء �أمام مدرجات خالية للوقاية من فرو�س كورونا: 
�ل�شيء بالن�شبة للجميع بعد م�شيبة كربى  بع�س  غريباً  كان  “�لأمر 
�أولئك  لكل  للفريق  قائد  ب�شفتي  دع��م  ر�شالة  �إي�شال  �أري��د  ه��ذه،  مثل 
�لذين فقدو� �أحبائهم خالل تلك �لفرتة، �لو�شع غريب خالل �لأ�شهر 
�لأوىل باللتز�م د�خل �ملنزل، وق�شاء �لوقت مع �لعائلة، و�حلفاظ على 
من  د�ئماً  �لإيجابية  �لدرو�س  ��شتخال�س  �ملمكن  من  �لبدنية،  لياقتك 
كرة  ع��ودة  ت�شاعد  �أن  يف  عاماً   34 �شاحب  وي��اأم��ل  �ل�شيئة«.  �لأ�شياء 
�لقدم على �إحياء �لبالد و�لقت�شاد، و�أن تدخل �ل�شعادة على كل �ملجتمع 
�لإ�شباين، بينما �قر باأن �لفريق يحتاج للوقت ل�شتعادة ن�شق �ملباريات 

وم�شتو�ه �لطبيعي.

مار�س  �آذ�ر  منذ  ت��وق��ف  بعد  �ملناف�شات  �ىل  موفقة  ع���ودة  م��دري��د  ري���ال  حقق 
ب�شبب فرو�س كورونا، بفوزه على �شيفه �إيبار 3-1 بعد �أن تاألق يف �شوط �أول 
دو�مة  يف  عالقا  �أتلتيكو  �للدود  ج��اره  بقي  فيما  �لثالثة،  �أهد�فه  خالله  �شجل 
�لتعادلت وهذه �ملرة �أمام م�شيفه �أتلتيك بلباو 1-1 يف �ملرحلة 28 من �لدوري 

�لإ�شباين.
يف �ملبار�ة �لأوىل، رد ريال مدريد على غرميه بر�شلونة حامل �للقب و�ملت�شدر، 
�ىل خم�س  �ل�شبت  و�شل  �أن  بعد  نقطتني  �ىل  عنه  يف�شله  �ل��ذي  �لفارق  و�أع��اد 
�إثر �لفوز �لكبر �لذي حققه �لفريق �لكاتالوين خارج ملعبه على ريال مايوركا 

-4�شفر.
وبعد فوز يتيم حققه على بر�شلونة بالذ�ت )-2�شفر( من �أ�شل خم�س مباريات 
�شقط  �لأبطال حني  دوري  نهائي  ثمن  ذه��اب  �إحد�ها يف  �لتوقف،  قبل  خا�شها 
على �أر�شه �أمام مان�ش�شرت �شيتي �لإنكليزي )1-2(، �شرب �لنادي �مللكي بقوة يف 
م�شتهل �لعودة خلف �أبو�ب مو�شدة على ملعب “�لفريدو دي �شتيفانو” يف مركز 
“فالديبيبا�س” �خلا�س بالتمارين، وذلك ب�شبب �لأعمال يف معقله “�شانتياغو 

برنابيو«.
�أن غاب  �دي���ن ه���از�ر �ىل ري���ال بعد  �لبلجيكي  �مل��ه��اج��م  �مل��ب��ار�ة ع���ودة  و���ش��ه��دت 
�و�خ��ر �شباط  �ثر ��شابة تعر�س لها  �لكاحل  منذ خ�شوعه لعملية جر�حية يف 
فرب�ير �ملا�شي، علما �أنه عانى من ��شابة مماثلة يف مطلع كانون �لأول دي�شمرب 

��شتوجبت �بتعاده عن �ملالعب ملدة �شهرين.
وخرج هاز�ر يف �ل�شوط �لثاين من مبار�ة �لأحد �شمن خم�شة تبديالت �أجر�ها 
�ملدرب �لفرن�شي زين �لدين زيد�ن ��شتناد� �ىل �للو�ئح �جلديدة لالحتاد �لدويل 

كاحله ما يوؤ�شر �ىل �مكانية جتدد �لإ�شابة. على  �لثلج  و��شعا  “فيفا”، 
جميع  يف  �ملئتني  مبار�ته  خا�س  �ل��ذي  ل��زي��د�ن  بالن�شبة  �حتفاليا  �لفوز  وك��ان 
�مل�شابقات كمدرب لريال، لين�شم �ىل مدربني �آخرين فقط و�شال �ىل هذ� �لعدد 
من �ملباريات مع �ل�”مرينغين�س”، وهما ميغيل مونيوز )605( وفي�شنتي دل 

بو�شكي )246( بح�شب “�أوبتا” لالح�شائيات �لريا�شية.
و��شتهل ريال �للقاء ب�شكل مثايل �ذ �فتتح �لت�شجيل منذ �لدقيقة �لر�بعة عرب 
�لأملاين توين كرو�س �لذي و�شلته �لكرة عند م�شارف �ملنطقة �إثر حماولة توغل 
ر�ئعة يف  �لي�شرى، ف�شددها  بنزمية على �جلهة  �لفرن�شي كرمي  لزميله  فا�شلة 

�لز�وية �لي�شرى �لعليا.
ودخل ريال �ىل ��شرت�حة �ل�شوطني يف و�شع مريح جد� بعد �أن �أ�شاف هدفني، 
�لأول عرب �لقائد �شرخيو ر�مو�س �إثر لعبة جماعية ومتريرة من بنزمية �ىل 
هاز�ر �لذي ح�شرها على طبق من ف�شها لقلب �لدفاع، فاأودعها �ل�شباك �خلالية 
من  قوية  بت�شديدة  مار�شيلو  �لرب�زيلي  �لدفاع  يف  زميله  عرب  و�لثاين   ،)30(
م�شارف �ملنطقة بعد �أن �شقطت �لكرة �أمامه �ثر ت�شديدة لهاز�ر �شدها �حلار�س 

�ل�شربي ماركو دميرتوفيت�س )37(.
�ملو�طن  تنديد� مب�شرع  بالركوع، وذلك  �لهدف  بهذ�  �ل�32 عاما  �بن  و�حتفل 
�شرطي  ي��دي  �ختناقا على  �أي���ار مايو   25 فلويد يف  �لأ���ش��ود ج��ورج  �لأم��رك��ي 

�أبي�س يف مينيابولي�س ثبته على �لأر�س وركع فوق عنقه، يف حادثة �أثارت موجة 
�حتجاجات عارمة متو��شلة يف ع�شر�ت �ملدن �لأمركية.

�أقل �ندفاعا بعدما �طماأن على �لنتيجة، ما  وبد� ريال يف بد�ية �ل�شوط �لأول 
فادح  بخطاأ  �لفارق  وتقلي�س  �للقاء  �ىل  بالعودة  لإيبار  �شمح 

�لكرة من  �ل��ذي مرت  كورتو�  تيبو  �لبلجيكي  من �حلار�س 
ظهر  من  لل�شيوف  ت�شديدة  حتولت  �أن  بعد  �شاقيه  بني 

مد�فعهم �لبديل بدرو بيغا�س )60(.
�لطويل،  �ل��ت��وق��ف  ظ���ل  يف  �����ش���اب���ات  لأي  وجت��ن��ب��ا 

�ر�ح��ة ه��از�ر )و�شع ثلجا على كاحله  ق��رر زي��د�ن 
و��شتبد�لهم  ورودري���غ���و  ور�م���و����س  خ��روج��ه(  ب��ع��د 
�إيدر  وم��و�ط��ن��ه  ج��ون��ي��ور  فيني�شو�س  ب��ال��رب�زي��ل��ي 

م��ي��ل��ي��ات��و و�ل���وي���ل���زي غ���اري���ث بايل 
�أن  ب��ع��د   ،)61( ت��و�ل��ي��ا 

�أج���������������رى �أي���������ش����ا 

تبديله �لأول يف بد�ية �ل�شوط �لثاين با�شر�ك �لفرن�شي فرلن مندي بدل من 
د�ين كارفاخال.

قدرة  ع��دم  مقابل  �لأول،  �ل�شوط  يف  قدمه  ما  تكر�ر  عن  �مللكي  �ل��ن��ادي  وعجز 
حتى  حالها  على  �لنتيجة  لتبقى  جم���دد�،  �ل�شباك  �ىل  �ل��و���ش��ول  على  �شيفه 
رجال  ينتظر  مما  بالتاأكيد  �شعوبة  �أق��ل  يعترب  �ل��ذي  �للقاء  نهاية  �شافرة 
يف  �أي���ام  باأربعة  وبعدها  فالن�شيا  �شد  ذ�ت��ه  �مللعب  على  �خلمي�س  زي���د�ن 

�شيافة ريال �شو�شييد�د.
نكون  �ل  �لطبيعي  “من  ر�م��و���س  �شرخيو  مدريد  ري��ال  قائد  وق��ال 
من  نتمكن  مل  ج��ي��د�.  ك��ان  �لفريق  لكن  �لبدنية.  جاهزيتنا  بكامل 
�لمر  �لوىل.  �ل45  �لدقائق  يف  قدمناه  �ل��ذي  بايقاعنا  �لحتفاظ 

طبيعي”ز
“كان �ل�شوط �لثاين �قل قتالية لكن ذلك كان كافيا بالن�شبة �لينا  و��شاف 
لكي نخرج فائزين. ل ن�شتطيع �ل�شمود 90 دقيقة على �لوترة ذ�تها، �جلميع 

يدرك ذلك«.
م�شيفه  م��ع   1-1 بالتعادل  �أتلتيكو  �كتفى  �ل��ث��اين،  �للقاء  ويف 
�أتلتيك بلباو، مو��شال هدر �لنقاط يف �ل�شباق نحو مركز 

موؤهل �ىل �ملناف�شات �لقارية.
ويف مبار�ته �لأوىل بعد عودة مناف�شات �لليغا، �كتفى 
فريق �ملدرب �لأرجنتيني دييغو �شيميوين بتعادل هو 

�لثالث تو�ليا، و�لر�بع يف �آخر خم�س مباريات.
هذ�  ع�شر  �لثالث  بتعادله  �لعا�شمة  فريق  ورف��ع 
�ملو�شم، ر�شيده �ىل 46 نقطة يف �ملركز �ل�شاد�س، 

ت�شاويا بالنقاط مع خيتايف �خلام�س.
�لأبطال  دوري  نهائي  ربع  بلغ  �ن  لأتلتيكو  و�شبق 
�للقب،  حامل  �لإنكليزي  ليفربول  ح�شاب  على 
قبل �ن يعلق �لحتاد �لقاري )ويفا( �مل�شابقة حتى 

�إ�شعار �آخر ب�شبب “كوفيد19-«.
من جهته، و��شل بلباو �لأد�ء �لثابت �لذي قدمه 
يف �ملرحلتني �لأخرتني ما قبل �لتوقف، و�للتني 

حقق فيهما فوزين متتاليني بعد �أربع هز�ئم.
�نتز�ع  �ىل  �أق����رب  �مل�شيف  ب���د�  �لأح����د،  م��ب��ار�ة  ويف 
�أتلتيكو  ح���ار����س  ���ش��الب��ة  ل��ك��ن  �ل���ث���الث،  �ل��ن��ق��اط 
�ل�شلوفيني يان �أوبالك، و�قت�شار �للعب يف فرت�ت 
طويلة على تبادل كر�ت مل ت�شل �ىل غاياتها، �أبقى 

�لنتيجة متعادلة.
�لثاين من  �لن�شف  �ملبار�ة ندية يف  �أك��ر مر�حل  وج��اءت 
�ل�شوط �لأول، مع ت�شجيل بلباو �لهدف �لأول عرب �إيكر مونياين 

)37(، ومعادلة دييغو كو�شتا ل�شالح �أتلتيكو بعد دقيقتني فقط.

ريال يتاألق يف �سوط واحد واأتلتيكو 
يف دوامة تعادلت 

الأندية الإماراتية ترغب يف اإلغاء 
دوري اخلليج العربي
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زيد�ن،  �ل��دي��ن  زي��ن  �لفرن�شي  م��دري��د،  ل��ري��ال  �لفني  �مل��دي��ر  �أب���دى 
�شعادته بال�شوط �لأول �جليد للغاية �لذي قدمه �لفريق �أمام �إيبار، 
�ل�شوط  �لتي �شجلها لعبوه يف  �لثالثة  �لأه���د�ف  ف��ارق  ب��اأن  م��ربر�ً 

�لأول، كان �شبب تر�خيهم يف �ل�شوط �لثاين.
ملعب  �شهدها  �لتي  �مل��ب��ار�ة  بعد  �ل�شحايف  �ملوؤمتر  �أثناء  زي��د�ن  ق��ال 
قبل  �شاهدناه  عما  متاماً  خمتلفة  “�لأمور  �شتيفانو:  دي  �ألفريدو 
ذلك، وعلينا �لتاأقلم على كل �لأو�شاع، بد�أنا �ملبار�ة ب�شكل جيد جد�ً، 
ولكن و�جهتنا �شعوبات يف �ل�شوط �لثاين، ل �أعتقد �أنها بدنية، �شعيد 

بال�شوط �لأول، حققنا �نت�شار�ً مهماً«.
�أننا  �أعتقد  �لالعبني،  على  �أث��رت  قد  �لنتيجة  تكون  “قد  و�أ���ش��اف: 
لذلك، كان  �شبباً حم��دد�ً  �لثاين، مل يكن هناك  �ل�شوط  تر�خينا يف 
على  �أث���رت  �أن��ه��ا  �أعتقد  ل  ولكني  �خلم�شة،  �لتبديالت  �إج���ر�ء  علي 

�لأد�ء«.
مو�طنه  بني  �لو��شحة  �لتفاهم  بحالة  “زيزو” �شعادته  �أب��دى  كما 
يحبون  “من  ه��از�رد:  �إيدين  �لبلجيكي  �لنجم  وبني  بنزميا،  كرمي 
كرة �لقدم �شيحبون م�شاهدة �لتفاهم بينهما، مثلما حدث يف �لهدف 

�أكر  نكون  �أن  ونتمنى  �مل��ي��زة،  ه��ذه  م��ن  بالطبع  �شن�شتفيد  �ل��ث��اين، 
قوة«.

وطالب زيد�ن بعدم �لدخول يف جمادلت ب�شاأن �لالعبني �لذين ل 
�شياأتي دوره و�شط مباريات متالحقة  ي�شاركون كثر�ً، لأن �جلميع 
�ل��الع��ب��ني مهمني،  “جميع  �ل�����ش��دد:  ه���ذ�  ���ش��ه��ر. وق����ال يف  خ���الل 
م��ن ل  �أو ح��ول  و�إي�شكو،  بيل،  �جل���د�ل ح��ول  دوره���ا خلق  �ل�شحافة 
�لالعبني،  م��ع جميع  �أحت���دث  د�ئ��م��اً، ولكني  ي�����ش��ارك، وه��ذ� يحدث 

�أمامنا 10 مباريات، ثم دوري �لأبطال، ولهذ� نحتاج للجميع«.

هذا ما قاله زيدان بعد التخل�س من عقبة اإيبار



 
احتجاج على العنف الأ�سري بال�سراخ اجلماعي

�شاركت ن�شاء يف �شر�خ جماعي ملدة دقيقة يف جميع �أنحاء �شوي�شر� 
خالل �حتجاج عام طالنب خالله مبعاملة مت�شاوية و�إنهاء �لعنف 

على �أيدي �لرجال.
لت�شليط  م�شرة  �شخ�س  مليون  ن�شف  نظم  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام  ويف 
�ل�شوء على �شجل �شوي�شر� �ل�شيء فيما يتعلق بحقوق �ملر�أة. لكن 
م�شرة هذ� �لعام �لتي �أطلق عليها �ملنظمون ��شم( �إ�شر�ب �لن�شاء(

كانت �أكر هدوء� نظر� لقيود فرو�س كورونا.
�لدول  ع��ن  تتخلف  ولكنها  عالية  حياة  ب��ج��ودة  �شوي�شر�  وتتمتع 
مكان  يف  و�مل�����ش��او�ة  �لن�شاء  ب��اأج��ور  يتعلق  فيما  �لأخ���رى  �ملتقدمة 

�لعمل.
وحت�شل �لن�شاء على �أجور �أقل من �لرجال مبا يقرب من �خلم�س، 
وهو �أف�شل مما كانت عليه قبل 30 عاما عندما كانت حت�شل على 
�أقل من �لثلث تقريبا. لكن �أجور �لن�شاء �لآن �أ�شو�أ مما كانت عليه 

يف عام 2000، وفقا للبيانات �حلكومية.
و�شرخت �آلف �ملتظاهرين يف جنيف و�ملدن �ل�شوي�شرية �لأخرى 
�لذي  �ليومي  �لتوقيت  وه��و  م�شاء،   3:24 �ل�شاعة  يف  دقيقة  مل��دة 
تبد�أ فيه �ملر�أة �لعمل دون �أجر، من �لناحية �لفنية، نظر� لوجود 

فجوة يف �لأجور.
دقيقة �شمت حد�د�ً  وقفو�  ثم  �شريعاً  �ملحتجون جتمعاً  كما نظم 

على �لن�شاء �لالتي قتلهن �لأزو�ج �أو �لأ�شدقاء.

مطعم يتبع اإجراءات �سارمة مع عودة الزبائن
����ش��ت��ب��دل مطعم ���ش��ع��ودي ق��و�ئ��م �ل��ط��ع��ام �ل��ورق��ي��ة ب��ق��و�ئ��م على 
هو�تفهم  على  منها  وجباتهم  �ختيار  للزبائن  ميكن  �لإن��رتن��ت 
�مل��ح��م��ول��ة و�أك������و�ب �ل��ع�����ش��ر ت��غ��ط��ى ب��رق��ائ��ق �ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك قبل 

تقدميها.
�لريا�س مي�شح طاولة مطهرة  �لكوفية يف  �لنادل مبطعم  ووقف 
حديثاً يف �إطار �ختبار للنظافة �أمام جمموعة من �لزبائن لإظهار 

�لفرق قبل وبعد م�شح �لطاولة باملطهر.
ويريد حممد خالد مدير هذ� �ملطعم �ل�شهر يف و�شط �لعا�شمة 
�ل�شعودية ك�شب ثقة �لزبائن �لقلقني من تناول �لطعام باخلارج يف 

وقت تف�شي جائحة فرو�س كورونا �مل�شتجد.
تقدر  �أن  �ل�شعب  من  �شار  كورونا  جائحة  ظل  "يف  خالد  ويقول 
�أولد ه ويطلع من بيته ويجي على مطعم  تقنع زبون يخرج مع 
�ل��زب��ون من  نعيد  �حنا نقدر  �إن  �أم��ام��ن��ا  وه��ذ� خلى حت��دي كبر 
�أول وجديد ملكانه ثاين طبعا �حنا يف مطعم �لكوفية �شوينا عدة 
�إجر�ء�ت �حرت�زية بحيث �حنا نرجع �لأمن و�لأمان للزبون بحيث 

�إن �حنا نقدر نخليه يح�س �نو هو د�خل يف مكان �آمن".
�لفل�شطينية  �لأط��ع��م��ة  ت��ق��دمي  يف  متخ�ش�س  �لكوفية  ومطعم 
�إن���ه ك��ان ي��خ��دم م��ا ب��ني 1500 و2000 �شخ�س  وي��ق��ول م��دي��روه 

يوميا قبل تف�شي �جلائحة يف �ل�شعودية.
على  �لتف�شي  لحتو�ء  �ملفرو�شة  �لعام  �لعزل  قيود  تخفيف  وبعد 
�ل�شحية جلذب  �لإج��ر�ء�ت  �ملطعم جمموعة من  �لعا�شمة طرح 

�لزبائن وت�شجيعهم على �لعودة لرتياد �ملطعم.
فالعمال �لذين ي�شعون �لكمامات يقي�شون درجة حر�رة �لزبائن 

لدى دخولهم ويعقمون �لطاولة قبل �ل�شماح لهم باجللو�س.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قلعة مات�سو بيت�سو ت�ستقبل ربع الزوار 
�شي�شتقبل موقع مات�شو بيت�شو �لعائد حل�شارة �لإنكا ويعترب معلما �شياحيا رئي�شيا يف �لبرو ربع عدد زو�ره فقط 

مع �إعادة فتحه يف متوز يوليو �أثر جائحة كوفيد19-، على ما �أعلنت �ل�شلطات �ملحلية.
�أ�شهر. و�أو�شح جان-بول بينافينته حاكم ولية كو�شكو يف جنوب �ليالد حيث  �ملوقع مدة ز�دت عن ثالثة  و�أغلق 
�ملوقع �ل�شياحي لوكالة فر�ن�س بر�س �إن "قلعة مات�شو بيت�شو �شت�شتقبل 675 ز�ئر� حمليا و�أجنبيا يف �ليوم فقط".

وينبغي على �ل�شياج �لز�ئرين و�شع �لكمامة فيما �شيحظر �لدخول �إىل بع�س �ملناطق يف �ملوقع.
وتعترب �لبرو ثاين �أكر دولة ت�شرر� من فرو�س كورونا �مل�شتجد يف �أمركا �لالتينية ور�ء �لرب�زيل مع ت�شجيل 

225 �ألف �إ�شابة ر�شميا �أدت 6500 منها �إىل لوفاة. و�شكان �لبالد حمجورون منذ 16 �آذ�ر مار�س �ملا�شي.
�لأمركي   1911 �لعام  �كت�شفها  وقد  كو�شكو  مدينة  غرب  �شمال  كيلومرت�   80 م�شافة  على  بيت�شو  مات�شو  وتقع 

حر�م بينغام وهي مدرجة على قائمة �لرت�ث �لعاملي للب�شرية منذ �لعام 1983.
بات�شاكوتيك  �لأمرب�طور  عهد  كيت�شو�، يف  لغة  �لقدمي" يف  "�جلبل  ��شمها  يعني  �لذي  �لقلعة �حلجرية  و�شيدت 

)1438-1471(. وتقع يف و�شط حممية طبيعية متتد على �أكر من 35 �ألف هكتار.
وكان يزورها ب�شكل و�شطي �ألفان �إىل ثالثة �آلف �شخ�س يوميا قبل �جلائحة.

و�لعام �ملا�شي، ز�رها �أكر من 1،5 مليون �شائح، معظمهم �أجانب، وفقا لالأرقام �لر�شمية.
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العثور على جنم �سينمائي م�سنوقا
�أفادت و�شائل �إعالم هندية، بالعثور على جنم بوليوود �ل�شينمائي �لهندي، 
�شو�شانت �شينغ ر�جبوت، ميتا يف بيته مبدينة مومباي، غربي �لبالد. ونقلت 

�أول���ي���ة ع��ن ���ش��رط��ة مومباي  ت��ق��اري��ر 
�لعمر  م��ن  �ل��ب��ال��غ  �لنجم  �إن  �ل��ق��ول، 
يف  م�����ش��ن��وق��ا  ع��ل��ي��ه  ع��ر  ع��ام��ا،   34
باندر�، ح�شبما ذكرت  �شقته ب�شاحية 
�إنديا"  �أوف  ت��ر����ش��ت  "بر�س  وك���ال���ة 
�إعالم �أخرى. ر�جبوت �لذي  وو�شائل 
تلفزيوين،  كممثل  �لفنية  حياته  ب��د�أ 
عام  ب��ول��ي��وود  يف  �لأوىل  للمرة  ظهر 
كابور  �أبهي�شيك  �مل��خ��رج  م��ع   2013
عن  �شي" �مل���اأخ���وذ  ب��و  "كاي  فيلم  يف 
رو�ية "�شيتني بهجات". وكتب رئي�س 

ر�جبوت..  �شينغ  "�شو�شنات  تويرت:  عرب  م��ودي  ناريندر�  �لهندي  �ل���وزر�ء 
ممثل �شاب ر�ئع.. رحل مبكر� جد�.. برع يف �لتلفزيون و�ل�شينما، بزوغ جنمه 
�لتي ل  �لأعمال  �لكثر من  ور�ءه  �لكثرين وخلف  �ألهم  �لرتفيه  يف عامل 
بوليوود  جنم  وق��ال  ومعجبيه".  �أ�شرته  مع  قلبي  لوفاته،  �شدمت  تن�شى، 
�أك�شاي كومار يف ح�شابه عرب تويرت: "ب�شدق، �أ�شابتني هذه �لأنباء ب�شدمة 
هذ�  �أ���ش��دق  "ل  ق��ائ��ال:  فكتب  �شديقي  �ل��دي��ن  ن��و�ز  �لنجم  �أم��ا  قوية". 

باملرة.. �إنها �شدمة.. ممثل جميل و�شديق طيب.. �إنه )نباأ( ميزق �لقلب".

�سريف منري يتوعد املتنمرين: الأيام بيننا
ن�شر �ملمثل �مل�شري �شريف منر، �شريط فيديو على ح�شابه �ملوثق يف "�إن�شتغر�م"، 
يندد فيه بالتنمر و�لإ�شاء�ت �لتي طالت �بنتيه، متوعد� با�شتكمال �لإجر�ء�ت 
�لقانونية ملالحقة �ملتورطني يف �لأمر. و�أرفق منر )61 عاما( �لفيديو �لذي 
وق��ال منر يف  للتنمر".  "ل  فيها:  بر�شالة ق�شرة كتب  �ل�شبت،  ن�شره م�شاء 
�لفيديو، �لذي ظهرت فيه �بنتاه فريدة وكاميليا خلفه، �إنهما تعر�شا ل�شتائم 
�لذين  �أن  و�أ���ش��اف  ك��ب��رة،  و�إه���ان���ات 
�شبوهما كانو� يدعون �حلديث با�شم 
�لدين، و�عتربو� �أنف�شهم "مالئكة". 
وقال متهكما على �لذين تعر�شو� له 
م�شيبة  �رتكبتا  �بنتيه  "�إن  ولبنتيه، 
�لتقاط  مل��ج��رد  �لب�شرية"  ودم���رت���ا 
�مل�شري  �ملمثل  وطالب  لهما.  �شورة 
بوقفة قوية جتاه �لإهانات و�ل�شتائم 
�شبكات  يف  ت��ظ��ه��ر  �ل���ت���ي  و�ل���ت���ن���م���ر 

�لتو��شل.

جون�سون يدافع 
عن ت�سر�سل 

بوري�س  �ل������������وزر�ء  رئ���ي�������س  ق������ال 
ميكنها  ل  بريطانيا  �إن  جون�شون 
ت���غ���ي���ر ق����اع����دت����ه����ا �حل�������ش���اري���ة 
وتاريخها �ملعقد حيث �إن ذلك من 
نز�ع  و�شط  ما�شيها  ت�شويه  �شاأنه 
�إز�لة متاثيل رموز  متو��شل حول 

تاريخية.
وك���ت���ب ج��ون�����ش��ون يف ���ش��ح��ي��ف��ة ذ� 
تطهر  ب�����د�أن�����ا  "�إذ�  ت���ل���ي���ج���ر�ف 
�جلميع  ����ش���ور  وح������ذف  �ل�����ش��ج��ل 
�ل���ذي���ن تتفق  �أول����ئ����ك  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء 
مو�قفهم مع مو�قفنا، فاإننا بذلك 
ن�شارك يف كذبة كربى ويف ت�شويه 

تاريخنا".
ون�شتون  ع����ن  ج���ون�������ش���ون  ود�ف�������ع 
�ل�شخف  "ملن  �إن���ه  ق��ائ��ال  ت�شر�شل 
�أن  �لأ�شف"  ع���ل���ى  ي��ب��ع��ث  ومم�����ا 
ي��ت��ع��ر���س مت���ث���ال رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 

�ل�شابق لأي خطر.
و�أعتقد  ب��ط��ال،  ك���ان  "لقد  وق����ال 
�أن��ن��ي ل�����ش��ت �ل��وح��ي��د �ل����ذي �أق���ول 
�أن��ن��ي ���ش��اأق��اوم بكل م��ا �أوؤت��ي��ت من 
�لتمثال  لإز�ل����ة  حم��اول��ة  �أي  ق���وة 
م���ن ���ش��اح��ة �ل����ربمل����ان وك��ل��م��ا كان 
�أق��رب كان ذلك  رفع درع��ه �لو�قي 

�أف�شل."
متاثيل  بتغطية  �ل�شلطات  وقامت 
���ش��خ�����ش��ي��ات ت��اري��خ��ي��ة ك���ث���رة مع 
�ملناه�شني  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  خ�����روج 
�أعقاب  يف  �ل�شو�رع  �إىل  للعن�شرية 
�لأمريكي من  فلويد  مقتل جورج 
�لتماثيل  و��شعني  �أفريقي  �أ���ش��ل 
ملا�شي  حتديهم  يف  �أعينهم  ن�شب 

بريطانيا �ل�شتعماري.
وجون�شون �أحد �ملعجبني بت�شر�شل 
وكاتب �شرته ويقول �ملقربون منه 

�إنه يرغب يف حماكاته.

اأحدث اأفالم جيم�س بوند
 يف هذا املوعد

بوند"  "جمي�س  �شل�شلة  �أف���الم  �أح���دث  �شناع  �أع��ل��ن 
و�لذي يحمل عنو�ن "No Time to Die" ويقوم 
تغير  ع��ن  ك��ري��غ  د�ن���ي���ال  �ل��ع��امل��ي  �ل��ن��ج��م  ببطولته 
م��وع��د ط���رح ه���ذ� �جل���زء �خل��ام�����س و�ل��ع�����ش��ري��ن من 

�ل�شل�شلة.
وك��ت��ب��ت �ل�����ش��ف��ح��ة �ل��ر���ش��م��ي��ة ل��ل��ف��ي��ل��م ع���رب مو�قع 
�لوليات  يف  �جلديد  �لإجتماعي:" �ملوعد  �لتو��شل 
�لثاين  ت�شرين   20 يف  لي�شبح  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �ملتحدة 
نوفمرب �ملقبل، بدًل من 25 ت�شرين �لثاين نوفمرب، 
 12 يف  ثابتا  �ملتحدة  �ململكة  يف  طرحه  موعد  ويظل 
من نف�س �ل�شهر". وكان من �ملفرت�س �أن يتم عر�س 
�لفيلم دولًيا يف 2 ني�شان �أبريل �ملا�شي، حيث ف�شلت 
ب�����ش��ب��ب �لنت�شار  ت��اأج��ي��ل ط��رح��ه  �مل��ن��ت��ج��ة  �ل�����ش��رك��ة 
�إغالق  �إىل  �أدي  و�ل���ذي  ك��ورون��ا  ل��ف��رو���س  �ل�شريع 
وكوريا  �إيطاليا  مثل  �لرئي�شية  �لأ���ش��و�ق  يف  �مل�شارح 

�جلنوبية و�ل�شني و�ليابان.

حتذير من وباء جديد ب�سبب عظام الأ�سود 
كورونا  ف��رو���س  �أزم����ة  م��ن  ب��ع��د  �ل��ع��امل  ي�شتفق  مل  بينما 
�لأ�شود من  �لتجارة يف عظام  �أن  �مل�شتجد، حذر خرب�ء من 
و�ملجوهر�ت،  و�لنبيذ  �لأدوي��ة  �شناعة  يف  ��شتخد�مها  �أج��ل 
�أن تت�شبب يف جائحة جديدة على غر�ر �لوباء �لذي  ميكن 
�ملا�شية. وتوجد يف جنوب  �لأ�شهر  م��د�ر  �لعامل على  �أرب��ك 
�إفريقيا 333 مزرعة م�شيجة ت�شم �آلف �لأ�شود، �لتي تقتل 
من �أجل عظامها، بح�شب كتاب يوثق هذه �لتجارة �ألفه لورد 
�أ�شكروفت، نائب رئي�س حزب �ملحافظني �لربيطاين �ل�شابق. 
ويك�شف �لكتاب كيف �أن �لتجارة �ملزدهرة يف �لهياكل �لعظمية 
ل��الأ���ش��ود �مل���رب���اة، �ل��ت��ي ت��ق��در مب��الي��ني �ل�����دولر�ت �شنويا، 
�لنبيذ  و�شناعة  �لتقليدية  �لأدوي����ة  على  �لطلب  يغذيها 
و�حللي يف �ل�شني ودول جنوب �شرق �آ�شيا. وبح�شب �شحيفة 
"ديلي ميل" �لربيطانية، فاإن �لأمر �لأكر رعبا هو �أن كتاب 
�أمر��شا  تنقل  �أن  ميكن  �لأ���ش��ود  ه��ذه  �أن  يك�شف  �أ�شكروفت 
قاتلة �إىل �لب�شر، مبا يف ذلك �ل�شل �أو �لت�شمم �لغذ�ئي، كما 
�ل�شحيفة  و�أ�شارت  �شر�رة جلائحة جديدة.  �أن تكون  ميكن 
�إىل تفا�شيل عملية �شرية للجي�س �لربيطاين للك�شف عن 
فظائع �لتجارة بعظام �لأ�شود يف جنوب �إفريقيا، �إذ قام فريق 
�أمني بتجنيد تاجر كوكيل مزدوج، من �أجل زرع �أجهزة تتبع 

يف جماجم �لأ�شود �ملقرر بيعها.

اأداة ذكاء ا�سطناعي حتول ال�سور ال�سبابية اإىل مثالية
كارولينا  ����ش���اوث  يف  دي����وك  ج��ام��ع��ة  ب��اح��ث��ون يف  ���ش��م��م 
بالوليات �ملتحدة �لأمريكية، برناجماً قائماً على �لذكاء 
�ل�شطناعي باإمكانه حتويل �ل�شور �ل�شبابية �إىل �شور 
بدقة و�شوح فائقة. و�عتمد �لباحثون يف تطوير �أد�تهم 
�لتي �أطلقو� عليها "PULSE" على �شبكتني ع�شبيتني، 
لتحويل �شورة 16×16 بك�شل لوجه �إىل 1024×1024 
بك�شل فى ب�شع ثو�ٍن، ما يعنى دقة �أعلى 64 مرة، ح�شب 
ويقوم  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة.  م��ي��ل  د�ي���ل���ي  �شحيفة  يف  ورد  م���ا 
لت�شميم  �لبك�شل  م��ن وح���د�ت  �ل��ع��دي��د  ب��اإن�����ش��اء  �ل��ن��ظ��ام 
وجوه و�قعية �ملظهر مع ميز�ت �لت�شوير مثل �خلطوط 
�لدقيقة و�لرمو�س �لتي مل تكن موجودة يف �ملقام �لأول 
�إىل �شور  �لتي يتم حتويلها  �لأ�شلية  �لباهتة  �ل�شور  يف 
�إل��ي��ه فريق  �ل���ذي تو�شل  �لتقدم  �أك���ر و���ش��وح��اً. ورغ���م 
�لتعرف  �لتكنولوجيا ل ميكنها  �أن  �أعلن  �أن��ه  �إل  �لعمل، 
�أم��ن��ي��ة وحت��وي��ل��ه��ا �إىل �شورة  ع��ل��ى �ل�����ش��ور م���ن خ���الل 
و��شحة متاماً ل�شخ�س حقيقى، و�أو�شح فريق �لعمل �أن 
ما تفعله هذه �لأد�ة �لذكية هو توليد وجوه جديدة غر 

موجودة، ولكن تبدو كما لو كانت موجودة.

حلية املراأة .. اأكرث من جمرد م�سكلة جمالية
�أكر  تعد  �مل���ر�أة  حلية  �إن  ليبي�س  كري�شتوف  �لدكتور  ق��ال 
من جمرد م�شكلة جمالية؛ حيث �إنها قد ت�شر �إىل م�شكلة 
�شحية. و�أو�شح طبيب �لأمر��س �جللدية �لأملاين �أن �شعر 
�لذقن لدى �ملر�أة قد يرجع �إىل عو�مل ور�ثية �أو ��شطر�بات 
هرمونية مثل نق�س هرمون �لأنوثة "��شرتوجني" �أو زيادة 
هرمون �لذكورة "ت�شتو�شترون"، كما هو �حلال يف مرحلة 

�نقطاع �لطمث )�شن �لياأ�س(.
كما قد يرجع ظهور �ل�شعر يف ذقن �مل��ر�أة �إىل تناول �أدوية 
معينة كالكورتيزون. وعلى �أية حال ينبغي ��شت�شارة �لطبيب 

لتحديد �ل�شبب �حلقيقي �لكامن ور�ء حلية �ملر�أة.

ال�سرطة  قب�سة  يف  �سيادين   4
بعد ماأ�ساة الغوريال

�ع��ت��ق��ل��ت �ل�����ش��ل��ط��ات يف �أوغ���ن���د� 4 
غوريال  بقتل  لعالقتهم  �شيادين 
�لوطني،  بويندي  متنزه  يف  ن��ادرة 
يقع �شمن حممية طبيعية  �ل��ذي 
تعد�د  ن�شف  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ت�شم 
�ل���غ���وري���ال �جل��ب��ل��ي��ة يف �ل���ع���امل. 
وذك�����رت ه��ي��ئ��ة �حل���ي���اة �ل���ربي���ة يف 
"رفيقي"،  �ل��غ��وري��ال  �أن  �أوغ���ن���د� 
 25 ح���و�يل  �لعمر  م��ن  تبلغ  �ل��ت��ي 
�ل�شياح،  ب���ني  �شعبية  ول��ه��ا  ع��ام��ا 
با�شتخد�م  ���ش��ي��اد  ي��د  ع��ل��ى  ق��ت��ل��ت 
�شحيفة  ن���ق���ل���ت  وف���ق���م���ا  رم��������ح، 
عن  تاميز" �لأمركية  "نيويورك 

م�شادر حملية.
وكانت �آخر مرة تقتل فيها غوريال 
يونيو  يف  رم����ح  ب��و����ش��ط��ة  ج��ب��ل��ي��ة 
برنامج  بح�شب   ،2011 ع���ام  م��ن 

�حلفاظ على �لغوريال �لدويل.
دلئل  ه��ن��اك  �إن  �مل��ن��ظ��م��ة  وق���ال���ت 
حد�ئق  يف  �جلائر  �ل�شيد  �أن  على 
�لأ�شهر  يف  �زد�د  ق���د  �ل���غ���وري���ال 
�لأخرة، يف ظل �نخفا�س �ل�شياحة 
ب�شكل كبر ب�شبب �نت�شار فرو�س 

كورونا.
�أنه مت �لعثور على  و�أف��ادت �لهيئة 
�ل��غ��وري��ال ج��ث��ة ه��ام��دة يف �لثاين 
م��ن ي��ون��ي��و �جل����اري، �أي ب��ع��د يوم 
�إن  وقالت  �ملتنزه،  يف  فقد�نها  من 
�أد�ة  �أن  �أظ��ه��رت  �ل��ت�����ش��ري��ح  ن��ت��ائ��ج 
و�أع�شائها  بطنها  �خ��رتق��ت  ح��ادة 
�ل�شرطة  و�أل�����ق�����ت  �ل����د�خ����ل����ي����ة. 
�لأوغندية �لقب�س على 4 �شيادين 
وقالت  �ل����غ����وري����ال،  ق���ت���ل  ب��ت��ه��م��ة 
بياموكاما  وي���دع���ى  �أح���ده���م،  �إن 
ذلك  فعل  ب��اأن��ه  �ع���رتف  فيليك�س، 

دفاعا عن �لنف�س.

لقاح جامعة اأك�سفورد.. �سفقة الـ400 مليون جرعة تتو�سع
�لربيطانية  زينيكا  �أ�شرت�  �شركة  بعدما وقعت 
�أوروبية  حكومات  مع  عقد�  �لطبية  للعقاقر 
لفرو�س  �ملحتمل  بلقاحها  �ملنطقة  لإم����د�د 
ت��ت��ع��ه��د مبوجبها  �أح�����دث ���ش��ف��ق��ة  ك���ورون���ا، يف 
كبح  يف  للم�شاعدة  ع��ق��اره��ا  ب��ت��ق��دمي  �ل�����ش��رك��ة 
�جلائحة، ت�شعى دول جديدة، ذ�ت تعد�د �شكاين 

عمالق، لالن�شمام �إىل �ل�شفقة �ملرتقبة.
ما  ت��ق��دمي  ي�شمل  �لعقد  �إن  �ل�����ش��رك��ة،  وق��ال��ت 
ي�شل �إىل 400 مليون جرعة من �للقاح، �لذي 
طورته جامعة �ك�شفورد، م�شيفة �أنها تفكر يف 
�لتو�شع بت�شنيع �للقاح، �لذي تقول �إنه �شيباع 

من دون ربح خالل �جلائحة.
ول يز�ل �للقاح يف مرحلة �لتجارب �ل�شريرية. 
و�إذ� جاءت نتائج �لتجارب مقنعة ملنظمي �شوق 
�لعقاقر �لطبية باأنه �آمن وفعال، فمن �ملتوقع 

�أن تبد�أ عملية �لت�شليم بحلول نهاية 2020.
�لتح�شني  حتالف  يوقعه  عقد  �أول  ه��و  وه��ذ� 

فرن�شا  ي�شم  حتالف  وه��و  �أوروب����ا،  يف  �ل�شامل 
و�أمل��ان��ي��ا و�إي��ط��ال��ي��ا وه��ول��ن��د� ل��ت��وف��ر جرعات 
�للقاحات جلميع �لدول �لأع�شاء فيه يف �أ�شرع 

وقت ممكن.
�إن  �لإيطالية  �ل�شحة  وز�رة  يف  م�شدر  وق��ال 
بالحتاد  �لأع�����ش��اء  �ل���دول  جلميع  �ل��ل��ق��اح��ات 
�أبرمت  �لأوروب��ي. و�شتدفع �لدول �لأربع �لتي 
�ملبلغ، و�لذي مل يك�شف عنه  �إجمايل  �ل�شفقة 
�أخرى  دول  بان�شمام  �ل�شركة  �شت�شمح  بينما 

لل�شفقة وفق �ل�شروط ذ�تها.
ورو�شيا  و�ليابان  و�ل��رب�زي��ل  �ل�شني  �إن  وق��ال 

�أبدت هي �لأخرى �هتمامها.
با�شكال  ل��ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  وق����ال 
ح�شول  �شي�شمن  "هذ�  لل�شحفيني  �شوريوت 
على  �أوروب���ا  يف  �لأ�شخا�س  من  �ملاليني  مئات 
�للقاح، بالطبع �إذ� جنح وهو ما �شنعرفه بنهاية 

هذ� �ل�شيف".

هكذا تق�سي جويل وقتها يف احلجر
بعد �أ�شهر على �حلجر �ملنزيل �ملفرو�س ب�شبب �إنت�شار فرو�س كورونا، 
�أطلت �لنجمة �لعاملية �أجنلينا جويل للمرة �لأوىل، متحدثّة عن ق�شائها 

لهذ� �لوقت �لع�شيب برفقة �أطفالها �ل�شتة.
وقالت:"مثل معظم �لآباء، �أركز على �لبقاء هادئة لكي ل ي�شعر �لأطفال 

بالقلق �ل�شادر مني على ر�أ�س كل ما يقلقهم".
"هاربر  جم��ل��ة  م��ن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �لن�شخة  م��ع  ل��ه��ا  ح��دي��ث  يف  وك�شفت 
باز�ر" من منزلها يف لو�س فيليز، كاليفورنيا، �أن �ملاأ�شاة �شربت �إحدى 
فيفيان  �أرنب  تويف  �لإغ��الق،  "�أثناء  �ل�شغرى، فقالت:  �بنتها  حيو�نات 
�أرنبني �شغرين عاجزين. ينبغي  خالل عملية جر�حية، وقمنا بتبني 
�أن يكونو� يف ثنائيات. �إنهما ظرفاء للغاية، وقد �شاعد ذلك يف �لرتكيز 
على رعايتهم معها يف هذ� �لوقت; وعلى �لكالب، و�لثعبان و�ل�شحلية".

امراأة ت�ستمتع بالزهور وا لطبيعة ال�ساحرة يف وي�ستليك لوت�س بالعا�سمة الفيتنامية هانوي. ا ف ب


