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الوزارة توجه امليدان الرتبوي بح�صر الكوادر التي 
لديهم اأعذار حتول دون تواجدهم مبقار عملهم

•• دبي - حم�شن را�شد

وجهت وزارة الرتبية والتعليم اإدارات املدار�س احلكومية على م�ستوى 
الدولة بح�سر جميع الكوادر التعليمية واالدارية ممن لديهم اأعذار 

متنعهم من الدوام داخل مقار العمل.
واأ�سدرت الوزارة تعميماً بذلك ال�ساأن ح�سلت )الفجر( على ن�سخة 
الإر�ساله  املدر�سية  النطاقات  مديري  دعت  رابطاً  معه  مرفقة  منه، 
اإىل اإدارات املدار�س بهدف تعبئئة اال�ستمارة املرفقة به وذلك الإمتام 

عمليات احل�سر امل�سار اليها.
وحددت الوزارة اخلمي�س املقبل املوافق 18 يونيو اجلاري اخر موعداً 
املوعد  اإىل �سررة االلتزام بذلك  ا�ستمارات احل�سر، داعية  الإ�ستالم 

والتاأكد من �سحة البيانات قبل اإر�سالها.    )التفا�سيل �س5(

المارات ترتاأ�س الجتماع الت�صاوري الإقليمي 
الثالث للمنتدى العاملي للهجرة والتنمية 2020

•• دبي -وام: 

العاملي  للمنتدى  الثالث  الت�ساوري  االإم��ارات االجتماع  تراأ�ست دولة 
للهجرة والتنمية 2020 على م�ستوى قارة اآ�سيا والذي عقد اأم�س 

االول ب�سكل افرتا�سي مب�ساركة اأكرث من 35 دولة.
االإقليمية  االجتماعات  �سل�سلة  �سمن  الت�ساوري  االجتماع  وي��اأت��ي 
للمنتدى الت�ساوري الذي ترتاأ�سه دولة االمارات كاأول دولة خليجية 

ترتاأ�س املنتدى يف دورته الثالثة ع�سر.           )التفا�سيل �س5(
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هل حقا جتاوزت القارة ال�سمراء اخلطر؟

خماوفات فل�ضطينية من �ضيناريو اجتياحات انتفا�ضة 2000

الحتالل يقتحم رام اهلل.. وال�صلطة تتلف وثائق �صرية
•• رام اهلل-اأ ف ب

اأكدت م�سادر اأمنية فل�سطينية اأن �سيارات ع�سكرية 
يف  اهلل  رام  مدينة  اأم�س  فجر  اقتحمت  اإ�سرائيلية 
االمنية  لل�سيطرة  تخ�سع  التي  الغربية  ال�سفة 
الفل�سطينية، وهي املرة االوىل منذ اإعالن الرئي�س 
الفل�سطيني وقف العمل يف التفاهمات واالتفاقيات 

مع احلكومتني اال�سرائيلية واالأمريكية.
�سرية  وثائق  الفل�سطينية  االأم��ن  اأج��ه��زة  واأتلفت 
حت�����س��ب��ا م���ن اج��ت��ي��اح��ات اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى غ���رار 

لل�سفة   2000 العام  يف  نفذت  التي  االجتياحات 
ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، وف���ق م��ا ذك���رت م�����س��ادر اأمنية 

اأم�س.
خوفا  مت��ت  االإت�����الف  عملية  اأن  امل�����س��ادر  واأك�����دت 
االأرا�سي  باقتحام  االإ�سرائيلي  اجلي�س  قيام  م��ن 
االأمنية  ل��ل�����س��ي��ط��رة  اخل���ا����س���ع���ة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

الفل�سطينية واحل�سول على هذه الوثائق.
اإن املعلومات ُنقلت اإىل  وقال احد امل�سادر االمنية 
حافظات الكرتونية قبيل اإتالف الوثائق الورقية 

اال�سلية وو�سعت احلافظات يف اأماكن �سرية.

جنود االحتالل يقتحمون مدينة رام اهلل يف ال�سفة الغربية

غارات ت�ضتهدف خمازن احلوثي يف �ضنعاء

التحالف العربي يدمر �صاروخا حوثيا اأطلق باجتاه جنران

اأعداد الإ�ضابات يف اأنحاء العامل تتجاوز 8 ماليني 

ال�صني: تف�صي كورونا يف بكني اأ�صبح خطريا جدا

كوريا ال�صمالية تن�صف مكتب الت�صال مع جارتها اجلنوبية
•• �شي�ؤول-وكاالت

اأم�س  لالأنباء،  اجلنوبية  الكورية  يونهاب  وكالة  ذكرت 
اأن  جنوبي،  ك��وري  ع�سكري  م�سدر  عن  نقال  الثالثاء، 
بني  ات�سال  مكتب  يبدو  فيما  ن�سفت  ال�سمالية  كوريا 

البلدين يقع يف مدينة كاي�سونغ بال�سمال.
وكانت كوريا ال�سمالية وجهت عدة اإنذارات للجنوب يف 
االأي��ام االأخ��رية، وه��ددت بتدمري مكتب االت�سال الذي 

اأن�سئ عام 2018.
اإع����الم ح��ك��وم��ي��ة، االث���ن���ني، اأن جي�س  وذك����رت و���س��ائ��ل 
اإذا م�ست  اإج��راء  ا�ستعداد التخاذ  ال�سمالية على  كوريا 
من�سورات  الإر�سال  حملتها  يف  قدما  املن�سقة  اجلماعات 

دعائية اإىل كوريا ال�سمالية.
الكوري  ال�سعبي  للجي�س  العامة  االأرك���ان  هيئة  وقالت 
املناطق  الإع��ادة دخول  اإنها تدر�س خطة عمل  ال�سمايل 
التي اأخليت من ال�سالح مبوجب اتفاقية بني الكوريتني 

وحتويل اخلط االأمامي اإىل ح�سن.
وكالة  نقلته  بيان  يف  ال�سمايل،  ال��ك��وري  اجلي�س  وق��ال 
االأنباء املركزية الكورية الر�سمية: جي�سنا �سينفذ ب�سرعة 

وب�سكل تام اأي قرارات واأوامر للحزب واحلكومة.

بقطع  بيونغيانغ  تهديد  م��ع  التوتر  ح��دة  وت�ساعدت 
انتقامية،  اإج���راءات  واتخاذ  الكوريتني،  بني  العالقات 
الزعيم  تنتقد  ر���س��ائ��ل  حت��م��ل  ال��ت��ي  امل��ن�����س��ورات  ب�سبب 
انتهاكات  ذلك  اأون مبا يف  كيم جونغ  ال�سمايل  الكوري 

حلقوق االإن�سان.
اإر�سال  على  من�سقون،  ي��ق��وده��ا  ج��م��اع��ات،  ع��دة  وداأب����ت 
م��ن�����س��ورات، وم�����واد غ��ذائ��ي��ة، وورق�����ة ن��ق��دي��ة م���ن فئة 
الدوالر، واأجهزة راديو �سغرية، و�سرائح تخزين بيانات، 
حتتوي على اأعمال درامية واأخبار من كوريا اجلنوبية، 
عادة عن طريق بالونات عرب احلدود �سديدة التح�سني 

اأو يف زجاجات عرب النهر.
وهي  كيم  �سقيقة  ج��ون��غ،  ي��و  كيم  ق��ال��ت  ال�سبت،  وي���وم 
اأمرت  اإن��ه��ا  ال��ع��م��ال احل��اك��م،  ك��ب��رية يف ح��زب  م�سوؤولة 

اجلي�س باال�ستعداد للخطوة التالية.
واتخذت كوريا اجلنوبية اإجراءات قانونية �سد اثنتني 
من اجلماعات املن�سقة، قائلة اإنها توؤجج التوترات عرب 
احلدود، وت�سكل خماطر على ال�سكان الذين يعي�سون 

بالقرب من احلدود، وتت�سبب يف اأ�سرار بيئية.
ل��ك��ن اجل��م��اع��ات ت��ق��ول اإن��ه��ا ت��ن��وي امل�����س��ي ق��دم��ا يف 

حملتها املخطط لها هذا االأ�سبوع.

•• ع�ا�شم-وكاالت

كورونا  ف��ريو���س  انت�سار  و�سع  اأن  م��ن  ال��ث��الث��اء  اأم�����س  بكني  بلدية  ح��ذرت 
اجلديد يف العا�سمة ال�سينية اأ�سبح خطري جدا، حيث تواجه املدينة تف�سيا 

جديدا للفريو�س الذي يعتقد اأنه ن�ساأ يف �سوق لبيع املواد الغذائية.
وياأتي التحذير الذي اأطلق يف العا�سمة ال�سينية بعد اأن اأعلنت ال�سلطات 
اإ�سابة موؤكدة جديدة بفريو�س كورونا يف   40 ال�سحية ال�سينية ت�سجيل 

الرب الرئي�سي، منها 27 اإ�سابة يف بكني وحدها.
وكانت ال�سني �سجلت يف اليوم ال�سابق )االأحد( 49 اإ�سابة ب�فريو�س كورونا، 
8 ح��االت واف��دة يف الرب الرئي�سي  اأبلغت هيئة ال�سحة الوطنية عن  فيما 
لل�سني حتى نهاية اأم�س االول االثنني، مقابل 10 حاالت يف اليوم ال�سابق. 
كذلك �سجلت الهيئة 6 حاالت جديدة بدون اأعرا�س، انخفا�سا من 18 يف 

اليوم ال�سابق، بح�سب ما ذكرت وكالة رويرتز.
الرئي�سي  ال��رب  ال��ع��دد االإج��م��ايل حل���االت االإ���س��اب��ة بالفريو�س يف  وو���س��ل 
 4634 عند  تغيري  دون  الوفيات  ع��دد  ظل  بينما   ،83221 اإىل  لل�سني 
حالة وفاة. وتواجه ال�سني عودة جديدة للفريو�س يف الوقت الذي يحاول 
فيه اقت�سادها التعايف من عمليات االإغالق يف وقت �سابق من هذا العام، اإذ 
�سهدت بكني  اإ�سابات جديدة  ت�سجيل  �سهرين من عدم  بعد ما يقرب من 

طفرة يف احلاالت املرتبطة باأكرب �سوق للمواد الغذائية باجلملة يف اآ�سيا.
يف  اجلديد  كورونا  بفريو�س  االإ�سابات  عدد  ارتفع  العاملي،  ال�سعيد  وعلى 

•• اليمن-وكاالت

اأعلنت قوات التحالف حتالف دعم ال�سرعية يف 
اليمن اأنها متكنت ام�س من اعرتا�س وتدمري 
امل��ل��ي�����س��ي��ا احلوثية  اأط��ل��ق��ت��ه  ب��ال�����س��ت��ي  ����س���اروخ 
مدينة  باجتاه  �سعدة  حمافظة  من  االإرهابية 
جنران يف حماولة متعمدة ال�ستهداف االأعيان 

املدنية واملدنيني االأبرياء.
ونقلت وكالة االأنباء ال�سعودية وا�س عن العقيد 
با�سم  الر�سمي  املتحدث  املالكي  تركي  ال��رك��ن 
الهمجية  امل��ح��اوالت  اإن  ق��ول��ه  التحالف  ق���وات 
م����ن ق���ب���ل امل��ل��ي�����س��ي��ا احل���وث���ي���ة االإره����اب����ي����ة يف 

ومب���ا ي��ت��واف��ق م��ع ال��ق��ان��ون ال����دويل االإن�ساين 
وقواعده العرفية.

من جهة اأخرى اأفادت م�سادر اأم�س باأن طائرات 
ا�ستهدفت  ال��ي��م��ن  يف  ال�����س��رع��ي��ة  دع���م  حت��ال��ف 
ب�سل�سلة غارات مواقع ع�سكرية وخمازن اأ�سلحة 
البالي�ستية  ال�������س���واري���خ  الإط�����الق  وم��ن�����س��ات 
وامل�سريات التابعة مليلي�سيات احلوثي يف منطقة 
جنوب  اأخ��رى  ومناطق  عطان  وجبل  النهدين 
وغرب �سنعاء. كما اأكد �سهود عيان �سماع دوي 
اإثر  �سباحا،  اليمنية  العا�سمة  هزت  انفجارات 
مع�سكرات  على  ت��رك��زت  ال��ت��ي  الق�سف  عملية 

امليلي�سيات وخمابئ االأ�سلحة.

واملحمية  واملدنيني  املدنية  االأع��ي��ان  ا�ستهداف 
مبوجب القانون الدويل االإن�ساين بال�سواريخ 
 ، م�ستمرة  طيار  ب��دون  وال��ط��ائ��رات  البال�ستية 
التي  البال�ستية  ال�سواريخ  جمموع  بلغ  حيث 
اعرتا�سها  ومت  امل��م��ل��ك��ة  ب��اجت��اه  اإط��الق��ه��ا  مت 
313 �ساروخاً بال�ستياً وبلغ جمموع الطائرات 
ما  وتدمريها  اعرتا�سها  مت  التي  طيار  ب��دون 

جمموعه 357.
للتحالف  امل�����س��رتك��ة  ال���ق���وات  ق���ي���ادة  اأن  واأك�����د 
وال�سارمة  احلازمة  االإج��راءات  وتنفذ  �ستتخذ 
لتحييد وتدمري هذه القدرات حلماية املدنيني 
والهمجية  العبثية  االأعمال  هذه  من  االأب��ري��اء 

بتوجيهات حممد بن را�ضد 
خطة تطوير �صاملة ملدر�صتي را�صد 

ولطيفة اعتبارا من العام املقبل
•• دبي -وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ك�سفت موؤ�س�سة مدار�س را�سد ولطيفة عن 
اعتماد خطة تطوير �ساملة لكل من مدر�سة را�سد للبنني ومدر�سة لطيفة للبنات، 
وهما من اأعرق مدار�س اإمارة دبي، وتخرج فيهما لفيف من القيادات وال�سخ�سيات 
املرموقة، وذلك اعتباراً من العام الدرا�سي القادم. و �سيتم اإغالق املدر�ستني للبدء 
الذي  ال��رون��ق  الإع���ادة  متهيداً   2021 يوليو  �سهر  من  ب��دءاً  التطوير  عمليات  يف 
اأن  على  والتاريخية،  املعنوية  مكانتهما  على  للحفاظ  املدر�ستان  به  متتعت  طاملا 
يتم ا�ستئناف الدرا�سة يف املدر�ستني يف �سهر �سبتمرب من العام 2023. وت�سّرفت 
مدر�ستا را�سد للبنني ولطيفة للبنات باأن يكون يف مقدمة اأهم خريجيهما اأجنال و 

كرميات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم. )التفا�سيل �س2(

�ص 06

�ص 14

�ص 19

�كت�ساف �أول لتع�سي�ص �سالحف 

رديل �لزيتونية �لبحرية يف �لإمار�ت

�أخبار �لإمار�ت

�لإطاحة بـ »�أردوغان « .. حملة 

تطلقها �ملعار�سة �لرتكية

عربي ودويل

رف�ص نيمار جتديد عقده يثري 

خماوف �سان جريمان

�لفجر �لريا�سي

الإمارات الأوىل اإقليميًا والتا�ضعة عامليًا يف التناف�ضية العاملية لعام 2020 )التفا�ضيل �ص3(

بف�ضل توجيهات القيادة الر�ضيدة واملتابعة والت�ضجيع امل�ضتمر لفرق العمل

دبي مت�صي بخطى ثابتة على طريق التعايف من اأزمة كورونا 
•• دبي - وام:

فريو�س  ملكافحة  وال�سيطرة  التحكم  م��رك��ز  ك�سف 
والتدابري  الوقائية  االإج��راءات  اأن  كورونا بدبي عن 
الفرتة  خ���الل  االإم�����ارة  طبقتها  ال��ت��ي  االح���رتازي���ة 
امل��ا���س��ي��ة يف م��واج��ه��ة ال��ف��ريو���س، واجل��ه��ود الكبرية 
املهمة  بهذه  املعنية  اجلهات  بها خمتلف  قامت  التي 
على م�ستوى دبي و�سمن خمتلف التخ�س�سات �سواء 
من القطاع احلكومي اأو القطاع اخلا�س وكذلك من 
وا�سح  تقدم  حتقيق  يف  �سبباً  كانت  املجتمع،  جانب 
االأطر  اأ�سيق  يف  كوفيد19-  ف��ريو���س  حما�سرة  يف 

امل��م��ك��ن��ة، وه���و م��ا يت�سح م��ن خ���الل زي����ادة معدالت 
حاالت  اأع��داد  وتراجع  املر�س،  من  والتعايف  ال�سفاء 
اأعداد  انخفا�س  وكذلك  واملوؤكدة،  املكت�سفة  االإ�سابة 
عليهم  تظهر  مم��ن  االإم�����ارة  م�ست�سفيات  م��راج��ع��ي 
اأعرا�س املر�س، وامل�ستبه يف اإ�سابتهم خالل االأ�سابيع 
�سريف،  اأحمد  الدكتور عامر  واأك��د  املا�سية.  القليلة 
ل��ل��ط��ب والعلوم  ب���ن را����س���د  م���دي���ر ج��ام��ع��ة حم��م��د 
ملكافحة  وال�سيطرة  التحكم  مركز  رئي�س  ال�سحية 
فريو�س كورونا بدبي اأن هناك عددا من م�ست�سفيات 

دبي تخلو اليوم بالكامل من حاالت كورونا.
)التفا�سيل �س4(

اأجرت اأكرث من 38 األف فح�ص ك�ضفت عن 346 اإ�ضابة جديدة

 ال�صحة تعلن �صفاء 732 حالة جديدة من كورونا
•• اأب�ظبي-وام:

املجتمع  وق��اي��ة  و  ال�����س��ح��ة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع  مت��ا���س��ي��ا 
بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات  نطاق  وزي���ادة  لتو�سيع 
بفريو�س  امل�سابة  احل���االت  ح�سر  و  املبكر  االكت�ساف 
كورونا امل�ستجد كوفيد 19- واملخالطني لهم و عزلهم 
اأع��ل��ن��ت ال����وزارة اإج���راءه���ا اأك���رث م��ن 38 األ���ف فح�س 
و  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  لفئات خمتلفة يف  جديد 

اأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة 
و ت��و���س��ي��ع ن��ط��اق ال��ف��ح��و���س��ات ع��ل��ى م�����س��ت��وى الدولة 
بفريو�س  ج��دي��دة  اإ�سابة  حالة   346 ع��ن  الك�سف  يف 
كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة جميعها حاالت 
م�ستقرة و تخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة و بذلك 

يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 42،982 حالة.
كما اأعلنت الوزارة عن وفاة م�سابني اثنني و ذلك من 
تداعيات االإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ليبلغ عدد 

الوفيات يف الدولة 293 حالة.   )التفا�سيل �س2(

لقد تعاي�ص الوباء والدولة على الدوام
وباء كوفيد- 19، عودة الدولة يف اإفريقيا؟

•• الفجر -فت�ماتا ك�ليبايل* جيل ه�لدر** ل�ران فيدال*** 

العديد  وا�ست�سلم  احل��ري��ة.  م��ن  ون���ال  ق��ي��وًدا   19 كوفيد  وب���اء  وّل���د  لقد 
ال�سك  جانب  اإىل  للخوف  اإعالميا(  )امل�سهورين  واملثقفني  اخل��رباء  من 
والريبة: اخلوف من الفريو�س، الذي كانت معرفته تتطور يوًما بعد يوم 
)وهو اأمر طبيعي، ولكنه مقلق(، وانعدام الثقة يف احلكومات التي غريت 
يف حلظات خمتلفة من االأزمة راأيها الإخفاء عدم قدرة معينة على التوّقع    
وبالتايل ... على احلكم! والتناق�س مثري مع النظام ال�سيني، الذي يقوم 
على راأ�سمالية الدولة اإىل جانب ال�سيطرة ال�سيا�سية على املجتمع، والذي 
وف��اة فقط  و4638 حالة  ن�سمة،  مليار   1.4 �سكانه:  متّكن من حماية 

)وفًقا لالأرقام »الر�سمية« يف 26 مايو 2020(.   )التفا�سيل �س15(

خمتلف اأنحاء العامل اإىل اأكرث من 8 ماليني، االثنني، مع ت�ساعد العدوى 
يف اأمريكا الالتينية والواليات املتحدة.

بلغ نحو  االإ�سابات  باأكرب عدد من  ال�سدارة  املتحدة يف  الواليات  وال تزال 
مليونني اأو 25 يف املئة من جميع احلاالت املبلغ عنها.

فريو�س  ع��ن  الناجم  كوفيد19-،  وب���اء  تف�سي  ينت�سر  ذل���ك،  غ�سون  ويف 
كورونا، على نحو اأ�سرع يف اأمريكا الالتينية التي متثل االآن 21 يف املئة من 

جميع احلاالت وفًقا الإح�ساءات رويرتز.

 21 يف  االأومل��ب��ي  العلم  كويكي  يوريكو  رفعت  عندما 
اأغ�سط�س 2016 يف اختتام اأوملبياد ريو كعالمة على 
ا�ستالم امل�سعل، كانت قد انتخبت لتوها. ويف كيمونو 

اأبي�س اأنيق، قدمت نف�سها على ال�ساحة الدولية.
)التفا�سيل �س13(

اأول امراأة ت�ضغل املن�ضب
يوريكو كويكي، عمدة طوكيو 

التي تريد تغيري اليابان
•• الفجر –خرية ال�شيباين

ك��ان��ت ال��ي��اب��ان واث��ق��ة ح��ت��ى 24 م���ار����س... يف ذلك 
االأوملبية  اللجنة  رئي�س  ب���اخ،  ت��وم��ا���س  اأع��ل��ن  ال��ي��وم، 
لالألعاب  واح��د  بعام  احلتمي  التاأجيل  عن  الدولية، 
ردة فعل  املعاقني الأ�سباب �سحية.  واأوملبياد  االأوملبية 
راأى  ال��ي��اب��اين،  ال����وزراء  رئي�س  اآب���ي،  �سينزو  ف��وري��ة: 
االأرخبيل  ال��ف��ريو���س يف  ت��اأث��ري  م��ن  للتقليل  ج��ه��وده 
مو�سع ت�ساوؤل. يف اليوم التايل، يوريكو كويكي، 67 
�سنة، اأول امراأة ت�سغل من�سب عمدة مدينة طوكيو، 
ت��داب��ري حجر �سحي طوعي  ع��ن  ب��االإع��الن  توا�سل 
وهكذا  ن�سمة.  مليون   14 عددهم  البالغ  ملواطنيها 

فر�ست �سوتها املتفرد... وهذا ا�سبح عادة وتقليدا.

����ص���واري���خ   3 ����ص���ق���وط 
بغداد مطار  ق��رب  كاتيو�صا 

•• بغداد-وكاالت

من  االأوىل  ل��ي�����س��ت  ه���ج���م���ات  يف 
�سواريخ  ث��الث��ة  ���س��ق��ط��ت  ن��وع��ه��ا، 
الدويل  كاتيو�سا قرب مطار بغداد 

، وفق اجلي�س العراقي.
ا�ستخدمت  بيان:  وق��ال اجلي�س يف 
االعتداء  ه��ذا  نفذت  التي  اجلهات 
قواعد خ�سبية الإطالق ال�سواريخ، 
عليها،  االأمنية  القوات  وقد عرثت 
مت  متبقية  ���س��واري��خ  فيها  وُوج����د 

اإبطالها.
عن  ت����ق����اري����ر  ت������رد  مل  ذل������ك  اإىل 
اإ�����س����اب����ات، ومل  اأو  اأ�����س����رار  وق�����وع 
وكان  م�سوؤوليتها.  جهة  اأي  تعلن 
م���را����س���ل ال���ع���رب���ي���ة - احل������دث قد 
مطار  قرب  �سواريخ  ب�سقوط  اأف��اد 
للقوات  م��وق��ع��اً  ا���س��ت��ه��دف��ت  ب��غ��داد 
االأمريكية. ي�سار اإىل اأنه منذ اأ�سهر 
عراقية،  ع�سكرية  قواعد  تتعر�س 
ت�ست�سيف جنوداً اأمريكيني، ف�ساًل 
ببغداد،  االأم��ريك��ي��ة  ال�����س��ف��ارة  ع��ن 

لهجمات �ساروخية متكررة.
وازدادت وترية الهجمات منذ مقتل 
قائد فيلق القد�س االإيراين، قا�سم 
اأمريكية  جوية  غ��ارة  يف  �سليماين، 

ببغداد مطلع يناير املا�سي.
االأخرية  ال�سربات  تلك  اأن  ي��ذك��ر 
ت���ت���زام���ن م����ع ا����س���ت���ئ���ن���اف احل�����وار 
عار�سته  الذي  العراقي  االأمريكي 

بع�س الف�سائل املوالية الإيران.

اإىل  ت����دع����و  اأم�����ريك�����ا 
م��وق��ف م��وح��د ���ص��د اإي���ران

•• ع�ا�شم-وكاالت

يف وقت يتوّقع فيه اأن تواجه اإيران 
اأول توبيخ اأوروبي ر�سمي من قبل 
بعدما  دول��ي��ني،  ن��ووي��ني  مراقبني 
الدولية  ال��وك��ال��ة  مفت�سو  ا�ستكى 
ال�سماح  ع��دم  م��ن  ال��ذري��ة  للطاقة 
ي�ستبه  اأم��اك��ن  اإىل  بالو�سول  لهم 
اأن�سطة ذرية قبل  باأنها ا�ست�سافت 
عقدين، دعا جمل�س االأمن القومي 
االأمريكي اإىل موقف دويل موحد 
�سد جتاهل اإيران ملطالب الوكالة 
الدولية بتفتي�س املواقع امل�سبوهة.

عرب  املجل�س  ذك���ر  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل،  يف 
ح�����س��اب��ه ع���ل���ى م���وق���ع ت���وي���رت اأن 
ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة ت���دع���م دع����وة 
رافائيل  ل��ل��وك��ال��ة،  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
الفوري  بالتعاون  غرو�سي، الإيران 
وال��ك��ام��ل م��ع ال��وك��ال��ة، يجب على 
ا�ستخفاف  لوقف  يتحد  اأن  العامل 
االإي��راين ال�سارخ باملنظمة  النظام 

الدولية.

طاقم طبي يتوجه اىل املنطقة اجلديدة لتف�سي الكورونا يف بكني )ا ف ب(

ت�سنيف يوريكو كويكي عملية �سعبة

جنود كوريون جنوبيون يغلقون مدخل �ساطئ جزيرة يونبيونغ بالقرب خط احلد ال�سمايل مع كوريا ال�سمالية. )ا ف ب(

الإمارات الأوىل اإقليميًا والتا�ضعة عامليًا يف التناف�ضية العاملية لعام 2020 )التفا�ضيل �ص3(
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اأخبـار الإمـارات
حماكم دبي توا�صل تقدمي خدماتها التقنية عن بعد

•• دبي-وام:

وا�سلت حماكم دبي تقدمي خدماتها التقنية عن بعد من خالل تقنية 
التوا�سل  ت�سهل  ذكية  خدمة  للمتقا�سني  توفر  التي  املرئي«  »االت�سال 
الفوري واملبا�سر مع اأطراف الدعوى �سوتياً ومرئياً دون احلاجة حل�سور 
عام  مدير  املن�سوري  عيد  طار�س  �سعادة  واأو���س��ح  �سخ�سياً.  املتعاملني 
حماكم دبي اأن روؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي – رعاه اهلل- 
عززت قدرات احلكومة وجاهزيتها ومرونتها يف و�سع احللول اال�ستباقية 
ملواجهة املتغريات واحلاالت الطارئة ومكنتها من اال�ستمرار يف تقدمي 
يف  املجتمع  و�سالمة  �سحة  على  احل��ف��اظ  �سمان  م��ع  اخل��دم��ات  اأف�سل 
هذه الظروف اال�ستثنائية التي مير بها العامل موؤكدا اأن الدائرة عززت 

خدماتها الذكية من خالل موقعها االإلكرتوين وتطبيقاتها ف�سال عن 
تبني مبادرات دعمت ا�ستمرارية تقدمي اخلدمات عن بعد والتي عملت 
وا�سار  املو�سوعة.  والتطلعات  االأه��داف  والنجاح يف حتقيق  التميز  على 
املتعاملني عن  ر�سا  %91 من  ن�سبة  دبي ح�سلت على  ان حماكم  اىل 
املرئي« الفتاً  »االت�سال  تقنية  بعد عرب  الق�سائية عن  خدمة اجلل�سات 
واالأدوات  وامل��ب��ت��ك��رة  ال��ذك��ي��ة  احل��ل��ول  توظيف  يف  م�ستمرة  ال��دائ��رة  اأن 
والو�سائط التقنية يف منظومة العمل وت�سجيع املتعاملني على ا�ستخدام 
القنوات والتطبيقات الذكية التي متكنهم من اإمتام جميع معامالتهم 
على  وللحفاظ  وجهدهم  وقتهم  يوفر  مب��ا  مكان  اأي  وم��ن  وق��ت  اأي  يف 
البيئة. وا�ستعر�س �سعادته ميزات اخلدمات الذكية واالإلكرتونية التي 
"قريب" يف فرع  "الّزواج عن بعد" وخدمات حماكم دبي  ت�سمل خدمة 
للموقوفني  الّتنفيذ  منطقة حّتا باالإ�سافة اإىل خدمة "ذرى" جلل�سات 

عن بعد بالّتن�سيق مع املوؤ�س�سات العقابية واالإ�سالحية وخدمة "ح�سور 
اإعداد  فريق  من  اجلل�سات عن بعد" وخدمة "اإعداد الدعوى" املقدمة 
الق�سايا يف  ت�سجيل  انه ميكن  اىل  واأ�سار  للمحامني وغريها.  الدعوى 
حماكم دبي بطرق عدة االأوىل »ذاتية« يقوم بها املتعامل ب�سكل �سخ�سي 
ل��ل��دائ��رة وتعبئة البيانات  امل��وق��ع االإل��ك��رتوين  اإىل  ال��دخ��ول  م��ن خ��الل 
»مكاتب  خ��الل  م��ن  والثانية  املطلوبة  وامل�ستندات  االأوراق  اإرف����اق  م��ع 
املحاماة« والثالثة بوا�سطة مراكز »الع�سيد« املنت�سرة يف االإمارة. وميكن 
للمتعاملني متابعة الطلبات واملالحظات من خالل نظام "وّياك" حيث 
تتيح حماكم دبي ملتعامليها باقة من اخلدمات �سمن من�سة وّياك ويتم 
ملتابعة  املعنية وذلك  االإدارات  املبا�سر مع خمتلف  التوا�سل  من خاللها 
الّدعاوى والطلبات املقدمة والتاأكد من تنفيذ جميع القرارات باالإ�سافة 

اإىل خدمات اأخرى.

بتوجيهات حممد بن را�ضد 

خطة تطوير �صاملة ملدر�صتي را�صد ولطيفة اعتبارا من العام املقبل
التطوير يعّزز القدرات التعليمية والرتبوية للمدر�ضتني وفق متطلبات الع�ضر وباأحدث تقنياته

اأحد املبادرات الداعمة خلط الدفاع الأول ح�ضب الربوتوكولت املحدثة

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تطلق الوحدة املتنقلة للمحاكاة التدريبية الطبية 

•• دبي -وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ك�سفت 
ولطيفة  را���س��د  م��دار���س  موؤ�س�سة 
�ساملة  تطوير  خطة  اعتماد  ع��ن 
للبنني"  را�سد  "مدر�سة  من  لكل 
للبنات"،  ل��ط��ي��ف��ة  و"مدر�سة 
وه��م��ا م���ن اأع�����رق م���دار����س اإم����ارة 
دب�����ي، وت���خ���رج ف��ي��ه��م��ا ل��ف��ي��ف من 
املرموقة،  وال�سخ�سيات  القيادات 
الدرا�سي  العام  من  اعتباراً  وذل��ك 
املدر�ستني  اإغ��الق  �سيتم  و  القادم. 
بدءاً  التطوير  عمليات  يف  للبدء 
متهيداً   2021 يوليو  �سهر  م��ن 
الإع��ادة الرونق ال��ذي طاملا متتعت 
ل���ل���ح���ف���اظ على  امل����در�����س����ت����ان  ب�����ه 
والتاريخية،  امل��ع��ن��وي��ة  مكانتهما 
يف  الدرا�سة  ا�ستئناف  يتم  اأن  على 
من  �سبتمرب  �سهر  يف  امل��در���س��ت��ني 
مدر�ستا  وت�سّرفت   .2023 العام 
باأن  للبنات  ولطيفة  للبنني  را�سد 
خريجيهما  اأه��م  مقدمة  يف  يكون 

متنوعة بت�سميمات مبتكرة تواكب 
تطلعات  ع��ن  وت��ع��رب  الع�سر  روح 
دبي للم�ستقبل، وكذلك من ناحية 
التعليمية  املتطلبات  بني  امل��وازن��ة 
االحتياجات  وك��ذل��ك  ن��اح��ي��ة  م��ن 
كبرية  اأهمية  منح  م��ع  ال��رتب��وي��ة، 
بالت�سجيع  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ل��ل��ج��وان��ب 
والتفكري  االبتكار  و  االب���داع  على 
باأ�سلوب يبتعد عن التقليد وي�سعى 
الك��ت�����س��اف ك���ل م���ا ه���و ج���دي���د يف 
املعرفة، ف�سال عن  و  العلم  دروب 
مبا  ال��ب��دن��ي��ة  بال�سحة  االه��ت��م��ام 
امل�ساحات  ت���واف���ر  م���ن  ت�����س��ت��دع��ي��ه 
الريا�سات  مل���م���ار����س���ة  امل���الئ���م���ة 
�سحة  اأن  مب��ب��داأ  ع��م��اًل  املختلفة 
وثيقاً  ارت��ب��اط��ا  م��رت��ب��ط��ة  ال��ع��ق��ل 
ب�سحة البدن. و من املُقرر اأن تتم 
عملية التطوير على عدة حماور، 
املدر�ستني  مرافق  كافة  و�ست�سمل 
م�ساحات  اإ����س���اف���ة  ���س��ي��ت��م  ح���ي���ث 
والطالبات  الطلبة  متنح  اإبداعية 
ملخيالتهم  العنان  الإط��الق  املجال 
االإبداعية  ال���ط���اق���ات  واك��ت�����س��اف 
وكذلك  ورعايتها  لديهم  الكامنة 
املواهب  مناطق خم�س�سة لتنمية 

فريداً  وت��دري��ب��اً  ومتكاملة  اآم��ن��ة 
الرعاية  والخت�سا�سيي  لالأطباء 
بني  ال��ت��وا���س��ل  حت�����ّس��ن  ال�سحية، 
فريق العمل وتهيئهم للتعامل مع 
خمتلف الظروف الطبية، وكيفية 
م��واج��ه��ة احل�����االت ال��ط��ارئ��ة من 
املو�سوعة،  ال�سيناريوهات  خ��الل 
وخا�سة عند التعامل مع احلاالت 
من  كوفيد19.  مل��ر���س  احل��رج��ة 
ناحية تقييم وفرز حاالت املر�سى، 
واالإن�����ع�����ا������س ال���ق���ل���ب���ي ال�����رئ�����وي، 
ال��وق��اي��ة م��ن العدوى  واإج�����راءات 
وم������ه������ارات ال���ت���وا����س���ل م����ع دع���م 

املر�سى.

تدريب حماكاة واقعي
زي����ادة  اإىل  امل����ب����ادرة  ت���ه���دف  ك��م��ا 
واقعية تدريب املحاكاة من خالل 
للمرافق  امل���ت���درب���ني  ا����س���ت���خ���دام 
اعتادوا  التي  واالأج��ه��زة  ال�سحية 
العمل  فرق  �سمن  معها،  التعامل 
التي يعملون معها يف املن�ساأة. مما 
ي�سيف م�ستوى عاٍل من الواقعية 

اخلطوة  هذه  واأن  اال�سرتاتيجية، 
تاأتي يف اإطار احلر�س على تطوير 
والرتبوية  التعليمية  االإم��ك��ان��ات 
ملدر�ستني مت ان�ساوؤهما يف م�ستهل 
ال��ن��ه�����س��ة احل���دي���ث���ة الإم�������ارة دبي 
يف م��ط��ل��ع ع��ق��د ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات من 
دبي  و�سعت  حيث  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن 
التعليم ال�سيما للطفولة والن�سء، 
الرتبوية  االأج���������واء  ت��ه��ي��ئ��ة  م����ع 
املالئمة لتخريج اأجيال من القادة 
وال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة ال���ق���ادرة على 
والتطوير  البناء  م�سوؤولية  حتّمل 
التنموية  االأول����وي����ات  م��ق��دم��ة  يف 
املُنتظر  ال��ت��ط��وي��ر  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا 
على  احل��ف��اظ  ه��دف��ه  للمدر�ستني 
ال�سرحني  ه��ذي��ن  وت��اري��خ  مكانة 
من  يحمالنه  ما  بكل  التعليميني 
ت��راث��ي��ة وم��ع��ن��وي��ة ملجتمع  ق��ي��م��ة 
والطالبات  الطالب  وب�ساأن  دب��ي. 
املدر�ستني،  قوائم  على  املُ�سجلني 
اأن  ال����ف����ال�����س����ي  م����ع����ايل  اأو�������س������ح 
بالطبع  ت���اأت���ي  ال��ط��ل��ب��ة  م�����س��ل��ح��ة 
عملية  اأن  ح��ي��ث  االأول،  امل��ق��ام  يف 
خدمتهم  ع��ل��ى  تن�سب  ال��ت��ط��وي��ر 
لهم  اأف�سل  تعليمية  بيئة  وتهيئة 

املعريف  التح�سيل  دروب  ملوا�سلة 
التعليمية،  امل���راح���ل  خم��ت��ل��ف  يف 
منحهم  يف  دب����ي  ل��ن��ه��ج  واإع�����م�����ااًل 
لتمكينهم  ال�����الزم  االه���ت���م���ام  ك���ل 
وتوظيفها  طاقاتهم  اإط���الق  م��ن 
ليكونوا اأ�سخا�ساً نافعني الأنف�سهم 
وم��ن��خ��رط��ني ب�����س��ورة اإي��ج��اب��ي��ة يف 
يف  بفاعلية  وم�ساركني  جمتمعهم 
نه�سة وتقدم وطنهم. كان قد مت 
افتتاح مدر�سة لطيفة للبنات العام 
1982 لتوا�سل منذ ذلك التاريخ 
العمل على تقدمي م�ستوى تعليمي 
راق يعتمد على املنهاج الربيطاين 
العربية  ال��ل��غ��ة  منهج  ج��ان��ب  اإىل 
من  املعتمد  االإ�سالمية  والرتبية 
دولة  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
الإمارات، وحر�ست على اأن ي�سمن 
امل���ح���ت���وى ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال���رتب���وي 
امل��ت��اح م��ن خ��الل امل��در���س��ة تخريج 
طالبات على قدر رفيع من التميز 
وال��ق��ي��م ال��ت��ي ت��ع��ل��ي��ه��ا امل��در���س��ة و 
القائمة  روؤي���ت���ه���ا  ت���رتج���م  ال���ت���ي 
امل��وازن��ة بني  على االإمي��ان باأهمية 
و م�ستوى  الراقية  التعليم  نوعية 
على  طالبة  لكل  املمنوحة  العناية 

ال�سمو  ك��رمي��ات �ساحب  و  اأجن���ال 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
حيث تخرج يف مدر�سة را�سد �سمو 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل  اآل 
ال�سيخ  و�سمو  التنفيذي،  املجل�س 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي، و�سمو 
را�سد  بن  اأحمد بن حممد  ال�سيخ 
دبي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم،  اآل 
مدر�سة  يف  وت��خ��ّرج��ت  ل���الإع���الم، 
لطيفة للبنات قيادات و�سخ�سيات 
ن�����س��ائ��ي��ة اإم����ارات����ي����ة م���رم���وق���ة يف 
م��ق��دم��ت��ه��ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة منال 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  بنت 
رئي�سة موؤ�س�سة دبي للمراأة، و�سمو 
بن  حم��م��د  ب��ن��ت  لطيفة  ال�سيخة 
هيئة  رئ��ي�����س��ة  م��ك��ت��وم،  اآل  را����س���د 
دب����ي. واأكد  ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون يف 
اأح���م���د عبداهلل  ال���دك���ت���ور  م��ع��ايل 
جمل�س  رئي�س  الفال�سي،  بالهول 
را�سد  م����دار�����س  م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  اأن  ول��ط��ي��ف��ة 
االأمثل  واالإع���داد  التعليم  و�سعت 
ل���ل���ن�������سء يف ������س�����دارة االأه���������داف 

ب��اأ���س��ل��وب ع��ل��م��ي يعتمد  و���س��ق��ل��ه��ا 
على التجريب واالكت�ساف، عالوة 
على تزويد هذه املن�ساأة التعليمية 
متا�سياً  لالبتكار  مبركز  العريقة 
اأجيال من  دبي لتخريج  �سعي  مع 
خمتلف  يف  واملخرتعني  املبتكرين 
التكنولوجية،  ال���س��ي��م��ا  امل���ج���االت 
حيث يظل امتالك زمام امل�ستقبل 
م��ره��ون��ا ب���ق���درة امل��ج��ت��م��ع��ات على 
ب�سفوف  الب�سرية  قدراتها  تعزيز 
القادرين  واملبتكرين  العلماء  من 
على تقدمي احللول املبدعة لدعم 
ت��ط��ل��ع��ات ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ن��م��ي��ة يف 
���س��ت��ى ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة. وقد 
ُروع�������ي يف ال��ت�����س��م��ي��م اجل���دي���دة 
ولطيفة  را���س��د  مدر�ستي  ملن�ساآت 
ومرافقهما التوافق مع احتياجات 
اأ����س���ح���اب ال���ه���م���م، ان���ط���الق���ا من 
اإميان را�سخ بحقوقهم يف احل�سول 
متميزة،  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ف���ر����س  ع��ل��ى 
ف�����س��ال ع���ن االل����ت����زام االأخ���الق���ي 
الهمم،  اأ���س��ح��اب  جت��اه  للمدر�سة 
االحتادية  ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات  وات���ب���اع���اً 
ب�سرورة  ق�����س��ت  ال���ت���ي  وامل��ح��ل��ي��ة 
ال��ف��ر���س الالزمة  ب��ك��ل  اإم���داده���م 

مزودة باإمكانات تعني على حتقيق 
التعليمية،  م�سريتهم  يف  التميز 
اإال اأن التطوير �سيتطلب االإغالق 
املدر�ستني  من�ساآت  جلميع  الكلي 
جميع  ����س���الم���ة  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
�سيتم  بينما  وال��ع��ام��ل��ني،  الطلبة 
مبدار�س  املدر�ستني  طلبة  اإحل���اق 
اأخ��رى بديلة وذل��ك بالتن�سيق مع 
الب�سرية  والتنمية  املعرفة  هيئة 
يراعي  ال��ذي  وباالأ�سلوب  دب��ي،  يف 
م�����س��ل��ح��ة ال��ط��ل��ب��ة وي�����س��م��ن لهم 
النف�سية.  الراحة  م�ستويات  اأعلى 
واأو�سح معاليه اأن اخلطة املعتمدة 
امل�ستمر  ال��ت��ط��وي��ر  اإط����ار  ت��اأت��ي يف 
التعليم  م��ن��ظ��وم��ة  ت�����س��ه��ده  ال���ذي 
وفق  دب�������ي،  اإم���������ارة  يف  امل����در�����س����ي 
املعايري  واأرق��ى  املوا�سفات  اأف�سل 
واملمار�سات العاملية، حيث قام على 
اإع����داد خ��ط��ة ال��ت��ط��وي��ر جمموعة 
من اخلرباء واملخت�سني من خالل 
العامل  اإليه  و�سل  ما  اأح��دث  تتبع 
والن�سء  االأطفال  تعليم  جمال  يف 
ومن كافة النواحي �سواء من جهة 
ت�سميم االأبنية واملرافق التعليمية 
وم�����ا ت�����س��م��ل��ه م����ن خ����دم����ات دعم 

•• ال�شارقة-الفجر:

ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
املجتمع الوحدة املتنقلة للمحاكاة 
 Mobile( الطبية  التدريبية 
 )Simulation Unit
والتطوير  التدريب  ملركز  التابعة 
بال�سارقة، كاأحد املبادرات الداعمة 
للتدريب  االأول  ال����دف����اع  خل����ط 
الفنية  االأم�����������ور  ع���ل���ى  ال���ط���ب���ي 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع حتديات  ال�����س��ح��ي��ة 
رفع  ب��ه��دف  كوفيد19-،  م��ر���س 
كفاءة الكادر الطبي يف امل�ست�سفيات 
امليدانية  وامل�ست�سفيات  والعيادات 
ح�سب  م�����ه�����ارات�����ه�����م  وحت������دي������ث 
الربوتوكوالت املحدثة وفق اأف�سل 
ال�سحية،  واالإج����راءات  املمار�سات 
الطبي  بالتدريب  االل��ت��زام  لدعم 
التي  الطبية  وبالرعاية  امل�ستمر 
املري�س.  حم���وره���ا  ف��ي��ه��ا  ي���ك���ون 
اإ�سافية  م��ي��زة  امل�����س��روع  وي��ع��ت��رب 
التدريب  مل�سروع  م�سافة  وقيمة 
ب�����ارزاً يف  ب��امل��ح��اك��اة، وي��ل��ع��ب دوراً 
ال��ت��ع��زي��ز م���ن م�����س��ت��وي��ات �سالمة 

مر�سى كوفيد19-. 
لهذه  ال��ت��ج��ري��ب��ي  الت�سغيل  وب����داأ 
املا�سي،  ال�سهر  امل��ب��ت��ك��رة  امل���ب���ادرة 
وح�سل مركز التدريب والتطوير 
وعدد  اإي��ج��اب��ي��ة،  ف��ع��ل  ردود  ع��ل��ى 
ال�ستخدام  الطلبات  م��ن  متزايد 
امل����راف����ق  امل���ت���ن���ق���ل���ة يف  ال������وح������دة 
ي�����س��اه��م نظام  امل��خ��ت��ل��ف��ة. ح���ي���ث 
امل���ح���اك���اة ال�������س���ري���ري���ة يف اإع������داد 
طبيعية  حل���االت  ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات 
حتاكي الواقع، خللق بيئة حماكاة 

ح��ده م��ع ال��ت��زام امل��در���س��ة بالعمل 
اأولياء  اأ���س��ا���س ال�����س��راك��ة م��ع  ع��ل��ى 
االأمور من اأجل حتقيق كل ما فيه 
" مدر�سة  كانت  الطالبات.  �سالح 
اأبوابها  فتحت  " قد  للبنني  را�سد 
 1986 ال���ع���ام  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة 
ثانوية  ك��م��در���س��ة  ع��م��ل��ه��ا  وب�����داأت 
باإ�سافة  تو�سعت  اأن  لبثت  اأن  م��ا 
املُلحق اخلا�س باملرحلة االبتدائية 
اعتباراً من العام 2003، لتكتمل 
منظومة تعليم الن�سء يف املدر�سة 
والثانوية  االبتدائية  مبرحلتيها 
�سمن بيئة تعليمية فريدة تعتمد 
ع��ل��ى اأف�����س��ل امل������وارد ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
املنطقة، لتخّرج عددا من القيادات 
املرموقة  االإماراتية  وال�سخ�سيات 
تعلي  ب��ي��ن��م��ا  امل����ج����االت  ���س��ت��ى  يف 
املدر�سة جمموعة من القيم املهمة 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى غ��ر���س��ه��ا كذلك 
مقدمتها  ويف  اأب��ن��ائ��ه��ا  ن��ف��و���س  يف 
واال�ستعداد  الريادة  على  احلفاظ 
واالنتفاع  والتعلم  للتعاون  الدائم 
احل�سيلة  ل����زي����ادة  ال���ف���ر����س  م���ن 
امل���ع���رف���ي���ة وال���ت�������س���ام���ح واح������رتام 

االآخر.

تدريبية مبتكرة، لتطوير القدرات 
الطبي،  والكادر  لالأطباء  الذاتية 
وذلك يف اإطار حر�س الوزارة على 
ك��ف��اءة كوادرها  وت��ط��وي��ر  ت��دري��ب 
ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع احل����االت 
املحاكاة  اأ���س��ال��ي��ب  وف���ق  احل��رج��ة، 
التي  املتقدمة،  وال�سحية  الطبية 
بيئة  االب���ت���ك���ار يف  ع���ل���ى   ت��ع��ت��م��د 
النظام  لتعزيز  امل��وؤ���س�����س��ي  ال��ع��م��ل 
ذكية  تدريب  نظم  وبناء  ال�سحي، 
تواكب التغريات امل�ستقبلية، وبناء 

�سراكات حملية وعاملية فاعلة.

الطبية  ال��ك��وادر  كفاءة  رف��ع 
املتخ�ض�ضة 

واأ�����س����ار ���س��ق��ر احل���م���ريي، مدير 
م��رك��ز ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر اإىل 
التدريبي  امل��ح��اك��اة  من��وذج  اأهمية 
يف  كوفيد19-  مبر�سى  للعناية 

عند التدريب با�ستخدام املحاكاة. 
رفع  اأي�سا  املتنقلة  الوحدة  وتتيح 
للمرافق  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  اجل���اه���زي���ة 
اإذ  وامل�ستقبلية.  احلالية  ال�سحية 
مواقع  اإىل  التدريب  نقل  ي�ساعد 
املعدات  اأن  ال���ت���اأك���د  م���ن  ال��ع��م��ل 
وامل�ستلزمات، وكذلك اأنظمة العمل 
القائمة، قادرة على التعامل ب�سكل 
فعال واآم��ن مع احل��االت ال�سحية 

املتوقعة. 

حلول تدريية مبتكرة
الكتبي  �سعادة عو�س �سغري  واأكد 
اخلدمات  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل 
املحاكاة  اإطالق وحدة  اأن  امل�ساندة 
للتدريب  التخ�س�سات  م��ت��ع��ددة 
ال��ط��ب��ي ال��ت��ج��ري��ب��ي ع��ل��ى االأم����ور 
املتعلقة بكوفيد- ال�سحية  الفنية 
وحلواًل  نوعية  نقلة  ميثل   ،19

ت�سخري  م���ع  احل���رج���ة،  احل�����االت 
لتح�سني  الطبية  امل��ح��اك��اة  اأدوات 
امل�����ه�����ارات ورف������ع ك����ف����اءة ال����ك����وادر 
مع  للتعامل  املتخ�س�سة  الطبية 
من  كوفيد19-،  مر�سى  ح���االت 
املحاكاة  دق���ة  يف  االب��ت��ك��ار  خ���الل 
تطابق  عيادية  ممار�سات  وتوفري 
الواقع باأدق تفا�سيله بعد تطوير 
مع  ليتنا�سب  ال��ربن��ام��ج  حم��ت��وى 
امليدان.  وم��ت��ط��ل��ب��ات  اح��ت��ي��اج��ات 
التدريبي  املحاكاة  من��وذج  ويعترب 
لتدريب  ع���امل���ي���اً  االأح���������دث  ه�����ذا 
ال�سحية  ال����رع����اي����ة  اأخ�������س���ائ���ي 
اآمنة  ف��ر���س  مل��ا يتيحه م��ن  ن��ظ��راً 
التعامل مع خمتلف  للتدرب على 
ما  الب�سيطة واحل��رج��ة،  احل��االت 
ي�سهم يف تطوير املهارات املعرفية 
وال�����س��ل��وك��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة ل���ك���وادر 

الرعاية الطبية.

اأجرت اأكرث من 38 األف فح�ص ك�ضفت عن 346 اإ�ضابة جديدة

ال�صحة تعلن �صفاء 732 حالة جديدة من كورونا

�صرطة الفجرية تقب�س على ع�صابة النهار 
خالل اأقل من �صاعة

•• اأب�ظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع لتو�سيع 
االكت�ساف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�سات  نطاق  وزي��ادة 
ب��ف��ريو���س كورونا  امل�����س��اب��ة  امل��ب��ك��ر و ح�����س��ر احل�����االت 
امل�ستجد كوفيد 19- واملخالطني لهم و عزلهم اأعلنت 
الوزارة اإجراءها اأكرث من 38 األف فح�س جديد لفئات 
اأح��دث تقنيات  و  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  خمتلفة يف 

الفح�س الطبي.
الدولة  والفح�س يف  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف  و�ساهم 
يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات  ن��ط��اق  تو�سيع  و 
الك�سف عن 346 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة جميعها حاالت م�ستقرة 
يبلغ  ب��ذل��ك  و  ال���الزم���ة  ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  تخ�سع  و 

جمموع احلاالت امل�سجلة 42،982 حالة.
كما اأعلنت ال��وزارة عن وفاة م�سابني اثنني و ذلك من 
تداعيات االإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ليبلغ عدد 

الوفيات يف الدولة 293 حالة.
و  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأع��رب��ت  و 
ومتنياتها  املتوفني  ل��ذوي  وموا�ساتها  تعازيها  خال�س 
بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني مهيبة باأفراد املجتمع 
بالتعليمات  وال��ت��ق��ي��د  ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
بالتباعد االجتماعي �سمانا ل�سحة و�سالمة  وااللتزام 
اجلميع . و اأعلنت الوزارة عن �سفاء 732 حالة جديدة 
مل�سابني بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد19-وتعافيها 
الرعاية ال�سحية  اأعرا�س املر�س بعد تلقيها  التام من 
حاالت  جمموع  ليبلغ  امل�ست�سفى  دخولها  منذ  الالزمة 

ال�سفاء 28،861 حالة.

•• الفجرية -الفجر:

باإدارة  متكنت القيادة العامة ل�سرطة الفجرية متمثلة 
�سرطة دبا الفجرية من القب�س على ع�سابة مكونة من 
وجموهرات  نقدية  مبالغ  ب�سرقة  قاموا  متهمني   )4(

من منزل اأحد املواطنني مبنطقة دبا. 
غرفة  اإىل  ب���الغ  ورود  اإىل  اجل��رمي��ة  تفا�سيل  وت��ع��ود 
املواطنني  اأح��د  قبل  م��ن  الفجرية  دب��ا  �سرطة  عمليات 
اجلمعة  ي��وم  ظهر  لل�سرقة  منزله  بتعر�س  فيه  يفيد 
اأثناء فرتة غيابه عن املنزل حيث الحظ اختفاء خزانة 
تقدر  وجم��وه��رات  نقدية  مبالغ  على  حتتوي  حديدية 
العقيد  ذك��ر  جانبه  وم��ن  دره���م.   مليون  ن�سف  بقيمة 
�سيف را�سد الزحمي مدير اإدارة �سرطة دبا اأنه فور تلقي 
البالغ مت ت�سكيل فريق عمل للقب�س على الع�سابة التي 
اأطلق عليها ع�سابة النهار ومن خالل البحث والتحري 

متكن الفريق من حتديد هوية اجلناة وتبني باأن اجلناة 
انتقلوا فور ارتكاب جرميتهم اإىل اإمارة عجمان وخالل 
بالتن�سيق مع  املتهمني  القب�س على  �ساعة مت  اأق��ل من 

�سرطة عجمان وا�ستعادة اخلزنة مع امل�سروقات. 
بعملية  بقيامهم  اع��رتف��وا  املتهمني  م��ع  وبالتحقيق 
التخطيط لل�سرقة ومراقبة املنزل بالتعاون مع العاملة 
االأ���س��رة وتنفيذ اجلرمية  غ��ي��اب  وا���س��ت��غ��الل  امل�����س��اع��دة 

وعليه مت اإحالة املتهمني اإىل النيابة العامة. 
الكعبي  غ��امن  بن  اأحمد  حممد  اللواء  اأ�ساد  جهته  من 
التي  العالية  باحلرفية  الفجرية  ل�سرطة  العام  القائد 
مع  التعامل  يف  وجاهزيتهم  ال�سرطة  رج��ال  بها  يتمتع 
العامة  القيادة  بتعاون  اأ���س��اد  كما  الق�سايا،  ه��ذه  مثل 

ل�سرطة عجمان يف ت�سهيل القب�س على املتهمني. 
من  لكل  ب��امل��ر���س��اد  �ستكون  ال��ف��ج��رية  �سرطة  اأن  وذك���ر 

ت�سول له نف�سه االإخالل والعبث باالأمن.

•• اأب�ظبي - الفجر

ال�سوئية  لالإ�سارة  �سائق مركبة  ب�سبب جتاوز  م��روري مروع  فيديو حلادث  اأبوظبي  �سرطة  بثت 
احلمراء على  اأحد �سوارع مدينة اأبوظبي ما ت�سبب يف اأ�سرار بالغة مل�ستخدمي الطريق.

والتحكم- املتابعة  مركز  مع  التعليق" بالتعاون  "لكم  مبادرة  �سمن  بثته  الذي  الفيديو  ويك�سف 
اأبوظبي اخلطورة ال�سديدة والتبعات الوخيمة لتجاوز بع�س ال�سائقني االإ�سارة ال�سوئية احلمراء 
ب�سبب عدم االنتباه واالن�سغال عن الطريق. ودعت ال�سائقني اإىل االنتباه والرتكيز اأثناء القيادة 
جتنًبا  القيادة،  اأثناء  االجتماعي  التوا�سل  ومواقع  االإنرتنت  لت�سّفح  الهاتف  ا�ستخدام  وجتنب 
النحراف املركبة اأو تعطيل حركة ال�سري واملرور، وجتاوز االإ�سارة ال�سوئية احلمراء. و�سددت على 
و12  درهم   )1000( اخلفيفة  للمركبات  احلمراء  ال�سوئية  االإ�سارة  جتاوز  خمالفة  غرامة  اأن 
ووقف  درهم  نقطة مرورية و حجز املركبة 30 يوم ، وبالن�سبة لل�ساحنات املخالفة املالية 3000 

الرخ�سة ملدة عام  تبداأ من تاريخ �سحب الرخ�سة للمركبات الثقيلة املتجاوزة االإ�سارة احلمراء.

�ضمن مبادرة لكم التعليق
�صرطة اأبوظبي... �صاهد خطورة الن�صغال بغري الطريق وجتاوز الإ�صارة احلمراء 
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اأخبـار الإمـارات

احلكام يهنئون ملك املغرب بنجاح العملية اجلراحية
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
امللك  جاللة  اإىل  تهنئة  برقية  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو 
حممد ال�ساد�س ملك اململكة املغربية ال�سقيقة وذلك مبنا�سبة العملية 
تعاىل  اهلل  بف�سل  بالنجاح  وتكللت  جلاللته  اأجريت  التي  اجلراحية 
..�سائاًل املوىل عز وجل اأن ينعم على جاللته ب�سرعة ال�سفاء وموفور 

ال�سحة والعافية.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س 
ال�ساد�س  اإىل جاللة امللك حممد  االأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة 
ملك اململكة املغربية ال�سقيقة وذلك مبنا�سبة العملية اجلراحية التي 

اأجريت جلاللته وتكللت بالنجاح بف�سل من اهلل تعاىل.
وعرب �سموه فى الربقية عن خال�س تهانيه بنجاح العملية اجلراحية 
ي��دمي على  اأن  القدير  العلي  امل��وىل  داعيا  امللك  اأج��راه��ا جاللة  التي 

جاللته لبا�س ال�سحة والعافية.
كما بعث �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو 
تهنئة  برقيتي  عجمان  حاكم  نائب  النعيمي  را�سد  بن  نا�سر  ال�سيخ 

مماثلتني اإىل جاللة العاهل املغربي.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س 
االأعلى حاكم الفجرية ، برقية تهنئة اإىل امللك حممد ال�ساد�س، ملك 

اململكة املغربية ال�سقيقة، مبنا�سبة العملية اجلراحية التي اأجريت له، 
اأن ينعم  وتكللت بالنجاح، بف�سل اهلل تعاىل، �سائاًل املوىل جّل وعال، 

علي ملك املغرب ب�سرعة ال�سفاء، وموفور ال�سحة والعافية.
املجل�س  املعال ع�سو  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
االأعلى حاكم اأم القيوين برقية تهنئة اإىل جاللة امللك حممد ال�ساد�س 
ملك اململكة املغربية ال�سقيقة وذلك مبنا�سبة العملية اجلراحية التي 
اأجريت جلاللته وتكللت بالنجاح ..�سائال العلي القدير اأن ينعم على 

جاللته مبوفور ال�سحة والعافية.
اأم  عهد  ويل  املعال  را���س��د  ب��ن  �سعود  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  �سمو  بعث  كما 

القيوين برقية تهنئة مماثلة اإىل جاللة امللك حممد ال�ساد�س.
ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  ���س��ع��ود  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��ع��ث  ك��م��ا 
امللك  جاللة  اإىل  تهنئة  برقية  اخليمة  راأ����س  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س 
حممد ال�ساد�س ملك اململكة املغربية ال�سقيقة وذلك مبنا�سبة العملية 
اجلراحية التي اأجريت جلاللته و تكللت بالنجاح .. �سائال اهلل العلي 

القدير اأن ينعم على جاللته مبوفور ال�سحة و العافية.
القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ب�ن  م�����حمد  ال�س����يخ  �سم�����و  ب�����عث  ك����ما 
ويل عهد راأ�س اخليمة برقية تهنئة مماثلة اإىل جاللة امللك حممد 

ال�ساد�س.

•• دبي-وام:

العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  ت�������س���درت 
ال���راب���ع ع��ل��ى التوايل  ل��ل��ع��ام  امل��ت��ح��دة 
بلدان منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 
ال�سنوي  ال��ك��ت��اب  ت��ق��ري��ر  اأف��ري��ق��ي��ا يف 
ال�سادر   ،2020 العاملية  للتناف�سية 
التابع  ال��ع��امل��ي  التناف�سية  م��رك��ز  ع��ن 
ل��ل��م��ع��ه��د ال�����دويل ل��ل��ت��ن��م��ي��ة االإداري������ة 
والذي  ال�سوي�سرية،  ل���وزان  مبدينة 
�سنف الدولة يف املرتبة التا�سعة عاملياً 
بني الدول االأكرث تناف�سية يف العامل.

وحافظت دولة االإمارات على مكانتها 
يف  تناف�سية  دول  ع�سر  اأف�سل  �سمن 
2020، متقدمة  العام  العامل خالل 
املتحدة،  ال����والي����ات  م��ث��ل  دول  ع��ل��ى 
ولوك�سمبورج،  وف��ن��ل��ن��دا،  واي���رل���ن���دا، 
واأملانيا، واململكة املتحدة، لتظل بذلك 
دول���ة االإم�����ارات ه��ي ال��دول��ة العربية 
حجز  يف  جن���ح���ت  ال����ت����ي  ال����وح����ي����دة 
ن����ادي ال��ع�����س��ر الكبار  م��وق��ع��ه��ا ���س��م��ن 
للتناف�سية  ال�سنوي  الكتاب  تقرير  يف 
العاملية، وذلك الأربع �سنوات متتالية، 
منذ ان�سمامها لقائمة الع�سر االأوائل 

يف العام 2017.
دولة  ت��ب��واأت  التقرير،  لنتائج  ووف��ق��اً 
املرتبة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات 
وحموراً  موؤ�سراً   23 يف  عاملياً  االأوىل 
املراكز  ���س��م��ن  ح���ّل���ت  ف��ي��م��ا  ف���رع���ي���اً، 
اخلم�سة االأوىل عاملياً يف 59 موؤ�سراً، 
و�سمن املراكز الع�سرة االأوىل عاملياً يف 
 338 اإجمايل  من  موؤ�سرات،   106

موؤ�سراً تناولها التقرير هذا العام.
ال�سنوي  ال���ك���ت���اب  ت���ق���ري���ر  وي��ع��ت��م��د 
على  منهجيته  يف  العاملية  للتناف�سية 
بن�سبة  جمعها  يتم  التي  اال�ستبيانات 
االإح���������س����اءات  وع����ل����ى   33.33%
بن�سبة  الدول  توفرها  التي  والبيانات 
يف  ال��ت��ق��ري��ر  وي��رت��ك��ز   ،66.67%
على  ي�سملها،  ال��ت��ي  ل��ل��دول  ت�سنيفه 
/االأداء  ت�سمل  رئي�سية  حم��اور  اأرب��ع��ة 
احلكومية،  وال���ك���ف���اءة  االق���ت�������س���ادي، 
التحتية/  والبنية  االأع��م��ال،  وك��ف��اءة 
والتي يندرج حتتها 20 حموراً فرعياً 
ت��ن��اف�����س��ي��اً يف  338 م���وؤ����س���راً  ت��غ��ط��ي 
واملالية  االقت�سادية  املجاالت  خمتلف 
واالجتماعية،  واالإداري��ة  والت�سريعية 
اجلديدة  امل��وؤ���س��رات  بع�س  جانب  اإىل 
العام  ن�سخة  يف  اإ�سافتها  مت��ت  ال��ت��ي 
اأهمية  ي��ع��ك�����س  م���ا  وم��ن��ه��ا  احل������ايل، 
امل�ستدامة،  التنمية  اأه����داف  حتقيق 
االقت�ساد فيما  ملوقف  ت�سوراً  ولتقدم 
املختلفة  امل�ستدامة  ب��االأه��داف  يتعلق 
ع�سر  غ�سون  يف  تلبيتها  يجب  ال��ت��ي 
�سنوات مثل التعليم والبيئة والتمكني 

وال�سيخوخة وال�سحة.
حمورين  يف  تقدماً  ال��دول��ة  و�سجلت 
وهما  االأرب��ع��ة،  الرئي�سية  املحاور  من 
وال����ذي  االق���ت�������س���ادي،  االأداء  حم����ور 

الرابع  املركز  اإىل  الدولة  �سعدت فيه 
الذي  التحتية  البنية  وحم��ور  عاملياً، 
5 م��راك��ز، بينما  ال��دول��ة  تقدمت فيه 
حّلت يف املرتبة الثالثة عاملياً يف حمور 
ال�سابعة  واملرتبة  احلكومية  الكفاءة 

عاملياً يف حمور كفاءة االأعمال.
يف  االإم����ارات  دول���ة  اأداء  على  وتعقيباً 
تقرير الكتاب ال�سنوي للتناف�سية هذا 
العام، قال �سعادة عبد اهلل نا�سر لوتاه، 
مدير عام الهيئة االحتادية للتناف�سية 
واالإح�����س��اء : و�سعت دول���ة االإم����ارات 
وم��ن��ذ اأك���رث م��ن 10 ���س��ن��وات خارطة 
طريق وا�سحة املعامل لالن�سمام اإىل 
يف  تناف�سية  اق��ت�����س��ادات   10 اأف�����س��ل 
ومنذ   ،2021 ال��ع��ام  بحلول  ال��ع��امل 
ذل���ك احل���ني حت��ق��ق ال��دول��ة اإجن����ازات 
التحديات  م��ن  وب��ال��رغ��م  ا�ستثنائية، 
اأزم��ة كوفيد  العامل يف  يواجهها  التي 
تزال  ال  االإم������ارات  دول����ة  ف����اإن   ،-19
حتافظ على ريادتها العاملية، وتكّر�س 
موقعها �سمن الع�سرة االأوائ��ل عاملياً، 
اإىل  ت�����س��ل  اأن  ال���دول���ة  وا���س��ت��ط��اع��ت 
ه���دف���ه���ا ق���ب���ل امل����وع����د امل�����س��ت��ه��دف يف 
العديد من تقارير التناف�سية العاملية، 
ال�سنوي  ال���ك���ت���اب  ت��ق��ري��ر  واأب�����رزه�����ا 
اأحد  ُي��ع��ّد  وال���ذي  العاملية  للتناف�سية 
تقيم  يف  عاملياً  التناف�سية  تقارير  اأهم 
الدول ح�سب كفاءتها يف اإدارة مواردها 

لتحقيق االزدهار ل�سعوبها.
واأ����س���اف ل��وت��اه : اإن دول���ة االإم�����ارات 
الوطنية  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  و����س���م���ن 
لال�ستعداد للخم�سني، مت�سي وبروؤية 
وتر�سخ  امل�ستقبل،  ت�ست�سرف  طموحة 
مبقدمة  ت��ك��ون  اأن  يف  التميز  ث��ق��اف��ة 
دول العامل يف التناف�سية على خمتلف 
وتوجيهات  روؤي���ة  وبف�سل  االأ���س��ع��دة، 
القيادة الر�سيدة، متكنت الدولة ومنذ 
الأف�سل  االن�����س��م��ام  يف   2017 ال��ع��ام 
10 دول تناف�سية يف هذا التقرير، واأن 
�سمن  امل�ستحق  موقعها  على  حتافظ 
الرتتيب  ع��امل��ي��اً يف  االأوائ�����ل  ال��ع�����س��رة 
وذلك  االإقليمية،  ريادتها  وعلى  العام 
خريطة  يف  املت�سارعة  التحوالت  رغم 
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال���ع���امل���ي���ة وال����ت����ط����ورات 
االقت�ساد  ي�سهدها  ال��ت��ي  امل��ت��الح��ق��ة 
ت��وؤث��ر ب�سكل م��ا على  ال��ع��امل��ي، وال��ت��ي 

القدرات التناف�سية للدول.

 تقدم يف 7 حماور  
االإم�������ارات  دول�����ة  ت���ق���دم  ج���ان���ب  واإىل 
“االأداء  ال��رئ��ي�����س��ي��ني  امل���ح���وري���ن  يف 
التحتية”  “البنية  و  االقت�سادي” 
���س��ج��ل��ت ال����دول����ة ك���ذل���ك حت�����س��ن��اً يف 
�سعدت  ح���ي���ث  ف���رع���ي���ة،  حم�������اور   7
�سوق  حم��ور  يف  ع��امل��ي��اً  االأول  للمركز 
عاملياً  اخل��ام�����س  امل��رك��ز  واإىل  ال��ع��م��ل، 
ال�ساد�س  واملركز  التوظيف،  حمور  يف 
يف حم������ور االأ������س�����ع�����ار، وت����ق����دم����ت يف 
حم�����اور ف��رع��ي��ة اأخ������رى م��ث��ل حمور 
والبنية  والتعليم،  املجتمعي،  االإط���ار 
وال�سحة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة،  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ترتيبها  على  حافظت  فيما  والبيئة، 
هما  فرعيني  حم��وري��ن  يف  تغري  دون 
/الثانية  وال��ق��ي��م  ال�سلوكيات  حم��ور 
ال�سريبية  ال�سيا�سة  وحم��ور  عاملياً/ 
�سعادة  واأ�����س����ارت  ع���امل���ي���اً/.  /ال��ث��ال��ث��ة 
التنفيذي  املدير  اأهلي،  حنان من�سور 
لقطاع التناف�سية يف الهيئة االحتادية 
حركة  اأن  اإىل  واالإح�ساء،  للتناف�سية 
وب�سكل  ت��ت�����س��ارع  وم��ت��غ��ريات��ه  ال��ع��امل 
ك��ب��ري، ف��ن��ح��ن يف ع���امل ال�����س��ع��ود فيه 
اأي�ساً،  �سريع  فيه  وال��رتاج��ع  �سريع، 
لل�سدارة  ت�����س��ع��ى  االإم���������ارات  ودول������ة 
وال��ت��م��ي��ز، وح��ك��وم��ة دول����ة االإم������ارات 
القيادة يف  روؤية  لتحقيق  دائماً  ت�سعى 

اأن تكون االإمارات الرقم واحد عامليا.
امل��ق��اب��ل وبف�سل  اأه��ل��ي: يف  واأ���س��اف��ت 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ودع����م  ت��وج��ي��ه��ات 
تقودها  ال���ت���ي  امل��ت��وا���س��ل��ة  واجل����ه����ود 
لتعزيز  االإم������������ارات  دول�������ة  ح���ك���وم���ة 
للدولة،  العاملية  التناف�سية  ال��ق��درات 
خمتلف  يف  االأداء  ت����ط����وي����ر  ع�����رب 
القطاعات والعمل على حتقيق اأهداف 
والتناغم   ،2030 امل�ستدامة  التنمية 
املنخرطة  اجلهات  كافة  بني  امللمو�س 
دولة  جنحت  التناف�سية،  موؤ�سرات  يف 
االإمارات يف االحتفاظ مبوقعها �سمن 
تناف�سية  االأك��رث  الع�سرة  االقت�سادات 

يف العامل.
واأ������س�����اد ت���ق���ري���ر ه�����ذا ال����ع����ام ب�������االأداء 
العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة  التناف�سي 
الكبرية  وب��ال��ت��ح�����س��ي��ن��ات  امل���ت���ح���دة، 

ال��ع��دي��د م���ن املحاور  ���س��ه��دت��ه��ا  ال��ت��ي 
وامل���وؤ����س���رات، وال��ت��ي ���س��اه��م��ت يف بقاء 
الدول  قائمة  �سمن  ال��دول��ة  ت�سنيف 
العاملية  التناف�سية  يف  االأوائ���ل  الع�سر 
التي ت�سدرتها �سنغافورة للعام الثاين 

على التوايل.
من جهتها اأكدت عهود �سامي املنذري، 
املبادرات  وتنفيذ  تطوير  ق�سم  رئي�س 
التناف�سية،  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  اإدارة  يف 
للتناف�سية  االحت�����ادي�����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
اأهمية البيانات يف حت�سني  واالإح�ساء 
تعزيز تناف�سية الدولة، حيث يكت�سب 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق امل�������س���رتك بني 
ال�سعيدين  على  احلكومية  الهيئات 
موؤ�س�سات  وكذلك  واملحلي،  االحت��ادي 
القطاع اخلا�س، ومدى م�ساهمتهم يف 
توفري بيانات دقيقة وحمدثة يف تعزيز 
م��وق��ع دول����ة االإم������ارات ال��ت��ن��اف�����س��ي يف 
التقارير واملوؤ�سرات الدولية،  خمتلف 
مم���ا ي��ح��ت��م ع��ل��ي��ن��ا م��وا���س��ل��ة تطوير 
لرت�سيخ  اجل���ه���ود  وت��وح��ي��د  االأداء، 
املتغريات  ي����واك����ب  مب����ا  ت��ن��اف�����س��ي��ت��ن��ا 
قائمة  و�سهدت  ال��ع��امل.  يف  املت�سارعة 
ال��ع�����س��ر االأوائ������ل ه���ذا ال���ع���ام حتوالت 
تراجعت  ح��ي��ث  ال������دول،  ت�����س��ن��ي��ف  يف 
الواليات املتحدة من املركز الثالث يف 
تقرير العام املا�سي اإىل املركز العا�سر 
هذا العام، وتراجعت هوجن كوجن من 
اخلام�س،  امل��رك��ز  اإىل  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
باالإ�سافة خروج اإيرلندا التي حلت يف 
املركز ال�سابع العام املا�سي من قائمة 
الع�سر االأوائ�����ل ل��ت��اأت��ي ه���ذا ال��ع��ام يف 

املركز الثاين ع�سر.

الأداء  يف  عامليًا  ال��راب��ع  املركز   
اجلائحة  بالرغم  القت�ضادي 

العاملية  
التي  الطارئة  الظروف  من  وبالرغم 
جائحة  ب�سبب  اأجمع  العامل  بها  مير 
دولة  اأن  اإاّل   ،-19 ك��وف��ي��د  ف��ريو���س 
االإمارات حققت اأداًء متوازناً يف املحاور 
الرئي�سية التي يرتكز عليها التقرير، 
ح��ي��ث ت��ق��دم��ت ال���دول���ة ب��واق��ع ثالثة 
االقت�سادي  االأداء  حم���ور  يف  م��راك��ز 
هولندا  ت�������س���درت  ف���ق���د  ال���رئ���ي�������س���ي، 
الرتتيب عاملياً، تلتها الواليات املتحدة 

االإمارات  دول��ة  وحّلت  �سنغافورة،  ثم 
دواًل  متجاوزة  عاملياً  الرابع  املركز  يف 
ولوك�سمبورج،  وال�سني،  اأملانيا،  مثل 

وماليزيا، وكندا، واليابان وغريها.
امل��ح��ور على جمموعة  وي��ح��ت��وي ه��ذا 
م���ن امل���ح���اور ف��رع��ي��ة، ���س��م��ل��ت حمور 
الدولية  والتجارة  املحلي،  االقت�ساد 
والتوظيف  ال��دول��ي��ة،  واال���س��ت��ث��م��ارات 
وحم��ور االأ���س��ع��ار وال���ذي �سعدت فيه 
الدولة من املرتبة 18 يف تقرير العام 
املا�سي اإىل املرتبة ال�ساد�سة هذا العام، 
م��رات��ب متقدمة  ال��دول��ة  ت��ب��واأت  كما 
عاملياً،  االأوىل  مراكز  اخلم�سة  �سمن 
الفرعية،  املحاور  العديد من هذه  يف 
عاملياً  اخلام�سة  باملرتبة  ح��ّل��ت  حيث 
باملرتبة  مقارنة  التوظيف،  حم��ور  يف 
حققت  كما  املا�سي،  العام  يف  التا�سعة 
املرتبة الرابعة عاملياً يف حمور التجارة 

الدولية.

 الكفاءة احلكومية
“الكفاءة  ال���رئ���ي�������س���ي  امل����ح����ور  ويف   
دولة  ف��ي��ه  ح��ّل��ت  احلكومية” وال����ذي 
عاملياً،  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رت��ب��ة  يف  االإم������ارات 
الع�سرة  امل��راك��ز  ال��دول��ة �سمن  ج��اءت 
املحاور  م��ن  ث��الث��ة  يف  ع��امل��ي��اً  االأوىل 
ال��ف��رع��ي��ة ال��ت��ي ي��ن�����س��وي ع��ل��ي��ه��ا هذا 
ال�سريبية”  ال�سيا�سة  وه���ي:  امل��ح��ور 
املالية  “ال�سيا�سة  و  ع��امل��ي��اً  ال��ث��ال��ث 
وت�سريعات  عاملياً  اخلام�س  العامة” 

االأعمال ال�ساد�س عاملياً.

كفاءة الأعمال والبنية التحتية 
ويف املحور الرئي�سي “كفاءة االأعمال” 
ال����دول����ة املركز  ف��ي��ه  وال������ذي ح��ق��ق��ت 
ف��ق��د ج����اءت الدولة  ال�����س��اب��ع ع��امل��ي��اً، 
يف  االأوىل  اخل��م�����س  امل����رات����ب  ���س��م��ن 
التي  امل��ح��اور اخلم�سة  م��ن  حم��وري��ن 
“�سوق  حم��ور  وه��م��ا:  عليها،  ي�ستمل 
الدولة  فيه  تقدمت  وال���ذي  العمل” 
وحمور  ع���امل���ي���اً،  االأوىل  امل��رت��ب��ة  اإىل 
“ال�سلوكيات والقيم” /الثاين عاملياً/، 
الثانية  املرتبة  الدولة يف  ج��اءت  فيما 
والكفاءة،  االإنتاجية  ع�سر يف حموري 
واملمار�سات االإدارية، كما حلت الدولة 
يف امل��رت��ب��ة ال��ع��ا���س��رة ع��امل��ي��اً يف حمور 

�سمن  االأ�سا�سية”  التحية  “البنية 
التحتية”  “البنية  الرئي�سي  امل��ح��ور 
مراكز   5 فيه  ال��دول��ة  تقدمت  ال���ذي 
عن العام املا�سي وحت�ّسن اأداء الدولة 
اأ�سل  يف ث��الث��ة حم����اور ف��رع��ي��ة م���ن 

خم�سة.

ال�ضدارة عامليًا يف 23 موؤ�ضرا  
يف  االأول عاملياً  املركز  الدولة  وحققت 
�سمن  التقرير  �سملها  م��وؤ���س��راً،   23
حم����اوره وم��وؤ���س��رات��ه ال��ف��رع��ي��ة حيث 
تبواأت الدولة مركز ال�سدارة العاملية 
يف موؤ�سرات، ن�سبة التوظيف، و�سروط 
تهديدات  وق��ل��ة  ال���ت���ج���اري،  ال��ت��ب��ادل 
تغيري مواقع االأعمال على االقت�ساد، 
امل�ستهلكني،  اأ���س��ع��ار  ت�سخم  وم��وؤ���س��ر 
االأ�سري  اال�ستهالك  نفقات  وموؤ�سر 
- النمو الفعلي، املن�سوية حتت حمور 

االأداء االقت�سادي.
امل����رت����ب����ة  ك������ذل������ك يف  ك�����م�����ا ج�����������اءت 
غياب  م����وؤ�����س����رات،  يف  ع���امل���ي���اً  االأوىل 
قوانني  وم����رون����ة  ال���ب���ريوق���راط���ي���ة، 
اإنهاء  تعوي�س  تكاليف  وقّلة  االإق��ام��ة 
ال��ع��ام��ل، وان��خ��ف��ا���س ن�سبة  خ���دم���ات 
وموؤ�سر  اخل��ارج��ي،  احلكومي  ال��دي��ن 
قّلة التهّرب من دفع ال�سرائب، وقّلة 
املح�سلة  ال�سخ�سية  ال��دخ��ل  �سريبة 
ال�سرائب  اإيرادات  قّلة  وموؤ�سر   ، %
وموؤ�سر   ،  % املح�سلة  املبا�سرة  غ��ري 
ال�سرائب ال�سخ�سية الفعلية، وموؤ�سر 
ن�سبة متثيل االإن��اث يف الربملان، وهي 
امل����وؤ�����س����رات امل�����س��م��ول��ة ���س��م��ن حمور 
الكفاءة احلكومية وحماورة الفرعية.
وجاءت الدولة يف املرتبة االأوىل عاملياً 
العاملة  ال��ق��وى  ن�سبة  م��وؤ���س��رات،  يف 
العمل،  و�ساعات  ال�سكان،  اإجمايل  من 
املخت�سني،  امل��دي��ري��ن  ك��ب��ار  وم��وؤ���س��ر 
العمالية،  ال���ن���زاع���ات  ق���ّل���ة  وم���وؤ����س���ر 
وموؤ�سر ن�سبة القوى العاملة الوافدة، 
كفاءة  ت����ن����درج حت����ت حم�����ور  وال����ت����ي 
ال�سدارة  يف  ج����اءت  ك��م��ا   .. االأع���م���ال 
العاملية يف موؤ�سرات قّلة ن�سبة االإعالة، 
احلكومي  ال���ق���ط���اع  ب���ني  وال�������س���راك���ة 
والتي  البيئية  وال��ق��وان��ني  واخل��ا���س، 
ال��ب��ن��ي��ة التحتية  ت��ن��درج حت��ت حم���ور 

وحماورة الفرعية. 

الأوائ��ل يف  الع�ضر  الدولة �ضمن   
موؤ�ضرات    106

ال�سنوي  الكتاب  تقرير  لنتائج  ووفقاً 
دول����ة  ج������اءت   ،2020 ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
االأوائ��ل عاملياً  الع�سر  االإم��ارات �سمن 
 338 اأ���س��ل  106 م��وؤ���س��رات م��ن  يف 
حيث  التقرير،  �سملها  فرعياً  موؤ�سراً 
الثانية يف موؤ�سرات:  جاءت يف املرتبة 
“النمو  احلكومي  اال�ستهالك  نفقات 
الفعلي”، وحت�سيل �سرائب ال�سركات، 
ون�سبة حت�سيل راأ�س املال وال�سرائب 
العقارية، وقدرة �سيا�سة احلكومة على 
للعمل،  التنظيمية  واللوائح  التكّيف، 
وان��خ��ف��ا���س ع����دد ك��ب��ار ال�����س��ن ن�سبة 
املاهرة،  العمالة  ون�سبة  ال�سكان،  اإىل 
وا�ستخدام  العاملية،  اخل��ربات  وتوافر 
ال�سركات للبيانات ال�سخمة واالأدوات 
وجودة  االأع��م��ال،  وري���ادة  التحليلية، 
واالإن���ف���اق احلكومي  اجل����وي،  ال��ن��ق��ل 

على التعليم لكل طالب.
يف  الثالثة  املرتبة  يف  ال��دول��ة  وج���اءت 
ي���ن املحلي  ال���َدّ ان��خ��ف��ا���س  م���وؤ����س���رات 
ل���ل���ح���ك���وم���ة، واالأط�����������ر ال���ق���ان���ون���ي���ة 
البطالة،  وت�����س��ري��ع��ات  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، 
وا�ستقطاب  امل���واه���ب،  ت�����ّس��رب  وق���ّل���ة 
االأجانب ذوي املهارات العالية، وموؤ�سر 
املرتبة  امل��دن، يف حني ج��اءت يف  اإدارة 
الرابعة يف موؤ�سرات انخفا�س توقعات 
البطالة،  ن�����س��ب��ة  وت����دين  ال��ت�����س��خ��م، 
وغ��ي��اب االق��ت�����س��ادي امل����وازي، وتوافر 
و�سورة  التهديدات،  وغياب  الفر�س 
الدولة يف اخلارج، والثقافة الوطنية، 
املحلية،  الطاقة  اإنتاج  اإجمايل  ون�سبة 
الدولة يف  ال�سيرباين. وحلت  واالأمن 
من  العديد  يف  عاملياً  اخلام�س  املركز 
املوؤ�سرات، �سملت موؤ�سر ن�سبة اإجمايل 
املدخرات املحلية، موؤ�سر ن�سيب الفرد 
االإجمايل  املحلي  الناجت  اإجمايل  من 
وموؤ�سر  ال�سرائية،  القوة  ملعدل  وفقاً 
ن�سبة اإجمايل الدين احلكومي العام، 
وم��وؤ���س��ر االإج�������راءات ال���الزم���ة لبدء 
الن�ساط االقت�سادي، وموؤ�سر االئتمان، 
العوملة،  ن��ح��و  ال���ت���وج���ه���ات  وم���وؤ����س���ر 
املوؤهلني،  املهند�سني  ت��واف��ر  وم��وؤ���س��ر 
العايل  التعليم  طلبة  انتقال  وموؤ�سر 
اإىل داخ��ل الدولة. كما ج��اءت الدولة 

موؤ�سرات،  يف  عاملياً  ال�ساد�س  املركز  يف 
معدل  وفعالية  ال��ع��ام��ة،  ال��ت��م��وي��الت 
وموؤ�سر  ال�سخ�سي،  ال��دخ��ل  �سريبة 
املهنة”،  يف  ال��ت��دري��ب  “مدة  التمهن 
وامل�سرفية،  املالية  اخلدمات  وموؤ�سر 
وموؤ�سر توافر راأ�س املال اال�ستثماري، 
وموؤ�سر تّغري ظروف ال�سوق، وفعالية 
وا�ستيعاب  ال�سركات،  اإدارات  جمال�س 
االقت�سادية  ل��الإ���س��الح��ات  احل��اج��ة 
الرقمي  وال���ت���ح���ول  واالج���ت���م���اع���ي���ة، 
االأ�سا�سي  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال�������س���رك���ات،  يف 
والثانوي.  وج��اءت دول��ة االإم���ارات يف 
موؤ�سرات:  يف  عاملياً  ال�سابعة  املرتبة 
ال��ع��م��ال��ة يف  ال�����س��ل��ع، ون�سبة  ����س���ادرات 
الوقود،  واأ���س��ع��ار  ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي، 
وم���وؤ����س���ر دف�����ع ال����ف����ائ����دة، واإج����م����ايل 
املح�سلة،  ال�����س��ري��ب��ي��ة  االإي������������رادات 
ال�سمان  م�������س���اه���م���ات  وحت�������س���ي���ل 
االجتماعي، و�سيا�سة امل�سرف املركزي، 
ال�سرف،  ���س��ع��ر  ا����س���ت���ق���رار  وم���وؤ����س���ر 
ال�����س��ف��اف��ي��ة، وم���وؤ����س���ر قّلة  وم���وؤ����س���ر 
حمفزات  وموؤ�سر  والف�ساد،  الر�ساوى 
وقّلة  ال�سركات،  وتاأ�سي�س  اال�ستثمار، 
املجتمعي،  وال��ت��الح��م  القتل،  ج��رائ��م 
ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  اإن��ت��اج��ي��ة  وم��وؤ���س��ر 
للفرد،  ال�سرائية  ال��ق��وة  مل��ع��دل  وف��ق��اً 
وموؤ�سر دعم قيم املجتمع للتناف�سية. 
املرتبة  يف  ك���ذل���ك  ال����دول����ة  وج�������اءت 
ال��ث��ام��ن��ة ع��امل��ي��اً يف م��وؤ���س��رات: ر�سيد 
احل�ساب اجلاري مليار دوالر اأمريكي 
، وموؤ�سر الرتكيز على ال�سادرات من 
ال�سركاء، وموؤ�سر منو القوى العاملة، 
اللغة، فيما جاءت يف  وموؤ�سر مهارات 
ن�سبة  م��وؤ���س��رات،  يف  التا�سعة  امل��رت��ب��ة 
راأ�س  وتكلفة  ال�سلع،  اإىل  ال�����س��ادرات 
امل�ستغرقة  االأيام  املال، والدعم، وعدد 
واال�ستقرار  التجاري،  الن�ساط  لبدء 
ال�سغرية  وامل�������س���اري���ع  ال�������س���ي���ا����س���ي، 
االقت�سادية  وال��ك��ل��ف��ة  وامل��ت��و���س��ط��ة، 
املالية،  امل��ه��ارات  وت��واف��ر  ع��ام��ل،  لكل 
وموؤ�سر م�ساكل التلوث، وحّلت الدولة 
موؤ�سرات  يف  عاملياً  العا�سرة  املرتبة  يف 
ت��دف��ق��ات اال���س��ت��ث��م��ارات امل��ب��ا���س��رة اإىل 
املحلي  ال����ن����اجت  اإىل  ن�����س��ب��ة  اخل�������ارج 
االإجمايل، وموؤ�سر قّلة بطالة ال�سباب، 
وموؤ�سر  ال���ف���ر����س،  ت���ك���اف���وؤ  وم���وؤ����س���ر 
االإن��ت��اج��ي��ة ال��ك��ل��ّي��ة م��ع ت��ع��ادل القوة 
ال�سرائية، وموؤ�سر قّلة ديون ال�سركات، 
وموؤ�سر اإجمايل اإنتاج الطاقة املحلية، 
املعلمني  اإىل  التالميذ  ن�سبة  وموؤ�سر 
اإىل  االإ�سارة  جتدر   . الثانوي  التعليم 
للتناف�سية  ال�سنوي  الكتاب  تقرير  اأن 
للعديد  مهماً  مرجعاً  ُيعترب  العاملية، 
التي  االأخ��رى  الدولية  املوؤ�س�سات  من 
اإج���راء  ال��ت��ق��ري��ر يف  تعتمد ع��ل��ى ه���ذا 
درا�ساتها ون�سر تقاريرها، كما تعتربه 
االأكادميية  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
اأف�سل  ل���ت���ح���دي���د  م���ه���م���اً  م���ق���ي���ا����س���اً 

املمار�سات الدولية.

•• اأب�ظبي-وام:

ب���ح���ث ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع����ب����داهلل بن 
اخلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
ات�سال  خ���الل  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
راكولتا  ج����ون  ���س��ع��ادة  م���ع  م���رئ���ي 
املتحدة  ال���والي���ات  �سفري  ج��ون��ي��ور 
العالقات  ال��دول��ة  ل��دى  االأمريكية 
البلدين  ب�����ني  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
تعزيزها  واأه����م����ي����ة  ال�������س���دي���ق���ني 
ودف����ع اآف�����اق ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك يف 
جماالت خمتلفة منها االقت�سادية 
والتجارية واال�ستثمارية والدفاعية 

والثقافية.
النظر  تبادل اجلانبان وجهات  كما 
جتاه م�ستجدات االأو�ساع يف املنطقة 
وبحثا عددا من الق�سايا االإقليمية 
امل�سرتك  االه��ت��م��ام  ذات  وال��دول��ي��ة 
الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة  وم���ن���ه���ا 

واالأو�ساع يف ليبيا.
�سفري  و���س��ع��ادة  �سموه  وا�ستعر�س 

لدى  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
ال��دول��ة ت��ط��ورات ج��ائ��ح��ة فريو�س 
 ”19  - “كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
ال�سديقني  ال���ب���ل���دي���ن  وج�����ه�����ود 

الحتواء تداعياته.

اجلانبان  اأ�ساد   ... ال�سدد  هذا  ويف 
امل�سرتك  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ب���ال���ت���ع���اون 
اإجالء  عمليات  تنفيذ  �سعيد  على 
وتبادل  ال�سديقني  البلدين  رعايا 
اخل�����ربات مل��واج��ه��ة ت��داع��ي��ات هذه 

اجلائحة.
واأث���ن���ى ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
تعاون اجلالية  نهيان على  اآل  زايد 
امل���ق���ي���م���ة يف ال���دول���ة  االأم���ري���ك���ي���ة 
الوقائية  ب����االإج����راءات  وال��ت��زام��ه��ا 

واالحرتازية املطبقة موؤكدا حر�س 
دول���ة االإم�����ارات ع��ل��ى ت��ق��دمي كافة 
وكافة  لها  والرعاية  الدعم  اأ�سكال 

املقيمني يف الدولة.
العالقات  ع��ل��ى  ���س��م��وه  اأك�����د  ك��م��ا 

االإمارات  دول��ة  بني  اال�سرتاتيجية 
االأمريكية  امل���ت���ح���دة  وال�����والي�����ات 
البلدين  ب���ني  امل�������س���رتك  وال���ع���م���ل 
اجلوانب  خم��ت��ل��ف  يف  ال�����س��دي��ق��ني 
وخ���ا����س���ة اجل����ه����ود امل����ب����ذول����ة من 

واال�ستقرار يف  االأم��ن  اأج��ل حتقيق 
منطقة ال�سرق االأو�سط والعامل.

احل���ر����س على  اإىل  ���س��م��وه  واأ����س���ار 
االإمارات  دول��ة  بني  التعاون  تعزيز 
االأمريكية  امل���ت���ح���دة  وال�����والي�����ات 

يف  الفر�س  م��ن  امل��زي��د  وا�ستك�ساف 
جماالت خمتلفة مبا يحقق امل�سالح 
ال�سديقني  ل��ل��ب��ل��دي��ن  امل�����س��رتك��ة 

ويعود باخلري على �سعبيهما.
من جانبه اأ�ساد �سعادة جون راكولتا 
الكبرية  ال��رائ��د واجل��ه��ود  ب��ال��دور 
التي تقوم به دولة االإم��ارات خالل 
فريو�س  ت���داع���ي���ات  م����ع  ت��ع��ام��ل��ه��ا 
 ”19  - “كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
الرعاية  ت���وف���ري  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا 
الدعم  مثمنا  املجتمع  فئات  لكافة 
دول  ملختلف  ال��دول��ة  تقدمه  ال��ذي 
احتواء  ع��ل��ى  مل�����س��اع��دت��ه��ا  ال���ع���امل 

تداعيات اجلائحة.
واأك��������د ����س���ع���ادت���ه ع���ل���ى ال���ع���الق���ات 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ت���ي جت��م��ع بني 
دول��ة االإم����ارات وال��والي��ات املتحدة 
االأم��ري��ك��ي��ة وال��ع��م��ل امل�����س��رتك من 
التعاون  وت��ط��وي��ر  ت��ع��زي��زه��ا  اأج����ل 
ال�سديقني  البلدين  بني  امل�سرتك 

يف العديد من املجاالت.

حافظت على موقعها �ضمن الع�ضر الكبار للعام الرابع على التوايل

الإمارات الأوىل اإقليميًا والتا�صعة عامليًا يف التناف�صية العاملية لعام 2020

عبداهلل بن زايد وال�صفري الأمريكي يبحثان عرب ات�صال مرئي العالقات ال�صرتاتيجية والأو�صاع يف املنطقة

• الدولة حتافظ على الريادة عربيًا واإقليميًا وهي الأوىل عامليًا يف 23 موؤ�ضرًا و�ضمن املراكز الع�ضرة الأوىل عامليًا يف 106 موؤ�ضرات فرعية 
• الأوىل عامليًا يف موؤ�ضرات غياب البريوقراطية ومرونة قوانني الإقامة ون�ضب متثيل الإناث يف الربملان 

• الأوىل عامليًا يف موؤ�ضر ال�ضراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص 
• الأوىل عامليًا يف حمور �ضوق العمل والثانية عامليًا يف ال�ضلوكيات والقيم 

• الدولة الثالثة عامليًا يف الكفاءة احلكومية والرابعة عامليًا يف الأداء القت�ضادي 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأب�ظبي-وام:

ال�سركة   - للتعليم”  “األف  اأع��ل��ن��ت 
الرائدة يف حلول تكنولوجيا التعليم 
- ام�������س ع����ن ت���وق���ي���ع ات���ف���اق���ي���ة مع 
وم�ست�سفيات  العليا  التقنية  كليات 
الربنامج  الإط�����الق  ه��ي��ل��ث  ك��اب��ي��ت��ال 
ال�سيفي “مدخل اإىل العلوم الطبية 
خالل  ي���ق���ام  ال������ذي  والتمري�س” 
املقبلني  واأغ�����س��ط�����س  ي��ول��ي��و  ���س��ه��ري 
ويتاح جمانا لكافة طلبة املدار�س من 

ال�سف ال�سابع اإىل الثاين ع�سر.
ي����ب����داأ ال���ربن���ام���ج ال�����س��ي��ف��ي خالل 
 13 وح��ت��ى  ي��ول��ي��و  ال���ف���رتة م���ن 5 
درو�سا  ويت�سمن   2020 اأغ�سط�س 
من  امل��رئ��ي  االت�����س��ال  ع��رب  تفاعلية 
و�ستتم  التعليمية  األف  من�سة  خالل 
وت��ق��دمي��ه��ا من  ال���درو����س  ه���ذه  اإدارة 
ق���ب���ل اأك����ادمي����ي����ني م��ت��خ�����س�����س��ني يف 
كليات  من  ال�سحية  الرعاية  جم��ال 

التقنية العليا.
املتميزين  ال��ط��ل��ب��ة  اخ��ت��ي��ار  و���س��ي��ت��م 
ال��ع��م��ل��ي يف هذا  ال���ت���دري���ب  ل��ت��ل��ق��ي 
التابعة  امل�ست�سفيات  اإحدى  املجال يف 
هيلث  كابيتال  م�ست�سفيات  ملجموعة 
درا�سته  مت  م����ا  ل��ت��ط��ب��ي��ق  ك���خ���ط���وة 

نظريا.
عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  واأك����د 
كليات  جم���م���ع  م����دي����ر  ال�������س���ام�������س���ي 
الرعاية  قطاع  اأهمية  العليا  التقنية 
ال�سحية حيث مثلت الكوادر الطبية 

خط الدفاع االأول لدعم اأمن و�سالمة 
م�سريا   .. احل��ال��ي��ة  ال��ف��رتة  املجتمع 
اإىل خطط كليات التقنية للتو�سع يف 
اأعداد  ال�سحية وزيادة  العلوم  برامج 

امللتحقني بها.
ت�سب يف  االتفاقية  ه��ذه  اأن  واأو���س��ح 
�سالح هذا التوجه وتعزز وعي الطلبة 
وم�ستقبلها  ال�سحية  العلوم  بربامج 
يكون  اأن  على  وحت��ف��زه��م  الوظيفي 

خيارهم التعليمي م�ستقبال.
هي  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك���ل���ي���ات  اأن  واأ������س�����اف 
ال�سريك التعليمي يف الربنامج حيث 
الكبرية يف جمال  ا�ستثمرت خربتها 
املحتوى  اإع����داد  يف  ال�سحية  ال��ع��ل��وم 
من  وت��دري�����س��ه��م  للطلبة  التعليمي 
�سيعملون  اأك��ادمي��ي��ة  خ���ربات  خ���الل 
وجعلها  الطلبة  جت��رب��ة  اإث����راء  ع��ل��ى 
التعلم  تقنيات  م�ستثمرين  م�سوقة 

عن بعد.

لديها  التقنية  ك��ل��ي��ات  اأن  اإىل  ون���وه 
وطالبة  طالب   2300 نحو  ال��ي��وم 
م��ل��ت��ح��ق��ني ب��ث��م��ان��ي��ة ت��خ�����س�����س��ات يف 
التمري�س  ت�سمل  ال�سحية  ال��ع��ل��وم 
وال������ط������ب ال�������ط�������ارئ وال���������س����ي����دل����ة 
الطبية  الطبية واالأ�سعة  واملختربات 
ال�سحية  امل��ع��ل��وم��ات  اإدارة  واأن��ظ��م��ة 
وعلوم البيطرة واخلدمة االجتماعية 
وتفخر الكليات باخلريجني من هذه 
كفاءة  اأث���ب���ت���وا  ال��ت��خ�����س�����س��ات مم���ن 
الفرتة  ال�سحي  امل��ي��دان  يف  ومت��ي��زا 

احلالية.
اليماحي  عائ�سة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
“األف للتعليم” اإن يف ظل  م�ست�سارة 
العامل  اأدرك  احل��ال��ي��ة  ال��ت��داع��ي��ات 
و�سرورة  ال�����س��ح��ي  ال��ق��ط��اع  اأه��م��ي��ة 
الرعاية  يف  االأ�سا�سية  امل��ه��ارات  ب��ن��اء 
قمنا  ولذلك  املجتمع  لدى  ال�سحية 
اأن  نتمنى  التي  املبادرة  هذه  باإطالق 

تخلق نقلة نوعية للعديد من للطلبة 
مهارات  تعزيز  ناحية  من  الدولة  يف 
الرعاية ال�سحية لديهم وت�سجيعهم 
على اكت�ساف جمال العلوم ال�سحية 

ب�سكل عملي.
للتعليم”  “األف  يف  ان��ن��ا   : واأ���س��اف��ت 
ندرك احلاجة املا�سة لتخ�س�س عدد 
الرعاية  الطلبة يف جم��ال  اأك��رب م��ن 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��م��ري�����س وك���ج���زء من 
واأبنائنا  ال���دول���ة  جت���اه  م�����س��وؤول��ي��ت��ن��ا 
كلية  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  �سعينا  الطلبة 
كابيتال  وم�ست�سفى  العليا  التقنيات 
الربنامج  ه����ذا  اإط������الق  اإىل  ه��ي��ل��ث 
فراغ  وق���ت  ي�ستغل  ال����ذي  ال�����س��ي��ف��ي 
يفيدهم  الفرتة مبا  ه��ذه  الطلبة يف 
الرعاية  باأهمية  وعيهم  م��ن  وي��زي��د 
ولعائالتهم  الأن��ف�����س��ه��م  ال�����س��ح��ي��ة 

وملجتمعهم.
األفون�سو  ج��ي��وف��ري  ق���ال  جهته  م��ن 

للتعليم”  “األف  التنفيذي  الرئي�س 
: “ اإننا فخورون بالتعاون الأول مرة 
وم�ست�سفى  العليا  التقنية  كليات  مع 
برنامج  الإط�������الق  ه��ي��ل��ث  ك���اب���ي���ت���ال 
متهيدي حول الرعاية ال�سحية يتم 
م�سريا   .. األ��ف  من�سة  ع��رب  تقدميه 
ت�سورا  ال��ط��ل��ب��ة  ���س��ي��م��ن��ح  اأن�����ه  اإىل 
وا�سحا حول املهن الطبية باالإ�سافة 
اإىل تطبيق عملي ملا مت تعلمه نظريا 

.«
القا�سمي  الدكتور م�سعل  بدوره قال 
هيلث  كابيتال   - التنفيذي  الرئي�س 
:” اإننا يف م�ست�سفيات كابيتال هيلث 
القادمة  االأج��ي��ال  ال�ستقبال  نتطلع 
امل��خ��ت�����س��ني يف خم���ت���ل���ف مهن  م����ن 
اأن مينحنا  الرعاية ال�سحية ونرجو 
الكت�ساف  ف��ر���س��ة  ال���ربن���ام���ج  ه����ذا 
ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��م��ي��زي��ن ل��ي��ن�����س��م��وا اإىل 

فريق التدريب يف امل�ست�سفى«.

•• دبي - وام:

ك�سف مركز التحكم وال�سيطرة ملكافحة 
فريو�س كورونا بدبي عن اأن االإجراءات 
التي  االح��رتازي��ة  والتدابري  الوقائية 
طبقتها االإم��ارة خالل الفرتة املا�سية 
يف مواجهة الفريو�س، واجلهود الكبرية 
التي قامت بها خمتلف اجلهات املعنية 
املهمة على م�ستوى دبي و�سمن  بهذه 
خمتلف التخ�س�سات �سواء من القطاع 
وكذلك  اخلا�س  القطاع  اأو  احلكومي 
م���ن ج��ان��ب امل��ج��ت��م��ع، ك��ان��ت ���س��ب��ب��اً يف 
حما�سرة  يف  وا�����س����ح  ت���ق���دم  حت��ق��ي��ق 
االأطر  اأ�سيق  يف  كوفيد19-  فريو�س 
امل��م��ك��ن��ة، وه����و م���ا ي��ت�����س��ح م���ن خالل 
زي����ادة م��ع��دالت ال�����س��ف��اء وال��ت��ع��ايف من 
املر�س، وتراجع اأعداد حاالت االإ�سابة 
انخفا�س  وك��ذل��ك  وامل��وؤك��دة،  املكت�سفة 
االإم���ارة  م�ست�سفيات  م��راج��ع��ي  اأع����داد 
املر�س،  اأع���را����س  عليهم  تظهر  مم��ن 
االأ�سابيع  خ��الل  اإ�سابتهم  يف  وامل�ستبه 
عامر  الدكتور  واأك��د  املا�سية.  القليلة 
اأحمد �سريف، مدير جامعة حممد بن 

رئي�س  ال�سحية  والعلوم  للطب  را�سد 
ملكافحة  وال�����س��ي��ط��رة  ال��ت��ح��ك��م  م��رك��ز 
اأن هناك عددا  بدبي  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
اليوم  ت��خ��ل��و  دب����ي  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  م���ن 
الوقت  بالكامل من حاالت كورونا، يف 
م�ست�سفيات  اأغلب  فيه  ا�ستاأنفت  الذي 
اأو اخلا�سة  �سواء احلكومية منها  دبي 
الت�سخي�سية  خ����دم����ات����ه����ا  ت����ق����دمي 
امل��ت��ن��وع��ة ح��ي��ث مل يعد  وال���ع���الج���ي���ة 
ا�ستقبال  ع��ن  ن��اج��م��ة  ���س��غ��وط  ه��ن��اك 
 - كوفيد  بفريو�س  االإ���س��اب��ة  احل���االت 
باأن  �سريف  عامر  الدكتور  ون��ّوه   .19
ت�سافر  ث��م��رة  ه��و  املب�ّسر  التقدم  ه��ذا 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  جهود 
وت��ع��اون��ه��م ما  املجتمع  اأف����راد  وال��ت��زام 
ب���اأن دب���ي مت�سي  ال��ت��ف��اوؤل  ي��دع��و اإىل 

التعايف،  ط���ري���ق  ع��ل��ى  ث��اب��ت��ة  ب��خ��ط��ى 
التحرك  اإىل  ال���ت���ق���دم  ه����ذا  م���رج���ع���اً 
ال�سريع واالأ�سلوب املتميز الذي بادرت 
دب���ي الت��ب��اع��ه يف م��واج��ه��ة واح����دة من 
العامل  اجتاحت  التي  االأزم���ات  اأ�سعب 
توجيهات  بف�سل  احلديث،  تاريخه  يف 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
“رعاه  ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����س 
ملختلف  الدائم  �سموه  وت�سجيع  اهلل”، 
فرق العمل �سمن جميع التخ�س�سات، 
اإي���ج���اب���ي���ة هائلة  م���ا ���س��ّك��ل ق����وة دف����ع 
ح��ّف��زت اجل��م��ي��ع ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة الليل 
احللول  اإي��ج��اد  على  وال�سهر  بالنهار 
خ��الل��ه��ا حما�سرة  م���ن  ال���ت���ي مي��ك��ن 
ور�سد  انت�ساره  من  واحل��د  الفريو�س 

واتخاذ  فيها  وامل�ستبه  املوؤكدة  احلاالت 
واأ�سار  ح��ي��ال��ه��ا.  ال��الزم��ة  االإج������راءات 
الدكتور �سريف اإىل اأن جانبا كبريا من 
هذا التطور االإيجابي يعود اإىل اخلطة 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة املُ��ح��ك��م��ة ال��ت��ي تعاون 
م�ستمرة  مبتابعة  تنفيذها  يف  اجلميع 
من �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، و�سمو 
اآل  را�سد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�سيخ 
مكتوم، نائب حاكم دبي، بينما تكاتفت 
اإطار  يف  العمل  ف��رق  جميع  اإ�سهامات 
ع��ل��ى تنفيذها  اأ���س��رف��ت  ال��ت��ي  اخل��ط��ة 
اللجنة العليا الإدارة االأزمات والكوارث 
يف دبي بقيادة �سمو ال�سيخ من�سور بن 
اآل م��ك��ت��وم، و�سمن  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
اإط�������ار ع���م���ل م����درو�����س ب���ع���ن���اي���ة، متت 

خالل  م��ن  م�ستمرة  ب�سفة  مراجعته 
لالطالع  للجنة  اليومية  االجتماعات 
على تطورات املوقف وما يجب اتخاذه 
من اإجراءات فورية كا�ستجابة حلظية 
الدكتور  واأو�����س����ح  امل���ت���غ���ريات.  ل��ت��ل��ك 
االإ�سابات  م��وؤ���س��ر  حت��ل��ي��ل  اأن  ���س��ري��ف 
اأ�سهر املا�سية  والت�سايف خالل الثالثة 
تراجعاً  ه��ن��اك  اأن  يظهر  ال��ي��وم  واإىل 
انخف�س  ح��ي��ث  للم�سابني  م��ل��ح��وظ��اً 
م��ع��دل االإ����س���اب���ات يف االإم�������ارة خالل 
بن�سبة  امل��ا���س��ي��ة  ال���ث���الث���ة  االأ����س���اب���ي���ع 
باملقابل  ال�سفاء  معدل  زاد  كما  كبرية، 
ب�سكل م�سطرد حيث قل عدد احلاالت 
ال��ت��ي ت��ت��ط��ل��ب ا���س��ت��ج��اب��ة ع��الج��ي��ة يف 
للم�ست�سفيات  ي�سمح  م��ا  امل�ست�سفيات 
التقليدي  دوره�������ا  مل���م���ار����س���ة  ال����ع����ودة 

وقدرتها  جاهزيتها  على  االإب��ق��اء  م��ع 
متغريات  الأي��ة  ا�ستعداداً  اال�ستيعابية 
طارئة ال قدر اهلل. وقال رئي�س مركز 
فريو�س  ملكافحة  وال�سيطرة  التحكم 
كورونا اإن الوعي العام وااللتزام الذي 
واتباعهم  واملقيمون  املواطنون  اأظهره 
املثايل للتوجيهات واالإر�سادات ال�سحية 
الوقائية  للتدابري  االأم��ث��ل  والتطبيق 
العامة  االأم���اك���ن  االآم����ن يف  وال��ت��ب��اع��د 
ومناطق  الت�سوق  م��راك��ز  ذل��ك  يف  مب��ا 
انعكا�س  ل���ه  ك����ان  وغ���ريه���ا،  االأ�����س����واق 
ملحوظ على هذه التطورات االإيجابية 
ا�ستمرار  اأن  اأك�����د  ح��ي��ث  امل��ت�����س��ارع��ة، 
ال�سادرة  التعليمات  ات��ب��اع  يف  املجتمع 
عن اجلهات املعنية، �سواء على امل�ستوى 
االحتادي اأو املحلي، والتطبيق الدقيق 

مقدمتها  ويف  الوقائية  لالحتياطات 
ال���ت���ب���اع���د امل����ك����اين ب����ني االأ����س���خ���ا����س 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى امل�����س��اف��ة االآم���ن���ة التي 
تف�سلهم عن بع�س يف االأماكن العامة 
واحلر�س  امل��ف��ت��وح��ة،  اأو  املغلقة  ���س��واء 
وغريها  املُعِقمة،  امل��واد  ا�ستخدام  على 
من التدابري الوقائية، يعترب من اأهم 
يف  التقّدم  هذا  على  احلفاظ  مقومات 
الدكتور  و���س��دد  ال��ف��ريو���س.  م��واج��ه��ة 
القيود  تخفيف  اأن  على  �سريف  عامر 
وال�سماح  دب��ي  اإم����ارة  يف  احل��رك��ة  على 
تطورات  االقت�سادية،  االأن�سطة  بعودة 
لوال  لتتحقق  تكن  مل  مهمة  اإيجابية 
اأفراده  جميع  وت��ع��اون  املجتمع  ال��ت��زام 
من مواطنني ومقيمني، وهو ما يجب 
عدم التفريط فيه خالل املرحلة املقبلة 

جتنباً حلدوث اأي انتكا�سة، ال قدر اهلل، 
ال���وراء،  اإىل  االأم����ور  اإع����ادة  �ساأنها  م��ن 
وتقوي�س اجلهود ال�سخمة التي جرت 
اأن  موؤكداً  املا�سية،  االأ�سهر  م��دار  على 
ت��ع��اون اجل��م��ه��ور ه��و ال��رك��ي��زة االأوىل 
على  االقت�سادية  احلركة  م�ساعدة  يف 
ا�ستعادة قوتها يف اأقرب فر�سة ومتكني 
االقت�سادية  ال���ق���ط���اع���ات  خم���ت���ل���ف 
اأن�سطتها  ا���س��ت��ئ��ن��اف  م��ن  واملجتمعية 
على  بالنفع  يعود  مبا  طبيعية  ب�سورة 
تداعيات  جت���اوز  م��ن  وميكنه  املجتمع 
ميهد  مب��ا  اال�ستثنائية،  امل��رح��ل��ة  ه��ذه 
االأهداف  حتقيق  على  العمل  ملوا�سلة 
الكبرية  والطموحات  اال�سرتاتيجية 
للو�سول  ت�سعى دبي من خاللها  التي 
املجاالت  ���س��ت��ى  يف  امل���رات���ب  اأرق����ى  اإىل 
النموذج  ك��امل��دي��ن��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا  وت���اأك���ي���د 

ل�سناعة امل�ستقبل. 

بف�ضل توجيهات القيادة الر�ضيدة واملتابعة والت�ضجيع امل�ضتمر لفرق العمل

دبي مت�صي بخطى ثابتة على طريق التعايف من اأزمة كورونا 

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

اأعلنت القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة عن العودة 
ال�سامل  املدينة  �سرطة  مركز  يف  املتعاملني  ال�ستقبال 
بال�سكل  االأع��م��ال  ملمار�سة  التدريجية  ال��ع��ودة  اإط���ار  يف 

الطبيعي .
ب��ن ع��ل��وان النعيمي قائد  ال��ل��واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل  وق���ال 
اإن اع��ادة افتتاح مركز املدينة  عام �سرطة راأ���س اخليمة 
قرار  بتنفيذ  البدء  بعد  ياأتي  املراجعني  اأم��ام  ال�سامل 
وزارة الداخلية برفع ن�سبة الطاقة الت�سغيلية يف القيادة 
% يف   30 % ب��دال م��ن   50 وامل��راك��ز التابعة لها اإىل 
الطبيعية  العملية  للحياة  ال��ت��دري��ج��ي��ة  ال��ع��ودة  اط���ار 
واملعايري  ال��ت��داب��ري  ك��اف��ة  بتطبيق  ال��ك��ام��ل  التقيد  م��ع 
ال��ت��ي حت��اف��ظ على  وال��وق��ائ��ي��ة وال�سحية  االح���رتازي���ة 

�سالمة املوظفني وجمهور املتعاملني .
دوما  ت�سعى  اخليمة  راأ����س  �سرطة  اأن  �سعادته  واأو���س��ح 
لالرتقاء مب�ستويات اخلدمة املقدمة للجمهور وتعزيز 
اجل���ان���ب االأم���ن���ي يف االم������ارة واحل���ف���اظ ع��ل��ى �سالمة 
من  اال�ستفادة  لهم  ميكن  الذين  واملقيمني  املواطنني 
املختلفة  البالغات  تقدمي  يف  الداخلية  وزارة  تطبيق 
م���ن خ���الل خ��دم��ة م��رك��ز ال�����س��رط��ة يف ه��ات��ف��ك الذي 
التوجه  دون  وي���ح���ول  ع��ل��ي��ه��م  واجل���ه���د  ال���وق���ت  ي��وف��ر 
ملركز ال�سرطة لتقدمي هذه البالغات ، موؤكدا �سعادته 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ع��اون اجل��م��ه��ور م��ع ج��ه��ود ���س��رط��ة راأ�س 
خالل  من  و�سحتهم  �سالمتهم  على  للحفاظ  الرامية 
ال��ق��ف��ازات وال��ك��م��ام��ات عند مراجعة  ب��ارت��داء  االل��ت��زام 
اخلدمية  ال�سرطية  االإدارات  وخمتلف  ال�سرطة  مراكز 
واحلفاظ على م�سافة التباعد اجل�سدي تعزيزا ملفهوم 

ال�سالمة ال�ساملة .
اإدارة  امل��ط��ر م��دي��ر  اب��راه��ي��م  العقيد  اأ���س��ار  م��ن ج��ان��ب��ه 
اعادة  اأن  اإىل  راأ���س اخليمة  ال�ساملة يف  ال�سرطة  مراكز 
مراكز  اأح��د  يعترب  ال��ذي  ال�سامل  املدينة  مركز  افتتاح 
يقدم خدماته  ك��ان  وال��ذي  ب��االم��ارة  ال�سرطة احليوية 
خالل الفرتة املا�سية من خالل مركز املعمورة ال�سامل 
ين�سجم مع رفع ن�سبة املوظفني اإىل 50 %  مع �سمان 
للجميع  ال�سالمة  توؤمن  التي  االح��رتازي��ة  االج���راءات 

مع ا�ستمرارية انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد .
واأكد على اأن القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة توفر 
خيارات متعددة اأمام املراجعني ميكن لهم من خاللها 
اأو  عليها  باحل�سول  الراغبني  اخلدمة  طلبات  تقدمي 
�سواء  املختلفة  واجلنائية  امل��روري��ة  ال��ب��الغ��ات  ت��ق��دمي 
عرب تطبيق وزارة الداخلية اأو من خالل االت�سال على 
املوزعة  ال�سرطة  م��راك��ز  مبراجعة  اأو  العمليات  غرفة 
االت�سال  خ���الل  م���ن  اأو  االم������ارة  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  يف 
على  للرد  تخ�سي�سها  مت  التي  الهاتفية  االأرق���ام  على 

ا�ستف�سارات اجلمهور .

�صرطة املدينة ال�صامل ي�صتقبل 
املتعاملني بتدابري احرتازية

•• اأب�ظبي-الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي، من خالل بلدية مركز املدينة، اأعمال جتديد 
اخلبرية  مبنطقة  النارجيل  بحدائق  العامة  امل��ي��اه  دورات  ك��ف��اءة  ورف��ع 
لكورني�س  البحرية  الواجهة  على  واحل��م��ام  )ب(  والعائلة  والزعفرانة 
هذه  يف  الهمم  اأ�سحاب  حلمامات  كامل  جتهيز  اإىل  باالإ�سافة  اأبوظبي، 
وذلك  دره��م��اً،   1،401،511 بلغت  اإجمالية  مالية  بتكلفة  احل��دائ��ق، 
خدمات  كفاء  ورف��ع  العا�سمة  حلدائق  احل�ساري  املظهر  تعزيز  بهدف 
املرافق العامة املجهزة الأفراد املجتمع. وي�سمل امل�سروع اإعادة تاأهيل ورفع 

الأعلى معايري اجلودة  5 حدائق خمتلفة، وفقاً  5 دورات مياه عامة يف 
وال�سحة وال�سالمة، �سواء باملواد امل�ستخدمة اأو يف التنفيذ، حيث �سملت 
االأعمال جتديد كافة االأجهزة والتمديدات ال�سحية والكهربية، وجتديد 
�سرياميك االأر�سيات واحلوائط، واالأبواب الداخلية واخلارجية. وتت�سمن 
ال�سحية واالأحوا�س اجلديدة من اال�ستانل�س  االأعمال تركيب االأجهزة 
اإ�ساءة  العالية على التحمل، وتركيب  املقاوم لل�سداأ وذات القدرة  �ستيل 
اأجهزة  تركيب  وكذلك  جديدة،  داخلية  واأب��واب  للطاقة،  موفرة  جديدة 
الدهانات  اأعمال  تنفيذ  اإىل  باالإ�سافة  اليد،  لتجفيف  جديدة  كهربائية 

اخلارجية للحمامات.

بتكلفة مليون و401 األف درهم
بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ عمليات �صيانة ملرافق 5 حدائق عامة يف اأبوظبي

•• اأب�ظبي-وام: 

اأ�سدر �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�سوؤون الرئا�سة قرارا بت�سكيل جمل�س اأمناء مركز االإمارات للدرا�سات و البحوث 

اال�سرتاتيجية برئا�سة �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان.
و ن�س القرار على اأن ي�سم جمل�س االأمناء كال من �سعادة الدكتور جمال �سند 
اآل  حممد  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  ع�سوية  و  للرئي�س  نائبا  ال�سويدي 
خليفة م�ست�سار جاللة ملك البحرين لل�سوؤون الدبلوما�سية و معايل الدكتور 

و  الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  االأ�سبق يف  اخلارجية  وزي��ر  الب�سري  الدين  �سالح 
معايل نبيل اإ�سماعيل فهمي وزير اخلارجية ال�سابق يف جمهورية م�سر العربية 
لل�سوؤون  ال��دويل  التعاون  و  اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد  غبا�س  �سيف  عمر  و�سعادة 

الثقافية وال�سيدة رميا املقرب املهريي رئي�س جمل�س اإدارة متكني.
وتاأ�س�س “ مركز االإم��ارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية “ يف 14 مار�س 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة  الر�سيدة  القيادة  حر�س  اإط��ار  يف   ،1994
العلمية  للتطورات  املواكبة  املوؤ�س�سات  ذات  الع�سرية  الدولة  على تر�سيخ دعائم 
املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  اأب��رز  من  اليوم  املركز  اأ�سبح  وق��د  ال��ع��امل،  يف  والبحثية 

بالبحوث العلمية و الدرا�سات ال�سيا�سية و االقت�سادية و االجتماعية والثقافية 
الروؤى  املركز على مواكبة  االإقليمي وال��دويل. و تن�سب روؤي��ة  ال�سعيدين  على 
العامة،  ال�سيا�سات  املتحدة، ودعم  العربية  االإم��ارات  الطموحة لدولة  التنموية 
وا�ست�سراف امل�ستقبل يف ظل التطورات التكنولوجية املت�سارعة. و يعمل “ مركز 
“ على حتقيق عدد من االأهداف  االإم��ارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية 
واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  التطورات  و  الق�سايا  درا�سة  بينها  من 
ت�ستجد  التي  املختلفة،  وال�سحية  والبيئية  والع�سكرية  واملعلوماتية  والثقافية 
لها  يكون  اأن  �ساأنها  من  التي  و  الدولية  و  االإقليمية  و  املحلية  امل�ستويات  على 

اأه��داف التنمية  اأو�ساع دولة االإم��ارات العربية املتحدة و خدمة  انعكا�سات على 
امل�ستدامة و اإجراء الدرا�سات والبحوث حول املو�سوعات املتعلقة باالأمن الوطني 
ومنطقة  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  لدولة  واالقت�سادي  االجتماعي  وال��رف��اه 
اخلليج العربي خ�سو�سا.. و تقدمي الدعم لدوائر �سنع القرار من خالل اإعداد 
ال�سيا�سية ذات  اأف�سل البدائل  باأ�سلوب علمي ر�سني ب�ساأن  الدرا�سات والتقارير 
املتخ�س�سة،  العمل  وور���س  وامل��وؤمت��رات،  واملحا�سرات،  الندوات،  وتنظيم  ال�سلة 
املت�سلة  املو�سوعات  يف  تبحث  التي  العامة،  واملحا�سرات  الدرا�سية،  واحللقات 

بعمل املركز واهتماماته البحثية.

من�صور بن زايد ي�صدر قرارا بت�صكيل جمل�س اأمناء مركز الإمارات للدرا�صات والبحوث ال�صرتاتيجية برئا�صة عبداهلل بن زايد

•• اأب�ظبي-الفجر: 

بحث معايل زكي اأنور ن�سيبة وزير دولة، مع �سعادة لودي 
�سبل  ال��دول��ة   ل��دى  هولندا  مملكة  �سفري  امرباخت�س 
التطرق  مت  كما  البلدين،  بني  الثقايف  التعاون  تعزيز 
املجاالت  يف  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  عمق  اىل 

االقت�سادية والدبلوما�سية
واأ����س���ار م��ع��ال��ي��ه يف اج��ت��م��اع م��رئ��ي ظ��ه��ر ام�����س �سارك 
العالقات  اىل  م��ن اجلانبني  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  ع��دد  فيه 
بالعمق  تتميز  وهولندا  االم��ارات  دول��ة  بني  التاريخية 
واال�ستمرارية والعمل امل�سرتك يف �ستى املجاالت املتاحة 

للتعاون .
دولة  بني  ثقايف  مارثون  ان�ساء  �سبل  اجلانبني  واأق��رتح 
الهولندية  ال�سفارة  مع  وبالتعاون  وهولندا  االم���ارات 
الثقافية يف  امل��ج��االت  ال�سركاء يف  بدعوة  ال��دول��ة  ل��دى 

هولندا مع �سركاءهم يف دولة االمارات، 
2021 �سوف  اأ�سار ال�سفري الهولندي يف ان العام  كما 
بني  الدبلوما�سية  العالقات  بدء  منذ  عاماً   50 ي�سهد 
لذلك  ل��الإع��داد  معاليه  ورح���ب  ال�سديقني،  البلدين 
احل����دث م���ن ت��ط��ور يف ال��ع��الق��ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة بني 
البلدين، والتي ميكن ان يتم االعداد لها بالتزامن مع 

اك�سبو دبي 2020 يف العام القادم .

• د. عامر �ضريف: توجيهات حممد بن را�ضد قوة دفع اإيجابية حّفزت فرق العمل على موا�ضلة الليل بالنهار يف مواجهة اجلائحة 
• زيادة معدلت ال�ضفاء وتراجع كبري يف اأعداد الإ�ضابات املكت�ضفة ومراجعي امل�ضت�ضفيات باأعرا�ص كوفيد - 19 
• النتائج املُب�ضرة ثمرة ت�ضافر جهود القطاعني احلكومي واخلا�ص .. والتزام اأفراد املجتمع وتعاونهم يرفع م�ضتوى التفاوؤل 

ن�صيبة يبحث مع �صفري هولندا لدى الدولة �صبل تعزيز التعاون الثقايف

اإطالق الربنامج ال�صيفي مدخل اإىل العلوم الطبية والتمري�س لطلبة املدار�س
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات.. منوذج عاملي يف تطويق الت�صحر و احلد من تداعياته

•• اأب�ظبي-وام:

يعك�س ت�سدي دولة االإمارات مل�سكلة الت�سحر والتحديات الناجمة عنها 
منوذجا عامليا رائدا يف التعامل مع هذه الق�سية امللحة و الذي ترجم على 
اأر�س الواقع ب�سيا�سات واإجراءات عملية اأ�سهمت خالل العقود املا�سية يف 

تطويق اآثار تلك امل�سكلة، واحلد من تداعياتها البيئية ال�سارة.
اليوم،  ي�سادف  ال��ذي  واجلفاف  الت�سحر  ملكافحة  العاملي  اليوم  وي�سكل 
منا�سبة مهمة لت�سليط ال�سوء على الروؤية اال�ستباقية لدولة االإمارات 
الرغم  وما حققته من جناحات على  امللحة  الق�سية  لهذه  الت�سدي  يف 
املناخية  الظروف  يف  جوهرها  يف  تتمثل  والتي  الكثرية  ال�سعوبات  من 
انخفا�س  و  ال��رط��وب��ة  م��ع��دالت  وارت��ف��اع  العالية  احل����رارة  درج���ات  مثل 
ينح�سر  ال  الت�سحر  ف��اإن  ال�سائع،  وبخالف  االأمطار.  ت�ساقط  معدالت 

بل  الرملية  الكثبان  زحف  اأو  ال�سحراء  ل�سالح  االأرا�سي  بفقدان  فقط 
ملكافحة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  من  املعتمد  للتعريف  وفقا  اأي�سا  ي�سمل 
واجلافة  القاحلة  و�سبه  القاحلة  املناطق  يف  االأرا���س��ي  ت��ردي  الت�سحر 
املناخية  االختالفات  بينها  من  خمتلفة  عوامل  نتيجة  الرطبة  و�سبه 

واالأن�سطة الب�سرية".
اأن الروؤية الوا�سحة للقائد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن  وال �سك 
االإمارات،  يف  البيئي  ال��واق��ع  ملالمح  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �سلطان 
عمل  ملنظومة  الرئي�س  امل��ح��رك  كانت  وامل�ستقبلية  امللحة  واحتياجاته 
اعتربها  اإجن���ازات  و  اأه��داف��ا  حققت  التي  و  الت�سحر  ملكافحة  متكاملة 

الكثريون من اخليال يف حينها.
و تعد جتربة االإمارات يف جمال مكافحة الت�سحر وتخ�سري االأر�س من 
االأبرز على ال�سعيد العاملي و التي جتلت نتائجها يف مظاهر عدة كانت�سار 

احلدائق وامل�سطحات اخل�سراء على نطاق وا�سع، وزيادة عدد املحميات 
الطبيعية والو�سول بها اإىل نحو 44 حممية برية وبحرية، اإ�سافة اإىل 

االأعداد املتزايدة من اأ�سجار النخيل واالأ�سجار احلرجية واملثمرة.
و حققت االإمارات طفرة حقيقية يف اإن�ساء ال�سدود التي اأ�سهمت يف توفري 
مياه الري للغابات واالأرا�سي الزراعية و اأ�س�ست مراكز بحوث وحمطات 
الت�سحر  مكافحة  جم��ال  يف  والتطوير  البحوث  باأن�سطة  تهتم  جت��ارب 
متخ�س�س  دويل  مركز  اإن�ساء  اإىل  اإ�سافة  املناخية،  املتغريات  ومراقبة 
للملوحة  املقاومة  النباتات  على  البحوث  الإج���راء  امللحية  ال��زراع��ات  يف 
بالتعاون  املناخي  والتغيري  البيئة  وزارة  ونفذت  زراعتها.  يف  والتو�سع 
مع هيئة البيئة يف ابوظبي، م�سروعا وطنيا مل�سح الرتبة اأ�سفرت نتائجه 
89 نوعا من الرتبة يف الدولة وحتديد املناطق ال�ساحلة  عن ت�سنيف 
للزراعة والقابلة لال�ست�سالح الزراعي. و يف عام 2003، اعتمد جمل�س 

حتديثها  مت  التي  و  الت�سحر  ملكافحة  الوطنية  اال�سرتاتيجية  ال���وزراء 
جمددا يف عام 2014 وفق 5 موجهات رئي�سية تتمثل يف حت�سني حالة 
الت�سحر يف  مكافحة  برامج  دور  على  والرتكيز  املتاأثرة،  البيئية  النظم 
حفظ التنوع البيولوجي و احلد من تغري املناخ و زيادة التوعية و التعليم 
الت�سريعي،  و  املوؤ�س�سي  التطوير  و  ال��ق��درات  بناء  و  الت�سحر  بق�سايا 
املعريف يف جمال  و  التقني  و  العلمي  العاملي  التطور  اإىل مواكبة  اإ�سافة 
اآث��ار اجلفاف. وانطالقا من  والتخفيف من  االأرا�سي  وت��ردي  الت�سحر 
اإطار  و�سرورة معاجلتها يف  البيئية،  للم�سكالت  العاملي  للطابع  اإدراكها 
ت��ع��ددي ت��ع��اوين، وق��ع��ت االإم�����ارات ال��ع��دي��د م��ن االت��ف��اق��ي��ات يف جماالت 
مكافحة الت�سحر منها اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الت�سحر 1994 
وا�ست�سافت و�ساركت يف اجتماعات على م�ستويات دولية واإقليمية ملواجهة 

هذه الق�سية البيئية الهامة.

الوزارة توجه امليدان الرتبوي بح�صر الكوادر التي لديهم اأعذار حتول دون تواجدهم مبقار عملهم

المارات ترتاأ�س الجتماع الت�صاوري الإقليمي الثالث للمنتدى العاملي للهجرة والتنمية 2020

نورة الكعبي ت�صتعر�س مع وزير الثقافة العراقي اجلديد م�صتجدات اإعادة اإعمار اجلامع النوري

فريق طبي ب�اجتماعية ال�ص�ارقة يو�ص�ل الأدوية اإىل من�ازل احلالت

•• دبي - حم�شن را�شد

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وج��ه��ت 
على  احل��ك��وم��ي��ة  امل���دار����س  اإدارات 
م�����س��ت��وى ال���دول���ة ب��ح�����س��ر جميع 
التعليمية واالداري��ة ممن  الكوادر 
الدوام  اأع��ذار متنعهم من  لديهم 

داخل مقار العمل.
بذلك  تعميماً  ال����وزارة  واأ���س��درت 
على  "الفجر"  ح�����س��ل��ت  ال�������س���اأن 
رابطاً  م��ع��ه  م��رف��ق��ة  م��ن��ه،  ن�سخة 
املدر�سية  النطاقات  مديري  دعت 

املدر�سي  وال����ن����ط����اق  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
اإىل ج��ان��ب حتديد  ل���ه،  ال��ت��اب��ع��ني 
امل�ستهدفة  ال���ك���وادر  ك��اف��ة  ج��ن�����س 
وجن�سيتهم ورقم االوركل اخلا�س 

بكل كادر.   
ف���ئ���ة من   12 ال���������وزارة  وح�������ددت 
ال�����ك�����وادر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واالداري��������ة 
بامليدان الرتبوي امل�ستهدفني من 
عمليات احل�سر جاء يف مقدمتهم 
روؤ�ساء  ونوابهم،  املدار�س  مديري 
وح�������دات ال���������س����وؤون االأك����ادمي����ي����ة، 
روؤ�ساء وحدات اخلدمات املدر�سية، 

تو�سيح اإذا كان يعاين من اأي نوع 
م��ن اأن����واع االأم���را����س امل��زم��ن��ة، اأو 

�سعف املناعة.
اإذا  ���س��رورة تو�سيح  و���س��ددت على 
كان املوظف يعاين من اأي اأعرا�س 
اأ�سحاب  م���ن  ك��ون��ه  اأو  ت��ن��ف�����س��ي��ة، 
ال���ه���م���م، ف�����س��اًل ع���ن حت���دي���د اذا 
لطلبة  اأم  اأو  حامل  املوظفة  كانت 

بال�سف التا�سع فما دون.
ال����وزارة ح���االت املوظفات  وراع���ت 
اأط����ف����ال يف دور  ل��دي��ه��ن  ال���الت���ي 
يف  ي�����رع�����ون  م�����ن  اأو  احل�������س���ان���ة 

الإر�ساله اإىل اإدارات املدار�س بهدف 
تعبئئة اال�ستمارة املرفقة به وذلك 
امل�سار  احل�����س��ر  ع��م��ل��ي��ات  الإمت�����ام 

اليها.
املقبل  اخلمي�س  ال����وزارة  وح���ددت 
اجل�������اري  ي����ون����ي����و   18 امل������واف������ق 
ا�ستمارات  الإ���س��ت��الم  م��وع��داً  اخ���ر 
احل�سر، داعية اإىل �سررة االلتزام 
بذلك امل��وع��د وال��ت��اأك��د م��ن �سحة 

البيانات قبل اإر�سالها.
على  احل�سر  ا�ستمارة  يف  ورك���زت 
واملجل�س  امل�����س��ت��ه��دف��ني  ب���ي���ان���ات 

روؤ�ساء وحدات �سوؤون الطلبة.
احل�سر  ع���م���ل���ي���ات  ���س��م��ل��ت  ك���م���ا 
واملهنيني،  االأكادمييني  املر�سدين 
اخت�سا�سي املختربات، اخت�سا�سي 
جانب  اإىل  ال����ت����ع����ل����م،  م���������س����ادر 
تخ�س�ساتهم،  مبختلف  املعلمني 
ال�������س���ك���رت���اري���ة، ت��ن��ف��ي��ذي االأم�����ن 
االأمن  اخت�سا�سيي  وال�����س��الم��ة، 

وال�سالمة.
وا���س��رتط��ت ال����وزارة اأن ي��ح��دد كل 
كان  اإذا  ؛وتو�سيح  عمره  موظف 
جت����اوز ���س��ن ال�����س��ت��ني، ف�����س��اًل عن 

ت�ستدعي  اأ����س���خ���ا����س  م���ن���ازل���ه���م 
يف  دائمة  رعاية  ال�سحية  حالتهم 

ظل الظروف الطارئة.
القاطنني  امل��وظ��ف��ني  راع����ت  ك��م��ا 
عر�سة  االأك�����������رث  ال�����ف�����ئ�����ات  م������ع 
نف�س  يف  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��م��خ��اط��ر 
ل��ه��م ب�سكل  ال�����س��ك��ن وامل��خ��ال��ط��ني 
م��ب��ا���س��ر م��ث��ل ك��ب��ار ال�����س��ن الذين 
ت��ت��ج��اوز اأع��م��اره��م 60 ع���ام���اً، اأو 
يعانون  مم��ن  اأو  الهمم،  اأ���س��ح��اب 
اأو �سعف يف  اأم��را���س مزمنة،  من 

املناعة.

وال��ت��ن��م��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذا ل���روؤي���ت���ه���ا ذات 
الالفتة  التغيريات  ظ��ل  يف  ال�سلة 
خمتلف  على  العامل  ي�سهدها  التي 
العمل  م�����س��ت��ق��ب��ل  م��ن��ه��ا  االأ����س���ع���دة 
وح���م���اي���ة امل���ه���اج���ري���ن ف�����س��ال عن 
مبا  النظامية  غري  الهجرة  ق�سايا 

والتنمية والتعامل معها مبا يدعم 
املنظمات  بني  وال�سراكات  االأنظمة 

الدولية املعنية.
وق����ال اإن ح��ك��وم��ة دول����ة االإم�����ارات 
ل���دي���ه���ا ح���ر����س ����س���دي���د ع���ل���ى دعم 
للهجرة  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  اأع���م���ال 

ت��ف�����س��ي فريو�س  ت���اأث���ريات  ذل���ك  يف 
واأو�سح   .  19 ك��وف��ي��د   – ك���ورون���ا 
الت�ساوري  االج��ت��م��اع  ان  النعيمي 
تعزيز  ي�ستهدف  للمنتدى  الثالث 
احلديثة  التكنولوجيا  ا�ستخدامات 
اإىل جانب حماية املهاجرين وذلك 

امل�ستمرة  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا  االإم��������ارات 
مل����راح����ل ت��ن��ف��ي��ذ م�������س���روع اإع������ادة 

واأكدت نورة الكعبي اأهمية مبادرة 
ل��ق��ي��ادة دولة  امل��و���س��ل  اإح��ي��اء روح 

بالتن�سيق  النوري  اجلامع  اإعمار 
وال��ت��ع��اون م��ع االأ���س��ق��اء يف العراق 

اأج�����ل ���س��ح��ة الفرد  ط���اق���ات م���ن 
وامل���ج���ت���م���ع، وك����ذل����ك احل�����د من 
امل�ست�سفيات  م��راج��ع��ة  خ���ط���ورة 
هذه  خ��الل  ال�سحية  امل��راف��ق  اأو 

الفرتة الراهنة.
الدائرة  اأن  ال��ق��ط��ري؛  واأف������ادت 

الت�سدي  يف  وامل�����س��ارك��ة  اجل��ه��ود 
كجزء  امل�ستجد،  كورونا  جلائحة 
م����ن م��ن��ظ��وم��ة دول������ة االإم��������ارات 
املتحدة يف مواجهة هذه  العربية 
بذل  منا  تتطلب  ال��ت��ي  اجل��ائ��ح��ة 
اأق�����س��ى م���ا ب��و���س��ع��ن��ا م���ن ج��ه��د و 

متكامل  ط��ب��ي  ف��ري��ق  خ�����س�����س��ت 
االأدوي����ة  تو�سيل  مبهمة  للقيام 
كيفية  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  وت���ع���ري���ف 
ا�ستخدام تلك االأدوية واجلرعات 
وكيفية  امل������ح������ددة،  واالأوق�������������ات 
ت��خ��زي��ن االأدوي�����ة وط���رق حفظها 

•• دبي -وام: 

االجتماع  االإم������ارات  دول���ة  ت��راأ���س��ت 
العاملي  للمنتدى  الثالث  الت�ساوري 
على   2020 وال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ل��ه��ج��رة 
م�ستوى قارة اآ�سيا والذي عقد اأم�س 
مب�ساركة  اف��رتا���س��ي  ب�سكل  االول 

اأكرث من 35 دولة.
�سمن  الت�ساوري  االج��ت��م��اع  وي��اأت��ي 
االإقليمية  االج���ت���م���اع���ات  ���س��ل�����س��ل��ة 
ترتاأ�سه  ال��ذي  الت�ساوري  للمنتدى 
دول��ة االم��ارات ك��اأول دول��ة خليجية 
الثالثة  امل��ن��ت��دى يف دورت���ه  ت��رتاأ���س 
ع�سويته  يف  ي�����س��م  وال������ذي  ع�����س��ر 
 4 190 دول�����ة ���س��م��ن  اأك�����رث م���ن 
واأفريقيا  واآ�سيا  اأوروب���ا  ه��ي  ق���ارات 
واأم���ري���ك���ا اجل��ن��وب��ي��ة. واأف�������اد عبد 
امل����وارد  وزارة  وك��ي��ل  ال��ن��ع��ي��م��ي  اهلل 
امل�ساعد  وال����ت����وط����ني  ال���ب�������س���ري���ة 
الدولية  وال����ع����الق����ات  ل���الت�������س���ال 
�سبل  ناق�س  االج��ت��م��اع  اأن  ب��االإن��اب��ة 
التكنولوجيا  ا���س��ت��خ��دام��ات  ت��ع��زي��ز 
الهجرة  جم��االت  لتنظيم  احلديثة 

االتفاق  مت  ع��م��ل  ل��ربن��ام��ج  وف���ق���ا 
يتما�سى  االأع�����س��اء ومب��ا  ب��ني  عليه 
التعامل  يف  االإيجابية  الرغبة  م��ع 
وامل�ستقبلية  الراهنة  التحديات  مع 
امل�سرتك.  االه��ت��م��ام  ذات  للق�سايا 
ت��ع��م��ل من  واأ�����س����اف ان االم�������ارات 
دعم  على  للمنتدى  تراأ�سها  خ��الل 
ال�����س��راك��ات ل��ت��ع��زي��ز ت��ب��ادل وجهات 
بني  العالقة  ذات  للق�سايا  النظر 
ال�����دول االع�����س��اء وامل��ن��ظ��م��ات غري 
حيث  اخلا�س،  والقطاع  احلكومية 
مت تنظيم 6 م�ساورات اإقليمية عرب 
واثنتان  اآ�سيا،  يف  اثنتان  االإنرتنت، 
اأمريكا  يف  وواح������دة  اأف���ري���ق���ي���ا،  يف 
ال���الت���ي���ن���ي���ة، وواح��������دة يف اأوروب��������ا، 
اأخرى  م�����س��اورات   3 افتتاح  و�سيتم 
خالل االأ�سابيع املقبلة. واأ�سار وكيل 
والتوطني  الب�سرية  امل����وارد  وزارة 
امل�������س���اع���د ل���الت�������س���ال وال���ع���الق���ات 
ا�ستعرا�س  اإىل  ب��االإن��اب��ة  ال��دول��ي��ة 
االجتماع الت�ساوري لروؤية االمارات 
وحوكمة  الوظائف  م�ستقبل  ب�ساأن 
العمالة يف ظل حتديات عدة  تنقل 

اأبرزها مظاهر التطور التكنولوجي 
االقت�ساد  ل��ه  يتعر�س  وم��ا  الهائل 
العاملي من تاأثريات �سلبية واأهمية 
العمالية.  احل��ق��وق  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
عن  الت�ساوري  االجتماع  يف  ���س��ارك 
بعد روؤ�ساء الوفود وكبار امل�سوؤولني 
املنتدى  يف  االأع���������س����اء  ال�������دول  يف 
املعنية  العاملية  املنظمات  وممثلي 
واملنظمات  والعمل  الهجرة  بق�سايا 
غري احلكومية والقطاع واخلا�س.

للهجرة  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  اأن  ي��ذك��ر 
خالل  من  اأعماله  ينظم  والتنمية 
تتمحور  ت�������س���اوري���ة  ح��ل��ق��ات  ع��ق��د 
ح�������ول اأج������ن������دة اأع������م������ال ال���������دورة 
امل�سلحة  اأ�سحاب  بتواجد  اجلارية 
اهتماماته  بح�سب  ك��ل  واالأع�����س��اء 
ب��امل��وا���س��ي��ع امل��ط��روح��ة، وي��ت��م جمع 
واملالحظات  وامل��رئ��ي��ات  التو�سيات 
الأخذها بعني االعتبار عند �سياغة 
خمرجات الدورة اجلارية للمنتدى 
والتي يتم رفعها اإىل االأمم املتحدة 
جميع  قبل  من  عليها  املوافقة  بعد 

االأع�ساء وامل�ساهمني يف املنتدى.

•• اأب�ظبي-الفجر:

الكعبي  حممد  بنت  ن���ورة  ع��ق��دت 
املعرفة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة 
ب���ع���د م����ع معايل  ع����ن  اج���ت���م���اع���اً 
ح�سن ناظم وزير الثقافة واالآثار 
ملناق�سة   ال����ع����راق  ج���م���ه���وري���ة  يف 
الثنائية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
اإعمار  اإع�����ادة  م�����س��روع  وت���ط���ورات 
النوري ومنارته احلدباء  اجلامع 
يف  وال��ط��اه��رة  ال�ساعة  وكني�ستي 

مدينة املو�سل.
وه�����ن�����اأت ن������ورة ال���ك���ع���ب���ي ال���وزي���ر 
ال��ع��راق��ي مب��ن��ا���س��ب��ة ت��ول��ي��ه مهام 
تطلعها  ع����ن  م���ع���ربة  م��ن�����س��ب��ه، 
لتطوير ال�سراكة الثقافية واإجناز 
يجري  التي  احل�سارية  امل�ساريع 

العمل عليها يف املو�سل.

حتر�س  كما  اليون�سكو،  ومنظمة 
مهارات  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  االإم���������ارات 
ال�����ك�����وادر ال��ب�����س��ري��ة يف جم����االت 
ال����ع����م����ارة وال���������رتاث م����ن خ���الل 
بالتعاون  تنفيذه  يجري  م�سروع 

مع االإيكروم.
وقالت نورة الكعبي: 

اجلامع  اإع����م����ار  اإع�������ادة  "ي�سكل 
ال���ن���وري ر���س��ال��ة ح�����س��اري��ة قوية 
واالأفكار  امل��م��ار���س��ات  م��واج��ه��ة  يف 
التي �ساهمت يف تدمري  املتطرفة 
ويعك�س  االأث����ري����ة.  امل���ع���امل  ه����ذه 
ر�سالة  ن�����س��ر  االإم������ارات يف  ج��ه��ود 
االأم��������ل واالن����ف����ت����اح واالع�����ت�����دال 
مقابل ثقافة التع�سب والتطرف، 
ومتثل هذه املباين املدمرة �ساهداً 
ع��ل��ى م����دى وح�����س��ي��ة الفكر  ح��ي��اً 

املتطرف".

واأ�سافت نورة الكعبي:
�سوطاً مهماً باإجناز  قطعنا  "لقد 
املرحلة االأوىل من امل�سروع والتي 
واإزال�����ة  االأن���ق���ا����س  رف���ع  ت�سمنت 
وتوثيقه  امل����وق����ع،  م����ن  االأل�����غ�����ام 
التي  االأج����زاء  وتثبيت  وتقييمه، 
ميكن اإنقاذها، ومل يكن باالإمكان 
ل��وال اجلهود  التقدم،  اإح���راز ه��ذا 
ال�����دوؤوب�����ة جل��م��ي��ع ال�������س���رك���اء يف 

امل�سروع"
ال��ث��ق��اف��ة وتنمية  واأ����س���ارت وزي����رة 
امل�ستمر  التوا�سل  اأهمية  املعرفة 
اجتماعات  قبيل  اجلهود  وتن�سيق 
ال���ل���ج���ن���ة ال���ت���وج���ي���ه���ي���ة ب���ه���دف 
االتفاق على اخلطوات امل�ستقبلية 
واالإ������س�����راع يف ات���خ���اذ ال����ق����رارات 
امل��ن��ا���س��ب��ة الإجن������از امل�������س���روع وفق 

اجلدول الزمني املتفق عليه.

•• ال�شارقة-الفجر:

ت����ع����زي����زاً ل���ل���ت���ك���ام���ل وال����ت����ع����اون 
دائ�����رة اخلدمات  ب���ني  امل��وؤ���س�����س��ي 
االجتماعية يف ال�سارقة، واملنطقة 
ال�سحة  ل����وزارة  التابعة  الطبية 
ووقاية املجتمع بال�سارقة؛ تتوىل 
بال�سارقة؛  املنزلية  الرعاية  اإدارة 
وامل�ستلزمات  االأدوي�����ة  بتو�سيل 
احل���االت من  م��ن��ازل  اإىل  الطبية 
االإع���اق���ة من  ال�����س��ن وذوي  ك��ب��ار 
ال�سحية  اخل���دم���ات  م�ستفيدي 
ال�سحة  وزارة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 

ووقاية املجتمع  باإمارة ال�سارقة
 

توحيد اجلهود
القطري  اأح���م���د  م����رمي  ق��ال��ت  و 
ال��رع��اي��ة واحلماية  ق��ط��اع  م��دي��ر 
تاأتي  ب����ال����دائ����رة:  االج��ت��م��اع��ي��ة 
التكاملي  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  اأه��م��ي��ة 
لتوجيهات  ا�ستجابة  ال���وزارة  مع 
لتوحيد  ال���ر����س���ي���دة  ح��ك��وم��ت��ن��ا 

ودرج����ات احل����رارة امل��ن��ا���س��ب��ة لها، 
كما يقوم الفريق الطبي بتقدمي 
االإر�سادات واال�ست�سارات الوقائية 
التي ت�سمن �سالمة امل�ستفيدين، 
حالة   492 منها  ا�ستفاد  وال��ت��ي 
�سهر  امل����ب����ادرة يف  ان���ط���الق  م��ن��ذ 

ابريل 2020  حتى االآن.
الرعاية  ق���ط���اع  م���دي���ر  وث��م��ن��ت 
االج��ت��م��اع��ي��ة؛ جهود  واحل��م��اي��ة 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 
امل��ب��ذول��ة وح��ر���س��ه��ا ال��دائ��م على 
املنا�سبة  ال�سحية  البيئة  توفري 
ملختلف اأفراد املجتمع، ف�ساًل عن 
ح�سول  ت�سهيل  امل��ج��ال  اإت��اح��ت��ه��ا 
كبار ال�سن وذوي االإعاقة واأ�سحاب 
االأمرا�س املزمنة على اأدويتهم يف 
اأن  اإىل  بها، الفتتاً  املو�سى  وقتها 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 
تربط  حيث  اأ�سا�سياً،  �سريكاأً  تعد 
الطرفني العديد من االتفاقيات 
تتنا�سب  التي  التعاون  ومذكرات 
م�������ع اح�����ت�����ي�����اج�����ات ال����ط����رف����ني 
كبار  ورعاية  خدمة  يف  امل�ستجدة 
امل�سجلني  االإع���اق���ة  وذوي  ال�����س��ن 
االجتماعية  اخل���دم���ات  ب���دائ���رة 
و�سواًل  املجتمع،  اأف��راد  وخمتلف 
ال�سحي  ل����ال�����س����ت����ق����رار  ب����ه����م 

واالجتماعي.

 

ما عرفته عن فكرية ومن على �ساكلتها، جعلني اأقر واأعرتف اأنها 
اأف�سل من ن�ساء يت�سدقن طول الوقت على الف�سائيات واالإذاعات 
عن كيفية تربية االأبناء وحقوق املراأة، ودورهن يف املجتمع والدفاع 
من  وغريها  ال�سوارع  اأوالد  ودع��م  واحل��ي��وان،  االإن�سان  حقوق  عن 
اأن  حيث  فقط،  بالكالم  تنته  التى  املت�سعبة  االإجتماعية  الق�سايا 
يفعلن،  يقلن ما ال  اأوال  يع�سن احلياة،  ن�ساء  اأتع�س  الن�ساء  ه��وؤالء 
مواهبهم  وتطوير  قدراتهم  وتنمية  االأب��ن��اء  تربية  عن  يتحدثن 
وه���ن غ��اف��الت ع��ن اأب��ن��ائ��ه��ن، وذل���ك ل�سيق ال��وق��ت وع���دم وجود 
بالكامل  املجتمع  ين�سحن  م��ا  وتطبيق  لرتبيتهم  ف��راغ  م�ساحة 
ال�سيدة  الفارغة من م�سمونها، منوذج هذه  به تلك هى حياتهن 
تربية  يف  ودوره���ا  مكانتها  اأدرك���ت  الأن��ه��ا  جمتمعات  منهن  اأف�سل 
الأبنائها  لديها  م��ا  ك��ل  و�سخرت  اأبنائها  ق���درات  وحت�سني  الن�سء 

بدون تنظري اأو تكلف 
مل تكن االأمومة جمرد م�سطلح اأو ني�سان على �سدر الن�ساء، واإمنا 
امل��راأة وتطورها، م�ستفيدة من كونها غريزة  فعل وموهبة تنميها 
االلعاب  وتكت�سفه من  الدرا�سات  اإليه  ما جتنح  وه��ذا  تكوينها،  يف 
االأم،  دور  ومزاولة  والعرائ�س  بالدمى  الفتيات  وارتباط  ال�سعبية 
التعبري  حلوا،  اينما  البهجة  ير�سمن  وهن  االأوىل  اللحظة  فمنذ 
تعد  مدر�سة  فهن  الكلمة،  م��ن  بكثري  اأف�سل  باللهفة  احل��ب  ع��ن 

�سعوب وت�سنع رجال
تقول اأن االأبناء عند االأباء بذرة  يظل الوالدين يروينها حتى تكرب 
اأمال وع�سقا، حتى يكت�سف الوالدين  وترتعرع، وكلما منت ازدادا 
باأن  ت��وؤم��ن  كانت  قطفها،  عليهم  ثمرة  جم��رد  االأب��ن��اء  عند  اأنهما 
العقلة  لتو�سيل  العدو  كريا�سة  العمر  واأن  احلياة  �سنة  هى  هذه 
وتتوقف  احلياة  تنته  حتى  بها   ليجري  اأخ��ر  ل�سخ�س  وت�سليمها 

عجلة الطموح
كانت جتد اأن اأغلفة الكتب والكرا�سات الدرا�سية تعك�س مبادئ وقيم 
املجتمع، ففي ال�سابق كانت االأغلفة حتتوي على ر�سومات تعرب عن 
التالميذ  ي�سجع  ال�سرب مما  اأو جدول  العامة  للنظافة  اإر�سادات 
على التعاي�س امل�ستمر مع ر�سائل تر�سخ ال�سورة الذهنية االيجابية 
عندهم، بدال من �سور ال�سخ�سيات الكارتونية التى دمرت اأجيال 
وحمت من عقولهم االإب��داع ونزعت من قلوبهم ال��والء واالنتماء 
للوطن، كانت ترف�س وب�سدة عر�س �سور لبنات واأوالد على غالف 
الكتب والكرا�سة، ومع اأنها مل تكن �سليعة يف اللغة العربية اإال اأنها 

رف�ست دخول اللهجة العامية يف املناهج الدرا�سية
الغريب اأن فكرية ومن على �ساكلتها مل يخرجن عن املاألوف، بل 
بالطاقة  مدتهم  ال�سليمة،  احل��ي��اة  بقواعد  اأبنائها  بدعم  اكتفت 
االي��ج��اب��ي��ة وغ��ر���س��ت ف��ي��ه��م ح���ب ال���وط���ن ون���زع���ت م���ن عقولهم 

العن�سرية وح�سن التحاور مع االآخر
 اأ�ضامة عبد املق�ضود

الأمومة ٢ 
حكايات على مائدة الع�شاء 

الإمارات واململكة املتحدة 
تبحثان تنمية العالقات الثقافية

•• اأب�ظبي-الفجر:

عقدت نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة اجتماعاً عن 
بعد مع معايل كارولني دينيناج ، وزيرة الثقافة والرقمنة يف اململكة املتحدة 
تطوير  ومناق�سة  الثنائية  الثقافية  العالقات  جممل  ا�ستعرا�س  بهدف 

جماالت التعاون االإبداعي بني البلدين.
الثقايف يف  القطاع  الربيطانية على جتربة  الوزيرة  الكعبي  نورة  واطلعت 
دولة االإمارات يف التعامل مع كوفيد19-، ل�سمان ا�ستمرار و�سول املنتج 
نبذة  كما قدمت معاليها  االأوق��ات،  للجمهور يف جميع  واالإبداعي  الثقايف 
عن الربنامج الوطني لدعم املبدعني املتاأثرين باأزمة كوفيد19 الذي قدم 
اآليات  االإبداعي وفق  القطاع  م�ستقاًل و�سركة يف  ل�87 مبدعاً  مالياً  دعماً 
اإث��راء امل�سهد الثقايف بالدولة،  ومعايري حمددة ت�سمن لهم اال�ستمرار يف 
اأطلقته جمعية  الذي  االإماراتيني  للنا�سرين  االأزم��ات  اإىل �سندوق  اإ�سافة 
ا�ستكمال  الن�سر على  النا�سرين االإماراتيني والذي ي�ستهدف م�ساندة دور 

م�ساريعها الثقافية واالإبداعية.
التجربة  االإم������ارات يف اال���س��ت��ف��ادة م��ن  الكعبي رغ��ب��ة دول���ة  ن���ورة  واأك����دت 
الثقافية  ال�سناعات  قطاع  وتطوير  تنمية  جمال  يف  الرائدة  الربيطانية 
طموحة  وا�سرتاتيجيات   خطط  لديها  االإم����ارات  اأن  حيث  واالإب��داع��ي��ة، 
ت�ستهدف زيادة م�ساهمة هذا االقت�ساد الواعد يف الناجت املحلي االإجمايل، 
حيث اأ�س�ست االإمارات جمل�س ال�سناعات الثقافية واالإبداعية بهدف و�سع 
ال�سيا�سات والت�سريعات التي ت�سمن منو هذا القطاع وازدهاره على املدى 

الطويل.
وا�ستعر�ست معايل كارولني دينيناج التدابري التي اتخذتها اململكة املتحدة 
منها  الثقايف  القطاع  على  ال�سحية  االأزم��ة  تاأثري  تداعيات  للتخفيف من 
اقت�سادية،  �سغوط  من  تعاين  التي  لل�سركات  الربيطانية  اخل��زان��ة  دع��م 
املقبلة،  املرحلة  اأو�ساعها خالل  ا�ستقرار  ل�سمان  مالية  م�ساعدة  وتقدمي 
لدعم قطاع  مليون جنية   160 ر�سد  قد  الفنون  اأن جمل�س  اإىل  م�سرية 

ال�سناعات الثقافية واالإبداعية.
وعربت نورة الكعبي عن تطلعها مل�ساركة اململكة املتحدة يف اإك�سبو دبي العام 
املقبل وهو ذات العام الذي حتتفل فيه دولة االإمارات مبرور خم�سني عاماً 
على تاأ�سي�سها، لتكون فر�سة هامة الإقامة اأن�سطة ثقافية واإبداعية جتمع 
على  دب��ي  اإك�سبو  يف  املتحدة  اململكة  جناح  وي�سلط  البلدين.   م��ن  فنانني 
خربتها يف قطاع الذكاء اال�سطناعي وتكنولوجيا الف�ساء، و�سمم من قبل 
الفنانة الربيطانية اإز ديفلني احلا�سلة على و�سام �سابط باالإمرباطورية 

الربيطانية، واحلائزة على عدة جوائز،
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دولة  حققتها  التي  ال��ري��ادي��ة  باملراكز  وامل�سوؤولني  ال���وزراء  م��ن  ع��دد  اأ���س��اد 
االإمارات يف تقرير الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية 2020، ال�سادر عن 
مبدينة  االإداري���ة  للتنمية  ال��دويل  للمعهد  التابع  العاملي  التناف�سية  مركز 
على  ال��راب��ع  للعام  ال��دول��ة  ت�سدر  ع��ن  ك�سف  وال���ذي  ال�سوي�سرية،  ل���وزان 
املرتبة  واحتاللها  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  بلدان  التوايل 

التا�سعة عاملياً بني الدول االأكرث تناف�سية يف العامل.
ال��ع��دي��د من  يف  ع��امل��ي��اً  االأوىل  للمراكز  االإم����ارات  دول���ة  اأن حتقيق  واأك����دوا 
يف  واملحلية  االحتادية  احلكومية  للجهود  تتويجاً  ياأتي  التقرير  موؤ�سرات 
االإم��ارات يف م�ساّف  اأن تكون  الر�سيدة، يف  القيادة  روؤي��ة وتوجيهات  تنفيذ 

دول العامل املتقدمة.
واأكدت معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة لل�سعادة وجودة احلياة، 
مدير عام مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء، ع�سو جمل�س اإدارة الهيئة االحتادية 
التي  االإم��ارات  دول��ة  العمل احلكومي يف  اأن جتربة  واالإح�ساء،  للتناف�سية 
تتبنى روؤى وتوجهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، متثل منوذجاً 
عاملياُ يف الكفاءة واملرونة واجلاهزية للمتغريات، وجتربة ريادية حتتذى يف 
التناف�سية  الدولة يف موؤ�سرات  ا�ستباقية تعزز ريادة  واآليات  تطوير مناهج 

العاملية.
اإن حتقيق دولة االإم��ارات املركز االأول عاملياً مبوؤ�سر غياب  وقالت معاليها 
 ،2020 للتناف�سية  ال�سنوي  الكتاب  العمل احلكومي يف  البريوقراطية يف 
العديد  يف  االأوىل  واملراكز  موؤ�سرا،   23 يف  عاملياً  االأول  املركز  يف  وحلولها 
حكومة  عمل  فريق  جلهود  ثمرة  ي�سكل  التناف�سية،  وموؤ�سرات  حماور  من 
الكفاءة  تعزيز  منهجيات  بتطوير  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  لتج�سيد  االإم����ارات 
احلكومية املرتكزة على جودة حياة االإن�سان، وعلى تطوير قطاعات جديدة 
تعزز جهود اال�ستعداد للخم�سني عاماً املقبلة، وت�سمن احلفاظ على ريادة 

الدولة وتناف�سيتها عاملياً.
واأكد معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري، وزير االقت�ساد، اأن التفوق العاملي 
لتناف�سية اقت�ساد دولة االإم��ارات، وتفرده مبراكز ال�سدارة يف العديد من 
موؤ�سرات التناف�سية العاملية، ميثل �سهادة دولية على كفاءة النهج االقت�سادي 
الذي تبنته حكومة دولة االإمارات، يف اإطار حمددات روؤية االإمارات 2021، 
واالبتكار  املعرفة  على  مبني  متنوع  عاملي  تناف�سي  اقت�ساد  لبناء  وال�سعي 

وبقيادة كفاءات وطنية.
وقال معاليه اإن تقدم الدولة 3 مراكز يف حمور االأداء االقت�سادي يف تقرير 
الكتاب ال�سنوي للتناف�سية 2020، لتاأتي يف املرتبة الرابعة عاملياً متفوقة 
على العديد من االقت�سادات الكربى، باالإ�سافة اإىل تربعها على املركز االأول 
عاملياً يف موؤ�سر ال�سراكة بني القطاع احلكومي واخلا�س، يقدم مرة اأخرى 
دلياًل على و�سوح الروؤية اال�سرتاتيجية للدولة وكفاءة �سيا�ساتها التنموية 

وفعالية النموذج امل�ستدام الذي تتبناه يف ارتقاء �سلم الريادة العاملية.
اأزمة  اإذا اأخذنا يف احل�سبان ما مير به العامل حالياً من  واأ�ساف معاليه : 
باالقت�ساد  ه��وت  وال��ت��ي  كوفيد19-  جائحة  ب�سبب  م�سبوقة  غ��ري  عاملية 
العاملي نحو اأكرب موجة ك�ساد منذ احلرب العاملية الثانية، ندرك اأن التقدم 
الذي حققته دولة االإمارات يف حمور وموؤ�سرات االأداء االقت�سادي، يكت�سب 
اأمام  االإم��ارات  اقت�ساد  تاأكيد �سالبة  يقت�سر على  اإذ مل  اأهمية م�ساعفة، 
مبكانته  االح��ت��ف��اظ  على  ال��ق��درة  اإىل  ذل��ك  ت��ع��دى  ب��ل  فح�سب،  التحديات 
عاملي، حتى يف  والتقدم على م�ستوى  الريادة  التناف�سية وموا�سلة حتقيق 

اأحلك االأزمات التي مير بها االقت�ساد العاملي.
واأكد اأن هذه النتائج هي اأي�سا ثمرة لل�سراكات القوية بني القطاع احلكومي 
يف  خا�سة  االقت�ساد،  لقوة  االأ�سا�سية  الركائز  اأح��د  ي�سكل  ال��ذي  واخل��ا���س 
مرحلة ما بعد كوفيد19- والتهيوؤ ملرحلة االقت�ساد الرقمي الذي �سيقود 
امل�ستقبل  م��ه��ارات  على  والرتكيز  انتعا�س،  م��ن  بعده  وم��ا  التعايف  مرحلة 

من  مرحلة  كل  يف  التكنولوجيا  اإدخ���ال  نحو  والتحول  والوظائف  للمهن 
النمو  لالأعمال وحتقيق  ا�ستمرارية مهماً  باعتبارها عامل  االإنتاج  مراحل 

يف امل�ستقبل.
وقال معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم اإن النظرة 
االإن�سان  ب��اأن  واإميانها  االإم���ارات  دول��ة  يف  الر�سيدة  للقيادة  اال�ست�سرافية 
احلكومة  جعلت  النظرة  هذه  املجتمعات،  يف  والتطوير  التنمية  اأ�سا�س  هو 
البنية  لتوفري  ال��الزم��ة  امليزانيات  وتر�سد  التعليم،  تطوير  يف  ت�ستثمر 
املدر�سني  وت��اأه��ي��ل  ت��دري��ب  على  وتعمل  امل��ت��ط��ورة،  التكنولوجية  التحتية 
ب�سكل دائم، ل�سمان جودة العملية التعليمية على الوجه االأمثل، واالرتقاء 

مب�ستوى التعليم يف الدولة ليناف�س يف املحافل العاملية.
اأن ح�سول دولة االإم��ارات على املركز الثاين عاملياً يف موؤ�سر  واأك��د معاليه 
االإنفاق احلكومي على التعليم لكل طالب، ما هو اإال دليٌل حيٌّ على ما توليه 
حكومة دولة االإمارات من اهتمام بتطوير التعليم وتوّظيف كافة االإمكانات 
ال��دول��ة يف  ا�سرتاتيجية و�سعتها  اأه���داف  ب��ني  م��ن  ال��الزم��ة، كونه  امل��ادي��ة 
ليكون  مهاراته  وتنمية  ال�سباب،  ومتكني  املعريف،  االقت�ساد  نحو  التحول 

قادراً على تويل زمام امل�سوؤولية بثقة واقتدار.
وّنوه معايل وزير الرتبية والتعليم باأن متيز وتفّرد دولة االإمارات يف تطبيق 
منظومة “التعليم عن ُبعد” على م�ستوى املنطقة خالل اأزمة كوفيد 19- 
للعملية  الر�سيدة  القيادة  من  م�ستمر  ودع��م  ل�سنوات،  عمٍل  نتاج  هو  اإمن��ا 
املدار�س  يف  وطالبة  طالب  مليون   1.2 نحو  مّكن  ال��ذي  االأم��ر  التعليمية 
يف  التعليم  قطاع  وا�ستعداد  جاهزية  واأثبت  الذكي  التعلم  من  واجلامعات 

الدولة ملرحلة ما بعد كوفيد 19.
اإن  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��رة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  وقالت 
“موؤ�سر  العامل يف  الرابع على م�ستوى  املركز  االإم��ارات على  ح�سول دولة 
الثقافة الوطنية” يف واحد من اأهم تقارير التناف�سية العاملية ُيعّد انعكا�ساً 
الثقافية  احل��رك��ة  ا�ستدامة  ل�سمان  ال��دول��ة  تتخذها  ال��ت��ي  للجهود  ح��ي��اً 
واالإب��داع��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع، ف�����س��اًل ع��ن ت��ع��زي��ز امل��ج��االت االإب��داع��ي��ة يف دولة 
االإمارات من خالل بناء ورعاية املواهب والكفاءات الوطنية ، ورفع الوعي 
بني اجلهات املعنية من القطاعني العام واخلا�س، حول اأهمية الدور الذي 
تلعبه الثقافة يف منو وازده��ار امل�ساهمات الثقافية واالإبداعية يف ا�ستدامة 

االقت�ساد املعريف.
واأكدت معاليها اأن وزارة الثقافة وتنمية املعرفة تعمل �سمن ا�سرتاتيجية 
ال��ث��ق��ايف وتقدمي  ال��ق��ط��اع  ال��ث��ق��ايف، ت�ستهدف مت��ك��ني  ال��ع��م��ل  ج��دي��دة م��ن 
الدولة  املزدهر واملتنوع يف  الثقايف  امل�سهد  خمرجات وخربات فعالة تعك�س 
على ال�سعيد املحلي واالإقليمي والعاملي، واحلفاظ على الهوية االإماراتية 
مكانة  لتعزيز  وذل��ك  ومبتكر،  اإب��داع��ي  ب�سكل  الثقايف  بالقطاع  واالرت��ق��اء 

االإمارات على اخلريطة الثقافية العاملية.
مع  بالتعاون  ال��واح��د  الفريق  ب��روح  العمل  ميثل   : الكعبي  ن��ورة  واأ�سافت 
ال�سركاء يف القطاع االإبداعي واملجال�س الثقافية عامال حيويا يف اال�ستجابة 
للتحديات التي تواجه قطاعنا وحتقيق م�ستهدفات االأجندة الثقافية لدولة 

االإمارات والتاأكيد على مكانة الدولة كمنارة للثقافة واالإبداع.
اأحمد اجلابر وزير دولة رئي�س  من جهته قال معايل الدكتور �سلطان بن 
وعي  ت�سكيل  يف  االإم���ارات  دول��ة  ا�سرتاتيجية  اإن  لالإعالم  الوطني  املجل�س 
الر�سيدة لال�ستثمار يف  القيادة  التي و�سعتها  االأ�سا�سية  املواطن، والركائز 
امل�ستقبل، واال�ستعداد له، وتطوير اآليات التعامل مع التحديات وحتويلها اإىل 
فر�س، كل ذلك عزز ال�سورة االإيجابية لدولة االإمارات ومواطنيها، ون�سر 
االنطباعات االإيجابية حول �سورة الدولة عامليا، وهو ما اأكده ح�سول دولة 
“�سورة الدولة  االإم��ارات على املركز الرابع على م�ستوى العامل يف موؤ�سر 
ال�سادر   ،2020 يف اخلارج” يف تقرير الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية 
االإداري��ة، مما  للتنمية  الدويل  التابع للمعهد  العاملي  التناف�سية  عن مركز 
يوؤكد اأن دولة االإمارات اأ�سبحت منارًة للفكر االإيجابي والتفاوؤل و�ساهم يف 
دعم وتعزيز ال�سورة االإيجابية لدولة االإم��ارات ومواطنيها، على م�ستوى 

العامل.
واأثبتت  ال�سحيح،  الطريق  ت�سري يف  االإم���ارات  دول��ة  اإن   : معاليه  واأ���س��اف 
االإجراءات اال�ستباقية التي قامت بها احلكومة خالل االأزمة العاملية لتف�سي 
فريو�س كوفيد - 19 مدى اال�ستعداد واجلاهزية التي تتمتع بها خمتلف 
اجلهود  تكاتف  ي�سمن  مم��ا  ال��دول��ة،  يف  واخل��ا���س��ة  احلكومية  القطاعات 
الوطنية املميزة الجتياز هذه املرحلة ولت�ستمر دولة االإمارات يف م�سريتها 
بعد  م��ا  ملرحلة  ا�سرتاتيجية  �سياغة  على  العمل  جانب  اإىل  احل�سارية، 
كورونا، والبد من االإ�سارة اإىل اأن املوؤ�س�سات االإعالمية يف الدولة مبختلف 
اأدواتها، وكذلك العديد من املوؤثرين يف و�سائل التوا�سل االجتماعي، قاموا 
قطاع  على  ال���دول  كافة  تعتمد  اإذ  ال��وع��ي،  لن�سر  وم�سكورة  كبرية  بجهود 
لتحقيق  وال��ع��امل،  اجلمهور  مع  والتوا�سل  والتثقيف  التوعية  يف  االإع��الم 

النمو والتطور.
اإن  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزي��ر  الهاملي  ث��اين  نا�سر بن  وق��ال معايل 
حتقيق الدولة للمراكز االأوىل عاملياً يف العديد من موؤ�سرات التقرير ياأتي 
وتوجيهات  روؤي��ة  تنفيذ  يف  واملحلية  االحتادية  احلكومية  للجهود  تتويجاً 
العامل  م�����س��اّف دول  االإم������ارات يف  دول����ة  ت��ك��ون  اأن  ال��ر���س��ي��دة، يف  ال��ق��ي��ادة 

املتقدمة.
واأكد معاليه التزام وزارة املوارد الب�سرية والتوطني بالتعاون مع �سركائها 
يف تنفيذ ال�سيا�سات الوطنية حيال قرارات التوطني، وا�ستقطاب الكفاءات 
وما يتطلبه ذلك من اإدارة مثلى ل�سوق العمل يف الدولة، بحيث يكون ممكناً 
للمواطنني جاذباً للمواهب والكفاءات واخلربات العاملية التي ت�سكل اإ�سافة 

نوعية لالقت�ساد الوطني.
�سوق  موؤ�سر  يف  عاملياً  االأول  للمركز  االإم���ارات  دول��ة  ت�سّدر  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
2020، يعترب �سهادة  العمل يف تقرير الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية 
عاملية مرموقة باالهتمام الذي توليه حكومة دولة االإمارات لتعزيز كفاءة 
العمل يف الدولة، واتخاذها خلطوات متقدمة لتعزيز مكانتها دولياً  �سوق 
يف ق�سايا العمل، واأن �سوق العمل يف دولة االإم��ارات تعترب حا�سنة مثالية 

للخربات العاملية والكفاءات املتميزة من جميع دول العامل.
واأكد معاليه اأن دولة االإمارات اعتمدت خطوات ت�سريعية وممار�سات متقدمة 
لتعزيز حماية احلقوق العمالية يف القطاعات االقت�سادية املختلفة، بالتوازي 
مع �سمان م�سالح اأ�سحاب العمل، وذلك �سعياً لتعزيز التوازن وال�سفافية 
رفع  على  اإيجابياً  ينعك�س  مب��ا  طرفيها،  ب��ني  التعاقدية  العمل  عالقة  يف 
اإنتاجية وكفاءة �سوق العمل يف الدولة، كما ي�ساهم يف ا�ستقطاب اخلربات 
العاملية واملحافظة عليها لدعم عملية التطوير امل�ستدامة يف الدولة. وقال 
�سعادة �سيف حممد ال�سويدي، املدير العام للهيئة العامة للطريان املدين: 
اإن تبوء دولة االإم��ارات املرتبة الثانية عاملياً يف موؤ�سر جودة النقل اجلوي، 
�سمن حمور البنية التحتية يف تقرير الكتاب ال�سنوي للتناف�سية 2020، 
ُي�سكل ترجمة فعلية للمكانة العاملية التي يحظى بها قطاع النقل اجلوي يف 
دولة االإم��ارات، والنجاحات املتوا�سلة التي حققتها الدولة يف هذا القطاع 

احليوي، الذي يتهياأ للعب دور حموري يف اخلم�سني عاماً املقبلة.
النقل  قطاع  تناف�سية  مدى  يعك�س  اليوم  حتقق  ما  اإن  ال�سويدي:  واأ�ساف 
الدولية  امل��ح��اور  ر�سخت موقعها يف قلب  التي  االإم����ارات،  دول��ة  اجل��وي يف 
خطت  الوطنية  ال��ط��ريان  �سناعة  اأن  وي��وؤك��د  اجل��وي،  النقل  يف  الرئي�سية 
خطوات واثقة و�سليمة نحو الريادة العاملية، وهو ما يعك�سه احل�سور البارز 
ال�سلة بقطاع الطريان، والفوز  الدولية ذات  املنظمات  االإم��ارات يف  لدولة 

بع�سوية جمل�س منظمة الطريان املدين الدويل خلم�س دورات متتالية.
وقال مدير عام الهيئة العامة للطريان املدين : اإن دولة االإمارات فر�ست 
نف�سها بتفوقها يف موؤ�سر جودة النقل اجلوي بف�سل العمل الدوؤوب لل�سركاء 
اال�سرتاتيجيني، وتكاتف اجلميع لتحقيق االأهداف اال�سرتاتيجية امل�ستمدة 
من توجهات احلكومة االحتادية، واخلطط اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية التي 
بعد  م��ا  اقت�ساد  ق��ي��ادة  االأول���وي���ة يف  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  ال��ق��ط��اع �سمن  ت�سع 

النفط.

وبقوة  للعودة  الدولة  يف  الطريان  قطاع  جاهزية  على  ال�سويدي  اأك��د  كما 
للم�ساهمة يف بناء وتعزيز القطاع االقت�سادي يف دولة االإمارات، باالإ�سافة 
انق�ساء  بعد  العاملي  الطريان  لقطاع  احلياة  اإع��ادة  يف  فّعال  دوٍر  لعب  اإىل 

خماطر جائحة كوفيد 19-.
لتنظيم  العامة  للهيئة  العام  املدير  املن�سوري،  عبيد  حمد  �سعادة  واأ���س��اد 
قطاع االت�ساالت، باأداء الدولة يف تقرير الكتاب ال�سنوي للتناف�سية 2020 
املرتبطة  امل��وؤ���س��رات  من  العديد  يف  متقدمة  مراكز  وحتقيقها  ع��ام،  بوجه 
بالتناف�سية الرقمية، والتي كان اأبرزها تبوء الدولة املركز الثاين عاملياً يف 
�سمن  التحليلية،  واالأدوات  ال�سخمة  البيانات  ال�سركات  ا�ستخدام  موؤ�سر 
حمور كفاءة االأعمال، وهو املوؤ�سر الذي يعك�س القدرات العالية التي تتميز 
بها ال�سركات العاملة يف الدولة لدعم متخذي القرار باالعتماد على حتليل 
موؤ�سر  يف  عاملياً  الرابع  املركز  احتاللها  اإىل  باالإ�سافة  ال�سخمة،  البيانات 

االأمن ال�سيرباين �سمن حمور البنية التحتية التكنولوجية.
املوؤ�سرات  ه��ذه  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  تفوق  اإن  �سعادته  وق��ال 
احلافل  وموؤ�س�ساتها  ال��دول��ة  �سجل  اإىل  ي�ساف  جديد  دويل  اع���رتاف  ه��و 
اإىل  بال�سكر  اأتوجه  وعليه  الواحد،  الفريق  بروح  تعمل  والتي  باالإجنازات، 
�سركائنا يف اجلهات احلكومية واملحلية والقطاع اخلا�س على ما يبذلونه 
من جهود للنهو�س بتناف�سية الدولة وتقدمها يف كافة املوؤ�سرات والتقارير 

العاملية.
احلكومية  الدولة  موؤ�س�سات  تلعبه  ال��ذي  احليوي  بالدور  املن�سوري  ون��ّوه 
االحتادية واملحلية، والقطاع اخلا�س لتحقيق الروؤية والتطلعات واالأهداف 
امل�ستمرة  والتح�سني  التطوير  عملية  يف  الر�سيدة  القيادة  و�سعتها  التي 
للمهارات  والتنمية  التدريب  مبادرات  ودعم  التكنولوجية،  التحتية  للبنى 
الوطنية يف جمال تقنية املعلومات، وت�سجيع عمليات البحث والتطوير يف 

جمال االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات والعلوم املتقدمة.
وقال : ال يختلف اثنان، خا�سة يف هذه املرحلة التي يع�سيها العامل يف ظل 
جائحة كوفيد19-، على حقيقة اأن التكنولوجيا باتت ُتعدُّ حجر االأ�سا�س 
لال�سرتاتيجيات واخلطط التنموية االقت�سادية واالجتماعية التي تتبناها 
�سيلعب  العامل، ملرحلة ما بعد كوفيد19-، حيث  املتقدمة يف  االقت�سادات 
االبتكار والتعاون فيما بني االأفراد واجلهات احلكومية االحتادية واملحلية 
للتحول  وامل�سرع  املحفز،  دور  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  احل��ل��ول،  ا�ستنباط  يف 

الرقمي.
بني  ل��ل��ت��وازن  االإم�����ارات  رئي�سة جمل�س  نائبة  امل����ّري،  غ��امن  منى  واأ����س���ادت 
اجلن�سني، بت�سّدر دولة االإمارات املرتبة االأوىل عاملياً يف موؤ�سر ن�سبة متثيل 
الكتاب  تقرير  احلكومية” يف  “الكفاءة  حم��ور  �سمن  ال��ربمل��ان،  يف  االإن���اث 
ال�سنوي للتناف�سية 2020، موؤكدة اأن الت�سنيف ميثل احتفاًء دولياً باملكانة 
التي حتظى بها املراأة االإماراتية، وبرهاٌن وا�سٌح على دورها املحوري ك�سريك 
رئي�س يف م�سرية التنمية مبختلف جماالتها، مما يعك�س روؤية القيادة لدور 
املراأة يف مرحلة االنتقال اإىل مئوية االإمارات 2071 التي تهدف الأن تكون 

االإمارات اأف�سل دول العامل يف املجاالت كافة.
واأو�سحت املري اأن الريادة العاملية امل�ستحقة لدولة االإمارات يف هذا املوؤ�سر، 
مل تكن لتتحقق بدون توجيهات قيادتنا الر�سيدة، لتمكني املراأة االإماراتية 
والتي  الدولة،  يف  والتطوير  التنمية  يف  والفّعال  الرئي�س  دوره��ا  وتر�سيخ 
ُتوجت بتوجيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
الوطني االحتادي اإىل  املجل�س  يف  املراأة  متثيل  ن�سبة  برفع  اهلل”،  “حفظه 

ن�سف عدد االأع�ساء، اعتباراً من الدورة االنتخابية لعام 2019.
اإن ثقة ال��ق��ي��ادة الر�سيدة يف امل���راأة االإم��ارات��ي��ة ويف راأي��ه��ا امل��وؤث��ر يف  وق��ال��ت 
الق�سايا التي يناق�سها املجل�س الوطني االحتادي، وما يتخذه من قرارات 
وت�سريعات خالل الفرتة املقبلة، �سمن مهامه الربملانية والت�سريعية، تنبع 
من تقديرها مل�سرية جناحات املراأة االإماراتية عرب ما يناهز اخلم�سة عقود، 
وريادة  وتقدم  نه�سة  م�سرية  يف  الناجح  االإ�سهام  على  املتوا�سل  واإ�سرارها 

دولة االإمارات يف كافة املجاالت وامليادين.

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأهابت كل من دائرة الطريان املدين والقيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة بقائدي الطائرات ال�سراعية 
الرتفيهية ذات املحرك )الباروموتور( التقيد الكامل باأنظمة الرتاخي�س اخلا�سة بهذه النوعية من 

الطائرات وقيادتها تفاديا لتعري�س رواد ال�سواطئ الأي خماطر تهدد �سالمتهم.
راأ�س  امل��دين يف  الطريان  دائ��رة  رئي�س  القا�سمي  بن �سقر  �سلطان  بن  �سامل  ال�سيخ  املهند�س  واأو���س��ح 
اخليمة اأنه ويف اإطار التعاون امل�سرتك القائم بني الهيئة والقيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة تقرر 
فر�س اآلية معينة ملالحقة ومعاقبة قائدي الطائرات ال�سراعية ذات املحرك الواحد املخالفني لقوانني 

تنظيم عمل هذا القطاع الذي ي�سهد تزايدا الفتا يف ال�سنوات املا�سية .
ح�سول  عدم  يف  تتمثل  الطائرات  من  النوعية  هذه  قائدو  يرتكبها  التي  املخالفات  اأب��رز  اأن  واأ�ساف 
بع�سهم على الرتاخي�س الالزمة لقيادتها والهبوط واالقالع بها من غري االأماكن املخ�س�سة لذلك 
من  باملرتادين  املليئة  ال�سواطئ  على  االأر���س  من  جدا  قريبة  دنيا  مل�ستويات  بها  الهبوط  عن  ف�سال 

املواطنني واملقيمني وال�سائحني مما يت�سبب يف اإثارة الهلع بني االأطفال والن�ساء واإزعاج االأهايل .
و�سدد رئي�س دائرة الطريان املدين يف راأ�س اخليمة على اأهمية التزام قائدي طائرات “ الباراموتور” 

با�سرتاطات ال�سالمة الواجب توافرها فيها حفاظا على حياتهم و�سالمة غريهم من العامة .
وذكر اأنه يتوجب على اأ�سحاب وقائدي هذه النوعية من الطائرات احل�سول على رخ�سة القيادة التي 
تتيح لهم مزاولة الطريان بها واإجراء الفح�س الدوري لها مع اخ�ساعها لل�سيانة قبل ا�ستخدامها 
باالإ�سافة للتقيد باالإقالع والهبوط بها من املن�سات الر�سمية املعتمدة لها باالإمارة ، حمذرا من مغبة 
اأية �سلوكيات خاطئة تعر�س �سالمتهم و�سالمة االآخرين للخطر ويف مقدمتها قيادتها على  ارتكاب 

م�ستويات منخف�سة جدا وقريبة من االأر�س.
ولفت املهند�س ال�سيخ �سامل بن �سلطان بن �سقر القا�سمي اإىل اأن مثل هذه ال�سلوكيات غري امل�سوؤولة 
والهلع  اخل���وف  واإث����ارة  ب��اإزع��اج��ه��م  الت�سبب  ع��ن  ف�سال  ال�����س��واط��ئ  رواد  على  حقيقيا  خ��ط��را  ت�سكل 
باالإر�سادات  االلتزام  قائديها  على  يتوجب  مما  منها  ال�سادرة  العالية  االأ�سوات  نتيجة  االأطفال  بني 

والتعليمات الرامية للحفاظ على �سالمة اجلميع .

•• ال�شارقة-الفجر:

لل�سالحف  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
يونيو   16 ي�سادف  ال��ذي  البحرية 
البيئة  ه��ي��ئ��ة  ت��ع��ل��ن  ع�����ام  ك����ل  م����ن 
ال�سارقة  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وامل��ح��م��ي��ات 
“رديل  ل�سلحفاة  تع�سي�س  اأول  ع��ن 
الزيتونية” البحرية يف الدولة و يعد 
ك�سفاً االأول من نوعه حملياً، ويتمثل 
رديل  ���س��ل��ح��ف��اة  تع�سي�س  ب��اك��ت�����س��اف 
البحرية يف خور كلباء يف  الزيتونية 
اأ���س��ج��ار ال��ق��رم ب��ال��ق��رب من  حممية 
ن���زل ال���رف���راف، ح��ي��ث اأك����دت نتيجة 
البحرية  ال�سالحف  �سغار  اأن  امل�سح 

قد خرجت بنجاح من الع�س. 
واأ�سار الفح�س املورفولوجي لل�سور 
الزيتونية،  رديل  �سلحفاة  اأن��ه��ا  اإىل 
دول���ة  يف  ل��ت��ع�����س��ي�����س��ه��ا  ���س��ج��ل  اأول  و 
االإمارات العربية املتحدة، يف حممية 
اأ���س��ج��ار ال��ق��رم يف خ��ورك��ل��ب��اء، والتي 
ه��ك��ت��ار من   500 م�����س��اح��ت��ه��ا  ت��ب��ل��غ 
فيها  وتتنوع  العريقة،  القرم  اأ�سجار 
اإعالنها  مت  و  ال���ف���ط���ري���ة،  احل���ي���اة 
املر�سوم  مب��وج��ب  طبيعية  كمحمية 

 2012 ل�����س��ن��ة   27 رق���م  االأم�����ريي 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ع��ن  ال�����س��ادر 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
اإمارة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 

ال�سارقة.
ال�سويدي،  �سيف  هنا  �سعادة  وق��ال��ت 
واملحميات  ال���ب���ي���ئ���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س 
هذا  اإن  ال�سارقة:”  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
االك���ت�������س���اف ال���ف���ري���د، ي��ع��د اإجن������ازاً 
اإجنازات  ر�سيد  اإىل  ي�ساف  ج��دي��داً 
لوال  لتتحقق  كانت  ما  التي  الهيئة، 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ورع��اي��ة  دع��م 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة 
ال��ت��ي ت�سكل  ال�����س��دي��دة  وت��وج��ي��ه��ات��ه 

نربا�س عمل الهيئة يف كل وقت«.
�سيف  ه����ن����ا  ������س�����ع�����ادة  واأ�������س������اف������ت 
من  ف��ري��ق  اإي���ف���اد  ومت  ال�سويدي:” 
م�سوحات  الإج��راء  املوقع  اإىل  الهيئة 
بحثاً عن ع�س ال�سلحفاة، الذي عادًة 
م��ن خالل  م��ا ميكن حتديد موقعه 
ال�سلحفاة،  �سلكته  ال��ذي  امل�سار  تتبع 
من  ي�سبح  رط��ب��اً،  ال��رم��ل  ك���ان  واإذا 
وحدد  احل��ف��رة،  تتبع  ن�سبياً  ال�سهل 

ال���ف���ري���ق ال���ع���دي���د م���ن امل�������س���ارات يف 
العلوي من  االأو�سط واجل��زء  اجل��زء 

ال�ساطئ«. 
وم���ن جهته ق���ال ���س��ع��ادة م����روان بن 
التنفيذي  الرئي�س  ال�سركال،  جا�سم 
لهيئة ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير 
االكت�ساف  ه���ذا  “تكلل  )�����س����روق(: 

الدوؤوبة  اجل���ه���ود  ب��ف�����س��ل  ب��ال��ن��ج��اح 
واملحميات  البيئة  هيئة  بذلتها  التي 
يعك�س  مب��ا  ال�����س��ارق��ة،  يف  الطبيعية 
مكانتها  ت��ع��زي��ز  يف  االإم�������ارة  ج��ه��ود 
ال��دول��ي��ة يف احلفاظ  على اخل��ارط��ة 
على بيئتها الطبيعية الغنية وبنيتها 
الدولية  امل�ساعي  وي��دع��م  التحتية، 

الربية  احل��ي��اة  حماية  اإىل  ال��رام��ي��ة 
وتعزيز  باالنقرا�س  املهددة  واالأن��واع 

الوعي والتغيري البيئي امل�سوؤول«.
واأ�ساف ال�سركال “حر�ست )�سروق( 
على   2009 ال��ع��ام  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ 
البيئة  هيئة  م��ع  فاعلة  �سراكة  بناء 
واملحميات الطبيعية باالإمارة لتعزيز 
تراثنا  يف  الرا�سخة  وال��ق��ي��م  امل��ب��ادئ 
والنابعة من التزامنا باحلفاظ على 
ال��ب��ي��ئ��ة، ح��ي��ث ق��م��ن��ا يف ه���ذا االإط����ار 
بتطوير عدد من م�سروعات ال�سياحة 
كلباء  م�سروع  مثل  ال��رائ��دة  البيئية 
الرفراف،  ون���زل  البيئية  لل�سياحة 
ال�سارقة  “جمموعة  حمفظة  �سمن 
التي  التجارية  العالمة  لل�سيافة” 
“م�سك  ب������اإدارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا )����س���روق( 
امل�سروعان  ه���ذان  وي��ق��ع  �سذا”،  م��ن 
بالقرب من حممية القرم الطبيعية 
التي تعترب مالذاً ملجموعة  يف كلباء 
وا�سعة من الكائنات والطيور النادرة، 
ال�سالحف  ل��ت��ك��اث��ر  خ�����س��ب��ًة  واأر����س���اً 

البحرية. »
وتابع ال�سركال “تعك�س هذه امل�ساريع 
ر�سالة )�سروق( وروؤيتها الرامية اإىل 

حماية تراث االإمارة الغني وطبيعتها 
عن  ف�ساًل  البيئي،  بالتنوع  املتميزة 
م�سوؤولة  ���س��ي��اح��ي��ة  جت����ارب  ت��ق��دمي 
وال�سياح  ل����ل����زوار  ت��ت��ي��ح  وم���ت���م���ي���زة 
كنوزها  ع���ل���ى  ك���ث���ب  ع����ن  االط��������الع 
الطبيعية وتعمل على تعزيز وعيهم 
الربية  باأهمية احلفاظ على احلياة 

ل�سمان م�ستقبل اأف�سل للمجتمع«.
ال�سالحف البحرية رديل الزيتونية 

وت����ع����ت����رب ال���������س����الح����ف ال���ب���ح���ري���ة 
رديل ال��زي��ت��ون��ي��ة م���ن اأ���س��غ��ر ان���واع 
ال�سالحف البحرية، و تزن ما ي�سل 
قدمني  ح����وايل  و  رط����ل   100 اىل 
من طول �سدفتها، كما تف�سل هذه 
اإ�سافًة  امل��ف��ت��وح،  املحيط  ال�سالحف 
اآالف  حتى  اأو  مئات  تهاجر  اأنها  اإىل 
االأميال كل عام، و من ثم يجتمعون 
و  جمموعة  يف  البع�س  بع�سهم  م��ع 
ذل��ك مل��رة واح���دة يف ال�سنة م��ن اأجل 
ال��ت��ع�����س��ي�����س اجل���م���اع���ي، ح��ي��ث تعود 

االإناث اإىل ال�ساطئ للتع�سي�س.
رديل  البحرية  ال�سالحف  وتتغذى 
الزيتونية على جمموعة متنوعة من 
املواد الغذائية، مبا ي�سمل الطحالب، 

�سرطان البحر، الرخويات، الروبيان، 
واالأ�سماك، كما تعترب �سالحف رديل 
اأنواع ال�سالحف  الزيتونية من اأكرث 
البحرية وفرة يف العامل، يف حني يندر 
وج��وده��ا يف دول��ة االم����ارات العربية 
ت�سميتها  ال�سبب يف  ويرجع  املتحدة، 
�سدفتها  ���س��ك��ل  اىل  اال�����س����م  ب���ه���ذا 
ي���ك���ون ل��ون��ه��ا بداية  امل��م��ي��ز، وال���ت���ي 
و�سولها  ح��ني  اىل  ال��رم��ادي  باللون 
خ�سراء  ت�سبح  بحيث  ال��ب��ل��وغ  ���س��ن 
اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  ت�سري  زي��ت��ي��ة، حيث 
تعي�س  الزيتونية  رديل  �سالحف  اأن 
يذكر  ع�����ام�����اً.   60 اىل   50 مل������دة 
اأن����ه ق���د ل��وح��ظ يف دول����ة االإم������ارات 
تع�سي�س  ن�ساط  اأن  املتحدة،  العربية 
ال�����س��الح��ف ال��ب��ح��ري��ة ي��رتك��ز ب�سكل 
العربي،  ���س��اح��ل اخل��ل��ي��ج  اأ���س��ا���س��ي يف 
حيث ي�سم ال�ساحل اأي�ساً العديد من 
مناطق التغذية اخلا�سة بها. وت�سعى 

البيئة واملحميات الطبيعية يف  هيئة 
البيئية  ال�سلطة  باعتبارها  ال�سارقة، 
حماية  اإىل  االإم��������ارة،  يف  امل��خ��ت�����س��ة 
واحلياة  الطبيعية  واملحميات  البيئة 
ال��ف��ط��ري��ة وت��ن��وع��ه��ا احل���ي���وي، من 
والبحوث  ال��درا���س��ات  اإج����راء  خ���الل 
القانونية  االأ���س�����س  وو���س��ع  العلمية 
التلوث،  واالإداري��ة اخلا�سة مبراقبة 
ال�سيا�سات  و����س���ع  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
البيئي  والتثقيف  للتوعية  املنا�سبة 
من خالل ن�سر االإ�سدارات التوعوية 
التثقيفية، وتنفيذ الربامج واإطالق 
احلمالت املخت�سة يف جمال التوعية 
مبداأ  ودع������م  ال���ب���ي���ئ���ي،  وال��ت��ث��ق��ي��ف 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
باالإ�سافة  الطبيعية،  البيئية  امل��وارد 
واملرجع  امل�����س��در  لتكون  �سعيها  اإىل 
االأ�سا�سي يف اإمارة ال�سارقة للمعلومات 

البيئية واحلياة الفطرية.

دائرة الطريان املدين و�صرطة راأ�س اخليمة تدعوان قائدي الطائرات ال�صراعية للتقيد بالأنظمة

يف اإجناز بيئي لدولة الإمارات 

اكت�صاف اأول لتع�صي�س �صالحف رديل الزيتونية البحرية يف الإمارات

وزراء و م�صوؤولون يثمنون املراكز الريادة التي حققتها الإمارات يف موؤ�صرات التناف�صية العاملية

حمدان بن زايد يهنئ ملك 
املغرب بنجاح العملية اجلراحية

•• اأب�ظبي- وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم  زاي��د  ال�سيخ حمدان بن  �سمو  بعث 
حممد  امللك  جاللة  اإىل  تهنئة  برقية  الظفرة  منطقة  يف 
مبنا�سبة  وذل���ك  ال�سقيقة  املغربية  اململكة  ملك  ال�ساد�س 
بالنجاح  وتكللت  جلاللته  اأجريت  التي  اجلراحية  العملية 

بف�سل من اهلل تعاىل.
وعرب �سموه يف الربقية عن خال�س تهانيه بنجاح العملية 
العلي  املوىل  داعيا   .. امللك  اأجراها جاللة  التي  اجلراحية 

القدير اأن يدمي على جاللته لبا�س ال�سحة والعافية.

• هنا ال�ضويدي: اإجناز جديد ي�ضاف اإىل ر�ضيد اإجنازات الهيئة 
• مروان ال�ضركال: الكت�ضاف يعك�ص جهود الإمارة يف تعزيز مكانتها على اخلارطة الدولية يف احلفاظ على بيئتها الطبيعية 
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•• دبي-الفجر: 

ت����راأ�����س م���ع���ايل ال���ف���ري���ق ع��ب��د اهلل 
ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري،  خليفة 
الطاير،  دبي، ومعايل مطر حممد 
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين 
وامل����وا�����س����الت  ال�����ط�����رق  ه���ي���ئ���ة  يف 
لبحث  تن�سيقياً  اج��ت��م��اع��اً  ب���دب���ي، 
�سبل ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ان��ب��ني يف 6 
م���ب���ادرات وم�����س��اري��ع وق�����س��اي��ا ذات 
تعزيز  يف  ت�ساهم  م�سرتك،  اهتمام 
ال�سالمة  وحتقيق  واالأم����ان  االأم���ن 
دبي.  اإم���ارة  م�ستوى  على  امل��روري��ة 
وح�����س��ر االج���ت���م���اع ال����ذي ع��ُق��د يف 
مركز القيادة وال�سيطرة يف القيادة 
اللواء  �سعادة  دب��ي،  ل�سرطة  العامة 
الرزاق  عبد  القدو�س  عبد  الدكتور 
العام  ال��ق��ائ��د  م�����س��اع��د  ال��ع��ب��ي��ديل 
واللواء  وال���ري���ادة،  التميز  ل�����س��وؤون 
املن�سوري  اإب���راه���ي���م  خ��ل��ي��ل  خ��ب��ري 
م�ساعد القائد العام ل�سوؤون البحث 
ال�سالل  الدكتور  واللواء  اجلنائي، 
�سعيد بن هويدي الفال�سي، م�ساعد 
القائد العام ل�سوؤون االإدارة، واللواء 
الدكتور اأحمد عيد املن�سوري مدير 
اجلنائية  ل���الأدل���ة  ال��ع��ام��ة  االإدارة 

وع���ل���م اجل����رمي����ة، وال��ع��م��ي��د �سيف 
مهري املزروعي مدير االإدارة العامة 
للمرور، ومن جانب الهيئة ال�سيدة 
التنفيذي  امل��دي��ر  ع���دي  ب��ن  م��ي��ث��اء 
وال�سيد  وال���ط���رق،  امل����رور  مل��وؤ���س�����س��ة 
املدير  يون�س  اإبراهيم  عبداملح�سن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة ال���ق���ط���ارات، 
املدير  ب���ه���روزي���ان  اأح���م���د  وال�����س��ي��د 
املوا�سالت  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال����ع����ام����ة وال���������س����ي����دة م�������وزة امل�����ري 
املدير  ملكتب  تنفيذي  اإدارة  م��دي��ر 
امل��دي��ري��ن يف  ورئي�س جمل�س  ال��ع��ام 
مدير  البنا  ح�سني  وال�سيد  الهيئة، 
وبحث  امل��رور.  الإدارة  تنفيذي  اإدارة 
امل�سرتك  التعاون  تن�سيق  االجتماع 
املدار�س”  “اأمن  م����ب����ادرة  ���س��م��ن 
ب��ن��اء حلقة و���س��ل مع  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
اإم������ارة دبي  ال��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف 
وتهيئة  احتياجاتهم،  على  للتعرف 
و�سعيدة،  اآم����ن����ة  م���در����س���ي���ة  ب��ي��ئ��ة 
املرورية واجلنائية  الثقافة  وتعزيز 
وال�سحية، مبا ي�سمن تاأهيل اأجيال 
جتاه  ووجباتهم  بحقوقهم  واع��ي��ة 
جم��ت��م��ع��ه��م ووط��ن��ه��م. ك��م��ا وبحث 
االجتماع تن�سيق التعاون يف تطبيق 
“م�سروع عيون” يف حمطات املرتو، 

اأمنية  منظومة  لتحقيق  وال��ه��ادف 
االأجهزة  ق���درات  وت��ع��زي��ز  متكاملة 
بكفاءة  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  املُ��خ��ت�����س��ة 
ما  كل  مع  عالية  وحرفية  وفاعلية 
اإىل  ال��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع،  اأم���ن  يخ�س 
ال�سالمة  ا�سرتاتيجية  بحث  جانب 
املرورية الإمارة دبي، والقائمة على 
جمموعة من املحاور منها ال�سالمة 
وال�سبط  الرقابة  املرورية، وحمور 
امل��روري، وحمور الهند�سة والطرق 
واملركبات، وحمور التوعية، وحمور 
وناق�س  واالإدارة.  االأنظمة  تطوير 
االجتماع اأي�ساً قطاع نقل االأموال، 
�سيارات  وموا�سفات  خا�سة معايري 
توقفها  واأم�����اك�����ن  االأم���������وال  ن���ق���ل 
العاملة  املوؤهلة  الب�سرية  وال��ك��وادر 
بحث  ج���ان���ب  اإىل  امل���ج���ال،  ه����ذا  يف 
املخالفات  يف  ال���ع���م���ل  م���ن���ظ���وم���ة 
املرورية الواقعة على �سائقي �سيارات 
والتعاون  التن�سيق  االأج��رة، وكذلك 
اإىل  يف من�سة “ ت�سريح” الهادفة 
وطلب  وال��ف��ع��ال��ي��ات  احل�����س��ود  اإدارة 

الت�ساريح يف اإمارة دبي.

حتقيق الأهداف امل�ضرتكة
معايل  رح����ب  ال���ل���ق���اء،  ب���داي���ة  ويف 

امل����ري  ال���ف���ري���ق ع���ب���د اهلل خ��ل��ي��ف��ة 
هيئة  ووف���د  الطاير  مطر  مب��ع��ايل 
الدور  مثمناً  وامل��وا���س��الت،  الطرق 
ال����ذي ت��ق��دم��ه ال��ه��ي��ئ��ة م���ن تعاون 
امل�ستوى،  ع���ايل  وتن�سيق  م�ستمر 
اإمارة  يف  وال��دوائ��ر  للجهات  ودع���م 
االج���ت���م���اع���ات  اأن  م�����وؤك�����داً  دب�������ي، 
التن�سيقية التي جترى بني القيادة 
العامة ل�سرطة دبي، وهيئة الطرق 
تعزيز  اإىل  ت���ه���دف  وامل����وا�����س����الت، 
ال��ع��م��ل امل�������س���رتك، وال���ع���م���ل ب���روح 
االأهداف  لتحقيق  الواحد،  الفريق 
اجلمهور،  اإ����س���ع���اد  اإىل  ال���رام���ي���ة 
وال�سالمة  واالأم���ان  االأم��ن  وتعزيز 
امل������روري������ة، وب������ث ال���ط���م���اأن���ي���ن���ة يف 
امل��ج��ت��م��ع، وت���ق���دمي خ���دم���ات ذات 
تطلعات  حت����ق����ق  ع����ال����ي����ة  ج���������ودة 
واأهداف احلكومة. من جانبه، اأ�ساد 
املدير  الطاير  حممد  مطر  معايل 
يف  املديرين  جمل�س  ورئي�س  ال��ع��ام 
هيئة الطرق واملوا�سالت، بالتعاون 
والقيادة  ال��ه��ي��ئ��ة  ب���ني  وال��ت��وا���س��ل 
اأهمية  العامة ل�سرطة دبي، موؤكداً 
التن�سيقية  االج����ت����م����اع����ات  ه�����ذه 
باعتبارها  ال����دوري����ة،  وال���ل���ق���اءات 
ملناق�سة  وا�سرتاتيجي  تكاملي  اأم��ر 

اجلانبني،  ب��ني  العمل  م�ستجدات 
ا�سرتاتيجية  ت��ط��ب��ي��ق  وحت����دي����داً 
ال�����س��الم��ة امل���روري���ة ب���االإم���ارة التي 
تهدف خلف�س معدالت الوفيات يف 
حوادث ال�سري، وكذلك رفع م�ستوى 
االأمن يف و�سائل املوا�سالت العامة 
حتقيق  يف  امل�سرتكة  ال��روؤي��ة  لتعزز 
للجميع.  وال�����س��ه��ل  االآم����ن  التنقل 
التي  الكبرية  التحديات  اإن  وق��ال: 
 ،19 ف��ر���س��ت��ه��ا ج���ائ���ح���ة ك���وف���ي���د 
عززت احلاجة لتكاتف جهود جميع 
من  لالإ�ستفادة  احلكومية  اجلهات 
الإدارة  )ت�سريح(،  الرقمية  املن�سة 
احل�������س���ود خ����الل اأوق�������ات االأزم������ات 
والفعاليات الكربى ف��ي اإمارة دب�ي، 
احلكومية  اجلهات  تعاون  واأهمية 
املن�سة، الإدارة  االإمارة لتطبيق  ف�ي 
طلب  واإدارة  االلكرتونية،  التذاكر 
احل�سود  واإدارة  اخل����روج،  ت�سريح 

والفعاليات.

خمترب البتكار الأمني 
خمترب  الطاير  مطر  م��ع��ايل  وزار 
القيادة  م��ق��ر  يف  االأم���ن���ي  االب��ت��ك��ار 
يرافقه  دب������ي،  ل�������س���رط���ة  ال���ع���ام���ة 
واطلع  دب��ي،  ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد 

التقنية  م�����ن  حم���ت���وي���ات���ه  ع���ل���ى 
احل���دي���ث���ة ال���ت���ي ت��ت�����س��م��ن اأح�����دث 
وتكنولوجيا  ال��ذك��ي��ة  االب���ت���ك���ارات 
ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي. ك��م��ا اطلع 
الذي  املخترب  اأق�����س��ام  على  معاليه 
ومنها  القاعات  من  ع��دداً  يت�سمن 
يف  امل��خ��ت�����س��ة  حدود”  “بال  ق��اع��ة 
احلياة”  “جودة  وق��اع��ة  ال��ب��ح��وث، 
واالأفكار  امل�ساريع  بعر�س  اخلا�سة 
“امل�ستقبل”  وق���اع���ة  االب���ت���ك���اري���ة، 
االأفكار،  مناق�سة  فيها  ت��ت��م  ال��ت��ي 
املُخت�سة  “اخليال”  وق�����اع�����ة 
“الال  بتطوير الربجميات، وقاعة 
م�ستحيل” املعنية بتطوير االأجهزة 
قاعة  واأخ����رياً  وامل���ع���دات،  واالأدوات 
بعملية  املُ��خ��ت�����س��ة  “اخلم�سني” 
ات��خ��اذ ال���ق���رارات يف امل�����س��اري��ع. كما 

وا�ستمع معايل مطر الطاير خالل 
اجلولة اإىل �سرح من االإدارة العامة 
اجلرمية،  وع��ل��م  اجلنائية  ل��الأدل��ة 
واالإدارة العامة للتحريات واملباحث 
مع  التعامل  اآليات  حول  اجلنائية، 
ومن  اجل��رمي��ة،  وم�سرح  احل���وادث 
املخدرات  ملكافحة  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
ع����دد من  ك�����س��ف  ����س���رح ح����ول  اإىل 
اإىل  ال��دويل،  الطابع  ذات  الق�سايا 
جانب اطالع معاليه على اإجنازات 
مركز حماية الدويل يف �سرطة دبي 
يف ن�سر التوعية والوقاية من املواد 
لطلبة  العقلية  وامل��وؤث��رات  امل��خ��درة 

املدار�س.

 مركز القيادة وال�ضيطرة
كما وزار معايل مطر الطاير مركز 

القيادة وال�سيطرة، وا�ستمع اإىل �سرح 
واالإ�سافات  امل��رك��ز  جتهيزات  ح��ول 
ثالثية  كاخلريطة  ف��ي��ه،  احلديثة 
التي تغطي جميع مناطق  االأب��ع��اد، 
ومراقبة  اإدارة  ون���ظ���ام  االإم��������ارة، 
ال����دوري����ات وت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى اأر�����س 
الواقع، مبا يحقق هدف �سرطة دبي 
للبالغات  ال�سريعة  اال�ستجابة  يف 
ونداءات اال�ستغاثة، ونظام ا�ستقبال 
القيادة  مركز  يف  الطارئة  املكاملات 
بلم�سة  اأم��ن��ك  وخ��دم��ة  وال�سيطرة، 
اخلا�سة  واخل��دم��ات   ،«  SOS« زر 
وغريها  واملر�سى  الهمم  باأ�سحاب 
الزيارة،  اخل��دم��ات.  ويف ختام  م��ن 
�سلم معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
امل����ري م��ع��ايل م��ط��ر ال��ط��اي��ر درع���اً 

تذكارية مبنا�سبة الزيارة.

•• دبي-وام:

دبي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  اأطلقت 
مبادرة تركز على اخلدمات الرتفيهية 
امل���ق���دم���ة ل���الأط���ف���ال امل���ت���ع���اف���ني من 
19 واملتواجدين يف احلجر  كوفيد - 
اهتمام  اإط�������ار  يف  وذل������ك  ال�������س���ح���ي، 
���س��واء خالل  االأط���ف���ال  ب��دع��م  الهيئة 
وم�ساعدتهم  احلجر  اأو  ال��ع��زل  ف��رتة 
بهذه  املرتبطة  امل�ساعب  اجتياز  على 
اإىل نفو�سهم  ال�سعادة  واإدخ��ال  الفرتة 
مبا مينحهم االإرادة ال�سلبة والعزمية 
القوية للتغلب على هذا الو�سع املوؤقت 
روؤيتها يف تطوير قطاع  مع  ان�سجاماً 
حكومة  ط��م��وح��ات  ي��واك��ب  اجتماعي 
من  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  دب��ي 

اأجل جمتمع �سعيد ومتالحم.
 ومثلت الروؤية اال�ست�سرافية حلكومة 
اخلدمات  وج��ودة  امل�ستقبل  نحو  دب��ي 
مل�����س��اب��ي فريو�س  امل��ق��دم��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
احلجر  ف����رتة  خ����الل   19  - ك��وف��ي��د 
ُملِهماً  من��وذج��اً  االل���زام���ي،  ال�سحي 
لدول العامل من حيث جودة و�سمولية 
للمر�سى  املقدمة  ال�سحية  اخلدمات 
االحتياجات  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  ورق������ي 
امل��ج��ت��م��ع وال  ف��ئ��ات  امل��ت��ن��وع��ة ملختلف 
���س��ي��م��ا ل���الأط���ف���ال واأ����س���ره���م يف ظل 

ال���ظ���روف امل�����س��اح��ب��ة الأزم����ة فريو�س 
كورونا امل�ستجد.

اأ���س��ار ���س��ع��ادة اأحمد  ويف ه���ذا االإط����ار 
تنمية  ه���ي���ئ���ة  ع������ام  م����دي����ر  ج����ل����ف����ار، 
من  االأط��ف��ال  اأن  اإىل  ب��دب��ي،  املجتمع 
عر�سة  االأك���رث  م��ن  اله�سة  ال�����س��رائ��ح 
للتاأثر بالظروف واملتغريات املحيطة، 
معر�سني  ي��ج��ع��ل��ه��م  ال�������ذي  االأم��������ر 
لال�سطرابات وم�ساعر قلق يف ظروف 
اأو حتى يف  العزل ويف حاالت االإ�سابة 
اإىل  ح��االت احلجر االح��رتازي، الفتاً 
النف�سية  الرعاية  اإغفال  ع��دم  اأهمية 
ل���ه���م يف ه������ذه ال�����ظ�����روف و�����س����رورة 
اإحاطتهم باأجواء من املرح والفعاليات 
االي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا اإدخ����ال 
حالة  لك�سر  نفو�سهم  ع��ل��ى  ال��ب��ه��ج��ة 
القلق اأو املخاوف التي قد تن�ساأ لديهم 

ب�سبب هذه الظروف.
الر�سيدة  قيادتنا  : تويل  وقال جلفار 
اأهمية خا�سة حلماية الطفل و�سمان 
واإيجاد  ال��ظ��روف  اأف�����س��ل  يف  تن�سئته 
ح��ل��ول مل��خ��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي قد 
وبلوغه  االأمثل  بال�سكل  من��وه  تواجه 
الأق�����س��ى ط���اق���ات���ه، وم����ن ه��ن��ا ت�سكل 
امل����ب����ادرة خ��ط��وة ه��ام��ة ملعاجلة  ه����ذه 
االأطفال  للمر�س على  النف�سي  االأث��ر 
وحمو اأي م�ساعر �سلبية لديهم جتاه 
ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة. واأ����س���اف م��دي��ر عام 
هيئة تنمية املجتمع يف دبي: االنت�سار 
العامل  حول  كورونا  جلائحة  املفاجئ 
وما اأحاط به من اج��راءات احرتازية 
وتغريات على م�ستوى املجتمع واالأ�سر 
واحل���ج���ر امل���ن���زيل، يف خم��ت��ل��ف دول���ه 
ت�سبب يف عبء نف�سي على جميع اأفراد 

وال  واأع��م��اره��م،  فئاتهم  بكل  املجتمع 
�سك اأن االأطفال كان لهم ن�سيب من 
هذا القلق خا�سة واأنهم غري قادرين 
ع��ل��ى ت��ف�����س��ري ه���ذه ال���ت���غ���ريات، الفتاً 
�سريعة  خطوة  ت�سكل  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل 
النف�سي  والتوتر  القلق  م��ع  للتعامل 
الذي تعر�س له االأطفال ال �سيما من 
عزله،  ومت  بالفريو�س  منهم  اأ�سيب 
العالج  يواكب  اأن  باأهمية  منا  اإمي��ان��اً 
للمر�س  ال���دوائ���ي  ال���ع���الج  ال��ن��ف�����س��ي 
االأط��ف��ال حلياتهم  يعود  اأن  و���س��رورة 
متجاوزين  ج��ي��دة  ب�سحة  الطبيعية 

هذه املرحلة بقوة ومتا�سك.
ويف ال��وق��ت ال���ذي ي��ع��اين ف��ي��ه العامل 
من تبعات اأزمة تف�سي فريو�س كورونا 
ريادياً  من��وذج��ا  دب��ي  قدمت  املُ�ستجد 
اأبعادها مبا  بكافة  االأزم��ة  يف معاجلة 

والنف�سي،  االجتماعي  البعد  ذل��ك  يف 
اأف�سل  على حتقيق  العمل  من خالل 
من  لكل  املجتمعي  الرخاء  م�ستويات 
م���ن مواطنني  اأر����س���ه���ا  ع��ل��ى  ي��ع��ي�����س 
وتوجيهات  لروؤية  جت�سيداً  ومقيمني 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
الدولة رئي�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم، 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
االجتماعي  بالبعد  االهتمام  ب�سرورة 
اال�ستثنائية  امل���رح���ل���ة  ه�����ذه  خ�����الل 
ال��دع��م املمكنة  اأوج����ه  وت��وف��ري ك��اف��ة 
لتخطي  م���ك���ون���ات���ه  ب���ك���ل  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
اأو  ال�سحية  �سواء  تداعياتها  خمتلف 

االقت�سادية وكذلك االجتماعية.
ب�سورة  التخفيف  م��ن  دب��ي  ومتكنت 
ال��ن��ف�����س��ي للموقف  ك��ب��رية م��ن االأث����ر 
الراهن يف اإطار حمكم من االإجراءات 

ال���وق���ائ���ي���ة وال����ت����داب����ري االح����رتازي����ة 
وامل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ج������ودة اخل���دم���ات 
املجتمع، عرب  املقدمة الأف��راد  الطبية 
االأول على  امل��ق��ام  رك���ز يف  ن��ه��ج  ات��ب��اع 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  ط��اب��ع  حت��م��ل 
العطاء  ق��ي��م  وت���ع���زي���ز  واالإن�������س���ان���ي���ة 
وال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي، م��ن منطلق 
احلر�س على االهتمام ب�سحة االأطفال 
عليهم  ال��ن��ف�����س��ي  ال���ع���بء  وت��خ��ف��ي��ف 
العزل  فرتة  قبل  �سواء  اأ�سرهم  وعلى 
املخت�سني  ار�سال  خالل  من  ال�سحي 
اإىل   19  - ك��وف��ي��د  اخ��ت��ب��ار  ب����اإج����راء 
منزل العائلة بعيداً عن عناء الذهاب 
بعد  اأو  ال�سحية،  املراكز  اأو  للعيادات 
بها  امل�ستبه  للحاالت  االإ�سابة  تاأكيد 
االإمارة  املتو�سطة حيث وفرت لهم  اأو 
يف  ال�سحي  للعزل  مالئمة  اختيارات 

فنادق ومباين مهياأة للمحافظة على 
وخدمات  ومب�ساحات  االأ���س��ري،  اجل��و 
واالطمئنان  ال��راح��ة  ل��الأ���س��رة  ت��وؤم��ن 
وممار�سة خمتلف االأن�سطة الرتفيهية 
خمتلف  ت��اأم��ني  ج��ان��ب  اإىل  العائلية، 
با�ستمرار  املعنية  واالأدوات  الو�سائل 
بعد خ��الل فرتة  ع��ن  االأط��ف��ال  تعلم 
ال��ع��زل ال��ت��ي مت��ت��د ل��� 14 ي��وم��اً. كما 
ح���ر����س���ت ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف 
دب��ي ع��رب ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات على 
ال�سخ�سية  ب��امل��ن��ا���س��ب��ات  االح���ت���ف���اء 
املتواجدين  لالأطفال  امل��ي��الد  واأع��ي��اد 
الهدايا  وتوزيع  ال�سحية،  املن�ساآت  يف 
جت�سيداً  ع���ائ���ل���ي���ة،  اأج��������واء  يف  ل���ه���م 
التكافل والت�سامن وحتقيقاً  الأوا�سر 
املجتمعي  وال����ت����الح����م  ل���ل���ت���م���ا����س���ك 
وتعزيز  املعنويات  رف��ع  على  وح��ر���س��اً 

وذلك  لديهم،  والطماأنينة  االإيجابية 
املكفولة  الطفل  حقوق  مع  ان�سجاماً 
الفئة  يف قوانني الدولة واإعطاء هذه 
واالإغاثة  وال��رع��اي��ة  احلماية  اأول��وي��ة 
ال�����ط�����وارئ،  وال����ت����وج����ي����ه يف ح�������االت 
ومواكبة لتوجهات الدولة من ناحية 
لكافة  احل��ي��اة  ج���ودة  ل�سمان  اأخ����رى 
ذات  للحاالت  بالن�سبة  اأم��ا   .. اأفرادها 
فقد  احلرجة  اأو  ال�سديدة  االأع��را���س 
اأي�ساً من  متكنت م�ست�سفيات االإم��ارة 
الالزمة مع مراعاة  توفري اخلدمات 
االأ����س���ر، واحل��اج��ة الإبقاء  اح��ت��ي��اج��ات 
وتوفري  االأطفال،  �سغار  مع  االأمهات 
ك��اف��ة ���س��ب��ل ال��رتف��ي��ه وال��رع��اي��ة لهم 

خالل فرتة اال�ست�سفاء.
اال�سرتاتيجية  دب���ي  خ��ط��ة  وم��ن��ح��ت 
للقطاع  خ��ا���س��ة  اأول����وي����ة   ،2021
ت��ر���س��خ خمتلف  االج���ت���م���اع���ي، ح��ي��ث 
بدبي  املجتمع  تنمية  هيئة  م��ب��ادرات 
وحت�سني  املجتمع  اأف���راد  اإ�سعاد  م��ب��داأ 
م�ستمر  ����س���ع���ي  يف  ح���ي���ات���ه���م  ج�������ودة 
لتحقيق تطلعاتهم، كما تعمل الهيئة 
ك��ج��زء م���ن �سعيها  وب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ع��ل��ى تطوير  ال���س��ت�����س��راف 
�سيا�سات حلماية حقوق الفئات االأكرث 
وذوي  ال�سن،  ككبار  للخطر،  عر�سة 

االإعاقة، واالأطفال.

•• ال�شارقة-الفجر:

ينظم مركز ال�سارقة للتدريب االإعالمي، التابع لهيئة ال�سارقة لالإذاعة 
ال��ت��وا���س��ل املرئي  ب��ع��د( ع��رب تطبيق  ت��دري��ب عملي )ع��ن  وال��ت��ل��ف��زي��ون، 
)زووم(، ل�50 طالب من خمتلف كليات االإعالم واالت�سال اجلماهريي 
بالدولة، وذلك ا�ستجابة للظروف احلالية التي فر�سها انت�سار فريو�س 

كورونا امل�ستجد على العامل.
وي��ت��وزع ب��رن��ام��ج ال����دورة ع��ل��ى ع���دة جم���االت يف االإع�����الم، م��ن��ه��ا، العمل 
ال��ت��ل��ف��زي��وين، واالإذاع��������ي، وال��ت�����س��م��ي��م، وال��ت�����س��وي��ر، ح��ي��ث �سيخو�س 

اإدارات  اإعدادها مركز التدريب بالتن�سيق مع  امل�ساركون تدريبات يتوىل 
واالإذاعة،  واالإب��داع،  االأخبار،  مركز  والتلفزيون  لالإذاعة  ال�سارقة  هيئة 
عليهم  وي�سرف  ال�سارقة،  تلفزيون  الربامج  واإدارة  الفنية،  والعمليات 
نخبة من اخلرباء االأكفاء يف جماالت التدريب االإعالمي، وفق اخلطة 
اال�سرتاتيجية للمركز الهادفة اإىل تعزيز روح االإبداع واالبتكار، وتاأهيل 

جيل من املواهب ال�سابة يف خمتلف احلقول االإعالمية.
وت�سمل ال��دورة التي تقام على مدى �سهر، جمموعة من الور�س جتمع 
بني التدريب العملي واجلانب النظري، حيث تت�سمن ور�س يف التقدمي 
التحرير  التلفزيوين، وور�سة يف مهارات ت�سميم اجلرافيك، وور�سة يف 

مع  تتنا�سب  وم�ساريع  مهام  بتنفيذ  الطلبة  ويكلف  االإخبارية،  والكتابة 
املركز  من  معتمدة  و�سهادة  امتيازات  على  ليح�سلوا  احلالية،  االأو�ساع 

بالتدريب العملي )عن بعد(.
واأك����د ح�سني ���س��اه��ني، م��دي��ر م��رك��ز ال�����س��ارق��ة ل��ل��ت��دري��ب االإع���الم���ي: “ 
الطلبة  ت��دري��ب  لت�سهيل  ب��ع��د(  )ع��ن  العملي  للتدريب  تنظيمنا  ي��اأت��ي 
ال�سارقة  هيئة  روؤي���ة  على  وت��اأك��ي��داً  اال�ستثنائية،  ال��ظ��روف  ه��ذه  ظ��ل  يف 
ق��ادرة على  اإعالمية �سابة  ك��وادر  اإع��داد  لالإذاعة والتلفزيون يف �سرورة 
وخ��و���س غمار  للعمل  وم��وؤه��ل��ة  ال��ظ��روف،  وال��ع��ط��اء يف خمتلف  النجاح 
جتارب جديدة، لي�ستكملوا م�سرية العمل االإعالمي املهني، القائم على 

ايجاباً  والتاأثري  الوعي  وبناء  املعلومة  نقل  والدقة يف  واالأمانة  النزاهة 
باجلماهري«.

ال�سارقة  لهيئة  ال��ت��اب��ع  االإع��الم��ي  للتدريب  ال�����س��ارق��ة  م��رك��ز  اأن  ي��ذك��ر 
االإعالمي  والتطوير  التدريب  والتلفزيون، متخ�س�س مبجال  لالإذاعة 
ب�سقيه النظري، والتطبيقي، باالإ�سافة اإىل اجلانب االإداري فيما يتعلق 
اإىل  وي�سعى  وتنظيمها،  اإدارتها  وكيفية  االإعالمية  واالأق�سام  باملوؤ�س�سات 
االإب��داع خلدمة  االإعالمية وتطوير ملكة  واالأ�ساليب  باملهارات  االرتقاء 
اإعالمياً  وم��ه��ارات��ه��م  معارفهم  لتطوير  بالتدريب  امل�ستهدفة  الفئات 

ب�سورة احرتافية.

تت�ضمن عددا من الور�ص يف التقدمي التلفزيوين ومهارات ت�ضميم اجلرافيك والتحرير والكتابة الإخبارية

ال�صارقة للتدريب الإعالمي يطلق التدريب العملي )عن بعد( لطلبة كليات الإعالم يف الدولة

تهدف اإىل تعزيز الأمن والأمان وحتقيق ال�ضالمة املرورية

�صرطة دبي و»هيئة الطرق« تبحثان التن�صيق والتعاون يف 6 مبادرات وم�صاريع م�صرتكة

دبي توفر اأعلى م�صتويات الرعاية الجتماعية والنف�صية لالأطفال املتاأثرين بفريو�س كوفيد - 19 واأ�صرهم 
• اجلهود ت�ضمنت الحتفال باملنا�ضبات ال�ضخ�ضية وتوفري غرف للرتفيه العائلي  

• هيئة تنمية املجتمع يف دبي تعنى بتوفري الدعم الكامل ل�ضغار ال�ضن مببادرات نوعية 
• اأحمد جلفار: املبادرة هدفها معاجلة اآثار القلق الذي انتاب الأطفال ل �ضيما من اأ�ضيب منهم بالفريو�ص ومت عزله
• نحر�ص على اإحاطة الأطفال امل�ضابني باملرح والفعاليات املبهجة للحفاظ على �ضحتهم النف�ضية

•• ال�شارقة -وام:

ع���ق���د امل���ج���ل�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي الإم�������ارة 
ال�سارقة ام�س اجتماعه برئا�سة �سمو 
ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان 
حاكم  ن���ائ���ب  ال��ع��ه��د  ويل  ال��ق��ا���س��م��ي 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ال�����س��ارق��ة 
وب��ح�����س��ور ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
����س���امل ب���ن ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي نائب 
املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�سارقة  ح��اك��م 
الذي   - االج��ت��م��اع  ت��ن��اول  التنفيذي. 
االت�سال  با�ستخدام  اأم�س  �سباح  عقد 
ع���دد من  ب��ع��د - مناق�سة  امل��رئ��ي ع��ن 
على  املطروحة  والق�سايا  املو�سوعات 
واملوافقة  اجل��ل�����س��ة،  اأع���م���ال  ج�����دول 
التي حتقق  ال��ق��رارات  على جملة من 
املواطنني  ي��خ��دم  االإم������ارة مب��ا  روؤي����ة 
والقاطنني على اأر�سها. واطلع املجل�س 
التنموية  امل�����س��روع��ات  ع��ل��ى ع���دد م��ن 

التحتية  ال��ب��ن��ى  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ق��رتح��ة 
ا�ستعر�س  ح��ي��ث  ال�����س��ارق��ة،  اإم����ارة  يف 
املهريي  ب���ط���ي  ب����ن  امل���ه���ن���د����س خ���ال���د 
وامل�ساحة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ�����رة  رئ��ي�����س 
امل�سروعات، م�سرياً  تفا�سيل ومراحل 

تبني  ال�سارقة على  اإم��ارة  اإىل حر�س 
واملي�سرة  ال�ساملة  اخل��دم��ات  اأف�����س��ل 
التي  االإم���ارة  ومناطق  م��دن  لقاطني 
وزيادة  مت�سارعاً  عمرانياً  منواً  ت�سهد 
�سرائح  ك���اف���ة  ي���خ���دم  ���س��ك��ان��ي��ة ومب����ا 

اأع�ساء  ال�سادة  واأبدى  املجتمع.  اأفراد 
املجل�س مالحظاتهم حول امل�سروعات 
بها  ب��االأخ��ذ  املجل�س  ووج���ه  املقرتحة 

والتن�سيق مع اجلهات املعنية.
املقدم  التقرير  على  املجل�س  واط��ل��ع 

املحيان  ع���ل���ى  ع����ب����داهلل  ����س���ع���ادة  م����ن 
حول  ال�سحية  ال�سارقة  هيئة  رئي�س 
التاأمني  تطبيق  درا����س���ة  م�����س��ت��ج��دات 
ال�سحي ملواطني اإمارة ال�سارقة، واأكد 
امل��ح��ي��ان ح��ر���س ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى تقدمي 

اأف�سل اخلدمات ال�سحية التي تت�سم 
املعايري  اأعلى  وفق  والكفاءة  باجلودة 
املتبعة للم�ستفيدين من نظام التاأمني 
ال�سحي مما يحقق الرعاية ال�سحية 

الأفراد املجتمع.

اال�ستئذان  م��ق��رتح  املجل�س  واع��ت��م��د 
ال�سارقة  معهد  من  املقدم  الت�سريعي 
ل��ل��رتاث ح��ول م�����س��روع ق���رار املجل�س 
ر�سوم  الئحة  اإ�سدار  ب�ساأن  التنفيذي 

معهد ال�سارقة للرتاث.

واطلع املجل�س على العر�س املقدم من 
اللواء �سيف الزري ال�سام�سي قائد عام 
متابعة  جلنة  رئي�س  ال�سارقة  �سرطة 
حول  ت�ستعد”  “مدينتي  م����ب����ادرة 
التعقيم  ل��ربن��ام��ج  الوطنية  اجل��ه��ود 
ال��وط��ن��ي يف اإم������ارة ال�����س��ارق��ة واأب�����رز 
كافة  بني  امل�سرتك  العمل  م�ستجدات 
فريو�س  وب��اء  مواجهة  يف  القطاعات 

كورونا امل�ستجد /كوفيد - 19/.
امل��ج��ل�����س ع���ل���ى ج���ه���ود كافة  واأث����ن����ى 
ال���ع���ام���ل���ني وال�������س���رك���اء يف امل���ج���االت 
ال����ط����ب����ي����ة واالأم������ن������ي������ة واخل����دم����ي����ة 
وامل���ت���ط���وع���ني مل���واج���ه���ة ه�����ذا ال���وب���اء 
والعمل على ال�سيطرة والق�ساء عليه 
ا�ستجد  م��ا  و�سمن  اهلل.  ب���اإذن  نهائياً 
االأمريية  املرا�سيم  املجل�س على  اطلع 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  ال�����س��ادرة 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 

ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة.

ويل عهد ال�صارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي عن بعد
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العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/�سرين  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعدد احلديدية ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1063806   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/روز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اك�سربي�س ل�سحن الب�سائع
رخ�سة رقم:CN 1812239   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االبداع 

االندل�سي العمال اجلب�س والديكور
رخ�سة رقم:CN 2905183   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االجمل 

مل�ستح�سرات التجميل
رخ�سة رقم:CN 2589818   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17 

اإع����������الن
خلدمات  طيب  ال�س�����ادة/فالك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب التنظيف  رخ�سة رقم:1365959 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حميد قنون م�سلم حمرو العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل احلزمي قنا�س علي العامري

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جوهرة املرفا لنقل الركاب 

CN  قد تقدموا الينا بطلب باحلافالت  رخ�سة رقم:1523201 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد خالد يو�سف علي املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد احمد مبارك زبار احلارثي

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جرين اليت لتنظيم وادارة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الفعاليات  رخ�سة رقم:2723769 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد بن �سعيد بن خمي�س الغيالين %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد حممد �سعيد حمود البو�سعيدي

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تبارك لالن�ساءات ذ.م.م - 

�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2739606 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد بن �سعيد بن خمي�س الغيالين %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد حممد �سعيد حمود البو�سعيدي

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيادة كابيتال لال�ستثمار 

ال�سناعي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2827961 

تعديل بيع وتنازل/حذف �سلطان علي مانع مفرح االحبابي
تعديل وبعد وتنازل/ا�سافة مانع علي مانع مفرح االحبابي

تعديل �سركاء/حذف �سلطان االحبابي
تعديل �سركاء/ حذف �سلطان االحبابي

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سرتوجن ميتل للمقاوالت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2610033 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ربيعه احمد ربيعه عبداهلل بدو من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ربيعه احمد ربيعه عبداهلل بدو من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ابراهيم �سبل �سبل ابو حب�سه %49

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/�سرتوجن ميتل للمقاوالت العامة
STRONG METAL GENERAL CONTRACTING

اىل/�سرتوجن ميتل للمقاوالت ذ.م.م
STRONG METAL GENERAL CONTRACTING LLC

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سمالية للوقاية وال�سالمة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1069280 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة دالل حممد �سليم %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف قا�سم حممد �سقره

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ال�سمالية للوقاية وال�سالمة ذ.م.م

AL SHAMALIYYA SAFETY & PROTECTION LLC

اىل/ال�سمالية للوقاية وال�سالمة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

AL SHAMALIYYA SAFETY & PROTECTION- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/نيو تيك القاب�سة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2160606 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد �سباع م�سبح حممد الكندي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ثعلوب �سامل حمد الدرعي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عمر علي ح�سن حله ال�سحي

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/نيو تيك القاب�سة ذ.م.م

NEW TECH HOLDING LLC

اىل/نيو تيك القاب�سة  - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

NEW TECH HOLDING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سمارت الدارة املرافق ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2361171 
تعديل مدير/ا�سافة خالد �سبحي حممود ابو فروخ

S K K Investment LLC     تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ا�س كي كي لال�ستثمار ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد خلفان �سعيد جمعه الكعبي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الظبي لال�ست�سارات الهند�سيه
AL DHABI ENGINEERING CONSULTANCY

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/�سمارت الدارة املرافق ذ.م.م
SMART FACILITY MANAGMENT LLC

اىل/�سمارت اف ام للمقاوالت االلكرتوميكانيكية  - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
SMART F M ELECTROMECHANICAL CONTRACTING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب ومتديد وا�سالح نظم االنذار )4321002(
تعديل ن�ساط/ا�سافة املقاوالت امليكانيكية )4220903(
تعديل ن�ساط/ا�سافة املقاوالت الكهربائية )4220904(

تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب وا�سالح نظم معدات ال�سالمة واطفاء احلريق )4322003(
تعديل ن�ساط/حذف ادارة وت�سغيل املرافق )8211013(

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ووركفور�س كونيك�سن ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1546961 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة دبليو اف �سي القاب�سة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

W F C HOLDING - Sole Proprietorship LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اي ات�س �سي الدارة ال�سركات ذ.م.م

IHC COMPANIES MANAGEMENT LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف املجموعة امللكية الدارة ال�سركات

ROYAL GROUP COMPANIES MANAGEMENT LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف املجموعة امللكية القاب�سة ذ.م.م

ROYAL GROUP HOLDING LLC

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تبا�سوم للمقاوالت والنقليات العامه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1780997 

تعديل ا�سم جتاري من/تبا�سوم للمقاوالت والنقليات العامه

TABASSUM GENERAL TRANSPORTING & CONTRACTING

اىل/تبا�سوم للنقليات العامة

TABASSUM GENERAL TRANSPORTING

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي-الفجر:

الفريق  معايل  برئا�سة  الداخلية  وزارة  يف  ال�سرطة  ق��ي��ادات  جمل�س  عقد 
رئي�س  ب��دب��ي،  ال��ع��ام  واالأم���ن  ال�سرطة  رئي�س  ن��ائ��ب  مت��ي��م،  خلفان  �ساحي 
املجل�س، اجتماعا مت بتقنية االت�سال عن بعد اليوم، جرى خالله مناق�سة 
عدد من املوا�سيع الهامة، وبح�سور كل من: معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
املري، القائد العام ل�سرطة دبي، واللواء عبدالعزيز مكتوم ال�سريفي، مدير 

عام االأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء ال�سيخ �سلطان النعيمي، القائد 
العام  القائد  املعال،  اأحمد  بن  را�سد  ال�سيخ  واللواء  عجمان،  ل�سرطة  العام 
العام  القائد  الكعبي،  غ��امن  بن  اأحمد  حممد  وال��ل��واء  القيوين،  اأم  ل�سرطة 
ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد  ال�سام�سي،  ال���زري  �سيف  وال��ل��واء  الفجرية،  ل�سرطة 
ال�سارقة، واللواء، واللواء مكتوم علي ال�سريفي، مدير عام �سرطة اأبوظبي، 
واللواء  امل��دين،  الدفاع  ع��ام  قائد  امل��رزوق��ي،  الدكتور جا�سم حممد  وال��ل��واء 
ل�سوؤون  امل�ساعد  العام  القائد  العبيديل،  عبدالرزاق  عبدالقدو�س  الدكتور 

مدير  الطنيجي،  علي  الدكتور  والعميد  دب��ي،  �سرطة  يف  وال��ري��ادة  التميز 
عام العمليات املركزية بالوزارة، والعميد حمد عجالن العميمي، مدير عام 
ال�سويدي،  توير  بن  عبداهلل  �سعيد  والعميد  االحت��ادي��ة،  اجلنائية  ال�سرطة 
عبداهلل  والعميد  الداخلية،  ب��وزارة  االحتادية  املخدرات  مكافحة  عام  مدير 
خمي�س احل��دي��دي ن��ائ��ب ق��ائ��د ع���ام ���س��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، وال��ع��م��ي��د حمد 
الداخلية،  بوزارة  واالإ�سالحية  العقابية  املن�ساآت  عام  نائب مدير  الظاهري 
العقابية  للموؤ�س�سات  العامة  االإدارة  مدير  ال�سمايل،  حممد  علي  والعميد 
واالإ�سالحية يف �سرطة دبي، والعميد عبد العزيز االأحمد، نائب املدير العام 

الداخلية،  ب��وزارة  ال�سرطة  قيادات  ملجل�س  العام  االأم��ني  لل�سرطة اجلنائية، 
االأداء  ال�سعيبي مدير عام اال�سرتاتيجية وتطوير  الدكتور في�سل  والعقيد 

بالوزارة، وعدد من كبار ال�سباط بالوزارة.
الداخلية  ب��وزارة  ال�سرطة  ق��ادة  الفريق �ساحي خلفان متيم،  ووج��ه معايل 
واال�ستعانة  اجل��رمي��ة،  معدل  لتخفي�س  املنا�سبة  االإج����راءات  كافة  باتخاذ 
باالأ�ساليب التقنية واالإبداعية التي ت�سمن مواجهة التحديات بكفاءة عالية، 
على اأن يرتك لكل وحدة تنظيمية االأ�سلوب الذي ميكنها من حتقيق اأف�سل 
النتائج وفق املهام والواجبات املناطة بها، ويف اإطار ال�سيا�سة املوحدة للوزارة 

فيما يتعلق مبنع اجلرمية على م�ستوى الدولة.
الوقائية  والتدابري  االإج���راءات  منها:  املوا�سيع  من  ع��ددا  املجل�س  وناق�س 
املتخذة يف املوؤ�س�سات العقابية واالإ�سالحية على م�ستوى الدولة، يف ظل اأزمة 
العدوى  انت�سار  النزالء وعدم  ال�سبل ل�سمان �سالمة  اأف�سل  كورونا، واتباع 
قيادات  جمل�س  وا�ستعر�س  وال�سحية.  الوقائية  املعايري  اأعلى  وف��ق  بينهم 
التي مت حتقيقها،  املقلقة وامل�ستهدفات  نتائج موؤ�سر اجلرائم  اأهم  ال�سرطة 
اإىل خف�س معدل اجلرائم  اأدت  التي  وامل�ساريع واالإج���راءات  املبادرات  واأه��م 
املقلقة خالل العام املن�سرم 2019م، مع التو�سية باال�ستفادة من التجارب 
الداخلية  ل��وزارة  التابعة  القيادات  كافة  على  وتعميمها  الناجحة  واملبادرات 
بالدولة لتطبيقها. كما اطلع املجل�س على �سيا�سة ا�ستخدام الطائرات بدون 
طيار، وكل ما يتعلق باإجراءات وا�سرتاطات ا�ستخدامها على م�ستوى قيادات 
ال�سرطة بالدولة، والقيمة امل�سافة التي حتققها هذه ال�سيا�سة يف العمليات 
املنظمة  وال��ق��وان��ني  العاملية  املرجعية  امل��ق��ارن��ات  واأه���م  امل�����س��رتك��ة،  االأم��ن��ي��ة 

واملوا�سفات واملعايري التي مت االطالع عليها يف هذا املجال.

•• ال�شارقة-الفجر:

اأنهت دائرة اخلدمات االجتماعية 
يف ال�سارقة؛ اإجراءاتها االحرتازية 
لعودة املوظفني اإىل مقرات العمل 
يف مبانيها ومرافقها على م�ستوى 
تنفيذ  خ��الل  م��ن  ال�سارقة  اإم���ارة 
حزمة من االإجراءات االحرتازية 
الهادفة لتعزيز ال�سالمة والوقاية 
امل�ستجد يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن 

بيئة العمل.
�سمية  ق���ال���ت  ل���ه���ا؛  ت�����س��ري��ح  ويف 
امل�����وارد  اإدارة  م���دي���ر  احل��و���س��ن��ي 
ال���ب�������س���ري���ة ب������دائ������رة اخل����دم����ات 
االجتماعية؛ اأن الدائرة ا�ستكملت 
املتنوعة  االح���رتازي���ة  اإج��راءات��ه��ا 
العائدين  امل��وظ��ف��ني  ال���س��ت��ق��ب��ال 
من  ب����دءاً   30% بن�سبة  للعمل 
ت��اري��خ 14 م��ن ال�����س��ه��ر اجل����اري، 
املبكر  الفح�س  م��ن  االنتهاء  بعد 
ال��دوام عن  اإبقاء  للموظفني؛ مع 

واملحددة  امل�ستبعدة  للفئات  بعد 
م�سيدًة  امل��خ��ت�����س��ة،  اجل���ه���ات  م���ن 
تبذلها  ال���ت���ي  امل��ك��ث��ف��ة  ب���اجل���ه���ود 
الب�سرية يف حكومة  امل���وارد  دائ��رة 

ال�سارقة؛ وفرق عملها املختلفة يف 
اإجراء الفح�س املبكر عن فريو�س 
حكومة  ملوظفي  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
للعمل  لعودتهم  متهيداً  ال�سارقة 

كمرحلة اأوىل.
واأ�����������س����������ارت احل�����و������س�����ن�����ي؛ متت 
املتطلبات  ل���ك���اف���ة  اال����س���ت���ج���اب���ة 
واالإر�����س����ادات ال�����س��ادرة م��ن دائرة 

ال�سارقة،  يف  ال��ب�����س��ري��ة  امل�������وارد 
املبكر  ال��ف��ح�����س  ع��م��ل��ي��ة  واإمت�������ام 
عمليات  وكذلك  الدائرة،  ملوظفي 
وحتديد  امل����ب����اين،  ك���اف���ة  ت��ع��ق��ي��م 
توزيع املوظفني يف مواقع عملهم 
امل�ستهدفة  ال��ن�����س��ب  ع���ل���ى  ب���ن���اء 
مبراعاة  م��ن��وه��ة  للعمل،  ل��ل��ع��ودة 
م�����س��اف��ات ال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي بني 
املوظفني مع احلر�س على اإجراء 
عرب  بعد  ع��ن  االجتماعات  جميع 
االإلكرتونية  االت�����س��ال  تطبيقات 

)ميكرو�سفت تيم�س(.
امل��������وارد  اإدارة  م����دي����ر  وت����اب����ع����ت 
الدائرة ومنذ بداية  اأن  الب�سرية؛ 
داأبت على توعية  االأزمة ال�سحية 
مبختلف  وامل���وظ���ف���ات  امل��وظ��ف��ني 
وال�سحية  امل���ه���ن���ي���ة  اجل�����وان�����ب 
الوقائية  ال��ت��وع��وي��ة  واالإر����س���ادات 
عرب خمتلف القنوات االإلكرتونية 
املوظفني  تقيد  ل�����س��م��ان  امل��ت��اح��ة 
باالإجراءات املطلوبة حال عودتهم 

للعمل �ساملني.

خدمة املتعاملني ذاتيًا..
وبدوره اأكد حممد يو�سف اآل علي 
اأنه  العامة؛  اإدارة اخلدمات  مدير 
االإجراءات  �سل�سلة من  مت تطبيق 
اإعادة  التي متثلت يف  االح��رتازي��ة 
ب���ع���وازل زجاجية  امل��ك��ات��ب  ت��وزي��ع 
حددتها  ال���ت���ي  ل��ل��م��ع��اي��ري  وف���ق���اً 
باالإ�سافة  امل��خ��ت�����س��ة؛  اجل���ه���ات 
على  والتعليمات  االإر����س���ادات  اإىل 
م��داخ��ل وخم���ارج م��ق��رات العمل، 
االإر�سادية  املل�سقات  ع��ن  ف�ساًل 

التي تدعو اجلميع لاللتزام بها
بتوفري  ال�������دائ�������رة  ق����ام����ت  ك����م����ا 
مواقعها  خمتلف  يف  ذكية  اأج��ه��زة 
وم��راف��ق��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، ح��ي��ث يتيح 
احل�سول  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  اجل���ه���از 
على اخلدمة املطلوبة؛ ذاتياً عرب 
ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة االإم���ارات���ي���ة، دون 

اال�سطرار للقاء املوظفني.

ولفت مدير اإدارة اخلدمات العامة؛ 
تطبيق  يف  ت�����س��ت��م��ر  ال����دائ����رة  اأن 
ل�سالمة  االح���رتازي���ة  اإج��راءات��ه��ا 
خالل  م��ن  واملتعاملني  املوظفني 
الثابتة  احل��راري��ة  املراقبة  اأجهزة 
التي مت تثبيتها يف املداخل، اإ�سافًة 
احلرارة  قيا�س  اأجهزة  توفري  اإىل 
معدات  وت��وف��ري  ي��دوي��اَ،  املحمولة 
كمامات  من  ال�سخ�سية  احلماية 

والتعقيم  ل��ل��م��وظ��ف��ني،  وق���ف���ازات 
الدوري للمكاتب واملرافق، ف�ساًل 
عن توفري مواد التعقيم ليكون يف 
املتناول لدى اجلميع، ف�ساًل عن 
لكافة  ال��ي��وم��ي  التعقيم  عمليات 
امل��رك��ب��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��دائ��رة، قبل 
الفنية،  الور�س  يف  ال�سيانة  وبعد 
اإىل جانب توفري معقمات االأيدي 

يف كل املركبات.

•• دبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ح��رم  تقدمت 
اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  منال  ال�سيخة  �سمو  الرئا�سة،  �سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
االإم��ارات للتوازن بني اجلن�سني، رئي�سة موؤ�س�سة دبي  مكتوم، رئي�سة جمل�س 
رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اإىل �ساحب  بالتهنئة  للمراأة 
الدولة، حفظه اهلل، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
ال�سمو  رع��اه اهلل، و�ساحب  دب��ي،  ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
االأعلى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
االأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة،  للقوات 
ُحّكام االإمارات، بتقّدم دولة االإمارات دول العامل يف موؤ�سر ن�سبة متثيل االإناث 
مركز  عن  ال�سادر  العاملية،  للتناف�سية  ال�سنوي  الكتاب  بتقرير  ال��ربمل��ان،  يف 
لوزان  مبدينة  االإداري����ة  للتنمية  ال���دويل  للمعهد  التابع  العاملي  التناف�سية 
االإمارات”،  “اأم  ل�  والتربيكات  بالتهنئة  �سموها  توجهت  كما  ال�سوي�سرية. 
رئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية 
مبنا�سبه هذا االإجناز العاملي اجلديد، م�سيدًة بدعم �سموها ورعايتها للمراأة 
االإماراتية العربية مببادرات وبرامج نوعية تهدف اإىل االرتقاء بها اجتماعيا 

واأ�سرياً وتعليمياً ومهنياً.
املراأة االإماراتية  وهّناأت �سمو رئي�سة جمل�س االإم��ارات للتوازن بني اجلن�سني 
�سهادة  تعد  التي  املرموقة  املكانة  لهذه  االإم����ارات  بو�سول  االإم����ارات  و�سعب 
تقدير عاملية جلهود الدولة يف جمال التمكني ال�سيا�سي للمراأة ودعمها على 

كافة امل�ستويات، كما تعك�س اإجنازات وجناحات املراأة يف خمتلف القطاعات.
بني  “التوازن  مكتوم:  اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  منال  ال�سيخة  �سمو  وقالت 
اجلن�سني كان اأحد املبادئ التي تاأ�س�ست عليها دولة االإمارات العربية املتحدة 
قبل خم�سة عقود، انطالقاً من اإميان املغفور له باإذن اهلل تعاىل، ال�سيخ زايد 
التنمية  لتحقيق  رئي�سية  ركيزة  باأنه  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �سلطان  بن 
ثمار  جنني  وال��ي��وم  العمل،  يف  امل���راأة  بحق  منه  واإمي��ان��اً  وامل�ستدامة  ال�ساملة 
هذه الروؤية امل�ستقبلية وهذا النهج احلكيم الذي اأر�ساه الوالد املوؤ�س�س، طيب 
وبرامج  ومبادرات  ت�سريعات  الر�سيدة من خالل  قيادتنا  ور�سخته  ث��راه،  اهلل 
عديدة خالل ال�سنوات املا�سية اأدت اإىل تعزيز التوازن بني اجلن�سني يف كافة 
ونهج  امل���راأة  دع��م  االإم��ارات��ي��ة يف  التجربة  غ��دت معها  وامل��ج��االت،  القطاعات 
جمل�س  رئي�سة  �سمو  واأعربت  به”.  يحتذى  وعاملياً  اإقليمياً  منوذجاً  التوازن 
االإمارات للتوازن بني اجلن�سني عن فخرها واعتزازها بو�سول دولة االإمارات 
اإىل هذه املكانة العاملية الرائدة وفق تقرير الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العامليه، 
اأهم املوؤ�س�سات املتخ�س�سة على م�ستوى العامل يف هذا  اأحد  الذي ي�سدر عن 
باأهمية  الر�سيدة  للقيادة  �سيا�سية  اإرادة  االإجن��از  هذا  وراء  اإن  وقالت  املجال، 
امل��راأة يف تقدم وازده���ار دول��ة االإم���ارات واأهمية دوره��ا ومتثيلها يف كافة  دور 
القطاعات وجعل التوازن بني اجلن�سني واحداً من املحاور الرئي�سية للخطط 
تكون  الأن  تهدف  التي  االإم���ارات،  مئوية  مقدمتها  ويف  الدولة  يف  امل�ستقبلية 
2071، م�سيفة  ع��ام  امل��ج��االت بحلول  ك��ل  ال��ع��امل يف  دول  اأف�سل  االإم����ارات 
�سموها اأن كافة موؤ�س�سات الدولة تعمل بتناغم وان�سجام لتحقيق هذه الروؤية 

�سمن ا�سرتاتيجيات عمل متكاملة ومرتابطة.
نهيان،  اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  اأن توجيه �ساحب  �سموها  واأ�سافت 

الوطني  املجل�س  يف  االإماراتية  امل��راأة  متثيل  ن�سبة  برفع   2018 دي�سمرب  يف 
االحت���ادي اإىل %50 م��ن ع��دد االأع�����س��اء ودخ���ول ه��ذا ال��ق��رار حيز التنفيذ 
ك��ان مبثابة خطوة   ،2019 ال���دورة الربملانية االأخ���رية يف ع��ام  م��ن  اع��ت��ب��اراً 
يف  واملوؤثر  الريادي  دوره��ا  وتر�سيخ  للمراأة  ال�سيا�سي  ال��دور  لتاأكيد  تاريخية 
املواقع القيادية ومراكز �سنع القرار بالقطاعات احليوية يف الدولة، واأثمرت 
هذه املبادرة الرائدة عن تقدم دولة االإمارات اإىل املركز االأول عاملياً من حيث 
اإجنازات  امل��رم��وق  االإجن���از  بهذا  لنتوج  ال��ربمل��ان،  يف  الن�سائي  التمثيل  ن�سبة 
الدولة يف العديد من موؤ�سرات التناف�سية العاملية املعنية باملراأة والتوازن بني 
اجلن�سني على مدى ال�سنوات املا�سية، نتيجة لهذا الدعم املتوا�سل من قيادتنا 
الر�سيدة، و�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك من خالل العديد من املبادرات 
التي �سملت املجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية وال�سحية واملهنية 

والتعليمية وكافة اخلدمات، مع ت�سافر جهود كل موؤ�س�سات الدولة.
للتوازن بني اجلن�سني يف عام  االإم���ارات  اإط��الق جمل�س  “مع  �سموها  وقالت 
2015 مببادرة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، وجَهنا 
�سموه ببذل اجلهود الالزمة، بالتن�سيق والتعاون مع كافة موؤ�س�سات الدولة 
اأف�سل  واأن تكون �سمن  العاملية  التناف�سية  تقارير  االإم��ارات يف  لتعزيز و�سع 
املتحدة  االأمم  لربنامج  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  مبوؤ�سر  العامل  يف  دول��ة   25
االإمنائي عام 2021، والعمل على ت�سنيفها منوذجاً عاملياً ُيحتذى به ومرجعاً 
العمل  خطط  بتطوير  فقمنا  املنطقة،  يف  اجلن�سني  بني  ال��ت��وازن  لت�سريعات 
اأف�سل  على  �سعينا لالطالع  ذلك  التوجيهات، مبا يف  لتحقيق هذه  الالزمة 
�ساحبة  العاملية  واملنظمات  الدول  مع  ا�سرتاتيجية  �سراكات  وبناء  املمار�سات 
اخلربة والتجارب املميزة يف هذا املجال، وح�سر ت�سريعات التوازن يف الدولة 

بتوجيهات من حكومة االإمارات والعمل على �سد ما فيها من فجوات بالتعاون 
مع اجلهات املعنية، اإ�سافة اإىل اإطالق مبادرات وبرامج نوعية حملية وعاملية 
اأ�سهمت يف حتقيق اأهداف املجل�س ويف مقدمتها تقلي�س الفجوة بني اجلن�سني 
يف كافة قطاعات الدولة، وا�ستطاع املجل�س بدعم من القيادة الر�سيدة حتقيق 
الكثري من االإجنازات بهذا امللف الذي ي�سهم ب�سكل كبري يف تعزيز دعم والتزام 
املتعلق  اخلام�س  الهدف  خا�سة  امل�ستدامة،  التنمية  ب��اأه��داف  االإم���ارات  دول��ة 

بتحقيق التوازن بني اجلن�سني ومتكني جميع الن�ساء والفتيات«.
واأ�سافت �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم: “من خالل فريق 
عمل املجل�س الذي ي�سم كفاءات وطنية من الرجال والن�ساء، وبتعاون كافة 
املقبلة  الفرتة  �سن�ساعف جهودنا خالل  والقطاع اخلا�س،  الدولة  موؤ�س�سات 
لرتجمة روؤية قيادتنا الر�سيدة باأن تكون دولة االإمارات رائدة وموؤثرة عاملياً 
ا�سرتاتيجية  تطوير  على  حالياً  نعمل  حيث  اجلن�سني،  بني  التوازن  ملف  يف 
م�ستقبلية للمجل�س، بحيث تكون اإطاراً �ساماًل مللف التوازن بني اجلن�سني يف 
الدولة، انطالقاً من خطة اخلم�سني عاماً املقبلة لدولة االإمارات، وتركز على 
ا�ست�سراف اآفاق جديدة تنقلنا من مرحلة �سد الفجوات واالطالع على اأف�سل 
بني  التوازن  ممار�سات  الأف�سل  ِدر  كُم�سّ الدولة  و�سع  مرحلة  اإىل  املمار�سات 
اجلن�سني والرتكيز على مرحلة ما بعد التناف�سية العاملية، خا�سة مع موا�سلة 
لتوجيهات  تنفيذا  الداعمة،  واملبادرات  الت�سريعات  ت�سريع حزمة  العمل على 
جمل�س الوزراء باقرتاح الت�سريعات وال�سيا�سات التي تعزز دور املراأة الرئي�سي 
تزايد  ومع  امل�ستقبلية،  خططها  وحتقيق  الدولة  وتطوير  تنمية  يف  والفعال 
الوعي واالهتمام يف موؤ�س�سات الدولة باأهمية التوازن بني اجلن�سني وتفاعلها 

مع اأهداف ومبادرات املجل�س«.

•• اب�ظبي-الفجر:

توا�سل وزارة تطوير البنية التحتية�س العمل دون انقطاع يف كافة مواقع 
امل�ساريع احلكومية، واكدت الوزارة اأن جائحة كورونا مل تعرقل وترية اأجناز 
للتوجهات  ومتابعتها  ال��وزارة  ملرونة  كان  حيث  التحتية  البنية  م�سروعات 
امل�ستقبلية وتطويرها للخدمات ب�سكل ا�ستباقي  اأكرب االثر يف القدرة على 
االن�سجام مع هذه التغريات وحتويلها اىل فر�س مبا متلكه من تكنولوجيا 
الكامل على  املتابعة واال�سراف  ا�سطناعي جنحت يف  ذكاء  حديثة وبرامج 
اإدارة امل�سروعات وعقد االجتماعات عن ُبعد من خالل كامريات البث احلي، 
و  ب�سال�سة  امل�سروعات  �سري  عن  ا�سفر  مما  امل�سروعات”  مواقع  يف  املثبتة 

انهائها يف الوقت املحدد.

وزارة  يف  اجلنوبية  املنطقة  مديرة  الكرمي،  عبد  منرية  املهند�سة  وك�سفت 
تطوير البنية التحتية، عن انتهاء الوزارة من تنفيذ 3 م�سروعات موؤخراً، 
مكتب  مبنى  �سملت  ال�سارقة،  اإم��ارة  يف  واخلارجية  الداخلية  وزارت��ي  تتبع 
�سجن  مبنى  اإىل  باالإ�سافة  واالإق��ام��ة،  اجلن�سية  ومبنى  اخلارجية  وزارة 

االبعاد والرتحيل، حيث بلغت تكلفة هذه امل�سروعات 243 مليون درهم. 
مزيرعة  مبنطقة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  مكتب  مبنى  اأن  ال��ك��رمي  عبد  واأك���دت 
الرئي�سي،  امل��ب��ن��ى  م��ن  وي��ت��ك��ون  م��رب��ع��ة،  م��رت  األ���ف   46.8 م�ساحته  تبلغ 
الذي يت�سمن طابقني، اإ�سافة اإىل مبنى اخلدمات وحمطة معاجلة مياه 
لكبار  �ساملة مواقف  ال�سرف وغرفتني لالأمن واحلرا�سة، و443 موقفاً 
امل�سطحات  اإىل  اإ�سافة  الهمم،  الزوار وللموظفني وللمتعاملني والأ�سحاب 

اخل�سراء.

فيما لفتت اإىل اأن م�سروع مبنى اجلن�سية واالإقامة الذي انتهت منه الوزارة، 
يتكون من مبنى رئي�س ومبنى خدمات وغرفة حرا�سة، حيث تبلغ امل�ساحة 
االإجمالية للمباين 18.6 األف مرت مربع، فيما يراعى يف بنائه ا�ستخدام 
معايري اال�ستدامة، ومن بينها ا�ستخدام األواح الطاقة ال�سم�سية يف عملية 
املبنى،  عن  الناجتة  ال�سحي  ال�سرف  مياه  ومعاجلة  املبنى،  مياه  ت�سخني 
واخلر�سانة اخل�سراء، باالإ�سافة اإىل توفري قطاعات اأملنيوم عازلة للحرارة 

بامل�سروع.
وبينت مديرة املنطقة اجلنوبية اأنه مت مراعاة ا�ستمال املبنى على م�سطحات 
خ�سراء عن طريق عمل ت�سجري وزراعة خارجية، وا�ستخدام االإ�ساءة املوفرة 
للطاقة LED LIGHT، وو�سع خطة الإدارة النفايات ور�سد معدالت 

اإنتاجها وال�سعي نحو تقليلها والتوجيه نحو اإعادة التدوير.

ا�ستكمال  م�سروع  اأع��م��ال  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  اأجن��زت  وتف�سيال 
�سجن االإبعاد والرتحيل بال�سارقة، حيث تقدر ال�سعة االإجمالية لل�سجن ب� 
3282 نزياًل، ويقع على بعد 60 كيلومرتاً من ال�سارقة، ويتكون من 15 

مبنى، موزعة على م�ساحة اأر�س تقدر ب� 192 األف مرت مربع.
يراعي  ب�سكل م�ستدام  امل�سروعات  تنفيذ  االعتماد على  اأنه مت  اإىل  واأ�سارت 
املياه  ال�سم�سية يف عملية ت�سخني  األ��واح الطاقة  ا�ستخدام  البيئة، حيث مت 
ملعاجلتها  باملبنى  ال�سحي  ال�سرف  عن  الناجتة  املياه  وا�ستخدام  باملبنى، 
وا�ستخدامها لري املناطق اخل�سراء يف امل�سروع، كما مت ا�ستخدام اخلر�سانة 
عن  ف�ساًل  للحرارة،  العازلة  االأملنيوم  قطاعات  اإىل  باالإ�سافة  اخل�سراء، 
امل�ساحات  وزراع����ة  ت�سجري  ط��ري��ق  ع��ن  خ�����س��راء  م�ساحات  ت��وف��ري  م��راع��اة 

اخلارجية للمبنى، وا�ستخدام االإ�ساءة املوفرة للطاقة.

جمل�س قيادات ال�صرطة بوزارة الداخلية  يناق�س 
عددا من املو�صوعات الهامة

اأكدت اأن الإجناز العاملي ثمرة لنهج التوازن بني اجلن�ضني الذي اأر�ضاه ال�ضيخ زايد

منال بنت حممد تهنيء القيادة الر�صيدة بتقدم الإمارات دول العامل يف ن�صبة متثيل املراأة بالربملان
وراء هذا الإجناز اإرادة �ضيا�ضية توؤمن باأهمية دور املراأة يف تقدم وازدهار الدولة وجعل التوازن بني اجلن�ضني �ضمن املحاور الرئي�ضية للخطط امل�ضتقبلية

وزارة تطوير البنية التحتية تنتهي من تنفيذ 3 م�صاريع حيوية يف ال�صارقة

منها جهاز للخدمة الذاتية للمتعاملني 

حزم��ة من الإج��راءات الحرتازية للعودة للعمل ب�اجتم�اعية ال�ص��ارقة 
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وزير ال�صحة الهندية خ�صع لفح�س كورونا 
•• ني�دلهي-رويرتز

دخل وزير ال�سحة يف حكومة والية دلهي الهندية اإىل امل�ست�سفى وهو يعاين 
من ارتفاع يف درجة احلرارة، و�سيخ�سع لفح�س فريو�س كورونا امل�ستجد 
اأكرث من  اأعلنت فيه الهند عن ت�سجيل  اأم�س الثالثاء. جاء ذلك يف وقت 
امل�ست�سفيات ما يفوق  ينذر بتحميل  الذي  االأمر  اإ�سابة جديدة   10500
املوا�سالت  وو�سائل  التجارية  االأعمال  با�ستئناف  الهند  و�سمحت  طاقتها. 
العامة وفتح مراكز الت�سوق على اأمل اإنعا�س االقت�ساد لكن اإنهاء اإجراءات 
العزل العام التي ا�ستمرت نحو 70 يوما تزامن مع زيادة احلاالت باأ�سرع 
االإجمايل حلاالت  العدد  اأن  ال�سحة  وزارة  بيانات  واأظهرت  يومية.  وترية 
اإ���س��اب��ات يف العامل  اأك��رب ع��دد  343091 وه��و راب��ع  اإىل  االإ���س��اب��ة و�سل 

ب��ع��د ال����والي����ات امل��ت��ح��دة وال���ربازي���ل 
ورو���س��ي��ا. ل��ك��ن ع���دد ال��وف��ي��ات الذي 
كثريا  اأق����ل  االآن  ح��ت��ى   9900 ب��ل��غ 
املتحدة  ال���والي���ات  يف  ال��وف��ي��ات  م���ن 
اأك��رث من نظريه يف  وال��ربازي��ل لكنه 
الهندي  ال��وزراء  رئي�س  رو�سيا. ودع��ا 
اإ�سادات  تلقى  ال��ذي  م��ودي،  ناريندرا 
يف ال��ب��داي��ة ل��ف��ر���س��ه اإج������راءات عزل 
التي  البالد  على  النطاق  وا�سعة  عام 
يقطنها 1.3 مليار ن�سمة يف مرحلة 
مبكرة من اجلائحة، روؤ�ساء حكومات 
ال���والي���ات مل��وؤمت��ر ع��رب راب���ط فيديو 
اإج��راءات التعامل مع ارتفاع  ملناق�سة 

اأك��رب ع��دد من  ت��زال م��دن دلهي ومومباي وت�سيناي ت�سهد  احل���االت. وال 
ال�سحة يف حكومة والية  وزير  �ساتيندرا جني  وقال  والوفيات.  االإ�سابات 
ارتفاع يف درج��ة احل��رارة وانخفا�س  “ب�سبب  دلهي يف تغريدة على تويرت 
مفاجئ يف م�ستويات االأك�سجني لدي، دخلت اإىل امل�ست�سفى الليلة املا�سية... 
وذكر ع�سو يف حزب جني اأنه �سيخ�سع  �ساأطلع اجلميع على امل�ستجدات”. 
الختبار االإ�سابة باملر�س واأن من املتوقع اأن تظهر نتيجة الفح�س يف وقت 
من  عديد  اإ���س��اب��ة  املا�سية  القليلة  االأ�سابيع  خ��الل  وثبتت  ال��ي��وم.  الح��ق 
باملر�س.  دلهي  يف  والعدل  واخلارجية  املالية  وزارات  يف  الكبار  امل�سوؤولني 

واأغلبهم يعمل من املكتب منذ بداية االأزمة.

التي  املدينة  واإدارة  ال�سني  وتقول  عاملي.  مايل  كمركز  كوجن  هوجن  ودور 
ع��ددا �سغريا  �سي�ستهدف  بل  يقيد احلريات  القانون مل  اإن  بكني  تدعمها 
من “امل�ساغبني” وامل�ساعدة يف حتقيق اال�ستقرار بعد احتجاجات مناه�سة 
ال�سعبي  التاأييد  ا�ستمرت عاما. واأطلقت احلكومة حملة لك�سب  للحكومة 
ومقطع  واأج��وب��ة  اأ�سئلة  يت�سمن  كتيب  ون�سر  اإعالنية  بلوحات  للت�سريع 
اأجل ال�سالح  “من  فيديو تدافع فيه الرئي�سة التنفيذية الم عن القانون 
املدينة  اإن  الثالثاء  اليوم  ال���وزراء  ملجل�س  اجتماع  قبل  الم  وقالت  ال��ع��ام«. 
بهدف  التجمعات  على  فر�ست  ال��ت��ي  للقيود  اإ���س��ايف  تخفيف  نحو  تتجه 
احتواء فريو�س كورونا. ورغم رفع العديد من القيود تدريجياً يف االأ�سهر 
االأخ��رية ف��اإن ح��دود هوجن كوجن ال ت��زال مغلقة بالكامل تقريبا وتقت�سر 

التجمعات على ثمانية اأ�سخا�س فقط.

•• ه�جن ك�جن-رويرتز

حثت كاري الم الرئي�سة التنفيذية لهوجن كوجن اأم�س معار�سي خطة بكني 
لفر�س ت�سريع لالأمن الوطني يف االإقليم على وقف حملة “الت�سهري” به 

وقالت اإن من ي�ساركون فيها “اأعداء ال�سعب«.
وكانت بكني اأعلنت ال�سهر املا�سي خطة ل�سن ت�سريع يف هوجن كوجن ملعاجلة 
م�ساعي االنف�سال والتخريب واالإرهاب والتدخل اخلارجي ومن املحتمل 
اأن ي�سفر هذا القانون عن اإن�ساء قواعد الأجهزة االأمن ال�سينية يف املدينة.

ونظامان”  واحد  “بلد  ل�سيغة  تهديد  اأخطر  القانون  املعار�سون  ويعترب 
التي مت االتفاق عليها عندما عادت ال�سيادة يف هذه امل�ستعمرة الربيطانية 
احلريات  �سمان  اإىل  ال�سيغة  تلك  وتهدف   .1997 يف  لل�سني  ال�سابقة 

بريوت تنظم رحالت عودة للبنانيني يف اجلزائررئي�صة هوجن كوجن: معار�صو قانون الأمن »اأعداء ال�صعب« 
•• بريوت-وكاالت

اأعلنت اخلارجية اللبنانية اأن طائرة تابعة للناقل الوطني حّطت للمرة االأوىل داخل االأرا�سي اجلزائرية، 
انت�سار  للوقاية من  املتخذة  االإج��راءات  اإىل بالدهم جراء  العودة  ي��ودون  الذين  اللبنانيني  مل�ساعدة  وذلك 
تاأتي �سمن  الرحلة  اأن  اإىل  لها  �سابق  بيان  اللبنانية يف اجلزائر لفتت يف  ال�سفارة  فريو�س كورونا. وكانت 
موقع  ن�سره  م��ا  بح�سب  ال�سفارة  بيان  واأو���س��ح  ال��ع��امل.  ح��ول  اللبنايني  الرعايا  الإج���الء  الرابعة  املرحلة 
“البالد” اجلزائري، اأنه وفقاً لالإجراءات املتخذة من احلكومة اللبنانية وبالتن�سيق والتعاون مع ال�سلطات 
اجلزائرية، انطلقت الرحلة من مطار هواري بومدين الدويل ال�ساعة 11 ظهراً )بتوقيت اجلزائر( باجتاه 
مطار رفيق احلريري الدويل يف بريوت. وكانت الوكالة الوطنية لالإعالم اللبنانية ذكرت اأن املرحلة الرابعة 
تت�سمن رحالت مبا�سرة من عّمان، اجلزائر، باري�س والغو�س. واأو�سحت اأن امل�سافرين على منت رحالت 
اجلزائر وباري�س �سيخ�سعون لفح�س PCR يف املطار و�سيتم اتخاذ “االإجراءات املعتمدة عند و�سول اي 

رحلة من اخلارج من قبل الفريق الطبي التابع لوزارة ال�سحة واالأجهزة املعنية يف املطار«.

 •• ل��س اجنلي�س-اأ ف ب

اأجنلي�س  ل��و���س  ���س��رط��ة  ت��ع��ّه��دت 
جلالء  “معّمق”  حت��ق��ي��ق  ف��ت��ح 
اأ���س��ود عرث  �ساب  م��وت  مالب�سات 
م�سنوقاً  امل��ا���س��ي  االأ���س��ب��وع  عليه 
اعتربتها  واق��ع��ة  يف  �سجرة،  على 
حادثة  االأم���ر  ب��ادئ  يف  ال�سلطات 
ت���رتاج���ع حتت  اأن  ق��ب��ل  ان��ت��ح��ار 
وتاأمر  غا�سبة  ت��ظ��اه��رات  وط���اأة 

بت�سريح اجلثة.
لو�س  م��ق��اط��ع��ة  ����س���ري���ف  وق������ال 
فيالنويفا  األ���ي���ك�������س  اأجن���ل���ي�������س 
خ�������الل م�����وؤمت�����ر �����س����ح����ايف اإّن�������ه 
يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق  م�����س��ل��ح��ت��ن��ا  “من 
مبوت  املتعّلقة  الفر�سيات”  ك��ّل 
الذي  ع��ام��اً(  روب���رت فولر )24 
ع����رث ع��ل��ي��ه ف���ج���ر ال���ع���ا����س���ر من 
ح���زي���ران/ي���ون���ي���و اجل������اري جثة 
بحبل  رقبته  من  متدلياً  هامدة 
م���رب���وط ع��ل��ى غ�����س��ن ���س��ج��رة يف 
كلم جنوب   80 باملديل )ح��وايل 

لو�س اأجنلي�س(.
يف  التحقيق  اأّن  “يبدو  واأ���س��اف 
كبرياً  اهتماماً  يلقى  الوفاة  هذه 

الذي تهّز فيه احتجاجات �سخمة 
الواليات املتحدة بعد وفاة جورج 
فلويد، االأمريكي االأ�سود االأعزل 

لي�س فقط يف باملديل بل يف �سائر 
اأنحاء البالد«.

�سارعت  املحلّية  ال�سلطات  وكانت 
يف ب���ادئ االأم���ر اإىل اع��ت��ب��ار موت 
ل��ك��ّن��ه��ا ما  ان��ت��ح��ار،  ف��ول��ر عملية 
وقع  حت����ت  ت���راج���ع���ت  اأن  ل��ب��ث��ت 
بت�سريح  واأم�����رت  االح��ت��ج��اج��ات 

اجلّثة جلالء مالب�سات الوفاة.
ويف نهاية االأ�سبوع املا�سي تظاهر 
للمطالبة  ب���امل���دي���ل  يف  االآالف 
بالتحقيق يف مالب�سات موت هذا 

ال�ساب االأ�سود.
املحّققني  اأّن  ف��ي��الن��وي��ف��ا  واأّك�����د 
ال���ق���رائ���ن  ك�����ل  ����س���ي���دّق���ق���ون يف 
وال�سور التي التقطتها كامريات 
ما  لتحديد  املنطقة  يف  امل��راق��ب��ة 
عن  ناجماً  ال�ساب  م��وت  ك��ان  اإذا 
كان  اأّن���ه  اأم  ف��ع��اًل  ان��ت��ح��ار  عملية 

�سحية جرمية قتل.
عائلة  تنفّك  ام  ابنها  موت  ومنذ 
االنتحار  بفر�سية  ت�سّكك  فولر 

لتحديد  فتح حتقيق  اإىل  وتدعو 
مالب�سات وفاته.

الوقت  ال��واق��ع��ة يف  ه���ذه  وت���اأت���ي 

ركبة  حت��ت  اختناقاً  ق�سى  ال��ذي 
يف  اعتقاله  اأث��ن��اء  اأبي�س  �سرطي 

مينيابولي�س يف 25 اأيار/مايو.

•• الفجر –خرية ال�شيباين
   حقيبته بالكاد ميكن ت�سديقها. 
ك����ّل����ف، م����ن ب����ني اأم��������ور اأخ������رى، 
بالتفاو�س على ال�سالم يف ال�سرق 
االأو�����س����ط، وب���ن���اء ج����دار ح���دودي 
ال�سراع  واإن����ه����اء  امل��ك�����س��ي��ك،  م���ع 
االإ�سرائيلي الفل�سطيني، ومتابعة 
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة م�����ع ال�������س���ني، 
فريو�س  اأزم�����ة  اإدارة  وم����وؤخ����را، 

كورونا.
ميكنهم  ال����ن����ا�����س  م����ن  ق���ل���ي���ل     
هذه  م��ث��ل  ب��ت��ح��ّم��ل  ي��ت��ب��اه��وا  اأن 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  امل�سوؤوليات 

-وال حتى يف العامل.
العمل  ويف�سل  رج��ل متحفظ     
جاريد  ت�سلق  ال��ك��وال��ي�����س،  خ��ل��ف 
وقت  يف  ال�سيا�سي  ال�سلم  كو�سرن 
اأي  ودون   ،39 ���س��ن  يف  وج���ي���ز. 
�سابقة،  حقيقية  �سيا�سية  خ��ربة 
ي�سغل زوج اإيفانكا ترامب، اإحدى 
ب��ن��ات دون��ال��د ت��رام��ب، منذ اأكرث 
م�ست�سار  �سنوات خطة  من ثالث 

اأول لرئي�س الواليات املتحدة.
   خ���الل والي����ة ت���رام���ب، ال اأحد 
م���ن كو�سرن،  ت����اأث����رياً  اأك����رث  ك����ان 
االأبي�س،  ال��ب��ي��ت  وخ�����ارج  داخ�����ل 
ت�����س��ري ت����امي. وع���رب امل�����س��ارك��ة يف 
االإطاحة باالأ�سخا�س ذوي النفوذ 
يف احلكومة، قام بت�سكيل حا�سية 
ال��رئ��ي�����س، ول��ه��ذا ع��واق��ب مهمة 

على ال�سيا�سة احلالية للبالد.

ال�ساخنة،  امللفات  ع��ن  م�سوؤول     
ق��رار يف  اأي  التاأثري على  باإمكانه 
البيت االأبي�س، ت�سيف ال�سحيفة 
ثقة  ل��دي��ه  ال�سبب؟  االأم��ري��ك��ي��ة. 
���س��ه��ره، وه��و اأم���ر ن���ادر احلدوث 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل�����س��ي��ا���س��ي م���ق���رب من 

الرئي�س.

�ضخ�ضية “متعجرفة«
ل��ك��ن م���ن ه���و ج���اري���د كو�سرن     

فوك�س،  م����ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  ح����ًق����ا؟ 
موؤلفة  ب���رين�������س���ت���اي���ن،  اأن�����دري�����ا 
مبيًعا  االأك���رث  االأم��ري��ك��ي  الكتاب 
“االوليغار�س االمريكي”، ر�سمت 
ل�  ال�سيا�سي  ���س��ورة  خا�س  ب�سكل 
رحيمة  تكن  ومل  ن��ي��وي��ورك��ر،  ذي 

باأعلى م�ست�ساري الرئي�س.
متمر�س،  وغ����ري  م��ت��غ��ط��ر���س،     
اأن  دائًما  ويريد  اخل��ربة،  وتعوزه 
ي��ك��ون ع��ل��ى ح���ق، ج��اري��د كو�سرن 

اإدارة  لي�س حمل تقدير ن�سبًيا يف 
ترامب.

ال�سرب  بفارغ  الكثريون  وينتظر   
اإنها  املوؤلفة  تقول  والتي  اإزاحته، 

لن حتدث اأبًدا.
يفهمون  ال��ن��ا���س  اأن  اأع��ت��ق��د  »ال    
اأي ح��د ه��و ق���وي. ح��ق��ا ال”،  اىل 
تقدير  ال��ن��ا���س  “ي�سيء  وت�سيف 
وا�ستعداده  ال�����س��ل��ط��ة  م���ن  ق��رب��ه 
ون���ح���ن يف حلظة  ال���س��ت��خ��دام��ه��ا 

حقيقي،  و����س���ّك  ح��ق��ي��ق��ي��ة  اأزم������ة 
كل  ه��و يف �سميم  ال��رج��ل  وه����ذا 

ذلك دون اأي تكوين«.
  يف الوقت احل��ايل، تتمثل مهمة 
ج��اري��د ك��و���س��رن يف ���س��م��ان اإع���ادة 
 .2020 ال��رئ��ي�����س ع���ام  ان��ت��خ��اب 
من  �سيمكنه  النجاح  اأن  �سك  وال 
م��ك��ان��ة اأك����رث اأه��م��ي��ة وب�������روًزا يف 

الطيف ال�سيا�سي االأمريكي.
عن �ضالت اف ار

على عك�ص العتقاد ال�ضائد:

نافذة ترامب لي�س اأقوى �صخ�س يف البيت الأبي�س...!
م�ضرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر الآخر

•• ل�ك الليربتيه

   يبدو اأن فوز دونالد ترامب املذهل عام 2016 
قد دفع بجميع املوؤ�سرات التقليدية امل�ستخدمة يف 

حتليل ال�سباق الرئا�سي اإىل الن�سيان.
   وبينما تواجه الواليات زيادة يف حاالت كوفيد-

يف  وتك�سا�س  ن��ي��وي��ورك  والي��ت��ي  تفكر  حيث   ،19
�سرامة،  اأك���رث  �سحي  حجر  �سيا�سة  اإىل  ال��ع��ودة 
خجولة،  االقت�سادي  االنتعا�س  عالمات  ت��زال  ال 
واالحتجاجات ت�ستعيد دورتها، وال �سك اأن الرئي�س 

قلق ب�ساأن فر�س اإعادة انتخابه.
لن  فاإنها  ال���راأي،  ا�ستطالعات  اإىل  التفتنا  اإذا     
�سعبيته  معدل  انخف�س  فقد  مريًحا.  �سيًئا  تقدم 
اإىل ما دون 40 باملئة، بينما تقدم جو بايدن على 
امل�ستوى الوطني وكذلك يف العديد من الواليات 
املحورية. قبل خم�سة اأ�سهر من االنتخابات، يبدو 

اأن دونالد ترامب يتجه نحو احلائط.
ق��ال املنظمون اجلمهوريون ملوقع     ورغ��م ذل��ك، 
اإن  منهم  البع�س  ويوؤكد  واثقون،  اإنهم  بوليتيكو، 
فوز الرئي�س املنتهية واليته �سيكون �ساحقاً. كيف 
نف�سر هذا الت�سور الذي يعار�س متاًما ما يقدمه 
اأغلب املحللني كاأفق؟ مل يعد باإمكاننا الوثوق يف 
ا�ستطالعات الراأي، وو�سائل االإعالم مل تفهم اأي 

�سيء بعد.
   وحتى عندما يظهر اال�سرتاتيجيون اجلمهوريون 
املقربون من الرئي�س عالمات القلق عند مراقبة 
املحليون  املنظمون  يقول  ترامب،  دونالد  انحدار 
يف العديد من الواليات، اإن الدعم للرئي�س قوي، 
ويظل الناخبون على ثقتهم. اإنهم يعتمدون على 

اال�ستطالعات الداخلية لدعم اأطروحتهم.
عام  ا�ستطالعات  اأن  كتبت  املا�سي،  دي�سمرب     يف 
بعد  م����رات  ع���دة  للنقد  ت��ع��ر���س��ت  ال��ت��ي   ،2016
غالًبا  اذ  ع��ام.  ب�سكل  موثوقة  كانت  االن��ت��خ��اب��ات، 
ما ن�سي املعلقون واملحللون، اأن هام�س اخلطاأ قد 

ي�سري اإىل احتمال فوز امللياردير.
كانت  اال�ستطالعات  ه��ذه  اأن  الرغم من  وعلى     
اأف�سل مما ُيّدعى عموًما، اإال اأن م�ستطلعي الراأي 
تقدمي  توا�سل  اأنها  يعتقدون  اجلمهوريني،  من 
لدونالد  احلقيقية  ال��ف��ر���س  ع��ن  �سعيف  ت�����س��ّور 
اإن  ال��ع��ي��ن��ات. وي��ق��ال  اأخ���ذ  ت��رام��ب ب�سبب خلل يف 
الدميقراطيني ممثلون ب�سكل مفرط على ح�ساب 

باأغلبية  ي�سوتون  وال��ذي��ن  تعليما  االأق��ل  البي�س 
�ساحقة للرئي�س احلايل.

   من جهة اأخرى، يرف�س نف�س هوؤالء الناخبني، 
اال�ستطالعات،  التعاون يف  االأح��ي��ان،  يف كثري من 
يتالعبون  فاإنهم  االإجابة،  على  يوافقون  وعندما 

باإجاباتهم لت�سويه البيانات عمدا.
اجلمهوريني  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ني  اأن  وي����ب����دو     
احلزب  ب���اأن  قناعة  على  مقابلتهم،  مت��ت  ال��ذي��ن 
ابتعد  وبالتايل  ي�ساره،  اإىل  اجن��ذب  الدميقراطي 
مناطق.  ع��دة  يف  للناخبني  اليومية  احل��ي��اة  ع��ن 
ال��دمي��ق��راط��ي �سيكون �سديد  ف���اإن احل���زب  ل��ذل��ك 
الرتكيز على اخلطاب االإيديولوجي املجرد بينما 

�سيكون اجلمهوريون اأكرث براغماتية.
حالًيا  دعًما  هناك  اأن  القول  كمثال،  ويقدمون    
ميزانية  )تقلي�س  ال�سرطة”  “متويل  ل�����س��ع��ار 
اأجهزة ال�سرطة( امل�ستخدم يف االحتجاجات. واأبعد 
اأنه حتويل االأم��وال اإىل  اأن يتم تف�سريه على  من 
فاإن  االق��ل��ي��ات،  مب�ساعدة  ال�سلة  ذات  اخل��دم��ات 
تهديد  اأن��ه  على  اإليه  وينظر  القلق،  يثري  ال�سعار 

لالأمن.
  ال اأعرف ما اإذا كنت مقتنعاً باحلجج اجلمهورية، 
اإذا كنت متحم�ًسا مثل املنظمني املحليني، لكن  اأو 
كلماتهم توؤكد فقط احلذر الذي يجب ان نتحلى 

به قبل خم�سة اأ�سهر من االنتخابات.
  �سبق ان كتبت اأن االنتعا�س، حتى االنتعا�س املوؤقت، 
لالقت�ساد من �ساأنه اأن يبث حياة جديدة يف حملة 
دونالد ترامب، واإذا اأ�سفت اإىل هذا عامل التفاوت 
يف اأداء جو بايدن قبل اأن تبداأ اأ�سد الهجمات على 
�سجله طيلة االأربعني �سنة املا�سية، ندرك ب�سرعة 

اأنه ال ميكن اعتبار الرئي�س مهزوما.
   اإن التقدم الذي يحظى به جو بايدن يف الوقت 
لال�سرتاتيجيني  �ساّر  خرب  بالتاأكيد  هو  احل��ايل 
الدميقراطيني، خا�سة اأن االأرقام ت�سري اإىل تقدم 
م��ث��ري ل��اله��ت��م��ام يف والي����ات ك���ان االأم����ل مفقودا 
وعندما  اجلمهوريني.  م��ن  اأخ��ذه��ا  يف  �سئيال  او 
كارولينا  نورث  اأو  التحركات يف جورجيا  نالحظ 
اأعنف  ن��غ��ذي  اأن  ميكننا  اأري���زون���ا،  اأو  تك�سا�س  اأو 
الطموحات. لكن ... خم�سة اأ�سهر هي فرتة طويلة 
ترامب  دونالد  كانت عودة  وان  ال�سيا�سة، حتى  يف 
بنف�س  ك���ان   2016 ع���ام  ف���وز  ف���ان  ت��اري��خ��ي��ة... 

القدر!                ترجمة خرية ال�سيباين

فوز �صاحق لدونالد ترامب...؟

اأ�ستاذ تاريخ، وحما�سر، ومعلق �سيا�سي كندي خمت�س يف ال�سيا�سة والتاريخ االأمريكيني

من ال�سيد احلقيقي للبيت االبي�س

�صرطة لو�س اأجنلي�س حتقق مبوت �صاب اأ�صود  

اجلزائر تك�صف »حقيقة« اإطالق 
نار على بلدة حدودية مع مايل

•• اجلزائر-وكاالت

اجلزائرية،  ال���دف���اع  وزارة  ن��ف��ت 
اإط������الق ال���ن���ار ع��ل��ى حم��ت��ج��ني يف 
م���ن���ط���ق���ة حل������دودي������ة م�����ع م�����ايل، 
وحم����اذي����ة ل��ب��ل��دي��ة ت���ني زاوات�����ني 
اجلزائرية على احلدود اجلنوبية 

للبالد.
االأمر  اأن  بيان  ال���وزارة يف  وذك���رت 
يتعلق “مبحاولة لتخريب اجلدار 
املنطقة  يف  ال�����ع�����ازل  احل���������دودي 
التظاهر  على  ال�سكان  وحتري�س 
معروفني  اأ���س��خ��ا���س  ط����رف  م���ن 

باأن�سطتهم يف جمال التهريب«.
يف  املتجمهرين  اأحد  اأن  واأو�سحت 
املكان اأ�سيب بعد تعر�سه “الإطالق 
نار من م�سدر جمهول من منطقة 
حدودية بني اجلزائر ومايل، نحو 
مواقع حر�س احلدود اجلزائريني، 
االأو�ساع  لتهدئة  ت��دخ��ل��وا  ال��ذي��ن 
قبل اأن يلقى حتفه نتيجة خطورة 

االإ�سابة.
وع����زت ال�����وزارة يف ب��ي��ان��ه��ا حدوث 
بع�س  ق�����ي�����ام  اإىل  ال����ت����ج����م����ه����ر 
االأن�سطة  ذوي  م���ن  االأ����س���خ���ا����س 
التهريب  جم�����ال  يف  امل�������س���ب���وه���ة 
مبحاولة  امل���ن���ظ���م���ة  واجل�����رمي�����ة 
العازل  تخريب اجل��دار احل��دودي 
العنف  ع��ل��ى  ال�����س��ك��ان  وحت��ري�����س 
وال���ت���ظ���اه���ر، ل���ف���ك اخل����ن����اق على 
املنطقة،  يف  امل�سبوهة  م�ساحلهم 

على حد و�سف البيان.

»حقول املوت« تنغ�س حياة النازحني يف غرب ليبيا
•• طرابل�س-اأ ف ب

ال �سيء يثري االنتباه �سوى الهدوء املمزوج برائحة البارود يف 
ا�ستمرت  و�سعت حرب  اخللة جنوب طرابل�س، حيث  منطقة 

عاماً ونيف اأوزارها يف غرب ليبيا .
منزله،  اإىل  امل��وؤدي  ال�سارع  اإىل  ب�سيارته  �سليمان  ه�سام  دخل 
وا�سطر اإىل تركها على بعد 400 مرت واأكمل �سريا وبحذر 
�سديد، خوفا من التعر�س النفجار مفاجئ، بعدما فقد اأحد 

جريانه حياته جراء انفجار لغم بالقرب من 
منزله، ما جعله متوج�ساً ويعرتيه اخلوف.

اقتلعتها  التي  املنزل  بوابة  لفتح  حاجة  ال 
ق��ذي��ف��ة ه���اون ت��رك��ت اآث���اره���ا ب��و���س��وح اأمام 
�س  املدِرّ ال��ب��ي��ت. وب��ك��ل ح���ذر دخ���ل  م��دخ��ل 
متخطيا  منزله  م��ن  تبقى  م��ا  اخلم�سيني 
ن�سفه  ان���ه���ي���ار  يف  ت�����س��ب��ب  ال������ذي  ال����رك����ام 

تقريبا.
من  طرابل�س  ج��ن��وب  اخل��ل��ة  منطقة  وت��ع��د 
اأكرث املناطق التي �سهدت مواجهات عنيفة 
واأكرثها ت�سرراً نظراً ملوقعها اال�سرتاتيجي 
اإذ ت�سكل حلقة و�سل مبناطق مهمة جتاورها 
مثل طريق املطار و�سالح الدين وال�سدرة.

اأكرث  ال��ذي يعمل معلما منذ  ويقول ه�سام 
من 25 عاما، اإن فرحته بالعودة اإىل منزله 
يف  بانقبا�س  و�سعر  ت��ال���س��ت،  م��ا  “�سرعان 

اآل���ة احل���رب. وقال  ال���ذي خلفته  ال��دم��ار  اأم���ام حجم  قلبه” 
“اأ�سبت  بحذر،  منزله  يف  يتجول  وه��و  بر�س  فران�س  ملرا�سل 
بخيبة اأمل لي�س جراء خ�سارتي املنزل وتعر�سه للدمار فقط، 
نيزكا  وك���اأن  منطقتي،  يف  احل���رب  خلفتها  ال��ت��ي  للحالة  ب��ل 

عمالقاً �سربها وترك فيها هذا الدمار غري امل�سبوق«.
واأ�ساف اأثناء تفقده زاوية للكتب يف غرفة اال�ستقبال مت�سفحا 
بع�س ما جنا من احلرق، واحل�سرة تعلو وجهه املرهق، “يعلم 
اهلل وحده وعائلتي كيف بنيت هذا املنزل ا�ستغرق مني كامل 

اأع���وام، وال��ي��وم �سار خرابا  م��دخ��رات عمري واأك���رث م��ن 10 
بفعل احلرب التي ال �ساأن يل وعائلتي بها«.

ُدم��ر منزيل  امل�ستكى وح��ده.  “هلل  لل�سماء،  راأ�سه  رافعا  وختم 
وزرعت األغام حوله ... �ساأحتمل املخاطر واأجهز ن�سف منزيل 
اإيجار منزل مع  ال�سليم، الأن ال طاقة يل لال�ستمرار يف دفع 

غالء املعي�سة الذي �سيق حايل«.
من  قلقها  ع��ن  ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  االأمم  بعثة  وع��ربت 
امل��دن��ي��ني يف  ا���س��ت��ه��داف  “تتعمد”  نا�سفة  ع��ب��وات  ا���س��ت��خ��دام 

طرابل�س.
واأك��دت االأمم املتحدة يف بيان �سحايف، باأنها 
اأو  مبقتل  تفيد  تقارير  حيال  للغاية  “قلقة 
و�سالح  زارة  ع��ني  منطقتي  �ساكني  اإ���س��اب��ة 
ان��ف��ج��ار عبوات  ال���دي���ن يف ط��راب��ل�����س ج����راء 
نا�سفة مبتكرة و�سعت يف منازلهم اأو بالقرب 

منها«.
املعلومات  التما�س  اإىل  االأف��راد  ودعت جميع 
االأمنية  اجل��ه��ات  اإر����س���ادات  اإىل  واال���س��ت��م��اع 
باالبتعاد عن املناطق التي مل تعلن ال�سلطات 
اأي��ة اأج�سام  اآم��ن��ة وع��دم االق���رتاب م��ن  باأنها 

جمهولة.
املت�سررة  املناطق  واأوقفت حاليا عودة �سكان 
�سخ�س  اأي  مبنع  االأمنية  الفرق  تقوم  حيث 

يحاول الدخول اإىل منزله.
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العام  االأم��ن  عويدات  غ�سان  القا�سي  التمييزي  العام  النائب  كّلف 
ت��داول��ه��ا ع��رب م��واق��ع التوا�سل  اأخ���ب���ار مت  ال��ت��ح��ق��ي��ق يف  ال��ل��ب��ن��اين 
االج��ت��م��اع��ي ع��ن ان��خ��ف��ا���س ح���اد يف قيمة ال��ل��رية اخل��م��ي�����س، والتي 
بني  ال�سوارع  اإىل  املئات  وخ��رج  غا�سبة.  �سعبية  احتجاجات  اأطلقت 
يومي اخلمي�س وال�سبت بعدما تخطى �سعر ال�سرف عتبة اخلم�سة 
اآالف مقابل الدوالر يف ال�سوق ال�سوداء، وفق ما اأفاد �سرافون وكالة 
اليومي  ال�سرف  �سعر  ال�سرافني  نقابة  رغم حتديد  بر�س،  فران�س 
بنحو اأربعة اآالف. واأفادت و�سائل اإعالم حملية عن بلوغه �ستة اآالف، 
فيما يبقى ال�سعر الر�سمي مثبتاً على 1507 لريات. واأوردت الوكالة 
الوطنية لالإعالم الثالثاء اأن عويدات كّلف مدير االأمن العام عبا�س 
جلهة  بالنتيجة  وخمابرته  ال��الزم��ة  التحقيقات  “اإجراء  ابراهيم 
قيام عدد من االأ�سخا�س” اخلمي�س ب�”اإ�ساعة اأخبار بوا�سطة و�سائل 
اأخرى حول فقدان الدوالر من  التوا�سل االجتماعي وو�سائل ن�سر 
ال�سوق، وارتفاع �سعر �سرفه اإىل �سبعة االآف لرية لبنانية بهدف خلق 

البلبلة والذعر«.
على  للنا�س  اإ�سافياً  “ح�ساً  الوكالة،  نقلت  ما  وفق  ذل��ك،  ونتج عن 
�سحب ودائعها بالعملة اللبنانية من امل�سارف بهدف �سراء الدوالر 
)...( وارتفاعاً غري مربر يف اأ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية وتوقف بع�س 

التجار عن ت�سليم هذه ال�سلع«.

الرئي�س  املا�سي،  االثنني  تبون،  املجيد  عبد  اجلزائرى  الرئي�س  ا�ستقبل 
مزيدا  يذكر  مل  اجلزائرية  للرئا�سة  بيان  بح�سب  زروال،  اليمني  االأ�سبق 
من التفا�سيل حول اللقاء الذي �سهده مقر الرئا�سة يف اجلزائر العا�سمة. 
اأبلغه  زروال،  هاتفيا من  ات�ساال  املا�سي،  مايو  �سهر  تلقى، يف  تبون  وك��ان 
فيها تهانيه بحلول عيد الفطر، وعرب له عن تقديره للجهود التي تبذلها 
له  ت�سمح  ب��زي��ارة عندما  ووع���ده  ك��ورون��ا،  تف�سي جائحة  ملكافحة  ال��دول��ة 
رئي�س  “ت�سرف  الرئا�سة  بيان  يف  وج��اء  العا�سمة.  اإىل  بالتنقل  الظروف 
اجلمهورية ال�سيد عبد املجيد تبون، با�ستقبال الرئي�س االأ�سبق واملجاهد 
رئي�س  لل�سيد  ودي��ة  ب��زي��ارة  يقوم  اأن  اإال  اأب��ى  ال��ذي  زروال  اليمني  ال�سيد 
مودة  كلها  بينهما،  ج��دا  والقوية  القدمية  للروابط  نظرا  اجلمهورية، 
واحرتام متبادل«. وتوىل زروال حكم البالد بني عامي 1995 و1999، 
ومنذ تقاعده وهو يعي�س يف منزله بوالية باتنة )�سمال �سرق(. واأكد زروال 
“االإرادة القوية وال�سلبة يف بناء دولة  اأنه التم�س من رئي�س اجلمهورية 

جديدة حلم ال�سهداء االأبرار«.
عقب  اجلزائرية،  االأنباء  وكالة  نقلته  ت�سريح  يف  االأ�سبق،  الرئي�س  وق��ال 
الرئي�س  ل�سيادة  الزيارة  اأقوم بهذه  اأن  الطبيعي  “من  له:  ا�ستقبال تبون 
القوية  االإرادة  ال��ي��وم  اإىل  االنتخابية  حملته  منذ  منه  التم�ست  الأن��ن��ي 
ك��ل يوم  اع��ت��ز  ك��م��واط��ن  “اأنا  واأ���س��اف  ب��ن��اء دول���ة ج��دي��دة«.  وال�سلبة يف 
زروال كان قد  اأن  اإىل  ي�سار  العظيم«.  ال�سعب  بانتمائي لهذا  فاأكرث  اأكرث 
ال�سابق  اإىل الرئي�س  ال�سلطة  غادر الق�سر الرئا�سي منذ ت�سليمه مقاليد 

عبدالعزيز بوتفليقة عام 1999.
 

ا�ستدعت بغداد اأم�س ال�سفري الرتكي و�سّلمته ر�سالة احتجاج ر�سمية 
على ال�سربات اجلوية التي �سّنتها انقرة �سد املتمردين االأك��راد يف 

�سمال العراق.
“انتهاك  اأدان����ت  ان��ه��ا  ب��ي��ان  ال��ع��راق��ي��ة يف  وذك����رت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
العمال  ح���زب  ق��واع��د  ���س��د  ت��رك��ي��ة  ج��وي��ة  عملية  خ���الل  �سيادتها” 

الكرد�ستاين.
وت�سنف اأنقرة وحلفاوؤها الغربيون حزب العمال الكرد�ستاين، الذي 
“تنظيما   ،1984 ال��ع��ام  منذ  الرتكية  ال��دول��ة  �سد  مت���ردا  خ��ا���س 

اإرهابيا«.
االإدارة  ولكن  بها  م�سرح  غ��ري  الكرد�ستاين  العمال  ح��زب  وق��واع��د 

الكردية امل�ستقلة يف �سمال العراق تت�سامح مع وجودها �سمنيا.
�سّن اجلي�س الرتكي، الذي يقوم با�ستمرار بعمليات �سد حزب العمال 
الكرد�ستاين يف جنوب �سرق تركيا وقواعده عرب احلدود، م�ساء االأحد 

غارات على جبل قنديل و�سنجار وهاكورك يف �سمال العراق.
ت�سفر  الهجمات اجلوّية مل  اأن  رغم  اإنه  العراقية  وقالت اخلارجية 

عن وقوع اإ�سابات، اإال اأنها “رّوعت ال�سكان«.

ع�ا�شم

بريوت

�جلز�ئر

بغد�د

»الطاقة الذرية« تد�صن مبادرة تعزز ال�صتعداد 
العاملي ملكافحة الأوبئة املحتملة م�صتقبال

•• فيينا-وام:

الذرية،  ال��دول��ي��ة للطاقة  للوكالة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  راف��ائ��ي��ل ج��رو���س��ي،  اأط��ل��ق 
م�ستقبال،  املحتملة  االأوبئة  مكافحة  يف  العاملي  اال�ستعداد  لتعزيز  مبادرة 
وم�ساعدة الدول االأع�ساء على ا�ستخدام التقنيات النووية للك�سف ال�سريع 
اإىل  التي تنتقل  العابرة للحدود، ال�سيما  اأمرا�س احليوانات  عن م�سببات 

الب�سر، مثل فريو�س كورونا امل�ستجد.
العا�سمة  يف  الرئي�س  مقرها  عن  ال�سادر  بيانها  يف   - الوكالة  واأو�سحت 
فيينا - اأن امل�سروع املتكامل ملكافحة االأمرا�س احليوانية، الذي يحمل ا�سم 
الدول  يف  الوطنية  املختربات  مل�ساعدة  عاملية  �سبكة  �سيوؤ�س�س  “زودياك”، 
االأع�ساء على مراقبة االأمرا�س احليوانية، مثل كورونا امل�ستجد واالإيبوال 
واإنفلونزا الطيور وزيكا، وم�ساعدة امل�سوؤولني البيطريني على حتديد هذه 

االأمرا�س قبل انت�سارها.
ويعتمد امل�سروع “زودياك” على اال�ستفادة من القدرات التقنية والعلمية 
واملخربية للوكالة و�سركائها، وقدرة الوكالة على توفري املعدات واملعرفة 
التقنية ب�سرعة اإىل الدول االأع�ساء، وجعلها اأكرث ا�ستعدادا ملواجهة تتف�سي 
االأمرا�س يف امل�ستقبل. واأكد جرو�سي مدير عام الوكالة، - يف البيان ال�سادر 
اإمكانية  االأع�ساء  للدول  �ستتاح  اأنه   - الوكالة  اجتماع جمل�س حكام  عقب 
والتدريب،  والتوجيه  واخل��ربة  التكنولوجيا  وح��زم  املعدات  اإىل  الو�سول 
م�ستقبال معلومات  االأع�����س��اء  ال���دول  يف  ال��ق��رار  �سانعي  تلقي  اإىل  واأ���س��ار 

حمدثة متكنهم من الت�سرف واتخاذ القرارات ب�سرعة.

اجلي�س الكوري ال�صمايل جاهز  للتحرك �صد �صيول  
االأرا�سي  اىل  ت�سل  بالونات  على  تعلق  ما  غالبا  التي  واملن�سورات 
الكورية ال�سمالية او تو�سع يف زجاجات يف النهر احلدودي، تت�سمن 
عادة انتقادات الأداء الزعيم كيم جون اون يف جمال حقوق االن�سان 

اأو طموحاته النووية.
باأزمة  الت�سبب  اىل  ت�سعى  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  اأن  اخل����رباء  بع�س  وي���رى 
ال��ن��ووي مع  امللف  املفاو�سات ح��ول  ت��زال فيه  مع �سيول يف وق��ت ال 

وا�سنطن متوقفة.
اإنها  ال��ث��الث��اء  اأم�����س  ال��ك��وري  ال�سعبي  اأرك���ان اجلي�س  هيئة  وق��ال��ت 
كما  قلعة”،  اىل  اجلبهة  خ��ط  لتحويل  حت��رك  خطة  على  “تعمل 

نقلت وكالة االنباء الكورية ال�سمالية الر�سمية.
وهذا ميكن اأن ي�سمل خ�سو�سا اإعادة احتالل مناطق مت نزع ال�سالح 

فيها مبوجب اتفاق بني الكوريتني.
وت�ستبه و�سائل اإعالم كورية جنوبية باأن ذلك قد يعني اإعادة ن�سب 
مراكز مراقبة كان اجلاران قررا اإزالتها يف 2018 خلف�س التوتر.

“على  من�سورات  الإر�سال  اأي�سا  ال�سمايل  الكوري  اجلي�س  ويخطط 
نطاق وا�سع” اىل كوريا اجلنوبية، بح�سب البيان.

مهند�س  جاي-اين  مون  اجلنوبي  الكوري  الرئي�س  ح�س  واالثنني 
ن��اف��ذة احل���وار  “ترك  ال�����س��م��ال ع��ل��ى ع���دم   ،2018 ال��ت��ق��ارب ع���ام 

مغلقة«.
ومنذ احتجاجات ال�سمال على ار�سال من�سورات من اجلنوب، اأطلقت 
�سيول مالحقات ق�سائية بحق جمموعتني من املن�سقني الكوريني 
ال�سماليني بتهمة اإر�سال هذه العنا�سر الدعائية من اجلانب االآخر 

 •• �شي�ل-اأ ف ب

اأفادت و�سائل اإعالم كورية �سمالية ر�سمية اأم�س اأن جي�س البالد “يف 
جديد  ت�سعيد  يف  اجلنوبية،  كوريا  �سد  للتحرك  كاملة”  جهوزية 

للهجة يف �سبه اجلزيرة الكورية.
ومنذ مطلع ال�سهر، كثفت بيونغ يانغ االإدانات الالذعة اإزاء جارتها 
ير�سلون  ال��ذي��ن  ال�سماليني  ال��ك��وري��ني  املن�سقني  �سد  وخ�سو�سا 
اىل  ال�سالح  املنزوعة  املنطقة  عرب  دعائية  من�سورات  اجلنوب  من 

ال�سمال.
قنوات  قطع  عن  ال�سمايل  الكوري  النظام  اأعلن  املا�سي  واال�سبوع 

االإت�سال ال�سيا�سية والع�سكرية مع “العدو” الكوري اجلنوبي.

هوبكنز” على البيانات من ال�سلطات 
يف  ت��ك��ون  ال  وال��ت��ي  املحلية  ال�سحية 
بعد  ي��وم عمل  اأول  ال��ع��ادة مكتملة يف 

عطلة نهاية االأ�سبوع.
اليومية  ال��وف��ي��ات  ح�سيلة  وت��خ��ّط��ت 
بفريو�س كورونا امل�ستجّد يف الواليات 
يف  وف��������������اة  ال�500  عتب����ة  امل��ّت��ح��دة 
ذروتها  وبلغت  اآذار/م����ار�س  نهاي�����ة 
يف منت�سف ني�سان/اأبريل حني فاقت 

يومياً. وفاة   3000
لكّن الواليات املّتحدة ما زالت ت�سّجل 
اإ�سابة  األ����ف   20 م���ن  اأك����رث  ي��وم��ي��اً 
ج����دي����دة ب���ال���ف���ريو����س ي���وم���ي���اً، وهي 
الرقم.  ه��ذا  خف�س  يف  �سعوبة  جت��د 
املّتحدة هي وبفارق �سا�سع  والواليات 
االأكرث  البلد  ال��ع��امل  دول  �سائر  ع��ن 
ت�سّرراً من جّراء جائحة كوفيد19- 
اإن على �سعيد االإ�سابات التي تخّطى 
عددها ليل االثنني 2،1 مليون اإ�سابة 
اأو على �سعيد الوفيات )116.114 
وف����اة(، ل��ك��ّن دواًل اأخ���رى ع��دي��دة هي 
م��ن حيث معّدل  منها  ت�����س��ّرراً  اأك���رث 

الوفيات بالن�سبة لعدد ال�سكان.
اأعداد  ال��ّرغ��م م��ن ال��رتاج��ع يف  وعلى 
ما  املّتحدة  ال��والي��ات  اأّن  اإال  الوفيات 
اإ�سابة  األ���ف   20 ن��ح��و  ت�سّجل  زال���ت 
يومياً، وهي جتد  بالفريو�س  جديدة 

�سعوبة يف خف�س هذا الرقم.
امل�سابني  ع��دد  تخّطى  االث��ن��ني  وليل 
بفريو�س كورونا امل�ستجّد حول العامل 
ث��م��ان��ي��ة م��الي��ني ���س��خ�����س، اأك����رث من 
اأوروبا والواليات املّتحدة،  ن�سفهم يف 
وفق تعداد اأجرته وكالة فران�س بر�س 
ر���س��م��ي��ة حتى  م�����س��ادر  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً 

ال�ساعة 22،00 ت غ.

•• ع�ا�شم-وكاالت:

ظهر فريو�س كورونا امل�ستجد جمددا 
ال�سلطات  ح����ذرت  ح��ي��ث  ال�����س��ني  يف 
اأن ال���و����س���ع ال���وب���ائ���ي يف  اأم�������س م���ن 
فيما  “خطري جدا”،  بكني  العا�سمة 
تراجع انت�ساره يف اأوروب��ا التي اأعادت 

فتح حدودها الداخلية.
اإ�سابة  �سجلت  التي  بكني،  وتخو�س 
بفريو�س  ���س��خ�����س  م���ئ���ة  م����ن  اأك������رث 
كورونا امل�ستجد منذ االأ�سبوع املا�سي، 
اأعلن  ما  وفق  الزمن”،  مع  “�سباقا 
ت�سو  بكني  بلدية  رئي�س  با�سم  ناطق 
وو�سف  ال�سحافيني.  اأم���ام  هيجيان 

الو�سع باأنه “خطري جدا«.
وكانت املدينة رفعت عدد الفحو�سات 
الفريو�س  عن  للك�سف  جتريها  التي 
اىل اأكرث من 90 األف �سخ�س يوميا. 
للفريو�س،  امل��ف��اج��ئ  ال��ظ��ه��ور  ودف����ع 
اأحد  ت�سينفادي،  �سوق  تركز يف  ال��ذي 
اإىل  ال�سلطات  اآ�سيا،  االأ�سواق يف  اأكرب 
�سكنية  م��ن��ط��ق��ة   30 ح�����واىل  و����س���ع 
جماورة لها قيد حجر �سحي واإغالق 
التي  والثقافية  الريا�سية  االأم��اك��ن 
اأعادت للتو فتح اأبوابها بعد اأ�سهر من 

االإغالق.
وف��ي��م��ا ي��ث��ري جت����دد ال���وب���اء خماوف 
منظمة  اأع��ل��ن��ت  ثانية”  “موجة  م��ن 
تتابع  اأن��ه��ا  االث��ن��ني  العاملية  ال�سحة 
“عن كثب” الو�سع يف بكني متحدثة 
اإ�سافيني  خ��رباء  اإر���س��ال  احتمال  عن 

يف االأيام املقبلة.
وظهر وباء كوفيد19- للمرة االأوىل 
ووه�����ان،  يف   2019 ع����ام  اأواخ������ر  يف 

و�سط ال�سني.

العزلة �سمن احلدود  اأ�سهر من  بعد 
االأوروبيني  باإمكان  اأ�سبح  الداخلية، 
امل���ج���اورة، بعد  ال��ب��ل��دان  اإىل  ال�����س��ف��ر 

تراجع فريو�س كورونا امل�ستجد.
وفرن�سا  وب��ل��ج��ي��ك��ا  اأمل���ان���ي���ا  اأع��������ادت 
االثنني  االأول  اأم�س  �سباح   واليونان 
ال��ع��م��ل ب��ح��ري��ة ال��ت��ن��ق��ل م��ع ك��ل دول 
االحت���اد االأوروب����ي، معتربة اأن��ه متت 
اطلقت  فيما  ال��وب��اء،  على  ال�سيطرة 
موقعا  االث��ن��ني  االوروب��ي��ة  املفو�سية 
الذين  االوروب��ي��ني  الر���س��اد  وتطبيقا 
يرغبون يف مت�سية اجازاتهم يف دول 

اخرى يف االحتاد االوروبي.
اقت�سادها  التي يعتمد  اأثينا،  وتذهب 
من  اأبعد  ال�سياحة،  على  كبري  ب�سكل 
ذلك، داعية ال�سياح القادمني من عدة 
مناطق خارج االحتاد االأوروبي - مثل 
اأ�سرتاليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا 

اجلنوبية وال�سني لزيارتها.
الطبيعة  ذات  �سانتوريني،  جزيرة  يف 
اخل�����الب�����ة، ي���رتق���ب ال�������س���ك���ان ع����ودة 
ال�سياح. ويقول ميخالي�س درو�سو�س، 
الهدايا  ل��ب��ي��ع  م��ت��ج��را  ي���دي���ر  ال�����ذي 
ال�سرب.  بفارغ  “ننتظرهم  التذكارية 
نحن بحاجة اإليهم، اإذا مل ياأتوا، كيف 

�سنعي�س؟«.
حدودها  فتح  اأي�سا  كرواتيا  واأع���ادت 
ال���س��ت��ئ��ن��اف امل��و���س��م ال�����س��ي��اح��ي اأم����ام 
اخلمي�س،  م��ن  اع��ت��ب��ارا  االأوروب����ي����ني 
كل  بامكان  ب��ات  التي  بولندا  وكذلك 
اعتبارا  دخولها  االأوروب��ي��ني  الرعايا 

من ال�سبت.
موعد  ت��ق��دمي  اىل  اإ�سبانيا  و�ستعمد 
هذه اخلطوة اىل 21 حزيران/يونيو 
ب����دال م���ن 1 مت��وز/ي��ول��ي��و ك��م��ا كان 

مقررا لتفتح كل احلدود مع االحتاد 
االأوروبي با�ستثناء الربتغال.

واالث�����ن�����ني، و����س���ل ����س���ي���اح اأمل�������ان اإىل 
م�سروع  اإط�����ار  يف  ال��ب��ال��ي��ار  ارخ��ب��ي��ل 
القادم  كا�سبا�س  ج��ورج  وق��ال  خا�س. 
م���ن ن���واح���ي ك��ول��ون��ي��ا وال�����ذي ميلك 
م�سرورون  “نحن  اجل��زي��رة  يف  �سقة 
اننا نع�سق مايوركا،  جدا لكوننا هنا. 

ناأتي مرارا كل عام«.
ويف باري�س، وجهة ال�سياح الرئي�سية يف 
اأوروبا، مت ال�سماح للمقاهي واملطاعم 

باإعادة فتح اأبوابها.
ت�سررا  االأك������رث  اإي���ط���ال���ي���ا،  واأع�������ادت 
مع  العجوز  ال��ق��ارة  يف  الفريو�س  من 
ت�سجيل اكرث من 34 الف حالة وفاة، 
حزيران/يونيو،   3 يف  ح��دوده��ا  فتح 
يف  جديدتني  بوؤرتني  ر�سد  مت  ولكن 

االأيام االأخرية يف روما.
كانت  ح���ي���ث  ال���������س����وي����د،  و����س���ت���ت���خ���ذ 
التدابري االحرتازية اأكرث مرونة مع 
عدد حاالت االإ�سابة بالفريو�س اأكرب، 

تدابري اأكرث �سرامة.
وكالة  اأع���دت���ه���ا  ح�����س��ي��ل��ة  وب��ح�����س��ب 
ف���ران�������س ب���ر����س ا����س���ت���ن���ادا اىل اأرق�����ام 
اأكرث  الوباء ت�سبب بوفاة  ر�سمية فان 
�سيما  وال  ���س��خ�����س،  األ����ف   435 م��ن 
يف اأوروب���ا، ال��ق��ارة االأك��رث ت�سررا مع 
اإ�سابة )188،085   2،417،902
املتحدة،  وال�����والي�����ات  وف�������اة(  ح���ال���ة 
م��ن احلاالت  ع��دد  اأك��رب  التي �سجلت 
و  اإ���س��اب��ة(   2،101،182( امل��وؤك��دة 
بح�سب  وف����اة(،  ح��ال��ة   116،114(
بر�س  فران�س  وكالة  اأعدتها  ح�سيلة 
االثنني  ر���س��م��ي��ة  اأرق�����ام  اىل  ا���س��ت��ن��ادا 

ال�ساعة 22،00 بتوقيت غرينت�س.

يف  هينتون  دينيز  االأمريكية  االأدوي��ة 
مذكرة اإّنه “مل يعد منطقياً االعتقاد 
وهيدروك�سي  كلوروكني  ع��ق��اري  ب���اأّن 
كلوركني فاعالن يف معاجلة كوفيد-

.»19
ويف تركيا، حّذر وزير ال�سحة االثنني 
التهاون فيما ت�ساعف  املواطنني من 
بفريو�س  ال��ي��وم��ي��ة  االإ����س���اب���ات  ع���دد 
باالأعداد  م��ق��ارن��ة  امل�����س��ت��ج��ّد  ك���ورون���ا 

امل�سجلة يف اأوائل حزيران/يونيو.
كوجا عرب  الدين  الوزير فخر  وق��ال 
ح�سابه الر�سمي على تويرت اإّن البالد 
و18  جديدة  اإ�سابة   1592 �سجلت 
ال�ساعات  خ���الل  بكوفيد19-  وف���اة 
تركيا  و���س��ج��ل��ت  امل���ا����س���ي���ة.   24 ال������ 
 2 �ساعة يف   24 اإ�سابة خالل   786

حزيران/يونيو.
امل��ّت��ح��دة لليوم  ال���والي���ات   و���س��ّج��ل��ت 
 400 اأق��ّل من  ال��ت��وايل،  الثاين على 
حالة وفاة ناجمة عن فريو�س كورونا 
وفق  ����س���اع���ة،   24 خ����الل  امل�����س��ت��ج��ّد 

اإح�ساء اأعّدته جامعة جونز هوبكنز.
واأح�ست اجلامعة التي ُتعترب مرجعاً 
الناجمة  يف تتّبع االإ�سابات والوفيات 
عن الفريو�س، 385 وفاة بالفريو�س 
يف الواليات املّتحدة خالل 24 �ساعة، 
اأي اأكرث بثالث وفيات فقط باملقارنة 
امل�سّجلة م�ساء  اليومية  مع احل�سيلة 
ب��اأّن هاتني احل�سيلتني  علماً  االأح��د، 
ه��م��ا االأدن������ى ع��ل��ى االإط������الق يف هذا 

البلد منذ نهاية اآذار/مار�س.
لكّن هذا الرتاجع ال يعني بال�سرورة 
الأّن  االن��ح�����س��ار  يف  اآخ�����ذ  ال���وب���اء  اأّن 
االن��خ��ف��ا���س يف اأع������داد ال��وف��ي��ات قد 
يكون ناجماً عن اآلية ح�سول “جونز 

للوفيات  اليومية  احل�سيلة  وتبقى 
 400 املتحدة دون عتبة  الواليات  يف 
لليوم الثاين على التوايل االثنني، يف 
اآذار/ اأواخ��ر  اأدن��ى م�ستوى منذ  اأح��د 
ت�سجيل  توا�سل  ال��ب��الد  لكن  م��ار���س، 
اإ�سابة جديدة كل   20،000 حوايل 

يوم.
ويوا�سل الفريو�س انت�ساره يف اأمريكا 
ال��الت��ي��ن��ي��ة وال��ك��اري��ب��ي، ح��ي��ث جتاوز 
ع����دد ال���وف���ي���ات 80 األ�����ف ح���ال���ة، مت 
ال��ربازي��ل، حيث  يف  ن�سفهم  اإح�����س��اء 
بلغ عدد الوفيات 43،959 حالة يف 
ثاين اأكرب دولة ت�سررا، وفقا لالأرقام 

التي جمعتها وكالة فران�س بر�س.
ويف ت�سيلي، مت متديد “حالة الكارثة 
ثالثة  مل���دة  الد�ستورية”  ال��ط��ارئ��ة 

اأ�سهر للحد من الوباء.
�������ل ح���ف���ل االأو�����س����ك����ار امل���ق���ب���ل ملدة  اأجِّ
����س���ه���ري���ن ب�����س��ب��ب ف����ريو�����س ك���ورون���ا 
الفنون  اأك��ادمي��ي��ة  واأع�����ادت  امل�ستجد 
هذه  متنح  التي  ال�سينمائية  والعلوم 
اجل���وائ���ز امل��رم��وق��ة ج��دول��ت��ه يف 25 

ني�سان/اأبريل 2021.
املتحدة  وال�����والي�����ات  ك���ن���دا  وت��ب��ح��ث 
احل���دود  اإغ����الق  متديد”  “احتمال 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن اأم�����ام ال��ت��ن��ق��الت غري 
حزيران/  21 بعد  ما  اإىل  االأ�سا�سية 

يونيو.
وق������رر ال����ب����ل����دان ب���ال���ت���واف���ق اإغ�����الق 
اآذار/  21 م���ن  اع���ت���ب���ارا  ح���دوده���م���ا 

ا�ستثناء حركة  �سهر مع  ومل��دة  مار�س 
ثم مت متديد  وال�سلع،  الب�سائع  نقل 
واأيار/ ني�سان/اأبريل  االإجراء يف  هذا 

مايو ل�سهر.
وكالة  يف  العلمية  امل�����س��وؤول��ة  وق��ال��ت 

تراجع وفيات الفريو�ص يف الوليات املتحدة لليوم الثاين  

اأوروبا ت�صيطر ن�صبيًا على كورونا.. وخماطر من موجة ثانية

ت�ساعف  اأي���ار/م���اي���و   10 وم��ن��ذ 
العامل،  يف  املعلنة  االإ�سابات  عدد 
اأك��رث من مليون  �ُسّجلت  يف حني 
بكوفيد-19  ج���دي���دة  اإ����س���اب���ة 
يف االأي��������ام ال��ث��م��ان��ي��ة االأخ�������رية، 
وذل������ك وف�����ق اأرق��������ام ت��ب��ق��ى دون 

للم�سابني  احل���ق���ي���ق���ي  ال����ع����دد 
الأّن ع����دداً ك��ب��رياً م��ن ال����دول ال 
يجري فحو�سات خمربية �سوى 
للحاالت االأك��رث خطورة يف حني 
اإمكانات  اآخ�����ر  ع����دد  مي��ت��ل��ك  ال 

فح�س كافية.

األف وفاة بكوفيد-19 يف اأمريكا الالتينية والكاريبي    80
بالفريو�س  امل�سابني  ع��دد  وب��ل��غ 
البلد  ل���وح���ده���ا،  ال�����ربازي�����ل  يف 
ن�سمة،  مليون   212 ُي��ع��ّد  ال��ذي 
888.271 م�ساباً اأي اأكرث من 
قارة  يف  امل�سّجلة  االإ���س��اب��ات  ع��دد 

اآ�سيا باأ�سرها.
اأما املك�سيك التي يبلغ عدد �سكانها 
اأكرث  وث��اين  ن�سمة  مليون   120
ت�سجياًل  الالتينية  اأم��ريك��ا  دول 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن كوفيد- ل��ل��وف��ي��ات 

 146.937 ف�������س���ّج���ل���ت   ،19
اإ�سابة بينها 17.141 وفاة.

م�����ن ج���ه���ت���ه���ا ����س���ّج���ل���ت ال����ب����ريو 
م����وؤّك����دة  اإ����س���اب���ة   229.736
ب���ال���ف���ريو����س، يف ث����اين دول�����ة يف 
الربازيل  بعد  الالتينية  ال��ق��ارة 
م���ن ح��ي��ث ع����دد امل�����س��اب��ني. اأم���ا 
البلد فبلغ  ه��ذا  الوفيات يف  ع��دد 
االإث���ن���ني  ول���ي���ل  وف�������اة.   6688

بفريو�س  امل�سابني  ع��دد  تخّطى 
العامل  ح����ول  امل�����س��ت��ج��ّد  ك���ورون���ا 
ث��م��ان��ي��ة م��الي��ني ���س��خ�����س، اأكرث 
اأوروب��ا والواليات  من ن�سفهم يف 
املّتحدة، وفق تعداد اأجرته وكالة 
فران�س بر�س ا�ستناداً اإىل م�سادر 
ر�سمية. ومنذ ظهر وباء كوفيد-

يف  ال�سني  يف  االأوىل  للمرة   19
�ُسّجلت  االأول/دي�����س��م��رب  ك��ان��ون 
موؤّكدة  اإ���س��اب��ة   8.000.202
بينها  ب����ال����ف����ريو�����س،  خم�����ربي�����اً 

435.176 وفاة.
وب��ل��غ ع��دد االإ���س��اب��ات يف اأوروب����ا، 
بالوباء،  ت�����س��ّرراً  االأك���رث  ال��ق��اّرة 
)بينها  اإ���س��اب��ة   2.417.902
188.085 وفاة(، ويف الواليات 
ت�سّرراً  االأك����رث  ال��ب��ل��د  امل��ت��ح��دة، 
اإ�سابة   2.110.182 بالوباء، 

)بينها 116.081 وفاة(.

•• مونتيفيديو-اأ ف ب

فريو�س  وف��ي��ات  ح�سيلة  تخّطت 
اأم����ريك����ا  امل�������س���ت���ج���د يف  ك�����ورون�����ا 
األفاً،   80 وال��ك��اري��ب��ي  الالتينية 
ال��ربازي��ل، وف��ق تعداد  ن�سفها يف 
بر�س  ف���ران�������س  وك����ال����ة  اأج�����رت�����ه 

ا�ستناداً اإىل م�سادر ر�سمية.
اأم����ريك����ا  ت������ويف يف  وب�����االإج�����م�����ال 
األفا   80 وال��ك��اري��ب��ي  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
بكوفيد-19،  اأ�سخا�س  و505 
يف  و959  األ�����ف�����ا   43 ب���ي���ن���ه���م 
ال���ربازي���ل، ث���اين ال����دول االأك���رث 
بعد  ب��ال��وب��اء  ل��ل��وف��ي��ات  ت�سجيال 

الواليات املتحدة.
كذلك ارتفعت ح�سيلة االإ�سابات 
بكوفيد-19 يف اأمريكا الالتينية 
والكاريبي اإىل مليون و681 األفاً 

و378 حالة.

الرئي�س الفلبيني ملواطنيه: ل تلوموا احلكومة اإذا اأ�صابكم كورونا
•• مانيال-وكاالت

اللوم  اإلقاء  الفلبيني رودريجو دوتريتي مواطنيه على عدم  حث الرئي�س 
على احلكومة اإذا ما اأ�سيبوا بفريو�س كورونا يف حال مل يلتزموا بالقيود، 

التي جرى تخفيفها يف م�سعى لتعزيز االقت�ساد.
الفلبينيني باالمتناع عن  ذّكر دوتريتي  املا�سية،  الليلة  ويف خطاب متلفز 
التباعد االجتماعي،  ���س��روري��ة، واحل��ف��اظ على  غ��ري  اخل���روج يف رح��الت 

وارتداء اأقنعة الوجه اإذا ما ا�سطروا للخروج.
ال�ستمراريتنا  امل��ج��ال  الإف�����س��اح  القيود  بتخفيف  تدريجياً  :”نقوم  وق���ال 

االقت�سادية كاأفراد وكاأمة ... اإال اأن هذا ال يعني اأن نن�سى احلد االأدنى من 
معايرينا ال�سحية«. واأ�ساف :”ال اأ�ستطيع منعكم جميعاً من اخلروج. ال 

ميكنني اعتقال اجلميع«.
وقال :”اإذا ا�سطحبت طفلك عند اخلروج، اأو �سمحت الأطفالك باخلروج 
عندما يكون املكان غري جاهز بعد لوجودهم باخلارج ومير�سون، فال تلقوا 

اللوم علينا«.
ووفقاً  الوخيمة«.  العواقب  من  حذرناكم  اأننا  تن�سوا  :”ال  دوتريتي  وقال 
لبيانات وزارة ال�سحة، فقد �سجلت البالد 26420 اإ�سابة بكورونا توفيت 

منها 1098 حالة. 

برلني ت�صدد على 
اأهمية بقاء اجلنود 

الأمريكيني يف اأملانيا 
•• وار�ش�-اأ ف ب

اأك��د وزي��ر اخلارجية االأمل��اين هايكو 
ما�س اأم�س اأن بقاء القوات االأمريكية 
يف اأملانيا مهم الأمن اأوروبا والواليات 
امل���ت���ح���دة وذل�����ك يف اأع����ق����اب اإع����الن 
على  عزمه  ترامب  دونالد  الرئي�س 
املنت�سرين  اجل���ن���ود  ع��دي��د  خ��ف�����س 
ه���ن���اك. وق�����ال م���ا����س خ����الل زي����ارة 
لبولندا غداة اإعالن ترامب “نعتقد 
اأملانيا مهم  االأمريكي يف  الوجود  اأن 
الأملانيا  بالن�سبة  فقط  لي�س  لالأمن 
اأي�����س��ا الأم����ن ال���والي���ات املتحدة  ب��ل 
اأوروب���������ا«. وقال  وخ�����س��و���س��ا الأم�����ن 
ع��دد اجلنود  �سيخف�س  اإن��ه  ت��رام��ب 
يف  “متاأخرة”  ك���ان���ت  اأمل���ان���ي���ا  الأن 
م�ساهماتها يف حلف �سمال االأطل�سي 
)ن�����ات�����و(، وت���ع���ام���ل���ت م����ع ال����والي����ات 
جمال  يف  �سيء”  “ب�سكل  امل��ت��ح��دة 
لل�سحافيني  ترامب  وقال  التجارة. 
اأمريكي  جندي  األ��ف   52 هناك  اإن 
و�سيخف�س  اأمل��ان��ي��ا،  يف  م��ت��م��رك��زي��ن 
األًفا. لكن وزارة   25 اإىل  هذا العدد 
اإن هناك  ال��دف��اع االأم��ريك��ي��ة ق��ال��ت 
جندي  األ����ف  و35   34 ب���ني  ف��ق��ط 
يف  دائ��م  ب�سكل  متمركزين  اأم��ريك��ي 
اأملانيا. ولكن مع االأخذ يف احل�سبان 
تناوب الوحدات فاإن العدد االإجمايل 
األفا.   50 موقًتا  يتجاوز  اأن  ميكن 
وقال ما�س اإن اأملانيا مل حت�سل على 
اأي تفا�سيل عن موعد وكيفية اإعادة 

االنت�سار.
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منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:   329959تاريخ: 2020/05/21
بيانات االأولوية: 

اال�سم: موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 
وعنوانه: �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة 

    
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16

املطبوعات؛ مواد  اأخ���رى؛  فئات  واردة يف  وغ��ري  امل��واد  ه��ذه  امل�سنوعة من  واملنتجات  املقوى  وال���ورق  ال��ورق 
جتليد الكتب؛ ال�سور الفوتوغرافية؛ القرطا�سية؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية؛ 
اأو التلوين؛ االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(؛ مواد التوجيه  ومواد الفنانني؛ فرا�سي الدهان 
الطباعة؛  اأخ��رى(؛ حروف  ال��واردة يف فئات  البال�ستيكية )غري  التغليف  االأجهزة(؛ مواد  والتدري�س )عدا 

الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات DUBAI RUN باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 

EAT 146376

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:   329960تاريخ: 2020/05/21
بيانات االأولوية: 

اال�سم: موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 
وعنوانه: �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
املالب�س ، لبا�س القدم ، اأغطية الراأ�س.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات DUBAI RUN باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 

EAT 146377

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:   329961تاريخ: 2020/05/21
بيانات االأولوية: 

اال�سم: موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 
وعنوانه: �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعالن ، اإدارة االأعمال ، توجيه االأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات DUBAI RUN باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 

EAT 146378

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:   329962تاريخ: 2020/05/21
بيانات االأولوية: 

اال�سم: موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 
وعنوانه: �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�سطة الريا�سية والثقافية.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات DUBAI RUN باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 

EAT 146379

 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 329354تاريخ: 2020/05/03
بيانات االأولوية: 

اال�سم: :  فودافون جروب بي ال �سي
وعنوانه: فودافون هاو�س ، ذي كونيك�سن ، نيوبوري ، بريك�سري ، اآر جي 14 2اف ان ، اململكة املتحدة.

�ضورة العالمة    

    
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�سارة واملراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو 
ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور ، حامالت بيانات مغناطي�سية ، اأقرا�س ت�سجيل ، اأقرا�س مدجمة ، اأقرا�س فيديوية 
رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية ، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآالت ت�سجيل النقد 
اأجهزة واأدوات االت�ساالت    ، ، برامج كمبيوتر  اأجهزة الكمبيوتر   ، اآالت حا�سبة ، معدات معاجلة البيانات   ،
اأجهزة   ، متحركة  هواتف   ، وثابتة  متحركة  وهواتف  ال�سلكية  هواتف   ، االت�سال  واأدوات  واأجهزة  والهاتف 
حممولة  كمبيوتر  اأج��ه��زة   ، للهواتف  راأ����س  �سماعات   ، للهواتف  علب   ، ذكية  ه��وات��ف   ، حممولة  ات�ساالت 
ومتحركة ولوحية ، اأجهزة ات�ساالت وكمبيوتر الكرتونية قابلة للب�س ، اأجهزة واأدوات االت�سال بالبيانات ، 
اأنظمة معاجلة ال�سوت ، معدات �سبكات الكمبيوتر واالت�سال بالبيانات ، اأجهزة متحركة لالت�سال بالبيانات 
، اأنظمة معاجلة البيانات ، قواعد بيانات الكرتونية ، برامج وبرجميات الهواتف الرقمية ، اأجهزة كمبيوتر 
لالت�ساالت ، اأجهزة �سبكات االت�ساالت ، اأجهزة مودم ، موجهات �سبكات ، تركيبات كمبيوتر لربط البيانات 
وا�سعة النطاق ، اأجهزة اإزالة الت�سفري ، اأجهزة فك الت�سفري مبا يف ذلك اأجهزة لها اأدلة م�ساهدة تفاعلية و/

والكرتونية لال�ستخدام يف  اأجهزة كهربائية   ، ال�سوتية  التلفزيون والربامج  برامج  لت�سجيل  اأو م�سجالت 
واأدوات ملعاجلة ونقل وتخزين  اأجهزة   ، بالكبالت  البث  اأو  االأر�سي  البث  اأو  ال�سناعية  االأقمار  ا�ستقبال بث 
اأو  اأو �سور بيانية  اأو �سوت  اأو ن�سو�س  واإدخ��ال وا�ستقبال وا�سرتجاع البيانات التي تكون على �سكل بيانات 
فيديوات م�سفرة اأو تركيبة من هذه ال�سيغ ، وحدات واأجهزة ال�سلكية حممولة حتديداً االأجهزة اللوحية 
والهواتف الال�سلكية والهواتف املتحركة والهواتف الذكية واأجهزة الكمبيوتر والهواتف املحمولة وهواتف 
تتبع  واأج��ه��زة  ب��ي(  ا���س  )ي��و  العاملي  الت�سل�سلي  الناقل  ومنافذ  الذكية  وال�ساعات  ال��رادي��و  واأج��ه��زة  الفيديو 
وكامريات  فيديو  وك��ام��ريات  للب�س  قابلة  االأن�سطة  تتبع  واأج��ه��زة  ا���س(  بيه  )ج��ي  العاملية  امل��واق��ع  حتديد 
وت�سجيل وتخزين  ونقل  لتزامن  ولوحية  واأجهزة كمبيوتر حممولة ومتنقلة  �سخ�سية  رقمية  وم�ساعدات 
م�ساعدات   ، وااللكرتونية  الكهربائية  االأجهزة  يف  بعد  عن  حتكم  اأجهزة   ، ال�سوت  و/اأو  البيانات  ومعاجلة 
قارئات   ، واملوازين  االرتفاع  اخُلطى ومقايي�س  ع��دادات  ذلك  الكرتونية مبا يف  ، ح�سا�سات  �سخ�سية  رقمية 
الكرتونية  و�سائط   ، ومرئية  ت�سجيالت �سوتية   ، ال�سوئية  واملا�سحات  ال�سريعة  اال�ستجابة  ورمز  الباركود 
لتخزين املعلومات والبيانات وال�سور وال�سوت ، حمتوى و�سائط رقمية )قابلة للتنزيل( مبا يف ذلك االأفالم 
وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات وال�سور واملو�سيقى والن�سو�س والبيانات وال�سور وال�سور 
من  غريها  اأو  االإن��رتن��ت  م��ن  اأو  كمبيوتر  بيانات  ق��واع��د  م��ن  تقدميها  يتم  التي  ال��رن��ني  ونغمات  البيانية 
الكمبيوتر  األعاب  برامج   ، ال�سناعية  باالأقمار  واالإر�سال  اال�ستقبال  واأدوات  اأجهزة   ، االلكرتونية  ال�سبكات 
، من�سورات الكرتونية )قابلة للتنزيل( مقدمة عرب  القابلة للتنزيل  االألعاب  والفيديو مبا يف ذلك برامج 
اأو غريها من ال�سبكات االلكرتونية ، حامالت بيانات  اأو من االإنرتنت  ال�سبكة من قواعد بيانات كمبيوتر 
اآلية قابلة للقراءة ، �سوت وفيديو وبيانات رقمية قابلة للتنزيل مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من 
االإنرتنت اأو غريها من ال�سبكات االلكرتونية ، اأجهزة �سحن البطاريات لال�ستخدام مع اأجهزة االت�ساالت ، 
واأجهزة  التلفزيون  الأج��ه��زة  ملحقة  معدات   ، االحتياطية  بالطاقة  البطاريات  تزويد  معدات   ، بطاريات 
 ، حممولة  كمبيوتر  واأج��ه��زة  �سغرية  �سخ�سية  كمبيوتر  اأجهزة  ذل��ك  يف  مبا  كمبيوتر  اأجهزة   ، الكمبيوتر 
مفكرات �سخ�سية الكرتونية ، اأجهزة واأدوات الكرتونية واأجهزة واأدوات مالحية باالأقمار ال�سناعية واأجهزة 
ال�سيارة  اأو  املكتب  على  مركبة  وح��دات   ، العاملية  املواقع  حتديد  اأنظمة  ذلك  يف  مبا  املواقع  حتديد  واأدوات 
�سماعات  حامالت   ، اليدين  ا�ستعمال  ب��دون  الهاتف  ل�سماعة  باال�ستخدام  ي�سمح  �سوت  مكرب  على  ت�ستمل 
الهاتف يف ال�سيارة ، اأجهزة واأدوات التدري�س ، اأجهزة قيا�س ، اأجهزة قيا�س ذكية ، بطاقات ممغنطة فارغة اأو 
م�سجلة م�سبقاً ، بطاقات حمتوية على معاجلات دقيقة ، بطاقات هاتف ، بطاقات ائتمان ودين ودفع م�سفرة 
، بطاقات ائتمان عرب الهاتف ، بطاقات م�سفرة ، برامج كمبيوتر مبا يف ذلك برامج كمبيوتر مقدمة من 
 ، بالبيانات  برامج االت�سال   ، ال�سبكات االلكرتونية  اأو غريها من  االإنرتنت  اأو من  بيانات كمبيوتر  قاعدة 
برامج تطبيقات مبا يف ذلك برامج تطبيقات لالأجهزة املتحركة ، تطبيقات برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل ، 
، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات ملزامنة ونقل وم�ساركة  بالبيانات  برامج كمبيوتر لالت�سال الال�سلكي 
تطبيقات  ول�سراء  االلكرتونية  االأج��ه��زة  من  اأك��رث  اأو  واح��د  بني  واملحتويات  والتقاومي  والبيانات  ال�سوت 
برامج   ، الت�سغيلية  االأنظمة  ب��رام��ج   ، امل�سفرة  ال�سراء  عمليات  ولتاأمني  املحمولة  االلكرتونية  االأج��ه��زة 
كمبيوتر للنقل والت�سفري والتخزين املتدفق لل�سوت والفيديو والر�سوم البيانية والن�سو�س والبيانات على 
حمركات  برامج   ، لواحد  واح��د  من  امللفات  وت��ب��ادل  التوا�سل  لتمكني  كمبيوتر  برامج   ، االت�سال  �سبكات 
البحث ، برامج كمبيوتر الإجراء وتن�سيق االت�سال بني م�ستخدمي الكمبيوتر مل�ساركة املعلومات والبيانات 
ال�سور  برامج حترير   ، التفاعلية  التلفزيون  الأجهزة  برامج   ، االلكرتونية  االت�سال  �سبكات  ال�سوتية عرب 
هوية  لتعريف  برامج   ، املتحركة  الهواتف  اأجهزة  على  لال�ستخدام  برامج  تطبيقات  ذلك  يف  مبا  والفيديو 
االأ�سخا�س ، برامج للتحكم بالو�سول والتحكم بالفيديو وك�سف ح�سور االأ�سخا�س ، برامج حلماية اأجهزة 
املزعج  ال��ربي��د  وم�����س��ادات  )ف���اي���روول(  احل��م��اي��ة  وج����دران  للفريو�سات  م�����س��ادات  ذل��ك  الكمبيوتر مب��ا يف 
اخلا�سة  ال�سبكات  ب��رام��ج   ، االخ����رتاق  ك�سف  ب��رام��ج    ، االن��رتن��ت  �سبكة  وت�سفية  التج�س�س  وم�����س��ادات 
االفرتا�سية ، برامج كمبيوتر ال�ستقبال ومعاجلة ونقل وعر�س املعلومات املتعلقة باللياقة البدنية ودهون 
اجل�سم وموؤ�سر كتلة اجل�سم واأمناط النوم واملواقع وال�سلوك وحالة اجلو ودرجة احلرارة ، برامج كمبيوتر 
�سد  اأجهزة   ، البدنية  واللياقة  ال�سحي  برنامج  عرب  والتحفيز  واالل��ت��زام  بتتبع  املتعلقة  املعلومات  الإدارة 
واأجهزة  اأدوات   ، املركبات  قطع  بخالف  للمركبات  للت�سادم  م�سادة  ح�سا�سات   ، للمركبات  لي�ست  ال�سرقة 
لتحديد امللكيات املتحركة ، اأجهزة الإر�سال وا�ستقبال املعلومات من امللكيات املتحركة ، اأدوات واأجهزة للتحكم 
اأنظمة   ، املركبات  قطع  بخالف  اإن���ذار  ومن�ساآت  اأج��ه��زة   ، املنزلية  واالأدوات  الكهربائية  باالأجهزة  بعد  عن 
حتديد املواقع ومالحة عرب االأقمار ال�سناعية ، اأنظمة لتنزيل وحتديث برامج الكمبيوتر من واإىل االأجهزة 
اأجهزة الكرتونية لتعريف هوية   ، بالو�سول  اأجهزة ومن�ساآت الكرتونية وبيومرتية للتحكم   ، االلكرتونية 
االأ�سخا�س ، اأنظمة التلفزيون ذات الدوائر املغلقة ، كامريات وكامريات تلفزيون وم�سجالت فيديو الأجهزة 
التلفزيون ذات الدوائر املغلقة ، اأجهزة ب�سرية وفوتوغرافية ، عدادات �سرعة الكرتونية ، عدادات م�سافات 
م�سجالت   ، للمركبات  ال�سرعة  التحقق من  اأجهزة   ، الكرتونية  ال��دوران  �سرعة  قيا�س  اأجهزة   ، الكرتونية 
ح�سا�سات   ، املركبات  قطع  بخالف  للمركبات  الكرتونية  اأو  كهربائية  ح�سا�سات   ، للمركبات  الكيلومرتات 
الكرتونية  مفاتيح   ، بعد  عن  حتكم  اأج��ه��زة   ، للمركبات  الكرتونية  اأق��ف��ال   ، االإن���ذار  �سفارات   ، الكرتونية 
للمركبات ، اأجهزة حتكم عن بعد الكرتونية الأجهزة الدخول اإىل للمركبات ، اأنظمة مفتاح الت�سغيل عن بعد 
للمركبات ، اأنظمة حتكم عن بعد للت�سغيل االوتوماتيكي الأقفال املركبات واالأبواب و�سندوق ال�سيارة وغطاء 
حمرك ال�سيارة وال�سقف ، اأجهزة ات�سال مدجمة يف خوذات الدراجات النارية ، اأجهزة حتديد املواقع العاملية 
، اأجهزة للمركبات لتحديد موقع املركبة اأو اإعطاء اإ�سارة عنها واأماكن املوقع وطرق ال�سفر والوقت وحاالت 
املرور ووجود مركبات الطوارئ واحلاالت اخلطرة ، اأنظمة ل�سبكات االت�سال بني املركبات والبنى التحتية 
للطرق ، معدات الكرتونية لك�سف العالمات على الطرق ، اأنظمة واأدوات توجيه عن بعد للمركبات ، اأنظمة 
 ، املركبات  يف  ُمركبة  كمبيوتر  اأجهزة   ، احل��ارة  تغيري  يف  وللم�ساعدة  العمياء  للنقطة  بالكمبيوتر  مراقبة 
وم�سجالت  الكهربائية  البطاريات  حتديداً  املركبات  يف  ُمركبة  ب�سرية  اأو  الكرتونية  اأو  كهربائية  معدات 
االأميال واأجهزة الراديو للمركبات والكامريات املُركبة يف املركبات واالأنظمة االلكرتونية املُركبة يف املركبات 
الربية لتوفري امل�ساعدة يف القيادة و�سف املركبات واأدوات التحكم يف ال�سرعة للمركبات و�سا�سات للمركبات 
املركبات واأجهزة  اإطارات  اأوتوماتيكية لل�سغط املنخف�س يف  واأنظمة مكربات ال�سوت للمركبات وموؤ�سرات 
املركبات  ذل��ك  يف  مبا  للمركبات  الذاتية  بالقيادة  التحكم  واأنظمة  املركبات  ب�سرعة  للتحكم  اأوتوماتيكية 
الربية، معدات كهربائية والكرتونية وب�سرية ُمركبة يف املركبات مبا يف ذلك املركبات الربية حتديداً اأجهزة 
واأجهزة االت�سال  املركبات  الذكية لال�ستخدام يف  الهواتف  واأجهزة �سحن بطاريات  االآلية  بالقيادة  التحكم 
املالحة  واأنظمة  للمركبات  املتعددة  الكامريات  واأنظمة  للمركبات  املتحركة  الهواتف  للمركبات ومو�سالت 
احلرارة  ب��درج��ة  التحكم  واأج��ه��زة  للمركبات  رادي���و  واأج��ه��زة  تفاعلية  �سا�سات  على  امل�ستملة  للمركبات 
املركبات  املركبات مبا يف ذلك  ، معدات كهربائية والكرتونية وب�سرية ُمركبة يف  )ثريمو�ستات( للمركبات 
الربية حتديداً كوا�سف االأ�سياء فوق ال�سوتية لال�ستخدام يف املركبات واأجهزة التعقب املُركبة يف املركبات 
وال�سناديق ال�سوداء )م�سجالت البيانات( للمركبات الربية ، اأجهزة كمبيوتر ت�سخي�سية واأجهزة كمبيوتر 
ت�سخي�سية يتم التحكم بها عن بعد ُمركبة يف املركبات ، اأنظمة كمبيوتر لتنزيل وحتديث برامج الكمبيوتر 
من واإىل املركبات ، اأجهزة الكرتونية لك�سف و/اأو تبادل البيانات بني مركبة ووحدة حتكم عن بعد الأغرا�س 
االأمن وال�سالمة ، االأجهزة امل�ساعدة يف �سف ال�سيارات وح�سا�سات اأجهزة ك�سف العوائق ، امل�ساعدة يف �سف 
اأنظمة   ، ال�سيارات  ب�سف  للتحكم  الكرتونية  اأجهزة   ، العمياء  النقطة  ك�سف  ح�سا�سات  حتديداً   ال�سيارات 
كمبيوتر  اأنظمة   ، املركبات  يف  ُمركبة  كمبيوتر  اأجهزة  حتديداً  الت�سادم  وجتنب  الت�سادم  قبل  ما  الك�سف 
مزودة ب�سا�سة تعمل باللم�س يف املركبات ، اأجهزة لتحديد موقع املركبات عن بعد ، �ساعات ذكية على �سكل 
اأ�ساور ميكنها نقل البيانات اإىل الهواتف الذكية ، برامج قابلة للتنزيل الأغرا�س الرتويج والعر�س ل�سا�سات 
تقنيات  برامج   ، املعلومات  تقنيات  اأج��ه��زة   ، الذكية  البطاقات   ، االت�ساالت  اأج��ه��زة  على  اخلا�سة  العر�س 
و�سا�سات  عر�س  و�سا�سات  مراقبة  �سا�سات  حت��دي��داً  مل�سية  وم��ع��دات  اأج��ه��زة   ، مل�سية  ح�سا�سات   ، املعلومات 
راأ�س  و�سماعات  املعزز  اأو  االفرتا�سي  الواقع  ونظارات  ذكية  ونظارات  وح�سا�سات  باللم�س  تعمل  الكرتونية 
واأجهزة عر�س )بروجكرت( جم�سمة ، برامج لال�ستخدام مع احل�سا�سات واملعدات واالأجهزة اللم�سية ، برامج 
واأجهزة الواقع االفرتا�سي ، برامج واأجهزة الواقع املعزز ، وحدات اأجهزة الكمبيوتر لال�ستخدام مع اإنرتنت 
انرتنت  با�ستخدام  االلكرتونية  االأج��ه��زة  يف  لال�ستخدام  الكمبيوتر  اأجهزة  وح��دات   ، ت��ي(  اأو  )اآي  االأ�سياء 
وبرامج  كمبيوتر  برامج   ، تي(  اأو  )اآي  االأ�سياء  انرتنت  تنفيذ  برامج لال�ستخدام يف   ، تي(  اأو  )اآي  االأ�سياء 
تطبيقات لتو�سيل وت�سغيل واإدارة االأجهزة واالأدوات واالآالت واالأنظمة املت�سلة بال�سبكة يف اإنرتنت االأ�سياء 
)اآي اأو تي( ، برامج االت�ساالت ، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات لعمليات ال�سراء االآمنة وامل�سفرة ، برامج 
حلماية اأجهزة الكمبيوتر مبا يف ذلك م�سادات للفريو�سات وجدران احلماية )فايروول( وم�سادات الربيد 
وبرامج  كمبيوتر  برامج   ، االخ��رتاق  ك�سف  وبرامج  االنرتنت  �سبكة  وت�سفية  التج�س�س  وم�سادات  املزعج 
حتويل  وبرامج  ال�سوت  على  والتعرف  ال�سوتي  االأم��ر  برامج   ، العمالء  وخدمة  العمالء  لدعم  تطبيقات 
 ، ال�سخ�سية  امل�ساعدات  برامج   ، الر�سائل  اإر�سال  برامج   ، ال�سوت  تدعم  برامج  ن�س وتطبيقات  اإىل  الكالم 
باالأجهزة  والتحكم  تو�سيل  يف  لال�ستخدام  كمبيوتر  برامج   ، ال�سخ�سية  املعلومات  الإدارة  كمبيوتر  برامج 
بروبوتات  خا�سة  برامج  وتطبيقات  كمبيوتر  برامج   ، تي(  اأو  )اآي  االأ�سياء  باإنرتنت  اخلا�سة  االلكرتونية 
الدرد�سة )ت�سات بوت( ، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات يف جمال الذكاء اال�سطناعي )اإيه اآي( ، برامج 
الكمبيوتر وتطبيقات الربامج اخلا�سة بروبوتات الدرد�سة )ت�سات بوت( الذكية ا�سطناعياً لتوفري الدعم 
ب�سرية  بنية  ذات  روبوتات   ، العمالء  الدرد�سة اخلا�سة بخدمة  روبوتات  برامج   ، العمالء  للعمالء وخدمة 
التحكم  اأدوات   ، اال�سطناعي  ال��ذك��اء  بربجميات  تتميز  الكرتونية  اأج��ه��زة   ، اال�سطناعي  بالذكاء  م��زودة 
االلكرتونية ، اأدوات التحكم االلكرتونية الإ�سفاء التغذية الراجعة احل�سية حتديداً االأ�سوات واالهتزازات 
برامج   ، والبيانات  ال�سوت  بنقل  يتعلق  فيما  برامج كمبيوتر لال�ستخدام   ، اإدراكها  للم�ستخدم  التي ميكن 
العر�س  ال�سخ�سية والتفاعلية للتلفزيون ولال�ستخدام يف  بالكمبيوتر للربجمة  واأجهزة ملحقة  كمبيوتر 
التو�سيحية  والر�سوم  الفوتوغرافية  وال�سور  والن�سو�س  البيانية  والر�سوم  املرئية  بالو�سائط  والتالعب 
والر�سوم املتحركة الرقمية ومقاطع الفيديو وت�سوير االأفالم والبيانات ال�سوتية وللتوا�سل عرب ال�سبكات 
االجتماعية ، اأدوات حتكم ال�سلكية ملراقبة والتحكم بوظائف االأجهزة االلكرتونية االأخرى ، ال�سا�سات التي 
تعمل باللم�س ، برامج الرقابة االأبوية ، اأجهزة �سبكات االت�سال ، اأجهزة ال�سبكات ، اأدوات ال�سبكات ، برامج 
اأجهزة   ، ال�ساعات الذكية  اإىل الهواتف الذكية حتديداً  ، ال�ساعات التي تنقل البيانات  التجارة االإلكرتونية 
اأمان للمركبات حتديداَ اأجزاء وقطع للمركبات لال�ستخدام كاأجزاء الأنظمة االأمان لتجنب الت�سادم ، اأجهزة 
اأوتوماتكية  توجيه  اأج��ه��زة   ، للمركبات  الت�سادم  لتجنب  اأم��ان  اأنظمة   ، بعد  عن  املركبات  موقع  لتحديد 
اإيه ان( ، اأجهزة توجيه  للمركبات ، اأجهزة توجيه االإيرثنت ، اأجهزة توجيه �سبكات النطاق الوا�سع )دبليو 
خوادم   ، الكمبيوتر  �سبكات  توجيه  واأجهزة  ومفاتيح  حم��اور   ، الكمبيوتر  �سبكات  توجيه  اأجهزة   ، ال�سلكية 
، كبالت  اإيرثنت  الو�سول لل�سبكات ، حموالت  اأجهزة خوادم   ، ات�ساالت )اأجهزة كمبيوتر(  ، خوادم  �سبكات 
 ، كهربائية  مفاتيح   ، اإي��رثن��ت  م�ستقبالت  مر�سالت   ، اإي��رثن��ت  مفاتيح   ، لالإيرثنت  حتكم  اأدوات   ، اإي��رثن��ت 
برامج   ، الكرتونية  ت�سفري  وح��دات   ، الكمبيوتر  �سبكات  مفاتيح   ، لالت�ساالت  اأوتوماتيكية  حتويل  اأجهزة 
الرقمية  العمالت  ونقل  وقبول  وا�ستقبال  وار�سال  وتخزين  جتارة  يف  لال�ستخدام  للتنزيل  قابلة  كمبيوتر 
الكرتونياً واإدارة معامالت دفع وتبادل العمالت الرقمية ، برامج كمبيوتر واأجهزة تفاعلية لتوفر اخلدمات 
االت�سال  واأج��ه��زة  الكمبيوتر  طرفيات  عرب  واالن��رتن��ت  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  من  االن��رتن��ت  عرب  املالية 
ميكن  التي  االأ�سول  بيانات  قواعد  حتديداً  كمبيوتر  بيانات  وقواعد  الكرتونية  بيانات  قواعد   ، املتحركة 

م�ساركتها ونقلها.
 و�سف العالمة : العالمة عبارة عن ر�سم مميز ثنائي االأبعاد لدائرة باللون االأحمر بداخلها ر�سم يرمز 

للكالم والتحدث باللون االأبي�س.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 

EAT 152435

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 330059 تاريخ: 2020/05/21
بيانات االأولوية: 

اال�سم: بنك اأبوظبي االأول �س.م.ع وعنوانه: �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية، ومواد 
الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س 
الكلي�سيهات  الطباعة،  اأخ��رى(، حروف  ال��واردة يف فئات  البال�ستيكية )غري  التغليف  االأجهزة(، مواد  )عدا 

)الرا�سمات(.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن االأحرف FAB على ميينهم الرقم واحد بخط وطريقة مميزة باللون 
الكلمات باللغة االإجنليزية  االأحمر ثم كلمات GLOBAL BUSINESS SERVICES وجميع 

باللون االأزرق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 

EAT 153081

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 330064 تاريخ: 2020/05/21
بيانات االأولوية: 

اال�سم: بنك اأبوظبي االأول �س.م.ع وعنوانه: �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي، حما�سبة، اإعداد تقارير احل�سابات، حتليل 
املعلومات  املهنية،  االأعمال  ا�ست�سارات  االأعمال،  تقييم  الدفاتر،  م�سك  االإعالنات،  ل�سق  احل�سابات،  تدقيق  التكلفة،  اأ�سعار 
ا�ست�سارات  اإدارة االأعمال،  امل�ساعدة يف  اإدارة وتنظيم االأعمال،  اإ�ست�سارات يف  واالأخبار عن االأعمال، التحريات عن االأعمال، 
اإدارة االأعمال، اأبحاث االأعمال، تقدمي املعلومات التجارية والن�سح للم�ستهلكني )موؤ�س�سة اإر�ساد امل�ستهلكني(، عر�س ال�سلع 
على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر، حتليل اأ�سعار التكلفة، االإعالن 
الدعاية واالإعالن  الت�سويق،  الت�سويق، درا�سات  اأبحاث  الت�سويق،  الفواتري،  التنبوؤات االقت�سادية، حترير  املبا�سر،  بالربيد 
توظيف  االأ�سعار،  مقارنة  خدمات  ال��روات��ب،  ك�سوف  اإع��داد  االأع��م��ال(،  يف  )م�ساعدة  اخلارجي  التعاقد  خدمات  اخل��ارج��ي، 
االأفراد، تاأجري اآالت البيع، خدمات ال�سكرتارية، بحث الكفاالت، اإعداد تقارير احل�سابات، اإعداد ال�سرائب، خدمات الت�سويق 

عرب الهاتف، خدمات �سم�سرة االأعمال، الدعاية واالإعالن لرتويج �سم�سرة االأ�سهم وغريها من االأوراق املالية.
FAB على ميينهم الرقم واحد بخط وطريقة مميزة باللون االأحمر ثم  و�سف العالمة : العالمة عبارة عن االأح��رف 

االأزرق. باللون  االإجنليزية  باللغة  الكلمات  وجميع   GLOBAL BUSINESS SERVICES كلمات
  اال�سرتاطات: 

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 

EAT 153082

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 330068تاريخ: 2020/05/21

بيانات االأولوية: 
اال�سم: بنك اأبوظبي االأول �س.م.ع وعنوانه: �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة    
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36

ال�سوؤون واخلدمات امل�سرفية ، اخلدمات امل�سرفية باالإنرتنت ، اخلدمات امل�سرفية بالهاتف ، اخلدمات امل�سرفية بالهواتف 
املتحركة ، االأعمال امل�سرفية ، اخلدمات امل�سرفية املنزلية ، معلومات االأعمال امل�سرفية ، خدمات ت�سفية االأعمال املالية ، 
ا�ستثمار روؤو�س االأموال ، التحقق من ال�سيكات ، املقا�سة املالية ، غرف املقا�سة املالية ، اال�ست�سارات املالية ،  مكاتب االئتمان ، 
خدمات بطاقات االئتمان ، اإ�سدار بطاقات االئتمان ، خدمات بطاقات الدين ، حفظ االأ�سياء الثمينة كوديعة ، التقييم املايل 
)التاأمني واالأعمال امل�سرفية والعقارات( ، ال�سرافة ، املعلومات املالية ، االإدارة املالية ، الكفاالت املالية ، اخلدمات التمويلية 
، ا�ستثمار االأموال ، حتويل االأموال الكرتونياً ، ال�سمانات ، �سمان �سندات التاأمني ال�سحي ، متويل البيع بالتق�سيط ، اإ�سدار 
اإبرام �سندات التاأمني  اإ�سدار ال�سيكات ال�سياحية ، متويل ال�سراء واالإيجار ، القرو�س ب�سمان ،  بطاقات �سراء ذات قيمة ، 
على احلياة ، القرو�س املالية ، خدمات حفظ الودائع ، بنوك التوفري ، ال�سكوك ال�سرعية ، خدمات ال�سم�سرة ، ال�سم�سرة 
اخلا�سة بالرهانات ، ال�سم�سرة يف الب�سائع ، ال�سم�سرة يف اال�ستثمار ، �سم�سرة بور�سة االأوراق املالية ، �سم�سرة ال�سندات ، 
ال�سم�سرة املالية ، �سمرة االأوراق املالية ، خدمات ال�سم�سرة يف ال�سبائك ، ال�سم�سرة يف ا�ستثمار روؤو�س االأموال ، ال�سم�سرة 
يف اال�ستثمار املايل ، ال�سم�سرة يف العقارات ، خدمات ال�سم�سرة املتعلقة بالتمويل التباديل ، ال�سم�سرة يف �سرف العمالت ، 

ال�سرافة ، اأ�سواق �سرافة العمالت االأجنبية.
FAB على ميينهم الرقم واحد بخط وطريقة مميزة باللون االأحمر ثم  و�سف العالمة : العالمة عبارة عن االأح��رف 

االأزرق. باللون  االإجنليزية  باللغة  الكلمات  وجميع   GLOBAL BUSINESS SERVICES كلمات
  اال�سرتاطات: 

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 

EAT 153083

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 330240تاريخ: 2020/05/31
بيانات االأولوية: 

اال�سم: االإر�ساد لتجارة احلا�سب االآيل – �س ذ م م  و االر�ساد لتجارة احلا�سب االآيل – ذ م م وعنوانه: �س.ب. 
42782 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة  و �س.ب. 29541 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
الزبائن من معاينتها و�سرائها عند  ال�سلع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عامة  خدمات جتميع ت�سكيلة من 
اأجهزة الكمبيوتر واألعاب  اأجهزة الكمبيوتر ولوازم  احلاجة، )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( حتديداً 
ووحدات  اللعب  واأدوات  واللعب  الفيديو  األعاب  وخراطي�س  الكمبيوتر  األعاب  وبرامج  ولوازمها  الكمبيوتر 

حتكم الألعاب الكمبيوتر واألعاب الكمبيوتر املحمولة، اأجهزة لالألعاب، اأجهزة األعاب الفيديو.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات GAME ZONE باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة 

باللون االأزرق حمدد باالأ�سود على خلفية جلهاز حتكم باالألعاب باللونني الرمادي واالأخ�سر.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 

EAT 153621

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 329823تاريخ: 2020/05/18
بيانات االأولوية: 

اال�سم: �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م 
وعنوانه: �س.ب 45005 ، ابوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم(،  اأو  )للرتفيه  النوادي  خدمات  الت�سلية،  والثقافية،  الريا�سية  االأن�سطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
تدريب  )خدمات  ال�سحية  ال��ن��وادي  خدمات  البدنية،  الريا�سة  تعليمات  بدنية،  لياقة  درو���س  اإقامة  الريا�سي،  التدريب 
)للتعليم  املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم  )للرتفيه(،  العطالت  مع�سكرات  خدمات  ال�سحة(،  على  واحلفاظ  البدنية  الياقة 
ال�سخ�سي  التدريب  خدمات  الريا�سية،  املباريات  تنظيم  التعليمية،  اأو  الثقافية  لالأغرا�س  املعار�س  تنظيم  الرتفيه(،  اأو 
توفري  ريا�سية،  ت�سهيالت  توفري  )اإ�ستعرا�س(،  العملي  التدريب  البدنية،  الرتبية  البدنية(،  اللياقة  على  )ال��ت��دري��ب 
تاأجري  االإ�ستادات،  تاأجري مرافق  الريا�سية،  تاأجري املالعب  املركبات،  الريا�سة عدا  تاأجري معدات  االإ�ستجمام،   ت�سهيالت 
مالعب التن�س، خدمات املع�سكرات الريا�سية، توقيت املنا�سبات الريا�سية، التدريب العملي )اإ�ستعرا�س(، التوجيه املهني 
)ن�سائح تعليمية اأو تدريبية(، اإعادة التدريب املهني، معلومات عن الرتبية والتعليم واال�ستجمام والرتفيه. و�سف العالمة 
: العالمة عبارة عن كلمة LAYAQA باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأبي�س على خلفية على �سكل 

لطخة متناثرة باللون االأزرق الفاحت.
  اال�سرتاطات: 

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 

EAT 153388

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:   330054تاريخ: 2020/05/21
بيانات االأولوية: 

اال�سم: بنك اأبوظبي االأول �س.م.ع وعنوانه: �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية، ومواد 
الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س 
الكلي�سيهات  الطباعة،  اأخ��رى(، حروف  ال��واردة يف فئات  البال�ستيكية )غري  التغليف  االأجهزة(، مواد  )عدا 

)الرا�سمات(.
و�سف العالمة : لعالمة عبارة عن االأحرف FAB على ميينهم الرقم واحد بخط وطريقة مميزة باللون 
االأحمر ثم كلمات GLOBAL BUSINESS SERVICES وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية 

باللون االأبي�س و العالمة باأكملها داخل م�ستطيل اأزرق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 

EAT 153084

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:   330056تاريخ: 2020/05/21

بيانات االأولوية: 
اال�سم: بنك اأبوظبي االأول �س.م.ع وعنوانه: �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة            

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي، حما�سبة، اإعداد تقارير احل�سابات، حتليل 
املعلومات  املهنية،  االأعمال  ا�ست�سارات  االأعمال،  تقييم  الدفاتر،  م�سك  االإعالنات،  ل�سق  احل�سابات،  تدقيق  التكلفة،  اأ�سعار 
ا�ست�سارات  اإدارة االأعمال،  امل�ساعدة يف  اإدارة وتنظيم االأعمال،  اإ�ست�سارات يف  واالأخبار عن االأعمال، التحريات عن االأعمال، 
اإدارة االأعمال، اأبحاث االأعمال، تقدمي املعلومات التجارية والن�سح للم�ستهلكني )موؤ�س�سة اإر�ساد امل�ستهلكني(، عر�س ال�سلع 
على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر، حتليل اأ�سعار التكلفة، االإعالن 
الدعاية واالإعالن  الت�سويق،  الت�سويق، درا�سات  اأبحاث  الت�سويق،  الفواتري،  التنبوؤات االقت�سادية، حترير  املبا�سر،  بالربيد 
توظيف  االأ�سعار،  مقارنة  خدمات  ال��روات��ب،  ك�سوف  اإع��داد  االأع��م��ال(،  يف  )م�ساعدة  اخلارجي  التعاقد  خدمات  اخل��ارج��ي، 
االأفراد، تاأجري اآالت البيع، خدمات ال�سكرتارية، بحث الكفاالت، اإعداد تقارير احل�سابات، اإعداد ال�سرائب، خدمات الت�سويق 

عرب الهاتف، خدمات �سم�سرة االأعمال، الدعاية واالإعالن لرتويج �سم�سرة االأ�سهم وغريها من االأوراق املالية.
االأحمر ثم  باللون  الرقم واحد بخط وطريقة مميزة  FAB على ميينهم  االأح��رف  العالمة : لعالمة عبارة عن  و�سف 
كلمات GLOBAL BUSINESS SERVICES وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية باللون االأبي�س و العالمة 

باأكملها داخل م�ستطيل اأزرق.
  اال�سرتاطات: 

بالربيد  اإر�ساله  اأو  االإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 
امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 

EAT 153085

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 329943 تاريخ: 2020/05/21     بيانات االأولوية: 

اال�سم: بنك اأبوظبي االأول �س.م.ع وعنوانه: �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
ال�سوؤون واخلدمات امل�سرفية ، اخلدمات امل�سرفية باالإنرتنت ، اخلدمات امل�سرفية بالهاتف ، اخلدمات امل�سرفية بالهواتف 
املتحركة ، االأعمال امل�سرفية ، اخلدمات امل�سرفية املنزلية ، معلومات االأعمال امل�سرفية ، خدمات ت�سفية االأعمال املالية ، 
ا�ستثمار روؤو�س االأموال ، التحقق من ال�سيكات ، املقا�سة املالية ، غرف املقا�سة املالية ، اال�ست�سارات املالية ،  مكاتب االئتمان ، 
خدمات بطاقات االئتمان ، اإ�سدار بطاقات االئتمان ، خدمات بطاقات الدين ، حفظ االأ�سياء الثمينة كوديعة ، التقييم املايل 
)التاأمني واالأعمال امل�سرفية والعقارات( ، ال�سرافة ، املعلومات املالية ، االإدارة املالية ، الكفاالت املالية ، اخلدمات التمويلية 
، ا�ستثمار االأموال ، حتويل االأموال الكرتونياً ، ال�سمانات ، �سمان �سندات التاأمني ال�سحي ، متويل البيع بالتق�سيط ، اإ�سدار 
اإبرام �سندات التاأمني  اإ�سدار ال�سيكات ال�سياحية ، متويل ال�سراء واالإيجار ، القرو�س ب�سمان ،  بطاقات �سراء ذات قيمة ، 
على احلياة ، القرو�س املالية ، خدمات حفظ الودائع ، بنوك التوفري ، ال�سكوك ال�سرعية ، خدمات ال�سم�سرة ، ال�سم�سرة 
اخلا�سة بالرهانات ، ال�سم�سرة يف الب�سائع ، ال�سم�سرة يف اال�ستثمار ، �سم�سرة بور�سة االأوراق املالية ، �سم�سرة ال�سندات ، 
ال�سم�سرة املالية ، �سمرة االأوراق املالية ، خدمات ال�سم�سرة يف ال�سبائك ، ال�سم�سرة يف ا�ستثمار روؤو�س االأموال ، ال�سم�سرة 
يف اال�ستثمار املايل ، ال�سم�سرة يف العقارات ، خدمات ال�سم�سرة املتعلقة بالتمويل التباديل ، ال�سم�سرة يف �سرف العمالت ، 

ال�سرافة ، اأ�سواق �سرافة العمالت االأجنبية.
االأحمر ثم  باللون  الرقم واحد بخط وطريقة مميزة  FAB على ميينهم  االأح��رف  العالمة : لعالمة عبارة عن  و�سف 
كلمات GLOBAL BUSINESS SERVICES وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية باللون االأبي�س و العالمة 

باأكملها داخل م�ستطيل اأزرق.
  اال�سرتاطات: 

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 

EAT 153086

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 329547تاريخ: 2020/05/10

بيانات االأولوية: 
اال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،  08933 ،  الواليات 

املتحدة االأمريكية.   
�ضورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
ال�سوؤون واخلدمات امل�سرفية ، اخلدمات امل�سرفية باالإنرتنت ، اخلدمات امل�سرفية بالهاتف ، اخلدمات امل�سرفية بالهواتف 
املتحركة ، االأعمال امل�سرفية ، اخلدمات امل�سرفية املنزلية ، معلومات االأعمال امل�سرفية ، خدمات ت�سفية االأعمال املالية ، 
ا�ستثمار روؤو�س االأموال ، التحقق من ال�سيكات ، املقا�سة املالية ، غرف املقا�سة املالية ، اال�ست�سارات املالية ،  مكاتب االئتمان ، 
خدمات بطاقات االئتمان ، اإ�سدار بطاقات االئتمان ، خدمات بطاقات الدين ، حفظ االأ�سياء الثمينة كوديعة ، التقييم املايل 
)التاأمني واالأعمال امل�سرفية والعقارات( ، ال�سرافة ، املعلومات املالية ، االإدارة املالية ، الكفاالت املالية ، اخلدمات التمويلية 
، ا�ستثمار االأموال ، حتويل االأموال الكرتونياً ، ال�سمانات ، �سمان �سندات التاأمني ال�سحي ، متويل البيع بالتق�سيط ، اإ�سدار 
اإبرام �سندات التاأمني  اإ�سدار ال�سيكات ال�سياحية ، متويل ال�سراء واالإيجار ، القرو�س ب�سمان ،  بطاقات �سراء ذات قيمة ، 
على احلياة ، القرو�س املالية ، خدمات حفظ الودائع ، بنوك التوفري ، ال�سكوك ال�سرعية ، خدمات ال�سم�سرة ، ال�سم�سرة 
اخلا�سة بالرهانات ، ال�سم�سرة يف الب�سائع ، ال�سم�سرة يف اال�ستثمار ، �سم�سرة بور�سة االأوراق املالية ، �سم�سرة ال�سندات ، 
ال�سم�سرة املالية ، �سمرة االأوراق املالية ، خدمات ال�سم�سرة يف ال�سبائك ، ال�سم�سرة يف ا�ستثمار روؤو�س االأموال ، ال�سم�سرة 
يف اال�ستثمار املايل ، ال�سم�سرة يف العقارات ، خدمات ال�سم�سرة املتعلقة بالتمويل التباديل ، ال�سم�سرة يف �سرف العمالت ، 

ال�سرافة ، اأ�سواق �سرافة العمالت االأجنبية.
و�سف العالمة : العالمة كلمات CERENOVUS NIMBUS باللغة االإجنليزية.

  اال�سرتاطات: 
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عربي ودويل
اأول امراأة ت�ضغل املن�ضب

يوريكو كويكي، عمدة طوكيو التي تريد تغيري اليابان
•• الفجر –خرية ال�شيباين

ذلك  يف  م��ار���ص...   24 حتى  واثقة  اليابان  كانت    
الأوملبية  اللجنة  رئي�ص  ب��اخ،  توما�ص  اأعلن  اليوم، 
لالألعاب  واحد  بعام  احلتمي  التاأجيل  عن  الدولية، 
ردة  �ضحية.  لأ�ضباب  املعاقني  واأوملبياد  الأوملبية 

الياباين،  ال��وزراء  رئي�ص  اآب��ي،  �ضينزو  فورية:  فعل 
راأى جهوده للتقليل من تاأثري الفريو�ص يف الأرخبيل 
 67 اليوم التايل، يوريكو كويكي،  مو�ضع ت�ضاوؤل. يف 
�ضنة، اأول امراأة ت�ضغل من�ضب عمدة مدينة طوكيو، 
طوعي  �ضحي  حجر  تدابري  عن  ب��الإع��الن  توا�ضل 
وهكذا  ن�ضمة.  مليون   14 عددهم  البالغ  ملواطنيها 

فر�ضت �ضوتها املتفرد... وهذا اأ�ضبح عادة وتقليدا.
يف  الأوملب����ي  العل����م  كويكي  يوريكو  رفعت  عندما    
21 اأغ�ض���ط�ص 2016 يف اختتام اأوملبياد ريو كعالمة 
لتوها.  انتخبت  قد  كانت  امل�ض��عل،  ا�ض����تالم  على 
ال�ضاحة  نف�ضها على  اأنيق، قدمت  اأبي�ص  ويف كيمونو 

الدولية.

�ضل�ضلة تقلبات
   معروفة يف اليابان جيًدا، بعد م�ضرية اأوىل ك�ضحفية 

تلفزيونية بداأت يف الثمانينات.
يفكك  م��ع��روف،  لل�ضيا�ضة  عبور  ج�ضر  هنا،  “اإنه   
جامعة  يف  ال�ضيا�ضية  العلوم  اأ�ضتاذ  ناكانو،  كوي�ضي 

�ضوفيا بطوكيو. 

�سعبية  ي�����س��م��ن  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ان 
ت����ق����ري����ب����ا بني  اوت����وم����ات����ي����ك����ي����ة 
ا  اأي�سً و���س��ح��ي��ح  الناخبني”. 
اأن ي��وري��ك��و ك��وي��ك��ي ل��دي��ه��ا ممن 
مغرما  وال��ده��ا  ك��ان  فقد  تنهل. 
اليمني،  م��ن  وق��ري��ب��ا  بال�سيا�سة 
ول��ك��ن��ه اأي�����س��اً رج���ل اأع��م��ال اجته 
االأو�����س����ط، وه����و ما  ال�����س��رق  اإىل 
ال�سحفية  ت��ت��ح��دث  مل����اذا  ي��ف�����س��ر 
�سهرتها  وت��ب��ن��ي  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة 
مب��ق��اب��الت م��ع ي��ا���س��ر ع��رف��ات اأو 

معمر القذايف.
   عندما ا�ستقبلتنا يف املقر الفخم 
ترف�س  املدينة،  طوكيو  حلكومة 
ب���اأن  ي���ق���ال  اأن  ك��وي��ك��ي  ي���وري���ك���و 
وطريقها  �سهلة  كانت  م�سريتها 
مثل  “م�سريتي،  م���ف���رو����س���ة: 
ج��م��ي��ع ال��ن�����س��اء يف ال�����س��ي��ا���س��ة يف 
من  متتالية  �سل�سلة  هي  اليابان، 
ال  ك��ان  التي  الزجاجية  االأ�سقف 

بد من ك�سرها«.
   بعد حماولة التوازن بني خمتلف 
عام  ان�سمت  ال�سيا�سية،  االأحزاب 
الليربايل  احل����زب  اإىل   2002
الدميقراطي، يف ال�سلطة تقريًبا 
عاًما.   65 م��ن��ذ  ان���ق���ط���اع  دون 
متينة  وزاري���ة  م�سرية  ذل��ك  تلى 
ال����دف����اع، وهو  ث���م يف  ال��ب��ي��ئ��ة  يف 
من�سب مل يعهد به من قبل اإىل 
لطوكيو،  تتفرغ  ان  قبل  ام����راأة. 
عمدة  انتخابها  مت  ف��ج��اأة،  حيث 
“كونها   .2016 ع���ام  للمدينة 
املراأة الوحيدة يف مواجهة رجال، 
للحداثة  ال�سامنة  ان��ه��ا  ظ��ه��رت 
طوكيو”،  جل��م��اه��ري  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

يحلل كوي�سي ناكانو.

جعلت مدينتها
 خمتربا للتنا�ضف

   بت�سجيع من هذا النجاح، قررت 
يوريكو كويكي حتدي �سينزو اآبي 
لعام  الت�سريعية  االن��ت��خ��اب��ات  يف 
ت�ستطيع  ال  “لكنها   .2017
ال����ف����وز، ك��م��ا ي���ق���ول ج����ان م���اري 
معهد  االأبحاث يف  بوي�سو، مدير 
املقيم  بباري�س  ال�سيا�سية  العلوم 
درو���س من  اليابان، وموؤلف”  يف 
 .)2019 )ف����اي����ارد،  اليابان” 
امل����واج����ه����ة، مل تكن  ق���ب���ل  الن���ه���ا 
اإن�ساء جهاز ملثل تلك  ق��ادرة على 
م����ّرا:  ال��ف�����س��ل  ك����ان  احلملة”. 

احتلت املركز الثالث فقط.
امل�ستوى  ع��ل��ى  ال��ل��ع��ب��ة  خ�����ارج     
كويكي  يوريكو  حتافظ  الوطني، 

على ظهور حمت�سم، وتركز على 
خمترًبا  ت�سنع  ح��ي��ث  مدينتها، 
التنا�سف.  جم���ال  يف  �سيما  -ال 
االأ�سود  باللونني  �سور  وب��وج��ود 
يف  م�سطفة  ل�سابقيها  واالأبي�س 
ل  تف�سّ الكبرية،  اال�ستقبال  قاعة 
طوكيو،  م��دي��ن��ة  “يف  ال���ع���م���دة: 
الن�ساء  م���ن  ب��امل��ئ��ة   40 ن��وظ��ف 
كوادر”.  ب���امل���ئ���ة   25 ه����ن  م����ن 
“هوؤالء  ������س�����اخ�����رة:  وت�������س���ي���ف 
املمثلون على احلائط مل  ال�سادة 
ربع  قبل”.  م��ن  ذل��ك  يف  يفكروا 
امل�سوؤولية  م��ن��ا���س��ب  يف  ال��ن�����س��اء 
االإداري��ة، ن�سبة ملحوظة مقارنة 
مبوؤ�س�سات اأو اإدارات اأخرى. ففي 
النواب  يجل�س  حيث  “الديات”، 
املعدل  يف  وال�����س��ي��ن��ات��ورات جن���د، 
ب��امل��ئ��ة ف��ق��ط من   5 13 ف��ا���س��ل 

الن�ساء املنتخبات.
لكنه موزع،  ر���س��ني  وب�����س��وت      
املقربون  ال���ذي مي��دح��ه  ال��ه��دوء 
قلب  اأحياًنا  “اأريد  وا�سح:  منها 
ال���ط���اول���ة، ل��ك��ن��ي اأت����راج����ع حتى 
ترتيبها”.  اع���ادة  اإىل  اأ�سطر  ال 
اأياكا  باحلاكمة،  اجتماعها  وم��ن 
ال�سابقة  امل�����س��ت�����س��ارة  ���س��ي��وم��ورا، 
طوكيو،  جم��ل�����س  يف  ل��ل��م��ع��ار���س��ة 

تكون هناك  اأال  اليابان، يجب  يف 
تكون  اأن  يجب  اأيديولوجية،  اأي 

كل �سيء!«

اإدارتها للوباء ر�ضخت 
مكانتها

وقد  احل���������س����اد،  م���و����س���م  ويف     
اأعلنت اجلمعة تر�سحها القرتاع 
5 ي���ول���ي���و، ي�����س��ع امل���راق���ب���ون يف 
ال�سمك يف  ���س��وق  ن��ق��ل  ر���س��ي��ده��ا 
ت�سوكيجي، وهو موؤ�س�سة �سخمة، 
الرئي�سي.  جن��اح��ه��ا  ب���اع���ت���ب���اره 
�سوق  ت��ن��ق��ل  وك�����اأن�����ك  “االأمر، 
ال�سهري”،  ال��ف��رن�����س��ي  رجن��ي�����س 
ت��ق��ارن ب��اع��ت��زاز ي��وري��ك��و كويكي. 
االأوملبياد،  ت��اأج��ي��ل  ي��ت��م  مل  واإذا 
ل����ذك����رت اي�������س���ا اال�����س����ت����ع����دادات 
اغتنمت  فقد  العاملية،  للمناف�سة 
لتجعل  الفر�سة  كويكي  يوريكو 
و�سائل النقل العام اأكرث �سهولة.

املنتهية  ال���ع���م���دة  ك���ان���ت  واإذا     
والي����ت����ه����ا يف ط���ري���ق���ه���ا الإع�������ادة 
ا الأن �سينزو  انتخابها، فذلك اأي�سً
اآبي رف�س اإطالق مر�سح �سدها. 
ولكن �سيتعني عليها، ومبفردها، 
الليربايل  احل���زب  ناخبي  اإق��ن��اع 
بالت�سويت  ال�����دمي�����وق�����راط�����ي 

“لديها  �سيئة:  ب��ذك��رى  حتتفظ 
للذين  االزدراء  م����ن  ال���ك���ث���ري 
وبنف�س  م���ث���ل���ه���ا،  ي����ف����ك����رون  ال 
التوزيع  اإع�������ادة  الأف����ك����ار  ال���ق���در 

ا�سرتاتيجية  وه������ذه  ق���وم���ي���ة. 
اأي  م��ن  داع��م��ي��ه��ا  جبهة  لتعزيز 
ماري  ج���ان  يلخ�س  ك���ان���وا.  اف���ق 
حملًيا  حت��ك��م  “عندما  ب��وي�����س��و: 

ليربالية  اإن���ه���ا  االج���ت���م���اع���ي... 
متطرفة«.

كويكي  ي��وري��ك��و  ت�����س��ن��ي��ف  اإن     
�سيا�سيا عملية حمفوفة باملخاطر. 

“اأنا اأعمل ل�سالح طوكيو”، تبوح 
اأن  ا�ستطاعت  ومبهارة،  ال�سيدة. 
ولكنها  للبيئة،  ���س��دي��ق��ة  تظهر 
نقل  مل  ان  حم���اف���ظ���ة،  ����ا  اأي���������سً

املحلية  ال���ك���وادر  الأن  ل�ساحلها 
ترف�س  ط����وك����ي����و  يف  ل����ل����ح����زب 
خلدمة  معهم  املتعاطفني  تعبئة 

حملتها.
   ان اإدارتها ا للوباء، على طريقة 
القائد العام، جعلت من امل�ستحيل 
جتاهلها او اال�ستغناء عنها، حتى 
دعوة  ح��د  اإىل  ذه��ب��ت  العمدة  اأن 
منازلهم  يف  ل��ل��ب��ق��اء  ال��ي��اب��ان��ي��ني 
خ����الل االأ����س���ب���وع ال���ذه���ب���ي، وهو 
الر�سمية  للعطالت  ثمني  اأ�سبوع 
“لقد  يف م��اي��و. وق���د اع���رتف���ت: 
االن�سباط  م��ن  ب��ك��ث��ري  ت��ع��اون��وا 
ب�سدة”.  واأنا ممتنة لهم  الذاتي، 
ن�سر  ال�ستطالع  وف��ًق��ا  النتيجة: 
باملئة   70 ف��اإن  ال�سهر،  بداية  يف 
على  يوافقون  طوكيو  �سكان  من 
 20 هذا االإج��راء، بزيادة قدرها 

نقطة مقارنة ب�سهر مار�س.
ب�سوء  اأح���د  »ل��ن يتحدث عنها     
عندما تقرتب االألعاب االأوملبية”، 
ي���رى ج���ان م����اري ب��وي�����س��و. “ثم 
ل��ق��د اك��ت�����س��ف اه���ل ط��وك��ي��و اأنهم 
ام���������راأة؛  مت���ث���ل���ه���م  اأن  ي���ح���ب���ون 
متثل  ال  ومل���اذا  مييزهم”.  ف��ه��ذا 
�سينزو  مبواجهة  ككل  اليابانيني 
اآب����ي م���رة اأخ�����رى ع���ام 2021؟ 
ب�سكل  اأرك�����ز  زل���ت  “ما  اأج���اب���ت: 
دون  االأل��ع��اب  تنظيم  على  ك��ام��ل 
ال�سحّية”...  خ��ا���س��ة  خم��اط��ر، 
من�سة  ت�سلق  عليها  اأن���ه  ل��و  كما 

التتويج خطوة تلو االأخرى.
عن لوجورنال دي دميان�ص

اأن حتكم حملًيا يف اليابان، يعني األ تكون هناك اأي اأيديولوجية اكت�ضف اأهل طوكيو اأنهم يحبون اأن متثلهم امراأة لأن ذلك مييزهم
ادارتها للوباء ر�سخت مكانتهات�سنيف يوريكو كويكي عملية �سعبة

�سينزو ابي... هزمها لكنه يخ�ساها تركيزها املطلق على االلعاب االوملبية

يف مدينة طوكيو، توظيف 40 باملئة 
من الن�صاء، من هن 25 باملئة كوادر

»اأريد اأحياًنا قلب الطاولة، لكني 
اأتراجع حتى ل اأ�صطر اإىل اإعادة ترتيبها«

م�صريتها عبارة عن �صل�صلة من الأ�صقف 
الزجاجية التي كان ل بد من ك�صرها

طوكيو حتب عمدتها

ترامب يوقع اأمرا تنفيذيا ب�صاأن اإ�صالح ال�صرطة  •• وا�شنطن-رويرتز

قال م�سوؤولون يف االإدارة االأمريكية اإن الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
بها  تتعامل  ال��ت��ي  الكيفية  حت�سني  اإىل  ي��ه��دف  تنفيذيا  اأم���را  �سيوقع 
وذل��ك من خالل  اأفريقي وغريهم  اأ�سل  االأمريكيني من  ال�سرطة مع 

حت�سني التاأهيل والتدريب وموارد ال�سحة العقلية.
ياأتي االأمر التنفيذي بعد اأن حتدث ترامب بلهجة �سارمة فيما يتعلق 
“بالقانون والنظام” يف رده على االحتجاجات التي عمت اأنحاء البالد 
تعامل  اأث��ر  على  فلويد  ج��ورج  اأفريقي  اأ�سل  من  االأمريكي  وف��اة  عقب 

�سرطة منيابولي�س العنيف معه.

املوافقة  رب��ط  خ��الل  وذل��ك من  اإدخ��ال حت�سينات  ال�سرطة على  اإدارات 
االحتادية على املنح التقديرية باملمار�سات اجليدة لل�سرطة.

على  ال�سرطة  اإدارات  �سي�سجع  التنفيذي  االأم��ر  اأن  امل�سوؤولون  واأ�ساف 
املعلومات  ت��ب��ادل  وحت�سني  ال��ق��وة  ال�ستخدام  املعايري  اأح���دث  ا�ستخدام 
دون  ال�سيئة  ال�سجالت  اأ���س��ح��اب  بال�سباط  اال�ستعانة  يتم  ال  بحيث 
معرفة خلفياتهم واال�ستعانة باأخ�سائيني اجتماعيني عند تعامل جهات 

التي  الطريقة  ب�س����بب  الدميقراطيني  من  انتق�����ادات  ترامب  وواج��ه 
تعامل به�������ا م�����ع الواقع������ة وي�س����اور بع�س حلفائ�����ه القل������ق من اأن ي�سر 
اإع�������ادة  بفر�س  كورون�����ا  فريو�س  وجائحة  االحتجاج�������ات  مع  تعامله 
انتخاب��������ه هو وغي����ره من الزعم�������اء اجلمهوريي�����ن يف نوفمرب ت�س�رين 

الثاين.
وقال م�سوؤولون كبار يف االإدارة اإن االأمر التنفيذي �سيهدف اإىل حتفيز 

ت�سمل  والتي  عنف  جرائم  تت�سمن  ال  التي  الق�سايا  مع  القانون  اإنفاذ 
اإدمان املخدرات والت�سرد.

عن  “�سنتحدث  االثنني  االأول  اأم�س  ي�������وم  لل�سحفيني  ترامب  وق����ال 
بع�س  لدينا  و�س������يكون  امل��ا���س��ي  ال�س�����هر  وراأي��ن��اه��ا  �ساهدناها  اأ���س��ي��اء 

احللول«.
وعائالت  القانون  اإنفاذ  جهات  من  م�سوؤولون  ي�سارك  اأن  املتوقع  ومن 
�سيوقع فيه  الذي  ال�سرطة يف احلدث  الذين قتلوا على يد  االأ�سخا�س 

ترامب على االأمر التنفيذي.
وقال ترامب كذلك يف تعليقات لل�سحفيني اإن اإطالق ال�سرطة النار على 

رجل اأ�سود يف اأتالنتا كان مبثابة موقف رهيب ومقلق للغاية.
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عربي ودويل

•• ع�ا�شم-وكاالت

حالة  �سحافية  ت��ق��اري��ر  ر���س��دت 
يعي�سها  التي  ال�سيا�سي  التخبط 
ال���رئ���ي�������س ال����رتك����ي رج�����ب طيب 
تكثيف  ب��ع��د  خ��ا���س��ة  اأردوغ����������ان، 
ل���ت���ح���رك���ات���ه���ا م�����ع دول  ف���رن�������س���ا 
االأطل�سي لردع النفوذ الرتكي يف 

ليبيا.
�سادرة  ع��رب��ي��ة  ل�����س��ح��ف  ووف���ق���اً 
اأم�س  الثالثاء، ي�سهد غرب ليبيا 
بعد  ال�سيا�سي  ال��ت��وت��ر  م��ن  ح��ال��ة 
الوطني،  اجلي�س  ق��وات  ان�سحاب 
الريا�س  اأم��ان��ة  ق���رار  اأث���ار  بينما 
العثماين  ال�سلطان  ا���س��م  ب��اإزال��ة 
����س���ل���ي���م���ان ال����ق����ان����وين م����ن اأح����د 
�َس املدن  �سوارعها الرئي�سية، حتمُّ
من  للتخل�س  االأخ����رى  ال��ع��رب��ي��ة 

اآثار الوجود العثماين.

جرائم حرب
اأك������د م�������س���در اأم����ن����ي م����ن داخ����ل 
ط����راب����ل���������س ل�������س���ح���ي���ف���ة ال���ب���ي���ان 
امل�سلحة  الع�سابات  اأن  االإماراتية، 
باتت تتعامل مع غربي ليبيا على 
ان�سحاب  ب��ع��د  غ��ن��ي��م��ة ح���رب  اأن����ه 
ح����رب  ج�����رائ�����م  واأن  اجل����ي���������س، 
امل���دن���ي���ني، لكن  ارت���ك���ب���ت يف ح���ق 
ظل  يف  اإدان��ت��ه��ا  ي�ستطيع  اأح���د  ال 
ديكتاتورية االإرهابيني واملرتزقة.

وقال امل�سدر الذي رف�س الك�سف 
ع���ن ه��وي��ت��ه الأ����س���ب���اب اأم���ن���ي���ة، اإن 
مت  ال����ق����ت����ل  ج�����رائ�����م  “ع�سرات 

ل�����س��ان ه���ذا ال�سخ�س  ذك���ره ع��ل��ى 
املختل، الذي ير�سل اآالف املرتزقة 
واالإرهابيني للقتال يف ليبيا، الأنه 
مل ي��ج��د اأح������داً م���ن اأح���ف���اد عمر 
اأجل  من  للقتال  م�ستعداً  املختار 
م�سددين  الظالمي”،  م�سروعه 
على ت�سخري كل االإمكانيات لطرد 

الغزاة االأتراك من البالد.
وذكر اأن اأردوغان مل يكتف بق�سف 
املختار،  ع��م��ر  الأح���ف���اد  ط��ائ��رات��ه 
االأخ�سر  ال�����س��وء  اأع���ط���ى  واإمن�����ا 
االإرهابية  امليلي�سيات  من  الأبنائه 
التي  امل���دن  يف  ف�����س��اداً  يعيثوا  ك��ي 
التقارير  ت��ع��ددت  وق���د  دخ��ل��وه��ا، 
النهب  عمليات  اإىل  اأ���س��ارت  ال��ت��ي 
وال��ت��خ��ري��ب ال��ت��ي م��ار���س��ت��ه��ا هذه 
دخلتها  التي  امل��دن  يف  امليلي�سيات 
واالأ�سابعة،  ترهونة  يف  وب��ال��ذات 
بال�سور  م��وث��ق��ة  ع��م��ل��ي��ات  وه����ي 
النحو  ع��ل��ى  احل���ي���ة  وال�������س���رائ���ط 
دويل  ا���س��ت��ن��ك��ار  اإىل  اأدى  ال�����ذي 
بالقول  م��ق��ال��ه  واخ��ت��ت��م  وا����س���ع. 
واأبناوؤه  اأردوغ���ان  يفعله  ما  “هذا 
م����ن االإره����اب����ي����ني ب���اأح���ف���اد عمر 
املختار، وهو لي�س باالأمر اجلديد، 
امليلي�سيات  ل�������ذات  ����س���ب���ق  ف���ق���د 
االإرهابية اأن فعلت االأمر نف�سه يف 
املدن ال�سورية التي دخلتها، وفقاً 
ل�����س��ه��ادات ح��ي��ة وت��ق��اري��ر موثقة 
بال�سوت وال�سورة، وال�سوؤال االآن 
الفعل  اإىل متى �سيقت�سر رد  هو: 
ال��ع��رب��دة على  ه���ذه  اإزاء  ال����دويل 

كلمات االنزعاج والقلق؟«

املا�سية،  االأي����ام  خ��الل  ت�سجيلها 
ال��ت��غ��ط��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا بحمالت  وت��ت��م 
امل�سلحة  القوات  ت�ستهدف  دعائية 
االإعداد  مت  ف��ربك��ات  اإىل  ا�ستناداً 
ل��ه��ا م���ن ق��ب��ل ال����غ����زاة االأت�������راك، 
للجي�س  م���ع���اٍد  ع����ام  راأي  خل��ل��ق 
واأ�ساف  واخل�������ارج«.  ال���داخ���ل  يف 
مرتبطة  امل�����س��ج��ل��ة،  اجل���رائ���م  اأن 
بالقتل لغاية ال�سرقة واال�ستحواذ 
و�سرقة  اخل��ا���س��ة،  االأم����الك  على 
ال���������س����ي����ارات، واق����ت����ح����ام امل����ن����ازل، 
واالختطاف على الهوية، وكذلك 

لت�سفية احل�سابات ال�سخ�سية.
مرتزقة  اإن  لل�سحيفة،  ووف���ق���اً 
وجماعات  خمتلفة  جن�سيات  من 
تنظيمي  ف����ل����ول  م����ن  م���ت�������س���ددة 
داع�����س وال��ق��اع��دة، ب��ات��وا ينفذون 
دوريات يف مناطق ترهونة وق�سر 
واالأ�سابعة  وليد  وبني  غ�سري  بن 
انتهاكات  ومي���ار����س���ون  وغ���ريه���ا، 

•• اأنقرة-وكاالت:

ح�سمت املعار�سة الرتكية اأمرها، 
نظام  ����س���د  ال��ت�����س��ع��ي��د  وق�������ررت 
 3 مل���دة  حملة  مطلقة  اأردوغ������ان، 
وحزبه  به  االإطاحة  بهدف  اأ�سهر 

من ال�سلطة.
احلملة  يف  امل���ت���ظ���اه���رون  ورف������ع 
ال�سعوب  ح�����زب  ي���ق���وده���ا  ال���ت���ي 
الدميقراطي من مدينة هكاري، 
����س���ع���ارات م��ن��اه�����س��ة الأردوغ��������ان 
“�سننت�سر  بينها  م��ن  وحكومته 
حزب  �سيدفع  و”غداً  باملقاومة” 

اأردوغان الثمن«.
ووفقاً ل�سحيفة عكاظ ال�سعودية، 
وبرملانيوه  احلزب  قادة  �سيوا�سل 
مظاهراتهم  ب��ل��دي��ات��ه  وروؤ�����س����اء 
مع  اأردوغ����ان،  ل�سيا�سة  املناه�سة 
يف  معهم  واملتعاطفني  اأن�سارهم 
ع���دٍد م��ن امل����دن، ح��ت��ى االأول من 
يوم  وهو  املقبل،  �سبتمرب)اأيلول( 

ال�سالم العاملي يف تركيا.
لالأكراد  امل���وؤي���د  احل����زب  و���س��ّك��ل 
فريقني لتنظيم املظاهرات، االأول 
)جوملريك(  ه��ك��اري  م��ن  ينطلق 
للحزب  امل�سارك  الرئي�س  ويقوده 
م��ت��ه��ات ���س��اجن��ر، وال��ث��اين تقوده 
بولدان  بروين  امل�ساركة  الرئي�سة 
و�سيجول  اإدرن�������ة،  م���ن  وي��ن��ط��ل��ق 
ال��ف��ري��ق��ان ����س���رياً ع��ل��ى االأق������دام 
داخ���ل ع���ّدة م���دٍن ت��رك��ي��ة ق��ب��ل اأن 
موؤمتراً  ويعقدا  اأن��ق��رة  يف  يلتقيا 

ال���ت���ه���اف���ت يف االآون����������ة االأخ�������رية 
خا�سة«.

باأن  �سرح  “اأردوغان  اأن  واأ���س��اف 
يحاربون  امل���خ���ت���ار  ع��م��ر  اأح����ف����اد 
االإرهابيني الوافدين اإىل بالدهم 
تركيا  واأن  و�سوب،  ح��دب  كل  من 
فال�سق  ن�سالهم،  دع��م  �ستوا�سل 
الأن  ���س��ح��ي��ح  ع��ب��ارت��ه  م���ن  االأول 
بالفعل  امل����خ����ت����ار  ع���م���ر  اأح�����ف�����اد 
الوافدين  االإره��اب��ي��ني  ي��ح��ارب��ون 
َمن  ب��الده��م، لكنهم حت��دي��داً  اإىل 
مرتزقة  م���ن  اأردوغ���������ان  ج��ل��ب��ه��م 
���س��وري��ني واأج����ان����ب ل��ل��ي��ب��ي��ا حتت 

�سمع وب�سر اجلميع«.
اأب���ن���اء  اأن  اإىل  ال���ك���ات���ب  واأ������س�����ار 
ا�ستنكارهم  بيان  يف  اأك��دو  القبيلة 
باأ�سد  اأردوغ�����������ان  ل��ت�����س��ري��ح��ات 
“طائراته  ب��اأن  قائلني  ال��ع��ب��ارات، 
هي التي تقتل اأحفاد عمر املختار 
ياأتي  اأن  ي��ل��ي��ق مب��ق��ام��ه  ال  ال����ذي 

ممنهجة يف حق ال�سكان املحليني، 
اأث��ار موجة من االحتقان بني  ما 
تهمة  توجيه  يتم  حيث  الليبيني، 
الوالء للجي�س والتخابر معه اإىل 
كل من يبدي ا�ستياءه من �سيطرة 
امل��رت��زق��ة وال���غ���زاة االأت������راك على 

غربي البالد.

حترك فرن�ضي بوجه تركيا
�سحيفة  اأ������س�����ارت  ج��ه��ت��ه��ا،  م����ن 
فرن�سا  اأن  اإىل  االأو����س���ط  ال�����س��رق 
يف  �سركائها  مع  حتركاتها  كثفت 
ملواجهة  االأط��ل�����س��ي  ���س��م��ال  ح��ل��ف 

النفوذ الرتكي يف ليبيا.
االإليزيه  وذك��رت م�سادر يف ق�سر 
ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  ال��رئ��ي�����س  اأن 
املا�سي  االأ�سبوع  ات�ساالت  اأج��رى 
بنظريه االأمريكي دونالد ترامب، 
و���س��ي��ج��ري ات�������س���االت اأخ������رى يف 
االأ�سابيع املقبلة مع �سركاء احللف 

االأطل�سي املنخرطني ميدانياً.
واع����ت����ربت دوائ�������ر االإل����ي����زي����ه اأن 
ال  ليبيا  يف  الرتكية  “التدخالت 
ال  باري�س  واأن  بها،  القبول  ميكن 
ما ي�سكل  ميكنها ال�سماح بذلك”، 

ت�سعيداً وا�سحاً بوجه تركيا.
م�سرية  م�������س���ادر  ك�����س��ف��ت  ك���م���ا 
بدء حتقيق حول  لل�سحيفة، عن 
م���ا ب��ث��ت��ه و���س��ائ��ل اإع������الم حملية 
ليبية عن اإقدام ميلي�سيات موالية 
حلكومة الوفاق على اإعدام عمال 
م�����س��ري��ني، ب��ع��د ظ��ه��وره��م وهم 
ترهونة  يف  للتعذيب  يتعر�سون 
التي �سيطرت عليها قوات الوفاق 

اأخرياً. 

حرب �ضوارع
اأما �سحيفة العرب اللندنية، فقد 
اهتمت بقرار اأمانة الريا�س اإزالة 
�سليمان  العثماين  ال�سلطان  ا�سم 

الواقعة  ت���اج���وراء  ب��ل��دي��ة  ب����ادرت 
�سرقي العا�سمة الليبية طرابل�س، 
�سليمان  ال�سلطان  ا���س��م  ب��اإط��الق 
ال����ق����ان����وين ع���ل���ى اأه��������م ال���ط���رق 

املوجودة يف املدينة.
وم����ن ����س���اأن ه��ذي��ن احل���دث���ني اأن 
وت�سميات  �سوارع”  “حرب  يطلقا 
يف املنطقة، بني معار�سني للتدخل 

الع�سكري الرتكي وبني داعميه.

اأكاذيب اأردوغان
الدكتور  ال��ك��ات��ب  ق����ال  وب�������دوره، 
اأح��م��د يو�سف اأح��م��د يف م��ق��ال له 
اإذا  “ال يهم ما  ب�سحيفة االحت��اد 
ك���ان اأردوغ������ان ي�����س��دق م��ا يقوله 
ي��ع��ل��م متاماً  اأن����ه  اأو  اأك���اذي���ب  م��ن 
مبا  ي��ه��رف  وال  يفعل،  م��ا  حقيقة 
اأكرب  اأم��اًل يف خ��داِع  �سوى  يقوله 
فاملهم  �سامعيه،  م��ن  ممكن  ع��دد 
وبالغ  ع��ام��ة  متهافت  منطقه  اأن 

�سد حزبنا، نحن بب�ساطة من�سي 
امل�ساواة  ال�سالم،  اأج��ل  من  اليوم 

والدميقراطية.
واع��ت��ق��ل��ت ال�����س��رط��ة ال���رتك���ي���ة ، 
ال�سعوب  ح��زب  اأع�ساء  من  ع��دداً 
برملانيون  بينهم  ال��دمي��ق��راط��ي 
و�سيليفري  اإ�سطنبول  مبدينتي 
قبل خروجهم للم�ساركة يف حملة 

“امل�سي من اأجل ال�سالم«.

�سوارعها  اأح������د  م����ن  ال���ق���ان���وين 
الرئي�سية.

�َس  حتمُّ اأث��ار  القرار  اأن  واأو�سحت 
اأخ��رى للتخل�س من  مدن عربية 
اآثار الوجود العثماين يف �سوارعها 
ومبانيها، كردة فعل على التدخل 
ورغبة  وليبيا  �سوريا  يف  ال��رتك��ي 
اأردوغ���ان يف  الرئي�س رج��ب طيب 
لبالده  كان  الذي  النفوذ  ا�ستعادة 
يف عهد االإمرباطورية العثمانية.

الريا�س  اأم��ان��ة  ق���رار  اأن  وذك���رت 
حركت  رمزية  ر�سالة  مبثابة  كان 
للتخل�س  عربية  م��دن  يف  دع���وات 
من بقايا اال�ستعمار العثماين، يف 
وا�سعة  دع���وات  ي�سهد  دويل  واق��ع 
وتعوي�س  اعتذار  رفع ق�سايا  اإىل 
م���ن ال������دول اال���س��ت��ع��م��اري��ة عما 
امل�ستعَمرة  الدول  اقرتفته يف حق 

خالل احلقب املا�سية.
ال�سعودي،  ال��ق��رار  وب��ال��ت��وازي مع 

�سحفياً يوم 20 يونيو)حزيران( 
اجلاري.

اإن  النائب ح�سني كات�سماز،  وقال 
تعيق حملتنا  االأمنية  “ال�سلطات 
ال�����س��ل��م��ي��ة وت�������س���ع���ى مل��ن��ع��ن��ا من 
االنتقال من مدينٍة اإىل اأخرى”، 
اليوم،  و�سبه ما يح�سل يف تركيا 
مبا ج��رى مع ج��ورج فلويد حني 

قال اإنه ال ي�ستطيع اأن يتنف�س.

ال  ه���ن���ا  “النا�س  اأن  واأ�������س������اف 
ي�ستطيعون التعبري عن اأنف�سهم، 
وكذلك  ال�سجون  يف  برملانيوهم 
ومل  املنتخبون  بلدياتهم  روؤ���س��اء 
مكتويف  ن���ق���ف  اأن  مم���ك���ن���اً  ي���ع���د 
االأيدي اأمام ما يجري، �سنعار�س 
حملتنا،  ونوا�سل  املمار�سات  هذه 
االقت�سادي،  اجل��ان��ب  م��ن  ح��ت��ى 
اأن  وي��ج��ب  �سيئة  ال��ن��ا���س  اأو����س���اع 

منهم  كثريين  اأن  خا�سة  تتغري 
عاطلون عن العمل«.

اأق�����ر  ال�����ربمل�����ان  اأن  اإىل  ول����ف����ت 
اأي�����ام ق���ان���ون ح���ّرا����س الليل  م��ن��ذ 
وهم  كبرية،  �سالحياٍت  ومنحهم 
جم�����ّرد م��ي��ل��ي�����س��ي��ات الأردوغ��������ان، 
وجود  ع��دم  على  اليوم  ونعرت�س 
وفر�س  وح����ق����وق  دمي���ق���راط���ي���ة 
احلكومة  مم��ار���س��ات  وع��ل��ى  عمل 

 فرن�ضا تكثف حتركاتها ملواجهة النفوذ الرتكي

�صحف عربية: مرتزقة اأردوغان يوا�صلون جرائم احلرب يف ليبيا

الإطاحة ب� »اأردوغان « .. حملة تطلقها املعار�صة الرتكية

•• باري�س-رويرتز

الليل  خ��الل  تدخلت  اإن��ه��ا  الفرن�سية  ال�سرطة  ق��ال��ت 
ال���س��ت��ع��ادة االأم����ن وال��ن��ظ��ام يف م��دي��ن��ة دي��ج��ون ب��ع��د اأن 
على  قمامة  و�سناديق  مركبات  يف  ال��ن��ار  �سبان  اأ���س��رم 
م�ستعدة  اأنها  واأ�سافت  املا�سية،  الثالثة  االأي���ام  م��دار 

جللب املزيد من قواتها اإذا لزم االأمر.
متاأخر  وق��ت  يف  بيان  يف  املحلية  ال�سرطة  ق��وة  وق��ال��ت 
يف  وقعت  التي  “االأحداث  تويرت  على  املا�سية  الليلة 
ديجون،  يف  جريزي  منطقة  يف  املا�سية  القليلة  االأي��ام 
حيث كانت هناك جتمعات من ال�سباب ت�سببوا يف اإ�سعال 
النريان يف مركبات و�سناديق قمامة، لن ت�سفر اإال عن 

•• جنيف-اأ ف ب

الدويل  املجتمع  املتحدة  االأمم  خ��رباء  من  �ستون  دع��ا 
وا�سعة  اأج��زاء  ل�سم  االإ�سرائيلية  اخلطة  معار�سة  اإىل 
بيان  يف  اخل���رباء  وق���ال  املحتلة.  الغربية  ال�سفة  م��ن 
القانونية  امل�����س��وؤول��ي��ة  يتحمل  ال����دويل  “املجتمع  اإن 
وال�سيا�سية الر�سمية للدفاع عن نظام دويل قائم على 
اأ���س�����س، ومل��ع��ار���س��ة ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق االإن�����س��ان واملبادئ 
الدول  “على  اأن  واأك���دوا  ال���دويل«.  للقانون  االأ�سا�سية 
واج����ب ع���دم االع�����رتاف ب��دول��ة اأخ����رى اأو اإع��ان��ت��ه��ا اأو 
االإطالق،  على  قانوين  غري  ن�ساط  اأي  يف  م�ساعدتها 
اأرا�س  على  مدنية  م�ستوطنات  اإن�����س��اء  اأو  ال�سم  مثل 

ا�صتدعاء ال�صرطة الفرن�صية بعد تفجر العنف يف ديجون 

خرباء اأمميون يدعون اإىل معار�صة خطة اإ�صرائيل �صم ال�صفة  

الربتغال تعرت�س 22 مهاجرًا غري نظامي  •• ل�شب�نة-اأ ف ب

اأّنها  الربتغالية  ال�سلطات  اأع��ل��ن��ت 
اعرت�ست قبالة ال�سواحل اجلنوبية 

اأبحروا  قانوين  22 مهاجراً غري  على متنه  زورق��اً  للبالد 
م��ن امل���غ���رب، يف راب����ع ق����ارب م��ه��اج��ري��ن ي�����س��ل م��ن الدولة 

العربية اإىل جارتها االأوروبية يف غ�سون �سّتة اأ�سهر.
ويف ح����ني ي���خ���ت���ار ال��ق�����س��م االأك�������رب م����ن امل���ه���اج���ري���ن غري 
النزول  املغربية  ال�سواحل  من  يبحرون  الذين  النظاميني 
فاإّن  اأفريقيا،  �سمال  اإىل  االأق���رب  االإ�سبانية  ال�سواحل  يف 
املهاجرين الذين اأبحروا من مدينة اجلديدة الواقعة على 
القارف،  اإىل  التوجه  اختاروا  للمغرب  االأطل�سية  ال�سواحل 

ال�سرطة  واأع��ل��ن��ت  ال��ربت��غ��ال.  ج��ن��وب  يف  ال��واق��ع��ة  املنطقة 
البحرية الربتغالية واإدارة االأجانب واحلدود اأّن املهاجرين 
تكن  رج��اًل مل   22 ال��غ��ارف هم  �سواحل  اإىل  الذين و�سلوا 
بحوزتهم وثائق ثبوتية لكّنهم قالوا اإّنهم مغربيون واأبحروا 
االأجانب  اإدارة  با�سم  من مدينة اجلديدة. وقالت متحّدثة 
اأخ��رى كان  اإّن ثالثة زوارق  واحل��دود لوكالة فران�س بر�س 
و�سلت  نظامي  غري  مهاجراً   26 جمموعه  ما  متنها  على 
و29  االأول/دي�سمرب  كانون   11 يف  الربتغال  �سواحل  اإىل 
م�سرية  اجل��اري،  حزيران/يونيو  و6  الثاين/يناير  كانون 

اإىل اأّن هوؤالء املهاجرين قالوا اإّنهم 
اأبحروا من �سواحل اجلديدة.

وق����ال ق��ائ��د امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة يف 
الربتغالية  ال���ب���ح���ري���ة  ال�������س���رط���ة 
هذا  بني  ر�سمياً  الربط  ميكننا  “ال  با�سيكو  رو�سا  فرناندو 
و�سلوا  الذين  املهاجرين  لكّن  االأخ���رى،  وال��ق��وارب  القارب 
اليوم يزعمون اأي�ساً اأّنهم من اجلديدة«. واأ�ساف اأّن امل�سافة 
تبلغ  الربتغالية  وال�سواحل  املغربية  املدينة  بني  الفا�سلة 

230 مياًل بحرياً اأي حواىل 425 كلم.
كلم   96 ُبعد  على  تقع  نة  واجل��دي��دة مدينة قدمية حم�سّ
القرن  الربتغاليون يف مطلع  بناها  البي�ساء،  ال��دار  جنوب 

ال�ساد�س ع�سر وانتقلت اإىل ال�سيادة املغربية يف 1769.

مزيد من انعدام االأمن واإ�ساعة اخلوف بني ال�سكان يف 
اأعقاب اأحداث عطلة نهاية االأ�سبوع االأ�سبوع«.

ا�ستباكات  اإن  حملية  فرن�سية  اإع���الم  و���س��ائ��ل  وق��ال��ت 
اندلعت يف عطلة نهاية االأ�سبوع بني جمموعات �سبان 
الداخلية  وزي��ر  نائب  يتوجه  اأن  املقرر  وم��ن  متناف�سة 

لوران نونيز اإىل ديجون يف وقت الحق ملتابعة املوقف.
و�سط  املا�سية  القليلة  االأ�سهر  يف  ا�ستباكات  واندلعت 
حمدودة  اأ���س��ر  تقطنها  ال��ت��ي  ال�سكنية  امل��ن��اط��ق  بع�س 
االإغالق  ق��واع��د  اأدت  حيث  فرن�سا،  اأن��ح��اء  يف  ال��دخ��ل 
ال��ت��ي فر�ست يف وق��ت �سابق  ال�����س��ارم��ة  ال��ع��ام  وال��ع��زل 
ت���وت���رات  ت���اأج���ي���ج  ل���ف���ريو����س ك����ورون����ا اإىل  ل��ل��ت�����س��دي 

اجتماعية.

مل  اإذا  وا�سحة:  املا�سي  من  امل�ستفادة  والعرب  حمتلة. 
اأو تنهي  اأفعال، فاإن االنتقادات لن متنع ال�سم  تتبعها 
االحتالل«. واملوقعون هم خرباء االأمم املتحدة الذين 
عينهم جمل�س حقوق االإن�سان التابع لها، والذي تلتئم 
دورته الثالثة واالأربعون حاليا يف جنيف. وبينهم مايكل 
اخلا�سان  امل��ق��رران  كوينتانا،  اأوج��ي��ا  وت��وم��ا���س  لينك 
وكوريا  فل�سطني  يف  االإن�����س��ان  ح��ق��وق  بو�سع  املعنيان 
من  االأول  يف  اإ�سرائيل  تك�سف  اأن  وينتظر  ال�سمالية. 
االأمريكية  االإدارة  خلطة  ا�سرتاتيجيتها  متوز/يوليو 
�سم  على  خا�س  ب�سكل  تن�س  وال��ت��ي  االأو���س��ط  لل�سرق 
الدولة العربية امل�ستوطنات واأرا�سي غور االأردن وهي 

كلها اأرا�س فل�سطينية حمتلة منذ عام 1967.

فرن�صا تربك خطط اأردوغان يف ليبيا
ويربط مراقبون تاأجيل زيارة كانت مربجمة لوزير 
�سويغو  �سريغي  الرو�سيني  اخلارجية  ووزي��ر  الدفاع 
و�سريجي الفروف اإىل تركيا ببيان �سادر عن الرئا�سة 
يف  الرتكي  التدخل  ب�سدة  انتقد  االأح���د،  الفرن�سية، 
ليبيا، ما قد ي�سري اإىل تن�سيق مت يف اآخر حلظة بني 
مو�سكو وباري�س. واكتفى البيان الفرن�سي مبهاجمة 
التدخل الرتكي، متجاهاًل احلملة التي تقودها وزارة 
اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة لت�سخيم ال���دور ال��رو���س��ي يف 
ليبيا. وقالت فرن�سا التي تكثف منذ اأ�سهر انتقاداتها 
اأكرث  “�سيا�سة  اإّنها  الرتكية،  االإقليمية  للطموحات 
عدوانية وت�سلبا من قبل تركيا مع ن�سر �سبع �سفن 
قبالة ليبيا وانتهاك احلظر املفرو�س على الت�سليح«. 

 •• لندن-وكاالت

فرن�سياً  رو�سياً  حتالفاً  اإن  ليبي  �سيا�سي  م�سدر  قال 
تنغ�س  التي  اخلطوة  وه��ي  الت�سكل،  ب�سدد  ليبيا  يف 
ره���ان اأن���ق���رة ع��ل��ى ع��ق��د ات��ف��اق م��ع م��و���س��ك��و ميّكنها 
ل�سحيفة  امل�سدر  واأ�ساف  �سرت.  على  ال�سيطرة  من 
“العرب” اللندنية يف عددها ال�سدار اليوم الثالثاء، 
اال�سطفاف مع رو�سيا �سد  بداأت  فرن�سا  اأن  “يبدو 

تركيا وحقيقة �سد الواليات املتحدة«.
اأن  ع��ن هويته،  الك�سف  ال��ذي رف�س  امل�����س��در،  وت��اب��ع 
بنف�س  ���س��رت  اإىل  ي��ن��ظ��رون  والفرن�سيني  “الرو�س 
القر�سابية«.  وقاعدة  امليناء  يريد  كالهما  االأهمية، 

واأ�سافت الرئا�سة الفرن�سية اأّن “االأتراك يت�سرفون 
�سمال  ح��ل��ف  ا���س��ت��غ��الل  ع��رب  مقبولة  غ��ري  بطريقة 
وقال  بذلك«.  ال�سماح  لفرن�سا  ميكن  وال  االأطل�سي، 
م�سوؤول بالرئا�سة الفرن�سية االثنني، اإن فرن�سا تريد 
اإج��راء حمادثات مع ال��دول االأع�ساء يف حلف �سمال 
و”غري  “العدواين”  تركيا  دور  ملناق�سة  االأطل�سي 
على نحو متزايد، مما ي�سلط ال�سوء على  املقبول” 

زيادة التوتر بني اأنقرة وباري�س.
وت���دع���م ف��رن�����س��ا ورو���س��ي��ا اجل��ي�����س ال��ل��ي��ب��ي يف حربه 
ع��ل��ى ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات االإره���اب���ي���ة وامل��ي��ل��ي�����س��ي��ات، يف حني 
عليها  ي�سيطر  التي  طرابل�س  حكومة  تركيا  ت�ساند 

االإ�سالميون )حكومة الوفاق(.

الأمني العام ملجل�س التعاون يدين اإطالق 
امليلي�صيات احلوثية طائرات مفخخة باجتاه اململكة

•• الريا�س -وام: 

امليلي�سيات احلوثية طائرات  اإط��الق   ، العربية  التعاون لدول اخلليج  العام ملجل�س  االأم��ني  نايف فالح مبارك احلجرف  الدكتور  اأدان معايل 
مفخخة دون طيار باجتاه اململكة العربية ال�سعودية، م�ستهدفني بها املدنيني يف منطقة ع�سري. واأكد االأمني العام اأن هذه االعتداءات االإرهابية 
ال�سعودية  العربية  اململكة  اأم��ن  ت�ستهدف  ال  امل�ستجد،  كورونا  ملواجهة جائحة فريو�س  العامل جهوده  فيه  ي�سخر  ال��ذي  الوقت  تاأتي يف  التي 
املدنيني واالأعيان  ا�ستهداف  التي متنع  للقوانني واالأع��راف الدولية  انتهاكاً �سارخاً  اأمن منطقة اخلليج وا�ستقرارها، ومتثل  فح�سب، واإمنا 
واالأعيان  االأبرياء  املدنيني  امليلي�سيا احلوثية ال�ستهداف  املتكررة من قبل  االإرهابية  للعمليات  امتداد  الهجمات هي  اأن هذه  واأو�سح  املدنية. 
اإىل هدفها،  اأن ت�سل  املدنية م�سيدا بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع اجلوي امللكي ال�سعودي التي متكنت من اعرتا�س الطائرات امل�سرية قبل 
وا�ستقرارها  اأمنها  اإج��راءات للحفاظ على  لكافة ما تتخذه من  وتاأييده  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل جانب  التعاون  موؤكدا وقوف جمل�س 
لزعزعة  امل�ستمرة  امليلي�سيات احلوثية يف حماوالتها  وجه  بحزم يف  والوقوف  م�سوؤولياته  لتحمل  الدويل  املجتمع  داعياً  و�سالمة مواطنيها، 

االأمن وال�سلم يف املنطقة.
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عربي ودويل

ولي�س  و���س��ي��ا���س��ًي��ا،  واق��ت�����س��ادًي��ا 
على ال��ت��وايل، كما ك��ان احل��ال يف 
االأوروبية.  ال��ب��ل��دان  م��ن  العديد 
األ��ي�����س��ت ه���ذه ع��الم��ة ع��ل��ى عودة 
ال���دول���ة يف اإف��ري��ق��ي��ا، واأك����رث من 
ذل����ك، ع����ودة دول����ة ت��خ��ت��ار، دولة 

بارعة يف التخطيط؟
  بالطبع، ال ميكن �سمان فعالية 
ال�سيطرة  ال��دول هذه يف  مواقف 
اأي�سا  االآن: وال  الوباء حتى  على 
امل�سار ال�سحي للوباء من  �سمان 
خالل منذجة ب�سيطة ال تاأخذ يف 
تتخذها  التي  التدابري  االعتبار 
الدول، وطريقة تطبيقها، وردود 

الفعل، والنتائج التي اأثارتها.
اإع���ط���اء �سيك  ن��ي��ة يف    ل��ذل��ك ال 
على بيا�س، اأو “نقطة ايجابية” 
اأخذنا  واإذا  االأف��ري��ق��ي��ة.  ل��ل��دول 
املجتمع،  نظر  وجهة  من  االأم��ور 
الدولة  اأن  امل����وؤك����د  م���ن  ف��ل��ي�����س 
وعلى  م����ك����ان؛  ك����ل  يف  “تعود” 
اأث����ارت ا�ستياء  ت��ك��ون  االأك����رث ق��د 
ومتردات  هناك،  وان��ت��ق��ادات  هنا، 
�سد القانون هنا. يف املقابل، من 
اإجابات  اإع����ادة و���س��ع  ال�����س��روري 
املتنوعة،  االأفريقية،  ال��دول  هذه 
وغ����ري امل��ن�����س��ق��ة ب���ال�������س���رورة، يف 
الدول  جلميع  ال�����س��ام��ل  ال�����س��ي��اق 
حول العامل: اإذا كنا على ا�ستعداد 
خ�سو�سية  جتاوز  م�سقة  لتحمل 
الوهمية،  االأفريقية”  “االجابة 
فاإننا �سرنى اأن الدول يف اأفريقيا 
-وباإيجاز،  ت��ف��رده��ا  ط��ب��ع��ت  ق���د 

�سّجلت عودتها.
ترجمة خرية ال�ضيباين
جامعة   ، ّ ُج���ْغ���َرايفيِ  ٌ *ع����امليِ  
والإدارة  الجتماعية  العلوم 

يف باماكو.
**ع�����امل اأن��رثوب��ول��وج��ي��ا 
للبحث  ال��وط��ن��ي  ب��امل��رك��ز 

العلمي.
اأنرثوبولوجيا  ***ع����امل 
ومم��ث��ل ع���ن م��ع��ه��د اأب��ح��اث 
ال��ت��ن��م��ي��ة يف م���ايل وم��دي��ر 
الأب����ح����اث مب��ع��ه��د اأب���ح���اث 

التنمية.

املطاف  ن��ه��اي��ة  االأم�����ر يف  وك����ان   
�سهاًل الأن ال�سكان خائفون، والأن 
اأرق������ام امل�����س��ي��ب��ة ت��ن��ت��ج��ه��ا ال����دول 

نف�سها.

اإدارة ديناميكية
 ومنظمة لالأزمة

  اإن�����ه�����ا ح���ق���ي���ق���ة: ع����ل����ى م����دى 
ال�سهرين املا�سيني، �سهدنا �سكاًل 
من  ال�سعوب  ا�ستعادة  اأ�سكال  من 
قبل الدولة، التي ركزت اأواًل على 
مقاربة عاملية للوباء: ديناميكيته 
)التنقل العاملي للنا�س، وباختزال 
م��ذه��ل، ال��ع��ومل��ة ك��ت��ه��دي��د( وعلى 
)جت�سده  ال�������س���ح���ي  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
التي  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����س��ح��ة  منظمة 
انتقادها،  اأو  توجيهاتها  تبني  مت 

بح�سن نية اأم ال(.
   تزامنت هذه االإ�سارة اإىل العاملية 
لي�س  املحلية:  االأخطاء  مع حمو 
خ��ط��ئ��ي، ب���ل خ��ط��اأ ال�����س��ني، كما 
اأوروبا  ان��ه خطاأ  ال��غ��رب...  يقول 
ت��ق��ول ف��رن�����س��ا، اإن���ه خ��ط��اأ اأوروب����ا 
تقول اأفريقيا. واالآن مت تقوي�س 
-حماكمة  برمته  ال���دويل  البعد 
منظمة  وان���ح���ي���از  ك����ف����اءة  ع�����دم 

ال�سحة العاملية.
االأك������رث  احل����ك����وم����ات  ان،  وه������ا   
ليربالية اأ�سبحت تف�سل احلدود 
والوطنية  ال��ق�����س��رية  وال���دوائ���ر 
اكت�ساف  نعيد  وهنا  ال�سناعية.  
�سرورة ومزايا الدولة / املخطط 
التحكيم  وتتوىل  اال�سرتاتيجي، 
ال�سلطة  و���س��اح��ب��ة  امل���ع���ارف،  يف 
الدولة  ال��ع��ام:  ال�سالح  اأج��ل  من 
االأبوية للمجتمعات التي اأ�سبحت 

فجاأة طفولية.
اآخر  ه���و   19 ك��وف��ي��د  وب����اء  اإن    
متظهر لهذه العودة اإىل احلدود 
ولكنه  االأخ������ري،  ال����دول����ة.  واإىل 
يف ك���ل احل������االت ل��ي�����س ج���دي���ًدا: 
ل���ق���د ت��ع��اي�����س ال����وب����اء وال����دول����ة 
ال����������دوام.  وي����ط����رح بع�س  ع���ل���ى 
امل������وؤرخ������ني )ان�����ظ�����ر ع���ل���ى وج���ه 
اخل�����س��و���س وي��ل��ي��ام ن���ايف واأن����درو 
الطاعون   ،2003 ���س��ب��اي�����س��ر، 

واأوبئة،  ك��ب��رية  االأ����س���ود خم���اوف 
اأن  يطرحون   )1730-1345
الدولة البريوقراطية االأوروبية، 
من���وذج ال��دول��ة امل��ع��ا���س��رة، ولدت 
تنظيم  اىل  احل�����اج�����ة  ب�������س���ب���ب 
االجتماعية  ال���ت���ط���ورات  واإدارة 
الطاعون  الأوب��ئ��ة  واالق��ت�����س��ادي��ة 
ال���ت���ي ���س��رب��ت اأوروب�������ا م��ن��ذ عام 
 ... ال�سني  م��ن  )ق��ادم��ة   1345

اأ�سال!( حتى عام 1730.

عودة الدولة- 
ال�ضرتاتيجي؟

اأخ���رى،  حقيقة  وه���ذه  اأن،  اإال     
لي�ست حكرا  ه���ذه  ال��دول��ة  ع���ودة 
الغربية  ال���دمي���ق���راط���ي���ات  ع��ل��ى 
ال�سينية،  الدولة  بكفاءة  املفتونة 
لالأنظمة  بالن�سبة  اأي�����س��ا  ول��ك��ن 
ح�سا�سة  ب��ط��ري��ق��ة  االإف���ري���ق���ي���ة، 
واأ�سيلة وغري متوقعة.  وخيالية 
تخ�سع  التي  اأفريقيا،  يف  ال��دول 
ملا  واإال  مرتفعة،  لتمثيلية  ع���ادة 
القدر  وبنف�س  اال���س��ت��ع��م��ار،  ب��ع��د 
امل�سبوهة،  ال�سفقة  خطابات  اىل 
والف�ساد  االإف����ال�����س  م���ن  ت��ن��ت��ق��ل 
االبتكار  اإىل  احل��دي��ث��ة،  واالأورام 
مبجتمعها.  واخل��ب��رية  والتب�سر 
ول��ئ��ن مي��ك��ن��ن��ا م��ن��اق�����س��ة ك���ل من 
ح�سب  وتن�سيبها  امل��ف��ردات،  ه��ذه 
ب�ساأن  ح���ذري���ن  وال���ب���ق���اء  ال��ب��ل��د، 
نتائج الوباء، فان هناك مالحظة 

االأول،  ���س��ج��ل��ني:  ع��ل��ى  ب��ال��ل��ع��ب 
اأدوات  ����س���ن���دوق  يف  ال��ب��ح��ث  ه���و 
اقرتحتها منظمة  التي  التدابري 
احلدود  اإغ��الق  العاملية:  ال�سحة 
ال�����ربي�����ة واجل������وي������ة وامل������دار�������س 
التجمعات؛  وحظر  واجلامعات؛ 
املدن؛  اغ���الق  ال�سحي؛  احل��ج��ر 
حظر التجول؛ ارتداء الكمامات؛ 
اإدخال  م��ع  االن��ت��ق��ائ��ي؛  الفح�س 
واحلجر  امل�ست�سفى؛  اإىل  املر�سى 

ال�سحي للحاالت امل�ستبه فيها.
ك����ل دول������ة م����ن هذا  ت���خ���رت    مل 
وواقعًيا  منا�سًبا  ب��دا  م��ا  العر�س 
تعريف  اأع����������ادت  ب�����ل  ف���ح�������س���ب، 
حجم  ع���ام:  ب�سكل  امل�سطلحات 
احلجر  ن�������س���ب���ي���ة  ال����ت����ج����م����ع����ات، 
واال�ست�سفاء  )ج��زئ��ي(،  ال�سحي 
ح�����االت  االأح�������ي�������ان  ب���ع�������س  )يف 
العزل(.  ت�ستحق  اأع��را���س  ب��دون 
اأن تقوم  ال��دول  ق��ررت  باخت�سار، 
عن  بعيدة  وك��ان��ت  �سيادي،  بعمل 
ب�سكل  ال��ع��امل��ي��ة  التعليمات  ات��ب��اع 

اأعمى.
الدول  فعل  ل��رد  الثانية  ال�سمة    
الوقت  يف  ال��ت��ك��ي��ف  اأف��ري��ق��ي��ا:  يف 
احلقيقي مع تطور الو�سع، لي�س 
بقدر ما هو طبي اأو وبائي فقط بل 
بقدر ما هو اجتماعي واقت�سادي 
و�سيا�سي اي�سا. واالأهم من ذلك، 
اأن ال��ت��ح��ك��ي��م غ��ال��ًب��ا م���ا ك����ان يف 
واجتماعًيا  �سحًيا  ال��وق��ت  نف�س 

فريدة  ا�سرتاتيجية  االأف��ري��ق��ي��ة 
اأن خطاب  نوعها، متاما كما  من 

“الكارثة املعلنة” غري مقبول.
االأفريقية  ال������دول  ردت  ل��ق��د    

تفر�س نف�سها: الدول يف اأفريقيا 
مكان  اأي  يف  “�سعيفة”  تكن  مل 
وا�سعة  ثانية  اأ�سبحت  اأن��ه��ا  مب��ا 
والتوجيهات  امل���ع���اي���ري  و����س���ف���ة 

واإغالق احلدود ون�سر االأرقام.
للتعامل  خ��ي��ارات��ه��ا  ك��ان��ت  ك��م��ا    
غاية  ويف  ف����ري����دة  ال�����وب�����اء  م����ع 
اخل�������س���و����س���ي���ة، مم����ا ج���ع���ل من 

“الرد  �����س����ورة  م�����س��ك  ال�����س��ع��ب 
ومبا  ال���وب���اء،  ع��ل��ى  االأفريقي” 
ب���ل���د ي�سمى  ه���ن���اك  ب������اأن  ي���وح���ي 
ل���ل���دول  اأن  اأو  “اأفريقيا”، 

قررت الدول الأفريقية القيام بعمل �ضيادي وكانت بعيدة عن اتباع التعليمات العاملية ب�ضكل اأعمى
احلكومات الأكرث ليربالية اأ�ضبحت تف�ضل احلدود والوطنية ال�ضناعية

وباء كوفيد19- هو اآخر متظهر لهذه 
الع���ودة اإىل احل��دود واإىل الدول��ة

اإعادة اكت�صاف مزايا الدولة الأبوية 
ملجتمع��ات اأ�صبح�ت فج��اأة طفولي��ة

الدولة البريوقراطية الأوروبية، ولدت ب�ضبب احلاجة اإىل تنظيم واإدارة اأوبئة الطاعون

هل حقا جتاوزت القارة ال�سمراء اخلطر؟

البعد الدويل لالزمة ال ينفي خ�سو�سية املقاربة

ال�سني الداء والنموذج

الوباء يف افريقيا ق�سة مغايرة

اجابة �سحية واجتماعية و�سيا�سية

لقد تعاي�ص الوباء والدولة على الدوام

وباء كوفيد-19، عودة الدولة يف اإفريقيا...؟
•• الفجر - فت�ماتا ك�ليبايل* 
جيل ه�لدر ** ل�ران فيدال*** 

19 قيوًدا ونال من احلرية.     لقد وّلد وباء كوفيد 
)امل�ضهورين  واملثقفني  اخلرباء  من  العديد  وا�ضت�ضلم 
اإعالميا( للخوف اإىل جانب ال�ضك والريبة: اخلوف 

بعد  يوًما  تتطور  معرفته  كانت  الذي  الفريو�ص،  من 
يوم )وهو اأمر طبيعي، ولكنه مقلق(، وانعدام الثقة 
من  خمتلفة  حلظات  يف  غ��ريت  التي  احلكومات  يف 
التوّقع     راأيها لإخفاء عدم قدرة معينة على  الأزمة 
وبالتايل ... على احلكم! والتناق�ص مثري مع النظام 
اإىل  ال��دول��ة  راأ�ضمالية  على  يقوم  ال��ذي  ال�ضيني، 

جانب ال�ضيطرة ال�ضيا�ضية على املجتمع، والذي متّكن 
1.4 مليار ن�ضمة، و4638 حالة  من حماية �ضكانه: 
مايو   26 يف  “الر�ضمية”  لالأرقام  )وفًقا  فقط  وفاة 
2020(.   بالتاأكيد، ندرك اأنه من امل�ضتحيل مقارنة 
ذاك:  او  البلد  ه��ذا  يف  اإنتاجها  مت  التي  الأرق���ام 
الختبارات  وع��دد  فح�ضهم،  مت  الذين  الأ�ضخا�ص 

ومع  وغريها.  الوفيات،  وجتميع  اإجراوؤها،  مت  التي 
يف  الغربية  الدميقراطيات  حكومات  وج��دت  ذل��ك، 
اإلهام لتربير  النظام ال�ضيني، جتربة حية، وم�ضدر 
خطابها اخلا�ص فيما يتعلق بالرقابة ال�ضحية با�ضم 
الكوفيد19-  لها  ق��دم  ه��ذا،  ويف  وقائية؛  �ضيا�ضة 

اإعادة اعتبار اجتماعي معني.

على مدى ال�ضهرين املا�ضيني، �ضهدنا �ضكاًل من اأ�ضكال ا�ضتعادة ال�ضعوب من قبل الدولة
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العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 384/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )175.404.37( درهم والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب االإعالن :  م�سرف االمارات اال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة(  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم -  �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- �سلطان حممد را�سد املاء ال�سويدي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/3/23 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�سوع 
اأعاله ل�سالح/م�سرف االمارات اال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( بالزام املدعي عليه بان يوؤدي امل�سرف 
املدعي مبلغ )175.404/37( درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا وذلك من تاريخ املطالبة تاريخ االنذار احلا�سل 
يف 20/12/26 وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ،حكما مبثابة 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم  اليوم  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 1511/2019/20 جتاري كلي  

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن فيما بينهم ب�سداد مبلغ وقدره )14.311.759.17( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والزامهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة 
طالب االإعالن :  البنك العربي املتحد  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- �سركة جبل اخلليج للتجارة العامة ذ.م.م 2-عا�سم عبد الكرمي حممد العزب 3-غيث عا�سم عبد 
الكرمي العزب - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
اأعاله ل�سالح/ املذكورة  املنعقدة بتاريخ 2020/4/28 يف الدعوى  مو�سوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 

البنك العربي املتحد بالزام املدعي عليهم بالت�سامن بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )14.311.759.17( درهم والفوائد 
القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتهما بالر�سوم وامل�ساريف ومببلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ،حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 450/2020/300 ا�شتئناف مدين 
مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1245 مدين جزئي 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  
طالب االإعالن : املتحدة للمقاوالت والهند�سة والتدبري �س.م.ل .اوف - �سور  - �سفته 

بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله :  حممد �سالح حممد احمد الهاجري - �سفته  بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- وليد رم�سان علي ابو احل�سني  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 
�سده - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/1245 مدين جزئي،   
بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة    2020/7/2 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 789/2020/305 ا�شتئناف جتاري 
مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/1542 جتاري كلي 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  
طالب االإعالن : غلف واير �سوليو�سنز ليمتد  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنهم : 1- ميلينوم للحديد واال�سالك �س.ذ.م.م 2- روبرت في�سل 
3-�ستيفن جاو�سي 4-مارون باتريك فرح  - �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم - 

جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/1542 جتاري 
كلي،   وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2020/7/1  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 501/2020/20 جتاري كلي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )1697528.10( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة 
طالب االإعالن / 1-البنك التجاري الدويل �س.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  اأك�س�س انرجي للتجارة العامة ���س.ذ.م.م 2-�سليمان �سكيازيل حممد كونى - مدير �سركة اأك�س�س 
�سركة  - مدير  رافيندران  الغذائية 4-راكي�س مينون فياليكال  امل��واد  لتجارة  ���س.ذ.م.م 3-ديفاين  العامة  للتجارة  انرجي 
ديفاين لتجارة املواد الغذائية 5-احلرارة االأ�سيوية ملقاوالت تركيب وحدات التكييف 6- �سيبا �سيفاز - مديرة �سركة احلرارة 
االأ�سيوية ملقاوالت تركيب وحدات التكييف ذ.م.م 7-جورا�سيك تيكنولوجيز للخدمات �س.ذ.م.م 8- رالف ايفان -  �سفتهم 

بالق�سية : مدعي عليهم - جمهويل حمل االقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره  :  قد  مو�سوع االإع��الن 
)1697528.10( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 

و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2020/6/28  ال�ساعة 9.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 

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

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية 

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 457/2020/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )442.060( درهم والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
طالب االإعالن / 1-ذي اورينتال ان�سورن�س كومباين ليمتد )فرع دبي( - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه :  1-  خالد ها�سل خلف الغيث املري -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 

 جمهول حمل االقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  مو�سوع االإع��الن :  قد 
وقدره )442.060( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 

ال�سداد التام.  
بعد  التقا�سي عن  ال�ساعة 8.30 �س يف قاعة  املوافق  2020/6/22   وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني  
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   املدنيه 

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1643/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/758 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره ) 302018 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : �سالة اك�سن بوليفارد لاللعاب ذ.م.م )املعروفة �سابقا ب اك�سن بوليفارد �س.ذ.م.م(  

�سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري - �سفته بالق�سية : وكيل

جمهول  �سده-  منفذ   : بالق�سية  �سفته   - فرحان  مبارك  غريب  ح�سن  علي   -1  : اإعالنه  املطلوب 
حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن :
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )998.215(  قد 
درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5226/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/3343 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 43457 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : بوت�سر ميدل اي�ست منطقة حرة ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:ح�سة �سيف �سامل �سيف اجلابري - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة اخلليج خلدمات املطابع ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

 جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن :

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )43457( درهم 
، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف  اأو خزينة املحكمة  اىل طالب التنفيذ 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3572/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 629/2020 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 502214.66 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : موؤ�س�سة حممد ح�سن املحرو�س التجارية -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- طائف املدينة للمقاوالت �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن :
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )502214.66( 
درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2992/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 977/2019 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 
220335.82 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : ايه اأم �سي للحماية �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة االحتاد للبناء واال�ستثمار ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن :
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )220335.82( 
درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1392/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االأمر بالزام املعرو�س �سده بان يوؤدي لطالب االمر مببلغ )15.000( 
درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  

طالب االإعالن : حممد علي احمد طاهر -  �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله :  عبداحلميد علي حميد الكميتي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- مو�سى كوتى بوزهيتارا كونهى بوبكر - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : 
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/3/20 الزام املدعى عليه/ مو�سى كوتى بوزهيتارا كونهى بوبكر 
بان يوؤدي للمدعي/ حممد علي احمد طاهر مبلغ )15000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 

اال�ستحقاق احلا�سل يف:2010/7/31 والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   
ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1541/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )497660( درهم والفائدة 

القانونية 9% من تاريخ اال�ستحقاق حتى متام الوفاء والر�سوم وامل�ساريف  
طالب االإعالن : مهند عو�س �سيد احمد علي -  �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله :  عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل امل�سرب -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنهما : 1- واحة الهري لتجاره االعالف 2-حممود الطاهر حممد االمني - �سفته بالق�سية : 
مدعي عليه   - جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن :  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/3/26 امرت املحكمة يف مادة جتارية بالزام 
املدعي عليهما / واحة الهري لتجاره االعالف و حممود الطاهر حممد االمني بان يوؤديا للمدعي/ مهند 
عو�س �سيد احمد علي مبلغ )497660( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق لكل 

�سيك حتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ  خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   
ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1774/2020/209 تنفيذ عمايل 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 2019/4735 عمايل جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 29573 درهم( ، ل�سالح العامل ومبلغ )592( درهم ر�سوم ل�سالح املحكمة 
طالب االإعالن : حممد جميل ف�سل كرمي -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:احمد علي حممد من�سور الزيودي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- رمال اخلليج للمقاوالت �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

 جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن :

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )29573( درهم اىل 
طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )592( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة 
تاريخ  يوما من   )15( املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  بحقكم يف حالة عدم  التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2189/2020/209 تنفيذ عمايل 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/4660 عمايل جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره ) 53771 درهم( ، ل�سالح العامل باال�سافة اىل مبلغ وقدره )1096( درهم ر�سوم تنفيذ احلكم ومبلغ 
)2883( درهم ر�سوم الدعوى االبتدائية ل�سالح املحكمة 

طالب االإعالن : عبدالرازق جالل او�سي عبداهلل -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل امل�سرب - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- الرا�سية للمقاوالت البناء - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة،  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )53771(

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
اإعالن بالن�شر 

رقم )2806 /2020 (
املخطر/ال�ساحليه للنقليات �س.ذ.م.م وميثلها مديرها/خمي�س احمد اخللف

املخطر اليه/احمد عمر داود �سحاده - اجلن�سية/االأردن
املو�سوع:االنذار العديل رقم حمرر 2020/1/62715

اإن املخطر يخطر املخطر اليهما عمال بن�سو�س املواد )65.64.63.62( من قرار جمل�س الوزراء رقم 
57 ل�سنة 2018 يف �ساأن الالئحة التنظيمية لقانون االج��راءات املدنية االحتادي رقم 11 ل�سنة 1992 
وتعديالته ب�سرورة الوفاء باملبلغ مو�سوع االخطار وقدره )15600( درهم خم�سة ع�سر الف و�ستمائة 
درهم - والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ االخطار وحتى متام ال�سداد وذلك يف موعد اأق�ساه 
خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا االخطار مع حفظ حق املخطر يف اتخاذ كافة االج��راءات القانونية 

للمطالبة باملبلغ مو�سوع االخطار وكافة الر�سوم وامل�ساريف لتح�سيل املبلغ مو�سوع االخطار
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   

تنويه
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن ال�سادة:

اميريت�س بيتون ردى مك�س ذ.م.م
IN1002016:رقم الرخ�سة ال�سناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف الغاء االعالن ال�سابق ال�سادر يف جريدة الفجر يف 
العدد رقم )12893( بتاريخ:2020/3/26

اإدارة  مراجعة  اعاله  املذكور  االجراء  على  اعرتا�س  لديه  من  وعلى 
فلن  واال  االعالن  ن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  ال�سناعة خالل  تنمية  مكتب 

تقبل االإدارة اأي اعرتا�س بعد انق�ساء مدة االإعالن 
مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
اإعالن بالن�شر 

رقم )2808 /2020 (
املخطر/حممد علي حمرو�س ابواحمد ب�سفته مدير/املهند�س لتجارة الديزل ذ.م.م

�سد 1- املخطر اليها االوىل:ال�سويدي اخلليج للنقل العام ذ.م.م
2-املخطر اليه الثاين:عبداهلل جابر جا�سم جابر املريخي اجلن�سية اماراتي

املو�سوع:االنذار العديل رقم حمرر 2020/1/62543
اإن املخطر يخطر املخطر اليهما عمال بن�سو�س املواد )65.64.63.62( من قرار جمل�س الوزراء رقم 
57 ل�سنة 2018 يف �ساأن الالئحة التنظيمية لقانون االج��راءات املدنية االحتادي رقم 11 ل�سنة 1992 
 - درهم  الف  اربعمائة  درهم   )400000( وق��دره  االخطار  باملبلغ مو�سوع  الوفاء  ب�سرورة  وتعديالته 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ االخطار وحتى متام ال�سداد وذلك يف موعد اأق�ساه خم�سة 
ايام من تاريخ ن�سر هذا االخطار مع حفظ حق املخطر يف اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة 

باملبلغ مو�سوع االخطار وكافة الر�سوم وامل�ساريف لتح�سيل املبلغ مو�سوع االخطار
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
اإعالن بالن�شر 

رقم )2810 /2020 (
املخطر/خمي�س احمد اخللف ب�سفته مالك ومدير/ال�سحراء للمحروقات

�سد 1- املخطر اليها االوىل:علي التميمي للمقاوالت �س.ذ.م.م
2-املخطر اليه الثاين:خيم راج رام بركا�س -  اجلن�سية هندي

املو�سوع:االنذار العديل رقم حمرر 2020/1/62625
اإن املخطر يخطر املخطر اليهما عمال بن�سو�س املواد )65.64.63.62( من قرار جمل�س الوزراء رقم 
57 ل�سنة 2018 يف �ساأن الالئحة التنظيمية لقانون االج��راءات املدنية االحت��ادي رقم 11 ل�سنة 1992 
وتعديالته ب�سرورة الوفاء باملبلغ مو�سوع االخطار وقدره )46680( درهم �ست واربعون الف و�ستمائة 
وثمانون درهم - والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ االخطار وحتى متام ال�سداد وذلك يف موعد 
اأق�ساه خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا االخطار مع حفظ حق املخطر يف اتخاذ كافة االجراءات القانونية 

للمطالبة باملبلغ مو�سوع االخطار وكافة الر�سوم وامل�ساريف لتح�سيل املبلغ مو�سوع االخطار
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2733 /2020 (

املنذرة:�سركة فيكيم انرتنا�سونال - بوكالة املحامي/حمدان ال�سام�سي
�سد املنذر اليه:زين للتغليف - جمهول حمل االقامة

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتكم البالغ وقدره )137.145.16( 
و�ستة  درهما  واربعون  ومائة وخم�سة  الفا  و�سبعة وثالثون  )مائة  درهم فقط 
اي��ام من تاريخ االع��الن بهذا االن��ذار بالن�سر  ع�سر فل�سا( وذل��ك خالل خم�سة 
واال �سوف ت�سطر املنذرة اىل اتخاذ االجراءات القانونية الواردة باملادة 62 من 

الالئحة املنظمة لقانون االجراءات املدنية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2734 /2020 (

املنذرة:�سركة فيكيم انرتنا�سونال - بوكالة املحامي/حمدان ال�سام�سي
�سد املنذر اليه:نيوباور ل�سناعة البال�ستيك - جمهول حمل االقامة

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتكم البالغ وقدره )237.346( 
درهما(  و�ستون  واربعة  وثالثمائة  الف  وثالثون  و�سبعة  )مائتان  فقط  دره��م 
بالن�سر واال �سوف  االن���ذار  تاريخ االع��الن بهذا  اي��ام من  وذل��ك خ��الل خم�سة 
ت�سطر املنذرة اىل اتخاذ االج��راءات القانونية ال��واردة باملادة 62 من الالئحة 

املنظمة لقانون االجراءات املدنية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2732 /2020 (

املنذرة:�سركة فيكيم انرتنا�سونال - بوكالة املحامي/حمدان ال�سام�سي
�سد املنذر اليه:بريكا�ست لل�سناعات البال�ستيكية - جمهول حمل االقامة

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتكم البالغ وقدره )215.850( 
درهم فقط )مائتان وخم�سة ع�سر الف وثمامنائة وخم�سون درهم( وذلك خالل 
خم�سة ايام من تاريخ االع��الن بهذا االن��ذار بالن�سر واال �سوف ت�سطر املنذرة 
اىل اتخاذ االجراءات القانونية الواردة باملادة 62 من الالئحة املنظمة لقانون 

االجراءات املدنية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2711 /2020 (

املنذرة:�سركة فيكيم انرتنا�سونال - بوكالة املحامي/حمدان ال�سام�سي
�سد املنذر اليه:احمد برك عبداهلل اجلابري - جمهول حمل االقامة

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتكم البالغ وقدره )215.850( 
درهم فقط )مائتان وخم�سة ع�سر الف وثمامنائة وخم�سون درهم( وذلك خالل 
خم�سة ايام من تاريخ االع��الن بهذا االن��ذار بالن�سر واال �سوف ت�سطر املنذرة 
اىل اتخاذ االجراءات القانونية الواردة باملادة 62 من الالئحة املنظمة لقانون 

االجراءات املدنية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
اإعالن بالن�شر 

رقم )2809 /2020 (
الرخ�سة/االبرار  يف  م�سئول  ومدير  �سريك  ب�سفته  اجلن�سية  �سوري  الدليمي  ح�سني  اهلل  املخطر/عطا 

لتوزيع وقود املركبات �س.ذ.م.م                           �سد 
عو�س  عبداهلل  �سالح  عبداهلل   -2 ذ.م.م  العامة  وال�سيانة  للمقاوالت  تريبويل  اليهما:�سركة  املخطر   -1

العامري - اماراتي اجلن�سية
املو�سوع:االنذار العديل رقم حمرر 2020/1/62588

ال��وزراء رقم 57  امل��واد )65.64.63.62( من قرار جمل�س  اليهما عمال بن�سو�س  اإن املخطر يخطر املخطر 
ل�سنة 2018 يف �ساأن الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية االحتادي رقم 11 ل�سنة 1992 وتعديالته 
وثالثة  وخم�سمائة  ال��ف  و�سبعون  �ستة  دره��م   )76533( وق��دره  االخ��ط��ار  مو�سوع  باملبلغ  ال��وف��اء  ب�سرورة 
وذل��ك يف موعد  ال�سداد  االخطار وحتى متام  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  والفائدة   - دره��م  وثالثون 
اأق�ساه خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا االخطار مع حفظ حق املخطر يف اتخاذ كافة االج��راءات القانونية 

للمطالبة باملبلغ مو�سوع االخطار وكافة الر�سوم وامل�ساريف لتح�سيل املبلغ مو�سوع االخطار
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
 يف الدعوى رقم 2019/5879 جتاري جزئي - ال�شارقة    

ر�سانا  الثاين/�سركة   - ذ.م.م   الهند�سية  لل�سناعات  ر�سانا  عليهم/االول/�سركة  اليهم:املدعي  املعلن 
للمقاوالت ذ.م.م - الثالث/�سركة ر�سانا للهند�سة االن�سائية ذ.م.م - الرابع/هاين �سمري حنا

يف الدعوى رقم: 2019/5879 جتاري جزئي - ال�سارقة
جلهود  ومواكبة  اع��اله  الدعوى  يف  اخل��ربة  العمال  املوقرة  ال�سارقة  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
منه  والوقاية  الوباء  انت�سار  فر�س  الحتواء  الر�سيدة  وقيادتها  املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة  حكومة 
وحماية �سحة اجلميع فقد حددنا يوم االثنني املوافق:2020/6/22 يف متام ال�ساعة الواحدة ظهرا لعقد 
االجتماع املرئي للخربة عن بعد وعليكم التوا�سل معنا من خالل رقم املكتب 042555155 وعلى بريدنا 
توافركم  يتطلب  لذا  املرئي  االجتماع  برابط  ملوافاتكم   Expert@alsharid.com:االلكرتوين
املتعلقة بالدعوى على  امل�ستندات  ار�سال كافة  املذكور مع  املرئي  او من ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع 
اجراءات  تطورات  وملتابعة  ا�ستف�سارات  اأية  ب�ساأن  باول  اوال  اخلبري  مراجعة  وعليكم  االلكرتوين  بريدنا 

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

 دعوة حل�شور الجتماع
الأول للخربة
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الفجر الريا�ضي

مرياليم  البو�سني  يوفنتو�س،  و�سط  خط  لالعب  عر�ساً  ت�سيل�سي  قدم 
حمتملة،  �سيفية  خطوة  قبل  خياراته  الالعب  يدر�س  حيث  بيانيت�س، 

رغم حديثه الدائم عن رغبته باالنتقال اإىل بر�سلونة.
يبدو اأن النجم البو�سني يف طريقه للخروج ••  الريا�س-الفجر

لدى  ال�سعودية  �سفرية  �سلطان  بن  بندر  بنت  رمي��ا  االأم��رية  �سمو  قالت 
الواليات املتحدة االأمريكية، اأنها ت�سعر ب�سعادة غامرة لكونها واحدة من 
�سمن  الدولية،  االوملبية  اللجنة  لع�سوية  تر�سيحهن  مت  �سيدات  ثالث 

اجلهد لزيادة م�ساركة املراأة يف الريا�سة.
امل����راأة يف  ب��زي��ادة م�ساركة  اأن��ه��ا ملتزمة  االأم����رية رمي��ا  �سمو  واأو���س��ح��ت 

الريا�سة، خا�سة يف بالدها.
وذك�����رت االأم������رية رمي����ا ع��ل��ى ���س��ف��ح��ت��ه��ا ع��ل��ى م��وق��ع ت��وي��رت للتوا�سل 
االجتماعي: مت اإحراز تقدم كبري يف جميع اأنحاء العامل يف تعزيز ممار�سة 
الفتيات والن�ساء للريا�سة، و�سمان امل�ساواة يف امل�ساركة. ما زلت ملتزمة 
بهذه املبادىء، واأتطلع اإىل البناء على جهود اللجنة االوملبية الدولية يف 

هذا ال�سدد.
تر�سيح  اأي��ام  قبل  اأعلن  الدولية  االأوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب  وكان   
�سمو االأمرية رميا لع�سوية اللجنة من �سمن خم�سة اأ�سخا�س مر�سحني 

للع�سوية.
االأوملبية  اللجنة  اجتماع  يف  للع�سوية  املر�سحة  االأ�سماء  انتخاب  و�سيتم 

الدولية يف 17 يوليو املقبل.
ف�سال  ه��م  الدولية  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  لع�سوية  املقرتحون  واملر�سحون 
االأم��رية رمي��ا، ماريا كولون من كوبا، كوليندا جربار من كرواتيا،  عن 

وباتو�سيج باتولد من منغوليا و�سيب�ستيان كو من بريطانيا.
منذ  الدولية  االوملبية  اللجنة  ع�سوية  يف  حاليا  ال�سعودية  تتمثل  وال 
عام  فهد  ب��ن  في�سل  ب��ن  ن���واف  االأم���ري  �سمو  ال�سابق  الع�سو  ا�ستقالة 

.2014
وزارة  يف  وك��ي��ل  من�سب   )1975 م��وال��ي��د  )م��ن  رمي��ا  االأم����رية  و�سغلت 
الريا�سة وعينت رئي�ساً لالحتاد ال�سعودي للريا�سة املجتمعية، وكان لها 
دور ريا�سي بارز يف ر�سم م�سرية الريا�سة الن�سائية يف ال�سعودية، واإقامة 

الفعاليات واملناف�سات للفتيات على مدى 3 اأعوام ما�سية.
 من عمالقة الدوري االإيطايل، وقد ارتبط ارتباطاً وثيقاً باالنتقال اإىل 
بر�سلونة، مع احتمال اأن يذهب الربازيلي اآرثر ميلو اإىل االجتاه االآخر.

لكن وفقاً ل�سحيفة كوريري ديلو �سبورت، فاإن الالعب 30 عاماً ا�ستمع 
الفريق مع  تقوية  “البلوز” على  ت�سيل�سي، مع حر�س  اق��رتاح من  اإىل 
التقرير  االأع��ل��ى. وي�سيف  امل�ستوى  ذو خ��ربة يف  اآخ��ر  الع��ب خط و�سط 
اأنه تلقى اأي�ساً عر�ساً من بطل الدوري الفرن�سي باري�س �سان جريمان، 
باأن  واالع��رتاف  العجوز”،  “ال�سيدة  مغادرة  على  بيانيت�س  ا�ستقرار  مع 

مغامرته يف يوفنتو�س قد ت�سل اإىل الر�سيد النهائي.

•• اأب�ظبي-الفجر

اليوم  م�������س���اء  ال�������س���اب���ع���ة  يف  ت��ن��ط��ل��ق 
العا�سمة  م��ن  يونيو    17 االأرب��ع��اء 
التدريبية  ال�����دورة  اأع���م���ال  اأب��وظ��ب��ي 
با�ستخدام  االفرتا�سني  املن�سة  على 
تقنية ZOOM  ، واخلا�سة بنظام 
باالأوملبياد  وامل�سابقات  االأل��ع��اب  اإدارة 
 ،   GMS با�سم  وامل��ع��روف  اخل��ا���س 
الرئا�سة  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ث���م���ار  وه����ى 
الدويل  اخلا�س  لالأوملبياد  االإقليمية 
ويبلغ   . االإماراتي  واالأوملبياد اخلا�س 
يف  امل�ساركني  املتدربني  ع��دد  اإج��م��ايل 
تلك الدورة 50 متدربا من االإمارات 

وعدد من الدول العربية .
وي�����س��ري ���س��ري��ف ال���ف���ويل م���دي���ر عام 
االألعاب وامل�سابقات باالأوملبياد اخلا�س 
تاأتي  ال�������دورة  اأه���م���ي���ة  ب�����اأن  ال������دويل 
و�سرورة  ك��ورون��ا  جلائحة  ا�ستغالال 
ا���س��ت��ك��م��ال جم��م��وع��ة م���ن ال������دورات 
ال��ف��ن��ي��ة ت��رق��ب��ا ل��ع��ودة االأن�����س��ط��ة بعد 
زوال تلك اجلائحة ، وان نظام االلعاب 
اإدارته من االأهمية  وامل�سابقات ونظام 
اأهم  امليزان   مبكان الأنه يعترب رمانة 
اأو  األ���ع���اب  اأي  اإق���ام���ة  و���س��ائ��ل جن����اح 

م�سابقة خا�سة باالأوملبياد اخلا�س
 وي�سارك يف تلك الدورة من االإمارات 
االأن�سطة  م�������س���رف  ف��������اروق  ه�������س���ام 
الريا�سية مبدينة ال�سارقة للخدمات 

ب��خ��ات��ي مدرب  ، حم��م��د  االإن�����س��ان��ي��ة 
الثقة  ب����ن����ادي  اخل����ا�����س  االومل����ب����ي����اد 
ريحان  حم��م��د  اإب��راه��ي��م   ، للمعاقني 
مركز  اخل����ا�����س  االومل����ب����ي����اد  م�������درب 
ل��ل��ت��وح��د ، حم��م��د �سالمة  االإم������ارات 
مدر�سة  اخل���ا����س  االومل���ب���ي���اد  م�����درب 
ال��ك��رام��ة ل��ل��ت��وح��د، ب��ه��اء ال��دي��ن زكى 
ل��ل��ت��وح��د ،حممد  ال��ق��ي��وي��ن  ام  م��رك��ز 
ن����ادى دب���ى ال�سحاب  ف��ه��م��ى ب��دي��وى 
احتاد  اجلنيبى  حممد  ،يحيي  الهمم 
،ه�سام  ال�ستوية  للريا�سات  االم���ارات 
خورفكان  ن�������ادى  م����دب����وىل  ح�������س���ني 
التيجاين  ع��ب��داحل��ك��ي��م   ، ل��ل��م��ع��اق��ني 
العليا  ،حممد  زاي��د  موؤ�س�سة  حري�س 
ح�سني عثمان مركز ج�سور ال�سحاب 
مركز  اجلعفرى  ماهر  ،ن��وال  الهمم  
، ح�سام  ال��ه��م��م   ع��ج��م��ان ال���س��ح��اب 

 ، داون  مل��ت��الزم��ة  دب���ى  م��رك��ز  ح�سينى 
تنظيمياً  الندوة  على  باال�سرف  وق��ام 
و  الفرق  م�سرف  �سعيد  �سرور  فنياً  و 
االوملبياد اخلا�س  امل�سابقات مبوؤ�س�سة 
امل�ساعد  ا�سادوريان  مرام  و  االإماراتي 
التنفيذى بوحدة الريا�سة و التدريب 
مبوؤ�س�سة االوملبياد اخلا�س االإماراتي

وك������ان ع���م���رو ب������دوى رئ���ي�������س وح����دة 
الريا�سة و التدريب االأوملبياد اخلا�س 
االإم���ارات���ي وع��ق��ب خم��اط��ب��ة  خمتلف 
ت��ل��ق��ى موافقة  ق���د  امل��ن��ط��ق��ة  ب���رام���ج 
ع���دد م��ن ت��ل��ك ال���ربام���ج ح��ي��ث ي�سل 
م�ساركا  من   50 اإىل  امل�ساركني  عدد 
االم������ارات وخ�����ارج االم������ارات ميثلون 
التي  واملوؤ�س�سات  واالأن��دي��ة  الهيئات  
اىل  باالإ�سافة  فكريا  املعاقني  ترعى 

الربنامج الوطنى لالوملبياد اخلا�س

 
���س��وق��ى مدير  م�����س��ط��ف��ى  د.  وي���ق���ول 
باالأوملبياد  ال���ري���ا����س���ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الرئي�سي  املحا�سر  امل�سري  اخل��ا���س 
���س��وف تتناول  ب��اأن��ه��ا  ال�����دورة  ت��ل��ك  يف 
به   والتعريف   امل�سابقات  اإدارة  نظام 
وعملية  ا�ستخدام  وطريقة  واأهميته 
ال��ت��ق�����س��ي��م  ال���ت���ى ت��ت��م ق��ب��ل انطالق 
تق�سيم  يتم  حيث  الر�سمية  امل�سابقات 
الالعبني وفقا لل�سن والنوع والقدرة 
ادارة  ب���رن���ام���ج  وي����ق����وم  ال���ري���ا����س���ي���ة 
البيانات  تلك  كل  بت�سجيل  امل�سابقات 
وادخالها اىل النظام اخلا�س بااللعاب 
وو�سع الالعبني كل فى جن�سه ونوعه 
و�سنه  ، واذا كان يلعب ريا�سة فردية 
يف  لل�سن  بالن�سبة  اأم���ا   ، جماعية  او 
وبالن�سبة   ، مق�سمة  العمرية  املراحل 

تق�سيمهم   ي��ت��م  ال��ف��ردي��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
اإىل  �سن من 8 حتى 11 �سنة ،  و12 
ومن   21 اىل  و16  وم����ن  اىل15 
 . �سنة   30 ف��وق  وم��ا   29 اىل   22
اجلماعية  ل��ل��ري��ا���س��ات  بالن�سبة  ام���ا 
 8 ال��الع��ب��ني م��ن  ���س��ن  ف��ي��ت��م تق�سيم 
ومن   21 اىل   16 وم�����ن   15 اىل 
الآخر  .وط��ب��ق��ا  ���س��ن��ة   22 ���س��ن  ف���وق 
ق��وان��ني  االأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س االلعاب 
االأومل���ب���ي���اد اخلا�س  ف��ى  امل�����س��اب��ق��ات  و 
املوحدة  الريا�سات  دخ��ول  مع  خا�سة 
مراعاة  يتم  عمرية  مراحل  مب�ساركة 
اأك��رب العب  اأ�سغر العب مع �سن  �سن 
و�سوف  �سوقي  وي�سيف  ال��ف��ري��ق.  يف 
ت�سهد الدورة ا�ستعرا�س منوذج عملي 
الإدارة االلعاب و امل�سابقات فى االألعاب 
الوطنية واالألعاب االإقليمية والعاملية 

االألعاب من  تلك  بها  اإدارة  التي متت 
بالن�سبة  ���س��واء   GMS نظام  خ��الل 
ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ف��ردي��ة اأو اجل��م��اع��ي��ة ، 
وعملية الت�سجيل منذ و�سول م�سروع 
   )GMS( االألعاب اأوامل�سابقة  لفريق
االل��ع��اب الأن  تلك  اإدارة  ع��ن  امل�����س��وؤول 
يبداأ  ف���ري���ق  اول  ه����و  ال���ف���ري���ق  ه�����ذا 
ت�سجيل  عملية  وتتم   ، ومهامه  عمله 
الالعبني بدال من اال�ستخدام الورقي 
املدربني  تواجه  التي  امل�ساكل  واه��م   ،
وم�سوؤولياتهم  ح��ق��وق��ه��م  وت��ع��ري��ف 

م�������س���ك���الت حتدث  ه���ن���اك  ف��م��ث��ال    ،
ل���و ت��ع��ر���س الع����ب الأي ت��ع��ب ي����وؤدي 
ع���دم اإب�����الغ امل�����درب ل��ل��ج��ن��ة  املنظمة 
ل��الأل��ع��اب ان ي��اأت��ي ال��الع��ب ف��ى اليوم 
ال��ث��ان��ى ل��ك��ى ي�����س��ارك وب��ال��ط��ب��ع يوؤثر 
الربنامج  ف��ه��ذا   ، ال��الع��ب  اأداء  ع��ل��ى 
بدورهم  املدربني  تعريف  مهامه  من 
عملية  وح�������س���اب   ، وم�������س���وؤول���ي���ات���ه���م 
ال  وحتى  الالعب  اأرق��ام  فى  التح�سن 
يتم �سطب نتيجة الالعب اذا ما جتاوز 
اأهمية  ع��ن  واحل���دي���ث   15% ن�سبة 

االحتياجات  وت���ق���دمي  ال���وق���ت  اإدارة 
���س��اع��ة بعد  ن�����س��ف  اأن ه��ن��اك  خ��ا���س��ة 
ال�سروري  وم����ن   ، امل�����س��اب��ق��ة  ان��ت��ه��اء 
التفا�سيل  ت��ل��ك  ب��ك��ل  امل����درب  م��ع��رف��ة 
�سوقى  م�سطفى  د.  ويختتم  الهامة 
ت�سريحه بقوله : وهناك جزء عملي 
اإر����س���ال مناذج  ال�����دورة ، ح��ي��ث مت   يف 
فارغة وا�ستمارات و�سوف يتم تدريب 
واإر�سال  الت�سجيل  عملية  امل�ساركني 
املنظمة   ل��ل��ج��ن��ة  اال����س���ت���م���ارات  ت��ل��ك 

وعر�سها خالل الدورة .

 مب�ضاركة 50 متدربا من الإمارات والدول العربية

اليوم انطالق الدورة التدريبية  لنظام اإدارة الألعاب وامل�صابقات GMS لالأوملبياد اخلا�س على املن�صة الفرتا�صية

الدراج بوجات�صار: فخور بكوين جزءا من امل�صروع الكبري يف الإمارات للدراجات 

•• دبي-وام:

ناق�ست اللجنة الفنية باالحتاد الدويل لل�سطرجن - خالل 
اجتماعها الذي عقد عرب تقنية االت�سال املرئي - امل�ستجدات 
الفنية التي تخ�س اللعبة يف ظل الظروف الراهنة والتي 
ت�سببت يف اإلغاء وتاأجيل جميع اأن�سطة االحتاد والبطوالت 

العاملية والقارية. وناق�ست اللجنة - خالل االجتماع الذي 
ح�سره احلكم الدويل االإماراتي �سلطان الطاهر م�ست�سار 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة ب���االحت���اد رئ��ي�����س جل��ن��ة احل��ك��ام باالحتاد 
العربي لل�سطرجن اإىل جانب اأركادي دوفوركوفيت�س رئي�س 
االحتاد الدويل للعبة واأع�ساء اللجنة - بع�س التو�سيات 
والقوانني الفنية ورفعها لالحتاد خا�سة قوانني البطوالت 

ال�سفافية  مبداأ  وحتقيق  املرئي  االت�سال  بنظام  تقام  التي 
واحليادية وكيفية اإدارة احلكام ملثل هذه البطوالت بالوقت 

الراهن.
وقال الطاهر ان من املو�سوعات التي طرحت على طاولة 
النقا�س يف االجتماع ما يخ�س ت�سجيل النقالت اإلكرتونيا 
بحيث تكون اأوراق الت�سجيل اخلا�سة بالالعب يف “اال�سكور 

الغ�س  ل��ت��ف��ادي  معها  التعامل  وكيفية  اإل��ك��رتون��ي��ا  �سيت” 
ومرونة اأكرث للحكام الإدارة املباريات.

ح�سم  اأن��واع  بع�س  تغيري  اإىل  تطرق  االجتماع  اأن  واأ�ساف 
اأكرث  لتكون  املتقدمة  امل��راك��ز  على  الالعبني  بني  التعادل 
عدالة وحيادية عن التتويج وكذلك توحيد نوعية ال�ساعات 

االإلكرتونية يف البطوالت .

»فنية دويل ال�صطرجن« تناق�س قوانني البطولت
 التي تقام بنظام الت�صال املرئي

الأمرية رميا توؤكد التزامها بزيادة 
امل�صاركة الن�صائية يف الريا�صة

•• اأب�ظبي-وام:

بوجات�سار  ت��ادي  ال�سلوفيني  اأك��د 
دخوله  االإم�����������ارات  ف���ري���ق  دراج 
الرئي�سية  اال����س���ت���ع���داد  م���راح���ل 
للم�ساركة بجولة فرن�سا التي تقام 
اأغ�سط�س  ���س��ه��ر  ن��ي�����س  م��دي��ن��ة  يف 
تعد  اإن جولة فرن�سا  وق��ال  املقبل 
من اأكرب �سباقات العامل و اأكرثها 
بارزة  عالمة  تعترب  كونها  �سهرة 

يف م�سرية اأي دراج.
واأو�������س������ح ت�������ادي ب���وج���ات�������س���ار يف 
اأن��ه م��ن اأج��ل ذلك  ت�سريحات ل��ه 
�سعادته بال حدود كونه جزءا من 
ف��ري��ق االإم������ارات ال���واع���د يف تلك 

خاللها  �سيتناف�س  ال��ت��ي  اجل��ول��ة 
مع اأف�سل الدراجني يف العامل .

واأ�ساف :” ما زال اأمامنا نحو 6 
اأ�سابيع قبل بداية برنامج �سباقات 
ال���دراج���ات امل��ع��دل ل��ع��ام 2020، 
ال�سباقات  اإىل  العودة  اإىل  واأتطلع 
لي�ست  ت���وق���ف  ف�����رتة  ب���ع���د  ب���ق���وة 
العار�س  خلفية  على  بالق�سرية 
من  متكنت  وق��د  العاملي  ال�سحي 
لتدريباتي،  حم���دد  ه���دف  و���س��ع 
واللياقة،  ب��ال��ق��وة  ح��ال��ي��ا  واأمت��ت��ع 
ت�سكيلتنا  حت���ق���ق  اأن  واأت������وق������ع 
الدراجني  ب��ني  امل��ط��ل��وب  ال��ت��وازن 
ال�سرعة،  ب�سباقات  املتخ�س�سني 
والدراجني املتخ�س�سني ب�سباقات 

الدراجني  ع���ن  ف�����س��ال  ال��ت�����س��ل��ق، 
الفوز  وراء حتقيق  ي�سعون  الذين 

يف مراحل اجلولة » .
االإمارات  فريق  مع  جتربته  وع��ن 
قال:” اأ�سعر باأنني اأ�سبحت جزءا 
من عائلة جديدة منذ ان�سمامي 
اأ�سبح  ف��ق��د  االإم�����ارات  ف��ري��ق  اإىل 
ل���دي ال��ع��دي��د م��ن االأ����س���دق���اء يف 

ال��ف��ري��ق وت�����س��ود اأج�����واء ال����ود ين 
الدراجني واملوظفني.. و تلك اأهم 
االأ�سباب التي دفعتني اإىل جتديد 
كون   2024 ع����ام  ح��ت��ى  ع���ق���دي 
ال��ف��ري��ق م�����س��روع��ا ط��وي��ل االأم���د، 
ويتمتع برعاة مميزين وي�سرفني 
اأك��ون جزءا منه ». واأ�ساف :”  اأن 
كانت بداية املو�سم موفقة بالن�سبة 

اأداء  ت���ق���دمي  اإىل  و���س��اأ���س��ع��ى  يل 
بعدما  املقبلة  ال�سباقات  يف  ق��وي 
حافظت على لياقتي خالل فرتة 
احلجر ال�سحي وبقيت يف موناكو 
خالل ال�سهر االأول من احلجر و 
املنزل.. و  داخل  التدريب  وا�سلت 
يف  املفرو�سة  القيود  تخفيف  بعد 
�سلوفينيا  اإىل بلدي  اأوروب��ا، عدت 

اأف�سل حيث  حيث كانت الظروف 
اخلارج  يف  ال��ت��دري��ب  م��ن  متكنت 
وروؤي�������ة ع��ائ��ل��ت��ي واأ����س���دق���ائ���ي يف 

الوقت نف�سه ».
تادي  قال  املف�سلة  هواياته  عن  و 
�سغفي  جانب  اإىل   “  : بوجات�سار 
بريا�سة الدراجات لدي �سغف اآخر 
اأ�سدقائي..  مع  القدم  ك��رة  بلعب 

كثريا  الريا�سة  هذه  اأمار�س  كنت 
حاليا  اأج���د  ال  لكنني  ���س��غ��ري  يف 
اأحب..  كما  ملمار�ستها  كافيا  وقتا 
لذا اأحاول ا�ستغالل اأيام العطالت 
يف ب���الدي الأل��ع��ب ك���رة ال��ق��دم مع 

اأ�سدقائي كلما ا�ستطعت«.
وحول ريا�سة الدراجات يف وطنه 
اأن  اأكد  اإليه  �سلوفينيا وما و�سلت 
مكانة ريا�سة الدراجات تعززت يف 
�سلوفينيا خالل ال�سنوات املا�سية، 
وي���ع���ود ذل���ك ب�����س��ك��ل رئ��ي�����س��ي اإىل 
الدراجون  يحققه  ال���ذي  النجاح 
ال�سباقات  يف  ال�������س���ل���وف���ي���ن���ي���ون 
واأك���رب دليل على ذلك  ال��ك��ربى.. 
���س��ل��وف��ي��ن��ي��ا مل  ال��ت��ل��ف��زي��ون يف  اأن 

ي���ك���ن ي���ب���ث ����س���ب���اق���ات ال����دراج����ات 
الريا�سة  فتتمتع  االآن  اأما  �سابقا، 
القنوات  وحت��ر���س  اأك���رب  ب�سعبية 
ال�سباقات  نقل  على  التليفزيونية 
ال�سرور  “ وذل��ك يبعث   : واأ�ساف 
يف نف�سي«. و عن �سباقاته املف�سلة 
املف�سلة  �سباقاتي  ت��زال  قال:” ال 
امل����راح����ل  ذات  ال�������س���ب���اق���ات  ه�����ي 
الطويلة، اأو �سباقات اليوم الواحد 
ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة، م��ث��ل ���س��ب��اق لييج 
اأف�سل  اأنني  -با�ستون-لييج.. كما 
اأمتكن  اأن  واآم��ل  الت�سلق،  �سباقات 
نتائج مميزة  يوما ما من حتقيق 
لييج-با�ستون- مثل  �سباقات  يف 

لييج اأو جولة فرن�سا.

تادي بوجات�ضار: 
لها ال�ضتعداد  برنامج  بداأنا  و   .. اأولوياتي  راأ�ص  على  فرن�ضا  • جولة 
• كرة القدم اإحدى هواياتي لكني ل اأجد الوقت الكايف ملمار�ضتها

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2019/25 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: دلتا االإمارات ملقاوالت البناء - �س ذ م م  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي 
- الرب�ساء - بنايةملك عبداهلل حممد علي املال - مكتب رقم  705 ، 706 ، 707 

املنفذ �سده : ام ئي للتطوير - �س ذ م م
عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - اعمار �سكوير - داون تاون دبي - �سارع ال�سيخ زايد بناية رقم 

)4( الطابق االأول مكتب رقم )106( - هاتف رقم 04/4320966 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/6/24 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان 
اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة 
االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام  وامل�ساريف خالل ع�سرة  الثمن  كامل 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 

يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
 : املبنى  رق��م  الرابعة -  : احلبية  املنطقة   -  5  : رق��م االر���س  : وح��دة عقارية -  العقار  ن��وع   -
1  - ا�سم املبنى : RED RESIDENCE رقم الوحدة  : 816 - امل�ساحة : 68.23 مرت 

مربع - التقييم : 477373 درهم  -  يباع العلى عطاء 
املبنى :  رق��م  الرابعة -  : احلبية  املنطقة   -  5  : رق��م االر���س  : وح��دة عقارية -  العقار  ن��وع   -
1  - ا�سم املبنى : RED RESIDENCE رقم الوحدة  : 1410 - امل�ساحة : 76 مرت 

مربع - التقييم : 531736 درهم  -  يباع العلى عطاء 
- نوع العقار : وحدة عقارية - رقم االر�س : 5 - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم املبنى : 1  - 
ا�سم املبنى : RED RESIDENCE رقم الوحدة  : 2001 - امل�ساحة : 103.42 مرت 

مربع - التقييم : 723581 درهم  -  يباع العلى عطاء 
املبنى :  رق��م  الرابعة -  : احلبية  املنطقة   -  5  : رق��م االر���س  : وح��دة عقارية -  العقار  ن��وع   -
1  - ا�سم املبنى : RED RESIDENCE رقم الوحدة  : 909 - امل�ساحة : 73.24 مرت 

مربع - التقييم : 512426 درهم  -  يباع العلى عطاء 
- نوع العقار : وحدة عقارية - رقم االر�س : 5 - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم املبنى : 1  - 
ا�سم املبنى : RED RESIDENCE رقم الوحدة  : 1405 - امل�ساحة : 73.24 مرت 

مربع - التقييم : 512426 درهم  -  يباع العلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

اعالن بيع  عقار بالن�شر   
فى الدعوى رقم  2019/25 تنفيذ جتاري   
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•• اأب�ظبي-وام:

تعد مهنة التدريب يف كرة القدم من 
العامل،  امل��ه��ن وال��وظ��ائ��ف يف  اأ���س��ع��ب 
باأقدام  امل��درب��ني  م�سائر  تتعلق  حيث 
الالعبني ومدى جناحهم يف ترجمة 
الفر�س اإىل اأهداف تعزز مكانة فرقها 
اأن قلة  املختلفة. وبرغم  املناف�سات  يف 
ال��ي��د الواحدة  اأ���س��اب��ع  م��ع��دودة ع��ل��ى 
حافظت على مكانتها يف قيادة الفريق 
طويلة  ل����ف����رتات  ب���اأن���دي���ت���ه���ا  االأول 
فريج�سون  األيك�س  ال�سري  واأب���رزه���م 
يونايتد  ملان�سي�سرت  مدربا  ظل  ال��ذي 
الذي قاد  فينجر  واأر�سني   ، عاما   26
الن�سبة  اأن  اإال  عاما،   22 ملدة  ار�سنال 
االأغ����ل����ب وال���ت���ي ت���زي���د ع���ن 95 % 
اأنديتهم  م��ع  م��واق��ع��ه��ا  يف  ت�ستمر  ال 
التغيري  بهم  ويلحق  طويلة،  لفرتات 
اأو مو�سمني،  �سريعا بعد مو�سم واحد 
بل اأن هناك العديد من االأندية التي 
املو�سم  يف  م��رات  لعدة  مدربيها  تغري 
ال��ن��ت��ائ��ج ور�سا  ال���واح���د ع��ل��ى ����س���وء 
اجلمهور واالإدارات. ويف هذا التقرير 
املدربني  اأب����رز  م��ن  نخبة  ن�ستعر�س 

العربي  اخل��ل��ي��ج  دوري  يف  امل��ع��م��ري��ن 
ل���الح���رتاف يف مو�سم  ال��ت��ح��ول  م��ن��ذ 
2008 وحتى االآن على �سوء االأرقام 
ال�������س���ادرة ع���ن رابطة  واالإح�������س���اءات 
امل��ح��رتف��ني االإم���ارات���ي���ة، ح��ي��ث يبقى 
املدرب امل�سري اأمين الرمادي االأطول 
زمنا بني كل املدربني املتواجدين حاليا 
يف بقائه على راأ�س اجلهاز الفني الأحد 
االأندية وهو نادي عجمان حيث توىل 
 2016 عام  يونيو يف  منذ  امل�سوؤولية 
ويظل يف من�سبه حتى الآن، وه��و من 
الكرة  ال��ك��ب��رية يف  اخل����ربة  اأ���س��ح��اب 
اخلليج  دوري  يف  ����س���واًء  االإم���ارات���ي���ة، 
االأوىل.  الدرجة  دوري  يف  اأو  العربي، 
املدير  من�سب  ال���رم���ادي  ت���وىل  وق���د 
حينما   2016 ع���ام  لعجمان  ال��ف��ن��ي 
الدرجة  الفريق يف دوري  يناف�س  كان 
االأوىل، ثم قاده اإىل ال�سعود اإىل دوري 
اخلليج العربي يف نهاية املو�سم نف�سه. 
وه���و ال��ف��ري��ق اخل��ام�����س ال����ذي ينجح 
كل  بعد  لل�سعود  قيادته  يف  ال��رم��ادي 
كلباء  واحت���اد  والظفرة  ال�سارقة  م��ٍن 
 /2018-2017/ مو�سم  يف  ودب��ي. 
اأنهى الفريق املو�سم يف املركز الثامن، 

وتقدم يف املو�سم التايل خطوة واحدة يف 
جدول الرتتيب ليحتل املركز ال�سابع. 
العا�سر هذا  املركز  ويتواجد حاليا يف 
وياأتي  ن��ق��ط��ة.   18 ب��ر���س��ي��د  امل��و���س��م 
العنربي  العزيز  املواطن عبد  مدربنا 
�سمن  ال�سارقة  لفريق  الفني  امل��دي��ر 
كبري  بتقدير  ال��ت��ي حت��ظ��ى  االأ���س��م��اء 
بالق�سرية  لي�ست  لفرتة  بقيت  والتي 
النادي،  يف  الفني  اجل��ه��از  راأ����س  على 
اأكتوبر  يف  امل�سوؤولية  ت��وىل  اأن��ه  حيث 
للربتغايل  خ��ل��ف��ا   2017 ع����ام  م���ن 
بي�سريو، وال زال يقود فريقه حاليا يف 

خمتلف امل�سابقات. وفور توليه املهام، 
اأداء الفريق  جنح العنربي يف تطوير 
مراكز  عن  ويبتعد  النتائج  لتتح�سن 
املركز  يف  امل��و���س��م  وي��ن��ه��ي  ال���ه���ب���وط، 
لتحقيق  الفريق  ق��اد  وكما  ال�ساد�س. 
اللقب حني كان العًبا، جنح العنربي 
يف قيادته للتتويج بالدوري يف املو�سم 
اإجناز  يف   /2019-2018/ املا�سي 
الفريق  ال�ساب. وابتعد  كبري للمدرب 
ع��ن ال��ق��م��ة ق��ل��ًي��ال يف امل��و���س��م احلايل 
�سباق  م���ن  ن��ه��ائ��ًي��ا  ي���خ���رج  ل��ك��ّن��ه مل 
ال�سدارة، حيث يحتل املركز اخلام�س 

نقاط   8 ب��ف��ارق  نقطة   35 بر�سيد 
االأهلي. ومن بني  �سباب  املت�سدر  عن 
ا����س���ت���م���روا لفرتة  ال����ذي����ن  امل����درب����ني 
تقرتب من 3 �سنوات يف دوري��ن ياأتي 
كات من �سمن  الهولندي هينك تني 
مهمته  ب��داأ  انه  حيث  املميزة  االأ�سماء 
مع اجلزيرة يف 15 دي�سمرب من عام 
2015، وبقي على راأ�س اجلهاز الفني 
جتربة  وق�����دم   ،2018 م���اي���و  ح��ت��ى 
املعهود  ال��ه��ج��وم��ي  ب��اأ���س��ل��وب��ه  مم��ي��زة 
حني قاد فريق اجلزيرة اإىل لقب كاأ�س 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة يف نف�س 

املتعرث يف  واأنقذه من مركزه  املو�سم، 
6 م��راك��ز يف  ب��ه  ال����دوري حيث �سعد 
ج��دول الرتتيب، ثم ق��اد اجل��زي��رة يف 
 /2017-2016/ ال��ت��ايل  امل��و���س��م 
العربي،  اخلليج  دوري  لقب  لتحقيق 
النادي.  تاريخ  يف  الثاين  اللقب  وه��و 
وا�ستمر تني كات يف من�سبه حتى رحل 
ون�سف  عامني  بعد   ،2018 مايو  يف 
وبرغم  ال��ف��ري��ق.  م��ع  ب��ن��ج��اح  ق�ساها 
اأن ت��ني ك���ات ع���اد ل��ق��ي��ادة ال���وح���دة يف 
اأنه  اإال   2018 عام  من  دي�سمرب   8
رح��ل يف 29 م��اي��و م��ن ع��ام 2019. 

داليت�س  زالت���ك���و  ال���ك���روات���ي  وي����اأت����ي 
امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل���ن���ادي ال���ع���ني �سمن 
قائمة املدربني االأكرث بقاء يف دورينا 
امل�����س��وؤول��ي��ة يف مار�س  ت��وىل  اأن���ه  حيث 
من عام 2014، وا�ستمر مع الفريق 
قبل   ،2017 ع����ام  م���ن  ي��ن��اي��ر  ح��ت��ى 
كرواتيا  منتخب  ل��ق��ي��ادة  ي��ت��ح��ول  اأن 
املباراة  اإىل  بالو�سول  تاريخي  الإجناز 
وتعد   .2018 مونديال  يف  النهائية 
جتربة زالتكو مع العني من التجارب 
التدريبية الناجحة للمدربني يف دوري 
قيادة  يف  جن��ح  حيث  العربي،  اخلليج 

ال�سمو  �ساحب  بكاأ�س  للتتويج  العني 
ويف  االول.  مو�سمه  يف  ال��دول��ة  رئي�س 
 /2015-2014/ ال��ت��ايل  امل��و���س��م 
اخلليج  ب���دوري  للتتويج  الزعيم  ق��اد 
وكان  املحلي،  ال�سوبر  وبلقب  العربي 
قريًبا من التتويج بدوري اأبطال اآ�سيا 
يف امل��و���س��م ال��ت��ايل ل��ك��ّن ال��ع��ني ح��ل يف 
املركز الثاين. ورحل املدرب الكرواتي 
ويبقى   .2017 يناير  يف  العني  ع��ن 
ال�سربي اإيفان يوفانوفيت�س من اأجنح 
املدربني الذين تولوا امل�سوؤولية بنادي 
واطولهم  االح���رتاف  عهد  يف  الن�سر 
ان��ه تعاقد مع  ال��ن��ادي حيث  ع��م��را يف 
 ،  2013 ال��ن�����س��ر يف م��اي��و م���ن ع���ام 
اخلليج  بكاأ�س  للتتويج  الفريق  وق��اد 
ا  اأي�سً ق��اده  ثم   ،2014 عام  لالأندية 
للتتويج بكاأ�س اخلليج العربي وبكاأ�س 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة يف مو�سم 
رحل  ث��م   ./2015-2014/ واح��د 
وعاد   ،2016 اكتوبر  يف  الفريق  عن 
ي�ستمر  مل  ل��ك��ّن��ه   2018 يف  الح���ًق���ا 
طويال حيث مل تنجح جتربته الثانية 
 2018 دي�سمرب   2 ت��اري��خ  واأق��ي��ل يف 

ب�سبب �سوء النتائج.

 م����ع ع�������ودة غ���ال���ب���ي���ة ال���ب���ط���والت 
ال��وط��ن��ي��ة االوروب���ي���ة ل��ك��رة القدم 
ب�سبب  ال���ق�������س���ري  ال���ت���وق���ف  ب���ع���د 
ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د، يعقد 
االأربعاء  )وي��ف��ا(  ال��ق��اري  االحت���اد 
مف�سليا  اج���ت���م���اع���ا  واخل���م���ي�������س 
ا�ستكمال  و�سكل  مواعيد  لتحديد 
اىل  اإ���س��اف��ة  ل��الأن��دي��ة،  م�سابقتيه 
ببطولة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل�����س��ائ��ل  ب��ع�����س 
اأرجئت  التي   2020 اأوروب��ا  كاأ�س 
ب�سبب  امل��ق��ب��ل  ال���ع���ام  ���س��ي��ف  اىل 

“كوفيد19-«.
وع���ل���ق االحت������اد م�����س��اب��ق��ت��ي دوري 
اآذار/ ليغ” يف  و”يوروبا  االأب��ط��ال 

ذاته  ال�سهر  وه��و  امل��ا���س��ي،  م��ار���س 
ال���ذي ات��خ��ذ خ��الل��ه ق���رار تاأجيل 
موعدها  م���ن  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ب��ط��ول��ة 
�سيف  اىل  ال�����ع�����ام  ه������ذا  امل�����ق�����رر 

.2021
واأتى توقف م�سابقتي االأندية عند 
النهائي. واأقر  ال��دور ثمن  حمطة 
اأه��داف خطوة تاأجيل  ويفا ان من 
للبطوالت  ال�سماح  اأوروب�����ا،  ك��اأ���س 
املحلي،  املو�سم  با�ستكمال  الوطنية 
القاري، للحد قدر االمكان  وتاليا 
من اخل�سائر املالية الباهظة التي 
�ستتكبدها االأندية يف حال التوقف 

الكامل للمو�سم.
البطوالت  غ��ال��ب��ي��ة  ع������ودة  وم�����ع 

)با�ستثناء  ال����ك����ربى  ال���وط���ن���ي���ة 
ف��رن�����س��ا( ت��دري��ج��ي��ا خ��ل��ف اأب�����واب 
ي���ع���م���ل االحت��������اد على  م����و�����س����دة، 
م�سابقتي  ال�ستكمال  �سيغة  اإيجاد 
�سيكون  االأن��دي��ة، يف موعد مرجح 
اأي�سا  ي��ع��ط��ي  م���ا  اآب/اأغ�����س��ط�����س، 
جماال اإ�سافيا للبطوالت الوطنية 
الن��ه��اء م��و���س��م��ه��ا امل�����س��ت��اأن��ف، قبل 
للمناف�سات  ف���رق���ه���ا  ان���������س����راف 

القارية.
ال���ذي ن�سره  ويف ج���دول االأع���م���ال 
عرب موقعه االلكرتوين، اأ�سار ويفا 
التنفيذية  اللجنة  اجتماع  ان  اىل 
�سيبحث يف  ي���وم���ني،  ال����ذي مي��ت��د 
والدوري  االأبطال  دوري  ا�ستكمال 
لهذا  ليغ”  “يوروبا  االأوروب���������ي 
املو�سم و�سروط التاأهل والت�سفيات 
اأمور  اىل  اإ�سافة  املقبل،  للمو�سم 
كاأ�س  مباريات  ج��دول  اأبرزها  عدة 

اأوروبا واملدن امل�سيفة لها.
ال�سحافية،  ال��ت��ق��اري��ر  وب��ح�����س��ب 
يدر�س االحتاد ا�ستكمال م�سابقتي 
االأندية ب�سيغة مغايرة عن املعتاد، 
نهائية”  “بطولة  اىل  اأق���رب  ه��ي 
ت�سارك فيها ثمانية فرق، ويرجح 
ان ت�ست�سيفها العا�سمة الربتغالية 
النهائي  نقل  �سيعني  م��ا  ل�سبونة، 
من مكانه املقرر �سابقا، اأي مدينة 

ا�سطنبول الرتكية.

وت��ت��ب��ق��ى اأرب�����ع م���ب���اري���ات يف اإي����اب 
دوري  مل�سابقة  النهائي  الدور ثمن 
اأندية  ���س��م��ن��ت  ب��ع��دم��ا  االأب����ط����ال، 
اأتاالنتا االإيطايل واليبزيغ االأملاين 
واأتلتيكو مدريد االإ�سباين وباري�س 
�سان جرمان الفرن�سي، التاأهل اىل 

الدور ربع النهائي.
مباريات   10 ت��ت��ب��ق��ى  ذل�����ك،  اىل 
ل�”يوروبا  النهائي  ثمن  ال��دور  يف 

ليغ” موزعة كاالآتي: مباراتان من 
الذهاب، وكامل مباريات االإياب.

وت�سري التقارير اىل ان ويفا يبحث 
يف ا���س��ت��ك��م��ال م���ا ت��ب��ق��ى م���ن ثمن 
جمع  قبل  امل�سابقتني،  يف  النهائي 
واح��د خلو�س  الفرق يف مكان  كل 
اأدوار  ب�����س��ي��غ��ة  امل��ت��ب��ق��ي��ة  امل���راح���ل 
اق�سائية من مباراة واحدة، عو�سا 

عن مباراتي ذهاب واإياب.

املباراة  تكون  ان  التقارير  وترجح 
 23 االأب��ط��ال يف  ل���دوري  النهائية 
اآب/اأغ�سط�س يف ل�سبونة، ما يعني 
يف  �سابقا  املقرر  مكانها  من  نقلها 

ا�سطنبول.
�سيوؤدي  ال���راه���ن���ة،  ال���ظ���روف  ويف 
ج��م��ع ال���ف���رق يف م��ك��ان واح����د اىل 
وال�سفر  ال���ت���ن���ق���الت  م����ن  احل������د 
ان  ح��ني  ال��ف��رق. ويف  اىل  بالن�سبة 

البطوالت  م��ن  العظمى  الغالبية 
ن�ساطها،  ا�ستاأنفت  التي  الوطنية 
اأبواب مو�سدة،  قامت بذلك خلف 
ب�ساأن  م��ط��روح��ا  ال�������س���وؤال  ي��ب��ق��ى 
بح�سور  ل��ل��م�����س��ج��ع��ني  ال�������س���م���اح 
امل���ب���اري���ات ال���ق���اري���ة، ال���س��ي��م��ا وان 
ت��ق��وم تدريجيا  االأوروب���ي���ة  ال���دول 
ب����اإع����ادة فتح  يف ال���ف���رتة ال���راه���ن���ة 
حدودها اأمام الزوار االأجانب، واإن 

بقيود واإجراءات م�سددة. وكان من 
املقرر ان يقام نهائي دوري االأبطال 
اأت���ات���ورك االأومل���ب���ي يف  ع��ل��ى ملعب 
اأيار/مايو(.   30 )يف  ا�سطنبول 
وي��اأم��ل امل�����س��وؤول��ون االأت����راك يف ان 

تبقى مدينتهم م�سيفة للنهائي.
وقال وزير الريا�سة الرتكي حممد 
هذا  ت�سريحات  يف  اأوغ��ل��و  ق�ساب 
اأنها  اأدنى �سك  “لي�س لدي  ال�سهر 
تركيا.  يف  طريقة  باأف�سل  �ستقام 
اأنباء  �سنتلقى  اأن��ن��ا  واث��ق��ون  نحن 

جيدة يف 17 حزيران/يونيو«.
تاميز”  “نيويورك  �سحيفة  لكن 
ك�سف  م��ن  اأول  ك��ان��ت  االأم��ريك��ي��ة 
���س��ل��ط��ات كرة  ان  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر 
تغيري  على  عازمة  القارية  القدم 
ان تعو�س  مكان اال�ست�سافة، على 
منحها  خ��الل  من  ا�سطنبول  على 
مل�سابقة  نهائية  م��ب��اراة  ا�ست�سافة 
دوري االأب��ط��ال يف االأع���وام املقبلة، 
امل�سجعني  ت��ن��ق��ل  ي�����س��ب��ح  ع��ن��دم��ا 
ب�ساأن  اأم����ا  اآم���ن���ا.  ك��ب��رية  ب����اأع����داد 
مدينة  ف��ك��ان��ت  ليغ”،  “يوروبا 
م�سيفة  ال���ب���ول���ن���دي���ة  غ���دان�������س���ك 
ل��ك��ن م�سريها  ل��ل��ن��ه��ائ��ي،  م���ق���ررة 
مع  ال�سطنبول،  م�سابها  يكون  قد 
تقارير عن عزم “ويفا” على اتباع 
م�سابقته  ب�����س��اأن  مم��اث��ل��ة  ���س��ي��غ��ة 

الثانية من حيث االأهمية.

االأملانية  “بيلد”  �سحيفة  ونقلت 
امل����راح����ل  ان  امل����ا�����س����ي  االأ�����س����ب����وع 
اخل��ت��ام��ي��ة م���ن م�����س��اب��ق��ة ال����دوري 
منطقة  يف  ت���ق���ام  ق����د  االأوروب����������ي 

جماورة ملدينة كولن.
واإ�سافة اىل ا�ستكمال ما تبقى من 
اجتماع  ���س��ي��ك��ون  امل��و���س��م احل����ايل، 
االحتاد االأوروب��ي حموريا يف ر�سم 
ان  املقبل، على رغم  املو�سم  معامل 
حتديد مواعيد انطالق امل�سابقات 
�سيبقى  امل���ن���ت���خ���ب���ات  وم����ب����اري����ات 
مرتبطا بتطور الظروف ال�سحية، 
و�سط خماوف من موجات جديدة 
ل�”كوفيد19-” مع التخفيف من 
ق��ي��ود االغ�����الق. و���س��ت��ك��ون اإح���دى 
ال��ن��ق��اط االأ���س��ا���س��ي��ة ع��ل��ى جدول 
ال��ب��ح��ث، ك��اأ���س اأوروب�����ا ال��ت��ي باتت 
و11  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و   11 ب���ني 
متوز/يوليو 2021، بعدما كانت 
حزيران/يونيو   12 ب��ني  م��ق��ررة 

و12 متوز/يوليو 2020.
هذا  حتتفل  التي  البطولة  وكانت 
ال�ستني  ال�سنوية  ب��ال��ذك��رى  ال��ع��ام 
مدينة   12 النطالقها، مقررة يف 
ال����ظ����روف  ل����ك����ن  ب�����ل�����دا.   12 يف 
عدد  خف�س  تقت�سي  ق��د  ال��راه��ن��ة 
امل������دن ل��ل��ح��د ق�����در االم����ك����ان من 
ال�سفر والتنقل على امتداد القارة 

وعر�سها.

الإماراتية بالكرة  الحرتاف  ع�صر  يف  ناجحة  جتارب  عاما..   12 خالل  مدار�س   5 من  مدربني   5

اجتماع ويفا ير�صم امل�صار املتبقي من املو�صم الأوروبي

•• اأب�ظبي-وام:

القدم عن طقم  �سيتي لكرة  ون��ادي مان�س�سرت  ك�سفت االحت��اد للطريان 
العاملية  للجهود  ودعًما  تقديًرا  ا  خ�سي�سً �سمم  ال��ذي  اجلديد  الفريق 

املبذولة لدخول مرحلة التعايف من اآثار فريو�س كورونا كوفيد - 19.
حتمل  العادة  يف  والتي  للقمي�س،  االأمامية  امل�ساحة  االحت��اد  وخ�س�ست 
 « القدم  لكرة  �سيتي  ومان�س�سرت  �سيتي  جمموعة  حلملة  االحت��اد،  �سعار 
Cityzens Giving For Recovery » والتي متتد على مدار 
12 �سهًرا وتهدف اإىل م�ساعدة املجتمعات املتاأثرة على النهو�س جمدًدا 

ومعاودة الوقوف على قدميها.

العامل  حول  م�ساريع  لت�سعة  املبا�سر  الدعم  توفري  على  احلملة  وترّكز 
ترتبط ب�سكل وثيق بعملية التعايف والعودة للحياة، ف�ساًل عن امل�ساعدة 
يف جمع التربعات، واإتاحة مرافق النادي وموارده .. و�سيكون لكل فريق 
وم�سجعني،  وم��درب��ني  والع��ب��ني  موظفني  الت�سعة،  املجموعة  ف��رق  م��ن 
االأ�سعدة وبكافة  وامل�ساعدة على خمتلف  العون  ملد يد  به  دوًرا يقومون 

االإمكانيات.
التجارية يف جمموعة  لل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�س  كامارك،  روبن  وقال 
االحتاد للطريان: تويل االحتاد اأهمية كبرية لقيم العطاء وبذل اخلري 
ورد اجلميل للمجتمعات التي نعي�س فيها ونخدمها، وفيما نحاول �سق 
الطريق جمدًدا عرب عامل خمتلف وجديد، تربز اأهمية مرحلة التعايف 

لنتمكن من معاودة الوقوف وموا�سلة ال�سري قدًما نحو م�ستقبل نكون 
فيه اأكرث ثقة واأقوى من ذي قبل.

 Cityzens Giving For Recover’« واأ�ساف: دعًما حلملة
قمنا بتقدمي امل�ساحة االأمامية لقمي�س النادي املخ�س�سة ل�سعار االحتاد 
لتحمل ا�سم احلملة يف مباريات العودة للدوري االإجنليزي املمتاز، وهو 
ال��ن��ادي حول  ب��ني م�سجعي  اأ���س��داوؤه��ا  ���س��ت��رتدد  ع��ب��ارة ع��ن لفتة طيبة 

العامل.
وقال: نثّمن �سراكتنا مع النادي والتي متتد على مدار عقد من الزمن، 
وي�سّرنا موا�سلة العمل معهم عرب هذه احلملة لدعم جهود املجتمعات 

التي هي اليوم يف طور التعايف.

ن��ادي مان�س�سرت  التنفيذية يف  العمليات  رئي�س  ب��ريادا،  ب��دوره قال عمر 
لنا  اأت��اح��وا  الذين  االحت��اد،  يف  ل�سركائنا  االمتنان  غاية  يف  اإننا   : �سيتي 
الروؤية  حيث  م��ن  االأب���رز  ُت��ع��ّد  التي  الرقعة  تلك  م��ن  اال�ستفادة  فر�سة 
وياأتي   .. بالتعايف  اخل��ا���س��ة  حلملتنا  ال��رتوي��ج  م��ن  لنتمكن  وال��و���س��وح 
ذلك، كما اعتدنا منهم دائًما، كخري برهان على عمق ودوام واأهمية تلك 

ال�سراكة.
واأ����س���اف: ع��ان��ى ال��ك��ث��ريون ح��ول ال��ع��امل م��ن اآالم ال��ف��ق��د، وم��ن واجبنا 
جمتمعاتنا،  على  املعاناة  حجم  من  التخفيف  يف  االإمكان  قدر  امل�ساعدة 
وبالتايل، ي�سّرنا اأن نتمكن من خالل حملتنا اجلديدة من م�ساعدة اأهلنا 

يف خمتلف اأنحاء العامل للنهو�س جمدًدا وموا�سلة احلياة.

الحتاد للطريان ومان�ص�صرت �صيتي يك�صفان عن طقم جديد للفريق ا�صتعدادا للدوري الإجنليزي املمتاز

تلقى مدرب توتنهام جوزيه مورينيو 
ي�ستاأنف  اأن  ق���ب���ل  ق����وي����ة،  ����س���رب���ة 
ا�ستبعاد  بعد  االإجن��ل��ي��زي،  ال����دوري 

غافيت تانغانغا من زيارة مان�س�سرت 
ملا  يونايتد، الإ�سابة يف الظهر. وفقاً 
�ستاندرد،  اإيفنينغ  �سحيفة  اأب��رزت��ه 

يعاين  عاماً   21 ال�ساب  اأن  “يعتقد 
ال��ظ��ه��ر، على الرغم  اإ���س��اب��ة يف  م��ن 
من اأنه كان قادراً على العمل ب�سكل 
فردي يف املجمع التدريبي و�سي�ستمر 
تقييمه«. ا�ستخدم مورينيو تانغانغا 
اأن  منذ  للفريق،  اخللفي  اخل��ط  يف 
قدم له اأول ظهور مفاجئ يف الدوري 
يف  ليفربول  �سد  املمتاز  االإجنليزي 
االأكادميية  خريج  ظهر  وق��د  يناير، 

يف ك��ل م��ب��اري��ات ال��ف��ري��ق م��ن��ذ ذلك 
مباريات يف  ع�سر  ب��داأ  احل��ني، حيث 
املجموع. ويزيد غيابه ال�سغط على 
توتنهام لتاأمني جان فريتونغني يف 
نهاية  ح��ت��ى  امل����دى  ق�����س��رية  �سفقة 
املو�سم، اأمام توتنهام حتى 23 يونيو 
)حزيران( لربط الالعب 33 عاماً، 
والذي من املتوقع اأن يغادر يف رحلة 
ان��ت��ق��ال جم��ان��ي��ة يف ال�����س��ي��ف، ولكن 
ا���س��ت��ع��داد الإكمال  اأن����ه ع��ل��ى  ي��ع��ت��ق��د 
املو�سم املمتد مع “ال�سبريز«. وحتوم 
ال�����س��ك��وك اأي�������س���اً ح����ول اإري�����ك داير 
ب�سبب اأزمته قبل تعليق كرة القدم يف 
منت�سف مار�س )اآذار(، لكن توتنهام 
قد يواجه خ�سارة الالعب البالغ من 
االإيقاف.  ب�سبب  ع��ام��اً   26 ال��ع��م��ر 
قبل االإغالق، اتهم احتاد كرة القدم 
تهديد،  اأو  الئ��ق  غ��ري  ب�سلوك  داي���ر 
ملواجهة  املدرجات  اإىل  اأن �سعد  بعد 
موؤيد بعد هزمية كاأ�س اإجنلرتا اأمام 

نورويت�س يف مار�س )اآذار(.

مورينيو م�صدوم قبل موقعة  مان�ص�صرت يونايتد دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  يونيو  2020 العدد 12963 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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م�����وؤي�����د   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ف�������ري�������د حم������م������د احل���������س����ن 
����������س���������وداين   ، حم���������ج���������وب 
�سفره ج�������واز   -  اجل��ن�����س��ي��ة 
من   )03576872( رق��م 
ي���ج���ده ع��ل��ي��ه ت�����س��ل��م��ي��ه اىل 
اقرب  او  ال�سودانية  ال�سفارة 

مركز �سرطة   

فقدان جواز �صفر

العدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 534/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها اي ات�س كيه وورلد وايلد انترييورز �س.ذ.م.م مببلغ وقدره 
)483.114.50( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 

التام.  
طالب االإعالن : موؤ�س�سة عديل حممود للمقاوالت الفنية - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : را�سد عبدالرزاق حممد تهلك - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- اأي .اأت�س.كي انرتنا�سيونال �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة املطالبة بالزام املدعي عليها اي ات�س كيه  مو�سوع االإعالن : قد 
���س.ذ.م.م مببلغ وقدره )483.114.50( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة  انترييورز  وورلد وايلد 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2020/7/15  
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن   ch1.C.13 القاعة  يف  �سباحا   8.30 ال�ساعة 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
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الفجر الريا�ضي

اأبرز  باولينيو  الربازيلي  وال��الع��ب  بينيتيز  راف��اي��ل  االإ�سباين  امل��درب  ب��ات 
ال�سحي  احل��ج��ر  يف  ي��وم��ا   14 �سيم�سيان  حيث  ال�سني،  اىل  العائدين 
حول  ا�ستفهام  عالمات  ظل  يف  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  ب�سبب  االإلزامي 

القدرة على اإقامة دوري كرة القدم لهذا املو�سم.
مدينة  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  ال��ف��ريو���س  وظ��ه��ر 

 ،2019 العام  اأواخ��ر  ال�سينية يف  ووه��ان 
العامل  دول  خمتلف  يف  يتف�سى  ان  ق��ب��ل 
�سخ�س  األ��ف   435 نحو  ب��وف��اة  ويت�سبب 
االأول االثنني. وبعدما  اأم�س  حتى م�ساء  

�سيطر العمالق االآ�سيوي ب�سكل كبري على 
االأيام  يف  �ُسّجلت  اأرا�سيه،  على  الوباء  انت�سار 

امل��ا���س��ي��ة ظ��ه��ور ح����االت اإ���س��اب��ة ج��دي��دة يف 
اإغ����الق مناطق  ب��ك��ني، م��ا دف���ع اىل 

ع���دة ف��ي��ه��ا، وحت��ذي��ر بلدية 
الو�سع  ان  م���ن  امل��دي��ن��ة 

ف��ي��ه��ا بات  ال���وب���ائ���ي 

جدا«. “خطريا 
وكان من املقرر ان ينطلق املو�سم اجلديد من الدوري ال�سوبر ال�سيني يف 
“كوفيد- ب�سبب  اآخر  اإ�سعار  اأرجئ حتى  املوعد  لكن  �سباط/فرباير،   22

.»19
تف�سي  من  للحد  ال�سينية  ال�سلطات  فر�ستها  التي  ال�سفر  قيود  وب�سبب 
ال���وب���اء، مل يتمكن ن��ح��و ث��ل��ث امل��درب��ني وال��الع��ب��ني االأج���ان���ب يف ال���دوري 
املدرب  بينيتيز،  لكن  اآذار/م��ار���س.  منذ  البالد  اىل  العودة  من  ال�سيني، 
اىل  اإ�سافة  ب��رو،  دال��ي��ان  لفريق  واحل���ايل  االإنكليزي  لليفربول  ال�سابق 
مهاجم غواجنو اإيفرغراندي الربازيلي باولينيو، كانا من اأبرز االأ�سماء 
التي متكنت من العودة خالل الفرتة املا�سية. وكتب بينيتيز ليل االإثنني 
عرب ح�سابه على موقع “ويبو” املوازي لتويرت، “لقد عدت اىل ال�سني” 
عن طريق العا�سمة ال�سويدية �ستوكهومل. كما تداولت مواقع التوا�سل 
االجتماعي يف ال�سني، �سورا لباولينيو )31 عاما( لدى و�سوله 

اىل البالد �سباح الثالثاء.
مواجهة  يف  ال�����س��ارم��ة  ال�سينية  ال��ق��وان��ني  ومب��وج��ب 
لزاما على كل العائدين اىل  �سيكون  “كوفيد19-”، 

البالد التزام فرتة حجر �سحي متتد 14 يوما.
وكانت �سلطات كرة القدم يف ال�سني تدر�س احتمال 
انطالق الدوري يف اأواخر حزيران/يونيو اأو مطلع 
متوز/يوليو، لكن هذين املوعدين باتا مو�سع �سك 

يف ظل االإ�سابات اجلديدة بالفريو�س.
ديلي”  “غواجنو  �سحيفة  نقلت  جهتها،  م��ن 
املحلي طرح خطة الإقامة  القدم  ان احت��اد كرة 
املو�سم الذي ي�سارك فيه 16 فريقا، من خالل 
جنوب  يف  جغرافيتني  منطقتني  على  توزيعها 
البالد و�سرقها، لكنها قوبلت بالرف�س من قبل 
االحتاد  ان  اىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت  ال�سلطات. 
ي���در����س ح��ال��ي��ا ت��ع��دي��ل م��ك��اين االإق����ام����ة، ونقل 
اىل  واالأخ����رى  ال�����س��رق��ي،  ال�سمال  اىل  اإح��داه��م��ا 
مكان قريب من مدينة �سنغهاي )�سرق(، على اأمل 

نيل موافقة ر�سمية.

رف�س نيمار جتديد عقده يثري 
خماوف �صان جريمان

�سان  باري�س  ن���ادي  اأن  اال�سبانية،  ديبورتيفو  م��ون��دو  �سحيفة  ك�سفت 
�سيلفا، يف  دا  نيمار  الفريق  ب�ساأن م�ستقبل جنم  قلقاً  ي��زال  ال  جريمان 
ظل علم النادي جيداً اأن رغبة الالعب الربازيلي هي العودة اإىل ناديه 

ال�سابق بر�سلونة.
ب�سبب فريو�س  االقت�سادية اجلارية  االأزم��ة  اأن��ه رغم  ال�سحيفة  ذك��رت 
اأن  اإال  ال�سيف،  ه��ذا  الربازيلي  مع  بر�سلونة  تعاقد  و�سعوبة  ك��ورون��ا، 
رف�س الالعب جتديد تعاقده الذي ينتهي يف يونيو )حزيران( 2022، 

يثري املخاوف لدى اإدارة النادي الباري�سي.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن نيمار بالفعل رف�س جتديد تعاقده مع ناديه، 
بعدما عر�س عليه مكافاأة 100 مليون يورو للتجديد، الأن نيته ال تزال 

العودة اإىل بر�سلونة ال�سيف املقبل.
واأو�سحت ال�سحيفة اأن نيمار مل يفقد االأمل بخ�سو�س العودة جمدداً 
اإىل النادي الكاتالوين، رغم الظروف االقت�سادية ال�سعبة التي تعي�سها 

االأندية.
الريا�سي  امل��دي��ر  اأن  ذك���رت  الفرن�سية،  ب��اري��زي��ان  ل��و  �سحيفة  وك��ان��ت 
للنادي الباري�سي يريد جتديد عقد الالعب حتى ال مير �سان جريمان 
بنف�س الظروف التي مر بها ال�سيف املا�سي، حيث عر�س بر�سلونة دفع 
اإىل راكيتيت�س، ودميبلي للح�سول على  باالإ�سافة  يورو،  مليون   130

خدماته.
ال�سابق  بر�سلونة  ي�ستمر العب  اأن  يف  املخاطرة  ليوناردو يف  يرغب  وال 
ملدة عام اآخر دون متديد تعاقده، الأنه يف هذه احلالة �سي�سطر اإىل بيعه 

جمرباً يف عام 2021، حتى ال يكون متاحاً باملجان يف عام 2022.

عندما  يوفنتو�س  مع  االأول  لقبه  عن  ���س��اّري  ماوريت�سيو  امل��درب  يبحث 
يالقي فريقه ال�سابق نابويل اليوم االأربعاء يف نهائي كاأ�س اإيطاليا لكرة 
القدم على امللعب االأوملبي يف روما، وذلك قبل اأيام من ا�ستئناف الدوري 

املحلي املعّلق منذ ثالثة اأ�سهر ب�سبب فريو�س كورونا امل�ستجد.
و�سيكون يوفنتو�س مر�سحا قويا لتعزيز رقمه القيا�سي يف امل�سابقة واإحراز 
لقبه الرابع ع�سر، بعدما تنازل املو�سم املا�سي عن �سل�سلة من اأربعة األقاب 

متتالية ل�سقوطه يف ربع النهائي اأمام اأتاالنتا �سفر3-.
يف املقابل، تّوج نابويل خم�س مرات، اآخرها يف 2014.

وت�سلم �ساّري مهامه على راأ�س االدارة الفنية يف “ال�سيدة العجوز” مطلع 
هذا املو�سم، بعد �سنة جدلية يتيمة اأم�ساها مع ت�سل�سي االنكليزي اأحرز 

خاللها لقب الدوري االوروبي “يوروبا ليغ«.
نابويل،  وال�ستني ثالثة موا�سم مع  ابن احلادية  اأم�سى  لكن قبل ذلك، 
حيث �سارع ب�سدة على لقب ال��دوري املحلي مع يوفنتو�س املتّوج يف اآخر 
مالك  مع  خلالفه  اجلنوبي  النادي  عن  يرحل  ان  قبل  موا�سم،  ثمانية 

النادي اجلديل اأي�سا اأوريليو دي لورنتي�س.
وادعى املدرب انه عرف بقرار اإقالته من نابويل وتعيني كارلو اأن�سيلوتي 

بدال منه، من خالل م�ساهدته التلفزيون.
لكن دي لورنتي�س رّد عليه بق�سوة االثنني وقال ل�سحيفة “كوريريي ديال 
اأجربين على  املبتذلة،  املال  “لقد خانني )�ساّري(، غادر بحجة  �سريا”: 

التغيري وال يزال لديه عقد ل�سنتني«.
وكانت العودة االأوىل ل�ساّري اإىل ملعب “�سان باولو” قد انتهت باخل�سارة 
املا�سي، لكن فريقه يت�سدر الدوري راهنا  الثاين/يناير  1-2 يف كانون 
الدوري  نهاية  معركة  و�سيفتتح  ال�ساد�س،  نابويل  عن  نقطة   24 بفارق 

مطلع االأ�سبوع املقبل مع الت�سيو و�سيفه بفارق نقطة.
ويبحث �ساّري عن لقبه الثاين فقط يف م�سرية تدريبية على مدى ثالثني 
�سنة، عندما يخو�س مواجهة نابويل اخلمي�س يف روما، وذلك بعد تنقله 

مع عدة اندية متوا�سعة يف اإيطاليا منذ عام 1990.
مهاجم  هيغواين  غ��ون��زال��و  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  م�ساركة  ح��ول  ال�سك  وي��ح��وم 
يوفنتو�س ملعاناته من اإ�سابة ع�سلية بفخذه، علما باأنه �ساهم ب�سكل كبري 
يف اإحراز نابويل لقبه االخري يف الكاأ�س عام 2014، وكان هداف الدوري 

هدفا.  36 مع   2016-2015 مو�سم  اأ” يف  “�سريي 
وترتكز االأنظار على مهاجم يوفنتو�س االآخر جنمه الربتغايل كري�ستيانو 
النهائي  اي���اب ن�سف  اإه����داره رك��ل��ة ج���زاء �سد م��ي��الن يف  رون��ال��دو، بعد 
“بيانكونريي”  ليتاأهل  ال�سلبي،  بالتعادل  انتهى  املا�سي، والذي  اجلمعة 

بف�سل هدف الذهاب يف ملعب �سان �سريو )1-1(.
يف املقابل، يعّول نابويل على قائده لورنت�سو ان�سينيي وجناحه البلجيكي 

وذهابا   1-1( اإن��رت  �سد  ال�سبت  التاأهل  ه��دف  �ساحب  مرتنز  دري�����س 
اأف�سل يف تاريخ النادي الذي حمل  وال��ذي جعل منه  -1�سفر(، 

األوانه يف الثمانينيات االأ�سطورة االرجنتيني دييغو مارادونا.
ورفع البلجيكي الدويل ر�سيده اىل 122 هدفا، متخطيا 
رقم القائد ال�سابق ال�سلوفاكي ماريك هام�سيك، فيما يبلغ 

ر�سيد مارادونا 115 هدفا.
ال���ق���ادم من  ت��ق��اري��ر اىل ان م��رت��ن��ز )33 ع���ام���ا(،  واأ����س���ارت 

مع  ع���ق���ده  مت���دي���د  م����ن  اق������رتب   ،2013 يف  اي���ن���ده���وف���ن 
“بارتينوبي”، بعد تكهنات حول رحيله يف نهاية املو�سم اىل 

ت�سل�سي اأو انرت.
وقال مدير نابويل كري�ستيانو جونتويل لقناة “راي”: 
يريد  االأمر،  هذا  على  يعملون  املحامني  ان  “اأعرف 

ال��ب��ق��اء ون��ن��وي احل��ف��اظ ع��ل��ي��ه، ل���ذا ه��ن��اك نتيجة 
واحدة �ست�سدر بناء على ذلك«.

رون��ال��دو يف ح�سد  ياأمل  االآخ���ر،  الطرف  وعلى 
اللقب الثالثني يف م�سريته الزاخرة.

عاما  وق���ال ���س��اّري ع��ن ال��الع��ب ال��ب��ال��غ 35 
اأف�����س��ل الع��ب يف  وامل��ت��وج خم�س م���رات بلقب 

“مل يكن حمظوظا اله��دار ركلة اجلزاء”،  لعامل 
والتي كانت الثانية فقط يهدرها رونالدو مع يوفنتو�س 
من اأ�سل 16، منذ ان�سمامه قبل مو�سمني قادما من 

ريال مدريد اال�سباين.
وحت����ّدث ���س��اري ع��ن تغيري م��وق��ع اأف�����س��ل الع���ب يف 
دور  لعب  رونالدو  “طلبت من  العامل خم�س مرات 
ت��اأدي��ت��ه، وخا�س  م��ن  �سعيدا  ك���ان  م��رك��زي��ة.  اأك���رث 

مباراة كان يحتاجها يف هذا التوقيت«.
اأ�ساف  طويل،  توقف  بعد  العبيه  جهوزية  وع��ن 
فورمتنا  ل��ن�����س��ت��ع��ي��د  ل��ل��وق��ت  ب��ح��اج��ة  “نحن 

اجل�سدية والذهنية بن�سبة %100. اذا قارّنا 
اأ�سواأ  فهي  للمو�سم،  االعدادية  املباريات  مع 

الأن فرتة التوقف كانت اطول«.
وعن ال�سماح باإجراء خم�سة تبديالت لتخفيف 

ال�سغوط اجل�سدية على الالعبني بعد العودة، قال �ساري “ارتكبت خطاأ 
�سخيفا. انغم�ست يف حما�سة احل�سول على خم�سة تبديالت، لكن القيام 
واأفقدنا  كبرية  ك��ان خماطرة  واح��د  وق��ت  بثالثة يف 
�سيطرتنا على املباراة. من الوا�سح انه كان يجب 

توزيع التبديالت اأكرث«.
الفريقان  خاللها  تواجه  التي  االأخ���رية  وامل��رة 
ال�سوبر  الكاأ�س  �سمن  كانت  نهائية  م��ب��اراة  يف 
2014 حيث خرج  يف ك��ان��ون االأول/دي�����س��م��رب 
املواجهة االخ��رية يف نهائي  اأما  نابويل فائزا. 
�سنوات،  ثماين  قبل  فح�سلت  الكاأ�س 
ع��ن��دم��ا ف���از ن��اب��ويل بهدفني 
امللعب  ع���ل���ى  ن���ظ���ي���ف���ني 
االأومل��ب��ي حم��رزا لقبه 
االأول يف 22 عاما.

نهائي كاأ�ص اإيطاليا لكرة القدم 

�صاّري يبحث عن لقب اأول مع يوفنتو�س بلقاء نابويل

بينيتيز وباولينيو اأبرز 
العائدين اإىل ال�صني 

•• اأب�ظبي - وام: 

اأكد ح�سن احلمادي اأمني ال�سر العام الحتاد االإمارات للمالكمة اأن عودة احلياة 
باحل�س�س  الوطنية  املنتخبات  العبي  اإلتحاق  واإج����راءات  و�سوابط  لل�ساالت 
التدريبية حتت قيادة اجلهاز الفني �ستت�سدر املناق�سات خالل اجتماع جمل�س 
“ عن بعد” عرب  اإدارة االحت��اد الرابع والع�سرين اليوم االأرب��ع��اء وال��ذي يعقد 
تطبيق االت�سال املرئي برئا�سة �سعادة اأن�س العتيبة رئي�س االحتادين االإماراتي 

واالآ�سيوي نائب رئي�س االحتاد الدويل.
اأي�سا بحث م�ستقبل  اإن جدول االأعمال يت�سمن  وقال احلمادي يف ت�سريح له 
اللعبة وت�سورات امل�سابقات يف املو�سم القادم، وو�سع املدربني من اجلوانب الفنية 

االإيجابية  الداخلية  املحلية  ال��ت��ط��ورات  تابعنا  احلمادي:”  واأ���س��اف  وامل��ال��ي��ة. 
للو�سع الراهن و وفقا لتعليمات الهيئة العامة للريا�سة ال�سادرة يف اجتماعها 
االأخري االأ�سبوع املا�سي و التي طلبت من االحتادات الريا�سية و�سع ت�سوراتها 
لعودة الن�ساط الريا�سي يف اأقرب وقت ممكن مع مراعاة االإجراءات االحرتازية، 
نعقد هذا االجتماع التخاذ ما يلزم من تدابري لتطبيق تلك التعليمات و توفري 
كل عنا�سر ال�سالمة و االأم��ان لالعبي و العبات املنتخب عند عودتهم ل�سالة 
جانب  اإىل  لل�سالة  ال��الزم  والتعقيم  الطبي،  الفح�س  ذل��ك  يف  مبا  التدريبات 
التدريبية على فرتات  واإج��راء احل�س�س  االجتماعي،  التباعد  توفري م�سافات 
العدد  مع  يتوافق  الالعبني  ع��دد حم��دود من  اإال  ال�سالة  يتوافر يف  ال  بحيث 

املطلوب ويوفر م�سافات التباعد االجتماعي.

احتاد املالكمة يبحث اليوم م�صتقبل اللعبة واآليات عودة الن�صاط

••  دبي-الفجر

اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  اعتمد 
اأن  على  الريا�سي،  للتحكيم  االإم���ارات  مركز  ت�سكيل  االإم��ارات��ي��ة  االأوملبية 
ال�سابق  الدويل  برئا�سة احلكم  الريا�سي،  التحكيم  “جمل�س  اإدارت��ه  يتوىل 

علي بوج�سيم.
الهيئة  عن  ممثاًل  عبدالغفار  �سعيد  من  ك��اًل  ع�سويته  يف  املجل�س  وي�سم 
ويو�سف  اجلماعية،  االأل��ع��اب  عن  ممثاًل  بالهول  و�سرار  للريا�سة،  العامة 
البطران ممثاًل عن االألعاب الفردية، اإ�سافة اإىل 3 خرباء خارجيني وهم 

حمدة �سيف ال�سام�سي، و�سعيد علي العاجل، واأحمد عبداهلل الظاهري.
ويخت�س املركز دون غريه بالتحكيم يف جميع املنازعات الريا�سية وخا�سة 

العاملة  اجل��ه��ات  ع��ن  ال�����س��ادرة  النهائية  ال��ق��رارات  ع��ن  الناجتة  امل��ن��ازع��ات 
ال�سادرة  التاأديبية  والقرارات  االأ�سا�سية،  الأنظمتها  وفقاً  االأوملبية  واللجنة 
ال�سادرة  لال�ستئناف  القابلة  وال��ق��رارات  العاملة،  اجلهات  اأنظمة  مبوجب 
يف  بالتحكيم  املركز  يخت�س  كما  املن�سطات،  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  عن 
م�سارطة  اأو  �سرطاً  بها  اخلا�سة  العقود  تت�سمن  التي  الريا�سية  املنازعات 
يف  والتوفيق  املركز،  لدى  التحكيم  اإىل  اللجوء  على  ين�س  ريا�سي  حتكيم 
م�سارطة  اأو  �سرطاً  بها  اخلا�سة  العقود  تت�سمن  التي  الريا�سية  املنازعات 

توفيق ريا�سي تن�س على اللجوء اإىل التوفيق لدى املركز.
تلك  اأهمية  االإم��ارات��ي��ة  االأوملبية  اللجنة  ع��ام  اأم��ني  �سليم  بن  واأك��د حممد 
مل��ا حتمله م��ن قواعد  ب���االإم���ارات،  ال��ري��ا���س��ي  ال��ق��ط��اع  اخل��ط��وة يف م�سرية 

وقوانني منظمة للعمل الريا�سي مبختلف قطاعاته.

بوج�صيم رئي�صا ملجل�س الإمارات للتحكيم الريا�صي
••  الريا�س-الفجر

ينظم االحتاد ال�سعودي للتايكواندو خالل الفرتة من 24 اإىل 26 
يونيو اجلاري اأول بطولة تايكوندو افرتا�سية خا�سة بال�سيدات .

 وتقام مناف�سات البطولة يف “ البوم�سي” التي هي جزء من مناف�سات 
التايكواندو على �سكل املمار�سات الوهمية التي تكون من خالل اتباع 
اأو  خيايل  مناف�س  �سد  ومتتابعة  منظمة  بطريقة  احلركة  خطوات 
اإن  حيث  التخيلي  لال�ستباك  حقيقية  جتربة  وه��ي  مناف�سني  ع��دة 
والثقة  التنف�س  يف  التحكم  زي���ادة  على  ال��الع��ب  ت�ساعد  ممار�ستها 
تنمية  على  وت�ساعد  واملنا�سبة  ال�سحيحة  القرارات  واتخاذ  بالنف�س 

عنا�سر التوازن والتوافق واملرونة.
العميد  للتايكواندو  ال�سعودي  االحت��اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س   واأو�سح 
ركن �سداد العمري اأن البطولة االفرتا�سية جزء ال يتجزاأ من عمل 
االحتاد خالل فرتة التوقف ب�سبب جائحة فايرو�س كورونا امل�ستجد، 
ل��ر���س��د م�����س��ت��وي��ات ال��الع��ب��ني وال���الع���ب���ات وح��ث��ه��م ع��ل��ى موا�سلة 

التدريبات اليومية يف منازلهم.
 وتابع: نظم االحتاد بطولة افرتا�سية على م�ستوى الذكور �سهدت 
 134 عددهم  جت��اوز  ال�سعوديني  االأبطال  قبل  من  كبرية  م�ساركة 
م�ساركا، م�سرياً اإىل اأن هذه اأول بطولة تقام لل�سيدات ومن املتوقع 

اأن ت�سهد م�ساركة متميزة

ال�صعودية تنظم بطولة افرتا�صية للتايكواندو خا�صة بال�صيدات

تعود مناف�سات الدوري االإنكليزي املمتاز لكرة القدم اليوم االأربعاء بعد توقف 
منذ منت�سف اآذار/مار�س املا�سي ب�سبب فريو�س كورونا امل�ستجد.

ويبدو ليفربول املت�سدر بفارق 25 نقطة )ومباراة اأكرث( عن اأقرب مالحقيه 
مان�س�سرت �سيتي بطل املو�سمني املا�سيني، اأقرب من اأي وقت م�سى الإحراز لقب 
ينتظره منذ 30 عاما. ويف حني �سيكون تتويج ليفربول �سبه حم�سوم مع تبقي 
ت�سع مراحل على نهاية املو�سم، تبقى العديد من العوامل حمط ترقب مل�سارها، 
ال�سيما املراكز املوؤهلة اىل امل�سابقتني القاريتني، اأي دوري اأبطال اأوروبا وم�سابقة 
الدوري االأوروبي “يوروبا ليغ”، الهبوط اىل الدرجة االإنكليزية االأوىل، واأي�سا 
�سحي  بروتوكول  واعتماد  امل�سجعني  من  خالية  مالعب  يف  املناف�سات  خو�س 
التي  العوامل  هذه  الأب��رز  عر�س  ياأتي  ما  يف  “كوفيد19-«.  ملواجهة  �سارم 

تنتظر كرة القدم االإنكليزية يف االأ�سابيع القليلة املقبلة:
بفارق  ويت�سدر  املو�سم،  38 مقررة هذا  اأ�سل  29 مباراة من  ليفربول  خا�س 
اأر�سنال،  �سيفه  �سد  موؤجلة  مباراة  له  ال��ذي  �سيتي  مان�س�سرت  عن  نقطة   25
ذات��ه مباراة ثانية موؤجلة بني  اليوم  ان تقام يف  االأرب��ع��اء، على  يخو�سها م�ساء 

اأ�ستون فيال و�سيفيلد يونايتد.
املت�سائمني ان  اأ�سد  “كوفيد19-”، ال يتوقع  التاأخري الذي فر�سه  وعلى رغم 

يكون للدوري هذا املو�سم بطل غري ليفربول.
االأوليني فقط لي�سمن  الفوز يف مباراتيه  النادي االأحمر ح�سابيا اىل  ويحتاج 
اللقب االأول له يف بطولة اإنكلرتا منذ العام 1990، ب�سرف النظر عما �ستكون 
عليه نتائج �سيتي. ويف حال خ�سارة االأخري مباراته االأوىل اأمام اأر�سنال، واملوؤجلة 
�سد  االأوىل  مباراته  يف  ليفربول  فوز  �سيكون  والع�سرين،  الثامنة  املرحلة  من 
غرميه اإيفرتون، كافيا حل�سم اللقب. و�سيكون ليفربول اأمام فر�سة ك�سر اأكرث 
املو�سم )يف  االأك���رب خ��الل  النقاط  ع��دد  امل��و���س��م، ال�سيما  ه��ذا  رق��م قيا�سي  م��ن 
مان�س�سرت  وحققه   100 هو  القيا�سي  الرقم  بينما  حاليا،  نقطة   82 ر�سيده 
�سيتي يف مو�سم 2017-2018(، والفارق االأكرب بني البطل و�ساحب املركز 
الثاين )19 نقطة، حققه �سيتي يف املو�سم ذات��ه(. ويف ت�سريحات �سابقة، راأى 

قائد ليفربول جوردان هندر�سون اأن اللعب على ملعب اأنفيلد من دون جمهور 
ورفع الكاأ�س يف غياب امل�سجعني �سيكون اأمرا “غريبا جدا”، ال�سيما بعد فرتة 
االنتظار الطويلة. وقال لهيئة االإذاعة الربيطانية “بي بي �سي” يف اأيار/مايو 
“بالطبع �سيكون االأمر خمتلفا الأنه اإذا فزت باأي كاأ�س وا�ستلمتها من دون ح�سور 
اأي م�سجع هناك، �سيكون االأمر غريبا جدا«. عادة ما تخو�س االأندية االإنكليزية 
معركة على املراكز االأربعة االأوىل املوؤهلة اىل املو�سم املقبل من م�سابقة دوري 
االأبطال، لكن ميدان هذه املعركة يت�سع هذا املو�سم لي�سمل املركز اخلام�س اأي�سا، 
لعل وع�سى... حاليا، تكمل اأندية مان�س�سرت �سيتي ولي�سرت �سيتي وت�سل�سي عقد 
املراكز االأربعة االأوىل، علما باأن الفارق بني ت�سل�سي الرابع واأر�سنال التا�سع هو 
ثماين نقاط فقط، ما قد يوؤ�سر اىل معركة منتظرة �ستكون حامية الوطي�س. 
لكن ما �سيكون يف ذهن االأندية املناف�سة هذا املو�سم، هو قرار االحتاد االأوروبي 
املقبلني  للعبة )ويفا( مبنع مان�س�سرت �سيتي من خو�س م�سابقاته للمو�سمني 
ب�سبب خمالفته لقواعد اللعب املايل النظيف. ويف ظل توقع بقاء �سيتي �سمن 
اخلام�س  عن  اأق��ل  وم��ب��اراة  نقطة   12 بفارق  االأوىل )يبتعد  االأرب��ع��ة  امل��راك��ز 
)كاأ�س(  الريا�سي  التحكيم  حمكمة  اىل  االأنظار  �ستتجه  يونايتد(،  مان�س�سرت 
حال  ويف  عليه.  فر�ست  التي  العقوبة  م�ساألة  ال�سمايل  النادي  اإليها  رفع  التي 
اأبقت “كا�س” على العقوبة، �سيتمكن النادي �ساحب املركز اخلام�س يف ترتيب 
الدوري املمتاز، من حجز مقعده يف م�سابقة دوري االأبطال، بدال من مان�س�سرت 
املحكمة  واأجن��زت  االأوىل(.  االأربعة  املراكز  املو�سم خارج  ينِه  �سيتي )يف حال مل 
االأ�سبوع املا�سي اال�ستماع اىل االأطراف املعنيني بهذه الق�سية، ويتوقع ان ت�سدر 

حكمها يف الن�سف االأول من متوز/يوليو املقبل.
18 و19 و20 تواليا،  املراكز  �سيتي  اأ�ستون فيال، ونوريت�س  يحتل بورمنوث، 
املوؤدية للهبوط اىل الدرجة االأوىل. ويف حني يبدو نوريت�س )21 نقطة( اأمام 
لتفادي  ف��ري��ق  م��ن  اأك���رث  ب��ني  املناف�سة حمتدمة  �ستكون  م��ن��ه،  ه��ب��وط ال مفر 
املركزين  اأرب��ع نقاط فقط بني �ساحبي  املمتاز. وتف�سل  ال��دوري  اخل��روج من 

اخلام�س ع�سر )برايتون( والتا�سع ع�سر )اأ�ستون فيال، وله مباراة موؤجلة(.

ليفربول ينتظر اللقب

عودة الدوري الإنكليزي.. عوامل على املحك 



 
جرمية ب�صعة بحق طفلني اأمريكيني

�سوهد الطفالن تايلي راين وجو�سوا فالو للمرة االأخرية، يف �سهر 
الواليات  غربي  �سمال  اآي��داه��و  والي��ة  يف  وذل��ك  املا�سي،  �سبتمرب 

املتحدة، قبل اأن تتك�سف "احلقيقة املوؤملة" ب�ساأنهما موؤخرا.
ومل تعرث ال�سلطات االأمريكية عليهما اإال قبل اأيام، وكانا قد توفيا 
ومل تتبق منهما �سوى بقايا ب�سرية، ح�سبما اأوردت وكالة "فران�س 

بر�س"، االثنني.
ال���ذي يعاين  اأع����وام(  و���س��وه��دت تايلي )17 ع��ام��ا( وج��و���س��وا )7 
التوحد، للمرة االأخرية قبل 9 اأ�سهر، حيث اأبلغ جدهما وجدتهما 

عن اختفائهما بعد ذلك ب�سهرين.
ويف هذه االأثناء غادرت والدتهما لوري فالو، وهي من اأتباع "علوم 
االآخر"،  "العامل  مع  التوا�سل  باإمكانية  يوؤمنون  الذين  الغيب" 
مدينة راك�سربغ مع �سريكها ت�ساد دايبل لالإقامة يف هاواي، حيث 

تزوجا.
وعرث على البقايا الب�سرية الثالثاء املا�سي خالل عملية تفتي�س 

منزل زوجها، الذي اأوقف بتهمة اإتالف اأدلة.
فرباير  يف  ه��اواي  من  ت�سليمها  منذ  اأي�سا  موقوفة  فالو  ول��وري 
ال�سرطة  اإىل  اإف��ادات مزيفة  اأطفال وتقدمي  بتهمة هجر  املا�سي، 

االأمريكية وحتقري املحكمة.
واأخذ التحقيق منحى قامتا عندما اكت�سف املحققون �سل�سلة من 
الوفيات يف اأو�ساط لوري فالو وزوجها اجلديد، وهو �ساحب كتب 
الو�سيك"  "املوت  ح��ول  جت��ارب��ه  فيها  ي��روي  الغيب"،  "علوم  ع��ن 

وتوا�سله مع "العامل االآخر".

غ�صب بعد حجب في�صبوك �صورة توثق العبودية
التوا�سل  م��وق��ع  اإن  اأ���س��رتال��ي��ا،  يف  "غارديان"  �سحيفة  ق��ال��ت 
توثق  م�ستخدم  ن�سرها  ���س��ورة  ح���ذف  "في�سبوك"  االج��ت��م��اع��ي 
ال��ع��ب��ودي��ة يف اأ���س��رتال��ي��ا، وذل���ك ب��ع��د ت�����س��ري��ح��ات رئ��ي�����س ال����وزراء 
يرتاجع  اأن  قبل  ال��ع��ب��ودي��ة،  ت�سهد  مل  ب���الده  اإن  فيها  ق��ال  ال��ت��ي 
ن�سرت  اأ�سرتاليا" قد  "غارديان  وكانت �سحيفة  ت�سريحاته.  عن 
تقريرا يوثق جتربة اأحد م�ستخدمي في�سبوك، حني ن�سر �سورة 
رقابهم،  من  بال�سال�سل  "العبيد" املقيدين  من  جمموعة  تظهر 

ويقف بجوارهم 3 رجال بي�س، اأحدهم يحمل �سالحا.
تعود  التي  ال�سورة  ح��ذف  في�سبوك  موقع  اأن  امل�ستخدم  واأو���س��ح 
للفرتة ما بني 1890 و1900، والتي ن�سرها ليوثق حقبة من 

تاريخ اأ�سرتاليا، ردا على رئي�س الوزراء �سكوت موري�سون.
ال�سورة حتى حذفها في�سبوك و"قّيد" ح�ساب  ُن�سرت  اأن  لكن ما 
الرجل، مربرا ذلك باأنها حتتوي على "عري"، نظرا الأن العبيد مل 
يكونوا يرتدون �سوى "مالب�س داخلية"، و"تنتهك معايري جمتمع 

موقع التوا�سل االجتماعي".
بال�سوؤال  اأ�سرتاليا"  "غارديان  ���س��ح��ي��ف��ة  ت��وج��ه��ت  اأن  وب���ع���د 
لفي�سبوك عن الواقعة، اعتذر املوقع للم�ستخدم ورفع احلظر عن 
نظامه  "عن طريق اخلطاأ" عرب  اإن��ه مت حظرها  قائال  ال�سورة، 

االأوتوماتيكي.
قراء  من  االأ�سخا�س  ع�سرات  اأف��اد  اإذ  هنا،  تنته  مل  الواقعة  لكن 
رابط  ن�سر  ح��اول��وا  عندما  اأن��ه��م  احل���ني،  ذل��ك  منذ  "غارديان" 
يف  ال�سخ�سية  ملفاتهم  على  الواقعة،  يتحدث عن  الذي  للتقرير 
معايري  نف�س  "ينتهك  املن�سور  اأن  مفادها  ر�سالة  تلقوا  في�سبوك، 

املجتمع".
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اإخراج اأ�صالء امراأة من بطن مت�صاح
حلظات مروعة عا�سها �سكان جزيرة بورنيو يف اإندوني�سيا اأثناء عملية بحث عن �سيدة ُفقدت اأثناء عملية �سيد، اإذ 

هاجمها مت�ساح �سخم طوله 19 قدماً والتهم اأجزاء من ج�سدها، ليعرثوا على اأ�سالء منها داخل بطن الزاحف.
وقال �سهود عيان من �سكان اجلزيرة، اإن "فاطمة" وعمرها )45 عاماً( تعر�ست لهجوم ب�سع من قبل مت�ساح �سخم 

اأثناء عملية ا�سطياد كانت تقوم بها يف نهر �سمال كاليمانتان يف اإندوني�سيا.
عندما  عا�ستها  ال��ت��ي  ال��رع��ب  حل��ظ��ات  و���س��اه��دوا  �سرخاتها  اإن��ق��اذه��ا،  م��ن  يتمكنوا  مل  لفاطمة  اأ���س��دق��اء  و�سمع 
دايلي ميل  ورد يف �سحيفة  ما  امل��اء، ح�سب  �سطح  و�سحبها حتت  بتثبيت فكيه حول ج�سدها  اإليه  الزاحف  جذبها 

الربيطانية.
وبعد �ساعات من البحث، متكن ال�سكان الغا�سبون مب�ساعدة فرق من االإنقاذ من العثور على اأجزاء من ج�سم وراأ�س 
ال�سيدة، وا�ستمروا يف عملية البحث حتى عرثوا على التم�ساح حول �سفاف النهر، يف اليوم التايل وقاموا ب�سق بطنه، 

ومتكنوا من اإزالة بع�س من اأطراف ال�سيدة.
املياه، الحتمال وجود  اإىل عائلتها، فيما حذرت من االبتعاد عن  وقامت ال�سلطات بت�سليم جثة ال�سيدة واأطرافها 

املزيد من الزواحف والتما�سيح يف تلك املنطقة.
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اإ�صابة الطبيب املعالج لرجاء اجلداوي بكورونا
ك�����س��ف م��دي��ر ال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة مب�����س��ت�����س��ف��ى ع����زل اأب��وخ��ل��ي��ف��ة مبحافظة 
اإ�سابته  الثالثاء،  االثنني  ليل  خالد،  حممد  م�سر،  �سرقي  االإ�سماعيلية 

بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد19-".
امل�����س��ارك يف عالج  الطبيب،  واأو���س��ح 
اأ�سيب  اأن��ه  الفنانة رج��اء اجل���داوي، 
ب��االإع��ي��اء، االأرب���ع���اء امل��ا���س��ي، و�سعر 
ب��ت��ع��ب ���س��دي��د واإج����ه����اد وارت����ف����اع يف 
درج����ة احل�����رارة، م���وؤًك���ًدا اأن����ه �ساهد 
الذين  امل��ر���س��ى  االأع����را�����س يف  ه���ذه 

عاجلهم.
باملر�س  اإ�سابته  يف  �سك  اأن��ه  واأو�سح 
وعزل نف�سه يف امل�ست�سفى على الفور 
وب����داأ يف ت��ل��ق��ي ال���ع���الج، م�����س��ريا اإىل 
ليل اجلمعة  ل��ه م�سحة  اأج��ري��ت  اأن��ه 

العالج  ويتلقى  االآن  معزول  اأن��ه  الفًتا  ال�سبت،  اإيجابية  النتيجة  وظهرت 
داخل م�ست�سفى عزل اأبوخليفة، وفقا ل�سحيفة "الوطن" امل�سرية.

اأن  عن  باالإ�سماعيلية،  العزل  مب�ست�سفى  م�سادر  ك�سفت  اآخ��ر،  جانب  من 
حالة الفنانة رجاء اجلداوي مل تتغري كثريا منذ نقلها اإىل غرفة العناية 
�سباب  �سناعي  تنف�س  جهاز  على  وو�سعها  املا�سي،  قبل  الثالثاء  امل��رك��زة، 
الذي ينقل الهواء اإىل الرئتني عرب الفم اأو االأنف، وبعد حقنها بالبالزما 
امل�سادر يف  املا�سيني. وقالت  ال�سبت واالأح��د قبل  مرتني متتاليتني يومي 
حالة  حت�سن  يف  كثريا  ت��وؤث��ر  مل  املتعافني  ب��الزم��ا  ج��رع��ات  اإن  امل�ست�سفى، 
اإىل غرفة عادية،  ال��ذي ميكن معه نقلها  الفنانة رج��اء اجل��داوي بال�سكل 

موؤكدين اأن ال�سبب يف ذلك احلالة ال�سحية وال�سن املتقدمة.

طاولت مده�صة من عجالت ال�صيارات 
متكنت �سيدة بريطانية من جتديد العديد من عنا�سر الديكور يف منزلها 

با�ستخدام عجالت ال�سيارات املهملة.
االأنيقة  الطاوالت  بع�س  ت�سمم  اأن  عاماً(   48( ميلور  األي�سيا  وا�ستطاعت 
م�ستعينة  ال�����س��ي��ارات  ع��ج��الت  با�ستخدام  منخف�سة،  بتكلفة  وامل�سابيح 
مبهارتها يف احلياكة. وعندما تزور منزل ال�سيدة ميلور، �ستجد العديد من 
دائ��ري، وما هي  ب�سكل  الديكور  وامل�سابيح وغريها من عنا�سر  الطاوالت 
اإال عجالت �سيارات متت تغطيتها باخليوط واالأقم�سة واأحياناً  يف الواقع 
وذكرت  وع�سرية.  اأنيقة  دي��ك��ور  عنا�سر  على  بالنتيجة  لتح�سل  ال��ف��رو، 
األي�سيا اأن االأمر بداأ عندما �ساهدت عجلة �سيارة ملقاة على جانب الطريق، 
و�سخر منها زوجها عندما اأخربته اأنها �ستحولها اإىل طاولة، وبعد �ساعات 

قليلة كان لديها طاولة اأنيقة.

ماثيو وليامز مديرا 
فنيا لدار جيفن�صي 
وليامز  م��اث��ي��و  االأم����ريك����ي  ع����نّي 
�����س����اح����ب ال����ع����الم����ة ال���ت���ج���اري���ة 
"األيك�س" مديرا فنيا ل� "جيفن�سي" 
الذي  االأوىل  املجموعة  و�ستقدم 
االأول- ت�سرين  يف  عليها  �سي�سرف 
االأزياء  دار  اأعلنت  ما  وفق  اأكتوبر 

الفرن�سية.
كلري  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  �سيخلف  وه���و 
ف�ستان  �سممت  التي  كيلري  واي��ت 
وال��ت��ي كانت  م��ارك��ل  زف���اف ميغن 
جيفن�سي  ت��غ��ادر  فنية  م��دي��رة  اأول 
جمموعة  عليها  ا���س��ت��ح��وذت  ال��ت��ي 
اأم" يف ني�سان-اأبريل. اإت�س  "اإل يف 

و���س��ي��ت��وىل م��اث��ي��و ول���ي���ام���ز )34 
عاما( م�سوؤولية التوجيه االإبداعي 
مل��ج��م��وع��ات ال��ن�����س��اء وال����رج����ال يف 

الدار.
جمموعتها  اإن  جيفن�سي  وق��ال��ت 
التالية �ستعر�س يف ت�سرين االأول-
اأ���س��ب��وع االزياء  اأك��ت��وب��ر كجزء م��ن 

للمالب�س اجلاهزة للن�ساء.
ت�سميم  اأي�سا  وليامز  و�سيوا�سل 
التجارية  ل��ع��الم��ت��ه  جم���م���وع���ات 
العام  يف  اأطلقها  ال��ت��ي  "األيك�س" 

.2015
"باإدخال  ب��ي��ان  يف  ول��ي��ام��ز  ووع����د 
جيفن�سي ع�سرا جديدا قائما على 
عرّب  فيما  وال�سمولية"  احل��داث��ة 
هذه  اإىل  لالن�سمام  �سعادته  ع��ن 
الدار العريقة. وياأتي تعيني ماثيو 
ال��ذي يفكر فيه  الوقت  وليامز يف 
امل�سممون يف اأزياء ما بعد فريو�س 
اأ�سابيع  �ستنظم  ب��ح��ي��ث  ك���ورون���ا، 
امل��و���س��ة ع��رب االإن��رتن��ت يف مت��وز-

يوليو.

كورتني كاردا�صيان 
باإطاللة جريئة

احتفلت جنمة تلفزيون الواقع كيم كاردا�سيان 
دي�سك  �سكوت  م��ي��الد  بعيد  احتفلوا  وعائلتها 
ال�����س��ور جمعتهّن بعد  ع���دد م��ن  وك�����س��ف��ت ع��ن 
مدة طويلة من احلجر عرب �سفحتها اخلا�سة 
وواحدة  االجتماعي  التوا�سل  اأحد مواقع  على 
وظهرت  جيرن.  كري�س  بوالدتها  جمعتها  منها 
وكورتني  كلوي  �سقيقتيها  م��ع  كارد�سيان  كيم 
 keeping " جنمات  ظهرت  حيث  كاردا�سيان 
" باإطالالت   up with the kardashians
اإثارة  اأكرثهن  كانت  و  لالأنظار  خاطفة  مثرية 
ل��ل��ج��دل ه��ي ك��ورت��ن��ي ك��اردا���س��ي��ان ال��ب��ال��غ��ة من 
من  �سل�سلة  ح�����س��دت  ال��ت��ي  ع���ام���ا،   41 ال��ع��م��ر 
التعليقات على اإطاللتها اجلريئة، حيث اكتفت 
االأحمر  ال��ل��ون  " ذو   shirt dress " ب��ارت��داء 
م�سنوع من احلرير، و قد حمل توقيع دار اأزياء 
310 جنيه  نحو  �سعره  "Gauge81" وو�سل 

اإ�سرتليني.

يعتدي على  بناته ال�صبع و�صقيقته ملدة 23 عاما 
بال�سجن  اأيرلندا  يف  املركزية  اجلنايات  حمكمة  حكمت 
الإدانته  عاما   75 العمر  م��ن  يبلغ  عجوز  على  عاما   20
بارتكاب جرائم اغت�ساب واعتداءات جن�سية متكررة على 

بناته ال�سبع و�سقيقته ال�سغرى، على مدار 23 عاما.
اأن  االأي��رل��ن��دي��ة  تاميز"  اأي��ري�����س  "ذا  �سحيفة  وذك����رت 
على  بال�سرب  باالعتداء  اأوراي��ل��ي  جيم�س  دان��ت  املحكمة 

�سحاياه، واإخ�ساعهن للتجويع واالإذالل.
وبح�سب االدعاء فقد اأجنبت اإحدى بنات اأورايلي طفال 
منه بعد اأن اغت�سبها. وقال القا�سي اإنه لوال �سن املدان، 
حلكم عليه بال�سجن املوؤبد. واأ�ساف اأنه اأخذ يف االعتبار 
اإ�ساءة ا�ستغالل مكانته بني ال�سحايا،  اأثناء احلكم عليه 
وال���ف���رتة ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت خ��الل��ه��ا االع����ت����داءات، واالأمل 
وال�سرر الذي ال يح�سى، الذي �سببه ل�سحاياه، م�سيدا 
النطق  وب��ع��د  ال�����س��ح��اي��ا.  و�سمود"  و���س��رف  ب�"�سجاعة 
باحلكم، ت�ساءل ال�سحايا عن �سبب عدم تدخل ال�سلطات 
حلمايتهن مبكرا، وهل كان ال�سبب هو انتماوؤهم الأقلية 
االأي��رل��ن��دي��ني ال��رح��ل. وال��رح��ل االأي��رل��ن��دي��ون ه��م قوم 
وبع�سهم  اأيرلندا  يف  يعي�سون  اأيرلندي،  اأ�سل  من  رحل 
اإىل  انتقل  واأك��رثه��م  امل��ت��ح��دة،  وال���والي���ات  بريطانيا  يف 
عام  بني  الكربى  اأيرلندا  جماعة  اأي��ام  املتحدة  الواليات 
1845 و1860. ويف ت�سريحات اأمام املحكمة بعد النطق 
�سحايا  الأوراي��ل��ي،  الكربى  االبنة  هيلني،  حثت  باحلكم 
االعتداءات اجلن�سية على مقاومة ذلك "وامل�سي قدما" 

نحو حما�سبة اجلناة.
اأن  منذ  اجلن�سية  لالعتداءات  "تعر�ست  هيلني:  وقالت 
كنت يف الرابعة من عمري، لذلك اأود اأن اأقول اإن جميع 
الالتي  ال��رج��ل  اأ���س��ر  ن�ساء  ع��ن  النظر  ب�سرف  ال��ن�����س��اء، 

انتهكت حقوقهن، عليهن اأن يرفعن ال�سوت".

ال�صرطة حترر مليارديرا من اأيدي خمتطفيه
اأغنى  من  واح��د  حترير  من  ال�سينية  ال�سلطات  متكنت 
الرجال يف البالد وعائلته، وذلك بعد اأن اأخذوا كرهائن 
من قبل جمموعة م�سلحة. ووفق ما ذكرت و�سائل اإعالم 
�سيانغ جيان،  �سراح هي  اإط��الق  �سينية حملية، فقد مت 
"ميديا"، التي تعد واحدة  امللياردير املوؤ�س�س امل�سارك يف 
اال�ستهالكية،  ل��الأج��ه��زة  امل�سّنعة  ال�����س��رك��ات  اأك���رب  م��ن 
حترير  ال�سينية  ال�سرطة  ق���وات  وا�ستطاعت  االث��ن��ني. 
ال��ذي ك��ان حمتجزا مع االأب  اأن متكن االب��ن  جيان بعد 
ال�سلطات مبكان  واإع��الم  الهروب ممن اختطفوهم،  من 
االأ�سرة املختطفة. وكانت �سرطة مدينة فو�سان الواقعة 
يفيد  ات�����س��اال  االأح����د،  م�ساء  تلقت  ق��د  ال�����س��ني،  جنوبي 
باقتحام اأحد املنازل، وتواجد م�سلحني يهددون قاطنيه، 
الربيطانية.  غارديان"  "ذا  ���س��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت  ح�����س��ب��م��ا 
اأمنية  عملية  نفذت  فقد  فو�سان،  �سرطة  بيان  وبح�سب 
خم�سة  على  القب�س  واإل��ق��اء  جيان،  حترير  عن  اأ�سفرت 
االثنني  �سباح  من  اخلام�سة  ال�ساعة  متام  يف  اأ�سخا�س، 
بالتوقيت املحلي، دون اأن ت�سفر العملية عن اأي اإ�سابات.

يعد هي �سيانغ جيان، البالغ من العمر 77 عاما، موؤ�س�س 
�سركة "ميديا" يف العام 1992، والتي تنحى عن قيادتها 
على  امل�سيطر  امل�ساهم  ي���زال  ال  اأن���ه  علما   ،2012 �سنة 
للرثوة  ه��ورون  موؤ�سر  يف  جيان  ت�سنيف  ومت  املوؤ�س�سة. 
العامل،  اأثرياء  قائمة  �سمن   41 املركز  يف   ،2020 للعام 

برثوة تقّدر قيمتها ب�25.70 مليار دوالر.

دييغو ينقذ ف�صيلته 
من النقرا�س 

»دييغو«  ال�����س��ل��ح��ف��اة  ذك����ر  اأع���ي���د 
اإنقاذ  يف  الف�سل  اإل��ي��ه  يعود  ال��ذي 
معر�سة  ك���ان���ت  ال���ت���ي  ف�����س��ي��ل��ت��ه 
خلطر االنقرا�س يوم االثنني اإىل 
من  ع��ق��ود  بعد  االأ�سلية  جزيرته 
امل�����س��اه��م��ة يف ع��م��ل��ي��ات ال���ت���زاوج يف 
البيئة  وزي��ر  اأعلن  ما  وفق  االأ�سر، 

يف االإكوادور.
حديقة  م����ن  "دييغو"  و����س���ح���ن 
�سانتا  يف  ال��وط��ن��ي��ة  غ��االب��اغ��و���س 
وغري  النائية  اإ�سبانوال  اإىل  ك��روز 

املاأهولة.
وق���ال ال��وزي��ر ب��اول��و ب��روان��و على 
ف�سال  ن��غ��ل��ق  "نحن  "تويرت"، 
اأن  م�سيفا  احل��دي��ق��ة،  يف  مهما" 
"دييغو"،  فيها  مب��ا  �سلحفاة   25
من  عقود  بعد  موطنها  اإىل  تعود 
ف�سيلتها  واإنقاذ  االأ�سر  يف  التزاوج 

من االنقرا�س".
اإ���س��ب��ان��وال رح��ب��ت بها  اأن  واأ����س���اف 

مفتوحتني". "بذراعني 
اإىل  ب�����ال�����ق�����ارب  اإع�������ادت�������ه  وق����ب����ل 
"دييغو" البالغ  اإ�سبانيوال، ا�سطر 
وال�سالحف  ع��ام   100 العمر  م��ن 
االأخ�����رى ل��ل��خ�����س��وع ل��ف��رتة حجر 
�سحي لتجنب حملها بذور نباتات 

غري اأ�سلية اإىل اجلزيرة.
 80 ح����������واىل  "دييغو"  وي����������زن 
حواىل  ارتفاعه  ويبلغ  كيلوغراما 
مرت،   1،5 وط��ول��ه  �سنتيمرتا   90

اإذا مدد قائمتيه ورقبته.
يف  "دييغو"  م�����س��اه��م��ة  وك����ان����ت 
�سانتا  ج��زي��رة  يف  التكاثر  برنامج 
حرا�س  يعتقد  اإذ  ملحوظة  ك���روز 
احلديقة اأنه م�سوؤول عن ما ال يقل 
% من عدد ال�سالحف يف  عن 40 

اجلزيرة البالغ عددها األفني.

م�صر.. روبوت لفح�س مر�صى كورونا
اإن�سانا اآليا )روب��وت( يتم  �سمم مهند�س م�سري 
اأخذ م�سحات ممن  التحكم فيه عن ُبعد وميكنه 
الذي  االأم��ر  كوفيد19-،  مر�سى  باأنهم  ي�ستبه 
يحد من التفاعل وبالتايل من التعر�س للخطر 

بعد تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.
الكومي،  حم���م���ود  امل���ه���ن���د����س  ت�����س��م��ي��م،  وج������اء 
منه  حم��اول��ة  يف  امليكاترونيك�س،  يف  املتخ�س�س 

مل�ساعدة اأفراد االأطقم الطبية خالل اجلائحة.
النموذج  اأ�سبح  العمل،  �سهر من  اأك��رث من  وبعد 
احلايل للروبوت قادرا على قيا�س درجات احلرارة 
الوجوه،  والتعرف على  الفم  واأخ��ذ م�سحات من 
للنا�س  الن�سح  وتقدمي  كمامات  تغطيها  ال  التي 

بخ�سو�س الرعاية ال�سحية املنا�سبة.
امل�ست�سفيات،  يف  ا�ستخدامه  ع��ن  النظر  وبغ�س 
مراكز  يف  اأي�سا  الكومي  روب��وت  ا�ستخدام  ميكن 
الت�سوق والبنوك واملطارات لفح�س درجات حرارة 

املرتددين وتوجيه من ال ي�سعون كمامات.

وقال حممود الكومي: "للروبوت مهام خُم�س�سة 
يتعامل من خاللها مع فريو�س كورونا. له كذا 
مهمة منها قيا�س اأو اكت�ساف امل�ستبه فيهم �سواء 
واملطارات.  والبنوك  وامل��والت  العامة  االأماكن  يف 
ي�ستطيع قيا�س درجة حرارة ال�سخ�س ولو اكت�سف 

اإن �سخ�س عنده حمى فيقوم بعمل اإنذار".
وب��ي��ن��م��ا اأث���ب���ت من���وذج���ه ال���ث���اين جن���اح���ه، يقول 
اأن  يجب  ال��الح��ق،  الثالث،  النموذج  اإن  الكومي 
االأن����ف وكذلك  اأخ���ذ م�سحات  ع��ل��ى  ق����ادرا  ي��ك��ون 

يحاكي حركة يد الطبيب بدقة اأكرب.
م�سحة  اأخ��د  ي�ستطيع  طبعا،  كده  "غري  واأ�ساف 
الب�سمة اجلينية وم�سحة البي.�سي.اآر، متام، بدال 
من الفني اأو الطبيب. االآن ي�ستطيع اأخدها من 
الفم من اجلانب االأمين. ويف الن�سخة الثالثة من 
الروبوت �سيكون قادرا على اأخذ امل�سحة من االأنف 
وبكل دقة، �سيكون كاأن الطبيب هو اللي بيحرك 

يده بال�سبط، متام، من على بعد طبعا".

بيون�صيه تطالب العدالة للقتيلة ال�صوداء 
كنتاكي  والي��ة  يف  ال��ع��ام  امل��دع��ي  اإىل  ر�سالة  بيون�سيه  االأم��ريك��ي��ة  النجمة  اأر�سلت 
يف  ال�سرطة  قتلتها  �سوداء  ام��راأة  وه��ي  تايلور،  لربيونا  العدالة  بتحقيق  تطالب 

�سقتها يف اآذار-مار�س.
وكانت هذه امل�سعفة البالغة من العمر 26 عاما يف املنزل مع �سريكها يف لوي�سفيل 
كما  بابها،  اإن���ذار،  �سابق  دون  املدينة،  �سرطة  من  عنا�سر  اقتحم  عندما  )و�سط( 

اأو�سح حمامي االأ�سرة.
وكان ال�سرطيون الذين كانوا يحملون مذكرة تفتي�س، يت�سرفون وفق اإ�سعار بحث 
خطاأ عن م�ستبه به مل يعد يعي�س يف املبنى وكان م�سجونا اأ�سال.وقد اأطلقوا على 
الر�سالة  يف  بيون�سيه  وكتبت  املحامي.  وفق  االأق��ل  على  ر�سا�سات  ثماين  ال�سابة 
التي ن�سرت على موقعها االإلكرتوين الر�سمي االأحد "ثالثة اأ�سهر مّرت وال تزال 
اأ�سرة بريونا تايلور تنتظر حتقيق العدالة". واأ�سافت "ثالثة اأ�سهر مّرت ومل يتم 
اأثارت  م��ّرت  اأ�سهر  العنا�سر ثالثة  اأي من  يتم ف�سل  اأح��د، ومل  اأي  القب�س على 

حتقيقات ال�سرطة فيها اأ�سئلة اأكرث من االأجوبة".

عائلة يف عربة فولك�ص واجن ت�ضاهد الفيلم املو�ضيقي الرومان�ضي Grease يف �ضينما موؤقتة يف بلفا�ضت حيث مت 
تنظيم هذا احلدث جلمع الأموال لأبحاث الفريو�ضات التاجية يف جامعة كوينز بلفا�ضت . ا ف ب


