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فاطمة بنت مبارك: �صنح�صد قريبا ثمار التعاون الوثيق بني 
اجلهات الرائدة وامل�صاهمة يف بوابة اال�صت�صارات املوحدة

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام 
رئي�سة املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة 
ال�سراكة  وت��ع��زي��ز  امل�����س��رك  ال��ت��ع��اون  حتقيق  اأن  االأ���س��ري��ة  التنمية 
االإمارات  اأ�سا�سي لريادة دولة  اال�سراتيجية بني اجلهات هو عامل 

يف جمال اخلدمة املجتمعية.
امل�ساركة يف  �سكرت من خللها اجلهات  لها  كلمة  �سموها يف  وقالت 
الوثيق  التعاون  ثمار  قريبا  »�سنح�سد  املوحدة،  اال�ست�سارات  بوابة 
بني اجلهات الرائدة وامل�ساهمة يف بوابة اال�ست�سارات املوحدة والتي 
عملت بجد ل�سمان جودة حياة اآمنة. وعقد ام�س اجتماع عن بعد بني 
ممثلي اجلهات امل�ساركة يف تنفيذ م�سروع بوابة اال�ست�سارات االأ�سرية 
املوحدة ، مت خلله مناق�سة اأبرز خمرجات االجتماع ال�سابق لفريق 

عمل بوابة اال�ست�سارات املوحدة.                     )التفا�سيل �س3(

ربط اإلكرتوين بني �صندوق التقاعد واأبوظبي للإ�صكان 
لتلقي طلبات االإعفاء من القرو�ض ال�صكنية تلقائيا

•• اأبوظبي-وام:

االنتهاء  للإ�سكان  اأبوظبي  وهيئة  للتقاعد  اأبوظبي  �سندوق  اأعلن 
بينهما بهدف توفري خدمة  االإل��ك��روين  ال��رب��ط  اإمت���ام عملية  م��ن 
تقدمي طلبات االإعفاء من القرو�س ال�سكنية "تلقائياً" للمواطنني 
ال�سندوق،  ل��دى  امل�سجلني  امل��ح��دود  ال��دخ��ل  ذوي  م��ن  املتقاعدين 
وذلك يف اإطار التعاون ل�سمان ت�سهيل املعاملت التي تتطلب جهداً 
املتكاملة  اأف�سل م�ستوى من اخلدمات احلكومية  لتقدمي  م�سركاً 

للمتعاملني.                    )التفا�سيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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تركيا توا�سل �سخ املرتزقة.. 400 �سوري قتلوا يف ليبيا

فرن�صا تدعو الناتو للتعامل مع ت�صرفات تركيا العدوانية
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فل�سطينيون يحملون علم بلدهم خلل احتجاج على خطة �سم اجزاء من ال�سفة   )رويرز(

�سينيون ي�سطفون يف طابور للفح�س يف بكني   )رويرز(

تتفقان  والهند  ال�صني 
ع��ل��ى ت��ه��دئ��ة ال��ت��وت��ر 

•• بكني-اأ ف ب

ات��ف��ق��ت ال�����س��ني وال��ه��ن��د على 
اال�ستباك  بعد  التوتر  تهدئة 
الدامي على احلدود بينهما، 
كما اأعلنت بكني اأم�س االأربعاء 
اثر ات�سال هاتفي بني وزيري 

خارجية البلدين.
االثنني  امل��واج��ه��ات  واأوق���ع���ت 
 20 ال��ه��ي��م��لي��ا  يف م��ن��ط��ق��ة 
قتيل على االقل من اجلانب 
الهندي فيما مل تقدم ال�سني 
ح�����س��ي��ل��ة ب�������س���اأن ���س��ح��اي��ا يف 
�سفوفها. وهي اأول �سدامات 
 45 دامية بني البلدين منذ 

عاما.
اخل���ارج���ي���ة  وزارة  وق�����ال�����ت 
بعد  ���س��در  ب��ي��ان  يف  ال�سينية 
املحادثة بني الوزير ال�سيني 
الهندي  ون���ظ���ريه  ي���ي  وان�����غ 
جاي�سانكار،  ���س��وب��رام��ان��ي��ام 
اأن  على  اتفقا  "اجلانبني  اإن 
ي��ع��اجل��ا ب��اإن�����س��اف االأح�����داث 
ال����ن����اج����م����ة عن  اخل������ط������رية 

املواجهة يف وادي غالوان".
ونيودلهي  بكني  اأن  واأ���س��اف 
"احرام  ع�����ل�����ى  ات����ف����ق����ت����ا 
التو�سل  مت  التي  التفاهمات 
االجتماعات  خ�����لل  اإل���ي���ه���ا 

الع�سكرية بني الطرفني.

وزير اخلارجية الفرن�سي يوؤكد ان تركيا تعر�س االأمن االأوروبي للخطر الر�سالها مرتزقة اىل ليبيا

نتانياهو يدر�س تنفيذ خطة ال�سم على مرحلتني

االحتلل يهدم بيوتًا ومن�صاآت جتارية �صرق القد�ض
بكني ت�صجل اإ�صابات جديدة بكورونا و�صروط ملغادرة املدينة

•• القاهرة-وكاالت

وزراء  بني  النه�سة  ب�سد  املتعلقة  املفاو�سات  توا�سلت 
الري وامل��وارد املائية يف ال�سودان وم�سر واإثيوبيا، اإىل 

وقت متاأخر من ليلة االأربعاء.
وجاء هذا االجتماع عقب اآخر للجان القانونية، وهدف 
اإىل مناق�سة اجلوانب املتعلقة باإلزامية االتفاقات التي 

يتم التو�سل اإليها، و�سياغة ما مت التوافق عليه.
وقالت م�سادر مطلعة على �سري املباحثات، اإن االجتماع 

�سهد خلفات حول بع�س اجلوانب القانونية.
اإن   ، ال�سوداين يا�سر عبا�س، قد قال  وكان وزير الري 
»تقدما  حققت  ال��وف��ود،  ب��ني  النه�سة  �سد  مفاو�سات 
اإىل  الوقت نف�سه  الفنية، الفتا يف  كبريا« يف اجلوانب 

وجود خلفات ب�ساأن اجلوانب القانونية.
الهدف من  اإن  يا�سر عبا�س يف موؤمتر �سحفي،  وق��ال 

النه�سة، هو  �سد  ب�ساأن  الثلث  الدول  املفاو�سات بني 
التفاق عادل ومر�سي لكل االأطراف". "التو�سل 

ك��م��ا ���س��دد ع��ل��ى اأن ال�����س��ودان »���س��ري��ك ك��ام��ل ومبا�سر 
اأ�سيل،  ط��رف  ه��و  واإمن���ا  املباحثات،  يف  و�سيطا  ولي�س 

خا�سة واأنه البلد االأكرث تاأثرا بال�سد«.
بالتنمية  الدول  بحق  »ال�سودان يعرف  قائل:  وتابع 
اأهمها  امل��ي��اه،  مل�سروعات  ال��دويل  القانون  قواعد  وف��ق 
ال�سرر  اإحل�����اق  دون  وامل��ع��ق��ول  امل��ن�����س��ف  اال���س��ت��خ��دام 

باالآخرين«.
واأك����د ال��وزي��ر ال�����س��وداين ع��ل��ى اأن امل��ف��او���س��ات حققت 
ال�سد،  باأمان  املتعلقة  الفنية  امللفات  يف  كبرية  »تقدما 
وامللء االأول، والت�سغيل طويل االأمد، وتبادل البيانات، 

والدرا�سات البيئية، واللجنة الفنية للتعاون«.
اأكرث جانب مت  الفني هو  "اجلانب  قائل:  وا�سر�سل 

االتفاق ب�ساأنه بن�سبة اأكرب من 95 باملئة.

•• القد�س املحتلة-وكاالت

اأم�س  اإ����س���رائ���ي���ل���ي  ت��ق��ري��ر  اأف������اد 
االأرب�����ع�����اء، ب�����اأن رئ��ي�����س ال������وزراء 
ب����ن����ي����ام����ني ن����ت����ان����ي����اه����و ي����در�����س 
االأردن  غ����ور  ���س��م  ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة 
الغربية  ال�����س��ف��ة  وم�����س��ت��وط��ن��ات 

على مرحلتني.
»ي�سرائي����ل  ���س��ح��ي��ف��ة   وذك�����رت 
هيوم« اأن نتانياهو اأبلغ م�سوؤولني 
القليلة  االأي��������ام  خ�����لل  ب����االأم����ر 

املا�سية.
�ستت�سمن  نتانياهو،  خلطة  وفقا 
ال�سيادة  تطبيق  االأوىل  امل��رح��ل��ة 
امل�ستوطنات  ع��ل��ى  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
الكربى  التكتلت  خ��ارج  الواقعة 
ال��غ��رب��ي��ة، مب��ا يعادل  ال�����س��ف��ة  يف 
الغربية،  ال�����س��ف��ة  م���ن   10%
التي   30% ال�����  ن�����س��ب��ة  م��ق��اب��ل 
الرئي�س  اإدارة  خ��ط��ة  تت�سمنها 

االأمريكي دونالد ترامب.
واأ�������س������اف������ت ال�������س���ح���ي���ف���ة اأن������ه 
اخلطوة،  ه����ذه  اك��ت��م��ال  مب���ج���رد 
ال�سلطة  مع  اإ�سرائيل  �ستتوا�سل 
منها  وت���ط���ل���ب  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
ا���س��ت��ئ��ن��اف امل��ف��او���س��ات م���ن اأجل 
ما  واإذا  ���س��لم.  الت��ف��اق  التو�سل 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون حول  مت���ر����س 

•• بكني-وكاالت

اأعلن رئي�س بلدية بكني، اأم�س، اأن 
خلل  �سجلت  ال�سينية  العا�سمة 
ال�ساعات االأربع والع�سرين املا�سية 
بفريو�س  ج����دي����دة  اإ����س���اب���ة   31
كورونا امل�ستجد، يف ح�سيلة يومية 
على  ال��راب��ع  لليوم  م�ستقّرة  �سبه 

التوايل.
وباء كوفيد- انت�سار  واأث��ارت عودة 
اأّن��ه بداأ  19 يف بكني، الذي يعتقد 
من �سوق ت�سينفادي لبيع االأغذية 
الذعر  ال���ع���ا����س���م���ة،  يف  ب��اجل��م��ل��ة 
بعدما جنحت ال�سني يف ال�سيطرة 
ت��ف�����س��ي الوباء  ب�����س��ك��ل وا����س���ع ع��ل��ى 
عرب اإج��راء عمليات فح�س وا�سعة 
اإغ�����لق يف وقت  ت���داب���ري  وف���ر����س 

�سابق من العام.
اإجمايل  يرتفع  احل�سيلة  وب��ه��ذه 
عدد االإ�سابات اجلديدة املوؤّكدة يف 
االأخرية  ال�سّتة  االأي��ام  بكني خلل 
فيه  اأغ���ل���ق���ت  وق����ت  يف   137 اإىل 
�سكنياً  جتّمعاً   30 نحو  ال�سلطات 

فحو�سات  واأج���������رت  امل���دي���ن���ة  يف 
لع�سرات اآالف االأ�سخا�س.

وخ���لل االأ���س��ه��ر االأخ����رية، خّففت 
التي  ال���ت���داب���ري  م��ع��ظ��م  ال�������س���ني 
بينما  الفريو�س  الحتواء  اّتخذتها 
انت�سرت  اأّن��ه��ا  اع��ت��ربت احل��ك��وم��ة 
ال��ذي ظهر يف مدينة  ال��وب��اء  على 
اأواخ���ر العام  ال��ب��لد  ووه���ان و�سط 
الفائت. وزادت املدينة قدرتها على 

اإىل  املخربية  الفحو�سات  اإج���راء 
اأكرث من 90 األف فح�س يف اليوم. 
العام  االأم������ني  م�����س��اع��دة  وق���ال���ت 
للبلدية، �سني بي:  على اأي �سخ�س 
العا�سمة  مغادرة  اإىل  فعل  يحتاج 
بكني اأن يقدم نتيجة فح�س اأجري 
يثبت  االأخ����رية  ال�سبعة  االأي����ام  يف 
كورونا  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ت��ه  ع����دم 

امل�ستجد.

عقوبات  ت��ف��ر���ض  اأم��ري��ك��ا 
وزوجته  االأ�صد  على  جديدة 

•• وا�شنطن-رويرتز

اأم�س  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  فر�ست 
االأرب�������ع�������اء ع����ق����وب����ات ع���ل���ى 39 
الرئي�س  بينهم  وك��ي��ان��ا  �سخ�سا 
االأ����س���د وزوجته  ب�����س��ار  ال�����س��وري 
اأ����س���م���اء حل���رم���ان ح��ك��وم��ت��ه من 
حماولة  يف  ال���ت���م���وي���ل  م�������س���ادر 
املفاو�سات  اإىل  ل��ل��ع��ودة  لدفعها 

التي تقودها االأمم املتحدة.
االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
م����اي����ك ب���وم���ب���ي���و، يف ب����ي����ان اإن����ه 
اأكرث  عقوبات  فر�س  توقع  يجب 
االأ�سد خلل  بكثري على حكومة 

االأ�سابيع وال�سهور املقبلة.

تق�صي  فرن�صية  حم��ك��م��ة   

�صنوات    4 االأ�صد  ب�صجن رفعت 
•• باري�س-اأ ف ب

االأربعاء  باري�س  يف  حمكمة  ق�ست 
الرئي�س  عم  االأ�سد،  رفعت  ب�سجن 
�سنوات  اأربع  االأ�سد،  ب�سار  ال�سوري 
ب��ع��د اإدان����ت����ه ب��ت��ب��ي��ي�����س االأم������وال 
للحكومة  تعود  اأم���وال  واخ��ت��ل���س 

ال�سورية.
مب�سادرة  امل��ح��ك��م��ة  اأم�������رت  ك���م���ا 
رفعت  ال���ت���ي مي��ل��ك��ه��ا  ال����ع����ق����ارات 
وت��ق��در قيمتها  ف��رن�����س��ا  االأ����س���د يف 
ي����ورو )100  م��ل��ي��ون   90 ب��ن��ح��و 

للمفاو�سات،  الراف�سة  مواقفهم 
فاإن اإ�سرائيل �ستم�سي يف املرحلة 
الثانية وتطبق ال�سيادة على بقية 

امل�ستوطنات يف ال�سفة الغربية.
الفكرة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 
ال تزال قيد البلورة ومل يتم ر�سم 
م�سيفة  ترجمها،  خ��رائ��ط  اأي���ة 
ي��ع��م��ل على  ن��ت��ان��ي��اه��و  م��ك��ت��ب  اأن 
اإىل  واأ�سارت  االحتماالت.  حتليل 

�سماع  على  حري�سة  اإ�سرائيل  اأن 
راأي الواليات املتحدة.

ج�����راف�����ات  ه�����دم�����ت  ذل���������ك،  اإىل 
اأم�س   االحتلل االإ�سرائيلي فجر 
االأرب����ع����اء، م��ن�����س��اآت ق���رب جامعة 
املنطقة  اأبو دي�س، ويف  القد�س يف 
ال����واق����ع����ة ب�����ني ال����ب����ل����دة وق���ري���ة 

ال�سواحرة �سرق القد�س.
ب��اأن جرافات  ع��ي��ان،  �سهود  واأف���اد 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي هدمت  االح���ت���لل 
االإن�ساء،  ق��ي��د  وب���ن���اء  "برك�ساً" 
وحملت جتارية، كما هدمت بناء 
�سكنياً قيد االإن�ساء، وفقاً ملا ذكرته 
الفل�سطينية  امل��ع��ل��وم��ات  وك���ال���ة 
»وف��������ا«. واأ������س�����اف ال�������س���ه���ود، اأن 
�سوراً  االح��ت��لل هدمت  ج��راف��ات 
من امللعب التابع جلامعة القد�س 

يف اأبو دي�س.

•• باري�س-وكاالت

ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ال���ت���اأك���ي���دات 
اإىل  بال�سعي  امل�ستمرة  ال��رك��ي��ة 
والتو�سل  الليبي،  ال�����س��راع  ح��ل 
النار بني طريف  وق��ف  اتفاق  اإىل 
على  ال���وق���ائ���ع  اأن  اإال  ال�����ن�����زاع، 

االأر�س ت�سي بغري ذلك.
فرن�سا،  خارجية  وزي��ر  ك��رر  فقد 
جان اإيف لو دريان، يف مقابلة مع 
�سحيفة »الكروا«، ، موقف بلده 
تعر�س  ت��رك��ي��ا  اأن  ي��ع��ت��رب  ال����ذي 
باإر�سال  االأمن االأوروب��ي للخطر 
ليبيا.  اإىل  ����س���وري���ني  م��ق��ات��ل��ني 
ومقامرة  علينا  خطر  اإن��ه  وق��ال 
الأن  مقبولة،  غ��ري  ا�سراتيجية 
ليبيا على م�سافة 200 كيلومر 

من �ساحل اإيطاليا.
وبني تاأكيد باري�س على دور تركيا 
العدواين ب�سكل متزايد يف ليبيا، 
ورد اأنقرة، اأعلن املر�سد ال�سورى 
حل��ق��وق االإن�����س��ان، اأن ع��دد قتلى 
املرتزقة والقوات املوالية لركيا 
قتيل  ال�400  تخطى  ليبيا،  يف 

بينهم 27 من االأطفال.
احلا�سل  ل��ل��ت��وت��ر  ت�����س��اع��د  ويف 
خلفية  على  وتركيا  فرن�سا  ب��ني 

امل���ل���ف ال���ل���ي���ب���ي، وع��م��ل��ي��ات��ه��ا يف 
وزارة  يف  م�سوؤول  دع��ا  املتو�سط، 
االأربعاء  اأم�س  الفرن�سية  الدفاع 
)الناتو(  االأط���ل�������س���ي«  »احل���ل���ف 
وقال  اأن���ق���رة.  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  اإىل 
ميكن  »ال  ال��ف��رن�����س��ي  امل�������س���وؤول 
راأ�سه  يدفن  اأن  االأطل�سي  حللف 
يف الرمال فيما يتعلق بت�سرفات 

تركيا االأخرية«.
الذي حتدث  امل�سوؤول  كما اعترب 
دف���اع احللف  ل����وزراء  ق��م��ة  قبيل 
اأنه ال ميكن للناتو التظاهر باأنه 
بخ�سو�س  م�سكلة  ه��ن��اك  لي�س 

تركيا، بل يجب التعامل معها.
اإىل ذلك، اتهم البحرية الركية 
ب�سلوك نهج عدواين جتاه �سفينة 
مهمة  تنفيذها  خ��لل  فرن�سية 

للحلف يف وقت �سابق.
ت���اأت���ي ت��ل��ك ال��ت�����س��ري��ح��ات بعد 
البلدان  تبادلها  عنيفة  اتهامات 
كرر  فقد  املا�سية،  االأي���ام  خ��لل 
اإيف  فرن�سا، جان  وزي��ر خارجية 
لو دريان، يف مقابلة مع �سحيفة 
"الكروا"، ، موقف بلده، موؤكداً 
اأن تركيا تعر�س االأمن االأوروبي 
للخطر باإر�سال مقاتلني �سوريني 
اإىل ليبيا. وقال »اإنه خطر علينا 

وم����ق����ام����رة ا����س���رات���ي���ج���ي���ة غري 
م�سافة  على  ليبيا  الأن  مقبولة، 
�ساحل  م����ن  ك���ي���ل���وم���ر   200

اإيطاليا«.
الفرن�سية  ال���رئ���ا����س���ة  وك����ان����ت 
التدخلت  اأن  االأح�����د  اع���ت���ربت 
الركية يف ليبيا "غري مقبولة"، 
ميكنها  ال  "فرن�سا  اأّن  م���وؤك���دة 

ال�سماح بذلك".

اأم�س  بغ�سب  اأنقرة  ردت  يف حني 
االأزمة  بت�سعيد  فرن�سا  متهمة 
االأمم  ق���رارات  وانتهاك  ليبيا  يف 
االأطل�سي  �سمال  وحلف  املتحدة 
الليبي  اجلي�س  تاأييد  خ��لل  من 
ت�سعيد  يف  ال��وف��اق،  حكومة  �سد 
الدائرة  الكلمية  للحرب  جديد 
حلف  يف  الع�سوين  البلدين  بني 
�سمال االأطل�سي، اللذين يختلفان 

ومن  الق�سايا  م��ن  �سل�سلة  ح��ول 
بينها ليبيا.

الركية  اخل��ارج��ي��ة  و�سفت  كما 
االن���ت���ق���ادات ال��ف��رن�����س��ي��ة ب��� "غري 
"العائق  اأن  معتربة  املقبولة"، 
ال�سلم  اإر����س���اء  اأم�����ام  االأ���س��ا���س��ي 
الدعم  ه��و  ليبيا  يف  واال���س��ت��ق��رار 
لقائد  ف���رن�������س���ا  ت���ق���ّدم���ه  ال������ذي 

اجلي�س الليبي خليفة حفر.

خلفات حول اجلوانب القانونية مبفاو�صات �صد النه�صة

االأطل�صي: تركيا ال تزال تعرقل 
خطة دفاعية عن بولندا والبلطيق 

•• بروك�شل-باري�س-رويرتز:

قال ثلثة دبلوما�سيني من حلف 
دفاعي  وم�سوؤول  االأطل�سي  �سمال 
تركيا  اإن  االأرب���ع���اء  اأم�����س  فرن�سي 
دفاعية  خ���ط���ة  ع���رق���ل���ة  ت���وا����س���ل 
ل��ل��ح��ل��ف م���ن اأج�����ل ب��ول��ن��دا ودول 
اأٌبرم  ات��ف��اق  م��ن  بالرغم  البلطيق 
العام املا�سي بني الرئي�س الركي 
وقادة احللف. وقال الدبلوما�سيون 
اإن تركيا وافقت على خطة )الن�سر 
للقادة  ت�سمح  مل  لكنها  امل��داف��ع(، 
�سمال  ح����ل����ف  يف  ال���ع�������س���ك���ري���ني 

االأطل�سي ببدء تنفيذها.
واخل������لف، ال�����ذي ك���ان���ت روي����رز 
اأول من اأورد اأنباء عنه يف نوفمرب 
ال�����ث�����اين، م���وؤ����س���ر على  ت�������س���ري���ن 
اأنقرة  ب��ني  االنق�سامات  ا�ستمرار 
هجوم  ب�ساأن  ووا�سنطن  وب��اري�����س 
�سنته تركيا العام املا�سي يف �سمال 
تتعلق  اأن خ��لف��ات  وع��ل��ى  ���س��وري��ا 
للحلف مل  اأو����س���ع  ب��ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 

ل بعد. حتحُ

احلوثي يقود حملت ت�صليل 
حول ماأرب.. واالإرياين يحّذر

•• اليمن-وكاالت

حذر وزير االإعلم اليمني، معمر االإرياين، من حملت الت�سليل واخلداع 
التي متار�سها ميلي�سيات احلوثي للتغرير باملواطنني واالأطفال، للزج بهم 

يف جبهات القتال.
يف التفا�سيل، ك�سف الوزير اليمني يف ر�سالة اإىل و�سائل االإعلم احلكومية، 
املحملة  بال�سيارات  مي��رون  احلوثي  ميلي�سيات  عنا�سر  ب��اأن  معلومات  عن 
مبكربات ال�سوت يف القرى واملديريات واملحافظات الواقعة حتت �سيطرة 
الهجوم  يف  للم�ساركة  دع���وة  خ��لل  م��ن  ب���االأه���ايل،  للتغرير  االن��ق��لب��ني 
وال�سيطرة على ماأرب. كما اتهم االإرياين امليلي�سيات مبمار�سة اخلداع للزج 

باملواطنني يف جبهات القتال.
اإي����ران،  ميلي�سيات  ع��ل��ى  ع�سية  �ستبقى  م����اأرب  اأن  االإري�����اين  اع��ت��رب  فيما 
موؤكداً اأنها �ستكون نقطة انطلق ال�ستعادة العا�سمة وكل مناطق �سيطرة 
االنقلبيني. كما اأ�ساف اأن ميلي�سيات احلوثي االنقلبية تروج النت�سارات 
اأنها باتت قاب قو�سني من الفوز، وكل  زائفة يف ماأرب، وت�سور لعنا�سرها 
ذلك بهدف رفع معنوياتهم املنهارة وح�سد ما تبقى من املغرر بهم للحاق 

بالقتال.
اأكد االإري��اين اأن حم��اوالت امليلي�سيات حتقيق تقدم يف احلبهات  اإىل ذلك، 
نحو ماأرب باءت بالف�سل. وعلى �سعيد �سيا�سي، اأكد وزير اخلارجية اليمني، 
حممد احل�سرمي ، على �سرورة اتخاذ اإجراءات من جمل�س االأمن لل�سغط 
على احلوثيني وحل ق�سية اخلزان النفطي �سافر ونزع فتيل كارثة بيئية 

خطرية، بح�سب ما نقلته وكالة االأنباء اليمنية.

كوفيد- 19 يف الواليات املتحدة
هل حقا فاق عدد ال�صحايا احلرب العاملية االأوىل؟

•• الفجر –خرية ال�شيباين

وباء  ب�سبب  للتو م�ستوى رمزًيا جديًدا  املتحدة  الواليات  لقد جت��اوزت 
اإ�سافية يف يوم واحد، وقتل  كوفيد19- مع اأكرث من 700 حالة وفاة 
هذا املر�س عدًدا من االأ�سخا�س يفوق عدد اجلنود االأمريكيني الذين 

�سقطوا خلل احلرب العاملية االأوىل )1918-1914(.
24 �ساعة وفًقا للعد الذي  ا يف  وعلى وجه التحديد، تويف 740 �سخ�سً

اجري الثلثاء من قبل جامعة جونز هوبكنز، وهي مرجع يف امل�ساألة.
)التفا�سيل �س11(

بعد تدمري مكتب االت�سال
التوتر بني الكوريتني: هل 
هو بداية ت�صعيد جديد؟

•• الفجر – خرية ال�شيباين

ك��ل ه���ذا م��ن اج���ل ه���ذا؟ ب��ع��د اأك���رث م��ن ع��ام��ني من 
االنفراج بني الكوريتني، دمرت بيونغ يانغ، الثلثاء، 
افتتاحه يف  الكوريتني. وقد مت  االت�سال بني  مكتب 
احل���وارات  م��ن  ل�سل�سلة  تتويًجا   ،2018 �سبتمرب 
واالجتماعات بني قادة البلدين املتجاورين، وهما يف 
نهاية  اتفاق �سلم يف  لغياب  ال��ورق  حالة حرب على 

التقارب بني الكوريتني يف العا�سفةاحلرب الكورية عام 1953.  )التفا�سيل �س11(

نيويورك من بني الواليات االكرث ت�سررا



اخلميس    18   يونيو   2020  م    -   العـدد   12964  
Thursday     18    June   2020  -  Issue No   12964

02

اأخبـار الإمـارات
حوايل 26 األف ر�صالة تلقتها حماكم راأ�ض اخليمة من متعامليها عرب تطبيق الوات�ض اآب خلل �صهرين

•• راأ�س اخليمة -وام:

25،840 األف  ك�سفت دائرة حماكم راأ�س اخليمة عن تلقيها 
لهم  اإجناز خدمات  و  للمتعاملني  ا�ستف�سارات  ت�سمنت  ر�سالة 
ع��رب تطبيق  �سهاالت  اأم���ورك  م��ن خ��لل خدمة  يوما   60 يف 
لتقدمي  ال�سريعة  اال�ستجابة  خطة  �سمن  وذل��ك  اآب  الوات�س 
و�سحة  �سلمة  على  حفاظا  بعد  عن  املحاكم  خدمات  جميع 

املوظفني واملتعاملني.
دائرة  رئي�س  اخل��اط��ري  حممد  اأحمد  امل�ست�سار  �سعادة  ق��ال  و 
اإط��لق خدمة الوات�س اآب �سمن  حماكم راأ���س اخليمة : ياأتي 
خطة التو�سع يف قنوات التوا�سل مع متعاملي املحاكم وتقدمي 

ج��م��ي��ع خ��دم��ات امل��ح��اك��م ع��ن ب��ع��د يف ظ��ل ال���ظ���روف احلالية 
عليهم  ي�سعب  مل��ن  ال��دائ��رة  خ��دم��ات  على  احل�����س��ول  لت�سهيل 
ا�ستخدام اخلدمات الذكية للدائرة واالرتقاء بتجربة املتعاملني 
واإ�سعادهم وال�سرعة يف ح�سولهم على املعلومات واخلدمات .. 
الفتا اإىل اأن املحاكم خ�س�ست لكل خدمة بالدائرة رقما خا�سا 

لتلقي ا�ستف�سارات اجلمهور عرب تطبيق الوات�ساب.
من  اال�ستف�سارات  تلقي  ب�سرعة  تتميز  اخل��دم��ة  اأن  اأ���س��اف  و 
امل�ستندات  اإر�سال  وكذلك  عليهم  الفورية  وال��ردود  املتعاملني 
وتوفري كل ما يحتاجه العميل من بيانات ومعلومات واإجراءات 
امل��ح��اك��م واإجن�����از اخل���دم���ة ل���ه م���ا ���س��اه��م يف اخ��ت�����س��ار الزمن 
امل�ستغرق الإجناز اخلدمة حيث يقدر توقيت الرد على املتعامل 

ب� 3 اإىل 5 دقائق وحتقيق ن�سبة %100 يف الرد على جميع 
اال�ستف�سارات الواردة واخلدمات املنجزة ما يعك�س مدى جناح 

هذه اخلدمة واالإقبال اللفت من قبل جمهور املتعاملني.
عرب  املقدمة  اال�ستف�سارات  و  اخل��دم��ات  اإج��م��ايل  اأن  واأو���س��ح 
منها  ا�ستف�سارا  و  خدمة   25،840 بلغت  اآب  الوات�س  تطبيق 
مت  خدمة  و11،025  عليها  ال��رد  مت  ا�ستف�سارا   14،815
اإجنازها .. م�سريا اإىل اأن عدد اخلدمات الذكية و االإلكرونية 
اإىل  اإ�سافة  خدمة   285 بلغ  بعد  ع��ن  املحاكم  تقدمها  التي 
تلقي  و  ل��ل��ت��وا���س��ل  ال���دائ���رة  خ�س�ستها  ق��ن��وات  ت�����س��ع  ت��وف��ري 
املجتمع  ���س��رائ��ح  جميع  على  للت�سهيل  املتعاملني  م��ع��ام��لت 

للو�سول اإليها.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ض اي�صلندا باليوم الوطني لبلده

•• اأبوظبي -وام: 

اإىل  "حفظه اهلل" برقية تهنئة  الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  بعث �ساحب 
فخامة جودين جوهان�س رئي�س جمهورية اي�سلندا وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني لبلده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

االأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س جودين جوهان�س.
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اآل مكتوم و�ساحب  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  وبعث �ساحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل كاترين ياكوب�سدوتري رئي�سة وزراء جمهورية اي�سلندا.

ربط اإلكرتوين بني �صندوق التقاعد واأبوظبي للإ�صكان لتلقي طلبات االإعفاء من القرو�ض ال�صكنية تلقائيا
•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي للتقاعد  اأع��ل��ن ���س��ن��دوق 
وه����ي����ئ����ة اأب�����وظ�����ب�����ي ل����لإ�����س����ك����ان 
الربط  عملية  اإمت��ام  من  االنتهاء 
توفري  بهدف  بينهما  االإل��ك��روين 
خ���دم���ة ت���ق���دمي ط��ل��ب��ات االإع���ف���اء 
"تلقائياً"  ال�سكنية  القرو�س  من 
ذوي  م��ن  املتقاعدين  للمواطنني 
ال���دخ���ل امل���ح���دود امل�����س��ج��ل��ني لدى 
التعاون  اإطار  وذلك يف  ال�سندوق، 
التي  امل��ع��ام��لت  ت�سهيل  ل�����س��م��ان 
لتقدمي  م�����س��رك��اً  ج��ه��داً  تتطلب 
اخلدمات  م���ن  م�����س��ت��وى  اأف�������س���ل 

احلكومية املتكاملة للمتعاملني.
ي���اأت���ي ه����ذا ال���ت���ع���اون ب���ه���دف دعم 

االإعفاء  ط��ل��ب  امل��ت��ق��اع��د  ل��ت��ق��دمي 
م��ن ق��ر���س االإ���س��ك��ان، تعتمد على 
التوجه  ع���رب  ال�����س��خ�����س��ي  حت��رك��ه 
مع  االإعفاء  طلب  وتقدمي  للهيئة 
كافة االأوراق وامل�ستندات اللزمة، 
من بطاقة الهوية و�سهادة االإحالة 
ل���ل���ت���ق���اع���د ل���ك���ن ح�������س���ب االآل����ي����ة 
ال�سندوق  ����س���ي���ت���وىل  اجل�����دي�����دة 
"تلقائياً"  االإع��ف��اء  طلبات  تقدمي 
ب������داًل ع����ن امل���ت���ق���اع���د، م����ن خلل 
للهيئة  اللزمة  امل�ستندات  توفري 
ع���ن ط���ري���ق ال���رب���ط االإل���ك���روين 
واملعلومات بني اجلهتني  للبيانات 
مم���ا ي���وف���ر اجل���ه���د وال���وق���ت على 

املتقاعد.
ال�سندوق  اأن  احل����م����ادي  اأك�����د  و 

مبجرد تقاعد املوؤّمن عليه يف حال 
كان معا�سه التقاعدي ال يزيد عن 

درهم. األف   20
االآل��ي��ة اجل��دي��دة �سيقوم  وح�����س��ب 
جميع  ب����ح���������س����ر  ال�������������س������ن������دوق 
تزيد  ال  الذين  اجل��دد  املتقاعدين 
 20 ع��ل��ى  ال��ت��ق��اع��دي��ة  معا�ساتهم 
ثم  وم��ن  دوري  ب�سكل  دره���م  األ���ف 
للإ�سكان  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  ت��زوي��د 
ب���ج���م���ي���ع ب����ي����ان����ات امل���ت���ق���اع���د عن 
لتقوم  االإل��ك��روين  الربط  طريق 
بدورها ببحث اإجراءات ا�ستحقاقه 
للإعفاء مبا�سرة من خلل فح�س 
ا�ستحقاق  م���دى  ل��ب��ي��ان  ال��ط��ل��ب��ات 
املحددة  لل�سروط  وف��ق��اً  املتقاعد 

�سلفاً من قبل الهيئة .

امل����ت����ق����اع����دي����ن امل�������س���ج���ل���ني ل����دى 
ال����دخ����ل  ذوي  م�����ن  ال���������س����ن����دوق 
املحدود، وم�ساعدتهم على تي�سري 
االإج������راءات احل��ك��وم��ي��ة، وذل���ك يف 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات  اإط����ار 
التي  ال��ت�����س��ه��ي��لت  ك����ل  ب���ت���ق���دمي 
حتقق اال�ستقرار االجتماعي لهذه 

الفئة الهامة من املجتمع.
الربط  تفعيل  بعد  و  ووفقا لذلك 
االإل�����ك�����روين ب���ني اجل���ان���ب���ني لن 
الراغبني  املتقاعدين  على  ي��ك��ون 
اإع�����ف�����اء من  ع���ل���ى  يف احل���������س����ول 
ال��ق��رو���س ال�����س��ك��ن��ي��ة حت��م��ل عبء 
الهيئة  اإىل  مبا�سر  بطلب  التقدم 
الطلبات  ال�سندوق  �سيقدم  حيث 
وذلك  عنهم،  باالإنابة  "تلقائياً" 

ا�ستحداث  يف  ج����ه����وده  ي���وا����س���ل 
التي  الرقمية  واحللول  اخلدمات 
من �ساأنها ت�سهيل االإج��راءات على 
خدمات  لتقدمي  ك��اف��ة  امل�ستويات 
تناف�سي  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  ت���ق���اع���د 

وعاملي.
من جانبه قال �سعادة ب�سري خلفان 
املحريبي، مدير عام هيئة اأبوظبي 
التعاون  ب��ه��ذا  ���س��ع��داء  ل��لإ���س��ك��ان: 
و  للتقاعد  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  م��ع 
الذي ياأتي يف اإطار تلبية توجيهات 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة يف ت��ق��دمي كل 
الت�سهيلت التي حتقق اال�ستقرار 
االجتماعي للمتقاعدين امل�سجلني 
ل����دى ال�������س���ن���دوق وي��ت��م��ا���س��ى مع 
التي  امل��ب��ادرات  اإط���لق  جهودنا يف 

و اأكد �سعادة خلف عبد اهلل رحمه 
�سندوق  ع�����ام  م���دي���ر  احل�����م�����ادي 
اأبوظبي للتقاعد موا�سلة اجلهود 
اأف�سل  ت����ق����دمي  اإىل  ال����رام����ي����ة 
لدعم  ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن  اخل����دم����ات 
ورفع  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  ن�����س��ب��ة ر����س���اه���م.. 
االإ�سكان  اأبوظبي  الربط مع هيئة 
ا���س��ت��ك��م��ال اجلهود  اإط����ار  ي��اأت��ي يف 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي 
املتقاعدين  ح��ي��اة  ج����ودة  ل��ت��ع��زي��ز 
املبذولة  وم�����س��اع��ي��ه��ا  ودع���م���ه���م، 
االجتماعية  االأعباء  تخفيف  نحو 
وامل��ال��ي��ة ع��ن االأ���س��ر امل��واط��ن��ة ذات 

الدخل املحدود.
حالياً  املتبعة  االآلية  اأن  اإىل  واأ�سار 

الكرمية  احلياة  توفري  يف  ت�ساهم 
واالجتماعي  االأ�سري  واال�ستقرار 

للمواطنني يف اإمارة اأبوظبي.
التعاون  ه��ذا  اأن  �سعادته،  واأ���س��اف 
والربط االإلكروين مع ال�سندوق 
ي�ساهم يف تقدمي الدعم للمواطنني 
احتياجاتهم  وتلبية  امل��ت��ق��اع��دي��ن 
عليهم  الت�سهيل  ع��رب  واإ���س��ع��اده��م 

وت���ق���دمي اخل���دم���ة ل��ه��م م���ن دون 
ق��ب��ل��ه��م وتتيح  ع���ن���اء وج���ه���د م���ن 
اخل���دم���ة ل��ل��م��واط��ن االإع���ف���اء من 
تبقى  م��ا  اأو  ال��ق��ر���س  قيمة  ���س��داد 
التقاعد  اإىل  االإح���ال���ة  ع��ن��د  م��ن��ه 
ذات  للت�سريعات  وف��ق��اً  العمل  ع��ن 
العلقة، وبعد درا�سة امللءة املالية 

للمواطن.

ال�صعبة الربملانية االإماراتية تقدم مقرتحات على تقرير احل�صاب اخلتامي للربملان العربي للعام 2019 

موا�صفات ت�صكل جلنة للت�صامح وتتبنى مبادرات حتفيزية يف املمار�صات الوظيفية

•• اأبوظبي- وام:

اخ���ت���ت���م���ت ال�������س���ع���ب���ة ال���ربمل���ان���ي���ة 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال����وط����ن����ي االحت�������ادي 
اللجان  اج��ت��م��اع��ات  يف  م�ساركتها 
والتي  العربي  الربملان  الدائمة يف 
عقدت عن بعد، وبثت من العا�سمة 
امل�����س��ري��ة ال��ق��اه��رة خ���لل الفرة 
احلايل،  يونيو   17 اإىل   14 م��ن 
االجتماع  ام�����س يف  ���س��ارك��ت  ح��ي��ث 
الثالث للجنة ال�سوؤون االقت�سادية 
من  الرابع  االنعقاد  ل��دور  واملالية 
وذلك  ال��ث��اين،  الت�سريعي  الف�سل 
للربملان  العامة  للجل�سة  حت�سريا 

العربي التي �ستعقد الحقا.
الربملانية  ال�������س���ع���ب���ة  وت����ق����دم����ت 
االإماراتية خلل االجتماع ببع�س 
املقرحات وامللحظات على تقرير 
احل�ساب اخلتامي للربملان العربي 
اآرائها  اأب����دت  ك��م��ا   ،2019 ل��ل��ع��ام 

العربي  ال��ربمل��ان  و�سيا�سة  ج��ه��ود 
ورئ��ي�����س��ه ب�������س���اأن ال�����س��ب��ط امل���ايل 
وتر�سيد النفقات الذي تبناه رئي�س 
الربملان العربي للعام الثالث على 
ال���ت���وايل م���ن خ���لل ال���ق���درة على 
على  التاأثري  دون  النفقات  �سبط 
العربي،  ال��ربمل��ان  وب��رام��ج  اأن�سطة 
ما انعك�س ب�سكل عام على التح�سن 
للربملان،  امل��ايل  للو�سع  االإيجابي 
اأم��ر بالغ االأهمية  اأن ه��ذا  م��وؤك��دة 
اإدارة  يف  امل���ال���ي���ة  احل���وك���م���ة  ن��ح��و 

وت�سيري الربملان العربي.
وتقدمت ال�سعبة ببع�س املقرحات 
احل�ساب  تقرير  على  وامللحظات 
حيث   ،2019 ل��ل��ع��ام  اخل���ت���ام���ي 
تقرير  ت���ط���وي���ر  اأه���م���ي���ة  ارت���������اأت 
الر�سوم  احل�ساب اخلتامي لي�سمل 
املالية  التحركات  ملختلف  البيانية 
اأو م�سروفات  اإي��رادات  �سواء كانت 
اأو الفائ�س، وغريها،  اأو احتياطي 

ال�سعبة  م���ث���ل  وال�������ذي  ال���ع���رب���ي، 
هذا  يف  االإم�����ارات�����ي�����ة  ال���ربمل���ان���ي���ة 
اطلعت  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  االج���ت���م���اع.. 
تقرير  ع���ل���ى  االج����ت����م����اع  خ������لل 
املعنية  ال��ف��رع��ي��ة  اللجنة  اج��ت��م��اع 
ب����درا�����س����ة ع�����دة م���و����س���وع���ات هي 
م�سروع روؤية برملانية ب�ساأن الربط 
العربية،  ال����دول  ب��ني  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
حول  ا�سر�سادي  قانون  وم�سروع 
تي�سري التوجه للقت�ساد الرقمي 
يف العامل العربي، وم�سروع قانون 
ا�سر�سادي للموا�سفات واملقايي�س 
واجلودة لتي�سري التبادل التجاري 

العربي.
مناق�سة  ك��ذل��ك  مت  اأن����ه  واأ����س���اف 
املو�سوعات املالية املتعلقة باحل�ساب 
واملوقف   ،2019 للعام  اخلتامي 
امل�������ايل، وم���ت���اب���ع���ة �����س����داد ال�����دول 
مل�ساهمتها يف موازنة 2019، ومت 
االجتماع  حم�سر  على  الت�سديق 

االقت�سادية  احلالة  تقرير  ب�ساأن 
يف العامل العربي.

و�سمت ال�سعبة يف ع�سويتها اأع�ساء 
املجل�س الوطني االحتادي، اأع�ساء 
من:  ك��ل  �سعادة  العربي،  ال��ربمل��ان 
حممد اأحمد اليماحي ع�سو جلنة 
وال�سيا�سية  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��وؤون 
عبداهلل  وناعمة  القومي،  واالأم��ن 
لرئي�س  ال��ث��اين  النائب  ال�سرهان 
ال�سوؤون  جل��ن��ة  رئ��ي�����س��ة  امل��ج��ل�����س 
والثقافية  والربوية  االجتماعية 
بو�سهاب  واأحمد  وال�سباب،  وامل��راأة 
ال�سوؤون  جل��ن��ة  ع�����س��و  ال�����س��وي��دي 
و�سذى  وامل����ال����ي����ة،  االق���ت�������س���ادي���ة 
جلنة  ع�سوة  النقبي  علي  �سعيد 
والقانونية  الت�سريعية  ال�����س��وؤون 

وحقوق االإن�سان.
بو�سهاب  اأح����م����د  ����س���ع���ادة  وق�������ال 
ال�سوؤون  جل��ن��ة  ع�����س��و  ال�����س��وي��دي 
الربملان  يف  وامل��ال��ي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 

االنعقاد  دور  م��ن  للجنة  ال��ث��اين 
الت�سريعي  ال��ف�����س��ل  م���ن  ال���راب���ع 
يناير   14 بتاريخ  املنعقد  ال��ث��اين 

القاهرة. يف   2019
اأن��ه مت مناق�سة تقرير  اإىل  واأ���س��ار 
العامل  يف  االق���ت�������س���ادي���ة  احل���ال���ة 
2019 ال�سادر من  العربي للعام 
ال�سعبة  الربملان العربي، وتقدمت 
باآرائها  االإم����ارات����ي����ة  ال���ربمل���ان���ي���ة 
وم��ق��رح��ات��ه��ا وم��لح��ظ��ات��ه��ا على 
ر�سد  عملية  تناول  الذي  التقرير 
والتحديات  التطورات  وت�سخي�س 
الدول  بها  متر  التي  االقت�سادية 
تداعياتها  وحت���ل���ي���ل  ال���ع���رب���ي���ة 
العربية  املجتمعات  على  املختلفة 
والتو�سيات  ال���������روؤى  وت����ق����دمي 

املنا�سبة للتعامل معها.
اخلتامي  باحل�ساب  يتعلق  وفيما 
 ،2019 ل��ل��ربمل��ان ال��ع��رب��ي ل��ل��ع��ام 
ثمنت ال�سعبة الربملانية االإماراتية 

•• اأبوظبي-وام:

عبد  اهلل  ع���ب���د  �����س����ع����ادة  اع���ت���م���د 
ال���ق���ادر امل��ع��ي��ن��ي م��دي��ر ع����ام هيئة 
واملقايي�س  للموا�سفات  االإم����ارات 
موا�سفات.. ت�سكيل جلنة الت�سامح 
الدكتورة رحاب  برئا�سة  الهيئة  يف 
االعتماد  اإدارة  م��دي��ر  ال���ع���ام���ري 
الوطني، وع�سوية 8 من الكفاءات 
الفنية واالإداري��ة يف الهيئة، والتي 
الوطنية  امل��ب��ادرات  بعدد من  تعنى 
واأن�سطة  م���ب���ادرات  ح��وك��م��ة  م��ث��ل 
تر�سخ ثقافة الت�سامح يف املمار�سات 
ال���ي���وم���ي���ة ل���ل���م���وظ���ف���ني، واإث��������راء 
املحتوى املعريف للت�سامح يف الهيئة 

من خلل جمموعة من االأدوات.
وياأتي قرار ت�سكيل جلنة الت�سامح 
للموا�سفات  االإم�������ارات  ه��ي��ئ��ة  يف 
ان�سجاما  "موا�سفات"،  واملقايي�س 
وامل�سوؤولية  الوطني  ال��واج��ب  م��ع 
احلكومية لتنمية �سفات الت�سامح 
لدى جميع املوظفني، وتوفري مناخ 
عمل حمفز وم�سجع على التعاي�س 
للجميع،  واالح������رام  وال��ت��ع��اط��ف 
على  وح��ري�����س  ودي  ���س��ي��اق  �سمن 

املحتوى  اإث������راء  اأن  ك��م��ا  ال��ه��ي��ئ��ة، 
ودرا�سات  اأبحاث  �سيت�سمن  املعريف 
الهيئة يف  الت�سامح يف جمال عمل 

املجاالت املختلفة.
واأ�سارت اإىل التن�سيق والتوا�سل مع 
ذات  واللجان  املعنيني يف احلكومة 
العلقة لتنفيذ مبادرات الت�سامح، 
وتطبيق االأدلة االإر�سادية واملواثيق 
كما  الت�سامح،  وزارة  من  ال�سادرة 
لتحفيز  ب��اآل��ي��ات  ال��ل��ج��ن��ة  �ستعنى 
الت�سامح  ق��ي��م  ون�����س��ر  امل���وظ���ف���ني 
امل�ساركة  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  دور  وت��ف��ع��ي��ل 
على  الت�سامح  ومبادرات  بفعاليات 

امل�ستوى الوطني والدويل.
واأو�سحت رئي�سة جلنة الت�سامح اأن 
اللجنة �ستنفذ حزمة من الربامج 
بالت�سامح  اخل���ا����س���ة  ال���ت���وع���وي���ة 
من  املعنيني  لدى  ون�سرها  وقيمه 
ومتعاملني،  الهيئة،  يف  موظفني 
ككل،  املجتمع  يف  وكذلك  و�سركاء، 
اإعلمية  خطة  تنفيذ  اإىل  اإ�سافة 
وتوعوية داخل وخارج الهيئة لن�سر 
وت�سليط  الت�سامح  وقيم  مفاهيم 
اللجنة يف  ال�����س��وء ع��ل��ى م���ب���ادرات 

الهيئة.

ق��ي��ادت��ن��ا ب����اأن ي��ت��م ت��اأ���س��ي��ل الوعي 
والتعاي�س  ب��ال��ت�����س��ام��ح  ال���وط���ن���ي 
الثقايف  التنوع  وق��ب��ول  والتعددية 
واملعريف يف حياة االأفراد واملوؤ�س�سات، 
وغر�س القيم االأخلقية احلميدة 
نفو�س  يف  ال�����س��ام��ي��ة  واالإن�����س��ان��ي��ة 

االأجيال.
وقال �سعادته اإن الهيئة ت�سعى من 
خلل اللجنة اإىل ن�سر قيم الت�سامح 
املجتمع، ومن  يف جم��ال عملها يف 
خلل علقاتها املمتدة مع اأفراده 
وم��وؤ���س�����س��ات��ه، ك���ذل���ك ف�����اإن هناك 
والتجارب  اخل��ربات  لتبادل  خطة 
وحتقيق  احلكومية،  اجل��ه��ات  ب��ني 
ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل امل�����س��رك بينها، 
لتكون احلكومة كلها قائدة ورائدة 
يف جم���ال ت��ع��زي��ز ال��ت�����س��ام��ح ودعم 

اأفكاره وم�ستهدفاته.
الت�سامح  جل��ن��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
م�سارات  �سمن  مبادراتها  �ستنفذ 
احلكومية،  امل��ب��ادرات  مع  متوازية 
املتعلقة  االأول�������وي�������ات  ل��ت��غ��ط��ي��ة 
�سيا�سات  م��ع  ال��ت�����س��ام��ح  مب���واءم���ة 
والتمكني،  وال���ت���وع���ي���ة  ال���ع���م���ل، 
اآليات  كذلك  وامل�ساركة،  والتلقي 

•• دبي-وام:

بدبي  ال�������س���ح���ة  ه���ي���ئ���ة  وظ�����ف�����ت 
الذكية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
النمائي  ال��ت��اأخ��ر  اأط���ف���ال  مل��ت��اب��ع��ة 
التدخل  مب��رك��ز  ل��دي��ه��ا  امل�سجلني 
جهودها  ����س���م���ن  وذل�������ك  امل���ب���ك���ر، 
انقطاع  دون  للحيلولة  امل�ستمرة 
ه��ذه اخل��دم��ة ع��ن االأط��ف��ال خلل 

الظروف الراهنة.
م�سوؤولة  اإب��راه��ي��م  فاطمة  واأك���دت 
مركز التدخل املبكر بهيئة ال�سحة 
توليه  الذي  البالغ  االهتمام  بدبي 
العلجي  ال��ت��دخ��ل  ملتابعة  الهيئة 
"عن بحُعد" لهذه الفئة من املر�سى 
ال�سلبية،  ل��ل��م�����س��اع��ف��ات  ت���ف���ادي���ا 
يف  وبقائها  �سلمتها  على  وحر�ساً 

املنزل.
بتوظيف  ب��ادرت  الهيئة  اإن  وقالت 
التطبيقات والتقنيات الذكية مثل 
مع  ل��ل��ت��وا���س��ل  و"تيمز"  "زوم" 
ومتابعة  منازلهم  يف  املر�سى  ذوي 
الربامج العلجية للأطفال ممن 
حيث  النمائي  التاأخر  من  يعانون 
اال�ست�سارات  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يتم 
النف�سية والعلج ال�سلوكي والعلج 
وخدمات  الطبيعي  والعلج  املهني 

الدعم االجتماعي.
الكبري  ال���ت���ف���اع���ل  اإىل  واأ������س�����ارت 
حققتها  التي  االإيجابية  والنتائج 
ه��ذه امل��ب��ادرة م��ن خ��لل التوا�سل 
املعالج  االأخ�����س��ائ��ي  ب���ني  امل��ب��ا���س��ر 
جل�سات  ���س��م��ن  امل���ر����س���ى  وذوي 
علجية مربجمة ت�ستمر الواحدة 
منها 40 دقيقة يتم خللها تقدمي 
احلالة  وم��ت��اب��ع��ة  ع��لج��ي��ة  جل�سة 
وت���ق���دمي ال��ن�����س��ائ��ح واالر�����س����ادات 
الطبية اخلا�سة بكل طفل وتوجيه 

ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة االأول���ي���ة التي 
وحتديد  احل����ال����ة  ب��ت��ق��ي��ي��م  ت���ق���وم 
مركز  يف  للمتابعة  حاجتها  م��دى 
اأح��دث تقنيات  املبكر وفق  التدخل 
الفح�س  واأج�����ه�����زة  ال��ت�����س��خ��ي�����س 
منها  يتعلق  م��ا  وخا�سة  املتقدمة 
ال��ن��م��ائ��ي موؤكدة  ال��ت��اأخ��ر  ب��ح��االت 
وخدمات  امل��ب��ك��ر  ال��ك�����س��ف  اأه��م��ي��ة 
احلاالت  ه��ذه  ملثل  املبكر  ال��ت��دخ��ل 
الطفل  منو  تعزيز  يف  ي�ساهم  مما 
اإىل اأعلى م�ستوى ممكن للإندماج 
تطبيق  اإىل  ول��ف��ت��ت  امل��ج��ت��م��ع.  يف 
الهيئة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال����ذي  "براعم" 
االإعاقة  عن  املبكر  للك�سف  موؤخرا 
ل����دى االأط����ف����ال بهدف  ال��ن��م��ائ��ي��ة 
تقدمي الت�سخي�س املنا�سب وتطوير 
النموذجية  ال����ربام����ج  واخ���ت���ب���ار 
خلدمات الفح�س املبكر للأطفال.
التدخل  م�����س��وؤول��ة م��رك��ز  ون��وه��ت 
امل��ب��ك��ر ب���اجل���ه���ود ال���ت���ي ت���ق���وم بها 
�سريحة  اأكرب  اإىل  للو�سول  الهيئة 
من  امل�ستهدفة  الفئة  م��ن  ممكنة 
ال����ذي  "براعم"  ت��ط��ب��ي��ق  خ�����لل 
تطبيقها  خ���دم���ات  ���س��م��ن  وف���رت���ه 
وال�������ذي   "DHA" ال����ر�����س����م����ي 
ي�ساعد االأهل على اإجراء الفح�س 
تعبئة  خ��لل  م��ن  للطفل  امل��ب��دئ��ي 
عن  بالك�سف  اخل��ا���س  اال���س��ت��ب��ي��ان 
حاالت التاأخر يف النمو اجل�سدي اأو 
الذهني للح�سول على  اأو  النف�سي 
منو  ح��ول  اأويل  وتقييم  م��وؤ���س��رات 
م�سرية  ع��ام  ب�سكل  الطفل  وتطور 
ربط  ع���ل���ى  ال���ه���ي���ئ���ة  ح����ر�����س  اإىل 
الطبي  امل��ل��ف  بنظام  التقييم  ه��ذا 
"�سلمه"  امل����وح����د  االل�����ك�����روين 
ل��ت��م��ك��ني ال��ط��ب��ي��ب م����ن االط�����لع 
على حالة الطفل ومتابعة التطور 

النمائي للطفل.

ال���ع���ام���ة، ويخدم  امل��ن��ف��ع��ة  حت��ق��ي��ق 
توجهات دولة االإمارات يف اأن تظل 
وتنمية  رعاية  يف  يحتذى  منوذجا 
يف  القومية  وال�سلوكيات  الت�سامح 

العمل احلكومي.
عبد  اهلل  ع����ب����د  �����س����ع����ادة  واأك�����������د 
ال���ق���ادر امل��ع��ي��ن��ي، م��دي��ر ع���ام هيئة 
واملقايي�س  للموا�سفات  االإم����ارات 
"موا�سفات".. اأن الت�سامح يحظى 
قيادة  وج�����دان  رف��ي��ع��ة يف  مب��ك��ان��ة 
توؤمن  اإذ  االإم������ارات،  دول���ة  و���س��ع��ب 
ودوره  باأهميته  الر�سيدة  قيادتنا 
دورها  اأداء  يف قدرة احلكومة على 
حمليا واإقليميا ودوليا، وتوجيهات 

االأهايل ملتابعة الربنامج العلجي 
وك�سفت  اأ���س��ب��وع��ي.  ب�سكل  امل��ن��زيل 
ل��ل���س��ت��م��رار يف  الهيئة  ت��وج��ه  ع��ن 
ه��ذه اخل��دم��ة مل��ن حت��ول ظروفهم 
التدخل  م��رك��ز  اىل  ال��و���س��ول  دون 
ال�سحي،  امل��زه��ر  م��رك��ز  يف  امل��ب��ك��ر 
توليه  ال������ذي  احل����ر�����س  و����س���م���ن 
الهيئة لت�سخري التقنيات احلديثة 

خلدمة املر�سى.
اإب����راه����ي����م اإىل  واأ������س�����ارت ف���اط���م���ة 
ال��ت��ي يقدمها  امل��ت��ع��ددة  اخل��دم��ات 
للأطفال  امل��ب��ك��ر  ال��ت��دخ��ل  م��رك��ز 
ال��والدة وحتى  للفئة العمرية منذ 
مبنى  يف  ال���ع���م���ر  م����ن  ال�������س���اد����س���ة 
وم���ل���ح���ق مب��ب��ن��ى مركز  م�����س��ت��ق��ل 
امل����زه����ر ال�����س��ح��ي م������زود ب���اأح���دث 
العلجية  والتجهيزات  ال��و���س��ائ��ل 
جلميع احلاالت التي يتم اكت�سافها 
والطبية  ال���ط���ب���ي���ة  وب�����ال�����ك�����وادر 
املركز  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  امل�������س���ان���دة 
قدراتها  وتعزيز  تاأهيلها  مت  والتي 
الفيزيائي،  ال��ع��لج  تخ�س�سات  يف 
ال���ن���ف�������س���ي ال����وظ����ي����ف����ي وال����ع����لج 
اخت�سا�سي  ج��ان��ب  اإىل  الطبيعي 

النطق واخلدمات االجتماعية.
وذك��رت اأن احل��االت اجلديدة التي 
من  حتويلها  يتم  املركز  ي�ستقبلها 
خ���لل ع���ي���ادات االأط���ف���ال مبراكز 

حتفيز العمل واالأن�سطة يف املبادرة 
الوطنية، وا�ستحداث اآليات لقيا�س 
الت�سامح، وكل ذلك ي�سب يف �سالح 
زيادة الوعي ون�سر ثقافة الت�سامح 
ال���ع���م���ل وامل���م���ار����س���ات  اآل�����ي�����ات  يف 

اليومية.
الدكتورة رحاب  اأك��دت  من جانبها 
االعتماد  اإدارة  م��دي��رة  ال��ع��ام��ري، 
ال��وط��ن��ي يف ال��ه��ي��ئ��ة رئ��ي�����س��ة جلنة 
الت�سامح  ف���ري���ق  اأن  ال��ت�����س��ام��ح.. 
ي���ت���وىل جم���م���وع���ة م���ه���ام اأب����رزه����ا 
تر�سيخ  واأن�سطة  مبادرات  حوكمة 
اليومية  امل��م��ار���س��ات  يف  ال��ت�����س��ام��ح 
ل��ل��م��وظ��ف��ني واآل�����ي�����ات ال���ع���م���ل يف 

النفقات  بند  مثل  ال��ب��ن��ود  ببع�س 
م�سروفات  ب��ي��ن��ه��ا  وم���ن  ال��ع��ام��ة، 
واال�ستعا�سة  الربيدية  املرا�سلت 
عنها باملرا�سلت االإلكرونية قدر 
اأكرب  بن�سبة  واالع��ت��م��اد  امل�ستطاع 
ع��ل��ى ال��ن�����س��خ االإل��ك��رون��ي��ة ملجلة 
ال��ع��رب��ي م��ق��ارن��ة بالن�سخ  ال��ربمل��ان 

ف�����س��ل ع���ن اأه��م��ي��ة ����س���داد ال���دول 
العربي  ال����ربمل����ان  يف  االأع���������س����اء 

مل�ساهماتها.
اأهمية  ع���ل���ى  ال�����س��ع��ب��ة  و������س�����ددت 
االإلكروين  اأو  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
الربملان  اأن�سطة  يف  امل�ستطاع  ق��در 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ال���ع���رب���ي، خ�����س��و���س��ا 

املطبوعة. كما اأكدت اأهمية تو�سيع 
عن  "االجتماعات  جت��رب��ة  ن��ط��اق 
خارج  ل��لج��ت��م��اع��ات  ����س���واء  بعد" 
العربي  ال���ربمل���ان  ج��ل�����س��ات  ن��ط��اق 
اأو  الفرعية  اللجان  اجتماعات  اأو 
التدريبية ملركز البحوث  ال��دورات 

والتدريب الربملاين.

�صندوق الزكاة يعتمد اأكرث من 10 مليني درهم مل�صروع »اقراأ« 
لدعم الطلبة غري القادرين

•• اأبوظبي- وام:

 10 اع��ت��م��د ���س��ن��دوق ال��زك��اة مبلغ 
مليني و850 األفا و623 درهما 
مل�سروع طلبة العلم االإلزامي "اقراأ" 
منه  امل�ستفيدين  الطلبة  عدد  وبلغ 
وطالبة  طالبا   6225 م��ن  اأك���رث 
يف الدولة منذ بداية العام اجلاري 
حددها  التي  ال�سروط  وف��ق  وذل��ك 
املزكني  لرغبات  وتلبية  ال�سندوق، 
ال�����ذي�����ن ح���������ددوا ت���وج���ي���ه اأم�������وال 

امل�ساريع التي يعمل عليها ال�سندوق 
�سمن م�سرف الفقراء وامل�ساكني، و 
الطلبة  املعاناة عن  رفع  اإىل  يهدف 
املحتاجني وتوفري جو اآمن لطلب 
العلم داخل الدولة حتى ال ي�سغلهم 
عن  الدرا�سة  م�ساريف  توفري  اأم��ر 

حت�سيل العلم.
يوفر من  ال�سندوق  اأن  اإىل  اأ�سار  و 
خلل م�سروع "اقراأ" كل امل�ساريف 
ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا طلبة  ال���درا����س���ي���ة 
بعد  وذل��ك  القادرين  امل��دار���س غري 

قال  و  الطلبة.  دع��م  اإىل  زك��وات��ه��م 
املهريي  عقيدة  بن  عبداهلل  �سعادة 
اأم���ني ع��ام ���س��ن��دوق ال��زك��اة - بهذه 
" اقراأ" من  م�سروع  اإن   - املنا�سبة 
اأوائ�����ل امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ع��م��ل عليها 
ال�����س��ن��دوق م��ن��ذ ان��ط��لق��ت��ه االأوىل 
التعليم  باأهمية  العميق  الإمي��ان��ن��ا 
حتقيق  يف  ودوره  ب����ه  واالرت�����ق�����اء 
التنمية امل�ستدامة للفئات امل�ستحقة، 
االأ�سرة  على  االإيجابية  وانعكا�ساته 
اأهم  من  ي�سنف  ولذلك  واملجتمع، 

ال���ت���اأك���د م���ن خ����لل جل��ن��ة البحث 
االجتماعي من و�سعهم االقت�سادي 
وع��������دم م���ق���درت���ه���م ع���ل���ى ال����وف����اء 
�سملت  اأنها  مو�سحا   .. بامل�ساريف 
احلا�سب  اأج����ه����زة  ت��ك��ال��ي��ف  اأي�������س���ا 
لها �سمن  للم�ستحقني  االآيل دعما 
م�������س���روع ال��ت��ع��ل��م ع����ن ب���ع���د ال����ذي 
والتعليم.  ال��رب��ي��ة  وزارة  اأطلقته 
عددا  ه��ن��اك  اأن  اإىل  �سعادته  ن��وه  و 
ك�����ب�����ريا م������ن ال������ط������لب واالآب������������اء 
امل��ت��ع�����س��ري��ن وغ���ري ال���ق���ادري���ن على 

الدرا�سية  والر�سوم  االأق�ساط  �سداد 
يقدم  ال�������س���ن���دوق  اأن  ي��ع��ل��م��ون  ال 
واأو�سح  ال��ط��لب��ي��ة  امل�����س��اع��دة  ه���ذه 
للتقدم  امل��ط��ل��وب��ة  امل�����س��ت��ن��دات  اأن 
عليها  االط�������لع  مي���ك���ن  ب��ال��ط��ل��ب 
لل�سندوق  االإل��ك��روين  املوقع  عرب 
وجميع  الطلب  تقدمي  اأن  مو�سحا 
ب�سورة  ت��ت��م  ال��لح��ق��ة  اإج����راءات����ه 
امل�ستفيد  اإلكرونية بدءا من زيارة 
املوقع  على  املواعيد  حجز  ل�سفحة 

االإلكروين لل�سندوق.

�صحة دبي توظف التقنيات الذكية 
ملتابعة اأطفال التاأخر النمائي
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اأخبـار الإمـارات
�صخبوط الطبية ت�صتاأنف تقدمي اخلدمات ملر�صى االأنف واالأذن واحلنجرة 

•• اأبوظبي-وام:

الطبية  �سخبوط  ال�سيخ  مدينة  ت�ستاأنف 
للخدمات  اأب���وظ���ب���ي  ل�����س��رك��ة  ال���ت���اب���ع���ة 
مايو  م���ع  "�سحة" ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��ح��ي��ة 
ال�سحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  كلينك 
ملر�سى االأنف واالأذن واحلنجرة وفق اأعلى 

معايري اجلودة وال�سلمة الدولية.
جراحات  اإج��راء  يف  املقبل  االأ�سبوع  وتبداأ 
اأح���دث  ب��ا���س��ت��خ��دام  ق��وق��ع��ة االأذن  زراع����ة 

و�سط  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  املعتمدة  التقنيات 
التي  الوقائية  ل��لإج��راءات  �سارم  تطبيق 
الرعاية  وف���رق  امل��ري�����س  �سلمة  ت�سمن 

ال�سحية من انتقال االأمرا�س املعدية.
ا�ست�ساري  ال��دك��ت��ور م��ون��دي ح��م��اد  وق���ال 
االأنف واالأذن واحلنجرة يف مدينة ال�سيخ 
الطبية  ال����ك����وادر  اإن  ال��ط��ب��ي��ة  ���س��خ��ب��وط 
متاماً  م�ستعدة  وامل�ساندة  والتمري�سية 
ال�ستقبال املر�سى املوؤهلني لزراعة قوقعة 
زراع���ة  ا���س��ت��ئ��ن��اف  اأن  اإىل  م�����س��رياً  االأذن 

القوقعة جاء بعد اتخاذ كافة اال�ستعدادات 
�سلمة  ل�سمان  ال��لزم��ة  واالح��ت��ي��اط��ات 

املر�سى.
االأن��ف واالأذن واحلنجرة يف  وتقدم عيادة 
العديد  الطبية  �سخبوط  ال�سيخ  مدينة 
منها  اجلراحية  العلجية  اخلدمات  من 
وزراعة  الو�سطى  االأذن  �سماعات  زراع���ة 
وترقيع  البالغني  للمر�سى  العظام  ج�سر 
اجلراحي  امل��ن��ظ��ار  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال��ط��ب��ل��ة 

وغريها.

فاطمة بنت مبارك: �صنح�صد قريبا ثمار التعاون الوثيق بني اجلهات الرائدة وامل�صاهمة يف بوابة اال�صت�صارات املوحدة
•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة 
املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية 
اأن حتقيق التعاون امل�سرك وتعزيز ال�سراكة اال�سراتيجية بني اجلهات هو 

عامل اأ�سا�سي لريادة دولة االإمارات يف جمال اخلدمة املجتمعية.
بوابة  يف  امل�ساركة  اجلهات  خللها  من  �سكرت  لها  كلمة  يف  �سموها  وقالت 
اجلهات  بني  الوثيق  التعاون  ثمار  قريبا  "�سنح�سد  املوحدة،  اال�ست�سارات 
الرائدة وامل�ساهمة يف بوابة اال�ست�سارات املوحدة والتي عملت بجد ل�سمان 

جودة حياة اآمنة ".
وعقد ام�س اجتماع عن بعد بني ممثلي اجلهات امل�ساركة يف تنفيذ م�سروع 
خمرجات  اأب��رز  مناق�سة  خلله  مت   ، امل��وح��دة  االأ�سرية  اال�ست�سارات  بوابة 
اإىل  والتطرق  امل��وح��دة،  اال�ست�سارات  بوابة  عمل  لفريق  ال�سابق  االجتماع 
اعتماد  و  الفرعية  للت�سنيفات  الفرعية  ال��ل��ج��ان  وه��ي  التو�سيات  اأب���رز 
واجهة امل�ستخدم لتقدمي طلبات اال�ست�سارات، اإ�سافة اإىل اعتماد التحديث 
عمل  اأوق���ات  واعتماد   ،SLA م�سودة  ومراجعة  الطلب  ب��اإغ��لق  اخل��ا���س 

اال�ست�ساريني.
اجلهات  م���دراء  بح�سور  املا�سي  االأرب��ع��اء  ي��وم  اجتماع  عقد  مت  اأن���ه  ي��ذك��ر 
�سعادة  برئا�سة   ، ف��رق عملهم  و  امل��وح��دة  اال���س��ت�����س��ارات  ب��واب��ة  امل�����س��ارك��ة يف 
امل�ستقبلية  اخلطط  ملناق�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد  مديرة  ال�سويدي  نورة 

ال�ست�سراف التنمية االجتماعية بدولة االإمارات.
رئا�سة  التالية: مكتب  املعنية  وقد ح�سر االجتماع م�سوؤولون من اجلهات 
الن�ساء  لرعاية  دبي  موؤ�س�سة  بدبي،  املجتمع  تنمية  هيئة  ال���وزراء،  جمل�س 
واالأطفال، وزارة تنمية املجتمع وفريق عملها، �سرطة اأبوظبي، اإدارة التوجيه 
اإدارة  االأ�سري بدائرة الق�ساء وفريق عملها، وزارة العدل، وزارة الداخلية، 

مراكز التنمية اال�سرية بال�سارقة، مركز اأبوظبي الإيواء الن�ساء واالأطفال.
ونقلت �سعادة نورة ال�سويدي خلل االجتماع حتيات �سمو ال�سيخة فاطمة 
العمل  ف��ري��ق  ج��ه��ود  ع��ل��ى  �سعادتها  واأث��ن��ت   .. احل�����س��ور  اإىل  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
اال�ستثنائي القائم على م�سروع بوابة اال�ست�سارات املوحدة، والتي ترجمت 
م�ستقبل  و�سياغة  ا�ست�سراف  يف  االإم���ارات  دول��ة  يف  احلكيمة  القيادة  روؤي��ة 
اأن  ح��ي��ث  ل��ه��ا،  امل�ستقبلية  وال��ت��وج��ه��ات  امل�����س��ت��دام��ة،  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
�سلمة االأ�سرة هي الطريق االأكيد اإىل �سلمة املجتمع وتوافر اإدراك كامل 
الذكي  التعامل  املجتمع كله من  املحوري يف متكني  ال��دور  لها  االأ�سرة  باأن 
ت�سهدها  التي  املتلحقة  واالقت�سادية  االجتماعية  التغريات  مع  والواعي 

الدولة والعامل.
خلل  ب��دب��ي،  املجتمع  تنمية  هيئة  ع��ام  مدير  جلفار،  اأح��م��د  �سعادة  وق��دم 
االجتماع ال�سكر للحتاد الن�سائي العام على هذه اجلهود الكبرية .. موؤكدا 

اأن اإطلق البوابة هي اخلطوة االأوىل خلدمات اأف�سل بروؤية بعيدة املدى.
وتقدمت �سعادة �سيخة املن�سوري، املدير العام باالإنابة ملوؤ�س�سة دبي لرعاية 
العام  الن�سائي  االحت��اد  راأ�سهم  وعلى  للجميع  بال�سكر  واالأط��ف��ال،  الن�ساء 
اإطلق  يف  امل�ستمرة  ج��ه��وده��ا  على  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ول�سمو 
اأو����س���اع االأ����س���رة وخ��دم��ة املجتمع  ال��ن��وع��ي��ة وامل��ت��م��ي��زة لتح�سني  امل���ب���ادرات 

واالأطفال  الن�ساء  لرعاية  دبي  موؤ�س�سة  فريق عمل  وا�ستعر�س  عام.  ب�سكل 
التي  النوعية  لتطوير اخلدمات  للموؤ�س�سة  امل�ستقبلية  مقرحات اخلطط 

تقدمها عرب بوابة اال�ست�سارات املوحدة.
الرعاية  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  اإ�سماعيل،  نا�سر  �سعادة  ثمن  جانبه،  من 
االجتماعية بوزارة تنمية املجتمع، اجلهود املبذولة يف امل�سروع واأهمية وجود 

من�سة موحدة جلميع اخلدمات اال�ست�سارية.
ووجهت �سعادة هدى الها�سمي، مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء، ال�سكر للحتاد 
امل�سرعات  م��ن  اخلام�سة  ال��دف��ع��ة  ق��ي��ادة  يف  ج��ه��وده��م  على  ال��ع��ام  الن�سائي 
هي  االأ�سرية  اال�ست�سارات  بوابة  اأن  اإىل  الفتة   .. ب��امل��راأة  املعنية  احلكومية 
اإحدى مقرحات خطط اال�ستدامة وهي بداية مبتكرة تدعم روؤية الدولة 

لل�ستعداد للخم�سني ونحن على اأمت اال�ستعداد لتقدمي الدعم اللزم.
جمل�س  اإىل  والتقدير  ال�سكر  ال�سويدي  ن��ورة  �سعادة  قدمت  ناحيتها  من 
ال��وزراء ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س الوزراء 
لل�سعادة وجودة  دولة  وزي��رة  الرومي  بنت خلفان  وامل�ستقبل ومعايل عهود 
احلياة على ما قد قدماه من دعم لفرق عمل االحتاد الن�سائي العام. ومت 
خلل االجتماع ا�ستعرا�س اأبرز خ�سائ�س البوابة وخدماتها والتي تت�سمن: 
اال�ست�سارات الن�سية الفورية، واال�ست�سارات مع حتديد اجلهة اال�ست�سارية، 
واال�ست�سارات املرئية مع حتديد موعد اال�ست�سارة حيث اأن اخلدمة متوفرة 
االأ�سرية  اال���س��ت�����س��ارات  ب��واب��ة  تطبيق  تنزيل  ع��رب  املجتمع  اأف����راد  جلميع 
اإليها  اإمكانية الو�سول  اإىل  املتوفر على متاجر االبل واالن��درود باالإ�سافة 
اإتاحة خدمة  مع  اأ���س��رة.ام��ارات.  اأو   FCS.AE االإلكرونية  املن�سة  عرب 
 Microsoft Teams، Webex، ا�ستخدام برامج االت�سال عن بعد

لل�ست�سارات املرئية.  Zoom
ومن جانبها، ذكرت املهند�سة غالية املناعي، مديرة اإدارة تقنية املعلومات يف 
االحتاد الن�سائي العام، اأن اأهداف التنمية االجتماعية لل�ستعداد للخم�سني 
واأن  املجتمع  واأف���راد  اجلهات  وتعاون  بالدولة  احلوكمة  توجه  على  مبنية 
ويتم  الواقعية  وهي  اأ�سا�سية  مرتكزات   5 اإىل  ت�ستند  االجتماعية  التنمية 
من خللها الركيز على الدرا�سة الواقعية للتلحم املجتمعي واالأ�سري يف 
الدولة وبوابة اال�ست�سارات االأ�سرية املوحدة �ستعمل على تزويد هذا املحور 
تغطية  �سمان  وه��ي  وال�سمولية  املقدمة  اال�ست�سارات  بيانات  خ��لل  م��ن 

اخلدمات املجمعية جلميع املناطق اجلغرافية بالدولة.
اخلطط  و�سع  عند  ا�ست�سرافيه  نظرة  و�سع  اأهمية  هي  املرونة  ان  وتابعت 
بحيث تت�سم باملرونة التي تتاأقلم مع التغريات اجلوهرية يف اأمناط احلياة 
ا�ستعدادات  م��ع  لتتما�سى  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اأدوات  توظيف  خ��لل  م��ن 
التنمية  لتحقيق  التكامل:  اإىل  اإ���س��اف��ة  املقبلة..  ع��ام  للخم�سني  ال��دول��ة 
اأ�سبح  االجتماعية فاأن تكامل االأدوار بني اجلهات ذات االأه��داف امل�سركة 
�سرورة واأن االبتعاد عن االزدواجية وتوحيد اجلهود اأ�سبح م�سوؤولية تقع 
اأي  و�سع  عند  اال�ستمرارية:  عن  ف�سل  واملوؤ�س�سات.  االأف���راد  جميع  على 
التي قد  العقبات  االعتبار جميع  االأخ��ذ بعني  ي�ستوجب  خطط م�ستقبلية 

ت�سادف امل�ساريع امل�سركة لو�سع خطط بديلة ت�سمن ا�ستمرار امل�ساريع.
لل�سعادة  دول��ة  وزي��رة  ال��روم��ي  بنت خلفان  اأك��دت معايل عهود  من جهتها 
اأن توجيهات �سمو  ال��وزراء  وج��ودة احلياة مدير عام مكتب رئا�سة جمل�س 

املجل�س  رئي�سة  العام  الن�سائي  االحتاد  رئي�سة  بنت مبارك  فاطمة  ال�سيخة 
 ، االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  والطفولة  للأمومة  االأعلى 
اخلام�سة  الدفعة  حققته  ال��ذي  الكبري  النجاح  دعمت  الدائمة،  ومتابعتها 
للم�سرعات احلكومية املعنية بتمكني وريادة املراأة، وقادت اإىل اإجناز العديد 
خمتلف  يف  االإم��ارات��ي��ة  واالأ���س��رة  للمراأة  الداعمة  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  م��ن 

املجاالت.
وقالت اإن توجيه �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك باإطلق بوابة اال�ست�سارات 
املوحدة لتمثل ركيزة للتنمية وتر�سيخ التلحم املجتمعي واالأ�سري يف دولة 
قيادة  نهج  يعك�س  اال�ست�سارية،  للخدمات  متكاملة  من�سة  عرب  االإم���ارات، 

الدولة التي ت�سع املجتمع وجودة حياته يف قمة اأولويات العمل احلكومي.
للم�سرعات  اخلام�سة  الدفعة  خمرجات  �سمن  املن�سة  اإط��لق  اأن  واأ�سافت 
ال��وزراء بوزارة �سوؤون  اأعمالها مكتب رئا�سة جمل�س  احلكومية التي ين�سق 
ال�سيخ  ال�سمو  ياأتي ترجمة لتوجيهات �ساحب  ال��وزراء وامل�ستقبل،  جمل�س 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
وريادة  لتمكني  الوطنية  اال�سراتيجية  تنفيذ  بت�سريع  اهلل" ،  "رعاه  دبي 
اإجن���ازا ج��دي��دا واإ���س��اف��ة نوعية جل��ه��ود وم��ب��ادرات حكومة  امل����راأة، وي�سكل 
الوطنية لروؤية االإمارات  اأه��داف االأجندة  الهادفة لتحقيق  االإم��ارات  دولة 

2021، بتعزيز التلحم االأ�سري واملجتمعي.
واأ�سارت وزيرة الدولة لل�سعادة وجودة احلياة اإىل اأهمية بوابة اال�ست�سارات 
املوحدة يف تعزيز ال�سحة النف�سية الأفراد املجتمع عموما وللمراأة خ�سو�سا، 
من خلل ما تقدمه من ا�ست�سارات متخ�س�سة تهدف اإىل تعزيز التما�سك 
االأ�سرة  اأفراد  االإيجابية بني  العلقات  املجتمعي، وبناء  االأ�سري والتلحم 
للم�سرعات  اخلام�سة  الدفعة  يف  امل�ساركة  اجلهات  جهود  مثمنة  ال��واح��دة، 
امل�ساريع  من  العديد  واإجن��از  البوابة  اإط��لق  يف  جت�سدت  التي  واإجنازاتها 

الداعمة لتمكني وريادة املراأة يف الدولة.
واأكدت عهود الرومي اأهمية دور امل�سرعات احلكومية يف حتقيق التكامل بني 
اجلهات االحتادية واملحلية، والقطاعني اخلا�س واالأكادميي، وتعزيز العمل 
بروح الفريق الواحد البتكار حلول للتحديات وحتقيق االإجنازات واالأهداف 
خلل فرات زمنية ق�سرية، ما ي�سهم بتطوير اآلية العمل وحت�سني م�ستوى 
املجتمع. من  لتحقيق جودة حياة  االإجن��از  وترية  وت�سريع  واالأداء  الكفاءة 
اأن  اأكدت معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع،  جانبها 
بوابة اال�ست�سارات املوحدة، والتي اأتت بتوجيهات �سامية من �سمو ال�سيخة 
فاطمة بنت مبارك ، باإن�سائها على م�ستوى الدولة، توؤطر بعد نظر القيادة 
اال�ستعداد  اأ�سا�س  على  املجتمعي،  والتلحم  االأ�سري  اال�ستقرار  حتقيق  يف 
ملا �سيكون، وا�ستباق االأحداث، وتعزيز تكامل االأدوار واملهام، وتوحيد جهود 
حتت  ومتلحم  م�ستقر  جمتمع  لبناء  االإم���ارات،  م�ستوى  على  املوؤ�س�سات 
مل�ستقبل  االإم��ارات  دولة  قيادة  تن�سده  الذي  الريادة  وباأفق  ال�سعادة،  مظلة 

الوطن.
كامل  وت��ق��دمي  ال��ب��واب��ة،  اإىل  االن�سمام  على  ال����وزارة  حر�س  اإىل  واأ���س��ارت 
خرباتها وجتاربها يف �سياق تبادل املعرفة وتكامل االأدوار ملا يحقق ال�سالح 
بوابة  اأن  اإىل  الفتة  متطلباتها،  وتلبية  االأ���س��رة  ا�ستقرار  يف  املن�سود  العام 
والكفاءات  امل���وارد  م��ن  اال�ستفادة  اأم���ام  امل��ج��ال  تفتح  امل��وح��دة  اال�ست�سارات 

الوطنية اال�ستثنائية لتعزيز الواقع وت�سميم م�ستقبل م�سرق يوافق الروؤية 
الوطنية واحلكومية للخم�سني عاما املقبلة.

اهتمامها  ميزان  يف  االأ�سرة  ت�سع  املجتمع  تنمية  وزارة  اإن  معاليها  وقالت 
دائما، وتبادر من اأجلها ب�سياغة اأفكار تنموية م�ستدامة، مبا ينعك�س اأثره 

على ا�ستقرار اأفرادها وترابط ن�سيجها يف جمتمع دولة االإمارات.
االأ�سرة  دع��م  اإط���ار  يف  ال����وزارة  تتبناها  نوعية  اأ���س��ري��ة  خ��دم��ات  اإىل  ولفتت 
"تاآلف" لل�ست�سارات االأ�سرية التي تتبناها  وتعزيز متا�سكها، مثل مبادرة 
على  احل�سول  املجتمع  فئات  جلميع  تتيح  تفاعلية،  قنوات   4 ب��  ال��وزارة 
الهاتفي  واالت�����س��ال  االإل��ك��روين  ال��ربي��د  ع��رب  جمانية  اأ���س��ري��ة  ا�ست�سارات 
ال�ساخن"، واالت�سال املرئي، وعرب ان�ستغرام الوزارة بخا�سية البث  "اخلط 

املبا�سر اأ�سبوعيا.
االأ�سرة  دع��م  �سعيد  على  املنجز  التفاعلي  الواقع  ه��ذا  اأن  معاليها  واأك��دت 
وحتفيز ا�ستقرارها امل�ستدام، يدعم ويعزز ان�سمام الوزارة لبوابة اال�ست�سارات 
االأ�سرية املوحدة، بروح العطاء والتكامل واال�ستفادة من التجارب املختلفة، 
ا�ستقرار وتنمية االأ�سرة على م�ستوى  مبا يحقق االأثر االإيجابي يف تعزيز 

املجتمع االإماراتي.
�سرطة  ع��ام  م��دي��ر  ال�سريفي  علي  مكتوم  ال��ل��واء  �سعادة  ثمن  ناحيته  م��ن 
وتوفري  باالأ�سرة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ودع��م  اهتمام  اأبوظبي 
كافة املمكنات التي تعزز ا�ستقرارها وحتقق جناحها يف املجتمع .. الفتا اإىل 
اأن االأ�سرة االإماراتية كانت وال تزال حمور اهتمام �سموها والذي تكلل يف 
من  امل�ستويات  بجميع  رائ��دة  م�سيئة  اإجن���ازات  وحتقيق  م�سروعات  ان�ساء 
اأ�سا�س  هو  العربية  االأ�سرة  ا�ستقرار  اأن  على  " اأم االإمارات"  تاأكيد  خلل 
ال�ستقرار املجتمعات العربية ون�سر ال�سلم بدال من العنف والفو�سى و اأن 
تعميق اأوا�سر التعاون بني ال�سعوب يبداأ من االأ�سرة التي هي اللبنة االأوىل 

للمجتمع وبناء الدول واالإن�سان ال�سالح فيها.
تعزيز  و  املجتمعي  ب��دوره��ا  بامل�ساركة  اأبوظبي  �سرطة  اهتمام  اإىل  واأ���س��ار 
بخ�سو�سية  االحتفاظ  مع  االأ�سرية  امل�سكلت  من  للحد  الوقائي  اجلانب 
االأ�سر واالأفراد، ودون حتويل تلك امل�سكلت اإىل ق�سايا اأو بلغات واالإ�سهام 
املحلي،  املجتمع  واأف���راد  االأ�سر  تواجه  قد  التي  التحديات  من  التقليل  يف 
واعتماد اأف�سل االإجراءات وبرامج املتابعة للتاأكد من تر�سيخ �سبل احللول 
النهائية الأي من امل�سكلت والعمل على حماية حقوق االأ�سرة والطفل وفق 

املواثيق واالأعراف الدولية.
املخت�سة  احلكومية  اجلهات  خمتلف  بني  وال�سراكة  التعاون  على  واأث��ن��ى 
االأولويات  �سمن  امل��وح��دة  اال���س��ت�����س��ارات  ب��واب��ة  واأه�����داف  روؤى  حتقيق  يف 
اال�سراتيجية الوطنية لتمكني وريادة املراأة من خلل الن�سيج االجتماعي، 
واحلياة االآمنة الكرمية بتوفري مقومات احلياة الكرمية واالآمنة والرفاه 
وتعزيز  االإجن����ازات،  وا�ستدامة  للمراأة،  اجل��ودة  عالية  باأ�س�س  االجتماعي 
مكانة االأ�سرة ب�سكل عام واملراأة ب�سكل خا�س يف املحافل املحلية واالإقليمية 
والدولية. واأكد اللواء ال�سريفي احلر�س على العمل كفريق عمل واحد اإىل 
نوعية  خدمات  ا�ستحداث  يف  جهوده  �سمن  العام  الن�سائي  االحت��اد  جانب 
تعزز من الرابط والتلحم املجتمعي، واإيجاد حلول للتحديات التي تعوق 

ا�ستقرار االأ�سرة يف املجتمع.

بلدية مدينة اأبوظبي تعقد ور�صة عمل عن ُبعد الأمناء احل�صاب مب�صاركة اأهم البنوك واملطورين العقاريني
•• اأبوظبي -الفجر:

ع��ق��دت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي، م��ن خ���لل ق��ط��اع االأرا�سي 
والراخي�س،  املطورين  عمليات  اإدارة  يف  ممثًل  وال��ع��ق��ارات 
بحُعد عن طريق مايكرو�سوفت  اأمناء احل�ساب عن  ور�سة عمل 
املطورين  اأه����م  مب�����س��ارك��ة   ،Microsoft team ت��ي��م 
وال�سركات  وال��ب��ن��وك،  وال��ف��رع��ي��ني،  الرئي�سيني  ال��ع��ق��اري��ني 
الهند�سية، واملدققني املاليني، وذلك بهدف تعزيز التعاون مع 
يف  امل�ستمر  التح�سني  على  والعمل  اال�سراتيجيني،  ال�سركاء 
الذكية  املن�سة  الدفعات عن طريق  الذكية ل�سرف  اخلدمات 

)�سمارت هب(.
العقارية  امل�����س��اري��ع  اأرب������اح  اآل���ي���ة ���س��رف  ال���ور����س���ة  ون��اق�����س��ت 
 60% اإجن���از  ن�سبة  امل�����س��روع  اإمت���ام  بعد  البنكية  وال��ك��ف��االت 

فما فوق للتحقيق اأعلى م�ستويات الر�سا، والت�سجيع امل�ستمر 
للتطوير العقاري يف اإمارة اأبوظبي، كما حثت املطورين على 
�سرورة تقدمي جميع عقود البيع وال�سراء الأمناء احل�ساب مع 
االلتزام بجميع امللحظات اخلا�سة باإيداعات مبالغ التمويل 

والكفاالت البنكية.
واأرب��اح م�ساريع  دفعات  اعتماد �سرف  اأن��ه مت  الور�سة  ونوهت 
عقارية بقيمة 490 مليون درهم خلل الربع االأول من العام 
اجلاري 2020، واأن عدد ح�سابات ال�سمان املوثقة يف النظام 
ال�50  تفوق  بقيمة  اخل��ارط��ة،  على  م�سروع  ح�ساب   45 بلغ 
ل�سرط ح�سن  بنكية  اعتماد كفاالت  اإىل  دره��م، م�سرية  مليار 
التنفيذ ل�6 م�ساريع عقارية تقارب ال�50 مليون درهم للربع 

االأول كذلك. 
ال�سمان واالإ�سراف  اإدارة ح�سابات  اإىل االنتهاء من  وتطرقت 

امل�ستثمرين  مبالغ  اإي��داع��ات  وم��ن  ع��ق��اري��ة،  م�ساريع   8 على 
الوحدات  وت�سليم  الدفعات،  �سرف  واإدارة  مالية،  وتدفقات 
وحدائق  فيو،  وب��ارك  )�سوهو  يف  املنا�سب  الوقت  يف  للعملء 
ال���راح���ة، و���س��م�����س م���ريا- ج��زي��رة ال����رمي- م�����س��روع الربيدج 

جزيرة الرمي- م�ساريع املم�سى وجواهر(.
واأ�����س����ارت ال��ور���س��ة اإىل اإمت�����ام ع��م��ل��ي��ة ال��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى جميع 
160 مليون درهم  اإرج��اع وتعوي�س  املالية واإمت��ام  التدفقات 
للعملء يف م�سروع الجونز، وفتح ح�ساب �سمان جديد لنف�س 
اإمتام  اإىل  وك��ذل��ك  ري�����س��ريف،  �سعديات  با�سم  االأر����س  قطعة 
ال�سعديات  م�ساريع  وت�سليم  امل��ط��وري��ن  ب��ني  ال��دم��ج  عمليات 
مار�س  �سهر  خ��لل  كاملة  اأرباحهم  و�سرف  واملم�سى  جواهر 
ظل  يف  امل�ساهمني  اأ�سهم  قيمة  رفع  يف  �ساهم  مما   ،2020

االأو�ساع احلالية.

مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة الت�سحر

الزراعة وال�صلمة الغذائية توؤكد : جتربة االإمارات منوذج يحتذى يف مكافحة الت�صحر
•• اأبوظبي –الفجر:

وال�سلمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اأك��دت 
الغذائية اأن جتربة االإمارات يف مكافحة 
ال���ت�������س���ح���ر واجل�����ف�����اف مت���ث���ل من����وذج����اً 
يحتذى يف العمل الدوؤوب واملتوا�سل على 
م��دى اأك��رث من ن�سف ق��رن، حيث مثلت 
املغفور  املوؤ�س�س  للوالد  الثاقبة  ال��روؤي��ة 
له- باإذن اهلل- ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
رئي�سياً  ثراه" حمركاً  اهلل  "طيب  نهيان 
ملنظومة عمل متكاملة ملكافحة الت�سحر 
نه�سة  وبناء  اخل�سراء  امل�ساحات  وزي��ادة 

زراعية كان التفكري فيها حم�س خيال.
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  ال��ه��ي��ئ��ة  وق��ال��ت 
مل��ك��اف��ح��ة ال��ت�����س��ح��ر واجل����ف����اف وال����ذي 
اإن دولة  17 يونيو من كل عام  ي�سادف 
م�ساحات  ا�ستثمار  يف  جنحت  االإم�����ارات 
ال�سحراوية  االأرا������س�����ي  م����ن  ���س��ا���س��ع��ة 
وحتويلها اإىل م�سطحات خ�سراء وحدائق  
وم��زارع  وع��زب تنتج اأج��ود اأن��واع الغذاء، 
الطبيعية  املحميات  العديد  اأق��ام��ت  كما 
املحيطة  امل��ن��اط��ق  وت�����س��ج��ري  وال���غ���اب���ات 
على  وتوزيعها  امل��زارع  وجتهيز  بالطرق، 
املواطنني، حيث  يوجد يف اإمارة اأبوظبي 

وح��ده��ا ح���وايل 24 األ���ف م��زرع��ة ونحو 
نظامية.  عزبة  األف   25

امل����زروع����ة  امل�������س���اح���ة  اأن  اإىل  واأ�������س������ارت 
خلل  م�سطرد  ب�سكل  زادت  باملحا�سيل 
نحو  اإىل  ل��ت�����س��ل  امل���ا����س���ي���ة  ال�������س���ن���وات 
باخل�سروات،  مزروعة  دومن   18،711
دومن   36،259 اإىل ح��وايل   باالإ�سافة 
خمتلف  يف  العلفية  باملحا�سيل  مزروعة 
اأب���وظ���ب���ي، ح��ي��ث تعتمد  اإم������ارة  م��ن��اط��ق 
املمار�سات  اأف�سل  املزرعة  امل�ساحات  هذه 
وحت�سني  ل���ل���م���ي���اه  امل�����وف�����رة  ال����زراع����ي����ة 

خ�سائ�س الربة.
واح��ت��ف��ااًل ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ن��ظ��م��ت هيئة 
الغذائية  وال�����س��لم��ة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي 
)اإكبا(  امللحية  للزراعة  ال��دويل  وامل��رك��ز 
اإىل متحف  ب��ع��د  زي����ارة اف��را���س��ي��ة ع��ن 
االإم����������ارات ل���ل���رب���ة، وذل������ك م����ن خلل 
حيث  "في�سبوك"،  ع���رب  امل��ب��ا���س��ر  ال��ب��ث 
مت ع����ر�����س ت���ق���ن���ي���ات ت����وف����ري امل�����ي�����اه يف 
اإدارة  وت��ق��ن��ي��ات  ال�����س��ح��راوي��ة،  ال��ب��ي��ئ��ات 
التوعية  ب��ه��دف  النخيل  الأ���س��ج��ار  ال���ري 
واال�ستغلل  امل��ي��اه  ا�ستدامة  مبتطلبات 

االأمثل للموارد الطبيعية.
الزراعة  ق���ط���اع  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأو����س���ح���ت 

اأبوظبي يحظى بعناية  اإم��ارة  والغذاء يف 
باعتباره  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  خا�سة 
وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  ركائز  اأحد 
اأبوظبي  رئي�ساً يف روؤية حكومة  وحم��وراً 
زراع����ي����ة  ت���ن���م���ي���ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق   ،2030
االأمثل  اال���س��ت��غ��لل  ت�سمن  م�����س��ت��دام��ة، 
للرثوات الطبيعية، واحلد من املمار�سات 

ال�سارة بالبيئة 
زراعة  جت��رب��ة  على  الهيئة  حت��ر���س  كما 
تنا�سب  ال��ت��ي  العلفية  املحا�سيل  بع�س 
البيئة املحلية وتتحمل الظروف املناخية 
تقدميها  بهدف  امل��ي��اه  ا�ستهلك  وت��وف��ر 
كبدائل  زراعتها  للمزارعني وحثهم على 
للأعلف التي ت�ستنزف املخزون احليوي 
االأعلف  اأف�سل  تاأمني  بهدف  املياه  من 
مع  احليوانية،  ال��رثوة  لتنمية  ال��لزم��ة 
على  واملحافظة  البيئي  ال��ت��وازن  �سمان 
واملياه،  ال��رب��ة  م��ن  الطبيعية  ث��روات��ن��ا 
لتعزيز  امل�ستقبلية  ال���روؤي���ة  اأن  م���وؤك���دة 
االأع���لف تقوم على  م��ن  املحلي  االإن��ت��اج 
للمحا�سيل  االإن���ت���اج���ي���ة  ال���ك���ف���اءة  رف����ع 
للما�سية  ك��اأع��لف  امل�ستخدمة  العلفية 
من خلل التنوع يف زراعة اأعلف معمرة، 
وت�سمن  البيئي،  ال��ت��وازن  على  حت��اف��ظ 

اال�ستغلل االأمثل للربة واملياه، واحلد 
اإنتاج  يف  امل�ستخدمة  املياه  ا�ستنزاف  من 
وتعظيم  التقليدية  ب��ال��ط��رق  االأع����لف 
اال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��رب��ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
تنفيذ برامج للإر�ساد الزراعي والتوعية 

بالطرق املثلى لربية املا�سية.

الت�سحر  ملكافحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ومي��ث��ل 
الوعي  لتنمية  �سنوية  منا�سبة  واجلفاف 
الت�سحر  مل��ك��اف��ح��ة  ال���دول���ي���ة  ب��اجل��ه��ود 
واال�ستفادة  االأرا���س��ي،  ا�ستغلل  وح�سن 
منها يف توفري الغذاء للإن�سان واحليوان 
واملحافظة على التوازن البيئي، ويحظى 

م��و���س��وع ه���ذا ال��ع��ام ب��اأه��م��ي��ة ك��ب��رية من 
خلل رفعه �سعار "غذاء.. علف.. األياف، 
واالأرا�سي"،  اال�ستهلك  بني  والعلقات 
اأمناط  ع��ل��ى تغيري  ال��رك��ي��ز  ي��ت��م  ح��ي��ث 
للأرا�سي  امل��ف��رط  واال�ستهلك  االإن��ت��اج 
للت�سحر  ال��رئ��ي�����س��ي  ال�����س��ب��ب  ب��و���س��ف��ه 

زاد عدد  ف��ك��ل��م��ا  االأرا�������س������ي،   وت����ده����ور 
ال�سكان زاد الطلب على الغذاء واالأعلف 
احليوانية مبا يفوق طاقة االأر�س، حيث 
يتوقع اأن ي�سل عدد �سكان العامل الأكرث 
ب��ح��ل��ول عام  ن�����س��م��ة  10 م���ل���ي���ارات  م���ن 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي – الفجر: 

والتعامل  ال�����س��ري��ع  ال��ت��دخ��ل  ���س��اه��م 
امل����ه����ن����ي م�����ن ال����ف����ري����ق ال����ط����ب����ي يف 
ال�سعودي  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  جم��م��وع��ة 
، وال���ت���ع���اون  ب�������االإم�������ارات  االأمل���������اين 
يف  املجموعة  ف��رع��ي  ب��ني  والتن�سيق 
كل من عجمان ودبي من انقاذ م�سن 
اآ�سيوي اجلن�سية يبلغ من العمر 69 

عاما من نهاية حتمية. 
الفريق  ب��ذل��ه  ال���ذي  امل��ج��ه��ود  وتكلل 
ع�سرين  و  اأرب���������ع  خ������لل  ال���ط���ب���ي 
اجراء  يف  وال�سرعة  �ساعةمتوا�سلة، 
بالنجاح   ، ع��ج��م��ان  ب��ف��رع  ال��ع��م��ل��ي��ة 
املري�س  م��ع��ان��اة  رغ����م  وال�����س��لم��ة، 
اعتلل  و  ال�سيخوخة  اأم��را���س  م��ن 

ووجود   ، الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب 
الغ�ساء  خ��ل��ف  ك��ب��ري  دم�����وي  جت��م��ع 
بال�سريان  ت��ك��ل�����س��ات  و  ال���ربي���ت���وين 
االأورطي البطني و �سرايني احلو�س 
قرحة  اىل  ب��اال���س��اف��ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة، 
الرئي�سي  احل��و���س  ���س��ري��ان  ب��ج��دار 
االأمين و جلطة يف ال�سريان ال�سباتي 
وانخفا�س ن�سبة الهيموجلوبني اىل 
6.5 فقط. و قام د. حممد راأفت - 
الدموية  االأوع��ي��ة  جراحة  اخ�سائي 
احلو�س  ل�سرايني  ق�سطرة  ب��اإج��راء 
و ت��رك��ي��ب دع���ام���ة م��غ��ط��اة الإغ����لق 
ال��ق��رح��ة ال��ن��ازف��ة و امل��ح��اف��ظ��ة على 
كان  م��ا  طبيعية  ب�سورة  ال��دم  تدفق 
له اأثر كبري يف حت�سن حالة املري�س 
املوؤ�سرات  يف  خا�سة  �سريعا  حت�سنا 

الهيمغلوبني  ع�����ودة  م���ع  احل���ي���وي���ة 
مل�ستواه الطبيعي. 

كانت معجزة بكل املقايي�س الطبية اأن 
ينجو املري�س من املوت رغم كل هذه 

االأعرا�س ولكن قدرة اهلل تعاىل فوق 
ك��ل ت�����س��ور،  وه���ذا م��ا اأك��دت��ه د. رمي 

ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  عثمان، 
يف  االأمل�����اين  ال�����س��ع��ودي  م�ست�سفيات 
االإمارات، م�سيفة اأن الفريق الطبي 
ب�����ذل ج���ه���دا ك���ب���ريا ل��ل��ح��ف��اظ على 
حياته، حيث كان االأطباء واملمر�سون 
يف �سراع مع الوقت الذي مل يكن يف 
واأ�سادت   ، اإط���لق���ا  امل��ري�����س  ���س��ال��ح 
الدكتورة رمي عثمان بجهوزية ق�سم 
وا���س��ت��ع��داد كادرها  امل���رك���زة  ال��ع��ن��اي��ة 
ال��ط��ب��ي و  ق�����س��م ج���راح���ة االأوع���ي���ة 
بكافة التجهيزات و املعدات اللزمة 
اأي  يف  احل��رج��ة  احل���االت  ال�ستقبال 
وق���ت، وه���ن���اأت ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي على 
اإجن��ازه الكبري واأك��دت على ثقتها يف 
الكادر الطبي والتمري�سي واالإداري 

باملجموعة .

•• اأبوظبي-الفجر: 

ك�سفت جامعة اأبوظبي اأنها تلقت حتى االآن عدداً غري م�سبوق من طلبات 
الت�سجيل يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي للعام اجلامعي اجلاري، م�سرية اإىل 
الفر�سة  تتوفر  حيث   الراغبني،  للطلبة  متاحاً  زال  ال  الت�سجيل  ب��اب  اأن 
البكالوريو�س  م�ستوى  على  درا���س��ي  ب��رن��ام��ج   50 م��ن  الأك���رث  للن�سمام 
االأعمال  واإدارة  الهند�سة  كلياتها اخلم�س يف  على  تتوزع  العليا  والدرا�سات 
من  كل  يف  اجلامعة  ف��روع  يف  والقانون  واالآداب  والعلوم  ال�سحية  والعلوم 
اأبوظبي والعني ودبي. وينتظم الطلبة للدرا�سة يف  الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 

اعتباراً من 28 يونيو من العام اجلاري وينتهي يف 20 اأغ�سط�س. 
العلوم  كلية  ب��رام��ج  اجل��ام��ع��ة  تطرحها  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  ق��ائ��م��ة  وتت�سمن 
ال�سحة  يف  العلوم  بكالوريو�س  وه��ي  اأبوظبي  بجامعة  اجلديدة  ال�سحية 
برامج  وال�سلمة، وثلثة  وال�سحة  البيئة  العلوم يف  وبكالوريو�س  العامة 
والطبية،  اجلزيئية  الوراثة  وعلم  الطبية،  املختربات  حتاليل  هي  جديدة 
والتغذية واحلميات )قبول م�سروط( وبرامج جديدة يف كلية الهند�سة وهي 
والهند�سة  االإل��ك��روين  الف�ساء  اأم��ن  وهند�سة  احليوية  الطبية  الهند�سة 
ال�سناعية. كما اأن كلية اإدارة االأعمال يف اجلامعة، والتي تتميز على م�ستوى 
و  AACSB م��ن  العامليني  االعتمادين  على  بح�سولها  االإم����ارات  دول��ة 

كبرياً يف عدد الطلبات لرباجمها على م�ستوى  ارتفاعاً  ت�سهد   ،EQUIS
البكالوريو�س والدرا�سات العليا. 

الدرا�سي  الف�سل  اأن  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  م��دي��ر  اأح��م��د  وق���ار  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
ال�سيفي “ي�سهد جناحاً غري م�سبوق يف عدد الطلبات، م�سرياً اإىل اأن برامج 
يجعلها  مما  املرموقة  االع��ت��م��ادات  ب��اأرق��ى  وتتمتع  عاملياً  تناف�س  اجلامعة 
ال�سلمة  وتعترب  الدرا�سة.  من  مزيد  ملتابعة  واالإع���داد  للتوظيف  مثالية 
الكثري من  ا�ستثمرنا  بحُعد وقد  القبول عن  اأولوياتنا يف  العامة يف مقدمة 
وجود  مع  مي�سراً  بعد  عن  اال�ستقطاب  جعل  �سبيل  يف  واجلهد  التخطيط 
ا�سم »�سيف«  وخدمات  التي حتمل  امل�ساعد االفرا�سي اجلديدة،  خا�سية 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية املتاحني لدعم الطلبة يف  القبول والزملء من 

اختياراتهم.« 
واأ�ساف “نتطلع اأي�ساً ال�ستقبال الطلبة للربامج اجلديدة يف كلية العلوم 
م�ستوى  على  عاملياً  بها  املعرف  براجمنا  اإىل  اإ�سافة  اأخ��ر  وه��ي  ال�سحية 
واخلريجيات  اخل��ري��ج��ني  ل��ت��اأه��ي��ل  ا�ستحداثها  مت  وال��ت��ي  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

للم�ساهمة يف القوى العاملة يف القطاع ال�سحي«. 
م�ستوى  على  رائ��دة  مبادرة  موؤخراً  اأطلقت  قد  اأبوظبي  جامعة  اأن  ويذكر 
حتول  قد  الذين  للمواطنني  خا�سة  �ساملة  درا�سية  منح  لتقدمي  الدولة، 
اجلامعة  اأطلقت  وقد  اجلامعية.   الدرا�سة  ا�ستكمال  دون  املالية  ظروفهم 

اأب��وظ��ب��ي االأول ق��رو���س ر���س��وم درا���س��ي��ة لتمويل  ���س��راك��ة مم��ي��زة م��ع ب��ن��ك 
التعليم. 

كما ت�سم اجلامعة برامج متنوعة للمنح الدرا�سية وامل�ساعدات املالية تاأكيداً 
على التزامها وحر�سها على اأن تتاح للطلبة من ذوي املوارد املالية املحدودة 
برامج  اأحد  �سمن  الدرا�سة  فر�سة  وعلمياً  اأكادميياً  واملبدعني  واملتفوقني 
البكالوريو�س والدرا�سات العليا التي تطرحها اجلامعة يف فروعها باأبوظبي 
املالية ت�ساهم يف  الدرا�سية وامل�ساعدات  املنح  اأن برامج  ودبي والعني، حيث 
ا�ستقطاب الطلبة املتفوقني من خمتلف اأنحاء الدولة واإعدادهم وتاأهيلهم 

يف بيئة تعليمية تطبق معايري اأرقى موؤ�س�سات التعليم العايل العاملية.
ويتزامن توفري خدمة القبول عن بعد مع حتول اجلامعة اإىل التعليم عن 
بعد والذي مت التخطيط له بعناية مع خ�سوع الهيئة التدري�سية لتدريب 
يف  املتميزة  التكنولوجية  التعليمية  املن�سات  على  اإ�سافات  واإج��راء  مكثف 
�سمان  التدري�سية يف  الهيئة  الطلبة  اأع�ساء جمل�س  �ساعد  وقد  اجلامعة. 
يف  اجلامعة  ا�ستثمرت  كما  و�سهولة.  بنجاح  بعد  عن  التعلم  نحو  التحول 
واحلفاظ  الطلبة  اأداء  حت�سني  بغر�س  االأك��ادمي��ي  الدعم  ا�ستمرار  �سمان 
على م�ساركة الطلبة من خلل الدعم عرب النوادي واملجتمعات الطلبية، 
وال�سحة والرعاية، فيما مت اال�ستفادة من اآراء الطلبة يف حت�سني اخلدمات 

مما اأدى اإىل م�ستويات عالية من ر�سا الطلبة على التعليم عن بعد. 

بعدما كانت حياته على املحك

ال�صعودي االأملاين ينقذ حياة مري�ض دخل غيبوبة نتيجة تعر�صه لنزيف داخلي �صديد 

ا�ستقبال الطلبات لربامج جديدة يف كلية العلوم ال�سحّية وكلية الهند�سة 

جامعة اأبوظبي ت�صهد اأف�صل ف�صل درا�صي �صيفي عن ُبعد من حيث طلبات الت�صجيل

•• دبي –الفجر:

اأو���س��ح��ت حم��اك��م دب��ي ع��ن دليل 
توجيه  ج��ل�����س��ات  ح�������س���ور  اآل����ي����ة 
االإ���س��لح االأ���س��ري، الأخ��ذ باأيدي 

اتفاق  اإىل  و�����س����واًل  ال���ط���رف���ني 
منهما  لكل  يحفظ  ملزم  اأ���س��ري 
دون التقا�سي يف املحاكم، واإنهاء 
بيان  مع  بالرا�سي  خلفاتهما 
االأ�سرية  وال���واج���ب���ات  احل���ق���وق 

اإىل حل  ال���و����س���ول  ع����دم  وح�����ال 
اإىل  ال���ط���ل���ب���ات  ب��ي��ن��ه��م��ا حت������ال 
بناء  االخ��ت�����س��ا���س  ذات  امل��ح��ك��م��ة 

على طلب الطرفني اأو اأحدهما.
االآلية  دبي   اأ�سارت حماكم  حيث 

جل�سات  حل���������س����ور  امل����ع����ت����م����دة  
ت�سجيل  االأ�سري، فعند  االإ�سلح 
يقوم  اأن  ب���ع���د  ب���ن���ج���اح  ال���ط���ل���ب 
امللف  ب��ي��ان��ات  بت�سجيل  ال��ع��م��ي��ل 
امل�سركني  واملو�سوع عرب خدمة 

امل�ستخدم  ا���س��م  ع��ل��ى  وح�����س��ول��ه 
بريد  اإر���س��ال  يتم   ، امل���رور  وكلمة 
جناح  بتاأكيد  للعميل  ال��ك��روين 
�سيتم  واأن�����ه  ال��ت�����س��ج��ي��ل،  ع��م��ل��ي��ة 
ت��زوي��د امل��ت��ع��ام��ل ب��امل��وع��د خلل 
اإر�سال  ع���ن ط��ري��ق  ع��م��ل  ي��وم��ي 
الهاتف  ع���ل���ى  ن�������س���ي���ة  ر�����س����ال����ة 
ي���وم املوعد  امل���وع���د، يف  ب��ت��ح��دي��د 
امل���ح���دد ي���ق���وم امل���وج���ه االأ����س���ري 
ب��ع��د  خ��لل هذه  بالتوا�سل ع��ن 
االأزم��ة   مع املدعي “ فاحت امللف 
فيه  يتاأكد  اآخر  اإ�سعار  حلني   ، “
ح�سور املتعاملني للمبنى ، ومن 
عن  اجلل�سات  جميع  ت�ستمر  ث��م 
بعد حيث يقوم املوجه باالت�سال 
اليومية  املواعيد  ح�سب  اليومي 
امل�سجلة يف اجل��دول، و مت توفري 
امللفات  ملتابعة  ال��ك��روين  ب��ري��د 
امل�سجلة والرد على اال�ستف�سارات 
واملتابعة  ب���امل���واع���ي���د  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
familyreform@ وه����و 

الربيد  وه��ذا   ،   dc.gov.ae
وباإ�سراف  الق�سم  يف  للم�سرفني 
اأ�سهل  وه�����و   ، ال���ق�������س���م   رئ���ي�������س 
ال���ط���رق يف ال����رد امل��ب��ا���س��ر خلل 
خدمة  ت����وف����ري  مت  ع����م����ل،  ي������وم 
لل�ستف�سارات   اأي�����س��ا  وات�����س��اب 
وه�����ذه   ،0562135774
اخل�����دم�����ة ف���ق���ط يف ح������ال ع���دم 
ال�����رد ع��ل��ى ال����ربي����د، ك��م��ا ميكن 
للم�سركني التوا�سل معنا اأي�سا 
عرب خدمة وياك �سمن خدمات 
امل�����س��رك��ني ، وي��ت��م ال����رد خلل 
اأن هناك حاالت  يوم عمل ، علما 
الطرفني  ح�سور  تتطلب  معينة 
الرغبة  ح���ال  يف  وه���ي  للمحاكم 
اإنهاء اإجراء  اأو  يف توقيع اتفاقية 
االإ����س���ه���اد وه����ذا ي��ت��م ع���ن طريق 
ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع امل���وج���ه االأ����س���ري 
امل��ع��ن��ي ب��احل��ال��ة وال��ط��رف��ني عن 
طريق موعد حمدد يتم االتفاق 

عليه .

حماكم دبي تو�صح دليل اآلية ح�صور جل�صات توجيه االإ�صلح االأ�صري وا�صتمرار العمل عن بعد للمتعاملني

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

اإدارة  راأ����س اخليمة م��ن خ��لل  ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت   
التوعوية  – احلملة  املجتمع  توعية  – ق�سم  املجتمعية  ال�سرطة 
بعنوان  وج���اءت  والواجبات”  احل��ق��وق  ب��ني  ال��ع��م��ال   “ الرئي�سية 
تهدف  والتي  االإمارة  م�ستوى  املخالفة” على  يجنبك  “التزامك 
اإىل توعية الفئة العاملة ب�سرورة اأخذ االحتياطات اللزمة خلل 
العمل يف املن�ساآت عموماً وخا�سة ممن يعملون حتت اأ�سعة ال�سم�س 
مبا�سرة )وفقاً للقرار الوزاري يف العام 2010 بحظر تاأدية االأعمال 
الظهرية  �ساعات  يف  املك�سوفة  االأم��اك��ن  ويف  ال�سم�س  اأ�سعة  حت��ت 
خلل الفرة من 15 يونيو وحتى 15 �سبتمرب( .  وقال العقيد 
املجتمعية  ال�سرطة  اإدارة  مدير  ال�سلحدي  حممد  را�سد  الدكتور 

م�سوؤوليتها  لتعزيز  املتوا�سلة  جهودها  �سمن  تاأتي  احلملة  ب��اأن 
املجتمعية جتاه كافة �سرائح املجتمع التي من �سمنها �سريحة فئة 
بناءه  �سريكة يف  باملجتمع وتعد  الفئات  اأهم  التي تعد من  العمال 
وتطوره واحلفاظ على اأمنه وا�ستقراره من خلل توجيه االهتمام 
لتحقيق  �سعياً   ، و�سعيدة  اآمنة  حلياة  وتوعيتهم  وتوجيههم  لهم 
اجلمهور  ثقة  تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  الداخلية  وزارة  اإ�سراتيجية 
بفاعلية اخلدمات املقدمة وتعزيز االأمن واالأمان .    واأ�سار املقدم 
باأنه  املجتمع  توعية  ق�سم  رئي�س  الزعابي  عبدالرحمن  ع��ب��داهلل 
الفريق بالتن�سيق مع االأفرع اجلغرافية مبراكز ال�سرطة ال�ساملة 
�سينفذ احلملة التوعوية من خلل تنظيم زيارات ميدانية وا�سعة 
على كل اأماكن جتمع العمال يف م�ساكنهم ومقرات عملهم املختلفة 
واملحلت التجارية التي يرتادها العمال ، باالإ�سافة اإىل التجمعات 

، حيث �سيقوم  املجتمعية  الدوريات  يف حال م�ساهدتها من جانب 
الفريق بتقدمي الن�سح واالإر�ساد بعدة لغات “العربية، االإجنليزية، 
لتجنبها  الرئي�سية  امل��ح��اور  من  ع��دد  ح��ول  ترتكز  االأوردو” التي 
يف  وتتمثل  واملخالفات  القانون  طائلة  يف  ال��وق��وع  من  وحمايتهم 
واخلا�سة  العامة  والتعليمات  بالقوانني  التام  بااللتزام  جمملها 
توؤثر  التي  ال�سلبية  وال��ظ��واه��ر  ال�سلوكيات  ات��خ��اذ  ع��ن  واالب��ت��ع��اد 
الفئة  ه��ذه  ب��ني  ال��وع��ي  ن�سر  على  حر�ساً   ، املجتمع  وعلى  عليهم 
اأف�سل  توفري  اأج��ل  من  عليها  والتاأكيد  وتطبيقها  بها  وتعريفهم 
ظروف العمل للجميع ولتح�سني جودة احلياة اخلا�سة بهم �سواء 
املرتبطة منها مبجال عملهم اأو باأو�ساعهم �سمن خمتلف االأوقات 
التوا�سل  من�سات  �سمن  االإلكرونية  التوعية  ن�سر  عن  ف�سًل   ،

االجتماعي التابعة ل�سرطة راأ�س اخليمة .

�صرطة راأ�ض اخليمة املجتمعية تهتم بالعمال حلفظ االأمن

•• اأبوظبي-وام: 

ك�سف جناح دولة االإمارات يف اإدامة قدرتها التناف�سية - كما اأظهرته بيانات مركز 
التناف�سية العاملي يف �سوي�سرا -2020 مقدرتها على حتقيق ما خططت له قبل 
املعامل  وا�سحة  طريق  بخارطة  نف�سها  األ��زم��ت  حينما  �سنوات   9 عن  يزيد  ما 

للن�سمام اإىل اأف�سل 10 اقت�سادات تناف�سية يف العامل بحلول العام 2021.
و كان التخطيط املو�سوع يف حينه يطمح لع�سوية الع�سرين االأوائل يف التناف�سية 
و خلل هذه الفرة الق�سرية التي �سهدت حتديات على امل�ستوى العاملي حازت 
لوزان  مركز  بحث  منهجية  ت��راه  م��ا  ه��و  و  عامليا  التا�سعة  املرتبة  على  ال��دول��ة 

�سمانة ا�ستدامة التنمية وت�سنيع امل�ستقبل من موقع الكفاءة والريادة.
الدويل  للمعهد  التابع  العاملي  التناف�سية  مركز  مدير  بري�س  اآرت���ورو  و�سف  و 
للتنمية االإدارية مبدينة لوزان ال�سوي�سرية الدول التي جنحت يف اإدامة قدرتها 

التناف�سية ومن �سمنها دولة االإمارات باأنها دول مكر�سة الزدهار �سعوبها.
 2020 لعام  العاملية  للتناف�سية  ال�سنوي  لتقريره  املركز  تقدمي  يف  ذل��ك  ج��اء 
منطقة  بلدان  التوايل  على  الرابع  للعام  االإم���ارات  دول��ة  �سدارة  ت�سمن  ال��ذي 
الدول  عامليا بني  التا�سعة  للمرتبة  وارتقاءها  اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 

االأكرث تناف�سية يف العامل.
عامليا  التناف�سية  تقارير  اأه��م  اأح��د  العاملية  للتناف�سية  ال�سنوي  الكتاب  ويعترب 
اإدارة مواردها لتحقيق االزدهار ل�سعوبها اإال  يف تقييم الدول ح�سب كفاءتها يف 
البحث  ومنهجية  باالأرقام  يوثق،  كونه  يف  تتمثل   2020 لعام  خ�سو�سيته  اأن 
االأزمات،  اإدارة  يف  كفاءتها  على  باحلفاظ  وقياداتها  ال��دول  لقدرات  املحرفة، 
وعلى اإدامة جاهزيتها التناف�سية، رغم التحوالت املت�سارعة يف خريطة التناف�سية 

العاملية والتطورات املتلحقة التي ي�سهدها االقت�ساد العاملي.
مركز  تقرير  اأظهرها  كما  التناف�سية  يف  االإم��ارات��ي  النهج  ديناميكية  وتتمثل 

غياب  موؤ�سرات  يف  عامليا  االأوىل  ج��اءت  حيث  القوائم  مبخرجات   ، التناف�سية 
ال��ربمل��ان و  البريوقراطية و م��رون��ة ق��وان��ني االإق��ام��ة و ن�سب متثيل االإن���اث يف 
االأوىل  و  اخلا�س  و  احلكومي  القطاعني  بني  ال�سراكة  موؤ�سر  يف  عامليا  االأوىل 
عامليا يف حمور �سوق العمل و الثانية عامليا يف ال�سلوكيات و القيم و الثالثة عامليا 

يف الكفاءة احلكومية و الرابعة عامليا يف االأداء االقت�سادي.
و يف جزء م�ستحدث للعام احلايل، يقيم قدرة الدول على اإدامة التنمية خلل 
املرحلة القادمة منح التقرير الدويل املقارن اأرقاما مميزة للإمارات فيما يتعلق 
مثل  �سنوات  ع�سر  غ�سون  يف  تلبيتها  يجب  التي  املختلفة  امل�ستدامة  باالأهداف 

االقت�ساد والت�سغيل والتعليم والبيئة والتمكني وال�سيخوخة وال�سحة.
واجلدية  بالثقة  اأمم��ي��ة  ���س��ه��ادة   2020 ل��ع��ام  التناف�سية  م��رك��ز  اأرق����ام  تعد  و 
باإدامة  التناف�سية  االإمارات وقيادتها وكفاءتها  اكت�سبتها دولة  التي  وامل�سداقية 

التنمية وت�سنيع امل�ستقبل يف عامل مو�سوف بالتغيريات ال�سريعة.

االن�سمام  يف   2017 العام  منذ  متكنت  االإم���ارات  اأن  املركز  بيانات  اأظ��ه��رت  و 
الدولية  ال�����س��دارة  ه���ذه  ع��ل��ى  وح��اف��ظ��ت  تناف�سية  دول   10 اأف�����س��ل  ل��ق��ائ��م��ة 
و�سوح  يف  والفرعية  الرئي�سية  املوؤ�سرات  مئات  وثقتها  كفاءة  وهي  واالإقليمية، 
وات�ساق النهج احلكومي ومرونته، ويف ر�سوخ ثقافة التميز يف تعاون القطاعني 
االأوىل  املرتبة  االإم���ارات  دول��ة  وتبواأت  ال�ساملة  التنمية  الإدام��ة  واخلا�س  العام 
االأوىل  املراكز اخلم�س  فيما حلت �سمن  موؤ�سرا وحم��ورا فرعيا،   23 عامليا يف 

عامليا يف 59 موؤ�سرا، وبني الع�سر االأوىل عامليا يف 106 موؤ�سرات.
اإثنان  9 حماور  املقارنة يف تقرير2020 تقدم االإم��ارات يف  البيانات  و �سجلت 
حماور   7 يف  وحت�سنا  التحتية”،  “ االأداء االقت�سادي” والبنية  رئي�سيان هما 
املركز  اإىل  و  العمل  �سوق  حم��ور  يف  عامليا  االأول  للمركز  �سعدت  فقد  فرعية. 
اخلام�س عامليا يف حمور التوظيف، واملركز ال�ساد�س يف حمور االأ�سعار كما اأحرزت 

االإمارات تقدما يف العديد من املحاور االأخرى.

اإجنازات االإمارات يف تقرير التناف�صية .. موؤ�صرات على ا�صتدامة التنمية و و�صوح الروؤية نحو امل�صتقبل

)اأمورك �صهاالت( خدمة عرب الوات�صاب  
تقدمها حماكم راأ�ض اخليمة  

•• راأ�س اخليمة - �شليمان املاحي

ك�سفت دائرة حماكم راأ�س اخليمة عن تلقيها ل� 25،840 األف ر�سالة 
60 يوما،  واإجن��از اخلدمات لهم، يف  املتعاملني  ا�ستف�سارات  ت�سمنت 
وذلك  الوات�ساب،  تطبيق  �سهاالت” عرب  “اأمورك  خدمة  خ��لل  من 
منذ تد�سني اخلدمة يف بداية جائحة فايرو�س كورونا، �سمن خطة 
اال�ستجابة ال�سريعة، لتقدمي جميع خدمات املحاكم عن بعد، حفاظا 

على �سلمة و�سحة املوظفني واملتعاملني.
وتف�سيل اأو�سح امل�ست�سار اأحمد حممد اخلاطري رئي�س دائرة حماكم 
راأ�س اخليمة اأنه ياأتي اإطلق خدمة الوات�س اآب �سمن خطة التو�سع 
ك��اف��ة خدمات  امل��ح��اك��م، وت��ق��دمي  ال��ت��وا���س��ل م��ع متعاملي  ق��ن��وات  يف 
املحاكم “عن بعد”، يف ظل الظروف احلالية، لت�سهيل احل�سول على 
خدمات الدائرة ملن ي�سعب عليهم ا�ستخدام اخلدمات الذكية للدائرة، 
واالرتقاء بتجربة املتعاملني، واإ�سعادهم، وال�سرعة يف ح�سولهم على 
املعلومات واخلدمات، مبينا اأن املحاكم خ�س�ست لكل خدمة بالدائرة 

رقم خا�س لتلقي ا�ستف�سارات اجلمهور عرب تطبيق الوات�ساب.
واأ�ساف: اأن اخلدمة تتميز ب�سرعة تلقي اال�ستف�سارات من املتعاملني، 
ما  ك��ل  وت��وف��ري  امل�ستندات  اإر���س��ال  وك��ذل��ك  عليهم،  الفورية  وال���ردود 
واإجناز  املحاكم،  واإج���راءات  ومعلومات،  بيانات  من  العميل  يحتاجه 
اخلدمة له، مما �ساهم يف اخت�سار الزمن امل�ستغرق الإجناز اخلدمة، 
دقائق، وحتقيق   5 اإىل   3 املتعامل من  ال��رد على  توقيت  حيث يقدر 
ال���واردة، واخلدمات  اال�ستف�سارات  كافة  ال��رد على  %100 يف  ن�سبة 
املنجزة، وهو مايعك�س مدى جناح هذه اخلدمة، واالإقبال االفت من 

قبل جمهور املتعاملني.
واأ�سار اخلاطري اإىل اأن اإجمايل اخلدمات واال�ستف�سارات املقدمة عرب 
تطبيق الوات�س اآب بلغت 25،840 خدمة وا�ستف�سار، منها 14،815 
ا�ستف�سار مت الرد عليه، و 11،025 خدمة مت اإجنازها، مو�سحا اأنه 
يتم الرد على ا�ستف�سارات اجلمهور من يوم االأحد وحتى اخلمي�س من 
ال�ساعة 7:30 �سباحا، وحتى 9:30 م�ساء، باالإ�سافة اإىل يوم ال�سبت 

من ال�ساعة 7:30 �سباحا وحتى 2:30 ظهرا.
واأو�سح رئي�س املحاكم اأنه و�سل عدد اخلدمات الذكية واالإلكرونية 
التي تقدمها املحاكم عن بعد اإىل 285 خدمة، باالإ�سافة اإىل توفري 
املتعاملني،  معاملت  وتلقي  للتوا�سل  الدائرة  خ�س�ستها  قنوات   9
القناة  واختيار  اإليها،  للو�سول  املجتمع  �سرائح  كافة  على  للت�سهيل 

املنا�سبة للتوا�سل مع الدائرة.

ف��ق��د امل���دع���و / ح��ا���س��ر اهلل 
باك�ستان   ، خ������ان  ����س���ريي���ن 
�سفره ج�������واز   -  اجل��ن�����س��ي��ة 

 )CX2743212( رق���م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�������������������س���������ال ب����ت����ل����ي����ف����ون 

رقم:0544626055   

فقدان جواز �صفر

حممد  ح�سني   / املدعو  فقد 

م�سر   ، م�������س���ط���ف���ى  ع����ل����ي 

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

رقم )A16898390( من 

يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم:0503078013   

فقدان جواز �صفر

فقدت املدعوة / دانيه الهادي 

ال�سودان   ، ال����ت����وم  ����س���ع���دان 

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

رقم )01872203P( من 

يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم:0507936408   

فقدان جواز �صفر
جينيفر   / امل����دع����وة  ف���ق���دت 
نيجرييا   ، اون����ي����ا  م����رياك����ل 
�سفرها ج�����واز   -  اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A10677769( رق����م 
اىل  ت�سليمه  عليه  يجده  من 
اأق����رب  او  ن��ي��ج��ريي��ا  ����س���ف���ارة 

مركز �سرطة   

فقدان جواز �صفر

ن����زي����ف����ا   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
اثيوبيا   ، اب���ب���ل���ج���و  مت�������ام 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )EP4274894(
ي���ج���ده ع��ل��ي��ه ت�����س��ل��ي��م��ه اىل 
�سفارة اثيوبيا او اأقرب مركز 

�سرطة   

فقدان جواز �صفر

اح��م��د جاويد   / امل��دع��و  فقد 

اف����غ����ان���������س����ت����ان   ، ط�������اه�������ري 

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

من   )O2569777( رقم 

يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم:05588083145   

فقدان جواز �صفر

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2873/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1836/2019 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )36642.5 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعلن : هيبورث.بي.ام.اأي �س.ذ.م.م- �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:احمد ح�سن حممد عبدهلل املازمي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعلنهما : 1- ثريي�س للعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م 2-�سونيا �ساكو �سرياك فرجي�س 
ب�سفتها ال�سخ�سية وب�سفتها مدير املطلوب �سدها االوىل واملوقعة على ال�سيكات مو�سوع امر االداء 

- �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم - جمهويل حمل االإقامة 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به  مو�سوع االإعلن : قد 
وقدره )36642.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18

اعالن منفذ �شده بالن�شر   
حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 

اإخطار دفع يف الق�شية رقم: SHCEXCICOM2020 / 0000379 جتاري )كلي(
اىل املحكوم عليهم:1-تو�س للتجارة العامة ذ.م.م 2- تو�س العاملية �س.م.ح 3-تو�س وورلد وايد دي 

ام �سي �سي 4-رام �سنداين نارين رام �سند 5- منوهر رام�سند رام�سنداين
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي/

املنفذ:البنك العربي املتحد �س.م.ع - يف الق�سية امل�سار اليها اعله
ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ومبا 

ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالتي: املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف:2248963 درهم
تاريخ  من  يوما   15 املدة  خلل  اعله  اليه  امل�سار  ال�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اعلنك/اعلنكم بهذا االخطار - ويف حال تخلفك عن �سداد املبلغ املطالب به يف الوقت املحدد 

�سيتم اتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي بحقكم وذلك حتى يتم حت�سيل حقوق املحكوم له
عبداهلل �سامل ال�سام�سي
حمكمة ال�سارقة

حمكمة التنفيذ املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

اأكد معايل عمر �سلطان العلماء وزير 
ال���دول���ة ل��ل��ذك��اء اال���س��ط��ن��اع��ي نائب 
امل�ستقبل  دبي  ملوؤ�س�سة  املنتدب  الع�سو 
اأردين”  مربمج  “مليون  مبادرتي  اأن 
التي  اأوزبكي”،  م���ربم���ج  وم���ل���ي���ون 
اأط��ل��ق��ت��ه��م��ا ح��ك��وم��ة دول����ة االإم������ارات 
اال�سراتيجية  ال�������س���راك���ة  اإط������ار  يف 
اململكة  م���ع  احل��ك��وم��ي  ال��ت��ح��دي��ث  يف 
وجمهورية  ال��ه��ا���س��م��ي��ة  االأردن������ي������ة 
الفر�س  ب���واب���ة  ف��ت��ح��ت��ا  اأوزب��ك�����س��ت��ان، 
ب���ت���ع���ل���م لغة  ال����ط����احم����ني  ل���ل�������س���ب���اب 
امل�ستقبل واكت�ساب مهاراتها، مبا يعزز 
ودعم  جمتمعاتهم،  خدمة  يف  دوره��م 
اجلهود احلكومية لتحقيق اجلاهزية 
ملرحلة ما بعد جائحة فريو�س كورونا 

امل�ستجد “كوفيد – 19«. 
ملبادرة  ام����ت����داداً  امل���ب���ادرت���ان  وت�����س��ك��ل 
“مليون مربمج عربي” التي اأطلقها 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
اأه������داف  وت��ع��ك�����س��ان  اهلل”،  “رعاه 
حكومة  بني  اال�سراتيجية  ال�سراكة 
االأردن  وح��ك��وم��ت��ي  االإم��������ارات  دول�����ة 
لنحو  االآف���اق  وتفتحان  واأوزبك�ستان، 
الو�سائل  اأح��دث  لتبني  �ساب  مليوين 
مواجهة  يف  وتطبيقها  التكنولوجية 
عمر  وق����ال  “كوفيد19-«.  حت����دي 
متثل  ال��ربجم��ة  اإن  ال��ع��ل��م��اء  �سلطان 
و�سناعة  للتحديث  رئي�سياً  حم����وراً 
لتمكنّي  ���س��روري��ة  وم��ه��ارة  امل�ستقبل، 
املتغريات، وتبني  ال�سباب من مواكبة 
تقنيات الذكاء اال�سطناعي املتقدمة، 
وبرامج  تطبيقات  وابتكار  تطوير  يف 
تدعم تطوير العمل احلكومي، م�سريا 
مربمج  م��ل��ي��ون  م���ب���ادرة  اأه��م��ي��ة  اإىل 
ال��ت��ي اأ���س��ه��م��ت يف حت��ف��ي��ز ال�����س��ب��اب يف 
لفتح  اللغة،  ه��ذه  اإتقان  على  املنطقة 
م�سرية  تعزز  جديدة  اقت�سادية  اآف��اق 
التي  امل��ت��غ��ريات  اأن  واأ���س��اف  التنمية. 
مير بها العامل بفعل تداعيات فريو�س 
الروؤية  بعد  عك�ست  امل�ستجد،  كورونا 

االإم��ارات وتركيزها على  دولة  لقيادة 
اال�ستعداد للم�ستقبل، من خلل اإعداد 
جيل جديد من املربجمني واملبتكرين 
ع��ل��ى تطويع  ال���ق���ادري���ن  وامل���ط���وري���ن 
ملواكبة  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
االقت�سادي  للن�ساط  امل��ت��غ��ري  اإي���ق���اع 
واآليات  وال��ت��ع��ل��م  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال��ع��م��ل 
ال�سعود  واالإن���ت���اج، يف ظ��ل  االت�����س��ال 
يف  التكنولوجيا  لتطبيقات  املت�سارع 
املجتمعات.  ح��ي��اة  جم����االت  خم��ت��ل��ف 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وك���ان 
مبادرة  اأط���ل���ق  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
كاأكرب  عربي”،  م���ربم���ج  “مليون 
تدريب  اإىل  ي�سعى  ب��رجم��ة  م�����س��روع 
م��ل��ي��ون ���س��اب ع��رب��ي ع��ل��ى الربجمة 
املت�سارع  التطور  ومواكبة  وتقنياتها 
يف علوم احلا�سوب وبرجمياته لتوفري 
ا�ستغلل  م���ن  ع��م��ل مت��ك��ن��ه��م  ف��ر���س 
وت���وج���ي���ه���ه���ا مب����ا يخدم  م���ه���ارات���ه���م 
وامل�ساهمة  امل�ستقبلية  االح��ت��ي��اج��ات 
يف ت��ط��وي��ر االق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي الذي 
وتعترب  امل�ستقبل.  اق��ت�����س��اد  �سي�سكل 

اأردين”  م���ربم���ج  “مليون  م���ب���ادرت���ا 
مدخًل  اأوزبكي”  م��ربم��ج  و”مليون 
ل��ل��م��ربجم��ني امل��ب��ت��دئ��ني وه�����واة لغة 
الذكاء  تبني  من  لتمكينهم  امل�ستقبل، 
املتقدمة،  وت��ق��ن��ي��ات��ه  اال���س��ط��ن��اع��ي 
وت�ستقطبان اآالف امل�ساركني يف اململكة 
من  اأوزبك�ستان  وجمهورية  االأردن��ي��ة 
وخمتلف  التعليمية  امل�ستويات  كافة 
واملهنية،  االأك���ادمي���ي���ة  ال��ت��خ�����س�����س��ات 
على  ت�سرف  اللتان  املبادرتان  وج��اءت 
للم�ستقبل،  دب��ي  موؤ�س�سة  تنفيذهما 
لقيادة  امل�ستقبلية  ال��روؤى  على  لتبنيا 
دولة االإمارات واإدراكها دور الربجمة 
التقنيات  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  حت��ق��ي��ق  يف 
ال�سناعية  الثورة  وتقنيات  احلديثة، 
للمبادرات  اإط���لق���ه���ا  ع���رب  ال���راب���ع���ة 
بواقع  للرتقاء  الهادفة  التحفيزية، 
و�سناعة  االب��ت��ك��ار  ال�����س��ب��اب وحت��ف��ي��ز 
التغيري االإيجابي، وتوظيف الربجمة 
التحديات  ملختلف  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  يف 
احلالية  ال����ظ����روف  ت��ف��ر���س��ه��ا  ال���ت���ي 
امل�ستجد”  “كورونا  فريو�س  لتطويق 

املبادرتان  ووف�����رت  )كوفيد19-(. 
االأردن  يف  املتميزين  لل�سباب  ف��ر���س��اً 
واأوزبك�ستان ليحققوا اأحلمهم يف اأن 
يكونوا مطوري برجميات من الطراز 
تدريبية متقدمة،  دورات  العاملي عرب 
ومنح �سهادات برجمة “نانو ديجري” 

املعرف بها دولياً ملنت�سبي املبادرة.

متكني املواهب ال�سابة من تطوير 
القطاعات الرقمية

مربمج  “مليون  م���ب���ادرت���ا  وت���ه���دف 
اأوزبكي”  م��ربم��ج  و”مليون  اأردين” 
قيادة  يف  ال�سابة  امل��واه��ب  متكني  اإىل 
مكانة  وت��ر���س��ي��خ  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول 
جمال  يف  ل��ل��دول��ت��ني  متقدمة  ع��امل��ي��ة 
ال�����ربجم�����ة، ع����رب ت����وف����ري ال���ت���دري���ب 
يحتاجه  ال��ذي  والتخ�س�سي  التقني 
منت�سبو املبادرة وامل�ستفيدون منها من 
من  ومتكينهم  التخ�س�سات،  خمتلف 
جماراة امل�ستجدات يف علوم احلا�سوب 
وبرجمياته، و�سعود تطبيقات الذكاء 
اال�سطناعي واإنرنت االأ�سياء والثورة 

تطوير  وت�سريع  الرابعة،  ال�سناعية 
احليوي  التخ�س�س  ه��ذا  يف  قدراتهم 
وال�سخ�سية  املهنية  فر�سهم  لتعزيز 
وت��ل��ب��ي��ة امل��ت��ط��ل��ب��ات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة مبا 
ي�سمن تطوير القطاعات االقت�سادية 
ال��رق��م��ي��ة. وم��ن��ذ اإط��لق��ه��م��ا، �سهدت 
فكرتهما  مع  وا�سعاً  تفاعًل  املبادرتان 
املتميزة يف  املواهب  لتمكني  وروؤيتهما 
ميّثل  حيث  التكنولوجيا،  تخ�س�سات 
املوقع االلكروين اخلا�س باملبادرتني 
الربجمة  ب��ع��ل��وم  للمهتمني  م��ن��ت��دى 
وجمتمعاً  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا 
واخلرباء  واملعلمني  للطلبة  معرفياً 
امل��ع��ارف وامل��ع��ل��وم��ات وتنمية  ل��ت��ب��ادل 
بحُعد، كما حظيت مقاطع  املهارات عن 
بالتعريف مبفاهيم  الفيديو اخلا�سة 

قطاعات  يف  ال��ربجم��ة  وا�ستخدامات 
احلياة بن�سب م�ساهدة عالية.

واأطلقت مبادرتا مليون مربمج اأردين 
لدورات  اإلكرونية  من�سة  واأوزب��ك��ي، 
ال��ربجم��ة امل��ع��ت��م��دة يف ع���دة جماالت 
مهاراته  ب��ت��ط��وي��ر  امل��ه��ت��م  ل��ل�����س��ب��اب 
الرقمية، بهدف تخريج جيل متمر�س 
يف لغات الربجمة، وتزويده باالأدوات 
ال����لزم����ة ل��ف��ه��م امل�����س��ت��ق��ب��ل وق���ي���ادة 
اإىل  و���س��واًل  الرقمي،  التحول  جهود 
الدول  من  واأوزبك�ستان  االأردن  جعل 

املتقدمة يف جمال الربجمة.

ال�سباب  توؤهل  تدريبية  �سهادات 
للم�ستقبل

االلتحاق  فر�سة  امل��ب��ادرت��ان  وت��وف��ر 

بواحد من اأربعة م�سارات رئي�سية هي 
الربجمة  جم���االت  يف  طلباً  االأك���رث 
االإلكرونية،  امل��واق��ع  ت��ط��وي��ر  وه���ي 
وحتليل  االأن������دروي������د،  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
املواقع  �سفحات  وتطوير  البيانات، 
للراغبني  ي��ت��اح  ك��م��ا  االإل��ك��رون��ي��ة، 
ق�سرية  مت���ه���ي���دي���ة  ب�������دورة  ال����ب����دء 
تعّرفهم باأ�سا�سيات الربجمة ولغاتها 
خمتلف  يف  وا�ستخداماتها  املتعددة 
اأ�سبوعني  م����دى  ع��ل��ى  ال���ق���ط���اع���ات 
ن��ه��اي��ت��ه��ا على  امل����ت����درب يف  ي��ح�����س��ل 
�سهادة م�ساركة عرب االإنرنت، فيما 
اإكمال  املهتمني  للم�ساركني  مي��ك��ن 
اأ�سهر  �ستة  م�سار تدريبي �سامل ملدة 
امل�������س���ارك يف خ��ت��ام��ه��ا على  ي��ح�����س��ل 

�سهادة تخّرج.

•• دبي –الفجر: 

UN75# ال��ت��ي تنطلق ب��ال��ت��زام��ن مع  يف اإط���ار دع��م دول���ة االإم�����ارات مل��ب��ادرة 
املوؤ�س�سة  نظمت  لتاأ�سي�سها،  ال�75  بالذكرى  املتحدة  االأمم  منظمة  احتفاالت 
االحتادية لل�سباب حلقة �سبابية افرا�سية بعنوان “بناء امل�ستقبل الذي نريده”، 
ال�سباب االإماراتي ليتم مناق�ستها عاملياً وعرب من�سة  التي تطرح روؤية ور�سالة 
ال�سباب  لدعم  واالآل��ي��ات  الو�سائل  اأف�سل  اإي��ج��اد  يف  للم�ساهمة  املتحدة،  االأمم 
وتاأهيلهم ليكونوا ركيزة رئي�سة يف حوار عاملي فاعل ملواجهة التحديات العاملية 
الكربى، وابتكار احللول املنا�سبة لعامل ما بعد اأزمة كوفيد – 19 والو�سول اإىل 

ت�سورات لبناء م�ستقبل اأف�سل للعامل.
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  املزروعي  �سهيل  بنت  �سما  معايل  ح�سور  اجلل�سة  و�سهدت 
ال�سباب، رئي�سة جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب، و�سعادة �سعيد النظري 
امل�ست�سار  هوت�سيلد  فابريزيو  و�سعادة  لل�سباب،  االحت��ادي��ة  املوؤ�س�سة  ع��ام  مدير 
اخلا�س للأمني العام ب�ساأن التح�سري للحتفال بالذكرى اخلام�سة وال�سبعني 
ملنظمة االأمم املتحدة، والدكتورة دينا ع�ساف من�سق االأمم املتحدة املقيم بدولة 

االإمارات، باالإ�سافة اإىل ع�سرات ال�سباب من داخل دولة االإمارات.
واأكدت معايل  �سما املزروعي يف كلمتها التي األقتها يف هذه املنا�سبة على االأهمية 
الكبرية للتعاون مع منظمة االأمم املتحدة يف هذه املبادرة العاملية التي �ست�سكل 
ابتكار  يف  ال�سباب  م�ساهمة  لتعزيز  مهمة  اإ�سافة  فعالياتها  يف  ال�سباب  م�ساركة 
على  تاأكيداً  ذات��ه  الوقت  يف  �ست�سكل  اأنها  كما  العاملية،  للق�سايا  احللول  اأف�سل 
القطاعات  امل�ستقبلي جلميع  العمل  لل�سباب يف �سياغة منظومة  الكبري  ال��دور 

احليوية.
وقالت معاليها: “ميثل االحتفال بالذكرى ال�75 لتاأ�سي�س االأمم املتحدة من�سة 
مل�ستقبل  م��وح��دة  روؤي���ة  ب�سياغة  للم�ساركة  ال�سعوب  وت��لح��م  العقول  لتلقي 
الب�سرية من خلل حوار �سامل وبناء، والذي �سيلعب فيه ال�سباب دوراً رئي�سياً 
التحديات  معاجلة  اإىل  تهدف  عاملية  بلغة  والتحدث  النظر  وجهات  تقريب  يف 
االأكرث تعقيداً يف العامل وامل�ساهمة يف حتقيق  ال�سلم والتقدم واالزدهار ل�سعوب 

العامل«.
اأن �سباب العامل اليوم يقفون على مفرق طرق وعلى اجلميع  وبينت معاليها 
االأطراف،  متعدد  امل�سرك  العمل  لتعزيز  اجلهود  ملوا�سلة  والتعاون  التكاتف 
وقالت معاليها: “املرحلة املقبلة تتطلب م�ساهمة اأكرب من ال�سباب حول العامل، 
والذين كان لهم دور فاعل يف دعم ومنا�سرة التوجهات العاملية ملواجهة الق�سايا 
بني  امل�ساواة  وع��دم  والعن�سرية  املناخ  تغري  مثل  ال��ك��ربى،  العاملية  والتحديات 
دول  بني  االقت�سادية  وال��ف��وارق  ال�سلم  وحتقيق  ال�سحية  والرعاية  اجلن�سني 

العامل«. 

عطاءات ال�سباب خط الدفاع االأول ملواجهة كورونا 
واأكدت معاليها اأنه ال م�ستقبل بدون قطاع عاملي لل�سباب وبدون �سوت م�سموع 

لل�سباب، م�سيدة بالدور الذي قام به ال�سباب للم�ساهمة الفاعلة يف تخطي اأزمة 
كورونا، وقالت معاليها: “كان ال�سباب العمود الفقري خلط الدفاع االأول بعملهم 
يف القطاع ال�سحي وغريها من القطاعات احليوية وابتكار اأف�سل احللول خلل 

تطبيق االإجراءات االحرازية امل�ساحبة الأزمة كورونا يف خمتلف دول العامل«.
من  نتمكن  ول��ن  اجلديد،  للعامل  النواة  ي�سكلون  “ال�سباب  معاليها:  واأ�سافت 
الفر�س  اال�ستماع ل�سوتهم، وتوفري  اإال من خلل  املطلوبة  التغيريات  اإح��داث 
يف  االأمثل  بال�سكل  وتوظيفها  ومقرحاتهم  اآرائ��ه��م  عن  للتعبري  لهم  املنا�سبة 

جميع املجاالت والقطاعات«.
اأن دولة االإم��ارات تفخر ب�سباب الوطن، وت�سع ق�سايا ال�سباب  واأك��دت معاليها 
�سمن اأوىل اهتماماتها الإميانها املطلق باأنهم الرثوة التي ت�سمن من خللها 
ال�سبابية  احللقات  “ت�سكل  معاليها:  وقالت  تريده،  ال��ذي  للم�ستقبل  الو�سول 
وترك  حم��ددة  مو�سوعات  ملناق�سة  االإم����ارات  دول��ة  يف  ال�سباب  جتمع  من�سة 
لهم املجال لتقدمي االأفكار  وابتكار احللول للتحديات احلالية، والتي اأ�سبحت 
بناء  التي ت�سهم يف  ال�سيا�سات والربامج واملبادرات  بناء  اليوم ركيزة رئي�سية يف 

الت�سورات للم�ستقبل الذي يكفل غد اأف�سل لل�سباب«.

اأفكار غري تقليدية لر�سم مالمح العامل
 )19 )كوفيد  امل�ستجد  كورونا  وباء فريو�س  تف�سي  اأزم��ة  “اإن  معاليها:  وقالت 
حتمل يف طياتها العديد من الفر�س لل�سباب من اأجل توظيف طاقاتهم للبتكار 
واإيجاد اأفكار غري تقليدية تر�سم ملمح م�ستقبل العامل يف العديد من املجاالت 

مثل التعليم والتوظيف واملناخ والبيئة واالقت�ساد«.
واأ�سارت معاليها اإىل اأن التعامل مع اأزمة كورونا ياأتي وفق حمورين، اأولهما هو 
�سرورة تقبل الواقع كما هو وروؤية التحديات جمردة وحماولة اإيجاد حلول لها 
وفق روؤية عملية من اأجل ح�سد النتائج، اأما املحور الثاين فهو التفاوؤل يف طرح 
النظرة امل�ستقبلية للعامل بعد االأزمة. ويف هذا ال�سدد اأكدت معاليها اأن النظرة 
امل�ستقبلية هي حماولة التنبوؤ مبا �سوف يبدو عليه العامل خلل املرحلة املقبلة 
الناجتة  الكبرية  الفر�س  تنبثق من  التي  التطوير  من خلل حتديد جماالت 

عن اأزمة كورونا.
واأ�سافت معاليها: “من املوؤكد اأن العامل قبل كورونا لي�س هو العامل بعده، وما 
العديد من  االأم��ل، حيث توجد حالياً فجوات يف  اأف�سل هو  الثقة بغد  مينحنا 
القطاعات مثل التعليم والبيئة واالقت�ساد، و�ستكون طاقات ال�سباب هي االأمل 

الذي �سي�سد تلك الفجوات بالعمل وبذل اجلهد«. 
اإماراتية تتج�سد حالياً يف م�سروع م�سبار  اأن االأمل هو �سناعة  واأكدت معاليها 
االأمل الذي �سي�سل بطموحات االإمارات واملنطقة اإىل املريخ بعد اأقل من �سهر 
من االآن، م�سرية اإىل اأن ال�سباب يتمتعون بقدرة على طرح االأفكار اخللقة حلل 
امل�سكلت، ويتمتعون مبرونة كاملة يف التعامل مع خمتلف امللفات احليوية مثل 
روؤى  ميتلكون  كما  ال�سحيح،  املجال  يف  تعلموه  ما  وتوظيف  وال�سحة  التعلم 

م�ستقبلية ت�سلح للعامل باأ�سره«.

تاأهيل ال�سباب و�سقل قدراتهم
ومن جهته، قال �سعادة �سعيد النظري: “اإن ال�سباب هم طاقة من العمل وميكنهم 
بذل املزيد من اجلهد والعطاء لتعايف العامل من اأزمة كورونا يف خمتلف اأنحاء 
العامل، ونعمل على تاأهيل ال�سباب االإماراتي و�سقل قدراتهم بروؤية عاملية تعي 
التحديات وتقدم الفر�س لهم من اأجل م�ستقبلهم وم�ستقبل االأجيال القادمة، 
العمل  خ��لل  م��ن  وطموحاتهم  روؤاه���م  ال��ع��امل  �سباب  م�ساركة  على  نعمل  كما 

امل�سرك مع خمتلف املنظمات الدولية حول العامل«.
واأ�ساف �سعادته: “ميثل االحتفال بالذكرى ال� 75 على تاأ�سي�س منظمة االأمم 
اآرائهم واإي�سال �سوتهم اإىل العامل،  املتحدة فر�سة كبرية لل�سباب للتعبري عن 
واإبراز قدرتهم على قيادة اجلهود الدولية وتوحيد االأمم يف �ستى اأنحاء االأر�س 
من اأجل ما فيه خري للب�سرية جمعاء. وميثل ال�سباب االإماراتي منوذجاً عاملياً 
�سنكون  بالتاأكيد  واالبتكار.  االإب��داع  على  القدرة  وال��ذي ميتلك  املتعلم  لل�سباب 
 UN75# م��ب��ادرة  خ���لل  ال��ع��امل��ي  ال�سبابي  احل����راك  يف  ف��اع��ل��ون  م�ساهمون 

و�سنحر�س على تقدمي خرباتنا ال�سبابية وتطلعاتنا نحو م�ستقبل مزدهر«.

الدور القيادي لدولة االإمارات
وخلل اللقاء، توجه �سعادة فابريزيو هوت�سيلد بال�سكر اإىل قيادة دولة االإمارات 
UN75# ودوره��ا القيادي الذي تلعبه  اإط��لق مبادرة  على دعمها الكبري يف 
اإن  واأك���د  االأر�����س.  �سعوب  لكل  اأف�سل  م�ستقبل  اأج��ل  م��ن  ال��ع��امل  م�ستوى  على 
منظمة االأمم املتحدة عملت طوال تاريخها على اإحلل ال�سلم وتر�سيخ قاعدة 
عاملية للتنمية، وياأتي دورها اليوم ويف ظل تلك االأزمة العاملية لتعزيز امل�ساعي 
نحو تعزيز ال�سحة والتعليم واملناخ وغريها من املجاالت التي ياأتي على راأ�سها 
اال�ستخدام االأف�سل للموارد العاملية وتو�سيع ا�ستخدام التكنولوجيا يف خمتلف 

املجاالت. 
و�سدد هوت�سيلد على �سرورة عمل خمتلف املوؤ�س�سات العاملية من اأجل امل�ستقبل 
عليها،  الوقوف  للعامل  قاعدة ميكن  وبناء  امل�ستقبلية  للتحديات  واإيجاد حلول 
م�سرياً اإىل اأن ال�سباب �سيكون لهم دور كبري يف مبادرة UN75# وقيادة العامل 
نحو عهد جديد من االأفكار اخللقة واملبتكرة التي �ست�سب بالتاأكيد يف �سالح 

الب�سرية.

دور حموري لدولة االإمارات يف �سناعة االأمل 
من جهتها، حتدثت دينا ع�ساف عن الدور املحوري الذي تلعبه دولة االإمارات 
خمتلف  يف  امل��ت��ح��دة  االأمم  منظمة  وم�����س��اع��دة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  االأم����ل  ���س��ن��اع��ة  يف 
اأن  اإىل  واأ���س��ارت  ال��ع��امل.  ب��ل��دان  ك��ل  التنمية يف  اإىل حتقيق  ال��رام��ي��ة  م�ساعيها 
املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب من اأبرز اجلهات التي اأظهرت تعاوناً كبرياً يف تنفيذ 
م�ستهدفات مبادرة UN75# التي ت�ستهدف اإطلق حوار �سخم ي�سم خمتلف 
العاملية من خلله  املنظمة  ال�سباب الذي تتطلع  اأهمها قطاع  القطاعات، ومن 

اإىل م�ساهمة ال�سباب يف هذا احلراك الدويل.
املبادرة  اإجن��اح  يف  االإم��ارات��ي  ال�سباب  م�ساهمة  اإىل  تطلعها  ع�ساف عن  واأعربت 
من خلل االطلع عليها على من�سات التوا�سل االجتماعي، موؤكدة اإن ال�سباب 
هم قادة امل�ستقبل وميثلون %75 من �سكان املنطقة العربية، وبالتاأكيد لديهم 
نهاية  واأ�سارت يف  االأزم��ة احلالية.  وامل�ساهمة يف تخطي  لو�سع حلول  الفر�سة 
حديثها اإن معر�س اإك�سبو هو جت�سيد للتعاون الدويل وبني �سباب العامل على 
اأزم��ة كورونا التي جتمع  العاملية الوحيدة بعد  اأر���س االإم��ارات و�سيكون املن�سة 

�سعوب االأر�س العام املقبل للحوار والنقا�س حول م�ستقبل العامل.
�سهدت احللقة ال�سبابية تفاعل وا�سع من ال�سباب امل�ساركني يف طرح العديد من 
احللقة  وطرحت  العاملية.  القطاعات  خمتلف  م�ستقبل  ح��ول  واالأف��ك��ار  ال���روؤى 
ال�سبابية روؤية حول ما هي اأهم القطاعات التي ينبغي اأن يعطيها العامل اأولوية 
اأولوية  اإع��ط��اء  بني  ما  امل�ساركني  اإج��اب��ات  تفاوتت  حيث  املقبلة،  الفرة  خ��لل 
درا�سة  ال�سعوب، وزي��ادة تركيز اجلامعات على  العلقات والروابط بني  لتقوية 
وتعزيز  ت�����س��رراً،  االأك���رث  ل��ل��دول  امل��ق��دم  ال��دع��م  وزي���ادة  ال�سحية،  التخ�س�سات 
حقوق االإن�سان، واإعادة اإحياء االقت�ساد العاملي، واال�ستثمار يف التعليم واملبادرات 
العاملي، وحتفيز  والبيئة  املناخ  وامل�سي قدماً يف خطط حت�سني نظام  ال�سبابية، 
التكنولوجيا  ا�ستخدام  وتو�سيع  النتائج،  اأف�سل  لتقدمي  والهيئات  املوؤ�س�سات 

احلديثة يف كل املجاالت.
تر�سيد  جم��االت  يف  ال�سباب  اآراء  ال�سبابية  احللقة  ناق�ست  ذل��ك،  اإىل  باالإ�سافة 
اال�ستهلك ودوره يف احلفاظ على املوارد العاملية من الهدر، وبدء مرحلة جديدة 
من التعاون الدويل القائم على تبادل اخلربات، وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني 
ال�سلم  واإح��لل  الدولية  النزاعات  العامل، واحلد من  املجتمعات حول  لتقوية 

بني االأمم كقاعدة را�سخة للتقدم واالزدهار.

•• اأبوظبي-وام:

املوؤمتر  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��رة  الكعبي  بنت حممد  نورة  تراأ�ست معايل 
العامل  منظمة  يف  االأع�����س��اء  ب��ال��دول  الثقافة  ل���وزراء  االف��را���س��ي  اال�ستثنائي 
“االإي�سي�سكو” الذي انعقد عن بعد حتت  االإ�سلمي للربية والثقافة والعلوم 
عنوان “ ا�ستدامة العمل الثقايف يف مواجهة االأزمات” مب�ساركة وا�سعة من وزراء 
املنظمات  االأع�ساء ف�سل عن ع��دد  ال��دول  وال��راث يف ع��دد كبري من  الثقافة 

االإقليمية والدولية.
وناق�س املوؤمتر جمموعة من املوا�سيع بينها م�ستقبل الثقافة الرقمية، والثقافة 
يف  الثقايف  العمل  ا�ستدامة  وحت��دي��ات  بالثقافة،  الريا�سة  وعلقة  ال�سياحية، 
العامل  يف  ال��راث  الئحة  على  التاريخية  امل��واق��ع  وت�سجيل   ، االأزم���ات  مواجهة 

االإ�سلمي.
خللها  �سكرت  االفتتاحية  الكلمة  امل��وؤمت��ر  رئي�سة  الكعبي  ن��ورة  معايل  والقت 
�سبيل  على  منها  مميزة  م��ب��ادرات  من  طرحت  ما  على  “االإي�سي�سكو”  منظمة 
التي  واملجتمعات  الرقمي،  االإي�سي�سكو  وبيت  ال�سامل،  االإن�ساين  التحالف  املثال 
نريد، والثقافة عن بعد، وامل�سروع اال�سراتيجي الثقايف الرقمي وهي مبادرات 

تتكامل مع االإجراءات واملبادرات التي اتخذها عدد من دولنا ملواجهة انعكا�سات 
هذه جائحة كورونا. واأ�سارت معاليها اإىل اأن املوؤمتر يناق�س يف حماوره املتعددة 
حتديات عديدة واجهت العمل الثقايف قبل اجلائحة امل�ستجدة، ثم ازدادت ت�ساعدا 
بعد اجلائحة، وهي ق�سايا تتعدد يف مداخلها وتفا�سيلها، لكنها تلتقي يف فكرة 
يف  الثقايف  العمل  واأهمية  القيمية،  منظومتها  يف  الثقافة  اأهمية  توؤكد  جامعة 
اآلياته التن�سيقية..وقالت “ جند اأنف�سنا يف حاجة ما�سة اإىل ابتكار روؤى وو�سائل 
تتميز باجلدة واحلداثة، ملواجهة حتوالت عميقة طالت كل البنى الهيكلية جراء 

ما اأفرزته االأو�ساع االقت�سادية واالجتماعية املرتبة عن اجلائحة«.
لل�سياحة  اجلديدة  التوجهات  ر�سد  على  املوؤمتر  حم��اور  ا�ستمال  اإن  واأ�سافت 
توظيف  ���س��رورة  على  امل��ح��اور  وتركيز  واق��ع��ي،  حتليلي  منظور  م��ن  الثقافية، 
ينتظرنا،  ال��ذي  العمل  �سخامة  يوؤكد  الثقايف،  العمل  يف  الرقمية  التطبيقات 
ويتطلب حتليا بروح الت�سامن وتكاتف اجلهود وتبادل اخلربات، وابتكار احللول 

لتطوير العمل الثقايف حا�سرا وم�ستقبل.
كما األقت معايل نورة الكعبي كلمة دولة االإمارات يف جل�سة “ م�ستقبل الثقافة 
املرحلة  االإم��ارات خلل  لدولة  الثقافية  الروؤية  كوفيد19-” م�ستعر�سة  بعد 
املقبلة والتي تقوم على ر�سد الفر�س والتحديات التي برزت والعمل على و�سع 

االإبداعي  العمل  �سوق  “ مير  اللزمة. وقالت معاليها  والت�سريعات  ال�سيا�سات 
معها  التكيف  اإىل  واآليات جديدة حتتاج  وي�سوده مفاهيم  مت�سارعة،  مبتغريات 
ودعمها، حيث جتري وزارة الثقافة وتنمية املعرفة درا�سات م�ستمرة على طبيعة 
التحديات التي تواجه االقت�ساد االإبداعي، فقد اأظهرت النتائج االأولية اإمكانية 
منو اقت�ساد العمل احلر يف امل�ستقبل املنظور، ويحتاج العاملون امل�ستقلون يف هذا 
تواكب  و�سيا�سات  اإبداعاتهم،  حماية  ت�سمن  وقوانني  للوائح  النا�سئ  االقت�ساد 
يف  امللئمة  ال�سبل  عن  الثقايف  بالقطاع  �سركائنا  مع  نبحث  اأعمالهم...  تطور 
الرقمية  لل�سيا�سات  موحد  دليل  وو���س��ع  امل�ستقلني،  للمبدعني  ال��دع��م  توفري 
حلماية امللكية الفكرية مع االنت�سار الوا�سع للمحتوى الثقايف والفني واالإبداعي 
اإنتاجهم  الذين يقدمون  الفنانني  الرقمية وذلك حلماية حقوق  املن�سات  على 
الثقايف  القطاع  اأن  اأح��د  “ ال يخفى على  واأ�سافت  االإن��رن��ت«.  االإب��داع��ي عرب 
واالإبداعي ميتلك اإمكانات واعدة للنمو واالزدهار، لكن اال�ستفادة الق�سوى من 
الفر�س املتاحة لن تتحقق دون توفري م�سادر واآليات متويل متنوعة.. دورنا هو 
اأن  واأود  االإبداعي،  القطاع  التمويل لدعم ورعاية  ا�ستك�ساف حلول جديدة من 
اأذكر اجلميع باأن مفهوم التمويل اجلماعي هي فكرة جديدة ن�سبيا، اأ�سهمت يف 
منو قطاعات اقت�سادية اأخرى ومن املمكن اأن نبتكر اآليات اأخرى جديدة ومفيدة 

لقطاعنا الثقايف لتوفري متويل للم�ساريع االإبداعية الريادية«.
“ تويل  ق��ال��ت معاليها  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  الثقافية يف  ال��ب��ي��ان��ات  اأه��م��ي��ة  وح���ول 
واأداة  باعتبارها ثروة وطنية،  الثقافية  بالبيانات  اأهمية ق�سوى  االإم��ارات  دولة 
حيث  ال��ق��رار،  ل�سناع  �سحيحة  معلومات  توفر  والتوجيه،  للتخطيط  مهمة 
واال�ستعداد  املعطيات،  جمع  لنا  تتيح  الثقايف  للقطاع  موؤ�سرات  و�سع  يف  بداأنا 
للم�ستقبل ا�ستنادا لبيانات دقيقة تدعم جهودنا التنموية.. نود اأن ن�سيد بجهود 
�سلم  على  الثقافية  البيانات  لو�سع  اجلميع  وندعو  ال�سدد،  ه��ذا  يف  اليون�سكو 
ال�سيا�سات  ور�سم  امل�ستقبلية  باالجتاهات  التنبوؤ  يف  الأهميتها  نظرا  اأولوياتهم 
نورة  معايل  وقالت  الثقايف«.  القطاع  اأداء  لتطوير  واملبادرات  واال�سراتيجيات 
علينا  دول��ن��ا،  اقت�سادات  يف  فاعل  م�ساهما  االإب��داع��ي  القطاع  “ اأ�سبح  الكعبي 
املحلي  االقت�ساد  يف  الثقافة  م�ساهمة  لتعزيز  جديدة  وطرق  و�سائل  ا�ستك�ساف 
وت�سريع وترية منوه.. فكلما ازدهرت الثقافة ازدهر االقت�ساد.. �سي�سهم توفري 
بيانات ومعلومات اإح�سائية منتظمة يف تقدمي �سورة وا�سحة عن اأهم جماالت 
االقت�سادية  العائدات  من  تزيد  ا�سراتيجيات  وت�سميم  الثقايف،  القطاع  منو 
من القطاع الثقايف على املنظومة االقت�سادية ككل وتخلق فر�س عمل جديدة 

ل�سبابنا ومبدعينا«.

ثمرة ل�سراكة االإمارات اال�سرتاتيجية يف التحديث احلكومي مع واالأردن واأوزبك�ستان 

عمر �صلطان العلماء: مليون مربمج بوابة فر�ض لل�صباب 
وداعم جلاهزية احلكومات ملا بعد كوفيد- 19

خالل احللقة ال�سبابية »بناء امل�ستقبل الذي نريده« 

املوؤ�ص�صة االحتادية لل�صباب تطرح روؤية ال�صباب االإماراتي يف م�صتقبل العامل �صمن مبادرة UN75# العاملية

نورة الكعبي ترتاأ�ض املوؤمتر اال�صتثنائي لوزراء الثقافة بالدول االأع�صاء يف االإي�صي�صكو

•• دبي- الفجر:

واملراأة  الطفل  حماية  اإدارة  مدير  اأهلي،  ع��ارف  العميد  قال 
عدد  اإن  دب��ي،  �سرطة  يف  االإن�����س��ان  حلقوق  العامة  االإدارة  يف 
مرات حتميل اللعبة الذكية “ حقوقي وم�سوؤولياتي”، التي 
بحقوقهم  االأط��ف��ال  لتوعية  املا�سي  ال��ع��ام  االإدارة  اأطلقتها 
 86 اأ�ساليب ترفيهية وتربوية حديثة، بلغ  وواجباتهم وفق 
األفا و610 مرة، وذلك عرب متجَري “اأبل �ستور” و”غوغل 

بلي«.
ال��ذي��ن تراوح  ل��لأط��ف��ال  يتوجه  ال��ذك��ي  التطبيق  اأن  وب��نّي 

بحقوقهم  توعيتهم  بق�سد  ع��ام��ا،  و14   5 ب��ني  اأع��م��اره��م 
ترفيهية  اأ�ساليب  وفق  وواجباتهم  القانون،  لهم  كفلها  التي 
وتربوية �سائقة، ترفع من م�ستوى اإدراكهم بطريقة ابتكارية 
جهوداً  تبذل  دب��ي  �سرطة  اأن  اأه��ل��ي،  العميد  واأك���د  ونوعية. 
اإم��ارة دب��ي، وكفل  حثيثة لتعزيز االأم��ن واالأم���ان يف جمتمع 
االأطفال،  فئة  ال�سيما  واالإن�سانية،  القانونية  االأف��راد  حقوق 
الفئة امل�ست�سعفة التي حتتاج للم�ساعدة، وملن يكفل حقوقها 
هنا  وم��ن  والعنف،  اال�ستغلل  م��ن  يحميها  ومل��ن  وحريتها، 
تعزز  وتوعوية  تدريبية  برامج  تنفيذ  اإىل  احلاجة  ا�ستدعت 
من البيئة املحيطة التي يعي�س بها الطفل، واإطلق مبادرات 

وتر�سد  لهم،  حماية  و�سائل  وتوفر  الفئة  هذه  حقوق  تعزز 
التطبيق  اأن  اإىل  واأ�سار  التي قد يتعر�سون لها.   االنتهاكات 
يخاطب  وال��ذي  ال��دول��ة  م�ستوى  على  نوعه  من  االأول  يعد 
ال�سغرية،  اأعمارهم  مع  تتنا�سب  مبتكرة  بطريقة  االأطفال 
حقوقهم،  اإدراك  على  ي�سجعهم  ممتع  مب�سط  اأ�سلوب  ووف��ق 
وجهة  لتكون  وم�سوؤولياتي  “حقوقي  لعبة  ج��اءت  هنا  وم��ن 
ترفيهية تفاعلية ميكن حتميلها على متجري “اأبل �ستور” 
اأنواع  اأربعة  اأن التطبيق يحوي  اإىل  و”جوجل بلي”، الفتاً 
من االألعاب الرفيهية املتنوعة، وثلثة عوامل �سّيقة، واأكرث 

من 100 مرحلة ممتعة.

ت�ستهدف توعية االأطفال وفق اأ�سلوب ترفيهي تربوي �سائق
اأكرث من 86 األف مرة حتميل للعبة �صرطة دبي »حقوقي وم�صوؤولياتي«
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/املزن  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعمله
رخ�سة رقم:CN 2041469   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن 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 12964 بتاريخ 2020/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سنديان لتنجيد االثاث

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2106450 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ابراهيم �سيف كرم علي البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نادر فراج ح�سني خمي�س املن�سوري

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

االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن 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 12964 بتاريخ 2020/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بر�ستيج فيوت�سر للتجارة 

- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م - فرع اأبوظبي 1
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2743889 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة هند عيد �سلطان الكندي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عمر حممد بن ظاهر املهريي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن 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 12964 بتاريخ 2020/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اإلك �سبا - �سركة ال�سخ�س 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:1038088 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة يو�سف عبدالعزيز حممد �سادق ال علي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد عمر �سعيد عبيد املنهايل

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

االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن 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 12964 بتاريخ 2020/6/18 

اإعــــــــــالن
يف  ال�ست�سارات  ال�س�����ادة/فارنك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جمال االنظمة االمنية ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1142161 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سبت مبارك املري %1
تعديل ن�سب ال�سركاء/�سوفريجن بارترن�س لل�ستثمار �س.ذ.م.م

SOVEREIGN PARTNERS INVESTMENT LLC  51% اىل %50

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن 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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ركن الكادي للمقاوالت العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:2186197 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة لبنى ح�سني �سعيد ال�سعدي اجلابري %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سبيت �سعيد عبدالعزيز الكثريي %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نا�سر عبدالرحمن �سعيد بالوعل الكثريي %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فتيه �سبيت �سعيد عبدالعزيز الكثريي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سبيت �سعيد عبدالعزيز الكثريي

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

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

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم �سوداجر ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1155147 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فهد �سالح م�ساعد بن �سحبل التميمي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خلود �ساوى جمعه معيوف احلارثي

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

االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن 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 12964 بتاريخ 2020/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/القدوة العمال النجارة واحلدادة امل�سلحة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1146826 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد احمد امني ا�سماعيل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عمار عبيد احمد �سيف الكعبي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد احمد امني ا�سماعيل

تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل �سليمان حمد خلفان العدوي
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/القدوة العمال النجارة واحلدادة امل�سلحة
AL QUDWA REINFORCED CARPENTRY

اىل/القدوة للمقاوالت العامة ذ.م.م
ALQUDWA GENERAL CONTRACTING  LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال النجارة امل�سلحة )4390004(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال حديد الت�سليح )4390005(

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن 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 12964 بتاريخ 2020/6/18 

اإعــــــــــالن
للقم�سة  ال�س�����ادة/ال�سندل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب واخلياطة  رخ�سة رقم:1117636 

تعديل ا�سم جتاري من/ال�سندل للقم�سة واخلياطة

AL SANDAL TEXTILES & TAILORING

اىل/هم�س احلراير للقم�سة واخلياطة

HAMSAL HARAIER FOR SEWING AND FABRICS

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

االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن 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 12964 بتاريخ 2020/6/18 

 اإعـــالن �شطب قيد
ووتر  �سالكون  بو�ستيد  ال�سادة/�سركة  باأن  االقت�ساد  وزارة  تعلن 
تقدمت  قد  �سنغافورة(  )اجلن�سية:  ليمتد  اي  تي  بي  �سوليو�سنز 
بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: جزيرة 
فاطمة  وحدة   MZ01.0 مكتب   C74-- 9 غرب   - ابوظبي 
�سجل  يف   )3395( رقم  حتت  واملقيدة  �س.ب:105571(   ، �سامل 
ال�سركات االجنبية يف الوزارة. وتنفيذا الحكام القانون االحتادي 
رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديلتة و القرار 
اجراءات  دليل  اعتماد  �ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  الوزاري 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب  لفروع  الرخي�س 
االعرا�س  يف  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة 
ان يتقدموا باعرا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من 
اإدارة الت�سجيل  تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة االقت�ساد 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:�سهل لبنان لل�سيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة اأبوظبي ، كورني�س برج دار ال�سلم �سرق 5 طابق 

احمد يو�سف  خليفه  املالك/احمد  وحدة   1001 مكتب   10
CN 1067905 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات   2
االدارية كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/6/16 وذلك بناء على 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2020/6/17 بالرقم:2049002578 
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة امل�سفي 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية
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اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:تر�ست ميدل اي�ست لتاجري ال�سيارات ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح ، م 44 - ق 10 - طابق 1 - مكتب 85 ،وحدة 

،حكومة اأبوظبي واخرين
CN 1192410 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات   2
االدارية كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/6/14 وذلك بناء على 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2020/6/16 بالرقم:2024001039 
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة امل�سفي 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18 
ممثلة  العامة(  لل�سيانة  االمارات  )ف�سول  موؤ�س�سة  تعلن  
علقة  قطع  عن  قادري  �سامل  حممد  �سامل  �سكري  بال�سيد/ 
املدعو  /حلمي ابراهيم احمد �سعيد �سعيد )اجلن�سية: اليمن( 
باملوؤ�س�سة     784198451581684 رقم    هوية  بطاقة  يحمل 
نهائيا والغاء الوكالة املمنوحة له املوثقة بالرقم 1952006056 

بتاريخ 2019/7/23  لدى الكاتب العدل بدائرة الق�ساء.
حيث اأنه مت قطع العلقة معه نهائيا من  تاريخ 2020/06/03 
ولي�س له اأي �سفة �سخ�سية بال�سركة املذكورة من تاريخ ن�سر 
با�سم  توقيعه  او  معه  التعامل  من  نحذر  كما  االإعلن  هذا 

املوؤ�س�سة حتى ال يقع يف امل�سائلة القانونية.
فعلى من له حق او اعرا�س مراجعة املوؤ�س�سة خلل ا�سبوع 

واال فان املوؤ�س�سة غري م�سوؤولة بعد هذه املدة .. وهذا للعلم.
ن�سر على م�سئولية املعلن

قطع علقة وحتذير

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ايزيل وورث الإدارة الفنادق -ذ م م  
 : القانوين  ال�سكل   - ال��را���س   - عبدالقادر  حممد  بدرية  ملك   120 مكتب   : العنوان 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   804055  : الرخ�سة  رقم   ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات 
التاأ�سري  باأنه قد مت  التنمية االقت�سادية بدبي  دائرة  1337894 مبوجب هذا تعلن 
قرار  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���له  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��لل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  ال��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق    2020/6/16 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
ام  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني  2020/3/23 وعلى من لديه اأي اعرا�س 
 S.C02 - 209 ايه كيه حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون العنوان : مكتب رقم
 : فاك�س   04-2208822  : - هاتف  دي��رة   - القرهود   - العقارية  دبي  ملك موؤ�س�سة 
خلل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2208830

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ام ايه كيه حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون
العنوان : مكتب رقم S.C02 - 209 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية - القرهود 
- ديرة - هاتف : 2208822-04 فاك�س : 2208830-04   مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اأعله لت�سفية  ايزيل وورث الإدارة الفنادق -ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ  2020/6/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  من  وعلى   2020/3/23 بتاريخ 
اأع���له،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  ع��ل��ى  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن  امل��ع��ني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 220/2020/20 جتاري كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )3852397.71 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ االإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  
طالب االإعلن :  ال�سركة العاملية للعزل احلراري والوقاية من احلريق - )انربرو( ذ م م  - �سفته 
 : بالق�سية  - �سفته   فنتيور  باتروفاك جوينت  بكتل   -1  : اإعلنه  املطلوب   - : مدعي  بالق�سية 

مدعي عليه جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعلن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره 
االإ�ستحقاق  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   3852397.71(
االحد   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  ال��ت��ام  ال�����س��داد  وحتى 
باحل�سور مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2020/7/5  املوافق 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 
بثلثة اأيام على االأقل. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
الق�شية رقم  2020/978 جتاري جزئي 

املدعي : م�سرف االإمارات اال�سلمي 
اىل املدعي عليه : حممد عو�س �سلطان القبي�سي 

يف الدعوى رقم 2020/978 جتاري جزئي - دبي لقد تقرر عقد جل�سة اخلربة 
 12.00 ال�ساعة   2020/6/25 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  اع��له  الدعوى  يف  امل�سرفية 
ال�سياد   - �سيتي  �سرياميك  )بناية  االحت��اد  ببناية  الكائن  وذل��ك مبكتبنا  ظهرا 
 ،  301 رق��م  مكتب   - الثالث  الطابق   - دي��رة  �سنر  �سيتي  خلف  ال�سيد(  الدوات 
هاتف رقم 04/2588900 وفاك�س رقم 04/2581055 لذا يرجى منكم احل�سور او 
من ميثلكم يف املوعد املذكور اأعله مع اح�سار كافة دفوعكم وم�ستنداتكم وما 

ترونه منا�سبا لتي�سري اعمال اخلربة يف الدعوى
اخلبري املحا�سبي / امل�سريف 
عبداهلل فايز ال�سام�سي 

دعــــــوة
اإجتماع اخلربة امل�شرفية االأول

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3260/2018/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/2075 جتاري كلي ، 
بالت�سامن ، ل�سداد مبلغ وقدره 28955988.26 درهم �سامل الر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعلن : البنك التجاري الدويل - �س م ع - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله :  حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي -  �سفته بالق�سية : وكيل

النجم  ن��ور  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته  ديزجي  كاركر  ر�سا  حميد   -  1  : اإعلنه  املطلوب 
للتجارة العامة - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده  - جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن العقارات املبينة 
1 - عبارة عن فيل رقم االر���س : 400 - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الفيل :  اأدن��اه : 

 JI25EB326  : الفيل  ا�سم   -  JI25EB326
يف  وذلك  اخلام�سة.  الثنية   : املنطقة   -  400  : االر�س  رقم   - ار�س  قطعة  عن  عبارة   -  2

حدود املبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 471/2019/18 عقاري جزئي  
وقدره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  ال��زام   : ال��دع��وى  مو�سوع   
)226.625( )مائتان و�ستة وع�سرون الفا و�ستمائة وخم�سة وع�سرون درهما( مقابل القيمة االيجارية للمكتب التجاري 
مو�سوع الدعوى بداية من تاريخ 2018/2/1 وحتى تاريخ  2020/5/1  - واحلكم ب�سحة ونفاذ  العقد املحرر بني املدعي 
واملدعي عليهما واملوؤرخ 2008/2/23 واخلا�س بالوحدة العقارية مكتب التجاري رقم 510 يف م�سروع كامريدج �سنر 
بواحة �سيليكون دبي وجعل احلكم ال�سادر يف الدعوى مبثابة التمليك الناقل للملكية والقابل للت�سجيل العقاري ، مع 
الزام املدعي عليهما بت�سليم الوحدة باحلالة التي هي عليها وبرد ن�سبة قدرها 1.46% من اإجمايل ثمن الوحدة امل�سدد 
لهما من قبل املدعي مبلغ قدره 10.858.75 )ع�سرة اآالف وثمامنائة وثمانية وخم�سون درهم وخم�سة و�سبعون فل�س( 

ال�ستكمال اعمال الوحدة على نفقة املدعي ، والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب االإعلن : حممد عبدالرحمن حممد حممد �سريف العو�سي  - �سفته بالق�سية : مدعي املطلوب اإعلنهما : 1- ميمون 
 للتطوير العقاري - �س م ح  2-ميمون للو�ساطة العقارية - �س ذ م م - �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعلن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم بان يوؤديا للمدعي 
االيجارية  القيمة  مقابل  درهما(  وع�سرون  وخم�سة  و�ستمائة  الفا  وع�سرون  و�ستة  )مائتان   )226.625( وق��دره  مبلغ 
ونفاذ   ب�سحة  واحلكم   -   2020/5/1 تاريخ   وحتى   2018/2/1 تاريخ  من  بداية  الدعوى  مو�سوع  التجاري  للمكتب 
العقد املحرر بني املدعي واملدعي عليهما واملوؤرخ 2008/2/23 واخلا�س بالوحدة العقارية مكتب التجاري رقم 510 يف 
م�سروع كامريدج �سنر بواحة �سيليكون دبي وجعل احلكم ال�سادر يف الدعوى مبثابة التمليك الناقل للملكية والقابل 
ن�سبة قدرها 1.46% من  التي هي عليها وبرد  الوحدة باحلالة  بت�سليم  املدعي عليهما  ال��زام  ، مع  العقاري  للت�سجيل 
اإجمايل ثمن الوحدة امل�سدد لهما من قبل املدعي مبلغ قدره 10.858.75 )ع�سرة اآالف وثمامنائة وثمانية وخم�سون 
ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامهما   ، املدعي  نفقة  على  الوحدة  اعمال  فل�س( ال�ستكمال  و�سبعون  وخم�سة  درهم 
اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2020/7/6  ال�ساعة 10.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة اأيام على االأقل، علما بانه مت تعديل طلبات الدعوى
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية   العقارية 

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
ال�سادة/ احلفيتي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

وكلء املدعية / �سركة ذا وي�ست اوف اجنلند �سيب اونرز ميت�سوال ان�سوران�س 
 املدعي عليها االأوىل / �سركة الفلك للملحة ذ م م ، ب�سفتها املالكة ال�سابقة وامل�سغلة احلالية لل�سفينة كوين. 

املدعي عليها الثانية / �سركة املا�س الدولية لل�سحن انكوربريتد ب�سفتها املالكة احلالية لل�سفينة
)كوين هلينا( 

اأعمال اخلربة البحرية 
يف الدعوى رقم 2019/984 مدين كلي - الفجرية 

باالإ�سارة اىل املو�سوع اأعله وبناء على انتدابنا من قبل حمكمة الفجرية االإحتادية االإبتدائية املوقرة 
للقيام باأعمال اخلربة مبوجب احلكم التمهيدي ال�سادر يف الدعوى 

فريو�س  تف�سي  نتيجة   ، املتحدة  العربية  االإمارات  لدولة  واالحرازية  الوقائية  االإجراءات  اطار  ويف 
كورونا ومن اجل التقيد بالقوانني ال�سادرة ب�ساأن مهنة اخلربة ، فاإن االجتماع �سوف يكون عند بعد 
با�ستخادم تطبيق ZOOM ، و�سوف يتم م�ساركة رابط االجتماع قبل املوعد املحدد عن طريق الربيد 
االلكروين امل�سجل لدينا كما �سوف يتم ت�سجيل االجتماع فيديو للتاأكد من هوية احل�سور والذي يوف 

يعترب الحقا كمح�سر اجتماع اخلربة. 
املوافق 2020/6/18 يف متام  اجتماع اخلربة معكم يوم اخلمي�س  بانه تقرر عقد  بالعلم  التكرم  يرجى 
ال�ساعة العا�سرة �سباحا ، كما نرجو تاأكيد احل�سور وكذلك تزويدنا بالربيد االلكروين وهوية و�سفة 

كل من ترغبون يف ح�سورهم لنتمكن من التن�سيق للجتماع يف املوعد املحدد. 
كما يرجى احل�سور يف املوعد املحدد اأعله ، مع تقدمي ن�سخة عن املذكرات وامل�ستندات ال�سابق تقدميهما 
اأمام عدالة املحكمة املوقرة واي م�ستندات اخرى ترغبون يف تقدميها للخبري مع اإرفاق حافظة بامل�ستندات 

املوؤيدة لذلك عن طريق الربيد االلكروين. 
خالد العوي�س / رقم القيد 445  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 7060/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/948 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )5.292.498.50 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعلن : الغرير للن�ساءات املنيوم �س.ذ.م.م- �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعلنه : 1- �سيفيلد هولدينجز ليمتد - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
 جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن وحدات عقارية 
- رقم االر�س 83 - املنطقة مر�سى دبي - ا�سم املبنى:مارينا 101 - رقم الوحدات:8+8703+8802
F101+9904+9903+9902+9901+9703+9404+8804+8803+704 وذلك يف حدود املبلغ املطالب 

به وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

االإ�سلمية  ال�����س��وؤون  جل��ن��ة  ن��اق�����س��ت 
واالأوقاف واملرافق العامة يف املجل�س 
اجتماعها  خ��لل  االحت���ادي  الوطني 
برئا�سة   ، بعد”  “عن  عقدته  ال���ذي 
�سعادة حمد اأحمد الرحومي “النائب 
االأول لرئي�س املجل�س” رئي�س اللجنة، 
مو�سوع “�سيا�سة برنامج ال�سيخ زايد 
م�سرف  ممثلي  بح�سور  للإ�سكان”، 

االإمارات للتنمية.
اللجنة  اأع�������س���اء  االج���ت���م���اع  ح�����س��ر 
عبدالرحمن  ناعمه  من:  كل  �سعادة 
واأحمد  اللجنة”،  “مقررة  املن�سوري 
اأحمد  وج��م��ي��ل��ة  ال�����س��ح��ي،  ع���ب���داهلل 
النايلي  را����س���د  وخ���ل���ف���ان  امل����ه����ريي، 
العابدي،  را���س��د  و�سعيد  ال�سام�سي، 

و�سهيل نخريه العفاري.
وح�������س���ر م�����ن م�������س���رف االإم����������ارات 

ي���ون�������س حاجي  ����س���ع���ادة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة.. 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  اخل���وري 
م�سرف االإمارات للتنمية وكيل وزارة 
املالية، و�سعادة في�سل عقيل الب�ستكي 
االإمارات  مل�سرف  التنفيذي  الرئي�س 
للتنمية، وعلي عبداهلل ال�سريف مدير 
اإدارة امليزانية العامة يف وزارة املالية.

الرحومي  اأح��م��د  حمد  �سعادة  وق���ال 
“�سيا�سة  مو�سوع  ناق�ست  اللجنة  اإن 
مع  للإ�سكان”  زاي��د  ال�سيخ  برنامج 
للتنمية،  االإم�����ارات  م�سرف  ممثلي 
على  تف�سيلي  ب�سكل  ال��ت��ع��رف  ومت 
كافة اخلدمات التي يقدمها امل�سرف 
لدعم امل�ستفيدين من برنامج ال�سيخ 
ل���لإ����س���ك���ان، و�����س����روط تقدمي  زاي�����د 
التن�سيق  ع����ن  ف�����س��ل  ال����ق����رو�����س، 
امل�سرف  ب���ني  ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة  وال��ع��لق��ة 
واجل����ه����ات ال��ت��م��وي��ل��ي��ة االأخ��������رى يف 

الدولة وهيئات االإ�سكان املحلية.

االجتماع  خ����لل  مت  اأن�����ه  واأ�����س����اف 
طرح الكثري من النقاط التي ت�سب 
مناق�سة  ومت  امل���واط���ن���ني،  ���س��ال��ح  يف 
التمويلي  ال���دع���م  يف  امل�����س��رف  دور 
بالقرو�س  يتعلق  فيما  للمواطنني 
والتعاون  يقدمها،  التي  واخل��دم��ات 
ب��ي��ن��ه وب�����ني ب���رن���ام���ج ال�����س��ي��خ زاي����د 
للإ�سكان، الفتا اإىل اأن اللجنة تعرفت 
التحديات  خمتلف  على  كامل  ب�سكل 
واخلدمات  امل�����س��رف  يواجهها  ال��ت��ي 
تطويرها  وك��ي��ف��ي��ة  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
املواطنني  م�����س��ل��ح��ة  يف  ي�����س��ب  مب���ا 

والتي�سري عليهم.
واأ�ساد بح�سور القيادات من م�سرف 
الكامل  وتعاونهم  للتنمية  االإم���ارات 
ا�ستف�سارات  مع  االإيجابي  وتفاعلهم 
وت�ساوؤالت اأع�ساء اللجنة، وما قدموه 
وا�سحة  واإح�سائيات  معلومات  م��ن 
موؤكدا  ل��ل��ج��ن��ة،  و���س��ف��اف��ة  ودق���ي���ق���ة 

واالإح�سائيات  املعلومات  تلك  اأهمية 
يف درا�سة املو�سوع العام، مبا ي�سب يف 

خدمة الوطن واملواطن.
واأ�سار �سعادته اإىل اأن اللجنة �ستعقد 
بع�س  ممثلي  م��ع  امل��ق��ب��ل  اجتماعها 
ال�����دول�����ة وع�������دد من  ال���ب���ل���دي���ات يف 
باملو�سوع  واملخت�سة  املعنية  اجلهات 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى اآل���ي���ات ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
بتخ�سي�س  يتعلق  ف��ي��م��ا  ال��ربن��ام��ج 
ال��ق��رو���س واملنح  االأرا����س���ي وت��وف��ري 
يواجههم  وم��ا  للمواطنني،  ال�سكنية 

من حتديات يف هذا ال�ساأن.
باأن اللجنة تناق�س املو�سوع يف  واأفاد 
ا�سراتيجية  اإط��ار عدة حم��اور هي: 
االحتياجات  تلبية  �ساأن  يف  الربنامج 
وامل�ستقبلية  احل���ال���ي���ة  ال�����س��ك��ن��ي��ة 
�ساأن  يف  وا�سراتيجيته  للمواطنني، 
ال�سكنية  ال��ب��ي��ئ��ة  وت���ط���وي���ر  ت���وف���ري 
و�سيا�سة  وامل����ب����ت����ك����رة،  امل�������س���ت���دام���ة 

الربنامج يف �ساأن الدعم واال�ستقطاع 
امل���������ايل ل���ل���م�������س���ت���ف���ي���دي���ن، وج����ه����ود 
اجلهات  م��ع  التن�سيق  يف  ال��ربن��ام��ج 
�ساأن  اخل���ا����س يف  وال���ق���ط���اع  امل��ع��ن��ي��ة 
�سعادة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن  االإ���س��ك��ان. 
ن��اع��م��ه ع��ب��دال��رح��م��ن امل��ن�����س��وري اإن 
للتنمية  االإم������ارات  م�����س��رف  مم��ث��ل��ي 
اأع�ساء  ا�ستف�سارات  كل  على  اأج��اب��وا 
اللجنة ب�ساأن متويل ودعم املواطنني 
م��ن خ���لل ال��ق��رو���س ال��ت��ي يقدمها 
امل�سرف للحا�سلني على منح برنامج 
ال�سيخ زايد للإ�سكان، م�سرية اإىل اأنه 
ميكن  التي  الت�سهيلت  مناق�سة  مت 
للمواطنني  امل�������س���رف  ي��ق��دم��ه��ا  اأن 
قرو�س  على  احل�سول  يف  الراغبني 
ومت������وي������لت ����س���ك���ن���ي���ة. واأو�����س����ح����ت 
�سعادتها اأن م�سرف االإمارات للتنمية 
لل�سباب  واإ�سافيا  يقدم دعما متنوعا 
على  خدماته  تقت�سر  وال  املواطنني 

اإمنا  فقط،  ال�سكني  التمويل  تقدمي 
ت��ق��دمي قرو�س  اإىل  خ��دم��ات��ه  مت��ت��د 
اأ�سحاب  م��ن  وامل��ت��ق��اع��دي��ن  لل�سباب 
من  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات 
اأجل امل�ساهمة يف اإجناح م�سروعاتهم 
املواطنني  ي��دع��م  اأن����ه  اأي  امل��ت��ن��وع��ة، 
الراغبني يف احل�سول على متويلت 
امل�سروعات  اأ�سحاب  وك��ذل��ك  �سكنية 
اال�ستثمارية. و تابعت اأنه مت التعرف 
ع���ل���ى ن����ظ����ام ال�����رب�����ط االإل�����ك�����روين 

زايد  ال�سيخ  وب��رن��ام��ج  امل�����س��رف  ب��ني 
ل����لإ�����س����ك����ان وغ��������ريه م�����ن اجل����ه����ات 
التمويلية االأخرى يف خمتلف اإمارات 
امل�سرف  اأن  اإىل  م��ن��وه��ة  ال����دول����ة.. 
اإل��ك��رون��ي��ا وع��ن بعد  ي��وف��ر خدماته 
احل�سول  طلب  العميل  تقدمي  منذ 
اإجراءات  من  يتبعه  وم��ا  قر�س  على 
امل����واف����ق����ة ع���ل���ى ال���ط���ل���ب وت���ق���دمي 
اإ�سدار  ح��ت��ى  امل��ط��ل��وب��ة  امل�����س��ت��ن��دات 
القر�س  منح  على  النهائية  املوافقة 

بع�س  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت  امل����ط����ل����وب. 
املواطنني لي�س لديهم معلومات عما 
ي���وف���ره امل�����س��رف م���ن خ���دم���ات لهم، 
اأنه  اإىل  امل�سرف  اأ�سار ممثلو  ولذلك 
�سيتم و�سع خطة للإعلن عن جميع 
امل�سرف  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  اخل����دم����ات 
للمواطنني و�سروط احل�سول عليها 
ب�سكل  وا���س��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  وتعميمها 
مي��ك��ن خم��ت��ل��ف ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع من 

التعرف عليها واال�ستفادة منها.

•• ابوظبي-الفجر:

االجتماعية  ال�سوؤون  جلنة  وا�سلت 
الب�سرية  وامل���وارد  وال�سكان  والعمل 
خلل  االحت���ادي  الوطني  للمجل�س 
تقنية  عرب  بعد  عن  عقدته  اجتماع 
برئا�سة  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة،  امل���ح���ادث���ات 
�����س����ع����ادة ������س�����رار ح���م���ي���د ب���ال���ه���ول 
ال��ل��ج��ن��ة، مناق�سة  رئ��ي�����س  ال��ف��ل���س��ي 
�ساأن  يف  احت����ادي  ق��ان��ون  “م�سروع 
من  يتكون  ال��ذي  التربعات”،  جمع 
توحيد  اإىل  وي��ه��دف  م����ادة،   )34(
اجل����ه����ود ب����ني اجل����ه����ات االحت����ادي����ة 
بينها من خلل  والتن�سيق  واملحلية 

قانون ينظم جمع التربعات.
من  ك��ل  �سعادة  م��ن  اللجنة  وتتكون 
مرمي ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، 
ال�سام�سي،  ال���ع���ب���ار  ع��ل��ي  وح��م��ي��د 
ود.�سيخة  ال�سام�سي،  را�سد  وخلفان 
ح�سن  و�سابرين  الطنيجي،  عبيد 
عبدالرحمن  ون���اع���م���ة  ال��ي��م��اح��ي، 

املن�سوري. 
بالهول  حميد  ���س��رار  ���س��ع��ادة  وق���ال 
اللجنة  اإن  اللجنة  رئي�س  الفل�سي 
بنود  مناق�سة  اجتماعها  يف  وا�سلت 
م�����س��روع ال��ق��ان��ون، واط��ل��ع��ت اللجنة 

ع��ل��ى امل��لح��ظ��ات ال��ت��ي خ��رج��ت بها 
القانون  م�����س��روع  م��ن��اق�����س��ة  خ����لل 
مت  حيث  املجتمع،  تنمية  وزارة  م��ع 
تبادل وجهات النظر حول تعديلت 
القانون،  م�سروع  بنود  على  اللجنة 
التي تهدف اإىل اخلروج بقانون يلبي 
تطلعات الدولة، وينظم عملية جمع 
يف  وح�سرها  ا�سكاله  بكل  التربعات 

جهات مرخ�سة.
النت�سار  ن��ظ��راً  اأن��ه  �سعادته  واأ���س��اف 
التوا�سل  وق��ن��وات  االت�سال  و�سائل 
االجتماعي اأدى اإىل وجود موؤ�س�سات 
ت�ستهدف  عمليات  ميار�سون  واأف��راد 
جمع ال��ت��ربع��ات م��ن اجل��م��ه��ور دون 
املخت�سة  امل��وؤ���س�����س��ات  اإىل  ال��ل��ج��وء 
االل����ت����زام  ودون  امل�����ج�����ال،  ه������ذا  يف 
بها  املعمول  وال�سوابط  باملتطلبات 
وفقاً للت�سريعات ال�سارية يف الدولة، 
هذا  اق���راح  احلكومة  ارت���اأت  لذلك 
اأم����وال املتربعني  امل�����س��روع حل��م��اي��ة 
اأن املال يوظف بال�سكل  والتاأكد من 
ال�سحيح ويحقق الغاية املرجوة منه 
وت��وف��ري ب��ي��ئ��ة اآم��ن��ة ل��ل��ع��ط��اء، حيث 
توحيد  اإىل  ال��ق��ان��ون  م�سروع  ه��دف 
اجل����ه����ود ب����ني اجل����ه����ات االحت����ادي����ة 
بينها من خلل  والتن�سيق  واملحلية 

قانون ينظم جمع التربعات.
بجمع  يحُ�سمح  ال  اأن���ه  ���س��ع��ادت��ه  واأك����د 
على  احل�������س���ول  ب��ع��د  اإال  االأم��������وال 
لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��واف��ق��ة 
امل�ستوى  على  واالأوق��اف  االإ�سلمية 
ال���������س����وؤون  دوائ����������ر  اأو  االحت������������ادي 
االإ���س��لم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل����ريي على 
حيث  امل��ح��ل��ي��ة،  احل��ك��وم��ات  م�ستوى 
املر�سوم  م���ن   )27( امل�����ادة  ج��رم��ت 
مكافحة  ب�������س���اأن  احت������ادي  ب���ق���ان���ون 

امل���ع���ل���وم���ات جمع  ت��ق��ن��ي��ة  ج����رائ����م 
اإلكروين  و���س��ي��ط  ع���رب  ال��ت��ربع��ات 
اإنه  على  ن�ست  حيث  ترخي�س،  دون 
ال  التي  والغرامة  باحلب�س  “يعاقب 
تقل عن مائتني وخم�سني األف درهم 
اأو  األ��ف دره��م  وال جت��اوز خم�سمائة 
من  ك��ل  العقوبتني  ه��ات��ني  ب��اإح��دى 
اأو  اإل��ك��رون��ي��اً  م��وق��ع��اً  اأدار  اأو  اأن�����س��اأ 
على  معلومات  ن�سر  اأو  عليه  اأ�سرف 
اأو و�سيلة تقنية  ال�سبكة املعلوماتية، 

معلومات اأخرى للدعوة اأو الرويج 
ترخي�س  ب�����دون  ال���ت���ربع���ات  جل��م��ع 

معتمد من ال�سلطة املخت�سة«.
م�سروع  اأن  اإىل  ����س���ع���ادت���ه  واأ������س�����ار 
جمع  عمليات  لينظم  ج��اء  ال��ق��ان��ون 
ال����ت����ربع����ات خ���ا����س���ة ال����ت����ي جت���ري 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��رب 
ع��ام، والتي يجب  ب�سكل  واالإن��رن��ت 
ال�سحيحة،  قنواتها  عرب  جت��ري  اأن 
ال��ت��ع��اون م��ع اجلمعيات  م��ن خ���لل 

اخلريية املحُرخ�سة جلمع التربعات، 
احتادي  قانون  م�سروع  اأو�سح  حيث 
يف �����س����اأن ج���م���ع ون����ق����ل ال���ت���ربع���ات 
الت�سريح  م��ن��ح  واإج��������راءات  اآل���ي���ات 
ب��ج��م��ع ال���ت���ربع���ات، وال���ت���ع���ام���ل مع 
احل�����س��اب��ات امل�����س��رف��ي��ة ال��ت��ي يوجد 
واجل���زاءات  خمالفة،  ت��ربع��ات  فيها 
االإداري�������������ة، وال���ت���ظ���ل���م، واالأح�����ك�����ام 
خمالفة  حال  يف  بالعقوبات  املتعلقة 
بالتربعات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ات 

واالأعمال اخلريية.
اأزم����ة فريو�س  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأو����س���ح 
)كوفيد19-(،  امل�����س��ت��ج��د  ك���ورون���ا 
االحرازية  االإج�����راءات  وت��داع��ي��ات 
التي اتخذتها الدولة يف وقف انت�سار 
الفريو�س، اأدت اإىل ت�سابق املتربعني 
تاأثر  مل�ساعدة من  العون  اإىل مد يد 
ترجمة  وع���ي���ن���ي���اً،  م���ال���ي���اً  ب����االأزم����ة 
الدولة،  يف  االإن�ساين  النهج  الأ�سالة 
فكان ال بد من قانون ينظم عمليات 
ج��م��ع ال��ت��ربع واأوج�����ه ���س��رف��ه��ا عرب 
من  لها  وامل�سرح  الر�سمية  قنواتها 
اأجل حفظ حقوق املتربع وو�سول ما 

جاد به املتربع اإىل م�ستحقيها.
االحت���ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  واأح����ال 
يف جل�سته ال�سابعة من دور االنعقاد 

الت�سريعي  للف�سل  االأول  ال���ع���ادي 
ال�����س��اب��ع ع�����س��ر ال���ت���ي ع��ق��ده��ا “عن 
املوافق  ال��ث��لث��اء  ي���وم  بعد” م�����س��اء 
معايل  برئا�سة  2020م  م��اي��و   5
�سقر غبا�س رئي�س املجل�س، م�سروع 
لن�س  وف��ق��ا  ال��ل��ج��ن��ة،  اإىل  ال��ق��ان��ون 
التي  ال��د���س��ت��ور  م��ن   ”89“ امل����ادة 
املجل�س  اخ��ت�����س��ا���س��ات  ع��ل��ى  ت��ن�����س 
م�سروعات  مب��ن��اق�����س��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
القوانني وامل�ساهمة يف تطوير البيئة 
ت���ط���ال خمتلف  ال���ت���ي  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

القطاعات.
مل�سروع  املذكرة االي�ساحية  وبح�سب 
ق��ان��ون احت���ادي يف ���س��اأن جمع ونقل 
القانون  م�سروع  ت�سمن  التربعات، 
)34( مادة، تناولت تعريفات لبع�س 
�سمن  ال����واردة  وال��ع��ب��ارات  الكلمات 
م�سروع القانون، باالإ�سافة اإىل بيان 
املتعلقة  واالأح���ك���ام  ���س��ري��ان��ه،  ن��ط��اق 
بالت�سريح، و�سروط واإجراءات منح 
الت�سريح، ودرا�سة ال�سلطة املخت�سة 
اأكرث  وم��ن��ح  الت�سريح،  منح  لطلب 

من ت�سريح.
القانون  م�سروع  م���واد  تناولت  كما 
ال�سلطة  باحتفاظ  املتعلقة  االأحكام 
ونقل  بجمع  ب�سجل خا�س  املخت�سة 

ال���ت���ربع���ات، وو����س���ائ���ل ج��م��ع ونفل 
ال���ت���ربع���ات، وت��ل��ق��ي ال���ت���ربع���ات من 
خارج الدولة، واإي�سال التربعات اإىل 
البنكية  والتحويلت  الدولة،  خ��ارج 
اإىل خارج الدولة من ح�سابات جمع 
التربعات، واالأحكام املتعلقة ب�سهادة 
جلمع  ج��ار  ح�ساب  وفتح  الت�سنيف، 
احل�سابات  مع  والتعامل  التربعات، 
تربعات  فيها  يوجد  التي  امل�سرفية 
خمالفة. كما تناول االأحكام املتعلقة 
ب�سجلت حما�سبية جلمع التربعات، 
والتزام اجلهات املرخ�س لها وامل�سرح 
لها بتقدمي تقرير لل�سلطة املخت�سة، 
والربط االإلكروين وتطبيق اأف�سل 
امل���م���ار����س���ات ال����دول����ي����ة، واالأح�����ك�����ام 
املتعلقة بالتربعات العينية الغذائية 
التربعات  وحت���وي���ل  ال���دوائ���ي���ة،  اأو 
العينية اإىل نقدية، والنظم اخلا�سة 
واالأحكام  املعلومات،  على  للح�سول 
املتعلقة باالإ�سراف والرقابة، واأعمال 
الدعاية واالإعلن جلمع التربعات، 
والتظلم،  االإداري�����������ة،  واجل����������زاءات 
بالعقوبات،  امل��ت��ع��ل��ق��ة  واالأح������ك������ام 
املتعلقة  اخل����ت����ام����ي����ة  واالأح��������ك��������ام 
وتوفيق  ال��ق�����س��ائ��ي��ة،  ب��ال�����س��ب��ط��ي��ة 

االأو�ساع، واللئحة التنفيذية. 

•• عجمان-وام:

ناق�ست اللجنة الدائمة للتطوير احل�سري والبنية التحتية والبيئية الإمارة 
كورونا  جائحة  اإث��ر  ر�سدها  مت  التي  التحديات  اجتماعها  خ��لل  عجمان، 
والقطاعات التي برز دوره��ا يف اإدارة االأزم��ات وال��ك��وارث، ون�سب االإجن��از يف 
م�ساريع تطوير البنية التحتية، وجاهزية البدء يف م�سروع �سارع ال�سيخ عمار 
2021 ، اإ�سافة اإىل قائمة م�ساريع  واالنتهاء من م�سروع ج�سر الرا�سدية 

قطاعي ال�سحة والبيئة.
واأكد �سعادة عبدالرحمن حممد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط 
بعجمان رئي�س اللجنة خلل االجتماع على الدور الذي لعبته القطاعات يف 
اإدارة االأزمات والكوارث، واأهم النقاط االإيجابية والتحديات التي مت ر�سدها 

خلل جائحة “ كوفيد - 19«.
وبني اأن اجلائحة األقت بظللها على خمتلف القطاعات ولكن برزت خللها 
التوا�سل  لقنوات  التطبيقات  االعتماد على خمتلف  اإذ مت  اإيجابية،  جوانب 
املرئي التي وفرت الوقت واجلهد، باالإ�سافة اإىل انخفا�س اأ�سعار بع�س ال�سلع 

والقيم االإيجارية للعقارات.
واأ�سار اإىل اأن من اأبرز االإيجابيات هي ارتفاع موؤ�سر اإنتاجية الفرد اليومية 
وعدم تاأجيل االأعمال اليومية، بالتزامن مع ارتفاع ن�سبة ر�سا العملء عن 
العمل  الدوائر احلكومية يف موا�سلة  توجه  ا�ستمرار  الذكية مع  اخلدمات 
عن بحُعد.. م�َسددا على اال�ستمرار بااللتزام بالتدابري الوقائية واالحرازية 

ودرا�سة عمل قوانني لتنظيم العمل عن بحُعد.
واأكد �سعادة عبد الرحمن حممد النعيمي اأهمية اال�ستمرار يف تنفيذ م�ساريع 
البنية التحتية والتي تتطلب االلتزام بالربامج الزمنية .. م�سرياً اإىل ن�سبة 
بن  ، ومدينة حممد  ، واحلميدية  الرقايب  ،و  ال�سفيا  االإجن��از يف م�ساريع 

زايد، واأعلن عن جهوزية البدء يف م�سروع �سارع ال�سيخ عمار واالنتهاء من 
م�سروع ج�سر الرا�سدية مطلع 2021.

ونوه اإىل اأهمية الدور الذي يلعبه قطاع ال�سحة العامة والبيئة يف االلتزام 
ب��اإجن��از االإج������راءات االح���رازي���ة وال��وق��ائ��ي��ة اخل��ا���س��ة ب��امل��ن�����س��اآت الغذائية 
�سركائها  م��ع  والتخطيط  البلدية  ل��دائ��رة  احلثيثة  واجل��ه��ود  وال�سحية، 

اال�سراتيجيني يف تنفيذ برنامج التعقيم الوطني .
اخلطط  تنفيذ  متابعة  يف  باال�ستمرارية  االأع�ساء  جميع  �سعادته  واأو���س��ى 
وامل�ساريع التي ناق�ستها اللجنة يف القطاعات كافة، وموا�سلة العمل الدوؤوب 
ا�سراتيجيتها  �سمن  و�سعتها  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة  عجمان  م�ساريع  لتحقيق 

للتنا�سب مع متطلبات التنمية امل�ستدامة .
من جهته ا�ستعر�س �سعادة املهند�س عمر بن عمري املهريي مدير عام هيئة 
ا�ستمرارية توفري  ، االإج��راءات املتخذة يف الهيئة ل�سمان  النقل يف عجمان 
اأزم����ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وم��ن��ه��ا حت��وي��ل غرفة  اخل��دم��ات للمجتمع يف ظ��ل 
بحُعد،  ع��ن  للعمل  النقل  هيئة  يف  وال��ب��دال��ة  العملء  خدمة  وم��رك��ز  التحكم 
والتي توؤكد على اجلهود املبذولة للم�سى قدماً يف م�سرية التحول الرقمي 
بالهيئة واحلفاظ على �سلمة املواطنني واملقيمني وت�سهيل ح�سولهم على 

اخلدمات.
من جانبه األقى �سعادة ال�سيخ عبدالعزيز بن نا�سر النعيمي مدير عام دائرة 
االأرا�سي والتنظيم العقاري، ال�سوء على الزيادة امللحوظة يف تداوالت البيع 
وال�سراء علي االأرا�سي. و�َسددت اللجنة علي اأهمية التن�سيق امل�سرك لتنفيذ 
للإطلع  للم�ساريع  امليدانية  بالزيارات  والقيام  اعتمدتها،  التي  التو�سيات 
جهود  اللجنة  رئي�س  ثَمن  االجتماع  ختام  ويف  خمرجاتها.  على  كثب  ع��ن 
االأع�ساء يف متابعة قرارات وتو�سيات االجتماعات اخلا�سة باللجنة ورفعها 

اإىل املجل�س التنفيذي الإتخاذ القرارات اللزم ب�ساأنها.

•• اأبوظبي-وام:

الرقمية،  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
م�سرية  ب���ق���ي���ادة  امل���ع���ن���ي���ة  اجل����ه����ة 
التحول الرقمي يف حكومة اأبوظبي 
ت��ف��اه��م مع  م��ذك��رة  توقيعها  ام�����س 
تو�سيع  بهدف  العاملية  اإنتل  �سركة 
بينهما  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��راك��ة 
التحول  والتعاون يف جمال ت�سريع 

الرقمي يف االإمارة.
امل��ذك��رة - ع��ن بعد - الدكتور  وق��ع 
التنفيذي  املدير  الكندي،  عبداهلل 
هيئة  يف  وال�سيا�سات  للتكنولوجيا 
اأب��وظ��ب��ي ال��رق��م��ي��ة، وامل��ه��ن��د���س طه 
اأوروب����ا   - االإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر  خليفة 
اأفريقيا لقطاع  و  االأو�سط  وال�سرق 
�سركة  يف  احلو�سبة  حلول  مبيعات 

اإنتل.
ال���ت���ع���اون يف  اإىل  امل����ذك����رة  ت���ه���دف 
وامل�ساريع  املبادرات  من  عدد  تنفيذ 
اجلديدة يف جمال االبتكار وتقنيات 
تبادل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
امل����ع����ارف واخل��������ربات وال����درا�����س����ات 
اأن�سطة  دع�����م  ����س���اأن���ه���ا  م����ن  ال���ت���ي 
التابع  اال�سطناعي  الذكاء  خمترب 
وت�سريع  الرقمية  اأب��وظ��ب��ي  لهيئة 
عالية  اال���س��ت��خ��دام  ح���االت  تطبيق 
التاأثري ذات ال�سلة بتقنيات الذكاء 

اال�سطناعي.
تبادل  اإىل  امل�����ذك�����رة  ت���ه���دف  ك���م���ا 

اخل���������ربات واأف���������س����ل امل���م���ار����س���ات 
واحللول املبتكرة، ف�سًل عن تعزيز 
لتمكينها  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  امل���ق���دم  ال���دع���م 
م��ن اال���س��ت��ف��ادة م��ن م��رك��ز االبتكار 
دب���ي،  يف  “اإنتل”  ل�����س��رك��ة  ال��ت��اب��ع 
ل�سركائها  التوافق  فر�س  وت��وف��ري 
منظومة  يف  اال�����س����رات����ي����ج����ي����ني 

العمل.
هيئة  ت�����س��ت��ف��ي��د  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
اأبوظبي الرقمية من خربات �سركة 
التكنولوجيا  جم���ال  يف  “اإنتل” 
تقنيات  املبتكرة خا�سة يف جم��االت 
وحتليلت  اال���س��ط��ن��اع��ي،  ال���ذك���اء 
الفيديو، والتحول يف مكان العمل، 
ب�”حو�سبة  ي��ع��رف  م���ا  جم����ال  ويف 

احلواف«.
الكندي:  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ق���ال  و 
مع  املذكرة  هذه  بتوقيع  “ �سعداء 
���س��ت�����س��ه��م يف متكني  ال���ت���ي  و  اإن���ت���ل 
اأبوظبي  قيادة م�ستقبل  الهيئة من 
الرقمي وتعزيزه، ال�سيما واأننا على 
ث��ق��ة ب���اأن ه���ذا ال��ت��ع��اون م��ع واحدة 
العاملية  ال�������س���رك���ات  ك����ربي����ات  م����ن 
املتخ�س�سة يف تكنولوجيا املعلومات 
اال�ستفادة  ف���ر����س���ة  ل���ن���ا  ���س��ي��ت��ي��ح 
اإم���ك���ان���ي���ات هيئة  م����ن  ال���ق�������س���وى 
�سواء  االأ�سا�سية،  الرقمية  اأبوظبي 
اأو  التحتية  ببنيتها  املتعلقة  ت��ل��ك 
ب�سراكاتها اال�سراتيجية، وبال�سكل 
التحول  ج��ه��وده��ا يف  ي��دع��م  ال����ذي 

الرقمي«.
واأ���س��اف ال��ك��ن��دي: حت��ر���س الهيئة 
على تعزيز العلقات بني القطاعني 
العام واخلا�س واالرتقاء بها والعمل 
مثل  اال�سراتيجيني  ال�سركاء  مع 
م��ع��ه��م يف توفري  وال���ت���ع���اون  اإن���ت���ل 
االأ�سا�سية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  امل��ع��رف��ة 
التحول  لتعزيز  ال��لزم��ة  واخل��ربة 
اأبوظبي ما يوؤدي  اإم��ارة  الرقمي يف 
اأبوظبي  يف  املتعاملني  متكني  اإىل 
و�سل�سة  �سهلة  بخدمات  التمتع  من 
خدمات  منظومة  ع��رب  وا�ستباقية 

اأبوظبي احلكومية ’مت‘ ».
���س��ت��ق��دم �سركة  امل���ذك���رة  ومب���وج���ب 
يف  ع��م��ل  ور�����س  ال��ع��امل��ي��ة  “اإنتل” 

ع�������دد م������ن امل�������ج�������االت امل���رت���ب���ط���ة 
املعلومات،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب���ق���ط���اع 
البلوكت�سني،  ت��ق��ن��ي��ات  وحت����دي����داً 
وحتليلت  املعزز”،  و”الواقع 
الفيديو، واإنرنت االأ�سياء، والذكاء 
وال��ت��ح��ول يف مكان  اال���س��ط��ن��اع��ي، 
ال��ع��م��ل. م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال املهند�س 
طه خليفة : “ ت�سعدنا ال�سراكة مع 
هيئة اأبوظبي الرقمية عرب مذكرة 
تفعيل  ت�����س��ت��ه��دف  ال���ت���ي  ال��ت��ف��اه��م 
اآف���اق ال��ت��ع��اون يف املجاالت  وت��ع��زي��ز 
ونتطلع  امل�����س��رك..  االه��ت��م��ام  ذات 
مع  العاملية  خ��ربات��ن��ا  م�ساركة  اإىل 
جهود  م��واك��ب��ة  يف  ودع��م��ه��ا  الهيئة 
ن���ح���ن نعمل  ال����رق����م����ي..  ال���ت���ح���ول 
دولة  يف  �سركائنا  م��ع  وث��ي��ق  ب�سكل 
االإمارات على ت�سريع وتعزيز رحلة 
جهود  م�ساندة  و  الرقمي  التحول 
االقت�سادية  اأبوظبي  روؤي��ة  حتقيق 

.»2030
واأ�ساف خليفة : “ لطاملا كانت اإنتل 
�سباقة يف توفري احللول النموذجية 
ل���ل���ع���دي���د م����ن ال����ت����ح����دي����ات، وه���ي 
توا�سل نهجها يف تاأ�سي�س ال�سراكات 
االأ�سا�سية  التقنيات  يف  واال�ستثمار 
امل�ستقبلية”  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 
التفاهم  م���ذك���رة  اأن  اإىل  الف��ت��ا   ..
من  م��زي��د  اأم����ام  ال��ط��ري��ق  �ستمهد 
التعاون املثمر بني اجلانبني اإ�سافة 

اإىل تبادل اخلربات واملعرفة ودعم

جلنة التطوير احل�صري بعجمان تناق�ض م�صاريع 
البنية التحتية وال�صحة والبيئة

اأبوظبي الرقمية واإنتل توقعان مذكرة تفاهم لدعم التحول الرقمي يف االإمارة

جلنة ب�الوطني االحتادي تناق�ض �صيا�صة برنامج زايد 
للإ�صكان بح�صور ممثلي م�صرف االإمارات للتنمية

جلنة ال�صوؤون االجتماعية للمجل�ض الوطني االحتادي توا�صل مناق�صة م�صروع قانون احتادي يف �صاأن جمع التربعات 

•• اأبوظبي-وام:

ر���س��خ��ت دار ال��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��دائ��رة ال��ث��ق��اف��ة و 
موقعها   1981 عام  تاأ�سي�سها  منذ  اأبوظبي  يف  ال�سياحة 
وحتولت  االإم���ارات  بدولة  العام  الثقايف  امل�سهد  يف  املتميز 
و  بالكتب  تزخر  التي  املعرفة  مناهل  اأب��رز  من  واح��د  اإىل 

املخطوطات والدرا�سات يف العلوم االإن�سانية كافة.
ال�سورة  ك�سر  عاما يف   39 م��دى  ال��دار على  فقد جنحت 
ك��م��ك��ان للقراءة  ال��ع��ام��ة  ب��امل��ك��ت��ب��ات  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ن��م��ط��ي��ة 
وا�ستعارة الكتب، لتنطلق نحو مهام و اأدوار اأو�سع و اأ�سمل 
متثلت يف دعم حركات الن�سر املحلية وترجمة العديد من 
االأعمال االأدبية على م�ستوى العامل، اإىل جانب اال�سطلع 
مب�����س��وؤول��ي��ة ج��م��ع وح��ف��ظ وع��ر���س امل��خ��ط��وط��ات العربية 
اأبوظبي  يف  االإح�ساء  ملركز  وفقا  و  القدمية.  واالإ�سلمية 
ال�سنوات  م��ط��ردا خ��لل  ال���دار من��وا  الكتب يف  ع��دد  �سهد 
 ،2019 األ��ف كتاب يف عام   402 اإىل  املا�سية حتى و�سل 
م�ستعريي  وع���دد  اآالف   205 اإىل  ال����زوار  ع��دد  بلغ  فيما 

�سخ�س. الكتب اإىل 20800 
اأ���س��درت ال��دار خ��لل ال�سنوات املا�سية ع��ددا كبريا من  و 
الكتب البحثية التي �سكلت اإ�سافة نوعية للفكر االإن�ساين 
االأموي”،  الع�سر  نهاية  حتى  ثقيف  “�سعر  ك��ت��اب  منها 
الذي تاأتي اأهميته، انطلقا من كون �سعر ثقيف مل يحظ 
من قبل بجمع اأو درا�سة �ساملة من الباحثني والدار�سني 
حياة  اأظهر  الذي  البغدادي”،  الف�س���ل  اأبي  “�سعر  وكتاب 
“مناذج  مثل  الكتب  من  وغريها  الغام�سة،  الف�سل  اأب��ي 
اإن�سانية يف ال�سرد العربي القدمي” و “املدن املن�سية يف بلد 
العرب” و”البلغة عند املعتزلة”، و”رحلت اإىل االأرا�سي 
املقد�سة اأواخر القرن الرابع ع�سر امليلدي” الذي يت�سمن 
املقد�سة  للأرا�سي  وال��ن��ادرة  القدمية  ال�سور  من  العديد 

اآنذاك.  و حتر�س “ دار الكتب الوطنية “ على اقتناء كل 
ما هو جديد من اإ�سدارات للكتب العربية واالأجنبية، اإىل 
جانب جمموع��ة كبرية من الدوريات العربية واالأجنبي�ة، 
ذل��ك، يف  وي��اأت��ي  وال��ق��راء،  الباحثني  باإهتمام  التي حتظى 
تركز  التي  ال���دار،  �سمن  للقتناء  العامة  ال�سيا�سة  اإط��ار 
احتياجات  تلبية  اإىل  الهادفة  القواعد  على جمموعة من 
القراء والفئات املهنية املختلفة يف املجتمع. و عملت الدار 
و  و تطويره  الكتاب  رائ��دة خلدمة  ابتكار م�سروعات  على 
ن�سر  يف  ال�سابقة  ال��ف��رة  خ��لل  اأ�سهمت  و  انت�ساره  زي���ادة 
من  جملة  لتحقيق  املجتمع،  اأف����راد  ب��ني  والثقافة  العلم 
االأهداف املهمة و منها جمع نتاج الفكر االإن�ساين العربي 
واالإ�سلمي والعاملي و جتميع امل�سادر االأ�سا�سية للمعرفة 
وتهيئة  ب��االإم��ارات،  املو�سوعات اخلا�سة  الركيز على  مع 
ب�سهولة  منها  لل�ستفادة  وتنظيمها  امل��ع��ل��وم��ات  م�����س��ادر 
وي�سر، اإىل جانب ت�سجيع حركة الن�سر، وت�سجيع املوؤلفني 
دار  �سعت  و  الكربى.  العاملية  االأعمال  املواطنني، وترجمة 
خلل  م��ن  قرائها  احتياجات  تلبية  اإىل  الوطنية  الكتب 
العمرية  الفئات  ت�سمل  خمتلفة  مناطق  يف  ف��روع  اإن�����س��اء 
واملتطلبات العلمية واالأ�ساليب احلديثة، وت�سع م�سوؤولية 
كما   .. اهتماماتها  اأول��وي��ات  خ��ان��ة  �سمن  ال��ق��ارئ  خ��دم��ة 
كانت الدار من اأوائل املتعاونني مع بلدية مدينة اأبوظبي، 
الفتتاح عدد من املكتبات يف احلدائق العامة. و مل تقت�سر 
اإ�سدارات دار الكتب الوطنية، على املن�سورات الورقية، بل 
�سارعت اإىل مواكبة روح الع�سر من خلل اإطلق م�سروع 
الكتب  اأم��ه��ات  م��ن  ع���ددا  ي��وف��ر  امل�سموع” ال���ذي  “الكتاب 
ب�سيغة  للقارئ  واالأجنبية،  العربية  واملعرفية،  الراثية 
م�سموعة، كما كانت من اأوائل املن�سمني اإىل م�سروع املكتبة 
وثائق  االإنرنت،  �سبكة  يوفر عرب  الذي  العاملية  الرقمية 

تاريخية وثقافية مهمة، من جميع اأنحاء العامل.

دار الكتب الوطنية.. 39 عاما يف 
خدمة الفكر والعلم واملعرفة 
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االإ���س��اب��ات وال��وف��ي��ات ال��ن��اج��م��ة ع��ن ال��ف��ريو���س، اأّن 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  ح�سدت  كوفيد-19  جائحة 
خلل 24 �ساعة اأرواح 740 �سخ�ساً لرتفع بذلك 
احل�سيلة االإجمالية للفريو�س الفّتاك يف هذا البلد 

اإىل اأكرث من 116.850 وفاة.
ووف��ق��اً ل����وزارة ���س��وؤون ق��دام��ى امل��ح��ارب��ني ف����اإّن عدد 
احلرب  خ��لل  قتلوا  ال��ذي  االأمريكيني  الع�سكريني 

العاملية االأوىل يناهز 116.500 ع�سكري.
املّتحدة  ال���والي���ات  يف  اجل��ائ��ح��ة  �سحايا  ع���دد  وك���ان 
الع�سكريني  ع���دد  اأب���ري���ل  ن��ي�����س��ان  ن��ه��اي��ة  ت��خ��ّط��ى يف 
االأم���ريك���ي���ني ال���ذي���ن ق��ت��ل��وا يف ح���رب ف��ي��ت��ن��ام التي 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

700 وفاة  اأك����رث م���ن  امل��ّت��ح��دة  ال���والي���ات  ���س��ّج��ل��ت 
جديدة ناجمة عن فريو�س كورونا امل�ستجّد، لريتفع 
بذلك اإجمايل عدد �سحايا وباء كوفيد-19 يف هذا 
عدد  من  اأك��رث  اأي  �سخ�ساً،   116.850 اإىل  البلد 
قتلوا خلل احلرب  الذين  االأمريكيني  الع�سكريني 

العاملية االأوىل.
 20،30 ال�����س��اع��ة  ن�����س��رت��ه��ا يف  ب���ي���ان���ات  واأظ����ه����رت 
جامعة  غ(  ت   00،30 )االأرب��ع��اء  املحّلي  بالتوقيت 
تتّبع  يف  م��رج��ع��اً  ��ع��ت��رب  تحُ ال��ت��ي  هوبكنز”  “جونز 

ا�ستمرت على مدى عقدين.
وتخّطت ح�سيلة الوفيات اليومية بفريو�س كورونا 
وفاة يف  ال�500  عتبة  املّتحدة  الواليات  امل�ستجّد يف 
ني�سان  منت�سف  يف  ذروتها  وبلغت  مار�س  اآذار  نهاية 

اأبريل حني فاقت 3000 وفاة يومياً.
لكّن الواليات املّتحدة ما زالت ت�سّجل يومياً اأكرث من 
20 األف اإ�سابة جديدة بالفريو�س يومياً، وهي جتد 

�سعوبة يف خف�س هذا الرقم.
وال���والي���ات امل��ّت��ح��دة ه��ي وب���ف���ارق ���س��ا���س��ع ع��ن �سائر 
ج��ّراء جائحة  من  ت�سّرراً  االأك��رث  البلد  العامل  دول 
تخّطى  التي  االإ�سابات  �سعيد  على  اإن  كوفيد-19 

على  اأو  اإ�سابة  مليون   2،13 الثلثاء  ليل  ع��دده��ا 
اأكرث  هي  عديدة  اأخ��رى  دواًل  لكّن  الوفيات،  �سعيد 
ت�سّرراً منها من حيث معّدل الوفيات بالن�سبة لعدد 

ال�سكان.
وكانت الواليات املّتحدة �سّجلت م�ساء االإثنني، لليوم 
الثاين على التوايل، اأقّل من 400 حالة وفاة ناجمة 
عن فريو�س كورونا امل�ستجّد، يف تراجع تبنّي اأّن �سببه 
لي�س انح�سار الوباء بقدر ما هو اآلية ح�سول “جونز 
ال�سحية  ال�����س��ل��ط��ات  م��ن  ال��ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  هوبكنز” 
املحلية والتي ال تكون يف العادة مكتملة خلل العطلة 

االأ�سبوعية اأو يف اأول يوم عمل بعد انتهائها.

وفيات كورونا باأمريكا تفوق 116 األف �صحية 

•• ليما-اأ ف ب

البريو  يف  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
وب��اء كوفيد-91 ح�سد حّتى  اأّن 
االأمريكي  ال��ب��ل��د  يف  اأم�������س  ي����وم 
�سبعة  م��ن  اأك��رث  اأرواح  اللتيني 
 732 اأ����س���ل  م���ن  ���س��خ�����س  اآالف 

األف م�ساب.
وقالت الوزارة اإّنه خلل ال�ساعات 
 691 ���س��ّج��ل��ت  االأخ������رية  ال�42 
بفريو�س  اإ���س��اف��ي��ة  وف�����اة  ح���ال���ة 
بذلك  لريتفع  امل�ستجّد  ك��ورون��ا 
اإج���م���ايل ع����دد ال���وف���ي���ات يف هذا 
7056 وف��اة، يف حني  اإىل  البلد 
امل�سابني  ع����دد  اإج���م���ايل  ارت���ف���ع 
ت�سجيل  ب��ع��د   237.156 اإىل 

4164 اإ�سابة جديدة.
ل��ك��ّن ه���ذه ال���زي���ادة مل ت���رث قلق 
وزي����ر ال�����س��ّح��ة ف��ي��ك��ت��ور زام����ورا 
الذي قال خلل موؤمتر �سحايف 
 )...( تراجعاً  يظهر  “الوباء  اإن 

وترية العدوى تتباطاأ«.
حزيران/يونيو  م��ط��ل��ع  وم���ن���ذ 
متو�ّسط  البريو  ت�سّجل  اجل��اري 
عدد اإ�سابات جديدة يبلغ 4800 

اإ�سابة يومياً.
ع����دد  اأّن  م�����ن  ال������ّرغ������م  وع����ل����ى 

البريو  يف  ب��ال��ف��ريو���س  امل�سابني 
ه����و ن��ف�����س��ه ت���ق���ري���ب���اً ع����دده����م يف 
يف  الوفيات  ع��دد  اأّن  اإاّل  اإيطاليا، 
هو  اللتينية  االأمريكية  الدولة 
اأق��ّل بكثري من عددها يف الدولة 
االأوروبية. و�سّجلت اإيطاليا اأكرث 
من 34 األف حالة وفاة من اأ�سل 
237.500 اإ�سابة، اأي اأّن معدل 

تقريباً  ي���ع���ادل  ف��ي��ه��ا  ال���وف���ي���ات 
الوفيات  م��ع��ّدل  اأ���س��ع��اف  خم�سة 

امل�سّجل يف البريو.
 33 �سّكانها  عدد  البالغ  والبريو 
م��ل��ي��ون ن�����س��م��ة ه���ي ث����اين دول���ة 
يف اأم��ريك��ا ال��لت��ي��ن��ي��ة م��ن حيث 
ع���دد امل�����س��اب��ني ب��ال��ف��ريو���س بعد 
ن�سمة(،  مليون   210( الربازيل 

وال��ث��ال��ث��ة يف ع���دد ال��وف��ي��ات بعد 
 120( وامل���ك�������س���ي���ك  ال�����ربازي�����ل 

مليون ن�سمة(.
وللحّد من تف�ّسي الوباء فر�ست 
ال�سلطات يف البريو يف 16 اآذار/

���س��ح��ي��اً وحظر  م����ار�����س ح����ج����راً 
�ساريني  ي����زاالن  ال  ل��ي��ل��ي��اً  جت���ول 

حتى اليوم.

�صبعة اآالف وفاة بفريو�ض كورونا يف البريو 

•• ريو دي جانريو-رويرتز

االإ�سابة  حل����االت  ق��ي��ا���س��ي��ا  رق��م��ا  ال���ربازي���ل  �سجلت 
ي����وم واح�����د بواقع  امل�����س��ت��ج��د يف  ك����ورون����ا  ب���ف���ريو����س 
اليوم  نف�س  وه���و  ال��ث��لث��اء،  ي���وم  اإ���س��اب��ة   34918
مكافحة  جهود  عن  امل�سوؤولني  كبار  فيه  اأعلن  ال��ذي 
بات حتت  اأنه  وا�سعة،  انتقادات  والتي تلقي  الوباء، 

ال�سيطرة.
وال���ربازي���ل ه��ي ث���اين اأك���رب ب����وؤرة يف ال��ع��امل لتف�سي 
فريو�س كورونا بعد الواليات املتحدة، وتقرب �سريعا 
اإن  يقولون  خ��رباء  اأن  املليون حالة، غري  من حاجز 
الرقم احلقيقي اأعلى على االأرجح ب�سبب عدم انتظام 

عمليات الفح�س.
 1282 ت�سجيل  اأي�سا  مت  اإن��ه  ال�سحة  وزارة  وقالت 
فيه  يت�سبب  ال���ذي  كوفيد-19  مب��ر���س  وف���اة  ح��ال��ة 
فريو�س كورونا وذلك منذ اآخر اإح�سائية �سجلت يوم 
االثنني لرتفع بذلك حاالت الوفاة املوؤكدة يف البلد 

اإىل 45241.
وقال والر براجا نيتو، اأحد اأكرب امل�سوؤولني املكلفني 

•• نيودلهي-اأ ف ب

ارتفعت ح�سيلة الوفيات بفريو�س كورونا امل�ستجد يف 
األفني يف يوم واحد، لت�سل احل�سيلة  الهند بحواىل 
االإجمالية اىل 11 األفا و903 وفيات يف هذه الدولة 
العملقة يف جنوب اآ�سيا بح�سب اأرقام ر�سمية جديدة 

اأعلنت االأربعاء.
وه���ذا االرت��ف��اع ن��اج��م جزئيا ع��ن م��راج��ع��ة اأرق����ام يف 
بومباي، املدينة االأكرث ت�سررا بالوباء، حيث اأ�سيفت 
“ثغرات”  ب�سبب  اليومية  اىل احل�سيلة  وفاة   832
العا�سمة  �سجلت  جهتها،  وم��ن  ال�سحايا.  تعداد  يف 

ن����ي����ودل����ه����ي ح����ي����ث ي���ت���ده���ور 
الو�سع ال�سحي 400 وفاة يف 

24 �ساعة.
وح�سيلة الوفيات الر�سمية يف 
الهند الثلثاء كانت 9900. 
اأق��ل من  التعداد  ه��ذا  ويعترب 
الواقع لكنه ال يزال بعيدا عن 
الكربى  ال��ب�����س��ري��ة  احل�سيلة 
اأوروب���������ا او  ���س��ج��ل��ت يف  ال���ت���ي 

الواليات املتحدة.
االقت�سادي  الو�س������ع  واأم�����ام 
ال����وزراء  رئ��ي�����س  ق���رر  ال�سعب 
ال��ه��ن��دي ن��اري��ن��درا م����ودي ان 
ي���رف���ع يف م��ط��ل��ع ح����زي����ران/

يونيو اجراءات العزل امل�سددة 

بالت�سدي للأزمة، اإنها باتت حتت ال�سيطرة.
الرابطة  نظمتها  االإن��رن��ت  ع��رب  ن���دوة  يف  واأ���س��اف 
ونحن  اأزم���ة،  “هناك  ج��ان��ريو  دي  ري��و  يف  التجارية 
م��ت��ع��اط��ف��ون م���ع ال���ع���ائ���لت ال��ث��ك��ل��ى، ل��ك��ن��ه��ا حتت 

ال�سيطرة«.
كاري�سا  االأمريكتني  يف  ال�سحة  منظمة  مديرة  لكن 
اإت��ي��ي��ن��ه ق��ال��ت يف اإف�����ادة م�����س��ورة م���ن وا���س��ن��ط��ن اإن 
الربازيل مبعث قلق كبري. واأ�سافت اأن اأكرب اقت�ساد 
كورونا  اإ�سابات  ربع  نحو  اللتينية ميثل  اأمريكا  يف 
واأي�سا  اأربعة مليني  والبالغ عددها  االأمريكتني  يف 

زهاء ربع الوفيات.
وم�ست تقول “ال نرى اأن انت�سار )املر�س( يتباطاأ يف 

الربازيل«.
وتو�سي املنظمة باأن تعزز الربازيل وغريها من دول 
اأن  على  حثت  وق��د  االجتماعي  التباعد  من  املنطقة 

يكون فتح االقت�ساد ببطء وحر�س.
بول�سونارو منذ  الربازيلي جايري  الرئي�س  ويعار�س 
فرة طويلة اإجراءات التباعد االجتماعي، وي�ستاأنف 
االقت�سادية حتى  االأن�سطة  البلد  كثري من والي��ات 

القيود  بع�س  لكن  مار�س،  اآذار  نهاية  املفرو�سة منذ 
ال تزال �سارية.

ي���زال الوباء  ال��ع��زل مت فيما ال  ل��ك��ن رف���ع اج�����راءات 
األف   11 ت�سجل حواىل  باتت  التي  البلد  ينت�سر يف 
االآن  حتى  اأح�ست  وق��د  يوميا  مثبتة  ج��دي��دة  حالة 

حواىل 354 األفا و065 اإ�سابة.
والية  ق��ررت  ال�سحية،  االأزم���ة  ح��دة  مواجه������ة  ويف 
االأكرث  ال���والي���ات  اإح����دى  )ج���ن���وب(،  ن�������ادو  ت��ام��ي��ل 
العا�سمة  اإغ��لق  وماهارا�سرا  نيودلهي  مع  ت�سررا 
حزيران/ من  الثاين  الن�سف  يف  �سيناي  االقليمية 

يونيو.

الربازيل تقرتب من املليون اإ�صابة بكورونا 

اأكرث من األفي وفاة بكورونا خلل يوم يف الهند 

ن��ي��وزي��ل��ن��دا ت��ك��ّل��ف 
اجلي�ض مراقبة احلدود 
ك��ورون��ا  تف�ّصي  مل��ن��ع 

•• ويلينغتون-اأ ف ب

ك�����ّل�����ف�����ت رئ����ي���������س�������������������ة ال�������������وزراء 
اآرديرن  جا�س��يندا  النيوزيلندية 
مراقب��������ة  اجل��ي�����س  االأرب�����ع�����اء 
ت�سجيل  غ�����داة  وذل�����ك  احل������دود 
بفريو�س  ج��دي��دت��ني  اإ���س��اب��ت��ني 
ال���ب���لد  امل�������س���ت���ج���ّد يف  ك�����ورون�����ا 
يوماً   25 ب��ع��د  االأوىل  ل��ل��م��رة 
اإ���س��اب��ة، يف  اأي  م��ن ع��دم ت�سجيل 
عدم  اإىل  ال�سلطات  عزته  تدهور 
االلتزام ببع�س اإج��راءات احلجر 

ال�سّحي.
لل�سحافيني  اآردي���������رن  وق����ال����ت 
احلزم  اإىل  بحاجة  اأّن��ن��ا  “اأعتقد 
والثقة واالن�سباط وهو ما ميكن 

للجي�س اأن يوّفره«.
احلجر  اإج��������������راءات  ومب�����وج�����ب 
يحُ�سمح  نيوزيلندا،  يف  املفرو�سة 
وعائلتهم  ل��ل��م��واط��ن��ني  ف��ق��ط 
ال��ب��لد م��ع بع�س  ب��ال��دخ��ول اإىل 
االأ�سخا�س  م��ث��ل  اال���س��ت��ث��ن��اءات 
اأو  مهنية  اأ���س��ب��اب  لديهم  ال��ذي��ن 

اإن�سانية.
ويخ�سع كل الوافدين اإىل حجر 
حال  ي���وم���اً   14 م���ّدت���ه  ���س��ّح��ي 

و�سولهم اإىل البلد.
���ع���ّد خم�سة  تحُ ال���ت���ي  ون��ي��وزي��ل��ن��دا 
 1154 اأح�����س��ت  ن�سمة  م��لي��ني 

حالة و22 وفاة.
النيوزيلندية  ال�سلطات  واأعلنت 
ع�������دم  امل��ا���س�����������������ي  االأ���س��������������������ب��وع 
ورفع���ت  اإ�ساب���������ات  اأي  ت�س���جيل 
ك��������������������ل ال��ق��ي�����������ود ال��وط��ن��ي�����������ة ال 
التب����اعد  اإج�������������راءات  ����س���ّي���م���ا 
االجتماعي والقي�����ود على جتّم��ع 

االأ�سخا�س.
 

رئي�ض هندورا�ض يعلن 
اإ�صابته بفريو�ض كورونا 

•• تيجو�شيجالبا-رويرتز

ق������ال رئ���ي�������س ه����ن����دورا�����س خ����وان 
وقت  يف  ه���رين���ان���دي���ز  اأورالن����������دو 
متاأخر يوم الثلثاء اإن الفحو�سات 
ب��ف��ريو���س كورونا  اإ���س��اب��ت��ه  اأك����دت 
امل�ستجد واإنه يتلقى العلج و�سوف 
وم��ن خلل  بعد  يبا�سر عمله عن 
بثه  خطاب  يف  واأ�ساف  م�ساعديه. 
التلفزيون باعتباري رئي�سا للبلد 
ومواطنا م�سوؤوال، اأود اأن اأقول اإنه 
بداأت  االأ�سبوع  نهاية  عطلة  خلل 
االرتياح  ع���دم  م���ن  ب��ح��ال��ة  اأ���س��ع��ر 
باأنني  ال���ي���وم  ت�سخي�سي  وج����رى 
كوفيد-19.  مب����ر�����س  م�������س���اب 
وتابع “اأو�سوا باأن اأ�سريح لكنني 
���س��اأوا���س��ل ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د ومن 
خلل امل�ساعدين«. وقال اإنه يعاين 
من اأعرا�س ب�سيطة وبدء يف تلقي 

العلج وي�سعر بتح�سن.
اإ�سابة  ت�سخي�س  اأي�����س��ا  وج����رى 
م�ساعديه  م����ن  واث����ن����ني  زوج����ت����ه 
ويخ�سعون  ك�����ورون�����ا  ب���ف���ريو����س 

جميعا للعلج.
حالة   9656 هندورا�س  و�سجلت 
و  كورونا  بفريو�س  موؤكدة  اإ�سابة 

330 وفاة.

•• اجلزائر-وكاالت

للفتوى  ال���وزاري���ة  اللجنة  ق��ال��ت 
ال�سوؤون  وزارة  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى 
الظروف  اإن  واالأوق����اف،  الدينية 
اجلزائر  تعي�سها  ال��ت��ي  ال�سحية 
كورونا  ف���ريو����س  ت��ف�����س��ي  ج������ّراء 
بفتح  ح��ال��ي��ا  ت�سمح  ال  امل�ستجد، 

امل�ساجد واإقامة �سلة اجلماعة.
الدينية  ال�����س��وؤون  وزارة  واأن���ه���ت 
بخ�سو�س  اجل�����دل  واالأوق���������اف، 
اإع��ادة فتح امل�ساجد بعد اأكرث من 
ب�سبب  االإغ��لق  اأ�سهر من  ثلثة 
الو�سع  اأن  لتوؤكد   ،19 كوفيد- 

ال�����س��ح��ي ل��ل��ج��زائ��ر ح��ال��ي��ا مينع 
واجلمعة  اجلماعة  �سلة  اإق��ام��ة 
�سحيفة  وذك��������رت  ب���امل�������س���اج���د. 
بيانا  اأن  اجلزائرية،  “ال�سروق” 
اأف���اد  ل��ل��ف��ت��وى،  ال���وزاري���ة  للجنة 
الثلثاء باأننا “نتطلع جميعا اإىل 
الظروف  ف��ي��ه  تتهياأ  ق��ري��ب  اأف���ق 
امل�ساجد  ف��ت��ح  الإع������ادة  امل��ن��ا���س��ب��ة 
لتحت�سن رواده��ا يف ظل االأجواء 
التي تعودوا عليها من الطماأنينة 

واالأمن على اأنف�سهم واأرواحهم«
واأ�سار البيان اإىل اأن القرار ا�ستند 
جلنة  عن  ال�سادرة  التقارير  اإىل 
ال�����س��ح��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ال��ت��ي منعت 

التي  والن�ساطات  التجمعات  عقد 
ت�سم اأعدادا كبرية للأ�سخا�س يف 

اأماكن مغلقة.
اإىل  املواطنني  اللجنة  بيان  ودع��ا 
ال��ت��ع��اون يف جم���ال ال��وق��اي��ة من 
الفريو�س، للتعجيل يف العودة اإىل 
امل�ساجد، ح�سبما ذكرت ال�سحيفة 

اجلزائرية.
وعاد الزحام اإىل �سوارع العا�سمة 
اجل��زائ��ري��ة جم���ددا، م��ع تخفيف 
العام  العزل  الإج���راءات  احلكومة 
ال��ت��ي ك��ان��ت ف��ر���س��ت��ه��ا ل��ل��ح��د من 

تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.
االإج���راءات  فر�س  ا�ستمرار  فمع 

احلكومة  ���س��م��ح��ت  ال���وق���ائ���ي���ة، 
ب��اإع��ادة فتح حملت  اجل��زائ��ري��ة 
ت�سفيف  و���س��ال��ون��ات  ال��ت��ج��زئ��ة، 

ال�سعر، وبع�س املطاعم.
املا�سي،  االأح��د  احلكومة،  واأنهت 
والي�����ة،   19 يف  ال���ت���ج���ول  ح���ظ���ر 
وق��ل�����س��ت ���س��اع��ات��ه يف ال���والي���ات 
ذلك  يف  مب����ا  امل���ت���ب���ق���ي���ة،  ال�29 
ال��ع��ا���س��م��ة اجل���زائ���ر، ل��ي��ب��داأ من 
ال�������س���اع���ة ال���ث���ام���ن���ة م�������س���اء حتى 
اخلام�سة من �سباح اليوم التايل، 
ب����دال م���ن ال�����س��اب��ع��ة م�����س��اء حتى 

ال�سابعة �سباحا.
وبح�سب احلكومة، فاإن احلافلت 

املناطق  يف  االأج��������رة  و�����س����ي����ارات 
خدماتها  �ست�ستاأنف  احل�سرية 
ب���ع���دد حم������دود م����ن ال����رك����اب اإذ 
اأال  االأج��رة  �سيارات  على  �سيتعني 

تحُقل اأكرث من راكب واحد.
ي��زال مرو االأنفاق مغلقا يف  وال 
الذي  االأم���ر  العا�سمة،  اجل��زائ��ر 
يحول بني بع�س النا�س والتوجه 
يرغبون  مبا  القيام  اأو  الأعمالهم 

من مهام.
 10810 اجل�����زائ�����ر  و����س���ج���ل���ت 
اإ���س��اب��ة ب��ف��ريو���س كورونا  ح���االت 
امل�ستجد، و760 حالة وفاة حتى 

يوم ال�سبت املا�سي.

اجلزائر.. تاأجيل اإعادة فتح امل�صاجد واإقامة اجلماعة 

•• بكني-اأ ف ب

األغى مطارا بكني اأكرث من 1200 
العا�سمة  يف  املدار�س  واأغلقت  رحلة 
اأم�س  اأب���واب���ه���ا  جم�����ددا  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
ال�سلطات  ت�������س���ارع  ف��ي��م��ا  االأرب����ع����اء 
النت�سار  ج����دي����دة  ب�������وؤرة  الح����ت����واء 
مرتبطة  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

ب�سوق مبيعات باجلملة.
واأع��ل��ن��ت ���س��ل��ط��ات امل��دي��ن��ة ع���ن 31 
حالة االأربعاء فيما ح�س م�سوؤولون 
ال�����س��ك��ان ع��ل��ى ع����دم م����غ����ادرة بكني 
و�سط خماوف من موجة ثانية من 
اال�سابات يف ال�سني التي متكنت اىل 
حد كبري من ال�سيطرة على الوباء.

فحو�سات  ال�������س���ل���ط���ات  وجت��������ري 
ال��ن��ط��اق على ع�����س��رات اآالف  وا���س��ع��ة 
اال�سخا�س الذين لهم �سلة بالبوؤرة 
ان���ه���ا �سوق  ال���ت���ي ي��ع��ت��د  اجل����دي����دة 
ت�سينفادي للمواد الغذائية باجلملة، 
30 جممعا  ح����واىل  و���س��ع��ت  ف��ي��م��ا 

�سكنيا قيد احلجر ال�سحي. واألغيت 
االأربعاء  االأق���ل  على  رح��ل��ة   1255
“ال�سعب”  ���س��ح��ي��ف��ة  اأف�������ادت  ك��م��ا 
من   70% ح�����واىل  اأي  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
مطاري  واإىل  م���ن  ال����رح����لت  ك���ل 

العا�سمة.
للوباء  اجل���دي���د  االن��ت�����س��ار  واأرغ������م 
ال�سفر  حظر  فر�س  على  ال�سلطات 
فيها  ت��ع��ت��رب  “مناطق  ���س��ك��ان  ع��ل��ى 
املخاطر متو�سطة اىل عالية” فيما 
ط��ل��ب��ت م���ن ���س��ك��ان اآخ����ري����ن اج����راء 
الفريو�س  ع��ن  ال��ك�����س��ف  ف��ح��و���س��ات 

لكي يتمكنوا من مغادرة العا�سمة.
ع��دة مقاطعات  تقوم  الوقت  ه��ذا  يف 
الوافدين  بفر�س حجر �سحي على 
م����ن ب���ك���ني ف��ي��م��ا اأم��������رت امل����دار�����س 
اىل  والعودة  اأبوابها جمددا  باغلق 

التعليم عرب االنرنت.
وكان الناطق با�سم بلدية بكني ت�سو 
هيجيان حذر الثلثاء من اأن الو�سع 
الوبائي يف العا�سمة “خطري جدا«.

11 �سوقا  ب��اإغ��لق  ق��ام م�����س��وؤول��ون 
املرتبطة  امل���ح���لت  اآالف  وت��ع��ق��ي��م 
ب��ت��ق��دمي ال��ط��ع��ام وامل�����س��روب��ات بعد 

ر�سد االإ�سابات اجلديدة.
اإ�سابة   137 ع��ن  امل��دي��ن��ة  واأع��ل��ن��ت 
املا�سية  ال�����س��ت��ة  االأي������ام  يف  ج���دي���دة 
اأية  عليها  تظهر  ح��االت ال  �ست  م��ع 
ع��وار���س وث��لث ح��االت م�ستبه بها 
ال�سحة  جلنة  اأعلنت  كما  ال��ث��لث��اء 

يف املدينة.
االربعاء  الوطنية  ال�سلطات  واأعلنت 
اأي�������س���ا ع���ن ح���ال���ت���ني، اإح���داه���م���ا يف 
يف  واأخ����رى  امل��ج��اورة  خبي  مقاطعة 
�سيجيانغ فيما هناك 11 حالة بني 

وافدين.
االن�سطة  ال�������س���ل���ط���ات  وح�����ظ�����رت 
الريا�سية اجلماعية واأمرت ال�سكان 
املغلقة  االأماكن  الكمامات يف  بو�سع 
املقاطعات  ب���ني  اجل������والت  وع��ل��ق��ت 

لوقف انت�سار الفريو�س.
اأيار   30 ان��ه منذ  وق���ال م�����س��وؤول��ون 

مايو زار اأكرث من 20 األف �سخ�س 
اأكرث  ي��وؤم��ن  ال��ذي  ت�سينفادي  �سوق 
والفاكهة  اخل�سار  م��ن   70% م��ن 

للعا�سمة بكني.
وج�����رت ف��ح��و���س��ات ع��ل��ى اأك�����رث من 
ع��ام��ل وو���س��ع��وا قيد  اآالف  ث��م��ان��ي��ة 

احلجر ال�سحي.
وق���ب���ل اأن ي��ت��م ر����س���د ه����ذه ال���ب���وؤرة 
اجل����دي����دة، ك���ان���ت م��ع��ظ��م احل����االت 
امل�سجلة يف ال�سني يف االآونة االأخرية 

لرعايا عائدين من اخلارج.
ملراقبة  ال�������س���ي���ن���ي  امل�����رك�����ز  وق��������ال 
االأمرا�س والوقاية منها االإثنني اإن 
بكني  يف  املكت�سفة  الفريو�س  �سللة 
االأ�سا�سية  “ال�سللة  نف�س  من  هي 

للوباء يف الدول االأوروبية«.
واأف��اد كبري خرباء االأوبئة يف املركز 
وو زونيو ل�سبكة التلفزيون ال�سينية 
“على  الر�سمية اأن الفريو�س انت�سر 
من  اأو  ال�سني  خ��ارج  م��ن  االأرجح” 

مناطق اأخرى يف البلد.
 

بكني تلغي رحلت وتغلق املدار�ض جمددا  
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عربي ودويل

        

اهلل  �سيف  االأردن��ي��ة  اخلارجية  وزارة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  اأعلن 
الإ�سرائيل  احتجاج  م��ذك��رة  اأر���س��ل��ت  ال����وزارة  اإن  االأول  اأم�����س  الفايز 
القد�س  يف  االأق�سى  للم�سجد  الغربي  احلائط  يف  باأعمال  لقيامها 
ال�سرقية. ونقل بيان �سادر عن وزارة اخلارجية عن الفايز قوله اإن 
“وزارة اخلارجية دانت  ا�ستمرار قيام ال�سلطات االإ�سرائيلية باأعمال 
ال  املبارك، الذي ي�سكل جزءاً  الغربي للم�سجد االأق�سى  يف احلائط 

يتجزاأ من امل�سجد االأق�سى املبارك، احلرم القد�سي ال�سريف«.
للجانب  ر���س��م��ي��ة  اح��ت��ج��اج  م��ذك��رة  اأر���س��ل��ت  “الوزارة  اإن  واأ����س���اف 
االإ�سرائيلي بخ�سو�س هذه االأعمال واإن على اإ�سرائيل، كقوة قائمة 

باالحتلل، احرام التزاماتها بهذا ال�ساأن ووقف االعمال فوراً«.
اأوقاف القد�س و�سوؤون امل�سجد االأق�سى  “اإدارة  وبح�سب الفايز فاإن 
املبارك هي ال�سلطة الوطنية �ساحبة االخت�سا�س احل�سري يف اإدارة 
جميع �سوؤون امل�سجد االأق�سى املبارك مبوجب القانون الدويل، واأن 
جميع اأعمال ال�سيانة والرميم يف امل�سجد البالغة م�ساحته 144 
دومناً، مبا يف ذلك االأ�سوار، هي �سمن ال�سلحيات احل�سرية الإدارة 
اأوقاف القد�س«. واأكد الفايز على “�سرورة التزام اإ�سرائيل بالو�سع 
املبارك،احلرم  االأق�����س��ى  امل�سجد  يف  ال��ق��ائ��م  وال��ق��ان��وين  ال��ت��اري��خ��ي 
كامل  ب��االح��ت��لل  ق��ائ��م��ة  “كقوة  وح��ّم��ل��ه��ا  ال�سريف”،  ال��ق��د���س��ي 

امل�سوؤولية عن �سلمة امل�سجد واأ�سواره«.  

االأربعاء  اأم�����س  الها�سمي  ط���ارق  ال�سابق  ال��ع��راق��ي  الرئي�س  ن��ائ��ب  اأك���د 
االأ�سبق  املالية  العراقي على غرار وزير  ا�ستعداده ت�سليم نف�سه للق�ساء 
رافع العي�ساوي. وقال الها�سمي، :” بالطبع على اأمت اال�ستعداد “ خلطوة 
الذين  ال�سنة  العرب  ه��وؤالء  بني  “من  اأن��ه  واأ���س��اف  للعي�ساوي.  مماثلة 
 .»2013 يف  االأن��رب��ول  ب���راأين  “لقد  ق��ائ��ًل:  لل�ستهداف”  تعر�سوا 
وتابع “اأجدد القول اإين جاهز للمثول اأمام الق�ساء العراقي يف اأي وقت 
لتربئة �ساحتي من جميع التهم املن�سوبة اإيل، وكل الذي اأطلبه �سمانات 
العي�ساوي  بقرار  الها�سمي  ورح��ب  للد�ستور«.  ووفقاً  العادل  بالتقا�سي 
طيب«  “خرب  ب�  وو�سفه   ، الثلثاء  يوم  العراقي،  للق�ساء  نف�سه  ت�سليم 
العراقي  للق�ساء  طيبة  فر�سة  متثل  العي�ساوي  خطوة  اأن  اإىل  واأ�سار   .
�سغوط  اإىل  املا�سي  يف  تعر�س  اأن  بعد  وعافيته  ا�ستقلليته  لي�ستعيد 
وتدخلت عرقلت العدالة وحكم القانون، قائًل: “�ساأكون �سعيداً للغاية 

عندما اأرى �سجل احلكومة العراقية طيباً يف ملف حقوق االإن�سان«.

اأعلنت وزارة وزارة ال�سحة املوريتانية ت�سجيل 170 اإ�سابة بفريو�س 
كورونا اجلديد يف اأكرب ح�سيلة يومية، منذ ظهور اجلائحة فيها.

واأو�سح عميد ال�سحة العمومية يف البلد الدكتور �سيد ولد الزحاف 
اإجمايل  اأن  ال��ث��لث��اء  االأول  اأم�����س  م�ساء  ع��ق��ده  �سحايف  م��وؤمت��ر  يف 
امل�سابني بالفريو�س منذ منت�سف مار�س )اأذار( املا�سي بلغ 2057 
االأربع  ال�ساعات  يف  بالفريو�س  وف��ات��ني  “ت�سجيل  واأع��ل��ن  م�ساباً. 

والع�سرين املا�سية، ما يرفع عدد الوفيات اإىل 93«.

نقلت وكالة االإعلم الرو�سية عن وزير اخلارجية �سريغي الفروف 
قوله اأم�س االأربعاء اإن مو�سكو �سرحب با�ستخدام وا�سنطن نفوذها 

للم�ساعدة يف التو�سل اإىل وقف الإطلق النار يف ليبيا.
2014 بني احلكومة املعرف بها دولياً التي  وليبيا منق�سمة منذ 
ال�سرق  وبني  البلد  غرب  و�سمال  طرابل�س  العا�سمة  على  ت�سيطر 

الذي يديره القائد الع�سكري خليفة حفر من بنغازي.
لكن  العا�سمة،  على  لل�سيطرة  املا�سي يف هجوم  العام  و�سرع حفر 

حكومة طرابل�س �سدت هذا الهجوم بدعم تركي.
الدعم  تقدم  مل  لكنها  حفر  هجوم  تعار�س  اإنها  وا�سنطن  وتقول 

للحكومة.

عوا�شم

عّمان

بغداد

نواك�شوط

مو�شكو

زوار بوتني ميرون عرب 
»نفق تعقيم« قبل مقابلته  

 •• مو�شكو-اأ ف ب
مير  بوتني  فلدميري  مقر  يف  تعقيم”  “نفق  الرو�سية  ال�سلطات  اأق��ام��ت 
عربه الزوار الذين ي�سمح لهم مبقابلة الرئي�س فيتّم ر�ّسهم مبواد مطّهرة 

منعا النتقال عدوى كوفيد-19 اإليه.
ويعمل بوتني منذ بدء تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد من مقر اإقامته يف 

نوفو اأوغاريوفو قرب مو�سكو.
وحفاظا على �سحة الرئي�س، يتعنّي على زواره املرور عرب حجرة تر�سهم 
من كل اجلوانب مبواد معقمة، وفق فيديو ن�سره �سحافيون من وكالة ريا 

نوفو�ستي الر�سمية م�ساء اأم�س االأول الثلثاء على توير.
واأو�سحت �سلطات منطقة بنزا حيث �سنعت احلجرة اأنها “ت�سمن �سلمة 

رئي�س الدولة وكل الذين يزورونه«.
املوجهة  االآيل  التنظيف  اأج��زة  يف  متخ�س�سة  للحجرة  امل�سنعة  وال�سركة 
قيا�س  بوتني  مقر  يف  املن�سوبة  احلجرة  وباإمكان  ال�سناعي.  القطاع  اإىل 
حرارة الزوار، كما اأنها جمهزة بتقنية التعرف على الوجه، بح�سب ال�سركة 

امل�سنعة.
االإ�سابة،  لك�سف  لفحو�س  بانتظام  يخ�سع  بوتني  اأن  الكرملني  وي��وؤك��د 
فح�س  اإج��راء  اأي�سا  ال��زوار  على  ويتعني  معه.  يتوا�سلون  الذين  وكذلك 
قبل لقائه. وبالرغم من هذه التدابري، اأ�سيب العديد من كبار امل�سوؤولني 
الرو�س بفريو�س كورونا امل�ستجد، بينهم املتحدث با�سم الكرملني دميري 
بي�سكوف ورئي�س الوزراء ميخائيل مي�سو�ستني وعدد من الوزراء والنواب.

ويف اآذار/مار�س �سافح بوتني رئي�س االأطباء يف اأحد امل�ست�سفيات الرئي�سية 
التي تعالج امل�سابني بالفريو�س وتوا�سل معه عن كثب بدون و�سع قناع. 

واأعلن الطبيب ديني�س بروت�سنكو بعد قليل اأنه م�ساب بكوفيد-19.
وت�سجل رو�سيا اأكرث من 553 األف اإ�سابة بكورونا امل�ستجد و7478 وفاة، 

بح�سب االأرقام الر�سمية ال�سادرة اأم�س االأربعاء.
 

و�سط تدهور الو�سع املعي�سي

الغ�صب يتمّلك فقراء طرابل�ض يف �صمال لبنان 

�صيا�صة التق�صف العراقية.. حقل مفّخخ برواتب املتقاعدين والتعوي�صات 

•• طرابل�س-اأ ف ب

غمار  اأح��لم  خا�ست  �سنوات،  قبل 
اإىل  اللجئني  موجات  مع  البحر 
لكنها  كرمية،  بحياة  طمعاً  اأملانيا 
���س��رع��ان م���ا ع�����ادت اأدراج����ه����ا اإث���ر 
جمدداً  نف�سها  لتجد  اإب��ن��ه��ا  وف���اة 
االنهيار  ف��اق��م��ه  ع����وز،  ج��ح��ي��م  يف 
اإحدى  االق��ت�����س��ادي يف ط��راب��ل�����س، 

اأفقر مدن لبنان.
بناء  داخ������ل  م���ت���وا����س���ع  م���ن���زل  يف 
م����ه����رئ يف ح�����ي ب������اب ال���ت���ّب���ان���ة 
ال�سعبي، تقول اأحلم )54 عاماً( 
ة لوكالة  بينما تت�سح باالأ�سود بغ�سّ
الفقر  م��ن  “هربت  بر�س  فران�س 
باب  يف  نعي�سه  ال����ذي  واحل���رم���ان 
التّبانة ثم عدت اإىل فقري املدقع 

جمدداً«.
ال�سكان  اآالف  واح��دة من  واأح���لم 
تاأمني  عن  العاجزين  طرابل�س  يف 
الكرمية،  احل��ي��اة  مقّومات  اأب�سط 
االقت�سادي  االن��ه��ي��ار  ف��اق��م  مم��ن 
معاناتهم.  اأ���س��ه��ر  م��ن��ذ  امل��ت�����س��ارع 
وت���ع���ّد االأزم�������ة ال���راه���ن���ة االأ�����س����واأ 
م��ن��ذ ع���ق���ود ودف���ع���ت م���ئ���ات اآالف 
طرابل�س  �سكان  بينهم  اللبنانيني 
االأول  ت�سرين   17 منذ  للتظاهر 

اأكتوبر.
اأحلم  ال��ف��ق��ر  دف���ع   ،2015 ع���ام 
منزلهما،  اأث���اث  بيع  اإىل  وزوج��ه��ا 
ل��ت��اأم��ني ث��م��ن ت��ذك��رت��ي ���س��ف��ر اإىل 
يف  للفرار  م��ه��ّرب  وعمولة  تركيا، 
رح���ل���ة حم��ف��وف��ة ب��امل��خ��اط��ر على 
منت قارب �ساق بلجئني �سوريني 
و���س��ودان��ي��ني واأف����غ����ان ف���اري���ن من 
اأو�سلها  جحيم احلرب يف بلدهم 
�سرياً  انتقلت  ومنها  النم�سا.  اإىل 
على االأقدام اإىل اأملانيا حيث يقيم 

اأحد اأبنائها.
عا�ست  ت���ق���ري���ب���اً،  ع���ام���ني  خ�����لل 
حّد  على  كرمية”  “حياة  اأح���لم 
املفاجئ  ابنها  م��وت  لكن  و�سفها. 
دفعها للإقلع عك�س  يف طرابل�س 
التبانة  ب��اب  اإىل  وال��رج��وع  الزمن 
وطفلني  ب����زوج����ت����ه  ل����له����ت����م����ام 

�سغريين تركهما خلفه.

 •• بغداد-اأ ف ب

ت�سلمت  ال�����س��ه��ر  ب����داي����ة  ك����ل  م���ث���ل 
التقاعدي.  رات��ب��ه��ا  ���س��ال��ح  ن�سرين 
قامت  اأن  مب��ج��رد  امل���ف���اج���اأة:  ل��ك��ن 
بعّده، تبنّي اأنه ينق�س حواىل 150 
األف دينار )125 دوالر تقريباً(، يف 
يف  الق�سري  التق�سف  خطوات  اأوىل 
م��ا تراجعت  �سرعان  ال��ذي  ال��ع��راق، 

عنه ال�سلطات.
واال�ستقطاعات كبرية للغاية، �سواء 
االقت�ساد  ذات  ل��ل��دول��ة  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
الراكد اأو بالن�سبة للعراقيني الذين 
ك��ل خم�سة منهم  م��ن  واح��د  يعي�س 
رئي�س  اأن  الفقر، لدرجة  حتت خط 
اأو�سح  الكاظمي  م�سطفى  ال���وزراء 
اأن هذه  يف م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف ط��وي��ل 
بل  ال��روات��ب  يف  “تخفي�سات  لي�ست 
يتم  اأن  يجب  ال�سيولة”  يف  نق�س 

تعوي�سه قريباً.
االنتكا�سة كبرية الأنه للمرة االأوىل، 
تتخذ  التق�سف،  اإىل  ال��دع��وات  بعد 
احلكومة اإجراًء فعلياً منذ ا�ستلمها 

مقاليد ال�سلطة قبل �سهر تقريباً.
لوكالة  ح���ك���وم���ي  م�������س���وؤول  ي���ق���ول 
فارغة  “اخلزائن  اإن  بر�س  فران�س 
تقريباً ب�سبب نق�س النقد، والأنه ال 
توجد طريقة للح�سول على املزيد 
تخفي�س  ال��ف��ك��رة  ف��ك��ان��ت  ق���ري���ب���اً، 
جميع الرواتب حتى رواتب الوزراء 

والنواب«.
املقابل  ال�سغط  اأن  اإىل  ي�سري  لكنه 
ك���ان ك��ب��رياً م��ن ال��ن��ا���س ال��ذي��ن اأثر 
احلجر ال�سحي ب�سبب وباء كوفيد-

مداخيلهم،  على  كبري  ب�سكل   19
وم���ن ال���ن���واب وال�����س��ي��ا���س��ي��ني الذي 

تظاهر ال�سارع �سدهم قبل فرة.
اأع����ل����ن ال���ك���اظ���م���ي اأخ���������رياً اأن������ه مت 
اال���س��ت��ق��ط��اع ف��ق��ط م��ن روات����ب 27 
الفرق  واأن  املتقاعدين،  من  املئة  يف 

�سيدفع قريباً.

اأن�سئت بعد اإطاحة �سدام ح�سني.
وم��ع ح�سول واح��د م��ن ك��ل خم�سة 
حكومية،  م��ع��ون��ات  ع��ل��ى  ع��راق��ي��ني 
الدولة  على  اأث��ق��ل  ال��ف��ات��ورة  ت�سبح 
التي تعتمد يف دفع كل نفقاتها على 
اأ���س��ع��اره قبل  ان��ه��ارت  ال���ذي  النفط 
الطلب  يف  �سديد  نق�س  م��ع  اأ���س��ه��ر 
عليه. ولكن عندما قامت ال�سلطات 
بدفع الرواتب، بعد اأول زيارة علنية 
ق���ام ب��ه��ا ال��ك��اظ��م��ي ب��ال��ت��ح��دي��د اإىل 
هيئة التقاعد، كان ال�سخط جماعياً 
انتفا�سة  م���ن  ل���ت���وه  خ����رج  ب��ل��د  يف 
الف�ساد  �سد  م�سبوقة  غ��ري  �سعبية 

والبطالة.
مدّر�سة  وه��ي  �سالح  ن�سرين  تقول 
“كان  خ��دم��ت اأك���رث م��ن 30 ع��ام��اً 
تعيد  اأن  احل���ك���وم���ة  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب 
االأموال املنهوبة منذ العام 2003 
من قبل ال�سيا�سيني والل�سو�س، ال 

ويتزايد  قائما،  يزال  العجز ال  لكن 
مليارات  اأرب��ع��ة  من  باأكرث  �سهر  كل 
واملعا�سات  ال��روات��ب  وتبقى  دوالر. 
للإنفاق  االأول  ال��ب��ن��د  ال��ت��ق��اع��دي��ة 
ت�ستقطع  اأن  للحكومة  ميكن  ال��ذي 
منه، اإذ ي�سكل معظم املبلغ ال�سهري 
املخ�س�س لدفع م�ستحقات موظفي 

الدولة.
ويعترب هذا رقماً كبرياً موروثاً من 
اأنتجها  التي  ال�سلطة  يف  املح�سوبية 
العام  ال�����س��اب��ق يف  ال��ن��ظ��ام  ���س��ق��وط 
2003. فحينها كان عدد موظفي 
م��ل��ي��ون، واليوم  م���ن  اأق�����ل  ال���دول���ة 
هناك اأربعة مليني موظف، واأربعة 
اآخ��ري��ن يعتمدون  ع��راق��ي  م��لي��ني 
لهم  تدفع  التي  ال��دول��ة  على  اأي�ساً 
تعوي�سات  اأو  ت���ق���اع���دي���ة  روات�������ب 
ك�سجناء �سيا�سيني �سابقني، ونازحني 
�سابقني، و�سناديق تعوي�سات اأخرى 

يفارقها  مل  ال����ت����ي  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
احل��رم��ان ق���ط، ب����داأت اأح����لم من 
ابنها.  ال�سفر، مثقلة بحزن فراق 
ووج������دت ع���م���ًل يف ق�����س��ر اإح����دى 
مقابل  ال��رثي��ة  طرابل�س  ع��ائ��لت 

500 األف لرية �سهرياً.
املا�سي  ال�سيف  حتى  املبلغ  وك��ان 
مع  ل���ك���ن  دوالراً،   333 ي����ع����ادل 
االن���ه���ي���ار االق���ت�������س���ادي وت���راج���ع 
قيمة اللرية، بات يعادل مئة دوالر 
تقريباً وفق �سعر ال�سرف يف ال�سوق 

املوازية، الذي يتغري يومياً.
عتبة  ال�������س���رف  ����س���ع���ر  وت���خ���ط���ى 
اخلم�سة اآالف االأ�سبوع املا�سي قبل 
اأن يراجع قليًل، ما اأثار حتركات 
و�سهدت  غ���ا����س���ب���ة.  اح���ت���ج���اج���ي 
ب�”عرو�س  ��ّق��ب��ت  لحُ ال��ت��ي  ط��راب��ل�����س 
حتى  اخل���م���ي�������س  م���ن���ذ  الثورة” 

تخّللها  غا�سبة  تظاهرات  ال�سبت 
االأمنية،  ال���ق���وى  م���ع  م���واج���ه���ات 

اأوقعت ع�سرات اجلرحى.
ال��ي��وم عرب  اأح����لم  ب��ال��ك��اد تتمكن 
وتقول  اخل�سار.  �سراء  من  راتبها 
اأحياناً  ل��ل���س��ت��دان��ة..  “اأ�سطر 
و�سط  واخلبز”  ال���زي���ت  ل�������س���راء 
ارت����ف����اع ج���ن���وين يف اأ����س���ع���ار امل����واد 
املئة  يف  ال�سبعني  جت��اوز  الغذائية 
من اخلريف حتى نهاية اأيار مايو، 
وفق جمعية حماية امل�ستهلك غري 

احلكومية.
وت�سيف بحزن “متّر اأيام كثرية ال 

ناأكل فيها �سوى بقايا الطعام«.
وال ت������رّدد ال�����س��ي��دة ال��ن��ح��ي��ل��ة يف 
وبينهم  امل���دي���ن���ة،  ق���ي���ادات  ان��ت��ق��اد 
البلد.  اأث��ري��اء  قائمة  يت�سّدر  م��ن 
ت���ت���ه���م���ه���م ب���ا����س���ت���غ���لل ح����اج����ات 

ج���زءاً م��ن م��دخ��ول��ه��م. ال يختلف 
عاماً(،   55( دروي�س  فيا�س  ح��ال 
اأح����لم،  ع���ن  اأوالد،  ل�سبعة  االأب 
قطع  بيع  يف  عمله  ت��راج��ع  بعدما 
اليومي  مدخوله  وب��ات  ال�سيارات، 
20 األ��ف ل��رية فيما اإي��ج��ار حمله 

300 دوالر �سهرياً.
ل��ف��ران�����س بر�س  وي���ق���ول غ��ا���س��ب��اً 
يوم  ���س��ارق��ون.  ك��اف��ة  “امل�سوؤولون 
الغ�سب يجب اأن ينفجر يف املتاجر 
الغذائية التي تنهبنا، ومن ثّم عند 

بيوت النواب الأنهم جزارون«.
بني  املحتجني  ع�����س��رات  ويتظاهر 
اأمام منازل النواب  احلني واالآخ��ر 
عن  تعبرياً  وال���وزراء يف طرابل�س، 
باإهمال  وي��ت��ه��م��ون��ه��م  غ�����س��ب��ه��م. 

املدينة ومرافقها و�سكانها.
وتبدو غالبية اأبنية حي باب التبانة 

االأهايل وفقرهم لتحقيق م�سالح 
انتخابية. وت�سيف “االأحزاب كافة 

تقوم بنهبنا و�سرقتنا«.
وج���راء االأزم����ة االق��ت�����س��ادي��ة، بات 
لبنان  �سكان  املئة من  45 يف  نحو 
الفقر.  خط  حتت  حالياً  يعي�سون 
35 يف املئة من  اأك��رث من  ويعاين 
بينما  البطالة  من  العاملة  القوة 
الت�سخم  ن�سبة  تلم�س  اأن  يحُتوقع 
خ���لل ال���ع���ام احل����ايل خ��م�����س��ني يف 

املئة.
املتحدة  للأمم  تقديرات  وبح�سب 
املئة  يف   26 ي��ع��اين   ،2015 ع���ام 
م��ن ���س��ك��ان ط��راب��ل�����س وح��ده��ا من 
املئة  57 يف  وي��ع��ي�����س  ف��ق��ر م��دق��ع 
عند خط الفقر اأو دونه. اإال اأن هذه 
ارتفعت  ق��د  االأرج����ح  على  الن�سب 
اأو  لوظائفهم  كثريين  فقدان  مع 

اأو  مت�سّققة  ال�سنّية،  الغالبية  ذات 
مهّددة بال�سقوط وينخر جدرانها 
ال���ر����س���ا����س، ج�����راء ج�����والت عنف 
 2007 عامي  ب��ني  دام��ي��ة حدثت 
حم�سن  ج��ب��ل  ح���ي  م���ع  و2014 
العلوّية،  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ذات  امل���ج���اور 

واأوقعت قتلى من الطرفني.
وك���م���ا يف ع�����دد ك���ب���ري م����ن اأح���ي���اء 
طرابل�س، يتف�سى الت�سّرب املدر�سي 
وال��ب��ط��ال��ة يف ب���اب ال��ت��ب��ان��ة، وهو 
اإىل  �سبانها  م��ن  ال��ع��دي��د  دف���ع  م��ا 
القتال  ج����والت  ال�����س��لح يف  ح��م��ل 
من  ومنهم  مالية.  مبالغ  مقابل 
متطرفة  جم��م��وع��ات  ا�ستقطبته 
للقتال يف �سوريا اأو جلاأ اإىل تعاطي 

املخدرات.
عاماً(   70( حم��م��د  اأب����و  ي��خ�����س��ى 
على م�ستقبل �سباب املنطقة حيث 
املح�سوبني”  “�سوى  ي�ستفيد  ال 
بانفعال  وي���ق���ول  االأح�������زاب.  ع��ل��ى 
املنطقة  يف  “دفعنا  بر�س  لفران�س 
معارك  �سبيل  يف  غالياً  ثمناً  ال��دم 
ال �ساأن لنا بها، ونخاف على �سبابنا 
ال��ع��ن��ف جمدداً  اإىل  االن����زالق  م��ن 
ات�ساع رقعة  ال�سلح نتيجة  وحمل 

الفقر واجلوع«.
�سوريا  �����س����ارع  زواي�������ا  اإح�������دى  يف 
ال��ف��ا���س��ل ب��ني ب���اب ال��ت��ب��ان��ة وجبل 
منزل  ع��ن  ب��ع��ي��داً  ولي�س  حم�سن، 
ت��ت��ن��اوب جم��م��وع��ة �سبان  اأح�����لم، 
ح�سي�سة.  ���س��ي��ج��ارة  ت��دخ��ني  ع��ل��ى 
“هنا ال  ����س���اخ���راً  اأح����ده����م  ي���ق���ول 
نعرف غري احل�سي�س ولي�س لدينا 

اأمر اآخر نفعله«.
هي  “الدولة  ���س��دي��ق��ه  وي��ق��اط��ع��ه 
م���ن ت��خ��ّل��ت ع��ن��ا، ل��ي�����س ل��دي��ن��ا اأي 
عاطلون  فجميعنا  للعي�س،  خ��ي��ار 

عن العمل«.
اإال اأن اأحلم، ال�سيدة التي باتت يف 
اال�ست�سلم  ترف�س  العمر،  خريف 
لتكرار  جهوزيتها  وت��وؤك��د  للواقع 

جتربة الهجرة.
باالنتماء  اأ�سعر  اأع��د  “مل  وت��ق��ول 
اأعيد  الأن  وم�����س��ت��ع��دة  ب��ل��دي  اإىل 
التجربة اليوم قبل الغد هرباً من 

بلدنا املفل�س حيث نعي�س بذل«.

اأن ت�ستقطع من لقمة الفقراء«.
“هم  ب����ر�����س  ل���ف���ران�������س  وت�������س���ي���ف 
يقدرون علينا فقط، ملاذا ال يجربون 
بهذا  ل���ي�������س���ع���روا  روات����ب����ه����م  ق���ط���ع 

االإح�سا�س؟«.
املوقف  ورق��ة  نف�سه  الكاظمي  لعب 
ال�سعبي، مع توجيه اتهامات قا�سية 
ت�سلموا  ال���ذي���ن  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني  ���س��د 
مقاليد ال�سلطة منذ العام 2003.
اللجئني  ب�سكل خا�س حالة  وذك��ر 
عائلت  وه��م  ال�سابقني  العراقيني 
ح�سني،  ������س�����دام  ع����ه����د  يف  ن���ف���ي���ت 
وتعو�سها احلكومة برواتب �سهرية 

لكل اأفراد العائلة.
عدد  ب�����ات  ج���ي���ل،  اإىل  ج���ي���ل  وم�����ن 
م�ستفيد  األ���ف   150 ال��ي��وم  ه����وؤالء 
م���ن ال��ت��ع��وي�����س��ات ال���ت���ي ت��ب��ل��غ 40 
تقريباً( عن  دوالر  دينار )33  األف 
اإىل راتب  اإ���س��اف��ة  ���س��ج��ن،  ي���وم  ك��ل 

���س��ه��ري ي��ب��ل��غ م��ل��ي��ون وم��ئ��ت��ي األف 
يف  يعي�س  “بع�سهم  اأن  رغ��م  دي��ن��ار، 
ما  بح�سب  املال”  ول��دي��ه��م  اخل���ارج 

قال الكاظمي.
ال��ع��م��ل يا�سر  ال���ع���اط���ل ع���ن  ي���ق���ول 
بر�س  لفران�س  عاما(  ال�سفار )43 
ق�سى  �سخ�س  تعوي�س  يتم  “كيف 
حياته يف اأوروبا وال يعّو�س املواطن 
وظلم  احل�سار  �سنوات  عا�س  ال��ذي 
���س��دام و���س��ن��وات االإره�����اب واحلرب 

االأهلية«.
ال�سيا�سيون  ال�����س��ج��ن��اء  وي��ت��ق��ا���س��ى 
ال�سابق،  النظام  اأيام  ال�سابقون، من 
األف،  والذين يتجاوز عددهم مئتي 
ومئتي  مليون  ق���دره  �سهرياً  رات��ب��اً 
يكونوا  اأن  دينار، وهم يخ�سون  األف 
اجلديدة،  التق�سف  �سيا�سة  �سحية 
االأ�سبوع  ال��ت��ظ��اه��ر  اإىل  دف��ع��ه��م  م��ا 

احلايل يف بغداد وجنوب البلد.

نفقات  هناك  للعراقيني،  وبالن�سبة 
فعلى  امل�سوؤولني.  جانب  من  زائ��دة 
���س��ب��ي��ل امل����ث����ال، ي��ت��ق��ا���س��ى ن���ائ���ب يف 
ال���ربمل���ان رات���ب���اً ي����راوح ب��ني ثلثة 
بع�سر  اأك���رث  اأي  دوالر،  اآالف  و�ستة 
مرات من متو�سط الراتب العراقي، 
900 دوالر بدل  اإليها نحو  ي�ساف 

تكاليف اأمنية.
االأموال  توفري  ال��دول��ة  اأرادت  واإذا 
حترير  عليها  اقت�سادياً،  لل�سمود 

ميزانيات لل�ستثمار.
ففي عهد �سدام ح�سني، كان القطاع 
ال���ع���ام ي���وف���ر ف���ر����س ع��م��ل جلميع 
خريجي اجلامعات، ولكن يف جمال 
ال�����س��ن��اع��ة وال����زراع����ة، وب���دع���م من 
ال���دول���ة، م��ا ي��وف��ر دخ���ل ج���زء كبري 

من ال�سكان.
لكن بعد العام 2003، فاإن امل�سانع 
احل���روب،  دم���رت يف  اأو  نهبت  ال��ت��ي 
واحلقول التي اأهملت ب�سبب الهجرة 

الريفية، توقفت عن العمل.
اأم������ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��خ��ري��ج��ني، فهم 
للح�سول  الر�ساوى  على  يعتمدون 
ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة ح��ك��وم��ي��ة، م���ن دون 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  يف  التفكري  ح��ت��ى 
العراقيل  ج������راء  اأ�����س����ًل  ال���غ���ائ���ب 
القطاع  و���س��ع��ف  وال��ب��ريوق��راط��ي��ة 
امل�سريف، وهيمنة االأحزاب ال�سيا�سية 

والف�سائل امل�سلحة عليه.

 ال يوجد خطة وا�سحة املعامل لدى احلكومة االإ�سرائيلية

�صم ال�صفة يربك نتانياهو..خطوة للأمام واثنتان للخلف
هذا  جت��اوز  يف  احل��ق  ولنتانياهو  االع��را���س  لغانت�س  يحق  االتفاقية، 
رفيعي  �سباط  بني  جرى  اجتماع  خلل  نتانياهو  ويقول  االع��را���س. 
امل�ستوى يف اجلي�س االإ�سرائيلي يوم االثنني، اإن االختلف حول ال�سم 

يف احلكومة االإ�سرائيلية يتمحور حول كيفية تنفيذ املخطط.
وتفيد التقارير، باأن نتانياهو بات يفكر بالتغلب على العقبة االأمريكية 
يف تنفيذ ال�سم، حيث اأن اإدارة ترامب تطالب بح�سول خطة ال�سم على 
دعم من غانت�س. ويطالب زعيم حزب اأزرق اأبي�س باإيجاد خطية بديلة 
يتقبلها اجلوار العربي، حتى ال تت�سرر علقات اإ�سرائيل مع جريانها 
وتوؤكد  وتف�سيًل.  جملة  اخلطة  يعار�س  ال��ذي  االأردن  خا�سة  العرب، 

“هاآرت�س” اأن دعم غانت�س خلطة ال�سم يعتمد اأي�ساً على اإعادة �سياغة 
العملية كجزء من خطة دبلوما�سية اأو�سع مع �سرورة وجود دعم دويل 
الزاوية  نف�سه يف  و�سع  نتانياهو  اأن  ال�سحيفة،  وت�سيف  لها.  واإقليمي 
ال�سيقة بعد اأن حدد 1 يوليو )متوز( املقبل موعداً لل�سم، معيداً خطاأ 
االإدارة  اإ���س��دار  ف��ور  واح��د  م��ن جانب  ال�سم  تنفيذ عملية  اإ���س��راع��ه يف 
املا�سي،  ال��ث��اين(  )ك��ان��ون  يناير  يف  القرن”  “�سفقة  بنود  االأمريكية 
والذي دفع مهند�س العملية جاريد كو�سرن لدعوة نتانياهو اإىل التمهل. 
وتف�سر وا�سنطن قرارها ب�سرورة اإيجاد توافق تام داخل حكومة الثنائي 
املثرية  باأنها لن ت�ستطيع دعم اخلطوة  ال�سم،  االإ�سرائيلية على خطة 

اإ�سرائيلي وعدم توافق على عملية ال�سم  للجدل دولياً يف ظل انق�سام 
ويو�سح تراجع نتانياهو عن تتفيذ اخلطوة اإعلنه يوم االثنني املا�سي، 
اأن خرائط عملية ال�سم التي ي�سعها فريق اإ�سرائيلي اأمريكي م�سرك 
اأبي�س”  “اأزرق  موقف  عن  نتانياهو  �سئل  وعندما  بعد.  جاهزة  لي�ست 
اأنوي  ذاته، كنت  ال�سوؤال  اأ�ساأل نف�سي  اأنا  “�سوؤال جيد،  ال�سم، قال  من 
طرح املو�سوع )ال�سم( للت�سويت يف غ�سون اأيام لكن اخلريطة لي�ست 
كل  على  موافقتهم  نريد  االأمريكيني،  مع  مناق�سات  يف  نحن  جاهزة. 
ا مناق�ستني مع  اأي�سً اأجرينا  �سيء كما كان يف مرتفعات اجل��والن. لقد 
)كاحول الفان( ال اأعرف موقفهم، نريد ا�ستكمال اخلريطة”، ما يف�سر 
االأمريكية  واالإدارة  االإ�سرائيلية  احلكومة  اأط��راف  بني  خلفات  وجود 
على عملية ال�سم. وموؤخراً بات نتانياهو يقول اإن عملية ال�سم قد تتم 
االإ�سرائيلية  ال�سيادة  تطبيق  االأوىل  املرحلة  و�ستت�سمن  مراحل،  على 
الغربية،  ال�سفة  يف  الكربى  التكتلت  خارج  الواقعة  امل�ستوطنات  على 
التي   30% ال���  ن�سبة  مقابل  الغربية،  ال�سفة  من   10% يعادل  مبا 

تت�سمنها خطة اإدارة الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب.

•• القد�س املحتلة-وكاالت

نتانياهو  بنيامني  االإ�سرائيلي  االحتلل  رئي�س حكومة  اأن خطة  يبدو 
من  االأول  حدد  اأن  فبعد  عديدة،  عقبات  تواجه  الغربية  ال�سفة  ل�سم 
لهجته،  يف  وا�سحاً  التلكوؤ  ب��ات  للتنفيذ  م��وع��داً  املقبل  )مت���وز(  يوليو 
تنفيذ  خطة  وج���ود  ع��دم  ع��ن  انطباعاً  تعطي  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة  وبياناته 
وا�سحة. وقالت �سحيفة “هاآرت�س” يف تقرير لها ، اإنه ال يوجد خطة 
ال�سفة  من  اأج���زاء  ل�سم  االإ�سرائيلية  احلكومة  ل��دى  املعامل  وا�سحة 
املتحدة  ال��والي��ات  من  اأخ�سر  ب�سوء  بعد  حتظى  مل  اأنها  كما  الغربية، 
االأمريكية، وال باتفاق بني حزب “الليكود” وحزب “اأزرق اأبي�س” بقيادة 
وزير الدفاع بيني غانت�س، الذي ي�سارك نتانياهو يف رئا�سة احلكومة.  
وتوؤكد م�سادر فل�سطينية، اأن هناك اختلف وا�سح بني رئي�س الوزراء 
ب�ساأن اخلطط  غانت�س  بيني  املناوب  ال��وزراء  ورئي�س  نتانياهو  بنيامني 
االإ�سرائيلية ل�سم ما ي�سل اإىل %30 من ال�سفة الغربية. ومبوجب 
ومبوجب  يوليو.   1 يف  اخلطوة  ه��ذه  مبثل  يحُ�سمح  االئ��ت��لف،  اتفاقية 
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•• عوا�شم-وكاالت

الركي  الرئي�س  طموحات  تكرب 
يوماً عن يوم يف ليبيا، فبعد جناحه 
حكومة  م����ع  ات���ف���اق���ي���ات  ع���ق���د  يف 
الوفاق اأعطته موطئ قدم يف ليبيا 
والبحر املتو�سط، بات يحلم بتثبت 
قواعد  اإن�ساء  خ��لل  من  احتلله 
مدن  يف  وجوية  وبحرية  ع�سكرية 

ليبية ا�سراتيجية.
دارات  امل����ا�����س����ي،  االإث������ن������ني  ي������وم 
الوفاق  ح��ك��وم��ة  ب���ني  امل���ح���ادث���ات 
ب�ساأن  اأن���ق���رة  وب����ني  ط��راب��ل�����س  يف 
تركيا  ا�ستخدام  اإذن  االأوىل  منح 
اأوالهما  ع�����س��ك��ري��ت��ني  ل��ق��اع��دت��ني 
م�سراتة،  يف  وثانيهما  الوطية  يف 
�سعياً لوجود تركي دائم يف منطقة 

جنوب املتو�سط.
ع��دا عن  اأن��ه  اإىل  التقارير  وت�سري 
ط���م���وح���ات ال��رئ��ي�����س ال���رك���ي يف 
اأك��رب ح�سة ممكنة  على  احل�سول 
بات  الليبيني،  وال��غ��از  النفط  م��ن 
الركي  ال��ن��ف��وذ  لتكري�س  ي�سعى 
ومنذ  وع�سكرياً،  �سيا�سياً  ليبيا،  يف 
الإيفاد  ت��رك��ي��ا  �سعت  االأول  ال��ي��وم 
ق�������وات ب����ري����ة وح�����ري�����ة وم����ع����دات 
ع�سكرية ثقيلة من بينها فرقاطات 
وطائرات  امل��ق��ات��ل��ني  اآالف  حت��م��ل 
ومن  اأواًل،  ال��وف��اق  لدعم  م�سرية، 
البلد  ث��روات  نهب  يف  املبا�سرة  ثم 

العربي، واال�ستيلء على نفطه. 
ك�������س���ف���ت ������س�����ور ع������رب االأق������م������ار 
“ذا  م����وق����ع  ب���ث���ه���ا  ال�������س���ن���اع���ي���ة، 
ملطار  ت����رك����ي����ا  ب����ن����اء  درايف”، 

م�سروع  و�سط  امل�سرية  للطائرات 
طرابل�س،  العا�سمة  خ���ارج  �سكني 
اإ�سافة لتجهيز ور�سة ممر حيوي، 
وعر�س  ق����دم   3500 ب���ام���ت���داد 
املنطقة  بنايات  بني  اأق���دام،   105
م�سروع  با�سم  امل��ع��روف��ة  ال�سكنية 
املوز، على بعد 5 اأميال من و�سط 
مع  ط��راب��ل�����س،  الليبية  العا�سمة 
م����درج ل��ل��ط��ائ��رات يف ن��ه��اي��ة املمر 
اأن  اجل��������وي، وي�����وؤك�����د اخل���������رباء، 
اخل���ط���وات االأول���ي���ة ال��رك��ي��ة هي 
ت�سعى  فهي  اأك��رب،  ملخطط  متهيد 

ليبيا  يف  دائ��م  وج��ود  لثبيت  حتماً 
طاقات  وذات  �سخمة  قواعد  عرب 
تلك  غ��رار  على  عالية  ا�ستيعابية 

التي يف العراق ويف �سوريا.

قاعدة الوطية
امل�ستميتة  اأردوغ������������ان  حم����اول����ة 
الوطية  ق���اع���دة  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ي��ط��رة 
اجلوية مل ت��اأت من ف��راغ، وترجح 
قاعدة  و�سعت  تركيا  اأن  التقارير، 
اليوم  منذ  عينيها  ن�سب  الوطية 
اإىل  ليبيا، نظراً  للتدخل يف  االأول 

منطقة  يف  اال�سراتيجي  موقعها 
البحر  من  وقربها  اإفريقيا  �سمال 
والذي  واأوروب��ا،  املتو�سط  االأبي�س 
يخدم اأه��داف اأردوغ��ان وم�سروعه 

للتنقيب عن الغاز يف املتو�سط.
ا�سراتيجية  الوطية  قاعدة  وتعد 
تقارب  م�ساحة  على  مقامة  فهي 
بنية  وت�سّم  مربع،  كلم   50 نحو 
ع�سكرية �سخمة �سديدة التح�سني، 
اأق���ام���ت���ه���ا ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة يف 
وتت�سم  املا�سي،  القرن  اأربعينيات 
ا���س��رات��ي��ج��ي ه���ام بقربها  مب��وق��ع 

من احلدود التون�سية واجلزائرية 
وكذلك من البحر املتو�سط، وتتيح 
لي�س  قتالية جوية  تنفيذ عمليات 
فقط  طرابل�س  العا�سمة  بنطاق 
واإمنا بكامل املنطقة الغربية وحتى 
و�سط ليبيا. وتعترب قاعدة الوطية 
اجلوية اأهم قاعدة ع�سكرية جوية 
ع��ل��ى بعد  ت��ق��ع  ليبيا، ح��ي��ث  غ���رب 
طرابل�س  العا�سمة  من  كم   140
التون�سية،  احل���دود  م��ن  ك��م  و27 
اال�ستيعابية  ط��اق��ت��ه��ا  وت���ت���ع���ّدى 
7000 جندي، اإ�سافة الحتوائها 

على مطار ع�سكري.

ميناء م�سراتة
كما اأن تركيا ت�سعى لل�سيطرة على 
الحقاً  لتو�سيعه  م�����س��رات��ة  م��ي��ن��اء 
فهو  بحرية،  قاعدة  اإىل  وحتويله 
الرامية  خ��ط��ط��ه��ا  ح��ت��م��اً  ي���خ���دم 
�سرق  يف  ال��غ��از  ع��ن  التنقيب  اإىل 
الباحث  الزميل  ويقول  املتو�سط، 
يف اأكادميية “روبرت بو�س” غالب 
على  ت��رك��ي��ا  ا���س��ت��خ��دام  اإن  داالي، 
ليبية  ب��ح��ري��ة  ل��ق��اع��دة  االأخ�������س 
�سري�سخ نفوذها يف �سرق املتو�سط.

م�������س���رات���ة �سمن  م���ي���ن���اء  ودخ������ل 
االهتمامات الركية كونه من اأهم 
ويتمتع  ليبيا،  يف  البحرية  املنافذ 
مبوقع ا�سراتيجي هام بقربه من 
كان  العربي،  امل��غ��رب  ودول  اأوروب���ا 
ا�ستخدمتها  التي  املنافذ  اأب��رز  من 
اأ�سلحة  ت��ه��ري��ب  اأج����ل  م���ن  ت��رك��ي��ا 
قوات  ل�سالح  �سوريني  ومقاتلني 

حكومة الوفاق.

اأي دور لقاعدة الوطية يف متكني اأردوغان من نهب ثروات الليبيني؟

دول مر�صحة ل�صغل 5 مقاعد يف جمل�ض االأمن   7
وت�سعى كينيا للح�سول على دعم االحتاد االأفريقي، لكن جيبوتي تعترب 
نريوبي  �سغلت  حني  يف  التناوب،  مبداأ  مبوجب  لها  تعود  االأف�سلية  اأن 

املقعد يف املجل�س عدد مرات اأكرث منها.
واأكدت الدولتان املتناف�ستان يف حملتهما على دورهما يف اإحلل ال�سلم 
يف القرن االأفريقي امل�سطرب، ويف اأماكن اأخرى من خلل االنخراط يف 

قوات حفظ ال�سلم �سمن عمليات االأمم املتحدة.
و�سلطت كينيا ال�سوء على ا�ستقبالها للجئني القادمني من ال�سومال 

وجنوب ال�سودان، والدعم الذي تقدمه حلكومتي هذين البلدين.
توجد  وحيث  اال�سراتيجي  اجل��غ��رايف  املوقع  ذات  جيبوتي،  �سددت  كما 
قواعد ع�سكرية فرن�سية واأمريكية و�سينية ويابانية، على م�ساهمتها يف 

التهدئة يف ال�سومال.
وتتناف�س يف جمموعة اأوروبا الغربية ودول اأخرى كندا واأيرلندا والرنويج 

 •• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اأع�ساء  خم�سة  اختيار  اإىل  اأم�س  املتحدة  ل��لأمم  العامة  اجلمعية  دع��ت 
جدد غري دائمني يف جمل�س االأمن الدويل لعامي 1202-2202، عرب 
انتخابات تتناف�س فيها جيبوتي وكينيا ل�سغل مقعد واحد، وكندا والرنوج 

واإيرلندا ل�سغل مقعدين، فيما اختيار الهند واملك�سيك موؤكد.
واملحيط  اآ�سيا  ملجموعة  الوحيد  املر�سح  كونها  انتخابها  الهند  و�سمنت 
ومنطقة  اللتينية  الأم��ريك��ا  بالن�سبة  املك�سيك  ح��ال  ه��ي  كما  ال��ه��ادئ، 

الكاريبي.
يف  كما  اتفاق  اإىل  التو�سل  يف  االأفريقية  املجموعة  تنجح  مل  وباملقابل، 
لهذه  املخ�س�س  املقعد  ل�سغل  واح��د  ا�سم  تر�سيح  على  ال�سابقة  ال�سنوات 

القارة.

على �سغل مقعدين. ومنيت كندا، خلل حماولتها االأخرية يف عام 2010 
، بف�سل ذريع عندما خ�سرت اأمام الربتغال. وقد ترتب عواقب �سيا�سية 

على رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو يف حال تعر�ست لهزمية اأخرى.
االأمم  اأع�ساء  واأيرلندا  كندا  دع��ت  لر�سيحهما،  الرويج  حملة  خ��لل 
املتحدة اإىل ح�سور حفلت مو�سيقية يف نيويورك التي اأحياها جنماهما 
الوطنيان، �سيلني ديون بالن�سبة لكندا وبونو وفرقته “يو تو” بالن�سبة 

اليرلندا.
جمموعة  اأب��ح��اث  مركز  يف  املتحدة  االأمم  خبري  ج���وان،  ريت�سارد  وذك��ر 
اأجل  م��ن  بحملة  القيام  “اأن  ت��وي��ر  على  تغريدة  يف  ال��دول��ي��ة  االأزم����ات 
احل�سول على مقعد يف جمل�س االأمن التابع للأمم املتحدة تنطوي على 
ا�ستعمال و�سائل �سغط ال نهاية لها، وتنظيم االحتفاالت، واخل�سية من 

اأن ال�سفري الذي وعدك بالت�سويت ل�ساحلك قد يكون كاذباً«.

االإلكروين  الت�سويت  ا�ستبعاد  مت  تلعب،  اأو  احتيال  ح��دوث  ولتفادي 
الذي اأو�سى به البع�س ب�سبب وباء كوفيد-19.

اق��راع �سري على  اإج��راء  املتحدة على  ل��لأمم  العامة  ووافقت اجلمعية 
التزال  ال��ت��ي  املتحدة  االأمم  مقر  يف  جتمع  ح���دوث  لتجنب  ال��ي��وم  م���دار 

متار�س اأعمالها عن بعد حتى نهاية متوز/يوليو ب�سبب الوباء.
وكل ع�سو من اأع�ساء االأمم املتحدة البالغ عددهم 193 مدعو للإدالء 
اق��راع يوم االأربعاء وفًقا لفا�سل زمني مت حتديده  ب�سوته يف �سندوق 
م�سبًقا. وليتمكن من �سغل مقعد، يفر�س اأن يح�سل اي بلد على دعم 
حال  يف  �سوتا   128 على  اأي  الت�سويت،  خ��لل  احلا�سرة  ال��دول  ثلثي 

�ساركت جميع الدول باالنتخابات.
ومن املرجح اإجراء عدة جوالت اقراع نظرا الحتدام املناف�سة بني عدد 

املر�سحني العايل.
 

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتيه

ن�سيت عدد الكتب املن�سورة حول دونالد ترامب 
يف ال�����س��ن��وات ال��ث��لث امل��ا���س��ي��ة، ول��ك��ن مي��ك��ن اأن 
نقول دون ان نخ�سى اخلطاأ اأن العديد من دور 

الن�سر ا�ستفادت من هذه الهبة ال�سماوية.
الإلقاء  ت��رام��ب  عائلة  م��ن  ف��رد  دور  ح��ان  االآن، 
حجر يف الربكة. ماري ترامب، هي ابنة ال�سقيق 
كتابها  و�ستن�سر  االم��ري��ك��ي،  للرئي�س  االك����رب 
“كثري جدا وال يكفي اأبدا: كيف �سنعت عائلتي 
اأغ�سط�س.   11 يف  العامل”،  يف  رج���ل  اأخ���ط���ر 
ذروة  يف  �سنكون  الأننا  للهتمام،  مثري  التزامن 

احلملة الرئا�سية.
و�سّيقة،  م��وؤث��رة  ب�سردية  م�سبقا  وع��دون��ا  لقد 
تك�سف تفا�سيل معينة عن حياة دونالد ترامب. 
ولئن كنت اأ�سك يف اأنه ال يزال باإمكاننا اأن نفاجاأ 
يف هذا ال�سدد، �سيكون من ال�سروري اأن نراقب 

املعلومات املتعلقة ب�سوؤون ع�سرية ترامب.
يقال اإن ماري ترامب كانت امل�سدر املجهول التي 
جائزة  تاميز  نيويورك  منح  مقال  اليه  ا�ستند 
بوليتزر. لقد رمونا حينها يف قلب حبكة لعملية 
تهرب �سريبي. وهنا اي�سا، ال �سيء يفاجئ، ولكن 

هذه املرة �ستاأتي املعلومات من داخل الع�سرية.
اإن عائلة ترامب الكربى لي�ست متما�سكة، و�سبق 
تاأكيد فوز عّمها عام  اأن  م��اري ترامب  ان قالت 

2016 كان اأحد اأ�سواأ االأم�سيات يف حياتها. 
ب�سدة  انق�سمت  الع�سرية  اأن  اىل  االإ���س��ارة  جت��در 
الرئي�س.  وال��د  ت��رام��ب،  فريد  اإرث  ت��وزي��ع  عند 
البطرك ترك  اأن  قيل   ،1999 عام  وفاته  عند 

بني 100 و 300 مليون دوالر.
ترامب،  فريد  غنيمة  حول  العائلي  النزاع  هذا 
ت�سّمم عندما قام دونالد ترامب، الذي اأحبطته 
دعوى ق�سائية اأقامتها ماري و�سقيقها، ب�سحب 
الدعم املايل الذي ي�سمح بتقدمي رعاية �سحية 
 ،2016 اأخ��ت م��اري. وع��ام  باهظة الثمن البن 

اعرف دونالد ترامب بالوقائع.
باملفاو�سات  املحيطة  التفا�سيل  اإىل  واإ���س��اف��ة 
��ا م��لح��ظ��ات من  اأي�����سً امل��ري��ب��ة، �سيقدم ال��ك��ت��اب 
الرئي�س وقا�سية  �سقيقة  ماريان ترامب بريي، 
رئا�سة  بخ�سو�س  �سامتة  متقاعدة.  فيدرالية 
باحت  انها  وي��ب��دو  �سنوات،  ث��لث  منذ  �سقيقها 
باأ�سرار تدين الرجل. ال �سيء جميل ولطيف يف 

االفق...
دونالد ترامب، لي�س اأول رئي�س تربطه علقات 
اأف��راده��ا، ولكن  اأو  اأ�سرته  اأف��راد  اأح��د  �سعبة مع 
طبيعة ما �سيحُك�سف، والتوقيت الذي مت اختياره 
�سورة  على  يحافظ  اأن  يحُحتمل  ال��ك��ت��اب،  لن�سر 
رجل خمادع وعدمي االح�سا�س يرّكز فقط على 

م�ساحله.
ترامب  دون��ال��د  دخ��ول  منذ  تنق�س  ال  احلركية 
اأو  حقيقيا  كان  �سواء  اجل��دل،  وايقاع  ال�سيا�سة، 
ذلك،  وم��ع  ومده�س.  وم��ذه��ل  �ساعق  مفتعل، 

من الوارد اأن يت�سارع من�سوب االيقاع.
االأمريكي،  التاريخ  يف  رعبا  االأك��رث  الرئا�سة  اإن 
العديد  وللأ�سواأ،  للأف�سل  لنا،  تختزن  مازالت 
من  �سيبقى  م��اذا  واالنعطافات...  التقلبات  من 

�سورة الرئا�سة و�سورة الدولة؟ ترقبوا!
ترجمة خرية ال�سيباين

ماري ترامب: ابنة اأخ حمرجة للرئي�ض...!

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

•• عوا�شم-وكاالت

اأر������س�����ت ال��������دول االأوروب������ي������ة ويف 
واإيطاليا  واأملانيا  فرن�سا  مقدمتها 
امل�سرية  امل��ب��ادرة  على  اأم��ًل كبرياً 
حلل االأزمة الليبية واإنهاء ال�سراع 
ال���ذي دخ���ل م��رح��ل��ة خ��ط��رية بعد 
من  بطلب  ع�سكرياً  تركيا  تدخل 
و�سعت  ال��ت��ي  “الوفاق”  حكومة 

ا�ستقرار ليبيا على املحك.
�سادرة  ع��رب��ي��ة  ل�����س��ح��ف  ووف����ق����اً 
ال�سغوط  تتزايد  االأرب��ع��اء،  اأم�س  
الركي  الرئي�س  على  االأوروب���ي���ة 
اإىل  للعودة  اأردوغ����ان  طيب  رج��ب 
حم��ادث��ات ال�����س��لم ب��رع��اي��ة االأمم 
ت��ث��ار خم���اوف من  امل��ت��ح��دة، فيما 
ت��ب��دالت يف امل��وق��ف ال��رو���س��ي جتاه 
�سفقة حتت  ع��ن  اأن��ب��اء  بعد  ليبيا 
ال���ط���رف���ني، ت�سع  ب���ني  ال���ط���اول���ة 

اإدلب ال�سورية مقابل ليبيا. 

�سغط اأوروبي
اأكدت �سحيفة “ال�سرق االأو�سط”، 
اأجنيل  االأمل���ان���ي���ة  امل�����س��ت�����س��ارة  اأن 
مريكل والرئي�س الركي اأردوغان  
ومنطقة  ليبيا  يف  ال��و���س��ع  ب��ح��ث��ا 
واأك�����د متحدث  امل��ت��و���س��ط.  ���س��رق 
اأن��ه مت االتفاق على  با�سم مريكل 
ت��ع��زي��ز عملية  اأج�����ل  ال��ع��م��ل م���ن 
االأمم  ت���رع���اه���ا  ال���ت���ي  ال���������س����لم، 
يف  �سيا�سي  حلل  للو�سول  املتحدة 

ليبيا.
الإعلن  تاأييدها  مريكل  واأعلنت 
مبادرة  ت�����س��م��ن  ال����ذي  ال���ق���اه���رة، 
ال�سيا�سي يف ليبيا،  م�سرية للحل 
رف�����س��ت��ه ت��رك��ي��ا ال��ت��ي ت�����س��ع��ى اإىل 
التاأثري يف مواقف الدول الغربية 

املوؤيدة له.
ويجري وزير اخلارجية االإيطايل 
لبحث  ال���ي���وم  ت��رك��ي��ا  اإىل  زي������ارة 
ليبيا  يف  ال���رك���ي���ة  ال����ت����دخ����لت 
للحتاد  تركيا  ان�سمام  وعملية 
التقارير  وت�������س���ري  االأوروب��������������ي، 

�سمان  اإىل  ت�سعى  ت��رك��ي��ا  اأن  اإىل 
ال�سراج  حل��ك��وم��ة  م���وؤي���د  م��وق��ف 
م��ن اإي��ط��ال��ي��ا، ال��ت��ي ت��ت��وىل قيادة 
)اإي��ري��ن��ي( يف  االأوروب���ي���ة  العملية 
اإر�سال  مل��راق��ب��ة  امل��ت��و���س��ط  ال��ب��ح��ر 
االأ�سلحة اإىل ليبيا. علماً باأن روما 
تتبنى موقفاً متاأرجحاً من االأزمة 

يف ليبيا. 

�سفقة حتت الطاولة
“البيان”  ����س���ح���ي���ف���ة  ق������ال������ت 
االأخرية  التطورات  اإن  االإماراتية، 
يف ل��ي��ب��ي��ا ف��ج��رت ت�������س���اوؤالت حول 
املوقف  اأ�سابت  تكون  ق��د  ت��ب��دالت 
ال���رو����س���ي م���ن االأح��������داث يف هذا 
تكون  قد  اأنها  البع�س  راأى  البلد، 
نتيجة ل�سفقة حتت الطاولة بني 
ال�سورية  اإدل����ب  ت�سع  ال��ط��رف��ني، 
التطورات  اأن  بيد  ليبيا.  مقابل 
االأخ�����رية يف ال�����س��م��ال ال�����س��وري ال 
ت��ن��ف��ي ف��ق��ط ه����ذا ال��ف��ر���س��ي��ة، بل 
ت�سري ب�سكل مبا�سر اإىل اأن هام�س 
مو�سكو  ب��ني  ليت�سع  ع��اد  التباين 

واأنقرة.
وي���ع���ت���رب امل���ح���ل���ل ال�������س���ي���ا����س���ي يف 
�سريغي  االأو���س��ط،  ال�سرق  ���س��وؤون 
مو�سكو  م�سارعة  اأن  بري�سانوف، 
ل�”اإعلن  ت����اأي����ي����ده����ا  الإع���������لن 
القاهرة”، يعك�س املوقف احلقيقي 
احلل  بحتمية  ال��رو���س��ي��ة  للقيادة 

ال�سيا�سي.
اأن  ت�����درك  م��و���س��ك��و  اأن  وي�����س��ي��ف 
االأحوال،  كل  يف  الع�سكري،  احل��ل 
ال ي�سمن باأي �سكل من االأ�سكال، 
ليبيا،  ت��ق�����س��ي��م  حم�������اوالت  م���ن���ع 
بحكم االنق�سام العمودي واالأفقي 

باهلل  النا�سر  عهد  اأي  العبا�سية؛ 
انتهت  ال��ذي  622هجرية(،  )ت  
فيه االزدواجية كلية بني ال�سلطنة 
واخل��لف��ة، وال��ت��ي ب���داأت وا�سحة 
م��ن��ذ ه��ي��م��ن��ة ال��غ��ل��م��ان االأت������راك، 
“و�سيف”  اخل��ط��ري  ومن��وذج��ه��ا 
و”بحُغا”  ه��ج��ري��ة(   253 ���ت���ل  )قحُ
و”بجكم”  هجرية(   254 ��ت��ل  )قحُ
�سائعاً  ال���رب���ط  م�����ازال  وغ���ريه���م. 
اخللفاء،  على  اخلوؤولة  تاأثري  عن 
الفر�س،  ع��ل��ى  اع��ت��م��د  ف���امل���اأم���ون 
“مراجل”  ولد  اأم  كانت  اأم��ه  لكن 
ولد  اأم  اأم�����ه  وامل��ع��ت�����س��م  روم����ي����ة، 
)اب���ن  ك��وف��ي��ة  م���ول���دة  “ماردة” 
اخللفاء(،  اأم��ه��ات  يف  ر�سالة  ح��زم، 
اأنهن  االأوالد  ب��اأم��ه��ات  وامل��ق�����س��ود 
اأم���ا املتوكل  اجل����واري امل��ح��ظ��ي��ات، 
فاأمه  ه����ج����ري����ة(،   247 ����ت����ل  )قحُ
تركية،  ك��ان��ت  ول���د،  اأم  “�سجاع” 
ل��ك��ن ت��ق��ري��ب��ه ل��ل��غ��ل��م��ان االأت�����راك 

اأخذه عن والده املعت�سم«.

حتالف عربي اأوروبي
“العرب”  ����س���ح���ي���ف���ة  اأك������������دت 
اأكرث  ب��ات��ت  اأوروب�����ا  اأن  ال��ل��ن��دن��ي��ة، 
ميًل للتحالف مع الدول العربية 
التي بات اأغلبها يعمل جاهداً على 
الركي  الع�سكري  التدخل  وق��ف 
تنظر  و���س��ارت  وليبيا.  ���س��وري��ا  يف 
اإىل  اإي��ط��ال��ي��ا وف��رن�����س��ا  م��ث��ل  دول 
�سرورة  اأنها  على  م�سر  حتركات 
عربية  م�سروعية  الإع��ط��اء  مهمة 

للتحالف �سد تركيا.
ال�سهر  اأ������س�����دره  ب���ي���ان  واأو������س�����ح 
فرن�سا  خ��ارج��ي��ة  وزراء  امل��ا���س��ي 

وال���ي���ون���ان وق���رب����س واالإم��������ارات 
التحركات  من  خماوفهم  وم�سر 
الركية غري القانونية يف املنطقة 
جلمهورية  اخلال�سة  االقت�سادية 
وهو  االإقليمية،  ومياهها  قرب�س 
ما ي�سكل انتهاكاً �سريحاً للقانون 
االأمم  وف���ق���ا الت���ف���اق���ي���ة  ال�������دويل 

املتحدة لقانون البحار.
التاأكيد  هو  البيان  يف  االأه��م  لكن 
اال�سراتيجية  االأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
بني  ال�سيا�سية  امل�����س��اورات  لتعزيز 
واأ�ساد  وتكثيفها.  اخلم�س  ال��دول 
القاهرة  اج��ت��م��اع  بنتائج  ال����وزراء 
يف ال���ث���ام���ن م����ن ي���ن���اي���ر )ك���ان���ون 
ال���ث���اين( امل��ا���س��ي ل��ت��ع��زي��ز االأم����ن 
املتو�سط،  �سرقي  يف  واال���س��ت��ق��رار 
يف خطوة قد تكون فاحتة لتن�سيق 
التلقائية  امل��ب��ادرات  اأك��رب مير من 
تن�سيق  اإىل  ب���االأح���داث  امل��رت��ب��ط��ة 
�س��������واء  ق���������ارة  هياك������ل  عرب  دائم 
بي�ن االحت��اد االأوروب��ي واجلامع��ة 
هيكل  خل�������ال  م��ن  اأو  ال��ع��رب��ي��ة، 
م�س������رك يت���م اإن�س�����اوؤه باالتف��������اق 

بني ال�سركاء.
اأوراق���اً  وق��ال��ت ال�سحيفة، ه��ن��اك  
اأوروب�����������ا على  ل��ت�����س��ج��ي��ع  م���ه���م���ة 
ت�سريع هذا التحالف معهما، فقد 
االإ�سلم  نفوذ  تطويق  على  عملتا 
بينها  اأماكن خمتلف  ال�سيا�سي يف 
م�����س��ر وال�������س���ودان، وجن��ح��ت��ا من 
حماية  يف  باليمن  التدخل  خ��لل 
ف�سًل  االأحمر،  البحر  يف  امللحة 
ع����ن ����س���راك���ة م���ت���ط���ورة م����ع دول 
ل�سمان حماية  االأف��ري��ق��ي  ال��ق��رن 

اأكرث اأمناً.
يف  ال��ري��ا���س  “�ساهمت  وت�����س��ي��ف، 
اإطللتها  خ�سارة  اإىل  تركيا  دف��ع 
ع��ل��ى ال��ب��ح��ر االأح���م���ر م���ن خلل 
الدعم  خ��لل  من  �سواكن  جزيرة 
امل���ق���دم ل��ل��ح��ك��وم��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة يف 
اأنقا�س  على  جاءت  التي  ال�سودان 
تركياً  املدعوم  الب�سري  عمر  نظام 

وقطرياً«.

ف��ي��ه��ا، وم���ا ي��ع��ززه��ا م���ن مطامع 
اتفاقية  ب��ت��وق��ي��ع  مت��ث��ل��ت  ت��رك��ي��ة، 
ت��ر���س��ي��م احل�������دود ال���ب���ح���ري���ة مع 
معار�سة  ولقيت  ال��وف��اق،  حكومة 
اإق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة، وت�����س��ب��ب��ت بزج 
ت�سر  خارجية  �سراعات  يف  ليبيا 
النوايا  ع��ن  ف�����س��ًل  مب�����س��احل��ه��ا، 
قواعد  ب���اإق���ام���ة  الأن����ق����رة  امل��ع��ل��ن��ة 

ع�سكرية يف م�سراتة والوطية.
ال   - ب�����راأي�����ه   - رو����س���ي���ا  اأن  ك���م���ا 
التجربة  ا���س��ت��ن�����س��اخ  ت�����س��ت��ط��ي��ع 
الع�سكري،  ج��ان��ب��ه��ا  يف  ال�����س��وري��ة 
ب��ح��ك��م ال���ت���ب���اي���ن���ات ال���ك���ب���رية مع 
�سوريا  ففي  الليبية،  اخل�سو�سية 
وجي�س  وحكومة  مركزية  �سلطة 

م��وح��د، يف ح��ني ت��ع��اين ليبيا من 
ازدواجية ال�سلطة، فهناك حكومة 
معرف بها دولياً، ولكن ال حتظى 
باحلل  ت����وؤم����ن  وال  ب��ال�����س��رع��ي��ة، 
الذي  ال��ربمل��ان  مقابل  ال�سيا�سي، 
منتخباً،  ك��ون��ه  ب�سرعية  ي��ح��ظ��ى 
ويحظى بدعم اجلي�س، ما يعطي 
بالن�سبة  اأولولية  ال�سيا�سي  احلل 

للكرملني.
التي  ت���رك���ي���ا،  اأن  ع���ل���ى  وي�������س���دد 
اقت�سادية،  م�����س��اك��ل  م���ن  ت���ع���اين 
من  ف��ق��ط  ل��ي�����س  “تخجل”،  ال 
ا���س��ت��ع��م��ال ال����ق����وة ال���ن���اع���م���ة، بل 
واخل�����س��ن��ة، ل��ت��ب��دي��ل االأو�����س����اع يف 

املنطقة العربية.

ال�سخرة،  باأ�سلوب  اإمرباطوريتهم 
ب��ل مقابل لتلك  وج��م��ع اخل���راج، 

ال�سعوب«.
ت�سرفات  “تذكرنا  وي�������س���ي���ف 
ال��رئ��ي�����س ال����رك����ي، رج����ب طيب 
اأردوغ��ان، ِمن ارتداء ثوب الَتاريخ 
العثماين، بل وتاريخ ما قبلهم، من 
اأول ظهورهم كموؤثرين يف الدول، 
اإغراق اجلي�س العبا�سي بهم  زمن 
)ت227  ب���اهلل  املعت�سم  ع��ه��د  يف 
هجرية(، وب�سبب كرثتهم ببغداد، 
ا�سطر املعت�سم اإىل نقل اخللفة 
�سامراء)221 هجرية(، ظل  اإىل 
ال�سلجقة،  نهاية  حتى  ��اأث��ري  ال��َتّ
يف ال���ع���ه���د امل���ت���اأخ���ر م����ن ال���دول���ة 

الغلمان االأتراك
ر�سيد  ال�����س��ح��ايف  ال��ك��ات��ب  ي���وؤك���د 
ب�سحيفة  ل���ه  م���ق���ال  يف  اخل���ي���ون 
الرغم  “على  اأن�����ه  “االحتاد”، 
ال��ت��ي ح�سل عليها  ال��ف��ر���س،  ِم��ن 
التاريخ،  ع���رب  ال�����رك،  ال�����س��ا���س��ة 
ل��ك��ن��ه��م ظ��ل��وا ي��ت��ع��ام��ل��ون مبنطق 
البنائني،  ال  وامل��دم��ري��ن  ال���غ���زاة، 
ا�ستمر  اآل عثمان  فحكم �سلطني 
لكنهم  ع�������ام،   500 ِم�����ن  اأك�������رث 
ا���س��ت��م��روا ي��ت�����س��رف��ون، ك��م��ا كانوا 
ِمن  ي�����س��ت��ف��ي��دوا  مل  ال���ب���داي���ة،  يف 
والعلمية،  التكنولوجية  ال��ث��ورة 
العامل  اجتاحت  التي  وال��ت��غ��ريات 
يف القرون االأخرية، ظلوا يحمون 

 مو�سكو تدرك اأن احلل الع�سكري ال ي�سمن منع حماوالت التق�سيم

توجه عربي اأوروبي ملواجهة طموحات اأردوغان العثمانية يف لييبا

         كوريا ال�صمالية تتوعد بتعزيز اأن�صطتها الع�صكرية على احلدود  
•• �سيول-اأ ف ب

للتعاون  ال�سابقة  امل��واق��ع  يف  الع�سكري  وج��وده��ا  بتعزيز  ال�سمالية  ك��وري��ا  ه���ددت 
ال�سلح،  املنزوعة  املنطقة  ط��ول  على  املراقبة  مراكز  بع�س  وبناء  الكوريتني  بني 
كما  كوريا اجلنوبية.  االرتباط مع  بعدما فجرت مكتب  للتوتر  ت�سعيد جديد  يف 
موفد  الر�سال  ج��اي-اي��ن  م��ون  اجلنوبي  الكوري  الرئي�س  به  تقدم  عر�سا  رف�ست 
الجراء حمادثات. وو�سفت �سقيقة الزعيم الكوري ال�سمايل كيم يو جونغ العر�س 
بانه “اقراح اأخرق وخبيث” كما اأفادت وكالة االنباء الكورية ال�سمالية الر�سمية. 
واأعلن اجلي�س الكوري ال�سمايل اأي�سا انه �سي�ستاأنف التدريبات الع�سكرية يف املنطقة 

احلدودية ويح�سر الر�سال من�سورات اىل اجلنوب. وجاء تفجري مكتب االرتباط يف 
منطقة كاي�سونغ ال�سناعية عرب احلدود يف اأرا�سي كوريا ال�سمالية بعدما احتجت 
بيونغ يانغ ب�سدة على قيام من�سقني كوريني �سماليني يف اجلنوب بار�سال من�سورات 
العوا�سم  اأب���رز  م��ن  ال��ه��دوء  اىل  دع���وات  و���س��درت  ال�سمال.  اىل  للنظام  مناه�سة 
الغربية بعد قيام بيونغ يانغ بتفجري مكتب االرتباط الذي اأقيم يف ايلول/�سبتمرب 
ويرى حمللون اأن كوريا ال�سمالية قد تكون ت�سعى اىل افتعال اأزمة من   .2018
اأجل زيادة ال�سغط على اجلنوب للح�سول على تنازالت. وقال متحدث با�سم اجلي�س 
الكوري ال�سمايل اأنه �سين�سر وحدات يف جبل كوماغانغ ال�سياحي وجممع كاي�سونغ 

ال�سناعي. وهاتان املنطقتان كانتا ت�سمان م�ساريع م�سركة بني الكوريتني.
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عربي ودويل
بعد تدمري مكتب االت�سال

التوتر بني الكوريتني: هل هو بداية ت�صعيد جديد...؟
•• الفجر – خرية ال�شيباين

ــذا مــن اأجـــل هـــذا؟ بعد اأكـــر مــن عــامــني من  كــل ه
االنفراج بني الكوريتني، دمرت بيونغ يانغ، الثالثاء، 
افتتاحه  مت  وقــد  الكوريتني.  بني  االت�سال  مكتب 
احلوارات  من  ل�سل�سلة  تتويًجا   ،2018 �سبتمرب  يف 

واالجتماعات بني قادة البلدين املتجاورين، وهما يف 
نهاية  الورق لغياب اتفاق �سالم يف  حالة حرب على 

احلرب الكورية عام 1953.
هو اأقرب اىل الطرفة منه اىل    هذا “اال�ستفزاز”، 
اأي �سيء اآخر، خا�سة اأن املبنى يقع يف اأرا�سي كوريا 
“هذا احلادث ملحوظ،  ال�سمالية، اال انه رمز جاد. 

الأنه يوؤ�ّسر اإىل العودة حلالة �سابقة. مل نعد معتادين 
كل  اأن  راأينا  وان  حتى  التوتر،  من  النوع  هذا  على 
توؤكد املتخ�س�سة يف  �سيء يفرت منذ اأكر من عام”، 
“اعرتافات  الكوريتني جولييت موريلو، موؤلفة كتاب 
بايارد  )من�سورات  ال�سمالية”  كوريا  من  كاثوليكي 

.)2020

موؤ�س�سـة  يف  الباحــث  بونــداز،  اأنطــوان  وي�سيــف    
احلــدث  “هــــــذا  ان  اال�ســـرتاتيجية،  البحـــوث 
�ســـياق  يف  الأننــا  االإطــــــــالق،  على  مفاجًئــا  لي�س 
املنتظمـة  االإعالنــات  رغــــم  للعالقـــات،  تدهــور 
تعزيــز  يف  رغبتهــا  عن  املعبــّرة  اجلنوبيــــة  لكوريــا 

التعاون«.

م���ن���ذ ق���م���ة ه�����ان�����وي يف ف���رباي���ر 
التوتر،  من�سوب  ارت��ف��ع   ،2019
�سديد  ال��ن��ووي  امللف  خلفية  على 
االأي�����ام  امل���ع���ّل���ق. ويف  احل�����س��ا���س��ي��ة 
ت�ساعًدا  النغمة  زادت  االأخ�����رية، 
الكوريون  املن�سقون  اأر�سل  اأن  بعد 
اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  ال�����س��م��ال��ي��ون 
ال�سمال.  نحو  دعائية  من�سورات 
وقد اأدانت �سلطات كوريا اجلنوبية 
الزعيم  لكن نظام  االأع��م��ال،  ه��ذه 
اأون،  جونغ  كيم  ال�سمايل  الكوري 

قرر قطع العلقات مع جارته.

كوريا اجلنوبية
 “كب�س فداء مثايل«

وح�سب اخلرباء، اإن حدث الثلثاء 
ال��داخ��ل��ي يف  ال��و���س��ع  ك���ان ب�سبب 
كانت  ل��و  ح��ت��ى  ال�سمالية.  ك��وري��ا 

-غون، بعد ذلك بعامني.
الذي  االأمريكي،  الرئي�س  ي��رّد  مل 
بدا حملة اإعادة انتخابه يف نوفمرب 
مكتب  تدمري  على  الفعل  املقبل، 
وكانت  الكوريتني.  ب��ني  االت�سال 
ا�ستيقظ  عندما  ل��ه  ت��غ��ري��دة  اأول 
الثلثاء تعرّب عن فرحه باالأرقام 
اجل����ي����دة ل���ل���ت���ج���ارة يف ال����والي����ات 
اأنطوان  اإىل  وبالن�سبة  امل��ت��ح��دة. 
م�سلحته  م���ن  “لي�س  ب����ون����داز، 
تتعلق  ال  امل�����س��ال��ة  الأن  ال����ت����ورط 

مبا�سرة بالواليات املتحدة«.

»كوريا ال�سمالية 
قوة نووية بحكم الواقع«

هل  اللحظة،  ه��ذه  يف  االأق���ل  على 
�سوًء  ال���و����س���ع  ي�������زداد  اأن  مي���ك���ن 
وي�������س���ب���ح ع���امل���ي���ا اأك�������رث؟ م����ع كل 

ما رد فعل الواليات املتحدة؟
من جانبها، تعتقد جولييت موريو، 
“تحُ�ستخدم  اجل��ن��وب��ي��ة  ك���وري���ا  اأن 
وا�سنطن”.  اإىل  ر���س��ال��ة  الإر����س���ال 
مع  ال��ع�����س��ل  �سهر  “منذ  وت���ق���ول: 
 ،2018 امل��ت��ح��دة ع���ام  ال���والي���ات 
على  ال�سمالية  ك��وري��ا  حت�سل  مل 
رفع  يتم  ومل  ملمو�سة،  مزايا  اأي 
تبدو  االقت�سادية”.  ال��ع��ق��وب��ات 
ال���ع���لق���ات جم���م���دة مت���اًم���ا، بعد 
التاريخي  االج��ت��م��اع  م��ن  ع��ام��ني 
ترامب  دون�����ال�����د  ب����ني  وال�����داف�����ئ 
 12 والزعيم الكوري ال�سمايل يف 
يونيو 2018. “لقد حتول االأمل 
يف حت�سني العلقات مع الواليات 
وزي����ر  اأك������د  ي����اأ�����س،  اإىل  امل���ت���ح���دة 
خارجية كوريا ال�سمالية، ري �سون 

اإال  تظهر  ال  امل��وث��وق��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
ق���ط���رة ق���ط���رة، ف��م��ن امل����وؤك����د اأن 
ت��ع��ر���س��ت الزم�����ة عميقة  ال���ب���لد 
وموؤملة ب�سبب وباء فريو�س كورونا، 
املجاورة  ال�����س��ني  يف  ظ��ه��ر  ال����ذي 
نهاية عام 2019. “لقد واجهوا 
خا�سة  كبرية،  اقت�سادية  م�ساكل 
ال�سماليني  ال��ك��وري��ني  فعل  رد  ان 
اأغلقوا  حيث  للغاية،  �سريًعا  ك��ان 
تذّكر  يناير”،  نهاية  يف  حدودهم 

جولييت موريلو.
ومن خلل تدمري مكتب االت�سال 
النظام  ف�������اإن  ال����ك����وري����ت����ني،  ب����ني 
“كب�س  يهاجم  ال�سمايل  ال��ك��وري 
اجلنوبية،  ك���وري���ا  م���ث���ايل،  ف�����داء 
ي�سدد  التي ال ينتظر منها �سيئا”، 
“وهذا  ب��ون��داز. وي�سيف  اأن��ط��وان 
مي��ّك��ن��ه م��ن اإح��ي��اء ج��دل��ي��ة العدو 

واإعادة تعبئة �سعبه«.
ت����غ����ي����ري اآخ����������ر خ�����ا������س ب����ك����وري����ا 

االأخت  جونغ،  يو  كيم  ال�سمالية: 
اأون،  كيم جونغ  للزعيم  ال�سغرى 
االأحيان  ب��ع�����س  يف  ت��ع��ت��رب  وال��ت��ي 
من�سبه،  ي���غ���ادر  ع��ن��دم��ا  وري��ث��ت��ه 
ه��ي يف اخل���ط االأم���ام���ي يف جمال 
ال��ت��وا���س��ل واالت�����س��ال. وه��ي التي 
طلبت ال�سبت التفكري يف “االإجراء 
�سد  التايل الذي يتعني اتخاذه” 
و�سفت  ك��م��ا  اجل���ن���وب���ي���ة.  ك���وري���ا 
الكوريتني  ب��ني  االت�����س��ال  م��ك��ت��ب 

باأنه “عدمي الفائدة«.
»ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��وؤ���س�����س��ي، لي�س 
هناك ما ي�سري اإىل اأن لها وظائف 
اأك���رث اأه��م��ي��ة ال��ي��وم م��ن ذي قبل، 
ولكن عندما ت�سرح، يتم اال�ستماع 
ويفهم  اخل���ارج.  يف  خا�سة  اإل��ي��ه��ا، 
جيًدا  ال�������س���م���ال���ي���ون  ال����ك����وري����ون 
ال�سيا�سي  ال���ن���ظ���ام  ي��ع��م��ل  ك���ي���ف 
اأن����ط����وان  ي������رى  واالإعلمي”، 

بونداز.

قامت  ���س��ي��ا���س��ي  ع��م��ل  اأو  ����س���اروخ 
ال�سنوات  يف  ال�سمالية  ك��وري��ا  ب��ه 
االأخرية، يلوح �سبح حرب ع�سكرية 
مع  اأو  اجل���ن���وب  يف  ج���ارت���ه���ا  م���ع 
اأننا يف  “اأعتقد  املتحدة.  الواليات 
اال�ستفزازات  م��ن  �سل�سلة  ب��داي��ة 
وقيا�سها  ت��اأط��ريه��ا  ���س��ي��ت��م  ال��ت��ي 
يبدو  احل��ايل،  الوقت  ويف  ن�سبًيا. 
يل اأنه من غري املرجح اننا �سن�سهد 
يخفف  ا�ستفزاًزا ع�سكرًيا كبرًيا”، 

انطوان بونداز.
كبري”  “تغيري  هناك  ذل��ك،  وم��ع 
لي�س  وه��و  املا�سيني،  ال��ع��ام��ني  يف 
هّينا، كما تذّكر جولييت موريلو: 
االمر  بحكم  ال�سمالية  كوريا  “اإن 
الواقع قوة نووية... ومل نعد حتى 

نطرح هذا ال�سوؤال. »
عن لو باري�سيان

يهاجم النظام الكوري ال�سمايل كب�س فداء مثاليًا، كوريا اجلنوبية، التي ال ينتظر منها �سيئا
قوات جنوبية على احلدودالتقارب بني الكوريتني يف العا�سفة

كيم يو جونغ حددت بو�سلة التطورات

الزعيم يناور من جديد

 لقد حتول االأمل يف حت�سني العالقات مع الواليات املتحدة اإىل ياأ�س
ت�ستخدم بيونغ يانغ كوريا اجلنوبية الإي�سال ر�سالة اإىل وا�سنطن

هذا احلدث لي�ض مفاجًئا على االإطلق 
الأننا يف �صياق تدهور للعلقات بني البلدين

حرب البالونات تعيد التوتر

كيم يو جونغ �صخ�صية وا�صعة 
النفوذ يف كوريا ال�صمالية 

 •• �شيول-اأ ف ب

مع تفجري بيونغ يانغ مكتب االرتباط مع كوريا اجلنوبية ، تاأكد الدور املحوري 
كاإحدى  ال�سمايل  الكوري  للزعيم  ال�سغرى  ال�سقيقة  جونغ  يو  كيم  تلعبه  ال��ذي 
ال�سخ�سيات االأو�سع نفوذا يف النظام االنعزايل، بل رمبا وريثة حمتملة لل�سلطة. 
اآذار/م��ار���س، لكن نفوذها  ومل ت�سدر كيم يو جونغ بيانا ر�سميا با�سمها �سوى يف 
ت�ساعد ب�سكل متوا�سل حتى باتت منذ ب�سعة اأ�سابيع يف قلب ا�سراتيجية القطيعة 
اأنه  املا�سي  االأ�سبوع  اأعلنت يف نهاية  التي  ال�سمال. فهي  التي ينتهجها  مع �سيول 
وهذا ما قامت به ال�سلطات  “تدمري كليا مكتب االرتباط غري املجدي”،  يجدر 
بني  االنفراج  رم��وز  من  كانت  التي  الهيئة  فجرت  اإذ  الثلثاء  ال�سمالية  الكورية 
الكوريتني. وكيم يو جونغ هي من اأقرب م�ست�ساري كيم جونغ اأون، ما يجعل منها 
اإحدى الن�ساء االأو�سع نفوذا يف النظام. وبح�سب لقبها الر�سمي، فهي لي�ست �سوى 
ع�سو مناوب يف املكتب ال�سيا�سي حلزب العمال الكوري، وهو من�سب عينت فيه يف 
ت�سرين االأول/اأكتوبر 2017. لكنها حتدثت يف بيان بثته وكالة االأنباء الر�سمية 
االأعلى  الزعيم  بها  التي �سمح  “�سلطتي  االأ�سبوع عن  ال�سمالية يف نهاية  الكورية 
وحزبنا والدولة«. ولدت يو جونغ عام 1988 بح�سب وزارة اإعادة التوحيد الكورية 
الراق�سة  املعروفة  الثالثة  و�سريكته  اإي��ل  جونغ  كيم  ال�سابق  للزعيم  اجلنوبية، 
ال�سابقة كو يونغ هوي. در�ست يف �سوي�سرا على غرار �سقيقها جونغ اأون، ثم ارتقت 
�سريعا �سلم املنا�سب مع انتقال ال�سلطة اإليه عند وفاة والدهما عام 2011، وهي 
تقيم علقة وثيقة مع الزعيم احلايل ال �سيما واأنهما يتحدران من الوالدة ذاتها. 
يعود اأول ظهور ر�سمي لها يف و�سائل االإعلم الكورية ال�سمالية اإىل العام 2009 
حني رافقت والدها يف زيارة اإىل جامعة زراعية. وباتت بعد ذلك وجها معروفا من 
االأو�ساط املحيطة بالزعيم ال�سابق اإذ كانت تطل ب�سكل منتظم على االإعلم، وذلك 

حتى وفاته. وتظهر يف �سور اجلنازة خلف كيم جونغ اأون مبا�سرة.

تزال  ال  تركيا   : الناتو 
دفاعية  خطة  تعرقل 
والبلطيق  بولندا  عن 

•• بروك�شل-رويرتز

دبلوما�سيني من حلف  قال ثلثة 
دفاعي  وم�سوؤول  االأطل�سي  �سمال 
توا�سل  ت��رك��ي��ا  اإن  اأم�����س  ف��رن�����س��ي 
من  للحلف  دفاعية  خطة  عرقلة 
اأجل بولندا ودول البلطيق بالرغم 
بني  املا�سي  العام  اأٌب���رم  اتفاق  من 

الرئي�س الركي وقادة احللف.
تركيا  اإن  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ون  وق����ال 
وافقت على خطة )الن�سر املدافع(، 
لكنها مل ت�سمح للقادة الع�سكريني 
االأط��ل�����س��ي ببدء  ���س��م��ال  يف ح��ل��ف 

تنفيذها.
واخل������لف، ال�����ذي ك���ان���ت روي����رز 
اأول من اأورد اأنباء عنه يف نوفمرب 
ال�����ث�����اين، م����وؤ�����س����ر على  ت�������س���ري���ن 
اأنقرة  ب��ني  االنق�سامات  ا�ستمرار 
هجوم  ب�ساأن  ووا�سنطن  وب��اري�����س 
�سنته تركيا العام املا�سي يف �سمال 
تتعلق  خ��لف��ات  اأن  وع��ل��ى  ���س��وري��ا 
للحلف مل  اأو����س���ع  ب��ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 

ل بعد. حتحُ

كوفيد19- يف الواليات املتحدة

هل حقا فاق عدد ال�صحايا احلرب العاملية االأوىل...؟
�سوؤون  وزارة  م��ن  اأرق�����ام  ع��ل��ى  ب��ن��اًء 
املحاربني القدامى االمريكية. ومع 
البيانات يف  ه��ذه  و�سع  ذل��ك، يجب 
ميكن  ال  مطلقة،  كقيمة  اط���اره���ا. 
الذين  االأم��ري��ك��ي��ني  ع���دد  اأن  اإن��ك��ار 
ماتوا ب�سبب فريو�س كورونا املتجدد 
اأك�����رث م���ن ���س��ح��اي��ا ����س���راع القرن 
اإجمايل  م��راع��اة  م��ع  ولكن  املا�سي، 

عدد ال�سكان، تختلف القراءة.

ثالث مرات اأقل
امل�سوؤولة  االأمريكية  ل����لإدارة  وفقا 
�سنوات،   10 كل  ال�سكان  تعداد  عن 
مليون   92 ب����ني  م����ا  ي��ع��ي�����س  ك�����ان 
وراء  م���ا  ���س��خ�����س  م��ل��ي��ون  و106 
العاملية  احل����رب  خ����لل  االأط��ل�����س��ي 
عدد  ي��ق��در   ،2020 وع���ام  االأوىل. 
ال�سكان االأمريكيني ب� 330 مليون 
ن�سمة، اأي 3.3 مرات اأكرث مما كان 

عليه قبل مائة عام.
وب����احل����ف����اظ ع���ل���ى ال���ن�������س���ب، ميثل 
-1914 عام  ا  �سخ�سً  116.850
1918 ما يعادل 386 األف �سخ�س 

•• الفجر –خرية ال�شيباين

املتحدة  ال�����والي�����ات  جت�������اوزت  ل���ق���د 
ب�سبب  جديًدا  رمزًيا  م�ستوى  للتو 
من  اأك������رث  م����ع  كوفيد19-  وب������اء 
يوم  يف  اإ�سافية  وف��اة  حالة   700
واح���د، وقتل ه��ذا امل��ر���س ع���دًدا من 
اجلنود  ع�����دد  ي���ف���وق  االأ����س���خ���ا����س 
خلل  �سقطوا  ال��ذي��ن  االأم��ري��ك��ي��ني 
-1914( االأوىل  العاملية  احل���رب 

.)1918
وع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د، ت���ويف 740 
للعد  وف��ًق��ا  ���س��اع��ة   24 يف  ا  �سخ�سً
ال������ذي اج������ري ال���ث���لث���اء م����ن قبل 
مرجع  وهي  هوبكنز،  جونز  جامعة 
جمموعه  م���ا  وت�����ويف  امل�������س���األ���ة.  يف 
ب�سبب  اأم����ري����ك����ًي����ا   116.850
فريو�س كورونا املتجدد هذا. وخلل 
احلرب العاملية االأوىل، التي دخلتها 
بلغ   ،1917 ع��ام  املتحدة  ال��والي��ات 
الذين  االأم��ري��ك��ي��ني  ع����دد اجل���ن���ود 
 ،116.500 امل����ع����ارك  يف  ق���ت���ل���وا 
بر�س،  فران�س  وكالة  ذك��رت  ح�سبما 

بالن�سبة املئوية.
ومع ذلك، كن�سبة مئوية من ال�سكان، 
ميكن ان نعترب اأن الوباء احلايل قد 
االأمريكيني  م���ن  اأك����رب  ع�����دًدا  ق��ت��ل 
االأوىل،  ال��ع��امل��ي��ة  ب��احل��رب  م��ق��ارن��ة 
علمة  ال�����س��ح��اي��ا  ع���دد  جت����اوز  اإذا 
فارقا قدره  الفا. وميثل هذا   386
269 األف �سخ�س مع عدد الوفيات 

عام 2020. وبالتايل، بالن�سبة اإىل 
كوفيد19-  قتل  ال�سكان،  اإج��م��ايل 
ع������دًدا اأق�����ل م���ن االأم���ري���ك���ي���ني من 
ت���ويف من  االأوىل:  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب 
باملائة   11 ف��ا���س��ل  ���س��ف��ر  ال�����س��ك��ان 
خلل احلرب، �سد 0.035 باملائة 
احلرب  واأودت  كوفيد19-.  ب�سبب 
ال�سحايا،  ع����دد  اأ����س���ع���اف  ب��ث��لث��ة 

امل�سجلة.
ال ي��زال الو�سع ال�سحي احل��ايل يف 
كان  واإذا  معقًدا.  املتحدة  ال��والي��ات 
يتجاوز  ال  يونيو  ب��داي��ة  منذ  البلد 
اال ن�����ادًرا ���س��ق��ف االل����ف ح��ال��ة وفاة 
�ساعة،   24 خ����لل  بكوفيد19- 
 20 ت���زال ت�سجل ح���وايل  ف��اإن��ه��ا ال 

األف اإ�سابة جديدة يومًيا.



اخلميس    18   يونيو   2020  م    -   العـدد   12964  
Thursday     18    June   2020  -  Issue No   12964

12

عربي ودويل
م�صّلحون يف املك�صيك يقتحمون منزل قا�ض ويردونه قتيًلتعليق تنفيذ حكم االإعدام برجل يف تك�صا�ض 

االنتقال من احلياة  مل�ساعدته على  دين  ح�سور رجل 
اإىل احلياة االأخرى«.

وكان من املقرر اإعدام غوتريي�س م�ساء الثلثاء اإال اأن 
يجب  اأنه  العليا  املحكمة  قررت  بعدما  عّلقت  العملية 
حتديد ما اإذا كان وجود كاهن ي�سبب “م�سكلت اأمنية 

خطرية«.
من  تبلغ  ام���راأة  بقتل  عاما(   43( غوتريي�س  واأدي���ن 

العمر 85 عاما يف العام 1998 خلل عملية �سطو.
املوت  حتى  بطعنها  اآخ���ران  واث��ن��ان  غوتريي�س  وات��ه��م 

ل�سرقة 56 األف دوالر كانت قد خزنتها يف منزلها.
الثالث،  اأم��ا  الثاين.  بالذنب وه��رب  اأحدهم  واع��رف 

•• هيو�شنت-اأ ف ب

اأرجاأت املحكمة العليا يف الواليات املتحدة اإعدام �سجني 
يف اللحظة االأخرية بعدما قامت الكني�سة الكاثوليكية 

بحملة من اأجل ال�سماح لكاهن بح�سور العملية.
اإن  للأ�ساقفة”  الكاثوليكي  تك�سا�س  “موؤمتر  وق��ال 
الدينية  الد�ستورية واحلرية  حقوق روبن غوتريي�س 
انتهكت بقرار اتخذ قبل �سنة يحظر وجود رجال دين 

يف غرفة االعدام.
اإىل  اأنه نظرا  املحامني  اأحد  واأو�سح �سون نوالن وهو 
اإميانه  يتطلب  م��ت��دي��ن،  “كاثوليكي  غوتريي�س  اأن 

وهو غوتريي�س فقد اأدين وحكم عليه باالإعدام، لكنه 
اأ�سر طوال الوقت على براءته.

اأبوت  غريغ  تك�سا�س  حاكم  م��ن  حم��ام��وه  طالب  وق��د 
اإجراء  م��ن  يتمكنوا  حتى  االإع����دام  حكم  تنفيذ  ع��دم 
اأن  اإن��ه ميكن  يقولون  ال��ذي  النووي  فح�س احلم�س 

يثبت براءته.
اإن العدد الكبري حلاالت كوفيد- اأي�سا  ويقول هوؤالء 
خطرا  ميثل  تك�سا�س  يف  هانت�سفيل  يف  �سجنه  يف   19

على عائلته واالآخرين الذين �سيح�سرون االإعدام.
 7445 �سجلت  تك�سا�س،  والي���ة  �سجن  مكتب  ووف���ق 

اإ�سابة بفريو�س كورونا بني ال�سجناء واحلرا�س.

وعائلتهم”،  الفدراليني  الق�ساة  �سلمة  ل�سمان  دعمها 
والتحقيق يف هذه الق�سية والعثور على اجلناة. وغّرد مكتب 
التحقيقات  “توير”اأنه �سيقود  املك�سيكي على  العام  املدعي 
يف جرمية القتل هذه. وقد عنّي فييغا�س يف املحكمة اجلنائية 
الفدرالية يف عا�سمة الوالية كوليما يف �سباط/فرباير. ويف 
كالديرون  فيليبي  ال�سابق  الرئي�س  اأط��ل��ق   ،2006 ال��ع��ام 
ع�����س��اب��ات اجلرمية  ���س��د  ل��ل��ج��دل  م��ث��ريا  ع�سكريا  ه��ج��وم��ا 
اإنها  االإن�����س��ان  حقوق  وجماعات  خ��رباء  يقول  التي  املنظمة 
املك�سيك.  العنف يف  لت�ساعد  الرئي�سية  االأ�سباب  واحدة من 
وتظهر االأرقام الر�سمية اأن ما يقرب من 275 األف جرمية 

قتل ارتكبت يف املك�سيك منذ ذلك احلني.

 •• مك�شيكو-اأ ف ب

زوجته  جانب  اإىل  بالر�سا�س  مك�سيكي  ف��درايل  قا�س  قتل 
وفق  كوليما  والي���ة  يف  منزلهما  م�سّلحون  اق��ت��ح��م  ب��ع��دم��ا 
اأورييل  القا�سي  وك��ان  ال��ب��لد.  يف  العليا  املحكمة  اأعلنت  ما 
م�سلحون  رج��ال  دخ��ل  عندما  اأ�سرته  مع  املنزل  يف  فييغا�س 
ال��ب��ي��ت وب������داأوا ب���اإط���لق ال���ن���ار، وق���د جن���ا ط��ف��ل الزوجني 
وعاملة املنزل من الهجوم. ودعا رئي�س املحكمة العليا اأرتورو 
الفدراليني.  للق�ساة  اأك���رب  ح��م��اي��ة  ت��ق��دمي  اإىل  زال��دي��ف��ار 
اجلرمية  ق�سايا  من  العديد  على  اأ�سرف  فييغا�س  اأن  علما 
املخت�سة  ال�سلطات  م��ن  “نطلب  زال��دي��ف��ار  وق���ال  املنظمة. 

�سّرد ماليني النازحني والالجئني وال اأفق للحل

�صنوات من النزاع الدموي واملدمر يف �صوريا  9

ما هي تاأثريات عقوبات قانون قي�صر االأمريكي على �صوريا؟ 

•• بريوت-اأ ف ب

خّلف النزاع ال�سوري منذ اندالعه 
قبل ت�سعة اأعوام اأكرث من 380 
األ��ف قتيل واأح���دث دم���اراً هائًل 
والقطاعات  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  يف 
مليني  ������س�����ّرد  ك���م���ا  امل���ن���ت���ج���ة، 

النازحني واللجئني.
اأبرز حمطات احلرب  يف ما ياأتي 

يف �سوريا:
تظاهر   ،2011 م��ار���س  اآذار  يف 
مطالبني  دم�����س��ق  يف  ال��ع�����س��رات 
منذ  حتكمه  بلد  يف  ب�”احلرية” 
ب��ي��د من  االأ����س���د  ع��ائ��ل��ة   1971
بالقوة  ال���ن���ظ���ام  وق���م���ع  ح���دي���د. 
التظاهرات املعار�سة التي امتدت 

اإىل مدن �سورية اأخرى.
اأع��ل��ن عقيد يف  ي��ول��ي��و،  يف مت���وز 
تركيا،  اإىل  جلاأ  ال�سوري  اجلي�س 
تاأ�سي�س “اجلي�س ال�سوري احلر” 
قرروا  مدنيون  اإليه  ان�سم  الذي 
ان�سقوا عن  ال�سلح وجنود  حمل 

•• بريوت-اأ ف ب

االأمريكي  العقوبات  قانون  يدخل 
املعروف با�سم قي�سر حيز التنفيذ 
يف  وا�سنطن  خطوات  اآخ��ر  لي�سكل 
النظام  على  االقت�سادية  معركتها 
انتهاكات  بارتكاب  املتهم  ال�سوري 
وا���س��ع��ة خ����لل ت�����س��ع ���س��ن��وات من 
احل���رب وي��اأم��ل ال��ي��وم يف انطلق 

ور�سة اإعادة االإعمار.
واإذا كانت العقوبات اجلديدة وهي 
االأكرث ق�ساوة على �سوريا �ستفاقم 
اأ�سا�ساً،  امل��ن��ه��ك  االق��ت�����س��اد  ����س���وءاً 
اأوىل  ���س��ي��ك��ون��ون  امل���واط���ن���ني  ف�����اإن 

ال�سحايا، وفق حمللني.
اأهدافه؟  قي�سر  قانون  يحقق  هل 
ال�سعب  ع���ل���ى  ت�����اأث�����ريه  ه����و  وم�����ا 
ال����دول احلليفة  ع��ل��ى  وت��داع��ي��ات��ه 

واملجاورة؟
ل��ي�����س��ت ال���ع���ق���وب���ات ج���دي���دة على 
االإج��������راءات  ع��رق��ل��ت  اإذ  ����س���وري���ا، 
على  واالأوروب��������ي��������ة  االأم�����ريك�����ي�����ة 
���س��ن��وات قدراتها  م��ن��ذ  ����س���واء  ح���د 
االقت�سادية، بعدما طالت �سركات 

ورجال اأعمال وقطاعات خمتلفة.
القانون اجلديد يو�ّسع دائرة  لكن 
اأي�ساً،  اأذرعته  لتطال  اال�ستهداف 
�سوريني،  م�������س���وؤول���ني  ع����ن  ع�����دا 
ك���ل ���س��خ�����س اأج��ن��ب��ي ي��ت��ع��ام��ل مع 
احلكومة ال�سورية وحتى الكيانات 
�سوريا.  يف  واالإي���ران���ي���ة  ال��رو���س��ي��ة 
البناء  م��ن  ع��دة  جم���االت  وي�سمل 

اإىل النفط والغاز.
وين�س القانون على اتخاذ اإجراءات 
املركزي  امل�������س���رف  ب��ح��ق  خ��ا���س��ة 
“موؤ�س�سة  اأن���ه  ث��ب��ت  اإذا  ال�����س��وري 

اجلي�س ال�سوري.
و�سرعان ما حتّولت االحتجاجات 
الغرب  ودع����م  م�����س��ل��ح.  ن����زاع  اإىل 
و�سيطر  املعار�سة.  عربية  ودول 
امل��ع��ار���س��ة ع��ل��ى مناطق  م��ق��ات��ل��و 
حم�س  يف  خ�������س���و����س���ا  م���ه���م���ة 
)و���س��ط( واأج����زاء مهمة يف حلب 
)�سمال(، ثاين اأكرب مدن البلد.

�سيطر   ،2012 م��ار���س  اآذار  يف 
يف  املعار�سة  معقل  على  اجلي�س 
ح��م�����س. و���س��ه��دت م��ن��اط��ق عدة 
عمليات ع�سكرية دامية خ�سو�ساً 
تظاهرات  بعد  )و���س��ط(  حماة  يف 

حا�سدة �سد النظام.
يف مت���وز ي��ول��ي��و م��ن ال��ع��ام ذاته، 
معركة  م��ع��ار���س��ة  ف�سائل  ب����داأت 
احتفظت  دم�سق.  على  لل�سيطرة 
على  ب���ال�������س���ي���ط���رة  احل����ك����وم����ة 
العا�سمة، لكن مقاتلني �سيطروا 
على مناطق وا�سعة يف �سواحيها 

اأبرزها الغوطة ال�سرقية.
ب����داأت   ،2013 م���ن  واع����ت����ب����اراً 

ق�����وات ال��ن��ظ��ام اىل م��ق��ت��ل اأك���رث 
�سيخون  خ��ان  80 مدنيا يف  م��ن 

مبحافظة اإدلب.
الرئي�س  اأم������ر  ذل������ك،  ع���ل���ى  ردا 
االمريكي دونالد ترامب ب�سرب 
ال�سعريات اجلوية بو�سط  قاعدة 

�سوريا.
�سنت   ،2018 اأب��ري��ل  ني�سان  يف 
وفرن�سا  امل����ت����ح����دة  ال�������والي�������ات 
وبريطانيا �سربات م�سركة على 
على  ردا  للنظام  ع�سكرية  مواقع 
يف  كيميائي  اأن���ه  يحتمل  ه��ج��وم 

دوما قرب دم�سق.
االأول  ت�����س��ري��ن  م���ن  ال��ت��ا���س��ع  يف 
تركيا  اأط��ل��ق��ت   ،2019 اأك��ت��وب��ر 
���س��وري��ني موالني  م��ق��ات��ل��ني  م���ع 
ل��ه��ا ه��ج��وم��ا ج��وي��ا وب��ري��ا الإبعاد 
الكردية  ال�سعب  حماية  وح���دات 
ع��ن احل����دود م��ع ���س��وري��ا، وذلك 
االأمريكية  القوات  ان�سحاب  بعد 

من مناطق حدودية. 
الركية  ال�����ق�����وات  و����س���ي���ط���رت 

باإلقاء  وامل���روح���ي���ات  ال���ط���ائ���رات 
املتفّجرة  وال��ربام��ي��ل  ال�سواريخ 
ل�سيطرة  اخلا�سعة  املناطق  على 
مع ح�سار بري  تزامناً  الف�سائل 

خانق.
اأعلنت   ،2013 اأبريل  ني�سان  يف 
اللبناين  اهلل  ح������زب  م��ل��ي�����س��ي��ا 
دخ��ول��ه��ا احل���رب يف ���س��وري��ا دعماً 

لقوات احلكومة ال�سورية.
ال�سوري  ال��ن��ظ��ام  اإي����ران  ودع��م��ت 
وع���������س����ك����ري����اً عرب  م���ادي�����������������������������������اً 
ع�سكريني”  “م�ست�سارين 
وباك�س����تان  اإي��ران  من  ومقاتلني 

واأفغان�ستان والعراق.
 ،2013 اأغ�����س��ط�����س  اآب   21 يف 
كيميائية  باأ�سلحة  هجوم  ت�سبب 

يف ري�����ف دم�������س���ق مب���ق���ت���ل اأك����رث 
بح�سب  ���س��خ�����س،   1400 م���ن 
ووجه����ت  املتح�������دة،  ال���والي���ات 
التي  دم�س�����ق  اىل  االتهام  اأ�سابع 

نفت تورطها.
وتراجع الرئي�س االأمريكي اآنذاك 
اأوباما عن توجيه �سربات  باراك 
على  مو�سكو  مع  واتفق  ع�سكرية 
تدمري االأ�سلحة الكيميائية التي 

ميلكها النظام ال�سوري.
اأعلن   ،2014 يف حزيران يونيو 
اإقامة ما  تنظيم داع�س االإرهابي 
مناطق  يف  “اخللفة”  ي�����س��م��ى 
وا�سعة �سيطر عليها يف �سوريا ويف 

العراق املجاور.
حتالف  ب��داأ  اأ�سهر،  ثلثة  وبعد   

اأوىل  �سّن  وا�سنطن  بقيادة  دويل 
�سرباته اجلوية �سد التنظيم يف 

�سوريا، بعد العراق.
اأك����ت����وب����ر  االأول  ت���������س����ري����ن  يف 
�سوريا  ق����وات  مت��ك��ن��ت   ،2017
الدميوقراطية، وهو حتالف بني 
تدعمها  وعربية  ك��ردي��ة  ف�سائل 
التنظيم  ط����رد  م���ن  وا����س���ن���ط���ن، 
م��ن ال��رق��ة ال��ت��ي ك��ان��ت تعد اأبرز 

معاقله يف �سوريا.
بخ�سائر  بعدها  التنظيم  ني  ومحُ  
م���ت���لح���ق���ة ع���ل���ى ج���ب���ه���ات ع���دة 
البادية  ب��اجّت��اه  مقاتلوه  وان��ك��ف��اأ 

وجيوب مت طرده منها تباعاً.
وق���ت���ل زع���ي���م ال��ت��ن��ظ��ي��م اأب�����و بكر 
عملية  2019 يف  عام  البغدادي 

نفذتها فرقة من القوات اخلا�سة 
ب�سمال غرب  اإدلب  االأمريكية يف 

�سوريا.
 ،2015 �سبتمرب  اأي��ل��ول   30 يف 
بداأت رو�سيا تنفيذ �سربات جوية 
ل��لأ���س��د. و�سّكل  ���س��وري��ا دع��م��اً  يف 
النزاع  يف  منعطفاً  التدخل  ه��ذا 
موازين  بتعديل  �سمح  ال�سوري، 
دم�سق.  ل�سالح  ميدانياً  ال��ق��وى 
املعار�سة بعد ذلك  ني مقاتلو  ومحُ
اأبرزها  االأخ�������رى،  ت��ل��و  ب��ه��زمي��ة 
نهاية  م��دي��ن��ة ح��ل��ب  خ�����س��ارت��ه��م 
2016، ثم الغوطة ال�سرقية يف 

ريف دم�سق عام 2018.
اأدى   2017 اأب���ري���ل  ن��ي�����س��ان  يف 
ه��ج��وم ب��غ��از ال�����س��اري��ن ن�سب اىل 

اأ�سا�سية يف عمليات تبيي�س  مالية 
االأموال«.

اإدوارد ديهنريت من وحدة  ويقول 
للبحوث  اإكونومي�ست”  “ذي 
واملعلومات “ال يزال على الواليات 
املتحدة اأن تو�سح اأين واإىل اأي حّد 
من  لكن  العقوبات،  تطبيق  �سيتم 
املمكن القول اإن قطاعات العقارات 
واالإعمار والطاقة والبنى التحتية 

�ستتاأثر ب�سكل خا�س«.
وت�����������س�����رط وا������س�����ن�����ط�����ن ل����رف����ع 
اجراءات  القانون،  وفق  العقوبات، 
مرتكبي  حم��ا���س��ب��ة  ب��ي��ن��ه��ا  ع�����دة 
ق�سف  ووق���ف  احلرب”  “جرائم 
املعتقلني  ع��ن  واالإف�����راج  امل��دن��ي��ني 

ال�سيا�سيني وعودة اللجئني.
“يحُعّد  القانون  اأن  ديهنريت  ويرى 
اآخ����ر حم���اول���ة يف جهود  ظ��اه��ري��اً 
ت�سوية  لفر�س  املتحدة  ال��والي��ات 
ب�)الرئي�س(  واالإط���اح���ة  �سيا�سية 
يف  ي�����س��رح  اأن���ه  اإال  االأ�سد”.  ب�����س��ار 
الوقت ذاته اأن ذلك “لن يحدث يف 
اأي وقت قريب، كون موقع االأ�سد 
يحظى  ف��ه��و  م�سموناً”.  ح��ال��ي��اً 
وي�سيطر  ورو����س���ي���ا  اإي������ران  ب��دع��م 
يف   70 م��ن  اأك���رث  ع��ل��ى  بف�سلهما 

املئة من م�ساحة البلد.
القانون  ���س��ي��ك��ت��ف��ي  وب��ال��ن��ت��ي��ج��ة، 
واأزالم����ه  ال��ن��ظ��ام  ق���درة  ب�”عرقلة 
الفر�س  م����ن  اال�����س����ت����ف����ادة  ع���ل���ى 
االقت�سادية التي �ستوفرها عملية 

اإعادة االإعمار” املكلفة.

العمل”  ف���ر����س  يف  ت����راج����ع  م����ع 
ا�سترياد  على  القدرة  اأن  خ�سو�ساً 
الغذائية  امل�����واد  وب��ي��ن��ه��ا  ال�����س��ل��ع، 

والوقود، �ست�سبح اأكرث تعقيداً.
احلكومة  �سيطرة  مناطق  وت�سهد 
اأ�سا�ساً منذ نحو عامني اأزمة وقود 
ح����ادة و���س��اع��ات ت��ق��ن��ني ط��وي��ل��ة يف 

التيار الكهربائي.
عاماً(،   28( �سعبان  هبة  وت�سف 
العليا يف جامعة  الدرا�سات  طالبة 
“وجه  باأنه  قي�سر  قانون  دم�سق، 

اآخر للحرب«.
“عانينا  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س  وت���ق���ول 
املفرو�سة  ال��ع��ق��وب��ات  م���ن  ك���ث���رياً 
وتتجدد،  جت����ددت  وال��ت��ي  ح��ال��ي��اً، 
بارتفاع  ب��اآخ��ر  اأو  ب�سكل  وتت�سبب 
وت�ساأل  التموينية”.  امل��واد  اأ�سعار 
امل��رة ليال  “لكن هل �سن�سهد هذه 
ب�����اردة ���س��ت��اء وح�����ارة ���س��ي��ف��اً جراء 

انقطاع الكهرباء؟«.
اأك��رث ما يثري خ�سية ح�سان  ولعل 
ت��وت��ن��ج��ي، م���دي���ر م�����س��ت��و���س��ف يف 
ت�سع  اأن  ه���و  ال���ق���دمي���ة،  دم�����س��ق 
ا�سترياد  ع��ل��ى  “قيوداً  ال��ع��ق��وب��ات 
يحتاجها  ال��ت��ي  واالآالت  امل���ع���ّدات 
االأولية  وامل������واد  ط��ب��ي  م���رك���ز  اأي 
يف  االأدوية”  ل�سناعة  ال�سرورية 
ظل �سّح عدد منها وارتفاع اأ�سعارها 

موؤخراً.
اإي���ران  ن��ف��وذ  ال��ع��ق��وب��ات  ت�ستهدف 
ت�سعى  وق��ت  يف  �سوريا،  يف  ورو�سيا 
يف  ح�سورهما  لتعزيز  ال��دول��ت��ان 

وا�سنطن  اأن  دي��ه��ي��رنت  وي���رّج���ح 
“�ستنجح اإىل حد ما يف م�ساعيها، 
الإبقاء  ال��ع��ق��وب��ات  ��م��م��ت  ���سحُ ف��ق��د 
و�سيكون  م���ن���ب���وذاً،  االأ����س���د  ن���ظ���ام 
عقابية  خطوات  باتخاذ  تهديدها 
تدفقات  غ��ال��ب��ي��ة  الإخ���اف���ة  ك��اف��ي��اً 

اال�ستثمارات اخلارجية«.
ودع�����م  ا�����س����ت����ث����م����ارات  دون  وم������ن 
الإطلق  دم�سق  �ستعاين  خ��ارج��ي، 

اإعادة االإعمار.
اإنه  وقالت  بالقانون  دم�سق  ن��ددت 
ظل  يف  امل��دن��ي��ني  م��ع��ان��اة  �سيفاقم 

اقت�ساد م�ستنزف.
اأن اخل�����س��ي��ة من  وي����رى حم��ل��ل��ون 
من  اأ�سبوعني  قبل  حتى  القانون، 
اإىل ح���ّد كبري  ���س��اه��م��ت  ت��ن��ف��ي��ذه، 
التي  للرية  التاريخي  االإنهيار  يف 
اأيام  خ��لل  �سرفها  �سعر  تخطى 

مقابل  اآالف  الثلثة  عتبة  قليلة 
الدوالر يف ال�سوق املوازية.

و�����س����ت����ف����اق����م ال�����ع�����ق�����وب�����ات، وف����ق 
االقت�ساد  “علل”  دي����ه����ن����ريت، 
اأكرث  ال�سعب  �سيكون  و”للأ�سف 
معدل  �سيعاين”و�سريتفع  م���ن 

ال�سوريني حتت خط الفقر.
املئة  يف   80 م���ن  اأك�����رث  وي��ع��ي�����س 
الفقر،  خ��ط  حت��ت  ال�سوريني  م��ن 

ارتفعت  بينما  املتحدة،  االأمم  وفق 
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بح�سب برنامج االأغذية العاملي.
وي��ت��وّق��ع ال��ب��اح��ث االق��ت�����س��ادي اأن 
امل����واد  يف  “نق�ساً  ال���ب���لد  ت�����س��ه��د 
�سرتفع  وب���ال���ت���ايل  ال�������س���روري���ة، 
من  ال�سوريون  و�سيعاين  االأ�سعار 
ال�سرائية  قدراتهم  يف  اأك��رب  ت��اآك��ل 

املوالية  ال�������س���وري���ة  وال��ف�����س��ائ��ل 
بطول  ح���دودي  �سريط  على  لها 
120 كيلومراً وبعمق نحو 30 
كلم ميتد بني مدينتي تل اأبي�س 

وراأ�س العني.
وك���ان���ت ت��رك��ي��ا ن���ف���ذت م���ن قبل 
ال�سمال  يف  ع�سكريتني  عمليتني 

ال�سوري منذ 2016.
يف كانون االأول دي�سمرب 2019 
اأطلقت دم�سق وبدعم من �سربات 
ال�ستعادة  هجوما  رو�سية  جوية 
الف�سائل  م��ع��اق��ل  اآخ�����ر  اإدل�������ب، 

امل�سلحة املعار�سة .
اإن�سانية،  باأزمة  العملية  وت�سببت 
�سخ�س  م��ل��ي��ون  ن��ح��و  اأرغ��م��ت  اإذ 
على الفرار من مدنهم وبلداتهم 
وقراهم نحو منطقة �سيقة قرب 

احلدود مع تركيا.
الإطلق  وق��ف  اإىل  التو�سل  ومت 
ال��ن��ار ب��رع��اي��ة رو���س��ي��ا وت��رك��ي��ا يف 
اأ�سهر  ب��ع��د   2020 م��ار���س  اآذار 

من الق�سف واملعارك.

اأن  اإال  االإع��م��ار.  واإع���ادة  االقت�ساد 
النتائج قد ال تاأتي على قدر اآمال 
مو�سكو  خل����ربة  ن���ظ���راً  وا���س��ن��ط��ن 
وطهران يف االإلتفاف على عقوبات 

اعتادتا عليها.
يكون  اأن  دي��ه��ي��رنت  ي�ستبعد  وال 
اإذ  ع��ك�����س��ي،  ت���اأث���ري  “للإجراءات 
اال�ستثمارات  ح��رك��ة  اإب���ع���اد  ع���رب 
املتحدة  الواليات  تحُقلل  التقليدية، 
من التناف�س على فر�س اال�ستثمار 
يف �سباق تتفوق فيه رو�سيا واإيران 

اأ�سا�ساً«.
اأّما لبنان، البلد الذي لطاملا �سّكل 
رئ��ة ���س��وري��ا خ��لل احل���رب وممراً 
اأموال  ل��روؤو���س  وخمزناً  للب�سائع 
رجال اأعمالها، فقد ي�سهد تدهوراً 
اإذا  اأ�سا�ساً  املنهار  اقت�ساده  اأكرب يف 

مل ت�ستثنه العقوبات.
تداعيات  وزاري������ة  جل��ن��ة  وت���در����س 
البلد  اق��ت�����س��اد  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات 

املنهك.
العقوبات،  ت��ن��ع��ك�����س  اأن  ����رّج����ح  ويحُ
�سركات  عمل  على  ديهيرنت،  وف��ق 
البناء اللبنانية يف ال�سوق ال�سوري 
قدرة  اأن  عن  عدا  النقل،  و�سركات 
املنتجات  ت�������س���دي���ر  ع���ل���ى  ل���ب���ن���ان 
اإىل الدول  ���س��وري��ا  ال��زراع��ي��ة ع��رب 

العربية �ست�سبح حمدودة.
جمموعة  يف  ال��ب��اح��ث  وي�����س��ت��ن��ت��ج 
اأّن  الدولية هيكو ومي��ان  االأزم���ات 
�سوريا  مع  جتارية  باأعمال  القيام 
وخطورة،  �سعوبة  اأكرث  “�سي�سبح 
يحُدخل  اأن  اح��ت��م��ال  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل 
اأو  لل�ستثمار  اأم����وااًل  �سخ�س  اأي 
ال  وقد  �سيراجع  جتارية  الأعمال 

يكون ممكناً«.

وزير الوحدة يف كوريا اجلنوبية يعر�ض التنحي عن من�صبهوزراء دفاع الناتو يعقدون مباحثات بعد خف�ض اأمريكا لقواتها باأملانيا
•• وار�شو-وكاالت

�سمال  ح��ل��ف  يف  االأع�������س���اء  ال������دول  دف�����اع  وزراء  ي���ب���داأ 
اأعلن  اأن  بعد   ، املحادثات  من  يومني  )ن��ات��و(  االأطل�سي 
تقلي�س  يعتزم  اإن��ه  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س 
ب�سكل  اأمل��ان��ي��ا  يف  تتمركز  التي  االأمريكية  ال��ق��وات  ع��دد 
كبري. و�سعى االأمني العام حللف �سمال االأطل�سي، ين�س 
الذي يتعلق  االإع��لن  �ساأن  التقليل من  اإىل  �ستولتنربغ 
يبدو  ولكن  الثلثاء،  اأم�س  احللف  اأع�ساء  من  باثنني 

•• �سيوؤول-وكاالت
عر�س وزير الوحدة الكوري اجلنوبي كيم يون-ت�سول اأم�س 
عن  امل�سوؤولية  لتحمل  من�سبه  من  اال�ستقالة  االأربعاء، 

الف�سل يف اإدارة العلقات بني الكوريتني ب�سكل م�ستقر.
وق���ال ال��وزي��ر ك��ي��م ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء ال��ك��وري��ة اجلنوبية 
املكتب  اإىل  اال�ستقالة  نيته  عن  عرب  اإن��ه  “يونهاب”، 
لل�سحافيني  وذك��ر  اأم�����س.  م��ن  �سابق  وق��ت  الرئا�سي يف 
“اأ�سعر  عجل  على  ترتيبه  مت  �سحفي  م��وؤمت��ر  خ��لل 
�سعبنا  وتوقعات  مطالب  تلبية  يف  الف�سل  اإزاء  باالأ�سف 

من اأجل ال�سلم واالزدهار يف �سبه اجلزيرة الكورية«.

الذي  امل��وؤمت��ر  على  بظللها  تلقي  ���س��وف  الق�سية  اأن 
املباحثات  اأع��م��ال  ج���دول  وي�سمل  الفيديو.  ع��رب  يعقد 
االأطل�سي،  �سمال  حلف  ل��دى  ال��ردع  ا�سراتيجية  اأي�ساً 
االت�ساع  االآخ�����ذة يف  ال��رو���س��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  م��واج��ه��ة  يف 
واأ�س������ار  النووية،  القدرة  ذات  احلديثة  ال�سواريخ  من 
اأعلنوا  الناتو  اأع�����س��اء  م��ن  العديد  اأن  اإىل  �ستولتنربغ 
من جانبه����م عن زي���ادة اال�ستثمار. ومن املقرر اأي�ساً اأن 
30 دولة اليوم، على  يوقع احللف الدفاعي املكون من 
خطة ت�سغيلية فى حالة حدوث موجة ثانية من تف�سي 
جتهيز  اإىل  باالإ�سافة  ل�ستولتنربغ،  وفقاً  ك��ورون��ا،  وب��اء 

اأدنى  اإىل  م��وؤخ��راً  الكوريتني  ب��ني  العلقات  وتراجعت 
نقطة منذ �سنوات، حيث اتخذت كوريا ال�سمالية �سل�سلة 
وهددت  اجلنوبية  كوريا  �سد  االنتقامية  من اخلطوات 
الن�سطاء  اإر���س��ال  ب�سبب  غ�سب  يف  ع�سكري  بعمل  حتى 

من�سورات مناه�سة لبيونغ يانغ عرب احلدود.
وفجر ال�سمال مكتب ات�سال امل�سرك بني الكوريتني يف 
مدينة كي�سونغ احلدودية، والذي مت اإطلقه بعد القمة 
ال�سمايل  الكوري  والزعيم  ج��ي��ه-اإن  م��ون  الرئي�س  بني 
لت�سهيل   2018 اأب��ري��ل)ن��ي�����س��ان(  يف  ج���ون���غ-اأون  ك��ي��م 

التبادل والتعاون عرب احلدود.
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املال والأعمال
بهدف اإتاحة املزيد من الدعم والتمويل لل�سركات النا�سئة يف اأبوظبي

مكتب اأبوظبي لل�صتثمار ي�صتثمر يف �صندوق بداية التابع ل�صركة �صروق بارترنز 
“مكتب  ا�ستثمار  اإن  اإال  االأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  اال�ستثمارات  على 
درهم(  مليون   18.4( دوالر  مليني   5 البالغ  لل�ستثمار”  اأبوظبي 
اأبوظبي  لل�سركات التي تتخذ من  �سندوق بداية”  �سي�سرع من دعم” 
مقراً لها. و�سريكز “�سندوق بداية” ا�ستثماراته على ال�سركات النا�سئة 
املالية،  التكنولوجيا  مثل  خمتلفة  تكنولوجية  جماالت  يف  املتخ�س�سة 
التكنولوجيا.  تعتمد على  التي  واملن�سات والربامج  االأعمال،  وخدمات 
لتو�سيع  ال�سركات  ه��ذه  م��ع  وثيق  ب�سكل  بارترنز”  “�سروق  و�ستعمل 

اأعمالهم يف املنطقة وخارجها. 
“�سروق  ل��دى  املوؤ�س�س  ال�سريك  ع��دي،  حممود  ق��ال  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 

���س��ي�����س��ك��ل راف��������داً ه����ام����اً وق���وي���اً 
جل��ه��ودن��ا ال��رام��ي��ة ل��ب��ن��اء مركز 

مزدهر للإبداع التكنولوجي«. 
وي�����ع�����ت�����رب م����ك����ت����ب اأب�����وظ�����ب�����ي 
احلكومية  امل��ن�����س��ة  ل��ل���س��ت��ث��م��ار 
التي تعمل على دعم ا�ستثمارات 
اأبوظبي،  يف  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع 
للمكتب  التابع  اال�ستثماري  ال�سندوق  عرب  اجلديد  اال�ستثمار  وياأتي 
عام  م��اي��و  �سهر  يف  تاأ�س�س  وال���ذي  دره���م،  مليون   535 قيمته  البالغ 
“غدا  التنموية  للم�سرعات  اأبوظبي  برنامج  �سمن  كمبادرة   2019
اال�ستثمار  خ��لل  م��ن  االإم����ارة  يف  التنمية  م�سرية  يقود  ال��ذي   ،”21
على  اال�ستثماري  ال�سندوق  ويعمل  ال��دار.  واأه��ل  واالبتكار  االأعمال  يف 
امل��ال، ما يجعل  راأ���س  اإىل  اأبوظبي  النا�سئة يف  ال�سركات  ت�سهيل و�سول 
االإمارة بيئة حا�سنة للبتكار ولرواد االأعمال الذين ي�سعون اإىل حتقيق 

اأفكارهم التجارية وروؤاهم االإبداعية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�ستثمار”  اأبوظبي  “مكتب  اأعلن 
بداية”  “�سندوق  يف  ا�ستثماره  عن 
التكنولوجيا  �سركات  متكني  بهدف 
الو�سول  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  ال��ن��ا���س��ئ��ة يف 
اإىل راأ�س املال الذي حتتاجه ملوا�سلة 

تطوير اأعمالها. ويهدف “�سندوق بداية” الذي تبلغ قيمته االإجمالية 
40 مليون دوالر )147 مليون درهم(، وتديره �سركة “�سروق بارترنز” 
اال�ستثمارية يف اأبوظبي، لدعم �سركات التكنولوجيا النا�سئة يف مراحل 

التمويل االأوىل يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا. 
وميثل “�سندوق بداية” اال�ستثماري ا�ستمراراً ال�سراتيجية “�سروق 
بارترنز” الرامية لل�ستثمار يف ال�سركات يف مراحل التاأ�سي�س والتمويل 
التمويل اللحقة. وعلى  اإىل مراحل  املبكرة، وم�ساعدتهم يف االنتقال 
الرغم من متتع “�سندوق بداية” ب�سلحيات اإقليمية اأو�سع، وتركيزه 

امل�سهد  رف����د  ب���ه���دف  بداية”  “�سندوق  ت��اأ���س��ي�����س  “مت  بارترنز”: 
ال�سركات  التي متكن  النمو  املنطقة باملزيد من عوامل  اال�ستثماري يف 
النا�سئة املبتكرة من االنتقال باأعمالها اإىل مراحل تالية متقدمة. تعج 
ت�سهيل  واإن  املعرفة،  ميادين  خمتلف  يف  والكفاءات  باملواهب  املنطقة 
ال���لزم، والتوجيه واالإ�سراف  امل��ايل  ال��دع��م  اإىل  امل��ه��ارات  و���س��ول ه��ذه 
�سيمكنها من حتقيق النجاح واالنطلق باأعمالها نحو العاملية. ونحن 
اأبوظبي،  الوحيد يف  االإماراتي  اال�ستثماري  ال�سندوق  بكوننا  فخورون 
ونتعهد مبوا�سلة العمل مع خمتلف ال�سركاء �سمن منظومة االبتكار 
املزدهرة يف اأبوظبي. كما اإن ح�سولنا على دعم مكتب اأبوظبي لل�ستثمار 

دبي الذكية تو�صع �صراكات م�صروع بيانات قطاع التجزئة بال�صراكة مع اقت�صادية دبي لتقدمي �صورة اأو�صح ملزايا القطاع 

ختام فعاليات ملتقى اأبوظبي اخلام�س للروؤ�ساء التنفيذيني الذي مت عقده افرتا�سيا

م�صوؤولو قطاع النفط و الغاز والبرتوكيماويات يوؤكدون �صمان اإمدادات عاملية م�صتدامة من الطاقة
اأدنوك ت�ست�سيف روؤ�ساء اأهم واأكرب �سركات النفط والغاز والبرتوكيماويات على م�ستوى العامل يف ن�سخة افرتا�سية خا�سة من امللتقى 

مليار درهم ودائع املقيمني   465.6
يف بنوك االإمارات يف نهاية اأبريل

•• اأبوظبي-وام:

�سجلت ودائع االأفراد املقيمني يف البنوك االإماراتية زيادة مبقدار 14.74 
مليار درهم خلل االأ�سهر االأربعة االأوىل من العام 2020 ما رفع اإجمايل 
مع  م��ق��ارن��ة  اأب��ري��ل  نهاية  يف  دره���م  مليار   465.6 اإىل  ودائ��ع��ه��م  ر�سيد 

450.86 مليار درهم يف دي�سمرب 2019.
و �سكلت ودائع االأف��راد املقيمني نحو %24.8 من اإجمايل الودائع لدى 
اجلهاز امل�سريف يف دولة االإمارات البالغة 1.872 تريليون درهم يف نهاية 
م�سرف  ي�سدرها  ال��ت��ي  االح�����س��ائ��ي��ات  ح�سب  وذل���ك  امل��ا���س��ي  اأب��ري��ل  �سهر 

االإمارات املركزي.
و يت�سح من خلل االح�سائيات توا�سل منو ودائع االأف��راد املقيمني منذ 
بداية العام اجلاري وذلك بعك�س ودائع االأفراد غري املقيمني التي �سهدت 

. بع�س التباطوؤ خلل الفرة من يناير اإىل اأبريل 2020 
وارتفع اإجمايل ر�سيد ودائع االأفراد املقيمني لدى البنوك من 450.866 
مليار درهم يف فرباير 2020 اإىل 454.4 مليار درهم تقريبا خلل �سهر 

مار�س من العام ذاته.
العملء  ال�سريحة من  ودائ��ع هذه  ارتفاع  ا�ستمرار  االح�سائيات  واأظهرت 
مبوجبه  زاد  وال���ذي  اأب��ري��ل  �سهر  يف  امل�سجل  امل�ستوى  على  االإغ���لق  حتى 
ا���س��ت��ح��وذت البنوك  11.2 م��ل��ي��ار دره���م .. و  ال��ر���س��ي��د مب��ق��دار  اإج��م��ايل 
وبقيمة  املقيمني  االأف���راد  ودائ���ع  اإج��م��ايل  م��ن   85% نحو  على  الوطنية 

و�سلت اإىل 394.7 مليار درهم يف نهاية �سهر اأبريل.
بن�سبة  من��وا  املقيمني  االأف���راد  ودائ��ع  من  الوطنية  البنوك  ر�سيد  �سهد  و 
2020 وفقا ملا تظهره  العام  % خلل االأ�سهر االأربعة االأوىل من   3.2

اح�سائيات م�سرف االإمارات املركزي.
و على م�ستوى البنوك االأجنبية العاملة يف االإمارات فقد ارتفع ر�سيدها من 
ودائع االأفراد املقيمني اإىل 70.9 مليار درهم يف نهاية �سهر اأبريل املا�سي 

بزيادة ن�سبتها %3.6 مقارنة مع �سهر دي�سمرب من العام 2019.

توجهات االإن��ف��اق وط��رق ال��دف��ع مبا 
يدعم اأداء القطاع. 

وي���ع���زز امل�����س��روع م���ن م���رون���ة قطاع 
اأو�سع  ال��ت��ج��زئ��ة، ع��رب ت��ط��وي��ر ف��ه��م 
وال�سلوكيات  ال��دمي��وغ��رايف  للتنوع 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، م��ث��ل اأمن����اط االإن���ف���اق اأو 
ن��ه��ج��اً متقدماً  ت��ق��دم  ال���زي���ارة. ك��م��ا 
م�ستمداً من البيانات التي مت جمعها 
عملية  ل��دع��م  امل��دي��ن��ة  م�ستوى  على 

اإعداد ال�سيا�سات االقت�سادية.
ت��ت��م م�ساركة  امل�����س��روع  وم���ن خ���لل 
موثوقة  م��ن��ه��ج��ي��ة  ع���رب  ال���ب���ي���ان���ات 
وجمربة تت�سق مع اأف�سل املمار�سات 
معلومات  وحماية  ل��لأم��ان  العاملية 
العادل  والتبادل  وال�سل�سة  االأف��راد 
توازن  اإح��داث  اإىل  اإ�سافة  للبيانات. 
بني التحفيز على ا�ستخل�س وتبادل 
على  واملحافظة  جهة،  من  البيانات 
اأمن وخ�سو�سية وقيمة البيانات من 

جهة اأخرى. 
ومن املتوقع اأن يتمكن قطاع التجزئة 
بجوانب  امل�������س���روع  م���ن  اال����س���ت���ف���ادة 
دق��ي��ق��ة وم��ه��م��ة، م��ث��ل ال��ت��ع��رف على 
املت�سوقني،  وميول  رغبات  تفا�سيل 
يودون  التي  اليومية  واالحتياجات 
الت�سوق  مراكز  من  عليها  احل�سول 
امل���وج���ودة ���س��م��ن حم��ي��ط��ه��م. االأم���ر 
ال����ذي ���س��ي�����س��ه��ل ع��ل��ى الع��ب��ي قطاع 
التجزئة عمليات �سنع القرار واإدارة 
حمكم،  ب�سكل  الت�سويقية  احلملت 

وت�سميم عرو�س نوعية لل�سكان. 

•• دبي – الفجر: 

اأع��ل��ن��ت دب��ي ال��ذك��ي��ة ع��ن التو�سع يف 
اأطلقته  ال�����ذي  امل�������س���رك  امل�������س���روع 
اأواخ����ر ال��ع��ام امل��ا���س��ي ح��ول “بيانات 
مع  ب��ال�����س��راك��ة  التجزئة”  ق���ط���اع 
اأخرى  جهات  وع��دة  دب��ي،  اقت�سادية 
وهدفت  وخ���ا����س���ة،  ح��ك��وم��ي��ة  ���س��ب��ه 
القطاع  اأداء  تعزيز  اإىل  خ��لل��ه  م��ن 
وو���س��ع ت�����س��ور وا���س��ح ح���ول مزاياه 
الت�سوق يف دبي  زوار مراكز  وطبيعة 
وبالتايل  وتوجهاتهم،  واهتماماتهم 
ومتطلباتهم  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ت��وف��ري 
ال���ت���ي ت��ت��ن��ا���س��ب ب�����س��ك��ل م���ث���ايل مع 

املجتمع الذي يعي�سون فيه. 
ويدعم امل�سروع عملية تقدمي ت�سور 
اأمناط  ح��ول  ال��ق��رار  ل�سناع  وا���س��ح 
ال�سلوك وال�سراء املتغرية للمواطنني 
الطارئة،  للمتغريات  وفق  واملقيمني 
ومب�����ا ي�����س��م��ح مل����راك����ز ال���ت�������س���وق من 
ت��ق��دمي جت���ارب اآم��ن��ة ل��ل��ن��ا���س و�سط 

اإجراءات ال�سلمة الكاملة. 
وتف�سيًل اأعلنت دبي الذكية ان�سمام 
�سركة “نتورك اإنرنا�سونال” حللول 
التمكني  ����س���رك���ات  – اأك�����رب  ال���دف���ع 
ال�سرق  منطقة  يف  الرقمية  للتجارة 
للم�سروع،   - واأف���ري���ق���ي���ا   االأو�����س����ط 
خرباتها  م����ن  ل���ل����س���ت���ف���ادة  وذل������ك 
روؤية  وتقدمي  املجال  بهذا  الطويلة 
اأو���س��ع ح��ول ت��وج��ه��ات االإن��ف��اق لدى 
امل�ستهلكني، مما يدعم امل�سروع ب�سكل 
ك��ب��ري وي�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه. 
امل�سروع مع  وتعمل دبي الذكية على 
االقت�سادية،  التنمية  دائ��رة  من  كل 
ودو،  الفطيم”،  “ماجد  وجمموعة 
التابعة ل�سركة االإمارات للت�ساالت 

املتكاملة. 
وت����وظ����ف دب�����ي ال���ذك���ي���ة م����ن خلل 
امل�سروع، البيانات املتاحة التي �سيتم 
الق�سوى  ال��ق��ي��م��ة  واأخ�����ذ  حت��ل��ي��ل��ه��ا 
ت��ع��زي��ز وحت�سني  اأج�����ل  م���ن  م��ن��ه��ا، 
التجزئة،  ق��ط��اع  وخ���دم���ات  جت����ارب 
ورف�����ع ن�����س��ب��ة ���س��ع��ادة ال�����س��ك��ان، اإىل 
جانب حتفيز القطاع على اال�ستثمار 

الراكمية  البيانات  ت��اأت��ي  امل��ت��ح��دة، 
جمعتها  ال���ت���ي  امل�������س���در  جم���ه���ول���ة 
لت�ساعد  اإنرنا�سيونال‘  ’نتورك 
العام  القطاعني  ال�سيا�سات يف  �سناع 
واخلا�س على اتخاذ قرارات مدرو�سة 
ومدعمة بالبيانات لتعزيز املرونة يف 

قطاع جتارة التجزئة يف دبي. 
قواعد  من  املكت�سبة  للروؤى  “ميكن 
اأن  اإنرنا�سيونال‘  ’نتورك  بيانات 
ت�ساعد اجلهات احلكومية على اتخاذ 
لتوجيه  و�سريعة  م��درو���س��ة  ق���رارات 
اإىل  اإ�سافة  االقت�سادية،  ال�سيا�سات 
فهم  اكت�ساب  م��ن  ال�����س��رك��ات  متكني 
وحتليل  ال�سكانية  لل�سرائح  اأف�سل 
اأمناط االإنفاق وبناء مناذج االأعمال 
االأف��ك��ار اجل��دي��دة والتحقق  ور���س��د 
م����ن ج�����دواه�����ا، وات����خ����اذ ال����ق����رارات 
ملعدالت  ت��ب��ع��اً  ب���امل���خ���زون  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
االإقبال، وتخطيط حملت الت�سويق 
فر�س  لتعزيز  املدينة  م�ستوى  على 
ب��اأ���س��ل��وب م��درو���س ومطلع.  ال��ن��ج��اح 
نظراً  خا�سة  اأهمية  ذل��ك  ويكت�سب 
املنطقة  يف  امل���دف���وع���ات  ق���ط���اع  الأن 
ي��ع��د واح�����داً م��ن ب��ني االأ����س���رع منواً 
اأن��ن��ا على ثقة كاملة  ال��ع��امل، كما  يف 
االقت�سادي.  ومنوها  الدولة  بروؤية 
’نتورك  تفخر  امل��ن��ط��ل��ق،  ه���ذا  وم���ن 
اإنرنا�سيونال‘ بدعم قطاع التجزئة 
بياناتنا  اإتاحة  عرب  دب��ي  يف  احليوي 
تعزيز  فيه  نوا�سل  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
�سعياً  ل��ل��م��دف��وع��ات  التحتية  بنيتنا 
االأف�سل  امل��دف��وع��ات  منظومة  لبناء 
للتعاون  ق��دم��اً  ون��ت��ط��ل��ع  ف��ئ��ت��ه��ا.  يف 
’دبي  مع  املبتكرة  االأف��ك��ار  وم�ساركة 
الذكية‘ لتلبية االحتياجات املتغرية 
اإي���ج���اب���اً على  ال�����س��وق وال���ت���اأث���ري  يف 

االقت�ساد«. 
وت��ت��ط��ل��ع دب�����ي ال���ذك���ي���ة م����ن خلل 
حتقيق  اإىل  امل�������س���روع  يف  ال���ت���و����س���ع 
يف  يتمثل  االأول  اأ���س��ا���س��ني،  ه��دف��ني 
و�سع فهم اأعمق لطبيعة زوار مراكز 
وبالتايل  دب�����ي،  اإم������ارة  يف  ال��ت�����س��وق 
توائم  خدمات  ت�سميم  على  ال��ق��درة 
حتليل  وال������ث������اين  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م. 

باالعتماد على خربتنا  البيانات  اإىل 
تكنولوجيا  جم������ال  يف  ال����ك����ب����رية 
املعلومات واالت�ساالت ركيزة اأ�سا�سية 
ال��ط��م��وح��ة نحول  اإط�����ار روؤي��ت��ن��ا  يف 
امل�ستقبل الذكي. وي�سكل هذا امل�سروع 
هذه  حتقيق  نحو  �سعينا  م��ن  ج���زءاً 
الروؤية، حيث يعترب حالة اال�ستخدام 
االأوىل من نوعها يف قطاع التجزئة. 
و���س��ي�����س��اه��م يف حت�����س��ني اخل���دم���ات 
باالإ�سافة  ال���ق���ط���اع،  ع���رب  امل��ق��دم��ة 
احلكومية  اجل���ه���ات  م�����س��اع��دة  اإىل 
وال�سركات العاملة يف قطاع التجزئة 
تعزز  م�ستنرية  ق����رارات  ات��خ��اذ  على 

اأداء القطاع يف امل�ستقبل ».
اأثمرت  “لقد  ف���ري���دوين:  واأ����س���اف 
مدار  على  اال�سراتيجية  �سراكتنا 
نتائج  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ن��وات اخل��م�����س 
الذكي  ال��ت��ح��ول  �سعيد  ع��ل��ى  الف��ت��ة 
يف االإم����ارة.  وان��ط��لق��اً م��ن مكانتنا 
تكنولوجيا  حل���ل���ول  رائ������د  ك����م����زود 
وك�سركة  واالت�������س���االت  امل��ع��ل��وم��ات 
م�ساهمة يف متكني وت�سريع التحول 
االإمارات،  دولة  امتداد  على  الرقمي 
وا�ستقدام  بتطوير  مهمتنا  تتمثل 
تدعم  امل�ستوى  عاملية  تقنية  ح��ل��ول 
االإمارة،  يف  الرقمية  التحتية  البنية 
ح����االت  ت���ط���وي���ر  ج����ان����ب  اإىل  ه������ذا 
ت���رت���ك���ز على  ا�����س����ت����خ����دام ج�����دي�����دة 
وروؤى  ا�سراتيجيات  لدعم  البيانات 

اجلهات احلكومية«.
قال �سامر �سليمان، مدير عام �سركة 
ال�سرق  يف  اإنرنا�سيونال”  “نتورك 
رائداً  م��زوداً  “باعتبارها  االأو���س��ط:  
للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية 
يف منطقة ال�سرق االأو�سط واأفريقيا، 
متتلك ’نتورك اإنرنا�سيونال‘ كافة 
املقومات املتميزة التي تتيح لها دعم 
التجزئة”  ق��ط��اع  “بيانات  م�����س��روع 
ونظراً  الذكية‘.  ’دبي  اأطلقته  الذي 
من  واح���داً  يعد  التجزئة  قطاع  الأن 
اأك�����رب حم���رك���ات ال���ن���اجت االإج���م���ايل 
وب�سفتها  دب���ي،  اق��ت�����س��اد  يف  امل��ح��ل��ي 
لبطاقات  م�����س��ت��ح��وذة  ���س��رك��ة  اأك����رب 
العربية  االإم������ارات  دول����ة  يف  ال��دف��ع 

توفري  يف  احل��ي��وي  ودوره  ل���لإم���ارة، 
خم��ت��ل��ف االح��ت��ي��اج��ات ال��ع��ام��ة. ويف 
اإط����ار ا���س��رات��ي��ج��ي��ت��ن��ا ال��ه��ادف��ة اإىل 
النمو  وت���ع���زي���ز  وت���ن���ظ���ي���م  ت���ط���وي���ر 
امل�ستدام القت�ساد دبي، نرى اأن هناك 
امل�سركة  اجل��ه��ود  لتوحيد  ���س��رورة 
ب����ني ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل����ا�����س، 
القدرة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�سهم  ن��ح��و  ع��ل��ى 
اخلريطة  على  ل��لإم��ارة  التناف�سية 
ذلك  ي��ت��ح��ق��ق  اأن  ال��ع��امل��ي��ة. ومي��ك��ن 
التعاون مع  زي��ادة فر�س  من خ��لل 
وتوفري  والعامة،  اخلا�سة  الكيانات 
ت�ساعد  ال��ت��ي  املمكنة  ال�سبل  اأف�سل 
اأ�سحاب االأعمال، الإطلق عملياتهم 
على  باالعتماد  واإدارت��ه��ا  وتو�سيعها 
الهدف  ه��و  وه���ذا  ب�سيطة.  عمليات 
اإىل حتقيقه من خلل  ال��ذي ن�سعى 
التجزئة”  ق��ط��اع  ب��ي��ان��ات  “م�سروع 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع دب��ي ال��ذك��ي��ة، ال�سّيما 
واأنه اأظهر فاعلية وا�سحة من حيث 
االإملام بالكثري من املعطيات واالأبعاد 
اأداء  اآل��ي��ات  ف��ه��م  ع��ل��ى  ت�ساعد  ال��ت��ي 

االأ�سواق وفهم �سلوك امل�ستهلكني«.
وب���دوره ق��ال فريد ف��ري��دوين، نائب 
االإمارات  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
حلول   – امل���ت���ك���ام���ل���ة  ل���لت�������س���االت 
املوؤ�س�سات يف )دو(: “ب�سفتنا ال�سريك 
اال�سراتيجي الر�سمي لدبي الذكية، 
نهدف اإىل اال�ستفادة من االإمكانيات 
دبي  من�سة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ه��ائ��ل��ة 
ا�ستخدام  ح�����االت  ل��ت��ط��وي��ر  ب��ال�����س 
جديدة ت�ستفيد منها جميع قطاعات 
االأعمال. لت�سبح هذه املن�سة العمود 
الوقت  يف  للمدينة  الرقمي  الفقري 
الذي تتجه فيه نحو حتقيق هدفها 
ب�����اأن ت�����س��ب��ح امل���دي���ن���ة االأك������رث ذك����اًء 
على  وباعتمادنا  ال��ع��امل.  يف  و�سعادة 
بقطاع  خم��ت�����س��ني  ع��ل��م��اء  خ�����ربات 
البيانات ومن خلل توفري حتليلت 
اإىل  ن�سعى  للبيانات،  ومميزة  دقيقة 
متكني اجلهات احلكومية من اتخاذ 
قرارات اأكرث كفاءة وفعالية لتح�سني 
حياة ال�سكان يف جميع اأنحاء االإمارة. 
ويعترب تقدمي حلول حم�سنة ت�ستند 

واملجدي  االأف�سل  امل��وق��ع  يف  االأم��ث��ل 
اأك������رب.  واأك������دت �سعادة  ل��ه��م ب�����س��ك��ل 
الدكتورة عائ�سة بنت بطي بن ب�سر، 
اأهمية  على  الذكية،  دب��ي  ع��ام  مدير 
قوة  ت�سخري  القطاع اخلا�س يف  دور 
لتطوير  منها  واال�ستفادة  البيانات، 
اأهم  اأحد  يعد  الذي  التجزئة،  قطاع 
دبي،  القت�ساد  ال��راف��دة  ال��ق��ط��اع��ات 
توفري  م�ستمر  ب�سكل  تتطلب  والتي 
يتوافق  مب��ا  لل�سكان  مبتكرة  ح��ل��ول 
ومتطلباتهم  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م  م����ع 

املتغرية ب�سكل دائم. 
“حتقيقاً  ����س���ع���ادت���ه���ا:  واأو�����س����ح����ت 
اإ����س���راك  “ا�سراتيجية  الأه�������داف 
مل�سنا  اأن  وب��ع��د  اخلا�س”،  ال��ق��ط��اع 
االأثر االإيجابي العميق لدى �سركائنا 
�سممته  ال��ذي  امل�سروع  اإط���لق  عند 
دبي الذكية لل�ستفادة من البيانات 
وبهدف  ال���ت���ج���زئ���ة،  ق���ط���اع  دع����م  يف 
العام  القطاعني  بني  التعاون  تعزيز 
نعمل  البيانات،  جم��ال  يف  واخل��ا���س 
ب�����س��ك��ل م�����س��رك م���ع جميع  ح��ال��ي��اً 
االأطراف على تو�سيع نطاق امل�سروع، 
���س��رك��اء جدد  اإدخ����ال  ك��ذل��ك  لي�سمل 
من خمتلف اجلهات املعنية بتطوير 
ق��ط��اع ال��ت��ج��زئ��ة يف االإم�������ارة، وعرب 
البيانات  م��ن  ال��ق�����س��وى  اال���س��ت��ف��ادة 
التي  ال���رق���م���ي���ة  وال��������رثوة  امل���ت���اح���ة 
جودة  حت�سني  نحو  �سعياً  متتلكها، 
ل�سكان  املقدمة  واملنتجات  اخلدمات 
م�سافة  قيمة  وت��ق��دمي  دب���ي،  وزوار 
ي�����س��م��ن حت��ق��ي��ق هدفنا  ل���ه���م، مب���ا 
املدينة  اإىل  دب��ي  االأ���س��م��ى يف حتويل 

االأذكى واالأ�سعد على وجه االأر�س«.
ويف ه��ذا ال�����س��دد ق��ال ���س��ع��ادة �سامي 
اقت�سادية  ع�����ام  م���دي���ر  ال���ق���م���زي، 
التجزئة  ق����ط����اع  “ي�سكل  دب��������ي: 
ج����زءا اأ���س��ا���س��ًي��ا م���ن اق��ت�����س��اد اإم����ارة 
اجل��ه��ة احلكومية  اأن���ن���ا  دب����ي، ومب���ا 
االأجندة  وت��ط��وي��ر  ب�سياغة  املعنية 
م��ن خلل  دب��ي  الإم���ارة  االقت�سادية 
دع�����م خم��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات، ن����درك 
واإ�سهامه  ال��ت��ج��زئ��ة،  ق��ط��اع  اأه��م��ي��ة 
االإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  ال��ع��ايل 

ال����دك����ت����ور  م����ع����ايل  ج����ان����ب  واإىل 
���س��ل��ط��ان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر �سمت 
ق��ائ��م��ة امل�����س��ارك��ني يف امل��ل��ت��ق��ى كل 
النا�سر،  ح�سن  اأم��ني  املهند�س  من 
ال�سعودية  اأرام���ك���و  ���س��رك��ة  رئ��ي�����س 
التنفيذيني،  اإداري�����ي�����ه�����ا  وك����ب����ري 
ب��ات��ري��ك ب��وي��ان��ي��ه، رئ��ي�����س جمل�س 
ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  االإدارة 
وب����رن����ارد  ال��ف��رن�����س��ي��ة،  “توتال” 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  لوين، 
دي�سكالزي،  وك�����لودي�����و  ب�����ي،  ب����ي 
“اإيني”  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
االإيطالية، وموكي�س اأمباين، رئي�س 
جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي 
لل�سناعات  “ريلين�س  مل��ج��م��وع��ة 
يويدا،  وت���اك���اي���وك���ي  املحدودة”، 
والرئي�س  االإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
وداي  “انبك�س”،  التنفيذي ل�سركة 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ه���ول���ي���ان���غ، 
موؤ�س�سة البرول الوطنية ال�سينية 
�سي اإن بي �سي ، ونا�سف �ساوير�س، 
“اأو �سي  التنفيذي ل�سركة  الرئي�س 
الرئي�س  ب��وي�����س��ي��و،  وفيليب  اأي”، 
“�سيب�سا”،  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وف��ي��ك��ي ه����ول����وب، رئ��ي�����س��ة جمل�س 
االإدارة و الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
“اأوك�سيدنتال بروليوم”، واألفريد 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  �سترين، 
فاجيت  وال��دك��ت��ور  “بوريالي�س”، 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  األ��ي��ك��ربوف، 
“لوك  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س 
رئي�س  ج��ي��ان��غ،  ي���ي  ول��ي��و  اأويل”، 
“�سينهوا  ����س���رك���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
هو،  وي��وجن�����س��و  ال�سينية،  اأويل” 
“جي  ل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
ورايرن �سيل، الرئي�س  اإ�س اإنرجي”، 
يف”،  اأم  “اأو  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وم����اري����و م���ي���ه���رن، رئ��ي�����س جمل�س 
ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  االإدارة 

“ونر�سال ديا” االأملانية.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ب��رول  �سركة  ا�ست�سافت 
الوطنية “اأدنوك” ن�سخة افرا�سية 
خا�سة من ملتقى اأبوظبي للروؤ�ساء 
مب�ساركة  االأول  اأم�����س  التنفيذيني 
النفط  �سركات  واأك���رب  اأه���م  روؤ���س��اء 
وال���ب���روك���ي���م���اوي���ات على  وال����غ����از 

م�ستوى العامل.
ع���ل���ى هدف  امل�������س���ارك���ون  اأج����م����ع  و 
اإمدادات  �سمان  يف  يتمثل  م�سرك 
مع  ال��ط��اق��ة  م��ن  م�ستدامة  ع��امل��ي��ة 
االقت�ساد جمددا  دوران عجلة  بدء 
ال���ع���امل م���ع ع�����ودة احلياة  وت��ك��ي��ف 

لطبيعتها.
 .. التنفيذيون  ال��روؤ���س��اء  ن��اق�����س  و 
املرحلة  م���ن  امل�����س��ت��ف��ادة  ال����درو�����س 
اال�سراتيجيات  اأف�سل  و  احلالية 
الب�سرية  ال��ك��وادر  �سلمة  ل�سمان 
تعزيز  و  االأع����م����ال  ا���س��ت��م��راري��ة  و 
املرونة و بناء القدرات مع موا�سلة 
 ..19 كوفيد-  لفريو�س  الت�سدي 
اأ�����س����واق ال��ن��ف��ط و  و امل���ت���غ���ريات يف 
على  ل��ل��ق��ط��اع  امل�ستقبلية  ال��ن��ظ��رة 
اإ�سافة  املتو�سط  و  القريب  املديني 
اال�سراتيجيات  تطوير  كيفية  اإىل 
وخ��ط��ط ال��ع��م��ل الإن���ت���اج امل��زي��د من 
ال����ط����اق����ة ب����اأق����ل ق������در مم���ك���ن من 

االنبعاثات ال�سارة للبيئة.
الن�سخة  “ ه��ذه  “ اأدن����وك  تعقد  و 
االف��را���س��ي��ة اخل��ا���س��ة م��ن ملتقى 
التنفيذيني  ل���ل���روؤ����س���اء  اأب���وظ���ب���ي 
ملناق�سة الق�سايا امللحة التي تواجه 
الفر�س  اإىل  اإ�سافة  حاليا  القطاع 

املتاحة.
ال����دورة اخلام�سة  ت��ع��د ه���ذه ه��ي  و 
ي�سهم  ال���ذي  امللتقى  ان��ط��لق  منذ 
مركزا  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ان��ة  تر�سيخ  يف 
ال��ع��امل��ي يف قطاع  ل��ل��ح��وار  رئ��ي�����س��ي��ا 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از م���ن خ����لل توفري 

الرئي�س   ، ل�����وين  ب�����رن�����ارد  وق�������ال 
التنفيذي ملجموعة بي بي: “اأعتقد 
اأن التعايف رمبا كان اأ�سرع قليل مما 
توقعنا و هذا اأمر جيد جدا.. نحن 
ال نعرف ما يخبئه امل�ستقبل لكنني 
القطاع  م�ستقبل  ب�����س��اأن  م��ت��ف��اءل 
نقوم  اأننا  اإىل  يعود  ت��ف��اوؤيل  و�سبب 
التحكم  ميكننا  م��ا  على  بالركيز 
اإع��ادة االأعمال اإىل و�سعها  اأي  فيه، 
اإليه  اأ�����س����ار  م���ا  ال��ط��ب��ي��ع��ي، وه�����ذا 
رئي�س جمل�س اإدارة توتال ورئي�سها 
متفائلون  ن��ح��ن  ل���ذا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي.. 
لكننا ال ميكننا التوقع بكل �سئ، لذا 
التحكم  ميكننا  ما  على  نركز  نحن 
داي هوليانغ،  قال  به«. من جانبه، 
موؤ�س�سة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
)�سي  ال�سينية  الوطنية  ال��ب��رول 

التعايف  “اأنا واثق من  اإن بي �سي(: 
وم�ستقبل  ال���ع���امل���ي  االق���ت�������س���ادي 
اأجل  وم��ن  وال��غ��از..  النفط  �سناعة 
وت�سريع  ال��ق��ط��اع  ان��ت��ع��ا���س  ت��ع��زي��ز 
الطبيعي، علينا  الو�سع  اإىل  عودته 
للمخاطر  للت�سدي  بن�ساط  العمل 
وال����ت����ح����دي����ات وت����ع����زي����ز ال���ت���ع���اون 

الدويل«.
دانيال يرجني  الدكتور  امللتقى  اأدار 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة “اآي اإت�س 
ال���دويل يف  و اخلبري  اإ���س ماركت” 
ق��ط��اع ال��ن��ف��ط احل��ائ��ز ع��ل��ى جائزة 
عدد  مب�ساركة  وذل��ك  “بوليتزر”، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني الأهم  ال���روؤ����س���اء  م���ن 
واأك��������رب ����س���رك���ات ال���ن���ف���ط وال����غ����از 
م�ستوى  ع��ل��ى  وال��ب��روك��ي��م��اوي��ات 

العامل.

من�سة متميزة الإج��راء ح��وار رفيع 
امل�����س��ت��وى ح���ول ع���دد م��ن املوا�سيع 

الرئي�سية يف القطاع.
وبهذه املنا�سبة، قال معايل الدكتور 
�سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة 
برول  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
اأب���وظ���ب���ي ال���وط���ن���ي���ة “ اأدن��������وك “ 
“حتر�س  �سركاتها”:  وجمموعة 
االإمارات  دول��ة  يف  الر�سيدة  القيادة 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون واحل�����وار مع 
االأ�سدقاء يف املجتمع الدويل �سمن 
والقطاعات،  امل���������س����ارات  خم��ت��ل��ف 
نظمت  ال���روؤي���ة،  ه��ذه  م��ع  ومتا�سيا 
االفرا�سية  الن�سخة  ه��ذه  اأدن���وك 
للروؤ�ساء  اأب���وظ���ب���ي  م��ل��ت��ق��ى  م����ن 
فر�سة  اأت��اح��ت  التي  و  التنفيذيني 
مهمة مل�سوؤويل قطاع النفط والغاز 

ح��وارات مفتوحة مماثلة من �ساأنه 
اإىل  ال��و���س��ول  ت�سريع  يف  امل�ساهمة 

االنتعا�س االقت�سادي«.
اأي�سا  امللتقى  اأن��ه مت خلل  واأو�سح 
حول  النظر  ووجهات  االآراء  تبادل 
الإنتاج  ال��رام��ي��ة  اال���س��رات��ي��ج��ي��ات 
املزيد من الطاقة باأقل قدر ممكن 
للبيئة..  ال�����س��ارة  االن��ب��ع��اث��ات  م��ن 
اأهمية  على  التاأكيد جمددا  وجرى 
ملناق�سة  القطاع  م�����س��وؤويل  اجتماع 
تواجههنا  ال��ت��ي  امل��ل��ح��ة  ال��ق�����س��اي��ا 
ج���م���ي���ع���ا، ل�����ذا ف���اإن���ن���ا ن��ت��ط��ل��ع اإىل 
يف  امللتقى  م��ن  املقبلة  ال���دورة  عقد 
احلوار  لتعزيز  ال��ع��ام  ه��ذا  نوفمرب 
تناف�سية  حول كيفية احلفاظ على 

القطاع«.
وتعليقا على توقعات االأ�سواق، قال 

م�ستوى  ع��ل��ى  وال��ب��روك��ي��م��اوي��ات 
واأف�سل  اخل����ربات  ل��ت��ب��ادل  ال��ع��امل 
املوا�سيع  ح����ول  اال���س��رات��ي��ج��ي��ات 
وال��ق�����س��اي��ا امل���ه���م���ة، خ�����س��و���س��ا يف 
على  فيها  نعمل  التي  ال��ف��رة  ه��ذه 
كوفيد- بعد  ما  ملرحلة  التخطيط 
19 يف ظل م�سهد �سريع التغري يف 

قطاع الطاقة«.
واأ�ساف: “اأثناء الت�سدي لتحديات 
كوفيد-19، كان علينا اإدارة وتوجيه 
هذه  م��ع  للتكيف  موؤ�س�ساتنا  دف���ة 
ال��ظ��روف، وق��د وف��ر امللتقى من�سة 
متميزة لتبادل التجارب واخلربات 
حول كيفية �سمان �سلمة كوادرنا 
اأعمالنا،  مرونة  وتعزيز  الب�سرية، 
املدى  بعيد  النمو  على  واملحافظة 
باأن عقد  واأنا على قناعة  للقطاع.. 

ب��ات��ري��ك ب��وي��ان��ي��ه، رئ��ي�����س جمل�س 
ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  االإدارة 
توتال: “ اإننا يف اأوروب��ا اليوم اأكرث 
ت��ف��اوؤال ب�سبب اخل���روج م��ن مرحلة 
االإغ�����������لق واحل�����ج�����ر ال�������س���ح���ي.. 
ن�سهد  ف��اإن��ن��ا  ال��ق��ط��اع،  وبخ�سو�س 
ارتفاعا كبريا يف ا�ستهلك الطاقة 
اجلميع..  توقع  مما  اأ���س��رع  ب�سورة 
امل����ث����ال ويف جم���ال  ���س��ب��ي��ل  ف���ع���ل���ى 
اإمدادات  كانت  الكهربائية،  الطاقة 
انخف�ست  ق��د  الكهربائية  الطاقة 
االآن  باملائة، لكننا عدنا   20 بن�سبة 
الطبيعية  ال�����س��وق  م�����س��ت��وي��ات  اإىل 
تقريبا.. اأما يف جمال الوقود فاإننا 
القيا�سية  امل�����س��ت��وي��ات  ع��ن��د  ل�����س��ن��ا 
ب�سرعة  يرتفع  الطلب  ول��ك��ن  بعد 

كبرية«.

م�ساركة رفيعة امل�ستوى تر�سخ مكانة اأبوظبي ودورها الريادي يف احلوار العاملي حول م�ستقبل قطاع النفط والغاز
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املال والأعمال
من�صاأة يف عجمان ا�صتفادت من حزمة املحفزات االقت�صادية الثالثة  1884

التا�سعة  ال�ساعة  بني  العمل  يبداأ 
�سباحاً واخلام�سة م�ساًء.

حر�سها  “�سروق”  اأك��������دت  و 
ال�سيافة  خ���دم���ات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
البيئية  ال�����س��ي��اح��ة  م��ن�����س��اآت  يف 
باأعلى  ال����ف����اخ����رة  وال�������س���ي���اف���ة 
�سمان  م���ع  اجل������ودة  م�����س��ت��وي��ات 
كافة  النزالء من  �سلمة و�سحة 
االإج���راءات  �سملت  االأع��م��ار حيث 
اإ�سافة  ال��وج��ه��ات  بهذه  اخلا�سة 
ذكرها  مت  ال���ت���ي  ال���ت���داب���ري  اإىل 
املر�سدين  ف���رق  اإخ�����س��اع  ���س��اب��ق��اً 
م�ستمرة  لفحو�سات  ال�سياحيني 
�سلمتهم  ل�������س���م���ان  وي����وم����ي����ة 
و�سلمة النزالء واعتماد معايري 
خمتلف  يف  اجل�������س���دي  ال��ت��ب��اع��د 
املقدمة،  واخل���دم���ات  ال��ن�����س��اط��ات 
ن��وع��ي��ة تراعي  ف��ر���س��ة  وت���ق���دمي 
خلل  م��ن  زائ����ر  ك��ل  خ�سو�سية 
احلجز امل�سبق عرب املوقع اخلا�س 

بهذه الوجهات.
ومن االإجراءات املتعلقة بن�ساطات 
ال�سماح  املغامرات يف مليحة عدم 
با�ستخدام  �سيوف   3 م��ن  الأك��رث 
وجتهيز  ال��رب��اع��ي  ال��دف��ع  مركبة 
/ بل�ستيكية  باأغطية  امل��رك��ب��ات 

ح���اج���ب/ ل��ف�����س��ل ال�����س��ي��وف عن 
امل����وظ����ف����ني وت���ع���ق���ي���م امل���رك���ب���ات 
وال�سماح  اال���س��ت��خ��دام  وب��ع��د  قبل 
اأو  نف�سها  العائلة  م��ن  لل�سيوف 
باجللو�س  االأوىل  الدرجة  اأق��ارب 
وال�سماح  واح�����دة  ���س��ال��ة  يف  م��ًع��ا 
���س��خ�����س��ني يف اخل���ي���ام  ب����اإق����ام����ة 
ل��ل��ي��ل��ة ال����واح����دة وال�����س��م��اح ل���� 4 
اأ�سخا�س كحد اأق�سى يف حجوزات 

ال�سركات.
ال�سياحية  الوجهات  �سمن  وم��ن 
افتتحت  ال���ت���ي  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
اأول  ���س��اط��ئ خ���ورف���ك���ان  م����وؤخ����راً 
وجهة �ساطئية متكاملة اخلدمات 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال�������س���رق���ي���ة ب����اإم����ارة 
ت��رح��ب بزوارها  ال�����س��ارق��ة وال��ت��ي 
ال��دول��ة الذين  اأن��ح��اء  م��ن جميع 
بتجارب  اال�ستمتاع  اإىل  يتطلعون 
يف  ال�سيف  مو�سم  خ��لل  نوعية 
امل��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق��ي��ة م���ن االإم�����ارة 

واال�ستمتاع مبو�سم ال�سيف.

•• ال�شارقة-وام:

ال�سارقة لل�ستثمار  و�سعت هيئة 
وجهاتها  “�سروق”  وال��ت��ط��وي��ر 
ومن�ساآت  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
على  املنت�سرة  الفاخرة  ال�سيافة 
ام���ت���داد م�����س��اح��ة ال�����س��ارق��ة على 
درج�������ة ع���ال���ي���ة م�����ن اجل���ه���وزي���ة 
ال���س��ت��ق��ب��ال ال�����زوار وال���ن���زالء من 
امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني يف اإم�����ارة 
خلل  االإم����ارات  ودول���ة  ال�سارقة 
بالن�ساط  املفعم  ال�سيف  مو�سم 
وال��ب��ه��ج��ة يف االإم�����ارة وذل���ك بعد 
وفقاً  الوقائية  التدابري  اتخاذها 
لتوجهات الدولة للمحافظة على 
�سحة الزوار واملوظفني والعاملني 
الهيئة.  وم�����راف�����ق  وج����ه����ات  يف 
“ تقدمي  “ ����س���روق  وت�����س��ت��ه��دف 
فريدة  وف���ر����س���اً  ن��وع��ي��ة  جت����ارب 
بهدف  وجهاتها  و���س��ي��وف  ل���زوار 
واال�ستمتاع  االأوق��ات  اأمتع  ق�ساء 
مبرافقها وخدماتها الراقية من 
ب��اق��ة متنوعة من  ت��وف��ري  خ���لل 
والثقافية  الرفيهية  الفعاليات 
وال��راث��ي��ة وجت��رب��ة اإق��ام��ة راقية 
ال�سحراوية  امل��غ��ام��رات  ل��ع�����س��اق 
اأ�سرار  ب��ا���س��ت��ك�����س��اف  وال���راغ���ب���ني 
الكنوز الطبيعة املنت�سرة يف اأرجاء 
االإمارة اإىل جانب توفري م�ساحة 
من الرفيه للعائلة واال�سرخاء 
يف امل�ساحات اخل�سراء الوا�سعة يف 
منتزهاتها ال�سعبية مع تخ�سي�س 

اأماكن الألعاب االأطفال.
املدير  الق�سري  اأحمد عبيد  واأكد 
لهيئة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
والتطوير  لل�ستثمار  ال�����س��ارق��ة 
خا�س  ح���دي���ث  يف   “ �����س����روق   “
اأنباء االإم��ارات / وام / ..  لوكالة 
من  جمموعة  اتخذت  الهيئة  اأن 
والتدابري  االأ�سا�سية  االإج����راءات 
وجهاتها  جميع  يف  االح���رازي���ة 
ال�����س��ي��اح��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة ب��ع��د اإع����ادة 
تزامناً  تدريجي  ب�سكل  افتتاحها 
ال��ف��ط��ر ال�سعيد  اإج�����ازة ع��ي��د  م��ع 
ال�سيافة  م���ن�������س���اآت  يف  وك����ذل����ك 
�سلمة  ي�سمن  مب��ا  لها  التابعة 
والنزالء من  العائلت واالأطفال 

املناطق  يف  ال������زوار  ب���ني  م��ري��ن 
املفتوحة وامل�ساحات اخل�سراء.

اإج���راءات خا�سة  الهيئة  وح��ددت 
مناطق  حت��ت��وي  ال��ت��ي  بالوجهات 
م��ث��ل منطقة  ل���لأط���ف���ال  األ���ع���اب 
االأل����ع����اب واحل���دي���ق���ة امل���ائ���ي���ة يف 
يتم  اأن  على  املائية  املجاز  واجهة 
كحد  فيها  ط��ف��ًل   30 ا�ستقبال 
اأق�سى علماً باأنها ت�ستوعب 100 
طفل يف االأحوال العادية وكذلك 
ال�سماح خلم�سة اأفراد كحد اأق�سى 
جزيرة  يف  الفرا�سات  بيت  بزيارة 
طفًل   23 وا����س���ت���ق���ب���ال  ال����ن����ور 
األعاب  م��ن��ط��ق��ة  يف  اأق�����س��ى  ك��ح��د 

االأطفال و61 طفل يف بيت املرح 
وت�سمنت  بالق�سباء.  ل��لأط��ف��ال 
الهيئة  حددتها  التي  االإج����راءات 
يف  ���س��ي��اح��ي��ة  “جولة  حل���اف���لت 
للركاب  املقاعد  تعيني  ال�سارقة” 
لللتزام  وذل�����ك  احل����اف����لت  يف 
املقعد  ب����ني  االآم�����ن�����ة  ب���امل�������س���اف���ة 
براكب  ي�����س��م��ح  اأن  ع��ل��ى  واالآخ�����ر 
ك��ل �سف مب��ا ي�ستوعب  واح���د يف 
بني 20 و35 راكباً يف كل جولة 
�سامل  تعقيم  برنامج  جانب  اإىل 
بعد كل جولة لكل احلافلت مع 
الركاب  ك��ل  ح���رارة  درج���ة  قيا�س 
قبل ال�سعود اإىل احلافلة على اأن 

ك��اف��ة االأع��م��ار دون ال��ت��اأث��ري على 
بهدف  وخ�سو�سياتهم  راح��ت��ه��م 
للعودة  ذات��ه  الوقت  ت�سجيعهم يف 
اإىل وجهاتهم ال�سياحية وال�سعبية 

املف�سلة يف االإمارة.
�سروق”   “ اأن  الق�سري  واأو����س���ح 
ح������ددت ج��م��ل��ة م����ن االإج���������راءات 
جميع  بها  تلتزم  ال��ت��ي  امل�سركة 
ومن�ساآت  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال���وج���ه���ات 
تنفيذ  ت�سمل  الفاخرة  ال�سيافة 
ويومي  ���س��ام��ل  ت��ع��ق��ي��م  ب��رن��ام��ج 
وخ�سوع  وم��راف��ق��ه��ا  ل��ل��م��ن�����س��اآت 
قيا�س  ب��اأج��ه��زة  للفح�س  ال����زوار 
الوجهة  دخ������ول  ق���ب���ل  احل��������رارة 

م�ساء حتى اإ�سعار اآخر.
التدابري  جانب  اإىل  اأن��ه  اأو�سح  و 
جميع  يف  امل�سركة  وال�سلوكيات 
“�سروق”  خ�������س���ت  ال����وج����ه����ات 
ك��ل وج��ه��ة ع��ل��ى ح���دا ب���اإج���راءات 
وطبيعة  خ�سو�سيتها  مع  تتلءم 
التي  وال���ف���ع���ال���ي���ات  ال���ن�������س���اط���ات 
ت��ق��دم��ه��ا ل����زواره����ا ون���زالئ���ه���ا .. 
تقدم  “�سروق”  اأن  اإىل  الف���ت���ا 
مفهوماً جديداً لتجارب ال�سيافة 
الفاخرة والبيئية يف ظل االلتزام 
بالعزل والتباعد اجل�سدي خا�سًة 

يف اأح�سان الطبيعة.
اخلا�سة  االإج�����������راءات  و���س��م��ل��ت 

ال��ت��زام��ه��م بو�سع  م���ن  وال���ت���اأك���د 
القفازات  وارت���������داء  ال���ك���م���ام���ات 
ووح�������دة طبية  ط���اق���م  وت����وف����ري 
ل��ل��ح��االت ال��ط��ارئ��ة يف ك��ل وجهة 
من  امل����ائ����ة  يف   30 وا����س���ت���خ���دام 
م�������س���اح���ة امل����ط����اع����م وامل����ق����اه����ي 
ال�سياحية  وامل���راف���ق  واالأ�����س����واق 

داخل الوجهات.
الوجهات  دخ����ول  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
واملقاهي  املطاعم  من  ومرافقها 
متاح للعائلت واالأفراد واالأطفال 
يبداأ  اأن  على  االأع��م��ار  جميع  من 
ال�ساعة  م����ن  ال����وج����ه����ات  ع���م���ل 
التا�سعة  ولغاية  �سباحاً  التا�سعة 

مطاعم  حتتوي  التي  بالوجهات 
وم��ق��اه وم�����س��اح��ات خ�����س��راء مثل 
وجزيرة  امل���ائ���ي���ة  امل���ج���از  واج���ه���ة 
ال�سارقة  وقلب  والق�سباء  ال��ن��ور 
البيئية  ل���ل�������س���ي���اح���ة  وم���ل���ي���ح���ة 
ال�سيافة  وم���ن�������س���اآت  واالأث�����ري�����ة 
املقاعد  ترتيب  اإع���ادة  و  الفاخرة 
واملقاهي  املطاعم  يف  وال��ط��اوالت 
بحيث تكون امل�سافة بني الطاولة 
واالأخ�����رى م��ري��ن وا���س��ت��ق��ب��ال 4 
ال��واح��دة كحد  ال��ط��اول��ة  زوار يف 
الطعام  اأدوات  وا�ستخدام  اأق�سى 
مل��رة واح��دة فقط، وو�سع لوحات 
م�سافة  ع��ل��ى  للحفاظ  اإر���س��ادي��ة 

�صروق تقدم جتارب ترفيهية وتراثية و�صط اإجراءات وقائية واحرتازية

ونوادي اللياقة البدنية، ودور احل�سانة، و�سالونات احللقة والعناية 
الرجالية والن�سائية، وحلقة االأطفال، واألعاب الت�سلية، ودور ال�سينما، 
و�ساحات األعاب الت�سلية الريا�سية، واأخرياً �ساالت االألعاب االإلكرونية، 
كما ت�سّمنت حزم املحّفزات متديد وقف احت�ساب الغرامات املرّتبة عن 
من  ال��ع��ام.  نهاية  حتى  امل�ستودعات  وت�سريح  الرخ�س  جتديد  تاأخري 
با�ستفادة  التجاري،  الت�سجيل  اإدارة  مدير  ال�سّمري،  �سعود  اأف��اد  جانبه 
نحو 1884 من�ساأة اقت�سادية من االإعفاء من ر�سوم جتديد الرخ�سة 
ور�سوم  التجاري،  ال�سجل  يف  القيد  جتديد  ر�سوم  ت�سمل  انها  مو�سحا 
ور�سوم  خدمة،  طلب  من��وذج  ور���س��وم  التجاري،  ال�سجل  �سهادة  اإ���س��دار 
تعيني  عقد  ت�سديق  ور���س��وم  ال��ت��ج��اري،  باال�سم  الفتة  لو�سع  ت�سريح 
منوذج  ور�سم  بالرخ�سة،  خدمات  وكيل  تعيني  ور�سوم  خدمات،  وكيل 
عقد وكيل خدمات، ور�سم منوذج وت�سديق عقد �سركة االأعمال املدنية، 

ور�سم اال�سم التجاري االأجنبي والذي يحوي اأرقام والدال على نطاق 
جغرافيوالذي يحمل ا�سم عجمان اأو االإمارات اأو اخلليج. و اكد ال�سمري 
على التعاون مع �سركاء اقت�سادية عجمان كدائرة البلدية والتخطيط 
وغرفة جتارة و�سناعة عجمان يف اإطلق ت�سهيلت اإ�سافية للتخفيف 
الظروف  ع��ن  الناجمة  االقت�سادية  االآث���ار  م��ن  القطاعات  تلك  على 
التنمية  تحُنّظم دائرة  و  الراهنة.  ، ومتكينها من جتاوزاملرحلة  احلالية 
االقت�سادية يف عجمان بث حي ومبا�سر عرب برناجمها “خّلك اليف” 
على  االجتماعي”االإن�ستغرام”  ال��ت��وا���س��ل  م��وق��ع  خ���لل  م��ن  ال��ي��وم 
@ االإخ��ب��اري��ة  ال�سبكات  ح�ساب  وعلى   AJMANDED@ ال��دائ��رة  ح�ساب 
اخلام�سة  ال�ساعة  م��ن   NEWS_4ALL@و  AJMANNEWS
وحتى ال�ساد�سة م�ساًء للحديث مع جمتمع االأعمال عن حزم املحّفزات 

والت�سهيلت االقت�سادية التي اأعلنت عنها حكومة عجمان.

•• عجمان -وام:

اأكد ال�سيخ عبداهلل بن نا�سر النعيمي، مدير اإدارة التخطيط وتطوير 
املحّفزات  حزمة  ان  بعجمان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  يف  االأع��م��ال 
اإىل دعم  اأعلنت عنها حكومة عجمان تهدف  التي  الثالثة  االقت�سادية 
امل�ستثمرين واأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�ّسطة يف مواجهة التحديات 
التي خّلفتها الظروف الراهنة يف العامل على اأعمالهم،واملتمّثلة يف اإعفاء 
تنفيذاً  االأزم��ة  خلل  موؤّقتاً  ن�ساطها  توّقف  التي  االقت�سادية  املن�ساآت 
و  �سنة واح��دة.  مل��دة  الرخ�سة  للتدابري االح��رازي��ة من ر�سوم جتديد 
او�سح النعيمي ان االإعفاء الذي ينتهي نهاية العام اجلاري ي�سري على 
12 ن�ساطا وهي اأن�سطة تنظيم رحلت احلج والعمرة، واإدارة وتنظيم 
املعار�س، و�ساالت منا�سبات اجتماعية، ومراكز التدليك واال�سرخاء، 

تعزيزًا ملكانته الريادية على خارطة ال�سحن اجلوي

مطار ال�صارقة ي�صتقبل رحلت ال�صحن للخطوط اجلوية الكينية
الأبناء راأ�س اخليمة ممن اأعمارهم دون 35 عاما 

مواطن ميول م�صاريع ال�صباب ب� 5 مليني درهم 

االإحتاد لل�صحن تو�صع �صبكة رحلتها لت�صمل 43 وجهة حول العامل
•• اأبوظبي-وام:

التابع  اللوج�ستية  واخل��دم��ات  ال�سحن  عمليات  ذراع  لل�سحن  االحت���اد  ك�سفت 
توظفها  التي  الركاب  طائرات  اأ�سطول  تو�سعة  عن  للطريان،  االحت��اد  ملجموعة 
لتغطية عملياتها اإىل خم�س وجهات جديدة عرب 22 رحلة اأ�سبوعيا. واعتبارا من 
اآب��اد والهور  االأ�سبوع اجل��اري ت�سيف االحت��اد لل�سحن كل من البحرين وحيدر 
اإىل  الرحلت  عدد  ال�سركة  زادت  فيما  عملياتها..  �سبكة  اإىل  و�سيكاغو  ومدريد 

قبل  من  املتزايد  للطلب  تلبية  وزي��ورخ  و�سنغافورة  وباري�س  وميلنو  كواالملبور 
43 وجهة و173  اليوم لت�سمل  العملء. وبذلك، متتد �سبكة االحت��اد لل�سحن 
رحلة اأ�سبوعية اإىل خم�س قارات عرب اال�ستفادة من �سعات ال�سحن التي توفرها 
35 طائرة ركاب من طراز بوينج 787 و�ست طائرات من طراز بوينج 777 اإف 
ل�سحن الب�سائع. وقال ليونارد رودريجيز املدير االأول الأعمال تخطيط ال�سبكة 
يف االحتاد لل�سحن: توا�سل االحتاد لل�سحن دعم عملئها حول العامل خلل هذه 

االأزمة عرب تعزيز �سبكتنا التي تغطي اأهم ممرات التجارة العاملية الرئي�سية.

ال�سبابي، وت�سعها حتت ت�سرف  اال�ستثماري  امل�سروع  يف خدمة 
ال�ساب �ساحب الفكرة املبدعة والفائزة، لهيكلة الفكرة وحتويلها 
اإىل ن�ساط اقت�سادي ناجح يف راأ�س اخليمة، م�سددا على اأهمية 

ا�ستقطاب اأ�سحاب الطموح وال�سغف من ال�سباب املواطنني.

»الظروف احلالية االأف�سل لال�ستثمار«
يف  “�سريكا”  �سيكون  ال��ف��ائ��ز  امل�����س��روع  ف��ك��رة  �ساحب  اأن  وب��ني 
�سيعلن عنها  امللكية،  بن�سبة جمزية من  املجموعة،  امل�سروع مع 
الحقا، دون اأن ي�ساهم باأي تكلفة، م�سريا اإىل اأن املجموعة تنوي 
اال�ستمرار يف مبادرتها، يف حال جناحها، فيما ارتاأت اأن املرحلة 
احلالية هي اأف�سل وقت لل�ستثمار، يف ظل احلوافز احلكومية، 
القرو�س  على  الب�سيطة  العائد  وقيمة  االإع��ف��اءات،  ت�سمل  التي 
االإيجار،  وت��ك��ال��ي��ف  م�ستويات  وه��ب��وط  “الفوائد”،  البنكية 
بتوفري  يقدر  ما  العاملة،  االأب��دي  وال�سكنية، ورخ�س  التجارية 

25 % من التكلفة الت�سغيلية الأي م�سروع، مقارنة مبا قبل “كورونا«.

جلنة خرباء 
واإجراء  واأغ�سط�س،  يوليو  خلل  امل�ساريع،  واأفكار  امل�ساركة  طلبات  با�ستلم  ون��وه 
املقابلت “عن بعد” مع اأ�سحاب امل�ساريع اخلم�سة االأف�سل واملر�سحة يف �سبتمرب 
القادم، واالإعلن يف اأكتوبر عن اأف�سل فكرة و�ساحبها، فيما تدر�س جميع االأفكار 

وتختار االأف�سل منها جلنة متخ�س�سة.

جودة االإدارة. . 
واأكد اآل عبد اهلل اأن “املال” وحده ال يكفي لنجاح الفكرة اال�ستثمارية واالقت�سادية، 
بل يتطلب ذلك جودة يف االإدارة والتخطيط والت�سويق، م�سددا على حر�س املجموعة 
على اأداء دورها الوطني ور�سالتها جتاه املجتمع، وتر�سيخ قيم امل�سوؤولية املجتمعية، 
ونقل اخلربات االقت�سادية واال�ستثمارية اإىل االأجيال اجلديدة من �سباب الوطن، 
ون�سعى لرد الدين لهذا الوطن، ولنكون قدوة  باعتبار اأن “خرينا من هذا البلد”، 
ومنوذجا يحتذى لل�سركات ورجال االأعمال االآخرين.  ال�سباب االإماراتي الراغب 

 ،/https://kayinvest.com/form بامل�ساركة اإىل الت�سجيل على الرابط

•• راأ�س اخليمة.. �شليمان املاحي

عن  االإماراتية  اال�ستثمارية  انف�ست”  “كى  جمموعة  اأعلنت  
ا�ستثمارية وطنية جديدة، خم�س�سة  اقت�سادية  طرح  مبادرة 
وتناف�س  م�سابقة  طرح  عرب  املواطنني،  من  ال�سباب،  ل�سريحة 
للم�ساريع  وامل���خ���ط���ط���ات  االأف����ك����ار  اأف�������س���ل  ل��ت��ق��دمي  خ���ا����س 
خمتلف  يف  اجل���دوى،  وذات  والفاعلة  اجل��دي��دة  اال�ستثمارية 
املجاالت االقت�سادية، واختيار االأف�سل منها، ومتويل امل�سروع 
5 م��لي��ني دره�����م.  وق���ال خالد  اإىل  ال��ف��ائ��ز مب��ي��زان��ي��ة ت�سل 
املجموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ع��ب��داهلل،  اآل  يو�سف  اهلل  عبد 
اأفكار   5 اأف�سل  املح�سلة  يف  �ستختار  املبادرة  اإن  اال�ستثمارية: 
“مفتوحة” مل�ساريع، ثم جتري ت�سفيتها اإىل الفكرة وامل�سروع 
الفائز، وميكن اإقامة امل�سروع داخل الدولة اأو خارجها، موؤكدا 
االقت�ساد  دعم  اإىل  تهدف  الوطنية  اال�ستثمارية  املجموعة  اأن 

ال��دول��ة، ال�سيما يف  داخ��ل  امل��ال  راأ����س  اال�ستثمار وح��رك��ة  اإج��م��اال، وتعزيز  الوطني 
الظروف احلالية الناجمة عن تداعيات تف�سي )كوفيد-19( عامليا، ودعم اقت�ساد 
ال�سباب يف  اإ�سراك  االإم���ارات، وتعزيز  اال�ستثمار خ��ارج  راأ���س اخليمة حتديدا، بدل 
التنمية واال�ستدامة، واإنعا�س االقت�ساد الوطني يف راأ�س اخليمة يف ظل التحديات 
وم�سوؤوليات  واجبات  التي متثل جزءا من  املبادرة،  اأن  اهلل  ال عبد  وذكر  الراهنة. 
القطاع اخلا�س. املجتمعية والوطنية، و�سعت �سروطا للم�ساركة، هي اأال يزيد عمر 
امل�سارك و�ساحب فكرة امل�سروع عن 35 عاما، واأن يكون من مواطني الدولة، من 
واأن يكون حا�سل على  راأ���س اخليمة، والباب مفتوح للذكور واالإن��اث منهم،  اأبناء 
يف  امل�ساركة  �سروط  اأه��م  من   : قائل  وتابع  بكالوريو�س.  اأو  دبلوم  جامعي،  موؤهل 
فكرة  تقدمي  اخليمة،  راأ���س  ملجتمع  املجموعة  تقدمها  التي  اال�ستثمارية،  املبادرة 
اال�ستثمارية  امل��ج��االت  خمتلف  يف  قائما،  م�سروعا  ال  ومم��ي��زة،  ومتفردة  ج��دي��دة 
مع  وال��زراع��ي��ة،  وال�سناعية،  وال�سياحية،  التجارية،  امل�ساريع  مثل  واالقت�سادية، 
اأق��ل، وفقا ملتطلبات  اأو  اأق�سى،  5 مليني دره��م، كحد  اإىل  متويل وا�ستثمار ي�سل 
راأ�س  يف  مقرها  اال�ستثمارية،  املجموعة  اأن  اإىل  اهلل  عبد  اآل  واأ���س��ار  م�سروع.  ك��ل 
اإداريا، وت�سغيليا، وت�سويقيا،  اخليمة، تقدما دعما موازيا للفكرة وامل�سروع الفائز، 
خرباتها  كل  ت�سخر  التي  املجموعة،  يف  املتكامل  العمل  طاقم  قبل  من  وقانونيا، 

واالإم����داد  ال��رب��ط  �سل�سل  ي��ع��زز 
ال�سرق  وم��ن��ط��ق��ة  اأف��ري��ق��ي��ا  ب���ني 
دع��م جهود  وي�ساهم يف  االأو���س��ط 
مكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد 

)كوفيد- 19(..
مطار  م����ع  ال�������س���راك���ة  اأن  ك���م���ا   
اأوىل نحو  ال�سارقة تعترب خطوة 
يف  وت��اأت��ي  املنطقة،  يف  تو�سعاتنا 
االإجتاه ال�سحيح ونطمح ملوا�سلة 

هذا العمل«.
ي��ق��دم م��ط��ار ال�����س�����ارق��ة خمتلف 
ال�����س�����ح��ن اجل����وي، وي�سم  اأن�����واع 
املطار حالياً خم�س مباٍن لل�سحن 
 32 االإجمالية  م�ساحاتها  تبلغ 

األف مر مربع.
ال�����س��ح��ن الرائد   وي��ع��ت��رب م��رك��ز 
�ساحة  اإىل  باالإ�سافة  املنطقة،  يف 
لل�سحن  خم�����س�����س��ة  ط�����ائ�����رات 
ع�سرة  ل����ث����لث  ت��ت�����س��ع  اجل�������وي 
طائرات ذات اجل�سم العري�س يف 

نف�س الوقت.

�سامل  ع���ل���ي  �����س����ع����ادة  واأ�������س������اف 
يعترب  ال�سارقة  مطار  اأن  املدفع 
م���ن امل���ح���ط���ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة على 
العاملية،  ال�سحن اجلوي  خريطة 
التطوير  الإ�سراتيجيات  نتيجًة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  امل�����س��ت��م��رة 
ويوا�سل املطار العمل على تعزيز 
مكانته الريادية يف قطاع ال�سحن 
م���ن خ����لل ت��وث��ي��ق ع��لق��ت��ه مع 
وا�ستقطاب  احل��ال��ي��ني  ال�����س��رك��اء 

�سركاء جدد.
من جانبه، اأعرب ديك موريانكي، 
الكينية  اجلوية  اخلطوط  مدير 
لل�سحن  خ��ط  بتد�سني  لل�سحن 
وال�سرق  اأف��ري��ق��ي��ا  ب���ني  اجل�����وي 
ال�سارقة  م���ط���ار  ع���رب  االأو�����س����ط 
اإقليمية  ب����واب����ة  ي��ع��ت��رب  ال������ذي 
يقدمه  م��ا  خ��لل  م��ن  للمنطقة 
م��ن خ��دم��ات وت�����س��ه��ي��لت عاملية 

ل�سركات ال�سحن.
وقال:” اإن خط ال�سحن اجلديد 

اإ�سرتاتيجيات التطوير 
املدفع،  ���س��امل  ���س��ع��ادة علي  وق���ال 
ال�سارقة  م���ط���ار  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س 
مطار  يف  “نحر�س  ال��������دويل: 
ال���������س����ارق����ة ع���ل���ى ت����وف����ري اأع���ل���ى 
لعملئنا  اخلدمات  من  م�ستوى 
فيها  مب����ا  امل������ج������االت،  ����س���ت���ى  يف 
ل��ذل��ك ن�سعى  ال�����س��ح��ن اجل�����وي، 
دائماً لتطوير اخلدمات يف مركز 
التقنيات  خ�����لل  م����ن  ال�����س��ح��ن 
وم������ع������دات امل�����ن�����اول�����ة احل���دي���ث���ة 
التقنية  احل��ل��ول  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
خدمات  يف  اإ�ستحداثها  مت  التي 
والت�سهيلت  اجل�����وي  ال�����س��ح��ن 
تعترب  وال��ت��ي  ال�سحنات،  نقل  يف 
م��ن اأح����دث اخل��دم��ات ال��ت��ي يتم 
ت���ق���دمي���ه���ا ل�����وك�����لء و�����س����رك����ات 
ال�سحن اجلوي يف املنطقة االأمر 
ال�����ذي ���س�����������اه��م يف ت��ع��زي��ز ق���درة 
اأنواع  خمتلف  �سحن  على  املطار 

ال�سلع ».

•• ال�شارقة-الفجر:

ع�����زز م���ط���ار ال�������س���ارق���ة ق���درات���ه 
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة م���ن خ����لل تقدمي 
م�ستوى رفيع من اخلدمات التي 
�سركات  متطلبات  خمتلف  تلبي 
ال�سحن اجل��وي، ووكلء  ط��ريان 
ال�����س��ح��ن ال����دول����ي����ني، وم������زودي 
باالإ�سافة  اللوج�ستية،  اخلدمات 
اإىل موا�سلة التو�سع على �سعيد 
ال���ت���ي و�سل  ال�������س���ح���ن   رح������لت 
ا�سبوعياً  رح��ل��ة   50 اإىل  ع��دده��ا 
الرئي�سية  النقاط  اأح��د  لت�سبح 
االأ�سا�سية  وامل���واد  ال�سلع  ل�سحن 
لنحو 60 وجهة ت�سل اإليها هذه 

الرحلت يف �سهر مايو فقط.

اخلطوط الكينية 
وجن�����ح م���ط���ار ال�������س���ارق���ة خلل 
ا�ستقطاب  يف  االأخ������رية  ال���ف���رة 
امل����زي����د م����ن ����س���رك���ات ال���ط���ريان 
با�سرت  حيث  اجل���وي،  وال�سحن 
اخلطوط اجلوية الكينية موؤخراً 
�سحن  رح������لت  ج������دول  ت��ن��ف��ي��ذ 
كل  ال�سارقة  مطار  ع��رب  ج��دي��دة 
ال�سارقة  ب��ني  اأح���د واأرب���ع���اء  ي���وم 
حجم  من  للإ�ستفادة  ون��ريوب��ي، 
ال�سحن  ع��ل��ى  امل��ت��ن��ام��ي  ال��ط��ل��ب 
ال�سارقة،  اإم��������ارة  م����ن  اجل������وي 
االأم���ر ال���ذي ي��رف��ع ع��دد م�سغلي 
م����ن مطار  ال���ع���ام���ل���ني  ال�����س��ح��ن 
�سركة   )22( نحو  اإىل  ال�سارقة 
منها  وع��امل��ي��ة  واإق��ل��ي��م��ي��ة  حملية 
عاملية  �سحن  ط���ريان  ���س��رك��ات   7
خلل  منتظمة  رح����لت  ���س��غ��ل��ت 
اىل  باال�سافة  فقط،  مايو  �سهر 
ت�سغل  �سحن  ط��ريان  �سركة   15

رحلت غري منتظمة. 
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•• ال�شارقة-الفجر:

للمعرفة  ب���ادري  اأك��ادمي��ي��ة  تنظم 
التعليمية  ال��ذراع  القدرات،  وبناء 
باملراأة،  ل��لرت��ق��اء  من���اء  ملوؤ�س�سة 
�سل�سلة من ور�س العمل والندوات 
�س�����هري  خ������لل  االف��را���س��ي��ة 
ي��ون��ي��و وي��ول��ي��و، ت�����س��ت��ه��دف رواد 
ال�سركات  واأ����س���ح���اب  االأع����م����ال 
واخل���ري���ج���ني اجلدد  ال���واع���دي���ن 
ال�سباب  م��ن  وط���لب اجل��ام��ع��ات 
بتطوير  ال���راغ���ب���ني  وال�������س���اب���ات 
ق����درات����ه����م واك���ت�������س���اب م����ه����ارات 

امل�ستقبل.
وت��اأت��ي ال��ور���س وال���ن���دوات �سمن 
االأكادميية  اأطلقتها  التي  املبادرة 
�سعار  حت����ت  امل���ا����س���ي  اأب����ري����ل  يف 
املعرفة”  ل�����ت�����ب�����ادل  “بادري 
تعزيز  اإىل  الرامية  االفرا�سّية 
اجلهود  ودع��م  الت�ساركي،  التعلم 
تبذلها  ال��ت��ي  ال���رائ���دة  ال��وط��ن��ي��ة 
دول�����ة االإم��������ارات ل��ل���س��ت��ث��م��ار يف 
اآفاقهم  وتو�سيع  ال�سباب  طاقات 
باملهارات  وت���زوي���ده���م  امل��ع��رف��ي��ة 
التحديات  مل���واج���ه���ة  ال�����لزم�����ة 
وحتقيق  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  امل��ت��وق��ع��ة 

اأهداف روؤية االإمارات 2021. 
ل�سهر  برناجمها  امل��ب��ادرة  وب���داأت 
يونيو بور�سة عمل عرب االإنرنت 
يف  “مهارات من غوغل”  بعنوان 
رواد  تعليم  ا�ستهدفت  يونيو،   8
االأع�����م�����ال واخل����ري����ج����ني اجل����دد 
املهارات  من  جمموعة  والطلب 
اإن�ساء  كيفية  م��ن  ب���دءاً  الرقمية 
االإنرنت  ���س��ب��ك��ة  ع��ل��ى  موق�������ع 
واآل���ي���ات ت��ع��زي��ز ح�����س��وره��م على 
االجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل 
و�سواًل اإىل ا�سراتيجيات ت�سويق 
اإعدادهم  يف  ي�سهم  مبا  اأعمالهم، 
العمل  ������س�����وق  يف  ل���ل���م���ن���اف�������س���ة 
م�ساريع  اإط����لق  اأو  امل�ستقبلية 

خا�سة بهم.

اإدارة  يف  والعاطفية  االجتماعية 
ال��ع��م��ل م��ن خ���لل اكت�ساب  ف���رق 
دعمهم،  على  واحل�����س��ول  ثقتهم 
ال��ت��ع��ام��ل مع  كيفية  ع��ن  ف�����س��ًل 

بيئة االأعمال املتغرية. 

»حتويل االأزمة اإىل فر�سة«
ن�ساطاتها  برنامج  املبادرة  تختتم 
 29 يف  تعقد  بندوة  يونيو  ل�سهر 
يونيو عرب االإنرنت حتت عنوان 
فر�سة”،  اإىل  االأزم�����ة  “حتويل 
اخلريجني  تعريف  اإىل  وت��ه��دف 
اجل��������دد وال���������س����ب����اب ال����راغ����ب����ني 

على  املهنية،  م�سريتهم  بتطوير 
االأع����م����ال  رواد  ت��ف��ك��ري  ط���ري���ق���ة 
الناجحني واأ�سلوب عملهم القائم 
والفر�س  ال��ت��ح��دي��ات  روؤي����ة  ع��ل��ى 
الكامنة وا�ستثمار تلك التحديات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز واخل������روج من 

االأزمات اأكرث قوًة وجناحاً.

 برنامج �سهر يوليو 
ويت�سمن برنامج مبادرة “بادري 
خم�س  ي��ول��ي��و  ل�سهر  للمعرفة” 
بجل�سة  تبداأ  افرا�سية،  جل�سات 
حتت  يوليو،   8 يف  تعقد  نقا�سية 

احلياة بعد كورونا:
 وظائف ومهارات امل�ستقبل

يونيو  يوم17  املبادرة  ا�ست�سافت 
بعنوان  ن��ق��ا���س��ي��ًة  ح��ل��ق��ة  اجل����اري 
وظائف  ك���ورون���ا:  ب��ع��د  “احلياة 
ومهارات امل�ستقبل”، تقدم خللها 
نظرة حول الوظائف التي ميكن 
اأن يزدهر الطلب عليها بعد االأزمة 
للح�سول  ال����لزم����ة  وامل�����ه�����ارات 
منى  د.  اجلل�سة  وت�ستهل  عليها. 
بادري  اأك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر  ع��ل��ي  اآل 
للمعرفة وبناء القدرات، وي�سارك 
ال�سناعة  ق����ادة  م���ن  ن��خ��ب��ة  ف��ي��ه��ا 

والطب  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع���ات  يف 
الذين  واالق���ت�������س���اد  وال�������س���ب���اب 
وخرباتهم  معارفهم  �سي�سعون 
من  امل�ساركني  يدي  بني  الوا�سعة 
اخلريجني اجلدد ورواد االأعمال 
اجلامعات.   وط����لب  ال���واع���دي���ن 
امل�ساركني  اخل�������رباء  ب����ني  وم�����ن 
رئي�س  ال���ن���وم���ان،  ن�����ورة  ����س���ع���ادة 
ال�سيخة  ل�سمو  التنفيذي  املكتب 
القا�سمي  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���واه���ر 
وع�سو جمل�س اأمناء موؤ�س�سة ربع 
واملبتكرين،  القادة  ل�سناعة  قرن 
هده  بن  اهلل  عبد  �سلطان  �سعادة 

التنمية  دائ���رة  رئي�س  ال�سويدي 
والدكتور  بال�سارقة،  االقت�سادية 
طب  اأخ�سائي  ال�سجواين  ع���ادل 
االأ�سرة بوزارة ال�سحة، والدكتورة 
يف  م�ساعدة  اأ�ستاذة  �سيا،  �سريين 
كلية االإدارة باجلامعة االأمريكّية 
اجلل�سة  وي����دي����ر  االإم�����������ارات،  يف 
امل���ا����س���ي، مدير  ال�����س��ي��د حم��م��د 
ال�سارقة  م��وؤ���س�����س��ة  يف  ال���ربام���ج 

لتطوير القدرات )تطوير(. 

»الذكاء العاطفي«
يونيو  و25   24 ي���وم���ي  وت���ق���ام 

يقدمها  افرا�سّية،  عمل  ور���س��ة 
جم���م���وع���ة م����ن اخل��������رباء حيث 
ي��ع��رف��ون امل�����س��ارك��ني ع��ل��ى طرق 
ال��ذك��اء العاطفي  اال���س��ت��ف��ادة م��ن 
خلل  الفاعلة  القيادة  تعزيز  يف 
ف����رات االأزم������ات واالأوب����ئ����ة مثل 
الور�سة  وتتمحور  ك��ورون��ا.  اأزم��ة 
ح��ول ت��دري��ب اخل��ري��ج��ني اجلدد 
كيفية  على  ال��واع��دي��ن  واملهنيني 
ال��ت��ف��اع��ل م���ع االآخ����ري����ن وزي�����ادة 
وتعزيز  ل��دي��ه��م  ال���ذات���ي  ال���وع���ي 
ذكائهم العاطفي، كما �سيتعلمون 
كفاءاتهم  لتوظيف  فاعلة  اآل��ي��ات 

و�سل�سلة  ال�سناعة  “دور  ع��ن��وان 
االأعمال”،  رواد  التوريد يف جناح 
االأعمال  رواد  خللها  �سيتعرف 
اجلدد والواعدون على اآليات اإدارة 
�سل�سلة التوريد ودورها يف �سبط 
ال��ن��ف��ق��ات وزي������ادة امل��ب��ي��ع��ات، كما 
كيفية حتديد مو�سع  �سيتعلمون 
التوريد  ���س��ل�����س��ل��ة  يف  ���س��رك��ات��ه��م 
وحت���ق���ي���ق ال���ت���م���ي���ز يف االأ������س�����واق 
اأي�ساً  اجلل�سة  وتت�سمن  امل�سبعة، 
مقدمة حول املغامرة يف قطاعات 

التكنولوجيا واالبتكار. 
15 يوليو تنظم املبادرة  ويف يوم 
ج���ل�������س���ة ن���ق���ا����س���ي���ة اف���را����س���ي���ة 
يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل  “�سناعات  ح����ول 
رواد  خ��لل��ه��ا  ي��ط��ل��ع  ال�سارقة” 
امل�ساريع  واأ�����س����ح����اب  االأع�����م�����ال 
االأعمال  كليات  وط��لب  ال��واع��دة 
اإمارة  يف  امل�ستقبلية  االآف���اق  على 
ال�سارقة واأبرز �سناعات امل�ستقبل 
من  العديد  ف�سل  واأ���س��ب��اب  فيها، 
ال�������س���رك���ات، ك��م��ا ي��ت��ع��رف��ون على 
خلل  ال�����س��رك��ات  اإدارة  اأ���س��ال��ي��ب 
على  احل��ف��اظ  وكيفية  االأزم�����ات، 
البيئات  يف  التناف�سية  ق��درات��ه��ا 
 21 يوم  املبادرة  وتعقد  املتغرية. 
ت�ستمر يومني  ور�سة عمل  يوليو 
حتت عنوان “حمو االأمية املالية 
تهدف اإىل تعريف  واال�ستدامة”، 
اإدارة  اأ���س��ا���س��ي��ات  امل�����س��ارك��ني ع��ل��ى 
كما  واال�ستثمار،  املالية  ال�سوؤون 
ت��ق��دم ل��ه��م ن�����س��ائ��ح ح���ول كيفية 
توفري املال لبدء م�سروع جتاري.

���س��ه��ر يوليو  وت��ت��وا���س��ل ج��ل�����س��ات 
االأول  اف��را���س��ي��ت��ني  ب���ن���دوت���ني 
الذكاء  “تطبيقات  عنوان  حتمل 
االأعمال”  وري�����ادة  اال���س��ط��ن��اع��ي 
عنوان  حتت  الثانية  تاأتي  وفيما 
الرقمية  التعاملت  تقنية  “فهم 
وتاأثريها”،  ت�����س��ني(  )ال���ب���ل���وك 
يوليو  و28   27 ي��وم��ي  وت��ع��ق��دا 

على التوايل.

�سمن مبادرتها »بادري لتبادل املعرفة االفرتا�سية«

بادري للمعرفة وبناء القدرات تطور مهارات ال�صباب ملواكبة تغيريات �صوق العمل وقطاع االأعمال

يف تاأكيد جديد على جاهزية احللول الرقمية خالل مرحلة العمل عن ُبعد

وزارة املالية تعلن عن جناح تطبيق دورة ال�صراء اإىل الدفع 

تريليون درهم اإجمايل اأ�صول اجلهاز امل�صريف االإماراتي �صامل القبوالت امل�صرفية خلل مايو اأ�صواق املال ترفع مكا�صبها اإىل 11 مليار درهم خلل جل�صتني3.166 
•• اأبوظبي - وام:

وا�سلت اأ�سواق املال االإماراتية تعاملتها االإيجابية للجل�سة الثانية على التوايل بقيادة البنوك واالت�ساالت 
 11 باأرباح قدرها  مما عزز من مكا�سب موؤ�سراتها العامة ورفد القيمة ال�سوقية الأ�سهم ال�سركات املتداولة 
مليار درهم يف ختام التداوالت. و�سجل املوؤ�سر العام ل�سوق اأبوظبي للأوراق املالية ارتفعا بن�سبة %1.1 بالغا 
ن�سبتها  بنمو  نقطة   2071 املايل عند م�ستوى  دبي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر  اأغلق  فيما  نقطة   4376 م�ستوى 
%0.04 مقارنة مع اليوم ال�سابق. وتوا�سلت �سهية التداول عند م�ستويات جيدة حيث بلغت قيمة ال�سفقات 
303 مليني  املتداولة  االأ�سهم  دره��م وو�سل عدد  408 مليني  املاليني  ودب��ي  اأبوظبي  �سوقي  املربمة يف 
�سهم نفذت من خلل 5881 �سفقة. وعزز �سهم بنك اأبوظبي االأول من مكا�سبه �ساعدا اىل 11.60 درهم 
وتبعه يف نف�س االجتاه �سهم بنك اأبوظبي التجاري اىل 5.23 درهم، و�سهد �سهم ات�ساالت ن�ساطا كبريا بالغا 
امل��ايل حافظ �سهم بنك  1.77 دره��م ويف �سوق دبي  ال��دار اىل  16.78 دره��م يف حني ارتفع �سهم  م�ستوى 
االإمارات دبي الوطني على ن�ساطه بالغا م�ستوى 8.93 درهم، كما �سعد �سهم بنك دبي االإ�سلمي اىل 3.89 

درهم باالإ�سافة اىل �سهم تربيد 1.98 درهم وطريان العربية 1.14 درهم.

••اأبوظبي-وام:

ارتفع اإجمايل االأ�سول امل�سرفية، �سامل القبوالت امل�سرفية 

3.156 تريليون درهم تقريبا يف �سهر  % من   0.3 بن�سبة 
ابريل 2020 اإىل 3.166 تريليون دره�م يف نهاية �سهر مايو 

املا�سي.
واأظهرت االإح�سائيات التي اأ�سدرها م�سرف االإمارات املركزي 
% من   0.1 بن�سبة  امل�سريف  االئتمان  اإج��م��ايل  ارت��ف��اع  ام�س 
1.776 تريليون درهم يف �سهر ابريل من العام اجلاري اإىل 

1.778تريليون درهم مع نهاية �سهر مايو .

وخلل �سهر مايو املا�سي انخف�س اإجمايل الودائع امل�سرفية 
زي��ادة مبقدار  6.7 مليار درهم نتيجة  ب�سكل طفيف وبقيمة 
7.5 م��ل��ي��ار دره����م يف ودائ����ع امل��ق��ي��م��ني ف��ي��م��ا ارت��ف��ع��ت ودائ���ع 
املقيمني مبقدار 800 مليون درهم. واأعلن امل�سرف املركزي 
ارتفاع عر�س النقد ن1 بن�سبة 0.7 % من 560 مليار درهم 
564.3 مليار  اإىل  ال��ع��ام اجل���اري  م��ن  اب��ري��ل  �سهر  نهاية  يف 

درهم يف نهاية �سهر مايو من العام ذاته.
وي�سمل ن1 النقد املتداول خارج البنوك زائد الودائع النقدية  

احل�سابات اجلارية واحل�سابات حتت الطلب لدى البنوك .
 1.465 قيمته  بلغت  فقد  ن2  النق�د  عر�س  م�ستوى  وعلى 
بلغ قيمة  .. فيما  �سهر مايو  نهاية  تقريبا يف  دره��م  تريليون 

عر�س النقد ن3 نحو 1.751 تريليون دره�م يف نهاي�ة ال�سهر 
ذاته.

ويت�سمن ن2 كل من ن1 زائد الودائع �سبه النقدية الودائع 
الأجل والودائع االدخارية للمقيمني بالدره�م، وودائع املقيمني 
زائد  ن2  م��ن  ك��ل  ن3  ي�سمل  ح��ني  /.يف  االأجنبية  بالعملت 
ودائع احلكومة لدى البنوك العاملة يف دولة االإمارات وكذلك 

لدى امل�سرف املركزي.
وع����زى امل�����س��رف امل���رك���زي االن��خ��ف��ا���س يف ع��ر���س ال��ن��ق��د ن1 
البنوك  املتداول خارج  درهم يف  مليار   2.2 للراجع مبقدار 
دره��م خلل  1.8 مليار  النقدية مب��ق��دار  ال��ودائ��ع  والرت��ف��اع 

�سهر مايو املا�سي.

•• دبي-الفجر:

ن��ظ��م��ت غ���رف���ة جت�����ارة و���س��ن��اع��ة دبي 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع م���ك���ت���ب “ اأف�����ري�����دي 
القانونية  ل��ل���س��ت�����س��ارات  واجنل” 
تاأثري  ح��ول  اإلكرونية  ور�سة  م��وؤخ��راً 
انت�سار كوفيد-19 على عقود االإيجار 
العربية  االإم�����ارات  ال��ت��ج��اري��ة يف دول���ة 
وا�سعة  م�ساركة  و�سط  وذل��ك  املتحدة، 
االأعمال  ف��ئ��ات جم��ت��م��ع  م��ن خم��ت��ل��ف 

و�سلت اإىل288 م�ساركاً.
واأدار الور�سة كل من �ساهرام �سافاي، 
وناظم  واجنل”  “اأفريدي  يف  �سريك 
اأف����ري����دي   “ يف  اأول  حم�����ام  ه���ا����س���م، 
واجنل” وناق�سا التحديات التي تواجه 
امل�ستاأجرين واأ�سحاب العقارات الناجتة 

التجارية،  االإي��ج��ار  عقود  على  املرتبة  وال��ت��اأث��ريات  كوفيد-19  انت�سار  عن 
العقارات  واأ�سحاب  للم�ستاأجرين  القانونية  االإلتزامات  على  ال�سوء  و�سلطا 
الرئي�سية  والبنود  العوامل  حتديد  اإىل  باالإ�سافة  واالإعفاء،  الدعم  وخيارات 
للتحول  املحتملة  وال��ت��اأث��ريات  التجارية،  االإي��ج��ار  عقود  على  التفاو�س  عند 
التجارية.  االإيجار  عقود  على  االإلكرونية  التجزئة  وجت��ارة  بعد  عن  للعمل 
اأن  اإىل  دب��ي  غرفة  يف  القانونية  اخلدمات  اإدارة  مدير  كاظم،  جهاد  واأ���س��ارت 
اأثر ب�سكٍل مبا�سر على قدرة ال�سركات واالأف��راد على  انت�سار  كوفيد-19 قد 
التجارية،  االإيجارات  بعقود  يتعلق  فيما  املالية، وخ�سو�ساً  التزاماتهم  تنفيذ 
احلكومية  الهيئات  اأقرتها  التي  املتنوعة  التحفيز  ح��زم  رغ��م  اأن��ه  اإىل  الفتًة 
املعنية، وبع�س املبادرات الفردية من املطورين واأ�سحاب العقارات للتخفيف 

ال�سغط  اأن  اإال  امل�����س��ت��اأج��ري��ن،  ع��ل��ى 
واالإي����رادات قد جعل من  الدخل  على 
م�ستاأجرين  م���ن  ل��ل��ج��م��ي��ع  االأف�����س��ل 
واأ����س���ح���اب ع����ق����ارات ال��ت��ف��او���س على 
باالعتبار  ت��اأخ��ذ  ج��دي��دة  اإي��ج��ار  عقود 

متطلبات املرحلة احلالية. 
ال���ور����س���ة  ه������ذه  اإن  ك����اظ����م  واأك����������دت 
مو�سوعها  يف  م��ه��م��ة  االإل���ك���رون���ي���ة 
تعالج حتدياً  الأن��ه��ا  ن��ظ��راً  وج��وه��ره��ا 
يواجه جمتمع االأعمال وكافة الفئات 
اأهمية  اإىل  م�����س��رية  ف���ي���ه،  ال��ف��اع��ل��ة 
االإطلع على اأحدث التطورات يف بيئة 
االأعمال، والركيز على كيفية حتويل 
اأداء  ال��ت��ح��دي��ات اإىل ف��ر���س ت��ع��زز م��ن 
ال�����س��رك��ات وق��درت��ه��ا على ال��ت��اأق��ل��م مع 
الواقع اجلديد باأقل اخل�سائر، جمددة 

التزام الغرفة بدعم جمتمع االأعمال بكافة الو�سائل املمكنة.
وبدوره قال �ساهرام �سافاي، “: يتوقع اأن يوؤدي التحول العاملي الذي ي�سمل 
كذلك دولة االإمارات نحو اخلدمات االإلكرونية وجتارة التجزئة االإلكرونية 
والتجزئة.  املكاتب  م�ساحات  على  الطلب  يف  انخفا�س  اإىل  بعد،  عن  والعمل 
وامل�سرين  امل��ط��وري��ن  �سمنهم  وم���ن  املعنية  االأط�����راف  جميع  ع��ل��ى  وي��ج��ب 
واأ�سحاب العقارات وامل�ستاأجرين واحلكومات التكيف مع هذا الو�سع الطبيعي 
اجلديد.« وتنظم غرفة دبي بانتظام العديد من الور�س التدريبية والتعريفية 
التي تهم قطاع االأعمال يف االإمارة، وت�ساهم يف تعزيز وعيهم باآخر التطورات 
بخلق  وت�ساهم  االأعمال  بيئة  تنظم  التي  والت�سريعية  القانونية  وامل�ستجدات 

بيئٍة حمفزٍة لها.

ال�سخ�س  �سد  الت�سعيد  يتم  تاأخري  اأي  ح��دوث  حالة  ويف  وق��ت حم��دد  يف 
االنتهاء من  اأ�سرع وقت، وعند  امل��ورد يف  ا�ستحقاق  املتاأخر ل�سمان و�سول 
تدقيق الفواتري واعتمادها يتم حتويل مبلغ الفاتورة مبا�سرة عن طريق 
“TMS” اإىل م�سرف االإم��ارات العربية املتحدة املركزي  نظام اخلزينة 
ومنه مبا�سرة اىل ح�ساب املورد يف البنوك وامل�سارف، ومبجرد حتويل املبلغ 
به. ويف حالة  االإلكروين اخلا�س  الربيد  اإىل  بر�سالة  بذلك  ا�سعاره  يتم 
بوزارة  املخت�سني  مع  التوا�سل  مبا�سرة  ميكنه  م�سكلة  اأي  امل��ورد  مواجهة 
بالوزارة.  املركزي  الفني  الدعم  نظام  طريق  عن  املالية 
التاأكد من  النظام  املالية خلل تطبيق  وزارة  راعت  كما 
اإج�����راءات م��رك��زي��ة يف  ا�ستقللية اجل��ه��ات وع���دم وج���ود 
املعدة  امل�����س��ري��ات  وف��ق��اً خلطة  وذل���ك  ال�����س��راء،  عمليات 
النظام لتحقيقها  بوا�سطة اجلهة والتي يتم رفعها على 
دون التدخل يف البنود املالية اخلا�سة باجلهة. واجلدير 
بالذكر باأن النظام ميكن امل�سوؤولني يف اجلهات االحتادية 
م��ن االع��ت��م��اد االإل���ك���روين وع��ن بعد لكافة االإج����راءات 
االعتماد  �سلحيات  بح�سب  والدفع  للم�سريات  املالية 
املمنوحة لهم كما وردت يف دليل االإجراءات املالية املوحد 
ومن خلل الهاتف املتحرك اأو االأجهزة اللوحية ويف اأي 
ول�سمان جودة  اأو خارجها.  ال��دول��ة  داخ��ل  وم��ك��ان  وق��ت 
التطبيق؛ قامت وزارة املالية بتطبيق النظام على اجلهات 
درا�سة طبيعة عمل  مت�سل�سل من خلل  ب�سكل  االحتادية 
اجلهة وو�سع خطة عمل للتنفيذ مبنية على جدول زمني يراعي ارتباطات 
اجلهات بامل�ساريع االأخرى. ومت تنظيم ور�س عمل عديدة للمخت�سني من 
اأخرى  عمل  ور�س  وتبعتها  متطلباتهم،  اإىل  لل�ستماع  االحتادية  اجلهات 
لدورة  النظام  دورة  والتاأكد من مطابقة  العمل  دورة  ت�سميم  ال�ستعرا�س 
عمل اخلا�سة باجلهة اإىل جانب ور�س تدريب امل�ستخدمني من املخت�سني. 
للرد على جميع  الفني واملحا�سبي  الدعم  املالية خدمات  كما وفرت وزارة 
االت�سال  خ��لل  من  امل�سجلني  وامل��وردي��ن  االحت��ادي��ة  اجلهات  ا�ستف�سارات 
مبركز الدعم. واأ�سدرت وزارة املالية دليل الف�سل بني ال�سلحيات �سملت 
دورة ال�سراء اإىل الدفع الذي يو�سح القواعد التي حتكم مبادئ الف�سل بني 
ال�سلحيات )�سمان عدم منح نف�س املوظف �سلحيات تتعار�س مع بع�سها 
البع�س( بحيث يتم توزيعها على اأكرث من موظف ل�سمان عدم متكن اأي 
موظف اأو جمموعة من املوظفني من ارتكاب اأو اإخفاء االأخطاء اأو التحايل 
عند اأدائهم لعملهم املعتاد واأثناء معاجلة املعاملت عرب مراحلها املختلفة. 
ويعترب تطبيق الدليل اإلزامياً على جميع اجلهات االحتادية التي ت�ستخدم 
النظام املايل االإحتادي يف معاملتها ويغطي دليل الف�سل بني ال�سلحيات 
اأكرث من 200 قاعدة ويحدد بو�سوح جميع حاالت التعار�س املحتملة بني 
ال�سلحيات. ويتم ت�سنيف املخاطر )منخف�س / متو�سط / مرتفع( لكل 

حالة من حاالت التعار�س بناًء على درجة تاأثريها. 

•• دبي-الفجر: 

يف تاأكيد جديد على متيزها يف جمال اإدارة العمل املايل احلكومي، وتطبيق 
االأنظمة املالية االحتادية خلل فرة العمل عن بعد، اأعلنت وزارة املالية 
عن جناح تطبيق دورة ال�سراء اإىل الدفع )Procure to Pay( والتي 
�ساهمت يف ت�سهيل عمليات ال�سراء واالعتماد االإلكروين لطلبات واأوامر 
باإمكان  اأ�سبح  حيث   ، الدولة  يف  االحتادية  اجلهات  خمتلف  لدى  ال�سراء 

اجل��ه��ات اع��ت��م��اد ط��ل��ب��ات ال�����س��راء وت��وج��ي��ه اأم���ر ال�سراء 
م��ب��ا���س��رة اىل امل�����ورد خ���لل دق���ائ���ق يف ح���ال ت��وف��ر كافة 

امل�ستندات والثبوتيات املطلوبة.
االأمريي،  �سعادة مرمي حممد  قالت  على ذلك؛  وتعليقاً 
“توا�سل  العامة:  املالية  االدارة  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل 
وزارة املالية جهودها الدوؤوبة لتطوير خدماتها وتطبيق 
انطلقاً  الرقمي،  بالتحول  املرتبطة  املمار�سات  اأف�سل 
تكون اجلهة احلكومية  اأن  اال�سراتيجية يف  روؤيتها  من 
احلديثة  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  وتطبيق  تبني  يف  ال���رائ���دة 
يف جم���ال ال��ع��م��ل امل���ايل احل��ك��وم��ي، ومب���ا ي��ق��دم منوذجاً 
ناجحاً ي�ساهم يف تر�سيخ ريادة الدولة يف جمال تطبيقات 
االأعمال،  ق��ط��اع��ات  خمتلف  وي��خ��دم  ال��رق��م��ي،  ال��ت��ح��ول 
الت�سغيلية  متطلباتها  لتلبية  االحتادية  اجلهات  ويدعم 

م��ن اخل��دم��ات وال�����س��ل��ع ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا احل��ي��وي��ة اإىل 
اجلمهور.« واأ�سافت االأمريي: “�ست�ستمر وزارة املالية يف تطوير االإجراءات 
من  ي�ستجد  ملا  وفقاً  احلكومية  بامل�سريات  املتعلقة  تلك  �سيما  وال  املالية 
نظم وقرارات وتعاميم بهدف مواكبة التغيريات و�سمان تطبيق االإجراءات 
املالية لدى جميع اجلهات و�سمان ا�ستدامة االإجراءات حفاظاً على متيز 
العامل  ي�سهده  ما  ظل  ويف  املالية  وزارة  واإن  االحت��ادي��ة.  احلكومة  وري���ادة 
)كوفيد-19(،  امل�ستجد  ك��ورون��ا  وب��اء  تف�سي  فر�سها  حتديات  من  اليوم 
ا�ستطاعت اأن حتافظ على ا�ستمرارية وكفاءة عمل اإجراءات امل�سريات دون 
تاأثر اأو انقطاع، حيث ا�ستطاعت جميع اجلهات االحتادية املطبقة للنظام 
املايل االحتادي من اإمتام كافة اإجراءات امل�سريات والدفع اخلا�سة بها عن 

بعد، ومن دون ت�سجيل اأية �سعوبات تقنية اأو فنية.«
املنظمة  االإج��راءات  واملناق�سات بح�سب  املمار�سات  التطبيق بطرح  وي�سمح 
النهائية من خلل  وامل��ايل وعمليات الر�سية  الفني  التقييم  واإج��راء  لها 
النظام. باالإ�سافة اىل متكني املوردين من ت�سليم الفواتري ب�سكل موؤمتت 
من خلل بوابة املوردين حيث تقوم اجلهات باعتمادها وا�ستكمال اإجراءات 
اعتماد  ف��رة  بلغ متو�سط  وق��د  ي���دوي،  اج���راء  احل��اج��ة الأي  دون  ال��دف��ع 
م�ستوى  الدفع  حتى  امل��ورد  قبل  من  الفاتورة  تقدمي  تاريخ  من  الفواتري 
)5 اأيام(. وقامت الوزارة باإ�سافة خوا�س للنظام ت�سمح مبراقبة ا�ستكمال 
اجناز الفواتري اخلا�سة باملورد يف االإدارة املالية املخت�سة بكل جهة احتادية 

نظمت ور�سة اإلكرتونية بالتعاون مع مكتب اأفريدي واجنل

غرفة دبي ت�صتعر�ض اأمام جمتمع االأعمال تاأثريات 
كوفيد-19 على عقود االيجار التجارية يف الدولة 

االإمارات تدعم املنظمة البحرية الدولية لتعزيز التوازن بني اجلن�صني يف القطاع البحري
•• اأبوظبي- وام:

توا�سل دولة االمارات العربية املتحدة العمل وحث الدول االأع�ساء يف املنظمة 
ال�سنوات  يف  االإج�����راءات  م��ن  م��زي��د  ات��خ��اذ  على   »IMO« ال��دول��ي��ة  البحرية 
دعم  يف  وامل�ساهمة  البحري  القطاع  يف  اجلن�سني  بني  التوازن  لتعزيز  القادمة 
االأمم  اأه���داف  من  اخلام�س  الهدف  حتقيق  وكذلك  جهة،  من  اجلمعية  ق��رار 
املعتمد  املنظمة  ل�سعار  دعما  ذل��ك  ياأتي   .2030 امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة 
للقرار  ا�ستكماال  وكذلك  البحري”  املجتمع  امل��راأة يف  “متكني   2019 عام  يف 

A.1147 31 الذي �ساركت دولة االإمارات يف اعداده العام املا�سي ومت اعتماده 
ال�سعار  اإرث  على  احل��ف��اظ   “ بعنوان  ال��دول��ي��ة  البحرية  املنظمة  جمعية  م��ن 
البحري العاملي لعام 2019 وحتقيق بيئة عمل خالية من املعوقات للمراأة يف 
القطاع البحري«. اإىل ذلك �سارك حممد خمي�س الكعبي، املمثل الدائم للدولة 
لو�سع  بعد”  “عن  مرئية  اجتماعات  ع��دة  يف  الدولية  البحرية  املنظمة  ل��دى 
من  االتفاق  مت  حيث  القرار  هذا  من  املن�سود  الهدف  لتحقيق  االأويل  الت�سور 
حيث املبداأ، على اعداد خارطة للطريق تت�سمن مقرحا لتاأ�سي�س �سبكة توا�سل 

مفتوحة الع�سوية جلميع الدول االأع�ساء واملراقبني يف املنظمة،.
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3636/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 531/2020 نزاع جتاري ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )85794 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعلن : االمارات للغازات ال�سناعية �س.ذ.م.م- �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعلنه : 1- تكنوماك ال�سلح ال�سفن �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

 جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )85794( وق��دره  به 
تاريخ  املذكور خلل 15 يوما من  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات 

ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
دعوة اجتماع اخلربة امل�شرفية االول

 الق�شية رقم 2020/246 جتاري كلي     
املدعي:بنك ابوظبي التجاري

الدولية  4-م��اك  للمديونية  كفيل �سامن  ب�سفتها  ناواجوماوج  3-ام��ايل  عليهم/  املدعي  اىل 
البل�ستيكية  ل��لدوات  ذ.م.م ب�سفتها كفيل �سامن للمديونية 5-م�سنع احلمد  �سي  بليو  دي 
ذ.م.م ب�سفته كفيل للمديونية 6-هارموين لل�سناعات ذ.م.م ب�سفته كفيل �سامن للمديونية 
الدعوى رقم  ، يف  البل�ستيكية ذ.م.م ب�سفتها كفيل �سامن للمديونية  7-املبتكرة لل�سناعات 
2020/246 جتاري كلي - دبي لقد تقرر عقد جل�سة اخلربة امل�سرفية يف الدعوى اعله يوم 
اخلمي�س املوافق 2020/6/25 ال�ساعة 12:00 ظهرا وذلك مبكتبنا الكائن ببناية االحتاد )بناية 
�سرياميك �سيتي - ال�سياد الدوات ال�سيد( خلف �سيتي �سنر ديره - الطابق الثالث - مكتب 
او  ل��ذا يرجى منكم احل�سور  رق��م 301 - هاتف رق����م:042588900 وفاك�س رق����م:042581055 
من ميثلكم يف املوعد املذكور اعله مع اح�سار كافة دفوعكم وم�ستنداتكم وما ترونه منا�سبا 

لتي�سري اعمال اخلربة يف الدعوى.
 اخلبري املحا�شبي امل�شريف/عبداهلل فايز ال�شام�شي

اإعالن بالن�شر
العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18

اخطار عديل بالن�شر
رقم )2020/2697(

طالب االنذار:حممد جمال حممد خليفة املري )اجلن�سية االمارات(
املنذر اليها:�سركة اإت�س ايه بي اإن ريل اإ�ستيت ديفيلوب مينت ذ.م.م - جمهول حمل االقامة

االعالن:
يتوجه املنذر اىل املنذر اليها للتنبيه عليها ب�سرورة و�سرعة تنفيذ التزامها بت�سليم املنذر الوحدة رقم 
210 بالطابق  2nd   f1  ح�سب املوا�سفات الواردة باتفاقية البيع وال�سراء املوؤرخة يف 2016/7/28 
اأق�ساها  البيان وذلك خلل مهلة  �سالفة  باالتفاقية  وال��وارد  املذكور  التزامها  ويف حالة عدم تنفيذ 
خم�سة 15 يوم من تاريخ اعلنه بهذا االنذار واال ف�سوف يقوم املنذر باتخاذ كافة االجراءات القانونية 
الكفيلة بحفظ حقوقه وذلك عن طريق اللجوء اىل اجلهات الق�سائية مع الزام املنذر اليها بف�سخ 
االتفاقية املحررة بينهما واملبينة بهذا االنذار مع الزامها برد مبلغ )520.000.00( درهم ما يعادل 

85% من اجمايل ثمن الوحدة وكذلك الزامها بالتعوي�س املنا�سب وكافة الر�سوم وامل�سروفات. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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الفجر الريا�ضي

••  الكويت-الفجر

الفهد  اأحمد  ال�سيخ  �سعادة  اعترب 
االأوملبي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ال�����س��ب��اح 
االآ�سيوي اأن اليوم االأوملبي مل يكن 
اأكرث اأهمية مما هو عليه هذا العام، 

م�سددا على اأهمية االحتفال به.
وق����ال ���س��ع��ادة ال�����س��ي��خ اأح���م���د: اإن 
احل��رك��ة االأومل��ب��ي��ة يف اآ���س��ي��ا، وحول 
العامل، تتطلع اإىل االحتفال باليوم 

االأوملبي يف 23 يونيو.
وتابع: هذا العام لي�س خمتلفا. يف 
اأكرث  املهم  م��ن  اأن��ه  ن�سعر  ال��واق��ع، 
االح���ت���ف���ال ب���ال���ي���وم االأومل����ب����ي هذا 
العام الأنه �سيجمع العامل واحلركة 
االأومل��ب��ي��ة ال��ري��ا���س��ي��ة م��ع��ا يف وقت 

�سعب.
االأوملبي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  واأو����س���ح 
االآ�����س����ي����وي: ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن 
الريا�سة بداأت باخلروج من النفق 
بع�س  ف����اإن   ،19 ل��ك��وف��ي��د  امل��ظ��ل��م 
الحتواء  ت���ع���اين  ت�����زال  ال  ال������دول 
ان��ت�����س��ار ه���ذا ال���وب���اء. ف��م��ن خلل 
�سنظهر  االوملبي  باليوم  االحتفال 
وحدتنا وت�سامننا مع الريا�سيني 
اللجان  وزم��لئ��ن��ا يف  واأ���س��دق��ائ��ن��ا 

االوملبية الوطنية حول العامل.
االوملبي  ب���ال���ي���وم  االح���ت���ف���ال  ي��ت��م 
ت���اري���خ  ي����ون����ي����و،   23 يف  ����س���ن���وي���ا 
الدولية  االوملبية  اللجنة  تاأ�سي�س 
يف ال�سوربون بالعا�سمة الفرن�سية 
باري�س يف 23 يونيو 1894،  مع 

ب��اإح��ي��اء االلعاب  اأي�����س��ا  االح��ت��ف��ال 
االوملبية احلديثة.

الفهد  اأح����م����د  ال�����س��ي��خ  واأ������س�����اف 
ال�سباح: مع وجود قيود جمتمعية 

اللجان  ت���ك���ون  اأن  ي��ج��ب  ح���ال���ي���ا، 
ال��وط��ن��ي��ة خ���لق���ة واأن  االومل���ب���ي���ة 
تتكيف مع الظروف احلالية. لقد 
اأ�سرت بالفعل اإىل اللجان االوملبية 
تنظم  وه�����ي  اآ����س���ي���ا  يف  ال���وط���ن���ي���ة 
واأدبية  وفنية  ريا�سية  م�سابقات 
م�ساريع  واأي�����س��ا  االن���رن���ت،  ع��رب 
البيئة،  حل��م��اي��ة  اال���س��ج��ار  غ��ر���س 

وغريها من املبادرات.
وخ���ت���م: ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن����ه لن 
ت��ن��ظ��ي��م �سباق  امل��م��ك��ن  ي���ك���ون م���ن 
اليوم االوملبي التقليدي هذا العام، 
فاإن جلاننا االأوملبية الوطنية تظهر 
واالحتفال  للم�ساركة  ا���س��ت��ع��دادا 
الرزنامة  يف  امل���ه���م  ال����ي����وم  ب���ه���ذا 

الريا�سية بروح اأوملبية حقيقية.

••  �شانيا-الفجر

ك�سفت اللجنة املنظمة لدورة االألعاب 
املقررة  ال�ساد�سة  ال�ساطئية  االآ�سيوية 
يف �سانيا بال�سني اأواخر العام احلايل 
�ستوزع  ال��ت��ي  امل��ي��دال��ي��ات  ت�سميم  ع��ن 
ت���ت���األ���ف مقدمة  امل��ن��اف�����س��ات.  خ����لل 
عبارة  االول  ق�سمني:  م��ن  امل��ي��دال��ي��ة 
ال�سم�س  ت��األ��ق  اإىل  ت��رم��ز  دائ����رة  ع��ن 
ال���دائ���رة يوحد  داخ����ل  وال��ق��م��ر، ويف 
ال�ساطئية  اال���س��ي��وي��ة  االل��ع��اب  ���س��ع��ار 
التي  تيانيا  �سخرة  و�سورة  ال�ساد�سة 
ترمز اإىل تاريخ وثقافة �سانيا. اجلزء 
ويظهر  امليدالية  باقي  يزين  ال��ث��اين 
اخللجان  ل�سانيا،  الطبيعية  املناظر 
على  يظهر  وال�����س��واط��ىء.  واالأم�����واج 
اجل����زء اخل��ل��ف��ي م��ن امل��ي��دال��ي��ة �سعار 
امل��ج��ل�����س االأومل���ب���ي االآ����س���ي���وي، ويربز 

التنني وال�سقر وال�سم�س ال�ساطعة.
عبارة  امليدالية  ج��ان��ب  على  وح��ف��رت 
باللغة  مرحبا بكم يف تيانيا هايجياو 
هايجياو،  تيانيا  وتعني  االجنليزية. 
ح��اف��ة ال�����س��م��اء وال��ب��ح��ر، وه���ي اأ�سهر 
ب�سبب  ���س��ي��ان��ي��ا  يف  ���س��ي��اح��ي  م���وق���ع 

ال�����س��خ��ور امل��ذه��ل��ة ع��ن��د ���س��ف��ح جبل 
للمجل�س  العام  املدير  وق��ال  مالينغ. 
ال�����س��ي��د ح�سني  اال����س���ي���وي  االومل����ب����ي 
يطبع  امل��ي��دال��ي��ة  ت�سميم  اإن  امل�����س��ل��م 
ت��اري��خ وث��ق��اف��ة ���س��ان��ي��ا، وه���ي مدينة 
�سياحية يف جزيرة هاينان اال�ستوائية 

الطويلة  الذهبية  ب�سواطئها  ت�ستهر 
االلعاب  وروح  ال��ف��اخ��رة،  واملنتجعات 
اال����س���ي���وي���ة ال�����س��اط��ئ��ي��ة. وت����اب����ع: اإن 
اال����س���ي���وي يهنىء  االومل���ب���ي  امل��ج��ل�����س 
اللجنة ملنظمة للألعاب على الت�سميم 
اجلذاب للميدالية. يت�سمن الت�سميم 
�سانيا  يف  الرئي�سية  العنا�سر  جميع 
والبحر  ال����رم����ال  وي������ربز   ،2020
ال�سياحية  املناطق  اأهم  اإىل  باال�سافة 
يف امل���دي���ن���ة. واأ�����س����اف: ب��ع��د اإط����لق 
اإنها  املا�سي،  العام  والتعويذة  ال�سعار 
خ��ط��وة اإ���س��اف��ي��ة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق اإىل 
�سانيا  ال�ساطئية  اال�سيوية  االل��ع��اب 
االآ�سيوية  االأل���ع���اب  ت��ق��ام   .2020
ال�ساطئية ال�ساد�سة يف �سانيا من 28 
وتت�سمن  دي�سمرب،   6 حتى  نوفمرب 
مناف�سات يف 19 ريا�سة و93 م�سابقة 

يف اأربعة جممعات ريا�سية.

•• اأبوظبي-الفجر:

اجلوجيت�سو  ريا�سة  العبو  يحر�س   
تدريب  ا���س��رات��ي��ج��ي��ات  تطبيق  ع��ل��ى 
اال�ستعداد جيداً  لهم  متنوعة ت�سمن 
للمناف�سات والبطوالت. وي�سمل ذلك 
ح�س�س التدريب الذهني التي حتمل 
�ساعدة الريا�سيني  اأهمية ق�سوى يف محُ
وتكتيكي  تناف�سي  ن��ه��ٍج  تطبيق  ع��ل��ى 
م�ستوى  ب��ل��وغ  على  يحُ�ساعدهم  ��رك��ز  محُ
ال��ب��دن��ي��ة والفنية  ال��ك��ف��اءة  ع����اٍل م��ن 

خلل املناف�سات الر�سمية.
 كما ي�سهم اال�ستعداد الذهني يف تعزيز 
ار�سي اجلوجيت�سو مبهاراتهم  ثقة ممحُ
وحت�سني  ال���ب���دن���ي���ة،  وج���اه���زي���ت���ه���م 

قدرتهم على مواجهة التحديات اأثناء 
طاقاتهم  ح�سد  جانب  اإىل  املناف�سات، 
الإحراز  االأم��ث��ل  بال�سكل  وت�سخريها 
االنت�سارات. ومن وجهة نظر كٍل من 
اجلوجيت�سو  ���درب  محُ ليمو�س،  رام���ون 
الوطني  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب  ال��ف��ن��ي  وامل���دي���ر 
على  احل��ائ��ز  الكتبي  في�سل  والبطل 
الذهبية  امل���ي���دال���ي���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
اجلاهزية  ف�����اإن  وال����ع����امل،  اآ����س���ي���ا  يف 
تكون  اجلوجيت�سو  ل��لع��ب  النف�سية 
برامج  مع  االأهمية  من  القدر  بنف�س 
املهارات  وتنمية  ال��ب��دين  اال���س��ت��ع��داد 
اأو  املناف�سات  قبيل خو�س  تحُنّظم  التي 

االن�سمام ملحُع�سكرات التدريب.  
اإح�����راز الن�سر  ب����اأن  ال��ك��ت��ب��ي  وي�����س��دد 

م���ره���ون مب����دى ثقة  امل��ن��اف�����س��ات  يف 
وا�ستعدادهم  ب��ق��درات��ه��م  ال��لع��ب��ني 
م�ستوى  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ال���ذه���ن���ي 
ويقول  والبدنية.  الفنية  جاهزيتهم 
بهذا ال�سدد: “عندما يكون اللعبون 
الناحية  م���ن  اال����س���ت���ع���داد  اأمت  ع��ل��ى 
اأكرب  ق��درة  لديهم  �ستكون  الذهنية، 
املناف�سة  خ��و���س  اأث��ن��اء  ال��رك��ي��ز  على 
اال�ستعداد  ي���وؤدي  كما  الب�ساط.  على 
يف  ك���ب���رياً  دوراً  وال��ن��ف�����س��ي  ال���ذه���ن���ي 
حت�سني قدرة الريا�سيني على التعايف 
�سمان  اإىل  باالإ�سافة  اأ���س��رع،  ب��وت��رية 
ا���س��ت��ع��داده��م ب�����س��ك��ٍل اأف�����س��ل خلو�س 

مزيد من التحديات املحُقبلة«.  
درٍب  كمحُ �سارك  الذي  الكتبي،  ويحُعتقد 

التن�سيطية  اجلوجيت�سو  ب��ط��ول��ة  يف 
اأبوظبي  العا�سمة  ا�ست�سافتها  التي 
اأخ�������ريا، ب���اأن���ه ي��ت��وج��ب ع��ل��ى امل����درب 
يحُ�سرف  الذين  اللعبني  طبيعة  فهم 
اال�ستعداد  على  وم�ساعدتهم  عليهم، 
اأن  الكتبي  اأدرك  وق��د  ف���ردي.  ب�سكل 
ال��ف��ري��ق يف تدريبات  اأف����راد  �����س��ارك��ة  محُ
قدراتهم  لتنمية  �س�سة  خمحُ جماعية 
االأكرث  الطرق  اإح��دى  �سّكل  الذهنية 
اجليد  ا���س��ت��ع��داده��م  ل�سمان  فعالية 
خل��و���س امل��ن��اف�����س��ات. وب��ع��د ان��ت��ه��اء كل 
تدريب اأو نزال، يحُ�سجع الكتبي العبيه 
ب�سكٍل جماعي  النزاالت  مناق�سة  على 

وموا�سلة حتفيز بع�سهم البع�س.
اال�ستعداد  ي�ساهي  نف�سه   ال�سياق  يف 

االأهمية  حيث  من  والنف�سي  الذهني 
للعبة  بالن�سبة  البدنية  اجل��اه��زي��ة 
���ع���د اإح����دى  ن����ور ال���ه���رم���ودي، ال���ت���ي تحُ
اجلوجيت�سو  حم�����رف�����ات  اأف���������س����ل 
الهرمودي:  وت���ق���ول  االإم����ارات����ي����ات. 
اجلوجيت�سو  ار�سي  ممحُ على  “ينبغي 
الذهني  ال���رك���ي���ز  ب���درج���ة  ال��ت��ح��ّل��ي 
ا�ستكمال  لهم  يت�سّنى  حتى  املطلوبة 
ويحُعترب  ب��ك��ام��ل ط��اق��ت��ه��م.  ال��ت��م��اري��ن 
الن�سر اجلانب  اإح��راز  الت�سميم على 
بالن�سبة للعب خلل  اأهمية  االأكرث 
امل���ب���اري���ات. وب��ال��ن�����س��ب��ة يل ف���اأن���ا اأرك���ز 
اأي بطولة  ال��ن��زاالت يف  اأث��ن��اء خ��و���س 
ع��ل��ى م��ب��ا���س��رة ال��ن��زال ب��اأ���س��ل��وب يعزز 
والتفوق  مناف�ستي،  على  التاأثري  من 

والفنية،  النف�سية  الناحية  من  عليها 
ال���ن���ق���اط، وفر�س  ك�����س��ب  م���ن ح��ي��ث 
اللحظة  ويف  ال��ن��زال.  اأث��ن��اء  هيمنتي 
التي اأخطو فيها نحو ب�ساط املناف�سة، 
اأركز على الفوز بتلك املناف�سة وجميع 
دوماً  اأطمح  الأين  البطولة،  مباريات 
حل�سد امليدالية الذهبية«. كما اأكدت 
مهارات  اك��ت�����س��ب��ت  اأن���ه���ا  ال���ه���رم���ودي 
يف  م�سريتها  خ��لل  متميزة  وق���درات 
بف�سل  اجلوجيت�سو،  ري��ا���س��ة  جم���ال 
��درب��ت��ه��ا ال��ت��ي ح��ر���س��ت على  ك��ف��اءة محُ
النف�سي  اال�ستعداد  باأهمية  توعيتها 
الذهنية  ال��ق��درات  ا�ستدعاء  و���س��رورة 
واختتمت  امل��ن��اف�����س��ات.  خ��و���س  اأث���ن���اء 
“ اجلوجيت�سو  ب��ال��ق��ول:  ال��ه��رم��ودي 

يتوجب  اإذ  ال�����س��ط��رجن؛  بلعبة  اأ���س��ب��ه 
الب�ساط  على  ذهني  علًي خو�س حتٍد 
املنا�سبة  الفر�س  اقتنا�س  الأ�ستطيع 
والتغلب على اخل�سوم. ويرتبط هذا 

العالية  الذهنية  ب��ق��درات��ي  ال��ت��ح��دي 
تطبيق  على  ب��دوره��ا  تحُ�ساعدين  التي 
مهاراتي البدنية التي اكت�سبتها اأثناء 

التدريبات«.

جنوم ومدربو اجلوجيت�صو يتحدثون عن اأهمية 
االإعداد الذهني قبل خو�ض البطوالت الر�صمية

• في�سل الكتبي: »جناح العبي اجلوجيت�سو ببلوغ اأق�سى درجات اجلاهزية البدنية مرهون بتنمية قدراتهم الذهنية« 
• نور الهرمودي: التاأثري على معنويات اخل�سم والتفوق النف�سي عليه اأوىل خطوات حتقيق الن�سر

�سدد على اأهمية االحتفال باليوم االأوملبي

اأحمد الفهد: يظهر وحدتنا وت�صامننا مع 
الريا�صيني واللجان االأوملبية الوطنية

الك�صف عن ميداليات االألعاب 
االآ�صيوية ال�صاطئية ب�صانيا

اأطلق ق�سم الريا�سة واللياقة يف جامعة نيويورك اأبوظبي بالتعاون مع االأوملبياد 
اخلا�س االإماراتي، برنامج “ال�سركاء املتحدون”، وهو برنامج افرا�سي لدعم 
االأوملبياد  �سمن  الريا�سيني  تدعم  من�سات  توفري  اإىل  يهدف  البدنية،  اللياقة 
اخلا�س، ملوا�سلة االأن�سطة الريا�سية والبدنية خلل فرة التزامهم بالبقاء يف 

املنزل.
نيويورك  واللياقة يف جامعة  الريا�سة  التزام ق�سم  اإط��ار  املبادرة يف  وتاأتي هذه 
وتبني  الريا�سة  ممار�سة  على  ت�سجيعهم  خ��لل  م��ن  املجتمع  بدعم  اأب��وظ��ب��ي 
منط حياة �سحي ون�سط، باالإ�سافة اإىل تعزيز التنوع وامل�ساواة واالندماج داخل 
جمتمع اجلامعة وخارجه. ويهدف الربنامج اإىل تقدمي الدعم وبناء العلقات 
بني الطلبة الريا�سيني يف جامعة نيويورك اأبوظبي والريا�سيني �سمن االأوملبياد 
اخلا�س، كما يتيح الفر�سة للريا�سيني من طلبة اجلامعة للتفاعل والتوا�سل 

مع اأ�سحاب الهمم، للم�ساهمة يف خدمة املجتمع خلل هذه الفرة.
مع  البدنية  اللياقة  لتعزيز  االأ�سبوع  يف  جل�ستني  الريا�سيني  الطلبة  و�سيقدم 
ريا�سيني االأوملبياد اخلا�س، حيث بداأ الربنامج التجريبي مب�ساركة 16 طالباً 

االأوملبياد اخلا�س،  ريا�سياً من   17 للتدرب مع  اأبوظبي،  نيويورك  من جامعة 
والذين تراوح اأعمارهم من 9 حتى 32 عاماً.

وبهذه املنا�سبة، قال العميد امل�ساعد ل�سوؤون الطلب ومدير ق�سم األعاب القوى 
وال�سراكة  للتعاون  ا�ستكمااًل  املتحدون(  )ال�سركاء  برنامج  “يعد  ديت�سي:  بير 
النجاح  بنيت على  التي  ال�سراكة  االإم��ارات��ي، هذه  االأوملبياد اخلا�س  املثمرة مع 
 ،2019 للأوملبياد اخلا�س  العاملية  ال�سيفية  االألعاب  دورة  الذي حتقق خلل 

والذي �ساركت جامعة نيويورك اأبوظبي يف ا�ست�سافته«.
واأ�ساف ديت�سي: “لن يقف الظرف ال�سعب الذي �سببه انت�سار فريو�س كورونا 
)كوفيد19-( يف طريقنا ويعطل مهمتنا و�سعينا يف �سبيل تعزيز فر�س االندماج 

االجتماعي لهوؤالء الريا�سيني البارزين من اأ�سحاب الهمم«.
“ي�سعدنا  االإم��ارات��ي:  اخلا�س  للأوملبياد  الوطني  املدير  الها�سمي  طلل  وق��ال 
التعاون مع جامعة نيويورك اأبوظبي يف هذا الربنامج املميز اإىل جانب العديد 
من الربامج االأخرى التي حتمل ذات الروؤية واالأهداف، وهو الدمج االجتماعي 
الو�سع  جت��اه  وال��ط��لب  اجلامعة  ال�ستجابة  ممتنون  ونحن  والكامل،  الفاعل 

رابًطا  خلق  الذي  املتحدون(  )ال�سركاء  بربنامج  للخروج  معنا  والعمل  احلايل 
قوًيا بني الطلب يف اجلامعة والريا�سيني من اأ�سحاب الهمم و ذوي التحديات 

الذهنية«.
االأوملبياد اخلا�س  امل��ب��ادرات يف  ب��اريل خبرية تطوير  قالت خولة  وم��ن جانبها، 
ل��دورات تدريبية مع  اأبوظبي  نيويورك  “لقد خ�سع طلب جامعة  االإماراتي: 
ين�سجم مع  وال���ذي  ال��ربن��ام��ج،  اإط���لق  االأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س قبل  الريا�سيني يف 
الربنامج  و�سنحر�س طوال فرة  بعد،  والتعلم عن  التدريب  تعليمات  خمتلف 
على جمع البيانات واملعلومات لو�سع اأف�سل املمار�سات يف �سبيل تطوير الربامج 

االفرا�سية املوحدة يف امل�ستقبل«.
عام  دفعة  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  م��ن  العزيز  عبد  �سلمى  الطالبة  وع��ربت 
االأفلم والبحث االجتماعي وال�سيا�سة العامة  �سناعة  يف  املتخ�س�سة   ،2023
عن جتربتها مع الريا�سية نور االأخ�سر من ريا�سيي االأوملبياد اخلا�س، وقالت: 
“ممتنة للغاية لهذه الفر�سة التي اأتاحها لنا ق�سم الريا�سة واللياقة يف جامعة 
العلقة  اأن  حيث  االإم��ارات��ي،  اخلا�س  االأوملبياد  مع  للتطوع  اأبوظبي  نيويورك 

ب��اأي �سيء يف  اأ�ستبدله  االأخ�سر لن  نور  بنيته مع  ال��ذي  املتني  والرابط  القوية 
العامل، حيث اأظهرت نور براعة كبرية خلل جل�سات مترين الزومبا، وبالتاأكيد 

�ست�سبح معلمة اأف�سل مني«.
جل�سات  م��ن  جل�سة  ك��ل  ت�سميم  على  �سيعملون  ال��ط��لب  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
يف  واللياقة  الريا�سة  ق�سم  م��ن  م��درب��ون  �سيقوم  حيث  الريا�سية،  التمرينات 
لياقة  اأن�سطة  وت��وف��ري  و���س��ع  م��ن  للتاأكد  وتوجيههم،  مب�ساعدتهم  اجل��ام��ع��ة 
بدنية خم�س�سة لكل م�سرك من االأوملبياد اخلا�س. كما �سيتم اإجراء اجلل�سات 
خلل  اجلل�سات  يف  بامل�ساركة  م�سرك  لكل  ي�سمح  ما  افرا�سياً،  الفيديو  عرب 
التزامه بالبقاء يف املنزل. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن حرم جامعة نيويورك اأبوظبي 
الريا�سيني  تدريب  وبرنامج  االأثقال،  ورفع  القوى،  األعاب  �سابقاً  ا�ست�ساف  قد 
املتنقلني، وفعاليات قمة ال�سباب العاملية، وذلك خلل االألعاب ال�سيفية العاملية 
اإىل  باالإ�سافة   ،2019 عام  مار�س  �سهر  يف  انعقدت  والتي  اخلا�س،  للأوملبياد 
االألعاب الريا�سية واألعاب رفع االأثقال وال�سباحة خلل دورة االألعاب االإقليمية 

التي انعقدت يف مار�س 2018.

بهدف دعم اللياقة البدنية للريا�سيني يف االأوملبياد اخلا�س

ق�صم الريا�صة واللياقة يف جامعة نيويورك اأبوظبي يطلق برنامج »ال�صركاء املتحدون« بالتعاون مع االأوملبياد اخلا�ض االإماراتي 
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•• اأبوظبي-الفجر

�سهدت ال�ساعات االأخرية التي �سبقت غلق باب اال�سراك فى الدورة التدريبية 
االفرا�سية  لنظام اإدارة  االألعاب وامل�سابقات GMS   للأوملبياد اخلا�س والتي 
الدويل  االإقليمية للأوملبياد اخلا�س  الرئا�سة  امل�سرك بني  التعاون  تاأتي ثمار 
واالأوملبياد اخلا�س االإماراتي بارتفاع عدد الدول امل�ساركني اإىل اأربع ع�سرة دولة 
 ، ، لبنان  ، املغرب  ، موريتانيا  ،  م�سر  ،  عمان  ،  االأردن  عربية وه��ي االإم���ارات 

البحرين ، الكويت ، �سوريا ، فل�سطني ، ال�سودان ، تون�س ، العراق . 
وكان االجتماع الذي عقد  عن طريق الكونفر�س قد �سم د. عماد حمي الدين 
عام  مدير  الفويل  و�سريف  االإقليمية  بالرئا�سة  والتدريب  الريا�سة  عام  مدير 
االأوملبياد  التدريب  و  الريا�سة  وح��دة  رئي�س  ب��دوى  وعمرو  وامل�سابقات  االألعاب 

اخلا�س االإماراتي ، ود. م�سطفى �سوقى  مدير تكنولوجيا الريا�سة باالأوملبياد 
على  امل�سرفان  لهم  وان�سم  ال��دورة  تلك  الرئي�سي يف  املحا�سر  امل�سري  اخلا�س 
تنظيم ال����دورة  فنيا م��ن ال��ربن��ام��ج االإم���ارات���ي  ���س��رور �سعيد م�سرف ال��ف��رق و 
التدريب  و  الريا�سة  بوحدة  التنفيذى  امل�ساعد  ا���س��ادوري��ان  م��رام  و  امل�سابقات 
الدورة  ومكونات  باملتدربني  اخلا�سة  امل�ساركة  ا�ستمارات  مراجعة  خلله  مت   ،
وعملية اإدارة احلوار واالأ�سئلة وت�سحيح ا�ستمارات الت�سجيل على نظام االألعاب 

وامل�سابقات والتي طلب من املتدربني ملأها .  
وعرب �سريف الفويل مدير عام االألعاب وامل�سابقات باالأوملبياد اخلا�س الدويل عن 
�سعادتها باالإقبال الكبري الذي �سهدته عملية الت�سجيل للدورة ، فم�ساركة 10 
دول يف تلك الدورة ل�سيء مفرح يعك�س اإدراك برامج املنطقة  باأهمية ا�ستغلل 
ال��دورات الفنية ترقبا  وقت اجلائحة كورورنا و�سرورة ا�ستكمال جمموعة من 

وامل�سابقات ونظام  االلعاب  وان نظام   ، تلك اجلائحة  زوال  بعد  االأن�سطة  لعودة 
ادارته من االهمية مبكان الأنه يعترب رمانة امليزان  واأهم و�سائل جناح اإقامة اأى 
املنطقة  برامج  يوؤكد حر�س  ، مما  باالوملبياد اخلا�س  او م�سابقة خا�سة  األعاب 
اعتمدها  التى  وامل�سابقات  االل��ع��اب  ادارة  م�ستجدات  اخ��ر  على  احل�سول  على 

االوملبياد اخلا�س الدوىل .  
وي�سارك   ، متدربا   67 االفرا�سية  ال���دورة  ف��ى  امل�ساركني  املتدربني  ع��دد  بلغ 
الهيئات  واالأن��دي��ة واملوؤ�س�سات  30 متدربا ميثلون   ال���دورة  من االم���ارات  فى 
التي ترعى اأ�سحاب االحتياجات الذهنية يف خمتلف اإمارات الدولة  باالإ�سافة 
الذين ميثلون  امل�ساركني  بني  ، ومن  اخلا�س  للأوملبياد  الوطنى  الربنامج  اإىل 
االإمارات فى تلك الدورة ه�سام فاروق ، حممد بخاتي ، ابراهيم حممد ريحان ، 
حممد �سلمة ، بهاء الدين زكى ،حممد فهمى بديوى ،يحيي حممد اجلنيبى 

عثمان  ح�سني  ،حممد  حري�س  التيجاين  عبداحلكيم   ، مدبوىل  ح�سني  ،ه�سام 
العويدي،  وي�سارك من عمان عدنان   . ، ح�سام ح�سينى  ماهر اجلعفرى  ،ن��وال 
احمد  اب��راه��ي��م  حممد  احلفيظ  ،ع��ب��د  ال�ستار  عبد  �سامى  م�سرحممد  وم��ن 
التحيوى  عبدال�سمد  ال�����س��ي��د  ،حم��م��د  �سبند  ح��م��دي  ال��دي��ن  ح�����س��ام  ،حم��م��د 
،حممد رفقي ال�س�ستاوي علي ،حممد كمال طه ال�ساذيل ،حممد �سمري حممد 
عبدالرحيم، وي�سارك من لبنان  انرانيك قرابيتيان ، ، وي�سارك من املغرب اآبو 
بكر احلب�ساوي  وي�سارك من موريتانيا �سيخنا حممد عبد نافع ، وي�سارك من 
الكويت كل من  م�سطفى �سيد عبد الفتاح ، عبد الرحمن حممد دول ، وي�سارك 
من البحرين يف تلك الدورة الهامة كل من عبدالر�سا احمد �سبت ، ح�سني علي 
عبداهلل،ال�سيدحممد خمتار ماجد،علي عبا�س احمد،ح�سن حممد جواد،اأحمد 

ابراهيم �سلمان ،عبدالعزيز فهد حمود ،احمد ح�سني ،حممد احل�سيني.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد جمعة الظاهري االأمني العام الحتاد االإمارات للريا�سات ال�ستوية اأن تغيري 
م�سمى االحتاد من الريا�سات اجلليدية اإىل الريا�سات ال�ستوية مطلع االأ�سبوع 
اجلاري، �سيتبعه العديد من اخلطوات واالإجراءات يف �سم عدة ريا�سات جديدة 
اأندية،  اإ�سهار عدة  واملوافقة على  اأكرث من م�سابقة،  وا�ستحداث   ، حتت مظلته 
وتنظيم العديد من ور�س العمل والدورات التاأهيلية ل�سقل الكوادر يف خمتلف 
تلك  يف  التاأ�سي�سية  املرحلة  تعد  املقبلة  املرحلة  اأن  �سيما  وال  اجلديدة،  االألعاب 

االألعاب.
اأن تكون قاعدته �سليمة ومدرو�سة وهو االأمر  البناء اجليد البد  اأن  اإىل  واأ�سار 

الذي وجه به معايل الدكتور اأحمد مبارك املزروعي رئي�س االحتاد.
وقال الظاهري يف ت�سريحات لوكالة اأنباء االإمارات” وام” اإنه بعد تغيري م�سمى 
ريا�سات   4 اإىل   3 من  �ست�ستتبعها  والتي  ال�” �سكي”،  ريا�سة  �سم  مت  االحت��اد 
اأخرى يف مقدمتها “ ال�سنو بورد” حتت مظلة االحتاد االإماراتي، والذي �سيكون 

اجلليدية”،  واملنحدرات  “ ال�سكي  لريا�سات  العاملي  تلقائية للحتاد  تبعية  له 
االإم��ارات��ي من احتاد  تغيري م�سمى االحت��اد  اعتمادها  �سروط  وك��ان من �سمن 
الع�سوية  على  للح�سول  ال�ستوية،  الريا�سات  احت��اد  اإىل  اجلليدية  الريا�سات 

التي ت�سمن للحتاد اال�ستمرار يف كل االألعاب اجلليدية وال�ستوية.
واأ�ساف اأنه على امل�ستوى املحلي ومن خلل التوجه اجلديد �سيتم توفري البيئة 
املنا�سبة للريا�سيني من اأبناء الدولة يف اللعبة اجلديدة التي منلك فيها مواهب 
كثرية ، و�ستكون لنا الريادة فيها مبنطقة ال�سرق االأو�سط فنيا واإداريا كما احلال 
يف هوكي اجلليد، حيث اأن االإمارات هي الدولة الوحيدة يف املنطقة التي متلك 
ع�سوية كاملة ب�سوتني يف املنظمة الدولية، ومن خلل امل�سمى اجلديد �سي�سمح 
ملواهبنا بامل�ساركة يف البطوالت اخلارجية، ومتثيل الدولة وحتقيق االإجنازات .. 
اإلينا،  اأنه �سيتم التحرك لت�سكيل منتخب لكل ريا�سة جديدة تن�سم  اإىل  الفتا 
التي  املحلية  امل�سابقات  تنظيم  مع  لهم،  املدربني  من  الفنية  االأج��ه��زة  وتوفري 

تدعم م�ساعيهم يف اال�ستعداد.
وعن ان�سمام اأندية جديدة يف االألعاب الريا�سية امل�ستحدثة .. قال اإن االحتاد 

تلقى حتى االآن عدة طلبات من اأندية بدبي يف مقدمتها طلب من نادي متزجلي 
.. الفتا  والتاأ�سي�س معهم جميعا  االإ�سهار  اإج��راءات  ا�ستكمال  و�سيتم  االإم��ارات، 
اأن يكون لكل نادي العبون ميار�سون  امل�سابقات، ومنها  امل�ساركة يف  اإىل �سروط 
اللعبة، وكذلك مدربني معتمدين وموؤهلني، ومكان للتدريب، ورخ�سة جتارية 

من دائرة االقت�ساد.
وذكر اأن االحتاد �سينظم بطولة دولية يف ال” �سكي” املو�سم املقبل، الأن تثبيت 
ور�س عمل  اإط��لق  �سيتم  اأنه  دولية، موؤكدا  لبطولة  تنظيمه  تتطلب  الع�سوية 
للمواطنني  ال�سماح  و�سيتم  واالإداري������ني،  وامل��درب��ني  للحكام  تاأهيلية  ودورات 

بااللتحاق بها .
وعن اجلديد يف ال�ساحة الدولية لهوكي اجلليد .. قال الظاهري اإنه �سي�سارك يف 
22 يونيو اجلاري يف اجتماع االحتاد الدويل لهوكي اجلليد “ عن بعد”، لبحث 
اإعادة جدولة البطوالت القارية والعاملية، واإعادة انتخاب رئي�س االحتاد الدويل 
والتجديد للكوجنر�س احلايل ملدة عام واحد، على اأن جترى االنتخابات اجلديدة 
وتاأثري كبري يف جلان  تواجد  لديه  االإم���ارات  وبالن�سبة الحت��اد  املقبل،  العام  يف 

االحتادات الدولية واالآ�سيوية وخ�سو�سا جلنة ال�سوؤون الفنية.
اأنه وفقا للربنامج  .. ذكر  ال�ساالت  للتدريب يف  وعن ترتيبات عودة اللعبني 
اأوائل  يف  تعود  اجلليد  هوكي  لعبة  ف��اإن  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  يف  املعتمد 
اأغ�سط�س املقبل �سمن ريا�سات املرحلة الثانية التي ي�سمح لها بالعودة للتدريبات 
وفق االإج��راءات املعتمدة من اجلهات املخت�سة، علما باأن املرحلة االأوىل ت�سمل 
واأ�ساف :” اأما  الفرو�سية،  راأ�سها  املفتوحة وعلى  املناطق  تقام يف  التي  االألعاب 
نحن ف�سنكون باملرحلة الثانية وقد و�سعنا تاريخ مبدئي للعودة يف 7 اأغ�سط�س 

القادم ».

ال�سيخ  ���س��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت���ن���ف���ي���ًذا 
م��ن�����س��ور ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
الريا�سي  دبي  جمل�س  رئي�س  مكتوم 
اإمارة  يف  الريا�سية  املناف�سات  تعود 
الزرقاء  امل���ي���اه  ���س��ت�����س��ه��د  ح��ي��ث  دب����ي 
عودة التناف�س يف خمتلف الريا�سات 
البحرية يف مدينة دبي ومنطقة �سد 

حّتا.
واأعلن جمل�س دبي الريا�سي عن عودة 
املناف�سات الريا�سية خلل �سهر يونيو 
الن�ساط  ت��زام��ًن��ا م��ع ع����ودة  اجل����اري 
املجل�س  وت��ن��ف��ي��ًذا خل��ط��ة  ال��ري��ا���س��ي 
العمل بها  التي يتم  املقبلة  للمرحلة 
مع  ان�سجاًما  م��ت��ع��ددة  م��راح��ل  وف��ق 
اللجنة  وت��ع��ل��ي��م��ات  خ��ط��ة احل��ك��وم��ة 
العليا الإدارة االأزمات والكوارث بدبي 
فيما  املخت�سة  احلكومية  واجل��ه��ات 
احلياة  قطاعات  جميع  بفتح  يتعلق 
ووف��ق الئحة ال�����س��روط واالإج����راءات 
ال��ر���س��م��ي��ة امل��و���س��وع��ة وال��ت��ي تراعي 
البيئة  لهم  وتوفر  امل�ساركني  �سلمة 
النموذجية االآمنة خلو�س املناف�سات 

وممار�سة ريا�ساتهم املف�سلة.
على  املناف�سات  ا�ستئناف  و�سيقت�سر 

الفعاليات التي ح�سلت على موافقة 
املجل�س ومت توفري جميع ا�سراطات 
للم�ساركني  ال�����س��لم��ة  واإج���������راءات 
امل�سموح  العمرية  الفئات  تكون  واأن 
�سن  م��ن  الفعالية  يف  بامل�ساركة  لها 
فقط،  ���س��ن��ة   60 وح���ت���ى  ���س��ن��ة   12
االأ�سخا�س  مب�ساركة  ي�سمح  ال  كما 
املزمنة  االأمرا�س  يعانون من  الذين 
اإلزام  التنف�سي، مع  واأمرا�س اجلهاز 
والعاملني  امل��ن��ظ��م��ني  م���ن  اجل��م��ي��ع 
واملتطوعني بارتداء الكمامات خلل 
الطبية  املعقمات  وت��وف��ري  التنظيم، 
وبعد  ق��ب��ل  امل��ك��ان  تعقيم  ج��ان��ب  اإىل 

االنتهاء من املناف�سات.
وبا�سر جمل�س دبي الريا�سي بالتعاون 
للريا�سات  ال�����دويل  دب����ي  ن����ادي  م���ع 
على  االإ�سراف  يتوىل  الذي  البحرية 
واملائية  ال��ب��ح��ري��ة  امل�����س��اب��ق��ات  جميع 
وكذلك الفعاليات التي ينظمها نادي 
اإعداد  “دو�سك”،  دب��ي  �ساطئ  زوارق 
اخلطط الفنية وتوفري الدعم اللزم 
الإجن����اح ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��رت��ق��ب��ة وذلك 
وف����ق ال�����س��واب��ط االح����رازي����ة التي 
و�سعتها اللجنة العليا الإدارة االأزمات 

احلكومية  واجلهات  بدبي  والكوارث 
الفنية  االإج���راءات  وكذلك  املخت�سة 
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  و�سعها  التي 

يف هذه املرحلة.
وحر�س نادي دبي الدويل للريا�سات 
البحرية على اختيار مناف�سات مميزة 
لها الكثري من الرواد واملحبني وذلك 
بالتعاون مع موؤ�س�سات من القطاعني 
دبي  اإم��ارة  واأن  �سيما  واخلا�س  العام 
جتتذب  التي  ال�سواطئ  اأجمل  ت�سم 
يف  واالإث���ارة  املتعة  ع�ساق  من  الكثري 
االأمر  املائية  الريا�سات  م��ن  الكثري 
ال����ذي ي���ربز اأه��م��ي��ة ال��ري��ا���س��ة على 
واملعنوية  ال��ب��دن��ي��ة  احل��ال��ة  م�ستوى 

الأفراد املجتمع.
رائعة  النادي لتوفري فر�س  ويتطلع 
وتنظيم  البحرية  الريا�سات  لع�ساق 
ريا�سات مثرية  مناف�سات متميزة يف 
����س���ريف والتي  ك���اي���ت  م��ث��ل ري���ا����س���ة 
مت��ار���س ب��ك��ث��اف��ة يف ���س��واط��ئ جمريا 
بعد  ك��ب��رية  نقلة  ال��ن��ادي  لها  وح��ق��ق 
اعتمادها منذ ثلث �سنوات يف اأجندة 
ال�سباقات لتكون هذه الفعالية فر�سة 
لع�ساقها من اأبناء الدولة واملقيمني.

ك��م��ا و����س���ع ال����ن����ادي ف��ر���س��ة مميزة 
ملحبي ري��ا���س��ة ال���دراج���ات امل��ائ��ي��ة يف 
البحري  الكرنفال  للم�ساركة يف  دبي 
املائية  الدراجات  فعالية  الكبري عرب 
املائية  االأل����واح  ا�ستعرا�سات  ��ا  واأي�����سً
ال���ط���ائ���رة )ف�����لي ب������ورد( وه����ي من 
الكثريين  ل��دى  املحببة  ال��ري��ا���س��ات 
من اأبناء الدولة حيث ان�سمت قبل 4 
�سنوات بدعم من النادي الذي يعترب 

املوؤ�س�س ملعظم الفعاليات البحرية.
ويت�سدر امل�سهد يف احلراك الريا�سي 
البحري بدبي يف االأيام املقبلة اأحدث 

الريا�سات البحرية التي ظهرت على 
موؤخًرا  البحرية  ال��ري��ا���س��ات  �ساحة 
العاملية  �سريف(  )موتو  ريا�سة  وهي 
وال���ت���ي مت��ت��ل��ك ق���اع���دة م��ت��م��ي��زة من 
جمهور  ولها  واملقيمني  الدولة  اأبناء 
عري�س ومت��ار���س يف �سواطئ دب��ي يف 

عدة اأماكن.
الكرنفال  يف  امل�����س��ه��د  ي��ت�����س��در  ك��م��ا 
التجديف  ري��ا���س��ات  ��ا  اأي�����سً ال��ب��ح��ري 
التجديف  ريا�سة  واأب��رزه��ا  احلديث 
ب��و���س��ع واق���ف ع��ل��ى االأل�����واح وق���وارب 
وال��ك��ان��و وهنالك  ال��ك��اي��اك  جت��دي��ف 
فعالية قوارب جتديف الدراجة وهي 
م��ن ال��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ي بداأ 
لها من فوائد  ملا  الكثريون  ميار�سها 

بدنية وذهنية.
وا�ستمراًرا الهتمامه امل�ستمر بريا�سة 
النادي  يد  والتي  ال�سراعية احلديثة 
ت�سعينيات  منذ  وموؤ�س�ًسا  رائ��ًدا  فيها 
االألعاب  نظم  عندما  املا�سي  ال��ق��رن 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل�����س��راع��ي��ة احل���دي���ث���ة عام 
1998 �سيكون ع�ساق هذه الريا�سة 
ليزر  ق���وارب  فعالية  م��ع  موعد  على 

اأوبتم�ست. وقوارب   4.7

رائعة  ف��ر���س��ة  امل��ن��اف�����س��ات  وتت�سمن 
ملحبي ريا�سة التزلج على املاء والتي 
البحرية  الريا�سات  اأق��دم  تعترب من 
يف ال���دول���ة م���ن اأج����ل مم��ار���س��ة تلك 
م��ث��ال��ي��ة �سمن  اأج�������واء  ال���ه���واي���ة يف 
الربنامج الذي اأعدته اللجنة املنظمة 
للريا�سات  ال������دويل  دب����ي  ن�����ادي  يف 
مع  بالتعاون  ي�سعى  ال��ذي  البحرية 
جم��ل�����س دب����ي ال��ري��ا���س��ي وع�����دد من 
واخلا�سة  احل���ك���وم���ي���ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
تاأتي بعدما  الفعاليات والتي  الإجناح 
التناف�سي  املو�سم  على  ال�ستار  اأ�سدل 

قبل فرة بن�سبة اإجناز كبرية.
وي�������س���ع���ى ال�����ن�����ادي م����ن خ�����لل هذه 
انت�سار  حتقيق  اإىل  ا  اأي�سً الفعاليات 
جغرايف يف امل�سطحات املائية اخللبة 
التي تتمتع بها دانة الدنيا دبي لتربز 
احل�سارية  امل���ع���امل  االأح�������داث  ه����ذه 
املتميزة وال�سواطئ ال�ساحرة واجلزر 
اخل���لب���ة م���ن ب��ح��رية امل���م���زر م����روًرا 
باأحدث امل�ساريع يف االإمارة )قناة دبي 
�ست  )�سن  و���س��واط��ئ جمريا  امل��ائ��ي��ة( 
والواجهة  بيت�س(  وك��اي��ت  ون�سنا�س 
وجزيرة  العامل  جزر  قبالة  البحرية 

نخلة جمريا وفندق برج العرب.

حّتا يف قلب احلدث
ت��ن��ظ��ي��م �سباق  ت�����س��ه��د م��ن��ط��ق��ة ح��ّت��ا 
�سد حّتا  بالكاياك يف مياه  التجديف 
التي ينظمها نادي حّتا للكاياك حيث 
تعد مياه بحرية �سد حّتا من االأماكن 

امل��ف�����س��ل��ة ل��ع�����س��اق ه�����ذا ال����ن����وع من 
الريا�سات الذي تتكامل فيه جمالية 
بالبحرية  املحيطة  الطق�س واجلبال 
مع هدوء املياه واخلدمات ال�سياحية 
االأخرى التي تتميز بها منطقة حّتا 
�سياحية  جذب  منطقة  اإىل  وحولتها 

وريا�سية مهمة.

االإمارات و13 دولة  عربية و67 متدربا 

اإقبال منقطع النظري على الدورة  التدريبية االفرتا�صية لنظام اإدارة  االألعاب وامل�صابقات GMS   للأوملبياد اخلا�ض

»االإمارات للريا�سات ال�ستوية« يعطي ال�سوء االأخ�سر الإ�سهار اأندية جديدة واإقامة بطولة دولية يف الـ »�سكي«

جمعة الظاهري: و�صعنا خطة لعودة التدريبات داخل ال�صاالت يف 7 اأغ�صط�ض املقبل

بتوجيهات من�سور بن حممد

جمل�ض دبي الريا�صي يطلق املناف�صات الريا�صية والبداية من البحر 
�سواطئ دبي تتزين مب�سهد الدراجات املائية واالألواح الطائرة وقوارب التجديف واقف و »الكاياك«
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الفجر الريا�ضي

ال�سلة  ك���رة  دوري  الع��ب��و  ي���واج���ه 
الذين  ل��ل��م��ح��رف��ني  االأم����ريك����ي 
ميتنعون عن امل�ساركة يف ا�ستئناف 
بعد  يوليو  مت��وز  نهاية  مناف�ساته 
توقف اأ�سهر ب�سبب فريو�س كورونا 
رواتبهم،  م��ن  اقتطاعا  امل�ستجد، 
بح�سب ما ك�سفت تقارير �سحافية 

اأمريكية.
العبني  ائ���ت���لف  ح���ث  ذل�����ك،  اىل 
ال�”ان  مو�سم  ال�ستئناف  راف�سني 
ومالكي  ال��دوري  رابطة  ايه”،  بي 
اتخاذ  ع���ل���ى  وال�����رع�����اة  االأن�����دي�����ة 
الظلم  ���س��د  م��ل��م��و���س��ة  اإج��������راءات 
وال���ع���ن�������س���ري���ة �سد  االج���ت���م���اع���ي 

ال�سود.
وعلقت مباريات الدوري قبل نحو 
اإ�سابة  ث��ب��وت  ب��ع��د  اأ���س��ه��ر  ث��لث��ة 
وهو  ب�”كوفيد19-”،  الع��ب  اأول 
العب  غ���وب���ري  رودي  ال��ف��رن�����س��ي 
ت�ستاأنف  ان  املقرر  يوتا جاز. ومن 
متوز   31 م��ن  اع��ت��ب��ارا  املناف�سات 
مب�ساركة  ت��ك��ون  ان  ع��ل��ى  ي��ول��ي��و، 
22 فريقا فقط من الفرق ال�30، 
واحد هو  املباريات يف مكان  وتقام 
جممع دي��زين يف اأورالن��دو بوالية 

فلوريدا.
واأب��������دى ع�����دد م����ن ال���لع���ب���ني يف 
االآون��ة االأخ��رية قلقهم من العودة 
ال�سيما  امل���ب���اري���ات،  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
التي  ال�������س���لم���ة  ت����داب����ري  جل���ه���ة 
احتمال  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  ���س��ت��ع��ت��م��د 

التقاط عدوى فريو�س كورونا.
اأن”  ب���ي  اأ�����س  “اي  ���س��ب��ك��ة  ون��ق��ل��ت 
رابطة  ان  ال���ث���لث���اء  االأم���ريك���ي���ة 
باأن  اأبلغتهم  املحرفني  اللعبني 
24 ح���زي���ران/ي���ون���ي���و هو  ت���اري���خ 
ال��ن��ه��ائ��ي الت��خ��اذ قرارهم  امل��وع��د 
ب�ساأن امل�ساركة يف ا�ستكمال املو�سم.

االأن����دي����ة  م���ال���ك���ي  ان  واأو�����س����ح����ت 
ومم��ث��ل��ي ال��لع��ب��ني ت��و���س��ل��وا اىل 
اتفاق يتم مبوجبه خف�س اأجر اأي 

العب يقرر عدم االلتحاق بفريقه 
اىل  ي�سل  مب��ا  امل��و���س��م،  ال�ستكمال 

راتب 14 مباراة كحد اأق�سى.
وياأتي ذلك على رغم ترك مفو�س 
االأ�سبوع  هذا  �سيلفر  اآدم  الرابطة 
العودة،  ح��ي��ال  لللعبني  هام�سا 
واعتباره انه “اذا اختار العب عدم 
ي�سكل ذلك خمالفة  احل�سور، لن 

لعقده. نحن نتقبل هذا االأمر«.
العبون  يبدي  التقارير،  وبح�سب 
اإيرفينغ )بروكلني  اأبرزهم كايري 
ال�ستئناف  م��ع��ار���س��ت��ه��م  ن���ت�������س(، 
“كوفيد- اأزم����ة  ظ��ل  يف  ال�����دوري 

حترف  ان  خ�سية  واأي�����س��ا   ،”19
ه���ذه ال���ع���ودة االأن���ظ���ار ع���ن البعد 
تلت  التي  للتظاهرات  االجتماعي 
مقتل املواطن االأ�سود جورج فلويد 
بعد توقيفه على يد �سرطي اأبي�س 
ت��ردد �سداها  والتي  اأي��ار مايو،  يف 

حول العامل.
ال���ع���ودة  ه�����ذه  ان  ���س��ي��ل��ف��ر  وراأى 
ق������د ت�������س���ك���ل ف����ر�����س����ة ل���لع���ب���ي 
من  العظمى  وغالبيتهم  ال��دوري، 
للتعبري عن  ال�����س��ود،  االأم��ريك��ي��ني 

موقفهم مما يجري يف بلدهم.
ويف ر�سالة بثتها “اي اأ�س بي اأن”، 
ح�����ددت جم��م��وع��ة م���ن ن��ح��و 80 

اإيرفينغ،  م���ن  ومب����ب����ادرة  الع���ب���ا، 
خا�س  ب�سكل  مطالبة  اأول��وي��ات��ه��ا، 
التوظيف  مم���ار����س���ات  ب��ت��ح�����س��ني 
للمر�سحني ال�سود لتويل منا�سب 
بالتايل  لتعك�س  وتدريبية،  قيادية 
اأف�سل  ب�����س��ك��ل  ال��������دوري  راب����ط����ة 

تكوينها.
اللعبني  غ��ال��ب��ي��ة  ان  ح���ني  ويف 
ذلك  ينعك�س  ال  ال�����س��ود،  م��ن  ه��م 
وي�سم  االإداري�����ة.  امل�ستويات  على 
عامني  مديرين  ثمانية  ال���دوري 
الب�سرة  ذوي  من  مدربني  و�سبعة 
ال�سوداء، ورئي�س واحد هو ما�ساي 
رابتورز حامل  اأوج��ريي )تورونتو 

اللقب(.
بالتربع  ال����لع����ب����ون  وي����ط����ال����ب 
للمنظمات التي تخدم االأمريكيني 
والتعاقد مع  اإفريقية،  اأ�سول  من 
من  اأع��م��ال  رج��ال  ميلكها  �سركات 

ال�سود.
واأعرب اآيفري براديل العب لو�س 
اأجنلي�س ليكرز عن دعمه للعبني 
من  اال�ستفادة  يف  يرغبون  الذين 
اأورالن����دو،  يف  البطولة  ا�ستئناف 
لطرح ومناق�سة ق�سايا العن�سرية، 
العملية  امل��ب��ادرات  اأن  اعترب  لكنه 
وامللمو�سة �سيكون لها تاأثري اأكرب، 

خا�سة مع “م�ساعدة املالكني«.
التغطية  ك����ان����ت  “مهما  وق�������ال 
االإع��لم��ي��ة ك��ب��رية، ف���اإن احلديث 
االجتماعي  الظلم  �سد  والتوعية 
لقول  بحاجة  ل�سنا  كافيني.  لي�سا 
طريقة  جن����د  اأن  ي���ج���ب  امل����زي����د. 
للقيام باملزيد )...( يجب اأن نرى 

خطوات حقيقية وملمو�سة«.
اأن  اإىل  ����ا  اأي���������سً ب�������راديل  واأ������س�����ار 
التربعات للمجتمعات ال�سوداء تقع 
عاتق  على  متنا�سب  غري  “ب�سكل 
اللعبني”، معربا عن اأمله يف اأن 
يتبع املزيد من املالكني املثال الذي 
)ت�سارلوت  ج���وردان  مايكل  قدمه 
هورنت�س( ومارك كيوبان )داال�س 
فلويد.  وف������اة  ب���ع���د  م���اف���ري���ك�������س، 
جمددا  اللعب  موافق.  “اأنا  وق��ال 
للعبني  ���س��ي�����س��م��ح  اأورالن��������دو  يف 
اأجل  م��ن  �سيكات  على  باحل�سول 
ملاذا  ولكن  جمتمعاتهم.  م�ساعدة 

تقع امل�سوؤولية عليهم؟«.
يكافح  ال  ال��ل��ع��ب  “َرف�س  وت���اب���ع 
ب�سكل  ال���ن���ظ���ام���ي���ة  ال���ع���ن�������س���ري���ة 
على  ال�سوء  ي�سلط  لكنه  مبا�سر. 
الريا�سيني  ب�����دون  اأن�����ه  ح��ق��ي��ق��ة 
ايه(  بي  )اأن  ال���   يكون  لن  ال�سود، 

كما ما هو عليه اليوم.

•• اأبوظبي-وام:

اأم�س االأول  “البوند�سليجا” الذي ح�سمه  �سيبقى لقب الدوري االأملاين 
امل�سهد  اأن  العاملية.. فربغم  الكرة  ذاك��رة  بايرن ميونيخ طويل يف  نادي 
الثامن  للعام  االجن��از  “البافاري” هذا  العملق  لتحقيق  بجديد  لي�س 
على التوايل، وال� 30 يف م�سريته بالبطولة، اإال اأنه مت اإحرازه يف مو�سم 
بايرن  ك��ان  اأن  بعد  خ�سو�سا  ال��ت��ح��والت،  م��ن  العديد  �سهد  ا�ستثنائي، 
اجلولة  عند  البطولة  بهذه  الرتيب  بجدول  ال�سابع  املركز  يف  ميونيخ 
دورمتوند،  وبور�سيا  والي��ب��زج،  مون�سجلدباخ،  اأندية  خلف   ،14 رق��م 
مناف�سيه،  اأقرب  نقاط عن   10 بفارق  وليفركوزن،  وفرايبورج  و�سالكه، 
االأملانية  ال��ك��رة  يف  فنيا  ا�ستقرارا  االأك���رث  الفريق  �سهد  اأن  بعد  وك��ذل��ك 
االإطاحة مبدربه ال�سابق كوفات�س ل�سوء النتائج قبل نهاية الدور االأول 

من امل�سابقة.
اللقب الذي ح�سمه بايرن ميونيخ اأم�س االأول كان انت�سارا للكرة العاملية 
الدوريات،  كل  اأ���س��اب  ال��ذي  العاملي  ال�سحي  العار�س  مع  مواجهتها  يف 
وت�سبب يف اإيقاف الن�ساط مبختلف القارات، الأن الدوري االأملاين كان اأول 
من حتدى تلك الظروف من بني الدوريات الكربى االأوروبية والعاملية، 
االأمل  بارقة  املا�سي، وك��ان بذلك  16 مايو  ن�ساطه يف  ع��ودة  واأعلن عن 
اأعقاب جناح جتربته  للحياة يف  العودة  الدوريات على  باق  �سجعت  التي 

اال�ستثنائية.
اما بخ�سو�س املكا�سب التي حققها فريق بايرن ميونيخ من هذه البطولة 
فهي عديدة يف مقدمتها اكت�ساف هانز فليك املدرب اجلديد الذي جنح 
كل  يف  والنتائج  اللعبني،  ونف�سية  الفريق،  اأداء  يف  �سيء  كل  تغيري  يف 
م�سل�سل  الناجت  االإح��ب��اط  من  وانت�ساله  ممكن،  وق��ت  باأ�سرع  امل�سابقات 
االإجنازات  من  طويل  �سجل  اإىل  لقيادته  امل��راج��ع،  وامل�ستوى  اخل�سائر 
حيث اأنه توىل م�سوؤولية الفريق يف 27 مباراة حقق الفوز يف 24 منها، 
وتعادل مرة واحدة، وخ�سر مباراتان فقط، و�سجل 86 هدفا فيما حافظ 
على �سباكه نظيفة 15 مباراة. وقاد الفريق كذلك اإىل الفوز وال�سعود 
ثمن  يف  �سفر   /  3 ت�سيل�سي  على  ذهابا  وف��وزه  اأملانيا،  كاأ�س  نهائي  اإىل 
دوري اأبطال اأوروبا. املدرب الذي مت ت�سعيده تلقائيا لقيادة الفريق كونه 
النادي  اإدارة  الكاملة من  الثقة  م�ساعدا ل�سابقه كوفات�س مل يتم منحه 
“ موؤقتا”، لكنه  اأن يكون  اأنه من املرجح  يف بداية م�سواره، على اعتبار 
جنح بانت�ساراته واأرقامه يف لفت كل االأنظار اإليه مما دفع اإدارة البافاري 
عن  االع��لن  ثم  كاملة،  ب�سلحيات  فني  كمدير  الثقة  اإعطائه  ل�سرعة 
التعاقد معه حتى مو�سم 2023 ، خا�سة اأن اأرقامه تت�سمن 21 مباراة 

ف��وزا متتاليا  واح��د، و13  وتعادل  20 فوز  بواقع  متتالية دون خ�سارة، 
 %  50 يف جميع امل�سابقات، ورفع معدل الفوز يف م�سابقة ال��دوري من 
عند توليه امل�سوؤولية ، اإىل 86 % بعد مباراة االأم�س. واإىل جانب هانز 
مك�سبا  مل�ستواه احلقيقي  توما�س مولر  الفريق  ع��ودة جنم  كانت  فليك، 
ثانيا، فبعد اأن كانت اأرقامه متوا�سعة جدا حيث �سنع 4 اأهداف فقط يف 
10 مباريات �سارك فيها، جنح اللعب نف�سه حتت قيادة فليك يف �سناعة 
املكا�سب  مباراة. ويف ح�ساب   20 اأه��داف خلل   7 وت�سجيل  هدفا،   16
اأي�سا تاأتي ا�ستعادة العبني بحجم ديفيد اأالبا وبواتينج واألفون�سو ديفيز 
مل�ستواهم وم�ساركتهم االإيجابية يف مرحلة التحول الكربى للفريق، بعد 
اأن كانت كل الر�سيحات ت�سعهم على راأ�س الراحلني عن الفريق بنهاية 

املو�سم.
اأما املك�سب الرابع الذي ال ميكن جتاهله يف البايرن فهو املتعلق بحار�سه 
العملق مانويل نوير الذي حت�سن م�ستواه ب�سكل الفت، وعاد اإليه هدوءه 
اجلدل  كل  ليح�سم  البافاري  مع  تعاقده  جدد  ذلك  اأث��ر  وعلى  وتركيزه 
حول م�ستقبله، وكان نوير رقما �سعبا يف الزود عن مرماه واحلفاظ على 
امل�ستوى  على  املميزة  مكانته  وتاأكيد  طويلة،  لفرات  النظيفة  ال�سباك 
اإن مل يكن االأول يف العامل، فهو �سمن الثلثة االأوائل  العاملي كحار�س 

يف امل�ستوى والقيمة ال�سوقية.
ومل يكن املهاجم البولندي روبريت لوفانوفي�سكي بعيدا عن تلك املكا�سب 
اأرقاما غري م�سبوقه هذا املو�سم حينما رفع ر�سيده اإىل  اأنه حقق  حيث 
اأعلى ر�سيد تهديفي له يف مو�سم  وهو  الهدافني  �سدارة  يف  هدفا   31
اأن��ه��ى مو�سم  ب��ال��دوري��ات املحلية بعد ان ك��ان ق��د  واح��د خ��لل م�سريته 
2015 – 2016 ب 30 هدفا، وتبقى اأمامه مباراتان ميكن اأن يرفع 

فيهما ر�سيده التهديفي.
الفريق  اأ���س��ب��ح  االول  اأم�����س  ميونيخ  ب��اي��رن  حققه  ال���ذي  ال��ف��وز  وب��ع��د 
البافاري هو ثاين فريق يف الدوريات اخلم�س الكربى االأوروبية يحقق 
اأ�سبح ان�سم  األقاب متتالية بعد يوفنتو�س يف الدوري االإيطايل، كما   8
�سجل  اأعلى  يف  ريبريي  فرانك  اإىل  اأالب��ا  وديفيد  مولر  توما�س  من  كل 
فوز بلقب الدوري ب 9 األقاب لكل منهما مع الفريق، لن�سل بذلك اإىل 
املك�سب ال�ساد�س للبافاري. اأما املك�سب ال�سابع لبايرن ميونيخ بعد تتويج 
االأم�س فهو ا�ستعهادة الفريق ل�سخ�سيته القوية املعروفة، ودخوله بقوة 
يف الر�سيحات للحتفاظ بالثلثية يف املو�سم الواحد التي ت�سم الدوري 
والكاأ�س ودوري اأبطال اأوروبا، بعد اأن باتت فر�سه يف لقب الكاأ�س 50 % 
عقب تاأهله للنهائي، وفر�سه كذلك هي االأكرب بني كل املناف�سني للتاأهل 

اإىل ربع نهائي دوري االأبطال والذهاب فيه بعيدا حتى نهايته.

»البوند�صليجا« بلقب  اال�صتثنائي  التتويج  بعد  ميونيخ  لبايرن  مكا�صب   7
حقق بر�سلونة فوزه الثاين تواليا منذ ا�ستئناف 
نقاط  خ��م�����س  ب���ف���ارق  ليبتعد  امل��ح��ل��ي  ال�����دوري 
موقتا يف ال�سدارة عن ريال مدريد بفوزه على 
امام  -2�سفر  االخ��ري  املركز  �ساحب  ليغاني�س 
ن���و يف املرحلة  مل��ل��ع��ب ك��ام��ب  ف���ارغ���ة  م���درج���ات 
لكرة  ا�سبانيا  بطولة  م��ن  والع�سرين  التا�سعة 

القدم الثلثاء.
ليونيل  واالرجنتيني   )42( فاتي  ان�سو  و�سجل 

مي�سي )69 من ركلة جزاء( الهدفني.
مقابل  نقطة   64 اىل  ر�سيده  بر�سلونة  ورف��ع 
59 لريال مدريد الذي يخو�س مباراته يف هذه 

املرحلة على ملعبه �سد فالن�سيا اخلمي�س.
ون��ظ��را ل��ل��ربن��ام��ج امل�����س��غ��وط يف ا���س��ب��ان��ي��ا حيث 
ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ك��ل ف��ري��ق خ��و���س 11 م��ب��اراة يف 
مدى 37 يوما اي مباراة كل ثلثة ايام، اأجرى 
مدرب بر�سلونة كيكي �سيتيني خم�سة تبديلت 
على الت�سكيلة التي تغلبت على مايوركا برباعية 
اال�سبوع  نهاية  ال���دوري  ا�ستئناف  ل��دى  نظيفة 
الكرواتي  الو�سط  خط  للعبي  ابرزها  املا�سي، 
ب���دال من  ارت����ور  وال��ربازي��ل��ي  راكيتيت�س  اي��ف��ان 
ارتورو  والت�سيلي  يونغ  دي  فرانكي  الهولندي 

فيدال.
ان�سو  ال�ساب  املهاجم  ا�سا�سيا  �سارك  املقابل،  يف 
“ذي  ذك���رت �سحيفة  ال���ذي  ع��ام��ا(  ف��ات��ي )17 
رف�����س عر�سا  ف��ري��ق��ه  ب���اأن  تاميز” االن��ك��ل��ي��زي��ة 
عن  ل��ل��ت��ن��ازل  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سر  م��ن  خ��ي��ال��ي��ا 

خدماته مقابل 150 مليون يورو.
اللعب  جم��ري��ات  على  بخجل  بر�سلونة  �سيطر 
كان  امل��ت��وا���س��ع  مناف�سه  ل��ك��ن  امل���ب���اراة  مطلع  يف 

االخطر.
وان��ق��ذ ال��ف��رن�����س��ي ك��ل��ي��م��ان الن��غ��ل��ي��ه م��رم��اه من 
جتتاز  ان  قبل  ال��ك��رة  �ستت  عندما  اك��ي��د  ه��دف 
غرييرو  انخل  مليغيل  ت�سديدة  اث��ر  املرمى  خط 

.)12(

ثم ناب القائم عن احلار�س االملاين مارك اندريه 
الزاحفة  غرييو  ت�سديدة  اإب��ع��اد  يف  �ستيغن  ت��ري 
)13(. وجنح بر�سلونة يف افتتاح الت�سجيل اثر 

جونيور  ال��ربازي��ل��ي  االي�����س��ر  لظهريه  ت��وغ��ل 
ف��ريب��و ال���ذي ل��ع��ب ب���دال م��ن داف��ي��د االبا 

املوقوف، ومرر كرة باجتاه فاتي لي�سدد 
الزاوية  انتهت يف  زاح��ف��ة  ك��رة  االخ���ري 
ال��ب��ع��ي��دة ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال�����س��وط االول 

بثلث دقائق.
امل���ه���اج���م  اىل  م���ك���ان���ه  ف����ات����ي  وت��������رك 
االوروغوياين املخ�سرم لوي�س �سواريز 

العائد اىل امللعب بعد خ�سوعه لعملية 
جراحية يف ركبته يف مطلع العام 

الفرن�سي  و�سجل  احل���ايل. 
ان������ط������وان غ����ري����زم����ان 
بعد  ال����ث����اين  ال����ه����دف 
من  عر�سية  مت��ري��رة 
نل�سون  ال����ربت����غ����ايل 

احلكم  ل��ك��ن  ���س��ي��م��ي��دو 
ت�سلل  ب�����داع�����ي  ال�����غ�����اه 

االخ����������ري اث��������ر ال����ل����ج����وء 
ت���ام�������س���اع���دة  ت���ق���ن���ي���ة  اىل 
وبعدها  بالفيديو)64(. 
احت�سب  دق����ائ����ق،  ب���ث���لث 
ل�سالح  ج��زاء  ركلة  احلكم 
ال���ك���ات���ال���وين اثر  ال���ف���ري���ق 
عرقلة مي�سي داخل املنطقة 

مانحا  بنف�سه  ل��ه��ا  ف��ان��ربى 
لفريقه  -2�سفر  ال���ت���ق���دم 
)69(. وعزز مي�سي �سدارته 

بر�سيد  الهدافني  لرتيب 
21 هدفا متقدما بفارق 

مناف�سه  ع������ن  ك����ب����ري 
الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س��ي 

كرمي بنزمية )ريال مدريد( وكان مي�سي �سجل 
هدفا و�ساهم يف متريرتني حا�سمتني يف مرمى 
واملواجهة  اال���س��ب��وع.  ن��ه��اي��ة  م��اي��ورك��ا 
الفريقني  ب���ني  ال��ث��ال��ث��ة  ه���ي 
تغلب  وق��د  املو�سم،  ه��ذا 
الكاتالوين  ال��ف��ري��ق 
ع�����ل�����ى م���ن���اف�������س���ه 
 1-2 ب�������س���ع���وب���ة 
ذه��اب��ا يف ال���دوري، 
يكت�سحه  ان  ق���ب���ل 
يف  نظيفة  بخما�سية 

م�سابقة الكاأ�س.

مي�سي يعزز �سدارته لرتتيب الهدافني 

بر�صلونة يبتعد خم�ض نقاط موؤقتا يف ال�صدارة 

••  دبي –الفجر:

�سباح  القدم  لكرة  االآ�سيوي  باالحتاد  امل�سابقات  اإدارة  ��ري  جتحُ  
اليوم اخلمي�س �سحب قرعة نهائيات كاأ�س اآ�سيا للنا�سئني حتت 
16 عاماً ، املقررة يف مملكة البحرين للفرة من 25 نوفمرب 

. منتخباً   16 مب�ساركة   2020 دي�سمرب  اإىل 12 
��ع��د يف اإط���ار  و���س��ت��ق��ام ال��ق��رع��ة ب��ن��ظ��ام االت�����س��ال امل��رئ��ي ع��ن بحُ
كورونا  ج��ائ��ح��ة  نتيجة  وال��وق��ائ��ي��ة  االح���رازي���ة  االإج������راءات 

وممثلي  القاري  باالحتاد  امل�سابقات  اإدارة  م�سوؤويل  مب�ساركة 
املنتخبات امل�ساركة .

وبح�سب نظام القرعة �سيتم تق�سيم ال� 16 منتخباً على اأربع 
تلعب  منتخبات  اأرب��ع��ة  جمموعة  كل  ت�سم  بحيث  جمموعات 
االأول  املركز  �ساحبا  ويتاأهل   ، واح��د  دور  من  ال���دوري  بنظام 
تتاأهل  اأن  على   ، الثمانية  دور  اإىل  جمموعة  كل  من  وال��ث��اين 
املنتخبات االأربعة املتاأهلة للدور قبل النهائي ر�سمياً للم�ساركة 
يف كاأ�س العامل للنا�سئني حتت 17 عاماً  2021 املقرر اإقامتها 

م�ستويات   4 اإىل  امل�ساركة  املنتخبات  نفت  و�سحُ  . ب��ريو  دول��ة  يف 
بح�سب ن��ت��ائ��ج ال��ن�����س��خ��ة امل��ا���س��ي��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف 
ماليزيا ، حيثحُ جاء منتخب البحرين “م�ست�سيف البطولة” 
اللقب  اليابان حامل  االأوىل مع منتخب  املجموعة  راأ���س  على 
 2018 عام  املا�سية  الن�سخة  و�سيفة  طاجيك�ستان  ومنتخب 
الثالث  املركز  على  ح�سلت  التي  اجلنوبية  كوريا  ومنتخب   ،
الت�سنيف، يف حني  االأوىل من  امل�ستوى  املا�سية  يف  بالن�سخة 
 ، اأ�سراليا   ، ال�سمالية  كوريا  منتخبات  الثاين  امل�ستوى  �سم 

اإندوني�سيا وعمان ، اأما امل�ستوى الثالث في�سم منتخبات الهند 
واإيران واليمن وال�سعودية ، فيما �سم امل�ستوى الرابع منتخبنا 

وال�سني واأوزبك�ستان وقطر .
وتاأهل اأبي�س النا�سئني اإىل النهائيات عن جدارة وا�ستحقاق بعد 
قريغ�ستان  منتخبات  �سمت  التي  ال�ساد�سة  املجموعة  ت�سدره 
نقاط  من ثلثة انت�سارات متتالية   9 “امل�ست�سيفة” بر�سيد 
على العراق “ 1 - 0 “ ، وقريغ�ستان “ 2 - 1 “  ، ولبنان “ 

.  «  1  -  4

اأبي�ض النا�صئني يرتقب قرعة نهائيات كاأ�ض اآ�صيا اليوم

•• ال�شارقة -الفجر

وح�سد  املتميزة  النتائج  حتقيق  ال��دراج��ات  اإن��اث  منتخب  العبات  توا�سل 
الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  ينظمه  ال��ذي  االفرا�سي  ال�سباق  يف  اجلوائز 
اجل�سمي  ن��ورة  واأك��دت  اجل��اري  ال�سهر  نهاية  حتى  وي�ستمر  الفئات  لكافة 

رئي�سة اللجنة الن�سائية باحتاد الدراجات وامل�سرفة على املنتخب على جناح 
اللعبات يف الظهور مب�ستوى جيد وحتقيق معدالت تب�سر باخلري توؤكد 
تدريباته  يوا�سل  االإن��اث  منتخب  اأن  اإىل  م�سرية  ا�ستعدادهن  ح�سن  على 
تاأهبا  حيلين  رب��ا  امل��درب��ة  بقيادة  ال�سبا  ند  يف  جمموعتني  على  اليومية 

لعودة الن�ساط والبطوالت العربية واخلليجية والقارية .

•• اأبوظبي - وام:

ا�ستمرار  عدم  القدم  لكرة  االإماراتية  املحرفني  رابطة  اإدارة  جمل�س  قرر 
حتت  ال��ع��رب��ي  اخلليج  ودوري  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  دوري  م�سابقتي  م��ب��اري��ات 
جمعية  عقد  اىل  والدعوة   ،2020-2019 الريا�سي  للمو�سم  عاما   21
 2020-2019 للمو�سمني  ملناق�سة ما يرتب عليه  عمومية غري عادية 
اإدارة احتاد االإم��ارات لكرة القدم  و2020-2021، والتن�سيق مع جمل�س 

بهذا اخل�سو�س.
جاء ذلك خلل االجتماع الذي عقد ام�س برئا�سة عبداهلل نا�سر اجلنيبي 
الرئي�س،  نائب  امل��ري  حامد  جمال  من  كل  وح�سور  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
وحممد عبيد اليماحي، وح�سن طالب املري، وطارق علي ال�سبيبي، و�سعيد 
عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز ال�سويدي اأع�ساء جمل�س االإدارة، ووليد 
احلو�سني املدير التنفيذي والدكتور خالد حممد عبداهلل م�ست�سار تطوير 

االأعمال.

نتائج متميزة ملنتخب الدراجات للفتيات  يف  �صباق جمل�ض ال�صارقة االفرتا�صي

رابطة املحرتفني تقرر عدم ا�صتمرار 
مو�صم كرة القدم 2019 - 2020

اقتطاع من رواتب العبي دوري ال�صلة االأمريكي 

•• دبي -وام:

يوا�سل احتاد االإمارات لكرة القدم حت�سرياته لعقد املوؤمتر الريا�سي الدويل 
امل��رئ��ي بال�سراكة م��ع راب��ط��ة املحرفني  ال��ق��ادم بنظام االت�����س��ال  ي��وم االأرب��ع��اء 
واخلرباء  العاملية،  القدم  ك��رة  ق��ادة  من  نخبة  وبح�سور   »ISC« و  االإماراتية 
الوباء  بعد  ما  القدم  كرة  م�ستقبل  يناق�سون  الذين  االأندية  والفنيني وممثلي 

العاملي.
وا�ستعر�س فريق العمل خلل اجتماع عقده اأم�س عن بحُعد بح�سور �سامل علي 
ال�سام�سي ع�سو جمل�س االإدارة رئي�س جلنة العلقات الدولية، وحممد عبداهلل 
راب��ط��ة املحرفني  اإىل جانب ممثلي  ل��لحت��اد  ال��ع��ام  االأم���ني   ، الظاهري  ه��زام 
من  باملوؤمتر  اخلا�سة  اال�ستعدادات  اآخ��ر  العاملية   »ISC« و�سركة  االإم��ارات��ي��ة 
التي  املحاور  واأه��م  الرئي�سيني  واملتحدثني  الربنامج  واعتماد  التقنية  الناحية 

�سيتم طرحها.
وقال حممد عبد اهلل هزام الظاهري اإن املوؤمتر يعد من�سة مهمة لتبادل االأفكار 
واخلربات حول م�ستقبل كرة القدم ما بعد الوباء، واالطلع على اأف�سل التجارب 
واملمار�سات العاملية و اال�ستفادة منها يف م�سابقاتنا املحلية.. موؤكدا حر�س احتاد 
وامل�ساهمة يف  االإماراتية  بالكرة  تليق  التي  بال�سورة  املوؤمتر  اإخ��راج  على  الكرة 

اإيجاد ال�سبل االإيجابية لدعم كرة القدم على ال�سعيد الدويل.
االإم��ارات��ي يف الفرة  ال��ق��دم  ك��رة  اأن يكون عمل احت��اد  اإىل  “نطمح   : واأ���س��اف 
احلالية نقطة حتول بالن�سبة للمنطقة و العامل، يف جمال التحول االإلكروين 
واالأندية  الوطنية  االحت����ادات  قبل  م��ن  يحتذى  وم��ث��اال  العمل  وا���س��ت��م��راري��ة 
يرتبط  ال  العمل  اأن  و  التكنولوجي  التطور  اأهمية  على  للتاأكيد  الريا�سية 
واملناف�سات  االأن�����س��ط��ة  عجلة  اإدارة  بكيفية  واإمن����ا  ف��ق��ط  امل��ل��ع��ب  يف  ب��ال��ت��واج��د 

والفعاليات من خارجه«.

احتاد الكرة يوا�صل حت�صرياته لعقد املوؤمتر 
الريا�صي الدويل عن بعد االأربعاء القادم



 
يجوب املناطق الوعرة لتعليم التلميذ 

هوائية  دراج����ة  نيغريتي  وي��ل��ف��ري��دو  البوليفي  امل���دّر����س  ي�ستخدم 
ولوحا اأبي�س ويجوب البلد عرب ت�ساري�سها الوعرة ثلث مرات يف 
االأ�سبوع الإعطاء االوالد املحجورين يف املنزل ب�سبب فريو�س كورونا 
امل�ستجد، ح�س�سا درا�سية. وقال نيغريتي )35 عاما( لوكالة فران�س 
بر�س "لدي دراجة هوائية ومبا اأنني يف طريقي اإىل ال�سوق على اأي 
حال، اأم�سكت لوحي االأبي�س وذهبت اإىل منازل تلميذي". يعي�س 
يف  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على  �سهريا  اأ�سبح  الذي  نيغريتي 
مبهرجان  وامل��ع��روف��ة  بوليفيا  يف  كوت�سابامبا  منطقة  يف  ايكويلي 
ت�سارانغو، وهي اآلة وترية منوذجية من جبال االأنديز. ومنذ تف�سي 
الف�سول  تعليق  مت  اآذار-م��ار���س،  يف  بوليفيا  يف  كوفيد19-  جائحة 
الدرا�سية. و�سجلت هذه الدولة التي حتد اأكرث املناطق ت�سررا من 
الفريو�س مثل الربازيل وت�سيلي والبريو، اأكرث من 19 األف اإ�سابة 

بالوباء مع اأكرث من 600 وفاة.
با�ستخدام  افرا�سية  درا�سية  ح�س�س  باإعطاء  ال�سلطات  واأو���س��ت 
القدرة  تتجاوز  الو�سائل  ه��ذه  لكن  املحمولة،  والهواتف  االإن��رن��ت 
اأوالده��ا دون  اإىل ترك  ي��وؤدي  املادية للعديد من االأ�سر الريفية، ما 
احل�سول على التعليم. وقد اأثبت تفاين نيغريتي الذي يثّبت بدراجته 
تلميذه  اأمهات  لدى  �سعبية  االأبي�س،  لوحه  لنقل  عربة  الهوائية 
بورفيديو،  اأوف��ال��دي��ن��ا  وق��ال��ت  كويت�سوا.  ع��ائ��لت  م��ن  ومعظمهن 
وهي اأم لولدين "من الرائع اأنه يدّر�س االأطفال، ومينحهم وقته". 
كذلك، يعطي نيغريتي، وهو راكب دراجات واأب لطفلني، درو�سا يف 

منزله باالإ�سافة اإىل قيامه برحلت لروؤية تلميذه.

ر�صالة نادرة ل� »فان غوخ« مقابل 210 اآالف يورو
بيعت ر�سالة كتبها فن�سنت فان غوخ وبول غوغان يتحدثان فيها عن 
 210600 مقابل  املتبادل،  اإعجابهما  وعن  الدعارة  بيوت  زياراتهما 
اإحياء  اأرادا  التي تذكر كيف  الر�سالة  باري�سي. وه��ذه  ي��ورو يف م��زاد 
"جمعية الر�سامني"، موّقعة من الر�ساَمني.  الفن احلديث واإن�ساء 
اإميل  الر�سام  �سديقهما  اإىل  فرن�سا(  )جنوب  اآرل  من  اأحُر�سلت  وهي 
برنار بتاريخ 2 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1888 ، قبل اأقل من عامني 

على وفاة فان غوخ عن 37 عاما.
وقد و�سل غوغان اإىل اآرل حيث كان يعي�س فان غوخ، يف 23 ت�سرين 
اأ���س��ه��را ع���دة يف اإجناز  ال��ر���س��ام��ان  1888 واأم�����س��ى  االأول/اأك���ت���وب���ر 
اأح���د بيوت  اإىل عاملة يف  اأذن���ه وقدمها  ال��ل��وح��ات. وف��ق��د ف��ان غ��وخ 
الدعارة خلل تلك الزيارة امل�سريية. وقد اأنهى ذلك احلادث علقة 
فان غوخ التي كانت متوترة مع غوغان. ويف الر�سالة التي بيعت يف 
مزاد لدار دروو يف باري�س، اأ�سر الرجلن على اأن الفن يت�ساعد نحو 
الهولندي  الفنان  وكتب  الهائلة".  ب�"النه�سة  غ��وخ  ف��ان  و�سفه  ما 

اأي�سا عن زائره ومغامراتهما. وقال "اأنا اأهتم كثريا بغوغان".

اإنقاذ ثلثة �صبت فيهم النريان مبطعم متحرك
اأنقذ مارة ثلثة اأ�سخا�س �سبت فيهم النريان بعد ا�ستعال حريق 
اأملانيا، و مت نقل اثنني  يف مطعم متحرك مبدينة بيلفيلد غربي 
قوات  با�سم  متحدث  وق���ال  تخ�س�سية.  م�ست�سفيات  اإىل  منهم 
االإطفاء يف املدينة اأول اأول اأم�س االثنني اإن املارة اأخمدوا النريان 
ب�سراتهم، واأمدوا امل�سابني باملياه حتى و�سول قوات االإنقاذ. ويف 
اأعقاب اندالع احلريق يف املطعم املتحرك الذي ي�ستخدم الغاز يف 
كما  الطريق،  اإىل  فخرجا  اثنني  عاملني  النريان  طالت  الطهي، 
طالت األ�سنة اللهب اأحد الزبائن اأي�سا لكن لي�س بدرجة اخلطورة 
العاملني  اأح��د  حالة  ب��اأن  املتحدث  و�سرح  للعاملني.  وقعت  التي 

خطرية، واأ�ساد مبا فعله املارة وقال:" اأدوا عمل ممتازا".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كل ما تريد معرفته عن علج كورونا الرخي�ض
اعتربت منظمة ال�سحة العاملية، جناح باحثني بريطانيني، يف علج حاالت اإ�سابة خطرة بفريو�س كورونا امل�ستجد، 
بدواء "ديك�ساميثازون" الذي ينتمي اإىل عائلة "ال�ستريويدات"، اإجنازا علميا، ولكن ماذا نعرف عن هذا العلج، 

وماهي اأعرا�سه اجلانبية؟
وقال املدير العام للمنظمة تيدرو�س اأدهانوم، اإن الدواء "ال�ستريويدي" يعد اأول علج مثبت يقّلل من الوفيات يف 

�سفوف مر�سى كورونا، ممن يتنف�سون بوا�سطة قوارير االأوك�سجني اأو اأجهزة التنف�س اال�سطناعي.
وكان رئي�س الوزراء الربيطاين، بوري�س جون�سون، قد اأكد الثلثاء، اأن علماء بريطانيني ا�ستخدموا علجا اأظهر 
نتائج فعالة يف مواجهة فريو�س كورونا، م�سريا اإىل اأن العلج املعني �سيكون متوفرا ب�سكل فوري يف هيئة اخلدمات 

الطبية وبكميات كافية يف حال حدوث موجة تف�س ثانية للفريو�س.
ما هو "ديك�ساميثازون"؟

ينتمي عقار "ديك�ساميثازون" لعائلة "ال�ستريويدات" والتي تفيد بتقليل االلتهابات، وقد ا�ستخدم يف علج الربو 
وااللتهاب املف�سلي الروماتويدي، يف �ستينيات القرن املا�سي. ويوقف "ديك�ساميثازون" اجلهاز املناعي من تدمري 

ال�سفائح الدموية لدى االأ�سخا�س الذين يعانون من ا�سطرابات وم�ساكل يف الدم.
نيوز"  "�سكاي  �سبكة  ذك��رت  ح�سبما  منها،  الدماغية  وخ�سو�سا  االأورام،  "ديك�ساميثازون" لتقليل  يو�سف  كذلك 

الربيطانية.
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ابنة رجاء اجلداوي: للأ�صف ماما تعبانة
الثلثاء  ليل  اجل���داوي،  رج��اء  امل�سرية  الفنانة  ابنة  خمتار  اأم���رية  ك�سفت 
بفريو�س  اإ�سابتها  اإث���ر  ال�سحية،  حالتها  م�ستجدات  اآخ���ر  ع��ن  االأرب���ع���اء، 
ابنة رجاء اجل��داوي، عرب ح�سابها  وذك��رت  "كوفيد19-".  امل�ستجد  كورونا 

تعاين  التي  وال��دت��ه��ا  اأن  في�سبوك،  على 
من فريو�س ك��ورون��ا، ال ت��زال على جهاز 
التنف�س ال�سناعي. وكتبت اأمرية خمتار: 
زالت يف الرعاية املركزة وعلى  ما  "مامي 
ادعوا  تعبانة  للأ�سف  ب�س  اجلهاز،  نف�س 
لها اأرجوكم ي�سفيها وي�سفي كل مري�س". 
�سهر، عزل  ودخلت رج��اء اجل��داوي منذ 
باأعرا�س  ���س��ع��وره��ا  ب��ع��د  االإ���س��م��اع��ي��ل��ي��ة 
ف���ريو����س ك���ورون���ا مب��ج��رد االن��ت��ه��اء من 
ت�سوير م�سل�سل "لعبة الن�سيان" رم�سان 
ليتم  حالتها  ت��ده��ورت  وبعدها  امل��ا���س��ي، 

نقلها من غرفة عادية اإىل الرعاية املركزة لو�سعها على التنف�س ال�سناعي. 
اأن  ع��ن  باالإ�سماعيلية،  ال��ع��زل  مب�ست�سفى  م�سادر  ك�سفت  �سابق،  وق��ت  ويف 
اإىل غرفة العناية  حالة الفنانة رجاء اجل��داوي مل تتغري كثريا منذ نقلها 
املركزة، الثلثاء قبل املا�سي، وو�سعها على جهاز تنف�س �سناعي �سباب الذي 
ينقل الهواء اإىل الرئتني عرب الفم اأو االأنف، وبعد حقنها بالبلزما مرتني 
متتاليتني يومي ال�سبت واالأحد قبل املا�سيني. وقالت امل�سادر يف امل�ست�سفى، 
رجاء  الفنانة  حالة  حت�سن  يف  كثريا  توؤثر  مل  املتعافني  بلزما  جرعات  اإن 
اأن  م��وؤك��دي��ن  ع��ادي��ة،  غرفة  اإىل  نقلها  معه  ميكن  ال��ذي  بال�سكل  اجل���داوي 

ال�سبب يف ذلك احلالة ال�سحية وال�سن املتقدمة.

كيف �صتبدو حدائق ديزين بعد افتتاحها؟
اأعلنت ديزين خلل االأ�سابيع القليلة املا�سية عن خطط الإعادة فتح حدائقها 

الرفيهية يف الواليات املتحدة على مراحل تبداأ هذا ال�سيف.
و�سيكون موعد اإعادة فتح عامل والت ديزين يف فلوريدا هو 11 يوليو )متوز(، 
بينما من املقرر اأن ت�ستقبل ديزين الند يف كاليفورنيا ال�سيوف يف 17 يوليو 
االأ�سخا�س  اآالف  اأن  حتى  وا�سعة،  انتقادات  اخلطط  واأث��ارت  القادم.  )مت��وز( 
وقعوا على عري�سة حتث على مزيد من التاأخري، حلماية عمال ديزين الند 
ال�سحة  لتعزيز  �سارمة  تدابرياً  �ستتخذ  اإنها  تقول  ال�سركة  لكن  وال�سيوف. 
احلرارة  درج��ة  م��ن  والتحقق  ال����زوار،  ع��دد  تخفيف  ذل��ك  وال�سلمة، مب��ا يف 
وفر�س الكمامات. ومل يتم بعد حتديد مدى فعالية هذه االإج��راءات يف منع 
انت�سار فريو�س كورونا، لكن ما نعرفه حتى االآن هو اأن جتربة زيارة منتزهات 
ديزين �ستكون خمتلفة يف ع�سر الفريو�س. قال �سكوت �سميث، االأ�ستاذ امل�ساعد 
يف كلية ال�سيافة والبيع بالتجزئة واإدارة الريا�سة بجامعة �ساوث كارولينا "اأول 
ما �سيلحظه ال�سيوف على الفور هو العدد ال�سغري للزوار يف املتنزهات، حيث 

�ستحد ديزين من �سعة منتزهاتها للم�ساعدة يف تقليل تاأثري التجمعات".

اإطلق �صلحف عملقة بعد 
اإنقاذها  من االنقرا�ض 

ج�������رى اإط�����������لق جم����م����وع����ة من 
عا�ست  التي  العملقة،  ال�سلحف 
اإنقاذ  االأ�سر عقودا و�ساعدت يف  يف 
ه���ذا ال��ن��وع ب��ع��دم��ا ك���ان ع��ل��ى �سفا 
جزر  يف  ال��ربي��ة  اإىل  االن���ق���را����س، 

جاالباجو�س .
وق����ال م��دي��ر امل��ت��ن��زه داين روي���دا 
االأ�سر  يف  ت��ك��اث��رت  ال�����س��لح��ف  اإن 
بعدما  اجل����زي����رة  يف  الإط���لق���ه���ا 
تناق�ست اأعدادها اإىل 15 �سلحفاة 
االآن  ه���ن���اك  اأن  واأ�����س����اف  ف���ق���ط. 
منها يف جزيرة  األ��ف��ني  م��ن  اأك���رث 

اإ�سبانيوال.
العملقة  ال�������س���لح���ف  ت�����س��ت��ه��ر 
باأعناقها اجللدية الطويلة وباأعمار 
متتد الأكرث من مئة عام. وترتبط 
هذه ال�سلحف بجزر جاالباجو�س 
ق��ب��ال��ة ���س��واح��ل االإك���������وادور وهي 
ت�سارلز  �ساعدت  التي  االأن���واع  من 
داروين يف و�سع نظرية التطور يف 

القرن التا�سع ع�سر.
وم���ن ب��ني ال�����س��لح��ف ال��ت��ي اأطلق 
االأخ��������رية  االآون�����������ة  ����س���راح���ه���ا يف 
من  يبلغ  ال��ذي  دييجو  ال�سلحفاة 
ودييجو  ع�����ام.  م��ئ��ة  ن��ح��و  ال��ع��م��ر 
نحو  واأجن���ب  بخ�سوبته  م��ع��روف 

800 �سلحفاة.
وجاءت عودته اإىل موطنه االأ�سلي 
نحو  اأم�سى  بعدما  اإ�سبانيوال  يف 
80 ع��ام��ا يف ح��دي��ق��ة ح��ي��وان��ات يف 
اإنقاذ  ب��رن��ام��ج  ث��م يف  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
�سانتا كروز يف  ال�سلحف بجزيرة 

جاالباجو�س.

�صوبرا م�صدومة بعد 
انتحار �صو�صانت �صينغ

�سوبرا  بريانكا  الهندية  النجمة  اأعربت 
بعد  ال�سديدين  وحزنها  �سدمتها  ع��ن 
وف����اة ال��ن��ج��م ال��ه��ن��دي ���س��و���س��ان��ت �سينغ 
االإنتحار  على  اإق��دام��ه  نتيجة  راج��ب��وت 

�سنقاً يف �سقته يف مومباي.
اخلا�سة  �سفحتها  عرب  �سوبرا  ون�سرت 
االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  اأح��د  على 
بالقول:"اإنني  وعّلقت  جتمعهما  �سورة 
م�����س��دوم��ة. ال ب��ّد اأن���ك ك��ن��َت ت��ع��اين من 
الكثري من االأمل. اأمتنى اأن تكون يف �سلم 
اأينما كنت يا �سديقي. رحلت باكرا. لن 
الفيزياء  اأب����دا حم��ادث��ات��ن��ا ح���ول  اأن�����س��ى 
الكلمات  ال�سم�س..  �سروق  عند  الفلكية 
ب�سلم  روح��ك  فلرقد  معانيها.  تفقد 
وللجميع  ل��ل��ع��ائ��ل��ة  ت��ع��ازي��ي  ���س��و���س��ان��ت. 

احلزينني لهذه اخل�سارة الفادحة".

عجوز م�صرية تهزم كورونا.. بعمر 96 عاما 
معمرة  اأك��رب  خ��روج  عن  امل�سرية،  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
فريو�س  جائحة  ب��داي��ة  منذ  ال��ع��زل  م�ست�سفيات  دخ��ل��ت 
على  ال����وزارة  وذك���رت  "كوفيد19-".  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
فتحية  ال�سيدة  اأن  في�سبوك  على  الر�سمية  �سفحتها 
للعزل  ال�����س��ع��دي��ني  م�ست�سفى  م��ن  خ��رج��ت  ع��ام��ا(   96(
كورونا  ف��ريو���س  م��ن  �سفائها  بعد  ال�سرقية  مبحافظة 
وزيرة  اأعلنت  �سابق،  وقت  ويف  "كوفيد19-".  امل�ستجد 
اأن���ه ج��رى ر���س��د 1567  ال�سحة امل�����س��ري��ة، ه��ال��ة زاي���د، 
اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد19-" وت�سجيل 
 47856 اإىل  االإ�سابات  اإجمايل  بذلك  لي�سل  وف��اة،   94
اإىل  واأ���س��ارت يف م��وؤمت��ر �سحفي  اإ���س��اب��ة و1766 وف���اة. 
خروج 401 من املتعافيني من الفريو�س من م�ست�سفيات 
الطبية  الرعاية  تلقيهم  بعد  ال�سحي،  واحلجر  العزل 
الفريو�س  املتعافني من  اإجمايل  �سفائهم لريتفع  ومتام 
اإىل 12730، بينما بلغ عدد احلاالت التي حتولت نتائج 
لفريو�س  �سلبية  اإىل  اإي��ج��اب��ي��ة  م��ن  م��ع��م��ل��ًي��ا  حت��ال��ي��ل��ه��ا 
 12730 ال�  14144 حالة، من �سمنهم  كورونا امل�ستجد 
متعافيا. وذكرت الوزيرة اأنه مت فتح العيادات اخلارجية 
ملتابعة  اجل��م��ه��وري��ة،  حم��اف��ظ��ات  بجميع  بامل�ست�سفيات 
يف  وذل��ك  املزمنة،  االأم��را���س  الأ�سحاب  ال�سحية  احلالة 
اإطار حر�س الوزارة على حياة املواطنني، وتقدمي اأف�سل 

خدمة طبية بجميع املر�سى.

ال�صرطة تغّرم رجل 500 يورو الإطلقه ريحا 
الإطلقه  ي��ورو   500 رج��ل  النم�سوية  ال�سرطة  غّرمت 
ريحا ب�سوت مرتفع بعدما اأوقفه �سرطيون يف وقت �سابق 
ال�سرطة  وداف��ع��ت  هويته.  من  للتحقق  ال�سهر  ه��ذا  من 
عن قرارها فر�س الغرامة قائلة اإنه تعّمد اإطلق الريح 

بعدما رفع موؤخرته عن املقعد حيث كان يجل�س.
امل��ربرة عندما  بالغرامة غري  املتهم مما و�سفه  وا�ستكى 
5 ح��زي��ران/ التي ح�سلت يف  ال��رواي��ة  م��ن  ن�سخته  ق��دم 
تعليقات  على  وردا  االإخ���ب���اري.   "24 "اأو  مل��وق��ع  يونيو 
بررت  ذل��ك،  اأعقبت  التي  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

ال�سرطة يف العا�سمة النم�سوية رد فعلها على "توير".
وقالت "بالطبع ال تفر�س غرامة على اأي �سخ�س يطلق 
ريحا عن غري ق�سد". لكن يف هذه احلالة، قالت ال�سرطة 

اأن ال�ساب بدا "ا�ستفزازيا وغري متعاون" عموما.
ال�سرطيني،  اإىل  ونظر  املقعد  قليل عن  نف�سه  "رفع  ثم 

وبطريقة مدرو�سة متاما، اأ�سدر ريحا هائلة قربهم".

�صائقو االأجرة يواجهون كورونا بالدروع 
التكيف مع االأحوال  يحاول �سائقو �سيارات االأجرة مب�سر 
حيث  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  خلقها  ال��ت��ي  امل�سطربة 
انت�سار مر�س  للحد من  اإج���راءات عزل عام  تفر�س م�سر 
ردود  وتباينت  الليلي.  التجول  حظر  ت�سمل  كوفيد19-، 
بتثبيت  وزبائنهم  اأنف�سهم  حلماية  بع�سهم  ف�سعى  الفعل، 
بن�سيب يف جهود  اآخ��رون  واأ�سهم  دروع بل�ستيكية فا�سلة، 
جمانية  تو�سيلت  تقدمي  ع��رب  كوفيد19-  وب��اء  اح��ت��واء 
فريو�س  انت�سار  خطر  من  القلق  ورغ��م  الطبية.  للأطقم 
يقول  كال�سيارات،  ال�سغرية  امل�ساحات  يف  ب�سهولة  ك��ورون��ا 
ال�سائق �سيد حممود اإنه ال ميلك رفاهية التوقف عن العمل 

الأنه الو�سيلة الوحيدة لك�سب الرزق واحل�سول على املال.

عيادة تركية تبتز بريطانيًا 
بعد عملية زرع �صعر فا�صلة

ب��ري��ط��اين �سكوى �سد  ���س��اب  وج��ه 
عيادة تركية بعدما خ�سع لعملية 
تركته  ورخي�سة،  فا�سلة  �سعر  زرع 
ي��ع��اين م��ن ن��دب��ات وب��ق��ع خطرية 
يف ال���راأ����س، اإ���س��اف��ة اإىل ع���دم منو 
ال�سعر جم��دداً بعد م��رور عام من 
اإج�����راء ال��ع��م��ل��ي��ة، وع��ن��دم��ا طالب 
با�سرداد االأم��وال عدة مرات دون 
ب����اإج����راء عملية  اب��ت��زت��ه  ج�����دوى، 
اأخرى بن�سف ال�سعر، لكنه رف�س.

واأقدم ال�ساب لوك هور�سفيلد )26 
تكنولوجيا  يف  ف��ن��ي  وه���و  ع���ام���اً(، 
مدينة  يف  وي���ق���ط���ن  امل���ع���ل���وم���ات، 
اتخاذ  على  الربيطانية،  برادفورد 
بالقلق  �سعوره  بعد  اخلطوة،  هذه 
ح��ي��ال ال�����س��ل��ع ال����ذي ي��ع��اين منه، 
جتري  تركيا  يف  عيادة  على  فعرث 
املوجود  ال�سعر  بن�سف  العملية  له 
حيث  املتحدة،  باململكة  عيادات  يف 
 1250 ت��رك��ي��ا  ���س��ع��ره��ا يف  ب��ل��غ��ت 
 6000 مقابل  ا�سرلينياً،  جنيهاً 

جنيه ا�سرليني يف بريطانيا.
لعملية  وخ�سع  تركيا  اإىل  و�سافر 
دي�سمرب  يف  ���س��اع��ات   6 ا�ستغرقت 
ا�سنطبول،  يف  ب���ع���ي���ادة   ،2018
وبعد مرور �سهور مل يلق النتيجة 
لب  املرجوة، رغم اأنه فعل كل ما طحُ
منه من رعاية الحقة عقب اإجراء 
العملية، لكن بعد 4 �سهور، مل ير 
فعلياً اأي منو، وعندما توا�سل مع 
العيادة عن �سبب عدم النمو، قيل 
 6 بعد  اأم��ر طبيعي، ولكن  اإن��ه  ل��ه 
�سهور منا القليل جداً، وبعد مرور 
ع��ام ت��وق��ف ع��ن ال��ن��م��و، م��ع ظهور 
الراأ�س  يف  خطرية  وج��روح  ندبات 

وبقع �سلع.

بعد 17 عاما.. اأمريكا ت�صتاأنف االأحكام الفيدرالية باالإعدام
باإعدام  االأمريكية  العدل  وزارة  تقوم  اأن  املقرر  من 
اأحد  ب��االإع��دام، مبن فيهم  �سجناء حمكوم عليهم   4
العرق االأبي�س، حيث �سيكون االأربعة  الدعاة بتفوق 
عام  م��ن��ذ  االإع�����دام  ح��ك��م  بحقهم  ينفذ  �سجناء  اأول 

.2003
م��واع��ي��د جديدة  االأم��ريك��ي��ة  ال��ع��دل  وح���ددت وزارة 
الإعدام االأربعة ابتداء من منت�سف يوليو بعد معركة 

قانونية ا�ستمرت عدة �سهور.
دانيال  اإع��دام��ه��م  �سيتم  ال��ذي��ن  ال�سجناء  ب��ني  وم��ن 
48 عاما وهو من دعاة  العمر  البالغ من  لوي�س ىل 
ت��ف��وق ال��ع��رق االأب��ي�����س، وك���ان ق��د اأدي���ن بقتل اأ�سرة 
مكونة من ثلثة اأفراد يف عام 1996 من بينهم فتاة 

تبلغ من العمر ثمانية اأعوام يف والية اأركن�سا�س.
بوركي  اإي��را  وي�سلي  بحق  االإع���دام  حكم  �سينفذ  كما 
كن�سا�س  م��ن والي��ة  وه��و  68 عاما  العمر  م��ن  ويبلغ 
واأدين بتهمة اغت�ساب وقتل فتاة يف ال�ساد�سة ع�سرة 

من العمر وامراأة يف الثمانني من العمر، بح�سب ما 
ذكرت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

باالإعدام  امل�����س��ري  ذات  ث��ال��ث  يلقى  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
 52 العمر  م��ن  ه��ون��ك��ني، ويبلغ  دا���س��نت ىل  وي��دع��ى 
عاما، واأق��دم على قتل 5 ا�سخا�س يف والية اأيوا من 

بينهم طفلن.
من  البالغ  نيل�سون،  دواي��ن  كيث  فيدعى  الرابع  اأم��ا 
العمر 45 عاماً، والذي اختطف فتاة تبلغ من العمر 
10 �سنوات كانت تتزلج اأمام منزلها يف والية كان�سا�س 
واغت�سبها يف غابة خلف كني�سة قبل اأن يخنق الفتاة 

ال�سغرية حتى املوت ب�سلك.
�سيتم حتديد  اإن���ه  االأم��ريك��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  وق��ال��ت 

عمليات اإعدام اإ�سافية الآخرين يف وقت الحق.
املكتب  اإىل  اأوام���ر  ب��ار  ال��ع��ام ويليام  امل��دع��ي  واأ���س��در 
ال�سجناء  اإعدام  لتحديد موعد  لل�سجون  الفيدرايل 

االأربعة حتى املوت.

لة �صاكريا متار�ض هوايتها املف�صّ
لة،  ن�سرت النجمة العاملية �ساكريا فيديو لها ك�سفت من خلله عن هوايتها املف�سّ
وهي التجول على "�سكيت بورد"، وذلك على �سفحتها اخلا�سة على اأحد مواقع 

التوا�سل االجتماعي.
وعلقت �ساكريا على الفيديو قائلة: "هوايتي اجلديدة: كانت اإما هذه اأو �سناعة 

الفخار".
وال�سعوب  احلكومات  تفعله  اأن  ميكن  وما  العواقب،  عن  حتدثت  �ساكريا  وكانت 
للم�ساعدة يف وقف منو فريو�س كورونا، وقالت اإن العديد من البلدان اإما ال تتبع 
اأنها  اأو  اإج��راءات بطيئة للغاية،  اأنها تتخذ  اأو  العاملية،  تو�سيات منظمة ال�سحة 

تعطي االأولوية للقت�ساد على ال�سحة.

زوجان اأندوني�سيان خالل جل�سة ت�سوير حفل زفافهما حيث تخفف احلكومة القيود املفرو�سة للحد من انت�سار 
فريو�س كورونا يف تاجنرياجن ، ب�سواحي جاكرتا.   رويرتز


