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�أجرت �أكرث من 40 �ألف فح�ص ك�صفت عن 491 �إ�صابة 

ال�شحة تعلن �شفاء 815 حالة جديدة من كورونا 
•• اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع لتو�سيع و زيادة 
ن��ط��اق ال��ف��ح��و���س��ات يف ال��دول��ة ب��ه��دف االك��ت�����س��اف امل��ب��ك��ر وح�سر 
احلاالت امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد19- واملخالطني 
األ��ف فح�س   40 اأك��ر من  لهم و عزلهم اأعلنت ال��وزارة اإجراءها 
جديد لفئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.
تو�سيع  و  الدولة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف  و�ساهم 
نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 491 حالة 
خمتلفة  جن�سيات  من  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة 
الالزمة  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���االت  جميعها 

وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 41,990 حالة.
م��ن تداعيات  وذل���ك  واح���د  وف���اة م�ساب  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت  كما 
امل�ستجد ليبلغ عدد الوفيات يف الدولة  االإ�سابة بفريو�س كورونا 

وفاة. حالة   288
واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن اأ�سفها وخال�س تعازيها 
جلميع  ال��ع��اج��ل  بال�سفاء  ومتنياتها  امل��ت��ويف  ل���ذوي  موا�ساتها  و 
ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع  ب��اأف��راد  مهيبة  امل�سابني 
والتقيد بالتعليمات و االلتزام بالتباعد االجتماعي �سمانا ل�سحة 

و�سالمة اجلميع.
815 ح��ال��ة ج��دي��دة مل�سابني  اأي�����س��ا ع��ن �سفاء  ال����وزارة  واأع��ل��ن��ت 
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد19- وتعافيها التام من اأعرا�س 
املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى 

ليبلغ جمموع حاالت ال�سفاء يف الدولة 26,761 حالة.
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ن�صرت فيديو يتحدث عن تلفيق تهمة لها
عبري مو�شي تك�شف عن 
وجود خمطط الغتيالها!

•• الفجر -تون�س

ك�سفت رئي�سة احلزب الد�ستوري احلر عبري مو�سي عن وجود خمطط 
اإرهابي الغتيالها �سيقوم بتنفيذه جمموعة من الدواع�س املدربني الذين 

قالت انهم قدموا من ليبيا.
وقالت مو�سي على القناة الر�سمية: و�سلتني اإر�سالية على هاتفي اجلوال 
تفيد بوجود خمطط تابع ملخابرات اأجنبية �سيتم من خالله اغتيايل عن 
طريق دواع�س قاموا باإدخالهم اىل تون�س منذ اأ�سبوعني ..هذه االر�سالية 
و�سلتني اليوم وال اأ�ستطيع التثبت من م�سدر اخلرب ان كان �سحيحا ام 
ال … �ساأمد فرقة مكافحة االرهاب بها. وتابعت اأّن االر�سالية و�سلتها 
ات�سال به  اأّي  من طرف �سخ�س معروف هي يف خالف معه ولي�س لها 
معلومات  تلقينا  احل��ذر  :ال��رج��اء  يلي  كما  ورد  االإر�سالية  ن�س   : قائلة 

دقيقة تفيد بوجود خمطط الغتيالك.             )التفا�سيل �س8(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

عبري مو�سي تك�سف

قوات االأمن اللبنانية خالل ا�ستباكات مع املتظاهرين يف بريوت

تعزيز�ت مللي�صات �إير�نية �إىل دير �لزور

�شمال  الت�شعيد  خف�ض  منطقة  تدخل  تركية  ع�شكرية  اآلية   60

رتل من االآليات الع�سكرية الرتكية تتجه اىل اإدلب 

وزر�ء دفاع �لناتو يبحثون كيفية دعم مهمة �إيريني �لبحرية يف ليبيا

�شفن تركيا امل�شبوهة تف�شحها اأمام االحتاد االأوروبي

تغيرّ ميز�ن �لقوى بني بلدين متناف�صني

يف فخ ثيو�شيديدز: نحو حرب بني اأمريكا وال�شني؟
•• الفجر -بيري ريغولوت 

ترجمة خرية ال�شيباين     

ل��ي�����س��ت وليدة  ب��ال�����س��ني  ال��غ��رب��ي  ال���ع���امل    اإن ع���دم ث��ق��ة 
االأم�������س: ال��ت��ق��ل��ي��ل ب��داي��ة م��ن خ��ط��ورة وب����اء لفريو�س 
امل��ري��ب��ة,  واعتقاالت  ال�سينية  واالإح�������س���اءات  ك���ورون���ا, 
الوباء,  اإىل خماطر  العامل  تنبيه  اأرادوا  الذين  االأطباء 
العاملي  ال��ع��ام  ال����راأي  اجت���اه  عك�س  يف  جمبعها  ���س��ارع��ت 
اجلاري ا�سال: يثري  رجل ال�سني االأول القلق باإحاالته 
واإ�ساراته اإىل املاوية واملارك�سية, ومن خالل القمع الذي 
ميار�س �سد االأويغور يف �سينجيانغ,  وطالب هونغ كونغ, 

ان  اال  ت��اي��وان.  �سد  التهديدات  خ��الل  من  النهاية  ويف 
جذور هذا التغيري يف االإدراك اأبعد من ذلك: فهو لي�س 
االقت�سادي  بالتطور  ارت��ب��اط  على  وامن���ا  ناجما  فقط 
وب�سرعة  ب�سدد,  التي  لل�سني,  العادي  غري  والع�سكري 
معينة  يف  جماالت  التفوق  وحتى  ب��ل  -ال��ل��ح��اق  مذهلة 

على الواليات املتحدة . 
 هذه هي الفر�سية التي قدمها غراهام األي�سون, االأ�ستاذ 
املميز يف العل���وم ال�سيا�سية, يف جامعة هارفارد وم�ست�سار 
العديد من الروؤ�ساء  االأمريكيني, يف عمله الذي ُترجم 
احلرب,  نحو  األي�سون,  غراهام  الفرن�سية:  اإىل  موؤخًرا 

اأمريكا وال�سني يف فخ ثيو�سيديدز؟
)التفا�سيل �س11(

•• عوا�شم-وكاالت

اإيريني  االأوروب��ي��ة  البحرية  املهمة  عرقلة  تركيا  وا�سلت 
التي  االأ�سلحة على ليبيا  اإىل فر�س تطبيق حظر  الرامية 
ت��اأت��ي��ه��ا ع��رب ال��ب��ح��ر امل��ت��و���س��ط, االأم����ر ال����ذي دف���ع االحتاد 

االأوروبي اإىل طلب دعم حلف �سمال االأطل�سي )الناتو(.
ويبدو اأن االحت��اد االأوروب���ي ذه��ب اإىل اأبعد من ذل��ك, فهو 
غارديان  �سي  عملية  م��ع  ترتيبات  اإي��ج��اد  كيفية  يف  يبحث 
التابعة للناتو واجلارية االآن يف �سرق املتو�سط, ح�سبما اأفاد 

م�سوؤول اأوروبي.
�سفينة  ال��رتك��ي  اجلي�س  منع  اأن  بعد  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
يونانية تعمل �سمن املهمة اإيريني من تفتي�س �سفينة �سحن 

ي�ستبه يف انتهاكها احلظر الدويل على الت�سلح يف ليبيا.

جميع ال����دول االأع�����س��اء يف احل��ل��ف, ال��ب��ال��غ ع��دده��م 30, 
يف  حقها  متار�س  اأن  ميكن  التي  نف�سها  تركيا  بينهم  وم��ن 

االعرتا�س.
اإىل  االأ�سلحة  اإي�سال  لوقف  اإيريني  عملية  اإط��الق  وج��رى 
ليبيا التي ت�سهد �سراعا بني حكومة طرابل�س التي يقودها 
فايز ال�سراج وحتظى بدعم تركيا, وقوات اجلي�س الوطني 

بقيادة امل�سري خليفة حفرت.
االأطل�سي  �سمال  حللف  �سفينتان  ت�سرّي  ال��وق��ت  نف�س  ويف 
ملراقبة  غ��اردي��ان  �سي  عملية  اإط���ار  يف  املتو�سط  يف  دوري���ات 
اأن�سطة اإرهابية, وامل�ساهمة  احلركة البحرية, وتاليف وقوع 

يف ا�ستقرار املنطقة.
اأع��وام, معلومات ودعما  االأطل�سي, لعدة  �سمال  ووفر حلف 

لوج�ستيا ل�عملية �سوفيا التي خلفتها عملية اإيريني.

ف�سحت ال�سفينة الرتكية امل�سبوهة جمددا ا�ستمرار اأنقرة 
يف اإر�سال ال�سالح اإىل ليبيا. وقد رافقت هذه ال�سفينة �سفن 

ع�سكرية تركية اأخرى.
الناتو حاليا  وانطالقا من هذا اخل��رق, يبحث وزراء دفاع 
اإيريني  مهمة  احللف  بها  ي�ساعد  اأن  ميكن  التي  الطريقة 
اأقرته  ال��ذي  االأ�سلحة  حظر  تطبيق  ي�سمن  مبا  البحرية, 
االأمم امل��ت��ح��دة ك��ام��ال, وف��ق��ا مل��ا ق��ال��ه م�����س��وؤول ك��ب��ري من 

احللف.
اأن يناق�س وزراء دفاع الدول االأع�ساء يف حلف  ومن املقرر 
�سمال االأطل�سي امللف الليبي, خالل اجتماع عرب الفيديو, 

االأ�سبوع املقبل.
للناتو,  التابعة  غ��اردي��ان  �سي  لعملية  ال�سماح  وي�ستوجب 
مب�ساعدة مهمة اإيريني, التابعة لالحتاد االأوروبي, موافقة 

�ص 07

�ص 10

�ص 17

حماكم دبي ت�ستاأنف تقدمي خدمات الزواج يف مركز 

وايف مول �سمن �سل�سلة من االإجراءات االحرتازية

اأخبار االإمارات

بولتون يتهم ترامب بارتكاب 

جتاوزات يف ال�سيا�سة اخلارجية 

عربي ودويل

اأبناء االإمارات يقدمون اأداءً م�رشفاً يف 

الن�سخة 11 من »حماربي االإمارات«

الفجر الريا�سي

•• بريوت-وكاالت

ال�������س���وري حلقوق  امل���ر����س���د  وث����ق 
االإن�سان, اأم�س ال�سبت, دخول رتل 
ع�����س��ك��ري ت��رك��ي ك��ب��ري م���ن معرب 
ك��ف��رل��و���س��ني احل������دودي م���ع لواء 

اإ�سكندرون �سمال اإدلب.
الرتكي  الع�سكري  الرتل  ويتاألف 
ب�سيارات  حمملة  اآل��ي��ة,   60 م��ن 
ثقيلة,  بر�سا�سات  م��زودة  ع�سكرية 
لوج�ستية,  وم��واد  اأ�سمنتية  وكتل 
ن��ح��و املواقع  ال���رت���ل  ت��وج��ه  ح��ي��ث 
ال��رتك��ي��ة ���س��م��ن م��ن��ط��ق��ة خف�س 

الت�سعيد.
وم�����ع ا����س���ت���م���رار ت���دف���ق االأرت�������ال 
ال��رتك��ي��ة, ف���اإن ع��دد االآل��ي��ات التي 
دخلت االأرا�سي ال�سورية منذ بدء 
وق���ف اإط�����الق ال���ن���ار اجل���دي���د بلغ 
الآالف  ب��االإ���س��اف��ة  اآل��ي��ة,   4045

اجلنود.
واالآليات  ال�ساحنات  ع��دد  واأرت��ف��ع 
منطقة  و���س��ل��ت  ال��ت��ي  الع�سكرية 
الفرتة  خ���الل  الت�سعيد  خ��ف�����س 
ال����ث����اين م����ن �سهر  امل���م���ت���دة م����ن 
وحتى   2020 ف��رباي��ر)���س��ب��اط( 
 7380 م����ن  اأك�������ر  اإىل  االآن, 
تركية  ع�����س��ك��ري��ة  واآل���ي���ة  ���س��اح��ن��ة 
حتمل  ال�سورية,  االأرا���س��ي  دخلت 

ومدرعات  جند  وناقالت  دبابات 
م�سادة  متنقلة  حرا�سة  وكبائن 

للر�سا�س ورادارات ع�سكرية.
وبلغ عدد اجلنود االأتراك الذين 
خالل  وح��ل��ب  اإدل���ب  يف  انت�سروا 
 10500 اأك�����ر  ال���ف���رتة  ت��ل��ك 

جندي تركي. 
اأفادت م�سادر موثوقة  اإىل ذلك 
حلقوق  ال���������س����وري  ل���ل���م���ر����س���د 
ال�سبت,  اأم�����س  اأف����ادت  االإن�����س��ان, 
ع�سكرية  ت����ع����زي����زات  ب���و����س���ول 

بالدفاع  ي���ع���رف  م����ا  مل��ي��ل��ي�����س��ي��ا 
ال����زور  اإىل ري����ف دي����ر  ال��وط��ن��ي 
حواجز  وت�����س��ل��م��ت  ال�������س���رق���ي, 
امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات امل����وال����ي����ة الإي������ران 

هناك.
يف التفا�سيل, ووفقا للمعلومات, 
تابعة  ع�����س��ك��ري��ة  اآل��ي��ة   30 ف����اإن 
املوالية  الوطني  ال��دف��اع  ل��ق��وات 
النظام قادمة من دم�سق  لقوات 
ن��ف��وذ حزب  مت��رك��زت يف مناطق 
اهلل اللبناين, يف مدينة البوكمال 

�سرق حمافظة دير الزور.
فقد  االأوىل,  امل���رة  لي�ست  وه���ذه 
اأفاد املر�سد اأوائل حزيران يونيو 
اجلاري, باأن ميلي�سيا فاطميون, 
ع�سكريا  رت��ال  ا�ستقدمت  ك��ان��ت 
امليادين  نحو مواقعها يف مدينة 
ال�سرقي, حيث  الزور  بريف دير 
اآل��ي��ة حمملة   30 ن��ح��و  و���س��ل��ت 
ولوج�ستية  ع�����س��ك��ري��ة  مب���ع���دات 
ومقاتلني قادمة من بلدة الهري 

احلدودية مع العراق.

رو�صيا ت�صجل �أكرث من ن�صف مليون �إ�صابة

حتذير من خروج كورونا عن ال�شيطرة يف اأمريكا

�شتولتنربغ يطالب الناتو بالت�شلح 
يف مواجهة تهديدات ال�شني

•• برلني-وكاالت

�ستولتنربغ,  ين�س  الناتو,  االأطل�سي  �سمال  حللف  العام  االأم��ني  طالب 
احللف باال�ستعداد على نحو اأقوى ملواجهة تهديدات ال�سني.

االأملانية  زون��ت��اج  اآم  فيلت  ل�سحيفة  ت�سريحات  يف  �ستولتنربغ  وق���ال 
املقرر �سدورها اليوم االأحد: ال�سني ت�ستثمر بقوة يف االأ�سلحة النووية 
اأوروب��ا. يتعني على  اأن ت�سل اإىل  وال�سواريخ طويلة امل��دى, التي ميكن 

حلفاء الناتو مواجهة هذا التحدي �سوياً.
م��ه��ددة على نحو مبا�سر,  �ستكون  دول��ة يف احللف  اأن  ن��رى  واأ���س��اف ال 
حرية  اإع��اق��ة  متزايد  نحو  على  حت��اول  ال�سني  اأن  املقابل  يف  مو�سحاً 

احلركة اأمام ال�سفن يف املياه الدولية يف بحر ال�سني اجلنوبي.
بااللتزام  بكني  مطالباً  للغاية,  جادة  تطورات  عن  �ستولتنربغ  وحتدث 
بقواعد التجارة احلرة وحرية املالحة البحرية يف املياه الدولية, م�سيفاً 
اأنه رغم التوترات فاإن املنطقة لي�ست م�سرحاً لعمليات احللف, وقال: ال 

يوجد �سبب الإر�سال قوات للحلف اإىل هناك.
وذكر �ستولتنربغ اأن �سعود ال�سني غري توازن القوى العاملي على نحو 
اإىل  م�سرياً  اأوروب���ا,  اأعتاب  على  ق��وة  ت��زداد  ال�سني  اأن  م�سيفاً  اأ�سا�سي, 
املتو�سط  والبحر  ال�سمالية  القطبية  املنطقة  يف  متواجدة  ال�سني  اأن 
واأفريقيا, وت�ستثمر يف البنية التحتية املهمة يف اأوروبا, وقال: على الناتو 
اأن يرد على هذه التطورات, الأنها متثل حتواًل اأ�سا�سياً يف توازن القوى 

العاملي.

•• عوا�شم-وكاالت

الواليات  املعدية يف  االأمرا�س  فوت�سي, كبري خرباء مكافحة  انتوين  قال 
امل��ت��ح��دة, اإن ارت��ف��اع ع��دد االإ���س��اب��ات ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا ال���ذي اأب��ل��غ��ت عنه 
لتعقب  ق��وي��ة  نظم  تو�سع  مل  اإذا  ال�سيطرة  ع��ن  ي��خ��رج  ق��د  والي���ات  ع��دة 

املخالطني.
الواليات  اأن  االأمريكية  االإخبارية  )���س��ي.اإن.اإن(  ل�سبكة  فوت�سي  واأو���س��ح 
الن�ساط  القيود ع��ن  االإ���س��اب��ات م��ع رف��ع  ل��زي��ادة يف ع��دد  املتحدة معر�سة 

االقت�سادي.
فهذا  بامل�ست�سفيات  احل���االت  م��ن  امل��زي��د  روؤي���ة  يف  ت��ب��داأ  عندما  واأ����س���اف: 

بالتاأكيد عالمة حتذير باأنك يف موقف تتخذ فيه االجتاه اخلاطئ.
وذكر م�سح لرويرتز اأن 114 األف �سخ�س حتى االآن توفوا مبر�س كوفيد 

املتحدة. الواليات  يف   19
وت�سهد نحو 6 واليات اأمريكية ارتفاعاً يف عدد املر�سى داخل امل�ست�سفيات.

واأعلنت واليتا تك�سا�س ونورث كاروالينا, اجلمعة ت�سجيل اأكرب عدد ملر�سى 

كوفيد 19 داخل امل�ست�سفيات منذ ظهور الوباء لكن م�سوؤولني يف الواليتني 
قال اإنهما ي�سجاًل اأي�ساً واحدة من اأقل معدالت الوفاة.

كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة   8706 رو�سيا  �سجلت  ذل��ك,  اإىل 
عدد  اإجمايل  ليتجاوز  املا�سية,  �ساعة  والع�سرين  االأرب��ع  خالل  امل�ستجد, 
االإ�سابات 520 األفا, وهو ثالث اأعلى رقم يف العامل بعد الواليات املتحدة 

والربازيل.
واأفاد بيان للمركز الرو�سي بت�سجيل 114 وفاة جديدة بالفريو�س التاجي 

يف عموم البالد, لي�سل اإجمايل الوفيات اإىل 6829 �سخ�سا.
واأ�ساف البيان, اأن 5271 �سخ�سا متاثلوا لل�سفاء من الفريو�س وغادروا 
اإىل  رو�سيا  املتعافني يف  اإجمايل  املا�سي, لريتفع  اليوم  امل�ست�سفيات خالل 
و641 حالة �سفاء. و�سجلت رو�سيا حتى االآن عدد وفيات بلغ  األفا   274

6829 وهو اأقل كثريا من دول ت�سهد تف�سيا كبريا للمر�س بهذا العدد.
اأي م�سكالت يف البيانات الر�سمية  اأخ��رى, نفى الكرملني وجود  من جهة 
بعد اأن قالت منظمة ال�سحة العاملية اإن معدل الوفيات املنخف�س يف رو�سيا 

ع�سي على الفهم.

بريطانيا تدعم املحكمة اجلنائية 
ترامب  مواجهة  يف  ال��دول��ي��ة 

•• لندن-رويرتز:

ال�سبت  اأم�������س  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ق��ال��ت 
الدولية  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  اإن 
اأن تكون قادرة على العمل  يجب 
من  خ�����وف  دون  ب��ا���س��ت��ق��الل��ي��ة 
ال��ت��ع��ر���س ل��ع��ق��وب��ات, وذل���ك بعد 
الرئي�س  م���واف���ق���ة  م���ن  ي���وم���ني 
االأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب على 
فر�س عقوبات اقت�سادية وحظر 

�سفر على بع�س موظفيها.
دومينيك  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
بقوة  تدعم  املتحدة  اململكة  راب 
امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة يف 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ح�����االت االإف�����الت 
اجلرائم  اأ�����س����واأ  يف  ال��ع��ق��اب  م���ن 

الدولية.

حدودها  فتح  تعيد  فرن�شا 
اإ�شبانيا  با�شتثناء  اأوروب��ا  مع 

•• باري�س-وام:

اأنها  ال��ف��رن�����س��ي��ة  اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة 
القيود  م��ع��ظ��م  رف�����ع  يف  ���س��ت�����س��رع 
الداخلية  ح����دوده����ا  ع���ن  امل����روري����ة 
االثنني,  غ���دا  منت�سف  االأوروب����ي����ة 
على اأن تعيد فتح حدودها اخلارحية 
مع خ��ارج املنطقة االأوروب��ي��ة يف اول 

يوليو املقبل.
وقال بيان م�سرتك �سادر عن وزارتي 
نظًرا  ان����ه  ال��داخ��ل��ي��ة  و  اخل���ارج���ي���ة 
ال�سحي  للو�سع  االإيجابي  للتطور 
يف فرن�سا واأوروب��ا, ووفًقا لتو�سيات 
املفو�سية االأوروبية , �سرتفع فرن�سا 
ج���م���ي���ع ق����ي����ود ح����رك����ة امل��������رور على 
حدودها الداخلية االأوروبية يف 15 

يونيو فيما عدا ا�سبانيا.

ه���ج���وم���ني  يف  ق���ت���ل���ى 
باأفغان�شتان منف�شلني 

•• كابول-وكاالت

حمليون,  اأف��غ��ان  م�سوؤولون  ق��ال 
منف�سلني  ه��ج��وم��ني  اإن  اأم�������س, 
يف اأفغان�ستان قتال ما ال يقل عن 
من  موجة  و�سط  �سخ�سا,   18

العنف يف اأنحاء البالد.
اأ�سو�سيتدبر�س عن  وكالة  ونقلت 
فخر الدين, قائد �سرطة حملية 
يف والية غور غربي البالد, قوله 
اقتحموا  ط��ال��ب��ان  م�����س��ل��ح��ي  اإن 
وقت  يف  لل�سرطة,  تفتي�س  نقطة 
متاأخر من م�ساء اجلمعة, وقتلوا 

ع�سرة من عنا�سر ال�سرطة.
واأ�ساف اأن �سرطيا اأ�سيب, وهناك 

اآخر يف عداد املفقودين.
باللوم  ال�سرطة  م�سوؤول  واأل��ق��ى 

على طالبان يف الهجوم.
م�����ن ن���اح���ي���ة اأخ���������رى يف والي�����ة 
خ��و���س��ت ال�����س��رق��ي��ة, ق����ال ع���ادل 
حيدر املتحدث با�سم قائد �سرطة 
الوالية, اإن م�سلحني جمهولني, 
�سابق,  ح���رب  اأم���ري  ي�ستهدفون 
قتلوا ثمانية اأ�سخا�س على االأقل 

يف منطقة علي �سري بالوالية.

عودة الهدوء لبريوت عقب ليلة �شاخبة
•• بريوت-وكاالت

ليلة  �سهدت  اأن  بعد  ب���ريوت  اللبنانية  العا�سمة  يف  ح��ذر  ه���دوء  ي�سود 
�ساخبة حفلت با�ستباكات واأعمال �سغب بني متظاهرين, وقوات مكافحة 

ال�سغب واجلي�س اللبناين. 
عن  بريوت  �سهدتها  التي  ال�سغب  واأعمال  الليلية  اال�ستباكات  واأ�سفرت 

اإ�سابة ع�سرات االأ�سخا�س وتوقيف اآخرين, بح�سب ما اأفاد مرا�سلنا.
كذلك ت�سببت اأعمال ال�سغب بتحطيم واجهات املحال التجارية وحرقها 
االإط��ف��اء على  ف��رق  تعمل  وال��ع��ازاري��ة, حيث  ال�سلح  ري��ا���س  �سارعي  يف 
معاجلة االأ�سرار. وحتّول و�سط بريوت م�ساء اجلمعة اإىل �ساحة ا�ستباك 
بعد م�سرية �سلمية, حيث ح�سر الع�سرات من منا�سري حركة اأمل وحزب 
للمباين  وحتطيم  �سغب,  اأعمال  وافتعلوا  النارية,  دراجاتهم  على  اهلل 

واملحال التجارية, قبل اأن تتدخل القوى االأمنية يف �ساعة متاأخرة.

التحالف يدمر �شاروخا بالي�شتيا 
حوثيا اأطلق نحو جنران

•• الريا�س-وام:

متكنت القوات امل�سرتكة للتحالف حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن �سباح ام�س من تدمري 
اإيران من حمافظة  اأطلقته امللي�سيا احلوثية االإرهابية املدعومة من  �ساروخ بالي�ستي 
�سعدة باجتاه مدينة جنران باململكة العربية ال�سعودية يف حماولة متعمدة ال�ستهداف 
االأعيان املدنية واملدنيني االأبرياء باملدينة . واأو�سح العقيد الركن تركي املالكي املتحدث 
الر�سمي با�سم قوات التحالف حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن اأنه نتج عن �سقوط �سظايا 
اإ�سابات  املدنيني  بع�س  اإ�سابة  تدمريه  قبل  اعرتا�سه  مت  ال��ذي  البال�ستي  ال�ساروخ 
طفيفة .. م�سريا اإىل اأن العملية تاأتي امتدادا ملحاوالت تنفيذ العمليات االإرهابية من 
قبل امللي�سيا احلوثية االإرهابية ال�ستهداف املدنيني االأبرياء مبدينة جنران بعدد من 
املدنيني  ال�ستهداف  االإره��اب��ي��ة  العملية  و  املا�سي  مايو   27 يف  طيار  ب��دون  الطائرات 

االأبرياء مبدينة خمي�س م�سيط بطائرتني بدون طيار يف اأول يونيو اجلاري .
مبوجب  واملحميني  املدنيني  ا�ستهداف  االإرهابية  احلوثية  امللي�سيا  ا�ستمرار  اإىل  ون��وه 

القانون الدويل االإن�ساين بال�سواريخ البال�ستية والطائرات بدون طيار

ال�سني -امريكا... ال�سالم امل�ستحيل

اأمني عامل حلف �سمال االأطل�سي 
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اأخبـار الإمـارات
النيابة العامة : اأي �شلوك ميكن اأن ي�شيء للعملة الوطنية جمّرم وفق القانون االإماراتي

•• اأبوظبي-وام:

اأهابت النيابة العامة للدولة, باجلمهور االلتزام بالقوانني وعدم التهاون 
باأي �سكل من االأ�سكال يف التعامل مع العملة الوطنية كونها حتمل ا�سم 
و�سعار الدولة, وبالتايل فاإن قيمتها املعنوية اأكرب من قيمتها املادية, واأي 

�سلوك ميكن اأن ي�سيء للعملة هو جمرم وفق القانون االإماراتي.
ال��ع��ام��ة م��ن خ���الل ن�سر م���ادة فلمية ع��رب من�سات  ال��ن��ي��اب��ة  واأو���س��ح��ت 
من   141 امل���ادة  اأن  ال�����س��اأن,  ه��ذا  يف  بها  اخلا�سة  االجتماعي  التوا�سل 
امل�سرف  �ساأن  يف  2018م  ل�سنة   14 رق��م  االحت��ادي  بالقانون  املر�سوم 
املركزي وتنظيم املن�ساآت واالأن�سطة املالية, ن�ست على اأنه يعاقب كل من 

ي�سوه اأو يتلف اأو ميزق النقد عمدا متى كان ذلك علنا بغرامة وقدرها 
اأو 10 اأ�سعاف قيمة النقد امل�سوه اأو املتلف اأو املمزق اأيهما  1000 درهم 

اأعلى.
وطالبت النيابة العامة, رواد مواقع التوا�سل االجتماعي بالتحلي بروح 
امل�سوؤولية جتاه املواد والفيديوهات التي تن�سر عرب ح�ساباتهم, موؤكدة اأن 
الت�سريعات يف دولة االإمارات ت�سدت لكافة املمار�سات التي ت�سكل اأفعاال 
خملة باالآداب العامة اأو اال�ستهانة ب�سعار الدولة وعملتها الر�سمية حيث 
اأنه يعاقب  176 مكرر من قانون العقوبات االحت��ادي على  ن�ست امل��ادة 
بال�سجن مدة ال تقل عن 10 �سنوات وال تزيد على 25 �سنة والغرامة 
التي ال تقل عن 500 األف درهم, كل من �سخر اأو اأهان اأو اأ�سر ب�سمعة 

اأو هيبة اأو مكانة الدولة اأو علمها اأو �سعارها الوطني اأو رموزها الوطنية 
اأو اأي من موؤ�س�ساتها.

اأن ن�سر هذه املقاطع عرب و�سائل التقنية  اإىل  كما نوهت النيابة العامة 
و�سعار  للعملة  مهينة  ب�سورة  االجتماعي  التوا�سل  وم��واق��ع  احلديثة 
بقانون  املر�سوم  29 من  امل��ادة  ي�سكل فعال جمرما, حيث ن�ست  الدولة 
احتادي رقم 5 ل�سنة 2012 ب�ساأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات, على 
اأنه يعاقب بال�سجن املوؤقت والغرامة التي ال جتاوز مليون درهم كل من 
ن�سر معلومات اأو اأخبار اأو بيانات اأو اإ�ساعات على موقع اإلكرتوين اأو اأي 
�سبكة معلوماتية اأو و�سيلة تقنية معلومات بق�سد ال�سخرية اأو االإ�سرار 
ب�سمعة اأو هيبة اأو مكانة الدولة اأو اأي موؤ�س�ساتها اأو رئي�سها اأو نائبه اأو 

حكام االإمارات اأو اأولياء عهودهم اأو نواب حكام االإمارات اأو علم الدولة اأو 
ال�سالم الوطني اأو �سعارها اأو ن�سيدها الوطني اأو رموزها.

وا�ستعرا�سها  الوطنية  العملة  ت�سوير  ظ��اه��رة  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  جت��در 
بطريقة م�سيئة ون�سرها على ح�سابات التوا�سل االجتماعي, قد انت�سرت 
يف االآونة االأخرية حيث مت ر�سد العديد من املقاطع امل�سورة التي جت�سد 
اآمن"  "جمتمعي  تلقي عدة بالغات عرب تطبيق  االأف��ع��ال, كما مت  هذه 
اخلا�س بالنيابة العامة للدولة , حيث ت�سمنت هذه املقاطع ا�ستعرا�س 
والذي  ي�سورها,  م��ن  قبل  م��ن  الئقة  غ��ري  بو�سعيات  الوطنية  للعملة 
ي�سكل �سوء ا�ستخدام فيما ما مل تطبع العملة من اأجله, كما متثل هذه 

الظاهرة ا�ستهانة بالعملة التي تت�سمن �سعار الدولة.

عبداهلل بن زايد ووزير اخلارجية الكندي يبحثان - عرب ات�شال مرئي - العالقات الثنائية و تعزيز التعاون يف عدة جماالت

اأك��������د ����س���م���وه وم�����ع�����ايل وزي�����ر  و 
تعزيز  �سرورة  الكندي  اخلارجية 
العمل امل�سرتك يف اإطار املنظمات 

امل�سرتكة  ب����اجل����ه����ود  واأ��������س�������ادا 
والبعثات  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ن 
االإم����ارات  دول���ة  يف  الدبلوما�سية 

ف���ران�������س���وا ف��ي��ل��ي��ب ���س��ام��ب��اي��ن يف 
�سحايا "كوفيد - 19" معربا عن 
متنياته لل�سعب الكندي ال�سديق 

التن�سيق  اأهمية  واأكدا  تداعياته.. 
البلدين  بني  امل�سرتك  التعاون  و 
من اأجل احتواء تداعيات اجلائحة 

الدولية.
بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ت��ق��دم  و 
ب��ال��ت��ع��زي��ة ملعايل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 

اإجالء  اإمت��ام عملية  وكندا خالل 
الفرتة  خ����الل  ال��ب��ل��دي��ن  رع���اي���ا 

املا�سية جراء "كورونا".

•• اأبوظبي -وام:

ب��ح��ث ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
ات�سال  خ��الل  ال���دويل  التعاون  و 
مرئي مع معايل فران�سوا فيليب 
�سامباين وزير اخلارجية الكندي 
ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب����ني دول����ة 
اأهمية تعزيز و  االإم��ارات وكندا و 
دف��ع اآف���اق ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك بني 
املجاالت  م���ن  ع����دد  يف  ال��ب��ل��دي��ن 
و  ال��ت��ج��اري��ة  و  االقت�سادية  منها 
اال�ستثمارية و الدفاعية و البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة و امل�������راأة و ال�����س��ب��اب و 

الطاقة.
تطورات  اإىل  اجل��ان��ب��ان  ت��ط��رق  و 
امل�ستجد  كورونا  فريو�س  جائحة 
البلدين  19" وجهود   - "كوفيد 
على  ل���ل�������س���ي���ط���رة  ال�������س���دي���ق���ني 

ال�سالمة و االزدهار و الرخاء.
العالقات  ع��ل��ى  ���س��م��وه  اأك����د  ك��م��ا 
امل��ت��م��ي��زة ال���ت���ي جت��م��ع ب���ني دولة 
االإم�������������ارات وك�����ن�����دا و احل���ر����س 
امل�ستمر على دعم وتطوير التعاون 
امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني 

يف املجاالت كافة.
ح�سر االت�سال املرئي معايل رمي 
بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة 
ومعايل  ال��دويل  التعاون  ل�سوؤون 
اأحمد بن علي حممد ال�سايغ وزير 
املرر  �ساهني  خليفة  و�سعادة  دولة 
م�ساعد وزير اخلارجية و التعاون 
الدويل لل�سوؤون ال�سيا�سية و�سعادة 
الرقباين  حم���م���د  ���س��ع��ي��د  ف���ه���د 
الدولة لدى كندا و �سعادة  �سفري 
م��ار���س��ي ج��رو���س��م��ن ���س��ف��رية كندا 
لدى الدولة االإم��ارات و عدد من 

امل�سوؤولني يف البلدين.

املوارد الب�شرية والتوطني تطبق قرار حظر العمل وقت الظهرية اعتبارا من غد
•• دبي-وام:

االثنني  غ��د  ي��وم  م��ن  التوطني" اع��ت��ب��ارا  و  الب�سرية  امل���وارد  "وزارة  ت��ب��داأ 
االأماكن  ال�سم�س ويف  توؤدى حتت  التي  االأعمال  تاأدية  تطبيق قرار حظر 
الثالثة  ال�ساعة  اإىل  الن�سف ظهرا  و  الثانية ع�سرة  ال�ساعة  املك�سوفة من 

من بعد الظهر وذلك حتى 15 �سبتمرب املقبل.
واأكدت الوزارة اأن " قرار حظر العمل وقت الظهرية" خالل العام املا�سي 
اإيجابية كبرية يف جمال احلفاظ على  " حققت نتائج  واالأع��وام ال�سابقة 
تاأكيد  اإىل جانب  �سحة العمال و�سالمتهم املهنية خالل فرتات تطبيقه 
املجتمعي يف مراقبة  ال��دور  واأهمية  القطاع اخلا�س  ال�سراكة مع  فاعلية 
تطبيقه االأمر الذي يعك�س الدور االإن�ساين للمجتمع االإماراتي وموؤ�س�ساته 

املختلفة.
وت�سمن القرار الوزاري تطبيق حزمة من االإجراءات وال�سوابط الوقائية 
املبا�سرة  ال�سم�س  الأ���س��ع��ة  التعر�س  م��ن  ال��ع��م��ال  حماية  ت�ستهدف  ال��ت��ي 
واالإجهاد نتيجة الرتفاع درج��ات احل��رارة و الرطوبة, ف�سال عن تطبيق 
من  عدد  مع  بامل�ساركة  واالإر�ساد  التوعية  مبادرات  من  جمموعة  وتنفيذ 

اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.
واإجراءاته  القرار  مع  اخلا�س  والقطاع  املجتمع  تفاعل  ال��وزارة  ثمنت  و 
املختلفة ال�سيما امل�ساركة يف تنفيذ املبادرات التي مت مبوجبها توزيع املياه 
اإىل  العمل وخالل فرتات اال�سرتاحة,  العمالة يف مواقع  والع�سائر على 

جانب االلتزام بتطبيق التدابري واالإجراءات االحرتازية للحد من تف�سي 
فريو�س " كورونا -كوفيد19".

و األزم قرار " حظر العمل وقت الظهرية " اأ�سحاب العمل باأن يعلقوا يف 
مكان بارز من مكان العمل جدوال ب�ساعات العمل اليومية طبقا الأحكام 
اللغة  اإىل  اإ�سافة  العامل  يفهمها  التي  باللغة  يكون  اأن  على  القرار  ه��ذا 

العربية.
كما األزم اأ�سحاب العمل بتوفري الو�سائل الوقائية املنا�سبة حلماية العمال 
من  غريها  و  االآالت  ا�ستعمال  عن  تنجم  قد  التي  االإ�سابات  اأخطار  من 
اأدوات العمل واإتباع جميع اأ�ساليب الوقاية االأخرى املقررة يف قانون العمل 
التي تهدف  التعليمات  اإتباع  العمال  له وعلى  املنفذة  الوزارية  والقرارات 
اىل حمايتهم من االأخطار واالإمتناع عن القيام باأي عمل من �ساأنه عرقلة 

التعليمات.
ودعت الوزارة اأفراد املجتمع اإىل التوا�سل مع مركز االت�سال على الرقم 
املجاين 80060 لالبالغ عن اأية حالة تخالف القرار حيث يتلقى املركز 
االت�ساالت باأربع لغات وعلى مدار ال�ساعة م�سرية اإىل الدور الكبري الذي 
يقوم به املقيمون يف مراكز " تقييم" لر�سد املخالفات حيث تتلقى الوزارة 

تلك البالغات وفقا لالإجراءات وال�سوابط املتبعة.
العمال  العمل م�سوؤوال عن خمالفة ت�سغيل  القرار يكون �ساحب  وح�سب 
له  م�سموحا  لي�س  عامال  ي�ستخدم  من  كل  وكذلك  احلظر  ف��رتة  خ��الل 

قانونا ا�ستخدامه ويقوم بت�سغيله باملخالفة الأحكام هذا القرار.

يوفروا  اأن  العمال  بت�سغيل  يقومون  الذين  العمل  اأ�سحاب  القرار  ويلزم 
لهم مكانا مظلال للراحة خالل فرتة توقفهم عن العمل.

ال�سباحية  فرتتيها  يف  اليومية  العمل  �ساعات  ف���اإن  ال��ق��رار,  مب��وج��ب  و 
قيام  حالة  ويف  عمل  �ساعات  ثماين  تتجاوز  ال  منهما  اأي  يف  اأو  وامل�سائية 
العامل بالعمل الأكر من ذلك خالل االأربع و الع�سرين �ساعة فاإن الزيادة 
تعد عمال اإ�سافيا يتقا�سى العامل عنها اأجرا اإ�سافيا ح�سب اأحكام قانون 

تنظيم عالقات العمل.
وتعاقب كل من�ساأة ال تلتزم بتطبيق اأحكام و�سروط القرار بغرامة قدرها 
كل عامل و بحد اأق�سى 50 األف درهم يف حالة تعدد  عن  درهم  اآالف   5
ايقاف ملف  اإىل  اإ�سافة  العمال الذين يتم ت�سغيلهم خالل فرتة احلظر 
املن�ساأة املخالفة اأو خف�س درجة ت�سنيفها يف نظام ت�سنيف املن�ساة املعتمد 

لدى الوزارة وذلك بناء على مدى ج�سامة املخالفة املرتكبة.
وتتيح وزارة املوارد الب�سرية والتوطني للمن�ساآت - التي تخالف القرار - 
التظلم خالل 10 اأيام من تاريخ فر�س املخالفة وذلك من خالل تقدمي 
طلب م�سفوع بامل�ستندات تتم درا�سته من قبل جلنة خا�سة للبت فيه ب�سكل 

نهائي.
و ين�س القرار على اأنه " يجوز لكل ذي م�سلحة التظلم خطيا اإىل الوزارة 
هذا  من   /3/ امل��ادة  يف  اإليها  امل�سار  الغرامات  من  اإداري���ة  غرامة  اأي  من 
القرار مت اتخاذها بحقه, وذلك خالل /10/ ع�سرة اأيام عمل من تاريخ 
اإخطاره بهذا القرار املتظلم منه على اأن يكون التظلم م�سببا ومرفقا به 

كافة امل�ستندات املوؤيدة له ".
ا�ستمرار  فنية  الأ�سباب  فيها  يتحتم  التي  االأع��م��ال  ا�ستثناء  املقرر  من  و 
يلتزم  اأن  �سريطة  عليها  املن�سو�س  احلظر  ف��رتة  من  توقف  دون  العمل 
العاملني  ع��دد  و  يتنا�سب  مبا  ال��ب��ارد  ال�سرب  م��اء  بتوفري  العمل  �ساحب 
االأمالح  مثل  االرواء  وم��واد  وو�سائل  العامة  وال�سحة  ال�سالمة  و�سروط 
و الليمون وغريهما مما هو معتمد لال�ستعمال من ال�سلطات املحلية يف 
اإىل جانب  العمل  االأولية يف موقع  االإ�سعافات  توفري  اإىل  اإ�سافة  الدولة 
تف�سي  م��ن  للحد  االح���رتازي���ة  واالإج������راءات  ال��ت��داب��ري  بتطبيق  االل��ت��زام 

فريو�س " كورونا ".
�سب  و  االإ���س��ف��ل��ت��ي��ة  اخل��ل��ط��ة  ف��ر���س  اأع��م��ال  امل�ستثناة  االأع���م���ال  ت�سمل  و 
بعد  م��ا  ف��رتة  خ��الل  تكملتها  اأو  تنفيذها  ي�ستحيل  ك��ان  اإذا  اخلر�سانات 
اأو  اأعطال  اأو  اأ�سرار  اأو  اأو جرب  ل��درء خطر  الالزمة  االأعمال  و  الظهرية 
خ�سائر عر�سية طارئة و ت�سمل االأعمال الالزمة الإ�سالح قطع خطوط 
اأو  ال�سري  وحركة   , الكهربائي  والتيار   , امل��ج��اري  وخطوط  امل��ي��اه,  تغذية 

تعويقها يف الطرق العامة, وخطوط اأنابيب الغاز اأو البرتول.
كما ت�ستثنى االأعمال - التي يتطلب تنفيذها ت�سريحا من جهة حكومية 
خمت�سة ب�سبب تاأثريها على ان�سياب حركة املرور واخلدمات - وذلك اإذا 
االأعمال  وت�سمل  ال�ساعة  م��دار  على  الإجن��ازه��ا  العمل  الت�سريح  ا�سرتط 
وقطع  حتويلها  اأو  الرئي�سية  ال�سري  خطوط  قطع  مثل  تنفيذها  امل�سرح 

التيار الكهربائي وخطوط االت�ساالت واأية اأعمال اأخرى يتم اعتمادها.

 ��صتبيان �إلكرتوين للتعرف على �لتحديات و�إعادة هند�صة بع�ص �ملبادر�ت و�خلدمات

وزارة تنمية املجتمع تقي�ض اأثر كوفيد 19 على املجتمع االإماراتي
الرتبية تطلق التدريب التخ�ش�شي امل�شتمر ملعلمي املدار�ض اخلا�شة

اقت�شادية اأبوظبي تنفذ حملة كلنا نتطوع

•• اأبوظبي- وام:

التدريب  والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  املهنية  التنمية  و  التدريب  اإدارة  اأطلقت 
التخ�س�سي امل�ستمر ملعلمي املدار�س اخلا�سة التي تطبق منهاج الوزارة لرفع 
كفاءتهم يف اجلوانب التخ�س�سية وفق املعايري املهنية للمعلمني يف الدولة.

من�سة  على  االإم��ارات��ي��ة  املدر�سة  منظومة  ور�سة  التدريب  فعاليات  �سملت 
التخ�س�سات  جلميع   Learningcurve.moe.gov.ae التدريب 
 Microsoft اإ�سافة اإىل جمموعة من الور�س التخ�س�سية على برنامج

.Team
وت�سمنت ور�س العمل ور�سة ا�سرتاتيجية التعلم باللعب و تطبيقاته العملية 
يف مادة الرتبية االإ�سالمية ملعلمي الرتبية االإ�سالمية وور�سة ا�سرتاتيجيات 
القراءة ملعلمي اللغة العربية واملجال 1 و ور�سة نظم املعلومات اجلغرافية 
يف الدرا�سات االجتماعية و الرتبية الوطنية ملعلمي الدرا�سات االجتماعية 

وور�سة املكونات الرئي�سية لل�سالمل املو�سيقية ملعلمي املو�سيقى.
و عقدت ور�س ا�سرتاتيجيات حل امل�ساألة ملعلمي الريا�سيات و املادة و تغرياتها 
ملعلمي العلوم و املجال 2 و االجتاهات احلديثة يف اجلدول الدوري ملعلمي 

الكيمياء وور�سة احلركة والقوى ملعلمي الفريياء.
ور�سة  و  االأحياء  ملعلمي  الوراثية  الهند�سة  ور�سة  العلمية  الور�س  و�سملت 

التفكري الب�سري يف تدري�س املنظور والر�سم الهند�سي ملعلمي الفنون.
و تعرف امل�ساركون يف ور�سة ا�سرتاتيجيات حل امل�ساألة الريا�سية اإىل املراحل 
و اخلطوات التي يجب اأن مير بها الطالب خالل حل امل�ساألة باالإ�سافة اإىل 

فيما  الريا�سية..  امل�ساألة  حل  ا�سرتاتيجيات  من  ا�سرتاتيجيات   8 تطبيق 
اخلرائط  و  اجلغرافية  املعلومات  نظم  توظيف  ور�سة  يف  امل�ساركون  تعرف 
االإلكرتونية لتعزيز  واملواقع  املن�سات  و  التطبيقات  الرقمية على عدد من 

التقنيات اجلغرافيا احلديثة يف العملية التعليمية.
وزارة  يف  املهنية  والتنمية  التدريب  اإدارة  مدير  احلو�سني  خولة  قالت  و 
الرتبية والتعليم اإن املرحلة احلالية هي الثانية من التدريب التخ�س�سي 
عدة  على  تدريبهم  مت  اأن��ه  اإىل  م�سرية  اخلا�سة  امل��دار���س  ملعلمي  امل�ستمر 
الن�سج  اإط��ار  قيادة  برنامج  و  بعد  التعلم عن  قيادة  برنامج  و منها  برامج 
االإلكرتوين لقيادات املدار�س اخلا�سة و برنامج تخ�س�سي للمعلمني يحوي 
�ست ور�س وهي ور�س مدخل للتعليم عن بعد و الن�سج االإلكرتوين واالأدوات 
بعد  التعليم عن  �سياق  التعلم يف  وت�سميم  بعد  التعليم عن  امل�ستخدمة يف 
وتنفيذ التعليم عن بعد والتقييم االإلكرتوين يف التعليم عن بعد باالإ�سافة 
Learningcurve. التدريب  من�سة  على  مكثف  تقني  برنامج  اإىل 

moe.gov.ae يت�سمن �سبع ع�سرة ور�سة اإ�سافة اإىل برامج جمتمعات 
التعلم والربامج االثرائية .

املعلمني  التدريبية وفقا الحتياجات  امل��واد  اإع��داد  اأن مت  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
املادة  "التعلم عن بعد" اإذ مت الرتكيز على  يف امليدان الرتبوي بعد تفعيل 
و  املعريف  عمقه  و  م�ستواه  و  املحتوى  ن��وع  باختالف  التخ�س�سية  العلمية 
املناهج  حتليل  جانب  اإىل  الدرا�سية  ال�سفوف  جلميع  التطبيقية  اأب��ع��اده 
ل�سمان ح�سر اأهم االحتياجات الفعلية للمعلمني مع مراعاة اأخذ التغذية 

الراجعة من امليدان الرتبوي باملوا�سيع املطروحة للتدريب التخ�س�سي.

•• اأبوظبي-وام:

نفذت دائرة التنمية االقت�سادية اأبوظبي حملة على م�ستوى االإدارة العليا 
واملحالت  التجارية  امل��راك��ز  اأ�سحاب  توعية  بهدف  نتطوع  كلنا  بعنوان 
وتعليمات  ا���س��رتاط��ات  تنفيذ  يف  االل��ت��زام  باأهمية  ال��ت��ج��اري��ة  وامل��ن�����س��اآت 
ممار�سة الن�ساط وذلك �سمن االإجراءات الوقائية واالحرتازية ملواجهة 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
�سارك يف احلملة معايل حممد علي ال�سرفاء رئي�س الدائرة و�سعادة را�سد 
عبد الكرمي البلو�سي وكيل الدائرة واملدراء التنفيذيني بالدائرة ومدراء 
لتطوير  خليفة  و�سندوق  االقت�سادي  للتطوير  اأبوظبي  جمل�س  عموم 

امل�ساريع وذلك باإ�سراف فرق التفتي�س والرقابة التابعة للدائرة.
وقال معايل حممد علي ال�سرفاء.. اإن هذه احلملة تاأتي يف اإطار حر�س 
جهود  واإب����راز  امل��وظفني  ب����ني  الت����طوع  دور  ت�����عزيز  ع�����لى  ال������دائرة 
الدائرة ودورها وم�سوؤولياتها ملواجهة حتديات تداعيات جائحة فريو�س 
املنظمة  والقرارات  التعاميم  وتنفيذ  ا�سدار  خالل  من  امل�ستجد  كورونا 
اإمارة  لالإجراءات االحرتازية والوقائية يف قطاع االأعمال على م�ستوى 

اأبوظبي.
اأن التعاميم والقرارات ال�سادرة عن الدائرة لتنظيم عمل  واأكد معاليه 

ق��ط��اع االأع���م���ال وف���ق االإج������راءات واال���س��رتاط��ات ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا الهيئة 
اجلهات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وال���ك���وارث  وال���ط���وارئ  االزم����ات  الإدارة  الوطنية 
االأعمال  اأ�سحاب  م��ن  اجلميع  م�سوؤولية  تعد  العالقة  ذات  احلكومية 
" كلنا نتطوع" تعد مبادرة  اأن حملة  اأف��راد املجتمع.. م�سريا اإىل  وكافة 
للخروج  اجلميع  م�سوؤولية  على  والتاأكيد  العالقة  هذه  تعزيز  اأجل  من 

من هذه االأزمة بوعي وثقافة عالية.
اأي�سا هو  امل��ب��ادرة  اأن الهدف من ه��ذه  اإىل  ال��دائ��رة  واأ���س��ار معايل رئي�س 
امليداين مع فرق  والتطوع  للعمل  املبادرة  اأهمية  املوظفني على  ت�سجيع 
امل�ساركة  خ��الل  من  الدعم  من  املزيد  اإىل  بحاجة  هي  والتي  التفتي�س 
داخل  االقت�سادية  واملن�ساآت  املحالت  والرقابة على  التفتي�س  يف عمليات 
يحفز  بعد  ع��ن  العمل  تطبيق  واأن  خا�سة  وخ��ارج��ه��ا  التجارية  امل��راك��ز 

املوظفني على امل�ساركة يف التطوع للعمل امليداين.
وقام معايل الرئي�س و�سعادة الوكيل واملدراء التنفيذيني بالدائرة ومدراء 
لتطوير  خليفة  و�سندوق  االقت�سادي  للتطوير  اأبوظبي  جمل�س  عموم 
امل�ساريع.. بزيارات ميدانية على املراكز التجارية يف اإمارة اأبوظبي اإ�سافة 
للوقوف  التجارية وذلك  املحالت  التي تكر فيها  املناطق  اإىل عدد من 
على مدى تطبيقها ال�سروط والتعليمات الوقائية واالحرتازية والتاأكد 

من حفظ �سالمة امل�ستهلكني واجلمهور.

•• دبي – الفجر:

املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  جُت�������ري 
"اأثر  لقيا�س  اإلكرتونياً  ا�ستبياناً 
)كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 
االإماراتي",  املجتمع  – 19( على 
ال��ت��ع��رف على  اإىل  ي��ه��دف  وال����ذي 
الناحية  من  اجلائحة  ه��ذه  تاأثري 
اأف���راد  ع��ل��ى خمتلف  االج��ت��م��اع��ي��ة 
التحديات  واإب��راز  املجتمع,  وفئات 
ال���ت���ي ت����واج����ه امل���ج���ت���م���ع واآل����ي����ات 
التعامل معها, مبا يقود اإىل اإعادة 
هند�سة بع�س املبادرات واخلدمات 
للمجتمع,  ال����وزارة  تقدمها  ال��ت��ي 
ب�������س���ك���ل ي������ت������الءم م������ع ال����و�����س����ع 

االجتماعي يف الدولة.
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  وح��ر���س��ت 
اأك��رب �سريحة ممكنة  اإ���س��راك  على 
يف اال���س��ت��ب��ي��ان, وذل����ك ب��ع��د اأن مت 
موظفي  ج���م���ي���ع  ع���ل���ى  ت��ع��م��ي��م��ه 
احل��ك��وم��ة االحت����ادي����ة م���ن خالل 
الهيئة  يف  "بياناتي"  م��ن�����س��ة 
الب�سرية  ل����ل����م����وارد  االحت�����ادي�����ة 

احلكومية.
وت����ت����ي����ح ال���������������وزارة اال����س���ت���ب���ي���ان 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  االإل����ك����رتوين 
يقي�س  وه��������و  واالإجن������ل������ي������زي������ة, 
من  جم���م���وع���ة  �������س������وؤااًل   51 يف 
وال�سلوكيات  واملتغريات  احلقائق 
االج���ت���م���اع���ي���ة يف ظ����ل ال���ظ���روف 
امل�ستوى  ت�سمل  وال��ت��ي  ال��راه��ن��ة, 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي, وامل��ه��ن��ة, وع����دد اأف����راد 
االأ�����س����رة, واالأط����ف����ال يف االأ����س���رة, 
اجلامعة,  اأو  امل��در���س��ة  يف  واالأب��ن��اء 
امل���واط���ن���ني يف  ك���ب���ار  اإىل  اإ����س���اف���ة 

االأ�سرة.
التعرف  اال����س���ت���ب���ي���ان  وي�����ح�����اول 
ع���ل���ى م���اه���ي���ة  ف����ريو�����س ك���ورون���ا 
وجهة  من   "19 امل�ستجد"كوفيد 
لديه  ك������ان  اإن  امل���ج���ت���م���ع,  ن���ظ���ر 
ومدى  ال��ف��ريو���س,  ع��ن  معلومات 

واإن  ب��ه,  االإ���س��اب��ة  وحجم  انت�ساره 
ك��ان اأح��د اأف���راد االأ���س��رة اأو الفئات 
االأ�سدقاء  اأو  االأق��ارب  اأو  امل�ساعدة 
اأ�سيب  ق��د  ال��ع��م��ل  ال��زم��الء يف  اأو 

به.
ك���م���ا ي��ق��ي�����س اال����س���ت���ب���ي���ان م���دى 
اأف������راد امل��ج��ت��م��ع ع���ن تنفيذ  ر���س��ا 
والتوعوية  االإع��الم��ي��ة  احل��م��الت 
والتوا�سل  االإع�����الم  و���س��ائ��ل  ع��رب 
االجتماعي, وتطبيق نظام التباعد 
االجتماعي, وتنظيم حركة وتنقل 
الرتفيه  اأم���اك���ن  وغ��ل��ق  االأف�������راد, 
اإ���س��اف��ة اإىل ال��ع��م��ل عن  وال��ع��م��ل, 
بعد للموظفني يف القطاعني العام 
واخلا�س, والتعلم عن بعد لطلبة 

املدار�س واجلامعات.
على  اال������س�����ت�����ب�����ي�����ان  وي������ت������ع������رف 
للوقاية  ال�سخ�سية  االح��ت��ي��اط��ات 
من الفريو�س, مثل تنظيف اليدين 
ب��ا���س��ت��م��رار وت��ع��ق��ي��م��ه��ا, وارت������داء 
اآمنة  م�����س��اف��ة  وت����رك  ال��ك��م��ام��ات, 
بني االأ�سخا�س, وعدم التواجد يف 
اخلروج  وع��دم  املزدحمة,  االأماكن 
واتباع  ل��ل�����س��رورة  اإال  امل���ن���زل  م���ن 

االحتياطات, وعدم التواجد �سمن 
التجمعات مثل املجال�س.

االإيجابية  االآث��ار  اإىل  يتطرق  كما 
للمبادرات والربامج التي اأطلقتها 
دول���ة االإم�����ارات مل��واج��ه��ة فريو�س 
 ,"19 امل�ستجد"كوفيد  ك���ورون���ا 
االأف��راد من  وقاية  تت�سمن  والتي 
واحلر�س  ب��ال��ف��ريو���س,  االإ���س��اب��ة 
على التما�سك والرتابط االأ�سري, 
وتر�سيد  امل��ج��ت��م��ع��ي,  وال���ت���الح���م 

اال�ستهالك.
امل�������س���اع���دات  ت����ق����دمي  خ����ان����ة  ويف 
التي  املت�سررة والتحديات  للفئات 
اال�ستبيان  ي�ساأل  املجتمع,  تواجه 
ال�سرر  ح��ج��م  ع���ن  االإل�����ك�����رتوين 
وتعوي�س  ال����ف����رد,  اأ�����س����اب  ال�����ذي 
امل�ساريع  ودع��م  املت�سررة,  الفئات 
واملتناهية  وال�����س��غ��رية  املتو�سطة 
ال�سغر, والتعامل مع توقف بع�س 
االقت�سادية,  واالأن�سطة  امل�ساريع 
واإن كانت هناك حالة من اخلوف 
ك��م��ا يتعرف  ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة.  وع����دم 
اال�ستبيان على وجهة نظر املجتمع 
االإماراتي حول مدى التعامل مع 

تعاملت  ه��ل  ال��ف��ريو���س؛  تداعيات 
احلكومة بحكمة مع هذه االأزمة؟, 
يف  التعليم  منظومة  دع���م  وواق����ع 
الذكاء  توظيف  واآل��ي��ات  املجتمع, 
اال�سطناعي للتعامل مع اجلائحة, 
وتوفري كافة احتياجات االأفراد يف 
املجتمع, والعمل عن بعد لتحقيق 
يف  واالإيجابية  وال�سعادة  الوقاية 
املجتمع, واإتاحة الرعاية ال�سحية 
اال�ستبيان  وي����ح����اول  ل��ل��ج��م��ي��ع. 
جتاه  ال�سعادة  ح��ال��ة  اإىل  التعرف 
امل����ت����خ����ذة يف دول�����ة  االإج���������������راءات 
كورونا  ملواجهة فريو�س  االإم��ارات 
خالل  من   ,"19 امل�ستجد"كوفيد 
املجتمع  نظر  وجهة  على  التعرف 
ح�����ول دع�����م احل���ك���وم���ة ل����الأف����راد, 
والتوعوية  االإعالمية  واحلمالت 
التباعد  ن��ظ��ام  وت��ط��ب��ي��ق  امل��ن��ف��ذة, 
احلركة  وت���ق���ي���ي���د  االج���ت���م���اع���ي, 
بعد,  ع��ن  العمل  ون��ظ��ام  والتنقل, 
والتعلم عن بعد, واأخرياً املقرتحات 
التي يراها اأفراد املجتمع �سرورية 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ري���س  مل��واج��ه��ة 

."19 "كوفيد 
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة عجمان تطبق نظام احلجز الذكي للمركبات يف املنازل

•• عجمان-وام:

احلجز  خدمة  تطبيق  ب��دء  عن  عجمان  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأعلنت 
املنزل بداًل من حجزها  املخالفة واملطلوبة للحجز يف  الذكي للمركبات 
يف �ساحة حجز املركبات, بدًءا من اليوم , با�ستخدام جهاز يثبت يف نظام 
املركبة املحجوزة, وذلك �سمن اإطار �سعي �سرطة عجمان لتعزيز التحول 

الذكي يف تقدمي اخلدمات.
ال�سرطية  العمليات  املطرو�سي مدير عام  �سيف  العميد عبداهلل  واأو�سح 
ب�سرطة عجمان اأن تفعيل خدمة احلجز الذكي للمركبات جاء للت�سهيل 
حجز  �ساحة  ع��ن  بعيداً  منازلهم  يف  �سياراتهم  حجز  يف  اجلمهور  على 
املركبات, من خالل تركيب جهاز اإلكرتوين ذكي �سغري يف نظام املركبة 

حتريك  مت  ح��ال  ويف  العمليات,  بغرفة  ال�سناعية  االأق��م��ار  عرب  مرتبط 
املركبة ي�سدر اجلهاز انذاراً لغرفة العمليات. واأ�ساف �سعادته اأنه باإمكان 
اإىل مركز خدمات  املتعامل طلب اخلدمة من خالل احل�سور مبركبته 
املرور والرتخي�س وتقدمي الطلب, ثم يقوم فريق تقني برتكيب اجلهاز 
اإلكرتونياً مع نظام املخالفات املركزي ونظام املراقبة على مدار  وربطه 
ال�ساعة, ويف حال حتريك املركبة تفر�س على املركبة غرامة مالية ومدة 
حجز جديدة. و لفت اإىل اأن نظام احلجز الذكي للمركبات املخالفة يدعم 
حفظ املركبة من التاأثر باالأو�ساع اجلوية, وينهي م�سكلة ازدحام �سبك 
احلجز باملركبات, الذي ميكن اال�ستغناء عنه يف مراحل متقدمة, موؤكداً 
اجلمهور  م��ن  احلجز  طلبات  ا�ستقبال  لبدء  ج��اه��زة  �سرطةعجمان  اأن 

واإجراء احلجز يف منازلهم.

بدء االختبارات املركزية الق�شرية لطلبة ال�شفوف من ال� 9 حتى 12 
•• اأبوظبي -وام:

 Check Points" تبداأ اليوم االختبارات املركزية الق�سرية 
من  ال�سفوف  لطلبة  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعقدها  التي   "
التا�سع وحتى الثاين ع�سر باملدار�س احلكومية واخلا�سة املطبقة 
الفيزياء والعلوم والكيمياء والعلوم  ملناهج الوزارة يف 6 مواد هي 

ال�سحية واالأحياء واللغة االإجنليزية.
"م�سار  والعا�سر واحلادي ع�سر  التا�سع  ال�سفوف  ويخو�س طلبة 
االختبارات  وتتوا�سل  الفيزياء  يف  اليوم  االأول  النخبة" االختبار 
يف بقية املواد على مدار االأ�سبوع حتى يوم اخلمي�س املقبل املوافق 

اجلاري. يونيو   14
وتاأتي االختبارات املركزية �سمن منظومة التعلم الذكي والتعليم 
اأدائ��ه��ا هي اأن كل �سوؤال  عن بعد وح��ددت ال���وزارة �سوابط خ��الل 
موؤقت  خ��الل  من  ال�سوؤال  بجانب  يظهر  م�����حدد  بزمن  م�����قيد 

زمني .
اإىل  االنتقال  ال�سوؤال قبل  اإجابة  التاأكد من  الطلبة  اأنه على  كما 
انتهاء  وعند  لل�سوؤال  املحدد  الوقت  انتهاء  وقبل  التايل  ال�سوؤال 
الزمن املخ�س�س لل�سوؤال ال ميكن االإجابة عليه ويجب االنتقال 
لل�سوؤال  الطالب  انتقال  اأنه عند  كما  التايل مبا�سرة  ال�سوؤال  اإىل 

التايل ال ميكن العودة لل�سوؤال ال�سابق.

اإقامة دبي تن�شم اإىل فرق مبادرة بناة املدينة

امل�سرتكة  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 
القطاعات  ع��م��ل  ت�سهيل  ب��ه��دف 
احل��ك��وم��ي��ة وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة اإم���ارة 
دبي كواحدة من اأهم مدن العامل 

يف الريادة والتميز.
واأو�سح اأن هذا التعاون املثمر بني 
خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  دب��ي  اإم���ارة 
للخدمات  مبتكر  مفهوم  اإط���الق 
املقدمة للمتعاملني وتر�سيخ قيم 
العمل اجلماعي وتذليل ال�سعاب 

حيث متتاز هذه اخلدمة ب�سهولة 
واحل�سول  االإج��������راءات  و���س��رع��ة 
ع��ل��ى اإق���ام���ة خ���الل 5 اأي�����ام عمل 
وتوفر خدمة رحلة امل�سافر تزويد 
الالزمة  باملعدات  تي�سال  �سيارات 
وا�ستالم  ال�سفر  اإج���راءات  الإن��ه��اء 

بطاقة ال�سعودة اإىل الطائرة.
وت�����س��م��ل اأي�����س��ا اخل���دم���ات خدمة 
ال������زواج وه����ي ع���ب���ارة ع���ن خدمة 
للمواطنني  م�����س��رتك��ة  ح��ك��وم��ي��ة 
لت�سهيل  دب��ي  اإم���ارة  يف  واملقيمني 

اإج�������������راءات ال����������زواج م�����ن خ���الل 
ذكية  اإل��ك��رتون��ي��ة  من�سة  ت��وف��ري 
للمتعامل  املعلومات  ك��اف��ة  ت��وف��ر 
ت��ب��داأ م��ن الفح�س الطبي  وال��ت��ي 
وتنتهي بتحديث بياناته يف الهيئة 

االحتادية للهوية واجلن�سية.
املري  حممد  ال��ل��واء  �سعادة  واأك���د 
م��دي��ر ع���ام اإق���ام���ة دب���ي احلر�س 
املدينة  ب��ن��اة  م��ب��ادرة  تفعيل  ع��ل��ى 
ال��ت��ي ت��ع��د اإح����دى امل���ب���ادرات التي 
لتح�سني  دب�����ي  اإم��������ارة  ت��ت��ب��ن��اه��ا 

•• دبي -وام:

لالإقامة  العامة  االإدارة  ت�سارك 
و�سوؤون االأجانب بدبي �سمن عدد 
من الفرق امل�ساركة يف مبادرة بناة 
العامة  ل��الأم��ان��ة  التابعة  امل��دي��ن��ة 
دبي  الإم���ارة  التنفيذي  للمجل�س 
احلكومية  اخل���دم���ات  ل��ت��ح�����س��ني 
باملائة   100 ب��ن�����س��ب��ة  امل�����س��رتك��ة 
وذل����ك ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات �سمو 
ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
دبي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را����س���د 
للعمل  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
على حت�سني اخلدمات احلكومية 
تطبيق  خ������الل  م����ن  امل�������س���رتك���ة 
م��ن��ه��ج��ي��ة ال��ت�����س��م��ي��م االإب����داع����ي 

للخدمات.
و���س��م��ل��ت ق��ائ��م��ة اخل���دم���ات التي 
حت�سينها  ع���ل���ى  االإدارة  ت��ع��م��ل 
بالتعاون مع عدة جهات حكومية 
ت�����س��اري��ح االإق����ام����ة التي  خ���دم���ة 
تهدف اإىل حت�سني رحلة املتعاملني 

التعاون  تعزيز  اىل  تهدف  والتي 
احلكومية  اجلهات  بني  امل�سرتك 
وحت�سني اخلدمات امل�سرتكة فيما 
متكاملة  خ��دم��ة  ك��ب��اق��ات  ب��ي��ن��ه��ا 
فريدة  ت�����س��م��ن حت��ق��ي��ق جت���رب���ة 
وحتقق  للمتعاملني  ن��وع��ه��ا  م��ن 
�سعادتهم مما يج�سد روؤية القيادة 
تفوق  ابتكارية  يف تقدمي خدمات 

توقعات املتعاملني.
تعيب  م�����رمي  ال���ن���ق���ي���ب  ون����وه����ت 
العمليات  اإدارة  م��دي��ر  ع���ب���داهلل 
االإدارية يف اإقامة دبي باأن مبادرة 
ب��ن��اة امل��دي��ن��ة مت���ر ب��ع��دة مراحل 
وجمع  التح�سري  منها  خمتلفة 
املثالية  االأفكار  وتوليد  املعلومات 
كل جهة  امل�ساركة من  الفرق  بني 
وت�سميم  وم��ن��اق�����س��ت��ه��ا  ح��ك��وم��ي��ة 
التحديات  وو�سع  املتعامل  رحلة 
التي قد تواجه كل خدمة ومن ثم 
حيث  واملتابعة  التطبيق  مرحلة 
ي��ق��وم ك��ل ف��ري��ق عمل م��ن الفرق 
املتعامل  رحلة  مبتابعة  امل�ساركة 

وت����ق����ل����ي����ل خ������ط������وات احل�������س���ول 
ع��ل��ى اخل���دم���ة امل��ت��ك��ام��ل��ة الإجن���از 
ت�����س��ري��ح االإق���ام���ة وخدمة  ط��ل��ب 
وهي  املتوفى  ذوي  �سوؤون  ت�سهيل 
واح���دة م��ن اخل��دم��ات احلكومية 
احتياجات  تلبي  ال��ت��ي  االن�سانية 
اأه���ل امل��ت��وف��ى م��ن��ذ حل��ظ��ة الوفاة 
ترحيل  اأو  دف����ن  اإج���������راءات  م���ن 
يوؤثر  مما  الدولة  خ��ارج  اجلثمان 
املتوفى  اأه��ل  نفو�س  على  اإيجابياً 
..وتتمثل  عليهم  ال��ع��بء  وتقليل 
خدمة بيتنا مثايل يف توفري بيئة 
منزلية مثالية و�سعيدة من خالل 
تطبيق اأف�سل معايري اال�ستدامة 
الهواء  وج��ودة  العامة  وال�سالمة 

الداخلي.
احلكومية  اخل����دم����ات  وت����ه����دف 
حت�سني  اإىل  احل�����رة  امل���ن���اط���ق  يف 
اإج����������راءات اإ������س�����دار االإق�����ام�����ة يف 
امل���ن���اط���ق احل������رة مم����ا ي���ع���زز من 
كمناطق  احل����رة  امل��ن��اط��ق  م��ك��ان��ة 
اخلارجية  لال�ستثمارات  ج��اذب��ة 

وكفاءة  ج��ودة  مب�ستوى  لالرتقاء 
العمل احلكومي.

واأ�ساف اللواء املري اأن اإقامة دبي 
احلكومية  القطاعات  من  واح��دة 
ال���ت���ي لها  االإم��������ارة  احل���ي���وي���ة يف 
يتعلق  م���ا  ك���ل  ع��م��ل  ب����ارز يف  دور 
واجلن�سية  االإق���ام���ات  ب���اإج���راءات 
حققت  االإدارة  اأن  ..م���و����س���ح���ا 
جناحات ملمو�سة عاماً تلو االآخر 
امل�ستمرة  ال��ت��ح�����س��ني  ع��م��ل��ي��ات  يف 
�سبيل  يف  ب��خ��دم��ات��ه��ا  واالرت����ق����اء 

تعزيز ر�سا و�سعادة املتعاملني.
وم���������ن ج�����ان�����ب�����ه ق���������ال ال���ع���ق���ي���د 
نائب  �سليمان  عبدال�سمد ح�سني 
الريادة  ل�����س��وؤون  امل��دي��ر  م�����س��اع��د 
ت�سارك  دب��ي  اإق��ام��ة  اإن  وامل�ستقبل 
التي  امل��ب��ادرات  وب�سكل م�ستمر يف 
على  االإم������ارات  ح��ك��وم��ة  تطلقها 
وج��ه ال��ع��م��وم وح��ك��وم��ة دب��ي على 
مبادرة  وتعترب  اخل�سو�س  وجهة 
امل����ب����ادرات  م����ن  املدينة"  "بناة 
احلكومة  م�ستوى  على  ال��رائ��دة 

م��ن ك��ل ال��ن��واح��ي وف���ق منهجية 
اخلدمات  لتح�سني  دب���ي  من����وذج 
احل��ك��وم��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق دل���ي���ل بناة 

املدينة.
امل���ب���ادرات  ه���ذه  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
���س��اه��م��ت يف ت��ب�����س��ي��ط اإج�������راءات 
وتقليل  احل���ك���وم���ي���ة  اخل����دم����ات 
اخلطوات على املتعامل مما ي�سهم 
اإ�سافة  ل���ه  ال�����س��ع��ادة  حت��ق��ي��ق  يف 
الورق  ا�ستخدام  ن�سبة  تقليل  اإىل 
ا�سرتاتيجية  م��ع  مت��ا���س��ي��اً  وذل���ك 
باأن  ال��الورق��ي��ة  للمعامالت  دب��ي 
تكون اإمارة دبي خالية من االأوراق 
بحلول  ب���امل���ائ���ة   100 ب��ن�����س��ب��ة 
يف  اأي�����س��ا  �ساهمت  ك��م��ا   2021
والتاأثري  اخل����دم����ة  ج������ودة  رف�����ع 
ووقت  االنتاجية  على  االإي��ج��اب��ي 
اأن  اإىل  ..الف���ت���ه  امل��ع��ام��ل��ة  اإجن�����از 
بع�س اخلدمات يف الوقت ال�سابق 
اأ�سبوع  م��ن  اأك���ر  ت�ستغرق  ك��ان��ت 
بينما باتت االآن ت�ستغرق من يوم 

اإىل 5 اأيام عمل.

موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل : تطوير قطاع اخلدمات اللوج�شتية ركيزة لتنويع �شال�شل االإمداد
•• دبي-وام:

اأكد تقرير حديث اأ�سدرته موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل بالتعاون مع جمل�س دبي 
مل�ستقبل اخلدمات اللوج�ستية ان تطوير قطاع اخلدمات اللوج�ستية ركيزة 

لتنويع �سال�سل االإمداد.
و ا�ستعر�س التقرير الذي �سدر بعنوان "احلياة بعد كوفيد19-: م�ستقبل 
اخلدمات اللوج�ستية", جمموعة من التحديات التي واجهت �سال�سل االإمداد 
يف املنطقة والعامل يف ظل تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد, واالإجراءات التي 
املتاحة  الفر�س  اأب��رز  اإىل  اإ�سافة  االإم���داد,  �سال�سل  لتاأمني  ال��دول  تتخذها 
يف هذا القطاع العاملي, واأهم التو�سيات الالزمة ل�سمان ا�ستدامة �سال�سل 

االإمداد, والتقنيات امل�ستقبلية التي يتوقع زيادة االعتماد عليها.
املوؤ�س�سة  التي تن�سرها  التقارير  اإطار �سل�سلة  التقرير يف  اإطالق هذا  وياأتي 
"كوفيد– بعد  االإم��ارات  دول��ة  احليوية يف  القطاعات  م�ستقبل  ال�ست�سراف 
مواكبة  يف  النا�سئة  وال�سركات  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  لدعم   ,"19

التغريات العاملية.
التنفيذي  الرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س  �سليم  ب��ن  اأح��م��د  �سلطان  ق��ال  و 
واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ  موؤ�س�سة  رئي�س  العاملية  دب��ي  موانئ  ملجموعة 
خالل  �سهدنا  اللوج�ستية:  اخل��دم��ات  مل�ستقبل  دب��ي  جمل�س  رئي�س  احل��رة, 
�سال�سل  ت��اأم��ني  على  الرتكيز  نحو  عاملياً  توجهاً  املا�سية  الثالثة  االأ�سهر 
التقنيات  توظيف  على  اأك��رب  ب�سكل  االعتماد  مع  مرونتها  وتعزيز  التوريد 
تنفيذ خططنا  ت�سريع  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي  م��وان��ئ  ال��رق��م��ي��ة. وح��ر���س��ن��ا يف 
تقدمي  اال�ستمرار يف  على  قدرتنا  ل�سمان  رقمية جديدة  من�سات  الإط��الق 
اأف�سل اخلدمات خالل االأزمة .. كما راأينا خالل الفرتة توجه العديد من 
عمالئنا لتنويع م�سادر اإمدادات املواد والبحث عن اأقرب امل�سدرين. وميكننا 

التكيف ب�سهولة مع هذه  االأ�سول  العاملية واملتنوعة من  بف�سل جمموعتنا 
التغيريات وموا�سلة العمل مع العمالء وال�سركاء الإيجاد حلول اأكر كفاءة 

لتح�سني مرونة وفعالية توافر االإمدادات وخا�سة يف القطاعات الرئي�سية.
دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ب��ل��ه��ول  جمعة  خ��ل��ف��ان  اأك���د  جهته  م��ن  و 
اأهمية تعزيز التعاون بني اجلهات احلكومية وال�سركات العاملية  للم�ستقبل 
من  يعد  الذي  اللوج�ستية  اخلدمات  قطاع  م�ستقبل  ال�ست�سراف  واخلا�سة 
ودرا�سة  وال��ع��امل,  االإم����ارات  دول��ة  يف  احليوية  االقت�سادية  القطاعات  اأه��م 
املقبلة  ال��ف��رتة  متطلبات  تلبي  مبتكرة  حلول  لتطوير  العاملية  التوجهات 

وتواكب احتياجات املوردين وامل�سنعني.
الراهنة  التحديات  ب��اأب��رز  التعريف  اإىل  ي��ه��دف  التقرير  اإن  بلهول  وق���ال 
والفر�س امل�ستقبلية املتاحة واطالع العاملني يف قطاع اخلدمات اللوج�ستية 
على اأهم االجتاهات والتغريات التي ي�سهدها العامل يف هذه املرحلة ب�سبب 
مالمح  لر�سم  امل�سرتك  التعاون  اإط���ار  يف  وذل��ك  امل�ستجد,  ك��ورون��ا  جائحة 
وعاملي  اإقليمي  كمركز  االإم���ارات  دول��ة  مكانة  وتعزيز  القطاع  هذا  م�ستقبل 
اأن جائحة كورونا  اإىل  التقرير  واأ�سار  اللوج�ستية.  رائد يف قطاع اخلدمات 
التي فر�ست  القيود  ب�سبب  االإم��داد  �سال�سل  با�سطرابات كبرية يف  ت�سببت 
على خدمات النقل وال�سحن يف خمتلف اأنحاء العامل, ما اأدى اإىل انخفا�س 
ن�سب توافر بع�س ال�سلع يف االأ�سواق, وحتول املتاجر اإىل بيع بدائل حملية 
للعالمات التجارية امل�سهورة, مو�سحا اأن الدول التي متتعت مبرونة �سال�سل 
يف  نق�س  اأي  ت�سهد  مل  فيها,  ال�سلع  ملخزونات  مرتفعة  وم�ستويات  االإم��داد 
ال�سلع. وقال التقرير اإن دول وحكومات العامل اأ�سبحت اأكر اإدراكاً حلجم 
التحديات التي ينطوي عليها االعتماد على م�سدٍر وحيد للواردات, خا�سًة 
عندما يتعلق االأمر بال�سلع االأ�سا�سية, الأن املوانئ قد تتعر�س لالإغالق, وقد 
فاإنها  العمل, ولهذا  تتوقف م�سانعها عن  اأو رمبا  ال��دول �سادراتها,  توقف 

تتوجه اإىل تعزيز الت�سنيع املحلي, حتى اإن كان ذلك اأعلى تكلفًة, م�سريا اإىل 
اأن اليابان على �سبيل املثال, خ�س�ست ملياري دوالر مل�ساعدة امل�سنعني لديها 

على اإعادة اإنتاجهم اإىل البالد بداًل من ال�سني.
واأكد التقرير اأن جتربة االأزمة اأظهرت احلاجة اإىل توفري م�ستويات اأعلى من 
املخزون, و�ساهمت باإحداث قفزة ملحوظة يف حجم التجارة االإلكرتونية, ما 
اأدى اإىل توجه امل�ستثمرين نحو ا�ستك�ساف الفر�س اال�ستثمارية يف اخلدمات 
العربية  البلدان  ل��دى  اإن  وق��ال  امل��وان��ئ.  القريبة من  وامل��خ��ازن  اللوج�ستية 
اأعدادا كافية من املن�ساآت ال�سناعية املنا�سبة للخدمات اللوج�ستية يف املناطق 
اململكة  االقت�سادية يف  اهلل  امللك عبد  للموانئ, مثل مدينة  املجاورة  احلرة 
العربية ال�سعودية بجوار ميناء امللك عبد اهلل, ومنطقة خليفة ال�سناعية يف 
اأبوظبي بجوار ميناء خليفة, واملنطقة احلرة يف جبل علي بالقرب من ميناء 
جبل علي يف دولة االإمارات, واملنطقة احلرة يف �سلطنة عمان بجانب ميناء 
اأن قدرة  اإال  اأن ا�سطراب �سال�سل االإم��داد كان موؤقتاً  اأنه مع  �سحار. واأك��د 
تباطوؤ  الالزمة مل مينع من ح��دوث  الكميات  تاأمني  االإم��داد على  �سال�سل 
واإغالق  امل��وؤمت��ت��ة,  االإم����داد  �سال�سل  وت��وق��ف  الطلب  انخفا�س  �سبب  فيها 
الركود  االأمتتة ال متنع  اأن  جلياً  واأ�سبح  الروبوتات,  على  املعتمدة  امل�سانع 
مهما بلغت درجة االعتماد عليها اإن ت�سررت الفاعلية الب�سرية, وهي قدرة 
النا�س على االنخراط يف االأن�سطة االجتماعية واالقت�سادية, الفتا اإىل اأنه 
كان على احلكومات يف العامل تقدمي تريليونات الدوالرات ملنع هذا ال�سرر, 
اإنتاجية  التي حتمي  التقنيات  اال�ستثمار يف  الرتكيز على  يوؤكد �سرورة  ما 
العمال وتعززها. وتوقع التقرير اأن توؤدي اأزمة كوفيد19- اإىل تعزيز اأمتتة 
الطلب عرب التقنيات التي تربط العاملني الرقمي والواقعي, مثل الطباعة 
واإنرتنت  طيار,  دون  والطائرات  القيادة,  ذاتية  واملركبات  االأب��ع��اد,  ثالثية 
االأ�سياء, والواقع املعزز, والهياكل اخلارجية. واأو�سح اأن تكنولوجيا الطباعة 

وطباعتها  احتياجاته  لت�سميم  مثال  للزبون  فر�سة  �ستتيح  االأبعاد  ثالثية 
التجارية  بالعالمة  اخلا�سة  االأب��ع��اد  ثالثية  الطباعة  من�سات  اإح���دى  يف 
طيار  دون  والطائرات  القيادة  ذاتية  باملركبات  اال�ستعانة  ثم  وم��ن  املعنية, 
حوافز  احلرة  املناطق  بتوفري  التقرير  واأو�سى  وت�سليمها.  املنتجات  جلمع 
الق�سري,  امل��دى  على  ال�سناعة  ه��ذه  لدعم  اللوج�ستية  امل��راف��ق  مل�ستاأجري 
اأط��ول للحد من  تتمتع بفرتة �سالحية  �سلع  اإنتاج  املنتجني على  وت�سجيع 

التاأثري الناجت عن اال�سطرابات املحتملة يف �سل�سلة االإمداد.
للتخزين  اإقليمي  مركز  باإن�ساء  التقرير  فاأو�سي  الطويل  امل��دى  على  اأم��ا 
تاأمني �سال�سل االإم��داد اخلا�سة بها, واالعتماد  ال��دول املجاورة يف  مل�ساعدة 
املوانئ  واإدارة  الت�سنيع  عمليات  يف  والروبوتات  االأمتتة  على  اأك��رب  ب�سورة 

الإن�ساء �سال�سل اإمداد مرنة.
اأزمة كوفيد19- الدول وال�سركات واالأف��راد على  وتوقع التقرير اأن جترب 
اإعادة تقييم عن�سرين حا�سمني يف النظام االقت�سادي هما: �سال�سل االإمداد 
وطلبات امل�ستهلكني, واأن ي�ستمر الت�سنيع م�ستقباًل باالعتماد على خطوط 
الت�سنيع التقليدية الإنتاج بع�س االأ�سياء املعقدة مثل قطع الغيار وال�سيارات 
متزايدة,  اأه��م��ي��ًة  �سيكت�سب  املحلي  الت�سنيع  لكن  الكهربائية,  واالأج��ه��زة 
و�ستزداد اأهمية االعتماد على امل�سانع االأقرب اإىل مراكز التوزيع االإقليمية 
اإن�ساء  من  ب��داًل  االأب��ع��اد  ثالثية  الطباعة  على  �سيعتمد  فيما  الوطنية,  اأو 

م�سانع عالية التقنية و�سحن املنتجات مل�سافات طويلة.
وعلى م�ستوى اأمتتة طلب امل�ستهلكني, راأى التقرير اأن العديد من املنتجات 
ا�سرتاك  مقابل  وتقدم  م�ستقباًل  جمانية  �ست�سبح  احلالية  اال�ستهالكية 
الأمتتة عملية اإعادة التزويد ذاتياً. وتوقع اأن ت�سبح اأجهزة "األك�سا" والهواتف 
النقالة جمانية الأنها �ستكون وكياًل لل�سركات املنتجة يعرف تفا�سيل حياة 

االأفراد ويزودهم بها يف �سورة خدمات مقابل ا�سرتاكات مدفوعة.

خالل ثالثة �أ�صهر فقط وبالرغم من �إجر�ء�ت �لتقييد �ملرتبطة بربنامج �لتعقيم �لوطني

غرفة ال�شارقة تعلن عن اإجناز 15 % من الن�شبة االإجمالية لتنفيذ م�شروع تطوير املنطقة ال�شناعية العا�شرة
•• ال�شارقة-الفجر:

و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  اأع���ل���ن���ت 
 15% اإجن���������از  ال���������س����ارق����ة, ع�����ن 
لتنفيذ  االإج��م��ال��ي��ة  ال��ن�����س��ب��ة  م���ن 
التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  م�����س��روع 
يف  العا�سرة  ال�سناعية  للمنطقة 
اأط��ل��ق��ت��ه الغرفة  ال���ذي  ال�����س��ارق��ة, 

برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 
ح��اك��م ال�����س��ارق��ة, وب��ال��ت��ع��اون مع 
وامل�ساحة, وهيئة  التخطيط  دائرة 
ال�سارقة,  يف  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق 
ال�سارقة,  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  وه��ي��ئ��ة 
وذل��������ك م���ن���ذ ت���وق���ي���ع ال���ع���ق���د يف 

امل�سروع  اأن  اإىل  ال��ع��وي�����س,  ول��ف��ت 
����س���ي���ك���ون ن�������واة مل�������س���اري���ع اأخ������رى 
جميع  ل����ت���������س����م����ل  م���������س����ت����ق����ب����ال 
والتجارية  ال�سناعية  القطاعات 
يف اإمارة ال�سارقة, لتعزيز قدراتها 
موؤكدا  وج��اذب��ي��ت��ه��ا,  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
منذ  داأب�������ت  ال�������س���ارق���ة  غ���رف���ة  اأن 
ا�سرتاتيجية  و���س��ع  ع��ل��ى  ن�ساأتها 
وامل�ساندة  ال��دع��م  ب��رام��ج  لتقدمي 
ال�����س��ن��اع��ي, م���ن منطلق  ل��ل��ق��ط��اع 
بهذا  االرت��ق��اء  االأ�سا�سي يف  دوره��ا 
املالئمة  البيئة  وتهيئة  ال��ق��ط��اع, 
مكانة  ي���وؤك���د  مب���ا  دوره,  ل��ت��ع��زي��ز 
املقا�سد  م���ن  ك���واح���دة  ال�����س��ارق��ة 
العاملية لل�سناعات وبوابة للتوريد 
االأو�سط,  ال�����س��رق  ع��رب  ال�سناعي 
م���ن خ����الل ال�����س��ع��ي ال���دائ���م نحو 
واالآليات  الفنية  الو�سائل  توفري 
امل�ساندة واملحفزة, يف اإطار التعاون 
واالأع�ساء  ال�����س��رك��اء  م���ع  امل��ث��م��ر 
اإىل  ي��وؤدي  واجلهات املخت�سة, مبا 
تهيئة كافة ال�سبل لتنويع م�سادر 
وا�ستثمار  ال�������س���ارق���ة  يف  ال���دخ���ل 
مواردها يف حتقيق اأهداف م�سرية 

التنمية امل�ستدامة.

�أحد �أهم مر�كز �ل�صناعة
املهند�س  ���س��ع��ادة  اأ���س��ار  جانبه  م��ن 
����س���الح ب���ن ب��ط��ي امل���ه���ريي نائب 

حيث  املا�سي,  فرباير  �سهر  نهاية 
اإع����ادة تهيئة  اإىل  امل�����س��روع  ي��ه��دف 
اأف�سل  وت����وف����ري  ك���ل���ي���ا,  امل��ن��ط��ق��ة 
للمواطنني  وامل�سروعات  اخلدمات 
باملكانة  واالرت�����ق�����اء  وامل���ق���ي���م���ني, 
وتطوير  ل�����الإم�����ارة  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
وجاذبيتها  االق��ت�����س��ادي��ة  ب��ي��ئ��ت��ه��ا 
ا�ستدامتها  وتعزيز  اال�ستثمارية 
التنموية. واأو�سحت اللجنة الفنية 
امل�سرفة على متابعة تنفيذ امل�سروع 
الذي تبلغ تكلفته االإجمالية 120 
التاأهيل  اأن عمليات  دره��م,  مليون 
قطاعات  ثالثة  اإىل  تق�سيمها  مت 
على مدار 18 �سهر, حتى ال تتاأثر 
اأعمال املن�ساآت يف املنطقة بالكامل 
منه  االنتهاء  يتم  اأن  املتوقع  وم��ن 
قبل الوقت املحدد, م�سرية اإىل اأن 
املرحلة االأوىل التي �سملت متديد 
اخلدمات من خطوط �سرف مياه 
والغاز  امل��ي��اه  االأم���ط���ار وخ��ط��وط 
والكهرباء يف القطاع االأول �سارفت 
على االنتهاء, و�سيتم بعدها البدء 
تت�سمن  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة  ب��امل��رح��ل��ة 
الطرق, حيث  ر�سف  اأعمال  اإن�ساء 
ت�����س��ت��م��ل ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ط��وي��ر على 
اإن�������س���اء ط�����رق داخ���ل���ي���ة وم���واق���ف 
ل��ل�����س��ي��ارات م���ع م���داخ���ل وخم����ارج 
املنطقة,  يف  ال��ق��ائ��م��ة  ل��ل��م��ن�����س��اآت 
باالإ�سافة اإىل ا�ستبدال �سبكة املياه 

القدمية ب�سبكة حديثة ف�سال عن 
وو�سع  االت�����س��االت,  �سبكة  تطوير 
نظام اأمني متكامل يت�سمن �سبكة 
املنطقة  تغطي  املراقبة  لكامريات 

بالكامل.

نو�ة مل�صاريع م�صتقبلية 
�سلطان  اهلل  ع��ب��د  ����س���ع���ادة  واأك������د 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال���ع���وي�������س 
غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة, اأن 
عمليات تنفيذ امل�سروع جتري على 
قدم و�ساق على الرغم من اإجراءات 
برنامج  ف��ر���س��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ت��ق��ي��ي��د 
التعقيم الوطني التي اأثرت ب�سكل 
الفتا  التنفيذ,  �سرعة  على  ب�سيط 
للم�سروع  املنفذة  ال�سركات  اأن  اإىل 
ح��ر���س��ت ع��ل��ى ع���دم ت��اأث��ر م�سالح 
اأعمال  ن��ت��ي��ج��ة  ال��ق��ائ��م��ة  امل��ن�����س��اآت 
احل��ف��ري��ات واإع�����ادة ال��ت��اأه��ي��ل, من 
خالل توفري املداخل والتحويالت 
امل��ن��ا���س��ب��ة, وذل���ك تنفيذا  امل���روري���ة 
الغرفة  م��ن  ال�����س��ادرة  للتو�سيات 
اأن  اإىل  م�سريا  املتعاونة,  واجلهات 
التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  م�����س��روع 
يعد  العا�سرة  ال�سناعية  للمنطقة 
النهو�س  يف  ل��ل�����س��راك��ة  جت�����س��ي��دا 
باإمارة  االق��ت�����س��ادي��ة  ب��ال��ق��ط��اع��ات 
التنمية  م�سرية  لتعزيز  ال�سارقة, 

احل�سارية واالقت�سادية.

الأهميته  نتيجة  وا���س��ع,  ب��اه��ت��م��ام 
واإ���س��ه��ام��ات��ه االإي��ج��اب��ي��ة واأب���ع���اده 
بكافة  املجتمع  على  االق��ت�����س��ادي��ة 
�سرائحه, لذلك مت اختيار املنطقة 
مدينة  يف  ال���ع���ا����س���رة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
ال�����س��ارق��ة ك��م�����س��روع رائ���د لرتقية 
االأ�سا�سية  البنية  مرافق  وتطوير 
والعمل فيها يجري بوترية عالية 
االأع��م��ال قبل �سهر  تطلعا الإجن��از 

�سبتمرب 2021
يف  ال�سناعي  القطاع  اأن  اإىل  ي�سار 
اإم����ارة ال�����س��ارق��ة, ي��ع��د االأك����رب بني 
خم��ت��ل��ف اإم��������ارات ال����دول����ة, حيث 
ت�سم االإمارة 21 منطقة �سناعية 

رئ�����ي�����������س جم����ل���������س ال���ت���خ���ط���ي���ط 
تنفيذ  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ال���ع���م���راين 
التحتية,  البنى  وتطوير  املبادرات 
اأحد  ت��ع��د  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  اأن  اإىل 
الدولة  يف  ال�سناعة  م��راك��ز  اأه���م 
اخلليج,  منطقة  م�����س��ت��وى  وع��ل��ى 
ومن هذا املنطلق جاء العمل على 
لروؤى  تنفيذا  امل�سروع  اإطالق هذا 
ال�سارقة,  ح��اك��م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
يف  املبتكر  املفهوم  اعتماد  ب�سرورة 
الذي  ب��االإم��ارة,  ال�سناعي  القطاع 
االقت�سادية  القطاعات  اأك��رب  يعد 
ناجتها  م���ن   17% ن��ح��و  ومي��ث��ل 
ك��م��ا يحظى  االإج�����م�����ايل,  امل��ح��ل��ي 

�سناعية,  وح���دة   2800 مب��ع��دل 
كما ت�ستوعب نحو ¼  من العمالة 
الدولة,  م�ستوى  على  ال�سناعية 
الذي  الكبري  ال��ت��ن��وع  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ي�����س��ه��ده ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي حيث 
ال�سارقة  اإم������ارة  م��ن��ت��ج��ات  ت��ت��ن��وع 
لتغطي كافة احتياجات امل�ستهلكني 
الهيئات  م���ن  م��ع��ت��م��دة  وج��م��ي��ع��ه��ا 
للموا�سفات  وم��ط��اب��ق��ة  ال��دول��ي��ة 
ر�سد  مت  وق��د  العاملية,  واملقايي�س 
االإيجابية  اجل���وان���ب  م��ن  ال��ك��ث��ري 
تكرار  على  يحث  مم��ا  امل�����س��روع  يف 
ال�سناعية  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ت��ج��رب��ة 

االأخرى.
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اأخبـار الإمـارات
موارد ال�شارقة ت�شتكمل فحو�شات  كوفيد 19 ملوظفي حكومة ال�شارقة باملنطقة الو�شطى

•• ال�شارقة-الفجر:

وزارة  مع  وبالتعاون  بال�سارقة  الب�سرية  امل��وارد  دائ��رة  ا�ستكملت 
ال�سحة ووقاية املجتمع ممثلة يف منطقة ال�سارقة الطبية تنفيذ 
" امل�ستجد ملوظفي   19 " ك��وف��ي��د  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ف��ح��و���س��ات 
املوارد  دائ���رة  ف��رع  مقر  يف  الو�سطى  باملنطقة  ال�سارقة  حكومة 
التي  للفحو�سات  ا�ستمراراً  وذل��ك    . مليحة  مبنطقة  الب�سرية 
حكومة  وموؤ�س�سات  وهيئات  دوائ���ر  موظفي  لكافة  تنفيذها  مت 
ال�سارقة الذين تقرر عودتهم اإىل العمل بدءاً من يوم االأحد 14 
يونيو اجلاري. وذلك للتاأكد من �سالمتهم عند مبا�سرة العمل. 
حيث نفذت الفحو�سات بالتن�سيق مع منطقة ال�سارقة الطبية يف 
كافة مدن ومناطق االإم��ارة مبدينة ال�سارقة واملنطقة الو�سطى 

وال�سرقية, وذلك مراعاة لبعد مناطق �سكن املوظفني وت�سهياًل 
لو�سولهم ملقر الفح�س.  وقد قامت الدائرة بالتن�سيق مع دوائر 
موظفيهم  جميع  لتوجيه  ال�سارقة  حكومة  وموؤ�س�سات  وهيئات 
كورونا   بفريو�س  اخلا�س  الفح�س  الإج��راء  واملقيمني  املواطنني 
, وذلك يف مواقع الفح�س التي  " امل�ستجد جماناً   19 " كوفيد 
مت اإن�ساوؤها خ�سي�ساً لهذا الغر�س باملقار املحددة يف كل منطقة.   
وا�ستقبل مقر الفح�س باملنطقة الو�سطى موظفي احلكومة, ومت 
اإجراء الفحو�سات واأخذ املوؤ�سرات احليوية لهم للك�سف املبكر عن 
اإ�سابات " كوفيد 19 " . وذلك وفق اجلداول املعدة حل�سورهم, 
حيث مت تق�سيم اجلهات اإىل جمموعات ت�سمن عدم التزاحم بني 
املتواجدين من املوظفني للفح�س يف املقر خالل اليوم الواحد. 
يف  املتمثلة  االح��رتازي��ة  االإج�����راءات  تطبيق  على  حر�ساً  وذل���ك 

مرتين  اإىل  ت�سل  متباعدة  م�سافات  وت��رك  اجل�سدي  التباعد 
ارت��داء القفازات وااللتزام بتغطية  بني كل موظف واالآخ��ر, مع 
الفحو�سات  على  االإق��ب��ال  اأظهر  وق��د  بالكمامات.  والفم  االأن��ف 
اإر�سال  يف  ال�سارقة  حكومة  ودوائ���ر  جلهات  الكبرية  اال�ستجابة 
احلكومة  موظفي  ل��دى  امل��رت��ف��ع  وال��وع��ي  للفح�س,  امل��وظ��ف��ني 
ب��اأه��م��ي��ة اخل�����س��وع ل��ه��ذا ال��ف��ح�����س. وق���د ح��ر���س��ت ال���دائ���رة على 
تن�سيق تنفيذ الفحو�سات ل�سمان التاأكد من خلو �سريحة كبرية 
من املجتمع من الفريو�س وهي �سريحة املوظفني. واالإ�سهام يف 
اأر�س  على  واملقيمني  املواطنني  لكافة  العامة  ال�سالمة  حتقيق 
االإم��ارة. ودعم اجلهود الكبرية التي قامت بها حكومة ال�سارقة 
يف تنفيذ كافة االإج���راءات االح��رتازي��ة التي ت�سهم يف احلد من 
اأفراد  انت�سار هذا الوباء العاملي , واحلفاظ على �سالمة و�سحة 

قطاع الثقافة االإماراتي يخرتق قيود كورونا ب�الواقع االفرتا�شي

كيف ت�صعد �إن�صانًا؟ .. يف �ملرتبة �لأوىل

االأر�شيف الوطني ومدر�شة االإمارات الوطنية يعلنان عن البحوث الفائزة يف م�شروع الهوية الوطنية 

•• اأبوظبي-وام:

اإبداعيا �ساهم يف ك�سر القيود  قدم قطاع الثقافة يف دولة االإم��ارات منوذجاً 
من  القطاع  وا�ستفاد  "كوفيد19",  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  فر�سها  التي 
تطور قطاع االت�ساالت واخلدمات الرقمية يف ت�سخري "الواقع االفرتا�سي" 
للمحافظة على زخم امل�سهد الثقايف. ويبدو اأن اجلائحة التي اجتاحت العامل 
يف طريقها اإىل تغيري العديد من القطاعات واالأن�سطة حول العامل.. ولن 
يكون امل�سهد الثقايف بعيداً عن تلك التغيريات يف ظل الفر�س واملزايا التي 
تتيحها احللول الذكية والرقمية, وهو ما قد ي�سكل نقلة جديدة يف امل�سهد 
الأمناط  الوفاء  بني  اجلائحة  قبل  موقفه  ح�سم  قد  يكن  مل  ال��ذي  الثقايف 
امل�سهد  وجت��اوب  ومتطلباتها.  احل��داث��ة  و�سائط  وب��ني  التقليدية,  الثقافة 
الظروف  فر�ستها  ال��ت��ي  اال�ستثنائية  امل��ت��غ��ريات  م��ع  االإم�����ارات  يف  ال��ث��ق��ايف 
احلالية ب�سكل مرن و�سريع, حيث اأجرت العديد من اجلهات املعنية تو�سعات 
اإىل  و�سوله  وت�سهيل  الرقمي  الثقايف  املحتوى  تعزيز  جهود  يف  مت�سارعة 
والزيارات  الرقمية  املكتبات  اجلمهور, من خالل  �سريحة ممكنة من  اأكرب 
االفرتا�سية للمتاحف و�ساالت العر�س ال�سينمائية, و�سوال اإىل عقد ور�س 

العمل وجل�سات احلوار الثقافية والفنية عن بعد.
واأعلنت االإم��ارات عن العديد من املبادرات لدعم املبدعني العاملني بقطاع 
ال�سناعات الثقافية واالإبداعية يف مواجهة التحديات التي فر�سها كوفيد- 
ي�ستهدف  برناجما وطنيا  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأطلقت  19, حيث 
االأعمال  ورواد  النا�سئة,  وال�سركات  امل�ستقلني  ل��الأف��راد  مالية  منح  تقدمي 
ال�سمود  الثقافية واالإبداعية مل�ساعدتهم على  ال�سناعات  يف جماالت قطاع 

وجتاوز االأزمة.
يف  الثقافيني  ال�سركاء  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال����وزارة  ب��اإ���س��راف  ال��ربن��ام��ج  وينفذ 
للم�سوؤولية  الوطني  وال�سندوق  االإبداعية  واملوؤ�س�سات  املحلية  احلكومات 
عرب  امل�ساهمات  با�ستقطاب  ال�سندوق  �سيقوم  حيث  لل�سركات,  املجتمعية 

املن�سة الذكية وتوجيهها للم�ستحقني من امل�ساركني.
من  بالكثري  اجل���اري  ال��ع��ام  مطلع  منذ  االإم����ارات  يف  الثقايف  امل�سهد  وحفل 
القراءة"  " �سهر  بعد, ويف مقدمتها  اأقيمت عن  التي  والفعاليات  االأن�سطة 
الذي حتتفي به االإمارات يف مار�س من كل عام, حيث �سهد هذا العام اإطالق 
مبادرات اأ�سهمت يف توفري اأكرب قدر من املحتوى املعريف االإلكرتوين وجعلت 
الكتاب يف متناول اجلميع على مدار ال�ساعة, االأمر الذي القى ترحيبا وا�سعا 

من خمتلف ال�سرائح االجتماعية.
وخالل �سهر القراءة 2020 .. اأطلقت " مكتبة احتاد االإمارات " يف مركز 
الإتاحة  اخلدمات  من  حزمة  اال�سرتاتيجية  والبحوث  للدرا�سات  االإم��ارات 
من  بعد  عن  املعلومات  اإىل  الو�سول  يف  والراغبني  الباحثني  لكل  الفر�سة 
ماليني  خم�سة  من  اأك��ر  ت�سم  التي  للمكتبة  االإلكرتونية  البوابة  خ��الل 
م�سدر رقمي متنوع, بدورها اأعلنت اإدارة "مكتبات ال�سارقة العامة" التابعة 
لهيئة ال�سارقة للكتاب عن فتح مكتبتها االإلكرتونية جماناً جلميع االأفراد 
�ستة  مقدمة  اأ�سهر  ثالثة  مل��دة  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  العمرية  والفئات 

ماليني كتاب وم�سدر معريف اإلكرتوين باأكر من ع�سر لغات خمتلفة.
اإمارة ال�سارقة يف حفل عقد عرب الت�سجيل املرئي, راية  اإبريل.. �سلمت  ويف 
كامل  عام  بعد  كواالملبور,  املاليزية  العا�سمة  اإىل  للكتاب  العاملية  العا�سمة 
اأكر من  على تتويجها باللقب الثقايف االأرفع عامليا, والذي نظمت خالله 

االأدب  رم��وز  بكبار  واحتفت   , والفن  وال�سينما  امل�سرح  جمعت  فعالية  األ��ف 
اإىل  االإم��ارة  ال��ذي حتولت فيه �سواطئ  الوقت  املحلي والعربي والعاملي, يف 
مكتبات يرتادها ال�سياح واأبناء املجتمع املحلي, وبداأت ت�سييد م�سروع املكتبة 
اأفق  وفتح  الثقافة  لتبادل  دائ��م��اً  من�سة  لتكون  احلكمة"  "بيت  الع�سرية 

احلوار مع خمتلف ح�سارات العامل.
القادم,  العام  اإىل  اأبوظبي" 2020  الثقافية  "القمة  فعاليات  تاأجيل  ومع 
بالتعاون مع منظمات ثقافية  – اأبوظبي,  وال�سياحة  الثقافة  دائرة  نظمت 
عاملية, جتربة بث مبا�سر ح�سري للقّمة الثقافية اأبوظبي عرب قناتها على 
"الثقافة ودورها يف  اليوتيوب. وت�سمن البث املبا�سر حلقة حوارية بعنوان 
االأغاين  ومنتج  لكاتب  خا�س  وعر�س  االأزمات"؛  اأوق��ات  يف  العامل  توحيد 
اإمي��ي ديزموند  االأم��ري��ك��ي احلا�سل على ج��ائ��زة ج��رام��ي وامل��ر���س��ح جل��ائ��زة 
ت�سايلد؛ باالإ�سافة اإىل اثنني من العرو�س املو�سيقية التعاونية من تن�سيق 
للرواية  العاملية  باجلائزة  الفائزين  عن  االإع���الن  ويعد  اأبوظبي.  بريكلي 
�سهدتها  التي  االفرتا�سية  الثقافية  الفعاليات  اأب��رز  من   2020 العربية 
االإمارات, حيث اأقامت اجلائزة حفل تكرمي افرتا�سي يوم 16 اأبريل املا�سي 
يف  االأدب��ي  امللتقى  �سالون  مع  اجلائزة  تعاونت  كما  �سابقا,  مقرراً  ك��ان  كما 
حاورت  حيث  اجل��ائ��زة,  يف  الفائزين  مع  االفرتا�سية  ال��ن��دوات  من  �سل�سلة 
دائرة  الفائزين بفروع اجلائزة. بدورها قدمت  امللتقى و�سيوفهن  ع�سوات 
ما  �سمن  االفرتا�سية,  الفعاليات  من  �سل�سلة  اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة 
اللوفر  اأطلق متحف  للكتاب, فيما  الدويل  اأبوظبي  �سمته فعاليات معر�س 
اأبوظبي مبادرات رقمية جديدة تقدم للجمهور جوالت اإر�سادية افرتا�سية 
ومقاطع فيديو واأخرى �سوتية, بجانب جمموعة من االأن�سطة التي ميكن 

تنزيلها واال�ستمتاع بها يف املنزل.
ونظم "�سالون القراءة" يف ندوة الثقافة والعلوم يف دبي جل�سات افرتا�سية 
ملناق�سة قراءاته منها مناق�سة رواية "املعطف" للرو�سي نيكوالي جوجول". 
واأقامت جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون عدداً من احلفالت االفرتا�سية, 
الفن يف جامعة  رواق  اأق��ام  قبلها  وم��ن  امل��ب��ارك,  �سهر رم�سان  املتوافقة مع 

نيويورك اأبوظبي جوالت افرتا�سية, يف معر�س ت�سكيلي.
اأزم��ة كورونا, االإم��ارات, عن موا�سلة جهودها يف تعزيز  ومل متنع مفاعيل 
املعا�سر  ببعديها  االإن�����س��ان��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ات  على  واالن��ف��ت��اح  ال��ت��الق��ي  م��ن��اخ��ات 
والرتاثي, والتي برزت من خالل اللقاءات واملباحثات عن بعد التي اأجرتها 
الثقافة واملجتمع  املعرفة وزيرة  الثقافة وتنمية  الكعبي وزيرة  معايل نورة 
خمتلف  يف  ال�سراكة  اأ�س�س  لتطوير  ال��ع��امل  دول  م��ن  ع��دد  يف  نظرائها  م��ع 

املجاالت الثقافية واالإبداعية.
وتعزيزا حل�سورها يف املنظمات والهيئات العاملية املعنية بال�ساأن الثقايف, قّدم 
�سعادة علي عبد اهلل االأحمد, �سفري االإم��ارات لدى جمهورية فرن�سا, اأوراق 
والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  لدى  للدولة  دائماً  مندوباً  اعتماده 
االإمارات  دول��ة  ف��وز  اأع��ق��اب  يف  اخلطوة  ه��ذه  وت��اأت��ي  »اليون�سكو«.  والثقافة 
بع�سوية املجل�س التنفيذي باليون�سكو يف نوفمرب املا�سي, االأمر الذي عك�س 
املجاالت  االإم����ارات يف  تقودها  التي  اجل��ه��ود  ال���دويل يف  املجتمع  ثقة  م��دى 
جلهودها  االإم���ارات  متابعة  على  تاأكيد  ويف  والعلمية.  والرتبوية  الثقافية 
يف اإحياء وحماية املعامل الثقافية والرتاثية االإن�سانية, بداأت منظمة االأمم 
البدء  عن  املا�سي  اإبريل  يف  /اليون�سكو/  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
مب�سروع اإعادة ترميم كني�سة ال�ساعة يف املو�سل, بتمويل من دولة االإمارات.

•• ابوظبي-الفجر:

مدار�س  مع  بالتعاون  الوطني  االأر�سيف  اأعلن 
النهائي  التقييم  نتائج  عن  الوطنية  االإم���ارات 
الهوية  م�������س���روع  ���س��م��ن  ال��ط��الب��ي��ة  ل��ل��ب��ح��وث 
الوطنية يف ن�سخته ال�سابعة حتت �سعار "اإماراتنا 
2071.. جمتمع اآمن متطور و�سعيد", وجرى 
املرحلة  ه����ذه  ال��ط��الب��ي��ة يف  ال���ب���ح���وث  ت��ق��ي��ي��م 
باأهمية  الوطني  االأر�سيف  من  اإمي��ان��اً  بعد  عن 
لالأجيال,  الوطنية  التن�سئة  يف  دوره  موا�سلة 
وتعزيز الوالء واالنتماء لدى اأجيال الطلبة يف 

هذه املرحلة.
البحوث  مل�������س���اري���ع  ال���ن���ه���ائ���ي  ال��ت��ق��ي��ي��م  وب���ع���د 
بامل�ستوى  ال��وط��ن��ي  االأر���س��ي��ف  اأ���س��اد  الطالبية, 
امل�ساركة, وبرباعة  البحوث  بلغته  الذي  العلمي 
احلا�سوب  ا����س���ت���خ���دام  يف  ال���ب���اح���ث���ني  ال��ط��ل��ب��ة 
م�ساريعهم,  يف  امل��ت��ط��ورة  ب��رجم��ي��ات��ه  وت��ط��وي��ع 
م��ع امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل��ن��ه��ج ال��ع��ل��م��ي يف بحثهم 
التاريخي, والتزامهم باإطار البحث واالإح�سا�س 
عن  بحوثهم  وا�ستكمال  تعاونهم  يف  بامل�سوؤولية 
اتباع  ال��ذي متتعوا به يف  الوطني  بعد, واحل�ّس 
جائحة  فر�ستها  التي  االح��رتازي��ة  االإج����راءات 

كوفيد19.
وهناأ االأر�سيف الوطني الطلبة الفائزين الذين 
وااللتزام  اجل��د  مثال  يكونوا  اأن  على  حر�سوا 
االإيجابية  بالقيم  بحوثهم  ف��اأث��روا  واالإب�����داع؛ 
التي  ال�ساحلة  املواطنة  تعزيز  �ساأنها  من  التي 
جت��ع��ل ال��ف��رد ق�����ادراً ع��ل��ى ح��م��ل اأم���ان���ة الوطن 

واحلفاظ على مكت�سباته.
و���س��ك��ر االأر����س���ي���ف ال��وط��ن��ي م���دار����س االإم�����ارات 
ثقافياً  الطلبة  تن�سئة  على  حلر�سها  الوطنية 
ب�����س��ك��ل م���ث���ايل, وع��ل��ى ���س��ح��ن الطلبة  ووط��ن��ي��اً 
يف  امل�ساركة  خولتهم  التي  االإيجابية  بالطاقة 
"اإماراتنا  �سعار  حتت  الوطنية  الهوية  م�سروع 
اآمن متطور و�سعيد", وعلى  2071.. جمتمع 
دوره����ا يف مت��ت��ني ع���رى ال��ت��وا���س��ل ب��ني طلبتها 
ال��وط��ن��ي ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن كنوزه  واالأر����س���ي���ف 
الرية  "االإمارات"  مكتبة  وم���ن  ال��ت��اري��خ��ي��ة, 

بامل�سادر واملراجع, ومن موقع االأر�سيف الرقمي 
للخليج العربي. 

واأ�سفر تقييم البحوث امل�ساركة عن فوز م�سروع" 
جميع  ا���س��ت��وف��ى  الأن����ه  اإن�ساناً؟"  ت�����س��ع��د  ك��ي��ف 
بطريقة  بتقدميه  ق��ام  وق��د  التقييم,  معايري 
اأرب���ع���ة ط���الب م���ن مدر�سة  اإب���داع���ي���ة م��ت��م��ي��زة 

االإمارات الوطنية, فرع مدينة العني. 
وتوالت البحوث الطالبية الفائزة وفق الت�سل�سل 
التايل: م�سروع "الطاقة ال�سم�سية" الذي قدمه 
الوطنية,  االإم���ارات  مدر�سة  من  ط��الب  خم�سة 
فرع راأ�س اخليمة. وم�سروع "ال الإدمان الهواتف 
اأربعة طالب من مدر�سة  الذكية" ال��ذي قدمه 
االإمارات الوطنية, فرع مدينة حممد بن زايد, 
قدمه  ال���ذي  اال�سطناعي"  "الذكاء  وم�����س��روع 
الوطنية,  االإم���ارات  مدر�سة  من  ط��الب  خم�سة 
االإماراتي"  "ال�سنع  وم�����س��روع  ال�����س��ارق��ة.  ف���رع 
الذي قدمه خم�سة طالب من مدر�سة االإمارات 

الوطنية, فرع اأبوظبي. 
الطالبات  قدمتها  التي  البحوث  �سعيد  وعلى 
كالتايل:  ج��اءت  الفائزة  البحوث  م�ساريع  ف��اإن 
امل�������س���روع ال�����ذي ق��دم��ت��ه خ��م�����س ط���ال���ب���ات من 
العني,  مدينة  فرع  الوطنية,  االإم���ارات  مدر�سة 
بعنوان: " اللعب يف عامل اآخر". وامل�سروع الذي 
ق��دم��ت��ه خم�س ط��ال��ب��ات م��ن م��در���س��ة االإم����ارات 
يف  "االبتكار  بعنوان:  ال�سارقة,  ف��رع  الوطنية, 
قدمته  ال����ذي  وامل�����س��روع  والتعليم".  ال�����س��ح��ة 
الوطنية,  االإم��ارات  خم�س طالبات من مدر�سة 
"حتديت  بعنوان:  زاي��د,  فرع مدينة حممد بن 
الذي  البيئي"  "التلوث  وم�����س��روع  وقدرت". 
ق��دم��ت��ه خم�س ط��ال��ب��ات م��ن م��در���س��ة االإم����ارات 
"�سالمة  راأ�س اخليمة. وم�سروع  الوطنية, فرع 
اأرب��ع طالبات من مدر�سة  وطن" ال��ذي قدمته 

االإمارات الوطنية, فرع اأبوظبي. 
البحوث  م�����س��اري��ع  اأن  اإىل  االإ������س�����ارة  وجت�����در 
االإم���ارات  م��دار���س  ب��رع طلبة  -ال��ت��ي  الطالبية 
الوطنية يف اإعدادها وتقدميها يف اإطار الن�سخة 
الذي  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة  م�����س��روع  م��ن  ال�سابعة 
"اإماراتنا  �سعار  حت��ت  الوطني  االأر���س��ي��ف  رع���اه 

اآمن متطور و�سعيد"- حتفز  2071.. جمتمع 
على احل�ّس االإن�ساين, والتعاون من اأجل اإ�سعاد 
التقنيات  ا���س��ت��خ��دام  يف  وال����ت����وازن  االآخ����ري����ن, 
اأجل مزيد  احلديثة واملتطورة, وت�سخريها من 
ت��ر���س��ي��خ العادات  ال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة, وع��ل��ى  م���ن 
والتقاليد والقيم الوطنية االإماراتية يف نفو�س 
التي  البيئة  على  احلفاظ  وعلى  املجتمع,  اأبناء 

نعي�س فيها, وعلى كل اخلريات التي ننعم بها يف 
وطننا الغايل. ويذكر اأن البحوث الفائزة كانت 
من �سمن حوايل 130 بحثاً ون�ساطاً جمتمعياً 
م�ساركاً, واأن الطلبة الذين فازت م�ساريعهم يف 
 565 اأك��ر من  الن�سخة كانوا من �سمن  ه��ذه 
مدار�س  يف  التا�سع  ال�سف  طلبة  م��ن  م�����س��ارك��اً 

االإمارات الوطنية.

مبنا�صبة �ليوم �لعاملي للمتربعني بالدم

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع: حمالت التربع بالدم يف الدولة م�شتمرة وتتم وفق اأعلى معدالت االأمان
•• دبي-الفجر:

ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأك�������دت 
ال����ت����ربع  ح����م����الت  اأن  امل���ج���ت���م���ع 
وتتم  ال��دول��ة,  يف  م�ستمرة  ب��ال��دم 
واملعايري  امل��ق��اي��ي�����س  اأف�����س��ل  وف���ق 
العاملية  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ن  امل��ع��ت��م��دة 
اأع��ل��ى معدالت  م��ن خ��الل حتقيق 
مع  التعامل  يف  وال��دق��ة  املاأمونية 
الوحدات الدموية, لدعم املخزون 
اال���س��رتات��ي��ج��ي ل��ب��ن��وك ال�����دم يف 
اتخاذها  اإىل  م���ن���وه���ة  ال�����دول�����ة, 
للحد  الوقائية  االإج��راءات  اأف�سل 
كوفيد19-,  جائحة  انت�سار  م��ن 
التربع  عمليات  �سالمة  و���س��م��ان 

والهادفة   2024 اإىل   2020
الدم  اإت���اح���ة  وت����رية  ت�����س��ري��ع  اإىل 
اتباع  خالل  من  للجميع  املاأمون 

طرق عمل جديدة ومبتكرة.

�صالمة وماأمونية نقل �لدم
واأ�سار الدكتور الرند اإىل اأن دولة 
ق���د مت��ي��زت يف �سمان  االإم�������ارات 
���س��الم��ة وم���اأم���ون���ي���ة ن��ق��ل ال����دم, 
التربع  ن�سبة  اأن  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
بلغت  وال����ت����ي  ب����ال����دم  ال���ط���وع���ي 
%100, م�سرياً اإىل اأن اإجنازات 
الدولة  يف  الرئي�سية  ال��دم  بنوك 
�سهادات  على  بح�سولها  املتمثلة 
بنوك  جمعية  قبل  م��ن  االعتماد 

اأن  اإىل  ال���وزارة  واأ���س��ارت  وغريهم. 
يف  متوفرة  بال��������دم  التربع  خدمة 
مركز خدمات نقل الدم واالأبحاث 
 8 اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ال�������س���ارق���ة,  يف 
م�ست�سفياتها,  يف  ف��رع��ي��ة  م��راك��ز 
متنقلة  ح��اف��الت  لديها3   اأن  كما 
اأكر  تنظم  وال��ت��ي  ب��ال��دم,  للتربع 
من 500 حملة خارجية يف ال�سنة, 
االإن�����س��اين يف  اجل��ان��ب  اإىل  م�سريًة 
عملية التربع ودوره يف اإنقاذ حياة 

املر�سى.

تطوير �آليات �لعمل 
عبد  ح�سني  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
امل�ساعد  الوكيل  ال��رن��د,  الرحمن 

املختربات  اإدارة  مدير  ال�سام�سي 
وم������رك������ز خ������دم������ات ن����ق����ل ال������دم 
الوزارة  اأن  ال�سارقة  يف  واالأبحاث 
لعملية  ك���ب���رياً  اه��ت��م��ام��ا  ت����ويل 
املعدية  االأم����را�����س  ع���ن  ال��ك�����س��ف 
والتي ميكن اأن تنتقل عن طريق 
ال��دم, حيث يقوم مركز نقل  نقل 
الدم وبنوك الدم التابعة للوزارة 
باإجراء اأحدث الفحو�سات العاملية 
الفحو�سات  ت��ت�����س��م��ن  ,وال����ت����ي 
احلم�س  وفح�س  ال�سريولوجية 
االأمرا�س  ع��ن  للك�سف  ال���ن���ووي 
ب�سكل  وال���ف���ريو����س���ي���ة  امل���ع���دي���ة 
اأوت���وم���ات���ي���ك���ي م���ت���ك���ام���ل, وذل����ك 
انطالقاً من �سعي الوزارة لتوفري 

الكفاءة  ورف���ع  وم�ستقاته,  ب��ال��دم 
للكوادر  العملية  واخل��ربة  العلمية 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز جودة 
يف  املتبعة  العامة  ال�سالمة  برامج 
اإج��راءات عملية التربع. جاء ذلك 
للمتربعني  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
ب���ال���دم ال�����ذي ي���واف���ق ت���اري���خ 14 
يونيو واختارت له منظمة ال�سحة 
العاملية مو�سوع "الدم املاأمون ينقذ 
االأرواح"  حتت �سعار " تربع بدمك 
واجعل العامل مكانا اأوفر �سحة". 
اأف���راد  ب��ني  ال��وع��ي  ب��ه��دف تر�سيخ 
املجتمع باحلاجة اإىل الدم املاأمون 
باحلوادث  وامل�����س��اب��ني  ل��ل��م��ر���س��ى 
الدم  وف��ق��ر  الثال�سيميا  وم��ر���س��ى 

  )AABB( االأم���ري���ك���ي���ة  ال�����دم 
لالعتماد  ال����دول����ي����ة  وال���ه���ي���ئ���ة 
اختارت  ك��م��ا   ,)JCI(ال�سحي
مركز  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  منظمة 
خ����دم����ات ن���ق���ل ال������دم واالأب����ح����اث 
لها  اإق��ل��ي��م��ي��ا  "مركزاً  ال�����س��ارق��ة 
يف ال�����س��رق االأو����س���ط " م��ن��ذ عام 
تطور  م����دى   ي��ع��ك�����س   ,2008
والدور  املقدمة  وجودة اخلدمات 
الهام الذي يوؤديه املركز يف جمال 
واالأب��ح��اث يف ط��ب نقل  التدريب 

الدم.

�أحدث �لفحو�صات �لعاملية
من جهتها اأكدت الدكتورة �سفية 

لقطاع املراكز والعيادات ال�سحية 
الوطنية  اللجنة  رئي�س  ب��ال��وزارة, 
ال���ع���ل���ي���ا خل����دم����ات ن���ق���ل ال�������دم, " 
العامل  دول  ت�سارك  االإم����ارات  اإن 
االحتفاء باملنا�سبة لتقدمي ال�سكر 
بالدم  ل��ل��م��ت��ربع��ني  وال����ع����رف����ان 
تقديراً لعملهم االإن�ساين اجلليل" 
املتوا�سل  ال������وزارة  ���س��ع��ي  م���وؤك���داً 
مراكز  يف  ال��ع��م��ل  اآل��ي��ات  لتطوير 
خدمات نقل ال��دم وبنوك ال��دم يف 
احتياجاتها  على  والوقف  الدولة 
جائحة  ظل  يف  �سيما  وال  الراهنة 
خلطة  وا���س��ت��ج��اب��ة  كوفيد19-, 
ال�سحة  ملنظمة  اجل��دي��دة  العمل 
عام  م��ن  �ستمتد  وال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 

تلبي  التي  بالكميات  املاأمون  الدم 
احتياجات املر�سى يف الدولة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر:

ن��ف��ذت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي, من 
اأعمال  ال�سهامة,  بلدية  مركز  خالل 
تركيب كرا�سي حدائق ومربدات مياه 
و�سالل مهمالت يف عدد من احلدائق 
النطاق  �سمن  ال��واق��ع��ة  وامل��ن��ت��زه��ات 
اجلغرايف للمركز يف الرحبة والباهية 
يا�س,  ومنتزه  وال�سمحة,  وال�سهامة 
ترفيهية  بيئة  ت��وف��ري  ب��ه��دف  وذل���ك 
واحلدائق  املنتزهات  ل���زوار  منا�سبة 
جودة  وتعزيز  احتياجاتهم,  وتلبية 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  واأ�����س����ول  م���راف���ق 
ب����اخل����دم����ات ال���ع�������س���ري���ة, وك���ذل���ك 
احل�ساري  امل���ظ���ه���ر  ع���ل���ى  احل����ف����اظ 
ومنتزهات  ح��دائ��ق  ب��ه  تتمتع  ال���ذي 
تركيب  االأعمال  وت�سمنت  اأبوظبي. 
ع������دد م����ن ال���ك���را����س���ي وال�����ط�����اوالت 
و�سالل املهمالت يف حدائق: الرحبة, 

والباهية, وال�سهامة, حيث مت تركيب 
ذات  خ�سبية  مبقاعد  ط���اوالت   10
اأرج������ل م��ع��دن��ي��ة )اأرب������ع م��ق��اع��د مع 
الرحبة  ح��دي��ق��ت��ي  يف  ط����اول����ة(  ك���ل 
وال�����س��ه��ام��ة 3, وك��ذل��ك ت��رك��ي��ب 21 
الباهية,  ح��دي��ق��ة  يف  م��ه��م��الت  ���س��ل��ة 
وال�سالل  امل���ق���اع���د  ت��ث��ب��ي��ت  مت  ك��م��ا 
ع��ل��ى ق��واع��د خ��ر���س��ان��ي��ة ت��ت��واف��ق مع 
بلدية  ل����دى  امل��ع��ت��م��دة  امل���وا����س���ف���ات 

 18 تركيب  اأبوظبي. كما مت  مدينة 
�سلة مهمالت يف منتزه  و20  مقعداً 
يا�س, باالإ�سافة اإىل تركيب 20 براد 
الرحبة,  ح��دائ��ق:  على  م��وزع��ة  مياه 
وال�سهامة   ,1 وال�سهامة  والباهية, 
2, وال�سهامة 3, وحديقتي ال�سمحة, 
تراثي  ب�سكل  ال����ربادات  تتميز  حيث 
اأنيق وتتوافق مع املوا�سفات املعتمدة 

لدى بلدية مدينة اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

حتتفل دولة االإمارات اليوم باليوم العاملي للمتربعني بالدم, الذي اقرته هيئة 
املجتمعي  الوعي  لرفع  كمنا�سبة  عام  كل  من  يونيو   14 يف  املتحدة  االأمم 
تتوقف  الذين  االأ�سخا�س  اإنقاذ حياة  يف  ودوره  االإن�ساين  العمل  هذا  باأهمية 
احلاالت  وم��ر���س��ى  الثال�سيميا  م��ر���س��ى  خ��ا���س��ة  ال���دم  ق��ط��رة  ع��ل��ى  حياتهم 

الطارئة.
“ امل�سوؤولية املجتمعية”  وتعك�س عملية التربع بالدم يف دولة االإم��ارات ح�س 
املرت�سخة يف املجتمع مبختلف مكوناته من مواطنني ومقيمني الذين اأظهروا 

م�ستوى عال من الرتاحم والتعا�سد يف خمتلف االأوقات والظروف.
و�سكل انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد “كوفيد 19” منذ مطلع العام اجلاري, 
حتديا بارزا اأمام عمليات التربع بالدم يف خمتلف دول العامل, ال�سيما يف ظل 
اإجراءات التباعد االجتماعي واحلجر املنزيل وتقييد احلركة, والتي اأدت اإىل 

تراجع ن�سبة اإقبال املتربعني على مراكز وبنوك الدم ب�سكل ملحوظ.
ويف االإم��ارات.. وتفاديا حلدوث اأي عجز يف املخزون االإ�سرتاتيجي من الدم, 

نظمت العديد من اجلهات الطبية املخت�سة بالتعاون مع الفعاليات والهيئات 
م�ستوى  على  ب��ال��دم  للتربع  التطوعية  احل��م��الت  م��ن  جمموعة  املجتمعية 
اأطلقتها جمعية االإمارات  “حتدي التربع بالدم” التي  الدولة, ومنها حملة 

للم�سوؤولية املجتمعية بالتزامن مع “يوم زايد للعمل االإن�ساين«.
وتتخذ مراكز التربع بالدم كافة االإجراءات االحرتازية, التي ت�سمن �سالمة 
املتربع  االإ�سابة بفريو�س كورونا حيث يتم فح�س  املتربعني وحمايتهم من 
عن طريق الكامريات الكا�سفة للحرارة كما يتم مراعاة امل�سافة الكافية بني 
املتربعني, اإىل جانب العديد من االإجراءات وال�سروط الوقائية املعمول بها 

من قبل ظهور الفريو�س.
يف  املطبقة  اخل��ي��ارات  كاأحد  بالبالزما  العالج  لتقنية  االإم���ارات  اعتماد  وم��ع 
املا�سية  الفرتة  �سهدت   ,”19 “كوفيد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�سابني  معاجلة 
اإقباال كبريا من املتعافني للتربع جمانا ببالزما الدم اإىل االأ�سخا�س امل�سابني 

بالفريو�س ال �سيما الذين يعانون اأعرا�سا متو�سطة اإىل �سديدة.
وتعد االإمارات وفقا ملنظمة ال�سحة العاملية, من اأف�سل خم�س دول يف العامل 
يف �سالمة نقل الدم, نظرا المتالكها اأف�سل خمتربات بنوك الدم القادرة على 

اإجراء فحو�س دقيقة ت�سمن عدم ن�سر االأمرا�س, وتوؤمن م�ستوى عال من 
�سالمة وجودة العينات, اإىل جانب �سالمة املتربع ومتلقي الدم.

وتاأتي االإم��ارات يف طليعة الدول يف جتميع الدم عن طريق التربع الطوعي, 
الدم من  ا�سترياد  الذي �ساعدها على اال�ستغناء عن  االأم��ر   ,100% بن�سبة 
زمن طويل, كما تعترب االإمارات اأول دولة عربية تقوم باإدراج فح�س احلم�س 
النووي على دماء املتربعني بالدم للفريو�سات املختلفة مثل االإيدز والتهابات 
والتقليل  الدم وماأمونيته  بنوعيها /ب وج/ لدعم �سالمة  الفريو�سية  الكبد 

من ح�سانة هذه الفريو�سات اخلطرية والفتاكة حلماية املر�سى.
وتنت�سر بنوك الدم على نطاق وا�سع يف دولة االإمارات بهدف تلبية احتياجات 
االإمارات  متتلك  كما  ال��دم,  لوحدات  نقاًل  تطلب  التي  امل�ست�سفيات  خمتلف 
عددا وافرا من بنوك الدم املتنقلة التي تقوم باإجراء زي��ارات دورية للجهات 
واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة وموؤ�س�سات التعليم العايل وغريها, من اأجل 

اإتاحة اأمام منت�سبي هذه اجلهات واملوؤ�س�سات للتربع بالدم.
وت�سع االإم��ارات جمموعة من ال�سروط التي يجب ان تتوافر يف كل �سخ�س 
يرغب يف التربع بالدم ومنها اأن يكون املتربع بحالة �سحية جيدة وال يعاين 

من اأي مر�س خطري, واأن يرتاوح عمر املتربع ما بني 18 عاماً و 65 عاماً, 
واأال يقل وزن املتربع عن 50 كجم, واأن يرتاوح �سغط الدم املقام من 50 اإىل 
 50 ب��ني  م��ا  القلب  نب�س  ي���رتاوح  واأن   ,180 اإىل   90 م��ن  والب�سط   100
درجة   37 ع��ن  امل��ت��ربع  ح���رارة  درج��ة  تزيد  واأال  الدقيقة,  نب�سة يف   100 و 

مئوية.
وتوؤكد الدرا�سات الطبية اأن التربع بالدم ي�سهم يف تن�سيط نخاع عظام املتربع 
دموية/,  و�سفائح  بي�ساء  وكريات  حمراء  /كريات  جديدة  دم  خاليا  الإنتاج 
املر�سية مثل  احل��االت  بع�س  وع��الج  الدموية,  ال��دورة  تن�سيط  وامل�ساعدة يف 
ومنع  ون�سبة احلديد,  ال��دم احلمراء  كريات  ع��دد  الطبيعية يف  ال��زي��ادة غري 

حدوث م�ساعفات هذه االأمرا�س.
وثبت علميا اأنه يف كل مرة للتربع بالدم يتخل�س اجل�سم من بع�س احلديد 
االإ�سابة  خماطر  م��ن  يزيد  ب��ال��دم  م�ستواه  ارت��ف��ع  اإذا  وال���ذي  يحتويه  ال��ذي 
باأمرا�س القلب, كما اأن احلديد يعجل باأك�سدة الكولي�سرتول ويزيد من تلف 
20 يوماً  الذي يتربع يتجدد دمه بعد  االإن�سان  اأن  ال�سغرية, كما  ال�سرايني 

فقط اأي اأ�سرع ب�ستة اأ�سعاف من املعدل الطبيعي.

•• دبي-الفجر:

را�سد  ب����ن  ك��ل��ي��ة حم���م���د  ك�����س��ف��ت   
التوجهات  عن  احلكومية   ل���الإدارة 
تف�سي  اأزم���ة  الإدارة  اال�سرتاتيجية 
امل�ستجد  ك����ورون����ا  ف����ريو�����س  وب������اء 
اإىل  العودة  19”ومرحلة  “كوفيد 
العمل والتي تت�سمن تطبيق اآليات 
وتبني عدد  االإج��راءات االحرتازية 
اأجل  املبادرات واالإج���راءات من  من 
تعزيز منظومة العمل داخل الكلية 

ب�سقيها االإداري واالأكادميي.
اإدارة  يف  ال��ك��ل��ي��ة  روؤي������ة  وت��ت�����س��م��ن 
االأعمال  لت�سيري  ال��راه��ن  ال��و���س��ع 
تطبيق  االأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�س�سة  داخ��ل 
ل�سمان  االإج��������راءات  م���ن  ال��ع��دي��د 
م���ع �سمان  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ب��اع��د 
ا�ستمرارية عمل الربامج االأكادميية 
بكل كفاءة وفعالية من خالل تفعيل 
با�ستخدام  بعد  عن  التعليم  اأنظمة 
التكنولوجيا احلديثة, مع املحافظة 
اأزمة  املوظفني خالل  اإنتاجية  على 
العمل  اإىل  العودة  ومرحلة  كورونا 

املوافق  االأح��د  اليوم  بكامل طاقتها 
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���س��ع��ادة الدكتور  اأك����د  وم���ن ج��ه��ت��ه, 
الرئي�س  امل�������ري  ����س���ب���اع  ب����ن  ع���ل���ي 
را�سد  ب��ن  حممد  لكلية  التنفيذي 
اأن الكلية تبنت  ل��الإدارة احلكومية, 
وبعيدة  ق�سرية  ا�سرتاتيجية  روؤي��ة 
فريو�س  وب����اء  اأزم�����ة  الإدارة  امل����دى 
 ”19 “كوفيد  امل�����س��ت��ج��د  ك���ورون���ا 
القائم  الكلية  منهج  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً 
على تفعيل اآليات واأدوات االإدارة يف 
واالأزم���ات و�سمان  الطوارئ  اأوق��ات 
ا�ستمرارية العمل مع املحافظة على 
اجلودة والكفاءة وفق اأعلى املعايري 

االإدارية واالأكادميية.
كلية  “متتلك  ����س���ع���ادت���ه:  وق�������ال 
حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية 
اخل�����ربات وال����ك����وادر ال����ق����ادرة على 
اإدارة الو�سع الراهن بكل كفاءة مع 
املحافظة على درجة جاهزية الكلية 
للتعامل مع اأية متغريات قد تطراأ 
يف امل�ستقبل. وخالل املرحلة ال�سابقة 
جنحت الكلية يف عبور تلك املرحلة 

تطبيق  ت��ط��ل��ب��ت  ال����ت����ي  احل����رج����ة 
من  االجتماعي  التباعد  اإج����راءات 
التحتية  بالبنية  اال�ستعانة  خ��الل 
مل�سنا  قد  كما  للكلية,  التكنولوجية 
تعاوناً كبرياً من املوظفني والكوادر 
خالل  وطلبتنا  الكلية  يف  العاملة 

تلك الفرتة«.
واأ�ساف �سعادته: “دائماً يف االأزمات 
تلوح يف االأفق العديد من الفر�س, 
العمل  ع���ودة  ق��ري��ب��اً  ن�سهد  و���س��وف 
بكامل طاقته داخل الكلية وخمتلف 
ال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة واالحت����ادي����ة 
يف دب���ي ودول����ة االإم�������ارات. وه���و ما 
تطلب مًنا اإعداد اآلية جديدة الإدارة 
املرحلة املقبلة وفق حماور رئي�سية 
وتهيئتهم  امل��وظ��ف��ني  دع���م  اأه��م��ه��ا 
املحافظة  م���ع  ك���ف���اءة  ب��ك��ل  ل��ل��ع��م��ل 
االأكادميية  اخل���دم���ات  ج����ودة  ع��ل��ى 
العون  وت����ق����دمي  واال����س���ت�������س���اري���ة, 
لعبور  اخلا�س  والقطاع  للحكومة 
م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ايف م��ن اأزم����ة كورونا 
جماالت  وجميع  القطاعات  ك��ل  يف 

احلياة يف االإمارات«.

�لجتماعي  �لتباعد  مرحلة 
و�لعودة �إىل �لعمل

اآل  ب��ن را���س��د  ات��خ��ذت كلية حم��م��د 
ل���الإدارة احلكومية ع��دد من  مكتوم 
برنامج  تطبيق  خ���الل  االإج������راءات 
التعقيم الوطني, وهي تفعيل نظام 
ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د جلميع االإداري�����ني 
واالأك���ادمي���ي���ني ودع��م��ه��م م���ن اأجل 
وتدريب  ال��ع��م��ل,  ان�سيابية  حتقيق 
ومت���ك���ني امل��وظ��ف��ني وال��ط��ل��ب��ة عرب 
وتوفري  الرقمية,  املن�سات  خمتلف 
تكنولوجية  وخ��دم��ات  حتتية  بنية 
وتقييم  ال����ذك����ي,  ل��ل��ت��ح��ول  داع���م���ة 
ال�����س��رك��اء ومقدمي  م��ع  ال��ع��الق��ات 
االإلكرتوين  والت�سويق  اخل��دم��ات, 
ال�سامل  وال�����ت�����ح�����ول  ل�����ل�����ربام�����ج, 
الذكي,  الرقمي  والتعليم  للتدريب 
والتحول لتقدمي خدمات ا�ست�سارية 
البحوث  واإ�������س������دار  اف����رتا�����س����ي����ة, 
وم��ق��االت ال����راأي ال��ت��ي ت���زود �سناع 
ب����االأدل����ة ال��ع��ل��م��ي��ة التخاذ  ال����ق����رار  
القرارات, واإ�سدار عدد من االآليات 
واللوائح وال�سيا�سات املنظمة للعمل, 

وتر�سيد املوازنة, والتوعية باإر�سادات 
ال�سالمة العامة خالل االأزمة.

�ملبادر�ت و�لإجر�ء�ت
را�سد  ب����ن  ك��ل��ي��ة حم���م���د  ت���رج���م���ت 
ل����������������الإدارة احل����ك����وم����ي����ة روؤي����ت����ه����ا 
اتخاذ  م���ن خ����الل  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ع����دد م���ن امل�����ب�����ادرات واالإج���������راءات 
امل��ن��ف��ذة ع��ل��ى اأر������س ال���واق���ع وهي, 
ت���ط���ب���ي���ق ن����ظ����ام ال���ع���م���ل ع�����ن بعد 
الربامج  وحتويل   ,100% بن�سبة 
املتخ�س�سة  والتدريبية  االأكادميية 
والتقييمات  امل���ف���ت���وح  واالن���ت�������س���اب 
اإل��ك��رتون��ي��ة ذك��ي��ة عرب  ب��رام��ج  اإىل 
 Blackboard« ذك��ي��ة  من�سات 
واإ�����س����اف����ة   »collaborate
 »Ultra-collaborator «
الفيديو  خ�سائ�س  من  لال�ستفادة 
جل�سات  ج��م��ي��ع  وحت���وي���ل  امل��ب��ا���س��ر, 
عن  لت�سبح  واملحا�سرات  االإ���س��راف 
التقومي  مب��واع��ي��د  التقيد  م��ع  بعد 
وحتويل  �سابقاً,  امل��ح��دد  االأك��ادمي��ي 
بجانب  طالباً  و270  م�ساقاً   44

ت���دري���ب و132  ب���رام���ج   4 حت��وي��ل 
باإجمايل  ب��ع��د  ع��ن  للتعلم  م��ت��درب��اً 
خالل  وتدريب  تعليم  �ساعة   736
ق����رار  م����ن  االأوىل  اأ����س���اب���ي���ع   5 ال������ 
اإىل  باالإ�سافة  االجتماعي.  التباعد 
من�سة  باإطالق  الكلية  قامت  ذل��ك, 

التعليم التنفيذي الذكية.
وفيما يتعلق باخلدمات اال�ست�سارية, 
خالل  معرفية  م��ب��ادرة  اإط����الق  مت 
بعنوان  امل�����ب�����ارك  رم�������س���ان  ����س���ه���ر 
اإن  ا���س��األ خ��ب��ري ع��ل��ى م��وق��ع لينكد 
اال�ست�ساري  ال�����راأي  ت��ق��دمي  ب��ه��دف 
التخ�س�سي, بجانب مباردة “ومنكم 
اخل���ربات  ت��ب��ادل  ب��ه��دف  ن�ستفيد” 
املقيمني,  غ��ري  اال���س��ت�����س��اري��ني  ب��ني 
م����ب����ادرة  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة 
كوفيد  بعد  “ما  املعرفية  احللقات 
وتقدمي  ان�����س��ت��اق��رام  ع��ل��ى   ”19
حلقات معرفية مبا�سرة عن طريق 

برنامج “زووم«.
التحتية  البنية  الكلية  وف���رت  كما 
الإج�����������راء ال����ب����ح����وث االأك�����ادمي�����ي�����ة 
ون�سر  رق��م��ي,  ب�سكل  واملتخ�س�سة 

مقاالت معرفية يف ال�سحف املحلية 
احلكومة,  يف  امل��ع��ريف  ال��زخ��م  لنقل 
التي  ال�������س���ي���ا����س���ات  ب���ح���وث  ون�������س���ر 
“كوفيد  الأزم���ة  باال�ستجابة  تتعلق 
التدريجي  ال���ت���ح���ول  م���ع   ,”19
والندوات  ال�سيا�سات  جمال�س  لعقد 
اإىل  باالإ�سافة  افرتا�سياً.  البحثية 
والطلبة  املوظفني  تدريب  مت  ذل��ك 
و�سائل  على  الرقمية  املن�سات  عرب 
التعليم عن بعد ومت عقد ور�س عمل 

تدريبية للطلبة يف ال�سياق نف�سه.
وف����رت ك��ذل��ك ال��ك��ل��ي��ة ب��ن��ي��ة حتتية 
اإلكرتونية �سمنت و�سول املوظفني 
ب��ع��د مع  ال���وث���ائ���ق ع���ن  اإىل ج��م��ي��ع 
تعزيز اأمن املعلومات من االخرتاق 
ال�ساملة.  ال�سيانة  اأع��م��ال  واإج���راء 
وب��ج��ان��ب اع��ت��م��اد االإج�����راءات ل�سري 
�سوؤونهم  وك���اف���ة  امل���وظ���ف���ني  ع��م��ل 
الربامج  ع��ل��ى  اع���ت���م���اداً  االإداري���������ة 
لوائح  اإ�����س����دار  مت  االإل���ك���رتون���ي���ة, 
و�سيا�سات منظمة للعمل من خالل 
بعد  عن  االأداء  قيا�س  اأدوات  تفعيل 
واأدوات  التقييم,  عمليات  ومراقبة 

النزاهة  وع������دم  ال���غ�������س  اك���ت�������س���اف 
مراقبة  اآليات  وتفعيل  االأك��ادمي��ي��ة, 

التزام الطلبة باحل�سور.
وعلى م�ستوى الت�سويق االإلكرتوين 
4 ور���س��ات عمل  ل��ل��ربام��ج, مت عقد 
القادم,  الدرا�سي  للف�سل  للت�سويق 
وتنفيذ مبادرة احللقات املعرفية ما 
بعد كوفيد 19”. كما اتخذت الكلية 
عدد من االإجراءات اخلا�سة بتقييم 
ومقدمي  ال�������س���رك���اء  م���ع  ال���ع���الق���ة 
اخل��دم��ات م��ن خ��الل اإع���ادة جدولة 
اتخاذ  ك��م��ا مت  اخل����دم����ات.  ت��ق��دمي 
التي  الكاملة  االح��رتازي��ة  التدابري 
كورونا  ف��ريو���س  تف�سي  دون  حت��ول 
بني املوظفني والطلبة بعد الرجوع 
اإىل العمل وفق اأعلى املعايري العاملية 
وتلك املو�سي بها من دائرة ال�سحة 
يف دبي, ذلك بجانب اتخاذ عدد من 
االإجراءات اخلا�سة برت�سيد املوازنة 

خالل الفرتة املقبلة.

•• دبي-الفجر:

 يف اإطار اجلهود الر�سمية التي تنفذها 
ملكافحة  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  العديد 
“ كورونا  ف��اي��رو���س  ان��ت�����س��ار ج��ائ��ح��ة 
التابعة  اإ�سعاد  بطاقة  جلنة  “ نفذت 
مبادرات   )   7( ع���دد  دب���ي  ل�����س��رط��ة 
االأثر  ل��ه��ا  ك���ان   , م��ت��ن��وع��ة  جمتمعية 
االأول”  ال��دف��اع  “خط  دع��م جهود  يف 
الرامية  املجتمعية  ال��ق��درات  وتعزيز 
اإىل م�ساندة اجلهات الر�سمية لتخطي 
االأزمة ال�سحية التي ت�سهدها الدول, 
وتوزعت تلك املبادرات بني توفري مواد 
الغذائية,  وامل���واد  ال�سحية,  ال��وق��اي��ة 
باالإ�سافة  الوقائي,  التعقيم  ومبادرة 
املتمثلة  امل��ع��ن��وي  ال��دع��م  م��ب��ادرة  اإىل 
ال�سكر والعرفان جلنود خط  بتقدمي 
الدفاع االأول. و�سرحت االأ�ستاذة منى 
اإ�سعاد  بطاقة  جلنة  رئي�س  العامري, 
ال�سحة  االأزم����ة  ب��داي��ة  “منذ  ق��ائ��ل��ة 
التي ت�سهدها الدولة, تلقينا تعليمات 
م��ن م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ع��ب��داهلل خليفة 
امل�����ري, ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دبي, 
باأهمية و�سع خطة للدعم اللوج�ستي, 
ي���ت���م م����ن خ���الل���ه���ا ت��ن��ف��ي��ذ م����ب����ادرات 
التي  ال�ساملة  اجلهود  لدعم  متنوعة 
تنفذها خمتلف اجلهات الر�سمية ذات 
ال�سلة بتعزيز قدرات املجتمع ملكافحة 
انت�سار فايرو�س كورونا, ولذلك قمنا 
�سركائنا  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع  بالتن�سيق 
التجارية,  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��رك��ات  يف 
تعتمد  خ��ط��ة  ن�����س��ع  اأن  وا���س��ت��ط��ع��ن��ا 
االأولويات  توفري  على  اأ�سا�سي  ب�سكل 
امللحة وتقدميها جلهات االخت�سا�س, 

االأمر الذي مكننا من تنفيذ مبادرات 
ناجحة حققت وفراً مالياً بقيمة 13  
مليونا و937  األفا و173  درهما.   

�لتعقيم 
راأ�س  على  كان  “لقد  قالت  وتف�سياًل 
املا�سية,  ال���ف���رتة  خ����الل  اأول���وي���ات���ن���ا 
التعقيم  م����واد  ت��وف��ري  يف  امل�����س��اه��م��ة 
ال�سحية, حيث متكنا من توفري عدد 
على  يحتوي  �سندوق   )  10,000  (
�سحية  ورقية  ومناديل  ي��دوي  معقم 
و  دره������م,   )  235,000  ( ب��ق��ي��م��ة 
عدد ) 4000( قطعة من الكمامات 
ال�سحية بقيمة ) 15,700 ( درهم, 
الدفاع  خ��ط  ج��ن��ود  على  توزيعها  مت 
مراكز  خم��ت��ل��ف  وم��ن��ت�����س��ب��ي  االأول, 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  دب���ي,  �سرطة  واإدارات 
ملباين  فعلية  تعقيم  بعملية  ال��ق��ي��ام 
ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  واإدارات 
االأمنية  ال����دوري����ات  وم��رك��ب��ات  دب����ي, 

تقدر  اإج��م��ال��ي��ة  بتكلفة  ل��ه��ا,  التابعة 
الذي  االأم���ر  دره���م,  ب�)300,000( 
اأج��واء �سحية مالئمة  �ساهم بتوفري 
العامة  االإدارات  يف  امل��وظ��ف��ني  لعمل 

ومراكز ال�سرطة.

وجبات يومية
الوقوف  اأن  اللجنة  رئي�س  واأ���س��اف��ت 
احتل  االأول  دفاعنا  خط  جنود  خلف 
بالتن�سيق  قمنا  لذلك  كبرية,  اأهمية 
مطعما   )21( ع��دد  يف  �سركائنا  م��ع 
يف اإمارة دبي, لتوفري وجبات غذائية 
األفا   84 اإىل  ع��دده��ا  و���س��ل  ي��وم��ي��ة, 
بلغت  اإجمالية  بقيمة  وجبة,  و504 
األفا و723 درهما,   92 و  3 ماليني 
اإ�سعاد  حيث توىل فريق جلنة بطاقة 
التي  امل���واق���ع  اإىل خم��ت��ل��ف  اإي�����س��ال��ه��ا 
يتواجد بها خط الدفاع االأول, ال�سيما 
االأمنية,  وال��دوري��ات  ال�سرطة  مراكز 
املتواجدين  االأ�سخا�س  اإىل  باالإ�سافة 

يف املحجر ال�سحي مبنطقة “ور�سان” 
, وغريها من املواقع .

ر�صائل �صكر 
اأن��ه من �سمن  اإىل  العامري  واأ���س��ارت 
املبادرات التي نفذتها اللجنة, مبادرة 
االأول” حيث  دف��اع��ن��ا  خ��ط  ���س��ك��را   “
“ بات�سي  �سركة  مع  وبالتن�سيق  قمنا 
هدايا  لتقدمي  للحلويات,  العاملية   “
اآالف   10 اإىل  ع��دده��ا  و���س��ل  عينية 
األف  و300   مليوننينْ  بقيمة  هدية, 
درهم, ت�ساحبها ر�سائل �سكر وتقدير 
االأول,  ال���دف���اع  خ��ط  يف  ج��ن��ودن��ا  اإىل 
كم�ساهمة لرفع معنوياتهم واإ�سعارهم 
باأن ما يقومون به من جهد, ي�ستحق 

كل التقدير وال�سكر والعرفان.

خدمات “�أونالين” �ل�صحية 
جلنة  اأن  اإىل  ال����ع����ام����ري,  ول���ف���ت���ت 
لالأو�ساع  ون��ت��ي��ج��ًة  اإ����س���ع���اد  ب��ط��اق��ة 

املجتمع,  بها  مي��ر  ال��ت��ي  اال�ستثنائية 
عمدت اإىل اإدخال خدمة الت�سوق عرب 
ال�سحية  املنتجات  “االأونالين” على 
وامل�ست�سفيات  بال�سيدليات  املرتبطة 
برناجمها,  اإىل  امل��ن�����س��م��ة  اخل��ا���س��ة 
 )5( اإىل  ع�����دده�����ا  و������س�����ل  وال�����ت�����ي 
�سيدليات   )5( وع���دد  م�ست�سفيات, 
اإمارات  كافة  يف  املنت�سرة  وفروعهما 
الدولة,  وذلك بهدف ت�سهيل ح�سول 
من  واأقربائهم  اإ�سعاد  بطاقة  حاملي 
احتياجاتهم  ع��ل��ى  االأوىل  ال���درج���ة 
وامل�ستلزمات  االأدوي���ة  من  ال�سرورية 
�سمان  مع  منازلهم,  يف  وه��م  الطبية 
عليه,  املتفق  اخل�سم  على  ح�سولهم 
ب��االإ���س��اف��ة اإىل خ��دم��ة ال��ت��وا���س��ل مع 
االأط�����ب�����اء يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات امل���ح���ددة 
واحل�سول  ال�سحية,  حاالتهم  ملتابعة 
املجانية  ال��ط��ب��ي��ة  اال���س��ت�����س��ارات  ع��ل��ى 
زيارة  اإىل  احلاجة  دون  منازلهم  من 
م�سرية  الطبية,  واملراكز  امل�ست�سفيات 
اإىل اأن اأرقام التوا�سل مع ال�سيدليات 
وامل�ست�سفيات املحددة متوفر يف موقع 

اللجنة على �سبكة االإنرتنت.

موؤن غذ�ئية 
خالل  اإ�سعاد  بطاقة  جلنة  نفذت  كما 
�سهر رم�سان املبارك مبادرة ت�سمنت 
توفري عدد 25 األفا و 575 �سندوق 
موؤن غذائية اأ�سا�سية, بقيمة اإجمالية 
األفا و750  7 ماليني و893  بلغت 
على  ت���وزي���ع���ه���ا  مت  ح���ي���ث  دره������م������ا, 
الداخلي,  اجلمهور  م��ن  امل�ستهدفني 
اجلمهور  م���ن  امل��ت�����س��ررة  وال���ع���وائ���ل 

اخلارجي.  

االإمارات حتتفي باليوم العاملي للمتربعني بالدم اليوم

تت�صمن تطبيق �لإجر�ء�ت �لحرت�زية و��صتمر�رية منظومة �لعمل

كلية حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية تك�شف عن توجهاتها اال�شرتاتيجية 
الإدارة اأزمة تف�شي كورونا ومرحلة العودة اإىل العمل

مليونًا و 900 �ألف درهم  13 من  �أكرث  مايل  بوفر  جمتمعية  مبادر�ت   7

»اإ�شعاد �شرطة دبي« تن�شط يف دعم اجلهود ملكافحة جائحة »كوفيد19«

بلدية مدينة اأبوظبي تركب مربدات مياه ومقاعد 
وطاوالت جديدة يف حدائق ومنتزهات ال�شهامة

•• اخلرطوم-وام:

لل�سودان  اخل��ريي��ة  م�ساعداتها  ب��رن��ام��ج  اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل  هيئة  اأك��م��ل��ت 
للوقاية وجمابهة مر�س الكوورنا و ذلك بتوجيهات من �سمو ال�سيخ حمدان 
الهيئة ومتابعة من  راعي  املالية  دبي وزير  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�سد  بن 

ال�سيخ را�سد بن حمدان بن را�سد رئي�س جمل�س اأمناء الهيئة .
من  �سحن  طائرة  املا�سى  الثالثاء  ي��وم  ا�ستقبل  قد  اخل��رط��وم  مطار  وك��ان 
ملجابهة  ال�سودانية  ال�سحة  ل��وزارة  طبية  م�ساعدات  متنها  على  دبي  فالى 
ولعموم  ال�سحية  الرعاية  يف  الطبية  للكوادر  منه  والوقاية  كوورنا  مر�س 

ال�سعب ال�سودان.
حمد  �سعادة  ح��رم  راأ�سهم  وعلى  الدولة  �سفارة  من  متخ�س�س  فريق  ق��ام  و 
املا�سى  االأرب��ع��اء  ي��وم  ال�سودان  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  اجلنيبى  حميد  حممد 
بتوزيع كمية مقدرة من مالب�س االطفال هدية من الهيئة ملجموعة كبرية 
من امل�ستفيدين من االطفال يف واليتي اخلرطوم وال�سمالية حيث مت توزيع 

امل�ستقبل للبنات يف  دار  16 عاما يف  اإىل  املالب�س لالطفال من �سن عامني 
منطقة ال�سجانة باخلرطوم وقرية دار ال�سالم يف حملية جبل اولياء بوالية 

اخلرطوم ا�سافة اىل دار حماية الطفل يف احلاج يو�سف ب�سرق النيل.
وا�ستكمل الفريق اليوم توزيع املالب�س املقدمة من الهيئة يف قريتي ودالفكي 
واأم رميلة يف الوالية ال�سمالية , وجرى التوزيع بح�سور بح�سور م�سوؤوىل 
مكتب هيئة اآل مكتوم اخلريية فى ال�سودان وعدد من امل�سوؤولني يف املناطق 

التي مت بها التوزيع يف واليتي اخلرطوم وال�سمالية.
اخلريية  مكتوم  اآل  هيئة  اأمناء  جمل�س  ع�سو  ال�سايغ  م��ريزا  �سعادة  واأ�سار 

ال�سيخ  املبا�سرة من  املتابعة  را�سد اىل  ال�سيخ حمدان بن  �سمو  مدير مكتب 
تقديرال�سيخ  عن  ..معربا  ب��اأول  اأوال  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  بن  را�سد 

را�سد لفريق العمل.
وثمن مريزا ال�سايغ تعاون �سفارة االم��ارات فى ال�سودان مع مكتب الهيئة 

هناك وجهود فريق العمل وعلى راأ�سه حرم �سفري الدولة يف اخلرطوم.
ومن جانبه او�سح طه حمي الدين مدير مكتب هيئة اآل مكتوم اخلريية يف 
اخلرطوم اأن الهيئة متكنت خالل نحو عقدين من الزمان من تنفيذ عدد 
اال�سا�س  للتعليم  12 مدر�سة  ال�سودان منها  املهمة يف  امل�سروعات  كبري من 

والثانوي موزعة يف واليات اخلرطوم و�سمال و�سرق و و�سط دارفور وغرب 
امل��دار���س م��ن حيث  الكامل على ه��ذه  اال���س��راف  ت��ت��وىل  الهيئة  دارف���ور وان 
والداخليات  االفطار  وجبة  و  اجلن�سني  من  للطالب  املدر�سي  ال��زي  توفري 
جانب  م��ن  وامل��در���س��ات  امل��در���س��ني  م�ساعدة  وك��ذل��ك  املدر�سية  وامل�ستلزمات 

املعا�سات وال�سكن .
واأ�ساف ان للهيئة م�ساجد يف غرب كردفان و والية اخلرطوم وابار مياه يف 
ال�سحية  العيادات  اخ��رى وجممعات خدمات ت�سم  و والي��ات  غرب كردفان 
برامج  للهيئة  ان  دراف���ور كما  و���س��ط  و  و���س��رق  �سمال  وامل��دار���س يف  واالب���ار 

مو�سمية مثل افطار ال�سائم وك�سوة العيد وغريهما من الربامج.
يذكر ان توزيع املالب�س على امل�ستفيدين من االطفال وجدت ترحيبا كبريا 
من االهايل يف واليتي اخلرطوم وال�سمالية الذين عربوا عن ال�سكروالتقدير 
واالأمتنان ل�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم راعى الهيئة ولل�سيخ را�سد 
بن حمدان بن را�سد اآل مكتوم رئي�س جمل�س االأمناء �سائلني اهلل عزةجل ان 

يجزيهما خري اجلزاء وال�سكر لهيئة اآل مكتوم اخلريية.

خريية اآل مكتوم ت�شتكمل برنامج م�شاعداتها بال�شودان 
بتوزيع مالب�ض لالأطفال يف واليتي اخلرطوم وال�شمالية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

اجتماعاً  ال�������س���ارق���ة  ج��ام��ع��ة  ع���ق���دت 
ب���رن���ام���ج  ع������رب  “ات�ساالت”  م������ع 
م��اي��ك��رو���س��وف��ت ت��ي��م��ز, وذل����ك بهدف 
اإطالق امل�سروع املقدم من “ات�ساالت” 
لالت�ساالت  التحتية  البنية  لتطوير 
يف  واالن��رتن��ت  املعلومات  وتكنولوجيا 
كافة مباين جامعة ال�سارقة, من خالل 
اإدارة نظام االت�ساالت اإطالق م�سروع 

 ,  IP Telephony Services
الالزمة  املقرتحات  و�سع  جانب  اإىل 
لهذه البنية والبحث يف تطوير بع�س 
“ات�ساالت”  م��ن  املقدمة  امل�سروعات 
للهواتف,  جديدة  تطبيقات  لتحديث 
ودعم �سبكة االنرتنت, ودرا�سة حتويل 

مباين اجلامعة اإىل مباين ذكية.
 ح�����س��ر االج��ت��م��اع م���ن اجل��ام��ع��ة كل 
بالطيب  معمر  الدكتور  االأ���س��ت��اذ  م��ن 
البحث  ل�سوؤون  اجلامعة  مدير  نائب 
ورئي�س  ال��ع��ل��ي��ا  وال���درا����س���ات  ال��ع��ل��م��ي 
املعلومات,  تكنولوجيا  حوكمة  جلنة 
عميد  امل�����ه�����دي  ح�������س���ني  وال�����دك�����ت�����ور 
ومدير  امل�ساندة  االأكادميية  اخلدمات 
والدكتور  امل��ع��ل��وم��ات,  ت��ق��ن��ي��ة  م��رك��ز 
الن�سر  وح�����دة  رئ��ي�����س  ن��ا���س��ر  ق��ا���س��م 
العلمي بكلية الهند�سة, وال�سيد ح�سام 
والبنية  العمليات  ق�سم  رئي�س  �سالح 
ال��ت��ح��ت��ي��ة, وال�����س��ي��د ح�����س��ن اأب����و ملوح 
الرقمية,  امل�ساريع  اإدارة  ق�سم  رئي�س 
وحدة  م�سوؤول  ح�سن  ع�سام  وال�سيد 
االت�������س���االت, وال�����س��ي��دة دال���ي���ا كرمي  
االجتماع  كما ح�سر   . امل�سروع  من�سق 
عبد  حممد  ال�سيد  “ات�ساالت”  م��ن 
امل��ج��ي��د ال���زرع���وين م��دي��ر ال��ع��م��الء : 

امل��ب��ي��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة, وال�����س��ي��د ميعاد 
وال�سيد  تقني,  م�ست�سار  ع��وده  ه�سام 
خالد غ��زوان احلافظ مهند�س حلول 
تقدمي  االج���ت���م���اع  خ����الل  ومت  اأول. 
االت�سال  مل�������س���روع  م��ف�����س��ل  ع���ر����س 
االإنرتنت  ب��روت��وك��ول  ع��رب  ال��ه��ات��ف��ي 
يف  مت  حيث  “ات�ساالت”,  م��ن  امل��ق��دم 
ثم  وم��ن  بامل�سروع,  التعريف  البداية 
وخمرجاته,  امل�سروع  نطاق  مراجعة 
واالط�����������الع ع����ل����ى خ����ط����ة االت���������س����ال 
الزمني  واجل���دول  امل�����س��روع,  بحوكمة 
درا�سة  ج��ان��ب  اإىل  ل��ت��ن��ف��ي��ذه,  امل��ح��دد 
اأن  املمكن  م��ن  التي  االأول��ي��ة  املخاطر 
يتم مواجهتها, باالإ�سافة اإىل مناق�سة 
والتف�سيلية  امل���رح���ل���ي���ة  ال���ت���ق���اري���ر 
ل���ل���م�������س���روع.  وق������د رح������ب االأ�����س����ت����اذ 
الدكتور معمر بالطيب باحل�سور من 
املثمر  بالتعاون  م�سيداً  “ات�ساالت” 
اإىل جميع  ال�����س��ك��ر  ق���دم  ك��م��ا  م��ع��ه��م, 
من  امل�سروع  ه��ذا  يف  امل�ساركة  الفئات 
داخل اجلامعة ومن “ات�ساالت” على 
جهودهم التي �ستقدم احللول التقنية 

وت��ط��ور م��ن اخل��دم��ات ال��ت��ي توفرها 
اأعرب  اجلامعة الأفرادها.  من جانبه 
الزرعوين  املجيد  عبد  حممد  ال�سيد 
عن �سعادتهم يف “ات�ساالت” بالتعاون 
مع جامعة ال�سارقة مما �سيعود بالنفع 
على املجتمع, كما اأكد اأنهم �سيقومون 
ب���اإج���راءات ال��ب��دء يف امل�����س��روع وتعزيز 

التقنيات املوجودة يف اجلامعة.
ال��دك��ت��ور حميد  االأ���س��ت��اذ  واأك���د �سعادة 
جمول النعيمي مدير جامعة ال�سارقة 
اأن التعاون مع ات�ساالت لتطوير البنية 
وتكنولوجيا  ل��الت�����س��االت  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
مباين  كافة  يف  واالن��رتن��ت  املعلومات 
حتتمه  مطلب  ه��و  ال�����س��ارق��ة,  جامعة 
لي�س فقط مكونات التطوير والتقدم 
واالإقليمية  املحلية  امل�����س��ت��وي��ات  ع��ل��ى 
جامعة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال����ت����ي  وال����ع����امل����ي����ة 
من  ك��ث��ري  �سجلتها  وال���ت���ي  ال�����س��ارق��ة 
بر�سد  املتخ�س�سة  العاملية  املنظمات 
ت��ق��دم ج��ام��ع��ات ال��ع��امل وف��ق��ا ملختلف 
اأع���م���ال ومهام  م��ع��اي��ري ال��ت��ق��دم م���ن 
والعلمية  منها  التعليمية  اجلامعات, 

وم��ق��وم��ات اال���س��ت��دام��ة وغ��ريه��ا من 
هذه املهام اأو االأعمال,, بل هو مطلب 
واحلاجة  اأهميته  اأب���رز  اإ�سرتاتيجي, 
وب����اء كورونا  ل���ه  وال��ع��امل��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
امل�ستجد الذي حتم على خمتلف دول 
العامل وال�سيما الع�سرية منها ايجاد 
الالزمة  التقنية  والو�سائل  ال��ب��دائ��ل 
الالزمة  االح��رتازي��ة  التدابري  لدعم 
وكان  الوباء  ه��ذا  اأخطار  من  للوقاية 
والبدائل  ال���و����س���ائ���ل  ه����ذه  ب���ني  م���ن 
ال��ت��ع��ل��م ع��ن ب��ع��د وك��ذل��ك ال��ع��م��ل عن 
والهيئات  امل��وؤ���س�����س��ات  ق��ب��ل  م���ن  ب��ع��د 
اختالف م�ستوياتها,  وعلى  التعليمية 
ال�سارقة  ج���ام���ع���ة  وظ���ف���ت���ه  م����ا  وه�����و 
على  اعتمادا  م�سرف  وبنجاح  بفاعلية 
لديها  ال��ت��ي  التحتية  التقنية  البنية 
الذين  العليا  الكفاءة  ذوي  والفنيني 
تفعيل  يف  اجلامعة  يف  عليها  يعملون 
وتطويرها,  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ه�����ذه  اآف�������اق 
تفاعلت  التي  التجربة  لهذه  ونتيجة 
ومل�ست  حتدياتها  مع  ال�سارقة  جامعة 
اأن  التي ميكن  اآفاق التطوير الكربى 
والقدرة  ال��ت��ف��وق  م��ن  مل��زي��د  حتتاجها 
على االكت�ساب االأكرب من عائدات هذه 
وعلى  كجامعة  عليها  التقنية  النظم 
العلمي,  ال��ب��ح��ث  يف  واآف��اق��ه��ا  طلبتها 
ات�ساالت  هيئة  مع  التعاون  هذا  ياأتي 
باإطالق م�سروع اإدارة نظام االت�ساالت

 ,IP Telephony Services
الالزمة  امل���ق���رتح���ات  ي���در����س  ال�����ذي 
العلمي  والبحث  البنية  هذه  لتطوير 
تطبيقات  لتحديث  اإل��ي��ه  ن�سعى  فيما 
�سبكة  ودع��������م  ل����ل����ه����وات����ف,  ج�����دي�����دة 
االن����رتن����ت, ودرا�����س����ة حت���وي���ل مباين 

اجلامعة اإىل مباين ذكية.

 •• دبا احل�شن-الفجر:

اأفاد �سعادة طالب عبداهلل اليحيائي 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة دب���ا احل�سن,  م��دي��ر 
جولة   3875 ب  قامت  البلدية  اأن 
االأول  ال��ن�����س��ف  خ�����الل  ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة 
م����ن ال����ع����ام اجل�������اري ع���ل���ى خمتلف 
املحالت واملراكز التجارية واالأ�سواق 
واملن�ساآت  وامل���وؤ����س�������س���ات  وامل���ط���اع���م 
وذلك  الفا�سلة,  املدينة  يف  العاملة 
التزام  م���ن م��ن��ط��ل��ق ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى 
والتعليمات  بالقوانني  املن�ساآت  هذه 
والبيئية  ال�سحية  واال����س���رتاط���ات 

واملهنية كل يف جمال اخت�سا�سه.
ويف التفا�سيل قال اليحيائي اأن ق�سم 
626 جولة  الرقابة الهند�سية نفذ 
تفتي�سية وجه خاللها 168 اإخطاراً 
للمن�ساآت واملوؤ�س�سات امل�ستحقة, فيما 
 1386 االأغ���ذي���ة  رق��اب��ة  ن��ف��ذ ق�سم 
جولة تفتي�سية على حمالت واأ�سواق 

وجه  املدينة  يف  الغذائية  امل���واد  بيع 
خاللها 167 اإخ��ط��اراً, وق��ام ب� 30 
التي  واملوؤ�س�سات  للمحالت  خمالفة 

مل تلتزم بالتعليمات والقوانني.
 890 ال�سحية  الرقابة  ق�سم  ونفذ 
 40 خ��الل��ه��ا  وج���ه  تفتي�سية  ج��ول��ة 
الرقابة  ق�����س��م  ق���ام  ف��ي��م��ا  اإخ����ط����اراً, 
اأما  تفتي�سية,  ج��والت   6 ب���  البيئية 
ال��ب��ي��ط��ري��ة فقام  ق�����س��م اخل����دم����ات 
وج���ه  ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة  ج����ول����ة   937 ب����� 
خمالفات  و8  اإخ��ط��اراً   14 خاللها 
ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات امل��خ��ال��ف��ة, ب��ي��ن��م��ا نفذ 
ال�سحي  وال�����س��رف  ال��ن��ظ��اف��ة  ق�سم 
30 جولة تفتي�سية وجه خاللها 7 

اإخطارات.
واأكد اليحيائي على حر�س البلدية 
الوظيفية  وكوادرها  اأق�سامها  بكافة 
وامل�ستمرة  ال���دائ���م���ة  امل��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى 
املحالت  جميع  ال��ت��زام  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د 
املدينة  يف  ال���ع���ام���ل���ة  وامل���وؤ����س�������س���ات 

التي  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ب���اال����س���رتاط���ات 
االأخرى  واجلهات  البلدية  و�سعتها 
�سحة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً  ال��ع��الق��ة  ذات 
ومقيمني  م��واط��ن��ني  م���ن  ال�����س��ك��ان 
�سالمتهم,  م����ن  وال����ت����اأك����د  وزوار 
خ�سو�ساً يف هذه الظروف التي متر 
جائحة  ب�سبب  وال��ع��امل  املنطقة  بها 

كورونا.
تقوم  البلدية  اأن  اليحيائي  واأ�ساف 
الوباء  م��ك��اف��ح��ة  يف  ك��ب��رية  ب��ج��ه��ود 
املخت�سة  اجل����ه����ات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
البلدية  ت��ب��ذل  حيث  ال��ع��الق��ة,  ذات 
وال��ع��ام��ل��ني ب��ه��ا ج��ه��وداً ك��ب��رية على 
وتعقيم  ل��ت��ط��ه��ري  ال�������س���اع���ة  م������دار 
اإ�سافة  وال�����س��وارع,  املناطق  خمتلف 
التفتي�سية,  ج��والت��ه��ا  ت��ك��ث��ي��ف  اإىل 
ح���ف���اظ���اً ع��ل��ى ���س��ح��ة ال�����س��ك��ان من 
املجتمع  خ��دم��ة  دوره�����ا يف  م��ن��ط��ل��ق 
املواطنني  ���س��ح��ة  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ 

واملقيمني يف املدينة الفا�سلة.

•• ال�شارقة-الفجر:

اأطلقت نا�سئة ال�سارقة التابعة ملوؤ�س�سة 
ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين 
كيبو”,  ال��روب��وت  “برجمة  برنامج 
�سمن م�ساعيها الرامية اإىل تطوير 
العلوم  م�سار  يف  منت�سبيها  م��ه��ارات 
للم�ساركة  ا�ستعداداً  والتكنولوجيا, 
كيبو  “حتدي  الوطنية  امل�سابقة  يف 
تنظمها  ال��ت��ي  الروبوت”  ل��ربجم��ة 
ل��ل��ف�����س��اء ومركز  االإم�������ارات  وك���ال���ة 
الختيار  للف�ساء,  را���س��د  ب��ن  حممد 
االإمارات  دول��ة  �ستمثل  التي  ال��ف��رق 
التحدي  يف  امل����ت����ح����دة,  ال���ع���رب���ي���ة 
الوكالة  ت�ست�سيفه  ال���ذي  ال����دويل 
اليابانية ال�ستك�ساف الف�ساء اجلوي 

االإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  “جاك�سا”, 
الوطنية للمالحة اجلوية والف�ساء 

“نا�سا«.
وي�����س��م��ل ال���ربن���ام���ج جم��م��وع��ة من 
الور�س املتخ�س�سة لتدريب املنت�سبني 
امل�سابقة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  وت��اأه��ي��ل��ه��م 
اإىل  تهدف  التي  التعليمية  الوطنية 
من  يتحكم  برنامج  وتطوير  اإن�ساء 
االأر����س يف روب��وت��ات ال��ط��ريان احلر 
الدولية,  الف�ساء  حمطة  منت  على 
ال��ت��دري��ب على  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ه���ذا 
التحدي  تنفيذها يف  املطلوب  املهمة 
الفرق  تكليف  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال����دويل 
ب��رن��ام��ج الإيقاف  ب��اب��ت��ك��ار  امل�����س��ارك��ة 
ت�سرب الهواء يف النموذج التجريبي 
واأق��ي��م��ت ور���س��ة تدريبية  ال��ي��اب��اين. 

منت�سبي  لتعريف  زوم  من�سة  ع��رب 
مراكز نا�سئة ال�سارقة باأنواع خمتلفة 
من الروبوتات كيبو,  مثل الروبوت 

 ,»Astrobee  - “ا�سرتوبي 
Int-“   - ب���ول  “اإنت  وال����روب����وت 

برجمتهما  وم�������ه�������ارات   ,ball

ا�ستديو  اأندرويد  برنامج  با�ستخدام 
 Android Studio“  « جافا 
على  التدريب  اإىل  اإ�سافة   ,Java

ت�سميم برنامج للتحكم يف الروبوت 
حل����ل م�����س��ك��ل��ة ت�����س��ري��ب ال����ه����واء “ 
حقيقياً” مبحطة  ولي�س  افرتا�سياً 
ا�سطدام  نتيجة  ال��دول��ي��ة  الف�ساء 
املنت�سبون  وت��درب  باملحطة.  النيزك 
التفكري  م�����ه�����ارات  ت���وظ���ي���ف  ع���ل���ى 
من  املطلوبة  املهمة  الإجن���از  الناقد 
تتمثل  والتي  التحدي  يف  امل�ساركني 
يف اإن�ساء برنامج لت�سغيل الروبوتات 
الك��ت�����س��اف االأ�����س����رار ال���ن���اجت���ة عن 
ا�سطدام النيزك باملحطة الف�سائية, 
ووق�����ف ت�����س��رب ال���ه���واء ع���ن طريق 
توجيه الليزر ل�سد الثقب الناجت عن 

الت�سادم.
وع�����رب امل��ن��ت�����س��ب��ون ل���ل���ربن���ام���ج عن 
���س��ع��ادت��ه��م و���س��غ��ف��ه��م ب��امل�����س��ارك��ة يف 

اخليالية  وم��ه��م��ت��ه  ك��ي��ب��و  حت�����دي 
الروبوتات  دعم  خالل  من  ال�سائقة 
طيار,  دون  م��ن  كطائرة  وبرجمتها 
وق�����ال ه�����زاع خم���ل���وف ال��ن��ق��ب��ي من 
خورفكان:  نا�سئة  م��رك��ز  منت�سبي 
الفر�سة  ال�سارقة  نا�سئة  اأتاحت   “
للتعرف على نوع جديد من  اأمامي 
برنامج  الروبوتات من خالل  اأن��واع 
ب��رجم��ة روب�����وت ك��ي��ب��و وه���و جتربة 
على  ي�ساعدين  حيث  ومميزة  مهمة 
م�سار  يف  م��ه��ارات��ي  وت��ط��وي��ر  تنمية 
ا�ستمتع  الذي  والتكنولوجيا  العلوم 

من خالله باأوقاتي«. 
الظنحاين من  وعرب غبداهلل خليل 
مركز نا�سئة دبا احل�سن عن �سعادته 
للم�ساركة يف الربنامج الذي و�سفه 

الف�ساء  يف  مم��ت��ع��ة  م��غ��ام��رة  ب���اأن���ه 
وظيفة  ع���ل���ى  ت���ع���رف���ت   “ وق���������ال: 
ت�سوير  يف  بول”  “اإنت  ال���روب���وت 
فيديوهات اأثناء التحرك يف حمطة 
التحكم  الدولية من خالل  الف�ساء 
عن بعد, حتى نكون على دراي��ة مبا 

يحدث هناك«.
وق��ال حممد عبد الكرمي م��راد من 
منت�سبي مركز نا�سئة كلباء: اكت�سبت 
م���ع���ل���وم���ات ق��ي��م��ة م����ن ال���ربن���ام���ج, 
ال�����روب�����وت  اأج����������زاء  اإىل  وت����ع����رف����ت 
بحرية  يتحرك  ال��ذي  “ا�سرتوبي” 
ت�سميمه  مت  وال�����ذي  ال��ن��ح��ل,  م��ث��ل 
الف�ساء  حم���ط���ة  داخ��������ل  ل���ل���ع���م���ل 
امل�سكالت  ع���ن  ل��ل��ك�����س��ف  ال���دول���ي���ة, 

واالأعطال واإ�سالحها«.

•• اأبوظبي -وام:

رقمية  بنية حتتية  تاأ�سي�س  الدويل على  والتعاون  وزارة اخلارجية  حر�ست 
متطورة لتوفري باقة من اخلدمات االإلكرتونية و الذكية للمتعاملني عرب 
ا�ستثمارها للتقنيات املتطورة و ذلك متا�سياً مع الروؤية اال�ست�سرافية للقيادة 
الر�سيدة لدولة االإمارات العربية املتحدة نحو امل�ستقبل وتنفيذاً لتوجيهاتها 
. ومنذ بداية االأزمة الناجتة عن جائحة كوفيد19- حول العامل, حر�ست 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل على ت�سخري التقنيات الرقمية التي تتمتع 
جلمهور  اليومية  املتطلبات  وتلبية  املهام  الإجن��از  التكنولوجيا  وتطويع  بها 
يف  منها  واإ�سهاماً  اجلمهور  �سالمة  على  حفاظاً  وذل��ك  بعد  عن  املتعاملني 

اإدارة اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد بطريقة ذكية, والت�سدي لتداعياتها مع 
�سمان ا�ستمرارية االأعمال بكفاءة عالية.

االأزمة  بداية  منذ  اخل��ارج  يف  وبعثاتها  الدولة  و�سفارات  ال��وزارة  وا�ستقبلت 
الناجتة عن جائحة كوفيد19- حول العامل جممل املعامالت عرب قنواتها 
خارج  وت�سديقات  للمواطنني  خدمات  ت�سمل  والتي  والذكية  االإلكرتونية 

وداخل الدولة.
يف  القن�سلية  اخل��دم��ات  اإدارة  م�ست�سار  لطفي,  عي�سى  في�سل  �سعادة  واأف���اد 
اأعداد  ارتفاع ملحوظ يف  انه تبني وجود  ال��دويل  والتعاون  وزارة اخلارجية 
امل��ع��ام��الت ع��ن ط��ري��ق امل��وق��ع االل��ك��رتوين والتطبيق ال��ذك��ي وذل���ك ب�سبب 
تفعيل اآلية اإجناز املعامالت عن طريق اخلدمات االلكرتونية واإ�سافة خدمة 

التو�سيل التي توؤمن ا�ستالم وت�سليم امل�ستندات من موقع املتعامل بالتعاون 
مع بريد االإمارات.

اأ�سرعت  امل�ستجد  كورونا  وب��اء  تف�سي  بداية  ومنذ  ال���وزارة  اأن  �سعادته  واأك��د 
ظل  يف  املتعاملني  �سالمة  على  للحفاظ  ال��الزم��ة  االإج����راءات  كافة  باتخاذ 
انت�سار وباء كورونا امل�ستجد حول العامل وللحد من خماطر انت�ساره موؤكداً 
ا�ستمرارية االأعمال يف كافة الظروف وتقدمي اخلدمات عرب القنوات الذكية 

لت�سهيل االإجراءات على املتعاملني.
كما اأكدت ال��وزارة على توفري كافة خدماتها اإلكرتونياً وعلى راأ�سها خدمة 
الت�سديق من خالل  التقدمي على خدمات  اآلية  حًة  الذكي مو�سّ الت�سديق 
وتطبيقها   www.mofaic.gov.ae ل���ل���وزارة  االل���ك���رتوين  امل��وق��ع 

الذكي.
واأطلقت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل خدمة الت�سديقات عرب تطبيقها 
الذكي, التي تتيح للمتعاملني ت�سديق الوثائق وامل�ستندات الر�سمية باأنواعها 
يعد  الت�سديق  اأن  اإىل  الفتة  �سهولة,  بكل  والفواتري,  وال�سهادات  املختلفة 
اإجراًء مفيداً ب�سحة اخلتم والتوقيع على الوثيقة اأو امل�ستند, �سواء ال�سادر 
عن الدولة اأو من خارجها. وقامت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل بتفعيل 
اآلية الإجناز املعامالت عن طريق موقعها االلكرتوين وتطبيقها الذكي من 
خالل التعاون مع /بريد االإمارات/ وذلك الإمتام عملية الت�سديق من خالل 
ا�ستالم وت�سليم املعاملة من املتعامل من موقعه دون احلاجة لزيارة مراكز 

اخلدمة.

وزارة اخلارجية والتعاون الدويل تعزز خدماتها االإلكرتونية والذكية

�لبلدية تك�صف عن تقرير �أق�صامها خالل �لن�صف �لأول من عام 2020

بلدية دبا احل�شن تنفذ 3875 جولة تفتي�شية

��صتعد�دً� للم�صاركة يف حتدي كيبو 

منت�شبو نا�شئة ال�شارقة يتدربون على حماية حمطة الف�شاء الدولية بالروبوتات !

هز�ع خملوف �لنقبيحممد عبد �لكرمي مر�دعبد �هلل خليل �لظنحاين

ال�شارقة للوثائق 
تطلق مبادرة 
لتبقى ذكرى

•• ال�شارقة -وام:

للوثائق  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
واالأر�سيف مبادرة “لتبقى ذكرى” 
مواقع  يف  اخلا�سة  ح�ساباتها  عرب 
يف  ذل��ك  و   , االجتماعي  التوا�سل 
ال���غ���د و ن�سر  اإط�����ار ح��ف��ظ ذاك�����رة 
الوثائق  باأهمية  الوعي يف املجتمع 
وال���ت���وث���ي���ق م����ن خ�����الل ع�����دد من 
الفعاليات واالأن�سطة التي �ست�ستمر 

على مدار العام.
و�ستعمل املبادرة على اإحياء املا�سي 
ن���ف���و����س اجل���ي���ل احل���ا����س���ر من  يف 
خ���الل ع��ر���س ���س��ور ووث���ائ���ق من 
ذكريات  اإىل  ب��ه��م  ت��ع��ود  االأر���س��ي��ف 
اآب��ائ��ه��م واأج����داده����م وت��ق��وده��م يف 
رحلة تاريخية يف االأحياء واملناطق 
القدمية التي عا�سوا فيها ليعاي�سوا 

املا�سي بكل تفا�سيله.
ال���ه���ي���ئ���ة اجل����م����ه����ور من  دع������ت  و 
امل�ساركة  اإىل  امل���ب���ادرة  ه���ذه  خ���الل 
ب�������س���ور ووث�����ائ�����ق ت���اري���خ���ي���ة من 
خطوة  يف  اخل�����ا������س  اأر����س���ي���ف���ه���م 
االأجيال  ب��ني  ال��و���س��ل  حلقة  تعيد 
نفو�سهم  يف  الوطن  ذاك��رة  وتر�سخ 
اإث�����راء هذه  وع��ق��ول��ه��م اىل ج��ان��ب 
الوثائق ال�سخ�سية ملخزون الهيئة 
اأهمية  من  به  تتمتع  ملا  التاريخي 
مبا  الوطني  امل�ستوى  على  كبرية 
وحقائق  م��ع��ل��وم��ات  م���ن  ت�����س��م��ه 
هذه  �سُي�ساحب  و  وموثقة.  مثبتة 
املبادرة عقد برامج وور�س تثقيفية 
و�سرائح  ف��ئ��ات  ج��م��ي��ع  ت�����س��ت��ه��دف 
باأ�سا�سيات  ل��ت��ع��ري��ف��ه��م  امل��ج��ت��م��ع 
للو�سول  اخلا�س  اأر�سيفهم  توثيق 
واأو�سحت  م��ن��ظ��م.  اأر����س���ي���ف  اإىل 
الوثائق  اإدارة  مدير  نا�سر  اأ�سماء 
مبادرة  اأن  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  واالأر����س���ي���ف 
مكملة  ت����اأت����ي  ذكرى”  “لتبقى 
لدور الهيئة يف جمع وحفظ املواد 
تكمن  والتي  التاريخية  والوثائق 
اأه��م��ي��ت��ه��ا يف اإ����س���راك اجل��م��ه��ور يف 
توثيق اإمارة ال�سارقة ب�سكل خا�س 

ودولة االإمارات ب�سكل عام.

تعاون م�شرتك بني جامعة ال�شارقة و»ات�شاالت« يف جمال تقنية املعلومات وتكنولوجيا االت�شال
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

املالية  ال�������س���وؤون  جل��ن��ة  اع��ت��م��دت 
واالقت�سادية وال�سناعية للمجل�س 
اجتماع  االحت��ادي, خالل  الوطني 
ع��ق��دت��ه ع��ن ب��ع��د, ب��رئ��ا���س��ة �سعادة 
�سعيد را�سد العابدي رئي�س اللجنة 
قانون  م�������س���روع  ح����ول  ت��ق��ري��ره��ا 

احتادي يف �ساأن التعاونيات.  
وت�سم اللجنة يف ع�سويتها �سعادة 
نا�سر  ���س��ل��ط��ان  م�����ريه  م�����ن:  ك����ل 
اللجنة,  مقررة  ال�سويدي  حممد 
حممد  م���ط���ر  ح��م��ي��د  ط������ارق  ود. 
ال���ط���اي���ر, وع��ائ�����س��ة ر����س���ا ح�سني 
اأح��م��د عبداهلل  ال���ب���ريق, واأ���س��ام��ه 
�سلطان  را���س��د  وعائ�سة  ال�سعفار, 
ليتيم اآل علي, وم��روان عبيد علي 

عبيد املهريي.
العابدي  را�سد  �سعيد  �سعادة  وق��ال 
انهت  اللجنة  اأن  ال��ل��ج��ن��ة,  رئ��ي�����س 
وقامت  القانون  م�سروع  مناق�سة 
باإدخال تعديالتها على بنوده بعد 
التقت  االج��ت��م��اع��ات,  م��ن  �سل�سلة 
املعنية  اجل���ه���ات  مم��ث��ل��ي  خ��الل��ه��ا 
معهم  ناق�ست  ال��ق��ان��ون,  مب�سروع 
�سعادة  وم����الح����ظ����ات  ت���ع���دي���الت 
االأع�ساء حول بع�س النقاط, حيث 
مناق�ستها  خ���الل  ال��ل��ج��ن��ة  راع����ت 
مل�سروع القانون م�سلحة امل�ستهلك, 
ورف���������ع امل���������س����ت����وى االج����ت����م����اع����ي 
التعاونيات,  الأع�ساء  واالقت�سادي 
واآليات م�ساهمة التعاونيات يف اإدارة 
ملا  للدولة  اال�سرتاتيجي  امل��خ��زون 
له من اأهمية كبرية خا�سة يف مثل 

الظروف الراهنة.
واأ�ساف �سعادته اأن اللجنة ناق�ست 
ال��ن��ه��ائ��ي ح���ول م�سروع  ت��ق��ري��ره��ا 
قانون احتادي يف �ساأن التعاونيات, 
وادخ��������ل��������ت ع����ل����ي����ه ت���ع���دي���الت���ه���ا 
اللجنة, ومت  اأع�����س��اء  وم��الح��ظ��ات 
اعتماده متهيداً لرفعه اإىل املجل�س 

ملناق�سته يف جل�ساته القادمة.
ال��ق��ان��ون يحقق  اأن م�����س��روع  واأك���د 
فوائد عدة يف اآٍن واحد, اإذ �سيمكن 
ال��ت��ع��اون��ي��ات م���ن ف��ت��ح اأف������رع لها 
الدولة  اإم�����ارات  م��ن  اإم����ارة  اأي  يف 
وبالتايل  تاأ�سي�سها,  اإم����ارة  خ���ارج 
ت��و���س��ع اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة يف 
وزي�����ادة قدرتها  ال���دول���ة,  اإم������ارات 
خف�س  يف  ي�سهم  م��ا  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة, 
االأ����س���ع���ار, وت��ع��ظ��ي��م ق��درت��ه��ا على 

امل�ساهمة يف املخزون اال�سرتاتيجي 
العمل  مفاهيم  وتر�سيخ  للدولة, 
و�سراكة  اأع��م��ال  بيئة  ت��وف��ري  على 
االقت�ساد  تناف�سية  لتعزيز  وطنية 
حتقيق  ع�����ن  ف�������س���اًل  ال����وط����ن����ي, 
التعاونية  اجلمعيات  بني  امل�ساواة 
وامل��راك��ز ال��ت��ج��اري��ة االأخ����رى التي 
ا����س���ت���ط���اع���ت ب��ف�����س��ل ح��ري��ت��ه��ا يف 
وزيادة  الدولة,  اإم��ارات  يف  التو�سع 

مبيعاتها واأرباحها.
قانون  م�������س���روع  م�����واد  وت���ن���اول���ت 
احتادي يف �ساأن التعاونيات بح�سب 
تعريفات  االإي�����س��اح��ي��ة  م��ذك��رت��ه 
الواردة  والعبارات  الكلمات  لبع�س 
باالإ�سافة  القانون,  م�سروع  �سمن 
ونطاق  القانون  اأه���داف  بيان  اإىل 
�سريانه, ومبادئ التعاونية وا�سمها 

وعنوانها  االعتبارية  و�سخ�سيتها 
واالأحكام  وحوكمتها,  ومرا�سالتها 
واالإدارة  االإدارة,  مبجل�س  املتعلقة 
التنفيذية العليا, واالأحكام املتعلقة 
عن  ف�سال  العمومية,  باجلمعية 
االأحكام املتعلقة مبدقق احل�سابات, 
ومب��ال��ي��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة, واالن���دم���اج, 
بالتعاونية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  واالأح�����ك�����ام 
املتعلقة  واالأح���ك���ام  اال�ستهالكية, 
ب��ال��ت��ع��اون��ي��ات امل�����س��رتك��ة واالحت����اد 
الطالبية,  والتعاونيات  التعاوين 
التعاونية  بحل  املتعلقة  واالأح��ك��ام 
املتعلقة  واالأح����ك����ام  وت�����س��ف��ي��ت��ه��ا, 
واالأحكام  وال��ت��ف��ت��ي�����س,  ب��ال��رق��اب��ة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���غ���رام���ات االإداري���������ة, 
واالأحكام املتعلقة باجلرائم, واأخريا 
املتعلقة بتوفيق  االأحكام اخلتامية 

املخالفة  االأحكام  واإلغاء  االأو�ساع, 
ل���ل���ق���ان���ون, وال����ر�����س����وم ال����الزم����ة 
لتنفيذه, واإ�سدار القرارات املنفذة 
ن�سر  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ل���ل���ق���ان���ون, 
الر�سمية  اجل���ري���دة  يف  ال���ق���ان���ون 

وتاريخ العمل باأحكامه.
املالية  ال�������س���وؤون  جل��ن��ة  وت��خ��ت�����س 

بدرا�سة  وال�سناعي  واالقت�سادية 
واملو�سوعات  القوانني  م�سروعات 
واملعاهدات  واالت��ف��اق��ي��ات  ال��ع��ام��ة 
وال�سيا�سات  ال�سلة  ذات  ال��دول��ي��ة 
واخلطط  وال�����س��ي��ا���س��ات  امل���ال���ي���ة, 
والتجارية,  االقت�سادية  والربامج 
للدولة,  العامة  امليزانية  وم�سروع 

و�سوؤون  اخل��ت��ام��ي��ة,  واحل�����س��اب��ات 
ال�����س��ن��اع��ة, و�����س����وؤون االإح�������س���اء, 
اإىل  رئي�سه  اأو  املجل�س  يحيله  وم��ا 
ال����راأي,  واب����داء  ل��ل��درا���س��ة  اللجنة 
وغري ذلك من امل�سائل التي تدخل 
املعنية  ال�����وزارات  اخت�سا�سات  يف 

بعمل اللجنة.

•• ابوظبي-الفجر:

االجتماعية  ال�����س��وؤون  جلنة  وا���س��ل��ت 
الب�سرية  وامل����وارد  وال�����س��ك��ان  وال��ع��م��ل 
خالل  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�س 
تقنية  ع��رب  بعد  ع��ن  عقدته  اج��ت��م��اع 
املحادثات التلفزيونية, برئا�سة �سعادة 
�سرار حميد بالهول الفال�سي رئي�س 
“التالحم  مو�سوع  مناق�سة  اللجنة, 
التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  ودوره  االأ����س���ري 
بح�سور  امل�ستدامة”,  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ممثلي وزارة تنمية املجتمع, والهيئة 

االحتادية للتناف�سية واالإح�ساء. 
امل���و����س���وع �سمن  ال��ل��ج��ن��ة  وت��ن��اق�����س 
حم��������وري��������ن رئ�����ي�����������س�����ي�����ني وه������م������ا: 
املجتمع  تنمية  وزارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الوطنية  ال�سيا�سة  اأه��داف  حتقيق  يف 
التالحم  ت��ع��زي��ز  ����س���اأن  يف  ل���الأ����س���رة 
التن�سيق  ال��وزارة يف  االأ�سري, وجهود 
مع اجلهات املعنية الإعداد الت�سريعات 
التالحم  تعزيز  �ساأن  يف  وال�سيا�سات 

االأ�سري.
���س��ع��ادة ك��ل من  وت��ت��ك��ون اللجنة م��ن 
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�سني  و���س��اب��ري��ن  الطنيجي,  عبيد 
عبدالرحمن  ون���اع���م���ة  ال���ي���م���اح���ي, 

املن�سوري.
تنمية  وزارة  م��ن  االج��ت��م��اع  وح�����س��ر 
الرحمن  عبد  ح�سة  �سعادة  املجتمع 
لقطاع  امل�ساعد  ال����وزارة  وكيل  تهلك 
منى  و���س��ع��ادة  االج��ت��م��اع��ي��ة,  التنمية 
عجيف الزعابي وكيل الوزارة امل�ساعد 
وال�سيدة  امل�ساندة,  اخل��دم��ات  لقطاع 
التنمية  اإدارة  م��دي��ر  اجل��وك��ر  علياء 
املازمي  �سليمان  وامل�ست�سار   االأ�سرية, 
وامل�ستقبل  اإدارة اال�سرتاتيجية  مدير 
الهادي  عبد  �سارة  وال�سيدة  باالإنابة, 
خبري اإدارة اال�سرتاتيجية وامل�ستقبل, 
اإدارة  م��دي��ر  ال�سيد  ع��ل��ي  وامل�ست�سار 
عايدة  وال�سيدة  القانونية,  ال�����س��وؤون 
الدرا�سات  �سعبة  مدير  نائب  الور�س 
يو�سف  وال�سيد  واالإح�ساء,  والبحوث 
اأ�سري,  وم�����س��ت�����س��ار  م����درب  ال�����س��ح��ي 
وال���دك���ت���ورة ف��ك��ري��ة حم���م���ود م���درب 
اآل  مهرة  وال�سيدة  اأ���س��ري,  وم�ست�سار 

مالك مدرب وم�ست�سار اأ�سري. 
الهيئة االحتادية  فيما ح�سرها من   
عبداهلل  �سعادة  واالإح�ساء  للتناف�سية 
للهيئة,  ال����ع����ام  امل����دي����ر  نا�سر لوتاه  
و���س��ع��ادة حم��م��د ح�����س��ن اأه��ل��ي املدير 

التنفيذي لقطاع االإح�ساء والبيانات 
الوطنية, و�سعادة حنان من�سور اأهلي 
التناف�سية,  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
وال�سيدة �سمية خلفان احلكيم مديرة 
وال�سيدة  احل��ك��وم��ي,  االت�����س��ال  اإدارة 
م�ساريع  تنفيذي  طيب  حممد  م��روة 

اأول بالهيئة. 
���س��ع��ادة ����س���رار ح��م��ي��د بالهول  وق����ال 
اللجنة  اإن  اللجنة  رئي�س  الفال�سي 
توا�سل مناق�سة املو�سوع �سمن خطة 

عمل اللجنة التي ت�سمل عقد لقاءات 
مع اجلهات املعنية وذات االخت�سا�س 
االآراء  لتبادل  االأ���س��ري,  التالحم  يف 
حول العديد من التحديات التي تقف 
اأمام تلك اجلهات يف تر�سيخ التالحم 
االأ�سرية,  ال��ق�����س��اي��ا  وح���ل  االأ����س���ري, 
ا�ستعرا�س  االجتماع  خ��الل  مت  حيث 
تطبيقها  وم��دى  اجلهات  تلك  جهود 
املجتمع  تنمية  وزارة  ال�سرتاتيجية 
الوطنية  ال�سيا�سة  اأه��داف  حتقيق  يف 

لالأ�سرة, وجهود التن�سيق مع اجلهات 
املعنية الإعداد الت�سريعات وال�سيا�سات 

يف �ساأن تعزيز التالحم االأ�سري.
واأ�������س������اف ����س���ع���ادت���ه اأن�������ه مت خ���الل 
االآراء ح��ول حماور  ت��ب��ادل  االج��ت��م��اع 
ا�ستف�سارات  ع��ل��ى  وال�����رد  امل���و����س���وع, 
ال���ت���ي خرجت  ال��ل��ج��ن��ة  وم���الح���ظ���ات 
ب��ه��ا خ����الل م��ن��اق�����س��ت��ه��ا امل���و����س���وع يف 
واطالعها  ال�����س��اب��ق��ة,  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا 
واالجتماعية  الفنية  ال��ت��ق��اري��ر  على 

اأنه  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  م�����س��رياً  امل��خ��ت��ل��ف��ة, 
متعلقة  ق�����س��اي��ا  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز  مت 
الراهنة  ال���ظ���روف  ظ��ل  يف  ب��االأ���س��رة 
االحرتازية  االإج�������راءات  وت��داع��ي��ات 
امل�ستجد,  كورونا  انت�سار فريو�س  ملنع 
االجتماع  خ��الل  اللجنة  اطلعت  كما 
واملوؤ�سرات  االح�����س��ائ��ي��ات  اخ���ر  ع��ل��ى 
التي تتعلق بالق�سايا االأ�سرية واأثرها 
يف ال��ت��الح��م االأ����س���ري, خ��ا���س��ة ن�سب 
الطالق وتوحيد اجلهات التي ت�سدر 

تلك الن�سب.   
اللجنة  عمل  خطة  اأن  �سعادته  واأك���د 
اإجراء  ت�سمل  �سوف  املو�سوع  ملناق�سة 
يف  خ��ا���س��ة  للمو�سوع  �ساملة  درا���س��ة 
ظ����ل االإج�����������راءات االح�����رتازي�����ة ملنع 
امل�ستجد  ك����ورون����ا  ف���ريو����س  ان��ت�����س��ار 

“كوفيد19-«. 
�ستقوم  اللجنة  اأن  اإىل  �سعادته  واأ�سار 
بزيارات  اأي�����س��ا  عملها  خ��ط��ة  ���س��م��ن 
باالأ�سرة  امل��ع��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات  م��ي��دان��ي��ة 
يف ال���دول���ة ل��ل��وق��وف ع���ن ق���رب على 
اجلهات  تلك  تواجه  التي  التحديات 
على التالحم االأ�سري ودوره يف حتقيق 

التنمية االجتماعية امل�ستدامة. 
تعمل  اللجنة  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  ون���وه 
حكومة  وا�سرتاتيجيات  روؤي��ة  �سمن 

دول������ة االإم�����������ارات, ول��ت��ح��ق��ي��ق روؤي�����ة 
اطلقها  ال���ت���ي   2021 االإم�����������ارات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم, نائب رئي�س الدولة, رئي�س 
والتي  دب���ي,  ح��اك��م  ال�����وزراء,  جمل�س 
تهدف الأن تكون دولة االإمارات �سمن 
اليوبيل  بحلول  ال��ع��امل  دول  اأف�����س��ل 
ال��ذه��ب��ي ل���الحت���اد, ول��رتج��م��ة هذه 
تق�سيم  ملمو�س مت  واق��ع  اإىل  الروؤية 
وطنية  حم���اور  �ستة  اإىل  عنا�سرها  
متثل القطاعات الرئي�سية التي �سيتم 
الرتكيز عليها خالل ال�سنوات املقبلة 
تكل  راأ���س  العمل احلكومي, وعلى  يف 
اأ���س��رة متالحمة  امل��ح��اور ك��ان��ت ب��ن��اء 
اأن  اإىل  �سعادته  واأك���د  بهويتها.  تعتز 
االأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة ل��دول��ة االإم����ارات 
احلفاظ  اإىل  تطمح  املتحدة  العربية 
بهويته  يعتز  متالحم  جمتمع  على 
وان���ت���م���ائ���ه م����ن خ�����الل ت���وف���ري بيئة 
خمتلف  ن�سيجها  يف  ت��دم��ج  ���س��ام��ل��ة 
ثقافة  على  وحت��اف��ظ  املجتمع  ف��ئ��ات 
وتعزز  وتقاليدها  وتراثها  االإم����ارات 
من تالحمها املجتمعي واالأ�سري, كما 
تكون  الأن  الوطنية  االأج��ن��دة  تطمح 
دول��ة االإم����ارات م��ن اأف�سل ال���دول يف 
العامل يف موؤ�سر التنمية الب�سرية واأن 

تكون من اأكر الدول �سعادة, ليتمكن 
التعبري ع��ن فخره  م��واط��ن م��ن  ك��ل 

بهذا االنتماء مبختلف الو�سائل.  
وح�سب املادة “92” من الد�ستور:” 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت��������ادي اأن 
املو�سوعات  م��ن  مو�سوع  اأي  يناق�س 
اإال  االحت���اد  ب�����س��وؤون  املتعلقة  ال��ع��ام��ة 
املجل�س  ال��������وزراء  جم��ل�����س  اأب���ل���غ  اإذا 
ب��اأن مناق�سة ذلك  الوطني االحت��ادي 
امل���و����س���وع خم��ال��ف��ة مل�����س��ال��ح االحت����اد 
ال��ع��ل��ي��ا, وي��ح�����س��ر رئ��ي�����س ال�����وزراء اأو 
للمجل�س,  النقا�س  املخت�س  ال��وزي��ر 
وللمجل�س الوطني االحتادي اأن يعرب 
عن تو�سياته ويحدد املو�سوعات التي 
الوزراء  واإذا مل يقر جمل�س  يناق�سها 
املجل�س  اأخ����ط����ر  ال���ت���و����س���ي���ات  ت���ل���ك 

الوطني االحتادي باأ�سباب ذلك«.
الالئحة  “140” م��ن  امل���ادة  وتن�س 
ال�����داخ�����ل�����ي�����ة ل���ل���م���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
االحت��ادي: “على اأنه يجوز بناء على 
اأع�ساء طرح  طلب موقع من خم�سة 
االحتاد  ب�سوؤون  متعلق  ع��ام  مو�سوع 
ال�ستي�ساح  للمناق�سة  املجل�س  على 
وتبادل  ���س��اأن��ه  احل��ك��وم��ة يف  ���س��ي��ا���س��ة 
اأن ي�سدر تو�سياته  الراأي وللمجل�س 

ب�ساأنه«.

•• دبي –الفجر:

ال���زواج  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ا�ستئناف  ع��ن  دب���ي  تعلن حم��اك��م 
يف مركز وايف م��ول اب��ت��داَء م��ن ال��ي��وم االأح���د امل��واف��ق 14-

 7:30 ال�ساعة  اإىل  �سباحا   8 ال�ساعة  من   ,2020-06
والعودة  العمل احلكومي  ا�ستمرارية  تعزيز  اإطار  م�ساًء, يف 
احلكومية,  اخل���دم���ات  وت���ق���دمي  ل��ل��م��وظ��ف��ني  ال��ت��دري��ج��ي��ة 
وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملني الذين 
يتم ا�ستثناوؤهم من القرار, مع �سرورة االلتزام باالإجراءات 

الوقائية واالحرتازية ملنع انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد 
“كوفيد19-”.

ونوهت حماكم دب��ي الإمت��ام عقد ال��زواج الب��د م��ن, ح�سور 
اأو م��ن ميثلها  ال��زوج��ة  اأم��ر  ال���زوج وال��زوج��ة, ح�سور ويل 
الهوية  اأ���س��ل  اح�سار  م�سلمني,  �ساهدين  وج��ود  قانونياً, 
الطبي)للمخطوبني(  الفح�س  اح�سار  االأط���راف,  جلميع 

من مركز حكومي معتمد.
كما و�سعت حماكم دبي عالمات اإر�سادية لتنبيه املوظفني 
مرتين  ع��ن  تقل  ال  م�سافة  ت��رك  ���س��رورة  اإىل  واملتعاملني 

رقم  تت�سمن  اإر�سادية  لوحات  جانب  اإىل  االأ�سخا�س,  بني 
لالإبالغ  دب��ي  يف  ال�سحة  لهيئة  ال�ساخن  باخلط  االت�سال 
واإن  االإ�سابة بفريو�س كورونا,  ا�ستباه يف  اأو  اإ�سابة  اأي  عن 
هذه اخلطوة تندرج �سمن جهود الدولة للحد من انت�سار 

فريو�س كورونا )كوفيد - 19(.
من  متعامليها  ي�ستفيد  اأن  ���س��رورة  دب��ي  حم��اك��م  ون��وه��ت 
�سل�سلة اخلدمات الذكية التي تقدمها كخيار اأ�سا�سي, يف حني 
�ستقوم الدائرة بتوفري ما يلزم من خدمات البنية التحتية 

لتي�سري العمل عن بعد ل�سمان ا�ستمرارية االأعمال.

•• اأبوظبي-الفجر: 

املجل�س  ل�سوؤون  الدولة  وزارة  عقدت 
العامة  واالأم��ان��ة  االحت���ادي,  الوطني 
للمجل�س الوطني االحتادي االجتماع 
للعام  ال���ث���اين  ال�������دوري  ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي 
9 يونيو  اجل��اري وذل��ك يوم الثالثاء 
2020, عن ُبعد وعرب تقنية االت�سال 
موا�سلة  اآل��ي��ات  على  للوقوف  امل��رئ��ي, 
العمل وتطويره مبا ي�سهم يف حتقيق 
والتكامل  التن�سيق  م�ستويات  اأع��ل��ى 
ومناق�سة  امل��واط��ن  خلدمة  االأدوار  يف 

ق�ساياه وحتقيق متطلباته.
وج������رى خ�����الل االج���ت���م���اع االط�����الع 
التن�سيقي  االج���ت���م���اع  ق������رارات  ع��ل��ى 
تن�سيق  اآل���ي���ات  ب��ح��ث  مت  ك��م��ا  االأول, 
اجل��ل�����س��ات واالأ���س��ئ��ل��ة امل��ط��روح��ة على 
التن�سيق  ع��م��ل��ي��ة  وت��ع��زي��ز  ال��������وزراء, 
ح�سر  واحل�����ك�����وم�����ة.  امل���ج���ل�������س  ب�����ني 
لوتاه,  ه��الل  ط��ارق  �سعادة  االجتماع 
املجل�س  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزارة  وك��ي��ل 
الدكتور  و�سعادة  االحت���ادي,  الوطني 
النعيمي  ���س��امل  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ع��م��ر 
االحتادي,  الوطني  املجل�س  عام  اأمني 
و�سعادة الدكتور �سعيد الغفلي الوكيل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ل�������س���وؤون  امل�����س��اع��د 
ل�سوؤون  ال���دول���ة  وزارة  يف  االحت�����ادي 
الدكتور  و���س��ع��ادة  ال��وط��ن��ي,  امل��ج��ل�����س 

امل�ساعد  العام  االأم��ني  الزعابي  جابر 
الوطني  للمجل�س  والرقابة  للت�سريع 
ب��االإ���س��اف��ة اإىل ع���دد من  االحت������ادي, 
مديري االإدارات واالأق�سام واملوظفني 
رحب  االج��ت��م��اع  ب��داي��ة  ويف  املعنيني. 
باحل�سور  لوتاه,  ه��الل  ط��ارق  �سعادة 
يف  ال��ع��م��ل  ف���رق  اإىل  بال�سكر  وت��وج��ه 
للمجل�س  ال��ع��ام��ة  واالأم���ان���ة  ال�����وزارة 
اجلهود  ع���ل���ى  االحت���������ادي,  ال���وط���ن���ي 
الفرتة  بذلها خالل  التي مت  الكبرية 
دولة  ق��ي��ادة  توجهات  ملواكبة  املا�سية 
العمل  مبوا�سلة  الر�سيدة  االإم����ارات 

وتطويره ل�سمان اال�ستمرار يف خدمة 
تهمه  ال��ت��ي  الق�سايا  وط���رح  امل��واط��ن 
واإيجاد احللول املرنا�سبة لها يف جميع 
اأنه  الظروف واالأوق��ات. وبني �سعادته 
بذلتها  التي  الكبرية  اجلهود  بف�سل 
فرق العمل مت ويف �سابقة برملانية عقد 
الوطني  للمجل�س  افرتا�سية  جل�سات 
تقنيات  ا����س���ت���خ���دام  ع����رب  االحت��������ادي 
وال��ت��ي مت خاللها  امل��رئ��ي  ال��ت��وا���س��ل 
واالإجابة  قوانني  م�سروعات  مناق�سة 
االأع�ساء  وا���س��ت��ف�����س��ارات  اأ���س��ئ��ل��ة  ع���ن 
حر�سوا  الذين  احلكومة  ممثلي  من 

ملناق�سة  اجل��ل�����س��ات  امل�����س��ارك��ة يف  ع��ل��ى 
واملو�سوعات  ال��ق��وان��ني  م�����س��روع��ات 
العامة واالإجابة عن االأ�سئلة واحلر�س 
مالحظات  م�����ن  اال�����س����ت����ف����ادة  ع���ل���ى 
منظومة  لتعزيز  االأع�ساء  وتو�سيات 
على  احلكومة  تعمل  التي  اخل��دم��ات 
ت��ق��دمي��ه��ا الإ����س���ع���اد ���س��ع��ب االإم�������ارات. 
واأكد �سعادته اأن عقد االجتماع يج�سد 
العاملة  واالأم����ان����ة  ال�������وزارة  ح���ر����س 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت�������ادي على 
موا�سلة العمل بروح الفريق الواحد, 
للتغلب  االأدوار  تكامل  يعك�س  اأنه  كما 

امل��زي��د من  ال��ت��ح��دي��ات, وحتقيق  على 
النجاحات واالإجنازات, واإيجاد اأف�سل 
التوا�سل  عملية  لتح�سني  احل��ل��ول  
كفاءة  ورف��ع  واحلكومة,  املجل�س  بني 
وف���ع���ال���ي���ة ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق بني 
احلكومة واملجل�س الوطني االحتادي, 
و�����س����م����ان ت����ق����دمي ك����اف����ة اخل����دم����ات 
االإداري�����ة وف���ق اأع��ل��ى م��ع��اي��ري اجلودة 
حر�س  وث��م��ن  وال�سفافية.  وال��ك��ف��اءة 
وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني 
االجتماعات  ع��ق��د  ع��ل��ى  االحت�������ادي 
ال���ت���ي يجري  ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة  ال����دوري����ة 

خاللها الوقوف على االإجنازات التي 
حتققت ومناق�سة االأجندة امل�ستقبلية 
ممار�سة  م����ن  امل���ج���ل�������س  مي���ك���ن  مب����ا 
الت�سريعية  الد�ستورية  اخت�سا�ساته 

والرقابية والدبلوما�سية الربملانية.
عمر  الدكتور  �سعادة  اأك��د  جانبه  م��ن 
ع��ب��د ال���رح���م���ن ال��ن��ع��ي��م��ي اأم�����ني عام 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت������ادي اأن����ه مت 
ال�سبل  م��ن��اق�����س��ة  االج���ت���م���اع  خ�����الل 
الدعم  اأن���واع  اأف�سل  بتقدمي  الكفيلة 
ملوا�سلة  االحت��ادي  الوطني  للمجل�س 
وعطائه  وم�����س��ريت��ه  ال���وط���ن���ي  دوره 

امل��ت��ج��دد, يف م��ن��اق�����س��ة ال��ق�����س��اي��ا ذات 
وامل���واط���ن وت�سهم  ل��ل��وط��ن  االأول���وي���ة 
خالل  م��ن  التنمية  م�سرية  تعزيز  يف 
الت�سريعية  اخ��ت�����س��ا���س��ات��ه  مم��ار���س��ة 
خالل  �سهدنا  لقد  وق��ال  وال��رق��اب��ي��ة. 
جل�سات  عقد  ت���وايل  املا�سية  ال��ف��رتة 
الظروف  رغ���م  بعد”  “عن  امل��ج��ل�����س 
االإمارات  ودول��ة  العامل  بها  التي مير 
يف ظل االإجراءات االحرتازية املتخذة 
املجل�س متكن  اأن  اإال  كورونا,  ملواجهة 
وب��ف�����س��ل ال���دع���م ال��ف��ن��ي امل���ق���دم من 
وبال�سراكة  وبالتعاون  العامة  االأمانة 

املجل�س  ل��ل�����س��وؤون  ال���دول���ة  وزارة  م��ع 
املوؤ�س�سات  وك��اف��ة  االحت���ادي  الوطني 
جل�ساته  عقد  م��ن  ال��دول��ة  يف  املعنية 
م�سروعات  م���ن  ال��ع��دي��د  وم��ن��اق�����س��ة 
التي  االأ����س���ئ���ل���ة  وت���وج���ي���ه  ال���ق���وان���ني 
ت��ن��اول��ت ع���دداً م��ن ال��ق��ط��اع��ات املهمة 
وعلى راأ����س اأج��ن��دة دول��ة االإم����ارات يف 
حتقيق روؤية االإمارات 2021م. واأكد 
بالتزامن  تاأ�سي�سه  ومنذ  املجل�س  اأن 
م���ع ان���ط���الق احت�����اد دول�����ة االإم������ارات 
ال�ساملة  النه�سة  م�����س��رية  يف  ���س��اه��م 
بف�سل  االإم���ارات  دول��ة  ت�سهدها  التي 
ال��دع��م ال��الحم��دود ال���ذي يحظى به 
من قبل القيادة الر�سيدة وعلى راأ�سها 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
“يحفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
وياأتي  التمكني.  م�سرية  راع��ي  اهلل” 
ع���ق���د  االج���ت���م���اع ع���ن ب��ع��د يف اإط����ار 
املجل�س  ل�سوؤون  الدولة  وزارة  حر�س 
اال�ستمرار  ع��ل��ى  االحت�����ادي  ال��وط��ن��ي 
التن�سيقية  ال��ل��ق��اءات  عقد  عملية  يف 
للمجل�س  العامة  االأمانة  الدورية مع 
ال���وط���ن���ي االحت���������ادي, ومت���ا����س���ي���اً مع 
التدابري واالإجراءات الوقائية املتبعة 
يف دولة االإمارات للحفاظ على �سحة 
و���س��الم��ة اجل��م��ي��ع, وت��دع��ي��م م�سرية 
ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي يف دول�����ة االإم������ارات 

العربية املتحدة.

حماكم دبي ت�شتاأنف تقدمي خدمات الزواج يف مركز وايف 
مول �شمن �شل�شلة من االإجراءات االحرتازية

خالل �لجتماع �لتن�صيقي  �لثاين عرب تقنية �لت�صال �ملرئي

وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�ض الوطني االحتادي واالأمانة العامة للمجل�ض الوطني االحتادي تناق�شان اآليات موا�شلة العمل وتطويره

جلنة ال�شوؤون املالية للمجل�ض الوطني االحتادي تعتمد 
تقريرها حول م�شروع قانون احتادي يف �شاأن التعاونيات 

بح�صور ممثلي �جلهات �ملعنية

جلنة ال�شوؤون االجتماعية للمجل�ض الوطني االحتادي توا�شل مناق�شة مو�شوع التالحم االأ�شري ودوره يف حتقيق التنمية االجتماعية امل�شتدامة 
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ال�����ذي ع����زل ال��ن��ا���س يف م��ن��ازل��ه��م ف��ي��م��ا ب��ق��ي امل�������س���ردون على 
االأر�سفة.

االأرقام  اإن  غرا�سيتي  اإري��ك  اجنلي�س  لو�س  بلدية  رئي�س  وق��ال 
اجلديدة تعك�س “تفاقما لالأزمة” رغم جهود البلدية “الإيجاد 

م�ساكن جديدة للنا�س بوترية غري م�سبوقة«.
“معاجلة  اإىل  مار�ستون  هايدي  “ال�سا”  وكالة  مديرة  ودع��ت 
ال�سوداء  االأق��ل��ي��ات  خ�سو�سا  ت��ط��ال  ال��ت��ي  لالأزمة”  ب��ال��ع��م��ق 

“املهملة منذ فرتة طويلة جدا«.
اجنلي�س,  ل��و���س  يف  امل�سردين  ع��دد  يف  ال��زي��ادة  “ال�سا”  وع���زت 
مدينة  يف  الكلفة  ال��زه��ي��دة  امل�ساكن  يف  النق�س  اإىل  خ�سو�سا 

ت�سجل فيها اإيجارات مرتفعة جدا.

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

زاد عدد امل�سردين ب�سكل كبري يف غ�سون �سنة يف منطقة لو�س 
اجنلي�س يف كاليفورنيا على ما جاء يف تعداد جديد اأجري قبل 

اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد.
“ال�سا” 66433  امل�سردين  املحلية مل�ساعدة  الوكالة  واأح�ست 

م�سردا اأي بزيادة ن�سبتها 13 % مقارنة بال�سنة ال�سابقة.
ورغ���م م��الي��ني ال�����دوالرات م��ن االأم����وال ال��ع��ام��ة امل�ستثمرة يف 
حماولة حلل امل�سكلة, تعد كاليفورنيا وهي اإحدى اأغنى واليات 

البالد, اأكرب عدد من امل�سردين مع نحو 150 األفا.
الوباء  االأخ��رية مع  الفرتة  اأو�سح يف  ب�سكل  امل�سكلة  ب��رزت  وقد 

ارتفاع عدد امل�شردين يف لو�ض اأجنلي�ض 

••  �شيدين-رويرتز

�سارك االآالف يف اأنحاء اأ�سرتاليا يف 
احتجاجات حياة ال�سود مهمة اأم�س 
وراع����وا و���س��ع ال��ك��م��ام��ات واحلفاظ 
االجتماعي  ال��ت��ب��اع��د  ق���واع���د  ع��ل��ى 
الدولة  زعماء  من  منا�سدات  و�سط 
باإلغاء احلدث خ�سية حدوث موجة 
ثانية من العدوى بفريو�س كورونا.

وك�����ان�����ت امل�����ظ�����اه�����رات ����س���ل���م���ي���ة يف 
ح�سورا  ���س��ه��دت  ل��ك��ن��ه��ا  جم��م��ل��ه��ا 
مكثفا لل�سرطة. و�سار حمتجون يف 
ال�سوارع وجتمع اآخرون يف متنزهات 
عامة ورفعوا الفتات ُكتب عليها “ال 
عدالة, ال �سالم” و”ناأ�سف لالإزعاج, 

نحاول تغيري العامل«.
مناه�سة  اح���ت���ج���اج���ات  وان���دل���ع���ت 
اأن���ح���اء ال���ع���امل بعد  ل��ل��ع��ن�����س��ري��ة يف 
وفاة االأمريكي االأ�سود جورج فلويد 
يف نهاية ال�سهر املا�سي بعدما جثم 
�سابط �سرطة يف مدينة منيابولي�س 
ب��رك��ب��ت��ه ع���ل���ى رق���ب���ت���ه ل��ن��ح��و ت�سع 

اأكرب  بريث  مدينة  و�سهدت  دقائق. 
االأ�سرتالية  امل���دن  ك��اف��ة  ب��ني  جتمع 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن م��ن��ا���س��دات مارك 
مكجوان رئي�س جمل�س وزراء والية 
غرب اأ�سرتاليا باإلغاء احلدث حلني 

زوال جائحة كورونا.
واأ������س�����ي�����ب اأح����������د امل�����������س�����ارك�����ني يف 
اح��ت��ج��اج��ات ح��ي��اة ال�����س��ود مهمة يف 
االأ�سبوع املا�سي يف ملبورن بفريو�س 
ك��ورون��ا فيما ح���ذر رئ��ي�����س ال����وزراء 
اأن التجمعات  �سكوت موري�سون من 
احل���ا����س���دة ت���ه���دد ت���ع���ايف ال��ب��ل��د من 

املر�س.
وحث روجر كوك وزير �سحة والية 
غرب اأ�سرتاليا على عدم التجمع يف 
اأن زوجته, وهي  ح�سود كبرية, رغم 
قالت  االإ�سليني,  البالد  �سكان  من 

اإنها �ست�سارك يف االحتجاجات.
وجتمع املحتجون باأعداد �سغرية يف 
باحلرية  و�سيدين وطالبوا  ملبورن 
اأجل غري  اإىل  املحتجزين  لالجئني 

م�سمى.

النم�شا تعتزم دعم
 املت�شررين من جائحة كورونا 

•• زوريخ-رويرتز

اإن احلكومة تعتزم تقدمي دعم  بالنم�سا   قال زعماء احلكومة االئتالفية 
م��ايل للعاطلني واالأ���س��ر ال��ت��ي ت��ع��ول اأط��ف��اال, وذل���ك مل��رة واح���دة يف اإطار 

اإجراءات تتخذها هذا العام ملواجهة ال�سرر الناجم عن جائحة كورونا.
كوجلر  فرينر  اخل�سر  ح��زب  وزعيم  كورت�س  �سيبا�ستيان  امل�ست�سار  وق��ال 
اإن  ال�سبت  اأم�س  )اأو.اآر.اإف(  النم�ساوية  االإذاع��ة  بثتهما هيئة  يف مقابلتني 
دفع  ت�سمل  االأ���س��ب��وع  ه��ذا  احلكومة  اجتماع  يف  اإج����راءات  �ستقر  احلكومة 
اأو قا�سر  للعاطلني و360 يورو لكل طفل  450 يورو )506 دوالرات( 

حتت �سن الثامنة ع�سرة.
واإىل جانب ذلك تعتزم احلكومة خف�س ال�سريبة على ذوي الدخل املحدود 
من 25 باملئة لت�سبح 20 باملئة وتطبيق ذلك باأثر رجعي بداية من هذا 
العام. وقال كورت�س اإن حكومة املحافظني واخل�سر االئتالفية �ستك�سف عن 
مزيد من التفا�سيل ب�ساأن تكاليف هذه االإجراءات عندما تختتم اجتماعها 
يوم الثالثاء. ويف مايو اأيار اأعلنت احلكومة تقدمي حزمة م�ساعدات ت�سل 
واملوؤ�س�سات.  ال�سركات  عمل  ا�ستمرار  على  للحفاظ  ي��ورو  مليار   38 اإىل 
ورفعت اأم�س اجلمعة حجم اأدوات الدين التي تعتزم طرحها هذا العام اإىل 

املثلني تقريبا ليبلغ م�ستوى قيا�سيا.
�سريبة  خف�س  تعتزم  النم�سا  اأن  االأول  اأم�����س  اأول  احلكومة  اأعلنت  كما 
القيمة امل�سافة للمطاعم وقطاع الثقافة اإىل خم�سة باملئة حتى نهاية العام 

مل�ساعدتها يف مواجهة االأثر الناجم عن اجلائحة.
 

االآالف ي�شاركون يف احتجاجات »حياة ال�شود مهمة« يف اأ�شرتاليا 

•• وا�شنطن-وكاالت

اخلارجية  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث���ة  اأك�������دت 
االأم��ريك��ي��ة, م��ورغ��ان اأورت��ي��غ��ا���س, اأن 
الواليات  ب��ني  اال�سرتاتيجي  احل���وار 
االأوىل  اخلطوة  هو  وال��ع��راق  املتحدة 
املتحدة  ال���والي���ات  م��وا���س��ل��ة  ب���اجت���اه 
ال�������س���ع���ي ن���ح���و ا�����س����ت����ق����رار ال�����ع�����راق. 
عربية”  ن��ي��وز  ل�”�سكاي  واأو����س���ح���ت 
بتحقيق  تتعهد  املتحدة  ال��والي��ات  اأن 
لكنها  ل���داع�������س,  م�����س��ت��دام��ة  ه���زمي���ة 
اإىل  ب��ال��ع��الق��ة  ت��ت��ط��ل��ع يف االن���ت���ق���ال 
م����رح����ل����ة وم���������س����ت����وى ج����دي����دي����ن ال 
وذكرت  القوات.  بعدد  يرتبطان فقط 
التحدي  لي�س  داع�����س  اأن  اأورت��ي��غ��ا���س 
الوحيد يف العراق واإمنا اأي�سا اأن�سطة 
اإيران ال�سريرة. و�سددت على اأن حملة 
ال�����س��غ��ط ال��ق�����س��وى ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
اإي��ران لي�ست فقط من  وا�سنطن �سد 
ال��ن��ووي واإمن��ا من اأجل  اأج��ل ال�سالح 

االأ�سهر  “خالل  العراق  يف  الع�سكري 
املقبلة«.

البيان  يف  ال��ب��ل��دي��ن  حكومتا  وذك����رت 
املُحرز  الكبري  ال��ت��ق��ّدم  �سوء  “يف  اأن��ه 
ت��ه��دي��د تنظيم  ال��ق�����س��اء ع��ل��ى  ن��ح��و 
يف  املتحدة  ال��والي��ات  �ستوا�سل  داع�س 
قّواتها  عديد  خف�س  املقبلة  االأ�سهر 

يف العراق«.
واأجرى الوفد العراقي, برئا�سة وكيل 
ها�سم  الكرمي  عبد  اخلارجية,  وزارة 
املتحدة  ال���والي���ات  ووف����د  م�����س��ط��ف��ى, 
بقيادة وكيل وزارة اخلارجية لل�سوؤون 
ال�سيا�سية, ديفيد هيل, مناق�سات حوار 
ا���س��رتات��ي��ج��ي وف��ق��ا الت��ف��اق��ي��ة االإط���ار 
لعالقة   2008 لعام  اال�سرتاتيجي 
الواليات  ب���ني  وال���ت���ع���اون  ال�����س��داق��ة 

املتحدة والعراق.
املبادئ  على  البلدان من جديد  واأك��د 
التي اتفق عليها اجلانبان يف اتفاقية 
ك��م��ا �سددت  االإط�����ار اال���س��رتات��ي��ج��ي, 

�سلوكها يف املنطقة. واأ�سارت املتحدثة 
اأن  ب��ا���س��م اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي��ة اإىل 
اإيران تتطلع لتحويل العراق اإىل دولة 
الدعم  واأن  عليها,  ال�سيطرة  ميكنها 
كان  العراق  يف  للميلي�سيات  االإي��راين 

مزعزعا ال�ستقرار البالد.
دعم  من  االأ�سا�سي  “الهدف  وق��ال��ت: 
العراق هو من  للميلي�سيات يف  اإي��ران 
اأجل تعزيز املذهبية ومتزيق وتفريق 

ال�سعب العراق«.
العراق  ج���ريان  م��ن  “نريد  وط��ال��ب��ت 
التعامل  املنطقة  يف  احل��ك��وم��ات  وك��ل 
مع العراق كجار م�سوؤول دون التدخل 
احلكومة  رئ��ي�����س  ودع�����م  ����س���وؤون���ه  يف 

اجلديد وفريقه«
واخل����م����ي���������س, اأع����ل����ن����ت احل���ك���وم���ت���ان 
بيان  يف  وال����ع����راق����ي����ة  االأم�����ريك�����ي�����ة 
“حوارهما  ان��ط��الق  ع��ق��ب  م�����س��رتك 
املتحدة  الواليات  اأن  اال�سرتاتيجي” 
وج����وده����ا  تقلي�س”  “�ستوا�سل 

ال����والي����ات امل��ت��ح��دة م���ن ج���دي���د على 
و�سالمته  ال��ع��راق  ل�سيادة  اح��رتام��ه��ا 
ال�سلة  ذات  وال����ق����رارات  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
والتنفيذية  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ل��ل�����س��ل��ط��ات 

العراقية.
االقت�ساد  ب��ق�����س��اي��ا  ي��ت��ع��ل��ق  وف���ي���م���ا 
املتحدة  ال��والي��ات  ناق�ست  وال��ط��اق��ة, 

توفري م�ست�سارين اقت�ساديني للعمل 
مبا�سرة مع حكومة العراق للم�ساعدة 
جلهود  ال��������دويل  ال����دع����م  ت���ع���زي���ز  يف 
االإ���س��الح يف ال��ع��راق, مبا يف ذل��ك من 
يتعلق  فيما  الدولية  املالية  املوؤ�س�سات 
اإ�سالحات  لتنفيذ  ح���ازم���ة  ب��خ��ط��ط 

اقت�سادية اأ�سا�سية.

وا�شنطن: اإيران لديها »اأن�شطة �شريرة« يف العراق

اإخماد حريق �شب على 
غوا�شة نووية فرن�شية  

•• طولون-اأ ف ب

�سب على منت غوا�سة  ال�سبت حريق  اأم�س  ليل  اأخمد 
ميناء  يف  �سيانة  الأعمال  تخ�سع  كانت  فرن�سية  نووية 

طولون )جنوب( كما اأفادت البحرية الوطنية.
يف  اجلمعة  �سباح  ال�ساعة  يف  ا�ستعلت  ال��ن��ريان  وك��ان��ت 
مقدمة الغوا�سة الهجومية )ال بريل( واخمدت حواىل 
منت�سف الليل بعد تدخل مئة اإطفائي وتلقي دعم من 
اأكر من 150 �سخ�سا. ومل ي�سب اأي �سخ�س بجروح 

يف حريق الغوا�سة.

و�سلتها  االإر���س��ال��ي��ة  اأّن  وتابعت     
من طرف �سخ�س معروف هي يف 
ات�سال  اأّي  لها  ولي�س  معه  خالف 
االإر����س���ال���ي���ة  “ن�س   : ق���ائ���ل���ة  ب����ه 
:ال����رج����اء احل����ذر.  ي��ل��ي  ك��م��ا  ورد 
دق��ي��ق��ة تفيد  م��ع��ل��وم��ات  ت��ل��ق��ي��ن��ا 
ب���وج���ود خم��ط��ط الغ��ت��ي��ال��ك وقد 
اإدخ����ال ف��ري��ق م��ن الدواع�س  وق��ع 
اأ�سبوعني  منذ  ليبيا  من  املدربني 
اإىل تون�س باإ�سراف “اخلواجنية” 
وهم يقومون بر�سد حتركاتك يف 
كل مكان… انتبهي قبل ال�سعود 
عملية  اإىل  يلجوؤون  فقد  لل�سيارة 
يف  اأو  موقوتة  قنبلة  ع��رب  تفخيخ 
اأحد االجتماعات احلزبية وكالمي 
م��ن جهات  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  مبني 
به  و�سّرحت  اأجنبية  ا�ستخباراتية 
بيننا  ال���ذي  اخل���الف  رغ���م  �سابقا 

اأمتنى لك التوفيق«.

فيديو يك�سف
   وك����ان����ت رئ��ي�����س��ة ك��ت��ل��ة احل����زب 
قد  مو�سي  عبري  احلر  الد�ستوري 
ك�سفت اجلمعة  عن وج��ود فيديو 
الكتلة  ع���ن  ال��ن��ائ��ب��ة  ب���ني  ي��ج��م��ع 
ورئ���ي�������س���ة جلنة  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 

حماية  اأج��ل  من  الف�ساد,  ملكافحة 
من قام بالتبليغ عن الق�سية.

حتدثت  التي  املعطيات  وتك�سف    
اأ�سماء  ع���ن  م��و���س��ي,  ع��ب��ري  ع��ن��ه��ا 
ال�سجون  اإدارة  يف  م�������س���وؤول���ني 
ن������واب ع����ن حركة  ت�����واط�����وؤوا م����ع 
من  متكينهم  اأج����ل  م��ن  النه�سة 
زيارات ليلية الإرهابيني يف �سجني 

املرناقية وبرج العامري.
  وق���د اأك���د م�����س��در مطلع ب���وزارة 
اأن وزي����رة  ال�����س��ب��ت  اأم�������س  ال���ع���دل 
بحث حتقيقي  بفتح  اأذن���ت  ال��ع��دل 
على معنى الف�سل 23 من جملة 
بخ�سو�س  اجل��زائ��ي��ة  االإج������راءات 
مو�سي,  عبري  النائب  ت�سريحات 
اأك��دت من خالله حتّوزها  وال��ذي 
مب���ع���ط���ي���ات ع�����ن وج��������ود اأ����س���م���اء 
تاأمني  ت��ت��وىل  ���س��ج��ن��ي��ة  الإط������ارات 
ت����وا�����س����ل ن�������واب اأح�������د االأح��������زاب 
ال�سيا�سية مع م�ساجني متورطني 
اإرهابية  ���س��ب��غ��ة  ذات  ق�����س��اي��ا  يف 
املدين  ال�سجن  م��ن  بكل  م��ودع��ني 
بربج  امل���دين  وال�سجن  باملرناقية 
هوؤالء  متتع  مقابل  يف  ال��ع��ام��ري, 
االأط�����ر, ع��ل��ى ح��د ق��ول��ه��ا, ببع�س 

االمتيازات.

والنائب عن  عّبو  �سامّية  الت�سريع 
حركة النه�سة ب�سر ال�ّسابي خالل 
ي�ستمانها  وه��م��ا  اللجنة  اج��ت��م��اع 
�سّدها  ق�سّية  لتلفيق  ويخّططان 
اأّنهما  م�سيفة  االإرهاب”  “بتهمة 
ومن  اإ�سكاتها  كيفية  عن  يبحثان 
الد�ستوري  ����س���وت  ق��م��ع  ورائ����ه����ا 

احلر.
   واأو���س��ح��ت مو�سي خ��الل نقطة 
النقطة  ب���ه���ذه  “قمنا  اإع���الم���ي���ة 
االإع���الم���ي���ة ع��ل��ى اإث�����ر م���ا ح�سل 
م�سيفة  خطريا”  اأم���را  ونعتربه 
�ساأقوله  م��ا  الأّن  باخلجل  “اأ�سعر 
خ��ط��ري خ��ا���س��ة م��ع ال��و���س��ع الذي 
من  التون�سي  امل��واط��ن  فيه  يعي�س 

رداءة على كّل امل�ستويات«.
   واأ�سافت “راأينا اأّنه علينا اإعالم 
الراأي العام مبا يحدث… خالل 
اجتماع جلنة الت�سريع العام الذي 
بقي  يوتيوب�  على  مبا�سرة  بّثه  مّت 
�سامية  اللجنة  رئي�سة  ميكروفون 
مفتوحا  االج��ت��م��اع  اآخ����ر  يف  ع��ّب��و 
ال�سابي, وهو  ب�سر  بها  ... والتحق 
ال����ذي رف���ع ���س��ع��ار راب��ع��ة يف اليوم 
ينتمي  وه���و  ال��ي��م��ني  الأداء  االأّول 
اإىل كتلة تنظيم االإخوان االإرهابي 

بالقتل التي كانت قد تعّر�ست لها 
م�سددة على اأّنها ال تثق يف الديوان 

الذي يراأ�سه احلبيب خ�سر.

زيارة اإرهابيني
رئي�سة  ق��ال��ت  اآخ���ر,     على �سعيد 
ال���د����س���ت���وري احلر,  ك��ت��ل��ة احل�����زب 
عن  حت�سلت,  اإن��ه��ا  م��و���س��ي,  عبري 
العامة  ب���������االإدارة  اأع�������وان  ط���ري���ق 
ي��وم وف��اة وال��ده��ا, على  لل�سجون, 
تثبت  وث��ائ��ق,  على  يحتوي  ظ��رف 
ينتمون  نواب  ات�ساالت بني  وجود 

ُمذّكرة باأّنه �سهد �سّدها  وحمام”, 
رافعت  اأن  بعد   2011 �سنة  زورا 
املنحل,  ال��د���س��ت��وري  التجّمع  على 
وكان احلوار بينهما لتلفيق ق�سّية 
�سدها بتهمة االإرهاب حتى ينجحا 

يف التخّل�س منها.
الد�ستوري  كتلة  رئي�سة  واأدان����ت    
ينتهجها  ال��ت��ي  االأ���س��ال��ي��ب  احل����ر, 
احلوار  وّثقت  اأّنها  موؤكدة  النواب, 
وب�سر  ع��ّب��و  �سامّية  ب��ني  دار  ال���ذي 
ال�ّسابي اثر اجتماع جلنة الت�سريع 
مبح�سر عدل ُمنّفذ واحلوار الذي 

)يف  االإخوان”  “تنظيم  اأ�سمته  ملا 
اإ�سارة حلركة النه�سة( واإرهابيني 

يف ال�سجون التون�سية.
  واأكدت مو�سي, يف حوار مع القناة 
احلزب  كتلة  اإن  االأوىل,  الوطنية 
ال�سبط  مكتب  يف  امل��ل��ف  ت�سلمت 
مب��ج��ل�����س ن������واب ال�������س���ع���ب, واأن���ه���ا 
خالل  من  تفا�سيله  بن�سر  �ستقوم 
احلزب  �سينظمها  اإعالمية  نقطة 

للغر�س.
امللف  �ستحيل  اأنها  اإىل  واأ���س��ارت     
الوطنية  ال���ه���ي���ئ���ة  اأن�����ظ�����ار  ع���ل���ى 

كبريا  خ��ط��را  “يعك�س  ان���ه  ق��ال��ت 
حول خمططاتهم«.

الفيديو على  “عر�سنا  واأ�سافت    
ال�ستخال�س  اأّوال  ال���ع���ام  ال������راأي 
لنواب  واملنحط  امل��ت��دين  امل�ستوى 
ال�سعب  انتخبهم  ال��ذي��ن  ال�سعب 
لل�سعارات التي رفعوها والتي منها 
ال��ف�����س��اد وارج�����اع تون�س  م��ك��اف��ح��ة 
قائلة “ يبدو يل اأنه لي�س  جّنة”, 

هناك ف�ساد اأكر من هذا«.  
بالقانون  ح���دث  “ما  ووا���س��ل��ت     
ُي�سّمى تكوين وفاق جمرمني الأّن 

االإ�سرار  على  توافق  عملية  هناك 
ب�سخ�س واإلبا�سه تهمة و�سجنه… 
وهذا يعني اأّن “االإخوان” يعملون 

برتكيب امللفات امللفقة«.
اإدخايل  “ بعد حم��اول��ة  وتابعت    
لالأمرا�س  ال��������رازي  م�����س��ت�����س��ف��ى 
االإرهاب…  تهمة  االآن  العقلية 
اأنا ميتة واإاّل حّية املهم اأين اأخربت 
ال�����س��ع��ب ال��ت��ون�����س��ي, واأوؤّك���������د اأّن����ه 
الربملان  داخ����ل  ���س��ت��ح��دث ج��رمي��ة 
وهم ب�سدد التجهيز ل�سيء من هذا 
بالتهديدات  م�ست�سهدة  النوع”, 

ن�صرت فيديو يتحدث عن تلفيق تهمة لها

عبري مو�شي تك�شف عن وجود خمطط الغتيالها...!
و�صلتها �إر�صالية تفيد بوجود خمطط لغتيالها من طرف دو�ع�ص قادمني من ليبيا

•• الفجر -تون�س
   ك�صفت رئي�صة �حلزب �لد�صتوري �حلر عبي مو�صي 
عن وجود خمطط �إرهابي لغتيالها �صيقوم بتنفيذه 
�إنهم  قالت  �لذين  �ملدربني  �لدو�ع�ص  من  جمموعة 

قدمو� من ليبيا.
“و�صلتني  �لر�صمية:  �لقناة  على  مو�صي  وقالت     
�إر�صالية على هاتفي �جلو�ل تفيد بوجود خمطط 
�غتيايل  خالله  من  �صيتم  �أجنبية  ملخابر�ت  تابع 
تون�ص  �إىل  باإدخالهم  قامو�  دو�ع�����ص  طريق  عن 
�ليوم ول  و�صلتني  �لإر�صالية  ..هذه  �أ�صبوعني  منذ 
�أ�صتطيع �لتثبت من م�صدر �خلرب �إن كان �صحيحا �أم 

ل … �صاأمد فرقة مكافحة �لإرهاب بها ».
عبري مو�سي تك�سفاجتماع جلنة الت�سريع العام

مو�شي: زيارات ليلية من نواب الإرهابيني يف ال�شجون... ووزارة العدل تاأذن بفتح بحث حتقيقي

ال�شني حتكم باالإعدام على اأ�شرتايل 
 •• بكني-اأ ف ب

بتهمة  باالإعدام  اأ�سرتايل  مواطن  على  ال�سني  حكمت 
التوتر  �سيوؤجج  اأنه  ُيرجح  باملخدرات, يف حكم  االجتار 
الذي  الرجل  على  وكانبريا. وحكم  بكني  ال�سديد بني 
عّرفت عنه و�سائل اإعالم اأ�سرتالية با�سم كام غيلي�سبي, 
�سرق(,  )ج��ن��وب  كانتون  يف  املا�سي  االأرب��ع��اء  ب��االإع��دام 
اإ�سعار ُن�سر على موقع حمكمة املدينة وال يعطي  وفق 
اأي تف�سيل عنه �سوى ا�سمه الذي ُكتب باللغة ال�سينية 

وج��ن�����س��ي��ت��ه. واأف������ادت و���س��ائ��ل اإع���الم 
كانتون  م��ط��ار  يف  اأُوق����ف  اأن���ه  �سينية 
 2013 االأول/دي�������س���م���رب  ك��ان��ون  يف 
7,5 كلغ من  اأك��ر من  وك��ان يحمل 
واأعربت  حقائبه.  يف  امليثامفيتامني 
عن  االأ����س���رتال���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة 
“حزنها العميق” ل�سدور هذا احلكم, 
لعقوبة  اأ�سرتاليا  مبعار�سة  وذك��رت 
ال�سريكة  ه���ي  وال�������س���ني  االإع���������دام. 
التي  الأ�سرتاليا  االأ�سا�سية  التجارية 
ت�ستقبل عدداً كبرياً من من الطالب 
العالقات  لكن  ال�سينيني.  وال�سياح 
االأخرية  ال�سنوات  يف  توترت  بينهما 

وازدادت حدة التوتر موؤخرا ب�سبب طلب كانبريا اإجراء 
اإدارة بكني الأزمة تف�سي فريو�س  حتقيق م�ستقل حول 
كورونا امل�ستجّد الذي ظهر يف ال�سني يف كانون االأول/

اأنه تدبري  اأثار غ�سب بكني. ويف ما يبدو  دي�سمرب, ما 
م�ساد رداً على الطلب االأ�سرتايل, منعت بكني واردات 
حل���وم ال��ب��ق��ر االأ����س���رتايل وف��ر���س��ت ر���س��وم��اً جمركية 
للم�سافرين  حتذيراً  ون�سرت  االأ�سرتايل  ال�سعري  على 
الآ�سيا  معادية  عن�سرية  ب�ساأن  اأ�سرتاليا,  يخ�س  ما  يف 
مرتبطة ب��ك��ورون��ا امل�����س��ت��ج��ّد. وو���س��ف رئ��ي�����س ال����وزراء 
االأ����س���رتايل ���س��ك��وت م��وري�����س��ون هذه 
اإنه  قائاًل  “هراء”  باأنها  االتهامات 
“للتهديدات«.  اال�ست�سالم  يرف�س 
ويف 2019, حكمت ال�سني باالإعدام 
على مواطنني كنديني اثنني متهمني 
بتجارة املخدرات, على خلفية ت�سعيد 
دب��ل��وم��ا���س��ي م���ع ك���ن���دا ح��ي��ث اأُوق�����ف 
ل�سركة  املالية  املديرة  وانت�سو,  مينغ 
العمالقة  ال�����س��ي��ن��ي��ة  “هواوي” 
لالت�ساالت, بناء على طلب وا�سنطن 

التي تتهمها باالحتيال امل�سريف.
ومل جتد طلبات الراأفة التي تقدمت 

بها كندا من اأجل هذين املواطنني.
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عربي ودويل

العاملي  ال�سباق  اإطار  ح�سدت ال�سني جي�سها و�سّرعت االختبارات يف 
خمترباتها  اأم��ام  لكن  امل�ستجد,  كورونا  لفريو�س  لقاح  على  للعثور 
يف الوقت ذاته مهمة حت�سني �سورتها التي �سّوهتها ف�سائح �سحية 
مدينة  يف  االإ�سابات  اأوىل  ظهور  على  �سهور  �ستة  وبعد  املا�سي.  يف 
ووهان, �سارعت ال�سني لتطوير لقاح بينما ت�سارك يف عدد من نحو 
ع�سرة اختبارات �سريرية جتري حاليا حول العامل. و�سّجل الباحثون 
تاأمل  بينما  والقردة  الب�سر  اأولية واعدة من االختبارات على  نتائج 

ال�سلطات باأن تكون اأوىل اجلرعات جاهزة للعامة هذه ال�سنة.
وتعد “االأكادميية الع�سكرية للعلوم الطبية” من بني اجلهات التي 

تعمل على تطوير لقاح باال�سرتاك مع �سركة لت�سنيع االأدوية.
املراحل  ب��اإج��راء  ت�سمح  �سريعة  ب���اإج���راءات  بالقيام  ال�سني  واأذن����ت 
ال�سريرية يف الوقت ذاته بدال من واح��دة تلو  التجارب  التي ت�سبق 
“ت�سينغهوا”  االأخ��رى. لكن عميد كلية علوم ال�سيدلة من جامعة 
يف بكني دينغ �سينغ حّذر من ا�ستخدام “اأ�ساليب غري تقليدية«. وقال 
انتظار  “اأتفهم  احلاكم  ال�سيوعي  للحزب  التابعة  ال�سعب  ل�سحيفة 
النا�س ب�سغف للقاح. لكن من وجهة نظر عملية, ال ميكننا خف�س 
باإجراء  ال�سماح  ق��رار  دينغ يف  ال��ط��وارئ«. و�سكك  معايرينا حتى يف 
االختبارات ال�سريرية يف املرحلتني االأوىل والثانية يف الوقت ذاته, ما 
ي�سمح للمختربات بتجّنب احلاجة للح�سول على اإذن قبل االنتقال 

من مرحلة اإىل اأخرى.

العليا يف فنزويال قا�سية تفر�س عليها كندا  العدل  عينت حمكمة 
الذي  البلد  هذا  يف  لالنتخابات  الوطني  للمجل�س  رئي�سة  عقوبات 

يفرت�س اأن ي�سهد اقرتاعا ت�سريعيا قبل نهاية العام اجلاري.
واأع��ل��ن ب��ي��ان وزع على و���س��ائ��ل االإع����الم اأن ال��غ��رف��ة ال��د���س��ت��وري��ة يف 
حمكمة العدل العليا عينت اإنديرا مايرا األفونزو اإيزاغويري رئي�سة 

للمجل�س الوطني لالنتخابات. 
وك���ان���ت ك��ن��دا ف��ر���س��ت ع��ق��وب��ات ع��ل��ى األ���ف���ون���زو, ال��ع�����س��و يف غرفة 
الفنزويليني  امل�سوؤولني  م��ن  وع��دد  العليا,  املحكمة  يف  االنتخابات 
وقد اتهمتهم اأوتاوا بامل�ساركة فعليا  االآخرين يف اأيار-مايو 2018. 
الرئي�س  انتخاب  اإع��ادة  ال�سيا�سي يف فنزويال بعد  الو�سع  يف تدهور 
األفونزو انتزعت حمكمة  نيكوال�س مادورو املثرية للجدل. وبتعيني 
ل�سلطة  باالنحياز  املعار�سة  تتهمها  التي  العليا  الفنزويلية  العدل 
املوؤ�س�سة  الربملان,  الوطنية  اجلمعية  اإىل  تعود  �سالحيات  م��ادورو, 
الوحيدة التي ت�سيطر عليها املعار�سة. ومبوجب القانون, يفرت�س 

اأن تعني اجلمعية الوطنية رئي�س املجل�س الوطني لالنتخابات.
 

ال�����س��ه��ادات يف  ت�سليم  اح��ت��ف��ال  ت��رام��ب يف  دون��ال��د  الرئي�س  ي�����س��ارك 
يف  نيويورك,  قرب  املرموقة  الع�سكرية  بوينت”  “وي�ست  اأكادميية 
ويف  )البنتاغون(  االأمريكية  الدفاع  وزارة  وبني  بينه  خالف  خ�سم 

وقت يتهم فيه بت�سيي�س اجلي�س.
اإب��راز دوره كقائد للقوات  ال��ذي يحب  اأن يلقي ترامب,  املقرر  ومن 
امل�سلحة االأمريكية, كلمة �ستجري متابعتها بدقة, بعدما ناأى كبار 
التي  الع�سكرية  ال��ن��ربة  ع��ن  باأنف�سهم  ال��دف��اع  وزارة  يف  امل�����س��وؤول��ني 
ووح�سية  للعن�سرية  املناه�سة  التظاهرات  اإزاء  الرئي�س  اعتمدها 

ال�سرطة يف االأ�سابيع االأخرية.
وعار�س وزير الدفاع مارك اإ�سرب, وهو بنف�سه خريج اأكادميية “وي�ست 
بوينت”, االأ�سبوع املا�سي ن�سر اجلي�س مبواجهة املتظاهرين, معترباً 
اأن “خيار ا�ستخدام اجلنود املوجودين يف اخلدمة ال يجب اأن يكون 

اإال حاًل اأخرياً ويف الظروف االأكر اإحلاحاً وخطورة«.
اأع��رب رئي�س هيئة االأرك��ان امل�سرتكة اجل��رنال م��ارك مايلي  كذلك, 
اخلمي�س عن ندمه لوقوفه بزيه الع�سكري اإىل جانب الرئي�س بعد 
التفريق العنيف للتظاهرات قرب البيت االأبي�س. وقال مايلي “ما 
اآ�سفاً “الإعطاء االنطباع باأن الع�سكريني  كان يجب اأن اأكون هناك”, 

يتدخلون يف ال�سيا�سة الداخلية«.
اأع��رب��ا عن  فهما  الرئي�س,  مع  اأخ��رى  ق�سايا  امل�����س��وؤوالن يف  يختلف 
تاأييدهما لفكرة اإعادة ت�سمية القواعد الع�سكرية التي حتمل اأ�سماء 
احلرب  زم��ن  م��ن  العبودية  لنظام  م��وؤدي��ن  كونفدراليني  ج���رناالت 

االأهلية, وهي فكرة عار�سها ترامب ب�سدة.

عوا�شم

بكني

كراكا�ص

وا�سنطن

فل�شطني تدين التهديدات 
االأمريكية للمحكمة اجلنائية 

•• رام اهلل-وكاالت

االأمريكية,  االإدارة  تبني  الفل�سطينية  واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  اأدان��ت 
الدولية  اجل��ن��ائ��ي��ة  املحكمة  م�����س��وؤويل  ���س��د  عقابية  واإج������راءات  ع��ق��وب��ات 

وعائالتهم واأي �سخ�س يتعاون مع املحكمة.
للتهديدات  خ��ط��ري  ت�سعيد  “هذا  اإن  �سحفي  ب��ي��ان  يف  ال�����وزارة  وق��ال��ت 
على  االأمريكية  االإدارة  مار�ستها  التي  الدولية  املحكمة  �سد  والرتهيب 
مدى ال�سنوات الثالثة املا�سية«. واأ�سافت اأن “هذه املحاوالت للتاأثري على 
اإجراءات املحكمة غري مربرة, وغري مقبولة على االإطالق وت�سكل تهديًدا 

ملبادئ العدالة الدولية والنظام القائم على القواعد ككل«.
“من غري املقبول ان تاأتي هكذا تهديدات واإجراءات  اأن  واعتربت ال��وزارة 
من دولة تعترب ع�سواً دائماً يف جمل�س االأمن كالواليات املتحدة, باعتبار 
ان جمل�س االمن هو هيئة اأممية لديها �سلطة اإحالة اجلرائم اإىل املحكمة 

اجلنائية الدولية ل�سمان م�ساءلة مرتكبي اأفظع اجلرائم«.
املحكمة  لدعم  عاجلة  تدابري  “اتخاذ  اإىل  الفل�سطينية  اخلارجية  ودع��ت 
وم�ساعدتها على مواجهة التدابري غري القانونية واال�ستفزازية واخلطرية 
ال���دول  ال��ت��زام��ات  م��ع  يتما�سى  مب��ا  االأم��ري��ك��ي��ة,  االإدارة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 
االأطراف مبوجب نظام روما االأ�سا�سي, مبا يف ذلك احلفاظ على املحكمة 

وا�ستقالليتها ونزاهتها وم�سداقيتها«.

��صتغالل �لق�صية �لفل�صطينية للح�صول على ولء�ت

تركيا على خطى النظام االإيراين.. دولة مارقة

العثور على رفات 70 �شخ�شا بحفرة جماعية يف بنما  

هكذا دعم اأردوغان حكم االإخوان االإرهابيني يف م�شر

•• بنما-اأ ف ب

عر على رفات ع�سرات من �سحايا التدخل االأمريكي يف بنما يف 1989 
التي  الع�سكرية  العملية  بعد ثالثني عاما على هذه  يف حفرة جماعية 

اأنهت نظام الرئي�س مانويل اأنطونيو نورييغا.
اأم�س اخلمي�س  اأول  اأول  البنمية  العامة  النيابة  وقالت 
منها   16 نقلت  �سبعني جثة”  على  اليوم عر  “حتى 

اإىل معهد الطب ال�سرعي.
عدد  اأن  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  ق�سائي  م�سدر  وذك���ر 

اجلثث التي عر عليها يبلغ 76.
الثاين/يناير  ك��ان��ون  يف  ب���داأت  البحث  عمليات  وك��ان��ت 
“حديقة  مقربة  يف  الواقعة  امل�سرتكة  احلفرة  ه��ذه  يف 
الباز” يف مدينة بنما بعد اإعادة فتح ملفات 14 مفقودا 

منذ الغزو االأمريكي.
بتحديد  االآن  ال�سرعيون  االأط��ب��اء  يقوم  اأن  ويفرت�س 

هويات اجلثث وحتديد �سبب الوفاة.
20 كانون  اأمريكي اجتاحوا يف  األف جندي   27 وكان 
نورييغا  مانويل  بنما الإطاحة   1989 االأول/دي�سمرب 
الذي كان يحكم البالد منذ 1983 وتالحقه الواليات 

املتحدة بتهمة تهريب املخدرات.
وجلاأ نورييغا اإىل ال�سفارة البابوية يف بنما لكنه ا�ست�سلم 
يف نهاية املطاف للقوات االأمريكية يف الثالث من كانون 

الثاين/يناير 1990.

اأدين  حيث  املتحدة  ال��والي��ات  يف   2017 يف  ال�سجن  يف  نورييغا  وت��ويف 
يف  معار�سني  اختفاء  وراء  وال��وق��وف  اأم���وال  وغ�سل  امل��خ��درات  بتهريب 

الواليات املتحدة وفرن�سا وبنما.
لكن  قتيل,   500 لبنما  االأم��ريك��ي  ال��غ��زو  �سحايا  ع��دد  يبلغ  ر�سميا, 

•• ا�شطنبول-وكاالت

����س���وي���دي مهتم  م���وق���ع  ي�����س��ت��م��ر 
بال�ساأن الرتكي واأخبار املتطرفني 
حول العامل بن�سر الوثائق ال�سرية 
التي تدين النظام الرتكي وخا�سة 
رئ��ي�����س��ه رج�����ب ط���ي���ب اأردوغ���������ان, 
ن�����س��ر م�����س��ت��ن��دات تك�سف  واآخ���ره���ا 
 2013 يف  اأردوغ�����������ان  حم����اول����ة 
مر�سي  حممد  االإخ����واين  لتمكني 
ل��ال���س��ت��م��رار ب���ق���ي���ادة م�����س��ر عرب 
م�سروع القمامة واتفاقات م�سبوهة 
مع قياديي التنظيم االإرهابي, مع 
بتنحيته  �سعبية  م��ط��ال��ب  ت��ن��ام��ي 
ووفقاً  مبكرة.  انتخابات  واإج����راء 
“نورديك  م��وق��ع  ن�سرها  ل��وث��ائ��ق 
هاتفية  حمادثات  فاإن  مونيتور”, 
رئي�ساً  ك����ان  )ع��ن��دم��ا  الأردوغ��������ان 
ل��ل��ح��ك��وم��ة اآن���������ذاك( ك�����س��ف��ت عن 
تخطيط الإر�سال م�ساعدات تدعم 

اإىل  جلب لك ماء زم��زم و�ساأر�سله 
ب�سالمه”.  ل��ك  ويبعث  م��ن��زل��ك.. 
للقا�سي.  ال��ت��ح��ي��ة  اأردوغ������ان  ورد 
توبا�س  ب���ني  امل���ك���امل���ة  ث���م حت���ول���ت 
اإىل م�����س��ر, ح��ي��ث كان  واأردوغ������ان 
اال���س��ت��ي��اء م��ن ح��ك��م م��ر���س��ي الذي 

يزداد ا�ستبداداً.
توبا�س  ب��ني  امل��ح��ادث��ة  ث��م تطرقت 
يزداد  حيث  م�سر,  اإىل  واأردوغ����ان 
ا���س��ت��ب��داد مر�سي,  اال���س��ت��ي��اء جت���اه 
وحركة مترد التي ت�سكلت يف ذلك 
الرئي�س  ال�ستقالة  وتدعو  الوقت 

وتنظيم انتخابات جديدة.
ون��ق��ل ت��وب��ا���س ع��ن ال��ق��ا���س��ي راأيه 
اإىل اأردوغ��ان باأن “ال�ساطر ولي�س 
ي����دي����ر احلكم  م�����ن  ه�����و  م���ر����س���ي 
القيادي  اإىل  م�������س���رياً  فعاًل”, 
بتنظيم االإخ��وان االإره��اب��ي خريت 
ال�ساطر, الذي مل ي�ستطع الرت�سح 
ه��ن��اك بع�س  اإن  ل��ل��رئ��ا���س��ة. وق���ال 

واأ�ساد  االن��ت��خ��اب��ات.  ق��ب��ل  م��ر���س��ي 
امل�سري  بالد�ستور  كذلك  بالوقت 
والذي  مر�سي,  يدعمه  ك��ان  ال��ذي 
ب�سبب  املعار�سة  م��ن  رف�ساً  واج��ه 

�سبهات التزوير.
الت�سجيل  اأن  اإىل  امل���وق���ع  واأ����س���ار 
 ,2013 )ني�سان(  اإب��ري��ل   22 يف 
اأظ�����ه�����ر م����ك����امل����ة ب�����ني اأردوغ������������ان 
رجل  ت��وب��ا���س,  لطيف  وم�سطفى 
االأعمال املعروف بعالقاته مبلفات 

م�سبوهة و�سديق عائلة اأردوغان.
وق����ال ت��وب��ا���س اإن����ه ال��ت��ق��ى برجل 
املرتبط  القا�سي,  يا�سني  االأعمال 
ب����ع����دد م����ن امل���ن���ظ���م���ات ال���دول���ي���ة 
االإرهابية, والذي كان مدرجاً على 
قوائم االإرهاب لدى االأمم املتحدة 
والواليات املتحدة لتمويله تنظيم 

القاعدة ودعم داع�س.
مع  توبا�س عن حمادثته  واأ���س��اف 
لقد  اليوم..  �سيعود  “اإنه  القا�سي 

امل�سكالت يف قيادة االإخ��وان, داعياً 
اإياهم بحل اخلالفات يف اإ�سارة اإىل 
الداخلي  النزاع  اأردوغ��ان من  قلق 

بني مر�سي وال�ساطر.

م�صروع �لقمامة
وذك���ر اأردوغ�����ان خ��الل امل��ك��امل��ة اأنه 
ن�����س��ح م��ر���س��ي وق����ادة اآخ���ري���ن من 
املبادرات  ببع�س  بالقيام  االإخ���وان 
امل�سريني  ال�ستمالة  ال��ق��اه��رة  يف 
القاهرة  “مدينة  لهم,  للت�سويت 
ال��ق��م��ام��ة. �سوف  ت���ع���اين م�����س��ك��ل��ة 
نر�سل ما بني 100 و150 �ساحنة 
تركّية لتعمل يف القاهرة على ملف 

القمامة حتى االنتخابات«.
كان اأردوغ��ان يحاول على ما يبدو 
ال�سارع  وا���س��ت��م��ال��ة  م��ر���س��ي  دع����م 
مواجهة  الأي  حت�����س��ب��اً  امل�������س���ري, 
معار�سة قد تطيح به يف حال متت 
رئا�سية  انتخابات  الإج��راء  الدعوة 

مبكرة, يف انتهاك وا�سح للقوانني 
التدخل  مت���ن���ع  ال����ت����ي  امل�������س���ري���ة 

االأجنبي يف ال�سوؤون الداخلية.
ال���ق���ا����س���ي وت����وب����ا�����س وجنل  ك�����ان 
اأردوغ���������ان ب����الل و����س���ه���ره ب���ريات 
البريق من امل�ستبه بهم الرئي�سيني 
يف حتقيق ب�ساأن اجلرمية املنظمة 
قام به املدعون يف ا�سطنبول و�سدر 
 25 اأوام��������ر اع���ت���ق���ال يف  ب��ح��ق��ه��م 
دي�سمرب )كانون اأول( 2013 من 

قبل االدعاء.
تنفيذ  ومنع  تدخل  اأردوغ���ان  لكن 
اأوام����������ر االع����ت����ق����ال ب�������س���ك���ل غري 
ال�سرطة  اإىل  اأمر  باإ�سدار  قانوين 
ب��ع��دم ات��ب��اع اأوام����ر امل��دع��ي العام. 
العامني  امل����دع����ني  اإق�����ال�����ة  وب���ع���د 
�ساركوا  ال���ذي���ن  ال�����س��رط��ة  وق�����ادة 
من  اأردوغ����ان  متكن  التحقيق,  يف 
واأف����راد  زم��الئ��ه  ج��رائ��م  تبيي�س 

عائلته.

منظمات للدفاع عن حقوق االإن�سان تقول اإن عددهم الفعلي يبلغ اآالفا.
وجتري عملية انت�سال هذه اجلثث بطلب من جلنة �سكلها الرئي�س خوان 
كارلو�س فاريال للتحقيق يف ظروف التدخل االأمريكي وو�سع ح�سيلة 

دقيقة لل�سحايا والتعرف على جثثهم.
االأزمة  ب�سبب  علقت  التي  البحث  عمليات  وا�ستوؤنفت 

ال�سحية املرتبطة بوباء كوفيد-19.
اجلنائية  الق�سايا  ملكلف����ة  العامة  النائب���ة  وقال����ت 
“اخلرباء  اإن  ب��������ر�س  لف��������ران�س  كابايريو  ماريبيل 
ال�سواهد  اأن  امليداني����ة  ال��درا���س��������������������ة  خ��������الل  وج����دوا 
الرف�������ات  م���������ع  تتطاب��������ق  ال  املك�������ان  يف  املو�سوع������ة 

املوج�������ودة فيه«.
اأخ��رى يف مقربة يف  اأن تفتح حفر جماعية  ويفرت�س 
مونتي اي�سبريانزا يف منطقة كولون )�سرق( على بعد 

خم�سني كيلومرتا عن العا�سمة.
اأكدت  االإن�سان  االأمريكية حلقوق  ال��دول  وكانت جلنة 
“انتهاكات  2018 م�سوؤولية الواليات املتحدة عن  يف 
الع�سكري,  التدخل  خ��الل  ارتكبت  االإن�سان”  حلقوق 
كاملة”  ت��ع��وي�����س��ات  “دفع  وا���س��ن��ط��ن  م���ن  وط��ل��ب��ت 

لل�سحايا.
باأن  ال�سحايا  ح��ق��وق  ع��ن  ال��دف��اع  جمعيات  وت��ط��ال��ب 
ت��ع��رتف ال��زالي��ات امل��ت��ح��دة ال��ت��ي وع���دت ب��ال��ت��ع��اون مع 
التحقيق, مب�سوؤوليتها وتك�سف اأماكن احلفر اجلماعية 

وتدفع تعوي�سات.

فتح  ت��ع��ي��د  ب���ول���ن���دا 
من  جريانها  مع  حدودها 
االأوروب��ي االحت��اد  دول 

•• وار�شو-وكاالت

ف��ت��ح��ت ب��ول��ن��دا, ح���دوده���ا م��ع كل 
ج���ريان���ه���ا االأع���������س����اء يف االحت�����اد 
اإغ���الق���ه���ا لنحو  ب��ع��د  االأوروب���������ي 

ثالثة اأ�سهر.
وبعد تخفيف الرقابة على احلدود 
م��ع ل��ي��ت��وان��ي��ا, ي���وم اجل��م��ع��ة, دخل 
ق��رار اإع��ادة فتح احل��دود مع اأملانيا 
و�سلوفاكيا  الت�سيك  وج��م��ه��وري��ة 
الليل  منت�سف  عند  التنفيذ  حيز 
بتوقيت   22:00 )ال���������س����اع����ة 

غرينت�س(.
كما مت تخفيف متطلبات الدخول 
ل��ل��ب��الد م��ن دول غ��ري اأع�����س��اء يف 
�سيتم  اأن���ه  اإال  االأوروب������ي,  االحت����اد 
احلدود  على  الرقابة  على  االإبقاء 
م��ع اأوك��ران��ي��ا وب��ي��الرو���س ومدينة 

كالينينغراد الرو�سية.

االأمريكيون يحا�شبون الذات ب�شاأن ما�ض عن�شري �شيناتور اإيطايل: م�شر بقيادة ال�شي�شي تقف �شد االإرهاب
•• وا�شنطن-اأ ف ب

يواجه  وق��ت  يف  كولومبو�س  كري�ستوفر  متاثيل  واقتلعت  الكونفدرالية  للحقبة  تعود  تذكارية  ن�سب  اأزي��ل��ت 
االأمريكيون اأ�سباح ما�سي البالد العن�سري غداة وفاة جورج فلويد. وقال اأ�ستاذ التاريخ يف جامعة كن�سا�س ديفيد 
فاربر “يبدو اأننا لرمبا و�سلنا اإىل نقطة مف�سلية يف اإعادة �سرد الرواية ب�ساأن من نحن ك�سعب اأمريكي«. واأ�ساف 
“راأينا ع�سرات املاليني اإن مل يكن مئات املاليني من االأمريكيني يخو�سون �سراعا مع اأ�سئلة جوهرية ب�ساأن ما 
الذي علينا فعله مع جوانب ما�سينا البغي�سة؟ وب�سراحة الالاأخالقية حتى«. واأثارت وفاة فلويد, االأمريكي 
حا�سدة  تظاهرات  مينيابولي�س  يف  الب�سرة  اأبي�س  �سرطي  اأي��دي  على  اأي��ار/م��اي��و   25 يف  اإفريقية,  اأ���س��ول  من 
للمطالبة بالعدالة العرقية واإ�سالح جهاز ال�سرطة يف اأنحاء الواليات املتحدة. لكن وفاة الرجل البالغ 46 عاما 
اإىل التاريخ ملحا�سبة الذات. وا�ستهدف متظاهرون يف مدن اأمريكية عّدة ن�سبا تذكارية  دفعت كثريين للعودة 
املوؤيد للعبودية خالل احلرب االأهلية, فاأ�سقطوا متثاال يف ريت�سموند  تعود جلرناالت و�سيا�سيني من اجلنوب 

جليفر�سون ديفي�س, رئي�س الواليات الكونفدرالية خالل النزاع الذي ا�ستمر من العام 1861 حتى 1865.

اإيطاليا  م�����س��ل��ح��ة  “من  اأن  االإي���ط���ال���ي���ة, 
والغرب باأ�سره اال�ستمرار يف اإمداد القاهرة 

بال�سفن واملعدات الع�سكرية االأخرى«.
وذكر غا�سباري اأن “من الوا�سح اأننا يجب 
جوليو  ق�سية  ح��ول  باحلقيقة  نطالب  اأن 
ريجيني املوؤملة. ونطالب بها يف م�سر بل ويف 
بوؤر  “اجتثاث  عن  ف�ساًل  اأي�ساً,  بريطانيا 
تواطوؤ االإخوان يف اجلامعات الربيطانية”, 
لكن “حظر االإمدادات البحرية على م�سر 

�سيكون خياراً خاطئاً«.
اإنه  القول,  اإىل  اليميني  ال�سيناتور  وخل�س 

التفاهمات  ه���ذه  ن��وؤك��د  اأن  ي��ج��ب  “لذلك 
اال�سرتاتيجية  االأهمية  االعتبار  يف  وناأخذ 
مل�سر, ما مل يكن هناك من ي�سعر باحلنني 
ال�سلطة  لرئا�سة  امل�سلمني  االإخ���وان  لعودة 
يف ال����ق����اه����رة«. وك�����ان ن���ائ���ب رئ��ي�����س حزب 
)ف��ورت�����س��ا اي��ت��ال��ي��ا(, ان��ت��ون��ي��و ت���اي���اين, قد 
ب�”عدم  ال���ي���وم,  ت�����س��ري��ح ���س��ب��اح  ط��ال��ب يف 
ربط حادثة مقتل الباحث االإيطايل جوليو 
توريد  �سفقة  القاهرة مب�سري  يف  ريجيني 
“ت�سمل  التي  م�سر”,  اىل  حمتملة  �سالح 

�سفينتني حربيتني«.

•• روما-وكاالت

و�سف �سيناتور اإيطايل م�سر باأنها “ح�سن 
الرئي�س  بقيادة  “م�سر  اإن  قائاًل  للغرب”, 
االإره����اب  ت��ق��ف ���س��د  ال�سي�سي  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د 
االأ����س���ويل مل��واج��ه��ت��ه, ل��ت��دف��ع ث��م��ن��اً باهظاً 

بالدم كل عام«.
واأع���ل���ن ع�����س��و جم��ل�����س ال�����س��ي��وخ م��ن حزب 
ماوريت�سيو  امل��ع��ار���س,  اإي��ت��ال��ي��ا(  )ف��ورت�����س��ا 
الدفاع  ع�����س��و جل��ن��ة  ب�����س��ف��ت��ه  غ���ا����س���ب���اّري 
)اآك���ي(  وك��ال��ة  نقلته  م��ا  بح�سب  باملجل�س 

•• القد�س املحتلة-وكاالت

ت����رى ال��ب��اح��ث��ة ���س��ك��ري��ة ب������رادوت يف 
“جريوزامل  ب�������س���ح���ي���ف���ة  ت����ق����ري����ر 
بو�ست” اأن تركيا “تت�س�ّبه” بالنظام 
موؤ�سرات  ع����دة  را����س���دة  االإي��������راين, 
“تقليد”  وخ�����س��و���س�����اً  ذل����ك  ت��دع��م 
اأنقرة لدور اإي�����ران يف �س�����وريا.. ولكن 

يف ليبيا.
واعترب التقرير اأن ال�سغط االأمريكي 
احلايل ال�سديد على اإيران قد اأ�سعف 
االأخ��رية, ما ترك املجال كي تتدخل 
وت��دع��م جم��م��وع��ات ع�سكرية  ت��رك��ي��ا 

متنوعة يف منطقة ال�سرق االأو�سط.
احل�سور  ازدي���اد  اإن  التقرير  وي��ق��ول 
دولة  �سعود  ي�سبه  ال��رتك��ي  وال��ن��ف��وذ 
االأو�سط,  ال�����س��رق  يف  اأخ����رى  م��ارق��ة 
االإيرانية  القوة  بدياًل عن  تكون  كي 

امل�ستمرة يف الرتاجع.
االإيرانية  ال�سيا�سة  بني  مقارنة  ويف 
و�سل  ع��ن��دم��ا   ,1979 ب��ع��د  امل��ت��ب��ع��ة 
احلكم, ميكن  اإىل  االإ�سالمي  النظام 
ال�سيا�سة  م��ع  عينه  االأم���ر  مالحظة 
“الربيع  ي�����س��م��ى  م���ا  ب��ع��د  ال��رتك��ي��ة 
بني  الت�سابه  اأ�سبح  حيث  العربي”, 

البلدين اأكر و�سوحاً.
واالإيراين  الرتكي  النظامان  ي�سعى 
اإىل اإعادة احلياة اإىل االإمرباطوريتني 

يف املنطقة عرب تطويع االإ�سالم ال�سيا�سي.
اأ���س��ار يف ت��ق��اري��ر �سابقة اإىل اأن  وك���ان امل��ر���س��د ال�����س��وري حل��ق��وق االإن�����س��ان 
مكافاآت  وتعطيهم  ال�سوريني  الالجئني  وت��دّرب  جتّند  الرتكية  احلكومة 

قبل اإر�سالهم اإىل احلرب الدائرة يف ليبيا.
وهذا النوع من القرارات يدعو ال�ستذكار جتربة جارتها اإيران.

واأغدقت  االأف��غ��ان  الالجئني  ا�ستغالل  اإىل  االإيرانية  ال�سلطات  عمدت  اإذ 
عليهم االأموال للمحاربة با�سم اإيران يف �سوريا �سمن ميلي�سيات م�سلحة.

ت�ساريح  اإىل  اال���س��ت��م��اع  عند  اأك���ر  ب�سكل  وا���س��ح��ة  ت�سبح  امل��ق��ارن��ة  وه���ذه 
املقاتلني ال�سوريني يف ليبيا عندما ي�سريون اإىل اأنهم يدافعون عن االإ�سالم 

ويريدون حترير كامل االأرا�سي الليبية من قوات امل�سري خليفة حفرت.
وهذه االإ�سطوانة نف�سها مت ا�ستخدامها مع املقاتلني االأفغان املوجودين يف 
�سوريا باأمر من ال�سلطات االإيرانية زاعمني اأنهم هناك للدفاع عن االأماكن 

الدينية والعتبات املقد�سة ال�سيعية.
يف احلالتني, مت ا�ستغالل ال�سوريني واالأفغان, اأغلبهم من الالجئني غري 
الرئي�س  اأن  اإذ  لعائالتهم.  اأف�سل  الوعود بحيوات  بعد تقدمي  ال�سرعيني, 
يدعمان  علي خامنئي  االإي���راين  والزعيم  اأردوغ����ان,  رج��ب طيب  ال��رتك��ي 
اأطرافاً خمتلفة داخل دول ال�سرق االأو�سط ملحاربة ال�سعودية, ومن املفارقة 
يف  امل��ث��ال  �سبيل  على  البع�س  بع�سها  �سد  تعمل  املجموعات  تلك  بعد  اأن 
�سوريا. ويلفت التقرير اإىل اأن اأردوغان منذ و�سوله اإىل ال�سلطة, عمد اإىل 

اتباع نف�س خطوات اإيران يف اأ�سلمة تركيا.
وال�سيا�سة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�سيا�سة  يف  خمتلفة  ح���االت  يف  الت�سابه  اإب����راز  اإن 
ال�سرق  يف  احلالية  الرتكية  ال�سيا�سة  خطر  فهم  على  ي�ساعد  اخلارجية 

االأو�سط.
�ل�صيا�صة �لد�خلية

غري  ال�����ذي   2018 ا���س��ت��ف��ت��اء  ب��ع��د 
اإىل نظام  ب��رمل��اين  ن��ظ��ام  ت��رك��ي��ا م��ن 
حكم رئا�سي, دفع اأردوغان بالده نحو 
النظام اال�ستبدادي, فقد ح�سل على 
اإ�سافية,  و�سيا�سية  تنفيذية  �سلطات 
وب���ات ���س��ان��ع ال��ق��رار ال��وح��ي��د يف كل 
الكبرية  تقريباً  الرئي�سية  الق�سايا 

منها وال�سغرية.
وحدثت عملية مماثلة بعد اأن اأجرى 
ا�ستفتاء  اإي��ران  االإ�سالمي يف  احلزب 
القوة  امل��ر���س��د  1979 الإع��ط��اء  ع��ام 

على على جميع �سلطات البالد.
ويثبت التاريخ اأن الطرفني ا�ستطاعا 
االحتجاجية  احلركات  على  التغلب 
كبري,  ب�����س��ك��ل  ن���ف���وذه���م���ا  ل���رتك���ي���ز 
م�ستمر  ال���رتك���ي  ال��ن��ظ��ام  ي����زال  وال 
ال��ت��ي مل توفر  ب��ح��م��الت االع��ت��ق��ال 
اأو  ر�سمياً  املنتخبني  امل�سوؤولني  حتى 

النا�سطني على من�سات التوا�سل.
االإعالم  بو�سائل  يتحكمان  الطرفان 
وينطبق ذلك على االأنظمة التعليمية 
التي تنحو اأكر اإىل املدار�س الدينية 
قمع  عمليات  ن�سيان  دون  املت�سددة, 

االأكراد يف البلدين.

�ل�صيا�صة �خلارجية
العربي”,  “الربيع  ي�سمى  ما  اأعطى 
ال��ذي ب��داأ يف اأواخ��ر 2010, فر�سة 
منا�سبة لرتكيا لتزيد نفوذها يف ال�سرق االأو�سط, بطرق م�سابهة للطريقة 
يف  ت��اأث��ريه��ا  ل��زي��ادة  االإ�سالمية”  “ال�سحوة  م��ع  اإي����ران  اعتمدتها  ال��ت��ي 

املنطقة.
الق�سية  با�ستغالل  اأردوغ��ان  اإدارة  �سارت  االإي��راين,  النظام  وعلى خطوات 

الفل�سطينية للح�سول على والء املجتمعات االإ�سالمية.
وي�سري التقرير اإىل اأن تركيا واإيران حتاوالن اإىل جانب ن�سر امل�سلحني يف 
عدد من دول املنطقة, تطبيق قواعد القوة الناعمة يف حماولة لك�سب ود 
�سكان الدول االأفريقية, عرب توزيع امل�ساعدات, اأو عقد اللقاءات الدينية اأو 

ال�سيا�سية, وحتى تقدمي امل�ساعدات الرتبوية اأو املنح الدرا�سية.
ويختم التقرير بالقول, اإن م�ستقبل تركيا كدولة اأخرى مارقة يف املنطقة 
يعتمد على مدة بقاء اأردوغان يف ال�سلطة واتباع �سيا�سة اإحياء االإمرباطورية 

العثمانية. 
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•• وا�شنطن-وكاالت

االأول  نيويوركاأم�س  والي��ة  تبنت 
ترمي  ق��وان��ني  �سل�سلة  اجل��م��ع��ة 
ال�سرطة يف  لعنف  و�سع حد  اإىل 
اأفريقية,  اأ�سول  االأقلية من  حّق 
تظاهرات  تهّز  فيما  ذل��ك  وي��اأت��ي 
الواليات املتحدة منذ وفاة جورج 

فلويد.
وّق��ع حاكم  م��وؤمت��ر �سحفي,  ويف 
ال���والي���ة ال���دمي���ق���راط���ي, اأن�����درو 
اأق����ره����ا  ن�������س���و����س   10 ك����وم����و, 
نيويورك  ب���رمل���ان  االأ����س���ب���وع  ه���ذا 

بغرفتيه. 
م��ن ب��ني االإج�����راءات, ن�����سٌّ مينع 
ال�����س��رط��ة م��ن ا���س��ت��ع��م��ال اخلنق, 
املواطن  غارنر,  اإري��ك  ا�سم  حَمَل 
تويف  ال��ذي  اأفريقية,  اأ���س��ول  من 
خنقا على اأيدي �سرطة نيويورك 
مادة  اإلغاء  وكذلك   ,2014 عام 
ال�سرطة  عنا�سر  حتمي  قانونية 

املتهمني ب�”�سوء الت�سرف«. 
اأّن  امل���ادة تن�ّس على  وك��ان��ت ه��ذه 
املهني  التقييم  تخ�ّس  وثيقة  اأي 
ال�����س��رط��ة, وم���ن بينها  ل��ع��ن��ا���س��ر 
ال��ت��داب��ري ال��ت��اأدي��ب��ي��ة امل��ّت��خ��ذة يف 
حقهم, تبقى “�سّرية” وال ُتك�سف 

�سوى باأمر ق�سائي. 
�سار  ف�����س��اع��دا,  االآن  م���ن  ل��ك��ن 
ال��ن��ا���س, وال �سيما  ل��ع��ام��ة  مي��ك��ن 
على  االط����������الع  ال�������س���ح���ف���ي���ني, 
ا�ستعمال  ع����رب  ال���وث���ائ���ق  ت���ل���ك 
حرية  حول  االأمريكية  القوانني 

املعلومات.
اأّن  مينيابولي�س  �سرطة  وك�سفت 
الذي  �سوفني  دي��ري��ك  ال�سرطي 
خ��ن��ق ف��ل��وي��د ب��ع��دم��ا ج��ث��م على 
رقبته يف 25 مايو, ُرفعت يف حقه 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ين�سر  االأب���ي�������س,  ل��ل��ب��ي��ت  يف حت���د 
ج�����ون ب���ول���ت���ون ك���ت���اب���ا ي��ت��ه��م فيه 
جتاوزات  بارتكاب  ت��رام��ب  دون��ال��د 
اأن  ويوؤكد  اأوكرانيا  ق�سية  تتعدى 
دوافعها  اخل��ارج��ي��ة  �سيا�سته  ك��ل 
�سيا�سية داخلية, كما قال النا�سر .

ال�سابق  امل�����س��ت�����س��ار  ب��ول��ت��ون  وك����ان 
ل�����س��وؤون االأمن  ل��دون��ال��د ت��رام��ب 
ال�سيا�سات  و�����س����ان����ع  ال����ق����وم����ي 
املت�سدد,  امل���ح���اف���ظ  اجل���م���ه���وري 
اأي��ل��ول/ يف  من�سبه  م��ن  ا���س��ت��ق��ال 
مع  خالفات  بعد  املا�سي  �سبتمرب 
الرئي�س االأمريكي, خ�سو�سا حول 
كوريا ال�سمالية وحركة طالبان يف 

اأفغان�ستان.
وحذر ترامب مطلع العام اجلاري 
اأنه  طاملا  الكتاب  ن�سر  من  بولتون 
بينما  االأب��ي�����س,  البيت  م��وج��ود يف 
اأك����د حم��ام��و ال��رئ��ي�����س اأن اأج����زاء 
ك��ب��رية م��ن امل��ع��ل��وم��ات ال�����واردة يف 

واأ�سدر  امل��ا���س��ي.  م��اي��و   25 ي��وم 
موؤقتا,  اأم�����را  ���س��ي��ات��ل  يف  ق���ا����س 
اجلمعة, مينع �سرطة �سياتل من 
للدموع  امل�سيل  ال��غ��از  ا���س��ت��خ��دام 
لتفريق  ال��و���س��ائ��ل  م���ن  وغ�����ريه 
املتظاهرين ال�سلميني, فيما يعد 
ن�سرا للن�سطاء املحليني, ح�سبما 
االإخباري  “كومو”  م��وق��ع  اأف���اد 
املحلي. وبعد اأيام من اال�ستباكات 
متظاهرون  اأق���ام  ال�سلطات,  م��ع 
“منطقة حكم ذاتي” يف املدينة, 
ع��ن��دم��ا اأخ���ل���ت ال�����س��رط��ة اإح���دى 
وقت  يف  املتظاهرين  من  املناطق 

�سابق من هذا االأ�سبوع.
واأفادت �سحيفة “�سياتل تاميز” 
املق�سم  امل������وؤق������ت,  امل���خ���ي���م  ب�������اأن 
باحلواجز, وميتد لعدة مباين يف 
“ت�ساز”  املدينة, اأطلق عليه ا�سم 
كابيتول  ملنطقة  اخت�سار  وه��و   ,

هيل ذاتية احلكم.
للتظاهر  امل������ئ������ات  وي����ت����ج����م����ع 
واال�ستماع اإىل اخلطب يف املنطقة 
والهادئة  ال�سرطة  م��ن  اخل��ال��ي��ة 
اإىل ح��د ك��ب��ري, و���س��ط دع����وات يف 
“ل�سحب  ال���ب���الد  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع 

متويل” مراكز ال�سرطة.

التي �سبقت  العراق خالل احلملة 
احلرب, وكان يدفع باجتاه ق�سف 
اإي��ران وكوريا ال�سمالية. ومل يكن 
ترامب على  يبدو منا�سبا لرتكيز 
تعليقاته  لكن  الداخلية,  ال�سيا�سة 
جذبت  نيوز”  “فوك�س  قناة  على 

الرئي�س.
االأبي�س  ال��ب��ي��ت  م���غ���ادرت���ه  وم��ن��ذ 
االإدالء  ع������ن  ب�����ول�����ت�����ون  ام����ت����ن����ع 
ت�سريبات  لكن  علنية  بت�سريحات 
م���ن ك��ت��اب��ه ع��ك��رت ���س��ري حماكمة 
زعيم  �سومر  ت�ساك  وق��ال  ترامب. 
االأقلية الدميوقراطية يف جمل�س 
ال�������س���ي���وخ ال������ذي ب������راأ ت����رام����ب يف 
بولتون  �سهادة  اإن  امل��ط��اف,  نهاية 
اإقناع  يف  ت�����س��اع��د  اأن  مي��ك��ن  ك����ان 
بعزل  امل�����رتددي�����ن  اجل���م���ه���وري���ني 
ت���رام���ب و�سف  ال���رئ���ي�������س. وك�����ان 
باأنه  ال���ن���واب  ات��ه��ام��ه يف جم��ل�����س 
موؤامرة, معتربا اأن ال�سغط الذي 
مل�سلحة  كان  اأوكرانيا  على  مار�سه 

الواليات املتحدة.

معاملة  ب�سوء  تتعّلق  �سكوى   18
على امتداد نحو 20 عاما.

واأع���ل���ن اأن�����درو ك��وم��و اأي�����س��ا عن 
م���ر����س���وم م�����س��ت��ق��ب��ل��ي ُي���ل���زم نحو 
500 جهاز اأمني يف مدن وبلدات 
�سكانها  ع��دد  يبلغ  ال��ت��ي  ال��والي��ة 
“خطة  20 مليون ن�سمة, بتبّني 
�سياغتها  ت���ت���م  اإ�سالحات” 

بالتعاون مع �سكان كل منطقة. 
خطط  ت���ت���ع���ام���ل  اأن  وي����ت����وق����ع 
االإ����س���الح���ات م���ع امل�����س��ائ��ل التي 

جم��رد ���س��يء رائ���ع, وح��ت��ى املوت. 
على  اال�ستحواذ  هذا  اإنهاء  يجب 
�سياتل االآن«. ياأتي ذلك بعد يوم 
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ت��ه��دي��د  م��ن 
اإذا مل  اإج������راء احت�����ادي  ب��ات��خ��اذ 
والية  وح��اك��م  �سياتل  عمدة  يقم 
مدينتكم  “با�سرتداد  وا�سنطن 
وكالة  ن��ق��ل��ت  ح�����س��ب��م��ا  االآن”, 
االأنباء االأملانية. ورد حاكم والية 
باأنه  اإن�����س��ل��ي,  ج����اي  وا���س��ن��ط��ن, 
بعيدا  البقاء  ترامب  على  يتعني 

احلالية  ال��ت��ظ��اه��رات  ط��رح��ت��ه��ا 
العرقي  ال��ت��م��ي��ي��ز  غ�������رار  ع���ل���ى 
للقوة  امل����ف����رط  واال�����س����ت����خ����دام 

والتعامل ال�سفاف مع ال�سكاوى.
منطقة  اأي  اأن  اإىل  كومو  واأ���س��ار 
بحلول  مم��اث��ل��ة  خ��ط��ة  تتبنى  ال 
�ستفقد   2021 اأب�������ري�������ل   1
تقدمها  ال���ت���ي  ال��ت��م��وي��الت  ك����ّل 

الوالية.
جانب  اإىل  امل���وؤمت���ر  يف  و����س���ارك 
يف  الدميقراطيني  زعيم  احلاكم 

ع��ن ����س���وؤون ال���والي���ة ال��واق��ع��ة يف 
قالت  بينما  البالد,  غربي  �سمال 
اإن  دورك��ان,  �سياتل, جيني  عمدة 
�سيكون غري  للمدينة  اجتياح  اأي 

د�ستوري وغري قانوين.
وتنت�سر يف �سياتل, مثل غريها من 
املدن االأمريكية, احتجاجات �سد 
والعن�سرية,  ال�����س��رط��ة  وح�سية 
منذ وفاة جورج فلويد االأمريكي 
م���ن اأ����س���ل اإف���ري���ق���ي ع��ل��ى اأي����دي 
ميني�سوتا  والي�����ة  يف  ال�����س��رط��ة 

وهو  �ساربتون,  اآل  الوالية  برملان 
الن�سال  ال��ب��ارزة يف  الوجوه  اأح��د 

�سّد التمييز العرقي. 
اإن  “القول  اأن  �ساربتون  واعترب 
على اجلميع و�سع خطة يف هذا 
ب��ع��دم تلقي  امل��خ��اط��رة  اأو  امل��ج��ال 
اأموال من الوالية ميثل منوذجا 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع احلقوق  ل��ط��ري��ق��ة 
القرن  ال��ب��ل��د يف  ه���ذا  امل��دن��ي��ة يف 
و�سّجع  والع�سرين”,  ال���واح���د 
االأمريكية  ال��والي��ات  حكام  بقية 

على اتباع منوذج نيويورك. 
اإىل ذلك, هدد الرئي�س االأمريكي 
ب�”اإنهاء   , ت�����رام�����ب,  دون�����ال�����د 
االآن”,  �سياتل  ع��ل��ى  اال���س��ت��ح��واذ 
ال�سلطات  يف ت�سعيد خلالف مع 
م��ن��ط��ق��ة خالية  ب�������س���اأن  امل��ح��ل��ي��ة 
عليها  ي�����س��ي��ط��ر  ال�������س���رط���ة,  م���ن 

حمتجون يف املدينة.
وق������ال ت����رام����ب ع���ل���ى ت���وي���رت اإن 
وينهبون  يحرقون  “االإرهابيني 
ذل���ك  اأن  وي���ع���ت���ق���دون  م����دن����ن����ا, 

ك��ت��اب امل���ذك���رات ���س��ري��ة. ل��ك��ن دار 
�سو�سرت”  ان����د  “�سامين  ال��ن�����س��ر 
الذي  ال��ك��ت��اب  �ستن�سر  اإن��ه��ا  ق��ال��ت 
اإت  وي���ر  رووم  “ذا  ع��ن��وان  ي��ح��م��ل 
ميموار”  ه���او����س  واي�����ت  ه��اب��ن��د: 
)امل����ك����ان ال�����ذي ح����دث ف��ي��ه ذل���ك: 
 23 م��ذك��رات البيت االأب��ي�����س( يف 

متوز/يونيو.
وقالت يف بيان وزع على ال�سحافيني 
للكتاب  للرتويج  حملتها  اإط��ار  يف 
ال��ذي ال يريدك  الكتاب  “هذا هو 

دونالد ترامب اأن تقراأه«.
يف  بولتون  ي��ق��ول  ال��ب��ي��ان,  وح�سب 
�سغط  حت��ت  اأن��ن��ي  “اأ�سعر  الكتاب 
قرار  ذك���ر  ب�����س��رورة  يتمثل  ك��ب��ري 
واح���د مهم ات��خ��ذه ت��رام��ب خالل 
مدفوعا  ي���ك���ن  مل  ع���م���ل���ي  ف�����رتة 

بح�سابات اإعادة انتخابه«.
بولتون  اأن  الن�سر  دار  واأو���س��ح��ت 
ارتكبها  الكتاب خمالفات  يوثق يف 
ت���رام���ب ت��ت��ع��دى ال�����س��غ��وط التي 
للتحقيق  اأوك��ران��ي��ا  على  مار�سها 
جو  ال��دمي��وق��راط��ي  مناف�سه  م��ع 
قبل  من  اتهامه  اإىل  واأدت  بايدن, 
ال��دمي��وق��راط��ي��ني وحم��اك��م��ت��ه يف 

الكونغر�س.
اإن  “يقول  ب��ول��ت��ون  اأن  وا���س��اف��ت 

اأن  مقاطعة كتاب بولتون, معتربا 
“يعني دعم متقاع�س خان  �سراءه 
االإدالء  واجبه  اأداء  برف�سه  ب��الده 

ب�سهادة اأمام الكونغر�س«.
وبولتون الذي يتبنى نهجا مت�سددا 
حيال رو�سيا, عار�س جتميد البيت 
االأبي�س م�ساعدات ع�سكرية بقيمة 
خم�س�سة  دوالر  م��ل��ي��ون   400
الأوك��ران��ي��ا يف ال��وق��ت ال���ذي كانت 
االنف�ساليني  حت��ارب  قواتها  فيه 
املدعومني من مو�سكو. وقد اتهم 
خا�سة  جل�سات  يف  ترامب  مع�سكر 
باتباع �سيا�سة “مهربي خمدرات«.

�سغوطا  م����ار�����س  ت����رام����ب  وك������ان 
الرئي�س  ع��ل��ى  ه��ات��ف��ي  ات�����س��ال  يف 
زيلين�سكي  فولودميري  االأوك���راين 
ل��ي��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق��ا ب���ح���ق جن����ل جو 
للغاز  �سركة  يعمل يف  الذي  بايدن 

يف البالد.
وبولتون )71 عاما( �سيا�سي مثري 
ل��ل��ج��دل يف وا���س��ن��ط��ن م��ن��ذ فرتة 
طويلة. وقد جتاوز الرئي�س االأ�سبق 
الكونغر�س  االب�����ن  ب���و����س  ج�����ورج 
املتحدة  للواليات  �سفريا  لتعيينه 

يف االأمم املتحدة.
وه������ذا امل���ح���ام���ي ال������ذي در�������س يف 
غزو  ع��ن  ب�سدة  داف���ع  ي��ال  جامعة 

يكتف  ال��ذي مل  امل��دع��ي  احلكومي 
بل  البالد,  على  احلفالت  بتغليب 
و�سع اأرباحه اخلا�سة قبل البالد. 

رجل خ�سي�س«.
املدير  من جهته, دعا والرت �سوب 
اأخالقيات احلكومة  ملكتب  ال�سابق 
اإىل  ت��رام��ب,  اإدارة  م��ع  وا���س��ط��دم 

اأخطاء  ارت���ك���ب  ال����ن����واب  جم��ل�����س 
ال���ع���زل  اإج�������������راءات  يف مم����ار�����س����ة 
�سيق  ب�سكل  االت���ه���ام  ح�����س��ر  ع��رب 
جتاوزات  ك��ان��ت  بينما  ب��اأوك��ران��ي��ا, 
ت���رام���ب ال�����س��ب��ي��ه��ة مب���ا ف��ع��ل��ه مع 
ع���ل���ى نطاق  م����وج����ودة  اأوك����ران����ي����ا 

�سيا�سته اخلارجية بالكامل«.

وقال البيان اإن بولتون يتحدث يف 
مذكراته عن “عملية اتخاذ القرار 
املتجان�سة  غ��ري  ت��رام��ب  ق��ب��ل  م��ن 

وامل�ستتة«.
ويحيي الكتاب الت�ساوؤالت عن �سبب 
امتناع بولتون عن االإدالء باإفادته 
ان كان  ت���رام���ب  خ����الل حم��اك��م��ة 

اأن الرئي�س ارتكب كل هذه  يعتقد 
واختياره  اخل���ط���رية,  ال��ت��ج��اوزات 

كتاب وبيعه بدال من ذلك.
وقال النائب تيد ليو الدميوقراطي 
الذي عمل بقوة من اأجل حماكمة 
اإن  ترامب, يف تغريدة على تويرت 
املوظف  بولتون هو منوذج  “جون 

 تر�مب يهدد »باإنهاء �ل�صتحو�ذ على �صياتل« 

نيويورك »تنتف�ض« �شد عنف ال�شرطة.. ب�شل�شلة قوانني

حتدى �لبيت �لأبي�ص بن�صر كتابه 

بولتون يتهم ترامب بارتكاب جتاوزات يف ال�شيا�شة اخلارجية 

ترودو �شدم بفيديو لتوقيف زعيم من ال�شكان االأ�شليني 
اأن كل  “اأعتقد  واأ�ساف  امل�ساألة«.  ال�سوء على هذه  اإلقاء 
ت�����س��اوؤالت جدية  لديهم  الت�سجيل  ه��ذا  ���س��اه��دوا  ال��ذي��ن 
لذلك ندعو اإىل حتقيق م�ستقل و�سفاف لتقدمي االأجوبة 

لهم«.
 12 نحو  مدته  تبلغ  ال��ذي  الفيديو  ت�سجيل  يف  ويظهر 
دقيقة وبثته و�سائل اإعالم كندية عديدة, اآدم وهو يجري 
األربتا  مقاطعة  يف  كازينو  اأم��ام  �سرطي  مع  ح��ادا  نقا�سا 
لوحات  ب�ساأن  زوجته  ا�ستجواب  يتم  بينما  البالد,  بغرب 
ت�سجيل ال�سيارة التي انتهت مدتها. وتطور النقا�س قبل 
اأر�سا  ويلقيه  اآدم  الزعيم  باجتاه  اآخ��ر  �سرطي  يندفع  اأن 

ويلكمه بعنف على وجهه.
واأن عددا  لي�س حادثا معزوال  اأن��ه  “نعرف  ت��رودو  واأك��د 

 •• اوتاوا-اأ ف ب

طلب رئي�س الوزراء الكندي جا�سنت ترودو اإجراء حتقيق 
لتوقيف زعيم من ال�سكان  “�سدمه”  م�ستقل يف فيديو 
اأوج  الفدرالية, يف  ال�سرطة  قبل  بوح�سية من  االأ�سليني 

جدل حول العن�سرية داخل قوات حفظ النظام.
ال�سرطة  ون�سرتها  �سورتها  ال��ت��ي  اللقطات  يف  ويظهر 
“الدرك  يف  الفدرالية  ال�سرطة  عنا�سر  اأح��د  بنف�سها, 
امللكي الكندي” يندفع باجتاه اآلن اآدم عند خروجه من 

�سيارته ويلقيه اأر�سا بعنف وي�سربه على وجهه.
جميعا  “�ساهدنا  �سحافيني  م��ع  ل��ق��اء  يف  ت���رودو  وق���ال 
وعلينا  اآدم  الزعيم  لتوقيف  القا�سي  الفيديو  ت�سجيل 

ال  ال�سليني  ال�سكان  من  اأو  ال�سود  الكنديني  من  كبريا 
وا�ساف  ال�سرطة”.  م��واج��ه��ة  يف  اآم��ن��ون  اأن��ه��م  ي�سعروا 

“هذا غري مقبول وكحكومة علينا اأن نغري ذلك«.
لوجهه  ���س��ورا  املا�سي  االأ���س��ب��وع  ن�سر  اآدم  الزعيم  وك���ان 
املتورم موؤكدا اأنه تعر�س لل�سرب من قبل ال�سرطة عند 

توقيفه يف العا�سر من اآذار/مار�س املا�سي.
واعرتف ترودو اخلمي�س باأن العن�سرية املمنهجة تطال 

“كل املوؤ�س�سات” الكندية مبا فيها ال�سرطة.
التظاهرات الإدانة  وع��اد هذا اجل��دل يف كندا بعد موجة 
ال��ع��ن�����س��ري��ة وع��ن��ف ال�����س��رط��ة ب��ع��د م���وت ج����ورج فلويد 
االأمريكي من اأ�سل اإفريقي بيد ال�سرطة يف مينيابولي�س 

يف الواليات املتحدة.

 النم�شا تدعو لت�شوية اأوروبية م�شرتكة تعيد 
حرية ال�شفر مع الدول غري االأع�شاء باالحتاد

•• فيينا - وام: 

االأوروبيني,  نظرائه  مع  النم�سا  خارجية  وزير  �سالينربج  الك�ساندر  بحث 
“الدول  مع  ال�سفر  حرية  ا�ستعادة  �سبل  الفيديو,  تقنية  عرب  موؤمتر  يف 
غري االأع�ساء يف االحت��اد االأوروب��ي. ودعا الوزير �سالينربج اإىل  الثالثة” 
اإيجاد ت�سوية م�سرتكة والتن�سيق بني دول االحتاد االأوروبي ال�ستعادة حرية 
“ تتخذ خطوة كبرية  ب��الده  ان  اإىل  الفتا  الثالثة”,  “البلدان  ال�سفر مع 
مع  ال�سفر  ا�ستئناف  النم�سا  ق��رار  اإىل  اإ�سارة  يف  الطبيعية”,  احلياة  نحو 
31 دولة يف اأوروبا, الثالثاء املقبل, بدون اختبارات طبية اأو حجر �سحي, 

با�ستثناء ال�سويد وبريطانيا والربتغال واإ�سبانيا.

بند »اجلي�ض اجلزائري« بالد�شتور يثري اجلدل.. وتبون يعلق
•• �شيول-اأ ف ب

تنتقد  اللهجة   �سديد  بيانا جديدا  ال�سبت  اأم�س  ال�سمالية  كوريا  اأ�سدرت 
فيه �سيول وت�سجب ت�سريحاتها التي و�سفتها ب�”التافهة” ب�ساأن املحادثات 

املتوقفة حول اأ�سلحة بيونغ يانغ النووية.
و�سكلت كوريا اجلنوبية هدفاً ل�سل�سلة ت�سريحات غا�سبة �سادرة عن كوريا 
تنتقد  من�سورات  باإ�سدار  ملن�سقني  بال�سماح  �سيول  تتهم  التي  ال�سمالية 

الزعيم كيم جونغ اأون انطالقاً من اأرا�سيها.
الكورية  وزارة اخلارجية  مل�سوؤول يف  على ت�سريح  رداً  االأخري  البيان  وجاء 
يف اإ�سارة  اجلنوبية, قال اإن �سيول �ستوا�سل “جهود نزع ال�سالح النووي”, 
وكوريا  املتحدة  ال��والي��ات  ب��ني  ط��وي��ل  وق��ت  منذ  املتعرة  امل��ف��او���س��ات  اإىل 
الواليات  مع  التفاو�س  املكلف  ال�سمايل  الكوري  امل�سوؤول  وقال  ال�سمالية. 
للكالم  اال�ستماع  للعقل  املنايف  “من  البيان  يف  غ��ون  جونغ  ك��وون  املتحدة 
اأنفها  حل�سر  اأو  نقا�س  الأي  املوؤهلة  غري  اجلنوبية  كورية  ل�سلطات  الفارغ 
التي جتمع بني بيونغ يانغ ووا�سنطن. وندد كوون مبحاولة  امل�سائل”  يف 

�سيول “التدخل” يف تلك املفاو�سات يف البيان الذي ن�سرته وكالة االأنباء 
“من االأف�سل التوقف عن هذا  بالقول  املركزية الكورية الر�سمية, خامتاً 

الكالم الذي ال معنى له حول نزع ال�سالح النووي«.
انتقادات الذعة  ال�سمالية  الت�سريح بعد يوم من توجيه كوريا  وياأتي هذا 
للواليات املتحدة يف الذكرى ال�سنوية الثانية للقمة التاريخية التي جمعت 

بني الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب وكيم جونغ اأون يف �سنغافورة.
وت�سمن البيان انتقاداً قوياً لوا�سنطن هو االأ�سّد الذي توجهه بيونغ يانغ 
لها يف االأ�سهر االأخرية, ويثري ال�سكوك حول م�ستقبل املفاو�سات النووية 

املتعرة.
و�سدد كوون يف بيانه ال�سبت على اأن كوريا ال�سمالية “�ستوا�سل بناء قوتها 

من اأجل التغلب على التهديدات املتوا�سلة من الواليات املتحدة«.
الثانية بني ترامب  القمة  انهيار  م��اأزق منذ  الكوريتني يف  والعالقات بني 
وكيم يف هانوي يف �سباط/فرباير العام املا�سي بعد اخلالف ب�ساأن التنازالت 
التي تعتزم الواليات املتحدة تقدميها لبيونغ يانغ مقابل اتخاذها الإجراءات 

نزع لل�سالح النووي.

•• اجلزائر-وكاالت

ي�سمح مب�ساركة اجلي�س يف  الد�ستور اجلزائري,  بند يف  اإدراج  اأث��ار مقرتح  اأن  بعد 
تبون  املجيد  الرئي�س عبد  وا�سعا, دخل  عمليات ع�سكرية خارج حدود بالده جدال 
بقوة على اخلط. واعتربت جملة اجلي�س اجلزائري, يف عددها اجلديد, اأن املقرتح 
يتما�سى متاما مع ال�سيا�سة اخلارجية للبالد, واأكدت اأن م�ساركة اجلي�س �ست�سمح 
بتعزيز ال�سلم واالأمن يف اأفريقيا, مذكرة باأن �سيا�سة اجلزائر اخلارجية تدعو اإىل 
اأثار جدال بني موؤيد  اإال اأن االأمر  الناأي عن التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول. 
اعترب اأن الو�سع يتغري بتغري املعطيات يف املنطقة خا�سة يف ليبيا وما يجري داخلها 
اأن ه��ذا التدخل قد ي��ورط اجلي�س يف م�ستنقعات  اآخ��رون  ن��زاع��ات, فيما ي��رى  من 
الد�ستوري,  القانون  يف  اخلبري  ويقول  بالوكالة.  ح��روب  قيادة  اأو  اإقليمية  ح��روب 
عالوة العايب, ل�”�سكاي نيوز عربية” اإن “التعديل احلايل خدم املو�سوع قانونيا 
باأن د�سرت وو�سع مادة خا�سة لتدخل اجلي�س حاليا كون اجلزائر لها ثقل �سيا�سي 
املخاوف من  اأم��ا بع�س اخل��رباء فقطعوا باب  ال��دويل«.  ال�سعيد  وم�سداقية على 
موافقات  اإىل  بالعودة  اإال  يكون  لن  اأنه  باعتبار  اجلزائري  للجي�س  تدخل خارجي 

املراقب  الربملان. من جانبه, قال  اإجماع من  اأهمها  البالد  داخل  لل�سلطات  كثرية 
لن  “اجلي�س اجلزائري  اإن  كرو�س,  اأحمد  املتحدة,  االأمم  بعثة  ال�سابق يف  ال��دويل 
ي�ستطيع التدخل اإال اإذا وافق املجل�س االأعلى لالأمن والرئي�س من بعدها واآخرها 
عبيدي,  ح�سني  الدولية  العالقات  اأ�ستاذ  وي��ق��ول  داخ��ل��ه«.  باإجماع  لكن  ال��ربمل��ان 
املوؤ�س�سة  على  متلي  اخل��ارج��ي��ة  ال�ساحة  يف  املعطيات  اإن  عربية”  ن��ي��وز  ل�”�سكاي 
الع�سكرية التدخل خارج احلدود. واأ�ساف اأن هناك جاهزية للتدخل اخلارجي, كما 
اأن التحديات االأمنية ومكافحة االإرهاب تدعو لهذه اخلطوة, و عدم وجود قانون 
يتيح اأو مينع خروج اجلي�س اجلزائري خارج احلدود. واأو�سح اأن احلماية القانونية 
من خالل الد�ستور للجي�س اجلزائري اأ�سبح �سرورة يف هذه االأثناء, م�سددا على 
اأن ال�سيا�سة اال�ستباقية باتت �سرورة يف ظل التطورات ب�سبب االإرهاب. من جانبه, 
يكون  واأن  ب�سفافية  نعمل  اأن  “اأردنا  تبون:  املجيد  عبد  اجل��زائ��ري,  الرئي�س  ق��ال 
د�ستورنا �سفاف. اجلي�س له كل احلق اأن يدخل يف الد�ستور«. واأو�سح, خالل مقابلة 
مع و�سائل اإعالم جزائرية, اأن “اجلي�س �سيعمل على حتقيق ال�سالم, وقبل اأن يخرج 
خارج حدود البالد يجب اأن يكون بكل دميقراطية, حيث يخرج باإرادة ال�سعب من 

خالل ثلثي اأع�ساء الربملان يعني بدون موافقة الربملان لن يكون هناك خروج«.

بيونغ يانغ تندد بت�شريحات �شيول حول نزع ال�شالح النووي  
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عربي ودويل

 هل ت�صتطيع �لوليات �ملتحدة �أن تزدهر 
يف عال��م تق���رر في���ه �ل�صني �لقو�ع�����د؟

  ميكن للمجتمع �لثقايف، ولفهم �أكرث 
و�صوحا لالآخر، �أن يلعبا دور� �صلميا

تغيرّ ميز�ن �لقوى بني بلدين متناف�صني

يف فخ ثيو�شيديدز: نحو حرب بني اأمريكا وال�شني...؟
•• الفجر -بيري ريغولوت 
ترجمة خرية ال�شيباين     

وليدة  لي�صت  بال�صني  �لغربي  �لعامل  ثقة  عدم    �إن 
لفيو�ص  وباء  خطورة  من  بد�ية  �لتقليل  �لأم�ص: 
�ملريبة،  و�عتقالت  �ل�صينية  و�لإح�صاء�ت  كورونا، 

خماطر  �إىل  �لعامل  تنبيه  �أر�دو�  �لذين  �لأط��ب��اء 
�ل���ر�أي  �جت���اه  عك�ص  يف  جمبعها  �صارعت  �ل��وب��اء، 
�لأول  �ل�صني  يثي  رجل  ��صال:  �جلاري  �لعاملي  �لعام 
و�ملارك�صية،  �ملاوية  �إىل  و�إ�صار�ته  باإحالته  �لقلق 
�ل��ذي مي��ار���ص �صد �لأوي��غ��ور يف  وم��ن خ��الل �لقمع 
�صينجيانغ،  وطالب هونغ كونغ، ويف �لنهاية من خالل 

�لتغيي  هذ�  جذور  �ن  �ل  تايو�ن.  �صد  �لتهديد�ت 
ناجما  فقط  لي�ص  فهو  ذل��ك:  من  �أبعد  �لإدر�ك  يف 
و�لع�صكري  �لقت�صادي  بالتطور  �رتباط  على  و�منا 
مذهلة  وب�صرعة  ب�صدد،  �لتي  لل�صني،  �لعادي  غي 
على  معينة  يف  جمالت  �لتفوق  وحتى  بل  -�للحاق 

�لوليات �ملتحدة . 

�ألي�صون،  غ��ر�ه��ام  قدمها  �لتي  �لفر�صية  هي   هذه 
جامعة  يف  �ل�صيا�صية،  �لعل���وم  يف  �ملميز  �لأ�صتاذ 
�لروؤ�صاء  �لأمريكيني،  من  �لعديد  وم�صت�صار  هارفارد 
�لفرن�صية:  �إىل  م��وؤخ��ًر�  ُت��رج��م  �ل���ذي  عمله  يف 
غر�هام �ألي�صون، نحو �حلرب، �أمريكا و�ل�صني يف فخ 

ثيو�صيديدز؟

اال  ه���ي:  للكتاب  الرئي�سية    امل�ساألة 
ال�سلبي  الت�سور اجلديد,  ي��وؤدي هذا 
ظرفية  ف��ت��ح  اىل  ل��ل�����س��ني  ل��ل��غ��اي��ة, 
امل�ستوى  على  خا�س  ب�سكل  خطرية 
يعّرفها  ظ���رف���ي���ة   اجليو�سيا�سي, 
ف��خ ثيو�سيديدز؟  ا���س��م  امل��وؤل��ف حت��ت 
للقوة  ل��ل��غ��اي��ة  ال�����س��ري��ع  ال��ت��ط��ور  ان 
التباين  اأخ��رى,  بعبارة  اأو  ال�سينية, 
 املتنامي يف االأداء بني القوة ال�سينية 
ال�������س���اع���دة وال����ق����وة ال���ت���ي ال ت����زال 
مهيمنة, الواليات املتحدة, باالإ�سافة 
اإىل اخل��وف, ويف كل االح���وال  القلق 
التباين,  ه���ذا  ي��ث��ريه  ال���ذي  وال�����س��ك 
“فخ  لفكي  املكونان,  العن�سران  هما 

ثيو�سيديدز “ الرهيب  . 
املعطيات  ال��ف��خ: م��زي��ج م��ن    هذا ه��و 
قيا�سها  مي���ك���ن  ال���ت���ي  امل���و����س���وع���ي���ة 
ال���ن���اجت املحلي  ب�����س��ه��ول��ة م���ن ح��ي��ث 
اأجهزة  اأو  ال�سلب  اإنتاج  اأو  االإجمايل 
وال�سعور  ن��اح��ي��ة,  م���ن   الكمبيوتر 
ب��اخل��وف م��ن ج��ه��ة اأخ����رى. ف��خ كان 
يعمل قبل 1500 عام مبا اأنه اأطبق 
القوة  �سبارتا,  واأث��ي��ن��ا.  �سبارتا  على 
احلرب  ب��ب��دا  ان��ت��ه��ت  ال��ت��ي   املهيمنة, 
عندما �سعرت بالتهديد ال�سديد من 
ق��ب��ل اأث��ي��ن��ا, ال��ق��وة ال�����س��اع��دة. “كان 
اخل����وف ال����ذي ا���س��ت��ب��د ب�����س��ب��ارت��ا من 
احلرب  جعل  ال��ذي  ه��و  اأثينا   �سعود 
وهكذا  ثيو�سيديدز.  كتب  حتمية”, 

كانت والدة احلرب البيلوبوني�سية . 
 غالًبا ما يعود الكتاب اإىل هذه احلرب 
لكنه  القدمية,  الع�سور  يف  ال�سهرية 
احلاالت  م��ن  العديد  ا  اأي�سً يفح�س 
بال�سبط  ع�������س���ر  -����س���ت���ة  االأخ���������رى 
على  “الفخ”.  اختل  او  فيها    –عمل 
م���ر ال���ت���اري���خ, ك��ل��م��ا ت�����س��ب��ب��ت القوى 
يف  املهيمنة  القوى  قلق  يف  ال�ساعدة 
ذل���ك ال��وق��ت, اال والح���ت احل���رب  يف 
االأف��ق, وكثريا ما اندلعت: من اأ�سل 
 12 ان��ت��ه��ت  فح�سها,  مت  ح��ال��ة   16

باحلرب . 
 ال �سك اأن القارئ املتعلق بخ�سو�سية 
العيوب التاريخية �سيقلق من �سياغة 
اأّن  ال��ع��ام, خا�سة  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  مثل 
ب��ان��ه ���س��ال��ح  عاملًيا  ي��ح��ك��م  األ��ي�����س��ون 

وحتى خارج جماله اجليو�سيا�سي . 
األ��ي�����س��ون, ال حاجة    يف ن��ظ��ر غ��راه��ام 
ال�سيا�سي  النظام  حتليل  يف  للدخول 
هو  ال�سامل  ال��ت��ط��ور  اإن  ال�����س��ني.  يف 
ما يهم, اىل جانب نوع التاأثري  الذي 
ميكن اأن يحدثه هذا التطور ال�سريع 
على ال����راأي ال��ع��ام و���س��ن��اع ال��ق��رار يف 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة. ي��ح��دث ن���وع من 
التاأثري امليكانيكي, كما  لو انه بتجاوز 
�سقف معني من القلق – وتقنني هذا 
عدائية,  م�سبقة  اراء  �سكل  يف  القلق 

ونقد وتهديدات – تندلع احلرب . 
ال�ساروخي,  ال�����س��ني  ���س��ع��ود     عن 
ت��ت��ح��دث ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ط��ي��ات التي 
ق��دم��ه��ا األ��ي�����س��ون ع���ن ن��ف�����س��ه��ا: عام 
1980, كان الناجت املحلي االإجمايل 
يف  ن���ظ���ريه  م���ن  ب��امل��ائ��ة   7  ال�سيني 
 61  ,2015 عام  املتحدة.  الواليات 
باملائة. هناك حتى جماالت جتاوزت 
فيها ال�سني الواليات املتحدة  فعال: 
األي�ست “اأكرب منتج لل�سفن وال�سلب 
واالأمل�����ن�����ي�����وم واالأث�������������اث, وامل���الب�������س 
والهواتف املحمولة واالأدوية واأجهزة 
بع�س  زلنا  نريد  ما  هل  الكمبيوتر؟ 
ولكنها  متباينة  االأخ�����رى,  االأم��ث��ل��ة 

دقيقة؟
اأنتجت   ,  2013 و   2011   - بني 
االأ�سمنت  م��ن  وا���س��ت��خ��دم��ت  ال�����س��ني 
اأك����ر م���ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة طوال 

القرن الع�سرين باأكمله !  
من  ال���ف���رد  دخ���ل  م��ت��و���س��ط    - ارتفع 
اأكر  اإىل   1980 ع��ام  دوالًرا   193

من 8100 اليوم . 
ال�سينيون  ق����دم   ,  2015   - ع����ام 
م���ا ي���ق���رب م���ن ���س��ع��ف ع����دد طلبات 

الرباءات من االأمريكيني . 
  - اأف�سل حا�سوب عمالق �سيني اأ�سرع 
مناف�سيه  اأق����رب  م��ن  م���رات  بخم�س 

االأمريكيني . 
لي�س  ال�������ظ�������روف,  ه�������ذه  ظ�����ل      يف 
يف  ب�����س��دة  ال�����س��ني  ت���زن  اأن  م�ستغربا 
ال�����س��وؤون ال��ع��امل��ي��ة, ف��ق��ط م��ن خالل 
التاأثري امليكانيكي الأدائها االقت�سادي 
 2020 ق�����ارئ  و���س��ي��ج��د   امل���ت���زاي���د. 
اأ�سداء  االأخ��ب��ار  ن�سرات  يف  ب�سهولة 
األي�سون:  اإليها  اأ�سار  املالحظات التي 
وت��ب��ي��ع وتعاقب  ت�����س��رتي  ال�����س��ني   “
ال���ر����س���اوي  وت�������س���ت���خ���دم   وت�ستثمر 
االأم���ر, حتى حت�سل  ل��زم  اإذا  وت�سرق 

على ا�سطفاف �سركائها . 
     ان الدول التي اأ�سبحت مرتهنة يف 
وارداتها احليوية اىل ال�سني اأو على 
االأ�سواق ال�سينية يف �سادراتها, ه�ّسة 
ب�سكل خا�س: يف حالة  اخلالف, يكفي 

ومنع  االأوىل  ت��اأج��ي��ل  ف��ق��ط  ال�����س��ني 
عام  “توقفت  اأن��ه��ا  ن��ذك��ر  الثانية”. 
ال�سلمون  �سمك  ���س��راء  ع��ن   2011
اأول  حرفائها  وك��ان��ت  ال�����س��وي��د,  م��ن 
لل�سالم,  نوبل  جائزة  جلنة  )ملعاقبة 
التي منحت يف ذلك العام للمعار�س 
ال�سهري ليو �سياوبو(”. وقد خف�ست 
ال�سويا  م��ن  فول  واردات���ه���ا  م���وؤخ���ًرا 
اأ�سرتاليا  اأرادت  عندما  االأ����س���رتايل 
اإجراء حتقيق دويل يف اأ�سول فريو�س 

كورونا . 
هذه  يف  ����س���رنى  احل�������ال,     بطبيعة 
ال�سغوط, التي هي غري دميقراطية 
من  مظهًرا  بالقانون,  مبالية  وغ��ري 
ال�سمولية  واملعادية  ال�سني  مظاهر 
ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة ع��ل��ى االأق������ل. اال ان 
األ��ي�����س��ون ال ي��دخ��ل يف هذه  غ���راه���ام 
االع����ت����ب����ارات. ال���ع���ام���ل احل���ا����س���م يف 
ه��و  بب�ساطة  ثيو�سيديدز  ف��خ  ظهور 
ب���ني بلدين  ال���ق���وى  ت���غ���رّي م���وازي���ن 
نظره,  وج���ه���ة  ف���م���ن  م��ت��ن��اف�����س��ني. 

طبيعتهما ال�سيا�سية ال تهم . 
 عالوة على ذلك, يف املثال النموذجي, 
ي���ع���ل���ق عليه  ال�������ذي  ال�������س���يء  ن���ف�������س 
التي  املهيمنة  ال��دول��ة  ثيو�سيديدز, 
ه��ي  �سبارتا,  هيمنتها,  على  تخ�سى 
االأوىل يثري  الدرجة  اآل��ة حربية من 
الأثينا  ال�����س��اروخ��ي  ال�سعود  ذع��ره��ا 
الفنون  ح���ام���ي���ة  ال����دمي����ق����راط����ي����ة, 

واالآداب . 
اأن دميقراطيتها نخبوية,  بالتاأكيد,    
الدولة  اأن  ح��ني  يف  حقيقية,  لكنها 
بالتهديد,  ت�����س��ع��ر  ال��ت��ي  اأو  امل���ه���ّددة 
وبالتايل,  ال��ع�����س��ك��ري��ة.  ���س��ب��ارت��ا  ه��ي 
ا�ستيعاب  ه��و  األ��ي�����س��ون  ي��ه��م  ف���اإن  ما 
اأثينا.  ت�سكله  الذي  التهديد  وت�سور 
ه����ذا ال�����س��ع��ور ب��ال��ت��ه��دي��د ه���و ال���ذي 
للحرب,  �سبارتا  اختيار  �سبب  يف�سر 
القومية,  بامل�سلحة  ح��رب  مدفوعة 
واخلوف وال�سعور بال�سرف الذي بلغ 

ذروته . 
اإج���������راء حت��ل��ي��ل مماثل   ه����ل مي���ك���ن 
ل��ل��ع��الق��ات ب���ني ال�����س��ني وال���والي���ات 

املتحدة؟
االع��ت��ب��ار حقيقة  ُت��اأخ��ذ يف  اأن  ي��ج��ب 
بينغ,  ج��ني  �سي  ب��زع��ام��ة  ال�سني  اأن 
تريد ب�سكل اأ�سا�سي ا�ستعادة عظمتها 
ال�سابقة, حلم الرفاه والقوة.  وينق�سم 

هذا الربنامج على النحو التايل : 
التي  االآ���س��ي��وي��ة  ال��زع��ام��ة     ا�ستعادة 
الغرب  و�سول  قبل  بها  تتمتع  كانت 

اإىل ال�سني يف القرن التا�سع ع�سر . 

التحالفات  ق�����س��ي��ة  ان  ل��ل��م��ن��اف�����س��ة. 
 مهمة اأي�سا. فهيا مفيدة للت�سدي يف 
ا فر�س  مواجهة, لكنها ت�ساعف اأي�سً
وبالتايل  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  اخل�����س��وم��ات 

النزاعات . 
اأن  اآخ����ر مي��ك��ن    هناك ع��ام��ل ح��ا���س��م 
ي��ل��ع��ب ل�����س��ال��ح ال�����س��الم اأو احل���رب. 
الداخلي. من االيجابي  الو�سع  وهو 
اأن يكون لديك اأقوى اقت�ساد,  واأكر 
احلكومات كفاءة, واأو�سع دعم �سعبي. 
لقد ف�سل االحتاد ال�سوفياتي يف اأخذ 
عاملي  كزعيم  املتحدة  الواليات  مكان 
يكن  مل  ن��ظ��ام��ه  االق���ت�������س���ادي  الأن 

فعاال. 
وك����ان دع��م��ه ال�����س��ع��ب��ي ي�����س��ع��ف. من 
اأخ��رى, حققت ال�سني جناًحا  ناحية 

ملحوًظا يف هذه املجاالت . 
الثقايف,  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  مي��ك��ن     اأخ������ريا, 
دورا  يلعبا  اأن  ل��الآخ��ر.  او���س��ح  وفهم 
عندما  بو�سوح  ه��ذا  ويظهر  �سلميا. 
يف  نهاية  العظمى  بريطانيا  تنازلت 
الزعامة  ع��ن  ع�����س��ر  ال��ت��ا���س��ع  ال��ق��رن 
ال��ع��امل��ي��ة ل���ل���والي���ات امل���ت���ح���دة. وبني 
امل��ت��ح��دة وال�����س��ني, �ستقلل  ال��والي��ات 
معرفة اأف�سل بثقافة االآخر من  قوة 
ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت�����س��ج��ع ع��ل��ى ان���دالع 

احلرب . 
النووية  االأ���س��ل��ح��ة  اإن  ح�����رب؟    اي����ة 
وت�سجع  املبا�سرة.  املواجهة  ت�ستبعد 
االإب������ق������اء ع���ل���ى ال����و�����س����ع ال�����راه�����ن. 
و�سيا�سًيا  اقت�سادًيا  امل��واج��ه��ة  ون��ق��ل 
 واأيديولوجًيا. وكذلك نحو مواجهات 
واملكان  الزمان  ع�سكرية حم��دودة يف 
بالن�سبة  ول��ك��ن  وم���ن ح��ي��ث احل�����ّدة. 
الأل���ي�������س���ون, ف������اإن ك�����اًل م����ن احل����رب 
اأمر  ال��ن��ووي��ة  واحل����رب   االقت�سادية 
احلالتني  -ف��ف��ي  ج���ًدا  حمتمل  غ��ري 
هي  املتحدة  فالواليات  -ترابطهما. 
ال�سينية.  ل���ل�������س���ادرات  ����س���وق  اأك�����رب 
ل��ه��ا. و”اإذا  دائ���ن  اأك���رب  ه��ي   وال�سني 
املتحدة  ال�����والي�����ات  احل������رب  م��ن��ع��ت 
وال�سني  ���س��ي��ن��ي��ة  ���س��ل��ع  ����س���راء  م���ن 
م��ن ���س��راء ال����دوالرات, ف��اإن العواقب 
ال�سلبية  واالجتماعية   االقت�سادية 
لكل من البلدين تفوق بكثري الفوائد 

املحتملة لل�سراع ». 
منها:  م��ف��ر  ال  امل�����س��ك��ل��ة  ال��ع��م��ل؟    ما 
املذهل  ل��الن��ب��ع��اث  ح���ل  ي���وج���د  “ال 
ع�����ام.   5000 ع���م���ره���ا  حل���������س����ارة 
واأربعمائة  مليار  �سكانها  ع��دد  ويبلغ 
مقارنة  ميكن  ال  والتي  مليون  فرد, 

على  �����س����ي����ط����رت����ه����ا    - ا������س�����ت�����ع�����ادة 
تايوان )�سمنا(  , من  االإمرباطورية 

اإىل التبت . 
  - ا�ستعادة منطقة نفوذها على طول 

حدودها ويف البحار املجاورة . 
  - اأن تكون حمرتمة من قوى عظمى 

اأخرى, وخا�سة يف املحافل الدولية . 
     ولتحقيق هذه االأه��داف املختلفة, 
ال�سيوعي  احل����زب  ح��ي��وّي��ة  “اإعادة 
القومية,  ال��روح  يف  والنفخ  ال�سيني, 
اإ����س���الح اق��ت�����س��ادي جديد  وت��ن��ف��ي��ذ 
واإعادة  ال�سريع,  النمو  على   للحفاظ 
ويتعلق  ال�سيني”.  اجلي�س  تنظيم 
ال�����س��اروخ��ي املربمج  ال�����س��ع��ود  ه���ذا 
الوقت.  ن��ف�����س  يف  امل���ج���االت  ب��ج��م��ي��ع 
اجلديد  احلرير  طرق  م�سروع   ويعّد 
وجيو�سيا�سًيا  اق��ت�����س��ادًي��ا  ال�����س��ه��ري, 

ومدنًيا وع�سكرًيا . 
    لكن اال�سطدام االكرب, والتعار�س 
االأك����ر و���س��وح��ا, واالأك�����ر مالءمة 
وبالتايل  واخل��الف��ات,  الفهم,  ل�سوء 
والواليات  ال�����س��ني  ب��ني  ال�����س��دام��ات 
األي�سون  ويعلن  ث��ق��ايف.  ه��و   املتحدة, 

هنا اأنه من اأتباع �سموئيل هنتنغتون. 
ما هي العوائق اأمام الواليات املتحدة 
ال�����س��دد؟  الفردية  ه���ذا  وال�����س��ني يف 
باحلرية  وت���ع���ل���ق���ه���ا  االأم����ري����ك����ي����ة, 
وامل�ساواة يف احلقوق, هي يف ت�ساد مع 
التي  الكونفو�سيو�سية,  االأخالقيات 
ال�سلطوية  والت�سل�سل  تعلي من �سان 
وامل�سالح  احلقوق  وخ�سوع  الهرمي, 

الفردية . 
بال�سني  العرقية اخلا�سة   ولالإحالة 
والغرب  االأمريكيون  يقدم  وح��ده��ا, 
اإح����ال����ة ك���ون���ي���ة, وي���ق���ول���ون اإن���ه���م ال 
يدافعون عن قيمهم, وامنا عن القيم 

 الكونية . 
ه����ذه  ت�������س���ك���ل���ه  ال��������ذي  اخل����ط����ر  اإن 
الق�سية  واإن  حقيقي.  االخ��ت��الف��ات 
ال�سلطة  ���س��رع��ي��ة  ه����ي  امل���ط���روح���ة 
االأمريكي  املرجع  ك��ان  ومل��ا  املناف�سة. 
الأي  ال�سيا�سية  ال�سرعية  فان   فردًيا, 
حكومة تنبع من موافقة املحكومني. 
تعتمد  ل���ل�������س���ي���ن���ي���ني,  وب���ال���ن�������س���ب���ة 
النتائج  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال�����س��رع��ي��ة 
التي  مت حتقيقها, ويف حالة ال�سني, 

ت����ربر ال��ن��ت��ائ��ج ح��ت��ى وج�����ود احل���زب 
ت�سفر  مل  االآن  حتى  بينما  ال��واح��د, 
نتائج  اال عن  الواحد  احل��زب  اأنظمة 

 ملتب�سة  . 
 اإن هذه ال�سرعية حمل ت�سكيك الغرب, 
يقدمون,  الذين  االأمريكان  وخا�سة 
اأخرى  با�سم حقوق االن�سان, معايري 
لل�سرعية غري تلك التي  تعرتف بها 
كما  امل��ق��اب��ل,  يف  ال�سينيني.  غالبية 
القادة  عيون  يف  م��رة,  ذات  دينغ  ق��ال 
حقوق  حول  “اخلطابات  ال�سينيني, 
واحل���ري���ة  والدميقراطية  االإن�����س��ان 
م�سالح  ح��م��اي��ة  اإىل  ف��ق��ط  ت���ه���دف 
 )...( ال��ت��ي  والغنية,  ال��ق��وي��ة  ال���دول 
ممار�سة  خ��الل  م��ن  للهيمنة  ت�سعى 

�سيا�سة القوة .«  
املتحدة  ال��والي��ات  ب��ني  “احلرب     ان 
نظر  يف  حتمية”  ل��ي�����س��ت  وال�����س��ني 
حدًثا  اإن  مم��ك��ن��ة.  ل��ك��ن��ه��ا  األ��ي�����س��ون, 
ع��ار���س��ا وغ���ري ����س���ار, يف ���س��ي��اق غري 
�سعود  ع��ن  ال��ن��اج��م  ال��ك��ام��ن   التوتر 
ال�سيطرة  مي��ك��ن  ال  ال�����ذي  ال�����س��ني 
�سراع  اإىل  ي�����وؤدي  اأن  مي��ك��ن  ع��ل��ي��ه, 

وا����س���ع ال���ن���ط���اق. ف��م��ن خ����الل ال���رد 
فر�س  حم��اول��ة  اأو  ع��ل��ى  الرتهيب, 
املطالبة  اأو  االأم���د,  طويلة  التزامات 
دولتهم,  ت�ستحقه  ال���ذي  ب��االح��رتام 
ميكن لقادة البلدين اأن يقعوا يف فخ 
 يعرفون اأنه موجود ولكنهم يعتقدون 

اأنه باإمكانهم تفاديه . 
  بعد ال��ت��ع��رف ع��ل��ى امل��خ��اط��ر, م��ا هي 
انها  التاريخ  املكونات التي تبنّي عرب 
عوامل, اإن مل تكن لل�سالم, فهي على 

االأقل خلف�س التوترات؟
الدولية  ل��ل�����س��ل��ط��ات  اخل�������س���وع    اإن 
�سيكون مفيدا. وهذه اليوم حمدودة 
امل���ت���ح���دة يف  االأمم  وه��ي��ب��ة  ل��ل��غ��اي��ة. 

احل�سي�س . 
  ميكن اأن ي�ساعد دمج القوة ال�ساعدة 
املوؤ�س�سات  يف  امل���ه���ي���م���ن���ة  وال�����ق�����وة 
االأمنية  اأو  ال�سيا�سية  اأو  االقت�سادية 
يف ال�سيطرة على جموح �سناع  القرار 

املنا�سرين للحرب . 
الت�سحية مبا  يتمثل يف  اآخ��ر    �سمان 
ه���و ث���ان���وي حل��م��اي��ة االأ���س��ا���س��ي من 
اأجل تامني ا�ستدامة االأمة اخلا�سعة 

الواليات  االقت�سادي مع منو  منوها 
هذا.  ال�����س��ني  ت��ق��دم  ان  املتحدة”. 
متزايد  ب�سكل  ال�سعب  “من  يجعل 
بزعامة  ع�����امل  ����س���م���ان  ا����س���ت���دام���ة 

الواليات املتحدة .» 
  وم���ع ذل���ك ه���ل ي��ج��ب احل���ف���اظ على 
ت�ستطيع  وه���ل  ال��ع�����س��ك��ري.  ال��ت��ف��وق 
تزدهر يف عامل  اأن  املتحدة  ال��والي��ات 

تقرر فيه ال�سني القواعد؟
لنا,  بالن�سبة  مرعبة  االأ���س��ئ��ل��ة    هذه 
نحن الذين لدينا كل اأ�سباب اخلوف 
حريتنا  ال�������س���ني  ت���ت���ح���دى  اأن  م����ن 
الفردية ب�سكل فعال. يبدو اأن غراهام 
ال  ال��ره��ان  اأن  م���درك  غ��ري   األي�سون 
مي��ك��ن اخ���ت���زال���ه يف جم����رد ازده�����ار. 
وم���ا ال��ع��م��ل ل��و اأردن�����ا جت��ن��ب هزمية 
املواجهة  ن��ب��ذ  م���ع  ال��دمي��ق��راط��ي��ات 

 الع�سكرية؟
  التكيف مع الو�سع اجلديد؟ التكّيف, 
خمزياً  لي�س  األ��ي�����س��ون,  ي��الح��ظ  كما 
اإىل  خ��ط��وة  يعني  لكنه  ب��ال�����س��رورة, 
تايوان  ولكن  بدعم  االلتزام  ال��وراء: 
االع�����رتاف ب��ح��ق��وق ال�����س��ني يف بحر 
من  االن�سحاب  اأو  اجلنوبي,  ال�سني 
ال�سالح  ن��زع  مقابل  اجلنوبية  كوريا 
قبل  ال�سمالية  من  ل��ك��وري��ا  ال��ن��ووي 

ال�سني ...  
حد  و���س��ع  ب����دون  اخل�����س��م؟    زعزعة 
للتبادل التجاري اأو الدبلوما�سي, من 
املمكن دائًما ت�سجيع مقاومة تايوان, 
ت�سجيع الرغبة يف احلرية  ال�سيا�سية 
ال�سينيني,  ال�سباب  من  معني  لعدد 
الدينية  واالأق��ل��ي��ات  املن�سقني  ودع���م 

ب�سكل اأف�سل . 
  التفاو�س من اجل ال�سالم على املدى 
الطويل؟ هذا ال يتعار�س مع ما �سبق. 
قد يتم توقيع اتفاقيات مماثلة لتلك 
م��ع  االحتاد  عليها  التوقيع  مت  التي 
النووية  االأ�سلحة  ب�ساأن  ال�سوفياتي 
واالأ�سلحة  ال�سيربانية  االأ�سلحة  على 

البيولوجية . 
  اإعادة تعريف العالقات الثنائية؟ من 
امل��م��ك��ن االت��ف��اق ع��ل��ى جم���االت نفوذ 

معينة . 
نت�سرف  اأن  ي��ج��ب  األ��ي�����س��ون,    يقول 
يكون  اأن  الأمريكا  ميكن  ال  ب�سرعة. 
هدفها احلفاظ على الو�سع الراهن, 
يف كل االأح��وال هذا م�ستحيل.  يجب 
ومتّعنا  ك��ب��ريا,  نقا�سا  نفتح  اأن  اأوال 
املتحدة  الواليات  ما هي  كبريا حول 
املذهل.  ال�سيني  التقدم  يعنيه  وم��ا 
لذلك من املنا�سب, �سواء  يف ال�سيا�سة 
ت�ستعيد  اأن  اخلارجية,  اأو  الداخلية 
احلوكمة الفدرالية “معنى امل�سوؤولية 
وال�سلوك املواطني احل�ساري” )كنا 
ما  ح����ول  م���ن  الدقة  امل���زي���د  ن��ت��م��ن��ى 

يق�سده بذلك .)! 
تتغري,  اأن  ا  اأي�سً ال�سني  على     يجب 
تعاين  “اإنها  هويتها:  تخون  اأن  دون 
م����ن غ����ي����اب دول�������ة ال����ق����ان����ون, وم���ن 
واأغ���الل  م��ف��رط��ة,  م��رك��زي��ة  �سيطرة 
 ال���ع���ادات ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي ت��وؤث��ر على 
اخل��ي��ال واالإب�����داع, وك��ذل��ك م��ن عدم 
قدرتها على جذب وا�ستيعاب مواهب 
ان  غ����ري  االأجنبية”.  امل��ج��ت��م��ع��ات 
ه��ذا لن يحدث بني   التغلب على كل 

ع�سية و�سحاها . 
غري  “حرب  اأخ�����������رى:  م������رة  اإذن 

حمتملة, و�سالم م�ستحيل”؟
مدير معهد �لتاريخ �لجتماعي

عوامل احلرب وال�سلم ثقافية اي�سا

�سراع اجلبابرة. هل املواجهة حتمية بني الرايتني

ال�سني اأمريكا.. ال�سالم امل�ستحيل

الرتجمة الفرن�سية لكتاب الي�سون

   �صتقلل معرفة �أف�صل بثقافة �لآخر من قوة �لعو�مل �لتي ت�صجع على �ندلع �حلرب

غراهام األي�سون

ا اأن  يجب على ال�شني اأي�شً
تتغري، دون اأن تخون هويتها

 يجعل تقّدم ال�شني من ال�شعب 
�شمان ا�شتدامة عامل بزعامة اأمريكية

الو�شع الداخلي، عامل حا�شم اآخر 
ميكن اأن يرّج�ح ال�حرب اأو ال�شالم   
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عربي ودويل
الدول االإفريقية تريد نقا�شا حول العن�شرية يف جمل�ض حقوق االإن�شان 

•• جنيف-اأ ف ب

املتحدة  التابع لالأمم  االإن�سان  االإفريقية جمل�س حقوق  ال��دول  دعت 
�سياق  يف  ال�سرطة  وعنف  العن�سرية  ح��ول  عاجل  نقا�س  تنظيم  اإىل 

احلراك العاملي عقب وفاة جورج فلويد.
وجاء هذا الطلب يف ر�سالة وّقعتها 54 دولة ُت�سّكل املجموعة االإفريقية 

التي تن�ّسق جهودها حول م�سائل حقوق االإن�سان.
وبا�سم املجموعة, طالب �سفري بوركينا فا�سو يف االأمم املتحدة بجنيف 
ديودوين ديزيريه �سوغوري, يف الر�سالة بتنظيم “نقا�س عاجل حول 
عرقية,  دواف���ع  اإىل  امل�ستندة  االإن�����س��ان  حل��ق��وق  احل��ال��ي��ة  االن��ت��ه��اك��ات 
والعن�سرية املمنهجة والعنف االأمني �سد االأ�سخا�س من اأ�سل اإفريقي 

والعنف �سد التظاهرات ال�سلمية«.
االإن�سان,  حقوق  جمل�س  رئي�سة  اإىل  املوجهة  الر�سالة  موقعو  وياأمل 
االأ�سبوع  النقا�س  تنظيم  يف  تيت�سي-في�سلربغر  اإليزابيث  النم�ساوية 
املقبل عند ا�ستئناف الدورة 43 للمجل�س التي تعطلت يف اآذار/مار�س 

نتيجة وباء كوفيد-19.
تاأتي هذه الر�سالة عقب توجيه عائلة فلويد, وعائالت �سحايا اآخرين 
لعنف ال�سرطة, ونحو 600 منظمة غري حكومية, دعوة ملجل�س حقوق 
عنا�سر  واإف���الت  العن�سرية  م�سكلة  يف  عاجل  ب�سكل  للنظر  االإن�سان 

ال�سرطة االأمريكية من العقاب.
فيه  لينظر  االأق��ل  واح��دة على  دول��ة  بدعم  الطلب  اأن يحظى  ويجب 

املجل�س.

قال متحدث با�سم املجل�س لوكالة فران�س بر�س اإن الطلب �سدر حاليا 
تنظيم نقا�س من هذا  “يزيد فر�س”  ال��دول, ما  عن عدد كبري من 

النوع.
اإفريقي  اأ�سل  من  االأمريكي  فلويد  جورج  حالة  اإىل  الر�سالة  وت�سري 
46 عاما وت��ويف عند توقيفه من قبل �سرطي  العمر  ال��ذي يبلغ من 
اأبي�س يف مدينة مينيابولي�س يف 25 اأيار/مايو. وال�سرطي الذي اتهم 

بالقتل �سغط بركبته على رقبة فلويد اإىل اأن ت�سبب مبوته اختناقا.
اأي���ار/  25 يف  امل��اأ���س��وي��ة  “االأحداث  اإن  ال��ب��ورك��ي��ن��اب��ي  ال�سفري  وق���ال 

املتحدة)...(اأثارت  ال��والي��ات  يف  مينيابولي�س  مبدينة   2020 مايو 
اح��ت��ج��اج��ات يف ال��ع��امل اأج��م��ع ���س��د ال��ظ��ل��م وال��ع��ن��ف ال��ل��ذي��ن يلحقان 

باالأ�سخا�س من اأ�سل اإفريقي يوميا يف مناطق عدة من العامل«.

واأ�ساف اأن “وفاة جورج فلويد لي�ست حادثة معزولة لالأ�سف اإذ اإن هناك 
اإفريقية  اأ�سول  اأ�سخا�س عزل من  لها  تعر�س  احل��وادث  العديد من 

واجهوا امل�سري نف�سه ب�سبب عدم املحا�سبة لوح�سية ال�سرطة«.
اأن م�سري  املحزن  “من  اأنه  االإفريقية  املجموعة  با�سم  ال�سفري  وتابع 
العديد من ال�سحايا االآخرين مل ير اي اهتمام الأنه مل يك�سف على 

مواقع التوا�سل االجتماعي لرناهم نحن جميعا«.
ودعت الر�سالة اإىل اإجراء نقا�س حول العن�سرية يف جميع اأنحاء العامل 

لكنها ركزت خ�سو�سا على الو�سع يف الواليات املتحدة.
رف�س  تعبري عن  العامل هي  ي�سهدها  التي  “االحتجاجات  اإن  وقالت 
عدم امل�ساواة والتمييز العن�سريني االأ�سا�سيني اللذين مييزان احلياة 

يف الواليات املتحدة �سد ال�سود وغريهم من امللونني«.

  �شكوك حول »جتميد« اإ�شبانيا الأعداد وفيات كوفيد-19 
 •• مدريد-اأ ف ب

قامت اإ�سبانيا ب�”جتميد” العدد االإجمايل للوفيات جراء فريو�س كورونا 
امل�ستجد منذ اأيام ما يثري �سكوكا حول وترية تف�سي الوباء يف اإحدى الدول 

االأكر ت�سررا بكوفيد-19.
اإ�سبانيا عند  ال��وف��ي��ات يف  ت��وق��ف ع��دد  ال�سابع م��ن ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  وم��ن��ذ 

.27136
�سيمون  فرناندو  ال�سحة  وزارة  يف  االأوبئة  علم  عن  الكبري  امل�سوؤول  واأق��ر 
ال��وزارة تثري  اأرق��ام  ب��اأن  ال��ذي يقدم التقرير اليومي عن الو�سع ال�سحي 

اأ�سلوب احت�ساب االإ�سابات والوفيات يف  منذ تغيري  و”ده�سة”  “التبا�سا” 
25 اأيار/مايو.

حتدثت  ال��وب��اء,  تف�سي  يف  ملحوظ  ت��راج��ع  �سجل  ح��ني  ويف  االآن,  وح��ت��ى 
وف���اة ج��دي��دة يومية. لكن منذ تغيري  ح��ال��ة   100 اإىل   50 ع��ن  ال����وزارة 
اأ�سلوب االحت�ساب تراجع عدد الوفيات اإىل اأقل من خم�سة وحتى ال وفيات 

لعدة اأيام.
وهذا الو�سع حمل رئي�س الوزراء اال�سرتاكي بيدرو �سان�سيز اإىل االإعالن 

اأمام النواب باأنه “مل تعد ت�سجل وفيات “ يف اإ�سبانيا جراء كوفيد-19.
امل��ت��ط��رف التهام  وال��ي��م��ني  اليمني  م��ن  للمعار�سة  ذري��ع��ة  اأع��ط��ى  وب��ذل��ك 

احلكومة باإخفاء العدد احلقيقي للوفيات. وحذر �سالفادور ما�سيب االأ�ستاذ 
يف علوم ال�سحة يف جامعة كاتالونيا من اأن “اخلطر االأ�سا�سي يكمن يف نقل 
الفكرة باأن الوباء اأ�سبح من املا�سي يف حني اأن الفريو�س ال يزال موجودا يف 

بالدنا لكن مب�ستوى اأقل«.
واأعلن فرناندو �سيمون اأن النظام اجلديد ي�سمح بك�سف بوؤر الوباء يف حال 

عاد الفريو�س ليتف�سى, بطريقة اأ�سرع.
احلكومة  ال�سحية,  ال�����س��وؤون  يف  اخت�سا�ساً  متلك  التي  االأق��ال��ي��م,  وت���زود 
ب��ات عليها االآن االإب���الغ عن  ب��دوره��ا بجمعها. لكن  ب��االأرق��ام, وت��ق��وم ه��ي 
احلاالت فرديا مع تاريخ حمدد ولي�س �سمن جمموعات كما كان معتمداً 

�سابقا. واأقر �سيمون باأن العدد االإجمايل للوفيات “جمد” ب�سبب “تباين” 
يف االأرقام تعود يف راأيه لتاأخري يف بع�س االأقاليم.

اأرقام  االأقاليم  “تراجع  ان  اإىل  حالها  على  تبقى  االإجمالية  واحل�سيلة 
الوفيات لتتمكن من حتديد تواريخ” وتقدمي ت�سل�سل تاريخي موثوق به.

االأرق��ام لكنها ال ت�سمل يف ح�سيلة  اأنها تقدم هذه  االأقاليم  واأك��دت بع�س 
الوفيات.

وهذه هي حال االأندل�س التي يحكمها اليمني واتهم م�سوؤول ال�سحة فيها 
خي�سو�س اغويري احلكومة ب�”عدم احرتام املوتى” من خالل ن�سر “اأرقام 

اأدنى” من تلك التي تقدمها منطقته.

خا�س  ب�سكل  االأوروب��ي��ة  املفو�سية 
باأ�سره”,  امل��ج��ت��م��ع  “التزام  ع��ل��ى 
“مدققو  ال�سحفيون  ذلك  يف  مبا 
عرب  وامل�����ن�����������س�����ات  احلقائق”, 
ا  اأي�سً اأوروب����ا  وطلبت  االإن���رتن���ت. 
وغوغل  وت���وي���رت  ف��ي�����س��ب��وك  م���ن 
االأخرى,  االجتماعية  وال�سبكات 
ن�سر تقرير �سهري عن االإجراءات 
املرتبط  الت�سليل  ملكافحة  املتخذة 

ب� كوفيد-19.
   وت���ري���د امل��ف��و���س��ي��ة االأوروب����ي����ة 
ا اأن تلتزم هذه املواقع مبزيد  اأي�سً
مرّوجي  حجب  حتى  اأو  مواجهة, 
اأم ال,  �سدفة  الزائفة”.  “االأخبار 
يوم  حملة  اأول  ع��ن  تويرت  اأعلنت 

اجلمعة.
ح�ساًبا   23,750 ت��ع��ط��ي��ل  مت   
م���رت���ب���ًط���ا ب���ال�������س���ني, وال����ت����ي مت 
بكني  الآراء  للرتويج  ا�ستخدامها 
كورونا.  ف��ريو���س  م��ك��اف��ح��ة  ح���ول 
ملن  امل�������س���وؤول���ي���ة  حت��م��ي��ل  “يجب 
فقط  ولي�س  الت�سليل,  ين�سرون 
تخل�س  الأولئك الذين ينتجونه”, 

فابيان كيلر.
عن لوباري�صيان

   وقالت النائبة االأوروبية فابيان 
كيلر )كتلة التجديد( اإىل �سحيفة 
لو باري�سيان “املعلومات اخلطاأ هي 
ق�سية رئي�سية للغاية, وا�ستفحلت 
الأن  ال�سحي  احل��ج��ر  اأث��ن��اء  اأك���ر 
ال���ت���وا����س���ل امل���ب���ا����س���ر ت��ق��ل�����س بني 

النا�س«.

»�أدلة« �صد �ل�صني
   ال�����س��ني امل��ت��ه��م��ة ب��و���س��وح, تقف 
امل�ستوى,  ه��ذا  على  االأوىل  للمرة 
ب��ي��ن��م��ا ات��ه��م��ت اأوروب�������ا رو���س��ي��ا يف 
“اأنا  ال�سابق بن�سر “اأخبار زائفة”. 
اإذا  الأن���ه  ذل���ك,  فعلنا  اأن��ن��ا  �سعيدة 
كان لدينا اأدلة, فاإنع علينا االإبالغ 
لقول  ال��وق��ت  “...” ح���ان  ع��ن��ه��ا. 
جوروفا.  ف��ريا  ق��ال��ت  احلقيقة”, 
ال�سني  بو�سوح  راأي��ن��ا  م��رة  “الأول 
الالعبني  م�����ن  واح���������دة  ت�������س���ب���ح 
اأ�سافت  الرئي�سيني يف الت�سليل”, 
لو  ل�سحيفة  االأوروب��ي��ة  املفو�سية 

باري�سيان
  »هناك مفو�سية اأوروبية جديدة 
“منذ دي�سمرب 2019” تقول اأنه 
خ�سم  يف  تخ�سره  م��ا  لديها  لي�س 
ال�سيا�سي بني القوى  هذا ال�سراع 
الكربى, ال�سني ورو�سيا والواليات 
امل��ت��ح��دة, ال��ت��ي ت�����س��رتك يف نقطة 
اإ�سعاف  يف  ال��رغ��ب��ة  ه���ي  وح���ي���دة 
�ستفقد  االأخ�����رية  وه����ذه  اأوروب�������ا. 
م�سداقيتها اإذا مل تكن قادرة على 
باإمكانها  يعد  ومل  �سوتها,  اإ�سماع 
باتريك  ي���واف���ق  وج��ه��ه��ا,  اإخ���ف���اء 
االأ���س��ت��اذ يف معهد  م��ارت��ن جينري, 
يف  واملتخ�س�س  ال�سيا�سية  العلوم 

الق�سايا االأوروبية. 

خدع، نظريات �ملوؤ�مرة ...
اأوروب��ا ب�سكل     بالتف�سيل, تنتقد 
خا�س هاتني القوتني ال�سخمتني 
“خدع  -ب��ن�����س��ر  ال�������س���ني  -م���ن���ه���ا 

طبية  و”معلومات  خطرية” 
م�سللة مع ادعاءات كاذبة” ب�ساأن 
�سبيل  وع���ل���ى  ك����ورون����ا.  ف���ريو����س 
“ال فائدة من  املثال, عبارات مثل 
غ�سل يديك” اأو “فريو�س كورونا 

خطر على امل�سنني فقط«.
االأوروبية,  املفو�سية  تقول  كما     
اإنها قلقة ب�ساأن “نظريات املوؤامرة 
�سحة  ت���ع���ر����س  اأن  مي���ك���ن  ال���ت���ي 
بتما�سك  وت�سر  للخطر,  االإن�سان 
العنف  على  وحتر�س  جمتمعاتنا, 
اجتماعية”.  ا���س��ط��راب��ات  وتخلق 
املختلفة  ال�سائعات  املوؤ�س�سة  تذكر 

بوا�سطة  ال��ف��ريو���س  ت����داول  ح���ول 
موجات هوائيات اجليل اخلام�س, 
اأو اأولئك الذين يتهمون جمموعة 
اأ�سل  ب���اأن���ه���ا  دي���ن���ي���ة  اأو  ع���رق���ي���ة 

الفريو�س.
اأخ����رى,  ك��م��ا مت تعميم م��زاع��م     
املتحدة �سممت  الواليات  اأن  منها 
فريو�س ال�سار�س التاجي 2 جلعله 
و”اإحدى  ب���ي���ول���وج���ًي���ا.  ����س���الًح���ا 
باأن  القول  هي  الرئي�سية  احلجج 
ال�سني”  م����ن  ل��ي�����س  ال���ف���ريو����س 

تخل�س املفو�سية االأوروبية.
ال�سفارة  ت��ث��ري  اأ���س��اب��ي��ع,      وم��ن��ذ 
ال�سينية يف باري�س بانتظام �سجة 
حولها من خالل ر�سائلها العديدة 
على تويرت التي تنتقد ادارة الدول 
“لقد  ال�سحية.  ل��الأزم��ة  الغربية 

اإن  ال�سينية.  ال��دول��ة  يف  م�ستوى 
“ال�سني �سحية الت�سليل ولي�ست 
با�سم  م��ت��ح��دث  رّد  حمر�سة”, 
ال��ب��ع��ث��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة ل����دى االحت����اد 

االأوربي.
العمل  لدائرة  �سابق  تقرير     ويف 
اخل����ارج����ي االأوروب�����ي�����ة يف اأواخ�����ر 
اأبريل, مت تخفيف االتهامات �سد 
وقد  املن�سورة.  الن�سخة  يف  ال�سني 
باأن  االأوروب��ي��ة  ال�سلطات  اعرتفت 
عرّبوا  ال�سينيني  الدبلوما�سيني 
اأنها  بينما نفت  عن “خماوفهم”, 

ف�سلت اإخفاء احلقيقة.

و�سردية  رواي����ة  ب��ق��وة  ب��ك��ني  نقلت 
ال�سبكات  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ني  م����وؤي����دة 

االجتماعية الغربية«. 
  وح�����س��ب ال�����س��ف��ارة, ف����اإن اأوروب�����ا 
والواليات املتحدة ف�سلتا يف ردهما 
ال�سني  واأن  كورونا,  فريو�س  على 
�سمدت ب�سكل اأف�سل اأمام العا�سفة 
قال  ال��دول االأخرى”,  من معظم 

موقع بوليتيكو ومقره بروك�سل.

تقرير �صابق خمفف؟
���س��ك��وك العديد  ي��ث��ري    وه����ذا م���ا 
بدًءا  الغربية,  ال���دول  روؤ���س��اء  م��ن 

تقرير �صهري مطلوب 
  »اإن ت�سريح اللجنة جاء يف الوقت 
تكون  اأال  ينبغي  ول��ك��ن  امل��ن��ا���س��ب, 
ه��ن��اك حاجة  ف��ق��ط.  اأوىل  خ��ط��وة 
مل��زي��د م��ن ال��ع��م��ل ل��ت��ق��وي��ة مرونة 
املعلومات  واإ�سكات  دميقراطياتنا 
دا����س���ان  م��ي��ب  ي���ق���ول  امل�سللة”, 
���س��ي��ول��و���س, رئ��ي�����س ك��ت��ل��ة جتديد 
اأوروب�����ا يف ال���ربمل���ان االوروب������ي, يف 

بيان.
التحدي  ه������ذا  ع���ل���ى  ول�����ل�����رد      
“الت�سليل”  يف  املتمثل  ال�سخم 
تعتمد  الزائفة”,  “االأخبار  و 

م����اك����رون, عندما  اإمي���ان���وي���ل  م���ن 
برئا�سة  ال��ب��الد  اأن  يف  ي�ستبه  ك��ان 
�سي ج��ني بينغ ق��د قللت م��ن عدد 
“لقد  اأرا����س���ي���ه���ا.  ال���وف���ي���ات ع��ل��ى 
ن���ع���رف���ه���ا )يف  اأ�����س����ي����اء ال  ح����دث����ت 
الدولة  رئ��ي�����س  ق����ال  ال�سني(”, 
يوم  تاميز  للفاينن�سال  الفرن�سي 

16 اأبريل.
االأوروب�����ي�����ة غري  ال�����س��ل��ط��ات  اإن    
اأكر  تفا�سيل  تقدمي  على  ق���ادرة 
لديها,  التي  “االأدلة”  ح��ول  دق��ة 
اإذا كانت تلك  وال �سيما الإثبات ما 
اأعلى  ع��ل��ى  م��ن�����س��ق��ة  االإج����������راءات 

�ملفو�صية �لأوروبية ن�صرت تقريرها:

كوفيد 19 والت�شليل: هذا ما تعيبه اأوروبا على ال�شني...!
طلبت �أوروبا من �ل�صبكات �لجتماعية ن�صر تقرير �صهري عن مكافحة �لت�صليل �ملرتبط ب� »كوفيد-19«

تتهم اأوروبا ال�شني بن�شر معلومات طبية م�شللة مع ادعاءات كاذبة ب�شاأن فريو�ض كورونا

ماكرون ي�سك يف ارقام ال�سنياوروبا ت�سدد موقفها من االخبار الزائفة

•• الفجر –خرية ال�شيباين

�لنقا�ص  “ت�صميم  �إىل  و�ل�صني  رو�صيا  ت�صعى     
�لدميقر�طي، بهدف تاأجيج �ل�صتقطاب �لجتماعي 
هذه  كوفيد-19”،  �صياق  يف  �صورتهما  وحت�صني 
�لتهمة �ل�صديدة تاأتي من �ملفو�صية �لأوروبية �لتي 
�لأربعاء.  ر�صميًا  قدم  �لت�صليل  عن  تقريرً�  ن�صرت 
للمحتوى  �لرئي�صيان  �ملزود�ن  “هما  �لبلد�ن  هذ�ن 
�لأوروبيني”،  �ملو�طنني  ت�صليل  �إىل  يهدف  �ل��ذي 
نائبة  ج��وروف��ا،  ف��ي�  �صحفي  موؤمتر  خ��الل  �أك��دت 

�صتفقد �أوروبا م�صد�قيتها �إذ� مل تكن قادرة على �إ�صماع �صوتهارئي�ص �ملوؤ�ص�صة �مل�صوؤولة عن �لقيم و�ل�صفافية.

ت�شعى رو�شيا وال�شني اإىل تاأجيج اال�شتقطاب االجتماعي وحت�شني �شورتهما يف �شياق كوفيد-19
فريا جوروفا: الأول مرة راأينا بو�شوح ال�شني ت�شبح واحدة من الالعبني الرئي�شيني يف الت�شليل

فريا جوروفا �سعيدة بك�سف احلقيقة

الت�سليل االعالمي 
�ساهم يف تف�سي 
الوباء يف اوروبا
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و�سيوؤخذ يف االعتبار يف حتديد الدول امل�ستثناة معايري مثل تطورات 
اأعداد العدوى واإمكانيات اأنظمتها ال�سحية و�سعة اإجراء االختبارات 
واإجراءات  امل�سافرين  اإع��ادة  واإمكانيات  ال�سحية  النظافة  وقواعد 
ال�سالمة لل�سائحني. وتعترب تركيا ثالث وجهة مف�سلة لل�سائحني 
االأملان بعد اإ�سبانيا واإيطاليا. وينتظر قطاع ال�سياحة الرتكي هناك 

ب�سغف عودة ال�سائحني االأملان.
اإيرالينز”  “توركي�س  الرتكية  اجلوية  اخلطوط  �سركة  وا�ستاأنفت 
�سبه احلكومية رحالتها الدولية اخلمي�س عقب توقف دام اأكر من 

�سهرين, من بينها اأي�ساً رحالت اإىل اأملانيا.
وفر�ست برلني حظراً على دخول االأملان اإىل تركيا يف فرتات كثرية 
االأخ���رية حوادث  ال�سنوات  ت��ك��ررت يف  اإذ  اآم���ن,  غ��ري  ب��ل��داً  باعتبارها 

 •• برلني-وكاالت

اأعرب وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�س اأوغلو عن خيبة اأمله 
تركيا  اإىل  ال�سفر  التحذير من  االأملانية متديد  قرار احلكومة  اإزاء 

على خلفية جائحة كورونا.
�سدورها  املقرر  �سبيغل”  “دير  ملجلة  ت�سريحات  يف  ال��وزي��ر  وق��ال 
اأم�س ال�سبت: “من ال�سعب بالن�سبة لنا فهم االأ�سباب العلمية وراء 
من  التحذيرات  اأملانيا  تلغي  اأن  ينتظر  اأن��ه  ُم�سيفاً  القرار”,  ه��ذا 
اأن كل �سيء جمهز ل�سمان  موؤكداً  اأقرب وقت ممكن”,  “يف  ال�سفر 

رحلة اآمنة اإىل تركيا.
ووافق جمل�س ال��وزراء االأمل��اين, االأربعاء, على متديد التحذير من 
ال�سفر اإىل اأك��ر من 160 دول��ة من خ��ارج االحت��اد االأوروب���ي, من 
اإمكانية تطبيق  املقبل, مع  اأغ�سط�س )اأب(  بينها تركيا, حتى نهاية 
كورونا  انت�سار فريو�س  فيها  انح�سر  التي  الدول  لبع�س  ا�ستثناءات 

امل�ستجد على نحو كاف.

برتكيا,  ال�سجن  يف  حم���ددة  غ��ري  ل��ف��رتات  اأمل����ان  �سائحني  اح��ت��ج��از 
الدعاية  بينها  املغادرة بذرائع خمتلفة, من  وتعذيبهم ومنعهم من 
املعتقل  وزعيمه  الكرد�ستاين  العمال  ح��زب  منا�سرة  اأو  االإره��اب��ي��ة, 
عبداهلل اأوجالن. وطلبت وزارة اخلارجية االأملانية احلكومة الرتكية 

بااللتزام مبيثاق االأمم املتحدة ملناه�سة التعذيب.
وقالت متحدثة با�سم الوزارة: “ندين اأي �سكل من اأ�سكال التعذيب 

و�سوء املعاملة, فهي اأمور خارجة عن نطاق القانون«.
“بااللتزام  حثيث  نحو  على  الرتكية  احلكومة  املتحدثة  وطالبت 
اإىل  بينها,  من  والتي  بها”,  نف�سها  األزمت  التي  الدولية  باملعايري 
اأوروبا  جمل�س  التزامات  التعذيب,  ملناه�سة  االأمم��ي  امليثاق  جانب 
حول  االأملانية  ال�سحافة  يف  اأنباء  وت���رّددت  التعذيب.  من  بالوقاية 

تركيا,  اإىل  ال�سفر  م��ن  جُم����ّدداً  وحت��ذي��ره��م  االأمل���ان  ال�سياح  تهديد 
يف  خا�سة  كبرية  النتكا�سة  تركيا  يف  ال�سياحة  ع��ّر���س  ال��ذي  االأم���ر 
اخلارجية  وزارة  و���س��ّددت  العرب.  لل�سياح  مماثلة  تهديدات  اأعقاب 
االأملانية اإر�ساداتها لل�سفر اإىل تركيا مراراً, حُمّذرة االأملان على نحو 
وا�سح باالإدالء باآراء ناقدة للحكومة الرتكية على و�سائل التوا�سل 

االجتماعي.
املوقع  على  تركيا  اإىل  ال�سفر  الإر���س��ادات  املحدثة  الفقرة  يف  وج��اء 
التي  االآراء,  “اإن مثل هذه  االأملانية:  اخلارجية  ل��وزارة  االإلكرتوين 
تندرح حتت حرية الراأي وفقاً للمفهوم االأملاين للقانون, من املمكن 

اأن تكون �سبباً الإجراءات ق�سائية يف تركيا«.
على  تركيا  اإىل  ال�سفر  اإر���س��ادات  �سددت  االأملانية  احلكومة  اأن  يذكر 
نحو بالغ الأول مرة يف 20 يوليو عام 2017, وذلك كرد فعل على 

اعتقال النا�سط احلقوقي االأملاين بيرت �ستويترن.
وكانت هذه اخلطوة جوهرية يف �سيا�سة جديدة مت�سددة جتاه تركيا 

من جانب احلكومة االأملانية يف ذلك الوقت.

اأملانيا متدد حظر �شفر رعاياها اإىل تركيا

اإىل فرن�سا و�سُتعطى االأولوية ملعاجلة 
ما  يف  واإقاماتهم.  تاأ�سرياتهم  طلبات 
االأوروبية,  الداخلية  احل��دود  يخ�ّس 
والداخلية  اخل���ارج���ي���ة  وزي������را  اأك�����د 
 15 م��ن  اع��ت��ب��اراً  ���س��رتف��ع  فرن�سا  اأن 
الليل  منت�سف  عند  حزيران/يونيو 
املفرو�سة  التنقل  على  ال��ق��ي��ود  ك��اف��ة 
كوفيد-19.  وب���اء  تف�سي  م��ن  للحّد 
وبذلك �سيتمكن االأ�سخا�س القادمني 
الف�ساء  يف  ال����واق����ع����ة  ال��������دول  م����ن 
االأوروبي )الدول االأع�ساء يف االحتاد 
واإي�سلندا  اأن�����دورا  وك��ذل��ك  االأوروب�����ي 

ولي�ستن�ستاين وموناكو والرنوج و�سان 
م�����اران و���س��وي�����س��را وال��ف��ات��ي��ك��ان( من 
من  الفرن�سية  االأرا�سي  اإىل  الدخول 
واململكة  اإ�سبانيا  با�ستثناء  قيود  دون 
املتحدة. وتفر�س مدريد ولندن قيوداً 
على الوافدين من اخلارج مبن فيهم 
توا�سل  لذلك  فرن�سا,  من  الوافدين 

باري�س املعاملة باملثل.
اأن تبقي حتى  اإ�سبانيا  وكذلك, قررت 
21 حزيران/يونيو القيود املفرو�سة 
فر�س  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ت��ن��ق��ل  ع��ل��ى 
ح��ج��ر ���س��ح��ي ع��ل��ى امل�����س��اف��ري��ن جواً 

ال��ق��ادم��ني م��ن اأوروب������ا. ل��ذل��ك تدعو 
من  القادمني  ج��واً  امل�سافرين  فرن�سا 
اخل�سوع  اإىل  و�سولهم  عند  اإ�سبانيا 
وذلك  ي��وم��اً   14 مل���دة  �سحي  حل��ج��ر 

حتى 21 حزيران/يونيو.
واعتباراً من 15 حزيران/يونيو, لن 
املتحدة  اململكة  الوافدون من  يخ�سع 
فرن�سا  دخ��ول��ه��م  ع��ن��د  ق��ي��ود  اأي  اإىل 
اآخر”  اإ�سعار  “حتى  �سيبقون  لكنهم 
�سحي  ح��ج��ر  ال���ت���زام  اإىل  م��دع��وي��ن 
واأملانيا  فرن�سا  ودع��ت  و�سولهم.  عند 
اإع��ادة فتح  اإىل  15 يوماً  منذ ح��واىل 

يف اأ�����س����رع وق����ت مم��ك��ن احل������دود بني 
الدول االأوروبية, بعد عدة اأ�سابيع من 
كوفيد- وب��اء  تف�سي  ب�سبب  االإغ���الق 

النقل  وزارة  اأعلنت  جهتها,  من   .19
الدول  اأن  اجلمعة  م�ساء  الفرن�سية 
يورو  مليون   300 �ستقّدم  الفرن�سية 
نفقاتها  ل��ت��غ��ط��ي��ة  ال���ب���الد  مل����ط����ارات 
اإط��ار موا�سلة  بال�سالمة يف  املرتبطة 

خطتها لدعم قطاع الطريان.
اإط����ار  “يف  ب���ي���ان  ال�������وزارة يف  وق���ال���ت 
م���������س����روع ت���ع���دي���ل ق�����ان�����ون امل���ال���ي���ة, 
مليون   300 ال����ب����الد  ���س��ت��خ�����س�����س 
بالنفقات  التكفل  بهدف  مقدماً  يورو 
لتجّنب  وكذلك  للمطارات  ال�سيادية 
اأزم����ة  اأي ت���اأث���ري ع��ل��ى اخل������روج م���ن 

كوفيد-19 ل�سركات الطريان«.
احت����اد  ط���ل���ب  اأي�����ار/م�����اي�����و,   25 ويف 
الدولة  م�ساعدة  الفرن�سية  امل��ط��ارات 

ل�سمان “اال�ستدامة” املالية.

•• بكني-اأ ف ب

اأعلنت ال�سلطات ال�سينية فر�س حجر �سحي على اأحد 
ع�سر حيا يف العا�سمة بكني ب�سبب ظهور بوؤرة جديدة 

لفريو�س كورونا امل�ستجد يف �سوق جماور لها.
مبر�س  اإ���س��اب��ات  �سبع  اإن  ال�سحية  ال�سلطات  وق��ال��ت 
حميط  يف  �سجلت  الفريو�س  عن  الناجم  كوفيد-19 
ال�����س��ب��ت. واأغ��ل��ق��ت ت�سع  ���س��ت  ���س��ي��ف��ان��دي, بينها  ���س��وق 

مدار�س ودور للح�سانة يف حميط املنطقة اأي�سا.
اأن  م��ع �سحافيني  ل��ق��اء  م�����س��وؤول��ون حمليون يف  وذك���ر 
االأمر  تلقوا  فينغتاي  منطقة  يف  ال�11  االأحياء  �سكان 
مبالزمة بيوتهم, مو�سحني اأن معظم االإ�سابات ال�سبع 

مرتبطة ب�سوق حملي للحوم.
الوباء يف نهاية  انت�سر فيها  اأول دولة  ال�سني  ومتكنت 
2019 من احلد من االإ�سابات التي تراجعت اإىل عدد 

قليل يوميا يف االأ�سابيع االأخرية.
لكن بلدية بكني اأغلقت اجلمعة �سوقني واأرجاأت عودة 
ظهور  بعد  مدار�سهم  اإىل  االبتدائية  املرحلة  تالميذ 
واجلمعة  اخلمي�س  بالفريو�س  جديدة  اإ�سابات  ثالث 
يف العا�سمة ال�سينية التي مل تكن قد �سجلت فيها اأي 

حالة منذ نحو �سهرين.
واأثار ظهور هذه االإ�سابات خماوف من انت�سار املر�س 
م��ن ج��دي��د ب��ع��دم��ا مت��ك��ن��ت ال�����س��ل��ط��ات م��ن ال�سيطرة 

بف�سل اإجراءات حجر �سارمة. ورفعت هذه االإجراءات 
تدريجيا مع تراجع عدد االإ�سابات التي اأ�سبح معظمها 

ل�سينيني عائدين من اخلارج.
وبني االإ�سابات ال�ست اجلديدة التي اأعلن عنها ال�سبت 
ث��الث��ة م��وظ��ف��ني يف ���س��وق ���س��ي��ف��ان��دي و���س��خ�����س زاره 
وثالثة موظفني يف يعملون يف مركز لالأبحاث متعلق 
زار  وقد  ال�سوق.  عن  كيلومرتات  �سبعة  يبعد  باللحوم 

اأحدهم ال�سوق االأ�سبوع املا�سي.
لثمار  اآخ��ر  و�سوقا  �سيفاندي  �سوق  ال�سلطات  واأغلقت 
تطهري  عمليات  الإج����راء  امل�����س��اب��ني,  اأح���د  زاره  البحر 
ل�سحيفة  �سيفاندي  �سوق  رئي�س  وق��ال  عينات.  وجمع 
خ�سبية  األ���واح  على  ر�سد  الفريو�س  اأن  نيوز”  “بكني 

ت�ستخدم يف قطع �سمك ال�سلمون امل�ستورد.
من  مئات  بر�س  فران�س  وكالة  من  �سحافيون  و�ساهد 
رجال ال�سرطة بالقرب من ال�سوقني. واأعلن امل�سوؤولون 
حرب”  “اآلية  و����س���ع  ال�����س��ب��ت  ف��ي��ن��غ��ت��اي  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ملكافحة ه��ذه امل��وج��ة اجل��دي��دة م��ن االإ���س��اب��ات. وقبل 
اآخ��ر حالة يف بكني  ه��ذه االإ���س��اب��ات اجل��دي��دة, �سجلت 
اجلمعة  ال�سلطات  وق��ررت  ني�سان/ابريل.  منت�سف  يف 
اأن توؤجل حتى اإ�سعار اآخر عودة تالميذ ثالثة �سفوف 
كل  اأوق��ف��ت  كما  مدار�سهم.  اإىل  االبتدائية  املرحلة  يف 
اأعلنت  ما  وفق  اآخ��ر,  اإ�سعار  حتى  الريا�سية  املناف�سات 

�سلطات بكني يف بيان م�ساء اجلمعة.

فرن�شا ُتعيد فتح حدودها للدول من خارج �شينغن   حجر �شحي يف بكني بعد اإ�شابات جديدة بكورونا 

•• باري�س-اأ ف ب

والداخلية  اخل��ارج��ي��ة  وزي�����را  اأع���ل���ن 
ال���ف���رن�������س���ي���ان ج������ان اإي�������ف ل����ودري����ان 
وكري�ستوف كا�ستانري يف بيان م�سرتك 
“�سُتفتح تدريجيا حدودها  اأن فرن�سا 
اخلارجية” اأمام الوافدين من الدول 
الواقعة خارج ف�ساء �سينغن “اعتباراً 

من االأول من متوز/يوليو«.
القرار  اأن  الفرن�سيان  الوزيران  واأك��د 
اللجنة  ت��و���س��ي��ات  ع��ل��ى  ب���ن���اء  اُت���خ���ذ 
االأوروبية املقدمة اخلمي�س, مو�سحني 
ب�سكل  ���س��ي��ح�����س��ل  ال���ف���ت���ح  “هذا  اأن 
الو�سع  بح�سب  وم��ت��ف��اوت  ت��دري��ج��ي 
االأخرى  ال���دول  خمتلف  يف  ال�سحي 
ال��ت��ي مّت حتديدها  ل��ل�����س��روط  ووف��ق��اً 
االآن«.  حتى  االأوروب����ي  امل�ستوى  على 
كانت  اأيا  االأجانب  للطالب  و�سُي�سمح 
ال����دول ال��ت��ي ي��اأت��ون م��ن��ه��ا, بالدخول 

وق�����ال م���دي���ر ب��رن��ام��ج ال���ط���وارئ 
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  يف  ال�����س��ّح��ي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة م��اي��ك راي���ن اجل��م��ع��ة اإن 
كّل  مقلق.  ال��ربازي��ل  يف  “الو�سع 
بالفريو�س.  تاأّثرت”  ال���والي���ات 
يبلغ  مل  ال�سحة  “نظام  واأ���س��اف 
بع�س  ل��ك��ن يف  ط���اق���ت���ه,  اأق�������س���ى 
ق���وي على  امل��ن��اط��ق ه��ن��اك �سغط 

اأ�ِسّرة العناية املرّكزة«.
واأثار الرئي�س الربازيلي اليميني 
املتطرف جايري بول�سونارو الذي 
يقلل من حجم الوباء منذ بداية 
ا�ستئناف  اإىل  وي����دع����و  ت��ف�����س��ي��ه 
بعد  جداًل  االقت�سادية,  االأن�سطة 
طلبه م�ساء اخلمي�س من ال�سعب 
بالفيديو  امل�ست�سفيات  ت�����س��وي��ر 
م�سككاً  ام��ت��الئ��ه��ا,  م��ن  للتحقق 
بنق�س اأجهزة التنف�س واالأ�سرة يف 
العناية امل��رك��زة, االأم��ر ال��ذي نّدد 
الرعاية  ال��ع��ام��ل��ون يف جم���ال  ب��ه 

ال�سحية.
اأمريكا الالتينية, بوؤرة  واأي�ساً يف 
األف   75 الوباء العاملي مع قرابة 
املك�سيك  �سّجلت  املجمل,  يف  وف��اة 
اأعدادها  اأ���س��واأ  اجلمعة  وت�سيلي 
االإجمايل  ال���ع���دد  وب��ل��غ  ي��وم��ي��ة. 
ويف   5222 املك�سيك  يف  للوفيات 

ت�سيلي 2870.
الفنزويلية  احل��ك��وم��ة  واأع���ل���ن���ت 
اإ�سايف  ل�سهر  مت��دي��ده��ا  اجلمعة 
يف  اأُع��ل��ن��ت  ال��ت��ي  التاأهب”  “حال 
اآذار-مار�س للحّد من تف�سي   13
القانوين  االأ���س��ا���س  ال��وب��اء, وه��ي 
بتمديد  لل�سلطات  ي�سمح  ال���ذي 

فر�س تدابري العزل.
وبعد اأن �ُسّجل ا�ستقرار يف الواليات 
املتحدة, تواجه البالد ) اأكر من 
األف وف��اة( ارتفاعاً يف عدد   114
االإ�سابات يف واليات ا�ستوؤنف فيها 
من  اعتباراً  االقت�سادي  الن�ساط 
ني�سان/اأبريل. لكن وزير اخلزانة 
اأكد  منوت�سن  �ستيفن  االأم��ريك��ي 

االأكر  ال��دول��ة  يف  ال��وب��اء  تف�سي 
ال�سرق  ال���وب���اء يف  ج���راء  ت�����س��رراً 

االأو�سط.
وبعد تخفيف القيود اأول اأول اأم�س 
اخلمي�س على خلفية خماوف من 
موجة ثانية يف الواليات املتحدة, 
االآ�سيوية  البور�سات  ا�ستجمعت 
اجلمعة  ق�����واه�����ا  واالأوروب���������ي���������ة 
ارتفاع  واأغلقت وول �سرتيت على 
ونا�سداك   1,90%+ جونز  )داو 

.)1,01%
الو�سع حت�ّسنه  اأوروب��ا يوا�سل  يف 
وُيتوقع  ال�سحي.  ال�سعيد  على 
اأي�ساً  ال��ت��ن��ق��ل  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ود  رف���ع 
داخل االحتاد االأوروبي من جانب 
االأع�ساء,  ال�����دول  اأرب������اع  ث��الث��ة 

اعتباراً من 15 حزيران/يونيو.
واعتباراً من االثنني, ترفع اأملانيا 
القيود املفرو�سة على احلدود مع 
جريانها و�ستفتح الرنوج حدودها 
ب�سروط.  ل��ك��ن  ال�����س��م��ال  دول  م��ع 

االقت�ساد  اإغ��الق  ميكننا  “ال  اأن��ه 
من جديد«.

ال�سيناريو نف�سه يح�سل يف جنوب 
اإفريقيا حيث �سّجل عدد االإ�سابات 
ارت���ف���اع���اً م��ف��اج��ئ��اً ب��ل��غ اأك����ر من 
ع�سرة اآالف يف يوم واحد, ما رفع 
احل�سيلة االإجمالية اإىل 62 األفاً 
تخفيف  من  اأ�سبوع  بعد  اجلمعة, 

اجراءات العزل.
يف املجمل, اأودى وباء كوفيد-19 
األفا و282 �سخ�ساً   425 بحياة 
بينما اأ�سيب اأكر من 7,6 مليون 
�سخ�س يف العامل, بالفريو�س وفق 
بر�س  فران�س  وكالة  اأعّدته  تعداد 
ا�ستناداً اإىل م�سادر ر�سمية ال�سبت 

عند ال�ساعة 01,30 ت غ.
ال���ع���امل  ت����واج����ه احل����ك����وم����ات يف 
اأزمة  اإدارة  ب�سوء  كثرية  اتهامات 
امل�ستجّد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي 
اج�����راءات  ات���خ���اذ  ب��ال��ت��اأخ��ر يف  اأو 

الحتوائه.

تف�سي  م���ن  امل����خ����اوف  اإط������ار  ويف 
الدولة  يف  جم����ددا  كوفيد-19 
اأ�سهر,  �ستة  قبل  فيها  ظهر  التي 
ال�سبت  ال�سينية  ال�سلطات  اأعلنت 
ف���ر����س ح��ج��ر ���س��ح��ي ع��ل��ى اأح���د 
ع�سر حيا يف العا�سمة بكني ب�سبب 
للفريو�س  ج���دي���دة  ب�����وؤرة  ظ��ه��ور 
���س��وق جماور  اإ���س��اب��ات( يف  )�سبع 
ل��ه��ا. وك��ان��ت ب��ل��دي��ة ب��ك��ني اأغلقت 
اجلمعة �سوقني جتاريني واأرجاأت 
االبتدائية  املرحلة  تالميذ  ع��ودة 

اإىل املدار�س.
�ساعة  دق�����ت  ح���ي���ث  اأوروب������������ا,  يف 
ال�����وزراء  رئ��ي�����س  اأدىل  احل�������س���اب, 
االإيطايل جو�سيبي كونتي اجلمعة 
�ساعات  ث����الث  ن��ح��و  م����دى  ع��ل��ى 
احلكومة  اإدارة  ح����ول  ب���اأق���وال���ه 

الأزمة كورونا امل�ستجّد.
اإليه املدعية العامة  وقد ا�ستمعت 
يف م��دي��ن��ة ب��ريغ��ام��و ال��واق��ع��ة يف 
لومبارديا والتي كانت بوؤرة الوباء 

األف   34 نحو  بحياة  اأودى  ال��ذي 
�سخ�س يف �سبه اجلزيرة, يف اإطار 
“مناطق  اإن�������س���اء  ح����ول  حت��ق��ي��ق 
احلكومة  وت���ت���ق���اذف  حمراء”. 
املركزية وقادة لومبارديا يف �سمال 
اإيطاليا االتهامات بامل�سوؤولية عن 
التف�سي ال�سريع للفريو�س يف هذه 

املنطقة واكتظاظ امل�ست�سفيات.
يف  اأي�ساً  يت�ساعد  الغ�سب  اأن  اإال 
فرن�سا, حيث ُقّدمت حواىل �ستني 

�سكوى �سد وزراء.
ال�سابق  االق��ت�����س��اد  واع��ت��رب وزي���ر 
اأن  اأرن���������و م����ون����ت����ب����ورغ اجل���م���ع���ة 
واأن�����ه  “رديئة”  ك���ان���ت  ال����دول����ة 
“كان باالمكان جتّنب الكثري من 
الوفيات لو مّت تنظيم اإدارة االأزمة 

ال�سحية ب�سكل خمتلف«.
�سركات  ق������ررت  ب���ري���ط���ان���ي���ا,  يف 
ايروايز”  “بريتي�س  ط������ريان 
اير”  و”راين  جيت”  “و”ايزي 
االإدعاء يف الق�ساء على احلكومة 

احلجر  الإن��ه��اء  منها  حم��اول��ة  يف 
الوافدين  املفرو�س على  ال�سحي 
اقرتاب  م��ع  امل��ت��ح��دة,  اململكة  اإىل 
ال�����س��ي��ف, يف وق���ت ك�سف  م��و���س��م 
اأن  ال��وط��ن��ي��ة  االح�����س��اءات  مكتب 
انهار  االإج����م����ايل  امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت 
ن��ي�����س��ان/ يف   20,4% ب��ن�����س��ب��ة 
بالت�سبب  ال���وب���اء  ي��ه��دد  اأب���ري���ل. 
واآخرها  متتالية  اإن�سانية  باأزمات 
بحر,  يف  العالقني  البحارة  اآالف 
بع�سهم منذ “15 �سهراً” ب�سبب 
ال��ق��ي��ود امل��رت��ب��ط��ة ب���ال���وب���اء, وفق 
م���ا اأع���ل���ن االأم������ني ال���ع���ام ل���الأمم 
املتحدة اأنطونيو غوتريي�س داعياً 
ر�سوهم.  ت�سهيل  اإىل  ال��دول  كافة 
االأ�سا�سي  البحري  النقل  وي�سكل 
املبادالت  م���ن   80% م���ن  اأك����ر 

التجارية.
ال�سلطات جمدداً  اإي���ران, دع��ت  يف 
امل��واط��ن��ني اإىل و���س��ع ك��م��ام��ات يف 
يتوا�سل  حني  يف  العامة  االأماكن 

�ستفتح  اأن����ه����ا  ف��رن�����س��ا  واأع���ل���ن���ت 
اخلارجية  ح����دوده����ا  ت���دري���ج���ي���اً 
الواقعة خ��ارج ف�ساء  ال��دول��ة  م��ع 
من  االأول  م���ن  اع���ت���ب���اراً  �سينغن 

متوز/يوليو.
يف ه����ذا ال�����س��ي��اق, ت�����س��ع��ى ال����دول 
القطاع  ع���ل���ى  اع����ت����م����اداً  االأك�������ر 
ال�سياح  ا�ستقطاب  اإىل  ال�سياحي 
املمكنة.  ال���ط���رق  ب��ك��ل  االأج����ان����ب 
تبداأ  اأن  ُيتوقع  التي  اأثينا  وقالت 
ب��ا���س��ت��ق��ب��ال ال�����س��ي��اح االث���ن���ني, اإن 
اأكر من  اليوناين, هو  “ال�سيف 
حالة  ه��و   )...( وال�سم�س  البحر 

نف�سية«.
“اإ�سبانيا  �سعار  م��دري��د  واأطلقت 
اأول  �ستخرج  حني  يف  تنتظركم” 
منطقة اإ�سبانية, غالي�سيا )�سمال 
العزل  م��ن  ك��ام��ل  ب�سكل  غ����رب(, 
كمامات  و�سع  فر�س  مع  االثنني 

اإىل حني التو�سل اإىل لقاح.
احلياة  اإىل  ال�����ع�����ودة  ت�������زال  وال 
ال�سيء  ب��ع�����س  ب��ع��ي��دة  الطبيعية 
يوا�سون  القدم  كرة  حمبي  اأن  اإال 
املباريات يف  ا�ستئناف  اأنف�سهم مع 
و�سيبداأ  االأ���س��ب��وع.  ن��ه��اي��ة  عطلة 
اأرواح  كل لقاء بدقيقة �سمت عن 

�سحايا كوفيد-19.

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

�أكرث  ثاين  �جلمعة  �لأول  �أم�ص  �لرب�زيل   �أ�صبحت 
يف  �مل�صتجدرّ  كورونا  فيو�ص  من  ًر�  ت�صررّ �لعامل  دول 
ل  ُي�صجرّ حيث  �ملتحدة  �لوليات  بعد  ات  �لوفيرّ عدد 
موجة  من  �خل�صية  يثي  ما  مل�صابني  جديد  تدفق 

�إ�صابات ثانية.
�ألفا و828 وفاة   41 �لرب�زيل بت�صجيلها  وجتاوزت 
عدد  يف  �ملتحدة  �ململكة  �لوباء،  تف�صي  بد�ية  منذ 
�أميكا  يف  بلد  و�أك��رب   . �مل�صتجدرّ بكورونا  �لوفيات 
هو  ن�صمة  مليون   212 �صكانه  عدد  يبلغ  �لالتينية 
�لثانية من حيث عدد �لإ�صابات بعد  �أي�صًا �لدولة 

�لوليات �ملتحدة مع 828 �ألفا و810.

خماوف من موجة ثانية يف �لوليات �ملتحدة 

الربازيل ثاين اأكرث الدول ت�شررًا بكوفيد-19 

تون�ض.. اإلغاء احلجر االإجباري للعائدين للبالد
•• تون�س-وكاالت

اإلغاء احلجر ال�سحي االإجباري, واالكتفاء باحلجر   , اأعلنت تون�س, 
الذاتي ملدة 14 يوما, بالن�سبة للتون�سيني العائدين من اخلارج.

وقررت تون�س تعليق رحالت العودة بالن�سبة للتون�سيني العائدين من 
اخلارج اأيام 15 و16 و17 يونيو بال�سيغة احلالية املتمثلة يف حتّمل 
العائد نفقات اإقامته يف مراكز احلجر ال�سحي االإجباري طيلة اأ�سبوع, 
ا�ستكمال ما تبقى من املدة يف احلجر ال�سحي الذاتي.  اأن يتم  على 
ووفق بيان �سادر عن رئا�سة احلكومة, فاإن الرحالت �ست�ستاأنف من 
18 يونيو, و�سيتم قبول الوافدين مع �سرورة اإظهار �سهادة خمربية 

يتجاوز  اأال  على   ,»PCR« لكوفيد-19  ال�سلبي  التحليل  تثبت 
تاريخ اإجرائه 72 �ساعة عند الو�سول اإىل احلدود التون�سية. واأ�سار 
اأنه تبعا للقرار احلكومي املتعلق بفتح احلدود التون�سية  البيان اإىل 
27 يونيو, فقد مت اال�ستعداد ال�ستقبال ال�سياح  انطالقا من تاريخ 
بداية من هذا التاريخ وفقا الإجراءات مت االتفاق عليها بني وزارتي 
ال�سحة وال�سياحة وال�سناعات التقليدية. ومن هذه االإجراءات, قيام 
تقدير  اأق�سى  على  �ساعة   72 قبل  ببلده   PCR باختبار  ال�سائح 
من موعد �سفره, وقيا�س درجة حرارة ال�سائح باملطار لدى و�سوله 
لتون�س, باالإ�سافة اإىل انتقال ال�سائح اإىل النزل اخلا�س به على منت 
احلافالت ال�سياحية امللتزمة بقواعد الربوتوكول ال�سحي لل�سياحة 

التون�سية. كذلك يرّخ�س للمجموعات املرافقة لل�سياح زيارة املتاحف 
واملعامل واملواقع االأثرية ال�سياحية مع احرتام الربوتوكول ال�سحي 
التون�سي, قي�س �سعيد قد قرر رفع حظر  الرئي�س  بكل موقع. وكان 
نتائج  ت�سجيل  بعد  يونيو,   8 م��ن  اب��ت��داء  امل��دن  خمتلف  يف  التجول 
اإيجابية تتعلق باحلد من انت�سار فريو�س كورونا يف خمتلف مناطق 
منع  بقراري  العمل  اإنهاء  مت  الرئا�سي,  املر�سوم  ومبقت�سى  البالد. 
التجول, واإلغاء حتديد اأعداد التجمعات خارج اأوقات احلظر. وكانت 
مديرة املر�سد الوطني لالأمرا�س اجلديدة وامل�ستجدة,  قد اأكدت اأن 
مرور 5 اأيام دون ت�سجيل حاالت اإ�سابة ال وافدة وال حملية دليل على 

اأنه متت فعال ال�سيطرة على هذا الوباء يف تون�س.
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املال والأعمال
خ�شارة اأ�شبوعية الأ�شعار النفط بفعل 

خماوف موجة جديدة من كورونا
•• عوا�شم-رويرتز

مل يطراأ تغري كبري على النفط , و�سجل اأول خ�سارة اأ�سبوعية منذ اأبريل)ني�سان( 
الواليات  ك��ورون��ا يف  االإ���س��اب��ة اجل��دي��دة بفريو�س  ع��دد ح��االت  ارت��ف��ع  اإذ  املا�سي, 
املتحدة, مما يذكي خماوف من اأن ت�سر موجة ثانية من الفريو�س بالطلب على 
�سنتاً,   18 بارتفاع  للربميل,  دوالراً   38.73 عند  برنت  ت�سوية  وج��رت  النفط. 
للربميل  36.26 دوالراً  الو�سيط عند  تك�سا�س  ت�سوية خام غرب  يف حني جرت 
بانخفا�س 8 �سنتات. و�سجل اخلامان القيا�سيان كالهما انخفا�ساً اأ�سبوعياً بنحو 
امل�ستويات  االأ�سعار من  التي رفعات  املكا�سب  اأ�سابيع من   6 االأول بعد  %8, وهو 

املدنية التي بلغتها يف اأبريل)ني�سان( املا�سي.

بور�شة دبي للذهب وال�شلع تطابق معايري »ميفد 2« و»ميفر« �شفافية ما بعد التداول

بالتوا�سل  وم�ستمر  دوري  ب�سكل 
اخلا�س  القطاع  يف  اأع�سائها  مع 
التحديات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
ال����ت����ي ي���واج���ه���ون���ه���ا واخل��������روج 
مع  والتن�سيق  فعالة  بتو�سيات 
لتذليل  احل���ك���وم���ي���ة  ال�����دوائ�����ر 
ممار�سة  اأث��ن��اء  ال�سعوبات  ك��اف��ة 

االعمال.

•• عجمان ـ الفجر 

املويجعي  ع���ب���داهلل  ���س��ع��ادة  اأك����د 
اإدارة غرفة جتارة  رئي�س جمل�س 
�سل�سلة  اأن  ع��ج��م��ان,  و���س��ن��اع��ة 
تطلقها  التي  التحفيزية  احل��زم 
القيادة الر�سيدة يف اإمارة عجمان 
تعك�س  االأع����م����ال,  ق���ط���اع  ل���دع���م 

وحتى  يونيو2020”    15“
وتدعو  العام2020.  ن���ه���اي���ة 
اأع�سائها  ك��اف��ة  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة 
لال�ستفادة من احلزم التحفيزية 
متاأخرات  م���ن  االإع����ف����اء   وم��ن��ه��ا 
حال  يف  الع�سوية  جت��دي��د  ر���س��م 
الع�سوية  ط��ل��ب جت��دي��د  ت��ق��دمي 
يونيو  �سهر  من منت�سف  اعتباراً 
اأغ�سط�س   31 وح���ت���ى  اجل�����اري 

.2020
الفندقية  امل��ن�����س��اآت  ُت��ع��ف��ى  ك��م��ا 
وامل���ن�������س���اآت ال�����س��ي��اح��ي��ة يف اإم�����ارة 
ع����ج����م����ان م�����ن ر������س�����وم جت���دي���د 
ال�سهر  منت�سف  م��ن  ال��ع�����س��وي��ة 

اجل�������اري وح���ت���ى ن���ه���اي���ة ال���ع���ام, 
�سهادة  اإ����س���دار  ر���س��م  وُت��خ��ف�����س 
%25 للمن�ساآت  املن�س�����اأ بن�س������بة 
منت�س������ف  م�������ن  ال�سناعي�������ة 
نهاية  وح���ت���ى  اجل�������اري  ال�����س��ه��ر 

العام.
واأ�ساف �سامل ال�سويدي, اأن غرفة 
ع��ج��م��ان ح��ري�����س��ة ع��ل��ى تقدمي 
االلكرتونية  اخل��دم��ي��ة  ب��اق��ت��ه��ا 
ب���������س����ك����ل �����س����ل���������س الأع���������س����ائ����ه����ا 
وم��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا, ح��ي��ث ت��ق��دم كافة 
اإلكرتونياً  ال��ع�����س��وي��ة  خ���دم���ات 
التنمية  دائ������رة  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة 
الغرفة  ت��ق��وم  كما  االق��ت�����س��ادي��ة, 

واال�ستثنائي  ال��ف��ع��ال  ال��ت��ع��ام��ل 
ل�����س��م��ان ا���س��ت��م��راري��ة االأع���م���ال 
يف ظ����ل ال���ت���داع���ي���ات ال���راه���ن���ة. 
التحفيزية  احل��زم��ة  اأن  واأ���س��اف 
موؤخرا  عنها  اأُع��ل��ن  التي  الثالثة 
بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد 
حاكم  ل��الحت��اد  االأع��ل��ى  املجل�س 
ال�����س��ي��خ عمار  ���س��م��و  و  ع��ج��م��ان, 
ال��ن��ع��ي��م��ي ويل عهد  ح��م��ي��د  ب���ن 
عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي, 
ا�ستفادة  �سمولية  ل��ت��ع��زز  ج���اءت 
يف  االقت�سادية  القطاع��ات  كافة 

االإمارة.

امل��ي��داين  وعن  العمل  منظومات 
اأو����س���ح �سعادة  ب��ع��د. م��ن ج��ان��ب��ه 
�سامل ال�سويدي مدير عام غرفة 
جت������ارة و����س���ن���اع���ة ع���ج���م���ان, اأن 
احلزم املتنوعة وامل�ستهدفة لكافة 
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة جت�سد 
اهتمام القيادة الر�سيدة بالوقوف 
اإىل جانب جمتمع االعمال وبث 
موؤ�س�سات  داخ����ل  ال���ت���ف���اوؤل  روح 
ال���ق���ط���اع اخل�����ا������س. واأ������س�����ار ان 
احلزمة الثالثة �سملت جملة من 
اخلا�سة  واحل��واف��ر  الت�سهيالت 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  بخدمات 
املن�ساآت  ُت��ع��ف��ى  ب��ح��ي��ث  ع��ج��م��ان, 

 ولت�ستكمل جهود االإمارة يف دعم 
منو االأعمال والقطاع اخلا�س. 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأ���س��اد  ه��ذا 
الفعال  بالتعاون  عجمان,  غرفة 
ب����ني ك���اف���ة اجل����ه����ات االحت����ادي����ة 
على  االأع��م��ال  لتي�سري  واملحلية 
امل���ت���ع���ام���ل���ني واال�����س����ت����ف����ادة من 
للخدمات  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول 
ل���ت���ذل���ي���ل ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي قد 
ي���واج���ه���ه���ا  ال���ت���ج���ار واأ����س���ح���اب 
االأعمال, االأمر الذي الم�سناه يف 
كافة اخلدمات احلكومية املقدمة  
ومتابعة  ت����وج����ي����ه����ات  ب���ف�������س���ل 
دعم  على  حتر�س  ر�سيدة  ق��ي��ادة 

عجمان  اإم������ارة  يف  االق��ت�����س��ادي��ة 
احلج  رح���الت  تنظيم  “من�ساآت 
املعار�س,  اإدارة وتنظيم  والعمرة, 
االجتماعية,  املنا�سبات  ���س��االت 
الللياقة  التدليك ونوادي  مراكز 
احل�����س��ان��ات, احلالقة  ال��ب��دن��ي��ة, 
والن�سائية,  ال��رج��ال��ي��ة  وال��ع��ن��اي��ة 
الت�سلية,  األعاب  حالقة االأطفال, 
األعاب  ����س���اح���ات  ال�����س��ي��ن��م��ا,  دور 
و�ساالت  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ت�����س��ل��ي��ة 
ر�سم  من  االلكرتونية”  االألعاب 
ومتاأخرات  ال��ع�����س��وي��ة  جت���دي���د 
اإعتباراً  الع�سوية  جت��دي��د  ر���س��م 
م���ن م��ن��ت�����س��ف ال�����س��ه��ر اجل����اري 

جملة من �لت�صهيالت و�حلو�فز �خلا�صة لأع�صائها 

غرفة عجمان تثمن حزم التحفيز املحلية املوجهة للقطاع االقت�شادي يف عجمان

)التي تقّيم م�ستوى �سفافية من�سات التداول االأجنبية وفق معايري 
ا�سرتاط وج��ود نظام ي�سمن  ذل��ك  مبا يف  و”ميفر”(   ”2 “ميفد 
وقت  اأ�سرع  يف  ال�سفقات  معلومات  ون�سر  ال��ت��داول  بعد  ما  �سفافية 
اعتبار  يتم  ل��ن  املعايري,  ه��ذه  ا�ستيفاء  وبعد  تنفيذها.  بعد  ممكن 
�سفقات  اأنها  على  وال�سلع  للذهب  دبي  بور�سة  يف  املتداولة  العقود 
خارج البور�سة OTC, كما لن ت�سطر ال�سركات التي تتداول هذه 
العقود يف بور�سة دبي للذهب وال�سلع اإىل ن�سر تفا�سيل كل �سفقة 

تقوم بها على حدة وحتّمل التكاليف املرتبطة بذلك.
لبور�سة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  م��ي��ل,  لي�س  ق���ال  امل��ن��ا���س��ب��ة,  ه���ذه  ويف 
من  و”ميفر”   ”2 “ميفد  معايري  “تعترب  وال�سلع:  للذهب  دب��ي 
االأ�سواق  امتداد  ال�سفافية يف  تعزز م�ستوى  التي  املهمة  الت�سريعات 

املالية, ونحن �سعداء للغاية بنجاحنا يف تلبية املعايري عالية امل�ستوى 
املن�سو�س عليها يف لوائح الهيئة االأوروبية. يعّد هذا التقييم اإجنازاً 
مهماً للغاية لبور�سة دبي للذهب وال�سلع ولدولة االإمارات العربية 
املعايري  تلبية  على  بالعمل  امل�ستمر  التزامنا  وي��وؤك��د  ككل,  املتحدة 
والت�سريعات الدولية املعتمدة. ونحن على ثقة من اأن هذه اخلطوة 
االأوروبيني على بور�سة دبي للذهب  امل�ستثمرين  اإقبال  �ستعزز من 
وال�سلع, و�ستمنحنا االأ�س�س الالزمة للتعاون مع املوؤ�س�سات يف جميع 
ال�سلع, وهي  دب��ي ملقا�سة  وك��ان��ت �سركة  االأوروب���ي���ة«.  ال��ق��ارة  اأن��ح��اء 
�سركة املقا�سة التي متتلكها وتديرها بور�سة دبي للذهب وال�سلع, 
قد ح�سلت يف العام 2017 على اعرتاف الهيئة االأوروبية لالأوراق  

واالأ�سواق املالية ك�سركة تقا�س مركزي يف بلد ثالث.

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت بور�سة دبي للذهب وال�سلع عن ح�سولها موؤخراً على تقييم 
اإي��ج��اب��ي م��ن الهيئة االأوروب���ي���ة ل����الأوراق واالأ����س���واق امل��ال��ي��ة , وهي 
االأوروب���ي, حيث  االحت��اد  املالية يف  االأوراق  الأ���س��واق  املنظمة  اجلهة 
تلبي  التي  االأجنبية  التداول  قائمة من�سات  باإدراجها �سمن  قامت 
وت�سريعات  توجهات  قانون  وفق  التداول  بعد  ما  �سفافية  متطلبات 
 »2 “ميفد  با�سم  اخت�ساراً  تعرف  التي  االأوروب��ي��ة  املالية  االأ���س��واق 

)MiFID II( و”ميفر« )MiFIR(« على التوايل.
وجن��ح��ت ب��ور���س��ة دب���ي ل��ل��ذه��ب وال�����س��ل��ع يف ت��ل��ب��ي��ة ج��م��ي��ع معايري 
ال�سفافية املعتمدة من قبل هيئة االأوراق املالية واالأ�سواق االأوروبية 

مب�صاركة نخبة من �ملحا�صرين »عن بعد« 

»دار القرار« يطرح دورات تخ�ش�شية جديدة مبجال التحكيم التجاري
غرفة اأبوظبي توقع مذكرة 

تفاهم مع مركز االإح�شاء
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  وقعت 
االإح�ساء  م��رك��ز  م���ع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
ان����ط����الق����اً من  اأب����وظ����ب����ي, وذل�������ك   -
����س���ع���ي اجل���ه���ت���ني ل���ت���ع���زي���ز جم�����االت 
االإح�سائي,  العمل  جم��ال  يف  التعاون 
اجلهود  ال��ت��ك��ام��ل يف  ب���ه���دف حت��ق��ي��ق 
االإح�����س��ائ��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى االإم�����ارة 
اأبوظبي  اإم��ارة  ودعم توجهات حكومة 
ن��ح��و ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام اإح�����س��ائ��ي �سامل 
احتياجات  يلبي  ل���الإم���ارة  وم�����س��ت��دام 
االأعمال  وجمتمع  ال�سيا�سات  وا�سعي 
اإح�سائية  بيانات  من  اجلمهور  وكافة 
مالئمة وموثوقة. وقع املذكرة كل من 
�سعادة حممد املهريي مدير عام غرفة 
ال�سويدي,  اأح��م��د  اأب��وظ��ب��ي, وع��ب��داهلل 
– اأبوظبي  مدير عام مركز االإح�ساء 
ب��االإن��اب��ة. واأك����د ���س��ع��ادة حم��م��د هالل 
امل��ه��ريي اأن امل��ذك��رة ت��اأت��ي م��ن منطلق 
دع����م وتوطيد  ع��ل��ى  ال��غ��رف��ة  ح���ر����س 
القائمة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�������س���راك���ة 
بينها وبني خمتلف جهات وموؤ�س�سات 
املجتمع, ال�سيما مركز االإح�ساء, حيث 
احلكومي  العمل  دع��م  يف  ذل��ك  ي�سهم 
تبادل  وت��ط��وي��ر جم����االت  امل�������س���رتك, 
اأ�س�س  واإر���س��اء  االإح�سائية,  املعلومات 
العمل ب�سورة منهجية حتقق التكامل 
احتياجات  ي��ل��ب��ي  مب����ا  االإح�������س���ائ���ي, 

الطرفني ويدعم خطط التنمية.

دائرة التنمية ال�شياحية بعجمان ُتطلق حمالت تفتي�ض يف 
املن�شاآت ال�شياحية ل�شمان �شالمة �شيوف وزوار االإمارة

•• عجمان - الفجر 

بداأت دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان حمالت تفتي�س وا�سعة على املن�ساآت 
ال�سياحية باالإمارة للتاأكد من التزامها باعتماد التدابري الوقائية ل�سمان 
االحرتازية  االإج���راءات  تعزيز  مع  متا�سيا  االإم���ارة,  وزوار  �سيوف  �سالمة 
التي تتخذها دولة االإمارات وجتاوباً مع تو�سيات منظمة ال�سحة العاملية.

ت�سمل حمالت التفتي�س زيارات يومية 
يف  ال�سياحية  املن�ساآت  على  وم�ستمرة 
التزامها  م��ن  للتاأكد  عجمان  اإم���ارة 
الت�سغيلية  االإر��������س�������ادات  ب���ح���زم���ة 
اأطلقتها  التي  الوقائية  والتعليمات 
انت�سار  مل��ك��اف��ح��ة  م����وؤخ����را  ال����دائ����رة 
التدابري  وتطبيق  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
النظافة,  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��وق��ائ��ي��ة 
الدوري, وتدريب  التعقيم  واإجراءات 
ال��ت��ع��ام��ل مع  ع��ل��ى كيفية  امل��وظ��ف��ني 
ُت�سابه  مر�سية  اأع��را���س  لديهم  م��ن 
اإ�سافة اىل كيفية  اأعرا�س الفريو�س 
احلجوزات  وتنظيم  الطعام,  تقدمي 
لدى �سالونات ق�س وت�سفيف ال�سعر.

وقال �سلطان النعيمي, مدير اإدارة الرتاخي�س واملعايري ال�سياحية يف دائرة 
التنمية ال�سياحية بعجمان: “تاأتي حمالت التفتي�س يف اإطار حر�س الدائرة 
على اعتماد اأف�سل االإجراءات الوقائية واالحرتازية, ومل�سنا جتاوبا كبريا 
من اإدارات الفنادق واملوظفني والتزاما ملحوظا باتباع التعليمات ال�سادرة 
من الدائرة. ونتطلع اإىل ت�سافر اجلهود والقيام بكافة التدابري الالزمة 
ل�سمان ا�ستمرارية منظومة العمل للمحافظة على �سالمة و�سحة �سيوف 

االإمارة«.

النزاعات الهند�سية(«.
واأو�سح املقهوي باأن دورة ( التحكيم 
املنازعات  ���س��ت��ت��ن��اول  ال��ري��ا���س��ي( 
�سرط  ت�������س���م���ني  ع�����ن  ال���ن���ا����س���ئ���ة 
الريا�سية  العقود  �سمن  التحكيم 
وكذلك  ع��م��ل��ي��ة,  ت��ط��ب��ي��ق��ات  م����ع 
مفهوم التحكيم الريا�سي والفرق 
والتحكيم  الريا�سي  التحكيم  بني 
ال��ت��ج��اري و���س��ي��ح��ا���س��ر يف ال����دورة 
القا�سي  ال�سيف  ح�سان  امل�ست�سار 
التجارية  ال�����دوائ�����ر  يف  ال�������س���اب���ق 
ال�سعودية  ال���ع���رب���ي���ة  ب���امل���م���ل���ك���ة 
هيئات  م�����ن  ل����ع����دد  وال����رئ����ي���������س 
والريا�سية.  ال��ت��ج��اري��ة  التحكيم 

اأما دورة )كتابة التقارير الفنية يف 
ف�سيحا�سر  الهند�سية(  النزاعات 
نبيل  امل���ه���ن���د����س  ال���دك���ت���ور  ف��ي��ه��ا 
العديد  يف  ال���دويل  املحكم  عبا�س 
الدولية,  ال��ت��ح��ك��ي��م  ق�����س��اي��ا  م���ن 
التجاري  ال��ت��ح��ك��ي��م  م��رك��ز  ع�����س��و 
التعاون, وع�سو كل  لدول جمل�س 
لقانون  الربيطانية  اجلمعية  من 
االأمريكية  واجلمعية  االإن�����س��اءات 
ل��ل��م��ع��م��اري��ني. و���س��ت��ت��ن��اول ال���دورة 
الت�سييد,  ���س��ن��اع��ة  ع���ن  م��ق��دم��ة 
ال���ت���ق���ري���ر,  ال����ع����م����ل يف  م�����راح�����ل 
التزامات اخلبري, اطالع املتدربني 
ع��ل��ى من����اذج ق��ي��ا���س��ي��ة م��ن تقارير 
الكتابة  ع��ل��ى  وال��ت��دري��ب  اخل����ربة, 

الهند�سية املحرتفة.
واختتم املقهوي بالقول باأن املركز 
اخلليجية  ال�سوق  يرفد  ي��زال  “ال 
موؤهلني  م��ع��ت��م��دي��ن  مب��ح��ك��م��ني 
لف�س النزاعات التجارية, وحتقق 
ب����رام����ج امل����رك����ز جن����اح����اً واإق����ب����ااًل 
متزايداً عاماً بعد عام, وهو اإن دل 
الثقة  على  ي��دل  ف��اإمن��ا  �سيء  على 
يتمتع  بات  التي  الطيبة  وال�سمعة 
القانونية  االأو���س��اط  يف  املركز  بها 

والتجارية«.

اأخ�سر” �سبط درجة حرارة مكيف 
مئوية,  درج������ة   24 ع���ن���د  ال����ه����واء 
وا�ستبدال  املياه,  ت�سربات  ومعاجلة 
مب�سابيح  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  امل�����س��اب��ي��ح 
م���ّوف���رة ل��ل��ط��اق��ة, وغ����ري ذل����ك من 
اإر�سادات ب�سيطة ميكن جلميع اأفراد 
االطالع  ومي��ك��ن  اتباعها.  املجتمع 
تطبيق  عرب  الرت�سيد  ن�سائح  على 
ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي الذكي 
www. االإل����ك����رتوين  وم��وق��ع��ه��ا 

 dewa.gov.ae

ع���ن���اوي���ن مهمة  اإخ���ت���ي���ار  ف��ق��د مت 
واالإ�ستثماري  ال��ت��ج��اري  للقطاع 
التخ�س�سية  ل���ل���دورات  ك��ب��اك��ورة 
الفرتة  خالل  طرحها  �سيتم  التي 
املقبلة وهما )التحكيم الريا�سي( 
و)ك����ت����اب����ة ال���ت���ق���اري���ر ال���ف���ن���ي���ة يف 

املركز  ل���دى  امل��رتاك��م��ة  ف���اخل���ربة 
احلالية  ال��ظ��روف  ي��واج��ه  جعلته 
املتعاملني  خل��دم��ة  عالية  ب��ك��ف��اءة 

على كافة امل�ستويات«.
وتابع “ويف ظل توجه املركز لطرح 
التخ�س�سية  ال����دورات  م��ن  امل��زي��د 

•• املنامة-الفجر:

التجاري  ال��ت��ح��ك��ي��م  م��رك��ز  ك�����س��ف 
ل�������دول جم���ل�������س ال����ت����ع����اون ل����دول 
القرار”  “دار  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج 
يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ا�سرتاتيجيته  ع��ن 
ال��ق��ادم��ة يف ظ���ل جائحة  ال���ف���رتة 
)كوفيد-19(,  ك���رون���ا  ف���ريو����س 
التدريبية  دورات�������ه  ع���ن  واأع����ل����ن 
اجل���دي���دة وه���م���ا ك���ل م���ن ال�����دورة 
الفنية  التقارير  )كتابة  التدريبية 
والتي  ال��ه��ن��د���س��ي��ة(  ال���ن���زاع���ات  يف 
 8-6 ال�����ف�����رتة  ����س���ت���ع���ق���د خ�������الل 
ال����دورة  وك��ذل��ك   ,2020 ي��ول��ي��و 
الريا�سي  )ال��ت��ح��ك��ي��م  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
والتي  واإج������راءات������ه(  خ�����س��ائ�����س��ه 
املوافق  واح���د  ي��وم  خ��الل  �ستعقد 
كال  و�ستقام   ,2020 يونيو   30
ب��ع��د ع��رب برنامج  ال���دورت���ني ع��ن 
مب�ساركة  ت��ي��م��ز  م��اي��ك��رو���س��وف��ت 

نخبة من املحا�سرين.
وباملنا�سبة قال االأمني العام املكلف 
ل�”دار القرار” نا�سر املقهوي باأن 
مل  )كوفيد-19(  كرونا  “جائحة 
اإ�ستمرار املركز يف  اأمام  تكن عائقاً 
تقدمي خدماته مبا فيها التدريب, 

 هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق حملة  »لنجعل هذا ال�شيف اأخ�شر« ال�شنوية للعام اخلام�ض على التوايل

»االأوراق املالية« تطلق ن�شخة جديدة ومطورة من من�شتها الرقمية
•• اأبوظبي-وام:

 SCA/ اأطلقت هيئة االأوراق املالية وال�سلع ن�سخة جديدة من تطبيقها الذكي
مواكبًة  وذل��ك  امل��ط��ورة,  واخل�سائ�س  امل��زاي��ا  م��ن  العديد  مت�سمناً   /UAE
روؤية  م��ع  يتما�سى  ومب��ا  الذكية,  التطبيقات  جم��ال  يف  الرقمية  للم�ستحدثات 
وتوجيهات حكومة دولة االإمارات الهادفة اإىل حتويل كافة املعامالت احلكومية 

اإىل معامالت رقمية.
الهيئة  تقدمها  التي  اخلدمات  كافة  اإىل  للو�سول  بوابة  الذكي  التطبيق  ويعد 
جلمهور امل�ستثمرين واملتعاملني واملهتمني. وتتميز الن�سخة املحدثة من التطبيق 
لكافة  الو�سول  ي�سمن  مب��ا  امل�ستخدمني,  م��ع  تفاعلية  واأك���ر  ج��ذاب  بت�سميم 
الذكية,  واالأج��ه��زة  الهواتف  با�ستخدام  وي�سر  ب�سهولة  واخل�سائ�س  اخل��دم��ات 

ويتيح اإجراء كافة املعامالت وتلقي اخلدمات من اأي مكان على مدار ال�ساعة.

وقال �سعادة الدكتور عبيد الزعابي, الرئي�س التنفيذي للهيئة: “اأثبتت التجربة 
التي منر بها حالياً اأهمية اال�ستثمار االأمثل يف التطبيقات الذكية, والتي مت موؤخراً 
االعتماد عليها ب�سكل كامل لتلقي كافة اخلدمات واملنتجات احلكومية, مبا اأ�سهم 
يف �سمان ا�ستمرارية االأعمال بجودة وكفاءة ومرونة عالية”. واأو�سح اأنه انطالقاً 
من �سعي الهيئة لتحقيق موؤ�سرات االأجندة الوطنية املتعلقة باخلدمات الذكية 
والذكاء ال�سناعي الإحداث نقلة نوعية �ساملة يف جمال تقدمي اخلدمات الرقمية 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الهيئة  �سارعت  فقد  العاملية؛  املعايري  اأف�سل  وفق 
ملواكبة امل�ستجدات وتوظيف تقنيات الذكاء اال�سطناعي وابتكار خ�سائ�س مميزة 
واأ�ساف  اخل��دم��ة.  تلقي  اأث��ن��اء  للم�ستخدم  االإيجابية  التجربة  تعزيز  يف  ت�سهم 
الرئي�س التنفيذي للهيئة اأن التطبيق املحدث يرتبط بنظام امل�ستجيب االآيل /
الذي مت تطويره با�ستخدام خا�سية الذكاء اال�سطناعي؛ اإذ يتيح   /Chatbot
الت�سريعات,  عن  اال�ستف�سارات  وكذلك  العامة  اال�ستف�سارات  اإر�سال  للمتعاملني 

ليقوم النظام تالياً بتوفري االإجابات تلقائياً من واقع قاعدة بيانات الت�سريعات 
اخلا�سة بالهيئة. من جانبه قال �سعادة حممد خليفة احل�سري, نائب الرئي�س 
يف  اال�ستثمار  خ��الل  من  ت�سعى  الهيئة  اإن  امل�ساندة  اخلدمات  لقطاع  التنفيذي 
واالرتقاء  الرقمية  من�ستها  لتحديث  التقنية  وامل�ستحدثات  الذكية  التطبيقات 
يف  احلكومية  وال��ت��وج��ه��ات  ال��دول��ي��ة  املعايري  اأف�سل  وف��ق  االإل��ك��رتون��ي��ة  ببنيتها 
اإح��داث نقلة نوعية و�ساملة متكن من تقدمي  مواكبة التطور الرقمي, وكذلك 
الوقت  ويف  املتعاملني,  و�سعادة  ر�سا  معدالت  اأعلى  يحقق  مبا  متميزة  خدمات 
الوقت  وتوفري  االأعمال  ا�ستمرارية  �سمان  دعم  من  �ستمكن  املن�سة  ف��اإن  نف�سه 
واجلهد على املوظفني من خالل تقليل املتطلبات الت�سغيلية لتقدمي اخلدمات 

واأر�سفة الوثائق وامل�ستندات, مبا يعزز من اال�ستخدام االأمثل للموارد املتاحة.
واأ�ساف اأن اإطالق املن�سة الرقمية بحلتها اجلديدة يرتجم جهود الهيئة الرامية 
اإىل دفع عجلة التحول الذكي من خالل التح�سني والتطوير امل�ستمر خلدماتها 

وتب�سيط اإجراءاتها, االأمر الذي ي�سهم بدوره يف تعزيز تبني املتعاملني الأ�سلوب 
املالية  اإيجاباً على قطاع االأوراق  اأذك��ى واأك��ر مرونة, االأم��ر الذي ينعك�س  حياة 

بالدولة ويعزز من تناف�سيته.

اتباع  باأهمية  ك��اف��ة  املجتمع  اأف����راد 
ع����ادات و���س��ل��وك��ي��ات ت��ر���س��ي��دي��ة, مبا 
يدعم جهود دولة االإمارات العربية 
واحلفاظ  البيئة  حماية  يف  املتحدة 
يف  وي�سهم  الطبيعية,  امل����وارد  على 
الكربونية لتحقيق  الب�سمة  خف�س 
للطاقة  دب��ي  ا�سرتاتيجية  اأه����داف 
النظيفة 2050 التي تهدف اإىل اأن 
تكون دبي املدينة االأقل يف الب�سمة 
العامل,  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
على  ال��ط��ل��ب  اإدارة  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الطاقة واملياه للحد من اال�ستهالك 

بن�سبة %30 بحلول 2030«.
برامج  “حققت  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����س���اف 
اأطلقتها  التي  الرت�سيد  وم��ب��ادرات 
الهيئة بني عامي 2009 و2019 
الفئات  ����س���م���ن  ت����راك����م����ي����اً  وف���������راً 
ت��رياوات �ساعة   2.2 بلغ  امل�ستهدفة 
جالون  مليار  و7.8  الكهرباء  م��ن 
م��ن امل��ي��اه, مب��ا ي��ع��ادل توفري مليار 

للكهرباء  ال�����س��ه��ري  ا���س��ت��ه��الك��ه��م 
واملياه مع متو�سط ا�ستهالك املنازل 
املماثلة ذات الكفاءة العالية, بهدف 
ت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى ات����خ����اذ ق������رارات 
اال�ستهالك  ل��رت���س��ي��د  م���درو����س���ة 
م���ن خ���الل ت��وف��ري ن�����س��ائ��ح ت�سمم 
خ�سي�ساَ للمتعاملني بناَء على منط 

ا�ستهالكهم.
الطاير,  �سعيد حممد  وق��ال معايل 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�سو 
“ت�سري  دب��ي:  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
املوؤ�س�سني  االآب��اء  على خطى  الهيئة 
الر�سيدة  ال����ق����ي����ادة  روؤي��������ة  ووف������ق 
ل����رت�����س����ي����د اال������س�����ت�����ه�����الك وع������دم 
االإ�سراف, وتوجيهات �سيدي �ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم, 
جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دب����ي, رعاه 
اهلل, الإطالق مبادرات وم�ساريع على 
تعزيز وعي  اإىل  تهدف  ال��ع��ام  م��دار 

الوعي  ارت��ف��اع  اإىل  الهيئة  م��ب��ادرات 
باأهمية  املجتمع  فئات  خمتلف  بني 
اال�ستدامة  حت��ق��ي��ق  يف  امل�������س���ارك���ة 
يدفعنا  مما  البيئة,  على  واحلفاظ 
الإطالق املزيد من املبادرات املبتكرة 
املعنيني  ت�����س��ج��ي��ع  اإىل  ال����رام����ي����ة 
وحتفيز  م�سوؤولياتهم  حتمل  على 
لرت�سيد  بينهم  االإيجابي  التناف�س 
الب�سمة  وت���ق���ل���ي���ل  اال�����س����ت����ه����الك 

الكربونية«. 
وميكن الو�سول اإىل برنامج “نهجي 
املتعامل  ت�سجيل  ب��ع��د  امل�ستدام” 
لدى  اخلا�س  ح�سابه  على  الدخول 
الهيئة عرب تطبيق الهيئة الذكي اأو 
موقعها االإلكرتوين, وحتديث ملف 
لال�ستفادة  اال�ستهالك”  “اأمناط 
اأعدت  ال��ت��ي  ال��رت���س��ي��د  ن�سائح  م��ن 
وت�سمل  م��ت��ع��ام��ل.  ل��ك��ل  خ�����س��ي�����س��اً 
الرت�سيدية  ال���ه���ي���ئ���ة  ت���وج���ي���ه���ات 
ال�سيف  ه����ذا  “لنجعل  ح��م��ل��ة  يف 

•• دبي-الفجر:

ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي  اأط��ل��ق��ت هيئة   
ال�سيف  ه�������ذا  “لنجعل  ح���م���ل���ة 
على  اخل��ام�����س��ة  ل��ل�����س��ن��ة  اأخ�سر” 
ال����ت����وايل. و���س��ت��ك��ون احل��م��ل��ة لهذا 
ال���ع���ام رق��م��ي��ة م���ن خ����الل من�سات 
التوا�سل  م����واق����ع  ع���ل���ى  ال���ه���ي���ئ���ة 
االجتماعي وعرب قنواتها الداخلية 
ثالثة  مل��دة  و�ست�ستمر  واخل��ارج��ي��ة, 
بالرت�سيد  “ابداأ  �سعار  حتت  �سهور 
ع����دداً  احل��م��ل��ة  وت��ت�����س��م��ن  االآن”. 
لرت�سيد  الب�سيطة  االإر����س���ادات  م��ن 
ا���س��ت��ه��الك ال��ك��ه��رب��اء وامل��ي��اه خالل 
املتعاملني  ومتكني  ال�سيف,  اأ�سهر 

من تبني منط حياة م�ستدام.
على  املنازل  اأ�سحاب  احلملة  وحتث 
“نهجي  ب���رن���ام���ج  م���ن  اال����س���ت���ف���ادة 
ملتعاملي  ي��ت��ي��ح  ال�����ذي  امل�ستدام” 
متو�سط  م��ق��ارن��ة  ال�سكني  ال��ق��ط��اع 

و300 مليون درهم, وتقليل مليون 
االنبعاثات  م���ن  ط���ن  األ����ف  و136 
الوفورات  ه��ذه  وتر�سخ  الكربونية. 
روؤيتها  حتقيق  نحو  الهيئة  م�سرية 
عاملياً  رائ����دة  موؤ�س�سة  ت��ك��ون  اأن  يف 
دورها  وت��ع��زز  ومبتكرة,  م�ستدامة 
م�سوؤولة  ح���ك���وم���ي���ة  ك���م���وؤ����س�������س���ة 

اجتماعياً«.
املهريي,  خ��ول��ة  ق��ال��ت  جانبها,  م��ن 
لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  النائب 
احلكومي  واالت�سال  اال�سرتاتيجية 
على  الهيئة  “حتر�س  ال��ه��ي��ئ��ة:  يف 
اإ����س���راك ج��م��ي��ع امل��ت��ع��ام��ل��ني واأف����راد 
التنمية  دع��ائ��م  تر�سيخ  يف  املجتمع 
امل�������س���ت���دام���ة يف دب�������ي, م����ن خ���الل 
ومنط  ب�سيطة  يومية  ع���ادات  ات��ب��اع 
ا�ستهالك  يف  وم�������س���وؤول  واٍع  ح��ي��اة 
ال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه وامل��ح��اف��ظ��ة على 
وت�سري  ال���وط���ن���ي���ة.  ال�������روة  ه�����ذه 
حتققها  ال��ت��ي  الوا�سعة  اال�ستجابة 
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املال والأعمال

اأرا�شي دبي تختزل اإجراءات الت�شجيل العقاري يف خطوة واحدة عرب نافذة واحدة
معامالتهم  ومراجعة  للمتعاملني,  االإ�سناد  اأ�سكال  خمتلف  توفري 
واإجنازها مبا�سرة يف الوقت نف�سه , و�سواًل اإىل حتقيق ال�سعار “اأجنز 
كاهل  على  ويقع  واحدة”.  ن��اف��ذة  ع��رب  واح���دة  خطوة  يف  معاملتك 
اأع�ساء الفريق تقدمي عمليات الدعم اإىل مراكز اأمناء الت�سجيل من 
خالل اآليات متقدمة ومعتمدة للتحقق من جميع املعلومات املطلوبة 
الفريق  وميتلك  االأ���س��ول.  ح�سب  واعتمادها  ومراجعتها  مبا�سرة 
املقدمة  واخلدمات  االإج���راءات  جميع  الإمت��ام  الالزمة  ال�سالحيات 
امللكية  ويف هذا ال�سدد,  اإ�سدار �سندات  يف مراكز اخلدمة مبا فيها 
قال ماجد �سقر املري, املدير التنفيذي لقطاع الت�سجيل واخلدمات 
العقارية يف دائرة االأرا�سي واالأمالك بدبي: “من منطلق م�ساعينا 
الدوؤوبة لتقدمي خدمات متميزة وفق اأعلى املعايري املعمول بها عاملًيا 
يف جمال الت�سجيل العقاري, اأمكننا حتقيق هذا النجاح غري امل�سبوق, 

•• دبي-الفجر:

العقاري  الت�سجيل  عمليات  اإجن���از  ت�سهيل  على  حر�سها  اإط���ار  يف 
قيا�سية,  ب�سرعة  االأخ���رى  العقارية  والت�سرفات  وال�����س��راء(  )البيع 
دائرة  وف��رت  العقاري,  للقطاع  املنا�سب  اال�ستثماري  املناخ  ومتكني 
االأرا�سي واالأمالك يف دبي, فريق عمل يعمل مبا�سرة يف مراكز اأمناء 
تقدمي  بهدف  ومدقًقا  م��دي��ًرا  الفريق  وي�سم  ال��ع��ق��اري.  الت�سجيل 
واجلهد,  الوقت  توفري  جانب  اإىل  ملتعامليها,  ومرنة  �سهلة  خدمات 
وتقدمي اإجراءات مب�سطة ومرنة, ت�ستطيع من خاللها التميز على 
اخلدمة  هذه  وكانت  العاملية.  اال�ستثمارية  الوجهات  من  نظرياتها 
قد دخلت اإىل حيز التنفيذ يف مطلع �سهر مار�س من العام اجلاري, 
ويتمثل دور فريق العمل يف تقدمي الدعم الفني للمراكز, اإىل جانب 

اأنه  كما  اال�ستخدام,  ب�سهولة  ميتاز  نظام  تطوير  طريق  عن  وذل��ك 
العقاري. ومبوجب  الت�سجيل  للح�سول على خدمات  للجميع  متاح 
هذا النظام, ميكن للمتعامل اختيار وحتديد مكتب اأمني الت�سجيل. 
ومن �ساأن هذه االإجن��ازات املتميزة اأن ت�ساعد دبي يف موا�سلة تعزيز 
العامل,  يف  العقاري  اال�ستثمار  وجهات  اأف�سل  قائمة  على  مكانتها 
االأط����راف يف  ال���ذي يح�سل عليه جميع  ال��ق��وي  ال��دع��م  ع��ن  ف�ساًل 
ال�سوق العقاري املحلي, �سماًنا لراحتهم و�سعادتهم«. وتبداأ العملية 
مع  العقاري,  الت�سجيل  اأم��ني  مركز  اإىل  وامل�سرتي  البائع  بح�سور 
اأن  املطلوبة, كما ي�سرتط  القانونية  امل�ستندات  كافة  �سرورة تقدمي 
ر�سوم  دف��ع  ويتم  واعتمادها.  مراجعتها  لتتم  املفعول  �سارية  تكون 
ر�سوم  اإىل  اإ���س��اف��ة  معتمد,  م�سريف  �سيك  ط��ري��ق  ع��ن  دب��ي  اأرا���س��ي 
مكتب الت�سجيل العقاري عن طريق بوابة الدفع. وبعد اإمتام بع�س 

االإجراءات املطلوبة, يتوىل مكتب اأمني الت�سجيل اإ�سدار �سند امللكية 
اأعلى  اإىل  للمالك اجلديد. و�سعًيا منها للو�سول ب�سعادة متعامليها 
بالت�سجيل  املتعلقة  لل�سكاوى  جديدة  اآلية  ا�ستحداث  مت  م�ستوى, 
العقاري واخلرائط امل�ساحية بالتعاون مع حكومة دبي الذكية )نظام 
�سكاوى  وامل�سرفة عند تقدمي  املحايدة  باعتبارها اجلهة  ال�سكاوى(, 
املتعاملني. وتاأتي اخلدمة �سمن مبادرة حكومة دبي الذكية. ويف حال 
وجود اأي خلل, ي�سجل املتعامل �سكوى �سد مركز اأمني الت�سجيل عرب 
حتديد  مع   ,»https://ecomplain.dubai.gov.ae« ال��راب��ط 
مع  التعامل  يتم  حيث  االأخ��رى.  التفا�سيل  كافة  وتقدمي  طبيعتها 
ال�سكوى ومعاجلتها واحلفاظ على �سرية املتقدم, مع اإمكانية ح�سول 
املتعامل على احللول املقرتحة مل�ساكل معينة اإىل اأن يتم حل ال�سكوى 

واإغالقها, مع �سمان ح�سوله على الرد حول ال�سكوى املقدمة.

» جمل�ض االأعمال االإماراتي - الرو�شي « يو�شي بو�شع خطط اقت�شادية ملرحلة ما بعد كورونا

يف �إطار تنظيم عملية ممار�صة �لعمل �لتجاري �لإلكرتوين

اقت�شادية دبي وبنك دبي التجاري يقدمان خدمات م�شرفية ح�شرية حلاملي رخ�شة »تاجر«

االإمارات ترتاأ�ض االإجتماع ال�26 للجنة اال�شت�شارية 
لقطاع الرثوة املعدنية باملنظمة العربية للتنمية ال�شناعية

% من �ل�صكاوى جاءت عرب �لقنو�ت �لذكية  94

% خالل مايو املا�شي  اقت�شادية دبي: توجه امل�شتهلكني نحو التجارة االإلكرتونية يرفع عدد �شكاوى القطاع 228 

الكوادر العربية يف جمال التعدين و مقرتح اإن�ساء “ معهد للتدريب واال�ست�سارات 
“ باملنظمة لتنظيم دورات متخ�س�سة لتاأهيل وبناء القدرات العربية  ال�سناعية 
وتقدمي معونات فنية بناء على طلب الدول يف جماالت عملها على اأن يتم رفع 

املقرتح اإىل املجال�س الت�سريعية للمنظمة والتو�سية باعتماده.
امل�ستجد يف  املنظمة يف مواجهة تداعيات فريو�س كورونا  ا�ستعرا�س دور  وجرى 
وعرو�س  لطلبات  العربية  “ املن�سة  عنوان  حتت  تفاعلية  من�سة  اإن�سائها  �سوء 
املنتجات ال�سناعية “ بهدف مواكبة تداعيات هذه اجلائحة وبناء قاعدة معرفية 
ل�سانعي القرار واملعنيني وذلك اإنطالقا من دور املنظمة يف دعم و تن�سيق جهود 
الدول العربية االأع�ساء ملواجهة اإنعكا�سات هذه اجلائحة على ال�سناعة العربية و 

درا�سة التوقعات امل�ستقبلية يف مرحلة ما بعد كورونا.
و ناق�ست اللجنة و�سع دليل اإ�سرت�سادي للم�ساريع الناجحة لل�سناعات التعدينية 
 2021 اإدارة الروة املعدنية باملنظمة خالل العامني القادمني  و برنامج عمل 

. -2022م 

االت�سال  مركز  عرب  ال�سكاوى  ت�سجيل  امل�ستهلكني  من   6% ل  ف�سّ فيما   ,30%
600545555.  وعلى �سعيد اأبرز 5 جن�سيات ن�سطة يف تقدمي �سكاوى امل�ستهلكني 
بن�سبة  وذل��ك  اأواًل,  االإم��ارات��ي��ني  �سكاوى  ج��اءت  االإلكرتونية,  التجارة  قطاع  على 
و�سلت اإىل %34, يلي ذلك �سكاوى ال�سعوديني بن�سبة %28, ومن ثم امل�سريني 
و�سرح اأحمد الزعابي, مدير اإدارة  %10, واالأردنيني %5, والهنود بن�سبة 4%. 
امللحوظ يف  االرتفاع  “يظهر  قائاًل:  التجارية,  الرقابة  امل�ستهلك يف قطاع  حماية 
امل�ستهلكني  �سلوك  يف  التغيري  االإلكرتونية,  التجارة  قطاع  على  امل�ستهلك  �سكاوى 
االإلكرتونية, حيث  التجارة  مواقع  ال�سراء عرب  وتف�سيلهم  املا�سي,  ال�سهر  خالل 
�ساهمت الظروف الراهنة بجائحة كورونا, بانتقال كثري من اأ�سحاب االأعمال ببيع 

•• اأبوظبي - وام:

�ساركت وزارة الطاقة وال�سناعة وموؤ�س�سة الفجرية للموارد الطبيعية يف االإجتماع 
ال�ساد�س والع�سرين للجنة اال�ست�سارية لقطاع الروة املعدنية باملنظمة العربية 
للتنمية ال�سناعية والتعدين الذي مت عقده  عن بعد مب�ساركة ممثلي ثماين دول 
امل�ساعد ل�سوؤون البرتول و  اأحمد الكعبي الوكيل  عربية. تراأ�س االإجتماع �سعادة 
الغاز و الروة املعدنية بوزارة الطاقة و ال�سناعة الذي مثل الدولة خالله على 
للموارد  الفجرية  موؤ�س�سة  عام  قا�سم مدير  علي  املهند�س  �سعادة  �سم  وفد  راأ���س 
وعتيق  املعدنية  وال���روة  اجليولوجيا  اإدارة  مدير  احلو�سني  وخالد  الطبيعية 
الرميثي رئي�س ق�سم اجليولوجيا بالوزارة . و دعا �سعادة املهند�س عادل ال�سقر 
املدير العام للمنظمة يف كلمة له يف بداية االإجتماع الدول العربية ممثلة باأع�ساء 

اللجنة االإ�ست�سارية اإىل التعاون مع املنظمة يف تنفيذ اأن�سطتها وامل�ساركة فيها.
تاأهيل  اأهمها  و  االأع��م��ال  ج��دول  على  املطروحة  البنود  مناق�سة  متت  ذل��ك  بعد 

•• دبي-الفجر:

 1404 دب���ي,  باقت�سادية  امل�ستهلك  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع  ا�ستقبل 
مايو  �سهر  خ��الل  وذل��ك  االإلكرتونية,  التجارة  بقطاع  متعلقة  م�ستهلك,  �سكاوى 
املماثلة خالل �سهر مايو  ال�سكاوى  228% مقارنة بعدد  بن�سبة  بارتفاع  املا�سي, 
428 �سكوى يف قطاع التجارة االإلكرتونية.  2019, والذي �سهد حينها ت�سجيل 
وق��د مت ا���س��ت��الم 94% م��ن ���س��ك��اوى ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة االإل��ك��رتون��ي��ة ع��رب القنوات 
%64, يف حني  امل�سجلة عرب تطبيق م�ستهلك دبي  ال�سكاوى  الذكية, حيث بلغت 
consumerrights.ae حوايل  �سكلت ال�سكاوى امل�سجلة عرب املوقع االإلكرتوين 

الواردة,  ال�سكاوى  اأن��واع  يف  تباين  اإىل  الزعابي  واأ�سار  االإنرتنت«.  عرب  منتجاتهم 
لت�سكل �سكاوى اال�سرتداد النقدي %27 من اإجمايل �سكاوى التجارة االإلكرتونية, 
%26, متبوعة ب�سكاوى عدم  تليها �سكاوى عدم االلتزام ب�سروط االتفاق بن�سبة 
االلتزام بخدمة ما بعد البيع بن�سبة %13. من جانب اآخر, دعا الزعابي اأ�سحاب 
املواقع االإلكرتونية اإىل التاأكد من الوقت الالزم لهم لت�سليم املنتجات, لتفادي ورود 
�سكاوى  با�ستالم  دبي  اقت�سادية  وترحب  الت�سليم.  بتاأخر  عليهم مرتبطة  �سكاوى 
امل�ستهلكني عرب تطبيق م�ستهلك دبي املتوفر على متاجر اآبل وغوغل وهواوي, اأو 
600545555. ويف حال  اأو مركز االت�سال   ,consumerrights.ae املوقع  عرب 

price.ded.ae وجود �سكاوى رفع اأ�سعار ميكنهم تقدمي ال�سكوى عرب

االأخ����������رى. م����ن ج���ان���ب���ه, اأع�����رب 
تفاوؤله  ع���ن  ج���ورك���وف  ���س��ريج��ي 
بنتائج هذا االجتماع االفرتا�سي 
فرباير  ���س��ه��ر  خ�����الل  وزي�����ارت�����ه 
مثمنا  االإم�����ارات  ل��دول��ة   2020
اجلهود امل�سرتكة للجانبني لزيادة 
وتعزيز حجم التبادالت التجارية 
االأعمال  اأ���س��ح��اب  ح��ر���س  واأك����د 
الرو�س ورغبتهم احلقيقية باإبرام 
نظرائهم  م���ع  ن��اج��ح��ة  ����س���راك���ات 
االم����ارات����ي����ني خ�����س��و���س��ا يف ظل 
توافر الفر�س الواعدة يف العديد 

من املجاالت.

•• دبي- وام:

اأو�سى جمل�س االأعمال االإماراتي 
�سراكات  اإب��رام  باأهمية  الرو�سي   -
يف جميع املجاالت و اإعداد خطط 
جائحة  بعد  ما  ملرحلة  اقت�سادية 
ف�����ريو������س ك�����ورون�����ا امل�������س���ت���ج���د / 

./ كوفيد-19 
جاء ذلك خالل اجتماع افرتا�سي 
تاأثري  املجل�س حول  مفتوح عقده 
امل�ستجد  كورونا  فريو�س  جائحة 
جمتمع  ع��ل��ى   / كوفيد-19   /
اأبرز التدابري الالزمة  االأعمال و 

ال�سركات من �ستى االخت�سا�سات 
اقت�سادية  �سراكات  لعقد  متهيدا 

اإماراتية رو�سية واعدة.
دول����ة  ب����ه  ت��ت��م��ت��ع  م����ا  اإىل  ن�����وه  و 
بيئة  م����ن  ال���ع���رب���ي���ة  االإم������������ارات 
اأهم  وا���س��ت��ع��ر���س  خ�سبة  اأع���م���ال 
عوامل  ت�سكل  ال��ت��ي  اخل�سائ�س 
جذب للم�ستثمرين و منها املوقع 
�سيما  ال  امل��ت��م��ي��ز  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
اخلليجية  لل�سوق  بوابة  تعد  اأنها 
ف�سال عن انخفا�س كلفة ممار�سة 
دول  باقت�سادات  مقارنة  االأعمال 
املميزات  من  كبري  وع��دد  املنطقة 

االإمكانات  اإىل  وت��رق��ى  اجلانبني 
غ����رف  اأن  م������وؤك������دا  امل�����ت�����اح�����ة.. 
االإمارات املمثلة مبجل�س االأعمال 
امل�سرتك لن  ال��رو���س��ي  االإم��ارات��ي 
تطوير  ���س��ب��ي��ل  يف  ج���ه���دا  ت���دخ���ر 
العالقات االقت�سادية وزيادة منو 
البلدين  بني  التجارية  التبادالت 
التي  التحديات  خمتلف  وتذليل 

تواجه ذلك .
االأعمال  اأ���س��ح��اب  ج��م��ي��ع  دع���ا  و 
اغتنام  اإىل  الرو�س  و  االإماراتيني 
االآن  تعقد  التي  اللقاءات  فر�سة 
وم�����س��ت��ق��ب��ال م����ع مم��ث��ل��ي كربى 

اجلهود  توحيد  و�سبل  ال�سركات 
الإدارة  وال�سركات  احلكومات  بني 

االأزمة ومعاجلتها.
بالغ  ع����ن  �����س����امل  اب�����ن  اأع��������رب  و 
اعتزازه مبا و�سلت اإليه العالقات 
الرغبة  و  -ال��رو���س��ي��ة  االم��ارات��ي��ة 
ال���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز  ال�������س���ادق���ة يف 
االأهداف  حتقيق  بهدف  الثنائي 
�سرورة  اإىل  م�����س��ريا  امل�����س��رتك��ة, 
ا���س��ت��ث��م��ار ت���ط���ور ال���ع���الق���ات بني 
للنهو�س  ال�����س��دي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن 
التي  للم�ستويات  ب��ه��ا  واالرت���ق���اء 
يف  االأع��م��ال  اأ�سحاب  طموح  تلبي 

بالبلدين  االأ���س��واق  عمل  ل�سمان 
اأوبئة قد تظهر  اأية  بكفاءة خالل 

يف امل�ستقبل.
الذي   - االج���ت���م���اع  ا���س��ت��ع��ر���س  و 
ج��م��ي��ع ح��م��ي��د حم��م��د ب���ن �سامل 
االأمني العام الحتاد غرف التجارة 
وال�سناعة بالدولة رئي�س اجلانب 
�سريجي  و  ب��امل��ج��ل�����س  االإم����ارات����ي 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ج����ورك����وف 
 / ل�سركة  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
رئي�س   /  »JSC »Rosgeo
اجل���ان���ب ال��رو���س��ي ب��امل��ج��ل�����س -.. 
تاأثري جائحة / كوفيد 19 / على 

 100% اإىل  ي�سل  م��ا  ا���س��رتداد 
التجارية  ال��رخ�����س��ة  ر����س���وم  م���ن 
اخل����ا�����س����ة ب����ه����م. وت������اأت������ي ه����ذه 
اخلطوة من منطلق حر�سنا على 
تعزيز مناخ االأعمال يف دبي ودعم 
باملنتجات  بتزويدهم  امل�ستثمرين 
الإن�ساء  ال�����س��ل��ة  ذات  واخل���دم���ات 

اأعمالهم والرتويج لها«.
وقال اأميت مالهوترا, املدير العام 
يف  ل��الأف��راد  امل�سرفية  للخدمات 
بنك دبي التجاري: “اإن �سراكتنا 
م����ع اق���ت�������س���ادي���ة دب�����ي ه����و خري 
العام  القطاعني  عمل  على  مثال 
ال�سركات  ل��دع��م  م��ع��اً  واخل���ا����س 
النا�سئة يف االإمارة الإدارة �سوؤونها 
اأف�سل  ع��ل��ى  واحل�������س���ول  امل��ال��ي��ة 
احل����ل����ول امل�����س��رف��ي��ة م����ن خالل 
و�سل�سة.  �سهلة  م�سرفية  جتربة 
التجاري  دب����ي  ل��ب��ن��ك  ك����ان  ل��ق��د 
دعم  يف  ف���ع���ال  دور  ن�����س��اأت��ه  م��ن��ذ 
العربية  االإم����ارات  دول���ة  اقت�ساد 
هذا  دعمنا  و�سنوا�سل  امل��ت��ح��دة, 
امل�سرفية  خ��ربت��ن��ا  م�ستخدمني 
الوا�سعة ملوا�سلة دعم هذا القطاع 

املتنامي«.

•• دبي-الفجر: 

متمثلة  دب����ي  اق��ت�����س��ادي��ة  ت���ق���دم 
والرتخي�س  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ب��ق��ط��اع 
دبي  بنك  مع  بالتعاون  التجاري 
م�سرفية  خ����دم����ات  ال����ت����ج����اري 
ح���������س����ري����ة حل�����ام�����ل�����ي رخ�������س���ة 
دبي  اق��ت�����س��ادي��ة  م���ن  “تاجر” 
االأعمال  م��زاول��ة  ت�سهيل  ب��ه��دف 
اإلكرتونياً,  املتنوعة  واالأن�����س��ط��ة 
ومتكني اأ�سحاب امل�ساريع النا�سئة 
املواقع  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  دب���ي  يف 
التوا�سل  وم��واق��ع  االإل��ك��رتون��ي��ة 

االجتماعي لنمو اأعمالهم.
رخ�سة  اأ�����س����ح����اب  و����س���ي���ت���م���ك���ن 
احل���ل���ول  خ�����الل  م����ن  “تاجر” 
م�����ن فتح  ال����ذك����ي����ة  امل�������س���رف���ي���ة 
ح�سابات يف بنك دبي التجاري دون 
اأي حد اأدنى للر�سيد وباإجراءات 
على  واحل�����س��ول  ومي�سرة,  �سهلة 
التحويالت  اأ�سعار تف�سيلية على 
باالإ�سافة  وال���دول���ي���ة,  امل��ح��ل��ي��ة 
�سيكات  دف��رت  على  احل�سول  اإىل 
باإمكان حاملي  و�سيكون  جماين. 
ا�سرتداد  اأي�ساً  “تاجر”  رخ�سة 

ف��ت��ح ق��ن��وات ج��دي��دة ع��رب تعزيز 
البيع.  منافذ  كربى  مع  التعاون 
توجيهات  اإط�����ار  يف  ذل���ك  وي���اأت���ي 
القيادة الر�سيدة لتقدمي احللول 
املبتكرة واملبادرات التي من �ساأنها 
امل�ساريع  اأ���س��ح��اب  م�ساركة  دع��م 
يف  وامل��ب��ت��ك��رة  النا�سئة  ال��ت��ج��اري��ة 
وامل�ساهمة  االق��ت�����س��ادي��ة  احل��ي��اة 
ب��ت��ل��ك امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ت��ع��د دفعة 
قوية لتعزيز امل�ساركة يف االقت�ساد 

الوطني.
بريند  الدكتور  قال  جانبه,  ومن 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ل��ي��ن��در,  ف���ان 
“نحن  ال����ت����ج����اري:  دب�����ي  ل��ب��ن��ك 
اقت�سادية  م��ع  بال�سراكة  �سعداء 
ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات م�سرفية  دب���ي 
ح�سرية حلاملي رخ�سة “تاجر” 
م�سرفية  م����زاي����ا  ت���وف���ر  وال����ت����ي 
اإىل  اإ�سافة  لهم  خا�سة وجمانية 

%100 من ر�سوم  اإىل  ما ي�سل 
بناًء  وذل���ك  ال��ت��ج��اري��ة,  رخ�سهم 
على متو�سط الر�سيد اليومي يف 
ح�ساباتهم امل�سرفية لدى البنك, 
على  احل�������س���ول  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
بطاقة ائتمان من البنك وحتويل 
ر�سوم الرخ�س التجارية اخلا�سة 
مي�سرة  �����س����داد  خ���ط���ة  اإىل  ب���ه���م 
بفائدة %0 قابلة لل�سداد خالل 

فرتة ت�سل اإىل 6 اأو 12 �سهراً.
املدير  ن��ائ��ب  خليفة,  ع��م��ر  وق���ال 
الت�سجيل  ل���ق���ط���اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
والرتخي�س التجاري باقت�سادية 
م��ع بنك  ال��ت��ع��اون  “يعك�س  دب���ي: 
اقت�سادية  حر�س  التجاري  دب��ي 
دب��������ي ع����ل����ى ت����ع����زي����ز ال����ت����ج����ارة 
اقت�ساد  وتناف�سية  االإلكرتونية, 
روؤية  اإىل جانب حتقيق  االإم���ارة, 
التحول  يف  ال��ر���س��ي��دة  احل��ك��وم��ة 

ال�������س���راك���ات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
والقطاع  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
اخلا�س يف االإمارة, حيث يركز على 
الأ���س��ح��اب رخ�سة  ال��دع��م  تقدمي 
الت�سهيالت  وت����وف����ري  ’تاجر‘ 
جانب  اإىل  امل�����س��اري��ع,  الأ���س��ح��اب 

االأمر  النا�سئة,  امل�ساريع  اأ�سحاب 
اإيجابي  ب�����س��ك��ل  ي��ن��ع��ك�����س  ال�����ذي 
اإىل  االق��ت�����س��ادي,  ال�سعيد  ع��ل��ى 
اإجراءات  وت�سهيل  تب�سيط  جانب 
التجارية  والرتاخي�س  املعامالت 

يف دبي«.

ال����رق����م����ي وب�����ن�����اء ال�����وع�����ي ح���ول 
مزاولة  ت�����س��ه��ل  ال���ت���ي  امل��ن�����س��ات 
ون�سعى  ال���ت���ج���اري���ة.  االأن�������س���ط���ة 
ال�سراكة  توطيد  اإىل  با�ستمرار 
وخ�سو�ساً  اخل��ا���س,  القطاع  م��ع 
امل����ايل, جل���ذب ودعم  ال��ق��ط��اع  يف 

اإدارة  مدير  املهريي,  عمر  واأ�سار 
قطاع  يف  وامل���ت���اب���ع���ة  ال���ت���ط���وي���ر 
التجاري  والرتخي�س  الت�سجيل 
قطاع  اأن  دب�������ي,  ب���اق���ت�������س���ادي���ة 
التجاري  والرتخي�س  الت�سجيل 
توطيد  ع��ل��ى  ب��ا���س��ت��م��رار  ي��ع��م��ل 

»دبي املايل العاملي« يرحب بالعمالء والزوار وجتار 
التجزئة واملطاعم مع اإعادة فتح جميع منافذه 

•• دبي-وام: 

التجزئة  بالعمالء وجت��ار  ترحيبه  ع��ن  العاملي  امل��ايل  دب��ي  اأع��ل��ن مركز 
واأ�سحاب املطاعم وا�ستقباله للزوار مع اإعادة فتح جميع املنافذ التجارية 

واملكاتب واملطاعم ب�سكل كامل يف املركز.
اأن �سالمة و�سحة جمتمع مركز دبي املايل  واك��دت �سلطة املركز املايل 
تدابري  تطبيق  امل��رك��ز  �سيوا�سل  حيث  ق�سوى  اأول��وي��ة  �ستبقى  العاملي 
وحكومة  دبي  الإر�سادات حكومة  ووفقا  �سارم  ب�سكل  الوقائية  ال�سالمة 
النظافة  اإر���س��ادات  ذل��ك تطبيق  الراهنة مب��ا يف  ال��ظ��روف  االإم����ارات يف 

والتطهري والتعقيم وحتقيق م�سافات التباعد االجتماعي.
وبذلك تعاود املكاتب وجمتمع اأعمال القطاع اخلا�س وحمالت التجزئة 
االحرتازية  التدابري  االعتبار  بعني  االأخ��ذ  مع   100% ب�سعة  العمل 
بها  امل�سموح  العمل  ب�ساعات  االلتزام  مع  االجتماعي  التباعد  و�سروط 

للتنقل على م�ستوى االإمارة.
لديها  امل��ح��ّددة  لل�سعة  وف��ق��ا  وامل�����س��روب��ات  امل���اأك���والت  حم��الت  و�ستعمل 
دائم  ب�سكل  االح��رتازي��ة  والنظافة  ال�سالمة  اإج���راءات  تطبيق  �سريطة 
وبني  الط������اوالت  بني  االأق������ل  على  مرتين  م�س���افة  ترك  ت�سمل  والتي 
املطاعم و�سع فوا�سل وقائية بني  العمالء.. كما يتوجب على  جمي������ع 

الطاوالت.
و�سالونات احلالقة  الرتفيه  واللياقة ومراكز  الريا�سية  ال�ساالت  اأما 
جميع  على   50% ب�سعة  عملها  �سيكون  والرجال  لل�سيدات  والتجميل 

اخلدمات التي تقدمها.
وك��ج��زء م��ن االإج����راءات االح��رتازي��ة يف امل��رك��ز امل���ايل, �سيخ�سع جميع 
الزّوار وال�سركات واملوظفني للتحقق من درجات احلرارة لهم على جميع 
مداخل املركز كما يتوجب عليهم ارتداء اأقنعة الوجه يف جميع االأوقات 
ومنذ دخولهم للمركز املايل ويف جميع االأماكن العامة واخلا�سة وي�سمل 
هذا االإجراء اأي�سا زوار اأفينيو البوابة اإىل باقي املباين واملقرات املت�سلة 

باملركز املايل.

العدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
اإعالن  بالن�شر

رقم )2020/2629(
املنذر : عادل عبدالرحمن ابراهيم عبداهلل ا�سماعيل الرا�سد 

 كويتي اجلن�سية 
املنذر اليه : ح�سام جمال حممد م�سطفى ال�سيمي - م�سري اجلن�سية 

حتت  بتاريخ:2019/2/19  املحرر  التوكيل  بالغاء  اليه  املنذر/املنذر  يخطر 
حمرر رقم 2019/1/38419 اعتبارا من ت�سديق املنذر اليه اخطار االلغاء 
ويحذره من  القانونية  الث��اره  منتجة  واعتباره غري  ب��ت��اري��خ:2020/2/20 
جميع  ومن  واجلنائية  املدنية  امل�سئوليات  كافة  ويحمله  مبقت�ساه  العمل 

الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب التوكيل امللغي بعد تاريخ الت�سديق. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
اإعالن بالن�شر

رقم )2020/2626(
املنذر : عادل عبدالرحمن ابراهيم عبداهلل ا�سماعيل الرا�سد 

 كويتي اجلن�سية 
املنذر اليه : حممد حار�س احلالين - لبناين اجلن�سية 

حتت  بتاريخ:2017/2/15  املحرر  التوكيل  بالغاء  اليه  املنذر/املنذر  يخطر 
حمرر رقم 2017/1/36656 اعتبارا من ت�سديق املنذر اليه اخطار االلغاء 
ويحذره من  القانونية  الث��اره  منتجة  واعتباره غري  ب��ت��اري��خ:2020/2/20 
جميع  ومن  واجلنائية  املدنية  امل�سئوليات  كافة  ويحمله  مبقت�ساه  العمل 

الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب التوكيل امللغي بعد تاريخ الت�سديق. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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املال والأعمال

املتبعة  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ت��داب��ري  جميع 
ي�سمن  ب�سكل  االإم�����ارات,  دول���ة  يف 
وا�ستئناف  منّظمة,  و  �سل�سة  ع��ودة 
ب�سكل  امل���ق���ر  يف  ال��ع��م�����������������ل  اإجن������از 
املالية  كامل وفعال«. وتعمل دائرة 
امل���رك���زي���ة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ع����دد من 

االأهداف اال�سرتاتيجية التي تكمن 
ال�سيولة  وتوفري  وتنمية  اإدارة  يف 
النقدية, وتطوير منظومة موازنة 
مالية  ���س��ي��ا���س��ات  وت��ن��ف��ي��ذ  االأداء, 
م��ت��ك��ام��ل��ة وف���ّع���ال���ة, وب���ن���اء منوذج 
ع��امل��ي يف امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة, ومتكني 

التجهيزات  ج���م���ي���ع  اإع����������داد  مت 
الدائرة  م��وظ��ف��ي  ل��ع��ودة  ال��الزم��ة 
اتباعا  وذل�����ك  ال���ع���م���ل,  م��ق��ر  اإىل 
املتبعة,  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري  الأع���ل���ى 
اإ�سافًة اإىل اتخاذ جميع االإجراءات 
ال��وق��ائ��ي��ة واالح����رتازي����ة, واالأخ����ذ 
وال�سالمة  ال�سحة  ب��ا���س�����رتاط��ات 
واملتعاملني,  للموظفني  املهني�ة 
عمل  ب����ي����ئ����ة  ل�����ت�����وف�����ري  وذل������������ك 
�سمان  ع��ل��ى  تعمل  وام��ن��ه  �سحية 
معايري  وف��ق  االأع��م��ال  ا�ستمرارية 
الدولية  االأعمال  ا�ستمرارية  نظام 
كافة  تدريب  مت  والتي   ,22301
�سنويا  وجتربتها  عليها  املوظفني 
يف ت��ذل��ي��ل ال�����س��ع��وب��ات م���ن خالل 
خالل  فعلية  �سيناريوهات  تطبيق 
االإخ�����الء  خل��ط��ط   2019 ال���ع���ام 

•• ال�شارقة-الفجر:

املركزية  املالية  دائرة  تبا�سر كوادر 
بال�سارقة العمل من مقرها, ب�سكل 
االأحد  ال��ي��وم  م��ن  اب��ت��داء  تدريجي 
 30 وبن�سبة   ,2020 يونيو   14
توجيهات  وف����ق  اأدن������ى,  ك��ح��د   %
املجل�س التنفيذي الإمارة ال�سارقة, 
املوارد  دائ��رة  تعميم  اإىل  وا�ستناداً 
حكومة  موظفي  ب��ع��ودة  الب�سرية 
ال�سارقة اإىل مقار العمل تدريجياً.  
اإدارة  م��دي��ر  ع��ل��ي,  اآل  ب���در  واأف�����اد 
والتميز  اال�سرتاتيجي  التخطيط 
املوؤ�س�سي, ورئي�س فريق ا�ستمرارية 
مع  الدائرة:” متا�سياً  يف  االأعمال 
توجيهات حكومة ال�سارقة, وحر�ساً 
على �سالمة املوظفني واملتعاملني, 

باجلهود  علي  اآل  الوهمية«.واأ�ساد 
العمل  بها فريق  التي قام  الكبرية 
مت  حيث  ال�سابقة,  ال��ف��رتة  خ��الل 
العمل بروح الفريق الواحد وكاإدارة 
واحدة متكاملة وباإ�سراف ومتابعة 
العليا والذي  القيادة  م�ستمرة من 
ال�سعوبات  ك��اف��ة  ب��ع��رق��ل��ة  ���س��اه��م 
واأدى اإىل ا�ستمرارية االأعمال خارج 

مقر العمل بكل كفاءة وفعالية.

�إجر�ء�ت وتد�بي 
وقائية �صاملة

عائ�سة  اأو����س���ح���ت  ج���ان���ب���ه���ا,  م����ن 
اخلدمات  اإدارة  م��دي��ر  ع���ب���داهلل, 
امل�ساندة اأنه مت جتهيز مبنى الدائرة 
املوظفني,  ال�ستقبال  كامل  ب�سكل 
�سامل  تعقيم  اإج�����راء  ع��رب  وذل����ك 

وجتهيزه  امل��ب��ن��ى,  اأن���ح���اء  جل��م��ي��ع 
املنا�سبة  ال�����س��ح��ي��ة  ب����االإر�����س����ادات 
اإىل  اإ�سافة  التوعوية,  واملل�سقات 
املتطورة  احلرارية  االأجهزة  و�سع 
كافة  عند  احل����رارة  درج���ة  لقيا�س 
املداخل, مع اأجهزة لتعقيم اليدين 
تطبيق  ك��ي��ف��ي��ة  ت��و���س��ح  والف����ت����ات 
م�����س��اف��ة ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي مع 

منع االزدحام داخل املكاتب.
اإدارة  اليا�سي, مدير  ه��دى  واأك��دت 
هياأت  ال���دائ���رة  اأن  امل����ايل  ال��ن��ظ��ام 
اإمكانياتها بتفعيل نظام العمل عن 
ُبعد يف ظل البنية التقنية املتقدمة 
التي اأن�ساأتها وداأبت على تطويرها 
اأي  ودون  ب��ا���س��ت��م��رار,  وحت��دي��ث��ه��ا 
اأعمال  ���س��ري  يف  ت��ب��اط��وؤ  اأو  ت���اأخ���ر 
اجلهات  طلبات  اإجن���از  اأو  ال��دائ��رة 

مايل  نظام  خ��الل  من  احلكومية, 
�سامل, حيث يخدم ما يقارب اأكر 

من 100 جهة حكوميَّة.

خطة عمل متكاملة 
واأ�����س����ارت م��ي��ث��اء ال��ط��ن��ي��ج��ي نائب 
االأعمال  ا�ستمرارية  فريق  رئي�س 
بعد  ع��ن  العمل  ن��ظ��ام  تطبيق  ب���اأن 
يف دائرة املالية املركزية بال�سارقة, 
ناجح وفعال وبن�سبة  ب�سكل  قد مت 
خطة  اإع��������داد  مت  ك���م���ا   ,100%
ك���خ���ارط���ة طريق  ع��م��ل م��ت��ك��ام��ل��ة 
ب�سكل  ال��ع��م��ل  م��ق��ر  اإىل  ل���ل���ع���ودة 
اخلطة  ت�سمنت  ح��ي��ث  ت��دري��ج��ي, 
اأهم مرتكزات العودة للعمل �ساملة 
حتديد اآلية اآمنة لعودة املوظفني, 
االأخ���ذ بعني االع��ت��ب��ار تطبيق  م��ع 

خدمات  وتطبيق  ال��ذك��ي,  التحول 
ب��ف��ئ��ة ���س��ب��ع��ة جن�����وم, اإ����س���اف���ة اإىل 
تعزيز منظومة الرقابة الداخلية, 
املواطنة,  الب�سرية  امل��وارد  ومتكني 
واالبتكار  التمّيز  ثقافة  وت��ط��وي��ر 

واإدارة االأداء املوؤ�س�سي.

مع �تخاذ جميع �لإجر�ء�ت �لوقائية وفق �أعلى �ملعايي �لعاملية 

كوادر املالية املركزية بال�شارقة تعود اإىل العمل ب�شكل تدريجي ابتداًء من اليوم 

»طرق دبي« تنجز 80 م�شروعا �شمن برنامج التحول الرقمي والثورة ال�شناعية الرابعة
•• دبي-وام:

برنامج  �سمن  م�����س��روع��اً   80 وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  هيئة  اأجن����زت 
م�ساريع  ت�سعة  منها  الرابعة,  ال�سناعية  والثورة  الرقمي  التحول 
الطباعة  تقنية  ا���س��ت��خ��دام  م�����س��روع  �سملت  امل��ا���س��ي,  ال��ع��ام  اأجن���زت 
ثالثية االأبعاد يف ت�سنيع قطع غيار القطارات, ونظام الدفع االآيل 
خلدمات النقل البحري, واملرحلة الثالثة من برنامج نقاط الوالء 
ت�سميم  وم�سروع  امل��وح��د,  التحكم  مركز  وم�سروع  ب��ال���س/,  /ن��ول 
وم�سروع  البحري,  النقل  خ��دم��ات  لتوفري  تفاعلي  جهاز  وتنفيذ 
القيادة االفرتا�سية, وم�سروع بناء القدرات يف جمال علم البيانات, 
وم�����س��روع ال��روب��وت /ب��ي��رب/, وم�����س��روع امل�����س��ار ال��ذك��ي. اأك���د معايل 
مطر حممد الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة 

واحد,  الكرتوين  رقمية وموقع  قنوات  اأرب��ع  تقدمي خدماتها عرب 
بنجاح كبري خالل االزمة, حيث ارتفعت املعامالت الرقمية بن�سبة 
%40 خالل فرتة االزمة مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�سي, 
بن�سبة  /حمبوب/  االآيل  املتحدث  نظام  عرب  املعامالت  حجم  وزاد 
بن�سبة  الرقمية  اخل��دم��ات  على  ال�سعادة  موؤ�سر  وارت��ف��ع   ,100%
%90, وارتفع جتاوب املتعاملني واالإقبال على ا�ستخدام القنوات 
الرقمية والذكية, بن�سبة %300 خالل فرتة التعقيم الوطني .. 
بناء  م�سروع  ويت�سمن   .2019 العام  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة 
القدرات الفنية يف جمال اإدارة البيانات يف الهيئة, تدريب اأخ�سائي 
والذكاء  البيانات  لعلم  مكر�س  خمترب  اأول  وب��ن��اء  ال��ب��ي��ان��ات,  علم 
اال�سطناعي يف جمال النقل على م�ستوى ال�سرق االأو�سط و�سمال 
افريقيا, ومت يف املرحلة االأوىل تطوير 16 حالة ا�ستخدام, وتدريب 

16 موظفاً, وح�سول موظفني اثنني على �سهادة املاج�ستري يف علم 
136 موظفاً, وابتعاث  البيانات, و�سيتم يف املرحلة الثانية تدريب 
حالة   68 وت��ط��وي��ر  املاج�ستري,  ���س��ه��ادة  على  للح�سول  موظفني 
ربط  فتم  والذكية,  امل�ستدامة  املوا�سالت  جم��ال  يف  اأم��ا  ا�ستخدام, 
7 �سركات حجز الكرتوين, و�سركتي  114 �سركة ليموزين و�سبع 
الذي  /امل��رق��اب/  بنظام  ب��ال�����س��اع��ات/,  /ال��ت��اأج��ري  امل�سرتك  التنقل 
ُيعنى بتنظيم ومراقب��ة قطاع مركبات الليموزين و�سركات احلجز 
االإلكرتوين E- Hail, ويوفر النظام حاًل مبتكراً الأبرز التحديات 
االإلكرتوين, حيث  �سركات احلجز  وحوكمة  تنظيم  تتمثل يف  التي 
انتهت من تركيب النظام يف 6000 مركبة نقل فاخرة, موزعة على 
114 �سركة نقل, ومتت متابعة 19 مليون رحلة ل�سركات احلجز 

االإلكرتوين /اوبر وكرمي/.

الطرق واملوا�سالت, اأن روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
وما  �سنة,   20 قبل  االإلكرتونية  احلكومة  ب��اإط��الق  اهلل”,  “رعاه 
تبعها من م�ساريع و�سواًل لتحويل دبي ملدينة ذكية, تقدم خدماتها 
يف  فاعليتها  اأثبتت  واملتطورة,  الذكية  والتقنيات  التطبيقات  عرب 
جناح دولة االإمارات العربية املتحدة عموماً, واإمارة دبي على وجه 
اخل�سو�س, يف �سمان ا�ستمرارية االأعمال واإجناز عملياتها وتقدمي 
اخلدمات مب�ستويات عالية دون توقف. وقال معاليه اإن هيئة الطرق 
واملوا�سالت كانت من اأوىل الهيئات والدوائر احلكومية التي حولت 
جميع خدماتها التي تقدمها للمتعاملني اإىل خدمات ذكية روعي يف 
ت�سميمها االبتكار و�سهولة اال�ستخدام, وا�ستمرت الهيئة يف حت�سني 
وتطوير خدماتها الذكية, موؤكداً اأن تلك اجلهود مكنت الهيئة من 

العدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 4972/2019/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل والت�سامم مببلغ وقدره

)35000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ا�ستالم ال�ساحنة وتوقيع العقد 
يف 2018/7/29 وحتى ال�سداد التام , �سم ملف النزاع التجاري رقم 2217/2019  

طالب االإعالن : حاج علي حممد طه ح�سني  - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنهما : 1- حلفا لتجارة االعالف - ذ م م   2- �سيف الدين ح�سن خليل ابراهيم

�سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما - جمهول حمل االإقامة 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/3/17 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�سوع 
اأعاله ل�سالح/حاج علي حممد طه ح�سني بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي 
مبلغ وقدره 35000 خم�سة وثالثون الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 2018/11/1 وحتى 
متام ال�سداد والزمتهما بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2733/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1082 جتاري كلي , 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1.702.430.13 درهم( , �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : م�سرف االإمارات االإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية 
: طالب التنفيذ  وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- عبداهلل خلفان علي حممد بن دروي�س الكعبي - �سفته  بالق�سية 
: منفذ �سده - جمهول حمل االإقامة 

التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع االإعالن : قد 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1702430.13( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12960 بتاريخ 2020/6/14

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 403/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1853/2017 جتاري كلي , واملعدل باالإ�ستئناف رقم 
1643/2018 ا�ستئناف جتاري , ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )2036448 درهم(, �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : مراد حاج حميدة - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : فتيحة حممد برجو قوراري -  �سفته بالق�سية : وكيل

�سريك  وب�سفته  ال�سخ�سية  م( 2- حممد خليفة )ب�سفته  م  ذ  اأرتي�ست )�س  :1- مطعم  اإعالنهم  املطلوب 
ومدير يف مطعم اأرتي�ست )�س ذ م م( ومطعم االرتي�ست )�س ذ م م(  3- اأمين حيدر عبداهلل جعفر اأ�سكناين 
: قررت  االإع��الن  االإق��ام��ة  مو�سوع  بالق�سية : منفذ �سده - جمهويل حمل  املواطن( - �سفته  )الكفيل 
درهم   )2199318( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اخطاركم   )2020/6/10( بتاريخ  االإبتدائية  دبي  حمكمة 
املنطقة :  ار���س - رقم االر���س 9213 -  العقار عبارة عن قطعة  واإال بيع  التبليغ  خالل 15 يوم من تاريخ 
اليفره 2 - والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�س املادة 295 من قانون االجراءات املدنية. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12960 بتاريخ 2020/6/14

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 256/2020/209 تنفيذ عمايل  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 2019/4144 عمايل 
جزئي , ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها ) 602534 درهم( , �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : نوربريت بينتو - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنهم : 2- اإيه اإن �سي للمقاوالت )�س ذ م م( 1- �سركة توما�س بنيت اخلليج )ذ م 
م( 3- توما�س بنيت اك�سيب�سناند انترييرز - �س ذ م م - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سده

جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )602534( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3766/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 881/2020 , ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره ) 679264 درهم( , �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : حممد م�سلح خيو - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : مرمي احمد �سامل م�سلم املحرمي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- عبيده احمد اجلباوى - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )679264( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12960 بتاريخ 2020/6/14

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 1629/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليهما بالت�سامن ب�سداد مبلغ 104.759.23 درهم 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   

طالب االإعالن : فود �سور�س انرتنا�سيونال - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله : حمدان عبداهلل عبدالرحمن علي الهرمي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- مطعم اوكوى - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/4/2 اأوال/ بانفاذ العقد التجاري املربم بني 
الطرفني. ثانيا : بالزام املدعي عليهما وي�سيل خلدمات اإدارة املن�ساأت �س ذ م م  ومطعم اوكوى �س ذ م م  بان 
واربعة  )مائة  دره��م   104.759.23 مبلغ  م(  م  ذ  )�س  انرتنا�سيونال  �سور�س  فود  للمدعية  بالت�سامن  يوؤديا 
القانونية  بواقع 9% �سنويا من  اآالف و�سبعمائة وت�سعة وخم�سون درهم وثالثة وع�سرون فل�س( والفائدة 
تاريخ االإ�ستحقاق يف 2018/5/2 وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب 

املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12960 بتاريخ 2020/6/14

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 4329/2019/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 57.631.78 درهم والفوائد 
التاأخريية بواقع  12% من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد , والزام املدعي عليها 

بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   
طالب االإعالن :  انتا لل�سفريات وال�سياحة - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : خليفة يو�سف حممد علي بن عمري - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- حممد عي�سى احمد - �سفته  بالق�سية : اخل�سم املدخل 

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
57.631.78 درهم والفوائد التاأخريية بواقع  12% من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد , والزام املدعي 
عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2020/6/16 ال�ساعة 
8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12960 بتاريخ 2020/6/14

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 508/2020/100 احوال نف�س م�شلمني  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالطالق لل�سرر والهجر واثبات ح�سانة االأبناء للمدعي  
طالب االإعالن : �سيف علي يو�سف عبداهلل ال�ساعر - �سفته بالق�سية : مدعي

املطلوب اإعالنه : 1- نوال يو�سف جمعه يعقوب الكبي�سي - �سفته  بالق�سية : مدعي 
عليه - جمهول  حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالطالق لل�سرر والهجر 
واثبات ح�سانة االأبناء للمدعي    وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2020/6/29 
ال�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد يف مبنى االحوال ال�سخ�سية يف منطقة 
القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة االأحوال ال�شخ�شية 

العدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 594/2020/100 احوال نف�س م�شلمني   
مو�سوع الدعوى : دعوى اإ�سقاط ح�سانة   

طالب االإعالن : حممد ا�سامة �سلطان ابراهيم - �سفته بالق�سية : مدعي
وميثله : �سعيد حممد عبداهلل �سامل ال�سايغ الغافري - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- مروة اأحمد - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه
جمهول  حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى اإ�سقاط ح�سانة. وحددت 
التقا�سي  ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة  املوافق  2020/6/29  لها جل�سة يوم االثنني  
عن بعد يف مبنى االحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة االأحوال ال�شخ�شية 

العدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ردهوت للكمبيوتر - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب طابق ميزانني ملك �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد ال مكتوم 
 : الرخ�سة  رق��م   , حم��دودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل   B- ا�ستدامة   - الكرامة 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1211155  : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م   751164
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية 
املذكورة اأعاله , وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/5/31 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/5/31 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�سفي املعني �يه �ف ��ص للح�صابات العنوان : مكتب رقم 302 ملك عبدالرزاق 
 : فاك�س    04-2690702  : ه��ات��ف   - ���س��رق  العنز  ه��ور   - دي���رة   - ال��زرع��وين  ح�سن  علي 
2690704-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �يه �ف ��ص للح�صابات
دي��رة -  ال��زرع��وين -  العنوان : مكتب رق��م 302 ملك ع��ب��دال��رزاق علي ح�سن 
هور العنز �سرق - هاتف : 2690702-04  فاك�س : 2690704-04  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  للكمبيوتر - �ص ذ م  ردهوت  لت�سفية 
بتاريخ 2020/5/31 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/5/31 
مكتبه  املعني يف  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من 
امل�ستندات  ك��اف��ة  معه  م�سطحباً  اأع���اله,  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2693/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4120 ل�سنة 2019 جتاري جزئي , 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 669215 درهم( , �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : �سركة نزيه التجارية ذ.م.م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ

وميثله : ابراهيم مو�سى علي مراد البلو�سي -  �سفته بالق�سية : وكيل
�سفتهما   - العبد  �سالح  ه��اين   -2 ����س.ذ.م.م  تارجت  ون  �سيدلية   -1 اإعالنهما:  املطلوب 

بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )2669215( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12960 بتاريخ 2020/6/14

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 565/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 163/2018 جتاري جزئي , ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 110.702.48( دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم االماراتي 

)406604.67(, �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : �سركة باروت ا�سيا با�سيفيك ليمتد - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ

وميثله : �سعيد حممد عبداهلل �سامل ال�سايغ الغافري -  �سفته بالق�سية : وكيل
اإم دي م.د.م.���س - �سفته بالق�سية : منفذ �سده -  اإعالنه: 1- �سركة غادجيتك  املطلوب 

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )406604.67( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12960 بتاريخ 2020/6/14

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 5963/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/2752 جتاري جزئي , ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 54164.43(  �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : ال�سركة االملانية للخر�سانة اجلاهزة ذ.م.م - فرع دبي - وميثلها ال�سيخ/�سلطان جمال 
بن �سقر �سلطان �سامل القا�سمي - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ

وميثله : علي ابراهيم حممد احلمادي -  �سفته بالق�سية : وكيل
�سريك  �سيد احمد )ب�سفته  ���س.م.م 2- حممد طلعت  للمقاوالت  بيلد  اإعالنهما: 1- روكى  املطلوب 

ومدير وموقع على ال�سيك - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سده 
 جمهويل حمل االإقامة 

املبلغ املنفذ به  اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  مو�سوع االإع��الن : قد 
وقدره )54164.43( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12960 بتاريخ 2020/6/14

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 184/2020/20 جتاري كلي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )31156263 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 17% من تاريخ اال�ستحقاق يف يناير 2018 وحتى ال�سداد التام وقد بلغت 
بتاريخ:2020 مبلغ )11494649( درهم والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه.  

طالب االإعالن :  توحيد حممد طاهر عبداهلل املهتدي  - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- غالم علي ر�سول �سودري غالم زاهد - �سفته   بالق�سية : مدعي عليه  

 جمهول حمل االإقامة 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   : االإع��الن  مو�سوع 
)31156263 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 17% من تاريخ اال�ستحقاق يف يناير 
2018 وحتى ال�سداد التام وقد بلغت بتاريخ:2020 مبلغ )11494649( درهم والزام املدعي عليه بالر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماه. وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2020/7/12  ال�ساعة 9.30 �سباحا 
يف قاعة التقا�سي عن بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
اإنذار عديل بالن�شر 

لالإخطار العديل برقم املحرر 2020/552
املنذر :  عبدالعزيز حممود غالم علي الكيالين - اماراتي اجلن�سية

املنذر اإليه:  زايد منري �سادق - �سوري اجلن�سية 
مبوجب االنذار العديل برقم املحرر 2020/552 انذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بال�سارقة بنذر وينبه 
املنذر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته والبالغ قدره )187.750( درهم فقط مائة و�سبعة وثمانون 
الف و�سبعمائة وخم�سون درهما واملحرر ب�ساأنهم ال�سيكات اأرقام 000037 مببلغ 22750 وامل�سحوب على بنك 
اال�سالمي  االم���ارات  بنك  على  وامل�سحوب  دره��م   25000 مببلغ   000036 رق��م  وال�سيك  اال�سالمي  االم���ارات 
وال�سيك رقم 000035 مبلغ 140000 درهم وامل�سحوب على بنك االمارات اال�سالمي وذلك يف خالل خم�سة 
ايام من تاريخ اعالن هذا االنذار واال �سوف ي�سطر املنذر ا�سفا التخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة 
قبل املنذر اليه وذلك با�ست�سدار االمر بالزامه باداء ذلك املبلغ باال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %9 
من تاريخ ا�ستحقاق اخر �سيك يف 2019/10/17 وحتى ال�سداد التام مع الر�سوم وامل�ساريف واالتعاب و�سمول 

االمر بالنفاذ املعجل بال كفالة
  �لكاتب �لعدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي – الفجر

مثالياً  اأداًء  احلو�سني  ويو�سف  الدرمكي  اأحمد  االإماراتيون  املقاتلون  قدم 
اختتمت  ال��ت��ي  االإمارات”  “حماربي  م��ن   11 الن�سخة  ن����زاالت  �سمن 
بالعا�سمة  اأري��ن��ا  جوجيت�سو  �سالة  يف  يونيو   12 اجلمعة  ي��وم  فعالياتها 

اأبوظبي. حيث قّدم جنم حماربي االإمارات املخ�سرم اأحمد الدرمكي عر�ساً 
قتالياً مبهراً يف مواجهته �سد الكامريوين كايجمو كيجا متكن خالله من 
الفوز يف الدقيقة الثالثة من اأوىل جوالت النزال عن طريق ا�ستالم اخل�سم 
ب�سبب خنقة املق�سلة االأمامية, فيما ا�ستطاع املقاتل يو�سف احلو�سني من 
حتقيق نتيجة مماثلة يف نزاله االحرتايف االأول الذي واجه خالله خ�سمه 

امل�سري حممد عالم ومتكن من حتقيق فوز م�ستحق يف الدقيقة االأوىل 
من اأحداث النزال بوا�سطة ا�ستالم اخل�سم باأ�سلوب اخلنقة اخللفية.

املقاتلني حيث  من  راقياً  ومهارياً  فنياً  اأداء  الن�سخة  ن��زاالت هذه  و�سهدت 
كانت  القا�سية  بال�سربة  الن�سخة  ه��ذه  ن���زاالت  م��ن  اثنني  نتيجة  انتهت 
حممد  ال�سوري  نظريه  على  بي�ساال  الفون�س  ال��ك��ام��ريوين  ف��وز  اأواله��م��ا 

ا���س��ت��ط��اع الربازيلي  ال���ن���زال, فيما  ب��داي��ة  ث��ان��ي��ة م��ن   22 اجل��ّن��ان خ���الل 
جو�سيلينو فرييرا من اإحراز فوٍز م�ستحق على ال�سوري طارق �سليمان يف 
الدقيقة 3 من اجلولة االأوىل يف نزال �سمن الوزن احلر )90 كجم(, ومن 
اجلدير بالذكر اأن طارق �سليمان هو بطل حماربي االإمارات احلايل يف وزن 

خفيف الثقيل.

•• اأبوظبي-الفجر

االإم��ارات للم�سارعة  الدرعي رئي�س احتاد  �سعادة حممد بن ثعلوب  اطلع 
واجل�����ودو ع��ل��ى م��ق��رتح اأج���ن���دة امل��و���س��م اجل��دي��د ل��ل��ج��ودو مل��و���س��م 2020 
2021- بالتن�سيق مع م�سابقات امل�سارعة بعد ان تعطل الن�ساط الر�سمي 
العامل  بها  تاأثر  التي   ) ) كوفيد19-  الكورونا   فايرو�س  نتيجة جلائحة 
خالل الفرتة املا�سية , لياأتي الت�سور املقرتح ال�ستئناف الن�ساط يف نوفمرب 
مقرتحا النطالقة  كان  الذي  القادم  �سبتمرب  �سهر  من  بدال   ,  2020
املو�سم اجلديد على امل�ستوى املحلي ,مما يف�سح املجال لالأندية االأع�ساء 

لال�ستعداد ب�سكل مثايل بعد توقف عن الن�ساط الر�سمي لفرتة ا�ستغرقت 
حوايل 7 ا�سهر .

ال�سر  اأم���ني  جا�سم  حممد  ال�سيد  م��ع  ال��ت�����س��اور  بعد  ال��درع��ي   - واأ���س��اف 
امل�ساعد م�سوؤول الن�ساط املحلي باأن بداية ن�ساط مناف�سات اجلودو �ستكون 
كفرتة  العمرية  الفئات  جلميع  للجودو  املفتوحة  االحت��اد  كاأ�س  مب�سابقة 
نوفمرب  منت�سف  يف  اجل��ودو  دوري  ينطلق  اأن  ,على  تناف�سية  حت�سريية 
يف دي�سمرب 2020 ..كما  للجودو  الوطني  اليوم  بطولة  وتقام   ,  2020
زايد  بن  قيام بطولة حممد  واجل��ودو  امل�سارعة  احت��اد  اإدارة  ق��رر جمل�س 
الدولية للجودو التي كان مقرراً لها يف مار�س املا�سي والتي تاأجلت �سمن 

التي  نف�سها  بال�سروط   2021 مار�س  لتقام يف   , االحت��اد  ن�ساط  خمتلف 
اأعلنت من قبل لقيمة واأهمية تلك البطولة الغالية , وبالتايل يتيح الوقت 
ب�سكل  البطولة  امل�ساركة, لتخرج  للراغبني يف  االإع��داد  الفر�سة ملزيد من 
جيد يتنا�سب واأهميتها, و�سيعلن الحقا كيفية الت�سجيل لها عرب القنوات 

الر�سمية, والتي ر�سدت لها اجلوائز القيمة.
ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  بطولة  ب��اأن  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  �سعادة  واأ�سار 
رئي�س الدولة -حفظه اهلل- للجودو �ستقام يف مايو 2021 م�سكا لن�ساط 
ال�سنية  للمراحل  اجل���ودو  منتخبات  ن�ساط  ب��اأن  وذك��ر   .. املحلي  اجل���ودو 
�سيتحدد على �سوء اأجندة االحتادات اخلليجية والعربية واالآ�سيوية التي 

وثمن   .. املا�سية  الفرتة  خالل  الكورونا  جائحة  ب�سبب  برجمتها  تغريت 
رئي�س احتاد االإمارات للم�سارعة واجلودو يف ختام ت�سريحاته جهود كافة 
اأندية االحتاد خالل الفرتة املا�سية التي اأقيمت عن بعد ترجمة لتوجيهات 
لفنون  ال�سارقة  نادي  بال�سكر  ,وخ�س  االحرتازية  واالإج��راءات  امل�سوؤولني 
الدفاع عن النف�س ونادي الفجرية للفنون القتالية الذي نظموا اأكر من 
نخبة من اخلرباء  باإ�سراف  قيمة  وحما�سرات  وندوات  عمل  ور�سة   15
ا�ستفاد  والتي  االنرتنت  عرب  اليومية  التدريبات  جانب  ,اإىل  واملخت�سني 
منها جميع الالعبني واملدربني ,بجانب جهود االأندية االأخرى , فا�ستحق 

اجلميع ال�سكر واالإ�سادة.

••  دبي-الفجر

اأعلن جمل�س دبي الريا�سي عن عودة الن�ساط الريا�سي يف امل�سابح الر�سمية 
املتعلقة  االحرتازية  التدابري  اإط��ار  يف  وذل��ك  املائية,  والريا�سات  املعتمدة 
الإدارة  العليا  اللجنة  موافقة  على  وبناء  بدبي,  الريا�سي  الن�ساط  بعودة 

االأزمات والكوارث فيها.
االإجراءات  كافة  تطبيق  املعتمدة  الر�سمية  امل�سابح  اإدارات  على  اأن��ه  واأك��د 
االحرتازية وبروتوكوالت الوقاية التي تت�سمن تعليمات الوقاية والتعقيم 
امل�ستمر والتباعد مل�سافات كافية بني االأفراد واإدارة احل�سود يف املوقع, وذلك 
بهدف حماية االأفراد من ممار�سي االأن�سطة الريا�سية, وذلك ب�سبب تف�سي 

جائحة كورونا.
االأندية  م�سابح  هي  القرار  يف  املق�سودة  امل�سابح  اأن  على  املجل�س  اأك��د  كما 
الريا�سية الر�سمية واأكادمييات ال�سباحة املعتمدة وم�سابح مراكز التدريب 

املرخ�سة.
اأن الهدف من جميع هذه االإج��راءات هو �سالمة الفرد واملجتمع  واأو�سح 
وجعل جتربة العودة للم�سابح فر�سة للرتويح عن النف�س وعودة الن�ساط 
االأمر  وهو  بالعدوى,  الإ�سابة  التعر�س  من  القلق  دون  للج�سم  واحليوية 
الذي لن يتحقق بدون التزام اجلميع من امل�سوؤولني وامل�سغلني واملمار�سني 
التعليمات  وف���ق  امل��ج��ل�����س  و���س��ع��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����س��الم��ة  واإج������راءات  بتعليمات 

واالإجراءات احلكومية الر�سمية.

�صربتان قا�صيتان و4 ��صت�صالمات

اأبناء االإمارات يقدمون اأداًء م�شرفًا يف الن�شخة 11 من »حماربي االإمارات«

حممد بن ثعلوب يطلع على مقرتح اأجندة املو�شم اجلديد للجودو

بطوالت كرة القدم ال�شعودية عودة ن�شاط امل�شابح والريا�شات املائية بدبي
تعود يف 4 اأغ�شط�ض

 
••  الريا�س-الفجر

موعدا  املقبل  اأغ�سط�س  م��ن  ال��راب��ع  ال��ق��دم  لكرة  ال�سعودي  االحت���اد  ح��دد 
ال�ستئناف م�سابقات كرة القدم ال�سعودية ملو�سم 2020-2019.

وجاء يف بيان لالحتاد ال�سعودي:  بناء على قرار وزارة الريا�سة بال�سماح 
ب��ع��ودة ال��ن�����س��اط ال��ري��ا���س��ي, وب��ال��ن��ظ��ر اإىل امل��واع��ي��د امل��ح��ددة م��ن االحتاد 
ا�ستئناف  موعد  حتديد  وكذلك  االآ�سيوية  امل�سابقات  ال�ستئناف  االآ�سيوي 
ت�سفيات كاأ�س العامل 2022 فقد قرر حتديد الرابع من اأغ�سط�س املقبل 

موعًدا لعودة ا�ستئناف م�سابقات كرة القدم للمو�سم 2020-2019.
وتابع البيان: �سيتم التن�سيق مع رابطة دوري املحرتفني لتحديد مواعيد 
ا�ستئناف دوري كاأ�س االأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني ودوري االأمري 
حممد بن �سلمان للدرجة االأوىل للمحرتفني للمو�سم الريا�سي 2019-
2020, كما �سيتم التن�سيق مع االأندية لعودة التدريبات اعتباًرا من تاريخ 
وفق  الريا�سي  املو�سم  ال�ستكمال  ا�ستعداًدا  وذل��ك   2020 يونيو   21

بروتوكول طبي واإجراءات احرتازية م�سددة.
حول  امل�سابقات  جلنة  رفعته  م��ا  على  ب��ن��اًء  اأن��ه  ال�سعودي  االحت���اد  واأع��ل��ن 
املمتاز  ال���دوري  بطوالت  اإل��غ��اء  اعتماد  مت  فقد  ال�سنية,  الفئات  م�سابقات 

للفئات ال�سنية غري املنتهية دون حتديد بطل اأو هبوط.
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يونيو   15 االث��ن��ني  غ���ًدا  تنطلق 
 ”2020 “فيفا  بطولة  اجل��اري 
ل���ك���رة ال���ق���دم ع���رب اأج���ه���زة بالي 
�سركة  تنظمها  التي   ,4 �ستي�سن 
ك���ورب���رت ���س��ب��ورت ب��ال��ت��ع��اون مع 
وت�ستمر  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي  جمل�س 
اأ����س���ب���وع كامل  مل����دة  م��ن��اف�����س��ات��ه��ا 
يونيو,   22 االثنني  ي��وم  وتختتم 
فر�سة  ال���ب���ط���ول���ة  ه�����ذه  ومت���ث���ل 
للتمتع  القدم  كرة  ريا�سة  لع�ساق 

باأجواء تناف�سية قوية. 
ومي�����������ك�����������ن ل���������ل���������راغ���������ب���������ني يف 
ال����ت���������س����ج����ي����ل عرب  امل�������������س������ارك������ة 
الر�سمي  االل������ك������رتوين  امل����وق����ع 
املوقع  ع����رب  ����س���ب���ورت  ل���ك���ورب���رت 
www. ال��ر���س��م��ي  االل���ك���رتوين 
 ,corporatesports.ae
املجتمع  اأف�������راد  جل��م��ي��ع  ومي���ك���ن 
يف  امل�ساركة  اجلن�سيات  ك��اف��ة  م��ن 
ب�سكل  الت�سجيل  ع��رب  ال��ب��ط��ول��ة 
اأو عرب جمموعات مق�سمة  فردي 
ف��ئ��ات, ه��ي: جمموعة  ث��الث  اإىل 
مكونة من 5 اأ�سخا�س, وجمموعة 
مكونة من 10 اأف��راد, وجمموعة 

مكونة من 20 م�ساركاً. 
الدخول  امل�ساركني  على  ويتوجب 
املت�سلة  ال���ودي���ة  ال��ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى 
فريندليز(  )اأون��الي��ن  باالنرتنت 
ال�سخ�سي  ح�����س��اب��ه��م  خ���الل  م���ن 
اإن�ساء  ثم  ومن  �ستي�سن,  بالي  يف 

الفرق  واخ���ت���ي���ار  ج���دي���د  م��و���س��م 
قائمة  م��ن  البطولة  يف  املناف�سة 
االأ�سدقاء, ومبجرد اختيار الفرق 
مي���ك���ن ت���ع���دي���ل ب��ع�����س اإع��������دادات 
اأن يتم حتديد  املو�سم, لكن يجب 
فقط  دق����ائ����ق   6 ال�������س���وط  م�����دة 

واختيار نوع الفرق 85 للكل.
يبداأ  اأن  الع����ب  ك���ل  ع��ل��ى  وي��ج��ب 
بلعب مباراتني ذهاب واإياب بنف�س 
ن���ظ���ام ك����رة ال���ق���دم ال���ع���ادي���ة, ويف 
الالعبني  كال  على  يجب  النهاية 
الفائز واخلا�سر التقاط �سورتني 

واإر�سالهما  م���ب���اراة  ك���ل  لنتيجة 
االلكرتوين  ال���ربي���د  ع���ن���وان  م���ع 
التعريف  ورقم  باملت�سابق  اخلا�س 
�ستي�سن  البالي  على  به  اخلا�س 
االل��������ك��������رتوين  ال��������ربي��������د  اإىل 
esport@ ل�����ل�����ب�����ط�����ول�����ة: 

corporatesports .
لرقم:  ال��وات�����س��اب  ع���رب  اأو   ae

+971547929998
املر�سلة  ال��ن��ت��ائ��ج  م��راج��ع��ة  وب��ع��د 
اإىل  الالعب  انتقال  اعتماد  �سيتم 
12 �ساعة,  التالية خالل  املرحلة 

ويف ح��ال اع��رتا���س ال��الع��ب على 
يدعم  اأن  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ب  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
من  ���س��ورة  اأو  بفيديو  اع��رتا���س��ه 
املباراة الإثبات اخلطاأ يف النتيجة, 
وب��ع��د ك��ل ج��ول��ة مي��ك��ن لالعبني 
م��ت��اب��ع��ة ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة عرب 

املوقع االلكرتوين.
قيمة  ج������وائ������ز  و����س���ت���خ�������س�������س 
االأوىل  االأربعة  باملراكز  للفائزين 
فور  ت��وزي��ع��ه��ا  �سيتم  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
النهائية يف ختام  النتيجة  اإع��الن 

املناف�سات.

االوملبية  ط��وك��ي��و  األ���ع���اب  ���س��ت��ك��ون 
اآمنة برغم جائحة  املقبل  ال�سيف 
بح�سب  امل�ستجد,  كورونا  فريو�س 
م���ا ق���ال���ت ع���م���دة م��دي��ن��ة طوكيو 
فران�س  ل��وك��ال��ة  ك��وي��ك��ي  ي��وري��ك��و 
بر�س, متعهدة ببذل “جهد بن�سبة 
اول  اق���ام���ة  ل�����س��م��ان   ”120%

العاب يف التاريخ يتم تاأجيلها.
اإع���ادة  اأع��ل��ن��ت نيتها  ال��ت��ي  ك��وي��ك��ي 
املقبل,  ال�سهر  ملن�سبها  ال��رت���س��ح 
بتنظيم  ملتزمة  املدينة  اإن  قالت 
االن�سان”  النت�سار  ك�”رمز  حدث 
ع���ل���ى ال����ف����ريو�����س, ل��ك��ن��ه��ا اق����رت 

بتب�سيطه.
قالت كويكي )67 عاما( “�ساأبذل 
اأن  دون   ,”120% بن�سبة  جهدا 
ت���ع���رّب ع���ن ث��ق��ت��ه��ا ب���اق���ام���ة حدث 
كبري كما كان خمططا له م�سبقا.

وا�سبح اوملبياد طوكيو, اأول ن�سخة 
زمن  يف  تاأجيلها  يتم  االلعاب  من 
“كوفيد- تف�سي  ب�سبب  ال�����س��ل��م, 
من  ح��ال��ة  وف��ر���س��ه  19” ع��امل��ي��ا 

ال�������س���ل���ل ع���ل���ى ج���م���ي���ع االح�������داث 
الريا�سية والثقافية.

وبرغم ان املوعد اجلديد لاللعاب 
 ,2021 23 متوز/يوليو  بات يف 
اال انها �ستحتفظ با�سمها الرئي�س 
لكن اخلرباء   .”2020 “طوكيو 
اأن  م��ن  خم���اوف  اث����اروا  الطبيني 
ي���ك���ون كافيا  ل���ن  ال���ت���اأج���ي���ل  ه����ذا 
الحتواء الفريو�س واقامة احلدث 

باأمان.
ومن  اليابان  يف  م�سوؤولون  وح��ّذر 
اأن  ال��دول��ي��ة م��ن  اللجنة االومل��ب��ي��ة 
ي���ك���ون متاحا  ل���ن  ث��ان��ي��ا  ت��اأج��ي��ال 
وبالتايل �سيفر�س الغاء لاللعاب.

“لبذل  ت�ستمر  ان��ه  كويكي  وقالت 
�سد  امل����ع����رك����ة  يف  اجل�����ه�����ود  ك�����ل 
مليئة  ال��ع��اب  لتنظيم  ال��ف��ريو���س 
“اآمن  بحدث  وتعهدت  باالأمل”. 
القادمة  واجلماهري  للريا�سيني 
ل�سكان  ب��اال���س��اف��ة  اخل������ارج,  م���ن 

طوكيو واليابان«.
اليابان املوجة االأوىل من  اجتازت 

كورونا اأف�سل من دول كثرية, مع 
األف  و18  وف��اة  حالة   900 نحو 

اإ�سابة حتى االن.
ان��ت��ق��ادات الج���راء  واج��ه��ت  لكنها 

عدد قليل من الفحو�س ميكن اأن 
يقلل العدد احلقيقي للحاالت.

معدل  ان  اإىل  امل�����س��وؤول��ون  ي�����س��ري 
وف����ي����ات م��ن��خ��ف�����س ن�����س��ب��ي��ا ك���ان 

حول  ع��ام��ة  ت��وع��ي��ة  حملة  نتيجة 
التباعد االجتماعي قبل رفع حال 
ني�سان/ يف  املفرو�سة  ال��ط��وارىء 
اأبريل ا�ستجابة للحاالت املتزايدة.

�سكان  “يدرك  ك���وي���ك���ي  ت���اب���ع���ت 
ال�سيفية  االل����ع����اب  ان  ط���وك���ي���و 
تكون  ل��ن   2021 املقبل يف  ال��ع��ام 
تاأثري فريو�س  يهداأ  ممكنة ما مل 

بني  م��ن  “هذا  ت��اب��ع��ت  كورونا”. 
تلك  لبذل  دفعتهم  التي  اال���س��ي��اء 

اجلهود«.
يابانيون  م���������س����وؤول����ون  وا������س�����ار 
واأومل��ب��ي��ون ان��ه ال ي���زال م��ن املبكر 
اجلائحة  ت���ط���ّور  ك��ي��ف��ي��ة  م��ع��رف��ة 
خالل الفرتة االعدادية لاللعاب.

يف الوقت احلايل, قالت كويكي ان 
“التب�سيط وتخفي�س الكلفة” هما 
املناق�سات,  يف  الرئي�سيان  البندان 

باال�سافة اىل تدابري ال�سالمة«.
االختبارات  من  ن��وع  “اأي  اأ�سافت 
)ل���ل���ف���ريو����س( وك���ي���ف؟ م���ا مدى 
ال�سروري؟  االجتماعي  التباعد 
ال����ن����ق����اط على  ه������ذه  ����س���ت���ت���وق���ف 

املناق�سات امل�ستقبلية«.
غري  االل��ع��اب  ت��اأج��ي��ل  كلفة  تبقى 
وا�سحة كما ان ارجاء االلعاب ازعج 
الرعاة. اظهر ا�ستطالع للراأي هذا 
اال�سبوع ان ثلثي ال�سركات الراعية 
لاللعاب غري متاأكدين من الوفاء 

بالتزاماتهم.

ل��ك��ن ك��وي��ك��ي ا����س���رت ان احل���دث 
للرعاة  مثالية”  “فر�سة  �سيكون 
“دعمهم  ���س��ت��ط��ل��ب  ان���ه���ا  وق���ال���ت 
امل�ستمر«. كويكي التي انف�سلت عن 
الدميوقراطي  الليربايل  احل��زب 
احلايل  ال�����وزراء  لرئي�س  احل��اك��م 
الرت�سح  اأج�����ل  م���ن  اآب�����ي  ���س��ي��ن��زو 
انها  ق��ال��ت   ,2016 يف  ملن�سبها 
امل��ق��ب��ل لوالية  ال�����س��ه��ر  ���س��ت��رت���س��ح 
جديدة مدتها اربع �سنوات لقيادة 
 14 �سكانها  عدد  البالغ  العا�سمة 
�سابقا  ا�سمها  ُط��رح  ن�سمة.  مليون 
ملن�سب رئا�سة الوزراء, ويف 2017 
اأذهلت امل�سهد ال�سيا�سي بتاأ�سي�سها 
حزب جديد مل يعّمر كثريا بعدما 
للحزب  حمتمال  مناف�سا  اع��ت��رب 
كانت  اذا  م���ا  ت��ك�����س��ف  احل���ك���ام. مل 
ت�سبح  ان  ي��وم من االمي  تنوي يف 
رئي�سة للوزراء. قالت انها من�سغلة 
ثانية  “ملوجة  ب��ال��ت��ح�����س��ري  االآن 
باملعرفة  مت�سلحة  ال���ع���دوى  م���ن 

واخلربة املكت�سبتني«.

جمل�ض دبي الريا�شي وكوربرت �شبورت ينظمان بطولة »فيفا 2020«

العمدة كويكي: طوكيو 2020 �شتكون اآمنة 

ك�سفت تقارير �سحافية يف اأملانيا, اأن الدوري االأملاين �سيخ�سر 150 مليون 
يورو من اإيرادات حقوق البث التلفزيوين, ب�سبب فريو�س كورونا.

توقعت جملة كيكر االأملانية الريا�سية, حتقيق االأندية االأملانية 36 التابعة 
اإيرادات   ,2021-2020 مو�سم  يف  والثانية,  االأوىل  الدرجتني  ل��دوري 
عليها  1,35 مليار يورو كان من�سو�ساً  1.2 مليار يورو بداًل من  بقيمة 

يف العقد االإعالمي احلايل.
وا�ستندت املجلة يف تقريرها اإىل خطاب بهذا اخل�سو�س, بعثت به اللجنة 

املالية التابعة لرابطة الدوري االأملاين اإىل االأندية 36.
ي�سار اإىل حدوث م�ساكل يف مدفوعات حقوق البث التلفزيوين, بعد توقف 

الدوري االأملاين ب�سبب جائحة كورونا.

»البوند�شليغا« تخ�شر 150 
مليون يورو

دع���ا ب��رين��د لينو ح��ار���س م��رم��ى اأر���س��ن��ال زم����الءه يف 
بدور  وال��ق��ي��ام  ق���وة  ب��ك��ل  للم�ساركة  ال��ل��ن��دين  ال��ن��ادي 
بني  للم�ساواة  والدعوة  العن�سرية  مكافحة  يف  فاعل 
االأ�سود  االأمريكي  امل��واط��ن  وف��اة  اأع��ق��اب  يف  االأجنا�س 
مدينة  يف  ل��ه  ال�سرطة  اع��ت��ق��ال  خ��الل  فلويد  ج���ورج 

منيابولي�س بوالية ميني�سوتا يف ال�سهر املا�سي.
وتويف فلويد خمتنقا بعد اأن �سغط �سابط يف ال�سرطة 
اع��ت��ق��ال��ه يف  ع��ل��ى رق��ب��ت��ه لت�سع دق��ائ��ق تقريبا خ���الل 
ذلك مظاهرات  لتنطلق عقب  املا�سي  اأي��ار  مايو   25
واح��ت��ج��اج��ات وا���س��ع��ة ال��ن��ط��اق يف ال��ع��دي��د م���ن دول 

العامل.
من  القتل  تهمة  ال�سرطة  ل�سابط  ال�سلطات  ووجهت 

الدرجة الثانية بعد ذلك.
املمتاز  ال��دوري االجنليزي  اأندية  العديد من  وعربت 
واالحتجاجات  للمظاهرات  دعمها  ع��ن  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
ب��ال��ت�����س��دي لق�سوة  ب��ال��ع��ن�����س��ري��ة وامل��ط��ال��ب��ة  امل���ن���ددة 

وجتاوزات اأفراد ال�سرطة.
لينو  ع��ن  الريا�سية  �سبورت�س  �سكاي  �سبكة  ونقلت 
)28 عاما( قوله “نحن كالعبني يعتربنا الكثري من 

النا�س مثاال يحتذى وعلينا يف اأر�سنال اأن نظهر دعمنا 
)يف هذا املوقف(.«

واأ�ساف احلار�س االأملاين “من املوؤ�سف اأنه يف 2020 
هذا  لكن  االأم���ور.  ه��ذه  مثل  نناق�س  االآن  حتى  فاإننا 
الدفع يف هذا  الواقع والبد لنا من اال�ستمرار يف  هو 
االجتاه. وال يهم لونك.. اأبي�س اأو اأ�سود. لكن البد اأن 
نحرتم بع�سنا البع�س واأن تكون هناك فر�س متكافئة 

يف احلياة اأمام اجلميع.«
وواف���ق���ت راب���ط���ة ال�����دوري االجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از اأم�س 
مهمة” على  ال�سود  “حياة  عبارة  و�سع  على  اجلمعة 
ق��م�����س��ان ال��الع��ب��ني ب���دال اأ���س��م��ائ��ه��م يف اط����ار حملة 
البطولة  مباريات  ا�ستئناف  عند  العن�سرية  مكافحة 

يف وقت الحق من االأ�سبوع احلايل.
ويحتل اأر�سنال املركز التا�سع بني فرق الدوري املمتاز 
الع�سرين و�سيحل �سيفا على مان�س�سرت �سيتي حامل 
ا�ستئناف  عند  اجل��اري  حزيران  يونيو   17 يف  اللقب 
لنحو  ا�ستمرت  مل��دة  توقفها  بعد  البطولة  م��ب��اري��ات 
ثالثة اأ�سهر ب�سبب االأزمة ال�سحية العاملية للفريو�س 

كوفيد19- �سريع االنت�سار.

�شكوك حول م�شاركة �شريينا حار�ض اأر�شنال يحث زمالءه على مكافحة العن�شرية 
يف بطولة اأمريكا املفتوحة

للتن�س  املفتوحة  اأمريكا  بطولة  منظمو  يعتزم  التي  القيود  جترب  قد 
فر�سها يف املناف�سة, الالعبة �سريينا ويليامز على االن�سمام اإىل العبني 

اآخرين, لديهم �سكوك حول م�ساركتهم املحتملة.
نادال,  رافائيل  واالإ�سباين  ديوكوفيت�س,  نوفاك  ال�سربي  كل من  اأب��دى 
ميدوز”,  “فال�سينغ  يف  ال�سيف  ه��ذا  التواجد  ح��ول  بالفعل  �سكوكهما 
روجيه  ال�سوي�سري  عنها  �سيغيب  التي  الكربى  البطولة  يف  للم�ساركة 

فيدرير ب�سبب االإ�سابة.
اأن تكون  اأوغلو, �سكوكه يف  باتريك م��راد  اأب��دى م��درب ويليامز,  واالآن, 
بطلة اأمريكا املفتوحة �ست مرات, مهتمة بال�سعي للح�سول على الكاأ�س 

ال�سابعة هذا العام.
وقال مراد اأوغلو يف برنامج اإذاعي: “اأعتقد اأن �سريينا ترغب يف خو�س 
اإىل  ال��ذه��اب  ميكنها  كيف  اأع���رف  ال  لكنني   ,100% بن�سبة  البطولة 

هناك مع �سخ�س واحد فقط«.
اأ�سابيع, لذا  ابنتها ملدة ثالثة  “ال ميكنني تخيل �سريينا دون  واأو�سح: 

رمبا �ستدربها ابنتها؟«.
وهناك قيود مقرتحة ب�سبب جائحة فريو�س كورونا, ت�سمح لكل العب 

با�سطحاب �سخ�س واحد فقط يف البطولة كل يوم.



األحد    14   يونيو   2020  م    -   العـدد   12960  
Sunday     14    June   2020  -  Issue No   12960

191919

الفجر الريا�ضي

اأن  اأرتورو فيدال,  الت�سيلي  اأكد العب بر�سلونة االإ�سباين, 
االإ�سباين,  ال��دوري  نهائي حل�سد لقب   11 اأمامه  فريقه 
م�سرياً اإىل اأن جميع جنوم الرب�سا م�ستعدون للقتال لنهاية 

امل�سوار. قال فيدال: “العقل املفتاح الرئي�سي االآن, لدينا 
عليه,  تركيزنا  كامل  ن�سع  اأن  ويحب  حم��دد  ه��دف 

زمالء  ول��دي  كذلك,  وعائلتي  بر�سلونة  يف  �سعيد 
جيدون للغاية, اأنا باأعلى م�ستوى, االأرقام توؤكد 
ذلك«. واأ�ساف: “يف امللعب وال�سارع اأ�سعر بحب 
اأت����رك قلبي ع��ل��ى االأر������س, على  ال��ن��ا���س, الأين 
DNA بر�سلونة  اأم��ل��ك  اأن��ن��ي ال  م��ن  ال��رغ��م 

ك��م��ا ت��ق��ول ال�����س��ح��اف��ة«. وت���اب���ع: “اأنا 
���س��غ��رياً, ال ميكنني  ط��ف��اًل  ل�ست 

م���رة  ك�����ل  يف  اأحت���������دث  اأن 
من  �سيء  فيها  يخرج 

اأتتني رغبة يف  ال�سحي  “يف احلجر  واأو�سح:  ال�سحافة«. 
والثقافات,  االأ�ساليب  جميع  مع  تدربت  مدرباً,  اأ�سبح  اأن 
ميكنني  هاينك�س,  اأن�سيلوتي,  غوارديوال,  كونتي, 
وعن  �سخ�س«.  كل  من  �سيء  اأف�سل  اأجمع  اأن 
ات�����س��ال م����درب اإن����رت م��ي��الن ك��ون��ت��ي به, 
اأقول  لكن  “لدينا عالقة جيدة,  قال: 
جل��م��اه��ري ب��ر���س��ل��ون��ة ث��ق��وا ب���ي, تبقى 

لدينا �سهرين مهمني«.
اأ�سعر  اأن  األعب,  اأن  “اأريد  واختتم: 
املباريات  ك���ل  اأق�����ول  ال  ب��االأه��م��ي��ة, 
نفوز  ال��ت��ي جتعلنا  ت��ل��ك  امل��ه��م��ة  ل��ك��ن 
باالألقاب, هناك العبني موهوبني 
تلك  لكن  الفريق,  داخ��ل 
تكون  امل���واج���ه���ات 
�سعوبة  اأك��������ر 
خ��ا���س��ة يف ظل 
ع������دم وج����ود 
جماهري«.

هبط مهاجم باري�س �سان جريمان, الربازيلي نيمار دا 
�سيلفا, يف باري�س, بعد اجتيازه فرتة احلجز املنزيل يف 

ريو دي جانريو.
ح�سب �سحيفة موندو ديبورتيفو االإ�سبانية, فاإن نيمار 
يف  املنزيل  احلجز  اج��ت��ازوا  الذين  الالعبني  بقية  مثل 
بالدهم, و�سي�ستفيد من اليوم االأول الذي يتم فيه فتح 
العا�سمة  اإىل  اأخ��رى  م��رة  للو�سول  فرن�سا  احل��دود يف 
ل��ب��دء التح�سري  ال��ب��اري�����س��ي��ة, وال��رتك��ي��ز م���ع ف��ري��ق��ه 
للمرحلة النهائية من دوري االأبطال املقرر اإجراوؤها يف 

اأغ�سط�س )اآب(.
م�ستقبله,  ح��ول  �سكوك  و�سط  باري�س  اإىل  نيمار  وع��اد 
ب��ر���س��ل��ون��ة, حيث  اإىل  ال���ع���ودة  ال���الع���ب يف  م���ع رغ���ب���ة 
مي��ك��ن اأن مي��ر ب��احل��ج��ر االإل���زام���ي ع��ن��د ال��و���س��ول اإىل 

العا�سمة الفرن�سية, حيث يتم النظر يف هذه االإمكانية 
لالأ�سخا�س الذين ي�سلون من البلدان املعر�سة للخطر 
ب�ساأن فريو�س كورونا, ومن املرجح اأن يكون الربازيلي 
جزءاً منه, الأنه قادم من واحدة من الدول املتف�سي فيها 

وباء فريو�س كورونا ب�سدة حالياً.
وبعد النظر يف البداية يف العودة 21 يونيو )حزيران(, 
مل يرغب نيمار يف حتمل اأي خماطر, وبالتايل �سيكون 
حا�سراً عند ا�ستئناف التدريب يف 22 يونيو )حزيران(, 

طاملا اأنه لي�س م�سطراً للخ�سوع للحجر ال�سحي.
ويبدو توقيعه املحتمل لرب�سلونة �سعباً, خا�سة بالن�سبة 
ال�سوق  لكن  جريمان,  �سان  باري�س  حدده  الذي  لل�سعر 
ال�سيفي مل يبداأ بعد وهو طويل جداً, ومل يغلق اأي من 

االأطراف الثالثة االأبواب.

ي��ح��ر���س م��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د على 
الت�سيو,  م��ه��اج��م  ل�����س��ال��ح  ال��ت��ح��رك 
ت�������س���ريو اإمي����وب����ي����ل����ي, امل����ت����األ����ق ه���ذا 

ال�سيف.
30 عاماً,  العمر  البالغ من  الالعب 
قدم مو�سماً غزيراً عرب عدة جبهات, 
 33 يف  ه����دف����اً   30 ���س��ج��ل  اأن  ب���ع���د 
وكوبا  االإيطايل,  ال��دوري  مباراة من 
اإيطاليا, والدوري االأوروبي, وال�سوبر 

االإيطايل.
وت���اأث���ريه اأم����ام امل��رم��ى مل مي��ر دون 
اأف��اد موقع  اأح��د, حيث  اأن يالحظها 
كالت�سيو مريكاتو, اأن م�سوؤويل ملعب 
�سربة  اإىل  يتطلعون  ت��راف��ورد  اأول���د 

حمتملة خالل االأ�سهر املقبلة.
الطريق  ع���ل���ى  ي�������س���ري  اإمي����وب����ي����ل����ي 
ال�سحيح لتحقيق رقم قيا�سي جديد 
ل�����الأه�����داف يف ال��������دوري االإي����ط����ايل 
27 م���رة يف  اأن ���س��ج��ل  ب��ع��د  امل��م��ت��از, 
الدوري وحده, كما مت ربطه بكل من 

ليفربول, ونابويل.
و���س��ي��ج��ت��م��ع امل���ه���اج���م م����ع رم���درب���ه 
ال�سابق يف برو�سيا دورمتوند, يورغن 
كلوب, يف اأنفيلد, ويفكر نابويل اأي�ساً 

يف االنتقال نظراً لكونه نادي م�سقط 
راأ�س اإميوبيلي.

وم��ع ذل���ك, كما ه��و م��ق��رتح يف نف�س 
يغادر  اأن  املحتمل  غري  من  التقرير, 

عمالقة  م��ع  االآن  الت�سيو  اإمي��وب��ي��ل��ي 
و�سك  ع����ل����ى  االإي�������ط�������ايل  ال�����������دوري 
اأبطال  احل�سول على ت�سفيات دوري 

اأوروبا.

مان�ش�شرت يونايتد يخطط 
خلطف هداف »الكالت�شيو«

ع���رّب م���درب ي��وف��ن��ت��و���س م��اوري��ت�����س��ي��و ����س���اّري ع��ن ر���س��اه ع��ل��ى اأداء النجم 
اإيطاليا يف كرة  كاأ�س  نهائي  اإياب ن�سف  الربتغايل كري�ستيانو رونالدو يف 
القدم, برغم اإهداره ركلة جزاء �سد ميالن . ويف اأّول مباراة حلامل لقب 

الدوري يف اآخر ثماين �سنوات, بعد توقف لنحو ثالثة ا�سهر 
ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد, تعادل يوفنتو�س 

على ملعبه “األيانز” اخلايل من اجلماهري مع �سيفه 
ميالن �سلبا, فتاأهل اىل النهائي لت�سجيله هدفا خارج 

ملعبه ذهابا )1-1(.
قال �ساري عن رونالدو الذي اهدر ركلة جزاء يف الدقيقة 
اإهدار  على  معتادا رمبا  “لي�س  القائم  ارتدت من   15

�سيوؤدي  ك��ان  القائم  الت�سديد على  اجل��زاء.  رك��الت 
اىل اي مكان, لكنه مل يكن حمظوظا«.

رونالدو  يهدرها  فقط  الثانية  الركلة  وك��ان��ت 
)35 ع��ام��ا( م��ع ي��وف��ن��ت��و���س م��ن ا���س��ل 16, 

العجوز” قبل  “ال�سيدة  اىل  ان�سمامه  منذ 
مو�سمني قادما من ريال مدريد اال�سباين.
وحت����ّدث ���س��اري ع��ن ت��غ��ي��ري م��وق��ع اف�سل 
“طلبت من  الع��ب يف العامل خم�س م��رات 

رونالدو لعب دور اأكر مركزية. كان �سعيدا 
من تاأديته, وخا�س مباراة كان يحتاجها يف هذا 

التوقيت«.
تابع مدرب ت�سل�سي االنكليزي ال�سابق “ال اعتقد 

امتار قليلة مما هو معتاد,  اللعب على بعد  ان 
قد ي�سنع فارقا كبريا لالعب بهذه القوة«.
دف����اع يوفنتو�س  ق��ط��ب  داف����ع  م���ن ج��ه��ت��ه, 
الربتغايل  زميله  عن  بونوت�سي  ليوناردو 
“حتى العظماء يهدرون. كري�ستيانو هام 
مدافعي  على  ال�سغط  يزيد  لنا.  دوم��ا 
ودوناروما  حمظوظا  يكن  مل  اخل�سم. 

)حار�س ميالن( قام بعمل جيد«.
ويلتقي يوفنتو�س مع الفائز بني نابويل 

املقبل  االرب��ع��اء  ذه��اب��ا(,  )-1�سفر  وان���رت 
على امللعب االوملبي يف روما.

بع�سرة  امل��ب��اراة  اك��م��ل  ال���ذي  م��ي��الن  اداء فريقه يف مواجهة  ���س��اري  وح��ّل��ل 
العبني لفرتة طويلة بعد طرد مهاجمه الكرواتي انتي ريبيت�س يف الدقيقة 
16”من الوا�سح ان العودة بعد غياب ثالثة ا�سهر متنحك اح�سا�سا جيدا, 

ولو ان ال�سيناريو خمتلف بالن�سبة للم�سجعني«.
االوىل  الثالثني  الدقائق  من  ورا�سيا  متفاجئا  “كنت  تابع 
قبل  حتى  اللعب  على  و�سيطرنا  ب�سرعة  الكرة  حّركنا  الننا 
ال��ب��ط��اق��ة احل���م���راء.. ب��ع��د ذل���ك ان��خ��ف�����س اي��ق��اع��ن��ا, قّوتنا 
املالعب  يف  خ��ط��ر  ع��ام��ل  ه���ذا  ل��ك��ن  ال��ذه��ن��ي,  وت�سميمنا 

اخلالية«.
ا�ساف “نحن بحاجة للوقت لن�ستعيد فورمتنا 
%100. اذا  اجل�سدية والذهنية بن�سبة 
قارّنا مع املباريات االعدادية للمو�سم, 
كانت  التوقف  فرتة  الأن  اأ�سواأ  فهي 

اأطول«.
ب����اإج����راء خم�سة  ال�����س��م��اح  وع����ن 
ال�سغوط  لتخفيف  ت��ب��دي��الت 
اجل�سدية على الالعبني بعد 
“ارتكبت  �ساري  قال  العودة, 
انغم�ست  ���س��خ��ي��ف��ا.  خ���ط���اأ 
احل�سول  ح���م���ا����س���ة  يف 
تبديالت,  خم�سة  ع��ل��ى 
ل��ك��ن ال��ق��ي��ام ب��ث��الث��ة يف 
كان خماطرة  واحد  وقت 
�سيطرتنا  واأف��ق��دن��ا  ك��ب��رية 
الوا�سح  م��ن  امل���ب���اراة.  ع��ل��ى 
انه كان يجب ن�سر التبديالت 

اأكر«.
 62 الدقيقة  يف  ���س��اري  ودف���ع 
ب������االمل������اين �����س����ام����ي خ�������س���رية, 
الفرن�سي ادريان رابيو وفيديريكو 
البو�سني  م���ن  ب����دال  ب��رن��اردي�����س��ك��ي 
ماتويدي  ب��ل��ي��ز  ب��ي��ان��ي��ت�����س,  م��ريال��ي��م 

والربازيلي دوغال�س كو�ستا.

�شاّري را�ض على رونالدو برغم 
اإهداره ركلة جزاء 

فيدال: ل�شت طفاًل �شغريًا.. 
واأمام بر�شلونة 11 نهائيًا

نيمار ي�شل اإىل باري�ض بعد 
اجتيازه فرتة احلجر املنزيل

اإدارة يونايتد تر�شد مكافاأة 
�شخمة ل�شول�شار

ميكن اأن ميتلك مدرب مان�س�سرت يونايتد, اأويل غونار �سول�سار, حافزاً 
اأنه وعد مبكافاأة  اأوروبا للنادي, حيث ورد  اأبطال  لتاأمني دوري  اإ�سافياً 

بقيمة اأكر من مليون جنيه اإ�سرتليني, اإذا حقق هدف النادي.
ت�سيل�سي  ع��ن  فقط  نقاط  ث��الث  ب��ف��ارق  احلمر”  “ال�سياطني  يتخلف 
�ساحب املركز الرابع يف جدول ترتيب الدوري, من اأجل احل�سول على 

تذكرة نهائية اإىل اأوروبا, حيث ي�سعى لي�سرت اإىل ح�سم املركز الثالث.
وعانى يونايتد يف وقت مبكر من املو�سم, حيث بداأوا اأ�سواأ بداية ملو�سم يف 
اآخر 30 عاماً, لكنهم حققوا انتعا�ساً حتت قيادة املدرب الرنويجي الذي 

تعر�س ل�سغوط �سديدة بعد �سل�سلة من النتائج ال�سيئة.
االآن لدى فريق اأولد ترافورد كل فر�سة النتزاع مركز يف املربع الذهبي, 
ووفقاً ل�سحيفة ذا �سن, �سيقدم له م�سوؤولو النادي مبلغاً من 6 اأرقام, 

اإذا قاد الفريق اإىل دوري اأبطال اأوروبا.
�سول�سار الذي يقال اإنه يك�سب اأقل من ن�سف 15 مليون جنيه اإ�سرتليني 
لديه عدد من  للنادي,  فيه جوزيه مورينيو مدرباً  كان  ال��ذي  العام  يف 
املكافاآت يف عقده مع يونايتد, وي�سيف التقرير اأن اأحد هوؤالء �سيكافئه 
ال�ساد�س  املركز  اأنهى يف  اأن  بعد  اأوروب���ا,  اأب��ط��ال  دوري  اإىل  اإع��ادت��ه  على 

املو�سم املا�سي.

قال هوجو لوري�س حار�س مرمى توتنهام هوت�سبري اإن م�سرية 
“اأرهقت  ال��ق��دم  لكرة  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  اإىل  الفريق 
لدى  ي��ك��ن  ومل  امل��ا���س��ي,  امل��و���س��م  ن��ه��اي��ة  يف  الالعبني” للغاية 
ال��ف��ري��ق ال��وق��ت ال��ك��ايف ل��ل��ت��ع��ايف ق��ب��ل ان��ط��الق امل��و���س��م احلايل 

للدوري االإجنليزي املمتاز.
اإن توتنهام, الذي خ�سر -2�سفر اأمام  وقال احلار�س الفرن�سي 

اأول نهائي له يف دوري االأبطال يف يونيو حزيران  ليفربول يف 
ال�سنوات  م��دى  على  التوقعات  جت��اوز  اأداء  ق��دم  املا�سي,  ال��ع��ام 

القليلة املا�سية وهذا اأثر �سلبا على الالعبني.
قوله  عاما(  لوري�س )33  بريطانية عن  اإع��الم  و�سائل  ونقلت 
وقدراتك.  اإمكانياتك  من  اأكر  تقدم  عندما  خطورة  “توجد 
املو�سم املا�سي كانت م�سريتنا مذهلة يف دوري االأبطال واأنهينا 

املو�سم مرهقني للغاية.
بدء  قبل  املا�سي  املو�سم  م��ن  للتعايف  وق��ت  اأي  هناك  يكن  »مل 
املو�سم اجلديد. رمبا يكون ذلك من عواقب اللعب اأربع �سنوات 

متوا�سلة مع بذل جهد كبري للمناف�سة مع االأندية الكبرية.
»توجد الكثري من الرتاكمات وخالل مو�سم واحد ال ميكن اأن 

ت�سيطر على كل �سيء. ميكن اأن يحدث ذلك«.

لوري�ض: م�شرية توتنهام الناجحة 
اأرهقت الالعبني 

•• ال�شارقة-وام:

اأ�سفرت مناف�سات اليوم االأول من بطولة جنوم العامل لل�سطرجن التي تقام” 
االأذربيجاين  فوز  عن  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  رعاية  عن بعد” حتت 
4 نقاط,  االأول وت�سدره للمناف�سات بر�سيد  باملركز  ممدياروف �سهريار 
وحل ثانيا االأ�ستاذ الدويل الكبري الهندي بينتاال هاري كري�سنا بر�سيد 3 
نقاط, فيما احتل املركز الثالث االأ�ستاذ الدويل الكبري االأوزبك�ستاين قا�سم 

جانوف بثالث نقاط اأي�سا, وجاء رابعا االأ�ستاذ الدويل الكبري االإماراتي 
�سامل عبدالرحمن العب ال�سارقة بر�سيد نقطتني, وحل خام�سا االأ�ستاذ 
املركز  يف  وج��اء  نقطتني,  بر�سيد  �سالف  رادو  البولندي  الكبري  ال��دويل 
اأمني. و انطلقت البطولة  ال�ساد�س االأ�ستاذ الدويل الكبري امل�سري با�سم 
من  متاأخرة  �ساعة  حتى  وا�ستمرت  الذهاب,  مبرحلة  اأم�س  اأول  م�ساءاأول 
اأثرها الرتتيب العام  اأم�س االأول مبرحلة االإياب التي يتحدد على  م�ساء 

للمت�سابقني, وتنقل وقائع البطولة قناة ال�سارقة الريا�سية.

االأذربيجاين »ممدياروف« يت�شدر مناف�شات الذهاب 
يف بطولة جنوم العامل لل�شطرجن بال�شارقة



 
مي�شي 1500 كيلومرت ب�شبب العزل

رغ���م عمله م��ن امل��ن��زل ط���وال ف���رتة ال��ع��زل ال���ذي ف��ر���س باأنحاء 
نحو  امل�سي  اأن���ول  اإي���ف  ا�ستطاع  ك��ورون��ا,  ف��ريو���س  ب�سبب  بلجيكا 
1500 ك��ي��ل��وم��رت م��ن خ���الل ا���س��ت��خ��دام��ه ال��ي��وم��ي جل��ه��از امل�سي 
اأنول )48 عاماً( وهو مدرب  اأ�سفل مكتبه. وقال  الريا�سي املثبت 
لفرق تكنولوجيا املعلومات يعي�س يف بلدة جنت "ح�سبت اأين منذ 
ملدة  األف خطوة يومياً   27 19 م�سيت فعلياً  ب�سبب كوفيد  العزل 
ثالثة اأ�سهر". وقال اأنول اإنه مي�سي نحو 2.3 كيلومرت يف ال�ساعة 
ملدة ثماين �ساعات خالل عمله طوال اأيام االأ�سبوع, واأحياناً يزيد 
كيلومرتاً   20 من  اأك��ر  م�سجاًل  كتاب  لقراءة  امل�ساء  يف  ال�سرعة 

ونحو �سعف امل�سافة التي يقطعها يف يوم �ساق.
اأجهزة  وقال بينما مي�سي على جهاز امل�سي الريا�سي ويعمل على 
كمبيوتر منت�سرة على �سطح مكتبه "اأقراأ هذه الطريقة للجلو�س 
هي عادة التدخني اجلديدة, ونحن الب�سر مل نخلق لنجل�س طوال 
الوقت". واأ�ساف "لذلك عندما اأبداأ يف فعل هذا, اأ�سعر اأنني اأكر 

ر�ساقة وي�سهل علي الرتكيز".

منازل للبيع يف اإيطاليا مقابل يورو واحد
قررت قرية اإيطالية �سغرية, عر�س منازلها للبيع, مقابل يورو واحد 
فقط, يف خطوة الإنعا�س ال�سياحة واالقت�ساد فيها. ووفقا ل�سحيفة 
كالبريا  مقاطعة  يف  �سينكيفروندي,  قرية  ق��ررت  ميل",  "ديلي 
رمزي,  ب�سعر  للبيع  املاأهولة  غري  القرية  منازل  عر�س  اجلنوبية, 
اإحياء القرية. وي�ستطيع امل�سرتي اقتناء منزل يف  يف خطة الإع��ادة 
�سينكيفروندي اجلميلة مقابل يورو واحد فقط, كما �سيتعني عليه 
دفع مبلغ 250 يورو �سنويا لبولي�سة التاأمني, حتى يتم االنتهاء من 
اأعمال الرتميم والتجديد. و�سيتوجب على امل�سرتي ترميم املنزل 
لغرامة  �سيتعر�س  واإال  فقط,  اأع���وام   3 خ��الل  القرية,  يف  اجلديد 
مالية تبلغ 20 األف يورو. وقال حمافظ القرية مي�سيل كونيا ملوقع 
"�سي اإن اإن": "العثور على مالك جدد للمنازل املهجورة العديدة يف 
القرية هو جزء اأ�سا�سي من خطتنا اجلديدة الإعادة جتميل القرية 
واأحيائها املهجورة". ومت اتخاذ قرار اإعادة ترميم املناطق املهجورة 
يف القرية بعد تف�سي فريو�س كورونا, الذي دمر االقت�ساد يف قرى 
اإيطالية عديدة, من بينها قرية �سينكيفروندي. ووفقا للمحافظ, 
حماطة  اأنها  كما  املعتدل,  املتو�سط  بحر  مبناخ  متتاز  القرية  ف��اأن 

بالتالل اخلالبة, ومير بقربها نهرين.

توفيا بكورونا وتركا خلفهما 5 اأطفال 
م�ساعفات  ب�سبب  واح��د  ي��وم  بفارق  كاليفورنيا  من  زوج��ان  ت��ويف 
فريو�س كورونا, وتركا وراءهما خم�سة اأطفال �سغار يتلقون رعاية 
ال��زوج, ماريا رويال�س  من قبل اأختهم غري ال�سقيقة. وقالت ابنة 
اإن والدها هامربتو رويال�س ريفا�س )60 عاماً( من  )35 عاماً(, 
اأ�سبوع تقريباً من  اأجنل�س, تويف ب�سبب فريو�س كورونا بعد  لو�س 
نقله اإىل م�ست�سفى حملي. وبعد وفاته ب�ساعات, تلقت االأ�سرة �سدمة 
اأخرى عندما توفيت زوجته كارينا بونيال )38 عاماً( بالفريو�س. 
واأ�سافت ماريا "يف غ�سون �ستة اأيام من دخولهما امل�ست�سفى فقدت 
والدي, وبعد �ساعات قليلة, فقدت زوجة اأبي, واأنا االآن م�سوؤولة عن 
5 اأطفال. اأخطط االآن للح�سول على و�ساية قانونية على االأطفال 
اأطفايل,  اأنهم  لو  كما  �ساأعتربهم   ل��ذا  اأط��ف��ااًل  اأملك  ال  اخلم�سة. 
واأحر�س على رعايتهم بكل ما اأوتيت من قوة". وبداأت ماريا حملة 
�ست�ساعدها  التي  التربعات  جلمع   ”GoFundMe“ موقع  يف 
37000 دوالر  على رعاية اإخوتها ال�سغار, حيث جمعت اأكر من 

حتى االآن, وفق ما ورد يف موقع “اإم اإ�س اإن” االإلكرتوين. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كورونا قد يغري جمتمعاتنا اإىل االأبد
يقول خرباء ال�سحة العقلية اإن فريو�س كورونا مل يغري اأ�سلوب حياتنا يف الوقت احلا�سر فح�سب, ولكن التاأثري 

النف�سي والذهني الذي اأحدثه الوباء ميكن اأن يغري ن�سيج جمتمعنا اإىل االأبد.
اليومية  اإن��ك��اره على كل جانب من جوانب حياتنا  ق��وي ال ميكن  تاأثري  االإغ��الق  ك��ان لفريو�س كورونا وعمليات 
اأن الوباء واإجراءات  تقريباً, مبا يف ذلك �سحتنا العقلية. وحذر الدكتور �ساندرو جاليا من جامعة بو�سطن, من 

االإغالق الناجتة عنه, �سيكون لها بال �سك عواقب على ال�سحة العقلية والرفاهية على املدى الق�سري والطويل.
واأ�ساف د. �ساندرو اإن "وباء كورونا العاملي وجهود احتواءه متثل تهديداً حقيقياً, ويجب علينا التعرف على الوباء 

الذي �سيتبعه, اأي املر�س العقلي وال�سلوكي, وتنفيذ اخلطوات الالزمة للتخفيف من وطاأته".
تكون  قد  كورونا  لفريو�س  وال�سلوكية  النف�سية  التاأثريات  اإن  دري��ك,  اإمي��ي  اال�ست�سارات  خبرية  قالت  جهتها  من 
�سديدة وميكن اأن توؤدي اإىل ن�سوء جمتمع جديد ذو �سلوك جماعي خمتلف متاماً, تتاأثر فيه مواقف االأفراد جتاه 

املجتمع على املدى الطويل.
واأ�سافت ديريك "من ال�سروري اأن ناأخذ يف االعتبار اأن هذا الوباء لي�س جمرد حلظة يف التاريخ, ولكنه نقطة حتول 
يف طريقة التعامل والتفكري اأي�ساً. قد يكون لدينا دائماً موقف جماعي جديد جتاه االأ�سياء ا�ستناداً اإىل ال�سدمة 
اجلماعية التي نتعامل معها االآن. مبجرد ظهور ال�سدمة اجلماعية, يبداأ خرباء ال�سحة العقلية باحلديث عن 

التاأثريات العقلية لهذه ال�سدمة خالل ال�سنوات والعقود واالأجيال القادمة".
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ر�شد طائر نادر يف متنزه و�شط االإغالق 
اأرجو�س" الكبرية  "دراج  الأح��د طيور  �سوراً  تايالند  م�سوؤولون يف  التقط 
اإغالقه  منذ  جتديد  لعملية  خ�سع  ك��ان  البالد  بجنوب  متنزه  يف  ال��ن��ادرة 
ب�سبب جائحة كورونا. وقال �سواناو �ساين�سوك, مدير متنزه تالبان الوطني 
جمال  يف  "اعمل  ملاليزيا:  املتاخمة  ت��اي��الن��د,  جنوبي  ���س��ات��ون,  مبقاطعة 
اخلدمة املدنية منذ 26 عاماً ومل اأعرف هذه الطيور اإال باال�سم. هذه هي 

املرة االأوىل التي اأراها فيها, ويف هذا املتنزه".
ومت ن�سر �سور للدراج النادر وهو يفرد ري�سه البني, يف عر�س ات�سم بالود, 
على �سفحة املتنزه مبوقع في�سبوك يوم اجلمعة املا�سي حتت عنوان "مهمة 
للفوز بقلب اأنثى". وقال �سواناو اإنه ميكن اأحياناً �سماع �سياح الدراج الكبري, 
لكن روؤية الطائر, الذي ي�سبه يف حجمه الطاوو�س, نادرة للغاية. وي�سنف 
اأنها  على  الكبرية  اأرج��و���س  دراج  طيور  الطبيعة  حلماية  ال��دويل  االحت��اد 
مهددة باالنقرا�س. ويوجد الطائر اأي�ساً يف اأجزاء من ماليزيا و�سنغافورة 
واإندوني�سيا, بح�سب االحتاد الدويل حلماية الطبيعة. وقال �سواناو اإنه مت 
ر�سد املزيد من الطيور مثل اأبو قرن واأنواع حيوانية نادرة اأخرى يف متنزه 

تالبان الوطني منذ اإغالقه اأمام اجلمهور يوم 25 مار�س )اآذار(.

جرمية ب�شعة  تهز م�شر.. ذبح اأ�شرة باأكملها
تفا�سيل جرمية غام�سة هزت   , اأم�س  اأول  اأول  اإع��الم م�سرية,  و�سائل  ك�سفت 
باأكملها.وذكرت  اأ���س��رة  ذب��ح  مت  حيث  ال��ب��الد,  �سرقي  االإ�سماعيلية  حمافظة 
�سحيفة "اليوم ال�سابع" امل�سرية اأن البداية جاءت عندما �سمع االأهايل ا�ستغاثة 
االأب  مبقتل  فوجئوا  للمنزل  الو�سول  وعند  اجلرمية,  �سهد  ال��ذي  املنزل  من 
بالطعن, ومت نقل الزوجة وطفلتني اإىل امل�ست�سفى. ورجح �سهود عيان اأن االأب 
حاول قتل اأ�سرته ثم انتحر, اإال اأن حتريات االأمن امل�سري مل ُتعلن حتى االآن, 
واأ�سارت  ا�ستفهام كثرية.  الواقعة تبدو غريبة وغام�سة وهناك عالمات  بينما 
ال�سحيفة امل�سرية اإىل اأن قوات االأمن عندما و�سلت اإىل م�سرح اجلرمية وجدت 
االأب )35 عاما( مقتوال بالطعن, وهناك �سروع يف قتل طفلتيه )6 �سنوات( و)4 
نافذة  �سقيقه م�سابتني بطعنات  الزوجة وزوج��ة  العثور على  �سنوات(, كما مت 
اأدت ملقتل جنينني داخل اأح�سائهما. وك�سف التقرير الطبي مب�ست�سفى القنطرة 
غرب مبحافظة االإ�سماعيلية اأن زوجة القتيل حامل يف ال�سهر اخلام�س, وم�سابة 
وقطع  قتل اجلنني  ت�سبب يف  الرحم, مما  البطن حتى  نافذة يف  بعدة طعنات 
يف  نافذة  بطعنات  ابنتيه  اأ�سيبت  بينما  الكبرية,  وال�سرايني  واالأوردة  القولون 
البطن والظهر وال�سدر مما ت�سبب يف نزيف داخلي. اأما زوجة �سقيقه, احلامل 
يف ال�سهر ال�ساد�س, اأ�سيبت هي االأخرى بطعنات نافذة يف البطن, ما ت�سبب يف 
وفاة اجلنني اأي�سا. وقال م�سدر اأمني باالإ�سماعيلية, اإن حادث اأ�سرة القنطرة 
غرب ومقتل االأب يرجح اأن وراءه �سبهة جنائية, م�سرًيا اإىل اأن االنتحار بال�سكني 
طعنا يعد من احلاالت النادرة وتكون �سعبة على املنتحر, موؤكدا اأن املباحث ال 

تزال جترى حترياتها حول الواقعة التي هزت الراأي العام يف م�سر.

اأريانا غراندي تتلّقى 
هدية ب�شعر �شادم

اأن  ع��امل��ي��ة  اإع����الم  و���س��ائ��ل  ك�سفت 
غراندي  اأري��ان��ا  العاملية  النجمة 
كهدية,  على منزل فخم  ح�سلت 
اأمريكي,  دوالر  مليون   13 ثمنه 
اأن��ه مل يتم الك�سف عن هوية  اإال 
ال�����س��خ�����س ال������ذي اأه�����داه�����ا هذا 
تعّلق  مل  غراندي  ان  كما  املنزل, 

بعد على اخلرب.
غراندي  اأريانا  ان  ذك��ره  اجلدير 
كانت قد عّلقت موؤخرا على حادثة 
بوا�سطة  ف��ل��وي��د  ج�����ورج  م��ق��ت��ل 
قائلة  االأمريكية,  ال�سرطة  رجل 
اأحد  على  اخل��ا���س  ح�سابها  على 
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي : 
"اإن العدالة لي�ست جمرد اعتقال 
تتعلق  اإن����ه����ا  م��ع��ي��ن��ني.  ����س���ب���اط 
�سمحت  ال��ت��ي  االأن��ظ��م��ة  بتفكيك 

بذلك".

اأمل حجازي: اهلل 
يذلكم قدام عيوننا

اأمل  املعتزلة  اللبنانية  الفنانة  ع���رّبت 
ال�سعب  م����ع  ت�����س��ام��ن��ه��ا  ع����ن  ح����ج����ازي 
اللبناين يف ثورته �سد الف�ساد واالأو�ساع 

االقت�سادية ال�سعبة التي جتتاحه.
ع��ل��ى ���س��ف��ح��ت��ه��ا اخلا�سة  اأم����ل  وك��ت��ب��ت 
االجتماعي:  التوا�سل  مواقع  اأحد  على 
هيدا  بي�ستاهل  م��ا  اللبناين  "ال�سعب 
عيوننا..اأمل  ق����دام  ي��ذل��ك��م  اهلل  ال����ذل 
حجازي". اجلدير ذكره اأن اأمل حجازي 
ع����رّبت م���وؤخ���را ع��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره��ا من 
تاأثري احلجر املنزيل على الكرة االأر�سية 
ب�سبب كورونا, وقالت من خالل ح�سابها 
اليوم  نعي�سها  التي  "احلياة   : الر�سمي 
طاهرة  و  نظيفة  !ب��ي��وت��ن��ا  اهلل  ت��ر���س��ي 
التلوث..�سرف  من  تتنف�س  ..الطبيعة 

املال باعتدال دون االإ�سراف".

طفلة يتق�شر جلدها كل 4 �شاعات 
ح�سلت طفلة اأمريكية تبلغ من العمر 4 �سنوات وتعاين 
من حالة �سحية نادرة جتعل جلدها يتق�سر كل 4 �ساعات 

على عقد للعمل يف االأزياء.
ُول���دت ه��ارب��ر ف��وي وه��ي تعاين م��ن مر�س هارليكوين, 
وه���و ا���س��ط��راب وراث�����ي ن�����ادر, ي��ت�����س��ب��ب ب��ت��ق�����س��ر جلدها 
ج�سمها,  يف  ال��دم  وت��دف��ق  تنف�سها  يقيد  ال��ذي  ال�سميك 
وخ�سي والداها اأجني )43 عاماً( وكيفن )42 عاماً( من 

اأنها لن تعي�س طوياًل ب�سبب هذه احلالة.
اأربع  ب��امل��اء  ابنتهما  ج�سم  غ�سل  على  ه��ارب��ر  وال���دا  وداأب 
مرات يف اليوم, يف حماولة للتخفيف من تقرحات جلدها 
االأطفال  رف�����س  ح��ني  ال��ي��وم, يف  ط���وال  يت�ساقط  ال���ذي 
ميل  ديلي  �سحيفة  بح�سب  مظهرها,  م��ن  خ��وف��اً  مل�سها 
الربيطانية. ورغم حالتها النادرة, وّقعت الطفلة املعجزة 
كعار�سة  لتعمل  اأزي���اء  وك��ال��ة  ل�سالح  عقد  على  م��وؤخ��راً 
زاد  فكلما  ال�سحية,  بحالتها  الوعي  ولزيادة  ل�ساحلهم, 
عدد االأ�سخا�س الذين يعرفون عن هذه احلالة, قل عدد 

الذين يحدقون بها اأو ي�سخرون منها.
"ال ي��رغ��ب ال��ك��ث��ري م��ن االأطفال  وت��ق��ول وال����دة ه��ارب��ر 
رفع  املهم  من  لذا  معدية  اأنها  يعتقدون  الأنهم  بلم�سها, 
حتب  فهي  مميزة,  �سخ�سيتها  بحالتها.  الوعي  م�ستوى 
الظهور اأمام الكامريا وتتمتع بثقة عالية يف النف�س, وهي 

�سرورية بالن�سبة لها لتتاأقلم مع حالتها".

ي�شمم ع�شرات امل�شردين لت�شوير ردة فعلهم
وج��ه��ت اإىل رج���ل يف ال��ث��ام��ن��ة وال��ث��الث��ني ر���س��م��ي��ا تهمة 
يحوي  ط��ع��ام��ا,  اإل��ي��ه��م  ق���دم  م�����س��ردي��ن,  ثمانية  ت�سميم 
مادة ت�ستخدم خ�سو�سا يف عبوات الرذاذ للدفاع الذاتي, 
مدينة  يف  جميعا  ال�سحايا  و�ُسمم  فعلهم.  ردة  لت�سوير 
عانوا  وق��د  اأجنلو�س,  لو�س  جنوب  يف  بيت�س  هاتنيغتون 
التنف�سية  وال�سعوبات  التقيوؤ  اأعرا�س خمتلفة مثل  من 
واأوجاع كبرية يف البطن على ما اأو�سحت اأجهزة املدعي 

العام يف منطقة اأوراجن, يف بيان.
للت�سميم  تعر�سوا  اإن عدة م�سردين  نف�سه  امل�سدر  وقال 
ادخلوا امل�ست�سفى بعدما تناولوا ماأكوالت حتوي نوعا من 
الفلفل "بكميات اأقوى مبرتني من رذاذ الفلفل امل�ستخدم 
من قبل ال�سرطة", بح�سب ما ذكرت وكالة فران�س بر�س. 
واُتهم امل�ستبه فيه وليام روبرت كايبل باأنه تعمد ت�سميم 
هوؤالء لت�سوير معاناتهم. وكان اأقنع عدة �سحايا بتناول 
املدعي  وق��ال  املقابل.  يف  البرية  عليهم  مقرتحا  الطعام 
العام تود �سبيتزر: "ا�ستهدف هوؤالء النا�س الأنهم يف و�سع 
�سكل  اإط���ار  يف  وت�سميمهم  ا�ستغاللهم  مت  وق��د  �سعف. 
منحرف من اأ�سكال الرتفيه", داعيا اجلمهور اإىل اإبالغ 

ال�سلطات ب�سحايا وم�ستبه فيهم اآخرين حمتملني.

ت�شبح جنمة بف�شل تربية ال�شفادع
حتولت �سابة اإيرلندية اإىل جنمة على تطبيق تيك توك, 
امل��ن��زيل, يف  العزل  اأث��ن��اء  فراغها  وق��ت  ا�ستثمرت  اأن  بعد 

تربية اآالف ال�سفادع يف منزلها.
وكانت هانا ماك�سوريل 17 عاماً, ت�سعر بالفراغ وال�سجر 
من العزل املنزيل, عندما خطرت لها فكرة تربية ال�سفادع 
يف املنزل, ون�سر فيديوهات توجيهية عنها تربية ملتابعيها 

على موقع تيك توك .

بحرية �شهرية تتحول اإىل 
اللون الوردي.. ما ال�شبب؟

االأخ����رية ا�سطبغت  االأي����ام  خ��الل 
بحرية يف الهند, يزيد عمرها على 
50000 عام, ب�سكل مفاجئ وحتول 
لونها من االأزرق اإىل اللون الوردي, 
يف  النا�س  يحري  ���س��وؤال  وال�سبب؟ 
اأن  خ��رباء,  ويعتقد  البالد.  اأنحاء 
يف  "لونار",  ب��ح��رية  ل����ون  ت��غ��ي��ري 
والي���ة م��اه��ارا���س��رتا, اإىل ال���وردي 
يكون  اأن  املحتمل  االأح��م��ر, من  اأو 
ن��اج��م ع��ن زي����ادة امل��ل��وح��ة يف املاء, 
اأو  فيها,  طحالب  وج��ود  ب�سبب  اأو 
االأمرين معاً, كما حدث يف بحرية 
"البحرية  اأو  �سالت",  "غريت 
يوتاه  والي���ة  الكربى" يف  امل��احل��ة 
االأم����ريك����ي����ة, وب���ح���رية ه��ي��ل��ري يف 
اأ���س��رتال��ي��ا. وق���ال ج��ي��ول��وج��ي من 
يف  خ��ارات,  يدعى غاجانان  الهند, 
اإن هذا  ت��وت��ري,  ع��رب  ن�سر  ف��ي��دي��و 
من  ح�سل  ق��د  ال��ل��ون,  يف  التغيري 
ق��ب��ل ل��ب��ح��رية ل���ون���ار, ول��ك��ن لي�س 
االأي���ام  ك��م��ا ح���دث يف  ب����ارز,  ب�سكل 

االأخرية, وفقاً ملوقع �سي اإن اإن.
الهندي:  اجل��ي��ول��وج��ي  واأ�����س����اف 
خا�س  ب�����س��ك��ل  ح����م����راء  "تبدو 
املياه  م���ل���وح���ة  الأن  امل��������رة,  ه�����ذه 
اأو�سح  ك��م��ا  العام".  ه����ذا  زادت 
املياه يف  "انخف�ست كمية  خ��ارات: 
لذلك  �سحلة,  واأ�سبحت  البحرية 
بع�س  وت�سببت يف  امللوحة  ارتفعت 

التغيريات".
الباحثني  اأن  اإىل  خ����ارات  واأ����س���ار 
يدر�سون, اأي�ساً, فيما اإذا كان وجود 
البحرية,  يف  احل��م��راء  الطحالب 

قد ت�سبب يف تغري لونها.
اإىل  البحرية  من  عينات  واأُر���س��ل��ت 
ل��ت��ح��دي��د �سبب  ع����دة خم���ت���ربات, 

تغري اللون ب�سكل نهائي.

تغيريات على االأو�شكار.. والهدف 
ت�شحيح االأخطاء

اإجراء  االأم��ريك��ي��ة  والعلوم  الفنون  اأك��ادمي��ي��ة  ق��ررت 
حتديد  منها  االأو�سكار,  جوائز  على  كبرية  تغيريات 
حتدد  معايري  وو���س��ع  فيلم  الأف�سل  املر�سحني  ع��دد 

الحقا للتمثيل والت�سمني لتاأهل االأفالم.
 10 هناك  �سيكون  اأن��ه  اأي�سا  االأك��ادمي��ي��ة  اأعلنت  كما 
م��ر���س��ح��ني الأف�����س��ل ف��ي��ل��م ب����دءا م���ن احل��ف��ل الرابع 

والت�سعني جلوائز االأكادميية عام 2022.
وتخطط االأكادميية اأي�سا لتطبيق متطلبات التاأهل 
بالنظر اإىل التنوع بالتعاون مع نقابة منتجي اأمريكا 

والتي �سيتم االنتهاء منها بنهاية يوليو.
الثالث  االأكادميية  حفل  على  التغيريات  توؤثر  ول��ن 
وال��ت�����س��ع��ني امل��ن��ت��ظ��ر اإق��ام��ت��ه يف ل��و���س اأجن��ل��و���س 28 

فرباير 2021.
وكانت االأكادميية قد غريت عدد املر�سحني الأف�سل 

فيلم مرات عدة يف تاريخها.
اأفالم,   10 اإىل   5 من  القائمة  تو�سعت   ,2009 ففي 
وهو ما قد ينظر اإليه وقتها على اأنه ا�ستجابة لعدم 

تر�سيح فيلم "دارك نايت" لكري�ستوفر نوالن.
 10 اإىل   5 م��ن  لتحتمل  ال��ف��ئ��ة  ت��غ��ريت   ,2011 ويف 
اأكر  اأف��الم مر�سحة  اإىل ظهور  اأدى  اأف��الم, وه��و ما 

يف �سنوات معينة.
مبرحلة  اأي�سا  االأو�سكار  تنظم  التي  املنظمة  وتلتزم 
جديدة من مبادرات التنوع والت�سمني, والتي اأطلقت 

عليها "انفتاح االأكادميية 2025."
وجاءت املرحلة االأوىل التي تنتهي هذا العام ا�ستجابة 
رئي�س  وق�����ال  االأبي�س",  "االأو�سكار  الن���ت���ق���ادات 
تلك  املنظمة جت��اوزت  اإن  روب��ني,  ديفيد  االأكادميية, 

االأهداف.

�شمية اخل�شاب تبهر اجلمهور 
باإطاللة �شيفية

ن�سرت الفنانة امل�سرية �سمية اخل�ساب �سورة جديدة لها من البحر على 
منت ال�سفينة, وذلك على �سفحتها اخلا�سة على احد مواقع التوا�سل 

االجتماعي.
مكتوب  اأ�سود  قمي�ساً  ارت��دت  انها  اذ  مميزة,  �سيفية  باإطاللة  وظهرت 
التعليقات, فمنهم من  �سمية عدد كبري من  وتلّقت   love كلمة  عليه 
مرة  ك��ل  فيفي  ب�سوت  م���واه  خم�سة  �سمية  ي��ا  اهلل  ���س��اء  "ما  ل��ه��ا:  كتب 
"مرحبا  اأنت بت�سغري و روحك داميا حلوة",  تفاجئينا بتغري يف �سكل 
ال�ساحر,  بجمالك  البحر  احملية  م��ا���س��اءهلل  �سميه  ال��ك��ب��رية  الفنانة 

ال�سم�س خجلت منك يا �سمية".

مار�صيال لتي ، �صاحبة �صالون جي�لدينا �صبو�صا، تعر�ص �أحد ف�صاتني �لزفاف �لتي و�صلتها حديثا يف �صالونها يف تي�نا. )� ف ب(


