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�أجرت �أكرث من 44 �ألف فح�ص ك�صف عن 532 �إ�صابة 
ال�شحة تعلن �شفاء 993 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي- وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع لتو�سيع و زي��ادة نطاق 
امل�سابة  احل��االت  املبكر وح�سر  االكت�ساف  بهدف  الدولة  الفحو�سات يف 
اأعلنت  وعزلهم  لهم  واملخالطني   19 كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
الوزارة اإجراءها اأكرث من 44 األف فح�س جديد على فئات خمتلفة يف 

املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
نطاق  تو�سيع  و  الدولة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف  و�ساهم 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 532 حالة اإ�سابة جديدة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة جميعها حالتها م�ستقرة 
وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 

حالة.                                )التفا�سيل �س2(  52,600

ت�شليم �شهادات الثانوية الكرتونيا وحجبها عن 
املمتنعني ت�شليم اأجهزة احلا�شوب والر�شوم الدرا�شية

•• دبي – حم�شن را�شد 

اأعتمدت وزارة الرتبية والتعليم موؤخرا , منهجية جديدة, لت�سليم �سهادات 
نهاية العام الدرا�سي 2019-2020, لطلبة الثاين ع�سر مب�ساريه العام 
واملتقدم, يف املدار�س احلكومية واخلا�سة املطبقة للمنهاج الوزاري, حيث 

باتت ال�سهادات الكرتونية ومعتمدة وميكن اإ�سدارها من نظام املنهل.
اإ�سرتاطات احل�سول  وو�سعت الوزارة ممثلة يف قطاع العلميات املدر�سية 
على  ينبغي  اإذ  معوقات,  اأي��ة  وب��دون  ب�سال�سة  االإلكرتونية  ال�سهادة  على 
عن  ف�سال  ال�سخ�سية,  احلوا�سيب  اج��ه��زة  ت�سليم  اأوال ً  الطلبة  جميع 

�سرورة  ا�ستيفاء الر�سوم الدرا�سية للطلبة من غري املواطنني.
)التفا�سيل �س3(
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حممد بن را�شد ي�شدر ثالثة مرا�شيم 
بتعيني وترقية ق�شاة يف حماكم دبي

•• دبي-وام: 

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء رعاه اهلل ب�سفته حاكما الإمارة دبي املرا�سيم اأرقام 

ل�سنة 2020 بتعيني وترقية ق�ساة يف حماكم دبي. و19  و18   16
القا�سي عبدالقادر  ترقية  2020 على  ل�سنة   16 رقم  املر�سوم  ن�س  و 
ملحكمة  رئي�سا  وتعيينه  اأول,  متييز  قا�سي  عبدالرحمن,  حممد  مو�سى 
التمييز يف حني ن�س املر�سوم رقم 18 ل�سنة 2020 على تكليف القا�سي 
اأول, بالقيام مبهام نائب مدير حماكم  امل��ري, قا�سي متييز  عمر عتيق 
دبي فيما ن�س املر�سوم رقم 19 ل�سنة 2020 على تعيني القا�سي حممد 
مبارك عبيد ال�سبو�سي قا�سي متييز, رئي�سا للمحاكم االبتدائية ويعمل 

باملرا�سيم الثالثة من تاريخ �سدورها, وتن�سر يف اجلريدة الر�سمية.
)التفا�سيل �س2(

7 اإجنازات متنح الإمارات 
»الرقم 1« عربيا يف جمال الف�شاء

•• اأبوظبي -وام: 

مع انطالق م�سبار االأمل" االإماراتي يف مهمة ا�ستك�ساف املريخ, جتدد 
ال��رق��م واح���د يف جم��ال علوم  دول���ة االإم����ارات ري��ادت��ه��ا وموقعها االأول 

الف�ساء على ال�سعيد العربي.
ف��ق��د جن��ح��ت االإم������ارات خ���الل ال�����س��ن��وات ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة يف حتويل 
طموحاتها الكبرية يف جمال الف�ساء اإىل واقع ملمو�س واإجنازات غري 

م�سبوقة اأعادت من خاللها اأجماد امل�ستك�سفني العرب يف هذا املجال.
و تر�سد وكالة اأنباء االإمارات )وام( يف التقرير التايل اأبرز 7 اإجنازات 
حققت من خاللها االإمارات ق�سب ال�سبق على امل�ستوى العربي يف جمال 

ا�ستك�ساف الف�ساء.                            )التفا�سيل �س5(
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عراقيون ي�سيعون ه�سام الها�سمي يف مدينة النجف  )رويرتز(

عبري املو�سي رئي�سة احلزب الد�ستوري احلر )اأر�سيفية(

حممد بن ر��صد: �أبناوؤنا ينظرون للنجوم لبناء م�صتقبلهم 

اإجناز و�شع م�شبار الأمل داخل كب�شولة 
وتثبيتها اأعلى �شاروخ الإطالق بنجاح

•• اأبوظبي-وام-الفجر:

رئي�س  نائب  مكتوم  األ  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ال 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي يف تغريدة على ح�ساب �سموه 
البحرية  رحالتهم  يف  للنجوم  اأجدادنا  نظر  )تويرت(:  يف  ال�سخ�سي 

لبناء اأجمادهم .. واليوم ينظر لها اأبناوؤنا لبناء م�ستقبلهم ...

جاء هذا يف الوقت الذي حقق فيه م�سروع االإمارات ال�ستك�ساف املريخ 
اإدخال امل�سبار بنجاح  »م�سبار االأمل« اإجنازا جديدا هذا االأ�سبوع بعد 
بالقاعدة  امليكانيكي  هيكله  تثبيت  من  والتاأكد  االإط��الق  كب�سولة  يف 
بنجاح  الكب�سولة  و�سع  ثم  الكب�سولة  داخ��ل  الغر�س  لهذا  املخ�س�سة 
اأع��ل��ى ���س��اروخ االإط����الق مت��ه��ي��داً الإق��الع��ه م��ن ق��اع��دة »تانيغا�سيما« 

الف�سائية يف اليابان باملوعد املحدد.                   )التفا�سيل �س2(

بدء العد التنازيل الإطالق »م�سبار االأمل« يف مهمة تاريخية يوم 15 يوليو احلايل.      )وام(

الكاظمي يتوعد قتلة الها�شمي ويوؤكد عدم ال�شماح ب�شيا�شة »املافيا«
•• بغداد-وكاالت

العراقي  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ت���وع���د 
مبالحقة   , ال��ك��اظ��م��ي,  م�سطفى 
قتلة اخلبري االأمني العراقي ه�سام 
لالغتيال  تعر�س  الذي  الها�سمي, 
م�ساء االثنني بر�سا�س جمهولني, 
م�سددا على اأنه لن ي�سمح ب��سيا�سة 

املافيا يف البالد.
وخ�����الل ج��ل�����س��ة مل��ج��ل�����س ال������وزراء, 
قال م�سطفى الكاظمي اإن العراق 
القتلة  ي��خ�����س��ع  اأن  ق��ب��ل  ي��ن��ام  ل���ن 
للق�ساء, م�سددا على اأن من تورط 
العدالة  �ستالحقه  العراقي  بالدم 
و�سيا�سة  ب��ال��ف��و���س��ى  ن�����س��م��ح  ول���ن 

املافيا اأبدا.
واأ�ساف: لن ن�سمح الأحد اأن يحول 
العراق اإىل دولة للع�سابات.. غ�سة 
اغتيال ال�سهيد ه�سام الها�سمي مل 
تفارقنا, اإال اأن واجبنا كقادة للدولة 
اإنتاج  اأن نحول احلزن واالأ�سى اىل 

واإجناز مبا�سر.

رو�شيا تتعهد فر�ض عقوبات 
بريطانيا   على  م�شادة 

•• مو�شكو-اأ ف ب

رو�سيا  اأن  اأم�س  الكرملني  اأعلن 
على  م�����س��ادة  ع��ق��وب��ات  �ستفر�س 
لندن  ك�سفت  ب��ع��دم��ا  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ه���ذا االأ���س��ب��وع ع��ن ن��ظ��ام جديد 
ل��ع��ق��وب��ات ���س��د م��ن��ت��ه��ك��ي حقوق 
�سخ�سيات  ت�����س��ت��ه��دف  االإن�������س���ان 
ومنظمات بينهم م�سوؤولون رو�س 
م�ستبه بتورطهم يف وفاة حمامي 

يف ال�سجن.
الكرملني  با�سم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
لل�سحافيني  بي�سكوف  دمي��رتي 
باالأ�سف  ن�س�����عر  اأن  اإال  ميكننا  ال 
لهذا ال��ن��وع م��ن االإج����راءات غري 
الودية, م�سيفا  اأنه بالطبع �سيتم 

تطبيق مبداأ املعاملة باملثل.
القائمة  على  رو�سيا   25 واأُدرج 
التي ك�سفت عنها وزارة اخلارجية 
الربيطانية على خلفية اال�ستباه 
املحامي  وف��������اة  يف  ب���ت���ورط���ه���م 
�سريغي ماغنيت�سكي يف ال�سجن.

اإن��ن��ا م�����س��وؤول��ون, واالإجابة  وت��اب��ع: 
ال�سعب  منا  يتقبلها  التي  الوحيدة 
فقط...  واالإجن�������از  االإجن�������از,  ه���ي 
طريقنا,  ه����و  واالإجن����������از  ال���ع���م���ل 
ومعيارنا,  م��ر���س��دن��ا  ه��ي  وال���دول���ة 
اأحد  وال  �سقفنا  ال���دول���ة  وق���ان���ون 

فوق القانون.
اإىل  العراقي  ال��وزراء  رئي�س  واأ�سار 

ال�سهيد  ا���س��م  ب���اإط���الق  وج����ه  اأن����ه 
�سوارع  اأح���د  على  الها�سمي  ه�سام 

العا�سمة بغداد.
العراق  �سعب  اإن  قائال  وا�ستطرد 
املزيد  اأجله  من  نبذل  اأن  ي�ستحق 
االأوان  واآن  احلقيقي,  العمل  م��ن 
الأن يظهر االإجناز والعمل, م�سريا 
احلكومة  اأن  اإىل  نف�سه  ال��وق��ت  يف 

باالأزمات,  مليء  ظ��رف  يف  ت�سكلت 
وهي حكومة حلول �سيا�سية واأمنية 

واجتماعية واقت�سادية و�سحية.
وك��������ان زع����ي����م ت����ي����ار م���واط���ن���ي���ون 
ن�سر  قد  التميمي,  غيث  العراقي, 
ال��ر���س��م��ي يف موقع  ح�����س��اب��ه  ع���رب 
ت��وي��رت, حم��ادث��ة ج��رت بينه وبني 
لالغتيال,  تعر�سه  قبل  الها�سمي 
تهديدات  االأخ������ري  ت��ل��ق��ي  ت��ك�����س��ف 
اهلل  ح���زب  ميلي�سيات  م��ن  بالقتل 

العراقي.
واأو����س���ح���ت امل���ح���ادث���ة ال���ت���ي متت 
ه�سام  تلقي  وات�ساب,  تطبيق  على 
ال��ه��ا���س��م��ي ت��ه��دي��دات ب��ال��ق��ت��ل من 
قبل ميلي�سيات حزب اهلل العراقي, 
وطلب اخلبري الراحل الن�سح من 
مع  التعامل  ب�ساأن  التميمي  غيث 
التميمي,  وق��ال  ال��ت��ه��دي��دات.  تلك 
املقيم يف لندن, عرب تغريدته: كما 
وعدت وفاًء لك يا ه�سام, لن اأ�سكت 
واأ�سرتك يف قتلك عن طريق اإخفاء 

االأدلة عن الراأي العام. 

�صيخ �لأزهر ورئي�ص �أ�صاقفة كانرتبري : 
وباء كورونا اأظهر حاجة الإن�شانية للعمل امل�شرتك

•• القاهرة -وام: 

رئي�س  ال�سريف,  االأزه���ر  �سيخ  الطيب,  اأحمد  الدكتور  االأك��رب  االإم���ام  ف�سيلة  بحث 
الدكتور  م��ع  امل��رئ��ي,  االت�سال  تقنية  ع��رب  اجتماع  خ��الل  امل�سلمني,  حكماء  جمل�س 
جا�سنت ويلبي, رئي�س اأ�ساقفة كانرتبري.. �سبل تطوير العالقات وتعزيز احلوار بني 

اجلانبني, اإ�سافة اإىل الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.
واأكد اجلانبان اأن وباء كورونا اأظهر حاجة االإن�سانية للعمل امل�سرتك اأكرث من اأي وقت 

م�سى, واأبرز اأهمية دور القادة الدينيني, و�سرورة التعاون بينهم يف وقت االأزمات.
واأعرب ف�سيلة االإمام االأكرب عن م�ساندته ملبادرة االأمني العام لالأمم املتحدة لوقف 
اإطالق النار يف مناطق ال�سراعات, ودعم الالجئني والفئات االأكرث ت�سررا من الوباء 

, وترحيبه بقرار جمل�س االأمن االأخري يف هذا ال�سدد.
االأزهر  بني  اال�سرتاتيجية  بالعالقات  كانرتبري  اأ�ساقفة  رئي�س  اأ���س��اد  جانبه,  من 
ال�����س��ري��ف وك��ان��رتب��ري, م�����س��ريا اإىل جت��رب��ة ���س��ب��اب ���س��ن��اع ال�����س��الم ب��ني املوؤ�س�ستني, 
اأن حتدثه  الذي ميكن  والتاأثري  التقارب  اأهمية  اأظهرت مدى  كونها جتربة مثمرة 

املوؤ�س�ستني, وخا�سة بني فئة ال�سباب.
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ال�سغوطات النف�سية 
واالجتماعية يف زمن الكورونا

اأخبار االإمارات

من مياه �سوريا اإىل نفط ليبيا... 
ً اأطماع اأردوغان ال تعرف حدودا

عربي ودويل

رئي�ص جلنة حكام اجلوجيت�سو: االإمارات 
منوذج يف الريادة والتفوق وتكافوؤ الفر�ص

الفجر الريا�سي

قرب�ض حتذر: تركيا ت�شعى لل�شيطرة 
على �شرق البحر املتو�شط باأكمله

•• عوا�شم-وكاالت

اأم�س  اأنا�ستا�سياد�س,  نيكو�س  القرب�سي  الرئي�س  حذر 
الثالثاء, من اأن تركيا ت�سعى اإىل ال�سيطرة على �سرق 
البحر املتو�سط باأكمله, يف اإ�سارة اإىل املنطقة الغنية 
وقال  ال��غ��از.  راأ���س��ه��ا  على  طبيعية,  مب���وارد 
اأنا�ستا�سياد�س: ل�سوء احلظ, نحن  نيكو�س 
نتحدث عن حمر�س ي�سعى اإىل ال�سيطرة 
على �سرق البحر املتو�سط باأكمله, وي�سع 
حت���ت ���س��ي��ط��رت��ه ع����ددا م���ن ال�����دول التي 

حتيط ب�سرق البحر املتو�سط.
الرئي�س القرب�سي ردا  وياأتي حديث 
ع��ل��ى م��ا ���س��رح ب��ه وزي���ر اخلارجية 

ال���رتك���ي, م��ول��ود ت�����س��اوو���س اأوغ���ل���و, خ���الل ل��ق��ائ��ه مع 
م�سوؤول ال�سيا�سة اخلارجية باالحتاد االأوروبي, جوزيب 
االحتاد  اأوغلو,  ت�ساوو�س  دعا  �سابق,  وقت  ويف  بوريل. 
اأن يكون و�سيطا نزيها يف النزاعات بني  اإىل  االأوروب��ي 
اأن��ق��رة وال���دول االأع�����س��اء يف االحت���اد االأوروب����ي فرن�سا 
واليونان وقرب�س, لكنه هدد يف الوقت نف�سه من اتخاذ 

االحتاد قرارات اإ�سافية �سد تركيا.
وقال اإنه يف حال حدوث ذلك, فاإن اأنقرة �ست�سطر اإىل 
وت�ساعدت  توترا.  اأكرث  الو�سع  و�سي�سبح  باملثل,  الرد 
ح��ول عدد  وتركيا  اأوروب��ي��ة  دول  التوترات بني  موؤخرا 
فرن�سا  م��ع  امل��واج��ه��ة  �سمنها  م��ن  الق�سايا,  م��ن  كبري 
ا�ستغالل  ح��ول  وقرب�س  اليونان  مع  اأنقرة  وخالفات 

املوارد الطبيعية يف منطقة �سرق البحر املتو�سط.

عبري مو�شي: قطر متول حركة 
النه�شة عرب جمعية القر�شاوي

•• تون�س-وكاالت

عبري  تون�س,  يف  احل��ر  الد�ستوري  احل��زب  رئي�سة  قالت 
مو�سي, اأم�س, اإن تاأ�سي�س حركة النه�سة خمالف للقانون 
باعتبارها  ق��ط��ر مت���ول احل��رك��ة  اأن  م��وؤك��دة  ال��ت��ون�����س��ي, 

واجهة موؤ�س�سة يو�سف القر�ساوي.
تون�س  بالعا�سمة  �سحفي  موؤمتر  يف  مو�سي  واأو�سحت 
اأن  النه�سة,  تاأ�سي�س  خم��ال��ف��ات  بالوثائق  فيه  ك�سفت 
اأمام تاأ�سي�س فرع جلمعية علماء  االأخ��رية فتحت الباب 

امل�سلمني القطرية, التي يتزعمها القر�ساوي.
وعر�ست ال�سيا�سية التون�سية وثيقة تظهر تاأ�سي�س الفرع 
اجلبايل,  حمادي  حكومة  اإب��ان   ,2012 ع��ام  تون�س  يف 

املنتمي للنه�سة.
قطر,  يف  الرئي�سي  ومقرها  اجلمعية,  ه��ذه  اإن  وق��ال��ت 
تعمل وفقا للقانون القطري, مما يعني اأنها كيان اأجنبي, 

وعر�ست وثيقة قانونية قطرية عن عمل اجلمعية.
املجيد  تون�س ي�سم عبد  ف��رع اجلمعية يف  اإىل  واأ���س��ارت 
ل�سغل  النه�سة  ر�سحته  الذي  بوزغيبة  النجار, وحممد 
اأن  م��وؤك��دة  التون�سية,  الد�ستورية  املحكمة  يف  من�سب 

را�سد الغنو�سي, زعيم النه�سة ع�سو يف هذه اجلمعية.

اأجل  م��ن  واج��ه��ة  ���س��وى  لي�ست  اجلمعية  اأن  واع��ت��ربت 
تون�س  اإىل  قطر  من  تر�سل  ف��االأم��وال  النه�سة,  متويل 
لتمويل اجلمعية ومن ثم اإىل حركة النه�سة.  وو�سفت 

كيان القر�ساوي ب�جمعية اأجنبية تتغلغل يف تون�س.

دول مبادرة ال�شالم العربية 
ترف�ض خطة ال�شم الإ�شرائيلية

•• القاهرة-وكاالت

رف�س وزراء خارجية الدول االأع�ساء يف املبادرة العربية لل�سالم اأي خطوة 
اإ�سرائيلية ل�سم اأي جزء من االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة, حمذرين من 

تقوي�س اجلهود لتحقيق ال�سالم العادل وال�سامل.
االإم���ارات  دول���ة  مب�ساركة  االأردن,  اإل��ي��ه  دع��ا  ال���ذي  االج��ت��م��اع,  وا�ستعر�س 
و�سلطنة  والكويت  وفل�سطني  واملغرب  وم�سر  وال�سعودية  املتحدة  العربية 
التوا�سل  اآلية  عرب  العربية  ال��دول  جلامعة  العام  واالأم��ني  وتون�س  عمان 
فل�سطينية  اأرا���س  �سم  اإ�سرائيل  ق��رار  تنفيذ  ملنع  املبذولة  اجلهود  املرئي, 
وال�سامل من اخلطر غري  العادل  ال�سالم  حمتلة, وحماية فر�س حتقيق 

امل�سبوق الذي �سيمثله قرار ال�سم اإن نفذ.
وح�س الوزراء يف بيان عقب االجتماع, اإ�سرائيل على تاأكيد رغبتها احلقيقية 
يف حتقيق ال�سالم, واأك��دوا اأن ذلك يكون عرب الدخول يف مفاو�سات جادة 
اأ�سا�س  على  �سالم  الت��ف��اق  للتو�سل  الفل�سطينيني  م��ع  وفاعلة  ومبا�سرة 
حل الدولتني. وعرب الوزراء العرب عن رف�س �سم اأي جزء من االأرا�سي 
الدويل,  للقانون  خرقاً  ال�سم  خطر  من  والتحذير  املحتلة,  الفل�سطينية 
وتقوي�ساً حلل الدولتني وكل االأ�س�س التي قامت عليها العملية ال�سلمية, 

واجلهود امل�ستهدفة حتقيق ال�سالم العادل وال�سامل.
العربية  ال�سالم  مبادرة  ت�سمنته  ال��ذي  العربي  باملوقف  التم�سك  واأك��دوا 
اأن حل الدولتني )...( هو ال�سبيل حلل ال�سراع وحتقيق ال�سالم ال�سامل 

ولقيام عالقات طبيعية بني الدول العربية واإ�سرائيل.
يونيو  الرابع من  ح��دود  على  فل�سطينية  دول��ة  اإقامة  على  املبادرة  وتن�س 
لق�سية  ع��ادل  وح��ل  ال�سرقية,  القد�س  عا�سمتها  تكون   1967 ع��ام  م��ن 
الالجئني الفل�سطينيني, وان�سحاب اإ�سرائيل من ه�سبة اجلوالن ال�سورية 
العربية  ال���دول  اع���رتاف  مقابل  لبنان,  جنوب  يف  حمتلة  واأرا����س  املحتلة 
اإىل  بيانهم وقوفهم  العرب يف  ال��وزراء  واكد  العالقات معها.  بها وتطبيع 
ويف  امل�����س��روع��ة,  حقوقهم  جميع  لتلبية  �سعيهم  يف  الفل�سطينيني  ج��ان��ب 
وعا�سمتها  للحياة  القابلة  امل�ستقلة  وال��دول��ة  احلرية  يف  حقهم  مقدمها 
القد�س ال�سرقية, على خطوط 4 حزيران يونيو 1967, على اأ�سا�س حل 

الدولتني, ووفق القانون الدويل ومبادرة ال�سالم العربية.

�لرئي�ص �لرب�زيلي م�صاب بكورونا 
ال�شحة العاملية: الفريو�ض يت�شارع ومل يبلغ ذروته بعد 

•• عوا�شم-اأ ف ب:

ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير  ح��ّذر 
انت�سار  اأن  م��ن  ال��ث��الث��اء  ال��ع��امل��ي��ة 
وقد  ي��ت�����س��ارع  كوفيد19-  وب�����اء 
�سخ�س خالل  األ��ف  اأودى ب400 
نهاية االأ�سبوع املا�سي, م�سرياً اإىل 

اأنه مل يبلغ ذروته بعد.
وقال تيدرو�س اأدانوم غيربي�سو�س 

خ��������الل م������وؤمت������ر �����س����ح����ايف عرب 
االإ�سابات  ع��دد  ك��ان  اإذا  االن��رتن��ت 
على ما يبدو م�ستقراً على ال�سعيد 
الدول  بع�س  اأن  فالواقع  العاملي, 
ك���ب���رياً يف خف�س  ت��ق��دم��اً  اأح�����رزت 
ع���دد ال��وف��ي��ات ل��دي��ه��ا, يف ح���ني ال 
اأخرى  دول  الوفيات يف  ع��دد  ي��زال 

يرتفع.
الربازيلي  الرئي�س  اعلن  ذلك  اىل 

ج��اي��ري ب��ول�����س��ون��ارو ال��ث��الث��اء اأنه 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  م�ساب 
اأهميته منذ  الذي قلل طويال من 
بدء انت�سار الوباء, علما باأنه اودى 
ب���اأك���رث م���ن 65 األ�����ف ���س��خ�����س يف 

بالده.
وق���ال ب��ول�����س��ون��ارو )65 ع��ام��ا( يف 
مقابلة مع قنوات تلفزة عدة بعدما 
�سعر بارتفاع حرارته االثنني تلقيت 

للتو النتيجة االيجابية للفح�س.
38 درجة  وا���س��اف بلغت ح��رارت��ي 

لكن رئتي نظيفتان. 

اآبي اأحمد: املفاو�شات م�شتمرة 
ومل نتعهد بوقف ملء �شد النه�شة

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت

اأكد رئي�س الوزراء االإثيوبي اآبي اأحمد, اأم�س الثالثاء, اأن املفاو�سات متوا�سلة 
ومل تنقطع حتى االآن ب�ساأن �سد النه�سة مع كل من م�سر وال�سودان, م�سريا 
اأن  اأحمد,  اآب��ي  واعترب  ال�سد.  عملية ملء  بوقف  تتعهد  اإثيوبيا مل  اأن  اإىل 
عودة ملف �سد النه�سة اإىل االحتاد االإفريقي يح�سب جناحا كبريا لالحتاد 
برعاية  ال�سد  باأزمة  اخلا�سة  املحادثات  وتتوا�سل  املنطقة.  ق�سايا  حل  يف 
االحتاد االإفريقي, وبح�سور وزراء الري من الدول الثالث م�سر وال�سودان 
واالحتاد  االأورب���ي  لالحتاد  التابعني  واملراقبني  ال��دول  وممثلي  واإثيوبيا, 
املناق�سات  االجتماع  وا�ستعر�س  االأمريكية.  املتحدة  وال��والي��ات  االإفريقي 
التي متت االأح��د, على امل�ستوى الثنائي بني املراقبني الدوليني وكل دولة 
من الدول الثالث على حدة, وقامت فيها كل دولة بعر�س وجهة نظرها يف 
كل من ال�سقني الفني والقانوين ونقاط اخلالف من وجهة نظر كل دولة.

وقالت وزارة الري امل�سرية, االثنني, اإن اخلالفات اجلوهرية يف مفاو�سات 
�سد النه�سة االإثيوبي, ما زالت قائمة يف ال�سقني الفني والقانوين.

قياد�ت �حلر�ك فرت �ىل �خلارج: 
اأي م�شري لهونغ كونغ بعد ا�شتعرا�ض القوة  ال�شيني؟

•• الفجر -ريت�شارد اأرزت –ترجمة خرية ال�شيباين

 مرت �سنة قبل اأن ت�سرع احلكومة ال�سينية يف ال�سيطرة ال�سلطوية على هونغ 
كونغ. مل  يت�سرع احلزب ال�سيوعي ال�سيني يف اتخاذ هذا االجتاه. ويرّجح اأنه 
يف الن�سف الثاين من  عام 2019, بينما كانت املظاهرات املعادية للتدخل 
ال�سيني جتري كل اأ�سبوع يف هونغ  كونغ, احتد ال�سراع بني تيارات خمتلفة 
اأدنى  اأن  اأع�ساء املكتب ال�سيا�سي  واللجنة املركزية,  يف بكني. واعترب بع�س 
تدخل من بكني يف هونغ كونغ �سيكون غري حكيم. خا�سة يف  فرتة ا�ستمرت 
فيها العالقة مع الواليات املتحدة بزعامة دونالد ترامب يف التعقيد متخذة 

�سكل  حرب جتارية و�سرائب جمركية متبادلة .   )التفا�سيل �س13(
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اأخبـار الإمـارات
بهدف تاأهيل نخبة من �ليافعني ليكونو� �صفر�ء �ل�صحة بني �أقر�نهم

التثقيف ال�شحي بال�شارقة تطلق فعاليات برنامج �شحبتي 2020 عن بعد
•• ال�شارقة-الفجر:

اأطلقت اإدارة التثقيف ال�سحي يف املجل�س االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة 
بال�سارقة بالتعاون مع جامعة ال�سارقة, فعاليات برنامج �سحبتي 
2020, وهو برنامج لتدريب االأقران, ي�ستمل على �سل�سلة من 
الور�س التدريبية عن بعد من قبل نخبة من املخت�سني, تهدف 
تبني  على  لت�سجيعهم  اليافعني  بني  ال�سحي  الوعي  ن�سر  اإىل 
اأقرانهم  اأمناط �سلوكية �سحية, وتاأهيلهم ليكونوا �سفراء بني 
ومتكينهم من التوعية والتثقيف يف جماالت ال�سحة والتغذية. 
ويت�سمن الربنامج الذي ي�ستهدف اليافعني من عمر 15 اإىل 

مدار �سهر كامل, تنظيم 9 ور�س تدريبية عرب  على  �سنة,   25
التثقيف  باأ�سا�سيات  امل�ساركني  تاأهيل  تتناول  املرئي,  االت�سال 
بني  املنت�سرة  اخلاطئة  ال�سحية  املفاهيم  وت�سحيح  ال�سحي, 
بعد  عن  والتوا�سل  االت�سال  مهارات  وتطوير  املجتمع,  اأف��راد 
الأقرانهم,  ال�سحي  التثقيف  م�سرية  يف  ال�ستخدامها  لديهم 
ال�����س��ح��ي��ني الذين  امل��ث��ق��ف��ني  ن��خ��ب��ة م���ن  ت��خ��ري��ج  اإىل  و����س���واًل 
وتنفيذها  توعوية  برامج  لت�سميم  الالزمة  باملهارات  يتمتعون 
اإدارة  على اأر�س الواقع. واأكدت �سعادة اإميان را�سد �سيف مدير 
بال�سارقة,  االأ�سرة  ل�سوؤون  االأعلى  املجل�س  ال�سحي يف  التثقيف 
اأن اإطالق برنامج �سحبتي هذا العام يحمل طابعا خا�سا كونه 

�سيتم عن بعد حر�سا على �سالمة امل�ساركني, حيث عملت االإدارة 
االإلكرتوين  التدريب  اأدوات  من  متكاملة  منظومة  تعزيز  على 
اإعداد �سل�سلة من ور�س العمل  والربامج التفاعلية, ف�سال عن 
دفعة  لتخريج  املتخ�س�سني  م��ن  نخبة  قبل  م��ن  �سممت  التي 
امل�ساهمة  فر�سة  ومنحهم  اليافعني,  ال�سحيني  املثقفني  م��ن 
الفاعلة يف حتقيق روؤية اإمارة ال�سارقة يف اأن تكون مدينة �سحية 
االأمرا�س,  م��ن  خالية  وبيئة  وال��ي��اف��ع��ني  ل��الأط��ف��ال  و�سديقة 
تنفيذاً لروؤى وتوجيهات قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة, 
�سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�س املجل�س االأعلى 

ل�سوؤون االأ�سرة. 

�أجرت �أكرث من 44 �ألف فح�ص ك�صف عن 532 �إ�صابة 

ال�شحة تعلن 993 حالة �شفاء 
جديدة من كورونا

•• اأبوظبي- وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع لتو�سيع 
االكت�ساف  الدولة بهدف  الفحو�سات يف  زي��ادة نطاق  و 
املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد 
ال���وزارة  اأع��ل��ن��ت  وع��زل��ه��م  لهم  19واملخالطني  كوفيد 
األ��ف فح�س جديد على فئات   44 اأك��رث من  اإج��راءه��ا 
تقنيات  واأح��دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة 

الفح�س الطبي.
و �ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي و الفح�س يف الدولة 
يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات  ن��ط��اق  تو�سيع  و 
الك�سف عن 532 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة جميعها حالتها م�ستقرة 
وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة وبذلك يبلغ جمموع 

احلاالت امل�سجلة 52,600 حالة.
اإث��ن��ني نتيجة  ال�����وزارة ع��ن وف���اة م�سابني  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
تداعيات االإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ليبلغ عدد 

الوفيات يف الدولة 326 حالة.
و  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأع��رب��ت  و 
ومتنياتها  املتوفني,  ل��ذوي  وموا�ساتها  تعازيها  خال�س 
بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني مهيبة باأفراد املجتمع 
بالتعليمات  وال��ت��ق��ي��د  ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
بالتباعد االجتماعي �سمانا ل�سحة و�سالمة  وااللتزام 
993 حالة  ���س��ف��اء  ع���ن  ال������وزارة  اأع��ل��ن��ت  و   . اجل��م��ي��ع 
امل�ستجد كوفيد19-  جديدة مل�سابني بفريو�س كورونا 
و تعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية 
ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى و بذلك يكون 

جمموع حاالت ال�سفاء 41,714 حالة.

حممد بن را�شد ي�شدر ثالثة مرا�شيم بتعيني وترقية ق�شاة يف حماكم دبي
•• دبي-وام: 

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء " 
الإمارة  حاكما  ب�سفته   " اهلل  رع���اه 
دبي املرا�سيم اأرقام 16 و18 و 19 
ل�سنة 2020 بتعيني وترقية ق�ساة 

يف حماكم دبي.
ل�سنة   16 رق����م  امل���ر����س���وم  ن�����س  و 
القا�سي  ت���رق���ي���ة  ع���ل���ى   2020
حممد  م�����و������س�����ى  ع������ب������دال������ق������ادر 
اأول,  متييز  ق��ا���س��ي  ع��ب��دال��رح��م��ن, 
يف  التمييز  ملحكمة  رئي�سا  وتعيينه 
18 ل�سنة  امل��ر���س��وم رق��م  ح��ني ن�س 
عمر  القا�سي  تكليف  على   2020
اأول,  ع��ت��ي��ق امل�����ري, ق��ا���س��ي مت��ي��ي��ز 
حماكم  مدير  نائب  مبهام  بالقيام 
دب���ي ف��ي��م��ا ن�����س امل��ر���س��وم رق���م 19 
القا�سي  تعيني  على   2020 ل�سنة 
ال�سبو�سي  ع��ب��ي��د  م���ب���ارك  حم��م��د 

للمحاكم  رئ��ي�����س��ا  مت��ي��ي��ز,  ق��ا���س��ي 
باملرا�سيم  وي���ع���م���ل  االب����ت����دائ����ي����ة 
الثالثة من تاريخ �سدورها, وتن�سر 

يف اجلريدة الر�سمية.
بن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو  اأ���س��در  كما 
اآل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن را���س��د 
حاكم دبي رئي�س املجل�س الق�سائي 
ال��ق��رارات اأرق���ام 8 , 9 , و 10 , و 
ق�ساة  بتكليف   2020 ل�سنة   11
االبتدائية  املحاكم  بع�س  برئا�سة 

املتخ�س�سة يف دبي.
 2020 8 ل�سنة  ون�س القرار رقم 

الدكتور  ال���ق���ا����س���ي  ت��ك��ل��ي��ف  ع���ل���ى 
ال�سام�سي,  ع��ب��داهلل  �سيف  ع��ب��داهلل 
املحكمة  ب��رئ��ا���س��ة  مت��ي��ي��ز,  ق��ا���س��ي 
االبتدائية  ب���امل���ح���اك���م  اجل���زائ���ي���ة 
ون�س القرار رقم  9 ل�سنة 2020 
ع��ل��ى ت��ك��ل��ي��ف ال��ق��ا���س��ي اأي�����وب علي 
اأول,  ا�ستئناف  قا�سي  اأه��ل��ي,  ح��امت 
باملحاكم  امل��دن��ي��ة  املحكمة  برئا�سة 

االبتدائية.
يف حني ن�س القرار رقم  10 ل�سنة 
2020 على تكليف القا�سي �سامل 
قا�سي  ال����ق����اي����دي,  ����س���امل  حم���م���د 
املحكمة  ب��رئ��ا���س��ة  اأول,  ا���س��ت��ئ��ن��اف 
االبتدائية,  ب��امل��ح��اك��م  ال���ع���ق���اري���ة 
 2020 ل�سنة   11 رق���م   وال���ق���رار 
عبيد  خ��ال��د  ال��ق��ا���س��ي  تكليف  ع��ل��ى 
ا�ستئناف,  قا�سي  املن�سوري,  حميد 
باملحاكم  التجارية  املحكمة  برئا�سة 
االبتدائية, على اأن يعمل بالقرارات 
االأربعة من تاريخ �سدورها, وتن�سر 

يف اجلريدة الر�سمية.

حممد  ب����ن  م���ك���ت���وم 
ي�صدر قر�ر�ت بتكليف 
بع�ص  برئا�صة  ق�صاة 
�لبتد�ئية  �ملحاكم 
�مل����ت����خ���������ص���������ص����ة

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
حاكم عام جزر �شليمان بيوم ال�شتقالل

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  "حفظه اهلل" برقية تهنئة  الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  بعث �ساحب 
فخامة ال�سري ديفيد فوناكي احلاكم العام جلزر �سليمان وذلك مبنا�سبة يوم ا�ستقالل بالده.

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

االأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة ال�سري ديفيد فوناكي.
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  وبعث �ساحب 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

االأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل مانا�سيه �سوغافاري رئي�س وزراء جزر �سليمان.

اإجناز و�شع م�شبار الأمل داخل كب�شولة وتثبيتها اأعلى �شاروخ الإطالق بنجاح

كما  االإم����ارات  دول��ة  اأجنزتها  التي 
اأننا  ل��ل��ج��م��ي��ع ع��ل��ى  ت���اأك���ي���دا  ي��ع��د 
ق��ادرون يف دول��ة االإم���ارات والعامل 
م�ساريع  اإجن���������از  ع���ل���ى  ال����ع����رب����ي 
مع  مهمة  علمية  وق��ف��زات  �سخمة 
بالقدرات  وال��ث��ق��ة  ال���روؤي���ة  ت��وف��ر 
الب�سرية,  وال��ط��اق��ات  واالإم��ك��ان��ات 
ف���ه���ذا امل�������س���روع ه����و ا���س��ت��ث��م��ار يف 
لل�سباب  اإل��ه��ام  وم�����س��در  امل�ستقبل 
باأن ال حدود لالإمكانات عند توفر 

االإرادة والت�سميم.
م�سروع  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأو����س���ح���ت 
االإمارات ال�ستك�ساف املريخ "م�سبار 
عام  ب�سكل  الب�سرية  االأمل" يخدم 
ب�����س��ك��ل خا�س  ال��ع��ل��م��ي  وامل��ج��ت��م��ع 
�سيجمعها  التي  املعلومات  وي�سع 
الكوكب  يف  اأب���ح���اث���ه  خ�����الل  م����ن 
مداره  اإىل  و�سوله  بعد   - االأحمر 
اأكرث  - من دون مقابل يف متناول 
ومركز  علمية  موؤ�س�سة   200 من 

اأبحاث حول العامل.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ع����م����ران �سرف 
االإمارات  م�سروع  مدير  الها�سمي, 
االأمل  م�سبار   - املريخ  ال�ستك�ساف 
يف  امل�������س���ب���ار  و����س���ع  " ي�����س��ك��ل   ..-

االإمارات ال�ستك�ساف املريخ متهيدا 
الن���ط���الق امل�����س��ب��ار يف رح��ل��ت��ه اإىل 

مدار الكوكب االأحمر.
االأمل  اإط���الق م�سبار  امل��ق��رر  وم��ن 
عند  احل�������ايل  ي���ول���ي���و   15 ي������وم 
بتوقيت   00:51:27 ال�����س��اع��ة 
"تانيغا�سيما"  االإمارات من قاعدة 
االأول  ال��ي��وم  يف  وذل���ك  الف�سائية 
لنافذة االإط��الق التي متتد اإىل 3 
و�سول  ل�سمان   2020 اأغ�سط�س 
امل�سبار اإىل املدار املطلوب يف اأق�سر 

وقت ممكن وباأقل طاقة ممكنة.
اإج�������راء  ال���ف���ري���ق يف  و���س��ي�����س��ت��م��ر 
العد  قبل  واالخ��ت��ب��ارات  املراجعات 
قبل  يبداأ  ال��ذي  النهائي  التنازيل 

االإقالع. من  �ساعة   16
وق��ال��ت م��ع��ايل ���س��ارة ب��ن��ت يو�سف 
االأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا 
العلمي  ال��ف��ري��ق  ق���ائ���د  امل��ت��ق��دم��ة 
ال�ستك�ساف  االإم�����������ارات  مل�������س���روع 
املريخ - م�سبار االأم��ل -.. " ت�سري 
النهائية  واالختبارات  التجهيزات 
قبيل اإط��الق م�سبار االأم��ل يف اأول 
مهمة عربية واإ�سالمية ال�ستك�ساف 
املعتمد  املريخ بدقة وفقا للجدول 

�سلفا".
" انتهى فريق  واأ�سافت معاليها.. 
اإماراتية  ك��وادر  ال��ذي ي�سم  العمل 
���س��اب��ة وامل��ت��واج��د ح��ال��ي��اً يف مركز 
االإط�������الق يف ال���ي���اب���ان م���ن اإجن����از 
م���ن مراحل  م��ه��م��ت��ني  م��رح��ل��ت��ني 
و�سع  يف  جن���اح���ه  ب���ع���د  امل���������س����روع 
االإط����الق,  كب�سولة  داخ���ل  امل�����س��ب��ار 
اأعلى ال�ساروخ  ثم و�سع الكب�سولة 
الذي �سيحملها اإىل الف�ساء وذلك 
�سالمة  م��ن  ال��ت��اأك��د  م��ع  بالتزامن 
وكفاءة اأنظمة الدفع ونظام الطاقة 
واأجهزة االت�سال اخلا�سة التي مت 
املهارة  درج�����ات  ب��اأع��ل��ى  ت��ط��وي��ره��ا 
للو�سول  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل 
امل��رح��ل��ة يف م�����س��رية هذا  اإىل ه���ذه 
ال���ذي ي��ه��دف �سمن عدة  امل�����س��روع 
اأخ��رى اإىل متكني العقول  اأه��داف 
املبدعة والعلماء والكوادر الوطنية 
امل�ستحيل  ل���ت���ت���ح���دى  امل����وه����وب����ة 
وت��������واج��������ه خم����ت����ل����ف ال������ظ������روف 
وحتولها اإىل فر�س نوعّية خلدمة 

االإن�سانية".
اأحد  االأم��ل يعد  اأن م�سبار  واأك��دت 
العاملية  العلمية  امل�سروعات  اأك��رب 

•• اأبوظبي-وام:

حقق م�سروع االإمارات ال�ستك�ساف 
اإجن�����ازا  االأمل"  "م�سبار  امل���ري���خ 
ج��دي��دا ه��ذا االأ���س��ب��وع بعد اإدخ���ال 
امل�سبار بنجاح يف كب�سولة االإطالق 
والتاأكد من تثبيت هيكله امليكانيكي 
الغر�س  لهذا  املخ�س�سة  بالقاعدة 
داخل الكب�سولة ثم و�سع الكب�سولة 
ب��ن��ج��اح اأع���ل���ى �����س����اروخ االإط�����الق 
مت����ه����ي����داً الإق�����الع�����ه م�����ن ق���اع���دة 
"تانيغا�سيما" الف�سائية يف اليابان 
للمخطط  وف���ق���اً  امل���ح���دد  ب��امل��وع��د 

املعتمد يوم 15 يوليو احلايل.
االختبارات  ك���ل  ح���ال���ي���اً  وجُت������رى 
واملراجعات النهائية قبيل االإطالق 
للمهمة  امل�سبار  جهوزية  ل�سمان 

التاريخية.
وقبل و�سع امل�سبار يف الك�سبولة مت 
االنتهاء من عملية تغطيته بغالف 
ت�ساري�س  م���ن  حل��م��اي��ت��ه  ح�����راري 
واأج��واء الف�ساء والتغريات احلادة 
يف درجات احلرارة ما بني االرتفاع 
واالن��خ��ف��ا���س ال�����س��دي��دي��ن خالل 

الرحلة كاملة.
مع  م�سرتكة  عمليات  ذل���ك  وي��ل��ي 
لل�سناعات  "ميت�سوبي�سي"  �سركة 
الثقيلة اإ�سافة اإىل �سحن بطاريات 
املركبة الف�سائية واإعداد ال�ساروخ 
امل�سبار  ت�سغيل  وك��ذل��ك  ل��الإق��الع 
وموا�سلة  ج��ه��وزي��ت��ه  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د 
لالإطالق  امل�سبار  جتهيز  عمليات 
مب���ا يف ذل���ك االخ���ت���ب���ارات م���ا قبل 
االإطالق وتت�سمن هذه االختبارات 
لوظائف  نهائية  فحو�سات  اإج��راء 
املركبة الف�سائية التي ت�سمل نظام 
ال��ط��اق��ة ون���ظ���ام االت�����س��ال ونظام 

االإطالق  كب�سولة  داخل  و�سعه  ثم 
�ساروخ  على  تركيبها  اإىل  و���س��واًل 
ويتعامل  االأهمية,  بالغة  االإط��الق 
متناهية  بدقة  العمل  فريق  معها 
العمل  �سنوات من  �ست  تتوج  الأنها 
ال�����دوؤوب ب��ك��ل ت��ف��اين وت��وؤ���س��ر اإىل 
عندما  ال�سفر  �ساعة  من  اقرتابنا 
ي��ن��ط��ل��ق م�����س��ب��ار االأم�����ل ب��ن��ج��اح يف 
م��ه��م��ت��ه ال��ف�����س��ائ��ي��ة. وق�����ال عمر 
االإط����الق..  ف��ري��ق  رئ��ي�����س  ال�سحي 
اأجنزها  التي  العمليات  �سل�سلة  اإن 
االأيام  خ��الل  العمل  ف��ري��ق  بنجاح 
كب�سولة  و�سع  اإىل  و�سواًل  املا�سية 
بداخلها  حت��ت��وي  ال��ت��ي  االإط������الق 
م�سبار االأمل على �ساروخ االإطالق 
ت�سري بدقة وفقاً للجدول الزمني 
املعد �سلفاً وت�سمنت هذه العمليات 
م���راق���ب���ة م�����س��ت��م��رة واخ����ت����ب����ارات 
ال�سليم  الت�سغيل  ل�سمان  مف�سلة 
كفاءة,  ب��ك��ل  ال��ف��رع��ي��ة  ل��الأن��ظ��م��ة 
االأنظمة  ج��م��ي��ع  اأن  م��ن  ول��ل��ت��اأك��د 

تعمل وفقاً للم�ستويات املثلى.
م�سبار  ينطلق  للمخطط,  ووف��ق��ا 
عند  امل��ري��خ  اإىل  مهمته  يف  االأم����ل 
�سباحاً   5:51:27 ال�������س���اع���ة 
 00:51:27" ال��ي��اب��ان  بتوقيت 
بتوقيت  ال���ل���ي���ل  م��ن��ت�����س��ف  ب���ع���د 
املوافق  االأرب���ع���اء  ي���وم  االإمارات" 
قاعدة  م��ن   2020 ي��ول��ي��و   15
"تانيغا�سيما" الف�سائية با�ستخدام 
لل�سناعات  ميت�سوبي�سي  من�سة 

."MHI H2A" الثقيلة
"ميت�سوبي�سي  �سركة  اختيار  ومت 
الأدائها  نظراً  الثقيلة"  لل�سناعات 
امل���ت���م���ّي���ز و���س��م��ع��ت��ه��ا احل�������س���ن���ة يف 
حول  الف�ساء  تكنولوجيا  اأو���س��اط 
بواحدة  احل��اف��ل  و�سجلها  ال��ع��امل 

ونظام  ال��ت��ح��ك��م  ون���ظ���ام  امل���الح���ة 
احلراري  والنظام  والقيادة  الدفع 

واأنظمة الربجميات.
كب�سولة  ن���ق���ل  ب���ن���ج���اح  وج��������رى 
امل�سبار  حت���ت���وى  ال���ت���ي  االإط�������الق 
ال�ساروخ  اأع��ل��ى  وو�سعها  بداخلها 
الف�ساء  اإىل  ب��ه��ا  �سينطلق  ال���ذي 
بقرب  اإي���ذان���ا  االإطالق"  "مركبة 
الف�سائية  امل��ه��م��ة  ه����ذه  ان���ط���الق 

التاريخية.
ال���ع���م���ل���ي���ة نقل  وت�������س���م���ن���ت ه������ذه 
يوجد  اآخ���ر  مبنى  اإىل  الكب�سولة 
فيه ال�ساروخ ومن�سة االإطالق مع 
لنقاط  �ساملة  ملراقبة  اإخ�ساعها 
ال�سطح ل�سمان اأنها يف حالة جيدة 
ثم ُت�سد العوازل متعددة الطبقات 

و�سدادات االأمان باإحكام.
ال�ساعة  يقارب  االإط��الق مبا  وبعد 
ينف�سل امل�سبار عن �ساروخ االإطالق 
وي���ق���وم امل�����س��ب��ار ب���اإط���الق االأل�����واح 
ال�سم�سية وبدء رحلة ال�سبعة اأ�سهر 
با�ستخدام  االأحمر  الكوكب  باجتاه 

نظام دفع يف امل�سبار.
"اإت�س  االإط��الق  ويبلغ وزن مركبة 
2 اإيه" - H-IIA - اأي ال�ساروخ 
االأمل"  "م�سبار  �سيحمل  ال����ذي 
اإىل الف�ساء 289 طنا بينما يبلغ 

طوله 53 مرتا.
واأ����س���رف ف��ري��ق م�����س��روع االإم����ارات 
ال�ستك�ساف املريخ املكون من كوادر 
و�سع  عملية  على  �سابة  اإم��ارات��ي��ة 
امل�����س��ب��ار داخ����ل ك��ب�����س��ول��ة االإط����الق 

بالتعاون مع نظريه الياباين.
كب�سولة  امل�����س��ب��ار يف  و���س��ع  ومي��ث��ل 
الكب�سولة  ت��ث��ب��ي��ت  ث���م  االإط�������الق 
اأع��ل��ى ���س��اروخ االإط����الق حمطتني 
م�سروع  حمطات  �سمن  رئي�سيتني 

وتثبيتها  بنجاح  االإط��الق  كب�سولة 
ع����ل����ى ال�����������س�����اروخ اأح���������د امل����ع����امل 
لالطالق  التح�سري  يف  الرئي�سية 
وب�����دء ال���ع���د ال���ت���ن���ازيل ل���الإق���الع. 
املعقدة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه�����ذه  وت�����س��م��ل 
التحقق  اأب���رزه���ا  تقنية  تقييمات 
جوانب  ك��ل  وفح�س  االأنظمة  م��ن 

املركبة الف�سائية".
واأ��������س�������اف.. " ي���ع���د اإمت��������ام ه���ذه 
امل��رح��ل��ة ب��ن��ج��اح خ��ط��وة م��ه��م��ة يف 
ال�ستك�ساف  االإم����������ارات  م�������س���روع 
املريخ وذلك بالتعاون مع ال�سركاء 
والعلميني  اال�����س����رتات����ي����ج����ي����ني 

للم�سروع".
ويقود فريق من الكوادر االإماراتية 
لالإطالق  جتهيز  عمليات  ال�سابة 
فاإ�سافة اإىل عمران �سرف الها�سمي 
الظفري  ���س��ه��ي��ل  ال���ف���ري���ق  ي�����س��م 
املهريي نائب مدير م�سروع م�سبار 
امل�سبار  ت��ط��وي��ر  ل�������س���وؤون  االأم������ل 
م�سروع  مدير  نائب  ويل  وحممد 
م�����س��ب��ار االأم�����ل ل�����س��وؤون االإط����الق 
وعمر ال�سحي قائد فريق االإطالق 
اإدارة  م�����س��وؤول  العو�سي  وحم�سن 
مهند�س  ال�سحي  ويو�سف  املخاطر 
االأنظمة احلرارية وخليفة املهريي 
وعي�سى  االت�ساالت  نظم  مهند�س 
الطاقة  ن��ظ��م  م��ه��ن��د���س  امل���ه���ريي 
النظم  مهند�س  اليماحي  واأح��م��د 
العو�سي  وحم���م���ود  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 
مهند�س النظم امليكانيكية وحممد 
الدعم  ن��ظ��م  م��ه��ن��د���س  ال���ع���ام���ري 

االأر�سية.
مدير  ن���ائ���ب  ويل  حم���م���د  وق������ال 
ل�سوؤون  االأم������ل  م�����س��ب��ار  م�������س���روع 
االإط����الق.. اإن ك��ل خطوة مي��ر بها 
امل�سبار  تغليف  من  حاليا  امل�سروع 

م����ن اأع����ل����ى ن�����س��ب جن�����اح اإط�����الق 
�سناعية  واأقمار  ف�سائية  مركبات 
عامليا, ومنذ اإطالق برنامج ياباين 
لتطوير �سواريخ الف�ساء اعتمدت 
"ميت�سوبي�سي  ع���ل���ى  ال����ي����اب����ان 
خمتلف  يف  الثقيلة"  لل�سناعات 
ج���وان���ب ال��ت�����س��ن��ي��ع ح��ت��ى اإط����الق 
لدولة  و�سبق  ال�سناعية.  االأق��م��ار 
اإطالق  بها يف  اال�ستعانة  االإم���ارات 

القمر ال�سناعي "خليفة �سات".
ومن املتوقع اأن ي�سل م�سبار االأمل 
�سهر  يف  امل���ري���خ  ك��وك��ب  م����دار  اإىل 
مع  ب���ال���ت���زام���ن   2021 ف����رباي����ر 
بيوبيلها  االإم��ارات  دول��ة  احتفاالت 
على  ع���ام���اً   50 ال��ذه��ب��ي وم�����رور 

اإعالن االحتاد عام 1971.
م�سروعا  االأمل"  "م�سبار  وي��ع��د 
وط��ن��ي��ا ي��رتج��م روؤي����ة ق��ي��ادة دولة 
ب��رن��ام��ج ف�سائي  ل��ب��ن��اء  االإم������ارات 
الدولة  ال����ت����زام  ي��ع��ك�����س  اإم����ارات����ي 
وال�سراكة  ال��ت��ع��اون  اأط����ر  ب��ت��ع��زي��ز 
اإي�����ج�����اد حلول  ب����ه����دف  ال����دول����ي����ة 
خري  اأج��ل  م��ن  العاملية  للتحديات 

االإن�سانية.
اأول  االأمل" وه��و  "م�سبار  ويحمل 
م�سروع عربي ال�ستك�ساف الكواكب 
االأخ����رى ر���س��ال��ة اأم���ل ل��ك��ل �سعوب 
الزاخر  ال��ت��اري��خ  امل��ن��ط��ق��ة الإح���ي���اء 
واالإ�سالمية  العربية  ب��االإجن��ازات 
وي��ج�����س��د ط���م���وح دولة  ال��ع��ل��وم  يف 
امل�ستمر  قيادتها  و�سعي  االإم����ارات 
وتخطيه  امل�����س��ت��ح��ي��ل  حت����دي  اإىل 
وتر�سيخ هذا التوجه قيمة را�سخة 
اأبنائها  وث��ق��اف��ة  ال��دول��ة  ه��وي��ة  يف 
ك��م��ا ي��ع��د م�����س��اه��م��ة اإم���ارات���ي���ة يف 
واعد  م�ستقبل  و���س��ن��اع��ة  ت�سكيل 

لالإن�سانية.

النهائية قبيل اإطالق م�شبار الأمل يف اأول مهمة عربية واإ�شالمية ل�شتك�شاف املريخ ت�شري بدقة وفقا للجدول املعتمد والختبارات  التجهيزات   : الأمريي  • �شارة 
و�شع امل�شبار يف كب�شولة الإطالق بنجاح وتثبيتها على ال�شاروخ ي�شكل اأحد املعامل الرئي�شية يف التح�شري لالطالق وبدء العد التنازيل لالإقالع الها�شمي:  �شرف  • عمران 
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اأخبـار الإمـارات
حتويل 20 معلمة لأعمال �إد�رية ب�صبب مو�نع مر�صية

ت�شليم �شهادات الثانوية الكرتونيا وحجبها عن املمتنعني ت�شليم اأجهزة احلا�شوب والر�شوم الدرا�شية
•• دبي – حم�شن را�شد 

اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم موؤخرا , منهجية جديدة, لت�سليم �سهادات 
نهاية العام الدرا�سي 2019-2020, لطلبة الثاين ع�سر مب�ساريه العام 
ال��وزاري, حيث  للمنهاج  املطبقة  املدار�س احلكومية واخلا�سة  واملتقدم, يف 

باتت ال�سهادات الكرتونية ومعتمدة وميكن اإ�سدارها من نظام "املنهل".
احل�سول  اإ�سرتاطات  املدر�سية  العلميات  قطاع  يف  ممثلة  ال��وزارة  وو�سعت 
على  ينبغي  اإذ  م��ع��وق��ات,  اأي��ة  وب���دون  ب�سال�سة  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال�سهادة  على 
جميع الطلبة اأوال ً ت�سليم اجهزة احلوا�سيب ال�سخ�سية, ف�سال عن �سرورة  

ا�ستيفاء الر�سوم  الدرا�سية للطلبة من غري  املواطنني.

واملدار�س,  ال��ن��ط��اق��ات  م��دي��ري  ي��خ��اط��ب  ل��ه��ا,  تعميم  ال�����وزارة يف  ووج��ه��ت 
طلبة  جميع  على  التنبيه  ب�����س��رورة  منه,  ن�سخة  على  "الفجر"  وح�سلت 
ان يكون ذلك  الدرا�سية  على  الر�سوم  بت�سليم االأجهزة وا�ستيفاء  املدار�س, 

بحد اأق�سى يوم غد اخلمي�س املوافق  9 يونيو اجلاري.
واأكدت اأنه يف حال عدم دفع الر�سوم الدرا�سية, اأو ت�سليم اأجهزة احلوا�سيب 
ال�سخ�سية, يتم تفعيل نظام احلظر من �سا�سة املنهل من بيانات القيد لعدم 

الطباعة, الأي م�ستند اإداري اأو اأكادميي للطلبة.
ي��وم اخلمي�س  ت�سليم اجل��ه��از بعد  االأم���ر يف  واأو���س��ح��ت يف ح��ال رغبة ويل 
عن  احلظر  رف��ع  �سيتم  وب��دوره��م  املتعاملني,  �سعادة  م��راك��ز  اإىل  �سيتوجه 

الطالب, و�سيكون با�ستطاعته طباعة ال�سهادة الأبنه.

واأرفقت الوزارة مع تعميمها للمدار�س, منوذجاً م�ستحدثاً, لر�سد الطلبة 
غري امل�ستوفني لل�سروط, ورفعها الإدارات النطاق, على اأن يتم جتميعها  يف 
ك�سف واحد واإر�ساله لرئي�س �سوؤون الطلبة يف املجل�س, ليتم من قبله ت�سليم 
الك�سوف اإىل مراكز �سعادة املتعاملني,  بنهاية يوم غد اخلمي�س قبل ال�ساعة 
املعلمني  نقل  قوائم  ال���وزارة  اأعتمدت  اأخ��ر,  جانب  وعلى   . ظهرا  ال��واح��دة 
اإىل  وظائف ادارية, وفقا للقرار االإداري رقم )217(  املر�سية",  "احلاالت 
معلمة,  ع�سرين  على  املعتمدة  القائمة  ا�ستملت  اإذ  موظفني,  نقل  ب�سان 
امل�سموالت  16 من  اإىل  ال��وزارة  اإداري��ة. وا�سندت  اإىل وظائف  انتقالهن  مت 
اأ�سندت  املدار�س احلكومية, فيما  اأمن و�سالمة يف  بالقائمة, مهام تنفيذي 
مهام ال�سكرتارية اإىل اأربع من املعلمات, على اأن يبلغ القرار  جلميع جهات 

الطرف  اإخ��الء  ا�ستمارة  وانق�سمت  يخ�سه.  فيما  كل  لتنفيذه  االخت�سا�س 
منه,  ن�سخة  على  "الفجر"  التي ارفقتها ال��وزارة مع القرار الذي ح�سلت 
واملنقول  املعلمة  منها  املنقول  اجلهتني  بيانات   ت�سم"  اأق�سام  ثالثة  اإىل 
عن  ف�سال  اجلديدة,  والوظيفة  والتخ�س�س,  ال�سابقة  والوظيفة  اإليها", 

ق�سم خا�س باإدارة �سوؤون املوظفني " ق�سم عالقات املوظفني".
و���س��ددت ال���وزارة على اأهمية اب��الغ م��دي��ري امل��دار���س املعنية ب��ال��ق��رار,  مع 
ومبا�سرة  ب��ال��ق��ائ��م��ة,  ا�سمائهم  ال�����واردة  امل��وظ��ف��ني  ط���رف  اخ���الء  ���س��رورة 
عملهم يف جهة العمل اجلديدة, على اأن يتم موافاة القطاع املعني بالوزارة 
تغيري  املعنية  للجهة  يت�سنى  حتى  واملبا�سرة",  الطرف  "اخالء  بامل�ستندات 

بيانات امل�ستهدفني على نظام بياناتي.

ذياب بن حممد بن زايد يوؤكد اأهمية البتكار يف دعم التنمية ال�شاملة لالأطفال ومتكينهم
•• اأبوظبي-وام: 

اطلع �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد 
نتائج  على   .. املبكرة  للطفولة  اأبوظبي  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأبوظبي 
ختام  يف  النا�سئة  لل�سركات  املخ�س�س  للربنامج  االأوىل  ال����دورة  اأن�سطة 
مت  �سركات  خم�س  مب�ساركة  وذل���ك   "ِ ز  " اأجن���ال  م��ب��ادرة  �سمن  فعالياتها 

تر�سيحها للربنامج .
ومتكينهم  لالأطفال  ال�ساملة  التنمية  دعم  يف  االإبتكار  اأهمية  �سموه  اأك��د  و 
النا�سئة  ال�سركات  ا�ستكمال  اأن  اإىل  الف��ت��اً  النجاح  حتقيق  م��ن  وال��وال��دي��ن 
ٍز" املحفز لالبتكار ملتطلبات الربنامج  اخلم�س امل�ساركة يف برنامج "اأجنال 
يعد خطوة هامة على طريق ت�سجيع رواد االأعمال على تقدمي حلول مبتكرة 
يف هذا املجال ومنوذجاً رائداً يف ال�سراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�س 

لتنمية الطفولة املبكرة.
و اأ�سار �سموه اإىل اأن هذه ال�سركات تعترب مزوداً لالأدوات التي ت�سجع اإزدهار 
خالل  م��ن  م�ستقبلهم  وت��دع��م  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�سغار  االأط��ف��ال 
التو�سع يف تبني ودعم االبتكارات التي تدخل حياة الكثري من النا�س وتوؤثر 
و�سولها  ت�سهل  عمل  وا�سرتاتيجيات  متجددة  تقنيات  على  القائمة  و  فيها 
اأكرب قدر من امل�ستخدمني وتعزيز دور هذه ال�سركات ملوا�سلة حت�سني  اإىل 
خدماتها وتخفي�س م�ساريفها الت�سغيلية موؤكداً اأهمية الدور الرائد الذي 
توؤديه هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة باعتبارها جهة حكومية يف تغيري نظرة 

املجتمع اإىل احتياجات االأطفال ال�سغار واأ�ساليب تلبيتها.
ونوه �سموه اإىل دور برنامج "اأجنال ز" يف دعم االبتكار وت�سجيع رواد االأعمال 
على تقدمي حلول مبتكرة يف جمال تنمية الطفولة املبكرة باعتبار الربنامج 
اأحد الو�سائل املتعددة التي تعتمدها هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة لت�سجيع 
التنمية  ودع��م  اإمكاناتها  تو�سيع  يف  البيانات  على  املبنية  احللول  ا�ستخدام 
واال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  لو�سع  تن�سيق  اأج��ل  م��ن  ل��الأط��ف��ال  ال�ساملة 
القرارات  اتخاذ  عند  العلمية  واالأدل���ة  والبيانات  االأب��ح��اث  على  واالعتماد 
من  والوالدين  ال�سغار  االأطفال  لتمكني  املبكرة  الطفولة  بتنمية  املتعلقة 

بناء اأجيال امل�ستقبل.
ِز"  "اأجنال  برنامج  اأطلقت  ق��د   " املبكرة  للطفولة  اأبوظبي  هيئة   " كانت 
بهدف متكني ال�سركات النا�سئة يف خمتلف اأنحاء العامل من توفري حلولها 
منها  التزاًما  فيها  االأط��ف��ال  احتياجات  مع  يتنا�سب  مبا  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
بدعم املبتكرين يف جمال الطفولة املبكرة ودعم التنمية ال�ساملة لالأطفال 
يف اأبوظبي ومتكني ال�سركات النا�سئة من خمتلف اأنحاء العامل يف هذا املجال 

من تو�سيع انت�سارها.
لتوجيهات  ِز" تنفيًذا  "اأجنال  برنامج  �سمن  الرائدة  املبادرة  هذه  ج��اءت  و 
اأخرى  و  نا�سئة  اإم��ارات��ي��ة  ���س��رك��ات  م��ن  طلًبا   124 امل��ب��ادرة  وتلقت  �سموه 
وكندا  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  �سمنها  م��ن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  م��ن 

وجواتيماال واملك�سيك واململكة املتحدة.
املرحلة  اإىل  لالنتقال  طلًبا   20 اختيار  مت  االأول��ي��ة  الطلبات  درا���س��ة  وبعد 

الثانية و التي خ�سع فيها كل طلب اإىل عملية تقييم �ساملة ت�سمنت حتلياًل 
كاماًل للمواد املقدمة ومقابالت حتليلية مت بناء على نتائج كل منهما اختيار 
ال�سركات النا�سئة اخلم�س التي �ساركت يف الربنامج على مدى ثمانية اأ�سابيع 

مل�ساعدتهم على تطوير حلولهم التقنية.
وركز الربنامج اخلا�س باملجموعة االأوىل على توفري املحتوى املحلي .. و 
تلقت كٌل من ال�سركات النا�سئة املختارة منحة بلغت قيمتها 60 األف دوالر 
اأمريكي وبرناجًما تدريبًيا مكثًفا وجل�سات اإر�سادية باإ�سراف خرباء يف تنمية 
اخلدمات  تطوير  باأ�ساليب  املتعلقة  امل��ج��االت  وخمتلف  املبكرة  الطفولة 

الرقمية وت�سويقها.
املوؤ�س�سات  من  العديد  مع  �سراكات  لتنظيم  الباب  لها  الربنامج  فتح  كما 
اأبوظبي ودائرة  احلكومية وال�سركات اخلا�سة من �سمنها دائرة ال�سحة - 
تنمية املجتمع ودائرة التعليم واملعرفة واحل�سول على خدمات عينية وفر�ًس 
ا�ستثمارية. وت�سمنت ا�سرتاطات الربنامج تاأهيل جمموعة من اخلريجني 
املواطنني للم�ساركة والعمل مع ال�سركات النا�سئة واال�ستفادة من التجربة 
بهدف متكينهم من البدء يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة وخلق فر�س عمل 
يف جماالت الطفولة املبكرة وريادة االعمال حيث ا�ستفاد اأكرث من 30 طالباً 
وطالبة وتناف�سوا على م�سابقة الأف�سل فريق يقدم عماًل لفكرة مبتكرة ومت 

تكرمي الثالثة االأوائل.
من  ال��ذك��ي  "مل�سة"  تطبيق  م��ن  ك��اًل  اخلم�س  النا�سئة  ال�سركات  وت�سمنت 
توفري  االأط��ف��ال عن طريق  مع  التفاعل  على  الوالدين  لت�سجيع  االإم���ارات 

حمتوى عربي تفاعلي م�ستمد من الثقافة املحلية على �سكل ق�س�س واألعاب 
الذكية  ال��ه��ات��ف  الأج��ه��زة  "كيندو" ال��ك��رتون��ي��ة  ومن�سة  ف��ي��دي��و  وم��ق��اط��ع 
واأجهزة الكمبيوتر والتي تعتمد على مقاطع فيديو توعوية ت�سعى لتطوير 
مهارات االأطفال من عمر مبكر عن طريق تعزيز التجربة التعليمية �سواء 
يف املنزل اأو املدر�سة ومن�سة املحادثة "افينيداتا" التي تقدم الأولياء االأمور 
ن�ساطات تعليمية متخ�س�سة تهدف اإىل تطوير منو عقول اأطفالهم وتطبيق 
اإدارة  يف  ودعمهم  الوالدين  ي�ستهدف  الذي  و  الذكية  "نورتوري" للهواتف 
�سحة اأطفالهم باالإ�سافة اإىل من�سة "كندريل" االإلكرتونية واملتوفرة على 
اأجهزة الهاتف املتحرك والكمبيوتر اأي�ساً, وتعمل على رفع م�ستوى معايري 
ليوؤدوا  احل�سانة  دور  يف  العاملني  دع��م  خ��الل  من  املبكرة  الطفولة  تنمية 

دورهم على اأكمل وجه ولتح�سني ح�سيلة التعليم لكل طفل.
من  اأي  يف  املبكرة  الطفولة  تطوير  يف  النا�سطة  النا�سئة  لل�سركات  وميكن 
الطفل,  وحماية  املبكرين  التعليم  وال��رع��اي��ة  والتغذية  ال�سحة  جم���االت 
والدعم االأ�سري والتي ت�ستهدف االأطفال من مراحل احلمل املبكرة و�سواًل 
املجموعة  يف  للم�ساركة  الرت�سيح  طلبات  تقدمي   .. �سنوات  ثماين  �سن  اإىل 
وق��ت الح��ق من هذا  انطالقها يف  االإع��الن عن موعد  �سيتم  والتي  الثانية 

العام.
احتياجات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ط��ري��ق��ة  تغيري  ز" اإىل  "اأجنال  ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
االأطفال و اأ�ساليب تلبية االحتياجات لتوفري بيئة راعية لالأطفال ت�سجعهم 

على النمو ال�سليم وحتقيق اإمكاناتهم.

من�شة »مدر�شة« تطلق موقع »ق�ش�ض مدر�شة« تزامنا مع العطلة ال�شيفية للطلبة
•• دبي-وام:

اأطلقت "من�سة مدر�سة" - اإحدى 
حممد  مبادرات  موؤ�س�سة  مبادرات 
بن را�سد اآل مكتوم العاملية واملن�سة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة االإل��ك��رتون��ي��ة االأك���رث 
بعد  ع��ن  للتعلم  نوعها  م��ن  متيزا 
الطلبة  مل��الي��ني  وامل��ت��اح��ة جم��ان��ا 
" ق�س�س مدر�سة  موقع   - العرب 
م�سورة  ق�سة   200 خالل  " من 
اأ�سا�سي  ك���ج���زء  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة 
العربية  اللغة  منهاج  من  ومكمل 
املن�سة  ط����ورت����ه  ال������ذي  ال�������س���ام���ل 
م�ستهدفا  املا�سي  ال��ع��ام  واأطلقته 
الطلبة العرب من خمتلف املراحل 

الدرا�سية.
و�سيلة  ال��ق�����س�����س  ه����ذه  وت��ع��ت��رب 
وتثقيفية  ت��رف��ي��ه��ي��ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
واالأطفال  للطلبة  وتوعوية مهمة 
بالتوازي  معزز  المنهجي  كن�ساط 
والنظامية  املنهجية  ال��درو���س  مع 
ب��ح��ي��ث ت�����س��اه��م يف ت��ر���س��ي��خ ع���ادة 

اأي  التوجه  ه��ذا  يف  ي�سب  مدر�سة 
ومناق�ستها  الق�س�س  ق��راءة  رب��ط 
ن�ساطا  القراءة  جعل  مع  بالتعليم 
ح���ي���وي���ا مي���ار����س���ه ال���ط���ف���ل خ����ارج 
مكان,  اأي  يف  اأو  البيت  يف  املدر�سة 
لت�سبح القراءة مع الوقت عادة بل 

وتتحول اإىل �سغف.
اإطالق  اأنه مت حتى اللحظة  وذكر 
م�سورة  ق�������س���ة   50 م����ن  اأك�������رث 
م�سروع  م��ن  االأىل  املرحلة  �سمن 
االأطفال  تنا�سب  مدر�سة  ق�س�س 
م���ن ري���ا����س االأط����ف����ال وح���ت���ى ما 
�سيتم  بحيث  ع��ام��ا   12 ���س��ن  دون 
املكتبة  وت�����س��م��ي��م حم��ت��وى  اإن���ت���اج 
لي�سل  م���راح���ل  ع��ل��ى  الق�س�سية 
قبل  ق�سة   200 اإىل  جمموعها 
نهاية العام اجلاري على اأن تغطي 
الق�س�س اهتمامات وفئات عمرية 
متنوعة وميكن الو�سول اإىل هذه 
https:// الق�س�س عرب الرابط
s t o r i e s .m a d r a s a .
وقد مت تطوير حمتوى   .  /org

باملعرفة  امل�سلح  االإن�سان  م�ستقبل 
والوعي مبا يخدم وطنه.

واأ�سار اإىل اأنه من البداية حر�سنا 
على ت�سمني منهاج اللغة العربية 
العربية  الق�س�س  م��ن  جمموعة 
الهدف  حتقيق  اإط����ار  يف  امل��ت��م��ي��زة 
يف  واملتمثل  مدر�سة  ملن�سة  االأك��رب 
وتربوي  تعليمي  حم��ت��وى  ت��وف��ري 
متميز ومتبكر يجمع بني الفائدة 
بالعملية  الطالب  ويحبب  واملتعة 
�سرد  اأن  امل��ع��روف  وم���ن  التعلمية 
الإي�سال  م��ه��م��ة  اأداة  ال��ق�����س�����س 
معلومة اأو قيمة اإن�سانية اأو ر�سالة 
اأخالقية بطريقة اإيجابية وفعالية 
املنظومة  واأن  خ��ا���س��ة  وم����وؤث����رة 
القيمية للطفل تكت�سب مع بدايات 
ت�سكل الوعي يف �سن �سغرية وعادة 
القيم م��ن خالل  م��ا تكت�سب ه��ذه 
مل���وؤث���رات ب�سرية  ال��ط��ف��ل  ت��ع��ر���س 

و�سمعية عدة والق�س�س اإحداها.
" ق�س�س  اإط����الق  ي��اأت��ي  واأ����س���اف 
ب���دء  م�����ع  ب����ال����ت����زام����ن  مدر�سة" 

اأ�سبحوا  الذين  الكتاب  بني  وم��ن 
جزءا من اأ�سرة " ق�س�س مدر�سة" 
ع����ب����داهلل ال�������س���ره���ان وال���دك���ت���ورة 
ن�سيبة  وال��دك��ت��ورة  خوجة  فاطمة 
الدبل  و����س���م���ا  ال���ع���زي���ب���ي  ح�����س��ني 
ال��ف��الح��ي ومهند  وح�����س��ة ح����ارب 
وميثاء  ال���واب���ل  وم��ه��ا  ال��ع��اق��و���س 
واإ�سراء  ال��زب��دة  ودي��ن��ا  الدهبا�سي 
بنت داود االأن�ساري و�سفاء عزمي 
ورغ���د ���س��امل ع���ودة وه��دي��ل نا�سف 

وغريهم.
وقام فريق تطوير حمتوى من�سة 
املطبوعة  الق�س�س  باإنتاج  مدر�سة 
فيديوهات  اإىل  وحتويلها  ب�سريا 
م������ن خ�������الل حت�����ري�����ك ال����ر�����س����وم 
تقنية  با�ستخدام  للق�سة  االأ�سلية 
نوع  وه��و  اأنيمي�سن"  ال�"�ستاتيك 
يعترب  ال���ت���ح���ري���ك  م�����ن  ب�������س���ي���ط 
االإبقاء  منا�سبا لالأطفال وي�سمن 
االأ�سلي  الق�س�سي  املحتوى  على 
اأي  دون  ه��و  كما  وم�سمونا  �سكال 
يحافظ  مب��ا  اإخ���الل  ودون  تغيري 

و�سقل  ال���ن�������سء  ل�����دى  ال�����ق�����راءة 
اللغوية  وم���ه���ارات���ه���م  ق���درات���ه���م 
ال���ت���ع���ب���ريي���ة ك����ت����اب����ة وحم�����ادث�����ة 
املعريف  خمزونهم  وبناء  ومناق�سة 
وت��و���س��ي��ع م��دارك��ه��م و���س��ح��ذ ملكة 
قدراتهم  وحتفيز  لديهم  اخل��ي��ال 
وبناء  واالإب����داع����ي����ة  االب���ت���ك���اري���ة 
خالل  م��ن  ال��ق��ي��م��ي��ة  منظومتهم 
واالإن�سانية  االأخ��الق��ي��ة  الر�سائل 
الق�س�س  ه����ذه  ت��ت�����س��م��ن��ه��ا  ال���ت���ي 
جتربتهم  ي��������رثي  مب������ا  وذل����������ك 
توجيه  يف  وي�������س���اه���م  احل���ي���ات���ي���ة 
عالقاتهم االجتماعية واالإن�سانية 

وي�ساعدهم يف اتخاذ قراراتهم.
اآل علي مدير  وقال الدكتور وليد 
م�����س��روع م��ن�����س��ة م��در���س��ة تهدف 
ت�سجيع  اإىل  مدر�سة"  "ق�س�س 
الن�سء على القراءة وجعل الكتاب 
وامل����ق����روء  ال���رق���م���ي  اأو  ال�����ورق�����ي 
وامل�������س���م���وع ج������زءا ال ي���ت���ج���زاأ من 
ح��ي��ات��ه��م ووع��ي��ه��م وف��ك��ره��م حيث 
ت�سكل القراءة اأول خطوة نحو بناء 

خالل  م���ن  مدر�سة"  "ق�س�س 
�����س����راك����ة ب�����ني م���ن�������س���ة م���در����س���ة 
الن�سر  ودور  املوؤ�س�سات  م��ن  وع��دد 
املتخ�س�سة يف اأدب الطفل يف دولة 
االإم������ارات وال���وط���ن ال��ع��رب��ي التي 
اإ�سدارتها  بع�س  بتوفري  �ساهمت 
واإتاحتها  امل��ت��م��ي��زة  ال��ق�����س�����س��ي��ة 
العرب  االأط����ف����ال  مل��الي��ني  جم��ان��ا 
انتقاء  اجل���ان���ب  ه����ذا  يف  وروع������ي 
الق�س�س  م��ن  متنوعة  جمموعة 
مبا  مدر�سة  من�سة  مكتبة  �سمن 
وموا�سفات  وم���ع���اي���ري  ي���ت���واف���ق 
للفئة  م��واءم��ت��ه��ا  حم����ددة جل��ه��ة 
وم�سمونها  امل�ستهدفة  العمرية 
وال�سوية  ب��االأ���س��ال��ة  يت�سم  ال���ذي 
بحيث  اللغوية  واملتانة  االإبداعية 
�سليمة  عربية  بلغة  مكتوبة  تكون 
الر�سائل  اإىل  باالإ�سافة  وحديثة 
وت�سعى  الق�س�س  تت�سمنها  التي 
بناء  يف  ي�سهم  مب��ا  اإي�����س��ال��ه��ا  اإىل 
�سوية  واأخالقية  قيمية  منظومة 

لدى الطفل.

الطلبة  لي�ستغل  ال�سيفية  االإجازة 
وقت فراغهم الطويل يف البيت يف 
املطالعة كن�ساط ترفيهي وتثقيفي 
اأن متابعة  اآن واحد .. مو�سحا  يف 
وا�ستماعا  ق����راءة  الق�س�س  ه���ذه 
ميكن اأن يكون ن�ساطا م�سرتكا بن 
االأطفال واالآباء �سمن وقت نوعي 
يف  ي�سهم  نحو  على  معا  يق�سونه 
ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ة االأ���س��ري��ة بحيث 
يتحول الن�ساط القرائي يف البيت 

اإىل ن�ساط اأ�سري .
منهاج  ت��ط��وي��ر  ف���ري���ق  اإن  وق�����ال 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م��دع��وم��ا بخرباء 
حر�سوا  املجال  ه��ذا  يف  خمت�سني 
اأهمية  ال���ق�������س�������س  اإي��������الء  ع���ل���ى 
العملية  ح��ي��وي يف  ك��ج��زء  خ��ا���س��ة 
لالأطفال  وال��رتب��وي��ة  التعليمية 
ح�س�س  اع����ت����م����اد  م���ن���ط���ل���ق  م�����ن 
املدر�سية  املكتبة  وزي����ارة  ل��ل��ق��راءة 
الر�سمية  التعليم  م��ن��ظ��وم��ات  يف 
يف ال���وط���ن ال���ع���رب���ي وع��ل��ي��ه ف���اإن 
ملن�سة  الق�س�سي  املحتوى  تطوير 

على روحية الق�سة واأجوائها.
العربية  الق�س�س  اإىل  باالإ�سافة 
اإنتاج  على  العمل  �سيتم  االأ�سيلة 
ون�������س���ر ق�����س�����س م���رتج���م���ة متثل 
خم��ت��ل��ف ال���ث���ق���اف���ات ال��ع��امل��ي��ة مبا 
املراد  والر�سائل  والقيم  يتنا�سب 
ي�سهم  ومب��ا  الن�سء  ل��دى  غر�سها 
ح�سارات  مبختلف  ال��ت��ع��ري��ف  يف 

ال�سعوب وتاريخها وثقافاتها.

��صتجابتهما �ل�صريعة للبالغ وح�صهما �لأمني �لعايل �صاهما يف ك�صف �جلرمية

فار�شان من خيالة �شرطة دبي  ي�شبطان اأفريقيا �شرق �شيارة يف 25 دقيقة
•• دبي- الفجر:

اأ�����س����اد ����س���ع���ادة ال����ل����واء خ��ب��ري خليل 
القائد  م�ساعد  امل��ن�����س��وري  اب��راه��ي��م 
ال���ع���ام ل�����س��وؤون ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي يف 
الرقيب  ب��ال��ف��ار���س��ني,  دب����ي,  ���س��رط��ة 
ن����واف ح�����س��ن خ��ل��ف��ان, وع���ري���ف اأول 
حممد �سيخ عبد اهلل, على جهودهما 
ال��ق��ب�����س على  اإل����ق����اء  امل����ب����ذول����ة يف 
25 دقيقة  بعد  �سيارة  �سرق  اأفريقي 
على تنفيذه للجرمية, وذلك بف�سل 
����س���رع���ة ا���س��ت��ج��اب��ت��ه��م��ا ل���ل���ب���الغ عن 
الواقعة, وفطنتهما وح�سهما االأمني 
العايل الذي يدل على حرفيتهما يف 

اأداء مهامهما الوظيفية ال�سرطية.
العامة  القيادة  حر�س  �سعادته  واأك��د 
معايل  م��ن  بتوجيهات  دب��ي  ل�سرطة 
امل�����ري  ع���ب���د اهلل خ���ل���ي���ف���ة  ال����ف����ري����ق 
القائد العام, الدائم على اال�ستجابة 
البالغات  خم��ت��ل��ف  م����ع  ال�����س��ري��ع��ة 
اجلنائية والتعامل بكل حرفية معها 
للعدالة,  وتقدميهم  اجلناة  و�سبط 

مثنياً على اجلهود الكبرية التي قام 
بها الفار�سان يف البحث عن ال�سيارة, 
و�سواًل  ال��واق��ع��ة  منطقة  ومت�سيط 
ال�����س��ارق و�سبطه  اإىل حت��دي��د ه��وي��ة 

متلب�ساً.

تفا�صيل �ل�صبط 
وحول التفا�سيل, قال العميد حممد 
�سرطة  م��رك��ز  م��دي��ر  العظب  عي�سى 
اخليالة, اأن مركز القيادة وال�سيطرة 
يف ����س���رط���ة دب�����ي ت��ل��ق��ى ب����الغ����اً عن 

تعر�س �سيارة اإىل ال�سرقة يف منطقة 
ال�����س��ب��خ��ة ���س��م��ن اخ��ت�����س��ا���س مركز 
التعميم على  �سرطة نايف, حيث مت 
الراجلة  االأم��ن��ي��ة  ال���دوري���ات  جميع 
بحثاً  املنطقة  يف  ال��دوري��ات  بتكثيف 
ع���ن ال�����س��ي��ارة امل�����س��روق��ة, م��ب��ي��ن��اً اأن 
�سرعتهما  وبف�سل  اخليالة  فر�سان 
من  متكنا  البالغ  اإىل  اال�ستجابة  يف 

الو�سول اإىل مكان ال�سيارة.
دوريات  تلقت  العظب:  العميد  وقال 
مهمة  وب�����������داأت  ال�����ب�����الغ  اخل����ي����ال����ة 
الفر�سان يف البحث ومت�سيط مناطق 
اال�ستباه  وت��ف��ع��ي��ل  االخ���ت�������س���ا����س, 
امل��رك��ب��ة واالأو�ساف  رق���م  م��ن خ���الل 
امل�ستبه  االأفريقي  لل�سخ�س  املذكورة 
ب��ت��ورط��ه يف ال�����س��رق��ة, وب���ع���د م���رور 
متكن  ال��ب��الغ  تلقي  م��ن  دقيقة   25
باالأفريقي  اال�ستباه  م��ن  ال��ف��ار���س��ان 
وال�سبهة  ال�����س��ك  ي��ث��ري  ك����ان  ال�����ذي 
الفار�سان  ق���ام  وت���اب���ع:  ب��ت�����س��رف��ات��ه. 
االأفريقي  على  بالتدقيق  الفور  على 
واملركبة امل�سروقة التي كانت بحوزته 

التحقق  وبعد  ت�سغيل,  وهي يف حالة 
اتخاذ  مت  امل�سروقة  ال�سيارة  اأنها  من 
عليه وحتريز  القب�س  واإلقاء  الالزم 
اأن  العظب  العميد  واأك���د  ال�����س��ي��ارة.  
وخ����ربة فر�سان  اال���س��ت��ج��اب��ة  ���س��رع��ة 
اخليالة يف التعامل مع هذه املواقف, 
امل��رك��ب��ة يف وقت  اأ���س��ه��م��ت يف ���س��ب��ط 
التدريب  ب��ف�����س��ل  وه������ذا  ق���ي���ا����س���ي, 
كيفية  االأمنية يف  وال��دورات  امل�ستمر 
التعامل يف مثل هذه املواقف, م�سيداً 

بجهود الفار�سني.

خالل  و571  يوميًا  دورية   15  
�لتعقيم

ويف ال�سياق ذاته, اأكد العميد العظب 
ُي�سرّي  اخل���ي���ال���ة  ���س��رط��ة  م���رك���ز  اأن 
اإم���ارة  يف  ي��وم��ي��اً  خيالة  دوري���ة   15
دب����ي, وذل����ك م���ن اأج����ل امل�����س��اه��م��ة يف 
اأهداف �سرطة دبي والوقاية  حتقيق 
واحل��د م��ن اجل��رمي��ة وتعزيز االأمن 
منذ  �سرّي  امل��رك��ز  اأن  مبيناً  واالأم����ان, 
بدء اإجراءات التعقيم الوطني 571 
اخت�سا�س  مناطق  يف  خيالة  دوري���ة 
تعزيز  يف  �ساهمت  ال�سرطة,  م��راك��ز 
االأم���ن واالأم����ان وامل�����س��ارك��ة يف جهود 

خط الدفاع االأول.
اأن دوري�����ات  ال��ع��ظ��ب  ال��ع��م��ي��د  وب����ني 
ب�����ال�����ق�����درة على  ت���ت���م���ي���ز  اخل����ي����ال����ة 
والتي  ال�سيقة,  االأماكن  يف  الدخول 
واأن  دخ��ول��ه��ا,  امل��رك��ب��ات  ت�ستطيع  ال 
اأول جهاز �سرطي  �سرطة دبي تعترب 
العربي  اخل��ل��ي��ج  دول  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
عملها  ن��ط��اق  �سمن  اخل��ي��ل  اأدخ���ل���ت 

ال�سرطي بهدف مكافحة اجلرمية.

توا�شل تطوير وتاأهيل الطرق مبدينة زايد
•• الظفرة-وام:

الطرق  وتاأهيل  تطوير  الظفرة  منطقة  بلدية  توا�سل 
5 مواقع  مب��دي��ن��ة زاي�����د, ح��ي��ث مت ���س��ي��ان��ة وحت�����س��ني 
وال���دوار  ب��ط��ي,  بنت  �سالمة  ال�سيخة  ب�����س��ارع  متفرقة 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال�سناعية,  باملنطقة   IPS 12 رق���م 
جل�سر  امل��وؤدي  الطريق  على  املت�سررة  امل�ساحات  تاأهيل 
اأط��وال الطرق التي مت �سيانتها  قطار االحت��اد, وبلغت 

مت  ال��ت��ي  امل�����س��اح��ات  بلغت  ك��م��ا  ت��ق��ري��ب��اً,  2700مرت 
وتقوم  م��رب��ع.  م��رت   28,000 وحت�سينها  ت��ط��وي��ره��ا 
البلدية بتح�سني الطرق واجلزر الو�سطية على م�ستوى 
مدن املنطقة للمحافظة على ال�سالمة املرورية و�سالمة 
م�ستخدمي الطرق, باالإ�سافة اإىل املحافظة على املظهر 
العام , بهدف تعزيز كفاءة اإدارة االأ�سول والبنى التحتية 
واملرافق العامة واحلفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية 

االإمارة ومنط وجودة احلياة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ا�ستعر�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة دبي خلدمات االإ�سعاف خالل 
اجتماعه االأول للعام اجلاري 2020 اأهم اخلطوات والقرارات 
التي اتخذتها املوؤ�س�سة لتوطني مهنة الطب الطارئ وجهودها 

يف مواجهة جائحة فريو�س "كورونا امل�ستجد ".
و اطلع املجل�س - خالل اجتماعه الذى جرى مبقر املوؤ�س�سة 
برئا�سة معايل حميد القطامي مدير عام هيئة ال�سحة بدبي- 
نفذتها  ال��ت��ي  االح��رتازي��ة  و  الوقائية  االإج�����راءات  اأه���م  على 
املوؤ�س�سة و غريها من املوا�سيع الهامة و امل�ستجدة يف جمال 

التخطيط ملرحلة ما بعد "كوفيد- 19 " ل�سمان اال�ستجابة 
للم�ستجدات احلكومية اإىل جانب اجنازات املوؤ�س�سة يف جمال 
االإجراءات  �ساملة اجناز دليل  العمل  االبتكار و تطوير نظم 

ال�سريرية اخلا�س بالرعاية الطبية ما قبل امل�ست�سفى.
ال�سحي  التاأمني  باإيرادات  التقرير اخلا�س  املجل�س  ناق�س  و 
اأث��ن��ى على ج��ه��ود موؤ�س�سة  ال��ط��ارئ .. و  خل��دم��ات اال���س��ع��اف 
التعاون  و  التن�سيق  اأهمية  التاأكيد  و  االإ�سعاف  دبي خلدمات 
و ال��ت��ك��ام��ل ب��ني اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ن��ح��و ت��ع��زي��ز ال��ك��ف��اءة و 

االإنتاجية يف العمل احلكومي.
اأع�����س��اء جم��ل�����س االإدارة - ك��ل من  ح�����س��ر االج��ت��م��اع - م��ن 

العامة  االإدارة  العبيديل مدير  القدو�س  الدكتور عبد  اللواء 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  دبي  �سرطة  يف  ال�ساملة  للجودة 
و اللواء خبري را�سد ثاين املطرو�سي مدير عام الدفاع املدين 
الدكتور  و  الطبية  دب��ي  منطقة  مدير  البدور  ونا�سر  بدبي 
رم�سان ابراهيم البلو�سي الرئي�س التنفيذي ل�سلطة مدينة 
احلوادث  مركز  مدير  فكري  معني  الدكتور  و  الطبية  دب��ي 
الدراي  ح�سن  خليفة  و�سعادة  را�سد  مب�ست�سفى  اال�سابات  و 
املدير التنفيذي ملو?�س�سة دبي خلدمات االإ�سعاف و الدكتورة 
املوؤ�س�سي  والتميز  اال�سرتاتيجية  املطوع مدير مكتب  عائ�سة 

باملوؤ�س�سة .

جمل�ض اإدارة اإ�شعاف دبي ي�شتعر�ض توطني الطب الطارئ وجهود مواجهة كورونا 

يف حفل �فرت��صي ح�صره �صاحي خلفان وكبار �مل�صوؤولني:

ح�شني احلمادي يكرم الطلبة والطالبات امل�شاركني بجائزة الإمارات للعلماء ال�شباب يف دورتها احلادية ع�شرة

العلماء ال�سباب.
ال��ف��ري��ق �ساحي  واأ����س���اف م��ع��ايل 
خلفان: اإننا اليوم ن�سري يف الطريق 
ما  م��ن��ذ  ر���س��م��ن��اه  ال���ذي  ال�سحيح 
ي����ق����ارب ال���ع���ق���دي���ن م����ن ال����زم����ان, 
عندما اأطلقنا يف جمعية االإمارات 
بعنوان  مبادرة  املوهوبني,  لرعاية 
ال�سباب",  العلماء  ع��ن  "البحث 
م�ستوى  على  املوهوبني  واكت�ساف 
الدولة, ثم تالها امل�سروع الوطني 
على  يركز  الذي  القدرات,  لقيا�س 
يف  عالية  درج���ات  على  احلا�سلني 
املواد العلمية, وقد اأثمرت جهودنا 
االإيجابية,  ال��ن��ت��ائ��ج  م���ن  ال��ك��ث��ري 
�سريحة  ن��ح��و  االأن����ظ����ار  ووج��ه��ن��ا 
وه���ي  اأال  جم��ت��م��ع��ن��ا  م����ن  ه����ام����ة 
ت��ل��ك اجلهود  وت���وج���ت  ال�����س��ب��اب, 
اأطلقها  ال���ت���ي  ب��اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ���س��ي��دي 
نائب  مكتوم,  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء حاكم دبي, رعاه اهلل, حول 
"تعليم للم�ستقبل" والتي تت�سمن 
روؤي��������ة ����س���ام���ل���ة وط���وي���ل���ة االأم������د 
وتهدف  ع��ق��ود,  خم�سة  اإىل  مت��ت��د 
الدولة,  �سباب  يف  اال�ستثمار  اإىل 
واملعارف,  ب���امل���ه���ارات  وجت��ه��ي��زه��م 
وت���ك���وي���ن ع���ق���ول م��ن��ف��ت��ح��ة على 
امل��ت��ق��دم��ة, وو�سع  ال����دول  جت����ارب 
اآليات ال�ستك�ساف املواهب الفردية 
الدرا�سية  امل���راح���ل  م��ن��ذ  للطلبة 
متكني  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز  االأوىل, 
املدار�س من اأن تكون بيئة حا�سنة 
يف جمال ريادة االأعمال واالبتكار, 
التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  وحت���وي���ل 
بحثية  م����راك����ز  اإىل  ال�����دول�����ة  يف 
ع��امل��ي��ة, وال��ع��م��ل ك���ي ت���ك���ون دولة 
اأف�����س��ل دول���ة يف العامل  االإم�����ارات 
لقيام  امل���ئ���وي���ة  ال����ذك����رى  ب��ح��ل��ول 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
ويف  2071م.  ال����ع����ام  يف  وذل������ك 
الفريق  معايل  توجه  كلمته  ختام 
بال�سكر  مت���ي���م  خ���ل���ف���ان  ����س���اح���ي 
البي�ساء  االأي�����ادي  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
ال����ت����ي ق����دم����ت ال����دع����م مل����ب����ادرات 
وم�ساريع جمعية االإمارات لرعاية 
امل��وه��وب��ني, وع��م��ل��ت ع��ل��ى حتقيق 
اأهدافها اال�سرتاتيجية التي تدعم 
االأهداف والروؤى التي تطمح اإليها 
القيادة الر�سيدة, و�ساهمت ودعمت 
اأن�سطة اجلمعية على مر ال�سنوات 

ونثمن  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة,  ال����روؤي����ة  يف 
اأعمال  دوره��ا وما ت�سطلع به من 
وم��ب��ادرات وب��رام��ج وج��وائ��ز, ومن 
للعلماء  االإم����ارات  ج��ائ��زة  �سمنها 

ال�سباب.
اجلائزة,  �ستظل  معاليه:  واأ�ساف 
تهتم  كونها  ك��ب��رية  ت��رب��وي��ة  قيمة 
التطبيقية  ب��امل��واد  م�سمونها  يف 
العلمية, وت�سعى اإىل تنمية معارف 
الطلبة فيها, وفتح مداركهم حول 
امل��ت��ق��دم��ة, يف ظ��ل التوجه  ال��ع��ل��وم 
اقت�ساد  حت��ق��ي��ق  ن���ح���و  ال���وط���ن���ي 
امل��ع��رف��ة امل�����س��ت��دام, واال���س��ت��ث��م��ار يف 
والذكاء  التكنولوجية,  امل��م��ك��ن��ات 
التناف�سية,  وحتقيق  اال�سطناعي, 
الإنتاج  االإم�������ارات جم��م��ع��اً  وج��ع��ل 
اأف�سل  ي�ستقطب  وموئاًل  املعرفة, 
العلم  ورواد  وال��ع��ل��م��اء  ال��ك��ف��اءات 
ك��ل��م��ت��ه قال  وامل���ع���رف���ة. ويف خ��ت��ام 
م��ع��ايل ح�����س��ني احل���م���ادي: اأب����ارك 
ل��ل��ط��ل��ب��ة ال���ف���ائ���زي���ن, واأدع����وه����م 
املعريف  خم��زون��ه��م  اإث����راء  ملوا�سلة 
اأ�سرهم  واأهنئ  النجاحات,  حل�سد 
وذويهم, فهم دائماً م�سدر االإلهام 
والتحفيز والت�سجيع للموهبة, كما 
االإمارات  جمعية  يف  االإخ��وة  اأ�سكر 
للموهوبني, وراعي اجلائزة, ولكل 
العون  ي���د  ت��ق��دمي  ���س��اه��م يف  م���ن 
لطلبتنا, ومتهيد الطريق اأمامهم 
للو�سول اإىل ما حققوه من جناح.
اأ����س���ار م��ع��ايل الفريق  م���ن ج��ه��ت��ه 
رئي�س  نائب  متيم,  خلفان  �ساحي 
ال���ع���ام يف دبي,  ال�����س��رط��ة واالأم�����ن 
جمعية  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
االإم������ارات ل��رع��اي��ة امل��وه��وب��ني, يف 
املنا�سبة  بهذه  األقاها  التي  كلمته 
العام يعد حفال  اأن حفل هذا  اإىل 
الكلمة,  تعنيه  م��ا  بكل  ا�ستثنائيا 
بعد اأن فر�ست علينا ظروف تف�سي 
العامل  عمت  التي  ك��ورون��ا  جائحة 
ق�سرا,  ب��ي��وت��ن��ا  ال��ب��ق��اء يف  م���وؤخ���را 
والعمل عن بعد, وقال معاليه: اإنه 
على الرغم من االأ�سرار اجل�سيمة 
على  الوباء  ه��ذا  فيها  ت�سبب  التي 
ك���اف���ة االأ�����س����ع����دة, ف��ق��د ت��ب��ني اأن 
هناك جانبا اإيجابيا هاما اأظهرته 
االأ�سرة,  �سعيد  على  االأزم���ة  ه��ذه 
اأهمه  ل��ع��ل  جميعا,  وا�ست�سعرناه 
ت��ق��وي��ة ال���رواب���ط االأ���س��ري��ة, حيث 
العائلة  الجتماع  الفر�سة  اأتيحت 
قرب  ع��ن  بينها  فيما  وال��ت��وا���س��ل 

ت��ق��دم��ن��ا االأك�����ادمي�����ي, ب���داي���ة من 
التي هي مبثابة احلا�سنة  االأ�سرة 
للموهبة, وامل�ساهم االأبرز يف �سحذ 
وت�سجيعنا  الطلبة,  نحن  هممنا 
يفوتني  ال  كما  للتفوق,  وحتفيزنا 
وجهودهم  م��ع��ل��م��ي��ن��ا,  اأ����س���ك���ر  اأن 
اأي�ساً  ون��ع��ت��ز  ال��ك��ب��رية يف مت��ي��زن��ا, 
الرتبية  وزارة  تبذله  مب��ا  ونفخر 
اأ�سكال  كافة  تقدم  والتي  والتعليم 
واللوج�ستي  ال����رتب����وي  ال����دع����م 
مو�سول  طبعا  وال�سكر  للطلبة, 
للموهوبني  االإم���������ارات  جل��م��ع��ي��ة 
و���س��ع��اً يف تقدمي  ت��دخ��ر  ال��ت��ي مل 
اأ�سكال  واأح����د  وال���رع���اي���ة,  ال��دع��م 
هذا الدعم, جائزة �سباب االإمارات 
اأي�ساً  وممتنني  ال�سباب,  للعلماء 
ل���راع���ي اجل����ائ����زة رج����ل االأع���م���ال 
حممد عمر بن حيدر, فله منا كل 

ال�سكر والعرفان.
بالتعليم  اإن هذا االهتمام  وقالت: 
وليد  ل��ي�����س  االإم����������ارات,  دول�����ة  يف 
القيادة  روؤي��ة  نتاج  بل هو  اللحظة 
للكفاءات  ري���ادي  ودور  ال��ر���س��ي��دة, 
ال��رتب��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي حملت 
الدولة,  روؤي��ة  على عاتقها حتقيق 
ومع  امل�ستقبلية,  وم�ستهدفاتها 
حجم  ن�ست�سعر  االهتمام  ه��ذا  ك��ل 
امل�������س���وؤول���ي���ة امل���ل���ق���اة ع��ل��ي��ن��ا, نحن 
واملجتمع  ال��ق��ي��ادة  ره���ان  الطلبة, 
اأن  علينا  يحتم  م��ا  وه���و  واالأه�����ل, 
وندخر  ال��ت��ع��ل��م,  رح���ل���ة  ن���وا����س���ل 
املعريف,  اال�ستثمار  يف  اأوقاتنا  جل 
فالعلم  ومهاراتنا,  وزيادة خرباتنا 
االإن�ساين  والتقدم  التنمية  مفتاح 
املنرب,  ه�����ذا  وم�����ن  واحل���������س����اري, 
لن  اأن��ن��ا  على  الطلبة,  نحن  ن��وؤك��د 
نكل اأو منل, من موا�سلة وظيفتنا 
التعلم,  ثم  التعلم  وهي  االأ�سا�سية 
حتى نكون يف طليعة �سباب العامل, 
و�سفراء  وخ��ل��ق��اً,  وم��ع��رف��ة  ع��ل��م��اً 
ل��ن��ربز الوجه  ل��ل��دول��ة يف اخل����ارج 
احل�����س��اري ل��ل��دول��ة, ون�����س��ه��م مع 
امل�ستقبل  ب��ن��اء  يف  ال���ع���امل  ���س��ب��اب 
امل�سرق. واختتمت قائلة: اإن اإمياننا 
را�سخ باأننا �سنكون اإن �ساء اهلل اأهل 
لهذه الثقة, التي و�سعتموها فينا, 
الأننا تعلمنا من قيادتنا الر�سيدة, 
امل�ستقبل  يف  والبحث  الياأ�س  ع��دم 
واال�ستفادة  ال��ن��اج��ع��ة,  واأدوات��������ه 
م���ن ال����درو�����س, وك��ي��ف جن��ع��ل من 
ال��ت��ح��دي��ات ط��ري��ق��اً ل����الإجن����ازات, 

وطموحات  اأح������الم  وم��ع��ه��م  ب��ه��م 
الوطن مب�ستقبل زاهر هم اأ�سا�سه, 
ومهاراتهم  ب��ع��ل��م��ه��م  ورك���ي���زت���ه, 

وقدراتهم اال�ستثنائية.
وق���������ال م�����ع�����ايل وزي���������ر ال���رتب���ي���ة 
والتعليم: ال يخفى على اأحد مدى 
وم�ستهدفاتها  اجل���ائ���زة,  اأه��م��ي��ة 
املتفوقني,  دع������م  يف  ال����رتب����وي����ة 
وقدرتها على ا�ستك�ساف املوهوبني 
الدولة,  م�ستوى  على  الطلبة  من 
اآف���اق���اً جديدة  تفتح  ب��ذل��ك,  وه���ي 
عن�سر  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  وواع�������دة, 
يخو�س  اأن  م��ن  ومتكينه  ال�سباب 
املجتمع  ورف���د  التناف�سية,  غ��م��ار 
ب��ك��ف��اءات وم��واه��ب وط��ن��ي��ة, قادرة 
على اإحداث الفارق بخدمة وطنها 
املقدمة, ومن هذا  اإىل  به  وامل�سي 
الرتبية  وزارة  حت��ر���س  امل��ن��ط��ل��ق, 
القيادة  م��ن  بتوجيهات  والتعليم 
اإمكاناتها  ت�سخري  على  الر�سيدة, 
خدمة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وم����وارده����ا 
امل�ستهدفني  اأن  خ��ا���س��ة  اجل���ائ���زة, 
هذا  ويف  الطلبة,  م��ن  النخبة  ه��م 
هذه  اأهمية  من  وانطالقاً  االإط��ار 
ال��ف��ئ��ة, ك��ان��ت ال�����وزارة ق��د �سمنت 
خ���ط���ط���ه���ا ال����رتب����وي����ة وروؤي����ت����ه����ا 
ب��ف��ت��ح م�سار  ل��ل��ت��ع��ل��م  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
من  الفئة  ه��ذه  ي�ستهدف  تعليمي 
الذي  النخبة  م�سار  وه��و  الطلبة, 
الطلبة  م���ن  االآالف  ي�����س��ت��ق��ط��ب 
تعليم  على  ويح�سلون  املوهوبني, 
ومهاراتهم  قدراتهم  مع  يتما�سى 

وميولهم.
على  الرتكيز  اإن  معاليه:  واأ�ساف 
ورعايتهم,  املوهوبني,  الطلبة  فئة 
نت�سارك  م��ه��م��ة  ب��ي��ده��م,  واالأخ�����ذ 
ج��م��ي��ع��اً ب��ه��ا م��وؤ���س�����س��ات واأف�������راد, 
اإط����اره����ا  م����ن  ت���خ���رج  اأن  وي���ج���ب 
والنوع,  ال��ك��م  يف  وتتو�سع  ال�سيق 
الربامج  ا����س���ت���ح���داث  خ����الل  م���ن 
اأف�سل  ت��ت��ب��ن��ى  ال���ت���ي  واالآل������ي������ات 
التعليمية  واملمار�سات  ال�سيا�سات 
يعزز  مب��ا  ال��وط��ن��ي,  امل�ستوى  على 
الطلبة  اإىل  ال��ت��ع��رف  ف��ر���س  م��ن 

املوهوبني.
الكبري  ب��ال��دور  معاليه  اأ���س��اد  كما 
ب��ه جمعية االإم����ارات  ت��ق��وم  ال���ذي 
نتقا�سم  وق��ال:  املوهوبني,  لرعاية 
والطموح,  ال��ه��دف  اجل��م��ع��ي��ة  م��ع 
وه���و حت��ق��ي��ق ب��ي��ئ��ات ت��ع��ّل��م داعمة 
ل���روؤي���ة ال������وزارة, ون��ت�����س��ارك معها 

الكبري  ال��دع��م  م��ن  ب���دءاً  املا�سية, 
الذي حتظى به من �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم, 
نائب رئي�س الدولة, رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء, ح��اك��م دب���ي, وويل عهده 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
را�سد, -رعاهما اهلل- اأو من رجال 
الوطنية  وامل���وؤ����س�������س���ات  االأع����م����ال 

احلكومية واخلا�سة.
�سعادة  ب��ال�����س��ك��ر  م��ع��ال��ي��ه  وخ�������س 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��م��ر ب��ن حيدر, 
عديدة  ول�سنوات  يتاأخر  مل  ال��ذي 
متوا�سلة عن رعاية هذه اجلائزة, 
ان����ط����الق����ا م�����ن ح�������س���ه ال���وط���ن���ي 
ال��وط��ن, وكل  اأب��ن��اء  ال�سادق جت��اه 
اإجن��اح دور اجلمعية  �ساهم يف  من 
ودع���م ا���س��ت��م��راره��ا وع��ط��ائ��ه��ا, من 
االإدارة  جمل�س  واأع�ساء  موؤ�س�سني 
واأحيي  وال�������س���اب���ق���ني,  احل���ال���ي���ني 
هذا  وال��ت��ط��وع يف  االإ����س���رار  فيهم 
العمل الوطني اخلري, وكذلك روح 
يعملون  التي  وامل��ب��ادرة  االإيجابية 
هذا  اأداء  يف  ت��ردد  اأو  كلل  دون  بها 

الواجب الوطني. 
ك���اف���ة و�سائل  م��ع��ال��ي��ه  ���س��ك��ر  ك��م��ا 
االإع�����������الم امل���خ���ت���ل���ف���ة ب����ال����دول����ة, 
االجتماعي,  ال��ت��وا���س��ل  ومن�سات 
الر�سالة  اإي�سال  على  تعمل  التي 
املجتمع  اإىل  للجمعية  االإعالمية 
ب�سدق واأمانة, واإىل كافة ال�سركاء. 
احلمودي,  م��رمي  الطالبة  واأل��ق��ت 
التعليمية  ال��ف��ج��رية  منطقة  م��ن 
كلمة نيابة عن الطلبة والطالبات 
امل���ك���رم���ني ق���ال���ت ف���ي���ه���ا: اإن������ه ملن 
دواعي �سرورنا, اأن نكون جزءاً من 
هذا احلفل, الذي يتوج جمهودات 
مهمة  ومرحلة  الطلبة,  زم��الئ��ي 
مبكافاأة  امل��ع��رف��ي��ة,  م�سريتهم  يف 
البحث  رحلة  يف  منهم,  املتميزين 
ب��ج��ائ��زة �سباب  ال���ف���وز  ���س��ب��ق  ع���ن 
التي  ال�����س��ب��اب  للعلماء  االإم������ارات 
ه���ي م��ط��م��ح ل��ك��ل ط���ال���ب وه���دف 
لبلوغه,  اجل��م��ي��ع  ي�سعى  حقيقي 
باالأ�سالة  اأع���رب  اأن  يل  وا�سمحوا 
وبالنيابة عن زمالئي  نف�سي,  عن 
الطلبة املوهوبني, عن بالغ �سكرنا 
التي  البي�ساء  ل��الأي��ادي  وع��رف��ان��ا 
تقف خلف ما نحن فيه من متيز 

و�سدارة وجناح.
اأ�سافت  مم���ن  ك��ث��ري  واأ�����س����اف����ت: 
مل�ساتهم دافعية واإيجابية يف م�سرية 

وق�ساء  ال�سابق,  م��ن  اأك���رث  ب�سكل 
اأول��ي��اء االأم����ور معظم ال��وق��ت مع 
اأداء  يف  وم�����س��ارك��ت��ه��م  اأب���ن���ائ���ه���م, 
االفرتا�سية,  ودرو�سهم  واجباتهم 
م�ساكلهم,  وح���ل  ل��ه��م  واال���س��ت��م��اع 
العالقة  ه���ذه  نفتقد  ك��ن��ا  اأن  ب��ع��د 
فيما م�سى, وهذا ما يجعلنا نراجع 
ونقوم  ال��وق��ف��ة,  ه��ذه  بعد  اأنف�سنا 
واالأ�سرية  االجتماعية  العالقات 

يف حياتنا "ما بعد كورونا".
"جائزة االإمارات  ب�   واأ�ساد معاليه 
تعد  ال����ت����ي  ال�سباب"  ل���ل���ع���ل���م���اء 
واح����دة م��ن اأه���م االإجن�����ازات التي 
لرعاية  االإم���ارات  جمعية  حققتها 
امل���وه���وب���ني, م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا عام 
اجلائزة  اأن  على  موؤكداً  1998م, 
التي ي�سادف مرور 11 عاما على 
ت�سكل  ال��ي��وم  اأ�سبحْت  انطالقها, 
ب�����ارزًة يف م�����س��رية البحث  ع��الم��ًة 
ع��ن امل��وه��وب��ني, وب��واب��ة االنطالق 
ن��ح��و اآف����اق ب��ع��ي��دة الأب���ن���اء الوطن 
ممن لديهم قدرات اإبداعية كامنة 
الإظهارها,  ال�سبيل  ي��ج��دون  وال 
حيُث اأنتجْت ثماراً طيبًة من اأبناِء 
الوطن, ُنَفاِخُر بهم, وُنثِبُت للعامِل 
ي��ك��وَن لدينا  اأن  ق���ادرون على  اأن��ن��ا 
ع��ل��م��اٌء وم��ب��دع��ون وم��ب��ت��ك��رون يف 
كافة املجاالت العلمية, وهذا لي�س 
ظلِّ  يف  حتقيُقُه,  ال�سعِب  ب��االأم��ِر 
بها  َنحظى  التي  الكرميِة  الرعايِة 

من حكومِتنا الر�سيدة.
الكبري  بالتعاون  معاليه  اأ�ساد  كما 
الذي يبديه معايل ح�سني اإبراهيم 
احلمادي, وزير الرتبية والتعليم, 
وفريق عمله بالوزارة, وقال: اليوم 
وقد بلغت جائزة االإمارات للعلماء 
احل�����ادي ع�سر,  ع��ام��ه��ا  ال�����س��ب��اب, 
مت�سي بخطى واثقة وبنجاح غري 
واأ�سبحت  ع��ام,  بعد  عاما  م�سبوق 
كبريين  ورع��اي��ة  باهتمام  حتظى 
امل�سوؤولة  اجلهات  من  العديد  من 
راأ���س��ه��ا م�سكورة؛  ب��ال��دول��ة, وع��ل��ى 
ممثلة  وال��ت��ع��ل��ي��م,  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
املهند�س  االأخ  م��ع��ايل  ب���وزي���ره���ا, 
ح�����س��ني ب���ن اإب���راه���ي���م احل���م���ادي, 
ال�سكر  ك���ل���م���ات  ت��ك��ف��ي  ال  ال������ذي 
وحدها للتعبري عن مدى امتناننا 
اأبناء  ال��ك��ب��رية يف خ��دم��ة  جل��ه��وده 
وبنات الوطن, الذين نعول عليهم 
ك��ث��ريا يف حت��ق��ي��ق روؤي�����ة واأه�����داف 
قيادتنا الر�سيدة يف خلق جيل من 

•• دبي-الفجر:

����س���ه���د م����ع����ايل ح�������س���ني اإب���راه���ي���م 
احلمادي, وزير الرتبية والتعليم, 
�ساحي  الفريق  معايل  وبح�سور 
خلفان متيم, نائب رئي�س ال�سرطة 
واالأمن العام بدبي, رئي�س جمل�س 
لرعاية  االإم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 
االفرتا�سي  احل���ف���ل  امل���وه���وب���ني, 
وط���ال���ب���ة  ط����ال����ب����ا   41 ل����ت����ك����رمي 
م��ن ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة االإم�����ارات 
للعلماء ال�سباب يف دورتها احلادية 
اأم�س  اأق��ي��م �سباح  وال���ذي  ع�����س��رة, 
االت�سال  تقنية  عرب  "الثالثاء" 
امل���رئ���ي, وح�����س��ره ع����دد م���ن كبار 
جمل�س  واأع���������س����اء  امل���������س����وؤول����ني, 
لرعاية  االإم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 
اأع�ساء  م����ن  وع������دد  امل����وه����وب����ني, 
الهيئات الرتبوية بالدولة, واأولياء 
اأمور الطلبة والطالبات املكرمني, 

وممثلي و�سائل االإعالم.
األ���ق���اه���ا خالل  ال���ت���ي  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
احلفل, قال معايل ح�سني اإبراهيم 
احلمادي, وزير الرتبية والتعليم: 
وقافلة  التميز,  مع  جديدة  وقفة 
اأخرى مكونة من 41 من طلبتنا 
�سابقاتها,  اإىل  تن�سم  امل��وه��وب��ني 
الريادة, �سمن  �سجل  اإىل  لت�ساف 
االإم��������ارات  11 جل����ائ����زة  ال��������دورة 
اجلائزة  ه���ذه  ال�����س��ب��اب,  ل��ل��ع��ل��م��اء 
ال��ت��ي ح��ف��رت اإ���س��م��ه��ا ب��اأح��رف من 
نور واأ�سعلت جذوة املناف�سة الأكرث 

من عقد من الزمن.
ك��ل��م��ت��ه برجل  واأ�����س����اد م��ع��ال��ي��ه يف 
بن  الدكتور حممد عمر  االأع��م��ال 
ح��ي��در, ال���ذي مل ي��ت��واَن ع��ن دعم 
ال�سنوات,  ه����ذه  ط��ي��ل��ة  اجل����ائ����زة 
ورفدها ب�سبل جناحها, وهو بذلك 
م�ساحة  ل��ت��ج��دي��د  امل���ج���ال  ي��ف�����س��ح 
الرتبوية,  ال�����س��اح��ة  يف  االإب��������داع 
وهذا االهتمام يج�سد حالة مميزة 
بامل�سوؤولية  واحل�����س  ال��ع��ط��اء  م��ن 

املجتمعية.
واأ����س���اف: ت�����س��اورين ال��ي��وم فرحة 
احتفالنا  اإىل  فباالإ�سافة  اأخ���رى, 
الفائزين  ط��ل��ب��ت��ن��ا  م����ن  ب��ن��خ��ب��ة 
ب���اجل���ائ���زة, ه��ن��اك ���س��يء ي��ب��ع��ث يف 
النف�س ال�سرور, وهو ا�ستمرار دورة 
عجلة املناف�سات العلمية واجلوائز 
والتي ترقى بطلبة  القيمة وطنياً 
ال�سحية  الظروف  االإم��ارات, رغم 
اإن دل على  ب��ه��ا, وه���ذا  ال��ت��ي من��ر 
����س���يء, ف���اإمن���ا ي����دل ع��ل��ى حر�س 
جمعية االإمارات لرعاية املوهوبني 
برئا�سة اأخي معايل الفريق �ساحي 
تربويني  م���ن  وامل��ع��ن��ي��ني  خ��ل��ف��ان 
وطلبة  اأم���ور  واأول��ي��اء  وخمت�سني 
حجر  ع���ائ���ق  اأي  ي�����س��ك��ل  اأال  ع��ل��ى 
االأجيال  انخراط هذه  اأم��ام  عرثة 
امل�سابقات  يف  امل��ت��م��ي��زة  ال��وط��ن��ي��ة 
ت��ذك��ي فيهم روح  ال��ت��ي  واجل���وائ���ز 
مهاراتهم,  وت�����س��ق��ل  امل���ن���اف�������س���ة, 
يف  احلقيقة  الرغبة  فيهم  وتنمي 

التفوق والتميز واالإجناز املعريف.
ل�����س��ان ح���ال, طلبتنا  اأي�����س��اً  وه���ذا 
امل�������س���ارك���ني ب����اجل����ائ����زة, وال���ذي���ن 
ورغبتهم  ب���ح���ل���م���ه���م,  مت�������س���ك���وا 
الفر�س  اغ���ت���ن���ام  يف  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
اإجنازات, فتوا�سلت  اإىل  وحتويلها 

و�سيظل الف�ساء �سقفاً لطموحاتنا 
جميعاً,  اأ�����س����ك����رك����م  اهلل,  ب���������اإذن 
عطاءاتكم,  ع��ل��ى  ل��ك��م,  ومم��ت��ن��ون 
ال���ت���ي ال ت�����س��ع��ف��ن��ي ال��ك��ل��م��ات عن 
وحتية  جهودكم  بوركت  تعدادها, 
ام��ت��ن��ان وع��رف��ان اأن��ق��ل��ه��ا ل��ك��م من 
الطلبة, راج���ني م��ن اهلل  زم��الئ��ي 
االإمارات  اأن يحفظ  القدير  العلي 

قيادة و�سعباً وحكومة.
كما األقى ويل اأمر الطالب حممد 
ح�سن مال اهلل, من منطقة ال�سارقة 
اأولياء  ع��ن  نيابة  كلمة  التعليمية 
املكرمني  والطالبات  الطلبة  اأمور 
قال فيها: تغمرنا الفرحة, ونحن 
نطالع بفخر, �سفحة م�سيئة من 
العلمي  واالإب���داع  التميز  �سفحات 
الطلبة,  اأب��ن��ائ��ن��ا  ي�سطرها  ال���ذي 
امل�ساركة  اإط���ار  يف  اآخ���ر  بعد  ع��ام��اً 
بجائزة االإم��ارات للعلماء ال�سباب, 
ه��ذه اجل��ائ��زة ال��ت��ي ن��وؤك��د قيمتها 
العلمية  وم���ك���ان���ت���ه���ا  ال����رتب����وي����ة 

وح�سافتها املعرفية.
النجاح, م��ا كان  اإن ه��ذا  واأ���س��اف: 
له اأن يتحقق لوال الدعم من قبل 
كل  توفر  التي  الر�سيدة,  ال��ق��ي��ادة 
دولة  يف  العلمي  ال��ت��ق��دم  م��ك��ون��ات 
موؤ�س�ساتها  خ��الل  م��ن  االإم�����ارات, 
ا�سمحوا  وهنا  الرائدة,  التعليمية 
ح�سني  م����ع����ايل  ن�������س���ك���ر  اأن  ل���ن���ا 
والتعليم,  الرتبية  وزير  احلمادي 
م���ن جمهودات  ي��ق��دم��ه  م���ا  ع��ل��ى 
اأ�سباب  م����ن  ت�������س���اع���ف  ت���رب���وي���ة 
طلبتنا  مب��ع��ارف  وترتقي  النجاح 

ومهاراتهم.
اإىل  ن���ت���ق���دم  اأن  ي�������س���ع���دن���ا  ك���م���ا 
خلفان  ���س��اح��ي  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل 
لرعاية  االإم�����ارات  جمعية  رئ��ي�����س 
نظري  ال��واف��ر,  بال�سكر  املوهوبني, 
اإميانه بقيمة العلم, ودعم طلبته, 
الطلبة  ت���ق���دم  دع���ائ���م  وت��ر���س��ي��خ 
امل��ت��ف��وق��ني م���ن خ���الل م���ا تقدمه 
اجلمعية من برامج وروؤى تربوية 
لراعي  مو�سول,  وال�سكر  مميزة, 
اجلائزة رجل االأعمال حممد عمر 
ب���ن ح���ي���در, ال����ذي مل ي��ب��خ��ل على 
وي�سبغ  دائمة,  رعاية  من  اجلائزة 
ح�سورها  م��ن  ع���زز  دع��م��ا,  عليها 

وتاألقها.
نحن  احل�����ق�����ي�����ق�����ة,  يف  وق��������������ال: 
حمظوظون مبا نعاي�سه ون�ساهده, 
ع���ل���ى ���س��ع��ي��د اه���ت���م���ام ال���ق���ي���ادة, 
االأفراد  ودع��م  املوؤ�س�سية,  واالأدوار 
يف دولة االإمارات, ملنظومة التعليم, 
وهو ما يتيح الأبنائنا الطلبة بيئة 
كل  ف��ي��ه��ا  تتجلى  للتعلم  م��ث��ال��ي��ة 
مبا  الدعم,  و�سبل  املعرفة  م�سادر 
ينعك�س على م�ستوياتهم املعرفية, 

ويهيئهم لقيادة دفة امل�ستقبل.
النجاح,  ه����ذا  الأن��ف�����س��ن��ا,  ن���ب���ارك, 
و�سنظل بعون اهلل نوا�سل ت�سجيع 
اأبنائنا الطلبة وحفز خطاهم ملزيد 
من النجاحات واملكا�سب الرتبوية, 
�سيء,  اأ�سري قبل كل  فهذا واج��ب 
مفردات  ع��ل��ي��ن��ا  مت��ل��ي��ه��ا  وم��ه��م��ة 
ال����وف����اء واالن����ت����م����اء واالإخ����ال�����س 
على  معاً  لنعمل  وقيادته,  للوطن 
باأف�سل  مت�سلحة  اأج���ي���ال  ب���ل���ورة 
لبنات  لت�سييد  وامل���ع���ارف,  ال��ع��ل��وم 

الوطن.

مدير عام حماكم دبي يتفقد م�شروع مبنى املحكمة العمالية وحمكمة التنفيذ يف العوير
•• دبي –الفجر:

عام  مدير  املن�سوري  عيد   طار�س  �سعادة  ق��ام 
حم��اك��م دب����ي, ب���زي���ارة ت��ف��ق��دي��ة مل��وق��ع م�سروع 
يف  التنفيذ  حمكمة  و  العمالية  املحكمة  مبنى 
ال��ع��وي��ر, وذل���ك ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ���س��ري ال��ع��م��ل يف 
جتهيز املحاكم ون�سبة االإجناز للم�سروع, �سعياً 
اإجراءات  وت�سريع  ت�سهيل  يف  دب��ي  حماكم  من 
�سعيد  على  �سباقة  خ��ط��وات  ع��رب  املتعاملني, 
م�سرية  ودف��ع  الق�سائية,  باملنظومة  االرت��ق��اء 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  تقودها  التي  ال��ري��ادة 
جديدة  مرحلة  اأم��ام  الطريق  ليمهد  املتحدة, 
االأداء يف  وال��ري��ادة يف تعزيز كفاءة  التميز  من 
اإجناز املعامالت, وتوفري اف�سل اخلدمات التي 
الق�سايا  يف  البت  عملية  من  ت�سّرع  �ساأنها  من 
م�ستويات  اأع��ل��ى  لتحقق  االأح���ك���ام,  واإ����س���دار 

ال�سعادة للمتعاملني.
»املحكمة  م�����س��روع  م���وق���ع  ���س��ع��ادت��ه,  وت��ف��ق��د   
لالطالع  وذل��ك  التنفيذ«  وحمكمة  العمالية 

ع��ل��ى ���س��ري ال��ع��م��ل وم����راح����ل ت��ن��ف��ي��ذه, حيث 
مربعاً,  م��رتاً   11055 امل�سروع  م�ساحة  تبلغ 
األف  و500  مليوناً   138 تبلغ  كلية  وبتكلفة 
امل�����س��روع خ��ط��وة تن�سب يف  ي��ع��ت��رب  اإذ  دره�����م,  
خ��دم��ة اجل��م��ه��ور واخ��ت�����س��ار ال���وق���ت واجلهد 
معامالتهم  اإجن����از  وت�سهيل  امل��راج��ع��ني  ع��ل��ى 

تن�سجم  دبي  اأن حماكم  قيا�سي, حيث  يف زمن 
مع توجيهات القيادة الر�سيدة, وروؤية �ساحب 
اآل مكتوم,  را���س��د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د  ال�����س��م��و 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
حاكم دبي – رعاه اهلل- لتقدمي جتربة مميزة 
الداخليني  للمتعاملني  عمل  وبيئة  ومثالية 

امل�سروع  اأن  ���س��ع��ادت��ه,  واأ���س��اف  واخل��ارج��ي��ني.  
ي���اأت���ي ���س��م��ن ج��ه��ود ح��ك��وم��ة دب����ي يف تطوير 
املن�ساآت الق�سائية, واإيجاد حمكمة متخ�س�سة 
االإمارة  توفرها  وال��ت��ي  العمالية,  ال�����س��وؤون  يف 
جعل  ال���ذي  املت�سارع  والنمو  للتطور  م��واك��ب��ًة 

منها علماً بارزاً يناف�س اأرقى مدن العامل.
 واأ�سار �سعادته, اأنه مت درا�سة احتياجات املحكمة 
ال�سركاء  مع  بالتن�سيق  ومتطلباتها  العمالية 
من  م��وؤل��ف  املبنى  اأن  حيث  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني, 
مواقف  وه���ي  م��وق��ف��ا   )243( ب�سعة  ���س��رداب 
اإىل  وباالإ�سافة  واملوظفني,  الق�سائية  للهيئة 
 35000 تبلغ  اإجمالية  اأربع طوابق مب�ساحة 
مرت مربع, وي�سمل املبنى على من�سات خدمة 
العمالء, والق�سايا العمالية, ومركز لل�سرطة, 
وح�����س��ان��ة, وب��ن��ك, و���س��االت ان��ت��ظ��ار, وم�سلى 
للجن�سني, وكافة اخلدمات العامة ال�سرورية, 
ويحتوي املبنى على عدد )12( قاعة للمحاكم 
لل�سادة  مكاتب  م��ع  واال�ستئناف,  االب��ت��دائ��ي��ة, 

الق�ساة.

نادي املبدعني يف حماكم دبي يعتمد مبادرات 2021
•• دبي –الفجر:

اعتمد حممد العبيديل املدير التنفيذي لقطاع اإدارة الدعوى 
ا�ستكمال  دب���ي,  حم��اك��م  يف  املبدعني  ن���ادي  ف��ري��ق  ورئي�س   ,
الت�سغيلية  اخلطة  واعتماد  منها,   2020 مبادرات  تنفيذ 
لعام 2021,  جت�سيداً لروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
االإبداعية,  واالأفكار  املبدعني  دبي -رعاه اهلل- لدعم  حاكم 
ال�سمو  �ساحب  دعائمه  اأر�سى  الذي  االبتكار  ثقافة  لتعزيز 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم, نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي- رعاه اهلل- منهجا را�سخا ودعامة 
اأ�سا�سية يف تطوير وتنفيذ �سيا�ساتها واإجراءاتها ذات ال�سلة 
اأي�سا  يتجلى  م��ا  وه��و  والتنفيذي,  اال�سرتاتيجي  بعملها 
باعتبارهما  االأف��ك��ار  و�سناعة  االبتكار  ثقافة  تر�سيخها  يف 
املوظفني  م�ستوى  على  املوؤ�س�سي  عملها  يف  اأ�سا�سني  ركنني 
املدى  على  �سيحقق  ال��ذي  االأم��ر  معها,  واملتعاملني  لديها 
املنظور الريادة يف عمل املحاكم.. واأفاد العبيديل با�ستكمال 
مبادرات 2020 لنادي املبدعني منها , اعتماد فكرة اجلل�سة 
احلوارية املعرفية التي تتحدث عن اإجنازات الدائرة خالل 

العمل  �سهلت  التي  املبتكرة  واخل��دم��ات  كوفيد91-  ف��رتة 
التي  للمتعاملني  اخلدمة  على  واحل�سول  املوظفني  على 
املحامني  من  وال�سركاء  واملوظفني  الق�ساة  ال�سادة  ت�سمل 
حيث اأن مت حتديد 3حماور اجلل�سة, باالإ�سافة اإىل تنظيم 
امل�ساريع  لدعم  بن حممد  موؤ�س�سة حمدان  ور�سة عمل مع 
ال�سغرية واملتو�سطة, والتي تهدف اىل تعزيز ال�سراكة بني 
اجلهتني وتوفري خطة متكاملة للموظفني اأ�سحاب االأفكار 
ناجحة  م�ستقبلية  م�ساريع  اىل  اأفكارهم  لتحويل  املبتكرة 
اخلطة  اعتماد  مت  كما  الوطني.   االقت�ساد  منو  يف  ت�ساهم 
الت�سغيلية لعام 2021  خمتلفة من حيث نوعية املبادرات 
على اأن تكون هناك 4 مبادرات متميزة منها م�ساركة حماكم 
دبي يف �سهر االبتكار وكذلك تد�سني مقر نادي املبدعني يف 
مبنى املحكمة العمالية والتنفيذ , ومبادرات تقاد من قبل 
جمال  يف  ال��دائ��رة  با�سرتاتيجية  وت��رتاب��ط  املوؤ�س�سة  قيادة 
االإب��داع, وتوؤ�سل الآلية  تعزيز بيئة عمل حمفزة ت�ساهم يف 
عمل نظامية و�سمولية تتيح الفر�سة ملوظفي الدائرة من 
املوؤ�س�سي,  العمل  تطوير  يف  واأفكارها  باآرائها  االإ�سهام  اأجل 
باالإ�سافة اإىل رفع كفاءة وفاعلية االأداء وتطوير اخلدمات 

مبا يتوافق مع احتياجات املعنيني ويراعي �سوت املتعامل.
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اأخبـار الإمـارات

جمتمعية �شرطة راأ�ض اخليمة تنفذ »رد اجلميل«
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

نفذت القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة من خالل اإدارة 
ال�سرطة املجتمعية بالتعاون مع فرعها اجلغرايف مبركز 
جاءت  التي  "رد اجلميل"  �سرطة املدينة ال�سامل مبادرة 
من تنظيم فريق وولفز بايكرز للدرجات النارية وهدفت 
الذين يعملون  العمال  ال�سكر والعرفان لفئة  اإىل توجيه 
املبا�سرة  ال�����س��م�����س  اأ���س��ع��ة  امل��ن�����س��اآت اخل��ارج��ي��ة وحت���ت  يف 
اأخذ  ب�سرورة  توعيتهم  اإىل  باالإ�سافة   , عنهم  للتخفيف 

باالإجراءات  وااللتزام  العمل  الالزمة خالل  االحتياطات 
كورونا  فريو�س  ع��دوى  انتقال  من  للوقاية  االح��رتازي��ة 
را�سد  ال��دك��ت��ور  العقيد  واأك���د    .  "19 "كوفيد  امل�ستجد 
براأ�س  املجتمعية  ال�سرطة  اإدارة  مدير  ال�سلحدي  حممد 
اخليمة اإىل اأن تنفيذ االإدارة لهذه املبادرة مع الفريق جاء 
املجتمع  اأف��راد  جميع  جتاه  م�سوؤوليتها  دعم  منطلق  من 
واحلر�س على تر�سيخ قيم االإخ��اء االجتماعي بني فئات 
املجتمع والقيم االإن�سانية وتقدمي كل �سور العون وال�سكر 
يف  والفعال  االإي��ج��اب��ي  ودوره���م  جهودهم  على  لالآخرين 

عملية  يف  الكبري  واإ�سهامهم  واالزده����ار  التنمية  م�سرية 
را�سد  الرائد  الفريق بح�سور  .    وق��ام  والبناء  التطوير 
الفالحي  وح��ارب  املجتمعية  ال�سرطة  ق�سم  رئي�س  بلهون 
رئي�س فريق ووافز بايكرز بتوزيع املياه وامل�سروبات الباردة 
لهم  ال�سكر  تقدمي  مع  العمال  على  اخلفيفة  والوجبات 
عرب  جانبهم  وم��ن   , اجل��ه��ود  موا�سلة  على  وت�سجيعهم 
املبادرة  ه��ذه  على  للقائمني  ال��ب��ال��غ  �سكهم  ع��ن  اجلميع 
االإن�سانية اخلريية الذين ي�سعون دائماً لتاأمني �سالمتهم 

واحلر�س على اإ�سعادهم .

م�شبار الأمل .. بو�شلة الإجنازات الإماراتية �شوب املريخ
•• اأبوظبي-وام:

الف�ساء فبعد مهمة  اإجن��ازات نوعية تعانق  االإم��ارات ت�سطري  توا�سل دولة 
هزاع املن�سوري اأول رائد ف�ساء اإماراتي اإىل حمطة الف�ساء الدولية تتجه 
االن بو�سلة االإجنازات االإماراتية �سوب املريخ مع تبقي 8 اأيام على انطالق 

مهمة االإمارات ال�ستك�ساف املريخ "م�سبار االأمل".
ويحمل "م�سبار االأمل" �� اأول م�سروع عربي ال�ستك�ساف املريخ �� ر�سالة اأمل 
االإماراتية  االإجن��ازات  فارقة يف م�سرية  املنطقة وميثل حمطة  �سعوب  لكل 
ال��ت��ح��دي وال��ق��درة على  ال��ط��م��وح وروح  فهو م�����س��روع رائ���د وج���ريء يعك�س 
روؤى  واكت�ساب  الف�ساء  يف  جديدة  اآف��اق  ال�ستك�ساف  ال��دول��ة  ل��دى  االإجن���از 

ومعارف علمية عميقة.
اأن  للف�ساء  االإم��ارات  االأحبابي مدير عام وكالة  نا�سر  �سعادة حممد  واأك��د 
توايل هذه االإجنازات �سواء ما يتعلق بنجاح املهمة التاريخية لهزاع املن�سوري 
اأول رائد ف�ساء عربي ي�سل اإىل املحطة الدولية اأو اقرتاب انطالق "م�سبار 

الف�سائي  القطاع  اأن  ..اأك��د  املريخ  ال�ستك�ساف  التاريخية  رحلته  االأمل" يف 
وال�سنوات  يوم رغم حداثة عهده  بعد  اأر�سا جديدة يوما  يك�سب  االإماراتي 
القليلة التي مرت على تاأ�سي�س وكالة االإمارات للف�ساء عام 2014 وذلك 
بف�سل الدعم الالمتناهي من القيادة الر�سيدة للدولة وجهود فريق العمل 

وكل العاملني بالقطاع الف�سائي.
وقال يف حديث لوكالة اأنباء االإمارات "وام" اإن اإجناز رحلة هزاع املن�سوري 
بنجاح اإىل حمطة الف�ساء الدولية �سكل حلظة حا�سمة يف م�سرية برنامج 
ل��رواد الف�ساء ب�سكل خا�س واالإم��ارات وقطاعها الف�سائي ب�سكل  االإم��ارات 
االإمارات  دول��ة  بتمثيل  جدارتهم  اأثبتوا  املتميزين  �سبابنا  اأن  اأك��دت  اإذ  ع��ام 
لري�سخوا  الف�ساء  وعانقوا  للكثريين  حلما  يعترب  مكان  اإىل  و�سلوا  حيث 
واالبتكار  واملعارف  العلوم  يف  ُيحتذى  مثاال  اأ�سبحت  التي  االإم���ارات  مكانة 

واال�ستدامة وليخو�سوا غمار ا�ستك�ساف الف�ساء الوا�سع خدمة للب�سرية.
وحالياً  الف�سائية  طموحاتها  حتقيق  على  عازمة  االإم���ارات  دول��ة  اأن  واأك��د 
تف�سلنا اأيام معدودة عن انطالق "م�سبار االأمل" اإىل الكوكب االأحمر وبهذه 

ال��ذي ي�سم يف  ن��ادي م�ستك�سفي املريخ  الرحلة �ستن�سم دول��ة االإم��ارات اإىل 
ع�سويته ت�سع دول فقط.

واأ�ساف اأن م�سبار االأمل م�سروع وطني مهم ي�سكل ثروة معرفية للموؤ�س�سات 
بثمن  تقدر  ال  العلمية  قيمتها  ببيانات  يرفدها  حيث  الوطنية  االأكادميية 
التطور  و�سرعة  بالطموح  يت�سم  الدولة  يف  الف�سائي  القطاع  اأن  ..م��وؤك��دا 
وينتظره م�ستقبل واعد ووفقا لال�سرتاتيجية الوطنية للف�ساء ي�سهد قطاع 
الف�ساء يف دولة االإم��ارات منوا ملحوظا ومتتلك الدولة حاليا اأكرب قطاع 
ف�سائي فعال يف املنطقة. واأ�سار اإىل اأن دولة االإمارات حققت تقدماً ملحوظاً 
يف جمال تطوير البيئة الت�سريعية واال�ستثمارية لقطاع الف�ساء من خالل 
ال�سيا�سة الوطنية لقطاع الف�ساء التي اأطلقتها الدولة يف �سبتمرب 2016 
واعتماد اخلطة الوطنية لتعزيز اال�ستثمار الف�سائي يف عام 2018 وذلك 
الدولة  اقت�ساد  تنويع  يف  ال��وط��ن��ي  الف�ساء  ق��ط��اع  م�ساهمة  زي���ادة  ب��ه��دف 

وت�سجيع اال�ستثمارات االأجنبية يف �سناعة الف�ساء االإماراتية.
وبني اأنه مع بداية عام 2020 مت االإعالن عن تفا�سيل قانون تنظيم قطاع 

الف�سائية  االأن�سطة  تنظيم  اإىل  ويهدف   2019 يف  اأ�سدر  وال��ذي  الف�ساء 
بطريقة ت�سمن تطوير قطاع مزدهر واآمن يف الدولة يرتجم روؤية القيادة 
الر�سيدة. ولفت اإىل اأن اأكرث من 50 �سركة وموؤ�س�سة ومن�ساأة خمت�سة تعمل 
يف قطاع الف�ساء داخل الدولة مبا يف ذلك �سركات عاملية و�سركات نا�سئة كما 
ي�سم �سوق العمل يف قطاع الف�ساء يف الدولة اأكرث من 3100 موظف 18 
يف املائة منهم من الن�ساء ..م�سريا اإىل اأنه خالل وقت قيا�سي اأ�سبحت دولة 

االإمارات مركزاً لالأن�سطة الف�سائية يف املنطقة.
ومتكنت وكالة االإمارات للف�ساء منذ تاأ�سي�سها عام 2014 من اإبرام �سراكات 
موؤثرة وقوية مع اأغلب واأكرب وكاالت الف�ساء العاملية فاليوم لديها �سراكة 
اإقليمية ودولية و�سراكات  50 وكالة ف�ساء  اأكرث من  وات�سال وتوا�سل مع 
30 جهة  اأك���رث م��ن  م��ربجم��ة على هيئة م��ذك��رات تفاهم وات��ف��اق��ي��ات م��ع 
ال�سركاء  االإم��ارات للف�ساء ومن  خارجية وحملية وذلك حر�ساً من وكالة 
التعاون بهدف جني ثمار هذه  العالقة واال�ستثمار فيها وتعزيز  على هذه 

التعاون امل�سرتك.

الف�شاء جمال  يف  عربيا   1 الرقم  الإمارات  متنح  اإجنازات   7
•• اأبوظبي -وام: 

مع انطالق م�سبار االأمل" االإماراتي يف مهمة ا�ستك�ساف املريخ, جتدد دولة 
الف�ساء  علوم  واحد" يف جمال  "الرقم  االأول  وموقعها  ريادتها  االإم��ارات 

على ال�سعيد العربي.
فقد جنحت االإمارات خالل ال�سنوات القليلة املا�سية يف حتويل طموحاتها 
الكبرية يف جمال الف�ساء اإىل واقع ملمو�س واإجنازات غري م�سبوقة اأعادت 

من خاللها اأجماد امل�ستك�سفني العرب يف هذا املجال.
7 اإجنازات  اأب��رز  " وام" يف التقرير التايل  اأنباء االإم��ارات  و تر�سد وكالة 
حققت من خاللها االإمارات ق�سب ال�سبق على امل�ستوى العربي يف جمال 

ا�ستك�ساف الف�ساء.

وكالة �لإمار�ت للف�صاء.
اأول وكالة عربية   2014 تاأ�س�ست عام  التي  االإم��ارات للف�ساء  تعد وكالة 
الرتكيز  الف�ساء, من خالل  �سناعة  وتطوير  تنظيم  بهدف  اإن�ساوؤها  يتم 
على رفع القدرات الوطنية وا�ستخدام تكنولوجيا الف�ساء مبا يدعم حقيق 

خطط اإن�ساء االقت�ساد املتنوع القائم على املعرفة.
و منذ تاأ�سي�سها حفلت م�سرية الوكالة باالإجنازات على امل�ستويات املحلية 
واالإقليمية والدولية كافة وا�ستطاعت الوكالة اأن حتجز لها مقعدا �سمن 
ال�سلة  ذات  الدولية  ال��وك��االت  العاملية  والهيئات  املنظمات  من  جمموعة 

ب�سوؤون الف�ساء.
دولة  اأول  لتكون  الف�ساء,  ال�ستك�ساف  الدولية  اللجنة  ع�سوية  واأهمها   

عربية تن�سم اإىل هذه اللجنة العاملية.

خليفة �صات.
اأطلقت دولة االإمارات يف اأكتوبر2018, القمر اال�سطناعي "خليفة �سات", 
اأول قمر �سناعي عربي �سنع باأيد حملية مائة باملائة, والذي  الذي يعترب 
اأ�سهم يف تعزيز مكانة االإم��ارات الرائدة يف  اعترب يف حينها اإجن��ازا تاريخيا 

قطاع علوم الف�ساء على م�ستوى العامل.
واال�ستعداد  التجهيز  م��ن  اأع���وام  اأرب��ع��ة  �سات"  "خليفة  ت�سنيع  ا�ستغرق  و 
للف�ساء وقد عمل على  را�سد  والتدريب لفريق عمل من مركز حممد بن 

بنائه 70 مهند�سا اإماراتيا, تراوحت اأعمارهم بني 27 و28 �سنة.

برنامج رو�د �لف�صاء.
يف اأبريل 2017 اأطلقت دولة االإم��ارات "برنامج االإم��ارات لرواد الف�ساء" 
مركز  يديره  ال��ذي  للف�ساء  الوطني  الربنامج  �سمن  وذل��ك  عربيا,  االأول 

حممد بن را�سد للف�ساء.
تاأهيل  بهدف  اأع��وام   3 الربنامج مراحل تدريب مكثفة على مدى  ي�سمل 
الدفعة االأوىل من رواد الف�ساء االإماراتيني, واإعدادهم للم�ساركة يف مهام 
ا�ستك�ساف الف�ساء العاملية بحلول عام 2021, و يهدف اأي�سا اإىل اإر�سال اأول 
رائد ف�ساء اإماراتي اإىل حمطة الف�ساء الدولية يف �سبتمرب 2019. هزاع 
املن�سوري. يف �سبتمرب 2019 دخلت االإمارات التاريخ من اأو�سع اأبوابه مع 
و�سول رائد الف�ساء االإماراتي هزاع املن�سوري اإىل حمطة الف�ساء الدولية 
تكللت  رحلة  يف  الدولية  املحطة  اإىل  ي�سل  عربي  ف�ساء  رائ��د  اأول  لي�سبح 

بالنجاح و�سطرت ا�سم االإمارات يف ال�سجل العاملي الإجنازات قطاع الف�ساء.
و اأجرى املن�سوري عددا من التجارب العلمية, بينها 6 على منت املحطة يف 
بيئة اجلاذبية ال�سغرى »Microgravity«, وهي بيئة منعدمة اجلاذبية 

تقريبا لدرا�سة تفاعل املوؤ�سرات احليوية جل�سم االإن�سان يف الف�ساء مقارنة 
بالتجارب التي اأجريت على �سطح االأر���س, وكذلك موؤ�سرات حالة العظام, 
اال�سطرابات يف الن�ساط احلركي, الت�سور واإدراك الوقت عند رائد الف�ساء, 

ديناميات ال�سوائل يف الف�ساء, واأثر العي�س يف الف�ساء على الب�سر.
قانون  تفا�سيل  االإمارات  دولة  اأعلنت  قانون الف�ساء. ويف فرباير 2020, 
العربي واالإ�سالمي, والذي يحمل  امل�ستويني  االأول من نوعه على  الف�ساء 
الف�ساء,  من  االإط���الق  منها  ونا�سئة  جديدة  ف�سائية  ملجاالت  اأمثلة   10
مع  والتعامل  وا�ستخدامها  الف�سائية  امل��وارد  وامتالك  الف�سائية  ال�سياحة 
م�ستوى  على  منه  اال�ستفادة  لتتم  النيزكية,  واالأح��ج��ار  الف�سائي  احلطام 
االإقليم, واأ�سبح مرجعا للدول التي تفكر يف اإ�سدار قانون للف�ساء اإذ ي�سمل 
اأخرى عامليا واأن�سطة  اإليها قوانني  اأن�سطة تعترب حديثة ن�سبيا مل تتطرق 

م�ستقبلية تنوي الدولة تطوير البنية التحتية املنا�سبة لها م�ستقبال.
مثل  اجل��دي��دة  الف�سائية  امل��ج��االت  و  االأن�سطة  تفا�سيل  القانون  ي�سمل  و 
و  الف�ساء  يف  الب�سرية  واملن�ساآت  امل�ستوطنات  وبناء  امل��داري��ة  دون  الرحالت 
لالأر�س,  الف�سائية  االأج�سام  دخ��ول  ع��ودة  وعملية  الف�ساء  من  االإن��ط��الق 
ال�سناعي  القطاع  يف  اأن�سطة  جميعها  اأن  م��وؤك��دا  اللوج�ستية  واخل��دم��ات 

مبجال الف�ساء.

نو�بغ �لف�صاء �لعرب.
و اأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف 4 يوليو اجلاري عرب ح�سابه 
على »تويرت« اإطالق برنامج »نوابغ الف�ساء العرب«, االأول من نوعه عربيا, 
الحت�سان ورعاية جمموعة متميزة من املواهب والنوابغ العرب, وتدريبهم 

وت��اأه��ي��ل��ه��م يف ع��ل��وم ال��ف�����س��اء وت��ق��ن��ي��ات��ه, وجت��ه��ي��زه��م ب��امل��ه��ارات والقدرات 
واخلربات الالزمة, للعمل يف ال�سناعات الف�سائية, واال�ستفادة من الفر�س 

امل�ستقبلية التي يحملها هذا القطاع احليوي يف املنطقة.
48 �ساعة فقط من  9705 طلبات ت�سجيل بعد  و ا�ستقبل الربنامج نحو 
العربية  وال��ك��وادر  وامل��واه��ب  الطاقات  اإط��الق��ه, يف موؤ�سر عملي على حتفز 
وتطوير  الف�ساء,  ا�ستك�ساف  جم��ال  يف  العربي  احل�سور  لتو�سيع  العلمية 

ال�سناعات العديدة واملت�سعبة املرتبطة به.
اإىل مركز  ي��ول��ي��و اجل����اري   15 ال��ع��امل يف  اأن���ظ���ار  و تتجه  االأم�����ل.  م�����س��ب��ار 
االأمل"  م�سبار   " اإط���الق  عملية  ملتابعة  ال��ي��اب��ان  يف  الف�سائي  تانيغا�سيما 
االإماراتي يف رحلته التاريخية اإىل املريخ وذلك جت�سيدا لفكرة طموحة بداأت 
قبل نحو 6 �سنوات حني اأعلنت قيادة الدولة الر�سيدة عن م�سروع اإر�سال اأول 

م�سبار عربي اإ�سالمي للكوكب االأحمر من اأجل درا�سة غالفه اجلوي.
وحتدد يوم 15 يوليو اجلاري عند ال�ساعة 00:51:27 بعد منت�سف الليل 
بتوقيت االإم��ارات موعدا م�ستهدفا الإطالق امل�سبار وهو اليوم االأول �سمن 
اأغ�سط�س 2020,   13 اإىل  يوليو   15 من  متتد  االإطالق" التي  "نافذة 
دقيقة  علمية  االإطالق" يخ�سع حل�سابات  "نافذة  ب��اأن حتديد موعد  علما 
االأر���س واملريخ ومبا ي�سمن و�سول  م��دارات كل من كوكبي  تتعلق بحركة 
امل�سبار اإىل مداره املخطط له حول املريخ يف اأق�سر وقت ممكن وباأقل طاقة 
ممكنة. و يتوىل مركز حممد بن را�سد للف�ساء عملية التنفيذ واالإ�سراف 
للف�ساء..  االأم��ل  م�سبار  واإر�سال  وتنفيذ  ت�سميم  عملية  مراحل  كافة  على 
املخت�سة  االحت��ادي��ة  الهيئة  ب�سفتها   - للف�ساء  االإم���ارات  وكالة  تقوم  فيما 
بالقطاع الف�سائي يف دولة االإمارات - بالتمويل واالإ�سراف على االإجراءات 

والتفا�سيل الالزمة للم�سروع.

بيت اخلري تعلن عن 100 مليون درهم ملواكبة 
املبادرات احلكومية ودعم املت�شررين من جائحة كورونا

 •• دبي –الفجر:

ال��وط��ن��ي, وع����ودة احلياة  التعقيم  ب��رن��ام��ج  ان��ت��ه��اء   م��ع 
خلري"  "بيت  اأع��ل��ن��ت  ال���دول���ة,  اأن�����س��ط��ة  اإىل  الطبيعية 
وباء  جائحة  وتداعيات  م�ساعفات  ملواجهة  اأنفقت  اأنها 
"كورونا" مبلغ 100,466,252 درهم, خالل الفرتة 
ال��ت��ي ام��ت��دت م��ن ب��داي��ة م��ار���س وح��ت��ى يونيو 2020, 

ا�ستفاد منها 3,022,745 فرداً واأ�سرة.
ِبها  فاأ�ساَد  الر�سيدة,  القيادِة  ثناَء  اجلمعيِة  اأداُء  ون��اَل 
يخ حُممد ِبن را�ِسد اآِل َمْكُتوم, نائُب  مو ال�سَّ �ساحُب ال�سُّ
رئي�ِس الدولة, رئي�ُس جَمل�ِس الوزراء, َحاِكُم ُدبي- رعاُه 
اهلل- وَك�ّرَمها �سمُوّ ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�ِسد, 
اهلل,  َحِفَظُه  التنفيذّي,  املجل�ِس  رئي�ُس  ُدب��ي,  َعْهِد  ويلُّ 

تقديراً للجهوِد اال�ستثنائيِة, التي بَذل�َْتها اأثناَء االأْزمة.
وكانت اأوىل م�ساهمات اجلمعية ا�ستجابتها لنداء دائرة 
ب��دب��ي, بتحقيق  االإ���س��الم��ي��ة والعمل اخل���ريي  ال�����س��وؤون 
الت�سامن املجتمعي, فقامت بالتربع ب�مبلغ 10 ماليني 
درهم, لتعزيز اإمكانيات القطاعني ال�سحي والتعليمي. 

كما �ساهمت "بيت اخلري" يف مبادرة �سمو ال�سيخة هند 
"10 ماليني  اآل مكتوم, لتوزيع  بنت مكتوم بن جمعة 
وجبة, فقامت بتوزيع حوايل 3 ماليني وجبة غذائية, 
بقيمة اإجمالية بلغت 23,453,375 درهم, مت توزيعها 
على 80 �سكنة وموقعاً لتجمعات العمال املقيمني يف دبي 

وعجمان والفجرية وراأ�س اخليمة وال�سارقة.
 2,141 االل��ت��زام  ه��ذا  �سمن  اأي�����س��اً  ووزع���ت اجلمعية 
�سلة غذائية لدعم االأ�سر املت�سررة من اجلائحة, بقيمة 
939,142 درهم, و�سارعت بتوزيع املري الرم�ساين يف 
 12,633,800 بقيمة  اأ���س��رة,   11,355 على  اإبريل 
التي  الغذائية  وال��ط��رود  ال�سالل  قيمة  لت�سل  دره���م, 

وزعت خالل اأزمة "كورونا" 13,572,942 درهم.
املر�سى,  بعالج  خا�ساً  اهتماماً  االأزم���ة  ف��رتة  و�سهدت 
لعالج  ال�سحية  للجهات  دع��م��اً  اخلري"  "بيت  فقدمت 
درهم,  ِم��ل��ي��وَن   2,4 بقيمة  حم��ت��اج��اً,  مري�ساً   184
برنامج  خ��الل  م��ن  �ساعدتها  ح��رج��ة  ح��ال��ة   20 منهم 
مليون  عن  يزيد  مبا  االأوىل  اإذاعة  اخلري" على  "زايد 

درهم. 

بعد,  التعليم عن  "بيت اخلري" بدعم عملية  و�ساهمت 
االأجهزة  ف��وزع��ت  امل��دار���س واجل��ام��ع��ات,  اإغ���الق  ب�سبب 
امل��ح��ت��اج��ني يف راأ������س اخليمة,  ال��ط��ل��ب��ة  ال��ل��وح��ي��ة ع��ل��ى 
مليون   1,7 بقيمة  التعليمية  للجهات  دع��م��اً  وق��دم��ت 

درهم, ا�ستفاد منه 199 طالباً.
االأزمة  طيلة  االأخ��رى  املجتمعية  امل�ساريع  تتوقف  ومل 
ال�سحية, حيث اأنفق برنامج "اأمان" للتكافل املجتمعي 
مليون درهم كم�ساعدات نقدية وغذائية, قدمت   25,8

ب�سكل �سهري لالأ�سر املتعففة واأ�سر االأيتام واأ�سر اأ�سحاب 
اأ�سرة �سهرياً على مدار   4,101 ا�ستفادت منها  الهمم, 

اأ�سهر االأزمة االأربعة.
وا�ستقبلت "بيت اخلري" عرب موقعها االإلكرتوين اآالف 
اال�ستجابة  مت��ت  والعاجلة,  الطارئة  امل�ساعدة  طلبات 
وب�����س��ك��ل خا�س  ح��ال��ة,   9,337 ب��ل��غ  منها  ك��ب��ري  ل��ع��دد 
االقت�سادي,  التباطوؤ  ب�سبب  دخلها  تاأثر  التي  للحاالت 
الذي رافق اأزمة "كورونا", بقيمة 23,3 مليون درهم. 

زواج يف  عقد   5901
الإمارات خالل الن�شف 

الأول من 2020
•• اأبوظبي-وام:

5901 عقد زواج خالل الن�سف االأول  �سهدت دولة االإم��ارات ت�سجيل 
32.6 عقد يوميا, وذل��ك وفقا لبيانات  العام اجل��اري, ومبتو�سط  من 

�سادرة عن الهيئة االحتادية للتناف�سية واالإح�ساء.
لت�سجيل  معدل  اأعلى  �سهد  املا�سي  فرباير  �سهر  اأن  البيانات  واظهرت 
يليه  العقود,  اإجمايل  باملئة من   24.2 بن�سبة  الدولة,  ال��زواج يف  عقود 
التوايل  على  بلغت  وال��ت��ي  تقريبا  الن�سبة  بنف�س  وم��ار���س  يناير  �سهرا 

و20.4 باملئة.  20.5
اأعلى معدل لت�سجيل  وبح�سب البيانات, فقد �سجل �سهر يونيو املا�سي 
اأ�سل  من  عقد   600 بلغ  وال��ذي  مواطنات  من  املواطنني  زواج  عقود 

االأول من العام اجلاري. الن�سف  خالل  ت�سجيلها  مت  عقد   2672
كورونا  ف��ريو���س  النت�سار  اال�ستثنائية  ال��ظ��روف  م��ع  تزامنا  ذل��ك  ي��اأت��ي 
الزواج  19" والتي فر�ست ثقافة جديدة يف حفالت  امل�ستجد" كوفيد 
واقت�سار احل�سور على عدد حمدود من  التكاليف  ب�ساطة  على  قائمة 
االأهل واالأقارب التزاما باالإجراءات واال�سرتاطات الوقائية من الوباء. 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وك��ان 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل", قد فاجاأ ع�سرات 
ال�سباب االإماراتيني من العر�سان املتزوجني حديثاً ممن قاموا بتنظيم 
كوفيد  جائحة  فرتة  خالل  منازلهم  يف  ب�سيطة  بتكاليف  زواج  حفالت 

من �سموه. موقعة  خا�سة  تهنئة  بطاقة  باإر�سال   19
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم, يف تهنئته: "اأن 
القيمة احلقيقة للزواج تتمثل يف بناء اأ�سرة اإماراتية متما�سكة ومرتابطة 
متلوؤها املحبة واالألفة وتتحلى باأ�سمى القيم.. واأن الب�ساطة هناء لتبقى 

معاين الزواج اأعمق واأكرب من املتغريات والظروف".
من جانبها, اأعلنت وزارة العدل عن خدمة "عقود الزواج عن بعد" التي 
امل���اأذون مع الزوجني وال��ويل يف وق��ت واح��د, ويف جمل�س  توفر توا�سل 
واحد, ال�ستكمال باقي اإج��راءات الزواج واإجن��ازه دون احلاجة اىل دعوة 

جميع االأطراف يف مكان واحد.



األربعاء    8   يوليو   2020  م    -   العـدد   12981  
Wednesday     8    July   2020  -  Issue No   12981

06

اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

بعنوان  افرتا�سية  اإطالق حملة  ال�سارقة, عن  اأعلنت مفو�سية مر�سدات 
واملر�سدات,  ال���زه���رات,  ب��ني  ال��وع��ي  ن�سر  ب��ه��دف  هنا”,  م��ن  “ال�سعادة 
البدنية  باأهمية املحافظة على ال�سحة  املتقدمات, واأمهاتهن,  واملر�سدات 
باأ�سلوب حياتهن  املتعلقة  االإيجابية  القيم وال�سلوكيات  والذهنية وتعزيز 
وحت��دي��داً خ��الل ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة, وبقائهن يف امل��ن��زل ل��ف��رتات طويلة, 

حلمايتهن من اال�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد.
وت�ستكمل  زووم  ب��رن��ام��ج  ع��رب  ب��ع��د(  )ع���ن  ت��ق��ام  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  وتت�سمن 
فعالياتها مبقاطع م�سورة على �سفحة االن�ستغرام الر�سمية للمفو�سية, 
�سل�سلة من احللقات النقا�سية والور�س الريا�سية والفنية وال�سحية التي 
تقدمها اأخ�سائيات وا�ست�ساريات يف خمتلف املجاالت الرتبوية وال�سحية 

والتعليمّية.
واأقيمت اجلل�سة االأوىل حتت عنوان “ �سفرة ال�سعادة”, وتقدمها فاطمة 

والقدرات,  املواهب  لتنمية  ارتقاء  مبركز  تربوية  ا�ست�سارية  العلي,  علي 
للحديث عن موؤ�سرات ال�سعادة حلياة اإيجابية, وذلك يوم االأحد 5يوليو 

اجلاري .
ونظمت اجلل�سة الثانية حتت عنوان “اأ�سلوب احلياة ال�سحي”, وتقدمها 
ال�سحي,  التثقيف  ب��اإدارة  �سحّية  ومثقفة  تغذّية,  اخ�سائية  عمر,  �سذى 
ال�سليمة,  بالتغذية  املتعلقة  امل��ح��اور  م��ن  جمموعة  خاللها  وت�ستعر�س 
واأهمية الن�ساط البدين واأهمية النوم لتعزيز املناعة, وذلك يوم االإثنني 

يوليو .  6
وحتت عنوان “جمال عاملِك الداخلي” اأقيمت اجلل�سة الثالثة التي تقدمها 
ت�سنيم النقبي املهند�سة امليكانيكية واملدربة املعتمدة يف الربجمة الع�سبية, 
ملناق�سة مفهوم العامل الداخلي واخلارجي؟, وكيف نعمل على جمال عاملنا 

الداخلي خالل فرتة كورونا؟, وذلك اأم�س الثالثاء 7 يوليو .
وت�ستمل الدورة �سل�سلة من الور�س االإبداعية املتنوعة ومن اأبرزها ور�سة 
“�سحي ولذيذ”, التي ت�ستعر�س عرب االن�ستغرام مقاطع م�سورة يومية 

التي  لياقة”,  “�ساعة  لو�سفات حت�سري ع�سائر �سحية ومفيدة, وور�سة 
 5 ملدة  افرتا�سية  بدنية متخ�س�س مترينات  لياقة  تقدم خاللها مدرب 
اأيام للمنت�سبات عرب برنامج زووم, وور�سة “تربية يف زمن كورونا”, تقدم 
االأبناء  تربية  حول  لالأمهات  وا�ست�سارات  ن�سائح  تربوية  خبرية  خاللها 

وتعليمهم خالل فرتة كورونا عرب برنامج زووم.
وتعلم ور�سة “حب الذات احلقيقي” الفتيات على الفرق بني حب الذات 
ح��ي��اة, وكيف نتحدث عن  كاأ�سلوب  ال���ذات  واالأن��ان��ي��ة وكيف من��ار���س ح��ب 
املنزل  “ترتيب  اإيجابية, وذلك عرب برنامج زووم, ويف ور�سة  اأنف�سنا بكل 
مع امل�سممة لينة” �ستتعلم املنت�سبات عرب برنامج زووم اأ�سا�سيات تنظيم 

املنزل وكيفية انتقاء االألوان وتق�سيم امل�ساحات يف املنزل.
الكلمات” تاأثري  طاقة  “قوة  بعنوان  ور�سة  خالل  احل�سور  �سيتعلم  كما 
التمكني,  كلمات  وانتقاء  اليومية,  حياتنا  يف  ن�ستخدمها  التي  الكلمات 
ور�سة  وتاأثريها, ويف  الكلمة  قوة  فنية تعرب عن  لوح  ر�سم  اإىل  باالإ�سافة 
“اأ�سا�سيات وفنون املذاكرات اليومية”, يتعرف امل�ساركون يف هذه اجلل�سة 

لو�سع  اليومية  امل��ذك��رات  اإع����داد  كيفية  زووم,  ب��رن��ام��ج  على  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
االأهداف مع تزيينها بطريقة مبدعة.

و�ستن�سر املفو�سية يوميا عرب ح�سابها التوا�سل  االجتماعي “االن�ستقرام” 
مقاطع فيديو و اقنبا�سات ملهمة ل د.عادل ال�سجواين, طبيب متخ�س�س 
الفريق الوطني  يف طب االأ�سرة يف وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع وع�سو 
للتوعية بفريو�س كوفيد19, و د جناة الزبيدي, اخ�سائية طب االمرا�س 

النف�سية, لت�سليط ال�سوء على اأبطال خط الدفاع االأول.
ت�ستمر  ال�سارقة:”  مر�سدات  مفو�سية  مدير  ال�سام�سي,  �سيخة  وقالت 
وتطور  الفتيات  ت�ستهدف  التي  وال��ربام��ج  الفعاليات  بتقدمي  املفو�سية 
ق��درات��ه��ن وم��واه��ب��ه��ن وحت��ف��زه��ن ع��ل��ى ات��ب��اع ن��ظ��ام ح��ي��اة �سحية خالل 
امل�ستجد,  ك��ورون��ا  فريو�س  ج��راء  العامل  بها  مير  التي  احلالية  ال��ظ��روف 
مل�ساعدتهن على تخطي هذه املرحلة واالإ�سهام يف اكت�ساب مهارات حياتية 
جديدة ت�ساعدهن على جتاوز التحديات من خالل املثابرة وال�سعي الإيجاد 

جيل قيادي وواعي ومدرك ملتطلبات الع�سر«.

•• ال�شارقة -وام: 

نائب  و  عهد  ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  تراأ�س 
حاكم ال�سارقة رئي�س املجل�س التنفيذي وبح�سور �سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل 
بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة نائب رئي�س املجل�س التنفيذي, اجتماع 

املجل�س الذي عقد �سباح ام�س با�ستخدام االت�سال املرئي عن بعد.
تاأتي اجلل�سة �سمن اجلل�سات االأ�سبوعية التي داأب من خاللها املجل�س على بحث 
املو�سوعات والق�سايا املتعلقة باالإمارة واالرتقاء باخلدمات املقدمة يف املوؤ�س�سات 
التي  ال��ق��رارات  من  جملة  واعتمد  العمل,  منظومة  وتطوير  املحلية  وال��دوائ��ر 
ت�سب يف حتقيق روؤية االإمارة وخدمة التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها يف خمتلف 

املجاالت.
للتحول  العليا  اللجنة  ب��ني  توقيعها  امل��زم��ع  التفاهم  م��ذك��رة  املجل�س  واعتمد 
للتناف�سية  االحتادية  والهيئة  املجتمع  تنمية  ووزارة  ال�سارقة  الرقمي حلكومة 
واالح�������س���اء, ح��ي��ث اأو����س���ح ال�����س��ي��خ ف��اه��م ب��ن ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س دائ���رة 
العالقات احلكومية رئي�س اللجنة العليا للتحول الرقمي حلكومة ال�سارقة اأن 
واملحلية  االحتادية  واملوؤ�س�سات  الدوائر  بني  التعاون  تعزيز  اإىل  تهدف  املذكرة 
اإع��داد نظام الربط  اأف��راد املجتمع من خالل  ودعم اجلهود امل�سرتكة يف خدمة 
خدمات  تقدمي  الأغرا�س  امل�ستهدفة  لالأ�سخا�س  البيانات  لتبادل  االإلكرتوين 

ال�سمان والرعاية وامل�ساعدات االجتماعية.
ويف اإطار حر�س املجل�س على تبني اأف�سل املبادرات واملمار�سات الداعمة للمواطنني 

االإ�سكان  دائ��رة  من  “اإ�سناد” املقدمة  مبادرة  املجل�س  اعتمد  عليهم,  والتي�سري 
واالنتفاع  البناء  عليهم  تعذر  الذين  املواطنني  على  التي�سري  اإىل  تهدف  والتي 
الرئي�سية, مثل �سعوبة احل�سول على  االأ�سباب  ال�سكني الأحد  الدعم  من قرار 
البناء  مبا�سرة  امل�ستفيد  ا�ستطاعة  وع��دم  معقول,  تنفيذ  و�سعر  جيد  ت�سميم 

ومتابعة العمل ب�سبب ظروف عمله اأو حالته ال�سحية واالجتماعية.
وقدم املهند�س خليفة م�سبح الطنيجي رئي�س دائرة االإ�سكان نبذة عن املبادرة, 
م�سرياً اإىل الدائرة ويف اإطار روؤيتها يف خدمة املواطنني والتي�سري على من تعذر 
ت�ساميم  لهم  وف��رت  ال�سكني  الدعم  ق��رار  من  واالنتفاع  البناء  مبا�سرة  عليهم 
�سروط  وف��ق  ال�سكني  للدعم  املخ�س�س  باملبلغ  تنفيذها  ميكن  مل�ساكن  متنوعة 
“اإ�سناد”  م��ب��ادرة  ت��وف��ره  م��ا  اإىل  الطنيجي  ولفت  ال��دائ��رة.  حت��دده��ا  و�سوابط 

من مميزات يف توفري اجلهد وعناء البحث عن اال�ست�ساريني واملقاولني وتوفر 
كلفة الت�ساميم على امل�ستفيدين من املبادرة, مبيناً اأن جميع الت�ساميم م�سبقة 

االعتماد مما ي�سرع اعتمادها من الدوائر اخلدمية.
واعتمد املجل�س املذكرة املقدمة من هيئة البيئة واملحميات الطبيعية ب�ساأن طلب 
وزارة التغيري املناخي والبيئة بربط حمط ر�سد جودة الهواء يف اإمارة ال�سارقة 
باملن�سة الوطنية جلودة الهواء, وذلك يف اإطار حتقيق موؤ�سرات االأجندة الوطنية 

لروؤية االإمارات 2020 املتعلقة بجودة الهواء.
ال�سمو  �ساحب  ال�سادرة من  والقرارات  االأمريية  املرا�سيم  على  املجل�س  واطلع 
ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى حاكم 

ال�سارقة.

•• اأبوظبي-الفجر:

 - الفرعية  البلدية  عمليات  قطاع  خ��الل  من  اأبوظبي  مدينة  بلدية  تنظم 
بعد(,  )ع��ن  ال�سيفية  وال��ربام��ج  الفعاليات  من  العديد  زاي��د  مدينة  بلدية 
ا�ستح�سانا  اأن القت  , بعد  30 يوليو اجل��اري  الفعاليات حتى  حيث ت�ستمر 
واإقباال من قبل اأفراد املجتمع وتفاعال كبريا, وت�ستهدف الفعاليات خمتلف 
فئات املجتمع من االأهايل والطالب , والعمال, بهدف ا�ستثمار اأوقات االإجازة 
ال�سيفية مبا هو مفيد ونافع, وتنمية قدرات ومهارات امل�ساركني عن بعد , 

وتعزيز التوا�سل املجتمعي وال�سراكة املجتمعية.
واأو�سحت البلدية اأن جميع االأن�سطة والربامج وامل�سابقات واللقاءات �ستكون 
)عن بعد( من خالل تطبيق )تيمز(,  وذلك بالتعاون مع عدد من ال�سركاء 

اال�سرتاتيجيني متمثلني ب�:

االأر�س  مدر�سة  املتطوعني,  بارين,  م�ست�سفى  الريا�سي,  اأبوظبي  جمل�س 
ال�سعيدة, مدر�سة املهارات اخلا�سة, مركز ابوظبي للتوحد, مدر�سة دروي�س 

بن كرم, اأكادميية جوفيت.
وحول اأهم الربامج والفعاليات ال�سيفية اأكد مركز بلدية مدينة زايد اأنها 

حافلة بالعديد من الربامج منها: 
مبادرة ) معلومات تهمك( وهي عبارة عن ر�سائل يتم اإر�سالها اىل االأهايل 
اجلانب  لتعزيز  وث��ق��اف��ي��ة  ري��ا���س��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات  تت�سمن  اأ���س��ب��وع��ي��ة  ب�����س��ورة 
الريا�سي وت�سجيع االأهايل على ممار�سة الريا�سة, ومبادرة )قراءة ق�سة( , 
وهي عبارة عن قراءة ق�سة هادفة ) اليف( مع الطالب وذلك لت�سجيعهم على 
القراءة مع طرح اأ�سئلة يف نهاية الور�سة, ومبادرة )�سقياهم( وت�سمل توزيع 
عبوات املاء الباردة للعمال يف املواقع مع االلتزام باالحرتازات واالر�سادات يف 
التباعد ملدة اأربعة اأ�سابيع, ومبادرة ) توعية حول االإجراءات الوقائية ملر�س 

)كورونا( وهي ور�سة ) اليف( مع الطالب عن طريق م�ست�سفى بارين وذلك 
لتوعيتهم باالأمور الوقائية مثل )غ�سل اليدين- التباعد-عدم اخلروج من 
املنزل-االأعرا�س(, ومبادرة )�سكر اخلط االأول من االأطباء( وهي عبارة عن 
فيديوهات يتم ت�سجيلها من قبل الطالب ل�سكر اخلط االأول على ما قدموه 
ومبادرة  التوا�سل,  برامج  يف  املقاطع   ه��ذه  ن�سر  ويتم  الفرتة  ه��ذه  خ��الل 
)�ساركنا مبواهبك( وهي مبادرة يتم من خاللها عمل فيديو ق�سري لطلبة 
املدر�سة  وبرامج  التوا�سل  برامج  على  ون�سرها  مواهبهم  لعر�س  امل��دار���س 
)مبادرة  وم��ب��ادرة  االأخ���رى,  وامل��واه��ب  الريا�سة  مبمار�سة  الطلبة  لت�سجيع 
م�سابقة تلوين ر�سمة االإلكرتونية( هي م�سابقة تلوين لر�سومات مت اإعدادها 
و�سيتم  البلدية وغريها(  – مبنى  البلدية  �سعار  )كمثال  البلدية  قبل  من 
اختيار اأف�سل تلوين  لعر�سه على برامج التوا�سل, و )م�سابقة طلبة التعلم 
الذكي( وهي م�سابقة تكون بني طلبة املدار�س تتم اإقامتها من قبل مدر�سة 

دروي�س بن كرم ووزارة التعليم وهي عبارة عن اأ�سئلة تعليمية للطلبة ومن 
ينجح يف االإجابة على جميع االأ�سئلة يتم تكرمييه من قبل البلدية, ومبادرة 
ترفيهي  برنامج  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  املجتمعية(  امل��دار���س  ب��رام��ج  يف  )�ساركنا 
جمل�س  قبل  من  اأ�سبوعيا  الثالثة  اإىل  االأوىل  احللقة  من  خمت�س  ريا�سي 
املجتمعية, و)م�سابقات ريا�سية( وهي عبارة  املدار�س  الريا�سي يف  اأبوظبي 
عرب  الكرتوين  راب��ط  طريق  عن  ن�سرها  يتم  اأ�سبوعية  ريا�سية  اأ�سئلة  عن 
الر�سائل لالإجابة عن هذه االأ�سئلة وبعدها يتم تكرمي الفائزين, و )مبادرة 
�ساركنا يف تفعيل حديقتك املنزلية( وتت�سمن دعوة  االأهايل اإىل ن�سر �سور 
من حدائقهم وكيفية تفعيلها, و )مبادرة �سوق منتجات البيوت( وهي عبارة 
عن �سوق جمتمعي الأهايل مدينة �سخبوط و�سيكون عن بعد وذلك بدعوة 
االأهايل الإر�سال �سور ملنتجاتهم يف م�ساريعهم املنزلية لعر�سها على برامج 

التوا�سل وذلك لت�سجيعهم ودعمهم.

•• ال�شارقة-الفجر:

اأكادميية  اأم�س مبقرها اتفاقية  ال�قا�سمية بال�سارقة �سباح  وقعت اجل�ام�ع�ة 
مع جامعة الو�سل بدبي  بهدف تعزيز اأوا�سر التعاون يف املجاالت االأكادميي�ة 
االأهداف  يحقق  والتطويرية  والثقافية   والتدريبية  والبحثية  والعلمية 
اآفاق  تو�سيع  جانب  اىل  اجلانبني  م��ن  املتوخاة  واملقا�سد  الغايات  وي��وح��د 
املعرفة وتوطيد عرى التعاون الثقايف والعلمي وتن�سيط التبادل والتوا�سل 
يف كل ما ينعك�س اإيجاباً على املوؤ�س�ستني االأكادمييتني واإثراء املناهج والطرق 

الرتبوية ولتوطيد الروابط التي جتمع بني املوؤ�س�ستني.
وقع عن اجلامعة القا�سمية �سعادة اال�ستاذ الدكتور ر�ساد �سامل  مدير اجلامعة  
و�سعادة اال�ستاذ الدكتور حممد عبدالرحمن مدير جامعة الو�سل بح�سور  
الدكتور ح�سن امللخ عميد كلية االآداب و العلوم االإن�سانية و �سامل اجلروان 
مدير  م�ساعد  جر�س  ب��ن  اأح���الم  و  االأداري����ة  و  املالية  لل�سوؤون  امل��دي��ر  نائب 
اجلامعة لل�سوؤون العامة يف اجلامعة القا�سمية فيما ح�سر من جانب جامعة 

الو�سل الدكتور خليفة بوجادي نائب مدير اجلامعة لل�سوؤون االكادميية و 
الدكتور عبدالرحمن حفظ الدين نائب مدير اجلامعة لل�سوؤون االإدارية و 

املالية اىل جانب عدد من امل�سوؤولني من اجلانبني .
جماالت  يف  العلمي  البحث  الإث���راء  برنامج  اإع���داد  على  االتفاقية  ن�ست  و 
بحوث  و  مو�سوعات   يف   عليها  يتفق  بحوث  على  اأو  املوؤ�س�ستني   تخ�س�س 
تتناول  التي  والتخ�س�سية  العلمية  امل��وؤمت��رات  عقد  اىل  ا�سافة  م�سرتكة 
يف  ن�سرها  و  لديها  واملعتمدة  املن�سورة  البحوث  تبادل  و  م�سرتكة   ق�سايا 
من  العليا  الدرا�سات  جمال  يف  والتن�سيق  التعاون  و  الر�سمية   مطبوعاتها 
يراد  التي  وامل�سروعات  املنهجية  اخلطط  وم�سارات  واملناق�سة  القبول  حيث 

العناية بها.
اجلامعيني  امل�سوؤولني  زي���ارات  املوؤ�س�ستان  تبادل  االتفاقية  بنود  ت�سم  كما 

العلمية  وال��ب��ح��وث  الثقافية  املحا�سرات  الإل��ق��اء  التدري�س  هيئة  واأع�����س��اء 
واال�سرتاك يف املوؤمترات والندوات و تبادل  اأع�ساء هيئة التدري�س من ذوي 
اخلربة لو�سع املناهج ومراجعتها واال�سرتاك يف تطويرها و كذلك  تبادل 
الر�سائل واالأطروحات التي نوق�ست بهما ودليل الر�سائل امل�سجلة لدى كل 
منهما  و �سور املخطوطات واأ�سرطتها... اإىل جانب تبادل اللقاءات الطالبية 
املخت�سة يف االأن�سطة الثقافية والريا�سية والفنية واإجراء م�ساريع م�سرتكة 

يف املجال االأكادميي والعلمي والبحثي والتدريبي والثقايف والتطويري .
و ن�ست االإتفاقية اأي�سا على تعاون املكتبات يف املوؤ�س�ستني و تبادل املطبوعات 
و عقد الندوات يف جمال عامل املكتبات والتوثيق والن�سر اىل جانب تنظيم 

املعار�س امل�سرتكة يف جمال الكتب وم�سادر املعلومات.
االإتفاقية  اأن  القا�سمية  اجلامعة  مدير  �سامل  ر�ساد  الدكتور  االأ�ستاذ  قال  و 

اجلامعات  بني  االأك��ادمي��ي  االأداء  تطوير  �سياق  يف  تاأتي  الو�سل  جامعة  مع 
واالإف��ادة من التجارب املختلفة والربامج االأكادميية  وطرق التدري�س  اىل 
اإجناز  اإىل  والتوجه  العلمي   البحث  اأدوات  لتطوير  اجلامعة   �سعي  جانب 
بحوث علمية م�سرتكة  رغبة يف نتائج اأكرث نفًعا للبحث العلمي واالإن�سانية. 
و اأ�ساف اأن اجلامعة ت�سعى من خالل االأتفاقيات التي تربمها مع املوؤ�س�سات 
و االأكادمييات التعليمية اىل تبادل التجارب االأكادميية واملنهجية  وتالقي 
اخلربات والثقافات بني طلبة اجلامعات يف الربامج النظرية  واأع�ساء هيئة 

التدري�س.
الو�سل  الدكتور حممد عبدالرحمن مدير جامعة  االأ�ستاذ  قال  من جانبه 
اأن هذه االتفاقية تهدف اإىل تعزيز ال�سراكة والتعاون العلمي واالإف��ادة من 
التجارب واخلربات يف املجاالت االأكادميية .. م�سريا  اإىل اأن جامعة الو�سل 
ويف اإطار النهو�س مب�ستوى خريجي اجلامعة ت�سعى اإىل توقيع اتفاقيات مع 
جامعات حملية وعاملية لال�ستفادة من تبادل اخلربات العلمية واالأكادميية 

بني اجلامعات.

اجلامعة القا�شمية وجامعة الو�شل يتفقان على تعزيز التعاون اأكادمييا وعلميا

عرب �صل�صلة ور�ص وجل�صات تعقد )عن بعد(

مر�شدات ال�شارقة تطلق حملة )ال�شعادة من هنا( لتعزيز 
القيم وال�شلوكيات الإيجابية بني منت�شباتها

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�ض اجتماع املجل�ض التنفيذي عن بعد

ت�صتمر حتى 30 يوليو 2020

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم العديد من الربامج والفعاليات - عن بعد - يف مدينة زايد 
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق : رم�شان عطا

ال��ن��ف�����س��ي��ة يف غاية  ال�����س��ح��ة  ُت���ع���دُّ 
االأهمية بالن�سبة اإىل الب�سر جميعاً 
ال��ع��ادي��ة, لكنها  ح��ت��ى يف االأوق�����ات 
انت�سار  ع��ن��د  اأه��م��ي��ًة  اأك���رث  ت�سبح 
االأوب���ئ���ة واالأزم�������ات, م��ث��ل جائحة 
»كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
حالياً؛  العامل  ت�سرب  التي   »19
اإذ غالباً ما تت�سبَّب هذه االأزمات يف 
حالة قلٍق وخوٍف للنا�س, وال �سيما 
الذين يواجهونها مبا�سرًة, اإ�سافة 
باالكتئاب  ب��ع�����س��ه��م  اإ����س���اب���ة  اإىل 

ال�سديد.
بالن�سبة  اأهميًة  االأم��ر  وي��زداد هذا 
اإىل املمار�سني ال�سحيني من اأطباء 
وممر�سني  تخ�س�ساتهم  مبختلف 
اليوم  يعملون  الذين  وممر�سات, 
ملواجهة  االأم���ام���ي���ة  اخل���ط���وط  يف 
بذلك  وي�����ت�����اأث�����رون  ال�����ف�����ريو������س, 
االج��ت��م��اع��ي��ة؛ حيث  ح��ي��ات��ه��م  يف 
االب��ت��ع��اد عن  م��ن��ه��م  ك��ث��رٌي  يف�سل 
اإليهم,  ك��ورون��ا  نقل  خ�سية  اأ�سرته 
توتر وقلق  ل��ه يف ح��ال  يت�سبَّب  م��ا 

�سديدين.
الرئي�س  ال���ع���ام���ري  ع���زي���ز  وق�����ال 
الوطني  ل���ل���ربن���ام���ج  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 

لل�سعادة وجودة احلياة:
اإن خط الدعم النف�سي الذي ميثل 
ال���ربن���ام���ج لدعم  اأح�����د م����ب����ادرات 
اأثبت  ل��الأف��راد,  النف�سية  ال�سحة 
الدعم  توفري  واأهميته يف  فعاليته 
النف�سي االأويل والطماأنينة لفئات 
امل��ج��ت��م��ع خ���الل ه���ذه ال���ف���رتة, ما 
يدعم اجلهود الوطنية يف مواجهة 

اجلائحة. 
احل���ي���اة  اإىل  ال�����ع�����ودة  واأ��������س�������اف  
ت����ربز  ال�������دول�������ة,  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة يف 
اأه���م���ي���ة ال����دع����م ال��ن��ف�����س��ي ال����ذي 
يعانون  للذين  املخت�سون  يقدمه 
واأن  معهم  اأننا  لهم  لنوؤكد  نف�سياً, 
احلكومة وفرت لهم اأدوات مبتكرة 
لتخطي  ودع���م���ه���م  مل�����س��اع��دت��ه��م 
تنتج  ق��د  ال��ت��ي  النف�سية  ال��ت��ب��ع��ات 
خ�سو�سا  “كورونا,  ف��ريو���س  ع��ن 
عاماًل  متثل  النف�سية  ال�سحة  اأن 
م���وؤث���را يف ���س��ح��ة االأف�����راد وج���ودة 

حياتهم.
و�سكر العامري وزارة تنمية املجتمع 
وموؤ�س�سة االإمارات اللتان ت�سرفان 
“متطوعني.اإمارات”,  من�سة  على 
و�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية 
اأبوظبي لل�سحة  – �سحة, ومركز 
ال��ع��ام��ة, وك���اف���ة ال�����س��رك��اء, وثمن 
واالأخ�سائيني  اال�ست�ساريني  جهود 
القيمة  عك�سوا  ال��ذي��ن  النف�سيني 
دولة  جمتمع  يف  للتطوع  االأ�سيلة 
م�ساركتهم  خ���الل  م��ن  االإم������ارات, 
بوقتهم  م��ت��ط��وع��ني  امل�����ب�����ادرة  يف 
وحر�سهم  وخ��ربات��ه��م,  وج��ه��ده��م 
ع��ل��ى دع����م واإجن�������اح ه����ذه امل���ب���ادرة 
املجتمع,  ح���ي���اة  ج�����ودة  ل��ت��ح�����س��ني 
م�سرياً اإىل اأن حجم االإجناز الذي 
يدل  النف�سي,  الدعم  خط  يحققه 
املتطوعني واملتطوعات  على كفاءة 
وحر�سهم  ال��ع��م��ل  يف  وت��ف��ان��ي��ه��م 
الالزم  النف�سي  الدعم  على توفري 
اأطياف  جميع  م��ن  املت�سلني  لكل 

املجتمع يف الدولة.
م���ن ج��ه��ت��ه, ق����ال ال���دك���ت���ور ع���ادل 
النف�سي  الطب  ا�ست�ساري  الكراين 
وك���ب���ري م�����س��ت�����س��اري م����ب����ادرة خط 

الدعم النف�سي:
الداعمة  ال��ع��وام��ل  اأه����م  اأح����د  اإن 
ل��ل�����س��ح��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة ل����الأف����راد هو 
وج������ود م����ن ي�����س��ت��م��ع اإل���ي���ه���م عند 
احلاجة, وتقدمي امل�سورة والتوجيه 
مل�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى جت����اوز �سغوط 

احلياة.
واأ�����س����اف ه��ن��ا ت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة خط 
اإطالقه  مت  ال��ذي  النف�سي  ال��دع��م 
جت�������س���ي���داً ل���ت���وج���ي���ه���ات ال���ق���ي���ادة 
اأهمية  ع��ل��ى  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ال��ر���س��ي��دة 
جودة  تعزيز  يف  النف�سية  ال�سحة 

احل���ي���اة مل��ج��ت��م��ع دول�����ة االإم�������ارات 
خ��الل ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة, فقد مت 
متاحاً  ليكون  ال��دع��م  خ��ط  ت��وف��ري 
مواطنني  م��ن  املجتمع  اأف���راد  لكل 
الفئات  ك����اف����ة  وم������ن  وم���ق���ي���م���ني 
ال��ع��م��ري��ة, وذل����ك ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
م��ن دعم  ال��ت��ي يقدمها  اخل��دم��ات 
وم�سورة وتوجيه نف�سي بكل �سرية 
واأمان وعلى اأيدي خمت�سني اأكفاء 
االأ�س�س  اأف�������س���ل  ع��ل��ى  وم����درب����ني 

العلمية واالأ�ساليب العاملية«.
ال�����دك�����ت�����ور حممد  اأك��������د  ب����������دوره 
اجلارحي ا�ست�ساري الطب النف�سي 
العلوم  ج���ن���اح  يف  ال��ط��ب��ي  امل���دي���ر 
ال�سيخ خليفة  ال�سلوكية يف مدينة 

الطبية التابعة ل�سركة »�سحة« :
والتباعد  ال��ع��دوى  اخل��وف من  اأن 
ب�سب  وال�����ع�����زل�����ة  االج�����ت�����م�����اع�����ي 
عنها  نتج  امل�ستجد  كورونا  جائحة 
النف�سية  ال�سغوط  من  جمموعة 
من  واخل��وف  بالقلق  ال�سعور  مثل 
كما  ب��اأن��واع��ه,  واالكتئاب  امل�ستقبل 
اأثرت �سلبا على املر�سى النف�سيني 
الذين كانوا يعانون من االأمرا�س 
ال��ن��ف�����س��ي��ة يف ال�����س��اب��ق وي����اأخ����ذون 
ولدى  م�ستقرة  وحالتهم  اأدويتهم 
تفاقمت  ال��ع��امل  يف  امل��ر���س  انت�سار 
اإىل  الفتا  ك��ب��رية,  ب�سورة  حالتهم 
اأن اجلائحة العاملية تركت تاأثريات 
النف�سية  ال�����س��ح��ة  ع���ل���ى  ���س��ل��ب��ي��ة 
ظهور  يف  ت��ت��ل��خ�����س  ع�����ام  ب�����س��ك��ل 
حاالت واأمناط جديدة لالأمرا�س 
النف�سية, وتفاقم احلاالت املر�سية 
النف�سية  ب����االأم����را�����س  امل�������س���اب���ة 
توقعات  ع���ن  ف�����س��ال  ال�����س��اب��ق,  يف 
اأو  »ال���ك���رب«  ب���  ي�سمي  م��ا  ب��ظ��ه��ور 
تظهر  التي  النف�سية  اال�سطرابات 

بعد انتهاء االأزمة.
واأ�سار اإىل اأن القلق يعترب ا�ستجابة 
طبيعية للو�سع الذي نعي�سه حاليا 
اإىل  يتعر�س  اأن  ف��رد  الأي  ومي��ك��ن 
ال��ق��ل��ق خا�سة  م���وج���ات م���ن ه����ذا 
االأخبار  متابعة  يف  اال�ستمرار  مع 
كورونا  ب���وب���اء  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال�����س��ل��ب��ي��ة 
خمتلف اأرج���اء ال��ع��امل, م��وؤك��دا اأن 
واالأ�سخا�س  ال�سن  وكبار  االأطفال 
االأزمات  االأقل �سالبة يف مواجهة 
لالإ�سابة  عر�سة  النا�س  اأك��رث  هم 
ون�سح  النف�سية,  ب��اال���س��ط��راب��ات 
نف�سه  االإن�����س��ان  يجنب  اأن  باأهمية 
ال�سلبية  متابعة االأخبار والتقارير 
فريو�س  حول  اأحيانا  فيها  واملبالغ 
كورونا اجلديد الأن ذلك من �ساأنه 

اأن يوؤجج اال�سطرابات النف�سية.
وقال الباحث الرئي�سي يف جمموعة 
اأطباء القلب الدكتور اأمين حمودة 

:
اإنه على الرغم من احلاجة امللحة 
ووقف  وال���ع���زل  واحل��ج��ر  للحظر 
�سكلت  اأن��ه��ا  اإال  امل��وا���س��الت,  حركة 
ل�سغوطات  م�سدراً  البع�س  ل��دى 
ن��ف�����س��ي��ة م���ن ق��ل��ق وخ����وف ووح���دة 
وا����س���ط���راب ال����ن����وم, اإ����س���اف���ة اإىل 
واقت�سادية  م���ال���ي���ة  ����س���غ���وط���ات 
اأو ه��ب��وط يف  ف��ق��دان لوظيفة  م��ن 

الدخل املايل.
واأ�سار حمودة اىل ان الدرا�سة التي 
اأظهرت  القلب  جمموعة  اأج��رت��ه��ا 
ان عدم حتمل البع�س لل�سغوطات 
يوؤدي  ق��د  واالق��ت�����س��ادي��ة  النف�سية 
القلبية احلادة  لالإ�سابة باجللطة 

.
ك��ورون��ا يف  انت�سار مر�س  ان  واأك���د 
اآالف  م��ن  في�س  اإىل  اأدى  ال��ع��امل 

واملخربية  ال�����س��ري��ري��ة  ال��درا���س��ات 
ع�سرات  يف  ن�����س��رت  امل���ر����س  ح����ول 

املجالت الطبية املحكمة.
اإىل  الدرا�سات  تلك  بع�س  واأ�سارت 
الكورونا  مر�سى  م��ن  ع��دد  ا�سابة 
ب����اأم����را�����س ال���ق���ل���ب وال�������س���راي���ني 
ع�سلة  وهبوط  القلبية  كاجللطة 
ال���ق���ل���ب وال�����وف�����اة امل���ف���اج���ئ���ة, اما 
امل�سابني  غ�����ري  اال�����س����خ����ا�����س  يف 
ب���ال���ف���ريو����س وال�����ذي�����ن ه����م حتت 
اقت�سرت  فقد  احل��ظ��ر  اأو  احل��ج��ر 
الدرا�سات املن�سورة على و�سف اأثر 
ال�سغوطات النف�سية واالقت�سادية 
للفرد  ال���وظ���ي���ف���ي  االداء  ع���ل���ى 
وا����س���ط���راب ال���ن���وم ل���دي���ه���م, لكن 
ال�سغوطات  تلك  اأث��ر  اإىل  االنتباه 
القلبية مل  الت�سبب باجللطة  على 
لبحثه  يتعر�س  ومل  �سابقاً  ُين�َسر 
اال جمموعة اأطباء القلب االأردنية 

لالأبحاث.
وقال الدكتور حمودة :اإن املجموعة 
ق��ام��ت ب��اإج��راء ال��درا���س��ة على 55 
�سخ�ساً من غري امل�سابني مبر�س 
ب�سبب  امل�ست�سفى  اأُدخ��ل��وا  الكورونا 
اأثر  حتت  احل��ادة  القلبية  اجللطة 
او  ال���وح���دة  اأو  اخل����وف  او  ال��ق��ل��ق 
او الوظيفة  امل���ايل  ال��دخ��ل  ف��ق��دان 

وغريها من املحفزات.
الفريح  اإب���راه���ي���م  ال���دك���ت���ور  اأك�����د 
والطب  النف�سي  الطب  ا�ست�ساري 

النف�سي اجل�سدي :
اأن التمتع بال�سحة النف�سية, مُيكِّن 
واحلفاظ  التما�سك,  من  االإن�سان 
على رب��اط��ة ج��اأ���س��ه, وال��ق��درة على 
ال�سغوطات  واج���ت���ي���از  امل���ق���اوم���ة 
خالل  لها  يتعر�س  التي  النف�سية 
ب��ه��ا, مبيناً  ف���رتٍة ح��رج��ة مي���رُّ  اأي 

االأمر  ينطبق  ك��م��ا  االأم����ر  ه���ذا  اأن 
على  ك��ذل��ك  ينطبق  االأف����راد,  على 
املجتمعات ب�سكل عام للحفاظ على 
والقدرة  االج��ت��م��اع��ي,  ال��ت��م��ا���س��ك 
التنمية,  عجلة  دوران  �سمان  على 
وجتنُّب تف�سي حالة الهلع والذعر 
الفرتات  ه��ذه  مثل  ت�ساحب  التي 
ال  �سلبيات  اإىل  وت����وؤدي  ال�����س��ع��ب��ة, 

ح�سر لها.
واأو������س�����ح ال���دك���ت���ور ال���ف���ري���ح, اأن 
ال���ظ���روف احل��ال��ي��ة ال��ن��اج��م��ة عن 
 ,»19 ان��ت�����س��ار ف���ريو����س »ك���وف���ي���د 
ولَّدت �سغوطات نف�سية واجتماعية 
وتف�سي  بانت�سار  مرتبطة  ه��ائ��ل��ة 
اجل���ائ���ح���ة, وك����ذل����ك االإج���������راءات 
ال�سحية  وال��ت��داب��ري  االح���رتازي���ة 
التي مت اتخاذها من اأجل احلد من 
الفريو�س,  انت�سار  ومنع  ال��ع��دوى 
اأو  احلكومات,  م�ستوى  على  �سواًء 
االأفراد؛ لذا من الطبيعي اأن ي�سعر 
واخل���وف  ال��ق��ل��ق  ببع�س  االإن�����س��ان 
يحبهم  َم���ن  و���س��ح��ة  �سحته  ع��ل��ى 
االأق������ارب  اأو  �����س����واًء م���ن ع��ائ��ل��ت��ه, 
واالأ�سدقاء, وكذلك زمالء العمل, 
هذه  ُي�ساحب  ق��د  اأن���ه  ع��ن  كا�سفاً 
بالعزلة والوحدة  اإح�سا�ٌس  امل�ساعر 
التوا�سل  القدرة على  يف ظل عدم 
كان عليه احلال  كما  االآخرين  مع 
اجلائحة,  انت�سار  قبل  ال�سابق  يف 
مثل  اأخ����رى,  م�ساعر  اإىل  اإ���س��اف��ة 
اخلوف من املجهول, وعدم اليقني 
م���ن ال���ق���درة ع��ل��ى جت����اوز االأزم�����ة, 
ومدى تاأثرياتها على حياة الب�سر, 
وال�����س��ع��ور ب��ال��ذع��ر وال��ه��ل��ع نتيجة 
املتابعة امل�ستمرة والكثيفة لو�سائل 
االإعالم واالأخبار املتعلقة بجائحة 
هذه  ك���ان���ت  اإذا  خ���ا����س���ًة  ك����ورون����ا, 

اإعالمية  م�سادر  عرب  تتم  املتابعة 
ما  ر����س���م���ي���ة؛  اأو  م���وث���وق���ة,  غ����ري 
يجعل االإن�سان فري�سة للمعلومات 
يف  تكرث  التي  وال�سائعات  املغلوطة 

مثل هذه االأزمات.
وك�����س��ف ال��دك��ت��ور ال��ف��ري��ح ع��ن اأن 
والعاملني  ال�سحيني,  املمار�سني 
للتعامل  االأوىل  ال�������س���ف���وف  يف 
ك����ورون����ا يف خمتلف  ج��ائ��ح��ة  م���ع 
بالتوتر  ي�������س���ع���رون  ال���ق���ط���اع���ات, 
واالإجهاد النف�سي, ويعدُّ هذا االأمر 
الكبرية  التحديات  ظل  يف  طبيعياً 
اأهمها  م����ن  ي���واج���ه���ون���ه���ا,  ال���ت���ي 
االأنظمة  ح��دوث �سغط كبري على 
ال�����س��ح��ي��ة ب�����س��ب��ب ارت����ف����اع اأع�����داد 
االإ�سابة بالفريو�س ب�سكل مت�سارع, 
واأقربائهم,  اأ�سرهم  على  وخوفهم 
على  قدرتهم  ع��دم  ظ��ل  يف  خا�سًة 
م�ستمر  ب�سكل  جانبهم  اإىل  البقاء 
من  اأع��م��ال��ه��م  تتطلبه  م��ا  نتيجة 
و�سرورية  ب��ط��ول��ي��ة  ي��وم��ي��ة  م��ه��ام 

للت�سدي جلائحة »كوفيد 19«.
وب�������نيَّ ال����دك����ت����ور ال����ف����ري����ح ط���رق 
النف�سية  ال�سغوطات  مع  التعامل 
انت�سار  ظ����ل  يف  واالج���ت���م���اع���ي���ة 
عن  كا�سفاً   ,»19 »كوفيد  جائحة 
اأنها تتمثل يف االعرتاف, واالنتباه 
والتوتر,  القلق  م�ساعر  وج��ود  اإىل 
اأن���ه���ا م�����س��اع��ر طبيعية  ال��ع��ل��م  م���ع 
اإن�سان,  ك��ل  ب��ه��ا  ي�سعر  »م���وؤق���ت���ة«, 
م��ث��ل احلزن  م�����س��اع��َر  اإىل  اإ���س��اف��ة 
���ر امل�����زاج  ال���ع���اب���ر, وال���ق���ل���ق, وت���ع���كُّ
بالوحدة  واالإح�����س��ا���س  ال��ب�����س��ي��ط, 
االجتماعي,  وال��ت��ب��اع��د  وال��ع��زل��ة 
واخل��������وف م����ن امل����ج����ه����ول, وع����دم 
اليقني, وكل هذه امل�ساعر وغريها, 
تعدُّ م�ساعر طبيعية وال توؤ�سر اإىل 

ا�سطراب, اأو مر�س نف�سي.
يف  امل��ه��م��ة  االأم�������ور  م���ن  اأن  وراأى 
النف�سية,  ال�سغوطات  مع  التعامل 
ال���ت���ي ت�����س��اح��ب ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا, 
واملتكررة  امل�ستمرة  املتابعة  جتنُّب 
الأخبار كورونا, خا�سًة عرب م�سادر 
موثوقة؛  غ���ري  اأو  ر���س��م��ي��ة,  غ���ري 
�س  تعرِّ امل�ستمر  االط����الع  ف��ك��رثة 
ال�سائعات  ف��خ  يف  للوقوع  االإن�����س��ان 
ما  ك��ث��رياً  التي  اخل��ط��اأ  واملعلومات 

تثري الذعر والهلع.
العملية  ال��ط��رق  م��ن  اأن  واأو����س���ح 
املتابعة  ت���اأث���ري  ل��ت��ج��ن��ب  ك���ذل���ك, 
اإلغاء  ك���ورون���ا؛  امل�����س��ت��م��رة الأخ���ب���ار 
اإ������س�����ع�����ارات امل�����واق�����ع االإخ����ب����اري����ة 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  وم��ن�����س��ات 

املتعلقة باجلائحة.
املمار�سني  الفريح  الدكتور  ون�سح 
ال�سحيني واأف��راد املجتمع بت�سفح 
م���������س����ادر امل����ع����ل����وم����ات امل����وث����وق����ة, 
ال�سحة  وزارة  ت�����س��ري��ح��ات  م��ث��ل 
ال�سحة  وم���ن���ظ���م���ة  ال�������س���ع���ودي���ة, 
احلكومية  واجل�����ه�����ات  ال���ع���امل���ي���ة, 
املعنية ب�ساأن جائحة كورونا, وعدم 
االإفراط يف متابعة االأخبار لتجنب 
امل�ساحبة  ال�سلبية  امل�ساعر  تزايد 

لهذه اجلائحة.
التي  ال��ن�����س��ائ��ح  م���ن  اأن  اأك����د  ك��م��ا 
ت�ساعد على تعزيز ال�سحة النف�سية 
اإي���ج���اُد روت���ني ح��ي��اة ي��وم��ي خالل 
هذه االأزمة للحفاظ على قدر من 

اال�ستقرار يف املنزل والعمل.
ممار�سة  ������س�����رورة  ع���ل���ى  د  و������س�����دَّ
اإنها  اإذ  ك���ب���ري؛  ب�����س��ك��ل  ال��ري��ا���س��ة 
توؤثر اإيجاباً يف قدرة االإن�سان على 
وت�سهم  ال�����س��غ��وط,  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
القلق,  وتخفيف  امل��زاج  حت�سني  يف 

وتقي من امل�ساعر ال�سلبية, خا�سًة 
ُيطلق  التي  اأو  القلبية,  الريا�سات 
فقد  ال��ه��وائ��ي��ة,  ال��ري��ا���س��ات  عليها 
اأث����ب����ت االأب�����ح�����اث ال��ع��ل��م��ي��ة ق����درة 
الريا�سة على حت�سني املزاج ب�سكل 
والتوتر,  ال��ق��ل��ق  وت��خ��ف��ي��ف  ك��ب��ري, 

وحت�سني جودة النوم والرتكيز.
ب�سكل  ال��ت��اأم��ل  اأن مم��ار���س��ة  وذك���ر 
مت���اري���ن  اأداء  وك�����ذل�����ك  دوري, 
التنف�س  متارين  مثل  اال�سرتخاء, 
وال���ي���وج���ا, ل��ه��ا ق����درة ك��ب��رية على 
امل�ساعر  م���ن  االإن�������س���ان  ت��خ��ل��ي�����س 
ال�سلبية التي تت�سبَّب فيها جائحة 

كورونا.
للتخل�س  الفريح  الدكتور  ون�سح 
والعزلة  ب���ال���وح���دة  ال�����س��ع��ور  م���ن 
ب����احل����ف����اظ ع���ل���ى ال����ت����وا�����س����ل مع 
تطبيقات  خ����الل  م���ن  االآخ����ري����ن 
واملكاملات  االج��ت��م��اع��ي,  ال��ت��وا���س��ل 
الن�سية,  وال���ر����س���ائ���ل  ال��ه��ات��ف��ي��ة, 
التوا�سل  و����س���ائ���ل  م���ن  وغ���ريه���ا 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وامل���ت���ع���ددة, وه��ن��ا يجب 
اجل�سدي  التباعد  اأن  اإىل  االنتباه 
اأو  االج��ت��م��اع��ي,  ال��ت��ب��اع��د  يعني  ال 
بو�سفنا  بيننا  العاطفي  التباعد 

ب�سراً.
باأن�سطة  القيام  اأهمية  اإىل  واأ���س��ار 
وممار�سة  ال��ع��زل��ة,  خ���الل  ب��دي��ل��ة 
ان�سغل  ق��دمي��ة حم��ب��ب��ة,  ه���واي���ات 
احلياة,  وت��رية  ت�سارع  ب�سبب  عنها 
واالنغما�س يف العمل, وعدم توافر 
الكتابة  م���ث���ل  مل��م��ار���س��ت��ه��ا,  وق�����ت 
دورات  واالن���خ���راط يف  وال���ق���راءة, 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع���ن ُب���ع���د, وغ���ريه���ا من 
ممار�ستها  مي��ك��ن  ال��ت��ي  االأن�����س��ط��ة 

داخل املنزل.
�سرورة  ال��ف��ري��ح  ال���دك���ت���ور  واأك�����د 
عدم الرتدد يف طلب امل�ساعدة عند 
ال�سعور باأعرا�س �سديدة وم�ستمرة 
واالكتئاب  وال���ق���ل���ق  ال���ت���وت���ر  م���ن 
املهم  ومن  النف�سية,  وال�سغوطات 
املخت�سني  من  امل�ساعدة  طلب  هنا 
ال��ن��ف�����س��ي��ني ال����ذي����ن ي���ع���م���ل���ون يف 
موؤهلون  الأنهم  الر�سمية؛  اجلهات 
ل���ت���ق���دمي اال����س���ت�������س���ارات وال���دع���م 
ت��ط��ب��ي��ق��ات الطب  ع���رب  ال��ن��ف�����س��ي 
االت�سايل من اأجل تقدمي امل�ساعد 

وعدم تفاقم اأي اأعرا�ٍس.
واأكد اأحمد الها�سم طبيب نف�سي 

اأنف�سنا  نخدع  اأن  بالطبع ال ميكن 
التام  الق�ساء  على  ال��ق��درة  بتوهم 
خا�سة  الع�سبية,  ال�سغوط  على 
الوباء  ك��ف��رتة  ���س��اغ��ط��ة  ف����رتٍة  يف 
�سلًبا على حياة  اأث���رت  اأن��ه��ا  ذك��رن��ا 
م���ئ���ات امل����الي����ني م���ن���ا. ل���ك���ن البد 
التخفيف  امل��ح��اول��ة, وجم���رد  م��ن 
بخطواٍت  ال�سغوط  لتلك  الن�سبي 

ب�سيطة �سيكون ال �سك مثمًرا ..
التكلُّف  وع����دم  ال��ر���س��ادة  واأ����س���اف 
الوقائية من  االإج���راءات  اتخاذ  يف 
امل�ستجد,  الكورونا  عدوى فريو�س 
يقلل ���س��ع��وب��ة االأم�����ر, ومي��ن��ع من 
علينا.  نف�سٍيّ  �سغٍط  اإىل  حتولها 
م��ن حالة  البع�س  ل��دى  ن���راه  فما 
القلق اخلارج عن ال�سيطرة, وهو�س 
تعقيم البيوت, وخلع املالب�س خارج 
املنزل, وتعقيم االأحذية .. اإلخ, قد 
االأم��ث��ل للح�سول  ال��ط��ري��ق  ي��ك��ون 
والو�ساو�س  القلق  على ا�سطرابات 

القهرية, دون فائدة متنا�سبة.
النف�سية  االأم����را�����س  خ��ط��ر  وع���ن 
التقليل  م��ن  فهمي  حم��م��د  ن�سح 
م�����ن م���ت���اب���ع���ة االأخ������ب������ار واأرق���������ام 
باملتابعات  واالك���ت���ف���اء  ال�����س��ح��اي��ا, 
املفيدة التي تتناول و�سائل الوقاية 
و  ال�سحة,  على  احل��ف��اظ  وكيفية 
متاًما  ال��وب��اء  قمقم  م��ن  اخل����روج 
باأن�سطة  واال�ستمتاع  الوقت,  اأكرث 

ترفيهية وثقافية .
الريا�سية  التمارين  اأن  على  واأك��د 
�ساعة  لن�سف  امل�سي  ولو  اخلفيفة, 
كفيل  ف���ه���ذا  ال���ط���ل���ق,  ال����ه����واء  يف 
بتخفيف التوتر النف�سي والع�سبي 

بقدٍر ملحوظ.

�لقلق و�خلوف �لعدو �لأكرب و�ل�صحة �لنف�صية يف غاية �لأهمية

ال�شغوطات النف�شية والجتماعية يف زمن الكورونا

• عزيز �لعامري :�حلكومة وفرت �أدو�ت مبتكرة مل�صاعدتهم ودعمهم لتخطي �لتبعات �لنف�صية 
• عادل �لكر�ين: �أهمية �ل�صحة �لنف�صية يف تعزيز جودة �حلياة ملجتمع دولة �لإمار�ت
• حممد �جلارحي: �لأطفال وكبار �ل�صن هم �أكرث �لنا�ص عر�صة لالإ�صابة بال�صطر�بات �لنف�صية
• �أمين حمودة :عدم حتمل �لبع�ص لل�صغوطات �لنف�صية و�لقت�صادية قد يوؤدي لالإ�صابة باجللطة �لقلبية
ن �لإن�صان من �لتما�صك، و�حلفاظ على رباطة جاأ�صه كِّ ميمُ  ، �لنف�صية  بال�صحة  �لتمتع  �لفريح:  • �إبر�هيم 
• �أحمد �لها�صم: �لر�صادة يف �تخاذ �لإجر�ء�ت �لوقائية من عدوى فريو�ص �لكورونا ، يخفف �صعوبة �لأمر
• حممد فهمي: �مل�صي لن�صف �صاعة يف �لهو�ء �لطلق، كفيل بتخفيف �لتوتر �لنف�صي و�لع�صبي
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•• عجمان-الفجر:

ا����س���ت���ج���اب���ة م����ن ه��ي��ئ��ة ال���ن���ق���ل يف 
اأطلقها  التي  همه  حلملة  عجمان 
ب����ن حميد  ال�������س���ي���خ ع���م���ار  ���س��م��و 
ريي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
تهدف  وال��ت��ي  التنفيذي  املجل�س 
اللوحية  االج������ه������زة  ج���م���ع  اىل 
واحلا�سوبية البناء اال�سر املتعففة 
لتخفيف  وذل��ك  ام���ارة عجمان  يف 
االعباء عليهم و�سمان اإ�ستمرارية 

لعملية التعليم عن بعد . 
م��ب��ادرة همه  ال��ن��ق��ل  دع��م��ت هيئة 

بحمل  ت��ك��ف��ل  ل��وج�����س��ت��ي��ا  دع����م����اً 
احلا�سوبيه  االج���ه���زه  واإ����س���ت���الم 
بت�سليمها  والقيام  املتربعني  م��ن 
�ستقوم  والتي  الرقميه  للحكومه 
ب����دوره����ا ب���ت���وزي���ع االج����ه����زه على 

االأ�سر املتعففه 
اأكد �سعادة املهند�س عمر بن عمري 
هذه  اأن  النقل  لهيئة  العام  املدير 
املبادره تتبع نهج قيادتنا الر�سيده 
باالن�سان  اإه��ت��م��ام��ه��ا  ت���ويل  ال��ت��ي 
وف���ك���ره وث��ق��اف��ت��ه وت����دع����م  ث���روة 
التعليم الذي يعد من اال�سا�سيات 
االماراتي  للمجتمع  واالول���ي���ات 

االن�سانيه  القيم  ن�سر  يف  وت�ساهم 
دولة  تتبعه  التي  والعمل اخلريي 
امل�ساركه  ان  واأ�سار  دائما  االم��ارات 
منطلق  من  تاأتي  احلمله  ه��ذه  يف 
م�ساندة  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية 
اإىل  لالإن�سمام  املتع�سرين  الطلبه 
ب�سكل  بعد  التعلم عن  يف  اأقرانهم 
اآم��ن من منازلهم  يف ظل االزمه 

الراهنه.
عهود  ���س��ع��ادة  ثمنت  جهتها  وم���ن 
عجمان  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  �سهيل 
ال��رق��م��ي��ة ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ال���ذي 
خ���الل  “همة”  ح���م���ل���ة  ح��ق��ق��ت��ه 

ذلك  اأن  م��وؤك��دًة  املا�سية,  ال��ف��رتة 
اجلميع,  ج��ه��ود  تكاتف  اإىل  ي��ع��ود 
م���ن ج��ه��ات وم��وؤ���س�����س��ات واأف������راد, 
بغريب على  لي�س  ذلك  اأن  موؤكدة 
اأبناء االإمارات, الذين اعتادوا على 
اإىل جانب  وال��وق��وف  اخل��ري  فعل 
الظروف  خم��ت��ل��ف  يف  اإخ���وان���ه���م 

واملحن.
اآيات  ب��اأ���س��م��ى  �سعادتها  وت��وج��ه��ت 
اآمنة  لل�سيخة  والتقدير  العرفان 
بنت عمار بن حميد النعيمي, جتاه 
لكافة  ومتابعتها  للحملة,  دعمها 
م��راح��ل��ه��ا, وال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي و�سلت 

اإليها, كما عربت عن بالغ �سكرها 
عجمان  اإم������ارة  يف  ال��ن��ق��ل  ل��ه��ي��ئ��ة 
للحملة(,  اللوج�ستي  )ال�����س��ري��ك 
نظراً ملا قدمته من جهود عظيمة 
ك���ان ل��ه��ا ال��ف�����س��ل يف اإجن�����اح هذه 

املبادرة الوطنية واالإن�سانية.
واأ�����س����اف امل��ه��ن��د���س ���س��ام��ي علي 
لقطاع  التنفيذي  املدير  اجل��الف 
دول����ة  اأن  ال���ت���ج���اري���ه  اخل�����دم�����ات 
االمارات �سباقة دائما لعمل اخلري 
الأبناءها  تقدميه  عن  تتوانى  وال 
امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني ك��م��ا واأت����ت 
ت��ر���س��ي��خ��ا لنهج  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأه��م��ي��ه 

املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان  
ال نهيان  طيب اهلل ثراه الذي ركز 

بني  ون�����س��ره  التعليم  اأه��م��ي��ه  على 
تفرقه   ب��ال  املجتمع  �سرائح  ك��اف��ة 

وذل�����ك الأه��م��ي��ت��ه يف ب���ن���اء ال����دول 
احلديثه واملتقدمه .

تعاون مثمر بني هيئة النقل يف عجمان واحلكومه الرقمية حلملة )همة(

•• اأبوظبي-وام:

بحث �سعادة اللواء �سعيد راكان الرا�سدي مدير عام �سوؤون 
واجلن�سية  للهوية  االحتادية  الهيئة  يف  واملنافذ  االأجانب 
االإقليمي  امللحق  ب��اف  ويليام  �سعادة  مبكتبه  لقائه  خ��الل 
االأمريكية  ال�سفارة  يف  ال��ق��وم��ي  االأم���ن  حتقيقات  الإدارة 
ب��اأب��وظ��ب��ي ع���ددا م��ن امل��وا���س��ي��ع ذات االه��ت��م��ام امل�����س��رتك و 

التعاون االأمني.
ي��اأت��ي ال��ل��ق��اء يف اإط����ار ت��ع��زي��ز و دع���م ال��ع��الق��ات امل�سرتكة 
املتحدة  ال��والي��ات  و  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  ب��ني 

االأمريكية يف جمال اأمن وحماية احلدود .

من جانبه اأ�ساد �سعادة امللحق االأمريكي بالدور الكبري الذي 
تقوم به دولة االإمارات يف مواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد 
كوفيد 19 و اجلهود احلكومية الحتوائه من خالل حترك 
اإجراءات  ا�ستباقي يعتمد على اتخاذ �سيا�سات و قرارات و 
القطاعات  تغطي  واآل��ي��ات  و�سيا�سات  عمل  خطط  و�سع  و 
االإقت�سادية و املجتمعية و اخلدمية وا�سفا جهود االإمارات 
التعامل  يف  االإ���س��ادة  ت�ستحق  جتربة  ب��اأن��ه  ال�سدد  ه��ذا  يف 
العامة  االإدارة  جهود  على  اأثنى  و   .19 اأزم��ة كوفيد  مع 
اخلدمات  ا�ستحداث  خالل  من  واملنافذ  االأجانب  ل�سوؤون 
اجلهود  وثمن  املتعاملني  املمار�سات خلدمة  اأف�سل  واتباع 

التي تبذلها مبواجهة التحديات و تقدمي اخلدمات.

الإمارات و الوليات املتحدة تبحثان التعاون الأمني

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية , 
رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق االإن�سان, اأن دولة االإمارات تبنت منذ اإن�سائها, 
روؤية وطنية �ساملة لالرتقاء بحقوق االإن�سان, انطالقاً من اإميانها وقناعتها 
باأن االإن�سان هو حمور التنمية وهدفها, وتنفيذاً الأحكام الد�ستور الذي كفل 

امل�ساواة والعدالة االجتماعية واحلريات املدنية والدينية.
حلقوق  الوطنية  للجنة  االأول  االج��ت��م��اع  ت��روؤ���س��ه  خ��الل  معاليه  وت��ط��رق 
الدولة يف �ستى  اتخذتها  التي  التدابري االحرتازية والوقائية  اإىل  االإن�سان 
“كوفيد19-”, وقال يف هذا  املجاالت حلماية املجتمع من انت�سار فريو�س 
ال�سدد: “ اإن دولة االإمارات وبف�سل قيادتها الر�سيدة كر�ست جهودها لو�سع 
بت�سهيل  وب��ادرت  اجلائحة,  تف�سي  بداية  منذ  اأولوياتها  راأ���س  على  االإن�سان 

اعتماد عدد من  واملقيمني فيها دون متييز, وذلك عرب  للمواطنني  احلياة 
�سملت  والتي  ملكافحتها,  الوطنية  واخلطط  واال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات 
الدولة  �سنت  كما  الغذائي,  االأم��ن  وتعزيز  والتعليمية,  ال�سحية  اجلوانب 
عدداً من الت�سريعات واالأنظمة الوطنية التي �ساهمت وب�سكل كبري يف احلد 

من تاأثرياتها.
هذا  يف  االإم����ارات  حكومة  اتخذتها  التي  االإج����راءات  اأن  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 
عن  ال�سادرة  الفنية  التوجيهية  واملبادئ  للتو�سيات  مواكبة  ج��اءت  االإط��ار 
وجلان  واآل��ي��ات  واأج��ه��زة  املتخ�س�سة  الدولية  وال��وك��االت  املنظمات  خمتلف 
مكافحة  اأث��ن��اء  العامل  دول  لكافة  املوجهة  االإن�سان  حلقوق  املتحدة  االأمم 

اجلائحة.
واأ�ساف معاليه: “لقد �ساهمت تلك املبادئ يف تعزيز وتطوير اجلهود التي 
اخلربات  بتبادل  قامت  كما  اجلائحة,  مكافحة  يف  االإم����ارات  دول��ة  تبذلها 

الدول  مع  اجلائحة  مكافحة  �سعيد  على  املعرفة  ونقل  املمار�سات  واأف�سل 
املجتمع  ج��ه��ود  وت�سافر  ال��ت��ع��اون  تكثيف  ب�����س��رورة  منها  اإمي��ان��ا  االأخ����رى, 

الدويل ملواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد19-«.
العالجية  اخل��دم��ات  اأف�����س��ل  وف���رت  االإم�����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت معاليه 
اأر�س  على  يعي�س  من  لكافة  العاملية,  املوا�سفات  الأف�سل  وفقا  والوقائية 
الدولة دون اأي متييز بني مواطن اأو مقيم, كما اأطلقت العديد من املبادرات 
والربامج التي �ساهمت اإىل حد كبري يف تعزيز وحماية حقوق االإن�سان, مبا 
وكبار  والطفل  امل���راأة  حقوق  وحماية  والتعليمية  ال�سحية  احلقوق  ي�سمل 
املوؤ�س�سات  يف  وال��ن��زالء  العمالة  حقوق  وحماية  الهمم  واأ�سحاب  املواطنني 

العقابية.
ويف ذات ال�سياق, اأ�سار معاليه اإىل اأن دولة االإمارات اأدركت ومنذ بداية انت�سار 
اجلائحة املخاطر التي قد ي�سكلها الفريو�س على نزالء املوؤ�س�سات العقابية, 

والوقائية  االح��رتازي��ة  وال��ت��داب��ري  االإج����راءات  م��ن  العديد  باتخاذ  فقامت 
ب�سكل  ال�����س��ج��ون  تعقيم  احل�����س��ر  ال  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى  وم��ن��ه��ا  حل��م��اي��ت��ه��م 
فيها,  احل��راري  الك�سف  اأجهزة  توفري  اإىل جانب  ال�سحية  واملرافق  منتظم 
الوقائية  وامل�ستلزمات  للم�سابني,  االآمنة  ال�سحي  احلجر  مرافق  وتوفري 
الطبية  والفحو�سات  االختبارات  اجراء  يتم  والكمامات, كما  املعقمات  مثل 
الالزمة للنزالء وعمال النظافة واحلرا�س يف املوؤ�س�سات العقابية, باالإ�سافة 
وتوفري  ال��وج��ب��ات,  اأوق���ات  خ��الل  للنزالء  االجتماعي  التباعد  تطبيق  اإىل 

التوعية للنزالء والعاملني.
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن اللجنة الوطنية حلقوق االإن�سان من املزمع اأن ت�سدر 
دور  يوثق  كتيبا  و�سعتها  التي  العمل  خطة  و�سمن  القادمة  الفرتة  خالل 
دولة االإم��ارات يف تعزيز وحماية حقوق االإن�سان يف �سياق اجلهود الوطنية 

املبذولة ملكافحة جائحة “كوفيد19-«.

  •• اأبوظبي-الفجر: 

للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ام���ع���ة  اأع����ل����ن����ت 
ام�����س ع��ن ت�سنيف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
قائمة  �سمن  طلبتها  م��ن  فريقني 
م�سابقة  يف  عاملية  ف��رق   10 اأف�سل 
جمعية مهند�سي ال�سيارات الدولية 
من  ف���رق���اً  ���س��م��ت  وال���ت���ي   2020
اإ�سافة  العاملية,  اجل��ام��ع��ات  اأف�����س��ل 
على  الوحيدين  الفريقني  لكونهما 
اللذين  ال��ع��رب��ي  ال���ع���امل  م�����س��ت��وى 
اج���ت���ازا امل�����س��اب��ق��ة ب��ن��ج��اح ومت��ي��ز يف 

االأداء الهند�سي.
االأول  خليفة  جامعة  فريق  واح��ت��ل 
املركز ال�ساد�س عن الفئة االإجمالية 
ثالثة  اأف�����س��ل  �سمن  ت�سنيفه  ومت 
التقارير  ت�����س��م��ي��م  ف��ئ��ة  ع���ن  ف����رق 
فريق  ح�����ل  ح�����ني  يف  ال���������س����ف����وي����ة, 
العا�سرة  املرتبة  يف  الثاين  اجلامعة 
ع����ن ال���ف���ئ���ة االإج����م����ال����ي����ة.  ون���ظ���راً 
فر�سها  التي  اال�ستثنائية  للظروف 
كورونا  ف���ريو����س  ج��ائ��ح��ة  ان��ت�����س��ار 
م�سابقة  عقد  مت  فقد  كوفيد19-, 
جمعية مهند�سي ال�سيارات 2020 
افرتا�سية حتت عنوان  عرب من�سة 
ل�سباق  اف����رتا�����س����ي����ه  )م�������س���اب���ق���ه 
جمعيه  م��ن  املنظم  ال�سوبرمايليج 

مهند�سي ال�سيارات(.
تخطيط  ع���ل���ى  امل�������س���اب���ق���ة  وت����رك����ز 

ل�سخ�س  ���س��ي��ارة  و���س��ن��ع  وت�����س��م��ي��م 
وتتميز  ع��ج��الت  ث���الث  ذات  واح����د 
باأنها اقت�سادية يف ا�ستهالك الوقود 
اأ�سطواين  حم��رك  على  الح��ت��وائ��ه��ا 
املوا�سفات  ب��ج��م��ي��ع  ي��ح��ظ��ى  واح����د 
امل�سابقة,  تتطلبها  ال��ت��ي  وامل��ع��اي��ري 
بقدرتها  ال�������س���ي���ارة  ت��ت��م��ت��ع  ح���ي���ث 
ع���ل���ى اج���ت���ي���از اأط�������ول م�����س��اف��ة من 
واحد  جالون  مبعدل  الكيلومرتات 
ال��وق��ود. وق��د �ساهم يف حتقيق  م��ن 
هذا االإجناز  اأي�ساً جمموع النقاط 

التي جمعها الفريق عن الت�سميم.
ويف هذه املنا�سبة, قال الدكتور عارف 

الرئي�س  ن��ائ��ب  احل���م���ادي,  ���س��ل��ط��ان 
للعلوم  خليفة  جامعة  يف  التنفيذي 
جامعة  “تفخر  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا: 
خ��ل��ي��ف��ة ب�����اأن ت�������س���ارك ب��ف��ري��ق��ني يف 
والتي  حتدٍّ  االأكرث  العاملية  امل�سابقة 
االأعلى  اجل���ام���ع���ات  ف��ي��ه��ا  ي�������س���ارك 
ت�����س��ن��ي��ف��اً يف ال���ع���امل ك���ل ع�����ام, كما 
على  مبحافظتها  اجلامعة  وتفخر 
مرتبة متقدمة يف التميز الهند�سي 
املوؤ�س�سات  ج��م��ي��ع  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
العامل  م���ن  امل�����س��ارك��ة  االأك���ادمي���ي���ة 
العربي. هذا االأداء املميز يف م�سابقة 
دولية كهذه يعود للجهود التي بذلها 

اخلرباء  االأكادميية  الهيئة  اأع�ساء 
الذين قاموا بتوجيه الطلبة و�سقل 
وت�سجيعهم  االبتكار لديهم  مهارات 
الأع�ساء  ن���ب���ارك  م�����س��ت��م��ر.  ب�����س��ك��ل 
الفريقني وكل من �ساهم يف حتقيق 

هذا االإجناز امل�سرف«.
االأول جم��م��وع��ة من  ال��ف��ري��ق  ���س��م 
العامري  ع����ب����داهلل  وه�����م  ال��ط��ل��ب��ة 
العوا  وف���ار����س  ال��رح��م��ة  وع���ب���داهلل 
وخديجة  ي���ون�������س  اأح����م����د  وك������رمي 
وحممد  ن���ق���ي  وم�������رمي  اجل�����اب�����ري 
الب�ستكي ونوار اللبان و�سما املزروعي 
و�سهيل العامري و�سلطان احل�سنية, 

الثاين على  الفريق  ا�ستمل  يف حني 
واأدوناي  احل��م��ادي  عبداهلل  الطلبة 
وفاطمة  احل����م����ادي  وظ��ب��ي��ة  اإي���ك���ر 
ال���زع���اب���ي وك���ن���ان ال��ع��ق��ي��ل وم���رمي 
و�سيف  ه��ي��ل��ي  ون��ات��ن��اي��ل  ال��ن��ع��ي��م��ي 

اخل�ساونة و�سمية احلب�سي.
وق����د اأ�����س����رف ع��ل��ى ال��ف��ري��ق��ني كل 
اخل�ساونة,  ب�������س���ار  ال���دك���ت���ور  م����ن 
االأ�������س������ت������اذ امل�����������س�����ارك وال����دك����ت����ور 
امل�ساعد  االأ�ستاذ  �سيفري,  اأن��دري��ا���س 
والدكتور  امليكانيكية  الهند�سة  يف 
امل�سارك  االأ���س��ت��اذ  اخلزعلي,  ري��ا���س 
وهند�سة  الكهربائية  الهند�سة  يف  

خليفة  ج���ام���ع���ة  يف  ال���ك���م���ب���ي���وت���ر 
اأ�ستاذ  ع���ب���ي���د,  رم������زي  وال����دك����ت����ور 
م�ساعد يف جامعة امللك عبد العزيز 

يف ال�سعودية.
وق��������د ق�����دم�����ت �����س����رك����ة ه����ال����ك����ون 
يف  املتخ�س�سة  ال�سركة  �سي�ستيمز, 
التكنولوجية  ال��دف��اع  اأنظمة  اإن��ت��اج 
القاب�سة  ي��ا���س  ملجموعة  وال��ت��اب��ع��ة 
احل�سرية  ال���رع���اي���ة  اأب���وظ���ب���ي,  يف 
م�سابقة  يف  خليفة  جامعة  لفريقي 
خالل  ال�سيارات  مهند�سي  جمعية 

االأعوام الثالثة املا�سية.
اأع�ساء  ال��ط��ل��ب��ة  اأك����د  ال�����س��ي��اق,  ويف 

واجههم  حت��د  اأك����رب  اأن  ال��ف��ري��ق��ني 
يكمن  االفرتا�سية  امل�سابقة  خ��الل 
يف اإقناع جلنة التحكيم مب�سروعهم 
عر�س  دون  ال�سيارة  عمل  وبكيفية 
من  وبالرغم  حقيقي.  اأويل  من��وذج 
ذل�����ك, اأب�����دى ال��ف��ري��ق��ان ب���راع���ة يف 
اإظهار  ع��ر���س من��اذه��م م��ن خ���الل 
جوانب  جل��م��ي��ع  ال��ع��م��ي��ق  ف��ه��م��ه��م 
امل�سروع وتقدمي خمتلف التحليالت 
االأ�سا�سية  امل����ح����اك����اة  واأ�����س����ال����ي����ب 

واملتقدمة.
وقال عبداهلل العامري, اأحد اأع�ساء 
“�سررنا  خ��ل��ي��ف��ة:  ج��ام��ع��ة  ف���ري���ق 

اأن جامعة خليفة هي  عندما علمنا 
�سمن  ال��وح��ي��دة  العربية  اجل��ام��ع��ة 
10 فرق عاملياً, حيث  اأف�سل  قائمة 
بذلنا جهداً كبرياً و�ساقاً لنحقق هذا 
االإجناز والذي اأتى بنتائج مر�سية, 
واإن����ه ل�����س��رف ك��ب��ري ل��ك��ل ع�سو من 
جهودنا  تكللت  ب��اأن  الفريق  اأع�ساء 
ودولة  خليفة  ج��ام��ع��ة  ا���س��م  ب��و���س��ع 
االإمارات يف قائمة اأف�سل اجلامعات 

واالأعلى ت�سنيفاً عاملياً«.
ال���ط���ال���ب �سيف,  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه, 
خليفة:  جامعة  فريق  اأع�ساء  اأح��د 
اأع�ساء  ب���ني  ال���ت���وا����س���ل  “يعترب 
رئي�ساً  ع����ام����اًل  ال����واح����د  ال���ف���ري���ق 
�ساهم يف حتقيق هذا االإجناز, حيث 
حول  واالآراء  االأف��ك��ار  ب��ت��ب��ادل  قمنا 
م�سروعنا مما عزز تقدم الفريق من 

خالل توفر املرونة بني اأع�سائه.
حل  امل��ا���س��ي��ة  ال�سنة  ويف  اأن���ه  ي��ذك��ر 
فريق طلبة جامعة خليفة يف املركز 
الثامن يف م�سابقة جمعية مهند�سي 
ال�����س��ي��ارات وال��ت��ي ا���س��رتط��ت قواعد 
ي��ت��م �سنع  اأن  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا  امل�����س��اب��ق��ة 
ال�����س��ي��ارة م��ن ق��ب��ل اأع�����س��اء الفريق 
املتخ�س�سني  املهند�سني  تدخل  دون 
اأو  االأك���ادمي���ي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء  اأو 
اجلامعة  يف  ال��ت��ق��ن��ي��ني  االأع�������س���اء 
جمال  يف  املتخ�س�سني  م��ن  اأي  اأو 

ال�سيارات.

اللجنة الوطنية حلقوق الإن�شان ت�شتعر�ض اجلهود املبذولة ملكافحة كوفيد19-

�لوحيدة من �لعامل �لعربي يف �لقائمة

فريقان من طلبة جامعة خليفة ُي�شنفان �شمن قائمة اأف�شل 10 فرق عاملية يف م�شابقة جمعية مهند�شي ال�شيارات 2020  

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/مكتب  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

درة البحر للطباعه
رخ�سة رقم:CN 1134003   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كال�سيوم 

ديجي خلدمات االفراح
رخ�سة رقم:CN 1152043   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطبعة امل�سعودي ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1102616 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل خليفه زعل خليفة الدرمكي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل خليفه زعل خليفة الدرمكي من 51% اىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فخر الدين مياه خان بوملبري مياه خان

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

تعديل ا�سم جتاري من/ مطبعة امل�سعودي ذ.م.م

AL MASOUDI PRINTING PRESS LLC

اىل/مطبعة امل�سعودي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

AL MASOUDI PRINTING PRESS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج �عالن �لن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك

�سركة تابليز لالأغذية ذ.م.م
SALADHQ:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

بتاريخ:2020/6/9  املودعة حتت رقم:  330684 
با�س��م:�سركة تابليز لالأغذية ذ.م.م

املوطن:جزيرة ابوظبي - �سارع املرور - مع�سكر ال نهيان - خلف بناية املعمورة برج )واي( الطابق الرابع 
بلوك )�سي(

�صورة �لعالمة:

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات تقدمي االطعمة وامل�سروبات.

باللون االخ�سر والبني وفوقها )�سحن  و�سف العالمة:  هي عبارة عن كلمة )SALADHQ( مكتوبة 
بداخله ملعقة و�سوكة طعام باللون البني ومقب�س ال�سحن باللون االخ�سر(.

اال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبا احل�شن-الفجر:

اأكد �سعادة طالب عبد اهلل اليحيائي 
اأن  احل�سن  دبا  مدينة  بلدية  مدير 
ال��ب��ل��دي��ة ات��خ��ذت ك��اف��ة االإج������راءات 
االح���رتازي���ة امل��و���س��ى ب��ه��ا م��ن قبل 
اجلهات احلكومية املخت�سة, ل�سمان 
واملراجعني  املوظفني  و�سالمة  اأمن 
قبل العودة للعمل يف مبنى البلدية.  
قامت  البلدية  اأن  �سعادته  واأو���س��ح 
قبل  للمبنى  �ساملة  تعقيم  بعملية 
امل��وظ��ف��ني, وو�سعت  ا���س��ت��ق��ب��ال  ب���دء 
الكفيلة  ال���������س����روري����ة  احل�����واج�����ز 
بتحقيق مبداأ التباعد اجل�سدي بني 
اعداد  مت  حيث  اأنف�سهم,  املوظفني 
االحرتازية  امل��ك��ات��ب  ب��ا���س��م  م���ب���ادرة 
اإ�سافية  م���ك���ات���ب  ت���ع���ت���رب  وال����ت����ي 
ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة ����س���م���ن اال�����س����رتاط����ات 
االح����رتازي����ة امل��ط��ل��وب��ة, وم���ن جهة 
اال���س��ت��ع��داد يف جتهيز  ي��ت��م  اأخ�����رى 

يتكفل  والتي  املتعاملني  ا�سعاد  ق�سم 
يف خدمة املتعاملني الكرتونيا.

و�سائل  بتوزيع  البلدية  ق��ام��ت  كما 
التعقيم يف كافة مرافقها واأق�سامها 
امل��خ��ت��ل��ف��ة, م�������س���ددة ع���ل���ى ����س���رورة 
باتخاذ  واملراجعني  املوظفني  التزام 
ارتداء  احل��م��اي��ة مثل  و���س��ائ��ل  ك��اف��ة 
الكمامات ال�سحية, ولب�س القفازات 

بدخول  ي�سمح الأي مراجع  حيث ال 
م��ب��ن��ى ال��ب��ل��دي��ة ب����دون ارت�����داء هذه 
الو�سائل الوقائية الالزمة من اأجل 

�سمان �سحتهم و�سالمتهم.
�سحة  اأن  ال���ي���ح���ي���ائ���ي  واأ�������س������اف 
اأولوية ق�سوى  و�سالمة ال�سكان هو 

املنطلق  ه����ذا  وم����ن  ع��م��ل��ن��ا,  ل��ن��ا يف 
فقد  التنفيذي  املجل�س  وتوجيهات 
الفعاليات  ك���اف���ة  ال��ب��ل��دي��ة  ع��ل��ق��ت 
تقوم  التي  االجتماعية  واالأن�سطة 
املالح  مهرجان  مثل  ال��ع��ادة,  يف  بها 
الفعاليات  م���ن  وغ���ريه���ا  ال��ب��ح��ري 

يف  البلدية  تنفذها  التي  املجتمعية 
مثل هذا الوقت من ال�سنة, و�سيبقى 
وق���ف ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ق��ائ��م��اً حتى 
انق�ساء اجلائحة, وعودة احلياة اإىل 
باإذن  القريب  امل�ستقبل  يف  طبيعتها 

اهلل تعاىل.

•• دبي -وام:

“نظام  املدين بدبي  الدفاع  اإ�ستكمل 
املجيب االآيل الذكي” , الذي �سيتم 
خالل  منه  االأوىل  امل��رح��ل��ة  تطبيق 
خدمات  ت�سمل  والتي  اال�سبوع  ه��ذا 
االإنذار الذكي بن�سبة %100, على 
بالتتابع  االآخ��رى  املراحل  تطبق  اأن 

خالل اال�سابيع املقبلة.
ي���اأت���ي ت��ط��ب��ي��ق ه����ذا ال��ن��ظ��ام �سمن 
امل�����س��اري��ع امل�����س��ت��دام��ة امل��رت��ك��زة اىل 
تدخل  دون  اخل��دم��ات  اأمت��ت��ة جميع 
العن�سر الب�سري , من خالل توظيف 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي , 
مل���ا يف ت��ل��ك ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات م���ن ق���درة 
ذات  البيانات  قواعد  اإ�ستيعاب  على 
, واإمكانيات التكامل  احلجم الكبري 
االأنظمة  ج��م��ي��ع  م���ع  وال���ت���خ���اط���ب 
االلكرتونية والذكية مبا يتوافق مع 
االأمثل  االإ�ستثمار  متطلبات  طبيعة 
والعمليات   , ال��ب�����س��ري��ة  امل������وارد  يف 
وتلبية   , وامل���������س����ان����دة  ال���رئ���ي�������س���ي���ة 

اإحتياجات اخلدمات الذكية .
اعلن ذلك خالل ا�ستعرا�س العميد 
م�ساعد  ال��ف��ال���س��ي  خ��ل��ي��ف��ة  را����س���د 
امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��دف��اع امل����دين بدبي 
ل�����س��وؤون اخل��دم��ات ال��ذك��ي��ة الأحدث 
يف  االإ���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  تطبيقات 
النظام  ي���خ���دم  و  امل������دين.  ال����دف����اع 
وا�سعة  وق��ط��اع��ات  رئي�سية  عمليات 
اإدارة  عمليات  ت�سمل  املتعاملني  من 
 24x7dcd ال���ذك���ي���ة  االن���ظ���م���ة 
وال�سيطرة  ال���ت���ح���ك���م  غ����رف����ة  يف 
ب��االإدارة العامة للدفاع  االلكرتونية 
امل��������دين ب�����دب�����ي, وم�����رك�����ز خ���دم���ات 
لت�سهيل  اإختالفها  على  املتعاملني 
االت�سال,  مركز  ,و  عملها  وت�سريع 
و ق�سم درا�سة املخططات الهند�سية 
ب�����اإدارة ال�����س��الم��ة ال��وق��ائ��ي��ة , الذي 
يدعم قطاع االإن�����س��اءات احل��ي��وي, و 
واأجهزة  الأن��ظ��م��ة  ال�سيانة  ���س��رك��ات 
احل��م��اي��ة م��ن احل��ري��ق واالإن������ذار يف 

املباين املحمية الكرتونياً.

النظام  ان  الفال�سي  العميد  ذك��ر  و 
تطبيقات  م����ع  ب���ال���ت���ك���ام���ل  ي���ع���م���ل 
كنظام   IOT االأ����س���ي���اء  ان���رتن���ت 
م���راق���ب���ة م����رك����زي م��ت��ك��ام��ل , من 
خالل التحقق االآيل , اأي التخاطب 
 M2M اأو املحاكاة بني اآلة اىل اآلة
اإ����س���ع���ارات, و  اأو  اإ����س���ارات  ب��اإر���س��ال   ,
بيانات  اىل  االإ����س���ارات  تلك  ترجمة 
, وحت��ل��ي��ل ت��ل��ك ال���ب���ي���ان���ات , وف���رز 
واالإت�ساالت  واالإ���س��ع��ارات  االإ���س��ارات 
االإلكرتونية الذكية التي تر�سل اىل 
مركز املعلومات , والتي ي�سل عددها 
اأحياناأ اىل مايقارب 13000 اإ�سعار 
, ومن  اليوم  الكرتوين يف  اإت�سال  و 
ثم يقوم النظام باالت�سال اأو اإر�سال 
للتاأكد  املتعاملني  اىل  ن�سية  ر�سائل 
اخلا�سة   , االإ����س���ع���ارات  ���س��ح��ة  م���ن 
ب��اأن��ظ��م��ة احل���م���اي���ة م���ن احل���ري���ق , 
�سواء جر�س اإنذار حريق اأو عطل يف 

اأنظمة احلماية واالإن��ذار اأو احلاجة 
اىل �سيانة .

االإ�ستجابة  نظام  تطبيقات  ان  واأك��د 
 IVR ال�����س��وت��ي ال��ذك��ي ال��ت��ف��اع��ل��ي
التي  امل�ستدامة  امل�ساريع  من  يعترب 
الذكي  التحول  اإ�سرتاتيجية  حتقق 
ب��اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة , الأن����ه اأحد 
تطبيقات الذكاء اال�سطناعي , كونه 
اخلدمات  جميع  اأمتتة  على  يعتمد 
كما  ب�سري,  عن�سر  تدخل  وب���دون   ,
اإ�ستجابة  �سرعة  يحقق  ال��ن��ظ��ام  اأن 
وُت�سعد  النتائج  اأف�سل  حتقق  فائقة 
املتعاملني , مما ي�ساهم يف اإ�ستكمال 
مدينة  كاأذكى  دب��ي  مدينة  مقومات 
يف العامل. واأو�سح العميد الفال�سي 
الذكي ي�سكل  ان نظام املجيب االآيل 
الإ�سرتاتيجية  ذك��ي��اً  اأ�سا�سياً  داع��م��اً 
االإ�ستثمار الر�سيد للموارد الب�سرية 
, ولتطبيقات نظام العمل عن ُبعد , 
اإدارة  الأنه كنظام ذكي ال يحتاج اىل 
تفعيلة  ,منذ حلظة  مبا�سرة  ب�سرية 
حيث يبداأ بالعمل دون تدخل عن�سر 
عمليات  م��ت��اب��ع��ة  ومي���ك���ن   , ب�����س��ري 
احلا�سوب  اأجهزة  خالل  من  النظام 
اللوحية من اأي موقع , دون احلاجة 
اىل التواجد يف مكان حمدد , وذلك 
اأنرتنت  بتطبيق  ال��ن��ظ��ام  الإرت���ب���اط 
النظام  اأن  اإىل  م�����س��ريا   .. االأ���س��ي��اء 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ح��زم��ة م���ن الربامج 
يف  املتكاملة  واالأنظمة  والتطبيقات 

اآلية النظام ذاته .

•• دبي -وام:

املالية  وزي��ر  دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم,  را�سد  ال�سيخ حمدان بن  �سمو  اأك��د 
التعليمي” املتميز كانت و�ستظل منارة ل�سناعة  “جائزة حمدان لالأداء  ان 
التميز التعليمي يف االإمارات واملنطقة بف�سل دعم القيادة الر�سيدة من اأجل 
اأجيال متمكنة متلك من املهارات الفكرية والعلمية املوؤجلة ملوا�سلة  اإعداد 

االإجنازات وتعزيز املكانة املرموقة للدولة وتناف�سيتها يف �ستى املجاالت.
وقال �سموه: “اإن الظروف اال�ستثنائية التي مير به جمتمعنا والعامل ب�سبب 
اآثاره  وان�سحبت  الب�سرية  م��ن من��ط حياة  غ��رّي  ال��ذي  ك��ورون��ا,  وب��اء  تف�سي 
ال�سلبية على كل املجاالت ومنها التعليم, كانت حمفزاً لنا ال�ستمرار العمل 
الرعاية  ظل  يف  املتميز  التعليمي  االأداء  وموا�سلة  التحدي  هذا  ومواجهة 
ال�سمو  الكرمية والدعم الكبري من ِقبل احلكومة الر�سيدة بقيادة �ساحب 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم � نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اآل نهيان ويل  حاكم دبي رع��اه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زاي��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو 

حكام االمارات«.

جاء ذلك خالل حفل ا�ستثنائي اأقيم عن بعد ام�س يف ختام ال��دورة ال� 22 
جلائزة موؤ�س�سة حمدان بن را�سد االأداء التعليمي املتميز الذي �سهد تكرمي 

باجلائزة. فائزاً   118
اأن  معاً  ا�ستطعنا  لقد  مكتوم:  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  واأ���س��اف 
املُقّدرة لوزارة  نحافظ على ا�ستمرار التمّيز التعليمي, م�ستثمرين امل�ساعي 
عن  الّتعُلم  نظاَم  اأت��اح��ت  التي  العالقة  ذات  واملوؤ�س�سات  والتعليم  الرتبية 
يف  الذكية,  التعليمية  املن�سات  وع��رب  احلديثة  التقنيات  با�ستخدام   , ُبعد 
ا�ستجابٍة راقية لنداء الواجب يف ظل هذه االأزمة التي عّطلت اأنظمَة التعليِم 

التقليدية.
اأن تنظيم حفل ختام اجلائزة عن بعد �سابقة تاريخية يف  اإىل  واأ�سار �سموه 
م�سريِة جوائز املوؤ�س�سة, م�سيداً يف الوقت نف�سه بجهود كافة العاملني على 
اجلائزة خالل هذا الظرف اال�ستثنائي على الرغم من التحديات, واإظهارها 

ب�سكل ا�ستثنائي.
ارتداء  خالل  من  اإبداعياً  عن�سراً  اإ�سافة  للجائزة  اخلتامي  احلفل  و�سهد 
جميع املتخرجني والفائزين من اجلائزة بدلة رواد الف�ساء, وذلك تناغماً 
مع احتفاالت الدولة بالعد التنازيل النطالق م�سبار االأمل اإىل كوكب باملريخ 
التعليمي  ل��الأداء  را�سد  ,يف خطوة تعك�س مدى حر�س موؤ�س�سة حمدان بن 

املتميز على مواكبة احتفاالت واجن��ازات الدولة والتي �ستبقى عالمة على 
النجاح واالإعجاز خالل زمن قيا�سي ب�سواعد اأبناء دولة االإمارات.

ومن جهته قال الدكتور جمال املهريي, نائب رئي�س جمل�س االأمناء االأمني 
العام ملوؤ�س�سة حمدان بن را�سد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز: اإن جائزة 
تعليمياً  منوذجاً  تعد  املتميز  التعليمي  ل��الأداء  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان 
وح�سارياً يرتكز على تنمية وبناء االإن�سان من اأجل حتقيق املزيد من التطور 
واالزدهار يف تاريخ االمة واملنطقة. وقد حظيت مناف�سات اجلوائز املختلفة 
الرعاية الكافية حيث ُتوّجت هذه اجلهود بفوز النخب الطالبية والتعليمية 
بالتميز, وكذلك الوفاء با�ستحقاقات �سراكاتها املحلية واالإقليمية والدولية 
مثل اليون�سكو واالي�س�س�سكو واملنظمة االأوروبية للجودة التي ترتبط معها 

مب�سروعات واعدة ت�سب يف تعزيز جودة التعليم على م�ستوى العامل.
واأ�ساف املهريي انه منذ بداية االإعالن عن اأزمة كوفيد 19 التزمت موؤ�س�سة 
حمدان بن را�سد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز بالتعليمات والتوجيهات 
التي �سدرت من اجلهات الر�سمية ب�ساأن احلد من انت�سار املر�س, واتخذت 
�سالمة  ع��ل��ى  للمحافظة  ال�����س��روري��ة  واالإج������راءات  االح���رتازي���ة  ال��ت��داب��ري 
العاملني فيها وكذلك العمالء, وم�ست ُقدماً يف تنفيذ براجمها وم�سروعاتها 
وحتقيق االإجناز املطلوب من خالل ا�ستثمار البنية التقنية املتوفرة والعمل 

والتوا�سل عن ُبعد.. ولعل هذه االأزمة ك�سفت عن مدى ا�ستعداد وجاهزية 
املوؤ�س�سة للتعامل مع االأزمات من هذا القبيل, و�سمان اال�ستمرار يف تقدمي 
خدماتها يف جمال التميز التعليمي واكت�ساف املوهوبني واإر�ساد املبتكرين. 
ويف احلقيقة اأن املوؤ�س�سة متتلك القدرة على متكني املخت�سني من املحافظة 
خالل  ومت  واملجتمع.  التعليمي  القطاع  اإىل  املوجهة  اخلدمات  ج��ودة  على 
 95 بواقع  التعليمية,  املنظومة  عنا�سر  من  متميزاً   118 تكرمي  احلفل 
فائزاً يف فئات املناف�سات املحلية, و19 فائزاً يف مناف�سات فئات دول جمل�س 

التعاون اخلليجي واأربعة عن فئة البحث العربي.
وعكف على تقييم امل�ساركات 53 من جلان التحكيم املركزية خالل الفرتة 
من دي�سمرب 2019 اإىل فرباير الفائت, حيث ت�سمنت اللجان �ستة روؤ�ساء 
وفئة  التميز,  ف��ائ��ق  وامل��ع��ل��م  املتميز  وامل��ع��ل��م  املتميز,  ال��ط��ال��ب  لفئات  جل��ان 
اأف�سل  املتميز, وفئة  املتميزة, وفئة الرتبوي  املتميزة, وفئة االأ�سرة  املدر�سة 
ابتكار علمي واأف�سل م�سروع مطبق واملوؤ�س�سات الداعمة للتعليم.. و �سهدت 
الدورة ال� 22 م�ساركة 336 يف الفئات املحلية, و84 يف الفئات اخلليجية, 
و113 على م�ستوى الفئات العربية, ما يعك�س اأهمية اجلائزة يف االإمارات 
�سبيل  يف  عقدين  م��ن  اأك��رث  م��دى  على  العربي  وال��وط��ن  اخلليج  ومنطقة 

النهو�س باملنظومة التعليمية بكافة اآلياتها وعنا�سرها املوؤثرة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

امل�ساعد  واالأ����س���ت���اذ  ال��ب��اح��ث  اأج�����رى 
للفيزياء يف جامعة نيويورك اأبوظبي 
جورج �سوبيتا وفريقه درا�سة, ن�سرتها 
 Nature(فيزيك�س نيت�سر  جملة 
اخللية  ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى   ,  )Physics
االأ�سلية والتي عادة ما تكون مزدحمة 
برتاكيز عالية من اجلزيئات الكبرية, 
اجلزيئي  االزدح���ام  اأن  اأظهرت  والتي 
الكبري يعمل كمنظم مادي لالنتقال 
داخ����ل اخل���الي���ا, ح��ي��ث ي���وؤث���ر ب����دوره 
الربوتينات  جم��م��وع��ات  ���س��رع��ة  ع��ل��ى 
الربوتينات  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء  احل���رك���ي���ة, 

احلركية املفردة.

تعقيدات  فهم  نحو  ال��درا���س��ة  و�سعت 
يف  احلركية  الربوتينات  عمل  كيفية 
االأ�سلية,  امل��زدح��م��ة  اخل��الي��ا  ب��ي��ئ��ات 
الذي  اخلطاأ  لفهم  اأ�سا�سي  اأم��ر  وه��و 
ب�سكل  تعمل  عندما  اأدائ��ه��ا  يف  يحدث 
غري �سحيح, وذلك نظًرا الأن العديد 
من االأمرا�س, مبا يف ذلك االأمرا�س 
م���ث���ل مر�س  ال��ع�����س��ب��ي��ة  ال��ت��ن��ك�����س��ي��ة 
الزهامير, قد مت ربطها بخطاأ يف اأداء 
نقل  اأنظمة  يف  احلركية  الربوتينات 

اخلاليا.
ومت التو�سل اإىل هذه النتائج بعد عزل 
ال��ربوت��ي��ن��ات احل��رك��ي��ة م��ن اخلاليا, 
حيث قام الباحثون بدرا�ستها يف بيئة 
خمربية, لكنهم در�سوا وللمرة االأوىل  

م��ا حت��م��ل��ه ال��ربوت��ي��ن��ات احل��رك��ي��ة يف 
خليتها االأ�سلية يف بيئة حتاكي البيئة 
الطبيعة  وملحاكاة  املزدحمة.  اخللوية 

تطبيق  ج����رى  ل��ل��خ��الي��ا,  امل���زدح���م���ة 
األبيومني امل�سل البقري )م�سل مركز 
زجاجية,  �سرائح  على  بالربوتينات( 
الكيني�سن  ب��روت��ي��ن��ات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
املحركة و�سعريات االأنابيب الدقيقة. 
التي  الب�سرية  امل��الق��ط  وبا�ستخدام 
الليزر  اأ���س��ع��ة  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  تعتمد 
ال�ستك�ساف حركة الربوتينات احلركية 
الربوتينات  وجم���م���وع���ات  ال���ف���ردي���ة 
اأنه  التجارب  ه��ذه  اأظ��ه��رت  احلركية, 
ويف البيئات املزدحمة, فاإن الربوتينات 
احلركية تكون اأكرث عر�سة لل�سقوط 
معاك�سته,  ع��ن��د  اخل��ل��ي��ة  م�����س��ار  م���ن 
الربوتينات  من  جمموعة  فاإن  لذلك 
ي�سقط  م��رة  كل  يف  ترتاجع  احلركية 

فيها حمرك منفرد من امل�سار.  وعلى 
اأن جمموعات الربوتينات  الرغم من 
بيئات  يف  تتباطاأ  اأنها  تظهر  احلركية 
ُت�ستخدم  اأن��ه��ا  اإال  االأ�سلية,  اخل��الي��ا 
طويلة  مل�سافات  احلمولة  لنقل  ع���ادًة 
تواجهها  التي  العوائق  على  والتغلب 
يف خلية مزدحمة من خالل م�ساركة 
احلركية  ال���ربوت���ي���ن���ات  م����ع  احل���م���ل 
االأخرى, وهو ما ال ميكن للمحركات 

الفردية فعله.
ومن جانبه قال جورج �سوبيتا: “ي�سلط 
عملنا ال�سوء على التوازن الذي ينظم 
وظيفة الربوتينات احلركية لتحقيق 
نظام نقل فاعل داخل اخللية املعقدة, 
اخللية  داخ��ل  اإىل  احلمولة  نقل  واإن 

اأم���ر يف غاية  اإل��ي��ه��ا ه��و  عند احل��اج��ة 
االأهمية لبقائها, حيث تعمل املحركات 
هذه  حتقق  ن��ان��وي��ة  ك���اآالت  اجلزيئية 
وذلك  ال��دق��ة,  درج���ات  باأق�سى  املهمة 
على الرغم من االزدحام الكبري داخل 
ومن  “اإنه  �سوبيتا:  واأ�ساف  اخللية«. 
اكت�سفنا  اخللية,  بيئة  حماكاة  خ��الل 
عدداً من التفا�سيل التي تبني �سلوك 

املحركات اجلزيئية يف ج�سم االإن�سان, 
الذي  اأمر �سروري لفهم اخلطاأ  وهو 
املحركات  ت���ت���وق���ف  ع���ن���دم���ا  ي���ح���دث 
ب�سكل  ال���ت�������س���رف  ع�����ن  اجل���زي���ئ���ي���ة 
امل���ر����س«. وجتدر  ���س��ح��ي��ح يف ح����االت 
اجلزيئية  امل��ح��رك��ات  اأن  اإىل  االإ����س���ارة 
م��ت��خ�����س�����س��ة ترتبط  ب��روت��ي��ن��ات  ه���ي 
بالعديد من الع�سيات اخللوية, وهي 

حيث  ال�سحن,  خلية  با�سم  م��اي��ع��رف 
االأنابيب  خ��ي��وط  ط���ول  ع��ل��ى  تنقلها 
اخللوي  الهيكل  )بروتينات  الدقيقة 
ال�سريع  الطريق  با�سم  مايعرف  وهي 
للخلية(. وغالًبا ما تعمل الربوتينات 
ملزمة  جم����م����وع����ات,  يف  احل����رك����ي����ة 
ب�سحنة واحدة وتتقارب مًعا على طول 

امل�سار يف اخللية.

�شرطة ال�شارقة تبحث التدابري الوقائية لقطاع التعليم اخلا�ض للمو�شم الدرا�شي املقبل
••ال�شارقة-وام:

اإمارة  يف  والكوارث  االأزم��ات  اإدارة  لفريق  التنفيذية  اللجنة  نظمت 
ال�سارقة اجتماعاً تن�سيقياً “عن بعد” برئا�سة العميد الدكتور اأحمد 
�سعيد الناعور مدير عام العمليات املركزية رئي�س اللجنة مع ممثلي 
وبلدية  اخلا�س  للتعليم  ال�سارقة  بهيئة  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
مدينة ال�سارقة و موا�سالت االإمارات ملناق�سة التدابري واالإجراءات 
خالل  اخلا�س  التعليم  بقطاع  الطلبة  ب�سالمة  اخلا�سة  الوقائية 

العام الدرا�سي اجلديد.
الطالب  با�ستقبال  اخل��ا���س��ة  اال���س��ت��ع��دادات  اآل��ي��ة  االج��ت��م��اع  ب��ح��ث 
االحرتازية  واالإج��راءات   2021-2020 اجلديد  الدرا�سي  للعام 
اخلا�س  التعليم  قطاع  يف  تنفيذها  �سيتم  التي  الوقائية  والتدابري 

باالإمارة يف هذا ال�ساأن .
رئي�سة  الها�سمي  حمدثة  الدكتورة  �سعادة  من  كل  االجتماع  ح�سر 
مدير  اجلناحي  اأ�سماء  والدكتورة  اخلا�س  للتعليم  ال�سارقة  هيئة 
عام  مدير  م�ساعد  التفاق  ح�سن  واملهند�س  الوقائي  الطب  اإدارة 
العبيديل  وط��ارق  والبيئة  ال��زراع��ة  لقطاع  ال�سارقة  مدينة  بلدية 
الطنيجي  والدكتور حمدان  االإم��ارات  العمليات مبوا�سالت  رئي�س 

رئي�س ق�سم االأزمات والكوارث ب�سرطة ال�سارقة.
و اأكدت حمدثة الها�سمي اأهمية اال�ستعداد املبكر للبحث يف االآلية 
املنا�سبة للعام الدرا�سي القادم ال�سيما يف ظل هذه االأزم��ة الراهنة 
مع تكاتف اجلهود ل�سمان �سحة و�سالمة الطالب. و �سدد العميد 
الدكتور اأحمد �سعيد الناعور على اأهمية ت�سافر اجلهود و التعاون 
حماية  اأج��ل  من  املعنية  اجلهات  و  االأمنية  االأج��ه��زة  بني  امل�سرتك 

ووقاية اأبنائنا طلبة املدار�س و موا�سلة العمل بكل م�سوؤولية ملواجهة 
املخاطر املختلفة التي تتطلبها الظروف املحيطة و�سرعة التعامل 
معها وفق نهج ا�سرتاتيجي مدرو�س لتحقيق االأمن واال�ستقرار يف 

املجتمع عامة وقطاع التعليم بوجه خا�س.
االحرتازية  والتدابري  الوقائية  االإج���راءات  اإىل  االجتماع  وتطرق 
اإىل  و�سولهم  حتى  املدر�سية  للحافالت  ال��ط��الب  رك��وب  م��ن  ب���دءاً 
و  الدرا�سي  الف�سل  داخل  املتخذة  االإج��راءات  وناق�س  املدر�سة  حرم 
ال�ساحات املدر�سية خالل االأوقات املمنوحة لتناول وجبات االإفطار 
امل�سافات  وحفظ  التجمعات  ملنع  عليها  تركز  التي  واال�سرتاتيجية 
التي  االإج����رءات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�سخ�سية  النظافة  على  واحل��ف��اظ 
والتعليمات  يتوافق  مبا  و  الطلبة  الأبنائنا  اآمنة  �سحية  بيئة  تكفل 

التي اأ�سدرتها وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع.

موؤ�ش�شة حمدان بن را�شد لالأداء التعليمي املتميز تكر م 118 فائزا بجائزتها

باحثون من جامعة نيويورك اأبوظبي يدر�شون اآثار تزاحم 
الربوتينات احلركية على نظام النقل يف اخللية

بلدية دبا احل�شن تتخذ كافة الإجراءات الحرتازية ل�شمان �شحة املوظفني قبل العودة للعملالدفاع املدين بدبي يطبق نظام املجيب الآيل الذكي

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :  �سكل ثالثية االبعاد

املودعة بالرقم: 330872   بتاريخ: 2020/6/11
بيانات االأولوية: 

باإ�سم :    �سولزر ميك�سباك ايه جي
وعنوانة :  روتي�سرتا�سه 7, 9469 هاغ )رهينتال(, �سوي�سرا 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
اأطراف اخللط امل�ستخدمة مع موزعات مكونة من جزاأين لتطبيقات طب االأ�سنان

و�سف العالمة: العالمة تتكون من اللون االأ�سفر الذي يغطي كامل ال�سطح املرئي للطرف املحدد من جهاز 
اخللط كما هو مبني يف الر�سم الظاهر على الطلب. اخلطوط املقطعة هي الأغرا�س تو�سيحية فقط وال 

ت�سكل جزءاً من العالمة التجارية التي مت التقدم للح�سول على احلماية لها.
اال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
NALCO  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 330977   بتاريخ: 2020/6/15
بيانات االأولوية: 

باإ�سم :    ايكوالب يو اإ�س ايه انك.
وعنوانة :  اإيكوالب بلي�س, �ساينت بول, ميني�سوتا 55102, الواليات املتحدة االأمريكية

�صورة �لعالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42

وبرجميات  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  ال�سناعي؛  والبحث  التحليل  بها؛ خدمات  املتعلقان  والت�سميم  والبحث  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات 
الكمبيوتر؛ البحوث واالختبارات البكرتيولوجية؛ اال�ست�سارات والبحوث البكرتيولوجية؛ اخلدمات البحثية يف جمال الكيماويات الزراعية؛  
املتعلقة  التحليلية  الكيميائي لل�سوائل؛ اخلدمات  املتعلقة باختبار املحتوى  التحليلية  املواد؛ اخلدمات  املتعلقة بالتكتولوجيا؛ حتليل  البحوث 
بتحديد املحتوى الكيميائي لل�سوائل؛ اخلدمات التحليلية املتعلقة بتقييم املحتوى الكيميائي لل�سوائل؛ التحليل البكتريي؛ بحوث التكنولوجيا 
البحوث  ية؛  ال�ُسمِّ معلومات  املعادن؛ جتميع  بعلم  املتعلقة  الكيميائية  اخلدمات  لالأر�س؛  الكيميائي  التحليل  بال�سناعة؛  املتعلقة  البيولوجية 
املتعلقة بالكيماويات املتخ�س�سة؛ التحليل املائي؛ خدمات مراقبة جودة املياه؛ ر�سد جودة املياه؛ خدمات االختبار البيئي للك�سف عن امللوثات يف 
املاء؛ خدمات الت�سميم الفني املتعلقة مبن�ساآت اإمداد املياه؛ اخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة بالكوا�سف الكيميائية؛ اخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة 
بالكيمياء احليوية؛ اال�ست�سارات يف جمال التكنولوجيا احليوية؛ خدمات املعلومات املتعلقة ب�سالمة الكيماويات امل�ستخدمة يف الزراعة؛ الت�سميم 
الفني وتخطيط خطوط االأنابيب للغاز واملياه ومياه ال�سرف ال�سحي؛ خدمات احلو�سبة ال�سحابية؛ حتليل املواد ال�سلبة/ف�سل املياه والتحليل 
البكتريي للمياه؛ التنبوؤ ب�ساأن منو الكائن احلي يف امل�ستقبل؛ اخلدمات اال�ست�سارية فيما يتعلق با�ستخدام املواد الكيميائية املتخ�س�سة يف �سناعة 
اللب والورق والتعدين ومعاجلة املعادن وت�سنيع املعادن وال�سناعات الغذائية؛ املختربات الكيميائية؛ الهند�سة الكيميائية؛ التحليل الكيميائي؛ 
االأبحاث الكيميائية؛ االأبحاث التكنولوجية الكيميائية؛ اختبار املواد الكيميائية؛ اخلدمات الكيميائية املتعلقة بال�سناعة؛ اخلدمات الكيميائية 
املتعلقة ب�سناعات النفط والغاز؛ اخلدمات الكيميائية املتعلقة ب�سناعة معاجلة املياه؛ اخلدمات الكيميائية املتعلقة بخدمات التنظيف ال�سناعي؛ 
اخلدمات الكيميائية املتعلقة ب�سناعة اخلدمات امليكانيكية؛ اخلدمات الكيميائية املتعلقة ب�سناعة املعدات الطبية؛ اخلدمات الكيميائية املتعلقة 
ب�سناعة اخلدمات الزراعية؛ اخلدمات الكيميائية املتعلقة ب�سناعة البناء؛ اخلدمات الكيميائية املتعلقة ب�سناعة االأغذية وامل�سروبات؛ اخلدمات 
الكيميائية املتعلقة ب�سناعة تكييف الهواء ومعاجلة الهواء؛ اخلدمات الكيميائية املتعلقة ب�سناعة االأدوية؛ اخلدمات الكيميائية املتعلقة ب�سناعة 
املتعلقة  الكيميائية  املجاري؛ اخلدمات  املتعلقة ب�سناعة مياه  الكيميائية  االأ�سمدة؛ اخلدمات  املتعلقة ب�سناعة  الكيميائية  التعدين؛ اخلدمات 
والن�سح  املعلومات  خدمات  ال�سخ�سية؛  والعناية  التجميل  م�ستح�سرات  ب�سناعة  املتعلقة  الكيميائية  اخلدمات  واملالب�س؛  الن�سيج  ب�سناعة 

واال�ست�سارات املتعلقة بكل ما �سبق
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة NALCO مكتوبة باالأحرف الالتينية.

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل 

30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

����س���ريدي���ان  امل�����دع�����و /  ف���ق���د 

اندوني�سيا     , ����س���ان  ���س��م��ي��د 

�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 

)c0254168( من يجده  

رقم   بتليفون  االت�سال  عليه 

 0504145889

فقدان جواز �شفر

يو�سف  ح�سن   / امل��دع��و  فقد 

م�سر     , حم������م������ود  ام������������ام 

�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 

من   )13330819A(

يجده  عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0508214010 

فقدان جواز �شفر

�سهادة  النعيمي  ال�سامان  حممد  ابراهيم  ال�سيد/�سامل  فقد 

اأ���س��ه��م ����س���ادرة ع��ن /���س��رك��ة ن���ور ك��اب��ي��ت��ال ������س.م.ع ال�سهادة 

ممن  ي��رج��ى  ل��ذا   , �سهم   1.500.000 ب��ع��دد  رقم:221 

رقم:0503000005  الهاتف  على  االت�سال  عليها  يعرث 

او االت�سال بال�سركة على الرقم املبا�سر:026268888

فقدان �شهادة اأ�شهم
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عربي ودويل

“نتوعد  وتعهد الكاظمي االثنني مبالحقة قتلة الها�سمي وقال يف بيان: 
باأن تعود عمليات  العادل, ولن ن�سمح  القتلة مبالحقتهم لينالوا جزاءهم 

االغتياالت ثانية اإىل امل�سهد العراقي, لتعكري �سفو االأمن واال�ستقرار« .
واأكد الكاظمي يف البيان اأن حكومته �ستعمل على ح�سر ال�سالح بيد الدولة 
واأ�ساف اأن “االأجهزة االأمنية لن تدخر جهدا يف مالحقة املجرمني, واأن ال 

قوة تعلو فوق �سلطة القانون«.
وكان غيث التميمي زعيم تيار مواطنيون العراقي قال يف مقابلة مع قناة 
اإن “الها�سمي تلقى تهديدات من كتائب حزب اهلل العراقية قبل  “احلرة”, 

اغتياله«.
فيها  منه  يطلب  الها�سمي  وب��ني  بينه  متبادلة  ر�سائل  التميمي  وع��ر���س 

ن�سيحته يف التعامل مع هذا التهديد.

•• بغداد-وكاالت

االأوىل  الفرقة  قائد  الكاظمي  م�سطفى  ال��ع��راق��ي  ال����وزراء  رئي�س  اأع��ف��ى 
االأمني  اخلبري  مقتل  من  �ساعات  بعد  من�سبه,  من  االحت��ادي��ة  بال�سرطة 
العراقي ه�سام الها�سمي على يد م�سلحني يف بغداد, ح�سب ما ذكرت و�سائل 
لوزارة  بياناً  عراقية  مواقع  عن  احل��رة,  قناة  موقع  ونقل  عراقية.  اإع��الم 
“القائد العام للقوات امل�سلحة م�سطفى الكاظمي,  اأن  الداخلية جاء فيه, 
قائد  من�سبه  م��ن  االحت��ادي��ة  ب ال�سرطة  االأوىل  الفرقة  قائد  باعفاء  اأم��ر 

الفرقة االأوىل يف االحتادية, امل�سوؤول عن قاطع الر�سافة بالكامل«.
ويتوىل قائد الفرقة املذكورة م�سوؤولية االأمن يف منطقتي �سارع فل�سطني 
وزيونة التي �سهدت اغتيال الباحث ه�سام الها�سمي, ح�سب امل�سادر املحلية. 

الكاظمي يقيل قائدًا يف ال�شرطة العراقية بعد اغتيال الها�شمي
“اإي-2  ال�سابق  اجليل  من  لكن  نف�سه  الطراز  من  طائرات  ثالث 
الطائرات  ان��دم��اج  ي�سّهل  اأن  �ساأنه  م��ن  اأم��ر  وه��و  اآي”,  ه��وك  �سي 
اجلديدة وهي من طراز “اإي-2 دي هوك اآي” يف االأ�سراب اجلوية 
ت�سرين  يف  وافقت  الفرن�سية  الوطنية  اجلمعية  وكانت  الفرن�سية. 
االأول/اأكتوبر 2019, عند اإقرارها موازنة وزارة الدفاع, على �سراء 
غرومان”  “نورثروب  �سركة  ت�سّنعها  التي  الثالث  الطائرات  هذه 

االأمريكية لل�سناعات اجلوية.
وطراز “اإي-2 دي هوك اآي” هو ن�سّخة حم�ّسنة من طراز “اإي-2 
�سي هوك اآي”, ومن اأبرز ما متتاز به الن�سخة اجلديدة عن �سابقتها 
هو قدرة الطائرة على التزّود بالوقود يف اجلو والكفاءة العالية التي 

يتمّتع بها رادارها.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأعلنت الواليات املّتحدة اأّنها وافقت على بيع فرن�سا ثالث طائرات 
اجليل  م��ن  اآي”  “هوك  ط���راز  م��ن  امل��ب��ك��ر  ل���الإن���ذار  اآي”  “هوك 

اجلديد, يف �سفقة تقّدر قيمتها مبلياري دوالر.
وقالت وزارة اخلارجية االأمريكية يف بيان اإّن “هذه ال�سفقة �ستعّزز 
خالل  من  القومي,  واأمنها  املّتحدة  للواليات  اخلارجية  ال�سيا�سة 
امل�ساهمة يف تعزيز اأمن حليف يف منظمة حلف �سمال االأطل�سي ميّثل 

قوة مهمة لال�ستقرار ال�سيا�سي والتقّدم االقت�سادي يف اأوروبا«.
وا�سافت اأّن “هذه ال�سفقة �ست�ساعد فرن�سا على جمابهة التهديدات 
اأ�ساًل  لديها  الفرن�سية  القوات  باأّن  مذّكرة  وامل�ستقبلية”,  احلالية 

وا�شنطن تبيع باري�ض 3 طائرات »هوك اآي« لالإنذار املبكر 

•• وا�شنطن-وكاالت

دانت جامعة الدول العربية اأم�س 
ال�سيا�سي  املحلل  اغتيال  الثالثاء 
وطالبت  الها�سمي  ه�سام  العراقي 
مبالحقة  ال���ع���راق���ي���ة  احل���ك���وم���ة 

اجلناة.
دعمها  ع����ن  اجل���ام���ع���ة  واأع�����رب�����ت 
جلهود احلكومة العراقية حل�سر 
على  م�سددة  الدولة,  بيد  ال�سالح 
مواجهة  يف  ال��ع��راق  مع  ت�سامنها 
ال��ت��ح��دي��ات اخل��ط��رية ال��ت��ي تهدد 

ا�ستقراره.
بيان  يف  العربية  اجلامعة  وقالت 
ال�سيد  اأدان  “في�سبوك”:  ع��ل��ى 
اأب��وال��غ��ي��ط, االأم����ني العام  اأح��م��د 
باأ�سد  ال��ع��رب��ي��ة,  ال����دول  جل��ام��ع��ة 
العبارات اغتيال الباحث ال�سيا�سي 
يد  على  الها�سمي  ه�سام  العراقي 
اأم�س  م�ساء  جمهولني,  م�سلحني 
االأول املوافق 6 يوليو اجلاري اأمام 
منزله يف بغداد. واأعرب اأبوالغيط 
ع��ن ب��ال��غ ال��ت��ع��ازي وامل��وا���س��اة اإىل 
�سائال  و���س��ع��ب��ا,  ال���ع���راق ح��ك��وم��ة 
املوىل عز وجل ان يتغمد ال�سهيد 
بوا�سع رحمته ويلهم اأ�سرته وذويه 

ال�سرب وال�سلوان«.
باجلامعة  م�سوؤول  م�سدر  و�سرح 

•• طهران-اأ ف ب

اأم عمال تخريبيا  هل كان حادثا 
قامت به اإ�سرائيل؟ ت�سببت حادثة 
�ساعات  اأوىل  يف  وق��ع��ت  غام�سة 
باأ�سرار  يوليو  مت��وز  من  الثاين 
بالغة يف اأحد مباين جمّمع نطنز 
النووي يف اإي��ران واأث��ارت تكّهنات 

ب�ساأن االأ�سباب.
اأ�سبوع  ن��ه��اي��ة  يف  احل����ادث  وج����اء 
ان���ف���ج���اري���ن يف ط���ه���ران,  ���س��ه��د 
ع�سكري.  م��وق��ع  ق���رب  اأح��ده��م��ا 
االنفجارين  اإن  م�سوؤولون  وق��ال 
ك��ان��ا ح��ادث��ني, ل��ك��ن ال��ع��دي��د من 
كانا  باأنهما  ي�ستبهون  االإيرانيني 
اإ�سرائيليتني  عمليتني  ن��ت��ي��ج��ة 

�سرّيتني.
وت���ت���ه���م اإ�����س����رائ����ي����ل وال�����والي�����ات 
تطوير  مبحاولة  اإي���ران  املتحدة 
قنبلة ذرية, وهو اأمر لطاملا نفته 
اجلمهورية االإ�سالمية, و�سبق اأن 
اإيرانية  نووية  من�ساآت  ا�ستهدفتا 

يف املا�سي.
يف ما يلي ملّخ�س ملا نعرفه حتى 

االآن عن حادثة نطنز:
الذرية  ال��ط��اق��ة  منظمة  اأع��ل��ن��ت 
�سدر  غام�س  بيان  االإي��ران��ي��ة يف 
بعد �ساعات اأن “حادثة” ت�سببت 
قيد  م�������س���ت���ودع���ات  يف  ب����اأ�����س����رار 
االإن�����س��اء يف م��وق��ع ن��ط��ن��ز )نحو 

250 كلم جنوب طهران(.
املنظمة  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث  واأك������د 
للتلفزيون  ك��م��ال��ون��دي  ب���ه���روز 
اأي �سحايا  الر�سمي عدم �سقوط 
ن��ووي��ة )يف  “مواد  وع����دم وج����ود 

العربية  اجل���ام���ع���ة  اأن  ال��ع��رب��ي��ة 
تبذلها  التي  اجل��ه��ود  بقوة  تدعم 
اىل  والرامية  العراقية  احلكومة 
ال���دول���ة, كما  ب��ي��د  ال�����س��الح  ح�سر 
ت�����س��م ���س��وت��ه��ا ل��ك��اف��ة االأ����س���وات 
ع���ن مرتكبي  ب��ال��ك�����س��ف  امل��ط��ال��ب��ة 
ح����وادث االغ��ت��ي��االت ال��ت��ي طالت 
موؤخرا,  ال�سيا�سيني  النا�سطني 

وتقدميهم للعدالة.
العام  االأم���ني  اأن  امل�سدر  واأ���س��اف 
العربية  اجل��ام��ع��ة  دع��م  على  اأك���د 
الكامل للعراق وت�سامنها معه يف 
مواجهة التحديات اخلطرية التي 
و�سيادته,  وا�ستقراره  اأم��ن��ه  تهدد 
ن�سيجه  م���ن  ال��ن��ي��ل  وت�����س��ت��ه��دف 

الوطني. 
ن�سرته  ت����ق����ري����ر  وك���������س����ف  ه�������ذا 
بو�ست«  “وا�سنطن  ���س��ح��ي��ف��ة 
 Washington Post
العراقي  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل��ح��ل��ل  اأن 
بارزا  ه��دف��ا  ك��ان  الها�سمي  ه�سام 
منذ  الإي���ران  التابعة  للميلي�سيات 
عبداملهدي,  ع����ادل  رئ��ا���س��ة  ف���رتة 
ل��ت��ه��دي��دات جدية  ت��ع��ر���س  وق����د 
باإيران,  املرتبطة  امليلي�سيات  من 
وو������س�����ف�����ت م���ق���ت���ل���ه ب����اخل���������س����ارة 
اجل�سيمة يف احلرب على االإرهاب, 
ح��ي��ث ُي��ع��ت��رب اأح����د اأب����رز اخل���رباء 
الدوليني املحللني لتنظيم داع�س, 
ولديه العديد من االأبحاث املهمة 
اإ�سهامات  وق����دم  ال�����س��اأن,  ه���ذا  يف 

كبرية للحكومة العراقية.
امليلي�سيات  ال���ت���ق���ري���ر  وات�����ه�����م 
وا�سفا  الها�سمي,  بقتل  االإيرانية 

م�����س��اه��دة زم���الء ل��ل��دك��ت��ور ه�سام 
ينفجرون يف البكاء وهم يحاولون 
يك�سف  اأمر  اغتياله,  التعليق على 
م��ن ه��و؟ ويف ك��ل م��رة التقيت به 
كان ي�سجعني على بذل املزيد من 
العمل, والبحث عن فر�س جديدة 
اأع��رف كيف جعل  اأن��ا ال  للخدمة. 

الوقت للجميع«.
وي�سيف التقرير, على الرغم من 
باإيران  امل��رت��ب��ط��ة  امليلي�سيات  اأن 
قوية هنا, اإال اأن حركتها تعر�ست 
نهاية  منذ  النك�سات  من  ل�سل�سلة 
العام املا�سي, خ�سو�سا بعد مقتل 
زع��ي��م��ه��ا اأب���وم���ه���دي امل��ه��ن��د���س يف 
غارة اأمريكية بطائرة بدون طيار, 
القائد  مقتل  ع��ن  اأي�����س��اً  اأ���س��ف��رت 
االإيراين قا�سم �سليماين يف يناير 
املا�سي, وقد تعهد الكاظمي باإنهاء 
م�سالح  على  امليلي�سيات  هجمات 
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة وغ���ريه���ا من 
والدبلوما�سية  الع�سكرية  املن�ساآت 
عادل  �سلفه  عك�س  على  الغربية, 
عبداملهدي, الذي مل يكن قادراً, اأو 
غري راغب, يف مواجهة اجلماعات 

امل�سلحة, بح�سب ال�سحيفة.
امل���ا����س���ي,  ن���وف���م���رب  ول�����ف�����رتة يف 
عندما كان عبداملهدي يف ال�سلطة 
التي  اجلماهريية  واالحتجاجات 
املدعومة  امليلي�سيات  نفوذ  تهاجم 
من  الها�سمي  اختفى  اإي���ران,  م��ن 
ملعارفه  وق�����ال  االأث�������ري,  م���وج���ات 
اإن�����ه ت��ع��ر���س ل��ل��ت��ه��دي��د م���ن قبل 
بح�سب  اهلل,  ح��زب  كتائب  جماعة 
االأخ���رية,  االآون����ة  ويف  ال�سحيفة. 

تلوث  اأو احتمال ح��دوث  امل��وق��ع( 
بيئي«.

ون�����س��رت امل��ن��ظ��م��ة ����س���ورة تظهر 
امل��ت�����س��رر, وه��و ع��ب��ارة عن  املبنى 
بناء من الطوب من طابق واحد 
فيه بع�س الفتحات, ويظهر جزء 
متفّحما  اخل���ارج���ي  ج����داره  م��ن 
ج����ّراء ح��ري��ق وق�����س��م م��ن �سقفه 
منهارا بينما تبدو االأبواب وكاأنها 

انفجرت من الداخل.
وب����ّث ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ر���س��م��ي عدة 
دون  لكن  املبنى  خ��ارج  م��ن  �سور 

اأي لقطات من داخله.
كمالوندي  اأق����ّر  االأح����د,  وم�����س��اء 
اأن  ال��ر���س��م��ي��ة  “اإرنا”  ل���وك���ال���ة 
ب�”اأ�سرار مادية  ت�سببت  احلادثة 
دون الك�سف عن مزيد  ج�سيمة”, 

من التفا�سيل.
لكنه اأو�سح اأن املبنى املت�سرر كان 
طرد  “اأجهزة  لت�سنيع  م�سمما 
اإىل  ملمحا  متطّورة”,  م��رك��زي 
بداأت  ك��ان��ت  جتميعها  عملية  اأن 

قبل “احلادث«.
بالن�سبة  اأ���س��ا���س��ي��ا  امل��ج��ّم��ع  ي��ع��د 
النووي ويخ�سع  اإي��ران  لربنامج 

الإجراءات اأمنية م�سددة.
ومب���وج���ب ب���ن���ود ات��ف��اق��ه��ا ال���ذي 
2015 م��ع القوى  اأب��رم��ت��ه ع��ام 
ال����ك����ربى, واف���ق���ت ط���ه���ران على 
تخ�سيب  لعمليات  �سقف  و���س��ع 
ت����ق����وم بها  ال����ت����ي  ال����ي����وران����ي����وم 

اغتيال  ب���اأن���ه خم��ط��ط  م���ا ح����دث 
ب��ب��طء وي�����س��ت��ه��دف ك��ل من  ي�سري 

ينتقد اإيران.
ن���ق���ال عن  ت���ق���ري���ره���ا  وق����ال����ت يف 
ع����دم  ط��ل��ب  اأم��ن�����������ي  م�����س�����������������وؤول 
الباحث  اإن  ا���س��م��ه,  ع���ن  ال��ك�����س��ف 
الها�سمي  ه�سام  الب���ارز  العراقي 
االثنني  م�س���اء  بالر�سا�س  قت����ل 
واإن  ب���غ���داد,  اأم�����������������������ام م��ن��زل�����������ه يف 
منزله  خ���ارج  ان��ت��ظ��روا  امل�سلحني 
ث���م هاجموه  ن���اري���ة  ع��ل��ى دراج�����ة 
مكان  م��ن  املهاجمون  ف��ر  وبعدها 
جماع���ة  اأي  ت��ع��ل��ن  ومل  احل�����ادث 

بيان “بتعقبهم وحماكمتهم«.
وفى وقت متاأخر من يوم االثنني, 
حثت ال�سفارة االأمريكية يف بغداد 
بوعده.  ال���وف���اء  ع��ل��ى  ال��ك��اظ��م��ي 
على  م���ن�������س���ور  ال���ب���ي���ان يف  وق������ال 
احلكومة  “ندعو  “في�سبوك”: 
امل�سوؤولني  ت��ق��دمي  اإىل  ال��ع��راق��ي��ة 
عن مقتله اإىل العدالة ال�سريعة”, 
الها�سمي موجة من  واأث��ارت وفاة 
التلفزيون  ق���ن���وات  ع���رب  احل�����زن 

وو�سائل التوا�سل االجتماعي.
حمللي  كبري  هيغل,  لهيب  وق���ال 
جمموعة االأزمات يف العراق: “اإن 

م�س����وؤوليتها عن القت���ل.
بالن�سبة  اأن����ه  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����س��ي��ف 
اأك������دت  ال������ع������راق,  ل���ل���ك���ث���ريي���ن يف 
اجلرمية على حقيقة وجود حملة 
اغتياالت بطيئة تقوم بها جماعات 

امليلي�سيات �سد منتقديها.
العمر  من  البالغ  الها�سمي,  وكان 
للدعاية  متكرراً  هدفاً  عاماً,   47
التي تقوم بها جماعات امليلي�سيات 
املدعومة من اإيران, وقال اأ�سدقاوؤه 
وزمالوؤه اإنه واجه موجة متزايدة 
من التهديدات, وكان الباحث من 
بني كبار اخلرباء يف العامل ب�سوؤون 

تنظيم داع�س االإرهابي, حيث قدم 
ت��ف��ا���س��ي��ل اأع��م��ال��ه ال��داخ��ل��ي��ة اإىل 
و���س��ائ��ل االإع�����الم ال��دول��ي��ة, وقدم 
ب�ساأن  العراقية  للحكومة  امل�سورة 

ردها.
ويف االآون����ة االأخ�����رية, حت���دث عن 
“االإفالت من العقاب الذي تتمتع 
اإيران  به امليلي�سيات املدعومة من 

يف العراق«.
العراقي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  واأل���ق���ى 
الكاظمي  م�����س��ط��ف��ى  اجل����دي����د 
ب��ال��ل��وم ع��ل��ى جم��م��وع��ات م�سلحة 
خ��ارج��ة ع��ن ال��ق��ان��ون, متعهدا يف 

ب��وج��ود نظري  ت��ق��ا���س  -- وال��ت��ي 
ال��ي��وران��ي��وم امل�����س��ع )ي���وران���ي���وم-

235( -- عند 3,67 يف املئة.
ك��م��ا ح���دد االت��ف��اق ال��ن��ووي عدد 
اأجهزة الطرد املركزي من اجليل 
عند  اليورانيوم  لتخ�سيب  االأول 
على  ع�����ام  ب���ع���د  ل���ك���ن   .5060
اأحادي  ب�سكل  وا�سنطن  ان�سحاب 
فر�سها  واإع���������ادة  االت����ف����اق  م����ن 
عقوبات قا�سية على طهران, بداأت 
اجلمهورية التخلي تدريجيا عن 

التزاماتها.
 ,2019 ال��ع��ام  منت�سف  وم��ن��ذ 

تويرت  ع���ل���ى  ح�������س���اب  يف  وج�������اء 
م���رت���ب���ط مب���ح���ل���ل اإ����س���رائ���ي���ل���ي 
اأن  مت����وز/ي����ول����ي����و   1 ب����ت����اري����خ 
اإ�سرائيل هاجمت حمطة اإيرانية 

لتخ�سيب اليورانيوم.
“بي بي  ���س��ب��ك��ة  وذك�����رت خ���دم���ة 
تعتربها  والتي  الفار�سية,  �سي” 
اأنها  معادية,  االإيرانية  ال�سلطات 
على  �ساعات”  “قبل  بيانا  تلّقت 
احلادثة من جمموعة تطلق على 
نف�سها “الفهود الوطنية” اأعلنت 

م�سوؤوليتها عن احلادث.
نف�سها  ع���ن  اجل���م���اع���ة  وع����ّرف����ت 
“املعار�سني  من  جمموعة  باأنها 
االإيرانية”  االأم��ن  اأج��ه��زة  �سمن 
املوقع  ا�ستهداف  ت��م  اأن��ه  وذك��رت 
االأر�س”  “حتت  نظرا الأنه لي�س 
للجمهورية  مي��ك��ن  ال  وب��ال��ت��ايل 
ن��ف��ي وق���وع الهجوم  االإ���س��الم��ي��ة 

املفرت�س.
وق������ال رئ���ي�������س م��ن��ظ��م��ة ال���دف���اع 
امل���دين االإي��ران��ي��ة ال��ع��م��ي��د غالم 
الر�سمي  للتلفزيون  ر�سا جاليل 
هجوم  اأي  اأن  اخل���م���ي�������س  ل���ي���ل 
اإيران  �سد  اإثباته  يتم  اإلكرتوين 

�سيقابل “برد«.
ب���دور, ب��دا وزي���ر ال��دف��اع ورئي�س 
الوزراء االإ�سرائيلي باالإنابة بيني 

غانت�س غام�سا حيال االأحداث.
تهدف  “اإيران  اإن  االأح����د  وق���ال 
)ل��ت��ط��وي��ر اأ���س��ل��ح��ة( ن����ووي����ة, ال 

ميكننا تركها حتقق ذلك«.
لكنه اأ�ساف “لي�س بال�سرورة اأن 
اإيران  يف  يجري  ح��دث  كل  يكون 

مرتبط بنا«.

اليورانيوم  م��ن  اإن��ت��اج��ه��ا  رف��ع��ت 
ب اإىل 4,5 باملئة -- وهي  املخ�سّ
ن�سبة ت�ستخدم يف املفاعالت لكنها 
اأقل بكثري من امل�ستوى ال�سروري 
الع�سكرية وقدره  لال�ستخدامات 
طهران  اأعلنت  كما  املئة.  يف   90
اأجهزة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  تعمل  اأن��ه��ا 
ودون  فعالية  اأك��رث  طرد مركزي 

حدود.
االأعلى  املجل�س  اأع��ل��ن  واجلمعة, 
اأن��ه مت  لالأمن القومي االإي��راين 
يف  احلادث”  “اأ�سباب  حت���دي���د 

نطنز “بدقة«.

ن�����س��ر تفا�سيل  ام��ت��ن��ع ع��ن  ل��ك��ن��ه 
“الأ�سباب اأمنية«.

مقاال  ن�سرت  “اإرنا”  اأن  وي��ذك��ر 
متوز/يوليو  م��ن  ال��ث��اين  م�����س��اء 
ح�����ّذرت ف��ي��ه خ�����س��وم اإي������ران من 
م�سرية  م��ع��ادي��ة,  ب��اأع��م��ال  القيام 
على  اإ�سرائيلية  ح�سابات  اأن  اإىل 
االجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م���واق���ع 
ذك���رت اأن ال��دول��ة ال��ع��ربي��ة تقف 

خلف احلادثة.
والواليات  اإ�سرائيل  املقال  وح��ّذر 
على  ه����ج����وم  اأي  م����ن  امل���ت���ح���دة 

“اأمن” و”م�سالح” اإيران.

اأكرث �سخباً ومع مرور كل  اأ�سبح 
واأكرث  االأ�سدقاء,  ق��ال  كما  �سهر, 

عر�سة للخطر.
ب�سن  ال���ك���اظ���م���ي  اأم������ر  وع���ن���دم���ا 
غ�����ارة غ���ري م�����س��ب��وق��ة ع��ل��ى حزب 
بعد وجود  امل��ا���س��ي,  االأ���س��ب��وع  اهلل 
ك��ان��وا يخططون  اأن��ه��م  اأدل���ة على 
الها�سمي  ك��ان  ج��دي��دة,  لهجمات 
�ساركوا  ال���ذي���ن  اأوائ�������ل  ب���ني  م���ن 
و�سائل  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل��ة  التفا�سيل 
وت�سمنت  االجتماعي.  التوا�سل 
التفا�سيل  ت���ل���ك  ع���ل���ى  ال���������ردود 
امليلي�سيات  اأن�����س��ار  م��ن  ت��ه��دي��دات 
االعتقال  ي�ستحق  اإن��ه  فيها  قالوا 
بداًل من ذلك. واأُطلق �سراح جميع 
اأفراد امليلي�سيات, فيما عدا واحد, 
وبعد ذلك بوقت ق�سري, ا�ستوؤنفت 

الهجمات ال�ساروخية.
الكاظمي  اإن  اخل�������رباء  وي����ق����ول 
�ساقة  م���ع���رك���ة  االآن  ����س���ي���واج���ه 
على  من�سور  ويف  جماحهم,  لكبح 
قال  االأح�������د,  ي����وم  “في�سبوك” 
التغيري  اإن  امل����غ����دور  ال��ه��ا���س��م��ي 
ال�سيا�سية  ال���ق���ي���ادة  يف  االأخ������ري 
اأّث��ر على �سلطة احلركة  العراقية 
املرتبطة باإيران يف العراق. وكتب 
كانت  االأخ���������رية  ه��ج��م��ات��ه��م  اأن 

مدفوعة ب�”االنتقام والعبث«.

قيادي حوثي يفتح النار على 
جماعته: فا�شدة ومت�شلطة

•• �شنعاء-وكاالت

هاجم القيادي البارز يف جماعة احلوثي, والرئي�س ال�سابق ملكتبها ال�سيا�سي, 
�سالح هربة, قيادة اجلماعة, موؤكداً اأنها متكن الفا�سدين ومتار�س الظلم 

على اأبناء ال�سعب اليمني وتزج بهم يف ال�سجون.
�سبب  ع��ن  “في�سبوك”,  مبوقع  �سفحته  على  من�سور  يف  ه��ربة,  وت�ساءل 
ذات  يف  مطالباً  حتكمه,  اأن  يف  يرغب  ال  �سعب  حكم  على  جماعته  اإ���س��رار 

الوقت “ب�سلخ جلود الفا�سدين ونحن من انتقيناهم بعناية«.
الفتاً اإىل اأن  واأ�ساف: “ما فائدة اأن نحكم �سعباً ال يرغب يف اأن نحكمه؟”, 
اجلماعة تدعي اأنها حتكم ال�سعب مل�سلحته, وهذا ما يدعيه كل املت�سلطني, 
اإىل  اأح��د موؤ�س�سي جماعة احلوثي,  ال��ذي يعد  واأ�سار ه��ربة,  وفق تعبريه. 
اأن اجلماعة تدعي احلر�س على م�سلحة ال�سعب, لكنها مبجرد اأن و�سلت 
ال�سجون, و�سادرت حقوقه, وا�ستاأثرت بال�سلطة  ال�سلطة, زجت به يف  اإىل 
وال����رثوة وال���ق���رار م��ن دون����ه, وجعلته ي��ق��ف يف ط��واب��ري ط��وي��ل��ة م��ن اأجل 

احل�سول على دبة برتول اأو ديزل.
وطالب جماعته بالقيام بواجبها جتاه ال�سعب يف مناطق �سيطرتها, “كما 

تقوم به جتاه كربائها من اأ�سلوها �سبيل العدل واالإن�ساف«.
بف�سل  “ا�ستطعنا  قائاًل:  اأبناء �سعدة,  اتهمها مبمار�سة اخلداع على  كما 
ونزج  ل�سنوات  جحيما  يعي�سون  �سعدة  اأب��ن��اء  جنعل  اأن  اخل���داع  �سيا�سة 
ال  كذبة  جمرد  وهي  �سرائح  يوزعون  اأنهم  بذريعة  املعتقالت,  يف  ب��االآالف 
ُتكت�سف  ومل  واح���دة,  �سريحة  على  نح�سل  ومل  ال�سحة,  م��ن  لها  اأ���س��ا���س 
كذبتنا اإال عندما ف�سحتنا تكنولوجيا االإحداثيات التي ي�ستخدمها العدو 

طوال فرتة حربه علينا«.
اأ�سحاب  لدى  حتققت  قد  ال�سعب  م�سلحة  تكون  “وبذلك  �ساخراً:  وتابع 
احلركات الدينية التي خرجت من اإطارها الدعوي االإ�سالحي اإىل م�سروع 
اآخر وهو الت�سلط واحلكم بالقوة”, واأردف: “ما اأ�سخفها من مغالطات وما 

اأتفهها من عقول تقبل مبثل هذه الرتهات«.
وقال: “من الذي �سيقبل يلفق تهما �سد اأبرياء لدوافع كيدية اأو حزبية؛ 

لنزج بهم يف ال�سجون ونتملك اأر�سهم وديارهم؟«.
واختتم من�سوره بالقول: “اعذروين, اتفقنا على اأننا اأ�سحاب م�سروع دين 
واإ�سالح واأن الزمن زمن ك�سف احلقائق, وعلى هذا فما نقوم به من وعظ 
لي�س الغر�س من ورائه اإ�سالح الواقع واإمنا تطويع ال�سعب ليقبل بالواقع 

الذي نفر�سه عليه, وفق خطة مر�سومة«.

�جلامعة �لعربية تدين �لغتيال وتطالب مبالحقة �جلناة

وا�شنطن بو�شت: ميلي�شيات اإيران خلف اغتيال الها�شمي بالعراق

تقارب م�شري اإريرتي ملواجهة تركيا وقطر يف القرن الأفريقي
اأثناء اللقاء عن تطلع  اأفورقي  والت�ساور ملتابعتها. واأعرب 
بالده لتطوير العالقات مع م�سر على خمتلف االأ�سعدة, 
منطقة  يف  اال�ستقرار  لتحقيق  امل�سرية  باملواقف  م�سيداً 
القرن االأفريقي التي انعك�ست دعماً كبرياً الإريرتيا الفرتة 

املا�سية.
وذكرت �سحيفة “العرب”, اأم�س الثالثاء, نقاًل عن م�سادر, 
بني  التن�سيق  اإىل  تطرقت  اأفورقي  ال�سي�سي  مباحثات  اأن 
البلدين للتعامل مع التهديدات التي تتعر�س لها منطقة 
وعبث  تركيا,  قبل  من  االأفريقي,  والقرن  االأحمر  البحر 
االإ�سالمية  اأذرع��ه��ا  الإري��رتي��ا عرب  الداخلي  ب��االأم��ن  قطر 
وال�سودان,  اإري��رتي��ا  ب��ني  احل���دود  خا�سًةعلى  املنطقة,  يف 

•• عوا�شم-وكاالت

عقد الرئي�س امل�سري عبدالفتاح ال�سي�سي جل�سة مباحثات 
بالقاهرة مع نظريه االإريرتي اأ�سيا�س اأفورقي, اأم�س االأول 
اجلانبني  ب��ني  الثنائي  التعاون  تطوير  تناولت  االث��ن��ني, 
الع�سكري  امل��ج��ال��ني  يف  اأط���ره  وت��ن��وي��ع  املقبلة,  ال��ف��رتة  يف 
القرن  اأن تزايدت تدخالت قطر وتركيا يف  واالأمني, بعد 

االأفريقي.
ذات  االإقليمية  ال��ت��ط��ورات  اآخ��ر  ح��ول  الرئي�سان  وتباحث 
واأمن  االأفريقي,  القرن  امل�سرتك, خا�سًة ملفات  االهتمام 
البحر االأحمر, و�سد النه�سة, وتوافقا على تعزيز التن�سيق 

اأ�ستاذ  ال��ب��ل��دي��ن. واأك�����دت   ب��ني  اأزم����ة  وال��ت��ي ك���ادت ت�سعل 
بالقاهرة,  االأفريقية  الدرا�سات  مبعهد  ال�سيا�سية  العلوم 
الأ�سمرا رغبة  اأن  الب�سبي�سي,  هبة  ل�”العرب”,  ت�سريح  يف 
يف ب��ن��اء حت��ال��ف��ات اإق��ل��ي��م��ي��ة م��ع ال��ق��اه��رة واخل���رط���وم, ما 
لوقف  البلدين  يف  القيادتني  من  �سمنية  ا�ستجابة  يجد 
اإىل زعزعة  الذي ي�سعى  القطري الرتكي  التحالف  زحف 

ا�ستقرار الكثري من دول املنطقة.
الدوحة  االإري���رتي���ة ع��ن دع���م  ال��ت��ق��اري��ر  وحت��دث��ت بع�س 
اإقليمية  ي�ستدعي حتالفات  ما  اأفورقي,  الرئي�س  ملعار�سي 
لتطويق حتركات املعار�سة باإيعاز من الدوحة, وحت�سباً من 

اأي تطورات قادمة.

ما نعرفه عن حادث جممع نطنز النووي يف اإيران  
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عربي ودويل

اأوقفت �سرطة مكافحة االإرهاب املغربية اأربعة اأ�سخا�س ي�ستبه باأنهم 
يخططون  كانوا  داع�س  لتنظيم  موالية  اإرهابية”  “خلية  عنا�سر 
وزارة  اأعلنت  م��ا  بح�سب  باململكة”,  ح�سا�سة  م��واق��ع  “ا�ستهداف  ل��� 

الداخلية يف بيان.
“من  الق�سائية متكن  املركزي لالأبحاث  املكتب  اأن  البيان  وجاء يف 
اأعمارهم ما  اأربعة عنا�سر ترتاوح  اإرهابية تتكون من  تفكيك خلية 

بني 21 و26 �سنة” يف مدينة الناظور و�سواحيها )�سمال(.
واأ���س��اف “تفيد االأب��ح��اث االأول��ي��ة اأن اأف���راد ه��ذه اخللية امل��وال��ني ملا 
ي�سمى بتنظيم داع�س , قرروا تنفيذ عمليات اإرهابية ت�ستهدف مواقع 
ح�سا�سة باململكة«. واأ�سار اإىل اأن املوقوفني كانوا على “�سلة وثيقة” 
بتعاون  دي�سمرب  االأول  كانون  تفكيكها يف  اأعلن  اأخ��رى  باأفراد خلية 
بني املغرب واإ�سبانيا, واأن �سقيق اأحدهم مقاتل يف �سفوف التنظيم 
املتطرف. واأوقفت ال�سلطات االأمنية يف عمليات متفرقة العام املا�سي 

79 �سخ�سا ي�ستبه بتورطهم يف ق�سايا اإرهابية.
 2018 اأواخر  وظل املغرب مبناأى عن هجمات تنظيم داع�س حتى 
مراك�س  �سواحي  يف  ذب��ح��اً  ا�سكندنافيتان  �سائحتان  قتلت  عندما 

)جنوب(, يف عملية نفذها موالون له دون اأن يعلن التنظيم تبنيها.
باإعدام  احلكم  ع��ن  الق�سية  ه��ذه  يف  امل��ت��ورط��ني  حماكمة  واأ���س��ف��رت 
القتلة الثالثة و�سريكهم الرابع, و�سجن 20 متهما اآخرين بني 5 

اأعوام و30 عاما.
 

اإن طائرة ا�ستطالع باك�ستانية  اأم�س الثالثاء  اأفغان  قال م�سوؤولون 
دون طيار حتطمت يف اإقليم كونار �سرقي البالد.

ووفقاً للمتحدث با�سم حاكم االإقليم عبد الغني مو�ساميم, ُعرث على 
الطائرة يف منطقة �ساركانو, 700 مرتاً داخل االأرا�سي االأفغانية.

للمنطقة  الطائرة  دخ��ول  �سبب  بعد  ُيعرف  اإن��ه مل  وق��ال مو�ساميم 
اجلبلية التي حتطمت فيها, الأنه ال تواجد للقوات االأفغانية هناك.

الطائرة  حتطم  ���س��اب��اي  حممد  دي��ن  االإق��ل��ي��م  جمل�س  ع�سو  واأك���د 
دون طيار, واأ�ساف اأن املنطقة االأو�سع ت�سم حامية لقوات حدودية 

وقاعدة ع�سكرية.
ولفت �ساباي اإىل اأن خاليا حركة طالبان باك�ستان املناه�سة للحكومة 

الباك�ستانية, تن�سط يف املنطقة.
اأم����ان, عندما  ف���وؤاد  االأف��غ��ان��ي��ة  ال��دف��اع  با�سم وزارة  امل��ت��ح��دث  وق���ال 

توا�سلت معه وكالة االأنباء االأملانية, اإنه لي�س على علم باحلادثة.
وت�سبب غياب خطوط حدودية ر�سمية بني اجلارتني يف احتكاكات يف 

املا�سي, ما اأدى يف بع�س االأحيان اإىل مواجهات فعلية بينهما.

التي  احل��ال��ة  على  ال��ث��الث��اء,  اأم�����س  العاملية,  ال�سحة  منظمة  علقت 
معتربة اأنها ال ت�سكل  ظهرت بال�سني مبر�س “الطاعون الدبلي”, 

“خطرا حقيقيا يف املرحلة احلالية«.
اأي  ي�سكل  الدبلي ال  “الطاعون  اإن  العاملية,  ال�سحة  وقالت منظمة 
“م�ستمرة”  اأنها  اإىل  م�سرية  احلالية”,  املرحلة  يف  حقيقي  خطر 
التدابري  ال�سينية  ال�سلطات  و�سددت  كثب.  عن  الو�سع  مراقبة  يف 
الوقائية بعد ت�سجيل اإ�سابات موؤكدة بالطاعون الدبلي خالل االأيام 
املا�سية. و�ُسجلت يف منطقة منغوليا الداخلية يف �سمال البالد, حالة 
اإ�سابة بالطاعون الدملي اأو )الدبلي( لدى راعي ما�سية خالل نهاية 
االأ�سبوع. وقالت اللجنة ال�سحية يف مدينة بايانور يف بيان اإن امل�ساب 

حالته م�ستقرة وهو يف م�ست�سفى يف املدينة.
اأن حالتني  ذكرت  الر�سمية,قد  ال�سني اجلديدة  اأنباء  وكالة  وكانت 
منغوليا,  يف  خوفد  حمافظة  يف  املا�سي  االأ�سبوع  �سجلتا  موؤكدتني 
لدى �سقيقني تناوال حلم املرموط. وجرى يف بع�س املدن منع �سيد 
وتناول احليوانات التي قد تكون حاملة للطاعون, ال �سيما املرموط, 
حتى نهاية العام, ومت ح�س ال�سكان على االإبالغ بوجود اأي قوار�س 

مري�سة اأو ميتة.
االنتقال  للطاعون  امل�سببة  الطاعونية  ير�سينيا  لبكترييا  وميكن 

لالإن�سان من اجلرذان امل�سابة عرب الرباغيث.
ال�سني وهو قابل للعالج,  نادرا يف  العدوى  ويبقى الطاعون �سديد 
2014, بح�سب  اأ�سخا�س حتى االآن منذ عام   5 لكن ق�سى ب�سببه 

اللجنة الوطنية ال�سحية يف ال�سني.

عوا�شم

الرباط

كابول

وا�سنطن

الحتالل يعتقل 20 فل�شطينيا يف ال�شفة
•• رام اهلل -وام:

واعتقاالت  مداهمات  حملة  اأم�س  فجر  االإ�سرائيلي  االحتالل  قوات  �سنت 
بال�سفة الغربية .. فيما هدمت جرافات االحتالل من�ساآت وجدارا يف بلدة 

الوجلة ق�ساء بيت حلم.
واعتقل  اهلل  ورام  وقلقيلية  طولكرم  حمافظات  يف  االع��ت��ق��االت  وت��رك��زت 
20 �سابا فل�سطينيا مت حتويلهم لالأجهزة االأمنية للتحقيق بحجة  منها 

امل�ساركة يف اأعمال مقاومة �سعبية �سد امل�ستوطنني وجنود االحتالل.
اإىل ذلك هدمت اآليات االحتالل فجر اأم�س �سورا ومن�ساآت يف قرية الوجلة 

غرب بيت حلم.
وت�سهد هذه املنطقة منذ فرتة هجمة ا�ستيطانية �سر�سة تخللها هدم ملنازل 
واأ�سوار وجتريف طرق واإخطارات بوقف البناء اإ�سافة اإىل ا�ستدعاءات بحق 

ع�سرات املواطنني الفل�سطينيني للتحقيق معهم ب�ساأن منازلهم امل�سكونة.
ال��ق��ري��ة من  ت��ط��وي��ع  االح���ت���الل يف  اإن جن���اح  فل�سطينية  م�����س��ادر  وق��ال��ت 
تبقى  ما  تتهدد  التي  واحل��واج��ز  واجل���دران  اال�ستيطان  خ��الل خمططات 
امل�سمى  االإ�سرائيلي  امل�سروع  اأمام  اإزال��ة الآخر عقبة  اأرا�سي فيها ميثل  من 

“القد�س الكربى«.
ويهدف االحتالل اإىل اإخ�ساع القرية باعتبارها العقبة االأخرية يف مواجهة 
امل�سروع اال�ستيطاين االأكرب الذي يتهدد ال�سفة الغربية والقد�س املحتلة 
وبقرار  االحتالل  قبل  من  امل�ستمر  اال�ستهداف  دائ��رة  يف  يجعلها  ما  وه��و 

�سيا�سي لل�سيطرة على القرية وقطع اأي توا�سل فل�سطيني مع القد�س.

م�صر وفرن�صا و�أملانيا و�لأردن حتذر من �لعو�قب 

ال�شفري الأمريكي لدى اإ�شرائيل مدافع قوي عن خمطط ال�شم  

ا�شتمرار التفجريات الغام�شة.. قتلى بانفجار كبري مب�شنع يف طهران
•• عوا�شم-وكاالت:

اأك����د اأم����ني ب��اب��اي��ي, رئ��ي�����س بلدة 
ك����ه����ري����زك ح�������دوث ان����ف����ج����ار يف 
جنوبي  ����س���ه���ر  ب����اق����ر  م���ن���ط���ق���ة 
اأدى  ط����ه����ران, مم����ا  ال���ع���ا����س���م���ة 
االأقل  على  �سخ�سني  مقتل  اإىل 
واإ�سابة ثالثة بجروح, باالإ�سافة 
اإىل اخل�سائر املادية داخل امل�سنع, 

وباملباين املجاورة.
اإن االن��ف��ج��ار وقع  ب��اب��اي��ي  وق���ال 
مببنى م�سنع �سباهان بر�س فجر 
“اإيران  م��وق��ع  ف��ي��م��ا  ال���ث���الث���اء, 
�سهود عيان  عن  اإنرتنا�سيونال” 
اأن االن��ف��ج��ار ال���ق���وي ق���د اأرع���ب 
رجال  ه��رع  فيما  املنطقة  �سكان 
موقع  اإىل  وامل�����س��ف��ع��ني  االإط���ف���اء 

احلادث.
كانت م�سادر حملية يف باقر �سهر 
�سكان  اأرع����ب  ان��ف��ج��اًرا  اأن  ذك���رت 
املنطقة جنم عن انفجار مب�سنع, 
انفجار يف  وذل��ك بعد �سماع دوي 
م���ن���اط���ق ب��ج��ن��وب��ي ط����ه����ران ويف 

منطقة كهريزك.
وب���ع���د ����س���اع���ات م����ن االن���ف���ج���ار, 
ن��ق��ل��ت وك���ال���ة م��وؤ���س�����س��ة االإذاع�����ة 
االإي��ران��ي��ة احلادث  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
ب��ل��دة  ه��ري��زك, قوله  ع��ن رئي�س 
م�سنع  يف  وق����ع  “انفجاًرا  اإن 
كب�سوالت  م��لء  يف  الت�ساهل  بعد 
االأوك�����س��ج��ني يف ب��اق��ر���س��ه��ر؛ مما 

•• عوا�شم-اأ ف ب

قال وزراء خارجية م�سر وفرن�سا 
الثالثاء  اأم�����س  واالأردن  واأمل��ان��ي��ا 
ا�ستئناف  ك��ي��ف��ي��ة  ب��ح��ث��وا  اإن���ه���م 
اجلانبني  ب���ني  مثمر”  “حوار 
والفل�سطيني,  االإ����س���رائ���ي���ل���ي 
واأ����س���اف���وا اأن���ه���م ���س��ي��دع��م��ون اأي 
مفاو�سات.  الإج��������راء  حم����اول����ة 
وزارة  وزع����ت����ه  ب���ي���ان  يف  وق����ال����وا 
بعد موؤمتر  االأمل��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
“نحن  ال�������وزراء  ب��ال��ف��ي��دي��و ب���ني 
اأي �سم الأرا�س  اأن  متفقون على 
ع����ام  ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة حم���ت���ل���ة يف 
للقانون  انتهاكا  �سيكون   1967
اأ���س�����س عملية  ال����دويل و���س��ي��ه��دد 
نعرتف  “لن  واأ�سافوا  ال�سالم«. 
 1967 ح���دود  يف  تغيريات  ب���اأي 
ال�سراع.  ط��رف��ا  عليها  ي��واف��ق  ال 
ن��ح��ن م��ت��ف��ق��ون ك���ذل���ك ع��ل��ى اأن 
هذه اخلطوة �سيكون لها عواقب 
وا�ستقرار  اأم������ن  ع���ل���ى  خ���ط���رية 
كبرية  عقبة  و�ست�سكل  املنطقة, 
ال��رام��ي��ة لتحقيق  اأم����ام اجل��ه��ود 
وتابعوا يف  �سالم �سامل وعادل”. 
البيان اأن التغيريات قد يكون لها 
مع  العالقات  على  عواقب  اأي�سا 

اإ�سرائيل.
وب����رز ال�����س��ف��ري االأم���ريك���ي لدى 
اإ�����س����رائ����ي����ل دي���ف���ي���د ف���ري���دم���ان 
خمطط  يف  م��رك��زي��ة  ك�سخ�سية 
الغربية  ال�سفة  م��ن  اأج���زاء  �سم 
املثري  اإ����س���رائ���ي���ل  اىل  امل���ح���ت���ل���ة 

للجدل.
فريدمان  اإن  خ������رباء  وي����ق����ول 
االإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  �سّجع 
التحّرك  على  نتانياهو  بنيامني 
بال�سّم,  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف  ال�����س��ري��ع 
البيت  م��ن  اأك���رث  متحم�سا  وب���دا 

االأبي�س.
وفريدمان )61 عاما( حمام له 
تاريخ طويل يف دعم م�ستوطنات 
التي تعترب غري  الغربية  ال�سفة 
قانونية يف نظر القانون الدويل. 
وك������ان م����ن اأ�����س����د م����وؤي����دي نقل 
القد�س  اىل  االأمريكية  ال�سفارة 

يف 2018.
ك�سفري  من�سبه  ي��ت��وىل  اأن  ق��ب��ل 
ف���ري���دم���ان  ع���م���ل   ,2017 يف 
بيت  “اأ�سدقاء  م��ن��ظ��م��ة  م����ع 

التفاو�س مع الفل�سطينيني حول 
دولة م�ستقبلية منزوعة ال�سالح.

اخلطة  الفل�سطينيون  ويرف�س 
االأمريكية ب�سكل قاطع, مبا فيها 

خمطط ال�سّم.
اأنه  ع��ل��ى  ف��ري��دم��ان  اإىل  وي��ن��ظ��ر 
الرئي�سي  االأم����ريك����ي  ال�������س���وت 
اجتاه  يف  اإ�سرائيل  يح�ّس  ال��ذي 
املخطط  تنفيذ  يف  ق��دم��ا  امل�سي 
اأح����ادي, وه��ي خ��ط��وة من  ب�سكل 

املوؤكد اأنها �ستثري غ�سبا دوليا.
الكني�ست  ع���������س����و  وي����ع����ت����ق����د 
ورئي�س  امل���ع���ار����س  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
الي�ساري  “مريت�س”  ح������زب 
نيت�سان هوروفيت�س اأن فريدمان 
املتحدة  ال������والي������ات  مي���ث���ل  “ال 
مت��ام��ا, اإمن��ا اأك��رث راأي���ه واأهدافه 

اآلية تنفيذ خمطط ال�سم.
وحتى اليوم, مل يح�سل اأي اإعالن 
يتعّلق بهذه االآلية. وقالت و�سائل 
اإعالم اإ�سرائيلية اإن ال�سبب يعود 
الواليات  يف  حت��ف��ظ  وج����ود  اىل 

املتحدة اإزاء حتّرك فوري.
وقال ال�سفري االإ�سرائيلي ال�سابق 
ل����دى وا���س��ن��ط��ن م��اي��ك��ل اأوري�����ن 
انق�ساما  اإن هناك  بر�س  لفران�س 
االأم�������ريك�������ي جت����اه  امل�����وق�����ف  يف 
يوؤيد وجهة نظر  ال�سم بني من 
م�ست�سار  ي��وؤي��د  وم���ن  ف��ري��دم��ان 
كو�سرن,  ج��اري��د  االأب��ي�����س  البيت 
م���ه���ن���د����س اخل����ط����ة االأم���ريك���ي���ة 
الفل�سطينيني  ب�����ني  ل���ل�������س���الم 

واإ�سرائيل.
كو�سرن,  ف����اإن  اأوري������ن,  وب��ح�����س��ب 

تدعم  ال��ت��ي  االأمريكيون”  اإي���ل 
الع�سوائية  اإي���ل  بيت  م�ستوطنة 

القريبة من مدينة رام اهلل.
وم����ن����ذ ت�����س��ل��م��ه م���ن�������س���ب���ه, اأك����د 
“حّق”  على  االأم��ريك��ي  ال�سفري 
اإ�سرائيل يف �سّم اأرا�س يف ال�سفة 

الغربية.
ول��ف��ري��دم��ان ع��الق��ة ط��وي��ل��ة مع 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
�سركات  ك��م��ح��ام��ي  م��ث��ل  اأن  ب��ع��د 
م��رت��ب��ط��ة ب��رتام��ب يف اإج�����راءات 

اإفال�س اأمريكية.
لل�سالم  ت���رام���ب  خ��ط��ة  وت���دع���م 
����س���ّم  االأو���������س��������ط  ال�����������س�����رق  يف 
ال�سفة  يف  مل�ستوطناتها  اإ�سرائيل 
االأردن  غ���ور  وم��ن��ط��ق��ة  ال��غ��رب��ي��ة 
على  تن�س  كما  اال�سرتاتيجية. 

اخلا�سة«.
لوكالة  ه���وروف���ي���ت�������س  وي���و����س���ح 
ف���ران�������س ب���ر����س اأن������ه ي�����س��ت��ن��د يف 
راأي����ه ه���ذا اىل م��ع��ل��وم��ات ح�سل 
اأجانب  م�������س���وؤول���ني  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا 

واإ�سرائيليني.
ترّكز  اأجندة  يّتبع  “اإنه  وي�سيف 
معلوماتي  وح�سب  ال�����س��م,  على 
معظم  عليها  ي��واف��ق  ال  وفهمي, 
وا���س��ن��ط��ن«. ورف�ست  زم��الئ��ه يف 
التعليق  االأم���ريك���ي���ة  ال�������س���ف���ارة 
وبح�سب  امل����و�����س����وع.  ه�����ذا  ع���ل���ى 
الذي  احلكومي  االئتالف  اتفاق 
يف  ط��وي��ل��ة  �سيا�سية  اأزم����ة  اأن��ه��ى 
متوز/ من  االأول  حّدد  اإ�سرائيل, 

للحكومة  مي��ك��ن  م��وع��دا  ي��ول��ي��و 
االإ�سرائيلية اأن تقّدم اعتبارا منه 

اخلطة  اأن  ي���رى  ت���رام���ب,  �سهر 
“وحدة كاملة”, واأن تنفيذ ال�سم 
اإ�سرائيل  واحد يجعل  من جانب 
الالعبني  ب��ا���س��ت��ب��ع��اد  ت���خ���اط���ر 
الذين يعترب دعمهم  االإقليميني 
منهم  �سيما  ال  �سروريا,  للخطة 
يتوقع  التي  العربي  اخلليج  دول 
ال��داع��م��ة ماليا  ت��ك��ون اجل��ه��ة  اأن 

لدولة فل�سطينية م�ستقبلية.
وي��واف��ق اأوري����ن ال���ذي ي��ق��ول اإنه 
“جيد  ب�سكل  ف��ري��دم��ان  ي��ع��رف 
ال��راأي ال��ذي يقول  اإىل حد ما”, 
خمطط  تنفيذ  اأراد  ال�سفري  اإن 
بقية  ع��ن  منف�سل  ب�سكل  ال�سم 

بنود اخلطة االأمريكية.
ال�سفري  ي��ق��ّل��ل  ذات�����ه,  ال���وق���ت  يف 
التي  الفكرة  اأهمية  م��ن  ال�سابق 
اليهودي  ف���ري���دم���ان  اإن  ت���ق���ول 
م���دف���وع ب��احل��م��ا���س��ة ال��دي��ن��ي��ة اأو 
اإىل  وي�سعى  ال�سخ�سية,  الرغبة 
روؤية القانون االإ�سرائيلي مطّبقا 
وهو  وال�سامرة”,  “يهودا  على 
اال�سم التوراتي لل�سفة الغربية.

فريدمان  “نعم  اأوري�����ن  وي��ق��ول 
موؤيد لال�ستيطان, نعم هو موؤيد 
دوافعه  من  ج��زءا  لكن  لل�سم”, 
اأن  وي�سيف  تكتيك.  اإال  ه��ي  م��ا 
هناك من ين�سب اليه خطاأ رغبته 
الغربية”  ال�سفة  ك��ل  “�سّم  يف 
اأنه  اأوري��ن  اإ�سرائيل. ويعتقد  اىل 
“يجب التحرك يف خطة ال�سالم 
خطط  م���ث���ل  ���س��ت��م��وت  اإن����ه����ا  اأو 
اأورين  ال�سالم االأخ��رى«. وي�سري 
م�ست�سارا  ال�سابق  يف  عمل  ال��ذي 
االإ�سرائيلي  ال��������وزراء  ل��رئ��ي�����س 
اتفاقية  وّقع  الذي  رابني  اإ�سحاق 
اأو�سلو لل�سالم مع الفل�سطينيني, 
يف  اأن���ه  يعترب  ف��ري��دم��ان  اأن  اىل 
حال ترك الفل�سطينيون “طاولة 
املفاو�سات, يجب اأن يدفعوا ثمن 

ذلك«.
فريدمان  ب���ني  االن��ق�����س��ام  وب����رز 
وكو�سرن بعد اأيام من الك�سف عن 
خطة ترامب لل�سالم التي اأعلنها 
يف اأواخر كانون الثاين/يناير. اإذ 
قال فريدمان ل�سحافيني حينها 
تنتظر  اأن ال  “يجب  اإ�سرائيل  اإن 
اأرا�س  �سّم  قبل  االإطالق”  على 
يف ال�سفة الغربية. واأدىل كو�سرن 

بعد اأيام بت�سريحات معاك�سة.

الرابط بني هذه االأحداث.
منظمة  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث  وك�����ان 
بهروز  االإيرانية  الذرية  الطاقة 
ك���م���ال���ون���دي ق����د ذك������ر يف وق���ت 
عن  الناجمة  اخل�سائر  اإن  �سابق 
يف  ب�سالة  ح��دث  ال��ذي  االنفجار 
لتخ�سيب  االإي��راين  نطنز  موقع 
ال��ي��وران��ي��وم ���س��ب��اح ي���وم اجلمعة 

املا�سي, كانت كبرية.
القومي  االأم������ن  جم��ل�����س  وك�����ان 

واإ�سابة  اث���ن���ني  وف�����اة  اإىل  اأدى 
ثالثة«.

ت�ساوؤالت يف مواقع التوا�سل
واأث����������ارت م���وج���ة م����ن احل���رائ���ق 
العا�سمة  �سهدتها  واالن��ف��ج��ارات 
ط����ه����ران م������وؤخ������ًرا, ك����ث����رًيا من 
التكهنات بني م�ستخدمي و�سائل 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي وال�����راأي 
العام االإي��راين, وذلك بخ�سو�س 

االإي��راين قد اأعلن يف الثالث من 
“اجلهات  اأن  اجل������اري,  ال�����س��ه��ر 
بالتحقيقات,  ق��ام��ت  امل�����س��وؤول��ة 
لت اإىل ال�سبب الرئي�سي يف  وتو�سَّ
لكن  النووي,  نطنز  حادث موقع 
االإف�ساح  اأمنية ال ميكن  الأ�سباب 
احلا�سر”,  ال��وق��ت  يف  ذل���ك  ع��ن 
م�سريا اإىل اأنه �سيجرى االإعالن 
ال���وق���ت  “يف  ال���ت���ف���ا����س���ي���ل  ع�����ن 

املنا�سب«.

وك�سف م�سوؤوالن اإيرانيان يف قت 
الحق لوكالة “رويرتز”اأن حادث 
موقع نطنز كان “تخريباً نتيجة 

هجوم �سيرباين اإ�سرائيلي«.
م���ن ج��ان��ب اآخ����ر ق����ال  املتحدث 
با�سم منظمة الكهرباء االإيرانية 
م�����س��ط��ف��ى رج��ب��ي م�����س��ه��دي عن 
احلريق االأخري يف حمطة زرقان 
“مل  اإن������ه  ل��ل��ط��اق��ة يف االأه���������واز 
اأي ت��خ��ري��ب م��ت��ع��م��د يف  ي���ح���دث 

حمطة الطاقة«.
اليوم  م�سهدي,  رج��ب��ي  واأ���س��اف 
الثالثاء, : “ب�سبب ارتفاع درجات 
ال�سيف واال�ستهالك  احلرارة يف 
تتعر�س  ل���ل���ك���ه���رب���اء,  امل����ف����رط 
�سبكات التوزيع ل�سغوط, ول�سوء 

احلظ ت�ستعل«.
رئي�س  اأع���ل���ن  ����س���اب���ق,  وق����ت  ويف 
اإبراهيم  ب��االأه��واز  االإط��ف��اء  ق�سم 
قنربي, اأن حمطة كهرباء زرقان 
)مدحج( يف االأهواز ا�ستعلت فيها 
النريان ال�ساعة الثالثة والن�سف 
املا�سي,  ال�������س���ب���ت  ي�����وم  ع�������س���را 

“ب�سبب انفجار املحوالت«.
يف  احل�����ري�����ق  اإىل  ب�����االإ������س�����اف�����ة 
اأعلنت  ل��ل��ط��اق��ة,  زرق����ان  حم��ط��ة 
يف  ال����ع����ام����ة  ال����ع����الق����ات  اإدارة 
اخلا�سة  االق��ت�����س��ادي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
مدينة  يف  ل���ل���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات 
املا�سي,  ال�����س��ب��ت  ي����وم  م��ع�����س��ور, 
عن ح��دوث ت�سرب غاز الكلور يف 
هذه  يف  للبرتوكيماويات  ك���ارون 

املنطقة.
التوا�سل  م���واق���ع  رواد  اأن  غ���ري 
االج���ت���م���اع���ي وب���ع�������س اخل�����رباء 
الروايات  يف  ي�سككون  االأم��ن��ي��ني 
ويعتربون  ال��ر���س��م��ي��ة  االإي��ران��ي��ة 
تقف  غام�سة  ع��وام��ل  ه��ن��اك  اأن 
واالن����ف����ج����ارات  احل�����رائ�����ق  وراء 
الفرتة  يف  ال��ب��الد  �سهدتها  ال��ت��ي 

االأخرية.

تزايد حالت النتحار يف غزة منذ بداية العام العثيمني يطلع جمل�ض الأمن والرباعية الدولية على موقف »التعاون الإ�شالمي« من خطة ال�شم الإ�شرائيلية
احلاالت,  ه��ذه  خ��ط��ورة  م��ن  حما�س  �سرطة  با�سم  امل��ت��ح��دث 
وقال “خالل العام احلايل �ُسجلت 12 حالة انتحار يف قطاع 
غزة وهي االأقل مقارنة بالعام املا�سي 2019 الذي �سجلت 
�سحافية  ت�سريحات  يف  البطنيجي  ودع��ا  ح��ال��ة«.   32 فيه 
املواطنني اىل “عدم اإثارة ق�سية االنتحار يف قطاع غزة وعدم 
زقوت  لكن  الطبيعي«.  حجمها  م��ن  اأك���رب  حجماً  اإعطائها 
اأو�سح اأنه “لوحظت زيادة ملمو�سة يف حماوالت االنتحار يف 
وهذا  �سهرياً,  املحاوالت  ع�سرات  اإىل  ت�سل  االأخ��رية  االأ�سهر 
اأم���ر خ��ط��ري«. وذك���ر اأن م��رك��زه “تابع ح��ال��ة ���س��اب يبلغ من 
العمر 23 عاماً, هو اأحد ن�سطاء حراك “بدنا نعي�س” عرث 
اإثر اإ�سابته بالر�سا�س وي�ستبه باأنه اأقدم على  عليه متوفياً 

االنتحار ال�سبت املا�سي يف منزله �سمال قطاع غزة«.

•• غزة-اأ ف ب

اأفاد مركز حقوقي يف قطاع غزة, اأنه ر�سد زيادة يف حماوالت 
اإذ  االنتحار ب�سبب االأو�ساع االقت�سادية ال�سعبة يف القطاع, 
عن  معرباً  العام,  بداية  منذ  انتحار  حالة  ع�سرة  �سبع  وث��ق 
“وثق  اإن��ه  االإن�����س��ان  حلقوق  “امليزان”  مركز  وق��ال  قلقه. 
وقال  املا�سية.  ال�ستة  االأ���س��ه��ر  خ��الل  انتحار”  حالة   17
جنحت  حالة   17 “وثقنا  املركز:  مدير  نائب  زق��وت  �سمري 
معظمها  االنتحار  حم��اوالت  مئات  جانب  اإىل  االنتحار,  يف 
املعي�سية  ال�سغوط  بينها  متعددة  الأ�سباب  ال�سباب  فئة  لدى 
واالقت�سادية والفقر املدقع وفقدان االأمل واحلاجة حلرية 
التعبري عن الراأي«. من جهته, قلل العقيد اأمين البطنيجي 

•• جدة -وام:

يو�سف  الدكتور  االإ�سالمي  التعاون  ملنظمة  العام  االأم��ني  اطلع 
بن اأحمد العثيمني, يف ر�سائل وجهها اإىل وزراء خارجية الدول 
الدولية,  الرباعية  واأع�ساء  ال��دويل  االأم��ن  االأع�ساء يف جمل�س 
ع��ل��ى م��وق��ف امل��ن��ظ��م��ة ال��راف�����س ل��ت��ه��دي��دات ح��ك��وم��ة االحتالل 
املحتلة  الفل�سطينية  االأر������س  م��ن  اأج�����زاء  ب�����س��م  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
اللجنة  اجتماع  ع��ن  ال�سادر  ال��ق��رار  اإىل  ا�ستناداً   ,  1967 ع��ام 
التنفيذية للمنظمة على م�ستوى وزراء اخلارجية الذي عقد يف 

10 يونيو 2020 بهذا اخل�سو�س.
الدويل  املجتمع  حت��م��ل  ���س��رورة  خ��ط��اب��ات��ه  يف  العثيمني  واأك����د 

التدابري  اتخاذ  اإىل  ال��دويل  االأم��ن  جمل�س  داعياً  م�سوؤولياته.. 
قوة  اإ�سرائيل,  واإجبار  االإ�سرائيلية,  ال�سم  خطط  ملنع  الالزمة 
االحتالل, على وقف جميع ممار�ساتها غري القانونية, والوفاء 
االأمم  وق����رارات  ال��راب��ع��ة  جنيف  اتفاقية  مب��وج��ب  بالتزاماتها 
اأع�ساء  اإىل  للمنظمة  العام  االأم��ني  ونقل  ال�سلة.  ذات  املتحدة 
اللجنة الرباعية الدولية ما جاء يف القرار املذكور من طلب عقد 
اجتماع عاجل الإنقاذ فر�س ال�سالم, وموا�سلة العمل على اإطالق 
التو�سل  عملية �سيا�سية برعاية دولية متعددة االأطراف بهدف 
وعا�سمتها  فل�سطني  دول��ة  �سيادة  وجت�سيد  الدولتني,  حل  اإىل 
القد�س ال�سرقية على حدود 1967 ا�ستنادا للمرجعيات الدولية 

مبا فيها قرارات االأمم املتحدة ومبادرة ال�سالم العربية.
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وو�سواًل  ال��ع��راق,  اإىل  �سوريا  من 
االآل������ة  ت���ت���وق���ف  ال  ل���ي���ب���ي���ا,  اإىل 
جتريف  ع��ن  الرتكية  الع�سكرية 
ال���ع���رب���ي���ة, ونهب  ال������دول  اأ����س�������س 
املاء,  اإىل  ال��ن��ف��ط  م��ن  خ��ريات��ه��ا, 
ال���ت���اري���خ  اإىل  احل�����ب�����وب,  وم������ن 

واالآثار.
�سادرة  ع��رب��ي��ة  ل�����س��ح��ف  ووف���ق���اً 
تعي�س  اأنقرة  فاإن  الثالثاء,  اأم�س 
اإقليمية  خ���ان���ق���ة,  ع���زل���ة  ال���ي���وم 
الرئي�س  �سيا�سات  ب�سبب  ودولية 

رجب طيب اأردوغان, واأطماعه.

نفط �صرت
قال  الرتكي  “اأحوال”  موقع  يف 
ليبيا,  ملفات  اإن  اأوزدالغا  هالوك 
املتو�سط  البحر  و���س��رق  و���س��وري��ا, 
اإ�سرتاتيجية  عقدة  ال��ي��وم  ت�سكل 
اإال  جت��اوزه��ا,  ميكنها  ال  لرتكيا, 
�سيا�ستها  ع��ن  اأن���ق���رة  ت��خ��ل��ت  اإذا 
االإخوان  على  القائمة  اخلارجية 
ل��ه��ا يف  وال��ت��ي ت�سبب  امل�����س��ل��م��ني, 
الرتكية  بامل�سالح  ال�سرر  اإحل��اق 
اأوروب����ا  يف  عزلتها  واإىل  نف�سها, 

وال�سرق االأو�سط.
واعترب الكاتب اأن املربر الرئي�سي 
لي�س  ليبيا,  يف  ال��رتك��ي  للتدخل 
���س��ي��ا���س��ي��اً ف��ق��ط, ك��م��ا ت�����س��ر على 
“بعد فرتة  اأن��ق��رة, م�سيفاً  ذل��ك 
امل�سوؤولني  ك��ب��ار  اأع���ل���ن  وج���ي���زة, 
التالية  االأه�������داف  اأن  اأن���ق���رة  يف 
ت�سمنت ثالثة مراكز ذات اأهمية 
على  �سرت  مدينة  ا�سرتاتيجية, 
املتو�سط,  االأبي�س  البحر  �ساحل 
الواقعة  اجلوية  اجلفرة  وقاعدة 
300 كيلومرت  على بعد ح��وايل 
النفطية  واملن�ساآت  اجل��ن��وب,  اإىل 

اأو  اأخ������رى  م����رة  ت��رك��ي��ة  اأو  م����رة 
اإيرانية مرة ثالثة, اأو قطرية مرة 
رابعة, هو الكابو�س الذي �سيبقى 
اأن  اإىل  العرب,  �سدر  على  جاثماً 
النهو�س  ال��ع��رب��ي  اجل�����س��د  ي��ق��رر 

بروح جديدة!«

من قور�ص �إىل �أردوغان
االأو�سط”  “ال�سرق  �سحيفة  ويف 
����س���م���ري عطا  ق�������ال  ال����ل����ن����دن����ي����ة 
�سيء  االأم�����ة  ل��ه��ذه  “لي�س  اهلل, 
العقد  حت��ا���س��ره��ا  احل�����ظ.  م���ن 
ال����ت����اري����خ����ي����ة م������ن ك������ل م����ك����ان, 
الثاأر  ط��ال��ب��ي  ���س��ور  وت��ه��اج��م��ه��ا 
وقور�س,  �سم�سون  مكان,  كل  من 
و�سليمان �ساه, مرة واحدة وجدنا 
نفهمها,  ال  ل��غ��ات  و���س��ط  اأنف�سنا 
واإ�سطنبولية.  وفار�سية  ع��ربي��ة, 
اإ���س��رائ��ي��ل ال ت���زال يف ح��اج��ة اإىل 
واإيران  ال��ع��رب,  اأرا���س��ي  ممر من 
بحارهم,  من  بحر  اإىل  حاجة  يف 
وتركيا يف حاجة اإىل ثلث �سوريا, 
وغاز  م�سر  وحكم  ليبيا,  ون�سف 

قطر«.
اأردوغ�������ان  اأن  ال���ك���ات���ب,  واع���ت���رب 
التواريخ.  ت�سحيح  يف  “ما�ٍس 
اإحياء  اأع��اد  النبيلة  الغاية  ولهذه 
جتنيد  يف  ال�����رتك�����ي  ال���ت���ق���ل���ي���د 
وين�سى  امل��رت��زق��ة,  اأو  االنك�سارية 
نهاية  م��ع  انتهوا  االنك�سارية  اأن 
يت�سولون  وه���م  االإم���رباط���وري���ة 
ع��ل��ى اأب����واب ال���ن���ا����س,    مت�سائاًل 
كيف: “ميكن النظر اإىل امل�ستقبل 
النظرة  ه������ذه  و�����س����ط  ال����ع����رب����ي 
ال�سعوب  ح���ي���اة  اإىل  امل���ري�������س���ة 
واالأمم؟ وكيف ميكن الدخول يف 
اإىل احلالة  ح��وار مع رجل ينظر 
ب��رم��ت��ه��ا م��ن منظور  االإن�����س��ان��ي��ة 

عمره األف �سنة؟«.

هذه  ���س��رق  ال��ب��الد,  يف  الرئي�سية 
حقيقة  ي��ك�����س��ف  م���ا  النقاط”, 

واأهداف هذه احلملة.
�سرت,  من  ال�سرق  “اإىل  وُي�سيف 
ع��ل��ى ط���ول ال�����س��اح��ل ال����ذي يبلغ 
توجد  ك��ي��ل��وم��رًتا,   250 ط��ول��ه 
ال��ع��دي��د م��ن امل��راف��ق مب��ا يف ذلك 
ليبيا,  يف  ال��ن��ف��ط  م�����س��ايف  اأك����رب 
ميناء.  ومن�ساآت  نفط,  وخ��زان��ات 
ال�ساحل,  ه��ذا  م��ن  واإىل اجل��ن��وب 
حوايل  عمقها  ي��ب��ل��غ  منطقة  يف 
 500 وعر�سها  كيلومرتاً   200
النفط  اآب�����ار  ت���وج���د  ك���ي���ل���وم���رتاً, 

باتت  العربي,  العامل  يف  الرتكية 
“تدخلها  بعد  �سريحة,  وا�سحة 
العربية!  اجل��غ��راف��ي��ا  يف  امل��ب��ا���س��ر 
للعملة  االآخ������ر  ال���وج���ه  وك���اأن���ه���ا 
ب��دوره��ا حتدوها  التي  االإي��ران��ي��ة 
اجلغرافيا  يف  م��ع��روف��ة  اأط���م���اع 

العربية ذاتها!«.
التناق�سات بني  “ورغم  واأ�سافت 
اإال  اأردوغ����ان,  امل��اليل وحلم  حلم 
هو  ح��ال��ي��اً  بينهما  ال��ت��ح��ال��ف  اأن 
متدد  البلدين!  بني  املوقف  �سيد 
من هذا, وتو�سع من ذاك, ولكاأن 
غربية  بيد  ال�سهيوين  الكابو�س 

ال��غ��از الطبيعي  اإن��ت��اج  وحم��ط��ات 
متعددة.  وغ��از  نفط  خطوط  مع 
ليبيا  اإن������ت������اج  غ���ال���ب���ي���ة  حت������دث 
ال���ه���ي���دروك���رب���ون���ات يف هذه  م���ن 

املنطقة«.

مياه �صوريا
�سوريا,  اإىل مياه  ليبيا,  من نفط 
ال�����ت�����ي ت����ع����ت����رب حم��������ور احل������رب 
اجلنوبية,  جارتها  على  الرتكية 
اإىل  اللندنية  “العرب”  ولفتت 
واإدارة  ت�سييد  توا�سل  تركيا  اأن 
ب�سكل  ال��ف��رات  نهر  على  ال�سدود 

جائر كما فعلت مع نهر دجلة, ما 
ت�سبب يف تراجع ح�سة ال�سوريني 
من النهر اإىل اأقل من %25 من 
وهو  دول��ي��اً,  عليها  املتفق  الن�سبة 
منذ  االأوىل  ل��ل��م��رة  ي��ح��دث  اأم����ر 
الدوليتني  االت��ف��اق��ي��ت��ني  ت��وق��ي��ع 
1996, و1997 بني تركيا,  يف 

و�سوريا, والعراق.
ورقة  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة,  واع���ت���ربت 
املياه واالأنهار, التي تلعبها تركيا 
ال�سمال  م���وارد  ونهب  �سوريا,  يف 
ال�����س��وري, خطوة ج��دي��دة, تركية 
ال�سكانية  “البنية  لهدم  ج��دي��دة 

موؤ�سر على  ال�سورية,  املياه  حرب 
حياة  يف  ال��رتك��ي  “اال�ستثمار  اأن 
عرب  وا�سح  ال�سوريني  وم�ستقبل 
الف�سائل  م���ن  ع��ن��ا���س��ر  جت��ن��ي��د 
ال�����س��وري��ة واإر����س���ال���ه���ا ل��ل��ق��ت��ال يف 
ال�سوريني  �سورة  �سّوه  ما  ليبيا, 
ووجه اإليهم �سهام االتهام بالعمل 
م���رت���زق���ة يف ح�����روب االآخ����ري����ن, 

وترك بالدهم يف حرب«.

كابو�ص يتمدد
اخلليج”  “اأخبار  ���س��ح��ي��ف��ة  يف 
النوايا  اإن  ر���س��ي��د:  ف��وزي��ة  ق��ال��ت 

�سوريا,   يف  وطائفياً”  ع���رق���ي���اً 
اأكدتها “املجازر والتجاوزات التي 
ارتكبتها وترتكبها بع�س الف�سائل 
تخ�سع  التي  ال�سورية  الع�سكرية 
اإدلب  يف  �سواًء  الرتكية,  للهيمنة 
اأو ع��ف��ري��ن, وال��ت��ي ك��ان م��ن اأبرز 
مراد  ال�سلطان  كتيبة  منفذيها 
املتهمة بخطف االأطفال والن�ساء. 
هذه الكتيبة امل�سكلة بالكامل من 
ت�سلم منها  وال��ت��ي مل  ال��رتك��م��ان 
واملرافق  ال��ط��اق��ة  م��ن�����س��اآت  ح��ت��ى 
االإن�سائية يف املناطق التي ت�سيطر 
اأن  ال�سحيفة,  وُت�سيف  عليها«. 
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على مدى ال�سنوات ال�ست االأخرية, 
�سنت تركيا عمليات ع�سكرية داخل 
مُبعدل  ال�سورية  ال��دول��ة  اأرا���س��ي 
فكانت  ع��ام��ني  ُك���ل  واح����دة  عملية 
االأوىل درع الفرات يف عام 2016 
الرتكية  الدبابات  فيها  التي غزت 
مرة  الأول  ال�������س���وري���ة  االأرا������س�����ي 
ُغ�سن  فعملية   ,2011 ع��ام  م��ن 
ال��ت��ي هدفت   2018 ال��زي��ت��ون يف 
اإىل اإنهاء وجود القوات الُكردية يف 
مناطق احلدود بني البلدين التي 
من  ل��ع��دد  تركيا  ب��اح��ت��الل  انتهت 

املُدن يف ال�سمال ال�سوري.
عملية درع الربيع يف مار�س )اآذار( 
تقُدم  لوقف  هدفت  التي   2020
اجلي�س ال�سوري يف حُمافظة اإدلب 
انتهت نهاية فا�سلة وقبل الرئي�س 
���س��روط رو�سية  اأردوغ�����ان م��رغ��م��اً 
لوقف القتال يف القمة التي ُعقدت 
5 مار�س  اخل��م��ي�����س  ي���وم  ب��ي��ن��ه��م��ا 

)اأذار( يف مو�سكو.
مراحل ال�سراع

املُ��ت��اب��ع ل��ت��ط��ور ه���ذه ال��ع��الق��ات يف 
القرن الع�سرين ي�ستطيع اأن مُييز 
املرحلة  امتدت  بني ثالث مراحل 
وهو   1923 ع�����ام  م����ن  االأوىل 
الرتكية  اجلمهورية  اإن�ساء  تاريخ 
اتفاقية  توقيع  تاريخ   1998 اإىل 
اأ�سنة بني البلدين وحالياً مرحلة 
االح��ت��الل حت��ت م�سمى  ُيحلل  م��ا 

مكافحة االإرهاب.
عموماً  امل���رح���ل���ة  ه����ذه  وات�����س��م��ت 

�أحالم �صود�ء
الرتكية  ال�����س��ي��ط��رة  ت��ق��ت�����س��ر  مل 
وا�ستغالل  املناطق  هذه  ُحكم  على 
عملية  ����س���م���ل���ت  ب������ل  م�������وارده�������ا 
الكتب  تغيري  ت�سمنت  “ترتيك” 
امل��در���س��ي��ة وت��دري�����س ب��ع�����س امل���واد 
مدار�س  واإن�����س��اء  ال��رتك��ي��ة,  باللغة 
الرتكية  باللغة  بالتدري�س  ت��ق��وم 

فقط.
ال�سيا�سات  يف  االأخ���ط���ر  اجل���ان���ب 
ال�سوداء”  االأحالم  الرتكية, هو” 
باال�ستيالء على كامل �سمال و�سرق 
���س��وري��ا وم���ن ���س��م��ن ذل���ك مدينة 
العراق  �سمال غرب  حلب, وكذلك 
ُي�سار  حيث  امل��و���س��ل,  �سمنه  وم��ن 
لرتكيا  العربية  املنطقة  تلك  اإىل 
الرتكي”,  اجل���غ���رايف  “املركز  يف 
وي��ع��رف امل���وؤّرخ���ون وال��ب��اح��ث��ون اأن 
ل�سنوات  ظّلت  الرتكية  احلكومة 
طويلة ترف�س االعرتاف باملو�سل 

كجزء من العراق.
اإيني  توقع �ستيفن كوك, يف مركز 
ال�سرق  ل���درا����س���ات  م��ات��ي  اإن��ري��ك��و 
االأو����س���ط واأف��ري��ق��ي��ا ل���دى جمل�س 
ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة, ف�سل حرب 
ال����رتك����ي رج�����ب طيب  ال���رئ���ي�������س 
اأردوغان يف �سوريا, “الأنه ال يعرف 
اأردوغان  اأن  م�سيفاً  يريد”  م��اذا 
عملياته  الأن  حم��ال��ة  ال  �سيف�سل 
ال���ع�������س���ك���ري���ة ع����اج����اًل م����ن اآج�����اًل 
املجتمع  يرف�سه  احتالاًل  �ست�سبح 
بتنظيمات  ا���س��ت��ع��ان  الأن���ه  ال����دويل 
م�سنفة اإرهابية من قبل منظمات 

دولية.

ودع�����م م��ط��ال��ب��ه وال��ت��ع��ب��ري عنها 
تناق�س  اأف���ع���ال���ه���ا  ل��ك��ن  ب���ُح���ري���ة, 
الف�سائل  فاأغلب  �سوريا  اأق��وال��ه��ا 
والتنظيمات الع�سكرية  هي خليط 
املتطرفة  الدينية  اجلماعات  م��ن 
واحلركات االإرهابية وفقاً للقرارات 
الدولية دفعت بها تركيا لل�سيطرة 
وامل�سادر  الزراعية  امل�ساحات  على 
النفط  ل�سمان  باالإ�سافة  املائية 

املوجود يف ال�سمال ال�سوري.
التي  املناطق  به تركيا يف  ما تقوم 
اح��ت��ل��ت��ه��ا وُت���دي���ره���ا ُم���ب���ا����س���رة يف 
موقفها  على  ُث��م  احل���دود  منطقة 
معاقل  اآخ�����ر  اإدل������ب  حم��اف��ظ��ة  يف 
املُ�سلحة  وال��ف�����س��ائ��ل  املُ���ع���ار����س���ة 
���س��وري��ا ه��و احتالل  املُ��ت��ط��رف��ة يف 

للم�سادر الطبيعة.
اجلزيرة  منطقة  يف  ي��ح��دث  وم���ا 
�سوريا  �سرقي  �سمال  يف  ال�سورية 
التي تقع بني نهري الفرات ودجلة 
وت�سمل حمافظة احل�سكة باأكملها 
الزور  واأج���زاء من حمافظات دي��ر 
فيها  وه��ي مناطق يرتكز  وال��رق��ة 
االأك��راد ال�سوريون خا�سة يف ُمدن 
وعفرين  ك����وب����اين  ال����ع����رب  ع����ني 
التي  املناطق  وجت��اور  والقام�سلي, 
ت��ع��ي�����س ف��ي��ه��ا اأغ��ل��ب��ي��ة ك���ردي���ة يف 
ال��ع��راق وت��رك��ي��ا دل��ي��ل وا���س��ح على 
االأط����م����اع ال��ع��ث��م��ان��ي��ة يف خ���ريات 
والغاز  النفط  من  العربية  البالد 

وحتى امل�سادر املائية.

ح���ول ق�سايا  وال��ت��وت��ر  ب��ال�����س��راع 
االإ�سكندرونة,  ول������واء  احل�������دود, 
احلقبة  ويف  واالأك����������راد,  وامل����ي����اه, 
الع�سرين,  ال���ق���رن  م���ن  االأخ������رية 
هي  ا�ستعااًل  الق�سايا  اأك��رث  كانت 
تركيا  وات���ه���ام  االأك�������راد  م��و���س��وع 
احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة ب��دع��م حزب 
العمال الكرد�ستاين وُم�ساعدته يف 
الداخل  يف  اإرهابية  باأعمال  القيام 
ال���رتك���ي وج������اءت االت��ف��اق��ي��ة بني 
العالقات  لُتنظم  وت��رك��ي��ا  ���س��وري��ا 

يف  بينهما  والتعاون  البلدين  بني 
ُمكافحة االإرهاب.

اأبوابها  اأن��ق��رة  فتحت  ما  و�سرعان 
ال�سورية  امل���ع���ار����س���ة  ل��ف�����س��ائ��ل 
وتنظيم  اأن�������س���ط���ت���ه���ا  مل���م���ار����س���ة 
اج��ت��م��اع��ات��ه��ا ووف����رت ل��ه��م الدعم 
وت�ساعد  واالإع���الم���ي  ال�����س��ي��ا���س��ي 
اإىل  ل���ي���م���ت���د  ال�����رتك�����ي  ال����ت����اأي����ي����د 
ال���ت���زوي���د ب���ال�������س���الح واخل����دم����ات 
االآمن  امل��م��ر  وت��وف��ري  اللوج�ستية 
داخل  اإىل  لالنتقال  احل���دود  ع��رب 

�سوريا واخلروج منها, وامتد االأمر 
املُتطرفة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  دع����م  اإىل 
االإرهابية كجبهة الن�سرة وداع�س, 
الدولة  �سيادة  انتهاك  اإىل  و�سواًل 
ال�������س���وري���ة ب�����س��ك��ل ����س���ري���ح وغ����زو 
اجلي�س الرتكي اأرا�سيها اأكرث من 

مرة.
االأهداف الرتكية.

ي���روج اأردوغ�����ان وال���ق���ادة االأت����راك 
حق  ل��ت��اأي��ي��د  ت�سعى  ت��رك��ي��ا  اأن  اإىل 
نظامه  اختيار  يف  ال�سوري  ال�سعب 

 تعي�ص �ليوم عزلة �إقليمية ودولية خانقة

من مياه �شوريا اإىل نفط ليبيا... اأطماع اأردوغان ل تعرف حدودًا

الحتالل الرتكي يوا�شل نهب اخلريات ال�شورية

�شمال �شوريا..مرتع تركيا الإرهابي
•• عوا�شم-وكاالت

ت�ستغل تركيا �سمال �سوريا لتو�سيع نفوذها االإرهابي م�ستفيدة من خريات 
املنطقة ومكوناتها الب�سرية لبناء �سبكات ا�ستخباراتية وجتنيد ال�سوريني 
اأماكن خمتلفة من  للقتال يف  اأنقرة  توايل  يف �سفوف ميلي�سيات م�سلحة 
لتاأمني  واإن�ساء مناطق عازلة  تاأمني حدودها,  ذريعة  العربي حتت  العامل 

حياة اآالف النازحني.
ك�سفت �سنوات احلرب الطويلة يف �سوريا زيف االدعاءات الرتكية, فمنذ عام 
2011 واالأهداف اخلطرية لل�سيا�سة الرتكية يف �سوريا تتك�سف يوماً بعد 
يوم, فهي ت�سوق نف�سها على اأنها تهدف اإىل “حتويل اإدلب اإىل منطقة اآمنة 
تثبت عك�س ذلك, فرتكيا متهد ال�ستمرار وجودها  الوقائع  لكن  دائمة”, 
ب��اأن��واع ثقيلة وم��ت��ط��ورة من  ال��ف��رتة االأخ���رية  ال���ذي ع��ززت��ه يف  الع�سكري 
بقوة  احتاللها  فر�س  ثم  ومن  م�سمى,  غري  اأج��ل  اإىل  الع�سكرية,  املعدات 

ال�سالح على �سمال �سوريا وحتويلها مع مرور الزمن اإىل اأر�س تركية.

�صبكات ��صتخبار�تية
اآخر التحركات الرتكية االإرهابية يف �سمال �سوريا, كان �سعيها لتجنيد عدد 
من ال�سوريني يف �سبكة ا�ستخبارات بهدف تتبع قادة القوات الدميقراطية 
ال�سورية ومعرفة من�سقي قوى االأمن الداخلي والرتويج لتجارة املخدرات 
�سوريا,  �سمال  يف  وتفجريات  اغتيال  عمليات  تنفيذ  اإىل  اإ�سافة  والدعارة, 
يوينو )حزيران(   29 لالأنباء يف  الكردية  “هاوار”  وكالة  ذكرته  ملا  وفقاً 
اأولوية  ي�سكل  ���س��وري��ا  يف  احل���رب  ا�ستمرار  اأن  ال��ت��ق��اري��ر,  وت��وؤك��د  امل��ا���س��ي. 
احلرب  ان��دالع  منذ  العربي  البلد  يف  الدائرة  فالفو�سى  لرتكيا,  بالن�سبة 
يف 2011 متكن اأنقرة من ا�ستغالل خريات �سوريا من نفط ومياه وب�سر 
اأنقرة  م�ساريع  دع��م  اأج��ل  من  يقاتلون  املرتزقة  من  جي�ساً  ي�سكلون  باتوا 

اال�ستعمارية, وحماوالتها ال�ستعادة اخلالفة العثمانية.

مبعوث اأمريكي يف �شول وبيوجنياجن ترف�ض املحادثات 
واتهم كوون جوجن جون مدير عام ال�سوؤون االأمريكية بوزارة 
تف�سري  باإ�ساءة  اجلنوبية  كوريا  ال�سمالية  الكورية  اخلارجية 
قمة  ح��ول  وقتها”  غري  يف  “�سائعة  ونفى  لبيوجنياجن  بيان 
والرئي�س  اأون  جوجن  كيم  ال�سمالية  كوريا  زعيم  بني  اأخ��رى 

االأمريكي دونالد ترامب.
وقالت كوريا ال�سمالية يوم ال�سبت اإنها ال ت�سعر بحاجة لعقد 
الكوري اجلنوبي  الرئي�س  اأيام من اقرتاح  بعد  قمة جديدة, 
اأن  ال��ذي عر�س التو�سط بني كيم وت��رام��ب,  م��ون ج��ي��ه-اإن, 
يلتقي الزعيمان مرة اأخرى قبل انتخابات الرئا�سة االأمريكية 

يف نوفمرب ت�سرين الثاين.
الكورية  املركزية  االأن��ب��اء  وكالة  ن�سرته  بيان  يف  ك��وون  وق��ال 

•• �شول-رويرتز

الثالثاء  اأم�����س  اجلنوبية  ك��وري��ا  اإىل  اأمريكي  مبعوث  و�سل 
م��ع كوريا  املتوقفة  ال��ن��ووي��ة  امل��ح��ادث��ات  يف حم��اول��ة الإح��ي��اء 
ال�سمالية بعد �ساعات من اإ�سدار االأخرية بيانا قالت فيه اإنها 
ال تعتزم اجللو�س للحوار مع الواليات املتحدة وطالبت كوريا 

اجلنوبية “بوقف التدخل يف �سوؤون االآخرين«.
وذكرت و�سائل اإعالم اأن �ستيفن بيجن م�ساعد وزير اخلارجية 
و�سل  ال�سمالية,  كوريا  مع  املحادثات  يقود  الذي  االأمريكي, 
اإىل قاعدة ع�سكرية اأمريكية يف كوريا اجلنوبية ومن املقرر اأن 

يجتمع مع م�سوؤولني من �سول يومي االأربعاء واخلمي�س.

عن  اجلنوبية(  )كوريا  لتتوقف  الوقت  حان  “لقد  الر�سمية 
اأو  اأن��ه ال يوجد عالج  االآخرين لكن يبدو  �سوؤون  التدخل يف 

و�سفة طبية لعادتها ال�سيئة«.
واأ�ساف “ب�سراحة مرة اأخرى, لي�س لدينا نية للجلو�س وجها 

لوجه مع الواليات املتحدة«.
يف   2018 ع����ام  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  وك���ي���م  ت���رام���ب  وال��ت��ق��ى 
النووي  بيوجنياجن  برامج  اإنهاء  االآم��ال يف  وع��ززا  �سنغافورة 
م��ن خ���الل امل��ف��او���س��ات. ل��ك��ن ال��ق��م��ة ال��ث��ان��ي��ة يف فيتنام عام 

2019 واملفاو�سات الالحقة انهارت.
وقال ياجن مون-جني االأ�ستاذ بجامعة درا�سات كوريا ال�سمالية 
اإن بيان كوون يعك�س التوتر امل�ستمر بني الكوريتني  يف �سول 

وروؤية بيوجنياجن باأن الق�سايا النووية يتعني مناق�ستها مع 
الواليات املتحدة فقط.

واأ�ساف “ي�سري اأي�سا اإىل اأن الكوريني ال�سماليني �سيتخلون 
عن مبداأ املفاو�سات ال�سابق حيث لعبت كوريا اجلنوبية دور 
تنازالت  ب��دون  املفاو�سات  ط��اول��ة  اإىل  ي��ع��ودوا  ول��ن  الو�سيط 

اأمريكية كبرية«.
الوقت  من  مت�سعا  هناك  اإن  املا�سي  االأ�سبوع  يف  بيجن  وق��ال 
لكن  للجانبني ال�ستئناف احل��وار و”حتقيق تقدم ملمو�س” 
وجها  اجتماع  اإج���راء  ال�سعب  من  جتعل  قد  ك��ورون��ا  جائحة 
ل��وج��ه ق��ب��ل ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ة االأم��ري��ك��ي��ة يف ال��ث��ال��ث من 

نوفمرب ت�سرين الثاين املقبل.  

تهديد حماكم اأملانية بتفجريها
•• برلني-وكاالت

ت���ل���ق���ت ع�����دة حم����اك����م يف والي�����ات 
الثالثاء  اأم�������س  ب��اأمل��ان��ي��ا  خم��ت��ل��ف��ة 

تهديدات, ما دفع اإىل اإخالئها.
وو����س���ل���ت ه�����ذه ال���ت���ه���دي���دات اإىل 
بوالية  ماينت�س  حماكم يف مدينة 
غربي  الراين-في�ستفاليا,  �سمال 
اأمل��ان��ي��ا, وم��دي��ن��ة ل��وب��ي��ك يف والية 
�سماال,  ���س��ل��زف��ي��غ-ه��ول�����س��ت��اي��ن, 
تورينغن  بوالية  اإرف���ورت  ومدينة 
���س��رق��اً. وك�����س��ف��ت م��ت��ح��دث��ة با�سم 
اإرف���������ورت,  ال�������س���رط���ة يف م���دي���ن���ة 
اال�ستعانة بكلبني لك�سف املتفجرات 
يف املدينة, جتوال يف �ساحة املحكمة 

التي تعر�ست التهديد.

رو�شيا تعتقل م�شاعدا ملدير 
وكالة الف�شاء بتهمة اخليانة 

•• مو�شكو-رويرتز

اعتقلت  ال�سلطات  اإن  بيان  الرو�سية رو�سكوزمو�س يف  الف�ساء  قالت وكالة 
اأم�س واتهمته بخيانة الدولة  �سحفيا �سابقا يعمل م�ساعدا ملدير الوكالة 

وهي تهمة قد تف�سي اإىل �سجنه ملا ي�سل اإىل 20 عاما اإذا ثبتت اإدانته.
واأ�سافت اأن اعتقال اإيفان �سافرونوف, وهو �سحفي �سابق خمت�س بال�سوؤون 
ملديرها  م�ست�سارا  يعمل  حيث  الوكالة  يف  بعمله  مرتبطا  لي�س  الع�سكرية, 

العام دميرتي روجوزين.
ونقلت وكالة االإعالم الرو�سية عن جهاز االأمن الرو�سي )اإف.اإ�س.بي( قوله 
اإن �سافرونوف عمل ل�سالح جهاز خمابرات اأجنبي تابع لدولة مل يحددها 

من اأع�ساء حلف �سمال االأطل�سي وكان ميده مبعلومات ع�سكرية �سرية.
كم�ست�سار  ال��وك��ال��ة  اإىل  ان�سم  ال��ذي  ���س��اف��رون��وف,  ميثل  اأن  املتوقع  وم��ن 

اإعالمي يف مايو اأيار, اأمام املحكمة يف وقت الحق اليوم.
���س��ح��ي��ف��ت��ي كومر�سانت  ���س��ح��ف��ي��ا يف  ق��ب��ل  م���ن  ي��ع��م��ل  ����س���اف���رون���وف  ك����ان 

وفيدومو�ستي.
كانت وكالة تا�س الرو�سية لالأنباء قد ذكرت العام املا�سي نقال عن م�سدر 
�سد  مدنية  ق�سائية  دع��وى  اإق��ام��ة  يريد  ال��ع��ام  االدع���اء  اإن  قوله  ق�سائي 

�سحيفة كومر�سانت لك�سفها عن �سر من اأ�سرار الدولة مل يذكره.
اأن مقاال عمل عليه  واأ���س��ارت ب��واب��ة ب��ل االإل��ك��رتون��ي��ة يف ذل��ك ال��وق��ت اإىل 

�سافرونوف قد اختفى بعد ذلك من على موقع ال�سحيفة.
اأن م�سر وقعت �سفقة مع رو�سيا  ال��ذي ما زال غري متاح  املقال  وج��اء يف 
ل�سراء اأكرث من 20 طائرة مقاتلة من طراز �سوخوي-35 متعددة املهام.

اإذا م�ست قدما  وهدد وزير اخلارجية االأمريكي م�سر بعد ذلك بعقوبات 
يف ال�سفقة.

وقال �سافرونوف اإنه اأُجرب على ترك العمل بال�سحيفة العام املا�سي بعدما 
عار�ست دار الن�سر مقاال اأ�سار فيه اإىل اأن فالنتينا ماتفيينكو رئي�سة جمل�س 

االحتاد بالربملان الرو�سي قد ترتك من�سبها.
التقرير يف  املن�سب,  التي ما زالت ت�سغل  با�سم ماتفيينكو,  ونفى متحدث 

ذلك الوقت.
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عربي ودويل
قياد�ت �حلر�ك فرت �إىل �خلارج: 

اأي م�شري لهونغ كونغ بعد ا�شتعرا�ض القوة  ال�شيني...؟
•• الفجر -ريت�شارد اأرزت 

ترجمة خرية ال�شيباين
يف  �ل�صينية  �حلكومة  ت�صرع  �أن  قبل  �صنة  م��رت      
�ل�صيطرة �ل�صلطوية على هونغ كونغ. مل  يت�صرع �حلزب 
ويرّجح  �لجت��اه.  هذ�  �تخاذ  يف  �ل�صيني  �ل�صيوعي 

كانت  بينما   ،2019 من  عام  �لثاين  �لن�صف  يف  �أن��ه 
�ملظاهر�ت �ملعادية للتدخل �ل�صيني جتري كل �أ�صبوع 
�ل�صر�ع بني تيار�ت خمتلفة يف  يف هونغ  كونغ، �حتد 
بكني. و�عترب بع�ص �أع�صاء �ملكتب �ل�صيا�صي  و�للجنة 
كونغ  هونغ  يف  بكني  من  تدخل  �أدن��ى  �أن  �ملركزية، 
فيها  ��صتمرت  يف  فرتة  خا�صة  حكيم.  غري  �صيكون 

�لعالقة مع �لوليات �ملتحدة بزعامة دونالد تر�مب 
و�صر�ئب  جت��اري��ة  �صكل  ح��رب  متخذة  �لتعقيد  يف 
�أ�صو�ت  �رتفعت  �لعك�ص،  على  متبادلة .      جمركية 
�ل�صني  ممار�صة  �ىل  تدعو  �حل��زب،  قيادة  يف  �أخ��رى 
�ملوؤيدين  ل�صلطتها  على هونغ كونغ. وبالن�صبة لهوؤلء 
ل�صتخد�م �لقوة، كان من �ل�صعب حتّمل �أنه يف  منطقة 

ت�صتمر  �صخ�ص،  م��الي��ني  �صتة  فيها  يعي�ص  �صغرية 
�ملظاهر�ت �لأ�صبوعية �ل�صخمة يف  حتّد ل�صلطة بكني. 
     لقد �نت�صر هذ� �لجتاه �لزجري، ويبدو �أنه ح�صل 
على مو�فقة و��صحة من �ل�صعب �ل�صيني.  �لذي، منذ 
فرتة طويلة، ل تعجبه حرية �لتعبري و�لتظاهر �لتي 

يطرحها �صكان هونغ كونغ  بانتظام . 

االأم��ري��ك��ي��ني.  وقال  ل��ل��م��واط��ن��ني 
با�سم  امل���ت���ح���دث  ل��ي��ج��ي��ان,  ت�����س��او 
خالل  ال�سينية,  اخلارجية  وزارة 
كونغ,  “اإن  هونغ  �سحفي,  موؤمتر 
مبا يف ذلك قانون االأمن القومي, 
لل�سني,  بحتة  داخلية  م�ساألة  هي 

وتدّخل اأي بلد  مرفو�س”  . 
    ولكن يف 2 يوليو, �سّوت جمل�س 
ث����م جمل�س  االأم����ري����ك����ي  ال����ن����واب 
قانون  ع��ل��ى  ب���االإج���م���اع  ال�����س��ي��وخ 
الذين  اأول��ئ��ك  معاقبة  على   ين�س 
بكني  يف  االأمنية  القواعد  و�سعوا 
التي  متولهم.  البنوك  وا�ستهداف 
يف الوقت نف�سه, يقدم الربملانيون 
االأم��ري��ك��ي��ون م�����س��روع ق��ان��ون اآخر 
هونغ  ���س��ك��ان  اأن  مينح  ���س��اأن��ه  م��ن 
ك��ون��غ االأول���وي���ة يف ال��ت��ق��دم بطلب 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ���س��ف��ة الج����ئ يف 
اجراء  منح  مت  ال��والي��ات  املتحدة. 
مم���اث���ل ل��ل��ك��وب��ي��ني ع��ن��دم��ا توىل 
هافانا  يف  ال�سلطة  كا�سرتو  فيدل 
االإجراءات  ه��ذه  كل  ع��ام   1959. 
ال�سني  ق���ادة  �ستزعج  االأم��ري��ك��ي��ة 
وزي����ر  اأن  خ���ا����س���ة  ك���ب���ري.  ب�����س��ك��ل 
اأعلن  بومبيو,  م��اي��ك   اخلارجية, 
اأمريكية  اإج���راءات  اأن  يوليو   1 يف 

جديدة “ال يجب  ا�ستبعادها”. 
وم��������ع ذل����������ك, ف����ع����ل����ى امل�������س���ت���وى 
ميكن  رئي�سي,  ب�سكل  االقت�سادي 
ان ي��ت��ق��رر م�����س��ري ه��ون��غ ك��ون��غ يف 
املنطقة  ق��وة  امن  املقبلة.   االأ�سهر 
ت����ق����وم ت���ق���ل���ي���دًي���ا ع����ل����ى اخل�����ربة 
امل�سرفية واملالية اال�ستثنائية  التي 
طبيعية  عبور  نقطة  منها  جعلت 
جل������زء ك���ب���ري م����ن ال����ت����ج����ارة بني 
ال��ع��امل.  باالإ�سافة  وبقية  ال�سني 
ا�سحاب  ذل��ك, و�سع عدد من  اإىل 
الرثوات ال�سينية مبالغ كبرية يف 
هونغ كونغ,  منها املوؤ�س�سات العامة 
ات�ساالت  االإق��ل��ي��م  يف  جت���د  ال��ت��ي 

م�سرفية مفيدة. 
ال�سعبية,  ال�����س��ني  يف  ي��وج��د,  ال     
مركز مايل فعال مثل هونغ كونغ. 
باال�ستقاللية  ب��ت��م��ت��ع��ه��ا  وح���ت���ى 
�سنغهاي  تنجح  مل   االقت�سادية, 
نطاق  على  الدولية  الثقة  نيل  يف 
يف  هونغ  ال�سائدة  تلك  مثل  وا�سع 
م��وؤمت��ر �سحفي عقده  ك��ون��غ. ويف 
�سياو  ت�����س��ان��غ  ���س��ع��ى  ي��ول��ي��و,   1 يف 
هونغ  م��دي��ر  �سوؤون  ن��ائ��ب  ب��ي��ن��غ, 
الدوائر  طماأنة  اإىل  وماكاو,  كونغ 
بالقول  ال���دول���ي���ة  االق���ت�������س���ادي���ة 
اجل���دي���د   ”�سيحمي  ال���ق���ان���ون  اإن 
احلقوق واحلريات التي يتمتع بها 
العظمى من �سكان هونغ  الغالبية 
وامل�سالح  وك��ذل��ك  احلقوق  ك��ون��غ, 
االأجانب  للم�ستثمرين  امل�سروعة 

يف هونغ كونغ    ”. 
تعترب  مل  رمب�����ا  ب���ك���ني  ان  غ����ري     
هونغ  ع��ل��ى  �سيطرتها  ت��ع��زي��ز  اأن 
ك��ون��غ ي��ن��ط��وي ع��ل��ى خ��ط��ر ع�سال 
املركز  ه��ذا  ق��وة  ت��ده��ور   يتمثل يف 
ال��ف��رتة احلالية,  االق��ت�����س��ادي. يف 
كورونا  ف���ريو����س  ي��ت�����س��ب��ب  ب��ي��ن��م��ا 
و�سعوبات  االق��ت�����س��اد  اإ���س��ع��اف   يف 
اج��ت��م��اع��ي��ة حم��ت��م��ل��ة ق���ادم���ة, قد 
اأولوية  ال�سينية  لل�سلطة  ت��ك��ون 
اإظهارها  قوتها, وخا�سة  تاأكيد   يف 
ال�سيني. فمن  ال��ع��ام  ال���راأي  اأم���ام 
����س���ي���ط���رت���ه على  ت���ع���زي���ز  خ������الل 
من  املليون  ون�سف  ماليني   �سبعة 
احلزب  يظهر  ك��ون��غ,  ه��ون��غ  �سكان 
ال�����س��ي��ن��ي ق��وت��ه  لبقية  ال�����س��ي��وع��ي 
مليون   400 م��ل��ي��ار  اأي  ال���ب���الد, 

�سخ�س. 

�أحكام بال�صجن مدى �حلياة
    يف الفرتة من منت�سف يناير اإىل 
فريو�س  وب���اء  اأدى  م��ار���س,  نهاية 
ال�سحي  الوا�سع  واحلجر  ك��ورون��ا 
تعليق  اإىل  ال�������س���ني  يف  ال���ن���ط���اق 
ال��ن��ق��ا���س ب��اأك��م��ل��ه. ول��ك��ن يف نهاية 
اجلمعية  الوطنية  ع��ق��دت  م��اي��و, 
ال�����س��ع��ب��ي��ة ج��ل�����س��ت��ه��ا ال�����س��ن��وي��ة يف 
بكني, ومت مترير قانون ي�سري اإىل 
يف  القومي  �سمان  االأمن  ���س��رورة 

هونغ كونغ باالإجماع تقريبا. 
    ادى هذا الن�س, م�ساء 31 يونيو, 
اإىل قيام اللجنة الدائمة للمجل�س 
ال�سعب  ال�سيني  ل��ن��واب  ال��وط��ن��ي 
دقة  اأك��رث  قانون جديد  اىل و�سع 
القومي يف هونغ  االأم��ن  “حلماية 
قمع  م��ن  املمكن  ويجعل  كونغ”, 
اأنواع خمتلفة من اجلنح واجلرائم 
تخريبية,  اأن�����س��ط��ة  االأم�����ن:  ���س��د 
واالنف�سالية,  واالإرهاب, والتواطوؤ 

مع القوى االأجنبية. 
    ومن املتوقع اأن تتمتع املحاكم يف 
ال�سني القارية بالوالية الق�سائية 
“خرق  خطري لالأمن  اأي  ملحاكمة 
القومي” يف هونغ كونغ, واأن هذا 
ال�سبب قد يوؤدي اإىل ال�سجن مدى 

احلياة . 
 1 ال���ق���ان���ون يف  ه����ذا  اذن, ظ��ه��ر     
يوليو, وهو تاريخ الذكرى الثالثة 
بريطانيا  الإع��������ادة  وال���ع�������س���ري���ن 
ال�سني.  اىل  كونغ  هونغ   العظمى 
 6 اإىل  م��ق�����س��م��ة  م��������ادة   66 يف 
تكميم  ه���دف���ه:  ي��ف�����س��ل  ف�������س���ول, 
جميع  ع��ن  االع���الن  اأي  احتجاج, 
اإن�ساء  اأن�����واع االأح���ك���ام ع��ل��ى غ���رار 
التي  املراقبة  وك��االت  من  العديد 
االإدارة  م��ن  م�����س��وؤول��ون   �سرياأ�سها 
ال�سينية. اأو اأي�سا تلك التي تن�س 
تخفي�س  العقوبة  يجوز  اأن��ه  على 
على اأي متهم اإذا اأبلغ عن �سخ�س 
اآخر. كما �سّنفت جرائم “تخريب 
و�سائل النقل”  يف الف�سل اخلا�س 
عن  ال��دف��اع  وت�سنيف  ب���االإره���اب, 
التحري�س  اأو  االنف�سالية  االآراء 
ع������ل������ى  ك�������راه�������ي�������ة احل������ك������وم������ات 
فئة  يف  كونغ(  هونغ  اأو  )ال�سينية 

“االنقالب”. 
ن��ائ��ب مدير  ب��ي��ن��غ,  ���س��ي��او  ت�سانغ     
وماكاو  كونغ  هونغ  ���س��وؤون  مكتب 
ال��دول��ة   )احلكومة  ملجل�س  التابع 
بعقد  يوليو   1 يف  كّلف  ال�سينية( 
اأو�سح  ب��ب��ك��ني,  ���س��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر 
م�سّمم  “القانون  اجلديد  اأن  فيه 
كونغ”,  هونغ  يف  الهدوء  لتحقيق 
جمموعة  فقط  “ي�ستهدف  واإن���ه 
الذين  م����ن  امل���ج���رم���ني  ����س���غ���رية 
للخطر  القومي  االأم��ن  يعّر�سون 
فوق  معلقا  حادا’  ‘�سيفا  و�سيكون 

روؤو�سهم . 
    اإن االإجراءات املعلنة تدير ظهرها 
بحزم للمتظاهرين يف هونغ كونغ 
اأ�سهر  ع��ل��ى  مدى  ط��ال��ب��وا  ال��ذي��ن 
مب��زي��د م��ن ال��دمي��ق��راط��ي��ة. ومن 
كانوا   ,2019 نوفمرب  اإىل  يونيو 
من  م��ل��ي��وين  �سخ�س,  م���ن  اأك����رث 
اأ�سل �ستة ماليني ن�سمة, ي�ساركون 
يف امل���ظ���اه���رات.  يف ال��ب��داي��ة, كان 
على  ب���االع���رتا����س  االأم�����ر  يتعلق 
قانون �سادر عن كاري الم, رئي�سة 
ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل��ح��ل��ي��ة, ال 
اجلناة  ت��رح��ي��ل  اإم��ك��ان��ي��ة   ي�ستبعد 
الذين يعتقلون يف هونغ كونغ اإىل 
ول��ك��ن  ب�سرعة  ال�سعبية.  ال�����س��ني 
املظاهرات  ه�����ذه  رك������زت  ك����ب����رية, 
مبدئي:  م��وق��ف  ع��ل��ى  ال�����س��خ��م��ة 

����س���ع���ب ه����ون����غ كونغ  ب���ه���ا  ي��ت��م��ت��ع 
 حممية بالكامل    ”. 

كانت  التي  العظمى,  بريطانيا      
تدير هونغ كونغ من عام 1897 
قبل اإعادة االإقليم اإىل ال�سني  عام 
ملمو�سا  م��وق��ف��ه��ا  ك����ان   ,1997
اأن  جون�سون  بوري�س  اأعلن  اأك��رث. 
الذين  يحملون  كونغ  هونغ  �سكان 
ب���ري���ط���اين م����ا وراء  ج������واز ���س��ف��ر 
العي�س  م���ن  البحار   �سيتمكنون 
يف  اململكة  ال��درا���س��ة  اأو  ال��ع��م��ل  اأو 
املتحدة طيلة خم�س �سنوات -�ستة 
�سيحق  ذل�����ك,  ب��ع��د  االآن.  اأ����س���ه���ر 
على  االأ�سخا�س  احل�سول  لهوؤالء 
االإقامة ويجوز لهم بعد عام واحد 
ال���ت���ق���دم ب��ط��ل��ب ل��ل��ح�����س��ول على 

اجلن�سية الكاملة.  
    م���ا ي���ق���رب م���ن ث���الث���ة ماليني 
م��واط��ن م��ن ه��ون��غ ك��ون��غ, والأنهم 

رف�س ال�سيطرة املتزايدة  ل�سلطات 
بكني على هونغ كونغ. 

 ”دولة و�حدة ونظامان” 
    وال��ي��وم, هناك اأحكام حم��ددة يف 
قانون هونغ كونغ تتجاهلها بكني. 
ال�����س��ني  عام  اإىل  اأع���ي���دت  ع��ن��دم��ا 
1997, مت االتفاق على اأنه حتى 
كونغ  لهونغ  ميكن   ,2047 ع��ام 
بدرجة  �سوؤونها  اخلا�سة”  “اإدارة 

عالية من اال�ستقاللية”.  
    ويف �سحافة هونغ كونغ, يدعي 
عن  الك�سف  يرف�سون  حم��ام��ون, 
التي  وقعتها  امل��ب��ادئ  اأن  هويتهم, 
ج��م��ه��وري��ة ال�����س��ني ال�����س��ع��ب��ي��ة قد 
بو�سع  وي�ست�سهدون  �سحقها.  مت 
االقت�سادية  اخلا�سة”  “املنطقة 
عالقتها  يف  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ادارة  اأو 
اأن  يجب  وال��ت��ي  ال��ق��اري��ة  بال�سني 

واح�����دة  ���س��ي��غ��ة   ”دولة  حت��ك��م��ه��ا 
ونظامان”. 

   ���س��رع��ان م��ا وج���د ق��ان��ون االأمن 
ال���ق���وم���ي اجل����دي����د ط���ري���ق���ه اىل 
التطبيق يف هونغ كونغ. يف �سباح 
  1 ي��ول��ي��و, مت اع��ت��ق��ال رج���ل: كان 
يرتدي علًما كتب عليه “ا�ستقالل 
ال�����س��اع��ات  التي  يف  كونغ”.  ه��ون��غ 
تلت ذلك, تظاهر �سكان من هونغ 
الثالثة  ال����ذك����رى  الإح����ي����اء  ك���ون���غ 
والع�سرين الإعادة املدينة  من قبل 
املظاهرة  ه��ذه  لل�سني.  بريطانيا 
�سرطة  واعتقلت  حم��ظ��ورة,  كانت 
200  �سخ�س  ح�����وايل  االإق���ل���ي���م 
العام”,  بالنظام  “االإخالل  بتهمة 
مزعوم  “النتهاك  منهم  و�سبعة 

لقانون االأمن  القومي”. 
ال��ت��دخ��ل يف هونغ     وم����ن خ����الل 
اأن  ت��ظ��ه��ر  اأن  ب��ك��ني  اأرادت  ك��ون��غ, 

حد  حلرية  بو�سع  ترتبط  امل�ساألة 
ال�سينية  لل�سلطة  والنقد  التعبري 
املنطقة.  ه����ذه  يف  مت���ار����س  ال���ت���ي 
ويرّجح اأن تكون  ال�سرطة ال�سينية 
قد جمعت عدًدا كبرًيا من ال�سور 
وال�سجالت الأولئك الذين �ساركوا 
واأن   .2019 يف  اح����ت����ج����اج����ات 
��ا يف ه��ون��غ كونغ  اأ���س��خ��ا���سً ه��ن��اك 
ال�سلطات  الإع��ط��اء  ا���س��ت��ع��داد  على 
 ال�سينية املعلومات التي قد تفتقر 

اإليها حول حمتج ما . 
����س���ارع ع����دد م���ن ق�����ادة احلركة      
اإىل  كونغ  هونغ  يف  الدميقراطية 
القليلة  االأي����ام  ال��ب��الد يف  م��غ��ادرة 
بريطانيا  اأع��ل��ن��ت  وق���د   املا�سية. 
ويغادر  اأنها م�ستعدة ال�ستقبالهم. 
وال����والي����ات  ت����اي����وان  اإىل  اآخ�������رون 
ناثان  واأع����ل����ن  وك����ن����دا.   امل���ت���ح���دة 
للحركة  ال���������س����اب  ال����زع����ي����م  ل������و, 

املدينة, ميكنهم  اإع��ادة  ول��دوا قبل 
 االدعاء باأنهم ميلكون   جواز ال�سفر 
ا.  اأي�سً اأطفالهم موؤهلون  وان  هذا 
لندن  ال�سيني  يف  ال�سفري  واأ���س��ر 
“تعار�س ب�سدة كل  ب��الده  اأن  على 
الربيطانية”.  امل��ق��رتح��ات  ه���ذه 
واأ�ساف دون مزيد  من التفا�سيل: 
ات����خ����اذ  يف  ب�����احل�����ق  “نحتفظ 

االإجراءات املنا�سبة”. 
    تذهب الواليات املتحدة اأبعد من 
ذلك يف اتهام ونقد نظام بكني. يف 
اأواخر مايو, األغت  وا�سنطن الو�سع 
تتمتع  ال��ذي  التف�سيلي  التجاري 
به هونغ كونغ يف الواليات املتحدة 
اأي  ي��ت��م ت�سدير  ل��ن  واأع��ل��ن��ت  اأن���ه 
اإىل امل�ستعمرة الربيطانية  اأ�سلحة 

ال�سابقة.  
   من جهتها, اأعلنت بكني اأنه �سيتم 
الدخول  ت��اأ���س��ريات  ع��دد  تخفي�س 

اإن���ه ه��رب دون اأن  ال��دمي��ق��راط��ي��ة, 
وقد  االآن,  اق���ام���ت���ه  ي���ذك���ر  مكان 
يف  دميو�سي�ستو.  ح��زب��ه  ب��ح��ل  ق���ام 
اعتقال  مت  ي��ول��ي��و,   2 يف  امل��ق��اب��ل, 
العام  الح��ت��ج��اج��ات  ق����ادة  اآخرين 
امل��ا���س��ي ع��ن��دم��ا ك��ان��وا ع��ل��ى و�سك 

ال�سعود على منت الطائرة . 

�تهام نظام بكني
القوة  ا���س��ت��ع��را���س  م��واج��ه��ة      يف 
كونغ,  هونغ  يف  ال�سينية  لل�سلطة 
تظل اأوروبا حذرة. جوزيب  بوريل , 
كبري دبلوما�سيي االحتاد االأوروبي 
, اكتفى بالتعبري �سمنيا عن وجود 
تناق�س يف  املوقف ال�سيني , قائاًل: 
قدمتها  ال��ت��ي  ل��ل��ت��اأك��ي��دات  “وفًقا 
االحتاد  ي��رى   , املا�سي  يف  ال�سني 
 االأوروب�����ي اأن���ه م��ن ال�����س��روري اأن 
ت���ك���ون احل���ق���وق واحل����ري����ات التي 

يف مو�جهة ��صتعر��ص �لقوة لل�صلطة �ل�صينية يف هونغ كونغ،  تظل �أوروبا حذرة و�أمريكا �أكرث تك�صري� لأنيابها

تعزيز بكني �صيطرتها ينطوي على 
خطر بتدهور قوة هذ� �ملركز  �لقت�صادي

ل يوجد يف ال�شني ال�شعبية 
مركزا ماليا فعال مثل هونغ كونغ

يجوز تخفيف العقوبة على اأي 
متهم اإذا اأبلغ عن �شخ�ض اآخر

على امل�شتوى القت�شادي ب�شكل رئي�شي، ميكن اأن يتقرر م�شري  هونغ كونغ يف الأ�شهر املقبلة

قيادات احلراك فرت اىل اخلارج

جوزيب بوريل... موقف اوروبي خجول

بداية االزمة مع قانون كاري الم

متظاهر �سد قانون االأمن القومي يف هونغ كونغ

�سيطرة �ساملة للحزب

احتجاجا على قانون االأمن القومي
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قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/فاملي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اليف للياقة البدنية
رخ�سة رقم:CN 2021448   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/ال�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الكويتية لالغذية )امريكانا( �س.م.ك - رد لوب�سرت - الوحدة 

مول - ابوظبي
رخ�سة رقم:CN 1456450   تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إع����������الن
و  للخياطة  ال�س�����ادة/ال�سمود  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب االقم�سة رخ�سة رقم:1022430 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة زليخه عبداهلل مطر احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يو�سف علي ح�سني احلمادي

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جرين ايبل للنقليات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2696555 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل حميد حممد �سامل املرر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك ال�سغري مر�سد مكتوم املن�سوري

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بوتيكو لالملنيوم والزجاج 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2360193 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة رمي عو�س �سعيد ال�ساعدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد �سامل حممد مر�سد الكعبي

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة نور اخلليج التجارية 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1029162 

تعديل ن�سب ال�سركاء

مقبول بن علي بن �سلمان من 25% اىل %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سن بن علي بن �سلمان

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN  باال�سم التجاري:�سركة ابناء  رقم:1135451 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  اجلبل 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اون الين للعطور والهداية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2744514 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد ابجال ح�سني عبداحلكيم %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كبري احمد �سديق مياه %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد مبارك �سيف علي ال�ساحلي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة null * null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ اون الين للعطور والهداية

ONLINE PERFUME AND GIFTS
اىل/كافترييا فريند �سيف ذ.م.م

FRIEND CHEF CAFERERIA LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

تعديل ن�ساط/حذف بيع العطور - بالتجزئة )4772007(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(

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

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

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إع����������الن
للتدقيق  كوربريت  ال�س�����ادة/ا�سورن�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب واملحا�سبة رخ�سة رقم:1000455 

تعديل ا�سم جتاري من/ ا�سورن�س كوربريت للتدقيق واملحا�سبة

ASSURANCE CORPORATE AUDIT ACCOUNTING

اىل/ا�سورن�س كورب للمحا�سبة والتدقيق

ASSURANCE CORP AUDIT AND ACCOUNTING

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:ترافلك�س االمارات ذ.م.م
عنوان ال�سركة: -ابوظبي - �سارع زايد االول - بناية ال�سيخ/احمد بن 

حامد ال حامد
CN 1083095 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/ا�سعد عبا�س و�سركاه )حما�سبون قانونيون( , فرع   2
اأبوظبي كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/6/22 وذلك بناء على 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بتاريخ:2020/7/7  - بالرقم:2005006417 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:مطعم جوبت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
املن�سوري  املالك/مرمي �سالح احمد  1 وحدة  ال�سركة: -متجر  عنوان 

ق  9 غرب   - اخلالدية   - ابوظبي  جزيرة   C63 Gط 
CN 2079525 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/ا�سعد عبا�س و�سركاه )حما�سبون قانونيون( , فرع   2
اأبوظبي كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/6/18 وذلك بناء على 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بتاريخ:2020/7/7  - بالرقم:2005006102 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:االولوية لال�ست�سارات القانونية ذ.م.م
عنوان ال�سركة: -جزيرة ابوظبي �سارع الكورني�س �سرق 1 ق 28 - مكتب 

عبداهلل �سعيد  �سلطان  ال�سيد  املالك  وحدة   1001-1002
CN 2494766 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات   2
االدارية , كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/7/6 وذلك بناء على 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بتاريخ:2020/7/6  - بالرقم:2055005367 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:املجموعة العاملية للدرا�سات واال�ست�سارات ذ.م.م
عنوان ال�سركة: -ابوظبي �سارع ال�سيخ را�سد بن �سعيد ال مكتوم - بناية 

حممد �سريف عقيل فوالذي
CN 1017536 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات   2
االدارية , كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/7/1 وذلك بناء على 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بتاريخ:2020/7/6  - بالرقم:2049002939 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:النوط للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�سركة: -امل�سفح م 39 ق 22 مكتب 0.90 مبنى ال�سيد نا�سر 

احمد خليفة احمد واخرين
CN 1161428 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات   2
االدارية , كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/7/6 وذلك بناء على 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بتاريخ:2020/7/6  - بالرقم:2055005368 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إع����������الن
تريتمنت  بروفي�سنال  ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للطب البديل  رخ�سة رقم:2317601 

تعديل ا�سم جتاري من/ مركز بروفي�سنال تريتمنت للطب البديل

PROFESSIONAL TREATMENT AL TERNATIVE MEDICINE CENTER

اىل/مركز ا�سا للطب البديل واحلجامة

ASA ALTERNATIVE MEDICAL AND HIJAMA CENTRE

تعديل ن�ساط/ا�سافة العالج باحلجامة )8690027(

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة توام اوتوماتيك

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1421549 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمد جمعه مبارك هادي االحبابي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فا�سل نا�سر علي �سعيد ال�سام�سي

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12981 بتاريخ 2020/7/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كول ويذر للنقليات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2706886 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل حميد حممد �سامل املرر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
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ال��ع��دد اجل��دي��د من  ه���ذا  اأن���ه بت�سجيل   -
ح�سيلة  ت�����س��ب��ح  واالإ�����س����اب����ات  ال���وف���ي���ات 
10494 حالة وفاة و  �سحايا الفريو�س 

اإجمايل االإ�سابات 694230 حالة . 
و ح��اف��ظ��ت م���وؤ����س���رات ت��ف�����س��ي ال���وب���اء يف 
ب�سكل  ا�ستقرارها  على  مو�سكو  العا�سمة 
ع����ام م���ع ت���راج���ع م���ع���دل االإ����س���اب���ات من 
و  اأم�������س   629 اإىل  االأول  اأم�������س   685
24 لت�سبح  اإىل   22 الوفيات من  ارتفاع 
اإ�سابة  ح���ال���ة   226174 احل�����س��ي��ل��ة 

و3999 وفاة.

•• مو�شكو -وام:

حالة   198 ت�سجيل  اأم�س  رو�سيا  اأعلنت 
بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة  و6368  وف���اة 
“ خالل   19 “ كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
ميثل  م��ا  املا�سية  �ساعة  ال�24  ال�ساعات 
ارتفاعا ملمو�سا يف الوفيات و انخفا�سا يف 
االإ�سابات مقارنة مع معدالت اأم�س االأول 

“ 135 وفاة و6611 اإ�سابة«.
اخلا�س  ال��رو���س��ي  العمليات  مركز  اأك��د  و 
اليومي  مبكافحة الفريو�س - يف تقريره 

حالة وفاة و 6368 اإ�شابة جديدة بـ » كورونا «  يف رو�شيا  198

�سوق  يف  ال�سلمون  �سمك  تقطيع 
على  بحظر  ت�سبب  ما  �سينفادي, 
مراقبة  وق��ي��ود  ال�����واردات  بع�س 

اإ����س���اف���ي���ة ع���ل���ى م��������زودي امل�����واد 
الغذائية امل�ستوردة.

فحو�سات  بكني  حكومة  واأج���رت 

اأكرث  على  الفريو�س  الك�سف عن 
من 11 مليون �سخ�س منذ 11 
حزيران/يونيو, اأي تقريبا ن�سف 

عدد ال�سكان, كما اأعلن م�سوؤولون 
يف موؤمتر �سحايف االثنني.

وا�سطف مواطنون و�سط ارتفاع 
درج��ات احل��رارة يف مواقع اجراء 
انحاء  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ف��ح��و���س��ات 
ح���زي���ران/ي���ون���ي���و  يف  امل���دي���ن�����������ة 
العينات  اآالف  م���ئ���ات  وج��م��ع��ت 
يف  االإغ���الق  تخفيف  ومت  يوميا. 
اأنحاء  خمتلف  يف  معينة  م��واق��ع 
امل��دي��ن��ة يف االأي����ام امل��ا���س��ي��ة حيث 
�سمح لال�سخا�س الذين يقيمون 
“منخف�سة  ت��ع��ت��رب  م��ن��اط��ق  يف 
بحرية  ب���ال���ت���ن���ق���ل  املخاطر” 
�سينغهو  ب���ان���غ  وق������ال  جم�������ددا. 
نائب مدير مركز املدينة ملراقبة 
االثنني  لل�سحافيني  االأم��را���س 
“م�ستقر  ال���وب���ائ���ي  ال��و���س��ع  ان 

ويتح�سن«.
ال�سيطرة  م��ن  ال�����س��ني  ومت��ك��ن��ت 
الوباء اىل حد كبري  انت�سار  على 
قبل ر�سد البوؤرة اجلديدة ال�سهر 

املا�سي.

•• رام اهلل-رويرتز

اإن����ه مت  اأم�������س  ق��ال��ت وزارة ال�����س��ح��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
ت�سجيل 603 اإ�سابات جديدة بفريو�س كورنا خالل 
ال�ساعات االأربع والع�سرين املا�سية اإ�سافة اإىل حالة 

وفاة واحدة.
االإ�سابات  ب��ني  م��ن  اأن  ب��ي��ان  يف  ال������وزارة  واأ���س��اف��ت 

اخلليل. حمافظة  اجلديدة 872 يف 
وذكرت الوزارة يف بيانها “بلغ عدد احلاالت املوجودة 
تتلقى  32 حالة, وجميعها  املكثفة  العناية  يف غرف 
الفل�سطيني,  ال��ربوت��وك�����������ول  ح�����س��ب  ال��ع��الج�����������ات 
التنف�س  ب���اأج���ه���زة  ���س��ت ح�����االت م��و���س��ول��������������ة  ب��ي��ن��ه��ا 

اال�سطناعي«.
اآالف عينة من  ث��الث��ة  ه��ن��اك  اأن  ال����وزارة  واأ���س��اف��ت 

خمتلف املحافظات قيد الفح�س.
لالإ�سابات  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  اأن  البيانات  واظ��ه��رت 
املا�سي  اآذار  انت�ساره يف مار�س  بفريو�س كورونا منذ 

•• برازيليا-اأ ف ب

اأع��ل��ن ال��رئ��ي�����س ال���ربازي���ل ج��اي��ر ب��ول�����س��ون��ارو ل�سبكة 
“�سي ان ان” اأنه خ�سع لفح�س الك�سف عن فريو�س 

كورونا امل�ستجد بعدما ظهرت عليه 
عوار�س املر�س واأن النتائج �ستعرف 

يف اليوم التايل.
فان  ان  ان  ����س���ي  ���س��ب��ك��ة  وب��ح�����س��ب 
الذي كان م�سككا كثريا يف  الرئي�س 
خطورة الوباء قال الأحد �سحافييها 
ب��ع�����س عوار�س  ع��ل��ي��ه  اإن�����ه ظ���ه���رت 
املر�س مبا ي�سمل ارتفاع حرارته اىل 
38 درجة مئوية واإنه خ�سع ل�سورة 
القوات  م�ست�سفى  يف  للرئتني  اأ�سعة 

امل�سلحة.
وب��ح�����س��ب ال�����س��ح��اف��ة امل��ح��ل��ي��ة فان 
الرئي�س البالغ من العمر 65 عاما 
األغى اأن�سطته املقررة لهذا االأ�سبوع.

واأعلنت الرئا�سة يف بيان اأن “الو�سع ال�سحي للرئي�س 
جيد حاليا واأنه موجود يف مقره«.

الذين  م��ن��ا���س��ري��ه  اأح����د  �سجله  ف��ي��دي��و  ���س��ري��ط  ويف 
اأمام مقره الر�سمي  غالبا ما يتحدث اليهم الرئي�س 
كمامة  وا�سعا  بول�سونارو  روؤي���ة  ميكن  برازيليا,  يف 
بي�ساء ويقول اإنه عاد للتو من امل�ست�سفى حيث خ�سع 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

االأمريكية كي�سا  اتالنتا  بلدية مدينة  رئي�سة  اأعلنت 
كمر�سحة  ا�سمها  ت���داول  ج��رى  التي  بوتومز  الن�س 

نائب������ة  مل��ن�����س��ب  دمي��وق��راط��ي�����������������ة 
الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  الرئي�س 
ال���ت���ي ي��خ��و���س��ه��ا ج���و ب���اي���دن, انها 
م�����س��اب��������������������ة ب��ف��ي�����������رو���س ك����ورون����ا 

امل�ستجد.
وك���ت���ب���ت ك��ي�����س��ا الن�������س ب���وت���وم���ز يف 
كوفيد-19  و���س��ل  “لقد  ت��غ��ري��دة 
اإيل, ال اأعاين من اأية عوار�س لكن 

فح�سي كان ايجابيا«.
انها  ان”  ان  “�سي  ل�سبكة  وق��ال��ت 
الك�سف  ل��ف��ح�����س  اخل�����س��وع  ق����ررت 
مع  امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  ع��ن 
ل�س������اعات  ين����ام  ك�����ان  الذي  زوجها 

اأطول من العادة منذ اخلمي�س, واإن نتيجتهما جاءت 
ايجابية.

لي�س  الن��ه  ال�سدمة  من  حالة  يف  اأزال  “ال  واأ�سافت 

منها 4402 حالة ن�سطة, بينما بلغ  بلغ 5092   
عدد الوفيات 22.

اجتماعني  ا�ستية  حم��م��د  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  وي��ع��ق��د 
لدرا�سة  الوطنية  ال��ط��وارئ  وجلنة  االأم��ن��ي��ة  للجنة 
التدابري واالإج��راءات التي �سيتم اتخاذها مع انتهاء 
االأي��ام اخلم�سة احلالية من االإغ��الق ال�سامل �سباح 

اليوم االأربعاء.
االأ�سبوعي  ا�ستية يوم االثنني خالل االجتماع  وقال 
ت�سمح  لن  املخت�سة  “االأجهزة  اهلل  رام  يف  حلكومته 
بحق  العقوبات  اإي��ق��اع  و�سيتم  القانون  بخرق  الأح��د 

املخالفني ل�سروط ال�سالمة العامة«.
ميثاق  تبني  اإىل  والعائالت  “الع�سائر  ا�ستية  ودع��ا 
كافة  ال��ع��زاء يف  وب��ي��وت  االأع��را���س  �سرف ملزم مينع 

حمافظات الوطن, حلني انتهاء اأزمة “كورونا«.
وتخ�سع االأرا�سي الفل�سطينية لل�سهر اخلام�س على 
ال��ت��وايل حل��ال��ة ال��ط��وارئ م��ع ا���س��ت��م��رار تف�سي وباء 

فريو�س كورونا.

يف  “الرئتني  اأن  واأ���س��اف  للرئتني«.  اأ�سعة  “ل�سورة 
بعد  كوفيد-19  لفح�س  و���س��اأخ�����س��ع  ج��ي��دة,  ح��ال��ة 
قليل, لكن كل �سيء على ما يرام” قائال اإنه ال ميكنه 

االقرتاب كثريا من منا�سريه.
وبح�سب و�سائل االإعالم الربازيلية 
اأم�س  ظ��ه��رت  الفح�س  ن��ت��ائ��ج  ف���اإن 

الثالثاء.
وم���ن���ذ ب�����دء ان���ت�������س���ار ال�����وب�����اء, قلل 
بول�سونارو من �ساأن املر�س و�سارك 
عدة مرات يف منا�سبات عامة دون اأن 
ي�سع كمامة منتقدا يف الوقت نف�سه 
التي فر�ستها عدة  العزل  اإج��راءات 

دول اأخرى.
�سبكات  ع��ل��ى  ���س��ورا  ن�سر  وال�����س��ب��ت 
التوا�سل االجتماعي ظهر فيها دون 
كمامة برفقة عدة وزراء مع ال�سفري 
خ��الل حفل  برازيليا  االأم��ريك��ي يف 

ا�ستقبال مبنا�سبة العيد الوطني للواليات املتحدة.
واالثنني ا�ستخدم حق النق�س �سد مادتني يف القانون 
ح���ول ا���س��ت��خ��دام ال��ك��م��ام��ات يف االأم���اك���ن ال��ع��ام��ة ملنع 

انت�سار الوباء يف الربازيل.
بالوباء خلف  االأك��رث ت�سررا  ال��دول��ة  وال��ربازي��ل هي 
األفا  و65  اإ�سابة  مليون   1,6 مع  املتحدة,  الواليات 

و487 وفاة.

لدي اأدنى فكرة حول كيفية تعر�سنا للفريو�س«.
واأو�سحت اأنها تعاين من عوار�س طفيفة مثل اأوجاع 
الراأ�س وال�سعال اجلاف, لكنها ظنت انها ناجمة عن 

ح�سا�سية.
جرى  التي  اتالنتا  بلدية  ورئي�سة 
ك��م��ر���س��ح��ة ملن�سب  ا���س��م��ه��ا  ت�����داول 
خ�سو�سا  ع��رف��ت  ال��رئ��ي�����س,  ن��ائ��ب 
اأي���ار/  29 ال��ق��ت��ه يف  ب��خ��ط��اب الذع 

مايو.
وفيما كانت اتالنتا بوالية جورجيا 
يف جنوب الواليات املتحدة تغرق يف 
االأمريكي  وف���اة  اإث���ر  �سغب  اأع��م��ال 
اأثناء  اختناقا  فلويد  جورج  االأ�سود 
ق���ي���ام ال�������س���رط���ة ب���اع���ت���ق���ال���ه, دعت 
العودة  اىل  العنف  اأع��م��ال  م��ث��ريي 

اىل منازلهم.
الدولة  ه���ي  امل���ت���ح���دة  وال�����والي�����ات 
االأكرث ت�سررا بوباء كوفيد-19 يف العامل من حيث 
 130( وال��وف��ي��ات   )2931142( االإ���س��اب��ات  ع��دد 
األفا و248( بح�سب اح�ساء جامعة جونز هوبكينز.

بكني تعلن عدم ت�شجيل اإ�شابات جديدة بكورونا للمرة الأوىل  

ل ت�شتطيع التنف�ض.. كورونا والتهمي�ض الإيراين يخنقان خوز�شتان

ا�شتياء يف بريطانيا بعد ت�شريحات جون�شون حول دور الرعاية 

•• طهران-وكاالت

و�سل تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد اإىل م�ستويات مقلقة يف 
حمافظة خوز�ستان جنوب غربي اإيران, ذات الغالبية العربية, 
االإيرانية,  ال�سلطات  قبل  م��ن  �سديد  ب��اإه��م��ال  االأم���ر  وق��وب��ل 
املحاذية للحدود مع  املحافظة  اإع��الم. وت�سبح  بح�سب و�سائل 
العراق فوق بحر من النفط, كما اأنها غنية باملياه العذبة, نظرا 
ملرور نهر ك��ارون فيها, لكن هذه امل��وارد الطبيعية مل تنعك�س 
على ال�سكان الذين ي�سكون احلرمان. وبح�سب ما اأورد موقع 
االإي��راين, االثنني, فقد  ال�ساأن  املتخ�س�س يف  “فرادا”  رادي��و 
اأ�سافت ال�سلطات االإيرانية حرمانا جديدا اإىل ال�سكان: نق�س 

اأجهز التنف�س اال�سطناعي. واأ�ساف املوقع نقال عن م�سوؤول يف 
جامعة جوندي �سابور للعلوم الطبية, اأن اأجهزة التنف�س باتت 
م�سكلة خطرية يف امل�ست�سفيات التي تواجه اأعدادا متزايدة من 
الذي ي�سبب فريو كورونا. واأ�سبحت  مر�سى “كوفيد-19” 
حمافظة خوز�ستان بوؤرة رئي�سية النت�سار الفريو�س منذ اأوائل 
اأع����داد الوفيات  اأ�سبحت  ال��ت��اري��خ  امل��ا���س��ي, وم��ن��ذ ذل��ك  م��اي��و 
واالإ�سابات مثرية للقلق ب�سكل كبري. وقال الدكتور فرهاد اأبو 
لنجندين اإن هناك 17 م�ست�سفى على االأقل يف املحافظة تعاين 
من نق�س يف اأجهزة التنف�س اال�سطناعي, يف وقت يتمدد فيها 
اإيران  الطلبة يف  اأنباء  وكالة  ب�سرعة رهيبة. وبح�سب  كورونا 
وزعم  ارتفع ثالث مرات.  التنف�س  اأجهزة  �سعر  فاإن  “اإ�سنا”, 

م�سوؤولون يف النظام االإيراين اأن احلكومة زادت من اإنتاج هذه 
االأجهزة, فيما اأر�سل العديد منها اإىل دول اأخرى حول العامل, 
االأمر الذي اأثار ا�ستهجان الكثري من االإيرانيني الذين اأكدوا 

اأن بالدهم اأوىل بها, نظرا للكارثة الوبائية التي متر بها.
اأبريل  يف  ترامب,  دونالد  االأمريكي,  الرئي�س  عر�س  وعندما 
رف�ست  اإي���ران,  اإىل  ا�سطناعي  تنف�س  اأج��ه��زة  اإر���س��ال  املا�سي 
ال���رد, وق��ال وزي��ر خارجيتها, حممد ج��واد ظريف,  االأخ���رية 
فهي  االأم���ريك���ي���ة,  امل�����س��اع��ادت  اإىل  ب��ح��اج��ة  لي�ست  ب����الده  اإن 
اخلارج.   اإىل  وت�سدرها  اال�سطناعي  التنف�س  اأج��ه��زة  ت�سنع 
حمافظة  يف  االأق��ل  على  ظريف,  حديث  يناق�س  الواقع  لكن 

خوز�ستان, التي تعاين تف�سي الفريو�س. 

•• لندن-اأ ف ب

اأم�س  جون�سون  ب��وري�����س  ال��ربي��ط��اين  ال����وزراء  رئي�س  ات��ه��م 
بت�سويه الواقع بعدما ن�سب تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد 

يف دور رعاية املن�سني لالإهمال.
واأعلن جون�سون االإثنني “اكت�سفنا اأن العديد من دور رعاية 

امل�سنني مل تتبع االإجراءات كما يجب«.
واأث��ارت هذه الت�سريحات ا�ستياء كبريا يف بريطانيا, البلد 
االأكرث ت�سررا بكوفيد-19 يف اأوروبا مع اأكرث من 44 األف 

وفاة بالوباء وفق ح�سيلة ر�سمية.
الوباء,  ج��راء  بوفاتها  ي�ستبه  التي  احل��االت  احت�ساب  وم��ع 
14852 يف  األ��ف وف��اة, منها   54 اأك��رث من  ت�سجل البالد 
التي  االأرق���ام  بح�سب  وويلز  اإنكلرتا  يف  امل�سنني  رعاية  دور 

ن�سرها الثالثاء مكتب االح�ساء الوطني.

األف   30 اأعلى بكثري مع وفاة  الوفيات  وقد تكون ح�سيلة 
�سخ�س يف دور رعاية امل�سنني مقارنة مع العام املا�سي بح�سب 

مكتب االح�ساء منها نحو 20 األفا جراء الفريو�س.
“كوميونيتي  م��وؤ���س�����س��ة  ي��دي��ر  ال����ذي  اأدام�����ز  م����ارك  وق����ال 
الت�سريحات  “هذه  امل�سنني  رعاية  ل��دور  كري”  انتغرايتد 
اأن  “اأعتقد  �سي  ب��ي  لبي  و���س��رح  جنب”.  ع��ن  تنم  خ��رق��اء 
�سفحات  �سنن�سر  عندما  اأمامنا,  نف�سه  كتابة  يعيد  التاريخ 

تتعلق باإهمال احلكومة«.
واأ���س��ف��ت ف��ي��ك ري���رن م��دي��رة االحت����اد ال��وط��ن��ي ل���دور رعاية 
يف  “يف غري حملها”  �سي لت�سريحات  امل�سنني على بي بي 
هائل  ك��مٍّ  “معاجلة  امل�سنني  دور  على  يتعني  ك��ان  اأن��ه  حني 
�سبه  ب�سورة  احلكومة  عن  ال�سادرة  املختلفة  القواعد  من 

يومية«.
وحاول الوزير املكلف املوؤ�س�سات األوك �سارما اإنقاذ ماء وجه 

جون�سون موؤكدا “اأنه ال يلقي اللوم على دور رعاية امل�سنني«. 
و�سرح لبي بي �سي “ما كان يحاول رئي�س الوزراء التنويه به 
هو ان ال اأحد كان يعلم ما هي االإجراءات ال�سائبة الأننا نعلم 
اأن العدد الكبري للحاالت بدون اأعرا�س مل يكن معروفا يف 

حينها«.
واتهمت حكومة جون�سون التي تعر�ست النتقادات الإدارتها 
ب�سرعة”  التحرك  ب”عدم  بريطانيا  يف  ال�سحية  لالأزمة 

حلماية العاملني واملقيمني يف دور رعاية امل�سنني.
ومع بدء تف�سي الوباء دقت جمعيات متثل القطاع ناقو�س 
اخلطر, لقلة توفر معدات احلماية وفحو�س ك�سف اال�سابة 
اإىل  بكوفيد-19  مر�سى  لبع�س  الأوانها  ال�سابقة  والعودة 

املن�ساآت من امل�ست�سفى.
اأ�سبوعية للعاملني يف  و�سيبداأ هذا االأ�سبوع اإجراء فحو�س 

دور رعاية امل�سنني و�سهرية للمقيمني.

 306 اإ�شابات جديدة بكورونا ووفاة واحدة بني الفل�شطينيني 
 •• بكني-اأ ف ب

عدم  االأول  اأم�������س  ب��ك��ني  اأع��ل��ن��ت 
للمرة  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ات  ت�سجيل 
ب�������������������وؤرة  ظ����ه����ور  م����ن����ذ  االأوىل 
يف  ال�سينية  العا�سمة  يف  جديدة 
اأث������ارت  والتي  حزيران/يوني�����و 
من  ثاني�����ة  موج����ة  من  خم��اوف 

الوب����اء.
واأ�سيب 335 �سخ�سا منذ ظهور 
بوؤرة يف �سوق �سينفادي للمبيعات 
ب��اجل��م��ل��ة يف م��ط��ل��ع ح����زي����ران/

يونيو.
بكني  يف  ال�سحة  جل��ن��ة  واأع��ل��ن��ت 
اأنها ر�سدت حالة واحدة ل�سخ�س 
املر�س  ع���وار����س  عليه  تظهر  ال 
االثنني, مل تدرجه ال�سني �سمن 

احلاالت التي حت�سيها.
ال�سينية  ال�����س��ل��ط��ات  ت�����زال  وال 
البوؤرة  ظ��ه��ور  اأ���س��ب��اب  يف  حت��ق��ق 
ب��ع��دم��ا ر���س��د فريو�س  االأخ�����رية 
لوحات  ع��ل��ى  امل�����س��ت��ج��د  ك���ورون���ا 

•• ملبورن-اأ ف ب

ماليني  خم�سة  م��ن  اأك���رث  تلقى 
منازلهم  ب��ال��ت��زام  اأوام���ر  �سخ�س 
يف ملبورن, ثاين مدن ا�سرتاليا, 
اأم�������س م���ع اإع�������ادة ف���ر����س حجر 
جزئي اإثر ارتفاع اأعداد االإ�سابات 

بكوفيد-19.
اندروز رئي�س وزراء  دانيال  وقال 
مدنها  وك���ربى  فيكتوريا  والي���ة 
�سيبداأ  االإغ��������الق  اإن  م���ل���ب���ورن 
و�سي�ستمر  االأربعاء  ليل  منت�سف 
ل�ستة اأ�سابيع حمذرا ال�سكان من 
بان  “االدع���اء”  مي��ك��ن  ال  اأن����ه 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  اأزم����ة 

انتهت.
وياأتي هذا االإع��الن فيما �سجلت 
امل��دي��ن��ة ال��واق��ع��ة يف ج��ن��وب �سرق 
يف  جديدة  حالة   191 ا�سرتاليا 
24 �ساعة, ما يجعل من ال�سعب 
لالأ�سخا�س  امل��خ��ال��ط��ني  ت��ت��ب��ع 

امل�سابني بالفريو�س.
ارق����ام  “اإنها  ان�������دروز  واأ�����س����اف 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  م��ق��را  عالية” 
يجد  ان  ي����ري����د  اأح�������د  “ال  اأن�������ه 
الو�سع”.  ه����ذا  م��ث��ل  يف  ن��ف�����س��ه 
جدا  �سعبا  ذل��ك  “�سيكون  وق��ال 

لل�سكان«.
الدرا�سة  الطلبة  غالبية  ويتابع 
عن بعد فيما لن تتمكن املطاعم 
من  اال  االآن  ب����ع����د  وامل�����ق�����اه�����ي 

امل�سبقة  الطلبيات  خدمة  تقدمي 
الإي�سالها اىل املنازل.

مدينة  االج����راءات  ه��ذه  وت�سمل 
من  اعتبارا  ان��ه  حني  يف  ملبورن 
ال���ث���الث���اء عزلت  ل��ي��ل  م��ن��ت�����س��ف 
اأنحاء  بقية  ع��ن  فيكتوريا  والي��ة 

البالد بعد اإغالق حدودها.
وجنود  ���س��رط��ة  عنا�سر  وي��ت��وىل 
العبور  ن��ق��اط  ع�����س��رات  م��راق��ب��ة 
مع الواليات االخرى فيما ن�سرت 

طائرات بع�سها بدون طيار.
واالأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي اأغ��ل��ق حواىل 
اأحياء ملبورن يف اجراء  30 من 
�سمل اأكرث من 300 األف ن�سمة 
متوز/  29 حتى  �ساريا  و�سيبقى 

يوليو.
تو�سيعه  مت  احل���ني  ذل���ك  وم��ن��ذ 

لي�سمل اأحياء اأخرى يف املدينة.
وال�سبت تلقى حوايل ثالثة اآالف 
ي��ق��ي��م��ون يف ع���دة مبان  ���س��خ�����س 

منازلهم  يف  بالبقاء  اأم��را  �سكنية 
اأي���ام على االأق���ل بعد  مل��دة خم�سة 
ظهور بوؤرة جديدة للوباء يف اأحد 

االأبراج.
وك��ان ه��ذا االج���راء االأ���س��د الذي 
ا�سرتاليا  يف  التنفيذ  حيز  يدخل 

منذ بدء انت�سار الوباء.
و�سجلت ا�سرتاليا حواىل 9 اآالف 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  اإ�سابة 

و106 وفيات.

وم����ع����ظ����م احل����������االت اجل�����دي�����دة 
اليومية اأح�سيت يف ملبورن فيما 
ي���ج���ري ت��خ��ف��ي��ف االج��������راءات يف 

مناطق اأخرى.
وكانت بوؤرة جديدة من االإ�سابات 
ظهرت يف فندق يف ملبورن ينزل 
من  العائدون  اال�سرتاليون  فيه 
اأح���د متاجر  اخل����ارج وك��ذل��ك يف 
املدينة  �سمال  يف  اأم”  ان��د  “ات�س 

يف اواخر حزيران/يونيو.

الرئي�ض الربازيلي يخ�شع لفح�ض كورونا  اإعادة اإغالق يف ملبورن مع ارتفاع عدد الإ�شابات بكورونا 

رئي�شة بلدية اتالنتا م�شابة بكوفيد-19 

وفيات كوفيد-19 يف بريطانيا 
تتجاوز 55 األفا  

•• لندن-رويرتز

ك�سف اإح�ساء لرويرتز ا�ستند اإىل م�سادر بيانات ر�سمية اأن ح�سيلة الوفيات التي ي�ستبه اأنها نتجت 
رويرتز  اإح�ساء  وي�سمل  �سخ�سا.   55398 بلغت  بريطانيا  يف  كوفيد-19  مبر�س  االإ���س��اب��ة  ع��ن 
الوفيات التي ُذكر كوفيد-19 �سببا لها يف �سهادات الوفاة يف اإجنلرتا وويلز واأيرلندا ال�سمالية حتى 
26 يونيو حزيران وحتى 28 من ال�سهر نف�سه يف ا�سكتلندا. كما ي�سمل اأي�سا الوفيات التي حدثت يف 
امل�ست�سفيات بعد هذا الوقت. وقال مكتب االإح�ساءات الوطنية اإن ح�سيلة الوفيات الكلية يف اإجنلرتا 
وويلز يف االأ�سبوع املنتهي يوم 26 يونيو حزيران تراجعت االآن اإىل اأقل من املتو�سط يف خم�سة اأعوام 

لالأ�سبوع الثاين على التوايل.
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العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اإعالن بالن�شر

                  يف الدعوى رقم 325/2020/322 ا�شتئناف عقاري
مو�سوع الدعوى:  اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/23 عقاري كلي و الر�سوم 

و امل�ساريف و االتعاب.
طالب االعالن:  حممد ح�سني حممد ر�سا رو�سنك     �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف 

املطلوب اعالنهم:  1- موؤ�س�سة األب للو�ساطة العقارية ) موؤ�س�سة فردية (
�سفته بالق�سية:  م�ستاأنف �سده

مو�سوع االإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 23 / 2020 عقاري كلي 
بتاريخ : 1 / 6 / 2020م وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 22-07-2020 ال�ساعة 10:00 
�سباحا بقاعة التقا�سي عن ُبعد وعليه يقت�سى ح�سوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفك�م �ستجرى حماكمتكم غيابيا.
مدير دعوى
حممد �صهاب �لها�صمي

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2020/3302 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �س.م.ع
املنذر اإليه :  ح�سن وحيد وحيد مالك    .

نتيجة  دره��م   )36,290.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 36640 /الفئة J / خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) مر�سيد�س �سي ال 
ايه 2  _ �سالون ( موديل )2015( – لون  ) ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت,,,
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/3301 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �س.م.ع
املنذر اإليه :  �سيد علي امام زايدي �سيد حممد قمر زايدي    .

نتيجة  دره��م   )52,459.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�����س��اط  ب�سداد  االإخ���الل 
خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية 
ني�سان   ( ن��وع  ( من  دب��ي  E / خ�سو�سي/  /الفئة   41864 ( رق��م  ال�سيارة  على 
واملمولة  رم����ادي(   ( – ل���ون    )2017( م��ودي��ل   ) ���س��ال��ون   _  SENTRA

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت,,,
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/3300 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �س.م.ع
املنذر اإليه :  لوكى مون موتونياكوم جيفال كومار جيفال   .

نتيجة  دره��م   )40,198.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ن��وع )ميت�سوبي�سي  ( من  دب��ي  / خ�سو�سي/   S /الفئة   64371  ( رق��م  ال�سيارة 
)2016(– لون  ) اأ�سود( واملمولة ل�ساحلكم  موديل  �سالون(   _  LANCE

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت,,,
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )  2020/10431 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س.م.ع
املنذر اإليه  :  ابراهيم ح�سنى عبدالعزيز. 

نتيجة  دره��م   )48,524.64( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 37220 /الفئة  S / خ�سو�سي/ دبي  ( من نوع )  هوندا  اكورد 
املنذر  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  )اأزرق(  _  كوبيه ( موديل )2016(  – لون 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت,,,
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )  2020/10422 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س.م.ع
املنذر اإليها  :  �سارة ع�سام عبداحلميد عبداجلواد. 

نتيجة  دره��م   )20,046.62( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 VOLKS V / خ�سو�سي/ دب��ي  ( من نوع )   ال�سيارة رقم ) 27657 /الفئة 
WAGEN BEETLE _  كوبيه ( موديل )2015(  – لون )اأ�سود( واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت,,,
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )  2020/8866 (

املنذر :  بنك اأبوظبي االأول )حالياً( بنك اأبوظبي الوطني ) �سابقاً( 
املنذر اإليه  :  عمرو ا�سماعيل حممد حول .

نتيجة  دره��م   )81,872.86( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 12506 /الفئة A / خ�سو�سي/ اأم القيوين   ( من نوع )  ني�سان 
باثفايندر _ ا�ستي�سن  ( موديل )2016(  – لون )اأزرق( واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت,,,
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )  2020/10417 (

املنذر        :  بنك اأبوظبي التجاري  �س.م.ع
املنذر اإليه  :  ايدمون جاديان جاال�س مونتويا. 

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )28,375.88( درهم نتيجة االإخالل 
ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من 
تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 
 RENAULT SYMBOL  ( من نوع )  خ�سو�سي/ دبي / D 11320 /الفئة
_  �سالون ( موديل )2017(  – لون )بني( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت,,,
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )  2020/10420 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س.م.ع
املنذر اإليه  :  دانيل جيم�س ايفوري كا�ستيل . 

نتيجة  درهم   )131,015.07( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
 FORD R / خ�سو�سي/ دب��ي  ( من نوع )   ال�سيارة رقم ) 75930 /الفئة 
– لون ) اأ�سود( واملمولة    )2018( موديل   ) اأ�ستي�سن   _  EXPLORER

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت,,,
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )  2020/10430 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س.م.ع
املنذر اإليه  :  مرنيل �سيبو روي نرين روي. 

نتيجة  درهم   )151,948.22( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
كاديالك    ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   / خ�سو�سي/   T /الفئة   24589 ( رق��م  ال�سيارة 
ل�ساحلكم  واملمولة  )رمادي(  ا�سكاليد _  اأ�ستي�سن ( موديل )2017(  – لون 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت,,,
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )  2020/10419 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س.م.ع
املنذر اإليه  :  دانيل اوجواجن زيدكياء . 

نتيجة  دره��م   )80,874.50( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�����س��اط  ب�سداد  االإخ���الل 
خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية 
 KIA  ( من نوع )  خ�سو�سي/ دبي / K على ال�سيارة رقم ) 59976 /الفئة
– لون )رمادي( واملمولة    )2020( موديل   ) اأ�ستي�سن   _  SORENTO

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت,,,
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )  2020/10428 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س.م.ع
املنذر اإليه  :  مار�سيانو كا�سيمريو مايوياو . 

نتيجة  دره��م   )43,107.74( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�����س��اط  ب�سداد  االإخ���الل 
خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية 
S / خ�سو�سي/ دب��ي  ( من نوع )  ني�سان  ال�سيارة رقم ) 14739 /الفئة  على 
واملمولة  )اأح��م��ر(  ل��ون   –   )2016( م��ودي��ل   ) اأ�ستي�سن   _  X-TRAIL

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت,,,
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )  2020/10423 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س.م.ع
املنذر اإليه  :  �سريف عبدالهادي ح�سانني ال�سيد. 

نتيجة  دره��م   )39,719.96( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 41462 /الفئة 14 / خ�سو�سي/ اأبوظبي  ( من نوع )  ميت�سوبي�سي 
الن�سر  _ �سالون ( موديل )2017(  – لون )اأحمر( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت,,,
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )  2020/10426 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س.م.ع
املنذر اإليه  :  عو�س �سالح عو�س اهلل با�سا. 

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )29,655.19( درهم نتيجة االإخالل 
ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من 
تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم 
 VOLKS WAGEN   ( من نوع )  خ�سو�سي/ دبي / V 25738 /الفئة (
)2014(  – لون )ف�سي( واملمولة ل�ساحلكم  موديل   ) �سالون    _PASSAT

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت,,,
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�س���م ال�سركة : ��ص �يه �يه للخدمات �لفنية » )�ص.ذ.م.م(  
رقم الرخ�س��ة : 712351

عن�وانها : مكتب رقم 619 ملك خالد عبد اهلل احمد الغريرال�سويدي – ديرة - املطينة 
ال�سك�ل القانوين    : ذات م�سئولية حمدودة 

رقم القيد بال�سجل التجاري : 1139475
التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف  , قد مت  باأنه  التنمية االقت�سادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
بانحالل ال�سركة املذكور اعاله , وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتاريخ 

)2020/03/12( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2020/03/12(
وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
305 ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري – ا�ستدامة A- هاتف متحرك : )5651150 – 050( 
فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�س���م ال�سركة : » جمموعة ��ص بي كي للبرتوكيماويات » )ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : 524577

عن�وانها : مكتب رقم 5 ملك ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن زايد اآا نهيان – املركز التجاري االول 
ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة 

رقم القيد بال�سجل التجاري : 1044939
التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف  , قد مت  باأنه  التنمية االقت�سادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
بانحالل ال�سركة املذكور اعاله , وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ 

)2020/05/31( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2020/05/31(
وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
305 ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري – ا�ستدامة A- هاتف متحرك : )5651150 – 050( 
فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�س���م ال�سركة : » جمموعة ��ص بي كي للطري�ن » )ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة       : 624579

عن�وانها : مكتب رقم 5 ملك ال�سيخ �سلطان بن خليفة ال مكتوم – املركز التجاري االول  
ال�سك�ل القانوين      : ذات م�سئولية حمدودة 

رقم القيد بال�سجل التجاري : 1044942
التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف  , قد مت  باأنه  التنمية االقت�سادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
بانحالل ال�سركة املذكور اعاله , وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ 

)2020/05/31( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2020/05/31(
وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
305 ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري – ا�ستدامة A- هاتف متحرك : )5651150 – 050( 
فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

يو�صف بن خادم لتدقيق �حل�صابات ا�س����م امل�سفي : 
عن���وان����ه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري – 

   A ا�ستدامة
التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف  , قد مت  باأنه  التنمية االقت�سادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 

بتعيني امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية » ا�س ايه ايه للخدمات الفنية » )�س.ذ.م.م(
وعنوانها  : مكتب رقم 619 ملك خالد عبد اهلل احمد الغريرال�سويدي – ديرة - املطينة

وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتاريخ )2020/03/12( وامل�سدق لدى 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2020/03/12(

وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
305 ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري – ا�ستدامة A- هاتف متحرك : )5651150 – 050( 
فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�س����م امل�سفي :  يو�صف بن خادم لتدقيق �حل�صابات
 – التجاري  عن���وان��ه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد الزبري علي – اخلليج 

        A ا�ستدامة
التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف  , قد مت  باأنه  التنمية االقت�سادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 

بتعيني امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية » جمموعة ا�س بي كي للبرتوكيماويات » )ذ.م.م(
وعنوانها  : مكتب رقم 5 ملك ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن زايد اآا نهيان – املركز التجاري االول

بتارخ )2020/05/31( وامل�سدق لدى  لل�سركاء  العمومية  ال�سادر من اجلمعية  القرار  وذلك مبوجب 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2020/05/31(

وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
 5651150(  : متحرك  هاتف    -   A – ا�ستدامة  التجاري  – اخلليج  علي  ال��زب��ري  حممد  ملك   305
– 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45   2223773( فاك�س   )050 –

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�س����م امل�سفي :  يو�صف بن خادم لتدقيق �حل�صابات
 – التجاري  عن���وان��ه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد الزبري علي – اخلليج 

        A ا�ستدامة
التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف  , قد مت  باأنه  التنمية االقت�سادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 

بتعيني امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية » جمموعة ا�س بي كي للطريان » )ذ.م.م(
وعنوانها  : مكتب رقم 5 ملك ال�سيخ �سلطان بن خليفة ال مكتوم – املركز التجاري االول  

بتارخ )2020/05/31( وامل�سدق لدى  لل�سركاء  العمومية  ال�سادر من اجلمعية  القرار  وذلك مبوجب 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2020/05/31(

وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
 5651150(  : متحرك  هاتف    -   A – ا�ستدامة  التجاري  – اخلليج  علي  ال��زب��ري  حممد  ملك   305
– 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45   2223773( فاك�س   )050 –

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن..
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
  اعالن بالن�شر

املرجع : 195
يرغب  الهند   اجلن�سية   - كوروفيال  ماثان  ماتيو  جو�س  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
للوحات  ال�ساطع  )النجم  الرخ�سة  عن   %33 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�سيد/�سبني  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 542713 اىل  التنمية االقت�سادية  االعالنية( دائرة 
تارايابارامبيل عمر - اجلن�سية الهند - بن�سبة 17% من كامل ح�سته البالغه 33% واىل ال�سيد/

بافني برامي�سواران - اجلن�سية الهند - بن�سبة 16% من كامل ح�سته البالغه %33
تعديالت اخرى:ال يوجد

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8

  اعالن بالن�شر
املرجع : 322

االمارات اجلن�سية   - ب�سكردي  ال�سيد/ ح�سن حممد ح�سن خمي�س  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% يف الرخ�سة امل�سماة/كافترييا احل�سناء 

املرخ�سة برقم:28481 وذلك ال�سيد/ر�سيد مامونديرى - الهند اجلن�سية
تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2020/3354 (

املنذر : ان�ستانت اك�سي�س لبيع وتاأجري املعدات االن�سائية ذ.م.م
املنذر اليها:�سركة بوتك �س.م.ل

امل��ن��ذر ينذركم وف��ور تبليغكم االخ��ط��ار اىل ���س��رورة تنفيذ م��ا جاء  ف��ان 
باالخطار العديل مع �سرورة �سداد مبلغ )10.675( درهم )ع�سرة االف 
ل�سالح  اليها  املنذر  ذمة  املرت�سدة يف  دره��م(  و�سبعون  و�ستمائة وخم�س 
املنذر يف خالل �سبعة ايام من ت�سلمكم هذا االخطار واال �سن�سطر ا�سفني 

التخاذ كافة االجراءات القانونية �سدكم
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
يف الق�شية رقم:2020/180 جتاري كلي اأبوظبي 

ال�سادة/م�ست�سفى يونيفر�سال ذ.م.م
ال�سيد/�سبري نيليكود ها�سم بوكيناري

اأرجو اعالمكم بان حمكمة اأبوظبي االبتدائية قد انتدبتني خبريا م�سرفيا يف 
الق�سية رقم:2020/180 جتاري كلي اأبوظبي املرفوعة �سدكم من قبل البنك 
العربي املتحد , اأرجو ح�سور اجتماع خربة يوم االربعاء 2020/7/15 ال�ساعه 
الثانية والن�سف بعد الظهر يف مقر اخلبري الكائن يف دبي املرقبات - �سارع 
�سالح الدين - مركز وربة مكتب 22 الطابق االول هاتف:00971505257979 

وتقدمي ما لديكم من م�ستندات لتعزيز دفوعكم
اخلبري امل�شريف:حممد مطر �شليم 

اإعالن اإجتمـــــاع خبــــــرة
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الفجر الريا�ضي

•• دبي – الفجر:

حممد  را���س��د  ملالكها   55 ال��ت��رب  ال�سفينة  ط��اق��م  ت��رب��ع   
�سهيل  خلفان  النوخذة  وبقيادة  الكتبي  غدير  بن  را�سد 
خلفان املهريي على قمة الرتتيب العام ل�سباقات ال�سفن 
دبي  ن���ادي  نظمها  وال��ت��ي  ق��دم��ا   60 املحلية  ال�����س��راع��ي��ة 
الدويل للريا�سات البحرية يف املو�سم الريا�سي البحري 

.2020-2019
للريا�سات  ال��دويل  دبي  ن��ادي  املنظمة يف  اللجنة  واأعلنت 
البحرية الرتتيب العام ملناف�سات املو�سم الريا�سي البحري 
2019-2020 والذي اأ�سدل ال�ستار عليه موؤخرا بنهاية 
الفعاليات �سهر مار�س املا�سي واإعالن قرار تاأجيل �سباق 

الن�سخة 30 من حدث القفال اإىل العام املقبل.
ودرج النادي  مع نهاية كل مو�سم على اإعالن اأبطال الفئات 
للجوالت جلميع  العام  املجموع  تفوقوا يف  املختلفة ممن 
ال�سراعية  وال���ق���وارب  ال�سفن  �سباقات  فيها  مب��ا  ال��ف��ئ��ات 
املحلية 22 و43 و60 قدما واأي�سا بطولة دبي لقوارب 
الأغلي  موؤهلة  تعترب  والتي  قدما  التجديف املحلية 30 

�سباقات التجديف )كاأ�س اآل مكتوم(.

قمة  على  اجللو�س   55 الترب  ال�سفينة  طاقم  وا�ستحق 
 60 املحلية  ال�سراعية  ال�سفن  ملناف�سات  العام  الرتتيب 
 5 جامعا   2020-2019 الريا�سي  امل��و���س��م  يف  ق��دم��ا 
ع�سر  االأول يف اخلام�س  ال�سباقني  تفوق يف  بعدما  نقاط 
�سهر مار�س  م��ن  ال�����س��اب��ع  وال��ث��اين يف  ف��رباي��ر  �سهر  م��ن 
من�سات  اإىل  ال�سفينة  طاقم  فيهما  و�سل  حيث  املا�سيني 
التتويج حمققا املركز الثالث يف االأوىل واملركز الثاين يف 

اجلولة الثانية.
�سدارة  ع��ل��ى  ح��ام��ي��ة  مناف�سة   55 ال��ت��رب  ط��اق��م  ووج���د 
ال�سراعية  لل�سفن  دب��ي  بطولة  ملناف�سات  العام  الرتتيب 
احلدث  يف  امل�ساركة  املحامل  باقي  من  قدما   60 املحلية 
النوخذة  بقيادة   96 ال�سقي  ال�سفينة  طاقم  بينها  وم��ن 
الثاين  امل��رك��ز  اح��ت��ل  حيث  الغ�سي�س  م�سبح  بطي  خلف 
بعدما  ن��ق��اط   8 وبر�سيد  املت�سدر  ع��ن  ن��ق��اط   3 ب��ف��ارق 
حل  �سابعا يف اجلولة االأوىل وفاز باملركز االأول يف اجلولة 

الثانية 
احمد  النوخذة  بقيادة   103 غازي  ال�سفينة  طاقم  وحل 
العام  للرتتيب  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف  الرميثي  ���س��امل  �سعيد 
بعدما  نقطة   11 2019-2020 جامعا  دبي  لبطولة 

الثالث  املركز  االأوىل ثم  الثامن يف اجلولة  املركز  حل يف 
يف اجلولة الثانية.

120 يف  امل��راك��ز ح��ل ط��اق��م ال�سفينة زي��وري��خ  ب��اق��ي  ويف 
ال�سفينة  طاقم  وج��اء  نقطة   16 بر�سيد  ال��راب��ع  امل��رك��ز 
ثم  نقطة   17 بر�سيد  اخلام�س  امل��رك��ز  يف   199 ح�سيم 
ال�سفينة زفزاف 59 يف املركز ال�ساد�س بر�سيد 19 نقطة 
ال�سابع  امل��رك��ز  يف   12 اأطل�س  ال�سفينة  طاقم  ح��ل  بينما 

بر�سيد 20 نقطة.

162
دبي  بطولة  مناف�سات  يف  �ساركت  التي  املحامل  ع��دد  بلغ 
لل�سفن ال�سراعية املحلية 60 قدما والتي �سملت جولتني 

فقط 162 حممال .

12
احمد  ال��ن��وخ��ذة  ملالكها   12 اأطل�س  ال�سفينة  طاقم  ت��وج 
االأوىل من بطولة  ل�سباق اجلولة  ال�سويدي بطال  را�سد 
دبي لل�سفن ال�سراعية املحلية 60 قدما والتي جرت يوم 

املا�سي. فرباير   15

96
خلف  ال��ن��وخ��ذة  بقيادة   96 ال�سقي  ال�سفينة  ط��اق��م  ت��وج 
بطولة  من  الثانية  اجلولة  ل�سباق  بطال  الغ�سي�س  بطي 
دبي لل�سفن ال�سراعية املحلية 60 قدما والتي جرت يوم 

مار�س املا�سي.  7

5
جمع طاقم ال�سفينة الترب 55 ملالكه را�سد حممد را�سد 
بن غدير وبقيادة النوخذة خلفان �سهيل املهريي 5 نقاط 
من م�ساركته يف اجلولتني االأوىل والثانية يف بطولة دبي 

لل�سفن ال�سراعية املحلية 60 قدما.

�لرتتيب �لعام لل�صفن 60 قدما:
 ,  )8(  96 ال�سقي   2-  , ن��ق��اط(   5(  55 ال��ت��رب   1-
غازي 103 )11( / -4 زيوريخ 120 )16( , -5   3-
 12 اأطل�س   7-  ,  )19(  59 ح�سيم )17( , -6زفزاف 
ال�ساروخ   9-  , نقطة   )21(  21 ط��وف��ان   8-  ,  )20(

.)26(  87 الو�سف   10-  ,  )24(  204

•• دبا احل�شن –الفجر:

الريا�سي  دب��ا احل�سن  ن��ادي  د���س��ن  
ال�سارقة  ���س��ي��ف  ف��ع��ال��ي��ات  ال��ث��ق��ايف 
الذي  غري”  عطلتنا  االفرتا�سي” 
ال�سارقة  جمل�س  رع��اي��ة  حت��ت  يقام 
الريا�سي يف الفرتة من  5 اإىل 30 
يوليو للمرحلة العمرية من 8 اإىل 
16 عاما  من اأبناء وبنات املواطنني 

واملقيمني.
افتتح الفعاليات االفرتا�سية اأحمد 
ال��ن��ق��ب��ي رئي�س  ال��غ�����س��ي��ب  ع���ب���داهلل 
بالنادي  املجتمعية  الثقافية  اللجنة 
وذلك بح�سور طالب عبد اليحيائي 
اإدارة النادي  و  نائب رئي�س جمل�س 
اأمني  الريامي  �سعيد حممد خليفة 
االإعالم  جلنة  رئي�س  ؛  العام   ال�سر 
نائب  ر���س��ود  را���س��د  حممد  وال�سيد 
املجتمعية  ال��ث��ق��اف��ة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
املجتمعية  الثقافة  جلنة  واأع�����س��اء 

واأولياء االأمور والطلبة.
م�سوؤويل  من  عدد  االفتتاح  وح�سر 
م��ت��ح��ف ال���ل���وف���ر ب���اأب���و ظ��ب��ي حيث 
االفرتا�سية  ال��رح��ل��ة  يف  ����س���ارك���وا 
للمتحف واإعطاء �سرح  عن املتحف 
خ���الل اجل���ول���ة االف���رتا����س���ي���ة  كما 
الفعاليات  �ساحب اجلولة عدد من 

والربامج .
امللتقى  واأ�����س����ل  االإط��������ار  ه�����ذا  ويف 
اأعماله لليوم الثاين بح�سور واإقبال 
والطالبات  ال����ط����الب  م����ن  مم���ي���ز 
بتقدمي فعاليات وفق اخلطة املعدة  
الثقافية  امل�����س��اب��ق��ات  م��ن  للملتقى 
املعرفة  زي���ادة  اىل  تهدف  وح����وارات 
الطالب  ح�سول  وطريقة  العلمية 
ا�سالبب  با�ستخدام  املعلومات  على 
الربامج  طريق  عن  العلمي  البحث 
واال�ستفادة  االيل  واحلا�سب  الذكية 
امل��ت��اح��ة , حيث كانت  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن 
املن�سة  ط��ري��ق  ع��ن  الفعاليات  تلك 

االفرتا�سية برنامج زووم املرئي.
كما �سارك احل�سور عفراء امل�سغوين 
والفعاليات  االأن�سطة  ق�سم  رئي�س 
جتاوب  الريا�سي  ال�سارقة  مبجل�س 
يوؤكد  وه���ذا مم��ا  امل�����س��ارك��ني   معها 
حر�س جمل�س ال�سارقة على متابعة 

ودعم كافة الفعاليات  .
النقبي  الغ�سيب  ع��ب��داهلل  و���س��رح   

النادي  بان  الثقافية  اللجنة  رئي�س 
يقدم اأن�سطته ال�سيفية االفرتا�سية 

عن بعد نظراً ملا مير به العامل من 
جائحة كورونا 19 واأفاد باأن هناك 

ثقافية  و  متنوعة  ريا�سية  اأن�سطة 
ريا�سية  م�����س��اب��ق��ات  ت���وج���د  ك��م��ا   ,

باالبداع  وحما�سرات  وور���س  وفنية 
والكالج  ال���رب���ورت  وف���ن  واالب��ت��ك��ار 

وال�سنع االإماراتي وم�سابقات القراآن 
وتوجد  افرتا�سية  وزي��ارات  الكرمي 
مفاجاأة  مبثابة  تعد  قادمة  عرو�س 
وقتها  يف  عنها  �سيعلن  للم�ساركني 
بالتعاون  ال�سراكات  بتفعيل  وذل��ك 
دبا  مبدينة  املوؤ�س�سات  من  ع��دد  مع 

احل�سن وخارجها .
وتابع  مت العمل على حتديد برامج 
ال�سارقة  جم��ل�����س  م����ع  م�������س���رتك���ة 
ال��ري��ا���س��ي يف االأن�����س��ط��ة وم���ع  عدد 
البا�سمة  لن�سر  االإم���ارة  اأن��دي��ة  م��ن 
واملجتمعية  امل���ع���رف���ي���ة  ال���ث���ق���اف���ة 
االأب��ن��اء خالل  بهدف احل��ف��اظ على 
ال�سيف  وا�ستغالل  ال�سيف   ف��رتة 
بالبناء  لالرتقاء  مفيدة  بفعاليات 
لتحقيق االأهداف من تلك الربامج 
ال�����س��ي��ف��ي��ة وال����ت����ي ت���خ���دم اأه������داف 
ال���ن���ادي وامل��ج��ل�����س واالإم������ارة ي�سكل 
العربية  االإم��������ارات  ودول������ة  خ���ا����س 

املتحدة ب�سكل عام .

الدورة  الريا�سي,  دبي  بالتعاون مع جمل�س  العاملي  التجاري  دبي  اأطلق مركز 
�سهرة  االأك��رث  ال�سيفية  الريا�سية  الفعالية  للريا�سة,  دبي  عامل  من  العا�سرة 
والتي ت�ستمر فعالياتها حتى الثالث من �سهر اأكتوبر 2020. وحتّولت قاعات 
وكرة  ال�سلة  لكرة  ومالعب  ريا�سية  �ساالت  اإىل  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز 
الريا�سية,  االأن�سطة  الطائرة وغريها من  والري�سة  والتن�س  والكريكت  القدم 
والتناف�س  والتدريب  اللعب  الذين يرغبون يف  الريا�سة  ت�ستقبل حمبي  حيث 
�سمن مرافقها املكّيفة ويف بيئة اآمنة.  وي�سّم عامل دبي للريا�سة �سل�سلة مثرية 

من االأن�سطة مب�ساركة عدد من االأكادمييات يف خمتلف الريا�سات.
و ماهر جلفار,  الريا�سي  دب��ي  ع��ام جمل�س  اأم��ني  ح��ارب  �سعيد  �سعادة  وجت��ول 
نائب الرئي�س التنفيذي الإدارة قاعات املعار�س واملوؤمترات, مركز دبي التجاري 
العاملي, ونا�سر اأمان اآل رحمة م�ساعد االأمني العام يف املالعب يف قاعات زعبيل 
كم�ساحة ح�سرية  تعمل  والتي  العاملي  التجاري  دب��ي  مبركز   6 و   ,  5 و   ,4
منف�سلة ت�سمح بالتباعد االجتماعي للم�ساركني, والتقوا بامل�ساركني وا�ستمعوا 
اإىل ���س��رح م��ن امل��درب��ني وم�����س��وؤويل االأك��ادمي��ي��ات ع��ن ع��دد امل�ساركني وفرتات 

التدريب والربوتوكول الذي يتم تنفيذه يف التدريبات.
قرار  بعد  العام,  هذا  للريا�سة  دبي  عامل  فعاليات  تنظيم  عن  االإع��الن  وياأتي 
جمل�س دبي الريا�سي با�ستئناف االأن�سطة الريا�سية واأن�سطة اللياقة البدنية 
املتنوعة, مع االلتزام بكافة االإر�سادات والتوجيهات ال�سادرة عن اللجنة العليا 
�سحة  على  حر�ساً  االأخ���رى  ال�سحية  وال�سلطات  وال��ك��وارث,  االأزم���ات  الإدارة 

و�سالمة ورفاهية الالعبني والزوار واأفراد املجتمع.
وُيقدم عامل دبي للريا�سة برناجماً معّداًل, ي�ست�سيف 8 األعاب ريا�سية هي كرة 

القدم وكرة ال�سلة والكريكت والري�سة الطائرة والتن�س والكرة الطائرة والبادل 
تن�س وكرة الطاولة, وتتاح املالعب الريا�سية للحجز اجلماعي, كما �سوف تقوم 
وميكن  ال�سيفية.  التدريب  خمّيمات  بتوفري  امل�ساركة  الريا�سية  االأكادمييات 
الو�سول اإىل القاعات من خالل ومدخل مبا�سر من �سارع امل�ستقبل ُي�ساهم يف 

ت�سهيل حركة الزّوار ويتوفر موقف �سيارات منف�سل.
وتلتزم كل لعبة ريا�سية باالإر�سادات ال�سحية والتوجيهات ال�سادرة من حكومة 
دبي, ل�سمان احلفاظ على ا�ستيعاب ع�ّساق الريا�سة والريا�سيني املحرتفني يف 
كل ملعب باأمان تام. وقد قام فريق عامل دبي للريا�سة باإعداد فريق من العاملني 
املدّربني تدريباً كاماًل للم�ساعدة يف جميع االأن�سطة الريا�سية, وجتهيز فريق 
�س يف التعقيم, �سوف يكون م�سوؤواًل عن التطهري االآمن لكافة املعّدات  متخ�سّ

الريا�سية ب�سورة دورية منتظمة يف جميع اأنحاء القاعة الريا�سية.
وقال �سعادة �سعيد حممد حارب, اأمني عام جمل�س دبي الريا�سي: “ميّثل عامل 
دبي للريا�سة واحداً من اأهم الفعاليات الريا�سية يف اأجندتنا ال�سنوية, ونحن 
الريا�سية  املبادرة  لهذه  العا�سرة  ال��دورة  انطالق  عن  لالإعالن  للغاية  �سعداء 
ال��ت��ي ينتظرها اجل��م��ي��ع, وي��ث��ب��ت ه���ذا احل���دث جناحه  ال���رائ���دة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
وا�ستمراريته رغم كل التحديات, وُتعد ّهذه الدورة من عامل دبي للريا�سة هي 
االأهم على االطالق ب�سبب تنظيمها يف هذا الوقت ال�سعب الذي يعي�س العامل, 
ويعمل جمل�س دبي الريا�سي من خالل هذا احلدث اإىل اإعادة احلياة للن�ساط 
ك�سرط  و�سعها  التي  ال��ربوت��وك��والت  تطبيق  م��ع  دب��ي  يف  تدريجياً  الريا�سي 
الفعاليات  ح�سول  املجل�س  ي�سرتط  حيث  ريا�سي  ح��دث  اأي  لتنظيم  اأ�سا�سي 
تطبيق  على  التاأكيد  مع  التنظيم  قبل  امل�سبقة  املجل�س  موافقة  على  امل�سجلة 

اإجراءات ال�سالمة والوقاية مثل فح�س درجة احلرارة وغلق مراكز اال�ستحمام 
وغريها من االإجراءات الوقائية«. 

واأ�ساف �سعيد حارب: “نحن حمظوظون باأن يكون لنا �سريك مثل مركز دبي 
التجاري العاملي, الذي يتوافق معنا يف روؤيتنا واأهدافنا جلعل ا�ستئناف الن�ساط 
الريا�سي ممكناً يف هذه الظروف, فقد ا�ستطاع مركز دبي التجاري العاملي اأن 
يتكّيف �سريعاً, وقام بتطبيق جميع االإجراءات الوقائية والتدابري االحرتازية 
التي اأقرتها اللجنة العليا الإدارة االأزمات والكوارث يف دبي, بل ذهب الأبعد من 

ذلك حيث قام باختيار قاعات منف�سلة متاماً مع موقف �سيارات منف�سل«.
ريا�سية  كفعالية  دوره  لعب  يف  للريا�سة  دب��ي  ع��امل  “ي�ستمر  ح��ارب:  واختتم 
للمجتمع,  اأهمية وفائدة كبرية  تام ولها  اأم��ان  القاعات يف  داخ��ل  تقام  �سيفية 
م�ساركة  مع  الكبرية,  ال�سعبية  ذات  الريا�سية  الربامج  من  ع��دداً  تقدم  حيث 
جمموعة من املوؤ�س�سات التدريبية الرائدة يف االإمارات, منها اأكادميية الليجا, 
واأكادميية IFA لكرة القدم, وتن�س 360, وجي فور�س, واأكادميية بروفي�سنال 
واأي�ساً  �ستار,  و�سوتنج  الطائرة,  للري�سة  دبيكا  واأكادميية   ,)PSA( �سبورت�س 
دورات  يقدمون  وال��ذي��ن  وغ��ريه��ا,   ,)Champsahead( اأه��د  ت�سامب�س 

تدريبية احرتافية«.
وبهذه املنا�سبة قال ماهر جلفار, نائب الرئي�س التنفيذي الإدارة قاعات املعار�س 
الطويلة مع  ب�سراكتنا  نعتز  “ نحن  العاملي:  التجاري  دبي  وامل��وؤمت��رات, مركز 
لتطوير  ال�سباب  اأم��ام  الطريق  متهيد  يف  اأ�سهمت  التي  الريا�سي  دبي  جمل�س 
مهاراتهم الريا�سية, وعي�س اأ�سلوب احلياة ال�سحية, وجعل الريا�سة جزء من 
دبي  لعامل  املتوا�سل  النمو  اأننا متّكنا من خالل  ي�سعدنا  اليومية, كما  حياتنا 

للريا�سة من لعب دور حموري يف توفري االإمكانية للجميع ملمار�سة االأن�سطة 
الريا�سية.

متتد قيمة عامل دبي للريا�سة اإىل ما هو اأبعد من كونه موقع ملمار�سة الريا�سة 
ت�سمح  متكاملة  كمن�سة  يعمل  للريا�سة  دب��ي  ف��ع��امل  ف��ق��ط؛  ال��ق��اع��ات  داخ���ل 
با�ستمرارية الن�ساط املجتمعي والريا�سة املجتمعية. �سوف تظل �سحة و�سالمة 
زائرينا هي اأوىل اأولوياتنا, ونحن م�ستمرون يف االلتزام ب�سدة باإر�سادات ال�سحة 
ال�سادرة  الريا�سي  دب��ي  ملجل�س  الريا�سية  واللوائح  دب��ي,  حلكومة  وال�سالمة 
موؤخراً, مع تطبيق اأعلى معايري بروتوكوالت ال�سالمة والنظافة يف مركز دبي 

التجاري العاملي ل�سمان ال�سالمة للجميع.«
ومتا�سياً مع جهود دبي للحّد من انت�سار فريو�س كوفيد- 19 بنجاح والتزاماً 
من  العديد  بتطبيق  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  ق��ام  احلكومية,  ب��االإر���س��ادات 
التدابري الوقائية التنظيمية يف املوقع ل�سمان �سحة و�سالمة جميع االأ�سخا�س 
الزائرين عن  ت�سجيل  ويتوّجب  للريا�سة. هذا  دبي  والعاملني يف موقع عامل 
م وت�سم و�سائل احلماية  الدخول   ُبعد عرب تطبيق عامل دبي للريا�سة  قبل 

الرئي�سية املقّدمة يف املوقع غرف خدمات الطوارئ الطبية وتعقيم املرفق.
لفح�س  حرارية  بكامريات  للريا�سة  دبي  عامل  مداخل  جميع  جتهيز  مت  كما 
املوقع.  اأن��ح��اء  التطهري يف جميع  ال��زائ��ري��ن, وو���س��ع��ت م��ع��ّدات  درج���ة ح���رارة 
وُين�سح جميع الزوار بغ�سل يديهم ب�سكل دوري وجلب منا�سفهم اخلا�سة تعزيزاً 
الزوار  االأمرا�س. هذا ويتوّجب على  انت�سار  الذي يقلل من  ال�سحي  لل�سلوك 
ارتداء الكمامات يف جميع االأوقات, اإال يف حال ممار�ستهم اأن�سطة بدنية �ساقة. 

يف هذه احلالة, ميكن خف�س الكمامة اأو خلعها. 

ت�صدر �لرتتيب �لعام ل�صباقات �ملو�صم

الترب 55 يلمع يف قمة ال�شراعية 60 قدما

نادي دبا احل�شن يفتتح �شيف ال�شارقة الفرتا�شي حتت �شعار »عطلتنا غري«

عامل دبي للريا�شة ينطلق ر�شميًا يف مركز دبي التجاري العاملي
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•• اأبوظبي-وام:

وا�سلت اللجنة التنفيذية لكرة القدم 
بعد”  “عن  ن��دوات��ه��ا  عقد  لل�ساالت 
لتاأهيل  ع��رب��ي  م�����س��روع  اأك���رب  �سمن 
والتحكيمية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال����ك����وادر 
برعاية  ي���ق���ام  وال������ذي  وال���ق���ان���ون���ي���ة 
جمل�س ال�سارقة الريا�سي وبالتعاون 
مع احتاد االإم��ارات لكرة القدم حيث 
الثالثة  الندوة  االأول  اأم�س  اختتمت 
ال��ك��وي��ت��ي عي�سى فالح  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
النخبة  االآ�سيوي  املحا�سر  ال�سعدون 
بح�سور املدربني واحلكام والالعبني 
من  االأن���دي���ة  اإدارات  يف  وامل�����س��وؤول��ني 

عربية. دولة   17
ورح��ب العميد عبد امللك جاين - يف 

بداية الندوة - باملحا�سر وامل�ساركني 
واأ�ساد باملكت�سبات التي تتحقق �سمن 
اأ�سبوعني,  قبل  ب��داأ  ال��ذي  الربنامج 
املقبل,  اأغ�سط�س  �سهر  وي�ستمر حتى 
اأف�سل  مب�ساركة  �سعادته  عن  معربا 
التحكيم  جم�����االت  يف  امل��ح��ا���س��ري��ن 
والتدريب واللوائح والطب الريا�سي 
االحتاد  يف  ال��ري��ا���س��ي  النف�س  وع��ل��م 
ال���������دويل واالحت�������ادي�������ن االآ�����س����ي����وي 
عي�سى  اأن  م�����وؤك�����دا  واالف�����ري�����ق�����ي, 
ال�سعدون يعد واحدا من ال�سخ�سيات 
املوؤثرة التي �ساهمت يف تطوير اللعبة 
على م�ستوى اآ�سيا واملنطقة العربية, 
من خالل خرباته الطويلة يف جمال 
اأك�����د عمران  ال���ت���دري���ب. م���ن ج��ه��ت��ه 
ال��ن��ع��ي��م��ي اأم����ني ال�����س��ر ال��ع��ام للجنة 

لل�ساالت  ال���ق���دم  ل���ك���رة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
امل�ساركة  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ري  االإق����ب����ال  اأن 
التطور,  يف  اجلميع  رغبة  على  دليل 
اإي��ج��اب��ي��ات هذا  ت��ن��ع��ك�����س  اأن  ومت��ن��ى 
واأن  ال��ل��ع��ب��ة,  ع��ل��ى  ال�سخم  امل�����س��روع 
الدول  اأف�سل جلميع  امل�ستقبل  يكون 
املعتمدة  اخل��ط��ط  ���س��وء  يف  العربية 
يف ك���ل احت�����اد وط���ن���ي ل��ت��ط��وي��ر كرة 
االإم�����ارات  اأن  اإىل  ال�����س��االت.. الف��ت��ا 
من�ستها  ت���ك���ون  اأن  دائ����م����ا  ت���خ���ت���ار 
النافذة  م��ن  وال��ن��ه��و���س  ل��الن��ط��الق 
اال�ستفادة  ت��ت��ح��ق��ق  واأن  ال��ع��رب��ي��ة, 
املبادرات  تبني  خ��الل  م��ن  للجميع, 

وامل�سروعات الرائدة.
ووجه ال�سعدون - خالل املحا�سرة - 
االإمارات  دول��ة  اإىل  والتقدير  ال�سكر 

واحتاد  الريا�سي  ال�سارقة  وجمل�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة لكرة  وال��ل��ج��ن��ة  ال���ك���رة 
امل�سروع  لهذا  تبنيهم  على  ال�ساالت 
الكوادر  لتطوير  االأك���رب  يعد  ال���ذي 
اآ�سيا  يف  ول��ي�����س  ال���ع���امل  يف  ال��ف��ن��ي��ة 
واملنطقة العربية فح�سب, موؤكدا اأنه 
كمحا�سر دويل تربطه عالقات قوية 
بكل املنت�سبني للعبة يف اآ�سيا واملنطقة 
العربية ا�ستطاع اأن ير�سد حالة من 
املنطقة  يف  اللعبة  لتطوير  احل���راك 
االإم��ارات من خالل  العربية تقودها 

مثل هذه املبادرات املبدعة.
وت���ن���اول يف حم��ا���س��رت��ه ع���دة حماور 
العودة  م��رح��ل��ة  ت�����دور ح����ول  م��ه��م��ة 
الطويل  ال���ت���وق���ف  ب���ع���د  ل��ل��ن�����س��اط 
املطلوب  ه�����و  وم������ا  ل���ل���م�������س���اب���ق���ات, 

لالنتقال االآمن من مرحلة التوقف 
وفق  امل�����س��اب��ق��ات  ع����ودة  م��رح��ل��ة  اإىل 
اإج�����راءات اح���رتازي���ة دق��ي��ق��ة ت�سمن 
واحلكام  واملدربني  الالعبني  �سالمة 
الأهمية  وت���ط���رق  امل��ن��ت�����س��ب��ني,  وك����ل 
لالعبني  والذهني  النف�سي  االإع���داد 
ال�ساالت,  يف  للتدريبات  العودة  قبل 
املالية  ال��ت��اأث��ريات  م��واج��ه��ة  وكيفية 
ال�����س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى االأن���دي���ة ك��م��ا تطرق 
االأندية خالل  واأولويات  اأه��داف  اإىل 
امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة, وب���رام���ج االإع�����داد 
ال����ب����دين ال����ت����ي ت��ت��ن��ا���س��ب م����ع هذه 
توفري  امل�����س��وؤول��ني يف  ودور  امل��رح��ل��ة, 
الدعم املعنوي للفرق �سواء منتخبات 
الربجمة  و���س��ع  واأه��م��ي��ة  اأن���دي���ة,  اأو 
تاأجيلها  التي مت  ال�سليمة للبطوالت 

ا�ستنفاذ  اأو  ال��الع��ب��ني  اإره����اق  ل��ع��دم 
ط��اق��ات��ه��م يف ظ���ل ك��ث��اف��ة االأح�����داث 
املو�سم  م����ن  ت��ب��ق��ى  م����ا  ال���س��ت��ك��م��ال 
للمو�سم  ال�سريعة  والبداية  احل��ايل, 

املقبل.
املونديايل  احل��ك��م  اأك���د  ناحيته  م��ن 
خمي�س ال�سام�سي نائب رئي�س اللجنة 
التنفيذية لكرة القدم لل�ساالت ع�سو 
املكتب التنفيذي باللجنة االآ�سيوية - 
ال�سعدون  اأن   - اجلل�سة  اأدار  ال���ذي 
م�����درب وحم��ا���س��ر ك���ب���ري, ي��ف��خ��ر به 
للعبة  الكثري  ق��دم  ال��ع��رب, حيث  ك��ل 
م�سريا  اخل��ل��ي��ج,  ومنطقة  ب���الده  يف 
بيدرو  م����ع  ال���ت���وا����س���ل  مت  اأن������ه  اإىل 

احلكام  اإدارة  ف���ن���ي  م���دي���ر  ج������االن 
يف االحت����ادي����ن االأوروب��������ي وال�����دويل 
ب��ع��د ال���ن���دوة امل��ا���س��ي��ة, وال�����ذي اأكد 
اللجنة  تتبناه  ال���ذي  امل�����س��روع  اأن  ل��ه 
ال�ساالت  لكرة  االإماراتية  التنفيذية 
امل�ستوى  االأك���رب واالأ���س��خ��م على  ه��و 
ال��ع��امل��ي, واأن����ه اأع���د ت��ق��ري��را مف�سال 
عن هذا امل�سروع لعر�سه يف االجتماع 
للعبة”  ال���دويل  االحت���اد  على  املقبل 
به  يحتذى  منوذجا  باعتباره  فيفا” 
يف جمال تطوير الكوادر عرب برامج 
�سهرين ون�سف  ملدة  املرئي  التوا�سل 
املحا�سرين  اأك���رب  مب�ساركة  ال�سهر 
واأه���م اخل���رباء يف جم��االت التحكيم 

والتدريب واالإدارة والتنظيم.
“ ندواتنا م�ستمرة  ال�سام�سي:  وقال 
املقبل  االإث����ن����ني  ي�����وم  ت��ن��ع��ق��د  ح���ي���ث 
فيها  يحا�سر  ال��ت��ي  ال��راب��ع��ة  ال��ن��دوة 
ال��دك��ت��ور ���س��الح ال�����س��ق��ا م��ن اململكة 
يف  املتخ�س�س  ال�����س��ع��ودي��ة,  ال��ع��رب��ي��ة 
بن  �سعود  امللك  بجامعة  النف�س  علم 
عبد العزيز ويتحدث فيها عن اأهمية 
علم النف�س يف ريا�سة كرة ال�ساالت, 
ال��دك��ت��ور حممد  ي��ح��ا���س��ر فيها  ك��م��ا 
�سلطان ع�سو جمل�س اإدارة جلنة كرة 
ال�ساالت باحتاد الكرة امل�سري حيث 
يتحدث عن اجلانب الطبي واإ�سابات 

املالعب يف كرة القدم لل�ساالت.

•• اأبوظبي-وام:

اأ���س��درت ال��ن��دوة االف��رتا���س��ي��ة التي 
لل�سباحة  االإم������ارات  احت����اد  ع��ق��ده��ا 
ف��ي��م��ا يخ�س  م��ه��م��ة  ت��و���س��ي��ات   8
من  اتباعها  يجب  التي  االإج����راءات 
قبل ال�سباحني عند العودة للتدريبات 
يف امل�سابح و البحار املفتوحة, وذلك 
اأف�سل  ���س��م��ن روؤي�����ة االحت�����اد ح���ول 
من�ساآت  ت�سغيل  الإع����ادة  امل��م��ار���س��ات 
االأل���ع���اب امل��ائ��ي��ة ب��ع��د ف���رتة التوقف 
املا�سية. ح�سر الندوة - التي عقدت 
كل  االأول-  اأم�������س  م�����س��اء  ب��ع��د  ع���ن 
ال�سماحي  �سيف  �سلطان  �سعادة  من 
لل�سباحة,  االإم������ارات  احت����اد  رئ��ي�����س 
العام,  االأم����ني  ال��وه��ي��ب��ي  وع���ب���داهلل 
ديروثا  ���س��ون  االأم���ريك���ي  واخل���ب���ري 

لال�ست�سارات,  ديروثا  �سركة  رئي�س 
واالإي������ط������ايل ل���وك���ا دام���ي���ن���ات���و من 
للم�سابح,  ال��ع��امل��ي��ة  م���ريث���ا  ���س��رك��ة 
البوم  م��رك��ز  م��دي��ر  وحم��م��د حلمي 
الدولية  ب����ادي  وم��ن��ظ��م��ة  ل��ل��غ��و���س 
وم��ق��ره��ا دب����ي, وع����دد م��ن املدربني 
لريا�سة  وامل��ن��ت�����س��ب��ني  واالإداري���������ني 
ال�سباحة يف الدولة واملنطقة. واأكدت 
�سرورة  والثانية  االأوىل  التو�سيتان 
القطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  جميع  ال��ت��زام 
ال�سادرة  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ال���ري���ا����س���ي 
املتمثلة يف  امل��خ��ت�����س��ة,  اجل��ه��ات  ع��ن 
واالأزم�������ات  ال����ط����وارئ  اإدارة  جل����ان 
ووقاية  ال�سحة  ووزارة  وال���ك���وارث, 
بالدولة,  ال�سحة  وهيئات  املجتمع, 
واملوؤ�س�سات  ال��ه��ي��ئ��ات  وت��ع��ل��ي��م��ات 
الريا�سية املمثلة يف اللجنة االأوملبية 

للريا�سة,  العامة  والهيئة  الوطنية, 
وامل��ج��ال�����س ال��ري��ا���س��ي��ة ب��اأب��وظ��ب��ى و 
ال�سباحة  واحت����اد  ال�����س��ارق��ة,  و  دب���ى 
املبا�سرة  امل�����س��وؤول��ي��ة  ع��ل��ى  و���س��ددت��ا 
يعمل  ف��رد  ك��ل  عاتق  على  تقع  التي 
االلتزام  ب�����س��اأن  ال��ري��ا���س��ي  بالقطاع 
التدابري  و  االحرتازية  ب��االإج��راءات 
كافة  �سحة  على  للحفاظ  الوقائية 
���س��ل��ط��ان �سيف  واأك������د  امل���م���ار����س���ني. 
اأن �سناعة  رئي�س االحتاد  ال�سماحي 
االإقت�ساد  حركة  من  جزء  الريا�سة 
الثالثة  ال��ت��و���س��ي��ة  واأن  ال���وط���ن���ي 
اإىل فرتة  ال�����س��دد  ت��ط��رق��ت يف ه���ذا 
الناجمة  ال�سلبية  االآث��ار  التعايف من 
املنتمني  .. ودع��ت  العار�س  عن ه��ذا 
اإىل منظومة االألعاب املائية اإىل فهم 
باأف�سل  للخروج  املرحلة  مقت�سيات 

التو�سية  ن���وه���ت  ف��ي��م��ا  احل����ل����ول.. 
ك��ب��ريا من  ق��ط��اع��ا  اأن  اإىل  ال��راب��ع��ة 
معلمي ومدربي ال�سباحة و االألعاب 
تلك  ب�سبب  اأعمالهم  ت��اأث��رت  املائية 
ال���ظ���روف ل����ذا ي��ج��ب ع��ل��ى اجلميع 
االحرتازية  ل���الإج���راءات  االم��ت��ث��ال 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  تفر�سها  التي 
الريا�سية لعودة الن�ساط الريا�سي, 
م��ع ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن االل���ت���زام يعد 
عجلة  ل����دوران  ال��وح��ي��دة  ال�سمانة 
الن�ساط الريا�سي وعودة احلياة اإىل 
الندوة  املائية. وحثت  قطاع االألعاب 
الهيئات  اخل��ام�����س��ة  ت��و���س��ي��ت��ه��ا  يف 
الريا�سية  واالأك��ادمي��ي��ات  واالأن��دي��ة 
على تدريب وتثقيف كوادرها ب�سكل 
املجاالت  جميع  يف  ومنتظم  دوري 
الريا�سية وال�سحية.. يف حني اأكدت 

التو�سية ال�ساد�سة اأهمية تفعيل دور 
بالهيئات  وال�سحية  الطبية  اللجان 
كل  تكليف  الريا�سية مع  االأن��دي��ة  و 
على  للحفاظ  واقعية  ب����اأدوار  جلنة 
االأمثل  بال�سكل  الن�ساط  ا�ستمرارية 
ال�سابعة  ال��ت��و���س��ي��ة  ط��ال��ب��ت  ف��ي��م��ا 
امل�سابح  ل��ع��م��ل  ال��دق��ي��ق��ة  ب��امل��ت��اب��ع��ة 
باالأندية واالأكادمييات بالتعاون مع 
للتاأكد  ب��ال��دول��ة  الر�سمية  اجل��ه��ات 
من تطبيق جميع اإج��راءات الوقاية 
وال�سالمة وفق الربوتوكول املعتمد. 
التو�سية  اأن  ال�����س��م��اح��ي  واأو�����س����ح 
عودة  خطة  اأن  على  رك���زت  الثامنة 
ال��ن�����س��اط ت��ت�����س��م��ن جم��م��وع��ة من 
�ستتم  واأن�����ه  وال�����س��واب��ط  ال���ق���واع���د 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م وامل��ت��اب��ع��ة جلميع 
االإج��راءات االحرتازية يف املوؤ�س�سات 

النجاح  ومدى  الريا�سية,  واالأندية 
واالل����ت����زام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات, م���ن اأج���ل 
امل�ستجدات  اآخ������ر  ع���ل���ى  ال�����وق�����وف 
بال�سكل  العمل  وتطوير  ب���اأول  اأوال 
تقع  ه��ن��ا  امل�����س��ئ��ول��ي��ة  واأن  االأم����ث����ل 
ع��ل��ى االأج����ه����زة ال��ف��ن��ي��ة و االإداري������ة 
والتنظيمية لالألعاب املائية باالأندية 
واالأكادمييات الر�سمية بالدولة. من 
جانبه رحب عبد اهلل الوهيبي املدير 
باحل�سور  كلمته  يف  ل��الحت��اد  ال��ع��ام 

من املدربني و االإداريني و العاملني 
مبجال ال�سباحة يف الدولة و الدول 
املتخ�س�سني  واملحا�سرين  العربية 
وقال: “ اأنتهز هذه الفر�سة الأ�سجل 
االمارات  احت��اد  عن  نيابة  و  باأ�سمى 
لل�سباحة جزيل ال�سكر والتقدير اإىل 
ب��دول��ة االمارات  االأول  ال��دف��اع  خ��ط 
ف���ى جم����ال ال�سحة  ال��ع��ام��ل��ني  م���ن 
ال�سرطية  وال��ه��ي��ئ��ات  واال���س��ع��اف��ات 
من  قدموه  ملا  بالدولة  والتنفيذية 

. ومتنى  امل��ج��ت��م��ع  ج���ه���ود حل��م��اي��ة 
تلك  وراء  م��ن  االأه����داف  تتحقق  اأن 
كل  اإىل  الر�سالة  ت�سل  واأن  ال��ن��دوة 
اأن  واأ�����س����اف  االأمر”..  ي��ه��م��ه  م���ن 
دليل  يف  بلورتها  �سيتم  التو�سيات 
االأندية  على  تعميمه  �سيتم  ار�سادي 
من  الريا�سية  وال��ه��ي��ئ��ات  وامل�����س��اب��ح 
لعودة  امل��الئ��م��ة  البيئة  ت��وف��ري  اأج���ل 
الن�ساط ب�سكل يحافظ على �سالمة 

املجتمع و�سون مكت�سباته.

عربي  م�شروع  لأكرب  الثالثة  الندوة  يف  ت�شارك  دولة   17
تتبناه الإمارات لتطوير كوادر كرة ال�شالت

••  اأبوظبي-الفجر

التدريبية  ال������دورة  ال���ي���وم   ت��ن��ط��ل��ق   
على  واالإيقاعي”  ال��ف��ن��ي  “اجلمباز 
تقنية  با�ستخدام  االفرتا�سية  املن�سة 
لها  دع�����ت  وال����ت����ي    ZOOM ال�������� 
الرئا�سة االإقليمية لالأوملبياد اخلا�س 
و�سمال  االأو�����س����ط  ل��ل�����س��رق  ال������دويل 
االأوملبياد  ب��رام��ج  خم��ت��ل��ف  اأف��ري��ق��ي��ا  
وبتنظيم   , العربية  ب��ال��دول  اخل��ا���س 
م��ن االأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س امل�����س��ري من 
ال�سيفية  ال���ع���امل���ي���ة  االأل�����ع�����اب  اأج������ل 
لالوملبياد اخلا�س باأملانيا 2023 ويف 
,  ومنذ فتح باب  االآمنة  العودة  �سوء 

من  ك��ب��ري  اأع����داد  ح��ر���س��ت  الت�سجيل 
املدربني على الت�سجيل فى تلك الدورة 
, خا�سة واأن االألعاب العاملية ال�سيفية 
قد   2023 اأمل��ان��ي��ا  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي 
الوهاب  ع��ب��د  اأمي�����ن  امل��ه��ن��د���س  ح���ث 
ال��رئ��ي�����س االق��ل��ي��م��ى خم��ت��ل��ف برامج 
الريا�سة  تلك  فى  بامل�ساركة  املنطقة 
االنت�سار  م��ن  نوعا  ت��اأخ��ذ  ب���داأت  التي 
لي�س فى املنطقة بل فى العامل بعدما 
التا�سعة  االقليمية  االل��ع��اب  ���س��ه��دت 
 2018 ب���اأب���وظ���ب���ي  اأق���ي���م���ت  ال����ت����ي 
م�ساركة عدد من دول املنطقة واي�سا 
اأقيمت  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة  االل����ع����اب  ف���ى 

باأبوظبي 2019 .

اال�سا�سية  التدريبية  ال����دورة  ويلقى 
رئي�س  ب�����س��ي��ون��ى  ح�����س��ني  ال����دك����ت����ور 
االيروبيك   للجمباز  الفنية   اللجنة 
املدير   , للجمباز  امل�����س��رى  ب��االحت��اد 
االندية  م��ن  للعديد  للجمباز  الفنى 
املعتمد  وامل��درب   , الريا�سة  والهيئات 
من االوملبياد اخلا�س الدوىل , حا�سل 
ع��ل��ى رخ�����س��ة ال��ت��دري��ب ال��دول��ي��ة من 

االحتاد الدوىل للجمباز . 
و���س��رح د. ع��م��اد حم��ى ال��دي��ن مدير 
ال��ري��ا���س��ة وال��ت��دري��ب  بالرئا�سة  ع��ام 
االإقليمية ب��اأن  من منطق زي��ادة عدد 
اجلمباز  ريا�سة  متار�س  التى  ال��دول 
ا�ستكمال  وه����ى  ال������دورة  ه����ذه  ك���ان���ت 

ال��دورة التى اقيمت فى �سهر نوفمرب 
�سارك فيها   والتى  بالقاهرة   2019
ليبيا,  م�����س��ر,  ه���ي  ع��رب��ي��ة,  دول   6
وان  لبنان,  االردن,  اجل��زائ��ر,  امل��غ��رب, 
تتناول مقدمة  الدورة احلالية �سوف 
, وحما�سرة  اخل��ا���س  االأومل��ب��ي��اد  ع��ن 
اخلا�س  ب���االأومل���ب���ي���اد  ال��ت��ق�����س��ي��م  ع���ن 
, وحم���ا����س���رة ح����ول م���ب���ادئ  تدريب 
اجل��م��ب��از الع��ب��ى االومل��ب��ي��اد اخل��ا���س , 
واآخ���ر امل��ح��ا���س��رات لتلك ال����دورة عن 

امل�سابقات الر�سمية وطرق تنظيمها .
اجل��م��ب��از يجمع  ري��ا���س��ة  ب���اأن  م�سيفا 
ب��ني ال��ق��وة وامل���رون���ة, وب���راع���ة االأداء 
للذكور  امل�سابقات  وتتوافر  اجلمايل. 

يف جمال اجلمباز الفني, بينما تتوافر 
واالإيقاعي.  الفني  جمايل  يف  لالإناث 
االإناث  الذكور مع  يت�سابق  اأن  وميكن 
يف امل�سابقات املتكاملة, اأو يف م�سابقات 
ت�سم  امل��خ��ت��ل��ط  للت�سابق  خم�س�سة 
م�سابقة واحدة اأو اثنتني على االأكرث 
اخلا�س,  االأوملبياد  ريا�سات  جميع  يف 
جمموعات  يف  الالعبني  تق�سيم  يتم 
ال�سن  و  ال�����ق�����درة,  مل�����س��ت��وي��ات  وف���ق���ا 

واجلن�س.
و����س���رح ���س��ري��ف ال���ف���وىل م���دي���ر عام 
بالرئا�سة  وامل���������س����اب����ق����ات  االل�����ع�����اب 
االإقليمية  االأل���ع���اب  ب����اأن   االإق��ل��ي��م��ي��ة 
املا�سية التي اأقيمت باأبوظبي 2018 
�سهدت م�ساركة  7 دول من خالل 32 
الع��ًب��ا والع��ب��ة وال����دول ك��ان��ت  م�سر, 
واالإم��������ارات, وع���م���ان, و����س���وري���ا, ومن 
وهوجن  باك�ستان,  االأج��ن��ب��ي��ة:  ال���دول 

ك������وجن, ورو�����س����ي����ا, وك����ذل����ك االأل����ع����اب 
اأبوظبي  ف���ى  اأق��ي��م��ت  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة 
2019. واأنه مت اإدراج اجلمباز للمرة 
 ,1972 عام  ر�سمية  كريا�سة  االأوىل 
اإط���ار االأل��ع��اب العاملية  وك���ان ذل��ك يف 
ال�سيفية التي اأقيمت بلو�س اجنلو�س 
حركات  يف  العبا   11 فيها   ,وت�سابق 
ال��رتام��ب��ول��ني و ال��ت��م��اري��ن احل����رة., 
بحلول االألعاب العاملية ال�سيفية التي 

بلغ   ,1999 كارولينا  بنورث  اأقيمت 
مثلوا  الع��ب��ا   280 املت�سابقني  ع���دد 
وقد   ال���ع���امل.  ح����ول  ب��رن��اجم��ا   43
ال�سيفية   العاملية  االأل��ع��اب   يف  ت�سابق 
من  الع��ب��ا   283  ,2003 ب��اي��رل��ن��دا 
43 برناجما. يبلغ عدد املت�سابقني يف 
هذه الريا�سة, على م�ستوى االأوملبياد 
 1296 حاليا   , املنطقة  يف  اخل��ا���س 

العبا .

�لآمنة �لعودة  �صوء  ويف  من �أجل �لألعاب �لعاملية �ل�صيفية لالأوملبياد �خلا�ص باأملانيا 2023 

 دورة تدريبية على املن�شة الفرتا�شية »اجلمباز الفني والإيقاعي«

• �ل�صعدون ي�صيد باملبادرة وي�صتعر�ص �آليات �لنتقال �لآمن �إىل مرحلة عودة �لن�صاط 
• بيدرو جالن يعد تقرير� عن �لربنامج �لإمار�تي للعر�ص على �لحتاد �لدويل يف �أول �جتماع

�صلطان �ل�صماحي: �صناعة �لريا�صة جزء من حركة �لقت�صاد �لوطني

 8 تو�شيات لندوة احتاد ال�شباحة حول عودة الن�شاط الريا�شي ب�شكل اآمن
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي- وام:

باالحتادين  احل��ك��ام  جلنة  رئي�س  نا�سيمنتو  األي�ساندرو  ال��ربازي��ل��ي  اأك��د 
االإم�������ارات م���ع ريا�سة  اأن جت��رب��ة  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و  ال�����دويل واالإم�����ارات�����ي 
اجلوجيت�سو تعد منوذجا يحتذى به يف الريادة والتفوق وتكافوؤ الفر�س, 
8 �سنوات ي�ستطيع  ب��داأت منذ  التي  اأبوظبي  واأن��ه من خالل جتربته يف 
التاأكيد باأن االإمارات وجهة مثالية للمواهب واأ�سحاب الطموح, وموطن 

للتميز واالإبداع ومن�سة رئي�سية يف العامل الإطالق املبادرات امللهمة.
وقال نا�سمينتو البالغ من العمر 39 عاماً اإن م�سريته طويلة مع الريا�سة 
حيث قام خاللها بالعديد من االأدوار التي ر�سمت مالمح حياته اإذ ا�سُتهر 
اأنه عا�سق لركوب  بارز ومدرب �سغوف بريا�سة اجلوجيت�سو, كما  كحكم 
وطيار  املختلطة  القتالية  الفنون  يف  �سابق  ومقاتل  النارية,  ال��دراج��ات 
ُمدّرب, باالإ�سافة لكونه موؤثر بارز على مواقع التوا�سل االجتماعي, واأن 
�سر التميز يف احلياة بالن�سبة له هو اجلدية يف فعل كل �سيء, واأن خياراته 
يف احلياة مل تكن معتادة اأو طبيعية, الأنه يبحث دائما عن اجلديد ويع�سق 
التحدي واالجناز وعلى �سوء كل هذه املعطيات اأحب ريا�سة اجلوجيت�سو 

واأخل�س لها فكانت اخليار املنا�سب له.
وعن �سر اعتزاله اللعب مبكرا وابتعاده عن ممار�سة ريا�سة اجلوجيت�سو 
“بعد  ق���ال:  االأل��ق��اب  م��ن  الكثري  واأح��ب��ه��ا وح�سد فيها  اح��رتف��ه��ا  ال��ت��ي 
تعر�سي لالإ�سابة يف الركبة, تخليت عن حلمي كبطل مناف�س, وتوّجهت 
وبف�سل  اأع�سقها,  التي  بالريا�سة  �سلتي  على  اأحافظ  كي  التحكيم  اإىل 
معرفتي لتفا�سيل فنون اللعبة وفهمي العميق لقوانينها على الب�ساط, 
تطوير  يف  ي�ساعد  وم��دّرب  حكم,  اإىل  للتحّول  كبرية  ميزة  على  ح�سلت 

مهارات الالعبني«.
وعن جتربته مع اأبوظبي كيف بداأت واإىل اأي حد و�سلت يقول: “يجب اأن 
اأحتدث عن جتربة اأبوظبي اأوال مع اللعبة الأن اجلوجيت�سو قبل اأبوظبي 
الأن  متاما,  اآخ��ر  و�سع  اأ�سبحت  اأبوظبي  دخ��ول  وبعد  و�سع,  على  كانت 
اأبوظبي غريت كل املفاهيم, وقادت الريا�سة اإىل التحول من الهواية اإىل 
االحرتاف من خالل برامج احتاد االإمارات للجوجيت�سو برئا�سة �سعادة 
عبداملنعم الها�سمي, وقادت اأبطال هذه الريا�سة لالنتقال من التهمي�س 
الكثري  يف  اللعبة  باعتماد  بالنجاح  م�ساعيها  تكللت  كما  النجومية,  اإىل 
البطوالت  من  الكثري  يف  بامل�ساركة  لها  وال�سماح  الدولية  املنظمات  من 
القارية والعاملية, ولهذا فاإن كل حمبي هذه الريا�سة مدينون لالإمارات 
الالعبني  واأف�سل  العامل,  املدربني يف  اأف�سل  اإنها جذبت  بالكثري, حيث 
وال��ع��امل��ي��ة, وحولت  املحلية  ال��ب��ط��والت  اأق���وى  ونظمت  ك��ذل��ك,  واحل��ك��ام 
اأن كانت بطوالتهم بال جوائز تقريبا  اإىل واقع, وبعد  اأحالمهم جميعا 
ال�سهرية,  التليفزيونية  املحطات  وتنقلها  باملاليني,  اجل��وائ��ز  اأ�سبحت 
وبعد اأن كان جنوم هذه الريا�سة ال يعرفهم اأحد, بف�سل جتربة االإمارات 
اأ�سبحوا جنوما معروفني, ولذلك فاإن اأبوظبي ت�ستحق اأن تكون عا�سمة 
ولن  وال��دويل,  االآ�سيوي  لالحتادين  دائما  ومقرا  العاملية,  اجلوجيت�سو 
اأقدم جديد اإذا قلت اإن برامج االإمارات يف ن�سر وتطوير اللعبة و�سناعة 
االأبطال هي االأف�سل يف العامل واإن كل مدرب او حكم اأو العب برازيلي 
اللعبة,  الكبري يف ن�سر وتطوير  االإم��ارات  اأن يقرتب من م�سروع  يتمنى 
علما باأن الربازيل هي اكرب دولة يف العامل بها عدد ممار�سني / 2 مليون 

العب والعبة/, وبها اأكرث من 15 األف العب حزام اأ�سود«.
وخالل  جوجيت�سو,  كمدّرب   2012 عام  االإم���ارات  اإىل  “و�سلت  وتابع: 

يف  احلكام  للحنة  ال�سابق  الرئي�س  ب��از  األيك�س  مع  بال�سدفة  يل  اجتماع 
بالتحكيم,  اأك��رث  االهتمام  على  �سجعني  للجوجيت�سو,  االإم����ارات  احت��اد 
اأك��رث وجهات  كواحدة من  بالظهور  اأبوظبي  ب��داأت  الفرتة  تلك  وخ��الل 

اجلوجيت�سو متيزاً ..
وبعد اأ�سبوعني من و�سويل, �سهدت انطالقة اإحدى البطوالت الكربى, 
حيث التقيت باأليك�س باز رئي�س جلنة احلكام وقّدمت له اأوراق اعتمادي 

وخربتي يف جمال التحكيم, وطلب مني مبا�سرة العمل«.
واأكد نا�سيمينتو اأن اختيار دولة االإمارات كان موفقا جدا, واأن هذا القرار 
�سّكل نقطة حتول يف م�سريته يف ظل الفر�س التي توفرها الدولة اأمام 
يف  اأهدافهم  حول  وا�سحة  روؤي��ة  ميلكون  الذين  واملوهوبني  الطموحني 

احلياة ..
الريا�سة يف  ه��ذه  تر�سيخ  للجوجيت�سو يف  االإم���ارات  احت��اد  ب��دور  م�سيدا 
وقارية  اإقليمية  كوجهة  االإم���ارات  موقع  تعزيز  يف  وامل�ساهمة  املجتمع, 

وعاملية على �سعيد ريا�سة اجلوجيت�سو.
“احتاد االإم���ارات مل يرتك �سغرية وال كبرية تت�سل بتطوير  واأ���س��اف: 
م��ا عّجل يف  وه��و  اأج��ن��دت��ه وخططه,  واأدرج��ه��ا �سمن  اإال  الريا�سة  ه��ذه 
الوطنية  املنتخبات  �سعيد  على  واجلماعية  الفردية  االإجن���ازات  حتقيق 
والتفوق يف جميع  ال��ري��ادة  ..كما حر�س االحت��اد على حتقيق  واالأن��دي��ة 
والتي  اجلوجيت�سو,  بريا�سة  املحيطة  والت�سغيلية  التنظيمية  اجلوانب 
اأف�سل االأجهزة الفنية, والتدريبية,  ال تقت�سر على التحكيم, وا�ستقدام 
اأخ��رى مثل االحرتافية يف  والطبية, بل متتد لتغطي جم��االت رئي�سية 
تنظيم االأحداث والبطوالت العاملية وامل�ساهمة يف �سنع القرارات احلا�سمة 

املتعلقة مب�ستقبل الريا�سة على م�ستوى العامل«.

ا�شتبعاد دال�ض من ا�شتئناف 
الدوري الأمريكي لكرة القدم

اأعلنت رابطة الدوري االأمريكي لكرة القدم )اأم األ اأ�س( ا�ستبعاد نادي داال�س 
من امل�ساركة يف ا�ستئناف بطولتها بعد ت�سجيل 11 اإ�سابة بفريو�س كورونا بني 

اأفراده, من بينهم ع�سرة العبني.
داال�س  الفني يف  اأن ع�سرة العبني وع�سو من اجلهاز  للرابطة  بيان  وج��اء يف 
تثبتت اإ�سابتهم بفريو�س “كوفيد19-” منذ و�سولهم اىل مدينة اورالندو يف 
والية فلوريدا, حيث �ستقام البطولة التي اأطلق عليها ا�سم “اأم األ اأ�س اإيز باك 

تورنامنت” على �سكل بطولة م�سغرة يف جممع ديزين اعتبارا من االربعاء.
لتاأثري عدد احلاالت  “نظرا  اأن��ه  الرابطة  ل��دون غاربر مفو�س  بيان  وج��اء يف 
االإيجابية على قدرة النادي على التدريب ولعب مباريات تناف�سية, فقد اتخذنا 

قرارا ب�سحب داال�س من بطولة +اأم األ اأ�س ايز باك تورنامنت+«.
االولوية  البطولة  ا�ستئناف  يف  امل�ساركني  جميع  �سحة  �سكلت  “لطاملا  وتابع 

بالن�سبة لنا و�سن�ستمر يف اتخاذ قرارات تتما�سى مع تلك االولوية«.
الرابطة  ق��رار  ن��واف��ق حتما على  “نحن  دان هانت  داال����س  ن��ادي  رئي�س  وق��ال 
ب�سحب داال�س من +بطولة اأم األ اأ�س اإيز باك تورنامنت+ بدافع خماوف �سالمة 

الالعبني والعاملني«.
اأورالندو,  557 العبا متواجدين االآن يف  “من بني  اأنه  واأ�سارت الرابطة اىل 
تثبتت اإ�سابة 13 منهم بفريو�س كورونا امل�ستجد, 10 منهم يف داال�س والثالثة 

االآخرين من ناديني اآخريني«.
وخططت  فقط  مرحلتني  بعد  املا�سي  اآذار/م���ار����س  منذ  املناف�سات  وتوقفت 
االندية  مب�ساركة  العامل  كاأ�س  ت�سبه  �سيغة  �سكل  على  ال�ستكمالها  الرابطة 
ال�26 جميعها )قبل ا�ستبعاد داال�س(, تبداأ بدور املجموعات ثم اأدوار اإق�سائية 

و�سوال اىل النهائي.
ووقع داال�س يف املجموعة الثانية اىل جانب كل من �سياتل �ساوندرز, �سان جوزيه 
اورثكوايك وفانكوفر وايت كاب�س الذي اأرجئت مباراته التي كانت مقررة معه 

يف التا�سع من متوز/يوليو احلايل.
وتفتتح البطولة اليوم االأربعاء بلقاء اأورالندو �سيتي واإنرت ميامي اململوك من 

جنم الكرة االنكليزية ال�سابق دافيد بيكهام.

ي�ست�سلم بعد”!... عبارة كتبتها �سحيفة موندو ديبورتيفو  بر�سلونة مل 
فياريال  على  املقنع  بر�سلونة  فوز  بعد  االأوىل  �سفحتها  على  الكاتالونية 
مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني  النجم  خاللها  جدد  اأم�سية  يف  االأ�سبوع,  هذا 
القدم,  لكرة  االإ�سباين  ال��دوري  بلقب  االحتفاظ  باإمكان  االآم��ال  ورفاقه 

وخففوا بع�س ال�سغط عن املدرب كيكي �سيتيني.
مل تكد متر �ستة اأ�سهر على تويل �سيتيني من�سب املدير الفني لرب�سلونة 
بعد  املناف�سات  م��ن  فعليا  اأ�سهر  ثالثة  منها  ف��ال��ف��ريدي,  الإرن�ستو  خلفا 
التلميحات  بداأت  امل�ستجد, حتى  ب�سبب فريو�س كورونا  الق�سري  التعليق 
االأ�سبوع  الفريق  ت��ع��ادل  بعد  �سيما  ال  املو�سم,  بنهاية  رحيله  اإم��ك��ان  ع��ن 

املا�سي اأمام م�سيفه اأتلتيكو مدريد )2-2(.
بر�سلونة منذ  م��ب��اري��ات خا�سها  اأرب���ع  اآخ���ر  الثالث يف  ال��ت��ع��ادل  ه��ذا  ك��ان 
ا�ستئناف الليغا )قبل لقاء فياريال الذي انتهى بفوز كبري 4-1(. ترافقت 
واأحاديث عن توتر يف غرفة تبديل  االأداء  املتعرثة مع تراجٌع يف  النتائج 
املالب�س... كلها عوامل تفاقمت اأمام املدرب احلديث العهد, قبل اأن ياأتي 

االنذار االأكرب من النجم والقائد مي�سي.
ففي ظل ا�ستيائه من �سوء االإدارة يف النادي, عّلق مي�سي املحادثات ب�ساأن 
وب��ات يخطط   2021 العام  ينتهي يف  وال��ذي  ال��ن��ادي  جتديد عقده مع 

للرحيل, وفق ما اأفادت اإذاعة “كادينا �سري«.
بر�سلونة,  يف  الطاغية  الهالة  �ساحب  مي�سي,  م�سكلة  ان  االعتقاد  ي�سود 
�سهد  ال����ذي  ال���ن���ادي  اإدارة  م���ع جم��ل�����س  ب���ل  ن��ف�����س��ه,  �سيتيني  م���ع  ل��ي�����س��ت 
االأخطاء  م��ن  �سل�سلة  بارتوميو,  م��اري��ا  جو�سيب  الرئي�س  اإ���س��راف  حت��ت 

واال�سطرابات وامل�ساكل على امل�ستطيل االأخ�سر وبعيدا منه.
ومع اقرتاب االنتخابات الرئا�سية املقررة يف العام 2021, قد يكون تردد 
مي�سي يف ربط م�ستقبله بالنادي, مرتبطا برغبة يف اإحداث تغيري �سريع. 

لكن �سيتيني وقع �سحية �سراع الطرفني.
عابرا”  “�سخ�سا  اأو  هام�سيا  امل���درب  ب��دا  بر�سلونة,  يف  الفو�سى  و���س��ط 
على  تاأثري  ودون  غريزمان,  اأن��ط��وان  الفرن�سي  املهاجم  وال��د  و�سفه  كما 

الالعبني.
جتاهل مي�سي �سيتيني وم�ساعده اإيدر �سارابيا, قبل ان تظهر على �سا�سات 

التلفزة الحقا مالمح حت�سن يف العالقة.
لكن الفوز على فياريال, وال�سيما االأداء املقنع الذي قدمه العبو النادي 
اأمل  ب�سي�س  منح  املا�سيني,  املو�سمني  يف  لليغا  بطال  املتوج  الكاتالوين 
وقّدم �سورة ملا ميكن اأن يكون عليه �سكل بر�سلونة حتت اإ�سراف �سيتيني, 
الثاين/ كانون  يف  فنيا  مديرا  عينته  عندما  االإدارة  فيه  تاأمل  كانت  وما 

يناير.

بالنف�س  ثقة  ك��ث��رية,  فر�س  �سريعة,  مت��ري��رات  ممتعة,  ق��دم  ك��رة  بف�سل 
امل�سابقات  خمتلف  يف  له  االأف�سل  من  يعد  اأداء  بر�سلونة  قدم  ودينامية, 

يف عهد �سيتيني.
كانت املباراة فر�سة لدح�س ال�سكوك ال �سيما ب�ساأن غريزمان الذي 
اأتلتيكو و�سلتا  اأ�سا�سيا بعدما بداأ املباراتني ال�سابقتني اأمام  �سارك 
اأن  قبل  االأول  و�ساهم يف هدف فريقه  البدالء,  فيغو على مقاعد 

ي�سجل �سخ�سيا الهدف الثالث.
اأ�سرك مي�سي  اأظهر �سيتيني جراأة يف املباراة بعدما 

االأوروغوياين  خلف  اأك���رث  و�سطي  م��رك��ز  يف 
لوي�س �سواريز وغريزمان بدال من الطرف 

االمين.
حقق بر�سلونة انت�سارا معنويا مهما على 
ب��ال��غ��رمي ريال  ال��ل��ح��اق  رغ���م ان م��ه��م��ة 
مع  نقاط  اأرب��ع  بفارق  املت�سدر  مدريد, 

املو�سم,  نهاية  اأرب��ع مراحل على  تبقي 
املثالية  النتائج  ظ��ل  يف  �سعبة  ت��ب��دو 

الدوري  ا�ستئناف  امللكي بعد  للنادي 
�سبع  يف  ان���ت�������س���ارات  )���س��ب��ع��ة 

مباريات(.
الثقة  يجدد  قد  الفوز  لكن 
من  ����س���ي���م���ا  ال  ب�������س���ت���ي���ني, 
يف  زاره  ال������ذي  ب���ارت���وم���ي���و 
الفائت  االأ����س���ب���وع  م��ن��زل��ه 
امل���ح���ادث���ات, ومن  الإج������راء 

ر�ساه  يعترب  ال���ذي  مي�سي 
عن املدرب اأمرا جوهريا.

اإب�����ع�����اد ���س��ي��ت��ي��ني هذا  ����س���ي���ك���ون 
اإ�سايف  اع����رتاف  مب��ث��اب��ة  ال�سيف 

�سيتعني  التي  بر�سلونة,  اإدارة  بف�سل 
عليها دفع تعوي�سات ال ميكنها حتّمل 

قيمتها املالية حاليا, والبحث عن 
بديل قد ال يكون متاحا.

وي���ب���دو ال��ف��ري��ق ب��ح��اج��ة اىل 
تعد  مل  وق��������ت  يف  جت�����دي�����د 

االأموال متوافرة ب�سهولة يف 

املقبل �سيوفر  العام  الرئا�سة  التغيري يف  “كوفيد19-”. لكن  ظل تبعات 
الأي مدرب جديد نوعا من اال�ستقرار على املدى الطويل.

وي��رتق��ب ال��ن��ج��م االأ����س���ط���وري ال�����س��اب��ق ل��ل��ن��ادي ت�سايف 
هرينانديز الذي جدد عقده على راأ�س اجلهاز الفني 
لنادي ال�سد القطري حتى نهاية مو�سم 2020-
ال�سابق. ناديه  على  لالإ�سراف  الفر�سة   ,2021

ويرتدد ان عقد ت�سايف مع بطل الدوري القطري, 
النادي  اىل  االن���ت���ق���ال  ل���ه  ي��ت��ي��ح  ب���ن���دا  ي��ت�����س��م��ن 

الكاتالوين يف اأي وقت.
هو  بر�سلونة  تدريب  ان  م��رارا  اأك��د  ان  لت�سايف  و�سبق 
الغالبية  فيه  اأم�����س��ى  وه��و  اإل��ي��ه,  بالن�سبة  “حلم” 
ينهيها  ان  قبل  ال��ك��روي��ة,  م�سريته  م��ن  العظمى 
ب��دءا من  الفنية  اإدارت��ه  ال�سد, ويتوىل  العبا مع 

�سيف العام 2019.
االأقل  على  اآخ��ر  ملو�سم  �سيتيني  بقاء  �سيكون 
الفريق لن  ف�سل  لكن  االأ�سهل رمبا,  اخليار 
ي�ساعد بارتوميو ولن يجلب الراحة ملي�سي 
بعيد ميالده  اأ�سبوعني  منذ  احتفل  ال��ذي 

ال�33.
مباراته  االأرب�����ع�����اء  ب��ر���س��ل��ون��ة  وي���خ���و����س 
الكاتالوين  غ��رمي��ه  ���س��د  امل��ق��ب��ل��ة  امل��ح��ل��ي��ة 

�سيفه اإ�سبانيول.
-18 اأ�سبوع  نهاية  يف  املقرر  الليغا  ختام  وم��ع 

للرتكيز  بر�سلونة  �سين�سرف  متوز/يوليو,   19
املقبل  ال�����س��ه��ر  اأوروب������ا  اأب���ط���ال  ا���س��ت��ئ��ن��اف دوري  ع��ل��ى 
)تعادل 1-1 خارج اأر�سه مع نابويل االإيطايل يف ذهاب 
الدور ثمن النهائي(, و�ستكون الفر�سة قائمة الإعادة 
اأكرث املوا�سم املخيبة لالأمل يف التاريخ  اأحد  اإحياء 

احلديث للنادي.
ف��م��ع خ��روج��ه م��ن م�سابقة ك��اأ���س امل��ل��ك يف 
لقب  اإح����راز  يف  اآم��ال��ه  وت�����س��اوؤل  اإ�سبانيا 
واالأداء غري  الليغا  التوايل يف  ثالث على 
الكاتالوين  ال���ن���ادي  ي��ن��ه��ي  ق���د  امل��ق��ن��ع, 
االأوىل  للمرة  الوفا�س  خ��ايل  مو�سمه 

منذ العام 2014.

ا�شتيقاظ بر�شلونة من �شباته يعطي
 �شيتيني ب�شي�ض اأمل

رئي�ض جلنة حكام اجلوجيت�شو: الإمارات منوذج يف الريادة والتفوق وتكافوؤ الفر�ض

قال ميكل اأرتيتا مدرب اأر�سنال اإن النادي يجري حمادثات مع ريال 
املناف�س  الفريق  �سيبايو�س �سمن �سفوف  مدريد لالإبقاء على داين 
اإع��ارة �سانع  يف ال��دوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم يف ظل انتهاء 

اللعب قريبا.
العام  م��ن  مت��وز  يوليو  يف  الأر���س��ن��ال  ان�سم  ال���ذي  �سيبايو�س,  وغ���اب 
الفخذ  ع�����س��الت  اإ���س��اب��ة يف  ب�سبب  �سهرين  ع��ل��ى  ي��زي��د  مل��ا  امل��ا���س��ي, 
�سد  ال�سائع  ب��دل  املحت�سب  ال��وق��ت  يف  ال�سباك  ه��ز  لكنه  اخللفية 
�سيفيلد يونايتد االأ�سبوع املا�سي لري�سل اأر�سنال اإىل قبل نهائي كاأ�س 

االحتاد االإجنليزي.
الثالثاء  اأم�س  ال���دوري  يف  �سيتي  لي�سرت  مواجهة  قبل  اأرتيتا  وق��ال 

مدريد. ريال  اإىل  “نتحدث 
»بكل تاأكيد ال منتلك الالعب, لي�س بني اأيدينا ولذلك يجب اأن يكون 
به حقا,  �سعيد  اأن��ا  فعله.  ما ميكن  ل��رنى  الناديني  بني  ح��وار  هناك 

وبالطريقة التي يتطور بها«.
واأ�ساف   2023 حتى  م��دري��د  ري��ال  م��ع  �سيبايو�س  تعاقد  وي�ستمر 
اأرتيتا اأن اأر�سنال رمبا ي�سم املزيد من الالعبني على �سبيل االإعارة يف 

ظل القيود املالية التي فر�ستها تداعيات اأزمة فريو�س كورونا.
وقال املدرب االإ�سباين “يجب اأن نكون منفتحني على مواقف خمتلفة. 
اأعتقد اأن ال�سوق �سيعطينا فر�سة اإبرام �سفقات )اإعارة( كهذه لكن يف 

هذه اللحظة ال ميكنني التعليق على ذلك«.

ويحتل اأر�سنال املركز ال�سابع يف الدوري بر�سيد 49 نقطة بفارق �ست 
نقاط خلف مان�س�سرت يونايتد �ساحب املركز اخلام�س.

عقوبة  الثاين  املركز  يحتل  ال��ذي  �سيتي  مان�س�سرت  يواجه  حني  ويف 
انتهاك لوائح االحتاد االأوروب��ي لكرة القدم  اأوروبية حمتملة ب�سبب 
)اليويفا( للعب النظيف املايل, قد يكون املركز اخلام�س كافيا للتاأهل 
اأمام  ال��ذي قدمه  بالطعن  �سيتي  اإال لو فاز  اأوروب��ا  اأبطال  اإىل دوري 

حمكمة التحكيم الريا�سية.
الوحيد  ال�سيء  اأيدينا كما هو وا�سح,  “االأمر لي�س بني  اأرتيتا  وقال 
الذي ن�ستطيع فعله هو موا�سلة الفوز باأكرب عدد ممكن من املباريات 

ونرى ما �سيحدث مع مناف�سنا«.

اأرتيتا يرغب يف الإبقاء على �شيبايو�ض يف اأر�شنال 

الدوري الربازيلي ينطلق 
يف  9 اأغ�شط�ض

ح��دد االحت���اد ال��ربازي��ل��ي ل��ك��رة ال��ق��دم التا�سع م��ن اآب/اأغ�����س��ط�����س موعدا 
النطالق الدوري املحلي, يف خطوة اأثارت معار�سة �سلطات اإقليمية يف ظل 

ا�ستمرار تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.
مناف�سات  اأول  جانريو,  دي  ري��و  لوالية  املحلية  القدم  ك��رة  بطولة  وكانت 
اللعبة ال�سعبية التي يتم ا�ستئنافها يف الربازيل, ثاين اأكرث البلدان ت�سررا 
من “كوفيد19-” على �سعيد االإ�سابات حول العامل بعد الواليات املتحدة, 

مع اأكرث من 65 األف حالة وفاة مما يقارب 1,6 ماليني اإ�سابة معلنة.
التابعة لواليته لن  اأن االأن��دي��ة  واأك��د حاكم والي��ة �ساو باولو ج��واو دوري��ا 
ت�سارك يف البطولة الوطنية قبل االنتهاء من بطوالتها االقليمية املعلقة 

منذ منت�سف اآذار/مار�س الفائت, قبل ثالث مراحل من النهاية.
ق��رار االحت���اد اال�ستئناف  “مبا خ�س  وق��ال دوري���ا خ��الل م��وؤمت��ر �سحايف 
باولو  �ساو  والي��ة  ا�ست�سارة حكومة  تتم  اآب/غ�سط�س(, مل  التا�سع )من  يف 

م�سبقا«.
البطوالت  بني  من  “باولي�ستا” االأ�سهر  باولو  �ساو  والي��ة  بطولة  وتعترب 
االوىل  الدرجة  يف  ت�سارك  اأندية  خم�سة  ت�سم  اإذ  ال��ربازي��ل,  يف  االقليمية 
باولو  �ساو  �سانتو�س,  ب��امل��ريا���س,  كورينثيان�س,  ه��ي  الوطنية  البطولة  يف 

وبراغانتينو واأربعة يف الدرجة الثانية.
مناطقها  خ��ارج  اللعب  على  وافقت  “االأندية  اأن  الربازيلي  االحت��اد  وذّك��ر 
والية  اأو  مدينة  اإىل  م�سيف  كفريق  �سفتها  ون��ق��ل  اخل��ا���س��ة,  ومالعبها 
اأخ��رى, يف حال مل يتم “حترير” مدنها قبل مواعيد انطالق املناف�سات. 
اأ”  “�سريي  مت اتخاذ هذا القرار خالل ت�سويت وافق عليه 19 ناديا من 

)لبطولة الوطنية(, مبا يف ذلك اأندية )والية( �ساو باولو«.

رين ي�شم تريييه مهاجم ليون 
مقابل 15 مليون يورو 

القدم  لكرة  الفرن�سي  االأوىل  الدرجة  ل��دوري  املنتمي  ليون  اأوملبيك  اأعلن 
انتقال املهاجم مارتن تريييه اإىل �سفوف مناف�سه رين مقابل 15 مليون 

يورو )17 مليون دوالر( منها ثالثة ماليني يورو كمتغريات.
و�سارك الالعب البالغ عمره 23 عاما يف 77 مباراة مع ليون منذ انتقاله 

اإىل النادي يف 2018 و�سجل 17 هدفا يف كل امل�سابقات.
واأكد ليون اأنه �سيح�سل على 15 باملئة من ربح رين اإذا قرر بيع الالعب 
اإذا اجتاز ثمن  اإىل جانب مبلغ يرتاوح بني مليوين وثالثة ماليني يورو 

ال�سفقة رقما حمددا.
واأعلن رين يف بيان توقيع تريييه على عقد ملدة خم�س �سنوات.



 
م�شن مغربي يجتاز امتحان البكالوريا رغم كورونا

بثناء  وال�سبعني من عمره,  التا�سعة  حظي رجل مغربي م�سن يف 
واإع���ج���اب وا���س��ع��ني ب��ع��دم��ا ظ��ه��ر يف ���س��ورة وه���و ي��ج��ت��از امتحان 
البكالوريا, رغم الظروف اال�ستثنائية التي فر�سها انت�سار فريو�س 

كورونا امل�ستجد.
ون�سرت �سفحة مدر�سة "البقايل" الثانوية  يف مدينة اآيت ملول, 
يرتدي  ال��ذي  الرجل  �سورة  في�سبوك,  موقع  على  املغرب,  و�سط 
جلباب تقليديا وكمامة واقية على الوجه, وهو منهمك يف ورقة 

التحرير.
ع��ل��ى طالب  امل��غ��رب  ال��ب��ك��ال��وري��ا يف  ام��ت��ح��ان  اج��ت��ي��از  وال يقت�سر 
"حر",  ب�سكل  يتقدموا  اأن  ل��الأف��راد  ميكن  اإذ  ال��ع��ام��ة,  ال��ث��ان��وي��ة 

وي�سمون "املر�سحني االأحرار".
يف غ�سون ذلك, مل تعرف املدينة التي ينحدر منها الرجل امل�سن, 
كما مل يجر الك�سف عن معلومات ب�ساأن تخ�س�سه, وما اإذا كان يف 

�سلك االآداب اأو العلوم.
ونال مر�سح البكالوريا, هذا القدر من االإ�سادة, الأنه حر�س على 
كبار  ك��ون  عن  ف�سال  ال�سحية,  ال��ظ��روف  رغ��م  االمتحان  اجتياز 

ال�سن من الفئات االأكرث عر�سة مل�ساعفات فريو�س كورونا.
وج�سد الرجل املغربي امل�سن �سغف االإن�سان بالعلم والتعلم, بح�سب 
التجربة  تتكلل  ب���اأن  اآم���ال  و���س��ط  االج��ت��م��اع��ي��ة,  املن�سات  معلقي 

بالنجاح.
ب��اج��ت��ي��از امتحان  امل��غ��رب,  ال�����س��ن يف  ك��ب��ار  ك��ث��ريون م��ن  ويت�سبث 
البكالوريا, يف كل �سنة, ويتمكن البع�س من احل�سول على ال�سهادة 

بعد اأعوام طويلة من املحاولة.
ويتجتاز مئات االآالف من طالب الثانوية العامة يف املغرب امتحان 
ب�سبب  ا�ستثنائية,  ترتيبات  و�سط  ال�سنة,  هذه  البكالوريا,  �سهادة 

اإجراءات الوقاية من فريو�س كورونا امل�ستجد.

اأنثى منر تقتل حار�شتها اأمام زوار  احلديقة 
تبلغ  حار�سة  هاجمت  من��ر  اأن��ث��ى  اإن  �سوي�سرا  يف  ال�سلطات  قالت 
املا�سي,  ال�سبت  زوري���خ,  ح��ي��وان��ات  بحديقة  ع��ام��ا   55 العمر  م��ن 
مما اأ�سفر عن مقتلها. واأطلق زائرون مذعورون جر�س الطوارئ 
النمر وهي تهاجم احلار�سة داخل حظريتها بعد  اأنثى  روؤي��ة  بعد 
وقت ق�سري من ال�ساعة الواحدة م�ساء بالتوقيت املحلي, مما دفع 
املوظفني اإىل الهرولة مل�ساعدتها. متكن املوظفون من اإبعاد اأنثى 
النمر ال�سيبريية, التي ت�سمى اإيرينا, عن زميلتهم, واإخراجها من 
وقالت جوديث هويدل  اإنعا�سها.  امل�سعفون  بينما حاول  احلظرية 
امل��راأة توفيت يف مكان احلادث,  اإن  با�سم �سرطة زيوريخ  املتحدثة 

واأ�سافت "لالأ�سف و�سلت كل امل�ساعدات متاأخرة للغاية".
وعجز رجال االإنقاذ عن اإنقاذ املراأة التي توفيت على الفور. وذكرت 
اأن��ه مت فتح حتقيق يف احل��ادث��ة, مبا يف ذل��ك �سبب وجود  هويدل 

احلار�سة يف احلظرية يف نف�س توقيت وجود النمرة.
لل�سحفيني  دري�����س��ني  �سيفريين  احل��ي��وان  ح��دي��ق��ة  م��دي��ر  وق���ال 
تواجد  �سبب  يت�سح  مل  اأن��ه  م�سيفا  احلار�سة,  باغتت  النمرة  اإن 

الوقت. ذات  يف  احلظرية  داخل  ال�سحية  "اإيرينا" مع 
وطبقا ملوقع حديقة احليوانات ت�سم احلظرية اثنني من النمور 
يبلغ  وذكر  اإيرينا,  ُتدعى  �سنوات  خم�س  عمرها  اأنثى  ال�سيبريية, 
2015 يف  اإيرينا عام  اأربع �سنوات يدعى �سايان. ولدت  من العمر 
حديقة حيوان مدينة اأودن�سه الدمناركية ونقلت اإىل زيوريخ قبل 
عام, وفقا ملدير حديقة حيوان املدينة �سفرين دري�سن الذي قال اإن 

اأنثى النمر كانت تت�سرف ب�سكل طبيعي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

 بعد زراعة رئتني.. مري�شة تتعافى من كورونا
يقول اأطباء اإن مري�سة بكوفيد19- من كوريا اجلنوبية تتماثل لل�سفاء بعد جراحة لزراعة رئتني بعد اأن اأم�ست 
العامل تخ�سع لهذه اجلراحة منذ بدء تف�سي  تا�سع حالة فقط يف  اإعا�سة متخ�س�س وهي  112 يوما على جهاز 

فريو�س كورونا.
وجرى ت�سخي�س املراأة البالغة من العمر 50 عاما باملر�س ونقلت اإىل امل�ست�سفى يف اأواخر فرباير �سباط, ثم اأم�ست 
16 اأ�سبوعا على دعم من خالل عملية اأك�سجة غ�سائية خارج اجل�سم, والتي تت�سمن مترير دم املري�س عرب جهاز 

ميد خاليا الدم احلمراء باالأك�سجني.
وقال االأطباء الذين عاجلوها اإن هذه اأطول فرتة يق�سيها مري�س بكوفيد19- يف العامل على هذا اجلهاز.

وقال الدكتور باك �سوجن-هون اأ�ستاذ طب الرئة يف م�ست�سفى القلب املقد�س بجامعة هاليم اإن عقاقري خمتلفة مل 
تفلح يف منع تدهور تليف الرئتني, ومنها عقار هيدروك�سي كلوروكني امل�ساد للمالريا وكاليرتا الذي ي�ستخدم يف 

عالج فريو�س )ات�س.اآي.يف(. ومل يرتك ذلك خيارا �سوى زراعة الرئتني.
وقال الدكتور كيم هيوجن-�سون, مدير برنامج جهاز االأك�سجة الغ�سائية خارج اجل�سم بامل�ست�سفى والذي اأ�سرف على 
اجلراحة "احتمال جناح زراعة الرئتني للمر�سى الذي يعتمدون على اجلهاز هي 50 باملئة, وحل�سن احلظ كانت 

املري�سة م�ستعدة جيدا قبل اجلراحة عندما وجدنا املتربع".
ورف�ست املري�سة الك�سف عن �سخ�سيتها اأو اإجراء مقابلة معها.
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كورونا والإيدز.. كيف رجع العامل 10 �شنوات اإىل الوراء؟
يف  للوراء",  �سنوات   10 "يعيدنا  كبري  ت��راج��ع  ع��ن  املتحدة  االأمم  ك�سفت 
كورونا  ف��ريو���س  تف�سي  ب�سبب  االإي����دز,  م��ر���س  مبواجهة  العلمي  التقدم 

امل�ستجد, الذي اأوقف جميع البحوث العلمية املهمة.
وقالت االأمم املتحدة, اإن معركة العامل مع مر�س االإيدز الناجم عن فريو�س 
نق�س املناعة املكت�سب )اإت�س اآي يف( تعرثت, قبل ظهور جائحة كوفيد19-, 
واإن هذا املر�س الفريو�سي الذي ظهر حديثا يهدد االآن باأن يعيد التقدم 

املحرز يف مواجهة )اإت�س اآي يف( لع�سر �سنوات اأو اأكرث اإىل الوراء.
حتقيق  يتم  "لن  تقرير:  يف  االإي���دز  ملكافحة  املتحدة  االأمم  برنامج  وق��ال 
التي  املكا�سب  وحتى   ..2020 لعام  اآي يف  باإت�س  املتعلقة  العاملية  االأه��داف 
حتققت ميكن اأن ت�سيع ويتعرث التقدم بدرجة اأكرب اإذا مل نتخذ اإجراءات". 
وتفيد اأحدث البيانات عن عام 2019 باأن 38 مليون �سخ�س يف جميع اأنحاء 
العامل م�سابون بفريو�س )اإت�س اآي يف( امل�سبب ملر�س االإيدز, وهو ما يزيد 

بواقع مليون �سخ�س عن عام 2018.
املناعة  نق�س  ف��ريو���س  م��ن  ي��ع��ان��ون  �سخ�س  م��ل��ي��ون   25.4 ح���وايل  وك���ان 
املكت�سب يتلقون العالج امل�ساد يف عام 2019, وهو تقدم كبري مقارنة بعقد 
االأدوية,  اآخر ال يح�سلون على  12.6 مليون �سخ�س  يزال  م�سى, لكن ال 

وهو مايهدد جهود مكافحة الفريو�س ووقف انت�ساره.
االإ�سابات  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف  ج��دا  متاأخر  ال��ع��امل  اأن  اأي�سا  التقرير  ووج���د 
اجلديدة بفريو�س نق�س املناعة املكت�سب, اإذ جرى ت�سجيل 1.7 مليون حالة 

اإ�سابة جديدة بالفريو�س يف عام 2019.

ترميم اأكرب نواعري مدينة حماة يف �شوريا
يجهد حممد �سلطان يف ترميم اأكرب نواعري مدينة حماة يف و�سط �سوريا, 
اأن  املجال,  املتخ�س�سني يف هذا  ال�سيانة  اآخر عمال  حم��اواًل ورفاقه, وهم 

يعيدوا ت�سغيل دوالبها اخل�سبي ال�سخم على �سفاف نهر العا�سي.
وفق  امل��ج��اورة,  الب�ساتني  لري  اأ�سا�ساً  ت�ستخدم  كانت  التي  النواعري  وتعّد 
منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة, اإرثاً فريداً من نوعه "ال يف 

�سوريا فح�سب, ولكن يف العامل باأ�سره على االأرجح".
الق�سف  ع��ن  مب��ن��اأى  بحماة,  ا�سمها  ارت��ب��ط  لطاملا  التي  النواعري  وبقيت 
توّقف تدريجياً  بع�سها  لكّن   .2011 العام  النزاع يف  ان��دالع  واملعارك منذ 
عن الدوران اإما ب�سبب تعّر�س األواحها اخل�سبية املعّمرة لل�سرقة اأو احلرق, 
نواعري حماة  اأك��رب  املحمدية,  ن��اع��ورة  غ��رار  على  �سيانتها  تعّذر  ج��راء  اأو 

واأقدمها.
"املحّمدية", يلتقط عدد من املارة  وبينما يعمل حممد ورفاقه يف ترميم 
�سوراً تذكارية اأمام ناعورة اأخرى مل تتوقف عجلتها عن الدوران. وتعلو 
�سحكات اأطفال يقفون قربها وخلفهم اأ�سجار خ�سراء وبناء حجري اأثري, 

يف م�سهد يبدو وكاأنه خارج الزمن.

ق�شر كيندال جيرن 
عنوان للفخامة والرقي

بعدما عر�س فخامة ق�سر جنمة 
تلفزيون الواقع كايلي جيرن الذي 
فيه,  وتباهت  موؤخرا  للعلن  ظهر 
تلفزيون  جنمة  �سقيقتها  ه��ي  ه��ا 
تخطو  ج���ي���رن  ك���ي���ن���دال  ال�����واق�����ع 
فخامة  حيث  م��ن  كايلي  خ��ط��وات 
الق�سر  وي���ق���ع  ورق����ّي����ه.  ق�����س��ره��ا 
ب��ي��ف��ريل ه��ي��ل��ز, ويقدر  يف م��دي��ن��ة 
�سعره بحواىل 8.55 مليون دوالر, 
 6.625 م�����س��اح��ت��ه  ت��ب��ل��غ  وال������ذي 
م��رت م��رّب��ع. وم��ا مي��ّي��زه اأك���رث هو 
ط��اب��ع��ه االإ���س��ب��اين. وك���ان الف��ت��ا يف 
العالية  بوابته  الق�سر,  تفا�سيل 
والتي  امل�������س���ددة,  احل��را���س��ة  وذات 
اآمنة  ح��ي��اة  العي�س  جليرن  ت�سمح 
ن��اح��ي��ة وب��ع��ي��دة ع���ن عد�سات  م���ن 

الباباراتزي من ناحية اأخرى.
غرف  خم�سة  م��ن  الق�سر  ي��ت��األ��ف 
مياه,  ن��اف��ورة  حمامات,  �ستة  ن��وم, 
جاكوزي,  م�����س��ب��ح,  ���س��ي��ن��م��ا,  ق��اع��ة 

ملعب تيني�س, وملعب خارجي.
اأنه قبل امتالك جيرن  وي�سار اىل 
العاملي  املمثل  ي�سكنه  كان  للق�سر, 
وزوجته  �سني  ت�ساريل  االأم��ريك��ي 

ال�سابقة بروك مولر.

بومبيو: ندر�ض حظر تيك توك 
والتطبيقات ال�شينية

ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي م��اي��ك بومبيو اإن 
و�سائل  تطبيقات  حظر  ت��در���س  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
التوا�سل االجتماعي ال�سينية, مبا فيها تيك توك.

وقال بومبيو يف مقابلة مع فوك�س نيوز: "ال اأريد اأن 
ا�ستبق الرئي�س دونالد ترامب, لكنه اأمر ندر�سه".

التوتر  تزايد  و�سط  اأي�ساً  بومبيو  ت�سريحات  تاأتي 
بكني  تعامل  ب�سبب  وال�سني  املتحدة  ال��والي��ات  بني 
م���ع ت��ف�����س��ي ف���ريو����س ك����ورون����ا, واالإج����������راءات التي 
تتخذها يف هونغ كونغ, واحلرب التجارية امل�ستمرة 

منذ نحو عامني.
واأث�����ار م�����س��رع��ون اأم��ري��ك��ي��ون خم���اوف ع��ل��ى االأمن 
ت�����وك م����ع بيانات  ت���ي���ك  ت���ع���ام���ل  ب�����س��ب��ب  ال���ق���وم���ي 
من  بالقلق  ي�����س��ع��رون  اإن��ه��م  وق��ال��وا  امل�ستخدمني, 
ال�سركات  م���ن  ت��ت��ط��ل��ب  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال��ق��وان��ني 
عليها  ي�سيطر  التي  املخابرات  عمل  "دعم  املحلية 

احلزب ال�سيوعي ال�سيني والتعاون معها".
اأن تطبيق تيك ت��وك ق��رر اخلروج  وذك��رت روي��رتز 

من �سوق هونغ كونغ يف غ�سون اأيام.

جتري بثوب الزفاف ل�شالح الأعمال اخلريية 
كيلومرت   5 مل�سافة  جت��ري  اأن  بريطانية  ع��رو���س  ق���ررت 
خرييتني  جلمعيتني  امل��ال  لتجمع  زفافها  ث��وب  مرتدية 
اأزم����ة فريو�س  ب�سبب  ال��زف��اف  ت��اأج��ي��ل ح��ف��ل  اأن مت  ب��ع��د 
اأن يقام حفل زف��اف تري�سي  كورونا. وك��ان من املفرت�س 
27 يونيو )حزيران( املا�سي,  ويل�س وخطيبها كريغ يوم 
بح�سور اأكرث من 50 مدعواً من االأ�سدقاء والعائلة, لكن 
تاأجيل  على  العرو�سني  اأج��ربت  ك��ورون��ا  فريو�س  جائحة 
مينع  مل  التاأجيل  ه��ذا  لكن  املقبل.  العام  حتى  زفافهما 
تري�سي من ارتداء ف�ستان زفافها يوم ال�سبت املا�سي الذي 
كان من املفرت�س اأن حتتفل فيه بزفافها, وبداًل من ذلك, 
راحت جتري لتتمكن من جمع مبلغ 5 اآالف دوالر ل�سالح 
الأنها مل تكن ع��داءة من قبل,  االأعمال اخلريية. ونظراً 
العظام  وه�سا�سية  الع�سلي  التليف  م�سكلة  من  وتعاين 
مل�سافة ال تزيد  اأن جت��ري  اخ��ت��ارت  ال���ورك, فقد  واآالم يف 
وقالت  ال�سحية.  ظروفها  مع  لتتالءم  كيلومرت,   5 عن 
املفرت�س  م��ن  "كان  ال��ربي��ط��اين  م��ي��رتو  مل��وق��ع  تري�سي 
اتخاذ  وق��ررن��ا  )ح��زي��ران(,  يونيو  زفافنا يف  اإق��ام��ة حفل 
اأزمة  ب��داأت  عندما  �سحية.  الأ�سباب  الزفاف  تاأجيل  قرار 
فريو�س كورونا, كنا نعتقد اأن اأف�سل طريقة الإظهار احلب 

لالأ�سخا�س املقربني لنا هي عدم تعري�سهم للخطر".

�شفدع غريب يقطع اآلف الكيلومرتات و�شط اأكوام املوز
قام �سفدع غريب ال�سكل برحلة امتدت مل�سافة تزيد على 
للبقالة  متجر  يف  املطاف  به  لينتهي  كيلومرت,  اآالف   8
العاملون  واكت�سف  امل��وز.  من  اأك���وام  و�سط  ويلز,  جنوب 
يف متجر "اأ�سدا" الواقع يف �سارع موراي مبدينة يانيللي 
�سحنة  الذي و�سل يف  ال�سفدع  االثنني,  ويلز,  مبقاطعة 
ال�����س��ف��دع جنا  اأن  ك��ول��وم��ب��ي��ا. ويعتقد  ق��ادم��ة م��ن  م���وز 
اإبطاء  ال��ب��اردة, عرب  الطويلة  الرحلة  ه��ذه  امل��وت يف  من 
الربمائيات.  جتيدها  وال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي,  التمثيل  عملية 
ونقل ال�سفدع فور اكت�سافه اإىل مركز رعاية احليوانات 

يف هافرفوردوي�ست. يو",  تو  ورلد  "�سايلنت 
فاإن  الربيطانية,  نيوز"  "�سكاي  �سبكة  ذك��رت  وح�سبما 
التي  ال�ساللة  االآن  حتى  يعرفون  ال  املركز  يف  العاملني 
من  يكون  اأن  يخمنون  اأن��ه��م  اإال  ال�سفدع,  اإليها  ينتمي 
اأ�سجار املوز. ووفق املفت�سة  الربمائيات التي تعي�س على 
باجلمعية امللكية الربيطانية ملنع الق�سوة على احليوانات, 
تخفي�س  تتقن  والربمائيات  ال�سفادع  فاإن  كوبر,  جيما 
ال��ط��ع��ام, وه���و م��ا فعله  ي��ق��ل  ال��غ��ذائ��ي ع��ن��دم��ا  متثيلها 

احليوان على االأغلب للنجاة خالل رحلته الطويلة.

الدمنارك.. فل�شطينية حت�شل على اأعلى معدل بالثانوية العامة
كبريا  اهتماما  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  رواد  اأب��دى 
على  بح�سولها  فل�سطينية,  بق�سة جناح حققتها طالبة 
الدمنارك.  يف  العامة  الثانوية  �سهادة  يف  االأوىل  املرتبة 
19 عاما,  العمر  البالغة من  اليو�سف,  يا�سمني  ومتكنت 
من تخطي املعدل الطبيعي بح�سدها اأعلى معدل ميكن 
احل�سول عليه, اإذ اأن املعدل الطبيعي للتفوق بامتياز هو 

12, يف حني ح�سلت يا�سمني على 12,7.
احللوة  عني  خميم  اإىل  املتفوقة  الطالبة  اأ���س��ول  وتعود 
نيكوبينغ  مدينة  يف  حاليا  وت�سكن  لبنان,  يف  لالجئني 

فال�سرت يف الدمنارك.

مونرتيال تفر�ض الكمامات 
يف الأماكن العامة 

ب��ل��دي��ة مونرتيال  رئ��ي�����س��ة  اأع��ل��ن��ت 
�سيتم فر�س  اأن���ه  ب��الن��ت  ف��ال��ريي 
االأماكن  ك��ل  يف  ال��ك��م��ام��ات  و���س��ع 
ال��ع��ام��ة امل��غ��ل��ق��ة يف امل��دي��ن��ة, ب���وؤرة 
انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد يف 
كندا, اعتبارا من 27 متوز/يوليو. 
وحتذو ثاين مدن كندا بذلك حذو 
والعا�سمة  ت��ورون��ت��و  مدينة  اأك���رب 
اوت��اوا عرب فر�س و�سع الكمامات 
اعتبارا  املغلقة  العامة  االأماكن  يف 

من الثالثاء.
مونرتيال  بلدية  رئي�سة  وف�سرت 
"بع�س  ب��ظ��ه��ور  االث���ن���ني  ال���ق���رار 
البوؤر اجلديدة" يف االأي��ام املا�سية 
ميكن  "والتي  املدينة  �سواحي  يف 
بذلناها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  تن�سف  اأن 

منذ بدء انت�سار هذا الوباء".
اأي�سا  االإج��������راء  ه����ذا  و���س��ي�����س��م��ل 
الريا�سية  وامل������راك������ز  امل����ت����اج����ر 

واحلانات واملطاعم كما اأو�سحت.
اأعلنت  ك��ي��ب��ي��ك  ح���ك���وم���ة  وك����ان����ت 
االأ�سبوع املا�سي اأن و�سع الكمامات 
النقل  و�سائل  يف  اإلزاميا  �سي�سبح 
العام يف كل اأنحاء املقاطعة اعتبارا 

من 13 متوز/يوليو.
اأن عددا  اأي�سا اىل  واأ�سارت بالنت 
من التجار "اأكدوا على التحديات 
ال��ي��وم��ي��ة ال��ت��ي ي��واج��ه��ون��ه��ا عرب 
النظافة  ق���واع���د  اح�����رتام  ف��ر���س 
وال������ت������ب������اع������د االج������ت������م������اع������ي يف 
العودة  "اإن  وقالت  موؤ�س�ساتهم". 
اىل الوراء �ست�سكل كارثة بالن�سبة 
والقت�سادنا"  الب�سرية  ل�����الأرواح 
فرتة  بالتاأكيد  "�سنرتك  م�سيفة 
اجلميع  ي�سبح  لكي  و�سماح  تكيف 

جاهزين".

تقرير: كورونا كان يختبئ حول العامل قبل ظهوره بال�شني
قال خبري يف جامعة اأك�سفورد الربيطانية, اإن 
كورونا  فريو�س  اأن  اأظهرت  جديدة  اكت�سافات 
امل�ستجد كان ك�"الفريو�س اخلفي", اإذ موجودا 
بيئة  ال��ع��امل, حتى ظهر يف  اأن��ح��اء  يف خمتلف 

مواتية كال�سني, كونه كان "خامال".
ن�ساأة فريو�س  ب�ساأن  االآن  العام حتى  واالعتقاد 
املاأكوالت  �سوق  بالتف�سي يف  بداأ  اأنه  كورونا هو 
ال��ب��ح��ري��ة مب��دي��ن��ة ووه�����ان ال�����س��ي��ن��ي��ة, اأواخ����ر 

دي�سمرب 2019.
لكن ظهرت الكثري من النظريات التي تزعم اأن 
كورونا ظهر يف مناطق اأخرى خارج ال�سني, مل 

يتم اإثباتها حتى االآن.
وذكر اخلبري يف مركز الطب املبني على االأدلة 
يف جامعة اأك�سفورد, توم جيفرو�سون, اأن هناك 
وجود  تظهر  احلديثة  االكت�سافات  من  �سل�سلة 
كورونا يف مناطق عدة يف العامل, قبل االإعالن 
اآ�سيا, وحتديدا يف ال�سني, وفق  عن وج��وده يف 

ما اأوردت �سحيفة "تلغراف" الربيطانية.

اأ�سل  اأن  ع��ل��ى  دل��ي��ل ج��دي��د  ذل���ك  اأن  واأ����س���اف 
الفريو�س "عاملي", وكان ينتظر حلظة مواتية 

من اأجل التف�سي ال�سريع.
عينات  على  العثور  ال��ربي��ط��اين  اخلبري  واأك���د 
واإيطاليا  اإ���س��ب��ان��ي��ا  ال��ف��ريو���س يف  م��ن  ���س��غ��رية 

والربازيل قبل ظهور كورونا يف ووهان.
اأدت  ال��ت��ي  االأ���س��ب��اب  يف  التحقيق  اإىل  دع��ا  كما 
م�سانع  مثل  بيئات,  يف  الفريو�س  ازده���ار  اإىل 

االأغذية ومراكز تعبئة اللحوم.
ه��ن��اك رمب���ا طرقا  اأن  وي��ع��ت��ق��د ج��ي��ف��رو���س��ون 
ا�ستعمال  مثل  الفريو�س,  ع��دوى  تنقل  اأخ��رى 

املراحي�س امل�سرتكة ونظام ال�سرف ال�سحي.
اإن وفيات  ب��ال��ق��ول  ن��ظ��ره  ع��ل��ى وج��ه��ة  ودل����ل 
االإنفلونزا  تف�سي فريو�س  اأثناء  وقعت  �سخمة 
االإ�سبانية عام 1918, يف ظروف غام�سة, فعلى 
�سبيل املثال, تويف 30 يف املئة من �سكان �ساموا 
يكن  الهادئ( ومل  املحيط  الغربية )جزيرة يف 

لدى هوؤالء ات�سال بالعامل اخلارجي.

فنانة توثق تعر�شها للتحر�ض
مبقطع  للتحر�س  تعر�سها  حلظة  الزاهد,  هنا  ال�سابة  امل�سرية  الفنانة  وثقت 
فيديو, اأظهر جمموعة من الرجال كانوا يحاولون اللحاق بها بينما كانت تقود 
�سيارتها. ون�سرت هنا الزاهد مقطع الفيدو عرب ح�سابها الر�سمي على تطبيق 
"اإن�ستغرام", يوثق تلك احلادثة, وكتبت عليه: "املتحر�سني". وقالت الزاهد يف 
دقائق وحتاول   5 ملدة  بها  تلحق  كانت  الرجال  تقل  التي  ال�سيارة  اإن  الفيديو, 
عرقلة �سيارتها, الفتة اإىل اأنهم هربوا مبجرد اأن اأم�سكت بهاتفها لت�سويرهم. 
وو�سفت الفنانة ال�سابة هوؤالء ب�"املتحر�سني", داعية الفتيات اإىل "عدم ال�سكوت 
عن حقهن", قائلة: "ما ت�سكتي�س على حقك.. طلعي موبايلك )اخرجي هاتفك( 
و�سوريهم هيجروا )�سوف يهربوا( زي اجلبناء". ون�سرت الزاهد �سورة اأخرى, 
طالبت فيها متابعيها مب�ساعدتها يف احل�سول على رقم ال�سيارة التي طاردتها, 
من خالل مقطع الفيديو. وتاأتي هذه احلادثة يف وقت جرى فيه اإلقاء القب�س 
على �ساب م�سري, متهم ب�التحر�س من قبل ع�سرات الفتيات, الالتي اتهمنه يف 

حملة اإلكرتونية وا�سعة, ب�االغت�ساب والتحر�س واالبتزاز.

زو�ر يلتقطون �صوًر� عند و�صولهم �إىل طوكيو ديزين لند يف �أور�يا�صو بعد �إعادة فتحها ر�صمًيا بعد �أربعة �أ�صهر من 
�لإغالق ب�صبب تف�صي فريو�ص كورونا.� ف ب 


