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فرن�سا تن�سحب من عملية الناتو 
يف املتو�سط خلالفاتها مع تركيا  

 •• باري�س-�أ ف ب
االن�سحاب  ق��ررت  فرن�سا  اأن  االأرب��ع��اء  الفرن�سية  اجليو�ش  وزارة  اأعلنت 
املتو�سط  يف  االطل�سي  �سمال  حللف  البحري  للأمن  عملية  من  موقتا 

ب�سبب خلفاتها مع تركيا، منذ اأ�سهر خ�سو�سا ب�سبب النزاع يف ليبيا.
وقالت الوزارة يف موؤمتر �سحايف عرب الهاتف يف اأجواء توتر �سديد بني 
باري�ش واأنقرة منذ اأ�سهر خ�سو�سا حول ملف ليبيا قررنا �سحب وحداتنا 

موقتا من عملية �سي غارديان بانتظار ت�سحيح الو�سع.
اأثناء فح�ش  اإحدى فرقاطاتها  با�ستهداف  اتهمت تركيا  باري�ش  وكانت 
اأنقرة  لكن  ليبيا،  على  املفرو�ش  االأ�سلحة  بانتهاكها حظر  ي�ستبه  �سفن 
نفت ذلك.وقالت الوزارة الفرن�سية م�ستهدفة تركيا بالتحديد ال يبدو 
من  يكون  اأن  يفرت�ش  عملية  يف  و�سائل  على  االإب��ق��اء  �سليما  اأم���را  لنا 
مهامها العديدة ال�سيطرة على احلظر مع حلفاء ال يحرتمونه، يف اإ�سارة 

وا�سحة اإىل تركيا الع�سو، مع فرن�سا، يف حلف �سمال االأطل�سي )ناتو(.
ر�سميا  احللفاء  يوؤكد  اأن  بينها  مطالب  اأربعة  حتقيق  فرن�سا  وت�سرتط 
كما  ليبيا.  يف  االأ�سلحة  على  احلظر  باحرتام  والتزامهم  مت�سكهم  على 

تريد و�سع اآلية اأكرث دقة لف�ش النزاعات داخل احللف االأطل�سي.
وتنتقد فرن�سا ب�سدة التدخل الع�سكري الرتكي يف ليبيا.

ح�سيلة دامية لغرق مركب مهاجرين يف تركيا
•• �أنقرة-وكاالت

عن  االأرب��ع��اء،  اأم�ش  �سويلو،  �سليمان  الرتكي  الداخلية  وزي��ر  اأعلن 
�سرقي  وان،  ب��ح��رة  يف  ق���ارب  غ��رق  ب��ح��ادث��ة  اأ���س��خ��ا���ش   6 م�سرع 
ما  وج���ود  اإىل  ت�سر  التقييمات  اأن  �سويلو  �سليمان  ال��ب��لد.وذك��ر 
ي��رتاوح بني 55 و60 مهاجرا غر �سرعي على منت القارب الذي 

غرق يف البحرة.
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اطلع على اال�ضتعدادات النهائية النطالق اأول مهمة ف�ضائية عربية اإىل املريخ

حممد بن را�سد: م�سبار الأمل اإجناز لكل عربي وفخر لكل اإماراتي 
•• دبي-و�م:

اطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان 
التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش  دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن 
التح�سرات واال�ستعدادات  للف�ساء على  را�سد  رئي�ش مركز حممد بن 
النهائية مل�سروع االإمارات ال�ستك�ساف املريخ م�سبار االأمل املهمة العلمية 
يف  انطلقها  وامل��ق��رر  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف  نوعها  م��ن  االأوىل  التاريخية 
منت�سف ال�سهر اجلاري و�سط ترقب عربي وعاملي لهذا امل�سروع الهادف 
ال�سناعات  ق��ط��اع  يف  رائ���د  ك��م��رك��ز  االإم�����ارات  دول���ة  م��ك��ان��ة  تر�سيخ  اإىل 
الف�سائية يف املنطقة وبناء كوادر علمية اإماراتية وعربية ت�سكل اإ�سافًة 
نوعيًة للمجتمع العلمي العاملي وامل�ساهمة يف دفع م�سرة املعرفة العاملية 

يف جمال الف�ساء.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم : اإن م�سبار االأمل 
قيامها  منذ  االإم��ارات  دولة  كر�ستها  التي  اللم�ستحيل  لثقافة  ترجمة 

ومتار�سها فكرا وعمل وم�سرة.
اأق��ل من  باأننا ل�سنا  اأم��ل  اأن : م�سبار االأم��ل هو ر�سالة  اإىل  ولفت �سموه 
�سعوب الدول املتقدمة اجتهادا وابتكاراً واإبداعا، موؤكداً �سموه اأن : م�سبار 
االأمل اإجناز لكل عربي وفخر لكل اإماراتي وو�سام اإجناز دائم ملهند�سينا.

واأ�ساف �سموه: �سوف توا�سل االإمارات ح�سد جهودها ومواردها وو�سع 
يدها بيد �سعوب العامل ال�ساعية اإىل بناء معرفة ب�سرية اأف�سل.

جاء ذلك خلل اجتماع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
مع فريق م�سروع االإمارات ال�ستك�ساف املريخ وذلك مع بدء العد التنازيل 
الإطلق "م�سبار االأمل" يف املهمة التاريخية املنتظرة وذلك من املحطة 
الف�سائية بجزيرة تانيغا�سيما يف اليابان مبا يتفق مع اجلدول الزمني 
املحدد رغم التحديات وال�سعوبات ب�سبب وباء فرو�ش كورونا امل�ستجد 

كوفيد - 19 يف العامل.                                   )التفا�سيل �ش2(
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امل�ستوطنات اال�سرائيلية تلتهم ارا�سي ال�سفة الغربية املحتلة    )رويرتز(

مركل خلل كلمتها اأمام الربملان   )رويرتز(

حممد بن را�سد خلل اطلعه على التح�سرات واال�ستعدادات النهائية مل�سروع االإمارات ال�ستك�ساف املريخ »م�سبار االأمل«  )وام(

فرن�ضا: �ضم اإ�ضرائيل الأرا�ض يف ال�ضفة ال ميكن اأن مير دون عواقب

جون�سون: لن نعرتف باأي تغيريات على حدود 1967
دعوى اأمام الق�ضاء االأمريكي: 

قطر جتند موظفي »�سي اآي اإيه« ال�سابقني يف التج�س�س
•• و��شنطن-وكاالت

االأم��رك��ي قطر  الق�ساء  اأم��ام  ق�سائية  دع��وى  اتهمت 
بتجنيد فريق من امل�سوؤولني ال�سابقني يف اال�ستخبارات 
االأمركية  املركزية  اال�ستخبارات  ووك��ال��ة  الع�سكرية 
اإي����ه( ل�����س��ن ه��ج��وم ب��ال��ق��ر���س��ن��ة ���س��د نا�سط  )���س��ي اآي 
ت�ساوؤالت حول دعم  اأث��ار  اأن  ب��ارز بعد  اأمركي  �سيا�سي 

الدوحة للإرهاب.
وق������ال م���وق���ع وا����س���ن���ط���ن ف�����ري ب���ي���ك���ون اإن ال���دع���وى 
�سابقني  م�سوؤولني  جندت  باأنها  قطر  تتهم  الق�سائية 
جت�س�ش  عملية  لتنفيذ  االأم��رك��ي��ة  اال���س��ت��خ��ب��ارات  يف 
اإلكرتوين عام 2018 �سد خوادم الربيد االإلكرتوين 
االأمركي  بال�سيا�سي  اخلا�سة  والتجارية  ال�سخ�سية 

وع�سو احلزب اجلمهوري اإليوت برويدي.
واأ�سار برويدي اإىل اأن هذه املعلومات مت ت�سريبها فيما 
بعد اإىل و�سائل االإعلم من اأجل ت�سويه �سمعته، وبهدف 

تعزيز م�سالح الدوحة يف الواليات املتحدة االأمركية.
الواليات  من  يتخذون  قرا�سنة  اأن  ال��دع��وى  وتك�سف 
غلوبال  ت�سمى  جمموعة  ويتبعون  لهم  مقرا  املتحدة 
لتنفيذ  قطر  لهم  دفعت   )GRA( اأدف��اي�����س��ورز  ري�سك 
و�سن هجمات جت�س�سية مماثلة  م�سروع  خمطط غر 

على منتقدين بارزين لقطر.
وهي  اأدف��اي�����س��ورز،  ري�سك  غ��ل��وب��ال  جمموعة  وت��ت��األ��ف 
من  ال�سيرباين،  للأمن  اأمركية  ا�ست�سارية  جمموعة 
املركزية  اال���س��ت��خ��ب��ارات  وك��ال��ة  يف  �سابقني  م�����س��وؤول��ني 
وغرها من م�سوؤويل اال�ستخبارات الع�سكرية من ذوي 

اخلربة الوا�سعة يف جمال التج�س�ش االإلكرتوين.
وبح�سب الدعوى فاإن املجموعة تاآمرت مع خمططني 
ل�سرقة  العامة  العلقات  يف  ا�سرتاتيجيني  اأمركيني 
من�سقة  مقتطفات  وزرع  ل���ربوي���دي  ال�����س��ري��ة  امل��ل��ف��ات 
للت�سبب  لل�سحافة  بها  التلعب  مت  وملفات  بعناية 

باأق�سى ال�سرر للمدعي.

•• لندن-رويرتز:

الربيطاين  ال�����وزراء  رئ��ي�����ش  ق���ال 
على  يتعني  اإن��ه  بوري�ش جون�سون 
اأج������زاء من  ت�����س��م  اأال  اإ����س���رائ���ي���ل 
حمذرا  املحتلة،  الغربية  ال�سفة 
م���ن اأن ل���ن���دن ل���ن ت���ع���رتف ب���اأي 

تغيرات على حدود 1967.
وكتب جون�سون يف مقال ل�سحيفة 
يديعوت اأحرونوت اأو�سع ال�سحف 
ال�سم   : ان��ت�����س��ارا  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
�سي�سكل انتهاكا للقانون الدويل... 
�سيكون اأي�سا هدية الأولئك الذين 
يريدون تر�سيخ الق�س�ش القدمية 

عن اإ�سرائيل.
وقال: اآمل ب�سدة اأال يتم ال�سم... 
املتحدة لن  اململكة  اإذا حدث، فاإن 
تغيرات على حدود  ب��اأي  تعرتف 
املتفق  ت��ل��ك  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء   ،1967

عليها بني الطرفني.
االإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�ش  وك��ان 
يعتزم  اإن��ه  ق��ال  نتنياهو  بنيامني 
على  االإ�سرائيلية  ال�سيادة  ب�سط 
ال�سفة  يف  اليهودية  امل�ستوطنات 
الغربية وغور االأردن بناء على ما 
ورد يف خطة �سلم اأعلنها الرئي�ش 
االأمريكي دونالد ترامب يف يناير 

املقرتحات يف حتقيق الهدف منها 
االإ�سرائيلية  احل��دود  تاأمني  وه��و 
واأن تتعار�ش مع م�سالح اإ�سرائيل 

طويلة االأمد.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال وزي���ر اخلارجية 
اإ�سرائيل  �سم  اإن  ام�ش  الفرن�سي 
الغربية  ال�����س��ف��ة  يف  اأرا������ش  الأي 
للقانون  انتهاكا  �سيكون  املحتلة 

الدويل و�ستكون له عواقب.
وقال جان اإيف لو دريان يف جل�سة 
فل�سطينية،  اأرا����ش  �سم  برملانية 
�ساأنه  من  م�ساحتها،  كانت  مهما 
على  ال�سك  م��ن  بظلل  يلقي  اأن 

اأطر حل ال�سراع.
قرار  مي���ر  اأن  مي��ك��ن  ال  واأ����س���اف 
ندر�ش  ونحن  عواقب  دون  ال�سم 
امل�ستوى  ع��ل��ى  خم��ت��ل��ف��ة  خ���ي���ارات 
مع  بالتن�سيق  وك��ذل��ك  ال��وط��ن��ي 

�سركائنا االأوروبيني الرئي�سيني.
وا���س��ت��ب��ع��د ج��اب��ي اأ���س��ك��ن��ازي وزير 
التحرك  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  اخل��ارج��ي��ة 
ب�����س��اأن ال�����س��م امل��ق��رتح الأرا�����ش يف 
اأم�ش  امل��ح��ت��ل��ة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة 
االأرب������ع������اء، وه�����و ال���ت���اري���خ ال����ذي 
ح���ددت���ه ح��ك��وم��ة رئ��ي�����ش ال�����وزراء 
مناق�سة  ل��ب��دء  نتنياهو  بنيامني 

هذه اخلطوة.

الإ�سرائيل  ت�سمح  ال��ث��اين  ك��ان��ون 
ب��ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى 30 ب��امل��ئ��ة من 

اأرا�سي ال�سفة الغربية.
الفل�سطينية  ال���ق���ي���ادة  واأدان��������ت 
اأوروبية  وق����وى  امل��ت��ح��دة  واالأمم 
التي  االأرا���س��ي  �سم  عربية  ودول 
يف  االإ�سرائيلية  ال��ق��وات  احتلتها 

حرب عام 1967.
العاملية  ال���ق���وى  اأغ���ل���ب  وت��ع��ت��رب 

املقامة  االإ�سرائيلية  امل�ستوطنات 
ع���ل���ى االأرا��������س�������ي امل���ح���ت���ل���ة غر 
ذلك  اإ�سرائيل  وترف�ش  �سرعية. 
متذرعة ب�سلت دينية وتاريخية 

و�سيا�سية تربطها باالأر�ش.
�ساأنه  ال�سم من  وق��ال جون�سون: 
ت��ه��دي��د ال���ت���ق���دم ال�����ذي اأح���رزت���ه 
العلقات  حت�����س��ني  يف  اإ���س��رائ��ي��ل 
واالإ�سلمي  العربي  العاملني  م��ع 

ال���ع���دل  ي���ح���ق���ق  ح�����ل  اإىل  ودع�������ا 
االإ�سرائيليني  م��ن  ل��ك��ل  واالأم�����ن 

والفل�سطينيني.
بالتزام  اإن��ه رحب  وق��ال جون�سون 
للم�سي  ���س��ب��ي��ل  ب��اإي��ج��اد  ت���رام���ب 
تابعت  اأ��������س�������اف  ل���ك���ن���ه  ق�����دم�����ا 
ب���ح���زن م��ق��رتح��ات ���س��م اأرا����س���ي 

فل�سطينية.
هذه  تف�سل  اأن  يخ�سى  اأن��ه  وت��اب��ع 

مريكل: ا�ستعدوا لحتمال 
ف�سل حمادثات ما بعد بريك�ست

•• برلني-�أ ف ب

اأعلنت امل�ست�سارة االأملانية انغيل مركل اأم�ش اأّن على االحتاد االأوروبي 
اال�ستعداد الإمكانية ف�سل املباحثات مع بريطانيا ب�ساأن التو�سل التفاق 

حول علقاتهما امل�ستقبلية.
اأمام الربملان االأمل��اين �ساأ�ستمر يف ال�سغط من اأجل حل  وقالت مركل 
جيد، ولكن يجب على االحتاد االأوروبي واأملانيا اأي�سا اأن ي�ستعدا حلالة 
عدم التو�سل اإىل اتفاق، وذلك تزامناً مع تويل اأكرب اقت�ساد يف اأوروبا 

رئا�سة التكتل املكّون من 27 ع�سوا.
31 كانون  واأمت��ت بريطانيا ر�سمياً خروجها من االحت��اد االأوروب��ي يف 

الثاين يناير، وذلك بعد تاأجيله عدة مرات.
و�سار اأمام لندن وبروك�سل حتى نهاية كانون االأول دي�سمرب لعقد اتفاق 
ا�ستمرت ن�سف قرن دون خطط  التي  اإنهاء علقتهما  اأو  جديد متاًما 

حمددة لكيفية اإدارة التجارة اأو التعاي�ش بينهما يف جماالت اأخرى.
ودون التو�سل التفاق جديد، �سيتم تخفي�ش العلقات بينهما اإىل احلد 
االأدنى من املعاير التي و�سعتها منظمة التجارة العاملية مع تعريفات 
ب�سبب  التعطيل  من  اأ�سهر  عدة  وبعد  للأعمال.  خطر  وتعطل  عالية 
جائحة كوفيد19-، اأطلق االحتاد االأوروبي وبريطانيا االثنني خم�سة 
بعد  علقاتهما  لتحديد  ات��ف��اق  ب�ساأن  امل��ف��او���س��ات  م��ن  مكثفة  اأ�سابيع 

بريك�ست، مع حر�ش لندن على اإنهاء االأمور ب�سرعة.

•• مو�شكو-وكاالت

لت�سوية  اأن هناك فر�سة  االأرب��ع��اء،  اأم�ش  رو�سيا،  اأك��دت 
�سلمية يف �سوريا، حيث قال الرئي�ش فلدمير بوتني يف 
قمة عقدت مع تركيا ورو�سيا، اأن هناك فر�سة لت�سوية 
احل���وار  ن�سجع  اأن  ي��ج��ب  م�����س��ي��ف��اً  ���س��وري��ا،  يف  �سلمية 

ال�سلمي يف �سوريا.
وبداأت قمة عرب تقنية الفيديو بني روؤ�ساء رو�سيا واإيران 
اأكد  ال�سوريني،  بغياب  �سوريا  يف  الو�سع  لبحث  وتركيا 
بوتني خللها لنظره االإيراين ح�سن روحاين والرتكي 

رجب طيب اأردوغ��ان، اأن الدول ال�سامنة يف مفاو�سات 
االقت�سادي  االأم������ن  ا���س��ت��ع��ادة  ع��ل��ى  ���س��ت��ع��م��ل  اأ���س��ت��ان��ا 

وال�سيا�سي يف �سوريا.
 وقال: يجب اأن نوا�سل حماربة االإرهاب يف �سوريا وال 
اإدل��ب ومناطق اأخ��رى. كما بني اأن  يزال هناك توتر يف 
وتزيد  قانونية  غر  �سوريا  على  االأمركية  العقوبات 

امل�ساكل.
دبلوما�سية  عملية  خ��لل  م��ن  واي���ران  رو�سيا  واتفقت 
يرجع تاريخها اإىل عام 2017 على العمل على خف�ش 

الت�سعيد يف القتال بني اجلانبني.

12 عامًا لرئي�سي وزراء  ال�سجن 
اجلزائر ال�سابقني �سالل واأويحيى

•• �جلز�ئر-وكاالت

�����س����ي����دي حممد  دان���������ت حم���ك���م���ة 
رئي�سي  اجل���زائ���ري���ة،  ب��ال��ع��ا���س��م��ة 
اأويحيى  اأح��م��د  ال�سابقني  ال����وزراء 
وعبداملالك �سلل بعقوبة 12 �سنة 
ومليون دينار جزائري لكل منهما.

االأعمال  رجل  املحكمة  عاقبت  كما 
 18 اجل��زائ��ري علي ح��داد بعقوبة 
م���ع م�سادرة  ن���اف���ذا،  ح��ب�����س��ا  ���س��ن��ة 

اأملكه.
اأم����ا ال���وزي���ر االأ���س��ب��ق، ع��م��ار غول، 
فقد ق�ست املحكمة بتوقيع عقوبة 
دينار  ومليون  حب�سا  �سنوات   10

جزائري غرامة.
وبالن�سبة للوزيرين االأ�سبقني، بدة 
حم��ج��وب وي��و���س��ف ي��و���س��ف��ي، فقد 
حب�سا  عامني  بعقوبة  اإدانتهما  مت 
نافذا. وعوقب الوزير االأ�سبق عبد 
�سنوات،   3 بال�سجن  الغاين زعلن 
حق  يف  ن���اف���ذا  ح��ب�����س��ا  ���س��ن��ة  و20 
االإبقاء  مع  ال�سلم  عبد  بو�سوارب 

على االأمر بالقب�ش.
بانتهاك القوانني وتغيريها:

اأمريكا ترامب تغلق اأبوابها اأمام جميع اأ�سكال الهجرة!
•• �لفجر -�إلور� موخرجي –ترجمة خرية �ل�شيباين

للحد من  رئا�سي  ترامب على مر�سوم  دونالد  وّقع  يونيو،  االثنني 22 
الهجرة اإىل الواليات املتحدة حتى نهاية عام 2020. 

تاأ�سرات  على  للح�سول  املوؤهلني  االأ�سخا�ش  هدفه  ي�سمل  امل��رة،  ه��ذه 
H-1B – وهم من املهارات واأ�سحاب ال�سهادات اجلامعية العليا وغالًبا 
ما يعملون يف جماالت الريا�سيات اأو الهند�سة اأو التقنيات اجلديدة اأو 

الطب والذين ي�سدون الفجوات احلرجة يف �سوق العمل االأمريكية.
خارج  اخل�سراء  البطاقات  اإ���س��دار  على  املفرو�ش  احلظر  الن�ش  مي��دد 
الواليات املتحدة ويحظر دخول الكوادر االأجنبية العاملني يف ال�سركات 

االأمريكية املقيمة يف دول اأخرى.                       )التفا�سيل �ش11(

الواليات املتحدة بعد وفاة جورج فلويد
مناه�سة العن�سرية يف ن�سختها اجلديدة تتحول اإىل هو�س!

•• �لفجر -خرية �ل�شيباين

بعد ثلثة اأيام من وفاة جورج فلويد، غرد م�ست�سار �سيا�سي �ساب يدعى 
الواليات  اندلعت يف  التي  ال�سغب  اأعمال  تاأثر  ديفيد �سور مقااًل حول 
املتحدة بعد اغتيال مارتن لوثر كينغ عام 1968. وح�سب هذه الورقة 
اأفريقية عمر  ال�سيا�سية االأمريكي من ا�سول  العلوم  اأ�ستاذ  التي كتبها 
احلد من  االإعلمية، يف  وتغطيتها  تلك  ال�سغب  اأعمال  �ساهمت  وا�سو، 

ت�سويت الدميقراطيني يف املناطق املت�سررة.      )التفا�سيل �ش13(

اأكد اأن العقوبات االأمريكية غري قانونية وتزيد امل�ضاكل
بوتني يتحدث عن فر�سة ت�سوية �سلمية يف �سوريا

تعددت احلركات املناه�سة للعن�سرية

اللجوء بات �سعبا للواليات املتحدة
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اأخبـار الإمـارات
تفاهم بني األف للتعليم واإينوفريا لتعزيز منظومة التعليم الذكي باملنطقة

•• �أبوظبي- و�م:

وقعت "األف للتعليم" ال�سركة املتخ�س�سة يف تكنولوجيا التعليم ومقرها دولة االإمارات مذكرة تفاهم 
مع �سركة اإينوفرا ال�سرق االأو�سط لتكنولوجيا التعليم يعمل الطرفان مبوجبها على توظيف اأرقى 
االأدوات التعليمية التكنولوجية واأكرثها فعالية يف خدمة م�سرة التعليم يف املنطقة وتعزيز منظومة 

التعليم الذكي .
وت�سمل مذكرة التفاهم العديد من البنود والنقاط التي ت�سب يف اإطار االرتقاء مبنظومة التعليم يف 

منطقة ال�سرق االأو�سط وخ�سو�سا يف دولة االإمارات وجمهورية م�سر العربية.
تعليمية  منتجات  لتطوير  بينهما  ال��ت��ع��اون  دع��م  على  ال�سراكة  ه��ذه  مب��وج��ب  ال��ط��رف��ان  و�سيعمل 

تكنولوجية تعزز من جتربة التعليم للطلب واملدر�سني حمليا واإقليميا.
واأكدت ال�سركتان على �سرورة تكري�ش خرباتهما املتبادلة لدعم وزارات التعليم واملدار�ش التي ت�سعى 

لتطوير ا�سرتاتيجية التعليم الرقمي �سمن نظامها التعليمي.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون حاكم عام كندا باليوم الوطني

•• �أبوظبي-و�م:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل 
فخامة جويل باييت احلاكم العام لكندا والقائد االأعلى للقوات امل�سلحة مبنا�سبة اليوم الوطني 
لبلدها. كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش 
جمل�ش 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 جويل باييت.

وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل جا�سنت ترودو رئي�ش وزراء كندا.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س بوروندي بذكرى ا�ستقالل بالده

•• �أبوظبي-و�م:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة 
اإىل فخامة اجلرنال ايفاري�ست انداي�سيميي رئي�ش جمهورية بوروندي وذلك مبنا�سبة ذكرى 

ا�ستقلل بلده.
الدولة رئي�ش جمل�ش  نائب رئي�ش  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  كما بعث �ساحب 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
ايفاري�ست  اإىل فخامة اجلرنال  تهنئة مماثلتني  برقيتي  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 

انداي�سيميي.

اطلع على اال�ضتعدادات النهائية النطالق اأول مهمة ف�ضائية عربية اإىل املريخ

حممد بن را�سد: م�سبار الأمل اإجناز لكل عربي وفخر لكل اإماراتي و و�سام اإجناز دائم ملهند�سينا
•• دبي-و�م:

اطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�����وزراء 
بح�سور  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن حممد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  بن را�سد 
رئي�ش  التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش 
م��رك��ز حم��م��د ب��ن را���س��د للف�ساء 
واال�ستعدادات  التح�سرات  على 
ال���ن���ه���ائ���ي���ة مل���������س����روع االإم�����������ارات 
ال�ستك�ساف املريخ "م�سبار االأمل" 
االأوىل  التاريخية  العلمية  املهمة 
العربي  ال����ع����امل  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن 
منت�سف  يف  ان��ط��لق��ه��ا  وامل����ق����رر 
ال�سهر اجلاري و�سط ترقب عربي 
اإىل  ال��ه��ادف  امل�سروع  لهذا  وعاملي 
ت��ر���س��ي��خ م��ك��ان��ة دول�����ة االإم�������ارات 
ال�سناعات  قطاع  يف  رائ��د  كمركز 
كوادر  وبناء  املنطقة  يف  الف�سائية 
ت�سكل  وع��رب��ي��ة  اإم���ارات���ي���ة  علمية 
العلمي  للمجتمع  نوعيًة  اإ���س��اف��ًة 
م�سرة  دف��ع  يف  وامل�ساهمة  العاملي 
املعرفة العاملية يف جمال الف�ساء.

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وق������ال 
اإن   : مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
لثقافة  ت��رج��م��ة  االأم������ل  م�����س��ب��ار 
دولة  كر�ستها  التي  اللم�ستحيل 
ومتار�سها  قيامها  منذ  االإم����ارات 

فكرا وعمل وم�سرة.
ولفت �سموه اإىل اأن : م�سبار االأمل 
هو ر�سالة اأمل باأننا ل�سنا اأقل من 
اجتهادا  امل��ت��ق��دم��ة  ال����دول  ���س��ع��وب 
اأن  �سموه  واإبداعا، موؤكداً  وابتكاراً 
اإجن��از لكل عربي  االأم��ل  : م�سبار 
اإجناز  وو�سام  اإم��ارات��ي  لكل  وفخر 

دائم ملهند�سينا.
توا�سل  ���س��وف  ���س��م��وه:  واأ�����س����اف 
االإمارات ح�سد جهودها ومواردها 
وو���س��ع ي��ده��ا ب��ي��د ���س��ع��وب العامل 
ب�سرية  معرفة  بناء  اإىل  ال�ساعية 

اأف�سل.
اجتماع �ساحب  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم مع فريق م�سروع االإمارات 
بدء  مع  وذل��ك  املريخ  ال�ستك�ساف 
"م�سبار  ال��ت��ن��ازيل الإط����لق  ال��ع��د 
التاريخية  امل���ه���م���ة  يف  االأمل" 
املحطة  م�����ن  وذل��������ك  امل���ن���ت���ظ���رة 
تانيغا�سيما  ب��ج��زي��رة  الف�سائية 
اجلدول  م��ع  يتفق  مب��ا  اليابان  يف 
التحديات  رغ���م  امل��ح��دد  ال��زم��ن��ي 
فرو�ش  وب��اء  ب�سبب  وال�سعوبات 
19 يف   - كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا 

العامل.
�سرح  اإىل  ����س���م���وه  ا���س��ت��م��ع  وق�����د 

رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم 
"رعاه  ال���وزراء حاكم دب��ي  جمل�ش 
لتعزيز   2014 ال���ع���ام  يف   " اهلل 
ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات ال��ف�����س��ائ��ي��ة يف 
دول���ة االإم������ارات وك��ج��زء م��ن نهج 
الدولة يف اال�ستثمار يف اقت�سادات 

امل�ستقبل املعرفية.
للف�ساء  االإم������ارات  وك��ال��ة  وت��ق��وم 
ب��ت��م��وي��ل امل�����س��روع وم��ت��اب��ع��ة كافة 
التفا�سيل االإجرائية بينما يتوىل 
م��رك��ز حم��م��د ب��ن را���س��د للف�ساء 
واالإ�سراف  التنفيذ   MBRSC
ت�سميم  عملية  مراحل  كافة  على 
وت��ن��ف��ي��ذ واإط������لق م�����س��ب��ار االأم���ل 

للف�ساء.
ر�سم  اإىل  االأم����ل،  م�سبار  وي��ه��دف 
�سورة وا�سحة و�ساملة عن طبقات 
الغلف اجلوي للمريخ، من خلل 
���س��ام��ل��ة عن  ب��ي��ان��ات علمية  ج��م��ع 
مناخ كوكب املريخ وطبقات غلفه 
اجلوي املختلفة، بحيث توفر هذه 
���س��ت��ك��ون متاحة  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات، 
والبحثية  العلمية  امل��راك��ز  لكافة 
يف العامل، نظرة اأعمق عن ما�سي 
وكذلك  االأر���ش  كوكب  وم�ستقبل 
على  للب�سرية  حياة  اإيجاد  فر�ش 
الكواكب  وع���ل���ى  امل����ري����خ  ك���وك���ب 
ي��ع��م��ل فريق  .. و���س��وف  االأخ�����رى 
م�سروع االإمارات ال�ستك�ساف املريخ 
على درا�سة اأ�سباب تل�سي الطبقة 
للمريخ،  اجل���وي  ل��ل��غ��لف  العليا 
طبقات  ب����ني  ال���ع���لق���ة  وت��ق�����س��ي 
والعليا  ال��دن��ي��ا  اجل����وي  ال���غ���لف 
اإىل  باالإ�سافة  املريخ،  كوكب  على 
تقدمي اأول �سورة من نوعها على 
تغر  كيفية  حول  العامل  م�ستوى 
ج��و امل��ري��خ ع��ل��ى م���دار ال��ي��وم بني 
ف�سول ال�سنة، حيث يحمل امل�سبار 
�سممت  ع��ل��م��ي��ة  اأج����ه����زة  ث���لث���ة 
املعلومات  م��ن  حجم  اأك���رب  جلمع 
االأحمر؛ علوة  حول مناخ كوكب 
على مراقبة الظواهر اجلوية على 
�سطح املريخ، كالعوا�سف الغبارية، 
وت�������غ�������رات درج�����������ات احل�����������رارة، 
املناخ  اأمن���اط  ت��ن��ّوع  ع��ن  باالإ�سافة 
وكذلك  املتنوعة،  لت�ساري�سه  تبعاً 
الك�سف عن االأ�سباب الكامنة وراء 

تاآكل �سطح املريخ.
ك��م��ا ���س��ي��ع��م��ل ال��ف��ري��ق ع��ل��ى بناء 
�سبكة دولية من التعاون والتن�سيق 
مع املجتمع العلمي العاملي وح�سد 
العقول الإيجاد اإجابات عن العديد 
م��ن ال��ت�����س��اوؤالت ال��ت��ي ل��ه��ا علقة 

باحلياة على كوكب املريخ.

���س��رف مدير  ع��م��ران  م��ن  مف�سل 
ال�ستك�ساف  االإم���������ارات  م�������س���روع 
النهائية  اال�ستعدادات  عن  املريخ 
الف�ساء  اإىل  امل�����س��ب��ار  الن���ط���لق 
وتو�سيح مهام فريق عمل م�سروع 
الذي  املريخ  االإم��ارات ال�ستك�ساف 
التجهيز واختبارات  يقود عمليات 
ما قبل االإطلق من خلل فريق 
اليابان  يف  امل���ت���واج���د  االإط��������لق 
وفريق التحكم باملهمات الف�سائية 
املتمركز بدبي يف مركز حممد بن 
اإىل  �سين�سم  كما  للف�ساء  را���س��د 
ف��ري��ق االإط���لق يف ال��ي��اب��ان كوادر 
اأخ��رى كجزء من  اإماراتية  علمية 

فريق االإدارة واالإ�سراف.
ال�سيخ  ���س��م��و  االج���ت���م���اع  ح�����س��ر 
ح����م����دان ب����ن حم���م���د ب����ن را����س���د 
رئي�ش  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 

ك��ن��ز وط���ن���ي اإم����ارات����ي م���ن خلل 
االإماراتية  العلمية  الكوادر  مئات 
ال�سابة العاملة يف امل�سروع.. هوؤالء 
كتابة  من  جزء  وال�سابات  ال�سباب 
م�����س��ت��ق��ب��ل دولة  ف�����س��ل ج��م��ي��ل يف 

االإمارات.
واأ�������س������اف ����س���م���وه : رغ������م اأزم������ة 
التزمنا  ف��اإن��ن��ا  ك���ورون���ا  ف���رو����ش 
بخططنا وجدول االإطلق املحدد 
التاريخية،  ال��ف�����س��ائ��ي��ة  للمهمة 
ت��رج��م��ة �سادقة  ي�����س��ك��ل  م���ا  وه����و 
ب����اأن ال �سيء  ل�����س��ع��ارن��ا وه��وي��ت��ن��ا 
اأن  اإىل  �سموه  م�����س��راً  م�ستحيل، 
: م�����س��ب��ار االأم����ل ه��و ر���س��ال��ة اأمل 
وت��ف��اوؤل ل��لإن�����س��ان��ي��ة.. وب���اأن هذه 
خدمة  ه��دف��ه��ا  الف�سائية  امل��ه��م��ة 

الب�سرية.
ومت حت��دي��د اخل��ام�����ش ع�����س��ر من 

بثلث  ال���ي���اب���ان  يف  ت��ان��ي��غ��ا���س��ي��م��ا 
م���راح���ل رئ��ي�����س��ي��ة، ان���ط���وت على 
تدابر علمية واإجراءات لوج�ستية 
اإجناز  ي�سمن  مب��ا  ال��دق��ة،  ب��ال��غ��ة 
عملية نقل امل�سبار ب�سورة مثالية.
م�سبار  ينطلق  املخطط  وبح�سب 
عند  امل��ري��خ  اإىل  االأم���ل يف مهمته 
بعد   00:51:27 ال���������س����اع����ة 
االإمارات  بتوقيت  الليل  منت�سف 
15 يوليو  امل��واف��ق  ي���وم االأرب���ع���اء 
تانيغا�سيما  م��رك��ز  م��ن  اجل�����اري، 
ي�سل  اأن  املتوقع  وم��ن  الف�سائي. 
كوكب  م����دار  اإىل  االأم�����ل  م�����س��ب��ار 
 2021 ���س��ه��ر ف���رباي���ر  امل���ري���خ يف 
احتفاالت  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  وذل����ك 
الذهبي،  بيوبيلها  االإم���ارات  دول��ة 
وم�����رور ن�����س��ف ق���رن ع��ل��ى اإع���لن 
قيام احتاد دولة االإمارات العربية 

مركز  رئ��ي�����ش  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  املجل�ش 
ومعايل  للف�ساء  را�سد  بن  حممد 
حم��م��د ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزير 
وامل�ستقبل  ال��وزراء  جمل�ش  �سوؤون 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن عبد 
الفل�سي  ب���ال���ه���ول  ح���م���ي���د  اهلل 
وزير دولة ل�سوؤون التعليم العايل 
جمل�ش  رئي�ش  املتقدمة  وامل��ه��ارات 
للف�ساء  االإم�������ارات  وك���ال���ة  اإدارة 
املن�سوري  ع��ب��ي��د  ح��م��د  و����س���ع���ادة 
اإدارة مركز حممد  رئي�ش جمل�ش 
�سعيد  و�سعادة  للف�ساء،  را�سد  بن 
حم��م��د ال��ع��ط��ر م��دي��ر ع���ام املكتب 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  التنفيذي 

حممد بن را�سد اآل مكتوم.
من جانبه اأكد �سمو ال�سيخ حمدان 
اأن  اآل مكتوم  را�سد  بن حممد بن 
على  ال�سوء  ي�سلط  االأم��ل  م�سبار 

"م�سبار  الإط���لق  اجل���اري  يوليو 
االأمل" يف اإطار "نافذة االإطلق" 
الف�سائية  املهمة  ب��ه��ذه  اخل��ا���س��ة 
ب���ن���اء على  وال����ت����ي مت حت���دي���ده���ا 
لها علقة  دقيقة  ح�سابات علمية 
مبدارات كوكبي االأر�ش واملريخ يف 
النافذة  ال��ف��رتة، حيث متتد  ه��ذه 

حتى 13 اأغ�سط�ش 2020.
امل�����س��ب��ار من  ن��ق��ل  وك��ان��ت عمليات 
ق���د مت���ت وفق  ال���ي���اب���ان  اإىل  دب����ي 
املعتمد  ال��زم��ن��ي  خ��ط��ط اجل����دول 
وذل��ك يف رحلة امتدت الأك��رث من 
مت  وب��ح��راً  وج���واً  ب��راً  �ساعة   83
فيها جتاوز كل التحديات الراهنة 
وب��اء فرو�ش  تف�سي  التي فر�سها 
 "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
يف ال��ع��امل، حيث م��رت رح��ل��ة نقل 
م�سبار االأمل من دبي اإىل جزيرة 

املتحدة اأواخر العام 1971.
وي��خ�����س��ع م�����س��ب��ار االأم�������ل اأث���ن���اء 
وجوده حالياً يف املحطة الف�سائية 
لعمليات  ت��ان��ي��غ��ا���س��ي��م��ا  ب���ج���زي���رة 
للإطلق  ال���دق���ة  ف��ائ��ق��ة  جت��ه��ي��ز 
الفحو�سات  كل  اإج��راء  اإىل جانب 
واالختبارات العاملية على يد نخبة 
ال�سابة  االإم���ارات���ي���ة  ال���ك���وادر  م��ن 
اإىل  رحلته  امل�سبار يف  رافقت  التي 
التجهيز  عمليات  لقيادة  ال��ي��اب��ان 
واالإ������س�����راف ع��ل��ى ك���ل ج���ان���ب من 
للنطلق  امل�سبار  اإع���داد  جوانب 

يف مهمته الف�سائية التاريخية.
ويعد م�سروع االإمارات ال�ستك�ساف 
اأك����رب  االأمل"  "م�سبار  امل����ري����خ 
مبادرة ا�سرتاتيجية وطنية علمية 
املنطقة  م�ستوى  على  نوعها  م��ن 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  عنها  اأعلن 

حممد بن را�ضد: 
وم�سرية وعماًل  فكرًا  ومتار�سها  قيامها  منذ  الإمارات  كر�ستها  التي  الالم�ستحيل  لثقافة  ترجمة  الأمل  • م�سبار 

واإبداعًا وابتكارًا  اجتهادًا  املتقدمة  الدول  �سعوب  من  اأقل  ل�سنا  باأننا  اأمل  ر�سالة  هو  • امل�سبار 
اأف�سل ب�سرية  معرفة  بناء  اإىل  ال�ساعية  العامل  �سعوب  بيد  يدها  وو�سع  ومواردها  جهودها  ح�سد  الإمارات  توا�سل  • �سوف 

حمدان بن حممد: 
امل�سروع يف  العاملة  ال�سابة  الإماراتية  العلمية  الكوادر  مئات  خالل  من  اإماراتي  وطني  كنز  على  ال�سوء  ي�سلط  • امل�سبار 

التاريخية  الف�سائية  للمهمة  املحدد  الإطالق  وجدول  بخططنا  التزمنا  فاإننا  كورونا  فريو�س  اأزمة  • رغم 

دفاع مدين اأبوظبي يحث مالك املباين على اعتماد عقود 
�سيانة اأنظمة الوقاية وال�سالمة

•• �أبوظبي-و�م:

ملك  جميع  اأب��وظ��ب��ي   - امل���دين  للدفاع  العامة  االإدارة  دع��ت 
املباين واملن�ساآت بتوفر عقود �سيانة وتركيب واعتمادها من 
برنامج اإجراءات الوقاية وال�سلمة وابلغ الدفاع املدين عند 
حدوث اأي جتاوزات مع �سرورة تركيب نظام ح�سنتك ملراقبة 

عمل انظمة االنذار واالطفاء يف املباين على مدار ال�ساعة.
واأو�سح العميد حممد معيوف الكتبي مدير عام الدفاع املدين 
اأن املخت�سني يف االإدارة العامة ب�سدد القيام بدرا�سة  اأبوظبي 

االأ�سعار  ت�سمل  املعتمدة  وال��وق��اي��ة  ال�سلمة  ملنتجات  �ساملة 
واملوا�سفات واملعاير املقبولة يف االمارة للتاأكد من توفرها يف 

االأ�سواق املحلية وباأ�سعار تناف�سية.
اأبوظبي �سر عمليات فرق   - املدين  الدفاع  وتفقد مدير عام 
اأنظمة  وج��اه��زي��ة  وامل��ن�����س��اآت  امل��ب��اين  ع��ل��ى  امل��ي��داين  التفتي�ش 
مف�سل  ���س��رح  اىل  وا�ستمع  فيها  وال�سلمة  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة 
اأداء هذه االأنظمة يف املباين واملن�ساآت وكيفية  اآلية اختبار  عن 

فح�سها.
وحث على �سرورة التاأكد من قيام �سركات ال�سيانة والرتكيب 

املرخ�سة لدى "الدفاع املدين" من عمليات ال�سيانة الدورية 
ال�سركات  ه��ذه  ل��دى  املقيدين  واملهند�سني  الفنيني  قبل  م��ن 
املعتمدة بعد اجتياز االختبارات املطلوبة للأنظمة امليكانيكية 
وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف امل��ب��اين وف��ق��اً ل��دل��ي��ل ك���ود االم�����ارات حلماية 

االأرواح واملمتلكات واملعاير العاملية املعتمدة.
م�ستوى  لرفع  املباين  يف  االأنظمة  ه��ذه  جاهزية  اأهمية  واأك��د 
املبكر  ب��االإن��ذار  قيامها  طريق  ع��ن  فيها  للقاطنني  ال�سلمة 
القدر  حدوثها  حالة  يف  العار�سة  احل���وادث  على  وال�سيطرة 

اهلل.
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اأخبـار الإمـارات
كهرباء دبي تنفذ خطة لدمج ومتكني املوظفني واملتعاملني من اأ�سحاب الهمم

•• دبي-و�م:

املرئي  االت�����س��ال  تقنية  ع��رب  ور���س��ة عمل  دب��ي  وم��ي��اه  ع��ق��دت هيئة كهرباء 
بح�سور  الدامج”  “التوظيف  ح��ول  املجتمع  تنمية  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اأ�سحاب الهمم يف الهيئة.  امل��وارد الب�سرية وفريق دعم  اإدارات  ممثلني عن 
هدفت الور�سة اإىل تقدمي اإر�سادات وتوجيهات عملية ل�سمان موا�سلة دمج 
ومتكني اأ�سحاب الهمم يف بيئة العمل وفق اأعلى املعاير املحلية والعاملية. 
الوظيفي  “االإر�ساد  يف  متخ�س�ساً  افرتا�سياً  ت��دري��ب��اً  الهيئة  نظمت  كما 
اللزمة  اخل���ربات  امل�ساركني  العمل” الإك�����س��اب  مكان  يف  الهمم  الأ���س��ح��اب 
العلمية  املمار�سات  اأف�سل  وف��ق  الهمم  اأ�سحاب  املوظفني  وتاأهيل  لتمكني 
املتخ�س�سة. ول�سمان اأداء موظفيها من اأ�سحاب الهمم ملهامهم الوظيفية 

على اأكمل وجه يف ظل اجلهود الرامية للحد من انت�سار فرو�ش /كوفيد- 
19/ حر�ست الهيئة على توفر الت�سهيلت املطلوبة للموظفني اأ�سحاب 
فريق  وباإ�سراف  بعد  بوظائفهم عن  القيام  لدعمهم ومتكينهم من  الهمم 
عمل مدرب وموؤهل وموا�سلة التدريبات التطويرية دون انقطاع وكما هو 
خمطط لها علوة على ا�ستمرار تقدمي اال�ست�سارات النف�سية املتخ�س�سة 

الإك�سابهم املهارات اللزمة للتكيف مع الظروف اال�ستثنائية.
كما اأطلقت الهيئة برناجماً اإلكرتونياً حول اأ�سا�سيات ومفاهيم دمج اأ�سحاب 
قدرات  بناء  موا�سلة  ل�سمان  الهمم  اأ�سحاب  مع  التعامل  ومهارات  الهمم 
موظفيها يف هذا املجال وتعزيز ثقافة الدمج املوؤ�س�سي اإ�سافة اإىل تنظيمها 
االجتماعي  التوا�سل  وقنوات  واخلارجية  الداخلية  توا�سلها  قنوات  عرب 
التابعة لها حملة توعوية حول “كيفية حماية اأ�سحاب الهمم من االإ�سابة 

وا�ستهدفت  االأزمة” ..  خ��لل  لهم  الدعم  تقدمي  و�سبل  كورونا  بفرو�ش 
اأ�سحاب الهمم واأهاليهم وطلبة  احلملة جميع موظفي الهيئة واملوظفني 

اأكادميية الهيئة واأهاليهم واملتعاملني واملجتمع.
وقال معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�ش التنفيذي لهيئة 
جميع  و���س��لم��ة  �سحة  �سمان  على  الهيئة  حت��ر���ش  دب���ي:  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء 
ونلتزم  خا�سة  اأهمية  الهمم  اأ���س��ح��اب  ون��ويل  ونف�سياً  ج�سدياً  موظفيها 
الهمم وننظم  اأ�سحاب  املتعاملني من  احتياجات  بتطوير خدماتنا لتلئم 
وموقع  الذكية  ال��ق��ن��وات  ا�ستخدام  على  لت�سجيعهم  التوعوية  احل��م��لت 

الهيئة االإلكرتوين وتطبيقها الذكي للح�سول على كافة خدماتها .
م�����س��وؤول��ة جمتمعياً  م��وؤ���س�����س��ة ح��ك��وم��ي��ة  ب��و���س��ف��ه��ا   : م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����اف 
مع  ا�سرتاتيجيتها  م��واءم��ة  على  الهيئة  عملت  الهمم  الأ�سحاب  وداجم���ة 

اال�سرتاتيجيات املحلية واالحتادية يف هذا املجال وتنفيذ برامج ومبادرات 
وقد   .. ومتعاملني  موظفني  من  الهمم  اأ�سحاب  ومتكني  حلماية  داجم��ة 
واملرافق  امل��ب��اين  كافة  تهيئة  ومنها  ال��ب��ارزة  االإجن����ازات  م��ن  جملة  حققنا 
التابعة للهيئة وفق كود دبي بن�سبة %100 .. وخلل العام 2019 بلغت 
 92% ب�  مقارنة   99% الهيئة  الهمم يف  اأ�سحاب  املوظفني  �سعادة  ن�سبة 
عام 2015 وو�سلت ن�سبة �سعادة اأهاليهم لذات العام اإىل %95 كما بلغت 
توفر  على  الهيئة  حر�ش  عن  الهمم  اأ�سحاب  من  املوظفني  �سعادة  ن�سبة 
جميع متطلبات ال�سحة وال�سلمة الأ�سحاب الهمم %100 وو�سلت ن�سبة 
 94% اإىل  الداجمة  الهيئة  الهمم عن خدمات  اأ�سحاب  املتعاملني  �سعادة 
وبلغت ن�سبة �سعادة املجتمع عن دور الهيئة بو�سفها جهة داعمة الأ�سحاب 

الهمم 94% .

•• �أبوظبي-و�م:

حملتها  نتائج  “مدى” ام�ش  اأعلنت 
الرم�سانية التي بلغ جمموعها 2.8 
الكرمي  ال�سهر  خ��لل  دره���م  مليون 
 2 ب�  لتتجاوز الهدف االأ�سلي املحدد 
مليون درهم، لت�سهم بذلك يف توفر 
1.4 مليون �سخ�ش  ل�  اأدوي��ة وقائية 
ل���لإ����س���اب���ة بخطر  امل���ع���ر����س���ني  م����ن 

العمى النهري.
الأفراد  الرم�سانية  احلملة  واأت��اح��ت 
املجتمع امل�ساهمة يف فعل اخلر، مع 
االجتماعي  التباعد  �سروط  مراعاة 
ملكافحة  ال���وق���ائ���ي���ة  واالإج��������������راءات 
فرو�ش “ كورونا “ امل�ستجد ، حيث 
و�سائل  ع��رب  اأ�سا�سي  ب�سكل  انطلقت 

التوا�سل االجتماعي.

تثقيف  ال�سوء على  و�سلطت احلملة 
العمى  داء  ح�����ول  امل��ج��ت��م��ع  اأف��������راد 
املجتمع  اأف������راد  ون���ا����س���دت  ال���ن���ه���ري، 
اأو  االإلكرتونية  املواقع  عرب  بالتربع 
الر�سائل الن�سية الق�سرة، والتعبر 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��رب  دع��م��ه��م  ع��ن 
ال�سريك  وب��اع��ت��ب��اره��ا   . االج��ت��م��اع��ي 
ا�ستقطبت  للحملة  اال���س��رتات��ي��ج��ي، 
ه��ي��ئ��ة ال���ه���لل االأح����م����ر االإم����ارات����ي 
مليون   2.5 م����ن  ب����اأك����رث  ت����ربع����ات 
مبا  املختلفة،  من�ساتها  ع��رب  دره���م 
واالإلكرتونية  الفعلية  املن�سات  فيها 
كما  ال��ق�����س��رة،  الن�سية  وال��ر���س��ائ��ل 
توك  تيك   “ من�سة  ان�سمام  �ساهم 
ك�سركاء  للإعلم  اأبوظبي  “ و�سركة 
الوعي  ت��ع��زي��ز  يف  للحملة  ر���س��م��ي��ني 

بالق�سية وجمع التربعات.

من�سة  م�����ع  ال���������س����راك����ة  واأت�������اح�������ت 
توك  تيك   “ الق�سرة  الفيديوهات 
جمموعات  اإىل  احل��م��ل��ة  و���س��ول   “
كما  ال�����س��ب��اب،  ت�سمل  اأو���س��ع  �سكانية 
قدمت طريقة مبتكرة للم�ستخدمني 
اإنتاج  خ����لل  م���ن  ل��ل��ح��م��ل��ة  ل��ل��ت��ربع 
ولتحقيق   . اخل��ا���س��ة  ف��ي��دي��وه��ات��ه��م 
ه��ذا ال��غ��ر���ش، اأ���س��درت “ تيك توك 
املل�سقات التفاعلية  من  “ جمموعة 
وتربعت  م������دى،  ب��ح��م��ل��ة  اخل���ا����س���ة 
فيديو  مقطع  ل��ك��ل  دوالري����ن  مببلغ 
يحمل و�سم احلملة #مدى_الب�سر 
يتم بثه خلل ال�سهر الف�سيل، ليبلغ 
ب��ن��ه��اي��ة احلملة  ال��ت��ربع��ات  اإج���م���ايل 
اأكرث من 275،000 درهم . وحظيت 
كبرة  جمموعة  م��ن  ب��دع��م  احلملة 
و�سائل  عرب  البارزة  ال�سخ�سيات  من 

وال�سخ�سيات  االجتماعي  التوا�سل 
املنطقة،  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  امل���ع���روف���ة 
للإعلم  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة  وق���دم���ت 
من�ساتها  ع����رب  ل��ل��ح��م��ل��ة  ت��غ��ط��ي��ة 
املرئية وامل�سموعة واملطبوعة وقنوات 

التوا�سل االجتماعي.
توك”  “تيك  ان�سمام  على  وتعليقا 
اإىل حملة “مدى” ك�سريك اإعلمي، 
املن�سة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  ق��ال 
ف����خ����ورون  “ ن���ح���ن   : االإع�����لم�����ي�����ة 
“مدى”  حملة  م��ع  ب�سراكتنا  ج���دا 
النهري،  العمى  ملكافحة  الرم�سانية 
و�سعدنا للغاية بالنجاح الهائل الذي 
حققته احلملة وبتفاعل اجلمهور مع 
احلملة، حيث ا�ستقطب و�سم احلملة 
مليون   309.7 #مدى_الب�سر 
م�ساهدة حتى االآن، وباعتبارنا من�سة 

الق�سرة  الفيديوهات  الإنتاج  رائ��دة 
فاإننا حري�سون دائما على ا�ستك�ساف 
جمتمعات  ل����دع����م  خم��ت��ل��ف��ة  ط�����رق 
املنطقة وتقدمي الدعم لق�سايا هامة 

مثل حملة “مدى«.
ال�سريك  من  بدعم  احلملة  وحتظى 
االأحمر  الهلل  هيئة  اال�سرتاتيجي، 
االإم����ارات����ي، وال�����س��رك��اء امل��وؤ���س�����س��ني : 
الوطنية  اأب���وظ���ب���ي  ب�����رتول  ���س��رك��ة 
للطران  االحت�����اد  و���س��رك��ة  اأدن������وك 
وجمموعة اللولو العاملية؛ وال�سركاء 
اأب��وظ��ب��ي الإدارة  ���س��رك��ة  ال��داع��م��ني : 
يا�ش،  مر�سى  حلبة  ال�سيارات  ريا�سة 
و����س���رك���ة ال������دار ال���ع���ق���اري���ة، ودائ�����رة 
البلديات والنقل يف اأبوظبي، و�سركة 

فل�ش للرتفيه، و�سركة مرال .
حققته  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  ع��ل��ى  وتعليقا 

عبد  ن�سار  قال  الرم�سانية،  احلملة 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل���ب���ارك،  ال�����روؤوف 
للغاية  ���س��ع��دن��ا   “  : م�����دى  حل��م��ل��ة 
ب���ال���دع���م ال�����ذي ت��ل��ق��ت��ه احل��م��ل��ة من 
ونتوجه  و���س��رك��ائ��ن��ا،  املجتمع  اأف����راد 
ال�����س��ك��ر ع��ل��ى دعمهم  ب��ج��زي��ل  ل��ه��م 
وان�سمامهم اإىل مبادرتنا ال�ستئ�سال 
النتائج  ف��اق��ت  وق��د  ال��ن��ه��ري،  العمى 
الفرتة  ه��ذه  خ��لل  خا�سة  توقعاتنا 
 “ ف��رو���ش  انت�سار  �سوء  يف  ال�سعبة 
كورونا “ امل�ستجد، مما ر�سخ التزامنا 
للغاية  ون���ع���ت���ز  ال�������س���ح���ة،  ب��ق�����س��اي��ا 
وتفاعلهم  املجتمع  اأف����راد  بت�سامن 
وتعبرهم  احل��م��ل��ة  م���ع  االإي���ج���اب���ي 
ونتطلع  مبتكرة،  بطرق  دعمهم  عن 
وم�ساعدة  م��دى  حملة  موا�سلة  اإىل 
العامل  ����س���ك���ان  اأك������رث  م����ن  امل����لي����ني 

وكرمية  �سحية  ح��ي��اة  لعي�ش  �سعفا 
يف  للم�ساهمة  لهم  الفر�سة  واإت��اح��ة 

جمتمعاتهم .
جدير بالذكر اأن حملة مدى اأطلقت 
ب��دول��ة االإم�����ارات يف وق��ت �سابق من 
العام احلايل بهدف ا�ستئ�سال العمى 
االأوىل من  امل���ب���ادرة  وت��ع��د  ال��ن��ه��ري، 

نوعها ملكافحة هذا الداء، ومن خلل 
وال�سخ�سيات  املوؤ�س�سات  مع  التعاون 
احلملة  تتبنى  التجارية  والعلمات 
نهجا مبتكرا يف تعزيز الوعي وح�سد 
من  التربعات  وجمع  املجتمع  جهود 
ا�سرتاتيجية  توعوية  حملت  خلل 

وهادفة.

•• �ل�شارقة-�لفجر:

ال��ه��ادف��ة لتقدمي  اإط����ار ج��ه��وده��ا  يف 
الت�سخي�سية  اخل�����دم�����ات  اأف�������س���ل 
اجلودة  معاير  وتطبيق  والعلجية، 
وحتقيق  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  يف  وال��ت��م��ي��ز 
ال�����س��ح��ي، ك�سفت  امل��ج��ال  ال���ري���ادة يف 
عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة 
جناح الطاقم الطبي بق�سم القلب يف 
والوالدة  للن�ساء  القا�سمي  م�ست�سفى 
الراهنة  ال�����ظ�����روف  يف  واالأط������ف������ال 
باإنقاذ   -19 كوفيد  جائحة  الإنت�سار 
حياة ر�سيعة تبلغ من العمر �سهرين 
ك���غ، م��ن خ���لل عملية   3.5 وب����وزن 
ب��ال��ن��ج��اح. حيث  تكللت  م��ف��ت��وح  ق��ل��ب 
ولدت الر�سيعة بعد معاناة 12 عاماً 
ت��اري��خ مر�سي  م��ن احل��رم��ان وق�سة 

اأمرا�ش  ب�سبب  �سابق  م��ول��ود  ل��وف��اة 
خلقية. 

وم��ن��ذ والدت��ه��ا ع��ان��ت ال��ر���س��ي��ع��ة من 
ال��ق��ل��ب مم���ا ت�سبب  ت�����س��وه خ��ل��ق��ي يف 
�سديد  وتنف�سي  قلبي  ق�سور  بحالة 
وع����دم ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��غ��ذي��ة ب�سكل 
الدوائي  ل��ل��ع��لج  وخ�سعت  طبيعي، 
وامللحظة الدقيقة من قبل الطاقم 
حالتها  ت����ده����ور  وب�����س��ب��ب  ال���ط���ب���ي، 
يف  اإدخ��ال��ه��ا  مت  للر�سيعة  التنف�سية 
ق�سم العناية املركزة للأطفال ومدها 
وبعد  اال���س��ط��ن��اع��ي.  التنف�ش  ج��ه��از 
اأطباء  فريق  قبل  من  احلالة  درا���س��ة 
قلب االأطفال تقرر اإخ�ساعها لعملية 
جراحية )قلب مفتوح( الإنقاذ حياتها، 
بالرغم من اخلطورة العالية للحالة 

وحماذير تف�سي وباء كوفيد19-.

جناح العملية و�ضعادة والديها
التي  اجلراحية  العملية  تكللت  وق��د 
الطبي جلراحة قلب  ال��ك��ادر  اأج��راه��ا 

االأطفال بالنجاح حيث �ساهمت عملية 
القلب املفتوح يف اإنقاذ حياتها، وذلك 
االأخ�سائيني  االأطباء  جهود  بت�سافر 
يف القلب وفريق تخدير قلب االأطفال 

وطاقم التمري�ش والفنيني، حيث مت 
ف�����س��ل ال��ر���س��ي��ع��ة ب��ع��د ال��ع��م��ل��ي��ة عن 
داخل غرفة  ال�سناعي  التنف�ش  جهاز 
العمليات مع عودة املوؤ�سرات احليوية 
الطبيعية.  ح��ال��ت��ه��ا  اإىل  ل��ل��ر���س��ي��ع��ة 
وبعد ا�ستقرار حالتها يف اليوم التايل 
جراحة  جل��ن��اح  حتويلها  مت  للعملية 
التمري�ش  ق��ام طاقم  االأط��ف��ال حيث 
الطفلة  رع����اي����ة  يف  مم���ي���زة  ب���ج���ه���ود 
وتدريب الوالدين على كيفية تقدمي 
العناية لها يف املنزل والعناية باجلرح 
الثالث  ال��ي��وم  ويف  تغذيتها.  وكيفية 
مع  الر�سيعة  مبغادرة  االأطباء  �سمح 
ب�سحة  تنعم  وه���ي  للبيت،  وال��دي��ه��ا 
التنف�ش  من����ط  يف  وحت�������س���ن  ج���ي���دة 
وبعدما  ال��ر���س��اع��ة،  ع��ل��ى  وق���درت���ه���ا 
اطماأن والديها على �سحة الر�سيعة 

واالإمتنان  ال�����س��ع��ادة  غ��اي��ة  ع��ن  ع���رّبا 
ل���ل���ج���ه���ود امل����ب����ذول����ة م����ن ق���ب���ل ك����ادر 
البالغ  وحر�سها  واالإدارة  امل�ست�سفى 
الرعاية  ���س��ب��ل  اأف�����س��ل  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 

الطبية.

كفاءة الفريق الطبي
الدكتورة �سفية اخلاجة  اأعربت  وقد 
للن�ساء  القا�سمي  م�ست�سفى  م��دي��رة 
�سعادتها  ع���ن  واالأط����ف����ال  وال�������والدة 
بنتيجة العمل اجلراحي الناجح الذي 
الر�سيعة،  حياة  اإنقاذ  خلله  من  مت 
الراهنة  ال����ظ����روف  ت���وؤث���ر  مل  ح��ي��ث 
كوفيد–19  م���ر����ش  ع���ن  ال���ن���اجت���ة 
تعيقهم  ومل  ال��ط��ب��ي  ال��ط��اق��م  ع��ل��ى 
وال���ن���ج���اح، �سكرت  ال��ع��ط��اء  مل��وا���س��ل��ة 
ا�ست�ساري  ال��ك��م��ايل  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 

ورئي�ش مركز قلب االأطفال والطاقم 
الطبي على جهودهم واإجنازهم، كما 
لتقدمي  امل�ست�سفى  ا���س��ت��ع��داد  اأب����دت 
امل�سابني  ال�سحية للأطفال  الرعاية 
بت�سوهات قلب خلقية معقدة، بف�سل 
الطبي يف ق�سم  ال��ك��ادر  كفاءة وخ��ربة 
اأطباء وممر�سني  من  االأط��ف��ال  قلب 

وفنيني.
اأن  اإىل  ���س��ف��ي��ة  ال���دك���ت���ورة  واأ�����س����ارت 
م�ست�سفى  يف  ال��ط��ب��ي��ة  االإجن����������ازات 
واالأطفال  وال��والدة  للن�ساء  القا�سمي 
وزارة  م��ن  امل��ت��وا���س��ل  ال��دع��م  تعك�ش 
واجلهود  امل��ج��ت��م��ع،  ووق��اي��ة  ال�سحة 
من  املتكامل  الطبي  للطاقم  املثمرة 
تخدير  واأخ�سائي  وج��راح��ني  اأط��ب��اء 
ف�سًل  وف���ن���ي���ني،  م����رك����زة  وع���ن���اي���ة 
الفائقة  الطبية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ر  ع��ن 

اأ�سهم  مم��ا  العمليات،  بعد  للمر�سى 
امل�ست�سفى  يف  االإقامة  معدل  بخف�ش 
اإىل حياتهم  املر�سى  االأطفال  وع��ودة 

الطبيعية. 
�سبت  خلفان  خالد  الدكتور  اأك��د  كما 
ن��ائ��ب امل���دي���ر ل��ل�����س��وؤون ال��ف��ن��ي��ة على 
م�ستمر  ب�سكل  امل�ست�سفى  اإدارة  دع��م 
لتطوير مركز قلب االأطفال، وجعله 
وعلج  ت��دب��ر  يف  ومتميزاً  متكامًل 
جميع احلاالت القلبية لدى االأطفال 

يف الدولة وخارجها. 

•• دبي-�لفجر:

نظمت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
ع���رب ت��ق��ن��ي��ة االت�����س��ال امل���رئ���ي حفل 
لتقدمي  ب��ال��دم  للمتربعني  ت��ك��رمي 
ال�����س��ك��ر وال��ع��رف��ان وت��ق��دي��ر دوره���م 
يف  ي�ساهم  ال���ذي  النبيل  االإن�����س��اين 
واحتفاء  املر�س�ى،  اآالف  حياة  اإن��ق��اذ 
يبذلها  ال���ت���ي  امل��خ��ل�����س��ة  ب���اجل���ه���ود 
امل���ت���ربع���ني ب����ال����دم. ول���ت���ع���زي���ز روح 
التطوع والعمل االإن�ساين يف املجتمع 
م��ن خ��لل ال��ت��ربع ال��ط��وع��ي بالدم، 
الذي ي�سهم بتح�سني �سحة املر�سى 
يف املجتمع. من خلل �سمان اإتاحة 

ماأمونة  ب�����س��ورة  وم��ن��ت��ج��ات��ه  ال����دم 
وب����ج����ودة م�����س��م��ون��ة يف االأو�����س����اع 
ال��ع��ادي��ة وال��ط��ارئ��ة م��ع��اً، م��ع اتخاذ 
اأف�������س���ل االإج������������راءات االح����رتازي����ة 
والوقائية للحد من عدوى كوفيد-
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و�سهد احلفل ح�سور �سعادة الدكتور 
وكيل  ال��رن��د  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ح�سني 
ال��������وزارة امل�����س��اع��د ل��ق��ط��اع امل���راك���ز 
اللجنة  رئي�ش  ال�سحية،  والعيادات 
الدم،  نقل  خلدمات  العليا  الوطنية 
اإدارة  م���دي���رة  ال�����س��ام�����س��ي  و���س��ف��ي��ة 
املختربات ومركز خدمات نقل الدم 
واالأب���ح���اث يف ال�����س��ارق��ة، وع���دد من 

احلفل  وت�سمن  ال�����وزارة.  م��وظ��ف��ي 
عر�ش فيديو عن م�ساركات املتربعني 
�سور  وعر�ش  بالدم  التربع  واأهمية 
ع����ن م�������س���ارك���ات امل���ت���ربع���ني خلل 
احلفل  واختتم  ال�سابقة.  ال�سنوات 
والتقدير  ال�سكر  ���س��ه��ادات  ب��ت��وزي��ع 
احتفاء  املتربعني  على  االإلكرتونية 

مب�ساهماتهم االإن�سانية.

تكرمي العمل االإن�ضاين النبيل
واأكد الدكتور ح�سني الرند يف كلمته 
حر�ش  االح��ت��ف��ال  بها  ا�ستهل  ال��ت��ي 
على  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة 
�سنوياً،  ب���ال���دم  امل���ت���ربع���ني  ت���ك���رمي 

ال����ع����ام ع����ن بعد،  وم�������س���ت���م���رة ه�����ذا 
ل���ت���ق���دمي ال�����س��ك��ر وال����ع����رف����ان لهم 
االإيجابي يف �سمان  اإ�سهامهم  نظر 
اإمدادات اآمنة من الدم، كتكرمي لهذا 
العمل االإن�ساين النبيل الذي ي�ساهم 
ممن  املر�س�ى،  اآالف  ح��ي��اة  اإن��ق��اذ  يف 
ولدعم  ال�دم  لنقل  ما�سة  ح�اج�ة  يف 
واجلراحية،  ال��ط��ب��ي��ة  االإج���������راءات 
اأفراد املجتمع  الوعي بني  ولرت�سيخ 
والذي  امل��اأم��ون،  ال��دم  اإىل  باحلاجة 
وح�سارياً،  ���س��ح��ي��اً  ���س��ل��وك��اً  ي��ع��ت��رب 
ال��ت��ط��وع والعطاء  ق��ي��م��ة  ع���ن  ي��ع��رب 
املتجذرة يف املجتمع االإماراتي ويربز 
الذين  امل��واط��ن��ني  ن�سبة  ارت��ف��اع  فيه 

يتقدمون �سفوف املتربعني.

متيزت الدولة بحفظ الف�ضائل 
النادرة من الدم

وقال الدكتور الرند: “نفتخر بدولة 
االإمارات باعتمادنا يف اإمدادات الدم، 
بن�سبة  ب��ال��دم  الطوعي  ال��ت��ربع  على 
ال����دول����ة  مت����ي����زت  وق������د   100%
االإق��ل��ي��م��ي مب�ستوى  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
خدمات نقل الدم و�سلمتها وحفظ 
اإمدادات  وت��وف��ر  ال��ن��ادرة  الف�سائل 
دائ���م���ة م��ن��ه��ا الأغ����را�����ش ال���ط���وارئ 
تقنيات  يف  وال��ت��ط��وي��ر  واالأزم��������ات، 
حفظ خليا الدم احلمراء بالتربيد 

ا�سرتاتيجية فريدة لبنوك  لتطبيق 
ا�سرتاتيجي  خم���زون  ب��ن��اء  يف  ال���دم 
ال��دم، بف�سل توجيهات  من وح��دات 
القيادة الر�سيدة ودعم فئات املجتمع 
الرعاية  يف  ����س���ري���ك���اً  واع���ت���ب���اره���م 
بالدم  امل��ت��ربع��ني  ول��ع��ل  ال�����س��ح��ي��ة، 
با�ستجابتهم  ذل��ك،  على  ح��ي  مث��اٌل 
ُتبادر  فئة  لدينا  فاأ�سبحت  الفعالة، 

ُيطلَب  اأن  دون  م��ن  ب��ال��دم  ب��ال��ت��ربِع 
م��ن��ه��ا، ون��ف��خ��ُر ال���ي���وم ب���وج���ود فئة 
م���ن امل��ت��ربع��ني ب���ال���دم م�����س��ت��م��رة يف 

العطاء.«
املنا�سبة تتقدم  وختم بالقول: بهذه 
املجتمع  ووق����اي����ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 
اجلهات  جلميع  وال��ت��ق��دي��ر  بال�سكر 
التربع  ح��م��لت  لتنظيم  ال��داع��م��ة 

نفتخر  كما  منتظمة.  ب�سورة  بالدم 
املقيمني  واإخ���وان���ن���ا  ال��وط��ن  ب��اأب��ن��اء 
الكرماء الذين تربعوا بدمهم الإنقاذ 
حياة املحتاجني وال�سيما خلل اأزمة 
كورونا، والتي اأثبتت كفاءة املنظومة 
وجناحها  االإم���ارات  لدولة  ال�سحية 
العامل  دول  م��ن  ب�سهادات  ومتيزها 

واملنظمات الدولية.«

•• دبي -و�م:

اأك���د م��ع��ايل ع��م��ر ب��ن �سلطان ال��ع��ل��م��اء وزي���ر دول���ة ل��ل��ذك��اء االإ���س��ط��ن��اع��ي، اأن 
حكومة دولة االإم��ارات حري�سة على تعزيز البنية التحتية والبيئة احلا�سنة 
ومتكني  الوطنية  القدرات  بناء  خلل  من  اال�سطناعي،  الذكاء  لتكنولوجيا 
هذا  لتطوير  ال��لزم��ة  امل�ستقبلية  وامل��ه��ارات  االأدوات  م��ن  احلكومية  ال��ك��وادر 

القطاع احليوي، وابتكار احللول ملختلف التحديات امل�ستقبلية.
جاء ذلك، خلل م�ساركة معاليه يف حفل تخريج عن بعد ل� 84 منت�سباً للدفعة 
عبداهلل  من�سور  �سعادة  بح�سور  اال�سطناعي،  ال��ذك��اء  برنامج  م��ن  الثانية 
بالهول �سفر الدولة لدى اململكة املتحدة، وجوناثان مي�سي رئي�ش كلية كيلوغ 
يف جامعة اأك�سفورد. وياأتي تنظيم الربنامج التدريبي �سمن مبادرات الربنامج 
الوطني للذكاء اال�سطناعي الهادفة اإىل اإعداد الكوادر الوطنية من موظفي 
الذكاء اال�سطناعي  اجلهات احلكومية وتعزيز مهاراتهم يف تبني تكنولوجيا 
للذكاء  االإم����ارات  ا�سرتاتيجية  اأه���داف  حتقيق  ج��ه��ود  ي��دع��م  مب��ا  عملهم،  يف 
اال�سطناعي 2031، وي�سهم يف تعزيز مكانة الدولة الرائدة يف تبني التقنيات 

احلديثة واال�ستعداد للم�ستقبل.
وقال معايل عمر �سلطان العلماء اإن االنعكا�سات التي اأحدثتها جائحة فرو�ش 
اأكدت  واملجتمع،  واالقت�ساد  والتعليم  ال�سحة  قطاعات  على  امل�ستجد  كورونا 
اأهمية ا�ستثمار الدول يف تطوير البنية التحتية التكنولوجية، بو�سفه اخليار 
االأمثل ملوا�سلة م�سرة التطوير والتنمية، كما اأكدت اأهمية التعلم من درو�ش 
احللول  وي�سمم  امل�ستقبل  ي�ست�سرف  ا�ستباقي  نهج  تبني  خلل  من  اجلائحة 

ملتغراته وحتدياته الطارئة.
ويهدف الربنامج الذي ينظمه الربنامج الوطني للذكاء اال�سطناعي بالتعاون 
الوطنية وتعريفهم  الكوادر  اإىل تدريب  اأوك�سفورد،  مع كلية كيلوغ يف جامعة 
باأحدث التكنولوجيات والتوجهات العاملية يف قطاع الذكاء اال�سطناعي ودورها 
املتزايد يف حياتنا العملية، وي�ستهدف املوظفني احلكوميني يف دولة االإمارات 
لتمكينهم باملهارات اللزمة لتبني تقنية الذكاء اال�سطناعي والتي �ست�ساهم 

يف حتقيق اأهداف روؤية مئوية االإمارات 2071 .
اململكة  ل��دى  ال��دول��ة  �سفر  بالهول  اهلل  عبد  من�سور  �سعادة  ق��ال  جهته،  من 
�سمن  االإماراتية  الكوادر  من  ثانية  جمموعة  تخريج  روؤي��ة  ت�سعدنا  املتحدة: 

من  تعزز  ج��دي��دة  م��ه��ارات  باكت�ساب  وجناحهم  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  برنامج 
جهودها  ودع��م  االإم���ارات  دول��ة  يف  احليوية  القطاعات  تطوير  يف  م�ساهمتهم 

لل�ستعداد للتحديات والفر�ش امل�ستقبلية.
اأن  ي�سعدنا  اأك�����س��ف��ورد:  جامعة  يف  كيلوغ  كلية  رئي�ش  مي�سي  ج��ون��اث��ان  وق���ال 
دولة  يف  اال�سطناعي  الذكاء  لربنامج  الثانية  الدفعة  باختتام  اليوم  نحتفل 
اأك�سفورد من خلله برناجماً  االإم��ارات، وال��ذي قدمت كلية كيلوغ يف جامعة 
يف  احلكومي  القطاع  موظفي  من  م�ساركاً   80 من  الأك��رث  وفريداً  خم�س�ساً 
دولة االإمارات، ركز على تعريف امل�ساركني باأبرز اجلوانب التقنية واالأمنية يف 
قطاع الذكاء اال�سطناعي، وتعزيز معرفتهم مبختلف جوانب اأخلقيات هذه 

التكنولوجيا.
و رك����ز ب��رن��ام��ج ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي ع��ل��ى جم��م��وع��ة م���ن امل��وا���س��ي��ع التي 
والتحليل  االأخلقية،  والتحديات  اال�سطناعي،  الذكاء  ا�ستخدامات  �سملت 
اال�سرتاتيجي، وجمع البيانات وحتليلها، واأمن املعلومات، واحلوكمة، والتعليم 

الذاتي، والت�سريعات، والنظم القائمة على الذكاء اال�سطناعي.
ومت تق�سيم امل�ساركني اإىل م�سارين، امل�سار التقني املتقدم وي�ستهدف املربجمني 

واخلرباء يف جمال الذكاء اال�سطناعي، وامل�سار التعريفي للمبتدئني. و�سيفتح 
الرت�سح  ب��اب  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��لل  اال�سطناعي  للذكاء  الوطني  الربنامج 
للدفعة الثالثة التي �سرتكز على توظيف الذكاء اال�سطناعي يف دعم القطاعات 

احليوية ما بعد “كوفيد19-«.
وتعرف املنت�سبون خلل م�ساركتهم يف الربنامج على اأحدث التوجهات العاملية 
والتطورات التقنية يف جمال الذكاء اال�سطناع��ي، وال�دور امله�م الذي �ستوؤديه 
ه��ذه التقني��ات ف��ي احلي��اة اليومي��ة، اإ�سافة اإىل تطوير مهارات اإعداد وتنفيذ 
اال�سطناعي،  الذكاء  اأدوات  احلكومية  اجلهات  تبني  لت�سريع  �ساملة  خطط 
وتعزيز مهارات التخطيط اال�سرتاتيجي، ومتكينهم من مهارات جمع وحتليل 

البيانات.
كما اطلع املنت�سبون على اأبرز حتديات تبني التكنولوجيات احلديثة واملخاطر 
االأم��ن��ي��ة واالأخ��لق��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ذل��ك، وع��م��ل��وا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر خ��ط��ط عملية 
لدرا�سة جماالت توظيف الذكاء اال�سطناعي يف اخلدمات احلكومية واملردود 
االقت�سادي املتوقعة، فيما مكن الربنامج امل�ساركني من مهارات حتليل وا�ستنتاج 

املعلومات، واملخاطر والتحديات الناجتة عن تبني الذكاء اال�سطناعي.

»مدى« تتجاوز الهدف وجتمع اأكرث من 2.8 مليون درهم ملكافحة العمى النهري

بالرغم من اخلطورة العالية وحماذير كوفيد- 19

م�ست�سفى القا�سمي للن�ساء والولدة والأطفال ينقذ حياة ر�سيعة تعاين من ت�سوهات خلقية يف القلب بعملية معقدة تكللت بالنجاح

الأول مرة يتم عرب االت�ضال املرئي

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تكّرم املتربعني بالدم 
احتفاًء بعطائهم الإن�ساين

تخريج عن بعد الأكرث من 80 منت�ضبا لثانية دفعات برنامج الذكاء اال�ضطناعي

عمر �سلطان العلماء: حكومة الإمارات حري�سة على تعزيز البيئة احلا�سنة للذكاء ال�سطناعي وبناء القدرات الوطنية ومتكينها
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأكادميية العلوم ال�سرطية يف ال�سارقة

•• �ل�شارقة - و�م:

القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  تراأ�ش 
ويل العهد نائب حاكم ال�سارقة رئي�ش جمل�ش اأكادميية العلوم 
ال�سرطية يف ال�سارقة �سباح ام�ش اجتماع جمل�ش االأكادميية 

والذي عقد با�ستخدام االت�سال املرئي عن بعد.
التي  االأكادميية  جهود  على  اجتماعه  خلل  املجل�ش  واطلع 
كوفيد  ك��ورون��ا  جائحة  ج��راء  ال�سابقة  ال��ف��رتة  خ��لل  بذلت 
والتدابر  اتخاذها  التي مت  واالإج����راءات االح��رتازي��ة   19  -
الطلبة  ���س��لم��ة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  اال���س��ت��ب��اق��ي��ة  وامل����ب����ادرات 
واملوظفني مع ا�ستمرار العمل االأكادميي والعلمي وال�سرطي 

وفق اأف�سل املعاير.
والتي  االأكادميية  يف  العاملة  الكوادر  بجهود  املجل�ش  واأ�ساد 
عالية  بكفاءة  منهم  املطلوبة  املهام  كافة  ا�ستمرار  عنها  نتج 

وم�سوؤولية ومهنية رغم الظروف اال�ستثنائية.
االأكادميية  ج��ه��ود  االج���ت���م���اع  خ����لل  امل��ج��ل�����ش  وا���س��ت��ع��ر���ش 
نظام  اأك��رب  وهو  للجامعات  العاملي  الت�سنيف  على  للح�سول 
لتقييم اجلامعات العاملية، ويهدف اإىل حت�سني جودة التعليم 
املحكمة،  العلمية  امل��ق��االت  ن�سر  وت�سجيع  العلمي،  والبحث 
املعاير  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  اأداء اجل��ام��ع��ات  ق��ي��ا���ش  وي��ع��ت��م��د يف 

املتخ�س�سة.
الدرا�سات  طلبة  م��ن  ج��دي��دة  دف��ع��ات  قبول  املجل�ش  واعتمد 

العليا يف برناجمي الدكتوراه واملاج�ستر، كما اعتمد تعليق 
قبول دفعة جديدة من طلبة البكالوريو�ش لهذا العام، وذلك 
�سمن االإجراءات االحرتازية التي تهدف اإىل �سمان �سلمة 

الطلبة والعاملني يف االأكادميية.
عام  ق��ائ��د  ال�سام�سي  ال����زري  �سيف  ال��ل��واء  االج��ت��م��اع  ح�سر 
�سرطة ال�سارقة نائب رئي�ش املجل�ش، واأع�ساء املجل�ش العميد 
ع��ب��داهلل م��ب��ارك ب��ن ع��ام��ر، وال��ع��م��ي��د ع��ب��داهلل اإب��راه��ي��م بن 
عام  مدير  العثمني  خمي�ش  حممد  الدكتور  والعميد  ن�سار، 
االأكادميية، وامل�ست�سار �سلطان علي بن بطي املهري، و�سامل 
الهاجري،  عبيد  حممد  و�سلطان  ال�سام�سي،  احل�سان  عبيد 

واملقدم حممد حمد ال�سويدي مقرر املجل�ش.

تقرير مركز الدرا�ضات امل�ضتقبلية يف جامعة دبي

العامل ما بعد كوفيد- 19: �سيناريوهات حمتملة وحتولت يف النماذج
االإمارات الثالثة عامليًا يف اأكرث االقت�ضادات قوة ملا بعد كورونا

•• دبي-�لفجر:

توقعات  ع���ن  ت���ق���اري���ره  ب���اك���ورة  يف 
اأ�سدر  امل�����س��ت��ق��ب��ل  و���س��ي��ن��اري��وه��ات 
مركز الدرا�سات امل�ستقبلية اجلديد 
ي�سارك  وال������ذي  دب�����ي،  ج��ام��ع��ة  يف 
م�ست�سريف  من  بارزين  اأع�ساء  فيه 
العامل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
ما  "العامل  بعنوان  االأول  تقريره 
�سيناريوهات  كوفيد19-:  ب��ع��د 
حم��ت��م��ل��ة وحت������والت يف ال���ن���م���اذج ، 
حممد  عي�سى  د.  ل��ه  ق��دم  التقرير 

الب�ستكي رئي�ش جامعة دبي. 
���س��ع��ي��د خلفان  د.  م���ن  ك���ل  واأع������ده 
الدرا�سات  مركز  مدير  الظاهري، 
امل�ستقبلية وديريك وودجيت ع�سو 
اأبو  ف���واز  ود.  امل��رك��ز  اإدارة  جمل�ش 

�سته مدير الربامج يف املركز.
الب�ستكي يف تقدميه  الدكتور  واأكد 
للتقرير اأن كوفيد19 حول ال�سلوك 
املجتمعي اإىل م�ستوى خمتلف من 
النا�ش  حل��ي��اة  الطبيعية  امل��م��ار���س��ة 
اإن��ه ال ميكن  يعني  وه��ذا  اليومية. 

ا�ست�سراف  على  ال��ت��دري��ب  برنامج 
 .. اأك�����س��ف��ورد  ج��ام��ع��ة  يف  امل�ستقبل 
مبادرة  ج���ان���ب  اإىل  ال���ن���ه���ج،  ه����ذا 
2020 عاماً  اعلن احلكومة عام 
املقبلة  �سنة  للخم�سني  لل�ستعداد 
يتطلب من دولة االإمارات ال�سروع 
امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  م���ب���ادرات  يف 
املحددة يف  االأولوية  ذات  واملجاالت 

ا�سرتاتيجية امل�ستقبل.
ل��ذل��ك ف���اإن ب��ن��اء ك���ف���اءات ق��وي��ة يف 
ا�ست�سراف امل�ستقبل ت�سمل القيادات 
التنفيذيني  وامل�������دراء  احل��ك��وم��ي��ة 
رئي�سياً  عامًل  �سيكون  واملوظفني 
بعد  م��ا  للم�ستقبل  ال��ب��لد  الإع���داد 
احلكومات  على  ويتعني  اجلائحة. 
بناء  يف  ت�����ب�����داأ  اأن  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
وتناول  امل���ج���ال.  ه���ذا  ق��درات��ه��ا يف 
دي���ري���ك وودج����ي����ت ع�����س��و جمل�ش 
كوفيد19-  دور  امل����رك����ز  اإدارة 
كنموذج يف تغير العامل واأن��ه على 
العديدة  ال��ت��ح��ذي��رات  م��ن  ال��رغ��م 
امل�����س��ت�����س��رف��ني وم���راك���ز الفكر  م���ن 
اخليال  وكتاب  والعلماء  احلكومية 

هو توقع ما هو غر متوقع وعدم 
املاألوفة  غ���ر  االأح��������داث  جت���اه���ل 
وت���وق���ع اال���س��ط��راب��ات ع���ن طريق 
والتخطيط  امل�ستقبل  اإ���س��ت�����س��راف 
من  ال��ع��دي��د  واأن  بال�سيناريوهات 
احتمال  ت����وق����ع  االأوب�����ئ�����ة  ع���ل���م���اء 
الكارثي  بهذا احلجم  وب��اء  ح��دوث 
وخل�ش اجلميع اإىل اأن العامل غر 
الوباء  ه���ذا  م��ع  للتعامل  م�ستعد 
ل��وح��دث. وق��د ح���ذروا �سناع  فيما 
العامل  يف  احلكومات  وق��ادة  القرار 
ل��ل���س��ت��ع��داد وات����خ����اذ االإج�������راءات 

املنا�سبة. 
�سيغر  كوفيد19-  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
اال�ست�سراف  واأن  ال��ل��ع��ب��ة  ق���واع���د 
كعلم لت�سكيل امل�ستقبل واال�ستعداد 
له من االآن لي�ش خيارا بل �سرورة 
الغر  الديناميكي  ال��ع��امل  ه��ذا  يف 
احلكومات  حت���ت���اج  ل���ذل���ك  م���وؤك���د 
التفكر  تبني  اإىل  االأع��م��ال  وق���ادة 
دولة  اأن  اإىل  ول��ف��ت  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي.  
الثالثة  امل��رت��ب��ة  اح��ت��ل��ت  االإم������ارات 
يف اأك���رث االق��ت�����س��ادات ق���وة مل��ا بعد 

تاأثر  ب�����س��ب��ب  ب��امل�����س��ت��ق��ب��ل  ال��ت��ن��ب��وؤ 
البيانات  علم  يتنباأ  بينما  اجلائحة 
�سبه  بيانات  اإىل  ا�ستناًدا  بامل�ستقبل 
جيًدا  تنظيًما  منظمة  ع�����س��وائ��ي��ة 
ميكن ا�ستقراوؤها للتنبوؤ ب�سلوكيات 
م��ع��ي��ن��ة ل��ه��ذه ال���ب���ي���ان���ات.  واأع����رب 
التقرير  ب�����س��دوره��ذا  ���س��روره  ع��ن 
املتزايدة  االأه��م��ي��ة  يعر�ش  وال���ذي 
دور  له  كعلم  امل�ستقبل  ال�ست�سراف 
واأنه  م�ستقبلنا.  ت�سكيل  يف  ك��ب��ر 
كوفيد19  ب�سلوك  ال��ت��ن��ب��وؤ  مي��ك��ن 
من خلل ال�سيناريو الذي �سي�سود 
امل�ساكل  م��ع��اجل��ة  ف����اإن  وب��ال��ت��ايل   ،
انت�سار  على  ال�سيطرة  اإىل  �ستوؤدي 
االنكما�ش  م����ن  واحل�������د  امل����ر�����ش 
االقت�سادي وال�سعي نحو االنتعا�ش 

االقت�سادي.
الظاهري  خلفان  �سعيد  د.  وتناول 
اأن  للحكومات  "كيف  املركز  مدير 
ت�ست�سرف وت�سكل م�ستقبلها ما بعد 

كوفيد19"
التي  املهمة  اأح��د الدرو�ش  اأن  واأك��د 
كوفيد19-  م���ن  ال���ع���امل  ت��ع��ل��م��ه��ا 

وفقاً    2020 ل��ع��ام  كوفيد19- 
للقوة  العاملي  يورومونيتور  ملوؤ�سر 
 .2020 اأب����ري����ل  يف  ����س���در  ال�����ذي 
الرتتيب  ه�����ذا  ال���ت���ق���ري���ر  وي����ع����زو 
اجلديدة  القطاعات  ب�سبب  العايل 
التي ا�ستثمرت فيها الدولة، ف�سل 
واملبتكرة  ال�سريعة  ال��ت��داب��ر  ع��ن 

املتخذة الحتواء اجلائحة. 
امل�ستقبلي  التفكر  نهج  ب��اأن  ون��وه 
اإىل  ���س��اع��دا  امل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف 
ح��د ك��ب��ر ح��ك��وم��ة االإم������ارات على 
ت��ك��ون ق���ادرة على  اال���س��ت��ع��داد، واأن 
ال�سدمات.  ه��ذه  وج��ه  يف  ال�سمود 
دول��ة منوذجية  ُتعد  االإم���ارات  واأن 
يف ا�ست�سراف امل�ستقبل. وقد اأطلقت 
احل��ك��وم��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة االإم����ارات 
بهدف   2016 ع��ام  يف  للم�ستقبل 
التحديات  وت��وق��ع  الفر�ش  اغتنام 
ا���س��ت��ب��اق��ي��ة طويلة  وو���س��ع ت��داب��ر 
ا���س��ت��ع��داد جميع  االأج�����ل ل�����س��م��ان 
عام  ويف  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل  ال���ق���ط���اع���ات 
2019 احتفلت احلكومة بتخريج 
120 موظف حكومي اأكملوا بنجاح 

لل�سيطرة  ال��ف��رو���ش  ي��خ�����س��ع  اأن 
الركود  العامل  يواجه  واأن  جزئياً، 
االق��ت�����س��ادي امل��ع��ت��دل ال���ذي يوؤدي 
واالنفتاح  ال�����س��ري��ع،  ال��ت��ع��ايف  اإىل 
ومناطق  ل��ل�����س��رك��ات،  ال��ت��دري��ج��ي 
ال�سفر، واأ�سكال جديدة من التعليم 
ال�سحة  قطاع  يف  االب��ت��ك��ار  وبع�ش 

والقطاعات االأخرى.
من  "التوازن"  ال��ث��اين  ال�سيناريو 
لفتح  االقت�سادي  االنكما�ش  خلل 
تخفيف  اإىل  ي����وؤدي  مم��ا  االأع���م���ال 
التجمعات واملجاالت  اإجراءات منع 
ثانية  موجة  وحدوث  االجتماعية، 
م���ن ال����ع����دوى، ت���واج���ه ب����اإج����راءات 
االجتماعي  ل���ل���ت���ب���اع���د  �����س����ارم����ة 

وتطوير تقنيات جديدة. 
"التحول"  ال���ث���ال���ث  ال�����س��ي��ن��اري��و 
التعاون  خ��لل  م��ن  ل��ق��اح  وتطوير 
ال���ع���امل���ي، واالن���ت���ع���ا����ش ال�����س��ري��ع يف 
واالأعمال  املجتمع  وروؤي���ة  ال�سوق، 
جديدة  واأ�سكال  للبيئة،  ال�سديقة 
ال��ت��ح��ال��ف��ات، وحت��ق��ي��ق قفزة  م���ن 
�ساأنها  م����ن  واالب����ت����ك����ار  ال���ع���ل���م  يف 

اجل���ائ���ح���ة خلقت  ف������اإن  ال���ع���ل���م���ي، 
واأن  اخليال  يفوق  عاملًيا  ا�سطراًبا 
هذا الفرو�ش يعد اختبار لقدرتنا  
املجتمعات على  اال�ستجابة  وق��درة 
ب�سكل ملئم. وهذا اال�سطراب ال 
القريب  امل�ستقبل  و�سيظل يف  ي��زال 

يوؤثر على وجودنا ذاته.
وم��ع و�سع ه��ذا  يف  االعتبار قمنا 
يف موؤ�س�سة خمترب امل�ستقبل بو�سع  
امل�ستقبلية  ل��لجت��اه��ات   خ��ري��ط��ة 
وت��دع��م  ه��ذه اخل��ري��ط��ة  االعتقاد 
خم�ش  وتوليد  ت�سارع  نواجه  باأننا 
م�ساحات هامة من الفر�ش  وهي: 
والدة املجتمع من جديد واالقت�ساد 
املعرفة  ت�سغيل  واإع�����ادة  االن�����س��اين 
وماوراء  االأخلقية  والتكنولوجيا 

جمتمع حموره االإن�سان.
���س��ت��ه مدير  اأب����و  ف����واز  د.  وت���ن���اول 
ال�سيناريوهات  امل��رك��ز  يف  ال��ربام��ج 
املحتملة للعامل ما بعد كوفيد19-: 
وهي اأربعة "خط االأ�سا�ش،التوازن، 

التحول واالنهيار". 
االأ�سا�ش"  "خط  االأول  ال�سيناريو 

وا�ستعداد  م��راق��ب��ة  اإىل  ت����وؤدي  اأن 
ال�سريع  والك�سف  للعدوى  اأف�سل 
الرابع  ال�سيناريو  االأم��را���ش.  ع��ن 
الفرو�ش  يتحول  واأن  "االنهيار" 
على  وخ��ط��ورة  فتًكا  اأك���رث  وي�سبح 
الب�سرية، وتلقي الدول واحلكومات 
البع�ش،  ب��ع�����س��ه��ا  ع���ل���ى  ب���ال���ل���وم 
وت��ق��ات��ل ال����دول م��ن اأج���ل وجودها 
وا����س���ت���م���راري���ت���ه���ا، وي����ح����دث رك����ود 
ع��امل��ي وط���وي���ل، وت�سود  اق��ت�����س��ادي 
وتتحطم  وال�����س��ع��ب��وي��ة  ال��ق��وم��ي��ة 
حديث  ا�ستطلع  ويف  الراأ�سمالية. 
اأج��������راه امل����رك����ز خ�����لل ن������دوة عرب 
االإن���رتن���ت يف م��اي��و امل��ا���س��ي �سوت 
٪54 من  امل�ساركني ال� 75  ل�سالح  
الذي  االأم���ر  "التحول"  �سيناريو  
اإىل  التفاوؤل عند النا�ش، يف  ي�سر 
�سيناريو  ل�سالح    2٪ �سوت  ح��ني 

"االنهيار". 

حفاظًا على املظهر العام عرب 2000 ر�ضالة اإلكرتونية بثالث لغات 

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعوية بعنوان معًا للحد من الكتابة على اجلدران يف م�سفح

اأقدر و�ساند هري�ست يطلقان الدورة الثانية 
من مبادرة متكني قادة امل�ستقبل

•• �أبوظبي -�لفجر:

الدائم وامل�ستمر على موا�سلة تنفيذ  اأبوظبي حر�سها  اأكدت بلدية مدينة 
احلملت التوعوية للحفاظ على املظهر احل�ساري الذي تتمتع به اأبوظبي 
ومدنها، بكل الو�سائل وال�سبل املتاحة التي تتما�سى مع االإجراءات والتدابر 
ك��ورون��ا، حيث نظمت من  انت�سار فرو�ش  للوقاية من  املتبعة  االح��رتازي��ة 
خلل مركز بلدية م�سفح حملة توعوية اإلكرتونية عن ُبعد للحفاظ على 

املظهر العام بعنوان "معاً للحد من الكتابة على اجلدران".
يف  واالأف����راد  وامل�ستثمرين  امل���لك  م��ن  املجتمع  ف��ئ��ات  احلملة  وا�ستهدفت 
ي�سمل  ال��ذي  م�سفح  بلدية  ملركز  اجلغرايف  النطاق  �سمن  الواقعة  املناطق 

منطقة م�سفح ال�سناعية، ومنطقة املفرق ال�سناعية، وال�سبعية، وحميم، 
وذلك بهدف احلفاظ على املظهر العام من الكتابة على اجلدران، باالإ�سافة 
اإىل تعزيز التوا�سل مع كافة فئات املجتمع. واأو�سحت بلدية مدينة اأبوظبي 
اأن مركز بلدية م�سفح عمل -من منطلق تطبيق اآليات العمل َعن ُبعد التي 
 2000 اإر���س��ال  على  ك��ورون��ا-  فرو�ش  انت�سار  بداية  منذ  البلدية  تتبعها 
باللغات  احلملة  م��ن  امل�ستهدفة  ال��ف��ئ��ات  لكافة  اإل��ك��رتون��ي��ة  ن�سية  ر���س��ال��ة 
العربية واالإجنليزية واالأوردو، حتمل العديد من العبارات التوعوية باأهمية 
و�سرورة اتباع القوانني املعمول بها للحفاظ على املظهر احل�ساري، والتي 
على  احل��ف��اظ  املجتمعي يف  ب��دوره��م  اال�سطلع  على  املجتمع  اأف���راد  حت��ث 

املن�ساآت العامة اخلا�سة من االآثار التي ت�سببها الكتابة على اجلدران.

•• �أبوظبي-و�م: 

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اإطار تنفيذ ا�سرتاتيجية برنامج  نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، ويف 
وتطوير  ال�سباب  ومتكني  تعزيز  اإىل  ال�ساعية   " اأق���در   " للتمكني  خليفة 
وبالتعاون  معها،  االإيجابية  واال�ستجابة  التحديات  مع  للتعامل  قدراتهم 
وال�سراكة مع االأكادميية الع�سكرية امللكية " �ساندهر�ست " باململكة املتحدة، 
يطلق الربنامج الدورة الثانية ملبادرة " متكني قادة امل�ستقبل " والتي تنعقد 
تن�سيب  وت�ستهدف   ،" بعد  " عن  املرئية  االت�ساالت  عرب  االأوىل  مرحلتها 
وطالبة و50 مر�سحا من الكليات الع�سكرية يف كل من دولة  طالبا   150
االإمارات واململكة املتحدة خلل الفرتة من 6 يوليو اإىل 27 اأغ�سط�ش وهي 

موجهة للذكور واالإناث الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و17 �سنة.
ال��ع��ام لربنامج  املن�سق  ال��ه��رم��ودي  امل��ق��دم حممد  اأو���س��ح  ال�����س��دد  ويف ه��ذا 
 " ال��دورة احلالية تعد دورة تاأ�سي�سية جترى  " اأن  " اأق��در  خليفة للتمكني 
اإىل  "، عرب تقنية االت�ساالت من خلل برامج االإنرتنت وتهدف  عن بعد 
وفق  النهائية  للمراحل  املتاأهلني  املنت�سبني  من  املوهوبني  اأف�سل  اختيار 
تعك�سها  التي  الفردية  ال��ف��روق  اإب���راز  على  تعمل  احرتافية  تقييم  معاير 
الهرمودي  واأ���س��ار  الربنامج.  ي�ستهدفها  التي  املختلفة  التدريب  جم��االت 
اإليها حيث مت  املنت�سبني  املر�سحني  اإىل تطوير  ت�سعى  ال��دورة  اأن هذه  اإىل 
و�سع عدد من ال�سروط وال�سوابط الختيار نخبة ا�ستثنائية الإكمال املرحلة 
اأهدافا  تت�سمن  االأوىل  املرحلة  اأن  اإىل  الفتا  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  الثانية 
ترتكز على تطوير مهاراتهم القيادية والعمل اجلماعي، اإ�سافة اإىل تر�سيخ 
قدرات  تطوير  على  والعمل  والت�سامح،  والرفاهية  واالنتماء  املواطنة  قيم 
امل�ساركني يف العمل كفريق واحد تتكامل عنا�سره يف حتقيق هدف م�سرتك، 
التي  امل��ه��ارات  واكت�ساب  الفئات  جميع  مع  الفعال  التفاعل  من  ومتكينهم 
متكنهم من االزدهار يف جمال التعليم ومكان العمل واملجتمع وامل�ساهمة يف 
حتقيق روؤية االإم��ارات 2071. واأو�سح اأنه يف نهاية الدورة الراهنة �سيتم 
االأكادميية  يف  امل�ستقبلي  الربنامج  يف  للم�ساركة  املر�سحني  اأف�سل  اختيار 
احرتافية  تقييم  اأدوات  با�ستخدام  وذلك  هر�ست،  �ساند  امللكية  الع�سكرية 
 10 واأف�سل  التعليمية  املوؤ�س�سات  خمتلف  من  طالبا   40 اأف�سل  الختيار 
مر�سحني ع�سكريني حل�سور برنامج ملدة اأ�سبوعني يف االأكادميية الع�سكرية 
املبادرة  ه��ذه  اإن  الهرمودي  وق��ال   .2021 مار�ش  يف  �ساندهر�ست  امللكية 
كورونا  فر�ش  جائحة  فر�ستها  التي  الراهنة  املعطيات  مع  متا�سيا  ج��اءت 
الواقع االفرتا�سي  التدريب عن طريق  الذي عزز  االأمر   ،" " كوفيد19- 
الذي اأ�سبح اأحد اأهم االأدوات التدريبية املهمة يف الوقت الراهن، م�سرا اإىل 
اأن هذا النمط من التدريب ميثل قيمة م�سافة من خلل ح�سور الطلبة 
امل�ساركني للندوات وور�ش العمل واالأن�سطة على االإنرتنت ملدة ت�سل اإىل 6 

اأي��ام، وحر�سا على حتقيق   10 �ساعات تتخللها ف��رتات راح��ة يف اليوم ملدة 
اأكرب ا�ستفادة �سيتم توزيع الطلب يف فرق مكونة من 8 اأفراد، لكل منهم 

مدرب متخ�س�ش طول فرتات الربنامج.
�سينفذ من  وال��ذي  الربنامج  املت�سمن يف  الع�سكري  التدريب  اأن  اإىل  ون��وه 
باالأنظمة  االلتزام  على  يرتكز  الع�سكرية  هر�ست  �سانت  كلية  مدربي  قبل 
املعتمدة من خلل احلفاظ على االن�سباط وااللتزام  الع�سكرية واالأمنية 
بالزي الع�سكري وممار�سة ال�سلوكيات الع�سكرية االإيجابية اأثناء بقائهم يف 
املقدم  اأو�سح  جانبه  من  التدريبي.  الربنامج  تنفيذ  فرتة  خلل  منازلهم 
" اأقدر" اأن  برنامج  امل�ستقبل يف  ق��ادة  فهد احلو�سني مدير مبادرة متكني 
املرحلة االأوىل للدفعة الثانية للمبادرة ت�سمل برنامج تطوير مكثف ومتنوع 
لتطوير قادة امل�ستقبل املوهوبني يف كل من االإم��ارات واململكة املتحدة عرب 
من  جمموعة  م��ن  وتتاألف  وال��ف��رق،  ل��لأف��راد  خم�س�سة  تدريبية  جل�سات 
الربامج التدريبية لتنمية املهارات ال�سخ�سية، والتطوير الذاتي، والتفكر 
اجلل�سات  ه��ذه  ت�سميم  مت  اأن��ه  اإىل  ولفت  القيادية.  وامل��ه��ارات  االب��ت��ك��اري، 
واأع�ساء  ك��اأف��راد  فاعلية  اأك��رث  لي�سبحوا  املنت�سبني  تطوير  يف  للم�ساعدة 
فرق وقادة امل�ستقبل كما تت�سمن درو�سا ع�سكرية ت�سمل املهارات الع�سكرية 
االأ�سا�سية من قبل خرباء اأكادميية �ساندهر�ست وتت�سمن : القيم واملعاير 
الع�سكرية، والقيادة الع�سكرية، وتقنيات امللحة واالإ�سعافات االأولية، اإ�سافة 
ال�سليم  اجل�سم  ثقافة  تعزيز  ت�ستهدف  التي  البدنية  اللياقة  جل�سات  اإىل 
وال�سحي الذي يعترب املفتاح لدعم اللياقة البدنية واملرونة، وذلك من خلل 

جل�سات يومية م�سممة لتقييم وتطوير اللياقة ال�سخ�سية واالن�سباط.
واأ�سار اإىل اأن الربنامج التدريبي ي�سم تخطيط امل�ساريع التطوعية، وذلك 
جل�سات  �سيخ�س�ش  كما  لل�سباب،  تطوعي  مل�����س��روع  التح�سر  حيث  م��ن 
�ساند  كلية  من  اخل��رباء  �سيقدم  حيث  الع�سكرية،  الكليات  من  للمر�سحني 
و�سع  على  والتدريب  الع�سكرية  خرباتهم  لنقل  وور���ش  جل�سات  هر�ست، 
مع  للتعامل  الفعالة  للقيادة  اللزمة  الع�سكرية  والتقنيات  ال�سيناريوهات 
احلاالت االأمنية احلرجة، وتعزيزا للتدريب الذكي ف�ستمثل اأكادميية اأقدر 
الذكية مدخل مهما من خلله �سيتمكن امل�ساركون من فهم التطبيق العملي 
ملو�سوعات االأكادميية الذكية والتي ت�سمل ق�سايا مثل الت�سامح، وال�سعادة، 

والطاقة االإيجابية، والبيئة، واملواطنة، واالأمن الفكري والتطوع.
وقال اإنه يف نهاية الربنامج التدريبي، �سيتم تكليف امل�ساركني �سواء منفردين 
اأو يف فرق باإعداد م�ساريع تطوعية تهدف اإىل معاجلة ق�سايا اجتماعية ذات 
القيادية  املهارات  على  العملي  للتدريب  غرها  اأو  اأخلقية  اأو  اأمنية  اأبعاد 
وال�سلوكية التي تعلموها وقيا�ش مدى تاأثرها ب�سكل عام من خلل برامج 
متابعة وموؤ�سرات قيا�ش معتمدة من ادارة برنامج خليفة للتمكني .. وميكن 

امل�ساركة من خلل الرابط التايل :
. https://aqdar.ae/eflregistration/?lang=en 

هيئة النقل جتري فح�س »كوفيد 19« ملوظفيها

بهدف توفري الفحو�ضات والتطعيمات للمر�ضى

القافلة الوردية تقدم عيادتها امل�سغرة ملركز م�سريف ال�سحي يف عجمان

•• عجمان-�لفجر:

يف اإط������ار ح���ر����ش ه��ي��ئ��ة ال��ن��ق��ل - 
و�سحة  ����س���لم���ة  ع���ل���ى  ع���ج���م���ان 
العاملني فيها ، و تزامنا مع عودة 
دائرة  قامت  العمل  ملقار  املوظفني 
ال�سحة  وزارة  و  الب�سرية  امل����وارد 
مركز  يف  ممثلة  املجتمع  ووق��اي��ة 
بتنظيم  بعجمان   الوقائي  الطب 
م����ب����ادرة ف��ح��و���س��ات ال��ك�����س��ف عن 
 )  19 كوفيد   ( فايرو�ش  ا�سابات 
وموظفي  الهيئة  موظفي  لكافة 
وت�سجيل  ل��ف��ح�����ش  ���س��ب��ي��د  م��رك��ز 
مركبات  �سائقي  وجميع  املركبات 
اخلا�ش  وال���ن���ق���ل  ال����ع����ام  ال���ن���ق���ل 
من  للتاأكد  وذل��ك  للهيئة  التابعه 

�سلمتهم
اأو����س���ح ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���ش ع��م��ر بن 
ع��م��ر امل���ه���ري اأن ه����ذا االج����راء 
ي���اأت���ي ان��ط��لق��ا م���ن اإط�����ار خطط 
اإم�������ارة ع��ج��م��ان يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
واحل��د من  عليه  لل�سيطره  الوباء 
ال���ع���ودة  للعمل  اإن��ت�����س��اره يف ظ���ل 
ومبا ين�سجم مع اجلهود الوطنية 

•• �ل�شارقة-�لفجر:

ق��دم��ت ال��ق��اف��ل��ة ال���وردي���ة، اإحدى 
مر�سى  اأ�سدقاء  جمعية  مبادرات 
امل�سغرة  ع���ي���ادت���ه���ا  ال�������س���رط���ان، 
ال�سحي  م�سرف  مل��رك��ز  اخل��ا���س��ة 
م�ساندة  بهدف  عجمان،  اإم���ارة  يف 
التابعة  الطبية  ال��ع��ي��ادات  اإح���دى 
املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�سحة  ل����وزارة 
اللزمة  ال��ت��ط��ع��ي��م��ات  ت��ق��دمي  يف 
الفحو�سات  وت���وف���ر  مل��ر���س��اه��ا، 
ال�سحية للمراجعني، والتطعيمات 
الظروف  خلل  للأطفال  الطبية 
انت�سار  ت�����س��ه��د  ال���ت���ي  ال����راه����ن����ة، 
كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  فايرو�ش 

العامل. اأنحاء  جميع  يف   ،19
املعنية  ال��وردي��ة،  القافلة  وتعك�ش 
الثدي،  ب�����س��رط��ان  ال��وع��ي  بتعزيز 
ع��ن��ه، من  امل��ب��ك��ر  الك�سف  واأه��م��ي��ة 
خ����لل ه����ذه امل����ب����ادرة ج���ان���ب���اً من 
تعزيز  يف  امل���ت���وا����س���ل���ة  ج���ه���وده���ا 
ال���وع���ي وال��ت��ث��ق��ي��ف ال�����س��ح��ي بني 
خم��ت��ل��ف االأف�������راد، ك��م��ا ت��ع��رب عن 
تدخل  ال���ت���ي  وامل������ب������ادىء  ال���ق���ي���م 
والتزاماتها  م�سوؤولياتها  �سمن 
اخلدمات  تقدمي  عرب  املجتمعية، 
مكافحة  يف  االإم���ارات���ي  للمجتمع 
ال�������س���رط���ان واحل�������د م����ن ح����االت 

االإ�سابة به.

اال�ستف�سارات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  وال�����رد 
وت����وف����ره����م الأح���������دث االج����ه����زه 
اأف�سل  وف��ق  وجاهزيتهم  الطبيه 

املعاير العامليه  
كما وعملت الهيئة على حزمة  من 
االج������راءات ال��وق��ائ��ي��ة م��ن��ذ بداية 
اجلائحه منها تعقيم املكاتب وكافة 

جائحة  ملكافحة  االم����ارات  ل��دول��ة 
كورونا.

الطاقم  �سعادته على جهود  واأ�ساد 
ال��ط��ب��ي امل��ت��ف��ان��ي��ه يف ه���ذه االزم���ه 
للبلد  االأول  ال��دف��اع  خ��ط  ك��ون��ه��م 
توليهم  اأث��ن��اء  العاليه  وكفائتهم 
لعملهم والتعامل مع كافة الفئات 

التعقيم  م�����واد  وت���وف���ر  امل���م���رات 
م���ع عودتهم  ت��زام��ن��ا  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
التوعيه  ب��ن�����س��ر  وال���ق���ي���ام  ل��ل��ع��م��ل 
الزامهم  و  للموظفني  ال�سحيه 
و  بينهم  فيما  اجل�����س��د   بالتباعد 
�سددت على لب�ش الكمامات وتعقيم 

وغ�سل االيدي ب�سكل دوري.

امل�����س��ت��ج��د، ح��ي��ث حر�ست  ك���ورون���ا 
وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع على 
التطعيمات  ب��رن��ام��ج  ا���س��ت��م��راري��ة 
ال���وط���ن���ي ل��ت��ح�����س��ني االأط�����ف�����ال، 
ووا����س���ل���ت ت���ق���دمي امل��ط��اع��ي��م من 
للقافلة  امل�سغرة  املتنقلة  العيادة 
واأعلى معاير  اأف�سل  التي تراعي 
اأق�سى  ال�سحة وال�سلمة، وتتخذ 

االإجراءات االحرتازية".
القافلة  ف��ر���س��ان  م�سرة  اأ�سهمت 
يف  الع�سرة،  اأعوامها  عرب  الوردية 
تبديد االأوهام واخلرافات املتعلقة 
لدى  و�سححت  ال��ث��دي،  ب�سرطان 
الكثر من اأفراد املجتمع، املفاهيم 
ف�سًل  ب����ه،  امل��رت��ب��ط��ة  اخل���اط���ئ���ة 
املجاين  املبكر  الك�سف  تقدمي  عن 

بدورها توجهت د. عهود حممد بن 
اأحمد، املدير الفني ملركز م�سرف 
الإدارة  وال��ث��ن��اء  بال�سكر  ال�����س��ح��ي 
اأ�سدقاء  بجمعية  الوردية  القافلة 
باملجل�ش  ال���������س����رط����ان  م���ر����س���ى 
بال�سارقة،  االأ�سرة  ل�سوؤون  االأعلى 
م�سرف  مركز  م��ع  تعاونهم  على 
ال�سحي بعجمان يف توفر العيادة 
خدمة  ل��ت��ق��دمي  املتنقلة  امل�����س��غ��رة 
تطعيم االأطفال من املركبة، الفتة 
اإىل اأن جهودها جعلت املركز يقدم 
وبجودة  منظمة  ب�سورة  خدماته 
"قدمت  اأحمد:  بن  وقالت  عالية. 
ا�ستجابة  ب�سرعة  الوردية  القافلة 
وت��ع��اون��ه��ا من��وذج��اً وط��ن��ي��اً فريداً 
يحتذى به يف ظل جائحة فايرو�ش 

للمر�سى،  واملعنوي  املادي  والدعم 
وللمراكزال�سحية وامل�ست�سفيات يف 

خمتلف اأنحاء الدولة.
وتوفر القافلة الوردية الفحو�سات 
للمواطنني  امل���ج���ان���ي���ة  ال���ط���ب���ي���ة 
وامل��ق��ي��م��ني يف دول����ة االإم�������ارات، ال 
اإجراء الفحو�سات  اأن تكلفة  �سيما 
تقدر  اإذ  املر�ش،  عن  الك�سف  بغية 
الواحد  ال�سعاعي  الفح�ش  تكلفة 
باالأ�سعة  والت�سوير  )املاموغرام( 
مبلغ1000   ال�������س���وت���ي���ة  ف������وق 
الوردية  القافلة  ومتكنت  دره���م. 
م���ن حت��ق��ي��ق اإجن�����از الف����ت، خلل 
م�سرة فر�سانها العا�سرة، بتوفر 
11األف فح�ش جماين  اأك��رث من 
ل��ل��ك�����س��ف ع����ن ����س���رط���ان ال����ث����دي، 
على  اأع���وام  ع�سرة  م��رور  مبنا�سبة 
انطلقها، حيث ا�ستقبلت 8316 
قدمها  رج�����ًل،  و2761  ام������راأة، 
350 طبيباً وممر�ساً، واأكرث من 

عيادة يومية، وثابتة.  190
 كما متكنت امل�سرة من رفع الوعي 
املجتمعي، عرب باقة من االأن�سطة، 
وور�ش العمل التي نظمتها مبوازاة، 
اإم��ارات وم��دن الدولة،  يف خمتلف 
لتعزيز ثقافة الفحو�سات الذاتية 
واملبكرة، وتبديد املفاهيم املغلوطة 
وال�سائعة، والعادات اخلاطئة حول 

املر�ش. 
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اأخبـار الإمـارات

•• ر�أ�س خيمة-�لفجر:

ال��ل��واء علي عبد اهلل بن  ���س��ع��ادة  ه��ن��اأ 
علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�ش 
�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اخليمة 
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و املجل�ش  ب���ن ���س��ق��ر 
ال�سيخ  و�سمو  االإم����ارة  حاكم  االأع��ل��ى 
حممد بن �سعود القا�سمي ويل العهد 
راأ���ش  اخليمة على  مبنا�سبة ح�سول 
�سهادة االعتماد كوجهة اآمنة من قبل 
“ كاأول مدينة على  “ برو فريتا�ش 
مل�سق  على  حت�سل  ال��ع��امل  م�ستوى 

االمتثال وختم ال�سفر االآمن .
اأن  النعيمي  ال���ل���واء  ���س��ع��ادة  واأ����س���اف 
راأ�����ش اخليمة  ال�����س��ي��اح��ي يف  ال��ق��ط��اع 
املتوا�سل من قبل  الدعم  حقق بفعل 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر 
ال��ق��ا���س��م��ي وب��امل��ت��اب��ع��ة امل�����س��ت��م��رة من 

�سعود  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د  �سمو  ق��ب��ل 
من  ع���ززت  وا���س��ع��ة  ق��ف��زات  القا�سمي 
خارطة  على  املتميزة  االم���ارة  مكانة 
وحتى  والعربية  اخلليجية  ال�سياحة 
العاملية واأكدت مكانة االإمارة كعا�سمة 
اإقليمية لل�سياحة اخلليجية ، م�سرا 

اإىل اأن التزام املن�ساآت الفندقية يف راأ�ش 
ال�سحة  ا���س��رتاط��ات  ب��ك��اف��ة  اخل��ي��م��ة 
الهادفة  ال�سارمة  والنظافة  العامة 
موظفيها  ����س���لم���ة  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
ون��زالئ��ه��ا وم��رت��ادي��ه��ا ع���زز م��ن ثقة 
الزوار وال�سياح باالإمارة كوجهة اآمنة 
وفق  وط��م��وح��ات��ه��م  تطلعاتهم  تلبي 

اأعلى املعاير الدولية .
راأ�ش  ق��ائ��د ع��ام �سرطة  ���س��ع��ادة  واأك���د 
اخليمة اأن هذا االجناز ال يعد غريبا 
على اإمارة ت�سعى دائما للتميز وح�سد 
ي��ن��درج �سمن  واأن����ه   ، االوىل  امل���راك���ز 
ا�ستطاعت  التي  العديدة  االجن���ازات 
كافة  يف  حت��ق��ي��ق��ه��ا  اخل���ي���م���ة  راأ���������ش 
والرعاية  االه��ت��م��ام  بف�سل  امل��ج��االت 
احلكومية امل�ستمرة التي جعلت منها 
مدينة ي�سار اإليها بالبنان من القريب 

والبعيد.

•• ر�أ�س �خليمة - �لفجر 

براأ�ش  واملتاحف  االآث���ار  دائ��رة  نظمت 
الدفاع  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اخل��ي��م��ة 
حما�سرة  اخل���ي���م���ة  ب����راأ�����ش  امل������دين 
عنوان  حت����ت  اإف���رتا����س���ي���ة  ت���وع���وي���ة 
متاحفنا” األقاها  �سلمة  اأجل  “من 
الطنيجي  ع���ب���داهلل  ع����ادل  امل��ح��ا���س��ر 
بح�سور عدد من املهتمني والعاملني  
يف ق��ط��اع االآث����ار وامل��ت��اح��ف م��ن �ستى 
اأنحاء الوطن العربي  حيث ت�سمنت 
امل��ح��ا���س��رة ع���دد م���ن امل���ح���اور ومنها 
كيفية احلفاظ على املقتنيات واملباين 
االث��ري��ة م��ن �ستى اأن���واع احل���وادث، و 
ماهي االأ�سباب االأكرث �سيوعا الإندالع 
احل����رائ����ق يف امل���ت���اح���ف واالإج����رائ����ات 
تقليل  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  االإح���رتازي���ة 
احتمالية ن�سوب احلرائق واخلطوات 
الكوادر  على  يجب  ال��ت��ي  ال�سحيحة 
امل��ت��ح��ف��ي��ة ات��ب��اع��ه��ا ل��ع��م��ل��ي��ة اإخ����لء 
التطرق  ك��م��ا مت   ، ون��اج��ح��ة  ���س��ري��ع��ة 
الأف�سل املواد والتكنولوجيات املقاومة 
يف  ا�ستخدامها  ميكن  التي  للحرائق 

البيئة املتحفية دون االإ�سرار بالكنوز 
ال�سروح  ه��ذه  حتويها  التي  االث��ري��ة 

الثقافية .
واأكد اأحمد عبيد الطنيجي مدير عام 
دائرة االآثار واملتاحف حر�ش الدائرة 
على تدريب وتاأهيل كادرها الوظيفي 
ل��ل��ت�����س��دي مل��ث��ل ه���ذه احل�����وادث التي 
ك��ن��وز عظيمة  ف��ق��دان  ع��ن  ت�سفر  ق��د 
ك���م���ا حت����ر�����ش ع���ل���ى االط��������لع على 
التقنيات  واأح���دث  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل 
املباين  على  احل��ف��اظ  يف  امل�ستخدمة 

واملقتنيات االأثرية .
النعيمي  ام����ل  ق���ال���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن   
ان  املوؤ�س�سي  االت�����س��ال  مكتب  م��دي��ر 
التوعوية  املحا�سرات  من  النوع  هذا 
اأن��واع النقل  التخ�س�سية هو نوع من 
خا�سة  للمجتمع  وال��ث��ق��ايف  امل���ع���ريف 
املواطنني  م��ن  ك��ب��رة  ف��ئ��ة  ه��ن��اك  اأن 
املقتنيات الرتاثية  ال�سغوفني بحفظ 
لهم  يتيح  مما  اخلا�سة  متاحفهم  يف 
القطع  تلك  حماية  اأ�سا�سيات  معرفة 

الرتاثية من حوادث احلرائق.

•• �بوظبي-�لفجر:

“م�ستقبل  بعنوان  بعد  عن  عاملية  ح��واري��ة  جل�سة  الوطني  االأر�سيف  عقد 
انت�سار  االأر�سيفي قبل  العمل  االأر�سيفات ما بعد كوفيد19” تناولت واقع 
وباء كوفيد19 الذي اجتاح العامل، والتحديات التي فر�ستها هذه املرحلة 
اأداء  اإىل  امل�ستقبلية  وال��ن��ظ��رة  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  االأر���س��ي��ف��ات  على 

االأر�سيفات يف حفظ التاريخ والرتاث للأجيال.
���س��ارك يف ه��ذه اجلل�سة االف��رتا���س��ي��ة ال��ت��ي عقدها االأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي كل 
من: �سعادة الدكتور عبد اهلل حممد الري�سي مدير عام االأر�سيف الوطني، 
و�سعادة ديفيد فريكر رئي�ش املجل�ش الدويل للأر�سيف، ومدير عام االأر�سيف 
الوطني االأ�سرتايل، و�سعادة جيف جيم�ش الرئي�ش التنفيذي واملدير العام 
للأر�سيف الوطني الربيطاين، و�سعادة الدكتور توفيق مدير عام االأر�سيف 

الوطني للجمهورية االإندوني�سية
ا�ستهل اجلل�سة �سعادة الدكتور عبد اهلل حممد الري�سي مدير عام االأر�سيف 
الوطني بحديثه عن جتربة دولة االإم��ارات يف مواجهة جائحة كوفيد19، 
القيادة  اأدت��ه  ال��ذي  فالدور  امللهمة،  النموذجية  التجارب  من  تعترب  والتي 
احلكيمة اأ�سفى روح التعاون والتاآلف بني اأبناء جمتمع االإمارات، ثم حتدث 
عن جتربة االأر�سيف الوطني االإماراتي فاأ�سار اإىل اأنه قبل عقدين من الزمن 

بداأ التحول الرقمي احلقيقي يف جميع اأعمال االأر�سيف الوطني مواكبة مع 
توّجه حكومة االإم��ارات نحو تنفيذ مبادرة احلكومة االإلكرتونية، ويف عام 
اآل مكتوم -رعاه  اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد  2013حني 
اأجل توفر اخلدمات للجمهور حيثما  الذكية من  اهلل - مبادرة احلكومة 
كانوا وعلى مدار ال�ساعة، عزز االأر�سيف الوطني من جهوده  على ال�سعيد 
الرقمي، وقبل جائحة كوفيد19 ركز االأر�سيف الوطني يف خطة ا�ستمرارية 
اإ�سابة بفرو�ش  اأول  اإع��لن  ك���وادره، وم��ع  اإىل  االأع��م��ال، واأوك��ل فيها املهام 
كورونا يف الدولة، بداأ التح�سر ب�سكل جدي ملرحلة العمل عن بعد، وبداأت 
حملت التعقيم ملقره، واأعقبها اإلغاء جميع الفعاليات، ورافقت ذلك ر�سائل 
التوعية ال�سحية، ثم بداأت مرحلة العمل عن بعد فعلياً، ويف ظل العمل عن 
بعد مل يتعطل �سيء؛ اإذ قام املوظفون باإجناز مهامهم وا�ستمرت االجتماعات 

االإدارية والتنفيذية اأي�ساً عن بعد.
 واأ�ساف: لكننا جميعاً متفقون على اأن التوا�سل بني النا�ش اأمر مهم جداً يف 
بناء روح الفريق وتعزيز الطاقة االإيجابية، كما اأننا متفقون على اأن بع�ش 
االأعمال ال ميكن اإجنازها عن بعد، ووجود اليد الب�سرية مهم جداً الإجناز 

بع�ش املهام االأر�سيفية.
واأ�ساد �سعادته بتعاون دولة االإمارات وحتركها كفريق واحد، وباأداء القيادة 
الأبناء  وطماأنينة  ثقة  من  منحته  وم��ا  كوفيد19  اأزم��ة  اإدارة  يف  الر�سيدة 

االإمارات واملقيمني على اأر�سها مما ي�ساند اجلميع يف عبور هذه االأزمة.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سيدي  توجيهات  يف  جميعاً  وجدنا  لقد  واأ���س��اف:   
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ونحن  �ستم�سي  ن�سهدها  التي  ال�سعبة  الظروف  ب��اأن  تفاوؤله  ويف  امل�سلحة، 
اأكرث قوة و�سلبة. وهذا مما يجعل من هذه االأزمة جتربة نخو�سها بثقة 

ونحن نحافظ على ر�سيدنا الوثائق للأجيال.
واأكد �سعادته اأن االأر�سيف الوطني قد �سخر جهوده يف هذه املرحلة لتوثيق 
االأزمة ومواجهة كوفيد19، ويف توثيق  اإدارة  املثايل االإماراتي يف  النموذج 

ت�سحيات اجلي�ش االإماراتي االأبي�ش يف مقارعة فرو�ش كورونا امل�ستجد.
الرئي�ش  جيم�ش  جيف  �سعادة  العاملية  احل��واري��ة  اجلل�سة  ه��ذه  يف  و���س��ارك 
عن  حت��دث  ال��ذي  الربيطاين  الوطني  للأر�سيف  العام  وامل��دي��ر  التنفيذي 
اأهمية احلفاظ على امللفات والوثائق التاريخية، والتوثيق الرقمي اخلا�ش 
وخلق  بعد،  عن  التوا�سل  دائ��رة  تو�سيع  واأهمية  ال��ق��رار،  �ساحبة  باجلهات 
منوذج جديد للتوا�سل البناء عرب االنرتنت، موؤكداً على اأهمية االأر�سيف يف 

البحث واالإبداع وتوفر املعلومات املهمة الأجيال امل�ستقبل.
للجمهورية  الوطني  االأر�سيف  ع��ام  مدير  توفيق  الدكتور  �سعادة  وحت��دث 
التي واجهها االأر�سيف االإندوني�سي يف مرحلة  االإندوني�سية عن التحديات 
والتدريب  التاريخية،  الوثائق  حفظ  على  حر�سهم  وعن  كورونا،  جائحة 

على ا�ستخدام التقنيات، واملحاوالت امل�ستمرة يف حتويل الوثائق التقليدية 
اإىل رقمية.

واختتم اجلل�سة احلوارية االفرتا�سية التي ت�ست�سرف م�ستقبل االأر�سيفات 
للأر�سيف،  ال���دويل  املجل�ش  رئي�ش  فريكر  ديفيد  ���س��ع��ادة  كوفيد19  بعد 
اأهمية  ال�����س��وء على  بت�سليط  االأ����س���رتايل  ال��وط��ن��ي  االأر���س��ي��ف  ع��ام  وم��دي��ر 
االأر�سيفية  القيادات  التي جعلت  املرحلة  واأهمية هذه  )الذاكرة اجلمعية(، 
امل�ستقبل،  اآف��اق  نحو  تتطلع  التي  للأجيال  بالن�سبة  املا�سي  باأهمية  تفكر 
واأعرب عن اإميانه باأن هذه الوقت �سيم�سي، ولكنه �سدد على اأهمية حتويل 
ت�ستفيد منها  التي  املعلومات  اإىل فر�سة جلمع مزيد من  الراهنة  املرحلة 

االأجيال القادمة.
يذكر اأن الدكتور اإيان ويل�سون الرئي�ش االأ�سبق للمجل�ش الدويل للأر�سيف 
اأهمية  ح��ول  اأف��ك��اراً  امل�����س��ارك��ون  ط��رح  اجلل�سة  خ��ت��ام  ويف  اجلل�سة،  اأدار  ق��د 
الوطني  االأر�سيف  عام  مدير  �سعادة  تطرق  وقد  للوثائق،  الرقمي  التحول 
اإىل اأهمية االأر�سيف الرقمي للخليج العربي والذي يت�سمن اآالف الوثائق 
وقد  االإنرتنت،  للجميع جماناً عرب  الوطني  االأر�سيف  ويتيحه  التاريخية، 
كان من املواقع االأر�سيفية التي ا�ستفاد منها عدد هائل من الباحثني يف هذه 
واملكتبات  واجلامعات  االأر�سيفات  بني  التوا�سل  اأهمية  اإىل  واأ�سار  املرحلة. 

حتى ي�ستفيدوا من جتارب بع�سهم يف هذه املرحلة.

•• �أبوظبي-�لفجر:

االأكادميي  املركز  الدبلوما�سية،  االإمارات  اأكادميية  اختتمت 
والبحوث  الدبلوما�سية  ال��ق��درات  تطوير  جم��ال  يف  ال��رائ��د 
يف العلقات الدولية يف دولة االإمارات، ن�سختها االأوىل من 
الربنامج  اإطار  تاأتي يف  التي  االفرتا�سية،  الدولية  الرحلة 
الدويل ال�سنوي لتنظيم البعثات، والذي تنظمه االأكادميية 
والثقايف  وامل��ع��ريف  العلمي  التبادل  تعزيز  بهدف  لطلبتها، 

لديهم.
�سّمت الرحلة االفرتا�سية جمموعة موؤلفة من 46 طالباً 
وط��ال��ب��ة م��ن م��ت��درب��ي ال��دف��ع��ة اخل��ام�����س��ة، ق��ام��وا خللها 
ب��امل�����س��ارك��ة يف ع���دد م���ن اجل��ل�����س��ات االف��رتا���س��ي��ة م���ع اأب���رز 
وجمموعة  امل�ستوى،  رفيعة  والدولية  احلكومية  املنظمات 
قام  حني  يف  اخل��ارج،  يف  االإماراتية  والبعثات  ال�سفارات  من 
ال�سفراء وممثلي  نظراوؤهم من الدول االأجنبية، مبا فيهم 
املتحدة  االأمم  االإم��ارات يف  دولة  وبعثة  االأوروبية  املفو�سية 
بتقدمي روؤاهم وجتاربهم الدبلوما�سية مع متدربينا، ف�سًل 
والتحديات  ال�سيا�سية  واالإج����راءات  اليومية،  مهامهم  عن 
كورونا  فرو�ش  اأزم��ة  خلل  الدبلوما�سيون  يواجهها  التي 

)كوفيد 19-(.
و���س��م��ل ج���دول اأع��م��ال ال��رح��ل��ة االف��رتا���س��ي��ة ال��ت��ي ق���ام بها 
من  �سل�سلة  عقد  امل�ستقبليون  االإم����ارات  دول���ة  دبلوما�سيو 
اجلل�سات االفرتا�سية مع ممثلي دول من كًل من بروك�سل 
دي  ووا�سنطن  ونيويورك،  ونيوديلهي  وبكني  ولوك�سمبورغ 
الهيئة  واأع�ساء  الطلبة  ناق�ش  حيث  وفيينا،  ومو�سكو  �سي 
التدري�سية، رفقة جمموعة من اخلرباء ال�سيا�سيني، وعدد 
من البعثات االإماراتية يف اخلارج، خمتلف الق�سايا الهامة 
العلقات  بتعزيز  يتعلق  فيما  املنوطة  بامل�سوؤوليات  املتعلقة 
الثنائية بني االإمارات وهذه البلدان، وتن�سيق املهمات املتعلقة 
اخلا�سة  ال�سبل  اأف�سل  وبحث  دولهم،  اإىل  املواطنني  باإعادة 
بالعمل عن بعد خلل جائحة كوفيد – 19 التي ي�سهدها 
حوارية  جل�سات  اأي�����س��اً  ال��رح��ل��ة  وت�سمنت  ال��ي��وم.  ال��ع��امل 
تفاعلية مع دبلوما�سيني رائدين، اإىل جانب ا�سطحاب طلبة 

االأكادميية يف جولة اإىل بع�ش املواقع واملراكز الثقافية.
ويف ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال ���س��ع��ادة ب��رن��اردي��ن��و ل��ي��ون، مدير 

اأكادميية  “تدرك  الدبلوما�سية:  االإم����ارات  اأك��ادمي��ي��ة  ع��ام 
وتطويرها  امل��ه��ارات  تعزيز  اأهمية  الدبلوما�سية  االإم����ارات 
تطبيق  جم��ال  ويف  التعليم  يف  امل�ستقبل  دبلوما�سييي  ل��دى 

املحا�سرات الف�سلية ب�سكل عملي«.
واأ�ساف �سعادته: “يعترب برنامج االأكادميية ال�سنوي للتبادل 
الثقايف والتعليمي جزءاً ال يتجزاأ من براجمنا االأكادميية، 
املعرفية.  اآفاقهم  لتو�سيع  للطلبة  كبرة  فر�سة  يتيح  كونه 
وق���د ق��ام��ت اأك��ادمي��ي��ة االإم������ارات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ه���ذا العام 
بتنظيم هذه الرحلة االفرتا�سية، نظراً الإج��راءات ال�سحة 
وال�سلمة يف الت�سدي جلائحة فرو�ش كورونا، حيث كانت 
فعاليات الرحلة االفرتا�سية مماثلة للرحلت الفعلية من 
حيث قدرتها على تثقيف الطلبة ورفدهم باملعرفة اللزمة، 

واملهارات ال�سرورية يف املجال الدبلوما�سي«.
واختتم �سعادة ليون: “تلقى الطلبة جمموعة من املعلومات 
واخل������ربات ال��ع��م��ل��ي��ة م���ن ق��ب��ل ���س��ف��راء دول����ة االإم�������ارات يف 
ومتكني  لتدريب  واالإر���س��اد  التوجيه  قدموا  الذين  اخل��ارج 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني ل��ي�����س��ب��ح��وا مم��ث��ل��ني اأك���ف���اء ل��دول��ت��ه��م يف 

اخلارج«.
اإبراهيم املحمود، نائب  ومن جانبها، قالت الدكتورة مرمي 
“تلقي الطلبة  اأكادميية االإمارات الدبلوما�سية:  مدير عام 
�سفارات  بكيفية عمل  املتعلقة  الرئي�سة واحل�سرية  للأفكار 
اخلارجية،  احل��ك��وم��ات  م��ع  وتن�سيقها  اخل����ارج  يف  ال���دول���ة 
تكمن  حيث  امل�ستقبل،  لدبلوما�سيي  االأهمية  غاية  يف  اأم��راً 
ا�سرتاتيجيتنا االأ�سا�سية يف اأكادميية االإمارات الدبلوما�سية 
وتعزيز  دول��ت��ه��م  لتمثيل  الدبلوما�سيني  ه���وؤالء  توجيه  يف 

جناحاتها على امل�ستوى الدويل«.
االأكادميية  رح��ل��ة  “عملت  امل��ح��م��ود:  ال��دك��ت��ورة  واأ���س��اف��ت 
االفرتا�سية على توفر اخلربات التحفيزية التي من �ساأنها 
اأن تدعم قدرات الطلبة من خلل عقد عدد من النقا�سات 
يف  كذلك  و�ساهمت  دبلوما�سيني،  اأب���رز  ي��د  على  التفاعلية 
تثقيفهم حول كيفية اال�ستفادة من املعرفة النظرية عملياً 

على  اأر�ش الواقع«.
اأكادميية  يف  م��ت��درب  دبلوما�سي  الها�سمي،  اهلل  عبد  وعلق 
االإمارات الدبلوما�سية، على جتربته يف الرحلة االفرتا�سية 
للظروف  ن��ظ��راً  مم��ي��زة،  بفر�سة  دفعتنا  “حظيت  ق��ائ��ًل: 

القيام  وه��ي  ال��راه��ن،  الوقت  يف  ن�سهدها  التي  اال�ستثنائية 
بروك�سل  ومنها  امل���دن  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  اف��رتا���س��ي��ة  برحلة 
ون��ي��ودي��ل��ه��ي وب��ك��ني ون��ي��وي��رك وم��و���س��ك��و، و���س��ع��دن��ا بلقاء 
ا�ستثنائية  فر�سة  مثلوا  الذين  والدبلوما�سيني  القياديني 
العمل  جم���ال  يف  خ��ربات��ه��م  م��ن  ل��ل���س��ت��ف��ادة  ل��ن��ا  بالن�سبة 
حلظة  الرحلة  “ج�سدت  ع��ب��داهلل:  واأ���س��اف  الدبلوما�سي«. 
ال تن�سى يف م�سرة تدريبنا االأكادميي، حيث عززت امل�ستوى 
املعريف لدينا واملتعلق بال�سوؤون الدولية والدبلوما�سية، كما 
علمتنا واحدة من اأهم املهارات يف املجال الدبلوما�سي، وهي 
القدرة على التكيف مع املتغرات والتحديات التي ي�سهدها 
العامل، كما �سلطت الرحلة ال�سوء على مهارات حل امل�سكلت 

باالبتكار االإبداعي والريادة، خا�سة يف ع�سرنا احلايل«.
االأكادميية:  يف  متدربة  دبلوما�سية  الربيكي،  اأفنان  وقالت 
املواقع  من  العديد  لزيارة  فر�سة  لنا  االأكادميية  “قدمت 
اف��رتا���س��ي��ا ون��ح��ن يف م��ن��ازل��ن��ا اآم��ن��ني، وه���ي جت��رب��ة فريدة 
من نوعها، حيث قمنا من خللها بالتفاعل مع متحدثني 
بارزين يف املجال الدبلوما�سي وال�سوؤون اخلارجية. واأ�سافت: 
اأود اأن اأتقدم بال�سكر الأكادميية االإمارات الدبلوما�سية على 
تنظيمها هذه الرحلة امللهمة والتي �ساهمت يف تعليم جميع 

الطلبة كيفية اأن ي�سبحوا دبلوما�سيني ناجحني«.
وقال حمد الكعبي، دبلوما�سي متدرب يف اأكادميية االإمارات 
نظمتها  التي  االفرتا�سية  الرحلة  “تعترب  الدبلوما�سية: 
االأكادميية جتربة فعالة و�سيقة، وذلك نتيجة لعمق امل�ساركة 
التي حظينا بها يف التحدث مع خرباء رياديني دبلوما�سيني 
م���ن خ�����ارج ال����دول����ة، مب���ا يف ذل����ك جم��م��وع��ة م���ن املمثلني 

الر�سميني عن برملان االحتاد االأوروبي واالأمم املتحدة«.
اأكادميية  ن���ورا احل���م���ادي، دب��ل��وم��ا���س��ي��ة م��ت��درب��ة يف  وق��ال��ت 
االإمارات الدبلوما�سية: “تعترب زيارتنا لل�سفارات االإماراتية 
م��ت��واج��دون يف منازلنا،  ال��ع��امل، ونحن  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
التي  الكيفية  على  اطلعنا  حيث  نوعها،  من  فريدة  جتربة 
ُتدار بها املهمات الدبلوما�سية. واأ�سافت: كوين واحدة من 
الدبلوما�سيني الطموحني، اأ�ستطيع القول باأن هذه الرحلة 
املهمة، كما  ال��ت��ج��ارب  ول��زم��لئ��ي جمموعة م��ن  ق��دم��ت يل 
العاملني يف  العملي للعديد من مهام  عرفتنا على اجلانب 

جمال ال�سلك الدبلوما�سي«.

يف جل�ضة حوارية عاملية افرتا�ضية

الأر�سيف الوطني يناق�س م�ستقبل الأر�سيفات بعد كوفيد19 

اأكادميية الإمارات الدبلوما�سية تختتم فعاليات رحلتها الدولية الفرتا�سية الأوىل

اللواء النعيمي يهنئ �سعود بن �سقر بح�سول 
راأ�س اخليمة على �سهادة العتماد 

 اآثار راأ�س اخليمة تنظم ) من اأجل �سالمة متاحفنا(

•• �أبوظبي-�لفجر: 

�سمن اجلانب العملي والتطبيقي الذي تقدمه اجلامعة لطلبتها، ا�ستطاع 
فريق من طلبة جامعة اأبوظبي، باإ�سراف كادر تدري�سي، من تطوير تطبيق 
مهاراتهم  اختبار  م��ن  بنجاح  الطلبة  متكن  حيث  امل��ن��زيل،  للحجر  مبتكر 

التقنية وامل�ساهمة يف مواجهة جائحة فرو�ش كورونا. 
املواقع  وحتديد  اال�سطناعي  الذكاء  مزايا  اإىل  اجلديد  التطبيق  وي�ستند 
التزامهم  وي�سمن  امل��ح��ج��وري��ن  االأ���س��خ��ا���ش  على  االإ����س���راف  م��ن  ميكن  م��ا 

باالإر�سادات ال�سادرة من اجلهات املخت�سة. 
ماج�ستر  ط��ال��ب��ات  ب�سمجي،  وت�سنيم  ي��اغ��ي  مها  م��ن  ك��ل  التطبيق  وط���ور 

العلوم يف الهند�سة الكهربائية واحلا�سوب يف جامعة اأبوظبي، وحتت اإ�سراف 
املوارد  الطالبتان من  ا�ستفادت  الق�سم، حيث  رئي�ش  غ��زال،  الدكتور حممد 
واملختربات التي توفرها جامعة اأبوظبي لطلبتها لتعزيز مهاراتهم العملية 

يف تخ�س�ساتهم. 
يف  الهند�سة  كلية  عميد  ال�سيباين،  حمدي  الدكتور  ق��ال  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 
جامعة اأبوظبي: “نحر�ش يف كلية الهند�سة على انتهاز كافة الفر�ش التي 
يف  اكت�سبوها  التي  مهاراتهم  وتعزيز  مبعارفهم  االرتقاء  من  طلبتنا  متكن 
الغرف ال�سفية وو�سعها مو�سع التطبيق حيثما اأمكن، حيث نعتز بطلبتنا 
ونعمل دوماً على توفر كافة املوارد اللزمة لهم يف م�سروعاتهم البحثية.« 
املنزيل  احلجر  تطبيقات  “اأظهرت  غ��زال:  حممد  الدكتور  قال  جهته،  من 

توجه  حيث  كوفيد19-،  انت�سار  مواجهة  يف  فعاليتها  املخالطني  وتتبع 
اجلائحة  فهم  نحو  البحثية  م�سروعاتها  من  ع��دد  جهود  اأبوظبي  جامعة 
طلبة  جميع  واأ���س��ج��ع  اأدع���و  وه��ن��ا  ملكافحتها.  ال��لزم��ة  التقنيات  وت�سميم 
جمتمعات  بناء  يف  وامل�ساهمة  ال��لزم  التدريب  على  احل�سول  اإىل  الهند�سة 

اأكرث �سحة كجزء من م�سوؤوليتهم كمهند�سني للم�ستقبل.« 
ولعبت الطالبتان دوراً حمورياً يف البحث يف اآليات التطبيق وتطويره، حيث 
امل�ستخدمة  واخلوارزميات  النتائج  تو�سح  بحثية  ورقة  على  حالياً  تعملن 
اإىل ا�ستعرا�سه يف موؤمترات عاملية يف  يف تطوير التطبيق وهو ما تتطلعان 
الهند�سة  العليا يف كلية  الدرا�سات  اأبوظبي طلبة  امل�ستقبل. وت�سجع جامعة 
على امل�ساهمة يف اجلهود البحثية يف االإمارات وبناء اقت�ساد قائم على املعرفة 

ب�سمجي:  ت�سنيم  الطالبة  وقالت  الر�سيدة.   القيادة  روؤي��ة  مع  يتما�سى  مبا 
“متكنا من احل�سول على خربة هامة ومعارف كثرة يف البحث من خلل 
تطوير التطبيق، حيث ا�ستطعنا اأن نطبق ما تعلمناه يف القاعات الدرا�سية 
“اإن تطبيق ما  الواقع.«  من جهتها، قالت الطالبة مها ياغي:  اأر���ش  على 
تعلمته �سابقاً �سمن م�سروع عملي الإحداث فرق حقيقي يف حياة النا�ش هو 
بح�سويل  �سعيدة ج��داً  واأن��ا  البحث،  ا�ستطعت حتقيقه من خلل هذا  حلم 
ال��ع��ل��وم يف تكنولوجيا  ب��رن��اجم��ا ماج�ستر  وي�����س��م  ال��ف��ر���س��ة.«   ه���ذه  ع��ل��ى 
يف  متطورة  تخرج  م�ساقات  واحل��ا���س��وب  الكهربائية  والهند�سة  املعلومات 
تقنيات تطبيقات الهواتف الذكية، كما تقدم جامعة اأبوظبي للطلبة تدريباً 

عملياً كجزء من املنهاج الدرا�سي حلث اإبداعاتهم وتعزيزها. 

طلبة جامعة اأبوظبي يطورون تطبيقًا مبتكرًا للحجر املنزيل
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•• �أبوظبي- و�م: 

زايد  ال�سيخ  برنامج  م��ع  تف�اهم  م��ذك��رة  توقيع  ع��ن  ام�ش  “ات�ساالت”  اأعلنت 
للإ�س�كان بهدف تزويد الفلل ال�سكنية التي ينفذها الربنامج بنظام “ح�سنتك” 
املبتكر، الذي يرتكز على اأحدث التقنيات الذكية واأنظمة اال�ست�سعار، ليتم ربط 
االآنية  اال�ستجابة  و�سمان  بالدولة،  امل��دين  ال��دف��اع  عمليات  غ��رف  مع  امل�ساكن 

وال�سريعة جلميع اإنذارات احلرائق حفاظاً على االأرواح واملمتلكات.
ينفذها  التي  ال�سكنية  الفلل  بتزويد  “ات�ساالت”  �ستقوم  االتفاقية،  ومبوجب 
برنامج ال�سيخ زايد للإ�سكان يف جميع اإمارات الدولة بنظام “ح�سنتك” املبتكر، 
ال�سمر” يف  “بطني  مب�سروع  �سكنية  فيل   960 يف  النظام  تركيب  ي�سمل  مبا 
اإمارة راأ�ش اخليمة، و818 فيل �سكنية مب�سروع “ال�سيوح 16” باإمارة ال�سارقة 

وذلك خلل االأ�سهر ال�ستة القادمة.
على من�سة  انعقد  ُبعد  االتفاقية عرب موؤمتر �سحفي عن  االإع��لن عن  جرى 
“ات�ساالت”  م��ن   CloudTalk Meeting االف��رتا���س��ي��ة  االج��ت��م��اع��ات 
زايد  ال�����س��ي��خ  وب��رن��ام��ج  و”ات�ساالت”  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ع��ن  ممثلني  ب��ح�����س��ور 

للإ�سكان.
ح�سر املوؤمتر ال�سحفي عن بعد �سعادة املهند�سة جميلة حممد الفندي ال�سام�سي، 
مدير عام برنامج ال�سيخ زايد للإ�سكان و�سعادة العميد حممد عبد اهلل النعيمي، 
مدير عام �سوؤون االإطفاء واحلماية وال�سلمة، القيادة العامة للدفاع املدين و 
�سعادة املهند�ش حممد اإبراهيم املن�سوري، املدير التنفيذي لل�سوؤون الهند�سية، 
االأول  النائب  االأحمد،  اإبراهيم  اهلل  عبد  و�سعادة  للإ�سكان  زايد  ال�سيخ  برنامج 

للرئي�ش لقطاع املوؤ�س�سات احلكومية يف “ات�ساالت«.
وتتما�سى هذه االتفاقية مع توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، والفريق 

�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الداخلية، 
والتي تن�ش على �سرورة تاأمني �سلمة البيوت والفلل ال�سكنية وربطها باأنظمة 

االإنذار املبكر �سد احلرائق.
وقال �سعادة العميد حممد عبد اهلل النعيمي، مدير عام �سوؤون االإطفاء واحلماية 
االأرواح  بحفظ  االهتمام  اإط��ار  يف  امل��دين:  للدفاع  العامة  القيادة  يف  وال�سلمة 
واملمتلكات واملحافظة على الريادة العاملية لدولة االإمارات يف معدالت احلرائق 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  وتنفيذاً  عنها،  الناجتة  والوفيات 
را�سد اآل مكتوم، والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان، للإ�سراع يف ربط 
الدفاع  اإدارة  يف  العمليات  وغ��رف  املبّكر  االإن��ذار  بنظام  ال�سكنية  والفلل  البيوت 
بتنفيذ  الداخلية  وزارة  يف  امل��دين  للدفاع  العامة  القيادة  قامت  حيث  امل���دين، 

م�سروع ح�سنتك حلماية املنازل والبيوت ال�سكنية اخلا�سة.
واأ�ساف النعيمي: ن�سهد اليوم االإعلن عن االتفاقية اخلا�سة بنظام “ح�سنتك” 
ب���ني ب��رن��ام��ج ال�����س��ي��خ زاي����د ل��لإ���س��ك��ان و���س��رك��ة جم��م��وع��ة م��وؤ���س�����س��ة االإم�����ارات 
“جمموعة ات�ساالت”، والتي �سيتم من خللها بناء علقة تعاون  للت�ساالت 
و�سراكة بني الطرفني يف جمال تزويد امل�ساكن التي ينفذها برنامج ال�سيخ زايد 
للإ�سكان يف جميع اإمارات الدولة بنظام االإنذار املبكر من احلرائق “ح�سنتك”، 
حيث يجمع النظام التقنيات الذكية واملبتكرة واأنظمة اال�ست�سعار، وربط امل�ساكن 
فور  احلريق  ح��وادث  جلميع  ال�سريعة  لل�ستجابة  الرئي�سي  االت�سال  مبركز 
احلكومة  وروؤي���ة  خلطط  تنفيذاً  ت��اأت��ي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  اإىل  ..م�����س��را  وقوعها 
الر�سيدة الهادفة اإىل توفر اأعلى م�ستويات ال�سلمة من احلريق يف كافة اأرجاء 
الدولة يف اإطار روؤية االإمارات 2021 باأن تكون الدولة اأحد اأكرث بلدان العامل 

اأماناً و�سلمة.
اأف�سل ال�سبل والطرق الفنية  اأن الوزارة عكفت على درا�سة  واأ�سار النعيمي اإىل 
ريادة  ويعزز  م�سافة  قمة  ويقدم  “ح�سنتك” م�ستدام  نظام  يكون  اأن  ل�سمان 

دولة وت�سدرها ملوؤ�سرات التناف�سية العاملية خا�سة يف جماالت مكافحة احلرائق 
والوقاية وال�سلمة العامة م�سيفا اأنه يوجد م�سروع قانون ملزم بتزويد املنازل 

بنظام “ح�سنتك” وهو يف مراحلة النهائية لدى اجلهات املخت�سة يف الدولة.
ونوه اإىل اأن الوزارة ت�ستهدف ربط 400 األف م�سكن بنظام “ح�سنتك” خلل 
6700 فيل  األف م�سكن �سنويا يف حني مت تزويد   45 املقبلة بواقع  ال�سنوات 

بالنظام منذ بداية العام اجلاري.
لل�سوؤون  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ن�����س��وري،  اإب��راه��ي��م  حممد  املهند�ش  �سعادة  وق���ال 
الهند�سية يف برنامج ال�سيخ زايد للإ�سكان، : نرحب ب�سراكتنا مع “ات�ساالت” 
زايد  ال�سيخ  برنامج  التزام  يوؤكد  الذي  الرائد  الوطني  امل�سروع  من خلل هذا 
للإ�سكان مب�سوؤوليته املجتمعية وواجبه جتاه �سحة و�سلمة االأ�سر يف امل�ساكن 

التي ين�سوؤها.
اأعلى  اإىل حتقيق  ال�سراكة  واأ�ساف املن�سوري: ي�سعى الربنامج من خلل هذه 
معاير االأمن وال�سلمة يف االأحياء ال�سكنية عن طريق ربط امل�ساكن اآلياً بنظام 
االإنذار املبكر للحرائق “ح�سنتك” بغرف العمليات التابعة للدفاع املدين على 

م�ستوى الدولة وبالتعاون مع “ات�ساالت«.
وثّمن املن�سوري جهود وزارة الداخلية و”ات�ساالت” وجميع من �ساهم يف تنفيذ 
اأعلى م�ستويات  امل�سروع الوطني، للحفاظ على االأرواح واملمتلكات وتوفر  هذا 
االأمن وال�سلمة لتحقيق روؤية حكومة دولة االإمارات 2021 لتكون اأحد اأكرث 

بلدان العامل اأماناً.
واأعرب �سعادة عبد اهلل اإبراهيم االأحمد، النائب االأول للرئي�ش لقطاع املوؤ�س�سات 
نت�سرف  قائًل:  التعاون  بهذا  �سعادته  ات�ساالت” عن  “جمموعة  يف  احلكومية 
اليوم بهذا التعاون اال�سرتاتيجي الذي يجمعنا مع برنامج ال�سيخ زايد للإ�سكان 
يف  املواطنة  االأ�سر  م�ساكن  بتطوير  ُتعنى  التي  العريقة  الوطنية  املوؤ�س�سة  هذه 
دولة االإم��ارات. كما يرتجم هذا التعاون املثمر اأهمية تظافر اجلهود بني كافة 

الوطنية  االأه���داف  حتقيق  اإىل  �سعياً  واخل��ا���ش  ال��ع��ام  القطاعني  يف  املوؤ�س�سات 
لتعزيز اإجراءات ال�سلمة واحلماية املدنية.

“ح�سنتك”  اأ�سيًل من م�سروع  “ات�ساالت” بكونها جزءاً  وقال االأحمد: تعتز 
امل�سروع يف تعزيز  اأه��داف هذا  .. وتتمثل  الداخلية  بالتعاون مع وزارة  الريادي 
االأم��ن وال�سلمة يف دولة االإم��ارات لتكون من اأكرث ال��دول اأماناً و�سلمًة على 
ال�سعيد العاملي، وحماية املجتمع واالأفراد واملمتلكات، ورفع م�ستوى االإجراءات 

االحرتازية ملنع حدوث االأزمات و�سمان �سرعة اال�ستجابة للحاالت الطارئة.
يف  ال��ذك��ي��ة  باملنظومات  االرت��ق��اء  �سبيل  يف  ج��ه��داً  ت��دخ��ر  ل��ن  ال�سركة  اأن  واأك���د 
حتقيقاً  والب�سرية  الرقمية  اإمكاناتها  كافة  ت�سخر  خ��لل  من  االإم���ارات  دول��ة 
لتطلعات القيادة الر�سيدة نحو التقدم والريادة، ومبا يتما�سى مع روؤية االإمارات 
“ات�ساالت” بجميع العمليات الفنية مل�سروع “ح�سنتك للمنازل  2021. وتقوم 
امل�سوحات  ب��اإج��راء  املتخ�س�سة  الهند�سية  فرقها  قيام  ذل��ك  وي�سم  ال�سكنية” 
امل��ي��دان��ي��ة ال��لزم��ة وت�سميم االأن��ظ��م��ة وت��وف��ر االأج���ه���زة وت��رك��ي��ب��ه��ا، وم���ن ثم 
بها،  امللحقة  واحل���رارة  احلريق  وح�سا�سات  االآل��ي��ة  االأنظمة  واختبار  جتهيزها 
وت�سمل العنا�سر االأخرى للمنظومة عمليات اال�ست�سعار عن بعد واإدارة اأنظمة 

ال�سلمة واأجهزة االإنذار واملتابعة.
يذكر اأن نظام “ح�سنتك” لربط املنازل ال�سكنية هو منظومة اآلية للإنذار املبكر 
امل�ساكن على  من احلريق توفرها وزارة الداخلية و”ات�ساالت” لتاأمني حماية 
حلماية  املتطورة  الرقمية  التقنيات  با�ستخدام  املنظومة  وتعمل  ال�ساعة،  مدار 
ال�سلمة يف  اأعلى م�ستويات  الذكاء اال�سطناعي لتوفر  ال�سكنية بنظم  املنازل 
اآالف م�سكن   15 اأك��رث من  “ات�ساالت” بربط  .. وجنحت  الدولة  اأرج��اء  كافة 
على م�ستوى الدولة منذ اطلقة امل�سروع ومبعدل 1500 منزل �سهرياً، وميكن 
الداخلية  ل���وزارة  االإل��ك��رتوين  املوقع  على  �سهولة  بكل  النظام  بهذا  اال���س��رتاك 

ال�سكنية. للمنازل  “ح�سنتك 

•• دبي-�لفجر:

حذر �سعادة اللواء خبر خليل اإبراهيم 
املن�سوري، م�ساعد القائد العام ل�سوؤون 
البحث اجلنائي يف �سرطة دبي، اأفراد 
“التعارف”  م����واق����ع  م����ن  امل��ج��ت��م��ع 
االجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
من  لهم  حماية  املزيفة،  واالإع��لن��ات 
االلكرتوين  للبتزاز  �سحايا  الوقوع 
لل�ستيلء  املجرمون  به  يقوم  ال��ذي 

على اأموالهم.
املن�سوري  ال��ل��واء  حت��ذي��رات  وج����اءت 
ب��ع��د مت��ك��ن ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة 
احتيال  ج���رمي���ت���ي  ك�����س��ف  م����ن  دب�����ي 
ا����س���ت���ه���دف���ت م�������س���ت���خ���دم���ي م����واق����ع 
اأطاحت  االأوىل  االجتماعي،  التوا�سل 
ع�سابة   20 ب�����  دب�����ي  ����س���رط���ة  ف��ي��ه��ا 
اأفريقية ت�سم 47 فرداً، نفذت جرائم 
احتيالية، وابتزاز، وانتحال ل�سخ�سية 
الغر، وا�ستيلء على  اأموال ال�سحايا 
يف عملية اأطلقت عليها ا�سم “ جرمية 
�سرطة  فتمكنت  الثانية  فاأما  الظل”، 
دب����ي ف��ي��ه��ا م���ن اإل���ق���اء ال��ق��ب�����ش على 
زوج���ني ادع��ي��ا ع��رب م��واق��ع التوا�سل 
االج���ت���م���اع���ي ق���درت���ه���م���ا ع���ل���ى جلب 
رغم  “خادمات”  منزليات  م�ساعدات 
جائحة  ب�سبب  اجلوية  املنافذ  اإغ��لق 
كورونا واال�ستيلء على اأموال �سحايا 
بحقهما  �ُسجل  حيث  معهم،  توا�سلوا 
�سدقوا  ���س��ح��اي��ا  م���ن  ب���لغ���اً   46
ادع�����اءه�����م ب��ج��ل��ب اخل������ادم������ات. كما 
الدخول  من  املن�سوري  ال��ل��واء  وح��ذر 
جمهولني  اأ�سخا�ش  مع  حمادثات  يف 
االجتماعي،  التوا�سل  تطبيقات  عرب 
اأو فتح الروابط املُر�سلة من طرفهم، 
حوا�سيبهم  قر�سنة  م��ن  لهم  حماية 
ل�سرقة  وتعر�سهم  الذكية  وهواتفهم 

موؤكداً  واحل�سابات،  واالأرقام  البيانات 
االإل���ك���رتوين  االح���ت���ي���ال  ع��م��ل��ي��ات  اأن 
تطور  م��ع  االحتيال  و�سائل  اأ�سبحت 
االت�سال،  وط��رق  احلديثة  التقنيات 
وب��ات��ت ت��اأخ��ذ اأ���س��ك��ااًل م��ت��ع��ددة، يلجاأ 

اإليها املحتالون للإيقاع ب�سحاياهم.
ف��رق عمل  اأن  املن�سوري  ال��ل��واء  واأك���د 
العامة  االإدارة  يف  وال��ت��ح��ري  البحث 
ومدربة  موؤهلة  واملباحث  للتحريات 
اأع���ل���ى م�����س��ت��وى، وه����ي جاهزة  ع��ل��ى 
الع�سرية،  االأمنية  التحديات  لكافة 
وقادرة على مواكبة تطورات اجلرمية 
اأف�����س��ل الربامج  ت��ط��ب��ي��ق  م���ن خ���لل 
البيانات  حتليل  م��رك��ز  ع��رب  االأم��ن��ي��ة 
مت  وال���ذي  دب���ي،  �سرطة  يف  اجلنائية 
اإن�������س���اوؤه واإط����لق����ه م���ن ق��ب��ل معايل 
الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد 
العام ل�سرطة دبي، ويتم فيه ا�ستخدام 
برامج  يف  احل��دي��ث��ة  التقنيات  اأح���دث 
اأن  على  م�سدداً  اال�سطناعي،  الذكاء 
اأي  اإطلقا مع  �سرطة دبي ال تتهاون 
ن��وع��ه، وتقف  ك��ان  ب��لغ جنائي مهما 
ب��امل��ر���س��اد ل��ك��ل م��ن ت�����س��ول ل��ه نف�سه 
ارتكاب جرمية  اإلكرتونية واال�ستيلء 

على مال الغر.

»جرمية الظل«
االأوىل،  اجل���رمي���ة  ت��ف��ا���س��ي��ل  وح�����ول 
اجللف،  �سامل  جمال  العميد  ك�سف 
للتحريات  ال���ع���ام���ة  االإدارة  م���دي���ر 
اأن القيادة العامة  واملباحث اجلنائية، 
 20 �سبط  م��ن  متكنت  دب��ي  ل�سرطة 
االأفريقية،  اجل��ن�����س��ي��ة  م���ن  ع�����س��اب��ة 
ن���ف���ذت ج����رائ����م اح���ت���ي���ال م����ن خلل 
التوا�سل االجتماعي والربيد  و�سائل 
االل��ك��رتوين، وذل��ك يف عملية اأطلقت 
عليها “جرمية الظل«. واأو�سح العميد 
اأمنية  معلومات  اأن  اجل���لف،  ج��م��ال 
للتحريات  العامة  االإدارة  اإىل  وردت 
بوجود  ت��ف��ي��د  اجل���ن���ائ���ي���ة  وامل���ب���اح���ث 

االأفريقية  اجل��ن�����س��ي��ة  م���ن  ع�����س��اب��ات 
اإل��ك��رتوين من  اب��ت��زاز  ت��ق��وم بعمليات 
خ�����لل و����س���ع ����س���ور ل��ل��ف��ت��ي��ات على 
التوا�سل االجتماعي والربيد  و�سائل 
االل����ك����رتوين، واإي���ه���ام ال�����س��ح��ي��ة باأن 
عليه،  بالتعرف  ترغب  فتاة  املتحدث 
نحو  يتجه  ال�سحية  اأن  اإىل  م�����س��راً 
عنوان �سكن الفتاة وعندما ي�سل اإىل 
ال��ع��ن��وان امل��ح��دد، ي��ت��ف��اج��اأ ب���اأن �سورة 
و�سائل  يف  معها  حت���دث  ال��ت��ي  ال��ف��ت��اة 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ت��خ��ت��ل��ف عن 
امل����راأة ال��ت��ي ت��ق��ف اأم���ام���ه. واأ����س���ار اإىل 
على  ي�سيطرون  الع�سابة  اأف����راد  اأن 
ال�����س��ح��ي��ة وي��ل��ت��ق��ط��ون ����س���وراً خملة 
ي�سرقون جميع متعلقاته من  ثم  له، 
هاتف حممول وبطاقات ائتمانية، ثم 
ي�ستاأجرونه  يحتجزونه يف مقر �سكن 
من  يتمكنوا  اأن  اإىل  م����زورة  ب��وث��ائ��ق 
بطاقته  م���ن  امل���ال���ي���ة  امل���ب���ال���غ  ���س��ح��ب 
رقمها  م����ن  وال���ت���ح���ق���ق  االئ���ت���م���ان���ي���ة 
ال�سري، ثم ُيخلون �سبيله بعد تهديده 
واب����ت����زازه ب��ن�����س��ر ����س���وره امل��خ��ل��ة على 
وتطبيقات  هاتفه  يف  التوا�سل  اأرق���ام 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي يف ح����ال قام 

باالإبلغ عن الواقعة اإىل ال�سرطة.

 �ضبط الع�ضابات ... 47 فردًا 
وبدوره، اأ�ساف املقدم عبد اهلل حممد، 
مدير اإدارة البحث اجلنائي يف االإدارة 
العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، 
تلقيها  وف������ور  ال���ع���ام���ة  االإدارة  اأن 
ال���ب���لغ، ���س��ك��ل��ت ف����رق ع��م��ل وح����ددت 
ف���ري���ق ح�سب  ل��ك��ل  االخ��ت�����س��ا���س��ات 
و�سعها، ومن خلل  التي مت  اخلطة 

امليداين،  وال��ت��ح��ري  ال��ب��ح��ث  عملية 
الع�سابات  اأف������راد  اإىل  ال��ت��و���س��ل  مت 
االأفريقية البالغ عددهم 47 �سخ�سا، 
منهم 10 ن�ساء و37 رجًل ومت اإلقاء 
القب�ش عليهم يف اإمارة دبي، واإحدى 
امل������ج������اورة، وم�����ن خلل  االإم�����������ارات 
يقومون  اأنهم  تبني  معهم،  التحقيق 
با�ستئجار ال�سقق بهويات مزورة حتى 

ال يتم االإم�ساك بهم.

ق�ضية احتيال الزوجني
وحول ق�سية االحتيال الثانية، ك�سف 
ال��ع��م��ي��د ج��م��ال ���س��امل اجل�����لف، اأن 
�سرطة دبي متكنت من �سبط زوجني 
من اجلن�سية العربية ادعيا عرب موقع 
على  قدرتهما  االجتماعي  للتوا�سل 
جلب م�ساعدات منزليات “خادمات” 
ال��دول��ة، ويف وق��ت زم��ن��ي ق�سر  اإىل 
اإغلق  رغ���م  دره����م،   3000 م��ق��اب��ل 

ت�سبب  م����ا  وه�����و  اجل�����وي�����ة،  امل���ن���اف���ذ 
جلرائم  ���س��ح��ي��ة   46 ب����  االإي����ق����اع  يف 
االلكرتوين.  واح��ت��ي��ال��ه��م��ا  ن�سبهما 
الذكي  ال�������س���رط���ة  م���رك���ز  اأن  وب������نّي 
»SPS«، الوحيد من نوعه يف العامل 
والذي يعمل على مدار ال�ساعة، تلقى 
عدة بلغات من مواطنني ومقيمني 
ُتفيد  الوطني،  التعقيم  ف��رتة  خ��لل 
بقيام جمهولني على مواقع التوا�سل 
االج��ت��م��اع��ي ب��ارت��ك��اب ج��رائ��م ن�سب 
واح��ت��ي��ال اإل���ك���رتوين ع��ل��ي��ه��م، وذلك 
اإي���ه���ام���ه���م ب��اأن��ه��م��ا م���ن مكتب  ب��ع��د 
ُم�ستعينني  منزلية،  عمالة  ا�ستقدام 
مب����واق����ع ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي، 
على  قدرتهما  لل�سحايا  وم��وؤك��دي��ن 
جلب اخلدم اإىل الدولة، رغم جائحة 
ك��رورن��ا واإغ����لق ح��رك��ة ال��ط��ران يف 
ال��ع��امل. واأو���س��ح العميد  اأن��ح��اء  كافة 
البلغات  ت��ل��ق��ي  ف����ور  اأن����ه  اجل����لف 

ت�سكيل  مت  واملقيمني،  املواطنني  من 
ف��������رق ع�����م�����ل، وت������ب������نّي م������ن خ����لل 
اجلنائية  ال���ب���ي���ان���ات  حت��ل��ي��ل  م���رك���ز 
ب���اأن االأ���س��ل��وب االإج���رام���ي ب��ني كافة 
لتبا�سر فرق  واح���دا،  ك��ان  ال��ب��لغ��ات 
املعلومات  وج��م��ع  حت��ري��ات��ه��ا  ال��ع��م��ل 
ع��ل��ى هوية  اال���س��ت��دالل  اإىل  و����س���واًل 
اإل��ق��اء القب�ش  ال��رج��ل وزوج���ت���ه، ث��م 
عليهما ُمتلب�سني يف اجلرمية.  واأقر 
الزوجان، بارتكابهما جلرائم الن�سب 
واال�ستيلء  االل��ك��رتوين،  واالحتيال 
على مال الغر، واأنهما نفذا عمليات 
االأ�سر  من  كبر  ع��دد  على  االحتيال 
اإم��ارات الدولة، ُم�ستغلني  يف خمتلف 
ت��وق��ف ا���س��ت��ق��دام اخل���دم م��ن اخلارج 
وحاجة  ال����ط����ران،  ح���رك���ة  ل��ت��وق��ف 
تطبيق  ظ���ل  يف  اخل�����دم  اإىل  ال��ن��ا���ش 
واحلجر  ال��وط��ن��ي  التعقيم  ب��رن��ام��ج 

ال�سحي.

•• دبي – �لفجر:

خلل  ومت  بعد.  عن   2020 للعام  االإدارة  ملجل�ش  الثاين  اجتماعه  الق�سائي  دبي  معهد  عقد 
دبي،  الإم���ارة  ال��ع��ام  النائب  احل��م��ي��دان،  عي�سى  ع�سام  امل�ست�سار  �سعادة  تراأ�سه  ال��ذي  االجتماع 
اإىل جانب التطرق ل�سر عمل  رئي�ش املجل�ش، مناق�سة التعديلت على املوازنة للعام اجلاري، 
املعهد خلل فرتة العمل عن بعد، واالإج��راءات املتبعة للعودة اإىل مقر العمل، وخطط العودة 

التدريجية وفق الن�سب املحددة مع مراعاة الفئات امل�ستثناة.
وخلل اللقاء، اأثنى امل�ست�سار ع�سام عي�سى احلميدان، واأع�ساء جمل�ش االإدارة على جهود فريق 
العمل باملعهد، م�سيًدا بالتزامهم بالتوجيهات احلكومية خلل فرتة برنامج التعقيم الوطني، 

وحر�سهم على تقدمي كافة اخلدمات املمكنة للمتعاملني عن بعد.
نائب  دب��ي،  عام حماكم  املن�سوري، مدير  عيد  �سعادة طار�ش  كل من  ا  اأي�سً االجتماع  �سارك يف 

رئي�ش جمل�ش االإدارة، و�سعادة الدكتور لوؤي بالهول، مدير عام دائرة ال�سوؤون القانونية حلكومة 
دبي ع�سو جمل�ش االإدارة، و�سعادة القا�سي الدكتور جمال ال�سميطي، مدير عام املعهد، و�سعادة 
اأحمد بن حميدان، نائب مدير ديوان �ساحب ال�سمو حاكم دبي، و�سعادة اللواء الدكتور اأحمد 
واالأ�ستاذ  دب��ي،  ب�سرطة  اجلرمية  وعلم  اجلنائية  للأدلة  العامة  االإدارة  مدير  املن�سوري،  عيد 

عبداملنعم �سويدان املحامي، اأع�ساء جمل�ش االإدارة.
املجتمع  واأف��راد  املوظفني احلكوميني  ي�ستهدف يف خدماته  الق�سائي  دبي  اأن معهد  اإىل  ي�سار 
والقانونيني واملحامني من خلل تنظيم ع�سرات الدورات كل عام، كما يوفر دورات متخ�س�سة 
الق�ساء  ب�سلك  للعاملني  برامج  وهناك  وامل��ح��ام��اة،  والق�ساء  والنيابة  ال�سرطة  يف  للعاملني 
القانوين  املجتمع  ت��زود  التي  اأب��رز اجلهات  املعهد من  يعد  املجتمع.كما  فئات  وكافة  الع�سكري 
لدولة  والقوانيني  الت�سريعات  باأحدث  القانون  وط��لب  باجلامعات  التدري�ش  هيئات  واأع�ساء 

االإمارات العربية املتحدة.

•• ر�أ�س �خليمة-و�م:

يف  امل�سجلة  الق�سايا  ع��دد  ارت��ف��ع��ت 
حمكمة اليوم الواحد مبحاكم راأ�ش 
اخليمة بن�سبة 37 % حيث �سجلت 
90 ق�سية مدنية وجتارية عن بعد 
مقارنة  املا�سي  يونيو  �سهر  خ��لل 
مع الفرتة نف�سها من العام املا�سي 
ق�سية   57 بلغت  وال��ت��ي   2019

م�سجلة.
واأو�����س����ح امل�����س��ت�����س��ار اأح���م���د حممد 
اخل����اط����ري رئ���ي�������ش حم���اك���م راأ������ش 
اخليمة اأن االرتفاع يف عدد الق�سايا 
الواحد  ال��ي��وم  حمكمة  يف  امل�سجلة 
يعك�ش م��دى جن��اح ه��ذه املحكمة يف 
�سرعة الف�سل يف الق�سايا واحلفاظ 
الذي  االأم��ر  املتقا�سني  حقوق  على 

ر�سخ قناعة لدى املتقا�سني بفاعلية 
نظام املحكمة التي تف�سل يف جميع 
اأيام  يف  عليها  امل��ع��رو���س��ة  الق�سايا 
وت�سبح  ت���اأج���ي���ل  دون  ت�����س��ج��ي��ل��ه��ا 
كما  النفاذ  واجبة  نهائية  اأحكامها 

التقا�سي عن  يدل على جناح نظام 
با�ستخدام  ت��ف��ع��ي��ل��ه  مت  ال����ذي  ب��ع��د 
التقنيات احلديثة يف ظل االإجراءات 

االحرتازية.

جميع  اأن  اخلاطري  امل�ست�سار  واأك��د 
م����ن حمكمة  ال���������س����ادرة  االأح�����ك�����ام 
وبن�سبة ف�سل  نهائية  الواحد  اليوم 
 30 %100 حيث ف�سلت يف عدد 

دعوى مدنية و 60 جتارية يف اأيام 
بينما  يونيو  �سهر  خ��لل  ت�سجيلها 
الدعاوى  ع���دد  ال���زي���ادة يف  ت��رك��زت 

التجارية.

معهد دبي الق�سائي يعقد اجتماعه الثاين ملجل�س الإدارة للعام 2020 عن بعد

يونيو �سهر  عن  اخليمة  براأ�س  الواحد  اليوم  حمكمة  يف  الق�سايا  عدد  % ارتفاع   37

تفاهم بني ات�سالت و زايد لالإ�سكان لتزويد الفلل ال�سكنية بنظام ح�سنتك

�سرطة دبي ت�سبط 20ع�سابة اأفريقية من 47 رجاًل وامراأة امتهنوا البتزاز الإلكرتوين وحتذر من مواقع »التعارف« وتطبيقات التوا�سل الجتماعي

النقيب عبد اهلل ال�ضحي: املحادثات االإلكرتونية  
مع الغرباء »م�ضيدة«

اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال�����س��ح��ي،  اهلل  ع��ب��د  النقيب  ح���ذر 
امل��ب��اح��ث االإل��ك��رتون��ي��ة، اأف����راد اجل��م��ه��ور م��ن الوقوع 
الغرباء،  م���ع  االإل���ك���رتون���ي���ة  امل���ح���ادث���ات  م�����س��ي��دة  يف 
ال  حتى  يقدمونها،  التي  اخلدمات  خلف  واالن�سياق 
يجدوا اأنف�سهم �سحايا لل�سرقة واالبتزاز االإلكرتوين، 
داعيا اإىل �سرورة حماية الهواتف الذكية با�ستخدام 

من  املجرمني  متنع  ال��ت��ي  الثنائي  التحقق  خا�سية 
جرمية  اأي  عن  ب��االإب��لغ  وامل�سارعة  البيانات،  �سرقة 
ابتزاز اإلكرتونية يتعر�سون لها اأو اأي ح�ساب م�سبوه 
الفتا  من خلل اال�ستعانة بخدمة “عني ال�سرطة”، 
اأن ك��اف��ة ال��ب��ي��ان��ات امل���ذك���ورة ل��ل��ب��لغ��ات ال����واردة  اإىل 

�سرية للغاية.

•• �أبوظبي- و�م:

االجتماعية،  والتاأمينات  للمعا�سات  العامة  الهيئة  اأعلنت 
جلهات  ال�سماح  ف��رتة  متديد  للتقاعد،  اأبوظبي  و�سندوق 
ت��اأج��ي��ل توريد  ال���راغ���ب���ة يف  ال��ق��ط��اع اخل���ا����ش،  ال��ع��م��ل يف 
اال����س���رتاك���ات ال��ت��ق��اع��دي��ة ع��ن ال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا، مل���دة ثلثة 
نهاية  وحتى   2020 يونيو  �سهر  م��ن  ت��ب��داأ  اإ�سافية  اأ�سهر 
اإ�سافية على هذه  اأية مبالغ  احت�ساب  املقبل، دون  اأغ�سط�ش 
اإطار  يف  اال�سرتاكات  �سداد  تاأجيل  َم��د  ق��رار  ياأتي  اجلهات. 
جهات  لدعم  الدولة  تنتهجها  التي  ال�ساملة  اال�سرتاتيجية 
العمل يف القطاع اخلا�ش، وتقدمي كافة الت�سهيلت املمكنة 
مع  وان�سجاماً  الر�سيدة،  القيادة  توجيهات  مع  متا�سياً  لها، 
للحد  عنها  االإع���لن  مت  التي  االقت�سادية  املحفزات  حزمة 
من تداعيات فرو�ش كورونا امل�ستجد كوفيد - 19. وح�سب 
القرار، �سيتم مد تاأجيل �سداد اال�سرتاكات ال�سهرية جلهات 
العمل الراغبة يف اال�ستفادة من هذه الت�سهيلت ابتداء من 
حت�سيلها  ُي�ستحق  وال��ت��ي   ،2020 يونيو  �سهر  ا���س��رتاك��ات 

اآل��ي��ة ل�سداد  يف ب��داي��ة ي��ول��ي��و اجل����اري، ع��ل��ى اأن ي��ت��م و���س��ع 
اال�سرتاكات التي �سيتم تاأجيلها خلل الفرتة املقبلة، وذلك 
فرتات  ع��ن  اإ���س��اف��ي��ة  مبالغ  اأي  العمل  ج��ه��ات  حتميل  دون 
ال��ت��اأج��ي��ل. واأك����د حم��م��د �سيف ال��ه��ام��ل��ي م��دي��ر ع���ام الهيئة 
العمل  اأن جهات  والتاأمينات االجتماعية،  للمعا�سات  العامة 
من اأهم ال�سركاء اال�سرتاتيجيني للهيئة، وا�ستمرار ال�سماح 
الهيئة  اهتمام  يعك�ش  ال�سهرية،  اال�سرتاكات  �سداد  بتاأجيل 
الفعال  ال����دور  ت��ل��ك اجل��ه��ات، وخ�����س��و���س��اً يف ظ��ل  مب�سالح 
اإجن��اح منظومة  التي تقوم به موؤ�س�سات القطاع اخلا�ش يف 
العمل التاأميني بالدولة. من جانبه اأكد خلف عبداهلل رحمه 
احلمادي، مدير عام �سندوق اأبوظبي للتقاعد، اأن ال�سندوق 
ي�سع م�سلحة جهات العمل امل�سجلة لديه يف مقدمة اأولوياته 
بهدف توفر كافة �سبل الدعم لتلك اجلهات خلل الفرتة 
مع  ومتا�سياً  الر�سيدة،  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً  الراهنة، 
كافة  حلماية  اأبوظبي  اإم��ارة  تنتهجها  التي  اال�سرتاتيجية 
املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة من التبعات االقت�سادية التي 

خّلفها تف�سي جائحة “كورونا” امل�ستجد.

متديد تاأجيل �سداد ال�سرتاكات التقاعدية 
جلهات العمل يف القطاع اخلا�س 3 اأ�سهر اإ�سافية
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م: 

املن�سوري  ع��ب��ي��د  ح��م��د  ���س��ع��ادة  اأك����د 
حممد  م��رك��ز  اإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش 
م�سبار  م�سروع  اأن  للف�ساء  را�سد  بن 
االأم����ل ه��و ر���س��ال��ة اأم���ل م��ن قيادتنا 
الر�سيدة اإىل �سعوب العامل باأن العمل 
واالإبداع ال ميكن اأن يوقفه �سيء واأن 
اأح��لم��ن��ا وط��م��وح��ات��ن��ا م��ه��م��ا كانت 
ب�����االإرادة  تتحقق  اأن  مي��ك��ن  ج��احم��ة 

املخل�سة التي تعمل وت�سعى من اأجل 
خر االإن�سان.

املا�سية  ال��ف��رتة  اإن  املن�سوري  وق���ال 
كانت اأكرب اختبار للإرادة االإماراتية 
وب�������اء فرو�ش  ت��ف�����س��ي  خ�����لل  م����ن 
 ”19  – “كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
ت��داع��ي��ات اقت�سادية  اأف���رزه م��ن  وم��ا 
واج��ت��م��اع��ي��ة واإن�����س��ان��ي��ة ك��ث��رة لكن 
انت�سرت يف اختبار االإرادة،  االإم��ارات 
التحديات  اأن  اأج��م��ع  للعامل  واأثبتت 

تظهر  ك��ي  ف��ر���ش  ه��ي  ل��ه��ا  بالن�سبة 
معدنها االأ�سيل ومربهنة باأن اإجناز 
بامتياز  اإم��ارات��ي  فعل  ه��و  امل�ستحيل 
قيادة و�سعبا ولي�ش جمرد كلم وهو 
ما ترجمته يف متابعة جتهيز واإطلق 
اإىل  اإي�ساله  مت  بحيث  االأم��ل  م�سبار 
م���رك���ز ت��ان��ي��غ��ا���س��ي��م��ا ال���ي���اب���اين قبل 
ا�ستغرقت  رح��ل��ة  يف  امل���ح���دد  امل���وع���د 
83 �ساعة و�سكلت مغامرة  اأكرث من 
االنتهاء  مع  ذاتها  بحد  جناح  وق�سة 

والتجهيزات  االخ��ت��ب��ارات  ك��اف��ة  م��ن 
هو  كما  امل�سبار  الن��ط��لق  ا���س��ت��ع��دادا 

مقرر يف 15 يوليو اجلاري.
واأ�ساف : نفخر يف مركز حممد بن 
را�سد للف�ساء باأننا جزء من م�سروع 
جهداً  يج�سد  ال����ذي  االأم����ل  م�����س��ب��ار 
متكامًل وم�سرًة طويلًة من  وطنياً 
االإجنازات بداأ بحلم املغفور له ال�سيخ 
طيب   - ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
الف�ساء  م�سرة  لتنطلق   - ث��راه  اهلل 

امل�ساريع  م����ن  ال���ع���دي���د  خ�����لل  م����ن 
الرائدة و�سهدنا اأول حراك موؤ�س�سي 
يف ه���ذا ال��ق��ط��اع م��ن خ���لل تد�سني 
والتقنية  للعلوم  االإم����ارات  موؤ�س�سة 
الف�ساء  تعزيز علوم  بهدف  املتقدمة 
تو�سيع  ومت  وامل��ن��ط��ق��ة  االإم������ارات  يف 
لتتحول  وم�ساريعها  براجمها  نطاق 
للف�ساء  را�سد  بن  حممد  مركز  اإىل 
ت��ن��ف��ي��ذ ت�سميم  ت��ول��ت  ال��ت��ي  اجل��ه��ة 
اأيدي كوادر  االأمل على  وبناء م�سبار 

اإم���ارات���ي���ة م��دع��وم��ة بجهود  ع��ل��م��ي��ة 
املظلة  ل��ل��ف�����س��اء  االإم����������ارات  وك����ال����ة 
يف  الف�سائية  االأن�سطة  لكل  الكربى 

الدولة.
اأنها  اأنه يح�سب للإمارات  واأ�سار اإىل 
قانونا  اأ�سدرت  املنطقة  دول��ة يف  اأول 
يف  الف�سائي  القطاع  ن�ساط  لتنظيم 
الدولة كما و�سعت خطة ا�سرتاتيجية 
وطنية لتطوير هذا القطاع باالإ�سافة 
اأن  اإىل تعزيز اال�ستثمار فيه واالأه��م 

دولة االإمارات لديها اأكرب كادر علمي 
بالن�سبة لعدد ال�سكان من مهند�سني 
يف  متخ�س�سني  اإم��ارات��ي��ني  وع��ل��م��اء 

علوم وتكنولوجيا الف�ساء.
ونوه املن�سوري بالدعم الكبر الذي 
ت��وف��ره ال��ق��ي��ادة االإم��ارات��ي��ة لتطوير 
قطاع الف�ساء ..وق��ال : حني متتلك 
قبل  امل�ستقبل  ت�ست�سرف  ق��ي��ادة  بلد 
اأن ياأتي وتعمل من اأجل كل فرد من 
االأغلى  ه��و  م����وردا  ب��اع��ت��ب��اره  �سعبها 

فاإننا ن�ستطيع اأن نكون على ثقة باأن 
القادم اأف�سل واأجمل باإذن اهلل.

•• دبي-�لفجر: 

ب��ح��ث��ت اأك���ادمي���ي���ة ج�����ودة احل���ي���اة يف 
بعد”،  “عن  عقدتها  تفاعلية  جل�سة 
وكيفية  احل����ك����وم����ي  ال���ت���م���ي���ز  دور 
لتعزيز  م���وؤث���رة  ك������اأداة  ا���س��ت��خ��دام��ه 
وا�ستعر�ست  امل��ج��ت��م��ع،  ح��ي��اة  ج����ودة 
ال��ت��م��ي��ز احلكومي  م��ن��ظ��وم��ة  جت��رب��ة 
جودة  مفاهيم  ت�سمني  يف  االإماراتية 
احلياة املتكاملة يف خمتلف حماورها 
دولة  بريادة  يرتقي  مبا  ومعايرها، 

االإمارات وتناف�سيتها عاملياً.
بنت  اجلل�سة معايل عهود  �ساركت يف 
خلفان الرومي وزيرة الدولة لل�سعادة 
وج�������ودة احل����ي����اة م���دي���ر ع�����ام مكتب 
رئا�سة جمل�ش ال��وزراء، وحتدث فيها 
زائري  حممد  العاملي  الربوفي�سور 
احلكومي،  التميز  جمال  يف  امل�ست�سار 
ال�سيخ  ب��رن��ام��ج  حتكيم  جلنة  رئي�ش 
وبرنامج  احل��ك��وم��ي  للتميز  خليفة 
وبرنامج  احلكومي  للتميز  اأبوظبي 
واأداره��ا عمار  للتميز احلكومي،  دبي 
اأكادميية جودة احلياة،  املعيني مدير 
م�سوؤول   700 ن��ح��و  ف��ي��ه��ا  و����س���ارك 
خمتلف  م������ن  ح����ك����وم����ي  وم������وظ������ف 
اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية 

يف الدولة.
ومتثل اجلل�سة التفاعلية التي عقدت 
ثاين  “زوم”،  تطبيق  ع��رب  ب��ع��د  ع��ن 
تعقدها  ال���ت���ي  امل��ع��رف��ي��ة  اجل��ل�����س��ات 
اأطلقها  التي  احلياة،  ج��ودة  اأكادميية 
وجودة  لل�سعادة  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج 
الفكر  تر�سيخ  بهدف  م��وؤخ��راً  احلياة 
وتطبيقاته  احل��ي��اة  جل���ودة  امل�����س��ت��دام 
العمل  جم�����االت  ك���اف���ة  يف  ال��ع��م��ل��ي��ة 
الكفاءات  ق�����درات  وب���ن���اء  احل��ك��وم��ي، 
ال���وط���ن���ي���ة م�����ن م���وظ���ف���ي اجل���ه���ات 
واملحلية،  االحت������ادي������ة  احل���ك���وم���ي���ة 
اأ�س�ش  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��م  واإع�����داده�����م 
واآل��ي��ات ت�سمني مبادئ ج��ودة احلياة 

وال�سيا�سات  وامل���ب���ادرات  ال��ربام��ج  يف 
واخلدمات، مبا يطور االأداء وينعك�ش 
اإيجاباً على جودة حياة جمتمع دولة 

االإمارات.

قيادة ر�ضيدة و�ضجاعة
واأك����د ال��ربوف��ي�����س��ور حم��م��د زائ���ري 
اأن دول����ة االإم������ارات  خ����لل اجل��ل�����س��ة 
ودعمها  احلكيمة  قيادتها  بتوجيهات 
املبا�سر متكنت من اإدارة اأزمة كورونا 
بحكمة  حتدياتها  وواج��ه��ت  ب��اق��ت��دار 
العامل  دول  م���ن  ك��ث��ر  ع���ن  م��ي��زت��ه��ا 
م��ا ي��وؤه��ل��ه��ا ل��ت��ك��ون من��وذج��ا يحتذى 
اتخذت  الدولة  اأن  اإىل  م�سرا  عاملياً، 
ال�سليمة وركزت على جودة  القرارات 
و�سلمة  و����س���ح���ة  االإن���������س����ان  ح���ي���اة 

املجتمع بكل �سرائحه.
وق��ال زائ��ري اإن دول��ة االإم���ارات اأول 
خياراً  التميز  تبنت  ال��ع��امل  يف  دول���ة 
�سيا�سيا وا�سرتاتيجيا، وبنت م�سرته 
على م��دى اأك��رث م��ن 25 ع��ام��ا، واإن 
التميز  م��ب��ادئ  ت��ر���س��ي��خ  ج��ه��وده��ا يف 
ت��ع��زي��ز �سعور  اأ���س��ه��م��ت يف  احل��ك��وم��ي 
امل��ج��ت��م��ع ب���االأم���ن وال�����س��لم��ة يف ظل 
اأزمة تف�سي فرو�ش كورونا امل�ستجد، 
خ�سو�ساً مع متابعة القيادة احلثيثة 
حل����اج����ات االأف���������راد االأ����س���ا����س���ي���ة ويف 
مقدمتها االأمان والطماأنينة والدواء 
املجتمع  م���ع  وت��وا���س��ل��ه��ا  وال�����غ�����ذاء، 
ب�سكل مبا�سر يف تطبيق عملي ملبادئ 
قرارات  احلكومة  واعتماد  ال�سفافية، 
النا�ش،  تعزيز جودة حياة  اأ�سهمت يف 
ا�ستمرارية  احل��ف��اظ على  م��ن خ��لل 
العمل  ن���ظ���م  وت��ط��ب��ي��ق  اخل�����دم�����ات، 
وال��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د ال��ت��ي ���س��اع��دت يف 

ا�ستمرارية احلياة.
احلكومي  ال��ت��م��ي��ز  م�����س��ت�����س��ار  واأك������د 
طبقت  ال����ع����امل  يف  احل����ك����وم����ات  اأن 
مقاربات  م��ع��ت��م��دة  ال��ت��م��ي��ز  م��ف��ه��وم 
االقت�ساد  على  ارتكز  اأغلبها  خمتلفة 

وال�سناعة والتكنولوجيا، مثل اليابان 
فيما  و�سنغافورة،  املتحدة  وال��والي��ات 
القائم على حمو  التميز  الهند  تبنت 
احلياة،  م�����س��ت��وى  وحت�����س��ني  االأم���ي���ة 
اأما  م�سابهة،  مقاربة  ال�سني  وتبنت 
دول��ة االإم����ارات فاتخذت ج��ودة حياة 
وحياة  عمل  اأ�سلوب  والتميز  االإن�سان 
ومنطاً ال�ست�سراف امل�ستقبل وحتقيق 

روؤية م�ستقبلية.

حياة  ورح���ل���ة  احل���ي���اة  ج����ودة 
االإن�ضان

وقال زائري اإن جودة احلياة ترتبط 
مب��راح��ل رح��ل��ة ح��ي��اة االإن�����س��ان، واإنه 
وم�ساركة  االأدوار  ت��وزي��ع  م��ن  ب��د  ال 
اجلهات  ج��م��ي��ع  ب����ني  امل�������س���وؤول���ي���ات 
النهائي  ال��ه��دف  ي��خ��دم حت��ق��ي��ق  مب��ا 
املتمثل يف حت�سني حياة النا�ش بحيث 
تكاملية  اجل��ه��ات  ب��ني  العلقة  تكون 
ت�ساركية على اأ�س�ش تخدم جودة حياة 

االإن�سان واملجتمع بكل فئاته.
احلكيمة  اخل���ط���وة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا ح��ك��وم��ة االإم�������ارات 
الوطنية  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ب���اإط���لق 
االإن�سان  ت�����س��ع  ال��ت��ي  جل����ودة احل��ي��اة 
حم���وره���ا االأ����س���ا����س���ي، م��ث��ل��ت علمة 
تقودها  التي  التميز  رحلة  يف  ف��ارق��ة 
يف خمتلف امل��ج��االت، الأن ذل��ك عك�ش 
للتميز  االإم��������ارات  ح��ك��وم��ة  م��ن��ظ��ور 
وامل�ساريع  املبادرات  لتطوير  كاأ�سلوب 
واخلدمات لتح�سني جودة احلياة من 

خمتلف اجلهات احلكومية.

يف  احل��ك��وم��ي  التميز  منظومة 
االإمارات تتبنى جودة احلياة

ال����ن����م����وذج  اإىل  زائ����������ري  وت�����ط�����رق 
احلكومي  التميز  ملنظومة  اجل��دي��د 
و�سع  ال�������ذي  االإم�������������ارات،  دول�������ة  يف 
ج���ودة احل��ي��اة م���رك���زاً ل��ك��اف��ة حماور 
ومعايرها  وم�ستهدفاتها  املنظومة 

 75% اأن  اإىل  م�سرا  ومفاهيمها، 
مبا�سر  ب�سكل  مرتبط  املنظومة  من 
بدعم حتقيق اال�سرتاتيجية الوطنية 
جل���ودة احل��ي��اة، م��ن خ���لل تركيزها 
الطموحة  ال�����روؤي�����ة  ت�����س��ك��ي��ل  ع���ل���ى 
والقيادة  احل��ي��اة  ج���ودة  حت�سني  ع��رب 
الر�سيدة واال�ستباقية وتبني التغير 
وتعزيز الثقة، وتطوير منظومة عمل 
وتبنيها  النتائج،  على  تركز  متكاملة 
مفهوم القيمة النوعية التي تطورها 
حتويلياً  ف��ك��راً  تتبنى  رائ���دة  حكومة 

ومنهجية عمل ديناميكية.
وق����ال اإن حم���ور حت��ق��ي��ق ال���روؤي���ة يف 
يت�سمن  احلكومي  التميز  منظومة 
اأ�سا�سية ت�سمل حت�سني  اأربعة معاير 
للم�ستقبل،  جودة احلياة، واجلاهزية 
وال���ت���وج���ه اال����س���رتات���ي���ج���ي، وامل���ه���ام 
الرئي�سية، م�سرا اإىل اأن العلقة بني 
جودة احلياة ومعاير حتقيق الروؤية 
يركز  ع��م��ل  منهج  تبني  يف  تتلخ�ش 
على االإن�سان يف حت�سني جودة احلياة 
املرنة  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ات  وت���ط���وي���ر 
ا�ست�سراف  يف  احلياة  ج��ودة  وت�سمني 
امل�����س��ت��ق��ب��ل، وت��ط��وي��ر م���ب���ادرات تركز 
يف  وت�سهم  مميزة  قيمة  حتقيق  على 
وريادتها  ال��دول��ة  بتناف�سية  االرت��ق��اء 
املجتمع.  ح����ي����اة  ج�������ودة  وحت�������س���ني 
القيمة  حم���ور  اأن  زائ����ري  واأ����س���اف 
التميز احلكومي  املميزة يف منظومة 
جودة  بتعزيز  ترتبط  معاير  ي�سمل 
احل�����ي�����اة، م����ن خ������لل ق���ي���ا����ش جن���اح 
ا�ستباقية  تطوير خدمات  اجلهات يف 
مرتابطة مركزها االإن�سان تركز على 
خلل  من  الذكي  والتمكني  القيمة، 
البناء على الفر�ش امل�ستقبلية، وبناء 

املواهب املحرتفة.
املمكنات  حم���ور  م��ع��اي��ر  اأن  واأو����س���ح 
ال������ذي ي�����س��م��ل امل��������وارد واالإم����ك����ان����ات 
والتوا�سل  املعرفة  واإدارة  والبيانات 
احلكومي وال�سراكة والتكامل يرتبط 

ال�سامل جلودة احلياة  باملفهوم  اأي�ساً 
امل��ت��ك��ام��ل��ة، م���ن خ���لل ت��رك��ي��زه على 
التميز  تعزز  التي  والو�سائل  االأدوات 

املرتكز على االإن�سان.
التقليدي  التميز  اأن  زائري  واأ�ساف 
واالبتكار  االإب���داع  م��ن  يخلو  روتيني 
امل�����س��ت��م��ر، وه����ذا يختلف  وال��ت��ط��وي��ر 
ع���ن م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي يف 
من  ا�ستثنائية  تعترب  التي  االإم���ارات 
حيث املرونة التي تتمتع بها وقابليتها 
النتائج  قيا�ش  وا�ستطاعتها  للتطوير 
بح�سب االأثر الذي حتققه على جودة 

حياة النا�ش.
�سيا�سات  و���س��ع  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ�����س����ار 
�سياق مفهوم  حت��دد مهام اجلهات يف 
روؤي�����ة ج�����ودة احل���ي���اة وق��ي��ا���ش االأث����ر 
االإن�سان  رحلة  �سمن  م�ستمر  ب�سكل 
يغذي  االبتكار  اأن  مو�سحا  املتكاملة، 
والتوجه  ال��ق��درات  تطوير  يف  الفكر 
تعني  ال����ري����ادة  واأن  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
ت��وف��ر ال����ق����درات ال���ف���ري���دة ال��ت��ي من 
للجهات،  القيمة  تقدمي  يتم  خللها 
تخدم  التي  بالقدرات  مرتبطة  وه��ي 
لتحقيق  وال�����روؤى  االأه�����داف  حتقيق 
الطموحات، م�سرا اإىل �سرورة و�سع 
عمليات  �سياق  يف  احل��ي��اة  ج���ودة  فكر 
االأجيال  خلدمة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 

القادمة.

احلكومي  وال��ت��ن��اغ��م  ال��ت��ك��ام��ل 
لتحقيق التميز

����س���وؤال  ع���ل���ى  ردا  زائ�������ري  واأو������س�����ح 
امل�����س��ارك��ني يف اجل��ل�����س��ة، حول  اأح�����د 
واالن�سجام  ال��ت��ك��ام��ل  حتقيق  كيفية 
االإن�سان  ب���اأن  اجل��ه��ات،  خمتلف  ب��ني 
ورحلته  للم�ستقبل  يخطط  بطبيعته 
اأن  ي��ن��ب��غ��ي  اجل����ه����ات  واأن  م���ت���غ���رة 
وتغطي  امل����راح����ل  جل��م��ي��ع  ت��خ��ط��ط 
االح����ت����ي����اج����ات امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، وه�����ذا 
الت�ساركية  العلقة  لرت�سيخ  يحتاج 

الأي  اأن��ه ال ميكن  موؤكدا  والتكاملية، 
حكومة حتقيق النجاح اإال من خلل 
مبني  من��وذج  على  والرتكيز  التميز، 
بني  والتناغم  الكاملة  ال�سراكة  على 
اجلهات يف حتقيق غاية عليا م�سرتكة 

تتمثل بتح�سني جودة حياة املجتمع.
امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  من����وذج  وح����ول 
املنا�سب ملتطلبات العمل احلكومي يف 
مرحلة ما بعد “كورونا”، اأكد زائري 
عمليات  يف  احلياة  ج��ودة  ت�سمني  اأن 
�ست�سكل  ال��ت��ي  امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف 
اجلاهزية  ت���ع���زي���ز  يف  ن���وع���ي���ة  ن��ق��ل��ة 
مع  التعامل  يف  وامل��رون��ة  للم�ستقبل 
القدرات  وتطوير  ال��ظ��روف  خمتلف 

لتحقيق الريادة.

عمار املعيني: ارتباط وثيق بني 
جودة  وحت�ضني  احلكومي  التميز 

احلياة
مدير  املعيني  ع��م��ار  اأك���د  جهته،  م��ن 
توجيهات  اأن  احلياة  ج��ودة  اأكادميية 
قيادة دولة االإمارات والروؤية املتكاملة 
التي تتبناها احلكومة يف تعزيز جودة 
اال�سرتاتيجية  وت���وج���ه���ات  احل���ي���اة، 
الوطنية جلودة احلياة 2031، تركز 
اأهمية ت�سمني مبادئ ومفاهيم  على 
ج�����ودة احل���ي���اة يف خم��ت��ل��ف جم���االت 
التميز  وت��ت��ب��ن��ى  احل���ك���وم���ي،  ال��ع��م��ل 
لتح�سني جودة احلياة  اأ�سا�سياً  ممكناً 

يف االإمارات.
احلياة  ج�����ودة  اأك���ادمي���ي���ة  اإن  وق�����ال 
التميز  العلقة بني  اختارت مو�سوع 
الكبر  ل���لرت���ب���اط  وج�����ودة احل���ي���اة، 
التميز  لتحقيق  احلكومة  روؤي���ة  ب��ني 
القيادة  و�سعتها  التي  العليا  والغاية 
اجلهات  ك��اف��ة  لعمل  حم��وري��اً  ه��دف��اً 
بتح�سني  ت��ت��م��ث��ل  ال���ت���ي  احل��ك��وم��ي��ة، 
ج��������ودة احل�����ي�����اة يف جم���ت���م���ع دول�����ة 
االإمارات، مبا يج�سد توجيهات وروؤى 
القيادة بالو�سول بدولة االإمارات اإىل 
م�ساف اأف�سل الدول يف جودة احلياة 

يف العامل.

جلودة  امل�ضتدام  الفكر  تر�ضيخ 
احلياة

اأكادميية جودة احلياة  اإط��لق  وياأتي 
�سمن جهود احلكومة لتنفيذ حماور 
اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة جل����ودة 
احلياة 2031 التي اعتمدها جمل�ش 
الوزراء برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش 
يونيو  يف  اهلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 

.2019
موا�سيع   6 على  االأك��ادمي��ي��ة  وت��رك��ز 
ع���م���ل���ي���ة ل���ت���ط���ب���ي���ق ج��������ودة احل����ي����اة، 
احلياة  جل���ودة  ال��ع��ام  امل��ف��ه��وم  ت�سمل 
وال�سيا�سات  احل���ك���وم���ي  ال���ع���م���ل  يف 

احلكومية  واخل�������دم�������ات  ال����ع����ام����ة 
امل�ستدام  اأث���ر ج���ودة احل��ي��اة  وق��ي��ا���ش 
امل��وؤ���س�����س��ي يف ج���ودة احلياة  وال��ت��م��ي��ز 
يف  امل�ستقبلية  للمتغرات  واجلاهزية 
براجمها  تنفيذ  ويتم  احل��ي��اة،  ج��ودة 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع اأف���������س����ل اخل������ربات 
مع  وبال�سراكة  وال��وط��ن��ي��ة،  ال��دول��ي��ة 
ع����دد م���ن امل��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ي���ة مثل 
منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 
بزن�ش  وه��ارف��رد  كولومبيا  وج��ام��ع��ة 
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الربيطانية.
وكانت االأكادميية عقدت موؤخراً جل�سة 
“جودة  ب��ع��ن��وان  اف��رتا���س��ي��ة  تفاعلية 
ح�سرها  احلكومات”  ودور  احل��ي��اة 
وموظف  م�سوؤول   1000 م��ن  اأك��رث 
يف اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة االحت����ادي����ة 
الربوفي�سور  فيها  وحت��دث  واملحلية، 
مركز  مدير  �ساك�ش  جيفري  العاملي 
التنمية امل�ستدامة بجامعة كولومبيا، 
مدير �سبكة حلول التنمية امل�ستدامة 
التابعة للأمم املتحدة، رئي�ش املجل�ش 
ال���ع���امل���ي ل��ل�����س��ع��ادة وج�������ودة احل���ي���اة، 
ع��ن اأه��م��ي��ة ج����ودة احل��ي��اة يف ال���دول 
وامل��ج��ت��م��ع��ات، يف ظ��ل ال��ظ��روف التي 
تف�سي فرو�ش  م��ع  ال��ع��امل،  بها  مي��ر 
على  خللها  واأك���د  امل�ستجد،  ك��ورون��ا 
الرتكيز على ج��ودة احلياة يف  اأهمية 

العمل احلكومي. 

•• �أبوظبي-و�م:

قال معايل الدكتور اأحمد بن عبداهلل حميد بالهول الفل�سي وزير دولة ل�سوؤون التعليم 
العايل واملهارات املتقدمة رئي�ش جمل�ش اإدارة وكالة االإمارات للف�ساء اإن العامل العربي 
كله يرتقب اللحظة التاريخية النطلق م�سبار االأمل يف رحلته اإىل املريخ كاإجناز علمي 

تهديه دولة االإمارات للأمة العربية.
ال�سناعات  ق��ط��اع  االأم���د يف  ا�ستثمار ط��وي��ل  ث��م��رة  ي��اأت��ي  االإجن����از  ه��ذا  اأن  واأك���د معاليه 
الف�سائية يف دولة االإم��ارات ويعد االأول منه يف منطقة اخلليج العربي واالأك��رث تقدما 
وتطورا على م�ستوى الوطن العربي واالأكرث ا�ستدامة من خلل م�ساريع وبرامج ت�سعى 
ال�سلة جزءا من  ذات  والتكنولوجيات  الف�ساء  علوم  تكون  اإط��ار عمل تطبيقي  بناء  اإىل 
حراك علمي متوا�سل يف االإمارات بحيث يتم دمج خمرجات هذا القطاع يف العديد من 

التطبيقات احلياتية مبوازاة العمل على م�ساريع وبرامج لها علقة با�ستك�ساف الف�ساء 
اخلارجي.

قد و�سف  عاماً  قبل خم�سني  القمر  �سطح  على  �سار  اإن�سان  اأول  كان  اإذا   : معاليه  وق��ال 
خطوته التاريخية باأنها “خطوة �سغرة للإن�سان وقفزة عملقة للب�سرية” فاإن م�سبار 
االأمل اإىل املريخ الذي يحمل اإ�سم االإمارات هو قفزة كبرة للإمارات وقفزة اأكرب واأعظم 

للوطن العربي.
ا�ست�سرافية  العربي تقف وراءه قيادة حكيمة ذات روؤي��ة  اأن هذا االإجن��از االإماراتي  واأك��د 
ممثلة بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه 
اهلل” ورعاية ودعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
رئي�ش جمل�ش 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 .. قيادة عانقت حلم زايد 

بالو�سول اإىل الف�ساء وترجمت احللم اإىل خطط و�سيا�سات وبرامج وم�ساريع وحر�ست 
اإماراتي  االإم��ارات وجعل كل مواطن  اأبناء  ك��وادر علمية �سغوفة من  اإع��داد وتاأهيل  على 
جزءا من هذه الروؤية وباأن اأي منجز يتم حتقيقه يف هذا املجال هو منجز �سخ�سي بقدر 

ما هو وطني.
االأك��رب من  لي�ش  الف�سائي  القطاع  اال�ستثمار يف  توا�سل  االإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ومن�ساأة  موؤ�س�سة   50 من  اأك��رث  فلدينا  واالأ�سمل  االأن�سط  واإمن��ا  املنطقة  يف  فقط  نوعه 
داخل الدولة تعمل يف �سوق قطاع الف�ساء واأكرث من 3000 موظف و�سراكات اإقليمية 
ودولية مع عدد كبر من املوؤ�س�سات والهيئات العاملية الرائدة يف ال�سناعات الف�سائية ويف 
وامل�ساريع  الربامج  املزيد من  �ست�سهد  املقبلة  املرحلة  اأن  اإىل  الف�ساء. ولفت  تكنولوجيا 
�سمن روؤية ت�سعى اإىل و�سع دولة االإم��ارات على خارطة التميز يف القطاع الف�سائي يف 

م�ساف الدول املتقدمة يف العامل.

•• دبي-و�م: 

اأع���ل���ن���ت ج��ام��ع��ة ح���م���دان ب���ن حممد 
الذكية ام�ش عن نقل وحتويل جميع 
اأن��ظ��م��ت��ه��ا وخ���دم���ات���ه���ا ال���ذك���ي���ة من 
احلو�سبة  من�سة  اإىل  بياناتها  مراكز 
ويب  “اأمازون  ال���رائ���دة  ال�����س��ح��اب��ي��ة 
ا�ستكمااًل   ،  AWS ���س��رف��ي�����س��ز« 
بعيداً  تعليمية  ثقافة  جلهودها خللق 
واإعداد  التقليدي  التعليم  من��وذج  عن 
بقوة يف غمار  للدخول  موؤّهلة  اأجيال 
امل��ن��اف�����س��ة ع���امل���ي���اً.. وذل�����ك يف اإجن�����اٍز 
كقوة  ال��ري��ادي  دوره��ا  يعزز  ا�ستثنائي 
م�ستقبل  ت�����س��ك��ي��ل  اإع������ادة  يف  م���وؤث���رة 
وعاملياً،  اإقليمياً  التعليمية  املنظومة 
اأ�سبحت  امل��ت��ق��دم��ة،  اخل��ط��وة  وب��ه��ذه 
بن حممد الذكية”  حمدان  “جامعة 
اأوىل جامعات ال�سرق االأو�سط و�سمال 
اأنظمتها  بتحويل  تقوم  التي  اأفريقيا 
ال�سحابية  احلو�سبة  من��وذج  اإىل  كلياً 

من “اأمازون ويب �سرفي�سز«.
جلهود  تتويجاً  ال��ن��ج��اح  ه��ذا  وي�سكل 
ال�����دوؤوب لتطوير  اجل��ام��ع��ة وع��م��ل��ه��ا 
وبنيتها  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة  م�����وارده�����ا 
الطريق  التي مهدت  الذكية  التحتية 
لهذا االإجناز ال�سخم، وهو ما و�سفه 
التكنولوجيا  عملق  على  القائمون 
�سرفي�سز”  وي���ب  “اأمازون  ال��ع��امل��ي 
باأنه اإجناز يحتذى به يف هذا القطاع 

تبني  وي��ن��درج  امل��ن��ط��ق��ة.  �سعيد  ع��ل��ى 
“اأمازون  م��ن  ال��رائ��دة  التكنولوجيا 
التزام  اإط������ار  يف  �سرفي�سز”  وي����ب 
اجل��ام��ع��ة ب���اإح���داث ت��غ��ي��ر ج����ذري يف 
التعليم  لتوفر  التعليمية  املنظومة 
امل�ستقبل،  ومبدعي  ملبتكري  االأف�سل 
ل�سمو  ال�����س��دي��دة  بالتوجيهات  ع��م��ًل 
را�سد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ 
الرئي�ش  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
تعزيز اجلاهزية  للجامعة، يف  االأعلى 
التعليم  من  انطلقاً  امل�ستقبل  ل�سنع 

النوعي.
جاء االإع��لن عن هذا االإجن��از خلل 
امل��وؤمت��ر االف��رتا���س��ي ال��ذي ُعقد عرب 
معايل  مب�����س��ارك��ة  “زووم”  م��ن�����س��ة 
ال��ف��ري��ق ���س��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م، نائب 
بدبي  ال��ع��ام  واالأم���ن  ال�سرطة  رئي�ش 
رئي�ش جمل�ش اأمناء “جامعة حمدان 
وال���دك���ت���ور  الذكية”؛  حم���م���د  ب����ن 
اجلامعة؛  رئ��ي�����ش  ال����ع����ور،  م��ن�����س��ور 
رئ��ي�����ش منطقة  ت�����س��اغ��ب��ار،  وزوب������ني 
واأف��ري��ق��ي��ا للقطاع  االأو����س���ط  ال�����س��رق 
العام يف �سركة اأمازون ويب �سرفي�سز 
ج���ري�������س���ت،  وب����������ول  ؛   /AWS/
لدى  التعليم  لق�سم  ال��دويل  الرئي�ش 
 ،/AWS/سرفي�سز� وي��ب  اأم����ازون 
واخل����رباء  ال�سخ�سيات  م��ن  ول��ف��ي��ف 

واملخت�سني.
اأهمية  ال�����س��ّب��اق��ة  اخل��ط��وة  وت��ك��ت�����س��ب 

ب��ال��غ��ة ك��ون��ه��ا ت��ت��وي��ج��اً ل����لإجن����ازات 
“جامعة حمدان  املُلهمة التي تقودها 
باعتبارها  الذكية”  حم���م���د  ب�����ن 
ت�سخر  ب��ه يف  ُي��ح��ت��ذى  من���وذج دويل 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ت���ق���دم���ة، يف اإع�����ادة 
وفق  التعليم  م�ستقبل  م��لم��ح  ر���س��م 
والع�سرين،  احل��ادي  القرن  متطلبات 
م�ستندًة اإىل نهج ا�ست�سرايف قائم على 
العلمي  والبحث  االبتكار  بني  الدمج 
ثقافة  الإر���س��اء  التكنولوجي  والتطور 
التعليم الذكي كحجر اأ�سا�ش لتخريج 
رواد اأعمال ومبتكرين و�سفراء معرفة 
وقادة م�ستقبل. جاء االإجناز اجلديد 
ن���ت���اج ال��ت��ن�����س��ي��ق ال���وث���ي���ق واجل���ه���ود 
امل�����س��رتك��ة ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت ع��ل��ى مدى 
الكامل  االنتقال  اأ�سهر الإجناح عملية 
ل�  ال�����س��ح��اب��ي��ة  اإىل م��ن�����س��ة احل��و���س��ب��ة 
والتي  �سرفي�سز”،  وي��ب  “اأمازون 
تعترب دليًل على كفاءة ومرونة البنية 
لدى  املتقدمة  التحتية  التكنولوجية 
حمدان بن حممد الذكية”،  “جامعة 
وال���ت���ي ت���ربز ك��م��ن��اف�����ش ق���وي لنخبة 
و�سرح  ال���ع���امل  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  م�����زودي 
جامعات  ي�����س��ب��ق  م���رم���وق  اأك����ادمي����ي 
مدعومًة  �سنوات،  ع�سر  بفارق  العامل 
اأكادميية  واأدوات  تعليمية  مبنهجيات 

حتاكي امل�ستقبل.
واأع��رب معايل الفريق �ساحي خلفان 
مت��ي��م ع��ن ف��خ��ره واع���ت���زازه بالريادة 

االإقليمية والعاملية ل� “جامعة حمدان 
ت�سيف  ال��ت��ي  الذكية”،  حم��م��د  ب���ن 
اإجن�������ازاً ن��وع��ي��اً وغ����ر م�����س��ب��وق على 
م�����س��ت��وى م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق االأو����س���ط 
اإىل  و�سمال اإفريقيا مع االنتقال كلياً 
الرائدة  ال�سحابية  احلو�سبة  من�سة 

�سرفي�سز«. ويب  “اأمازون 
التهنئة  ب��خ��ال�����ش  م��ع��ال��ي��ه  وت����ق����ّدم 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  اإىل  وال���ت���ق���دي���ر 
مبنا�سبة النجاح اجلديد الذي ير�ّسخ 
تناف�سية دولة االإمارات على اخلارطة 
التعليمية الدولية، م�سددا على اأهمية 
اخلطوة يف دعم التوجه الوطني نحو 
دفع عجلة التطوير امل�ستمر يف قطاع 
احلكيمة  الروؤية  مع  متا�سياً  التعليم، 
ل�ساحب  ال�������س���دي���دة  وال���ت���وج���ي���ه���ات 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ش ال���دول���ة رئي�ش 
“رعاه  جم��ل�����ش ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي 
باعتباره  بالتعليم  االرت��ق��اء  يف  اهلل” 
للتطورات  لل�ستجابة  املرونة  مفتاح 

امل�ستقبلية املت�سارعة.
“جامعة  جن��اح  ي��وؤّك��د  معاليه:  وق���ال 
الذكية” ك����اأول  حم��م��د  ب���ن  ح���م���دان 
ال�سرق  منطقة  يف  تعليمية  موؤ�س�سة 
بنقل  تقوم  اإفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط 
البيانات  م��راك��ز  م��ن  ك��ل��ي��اً  اأن��ظ��م��ت��ه��ا 
ال�سحابية  احل���و����س���ب���ة  م��ن�����س��ة  اإىل 
�سرفي�سز”،  وي��ب  “اأمازون  ال��رائ��دة 

ال��ف��اع��ل وامل���ح���وري يف ترجمة  ال����دور 
روؤية االإم��ارات لتطوير نظام تعليمي 
متكامل من بني االأف�سل عاملياً ل�سنع 
واأكادميياً  م��ع��رف��ي��اً  م��وؤه��ل��ة  اأج���ي���ال 
وابتكارياً لتوجيه دفة التقدم. وننظر 
خطوة  ب��اع��ت��ب��اره  االإجن������از  ه����ذا  اإىل 
االبتكار  ت��ط��وي��ع  درب  ع��ل��ى  متقدمة 
اجلامعات  حت��وي��ل  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
وم���ع���رف���ي���ة  ع���ل���م���ي���ة  م������ن������ارات  اإىل 
الع�سر  ب��اأدوات  م�سّلح  �سباب  لتخريج 
امل�ستقبل.  ن���ح���و  ب���ق���وة  ل���لن���ط���لق 
وكلنا ثقة باأّن التحول نحو احلو�سبة 
اأمامنا نحو  ال�سحابية ميهد الطريق 
االأكادميي  التميز  من  جديدة  حقبة 
واملعريف، ا�ستكمااًل لدور اجلامعة كاأول 
نواة للتعليم الذكي يف العامل العربي. 
من جهته، قال من�سور العور: نفخر 
باإجنازنا االإقليمي اجلديد الذي يكّلل 
هند�سة  الإع����ادة  املتوا�سلة  م�سرتنا 
متفّردة  روؤي���ة  وف��ق  والتعليم  التعلم 
ع�سر  ب��ف��ارق  ال��ع��امل  جامعات  لن�سبق 
التغير  ونواكب عجلة  ونقود  �سنوات 
العايل،  بالتعليم  للنهو�ش  والتطوير 
وفق توجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن 
عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
دبي الرئي�ش االأعلى للجامعة، يف رفع 
لرحلة  ا�ستكمااًل  جامعاتنا  تناف�سية 
واال�ستثمار  امل���ع���ريف  امل��ج��ت��م��ع  ب���ن���اء 
والكفاءات  املبدعة  العقول  يف  االأمثل 

الواعدة لتكون عماد بناء امل�ستقبل.
البّناءة  ���س��راك��ت��ن��ا  ت���اأت���ي   : واأ�����س����اف 
�سرفي�سز”  وي������ب  “اأمازون  م����ع 
تعزيز  باجتاه  قوية  انطلقة  مبثابة 
ا����س���ت���ع���دادن���ا ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل واالرت����ق����اء 
املقبلة،  ع��ام��اً  للخم�سني  بجاهزيتنا 
ل�ساحب  احل��ك��ي��م��ة  ب���ال���روؤي���ة  ت��ي��م��ن��اً 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ش ال���دول���ة رئي�ش 
جمل�ش الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
، الذي قال: “نريد اأن نعرب للخم�سني 
عاماً القادمة بتعليم جديد، ومدار�ش 
االأدوات  مي���ل���ك  وج����ي����ل  خم���ت���ل���ف���ة، 

ال�ستكمال م�سرة التنمية«.
وقال العور: تربز احلو�سبة ال�سحابية 
التكنولوجيات  م���ق���دم���ة  يف  ال����ي����وم 
امل��ت��ق��ّدم��ة ال��ت��ي مت��ث��ل دع��ام��ة متينة 
جهودنا  اإط�����ار  يف  ق�����س��وى  واأول����وي����ة 
العايل  بالتعليم  للنهو�ش  احلثيثة 
ب��ع��ي��داً عن  وع��امل��ي��اً،  واإق��ل��ي��م��ي��اً  حملياً 
ال���ن���ه���ج ال��ت��ق��ل��ي��دي ال������ذي ب�����ات غر 
االن�سمام  ي��ري��د  جمتمع  الأي  �سالح 
من�سة  وتفتح   .. العاملي  ال�سباق  اإىل 
“اأمازون  احلو�سبة ال�سحابية الرائدة 
اأمامنا  رحبة  �سرفي�سز” اآف��اق��اً  وي��ب 
كنموذج  االإي��ج��اب��ي��ة  ب�سمتنا  لتفعيل 
منظومة  دع���ائ���م  اإر�����س����اء  يف  م��ت��ف��رد 
االبتكار  على  القائمة  ال��ذك��ي  التعلم 
املعرفة  خم�����زون  واإث��������راء  واجل�������ودة 

وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وري������ادة االأع���م���ال، 
ل��ت��خ��ري��ج اأج����ي����ال ق������ادرة ع��ل��ى �سنع 

م�ستقبل اأف�سل واأكرث ا�ستدامة.
واأ�ساف : نفخر بتعاوننا مع “اأمازون 
يعترب  وال������ذي  �سرفي�سز”،  وي����ب 
الدولية  ل�����س��راك��ات��ن��ا  ه��ام��ة  اإ����س���اف���ة 
بالعمل  املطلق  التزامنا  تعك�ش  التي 
وف����ق م���ب���داأن���ا اجل���وه���ري امل��ت��م��ث��ل يف 
وتقدمي منتج  النمو”،  يف  “الت�سارك 
�ساأنه  م����ن  ف���ري���د  وب���ح���ث���ي  ت��ع��ل��ي��م��ي 
امل�ستويني  على  التعليم  وج��ه  تغير 
التزامنا  وجن��دد  وال��ع��امل��ي.  االإقليمي 
بامل�سي قدماً بالعمل يف و�سع �سنواتنا 
الطويلة من اخلربة الرائدة يف خدمة 
نظام  اإي��ج��اد  يف  الطموحة  التطلعات 
وتوجيه  اكت�ساف  على  ق���ادر  تعليمي 
النماء  م�سرة  يف  امل��واه��ب  وت��وظ��ي��ف 
قال  ناحيته  من  واالزده����ار.  والتقدم 
زوبني ت�ساغبار، رئي�ش منطقة ال�سرق 
االأو���س��ط واأف��ري��ق��ي��ا للقطاع ال��ع��ام يف 
���س��رك��ة اأم��������ازون وي����ب ���س��رف��ي�����س��ز /
AWS/: تقوم احلو�سبة ال�سحابية 

قطاع  وحت����وي����ل  ت���ط���وي���ر  يف  ال����ي����وم 
املوؤ�س�سات  متكني  خ��لل  من  التعليم 
تعليمية يف  بناء حلول  التعليمية من 
بيئة اآمنة، االأمر الذي يتيح للقائمني 
الرتكيز  من  التعليمية  العملية  على 
النجاح  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى  اأك������رب  ب�����س��ك��ل 
باال�ستجابة  ن�سيد  ونحن   .. للطلب 
ال�سريعة التي اأبدتها “جامعة حمدان 
اأج��ل حتقيق  الذكية” من  بن حممد 
ت��ب��ن��ي خدمات  خ�����لل  م����ن  روؤي���ت���ه���ا 
���س��رف��ي�����س��ز، لرتكز  وي�����ب  اأم���������ازون 
تعليمية  تقدمي جتارب  على  جهودها 
مميزة لطلبتها .. كما ن�سيد باجلهود 
التي بذلتها اجلامعة لتعزيز مهارات 
موظفيها بهدف �سمان قدرتهم على 
اال���س��ت��ف��ادة م��ن ك��ل االإم��ك��ان��ي��ات التي 
ال�سحابية.  احلو�سبة  تقنيات  توفرها 
موا�سلة  اإىل  نتطلع  ب���دورن���ا  ون��ح��ن 
العمل مع “جامعة حمدان بن حممد 
من  امل��زي��د  اإىل  ت�سعى  فيما  الذكية” 
تعليمية  ح��ل��ول  ل��ت��ق��دمي  االب��ت��ك��ارات 

جديدة.

اأحمد بالهول الفال�سي : م�سبار الأمل اإجناز علمي تهديه الإمارات لالأمة العربية

يف اإجناز ا�ضتثنائي على درب تغيري وجه التعليم العايل با�ضتخدام التكنولوجيا املتقّدمة

جامعة حمدان بن حممد الذكية الأوىل اإقليميا يف التحول اإىل من�سة اأمازون ويب �سريفي�سز

مركز حممد بن را�سد للف�ساء : م�سبار الأمل يج�سد جهدا وطنيا متكامال وم�سرية من الإجنازات

اأكادميية جودة احلياة تبحث دور التميز احلكومي يف حتقيق جودة حياة املجتمع
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اإع����������الن
ال�س�����ادة/تاي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هوت فود
رخ�سة رقم:CN 2901703   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

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

لل�سيانة العامة واعمال الديكور
رخ�سة رقم:CN 1182520   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

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

�سودري حممد �سليم للبلط والبل�سرت
رخ�سة رقم:CN 1133989   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

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

لقمه �ساميه
رخ�سة رقم:CN 1669960   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ديب واي للنقليات العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2836058 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل حميد حممد �سامل املرر ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك ال�سغر مر�سد مكتوم املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
للنقليات  اليت  ال�س�����ادة/بور�ش  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:2876745 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل حميد حممد �سامل املرر ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك ال�سغر مر�سد مكتوم املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
للمقاوالت  ال�س�����ادة/الت�سامح  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامه  رخ�سة رقم:2709669 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد را�سد علي حمد اجلنيبي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك �سيف حمد علي ال�سناين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
برجر   فولت  ال�س�����ادة/كافتريا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2175616 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف �سعيد حممد عبداهلل العامري ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد عبيد خمي�ش فرحان الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
للكتابة  ال�ساهني  ال�س�����ادة/مكتب  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والت�سوير  رخ�سة رقم:1053516 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل حم�سن يحيى دويل ال�سعيدي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حم�سن يحيى دويل ال�سعيدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املنزل الدارة ال�سقق الفندقية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2243656 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة امل�سار الدارة الفنادق - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

AL MASAR HOTELS MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل را�سد عبداهلل علي النعيمي
ALMASAR HOLDING LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف امل�سار القاب�سة ذ.م.م

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ املنزل الدارة ال�سقق الفندقية ذ.م.م

AL MANZEL HOTEL APARTMENTS MANAGEMENT LLC

اىل/املنزل الدارة ال�سقق الفندقية - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
AL MANZEL HOTEL APARTMENTS MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون فرحان الكويتي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1119859 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافه طرفه �سعيد حممد الكعبي

تعديل وكيل خدمات/حذف فرحان خمي�ش فرحان مبارك الكويتي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ميلن كانتى �سيل يوبندران

تعديل ا�سم جتاري من/ �سالون فرحان الكويتي

FARHAN AL KUWAITI BARBERSHOP

اىل/�سالون اك�سيلن�ش للرجال

EXCELLENCE MENS SALON

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
العمال  الزهور  ال�س�����ادة/نهر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب اجلب�ش رخ�سة رقم:1227682 
تعديل ا�سم جتاري من/ نهر الزهور العمال اجلب�ش

NAHR AL ZOHOR GYPSUM WORKS

اىل/نهر الزهور لل�سيانة العامة
NAHR AL ZOHOR FOR GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال اجلب�ش )4330010(

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

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

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اك�سرتا املايا �سوبر ماركت ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1671945 
تعديل ن�سب ال�سركاء/عادل احمد مو�سى �سنقور من 20٪ اىل ٪11  

تعديل ن�سب ال�سركاء/املايا انرتنا�سيونال ليمتد �ش.م.ح من 20٪ اىل ٪37
تعديل ن�سب ال�سركاء/او�سا باجر انى من 5٪ اىل ٪3

تعديل ن�سب ال�سركاء/حممد عي�سى حممد ال�سمت من 20٪ اىل ٪40
تعديل ن�سب ال�سركاء/وا�سانى كمل وا�سانى �سوندير من 10٪ اىل ٪3
تعديل ن�سب ال�سركاء/كو�سيل ال�سمندا�ش باجرانى من 10٪ اىل ٪3

تعديل ن�سب ال�سركاء/ديباك ال�سمندا�ش باجراين من 10٪ اىل ٪3
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ال�سمندا�ش كل�سند باجرانى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:كافتريا فنيال اال�سالة ذ.م.م
1 حمل  2 ط  املقطع ق مقطع  ال�سركة:م�سفح بني اجل�سرين  عنوان 

للتطوير الربي  قرية  منتجع  بناية  وحدة   44
CN 1974708 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق - �سركة ال�سخ�ش   2
الواحد ذ.م.م كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/6/29 وذلك بناء 

على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب 
تاريخ التعديل:2020/7/1 العدل بالرقم:2005006693 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة امل�سفي 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة امداد جلف كيترجن لوج�ستيك�ش ذ.م.م - فرع 

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2790629 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامر �سامي اليا�ش �سليمان ٪5

تعديل مدير/ا�سافة �سامر �سامي اليا�ش �سليمان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة من�سور عبداجلبار عبداملح�سن احمد ال�سايغ ٪5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة انف�ست هو�سبيتاليتي بل�ش هولدينغ ليمتد
INVEST HOSPITALITY PLUS HOLDING LTD

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة غلف كاترينغ كومباين فور جرنال ترايد اند كونرتاكتينغ ذ.م.م م.د.م.�ش
GULF CATERING COMPANY FOR GENERAL TRADE AND CONTRACTING WLL DMCC 

EMDAD LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف امداد ذ.م.م
تعديل مدير/حذف �سامر �سامي اليا�ش �سليمان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة اخلليج للتموين للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م
GULF CATERING COMPANY FOR GENERAL TRADE AND CONTRACTING LLC

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

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

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة امداد جلف كيترجن لوج�ستيك�ش ذ.م.م - فرع 

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2721054 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامر �سامي اليا�ش �سليمان ٪5

تعديل مدير/ا�سافة �سامر �سامي اليا�ش �سليمان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة من�سور عبداجلبار عبداملح�سن احمد ال�سايغ ٪5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة انف�ست هو�سبيتاليتي بل�ش هولدينغ ليمتد
INVEST HOSPITALITY PLUS HOLDING LTD

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة غلف كاترينغ كومباين فور جرنال ترايد اند كونرتاكتينغ ذ.م.م م.د.م.�ش
GULF CATERING COMPANY FOR GENERAL TRADE AND CONTRACTING WLL DMCC 

EMDAD LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف امداد ذ.م.م
تعديل مدير/حذف �سامر �سامي اليا�ش �سليمان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة اخلليج للتموين للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م
GULF CATERING COMPANY FOR GENERAL TRADE AND CONTRACTING LLC

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

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

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم وكافتريا خليجنا واحد

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2552599 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خليفه احمد عبداهلل حممد املزروعي ٪51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سعيد حممد حممد �ستا ٪49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف عبيد مبارك �سالح املن�سوري

تعديل را�ش املال/من null اىل 150000
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ مطعم وكافتريا خليجنا واحد
KHLEEJNA WAHED RESTURANET AND CAFITERIA

اىل/مطعم �سفره ومله ذ.م.م
SOFRAH WE LAMAH RESTAURANT LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/معر�ش التوفيق لل�سيارات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1004533 

تعديل ا�سم جتاري من/ معر�ش التوفيق لل�سيارات

AL TAWFIQ CAR EXHIBITION

اىل/معر�ش �سكاي الين لل�سيارات

SKY LINE AUTO SHOW

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
النتاج  االوائل  ال�س�����ادة/مزرعة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

حليب املاعز واالبقار
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2553463 

تعديل ا�سم جتاري من/ مزرعة االوائل النتاج حليب املاعز واالبقار
AL AWAEL FARM FOR GOATS AND COWS MILK PRODUCTION

اىل/مزرعة االوائل النتاج حليب املاعز واالغنام
AL AWAEL FARM FOR GOAT AND SHEEP MILK PRODUCTION

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
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عربي ودويل

ما زالت ميلي�سيات احلوثي تعمق اأزمة الوقود يف مناطق �سيطرتها، 
ال �سيما يف العا�سمة �سنعاء، ب�سبب امل�ساربة وبيع كميات يف ال�سوق 
اأف��ادت و�سائل اعلم  ال�سوداء من قبل جتار حم�سوبني عليها. فقد 
ا�ستوردوا  االنقلبية  احل��وث��ي  مليلي�سيا  م��وال��ني  جت���اراً  ب��اأن  حملية 
كميات كبرة من الوقود خلل االأ�سهر الثلثة املا�سية )مار�ش – 
 20 دون  اإىل  عاملياً  النفط  اأ�سعار  تراجع  – مايو( م�ستغلني  اأبريل 
وفقاً  املحلية،  ال�سوق  متطلبات  ع��ن  اأ�سعافا  تزيد  للربميل،  دواًل 
للميلي�سيا  اخلا�سعة  اليمنية  النفط  �سركة  يف  ن�سرها  ملعلومات 
النفطية  امل�ستقات  كميات  اأن  ال�سركة  موظفي  اأح��د  واأك��د  ب�سنعاء. 
امل�ستوردة اأثرت �سلباً على ت�سريف منحة الوقود االإيرانية ال�سهرية 
للميلي�سيا، ما دفعها خللق اأزمة وقود، وت�سريف الكميات التي تاأتيها 
اأن  النفط ب�سنعاء  اأك��دت م�سادر يف �سركة  ال�سياق،  اإي��ران. ويف  من 
املحلية  ال�سوق  يف  االإيرانية  النفطية  املنحة  تبيع  احلوثي  ميلي�سيا 
30 مليون  املتحدة،  االأمم  تقارير  الذي حتققت منه  املبلغ  ب�سعف 
ميلي�سيا  ���س��رك��ات  اأن  اإىل  ع��دة  ت��ق��اري��ر  اأ���س��ارت  كما  ���س��ه��ري��اً.  دوالر 
احلوثي ت�ستورد البنزين والديزل االإيراين منخف�ش اجلودة لبيعه 
يف ال�سوق املحلية باأ�سعار تزيد خم�سة اأ�سعاف على �سعره الر�سمي، 
 18 باأ�سعار تزيد  ال�سوداء  ال�سوق  اأزم��ات وبيعه يف  اإىل خلق  اإ�سافة 

مرة عن ال�سعر الر�سمي.

 
من  جمموعة  �سد  ك��ب��رة  اأم��ن��ي��ة  حملة  االحت��ادي��ة  ال�سرطة  �سنت 

مهربي الب�سر ومزوري الوثائق يف خم�ش واليات اأملانية.
على  بناء  ع��ق��ارات  تفتي�ش  “مت  اإن��ه  االأرب��ع��اء  اأم�ش  ال�سرطة  وقالت 
اأمر من االدعاء العام يف مدينة هانوفر يف واليات �سك�سونيا ال�سفلى 

وهامبورج و�سمال الراين-وي�ستفاليا وتورينجن وبادن-فورمتبغ«.
واأو�سحت ال�سرطة اأن احلملة تدور حول اال�ستباه يف تهريب اأجانب 

اإىل اأملانيا وتزوير وثائق بغر�ش الرتبح.
وامتنعت ال�سرطة عن االإدالء مبزيد من التفا�سيل حتى ال تعر�ش 
جناح احلملة للخطر. ومن املنتظر الك�سف عن مزيد من املعلومات 

يف وقت الحق اليوم.

قررت ال�سلطات يف اأ�سرتاليا فر�ش اإجراءات العزل العام على اأكرث 
من 300 األف �سخ�ش يف �سواحي �سمال ملبورن ملدة �سهر اعتبارا 
اأ�سبوعني من  اأم�ش االأربعاء الحتواء خطر تف�سي العدوى بعد  من 
زيادة ثنائية االأرق��ام حلاالت االإ�سابة بفرو�ش كورونا يف فيكتوريا 

ثاين اأكرب والية من حيث عدد ال�سكان يف اأ�سرتاليا.
مع  التعامل  يف  البلدان  من  الكثر  من  اأف�سل  اأ�سرتاليا  اأداء  ك��ان 
104 وفيات  و  اإ�سابة  7920 حالة  اجلائحة حيث �سجلت حوايل 
اأث��ارت املخاوف  400 حالة ن�سطة، لكن القفزة االأخ��رة  واأق��ل من 
من موجة ثانية من مر�ش كوفيد-19 الناجم عن الفرو�ش وهي 

نف�ش املخاوف التي مت التعبر عنها يف دول اأخرى.
على ال�سعيد العاملي، جتاوزت حاالت االإ�سابة بفرو�ش كورونا ع�سرة 
مليني يوم االأحد، وهي مرحلة مهمة يف انت�سار املر�ش الذي اأودى 

بحياة اأكرث من ن�سف مليون �سخ�ش يف �سبعة اأ�سهر.
30 �ساحية يف ثاين  اأكرث من  الليل، �ستعود  واعتبارا من منت�سف 
اأكرب املدن االأ�سرتالية اإىل املرحلة الثالثة من القيود الرامية للحد 
ال��ت��زام منازلهم  ال�سكان  �سيتعني على  اأن��ه  يعني  وه��ذا  ال��وب��اء.  م��ن 
والعمل  ال�سحية  واملواعيد  الغذائية  املواد  ل�سراء  الت�سوق  با�ستثناء 

والعناية باآخرين وممار�سة الريا�سة.
تاأمل  ف��ح��و���س��ات  حملة  �ست�ساحبها  ال��ق��ي��ود  اإن  ال�سلطات  وق��ال��ت 
ال�سلطات يف اأن متتد اإىل ن�سف �سكان املنطقة املت�سررة التي �سيتم 
ت�سير دوري���ات على ح��دوده��ا. وت��اأت��ي ه��ذه االإج����راءات مع تخفيف 
القيود عرب بقية والية فيكتوريا، مع اإعادة افتتاح املطاعم و�ساالت 

االألعاب الريا�سية ودور ال�سينما يف االأ�سابيع االأخرة.

عو��شم

�صنعاء

برلني

ملبورن

الحتاد الأوروبي مينع دخول 
امل�سافرين القادمني من اأمريكا

•• و��شنطن-�أ ف ب

بلدا لكن لي�ش   15 امل�سافرين م��ن  اأم���ام  االأوروب����ي فتح ح���دوده  اأع���اد االحت���اد 
وحذر  امل�ستجد  ك��ورون��ا  لفرو�ش  انت�سارا  ت�سهد  التي  املتحدة  ال��والي��ات  بينها 
كبر خربائها ال�سحيني من اأنها ت�سر يف “االجتاه اخلاطئ” مع ارتفاع عدد 
الواليات  يف  املعدية  االأمرا�ش  خبر  وقال  الواليات.  من  العديد  يف  االإ�سابات 
املتحدة ، اأنطوين فاوت�سي اإن الواليات املتحدة ميكن اأن ت�سجل مئة األف اإ�سابة 
جديدة يوميا بكوفيد-19، بينما فر�ست واليات اأمركية عدة احلجر ال�سحي 
ملدة 14 يوما على امل�سافرين القادمني من واليات اأخرى. ويف الواليات املتحدة 
جتمعات  يعقد  لن  اأن��ه  بايدن  جو  للرئا�سة  الدميوقراطي  املر�سح  اأعلن  اأي�سا، 
خلل تف�سي الوباء يف خطوة تتناق�ش ب�سكل وا�سح مع ن�ساط الرئي�ش دونالد 
حاليا.  االنتخابية  حملته  يف  عديدة  انتخابية  مهرجانات  ح�سر  الذي  ترامب 
ووجه نائب الرئي�ش ال�سابق البالغ من العمر 77 عاما انتقادات حادة لطريقة 
النت�سار  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�سرين  ان��ت��خ��اب��ات  يف  اجل��م��ه��وري  خ�سمه  معاجلة 
“اأف�سَل” البلد. وقال  الرئي�ش اجلمهوري  اإن  امل�ستجد، وقال  فرو�ش كورونا 
“�ساأتبع  وا���س��اف  احلديث”.  التاريخ  يف  عادية  غر  حملة  اأك��رث  “اإنها  بايدن 
اأوامر الطبيب - لي�ش من اأجلي وحدي بل من اأجل البلد - وهذا يعني اأنني 
االأوروبي  بروك�سل، و�سع االحت��اد  انتخابية. يف  بتنظيم مهرجانات”  اأق��وم  لن 
اآمن  اأن الو�سع ال�سحي فيها  اللم�سات االأخرة على الئحة الدول التي اعترب 
بدرجة كافية لل�سماح للم�سافرين منها بدخول التكتل اعتبارا من االأربعاء. ومن 
الدول التي ا�ستبعدت رو�سيا والربازيل وكذلك الواليات املتحدة حث جتاوز عدد 
العا�سر من حزيران يونيو.  االأوىل منذ  الثلثاء للمرة  الف  اليومية  الوفيات 
وت�سم الئحة االحتاد االأوروبي هي اجلزائر واأ�سرتاليا وكندا واليابان وجورجيا 
وكوريا  و�سربيا  وروان���دا  ونيوزيلندا  وامل��غ��رب  االأ���س��ود(  )اجلبل  ومونتينيغرو 

اجلنوبية وتايلند وتون�ش واالأوروغواي.

املحطات الكربى يف تاريخ اإ�سرائيل منذ قيامها يف 1948 

 اآالف الفل�ضطينيني يتظاهرون يف غزة �ضد املخطط االإ�ضرائيلي 

امراأة �سيا�سية من العامل يعرت�سن على خطة ال�سم   40
•• ر�م �هلل-�أ ف ب

يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  اآالف  ت��ظ��اه��ر 
ق��ط��اع غ����زة ���س��د خم��ط��ط ال�سم 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي الأج����زاء م��ن ال�سفة 
الغربية املحتلة، موؤكدين رف�سهم 
حيز  االأرب��ع��اء  دخلت  التي  اخلطة 
اأعلنت  اإ�سرائيل  وك��ان��ت  التنفيذ. 
يف  م�ستوطناتها  ���س��م  نيتها  ع��ن 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة 
منطقة غور االأردن اال�سرتاتيجية، 
كجزء من اخلطة االأمركية حلل 

النزاع يف ال�سرق االأو�سط.
ورفع املتظاهرون الذين لبوا دعوة 
االأع���لم  الفل�سطينية  ال��ف�����س��ائ��ل 
عليها  كتب  والفتات  الفل�سطينية 
ال�سفة  ل�����س��م  “ال  م��ث��ل  ع���ب���ارات 
�سنحررها  ف��ل�����س��ط��ني  واالأغ��������وار، 
تدعو  ه��ت��اف��ات  ورددوا   ، بالدم”. 

اإىل “اإ�سقاط” خمطط ال�سم.
حما�ش  حركة  يف  القيادي  و���س��رح 
فران�ش  لوكالة  ر�سوان  اإ�سماعيل 
بر�ش “نقول لهذا املحتل اإن بركانا 
�سيفتح على هذا الكيان ال�سهيوين 
التداعيات عن  واإن��ه يتحمل كامل 
اجلرمية  وه������ذه  احل���م���اق���ة  ه�����ذه 

اجلديدة«.
ودعا ر�سوان ال�سلطة الفل�سطينية 
اإىل “�سحب االعرتاف بهذا الكيان 
اإنهاء  اىل  و����س���وال  ال�����س��ه��ي��وين، 
ب�����س��ك��ل عملي  ال��ت��ن�����س��ي��ق االأم����ن����ي 
ب���ل وامل���واج���ه���ة ال�����س��ام��ل��ة م���ع هذا 

االحتلل«.
����س���ارك يف  ر�����س����وان،  واإىل ج���ان���ب 
امل���ظ���اه���رة ق�����ادة ال��ف�����س��ائ��ل ومن 
ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����ش  ب��ي��ن��ه��م 
حلركة حما�ش يف قطاع غزة يحيى 

•• �لقد�س-�أ ف ب

يف م��ا ي��اأت��ي ت��ذك��ر ب��امل��ح��ط��ات ال��ك��ربى يف ت��اري��خ اإ���س��رائ��ي��ل م��ن��ذ اإعلن 

قيامها:
اأعلن ديفيد بن غوريون قيام اإ�سرائيل يف 14 اأيار-مايو 1948 على جزء 
ثلث  بعد  الربيطاين  للنتداب  تخ�سع  كانت  التي  فل�سطني  اأر���ش  من 
�سنوات على انتهاء احلرب العاملية الثانية التي قتل خللها النازيون اأكرث 

من �ستة مليني يهودي.
اجلديدة  الدولة  على  حرب  يف  العربية  اجليو�ش  دخلت  التايل،  اليوم  يف 

التي انت�سرت يف 1949.
األف فل�سطيني مع تقدم القوات االإ�سرائيلية بعدما   760 اأكرث من  نزح 
400 من  اأو ط��ردوا من بيوتهم، ومت تدمر نحو  اأج��ربوا على الرحيل 

قراهم.
يف 29 ت�سرين االأول/اأكتوبر 1956 وبعد ثلثة اأ�سهر من اإعلن تاأميم 
�سيناء  �سبه جزيرة  ا�سرائيل بدباباتها وطائراتها  ال�سوي�ش، هاجمت  قناة 
فرن�سا  ق�سفت  نف�سه،  ال�سهر  م��ن   31 يف  ال�سوي�ش.  ق��ن��اة  اإىل  وو�سلت 
وبريطانيا م�سر. حتت �سغط االأمم املتحدة والواليات املتحدة واالحتاد 

ال�سوفياتي، ان�سحبت ا�سرائيل من �سيناء.
ُعرف  هجوما  ا�سرائيل  �سنت   ،1967 يونيو  ح��زي��ران/  من  اخلام�ش  يف 
ب�”حرب االأيام ال�ستة” على م�سر و�سوريا واالأردن وا�ستولت على ال�سفة 
ال�سورية وقطاع  اجل��والن  ال�سرقية ومرتفعات  القد�ش  فيها  الغربية مبا 

غزة و�سبه جزيرة �سيناء من م�سر.
يف ال�ساد�ش من ت�سرين االأول/اأكتوبر 1973، �سنت م�سر و�سوريا هجوًما 
خل�سائر  اإ�سرائيل  وتعر�ست  واجل���والن.  �سيناء  يف  اإ�سرائيل  على  مباغتا 

فادحة، لكنها عادت ومتكنت من ا�ستعادة زمام االأمور.
ا�ستقالت رئي�سة احلكومة االإ�سرائيلية غولدا مائر يف 1974.

ورئي�ش  ال�سادات  اأن��ور  امل�سري  الرئي�ش  اأب��رم   ،1978 اأيلول/�سبتمرب  يف 
الوزراء االإ�سرائيلي مناحيم بيغن اتفاقات كامب ديفيد التي مهدت لتوقيع 
اأول معاهدة �سلم بني اإ�سرائيل ودولة عربية يف 26 اآذار/مار�ش 1979.

وّقع االردن معاهدة �سلم مع اإ�سرائيل يف 1994.
اال�سرائيلية  ال��ق��وات  اجتاحت   ،1982 حزيران/يونيو  من  ال�ساد�ش  يف 
منظمة  غ���ادرت  ب���روت.  وحا�سرت  اأهلية،  حربا  ي�سهد  ك��ان  ال��ذي  لبنان 
التحرير الفل�سطينية بقيادة يا�سر عرفات البلد. ووقعت جمزرة قتل فيها 
نفذها  ب��روت،  غ��رب  يف  و�ساتيل  �سربا  خميمي  يف  الفل�سطينيني  مئات 

اأفراد ميلي�سيا لبنانية مدعومة من اإ�سرائيل.
احتلت القوات االإ�سرائيلية جنوب لبنان حتى العام 2000.

يف العام 2006 وبعد خطف جنديني اإ�سرائيليني على يد حزب اهلل، �سنت 
اإ�سرائيل هجوًما مدمًرا على لبنان ا�ستمر �سهرا.

يف كانون االأول/دي�سمرب 1987، اندلعت “حرب احلجارة” اأو االنتفا�سة 
االحتلل  ���س��د  غ���زة  وق��ط��اع  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة  يف  االأوىل  الفل�سطينية 

االإ�سرائيلي.
التحرير  ومنظمة  اإ���س��رائ��ي��ل  اأب��رم��ت   ،1993 اأي��ل��ول/���س��ب��ت��م��رب   13 يف 
اأو�سلو حول حكم ذاتي فل�سطيني، وح�سلت م�سافحة  الفل�سطينية اتفاق 
تاريخية بني الزعيم الفل�سطيني يا�سر عرفات ورئي�ش الوزراء االإ�سرائيلي 

�سد  ج��دي��دة  حربا  اإ�سرائيل  �سّنت   ،2014 متوز/يوليو  م��ن  الثامن  يف 
ال�سواريخ  اإط���لق  لوقف  ال�سامد”  “اجلرف  عملية  با�سم  غ��زة  قطاع 
2251 قتيل يف  ال��ق��ط��اع. �سقط  ان��ط��لق��ا م��ن  اأن��ف��اق ح��ف��رت  وت��دم��ر 
جميعهم  ا�سرائيليا  و74  املدنيني  م��ن  معظمهم  الفل�سطيني  اجل��ان��ب 

تقريبا جنود.
يف اآذار/مار�ش 2015، �سّكل رئي�ش الوزراء بنيامني نتانياهو الذي يتوىل 
من�سبه منذ عام 2009، حكومة جديدة اعتربت االأكرث ميينية يف تاريخ 

الدولة العربية.
يف ال�ساد�ش من كانون االأول/ دي�سمرب 2017، اعرتف الرئي�ش االأمركي 
الفل�سطينيني  اأثار غ�سب  بالقد�ش عا�سمة الإ�سرائيل، ما  دونالد ترامب 

الذين يعتربون القد�ش ال�سرقية عا�سمة لهم، وا�ستياء االأ�سرة الدولية.
نقلت  اإ�سرائيل،  ال�سبعني الإع��لن  الذكرى  2018، يف  اأيار/مايو   14 يف 

وا�سنطن �سفارتها اإىل القد�ش.
مر�سوما  نتانياهو،  بح�سور  ت��رام��ب  وّق��ع   ،2019 م��ار���ش  اآذار/   25 يف 

يعرتف ر�سمياً ب�سيادة اإ�سرائيل على مرتفعات اجلوالن.
يف 28 كانون الثاين/يناير 2020، ك�سف ترامب عن خطة �سلم مثرة 
اإ�سرائيل م�ساحات وا�سعة من  ت على �سّم  للجدل يف ال�سرق االأو�سط ن�سّ

ال�سفة الغربية املحتلة.
يف 17 اأيار/مايو 2020، وبعد جمود �سيا�سي يف اإ�سرائيل ا�ستمر اأكرث من 
500 يوم، وثلث انتخابات عامة يف اأقل من عام، عاد بنيامني نتانياهو 
مناف�سه  مع  طارئة  وح��دة  حكومة  لت�سكيل  اتفاق  مبوجب  ال�سلطة  اإىل 

االنتخابي بيني غانت�ش.
ون�ش االتفاق على تناوب ال�سلطة بني الرجلني يف احلكومة التي �ست�ستمر 

ملدة ثلث �سنوات قبل الذهاب اإىل انتخابات عامة جديدة.

اإ�سحاق رابني الذي اغتاله يف 1995 يهودي متطرف.
وزيارة  ديفيد  كامب  يف  الفل�سطينية  االإ�سرائيلية  املفاو�سات  اإخفاق  بعد 
مثرة للجدل قام بها يف اأيلول/�سبتمرب 2000 زعيم املعار�سة اليمينية 
اأرييل �سارون اىل امل�سجد االأق�سى يف القد�ش ال�سرقية، اندلعت االنتفا�سة 

الثانية.
اأعاد اجلي�ش االإ�سرائيلي جمددا احتلل املدن الكربى يف ال�سفة الغربية 
واأط���ل���ق يف اآذار/م����ار�����ش 2002 اأو����س���ع ه��ج��وم ع��ل��ى ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة منذ 

.1967
انتهت االنتفا�سة الثانية يف العام 2005.

يف اأيلول/�سبتمرب 2005، ان�سحبت اإ�سرائيل من طرف واحد من قطاع 
اإثر تفرد حركة  2007، فر�ست ح�سارا على القطاع  غزة. واعتبارا من 

حما�ش بال�سيطرة عليه.
اليهود  وامل�ستوطنني  اإ�سرائيل قواتها  �سحبت   ،2005 اأيلول/�سبتمرب  يف 
 ،2007 38 عاًما من االحتلل. واعتبارا من العام  من قطاع غزة بعد 
فر�ست ح�سارا �سامل على القطاع بعد �سيطرة حركة املقاومة االإ�سلمية 

)حما�ش( على احلكم.
بني 27 كانون االأول/دي�سمرب 2008 و18 كانون الثاين/يناير 2009، 
امل�سبوب”  “الر�سا�ش  �سمي  وا�سعا  بريا  ا�سرائيل هجوما جويا ثم  �سنت 
فل�سطينيا   1440 قتل  غ��زة.  قطاع  من  ال�سواريخ  الإط��لق  حد  لو�سع 

و13 اإ�سرائيليا يف العملية.
االإ�سرائيلي عملية  �سّن اجلي�ش   ،2012 الثاين/نوفمرب  ت�سرين   14 يف 
حما�ش  حلركة  الع�سكري  القائد  باغتيال  ب��داأت  التي  ال�سحاب”  “عمود 
فل�سطينيا   174 قتل  الق�سف،  من  اأي��ام  ثمانية  خلل  اجلعربي.  اأحمد 

بينهم نحو مئة مدين. كما قتل �ستة اإ�سرائيليني اأربعة منهم مدنيون.

ن�سمة.
واعتربت الف�سائل الفل�سطينية يف 
التظاهرة  يف  تلي  بيان  يف  القطاع 
وجودي  “تهديد  ال�سم  ق���رار  اأن 
ل�سعبنا الفل�سطيني ويف�سح املجال 
وانتفا�سة  ���س��ام��ل  ان��ف��ج��ار  اأم�����ام 

جديدة«.
�سعبنا،  ي�����س��م��ت  “لن  واأ����س���اف���ت 
�ساملة،  ك��ف��اح  م��وج��ة  و���س��ت��ن��ط��ل��ق 
على  ج�سام  ت�سحيات  ق��دم  �سعبنا 
م�����دى ال���ع���ق���ود ال���ط���وي���ل���ة دف���اًع���ا 
وكرامته”،  واأر����س���ه  ح��ري��ت��ه  ع���ن 
امل�سوؤولني  ب�”ملحقة  م��ط��ال��ب��ا 
احلرب  جرائم  عن  االإ�سرائيليني 
املرتكبة  االإن�سانية  �سد  واجلرائم 

بحق �سعبنا«.

ال�سنوار، واأمني �سر حركة فتح يف 
قطاع غزة اأحمد حل�ش.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال امل��ت��ظ��اه��ر رفيق 
املكان  ه����ذا  يف  “جتمعنا  ع��ن��اي��ة 
م��ن اأج����ل االح��ت��ج��اج ع��ل��ى عملية 
هذه  “نواجه  واأ����س���اف  ال�سم”. 
واإنهاء  الوطنية  بالوحدة  العملية 
نفّعل  اأن  ب���د  ال   )...( االن��ق�����س��ام 
اإ���س��رائ��ي��ل ال ت��ه��اب اإال  امل���ق���اوم���ة، 

القوة«.
 1967 يف  اإ����س���رائ���ي���ل  واح���ت���ل���ت 
فيها  يعي�ش  التي  الغربية  ال�سفة 
م�ستوطن  األ���ف   450 ن��ح��و  االآن 
بنيت  م�����س��ت��وط��ن��ات  اإ���س��رائ��ي��ل��ي يف 
البالغ  الفل�سطينيني  اأرا�سي  على 
مليون   2،8 ح������وايل  ت���ع���داده���م 

�سيا�سية من  �سيدة  اأرب��ع��ون  ودع��ت 
االأرب����ع����اء يف نداء  ال���ع���امل  اأن���ح���اء 
اخلطة  م���ع���ار����س���ة  اإىل  ع����اج����ل، 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ل�����س��م اأج�������زاء من 
واعتربن  املحتلة،  الغربية  ال�سفة 

اأنها “يجب اأال متّر من دون رّد«.
احلكومة  ت���ع���ل���ن  اأن  وي����رت����ق����ب 
اليوم  اع��ت��ب��ارا م���ن  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ خطة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
ترامب  دونالد  االأمركي  الرئي�ش 
التي  االو���س��ط  ال�����س��رق  يف  لل�سلم 
متهد الطريق اأمام اإ�سرائيل ل�سم 
اأجزاء من ال�سفة الغربية املحتلة 
مبا فيها م�ستوطنات يهودية غر 
الدويل  القانون  نظر  يف  قانونية 

ومنطقة غور االأردن.

متوز  م����ن  االأول  ت����اري����خ  وح�������ّدد 
املوّقع  االت����ف����اق  مب���وج���ب  ي��ول��ي��و 
يف اأي����ار م��اي��و ب��ني رئ��ي�����ش ال����وزراء 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
ب��ي��ن��ي غانت�ش  ال�����س��اب��ق  وم��ن��اف�����س��ه 

لت�سكيل احلكومة االئتلفية.
وح����ّذرت ال�����س��ي��دات امل��وّق��ع��ات على 
ال���ن���داء م��ن اإج�����راء ال�����س��م، وجاء 
�سيدّمر  االإج����راء  “هذا  الن�ش  يف 
ن�سف ق��رن م��ن اجل��ه��ود م��ن اأجل 
ال�����س��لم يف امل��ن��ط��ق��ة و���س��ت��ك��ون له 

عواقب وخيمة«.
الرئي�سة  امل����وّق����ع����ات  ب����ني  وم�����ن 
ال�سوي�سرية ال�سابقة مي�سلني كاملي 
ري ورئي�سة فنلندا ال�سابقة تارجا 
قرغيز�ستان  ورئ��ي�����س��ة  ه��ال��ون��ني 

اأوت���ان���ب���اي���ي���ف���ا  روزا  ال�������س���اب���ق���ة 
حلقوق  امل��ت��ح��دة  االأمم  ومفو�سة 
روبن�سون  م���اري  ���س��اب��ق��ا  االن�����س��ان 
ال�سابقة  الفرن�سية  العدل  ووزي��رة 
واملحامية  ت����وب����را  ك��ري�����س��ت��ي��ان 
االإي���ران���ي���ة احل���ائ���زة ج���ائ���زة نوبل 
والوزيرة  عبادي  �سرين  لل�سلم 
باربرا  اإفريقيا  جنوب  يف  ال�سابقة 

هوغان.
تلقت  ال�������ذي  ال�����ن�����داء  يف  وك����ت����ن 
ن�سخة منه  ب��ر���ش  ف��ران�����ش  وك��ال��ة 
ن�ساء  ات�ساالت ملحة من  “تلقينا 
يجب  واإ�سرائيليات.  فل�سطينيات 
وبعزمية  باالإن�سانية  ن�سرت�سد  اأن 
عانني  اللواتي  ال�سجاعات  الن�ساء 
ك���ث���را م����ن ال�������س���راع وم�����ع ذلك 
يرف�سن اأن ي�سن بعمى الكراهية. 
للم�ستقبل  روؤي����ة  مت��ث��ل  كلماتهن 

الذي حتتاجه املنطقة«.
مير  اأن  ميكن  ال  “ال�سم  وتابعن 
التزام  اإىل  حاجة  وهناك  رد،  دون 
وقت  اأي  م���ن  اأك�����رث  ح�����ازم  دويل 
م�سى، وهذا يتطلب اتخاذ تدابر 
االأحادية  االإج������راءات  مل��ن��ع  ف��ع��ال��ة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وحت��ق��ي��ق �سلم  غ���ر 

عادل ودائم«.
اخلطة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون  ورف�������ش 
رئي�ش  بها  اأ�ساد  بينما  االأمركية، 
بنيامني  االإ����س���رائ���ي���ل���ي  ال���������وزراء 
“فر�سة  ب���اع���ت���ب���اره���ا  ن���ت���ن���ي���اه���و 
“�سيادة”  ل���ت���اأك���ي���د  تاريخية” 
ال�سفة  م��ن  اأج���زاء  على  اإ�سرائيل 

الغربية.
مليون   2،8 م���ن  اأك�����رث  وي��ع��ي�����ش 
األف   450 م��ن  واأك���رث  فل�سطيني 
اإ�سرائيلي يف م�ستوطنات يف ال�سفة 

الغربية املحتلة.

اأردوغان يعطل نقابات ق�سائية حتقق بانتهاكاتهوزير اأملاين يحذر من موجات جلوء جديدة ب�سبب كورونا
•• �أنقرة-وكاالت

ما  غالباً  التي  القانونية،  واملجموعات  النقابات  عمل  اإي��ق��اف  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرئي�ش  يتجه 
ت�سادمت مع اإدارته على ق�سايا ت�سمل حقوق االإن�سان وف�سل ال�سلطات داخل البلد.

االأول  اأم�ش  يوم  والتنمية  العدالة  م�سرعون من حزب  قدم  “بلومربغ”،  وكالة  ذكرته  ما  وبح�سب 
الكربى  امل��دن  يف  املحامني  نقابات  من  العديد  باإن�ساء  ي�سمح  الربملان  اإىل  قانون  م�سروع  الثلثاء 
يقرب  ما  �سكلت  الثلث  املحافظات  اأن   2019 ح�سيلة  واأظ��ه��رت  واإزم���ر.  وا�سطنبول  اأنقرة  مثل 
من %45 من 127،000 حمام ممثلة بناقابات يف جميع اأنحاء البلد. وفقاً للمقرتح، ميكن اأن 

تت�سكل النقابات اجلديدة يف املدن التي ت�سم اأكرث من 5000 حماٍم بحد اأدنى 2000 ع�سو.
 78 قالت  اأكرث دميقراطية وتعددية”،  نقابة  “اإن�ساء هيكل  اأنه عازم على  اأردوغ��ان  اأ�سار  ويف حني 

نقابة من اأ�سل 80 هذا االأ�سبوع اأن احلكومة االأردوغانية تعمد اإىل ك�سر مهنة املحامات واإ�سكاتها.
ويف العام املن�سرم، قاطعت نقابات املحامات احتفال املحكمة العليا مبنا�سبة بداية ال�سنة القانونية 

التي اأقيمت يف الق�سر الرئا�سي، قائلة اإن املكان نف�سه يقو�ش الف�سل بني ال�سلطات.

ج���دي���دة«. وذك���ر م��ول��ر اأن ه��ن��اك ح��اج��ة االآن 
على وجه اخل�سو�ش اإىل خم�س�سات اإ�سافية 
من االحتاد االأوروبي من اأجل الدول النامية 
اقت�سادية  “اأزمة  تعاين من  التي  وال�ساعدة، 

واأزمة جوع طاحنة” ب�سبب اجلائحة،
االأموال  توزيع  بروك�سل  اأع���ادت  “لقد  وق��ال: 
توفر  مل  اأنها  اإال  االإغ��اث��ة،  جلهود  املخ�س�سة 
اإ�سافياً ملكافحة االأزمة  حتى االآن يورو واحداً 

املاأ�ساوية. هذا اأمر خمز«.
وقال مول اإنه ال ينبغي الأوروب��ا اأن تنظر اإىل 
عزم  م��ن  بالرغم  اأن��ه  م�سيفاً  فقط،  ال��داخ��ل 

امل��ف��و���س��ي��ة االأوروب����ي����ة اإق�����رار م���وازن���ة بقيمة 
املقبلة  ال�سبعة  ل��لأع��وام  ي��ورو  مليار   1100
ل��ل��ت��غ��ل��ب على  اإ���س��اف��ي��ة  ي����ورو  م��ل��ي��ار  و750 
من  “فاإنه  االحت������اد،  يف  اجل��ائ��ح��ة  ت��داع��ي��ات 
املخ�س�سات  زي��ادة  املثال  �سبيل  على  املخطط 
�سنوياً”،  واح��د  ي��ورو  مليار  مبقدار  الأفريقيا 
التنا�سب  م��ن  ي��خ��ل��و  اأم�����������������راً  ذل���ك  معتب�����راً 

متاماً.
واأكد مولر عزمه العمل من اأجل برنامج اإعادة 
اإعمار وا�ستقرار �سامل للدول املت�سررة بقيمة 

50 مليار يورو.

•• برلني-وكاالت

التنمية االأمل���اين ج��رد مولر من  ح��ذر وزي��ر 
مكافحة  ي��ت��م  مل  اإذا  ج��دي��د  جل����وء  م���وج���ات 

جائحة كورونا بنجاح على امل�ستوى الدويل.
ل�����س��ح��ف �سبكة  ت�����س��ري��ح��ات  وق����ال م��ول��ر يف 
ال�سادرة  االإعلمية  االأملانية  “دويت�سلند” 
اأم�ش االأربعاء: “اإذا مل ننت�سر على الفرو�ش 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���ع���امل���ي، ف���اإن���ه ���س��ي��ع��ود مثل 
يف  جناحاتنا  على  الق�ساء  يتم  ث��م  اخل���ذوف، 
جلوء  م��وج��ات  ع��ن  ناهيك  ك��ورون��ا،  مكافحة 
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املا�سي العن�سري الطويل، تخلت  وكانت والية جورجيا ذات 
عن هذا ال�سعار يف العام 2003. وكتب حاكم والية م�سي�سيبي 
تايت ريفز على في�سبوك قبل ان يوقع القانون “هذه لي�ست 
كعائلة  ن��ت��ح��د  ل��ك��ي  ر���س��م��ي��ة  منا�سبة  واإمن����ا  �سيا�سية  ب����ادرة 
وقال  االأم����ام«.  اإىل  وامل�سي  امل�ساحلة  اأج��ل  م��ن  مي�سي�سيبي 
“عملية  �ستبداأ  الغاية  لهذه  خ�سي�سا  اأن�سئت  جلنة  اإن  ريفز 
اختيار علم جديد يت�سمن كلمات “باهلل نوؤمن” الواردة على 
ويكر  روج��ر  �سناتور مي�سي�سيبي  واأ���س��اد  االأم��رك��ي.  ال���دوالر 
منتظرا  وك��ان  تاريخي  “يوم  ع��ن  متحدثا  ال��ق��ان��ون  بتوقيع 
يف  الربملانيني  الأن  م�سرور  “اأنا  وق��ال  ملي�سي�سيبي«.  برتقب 
التغير  بهذا  للقيام  والت�سميم  بال�سجاعة  حتلوا  ال��والي��ة 
ال�سروري لعلم واليتنا«. و�سعار الكونفدرالية على العلم كان 

 •• و��شنطن-�أ ف ب

التاريخ  كتب  مي�سي�سيبي  علم  على  الكونفدرالية  �سعار  دخل 
بحقبة  التذكر  ه��ذا  يزيل  قانونا  ال��والي��ة  حاكم  توقيع  م��ع 
الوالية  مي�سي�سيبي  وك��ان��ت  العلم.  ع��ن  ال��ب��لد  يف  العبودية 
االأم���رك���ي���ة ال���وح���ي���دة ال��ت��ي ال ت����زال حت��ت��ف��ظ ب��ع��ل��م جي�ش 
م�ستطيل  م��ن  امل��وؤّل��ف  الكونفدرالية”  املّتحدة  “الواليات 
اأحمر يتو�ّسطه �سليب  اأعلى زاويته الي�سرى مرّبع  اأبي�ش يف 

اأزرق ُقطرّي بداخله جنوم �سغرة بي�ساء.
التي رف�ست  العلم الذي كان ميّثل الواليات اجلنوبية  وهذا 
 ،)1865-1861( االنف�سال  حرب  خلل  العبودية  اإلغاء 
للما�سي العن�سري للبلد.  ميّثل بالن�سبة اإىل كثرين رمزاً 

يعترب من قبل كثرين داللة على العن�سرية. وعادت م�ساألة 
التمييز العن�سري لتحتل النقا�سات يف الواليات املتحدة منذ 
وفاة االأمركي االأ�سود جورج فلويد يف 25 اأيار/مايو اختناقا 
واأثارت  مينيابولي�ش.  يف  بتوقيفه  اأبي�ش  �سرطي  قيام  اأثناء 
وفاته موجة احتجاجات يف الواليات املتحدة �سد اال�ستخدام 
العن�سري.  التمييز  و�سد  ال�سرطة  جانب  من  للقوة  املفرط 
وغ��ال��ب��ا م��ا ان��ت��ه��ت ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رات ب��اأع��م��ال �سغب ونهب. 
التي  للعن�سرية  املناه�سة  ال�سخمة  االحتجاجات  وخ��لل 
هّزت الواليات املّتحدة يف اأيار/مايو الفائت، كان اأحد مطالب 
املحتجني التخّل�ش من هذا العلم واإزال��ة متاثيل اجلرناالت 
الإلغاء  مناه�سة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  وال�سخ�سيات  الكونفدراليني 

العبودية واجتثاث �سائر املظاهر التكرميية لهوؤالء.

هونغ كونغ تنفذ اأول اعتقال 
مبوجب قانون الأمن القومي  

 •• هونغ كونغ-�أ ف ب

“علم  يحمل  ك��ان  رج��ل  اعتقلت  اأنها  االأرب��ع��اء  اأم�ش  كونغ   هونغ  �سرطة  اأعلنت 
االأمن  قانون  مبوجب  توقيفه  يتم  �سخ�ش  اأول  لي�سبح  كونغ،  هونغ  ا�ستقلل” 
القومي اجلديد الذي اأقرته بكني للمدينة. وكتبت ال�سرطة على تويرت اىل جانب 
“ا�ستقلل هونغ كونغ”  “لقد اعتقل رجل الأنه حمل علم  �سورة الرجل والعلم 
اأول توقيف يتم منذ  “هذا  مبا ينتهك قانون االأمن القومي اجلديد«. واأ�سافت 
دخول القانون حيز التنفيذ«. ودخل القانون اجلديد حيز التنفيذ م�ساء الثلثاء 
اإق��راره من قبل الربملان الوطني ال�سيني. وياأتي بعد �سنة على التظاهرات  بعد 

ال�سخمة يف امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة �سد نفوذ احلكومة املركزية.

حاكم مي�سي�سيبي يوقع قانون اإزالة �سعار الكونفدرالية  

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتيه

ميّر جو بايدن بفرتة جيدة وجميع اال�ستطلعات 
الفارق  وي��و���ّس��ع  ال��ف��ج��وة  يعّمق  ال  ان��ه  ل�ساحله. 
فقط على امل�ستوى الوطني، وامنا يتمتع بتقدم يف 

معظم الواليات املحورية.
الدميقراطيون  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ون  ينظر  ع��ن��دم��ا 
اأحدث  امل��ت��ح��دة يف ���س��وء  ال���والي���ات  اإىل خ��ري��ط��ة 
مكا�سب  اإىل  النظر  ميكنهم  والبيانات،  املعطيات 
واأريزونا.  ومي�سيغان  وبن�سلفانيا  وي�سكون�سن  يف 
ولئن كانت االنت�سارات يف هذه الواليات �ست�سمح 
1600 �سارع بن�سلفانيا كرئي�ش،  لبايدن بدخول 

فاإن هدفه حتقيق انت�سار اأكرث اإقناًعا.
ا حقيقية  ال��راأي متنحه فر�سً ا�ستطلعات  عديد 
جًدا للتقدم على دونالد ترامب يف نورث كارولينا 
ال�سيناريو،  ه����ذا  م��ث��ل  حت��ق��ق  واإذا  وف���ل���وري���دا. 
ترتجمه  ق���وي  ب��ت��ف��وي�����ش  ب��اي��دن  ج��و  ف�سيتمّتع 
اأن��ه من  البلد. ومبا  انت�سارات يف جميع مناطق 
يف  والي��ت��ه  املنتهية  الرئي�ش  يتخطى  اأن  امل��ت��وق��ع 
الدميقراطي  امل��ر���س��ح  ف���اإن  ال�����س��ع��ب��ي،  ال��ت�����س��وي��ت 

�سيحقق انت�ساًرا وا�سًحا.
لديه  ال�سابق  الرئي�ش  ن��ائ��ب  اإن  ي��ق��ال  ذل��ك  وم��ع 
نوايا اأكرث طموًحا. بالنظر اإىل اخلريطة، �سرنى 
واأيوا،  واأوهايو  تك�سا�ش وجورجيا  اأن واليات مثل 

الفجوة  ل��ك��ن  اجل���م���ه���وري،  اجل���ان���ب  يف  ���س��ت��ظ��ل 
ت�سيق. و�سوف يفكر جو بايدن يف ن�سر املزيد من 
املوارد هناك من اجل ك�سبها... واإذا جنح، ف�سيكون 

فوزه �ساحًقا.
يدفع  ال����ت����اري����خ����ي  االن����ت���������س����ار  ����س���ي���ن���اري���و  اإن 
ال��راغ��ب��ني يف قطيعة  ال��دمي��ق��راط��ي��ني، وج��م��ي��ع 
االأرب��ع لرئا�سة ترامب، اىل  ال�سنوات  وا�سحة مع 
احل��ل��م. ل��ك��ن ه���ذه ال��ت��وق��ع��ات ال��ط��م��وح��ة للغاية 

ا على قدر كبر من املخاطر. تنطوي اأي�سً
اأع��ت��ق��د اأن���ه ي��ج��ب ع��ل��ى ال��دمي��ق��راط��ي��ني الرتكيز 
ترامب  دونالد  فيها  ف��از  التي  ال��والي��ات  اأواًل على 
هيلري  ل��ي��ف��اج��ئ   2016 ع����ام  ���س��ئ��ي��ل  ب���ف���ارق 
كلينتون. ويتطلب احلفاظ على اأو زيادة التقدم يف 
مالية  م��وارد  وبن�سلفانيا،  ومي�سيغان  وي�سكون�سن 
الفريق  يف  العاملني  تقليل  اإن  ك��ب��رة.  وب�سرية 

الإعادة توزيعهم، رهان حمفوف باملخاطر.
زي�����ادة  ي���ري���د  ال���دمي���ق���راط���ي  احل������زب  ك�����ان  واإذا 
اال�ستثمار، فعليه اأن يفعل ذلك من جانب جمل�ش 
فر�سة  وج��ود  اإىل  اال�ستطلعات  ت�سر  ال�سيوخ. 
حقيقية ال�ستعادة ال�سيطرة على هذا املجل�ش. وقد 
فر�سة  للدميقراطيني   2020 انتخابات  تتيح 
وجمل�ش  ال��ن��واب  وجمل�ش  بالرئا�سة  للفوز  ن��ادرة 
املوارد  ك��ل  م��ن احلكمة تركيز  وي��ب��دو  ال�����س��ي��وخ... 

لتحقيق هذا االحتمال.
ترجمة خرة ال�سيباين

جو بايدن طموح جدا...؟

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

•• و��شنطن-�أ ف ب

ل�سحايا  ال��ي��وم��ّي��ة  احل�سيلة  ع����اودت 
املّتحدة  ال�����والي�����ات  يف  كوفيد-19 
 1،199 ال��ب��لد  �سّجلت  اإذ  االرت��ف��اع، 
وف�������اًة اإ����س���اف���ّي���ة ب���ال���ف���رو����ش خلل 
اإح�ساء  ح�سب  �ساعة،  وع�سرين  اأرب���ع 
اأم�ش  اأول  ه��وب��ك��ن��ز  ج���ون���ز  جل��ام��ع��ة 
 00،30(  20،30 ال�ساعة  الثلثاء 

ت غ االأربعاء(.
للوفيات  ال��ي��وم��ّي��ة  احل�سيلة  وك��ان��ت 
املّتحدة  ال��والي��ات  يف  الفرو�ش  ج���ّراء 
تُكن تتخّطى، منذ  ت��رتاج��ع، وه��ي مل 
ال��ع��ا���س��ر م���ن ح��زي��ران/ي��ون��ي��و، عتبة 

االألف حالة وفاة.
وفاة   127،322 اإىل  ترتفع  وبذلك، 
الواليات  يف  ال��وب��اء  �سحايا  ح�سيلة 
امل��ت��ح��دة ال���ت���ي ُت��ع��ت��رب ال��ب��ل��د االأك����رث 
ت�سّرراً من جائحة كوفيد-19، �سواء 
�سعيد  على  اأو  االإ�سابات  �سعيد  على 
اأي�سا  البلد  يف  �ُسّجلت  كما  الوفيات. 
42،528 اإ�سابة جديدة بالفرو�ش.

دونالد  االأم���رك���ي  ال��رئ��ي�����ش  واأع�����رب 
ترامب الثلثاء عن “غ�سب متزايد” 
اخل�سائر  ����س���وء  يف  ال�������س���ني،  ح���ي���ال 
الفادحة التي ُتخّلفها جائحة كوفيد-

ب����لده  ويف  ع���م���وم���اً  ال����ع����امل  يف   19
خ�سو�ساً.

“عندما  ت��وي��رت  ت���رام���ب ع��ل��ى  وك��ت��ب 
امل���رّوع  وج��ه��ه��ا  تك�سف  اجل��ائ��ح��ة  اأرى 
االأ�سرار  ذل���ك  يف  ال���ع���امل، مب���ا  ح���ول 
اأُ�سبح  املتحدة،  بالواليات  التي حلقت 

غا�سباً اأكرث فاأكرث حيال ال�سني«.
االأمركّيون  ال�سّحة  م�سوؤولو  واأق���ّر 

ال��ث��لث��اء ب��اأّن��ه��م ال ي�����س��ي��ط��رون على 
خ�سيتهم  مبدين  ب�”الكامل”،  الوباء 
االإ�سابة  ح��االت  تف�ّش يف  ح��دوث  م��ن 
بفرو�ش كورونا امل�ستجّد يف االأ�سابيع 
املقبلة. وتعترب اإدارة ترامب اأّن ال�سني 
اأخ���ف���ت ح��ج��م ال����وب����اء و����س���ّدت���ه، وهو 
للفرو�ش  بنظرها  �سمح  ال��ذي  االأم��ر 

باالنت�سار ب�سكل اأ�سهل حول العامل.
فر�ش  االأم��رك��ّي��ة  ال�سلطات  واأع����ادت 
ت���داب���ر اإغ������لق يف اأن����ح����اء ع�����ّدة من 
البلد، يف حماولة للحّد من االزدياد 
الكبر يف اأعداد االإ�سابات بالفرو�ش.

امل���ت���ح���دة لفرتة  ال����والي����ات  وجن���ح���ت 

وج����ي����زة يف خ��ف�����ش ع�����دد االإ����س���اب���ات 
اإ�سابة  األف   20 اإىل ما دون  اجلديدة 
االرتفاع  ع��اود  العدد  هذا  لكّن  يومّياً، 

منذ اأيام.
االأمركي  ال��رئ��ي�����ش  اأع����رب  ذل���ك  اإىل 
متزايد”  “غ�سب  عن  ترامب  دونالد 
اخل�سائر  ����س���وء  يف  ال�������س���ني،  ح���ي���ال 
الفادحة التي ُتخّلفها جائحة كوفيد-

ب����لده  ويف  ع���م���وم���اً  ال����ع����امل  يف   19
خ�سو�ساً.

“عندما  ت��وي��رت  ت���رام���ب ع��ل��ى  وك��ت��ب 
امل���رّوع  وج��ه��ه��ا  تك�سف  اجل��ائ��ح��ة  اأرى 
االأ�سرار  ذل���ك  يف  ال���ع���امل، مب���ا  ح���ول 

اأّن ال�سني اأخفت  وتعترب اإدارة ترامب 
حجم الوباء و�سّدته، وهو االأمر الذي 
باالنت�سار  ل��ل��ف��رو���ش  ب��ن��ظ��ره��ا  �سمح 

ب�سكل اأ�سهل حول العامل.
فر�ش  االأم��رك��ّي��ة  ال�سلطات  واأع����ادت 
ت���داب���ر اإغ������لق يف اأن����ح����اء ع�����ّدة من 
البلد، يف حماولة للحّد من االزدياد 
الكبر يف اأعداد االإ�سابات بالفرو�ش.

امل���ت���ح���دة لفرتة  ال����والي����ات  وجن���ح���ت 
وج����ي����زة يف خ��ف�����ش ع�����دد االإ����س���اب���ات 
اإ�سابة  األف   20 اإىل ما دون  اجلديدة 
االرتفاع  ع��اود  العدد  هذا  لكّن  يومّياً، 

منذ اأيام.

اأُ�سبح  املتحدة،  بالواليات  التي حلقت 
غا�سباً اأكرث فاأكرث حيال ال�سني«.

االأمركّيون  ال�سّحة  م�سوؤولو  واأق���ّر 
ال��ث��لث��اء ب��اأّن��ه��م ال ي�����س��ي��ط��رون على 
خ�سيتهم  مبدين  ب�”الكامل”،  الوباء 
االإ�سابة  ح��االت  تف�ّش يف  ح��دوث  م��ن 
بفرو�ش كورونا امل�ستجّد يف االأ�سابيع 

املقبلة.
الواليات  بني  اأ�سل  ال�سديد  والتوتر 
احلرب  خلفية  على  وال�سني  املتحدة 
فرو�ش  تف�سي  م��ع  ازداد  ال��ت��ج��اري��ة، 
وحتميل  ال��ع��امل  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا 

ترامب بكني م�سوؤوليته.

ح�ضيلة وفيات كورونا باأمريكا تعاود االرتفاع  

ترامب ُيبدي »غ�سبًا متزايدًا« حيال ال�سني ب�سبب كوفيد-19

الدميوقراطيون يطالبون بتو�سيحات ب�ساأن ق�سية املكافاآت الرو�سية  
•• و��شنطن-�أ ف ب

جّدد اأع�ساء دميوقراطّيون يف جمل�ش النّواب االأمركي، عقب اجتماع 
يف ال��ب��ي��ت االأب��ي�����ش امل��ط��ال��ب��ة ب����اأن ي��ّط��ل��ع��وا م��ب��ا���س��رة م��ن ق����ادة اأجهزة 
اال�ستخبارات على تو�سيحات ب�ساأن ما اإذا كانت رو�سيا قد قّدمت فعًل 
جنوداً  يقتلوا  ك��ي  طالبان  بحركة  مرتبطني  ملقاتلني  مالّية  م��ك��اف��اآت 

اأمركّيني يف اأفغان�ستان.
ويف مواجهة دونالد ترامب الذي ينفي اأن يكون قد مّت اإطلعه على هذه 
البيت  يكون  اأن  قلقهم من  عن  اأي�ساً  الدميوقراطّيون  اأع��رب  الق�سّية، 
تزعجه،  اأن  ُيحتمل  باأمور  اجلمهوري  الرئي�ش  اإب��لغ  يتجّنب  االأبي�ش 
الأمن”  “م�سكلة  ميّثل  اأن  �سّح،  اإذا  االأم��ر،  ه��ذا  �ساأن  من  اأّن  معتربين 

الذي  الدميوقراطي  النيابي  الوفد  ق��ال  االجتماع،  ختام  ويف  ال��ب��لد. 
غابت عنه رئي�سة جمل�ش النواب نان�سي بيلو�سي، اإّنه مل يح�سل على اأي 

معلومات جديدة “اأ�سا�سية” ب�ساأن هذه الق�سية.
فاإّن اال�ستخبارات االأمركية واثقة  ووفقاً ل�سحيفة “نيويورك تاميز”، 
مقّربني من حركة  مقاتلني  اإىل  مالية  مكافاآت  قّدمت  مو�سكو  اأّن  من 

طالبان لقتل جنود اأمركيني يف اأفغان�ستان.
اال�ستخبارات مل تعترب  اأجهزة  اإّن  االأبي�ش  البيت  االأم��ر، قال  بادئ  ويف 
اأجهزة  اإّن  االإث��ن��ني  وق��ال  ع��اد  لكّنه  بالثقة”،  “جديرة  املعلومات  ه��ذه 
اال�ستخبارات كانت منق�سمة حيال تقييمها ملدى �سدقّية هذه املعلومات 

ولهذا ال�سبب مل يتّم اإطلع ترامب عليها.
وقال اآدم �سيف رئي�ش جلنة اال�ستخبارات يف جمل�ش النواب “اأجده اأمراً 

ال ميكن تف�سره اأّن الرئي�ش، يف �سوء هذه املزاعم العلنية جّداً، مل يخرج 
اأمام االأمركيني ليقول لهم اإّنه �سيفتح حتقيقاً ملعرفة ما اإذا كان الرو�ش 

ي�سعون مكافاآت على روؤو�ش ع�سكريني اأمركيني«.
اأن يفعل ترامب ذلك فهو  اأّن��ه بداًل من  واأ�ساف خلل موؤمتر �سحايف 
الرئي�ش اجلمهوري  اأن ما فعله  معترباً  اإطلعه”،  يتّم  “مل  اإّن��ه  يقول 
الذي  اأبلغ البيت االأبي�ش ب�”القلق”  اأّنه  “ال يغتفر«. و�سّدد �سيف على 
ي�ساور العديد من زملئه اإزاء “الرتّدد يف اإبلغ الرئي�ش باأ�سياء ال يريد 
يتعّلق  ما  اأك��رث يف  االأم��ر �سحيحاً  يكون هذا  “رمّبا  واأ�ساف  �سماعها«. 
م�سراً اإىل اأّن  ب�)الرئي�ش الرو�سي فلدمير( بوتني وبرو�سيا بوتني”، 
“الكثر مّنا ال يفهمون �سبب اأُلفته مع هذا الزعيم امل�ستبّد الذي يريد 

االإ�ساءة اإىل اأّمتنا«.

البيت الأبي�س: ترامب
 يقراأ تقارير ال�ستخبارات 

•• و��شنطن-�أ ف ب

اأكد البيت االأبي�ش اأن الرئي�ش االأمركي دونالد ترامب يقراأ التقارير التي 
ترفعها اإليه اأجهزة اال�ستخبارات وذلك ردا على ت�ساوؤالت حول موقفه من 

ق�سية احتمال دفع رو�سيا مكافاآت ملهاجمة جنود غربيني يف افغان�ستان.
االإثنني باأن الرئي�ش االأمركي ت�سلم  واأفادت �سحيفة “نيويورك تاميز” 
اعتبارا من �سباط/فرباير بلغا خطيا حول مكافاآت رو�سية حمتملة تقدم 

ملتمردين مرتبطني بحركة طالبان ملهاجمة قوات اأمركية.
وي��وؤك��د ال��ب��ي��ت االأب��ي�����ش م��ن��ذ اأي����ام ع���دة اأن ال��رئ��ي�����ش مل ي��ّط��ل��ع ع��ل��ى هذه 
الق�سية مثرا ت�ساوؤالت حول مدى �سلوعه يف ملفات ح�سا�سة اأو االنتباه 
الذي يوليه لوثائق �سرية تنقل اإليه. وتقول معلومات اإن الرئي�ش ال يقراأ 
و�سائل  على  االعتماد  ويف�سل  اإليه  يرفع  ال��ذي  اليومي  التقرير  بانتظام 

اإعلم حمافظة للّطلع على اأبرز الق�سايا اليومية.
اأن  اأم�������ش االأول ال���ث���لث���اء  واأو����س���ح���ت ال��ن��اط��ق��ة ب��ا���س��م ال��ب��ي��ت االب��ي�����ش 
بق�سايا  ويبلغ  دائم  ب�سكل  “هو مّطلع  وقالت  التقارير.  يقراأ”  “الرئي�ش 
اال�ستخبارات«. وتابعت “الرئي�ش هو اأكرث �سخ�ش مّطلع على االأر�ش ب�ساأن 

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2التهديدات التي نواجهها«.
  اال�شماء           

را�سد علي  نبيل  املدعو/  ب��اأن  راأ���ش اخليمة  دائ��رة حماكم  تعلن 
من  ال�سمه  االأول  املقطع  تغير  بطلب  تقدم   ، ال�سحي  يهمور 
)نبيل( اإىل )حمدان( ، ليكون ا�سمه بعد التغير/ حمدان را�سد 

علي يهمور ال�سحي. 
وان من له م�سلحة يف االعرتا�ش ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر 
راأ�ش  ام��ام ق�سم اال�سهادات يف حمكمة  يوما من تاريخ االع��لن 

اخليمة.
 قا�شي حمكمة راأ�ص اخليمة االبتدائية
ه�شام ابراهيم حممد 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1461/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة باإلغاء خطابات ال�سمان ال�سادرة من املدعية ل�سالح املدعي عليها 

واإعادتها للمدعية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
- �سفته  م(  م  ذ  )���ش  الفنية  للخدمات  & ك��وت(  & �سي )كون�سرتكت  �سي   : االإع���لن  طالب 

بالق�سية : مدعي - وميثله : فهد عبداهلل قمرب حممد - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعلنه : 1- �سركة جلف تكنيكال كون�سرتك�سن )�ش ذ م م( - �سفته  بالق�سية : مدعي 

عليه - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعلن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإلغاء خطابات ال�سمان ال�سادرة 
من املدعية ل�سالح املدعي عليها واإعادتها للمدعية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2020/7/13  ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 3575/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3967/2019 ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )50826.5 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعلن : �سركة العبا�ش التجارية )�ش ذ م م( - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
املطلوب اإعلنه : 1- �سركة االإحتاد للبناء واال�ستثمار )ذ م م( - �سفته بالق�سية : منفذ 

�سده  - جمهول حمل االإقامة 
التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع االإعلن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )50826.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/3/2963(

املنذر : جرين هاو�ش لتجارة املواد الغذائية - �ش ذ م م  - بوكالة املحامية / موزة اخلظر 
املنذر اليه/�سركة بيت الكرم لتجارة وتعبئة املواد الغذائية �ش.ذ.م.م

وميثلها/يو�سف ه�سام الوا�سطى - �سوري اجلن�سية - رقم موحد/29905323
/ 30245/ درهم  �سداد قيمة مبلغ  ، ب�سرورة  ننذركم  املنذر فنحن  وك��لء عن  وب�سفتنا 
)ثلثون الف ومائتني وخم�سة واربعون درهم( املرت�سد يف ذمتكم ل�سالح املنذرة ، وذلك 
اآ�سفني  �سن�سطر  واإال   ، االإن���ذار   بهذا  قانونا  اإعلنكم  تاريخ  اأي��ام من  يف غ�سون خم�سة 
باللجوء اىل الق�ساء ال�ستيفاء قيمة مبلغ املطالبة املرت�سد يف ذمتكم ل�سالح املنذر ، مع 
ب�سدادكم  تاأخركم  املرتتبة على  القانونية  الر�سوم وامل�ساريف والفوائد  حتميلكم كافة 
لقيمة هذه املديونية ، وباالإ�سافة اي�سا اأىل حتميلكم لكافة التعوي�سات عن االأ�سرار التي 

تكبدها املنذرة من جراء تقاع�سكم عن �سداد قيمة مبلغ هذه املديونية.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
انذار عديل بالن�شر
رقم )3207/2020(

املنذر : مدينة دبي امللحية - �ش ذ م م 
املنذر اليه : بيك فري�ش مارت - �ش ذ م م 

املو�سوع : 
فاإننا مبوجب هذا االإخطار ننبه عليكم ب�سرورة �سداد بدل االيجار )امل�ستحق عليكم 
مبوجب عقد االإيجار املحرر بينكم وبني موكلتنا )املنذرة( والبالغة 34.713 درهم من 
ثلثني  خلل  ايجار  من  ي�ستجد  وما   2020/5/15 تاريخ  ولغاية   2019/7/16 تاريخ 
االإجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  �سن�سطر  فاإننا  واإال   ، بال�سداد  اخطاركم  تاريخ  من  يوما 
القانونية يف حقكم من �سمنها اخلء العني املوؤجرة والكفيلة بحفظ حقوق موكلتنا 

)املنذرة( مع ت�سمينكم  الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
انذار عديل بالن�شر
رقم )3208/2020(

املنذر : مدينة دبي امللحية - �ش ذ م م 
املنذر اليه : افليو�سن لل�سلح ال�سفن - �ش ذ م م 

املو�سوع : 
فاإننا مبوجب هذا االإخطار ننبه عليكم ب�سرورة �سداد بدل االيجار )امل�ستحق عليكم 
مبوجب عقد االإيجار املحرر بينكم وبني موكلتنا )املنذرة( والبالغة 93.286 درهم من 
ثلثني  خلل  ايجار  من  ي�ستجد  وما   2020/5/24 تاريخ  ولغاية   2019/7/24 تاريخ 
االإجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  �سن�سطر  فاإننا  واإال   ، بال�سداد  اخطاركم  تاريخ  من  يوما 
القانونية يف حقكم من �سمنها اخلء العني املوؤجرة والكفيلة بحفظ حقوق موكلتنا 

)املنذرة( مع ت�سمينكم  الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 1243/2020/305 ا�شتئناف جتاري  
مو�سوع االإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4709/2019 جتاري 

جزئي والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب 
طالب االإعلن : ارابتك للن�ساءات - �ش ذ م م - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعلنه : 1- اإن�ساء �سرفي�سز  �ش ذ م م - �سفته  بالق�سية : م�ستاأنف �سده. 
جمهول حمل االإقامة 

بالدعوى رقم 2019/4709 جتاري  ال�سادر  ا�ستاأنف احلكم  : قد  االإع��لن  مو�سوع 
 2020/7/21 املوافق  الثلثاء  يوم  جل�سه  لها  وح��ددت  م.   2020/4/6 بتاريخ  جزئي 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

����س���ي���د اهلل  امل����دع����و /  ف���ق���د 
بنغلدي�ش   - اهلل  ح��ب��ي��ب 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
)0723228( يرجى ممن 
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة 
البنغلدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
راف���������ى   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 

الفلبني     ، ب��اري��را  ���س��والجن��ى 

�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 

من   )ec4128212(

يجده  عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0543845994 

فقدان جواز �سفر



اخلميس    2   يوليو   2020  م    -   العـدد   12976  
Thursday     2    July   2020  -  Issue No   12976

11

عربي ودويل

�ضيا�ضة تغازل الغرائز الدنيا للقاعدة االنتخابية للرئي�ض، لكن ال�ضرر الذي تلحقه مب�ضتقبل اأمريكا ال يح�ضى
 ا�ضتنكر قادة القطاعات التجارية والتكنولوجيات اجلديدة هذا القرار الذي، من الناحية االقت�ضادية، ال معنى له

بانتهاك القوانني وتغيريها:

اأمريكا ترامب تغلق اأبوابها اأمام جميع اأ�سكال الهجرة...!
•• �لفجر -�إلور� موخرجي –ترجمة خرية �ل�شيباين

االثنني 22 يونيو، وّقع دونالد ترامب على مر�ضوم 
املتحدة  الواليات  اإىل  الهجرة  من  للحد  رئا�ضي 
هدفه  ي�ضمل  املرة،  هذه   .2020 عام  نهاية  حتى 
تاأ�ضريات  على  للح�ضول  امل��وؤه��ل��ني  االأ���ض��خ��ا���ض 

ال�ضهادات  واأ�ضحاب  املهارات  من  –وهم   H-1B
جماالت  يف  يعملون  ما  وغالًبا  العليا  اجلامعية 
اأو  اجلديدة  التقنيات  اأو  الهند�ضة  اأو  الريا�ضيات 
الطب والذين ي�ضدون الفجوات احلرجة يف �ضوق 
املفرو�ض  احلظر  الن�ض  ميدد  االأمريكية.  العمل 
الواليات  خارج  اخل�ضراء  البطاقات  اإ�ضدار  على 

املتحدة ويحظر دخول الكوادر االأجنبية العاملني 
اأخرى،  دول  يف  املقيمة  االأمريكية  ال�ضركات  يف 
الفنادق، وال�ضابات  املو�ضميني يف قطاع  واملوظفني 
امل�ضجلني يف برامج  االأق��ران، والطالب  التحاق  يف 
العمل -الدرا�ضة لف�ضل ال�ضيف. ور�ضالة الرئي�ض 

بهذا املر�ضوم وا�ضحة: اأمريكا مغلقة.

ال جدوى اقت�ضادية
ال��والي��ات املتحدة  مل تكن ح��دود 
مبثل هذا الت�سدد على االإطلق. 
وذري���ع���ة دون���ال���د ت���رام���ب، الذي 
ي�����س��ت�����س��ه��د ب���اأ����س���ط���ورة ت���ق���ول اأن 
وظائف  ي�����س��رق��ون  امل���ه���اج���ري���ن 
اليد  ح���م���اي���ة  ه����ي  امل����واط����ن����ني، 
االأم���ري���ك���ي���ة. يف حني،  ال��ع��ام��ل��ة 
االقت�سادي  االزده��������ار  ي��ت��وق��ف 
للواليات  التكنولوجية  والرباعة 
جذب  على  قدرتها  على  املتحدة 

اأف�سل املواهب يف العامل.
ح�����دد ال���ك���ون���غ���ر����ش ���س��ق��ف عدد 
الفا   65 ب���   H-1B ت��اأ���س��رات 
 20 اإ������س�����دار  يف ال�������س���ن���ة، وي���ت���م 
للمهنيني  اإ�سافية  تاأ�سرة  األ��ف 
على  يح�سلون  ال��ذي��ن  االأج��ان��ب 
درجة املاج�ستر اأو الدكتوراه من 
احتياجات  اأم��ري��ك��ي��ة...  ج��ام��ع��ة 

البلد تتجاوز هذا احلد بكثر.
العمل  اأرب���������اب  ع���ل���ى  وي���ت���ح���ّت���م 
ال��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب ل��ل��ح�����س��ول على 
للم�ستفيدين   H-1B ت��اأ���س��رة 
امل����ح����ت����م����ل����ني، واث������ب������ات اأن���������ه ال 
ت���اأث���ر ���س��ل��ب��ي ل��ت��وظ��ي��ف��ه��م على 
روات�����ب وظ�����روف ع��م��ل االج����راء 

االمريكيني من نف�ش الو�سع.
مت  االأخ����������������رة،  ال�����������س�����ن�����وات  يف 
ال��و���س��ول اإىل احل��د االأق�����س��ى يف 
ا�ستنكر  وقد  قليلة.  اأي��ام  غ�سون 
ق��������ادة ال����ق����ط����اع����ات ال���ت���ج���اري���ة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات اجل���دي���دة هذا 
الناحية  م�����ن  ال���������ذي،  ال�����ق�����رار 

االقت�سادية، ال معنى له.
وتاأتي هذه اخلطوة مبا�سرة بعد 
هزمية اإدارة ترامب امام املحكمة 
العمل  برنامج  بخ�سو�ش  العليا 
وهو  القادمني،  للأطفال  املوؤجل 
اأوب���ام���ا حلماية  اأط��ل��ق��ه  ب��رن��ام��ج 
القانونيني  غ����ر  امل���ه���اج���ري���ن 
ذويهم،  مع  البلد  دخلوا  الذين 
يف عمر الطفولة، والذي حاولت 
احل��ك��وم��ة اإل��غ��اءه الإع��ادت��ه��م اإىل 
ميكن  وال  االأ����س���ل���ي���ة،  ب��ل��دان��ه��م 

عن  تعبر  اأن���ه  على  اإال  تف�سره 
كره االأجانب.

يف 2018-2019، ولد 71.7 
على  حت�سلوا  ال��ذي��ن  م��ن  باملائة 
تاأ�سرة H-1B يف الهند. ولئن 
م����ن اخلطاب  ك���ب���ر  ج�����زء  رك�����ز 
“غر  املهاجرين  على  الرئا�سي 
امل���ر����س���وم  ف�������اإن  ال�سرعيني”، 
الفرق  اأن  بو�سوح  يعلن  اجلديد 
“ال�سرعيني”  امل��ه��اج��ري��ن  ب���ني 
يف  ي��ه��م  ال  ال�سرعيني”  و”غر 
هو  يهم  فما  االإدارة.  ه��ذه  نظر 
“ا�ستعادة عظمة اأمريكا” –دعوة 
االنتخابية  القاعدة  اإىل  ا�ستنفار 

القومية للرئي�ش.

هجوم قانوين
اأح�����د  ه�����و  امل�����ر������س�����وم،  ه�������ذا  اإن 
على  امل��ت��وا���س��ل  ال��ه��ج��وم  عنا�سر 
املهاجرين من قبل اإدارة ترامب. 
وحلفائه  ال���رئ���ي�������ش  اأن  ورغ������م 
املهاجرين  يتهمون  ال�سيا�سيني 
اتباع  “عدم  ب���  ال�����س��رع��ي��ني  غ��ر 
تغّر،  احلكومة  ف��اإن  القواعد”، 

هذه القواعد، ب�سرعة الربق.
26 يونيو  يحظر ق��رار �سادر يف 
ال�سادرة  العمل  ت�ساريح  جميع 
ملعظم طالبي اللجوء اأو يوؤخرها 
اأن  يف حني ك��ان ه��وؤالء ينتظرون 

العلمية التي تثبت عك�ش ذلك.
ومع اإغلق الباب اأمام الوافدين 
اجلدد املحتملني، كثفت احلكومة 
املهاجرين  ت���رح���ي���ل  ع���م���ل���ي���ات 
ويتعر�ش  ا����س���ل.  امل�����س��ت��ق��ري��ن 
امل����ه����اج����رون وح���ت���ى امل���واط���ن���ون 
االأمريكيون ب�سكل متزايد خلطر 
نظام التعرف على الوجه والطرد 
امل��ربر، حتى عندما يكونون  غر 

مقيمني ب�سكل قانوين.

تكثيف الطرد 
اال�ضتعجايل

الثلثاء 23 يونيو، اأذنت حمكمة 
بتو�سيع  بالعا�سمة  اال�ستئناف 
ال�سريع”  “الطرد  عملية  اإج��راء 
ومنذ  ب��اأك��م��ل��ه.  االإق��ل��ي��م  لي�سمل 
هذا  ت��ط��ب��ي��ق  مت   ،2004 ع����ام 
ال��ه��ج��رة فقط  ق��ان��ون  البند م��ن 
ع���ل���ى االأ����س���خ���ا����ش ال����ذي����ن يتم 
ال���ق���ب�������ش ع��ل��ي��ه��م داخ������ل دائ�����رة 
كيلومرًتا   160 قطرها  ن�سف 
م��ن احل���دود وغ��ر ق��ادري��ن على 
االأرا�سي  على  كانوا  اأنهم  اإث��ب��ات 
االأمريكية طيلة اأربعة ع�سر يوًما 

على االأقل.
اال�ستئناف  قرار حمكمة  وي�سمح 
اأي  ع��ل��ى  بتطبيقه  ب��ال��ع��ا���س��م��ة، 
ع��ل��ي��ه من  ال��ق��ب�����ش  ي��ت��م  �سخ�ش 

ال�سلطات يف ملفاتهم، وهي  تبت 
عملية قد ت�ستغرق �سنوات.

القوانني  م���ن  ح���زم���ة  وت�����س��ت��ع��د 
الكربى مت اإ�سدارها يف منت�سف 
اللجوء  ن��ظ��ام  لتقوي�ش  ي��ون��ي��و، 
امل�ستحيل  من  وجتعل  االأمريكي 
ال�ساعني احل�سول  تقريًبا ملعظم 

على احلماية.
املربجمة،  التغيرات  بني  وم��ن   
ف�����ق�����رة جت����ع����ل ال������ف������اري������ن من 
اال����س���ط���ه���اد ال���ق���ائ���م ع���ل���ى نوع 
اجل��ن�����ش غ���ر م���وؤه���ل���ني، االأم����ر 
الن�ساء  االآالف من  �سيمنع  ال��ذي 
وال��ف��ت��ي��ات ال��ل��وات��ي ي��ه��رب��ن من 
العنف املنزيل واالعتداء اجلن�سي 
التنا�سلية،  االأع�������س���اء  وت�����س��وي��ه 

اأوروب��ا -على  �سابات من  تقليدًيا 
ومل  ح��دة.  على  حالة  ك��ل  اأ�سا�ش 
الأمر  اآخ���ر  ا�ستثناء  اأي  ذك��ر  يتم 

اإ�سدار التاأ�سرة.
ومع ذلك، فاإن حقيقة اأن االإدارة 
ال��ع��ام��ة لتربير  ب��ال�����س��ح��ة  ت��ل��وح 
اإنهاء منح التاأ�سرات قد ال يكون 

مفاجئا.
ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  نهاية  ففي 
وطوال القرن الع�سرين، غالًبا ما 
مت تقدمي ال�سيا�سات واخلطابات 
با�ستخدام  ل��ل��ه��ج��رة  امل��ن��اه�����س��ة 
م���ف���ردات ط��ب��ي��ة ���س��ري��ح��ة. وملنع 
يحّملهم  القدوم،  من  املهاجرين 
بع�ش االأمريكيني م�سوؤولية ن�سر 
اأم����را�����ش خ���ط���رة، رغ����م االأدل����ة 

القانونية  احلماية  التما�ش  من 
االمريكية. املتحدة  ال��والي��ات  يف 

تنتهك  ذل������ك،  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
الوطنية  ال����ق����وان����ني  االإدارة 
املعنى  ع���ن  ن��اه��ي��ك  وال����دول����ي����ة، 
برتحيل  االأ���س��ا���س��ي،  االأخ���لق���ي 
االآالف من االأطفال ال�سغار من 
اإىل  واإعادتهم  اجلنوبية  احل��دود 

جلديهم.
 860 اأن  اإىل  التقديرات  وت�سر 
حالًيا  ي��ن��ت��ظ��رون  ���س��خ�����ش  األ����ف 
جتّن�سهم  م��ن  النهائية  امل��رح��ل��ة 
ترف�ش  االإدارة  ان  اال  االأمريكي، 
تنظيم مرا�سم التجّن�ش ملعظمهم، 
وبالتايل لن يتمكنوا على االأرجح 
االنتخابات  يف  ال��ت�����س��وي��ت  م���ن 

الرئا�سية نوفمرب املقبل.

ذريعة ال�ضحة العامة
العامة  ال�سحة  االإدارة،  ت�ستخدم 
اأمريكا...  اأب���واب  اإغ��لق  لتربير 
اأمريكيون  ذري���ع���ة.  جم���رد  وه���ي 
ينتظرون اإ�سفاء الطابع الر�سمي 
ب��ي��ن��م��ا يعقد  ع���ل���ى ج��ن�����س��ي��ت��ه��م، 
اأماكن  يف  اج��ت��م��اع��ات  ال��رئ��ي�����ش 

مغلقة دون اأي اإبعاد ج�سدي.
االإدارة  م�����س��وؤويل  اأن  اىل  ون�سر 
ب�����داأوا ب��اإخ��ب��ار ال�����س��ح��اف��ي��ني اأن 
املر�سوم،  بن�ش  املعنيني  االزواج، 

لن يخ�سعوا للحظر.
واأخًرا، اأعلنوا اأن االإدارة �ستنظر 
-اإنهم  لهم  ا���س��ت��ث��ن��اءات  و���س��ع  يف 

ق��ب��ل م�����س��وؤويل ال��ه��ج��رة، يف اأي 
 14 مكان يف البلد، اعتباًرا من 

اأغ�سط�ش القادم.
واإذا كان هذا ال�سخ�ش غر قادر 
على اإثبات اأنه كان موجوًدا فعلًيا 
يف الواليات املتحدة طيلة عامني، 
الطرد  الإج������راءات  يخ�سع  ف��ق��د 
اأن  دون  ترحيله  وي��ت��م  ال��ع��اج��ل، 
ت��ت��اح ل��ه ف��ر���س��ة ع��ر���ش ق�سيته 

امام القا�سي.
العليا  امل��ح��ك��م��ة  ق������رار  وي���ج���ع���ل 
من  ي����ون����ي����و   25 يف  ال�����������س�����ادر 
عمليات  يف  ال���ط���ع���ن  ال�������س���ع���ب 
ال���ط���رد ه���ذه م���ن خ���لل تقدمي 
جلب  بطاقة  ا�ست�سدار  التما�ش 

اأمام حمكمة احتادية.
ت�سريع عملية الطرد يتطابق مع 
اإدارة  الإح�����س��اءات  وف��ًق��ا  ا�سمها: 
النوع  ه��ذا  ف��اإن  الداخلي،  االأم��ن 
املتو�سط  يف  ي�ستغرق  النهج  م��ن 
11.4 يوًما. ومبجرد الرتحيل، 
ي�����س��ب��ح م���ن ال�����س��ع��ب ع��ل��ى نحو 
وحماولة  اال���س��ت��ئ��ن��اف  م��ت��زاي��د 
العودة اإىل الواليات املتحدة. وقد 
االأ�سخا�ش،  ع�����س��رات  ترحيل  مت 
منهم مواطنني اأمريكيني، ب�سكل 
اآخرون  و�سيعاين  م�����س��روع،  غ��ر 
الر�سالة  ه��ي  وه��ا  امل�سر.  نف�ش 
ال�سيا�سات  اأر�سلتها كل هذه  التي 
ب�����س��رع��ة جمنونة:  ت��ت��غ��ر  ال��ت��ي 
الهجرة  اأو  ل��ل��ق��واع��د  االم��ت��ث��ال 
“كما ينبغي” مل يعد يحمي من 
القمع الذي متار�سه هذه االإدارة 
���س��د اجل���ال���ي���ات امل���ه���اج���رة. وقد 
يتحدث هذا النوع من ال�سيا�سات 
الدنيا  ال���غ���رائ���ز  اإىل  ال��ع�����س��ل��ي��ة 
للرئي�ش،  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ل��ل��ق��اع��دة 
تلحقه  ال���������ذي  ال���������س����رر  ل����ك����ن 

مب�ستقبل اأمريكا ال يح�سى.
اأ�ضتاذة القانون ومديرة 
عيادة حقوق املهاجرين 
يف كلية احلقوق بجامعة 

كولومبيا )الواليات 
املتحدة(

ترحيل االآالف من االأطفال، انتهاك للقوانني الوطنية والدولية، ناهيك عن املعنى االأخالقي االأ�ضا�ضي 

ترامب يعلن وقف 
الهجرة موؤقتا

اللجوء بات �سعبا للواليات املتحدة على احلدود بني املك�سيك والواليات املتحدة بالقرب من �سيوداد خواريز

الت�سامح مع املهاجرين�سيتم تعليق اإ�سدار التاأ�سرات الدائمة

يعلن املر�سوم اجلديد اأن الفرق بني املهاجرين
 ال�سرعيني وغري ال�سرعيني لي�س مهما يف نظر الإدارة

 يتوقف الزدهار القت�سادي والتكنولوجي للوليات 
املتحدة على قدرتها على جذب اأف�سل املواهب يف العامل
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العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حملت علي ر�سا عبداهلل خوري ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1022398 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سهيل عبداهلل اماين ٪49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداخلالق حممد نور اخلوري ٪51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي ر�سا عبداهلل احمدي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداخلالق حممد نور اخلوري
تعديل ا�سم جتاري من/ حملت علي ر�سا عبداهلل خوري ذ.م.م

ALI RAZA ABDULLA KHOORY STORES WLL

اىل/جران بني يا�ش لتجارة االدوات املنزلية ذ.م.م
JEERAN BANIYAS HOME APPLIANCES TRADING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/نوفا انتريرز للنجارة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1508002 

تعديل ا�سم جتاري من/ نوفا انتريرز للنجارة ذ.م.م

NOVA INTERIORS CARPENTRY LLC

اىل/�سركة نوفا انتريرز للرخام واالملنيوم ذ.م.م

NOVA INTERIORS FOR MARBLE AND ALUMINUM LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيبات االملنيوم )4330013(

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال قطع الرخام واحلجر )2396003.1(

تعديل ن�ساط/حذف منجرة )ور�ش النجارة( )1622007(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/هت�ش ار 

بوتيك
رخ�سة رقم:CN 2939757   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

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

خلدمات الطباعة
رخ�سة رقم:CN 1251187   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
للنقليات  تامي  ال�س�����ادة/لوجن  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامه  رخ�سة رقم:2822630 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل حميد حممد �سامل املرر ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك ال�سغر مر�سد مكتوم املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
للنقليات  املران  ال�س�����ادة/وادي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:2831919 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل حميد حممد �سامل املرر ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك ال�سغر مر�سد مكتوم املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
للنقليات   ال�س�����ادة/وايت ماونتني  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2696557 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل حميد حممد �سامل املرر ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك ال�سغر مر�سد مكتوم املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12976 بتاريخ 2020/7/2 

اإع����������الن
للنقليات  براكو  ال�س�����ادة/وادي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:2834485 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل حميد حممد �سامل املرر ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك ال�سغر مر�سد مكتوم املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/ال�سركة املمتازة للأنابيب ذ.م.م 

IN-1000786:رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل االتي:

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

تعديل اال�سم التجاري من/ ال�سركة املمتازة للأنابيب ذ.م.م
اىل/ ال�سركة املمتازة للأنابيب  - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

تعديل ال�سركاء بخروج وتنازل ال�سيد/مارنور اوفر�سيز ليمتد
اىل/عبداهلل احلاج عبداهلل العو�سي

وعلى كل من لديه اعرتا�ش على االجراء املذكور اعله مراجعة مكتب تنمية 
ال�سناعه - اإدارة خدمة امل�ستثمرين - خلل اأ�سبوعان من تاريخ ن�سر االإعلن ، 

واإال يقبل مكتب تنمية ال�سناعة اأي اعرتا�ش بعد انق�ساء مدة االإعلن .
مكتب تنمية ال�ضناعة

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2018/457 تنفيذ عقاري

طالب التنفيذ: العامل �ش ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة ال�سفوح االأوىل   
العقارية اإن اأيه - مركز مبيعات - نخيل - هاتف رقم 043903333 رقم مكاين 4022184881 

املنفذ �سده : مدينة دبي للحياه الع�سريه - �ش ذ م م - واآخرون
عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطينة - مقابل فندق �سراتون ديرة الطابق الثالث - مكتب رقم  310 - �ش ب 81834 

دبي - هاتف رقم 0566032993 - رقم مكاين 3162896317 
منفذ �سده : عارف بخاري رحمن  ، منفذ �سده : �سيد حمي الدين خطيب �سيد ابراهيم 

العقار  اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ان  التالية  الثلث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2020/7/8 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
www.( االل��ك��رتوين ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها  البيع )�سركة االم����ارات  بها  ان��ي��ط  ال��ت��ى  ل��دى اجل��ه��ة  ادن���اه  او���س��اف��ه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ش غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
 : التقييم   - م��رب��ع  م��رت   1616.39  : امل�����س��اح��ة   -  1079 االر�����ش   رق���م   -  7 ال�سفا  وادي   : املنطقة   - ار����ش   : ال��ع��ق��ار  ن���وع 

عطاء  العلى  يباع  درهم   3.131.758.00
 : التقييم   - م��رب��ع  م��رت   1649.31  : امل�����س��اح��ة   -  1087 االر�����ش   رق���م   -  7 ال�سفا  وادي   : املنطقة   - ار����ش   : ال��ع��ق��ار  ن���وع 

عطاء العلى  يباع  درهم   3.195.541.00
 : التقييم   - م��رب��ع  م��رت   1550.34  : امل�����س��اح��ة   -  1085 االر�����ش   رق���م   -  7 ال�سفا  وادي   : املنطقة   - ار����ش   : ال��ع��ق��ار  ن���وع 

عطاء العلى  يباع  درهم   3.003.786.00
 : التقييم   - م��رب��ع  م��رت   1618.17  : امل�����س��اح��ة   -  1083 االر�����ش   رق���م   -  7 ال�سفا  وادي   : املنطقة   - ار����ش   : ال��ع��ق��ار  ن���وع 

عطاء  العلى  يباع  درهم   3.135.207.00
 : التقييم   - م��رب��ع  م��رت   1686.60  : امل�����س��اح��ة   -  1084 االر�����ش   رق���م   -  7 ال�سفا  وادي   : املنطقة   - ار����ش   : ال��ع��ق��ار  ن���وع 

عطاء العلى  يباع  درهم   3.267.790.00
 : التقييم   - م��رب��ع  م��رت   2045.31  : امل�����س��اح��ة   -  1080 االر�����ش   رق���م   -  7 ال�سفا  وادي   : املنطقة   - ار����ش   : ال��ع��ق��ار  ن���وع 

فورا. املبلغ  يدفع   : ملحظة   ، عطاء  العلى  يباع  درهم   3.962.792.00
رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 

)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0000189 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عيه : فوؤاد عبدالعزيز حمد املدفع 

جمهول حمل االإقامة : اإمارة  ال�سارقة - منطقة ال�سويحان - �سارع ال�سويحان - فيل رقم 397 
اإىل املدعي عليهم :  1 - فوؤاد عبدالعزيز حمد املدفع

اونيبو  بتاري  نوفل   -  3 حمدودة    م�سوؤولية  ذات  �سركة  العامة  للتجارة  اليانز  �سركة   -  2
نعلمكم بان املدعي / بنك دبي التجاري - �ش م ع 

يف الدعوى رقم 189/2020 الدائرةاجلزئية الثانية ، قد رقع الدعوى املذكورة يطالب فيها : 
- الزام املدعي عليه االأول بان يوؤدي للبنك مبلغ وقدره )608.871.36( درهم والزام اخل�سم املدخل االأول / �سركة 
اليانز للتجارة العامة وميثها اخل�سم املدخل الثاين / نوفل بتاري اونيبو بالت�سامن مع املدعي عليه االأول بان يوؤدوا 
للبنك املدعي مبلغ وقدره 211.200 درهم والزام اخل�سم املدخل الثالث / مركز دجلة خلدمات ال�سيارات وميثلها 
للبنك  يوؤدوا  بان  االأول  عليه  املدعي  مع  بالت�سامن  الدين  حمي  كونهي  بالياليتودي  الرابع/علوي  املدخل  اخل�سم 

املدعي 100.000 درهم من قيمة املبلغ املطالب به. 
علوي  الرابع/  اخل�سم  وميثلها  امل�ستعملة  ال�سيارات  لتجارة  ال�سروق  اخلام�ش/معر�ش  املدخل  اخل�سم  والزام   -

بالياليتودي كونهي حمي الدين بالت�سامن مع املدعي عليه االأول بان يوؤدوا للبنك املدعي 100.000 درهم. 
والزام املخ�سم املدخل ال�ساد�ش / حمطة الرملة خلدمات ال�سيارات وميثلها اخل�سم املدخل الرابع / عليو بالياليتودي 
للفائدة  اإ�سافة  درهم   55.000 املدعي  للبنك  يوؤدوا  بان  االأول  عليه  املدعي  مع  بالت�سامن  الدين  حمي  كونهي 
القانونية بواقع %12 من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام �سندا الحكام املواد القانونية مع الزام املدعي عليه 

واخل�سوم املدخلني بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذا يقت�سي ح�سورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم )7( مبحكمة ال�سارقة االحتادية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
، وذلك للجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، وذلك يوم االإثنني املوافق 2020/7/6 وذلك للنظر 
يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك فانه �سيتم 

ا�ستكمال االجراءات القانونية يف غيابك.  
حرر بتاريخ 2020/6/28 

مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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عربي ودويل

•• �لفجر -خرية �ل�شيباين

بعد ثالثة اأيام من وفاة جورج فلويد، 
غرد م�ضت�ضار �ضيا�ضي �ضاب يدعى ديفيد 
ال�ضغب  اأعمال  تاأثري  حول  مقااًل  �ضور 
التي اندلعت يف الواليات املتحدة بعد 
اغتيال مارتن لوثر كينغ عام 1968. 
وح�ضب هذه الورقة التي كتبها اأ�ضتاذ 
ال�ضيا�ضية االأمريكي من ا�ضول  العلوم 
اأعمال  �ضاهمت  وا�ضو،  عمر  اأفريقية 
يف  االإعالمية،  وتغطيتها  تلك  ال�ضغب 
يف  الدميقراطيني  ت�ضويت  من  احل��د 
الفر�ضية  وكانت  املت�ضررة.  املناطق 

اأن �ضور العنف �ضجعت  املطروحة هي 
بع�ض النا�ض على الت�ضويت املحافظ.

اأ�ضبح   ،2020 احتجاجات  �ضياق  يف 
للجدل  مثرًيا  ال�ضغب  اأع��م��ال  انتقاد 
�ضور  اّتهم  ما  و�ضرعان  الي�ضار،  على 
بالعن�ضرية. وكتبت احدى النا�ضطات 
ال�ضود  غ�ضب  اه��ان  لقد  تويرت،  على 
وحدادهم، ودعت رئي�ض �ضور يف العمل 
لتحذيره. يف اليوم التايل، اعتذر �ضور 
االجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  على 
مو�ضًحا اأنه “ياأ�ضف لبدء هذا النقا�ض، 
واأنه �ضيكون اأكرث حذرًا االآن”... وبعد 

اأيام قليلة، مت ف�ضله.

ك��م��ا مت ط����رده اي�����س��ا م��ن جمموعة 
البيانات،  االإنرتنت من حمللي  على 
وقال امل�سرفون: “ال ميكننا البدء يف 
نحمي  مل  اإذا  عقولنا  ا�ستعمار  اإنهاء 
اأم����ن ال���ذي���ن ي��ق��ات��ل��ون ���س��د نظرية 
واإذا ترجمنا  تفوق العرق االأبي�ش”. 
تعني  اجلملة  هذه  فاإن  امل�سطلحات، 
الذي  ال�سخ�ش  ننتقد  اأال  يجب  اأن��ه 

اتهم �سور زوًرا بالعن�سرية.

كل التاأويالت مباحة 
ت�����س��اع��ف هذا  يف االأي�������ام االأخ�������رة، 
ال���ن���وع م���ن احل������االت. وب��ال��ن��ظ��ر اىل 
التي  وال��ت��ع��ل��ي��ق��ات  امل���واق���ف  ع���دد  اأن 
ازدياد،  االآن عن�سرية يف  باتت تعترب 
ت�ساعفت  اال���س��ت��ن��ك��ار  ع��م��ل��ي��ات  ف���ان 
اأو  اال�ستقاالت  العديد من  اإىل  واأدت 
ومل  العامة.  االع��ت��ذارات  اأو  الف�سل 
رئي�سي  ب�سكل  ال��ت��وت��رات  ه��ذه  تن�ساأ 
ولكن  والتقدميني،  املحافظني  ب��ني 
الذين  االأ�سخا�ش  الي�سار، بني  داخل 

يختلف تف�سرهم ملا هو عن�سري.
من  العديد  اتهم  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
ال���زم���لء م��را���س��ل ذي ان��رت���س��ب��ت يل 
فانغ، بالعن�سرية بعد م�ساركة مقطع 
فيديو ملقابلة مع �ساب اأمريكي اأ�سود 
مهمة  ال�سود  حياة  حركة  اأن  ا�ستنكر 
من  قتلى  ع��ن  يكفي  مب��ا  تتحدث  ال 
فيها  ترتفع  التي  االأح��ي��اء  يف  ال�سود 
ن�سب اجل��رمي��ة )ك���ان اب��ن��ا ع��م��ه قد 
ماتا(. ويتم ا�ستخدام هذا النوع من 
اخل��ط��اب اأح��ي��اًن��ا م��ن ط���رف اليمني 
لكن يل  ال�سرطة،  للتقليل من عنف 
ف��ان��غ مل ي��ق��م ���س��وى مب�����س��ارك��ة هذا 

الفيديو من بني اآخرين.
احلايل،  الن�سايل  ال�سياق  يف  ول��ك��ن 
ال��ن��ق��ا���ش م�ستحيل.  ال��ن��وع م��ن  ه���ذا 
اأ�سل  من  اأمريكية  زميلة  كتبت  وقد 
اأفريقي لفانغ على تويرت، اأن تعليقه 
كانت  ال�سود  اأحياء  يف  اجلرمية  على 
كان  نف�سه  ف��ان��غ  يل  واأن  ع��ن�����س��ري��ة، 
ع���ن�������س���رًي���ا. وه���اج���م���ه ال���ع���دي���د من 
على  االآخرين  وال�سحفيني  الزملء 
و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، ومت 
ا�ستدعاوؤه من قبل روؤ�سائه، ثم اعتذر 
معرتفاً  ل��زم��ي��ل��ت��ه،  “جرحه”  ع���ن 
املناق�سات  ب��ع�����ش  اإج������راء  ب�������س���رورة 
االأك�����رب  االح��������رتام  “مع  ال���دق���ي���ق���ة 

للتجارب ال�سخ�سية للآخرين«.

ردود فعل غري متنا�ضبة
ع����������دة اأن������������������واع م��������ن اخل�����ط�����اب�����ات 
واال������س�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ات امل���ن���اه�������س���ة 
بالتوازي  ح��ال��ًي��ا  تتطور  للعن�سرية 
ناحية،  م���ن  امل���ت���ح���دة.  ال����والي����ات  يف 

الذين  وال�����س��ي��ا���س��ي��ون  ال��ن��ا���س��ط��ون 
وعدم  ال�سرطة  عنف  على  يحتجون 
العرقية ونظام قانوين غر  امل�ساواة 
ع����ادل يف ك��ث��ر م���ن االأح����ي����ان. ومن 
ناحية اأخرى، نوع من الذعر ي�سجع 
النا�ش على روؤية اأدنى اعتداء �سغر 
ع��ن طريق  ال��ع��ق��اب  ت�ستحق  ك��درام��ا 
عرب  التحر�ش  طريق  عن  اأو  الف�سل 

االإنرتنت.
الو�ساية  ت��ع��ت��رب  ال�����س��ي��اق،  ه����ذا  ويف 
العامة اأداة �ساحلة: ت�ستخدم ممثلة 
�سابة حالًيا �سهرتها الإدانة املراهقني 
ن�سروا حمتوى عن�سرًيا على  الذين 
خارج  واأحياًنا  االجتماعية،  ال�سبكات 

الأنهم  ع��ن�����س��ري��ون  ال��ب��ي�����ش  ج��م��ي��ع 
ي��ه��ي��م��ن فيه  ي��ع��ي�����س��ون يف جم��ت��م��ع 
االإق���رار  على  عجزهم  واأن  البي�ش، 
بعن�سريتهم هو عبء رهيب يقع على 

عاتق االأ�سخا�ش العن�سريني.
كربى  اأم��ري��ك��ي��ة  �سحيفة  يف  ول��ك��ن 
اأخ����������رى، وا����س���ن���ط���ن ب����و�����س����ت، جند 
اأك����رث االأم��ث��ل��ة �سخافة  واح�����دة م���ن 
هذه.  اجل��دي��دة  ال�سجب  ثقافة  على 
امل��ظ��اه��رات احلالية  م��ن  م�����س��ت��وح��اة 
ليك�سي  ق��ررت  للعن�سرية،  املناه�سة 
غروبر ولريك برن�ش، على التوايل 
تبلغ  ام��راأة  ف�سح  وفنانة،  ا�ست�سارية 
م��ن ال��ع��م��ر 56 ع��اًم��ا ك��ان��ت ترتدي 

اإىل عدة  ت��اري��خ��ه��ا  ي��ع��ود  اأو  ال�����س��ي��اق 
�سنوات. وبداًل من احلوار مع �سلطات 
املواقف  ه���ذه  يف  للتحقيق  امل��در���س��ة 
اأ���س��م��اء �سباب  واإدارت�����ه�����ا، ي��ت��م رم���ي 
ترتاوح اأعمارهم بني 15 و16 عاًما 

فري�سة على تويرت وان�ستغرام.
حقيقية  ق�سايا  ه��ن��اك  اأن  ح��ني  ويف 
تتعلق بالتفاوت يف الواليات املتحدة، 
ف����اإن ج����زًء م���ن احل���رك���ة ي��رك��ز على 
وهي  متزايد،  ب�سكل  ثانوية  ق�سايا 
الذاتية  الرقابة  ت�سجع  ا�سرتاتيجية 
وع���دم الثقة واالن��ق�����س��ام. وغ��ال��ًب��ا ما 
ب�����س��ي��ط ع���ن فكرة  ت��ع��ب��ر  ي�����س��ار اىل 
اأنه  على  اإليه  ُينظر  واأحياًنا  بالبنان، 

وب���امل���ث���ل، ان���ف���ج���رت ج��م��ع��ي��ة اأدب���ي���ة 
اأع�سائها كتب  اأحد  اأن  موؤخًرا ملجرد 
يف ر���س��ال��ة ب���ري���د اإل����ك����رتوين اأن�����ه ال 
الن�سر هو  اأن عامل  يوافق على فكرة 
نظام “تفوق البي�ش” الذي” يخنق 
مبني  ه��و  كما  ال�سوداء”،  االأ���س��وات 
لدعم  للجمعية  ال�سحفي  البيان  يف 

حركة حياة ال�سود مهمة.

مناه�ضة للعن�ضرية �ضبه دينية
ل����ن ل���غ���ة ال��ت��ع��م��ي��م وامل���ب���ال���غ���ة هذه 
مبيعا  االأك��رث  الكتاب  من  م�ستوحاة 
ال��ه�����س��ا���س��ة ال���ب���ي�������س���اء ل����روب����ن دي 
اأجن��ي��ل��و، وال����ذي م��ن اأط��روح��ات��ه اأن 

تهديد و�سيك، كما هو احلال عندما 
اأث������ار ن�����س��ر اف��ت��ت��اح��ي��ة حم��اف��ظ��ة يف 

نيويورك تاميز ثورة يف ال�سحيفة.
ال�سناتور  ك��ت��ب��ه  ال����ذي  امل���ق���ال،  دع���ا   
اإر�سال  اإىل  ك��وت��ون،  ت��وم  اجل��م��ه��وري 
ووقف  النظام  على  للحفاظ  اجلي�ش 
ب��ع�����ش املدن  ال��ت��خ��ري��ب وال��ن��ه��ب يف 
االأمريكية. ويف �سياق قمع املظاهرات، 
من املفهوم اأن تثر املقالة �سيل من 
النقد، لكن احلادث اتخذ اأبعاًدا غر 
من  ال��ف��ور  ع��ل��ى  و���س��وه��د  متنا�سبة، 
زاوي����ة ع��رق��ي��ة. ل��ق��د ���س��ج��ب العديد 
املقال  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ال�سحفيني  م��ن 
يعّر�ش  “هذا  الكلمات:  نف�ش  بتكرار 

املوظفني ال�سود يف �سحيفة نيويورك 
تاميز للخطر«.

اإىل  ا���س��ت��م��ع��ن��ا  اإذا  اأن����ه  ه���ي  ال��ف��ك��رة، 
يف  ال��ق��وات  وكانت  كوتون  ال�سيناتور 
ال�سوارع، فيمكن مهاجمة ال�سحفيني 
اجتماعات  م��ن  العديد  بعد  ال�����س��ود. 
امل�سوؤول  ال�سخ�ش  ا�ستقال  االأزم����ة، 
عن �سفحات الراأي. وال تزال املقالة 
ع��ل��ى االإن����رتن����ت، م���ع م��لح��ظ��ة اأنه 
بالن�سبة  اأم���ا  ن�سرها.  يجب  ك��ان  م��ا 
مفهوم  ل��دي��ه��م  ال��ذي��ن  لل�سحفيني 
فاإنهم  ال���ت���ع���ب���ر،  حل���ري���ة  خم��ت��ل��ف 
اأنهم  يف  ي�����س��ت��ب��ه  ب�����ان  ي����خ����اط����رون 

عن�سريون.

حفلة  خ��لل   2018 يف  اأ�سود  قناًعا 
هالوين.

بالتاأكيد،  نكتة،  �سافر  �سو  تنّكر  ك��ان 
�سيئة للغاية ومثرة لل�سدمة، تهدف 
فوك�ش  مرا�سلة  م��ن  ال�سخرية  اإىل 
عن  دافعت  التي  كيلي،  ميجني  نيوز 
لذلك  الهواء.  على  ال�سوداء  الوجوه 
ك��ان زي��ه��ا ي��ت��األ��ف م��ن ت��اي��ور، و�سارة 
وخلل  اأ���س��ود.  ووج���ه  كيلي  ميجني 
وبرن�ش،  غ���روب���ر  ه��اج��م��ت  احل���ف���ل، 
���س��اف��ر ال���ت���ي ان��ت��ه��ى ب��ه��ا االم�����ر اىل 

االعتذار واملغادرة.
هناك،  الق�سة  تنتهي  اأن  ميكن  ك��ان 
ول���ك���ن ب���ع���د ع���ام���ني م����ن ال���وق���ائ���ع، 
�سحيفة  مب�سمم  ال�سابتان  ات�سلت 
احلفل  نظم  ال���ذي  بو�ست  وا�سنطن 
وهو  ال�����س��ي��دة،  ت��ع��ري��ف  م��ن��ه  ليطلبا 
حينها  ات�سلتا  ب��ه.  القيام  رف�ش  م��ا 
بوا�سنطن بو�ست، التي قررت اإدارتها 
الرد من خلل اإجراء حتقيق، خ�سية 
اأن يتم ربط ال�سحيفة بحادث الوجه 
ال�سحيفة  ن�����س��رت  ل��ذل��ك  اال�����س����ود. 
م��ق��اال ط��وي��ل ذك����رت ف��ي��ه ا���س��م �سو 
جرافيك  م�سممة  ه��ي  ال��ت��ي  ���س��اف��ر، 

ومت ف�سلها على الفور.
بو�ست:  وا�سنطن  ل�سحيفة  وق��ال��ت 
االإذالل  ���س��ت��ك�����س��ب��ان  امل���ق���ال  “يهذا 
لن  لكنهما  ت��ري��دان��ه،  ال���ذي  العلني 
اأن  اأود  بيننا.  حقيقًيا  ح���واًرا  يخلقا 
توافقا على التحدث اإيل، لقد ارتكبت 
خطاأ، واأتفهم االآن اأنه عندما يرتكب 
�سخ�ش اأ�سود خطاأ، ميكن اأن يقتل ».

منعطفا  ال���ق�������س���ة  ات������خ������ذت  ث������م   
برن�ش،  لريك  ق��ررت  فقد  مده�سا. 
اأفريقية،  اأ���س��ول  م��ن  اأمريكية  وه��ي 
وكالة  يف  من�سبها  م���ن  اال���س��ت��ق��ال��ة 
لتعاقب  �سيفر  مع  ت�سامنا  حكومية 

نف�سها عن “عن�سريتها«. 
اأن�ساأت  كفنانة،  اإن��ه��ا  برن�ش  وت���روي 
مونولوًجا لطالبي اللجوء من اأ�سل 
اإ���س��ب��اين يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، ولكن 
اأفريقي،  اأ�سل  من  اأمريكية  كانت  ملا 
مهيًنا.  جتربتهم  ع��ن  احل��دي��ث  ك��ان 
تويرت  على  ق�ستها  موؤخًرا  و�ساركت 
ت�����س��ب��ه مناه�سة  ك��ي��ف  ُت��ظ��ه��ر  ب��ل��غ��ة 
تنمية  خ��ط��اب  اجل��دي��دة  العن�سرية 

�سخ�سية ديني على نحو غام�ش:
»لقد طلبت امل�سورة من ن�سطاء حول 
ما  واأن���ا  اأف��ع��ايل  ع��ن  التكفر  كيفية 
زل���ت اأف��ع��ل ذل���ك. ن��ح��ن ب��ح��اج��ة اإىل 
اإج�������راء ن��ق��ا���ش ح��ق��ي��ق��ي ح����ول كيف 
نكون حلفاء حقيقيني ... اأ�سخر االآن 
وقتا الأكون وحيدة للتفكر يف كيفية 

التقدم وامل�سي قدًما«.
عن �ضالت اف ار

الواليات املتحدة بعد وفاة جورج فلويد

مناه�سة العن�سرية يف ن�سختها اجلديدة تتحول اإىل هو�س...!
يف �ضياق احتجاجات 2020، اأ�ضبح انتقاد اأعمال ال�ضغب مثرًيا للجدل على الي�ضار

العن�سرية يف كل �سيء

جرمية فجرت التناق�سات ال�سناتور اجلمهوري توم كوتون

تعددت احلركات املناه�سة للعن�سريةمل�سق يحمل ر�سالة »ال�سمت االأبي�ش عنف« يف مظاهرة مناه�سة للعن�سرية يف �سيكاغو

 مل تن�ضاأ التوترات ب�ضكل رئي�ضي بني املحافظني 
والتقدميني، ولكن بني املختلفني يف تف�ضريهم ملا هو عن�ضري

عدة اأنواع من اخلطابات واال�ضرتاتيجيات املناه�ضة 
للعن�ضرية تتطور حالًيا بالتوازي يف الواليات املتحدة

هناك ق�سايا حقيقية تتعلق بالتفاوت، لكن جزًءا من احلركة يركز على ق�سايا ثانوية ب�سكل متزايد

االأولوية ملنطقة املحيط الهادئ - الهندي”، حمذرا من اأن 
العامل يف فرتة ما بعد الوباء �سوف ي�سبح اأكرث خطورة.

احلقيقة  ه���ي  “هذه  ك���ان���ربا:  يف  ال�������وزراء  رئ��ي�����ش  وذك�����ر 
الب�سيطة. حتى ونحن نحدق يف جائحة كوفيد  يف الداخل، 
نحتاج اأي�سا اإىل اال�ستعداد اأي�سا لعامل ما بعد كوفيد الذي 

هو اأفقر واأخطر واأكرث ا�سطراباً«.
هذا  م��ث��ل  ت�سهد  مل  “اأ�سرتاليا  اأن  م��وري�����س��ون  واأ����س���اف 
ال��غ��م��و���ش االق��ت�����س��ادي واال���س��رتات��ي��ج��ي يف امل��ن��ط��ق��ة منذ 

احلرب العاملية الثانية«.
ال��ذي تتعر�ش فيه علقة  وي��اأت��ي ه��ذا االإع���لن يف الوقت 
االأه����م، ل�سغوط  االق��ت�����س��ادي  �سريكها  ب��ك��ني،  م��ع  ك��ان��ربا 

�سديدة، مع اتهامات بالتج�س�ش وهجمات اإليكرتونية.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن م��وري�����س��ون مل ي��ح��دد ب�����س��راح��ة اأن 
قال  فقد  االإن��ف��اق،  زي��ادة  اإىل  اأدت  ال�سني  من  التهديدات 
املحيط  “منطقة  الأن  اال�ستعداد  اإىل  بحاجة  اأ�سرتاليا  اإن 
اال�سرتاتيجية  للمناف�سة  م��رك��ز  ه��ي  ال��ه��ن��دي   - ال��ه��ادئ 

املتزايدة«.
املتحدة  وال��والي��ات  ال�سني  ب��ني  العلقات  اإن  اأي�ساً  وق��ال 
التفوق  اأح�سن تقدير، حيث تتناف�سان على  “متوترة على 

ال�سيا�سي واالقت�سادي والتكنولوجي«.
ويف عام 2016، وعدت اأ�سرتاليا باإنفاق 195 مليار دوالر 

على مدى العقد على الدفاع.

•• �شيدين-وكاالت

اأم�ش  موري�سون  �سكوت  االأ���س��رتايل  ال����وزراء  رئي�ش  اأع��ل��ن 
االأربعاء عن اإنفاق دفاعي اإ�سايف بقيمة 270 مليار دوالر 
اأ�سرتايل )190 مليار دوالر اأمريكي( خلل العقد املقبل.
ال�سربات  اأ�سلحة  �سراء  الدفاعي  االإنفاق  تعزيز  ويت�سمن 
جتربة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  م���رة،  الأول  املتقدمة  امل���دى  بعيدة 

اأ�سلحة بعيدة املدى اأ�سرع من ال�سوت.
اإن االإع�����لن، وه���و ج���زء م��ن التحديث  وق���ال م��وري�����س��ون 
“تغير  اإىل  ي�سر   ،2020 لعام  الدفاعي  اال�سرتاتيجي 
يعطي  اأن��ه  االأ���س��رتايل، حيث  الدفاعي  امل��وق��ف  يف  رئي�سي 

بكني ترفع بع�س اإجراءات العزل  اأ�سرتاليا تخطط لتعزيز دفاعها بـ190 مليار دولر
 •• بكني-�أ ف ب

رفعت بكني العديد من اإجراءات العزل التي فر�ست لكبح انت�سار 
اإ�سابات  ث��لث  ت�سجيلها  ع��ن  واأب��ل��غ��ت  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��رو���ش 
جديدة فقط يف املدينة اأم�ش االأربعاء ما يزيد االآمال يف ال�سيطرة 
على الوباء. واأغلقت العا�سمة ال�سينية ع�سرات املجمعات ال�سكنية 
مئات  اأث����ارت  ب��ع��دم��ا  امل��ا���س��ي  ال�سهر  جماعية  اخ��ت��ب��ارات  واأج����رت 
االإ�سابات خماوف من عودة الفرو�ش. لكن القيود رفعت الثلثاء 
عن خم�سة جممعات �سكنية مل ت�سّجل اإ�سابات جديدة بالفرو�ش، 
القيود  املدينة  اإع��لم حكومية فيما خففت  اأف��ادت و�سائل  وفق ما 
املفرو�سة على املدينة. و�سهدت �سبع جممعات اأخرى يف بكني رفع 

اإجراءات العزل اجلمعة املا�سي.
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العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
�سركة / الر�سن اأويل + غا�ش �ش م ح منطقة حرة ، )رخ�سة رقم  1158( والكائنة ب���� 
مدينة دبي ، املنطقة احلرة ملطار دبي ، �ش ب 54424 ، دبي ، دولة االمارات العربية 

املتحدة ، واملرخ�سة لدى �سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ،  ترغب هذه ال�سركة املذكورة 
يف اعلن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ش االإدارة يف اإجتماعه الذي عقد 

بتاريخ 2020/4/28  ب�ساأن اغلق وحل ال�سركة.
باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها  ال�سركة  ، تهيب  وفقا لذلك 
الربيد  االع��لن عن طريق  تاريخ هذا  يوما من   15 املطالبات خلل  عليه تقدمي هذه 

امل�سجل او االت�سال ب :  ال�سادة / الر�سن اأويل + غا�ش �ش م ح 
�ش ب : دبي ،  5424 ،  دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 6240 878 4 971 +  
Scott.cairns@creationbc.com : الربيد االلكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�سعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�شعار ت�شفية

منوذج اإعلن الن�سرعن التعديل بعد الت�سجيل 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
بن�سر التعديلت املو�سحه اأدناه عن العلمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : 294324بتاريخ : 2018/06/25 
امل�سجلة بالرقم : 294324بتاريخ : 2019/02/25

باإ�سم املالك: �سلطة مدينة دبي امللحية
وعنوانه :  �ش.ب. رقم 117774 ،  دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ :  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16      
التعديلت على الطلب بعد الن�سر تعديل �سكل العلمة من:

اإىل: 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

EAT 118858

منوذج اإعلن الن�سرعن التعديل بعد الت�سجيل 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
بن�سر التعديلت املو�سحه اأدناه عن العلمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : 294325بتاريخ : 2018/06/25 
امل�سجلة بالرقم : 294325بتاريخ : 2019/02/25

باإ�سم املالك: �سلطة مدينة دبي امللحية
وعنوانه :  �ش.ب. رقم 117774 ،  دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ :  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41      
التعديلت على الطلب بعد الن�سر تعديل �سكل العلمة من:

اإىل: 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

EAT 118859 يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العلمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 322529         بتاريخ:2019/12/18    
امل�سجلة حتت رقم:                           بتاريخ:2020/6/6    

با�س��م: دي ان ال للعقارات
وعنوانه: �ش.ب 242409، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )  (
اإدارة العقارات فى الفئة  36.

الواق�عة بالفئة: 36 
* التعديلت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:

تن���ازل رقم: 2020/1/75631
ا�سم مالك العلمة: دي ان ال للعقارات.

ا�سم املتنازل له: ماني�ش داهرناج الخواين.
مه�نته: ال�سناعة والتجارة

جن�سيته: الهند.
عنوان وحمل اقامته: �ش ب 242409، االإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/06/09.
تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /   2020

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
كازمير مات�سكالو

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 323377           بتاريخ :2019/12/31 م   
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: كازمير مات�سكالو.
وعنوانة: مركز اأعمال راكز، راأ�ش اخليمة، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
االإعلن  للآخرين،  املبيعات  ترويج  املكتبي،  الن�ساط  وتفعيل  االأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  واالإع���لن  الدعاية 

والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب يف الفئة  35.
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العلمة : عبارة عن ر�سمة ب�سكل زخريف مميز وعلى ي�سارها الكلمة اللتينية YOU وعلى ميينها 
الكلمة  ي�سارها  وعلى  دائ��رة  �سكل  على  م��رات  ع��دة  مكررة  الر�سمة  نف�ش  واأ�سفلها   ME اللتينية  الكلمة 
الذهبي على خلفية م�ستطيلة  باللون  والعلمة   UAE اللتينية  الكلمة  WE وعلى ميينها  اللتينية 

ال�سكل باللون االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االعلن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
جي اأي اف لل�ست�سارات االأمنية م م ح

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 327884           بتاريخ :2020/3/23    م
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: جي اأي اف لل�ست�سارات االأمنية م م ح.
وعنوانة: برج االإبداعية �ش.ب 4422، الفجرة، االإمارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
للآخرين،االإعلن  املبيعات  ترويج  املكتبي،  الن�ساط  وتفعيل  االأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  واالإع���لن  الدعاية 

والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب يف الفئة  35
الواق�عة بالفئة: 35

االأزرق  باللون  ب�سكل مميز  ويفتح جناحية مر�سوم  لطائر يطر  تخيلي  ر�سم  عبارة عن   : العلمة  و�سف 
الداكن حيث يوجد جزء من ري�سه باللون الذهبي كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا  االعلن
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�سركة القرية العربية للتجارة ذ.م.م.
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 325150           بتاريخ :2020/2/4 م  
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: �سركة القرية العربية للتجارة ذ.م.م.
وعنوانة: �ش.ب 40674، دبي، االإمارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اأجهزة للإنارة و التدفئة وتو ليد البخار والتربيد والتجفيف و التهوية وتوريد املياه وللأغرا�ش ال�سحية. 

جمففات �سعر،مراوح كهربائية للإ�ستخدام ال�سخ�سي يف الفئة  11.
الواق�عة بالفئة: 11

اللتينية  الكلمة  واأ���س��ف��ل��ه��ا  و مم��ي��ز  ك��ب��ر  ب�سكل  كتبت  ال��لت��ي��ن��ي��ة   الكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة   : ال��ع��لم��ة  و���س��ف 
ر�سم اأربع دوائر متداخلة يف  ي�سارها  وعلى  اأ�سغر  بحجم  مميز  ب�سكل  كتبت   PROFESSIONAL

بع�سها البع�ش والعلمة باللون االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االعلن 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ريبكو اأ�سيا دي دبليو �سي �ش.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 329530           بتاريخ :2020/5/9  م 
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: ريبكو اأ�سيا دي دبليو �سي �ش.ذ.م.م.
وعنوانة: مركز االأعمال، دبي ورلد �سنرتال، �ش.ب 98364، دبي، االإمارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اآالت وعدد اآلية، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية(، قارنات اآلية وعنا�سر نقل احلركة 

)عدا ما كان منها للمركبات الربية(، يف الفئة  7.
الواق�عة بالفئة: 07

 k كتبت ب�سكل مميز باللون باالأ�سود ماعدا احلرف erkat و�سف العلمة : عبارة عن الكلمة اللتينية 
اأفقي  خط  االأعلى  من  يتو�سطها  االأ�سود  باللون  �سغرة  دائ��رة  ر�سم  ي�سارها  وعلى  الربتقايل  باللون  كتب 

باللون الربتقايل كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا  االعلن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
القوريثم اأيديا �ش م ح

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 326897           بتاريخ :2020/3/4م    
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: القوريثم اأيديا �ش م ح.
وعنوانة: منطقة احلرة جلبل علي، دبي، االإمارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
االأجهزة واالأدوات العلمية وامللحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي ، اأجهزة 
حا�سوب، اأجهزة ملحقة باحلا�سوب ، معاجلات بيانات �سغرة، برجميات حا�سوب م�سجلة،هواتف حممولة، 

اأطقم للهواتف هواتف حممولة، �سماعات الراأ�ش ،اأدوات قيا�ش، يف الفئة  9 .
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العلمة : عبارة عن الكلمات اللتينية  ALGORITHM IDEAكتبت ب�سكل مميز باللون 
االأزرق الداكن، ويعلوها �سكل هند�سي مميز باللون الرمادي والعلمة على خلفية مربعة ال�سكل باللونني 

االأزرق الداكن واالأبي�ش كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا  االعلن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

 
يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

�سركة كينويل لتجارة الكهربائيات �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 329891           بتاريخ :2020/5/20 م  
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: �سركة كينويل لتجارة الكهربائيات �ش.ذ.م.م.
وعنوانة: �ش.ب 87918، دبي، االإمارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اأجهزة للإنارة و التدفئة وتو ليد البخار و الطهي والتربيد والتجفيف و التهوية وتوريد املياه وللأغرا�ش 

ال�سحية، م�سابيح كهربائية، مراوح كهربائية للإ�ستخدام ال�سخ�سي فى الفئة 11.
الواق�عة بالفئة: 11

ومكتوب حتت  واالأحمر  االأ�سود  باللونني  �سعار  بداخله  يوجد  مربع  �سكل  عبارة عن  : هي  العلمة  و�سف 
ال�سعار كلمة kenwel بطريقة مبتكرة وباللغة اللتينية وباللون االأحمر كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االعلن 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
م�ستوع فارما�سوليو�سن للدوية �ش.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 329841           بتاريخ :2020/5/18م    
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: م�ستوع فارما�سوليو�سن للدوية �ش.ذ.م.م.
وعنوانة: �ش.ب 231660، دبي، االإمارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ِقما�ش  �سمادات جراحية،  �سيدالنية  لغايات  كيميائية  م�ستح�سرات  لغايات طبية،  كيميائية  م�ستح�سرات 

جراحي )مناديل(، ُرقع جراحية )اأن�سجة حية(، مناديل جراحية يف الفئة  5.
الواق�عة بالفئة: 05

Air Doctor كتبت ب�سكل مميز باللون االأبي�ش داخل  الكلمات اللتينية  و�سف العلمة : عبارة عن 
اإطار م�ستطيل ال�سكل باللون االأحمر واأ�سفلها ر�سم تخيلي لرجل جال�ش باللون االأحمر وبداخله احلروف 
اللتينية CLO2 واأربعة اأ�سهم باللون االأبب�ش داخل �سريط باللون االأبي�ش وحتتهم خطوط اأفقية باللون 

االأحمر كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا  االعلن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�سيلك�ش للكهربائيات )�ش.ذ.م.م(

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 330337           بتاريخ :2020/6/2 م  
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: �سيلك�ش للكهربائيات )�ش.ذ.م.م(.
وعنوانة: �ش.ب 56874، دبي، االإمارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
توزيع  �سناديق  كهربائية،  )كهربائية(،مفاتيح  تو�سيل  �سناديق  كهربائية،  كهربائية،كبلت  اأ���س��لك 

)كهربائي( قواب�ش وماآخذ واأدوات تو�سيل اأخرى )و�سلت كهربائية( ،يف الفئة 9.
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العلمة : عبارة عن احلرف اللتيني X متبوع بالكلمة اللتينية selex كتبت ب�سكل مميز باللون 
االأزرق واأ�سفلها الكلمة اللتينية electrical كتبت باللون االأبي�ش داخل اإطار م�ستطيل ال�سكل باللون 

االأزرق كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االعلن  

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
  اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�سركة كينويل لتجارة الكهربائيات �ش.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 329859           بتاريخ :2020/5/19م    
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: �سركة كينويل لتجارة الكهربائيات �ش.ذ.م.م.
وعنوانة: �ش.ب 87918، دبي، االإمارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
كهربائية،اأجهزة  تنظيم  ق��ي��ا���ش،اأج��ه��زة  ك��ه��رب��ائ��ي��ة،اأدوات  ،م��ف��ات��ي��ح  ه��وات��ف  ك��ه��رب��ائ��ي��ة،اأ���س��لك  اأ����س���لك 

هاتف،حموالت )كهربائية(،اأجهزة حا�سوب فى الفئة  9.
الواق�عة بالفئة: 09

ماعدا  االأ�سود  باللون  مميز  ب�سكل  كتبت   ACMILAN اللتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العلمة  و�سف 
احلرف C كتب باللون االأحمر ويعلوها رمز �سرارة كهربائية باللون االأبي�ش داخل �سكل بي�ساوي باللونني 

االأحمر واالأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا  االعلن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
اميرك�ش للتجارة �ش.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 330973           بتاريخ :2020/6/15 م  
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: اميرك�ش للتجارة �ش.ذ.م.م.
وعنوانة: �ش.ب 97714، دبي، االإمارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  االإ�سطناعي،  وال��ن  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  الن 
واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�سل النحل والع�سل االأ�سود، اخلمرة وم�سحوق اخلبيز، 
بوظة   ، �سندوي�سات  كعك،  لَى،  حُمَّ كعك  ب�سكويت،  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  �سوكوالتة،  بيتزا،  البهارات، 

)اأي�سكرمي( حلويات . يف الفئة  30.
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العلمة : عبارة عن الكلمة اللتينية RAY>S كتبت ب�سكل مميز باللون االأزرق الداكن وفوقها 
كما هو مو�سح  الفاحت  االأزرق  باللون  االأبب�ش وحم��دد  باللون  اإط��ار مميز  داخ��ل  والكل  �سيف مطعم  قبعة 

بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االعلن 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
اذهب للحلول الغذائية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 330815           بتاريخ :2020/6/11م
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: اذهب للحلول الغذائية.
وعنوانة: �ش.ب 182094، دبي، االإمارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
للآخرين،االإعلن  املبيعات  ترويج  املكتبي،  الن�ساط  وتفعيل  االأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  واالإع���لن  الدعاية 

والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب يف الفئة  35
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العلمة : عبارة عن الكلمة اللتينية gofood كتبت ب�سكل مميز وحتتها خط اأفقي رقيق وحتت 
ككل  والعلمة   YOUR DELIVERY PARTNER اللتينية  العبارة  كتبت   food اجل��زء 
هو  كما  االأ�سود  باللون  ال�سكل  م�ستطيلة  خلفية  على  االأبي�ش  باللون  كتبت  كلمة  منها  اأك��رث  �سورة  متثل 

مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االعلن 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�سليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�سجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 320810   بتاريخ:   18 / 11 / 2019
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م : حممد اأ�سغر مظفر ح�سني.
وعنوانه:  �ش.ب. 24428 ،  ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإن�ساء املباين واالإ�سلح وخدمات الرتكيب اأوالتجميع، خدمات تركيب  ، الرتكيب ، �سيانة واإ�سلح اأجهزة 

الكمبيوتر  ، خدمات الدهان و الطلء ، تنظيف املباين .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 37 (

و�سف العلمة: »  Modern Combo Roofing System  »  بحروف   التينية  ب�سكل مميز  
اال�س��رتاطات:  

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ش  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

نموذج اإعلن الن�سر عن الترخي�ش
إدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : تعلن ا

كافتريا برجر اند مي
burger 28 : طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية

باإ�سم: كافتريا برجر اند مي
وعنوانة :   اأبوظبي   مدينة حممد بن زايد

املودعة بالرقم : 248380   بتاريخ :2016/2/9    
وامل�سجلة بتاريخ :

�سورة العلمة :
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43 الوجبات اخلفيفة

بيانات التعديل:
إ�سم املرخ�ش لة : كافتريا ميل روز ايف ا
عنوانة : دبي االإمارات العربية املتحدة

 تاريخ الرتخي�ش :2019/12/19    
تاريخ التاأ�سر :2020/6/7   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
يف اآي بي وايرل�ش �ش.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 330832           بتاريخ :2020/6/11م  
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م
با�س��م: يف اآي بي وايرل�ش �ش.ذ.م.م.

وعنوانة: �ش.ب 251088، دبي، االإمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

ثابتة  هوائية  دراج��ات  االأج�سام،  تدريب  اأجهزة  االأج�سام،  بناء  اأجهزة  لوحية،،  اللعب،األعاب  واأدوات  اللعب 
للتمارين يف الفئة  24.

الواق�عة بالفئة: 24
يف  كتبت   KINGSMITH WalkingPad اللتينية  الكلمات  ع��ن  ع��ب��ارة   : ال��ع��لم��ة  و���س��ف 
و  الذهبي  باللونني  مميز  ب�سكل  مي�سي  مللك  تخيلي  ر�سم  ويعلوها  الذهبي  باللون  مميز  ب�سكل  �سطرين 

االأ�سود والعلمة على خلفية باللون االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا  االعلن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�سليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�سجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 326952  بتاريخ:  5 / 3 / 2020
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م : اإبراهيم نرولبان .
وعنوانه:    �ش.ب. 95824  ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وجممدة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خل�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���س��م��اك  اللحوم 
وجمففة ومطهوة، هلم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�ش واحلليب ومنتجات احلليب، 

الزيوت والدهون املعدة للأكل.
الواق�عة بالفئة   : رقم )29  (

 milma MILMA FOOD PRODUCTS QUALITY     « ال���ع���لم���ة:   و���س��ف 
مثلث. �سكل  يف  خطوط  و�سطها  يف  دائرة  ر�سم  فوقها  التينية  بحروف    «   ASSURED

اال�س��رتاطات:  
االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ش  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 
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عربي ودويل

فرار 10 اآلف �سخ�س من عمليات اجلي�س يف ميامنار 
•• جنيف-رويرتز

قالت مي�سيل با�سليه، مفو�سة حقوق االإن�سان باالأمم املتحدة، اإن ما ي�سل اإىل ع�سرة اآالف �سخ�ش فروا من ديارهم يف والية راخني 
يف ميامنار بعدما و�سفته بقتال عنيف بني القوات احلكومية واملتمردين العرقيني خلل االأ�سبوع املن�سرم.

وقالت مفو�سية االأمم املتحدة ال�سامية ل�سوؤون اللجئني ومكتب االأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون االإن�سانية يف وقت الحق اإن 2800 
�سخ�ش على االأقل فروا وفقا لتقديرات اأولية لكن العدد الفعلي قد يكون “اأكرب بكثر” الأن “نطاق وتاأثر” اال�ستباكات املزعومة 
مل يت�سح بالكامل بعد. ومل يرد متحدثون با�سم احلكومة واجلي�ش على ات�ساالت هاتفية من رويرتز للتعليق على عدد من فروا اأو 

تقارير القتال بني اجلي�ش ومتمردي جي�ش اأراكان.
وقالت با�سليه ملجل�ش حقوق االإن�سان، ومقره جنيف، خلل مناق�سة بخ�سو�ش ميامنار “ت�سر التقديرات اإىل اأن ما ي�سل اإىل 10 
اآالف �ساكن فروا بالفعل مع تقدم اجلي�ش وبدء القتال العنيف«. وعزت وكاالت االأمم املتحدة تقديرات اأعداد النازحني اإىل “تقارير 
�سركاء حمليني وم�سادر عامة«. ومل يت�سن لرويرتز التحقق على نحو م�ستقل من تقارير القتال والنزوح. وجاء تقرير فرار املدنيني 
اأن اجلي�ش  املا�سي من  االأ�سبوع  القرى  قيادات  الع�سرات من  فيه  وح��ذر  روي��رتز  اطلعت عليه  اأر�سل م�سوؤول حملي خطابا  بعدما 

يخطط “لعمليات تطهر” بحق املتمردين وحثهم على الرحيل.
 

التعاون الإ�سالمي تدعو اإىل ا�ستئناف 
املفاو�سات حول �سد النه�سة الإثيوبي

•• جدة-�لفجر:

على  االإ���س��لم��ي  التعاون  ملنظمة  العامة  االأم��ان��ة  اأك���دت 
الغذائي لكل من جمهورية  االأم��ن  اأهمية احلفاظ على 

م�سر العربية وجمهورية ال�سودان.
وكاالت  احت��اد  نقله  ام�ش  لها  بيان  يف  االأم��ان��ة  ورف�ست 
امل�سا�ش  ي��ون��ا   االإ���س��لم��ي  ال��ت��ع��اون  منظمة  دول  اأن��ب��اء 
م�����س��ددة على  ال��ن��ي��ل.  م��ي��اه  االأط����راف يف  بحقوق جميع 
االأط����راف  ب��ني  وامل��ف��او���س��ات  ا�ستئناف احل����وار  ���س��رورة 

للتو�سل اإىل اتفاق عادل يحفظ م�ساحلها.

مريكل تريد ترك اأثر برئا�ستها لالحتاد الأوروبي 
•• برلني-�أ ف ب

رئا�ستها  اأم���������ش  اأمل����ان����ي����ا  ب��������داأت 
ل��لحت��اد االأوروب�����ي ال���ذي يواجه 
تاأثر  م��ث��ل  ت��اري��خ��ي��ة  حت���دي���ات 
بينما  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��رو���ش 
اأنغيل مركل يف  امل�ست�سارة  تاأمل 
الئحة  اإىل  ان�سمامها  ا�ستكمال 

عظماء اأوروبا.
وكانت امل�ست�سارة االأملانية واأع�ساء 
لهذا  اأ�سهر  منذ  ي��ع��دون  فريقها 
منذ  ل��ربل��ني  االأول  اال���س��ت��ح��ق��اق 
فر�سة  ي�����س��ك��ل  وال������ذي   2007
على  تلمع  ب��اأن  االأملانية  للزعيمة 
تقاعدها  ق��ب��ل  ال��دول��ي��ة  ال�����س��اح��ة 

ال�سيا�سي املقرر يف 2021.
واأ�سا�سا مل تكن رئا�ستها للإحتاد 
من  تخلو  اأ�سهر،  �ستة  متتد  التي 
بريك�ست  م��ن  ال�سائكة  الق�سايا 
املناخ والهجرة. لكن فرو�ش  اإىل 

كل  ع��ل��ى  ق�سى  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات. وق��ال��ت مركل 
الرئي�ش  االإث��ن��ني خ��لل لقاء م��ع 
اإن  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي 
االحت����اد االأوروب������ي ال���ذي م��ا زال 
الوباء،  من  ثانية  ميوجة  مهددا 
اق��ت�����س��ادي��ة مل  “حتديات  ي��واج��ه 
وال  عقود،  منذ  لها  مثيل  ن�سهد 

مرة حتى من قبل«.
اع����رتف����ت امل�������س���ت�������س���ارة االأمل���ان���ي���ة 
على  امل���ل���ق���اة  “التوقعات  ب�������اأن 
عن  معربة  جدا”،  ثقيلة  عاتقنا 
ال�سعبوية  ���س��ع��ود  م���ن  خ�سيتها 
الدول  ب��ني  “ت�سامن”  غياب  يف 

االأوروبية.
يف م��واج��ه��ة ه��ذه ال��ره��ان��ات، اقر 
االأوروبي  االحت��اد  اأملانيا يف  �سفر 
م��اي��ك��ل ك��لو���ش ب��اأن��ه ي��ع��اين من 
االأرق. وقال “اأجد �سعوبة يف النوم 
الأنني اأعتقد اأن التوقعات كبرة«. 

ارتياحهم  ع����ن  اآخ��������رون  وي���ع���رب 
النتقال الرئا�سة اإىل اأملانيا “البلد 
ال�����ذي مي��ل��ك اأق������وى اق��ت�����س��اد يف 
اأف�سل بكثر  اأداوؤه  االحتاد، وكان 
الوباء  م��واج��ه��ة  يف  اآخ���ري���ن  م���ن 
وتقوده  االآن(  حتى  االأق���ل  )ع��ل��ى 
ت�سهد  قارة  يف  حكومة م�ستقرة” 
الو�سع  كما خل�ست  غليان،  حالة 
االأملانية  االقت�سادية  ال�سحيفة 

“هاندل�سبلت«.
مت��ت��ل��ك امل�����س��ت�����س��ارة ال���ت���ي حتكم 
البلد منذ 15 عاما بل انقطاع، 
اأوروبي،  لقائد  قيا�سية  مدة  وهي 
التاريخ  ل��دخ��ول  ف��ري��دة  ف��ر���س��ة 
ال�سورة  وحم��و  نهائيا  االأوروب����ي 
�سرامتها  جلبتها  ال��ت��ي  ال�سيئة 
اليونانية  االأزم��ة  خ��لل  امليزانية 

يف 2011.
ال��رئ��ا���س��ة رمزيا  ه����ذه  واأط���ل���ق���ت 
م�ساء الثلثاء بعر�ش �سعار “معا 

على  بلغات عدة  اأوروبا”  الإنعا�ش 
ب���واب���ة ب���ران���دن���ب���ورغ ال��رم��زي��ة يف 

برلني.
وت���ب���داأ ال��رئ��ا���س��ة االأمل��ان��ي��ة و�سط 
�����س����ج����ة ك�����ب�����ر ب����ق����م����ة ل����ل����ق����ادة 
متوز  و18   17 يف  االأوروب����ي����ني 
حا�سمة  ب���روك�������س���ل،  يف  ي���ول���ي���و 

مل�ستقبل اأوروبا.
و�ستحاول الدول ال27 االأع�ساء 
يف االحتاد التو�سل اإىل اتفاق حول 
مليار   27 بقيمة  اإن��ع��ا���ش  خ��ط��ة 
كوفيد-19،  م��واج��ه��ة  يف  ي����ورو 
باأموال يت�سارك االحتاد االأوروبي 
للمرة االأوىل ا�ستدانتها... بعدما 
ع��ل��ى ك�سر واحد  م��رك��ل  واف��ق��ت 
اأملانيا  ال�سيا�سية يف  املحرمات  من 

لتحقيق ذلك
عززت مركل مثل ماكرون االإثنني 
للتو�سل  �سركائهما  ال�سغط على 
اإىل اتفاق اعتبارا من متوز يوليو 

قبل عطلة ف�سل ال�سيف. وقالت 
ال��ذي قدمت  م��اك��رون  اإىل جانب 
اأي����ار م��اي��و مبادرة  م��ع��ه يف ن��ه��اي��ة 
املفو�سية  مل��ب��ادرة  الطريق  فتحت 

دول  اأرب���ع  حتفظات  على  التغلب 
توؤيد  اأي  ب”املقت�سدة”،  تو�سف 
هولندا  وهي  امليزانية،  ال�سرامة 
والدمنارك،  وال�����س��وي��د  والنم�سا 

“ناأمل  اإنعا�ش،  خلطة  االأوروب��ي��ة 
كان  واإن  ح���ل  اإىل  ال��ت��و���س��ل  يف 

الطريق طويل«.
يجب  ت�������س���وي���ة  اإىل  ول���ل���ت���و����س���ل 

م�سروع  ع���ل���ى  ج�����دا  امل��ت��ح��ف��ظ��ة 
على  بالفائدة  ي��ع��ود  اأن  يفرت�ش 
االأكرث ت�سررا  اأوال،  دول اجلنوب 

بالوباء.

اأبرز نقاط تعديل
 الد�ستور الرو�سي 

•• مو�شكو-�أ ف ب

يف ما يلي اأبرز نقاط االإ�سلحات الد�ستورية التي �سوت عليها الرو�ش 
يف ا�ستفتاء جرى بني 25 حزيران-يونيو واالأول من متوز-يوليو ومن 
االأدنى  احل��د  و�سمان  ب��وت��ني  ف��لدمي��ر  الرئي�ش  �سلطة  تعزيز  �ساأنها 

للأجور.
اآذار-مار�ش  يف  اق��رتاح��ه  مت  تعديل  الد�ستورية،  التعديلت  اأب��رز  وم��ن 
ي�سمح مبوجبه لبوتني بالرت�سح لوالية رئا�سية اأخرى بعد انتهاء فرتة 

واليته يف العام 2024.
البقاء  الذي وافق عليه الربملان، للرئي�ش احلايل  االإ�سلح  ويجيز هذا 
يف الكرملني لواليتني اإ�سافيتني حتى 2036 عندما يبلغ �سن ال84. 
ووفقا للد�ستور احلايل، على بوتني ان ين�سحب من الرئا�سة يف 2024. 
احل��ق يف حل  له  �سيكون  الرئي�ش:  دور  تعزز  االأخ���رى،  التعديلت  وم��ن 
الربملان اإذا رف�ش االأخر تعيني وزير اأو نائب وزير ثلث مرات متتالية، 
جمل�ش  رئي�ش  تر�سيح  على  حاليا  يقت�سر  االح��ت��م��ال  ه��ذا  اأن  ح��ني  يف 
الرئي�ش،  النواب ولي�ش  اإىل  ال��وزراء  رئي�ش  اختيار  ال��وزراء. ويعود قرار 

لكن هذا االأخر با�ستطاعته اإقالة اأي ع�سو يف جمل�ش الوزراء.
كذلك، �سيكون رئي�ش البلد قادرا على تعيني العديد من الق�ساة واملدعي 
العام ونّوابه، وجميعهم كانوا يعينون مبوجب الد�ستور احلايل من قبل 

جمل�ش ال�سيوخ يف الربملان.
اإىل  ا�ست�سارية  زال��ت  ما  هيئة  دور  تعزيز  اأي�سا  االإ�سلح  �ساأن هذا  ومن 
حد االآن، وهي جمل�ش الدولة الذي، وفقا للعديد من اخلرباء، ميكن اأن 

يحافظ على تاأثر بوتني اإذا اأ�سبح رئي�سها حتى لو غادر الكرملني.
اأق��ل من احلد  اأن يكون  اأدن��ى للأجور ال ميكن  وي�سمن االإ���س��لح ح��دا 

االأدنى الذي حتدده ال�سلطات كل ثلثة اأ�سهر.
املعا�سات  وتعديل  االأجيال”  بني  والت�سامن  “العدالة  مبداأ  يقدم  كما 

التقاعدية “مرة واحدة على االأقل يف ال�سنة” وفقا لن�سبة الت�سخم.
وهذه التعديلت تاأتي يف �سياق ال�سعوبات االجتماعية واالقت�سادية يف 

البلد التي تفاقمت ب�سبب االأزمة ب�سبب وباء كوفيد-19.

طرف  م��ن  املحتملة  “التجاوزات 
ق��������وات ال������دف������اع وق���������وات االأم������ن 
حال  ويف  حتقيقات  حم��ل  �ستكون 
فيها  املتورطون  �سيتعّر�ش  ثبوتها 

لعقوبات �سارمة«.
وكان ماكرون و�سل اإىل نواك�سوط 
خارج  ل���ه  رح��ل��ة  اأول  م�����س��ت��ه��ّل  يف 
اأوروبا منذ تف�ّسي فرو�ش كورونا 
ك��م��ام��ة، قائًل  امل�����س��ت��ج��د وا���س��ع��اً 
“تعزيز  اإىل  ت���ه���دف  ال��ق��م��ة  اإّن 
املكا�سب«. وكانت جماعات م�سّلحة 
قواعد  على  هجماتها  �سّعدت  قد 

للجي�سني املايل والنيجري.
برخان  ق��وة  بتعزيز  فرن�سا  ورّدت 
املتطرفني  ملكافحة  اأن�ساأتها  التي 
يف غرب اإفريقيا، والتي باتت ت�سم 
اأكرث من 5 اآالف عن�سر بعد رفدها 
موؤخرا.  اإ����س���ايف  ع��ن�����س��ر  ب�600 
املن�سرم،  ال�����س��ه��ر  ���س��اب��ق  وق���ت  يف 
اأكرب  اأحد  الفرن�سي  اجلي�ش  اأعلن 
جناحاته يف احلملة امل�ستمرة منذ 
مقتل  يف  متّثل  وال���ذي  �سنوات،   7
املغرب  يف  ال��ق��اع��دة  تنظيم  زع��ي��م 

االإ�سلمي عبد املالك دروكدال.
وت����رتّك����ز ال���ع���م���ل���ّي���ة ح���ال���ّي���اً على 
يف  داع�����ش  تنظيم  م�سّلحي  تعّقب 
املنطقة  يف  ال���ك���ربى،  ال�����س��ح��راء 
احل����دودّي����ة امل�����س��رتك��ة ب���ني مايل 

وبوركينا فا�سو والنيجر.

•• نو�ك�شوط-�أ ف ب

اخلم�ش  ال�������س���اح���ل  دول  اأع����رب����ت 
وفرن�سا يف ختام قّمة يف نواك�سوط 
املكا�سب  ت��ع��زي��ز  ع��ن ع��زم��ه��ا ع��ل��ى 
التي حّققتها، على حّد قولها، �سّد 
امل��ت��ط��رف��ني يف االأ���س��ه��ر االأخ����رة، 
باأّنها  ن��ف�����س��ه  ال���وق���ت  يف  م��ع��رتف��ة 
ُتواجه حتّديات �سخمة قد ت�سّعب 

حتقيق هذا االأمر.
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ش  وقال 
ال�ساحل  دول  ق����وات  اإّن  م���اك���رون 
ت�ساندها  التي  الفرن�سّية  والقوات 
االإره���اب���ي���ني جنحت  يف حم���ارب���ة 
ال��ق��وى يف  ت���وازن  “تعك�ش”  اأن  يف 
)مايل  الثلثية  احل���دود  منطقة 
وب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���س��و وال��ن��ي��ج��ر( حيث 
رّكزت يف االأ�سهر االأخرة عملياتها 
الع�سكرية �سّد اجلماعات امل�سّلحة 

املوالية لتنظيم داع�ش.
“الن�سر  اأّن  م����اك����رون  اأّك������د  واإذ 
ال�ساحل،  م��ن��ط��ق��ة  يف  ممكن” 
يتطّلب  االأم����ر  ه���ذا  اأّن  اإىل  ل��ف��ت 
االأخ�����رة،  ال��دي��ن��ام��ّي��ة  “تعزيز” 
عودة  تاأمني  عرب  خ�سو�ساً  وذل��ك 
امل���ح���اف���ظ���ني وال���ق�������س���اة واأج����ه����زة 
ال�سرطة اإىل مناطق ال تزال خارج 

ال�سيطرة.
املوريتاين  ن���ظ���ره  ق����ال  ب�������دوره، 

الثاين/يناير  ك��ان��ون  يف  اإطلقها 
بعد �سل�سلة من االنتكا�سات.

ن���واك�������س���وط اإىل  وج���م���ع���ت ق����ّم����ة 
بوركينا  ق���ادة  الفرن�سي  الرئي�ش 
والنيجر  وموريتانيا  ومايل  فا�سو 
وت�������س���اد، وق�����د ع���ق���دت ب���ع���د نحو 
ق��ّم��ة جمعتهم يف  م��ن  اأ���س��ه��ر  �ستة 
بو  مدينة  يف  الثاين/يناير  كانون 

الفرن�سية.
للأمم  ممّثلون  القّمة  يف  و���س��ارك 
االإفريقي  واالحّت����ادي����ن  امل��ت��ح��دة 
ق����ادة  اإىل  اإ����س���اف���ة  واالأوروب�������������ي، 
حكومات كل من اإ�سبانيا واإيطاليا 
واإ�سبانيا، وقد �سارك غالبية هوؤالء 

يف القمة عرب الفيديو.
للقّمة  اخل���ت���ام���ي  ال���ب���ي���ان  واأّك��������د 
ع���دم  ال���������دول  روؤ�������س������اء  “التزام 
حلقوق  خ����رق  اأّي  م���ع  ال��ت�����س��ام��ح 
االإن�����������س�����ان وال�����ق�����ان�����ون ال�������دويل 
االإن�����س��اين. وت��ع��ّه��دوا ال��ع��م��ل على 
واإ�سفاء  االإن�����س��ان  ح��ق��وق  اح���رتام 
جماالت  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�����س��ب��غ��ة 
ة  العمليات يف �ساحات القتال، خا�سّ
من خلل تعزيز املكونة القانونية 
ل���ل���ج���ي���و����ش ال����وط����ن����ي����ة وال�����ق�����وة 
قوات  جميع  وان��خ��راط  امل�سرتكة 
اإط���ار التطابق  ال��دف��اع واالأم���ن يف 

مع حقوق االإن�سان«.
اأّن  ع����ل����ى  ال�����ب�����ي�����ان  �������س������ّدد  ك����م����ا 

حم���م���د ول�����د ال�������س���ي���خ ال����غ����زواين 
الذي ا�ست�ساف القمة اإّن “التقّدم 
احلا�سل وعلى الّرغم من رمزّيته 
يبقى  اآم��ااًل ج�ساماً،  وكونه يحمل 
التحّديات  حجم  وج��ه  يف  ناق�ساً 
فالتطّرف  رف���ع���ه���ا،  ي���ج���ب  ال���ت���ي 
زال  م��ا  اأ�سكاله  مبختلف  العنيف 
مناطق  م���ن  ال���ع���دي���د  ي�����س��ت��وط��ن 
ف�ساء جمموعة اخلم�ش بال�ساحل 

جمموعة اخلم�ش بال�ساحل توا�سل 
االإرهاب  جمموعات  تغذية  ال��ي��وم 
من  ال�ساحل  يف  الن�سطة  امل�سّلحة 
خلل تهريب الذخرة واملخّدرات 
ي�ستدعي  مّم��ا  بالب�سر،  واالجت����ار 
اأولوّيات  �سمن  ال��ي��وم  جعلها  مّنا 

عملنا امل�سرتك«.
القادة  اأج������رى  ق��ّم��ت��ه��م،  وخ�����لل 
م���راج���ع���ًة ل��ل��ح��م��ل��ة ال���ت���ي اأع������ادوا 

ب�سكل مقلق نحو مناطق  ويتو�ّسع 
جديدة«. واأ�ساف بح�سب ما نقلت 
“تطّور  اأّن  الر�سمية  الوكالة  عنه 
االأزمة ال�سيا�سّية واالأمنّية يف ليبيا 
والأكرث   � ي�ستدعي   2011 م��ن��ذ 
من مرّبر� مّنا مزيد اليقظة حيث 
اإّن االأزمة الليبّية التي ت�سّكل اليوم 
لتدهور  االأ�سا�سية  امل�سّببات  اأح��د 
ف�ساء  يف  االأم����ن����ي����ة  ال���و����س���ع���ي���ة 

 فرن�سا ودول ال�ساحل.. تعزيز للمكا�سب يف احلرب �سد الإرهاب

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
  اعالن بالن�شر

املرجع : 76
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد حمي الدين ابو الكلم - بنغلدي�ش اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 65٪ يف / دار الفهد الإ�سلح كهرباء ومكيفات ال�سيارات 
- رخ�سة رقم 773414 وذلك اىل ال�سيد / جمال الدين رحمت - بنغلدي�ش اجلن�سية.  تعديلت 
اخرى : مت تغير ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية ب�سراكة اعمال مهنية اىل موؤ�س�سة فردية 

بوكيل خدمات  - مت تغير وكيل اخلدمات ال�سابق بوكيل خدمات جديد. 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة 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  12976 بتاريخ 2020/7/2

  اعالن بالن�شر
املرجع : 78

اجلن�سية  االإمارات   - احلمادي  علي  احمد  خلف  يو�سف  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�سيد/ حفيظ اهلل ر�سا 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  الكلمة(  )خمبز  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  افغان�ستان   - خان 
مبوجب رخ�سة رقم )572801( ال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة. تعديلت 

اخرى : تغير ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ش  اي  لديه  فمن  االعلن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 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  12976 بتاريخ 2020/7/2

  اعالن بالن�شر
املرجع : 80

والتنازل عن  البيع  - اجلن�سية يرغب يف  الغرير  ال�سيد/ عبداهلل احمد ماجد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
االإمارات اجلن�سية  الغرير -  �سلطان عبداهلل احمد ماجد  ال�سيد/  البالغة 100٪  وذلك اىل  كامل ح�سته 
بن�سبة )50٪( وال�سيد/ را�سد عبداهلل احمد الغرير - االإمارات اجلن�سية بن�سبة )50٪( يف الرخ�سة )الغرير 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )729947( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  لل�سرافة(  الدولية 

االإقت�سادية بال�سارقة. 
تعديلت اخرى :  مت تغير ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

مت تغير اال�سم التجاري من )الغرير الدولية لل�سرافة( اىل )الغرير الدولية لل�سرافة( 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 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  12976 بتاريخ 2020/7/2
�سركة / الر�سن اأويل + غا�ش �ش م ح منطقة حرة ، )رخ�سة رقم  1158( والكائنة ب���� 
مدينة دبي ، املنطقة احلرة ملطار دبي ، �ش ب 54424 ، دبي ، دولة االمارات العربية 

املتحدة ، واملرخ�سة لدى �سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ،  ترغب هذه ال�سركة املذكورة 
يف اعلن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ش االإدارة يف اإجتماعه الذي عقد 

بتاريخ 2020/4/28  ب�ساأن اغلق وحل ال�سركة.
باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها  ال�سركة  ، تهيب  وفقا لذلك 
الربيد  االع��لن عن طريق  تاريخ هذا  يوما من   15 املطالبات خلل  عليه تقدمي هذه 

امل�سجل او االت�سال ب :  ال�سادة / الر�سن اأويل + غا�ش �ش م ح 
�ش ب : دبي ،  5424 ،  دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 6240 878 4 971 +  
Scott.cairns@creationbc.com : الربيد االلكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�سعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�شعار ت�شفية

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2019/260 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك الدوحة فرع دبي 

ع��ن��وان��ه : اإم����ارة دب��ي - ب��ردب��ي - ���س��ارع ال�سيخ زاي���د ب��رج �سن�سري 21 - ب��ج��وار حمطة م��رتو امل��رك��ز امل���ايل - ه��ات��ف : 
دملوك.  حممد  دملوك   / املحامي  بوكالة   2618789503  : مكاين  رقم   -  043439111

املنفذ �سده : �سانتو�ش كومار بارا�سورام �ستانو - واآخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي - الكرامة - بردبي - �سارع الكرامة - بناية جمل�ش االعمار - �سقة رقم 4 - قرب مركز اللولو - بلوك 

رقم 282 - �ش ب : 9636 دبي - موبايل : 0505519819 - رقم مكاين : 2917293015 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
االلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االم��ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  �سقة �سكنية - املنطقة 
24 - رقم العقار :  2 - ا�سم املبنى : الجو في�ستا بي - رقم الطابق  3 - رقم املبنى :  : معي�سم االأول - رقم االر���ش : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ملحظة   - درهم    )971.603( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   128.95  : امل�ساحة   -  2410

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
فى الدعوى رقم  2016/27 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: قرية جمرا - �ش ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة ال�سفوح االأوىل العقارية اإن 
اإيه - مركز مبيعات نخيل - هاتف : 04/3903333 

املنفذ �سده : �سركة ريديل هولدجنز كومباين ليمتد 
عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية ال�سياح - مكتب رقم 106 

5.00 م�ساء ويف االيام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�ساعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ش غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  نوع 
العقار : ار�ش ف�ساء - رقم االر�ش : 1210 - املنطقة : الرب�ساء جنوب اخلام�سة - امل�ساحة : 2104.41 مرت مربع - التقييم 

: 13.590.995.00 درهم. ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2018/35 تنفيذ عقاري   

اإم��ارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة ال�سفوح االوىل  اإنرتنا�سيونال �سيتي - �ش ذ م م  - عنوانه :  طالب التنفيذ: 
العقارية اإن اإيه - مركز مبيعات نخيل - هاتف : 043903333  - رقم مكاين : 4022184881 

للمحاماة  الريامي  مكتب   - زاي��د  ال�سيخ  �سارع   - بردبي   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه   - اإن��ك  ديفيلوبرز  بروبرتيز  دب��ي   : �سده  املنفذ 
واال�ست�سارات القانونية - تيكوم - مبنى ال�سعفار 1 - مكتب رقم 2408 - هاتف : 044534181 

5.00 م�ساء ويف االيام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�ساعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ش غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ش ف�ساء - املنطقة : ور�سان الرابعة - رقم االر�ش 321 - رقم البلدية : 658 - 624 - امل�ساحة : 3422.04 

مرت مربع - القيمة الكلية )13.812.936.00 درهم( يباع العلى عطاء.   ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2

انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/3067(

املنذر : �سركة الزاجل للعقارات 
املنذر اليه : فو�سنج انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �ش ذ م م 

املو�سوع 
وقدره  مببلغ  بذمته  امل��رت���س��دة  االي��ج��اري��ة  القيمة  ���س��داد  ب�����س��رورة  اليه  امل��ن��ذر/امل��ن��ذر  يخطر 
 2020/5/20 من  للفرتة  االج��رة  مب�ستحقات  واخلا�ش  درم(  الف  وع�سرون  )خم�سة   )25.000(
وحتى2021/5/19 ببدل اإيجار مكتب رقم 201 الكائنة مبنطقة ، املرر - دبي ا. ع. م، قطعة االأر�ش 
رقم )31( ملك ال�سيد / طارق عثمان احمد الفقيه العمودي ، وذلك خلل �سهر من تاريخ ن�سر 
، واإال �سوف ي�سطر املنذر التخاذ كافة االإج��راءات القانونية اللزمة مبا يف ذلك  هذا االإن��ذار 
اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة ، واإقامة الدعاوى الق�سائية ومطالبة املنذر اليه باإخلء العني 
املوؤجرة وب�سداد كامل القيمة االيجارية مع التعوي�ش اجلابر للعطل وال�سرر ، وحتميل املنذر 

اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  2  يوليو  2020 العدد 12976 
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العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 211/2020/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام ال�سركة املدعي عليها بان توؤدي لل�سركة املدعية مبلغ وقدره 576.087.07 درهم 

)خم�سمائة و�ستة و�سبعون الفا و�سبعة وثمانون درهم و�سبعة فل�ش( والفائدة القانونية بواقع 12٪ من  تاريخ املطالبة 
الق�سائية وحتى متام ال�سداد مع حتميل املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

طالب االإعلن :  �سركة الدانوب ملواد البناء - ذ م م  - �سفته بالق�سية : مدعي  
وميثله : احمد ح�سن رم�سان اآل علي - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعلنه  : 1- طائف املدينة للمقاوالت - �ش ذ م م - �سفته   بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعلن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/6/8 يف الدعوى املذكورة اأعله ل�سالح/ 
و�ستة  دره��م )خم�سمائة   576.087.07 مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  م  م  ذ  البناء  مل��واد  الدانوب  �سركة 
يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا   ٪9 القانونية  والفائدة  فل�ش(  و�سبعة  دره��م  وثمانني  و�سبعة  ال��ف  و�سبعني 
2020/1/9 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 4477/2019/16 جتاري جزئي   

مو�سوع الدعوى : 1- الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ 102.264.50 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ 
املطالبة الق�سائية حتى ال�سداد التام م�سمول بالنفاذ املعجل ، 2- الزام املدعي عليها برد ال�سيك امل�سلم اليها رقم 

000501 مببلغ 19.425.00 درهم امل�سحوب على بنك راأ�ش اخليمة اال�سلمي 
3- الزام املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

طالب االإعلن : �سي 4 �سي للتكنولوجيا - �ش ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعلنه  : 1- العمارة للن�ساءات - �ش ذ م م - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعلن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/5/11 يف الدعوى املذكورة اأعله ل�سالح/
�سي 4 �سي للتكنولوجيا �ش ذ م م ،  اأوال : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 84.687.73 اأربعة وثمانون 
الف و�ستمائة و�سبعة وثمانون درهما وثلثة و�سبعون فل�سا والفائدة بواقع 9٪  �سنويا من 2019/11/3 وحتى ال�سداد 
التام.  ثانيا : الزام املدعي عليها ان ترد اىل املدعية ال�سيك رقم 000501 مببلغ 19.425 درهم امل�سحوب على بنك راأ�ش 
اخليمة اال�سلمي والزمتها بامل�ساريف والر�سوم ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابل 
لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 3532/2019/16 جتاري جزئي   

مو�سوع الدعوى : املطالبة مببلغ وقدره 150.358.60 درهم )مائة وخم�سون الف وثلثمائة 
وثمانية وخم�سون درهم و�ستون فل�ش( والفائدة القانونية  بواقع 12٪ �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق 

وحتى ال�سداد التام ، الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب االإعلن : كابارول للدهانات - �ش ذ م م  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنه : 1- �سركة فيك�ش ات اوول لتجارة مواد البناء �ش ذ م م - �سفته  بالق�سية : مدعي 
عليه - جمهول  حمل االإقامة 

الدعوى  يف   2020/2/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : االإع���لن  مو�سوع 
املذكورة اأعله ل�سالح/ كابارول للدهانات - �ش ذ م م  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
150538 درهم وفوائده بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�سروفات والف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 1154/2020/16 جتاري جزئي   

مو�سوع الدعوى : مطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن مببلغ 47.175 درهم قيمة انتفاع مبولد كهرباء وما ي�ستجد 
والزامهما برد مولد الكهرباء وخزان البرتول او قيمتهما البالغة 184.302 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12٪ �سنويا 

عن كامل املبلغ املطالب به 
طالب االإعلن :  بايرن لتاأجر املعدات - �ش ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعلنهما : 1- حممود اقبال ظفر ملقاوالت البناء - �ش ذ م م 2- حممود اقبال عبداملجيد ظفر - �سفتهما بالق�سية 
: مدعي عليهما - جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعلن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/5/18 يف الدعوى املذكورة اأعله ل�سالح/بايرن 
لتاأجر املعدات �ش ذ م م بالزام املدعي عليها االأوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 47.175 درهم �سبعة واربعون الف ومائة 
وخم�سة و�سبعون درهم وبالزام املدعي عليه الثاين بالت�سامن مع املدعي عليها االوىل يف حدود مبلغ 925 و 8 درهم ثمانية 
االف وت�سعمائة وخم�سة وع�سرون درهم مع الزام املدعي عليها بت�سليم املعدات للمدعية بنف�ش حالتها وقت اال�ستلم او رد 
قيمتها مبلغ 302 و 184 درهم مائة واربعة وثمانون الف وثلثمائة واثنني درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ وذلك تاريخ قيد 
الدعوى احلا�سل يف 2020/3/23 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بالر�سوم وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 3241/2019/305 ا�شتئناف جتاري  
مو�سوع االإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/713 جتاري كلي 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 
طالب االإعلن : البنك التجاري الدويل - �ش م ع - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعلنه : 1- �سركة ردهي �سدى للتجارة العامة )�ش ذ م م( - �سفته بالق�سية : 
م�ستاأنف �سده - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعلن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/713 جتاري 
كلي بتاريخ 2019/12/25 وحددت لها جل�سه يوم الثلثاء املوافق 2020/7/14  ال�ساعة 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1971/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى : طلب اأمر اأداء مببلغ 169164 درهم 

طالب االإعلن : راك ميك�ش - ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعلنه : 1- �سركة جمال الزرع ملقاوالت البناء ذ م م ، وميثلها كل من / �سارميل 

رامي�ش �سوكل - و/ عاطف حممود حممود غزنوي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهول  حمل االإقامة 

مو�سوع االإعلن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/5/28 بالزام املدعى عليها 
�سركة جمال الزرع ملقاوالت البناء ذ م م بان توؤدي للمدعية راك ميك�ش ذ م م مبلغ 169164 
درهم )مائة وت�سعة و�ستون الفا ومائة واربعة و�ستون درهما( والفائدة القانونية بواقع ٪9 
�سنويا من تاريخ اإ�ستحقاق كل �سيك وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف.  ولكم احلق 

يف اإ�ستئناف االأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن.
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
  اعالن بالن�شر

املرجع : 180
االإمارات   : - اجلن�سية  النعيمي  �سرور جمعه  ال�سيد/ عبداهلل على  بان  للجميع  ليكن معلوما 
الرخ�سة  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   )784197926159100( رقم  اإماراتية  هوية  ويحمل 
التنمية  ال�سادرة من دائرة  ال�سيارات( رخ�سة جتارية رقم 771442  ال�سرق االأول لقطر  )عرب 
االإقت�سادية بال�سارقة. اىل ال�سيدة/ فاطمة �سيف جمعه بالعمى التميمي - اجلن�سية : االإمارات 

، ويحمل هوية اإماراتية رقم )784197709390294(  تعديلت اخرى : ال يوجد. 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ش  اي  لديه  فمن  االعلن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
 الكاتب العدل
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/ 
را�سد عبداهلل خلفان الرواي النقبي ، اجلن�سية: االإمارات وطلب الت�سديق على 
امل�ستندات  وت�سوير  لطباعة  التفوق  التجاري  اال�سم  يف  )تنازل(  يت�سمن  حمرر 
واملرخ�ش من دائرة التنمية االقت�سادية يف ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 545729 
ال�سادر بتاريخ 2006/7/19 دائرة التنمية االإقت�سادية بخورفكان.  يف  اىل ال�سيد/ 
�سالح عبداهلل خلفان الرواي النقبي ، اجلن�سية : االإمارات. ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 14 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل العام 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2017/159 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ش م ع   - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - اخلبي�سي - ديرة - �سارع بر�سعيد 
- مبنى بنك دبي التجاري - �سقة الطابق الثالث 

املنفذ �سده : ايه ار جيه للعقارات - �ش ذ م م - واآخرون 
عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - دبي - القوز الثالثة - مبنى ملك خا�ش / احمد رم�سان جمعه - �سقة مكتب رقم 103

املنفذ �سده : ايه ار جيه للعقارات  ، املنفذ �سده : ايه ار جيه القاب�سة 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2020/7/8 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
االلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  ار�ش وما عليها من 
بناء - رقم االر�ش : 100 - املنطقة : مر�سى دبي - امل�ساحة : 8744.59 مرت مربع - املقدرة ب�� )250.000.000( 

درهم  - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2017/159 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ش م ع   - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - اخلبي�سي - ديرة - �سارع بر�سعيد 
- مبنى بنك دبي التجاري - �سقة الطابق الثالث 

املنفذ �سده : ايه ار جيه للعقارات - �ش ذ م م - واآخرون 
عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - دبي - القوز الثالثة - مبنى ملك خا�ش / احمد رم�سان جمعه - �سقة مكتب رقم 103

انه يف يوم االربعاء املوافق 2020/7/8 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
االلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  ار�ش وما عليها من 
بناء - رقم االر�ش : 100 - املنطقة : مر�سى دبي - امل�ساحة : 8744.59 مرت مربع - املقدرة ب�� )250.000.000( 

درهم  - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
انذار عديل بالن�شر

للمحرر رقم )2020/1/3180(
املخطر : �سركة تطوير جممع دبي لل�ستثمار - ذ م م 

بوكالة املحامي / حممد ال�سركال للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 
املخطر اليها  : �سركة ال�سرق االأو�سط القاب�سة - ذ م م  

)مليون  دره��م(   1.788.638.40( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  بالزامها  اليها  املخطر  ينذر  املخطر   ، وعليه 
غر(  ال  فقط  فل�سا  وارب��ع��ون  درهما  وثلثون  وثمانية  و�ستمائة  الفا  وثمانون  وثمانية  و�سبعمائة 
وهو املبلغ االإجمايل للمبالغ االأ�سلية امل�ستحقة مقابل ر�سوم االإيجار ور�سوم اخلدمة ور�سوم ال�سرف 
تاريخ  واملحت�سبة من  امل�سافة" ال�سارية  القيمة  ال�سداد" و�سريبة  "غرامة عدم  اىل جانب  ال�سحي 
دبي  باإمارة  والكائنة  االأر���ش رقم 598-1268  اإ�ستئجار قطعة  التام. عن  ال�سداد  2016/11/27 وحتى 
،  وذلك خلل املهلة القانونية وهي 30 يوما من تاريخ  مبنطقة جممع دبي لل�ستثمار بجبل علي 
ن�سر هذا االخطار ، على ان هذا "االخطار باالخلل" ال يوؤثر على اي حقوق متاحة للمخطر مبوجب 
القانون و/اأو العقد يف مواجهة املخطر اليها والتي هي حمفوظة بقوة القانون والتعاقد ، باالإ�سافة 

اىل حتملكم كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
انذار عديل بالن�شر

للمحرر رقم )2020/1/3181(
املخطر : ورثة يعقوب بن يو�سف ال�سركال 

بوكالة املحامي / حممد ال�سركال للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 
املخطر اليه : فوؤاد غلم ح�سرت 

وعليه ، املخطر ينذر املخطر اليه بالزامه ب�سداد مبلغ وقدره 160.000 درهم )مائة و�ستون الف درهم( 
الكائن مبلك    4 رقم  للمحل  امل��وؤرخ 2017/11/1  االيجار  لعقد  امل�ستحقة  االيجارية  القيمة  اإجمايل 
اأن يتم �سداد املبلغ مو�سوع االإن���ذار  يف  ، وعلى  امل��رر بناية ال�سركال  اإم��ارة دبي - دي��رة -  املنذرين - 
خلل �سهر من تاريخه االإعلن بالن�سر ، واإال فاإن املنذرين �سوف ي�سطرون التخاذ كافة االإجراءات 
القانونية �سدكم والكفيلة بحفظ حقوقهم مبا يف ذلك اإقامة دعوى اإيجارية �سدكم اأمام مركز ف�ش 
املنازعات االإيجارية يف اإمارة دبي ملطالبتكم يف حالة امتناعكم عن ال�سداد باإخلء املاأجور و�سداد بدل 
االإيجار امل�ستحق عليكم وما ي�ستجد من اإيجار حتى تاريخ االإخلء الفعلي باالإ�سافة اىل حتملكم كافة 

الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/3184(

املنذر : م�ساعد عبداهلل يو�سف عبداهلل العبد الهادي - كويتي اجلن�سية 
املنذر اليها : زنغني ارتي�ش لتجارة االقم�سة - �ش ذ م م 

يتوجه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليها الإنذارها باالآتي : 
االيجارية  ال�سنة  عن  االي��ج��ار  ب��دل  ميثل  دره��م   27.500  /= وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة 
ال�سداد يف  �سروط  2020/12/31 ح�سب  وتنتهي يف   2020/1/1 بتاريخ  ب��داأت  التي  احلالية 
العقد ال�سابق مع �سرعة مراجعة املنذر للتوقيع على عقد االيجار وا�ستلم ن�سختكم من 
العقد و�سهادة ت�سجيل االإيجاري بعد �سداد بدل االيجار و�سداد الر�سوم وذلك خلل �سهر 
واحد من تاريخ الن�سر لهذا االإخطار واإال �سوف نلجاأ اىل اتخاذ االإجراءات القانونية �سدكم 
مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل االيجار عن فرتة �سغل املاأجور و�سداد املرت�سد يف 

ذمتكم والر�سوم وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 58/2019/708 جلان عقارية ب�شركة ميدان  
مو�سوع الدعوى :   

طالب االإعلن :  اال�ست�ساريون ات�ش ا�ش ا�ش  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
وميثله : كوثر ابراهيم  حممد - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعلنه : 1- تيو اأ. كينج ديزاين - ا�ست�سارات هند�سية ت�سميم داخلي - م�ساريع - فرع 
دبي ل�ساحبها تيوا. كينج ديزاين - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعلن : 
املطالبة اأوال : بقبول  طلب ادخال التدخل �سكل. 

ثانيا : ويف املو�سوع برف�ش الدعوى والزام رافعتها الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش  املوافق  2020/7/9  ال�ساعة 10.30 �سباحا �ش مبكتب القا�سي 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  م��ن ميثلك  اأو  باحل�سور  ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

اللجان الق�شائية اخلا�شة 
العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 2808/2020/209 تنفيذ عمايل  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 14153/2019 عمايل 
جزئي ، ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها ) 254142.5 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعلن : باال�ساندران كلفيل �سام - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : فتيحة حممد برجو قوراري -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعلنه : 1- �سركة جممع املريخي ال�سناعي - �ش ذ م م - �سفته  بالق�سية : منفذ 
�سده - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )254142.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2

انذار عديل بالن�شر
رقم 2020/3046 

املنذر : حممد عبداهلل القرقاوي/بوكالة/ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : كول كومفورت للخدمات الفنية - �ش ذ م م

لذلك ، ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغر مدفوعة 
ب�سبب حيث  ا�ستحقاق  ب��دون  ف��رتة  ل��وج��ود  االي��ج��ار  بح�سب عقد 
�سيك االيجار املرجتع بتاريخ 2020/3/5 مبهلة مدتها )30( يوما 
املاأجور ذلك  من تاريخ ن�سر هذا االع��لن واالإ االخ��لء وت�سليمنا 

ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�ش املنازعات االيجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/3047 
املنذر : حممد عبداهلل القرقاوي/بوكالة/ال�سويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : تاو ديزاينز 
مدفوعة  الغر  املتاأخرات  قيمة  ب�سداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر   ، لذلك 
�سيك  حيث  ب�سبب  ا�ستحقاق  ب��دون  ف��رتة  لوجود  االيجار  عقد  بح�سب 
مدتها  مبهلة  دره��م   54000 بقيمة   2020/3/1 بتاريخ  املرجتع  االيجار 
)30( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن واالإ االخلء وت�سليمنا املاأجور 

ذلك ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�ش املنازعات االيجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/3199 
املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : حممد خور�سيد عامل للعمال الفنية 
لذلك ، ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغر مدفوعة 
بح�سب عقد االيجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق ب�سبب رجوع �سيك 
 )30( مدتها  مبهلة  دره��م   3700 بقيمة   2020/4/21 بتاريخ  االيجار 
يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن واالإ االخلء وت�سليمنا املاأجور ذلك 

ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�ش املنازعات االيجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/3204 
املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : كاناك جولد للتجارة العامة - �ش ذ م م 
لذلك ، ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغر مدفوعة بح�سب 
عقد االيجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق ب�سبب حيث انتهاء عقد االيجار 
بتاريخ 2020/4/10 وجتدده من تلقاء نف�سه ملدة ايجارية جديدة بدون �سداد 
وبذات ال�سروط والقيمة االيجارية مبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر 
هذا االعلن واالإ االخلء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب االج��راءات املتبعة 

لدى مركز ف�ش املنازعات االيجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/3201 
املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : ال�سم�ش لل�سحن - �ش ذ م م 
لذلك ، ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغر مدفوعة بح�سب 
عقد االيجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق ب�سبب حيث انتهاء عقد االيجار 
بتاريخ 2020/1/1 وجتدده من تلقاء نف�سه ملدة ايجارية جديدة بدون �سداد 
وبذات ال�سروط والقيمة االيجارية مبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر 
هذا االعلن واالإ االخلء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب االج��راءات املتبعة 

لدى مركز ف�ش املنازعات االيجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/3202 
املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : �سركة دخيلي لل�سجاد ذ م م  
ل��ذل��ك ، ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��داد قيمة امل��ت��اأخ��رات ال��غ��ر مدفوعة 
بح�سب عقد االيجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق ب�سبب حيث انتهاء عقد 
االيجار بتاريخ 2019/12/31 وجتدده من تلقاء نف�سه ملدة ايجارية جديدة 
يوما   )30( االيجارية مبهلة مدتها  والقيمة  ال�سروط  وب��ذات  �سداد  بدون 
امل��اأج��ور ذل��ك ح�سب  من تاريخ ن�سر ه��ذا االع��لن واالإ االخ��لء وت�سليمنا 

االجراءات املتبعة لدى مركز ف�ش املنازعات االيجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/3049 
املنذر : القوز االو�سط �ش ذ م م 

بوكالة واإدارة �سركة ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : جنمة ال�سفوه للرتكيبات الفنية - �ش ذ م م 

لذلك ، ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغر مدفوعة بح�سب 
االيجار  �سيك  حيث  ب�سبب  ا�ستحقاق  ب���دون  ف��رتة  ل��وج��ود  االي��ج��ار  عقد 
يوما  بقيمة 46800 درهم مبهلة مدتها )30(  بتاريخ 2020/4/20  املرجتع 
امل��اأج��ور ذل��ك ح�سب  من تاريخ ن�سر ه��ذا االع��لن واالإ االخ��لء وت�سليمنا 

االجراءات املتبعة لدى مركز ف�ش املنازعات االيجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/3048 
امل��ن��ذر : ف��رح��ان ع��ب��دال��رح��ي��م حم��م��د ف��ري��دوين / ب��وك��ال��ة / ال�سويب 

للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : �سيف تيك للعمال الفنية 

مدفوعة  الغر  املتاأخرات  قيمة  ب�سداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر   ، لذلك 
�سيك  حيث  ب�سبب  ا�ستحقاق  ب��دون  ف��رتة  لوجود  االيجار  عقد  بح�سب 
مدتها  مبهلة  دره��م   9000 بقيمة   2020/3/26 بتاريخ  املرجتع  االيجار 
)30( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن واالإ االخلء وت�سليمنا املاأجور 

ذلك ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�ش املنازعات االيجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/3051 
املنذر : فرحان عبدالرحيم حممد فريدوين

بوكالة/ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : مدينة الفنون للإعمال الفنية - �ش ذ م م 

لذلك ، ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغر مدفوعة بح�سب 
االيجار  �سيك  حيث  ب�سبب  ا�ستحقاق  ب���دون  ف��رتة  ل��وج��ود  االي��ج��ار  عقد 
يوما  بقيمة 16200 درهم مبهلة مدتها )30(  بتاريخ 2020/3/18  املرجتع 
امل��اأج��ور ذل��ك ح�سب  من تاريخ ن�سر ه��ذا االع��لن واالإ االخ��لء وت�سليمنا 

االجراءات املتبعة لدى مركز ف�ش املنازعات االيجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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•• �أبوظبي -و�م:

للكاراتيه  ال��ع��رب��ي  االحت����اد  ي�ستعد 
املدربات  تاأهيل  دورة  الإط��لق  حاليا 
املقبلني  االأ�سبوعني  العربيات خلل 
النجاح  ب��ع��د  وذل����ك  بعد”،  ع���ن   “
احلكام  دورة  يف  حتقق  ال��ذي  الكبر 
اأقيمت نهاية االأ�سبوع  التي  االأخ��رة 
امل���ا����س���ي وا����س���ت���ف���اد م��ن��ه��ا اأك�����رث من 

من 16 دولة عربية. حكم   1200
وال تزال اأجندة البطوالت والفعاليات 
روزنامة  ���س��دور  انتظار  يف  العربية 
االحتاد الدويل اجلديدة بعد توقف 
الن�ساط الأكرث من 100 يوم والتي 
�ستت�سمن جدولة جديدة للبطوالت 
ت���اأج���ي���ل���ه���ا، وال���ب���ط���والت  ال����ت����ي مت 
االأخرى التي كان مقررا لها اأن تقام 

تلك  �سوء  وعلى  املقبلة،  ال�سهور  يف 
العربي  االحت���اد  �سيقوم  ال��روزن��ام��ة 
بو�سع ت�سوراته لبطوالته االإقليمية 

مبا يراعي االرتباطات الدولية.
واأكد حميد �سام�ش اأمني عام االحتاد 
احتادي  اإدارة  جمل�ش  ع�سو  العربي 
املرحلة  اأن  اآ���س��ي��ا  وغ����رب  االإم�������ارات 
م�ستوى  على  ���س��واء  للعبة  احل��ال��ي��ة 
ال��ع��رب��ي هي  امل�����س��ت��وى  اأو  االإم������ارات 
العودة  ت�ستهدف  انتقالية  م��رح��ل��ة 
ال�ساالت،  داخ��ل  للتدريبات  االآم��ن��ة 
مع مراعاة وتطبيق كافة االإجراءات 
امل��رح��ل��ة االأخ���رة  االح���رتازي���ة، واأن 
“عن بعد”  ت��دري��ب��ات  ���س��ه��دت  ال��ت��ي 
حققت  الوطنية  املنتخبات  لعنا�سر 
الكثر من املكت�سبات، خ�سو�سا فيما 
بالقوانني  اللعبني  تعريف  يخ�ش 

مكافحة  وور������ش  ل��ل��ع��ب��ة،  اجل���دي���دة 
املدربني جلدول  ومتابعة  املن�سطات، 
ال��ت��دري��ب��ات ال��ي��وم��ي��ة اخل���ا����ش بكل 
تعافت  الذي  نف�سه  الوقت  العب، يف 

فيه االإ�سابات.

اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�سريحاته  يف  وق���ال 
تقارير  تلقينا   “  : وام”  االإمارات” 
م������ن امل������درب������ني ت���ف���ي���د ب���اح���ت���ف���اظ 
ال��لع��ب��ني ب��ل��ي��اق��ت��ه��م ال��ب��دن��ي��ة من 
خلل تدريباتهم عن بعد، و�ستت�سح 
الروؤية اخلا�سة باالرتباطات الدولية 
والبطوالت يف �سهر اأغ�سط�ش املقبل، 
اإع��ادة برجمة البطوالت، وعلى  عند 
وبرامج  ت�����س��ورات  �سنعد  ذل��ك  �سوء 
االإع��������داد اخل���ا����س���ة ب��امل��ن��ت��خ��ب��ات يف 

خمتلف املراحل ال�سنية«.
واأ�ساف : “ بالن�سبة للحتاد العربي 
ال�سكر  نتلقى خطابات  زلنا  ما  فاإننا 
الوطنية  االحت�����ادات  م��ن  واالإ����س���ادة 
ب��ع��د ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ر ال����ذي حققته 
االأخ�����رة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ت��ح��ك��ي��م  دورة 
ل��ل��ك��ات��ا وال��ك��وم��ي��ت��ي��ه ع��ل��ى م�����دار 3 

اأي�����ام مب�����س��ارك��ة اأك�����رث م���ن 1200 
ح��ك��م، وال���ت���ي ح��ا���س��ر ف��ي��ه��ا ك���ل من 
ال�سلطان رئي�ش جلنة حكام  من�سور 
الدولية،  احل��ك��ام  جلنة  ع�سو  اآ���س��ي��ا 
والدكتور عماد ال�سر�سي رئي�ش جلنة 
احلكام  ال��ع��رب ع�سو جل��ن��ة  احل��ك��ام 
ال�سهري  م�سرف  والدكتور  الدولية، 
ع�سو  اآ�سيا  غ��رب  حكام  جلنة  رئي�ش 
واالآ�سيوية،  ال��ع��رب��ي��ة  احل��ك��ام  جل��ن��ة 
وت��ع��د تلك ال����دورة ه��ي االأك���رب على 

امل�ستوى العربي يف التاريخ من حيث 
عدد امل�ساركني وامل�ستفيدين«.

دورة  الإط������لق  “ ن�����س��ت��ع��د   : وت���اب���ع 
املقبلني،  االأ�سبوعني  خلل  املدربات 
للمحا�سرات  االأ�سماء  بع�ش  وتلقينا 
من اللجنة الفنية باالحتاد العربي، 
وي�����ج�����ري ال����ت����وا�����س����ل وال����رتت����ي����ب، 
اأي�سا  ون���ت���وق���ع  امل���واع���ي���د  ل��ت��ح��دي��د 
لعبة  الأن  ك��ب��را،  جن��اح��ا  حت��ق��ق  اأن 
انت�سارا  االأو������س�����ع  ه����ي  ال���ك���ارات���ي���ه 

العربي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ومم���ار����س���ة 
م�ستوى  على  �سواء  القدم،  ك��رة  بعد 

الرجال اأو ال�سيدات«.
ت�����س��ورات الربجمة  ي��خ�����ش  وف��ي��م��ا 
اجلديد  امل���ح���ل���ي  ال���ن�������س���اط  مل���و����س���م 
ب��و���س��ف��ه ع�����س��وا يف احت���اد االإم�����ارات 
للكاراتيه .. قال �سام�ش : “ نتوقع اأن 
تعود االأندية للتدريبات يف االأ�سابيع 
املو�سوعة  ل��لإج��راءات  وفقا  املقبلة 
الريا�سية،  املجال�ش  م��ن  واملعتمدة 

الريا�سية  امل��ج��ال�����ش  م���ع  و���س��ن��ت��اب��ع 
ك��ي��ف��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق ت���ل���ك االإج����������راءات 
واللعبات  اللعبني  على  للحفاظ 
االإم���ارات  تكون  اأن  على  و�سنحر�ش 
الوقاية  اأ���س��ال��ي��ب  ت��وف��ر  يف  رائ�����دة 
املتطورة، تاأكيدا لدورها املهم كمركز 
للحتاد  وك���م���ق���ر  ل��ل��ع��ب��ة  اإق���ل���ي���م���ي 
اللواء  �سعادة  رئا�سة  ظل  يف  ال��ق��اري 
للحتاد  الرزوقي  عبدالرزاق  نا�سر 

االآ�سيوي«.

االحتاد العربي للكاراتيه ي�ضتعد الإطالق اأكرب دورة تاأهيل للمدربات »عن بعد«

حميد �سام�س: 1200 حكم من 16 دولة 
ا�ستفادوا من برنامج تطوير احلكام 

 •• �ل�شارقة -�لفجر

الدراجات  احت��اد  اإدارة  جمل�ش  ق��رر 
ال�سعفار يف  اأح��م��د  اأ���س��ام��ة  ب��رئ��ا���س��ة 
اأم�ش  عقد  ال��ذي  ال���دوري  اجتماعه 
عن  امل��رئ��ي  االت�����س��ال  بتقنية  االأول 
بعد عرب تطبيق زووم اإعفاء االأندية 

الغرامات  ك���اف���ة  م����ن  وال���لع���ب���ني 
وال��ع��ق��وب��ات امل��وق��ع��ة ع��ل��ي��ه��م خلل 
���س��ب��اق��ات امل��و���س��م ال��ري��ا���س��ي وذلك 
املرحلة  يف  االأندية  لظروف  مراعاة 

احلالية .
كما مت خلل االجتماع بحث العديد 
من االأم��ور التي تهم م�سرة اللعبة 

ومن  لها  املنا�سبة  ال��ق��رارات  واتخاذ 
ب��ي��ن��ه��ا امل��واف��ق��ة ع��ل��ى اإن�����س��اء موقع 
عملية  لت�سهيل  للحتاد  ال��ك��رتوين 
ت�����س��ج��ي��ل ال���لع���ب���ني ع��ل��ى االأن���دي���ة 
ال�سباقات  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  واط���لع���ه���ا 
واأخباره  االحت����اد  اأن�����س��ط��ة  وم��ت��اب��ع��ة 
باالإ�سافة اإىل توثيق الفعاليات التي 

ينظمها طوال املو�سم وربط عنا�سر 
اللعبة من العبني ومدربني وحكام 
اإدارة  جمل�ش  م��ع  واإداري����ني  وفنيني 

االحتاد.
اأجهزة  ت��وف��ر  على  املجل�ش  وواف���ق 
ال�ستخدامها  ل�����لأن�����دي�����ة  ذك�����ي�����ة 
للتدريبات التي تقام عن بعد وذلك 

حفاظا على �سلمة اللعبني ورفع 
امل���ع���دالت ال��ف��ن��ي��ة وال��ب��دن��ي��ة خلل 
اإىل  باالإ�سافة  الن�ساط  توقف  فرتة 
للمدربني  متقدمة  دورات  تنظيم 
اإعداد  مركز  م��ع  بالتعاون  واحل��ك��ام 
القادة وذلك يف اإطار حر�ش االحتاد 
ع��ل��ى اإط�����لع امل���درب���ني ع��ل��ى اأح���دث 

طرق التدريب واإط��لع احلكام على 
ال��ت��ع��دي��لت اجل���دي���دة ال��ت��ي ط���راأت 

على قوانني اللعبة ..
نايف جكه ي�سارك يف لقاء االأمناء

عبد  ن��اي��ف  م�����س��ارك��ة  املجل�ش  وق���رر 
امل�ساعد  ال��ع��ام  االأم���ني  ال��ع��زي��ز جكة 
العاّمني  ل��لأم��ن��اء  االأول  امللتقى  يف 

ل���لحت���ادات ال��ع��رب��ي��ة ال���ذي ينظمه 
االحتاد العربي للدراجات يوم ال�سبت 
امل��ق��ب��ل ب��ت��ق��ن��ي��ة االت�������س���ال ع���ن بعد 
ينظمها  التي  ال��دورات  يف  وامل�ساركة 
واملدربني  للحكام  ال��ع��رب��ي  االحت���اد 
وعبد  ال�سام�سي  وليد  ي�سارك  حيث 
اهلل عو�ش  وفاطمة علي عبد الوهاب 

يف دورة حكام امل�سمار وخالد مبارك 
امل�سماري  جمعة  و�سيخة  ب��االأ���س��ود 
دورة  يف  ال��وه��اب  عبد  علي  وفاطمة 

حكام الدراجة اجلبلية .

»الدراجات« يعفي الأندية والالعبني من كافة 
الغرامات والعقوبات

•• �أبوظبي-�لفجر

الوطني  ملنتخبنا  الطبيعي  ال��ع��لج  اأخ�����س��ائ��ي  م��ي�����س��وري��ا،  ه��ي��نت  اأك����د   
للجوجيت�سو، على اأهمية التدريب املتوا�سل واال�ستعداد البدين اليومي 
اأن احل�سول على ق�سط كاٍف من  اإىل  املناف�سات، م�سرا  املتدرج خلو�ش 
النوم والربنامج الغذائي املنا�سب من عوامل النجاح الرئي�سية لتحقيق 

االإجنازات يف ريا�سة اجلوجيت�سو.
ويوؤكد مي�سوريا الذي كان ي�سغل �سابقاً من�سب اأخ�سائي العلج الطبيعي 
لدى اأكادميية كوينز بارك رينجرز االإجنليزية لكرة القدم اأنه بداأ العمل 
مع  جتربته  اأن  يعترب  ولكنه  ق�سر،  وق��ت  منذ  اجلوجيت�سو  العبي  مع 
اجلوجيت�سو يف االإمارات ممتعة، وحافلة بالتحديات، واأن اأكرث ما اأ�سعده 
واللعبني  ال��ك��ام��ل  الطبي  ال��ف��ري��ق  م��ع  امل��ري��ح��ة  العمل  بيئة  ه��ي  فيها 

واملدربني حيث ت�سود اجلميع روح االأ�سرة الواحدة.

اجلوجيت�سو  مع  االإم���ارات  دول��ة  بتجربة  اإعجابه  عن  مي�سوريا  واأع���رب 
والتي بداأت حديثا بعمر الزمن فلم مير عليها �سوى عقد واحد، لكنها 
اأ�سبحت االأف�سل يف العامل من خلل الربامج واالإجن��ازات وم�سروعات 
وقت  خلل  البطوالت  وتنظيم  االأب��ط��ال،  و�سناعة  اللعبة  وتطوير  ن�سر 
اأمر  ب��ال��دول��ة  اللعبة  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ر  االإق���ب���ال  اأن  ل��ل��غ��اي��ة، مو�سحا  وج��ي��ز 
مده�ش، خا�سة اأنها من الريا�سات التي تغر�ش قيم ال�سجاعة والتحمل 

واالن�سباط والثقة بالنف�ش لدى ممار�سيها. 
وقال مي�سوريا: “اأن�سح اللعبني باتباع خطة تدريب مدرو�سة على مدار 
واإذا كان اللعب مبتدئاً، فهذا  ال�سغط يف فرتات معينة،  العام لتجنب 
اأو ممار�سة متارين  الب�ساط  التدرب ملدة �ساعة واح��دة على  يتطلب منه 
القتالية،  الريا�سة  ه��ذه  مع  للتكيف  اجل�سم  يحتاج  اإذ  يومياً؛  التكيف 
الريا�سة  بهذه  التمتع  �سيء  ك��ل  قبل  اجلوجيت�سو  الع��ب  على  ويتعني 

وعلى  خللها،  من  بناوؤها  ميكنه  التي  وال�سداقات  والعلقات  الرائعة 
الراحة  من  الكافية  ال��ف��رتات  على  واحل�سول  بالنوم  يهتم  اأن  اللعب 
لفرتة ترتاوح بني 7 و 9 �ساعات يوميا حتى يتمكن من حتقيق االإجنازات 

التي ي�سبو اإليها. 
مغلق  تدريبي  مع�سكر  يف  امل�ساركة  ه��ي  االأوىل  مي�سوريا  مهمة  وك��ان��ت 
للمنتخب نظمه احتاد االإمارات للجوجيت�سو، و�سهد عودة 60 العبا اإىل 
التدريبات بعد فرتة من توقف الن�ساط ا�ستمرت ملدة �سهرين، وقد �سكل 
ذلك جتربة فريدة بالن�سبة له حيث قال: “كان برنامج املع�سكر حافًل، 
ولكنه كان الوقت املنا�سب لبناء علقات مع اللعبني الأننا كنا يف جممع 
مغلق اأثناء املع�سكر، ومن ال�سروري اأن نعرف باأن التعاون بني اأخ�سائي 
العلج الطبيعي والريا�سيني ي�سهم يف ت�سريع تعافيهم وم�ساعدتهم على 

الو�سول اإىل اأف�سل م�ستويات االأداء«. 
اأن يفهم طبيعة  ويرى مي�سوريا باأنه من ال�سروري بالن�سبة لكل العب 

“نو�سي  وق��ال:  معه  يتنا�سب  ال��ذي  التدريبي  الربنامج  التباع  ج�سمه، 
ال��لع��ب��ني ب��ات��ب��اع ت��دري��ب��ات م��ت��ن��وع��ة ت��ت��ي��ح ل��ه��م احل��ف��اظ ع��ل��ى قوتهم 
القب�سة  ق���وة  اأن  ك��م��ا  تعافيهم،  م�ستويات  وحت�����س��ني  ال���ن���زاالت،  خ���لل 
الكثر  تلقى  ال  التي  امل��ج��االت  م��ن  تعد  التحمل  على  الع�سلت  وق���درة 
القب�سة  قوة  تعزيز  اأن  �سك  وال  اأهميتها.  من  الرغم  على  االهتمام  من 
�سيف�سي اإىل حت�سني القدرات واالأ�ساليب القتالية للعب على االأر�ش، 
القوة  الع�سلي لديه �ستحميه من خ�سارة  التحمل  اأن م�ستويات  يف حني 

واإرهاق الع�سلت خلل فرتة اإم�ساكه بخ�سمه.
التي  املجاالت  اإح��دى  املرونة  “وت�سكل  قائًل:  حديثه  مي�سوريا  واختتم 
منت�سف  م��رون��ة  تعزيز  وي�سهم  عليها.  الرتكيز  اللعبني  على  يتعني 
الظهر واأ�سفله، اإىل جانب اأوتار الركبة، يف منح اللعب االأف�سلية عندما 
يكون يف اإحدى و�سعيتي اجتياز الدفاع والدفاع، وهما الو�سعيتان االأكرث 

ا�ستخداماً يف ريا�سة اجلوجيت�سو«.

مي�ضوريا اأخ�ضائي العالج الطبيعي ملنتخب اجلوجيت�ضو:

جتربة اأبوظبي الأف�سل يف العامل بح�سب الإجنازات والبطولت ومعدل انت�سار اللعبة
التدريبات املتدرجة والراحة الكافية اأبرز اأ�ضباب حتقيق االإجنازات الأي العب

•• عجمان-و�م:

�سباق  ع��ج��م��ان  يف  ال�سياحية  التنمية  دائ����رة  اأط��ل��ق��ت 
ن�����س��ف م����اراث����ون ع��ج��م��ان االف���رتا����س���ي ال����ذي يوفر 
اأو  كيلومرتات   10 بني  االختيار  فر�سة  للم�ساركني 
م�سافة “ن�سف املاراثون” التي تبلغ 21.1 كيلومرت، 
وي�ستهدف م�ساركة 500 مت�سابق من جميع امل�ستويات 

والقدرات.
دور  تفعيل  الدائرة على  اإط��ار حر�ش  املبادرة يف  تاأتي 
وجعل  الريا�سية،  الثقافة  لن�سر  املجتمعية  الريا�سة 
املثايل ومنط حياة الأفراد املجتمع  االأ�سلوب  الريا�سة 
خلل  من  واملبتكر  املثايل  البديل  توفر  اإىل  اإ�سافة 
ال���ظ���روف ال�سحية  ال��ف��ع��ال��ي��ات االف��رتا���س��ي��ة يف ظ��ل 

الراهنة.
ويجري امل�ساركون يف املاراثون االفرتا�سي ملرة واحدة 
خلل  امل��ن��زيل  امل�سي  ج��ه��از  على  اأو  الطلق  ال��ه��واء  يف 

الفرتة من 1 اإىل 31 يوليو اجلاري ويتم توثيق ذلك 
من خلل اأحد برامج اأو و�سائل التتبع، والتقاط �سورة 
مع  ورفعها  اجل���وال  الهاتف  يف  الن�ساط  �سفحة  م��ن 
البيانات ال�سخ�سية على الرابط الذي يتم اإر�ساله عرب 
الربيد االإلكرتوين بعد الت�سجيل و�سيتم التوا�سل مع 
امل�ساركة  اأ�سبوعني لتو�سيل ميدالية  امل�ساركني خلل 

التذكارية لهم.
وقال �سعادة �سالح حممد اجلزيري، مدير عام دائرة 
لدعم  تتطلع  الدائرة  اإن  بعجمان  ال�سياحية  التنمية 
على  املجتمع  وت�سجيع  الريا�سية  االأن�سطة  وتطوير 
ممار�سة الريا�سة من خلل توفر الفعاليات املتنوعة 
الريا�سي الإمارة عجمان،  الدور  اإبراز  التي ت�ساهم يف 
الفعاليات  بتكثيف  ال���دائ���رة  ت��وج��ه��ات  م��ع  وتتما�سى 
لتعزيز  االإم���ارة  يف  والرتفيهية  الريا�سية  واالأن�سطة 
م�ستدامة  �سياحة  اإىل  والو�سول  ال�سياحة  قطاع  اأداء 

متا�سيا مع روؤية عجمان 2021«.

•• �ل�شارقة-و�م:

اختتم جمل�ش ال�سارقة الريا�سي بنجاح مبادرته االفرتا�سية 
“اليوم العاملي للدراجات الهوائية” مب�ساركة 800 م�سارك 
بالتعاون  نظمت  والتي  خمتلفة  جن�سية   45 من  وم�ساركة 
مع القدرة للخدمات الريا�سية خلل الفرتة من 3 اإىل 30 

يونيو املا�سي.
وق����ال ال�����س��ي��خ ���س��ق��ر ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����ش جمل�ش 
خلل  م��ن  اأه��داف��ه��ا  حققت  امل��ب��ادرة  اإن  الريا�سي  ال�سارقة 
وفرتة  والوقائية  االح��رتازي��ة  االإج����راءات  �سمن  تنظيمها 
اأهمية  على  تاأكيدا  الريا�سية  والتجمعات  االأن�سطة  توقف 
مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة يف االأوق����ات وحت��ت اأي ال��ظ��روف وذلك 

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وروؤي���ة  لتوجيهات  ترجمة 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ش  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
ال�سارقة وقرينته �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي 
رئي�سة املجل�ش االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة ومتابعة �سمو ال�سيخ 
ونائب  عهد  ويل  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �سلطان 
امل�ستمر  ودعمهم  التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش  ال�سارقة  حاكم 

والكبر ورعايتهم للريا�سة والريا�سيني من اجلن�سني.
واأ�ساف اأن الفعالية �سهدت م�ساركة وا�سعة حيث و�سل عدد 
الفئات  800 م�سارك وم�ساركة من خمتلف  اإىل  امل�ساركني 
45 جن�سية  م��ن  �سنة   72 ح��ت��ى  ���س��ن��وات   3 م��ن  ال��ع��م��ري��ة 
خم��ت��ل��ف��ة وت�����س��م��ن��ه��ا م�����س��ارك��ات م���ن خ����ارج ال���دول���ة �سملت 
البحرين والكويت وال�سعودية و�سلطنة عمان ولبنان والهند 

والواليات املتحدة االأمريكية .
واأ�سار اإىل اأن هذه الفعالية اأ�سافت جناحا جديدا اإىل قائمة 
الفعاليات واملبادرات ال�سابقة التي نظمها املجل�ش افرتا�سيا 

يف ظل الظروف التي مير بها العامل.
ت�سمنت املبادرة عددا من الفعاليات امل�ساحبة منها التمرين 
ب����اإدارة ف��ري��ق ترايثلون  ب��رن��ام��ج زوي��ف��ت  االف��رتا���س��ي على 
برنامج  على  جماعي  مرئي  مترين  اإىل  باالإ�سافة  ال�سارقة 
زووم بح�سور �سخ�سيات ريا�سية مهمة منهم �سعادة اأ�سامة 
للدراجات  واالإم��ارات��ي  االآ�سيوي  االحتادين  رئي�ش  ال�سعفار 
ك��م��ا مت اإج����راء 7 ���س��ح��وب��ات اأ���س��ب��وع��ي��ة واخ��ت��ي��ار 60 فائزا 
قرية  م��ن  وخ�����س��وم��ات  م�����س��رتي��ات  ق�سائم  ع��ل��ى  للح�سول 

ال�سعب وحملت ذا بوك�ش.

»ال�سارقة الريا�سي« يختتم مبادرته الفرتا�سية »�سياحة عجمان« تطلق �سباق »ن�سف ماراثون الفرتا�سي«
»اليوم العاملي للدراجات الهوائية« 
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الفجر الريا�ضي

ثقته  �سيتيني  كيكي  امل����درب  اأب����دى 
ب���دع���م الع���ب���ي ب���ر����س���ل���ون���ة وق�����درة 
اخلروج  على  اللقب  حامل  الفريق 
م���ن ع���رثات���ه ال���راه���ن���ة يف ال����دوري 
االإ����س���ب���اين ل���ك���رة ال���ق���دم، واآخ���ره���ا 
اأتلتيكو  �سيفه  م��ع   2-2 ال��ت��ع��ادل 
الثالثة  امل���رح���ل���ة  ���س��م��ن  م����دري����د 
االأول  م���������س����اءاأم���������ش  وال����ث����لث����ني 

الثلثاء.
لرب�سلونة  ال��ث��ال��ث  ال���ت���ع���ادل  وه����و 
م��ق��اب��ل ث��لث��ة ان��ت�����س��ارات، يف �ست 
ا�ستئناف  م��ن��ذ  خ��ا���س��ه��ا  م���ب���اري���ات 
امل���و����س���م ب���ع���د ت��ع��ل��ي��ق��ه الأك������رث من 
ث����لث����ة اأ�����س����ه����ر ب�������س���ب���ب ف���رو����ش 
الفريق  وت��راج��ع  امل�ستجد.  ك��ورون��ا 
ال��ك��ات��ال��وين اىل امل���رك���ز ال���ث���اين يف 
خلف  نقطة  ب��ف��ارق  الليغا،  ترتيب 
غ��رمي��ه ري����ال م��دري��د ال���ق���ادر على 
ي�ست�سيف  ع��ن��دم��ا  ال��ف��ارق  تو�سيع 
اليوم  امل���رح���ل���ة  خ���ت���ام  يف  خ���ي���ت���ايف 

اخلمي�ش.
وقال �سيتيني يف اأعقاب نهاية مباراة 
اأم�ش االأول التي اأهدر فيها بر�سلونة 
تقدمه مرتني “قدم الفريق مباراة 
كبرة. قد يكون ثمة �سجيج كبر 
يف اخل����ارج، ل��ك��ن يف ال���داخ���ل، نحن 
ع��ل��ى اق��ت��ن��اع ب��اأن��ن��ا ���س��ن��ت��ج��اوز هذا 

االأمر«.
االأمور  ك��ل  حم��ت  “النتيجة  وت��اب��ع 
لكنني  ج��ي��د،  ب�سكل  بها  قمنا  ال��ت��ي 
االأو�ساع  ع��ل��ى اخل����روج م��ن  م��ع��ت��اد 

ال��دق��ي��ق��ة. اأن����ا ل�����س��ت ���س��ع��ي��دا بقدر 
)توليه  و�����س����ويل  ل�����دى  ك���ن���ت  م����ا 
م��ه��ام ال��ف��ري��ق يف وق����ت ���س��اب��ق من 
ال�سعيد  ع��ل��ى  ل��ك��ن  امل���و����س���م(،  ه���ذا 
را�ٍش  واأن��ا  جيد،  �سعوري  الداخلي، 

عن فريقي«.
“بدعم  �سعوره  على  �سيتيني  و�سدد 
اىل  اإ�����س����ارة  يف  امللب�ش”،  غ���رف���ة 

اللعبني.
وي���ع���اين ب��ر���س��ل��ون��ة االأم����ري����ن هذا 
املو�سم، فبعدما اأقال مدربه اإرن�ستو 
ف���ال���ف���ردي م��ط��ل��ع ال���ع���ام احل����ايل، 
مل ي���ن���ج���ح خ��ل��ي��ف��ت��ه ���س��ي��ت��ي��ني يف 
ما  ملمو�ش،  ب�سكل  نتائجه  حت�سني 
االنتقادات  من  موجة  حتت  و�سعه 
اآخ��ره��ا م��ن جن��وم ال��ف��ري��ق اأبرزهم 
�سواريز  ل���وي�������ش  االأوروغ�������وي�������اين 

مع  املخيب  التعادل  ثنائية  �ساحب 
�سلتا فيغو يف املرحلة ال�سابقة.

و�سط  االأم���������ش  م����ب����اراة  واأق���ي���م���ت 
ت����ق����اري����ر ع�����ن خ�����لف�����ات يف غ���رف 
م���لب�������ش ب���ر����س���ل���ون���ة وت�����وت�����ر بني 
مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني  النجم 
���س��اراب��ي��ا، يف  اإي���در  امل���درب  وم�ساعد 
ظل خ�سارة الفريق �سدارة الدوري 
مباراة  م�ساهد  لكن  مدريد،  لريال 
جانبيا  ح��دي��ث��ا  اأظ���ه���رت  ال��ث��لث��اء 
ب���ني ال��رج��ل��ني. ع��ل��ى ���س��ع��ي��د اآخ���ر، 
املحدود  ال���دور  اىل  �سيتيني  تطرق 
مع  غ��ري��زم��ان  اأن���ط���وان  للفرن�سي 
اأم�ش  م�ساركته  واقت�سار  ال��ف��ري��ق، 
الدقيقة  يف  ال���دخ���ول  ع��ل��ى  االأول 
اأرت�����ورو  ال��ت�����س��ي��ل��ي  م���ن  ب����دال   90
ال�سابق  املهاجم  ع��ن  وق���ال  ف��ي��دال. 

مو�سمه  ي��خ��و���ش  وال����ذي  الأتلتيكو 
االأول مع بر�سلونة “هو العب مهم، 
الطريقة  بهذه  اإدخاله  ان  و�سحيح 
من  الع��ب  اىل  بالن�سبة  �سعب  ه��و 
ه���ذا امل�����س��ت��وى. ل��ك��ن ال���ظ���روف هي 
بذلك«.  القيام  على  اأرغمتني  التي 
قرار  اتخاذ  امكاين  يف  “كان  وتابع 
لكنك  مثل،  اإ�سراكه  ع��دم  خمتلف، 
تاأمل دائما يف ان يتمكن العب مثله 
لك  تتيح  دقيقة  بحركة  القيام  من 
الفوز باملباراة”، وهو ما مل يح�سل. 
�ساأحتدث  “غدا  �سيتيني  واأ����س���اف 
باعتذار منه،  اأت��ق��دم  لن  لكن  اإل��ي��ه، 
الأن هذا قرار علي حتمل م�سوؤوليته، 
اأن��ه ق��رار �سيتفهمه  لكني واث��ق من 
الأن���ه الع���ب ك��ب��ر، حم���رتف كبر، 

وان�سان كبر«.

ناديه  يواجه  ال��ذي  التحدي  اإن  ليفربول  قائد  قال ج��وردان هندر�سون 
بعد �سمان اإحراز لقب الدوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم الأول مرة 
30 عاما هو احلفاظ على موا�سلة اللعب بقوة والبحث عن املزيد  يف 

من االألقاب.
وتوج ليفربول بلقب الدوري للمرة 19 يف تاريخه قبل �سبع جوالت على 
النهاية بعدما فاز العام املا�سي باألقاب دوري اأبطال اأوروبا وكاأ�ش ال�سوبر 

االأوروبية وكاأ�ش العامل للأندية.
واأبلغ هندر�سون و�سائل اإعلم بريطانية اأن عقلية الفريق لن تتغر.

الأن  والتطور  قدما  امل�سي  موا�سلة  يريدون  “هم  الو�سط  العب  وق��ال 
اأعلى  يف  واجل��دي��ة  ال��ث��ب��ات  على  ب��احل��ف��اظ  يتعلق  االآن  ال�سعب  اجل���زء 

امل�ستويات وموا�سلة ح�سد االألقاب«.
واأ�ساف “هذا �سيكون التحدي اجلديد بالن�سبة لنا ولدي الثقة التامة 
اأن يورجن كلوب مدرب  اأننا �سنفعل ذلك«.  واأكد هندر�سون  يف الفريق 
ليفربول �ساعد اللعبني على احلفاظ على تركيزهم. وتابع هندر�سون 
“نحن نرى اأن املدرب هو �سخ�ش ال يدع اأبدا اأي �سيء ي�ستت تركيزه عما 
يحاول حتقيقه. »بعد )لقب( دوري اأبطال اأوروبا، كان ميكن ال�سوؤال عما 
اإذا كنا منلك نف�ش هذا النهم ونف�ش هذه الرغبة للم�سي قدما والفوز 
باملزيد؟ واأعتقد اأننا اأثبتنا جناحنا هذا املو�سم يف اإثبات ذلك«. و�سيلعب 
الدوري  يف  الثاين  املركز  �ساحب  �سيتي  مان�س�سرت  �سيافة  يف  ليفربول 

اليوم اخلمي�ش.

بايرن ميونيخ ي�سم املدافع 
الفرن�سي كوا�سي 

الثامنة  للمرة  القدم  لكرة  االأمل��اين  ال��دوري  بلقب  املتّوج  ميونيخ  بايرن  اأنهى 
من  القادم  كوا�سي  نيانزو  تانغي  اليافع  الفرن�سي  املدافع  مع  تعاقده  تواليا، 

باري�ش �سان جرمان الفرن�سي الأربع �سنوات.
و�سارك كوا�سي الذي بلغ الثامنة ع�سرة من العمر يف حزيران/يونيو احلايل، 
يف 13 مباراة مع �سان جرمان يف خمتلف امل�سابقات، لكنه وقع عقده االحرتايف 

االأول مع الفريق البافاري.
واأ�سبح كوا�سي اأ�سغر العب ميثل بطل فرن�سا يف دوري اأبطال اأوروبا بعمر 17 

عاما و6 اأ�سهر و5 اأيام، يف مواجهة غلطة �سراي الرتكي.
جللب  “�سعداء  �ساحلمدزيت�ش  ح�سن  البو�سني  لبايرن  الريا�سي  املدير  قال 
تانغي كوا�سي اىل بايرن. بنظرنا هو من اأبرز املواهب يف اأوروبا. مركزه املف�سل 

يف قلب الدفاع، لكن مبقدوره �سغل مراكز اأخرى«.
اأما كوا�سي فقال “�سعيد للعب مع بايرن، النادي الغني بتاريخه. �ساأعمل بجهد 

معه على اأمل امل�ساركة يف اأكرب عدد من املباريات«.
كومان،  كينغ�سلي  ت�سم  بايرن  يف  الفرن�سيني  من  كتيبة  اىل  كوا�سي  وان�سم 
لوكا�ش هرنانديز، كورنتان تولي�سو، بنجامان بافار ومايكل كويزان�ش. بدوره، 
قال االأملاين توما�ش توخل مدرب �سان جرمان “مل يكن الوقت منا�سبا لرحيله 
عن النادي، اأبدا. كنا نثق فيه، وح�سل على وقته للم�ساركة. كان مبقدوره اللعب 
ذلك،  اأفهم  ك��ان العبا هاما. ال  دف��اع.  اأو كقلب   6 الرقم  املركز  الو�سط يف  يف 
واأنا حزين. لكن ح�سنا هكذا جتري االأم��ور«. ُولد كوا�سي يف باري�ش لوالدين 
عاجيني، وانتقل اىل مركز التكوين يف �سان جرمان بعمر الرابعة ع�سرة. اختاره 
االإيطايل الدويل ال�سابق تياغو موتا قائدا لت�سكيلة حتت 19 �سنة مع فريق 
منحه  ان  لبث  وم��ا  �سنه.  �سغر  برغم   ،2019-2018 مو�سم  يف  العا�سمة 

توخل فر�سة امل�ساركة مع الفريق االأول يف كانون االأول/دي�سمرب 2019.

�سيتيني واثق من جتاوز 
بر�سلونة لعرثاته 

هندر�سون: ليفربول يطمح 
ملزيد من الألقاب 

•• دبي-�لفجر

نظم االحتاد االإماراتي للرماية ور�سة عمل عن بعد �سارك فيها عدد كبر من منت�سبي اللعبة يف 
عربية. دولة   12

و�سمت الور�سة 132 م�ساركا من اللعبني واملدربني، وتعد من اأكرب الور�ش �سمن خطة االحتاد 
لعبة  وذل��ك بهدف تطوير منظومة  ك��ورون��ا،  ال��ذي فر�سه فرو�ش  الن�ساط  ف��رتة توقف  خ��لل 
الرماية. وا�ستعر�ش املحا�سر با�سل حممد عادل بدورة طرق اإعداد وتاأهيل العب الرماية بدنيا 
ب�سكل علمي منذ ال�سغر، وحتى الو�سول اإىل العاملية، كما مت التطرق الأف�سل الطرق لل�ستفادة 
الن�ساط  لعودة  التام  واال�ستعداد  البدنية،  اجلاهزية  على  احلفاظ  يف  الن�ساط  توقف  فرتة  من 
التدريبية  اخلطة  عمل  وكيفية  احلديثة،  التخطيط  اأ�ساليب  اإىل  الور�سة  وتطرقت  الريا�سي. 
اإىل  للو�سول  اللعب  يوؤهل  ال��ذي  بال�سكل  اخلطة  هذه  مراحل  اإدارة  وكيفية  الرماية  ملنتخبات 

العاملية.

الدوري ال�سيني ينطلق 25 يوليو احلايل
حدد االحتاد ال�سيني لكرة القدم  االأربعاء تاريخ 25 متوز/يوليو احلايل موعدا النطلق مو�سم 

الدوري املحلي، بتاأخر اأ�سهر عن موعده املقرر ب�سبب فرو�ش كورونا امل�ستجد.
واأفاد االحتاد يف بيان ان املو�سم اجلديد من الدوري ال�سوبر الذي كان من املفرت�ش اأن ينطلق يف 
“كوفيد19-” اأواخر  اأ�سبحت البلد البوؤرة االأوىل لتف�سي  �سباط/فرباير املا�سي وعّلق بعدما 

العام املا�سي، �سيقام بنظام جمموعتني توزع عليهما الفرق ال�16.
“االلتزام  �سنغهاي( مع  �سرق( و�سوجو )�سرقا قرب  داليان )�سمال  املباريات يف مدينتي  و�ستقام 
ال�سارم مبتطلبات العمل الوطني للوقاية من الوباء”، بح�سب البيان الذي مل يحدد ما اإذا كانت 

املباريات �ستقام بغياب اجلمهور.
وقد ال يتمكن كل اللعبني املتواجدين خارج البلد من االلتحاق بفرقهم، الأن ال�سني ما زالت 

متنع دخول جميع االأجانب تقريبا اىل البلد تخوفا من موجة جديدة من “كوفيد19-«.
ويف ظل انح�سار تف�سي يف البلد حيث ظهر للمرة االأوىل يف كانون االأول/دي�سمرب، بداأت احلياة 

تعود تدريجيا اىل طبيعتها.

••  �لريا�س-�لفجر

االأوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  م���وق���ع  ي�����س��ت��ع��ر���ش 
ال���������س����ع����ودي����ة م����ن����ذ ف�������رتة ع��������ددا من 
االإجنازات التي حققها اأبطال ال�سعودية 

يف الدورات وامل�ساركات الدولية املا�سية 
يف اإطار جهود اللجنة لتحفيز اللعبني 
يف ظل جائحة كورونا. ويف اآخر االأخبار 
على موقع اللجنة تذكر باالإجناز الذي 
املطري،  �سعيد  ال��رم��اي��ة  بطل  حققه 

الذي كان �ساحب اأول ميدالية �سعودية 
يف دورات االأل��ع��اب االآ���س��ي��وي��ة، وك���ان يف 
باليابان  ه��رو���س��ي��م��ا  ن�����س��خ��ة  يف  ذل���ك 
1984، م��ع ن�سر ���س��ورة ل��ه لدى  ع��ام 
األعاب  ب��دورة  الرماية  بذهبية  احتفاله 

ب���اك���و عام  االإ����س���لم���ي يف  ال��ت�����س��ام��ن 
.2017

موقع االأوملبية ال�ضعودية ي�ضتعر�ض الذكريات لتحفيز الالعبني

�سعيد املطريي �ساحب اأول ذهبية 
يف الألعاب الآ�سيوية

ور�سة عمل لالحتاد الإماراتي للرماية

•• �أبوظبي-�لفجر

���س��ه��دت  ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة الإع����داد  
م���درب���ي  االأومل���ب���ي���اد اخل��ا���ش الألعاب 
القوى وتنظيم واإدارة امل�سابقات”روؤية 
فى  القوى  األعاب  لتدريب  م�ستقبلية 
“ وال��ت��ي دعت  العاملية  االأزم����ات  ظ��ل 
للأوملبياد  االإقليمية  الرئا�سة  اإليها 
اإق���ب���اال منقطع    ، ال�����دويل  اخل���ا����ش 
ال�سرق  منطقة  ب��رام��ج   م��ن  النظر 
االأو�سط و�سمال اأفريقيا ، على املن�سة 
وبتنظيم   ZOOM االف��رتا���س��ي��ة  
م���ن االأومل���ب���ي���اد اخل���ا����ش االإم����ارات����ي 
م�ساركة  اأك��رب  االأل��ع��اب  اأم  و�سهدت    ،
م��ن��ذ ان��ط��لق ال�����دورات ع��ل��ى املن�سة 
 ، كورونا  ب�سبب جائحة  االفرتا�سية  
حيث �سارك يف دورة اأم االألعاب  300 
15 دول��ة عربية  مدربا ومدربة  من 
 ، ،  م�سر  البحرين    ، االإم�����ارات  ه��ي 
،  املغرب ، الكويت ، تون�ش ،  ال�سودان 
عمان  ، �سوريا ، ال�سعودية ،  العراق ، 

االأردن ، اجلزائر، لبنان  ، اليمن .
قد  ال�15  امل��ن��ط��ق��ة  ب���رام���ج  وك���ان���ت  
دف���ع���ت  ب���اأع���داد ك��ب��رة م���ن املدربني 
قام  والتي  ال���دورة  تلك  يف  للم�ساركة 
باإلقاء حما�سراته الرئي�سية املحا�سر 
ال��دويل  الدكتور  حممد عنرب بلل   

األ��ع��اب ال��ق��وى و وك��ي��ل الكلية  اأ���س��ت��اذ 
ل�سوؤون خدمة املجتمع وتنمية البيئة 
ال��ري��ا���س��ي��ة،  جامعة  ال��رتب��ي��ة  - كلية 
اللجنة  وع�����س��و  ال���������س����ادات   م��دي��ن��ة 
واالأ�ساتذة  االأ�ساتذة  لرتقية  العلمية 
اجلامعات  م�ستوى  على  امل�ساعدين 
امل�������س���ري���ة، و امل���ح���ا����س���ر االإم�����ارات�����ي  
الكعبي  وه��و اخلبر  الدكتور رج��اء  
و  ال��ق��وى،  باألعاب  والتحكيمي  الفني 
املن�سق الفني الألعاب القوى باالألعاب 
العاملية  االألعاب  و   2018 االإقليمية 
الدكتور  اإل��ي��ه��م  وان�����س��م   ،  2019
ع��ب��داالإل��ه ب��ن اأح��م��د ال�����س��ل��وي  اأمني 
القوى،  الأل��ع��اب  العربي  االحت���اد  ع��ام 
باالإ�سافة  ل���ل���دورة  ث���راء  اأع��ط��ى  مم��ا 
د. عماد حميى  م�ساركة كل من  اإىل 
الدين مدير عام الريا�سة والتدريب 
ود. �سريف الفوىل مدير عام االألعاب 

وامل�سابقات بالرئا�سة االإقليمية.
 و�سف الدكتور عماد حمي الدين باأن 
االإقبال  العلمي لهذا  ال�سر والتف�سر 
املنطقة  ب��رام��ج  م��درب��ي  م��ن  ال�سديد 
تتنوع  االأل��ع��اب  واأم  والقوى  األعاب  اأن 
العدو  ���س��ب��اق��ات  ل��ت�����س��م��ل  م�����س��اب��ق��ات 
مل�سافة 100 مرت واملاراثون، والوثب 
الكرة  ودف��ع  الطويل،  والوثب  العايل 
احلديدية ) اجللة (، �سباقات التتابع 

و �سباقات الكر�سي املتحرك. كما يوفر 
للعبني  م�سابقات  اخلا�ش  االأوملبياد 
املنخف�سة  ال���ق���درة  م�����س��ت��وي��ات  ذوي 
مي���ك���ن���ه���م م�����ن خ����لل����ه����ا ال����ت����دري����ب 
الريا�سية  امل����ه����ارات  يف  وال��ت�����س��اب��ق 
املهارات  ه��ذه  ف��اإن  لذلك،  االأ�سا�سية، 
االأ�سا�سية يتعني تطويرها قبل التقدم 
و  االأط��ول م�سافة.  امل�سابقات  خلو�ش 
ت�سمل هذه امل�سابقات: امل�سي، و العدو، 
و الرمي، الوثب، و م�سابقات الكر�سي 
القوى  األعاب  ب��اأن  م�سيفا   املتحرك. 
بني  ريا�سة  اأ�سهر  و  اأه��م  مبثابة  ه��ي 
الوقت  يف  اخلا�ش  االأوملبياد  ريا�سات 
الراهن، حيث ي�سارك فيها 43782 
م�سابقات  وت�سمل   املنطقة  من  العبا 
امل�سمار:   ���س��ب��اق��ات  ال���ق���وى  األ����ع����اب 
100، و 200، و 400، و 800 مرت 
عدو، حواجز � 100 مرت “�سيدات”، 
 X  4  � رج���ال.ت���ت���اب���ع  م���رت   110 و 
مرت 400، و   X 400  4 و   ،100
امل�سافات:  �سباقات  م�سي.  مرت   800
و   ،5000 و   ،3000 و   ،1500
ن�سف  ���س��ب��اق��ات  ع���دو  م��رت   1000
ك��ام��ل م�سابقات  م��اراث��ون وم��اراث��ون 
 100( الفعاليات:اخلما�سي  متعددة 
م��رت ع����دو، وث���ب ط��وي��ل، دف���ع الكرة 
احل��دي��دي��ة )اجل��ل��ة(، ال��وث��ب العايل، 

عدو” م�سابقات الكر�سي  مرت   400
 400 و   ،200 و  املتحرك:100، 
م���رت ���س��ب��اق ال��ك��ر���س��ي امل��ت��ح��رك دفع 
ال��ك��رة احل��دي��دي��ة م��ن ف���وق الكر�سي 
كيلوجرام   1،81 �سيدات:  املتحرك 
د.  وينهى  ك��ي��ل��وغ��رام.   1،81 رج���ال: 
يف�سر  ما  وه��ذا  بقوله  حديثة  حميي 
االإق���ب���ال ال�����س��دي��د ع��ل��ى ت��ل��ك ال����دورة  
م�سرا ب���اأن األ��ع��اب ال��ق��وى ك��ان��ت من 
اىل  دخ���ل���ت  ال���ت���ى  ال���ري���ا����س���ات  اأوىل 
اأي  االومل��ب��ي��اد اخل��ا���ش ومل تغب ع��ن 
اإقليمية  اأو  وطنية  اأو  حملية  األ��ع��اب 
العاملية  االأل��ع��اب  اأن  حتى   ، عاملية  اأو 
القوى  األ��ع��اب  من  ا�ستفادت  ال�ستوية 
يف ريا�سات اجلري على اجلليد والتي 
ريا�سة  مار�سوا  العبون  فيها  ي�سارك 
ريا�سات  �سمن  ك��ان��ت  واأن��ه��ا   ، ال��ع��دو 
التي  االأوىل  االإق���ل���ي���م���ي���ة  االأل�����ع�����اب 
و�سارك   1999 ب��ال��ق��اه��رة   اأق��ي��م��ت 
ف��ي��ه��ا ع���دد 153 الع��ب��ا والع��ب��ة من 
م�سر – لبنان – االأردن – ال�سعودية 
 – الكويت   – البحرين   – قطر   –
تون�ش – اجلزائر – املغرب – �سوريا 
200 مرت  100 مرت-  ، يف �سباقات 
– تتابع  – 800 م��رت  400- م��رت 
4×100 مرت – وثب طويل – دفع 

جلة.

اأك�����رب ع����دد م���ن امل����درب����ني من 
االإمارت

و���س��ه��دت ال����دورة م�����س��ارك��ة جمموعة 
ك��ب��رة  م��ن م��درب��ي االإم�������ارات  وهم 
النكلوي،اآالن  الغندور،هويدا  خالد 
ال������دي������ن دروي�����������ش،حم�����م�����د ري����ا�����ش 
ال���غ���ري���ب ،ع���م���رو ح���ف���ن���اوي ،اإ����س���لم 
م�سطفى،�سحر  ،ك��رمي  كامل  حممد 
ع��ب��د احل��ل��ي��م حم��م��د،حم��م��د �سلمة 
،كمال  الطنطاوي  �سديق،عبداحلليم 
عطية،نيل  م��ك��رم  �سديق،حممد  ب��ن 
اأحمد  ،ول����ي����د  م��ه��ن��د  ب���ول���ب���ا،اأم���ن���ي���ة 
حممد،ي�سرا  ف�����وزي  احل����ل����و،اإمي����ان 
الكعبي،رزق  ���س��ي��د،���س��ف��ي��ان  حم��م��د 
حم�����م�����ود اأب���������وزي���������د،اأم���������رة م���اه���ر 
حم��م��د،حم��م��د ج��م��ال حم��م��د ،حيدر 
النفاتي  م���راد  ب��ن  ���س��ي��ف��اوي،اأ���س��ام��ة 
بلحاج،مو�سى  بنت  ،نهى  �سالح  اأيهم 
ال�������س���غ���ر،ح���م���ادة حممد  اإب����راه����ي����م 
جنيب ،اأمل عبدالكرمي الناظر،ب�سمة 
ها�سم  ع���ب���دال���ع���ل���ي���م،����س���ام���ح  ع���م���ر 
ميك،نهلة حممد اأمني املوريل،�سامية 
نهلة  ،ال��دك��ت��ورة:  الفقي  املن�سي،منى 
،رباب  عرابي  ف��اروق  ،فاتن  م�سطفى 

حم��م��ود ع��ي�����س��ى،ه�����س��ام غ���امن ،حنان 
مو�سى غازي،عامر اأحمد فايت،حممد 
احلبيب  بن  النمراوي،لطفي  حمدان 
�سعد،�سيماء  اأح��م��د  ح��م��راين،ي��ا���س��ر 
عبد  ،اأ�سماء  زكي  الدين  عجيزة،بهاء 
ال�����س��لم ،ح�����س��ام ح�����س��ي��ن��ي،اأروى اأبو 
اأحمد  ،موؤن�ش  حمدى  �سباب،حممود 
حر�ش،اأنغام  ج��والق،ع��ب��داحل��ك��ي��م 
حم�����م�����د ع����ط����ي����ه ال�����������س�����ي�����د،اأمي�����ن 
بخاتي،�سعاد  ،حم��م��د  ع��ب��دامل��ق�����س��ود 
ات���غ���ب���ال���ت،ال�������س���ي���د جم����اور،ع����ب����داهلل 
حممود حمدي ،نزار الزبيدي،اآية اهلل 
جمدي ،اأحمد عبد الواحد حممد بن 
،نادية  مدبويل  ح�سني  ،ه�سام  يحيى 
امل�سعدي،حممد اإمام ال�سيد اإمام،عادل 
االأ�سعد،يا�سني التواتي �سارين،كرمية 
الكايف  ق���اري،ن���وره���ان  ب��ن��اين،ح��ف��ي��ظ 
ال�سنيطي  امل��ع��م��ري،اإي��ه��اب  ،ع��ب��داهلل 
علي  ،ع��������ب��������داهلل  ن�����������ادي  ،������س�����ه�����رة 
�سر�سر،الدكتور  ع���لء  ،اآي����ة  ال���ه���ادي 
اجلراح،اأ�سعد  ،اإمي�����ان  �سفيق  م��وف��ق 
ال����ق����رين،ع����دن����ان ال���ع���وي���دي،اإي���ه���اب 
�سعبان  ال�سنيطي،حنان  حممد  على 
الدمردا�ش،حنان حممو قا�سم،جنلء 
ع���ب���د ال����دامي،�����س����م����اح ����س���لم،جن���لء 

عي�سى،هدير حممد �سلح. 

دولة عربية �ساركت   14 و  الإمارات  من  اخلا�س  لالأوملبياد  ومدربة  مدربا   300
يف اأكرب دورة تدريبية لأم الألعاب على املن�سة الفرتا�سية بتنظيم اإماراتي



 
نادل يح�سل على تربعات بـ80 األف دولر

دييغو  �سان  �ستاربك�ش يف  اأحد مقاهي  �ساب، يعمل يف  نادل  ح�سل 
دوالر،  األ���ف   80 ق���دره  مبلغ  على  االأم��رك��ي��ة  كاليفورنيا  ب��والي��ة 
بعدما اعتذر عن خدمة عميلة رف�ست ارتداء الكمامة. بداأت ق�سة 
ح�سابها  على  ون�سرتها  له  �سورة  الزبونة  التقطت  عندما  النادل 
"هذا لينني غوتريز من �ستاربك�ش، رف�ش  يف في�سبوك، وكتبت: 
�ساأت�سل  املقبلة  امل���رة  ك��م��ام��ة. يف  اأرت����دي  اأك���ن  الأن��ن��ي مل  خدمتي 

بال�سرطة، واأح�سر اإعفاء طبيا".
االجتماعي،  التوا�سل  من�سات  على  كبرا  تفاعل  من�سور   واأث��ار 
حيث علق عليها العديد من امل�ستخدمني، وت�ساركها االآالف، لي�ش 
دعما لها بل تعاطفا مع النادل، اإذ حظي غوتريز مب�ساندة اأغلب 

املتابعني على في�سبوك وتويرت.
فقد اأطلق اأحد املتابعني حملة اإلكرتونية جلمع التربعات للينني 
غوتريز، البالغ من العمر 24 عاما، وتعوي�سه عن ال�سرر الذي 

ت�سبب له فيه املن�سور.
وبلغ جمموع التربعات حتى اأول اأول اأم�ش االثنني، نحو 80 األف 

دوالر، بح�سب موقع �سي اإن اإن.
في�سبوك،  ع��رب   ن�سر  فيديو  مقطع  يف  املتربعني،  ال�ساب  و�سكر 
راق�سا،  ب��اأن ي�سبح  االأم��وال لتحقيق حلمه  �سي�ستخدم  اإن��ه  قائل 

و�سيتربع لبع�ش املنظمات يف �سان دييغو.

كورونا اآي�س كرمي يف حمل حلويات 
التي كانت قد  العام والقيود  العزل  اإج��راءات  اإن خففت م�سر  ما 
فر�ستها للحد من تف�سي فرو�ش كورونا امل�ستجد حتى بداأ رواد 
حمل �سغر للحلويات يف اجليزة مب�سر يقبلون على تناول بوظة 

)اآي�ش كرمي( على �سكل فرو�ش كورونا.
كورونا  ببوظة  اخل��ا���ش  اب��ت��ك��اره  ي�سهم  اأن  املحل  �ساحب  وي��اأم��ل 
االإج���راءات  ات��خ��اذ  باأهمية  وتعريفهم  النا�ش،  خم��اوف  تهدئة  يف 

ال�سحية املنا�سبة.
اأن  بعد  النا�ش  ي�سعد  اأن  بابتكاره  اأراد  اأن��ه  املحل  �ساحب  ويو�سح 
العزل  اإج����راءات  فر�ش  م��ع  بيوتهم،  يف  حمتجزين  �سهورا  ظلوا 

العام، ب�سبب اجلائحة.
ال���ذي يبيع بوظة  اإ���س��لم، �ساحب حم��ل احل��ل��وي��ات  وق���ال ه��اين 
يف  ق��اع��دة  ه��ي  اإن  تلتزم  النا�ش  )جعلت(  خلت  "كورونا  ك��ورون��ا: 
البيت، فبالتايل اإحنا حبينا نعمل حاجة تخفف العبء بر�سه عن 

النا�ش، ومنها بر�سه تفهمهم اإن الكورونا م�ش ُبعُبع يعني".
زي  ع�����ادي،  ف���رو����ش  اأي  زي  ف���رو����ش  ه���و  "الكورونا  واأ�����س����اف 
خ��دت حذرك  لو  اأن��ت  اإن  الق�سة  كل  اأي فرو�ش.  زي  االإنفلونزا، 
منه بالكمامة والقفازات بتاعتك والتزمت، م�ش هيجيلك كورونا 

وحتبقى متام".
وُتقدم البوظة اجلديدة ب�سكل م�ستدير ومتعدد االألوان، وتغر�ش 
حتاكي  ال�سطح  على  �سكرية  وقطع  رقيقة  �سوكوالتة  اأع��واد  فيها 
االأ����س���واك ال��ت��ي ت��ربز م��ن الطبقات اخل��ارج��ي��ة ل��ل��ف��رو���ش، وهي 
مر�ش  ُي�سبب  ال��ذي  ك��ورون��ا  لفرو�ش  م�سهورة  جمهرية  ���س��ورة 

كوفيد19-.
اإن  احللويات،  حمل  يف  ماهر  عامل  وه��و  اإ���س��لم،  حممود  ويقول 
بع�ش الزبائن مل يرتاحوا ل�سكل املنتج اجلديد يف البداية، لكنهم 

�سرعان ما غروا راأيهم بعدما تذوقوه.
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درا�سات "النينجا". واأم�سى ميت�سوها�سي عامني كاملني الإمتام املنهاج املطلوب للح�سول على درجة املاج�ستر من 

جامعة Mie اليابانية، والذي ت�سمن درا�سة تاريخ وتقاليد واأ�ساليب املقاتلني النينجا.
ونقلت �سبكة "�سي اإن اإن" االأمركية عن ميت�سوها�سي قوله، اإنه انتقل اإىل مقاطعة اإغا اجلبلية والتي تبعد 350 

كيلومرتا عن العا�سمة طوكيو، وذلك ليفهم طرق عي�ش مقاتلي النينجا على نحو اأف�سل.
واأ�ساف ميت�سوها�سي: "اإغا هو املكان الذي اعتاد النينجا العي�ش فيه، لقد �ساهمت طبيعة املكان يف ت�سكيل طبيعة 

ومهارات هوؤالء املقاتلني".
اإغا، كما  ب��االأرز واخل�سروات، ويدير نزال يف  اأرا���ش خا�سة به  واإىل جانب مهاراته يف النينجا، يزرع ميت�سوها�سي 

يدّر�ش فنون الدفاع عن النف�ش.
اإىل جانب تاريخ هذا الفن القتايل،  اليابانية  التابع للجامعة  النينجا الدويل  اأبحاث  الدار�سون يف مركز  ويتعلم 
مهارات خا�سة بالنجاة وااللتحام والفنون القتالية التقليدية، وكيفية التغلب على البيئة اجلبلية الوعرة با�ستعمال 

اأ�ساليب التمويه والتخفي.
وياأمل ميت�سوها�سي مبوا�سلة تعليمه للح�سول على درجة الدكتوراه يف النينجا، م�سددا على اأنه تعلم الكثر للبقاء 
ب�سكل م�ستقل ووفق املوارد املتاحة، وهو اأمر بالغ االأهمية لي�ش يف املا�سي فح�سب واإمنا بالن�سبة لليابان املعا�سرة 

احلديثة.
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اأدلة على وجود كوكب تا�سع يف املجموعة ال�سم�سية
يعتقد علماء الفلك بوجود كوكب اأكرب من االأر�ش يقع يف اأق�سى نطاقات 
بت�سكل  املتعلقة  الفلك  ن��ظ��ري��ات  يغر  ق��د  وال���ذي  ال�سم�سية،  املجموعة 
املجموعة ال�سم�سية. فمنذ اأن ن�سر عامل الفلك �سكوت �سيبارد، من موؤ�س�سة 
اأريزونا  كارنيغي للعلوم يف وا�سنطن، ومعاونه ت�ساد تروخيلو، من جامعة 
عام  م��رئ��ي  غ��ر  ك��وك��ب  ب��وج��ود  ال�سكوك  ح��ول  علمية  درا���س��ة  ال�سمالية، 
2014، ا�ستمرت االأدلة بالظهور تدريجيا على اإثبات هذه النظرية، ح�سبما 

تقول �سحيفة ذي غارديان الربيطانية.
وعندما �سئل �سيبارد عن مدى اقتناعه باأن العامل اجلديد، الذي ي�سميه 
االآخرين  الفلك  علماء  من  العديد  اأن  من  الرغم  )على  العا�سر  الكوكب 
اأنه  "اأعتقد  9(، هو حقا موجود، اكتفى �سيبارد بالقول:  ي�سمونه الكوكب 

من املرجح اأن يكون موجودا".
وتنتظر االأو�ساط يف علم الفلك تاأكيد االأدل��ة على وجود مثل هذا العامل 
اجلديد عن طريق تل�سكوب حديث عملق يحمل ا�سم "فرا �سي روبن"، 
تيمنا بعامل الفلك الذي اكت�سف يف ال�سبعينيات بع�ش االأدلة االأوىل على 

وجود املادة املظلمة، التي ت�سكل جزءا كبرا من كتلة الكون.
ومن املقرر اأن يبداأ العمل باملر�سد الفلكي اجلديد يف العام 2022، حيث 
ميكن لتل�سكوب روبن العثور على الكوكب ب�سكل وا�سح اأو على االأقل تقدمي 

دليل ظريف على وجوده.
ويف حني اأن اكت�ساف الكوكب �سيكون مبثابة انت�سار لعلماء الفلك، اإال اأنه 

اأي�سا �سيكون كارثة للنظرية القائمة حول كيفية ن�سوء النظام ال�سم�سي.

كويكب ولي�س الرباكني �سبب انقرا�س الدينا�سورات
الدينا�سورات عندما �سرب  انقرا�ش  لغز  اأخ��را حل  اإن��ه مت  باحثون  قال 

كويكب هائل االأر�ش يف الع�سر الطبا�سري مما اأدى اإىل نفوقها.
اأدى  الع�سر  االأر���ش يف ذلك  ال��ذي �سرب  الكويكب  ف��اإن  الدرا�سة  وبح�سب 
اإىل الق�ساء على حوايل 75 يف املئة من النباتات واحليوانات، مبا يف ذلك 
 10 عر�سه  يبلغ  ال��ذي  الكويكب  اإن  العلماء  بع�ش  ويقول  الدينا�سورات. 
كيلومرتات الذي ا�سطدم باالأر�ش و�سنع حفرة هائلة كان ال�سبب الرئي�سي 
لهذا االأمر، حيث اأدى اإىل انبعاث كميات هائلة من الغازات واالأتربة التي 
اإىل ح��دوث فرتة طويلة من  اأدى  ال�سم�ش ج��راء اال�سطدام، مما  حجبت 

الربودة للكوكب والتي ت�سببت يف هذا الدمار.
الهندية  ديكان  الربكاين يف منطقة  الن�ساط  اإن  اآخ��رون  ذل��ك، يقول  ومع 
كان ال�سبب الرئي�سي وراء انقرا�ش هذه الكائنات، مما ت�سبب يف تغر املناخ 

على نطاق وا�سع.
ويقرتح اآخرون اأن الرباكني وا�سطدام الكويكب اأديا اإىل ذلك االنقرا�ش، 
ورمبا اأن عملية اال�سطدام هي الق�سة االأخرة التي ق�سمت ظهر البعر 

بعد فرتة طويلة من عدم اال�ستقرار الناجم عن الن�ساط الربكاين.

براد بيت ُير�سد خارجًا 
من منزل اأجنلينا جويل

انف�سالهما  م��ن��ذ  االأوىل  ل��ل��م��رة 
�سادت  ال���ت���ي  امل���ت���وت���رة  وال���ع���لق���ة 
ق�سايا  ب�����س��ب��ب  ال���س��ي��م��ا  ب��ي��ن��ه��م��ا 
تتعلق بح�سانة اأطفالهما، ر�سدت 
الباباراتزي  ك���ام���رات  ع��د���س��ات 
امل��م��ث��ل االأم���رك���ي ب���راد ب��ي��ت وهو 
خ��ارج��اً م��ن م��ن��زل زوج��ت��ه املمثلة 

االأمركية اأجنلينا جويل.
من  البالغ  هوليوود  جنم  و�سوهد 
دراجة  م�ستقًل  ع��اًم��ا،   56 العمر 
الفاخر  خ���ارج ق�سر ج��ويل  ن��اري��ة 
م��ل��ي��ون دوالر   24 ق��ي��م��ت��ه  ال��ب��ال��غ 
اأجنلو�ش،  ل��و���ش  ف��ي��ل��ي��ز،  ل��و���ش  يف 
االأول  اأم�����ش  ال��زي��ارة يف ظهر  بعد 

الثلثاء، ا�ستمرت ل�ساعتني.
وي��اأت��ي ه��ذا يف الوقت ال��ذي ت�سر 
اأن  اإىل  التقارير  م��ن  العديد  فيه 
علقة الطرفني قد حت�سنت ب�سكل 
كبر بعد االتفاق على نظام جديد 
 18 البالغ  مادلوك�ش  الأطفالهما، 
عاما؛ باك�ش البالغ 16عاما؛ زاهارا 
البالغة  �سيلوه  15عاما؛  البالغة 
14 ع��اًم��ا؛ وال��ت��واأم��ني فيفيان ون 

نوك�ش، 11 عاًما.

توم هانك�س ل فكرة لديه متى �سي�ستاأنف العمل 
قال املمثل االأمركي توم هانك�ش اإن اأو�ساط هوليوود 
"ال فكرة لديها" عن موعد ا�ستئناف ت�سوير االأفلم 
قبل  اأي�سا  ه��و  �سحيتها  وق��ع  ال��ت��ي  اجلائحة  ب�سبب 
اأ�سهر. وكان املمثل احلا�سل على جائزتي اأو�سكار عن 
جنم  اأول  غامب" و"فيلدلفيا"  "فوري�ست  يف  دوره 
اآذار/مار�ش  يف  بكوفيد19-  اإ�سابته  يعلن  �سينمائي 
ع��ن��دم��ا ك���ان يف اأ���س��رتال��ي��ا م��ع زوج��ت��ه ري��ت��ا ويل�سون 
اإلفي�ش  عن  لفيلم  حت�سرا  اأي�سا،  هي  اأ�سيبت  التي 
الوباء  بوؤر  اإح��دى  كاليفورنيا  وكانت والية  بري�سلي. 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اأع��ط��ت ق��ب��ل فرتة 
ق�����س��رة ال�����س��وء االأخ�����س��ر مل��ع��اودة ت�سوير االأف���لم 
لكن  ال�����س��ارم��ة.  ال�سحية  ال��ق��واع��د  اح����رتام  ���س��رط 
توم  يتوقع  وال  متوقفة  ت���زال  ال  االن��ت��اج��ات  غالبية 

هانك�ش اأن ت�ستاأنف قريبا.
معاودة  م��ن  �ساأمتكن  متى  اأب���دا  اأع���رف  "ال  واأو���س��ح 

العمل. ال اأحد لديه اأدنى فكرة".
متى.  نعرف  ال  لكن  ذل��ك  "�سيح�سل  يقول  وم�سى 
ي��ج��ب اأخ����ذ ال��ك��ث��ر م��ن االأم�����ور يف االع��ت��ب��ار ومنها 
عن  ف�سل  والتاأمني"  والقانونية  املالية  اجل��وان��ب 

قيود التباعد اجل�سدي.

الإعدام لأم اأر�سعت طفلتها مادة كاوية 
باالإعدام  الثلثاء  االأول  اأم�ش  م�سرية  حمكمة  ق�ست 
�سنقاً بحق ربة منزل اأدينت بقتل طفلتها الر�سيعة، عن 
وج��وده��ا يف ح�سانة  اأث��ن��اء  ك��اوي��ة  م��ادة  اإر�ساعها  طريق 
ال��رح��م��ان��ي��ة يف حمافظة  مب�����س��ت��و���س��ف خ��ا���ش مب��رك��ز 

البحرة.
بال�سجن  دمنهور  11 مبحكمة جنايات  الدائرة  وحكمت 
مل����دة ع����ام م���ع اإي����ق����اف ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب��ح��ق ط��ب��ي��ب��ني بتهمة 

االإهمال.
االأهرام  اأفادت �سحيفة  الواقعة، ح�سبما  اأحداث  وترجع 
امل�سوؤولون  اكت�سف  عندما  االل���ك���رتوين،  موقعها  على 
احلالة  تدهور  خا�ش  مب�ستو�سف  احل�سانات  ق�سم  عن 
يف  ت��اآك��ل  ووج���ود  باحل�سانة،  م��وج��ودة  لطفلة  ال�سحية 

�سفتيها.
الطفلة  وال���دة  اأن  ات�سح  امل��راق��ب��ة،  ك��ام��رات  ومبراجعة 
بها  االن��ف��راد  وعقب  تر�سعها،  اأن  التمري�ش  من  طلبت 
ك��اوي��ة واأر���س��ع��ت الطفلة منها،  اإب���رة بها م���ادة  اأخ��رج��ت 
امل�ستو�سف،  وغ��ادرت  املهملت  �سلة  يف  ال�سرجنة  واألقت 

ودفنت الطفلة دون االإبلغ عن �سبب الوفاة.
وعقب عودة والد الطفلة املجني عليها، الذي كان يعمل 
ات�سااًل  تلقى  اأنه  اأكد  احل��ادث،  اأثناء وقوع  البلد،  خارج 
من �سقيقه يخربه اأن ابنته توفيت نتيجة اإر�ساعها مادة 

كيماوية من زوجته، فقررت النيابة ا�ستخراج اجلثمان.
واأثبت تقرير الطب ال�سرعي، اأن اآثار املادة الكاوية التي 
ت�سببت يف قتل املجني عليها، كانت حول فمها من جميع 
اجلهات وعلى وجهها، واأن تلك املادة الكاوية، ت�سببت يف 

ف�سل وظائف التنف�ش للمجني عليها، واأدت لوفاتها.

ق�سية ذئب هوليوود.. اإعالن ت�سوية بـ19 مليون دولر
قال مدعون، اإنه مت التو�سل التفاق على ت�سوية قيمتها 
19 مليون دوالر حلل ق�سيتي اعتداء جن�سي بالنيابة عن 
امل�سجون  ال�سابق  ال�سينمائي  املنتج  الن�ساء �سد  عدد من 
ن�ساء   6 ميثلون  الذين  املحامني  لكن  واين�ستني.  ه��اريف 
امللقب  ع��ام��ا(،   68( لواين�ستني  االتهامات  وجهن  ممن 
"خيانة"  باأنه  ب�"ذئب هوليوود" و�سفوا االتفاق املقرتح 

ال تلزمه بتحمل امل�سوؤولية.
قا�ش  عليها  ي��واف��ق  اأن  يتعني  ال��ت��ي  الت�سوية،  و�ستحل 
احتادي وحمكمة للإفل�ش دعوى ق�سائية اأقامها مكتب 
املدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيم�ش �سد واين�ستني 

و�سركته للإنتاج ال�سينمائي و�سقيقه عام 2018.
كما �ست�سع الت�سوية نهاية لدعوى منف�سلة اأقيمت عام 
9 ن�ساء اتهمن واين�ستني بالتحر�ش  2017 بالنيابة عن 

اأو االعتداء اجلن�سي، ح�سبما قالت جيم�ش.
التحر�ش  ك����ل  "بعد  ت����وي����رت:  ع���ل���ى  ج��ي��م�����ش  وق����ال����ت 
على  الناجيات  ه���وؤالء  �ستح�سل  والتمييز  والتهديدات 

�سكل من اأ�سكال العدالة".
واين�ستني  اأدان���ت  قد  مانهاتن  يف  جنائية  حمكمة  كانت 
�سابقة يف  م�����س��اع��دة  ع��ل��ى  ب��االع��ت��داء جن�سيا  ف��رباي��ر  يف 
جم���ال االإن���ت���اج ُت��دع��ى م��ي��م��ي ه���ايل واغ��ت�����س��اب املمثلة 
اعتربت  اإدان����ات  وه��ي  م��ان  جي�سيكا  ال�سابقة  ال�ساعدة 
انت�سارا حلركة "مي تو" املناه�سة للتحر�ش. وحكم على 

واين�ستني بال�سجن ملدة 23 عاما يف ال�سهر التايل.

اأي البلدان ت�سهد موجة 
ثانية من كورونا؟

مع تخفيف اإج���راءات االإغ���لق يف 
جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل، ح��ذر خرباء 
اإمكانية  م����ن  ال���ع���امل���ي���ة  ال�����س��ح��ة 
ح�����دوث م���وج���ة ث��ان��ي��ة ق���وي���ة من 
بداأت  وبالفعل،  ك��ورون��ا،  ف��رو���ش 
يف  الظهور  على  مقلقة  م��وؤ���س��رات 
عدد من البلدان قد ُتنذر بحدوث 

املوجة الثانية من الوباء.
جميع  يف  ال�سحة  م�سوؤولو  وح��ذر 
اأن��ح��اء ال��ع��امل م��ن اأن ال���دول التي 
اقت�ساداتها  حتريك  على  حتر�ش 
امل��ت�����س��ررة ت��رف��ع ال��ق��ي��ود يف وقت 
يقود  اأن  وه��ذا ميكن  قريب ج��داً، 

اإىل موجة ثانية من اجلائحة.
اأ���س��ب��ح��ت ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة التي 
ك���ان���ت م����ن ال�������دول ال���ن���اج���ح���ة يف 
حماربة فرو�ش كورونا، اأول دولة 
ثانية من حاالت  تعلن عن موجة 
وقال  ك��ورون��ا.  بفرو�ش  االإ���س��اب��ة 
االأمرا�ش  ملكافحة  الكوري  املركز 
املا�سي  االث��ن��ني  ي��وم   )KCDC(
اأن ارتفاع احلاالت اجلديدة ي�سر 
اإىل م��رح��ل��ة ث��ان��ي��ة م��ن ال��وب��اء يف 
االرتفاع  وج���اء  ���س��ي��ول.  العا�سمة 
بعد عطلة نهاية االأ�سبوع الوطنية 
اإج����������راءات  ت���خ���ف���ي���ف  ع���ن���دم���ا مت 

االإغلق.
امل�سوؤولون  اأ�سبوعني، فر�ش  وقبل 
 15 على  ج��دي��داً  ح��ظ��راً  الهند  يف 
مليون �سخ�ش بعد ت�سجيل ارتفاع 
كبر يف االإ�سابات اجلديدة. فبعد 
ع��ن احلظر  ت��دري��ج��ي  رف���ع  اأن مت 
عدد  ارت��ف��ع  ال��ب��لد،  م�ستوى  على 
كورونا  بفرو�ش  االإ�سابة  ح��االت 
10000 ح��ال��ة يف يوم  الأك���رث م��ن 
واحد ومت االإبلغ عن موجة ثانية 

يف عدة مدن هندية.

بعد وفاة موؤ�س�سها.. اإعالن الفائزين بجائزة اآدم حنني لفن النحت
بعد اأكرث من �سهر على وفاة موؤ�س�ش جائزة 
القاهرة   اأع��ل��ن يف  ال��ن��ح��ت،  ل��ف��ن  ح��ن��ني  اآدم 
اأم�ش االأربعاء، عن اأ�سماء الفائزين باجلائزة 

التي حتمل ا�سمه.
النحت"  ل��ف��ن  ح��ن��ني  "اآدم  ج��ائ��زة  واأع��ل��ن��ت 
وذلك  الرابعة،  دورت��ه��ا  يف  الفائزين  اأ�سماء 
الت�سكيلي  ال��ف��ن��ان  ي��وم��ا م��ن وف���اة   40 ب��ع��د 
امل�سري البارز، الذي كان قد تويف يف الثاين 
ناهز  عمر  عن  املا�سي  مايو  من  والع�سرين 

91 عاما بعد رحلة طويلة مع الفن.
ووف���ق���ا ل��وك��ال��ة روي�����رتز، ف��ق��د ق��ال��ت جلنة 
التحكيم، يف بيان اأم�ش االأربعاء، اإن اجلائزة 
نحو  اأو  ج��ن��ي��ه،  األ���ف   50 وقيمتها  االأوىل، 
فيما  املجدوب،  لينا  بها  فازت  دوالر،   3100
األف   20 وقيمتها  ال��ث��ان��ي��ة،  اجل��ائ��زة  ذه��ب��ت 

جنيه، قرابة 1250 دوالرا، اإىل منى عمر.
اأما اجلائزة الثالثة، وقيمتها 10 اآالف جنيه 
)نحو 600 دوالر(، فاآلت اإىل باهر اأبو بكر، يف 

حني قدمت اللجنة جائزة ت�سجيعية بقيمة 
خم�سة اآالف جنيه اإىل يو�ستينا فهمي.

م�سر  يف  ال�سبان  للنحاتني  اجلائزة  ومتنح 
والعامل العربي ممن تقل اأعمارهم عن 35 
حنني  اآدم  موؤ�س�سة  من  مقدمة  وه��ي  عاما، 
 2007 ع��ام  تاأ�س�ست  ال��ت��ي  الت�سكيلي  للفن 

واأقيمت دورتها االأوىل 2017-2016.
اجلديد،  ك���ورون���ا  ف��رو���ش  لتف�سي  ون��ظ��را 
املفرو�سة  ال��وق��ائ��ي��ة  ل���لإج���راءات  وم���راع���اة 
للحد م��ن ال���وب���اء، اأع��ل��ن��ت امل��وؤ���س�����س��ة اإرج���اء 
معر�ش  واف��ت��ت��اح  اجل���وائ���ز  ت��وزي��ع  "حفل 
�سبتمرب  ���س��ه��ر  اإىل  امل�ساركة"  االأع����م����ال 

املقبل.
برئا�سة  كانت  التحكيم  جلنة  اأن  اإىل  ي�سار 
الفنان ع�سام دروي�ش ومن ع�سوية كل من 
اأم��ل ن�سر، والفنانني  االأك��ادمي��ي��ة  االأ���س��ت��اذة 
عبد  و�سريف  اللبان،  واإي��ه��اب  �سيحا،  اأحمد 

البديع وحممد ر�سوان وناجي فريد.

توبا بويوك�ستون: الزواج 
منظومة فا�سلة !!

الفا�سلة  املنظومة  ب�  ال��زواج  بويوك�ستون  توبا  الرتكية  النجمة  و�سفت 
" اإيجاد �سخ�ٍش  اثار جدال كبرا بني اجلمهور، م�سيفة:  االأمر الذي 
ي�سبهك يف كل �سيء لتعي�ش معه طول العمر ومن دون حدوث م�ساكل 
جوهرية اأمر �سعب جدا"، واأتى كلمها عن جتربة واقعية عا�ستها وهي 
انف�سالها موؤخرا عن حبيبها رجل االأعمال اأوموت اأفرجان، وطلقها 

من زوجها ال�سابق الفنان الرتكي اأنور �سايلك.
بالبيكيني  فيها  ظ��ه��رت  م��وؤخ��را  لها  ���س��ورة  انت�سر  ان��ه  ذك���ره  اجل��دي��ر 
اأثناء تواجدها على البحر، وت�سدرت على اإثرها اأحد مواقع التوا�سل 

االجتماعي يف تركيا.

راق�ضة اجلمباز االإيقاعي والراق�ضة هانا مارتن خالل جل�ضة تدريبية عند ج�ضر وادي اأوز يف �ضا�ضك�ض ، بريطانيا بعد تف�ضي فريو�ض كورونا.    رويرتز


