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ال�سي�سي: ثورة 30 يونيو حافظت 
على هوية م�سر من االختطاف

•• القاهرة-وكاالت

التاريخ  اإن  ال��ث��اث��اء،  ال�سي�سي،  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  امل�����س��ري،  ال��رئ��ي�����س  ق���ال 
اأطاحت بجماعة  التي   2013 30 يونيو  ث��ورة  اأم��ام  �سيتوقف طويا 

الإخوان، واأنها �ستظل حية يف ذاكرة كل الأجيال.
مواقع  على  ال�سخ�سية  �سفحته  على  له  تدوينة  يف  ال�سي�سي،  واأ�ساف 
التوا�سل الجتماعي، اأن ثورة 30 يونيو ر�سخت مبادئ العزة والكرامة 

والوطنية واحلفاظ على هوية م�سر الأ�سيلة من الختطاف.
التاريخ،  اأمة �سنعت  اأننا  اأوؤك��د  ال�سابع لثورتنا املجيدة،  العيد  وتابع يف 
وما زالت ت�سنعه يف �ستى امليادين، وتلهم الإن�سانية مبا حتققه. وجدد 
العهد على امل�سي يف معركة العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية 
واخلارجية. وحظرت ال�سلطات امل�سرية جماعة الإخوان بعد �سهور من 
عزل الرئي�س املنتمي جلماعة الإخ��وان حممد مر�سي يف 2013، بعد 
اأعلنت احلكومة اجلماعة منظمة  احتجاجات حا�سدة على حكمه. كما 
رجال  من  مئات  قتلوا  اإرهابيني  مع  �سراعا  م�سر  وتخو�س  اإرهابية. 

اجلي�س وال�سرطة يف �سمال �سيناء منذ الإطاحة بالإخوان.

رو�سيا: ال ميكن لرتكيا اإعادة ت�سدير 
اأنظمة اإ�س- 400 دون اإذن مو�سكو 

•• مو�سكو-رويرتز:

فوروبيوفا  م��اري��ا  اإىل  ل��اأن��ب��اء  الرو�سية  اإن��رف��اك�����س  وك��ال��ة  ن�سبت 
املتحدثة با�سم الهيئة الحتادية الرو�سية للتعاون الع�سكري التقني 
قولها اإنه ل ميكن لركيا اإعادة ت�سدير منظومة الدفاع ال�ساروخي 

الرو�سية اإ�س400- بدون اإذن مو�سكو.
وقالت الوليات املتحدة اإن تركيا تعر�س نف�سها خلطر الوقوع حتت 

طائلة عقوبات اأمريكية اإذا ن�سرت املنظومة الرو�سية.
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حممد بن زايد يوجه برفع قيمة اجلوائز وزيادة 
فئات م�سابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 16

•• اأبوظبي-وام:

وجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، برفع 
والفواكه  الرطب  م�سابقات  فئات  وزي��ادة  اجلوائز  قيمة 
ع�سرة،  ال�ساد�سة  بدورته  للرطب«  ليوا  »مهرجان  �سمن 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  رعاية  تقام حتت  التي 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، 
الثقافية  وال���رام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  وبتنظيم 
 23 17 حتى  ال��ف��رة م��ن  باأبوظبي، خ��ال  وال��راث��ي��ة 
لت�سل  ال��ظ��ف��رة،  مبنطقة  ل��ي��وا  مدينة  يف  املقبل  يوليو 
قيمة اجلوائز اإىل اأكرث من ثمانية مايني و200 األف 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  دره��م.وت��وؤك��د 

القيادة  توليه  ال��ذي  الكبري  الإهتمام  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الر�سيدة يف دعم اأ�سحاب املزارع املنتجة للنخيل والفاكهة 
الزراعية  التنمية  املحلية يف حتقيق  الزراعية  واملنتجات 
وت�سجيعهم  الغذائي،  الأمن  لتعزيز منظومة  امل�ستدامة 
املزارعني  اأك��ر عدد من  اأم��ام  املجال  التو�سع وفتح  على 
للم�ساركة يف املهرجان، وتكرميا جلهود املزارعني وتعزيز 

دور املهرجانات الراثية وتطويرها.
العام  القائد  املزروعي  خلف  فار�س  اللواء  معايل  وثمن 
جلنة  رئي�س  التنفيذي  املجل�س  ع�سو  اأبوظبي  ل�سرطة 
اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والراثية، توجيهات 
بزيادة  نهيان،  اآل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �ساحب 
قيمة وجوائز وفئات الرطب والفواكه امل�ساركة مبهرجان 
ليوا للرطب بدورته ال�ساد�سة ع�سرة. )التفا�سيل �س2(
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حمامون يتظاهرون اأمام ق�سر العدل يف ا�سطنبول رف�سا ملخططات احلزب احلاكم تكميم اأفواههم )رويرز(

�سبان �سودانيون يتظاهرون يف العا�سمة اخلرطوم  )رويرز(

االإمارات توؤكد دعمها لل�سعب ال�سوري يف مواجهة جائحة كوفيد - 19 
•• اأبوظبي-وام:

يف  ال�سوري  لل�سعب  امل�ستمر  بالدعم  التزامها  الإم���ارات  دول��ة  ج��ددت 
اأزماته، وخا�سة يف ظل ما يواجه حالياً من تهديدات �سحية  جميع 
19، من خال تعزيز   - امل�ستجد كوفيد  ناجمة عن فريو�س كورونا 
ج��ه��ود اأول��ئ��ك ال��ع��ام��ل��ني ب��ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي ال��ذي��ن ي��وا���س��ل��ون القيام 
بواجباتهم بكل اإخا�س على الرغم من النق�س يف املعدات والإمكانيات 
يقدم  اأن  �سرورة  على  موؤكدة  والأمنية،  املهنية  للمخاطر  وتعر�سهم 
اجلميع يد العون لهم، واإمدادهم مبا يحتاجونه من معدات الوقاية 

ال�سخ�سية وامل�ستلزمات الطبية .

وزيرة  الها�سمي  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  م�ساركة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
دعم  ب�ساأن  الرابع  بروك�سل  ال��دويل، يف موؤمتر  التعاون  ل�سوؤون  دولة 
والذي  امل��رئ��ي  الت�سال  تقنية  خ��ال  م��ن  واملنطقة  �سوريا  م�ستقبل 
واإدارة  الإن�����س��ان��ي��ة  ب��امل�����س��اع��دات  املعنية  الأوروب���ي���ة  املفو�سية  تنظمه 
احلماية املدنية، والأمم املتحدة بح�سور ممثلني عن دول ومنظمات 
دولية واأهلية يف م�سعى حل�سد املانحني للتعهد مبزيد من امل�ساعدات 
الإن�سانية والتنموية، الداعمة ل�ستقرار ال�سعب ال�سوري داخل باده 
ويف الدول املجاورة، وذلك يف ظل وجود ما يزيد على 6 مايني نازح 
خارج الباد واأحد ع�سر مليوناً اآخرين يف حاجة للم�ساعدات الإن�سانية 

مبختلف اأنحاء �سوريا .                )التفا�سيل �س7(

�إردوغان يغلق جامعة مرتبطة بخ�سمه �ل�سيا�سي د�ود �أوغلو 

حمامون اأتراك يحتجون على خطة حكومية تهدف الإ�سكات املعار�سة 
•• اإ�سطنبول-رويرتز:

احتج اآلف املحامني الأتراك اأمام 
ا�سطنبول  يف  الرئي�سية  املحكمة 
اأم�س الثاثاء على خطة حكومية 
لإ�ساح نقابات املحامني، قائلني 
املعار�سة  لإ����س���ك���ات  ت��ه��دف  اإن���ه���ا 

و�ستوؤدي اإىل ت�سيي�س مهنتهم.
والتنمية  ال���ع���دال���ة  ح����زب  وق����دم 
ب���زع���ام���ة ال��رئ��ي�����س رج����ب طيب 
اأردوغ����������ان م�������س���ودة ق����ان����ون اإىل 
بتكوين  ت�����س��م��ح  ام�������س  ال����رمل����ان 
ن��ق��اب��ات م��ت��ع��ددة ل��ل��م��ح��ام��ني يف 
ول  الباد.  اأقاليم  من  اإقليم  كل 
ُي�سمح حاليا �سوى بت�سكيل نقابة 

واحدة يف كل اإقليم.
وزعم جاهد اأوزكان ع�سو الرملان 
والتنمية  ال����ع����دال����ة  ح�����زب  ع����ن 
القانون  م�سروع  اإن  لل�سحفيني 
املحامني  ن��ق��اب��ات  لأن  ����س���روري 
اأداء وظيفتها  ق��ادرة على  مل تعد 
على النحو املائم بعد زيادة عدد 
امل��ح��ام��ني يف ال���ب���اد ب���واق���ع 13 
القانون  �سريان  ب��دء  منذ  �سعفا 

احلايل.
اجلديد  القانون  م�سروع  وي�سمح 

يحكم  اأن  نطمح  الكاظمي: 
باأنف�سهم البالد  العراقيون 

•• بغداد-وكاالت

العراقي  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ���س��دد 
كلمة  يف  ال���ك���اظ���م���ي  م�����س��ط��ف��ى 
الذكرى  مبنا�سبة  الثاثاء،  ل��ه، 
امل���ئ���وي���ة ل���ث���ورة ال��ع�����س��ري��ن على 
ب�����س��ي��ادة الباد،  امل�����س��ا���س  رف�����س��ه 
يحكم  اأن  ب���ع���زم  ن��ط��م��ح  ق���ائ���ًا 
باأنف�سهم  اأن��ف�����س��ه��م  ال��ع��راق��ي��ون 
وتر�سيخ قيم املواطنة ورف�س اأي 

م�سا�س ب�سيادتنا الوطنية.
ا�سراتيجية  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
احل����ك����وم����ة ت����ق����وم ع���ل���ى اإع�������داد 
انتخابات مبكرة نزيهة وا�ستكمال 

بناء موؤ�س�سات الدولة.
كما اأكد على اأهمية دور الع�سائر 
العراقية يف دعم الدولة والقانون 

وال�سلم الأهلي.
العراقي  ال��رئ��ي�����س  دع���ا  ب�����دوره، 
برهم �سالح الثاثاء اإىل امل�سي 
القانون  دول������ة  ب���ن���اء  يف  ق����دم����اً 
ال�ساح  و���س��ب��ط  وامل���وؤ����س�������س���ات، 
ال�سيطرة.  ع��ن  اخل����ارج  املتفلت 
وق�����ال يف م��ن��ا���س��ب��ة ذك�����رى ث���ورة 
يف  ما�سون  الباد:  يف  الع�سرين 
بناء دولة تعامل العامل واملنطقة 
ع�������دوة ول  ك�������دول ����س���دي���ق���ة ل 
ال�ساح  ت�سبط  دول��ة  متحكمة، 
هو  القانون  فيها  ويكون  املنفلت 

الفي�سل.

للنهاية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  حقوقنا 
حتى ل مير )م�سروع القانون(.

الرئي�س  اأم����ر  اأخ�����رى  ج��ه��ة  م���ن 
ال���رك���ي رج����ب ط��ي��ب اردوغ������ان 
ب�������اإغ�������اق ج����ام����ع����ة خ����ا�����س����ة يف 
بخ�سم  م���رت���ب���ط���ة  ا����س���ط���ن���ب���ول 
�سابق  وزراء  ورئ��ي�����س  ل��ه  �سيا�سي 
م��ا ج��اء يف مر�سوم  ل��ل��ب��اد، على 

�سدر الثاثاء.
وتاأ�س�ست جامعة ا�سطنبول �سهري 
يف العام 2008 بوا�سطة موؤ�س�سة 
ت�سم على قائمة موؤ�س�سيها رئي�س 
الوزراء ال�سابق اأحمد داود اأوغلو. 
لكنها باتت مو�سع خاف وجدل 
حزب  اأوغ���ل���و  داود  غ����ادر  اأن  ب��ع��د 
اردوغان احلاكم يف اأيلول �سبتمر 

الفائت.
كانون  يف  اأوغ����ل����و  داود  واأط����ل����ق 
"حزب  ال��ف��ائ��ت  دي�����س��م��ر  الأول 
اإن  حم��ل��ل��ون  وق�����ال  امل�ستقبل"، 
ا�ستمالة  اإىل  ي�سعى  اأوغ��ل��و  داود 

الناخبني امل�سلمني املحافظني.
وت��ع��ر���س��ت اأ�����س����ول اجل���ام���ع���ة يف 
نهاية العام املا�سي للتجميد حني 
ح��ك��م��ت حم��ك��م��ة ���س��ده��ا يف نزاع 

على مدفوعات مع بنك هالك.

يف  بالت�سجيل  اجل��دد  للمحامني 
اأي نقابة يف الإقليم.

ويقول املحتجون اإن هذه حماولة 
التي  احلالية  النقابات  لإ�سعاف 
�سجل  منتقدي  اأب��رز  �سمن  كانت 
بخ�سو�س  اأردوغ�����������ان  ح���ك���وم���ة 

حقوق الإن�سان و�سيادة القانون.

النظام  اإن  ال���ن���ق���اب���ات  وت����ق����ول 
الفو�سى،  اإىل  ان��زل��ق  الق�سائي 
اإ�سكات  حيث �ُسجن حمامون ومت 
الثقة يف  ودم��رت  الدفاع  حمامي 

الق�ساة وممثلي الدعاء العام.
اأوغلو رئي�س  وقال حممد دوراك 
ن���ق���اب���ة حم���ام���ي ا���س��ط��ن��ب��ول اإن 

ال��ن��ق��اب��ة ���س��ت��وا���س��ل امل��ع��رك��ة �سد 
م�سروع القانون، رغم اأن الرملان 
نظرا  الأرج�����������ح  ع���ل���ى  ����س���ي���ق���ره 
حزب  بها  يتمتع  التي  لاأغلبية 
من  وح��ل��ف��اوؤه  والتنمية  ال��ع��دال��ة 

حزب احلركة القومية.
وقال للمحتجني: �سوف ن�ستخدم 
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الرتبية ت�سع 3 �سيناريوهات لختيار الأف�سل عند بدء الدرا�سة 

العام املقبل مراعية التباعد بني الطلبة بال�سف واحلافالت  

اأخبار الإمارات

ُعدوان اأردوغان يف ليبيا يك�سف 

ه�سا�سة و�سعه الداخلي

عربي ودويل

اإقامة ن�سف نهائي اأبطال افريقيا 

من مباراة واحدة يف الكامريون

الفجر الريا�سي

�أجرت �أكرث من 63 �ألف فح�ص ك�سفت عن 421 �إ�سابة 
ال�سحة تعلن عن �سفاء 490 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�سات 
يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد 
"كوفيد 19" واملخالطني لهم وعزلهم.. اأعلنت الوزارة عن اإجرائها اأكرث من 63 
األف فح�س جديد على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.
اإج��راءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�سات  و�ساهم تكثيف 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة   421 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على 
امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية 

الازمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 48،667 حالة.
واأعلنت الوزارة عن وفاة �سخ�س نتيجة تداعيات الإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد، 

وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 315 حالة.
)التفا�سيل �س2(

يف  ــدا  ــج ــس ــ� م  9083
2019 ــام  ع ــــارات  االإم

•• اأبوظبي -وام:

و�سل عدد امل�ساجد يف دول��ة الإم���ارات يف 
83 م�سجدا  و  اآلف   9 اإىل   2019 عام 
ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع���دد م�����س��ل��ي��ات ال��ع��ي��د 163 
�سادرة  ل��ب��ي��ان��ات  وف���ق���ا  وذل�����ك  م�����س��ل��ى 
للتناف�سية  الإحت��ادي��ة  الهيئة  عن  حديثا 

والإح�ساء.
التي  امل�����س��اج��د  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان��ات  وت�����س��ري 
100 م�سل وما فوق ت�سكل  تبلغ �سعتها 
الدولة،  يف  امل�ساجد  من  باملئة   85 نحو 
منها 301 م�سجد تزيد �سعتها عن األف 

م�سل.
ب��ل��غ ع���دد العاملني  ال��ب��ي��ان��ات،  وب��ح�����س��ب 
ذاتها  ال��ف��رة  ال��دول��ة خ��ال  يف م�ساجد 

دول اآ�سيا واملحيط الهادئ تر�سح االإمارات 
للع�سوية غري الدائمة ملجل�س االأمن

•• نيويورك-وام:

اأيدت جمموعة دول اآ�سيا واملحيط الهادئ بتوافق الآراء تر�ّسح دولة الإمارات 
وذلك   2023  ��  2022 للفرة  الأم��ن  جمل�س  يف  الدائمة  غري  للع�سوية 
ت�سانغ  ال�سفري  �سعادة  برئا�سة  م��وؤخ��را  ُعقد  ال��ذي  املجموعة  اجتماع  خ��ال 
ال�سفرية  �سعادة  ووجهت  املتحدة.  الأمم  لدى  لل�سني  الدائم  املندوب  ج��ون، 
لنا ن�سيبة، املندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم املتحدة، ال�سكر اإىل 
الإمارات  بدولة  وثقتهم  دعمهم  على  الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  دول  جمموعة 
)التفا�سيل         .2023-2022 ال��ف��رة  خ��ال  املجل�س  يف  لهم  كممثل 

�الأمم �ملتحدة تطلب 10 مليار�ت دوالر لدعم �ل�سوريني

االحتاد االأوروبي: ال اإعادة اإعمار يف �سوريا قبل احلل ال�سيا�سي
•• عوا�سم-وكاالت

واقت�سادية  معي�سية  اأزم��ة  و�سط 
خ���ان���ق���ة، وع���ل���ى وق�����ع حت���ذي���رات 
�سبح  م����ن  اإن�������س���ان���ي���ة  م���ن���ظ���م���ات 
بروك�سل  م��وؤمت��ر  انطلق  اجل���وع، 
�سوريا  م�ستقبل  ل��دع��م  ال���راب���ع، 

ودول املنطقة.
ودعا جوزيب بوريل املمثل الأعلى 
وال�سيا�سة  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون 
الأمنية يف الحت��اد الأوروب���ي اإىل 
ال�سغط على النظام ال�سوري من 
احلل  م��ف��او���س��ات  ا�ستئناف  اأج���ل 
م�سيفاً  عاجلة،  ب�سفة  ال�سيا�سي 
اأن ال�سوريني لن يقبلوا با�ستمرار 
جمود و�سع الاحرب والا�سلم.

ل��ن ي�سارك  اأن الحت����اد  اأك���د  ك��م��ا 
اإع��م��ار �سوريا دون توفر  اإع���ادة  يف 

احلل ال�سيا�سي.
الأوروبية  العقوبات  اأن  واأو���س��ح 
التي فر�ست على �سوريا ت�ستهدف 
يقمعون  ال���ذي���ن  اأوؤل���ئ���ك  ح�����س��راً 
ال�سعب ال�سوري. ودعا اإىل جتديد 

املعابر  فتح  ب�ساأن  ال��دويل  القرار 
الإن�سانية بني تركيا و�سوريا.

اإىل ذل���ك، وع���د الحت����اد وال���دول 
مليار   2.3 ب��ت��ق��دمي  الأع�������س���اء 

يورو لدعم ال�سعب ال�سوري.
الترعات  جمع  جولة  يف  و�سارك 
ل�سوريا، التي باتت �سنوية، حوايل 
60 حكومة ووكالة غري حكومية 
عر الفيديو يف حدث ي�ست�سيفه 
الحتاد الأوروبي وينتهي ال�ساعة 

غرينت�س. بتوقيت   1600
املتحدة  الأمم  ط��ال��ب��ت  ح���ني  يف 
املوؤمتر  خال  املانحة  احلكومات 
عر الإنرنت بتقدمي م�ساعدات 
بنحو 10 مليارات دولر ل�سوريا، 
ح��ي��ث ���س��ردت احل���رب ال��ت��ي بداأت 
املايني  ���س��ن��وات  ت�سع  ن��ح��و  ق��ب��ل 
ب�سبب  تفاقمت  اإن�سانية  اأزم��ة  يف 
مر�س كوفيد19- وارتفاع اأ�سعار 

الغذاء.

دد� باالجتاه �ىل باردو لتعديل �لبو�سلة: لوح مجُ

احتاد ال�سغل: تون�س يف مهب الريح وذاهبون لالأ�سواأ!
•• الفجر -تون�س

قال نور الدين الطبوبي المني 
التون�سي  ال��ع��ام  ل��احت��اد  ال��ع��ام 
ل��ل�����س��غ��ل، اأم���������س ال����ث����اث����اء، ان 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة خيار  امل��م��ار���س��ة 
ا�سراتيجي داخل الحتاد. وذلك 
املوجهة  النتقادات  اىل  ا�سارة  يف 
امكانية  ب��خ�����س��و���س  ل����احت����اد 
20 مب��ا ميّكن  ال��ف�����س��ل  ت��ع��دي��ل 
التنفيذي  املكتب  اع�ساء  اغلبية 
ال��ر���س��ح جم���ددا يف املوؤمتر  م��ن 

القادم.
له  كلمة  خ��ال  الطبوبي  و���س��دد 
التا�سع  العادي  املوؤمتر  افتتاح  يف 
ل��ل��ج��ام��ع��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ي��اه، على 
�سرورة حت�سني البيت الداخلي، 
موؤكدا ان القاع ل ُتدك ال من 

الداخل. 
وا���س��اف ان الحت��اد ينحني امام 
لل�سندوق  ويحتكم  ال�سعب  ارادة 

الدميقراطي،  ب��اخل��ي��ار  وي��وؤم��ن 
ومييز بني ال�سرعية وامل�سروعية، 
ال�سعب  ثقة  ن��ال  م��ن  ان  ويعتر 
مل ي��ن��ل ���س��ك��ا ع��ل��ى ب��ي��ا���س وانه 
حياة  ي��ح�����ُس��ن  ان  عليه  حم��م��ول 
النا�س وي�سعى لتجاوز ال�سعوبات 
احل�سانة  لنيل  ولي�س  وال��ه��ن��ات 

ل�سب النا�س و�ستمهم.

انهم قادمون  تاأكيده على  وجدد 
تعديل  اج������ل  م�����ن  ب���������اردو  اىل 
البو�سلة حول اخليارات الوطنية 
وح����ول ال��ع��ل��م ال��ت��ون�����س��ي وحول 
ان  اىل  م�سريا  ال��ب��اد،  م�سلحة 
هذه الباد مل يعد يحرم فيها 

ل كبري ول �سغري.
)التفا�سيل �س12(

تظاهرات �سخمة يف اخلرطوم
•• اخلرطوم-وكاالت

احت�سدت جموع �سخمة من ال�سباب والرجال والن�ساء يف ال�سوارع الرئي�سية 
ب��ح��ري عند  واأم درم���ان واخل��رط��وم  ال��ث��اث، اخل��رط��وم  العا�سمة  مب��دن 
التي  يونيو   30 مليونية  يف  للم�ساركة  الثاثاء،  اأم�س  ظهر  من  الواحدة 

تنظمها جلان املقاومة وعدد من الأحزاب والكيانات ال�سيا�سية.
رجال  خ�سو�سا  الأمنية  للقوات  كثيف  وج��ود  عربية  نيوز  �سكاي  ور�سدت 
بني  الرابطة  الرئي�سية  واجل�سور  ختم  وعبيد  املطار  �سارعي  يف  ال�سرطة 
املدن الثاثة، لكن وفقا مل�سدر موثوق فقد متكن الآلف من �سكان منطقة 
�سرق النيل من عبور ج�سر املن�سية الرابط بني املنطقة ومدينة اخلرطوم.

وتطالب مليونية 30 يونيو بت�سريع حتقيق العدالة وحما�سبة ال�سالعني 
يف حادثة ف�س اعت�سام القيادة العامة العام املا�سي التي راح �سحيتها اأكرث 

من 200 �ساب، اإ�سافة اإىل اتخاذ اإجراءات لتخفيف اأعباء املعي�سة.
من جانبه، ك�سف الناطق الر�سمي با�سم ال�سرطة ال�سودانية عمر عبد املاجد 
ل��سكاي نيوز عربية، باأن هناك خطة اأمنية حمكمة يف اخلرطوم وخارجها، 
للحيلولة دون انحراف م�سار الحتجاجات. وقالت ال�سلطات ال�سودانية، يف 
بيان ليل الثنني، اإنها داهمت اجتماعا لقيادات من حزب املوؤمتر الوطني 

املحلول واحلركة الإ�سامية واأوقفت نحو ت�سعة اأ�سخا�س.

بتدبري  الهند  تتهم  باك�ستان 
كرات�سي  بور�سة  على  الهجوم 

•• ا�سالم اباد-اأ ف ب:

الباك�ستاين  ال����وزراء  رئي�س  اتهم 
الهند  ال����ث����اث����اء  خ�����ان  ع����م����ران 
ب��ت��دب��ري ال��ه��ج��وم ال���دام���ي الذي 
ا�ستهدف بور�سة كرات�سي، م�سريا 
اجلهة  ح���ول  ���س��ك��وك  ل  اأن����ه  اإىل 

امل�سوؤولة عنه.
وابلغ خان الرملان قواتنا الأمنية 
واجهت واأحبطت ماأ�ساة كبرية مت 
التخطيط لها عر جارتنا الهند، 

بدون اأّن يقدم دليا.
بلو�س�ستان  حت��ري��ر  جي�س  وتبنى 
وهو جمموعة انف�سالية من اإقليم 
الذي  الهجوم  املجاور  بلو�س�ستان 
وق���ع الث���ن���ني واأ���س��ف��ر ع���ن مقتل 
ثاثة من رج��ال الأم��ن و�سرطي 
الأربعة.  للمهاجمني  ب��الإ���س��اف��ة 
اإنها  وقالت املجموعة النف�سالية 
الباك�ستاين  القت�ساد  ا�ستهدفت 
وامل�سالح القت�سادية ال�سينية يف 

بلو�س�ستان.
وقال خان اأمام للرملان ل �سكوك 
لدينا يف ان هذه اخلطة من تدبري 

الهند.

عملية  يف  اإرهــابــيــن  مقتل 
اأمـــنـــيـــة �ــســمــال �ــســيــنــاء

•• القاهرة-وام:

امل�سرية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اث��ن��ني من  ال��ث��اث��اء مقتل  اأم�����س 
�سديدة  الإره�����اب�����ي�����ة  ال���ع���ن���ا����س���ر 
النار  اخل��ط��ورة يف تبادل لإط��اق 
الأم��ن مبنطقة جلبانة  ق��وات  مع 

يف حمافظة �سمال �سيناء.
واأ���س��ارت ال����وزارة يف ب��ي��ان لها اإىل 
ت���واف���ر م��ع��ل��وم��ات ل��ق��ط��اع الأم����ن 
ت��واج��د جمموعة  ال��وط��ن��ى ح���ول 
مبنطقة  الإره��اب��ي��ة  العنا�سر  من 
وقيامهم  �سيناء،  ب�سمال  جلبانة 
لتنفيذ  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ب�����الإع�����داد 
العدائية  ال��ع��م��ل��ي��ات  م��ن  �سل�سلة 
امل�سلحة  ال���ق���وات  ارت���ك���ازات  جت���اه 
وال�سرطة بذات النطاق تزامنا مع 
يونيو،   30 احتفالت ذكرى ثورة 
تلك  مع  التعامل  الفور  على  فتم 
تواجد  اأماكن  لتحديد  املعلومات 
لفتة   . وتردداتهم  العنا�سر  هذه 
العثور بحوزتهما على  اأنه مت  اإىل 
خزائن  وخم�س  اآيل،  �ساح  اثنني 
وك���م���ي���ة م����ن ال����ذخ����رية م����ن ذات 
العيار، وجهاز ل�سلكي، وطبنجة .

جوزيب بوريل يوؤكد ان احلل ال�سيا�سي �سرط للم�ساركة يف اعمار �سوريا 

الطبوبي ي�سخ�س دون جماملة
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اأخبـار الإمـارات
�أجرت �أكرث من 63 �ألف فح�ص ك�سفت عن 421 �إ�سابة 

ال�سحة تعلن �سفاء 490 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة 
وح�سر  املبكر  الكت�ساف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�سات  نطاق 
 "19 "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  امل�����س��اب��ة  احل����الت 
اأكرث  اإجرائها  عن  ال��وزارة  اأعلنت  وعزلهم..  لهم  واملخالطني 
املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  ج��دي��د  فح�س  األ���ف   63 م��ن 

با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع 

 421 الك�سف عن  الدولة يف  الفحو�سات على م�ستوى  نطاق 
جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة 
خمتلفة، وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية 
 48،667 امل�سجلة  احل���الت  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة، 

حالة.
الإ�سابة  ت��داع��ي��ات  نتيجة  وف��اة �سخ�س  ع��ن  ال����وزارة  واأع��ل��ن��ت 
بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

315 حالة.
وخال�س  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  واأع��رب��ت 

العاجل  بال�سفاء  ومتنياتها  املتويف،  لذوي  وموا�ساتها  تعازيها 
باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات  جلميع امل�سابني.. مهيبة 
الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية 

�سمانا ل�سحة و�سامة اجلميع.
مل�سابني  ج��دي��دة  حالة   490 �سفاء  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت  كما 
التام  وت��ع��اف��ي��ه��ا  "كوفيد19-"  امل�ستجد  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س 
الازمة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  تلقيها  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن 
ال�سفاء  حالت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ 

.  37،566

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

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" تهنئة اإىل فخامة فيليك�س 
ت�سي�سيكيدي رئي�س جمهورية الكونغو الدميقراطية وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقال باده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س فيليك�س ت�سي�سيكيدي. 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 �سلف�سري اإيلوجنا اإيلوكامبا رئي�س وزراء جمهورية الكونغو الدميقراطية.

املوارد الب�سرية تنظم ملتقى افرتا�سيا مب�ساركة اجلهات التابعة حلكومة اأبوظبي
•• اأبوظبي - وام:

احلكومي  الإ�سناد  لدائرة  التابعة  اأبوظبي   - الب�سرية  امل��وارد  هيئة  نظمت 
املوارد  ب�سيا�سات  للتعريف  املرئي  الت�سال  تقنيات  عر  افرا�سيا  ملتقى 
كافة  وذلك مب�ساركة   ،2020 لعام  لاإمارة  اجلهاز احلكومي  الب�سرية يف 

اجلهات التابعة حلكومة اأبوظبي.
ياأتي ذلك يف اإطار جهود الهيئة الرامية لبناء منظومة موارد ب�سرية رائدة 
منا�سبة  عمل  بيئة  وت��وف��ري  اأب��وظ��ب��ي  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  يف  وم��ت��ط��ورة 
دائرة  اتخذتها  التي  الإج����راءات  احل�سور  وبحث  فيها.  العاملني  جلميع 
بعد يف  العمل عن  نظام  لتطبيق  الب�سرية  امل��وارد  وهيئة  احلكومي  الإ�سناد 
اإمارة اأبوظبي بالتزامن مع الإج��راءات التي اتخذتها دولة الإم��ارات للحد 
ب�ساأن  تعميماً  ال��دائ��رة  اأ���س��درت  حيث  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  تف�سي  من 
التدابري الحرازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على ال�سحة وال�سامة 
مقار  يف  والتواجد  للعمل  الإر�سادية  القواعد  ب�ساأن  اآخ��ر  وتعميماً  العامة، 
اجلهات احلكومية؛ يف الوقت الذي اأ�سدرت فيه الهيئة تعميماً ب�ساأن دليل 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  احلكومية  اجلهات  يف  بعد  عن  العمل  و�سوابط  اإج���راءات 

خال الظروف الطارئة.
واأكد معايل علي را�سد قنا�س الكتبي رئي�س دائرة الإ�سناد احلكومي حر�س 
ذات  الب�سرية يف و�سع منظومة عمل  امل��وارد  الدائرة على دعم جهود هيئة 
"كورونا".  جائحة  انتهاء  بعد  ما  ملرحلة  ديناميكية  واأك��رث  وفعالية  كفاءة 
واأ�سار اإىل اأن تفعيل العمل عن بعد يف العديد من القطاعات نتيجة لنت�سار 
و�سرورة  احلكومي  اجلهاز  يف  الب�سرية  الكفاءات  اأهمية  اأظهر   ، الفريو�س 

متتعها باملهارات واخلرات الازمة للتعامل مع خمتلف التحديات ملوا�سلة 
تقدمي اأف�سل اخلدمات بكفاءة وفاعلية.

وقال معاليه.. " ت�سعى دائرة الإ�سناد احلكومي اإىل متكني الهيئة من تنمية 
اأبوظبي من خال تطوير منظومة موارد  الب�سري يف  امل��ال  راأ���س  وتطوير 
ب�سرية متكاملة، تتميز بالكفاءة والفعالية والبتكار لت�ساهم يف تعزيز موقع 
الإم��ارة املتقدم يف موؤ�سرات التناف�سية العاملية. وندعو يف هذا الإط��ار كافة 
اجلهات احلكومية اإىل ال�ستفادة من الظروف التي فر�ستها املرحلة املا�سية 
تنمية  ت�ستهدف  وا�سراتيجيات  وبرامج  خطط  وو�سع  الإيجابيات  لتعزيز 
مهارات وقدرات العن�سر الب�سري وحتقيق ال�ستفادة الق�سوى من اإمكانياته 
ت�سهدها  التي  ال�ساملة  التنمية  م�سرية  يف  م�ساهما  اأ�سا�سيا  عن�سرا  ليكون 

الإمارة".
وا�ستعر�س امللتقى اأبرز الإ�سافات لائحة التنفيذية للقانون رقم 6 ل�سنة 
املوارد الب�سرية يف حكومة اأبوظبي والتي مت مبوجبها تنظيم  ب�ساأن   2016
وواجبات  حقوق  اإىل  بالإ�سافة  احلكومية  للجهات  ال�ساحيات  كافة  فيها 
دعم  ت�سمل:  متعددة  موا�سيع  على  املقرحة  الإ���س��اف��ات  ورك���زت  امل��وظ��ف، 
ال��ت��وط��ني، وت��ن��ظ��ي��م ال��وظ��ائ��ف ال��ع��ام��ة، ودع���م اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ، وتنظيم 
الر�سمي،  العمل  واأيام و�ساعات  الوظيفية، والتعيينات،  التعيينات، والكفاءة 

والإجازات، والتدابري الحرازية، واإنهاء اخلدمة.
الب�سرية  امل���وارد  هيئة  ع��ام  مدير  الهاملي  حممد  �سعادة  اأ���س��ار  جانبه،  من 
خال  ال�سادرة  الب�سرية  امل���وارد  �سيا�سات  اأن  اإىل  بالإنابة  اأبوظبي  لإم���ارة 
قد  عليها؛  والإ�سافة  حتديثها  مت  والتي  احل��ايل،  العام  من  الأول  الن�سف 
اإدارة املوارد  جاءت �سمن �سعي احلكومة لإر�ساء معايري وا�سحة وفعالة يف 

اجلهات  موظفي  وح��ق��وق  واج��ب��ات  تو�سح  وتنميتها،  احلكومية  الب�سرية 
تنظيم  العاملني فيها، وتعيد  بيئة عمل منا�سبة جلميع  احلكومية، وتوفر 

اإجراءات و�سيا�سات املوارد الب�سرية لتحقيق اأهدافها.
وبحث امللتقى تفا�سيل لئحة �سوؤون موظفي الإدارة التنفيذية يف اجلهات 
ل�سنة   7 رق��م  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ق��رار  على  بناء  ال�سادرة  احلكومية 
2020، واملت�سمنة الأحكام اخلا�سة ب�سوؤونهم الوظيفية. وتهدف الائحة 

اإىل مواكبة اآخر التحديثات الت�سريعية يف جمال املوارد الب�سرية.
وتعليقاً على ذلك، قال �سعادة حمد ال�سبلي املدير التنفيذي لقطاع ال�سيا�سات 
مع  " ناق�سنا  اأبوظبي..  لإم��ارة  الب�سرية  امل��وارد  بهيئة  املوؤ�س�سي  والتطوير 
الفرا�سي  امللتقى  فعاليات  خ��ال  اأبوظبي  يف  احلكومية  اجلهات  ممثلي 
وم�ساركة  امل��ع��رف��ة  نقل  ب��ه��دف  وامل��ه��م��ة،  الرئي�سية  امل��ح��اور  م��ن  جمموعة 
الكفاءات  اإدارة  يف  جميعاً  م�ساعدتنا  �ساأنها  م��ن  التي  والأف��ك��ار  املعلومات 

الب�سرية بفعالية والنهو�س مبنظومة العمل امل�ستدام واملوؤ�س�سي".
التنفيذية  اللجنة  ق���رار  تفا�سيل  ا�ستعر�س  امللتقى  اإن  �سعادته  واأ���س��اف 
املجل�س  �ساحيات  ببع�س  احلكومية  اجل��ه��ات  روؤ���س��اء  بتفوي�س  ال�����س��ادر 
التنفيذي بهدف تفعيل الامركزية ومنح اجلهات احلكومية ال�ستقالية 
ال�سلوك  اإىل وثيقة قواعد  اإ�سافة  اأدائها،  الإداري��ة مبا ميكنها من حت�سني 
الثاين"  "الإ�سدار  اأبوظبي  ب��اإم��ارة  احلكومية  اجلهات  ملوظفي  الوظيفي 
الهادفة اإىل تعريف موظفي اجلهات احلكومية يف حكومة اأبوظبي مببادئ 
التنظيمية  الهياكل  اعتماد  اآلية  بحث  امللتقى  خال  ومت  احلكومي.  العمل 
املجل�س  ال�سادر عن  القرار  ب��اأن  الهيئة  اأف��ادت  يف اجلهات احلكومية، حيث 
التنفيذي بتفوي�س روؤو�ساء اجلهات احلكومية اعتماد الهياكل التنظيمية ما 

دون م�ستوى الإطار العام مبا ي�سمل الإدارات والأق�سام وما دونها، �سي�ساهم 
يف تب�سيط اإجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي للجهة احلكومية وي�سركها يف 

م�سوؤولية �سمان كفاءة اإعداد الهيكل التنظيمي.
و�سرحت الهيئة خال امللتقى اآلية قيا�س اأداء اجلهات احلكومية فيما يتعلق 
والبحوث  ال�سيا�سات  اإدارة  مدير  ال�سام�سي  حممد  وقال  الب�سرية.  باملوارد 
املوؤ�س�سي  الأداء  متابعة  اإن   " اأب��وظ��ب��ي..  لإم����ارة  الب�سرية  امل����وارد  بهيئة 
والتوطني،  الب�سرية  باملوارد  يتعلق  فيما  اأدائها  وقيا�س  احلكومية  للجهات 
ومدى التزامها بت�سريعات املوارد الب�سرية، والك�سف عن املخالفات ورفعها 
للمجل�س التنفيذي م�سفوعة بتو�سياتها ميثل اأحد املهام الأ�سا�سية للهيئة. 
ال�سليمة  القرارات  العمل لدعم كافة اجلهات احلكومية لتخاذ  و�سنوا�سل 
�سمن معايري وا�سحة وموحدة، مع متابعة ر�سد وحتليل املمار�سات لتقييم 

اأداء اجلهة احلكومية وممار�ساتها".
واأو�سح ال�سام�سي اأن الهيئة معنية بالقيام مبراجعة دورية لأحكام �سيا�سات 
بالدرا�سات  والقيام  عليها،  املنا�سبة  التعديات  واق���راح  الب�سرية  امل���وارد 
للمعنيني  والقانوين  الفني  الدعم  وتقدمي  لتطويرها،  الازمة  والبحوث 
تتمثل  احلكومية  اجلهات  م�سوؤوليات  اأن  اإىل  لفتاً  احلكومية؛  اجلهات  يف 
املوظفني  جميع  وتوجيه  الب�سرية،  امل��وارد  �سيا�سات  باأحكام  التام  التقيد  يف 
فعاليته  ودرج��ة  التطبيق  �سامة  مدى  ومراقبة  باأحكامها  بالتقيد  لديها 
اأعلنت عزمها تنظيم  اأن هيئة املوارد الب�سرية  ب�سكل دوري وم�ستمر. يذكر 
ور�س عمل تخ�س�سية اأ�سبوعية حتى نهاية العام ل�ستعرا�س ومناق�سة كافة 
�سيا�سات املوارد الب�سرية لتمكني موظفي اإدارات املوارد الب�سرية يف اجلهات 

احلكومية من تطبيق �سيا�سات املوارد الب�سرية بال�سورة الأمثل.

حممد بن زايد يوجه برفع قيمة اجلوائز وزيادة فئات م�سابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ16

وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
����س���وؤون ال��رئ��ا���س��ة، وال���ت���ي ت���اأت���ي يف 
اإط����ار ح��ر���س ���س��م��وه ع��ل��ى ت�سجيع 
اأبناء الم��ارات على موا�سلة �سون 
وتقاليدهم  ال���ث���ق���ايف  م���وروث���ه���م 
لاأجيال  نقلها  و�سمان  الأ�سيلة 

املتعاقبة.
خلف  فار�س  اللواء  معايل  واأو���س��ح 
املهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  امل���زروع���ي، 
ل���ل���دورة احل��ال��ي��ة ���س��ت��ق��ت�����س��ر على 
بدون  وال��ف��واك��ه  ال��رط��ب  م�سابقة 
العامة  ال�سامة  على  حر�سا  زوار 
و���س��ام��ة امل�����س��ارك��ني وال��ع��ام��ل��ني يف 
ظل الظروف ال�ستثنائية التي من 
�ساأنها ح�سار الوباء يف الوقت الذي 
اعتمدت فيه دولة الإمارات معايري 
للفح�س  العاملية  ال�سحة  منظمة 

احلالت  لر�سد  امل�ستمر  ال����دوري 
كورونا  ف��ريو���س  ملواجهة  املحتملة 
وفر�س   ،"19 "كوفيد-  امل�ستجد 
الوقت  لبع�س  اجل�����س��دي  التباعد 
والتقاليد  ال��ع��ادات  بع�س  لتفادي 
ال���ت���ي ك���ان���ت م��ت��ب��ع��ة يف ال�������دورات 

ال�سابقة.
اإدارة املهرجانات  واأكد رئي�س جلنة 
والراثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����رام����ج 
باأبوظبي، اأن مهرجان ليوا للرطب 
وامل����وروث  ب��ال��ن��خ��ل��ة  يحتفل  ال����ذي 
اأ�سبح  الإم�������ارات،  ل��دول��ة  ال��ث��ق��ايف 
املهتمني  جت���م���ع  ���س��ن��وي��ة  م��ن�����س��ة 
والنخيل  ب���ال���ت���م���ور  وامل��خ��ت�����س��ني 
جمال  يف  وال�������س���رك���ات  وامل�������س���ان���ع 
بالقطاع  امل���رت���ب���ط���ة  ال�������س���ن���اع���ات 
النخيل  �سجرة  حتمله  ملا  الغذائي 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ حممد  ال�سمو  وجه �ساحب 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
، برفع قيمة اجلوائز وزي��ادة فئات 
�سمن  والفواكه  الرطب  م�سابقات 
بدورته  للرطب"  ل��ي��وا  "مهرجان 
حتت  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ع�����س��رة،  ال�ساد�سة 
رع���اي���ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�سة،  ����س���وؤون  وزي�����ر  ال�������وزراء 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  وبتنظيم 
والراثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����رام����ج 
ب��اأب��وظ��ب��ي، خ��ال ال��ف��رة م��ن 17 
مدينة  يف  املقبل  يوليو   23 حتى 
لت�سل  ال���ظ���ف���رة،  مب��ن��ط��ق��ة  ل���ي���وا 
قيمة اجلوائز اإىل اأكرث من ثمانية 

مايني و200 األف درهم.
ت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب ال�سمو  وت��وؤك��د 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
توليه  ال������ذي  ال���ك���ب���ري  الإه����ت����م����ام 
اأ�سحاب  دع��م  يف  الر�سيدة  القيادة 
والفاكهة  للنخيل  املنتجة  امل����زارع 
وامل��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة امل��ح��ل��ي��ة يف 
حتقيق التنمية الزراعية امل�ستدامة 
الغذائي،  الأم���ن  منظومة  لتعزيز 
وت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى ال��ت��و���س��ع وفتح 
املجال اأمام اأكر عدد من املزارعني 

مع  �سلبية  تكون  اأن  على  امل�ستجد 
والقفازات،  الوجه  كمامات  ارت��داء 
املخت�سة،  اجلهات  اإر���س��ادات  ح�سب 
الأ�سخا�س  بني  بالتباعد  واللتزام 
املواد  املختلفة، مع توفري  واللجان 
املختلفة،  التعقيم  وم��واد  ال�سحية 
والك����ت����ف����اء ب��ال��ت��ح��ك��ي��م م����ن قبل 
دون  ال���زراع���ي  الإر����س���اد  مهند�سي 
امل�ساركات  وا���س��ت��ام  ال�����س��ن،  ك��ب��ار 
م��ن امل��زارع��ني م��ن خ��ال املركبات 
زي���ارات  م��ب��ا���س��رة، وم���ا يتبعها م��ن 
ميدانية للمزارع و�سول اإىل اإعان 

النتائج اخلا�سة بكل فئة.
م�ساراً  ك��ذل��ك  اخل��ط��ة  وت��ت�����س��م��ن 
خ��ا���س��ا مل��رك��ب��ات ن��ق��ل ال��رط��ب مير 
فيها  ي�������س���رط  م����راح����ل  ب����ث����اث 
املركبة،  امل�����س��ارك م��ن  ن����زول  ع���دم 
وب�������س���ك���ل ي�������س���م���ن ال���ت���ب���اع���د بني 
ويتم  الإج����راء  و�سرعة  امل�سركني 
من  الق�سم  اأداء  الأوىل  املرحلة  يف 
ق��ب��ل امل�����س��ارك��ني ب����اأن الإن����ت����اج من 
تتم  الثانية  املرحلة  ويف  مزارعهم، 
م�ستندات  واإب��راز  الت�سجيل  عملية 
امل�������س���ارك���ة، اأم�����ا امل���رح���ل���ة الأخ�����رية 
الفواكه  اأو  الرطب  تنزيل  فت�سمل 
ف���ري���ق العمل  ق��ب��ل  الأخ�������رى م���ن 
امل��خ�����س�����س م���ن ال��ل��ج��ن��ة، وم���ن ثم 
خ���روج امل��رك��ب��ة م��ن امل�����س��ار وبذلك 

يتم ت�سجيل امل�ساركة.

وتكرميا  امل��ه��رج��ان،  يف  للم�ساركة 
امل�����زارع�����ني وت���ع���زي���ز دور  جل���ه���ود 

املهرجانات الراثية وتطويرها.
وث��م��ن م��ع��ايل ال��ل��واء ف��ار���س خلف 
ل�سرطة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  امل����زروع����ي 
التنفيذي  املجل�س  ع�سو  اأب��وظ��ب��ي 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
والراثية،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����رام����ج 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
بزيادة  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
الرطب  وف����ئ����ات  وج�����وائ�����ز  ق��ي��م��ة 
ليوا  مبهرجان  امل�ساركة  والفواكه 
ع�سرة،  ال�ساد�سة  ب��دورت��ه  للرطب 
الدعم  م����ن  ك���ج���زء  ت����اأت����ي  وال����ت����ي 
وتعك�س  ���س��م��وه  م���ن  ال����احم����دود 
الزراعة  بالقطاع  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام 
 ، الدولة  املزارعني يف  دور  وتعظيم 
و�سون املوروث الزراعي واملحافظة 
م��ه��رج��ان ليوا  اأن  واأ����س���اف  ع��ل��ي��ه. 
للرطب يج�سد نهج الوالد املوؤ�س�س 
نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
اخلالدة  ومقولته  ث��راه،  اهلل  طيب 
لكم  اأ���س��م��ن  زراع������ة..  "اأعطوين 
اأن �ساهم املهرجان  ح�سارة"، وبعد 
ع���ل���ى م������دار الأع���������وام امل���ا����س���ي���ة يف 
ج��ع��ل ال���زراع���ة ث��ق��اف��ة ل���دى اأف���راد 
املجتمع، بات موقع املهرجان حمط 
اأن��ظ��ار امل��وؤ���س�����س��ات ال��زراع��ي��ة داخل 
وخ����ارج ال���دول���ة، ح��ي��ث ي��ج��م��ع بني 

املباركة من مكانة �سامية.
وح��������ول م���ك���ان���ة ال���ن���خ���ل���ة، اأ�����س����ار 
العربية  ال���دول  جن��اح  اإىل  معاليه 
وع���ل���ى راأ����س���ه���ا دول�����ة الإم��������ارات يف 
يف  النخلة  ملف  وت�سجيل  اع��ت��م��اد 
الثقايف  للراث  التمثيلية  القائمة 
غ���ري امل������ادي ل����دى م��ن��ظ��م��ة الأمم 
والثقافة  والعلوم  للربية  املتحدة 
"اليوني�سكو" ما يوؤكد مكانة النخلة 
ال�سماوية  ال��ك��ت��ب  جم��دت��ه��ا  ال��ت��ي 
يف  ال�����س��اخم��ة  مكانتها  وا���س��ت��ح��ق��ت 
ال���راث ال��ع��رب��ي و ال��ع��امل��ي، اإذ تعد 
امتداد  على  وت��راث��ي��اً  وطنياً  رم���زاً 
وم�سدراً  الإم�������ارات،  دول����ة  ت��اري��خ 
رئي�سياً لتعزيز الأمن الغذائي، وقد 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  مكانتها  ع���ززت 
بني اأبناء الإمارات عر اإن�ساء بنية 
�ساهمت  م�ستدامة  زراع��ي��ة  حتتية 
الإن�سان  ارتباط  عوامل  تر�سيخ  يف 
ب���الأر����س. م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال عي�سى 
جلنة  رئي�س  نائب  املزروعي،  �سيف 
اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية 
اللجنة  اإن  ب��اأب��وظ��ب��ي،  وال��راث��ي��ة 
للرطب  ل���ي���وا  مل���ه���رج���ان  امل��ن��ظ��م��ة 
لتوجيهات  وت���ن���ف���ي���ذاً   ،2020
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
باإ�سافة  ق���ام���ت  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي�����د 
جوائز  مبجموع  ج��دي��دة  فئات   4
م�سابقتني  منها  ج��ائ��زة،   60 ب��ل��غ 

ومن  جهة،  م��ن  وامل�ستهلك  امل���زارع 
وامل�سانع  ال�����س��رك��ات  اأخ�����رى  ج��ه��ة 
الزراعية  باملنتوجات  املتخ�س�سة 
�سناعات  م����ن  ب���ه���ا  ي���رت���ب���ط  وم�����ا 
خم��ت��ل��ف��ة وخ�������س���و����س���اً يف جم���ال 

النخيل.
معاليه  ت���ق���دم  امل���ن���ا����س���ب���ة  وب����ه����ذه 
ل�ساحب  والمتنان  ال�سكر  بجزيل 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 
ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات��ه امل�����س��ت��م��رة بدعم 
وتنمية  ال������راث  ����س���ون  م�����س��اري��ع 
الرثوة الزراعية، والدعم املتوا�سل 
الذي يقدمه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�سلحة ، جلميع املزارعني 
وحر�سه الدائم على حتفيز وتعزيز 
اجلهود الرامية اإىل اإجناح خمتلف 
امل�����س��اري��ع ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��راث��ي��ة يف 
احلثيثة  واملتابعة  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  قبل  م��ن 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف 
منطقة الظفرة ، ملختلف الفعاليات 
تعنى  التي  وال��رام��ج  واملهرجانات 

باملوروث الثقايف الإماراتي.
الرعاية  ن��ف�����س��ه  ال���وق���ت  يف  وث��م��ن 
�سمو  قبل  من  للمهرجان  الكرمية 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 

لفئتي "اخلا�س والفر�س" ملزارع 
للتني  وم�سابقتي  ال��ع��ني،  منطقة 
والأ�سفر"،  "الأحمر  فئتني  �سمن 
جلوائز  امل����ادي����ة  ال��ق��ي��م��ة  وزي��������ادة 

خم�سة فئات يف املهرجان.
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
�ستوزع كتيب اإلكروين على ماك 
املزارع وامل�ساركني �سيت�سمن جميع 
ومواعيد  الح���رازي���ة،  ال�����س��روط 
امل����زاي����ن����ات والأ�����س����ن����اف و����س���روط 
ال��������س�������راك، واآل������ي������ة وم����واع����ي����د 
بكل  امل�ساركات  وت�سليم  الت�سجيل 
فئة، بالإ�سافة اإىل جداول اجلوائز 
واآليات  فئة وقيمتها،  بكل  اخلا�سة 

الفرز والتحكيم واإعان النتائج.
اإدارة  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  واأك�������د 
الثقافية  وال����رام����ج  امل��ه��رج��ان��ات 
والراثية باأبوظبي، حر�س اللجنة 
املنظمة على تطبيق كافة التدابري 
الحرازية  والإج����راءات  الوقائية 
امل�سرفة  وال��ل��ج��ان  امل�����س��ارك��ني  على 
ال�سحية  اجل���ه���ات  م���ع  بالتن�سيق 
املخت�سة واملعنية مبنطقة الظفرة، 
وفق خطة م�سركة تت�سمن اإجراء 
فح�سوات درج��ات احل��رارة وتعقيم 
م��رك��ز ال���س��ت��ام وم��وق��ع املهرجان 
جميع  واإل�������������زام  ي�����وم�����ي،  ب�������س���ك���ل 
ب�سرورة  وامل�������س���ارك���ني  ال��ع��ام��ل��ني 
ابراز نتيجة اختبار فريو�س كورونا 

منها 292 روؤية خارجية عرب �ملنازل 
2020 من  االأول  الن�سف  خالل  املنف�سلة  االأ�سر  الأطفال  اأ�سرية  جل�سة   1013

دول اآ�سيا واملحيط الهادئ تر�سح االإمارات للع�سوية غري الدائمة ملجل�س االأمن
•• نيويورك-وام:

اآ���س��ي��ا وامل��ح��ي��ط ال��ه��ادئ بتوافق  اأي����دت جم��م��وع��ة دول 
الآراء تر�ّسح دولة الإم��ارات للع�سوية غري الدائمة يف 
2023 وذلك خال   ��  2022 جمل�س الأم��ن للفرة 
�سعادة  برئا�سة  م��وؤخ��را  ُعقد  ال��ذي  املجموعة  اجتماع 
ال�سفري ت�سانغ جون، املندوب الدائم لل�سني لدى الأمم 

املتحدة.
الدائمة  املندوبة  ن�سيبة،  لنا  ال�سفرية  �سعادة  ووجهت 
اإىل  ال�����س��ك��ر  امل���ت���ح���دة،  ل����دى الأمم  ل���دول���ة الإم�������ارات 
ال���ه���ادئ ع��ل��ى دعمهم  اآ���س��ي��ا وامل��ح��ي��ط  جم��م��وع��ة دول 
وثقتهم بدولة الإم��ارات كممثل لهم يف املجل�س خال 

الفرة 2023-2022.
وقالت يف هذا ال�سدد: "اإننا ن�سبح اأقوى عندما نكون 
تعقيداً،  ال��ع��امل  م�ساكل  اأك���رث  م��واج��ه��ة  يف  متحدين 
وعندما نعمل معاً من اأجل عامل اأكرث �ساماً وي�سمل 
اجل��م��ي��ع ..ف��م��ج��ل�����س الأم�����ن م��ن��ٌر ل غ��ن��ى ع��ن��ه حلل 

النزاعات وتعزيز ال�ستقرار والأمن للجميع".
مبيثاق  الإم������ارات  دول����ة  ال���ت���زام  "ينعك�س  واأ����س���اف���ت: 
الت�سامن  لتعزيز  املتوا�سل  عملها  يف  املتحدة  الأمم 

وبناء ال�سمود وت�سجيع البتكار و�سمان ال�سام، وهي 
جميعها اأهداف م�سركة توؤمن بها الدول الأع�ساء يف 

جمموعة اآ�سيا واملحيط الهادئ".
ومن املتعارف عليه اأن تنظر جمموعة دول اآ�سيا واملحيط 
الهادئ يف تاأييد الر�سيحات اخلا�سة بع�سوية جمل�س 
الأم���ن قبل ع��ام واح���د م��ن ت��اري��خ الن��ت��خ��اب��ات، وعليه 
الدائم  امل��ن��دوب  احل�سن،  حممد  ال�سفري  �سعادة  طلب 
جمموعة  ت��اأي��ي��د  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��دى  ُع��م��ان  ل�سلطنة 
دول اآ�سيا واملحيط الهادئ لر�سح دولة الإمارات خال 
الجتماع، وهو الر�سيح الذي اأيده �سعادة ال�سفري تي 
اإي�����س ت��ريمي��ورت��ي، امل��ن��دوب ال��دائ��م للهند ل��دى الأمم 

املتحدة.
كما اأيدت اأكرث من 40 دولة ع�سو يف املجموعة تر�سيح 
دولة الإمارات خال الجتماع، حيث اأ�سادوا بالتزامها 
بدعم ميثاق الأمم املتحدة، ودورها القيادي يف توطيد 
ع��ن ج��ه��وده��ا يف  ال��ع��رب��ي��ة، ف�سًا  املنطقة  ال�����س��ام يف 
وت�سجيع  الإره����اب  ومكافحة  ال�سمولية  م��ب��داأ  تعزيز 
بالدور  الأع�ساء  اأ���س��اد  ..كما  امل���راآة  ومتكني  التعددية 
ال�سام  الإم��ارات يف �سمان  البارز الذي تقوم به دولة 

والأمن العاملي والتخطيط للم�ستقبل.

•• ال�سارقة-الفجر:

ك�سف مركز امللتقى الأ�سري التابع 
الجتماعية يف  اخل��دم��ات  ل��دائ��رة 
 292 نحو  تنفيذ  ع��ن  ال�سارقة؛ 
روؤية خارجية عر املنازل، لتمكني 
من  املنف�سلني  والأم���ه���ات  الآب����اء 
اإىل  امل��ج��يء  روؤي����ة الأط���ف���ال دون 
التدابري  ل�سل�سلة  تعزيزاً  امل��رك��ز، 
ال��ت��ي وج��ه��ت احلكومة  ال��وق��ائ��ي��ة 
�سامة  ع��ل��ى  ح���ف���اظ���اً  ب��ات��ب��اع��ه��ا 
و����س���ح���ة امل����وظ����ف����ني والأط�����ف�����ال 

وذويهم.
وت���ف�������س���ي���ًا؛ اأو�����س����ح����ت ف���اي���زة 
امللتقى  مركز  مدير  خباب  ح�سن 
الن�سف  خ�����ال  اأن������ه  الأ�������س������ري؛ 
حقق  2020م،  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
جل�سة   1013 ح������وايل  امل����رك����ز 

اخل��ارج��ي��ة امل��ن��زل��ي��ة ح��ت��ى ل يتم 
ب����ني طريف  ب����الت����ف����اق  الإخ���������ال 
يعد  املركز  اأن  �سيما  امل�سلحة، ول 
التفاقية  على  للحفاظ  ال�سامن 

املوقعة بني املنف�سلني.

الأط���ف���ال لاأ�سر  ل���روؤي���ة  اأ���س��ري��ة 
روؤي����ة   721 ب���واق���ع  امل��ن��ف�����س��ل��ة؛ 
داخ������ل حم���ي���ط امل����رك����ز، ف��ي��م��ا مت 
عر  خارجية  روؤي���ة   292 تنفيذ 
املنازل منذ بداية الأزمة ال�سحية 
ال��راه��ن��ة ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا، حني 
لرعاية  ال��دائ��م��ة  اللجنة  وج��ه��ت 
الرعاية  من  املحرومني  الأطفال 

الجتماعية، باعتماد ذلك.
روؤي����ة  اأن  اإىل  خ���ب���اب  وت���ط���رق���ت 
الأ�سر املنف�سلة لاأطفال تتم عر 
امل���ن���ازل ب��ع��ي��داً ع��ن م��رك��ز امللتقى 
تعزيز  يف  ي�����س��ه��م  مم���ا  الأ�����س����ري، 
من  احلماية  يف  الوطنية  اجلهود 
وحماية  كورونا"  ف��ريو���س  خطر 
وامل��وظ��ف��ني، حيث يقوم  الأط��ف��ال 
امل��رك��ز  خ��ال ه��ذه الفرة بدوره 
التن�سيقي والإ�سرايف على اللقاءات 

روؤية �إلكرتونية   159
روؤي�������ة   159 ت���ن���ف���ي���ذ  مت  ك����م����ا 
املوؤ�س�سة  ل����ن����زلء  اإل����ك����رون����ي����ة 
ب�سرطة  والإ���س��اح��ي��ة  ال��ع��ق��اب��ي��ة 
الدولة  داخ�����ل  ����س���واء  ال�������س���ارق���ة، 
الروؤية  ت��ت��ي��ح  ح��ي��ث  خ��ارج��ه��ا،  اأو 
اأحد  روؤي����ة  للطفل  الإل��ك��رون��ي��ة 
وال������دي������ه م�����ن خ������ال الأن���ظ���م���ة 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ل��ل��ت��وا���س��ل امل���رئ���ي عر 
م��ن�����س��ة اإل���ك���رون���ي���ة م����ن داخ����ل 
والإ�ساحية،  العقابية  املوؤ�س�سة 
تعد  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اأن  اإىل  لف��ت��ة 
دائرة  اطلقتها  التي  الآل��ي��ات  اأح��د 
العام  منذ  الجتماعية  اخل��دم��ات 
الطفل  حماية  ل�سمان   ،2017
ومتكينه من روؤية اأحد والديه يف 

بيئة اآمنة. 
اأزم��ة كورونا؛  املركز قبل  اأن  علماً 

من  الع�سرات  يومياً  ي�ستقبل  كان 
حقوقهم  من  لتمكينهم  الأط��ف��ال 
يف الروؤية الوالديه، ملا ميثله املركز 
وتنفيذ  لتحقيق  مثلى  اأداة  م��ن 
املنف�سلني،  الأب��وي��ن  روؤي���ة  اأح��ك��ام 
الجتماعية  امل�سكات  من  واحل��د 
نتيجة  الطفل  لها  يتعر�س  التي 
ان��ف�����س��ال ال���وال���دي���ن، ف�����س��ًا عن 
الأطفال  نف�سية  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
ووالديهم وذلك من خال املركز 
الأول  امل���ق���ام  ي�����س��ت��ه��دف يف  ح��ي��ث 
اأي  اإىل  ت��ع��ر���س الأط���ف���ال  جت��ن��ب 
الروؤية  م�سكات  ب�سبب  انتكا�سة 
وتهيئة حتققها ال�سليم  للو�سول 
ونقل  ال���وع���ي  م�����س��ت��وى  اإىل  ب��ه��ا 
وهي  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  للبيئة  ال���روؤي���ة 
توؤثر  اأي ظواهر  بعيدا عن  املنزل 

يف نف�سية الطفل.
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اأخبـار الإمـارات

ق�ساء اأبوظبي ت�سدر 18 األف اإ�سعار ح�سور جل�سات تقا�ٍس عن بعد
•• اأبوظبي-وام:

اأظهرت اإح�ساءات دائرة الق�ساء اأبوظبي، اأن اأداء عمل املحاكم والتنفيذ عن 
 6 اإي��داع  2020، �سهد  10 يونيو  29 مار�س حتى  بعد خال الفرة من 
اآلف و85 مذكرة عن بعد يف التح�سري اأو قبل اجلل�سة، وبلغ عدد اجلل�سات 
يف  املنعقدة  اجلل�سات  وع���دد  جل�سة،   982 اآلف  التح�سري9  يف  املنعقدة 
يف  املنجزة  ال��دع��اوى  وع��دد  جل�سة،   340 األفا   14 وال�ستئناف  البتدائي 

التح�سري والبتدائي وال�ستئناف 3 اآلف 368 دعوى.
فيما بلغ عدد الأحكام ال�سادرة يف التقا�سي البتدائي وال�ستئناف 5 اآلف 
و739حكما، وو�سل عدد اإ�سعارات ح�سور جل�سات التح�سري واملحكمة عن 

اآلف   6 الن�سية  بالر�سائل  الإعان�ات  وع��دد  اإ�سعارا،  و826  األفا   18 بعد 
و21 ر�سالة، و593 طلب ح�سور عن بعد.

واأ�سارت اإح�ساءات اأداء عمل النيابة العامة عن بعد يف الفرة من 3 مايو اإىل 
10 يونيو 2020، اإىل تلقي 5 اآلف و555 طلبا للمراجعني عر البوابة 
اأخرى،  قنوات  عر  املراجعني  طلبات  من  و2440  للدائرة،  الإلكرونية 
فيما بلغت جمايل طلبات املراجعني قيد الجراء 4 اآلف 324 طلبا، وعدد 
األفا و248 �سخ�سا، وعدد   20 ح�سور اجلل�سات التي مت اتخاذ اج��راء بها 

الباغات املحالة اإىل النيابة العامة 8 اآلف و782 باغا.
واأظهرت الإح�ساءات اأن عدد الباغات املحالة للمحكمة و�سل اإىل 4 اآلف 
و793 باغا، بالإ�سافة اإىل 5 اآلف و896 حكما مت ت�سديره، فيما �سهدت 

اأداء عمل الكاتب العدل والتوثيقات عن بعد طلبات عقود الزواج 685 طلبا، 
مقابل 105 طلبات اإثبات طاق، بالإ�سافة اإىل 19 طلب اإ�سهار اإ�سام.

الداخلية  امل�ساندة والعمليات  الق�ساء من خال قطاع  دائرة  فيما حر�ست 
منذ بداية اأزمة كرونا على اتخاذ 24 اإجراًء، ل�سمان ا�ستمرارية الأعمال، 
واملحافظة  والإداري���ة،  الق�سائية  للخدمات  الت�سغيلية  ال�ستدامة  وحتقيق 
الحرازية،  التدابري  م��راع��اة  خ��ال  م��ن  العامة  وال�سحة  ال�سامة  على 
منها  وامل��وردي��ن،  واملتعاملني  املوظفني  على  الإج���راءات  وت�سريع  والت�سهيل 
تعقيم كافة قاعات وممرات ومكاتب و�ساحات الدائرة، واإلغاء كافة الدورات 
خال  م��ن  اإل��ك��رون��ي��ة  ب����دورات  عنها  وال�ستعا�سة  الع��ت��ي��ادي��ة  التدريبية 
الريا�سية  والأن�سطة  الفعاليات  كافة  واإلغاء  الإلكرونية،  التدريب  من�سة 

والرفيهية، وغلق ح�سانة وغرفة الأمومة بالدائرة، وتوزيع املعقمات على 
كافة املكاتب واأماكن النتظار.

ال��وق��اي��ة من  ب��ع��ن��وان  الإج�����راءات الح���رازي���ة عقد ور���س��ة عمل  وت�سمنت 
يف  العامة  والأ�سطح  ال��دائ��رة  مبان  وتعقيم  ور���س  امل�ستجد،  كرونا  فريو�س 
اأبوظبي والعني والظفرة، واإلغاء التوقيع من خال الب�سمة باليد، وتوفري 
ال�سحي” ودور  “النادي  الريا�سي  النادي  واإغ��اق  احل��رارة،  ك�سف  اأجهزة 
واإدارات  مبحاكم  بعد  ع��ن  العمل  �سوابط  وو���س��ع  ال��دائ��رة،  مبقر  ال��ع��ب��ادة 
للعمل خال جائحة  العودة  اإج��راءات  دليل  اعتماد  اإىل  بالإ�سافة  الدائرة، 
كورونا واملت�سمن التدابري والإج��راءات الحرازية للموظفني واملتعاملني 

والعمال.

•• دبي- حم�سن را�سد

والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ت��ع��ك��ف 
�سيناريوهات  ث��اث��ة  درا���س��ة،  على 
طلبة  ب�����ني  ال����ت����ب����اع����د  ل���ت���ط���ب���ي���ق 
الإم��ارات��ي��ة يف احلافات  امل��در���س��ة 
اإطار  �سمن  الدرا�سية،  والف�سول 
اخل��ط��ط ال��وق��ائ��ي��ة والح���رازي���ة 
 ،2021-2020 الدرا�سي   للعام 
حال  يف  الأول  ال�سيناريو  يطبق  اإذ 
تطبيق التباعد 1.5 مر، والثاين  
 1.75 ال��ت��ب��اع��د  ت��ط��ب��ي��ق  يف ح���ال 
تطبيق  ح�����ال  يف  وال���ث���ال���ث  م�����ر، 
التباعد 2 مر. على اأن يحدد لكل 
الذي  ال�سيناريو  تعليمية  مرحلة 

ينا�سبها.
واأف��ادت باأن ال�سيناريو الأول يكون 

كل  يف  ال�سفية  ال�سعب  ع���دد  ف��ي��ه 
الطلبة  وع��دد  �سعبة،   19 مدر�سة 
9 ط��اب، ويبلغ عدد  يف كل �سعبة 
الطلبة املتوقع 171 طالب،  وعدد 
للحافات  امل�����س��ت��خ��دم��ني  ال��ط��ل��ب��ة 
ع���دد  واإج������م������ايل  ط���ل���ب���ة،   103
الفعلية  والن�سبة  اأربعة،  احلافات 

لدوام الطلبة 75%.
 22 ي�سم  ال��ث��اين  ال�سيناريو  اأم���ا 
�سعبة، بواقع 8 طاب يف كل �سعبة، 
باإجمايل عدد الطلبة املتوقع 176 
م�ستخدمي  الطلبة  وع��دد  طالباأً،  
على  مق�سمني   ،103 احل��اف��ات 
الفعلية  والن�سبة  ح��اف��ات،   اأربعة 

لدوام الطلبة تبلغ 77%.
وا���س��ت��م��ل ال�����س��ي��ن��اري��و ال��ث��ال��ث على 
�سعبة  ك���ل  وحت���ت���وي  ���س��ع��ب��ة،   43

اإجمايل   اأربعة ط��اب،  ويبلغ  على 
طالباً،   172 املتوقع  الطلبة  عدد 
103 طلبة، يف  للحافات  وحتدد 
الفعلية  والن�سبة  ح��اف��ات،   اأربعة 
للدوام الطابي %75. علما باأن 
للتمدر�س،  اأي���ام   10 مرحلة  لكل 
مرحلة  كل  يف  الو�سع  تقييم  ويتم 
قبل النتقال للمرحلة التي تليها.

الوزارة  اعتمدت  مت�سل  �سياق  ويف 
الطلبة  ت��ب��اع��د  ل��ت��ط��ب��ي��ق  من�����وذج 
واملعلمني داخل ال�سفوف الدر�سية 
املقبل  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  لتطبيقة 
لذلك  ووف��ق��اً   ،2021  �  2020
التباعد  ت��ط��ب��ي��ق  ���س��ي��ت��م  ال��ن��م��وذج 
بواقع 2 مر بني كل طالب وطالب 
اإىل  اإ�سافة  املدر�سي،  ال�سف  داخل 

والطلبة. املعلمني  بني  مر   2

وح���دد ال��ن��م��وذج ذات���ه امل�����س��اف��ة بني 
ال�سف  داخ�����ل  ال���ذك���ي���ة  ال�������س���ب���ورة 
اإ�سافة  م���ر،   3 ب���واق���ع  وال��ط��ل��ب��ة 
ذاتها  ال�سبورة  اإىل مر واح��د بني 

واملكتب املخ�س�س للمعلم.
واأف������ادت ب���اأن���ه ي��ت��م اح��ت�����س��اب عدد 
ال���ط���ل���ب���ة يف ك����ل ���س��ع��ب��ة وف�����ق كل 
الطلبة  ا���س��ت��ث��ن��اء  ب��ع��د  ���س��ي��ن��اري��و 
اأ���س��ح��اب الهمم وم��ن ي��ع��ان��ون من 
امرا�س مزمنة، اإ�سافة اإىل الطلبة 
اأمورهم  اأول���ي���اء  ي��رغ��ب  ال��ذي��ن ل 
املدر�سة  داخ�����ل  اب��ن��ائ��ه��م  دوام  يف 

ويف�سلون التعلم عن بعد.
وح����ول حت��دي��د ع���دد ال��ط��ل��ب��ة بكل 
الوزارة  اأو�سحت  مدر�سية  حافلة 
الطلبة  ع������دد  حت����دي����د  ي���ت���م  اأن�������ه 
امل�������س���ت���خ���دم���ني ل����ل����ح����اف����ات من 

اإج���م���ايل ع���دد ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��وق��ع يف 
�سرورة  اإىل  داع��ي��ة  ���س��ي��ن��اري��و،  ك��ل 
احل�سر  ع���م���ل���ي���ات  يف  ال���ت���دق���ي���ق 
املطلوبة.      من جهة اأخرى وجهت 
احلكومية  املدار�س  اإدارات  ال��وزارة 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  واخل��ا���س��ة 
لإ�ستطاع اآراء اأولياء الأمور حول 
لأبنائهم،  املنا�سب  املدر�سي  ال��دوام 
الواقعي  التعليم  وخريتهم ما بني 
يف املدر�سة والتعلم الذكي “التعليم 
عن بعد. وخ�س�ست الوزارة لعملية 
حتت  مو�سعة  ا�ستمارة  ال�ستطاع 
انتظام  ح�سر  “ ا���س��ت��م��ارة  ع��ن��وان 
ال��ط��ل��ب��ة يف امل���در����س���ة الإم���ارات���ي���ة 
للعام الدرا�سي 2020 � 2021”، 
ن�سخة  ع��ل��ى  “الفجر”  ح�����س��ل��ت 

منها.

ل���اإ����س���ت���م���ارة ذات���ه���ا دعت  ووف����ق����اً 
اإىل تعبئة  اأول��ي��اء الأم����ور  ال����وزارة 
ال��ب��ي��ان��ات امل��ط��ل��وب��ة ل��ك��ل ط��ال��ب اأو 
ط��ال��ب��ة ع��ل��ى ح����دى وذل�����ك �سمن 
العام  للمدار�س  العودة  ا�ستعدادات 

الدرا�سي املقبل.
ل��ويل الأمر  ال����وزارة  وب��ع��د تخيري 

ال����ذي ينا�سب  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ن ن��ظ��ام 
يف  الواقعي  التعليم  �سواء  الطالب 
“التعليم  الذكي  التعلم  اأو  املدر�سة 
من  التاأكد  على  حر�ست  بعد،  عن 
اأمرا�س  اأي  م��ن  ال��ط��ال��ب  م��ع��ان��اة 
الإجابة  ح����ال  ويف  ل،  اأم  م��زم��ن��ة 
احلالة  ن��وع  لتو�سيح  دعتهم  بنعم 

املر�سية.
ويف حال خلو الطالب من الأمرا�س 
املزمنة اأو كونه من اأ�سحاب الهمم 
ط��ال��ب��ت ال��������وزارة اأول����ي����اء الأم�����ور 
بتو�سيح �سبب اختيار نظام التعليم 
ا�ستخدام  يف  ي����رغ����ب  ك�����ان  واإذا 

احلافلة املدر�سية اأم ل.

•• دبي- حم�سن را�سد:

ك�سفت وزارة الربية والتعليم، ممثلة 
يف اإدارة التدريب والتنمية املهنية، عن 
اأن 12596 طالباً وطالبة ي�ستفدون 
م���ن م�����س��روع ب���راع���م امل�����س��ت��ق��ب��ل الذي 
ي�ستهدف تاأهيل طلبة ما قبل الرو�سة 
النمائية  خ�سائ�سهم  وف���ق  ل��ل��ت��ع��ل��م، 
وال��ع��م��ري��ة.  واأف�����ادت ال�����وزارة ب��اأن��ه مت 
اف��را���س��ي��ة يف ريا�س  ت��وف��ري ف�����س��ول 
الإلكرونية  الكتب  وجميع  الأط��ف��ال، 
الداعمة  التعليمية  وامل�سادر  للمنهاج، 
التابعة  الإل��ك��رون��ي��ة،  امل��ن�����س��ات  ع��ل��ى 
للوزارة “بوابة التعلم الذكي، ومن�سة 
دي����������وان« . ورك���������زت ال�����������وزارة خ���ال 
التدريبية  ل��اأن��وي��ة  حت�����س��ريي  ل��ق��اء 
اأهمية  على  م��وؤخ��راً،  انعقد  للم�سروع 
للتعلم  ال��رو���س��ة  قبل  م��ا  طلبة  تهيئة 
النمائية  خ�����س��ائ�����س��ه��م  ع���ل���ى  ب����ن����اء 

جوانب  اأه������م  وت���ن���اول���ت  وال���ع���م���ري���ة، 
وجم��الت منو الأطفال، واأب��رز املعامل 
بلورتها  اإذ  منوهم،  خل�سائ�س  املميزة 
البدين  ت�سم”النمو  جوانب  �سبعة  يف 
)منو الع�سات الكبرية والدقيقة (، و 
النمو اللغوي، والنمو العقلي واملعريف، 
الذات،  وم�ساعدة  الجتماعي،  والنمو 

ال�سخ�سية«.  ومنو  النفعايل،  والنمو 
واك����������دت ل���ب���ن���ى ال�������س���ام�������س���ي امل����دي����ر 
املدر�سية  العمليات  لقطاع  التنفيذي 
باأبوظبي، احلاجة اإىل حتديد الأ�س�س 
وال�سوابط والعتبارات ال�سيكولوجية 
واللتزام  مراعاتها  ال��ازم  والربوية 
بها عند التوجه لأطفال مرحلة ماقبل 

م�سروع  اأهمية  تكمن  وهنا  ال��رو���س��ة، 
الرامج  لإع�������داد  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ب���راع���م 
والأن�سطة وامل��واد  التي حتقق حاجات 
باأ�ساليب  لهم  وتقدم  الأطفال،  ه��وؤلء 
وطرق جذابة، لتنمية مهارات التعليم 
مدى  م��ه��ارات  لتكون  لديهم  امل�ستمر 
اأن�����ه م���ن خال  اأ����س���اف���ت  . و  احل���ي���اة 
احل�سيلة  تنمية  من  نتمكن  امل�سروع، 
التو�سل  وب��ال��ت��ايل  املنطوقة  اللغوية 
التي  اخل�����س��ائ�����س  اأه�����م  حت���دي���د  اإىل 
املرحلة،  ه��ذه  الأط���ف���ال  يف  لغة  متيز 
ت�ساعد  اأن  مي���ك���ن  خ�����س��ائ�����س  وه�����ي 
وتفيد جميع العاملني واملتعاملني مع 
والدين ومعلمني  الأطفال من  ه��وؤلء 
ومربني وموؤلفي كتب الأطفال الأدبية 
واملدر�سية ومعدي براجمهم التعليمية 
واك�سابهم  ت��ه��ي��ئ��ت��ه��م  ع��ل��ى  وت�����س��اع��د 
العلمي  حت�����س��ي��ل��ه��م  ت��ن��م��ي  م����ه����ارات 
اأكدت   . لهم  اأف�سل  م�ستقبل  لتحقيق 

التدريب  اإدارة  مدير  احلو�سني  خولة 
�سرورة  ال����وزارة،  يف  املهنية  التنمية  و 
تقدمي برامج وا�سراتيجيات واأن�سطة 
متمركزه حول الطفل، وت�سميمها على 
اأ�سا�س معريف دقيق وعميق بخ�سائ�س 
الأط���ف���ال وم��ع��امل من��وه��م يف خمتلف 

“البدنية واللغوية والعقلية  جوانبهم 
والجتماعية”،  والنفعالية  واملعرفية 
ف�سا عن اأهمية املزاوجة بني ما يقدم 
وم�ستوى  وم��واد  برامج  من  لاأطفال 
منوهم وما يتوفر لديهم من مهارات 

وقدرات.

الرتبية ت�سع 3 �سيناريوهات الختيار االأف�سل عند بدء الدرا�سة 
العام املقبل مراعية التباعد بن الطلبة بال�سف واحلافالت  

امل�ستقبل براعم  م�سروع  �سمن  طالبًا  و596  األفًا  ديوان املحا�سبة يرتاأ�س اجتماع موؤمتر الدول  12 
االأطراف يف اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

•• اأبوظبي -وام:

ديوان  رئي�س  العميمي  �سعيد  ب��ن  ح���ارب  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ت��راأ���س 
املحا�سبة رئي�س موؤمتر الدول الط��راف يف اتفاقية المم املتحدة 
التنفيذ  ا�ستعرا�س  الف�ساد الجتماع احلادي ع�سر لفريق  ملكافحة 
املرئي وبح�سور عدد من  الت�سال  با�ستخدام  بعد  الذي عقد عن 
الدول الطراف يف اتفاقية المم املتحدة ملكافحة الف�ساد وممثلي 
المانة العامة للموؤمتر من مكتب المم املتحدة ملكافحة املخدرات 

واجلرميه-فيينا.
مب�ستوى  تت�سل  ع��ده  موا�سيع  الجتماع  اأع��م��ال  ج��دول  وت�سمن 
الداء لآلية تنفيذ اتفاقية مكافحة الف�ساد وامل�سائل املالية املتعلقة 
وحالة  التفاقية  تنفيذ  ا�ستعرا�س  لعملية  املخ�س�سة  بامليزانية 

تنفيذ التفاقية لدى كل دولة طرف يف التفاقيه.
كما نظر الجتماع التقارير والبيانات التي قدمتها المانة العامة 
املحرز  التقدم  ومدى  التفاقية  ا�ستعرا�س  دورات  ب�ساأن  للموؤمتر 
واخلرات  باملمار�سات  وملخ�س  دول��ة  كل  ل��دى  التنفيذ  جانب  يف 
بني  املعلومات  ت��ب��ادل  لت�سهيل  ال�ستعرا�س  عملية  م��ن  املكت�سبة 
خال  ال�ستعرا�س  عملية  ت�سهيل  ي��خ��دم  ومب��ا  الط���راف  ال���دول 
القرعة  �سحب  عملية  الجتماع  ت�سمن  ..ك��م��ا  القادمة  ال���دورات 
وذلك لتحديد الدول امل�ستعَر�سة وامل�ستعِر�سة يف دورة ال�ستعرا�س 
تعمل  اأن  اأهمية  اىل  املحا�سبة  دي��وان  رئي�س  معايل  واأ�سار  الثانية. 
مبا  الوطنية  ت�سريعاتها  وا�ستكمال  توفيق  على  الط��راف  ال��دول 
ومبا  الف�ساد  مكافحة  اتفاقية  ف�سول  خمتلف  ومتطلبات  يتوافق 
ي�سمن الوفاء مبتطلبات التنفيذ لغر�س حتقيق الهداف الرامية 
اىل منع الف�ساد ومكافحته على امل�ستويني القليمي والدويل. واأكد 
املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  يف  ال�سيا�سية  القيادة  اأن  معالية 
اأولوياتها وتعمل جاهدة  الف�ساد على قائمة  ت�سع ق�سية مكافحة 
يف م�ساركة املجتمع الدويل جهوده وم�ساعيه يف �سبيل منع الف�ساد 

ومكافحة كافة اأ�سكاله.

•• دبي-الفجر:

ال�سحة  وزارة  ح����ر�����س  اإط��������ار  يف 
اأوا�سر  تعزيز  على  املجتمع  ووق��اي��ة 
املجتمعي  وال���ت���اح���م  ال��ت�����س��ام��ن 
ودع����م الأط���ف���ال امل�����س��اب��ني مبر�س 
معنوياتهم  ل����رف����ع  كوفيد19- 
والطماأنينة  الإي���ج���اب���ي���ة  وت���ع���زي���ز 
النف�سي  ال���ع���بء  وت��خ��ف��ي��ف  ل��دي��ه��م 
بالتعاون  ال������وزارة  ح��ق��ق��ت  ع��ل��ي��ه��م، 
عدداً  اأمنية”  “حتقيق  موؤ�س�سة  مع 
الرعاية  يتلقون  اأطفال  اأمنيات  من 
ال�����س��ح��ي��ة يف م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ال�����وزارة 
والعزل  ال�سحي  احلجر  مراكز  ويف 
املنزيل، حيث مّتت مقابلتهم بتقنية 
الواقع الفرا�سي عن بعد للتعّرف 
على  الب�سمة  لر�سم  اأمنياتهم  على 

وجوههم.

وت�سمنت اأمنيات الأطفال احل�سول 
وو�سائط  ذك��ي��ة  لوحية  اأج��ه��زة  على 
الكرونية ت�ساعد يف ت�سليتهم باألعاب 
تثقيفية تفاعلية، حت�ّسن من طريقة 
تفكريهم واإدراكهم وتنمي مهاراتهم 
بطريقة اإبداعية، بالإ�سافة مل�ساهدة 
الرامج الرفيهية املفيدة. وتفاعل 
الأط��ف��ال واأ���س��ره��م م��ع امل��ب��ادرة بعد 
حت���ق���ي���ق اأم���ن���ي���ات���ه���م م���ع���رب���ني عن 
املبادرة  حتقيق  م��وؤك��دي��ن  �سعادتهم 
اأ�سر  واأث���ن���ى  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  اأه���داف���ه���ا 
الأط��ف��ال على ه��ذه امل��ب��ادرة معربني 
ع����ن ���س��ك��ره��م وام���ت���ن���ان���ه���م ل������وزارة 
وموؤ�س�سة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة 
القيم  عن  تعبرياً  اأمنية”،  “حتقيق 
بها  يتميز  التي  والنبيلة  الإن�سانية 
جمتمع الإم��ارات والتي ت�سجع على 

ن�سر اخلري والعطاء.

مبادرة متمعية ت�سعد �الأطفال 
�ملر�سى

واأك��������دت ال����دك����ت����ورة ك���ل���ث���وم حممد 
البلو�سي مدير اإدارة امل�ست�سفيات على 
بالتعاون  املجتمعية  امل��ب��ادرة  اأهمية 

مع موؤ�س�سة “حتقيق اأمنية”، والتي 
التكافل  ق��ي��م  ع���ن  من����وذج����اً  مت��ث��ل 
والت�سامن يف جمتمع الإمارات، مبا 
يعزز ال�سعور الإيجابي لدى الأطفال 
للرفيه  اأوق��ات��اً  ومينحهم  امل�سابني 
املوؤ�س�سات  اإطار حر�س  وال�سعادة، يف 
احلكومية على حتقيق الأمنيات التي 
بتكاتف  وت�سعرهم  الأط��ف��ال  ت�سعد 
امل��ج��ت��م��ع م��ع��ه��م ل��ت��ح��ف��ي��زه��م على 
جتاوز املرحلة. لفتاً �سعادته اإىل اأن 
�سحية  ورعاية  عناية  تقدم  ال���وزارة 
ونف�سية متكاملة ملر�سى كوفيد من 
الطبي  ال��روت��وك��ول  تطبيق  خ��ال 
اإىل  بال�ستناد  امل�ست�سفيات  يف  املتبع 
ال��ت��ي توفرها  وامل�����وارد  الإم��ك��ان��ي��ات 
خدمات  لتقدمي  الر�سيدة  احلكومة 
اأف�سل  وف������ق  ل���ل���م���ر����س���ى  ����س���ح���ي���ة 
“حتقيق  موؤ�س�سة  و�سكر  املمار�سات. 

املبذولة  ج���ه���وده���م  ع��ل��ى  اأمنية” 
لإ�سعاد اأفراد املجتمع يف الإمارات. 

قلوب  �إىل  �ل��ف��رح��ة  �إدخ�����ال 
�الأطفال �ملر�سى

وم�����ن ج���ان���ب���ه ث���ّم���ن ال�������س���ي���د هاين 
الزبيدي، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة 
“حتقيق اأمنية” جهود وزارة ال�سحة 
اإىل حتقيق  الرامية  ووقاية املجتمع 
بفريو�س  املُ�سابني  الأطفال  اأمنيات 
املوؤ�س�سة  اأن  موؤكداً  املُ�ستجد،  كورونا 
ع��ل��ى ا����س���ت���ع���داد دائ�����م ل��ل��ت��ع��اون مع 
واخلا�سة  احلكومية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة 
مب�سوؤولياتها  الإي��ف��اء  اإىل  ال�ساعية 
ال�سعادة  مفاهيم  ون�سر  الجتماعية 
يف امل��ج��ت��م��ع، واإدخ������ال ال��ف��رح��ة اإىل 
قلوب الأطفال املر�سى وتعزيز الأمل 

يف قلوبهم مع عائاتهم. 

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع حتقق اأمنيات اأطفال م�سابن 
بكوفيد19- بالتعاون مع موؤ�س�سة حتقيق اأمنية

•• اأبوظبي-وام: 

وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  بحث 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل خ���ال ات�����س��ال هاتفي 
ال���وزراء  نائبة رئي�س  زاه��اري��ف��ا  اإي��ك��ري��ن��ا  م��ع م��ع��ايل 
العاقات  بلغاريا  خارجية  وزيرة  الق�سائي  لا�ساح 
�سبل  اإىل  بالإ�سافة  ال�سديقني  البلدين  بني  الثنائية 
املجالت  العديد من  امل�سرك يف  التعاون  اآف��اق  تعزيز 
وال�سياحة  وال���غ���ذاء  وال��ت��ج��اري��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  وم��ن��ه��ا 

وال�سحة.
ك��م��ا ت��ن��اول الت�����س��ال ال��ه��ات��ف��ي ت��ط��ورات الأو����س���اع يف 
ذات  والدولية  الإقليمية  الق�سايا  من  وع��ددا  املنطقة 

الهتمام امل�سرك ومنها ليبيا.
بلغاريا تطورات  وبحث �سموه ومعايل وزيرة خارجية 

 ”19  - “كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ج��ائ��ح��ة 
والإج��راءات التي يتم اتخاذها يف هذا ال�سدد ..واأكدا 
هذا  مواجهة  يف  امل�سرك  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اأهمية 

التحدي ومعاجلة اآثاره املختلفة.
واأ�ساد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بالعاقات 
املتميزة التي جتمع دولة الإمارات وبلغاريا واحلر�س 
امل�ستمر على تعزيز اآفاق التعاون امل�سرك يف املجالت 

كافة.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأك����دت م��ع��ايل اإي��ك��ري��ن��ا زاه��اري��ف��ا على 
العاقات الثنائية املتميزة بني دولة الإمارات وبلغاريا 
منو  م��ن  البلدين  ب��ني  امل�سرك  التعاون  ي�سهده  وم��ا 

وتطور م�ستمرين.
�سارك يف املكاملة الهاتفية معايل اأحمد بن علي حممد 

ال�سايغ وزير دولة.

عبداهلل بن زايد ووزيرة  خارجية بلغاريا يبحثان 
هاتفيا العالقات الثنائية وتطورات جائحة كورونا

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )3155 /2020 (

املنذر      :  بنك دبي الإ�سامي �س.م.ع

املنذر اإليه :  �سيد ثمر عبا�س �سيد نواز�س علي    .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )55،402.00( درهم نتيجة الإخال ب�سداد 

الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خال  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

 / I ال�سيارة رقم ) 14564 /الفئة  واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 

خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) تويوتا كورول _  �سالون( موديل )2014(– لون ) اأبي�س( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )3159 /2020 (

املنذر :  بنك دبي الإ�سامي �س.م.ع
املنذر اإليه :  �ساهايا جوبي ماريا دها�سان   .

نتيجة  دره��م   )39،063.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 82239 /الفئة U / خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي 
LANCE_ �سالون ( موديل )2016(– لون  ) ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/3150 (

املنذر :  بنك دبي الإ�سامي �س.م.ع

املنذر اإليه :  كورازون تولينتينو �سالفادور   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )36،568.00( درهم نتيجة الإخال ب�سداد 

الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خال  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

 / L واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 34854 /الفئة

خ�سو�سي/ دبي ( من نوع )ميت�سوبي�سي LANCE_ �سالون( موديل )2016( – لون  ) 

رمادي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

اأط��ل��ق��ت الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��� اللجنة 
النظام  دب��ي  يف  للت�سريعات  العليا 
الت�سريعية  ل��ل��رق��اب��ة  الإل���ك���روين 
حكومية  ج��ه��ة   32 اأم����ام   LAS
الرقابة  ل��ع��م��ل��ي��ة  خ��ا���س��ع��ة  حم��ل��ي��ة 
الت�سريعية يف اإطار امل�ساعي احلثيثة 
ل�سمان التطبيق الت�سريعي الأمثل 

لدعم امل�سرية التنموية الطموحة.
ال��ل��ق��اء التعريفي  ج���اء ذل���ك خ���ال 
ُب���ع���د ع���ر من�سة  ال�����ذي ُع���ق���د ع���ن 
مب�ساركة  تيمز”  “مايكرو�سوفت 
ب���ن م�����س��ح��ار الأم�����ني العام  اأح���م���د 
للت�سريعات”  ال��ع��ل��ي��ا  “اللجنة  ل���� 
م�ساعد  ال�����س��وي��دي  جمعة  وحم��م��د 
التعريف  ج��رى  العام حيث  الأم��ني 
مب��زاي��ا ال��ن��ظ��ام الإل���ك���روين الذي 
اإر�����س����اء ثقافة  ن���ت���اج ج���ه���ود  مي��ث��ل 
اأعمال  اإجن������از  ل��ت�����س��ه��ي��ل  الب���ت���ك���ار 
اإلكرونياً  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ال���رق���اب���ة 
مبا  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وف��ق 
الرقابة  “�سيا�سة  واأه����داف  ي��ت��واءم 
املجل�س  م��ن  املعتمدة  الت�سريعية” 

التنفيذي.
و لفَت اأحمد بن م�سحار - يف كلمته 
خال اللقاء - اإىل اأّن اإطاق النظام 
الإلكروين للرقابة الت�سريعية هو 
التوجيهات  لتج�سيد  مهمة  خطوة 
ال�������س���دي���دة ل���ل���ق���ي���ادة ال���ر����س���ي���دة يف 
الرت�������ق�������اء مب���ن���ظ���وم���ة ال����رق����اب����ة 
متطلبات  ي��واك��ب  مب��ا  الت�سريعية 

ال�����ت�����ط�����ورات  ظ������ل  امل�������س���ت���ق���ب���ل يف 
ومواءمة  وال��ذك��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
متطلبات التنمية ال�ساملة .. موؤّكداً 
مبادرة  مي��ث��ل  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  اأّن 
التعاون  ج�����س��ور  ل��ت��وط��ي��د  ���س��ّب��اق��ة 
العليا  “اللجنة  ب���ني  وال���ت���وا����س���ل 
للت�سريعات” واجلهات احلكومية يف 
اإيجاباً على �سعيد  دبي مبا ينعك�س 
ال�سليم  القانوين  التطبيق  �سمان 

لأحكام الت�سريعات ال�سارية.
واأ�ساف: “ اأن “النظام الإلكروين 
ثمرة  ه���و  الت�سريعية”  ل��ل��رق��اب��ة 
نظم  تطوير  على  امل�ستمر  تركيزنا 
م��ب��ت��ك��رة وم���ت���ط���ورة مل��ت��اب��ع��ة �سحة 
ت��ط��ب��ي��ق ال��ت�����س��ري��ع��ات ال���ن���اف���ذة من 
ومتابعة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  ق��ب��ل 
ت���ن���ف���ي���ذه���ا مب������ا ي�������س���م���ن ت���وف���ري 
م�ستدامة  ح���ك���وم���ي���ة  ت�������س���ري���ع���ات 
توجيهات  م���ع  مت��ا���س��ي��اً  وم���ت���وازن���ة 
بن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو 
را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
“اللجنة العليا للت�سريعات”  رئي�س 
القانون  ����س���ي���ادة  م���ب���داأ  اإر�����س����اء  يف 
ملوا�سلة  ون��ت��ط��ل��ع  وامل�������س���روع���ي���ة. 
للجنة  العامة  الأم��ان��ة  يف  التزامنا 
التكنولوجيا  وت�����س��خ��ري  ب��ت��ط��وي��ع 
الرقابة  دور  ت��ع��زي��ز  يف  احل���دي���ث���ة 
الت�سريعية لاإ�سهام يف ح�سن تنفيذ 
المتثال  اإىل  و���س��وًل  الت�سريعات 
 ”.100% بن�سبة  التام  الت�سريعي 
وقال ابن م�سحار: “ي�سعدنا اإطاق 
اللقاء  الإل���ك���روين خ���ال  ال��ن��ظ��ام 

بح�سور  الف���را����س���ي  ال��ت��ع��ري��ف��ي 
حملية  حكومية  جهة   32 ممثلي 
للتعريف عن كثب باملزايا التفاعلية 
لروؤيتنا  حت��ق��ي��ق��اً  ال���ن���ظ���ام  ل���ه���ذا 
املتمثلة يف تطوير ت�سريعات تواكب 
ونتطلع  امل�ستقبل.  وحتاكي  الع�سر 
ب��ث��ق��ة ح��ي��ال ال��ن��ت��ائ��ج امل��رت��ق��ب��ة من 
تطبيق النظام اجلديد ل �سّيما على 
الذكي  ال��ت��ح��ول  عجلة  دف��ع  �سعيد 
“ا�سراتيجية دبي  اأهداف  وحتقيق 
دبي  الاورقية” جلعل  للمعامات 
املدينة الأذكى والأ�سعد يف العامل.” 
و�سّلط اللقاء التعريفي ال�سوء على 
ماهية “النظام الإلكروين للرقابة 
اأهمية  يكت�سب  ال��ذي  الت�سريعية” 
لدعم  م��وّح��داً  اإط����اراً  ك��ون��ه  خا�سة 
اإجناز اأعمال الرقابة الت�سريعية من 
قبل الأمانة العامة ب�سكل اإلكروين 

مب�ّسط ومطّور.

مف�سل  �سرٍح  اإىل  احل�سور  وا�ستمع 
ح���ول اأه�����داف ال��ن��ظ��ام ال����ذي ميثل 
مدى  على  مو�سعة  جتربة  ح�سيلة 
اجلهات  م��ع  بالتن�سيق  ���س��ن��وات   3
الأ�سا�س  ي�����س��ع  وال����ذي  احل��ك��وم��ي��ة 
دبي  “ا�سراتيجية  لتطبيق  املتني 
وتوحيد  الاورقية”  للمعامات 
مم����ار�����س����ات واإج�������������راءات ال���رق���اب���ة 
ال���ت�������س���ري���ع���ي���ة وت����ع����زي����ز الم���ت���ث���ال 
اإىل  الت�سريعية  الرقابة  ملاحظات 
الإيجابية  املناف�سة  حتفيز  ج��ان��ب 

بني اجلهات احلكومية املعنية.
اللقاء  اأع���م���ال  ج���دول  ت�سمن  ك��م��ا 
ا�ستعرا�س ميزات النظام  التعريفي 
الت�سريعية  ل��ل��رق��اب��ة  الإل���ك���روين 
التي ت�سمل ت�سهيل اإجراءات تقارير 
اأعمال  ومتابعة  الت�سريعية  الرقابة 
ال���رق���اب���ة ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة م����ن خال 
و�سهولة  ودقيقة  ذكية  اإح�سائيات 

اإجناز وامتثال اجلهة  متابعة مدى 
الطاع  اإىل  بالإ�سافة  احلكومية؛ 
على اأخبار اإدارة الرقابة الت�سريعية 
عر عقد اللقاءات ال�سنوية وتنظيم 
ور�����س ال��ع��م��ل ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة واإط����اق 

املبادرات النوعية.
وا���س��ت��ع��ر���س ال��ل��ق��اء م��ام��ح عملية 
ق��ب��ل وبعد  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ال���رق���اب���ة 
الإل������ك������روين  “النظام  ت���ف���ع���ي���ل 
الركيز  م��ع  الت�سريعية”  للرقابة 
على النتائج الإيجابية املتوقعة على 
تقارير  اإع���داد  وق��ت  تقلي�س  �سعيد 
الرقابة الت�سريعية من قبل الأمانة 
احلكومية  اجل��ه��ات  وردود  ال��ع��ام��ة 
املبا�سر  ال���رب���ط  ج��ان��ب  اإىل  ع��ل��ي��ه��ا 
املتخذ  والإج���راء  ماحظة  كل  بني 
احلكومية  اجلهة  قبل  م��ن  حيالها 
والو�سول  ال�سلة  ذات  وامل�ستندات 
الت�سريعية  الرقابة  لتقارير  املبا�سر 
وماحظات الأمانة العامة و�سهولة 
ك���اف���ة م�����س��ت��خ��دم��ي اجلهة  اط�����اع 
عملها  �سري  على  املعنية  احلكومية 
وم����دى اإجن���ازه���ا ون��ت��ائ��ج��ه��ا يف اأي 

وقت.
وم����ن امل���ق���ّرر احل���ف���اظ ع��ل��ى بع�س 
الإج�����������راءات ال�����س��اب��ق��ة ب���ال���ت���وازي 
م����ع ت���ب���ّن���ي ال���ن���ظ���ام الإل�����ك�����روين 
اإر�سال اخلطابات  فيها  اجلديد مبا 
الت�سريعية  ب��ال��رق��اب��ة  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
الزيارات  واإج��راء  للجهات اجلديدة 
مع  الج��ت��م��اع��ات  وع��ق��د  التعريفية 
ت�سريعات  معيار  تطبيق  موا�سلة 

مبوجبه  �ست�ستمر  وال����ذي  �سفافة 
وجود  مدى  بقيا�س  العامة  الأمانة 
اخت�سا�سات  ت���ن���ظ���م  ت�������س���ري���ع���ات 
اجلهات احلكومية وحتديد �سفافية 
لخت�سا�سات  املنظمة  الت�سريعات 

اجلهة احلكومية املعنية.
ال�سوء  ت�سليط  ال��ل��ق��اء  خ���ال  ومت 
احلكومية  اجل����ه����ات  اأدوار  ع���ل���ى 
الإل����ك����روين  “النظام  ت��ف��ع��ي��ل  يف 
عن  ف�����س��ًا  الت�سريعية”  ل��ل��رق��اب��ة 
نحو  املخت�سني  امل��وظ��ف��ني  ت��وج��ي��ه 
التحول اإىل ا�ستخدام نظام الرقابة 
بتقارير  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

الرقابة الت�سريعية.
اللقاء  اأع��م��ال  ج��دول  هام�س  وعلى 
ال�سوء  ت�����س��ل��ي��ط  مت  ال���ت���ع���ري���ف���ي 
اجلهات  م�����س��ت��خ��دم��ي  اأن�������واع  ع��ل��ى 
الإلكروين  ال��ن��ظ��ام  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
املرحلة  ونتائج  الت�سريعية  للرقابة 
التدريبية  وال��و���س��ائ��ل  التجريبية 
العمل  املتاحة لارتقاء بقدرة فرق 
الق�سوى  ال���س��ت��ف��ادة  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 

و�سمان المتثال الت�سريعي.
الأوىل  امل��رح��ل��ة  اأّن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ل����س���ت���خ���دام ال���ن���ظ���ام الإل����ك����روين 
للرقابة الت�سريعية �ست�سمل تطبيق 
حكومية  جهات  خم�س  على  النظام 
الطرق  و”هيئة  دبي”  “بلدية  هي 
ال�سحة  و”هيئة  واملوا�سات” 
ومياه  ك���ه���رب���اء  و”هيئة  بدبي” 
التنمية القت�سادية  دبي” و”دائرة 

بدبي«.

العليا للت�سريعات تطلق النظام االإلكرتوين للرقابة الت�سريعية

•• اأبوظبي-الفجر: 

واملكتبية  امليدانية  العمل  فرق  بذلت 
 – النفايات  لإدارة  اأبوظبي  يف مركز 
تدوير جهوداً ا�ستثنائية منذ انطاق 
ال�سامل  ال��وط��ن��ي  التعقيم  ب��رن��ام��ج 
ت�سجيل  اأج�����ل  م���ن  خ���ت���ام���ه،  وح���ت���ى 
م�ساهمة فاعلة وحتقيق نتائج نوعية 
الخت�سا�س  ذات  اجلهات  جانب  اإىل 
امل�����س��ارك��ة يف ال��رن��ام��ج، ح��ي��ث بلغت 
املختلفة  العمليات  يف  امل�ساركة  القوة 
متخ�س�س  ف����ردا   792 ي���ق���ارب  م���ا 
امل�ستهدفة  املناطق  خمتلف  يف  يومياً 

يف اإمارة اأبوظبي. 
التعقيم  ب���رن���ام���ج  ان����ط����اق  وم���ن���ذ 
فرق  ا�ستمرت  نهايته،  حتى  الوطني 
يف  للمركز  التابعة  املخت�سة  العمل 
90 يوماً يف  العمل يومياً على مدار 
م�ستوى  على  التعقيم  اأعمال  تنفيذ 
ا���س��ت��ه��دف��ت فيها   ، اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة 
برنامج  اأجندة  على  املُدرجة  املناطق 
ال��ت��ع��ق��ي��م ���س��م��ن ح���ال���ة ال����ط����وارئ 
انت�سار فريو�س  املتوا�سلة تزامناً مع 
حيث  ال��ع��امل��ي،  امل�ستوى  على  ك��ورون��ا 
والأ�سواق  احل��ي��وي��ة  امل��ن��اط��ق  �سملت 
ومناطق  ال���ت���ج���اري���ة  وال���ت���ج���م���ع���ات 
امللوثة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ن��ف��اي��ات  جت��م��ي��ع 
اخلا�سة بفحو�سات فريو�س كورونا.

يقارب  م����ا  ال���ع���م���ل  ف�����رق  و����س���ج���ل���ت 
بداية  منذ  عمل  �ساعة   712،800
املواقع  ���س��م��ل��ت خم��ت��ل��ف  ال���رن���ام���ج، 
وامل������راك������ز وف������ق ج�������دول ال���رن���ام���ج 
الطواقم  جن���ح���ت  ح���ي���ث  ال���ي���وم���ي، 
منطقة   229 وت��ع��ق��ي��م  تنظيف  يف 
كامل،  ب�����س��ك��ل  الإم�������ارة  يف  وح���و����س 
الأجهزة  اأح�����دث  ف��ي��ه��ا  ا���س��ت��خ��دم��ت 
وال��ت��ق��ن��ي��ات والآل���ي���ات وم����واد تعقيم 
لاإن�سان  واآم����ن����ة  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ���س��دي��ق��ة 
م��ع��ت��م��دة م���ن ق��ب��ل اجل���ه���ات املحلية 

والدولية. 
التي  التعقيم  م���واد  كمية  وو���س��ل��ت 
عمليات  جم��م��ل  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  مت 
يقارب  ما  والعادية  العميقة  التعقيم 
 12 مبتو�سط  ل��ر،  مليون   1.08
ل�سمان  وذل������ك  ي���وم���ي���اً،  ل����ر  األ������ف 
على  وايجابية  فاعلة  نتائج  حتقيق 
كافة  على  ال��ت��ام��ة  ال�سيطرة  �سعيد 
مظاهر التلوث الناجتة عن النفايات 
اآفات  من  وغريها  والعادية  الطبية 

ال�سحة العامة.
يف  ك��ب��رية  م��ي��اه  ن�سبة  ا�ستخدام  ومت 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ع��ق��ي��م، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ما 
لير،   99،000،000 ال����  ي��ق��ارب 
ن��ح��و مليون  ب��ل��غ  ي���وم���ي  مب��ت��و���س��ط 
املواقع  ك��اف��ة  ل��ي��ر يف  ال���ف  وم��ئ��ت��ي 
امل�ستهدفة  وامل����راف����ق  وال��ت��ج��م��ع��ات 

حملة  �سمن  امل��رك��زي��ة  العمليات  يف 
التعقيم الوطنية ال�ساملة.

ويف اإط����ار ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ت��وف��ري كل 
التعقيم  ل��رن��ام��ج  ال��ن��ج��اح  اأ���س��ب��اب 
ال��وط��ن��ي، و���س��ع��ت ت��دوي��ر م��ا يقارب 
يومي  ب�سكل  واآل��ي��ة  م��رك��ب��ة   136
املنت�سرة  ال��ع��م��ل  ف���رق  ت�����س��رف  حت��ت 
لت�سهيل  الإم��������ارة،  اأرج������اء  ك���اف���ة  يف 
والتعقيم  الغ�سيل  ب��اأع��م��ال  قيامهم 
واإجنازها  وج��ه  اأك��م��ل  على  املختلفة 
امل�سافة  بلغت  حيث  قيا�سي.  وق��ٍت  يف 
باآليات  تعقيمها  مت  التي  الجمالية 
واملعدات  التعقيم  واآل���ي���ات  الغ�سيل 
 188،100 ي���ق���ارب  م���ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
 2،081 مبتو�سط  ط��ويل،  كيلومر 

كيلومر يومي.
الدكتور  �سعادة  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
����س���امل خ��ل��ف��ان ال��ك��ع��ب��ي، م���دي���ر عام 
النفايات-  لإدارة  اأب���وظ���ب���ي  م��رك��ز 
امل�ساركة  املركز  طواقم  “اإن  تدوير: 
برنامج  �سمن  املركزية  العمليات  يف 
اإمارة  يف  ال�سامل  ال��وط��ن��ي  التعقيم 
ا�ستثنائية  اأبوظبي، قد حققت نتائج 
التعقيم  ع���م���ل���ي���ات  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى 
والتجمعات  وامل������راف������ق  ل���ل���م���واق���ع 
تف�سي  يف  ت�سهم  ق��د  ال��ت��ي  املختلفة 
الفرة  كورونا خال  ون�سر فريو�س 
اإىل ح��ر���س املركز  احل��ال��ي��ة، م�����س��رياً 

الفريو�س  انت�سار  بداية  منذ  الكبري 
العمل  ف��ري��ق  ج��ه��ود  م�ساعفة  ع��ل��ى 
امل��ي��داين وت��وف��ري ك��ل امل��ع��دات واملواد 
بال�سكل  العمليات  لإمت����ام  ال��ازم��ة 
امل�ستهدفة  امل��ن��اط��ق  ك��اف��ة  الأم��ث��ل يف 

بالإمارة.
حمات  ع����دد  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واع���ت���ر 
وال�ساعات  تنفيذها  التي مت  التعقيم 
اإىل جانب  العمل  التي مت قطعها يف 
امل�ستهدفة  وامل���ن���اط���ق  الأح������وا�������س 
املعقمات  م���ن  ال���ك���ب���رية  وال���ك���م���ي���ات 
يدلل  ا�ستخدامها،  مت  التي  واملعدات 
ع��ل��ى ح��ج��م اجل���ه���ود ال��ك��ب��رية التي 
جمتمع  حلماية  املركز  ف��رق  تبذلها 
اأ�سكال  ك���اف���ة  م���ن  اأب���وظ���ب���ي  اإم�������ارة 
التلوث واملخاطر التي قد توؤثر �سلباً 
ع��ل��ى ���س��ح��ت��ه��م و���س��ام��ت��ه��م يف ظل 

انت�سار جائحة كورونا.
بطواقم  اع��ت��زازه  ع��ن  �سعادته  وع��ر 
باإخا�س  عملت  التي  املثابرة  العمل 
تاأديتهم  اأثناء  �سادق  وانتماء  وتفاٍن 
ال���واج���ب ال��وط��ن��ي م��ن اأج����ل حماية 
وال�سامة  ال�������س���ح���ة  م���ظ���اه���ر  ك����ل 
لأهداف  تنفيذاً  الإم����ارة،  يف  العامة 
اإىل  ال��رام��ي��ة  ال�سراتيجية،  امل��رك��ز 
واآمنة،  و�سحية  نظيفة  بيئة  تاأمني 
املخاطر  كافة  م��ن  الوقاية  وحتقيق 
التي قد ت�سببها النبعاثات ال�سادرة 

ع���ن ال��ن��ف��اي��ات ال��ط��ب��ي��ة وغ���ريه���ا يف 
ظل الأوقات الع�سيبة التي فر�ستها 

جائحة كورونا على العامل اأجمع.
العمل  ف���رق  اأن  ع��ل��ى  ���س��ع��ادت��ه  واأك����د 
املختلفة يف تدوير �ستوا�سل عطائها 
وعملها الدوؤوب طوال الفرة املقبلة 
ن��ح��و حت��ق��ي��ق امل��زي��د م��ن الإجن�����ازات 
ال��ن��وع��ي��ة م���ن اأج����ل ت���اأم���ني اخل���روج 
قد  التي  التداعيات  كافة  الآم��ن من 
الوقت  يف  م��وؤك��داً  اجلائحة،  تخلفها 
عنا�سره  ب��ك��ل  امل���رك���ز  اأن  ع��ل��ى  ذات����ه 
والتنفيذية  وامل��ك��ت��ب��ي��ة  امل���ي���دان���ي���ة 
وغريها ت�ستمد عزميتها من القيادة 
كل  راأ����س  على  وقفت  التي  الر�سيدة 
خطط احلماية والوقاية ملجتمع دولة 
الإمارات العربية املتحدة، وتوفري كل 
لكافة مكوناته  الكرمية  �سبل احلياة 
الراهنة  التحديات  م��ن  ال��رغ��م  على 

كورونا  فريو�س  انت�سار  عن  الناجمة 
امل�ستجد عاملياً.«

لإدارة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  اأن  ي���ذك���ر 
ال�����ن�����ف�����اي�����ات- ت������دوي������ر ه������و اجل���ه���ة 
عن  امل�����س��وؤول��ة  الرئي�سية  احلكومية 
كافة الأن�سطة املتعلقة بخدمات اإدارة 
النفايات من اجلمع والنقل واملعاجلة 
بطريقة  م��ن��ه��ا  الآم������ن  وال��ت��خ��ل�����س 
اأرجاء  خمتلف  يف  واقت�سادية  فعالة 
توفري  اإىل  بالإ�سافة  اأبوظبي،  اإمارة 
ال�سحة  اَف�������ات  م��ك��اف��ح��ة  خ����دم����ات 
جهداً  ياألو  ل  املركز  اأن  كما  العامة. 
لدى  البيئي  ال��وع��ي  م�ستوى  ل��رف��ع 
على  احلفاظ  باأهمية  الإم���ارة  �سكان 
ممار�سة  ع��ل��ى  وت�����س��ج��ي��ع��ه��م  ال��ب��ي��ئ��ة 
ال�سليم،  ال��ب��ي��ئ��ي  ال�����س��ل��وك  وت��ب��ن��ي 
التنمية  عجلة  دف��ع  �ساأنه  م��ن  ال��ذي 

امل�ستدامة.

)تدوير( حتقق اأرقامًا قيا�سية خالل م�ساركتها يف برنامج التعقيم الوطني  

•• اأبوظبي -وام:

التحتية ثاثة م�سروعات جلهات احتادية، يف  البنية  وزارة تطوير  تنفذ 
املتوقع  295 مليون درهم، ومن  ب�  تقدر  بتكلفة  وال�سارقة،  دبي  اإماراتي 
الن��ت��ه��اء م��ن اإجن���از اآخ���ر م�����س��روع منها خ��ال ال��رب��ع الأخ���ري م��ن العام 

املقبل.
وزارة  يف  اجلنوبية  املنطقة  م��دي��ر  عبدالكرمي  م��ن��رية  املهند�سة  وق��ال��ت 
تطوير البنية التحتية اإن الوزارة ت�سرف حاليا على تنفيذ م�سروع اإن�ساء 
مدر�سة اللي�سيلي يف اإمارة دبي، التي يتوقع اإجنازها خال الربع الأخري 

من العام املقبل.

الكلفة  اأن  “وام” -  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  خا�س  ت�سريح  يف   - واأ�سافت 
ت�سل  فيما  دره���م،  األ���ف  و477  مليونا   44 تبلغ  للم�سروع  التقديرية 

م�ساحة املباين الإجمالية للم�سروع اإىل نحو 9500 مر مربع.
ويف اإمارة ال�سارقة.. اأو�سحت املهند�سة منرية عبد الكرمي، اأن معدل تنفيذ 
الثانية من م�سروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الحتادي  اإجناز املرحلة 
 68% بلغ  البطائح  م��ن ط��ري��ق  م�����س��ايف،   - ال��ذي��د   - ال�����س��ارق��ة   »E  88«

تقريباً، ومن املقرر اأن يتم النتهاء من امل�سروع خال العام اجلاري.
األف  82 مليونا و118  التقديرية  الذي تبلغ تكلفته  امل�سروع  اإن  وقالت 
الثانية  مرحلته  يف  ي�ستهدف  بال�سارقة،  البطائح  منطقة  يف  ويقع  دره��م 
تو�سعة الطريق املحلي القائم، واملكون من حارة واحدة لكل اجتاه والذي 

يربط كًا من التقاطع رقم 10 على طريق ال�سارقة �� الذيد »E88«، مع 
.»E102« تقاطع حمافز على طريق ال�سارقة مليحة

اإزالة الطريق القائم، واإن�ساء طريق  اأعمال امل�سروع ت�سمل  اأن  ولفتت اإىل 
اأكتاف  جديد مزدوج بحارتني لكل اجتاه بطول 13 كيلومراً، مع توفري 
داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة ع��ل��ى ال��ط��رق، واإن�����س��اء ج�سر ج��دي��د مي��ر ف���وق طريق 
من  امل��روري��ة  ال�سامة  م�ستلزمات  تنفيذ  عن  ف�سًا  اجلديد،  خورفكان 
الطرق،  اإن��ارة  �سبكات  اأعمال  وتنفيذ  الطرق،  وعامات  اإر�سادية،  لوحات 

وحماية وترحيل اخلدمات القائمة.
وبالنتقال اإىل م�سروع مبنى القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة، ذكرت مدير 
املنطقة اجلنوبية يف الوزارة اأن ن�سبة الإجناز فيه بلغت 64 يف املائة، حيث 

 171 التقديرية  اإن�سائه  تبلغ كلفة  الذي  املبنى  النتهاء من  املتوقع  من 
مليوناً و985 األف درهم، خال العام اجلاري.

وقالت اإن امل�سروع يتكون من ت�سعة مباٍن، هي مبنى رئي�س، ومبنى العمليات، 
ومبنى اخلدمات، ومبنى التعيني، ومبنى امل�سجد، مبنى الكافترييا، وغرفة 

للنفايات وغرف احلرا�سة /البوابات/، واأعمال خارجية واأ�سوار.
واأكدت اأن الوزارة تطبق مبادرة “ م�سروع 360 “ يف العمليات الإن�سائية 
املعزز،  الواقع الفرا�سي والواقع  ا�ستخدام  للم�سروع والتي تعتمد على 
اإىل  اإ�سافة  ُبعد،  عن  واملراقبة  الإن�سائي  باملوقع  الأعمال  �سري  متابعة  يف 
ا�ستخدام �سا�سات لعر�س بيانات امل�سروع ومراحل اإجنازه لتتبعه عن ُبعد، 

وا�ستخدام طائرة بدون طيار لت�سوير ومراقبة اأعمال الإن�ساء.

البنية التحتية تنفذ 3 م�ساريع يف دبي وال�سارقة بتكلفة 295 مليون درهم

�سقر غبا�س: الوطني االحتادي يحر�س على اأداء مهامه يف كافة الظروف
•• اأبوظبي-وام:

باليوم  الحتفاء  العامل  برملانات  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  ي�سارك 
30 من �سهر يونيو من كل  ال�  الذي يوافق  العاملي للعمل الرملاين 
الوطني  املجل�س  اإن  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �سقر  معايل  وق��ال  ع��ام. 
الحتادي ُي�سارك برملانات العامل يف الحتفاء باليوم العاملي للرملانات 
الذي يوافق ال� 30 من �سهر يونيو من كل عام ، والذي ُيعد تاأكيداً 
مب�سوؤولياتها  ال�سطاع  يف  الرملانات  دور  على  املتحدة  الأمم  من 

الوطنية والد�ستورية لتحقيق كل ما يخدم �سعوبها.
الوطني  دوره  يوا�سل  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  اأن  واأ�ساف معاليه 
بامل�ساركة الفّعالة يف تعزيز م�سرية النه�سة احل�سارية ال�ساملة التي 
وتكري�س  املجتمع،  يف  ال�سورى  نهج  وتعزيز  الإم���ارات  دول��ة  ت�سهدها 
ال��وط��ن��ي، وذل���ك ترجمة لرنامج  ال���ولء والن��ت��م��اء وال��ت��اح��م  قيم 
التمكني الذي اأعلنه �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة عام 2005م، ويف 
ظل الدعم الكبري الذي حتظى به م�سرية املجل�س الوطني الحتادي 
من القيادة الر�سيدة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اآل نهيان ويل  �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد  و  اهلل”  “رعاه 
ال�سمو  واأ�سحاب  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
حكام الإمارات واأو�سح معاليه اأن املجل�س الوطني الحتادي يحر�س 
اأكرث برملانات دول  اأداء مهامه يف كافة الظروف، حيث ُيعد من  على 
املتميزة وذلك  الرملانية  والرامج  التقنيات  لأدوات  املنطقة تطبيقاً 
وتقدمي  املوؤ�س�سي  الأداء  يف  التميز  نحو  ال��دوؤوب��ة  جهوده  ل�ستمرار 

خدمات برملانية ذات جودة عالية، وخرُي �ساهد على ذلك جتربة العمل 
اخت�سا�ساته  ملمار�سة  مرة  لأول  املجل�س  يف  ُطبقت  ُبعد” التي  “عن 
من  جل�ساته  وعقد  الوطني  دوره  وموا�سلة  الرملانية،  الد�ستورية 
خال تقنيات الت�سال املرئي رغم الظروف التي مير بها العامل جراء 
فريو�س كورنا كوفيد “19” و�سوف يوا�سل املجل�س اأداء مهامه على 
بعون  وامل��واط��ن،  الوطن  لتحقيق كل ما هو يف �سالح  الأكمل  الوجه 
من اهلل، وبدعم من القيادة ،وباإخا�س اأع�سائه، وبالتفاعل الإيجابي 

من املواطنني.

• تعقيم 229 حو�سًا ومنطقة يف وقٍت قيا�سي  
• �سجلت ما يقارب 712,800 �ساعة عمل منذ بد�ية �لربنامج وحتى نهايته
• ن�سر فريق عمل ي�سم 792 فرد� خمت�سا و136 مركبة و�آلية يوميًا

زكي ن�سيبة يطلق اأ�سبوع الثقافة االفرتا�سية  
االإماراتي ال�سيني االأحد املقبل

•• اأبوظبي-وام:

يطلق معايل زكي اأنور ن�سيبة وزير دولة اأ�سبوع الثقافة الفرا�سية بني 
دولة الإم��ارات وال�سني، والذي �سيعقد من خال تقنية الت�سال املرئي 
يف 5 يوليو وملدة 5 اأيام، وي�سم حمادثات وعرو�ساً مو�سيقية وحما�سرات 

ثقافية يف كل من دولة الإمارات وال�سني.
واأكد معاليه اأهمية هذا احلدث، م�سرياً اإىل اأنه يجب على الدول اأن تعمل 
معاً لبناء الثقة والتفاهم من اأجل الت�سدي بنجاح للتحديات التي تواجه 
ت�ساعدان  والعامة  الثقافية  الدبلوما�سية  “اإن  معاليه:  واأ�ساف  العامل. 
ال��دويل من  املجتمع  وال�سعوب، ومتكن  الأمم  بني  النق�سامات  اإزال��ة  يف 
العمل معاً يف معاجلة الق�سايا ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية ذات 
اأهمية تطوير التوا�سل واحلوار  الهتمام امل�سرك«. و�سدد معاليه على 
تاأثري  الع��ت��ب��ار  بعني  اآخ���ذا  /كوفيد19-/،  اأزم���ة  ظ��ل  يف  الثقافات  ب��ني 

التبادل الثقايف الإيجابي على املجتمع خال الأوقات الع�سيبة.
لدى  ال��دول��ة  �سفري  ال��ظ��اه��ري  علي  عبيد  علي  �سعادة  ق��ال  جانبه،  م��ن 
جمهورية ال�سني ال�سعبية: “اإن موقع دولة الإمارات ال�سراتيجي على 
للتبادل  طبيعيا  مركزا  منها  يجعل  وال��غ��رب،  ال�سرق  بني  ط��رق  مفرق 
التبادل  وت�سهل  واح���دة  ب�سبكة  اآ�سيا  يف  ال���دول  تربط  ..ف��ه��ي  وال��ت��ع��اون 

التجاري بني ال�سرق الأو�سط واأفريقيا واأوروبا وغريها من الدول«.
“تعد دولة الإم��ارات بوابة عاملية على طريق احلرير اجلديد،  واأ�ساف: 
طريق  واح���د،  -ح���زام  ا�سراتيجية  يف  للم�ساهمة  مثايل  و�سع  يف  وه��ي 
الفرا�سي  الثقايف  الأ���س��ب��وع  ه��ذا  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سينية”،   - واح���د 
الإماراتي ال�سيني هو امتداد طبيعي لتلك العاقة الرا�سخة، معربا عن 
�سعادته للم�ساركة يف هذا احلدث. وتنظم هذا احلدث �سركة فالكون اأند 
الأعمال  رواد  لتدريب  دبي  برنامج  �سينيون من  اآ�سو�سيت�س، وخريجون 
الذي يحظى برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
اأنحاء  جميع  يف  النا�س  مايني  اإىل  لي�سل  مبا�سرة  الهواء  على  و�سيبث 
العامل. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن فعاليات هذا العام متثل اأول ماراثون ثقايف 
الذي  ال�سيني  الإم��ارات��ي  الثقافة  لأ�سبوع  كامتداد  يقام  �سيني  اإماراتي 
اأطلق يف عام 2018 مبنا�سبة زيارة الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ اإىل 

الإمارات العربية املتحدة.
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/3152 (

املنذر :  بنك دبي الإ�سامي �س.م.ع

املنذر اإليه :  حممد �ساهد جولزار.

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )16،944.00( درهم نتيجة الإخال ب�سداد 

الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خال  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

 M ال�سيارة رقم ) 11730 /الفئة  واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 

/ خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي لن�سر _ �سالون ( موديل )2015(– لون  ) 

احمر( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

ال�سيد  حممود   / امل��دع��و  فقد 

 ، الدين  الب�سيوين احمد زين 

م�سر   اجلن�سية - جواز �سفره 

رقم )A10010900( من 

يجده  عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0585044252 

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل�����دع�����و / حم���م���د اب���و 
ال��ب�����س��ر حم��م��د ه��رم��ج ع��ل��ي ، 
جواز   - اجلن�سية  بنغاد�س   
 )0540118( رق���م  ���س��ف��ره 
اىل  ت�سليمه  عليه  يجده   من 
����س���ف���ارة  ب��ن��غ��اد���س او اأق����رب 

مركز �سرطة

فقدان جواز �سفر

امل���دع���و / ج��م��ي��ل احمد  ف��ق��د 
باك�ستان     ، اع����ظ����م  حم���م���د 
رقم  �سفره  ج��واز   - اجلن�سية 
من   )1150683EM(
ي����ج����ده  ع��ل��ي��ه ت�����س��ل��ي��م��ه اىل 
����س���ف���ارة  ب��اك�����س��ت��ان او اأق����رب 

مركز �سرطة

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
باك�ستان     ، ب����ه����وال  اع����ج����از 
�سفره رقم  اجلن�سية - جواز 
يجده   م��ن   )1518461(
�سفارة   اىل  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
مركز  اأق�������رب  او  ب��اك�����س��ت��ان 

�سرطة

فقدان جواز �سفر



األربعاء    1   يوليو   2020  م    -   العـدد   12975  
Wednesday     1    July   2020  -  Issue No   12975

05

اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

راأ�س  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  �ساركت 
ال�سرطة  اإدارة  خ�����ال  م����ن  اخل���ي���م���ة 
املجتمع–  ت��وع��ي��ة  ق�سم   – املجتمعية 
مبركز  اجل��غ��رايف  فرعها  م��ع  بالتعاون 
�سرطة املعمورة ال�سامل يف حملة الترع 
بالدم التي نظمها بنك الدم مب�ست�سفى 
الباك�ستاين  امل��رك��ز  يف  احلكومي  �سقر 
غذائية  م���واد  ت��وزي��ع  بجانب   ، الثقايف 
برناجمها  ���س��م��ن  امل��ت��ع��ف��ف��ة  ل���اأ����س���ر 
نحو  وا�ستهدفت   ، ال��وط��ن��ي  املجتمعي 
800 عائلة بح�سور حممد  اأك��رث عن 
ج��اوي��د رئ��ي�����س جل��ن��ة امل��رك��ز ، ك��م��ا قام 
بالترع  �سخ�س   118 ع��ن  اأك��رث  نحو 
ب��ال��دم .   واأك���د العقيد ال��دك��ت��ور را�سد 
ال�سرطة  اإدارة  ال�سلحدي مدير  حممد 

حتقيقاً  ت��اأت��ي  امل�ساركة  ب��اأن  املجتمعية 
ال�سراتيجي  الداخلية  وزارة  لهدف 
املتمثل يف تعزيز الأمن والأمان وتقدمي 
ك��اف��ة اخل���دم���ات وف���ق م��ع��اي��ري اجلودة 
وال��ك��ف��اءة وال�����س��ف��اف��ي��ة مب��ا ي�����س��اه��م يف 
توفري ال�سعادة للجميع يف ظل اإقامتهم 

ب���دول���ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ، 
اأعلى  وبلوغ  املجتمعي  التكاتف  بتعزيز 
م�ستويات ر�سا اجلمهور نحو اخلدمات 
الإي��ج��اب��ي��ة يف املجتمع  امل��ق��دم��ة ودع���م 
وج��ودة احلياة .   ومن جانبهم ، تقدم 
والتقدير  ال�����س��ك��ر  ب��ج��زي��ل  امل�����س��ارك��ني 

التي  الطيبة  مبادرتهم  على  للقائمني 
ع�����ززت ال���ر����س���ا وال�������س���ع���ادة ل��ل��ج��م��ي��ع ، 
واملزيد من  العطاء  دوام  لهم  متمنيني 
امل���ب���ادرات الإن�����س��ان��ي��ة واخل���ريي���ة التي 
تخدم كافة اأفراد املجتمع وتعينهم على 

تكاليف ومتطلبات احلياة .

•• دبي- الفجر:

ت��ف��ق��د ����س���ع���ادة ال����ل����واء خ���ب���ري خليل 
القائد  م�ساعد  امل��ن�����س��وري،  اإب��راه��ي��م 
ال���ع���ام ل�������س���وؤون ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي يف 
�سرطة دبي، مركز �سرطة الرا�سدية، 
�سمن برنامج التفتي�س ال�سنوي على 
ال�سرطة،  وم��راك��ز  ال��ع��ام��ة  الإدارات 
�سعيد  ال��ع��م��ي��د  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه  يف  وك�����ان 
مدير  م��ال��ك،  اآل  �سليمان  ب��ن  ح��م��د 
�سالح  ال���دك���ت���ور  وال���ع���ق���ي���د  امل����رك����ز، 
احلمراين، نائب مدير الإدارة العامة 
حممد  وال��ع��ق��ي��د  وال����ري����ادة،  للتميز 
املركز،  م��دي��ر  ن��ائ��ب  امل����ري  ع��ب��د اهلل 
وال��ع��ق��ي��د خ��ال��د ب��ن ���س��ل��ي��م��ان، مدير 
من  وع��دد  وال��رق��اب��ة،  التفتي�س  اإدارة 

ال�سباط.

�ملوؤ�سر�ت �ال�سرت�تيجية 
على  املن�سوري  ال��ل��واء  �سعادة  واط��ل��ع 
للمركز،  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  امل���وؤ����س���رات 
 78.69% ن�سبة  املركز  حقق  حيث 
منطقة  يف  الأم����ن����ي����ة  ال��ت��غ��ط��ي��ة  يف 
امل�ستهدف  وك��������ان  الخ����ت���������س����ا�����س، 
%70.32، بينما بلغت ن�سبة تواجد 
الباغات  مواقع  يف  املناوب  ال�سابط 
امل�ستهدف  بذلك  ليحققوا   100%
امل�����ط�����ل�����وب، وب�����ل�����غ م���ت���و����س���ط زم����ن 
ال�ستجابة للحالت الطارئة 6 دقائق 
امل�ستهدف  ك����ان  ف��ي��م��ا  ث��ان��ي��ة،  و49 
زمن  متو�سط  بلغ  بينما  دق��ائ��ق،   9
الطارئة  غ��ري  ل��ل��ح��الت  ال���س��ت��ج��اب��ة 
امل�ستهدف  ك���ان  ف��ي��م��ا  دق��ي��ق��ة،   12
النتائج  على  اطلع  كما  دقيقة،   13
اخلا�سة مبعدل وفيات حوادث ال�سري 
ال�سكان، ومعدل  األ��ف من   100 لكل 
من  األ��ف   100 لكل  املقلقة  اجلرائم 
املقلقة  ال��ب��اغ��ات  ون�����س��ب��ة  ال�����س��ك��ان، 
املعلومة من اإجمايل الباغات املقلقة 
املن�سوري  ال��ل��واء  واأ����س���اد  امل��ج��ه��ول��ة. 
باجلهود التي تقوم بها �سعبة ال�سيكات 
يف املركز، حيث قامت ال�سعبة بت�سوية 
مليار  نحو  قيمتها  �سيكات  ب��اغ��ات 
يف  ودي  ب�سكل  دره���م  مليون  و600 
العام 2019، مقابل ت�سوية باغات 
و900  م��ل��ي��ار  ن��ح��و  قيمتها  ���س��ي��ك��ات 

مليون يف العام 2018.

�ل�سجالت �ملرورية
امل�������ري ج����ه����ود ق�سم  ال�����ل�����واء  وث����م����ن 
ال�����س��ج��ات امل���روري���ة وح��ر���س��ه��م على 
وحفظ  الطريق  م�ستخدمي  �سامة 
اجليد  الن��ت�����س��ار  خ���ال  م���ن  الأرواح 
الخت�سا�س،  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل���ل���دوري���ات 
حيث �سجل املركز 534 باغا مروريا 
باغا   438 مقابل   2019 العام  يف 
وقام  ك��م��ا   ،2018 ال��ع��ام  يف  م���روري���ا 
احلمات  م��ن  ال��ع��دي��د  بتنفيذ  امل��رك��ز 
العامة  الإدارة  م��ع  بالتعاون  امل��روري��ة 
للمرور يف العام منها ال�سرعة القاتلة، 
والنحراف  كافية،  م�سافة  ت��رك  ع��دم 
 100 بتوزيع  املركز  املفاجئ. كما قام 
النارية،  ال��درج��ات  �سائقي  على  خ��وذة 
للم�ساة  ت��وع��وي��ة  حم��ا���س��رات  وع��م��ل 
منها  ا�ستفاد  الخت�سا�س  منطقة  يف 
للكادر  وحما�سرات  �سخ�سا،   1620
الخت�سا�س  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ت��دري�����س��ي 
ا�ستفاد منها 250 �سخ�سا، بالإ�سافة 
حملة  يف  ال��ت��وع��وي��ة  امل��ح��ا���س��رات  اإىل 

اآمن«. “�سيفنا 

على دربك
واط���ل���ع ال���ل���واء امل��ن�����س��وري ع��ل��ى اأهم 
امل����ب����ادرات ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا امل���رك���ز ومن 
“على  خ�����دم�����ة  م�������ب�������ادرة  ����س���م���ن���ه���ا 
العامة  ال��ق��ي��ادة  تنفذها  التي  دربك” 
�سرطة  م��رك��ز  يف  ممثلة  دب��ي  ل�سرطة 
برول  �سركة  مع  بالتعاون  الرا�سدية 
حيث  “اإينوك”،  ال��وط��ن��ي��ة  الإم�����ارات 
ُي�������س���در فيها  امل�����ب�����ادرة ال���ت���ي  ت���ه���دف 
ب��امل��ح��ط��ة ت��ق��اري��ر حلوادث  ال��ع��ام��ل��ون 
املجتمع  اإ���س��ع��اد  اإىل  الب�سيطة،  امل���رور 
وخف�س  املتعاملني،  ور�سا  اخل��ارج��ي، 
ال�سري، وخف�س معدل  وفيات ح��وادث 
للحالت  وال����س���ت���ج���اب���ة  اجل�����رمي�����ة، 
الدوريات  ان��ت��ق��ال  و���س��ف��ر  ال���ط���ارئ���ة، 

واإدارة  الب�سيطة،  ل��ل��ح��وادث  الأم��ن��ي��ة 
وفعالية،  ب��ك��ف��اءة  الب�سري  امل���ال  راأ����س 
واإدارة املوارد املادية والتقنية، وتطوير 
يف  اخل��دم��ة  وتتوفر  املوؤ�س�سي.  الأداء 
10 حمطات برول، واأ�سدر العاملون 
فيها خال عام 2019، 952  تقرير 
 465 مقابل  ب�سيط،  م���روري  ح���ادث 
2018. كما  اأ���س��دروه يف عام  تقريرا 
مت��ت اإ���س��اف��ة خ��دم��ات ج��دي��دة ملبادرة 
�سهادة  �سمنها  وم��ن  دربك”،  “على 
عن  والإب���اغ  اجلنائية،  احل��ال��ة  بحث 
الأمر،  يهمه  مل��ن  و���س��ه��ادة  امل��ف��ق��ودات، 

ودفع املخالفات املرورية.
كما ومت من خال اخلدمة وبالتعاون 
احلوادث  خدمة  اعتماد  ال�سركاء،  مع 
تدريبية  ك���م���ادة  ال��ب�����س��ي��ط��ة  امل���روري���ة 
وتدريب  ال�سواقة،  ت��دري��ب  معاهد  يف 
�سائقي النقل املدر�سي، وتدريب جميع 
للبرول،  الإم������ارات  ���س��رك��ة  م��وظ��ف��ي 
املدار�س  يف  الأم�����ن  ح���را����س  وت���دري���ب 

والفنادق.

�لر�ساقة �ملوؤ�س�سية
املوؤ�س�سية  ال��ر���س��اق��ة  امل��رك��ز  حقق  كما 
“على  م�����ب�����ادرة  م�����ن خ������ال خ����دم����ة 
 13 اإ����س���راك  يف  متثلت  دربك” ال��ت��ي 
وخ��ا���س��ة يف اخلدمة،  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة 
ا�ستخدام  970 �سخ�سا على  وتدريب 
املوؤ�سرات  تطبيق �سرطة دبي، وخدمة 
ال�سراتيجية منها التغطية الأمنية، 
للدوريات،  ال�ستجابة  �سرعة  وموؤ�سر 

واإ�سعاد املجتمع.

�ل�سوؤون �الد�رية
وث��م��ن ال��ل��واء امل��ن�����س��وري ال���دور الذي 
ي��ق��وم ب���ه ق�����س��م ال�������س���وؤون الإداري�������ة يف 
تاأهيل واإ�سعاد منت�سبي املركز، مما اأدى 
اإىل رفع ال�سعادة الوظيفية اإىل 93% 

امل�ستهدف  2019، فيما كان  العام  يف 
وبلغت ن�سبة املوظفني الذين   ،92%
 100% امل����رك����ز  يف  حت���ف���ي���زه���م   مت 
وب��ل��غ عدد   ،93% امل�����س��ت��ه��دف  وك����ان 
يف  موظفا   190 املتدربني  املوظفني 
العام 2019، مقابل 184 موظفا مت 
تدريبهم يف العام 2018، بينما بلغت 
مقرحا   420 ال����واردة  الق���راح���ات 
العام  يف  منها   16.79% تطبيق  مت 
 15.05% تطبيق  مقابل   ،2019
التي مت تقدميها يف  من الق��راح��ات 
 637 2018 وال��ب��ال��غ ع��دده��ا  ال��ع��ام 

مقرحا.

�إ�سعاد �ملتعاملني
واط��ل��ع ���س��ع��ادة ال��ل��واء امل��ن�����س��وري على 
املتعاملني،  اإ���س��ع��اد  م��رك��ز  اإح�����س��ائ��ي��ات 
ح��ي��ث ق���ام امل���رك���ز ب���اإج���راء 76849 
مقابل   2019 العام  يف  ذكية  معاملة 
يف العام 2018،  وبلغ عدد   67531
يف   15573 احل�����س��وري��ة  امل��ع��ام��ات 
يف   29168 م��ق��اب��ل   2019 ال���ع���ام 

العام 2018.

�إجر�ء�ت جائحة كورونا
الدفاع  خ��ط  امل��ن�����س��وري  ال��ل��واء  و�سكر 
الأول من الع�سكريني يف املركز، تقديراً 
امليدانية  مهامهم  اإجن��از  يف  لتفانيهم 
اأف�����راد املجتمع  ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ���س��ام��ة 
من الإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد 
بجهودهم  م�����س��ي��داً  “كوفيد19-”، 
التي كانت على مدار ال�ساعة ويف ظل 
هذه الظروف والتحديات ال�ستثنائية 
التي ي�سهدها العامل جراء الفريو�س، 
وم��ع��رب��اً ع��ن ت��ق��دي��ره ل��ه��م يف خدمة 
بتعزيز  الكبري  واهتمامهم  اإن�سان،  كل 
وتوفري  فئاته  بكل  املجتمع   �سامة 

بيئة �سحية اآمنة للجميع.

•• ال�سارقة-وام:

بال�سارقة  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  ملجال�س  الأول  الف��را���س��ي  امللتقى  اأو���س��ى 
بتعزيز فاعلية ودور جمال�س اأولياء الأمور يف ن�سر الوعي الربوي والقيمي 
وال�سحي وت�سجيعهم على مواكبة التقنيات والتكنولوجيا احلديثة والتدرب 
مبمار�سات  والرت��ق��اء  الطالب  متابعة  عملية  ي�سهل  مب��ا  ا�ستخدامها  على 

التعلم الذكي والتعلم عن بعد.
كما اأو�سى امللتقى - الذي عقد بح�سور 418 م�ساركا حتت �سعار “ا�ست�سراف 
م�ستقبل املجال�س ما بعد الأزمة “ - بدعم جهود وزارة الربية والتعليم يف 
و�سع ال�سراتيجيات واخلطط ال�ستباقية لإدارة املخاطر وتوفري اجلاهزية 

الإلكرونية للتعليم الذكي وا�ستمرارية العمل والتعليم يف ظل الأزمات.
دور  ممار�سة  من  املجال�س  لتمكني  ال��ازم  الدعم  بتوفري  امل�ساركون  وطالب 
اأكرث فعالية من خال منحها ال�ساحيات املنا�سبة لإدارة القدرة البتكارية 
جتاه املتغريات وو�سع اخلطط ال�ستباقية الفاعلة وامل�ساركة يف عملية �سنع 
ال�سفافية  م��ن  م��زي��دا  ي�سمن  اإط���ار احلوكمة مب��ا  النظر يف  واإع����ادة  ال��ق��رار 
ي�ستوعب  ال���ذي  ال�����س��ائ��ب  ال��ق��رار  و���س��ن��ع  امل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف  وامل�����س��اءل��ة 
املتغريات التكنولوجيا ال�سريعة املتاحقة ويرتقي بالأداء التعليمي والربوي 

والجتماعي الذي يحقق القيمة النوعية الطموحة.
و�سدد املتحدثون - خال امللتقى - على �سرورة الركيز على اأدوار جمال�س 
ودعم  احلديثة  التقنيات  وا���س��ت��خ��دام  ال��ذك��ي  التعلم  دع��م  يف  الأم���ور  اأول��ي��اء 
ممار�سات وزارة الربية والتعليم يف هذا الجتاه وتر�سيخ التعلم با�ستخدام 
التكنولوجيا النا�سئة بت�سافر اجلهود احلكومية واخلا�سة واملجتمع وتعزيز 
وال�سلوكيات  والأخ���اق  القيم  ت�سمني  عملية  على  التاأكيد  يف  املجال�س  دور 
العاقات الجتماعية  والإلكرونية وتع�سيد  التعليمية  املناهج  احلميدة يف 

يف ظل �سيا�سة التباعد الجتماعي ابان الأزمات.
تفوق  م�سافة  قيمة  ذات  نوعية  خ��دم��ات  بابتكار  اق��راح��ا  امل�ساركون  وق��دم 
توجيه  يف  وت�ساعد  وامل��دار���س  الأم���ور  واأول��ي��اء  الطلبة  من  املعنيني  تطلعات 
اإمارات  كافة  تتبنى  بحيث  للمجال�س  النجاح  جت��ارب  تعميم  نحو  اجل��ه��ود 
الدولة التطبيق العملي واملمار�سة ونقل التجربة للمحيط الإقليمي والعاملي 
وتنفيذ اخلطط الطموحة للمجال�س وتعزيز ال�سراكات مع املجتمع واجلهات 

احلكومية واخلا�سة واملوؤ�س�سات التعليمية.
حممد  ح�سة   - للتعليم  ال�سارقة  جمل�س  نظمه  ال��ذي   - امللتقى  يف  ���س��ارك 
الكعبي رئي�س ق�سم الر�ساد النف�سي والجتماعي رئي�س وحدة حماية الطفل 
يف وزارة الربية والتعليم وامل�ست�سار �سعيد بالليث الطنيجي م�ست�سار ومدرب 
وعبيد  الو�سطى  باملنطقة  الأم���ور  اأول��ي��اء  جمل�س  ع�سو  الب�سرية  التنمية 
خمي�س النقبي خبري التميز املوؤ�س�سي والتدريب بوزارة العدل ع�سو جمل�س 
اأولياء  اأمور مدينة خورفكان وحممد ر�سود احلمودي رئي�س جمل�س  اأولياء 

اأمور دبا احل�سن.
حكومي  ك��ت��وج��ه  امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  ث��ق��اف��ة  تر�سيخ  اإىل  امللتقى  وي��ه��دف 
ون�سر الوعي باأهميتها وبناء القدرات وتعزيز مكانة الإم��ارات كوجهة عاملية 
وحتليلها  املجال�س  يف  والتحديات  للفر�س  املبكر  وال�ست�سراف  للم�ستقبل 
خلدمة  نوعية  اإجن���ازات  لتحقيق  امل��دى  بعيدة  ال�ستباقية  اخلطط  وو���س��ع 
ومواكبة  خ��ا���س  ب�سكل  وال�����س��ارق��ة  ع��ام  ب�سكل  ب��ال��دول��ة  التعليمية  العملية 

التحديات واملتغريات لتطوير منظومة التعليم بالدولة.
ملجال�س  امل�ستقبلية  الأدوار  ح��ول  دار  الأول  حم���اور..  ثاثة  امللتقى  وت��ن��اول 
اأولياء الأمور يف ظل التطورات التقنية والذكاء ال�سطناعي واملحور الثاين 

املحور  ناق�س  املجل�س يف حني  والبتكار يف عمل  وال�ستباقية  باملرونة  يتعلق 
الثالث حوكمة عمل املجال�س نظرة م�ستقبلية.

واأ�ساد الدكتور �سعيد م�سبح الكعبي رئي�س جمل�س ال�سارقة للتعليم - يف كلمته 
الفتتاحية لأعمال امللتقى - باأداء جمال�س اأولياء الأمور على م�ستوى اإمارة 
املجال�س من �ساحب  به  الذي حتظى  الدعم  اأن  .. موؤكدا  والدولة  ال�سارقة 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
حاكم ال�سارقة لي�س له نظري ويعد �سببا رئي�سيا يف جناح عملها ..داعيا لبذل 
مزيد من اجلهد لإثبات الدور املحوري الهام املنوط مبجال�س اأولياء الأمور 

والرتقاء مب�سريته ودوره الذي يتعاظم يوما بعد يوم.
ظل  يف  للمجال�س  امل�ستقبلية  الأدوار  حم��ور  الكعبي  حممد  ح�سة  وتناولت 
التطورات التقنية والذكاء ال�سطناعي وكيفية رعاية الطلبة وتقدمي الدعم 
التكنولوجية وا�ستثمارها  التحديات وامل�ساكل  الجتماعي للمدار�س ملواجهة 
مثمنة الر�سائل اليجابية التوعوية التي يبثها �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 

لاأهايل وللمجتمع ب�سكل عام.
وقالت اأن جمال�س اأولياء الأمور هدفها الرئي�س هو تخطي احلواجز النف�سية 
والجتماعية والتعاون مع املدار�س والوزارة لتنفيذ العديد من امل�ساريع وهو 
اإىل  .. م�سرية  الراهنة وا�ستمر بالر�سالة والقيمة  دور مل يتغري مع الأزم��ة 
واللقاءات  ب��امل��دار���س  وات�سالها  املجال�س  بها  تقوم  التي  الرئي�سية  الأدوار 

الت�ساورية وتفاعلها موؤخرا لدعم الطلبة وذويهم.
ال�سراكة  م��ب��داأ  حتقيق  يف  الفعالة  املجال�س  اأدوار  ح��ول  الكعبي  وحت��دث��ت 
املجتمعية ب��ني امل��در���س��ة والأ����س���رة وامل��ج��ت��م��ع وال��ت��ع��اون ب��ني اأول���ي���اء الأم���ور 
وامل�ساهمة  املختلفة  املجالت  الطلبة يف  لإث��راء خرات  الربوية  واملوؤ�س�سات 
يف حتقيق امل�ساندة املجتمعية لدعم برامج التعليم وتنفيذ املبادرات والرامج 
يتيح  الأم��ور ومبا  اأولياء  املجتمع بني  الربوي يف  الوعي  الربوية وتعميق 
التكامل يف اجلهود والرعاية الربوية مع اإتاحة الفر�سة اأمام اأولياء الأمور 
لاإ�سهام الإيجابي وتوجهاته حول تطوير التعليم وامل�ساهمة يف اإيجاد مناخ 
تربوي اجتماعي يتيح فر�سا للتفاعل الإيجابي بني اأولياء الأمور والربويني 
والولء  ال�سلوكية  والقيم  املفاهيم  وتاأ�سيل  تاأكيد  يف  امل�ساهمة  اإىل  اإ�سافة 

والنتماء للوطن.
من جانبه تطرق امل�ست�سار �سعيد بالليث الطنيجي - من خال حمور املرونة 
وال�ستباقية - اإىل مفهوم املرونة يف عمل املجال�س واأهميتها ..مطالبا مبنح 
عمل  خطة  وو�سع  العمل  يف  وامل��رون��ة  ال�ستقالية  الأم���ور  اأول��ي��اء  جمال�س 
الذكي  والتحول  الإلكرونية  اجلاهزية  وتعزيز  واملخاطر  التغيري  لإدارة 
وجل�سات ع�سف ذهني وا�ستمطار الأفكار الإبداعية وال�ستعانة ببيوت اخلرة 
واأهمية مواكبة منظومة التميز احلكومي مبا يعزز املحفزات واأهمها املرنة 

وال�ستباقية والبداع.
عمل  حوكمة  لتطوير  امل�ستقبلية  النظرة  حم��ور  يف   - النقبي  عبيد  وت��ن��اول 
جمال�س اأولياء الأمور وتعزيز دافعية العمل من قبل الوالدين - جملة من 
وعاقة  الأع�ساء  اختيار  ونظام  ومعايري  املجال�س  بت�سكيل  تتعلق  النقاط 
باملنطقة  امل��دار���س  يف  و�ساحيته  والحت���ادي���ة  املحلية  باحلكومة  املجل�س 

واملناطق الأخرى ومدة الع�سوية.
كما ناق�س حوكمة عمل املجال�س ل�ست�سراف امل�ستقبل ومفهومها من خال 
اجتاهني الأول تطوير العنا�سر القانونية والقواعد والأهداف املنظمة لعمل 
املجال�س يف  وفاعلية  كفاءة  تطوير  على  بالركيز  الثاين  والجت��اه  املجال�س 
التعليمية والربوية  القرارات  الرقابي وامل�ساركة يف �سنع  الدور  �ساحيات 

وتو�سيع نطاق الخت�سا�س والتوزيع اجلغرايف لي�سمل كافة الإمارات.

ملتقى جمال�س اأولياء اأمور الطلبة بال�سارقة يو�سي بدعم 
التعلم الذكي وتر�سيخ ا�ستخدام التكنولوجيا النا�سئة

قام بت�سوية �سيكات قيمتها نحو مليار و600 مليون درهم

اللواء املن�سوري يتفقد مركز �سرطة الرا�سدية بدبي

•• ال�سارقة-وام:

احتفلت اأكادميية ال�سارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ساء والفلك عن بعد بالتعاون مع وكالة الإمارات 
للف�ساء بيوم الكويكبات العاملي الذي ي�سادف 30 يونيو من كل عام . ويهدف يوم الكويكبات لن�سر 
الوعي حول اأهمية الكويكبات واحلطام الف�سائي واأنواعه املختلفة وابتكار احللول لتجنب الأخطار 

الناجتة يف حال ا�سطدامها مع كوب الأر�س.
واحلطام  وال��ن��ي��ازك،  الكويكبات،  ح��ول  احل��واري��ة  واجلل�سات  املحا�سرات  من  ع��ددا  الحتفال  �سمل 
الباحثني  النيازك مب�ساركة عدد كبري من  درا�ستها وحتليل  واأهمية  ال�سناعية،  الف�سائي كالأقمار 
والطلبة والهواة يف جمال علوم الف�ساء والفلك. وا�ستعر�س �سعادة الدكتور حميد جمول النعيمي 
مدير جامعة ال�سارقة مدير عام اأكادميية ال�سارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ساء والفلك رئي�س الحتاد 
العربي لعلوم الف�ساء والفلك - يف كلمته- اأبرز التطورات والإجنازات اجلديدة يف الأكادميية التي 
اأ�سبحت اإحدى املراكز الأكرث �سمولية يف العامل يف جمال علوم واأبحاث الف�ساء والفلك ملا تت�سمنه 

من مرافق كرى وعلى م�ستوى متقدم من احلداثة.. لفتا اإىل اأنه خال العامني املا�سيني ن�سرت 
الأكادميية اأكرث من 30 ورقة علمية ومقالت يف جمات عاملية حمكمة مرموقة. واأ�سار اإىل برنامج 
الف�ساء والفلك” اجلديد، الذي تطرحه جامعة ال�سارقة بالتعاون مع  علوم  يف  العلوم  “ماج�ستري 
يف  املطلوبة  باخلرة  وتزويدهم  للطلبة،  واملهنية  الأكادميية  املعرفة  تعزيز  اإىل  يهدف  الأكادميية 
وتطوير  املختلفة  الفلكية  املوا�سيع  يف  املخت�سة  الأب��ح��اث  خ��ال  من  والفلك  الف�ساء  علوم  جم��ال 
املحا�سرات  م��ن  ع��ددا  الحتفال  وت�سمن  وال��ع��امل.  ال��دول��ة  يف  الف�ساء  قطاع  تدعم  التي  امل�ساريع 
العوي�س م�ساعد باحث يف مركز  النيازك قدمتها عائ�سة عبداهلل  اأبرزها حما�سرة تعريفية مبركز 
النيازك، ومرمي  �سلمى �سبحي م�ساعد باحث يف مركز  بالأكادميية.. فيما قدمت كل من  النيازك 
عي�سى ال�سريف م�ساعد باحث يف مركز النيازك، حما�سرة “حتليل النيازك “.. بينما قدم الدكتور 
اأنتونيو�س مانو�ساكي�س م�ساعد باحث يف خمتر الفيزياء الفلكية عالية الطاقة، حما�سرة بعنوان 
هو احلطام الف�سائي؟”، وقدم حممد ف�سل طافحة م�ساعد باحث ورا�سد فلكي يف مر�سد  “ما 

ال�سارقة، حما�سرة بعنوان “�سبكة الإمارات لر�سد ال�سهب«.

•• جنيف - وام:

افتتح جمل�س حقوق الن�سان التابع لامم املتحدة اأعمال دورته الرابعة والأربعني العادية اأم�س فى جنيف مع 
اتباع اجراءات للحماية من فريو�س كورونا بالتباعد اجل�سدى بني امل�ساركني فى اأعمال املجل�س �سواء داخل 
القاعة اأو خارجها مع احلد من اأعداد امل�ساركني من اأع�ساء البعثات الدبلوما�سية وغريهم. واأكدت مي�سيل 
با�سليت مفو�سة المم املتحدة حلقوق الن�سان فى تقريرها الذى قدمته ام�س اأمام افتتاح اأعمال املجل�س اأن 
اآثار وباء كورونا تهدد ال�سام والتنمية فى العامل على ال�سواء م�سرية اإىل اأن اأفراد الأقليات العرقية وال�سعوب 
الأ�سلية هم الأكرث عر�سة للوفاة ب�سبب الفريو�س. ولفتت اإىل اأن جائحة الكورونا كانت لها تاثريات عميقة 
اجراءات  اتخاذ  على  وحثت  ال�سعيفة  الفئات  من  الأطفال  على  وب�سكل خا�س  العامل  كل  فى  الأطفال  على 
عاجلة حلماية الأ�سر من الآثار القت�سادية للوباء حيث ت�سري التقديرات اإىل اأن عدد الأطفال الذين يعي�سون 
672 مليون طفل كما  اإىل  2020 لي�سل  %15 فى  اأن يزيد بن�سبة  حتت خطوط الفقر الوطنية ميكن 

ميكن ان يزيد من يعانى منهم من �سوء التغذية احلاد بحواىل 10 مايني هذا العام.

•• راأ�س اخليمة-وام:

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  التقى 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن 
اخليمة طاب  راأ����س  الأع��ل��ى حاكم 
ال�سف الأول البتدائي يف اأكادميية 
م���ن خ����ال جل�سة  راأ�������س اخل��ي��م��ة 

افرا�سية مبا�سرة عر الإنرنت.
ق�س�س  ب�سرد  احلديث  �سموه  وب��داأ 
م����ن ط���ف���ول���ت���ه و������س�����ارك ال���ط���اب 
واأكد  كطالب  حياته  م��ن  ب��اأح��داث 

اأهمية القراءة والتعليم.
الأكادميية  ط���اب  اأم����ام  واأت��ي��ح��ت 
الفر�سة لطرح الأ�سئلة على �سموه، 
الذي عر خال اأجوبته عن اأهمية 

كل فرد منا، واأن مفتاح و�سر النجاح 
والتحلي  النف�س  م��ع  الت�سالح  ه��و 

بامل�سداقية.
روؤيته  ذل����ك  اإىل  ���س��م��وه  واأ�����س����اف 
املتمثلة يف ال�سعي امل�ستمر للتح�سن 
راأ�س  يف  املقيمني  بحياة  والرت��ق��اء 
مقومات  توفري  خ��ال  من  اخليمة 

احلياة الكرمية ل�سكان الإمارة.
ي�ستثمر  اأن  ي��ود  اأن��ه  واأو���س��ح �سموه 
ت��وف��ري م�سادر  ب��اأج��م��ع��ه يف  ال��ع��امل 
يف  ت�����س��ب  ج��ي��دة  تعليمية  وم������وارد 
الرامية  الإن�سانية  اجل��ه��ود  خدمة 
لاأجيال  اأف�����س��ل  ح��ي��اة  ت��وف��ري  اإىل 

املقبلة.
الطاب  ���س��ام��ة  اأن  ���س��م��وه  واأك�����د 

وامل��ع��ل��م��ني يف �����س����دارة اأول���وي���ات���ه، 
راأ����س  امل���دار����س يف  ف��ت��ح  اإع������ادة  واأن 
اخليمة يف �سبتمر املقبل �سيتم بعد 
ال��ت��اأك��د م��ن م��راع��اة الل��ت��زام بكافة 
الإج�����راءات ال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت�سمن 

ال�سامة للجميع.
“ اأتطلع يف ك��ل عام  وق��ال ���س��م��وه.. 
الأول  ال�����س��ف  ب��ط��اب  ال��ل��ق��اء  اإىل 

اأك���ادمي���ي���ة راأ������س اخل��ي��م��ة، وقد  يف 
عن  معهم  بالتحدث  ال��ي��وم  ���س��ررت 
الفر�سة  اأتاحت يل هذه  بعد، حيث 
ع��ل��ى عفويتهم  ك��ث��ب  ع���ن  ال��ت��ع��رف 
بالتعلم  الكبري  وفطنتهم، و�سغفهم 
وف�����س��ول��ه��م ال�����احم�����دود. الأم�����ر 
املميز يف التعامل معهم هو اأن جميع 
بالن�سبة  وواردة  ممكنة  الحتمالت 

لهم، لذا يجب علينا جميعا التفاين 
يف ت��ق��دمي احل��ب وال��دع��م لطابنا 
ال����ذي ناأمل.  ال��ت��ق��دم  ل���رى ف��ي��ه��م 
واأنا على ثقة باأن هذا اجليل الواعد 
املوؤ�س�س  ال���وال���د  م�����س��رية  ���س��ي��ك��م��ل 
ال�سيخ زايد، طيب اهلل ثراه، يف بناء 
والإ���س��ه��ام يف �سناعة  ال��وط��ن  ه���ذا 

م�ستقبل اأف�سل لاإن�سانية«.

خالل جل�سة �فرت��سية مبا�سرة عرب �الإنرتنت

�سعود بن �سقر القا�سمي يتحدث اإىل طالب ال�سف االأول يف اأكادميية راأ�س اخليمة

جمل�س حقوق االإن�سان يفتتح اأعمال دورته الـ 44 فى جنيف ال�سارقة لعلوم الف�ساء حتتفل بيوم الكويكبات العاملي

�سرطة راأ�س اخليمة تتربع بالدم وتوزع املواد الغذائية 

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 3169 /2020 (

املنذر :  بنك دبي الإ�سامي �س.م.ع

املنذر اإليها :  ايرينا �سريلكوفا    .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )38،222.00( درهم نتيجة الإخال ب�سداد 

الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خال  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

 / Q واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 82747 /الفئة

خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) تويوتا كورول _ �سالون ( موديل )2015(– لون  ) ابي�س( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/3161 (

املنذر :  بنك دبي الإ�سامي �س.م.ع

املنذر اإليه :  راكي�س كاديل    .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )26،124.00( درهم نتيجة الإخال ب�سداد 

الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خال  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

 / S واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 59788 /الفئة

– لون  ) ف�سي(  خ�سو�سي/ دبي ( من نوع )كيا �سبورجت _ ا�ستي�سن( موديل )2013 ( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة - وام:

العامة  الأ�����س����غ����ال  دائ��������رة  اأجن��������زت 
ملبنى  الإن�سائية  الأع��م��ال  بال�سارقة 
يف  واآخ����ر  احل��م��ري��ة  �ساحية  جمل�س 
درهم  م��اي��ني   12 بتكلفة  ال�����س��ي��وح 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لروؤية  تنفيذا 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ال�سارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�سو 
التي  مل�����س��ت��وى اخل����دم����ات  وت���ع���زي���زا 
ال�سواحي  �����س����وؤون  دائ������رة  ت��ق��دم��ه��ا 
ال�سكان  ح���اج���ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  وال����ق����رى 
كمراكز حتقق التوا�سل بني املجتمع 

وامل�سوؤولني.
�ساهني  ب����ن  ع���ل���ي  امل���ه���ن���د����س  وق������ال 
الأ�سغال  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال�����س��وي��دي 
العامة اإنه مت اإن�ساء املجل�سني بطراز 
وتوزيع  وع�������س���ري  حم��ل��ي  ع���م���راين 
مرافقهما ب�سكل يلبي احتياجات عدة 
وخدماتهما  مهامهما  مع  وتتنا�سب 

تنظيم  يف  ك��ب��ري  ب�سكل  و�سي�سهمان 
خدمات “العزاء والأفراح والفعاليات 
والدورات التدريبية” لأبناء املجتمع 

املحلي.
واأو�سح اأن املجل�سني ميتد كل منهما 
مربع  م���ر   3600 م�����س��اح��ة  ع��ل��ى 
اإداري������ة وجمل�سا  م��ك��ات��ب  وي�����س��م��ان 
�سيارات  م��واق��ف  اإىل  اإ���س��اف��ة  وا���س��ع��ا 

وملرافق و املاحق اخلدمية .
جمال�س  اأن  ال�������س���وي���دي  واأو������س�����ح 
اأوا�سر  تعزيز  اإىل  تهدف  ال�سواحي 
ال���راب���ط الج��ت��م��اع��ي ب��ني الأه����ايل 
والفعاليات  امل��ل��ت��ق��ي��ات  خ����ال  م���ن 
واملنا�سبات التي جتمعهم يف املجال�س 
ور�سد احتياجاتهم ومناق�سة اأفكارهم 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  وم��ق��رح��ات��ه��م 

ورفعها جلهات اتخاذ القرار.
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  اأن  واأ�ساف 
ال�ستدامة  ح��ق��ق��ت  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
لأب��ن��اء منطقة  املقدمة  اخل��دم��ات  يف 
احل���م���ري���ة وال�������س���ي���وح وع��������ززت من 
 .. لهم  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  منظومة 
م�سريا اإىل اأن هذه امل�سروعات �ستكون 
اأهايل  انعكا�سات ح�سارية تخدم  ذات 
البناء  تطور  ب��اجت��اه  وت��دف��ع  املناطق 
منظومة  وتدعم  امل�ستدام  العمراين 
البنى التحتية للمدينة عر خدمات 
وال�سياحية  ال��ت��ج��اري��ة  ب���ني  ت��ت��ن��وع 

والتنموية.
علياء  املهند�سة  اأو�سحت  جانبها  من 
املباين  م�����س��اري��ع  اإدارة  م��دي��ر  ال��رن��د 
كافة  م��ن  انتهائها  وبعد  ال��دائ��رة  اأن 

الأعمال الإن�سائية يف املبنى وتو�سيل 
واإن�ساء  ومياه  كهرباء  من  اخلدمات 
حميطة  واأ����س���وار  لل�سيارات  م��واق��ف 
ال��ازم��ة لها  ال��غ��رف  باملبنى واإع����داد 
تقوم حاليا بدرا�سة اأعمال التجهيزات 
للم�سروعني  الداخلية  والت�ساميم 
التنفيذ  من  النتهاء  وب�سدد  حاليا 

قريبا.
جمال�س  ت�ساميم  باأن  الرند  ونوهت 
ال�سواحي تتقارب بني كافة املجال�س 
ا�سراتيجيات  ال��دائ��رة  تراعي  حيث 
والجتماعية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ت�����س��م��ي��م 
عوامل  ب��اع��ت��ب��اره��ا  والق���ت�������س���ادي���ة 
خيارا  ولي�ست  امل�����س��اري��ع  يف  اأ�سا�سية 
اإ�سافيا و تناغمها مع البيئة املحيطة 

بها.

•• اأبوظبي-الفجر:

حاليا  اأبوظبي  مدينة  بلدية  تنفذ 
ال�سهامة  ب��ل��دي��ة  م��رك��ز  م��ن خ���ال 
وحت�سني  تقليم  ي�ستهدف  م�سروعا 
امل��ظ��ه��ر اجل���م���ايل لأك�����رث م���ن 13 
األف �سجرة �سمن النطاق اجلغرايف 

التابع ملركر بلدية ال�سهامة.
وي���اأت���ي ه���ذا امل�����س��روع ���س��م��ن اإط���ار 
على  اأبوظبي  مدينة  بلدية  حر�س 
واحل�ساري  اجلمايل  امل�سهد  تعزيز 
امل��ت��ن��ا���س��ق ل��ل�����س��وارع ، وت��وف��ري بيئة 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  م����ع  م��ت��ن��اغ��م��ة 
الع�سرية واملتطورة وجمالية املظهر 
اإ�سعاد  ال��ذي يعزز م��ن ه��دف  ال��ع��ام 
ي�ستهدف  ذات��ه  وبالوقت   ، املجتمع 
امل�سروع �سيانة ورعاية هذه الأ�سجار 
واملحافظة عليها ، واإعطاءها املظهر 
اجلمالية  الت�سكيات  مع  املتنا�سق 

لمتداد ال�سوارع .
واأك������د م���رك���ز ب��ل��دي��ة ال�����س��ه��ام��ة اأن 
الأ�����س����ج����ار ي�سري  ت��ق��ل��ي��م  م�������س���روع 
كثري  يف  حمققا  مت�ساعدة  بوترية 
 %  80 ال�  املناطق ن�سبة تفوق  من 
تقليم  امل�����س��روع  ي�سمل  وتف�سيًا   .
الأ����س���ج���ار م���ن ج�����س��ر ���س��ي��ح �سعيب 
 954 غ��ن��ت��وت مب���ع���دل  اىل ج�����س��ر 
�سجرة و من ج�سر غنتوت اإىل نفق 
ال�سديرة 2030 �سجرة ، و من نفق 
 2114 ال�سميح  نفق  اإىل  ال�سديرة 
�سجرة ، من نفق ال�سميح اإىل كيزاد 

723 �سجرة ، و من كيزاد اىل ج�سر 
الطويلة 442 �سجرة ، ومن ج�سر 
 964 العجبان  ج�سر  اإىل  الطويلة 
اأب��وظ��ب��ي - دبي   ���س��ج��رة ، وط���ري���ق 
اأبوظبي  طريق  و   ، �سجرة   1992

- �سويحان 1933 �سجرة ، وطريق 
املفرق - دبي  2104 �سجرة.

الأ�سجار  تقليم  عملية  تتزامن  كما 
والعناية  ال�������س���ي���ان���ة  ت���ق���دمي  م����ع 
اأنظمة  و�تاأهيل  لاأ�سجار،  الكاملة 

ب���ا����س���ت���دام���ة هذا  ال������ري ال��ك��ف��ي��ل��ة 
الم������ت������داد الأخ���������س����ر ع���ل���ى ط���ول 
يعطيها  مم���ا  وال����ط����رق  ال�������س���وارع 
الناظرين  ي��ري��ح  ج��م��ال��ي��ا  م��ظ��ه��را 

ويعزز القيم البيئية امل�ستدامة.

•• اأبوظبي - وام:

دور  من  اخلتامية  ع�سرة  الثالثة  جل�سته  يف  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  اأع��رب 
انعقاده العادي الأول للف�سل الت�سريعي ال�سابع ع�سر، التي عقدها “ عن بعد” 
اأم�س، برئا�سة معايل �سقر غبا�س رئي�س املجل�س، عن عظيم المتنان والتقدير 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  راأ�سها  وعلى  الر�سيدة  القيادة  اإىل 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، 
“رعاه اهلل” ،  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم   ، امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
املجل�س  لأعمال  الدائمة  ورعايتهم  املتوا�سل  لدعمهم  الإم��ارات  حكام  الأعلى 
مما مكن املجل�س من اأن يوؤدي اخت�سا�ساته الد�ستورية والرملانية على اأكمل 
اأ�سدره  الذي  2020م  “94” ل�سنة  املر�سوم الحت��ادي رقم  وجه. ومت تاوة 
“حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب 
العادي  النعقاد  دور  “يف�س  يلي..  ما  على  وين�س  الأول،  النعقاد  دور  بف�س 
الوطني الحتادي بنهاية  ال�سابع ع�سر للمجل�س  الت�سريعي  الف�سل  الأول من 
املجل�س  رئي�س  وعلى  2020م،  يونيو   30 املوافق  الثاثاء  يوم  جل�سة  اأعمال 

الوطني الحتادي تنفيذ هذا املر�سوم، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية«.
اإن  ل��ه..  الوطني الحت��ادي يف كلمته  املجل�س  وق��ال معايل �سقر غبا�س رئي�س 
العاقة النموذجية بني املجل�س واحلكومة التي تقوم على اأ�سا�س الثقة املتبادلة 
وال�سراكة والتعاون والتفاعل الإيجابي والتن�سيق الدائم، كانت و�ستظل، هدفا 
لنا جميعا، فنحن واحلكومة حري�سون كل احلر�س على تلك العاقة ال�سحية 
التي تخدم جوانب العمل الرملاين وامل�سوؤولية الوطنية، معربا بهذه املنا�سبة 
التفاعل  يف  البناء  دوره���ا  على  للحكومة  والتقدير  ال�سكر  ع��ن  املجل�س  با�سم 
والتعاون مع املجل�س يف مناق�سة م�سروعات القوانني واملو�سوع العام والأ�سئلة.

واأ�ساف معاليه.. “ لقد جمعنا هذا املجل�س العريق حتت قبته الرملانية كاأ�سرة 
واحدة، هدفها خدمة الوطن واملواطن، وغايتها تاأكيد النجاحات التي حققتها 
الدور،  ق��د واج���ه، خ��ال ه��ذا  ك��ان املجل�س  واإذا  ال�����س��ورى،  ال��دول��ة يف ممار�سة 
ظروفا ا�ستثنائية بلغت ذروتها يف جائحة “ وباء كورونا “، اإل اأن اإ�سرار اأ�سرتنا 
ما  كاأف�سل  الر�سالة،  اأداء  من  مكننا  الظروف  هذه  كل  مواجهة  على  الواحدة 
يكون يف ظل هذه الظروف، وا�ستطاع املجل�س اأن يعقد “13” جل�سة عامة منها 
�سبع جل�سات عن بعد، ومبجمل “48” �ساعة، كانت ح�سيلتها مناق�سة “16” 

املجل�س مو�سوعا  ناق�س  “15” م�سروعا منها، كما  وافق على  قانون  م�سروع 
عاما عن اخلدمات املقدمة من �سركات الت�سالت، ووجه “44” �سوؤال، واطلع 
و”3”  بقانون.  مر�سوما  و”19”  دول��ي��ة،  ومعاهدة  اتفاقية   ”62“ املجل�س 

مرا�سيم احتادية.
اأن  ي�ستطيع  املجل�س  اأنه ما كان  “ تعلمون جميعا  وقال معايل �سقر غبا�س.. 
اإل من خال قيام  التي واجهتنا،  يوؤدي كل ذلك، و�سط الظروف ال�ستثنائية 
اأكمل وجه،  لأداء عملها على  الظروف،  املجل�س من حتدي هذه  جميع هيئات 
عمل  �ساعات  مبجمل  اجتماعا   167 عقدت  املجل�س  جل��ان  اأن  توؤكد  ف��الأرق��ام 
حكومية  جهة   72 اللجان  اجتماعات  يف  ���س��ارك  وق��د  �ساعة،   531 جت���اوزت 
و303 من املخت�سني واخلراء، وها هي اللجان تكمل عملها حتى تكون بداية 

الدور القادم جاهزة مب�سروعاتها ومو�سوعاتها للجل�سات العامة.
اأن  “ كما توؤكد الإح�سائيات  واأ�ساف معايل رئي�س املجل�س الوطني الحت��ادي 
9 اجتماعات خال هذا الدور وبعدد �ساعات عمل  هيئة مكتب املجل�س عقدت 
باخت�سا�ساتها  تتعلق  التي  املو�سوعات  مناق�سة  فيها  مت  �ساعة   38 جت��اوزت 
الائحية جلوانب العمل الت�سريعي والرقابي و�سوؤون املجل�س الإدارية واملالية 
والتطويرية، والدور ال�سيا�سي للمجل�س، م�سريا اىل اأن ال�سعبة الرملانية �ساركت 
واجتماعات  العربي،  الرملاين  باجتماع طارئ لاحتاد  ب��داأت  التي  الأعمال  يف 
وا�ستقبلت  العربي،  والرملان  الإ�سامي،  التعاون  منظمة  دول  برملانات  احت��اد 
العديد من الوفود الزائرة من الرملانات ال�سديقة، ويف باقي الجتماعات التي 
املقرحات  من  بعدد  ال�سعبة  فيها  وا�سهمت  بعد،  عن  العربي  الرملان  عقدها 
معاليه  وق��ال  العربية.  الوفود  من  ا�ستح�سانا  لق��ت  التي  الإيجابية  والأف��ك��ار 
الدور الذي نه�ست به، م�سكورة ومقدرة،  والأخوات،  الأخوة  اأيها  يعلم  “ كلكم 
الأمانة العامة للمجل�س يف تدعيم كل هذه الأعمال، فقد قامت باإعداد 264 
اجلانب  يف  اللجان  اع��م��ال  لدعم  القوانني  م�سروعات  يف  عمل  وورق���ة  درا���س��ة 
العامة  املو�سوعات  يف  عمل  وورق��ة  درا�سة   221 نحو  قدمت  كما  الت�سريعي، 
الأمانة  �ساهمت  كما  لاأ�سئلة.  تو�سيحية  ورقة  و36  الرقابي،  اجلانب  لدعم 
العامة يف تقدمي جوانب الدعم الإداري لأع�ساء املجل�س خا�سة ما تعلق منها 

بجوانب التح�سري للجل�سات عن بعد.
واأ�ساف معايل �سقر غبا�س “ كما ي�سعدين اأن اأقدم ال�سكر اخلا�س والتقدير 
الكبري ملعايل عبد الرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�سحة ووقاية املجتمع، 
ووزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي على تعاونه وتوا�سله وم�ساركته 
الفعالة يف �ساأن كل ما طرحه واأقره املجل�س، وال�سكر مو�سول لقيادات الوزارة 

ع��ن خال�س  نعرب  كما  كبري.  ت��ع��اون  م��ن  وج��دن��اه منهم  مل��ا  وجميع موظفيها 
واملجتمعية  والأهلية  واجلهات احلكومية  والهيئات  املوؤ�س�سات  التقدير جلميع 
واملواطنني ولكل من توا�سل وتفاعل مع املجل�س واأع�سائه، وال�سكر كل ال�سكر 
املجل�س  ب�����س��وؤون  واهتمامهم  ل��دوره��م  الإع��ام��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات  ل��اإع��ام��ي��ني 

ومتابعتهم لأعماله وجهودهم يف تغطيتها اإعاميا«.
وقال اإن الأيام التي عملنا فيها معا خلقت بيننا كل عاقات الحرام والتقدير 
تتعاون  التي  الواحدة،  الأ�سرة  ب�سعور  اأ�سعر معكم ونحوكم  اإنني  وامل��ودة، حتى 
وتتكامل لغاية واحدة، وهي اأن يظل املجل�س الوطني �سلطة من �سلطات الدولة 
التي ت�سهم، بف�سل من تعاونكم وجهدكم الكبري، واإخا�سكم للوطن.، بامل�ساركة 
ال��دول��ة، ويف  اأر���س  ال��ذي ق��ام على  احلقيقية وال��دور املتميز يف البناء ال�سامخ 
امل�ستقبل الواعد الذي ينتظر وطن اخلري وال�سام والأمن والأمان، الإمارات 
لوطننا  والر�ساد  اخل��ري  فيه  ملا  جميعا  اهلل  وفقنا  جميعا،  قلوبنا  اإىل  احلبيبة 
ولقيادتنا ول�سعبنا الويف، اإنه نعم املوىل ونعم الن�سري. وال�سام عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.
الفر�سة  اأنتهز هذه  اأن  اأود  الأعمال  نبداأ يف ج��دول  اأن  “ قبل  واأ�ساف معاليه 
الدكتور  �سعادة  اإىل  والتقدير  بال�سكر  املجل�س  اأع�ساء  وبا�سم  با�سمي  لأتوجه 
وال��ذي يختتم  والرقابة  للت�سريع  امل�ساعد  العام  الأم��ني  الزعابي  جابر حممد 
اليوم كذلك عمله يف الأمانة العامة للمجل�س والتي ان�سم اإليها منذ 42 �سنة 
و�ساهم يف تاأ�سي�سها وو�سولها اإىل ما و�سلت اإليه من م�ستوى متميز، و�ستبقى 
جهوده دائما م�سكورة مع ما عرف عنه من اخا�س يف العمل ورقي يف التعامل 

وابت�سامة دائمة، �سائا املوىل عز وجل له التوفيق وال�سداد دائما«.
قبل  ت�سمحوا يل  اأن  اأرج��و  اجلل�سة  بداية  ق��ال يف  املجل�س  رئي�س  وك��ان معايل 
اأع�ساء  جميع  وبا�سم  با�سمي  اأت��ق��دم  اأن  اجلل�سة  ه��ذه  يف  اإج����راءات  اأي  ب��داي��ة 
لوفاة  العزاء  بخال�س  لوتاه  ط��ارق  الأخ  �سعادة  اإىل  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
التجار، تلك  اآل لوتاه، حكيم  اأحمد نا�سر  باإذن اهلل احلاج �سعيد  املرحوم  عمه 
ال�سخ�سية العامة التي كان لها اإ�سهاماتها يف جمالت القت�ساد واأعمال اخلري، 
الأ�سا�س يف قيام احتاد  املوؤ�س�سني يف و�سع  الآب��اء  �ساهموا مع  وهو واح��د ممن 
دولة الإمارات، وله الكثري والكثري من اأعمال اخلري، ول منلك اإل اأن ندعو له 
بالرحمة والغفران بقدر ما خدم اأبناء دولة الإمارات العربية املتحدة، ولأ�سرته 

منا جميعا خال�س العزاء واملوا�ساة.
وبداأت اأعمال اجلل�سة بتاوة �سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمني العام للمجل�س 
الوطني الحتادي بنود جدول الأعمال وامل�سادقة على م�سبطة اجلل�سة الثانية 

ع�سرة املعقودة بتاريخ 23 يونيو 2020 .
عامة  مو�سوعات  اأرب��ع��ة  تبني  على  املجل�س  واف��ق  املتبناة  املو�سوعات  بند  ويف 
حمالة من اللجان ليتم رفعها للحكومة لأخذ املوافقة عليها ومناق�ستها وهي: 
ال�سوؤون  القطاع احلكومي واخلا�س” حمال من جلنة  مو�سوع” التوطني يف 
الجتماعية والعمل وال�سكان واملوارد الب�سرية، ومو�سوع “ا�سراتيجية الهيئة 
للجمهور”  وامل��اء  الكهرباء  خدمات  تطوير  �ساأن  يف  وامل��اء  للكهرباء  الحتادية 
“�سيا�سة  حمال من جلنة �سوؤون التقنية والطاقة والرثوة املعدنية، ومو�سوع 
الد�ستورية  ال�سوؤون  الأ�سري” حمال من جلنة  التوجيه  �ساأن  العدل يف  وزارة 
والت�سريعية والطعون، ومو�سوع “�سيا�سة هيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�س 
يف حماية امل�ستهلك من ال�سلع غري املطابقة ملعايري اجلودة” حمال من جلنة 

ال�سوؤون الإ�سامية والأوقاف واملرافق العامة.
بعد ذلك اطلع املجل�س على تقارير ن�ساط اأداء هيئة املكتب واللجان ال� “10” 

والأمانة العامة وال�سعبة الرملانية.
ووجه ال�سادة اأع�ساء املجل�س “ 10” اأ�سئلة اإىل اأربعة وزراء حيث طلب معايل 
 “ ح��ول  ���س��وؤال  على  ال��رد  تاأجيل  القت�ساد  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان 
حتديد �سعر اأدنى لأ�سهم بع�س اجلمعيات التعاونية ال�ستهاكية “، كما طلبت 
معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة تاأجيل الرد على 
�سوؤالني حول “ الإطار التنظيمي للمتاحف اخلا�سة بالدولة “، وحول “ اإيقاف 
على  كتابيا  ردا  واأر�سلت   ،“ الراثية  وامل�سابقات  الثقافية  واملهرجانات  الور�س 
ال�سوؤال املوجه حول “ جاهزية وزارة الثقافة وتنمية املعرفة للرامج الثقافية 

ال�سيفية ».
ورد معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة وال�سناعة رئي�س 
ملعاليه  �سوؤالني موجيهن  على  وامل��اء،  للكهرباء  الحتادية  الهيئة  اإدارة  جمل�س 
“ قطع  “، وح���ول  ب��ال��دول��ة  “ ارت��ف��اع ر���س��وم خ��دم��ات تو�سيل الكهرباء  ح��ول 
خدمة التيار الكهربائي دون اإخطار “، كما رد معايل نا�سر بن ثاين الهاملي 
وزير املوارد الب�سرية والتوطني، على اأربعة اأ�سئلة موجه اإليه حول من �سعادة 
نا�سر حممد اليماحي حول “ معار�س التوظيف “، و�سعادة حميد علي العبار 
ال�سام�سي حول “ حفظ حقوق املوظفني املواطنني العاملني يف القطاع اخلا�س 
لعمال  واجلنائية  النف�سية  “ ال�سامة  حول  الزعابي  حممد  كفاح  و�سعادة   ،“
اخلدمة امل�ساندة “، و�سعادة �سابرين ح�سن اليماحي حول “ مرونة العمل يف 
من  بالوقاية  واملتعلقة  الراهنة  الظروف  ظل  يف  للموظفات  اخلا�س  القطاع 

فريو�س كورونا ».

•• عجمان-وام:

والعلوم  للثقافة  حميد  ب��ن  را���س��د  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س  اأع��ل��ن 
ال�سابعة  امل�ساركة يف م�سابقات اجلائزة بدورتها  ن�سبة  زيادة  عن 
امل�ساركات  بلغت  حيث   ،  18% بن�سبة   2020 لعام  والثاثني 
ذوي  الباحثني  ومن  الدكتوراه  حملة  من  اأغلبها  بحًثا   244
التخ�س�سات الدقيقة.  جاء ذلك خال الجتماع الرابع للدورة 
الثانية ع�سرة الذي عقده جمل�س الأمناء عن ُبعد لختيار جلان 
ال�سابعة والثاثني للجائزة  الدورة  امل�ساركة يف  حتكيم الأعمال 
 ، املجل�س  رئي�سة  نائب  املهريي  ح��ارب  �سعيد  د.  �سعادة  برئا�سة 
ال�سعال�ي  را�س�د  اأ.د.خليف�ة  �سم:  الذي  املجل�س  اأع�ساء  وح�سور 
 ، عل�ي  اآل  خليف�ة  اآمن�ة  ود.   ، ال�سام�س�ي  حممد  اهلل  واأ.د.ع��ب��د   ،

عبدالرحمن  خ��ال��د  ود.   ، ال�سعيدي  عبدالرحمن  ود.ع���ب���داهلل 
 ، ال�سعايل  �سيف  ود.   ، اخلاج�ة  �سيف  املجيد  عبد  ود.   ، اخلاج�ة 
ود. نهلة القا�سمي ، واأ.خمي��س حمم�د عبدالل�ه ، واأ.اأح�مد ح�بيب 
اآل غريب ، واأ.جنيب�ة حمم�د الرفاع�ي ، واأ.رجاء ح�سن النومان ، 
واأ.مي�س عارف اأمينة �سر اجلائزة . واأو�سحت اإح�سائية الأعمال 
امل�ساركة التي مت عر�سها يف الجتماع اأن جممل الأعمال امل�ساركة 
ا�ستيفاء  ل��ع��دم  ع��م��ًا   74 م��ن��ه��ا  ا�ستبعد   ، 318عمًا  ب��ل��غ��ت 
ال��ت��ي دخ��ل��ت املناف�سة  امل�����س��ارك��ات  ���س��روط اجل��ائ��زة لي�سبح ع��دد 
امل�ساركات  ال�سعودية  العربية  اململكة  وت�سدرت   ، م�ساركة   244
تلتها   ، امل�����س��ارك��ة  الأع���م���ال  م��ن   54% بن�سبة  ع��م��ًا   155 ب��� 
الأعمال امل�ساركة من دولة المارات العربية املتحدة وبلغت 54 
امل�ساركات  جاءت  الثالثة  املرتبة  ويف   ،  22.54% بن�سبة  عمًا 

اأما   ،  14% بن�سبة  عمًا   35 عددها  وبلغ  عمان  �سلطنة  من 
البحرين ف�ساركت ب� 18عمًا بن�سبة %7.18 والكويت �ساركت 
امل�ساركة على  %3. وتناف�ست الأعمال  اأعمال بن�سبة بلغت   6 ب� 
التطبيقية  العلمية  البحوث  التي ت�سمل  خمتلف فروع اجلائزة 
بن�سبة  ع��م��ًا   24 فيها  امل�����س��ارك��ات  ع��دد  وب��ل��غ  البحتة  وال��ع��ل��وم 
امل�����س��ارك��ة ، ث��م جم��ال الدرا�سات  اإج��م��ايل الأع��م��ال  %21 م��ن 
الإن�س�انية و�سارك فيها 177 عمًا بن�سبة %79.93 ، اأما يف 
جمال الإب��داع الأدب��ي فقد بلغت امل�ساركات يف هذا املجال 125 
 ،  53% بن�سبة  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ال�سعر  ت�سدر  حيث   ، م�ساركة 
اأدب الأطفال بن�سبة  ، يليها   18% ثم الق�سة الق�سرية بن�سبة 
وبلغ  وامل�سرحية  الرواية  بني  الن�سب  بقية  توزعت  و   ،  18%

جمموعهما 16%.

والعلوم  للثقافة  حميد  بن  را�سد  جائزة  يف  علميا  بحثا   244

اأ�سغال ال�سارقة تنجز االأعمال االإن�سائية ملجل�سي 
ال�سيوح واحلمرية بتكلفة 12 مليون درهم 

بلدية مدينة اأبوظبي تقّلم وجتّمل اأكرث من 13 
األف �سجرة لتعزيز املظهر اجلمايل لل�سوارع

املجل�س الوطني االحتادي يعرب يف ختام اأعمال الدور االأول عن عظيم االمتنان والتقدير للقيادة الر�سيدة على رعايتها الأعماله
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اأخبـار الإمـارات
االحتاد الن�سائي العام يطلق �سوقا متجريا افرتا�سيا

•• اأبوظبي- وام:

العام  الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وجهت 
ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة  والطفولة  لاأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
منها  اإمي��ان��ا  املنتجة  لاأ�سر  اف��را���س��ي  ���س��وق  بان�ساء  الأ���س��ري��ة  التنمية 
ب��اأه��م��ي��ة و���س��ع اخل��ط��ط واحل��ل��ول امل��ب��ت��ك��رة والإب���داع���ي���ة يف خ��ل��ق فر�س 
وامل�ساريع  ال��وط��ن��ي  الإن���ت���اج  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سلط  ا�ستثمارية  مت�ساوية 

ال�سغرية واملتناهية ال�سغر.
الأدوات  جميع  من  ال�ستفادة  جميعا  علينا  يتوجب   " �سموها..  وقالت 
مهاراتهم  وتنمية  املنتجه  الأ���س��ر  ط��اق��ة  لإ�ستثمار  �سعيا  والم��ك��ان��ي��ات، 
ومتكينهم من امل�ساركة الفاعلة يف التنمية امل�ستدامة من خال توظيف 

التكنولوجيا خللق فر�س ا�ستثمارية تواكب الظروف الراهنة".
املنتجة  امل�ستمرة يف دعم ومتكني الأ�سر  وانطاقا من توجيهات �سموها 
فقد مت اطاق متجر الأ�سر املنتجة يف عام 2015 "متجري" لت�سهيل 
املحلي �سعيا  املنتجة لت�سجيع النتاج  الأ�سر  عملية و�سول املجتمع لفئة 

لرفع م�ستوى القت�ساد وتعزيز قدرات املراأة يف جمال ريادة العمال.
من جانبها قالت �سعاده نورة خليفة ال�سويدي اإن الحتاد الن�سائي العام اأنه 
منذ تاأ�سي�س مركز ال�سناعات الراثية واحلرفية يف �سنه 1975 مببادرة 
من �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك للعمل على جت�سيد املا�سي وتاأكيد 
اأ�سالته وتر�سيخ الهوية الوطنية لدى اأبناء وبنات الوطن.. وبتوجيهات 
من موؤ�س�س الدولة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
املنتجة  ال�سر  ا�ستثمار طاقة  بالغا مب�ساألة  اهتماما  اأوىل  والذي  ثراه"، 

واملراأة وتنمية مهاراتها و�سقلها لتمكينها من امل�ساركة الفاعلة يف التنمية 
امل�ستدامة، فاملراأة الماراتية ا�ستطاعت اأن تثبت جدارتها وقدرتها كعن�سر 
فاعل يف قطاعات العمل ل �سيما القت�سادي، وحتقيق اإجنازات وجناحات 
كبرية لترجم تطلعات قيادتها الر�سيدة وتكون عند ح�سن الظن بها يف 

ظل جائحة "كورونا".
ويعد "�سوق متجري الفرا�سي" جتربة ا�ستثائية للمت�سويقني يتم من 
تطويعها  مع  والرقمية  احل�سية  واخل��دم��ات  املنتجات  بني  امل��زج  خالها 
مع  ومرنة  اآمنة  بيئة  وتوفري  يائمها،  وم��ا  ال�سخ�سية  الأذواق  ح�سب 
�سهولة الو�سول اىل املنتج وعملية الدفع، حيث مل تعد عملية الدفع عر 
البطاقات حتديا، بفعل ال�سراكات بني املواقع وجهات كثرية متخ�س�سة 
اإىل  حتويلها  ثم  وم��ن  املدفوعات،  بتح�سيل  تقوم  حيث   ، املجال  ه��ذا  يف 

ح�ساب التاجر ب�سورة �سل�سة. وتوفر خدمة ال�سوق الفرا�سي اجلديدة 
الت�سوق  اإمكانية  خال  من  املختلفة  املتاجر  يف  الت�سوق  عناء  للمت�سوق 
عر الجهزة الذكية، اإ�سافة اىل التنقل بني املتاجر املرئية والتعرف على 
املنتجات املتاحة بعدة ت�سنيفات كاملنتجات الراثية، واملاأكولت، والأزياء، 
والعطور والدخون وغريها.. كما ميكن للمت�سوق التحدث اإىل اأ�سحاب 
املتاجر ب�سكل مبا�سر. ويعتر هذا النوع من املتاجر مبثابة طفرة يف عامل 
الت�سوق املنزيل احلديث، خ�سو�سا يف وقتنا احلايل، فقد فر�ست الظروف 
الراهنة على جميع اتباع تدابري ال�سامة والوقاية �سد فريو�س كورونا 
احرازي  اإج���راء  يف  الإن��رن��ت  ع��ر  للت�سوق  الكثري  ي�سعى  و  امل�ستجد، 
وتخوفا من طلبات التو�سيل والتي حتتاج للكثري من احلذر لتجنب اأية 

. gwu.ae/join : �خماطر. وللت�سجيل وامل�ساركة الرجاء ال�ستعانة ب

بالتعاون مع وكالة �الإمار�ت للف�ساء

 طالب اأمريكية راأ�س اخليمة ين�سئون حمطة قمر ا�سطناعي علمي
•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

 اأعلنت اجلامعة الأمريكية يف راأ�س 
اأر�سية  اخليمة عن افتتاح حمطة 
قمر  ل��ت��ت��ب��ع  اجل���ام���ع���ة  ح������رم  يف 
طرف  م��ن  اإن�����س��اوؤه  مت  ا�سطناعي 
الأمريكية يف  طاٌب من اجلامعة 

راأ�س اخليمة والت�سال به.
وت����ت����م����ّت����ع امل����ح����ط����ة الأر������س�����ي�����ة 
بالأقمار  الت�����س��ال  على  ب��ال��ق��درة 
طريق  عن  امل��دار  يف  ال�سطناعية 
اإر�سال الأوامر وا�ستقبال القيا�سات 
ال�سور  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب��ع��د،  ع��ن 

والبيانات العلمية منها.
وُيعد هذا امل�سروع ثمرة تعاوٍن بني 
وكالة الإمارات للف�ساء واجلامعة 
الأمريكية يف راأ�س اخليمة وجامعة 

خليفة للعلوم والتكنولوجيا.
وت�سّمنت قائمة ال�سخ�سيات التي 
اف��ت��ت��اح املحطة  ح�����س��رت م��را���س��م 
الأر�سية كّاً من رئي�س اجلامعة، 
ال����روف����ي���������س����ور ح�������س���ن ح����م����دان 
ال��ع��ل��ك��ي��م؛ ون��ائ��ب ال��رئ��ي�����س الأول 
الروفي�سور  الأكادميية،  لل�سوؤون 
الرئي�س  ونائب  ويلهايت؛  �ستيفن 
العمليات  ل�����س��وؤون مت��ي��ز  ب��الإن��اب��ة 
حممد  ال��دك��ت��ور  امل��ال��ي��ة،  والإدارة 

�سينطلق اإىل الف�ساء".
"مزن  ال�سطناعي  القمر  ّمم  و�سُ
�سات" للك�سف عن تراكيز الغازات 
الدفيئة من املدار. و�سيقي�س القمر 
غازي  وت��وزي��ع  وف��رة  ال�سطناعي 
يف  الكربون  اأك�سيد  وث��اين  امليثان 
الغاف اجلوي، با�ستخدام كامريا 
بالإ�سافة  امل��رئ��ي،  الطيف  تلتقط 
حتت  ل����اأ�����س����ع����ة  م����ط����ي����اف  اإىل 
الق�سرية.  امل��وج��ات  ذات  احل��م��راء 
���س��ي��وف��ر اأي�������س���اً م��ع��ل��وم��ات حول 
ال�ساحلية  املياه  املغذيات يف  تركيز 
من  ال��ذي  الأم��ر  العربي،  للخليج 
�ساأنه توفري تنبوؤات اأكرث دقة حول 
اّتخاذ  ودع����م  ال��ط��ح��ال��ب  ازده������ار 
يف  ال�سلة  ذات  الوقائية  التدابري 

الوقت املنا�سب.
قمر  اأول  �سات"  "مزن  وُي��ع��ت��ر 
ا�سطناعي علمي مت بناوؤه من ِقبل 
الطاب يف دولة الإمارات العربية 
امل���ت���ح���دة. وي���ه���دف امل�������س���روع اإىل 
ال��ف�����س��اء يف الدولة  ت��زوي��د ق��ط��اع 
يتمّتعون  م���وؤه���ل���ني  ب��خ��ري��ج��ني 
التدريب  خال  من  جيدة  بخرة 
العملي، ومتهيد الطريق يف الوقت 
ذاته اأمام اأبحاث الف�ساء املتقدمة 

ذات ال�سلة بدولة الإمارات

،وع���م���ي���د كلية  ال���زع���اب���ي؛  ���س��ق��ر 
حامد  الدكتور  بالنيابة،  الهند�سة 

ع�ساف.
اإط�������ار ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى الأم������ر،  ويف 
جاد،  احلليم  عبد  ال��دك��ت��ور  ق��ال 
املعلومات  تكنولوجيا  مركز  مدير 
والإب����داع  للتدري�س  والت�����س��الت 
املعلوماتية  ات�������س���الت  مب���ج���ال 
وال�سبكات )اآي �سي اأو اإن اإي تي(: 
"مّت بناء املحطة الأر�سية بالكامل 
ع��ل��ى ي���ّد م��ه��ن��د���س��ني وط����اب من 
اجل���ام���ع���ة الأم���ري���ك���ي���ة يف راأ������س 
املحطة  و���س��ُت�����س��ت��خ��دم  اخل���ي���م���ة. 
ال�سطناعي  القمر  مع  للتوا�سل 
"مزن �سات" الذي ُيعتر اأول قمر 
كما  اجلامعة.  تطلقه  ا�سطناعي 
الأر�سية  املحطة  ا�ستخدام  �سيتم 
من قبل اأع�ساء الهيئة التدري�سية 
والطاب لتتبع وا�ستقبال البيانات 

من اأقمار ا�سطناعية اأخرى".
وت����اب����ع ال����دك����ت����ور ج�����اد ق���ائ���ًا: 
الأر�سية  املحطة  افتتاح  "ُيعتر 
لاأقمار ال�سطناعية يف اجلامعة 
اإجنازاً  راأ�س اخليمة  الأمريكية يف 
م�سار  ع���ل���ى  اإ����س���اف���ي���اً  ت���اري���خ���ي���اً 
رئي�سياً  م���رك���زاً  ل��ت��غ��دو  اجل��ام��ع��ة 
يف جم�����ال ه���ن���د����س���ة ال���ف�������س���اء يف 

الغرفة  ال�سطناعية، مبا يف ذلك 
معيار  م����ع  امل���ت���واف���ق���ة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
معدات  م���ن  وغ���ريه���ا   ‘7 ’اآيزو 
الأقمار  لعمليات  الأر�سية  الدعم 

ال�سطناعية".
اإطاق  امل��ق��رر  م��ن  اأّن���ه  اإىل  وُي�سار 
ال��ق��م��ر ال���س��ط��ن��اع��ي ع��ل��ى منت 

يف راأ�س اخليمة.
الروفي�سور  ق����ال  ج��ان��ب��ه،  وم����ن 
فخري  ب��ال��غ  ع��ن  "اأُعرب  ح�����س��ن: 
حتى  وطابنا  فريقنا  اأجن��زه  مبا 
الآن بقيادة الدكتور جاد. ومُيثل 
ذلك اإجنازاً للدولة ككل ل يقت�سر 
وُيظهر  الإم���ارة،  اأو  اجلامعة  على 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
املحطة  وب����اإ�����س����اف����ة  وامل���ن���ط���ق���ة. 
ال�سطناعية،  لاأقمار  الأر���س��ي��ة 
باجلامعة  الف�ساء  خمتر  اأ�سبح 
الأمريكية يف راأ�س اخليمة جمهزاً 
الرئي�سية  امل��وارد  بجميع  بالكامل 
الأقمار  وت�سغيل  ل��ب��ن��اء  ال��ازم��ة 

من  �سويوز2-  احل��ام��ل  ال�����س��اروخ 
 .2020 �سبتمر  �سهر  يف  رو�سيا 
ال�سناعي  ال��ق��م��ر  و���س��ول  وغ����داة 
امل��دار املحدد، �سيقوم الطاب  اإىل 
مب��ع��اجل��ة وحت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات من 
املحطة الأر�سية التي مّت افتتاحها 
موؤخراً يف حرم اجلامعة الأمريكية 

مدى تقدم دولة الإمارات العربية 
املتحدة يف قطاع التعليم. ويف ظّل 
ال��رك��ي��ز احل����ايل ل��ل��ح��ك��وم��ة على 
قطاع الف�ساء، اأر�سلت الدولة رائداً 
اإىل الف�ساء، وبات لدينا اأي�ساً قمر 
يف  كامل  ب�سكل  ُم�سَنّع  ا�سطناعي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي عن بعد
•• ال�سارقة - وام:

ع��ق��د امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
�سمو  برئا�سة  اجتماعه  ال�����س��ارق��ة 
ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب����ن حم���م���د بن 
�سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب 
املجل�س  رئ��ي�����س  ال�����س��ارق��ة  ح���اك���م 
ال�سيخ  �سمو  وبح�سور  التنفيذي 
�سلطان  ب����ن  ����س���امل  ب����ن  ع����ب����داهلل 
ال�سارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���س��م��ي 

نائب رئي�س املجل�س التنفيذي .
ون��اق�����س الج���ت���م���اع - ال����ذي عقد 
املرئي  الت�����س��ال  با�ستخدام  ام�س 
املو�سوعات  م��ن  ع���ددا   - ب��ع��د  ع��ن 
جدول  على  املطروحة  والق�سايا 
اأع���م���ال اجل��ل�����س��ة، وامل���واف���ق���ة على 
ال��ت��ي حتقق  ال���ق���رارات  جملة م��ن 
روؤية الإم��ارة مبا يخدم املواطنني 

والقاطنني على اأر�سها.

ع���ل���ى حم�سر  ال��ت�����س��دي��ق  وب���ع���د 
اجلل�سة ال�سابقة اطلع املجل�س على 
املتبعة  امل��ال��ي��ة  الإج�����راءات  تقرير 
بالتزامن  املا�سية  الأ�سهر  خ��ال 
فريو�س  ج���ائ���ح���ة  ت�����اأث�����ريات  م����ع 
واأ����س���ار   ..  -19 ك��وف��ي��د  ك���ورون���ا 
القا�سمي  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ 
اإىل  امل��رك��زي��ة  املالية  دائ���رة  رئي�س 
اأهم الج��راءات واخلطوات املتبعة 
والتكيف  ب��امل��رون��ة  ات�سمت  وال��ت��ي 
ال���������س����ري����ع ب�����ني ك����اف����ة ال�����دوائ�����ر 
ي�سهم  مب��ا  احلكومية  واملوؤ�س�سات 

يف تخطي هذه املرحلة بنجاح.
واأث�������ن�������ى امل����ج����ل���������س ع����ل����ى ج���ه���ود 
دائ����رة امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة يف حتقيق 
املالية  الج���������راءات  ا����س���ت���م���راري���ة 
الأ�سهر  خ�����ال  ف���ع���ال���ة  ب�������س���ورة 
املجل�س  اع���ت���م���د  ك���م���ا  امل���ا����س���ي���ة، 
من  املقدمة  التو�سيات  من  ع��دداً 

الدائرة.
واعتمد املجل�س مقرح ال�ستئذان 
م����ن جمل�س  امل����ق����دم  ال��ت�����س��ري��ع��ي 
تعديل  ب�����س��اأن  للتعليم  ال�����س��ارق��ة 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي رقم  امل���ج���ل�������س  ق������رار 
بخ�سو�س  2013م  "20" ل�سنة 
احل�����س��ان��ات احل��ك��وم��ي��ة يف اإم����ارة 

ال�سارقة.
وناق�س املجل�س عدداً من املقرحات 
املقدمة من دائرة �سوؤون البلديات 
والزراعة والرثوة احليوانية حول 
البلدي  ال��ع��م��ل  اج�����راءات  ت��ط��وي��ر 
التنموية  يتوافق مع اخلطط  مبا 
بالتن�سيق  موجهاً  ال�سارقة  لإم��ارة 

مع اجلهات املعنية.
كما مت خال اجلل�سة عر�س عدد 
بال�ساأن  املتعلقة  امل��و���س��وع��ات  م��ن 
العام لاإمارة ومناق�سة املقرحات 
وتعزيزها  ب��ت��ط��وي��ره��ا  ال��ك��ف��ي��ل��ة 
القرارات  ب�ساأنها  املجل�س  وات��خ��ذ 

املنا�سبة.

االإمارات توؤكد دعمها لل�سعب ال�سوري يف مواجهة جائحة كوفيد - 19
•• اأبوظبي-وام:

التزامها  الإم��������ارات  دول����ة  ج����ددت 
ال�سوري  لل�سعب  امل�ستمر  ب��ال��دع��م 
اأزم���ات���ه، وخ��ا���س��ة يف ظل  يف جميع 
تهديدات  م���ن  ح���ال���ي���اً  ي���واج���ه  م���ا 
كورونا  ناجمة عن فريو�س  �سحية 
من   ،"  19  - " ك��وف��ي��د  امل�����س��ت��ج��د 
خال تعزيز جهود اأولئك العاملني 
يوا�سلون  ال��ذي��ن  الطبي  بالقطاع 
اإخا�س  ب��ك��ل  ب��واج��ب��ات��ه��م  ال��ق��ي��ام 
املعدات  النق�س يف  الرغم من  على 
للمخاطر  وتعر�سهم  والإمكانيات 

ا�ستجابتها لاأزمة ال�سورية.
دول���ة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ������س�����ارت 
بعد  حالياً  بالقلق  ت�سعر  الإم���ارات 
واملعاناة  ال�سراع  من  �سنوات  ع�سر 
اإنه   : وقالت   .. �سوريا  يف  الطويلة 
ال�سورية وطوال  الأزمة  بداية  منذ 
الإمارات  دول��ة  كانت  ال�سنوات  هذه 
ال�سوري  ال�����س��ع��ب  ل���دع���م  ���س��ب��اق��ة 
العام  فمنذ  جانبه،  اإىل  وال��وق��وف 
م�ساعدات  ت���ق���دمي  مت   ،2012
لاجئني  طارئة  واإمنائية  اإن�سانية 
ال�سوريني يف الأردن ولبنان والعراق 
ق��ي��م��ت��ه��ا مليار  ت��ت��ج��اوز  وال���ي���ون���ان 

والأمم  امل��دن��ي��ة،  احل��م��اي��ة  واإدارة 
دول  ع��ن  ممثلني  بح�سور  املتحدة 
م�سعى  يف  واأهلية  دولية  ومنظمات 
للتعهد مبزيد من  املانحني  حل�سد 
والتنموية،  الإن�����س��ان��ي��ة  امل�����س��اع��دات 
الداعمة ل�ستقرار ال�سعب ال�سوري 
املجاورة،  ال����دول  ويف  ب���اده  داخ���ل 
وذل���ك يف ظ��ل وج���ود م��ا ي��زي��د على 
واأحد  الباد  نازح خارج  6 مايني 
حاجة  يف  اآخ����ري����ن  م��ل��ي��ون��اً  ع�����س��ر 
الإن�����س��ان��ي��ة مبختلف  ل��ل��م�����س��اع��دات 

اأنحاء �سوريا.
يف  الها�سمي  رمي  م��ع��ايل  وتقدمت 

واختتمت معاليها حديثها بالتاأكيد 
على اأن دولة الإمارات توؤمن اإميانا 
عميقا باأنه ل ميكن اأن يكون هناك 
�سوى حل �سيا�سي لاأزمة ال�سورية 
ت��ق��دمي الدعم  واأه��م��ي��ة  احل��ال��ي��ة، 
امل��ت��ح��دة يف  ال��ك��ام��ل جل��ه��ود الأمم 
اأن  اإىل  الإ���س��ارة  ال�ساأن. جت��در  ه��ذا 
موؤمترات بروك�سل الثاثة ال�سابقة 
الأط���راف  م��ن  ك��ب��رياً  ق�سماً  �سمت 
و�سعت  ال���دويل،  باملجتمع  الفاعلة 
لتحفيز واإحياء احلوار ودعم جهود 
التو�سل  اأج���ل  م��ن  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ال�سوري  لل�سراع  �سيا�سي  ح��ل  اإىل 

امل��ه��ن��ي��ة والأم����ن����ي����ة، م����وؤك����دة على 
العون  اأن يقدم اجلميع يد  �سرورة 
يحتاجونه  مب���ا  واإم����داده����م  ل��ه��م، 
ال�سخ�سية  ال���وق���اي���ة  م���ع���دات  م���ن 

وامل�ستلزمات الطبية .
ج���اء ذل���ك خ���ال م�����س��ارك��ة معايل 
وزيرة  الها�سمي  اإبراهيم  بنت  رمي 
دول�����ة ل�������س���وؤون ال���ت���ع���اون ال�����دويل، 
ال��راب��ع ب�ساأن  ب��روك�����س��ل  يف م��وؤمت��ر 
واملنطقة  ����س���وري���ا  م�����س��ت��ق��ب��ل  دع����م 
املرئي  الت�����س��ال  تقنية  خ��ال  م��ن 
الأوروبية  املفو�سية  تنظمه  وال��ذي 
الإن�سانية  ب���امل�������س���اع���دات  امل��ع��ن��ي��ة 

لأولئك  وك���ذل���ك  اأم���ري���ك���ي،  دولر 
ت�سمنت  داخ���ل���ي���ا،  ن���زح���وا  ال���ذي���ن 
واإن�ساء  ال��ط��ب��ي��ة،  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ري 
وخميمات  امل��ي��دان��ي��ة  امل�ست�سفيات 
الاجئني مثل "مريجيب الفهود"، 
وهو خميم اإماراتي اأردين للحفاظ 
احلماية  وتوفري  العي�س  �سبل  على 
املختلفة،  الجتماعية  واخل��دم��ات 
اأمريكي،  دولر  مليون   30 بكلفة 
وك����ذل����ك ق���ام���ت دول������ة الإم���������ارات 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ك���ل م���ن ال���ولي���ات 
بتاأ�سي�س  واأملانيا  الأمريكية  املتحدة 
ال�سندوق الئتماين لإنعا�س �سوريا. 

والمتنان  بال�سكر  امل��وؤمت��ر  ب��داي��ة 
الن�سخة  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ائ��م��ني 
وا�ست�سافة  امل���وؤمت���ر  م���ن  ال��راب��ع��ة 
احلدث خا�سة من الحتاد الأوروبي، 
والأمم املتحدة، وجهودهم امل�ستمرة 
انعقاده  دوري������ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 
ال�������س���وري���ة. وقالت  الأزم������ة  خ����ال 
الإم���ارات تثّمن  اإن دول��ة   : معاليها 
املعنية  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  ال��ت��زام 
 ECHO الإن�سانية  بامل�ساعدات 
الإن�سانية  الأزم��ة  حل  جتاه  القوي 
يف منطقتنا وروؤيتها لها، كما تثّمن 
م�ستوى  اخل�������س���و����س  وج�����ه  ع���ل���ى 

رقم  الأم���ن  جمل�س  ل��ق��رار  تطبيقاً 
الفر�سة  اأتاحت  اأنها  كما   ،2254
بتقدمي  بالتعهد  املانحني  ملجتمع 
ال���ازم لل�سعب  ال�����س��روري  ال��دع��م 
ال�����دول  ويف  ب����ال����داخ����ل  ال���������س����وري 
لاجئني  امل�����س��ت�����س��ي��ف��ة  امل�����ج�����اورة 
موؤمتر  مت���ك���ن  وق�����د  ال�������س���وري���ني. 
بروك�سل يف العام املا�سي من ح�سد 
و�سل  امل�ساعدات،  من  قيا�سي  مبلغ 
�سورة  يف  ي�����ورو  م��ل��ي��ار   6.2 اإىل 
بالإ�سافة   ،2019 للعام  تعهدات 
اإىل 2.1 مليار يورو للعام 2020 

وما بعده.
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/3165 (

املنذر      :  بنك دبي الإ�سامي �س.م.ع

املنذر اإليه :  كري�ستوفر الوين �سرييجو.

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )29،134.00( درهم نتيجة الإخال ب�سداد 

الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خال  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

 / L واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 37890 /الفئة

خ�سو�سي/ دبي ( من نوع )E  مر�سيد�س 300 _ �سالون( موديل ) 2010 ( – لون  )اأ�سود( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 683/2020/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )175.529.22 درهم( والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 2017/1/1 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل با كفالة. 

طالب الإعان :  قاهرة لتجارة مواد البناء - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي  
وميثله : را�سد علي حممد �سعيد احلريثي النقبي - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعانه : 1- بي ايه كيه للمقاولت - �س ذ م م - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

عليه مببلغ وقدره  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها   اأق��ام عليك  قد   : الإع��ان  مو�سوع 
)175.529.22 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 2017/1/1 وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2020/7/8 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1

 اعالن بالن�شر
يف  االإ�شتئناف رقم 934/2020/305 ا�شتئناف جتاري  

مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1113/2019 جتاري كلي 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  

طالب الإعان : جل لكو لول راج لكو لول - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله :  اأحمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي - �سفته  بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعانهما : 2- راجو جيتاناند وهابي 1-ماهي�س كومار جيتاناند وهابي - �سفتهما 
ا�ستاأنف  قد   : الإع���ان  مو�سوع  الإق��ام��ة.  حمل  جمهويل   - �سدهما  م�ستاأنف   : بالق�سية 
القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/1113 بتاريخ 2020/3/17 وحددت لها جل�سه يوم 
الثاثاء املوافق 2020/7/14 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي 
ان  )على  غيابيا.  حماكمتكم  �ستجري  تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم 

ي�سدر العان بجريدين ، عربية واجنليزية(
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1

اعالن مدعي عليه بالن�شر   
 حمكمة التنفيذ املدنية - جتاري )جزئي( - البيوع التجارية والعقارية    

 AJCEXCIPOR2019 / 0001360 يف الدعوى رقم
من�سور عبداهلل ماجد احمد املهريي  /اىل املدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
لذا يتوجب عليكم 49517.0 قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة ب���� : بنك اأم القيوين 

�س م ع / نعلمكم بان املدعي 
ال�ساعة املوافق �سباح يوم مبحكمةاحل�سور اأمام

اإر�سال وكيل معتمد  اأو  ، ويف حالة عدم ح�سوركم  دفاع وم�ستندات  لتقدمي ما لديكم من 
ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات يف غيابكم. 

 مركز �سعادة املتعاملني
حرر بتاريخ 2020/6/15 - حرر بوا�سطة املوظف

هدى عبد�هلل �لكعبي 
حمكمة عجمان - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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�إع����������الن
ال�س�����ادة/ا�سيان  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ديزل ل�ساح امل�سخات
رخ�سة رقم:CN 2628897   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12975 بتاريخ 2020/7/1 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

الر�سوان للنجارة واحلدادة امل�سلحة
رخ�سة رقم:CN 1152724   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12975 بتاريخ 2020/7/1 

�إع����������الن
ايفيان  ريفري  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:1135193 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة معاذ ح�سن يو�سف جا�سم احلمادي %100
تعديل وكيل خدمات/حذف عمري حمد مبارك حممد املهريي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد م�ستاق را�سد احمد
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز برفيكت كري الطبي 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:2259244 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة زهره ح�سني مو�سى %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نا�سر عبداهلل نا�سر باحلريان الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
املدينة للمقاولت  ال�س�����ادة/ج�سر  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:1192671 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سم�سه مبارك فريوز فرحان املهريي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان حممد ابراهيم ال�سامان النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12975 بتاريخ 2020/7/1 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ال�سابق للتجارة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1110986 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عائ�سه علي حمد �سامل الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد علي حميد باحلاميه الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12975 بتاريخ 2020/7/1 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا دراجون باو باو

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2353486 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي عبداهلل عبدالرحمن علي املرزوقي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي عبداهلل عبدالرحمن علي املرزوقي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة دان زهاجن %49

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

تعديل ا�سم جتاري من/ كافترييا دراجون باو باو
DRAGON BAO BAO CAFETERIA

اىل/كافترييا دراجون باو باو ذ.م.م
DRAGON BAO BAO CAFETERIA LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12975 بتاريخ 2020/7/1 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم ومعجنات جوليز

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1948113 

تعديل ا�سم جتاري من/ مطعم ومعجنات جوليز

JULIES RESTAURANR & PASTRY

اىل/مطعم كب�سة تامي

KABSAH TIME RESTURANT

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

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12975 بتاريخ 2020/7/1 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خمابز المني ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1101955 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة امني اح�سن حمي الدين مولياثيل مودين  %13

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة را�سد �سعيد عبيد روي�سد الظاهري %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كوروجنودين فيتيل ماياروف %12
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداملنري مافوليداتيل لندرو %12

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف امني اح�سن حمي الدين مولياثيل مودين
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد علي حممد الهوتي البلو�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف كوروجنودين فيتيل ماياروف
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداملنري مافوليداتيل لندرو

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12975 بتاريخ 2020/7/1 

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

ال�سم التجاري:�سارل لا�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م
 ، وحدة   66 رقم  مكتب   -  40 قطعة   -  40 م  ال�سركة:م�سفح  عنوان 

ملالك/موؤ�س�سة حممد الفاحي للمقاولت وال�سيانه العامه
CN 2062147 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/3/12 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2020/6/29 بالرقم:2056002476 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة امل�سفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 12975 بتاريخ 2020/7/1 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:ف�سائل مل�ستح�سرات التجميل -�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
 C52-C53-C59 مكتب A5 عنوان ال�سركة:وحده كي ات�س ام لدارة العقارات

جزيرة ابوظبي ، غرب 10 ، ق
CN 2543363 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

الدارية،  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�سادة/مريال  تعيني   -  2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/6/23 وذلك بناء على قرار حم�سر 

اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2005006462 
تاريخ التعديل:2020/6/29

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة امل�سفي املعني خال مدة 
العان. هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   45

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 12975 بتاريخ 2020/7/1 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:في�س برايد لتجارة املاأكولت البحرية -�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي ، �سرق 7 - ق9 - مكتب 1207 ، مبنى �سركه ابوظبي 

الوطنيه للتاأمني
CN 1833882 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

لل�سركة  قانوين  كم�سفي  احل�سابات،  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
بتاريخ:2020/6/29 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2055005157
 تاريخ التعديل:2020/6/30

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة امل�سفي املعني خال مدة 
العان. هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   45

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 12975 بتاريخ 2020/7/1 

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

ال�سم التجاري:�سركة اميال لدارة العقارات ذ.م.م 
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي ، غرب 0.5 ، مبنى �سركة م�سماك العقارية ذ.م.م

CN 1084086 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

لل�سركة  قانوين  كم�سفي  احل�سابات،  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
بتاريخ:2020/6/29 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2055005153
 تاريخ التعديل:2020/6/30

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة امل�سفي املعني خال مدة 
العان. هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   45

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 12975 بتاريخ 2020/7/1 

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

ال�سم التجاري:جراند �سلفي ملكانيك ال�سيارات ذ.م.م
ق-7  احلائر  بطحاء   - العني  �سناعية   ، العني  ال�سركة:�سناعية  عنوان 
�سارع/الثالث والع�سرون وحدة بناية/احمد حممد بطي القبي�سي - حمل

CN 2118246 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الدرة للمراجعة والتدقيق )�سليمان احمد �سامل(   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/6/29 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2020/6/30 بالرقم:2050008701 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة امل�سفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1  يوليو  2020 العدد 12975 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1  يوليو  2020 العدد 12975 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1  يوليو  2020 العدد 12975 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1  يوليو  2020 العدد 12975 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1  يوليو  2020 العدد 12975 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1  يوليو  2020 العدد 12975 
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عربي ودويل

و�ست�سر  لعقود  �ستبقى  “�سدامات 
ب�سدة با�سرائيل والفل�سطينيني«.

و�سهد الحتاد الأوروبي اأكر �سريك 
الأ�سابيع  يف  لإ���س��رائ��ي��ل  اق��ت�����س��ادي 
الأخ�������رية ح��م��ل��ة دب��ل��وم��ا���س��ي��ة �سد 
الزيارة  خطواتها  اأب��رز  لعل  ال�سم، 
التي قام بها وزير اخلارجية الأملاين 

هايكو ما�س اإىل القد�س.
العربية من جانبها  ال��دول  واأ�سارت 
املنطقة  ���س��ي��ه��دد  ال�������س���م  اأن  اإىل 
ب�”�سراع كبري” وقالت اإنه �سيعرقل 

اأي احتمال حل�سول تقارب بينها وبني اإ�سرائيل.
دول���ة فل�سطينية جمزاأة  اإن�����س��اء  اأي�����س��اً  الأم��ريك��ي��ة  واق��رح��ت اخل��ط��ة 
ومنزوعة ال�ساح، حماطة بالأرا�سي الإ�سرائيلية، وعا�سمتها يف �سواحي 
القد�س  كاعتبارهم  للفل�سطينيني  رئي�سية  مطالب  جتاهل  مع  القد�س، 

ال�سرقية عا�سمة لدولتهم امل�ستقبلية.
وقطعت ال�سلطة الفل�سطينية عاقاتها الأمنية والدارية مع ا�سرائيل. 
وم���ع ذل���ك ق��ال��ت الث���ن���ني اإن���ه���ا م�����س��ت��ع��دة ل��ت��ج��دي��د حم���ادث���ات ال�سام 
اإقليمية  اإ�س��رائيل واملوافقة على تنازلت  املتوقفة منذ فرة طويلة مع 

“طفيفة«.
فال�سلطة  الث��ن��ني،  بر�س  فران�س  وكالة  عليها  ح�سلت  وثيقة  وبح�سب 
وقوة  الأ�سلحة  من  حم��دود  عدد  بها  “دولة  على  منفتحة  الفل�سطينية 

�سرطة قوية لدعم القانون والنظام«.

الإ�سابة مبر�س  امل�ستبه يف كونها نتيجة  الوفيات  اإجمايل عدد  بلغ 
جمعتها  حل�سيلة  وفقا  وذل��ك   ،54852 بريطانيا  يف  كوفيد-19 
رويرز من م�سادر بيانات ر�سمية، مما يوؤكد و�سع بريطانيا كواحدة 

من اأكرث الدول ت�سررا من الفريو�س يف العامل.
اأنه  على  كوفيد-19  مر�س  �ُسجل  التي  الوفيات  احل�سيلة  وت�سمل 
 19 حتى  ال�سمالية  واأيرلندا  وويلز  اإجنلرا  يف  فيها  للوفاة  �سبب 
كما  ا�سكتلندا.  يف  ج��زي��ران  يونيو  م��ن   21 وحتى  ح��زي��ران،  يونيو 

ت�سمل اأي�سا املزيد من الوفيات امل�سجلة يف امل�ست�سفيات.
وبخاف اإجمايل عدد الوفيات الأقل الذي تن�سره احلكومة يوميا، 
والذي قال م�سوؤولو ال�سحة اأم�س الثنني اإنه بلغ 43575 حالة، 

فاإن اأرقام �سهادات الوفاة ت�سمل احلالت امل�ستبه بها.
ال��وزراء بوري�س جون�سون عن برنامج  اأن يعلن رئي�س  املنتظر  ومن 
ا�ستثمار يف البنية التحتية يف وقت لحق يف م�سعى مل�ساعدة اقت�ساد 
الباد على النهو�س بعد تاأثره باإجراءات العزل العام التي فر�ست 
ملواجهة الفريو�س. اإل اأن الرتفاع الكبري يف معدلت الوفيات يعني 
بريطانيا  ب���اأن  ان��ت��ق��ادات  الأرج���ح  على  ي��واج��ه  �سيظل  جون�سون  اأن 
تباطاأت للغاية يف فر�س اإجراءات للعزل العام وحماية كبار ال�سن يف 
دور الرعاية. وقال مكتب الإح�ساءات الوطنية، الذي يقوم بتحديث 
اأ���س��ب��وع��ي، ال��ي��وم ال��ث��اث��اء اإن ع���دد الوفيات  اأ���س��ا���س  الأع�����داد ع��ل��ى 
املرتبطة مبر�س كوفيد-19 يف اجنلرا وويلز بلغ 49610 حالت 

حتى 19 يونيو حزيران.
 

و�سف املتحدث با�سم الكرملني دميري بي�سكوف، تقرير “نيويورك 
تاميز” حول تقدمي رو�سيا “مكافاآت” مزعومة حلركة “طالبان” 
ح�سب ما  الأفغانية مقابل قتل جنود اأمريكيني، ب�”الهراء املطلق”، 
“اإن بي  ذكره موقع رو�سيا اليوم«. وقال بي�سكوف يف ت�سريح لقناة 
�سي” الأمريكية، تعليقاً على التقرير املذكور: “قد يبدو كامي فظا 
اإىل حد ما، لكنه هراء مطلق، ول اأكرث من ذلك«. واأ�ساف بي�سكوف 
الرئي�س  وكان  القبيل«.  ن�سر معلومات من هذا  ال�سخيف  “من  اأنه 
ومن  “مفرك«.  باأنه  التقرير  و�سف  قد  ترامب  دونالد  الأمريكي 
اأوردته  ال��ذي  التقرير  �سحة  اأي�سا  “طالبان”  حركة  نفت  جانبها، 
“نيويورك تاميز«.  ومل ترك رئي�سة جمل�س النواب نان�سي بيلو�سي 
الق�سة دون اأن تهاجم الرئي�س دونالد ترامب وقالت اإنها “ل تعرف 
املتحدثة  ماكناين،  كايلي  وا�ستغربت  عليه«.  الرو�سي  التاأثري  م��ا 
با�سم البيت الأبي�س يف مقابلة مع قناة “فوك�س” الإخبارية، اعتماد 
بيلو�سي  واتهمت  متاما”،  “اخلطاأ  التقارير  تلك  اأن  على  بيلو�سي 
باأنها ت�سعى لتحقيق مكا�سب �سيا�سية وو�سفت �سلوك رئي�سة جمل�س 

النواب باأنه “فا�سح«.

اأم�س  كونغ  هونغ  يف  القومي  لاأمن  ت�سريعا  ال�سيني  الرملان  اأق��ر 
الثاثاء مما ميهد ال�ساحة اأمام تغيريات يف امل�ستعمرة الريطانية 
ال�سابقة هي الأكر منذ عودتها للحكم ال�سيني قبل قرابة 23 عاما. 
اأك��ر جهة  اإن  ت��ي.يف عن م�سدر مل حت��دده قوله  ونقلت قناة كابل 

ل�سنع القرار يف جمل�س ال�سعب ال�سيني اأقرت القانون بالإجماع.
املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع  ت�سادمي  م�سار  يف  ال�سني  الت�سريع  وي�سع 
اإن القانون يقو�س القدر  وبريطانيا وحكومات غربية اأخرى قالت 
الكبري من احلكم الذاتي الذي ح�سلت عليه هونغ كونغ عند ت�سليمها 
وب��داأت الوليات املتحدة يف   .1997 اأول يوليو من عام  لل�سني يف 
الثنني،  الأم��ريك��ي،  القانون  يف  كونغ  لهونغ  اخلا�س  الو�سع  اإنهاء 
اإم��ك��ان��ي��ة ت�سدير منتجات  ال��دف��اع وح���دت م��ن  ف��اأوق��ف��ت ����س���ادرات 
كاري  كونغ،  هونغ  زعيمة  وقالت  للمدينة.  املتقدمة  التكنولوجيا 
اأن  اإن من غري الائق  اأ�سبوعي منتظم  لم، خال موؤمتر �سحفي 
تديل بتعليق على الت�سريع والجتماع يف بكني ل يزال منعقدا. ومل 
ُتن�سر بعد م�سودة للقانون، يف حني تقول بكني اإن القانون، الذي يعد 
بالدميقراطية خرجت يف هونغ كونغ  احتجاجات مطالبة  ردا على 
التخريب  اإىل مواجهة  يهدف  للعنف،  بع�سها  املا�سي وحتول  العام 

والإرهاب والنزعة النف�سالية والتواطوؤ مع القوى الأجنبية.

عوا�سم

لندن

مو�سكو

بكني

ال�ساباك االإ�سرائيلي يك�سف 
عمالء حلزب اهلل اللبناين

•• القد�س املحتلة-وكاالت

اإ�سرائيل النقاب عن عماء مليلي�سيا حزب اهلل  ك�سف جهاز الأمن العام يف 
حزب  ل�سالح  للعمل  فل�سطني  يف  اجلليل  منطقة  من   48 ع��رب  لتجنيد 
ال�ساباك،  اهلل يف لبنان. وبح�سب ما نقله الإع��ام العري عن بيان جهاز 
من  مواطنتني  اعتقال  بعد  ال�سهر  بداية  يف  مّت  الق�سّية  عن  الك�سف  ف��اإن 
اجلليل  م��ن  فل�سطينية  اأّن  تبني  حيث  معهما،  والتحقيق  ال��ك��روم  جم��د 
تدعى “بريوت حمود” التي تعي�س يف لبنان مع زوجها بال بيازري، تعمل 

ل�سالح حزب اهلل.
وي�سري البيان اإىل اأن حمود تعمل �سحافية يف جريدة “الأخبار” اللبنانية 

اإىل جانب عملها يف التجنيد ل�سالح ميلي�سيا حزب اهلل.
وي�سري ال�ساباك اإىل اأنه مت ا�ستجواب حمود من قبل الأمن الإ�سرائيلي يف 
2013 ب�سبهة التوا�سل مع ن�سطاء يف حزب اهلل كانت التقت بهم يف املغرب 

عام 2008، ويف تون�س عام 2012.
لبنان  يف  و�سكنت  اأغرا�سها  حمود  حملت   ،2013 ع��ام  ال�ستجواب  وبعد 
ن�ساط حمود،  الك�سف عن  بعد  التفا�سيل  وبح�سب  بيازري.  تزوجت  حيث 
فقد مت اعتقال م�ستبهتني للتحقيق معهما بعد لقائهما مع بريوت حمود 

يف تركيا، وبعد انتهاء التحقيقات معهما مت ت�سريحهما ب�سروط مقّيدة.
ويختم البيان الذي نقله موقع “جريوزامل بو�ست” اأن جهاز الأمن العام 
الإ�سرائيلي توا�سل مع بال يف لبنان، حمذراً اإياه اأن ال�سلطات الإ�سرائيلية 
ال��ت��وق��ف عن  ب��ه��م  ي��ج��در  واأن����ه  اهلل،  ح���زب  ل�سالح  بن�ساطاتهم  ع��ل��م  ع��ل��ى 

حماولت جتنيد العماء على الرغم من امتاكهما لبطاقات �سحافية.

ال�سلطة الفل�سطينية م�ستعدة ال�ستئناف املفاو�سات مع اإ�سرائيل

االأمن الدويل يدعم جهود االحتاد االأفريقي حلل اأزمة �سد النه�سة
•• نيويورك-وكاالت

اأع�������رب اأع�������س���اء جم��ل�����س الأم�����ن 
�سّد  ح���ول  جل�سة  خ���ال  ال����دويل 
للجهود  دع��م��ه��م  ع���ن   ، ال��ن��ه�����س��ة 
الأفريقي  الحّت����اد  يبذلها  ال��ت��ي 
حلّل الأزمة الناجمة عن امل�سروع 
تبنيه  ال��ذي  ال�سخم،  الكهرمائي 
ويثري  الأزرق  النيل  على  اأثيوبيا 
وب��ني م�سر  بينها  ح���اّدة  ت��وّت��رات 

وال�سودان.
لدى  الأمريكية  ال�سفرية  وقالت 
التي  كرافت  كيلي  املّتحدة  الأمم 
دعت اإىل عقد هذه اجلل�سة نيابة 
املّتحدة  “الوليات  اإّن  م�سر  عن 
ت���اأخ���ذ ع��ل��م��اً ب���اجل���ه���ود الأخ�����رية 
الأفريقي  الحّت������اد  ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 
اإ�سافية  اإجراء حمادثات  لت�سهيل 
ب���ني ال�����دول ال���ث���اث ب�����س��اأن �سّد 

النه�سة«.
امل�سكلة  “هذه  اأّن  واأ�����س����اف����ت 
معرو�سة على املجل�س لأّن الوقت 
ل اإىل اتفاق  ق�سري ونافذة التو�سّ
قد ُتغلق ب�سرعة”، مطالبة الدول 
اأي  اّت��خ��اذ  ع��ن  بالمتناع  ال��ث��اث 
تقوي�س  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  اإج���������راءات 
ل  للتو�سّ ال�سروري  النّية  ح�سن 

اإىل اتفاق.
املتحدثني  م���ن  ال���ع���دي���د  وذه�����ب 
الجتاه  يف  اجلل�سة  يف  الآخ��ري��ن 
نف�سه، م�سريين اإىل اأّن هذا امللف 

•• رام اهلل-اأ ف ب

الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  اأب�������دت 
املفاو�سات  لإح���ي���اء  ا���س��ت��ع��داده��ا 
الإ�سرائيليني،  م����ع  امل���ب���ا����س���رة 
تعديات  ق��ب��ول  على  وانفتاحها 
اقراح  يف  احل���دود،  على  طفيفة 
الأمريكية  ال�سام  خلطة  م�ساد 
ل��ل�����س��رق الأو����س���ط اّط��ل��ع��ت عليه 
اأم�س الأول الثنني وكالة فران�س 

بر�س.
وك�سف رئي�س الوزراء الفل�سطيني 
يونيو  م��ط��ل��ع  ا���س��ت��ي��ة يف  حم��م��د 
)ح�����زي�����ران( اجل�������اري، اق���راح���اً 
تفا�سيله،  يك�سف  مل  فل�سطينياً، 
م�ساداً خلطة الرئي�س الأمريكي 
�سم  تلحظ  التي  ترامب  دون��ال��د 
ال�سفة  م���ن  اأرا�����س����ي  اإ����س���رائ���ي���ل 
الغربية، واإقامة دولة فل�سطينية 
م�ساحة  ع��ل��ى  ال�����س��اح  م��ن��زوع��ة 
ال�سرقية،  ال��ق��د���س  دون  �سغرية 
الفل�سطينيون  ي��ع��ت��ره��ا  ال���ت���ي 

عا�سمتهم.
التي  باخلطة  اإ���س��رائ��ي��ل  ورح��ب��ت 
من املتوقع تنفيذها الأربعاء، لكن 

الفل�سطينيني رف�سوها ب�سدة.

الدولية،  للرباعية  �ُسلم  ن�س  ويف 
الحتاد الأوروبي، والأمم املتحدة، 
ورو�سيا، والوليات املتحدة، يبدي 
“ا�ستعدادهم  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون 
الثنائية  امل��ف��او���س��ات  ل���س��ت��ئ��ن��اف 

املبا�سرة من حيث توقفت«.
اأربع  ال���واق���ع يف  ال��ن�����س  وج���اء يف 
فران�س  ح�سلت  وال��ذي  �سفحات 
“اأحداً  اأن  بر�س على ن�سخة منه، 
ل��ي�����س ل��دي��ه م�����س��ل��ح��ة اأك����رث من 
اإىل  ال��ت��و���س��ل  يف  الفل�سطينيني 
ات��ف��اق ���س��ام، ول اأح����داً ل��دي��ه ما 
الفل�سطينيني  من  اأك��رث  يخ�سره 

جراء غياب ال�سام«.
م�ستعدون  “نحن  الن�س  ويتابع 
الت�سليح  حم���دودة  دول��ت��ن��ا  لقيام 
لفر�س  ال��ق��وي��ة  ال�����س��رط��ة  وذات 
اح���رام ال��ق��ان��ون وال��ن��ظ��ام. نحن 
طرف  بوجود  للقبول  م�ستعدون 
املتحدة  الأمم  من  مفو�س  ثالث 
ال�سام  ات��ف��اق  اح����رام  ل�����س��م��ان 
واحلدود”،  ب��الأم��ن  يتعّلق  م��ا  يف 
اإىل حلف  اإ�سارة  الن�س  ويت�سمن 
القوات  ل��ق��ي��ادة  الأط��ل�����س��ي  �سمال 

الدولية.
طفيفة  تعديات  الن�س  ويقرح 

ع��ل��ى احل�����دود، ب��ع��د اإب�����رام اتفاق 
اأ�سا�س حدود  ثنائي حولها “على 
 ،”1967 )ح���زي���ران(  ي��ون��ي��و   4
لل�سفة  اإ�سرائيل  اح��ت��ال  ت��اري��خ 

الغربية.
الفل�سطيني  ال��وزراء  رئي�س  وكان 
ق�����د اأ������س�����ار ع���ن���د الإع����������ان عن 

الفل�سطيني،  الإ�سرائيلي  ال��ن��زاع 
نّيتها  الفل�سطينية  ال�سلطة  تكرر 
املدينة  ال�سرقي من  الق�سم  جعل 
و�سمتها،  اإ�سرائيل  احتّلتها  التي 

عا�سمة لدولتها.
“اإذا  اأن����ه  وي�������س���ددر ال��ن�����س ع��ل��ى 
اأعلنت اإ�سرائيل �سم اأي جزء من 

ف�سيعني  الفل�سطينية،  الأرا���س��ي 
اإل��غ��اء ك��ل التفاقات  ذل���ك ح��ت��م��اً 

املوقعة«.
يف  م�ستوطناتها  اإىل  وبالإ�سافة 
اإ�سرائيل  تريد  الغربية،  ال�سفة 
ي�سّكل  ال�����ذي  الأردن  غ����ور  ���س��م 
ال�سفة  اأرا�������س������ي  م�����ن   30%

الغربية.
مليون   2.8 م���ن  اأك�����رث  وي��ق��ي��م 
الغربية،  ال�����س��ف��ة  يف  فل�سطيني 
األ����ف   450 ن���ح���و  ي��ع��ي�����س  اأي�������ن 
يهودية  م�ستوطنات  يف  اإ�سرائيلي 
القانون  ن��ظ��ر  يف  ���س��رع��ي��ة  غ���ري 

الدويل.

مبادلت  اإىل  امل�����س��اد،  الق�����راح 
حمتملة لاأرا�سي بني الدولتني، 
يجب  التبادل  اأن  على  �سدد  لكنه 
حيث  م��ن  “مت�ساوياً”  ي��ك��ون  اأن 

“حجم وقيمة” الأرا�سي.
للقد�س،  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��و���س��ع  وع���ن 
حلل  الرئي�سية  العقبات  اإح���دى 

اإّن�����ه “ميكن  روزم������اري دي��ك��ارل��و 
ل  التغّلب على الختافات والتو�سّ
اإىل اّتفاق، اإذا برهنت كّل الأطراف 
الازمة  ال�سيا�سية  الإرادة  ع��ن 
ل���ت���ق���دمي ت�����ن�����ازلت، وف����ق����اً ل����روح 
التعاون التي مت التاأكيد عليها يف 

اإعان املبادئ لعام 2015«.
اأن توا�سل  “ناأمل ب�سّدة  واأ�سافت 
م�سر واأثيوبيا وال�سودان جهودها 
مفيداً  يكون  اّت��ف��اق  اإىل  ل  للتو�سّ

للجميع«.
اأدي�س  ب��داأت  ال��ذي  النه�سة  و�سّد 

بات يف عهدة الحّتاد الأفريقي.
وك���ان���ت اأث��ي��وب��ي��ا اأّك�������دت جم�����ّدداً 
البدء  على  املا�سي عزمها  ال�سبت 
مب�����لء خ�������ّزان ����س���ّد ال��ن��ه�����س��ة يف 
يف  متعّهدة  املقبلني،  الأ�سبوعني 
ل  التو�سّ حم��اول��ة  نف�سه  ال��وق��ت 
م�سر  م�����ع  ن���ه���ائ���ي  ات�����ف�����اق  اإىل 
الفرة،  ه���ذه  خ���ال  وال�������س���ودان 

برعاية الحتاد الأفريقي.
وخ�����ال ج��ل�����س��ة جم��ل�����س الأم�����ن، 
العام  الأم�������ني  م�������س���اع���دة  ق���ال���ت 
لاأمم املتحدة لل�سوؤون ال�سيا�سية 

�سي�سبح   ،2011 يف  ببنائه  اأبابا 
���س��ّد كهرمائي  اأك���ر  اإجن���ازه  عند 
بقوة  اإن��ت��اج  ق���درة  م��ع  اأفريقيا  يف 
هذا  ل���ك���ّن  م����ي����غ����اواط،  اآلف   6
والذي  لأثيوبيا  احليوي  امل�سروع 
اأق��ي��م ب��ارت��ف��اع 145 م���راً، يثري 
توترات ح��اّدة بينها وب��ني ك��ّل من 
ال�سودان وم�سر اللتني تتقا�سمان 
وتخ�سيان  النيل  مياه  اأثيوبيا  مع 
اأن يحد ال�سد من كمية املياه التي 

ت�سل اإليهما.
امل�سروع  ه��ذا  تعتر  التي  وم�سر 

“وجودي”  ت����ه����دي����د  م���������س����در 
دع������ت جم���ل�������س الأم���������ن ال������دويل 
مفاو�سات  وك��ان��ت  ال��ت��دّخ��ل،  اإىل 
ال�سد  ت�������س���غ���ي���ل  ح������ول  ث���اث���ي���ة 
�سابق  وق��ت  يف  ا�ستوؤنفت  واإدارت����ه 
يف يونيو)حزيران( اجل��اري، وقد 
ت��ع��رّثت ح���ول ع��م��ل ال�����س��ّد خال 
فرات اجلفاف، وحول اآليات حّل 

اخلافات املحتملة.
الكهرباء  اإّن  اأث���ي���وب���ي���ا  وت����ق����ول 
النه�سة  املتوّقع توليدها من �سّد 
لها اأهمية حيوية من اأجل الدفع 

مب�ساريع تنموية يف البلد الفقري 
البالغ عدد �سكانه اأكرث من 100 

مليون ن�سمة.
يهّدد  ال�سد  اإّن  تقول  ولكّن م�سر 
ت����دّف����ق م���ي���اه ال���ن���ي���ل ال���ت���ي ينبع 
حيث  الأزرق  النيل  م��ن  معظمها 
تداعياته  ت��ك��ون  وق��د  ال�����س��ّد،  بني 
ومواردها  اقت�سادها  على  مدّمرة 
م�سر  وت�ستقي  والغذائية.  املائية 
%97 من حاجتها من املياه من 

النيل.
وكان الحتاد الأفريقي الذي عقد 
اجلمعة املا�سي عر الفيديو قّمة 
هذا  اإّن  قال  ال�سّد،  حول  م�سّغرة 
الدول  واإّن  عهدته،  يف  ب��ات  امللف 
الثاث �ستبداأ برعايته مفاو�سات 
على م�ستوى اللجان الفنية بغية 
غ�سون  يف  ات���ف���اق  اإىل  ال��و���س��ول 

اأ�سبوعني.
وكانت اأثيوبيا حتّفظت �سابقاً على 
اأخ���رى يف النزاع،  اأط���راف  ت��دّخ��ل 
و�ساطة  حم���اول���ة  ب��ع��د  ���س��ّي��م��ا  ل 
املتحدة،  ال�����ولي�����ات  ب���ه���ا  ق���ام���ت 
ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب م�����س��ر، وانتهت 
يف ف��راي��ر)���س��ب��اط( امل��ا���س��ي اإىل 
ال��ف�����س��ل، وات��ه��م��ت اأدي�����س اأب��اب��ا يف 
حينه وا�سنطن بالتحّيز للقاهرة.

ولكّن اأدي�س اأبابا رّحبت هذه املّرة 
مببادرة الحّتاد الأفريقي، موؤّكدة 
اأن  يجب  الأفريقية  الق�سايا  اأّن 

جتد حلوًل اأفريقية.

وزير اإ�سرائيلي: خطوة �سم ال�سفة لي�ست و�سيكة لبنان يدعو اإىل حتييده عن عقوبات �سوريا
•• القد�س-رويرتز

 هون وزير اإ�سرائيلي اأم�س الثاثاء من احتمال اتخاذ خطوات كبرية باجتاه �سم امل�ستوطنات 
فيه احلكومة  تبداأ  اأن  املقرر  املوعد  وهو  يوليو متوز  الأول من  الغربية يف  بال�سفة  اليهودية 

نقا�سا حول هذه امل�ساألة.
وقال زئيف اإلكني ع�سو حزب ليكود الذي ينتمي له رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو اإن اإ�سرائيل 
�سيادتها على  ب�سط  للبدء يف  وا�سنطن  الذي تطلبه من  الأخ�سر  ال�سوء  بعد على  مل حت�سل 

اأجزاء من ال�سفة الغربية وهي اأرا�س يطالب بها الفل�سطينيون لإقامة دولتهم.
التي  الأرا���س��ي  ودول عربية �سم  اأوروب��ي��ة  وق��وى  املتحدة  والأمم  الفل�سطينية  القيادة  واأدان��ت 

احتلتها القوات الإ�سرائيلية يف حرب عام 1967.
وقال اإلكني وزير التعليم العايل لراديو اإ�سرائيل ردا على �سوؤال عما �سيحدث غدا الأربعاء “كل 
من ر�سم �سورة حلدوث كل �سيء يف يوم واحد هو الأول من يوليو فقد فعل ذلك على م�سوؤوليته 

اخلا�سة” واأ�ساف “اعتبارا من الغد �ستبداأ ال�ساعة تدق«.

 •• القد�س-اأ ف ب

تنتظر حكومات العامل اإعان رئي�س 
الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو عن خمططه لل�سم املثري للجدل 
ومدى القدرة على امل�سي قدما يف تنفيذه على الأر���س، وذلك قبل يوم 

واحد من املوعد املحدد للك�سف عن جدول التنفيذ.
ووفًقا لاتفاقية املوقعة يف اأيار مايو بني نتانياهو ومناف�سه النتخابي 
ال�سابق بيني غانت�س لت�سكيل احلكومة الئتافية التي يراأ�سها نتانياهو، 
حدد الأول من متوز يوليو موعدا لبدء تنفيذ امل�سروع الأمريكي لل�سرق 

الأو�سط املثري للجدل.
وميّهد امل�سروع الذي طرحته اإدارة دونالد ترامب الطريق اأمام اإ�سرائيل 
ل�سم اأجزاء من ال�سفة الغربية املحتلة مبا فيها م�ستوطنات يهودية غري 

�سرعية يف نظر القانون الدويل.
رف�سها  ف��ي��م��ا  تاريخية”،  “فر�سة  اخل���ط���ة  ن��ت��ن��ي��اه��و  اع���ت���ر  وق����د 

الفل�سطينيون.
لكن ظل نتانياهو متحفًظا يف الأ�سابيع الأخرية ب�ساأن نواياه الفعلية، يف 
اأو  اأن توؤخر  اأن احلكومة ميكن  الوقت الذي يعتقد فيه بع�س املراقبني 
اأو  اأدوميم  اأو كتل ا�ستيطانية مثل معاليه  تبداأ ب�سم بع�س امل�ستوطنات 

غو�س عت�سيون اأو اأرييل.
وقال وزير الدفاع بيني غانت�س الثنني اإن تاريخ الأول من متوز يوليو 
مانحاً الأولوية لإدارة اأزمة وباء كوفيد-19. وبعدما  لي�س “مقد�ًسا”، 
متكنت من ال�سيطرة على الوباء، عادت اإ�سرائيل لت�سجل مئات الإ�سابات 

اليومية بكوفيد-19 ومع تزايد الإ�سابات يف ال�سفة الغربية.
واعتر غانت�س اأن “اأي �سم لأرا�س يف ال�سفة الغربية يجب اأن يرجاأ اإىل 

ما بعد احتواء اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد«.
اأن  يجب  ال�سم  اأن  الإ�سرائيليني  من  فقط   5% ي��رى  ال�سياق،  ه��ذا  يف 

يكون اأولوية احلكومة، وفًقا ل�ستطاع اأخري اأجرته القناة التلفزيونية 
12. وقال يوهانان بلي�سر رئي�س املعهد ال�سرائيلي للدميوقراطية وهو 
مركز اأبحاث يف القد�س “قد يت�ساءل املرء، يف هذه احلالة، ملاذا �سريوج 

نتنياهو مل�سروعه اإذا كان اهتمام الراأي العام يف هذا املو�سوع �سعيفاً«.
واعتر بلي�سر اأن “التف�سري الأول يف هذا ال�سدد هو رغبة رئي�س الوزراء 
الف�ساد  حماكمة  ع��ن  الأن��ظ��ار  لتحويل  الأم���ام  اإىل  بالتحرك  املخ�سرم 
اأيار/مايو وينكر فيها  التي بداأت يف  املفتوحة �سده يف النيابة العامة”، 

ارتكاب اأي خمالفات.
عاماً   70 العمر  من  البالغ  نتانياهو  رغبة  تكون  قد  الثاين  والتف�سري 

بتعزيز اإرثه كرئي�س وزراء اإ�سرائيلي.
الأكادميية  اأون���و  كلية  يف  القيادة  نف�س  علم  اأ�ستاذ  يعقوبي  اإي���رز  وق��ال 
الإ�سرائيلية اإن رئي�س الوزراء مدفوع ب�سوؤال رئي�سي واحد “كيف ميكنني 
عدم  خال  “من  م�سيفاً  الطويل؟”،  املدى  على  للوزراء  رئي�سا  البقاء 

الإعان علنا عن خططه لتنفيذ م�سروع ترامب«.
الناحية  م��ن  ال���س��رائ��ي��ل��ي  لليمني  م��ه��م  ال�����س��م  اأن  يعلم  “هو  واأ����س���اف 
ال�سراتيجية ولقاعدته النتخابية. اإذا مل يقدم على ال�سم، ف�سي�سكل 

ذلك اإ�سكالية مع الناخبني«.
وقال يعقوبي “اإنه ل يريد التحدث ب�سكل عام عن اخلطة حتى يجد اأن 

الوقت منا�سبا لاعان عما �سيفعله«.
واأ�سار البع�س اإىل اأن نتنياهو يراقب على الأرجح النتخابات الأمريكية 
بعناية ملعرفة ما اإذا كان ترامب يف الواقع �سيبقى يف من�سبه بعد كانون 

الثاين/يناير للدفاع عن روؤيته لل�سام يف ال�سرق الأو�سط.
ونددت الأمم املتحدة الثنني مرة اأخرى باخلطة ال�سرائيلية وحذرت من 

يعانيها ال��ب��ل��د«. واأّك����د رئ��ي�����س ال�����وزراء ع���زم ل��ب��ن��ان على 
موا�سلة التعاون مع منظمي املوؤمتر “يف �سبيل التخفيف 
ال�سوريني وعلى تعزيز  النازحني والاجئني  من معاناة 
اأن لبنان ي�ست�سيف  اإىل  قدرات البلدان امل�سيفة«. واأ�سار 
)ال�سوريني(  والنازحني  الاجئني  من  الأك��ر  العدد   “
النزوح  كلفة  فاقت  وق��د  ال��ع��امل،   يف  �سّكانه  بعدد  قيا�ًسا 
املال  وزارة  بح�سب  دولر،  مليار   20 لبنان  يف  ال�سوري 
باأكرث من  حالًيا  الكلفة  ر  وُت��ق��دَّ   ،2015 ع��ام  اللبنانية 
40 مليار دولر” ، لفتا اإىل اأن  55 باملئة من النازحني 

ال�سوريني يرزحون حتت خط الفقر املدقع.
ال����دوؤوب  ال��ع��م��ل  نف�سها  ع��ل��ى  اآل���ت  حكومته  اأن  واأو����س���ح 
اإقرار  خ��ال  م��ن  عافيته  اللبناين  القت�ساد  ل�ستعادة 

ال�سلة  ذات  امل�����س��اك��ل  م��ع��اجل��ة  اإىل  ت��رم��ي  للتعايف  خ��ط��ة 
املتجّذرة،  واملوؤ�س�سّية  املالّية  وامل�ساكل  الكّلي  بالقت�ساد 
الدويل  النقد  الر�سمّية مع �سندوق  املفاو�سات  واإط��اق 
�سامل  برنامج  لبلورة  املا�سي   )اآي���ار(  مايو   13 بتاريخ 

مل�ساعدة لبنان.
واأ�سار اإىل احلاجة املا�ّسة اإىل الدعم املايل والتقني للحّد 
اللبنانيني  وبالتحديد  ال�سكان،  على  الناجم  الأث��ر  من 
اإنكما�س  اإىل  ، لفتا  �سعًفا  الأك��رث  ال�سوريني  والنازحني 
عام   %  7 بن�سبة  اللبناين  الفعلي  املحلي  الناجت  اإجمايل 
13 % يف عام  ب��اأك��رث م��ن  ي��راج��ع  اأن  ��ع  وُي��ت��وقَّ  2019
ال��ذي �سريفع  الأم��ر  الفائت،  العام  باملقارنة مع   2020

ن�سبة الدين اإىل الناجت املحلي الإجمايل«.

•• بريوت-وكاالت

دعا رئي�س احلكومة اللبنانية ح�سان دياب الأمم املتحدة 
التداعيات  ع��ن  ل��ب��ن��ان  حتييد  اإىل  الأوروب������ي  والحت�����اد 
اأية عقوبات على �سوريا، ول �سيما  الناجمة عن  ال�سلبية 

قانون “قي�سر«.
وطالب دياب يف كلمة اأم�س خال م�ساركته الكرونياً يف 
موؤمتر بروك�سل الرابع لدعم م�ستقبل �سورية واملنطقة، 
ب�”�سمان عدم تاأثري هذه التداعيات على �ُسبل التوا�سل 
ال��ت��ج��اري والق��ت�����س��ادي م��ع اخل����ارج، وب��ال��ت��ايل تقوي�س 
ج��ه��ودن��ا امل��ت��وا���س��ل��ة ل��ل��خ��روج م��ن الأزم����ة احل��ال��ي��ة التي 

االأنظار تتجه نحو نتانياهو ب�ساأن خطة ال�سم
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واأ�سبحت تعهدات املانحني حدثا �سنويا وتتحول اإىل منا�سدة تطلقها 
الأمم املتحدة جلمع 3.8 مليار دولر يف �سكل م�ساعدات داخل �سوريا 
و6.04 مليار دولر للدول التي ت�ست�سيف الاجئني. ومل يتم جمع 
برنامج  من  فلي�سر  كورين  وقالت  الآن.  حتى  امل��ال  من  القليل  �سوى 
الأغذية العاملي التابع لاأمم املتحدة “الحتياجات الآن اأكر من اأي 
�سخ�س  مليون   11 اأك��رث من  اإن  املتحدة  الأمم  وتقول  وقت م�سى«. 
بحاجة للم�ساعدة واحلماية يف �سوريا كما فر 6.6 مليون �سخ�س اإىل 

الدول املجاورة مما اأثار اأ�سواأ اأزمة جلوء يف العامل.
مثيل حيث  لها  ي�سبق  ج��وع مل  اأزم��ة  ال�سوريني  العديد من  وي��واج��ه 
9.3 مليون �سخ�س ملا يكفي من الغذاء ومن املمكن  يفتقر اأكرث من 
الباد ح�سبما قالت الأمم  ت��زداد وت��رية تف�سي فريو�س كورونا يف  اأن 

القت�سادي  الراجع  اأن  اإىل  العاملي  الأغذية  برنامج  واأ�سار  املتحدة. 
الغذاء  اأ�سعار  دفعت  كوفيد-19  انت�سار  من  للحد  العزل  واإج���راءات 

لارتفاع بن�سبة تفوق 200 باملئة يف اأقل من عام.
بالأمم  ال��اج��ئ��ني  ل�����س��وؤون  ال�سامي  امل��ف��و���س  ج��ران��دي  فيليبو  وق���ال 
على  وم��دم��را  فوريا  اأث��را  كوفيد-19  اأزم��ة  “تركت  بيان  يف  املتحدة 

معي�سة مايني الاجئني ال�سوريني وم�ست�سيفيهم يف املنطقة«.
لكن الترعات لي�ست �سوى ما ي�سفه امل�سوؤولون الأوروبيون باأنه حل 
موؤقت لتلبية الحتياجات الفورية لل�سوريني. ويقول الحتاد الأوروبي 
اإن اإعادة اإعمار املدن املدمرة �سيتكلف مليارات اإ�سافية من الدولرات 
على الأرجح ول ميكن اأن يبداأ قبل اأن تدعم القوى املنخرطة يف احلرب 

انتقال �سلميا بعيدا عن حكم الرئي�س ب�سار الأ�سد.

•• بروك�سل-رويرتز

امل�ساعدات  ال����دولرات م��ن  اأن تتعهد ح��ك��وم��ات مب��ل��ي��ارات  امل��ق��رر  م��ن 
لل�سوريني وذلك خال موؤمتر عر الإنرنت ُيعقد مل�ساعدة الاجئني 
يف العام التا�سع من ال�سراع يف �سوريا مع تفاقم حمنة املايني ب�سبب 

مر�س كوفيد-19 وارتفاع اأ�سعار الغذاء.
وتتطلع الأمم املتحدة هذا العام اإىل جمع قرابة ع�سرة مليارات دولر 
ملن هم يف �سوريا والدول املجاورة. وتاأمل يف جمع جزء كبري من هذا 
املبلغ من 60 حكومة ووكالة غري حكومية �ست�سارك يف الجتماع عر 
جرينت�س.  بتوقيت   0800 ال�ساعة  من  بدءا  الثاثاء  اأم�س  الفيديو 

وي�ست�سيف الحتاد الأوروبي احلدث.

رو�سيا ت�سجل 154 وفاة  االأمم املتحدة تدعو اإىل مزيد من امل�ساعدات لل�سورين 
 و6693 اإ�سابة جديدة بـكورونا

•• مو�سكو-وام:

�سجلت رو�سيا ام�س 154 حالة وفاة و6693 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا. وقال 
اإن  اليومي-  تقريره  يف   - الفريو�س  مبكافحة  اخلا�س  الرو�سي  العمليات  مركز 
9320 حالة وفاة واإجمايل عدد ال�سابات بلغ  ح�سيلة ال�سحايا الإجمالية بلغت 
ن�س�سطة  ب�2681 حالة  تراجعا  ما ميثل  ن�سطة،  225879 حالة  منها   647849
امل�سابني اجل��دد مل تظهر  %30.2 من  اأن  واأ���س��اف  اأم�س الول.  ي��وم  مقارنة مع 
عليهم اأعرا�س الإ�سابة باملر�س .. فيما متاثل 9220 مري�سا لل�سفاء، ليبلغ اإجمايل 
لت�سخي�س  مليون فح�س خمتري   19.5 اإج��راء  اإىل  اإ�سافة   ،412650 املتعافني 

الإ�سابات ب�”كوفيد-19” 228 األفا منها خال ال�ساعات ال�24 املا�سية.

••باري�س-وكاالت

ترافق ال�سغط ال�سيا�سي الفرن�سي 
ع���ل���ى ال���رئ���ي�������س ال�����رك�����ي رج���ب 
ليبيا،  غ���زوه  بعد  اأردوغ�����ان  طيب 
ال�سحافة  يف  اإع��ام��ي  هجوم  م��ع 
حكومة  انتقدت  التي  الفرن�سية، 
حزب العدالة والتنمية الإ�سامي 
الداخلية  و���س��ي��ا���س��ات��ه��ا  احل���اك���م، 
واخل���ارج���ي���ة ع��ل��ى ح���د ����س���واء، يف 

نهاية الأ�سبوع املا�سي.
“لوموند”  ���س��ح��ي��ف��ة  واع���ت���رت 
املنطقة  على  اأردوغ����ان  ه��ج��وم  اأن 
بتواطوؤ  ك���ان  ليبيا  م��ن  ال��غ��رب��ي��ة 
فايز  برئا�سة  الوفاق  حكومة  من 
ال�سراج، ُم�سرية اإىل اأّنه ل �سرورة 
عن  ال���������س����وؤال  ل���ط���رح  الآن  ب���ع���د 

“طرابل�س الركية«.
من  فيغارو”  “لو  �سحيفة  وراأت 
�سجلها  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اط  اأن  جهتها 
اأردوغ��������ان ه���ي ج����زء م���ن املوقف 
الإق���ل���ي���م���ي ال�����ع�����دواين املُ���ت���زاي���د 
لركيا، ودورها املُزعج يف املنطقة، 
اإذ ل يرّدد اأردوغان يف ا�ستح�سار 
العثمانية  الإم��راط��وري��ة  ذك���رى 
“الأر�س  اإن��ه��ا  ليبيا  ع��ن  ب��ق��ول��ه 
التي �سنع فيها اأجدادنا التاريخ«.

على  “لوفيغارو”  وع����ن����ون����ت 
اأردوغان  “لعبة  الأوىل  �سفحتها 
ُمتحدثة  ليبيا”،  يف  اخل���ط���رية 
اأبواب  على  ج��دي��دة  “�سوريا  ع��ن 
متركز  م���ن  وحُم��������ّذرة  اأوروبا” 
خ��اي��ا الإره����اب وُم��ه��ّرب��ي الب�سر 
ع���ل���ى ت���خ���وم الحت�������اد الأوروب��������ي 
الع�سكري  الت�سعيد  ا���س��ت��م��ر  اإذا 
ال���رك���ي، وم���ن حت���ول ل��ي��ب��ي��ا اإىل 
اأوروب����ا هما تركيا  ل��ع��دوي��ن  ب���وؤرة 

تقا�سم  ع��ل��ى  ات��ف��ق��ت��ا  اإذا  ورو���س��ي��ا 
ال�����ب�����اد، ودع�������ت ال�����س��ح��ي��ف��ة يف 
اإىل  افتتاحيتها الحت��اد الأوروب��ي 
من  ف��اع��ل��ة  “دبلوما�سية  ح��م��ل��ة 
القي�سر  الليبيني من  اإن��ق��اذ  اأج��ل 

وال�سلطان«.
“لو  و����س���ف���ت  اآخ��������ر،  م����ق����ال  ويف 
ب�ِ”�سلطان  اأردوغ�������ان،  فيغارو” 
و�سع  اأّن������ه  اإىل  ُم�����س��رية  ليبيا” 
التيار الإخواين  ثقل باده لدعم 
اأ���س��ب��ح يف و�سع  ح��ت��ى  ل��ي��ب��ي��ا،  يف 
البلد  هذا  �سيا�سة  تقرير  له  ُيتيح 

مياهاً تركية”؟. وعنونت �سحيفة 
من جهتها يف مقال  “لوفيغارو” 
تناول التطورات الأخرية يف �سرق 
البحرية  ت��ه��دد  “حني  امل��ت��و���س��ط 
اإىل  ُم�����س��رية  فرن�سا”،  ال��رك��ي��ة 
الركية  ال���ب���ح���ري���ة  ا����س���ت���ه���داف 
ثاث مرات  “كوربيه”   فرقاطة 
10 يونيو )حزيران( اجلاري،  يف 
تعمل  اأي��ن  الليبي  ال�ساحل  قبالة 
على  الفرن�سية  احلربية  القطعة 
فر�س احرام حظر الأمم املتحدة 

اإر�سال ال�ساح يف ليبيا.

وا�ستنزاف ثرواته، يف �سياق التوتر 
املوارد  على  و�سباق  اجليو�سيا�سي 
�سرق  منطقة  يف  الهيدروكربونية 

املتو�سط.
ويف ذات ال�سدد، اأكدت “ل كروا” 
الن�ساط العدواين  اأن �سبب تزايد 
ال���رك���ي، ه���و رغ��ب��ة اأردوغ�������ان يف 
لفر�سها  �سيا�سته  يف  ال���س��ت��م��رار 
ال�سحيفة عن  ونقلت  املنطقة،  يف 
�سيا�سيني  وحُمللني  ُمتخ�س�سني 
قبل  هدفها  النجاحات  “هذه  اأّن 
اأي �سيء اآخر، تعزيز قوة اأردوغان 

النق�سامات  اأن  بوبان  فريديريك 
املجال  ت��رك  الأوروب�����ي  وال�سعف 
لتقا�سم  واأن����ق����رة  م��و���س��ك��و  اأم������ام 
الفرة  يف  ل��ي��ب��ي��ا  يف  م�����س��احل��ه��م��ا 
الثنائي  خ���ط���ورة  ل��ك��ن  الأخ������رية، 
بوتني  اأن  يف  للكاتب،  وفقاً  تكمن، 
قد ي�ستعمل الورقة الليبية ليجر 
يخدم  مب��ا  التنازل  على  اأردوغ����ان 

م�ساحله يف �سمال �سوريا.
“لوبوان”  جم���ل���ة  وت���������س����اءل����ت 
الفرن�سية، يف حتقيق ُمطول “هل 
املتو�سط  الأب��ي�����س  ال��ب��ح��ر  اأ���س��ب��ح 

للغاية  ال��ذي يوجد يف و�سع ه�س 
يف الداخل«.

واأج���م���ع���ت ا���س��ت��ط��اع��ات ال�����راأي 
)ني�سان(  اإبريل  بني  اأجريت  التي 
تركيا،  يف  املا�سيني  وم��اي��و)اأي��ار( 
انتخابات  تنظيم  اح��ت��م��ال  ح���ول 
ب��رمل��ان��ي��ة ورئ��ا���س��ي��ة م��ب��ك��رة، على 
العدالة  ح����زب  اأ�����س����وات  ت��ا���س��ي 
احلركة  ح��زب  وحليفه  والتنمية 
اأدن����ى  اإىل  وت��راج��ع��ه��ا  ال��ق��وم��ي��ة، 
املعار�سة  اأح��زاب  ل�سالح  م�ستوى، 
مبا فيها الأحزاب اجلديدة، اإ�سافة 

اإذا  لأردوغ���ان،  اإىل هزمية موؤكدة 
هذه  يف  الرئا�سة  انتخابات  دارت 
باإقحام  ان�����س��غ��ال��ه  ب�سبب  الأي������ام، 
جي�س باده يف ُمغامرات ع�سكرية 
ال�سباط  ك��ب��ار  لإل���ه���اء  خ��ارج��ي��ة 
والقادة بحروبه خوفاً من حُماولة 

انقاب جديدة.

�حلّد من �لتو�سع
 �لرتكي يف ليبيا

الرو�س  اأّن  “لوموند”  اع��ت��رت 
وراأى  ليبيا،  يتقا�سمان  والأت���راك 

الوقت  “حان  “لوبوان”:  وتقول 
ل���ي�������س���ع ال���ف���رن�������س���ي���ون والأمل���������ان 
جانباً  م�����س��اك��ل��ه��م  والإي���ط���ال���ي���ون 
وي�����س��ك��ل��ون ج��ب��ه��ة واح������دة للحد 
ليبيا،  يف  ال���رك���ي  ال��ت��و���س��ع  م���ن 
حققها  ال����ت����ي  ف����الن����ت���������س����ارات 
ليبيا يف  اأردوغ����ان يف  رج��ب طيب 
املوازين،  قلبت  الأخ��رية  الأ�سابيع 
الوفاق  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  ت���زوي���د  ب��ع��د 
بال�سباط، والطائرات  دون طيار، 
وامليلي�سيات ال�سورية التي جندها 
والتي  ليبيا،  يف  الركي  الرئي�س 
للميلي�سيات  كبرية  خدمة  قدمت 

التابعة لطرابل�س«.
الركي  الرئي�س  اأن  املجلة  وت��رى 
ليبيا  يف  ب����اده  ت��دخ��ل  �سي�ستغل 
فيها،  ممكنة  م��دة  لأط���ول  للبقاء 
اأفريقيا  ���س��م��ال  ال��ت��م��رك��ز يف  ق��ب��ل 
مب���������س����اع����دة ج����م����اع����ة الإخ����������وان 
الأت����راك  اأّن  وُت�����س��ي��ف  امل�����س��ل��م��ني، 
لفر�س  الليبي  ال�����س��راع  ا�ستغلوا 
يف  املتو�سط،  البحر  يف  ح�سورهم 
غ��ي��اب اله��ت��م��ام الأم���ري���ك���ي، ويف 
ظل اخلافات الداخلية بني دول 

الحتاد الأوروبي.
اأخ���رياً  ب��اري�����س موقفها  و���س��ع��دت 
ليبيا،  يف  الركية  التدخات  من 
مقبولة”  “غري  ب������ِ  وو���س��ف��ت��ه��ا 
مُيكنها  ل  “فرن�سا  اأن  وم���وؤك���دًة 

ال�سماح بذلك«.
ونددت احلكومة الفرن�سية ب�سلوك 
جانب  م���ن  للغاية”  “عدواين 
الأطل�سي،  الع�سو يف حلف  تركيا، 
مهمة  يف  فرن�سية  ف��رق��اط��ة  ���س��د 
خال  املتو�سط  البحر  يف  للحلف 
حماولة التدقيق يف �سفينة �سحن 

ُي�ستبه يف نقلها اأ�سلحة اإىل ليبيا.

و�سع ثقل بالده لدعم �لتيار �الإخو�ين

ُعدوان اأردوغان يف ليبيا يك�سف ه�سا�سة و�سعه الداخلي

حترك يوناين من اأجل ليبيا.. والوجهة اإىل تون�س

�سحف عربية: اتفاق عربي ودويل على ردع اإيران ••عوا�سم-وكاالت

اأجمعت الدول العربية على �سرورة متديد حظر الأ�سلحة املفرو�س على 
اإيران من قبل الأمم املتحدة، حمذرة من متادي نظام املايل وا�ستمراه 

يف دعم الإرهاب وزعزعة املنطقة يف حال رفعه.
اأن  اإىل  اأ���س��ارت م�سادر  ال��ث��اث��اء،  اأم�����س  ���س��ادرة  ل�سحف عربية  ووف��ق��اً 
ميلي�سيا  توا�سل  فيما  اإي���ران،  ل��ردع  اأ�سا�ساً  يكون  قد  الأمم��ي  التقرير 
اليمن، وخا�سة يف  احلوثي ت�سعيداتها وانتهاكها للقرارات الأممية يف 

ماأرب واحلديدة.

�تفاق �سعودي �أمريكي
اإي���ران ب��راي��ن ه���وك، خال  ك�سف املبعوث الأم��ري��ك��ي اخل��ا���س ب�����س��وؤون 
موؤمتر �سحايف م�سرك مع وزير الدولة ال�سعودي لل�سوؤون اخلارجية 
ع���ادل اجل��ب��ري، ع��ن اع��را���س �سحنات اأ���س��ل��ح��ة اإي��ران��ي��ة اإىل ال��ي��م��ن يف 

نوفمر)ت�سرين الثاين( وفراير)�سباط( املا�سيني.
اإيران  الأ�سلحة عن  “رفع حظر  اإن  الإماراتية  الحت��اد  وق��ال ل�سحيفة 
�سي�سجع النظام على التمادي، وي�سبب عدم ا�ستقرار اأكر يف املنطقة”، 
لعر�س  الأرب��ع��اء  اليوم  اجتماعاً  �سيعقد  الأم��ن  جمل�س  اأن  اإىل  م�سرياً 
لدى  اأهمية  ت�سكل  التي  الق�سايا  بع�س  ح���ول  اخل��راء  تقارير  نتائج 

ال�سعودية.
واأو�سح اأن حظر الأ�سلحة الذي مت قبل 13 �سنة مل يوقف نقل الأ�سلحة 
اإيران  قدرة  منع  ودبلوما�سياً  قانونياً  فعاًل  �ساحاً  كان  ولكنه  لإي��ران، 
احلظر  رف��ع  اأن  اإىل  لفتاً  حلفائها،  اإىل  ح��ّر  ب�سكل  الأ�سلحة  نقل  على 
اأ�سلحة جديدة  املوجودة، وحت�سل على  اأ�سلحتها  اإي��ران حُتّدث  �سيجعل 
القدرة  اإىل زيادة  اإ�سافة  املنطقة،  اأذرعها يف  اإىل  وح�سا�سة قد ت�سّدرها 
الفعلية لاأ�سلحة املوجودة لديها كال�سواريخ، وحتديث القدرة البحرية 

وت�سكيل تهديد اأكر للنقل البحري واملاحة الدولية.
اإي���ران من  ملنع  املتحدة  ال��ولي��ات  “نعمل مع  ق��ال اجلبري  وم��ن جهته، 
ت�سدير الأ�سلحة، وندعو املجتمع الدويل اإىل متديد حظر بيع الأ�سلحة 

لإيران التي ت�سعى لتقدميها للمنظمات الإرهابية«.
يدعم  النظام  وه��ذا   ،1979 ع��ام  الإيرانية  الثورة  منذ  اأن��ه  اإىل  ولفت 

ل��اإره��اب يف  الداعمة  الأوىل  ال��دول��ة  اإنها  بل  ل��اإره��اب،  داعمة  كدولة 
العامل.

واأ�سار اإىل اأن امل�سوؤولية الكبرية تقع على املجتمع الدويل وجمل�س الأمن 
اأو دعم  الإرهابية  الأ�سلحة للمنظمات  اإي��ران ومنعها من ت�سدير  لردع 
الإرهاب، �سواء كان يف اأفغان�ستان اأو اليمن اأو اجلزيرة العربية اأو �سوريا 

الإره�����اب وال��ف��نت، وي��ت��دخ��ل يف ���س��وؤون ال����دول الأخ�����رى، وي��ق��وم بدعم 
املنظمات الإرهابية كميلي�سيا حزب اهلل واحلوثي بالأ�سلحة وال�سواريخ، 
ويعمل مع منظمات املخدرات يف اأمريكا اجلنوبية، وي�سرك يف عمليات 

التهريب..
 كما قام باغتيال 360 �سخ�ساً يف اأنحاء العامل، و�سنفته الأمم املتحدة 

اأو العراق اأو يف اأي منطقة من مناطق العامل.

حملة لالإقناع
وبدورها، ذكرت �سحيفة العرب اللندنية اأن ال�سعودية ت�ستطيع اأن تلعب 
بتجديد  ورو�سيا  وفرن�سا  ال�سني  مثل  ك��رى  دول  اإقناع  يف  مهماً  دوراً 
التي  واملالية  القت�سادية  للعاقات  بالنظر  وذل��ك  اإي��ران،  على  احلظر 
عدم  على  وحر�سها  م�ساحلها  على  احل��ف��اظ  يف  ورغبتها  بها  تربطها 

الت�سحية بها خلدمة امل�سالح الإيرانية.
واأ�سافت ال�سحيفة اأنه مبوجب حظر الأ�سلحة املفرو�س من قبل الأمم 
حربية،  و�سفن  ودب��اب��ات  مقاتلة  طائرات  �سراء  من  اإي��ران  منع  املتحدة 
لكّن انتهاء املّدة القانونية للحظر يف اأكتوبر)ت�سرين الأول( املقبل يثري 
املخاوف من اإطاق يد طهران ملزيد اإذكاء احلروب وال�سراعات املندلعة 

يف املنطقة.
وذكرت اأن وا�سنطن د�سنت موؤّخرا حملة لإقناع املجتمع الدويل ب�سرورة 
متديد احلظر، لكّنها تخ�سى عدم مترير التمديد بقرار اأممي يف حال 

اعر�س اأحد الأع�ساء الدائمني مبجل�س الأمن الدويل على ذلك.

اأ�سا�س ردع اإيران
اهلل  عبد  ال�سفري  املتحدة  الأمم  ل��دى  ال��دائ��م  ال�سعودية  مندوب  واأك��د 
اأن  اأثبت  الذي  الأمم��ي  التقرير  اأن  الأو�سط،  ال�سرق  ل�سحيفة  املعلمي، 
اأن  ميكن  اإي���راين،  اأ�سلها  ال�سعودية  ا�ستهدفت  التي  الأ�سلحة  م�سدر 
يكون اأ�سا�ساً لتمديد حظر الأ�سلحة على اإيران والإجراءات التي ميكن 

اتخاذها.
اإي�سال  لإي��ران ومينعها من  اأن يكون التقرير رادع��اً  اأمله يف  وعّر عن 
الأ�سلحة اإىل اليمن، واأن يكون حتذيراً للجهات والأطراف التي ت�ساعد 

يف اإي�سال هذه الأ�سلحة.
على  الأ�سلحة  حظر  متديد  على  التقرير  تاأثري  حول  �سوؤال  على  ورداً 
اإي���ران ه��و م��دار بحث يف  الأ�سلحة على  “متديد حظر  اإن  ق��ال  اإي���ران، 
اآلية  اأف��ك��ار خمتلفة ح��ول  ال��وق��ت احل��ا���س��ر، وه��ن��اك  جمل�س الأم���ن يف 
التعامل معه وما زال حتت البحث، لكن التقرير مهم جداً؛ لأنه ي�سكل 

اأ�سا�ساً يف مثل هذا البحث والإجراءات املمكن اتخاذها«.

•• بغداد-اأ ف ب

�سهًا  م��ك��ان��اً  اأب������داً  ال���ع���راق  ي��ك��ن  مل 
ل��اأط��ب��اء، وال��ي��وم م��ع ت��اأخ��ري يف دفع 
ال���روات���ب ون��ق�����س الإم������دادات وعنف 
النظام  ب���ات  امل��ر���س��ى،  بع�س  اأق���رب���اء 
اأ�سًا يف الباد، على  ال�سحي املنهار 
وباء  تف�سي  خ�سم  يف  الكارثة،  حافة 

كوفيد-19.
ي��ق��ول ال��ط��ب��ي��ب حم��م��د ال����ذي يعمل 
ملعاجلة  ب��غ��داد  م�ست�سفيات  اأح���د  يف 
لوكالة  امل�ستجد  كورونا  وباء  م�سابي 
و�سع  يف  حالياً  “نحن  بر�س  فران�س 
الذي  الطبيب  وي�سيف  الن��ه��ي��ار«. 
رف�����س ا���س��ت��خ��دام ا���س��م��ه ال��ك��ام��ل كي 
يتحدث بحرّية بعدما عمل 48 �ساعة 
متتالية “ل اأ�ستطيع العمل اأكرث من 
ذلك. مل اأعد قادراً على الركيز على 

احلالت واملر�سى«.
45 األف  اأك����رث م��ن  و���س��ج��ل ال���ع���راق 

بينها  كوفيد-19،  ب���وب���اء  اإ����س���اب���ة 
اأن حممد  الأطباء، جتى  العديد من 
16 طبيباً على  اأنه يعرف  ي�سري اإىل 

الأقل اأ�سيبوا خال ال�سهر املا�سي.
يف  اليومية  الوفيات  ح�سيلة  تخطت 
وت�ساعدت  الأل���ف���ني،  ح��اج��ز  ال��ع��راق 
حت���ذي���رات الأط����ب����اء م���ن اأن���ه���م غري 

قادرين على ال�سمود اأكرث من ذلك.
كرد�ستان  اإق���ل���ي���م  يف  ن��ف�����س��ه  احل�����ال 
الإ�سابات  ت��خ��ط��ت  ح��ي��ث  ال�����س��م��ايل، 
مئتا  ب��ي��ن��ه��م  اآلف،  اخل��م�����س��ة  ع��ت��ب��ة 
طبيب وممر�س، مع اأكرث من 160 

وفاة.
اأمام م�ست�سفى على ناجي يف حمافظة 
من  الع�سرات  ي�سطف  ال�سليمانية، 
ال�����س��ك��ان يف ط���اب���ور لإج������راء فح�س 
يف  الطبي  الفريق  لكن  كوفيد-19، 
املعتاد  م��ن  بكثري  اأق���ل  ك���ان  ال��داخ��ل 

ب�سبب اإ�سراب البع�س.
وع��ل��ى غ����رار ال�����س��ل��ط��ات امل��رك��زي��ة يف 

بغداد، تكافح حكومة اإقليم كرد�ستان 
العام  القطاع  موظفي  روات���ب  لدفع 
اأ���س��ع��ار النفط  ح��ال��ي��اً ج����راء ان��ه��ي��ار 
وال����رك����ود الق���ت�������س���ادي ال��ن��اج��م عن 

اجلائحة.
وك�������ان ل����ذل����ك ت�����اأث�����ري م����دم����ر على 
اململوكة  الطبية  املرافق  يف  املوظفني 
رواتبهم  ي�ستلموا  مل  الذين  للدولة، 

منذ �سهرين.
املنهكني  العاملني  الآلف من  واأعلن 
يف جم������ال ال����رع����اي����ة ال�������س���ح���ي���ة يف 
ال�سهر  بداية  احلكومية  امل�ست�سفيات 
احلايل، اأنهم �سيتوقفون عن معاجلة 
بالفريو�س  امل�������س���اب���ة  غ����ري  احل����ال����ة 

امل�ستجد.
ال�سليمانية  يف  الأط��ب��اء  نقيب  يقول 
ه���اوزي���ن ع��ث��م��ان ل��ف��ران�����س ب��ر���س اإن 
“20 األف طبيب وممر�س على الأقل 
يف  اجلزئي  الإ���س��راب  بهذا  ي�ساركون 

الإقليم«.

اأطباء على جبهة كورونا يف العراق.. منهكون بال معدات وال رواتب 
•• اأثينا-وكاالت

رف�س وزير اخلارجّية اليوناين، نيكو�س دنديا�س، خال زيارة اإىل تون�س، الثنني، 
اأي تدخل اأجنبي يف ليبيا، ل �سيما من جانب تركيا.

وقال دنديا�س اإثر لقائه نظريه التون�سي، نور الدين الري: “ي�سّرين اأن األحظ اأّن 
لدينا روؤية م�سركة” تتمّثل يف “احرام القانون الدويل” وهو “عك�س ما تفعله 
اأّن “هناك حاجة  تركيا متاماً«. واأ�ساف بح�سب ما نقلت عنه ال�سفارة اليونانية 
باأن  ب�سّدة  نوؤمن  و”نحن  اأجنبية”  جيو�س  اأو  اأجنبية  جهات  با  ليبي  ح��ّل  اإىل 
تون�س قادرة على اأداء دور اإيجابي«. والتقى دنديا�س اأي�ساً الرئي�س التون�سي، قي�س 
اأبقت تقليدّياً على موقف  اإليا�س الفخفاخ. وتون�س التي  �سعيد، ورئي�س الوزراء، 
حمايد من النزاع يف ليبيا، ظهرت فيها مواقف متباينة من هذه الأزم��ة خال 
الوفاق  اإىل حكومة  الدعم  النه�سة،  ق��ّدم فيه حزب  الأخ��رية. ففي وقت  الفرة 
نف�سه  الوقت  يف  منّدداً  الدعم،  هذا  �سعّيد  الرئي�س  انتقد  ال�سراج،  فايز  برئا�سة 
ب�”كّل التدخات اخلارجية” يف ليبيا. وقال �سعيد اإن “ال�سرعّية الدولّية وقرار 
ال�سرعّية  هذه  لكّن  ال�سّراج،  فايز  حكومة  على  �سرعية  ي�سفيان  الأم��ن  جمل�س 
اأن حتّل حمّلها �سرعّية �سعبّية«. ووّقعت  اأن ت�ستمّر ول بّد من  الدولّية ل ميكن 
يتعّلق بالنقل البحري. وت�سهد العاقات  اّتفاقاً  اليونان وتون�س من جهة ثانية 
اأثنيا واأنقرة توّترات على خلفّية ملّفات عّدة، خ�سو�ساً ب�سبب تنقيب تركيا  بني 

عن النفط يف مياه متنازع عليها يف البحر املتو�ّسط. 
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اإذا اأطلقت احلكومة حملة تعترب ارتداء الكمامة واجبا وطنيا، �سيبداأ العديد من خ�سومها يف ارتدائها

ر�بطة مناه�سة الرتد�ء �لكمامة:

ثورة �سد الكمامات تعود اإىل االإنفلونزا االإ�سبانية...!
•• الفجر –خرية ال�سيباين

عدة  يف  �لكمامات  �رتد�ء  �إقر�ر  �ساحب  كبري  جدل 
�لنخب  حتى  �الن��ق�����س��ام  وط���ال  غ��رب��ي��ة,  ع��و����س��م 

�ل�سيا�سية حاكمة ومعار�سة. 
�لنقل  و�سائل  يف  �إلز�مًيا  �لكمامة  �رت��د�ء  ي�سبح  مل 

�لربيطانية �إال بدء من 15 يونيو بعد �عالن بوري�ص 
جون�سون عن ذلك. 

ب�  يندد  تعليًقا  في�سبوك  �سي  بي  بي  على  وق��ر�أن��ا 
“�لتدبري �ل�سمويل” �لذي يهدف �إىل منع �لنا�ص من 

�الحتاد.
�لنا�ص.  لعامة  بالكمامة حتى  ن�سح  يجُ �ل�سويد, مل  يف 

ووفقا لكبري علماء �الأوبئة يف �لبالد �أندر�ص تيجنيل, 
“�ملعرفة �لعلمية حول هذ� �ملو�سوع �سعيفة للغاية”, 
ر�سمًيا  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  �أو�ست  و�إن  حتى 

بارتد�ء �لكمامة. 
تقول  �لتهديد,  م��ن  �لتقليل  �إىل  �لنا�ص  و”مييل 
جاكلني  �ل�سلوكية,  و�لعلوم  �لنف�سي  �لطب  �أ�ستاذة 

ملمو�ص,  غري  تهديد  �إنه  �لنف�ص,  علم  ملجلة  جوالن, 
�إن �رتد�ء  �إنه مرد... و�لوقاية �سعبة �لقيا�ص”. 
وينقع  د�فًئا,  يبقيك  فمك  فوق  �لقما�ص  من  قطعة 
غري  بب�ساطة  وه��و  ف��ي��ه,  م�سكوك  تنف�ص  ر�ئ��ح��ة 
مريح للغاية. وعندما ت�سك يف �سرورته, ملاذ� جترب 

نف�سك؟

يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، مي��ك��ن فهم 
تعتقد  خ���ا����س.  ب�����س��ك��ل  الرت����ب����اك 
مراكز مراقبة الأمرا�س والوقاية 
اأن  مي���ك���ن  ال���ك���م���ام���ات  اأن  م���ن���ه���ا، 
ال����ف����ريو�����س،  ان����ت���������س����ار  “تبطئ 
ي�سابون  قد  الذين  اأولئك  ومتنع 
دون معرفة منهم من  بالفريو�س 
ال اأن مايك  ن�سره اإىل الآخرين”. 
يلب�ساها  مل  ترامب  ودونالد  بن�س 
الدولة  لرئي�س  فبالن�سبة  اأب�����ًدا. 
يبدو  ب� كوفيد-19،  تاأثراً  الأك��رث 
اأن الكمامة عامة �سعف. يف 27 
مايو، خال موؤمتر �سحفي، �سخر 
�سحب  رف�س  �سحفي  من  ترامب 
“باخلداع  ات��ه��ام��ه  ق��ب��ل  ح��م��اي��ت��ه، 
يف نف�س الأ�سبوع، قام  ال�سيا�سي”. 
ل��ق��ط��ة خل�سمه جو  ن�����س��ر  ب���اإع���ادة 
بايدن، ملثما خال حفل ا�ستقبال 

مع تعليق �ساخر.
عك�س املر�سح الدميقراطي الهجوم 
الرئي�س  وا���س��ف��ا  اإن،  اإن  �سي  على 
ومذنب من خال  باأنه “اأحمق”، 
ممار�سة “�سلوك ذكوري” م�سوؤول 

عن وفاة العديد من مواطنيه.
اإن،  اإن  ���س��ي  ���س��ب��ك��ة  ع��ل��ى  ودائ���م���ا 
حتدث ديفيد اأبرامز، اأ�ستاذ العلوم 
اأنها  على  الكمامة  عن  ال�سلوكية، 
بع�س  و”يرى  بال�سعف.  اع��راف 
اأنه  على  الكمامة  ارت���داء  ال��رج��ال 
ي�سيف  رجولتهم”،  م����ن  ن���ي���ل 
النف�س  علم  ا�ستاذ  تايلور  �ستيفن 
كولومبيا  جامعة  يف  الكلينيكي 
الريطانية، ان ارتداء الكمامة هو 
�سكل من اأ�سكال ال�سعف... لذلك 

يرف�سونها«.
فكرة تبدو وكاأنها جزء من حملة 
اأن�ساره  التي مييل  دونالد ترامب 
عدم  اإىل  لدرا�سة،  وفًقا  الوف��ي��اء، 
هذا  اأ�سبح  لقد  الكمامة.  ارت���داء 
الإجراء ال�سحي ق�سية �سيا�سية... 

وهذه لي�ست �سابقة.

فتحات للتدخني
وباء  خ�سم  يف   ...1918 اأكتوبر 
اأغلقت  الإ����س���ب���ان���ي���ة،  الإن���ف���ل���ون���زا 
احلانات  فران�سي�سكو  �سان  مدينة 
واملحات  وال��ك��ن��ائ�����س  وامل����دار�����س 
ال���ت���ج���اري���ة م����ن اأج������ل احل�����د من 

التفاعل الجتماعي.
اأم��ر موقع من  22 مايو، ن�ّس  يف 
قبل رئي�س البلدية جيم�س “�سني 
الأول من نوعه يف  رول��ف،  جيم” 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، ع��ل��ى اأن���ه ي��ج��ب على 
اجلميع ارت��داء كمامة يف الأماكن 
العامة، اأو اأي �سكل اآخر من اأ�سكال 
والفم  الأن�������ف  ي��غ��ط��ي  احل���م���اي���ة 

“ماعدا خال الوجبات«.
����س���رع���ان م����ا ن���ف���د امل�����خ�����زون من 
خم���ازن الأدوي����ة، وط��ل��ب ال�سليب 
الأح���م���ر ال���ت���رع ب��ال��ن�����س��ي��ج، ودعا 
كمامات  ���س��ن��اع��ة  اإىل  امل��ت��ط��وع��ني 
يف  الريا�سية  الأل��ع��اب  ���س��الت  يف 
ليفي�س  ���س��رك��ة  وق���ام���ت  ب��ريك��ل��ي، 
واقيات  اإىل  اجلينز  بتغيري جيوب 

للوجه.
يف ورقة بعنوان “ك�سف النقاب عن 
التاريخ: من كان وراء احتجاجات 

خال  الكمامات  مناه�سة  رابطة 
1918 يف  وب����اء الإن��ف��ل��ون��زا ع���ام 
ي�سرح املوؤلف  �سان فران�سي�سكو؟”، 
اجلميع  ميتثل  مل  دولن:  ب��ري��ان 
ل���ل���ق���رار، وف���ر����س���ت ال�������س���رط���ة يف 
البداية عقوبات بقيمة 5 دولرات، 
على  ال����غ����رام����ات  زادت  اأن����ه����ا  اإل 
ي��وم �سبت ات�سم  م��دار الأي���ام. ويف 
اخل�سو�س،  وج��ه  على  بالع�سيان 
مت اعتقال 700 �سخ�س”. وميكن 
اأن ت�سل العقوبات اإىل 100 دولر 

وع�سرة اأيام �سجن.
���س��ي��ت��ي غلوب،  غ����ارلن����د  وت������روي 
املواطن  اأن  وهي �سحيفة يف يوتا، 
الأمريكي العادي يف اأماكن اخرى 
يرتدي الكمامة يف اجلزء اخللفي 
عندما  اإل  ي�سعها  ول  الرقبة  من 
ي�����رى ����س���اب���ط ����س���رط���ة. اآخ������رون 
احلاجة،  ح�سب  الكمامة،  يثقبون 
�سجائر اأو ال�سيجار. ويف توك�سون، 
امل�سرفيني  اأح���د  ف�سل  اأري���زون���ا، 

ال�سجن على الغرامة.
هذا  على  يطلق  النف�س،  علم  »يف 
الدكتور  يو�سح  املفاعلة،  ال�سلوك 
نحاول  ف��ع��ن��دم��ا  ت��اي��ل��ور،  �ستيفن 
اأفراد من  مراقبة وال�سيطرة على 
جمتمع يقوم على الفردانية ب�سكل 
ق��ي��م��ة كبرية  وي���ع���ل���ق���ون  خ����ا�����س، 
يف  احل��ال  ه��و  كما  حرياتهم،  على 
ف��اإن��ن��ا نواجه  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات 
قوة  امل��ق��اوم��ة...  اأ�سكال  من  �سكًا 

تتمرد«.
 ،1918 عام  فران�سي�سكو  �سان  يف 
اأثبت  ال��ك��م��ام��ة  ارت������داء  اأن  ي��ب��دو 
بعد  ن��وف��م��ر،   13 يف  ف��اع��ل��ي��ت��ه. 

ماب�س  ت����رت����دي����ان  “امراأتني 
ولكن  ���س��ري��ت  ه��اي��ت  يف  جيدة” 
اإىل  وا�سطحبتا  ك��م��ام��ات،  ب���دون 

�سيدلية لتتمكنا من �سرائها.
�سهادة  على  حا�سلة  ي��وت��ا،  اأ�سيلة 
ال��ن��ف�����س، ون��ا���س��ط��ة �سابقة  يف ع��ل��م 
امل���راأة، ه��ذه ه��ي ال�سرية  يف حقوق 
اإميا  ال��راب��ط��ة،  لرئي�سة  ال��ذات��ي��ة 
�سان  وت�������س���ف���ه���ا  ه����اري����ن����غ����ت����ون. 
ف��ران�����س��ي�����س��ك��و ك����ال، ب��اأن��ه��ا واح���دة 
بغ�س  املدينة،  خطباء  اأف�سل  من 
“برزت  لقد  اجل��ن�����س.  ع��ن  النظر 
يف وقت تتح�سل فيه الن�ساء حينها 
احلرية”،  م����ن  اأك������ر  ق�����در  ع���ل���ى 
ت��وا���س��ل م��ي��ل��دال، ه��ل راأي���ت���م دير 
كذلك...  الأم�����ر  ك����ان  داون����ت����ون؟ 
ا،  اأي�سً متقّدمة  كاليفورنيا  كانت 
وك��ان��ت ال��ن�����س��اء ت�����س��ّوت م��ن��ذ عام 

 .»1911
ال������دائ������رة  م�����������س�����وؤول يف  زوج���������ة 
الن���ت���خ���اب���ي���ة ه���اري���ن���غ���ت���ون، هي 
يف  املنطقة  يف  ت�����س��وت  ام����راأة  اأول 
ب���ري���ان دولن،  ال���ت���اري���خ. وح�����س��ب 
فاإن هذا احلدث غذى طموحاتها 
العمال  حقوق  نا�سرت  ال�سيا�سية. 
ال�سبب  املدين. و”لهذا  والإ�ساح 
الو�س��يم  ج����ني  م�����������ع  ا����س���ط���ف���ت 
وت�������س���ارل���ز ن���ي���ل�������س���ون، امل���راق���ب���ان 
ال����وح����ي����دان ال����ل����ذان ����س���وت���ا �سد 

الكمامة.«
ال��ك��م��ام��ات كانت  ن��ق�����س  م�����س��األ��ة 

من�سة للطموحات الفردية.
 ويف الجتماع، �سدد املتحدثون على 
حق النا�س يف التعبري، و�سرورة اأن 
و”بعد  ال��دمي��ق��راط��ي��ة.  ت��ن��ت�����س��ر 

ث��اث��ة اأ���س��اب��ي��ع م���ن ب����دء احلجر 
�ست  ع����ن  الإب��������اغ  ال�������س���ح���ي، مت 
واأعلنت  ف���ق���ط،  ج���دي���دة  ح�����الت 
جمل�س  وخفف  انت�سارها،  املدينة 
ال�سحة من حجر امل�سارح وغريها 
والكنائ�س  الت�سلية”  “اأماكن  من 
واملدار�س، وا�ستمر ارتداء الكمامة 

اإلزامًيا حتى 21 نوفمر.
�سحيفة  ت�����س��ور  ال��ت��ح��ري��ر،  ي����وم 
�سان فران�سي�سكو كرونيكل م�سهًدا 
الظهرية،  عند  املبالغة.  يف  غ��ارق��ا 
اع��ط��ي��ت ���س��ف��ارة الإ�����س����ارة: مزق 
الأماكن  يف  ك��م��ام��ات��ه��م  ال�����س��ك��ان 
متزيق  يف  “وف�سلوا  ال����ع����ام����ة، 
ال�سيء  ه����ذا  ودا�����س����وا  اآذانهم”، 
يحاكي  البع�س  للحرية...  املدمر 

اخلدع،  م��ن  كاملة  جمموعة  ع��ن 
ابتزاز”.  ق�����س�����س  وخ�������س���و����س���ا، 
بها  يتمتع  ال��ت��ي  ال��ه��ال��ة  وب��ف�����س��ل 
وعاقاته، تفادى �سميتز ال�سجن، 
وانتظر  ال�سيا�سي  ن�ساطه  ووا�سل 

�ساعته. 
الجتماعية  احل�����رك�����ات  »ك����ان����ت 
الأم��ري��ك��ي��ة يف ال��غ��ال��ب م���ن عمل 
ن�ساء على ارتباط برموز ذكورية” 
العتدال،  ح��رك��ة  م��ي��ل��دال.  ت��ق��ول 
احلال  وك��ذل��ك  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
مناه�سة  راب�����ط�����ة  م�����ع  �����ا  اأي�����������سً
ويف  ن�ساء.  قادتها  التي  الكمامة، 
�سيدات  رئي�سي  ب�سكل  هذه احلالة 
من طبقات املجتمع الغنية. يف 19 
اعتقال  مت  كرونيكل  ت��روي  يناير، 

�سهيق  يليه  الأك�����س��ج��ني  يف  نق�سا 
كبري، اأخرًيا حترروا من القيود.

ن�ساء يف �لقيادة
الفريو�س  اأ�ساب  دي�سمر،  مطلع 
722 �سحية جديدة، ثم 1517 

يف الأ�سبوع الذي تاه.
يري�����دون  ل  ال��ن��ا���س  بع�س  ل��ك��ن   
يناير   21 يف  ال��ك��م��ام��ة.  ع��������������ودة 
�سحيفة  حت������دث������ت   ،1919
ريكورد،  ايفننج  دي��ل��ي  �ستوكتون 
“رابطة  ت�سمى  ق���وة  تنظيم  ع��ن 
يدين   “ الكمامة”:  م��ن��اه�����س��ة 
باعتبارها  ال��ك��م��ام��ة  اأع�������س���اوؤه���ا 
غري �سحية وغري جمدية، حتدد 
يف  اجتماع  ويف  املحلية.  ال�سحيفة 
م��ب��ن��ى امل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ، مت جمع 
املعركة”،  مل�ساعدة  دولًرا   350
ووف���ًق���ا ل���� م��ودي�����س��ت��و ه���ريال���د، مت 

التايل  ال��ي��وم  يف  ال��راب��ط��ة  ت�سكيل 
لعودة ارتداء الكمامة، 

يف 18 يناير. مت توزيع العرائ�س. 
الدكتور  با�ستقالة  يطالبون  اإنهم 
الطبي  امل����دي����ر  ه���ا����س���ل���ر،  وي���ل���ي���ام 
ي��ع��د يح�سب  ال����ذي مل  ل��ل��م��دي��ن��ة، 
من  ت�سله  ال��ت��ي  التهديد  ر���س��ائ��ل 
ب���اأن���ه �سبب  ي��ت��ه��م��ون��ه  م���واط���ن���ني 
مت  دي�سمر،  يف  اأم��وال��ه��م.  خ�سارة 
العثور على قنبلة على درج مكتبه.

درمي  الأول يف  الجتماع  عقد  »مت 
لن����د ري���ن���ك، ح��ل��ب��ة ل��ل��ت��زل��ج على 
امل��دي��ن��ة، تقول  اجل��ل��ي��د يف و���س��ط 
يكن  ومل  ميلدال،  نيكول  امل��وؤرخ��ة 
يوجني  ���س��وى  الرئي�سي  املتحدث 
�سميتز، رئي�س البلدية من 1902 
اإىل 1906، واملعروف با�سم جني 
ال���و����س���ي���م. خ�����س��ر ت��ف��وي�����س��ه بعد 
ك�سف  ال���ذي   ،1906 ع���ام  زل����زال 

نيل�سون  ط��ل��ب  اج��ت��م��اع��ات،  ع���دة 
اإلغاء الأمر، لكن كان جمرد كام، 
بذلك  للقيام  الوحيدة  فالطريقة 
ه��ي ت��ق��دمي ق���رار اآخ���ر وه��و م��ا مل 

يفعله ». 
انت�سرت  1 فراير،  ومع ذلك، يف 
ارتداء  عن  التخلي  ومت  الرابطة، 
ال��دك��ت��ور ها�سلر  ال��ك��م��ام��ة. واك���د 
اإىل حت�ّسن الو�سع  اأن قراره يعود 
ال�����س��ح��ي، ح��ي��ث ي��ت��م��ت��ع ج���زء من 
ال�سكان باحل�سانة، دون العراف 
اأو اإنكار اأن التجمعات التي نظمتها 
لها  كان  الكمامة  مناه�سة  رابطة 

اأي تاأثري على قراره.

�لكهول غائبون
موؤرخة  ك��ون��ي�����س،  اإل��ي��ن��ا  وت��ع��ت��ق��د 
ال�سحة العامة يف جامعة بريكلي، 
معار�سة  ت��ف�����س��ري  مي��ك��ن  ل  اأن�����ه 
خال  م��ن  اإل  ال�سحية  ال��ق��واع��د 
اأن  “اإما  الأ�سباب:  من  قليل  ع��دد 
لي�ست  املخاطر  اأن  النا�س  يعتقد 
واإم���ا  ل��ه��م.  بالن�سبة  ج����ًدا  ع��ال��ي��ة 
املر�س  خ��ط��ر  اأن  ي��ع��ت��ق��دون  اأن��ه��م 
اأو  لتحمله.  م�ستعدون  خطر  ه��و 
العامة  احل���ري���ات  ث��ق��ة يف  ل��دي��ه��م 
الفردية بحيث يف�سدها اأي توجيه 

لل�سحة العامة«.
وبالن�سبة لإلينا كوني�س، مثل هذه 
الرابطة  دفعت  التي  هي  ال��دواف��ع 

املناه�سة للكمامات اإىل احلركة. 
وت�����س��اط��ر ن��ي��ك��ول م��ي��ل��دال ال����راأي، 
رد  يف  ط��ري��ق��ت��ن��ا  ت����غ����ريت  “لقد 
ب�سكل  الأزم�������������ات  ع����ل����ى  ال����ف����ع����ل 
ط��ف��ي��ف ل���ل���غ���اي���ة... ل���دي���ن���ا فقط 
خمتلفة.  ات�����س��ال  وق��ن��وات  اأدوات 
اأخرتني �سيدة موؤخراً اأنها تتفهم 
اقت�سادية  لأ�سباب  ولكن  املخاطر، 
احل�سانة  ا�ستهداف  يجب  ف��ق��ط، 
مل  ال�س�����بب  وله����ذا  اجل��م��اع��ي��ة، 

ترت�ِد كمامة. »
تايلور  �ستيفن  الطبيب  وياحظ 
اأحياًنا  اإل��ي��ه��ا  ُي��ن��ظ��ر  ال��ك��م��ام��ة  اأن 
ع��ل��ى اأن��ه��ا ع����ادة اآ���س��ي��وي��ة يرف�س 
الأمريكيني  ال��ع��ن�����س��ري��ني  ب��ع�����س 
اعتمادها. ثم يعيد �سياغة اأندريه 
مالرو، الذي كان ي�ساأل رجل دين 
ت��ع��ّل��م��ه م��ن اعرافات  ي��وًم��ا ع��م��ا 
“رد  وال��رج��ال.  الن�ساء  من  اأجيال 
ل  ال��ك��ه��ول  اأن  اكت�سف  اإن���ه  ق��ائ��ًا 
مب�ساألة  يتعلق  وفيما  لهم،  وج��ود 
يت�سرف  غريها،  يف  كما  الكمامة، 
الكثري من الكهول مثل الأطفال”، 
اأطفال يختارون من يطيعون اأو ل 

يطيعون. 
اب��ت�����س��ام��ة متعبة  ت��اي��ل��ور  وي��ط��ل��ق 
“ال�سيء امل�سحك هو اأنه اإذا اأطلقت 
ارتداء  اإن  لتقول  حملة  احلكومة 
وواجب  وط��ن��ي��ة،  لفتة  ه��و  ال��ق��ن��اع 
حماية  ع��ل��ى  ي�ساعد  ال��ب��ل��د،  جت���اه 
واأن  ه�سا�سة،  الأك���رث  الأ���س��خ��ا���س 
�سيبداأ  الأ�سياء،  لتغيري  يكفي  هذا 
الكمامات  خ�����س��وم  م���ن  ال���ع���دي���د 
يف ارت��دائ��ه��ا. اأخ�����س��ى اأن ه���ذه هي 
لإقناعهم”...  الوحيدة  الطريقة 

ول يبدو اأن هذا �سيتحقق قريبا.
عن �سالت �ف �ر

 ال ميكن تف�سري معار�سة �لقو�عد �ل�سحية �إال من خالل عدد قليل من �الأ�سباب
معار�سة �سديدة ملا يعتر نيا من احلرياتالرئي�س ونائبه مل ي�سعا الكمامة

الكمامة من م�سالة �سحية اىل �سيا�سية

جدل حول الكمامات يف الوليات املتحدةبايدن ينا�سر ارتداء الكمامة

�إىل  ���ن���ظ���ر  يجُ
�ل����ك����م����ام����ة 
�أحياًنا على �أنها 
�آ�سيوية  ع��ادة 
بع�ص  ي��رف�����ص 
�ل��ع��ن�����س��ري��ني 
�الأم���ري���ك���ي���ني 
�ع����ت����م����اده����ا

����س���اب���ق���ة  يف 
ت���اري���خ���ي���ة: 
 ,1918 ع����ام 
���س��ه��دت ���س��ان 
ن�سي�سكو  � فر
�سعوًد� لر�بطة 
م���ن���اه�������س���ة 
ل���ل���ك���م���ام���ات
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عربي ودويل

•• الفجر -تون�س

لالحتاد  �لعام  �الأم��ني  �لطبوبي  �لدين  ن��ور  ق��ال 
�لعام �لتون�سي لل�سغل, �أم�ص �لثالثاء, �إن �ملمار�سة 
�الحتاد.  د�خل  ��سرت�تيجي  خيار  �لدميقر�طية 
�ملوجهة لالحتاد  ��سارة �ىل �النتقاد�ت  وذلك يف 
ميّكن  مبا   20 �لف�سل  تعديل  �إمكانية  بخ�سو�ص 
�لرت�سح  م��ن  �لتنفيذي  �ملكتب  �ع�ساء  �غلبية 

مدد� يف �ملوؤمتر �لقادم.
�ملوؤمتر  �فتتاح  له يف  �لطبوبي خالل كلمة  و�سدد 
على  للمياه,  �لعامة  للجامعة  �لتا�سع  �ل��ع��ادي 
�سرورة حت�سني �لبيت �لد�خلي, موؤكد� �أن �لقالع 

دك �ال من �لد�خل.  ال تجُ

اتهامه  اأو  زوجه������ا  بت�سفي����ة 
بتهمة تغيبه يف �سجون الف�سائل 
ل���رك���ي���ا، ح��ي��ث طلبت  امل���وال���ي���ة 
لتلبية  واحد  ي�����وم  مهلة  ال�سيدة 

حاجتهم.
واأولده����ا  زوجه���ا  م��ع  ومت��ك��ن��ت   
من الو�سول اإىل منطقة ال�سهباء 
التايل،  ال���ي���وم  يف  م��ه��رب��ني  ع���ر 
 1250 ودف���ع���وا م��ب��ل��غ��اً وق�����دره 
دولرا اأمريكياً للنجاة من هوؤلء 
العنا�سر. يذكر اأنه يف 26 يونيو 
املر�سد  ر�سد  احلايل  )حزيران( 
“�سليمان  ف�����س��ي��ل  م���ن  ع��ن��ا���س��ر 
ب�”العم�سات”،  امل���ع���روف  �ساه” 
اأج��������رت ����س���ك���ان ق����ري����ة ي���اخ���ور 
)كاخرة( التابعة لناحية معبطلي 
يف ريف عفرين، على اخلروج من 
�سمن  و���س��ع��ه��م  ليتم  م��ن��ازل��ه��م، 
خم��ي��م��ات ع�����س��وائ��ي��ة واق��ع��ة عند 

الأطراف ال�سمالية للقرية.
وب��ح�����س��ب م�����س��ادر امل��ر���س��د، فاإن 
ا�ستقدموا  “العم�سات”  م�سلحي 
ع��ن��ا���س��ر م��ن ع���دة ك��ت��ائ��ب تابعة 
ل���ل���ف�������س���ي���ل، وات������خ������ذوا م���ن���ازل 
املدنيني مقرات لهم، دون معرفة 

اأ�سباب ودوافع ذلك.
 

•• بريوت-وكاالت

مازالت الف�سائل املوالية لركيا، 
ال�سمال  يف  بانتهاكاتها  م�ستمرة 
عفرين،  يف  وت��ت��زاي��د  ال�������س���وري، 
ح��ي��ث ت���وا����س���ل ال��ت�����س��ي��ي��ق على 
ال�سكان يف املنطقة وترتكب اأفظع 

النتهاكات بحقهم.
واأف����اد امل��ر���س��د ال�����س��وري حلقوق 
م�سادر  ع���ن  ن��ق��������������������������ًا  الإن�������س���ان 
عنا�سر  اأن  باملوثوق�������ة،  و�سفها 
ال�سرقية”  “اأحرار  ف�سيل  م��ن 
ات����ه����م����وا ام������راأت������ني اإح����داه����م����ا 
جارتها  م��ع  �س������عر  مزينة  تعمل 
ال�سحر  “اأعمال  مب���م���ار����س���ة 
حيث  له”،  وال��روي��ج  وال�سعوذة 
مع  الف�سيل  م��ن  ع��ن��ا���س��ر  ح��ق��ق 
“كوافرية”  تعمل  التي  ال�سيدة 
زوجها  وبح�سور  منزلها  داخ���ل 
غرفة  يف  ي���ن���ت���ظ���ر  ك������ان  ال��������ذي 

اأخرى.
الف�سيل  عنا�سر  اتهم  ذل��ك  اإىل 
جلارتها  بالرويج  ال�سعر  مزينة 
التي متار�س “ال�سعوذة”، وهو ما 

نفته ال�سيدة.
م�ساعدة  ج����ارت����ه����ا  ن���ف���ت  ك���م���ا 

الرويج  اأو  ل��ه��ا  “الكوافرية” 
لعملها بعد اأن اعرفت هي نف�سها 
“ال�سعوذة”،  ب��اأع��م��ال  ب��ق��ي��ام��ه��ا 
4 م��اي��ني لرية  وط��ل��ب��وا م��ن��ه��ا 

»حرب رقمية« بن الهند وال�سن.. 
حظر ع�سرات التطبيقات

•• عوا�سم-وكاالت

يف اأقوى خطوة ت�ستهدف ال�سني يف الف�ساء الرقمي منذ اندلع الأزمة 
احلدودية بني البلدين يف وقت �سابق من ال�سهر احلايل. حظرت الهند 
�سيني،  معظمها  املحمولة،  للهواتف  تطبيقاً   59 الثنني  الأول  اأم�س 
دان�س«  “بايت  �سركة  م��ن  ال�سهري  توك”  “تيك  تطبيق  راأ�سها  وعلى 

.Tencent »و”وي �سات” من “تن�سنت ،Bytedance
“ت�سر  اأن التطبيقات  اأمراً ين�س على  واأ�سدرت وزارة التقنية الهندية 
ب�سيادة الهند ونزاهتها والدفاع عن الهند واأمن الدولة والنظام العام”. 
اإزالة التطبيقات  اآبل وغوغل  وبعد اإ�سدار الأمر، �سيتعني على �سركتي 

من متجري غوغل باي، واآب �ستور.
تاأتي هذه اخلطوة بعد ا�ستباك حدودي بني اجلارتني امل�سلحتني نووياً 
ال�سهر  �سابق من  الهيماليا يف وقت  يف منطقة متنازع عليها يف جبال 

احلايل، اأ�سفرت عن مقتل 20 جندياً هندياً.
ال�سركات  اأم���ام  الهند  ك��ب��رية يف  احل��ظ��ر عقبة  ي��ك��ون  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
التي و�سعت رهانات كبرية يف واحدة من  ال�سينية، مثل “بايت دان�س”، 
دان�س”  “بايت  �سركة  وتخطط  العامل.  يف  الويب  خدمات  اأ�سواق  اأك��ر 
وفتح  الهند،  يف  دولر  مليار  ل�ستثمار  لها  مقراً  بكني  من  تتخذ  التي 

مركز بيانات حملي، وقد عززت حديثاً التوظيف يف الباد.
اإىل ذلك قالت �سركة “�سن�سور تاور« Sensor Tower املتخ�س�سة 
اأكر  هي  “الهند  اإن  املا�سي،  ني�سان/اأبريل  يف  التطبيقات  بتحليات 
مليون   611 متثل  حيث  ت��وك،  تيك  تطبيق  تثبيت  لعمليات  حم��رك 

عملية تنزيل دائمة، اأو %30.3 من اإجمايل تنزيات التطبيق«.
ومن بني التطبيقات الأخرى التي ُحظرت تطبيق الرا�سل “وي �سات” 
ل اأك��رث م��ن 100 مليون م��رة يف نظام اأن��دروي��د م��ن غوغل،  ُن���ِزّ ال��ذي 
بابا،  علي  �سركة  من   UC Browser ب���راوزر«  �سي  “يو  ومت�سفح 

بالإ�سافة اإىل تطبيقني من �سركة �ساومي.

�سورية بعد اأن �سربوها وتوجهوا 
لها بعبارات نابية.

اإىل �سابط  ال�س��������يدتان  ول��جاأت   
لركيا  امل���وال���ي���ة  ال��ف�����س��ائ��ل  يف 

طالبها  “الكوافرية”،  م���ن���زل 
باأعمال  بالقيام  الف�سيل  عنا�سر 
عليها  ف��ر���س��وا  اأن  ب��ع��د  ���س��ائ��ن��ة، 
غ���رام���ة ه���ي اأي�������س���اً، وه���ددوه���ا 

وطلبوا  ن��ف�����س��ه  احل���ي  ي�����س��ك��ن يف 
جدوى  دون  لكن  منه،  امل�ساعدة 

من ذلك.
واأث���ن���اء ال��ت��ح��ق��ي��ق ال����ذي ك���ان يف 

ف�سائل موالية لرتكيا ت�سيق اخلناق على اأهايل عفرين

ردًا على عقوبات.. رئي�س فنزويال يطرد �سفرية االحتاد االأوروبي
ملغادرة  �ساعة   72 الأوروب���ي  اإم��ه��ال �سفرية الحت��اد 

بادنا«.
 )...( �ساعة   72 ه��ذا يف غ�سون  “�سنحّل  واأ���س��اف: 
�سنوؤّمن لها طائرة لرحل، لكّننا �سرّتب �سوؤوننا مع 

الحتاد الأوروبي«.
فنزويا  يف  معّلقة  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  وال��رح��ات 
ب�سبب وباء كوفيد-19 الناجم عن فريو�س كورونا.

وكان الحتاد الأوروبي فر�س، نهار الثنني، عقوبات 
اإجراءات  يف  ل�سلوعهم  فنزويلياً  م�سوؤوًل   11 على 

�سّد املعار�سة.
ومن بني الذين �سملتهم العقوبات الأوروبية لوي�س 

 •• كراكا�س-وكاالت

اأمهل الرئي�س الفنزويلي، نيكول�س مادورو، �سفرية 
الحّت����اد الأوروب����ي يف ك��راك��ا���س، اإي��زاب��ي��ل بريانتي 
رّداً على  ب���اده، وذل��ك  مل��غ��ادرة  72 �ساعة  ب��ي��دروزا، 
 11 على  ع��ق��وب��ات  نف�سه  ال��ي��وم  يف  بروك�سل  ف��ر���س 

م�سوؤوًل فنزويلياً.
واأع��ل��ن م���ادورو ط��رد ال�سفرية الأوروب��ي��ة يف خطاب 

األقاه يف ق�سر مريافلوري�س الرئا�سي يف كراكا�س.
اأنف�سهم عن  ف��ر���س  ي��ح��اول��وا  ك��ي  “من ه��م  وق���ال: 
طريق التهديد؟ من هم؟ كفى! لهذا ال�سبب قّررت 

ب��ارا ال��ذي ح��اول يف اأي��ار/م��اي��و احللول حم��ّل خوان 
غوايدو يف رئا�سة الرملان.

الثاين/يناير  ك���ان���ون   23 م��ن��ذ  ف��ن��زوي��ا  وت�����س��ه��د 
غوايدو  خ���وان  ب��ني  ال�سلطة  على  ���س��راع��اً   2019
رئي�ساً  نف�سه  اأعلن  ال��ذي  الوطنية  اجلمعية  رئي�س 
فيما  م����ادورو  لإق�����س��اء  حم��اول��ة  يف  للباد  انتقالياً 
انتخابات  بعد  ثانية  ولي��ة  ال�سراكي  الرئي�س  ب��داأ 
قاطعتها املعار�سة ونّدد بها املجتمع الدويل معتراً 

اأّنها مزورة.
الوليات  دول���ة، يف مقّدمها   50 م��ن  اأك���رث  وه��ن��اك 

املّتحدة، تعرف بغوايدو رئي�ساً موؤقتاً لفنزويا.

 العثور على مقربة جماعية
 من �سحايا داع�س يف املو�سل 

•• بغداد-وكاالت

اأفاد م�سدر يف دائرة �سهداء نينوى العراقية، م�ساء اأم�س الأول الثنني، بالعثور على 
مقرة جماعية �سمت رفات 600 �سجني غرب املو�سل، �سمال بغداد.

اأم�س  “القوات الأمنية يف املو�سل عرثت  اإن  وقال مدير الدائرة حممد ال�سقويل، 
600 �سجني  رف��ات  املو�سل، �سمت  بادو�س غرب  على مقرة جماعية قرب �سجن 

قتلهم تنظيم داع�س عند دخوله املو�سل يف منت�سف  2014«.
 ،2014 منت�سف  يف  نينوى  حمافظ������ة  على  �سيطر  داع�س  تنظيم  اأن  اإىل  ي�س��������ار 
الدول�����ي يف  التحالف  بالتع������اون مع  العراقي��������ة  القوات  بي����د   الق�س�����اء عليه  قبل 

نهاية 2017.

امام  “الحتاد ينحني  ان  وا�ساف 
لل�سندوق  ويحتكم  ال�سعب  ارادة 
الدميقراطي”،  باخليار  وي��وؤم��ن 
ال�����������س�����رع�����ي�����ة  ب���������ني  و”مييز 
“من  ان  ويعتر  وامل�سروعية”، 
ي��ن��ل �سكا  ال�����س��ع��ب مل  ث��ق��ة  ن����ال 
ع��ل��ى ب��ي��ا���س وان����ه حم��م��ول عليه 
وي�سعى  ال��ن��ا���س  ح��ي��اة  يح�ُسن  اأن 
لتجاوز ال�سعوبات والهنات ولي�س 
النا�س  ل�����س��ب  احل�������س���ان���ة  ل��ن��ي��ل 

و�ستمهم«.
وجدد تاأكيده على انهم “قادمون 
تعديل  اج�������ل  م�����ن  ب����������اردو  اىل 
البو�سلة حول اخليارات الوطنية 
وح�����ول ال��ع��ل��م ال��ت��ون�����س��ي وح���ول 
ان  اإىل  م�سريا  الباد”،  م�سلحة 
هذه “الباد مل يعد يحرم فيها 

ل كبري ول �سغري«.
“لي�س  ان���ه  ال��ط��ب��وب��ي اىل  وا���س��ار 
يتعر�س  ع���ام  اأم����ني  اآخ����ر  اأو  اأول 
هوؤلء  يخ�سى  ل  وان���ه  للتهديد، 

وان املوت اآخر اهتماماه«.

بادهم  ع��ن  للدفاع  ر�سدهم  اىل 
ال��ت��ي و�سفها  وا���س��اح الأو����س���اع 

باخلطرية جدا«.
هذا واأعربت منظمة الأعراف عن 
الدين  ن��ور  مع  الكامل  ت�سامنها 
لاحتاد  ال��ع��ام  الأم���ني  الطبوبي 
اإثر  على  لل�سغل  التون�سي  ال��ع��ام 
ونددت  طالته،  ال��ت��ي  ال��ت��ه��دي��دات 
ب��ه��ذه امل��م��ار���س��ات اخل��ط��رية التي 

تزرع الفتنة وتهدد اأمن تون�س.
امل��ن��ظ��م��ة خطاب  وا����س���ت���ن���ك���رت     
على  وال���ت���ح���ري�������س  ال����ك����راه����ي����ة 
ال��ع��ن��ف وه��ت��ك الأع����را�����س الذي 
التوا�سل  م����واق����ع  ع���ل���ى  ت��ف�����س��ى 
الج����ت����م����اع����ي وت�����دع�����و اجل���ه���ات 
ماحقة  اإىل  والأمنية  الق�سائية 
كل من يقف وراء هذه التجاوزات 

اخلطرية للقانون.

ل�سرب  “معركة  اأن����ه����ا  وت����اب����ع 
الأح������������زاب  ك������ل  وان  الحت������������اد 
ول  وم�ستتة  �سعيفة  ال�سيا�سية 
ك��ل واحد  واأن  ت���ن���ادي،  مل��ن  ح��ي��اة 
وانه  “منابه”،  منها حت�سل على 
مل يبق امامهم غري الحتاد العام 
التون�سي لل�سغل “كقوة اجتماعية 
ووطنية وفيها اإرادة وطنية وفيها 
موؤكدا ان  ثوابت وقيم ومبادئ”، 
متويل  و���س��ن��ادي��ق  اقليمية  ق��وى 
ت�سري عليهم ب�سرورة تفتيت هذه 

املنظمة و�سربها.
واأ�ساف انه متاأكد من ان جميعهم 
املنظمة  ان  وم����ن  ���س��ُي�����س��رب��ون، 

ال�سغيلة �ستبقى �ساخمة.
وم����ن ن��اح��ي��ة اخ�����رى، ����س���ّدد على 
الأ���س��واأ لن  نحو  تتجه  الباد  اأن 
م��ن ي��ت��وىل احل��ك��م يفكر فقط يف 

جدا  �سعبة  م��رح��ل��ة  ع��ل��ى  مقبلة 
على كّل امل�ستويات. 

العام  العام لاحتاد  الأمني  وقال 
ت�سريح  يف  ل��ل�����س��غ��ل،  ال��ت��ون�����س��ي 
اذاعي على هام�س افتتاحه اأ�سغال 
يف  ال�سيا�سي  الو�سع  اإن  امل��وؤمت��ر، 
ت��ون�����س ي�����س��وء ك��ل �سنة اأك���رث من 

ذي قبل. 
الو�سع  “هذا  ال���ق���ول:  ووا����س���ل 
اقت�ساديا  ي�����س��ت��م��ّر  اأن  مي��ك��ن  ل 

و�سيا�سيا واجتماعيا ».
الحت������اد  اأن  ال���ط���ب���وب���ي  واأك���������د 
�سيتدخل يف اللحظة املنا�سبة التي 
بالباد  يرى فيها خطرا حمدقا 
الأم��ور لن�سابها ولتعديل  لإع��ادة 
ال��ب��و���س��ل��ة. ودع�����ا ال��ط��ب��وب��ي كل 
مقدمتهم  ويف  ال���ت���ون�������س���ي���ني 
يثوبوا  اأن  اىل  ال�سيا�سية  النخبة 

تو�سيع نفوذه على ح�ساب الدولة 
واملواطن ح�سب قوله.

واأّك������د ن���ور ال���دي���ن ال��ط��ب��وب��ي اأّن 
و���س��ع ال��ب��اد يف اأزم���ة ح���اّدة على 
بالتجاذبات  منّددا  امل�ستويات،  كّل 
الو�سع  اأره��ق��ت  ال��ت��ي  ال�سيا�سية 
ال�سيا�سيني  اأّن  واأف��������اد  اأك�������رث، 
واخل�سام  ب��ال��ت��ج��اذب��ات  م��ه��ت��ّم��ني 
نواب  اأّن  واأ����س���اف  ب��ي��ن��ه��م.  ف��ي��م��ا 
باحل�سانة  ي��ح��ت��م��ون  ال����رمل����ان 
ل�سّب و�ستم والتهكم على بع�سهم 
والهيئات  املنظمات  البع�س وعلى 

الوطنية. 
“الكر�سي”  ح��ب  اإن  قائا  وت��اب��ع 
‘’اأكر  ه��و  وال��ت��م��وق��ع  وال�سلطة 
طاغيا  ال��ي��وم  واأ���س��ب��ح  مر�س’’، 
ال�������س���ي���ا����س���ي، دون  امل�������س���ه���د  ع���ل���ى 
احللول،  اأو  ال��ن��ت��ائ��ج  يف  ال��ت��ف��ك��ري 

مبينا اأن الباد اأ�سبحت اليوم يف 
مهب الريح، ومل يعد ُيحرم فيها 
ل الكبري ول ال�سغري، م�سريا اإىل 
حادثة التهجم على رئي�س الدولة 

اأمام �سفارة تون�س بباري�س. 
وح���ّم���ل ال��ط��ب��وب��ي، ال��ف��اع��ل��ني يف 
م�سوؤولية  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل�������س���ه���د 
اخليارات التي ذهبوا فيها، قائا، 
ال�سرعية  بني  التمييز  من  “لبّد 
وامل�����س��روع��ي��ة، وحم��ظ��ور على من 
ي�ستغلها  اأن  الثقة  ال�سعب  منحه 
حتت  والت�سهري،  وال��ث��ل��ب  لل�ستم 

غطاء احل�سانة”..
مطالب  امل�������س���وؤول  اأّن  ��ح��ا  م��و���سّ  
بنتائج عمله اإزاء ما قّدمه للباد، 
‘’لن  واأّك������د ل��ل�����س��ي��ا���س��ّي��ني ق��ائ��ا 
ن�����س��ّل��م��ك��م ت��ون�����س ك��ّل��ف��ن��ا ذل���ك ما 
تون�س  اأّن  على  م�����س��ددا  كّلفنا’’، 

بريطانيا تفر�س العزل
 العام على مدينة لي�سرت 

•• لندن-رويرتز

قال وزير ال�سحة الريطاين مات هانكوك اأم�س الأول اإن باده �ستجري قريبا 
تغيريات قانونية لفر�س العزل العام على مدينة لي�سر، بعد ر�سد تف�س كبري 
و�سط  يف  العريقة  لي�سر  وتعتر  املدينة.  يف  امل�ستجد  كورونا  لفريو�س  مفاجئ 
بريطانيا اأول منطقة يف اململكة املتحدة يجري فر�س اإج��راءات عزل عام حملي 
اأنحاء  يف  العزل  اإج���راءات  بتخفيف  الريطانية  احلكومة  ب��داأت  اأن  بعد  عليها، 
الباد يف وقت �سابق من ال�سهر اجلاري. وقال هانكوك ل�سبكة �سكاي التلفزيونية 
امل��ق��ب��ل��ني، لأن بع�س  ال��ي��وم��ني  ق��ري��ب��ا ج����دا، خ���ال  ق��ان��ون��ي��ا  ت��غ��ي��ريا  “�سنطرح 
الإجراءات التي ا�سطررنا لتخاذها يف لي�سر لاأ�سف �ستتطلب دعما قانونيا”. 
ومل ي�ستبعد ال�ستعانة بال�سرطة يف بع�س احلالت لفر�س بع�س جوانب اإجراءات 
العزل. كانت احلكومة قد قالت اأم�س الأول الثنني اإن حالت الإ�سابة بفريو�س 
كورونا امل�ستجد يف لي�سر �سكلت ع�سرة يف املئة من اإجمايل الإ�سابات يف الباد 

خال الأ�سبوع املا�سي.

 42 األف اإ�سابة جديدة 
بكورونا يف الواليات املتحدة 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

اإ�سابة  األ��ف   42 من  اأك��رث  الثنني  الأول  اأم�س  م�ساء  املّتحدة  ال��ولي��ات  �سّجلت 
يف  ن�سرتها  بيانات  بح�سب  �ساعة،   24 خ��ال  امل�ستجّد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
ال�ساعة 20،30 )00،30 ت غ الثاثاء( جامعة جونز هوبكنز. واأظهرت بيانات 
اجلامعة التي ُتعتر مرجعاً يف تتّبع الإ�سابات والوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-

اأّن هذه الإ�سابات اجلديدة التي �سّجل العدد الأك��ر منها يف جنوب الباد   19
 2،6 اإىل حواىل  املّتحدة  وغربها، رفعت العدد الإجمايل للم�سابني يف الوليات 
بالفريو�س يف  اجل��دد  امل�سابني  اأع��داد  الكبري يف  التزايد  وب�سبب  مليون م�ساب. 
بع�س الوليات فقد ق��ّررت ال�سلطات فيها التمّهل يف رفع تدابري الإغ��اق التي 
فر�ستها لوقف تف�ّسي الوباء. باملقابل وا�سل عدد الوفيات اليومية الناجمة عن 
الوباء تراجعه يف الوليات املّتحدة، وقد بلغ م�ساء اأم�س الأول الثنني 355 وفاة. 
والوليات املّتحدة هي، وبفارق �سا�سع عن �سائر دول العامل، البلد الأكرث ت�سّرراً 

من جائحة كوفيد-19، �سواء على �سعيد الإ�سابات اأو على �سعيد الوفيات.

دد� باالجتاه �إىل باردو لتعديل �لبو�سلة: لّوح مجُ

احتاد ال�سغل: تون�س يف مهب الريح وذاهبون لالأ�سواأ ...!

الطبوبي ي�سخ�س دون جماملة

نور�لدين �لطبوبي: هذ� و�سع ال ميكن �أن ي�ستمر

البيت االأبي�س يعد باإطالع الدميقراطين على تقارير املكافاآت الرو�سية  •• وا�سنطن-رويرتز

من  للتقليل  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  ���س��ع��ى 
�ساأن من تقارير اأفادت باأنه كان على 

اأمريكية  باأن رو�سيا دفعت مكافاآت حلركة طالبان نظري قتل قوات  دراية 
ووعد بتقدمي اإفادة للدميقراطيني يوم اأم�س الثاثاء بعد اتهامه باطاع 
اجلمهوريني فقط على الأمر. وفجرت �سحيفتا نيويورك تاميز ووا�سنطن 
من  ع��ددا  اأن  ُيعتقد  اإن��ه  بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  وقالت  الق�سية  بو�ست 
اأ�سدر  ال���ذي  ال��رن��ام��ج  ل��ه��ذا  نتيجة  ل��ق��وا حتفهم  الأم��ري��ك��ي��ني  اجل��ن��ود 

الكرملني نفيا ب�ساأنه.
اإن البيت الأبي�س �سيطلع عددا من الدميقراطيني  وقال اأحد امل�ساعدين 
�سرق  بتوقيت  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة  التفا�سيل  على  النواب  جمل�س  يف 
الوليات املتحدة )1200 بتوقيت جرينت�س( يوم الثاثاء، وذلك بعد يوم 

ومن  اجلمهوريني.  من  ن��واب  ل�سبعة  اإف��ادة  الأمريكية  الإدارة  تقدمي  من 
الطرف  غ�س  رمب��ا  ترامب  اأن  اإىل  ت�سري  التي  ال�سحفية،  التقارير  �ساأن 
العاقات  لتح�سني  �سعيه  اإط��ار  يف  الأمريكية  بالقوات  يحدق  تهديد  عن 
مع رو�سيا، اأن ت�سر بالرئي�س الذي يخو�س املناف�سة يف انتخابات الرئا�سة 
املقررة يف الثالث من نوفمر ت�سرين الثاين للفوز بفرة ثانية. وحتاول 
الوليات املتحدة اإيجاد خمرج لها من احلرب امل�ستمرة منذ قرابة عقدين 

يف اأفغان�ستان.
ونقلت �سحيفة نيويورك تاميز عن م�سادر مل حتددها قولها يوم اجلمعة 
اإن ترامب اأُبلغ بتقارير املخابرات واأن جمل�س الأمن القومي ناق�س امل�سكلة 

يف اجتماع بني الوكالت يف اأواخر مار�س اآذار. ونفت املتحدثة با�سم البيت 
يوجد  ل  اإن��ه  وقالت  الأم��ر  على  ترامب  اط��اع  ماكيناين  كايلي  الأبي�س 

توافق داخل دوائر املخابرات.
وقال ترامب يوم الأحد اإن م�سوؤويل املخابرات الأمريكية اأخروه باأنهم مل 

يطلعوه على الرنامج املزعوم لأن املعلومات غري موثوق بها.
�سرية  تقارير  وجود  لرويرز  الأمريكية  باحلكومة  م�سادر  اأربعة  واأك��دت 
اأن وحدة باملخابرات الع�سكرية الرو�سية  اإىل  للمخابرات الأمريكية ت�سري 
القوات  اأف���راد  لقتل  بطالبان  �سلة  على  مت�سددين  على  مكافاآت  عر�ست 

الأمريكية وقوات التحالف يف اأفغان�ستان.

وك����الت  اأن  اإىل  امل�������س���ادر  واأ�����س����ارت 
احل���ك���وم���ة الأم���ري���ك���ي���ة واخل������راء 
املخابرات  م��ع��ل��وم��ات  اأن  ي��ع��ت��ق��دون 
الكرملني  وو�����س����ف  ب���ه���ا.  م����وث����وق 
الثنني  الأول  اأم�����س  ي���وم  ال��ت��ق��اري��ر 
باأنها “اأكاذيب«. ونقلت �سحيفة نيويورك تاميز عن م�سوؤولني اطلعا على 
الأمر قولهما اإن م�سوؤويل املخابرات الأمريكية يعتقدون اأن جنديا اأمريكيا 

واحدا على الأقل لقي حتفه نظري هذه املكافاآت.
الوليات  ووج��ه��ت  الآن.  حتى  التقارير  ه��ذه  تاأكيد  ل��روي��رز  يت�سن  ومل 
املتحدة اتهامات لرو�سيا يف ال�سنوات الأخرية بتقدمي الدعم، مبا يف ذلك 
يتهموا  مل  الأمريكي  اجلي�س  م�سوؤويل  لكن  طالبان.  لعنا�سر  الأ�سلحة، 
مو�سكو عانية قط بعر�س مكافاآت نظري قتل اجلنود الأمريكيني اأو جنود 

قوات التحالف.
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عربي ودويل
وا�سنطن واملنامة توؤكدان التزامهما مبكافحة العدوان االإيراين

الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  العهد  ه���وك، وويل  ب��راي��ان  الأم��ري��ك��ي، 
النائب الأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء، الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة، ووزير اخلارجية عبداللطيف بن را�سد الزياين.
ف��اإن��ه على  )ب��ن��ا(  البحرينية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  نقلته  م��ا  وبح�سب 
ال��رغ��م م��ن ج��ه��ود اإي�����ران، ظ��ل��ت ال��ب��ح��ري��ن م��ل��ت��زم��ة بقيمها، 
حري�سة على تعزيز التعاي�س ال�سلمي وكفالة احلرية الدينية، 
وال�سراكة  البحرين  باأمن  ملتزمة  املتحدة  الوليات  ت��زال  ول 
من  املدعوم  الإره��اب  ملواجهة  البلدين  بني  والفعالة  العميقة 

اإيران.
الأ�سلحة  نقل  ت�سكله عمليات  ال��ذي  للتهديد اخلطري  واإدراك���اً 
الإيرانية يف املنطقة على نطاق وا�سع ويف البحرين على وجه 

 •• املنامة-وكاالت

البحرين  الأمريكية ومملكة  املتحدة  الوليات  اأعلنت كا من 
التزامهما القوي والدائم مبكافحة العدوان والت�سليل الفكري 
ع��ن حكومتي  ال�����س��ادر  امل�����س��رك  ال��ب��ي��ان  الإي������راين. وبح�سب 
الوليات املتحدة الأمريكية ومملكة البحرين، فقد �سعت اإيران 
اإىل تقوي�س ا�ستقرار واأمن البحرين من خال اإثارة التوترات 
الطائفية وتوفري الأ�سلحة لاإرهابيني واملجموعات املدعومة 

منها.
وي��اأت��ي ال��ب��ي��ان امل�����س��رك ع��ق��ب م��ب��اح��ث��ات ب��ني امل��م��ث��ل اخلا�س 
اخلارجية  وزي���ر  م�ست�ساري  كبري  لإي����ران،  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات 

البحرين  ومملكة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  فاإن  التحديد، 
تطالب جمل�س الأمن الدويل بتمديد حظر الأ�سلحة املفرو�س 
على اإيران. اإذ اأن احلظر اأداة مهمة ملواجهة ن�سر اإيران لاأ�سلحة 
اإيران  ويحمل  الإقليمي  ال�ستقرار  يعزز  اأن��ه  كما  لوكائها، 
النفطية  املن�ساآت  على  بهجومها  ل�سيما  اأفعالها،  م�سوؤولية 

باململكة العربية ال�سعودية يف �سبتمر )اأيلول( 2019.
ال��دويل يف متديد احلظر،  املجتمع  ف�سل  اإذا  اأن��ه  البيان  واك��د 
عواقب  الأخ��رى من  اخلليج  ودول  البحرين  ف�ستعاين مملكة 
الأمن  جمل�س  على  ويجب  لا�ستقرار،  املزعزع  الت�سلح  �سباق 
اأن يتحمل م�سوؤوليته يف احلفاظ على ال�سلم والأمن الدوليني 

ومد حظر الأ�سلحة املفرو�س على اإيران.

طالبان تعلن عن حمادثات بالفيديو مع بومبيو 
 •• كابول-رويرتز

وزير  م��ع  بالفيديو  اجتماعا  عقد  ال�سيا�سي  مكتبها  رئي�س  اإن  الأفغانية  طالبان  حركة  قالت   
اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو لبحث عملية ال�سام الأفغانية، يف م�سعى لتذليل العقبات التي 
تعر�س حمادثات ال�سام. وت�سبب ت�ساعد العنف واخلافات ب�ساأن تبادل ال�سجناء بني احلكومة 
طالبان  بني  اآذار  مار�س  يف  تبداأ  اأن  املقرر  من  كان  التي  املحادثات  تاأخري  يف  واحلركة  الأفغانية 
وفريق مفو�س من كابول. وقال املتحدث با�سم طالبان �سهيل �ساهني على توير اإن املحادثات التي 
جرت الثنني بني املا بارادار وبومبيو �سملت التنفيذ الكامل لتفاق الدوحة وان�سحاب القوات 
الدوحة  اتفاق  القتال. وو�سع  الأفغان وتهدئة  ال�سجناء واملحادثات بني  الأجنبية واإطاق �سراح 
املوقع بني الوليات املتحدة وطالبان يف فراير �سباط خططا لن�سحاب القوات الأجنبية يف مقابل 
اأكد جمددا التزام  ب��ارادار  اإن املا  اأمنية من احلركة الإ�سامية املتمردة. وقال �ساهني  �سمانات 

احلركة “بعدم ال�سماح لأحد با�ستخدام اأرا�سي اأفغان�ستان )ل�سن هجمات( على اأي بلد«.

 •• اأوتاوا-اأ ف ب

اأعلن رئي�س الوزراء الكندي جا�سنت ترودو اأّن حكومته 
ت�ستعّد ملوجة ثانية من فريو�س كورونا امل�ستجّد ميكن 
اأن ت�سرب الباد يف اخلريف، داعياً مواطنيه اإىل توّخي 

احلذر.
ت�سرب  ق��د  ثانية  مل��وج��ة  ن�ستعّد  “نحن  ت���رودو  وق���ال 
اعتمادات  ر���س��دت  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ب�سّدة”، 
اأجل  م��ن  خمرية  وفحو�سات  حماية  م��ع��ّدات  ل�سراء 
“الرّد �سريعاً وبحزم يف حال تف�ّسى” الفريو�س جمّدداً 

خال الأ�سهر املقبلة.
واأ�ساف يف موؤمتره ال�سحايف الذي بات �سبه يومي منذ 
القت�ساد،  فتح  ُنعيد  “نحن  كوفيد-19  جائحة  ب��دء 
و�سيتعنّي علينا ال�ستمرار يف اأخذ تدابري، وو�سع اأقنعة 
عندما ل ن�ستطيع الإبقاء على م�سافة مرين، والتنّبه 

اإىل التوا�سل مع الآخرين«.
اأّل نفقد كّل التقّدم الذي اأحرزناه يف  اأردنا  “اإذا  وتابع 

الأ�سهر الأخرية، يجب اأن ُنوا�سل توّخي اليقظة حّتى 
خال هذه املرحلة اجلديدة من اجلائحة«.

اأّن��ه ل ت��زال هناك “نقاط �ساخنة” يف  واإذ اأّك��د ت��رودو 
الإ���س��اب��ات اجلديدة  اأع���داد  انخفا�س  اإىل  اأ���س��ار  ك��ن��دا، 
بالفريو�س وحالت الدخول اإىل امل�ست�سفيات والوفيات 

يف �سائر اأنحاء الباد.
وكان رئي�س الوزراء الكندي اأعلن يف منت�سف حزيران/
الهواتف  ع��ر  تطبيقاً  �سُتطلق  ح��ك��وم��ت��ه  اأّن  ي��ون��ي��و 
امل�ستجّد.  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  ان��ت�����س��ار  ل��ت��ت��ّب��ع  امل��ح��م��ول��ة 
خالطوا  ح��ال  يف  م�ستخدميه  التطبيق  ه��ذا  و�سُينّبه 

�سخ�ساً تبنّي لحقاً اأّنه م�ساب بكوفيد-19.
وياأتي ذلك يف وقت �ستبقى فيه حدود كندا مع الوليات 
الوباء، مغلقة حّتى  من  ت�سّرراً  الأك��رث  البلد  املتحدة، 

21 متوز/يوليو اأمام كّل التنّقات غري ال�سرورّية.
العامل على  الأط��ول يف  الأمريكية-الكندية،  واحل��دود 
اآذار/م��ار���س، وقد ا�سُتثنيت   21 الإط��اق، مغلقة منذ 

من هذا الإجراء جتارة ال�سلع والب�سائع.

ترودو: كندا ت�ستعّد ملوجة ثانية من فريو�س كورونا 

قد يو�جه م�سري هيالري كلينتون 

احلما�س يهدد بايدن.. وترامب على طريق الفوز

بومبيو يتهم ال�سن مبمار�سات »ب�سعة« لقمع االإيغور

•• وا�سنطن--وكاالت

ات���خ���ذ ج���و ب���اي���دن زم�����ام امل���ب���ادرة 
ب��ع��ي��داً ع���ن ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي، 
ا�ستطاعات  يف  ت���رام���ب،  دون���ال���د 
قد  حملته  لكن  ال��وط��ن��ي��ة،  ال����راأي 
تكون لديها م�سكات خطرية مع 
ع���دم وج���ود ح��م��ا���س ب��ني القاعدة 

الأ�سا�سية حلزبه.
مدير  ن����ائ����ب  اأ�������س������در  والأح�����������د 
بياناً  �ستيبان،  بيل  ت��رم��ب،  حملة 
�سبب  ف���ي���ه  ي���و����س���ح  ل���ل���ج���م���ه���ور 
اعتقادهم اأن قائمة ال�ستطاعات 
فر�س  على  تق�سي  التي  الأخ���رية 
ب����اإع����ادة ان��ت��خ��اب��ه كانت  ال��رئ��ي�����س 
غري دقيقة. وقال �ستيبان، وبغ�س 
ال��ن��ظ��ر ع���ن ال���س��ت��ط��اع��ات، فاإن 
اأق��وى من املر�سح  ترامب يف و�سع 
الدميقراطي املفر�س، لأن قاعدة 
اجل��م��ه��وري متحدة خلف  احل���زب 

تر�سيحه، وفق موقع بريتبارت.
م���دي���ر احلملة  ن���ائ���ب  ك���ت���ب  ك���م���ا 
ترمب  “الرئي�س  اأن  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
حزبه”،  داخ��ل  تاريخي  دعم  لديه 
قد  “اجلمهوريني  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
الأ�سوات  اإج��م��ايل  بالفعل  ك�سروا 
الأولية ل�ساغلي املنا�سب ال�سابقني 
انتخابهم.  لإع���ادة  ي�سعون  ال��ذي��ن 
وعلى النقي�س من ذلك، فاإن نائب 
الرئي�س ال�سابق جو بايدن وحملته 
قاعدتهما  يلهما  مل  الن��ت��خ��اب��ي��ة 

اخلا�سة«.
�ستيبان  اأن  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى 
ك��ي��ف مي��ك��ن لرامب  ي��و���س��ح  مل 
احلما�س  ف���ج���وة  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة 
املفر�سة بينه وبني وبايدن، اإل اأن 

هذه الق�سية ذات اأهمية كبرية.

م�سري هيالري كلينتون
ففي عام 2016، �ساهم انخفا�س 
بني  الت�سويت  يف  امل�ساركة  ن�سبة 
الناخبني يف قاعدة الدميقراطيني، 
خا�سة الناخبني امللونني، يف هزمية 
وزيرة اخلارجية ال�سابقة، هياري 
النتخابية.  الهيئة  يف  كلينتون، 

ا�ستطاعات  م����ن  ع�����دد  وي�������س���ري 
اإجراوؤها  التي مت  الوطنية،  ال��راأي 
ال�سهر املا�سي، اإىل اأن نف�س امل�سري 
ق���د ي���واج���ه ب���اي���دن يف ن��وف��م��ر-
ا�ستطاع  واأظهر  الثاين.  ت�سرين 
اإن”  اإن  “�سي  �سبكة  اأجرته  للراأي 
اأن  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  منت�سف  يف 
بايدن يت�سدر ترمب على ال�سعيد 
بن�سبة  نقطة،   14 بفارق  الوطني 

%51 مقابل 41%.
ويف حني ب��دت ه��ذه الأرق���ام جيدة 
ال�سابق،  الرئي�س  لنائب  بالن�سبة 
اإل اأن اأجزاء اأخرى من ال�ستطاع 
يدلوا  مل  الناخبني  اأن  اإىل  لفتت 
باأ�سواتهم ل�سالح بايدن حباً فيه، 

بل كانوا ي�سوتون �سد ترامب.
ا�ستطاع  وج��د  املثال،  �سبيل  على 
من   70% اأن  اإن”  اإن  “�سي 
اإنهم  الذين يدعمون ترمب قالوا 
يفعلون ذلك لأنهم يوؤيدون �سجل 
الرئي�س، يف حني قال %27 فقط 
للمر�سح  بكرههم  تاأثر  ال��ق��رار  اإن 
ال��دمي��ق��راط��ي. م��ن ج��ه��ة اأخ���رى، 
اأظ��ه��رت اأرق���ام ب��اي��دن ق��اع��دة دعم 
اأقل حما�ساً له. ومن بني امل�ساركني 

الذين قالوا اإنهم 
 ، نه و ند �سي�سا
 37% زع�������������م 
ال�سبب  اأن  فقط 
ك�����ان  ذل����������ك  يف 
ب���������س����ب����ب خ�����رة 
الرئي�س  ن���ائ���ب 
حني  يف  ال�سابق، 
اإنها   60% قال 
لإظهار  طريقة 
معار�سة ترمب.

يكافح مع 
قاعدته

ومع ذلك، فاإن ق�سية احلما�س مل 
تظهر فقط يف القراع. ويبدو اأن 
الإقبال على النتخابات التمهيدية 
الأخرية  الدميقراطية  والتكتات 
الرئي�س  نائب  اأن  اإىل  اأي�ساً  ي�سري 

ال�سابق يكافح مع قاعدته.
بايدن  مناف�س  ان�سحب  اأن  وم��ن��ذ 
ال���رئ���ي�������س���ي، ب�����ريين �����س����ان����درز، يف 
 18 عقدت  اأبريل-ني�سان،  اأوائ���ل 
�سباقات  كولومبيا  ومنطقة  ولية 
من  ك��ل  ويف  مت��ه��ي��دي��ة.  انتخابية 

ت���ل���ك ال����ولي����ات، 
نائب  يتمكن  مل 
ال�سابق  الرئي�س 
م������ن احل���������س����ول 
ع���ل���ى اأك�������رث من 
م�����ن   85%
على  الأ������س�����وات، 
ال��رغ��م م��ن عدم 
مر�سح  اأي  ظهور 
اآخر  دمي��ق��راط��ي 
ب����������الق����������راع يف 
كما  ال������ولي������ات. 
ف�����������س�����ل ب�����اي�����دن 
ع��دد من  %75 يف  ك�سر  حتى يف 
الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��م��ه��ي��دي��ة، مب���ا يف 
اأوهايو )%72( ونيو  ذلك ولية 

مك�سيكو )73%(.
اإىل ذلك كانت النتائج الأكرث فقراً 
امل��ت��اأرج��ح��ة، ول�سيما  ال��ولي��ات  يف 
الأو�سط  ب��ال��غ��رب  امل���وج���ودة  ت��ل��ك 
بن�سلفانيا،  ولي��ة  ففي  ال�سناعي. 
بايدن  ح�����س��ل  امل���ث���ال،  �سبيل  ع��ل��ى 
الأ�سوات،  م��ن  فقط   79% على 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن ال�����س��ب��اق ل 
�ساندرز،  وح�سل  فيه.  له  مناف�س 

من اجلمهوريني.

كنتاكي ونيويورك
وبدت م�سكلة حما�س نائب الرئي�س 
اأك����رث م���ن ذل����ك، عندما  ال�����س��اب��ق 
ونيويورك  ك��ن��ت��اك��ي  ولي���ة  ذه��ب��ت 
وعلى  الق��������راع.  ���س��ن��ادي��ق  اإىل 
الرغم من اأن اأياً من الوليات مل 
ت�سع اللم�سات الأخرية على نتائج 
الرئا�سية،  التمهيدية  النتخابات 
تب�سر  ل  اجل��زئ��ي��ة  النتائج  اأن  اإل 

باخلري بالن�سبة لبايدن.
بايدن  ي��ت�����س��در  ن���ي���وي���ورك،  ف��ف��ي 
من   67% م����ن  ب����اأك����رث  ح���ال���ي���اً 
املرتبة  �ساندرز يف  يليه  الأ���س��وات، 
%19. ويف الوقت  الثانية بن�سبة 
اأظهرت  ك��ن��ت��اك��ي،  ب��ولي��ة  ن��ف�����س��ه، 
النتائج اجلزئية فوز بايدن بن�سبة 
يف  الأ����س���وات،  م��ن  تقريباً   61%
واملر�سحون  ���س��ان��درز  ح�سل  ح��ني 
الآخ�������رون ال���ذي���ن ان�����س��ح��ب��وا من 
 40% ال�سباق على ما يقرب من 
ال�سبب  ي�������زال  ول  جم���ت���م���ع���ني. 
وحما�س  ب��اي��دن  لق�سية  ال��دق��ي��ق 
ال����دمي����ق����راط����ي����ني غ�����ري وا�����س����ح. 

ال�سابق  الرئي�س  ن��ائ��ب  اأي���د  ال���ذي 
منذ تركه للم�سابقة، على 18%.

كما تب�سر النتائج ب�سكل عام باأ�سواأ 
مقارنة  للدميقراطيني  ذل��ك  من 
النتخابات  يف  ت���رم���ب  اأداء  م���ع 
يف  اجلمهوري  للحزب  التمهيدية 
ح�سل  ح��ي��ث  بن�سيلفانيا،  ولي����ة 
الرئي�س على اأكرث من %93 من 

اأ�سوات احلزب اجلمهوري.
على  ت��رم��ب  ح�سل  امل��ج��م��وع،  ويف 
يف  ن���اخ���ب   934،000 ح������وايل 
للحزب  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
ب�914،000  اجلمهوري، مقارنة 
تر�سيح  م�سابقة  يف  لبايدن  ناخب 
نائب  وك�������ان  ال����دمي����ق����راط����ي����ني. 
الرئي�س قد تخلف يف البداية عن 
�سوت  األ�����ف   100 ب��ن��ح��و  ت���رم���ب 
التي  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
اأن  اإل  الن���ت���خ���اب���ات،  ي����وم  ج����رت 
ف���رز جميع  ب��ع��د  تقل�س  ال��ه��ام�����س 
اإىل ذلك كانت  بطاقات الق��راع. 
للده�سة،  اإث��ارة  اأك��رث  بايدن  ن�سبة 
 440،000 ح����وايل  اأدىل  ح��ي��ث 
دمي������ق������راط������ي ب�����اأ������س�����وات�����ه�����م يف 
الرئا�سية  التمهيدية  النتخابات 

•• وا�سنطن-رويرتز

و�سف وزير اخلارجية الأمريكي 
م���اي���ك ب��وم��ب��ي��و ت���ق���اري���ر اأف�����ادت 
ال�سيني  ال�سيوعي  احل���زب  ب���اأن 
والإجها�س  التعقيم  ي�ستخدم 
الن�سل  وحت�����دي�����د  الإج�������ب�������اري 
ال��ق�����س��ري ���س��د اأق���ل���ي���ة الإي���غ���ور 
“�سادمة”  ب����اأن����ه����ا  امل�������س���ل���م���ة 

و”مزعجة«.
و�سلط بومبيو ال�سوء على تقرير 
عن الو�سع يف منطقة �سينغ يانغ 
الأملاين  الباحث  و�سعه  ال�سينية 
ت�سنت�س ون�سرته موؤ�س�سة  اأدري��ان 
جيم�س تاون البحثية التي تتخذ 

من وا�سنطن مقراً لها.
“ما  اإن  ب��ي��ان  ب��وم��ب��ي��و يف  وق����ال 
يتما�سى  ال��ت��ق��ري��ر  اإل���ي���ه  ت��و���س��ل 
ال�سيوعي  م��ع مم��ار���س��ات احل���زب 
تنم  وال��ت��ي  ع��ق��ود  م��ن��ذ  ال�سيني 
النف�س  بقد�سية  ا�ستخفاف  ع��ن 
الإن�سانية  وال��ك��رام��ة  ال��ب�����س��ري��ة 

الأ�سا�سية«.
واأ�ساف “ندعو احلزب ال�سيوعي 
عن  ف����وراً  ال��ت��وق��ف  اإىل  ال�سيني 
هذه املمار�سات الب�سعة وندعو كل 
للوليات  الن�����س��م��ام  اإىل  ال���دول 
هذه  ب��وق��ف  املطالبة  يف  امل��ت��ح��دة 

النتهاكات املذلة«.
اإن  ت���ق���ري���ره  ت�����س��ن��ت�����س يف  وق�����ال 
احلكومة  وث���ائ�������������������ق  حت��ل��ي��������������ل 
ال�سينية اأظهر اأن النمو ال�سكاين 
تراجع  �سينجيانغ  يف  الطبيعي 

“ب�سدة«.

ال�����س��ني عام  ل���ول���ب يف  ت��رك��ي��ب 
2018 اأجريت يف �سينغ يانغ يف 
�سوى  الإق��ل��ي��م  ح��ني ل يعي�س يف 

%1.8 من تعداد ال�سكان«.

واأ�ساف اأن معدلت النمو يف اأكر 
امل�سلمني  ل��ل��وي��غ��ور  م��ق��اط��ع��ت��ني 
بني   %  84 ب��ن�����س��ب��ة  ان��خ��ف�����س��ت 
2015 و2018 وبن�سبة  عامي 

اأكر يف 2019.
واأ�����س����ارت ال�����س��ف��ارة ال�����س��ي��ن��ي��ة يف 
ب��ي��ان ����س���ادر عن  اإىل  وا���س��ن��ط��ن 
با�سم  امل��ت��ح��دث  ت�����س��او يل ج��ي��ان 
اإن  ف��ي��ه  وق����ال  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
اإىل  مت��ي��ل  امل���وؤ����س�������س���ات  “بع�س 
اخ����ت����اق م���ع���ل���وم���ات ك����اذب����ة عن 
ب�سينجيانغ...  متعلقة  ق�����س��اي��ا 

 20 اأي ما يعادل  اأجن��ن طفلني 
% على الأقل من جميع الن�ساء 

يف �سن الإجناب.
خططت  ���س��ي��ن��ج��ي��ان��غ  اأن  وذك�����ر 
 %  80 لإخ�ساع م��ا ل يقل ع��ن 
م��ن ال��ن�����س��اء يف ���س��ن الإجن����اب يف 
اجلنوبية  الأرب�������ع  م��ق��اط��ع��ات��ه��ا 
�سواء  احل���م���ل  م���ن���ع  جل����راح����ات 
اأو  ال����رح����م  ل���ول���ب يف  ب���رك���ي���ب 
عمليات تعقيم وذلك بحلول عام 

.2019
عمليات  % م��ن   80“ اإن  وق���ال 

هذه الدعاءات خاطئة ول اأ�سا�س 
لها بب�ساطة«.

تعود  “وثائق  اإن  ت�سنت�س  وق���ال 
خطط  عن  ك�سفت   2019 لعام 
لاإناث  ج��م��اع��ي  تعقيم  حل��م��ل��ة 
% من  % و34   14 ت�ستهدف 
�سن  يف  املتزوجات  الن�ساء  جميع 

الإجناب يف مقاطعتني لاإيغور.
على  ا�ستهدفت  احلملة  اإن  وق��ال 
يف  الويغور  ن�ساء  تعقيم  الأرج���ح 
 4 اأو   3 ال���ات���ي اأجن����ن  ال���ري���ف 
ال��ن�����س��اء الاتي  اأط���ف���ال وب��ع�����س 

اأن ي��ن��ب��ع ذل����ك من  وم����ن امل���رج���ح 
ال���ت���ي ي��واج��ه��ه��ا نائب  ال�����س��ع��وب��ة 
الرئي�س ال�سابق يف مغازلة موؤيدي 
الفا�سلة.  الرئا�سية  �ساندرز  حملة 
ال�سراكي  ان�����س��ح��ب  اأن  وم���ن���ذ 
الدميقراطي الذي اأيد بايدن، مل 
يكن الأع�ساء ال�سابقون يف حركته 
يحذوا  اأن  يف  راغ��ب��ني  ال�سيا�سية 
ال�سكرترية  خل�����س��ت  ك��م��ا  ح����ذوه. 
ال�سيناتور،  حل��م��ل��ة  ال�����س��ح��اف��ي��ة 
ب���ري���اه���ان���ا ج������وى، امل�������س���اع���ر بني 
م���وؤي���دى ���س��ان��درز اأواخ�����ر اأب��ري��ل/
ني�سان، قائلة: “لقد دعمت بريين 
���س��ان��درز لأن����ه دع���م اأف����ك����ارا، مثل 
واإلغاء  للجميع،  الطبية  الرعاية 
و�سريبة  ال���ط���اب،  دي����ون  ج��م��ي��ع 
دعم  “اأرف�س  م�سيفة:  الرثوة”، 
اأي��ا من هذه  بايدن، فهو ل يدعم 

الوعود«.

ال�سحة العاملية: ال عذر لهذه الدول.. اجلائحة تزداد حدة
•• بكني-وكاالت

 ، اأدهانوم غيري�سو�س،  قال املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية، تيدرو�س 
اإن تتبع خمالطي امل�سابني بفريو�س كورونا هو اخلطوة الأهم يف مكافحة 

جائحة كوفيد-19 واإن الدول التي تف�سل يف ذلك ل عذر لها.
على  التقدم  لبع�س  ال��دول  من  العديد  حتقيق  من  الرغم  “على  واأو�سح 

امل�ستوى العاملي يف الواقع فاإن اجلائحة تزداد حدة«.
واأ�ساف “كلنا نريد اأن ينتهي هذا الأمر. كلنا نريد امل�سي قدما يف حياتنا. 
لكن احلقيقة املرة هي اأنها )اجلائحة( مل تقرب حتى من نهايتها، وقال: 
“معظم النا�س ل يزالون عر�سة لاإ�سابة، فا يزال اأمام الفريو�س م�ساحة 
كبرية للتحرك«. وم�سى تيدرو�س يقول اإن دول مثل كوريا اجلنوبية متكنت 
من احتواء املر�س من خال تتبع خمالطي حاملي الفريو�س. واأ�ساف اأن 
هذا كان ممكنا حتى يف ظل اأ�سواأ الظروف وهو ما فعلته منظمة ال�سحة 
 25000 وتتبعت  الكونغو  �سرق  لإيبول يف  تف�سيا  اأوقفت  عندما  العاملية 
خمالط يوميا يف منطقة نائية تقاتل فيها نحو 20 جماعة م�سلحة. وقال: 
“ل غنى عن تتبع املخالطني. اإذا قالت اي دولة اإن تتبع املخالطني �سعب 
اأكرث  املتحدة  الوليات  له����ا  �س��������عت  فهذا عذر فري مقبول«. ويف خط������وة 
اأن املنظمة �سر�سل  اأعلن تيدرو�س  الدول انتقادا ملنظمة ال�سحة العاملية، 

فريق�������ا اإل�����ى ال�س��������ني يف الأ�سبوع املقبل للتحقيق يف اأ�سول الوباء. وقال 
نعرف كل  اأف�سل عندما  الفريو�س على نحو  نكافح  اأن  “ميكن  تيدرو�س: 
“�سر�سل فريقا يف  ب���داأ«. واأ���س��اف  ال��ف��ريو���س، وم��ن ذل��ك كيف  �سيء ع��ن 
الأمريكي،  الرئي�س  وق��ال  ل��ذل��ك«.  ل��اإع��داد  ال�سني  اإىل  املقبل  الأ���س��ب��وع 
يكون  اأن  املمكن  من  اإن  بومبيو،  مايك  خارجيته،  ووزي��ر  ترامب،  دونالد 
الفريو�س ت�سلل من معمل يف مدينة ووهان، لكنهما مل يقدما دليا على 
ذلك ونفت ال�سني ما قال، فيما يقول علماء اإن الفريو�س ن�ساأ يف الطبيعة. 
واأ�سار تيدرو�س اإىل اأنه بعد 6 اأ�سهر من اإباغ ال�سني املنظمة للمرة الأوىل 
10 مايني  اإىل حاجز  الو�سول  تنف�سية جديدة، مت  ب�ساأن ظهور عدوى 

اإ�سابة موؤكدة و500 األف حالة وفاة.
تتوقع  املنظمة  اإن  ري���ان،  مايك  باملنظمة،  ال��ط��وارئ  برنامج  مدير  وق��ال 
القيام بعمل �سخم من اأجل التو�سل مل�سل اآمن وفعال ملنع مر�س كوفيد-
ال��دول ميكنها  اأن  19 ولكن ل يوجد ما ي�سمن النجاح يف ذلك. واأ�ساف 
من ناحية اأخرى اأن تكافح انت�سار املر�س بالفحو�س وعزل حالت الإ�سابة 
املوؤكدة ور�سد املخالطني. وخ�س بالذكر اليابان وكوريا اجلنوبية واأملانيا 
الفريو�س.  م��واج��ه��ة  يف  وامل�ستدامة”  ال�ساملة  “ا�سراتيجيتها  ب�سبب 
وتخطط املنظمة لعقد اجتماع هذا الأ�سبوع لتقييم التقدم الذي مت اإحرازه 

يف اأبحاث مكافحة املر�س.
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املال والأعمال
�لتقرير �ليومي للت�سرفات �لعقارية

مليون درهم ت�سرفات العقارات يف دبي  874

بن�سبة  الت�سميم  ف�سحة  برنامج 
املا�سي،  ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة   26%
العام  ه��ذا  ن�سخة  يف  �سارك  حيث 
4500 طالب وطالبة  اأكرث من 
اأبوظبي،  يف  م��در���س��ة   100 م��ن 
وعجمان،  وال���������س����ارق����ة،  ودب�������ي، 
اخليمة،  وراأ�������س  ال��ق��ي��وي��ن،  واأم 

والفجرية. 

•• دبي-الفجر: 

للت�سميم  دب������ي  م���ع���ه���د  اأع����ل����ن 
الأوىل  اجل����ام����ع����ة  والب�����ت�����ك�����ار، 
املتخ�س�سة يف الت�سميم والبتكار 
الفرق  اأ����س���م���اء  ع����ن  ب��امل��ن��ط��ق��ة، 
الرابعة  ال��ن�����س��خ��ة  يف  ال���ف���ائ���زة 
الت�سميم،  ف�سحة  ب��رن��ام��ج  م��ن 
الطابية  ال��ت�����س��م��ي��م  م�����س��اب��ق��ة 
ال�����س��ن��وي��ة الأك�����ر م���ن ن��وع��ه��ا يف 

دولة الإمارات. 
الفائزة  الع�سرة  ال��ف��رق  و�سملت 
خم�سة فرق من ال�سف اخلام�س 
اأخرى  فرق  الثامن، وخم�سة  اإىل 
من التا�سع اإىل الثاين ع�سر. وقد 
تلقى امل�ساركون حتديات خمتلفة 

واملنطقة  الإم�����ارات  والب��ت��ك��ار يف 
ككل، وذلك من خال اإعداد جيل 
ج���دي���د م���ن امل���واه���ب امل���وؤه���ل���ة يف 
جمالت الت�سميم املتعددة لتلبية 

متطلبات امل�ستقبل«. 
نرى  ع����ام  ب��ع��د  “عاماً  واأ�����س����اف 
امل�����س��ارك��ات الطابية  م��زي��داً م��ن 
ف�سحة  ب����رن����ام����ج  يف  امل���ت���م���ي���زة 
لتعزيز  ي��ه��دف  ال���ذي  الت�سميم 
وتبني  ال��ت�����س��م��ي��م��ي  ال���ت���ف���ك���ري 
احللول املبتكرة يف �ستى املجالت 
الطاب  ومت��ك��ني  وال���ق���ط���اع���ات، 
يف  العمل  اإمكانية  ا�ستك�ساف  من 
الواعدة”،  الت�سميم  ق��ط��اع��ات 
ب����روز  “ومع  اأن�������ه  اإىل  واأ������س�����ار 
ال��ت��ح��دي��ات نتيجة  م���ن  ال��ع��دي��د 

امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  تف�سي 
ق��م��ن��ا ب���ال���ت���ع���اون ع����ن ك���ث���ب مع 
وال�سركات  وامل����دار�����س  ال���ط���اب 
ال����راع����ي����ة ل�������س���م���ان ا����س���ت���م���رار 
الف�ساء  ع��ر  ب�سا�سة  امل�سابقة 
الف����را�����س����ي، م�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
امل��ع��ه��د، وحتقيق  ال��ت��ي مي��ت��ل��ك��ه��ا 
التي  والنجاح  التفاعل  م�ستويات 
ك��ن��ا ن��ط��م��ح ل��ه��ا، وك��ل��ن��ا ث��ق��ة باأن 
هذه  م��ن  �سي�ستفيدون  ال��ط��اب 
ال�سركات  دع����م  وم����ن  ال��ت��ج��رب��ة 
ال���راع���ي���ة ه����ذا ال���ع���ام واخل�����راء 
يف  املهنية  م�سريتهم  ببناء  للبدء 

قطاعات الت�سميم«. 
امل�����س��ارك��ة يف  وق���د ارت��ف��ع��ت ن�سبة 

���س��رك��ات وم��وؤ���س�����س��ات عاملية  م���ن 
و”ليغو  “نايكي”،  ه���ي  رائ�����دة 
و”جمعية  الأو�سط”،  ال�����س��رق 
مع  بالتعاون  للطبيعة  الإم���ارات 
للطبيعة”،  ال��ع��امل��ي  ال�����س��ن��دوق 
الوطني”،  اخليمة  راأ���س  و”بنك 
مول”.  �سيتي  ف�ستيفال  و”دبي 
واأظ������ه������ر ال���ط���ل���ب���ة امل�������س���ارك���ون 
احللول  بتطوير  ك��ب��رياً  اهتماماً 
الت�سميم  تعليم  اأهمية  واإظ��ه��ار 
م�ساعدة  يف  ودوره  الإم������ارات  يف 
خدماتها  ت��ط��وي��ر  يف  ال�����س��رك��ات 
التو�سع  وب���ال���ت���ايل  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
انت�سار  وب�سبب ظروف  والنمو.   
عاملياً،  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
حتولت امل�سابقة ب�سكل �سريع اإىل 

اإنرنا�سيونال  يونايتد  ومدر�سة 
اخل��ا���س��ة يف دب����ي، وج��م��ع��ي��ة دبي 
للتعليم  ال�����س��م��ال��ي��ة  والإم��������ارات 
لنجاحها  الأوىل  امل��راك��ز  امل��ن��زيل، 
التي  الت�سميم  اإمت��ام حتديات  يف 
و�سعها كل من بنك راأ�س اخليمة 
�سيتي  ف�ستيفال  ودب���ي  ال��وط��ن��ي، 
الإمارات  وجمعية  ونايكي،  مول، 
ال�سندوق  مع  بالتعاون  للطبيعة 
ال�سرق  وليغو  للطبيعة،  العاملي 

الأو�سط على التوايل. 

�لفئة �لثانية: 
التا�سع  ال�سفوف من  فئة  اأم��ا يف 
تغلبت  ف��ق��د  ع�����س��ر،  ال���ث���اين  اإىل 
الدولية  ���س��ك��ول��رز  دب���ي  م��در���س��ة 

الفرا�سي  التوا�سل  ا�ستخدام 
الفيديو،  ع����ر  والج���ت���م���اع���ات 
ال����زخ����م  ذات  ع����ل����ى  حم����اف����ظ����ة 
امل�ساركني  التفاعل بني  وم�ستوى 
والقائمني عليها، وقد لقيت هذه 
وا�سعة  واإ���س��ادة  ترحيباً  اخل��ط��وة 
من ال�سركاء وامل�ساركني على حد 

�سواء. 

�لفئة �الأوىل: 
ويف الفئة الأوىل، وت�سمل ال�سف 
اخلام�س اإىل الثامن، ح�سدت فرق 
التطبيقية  التكنولوجيا  ثانوية 
هارتاند  وم���در����س���ة  ال���ع���ني،  يف 
دب��������ي، وم����در�����س����ة  ال�����دول�����ي�����ة يف 
الفجرية،  يف  ل��ل��ب��ن��ات  ال��ط��وي��ني 

اخل��ا���س��ة، وم��در���س��ة ن���ورث لندن 
ك���ول���ي���ج���ات ب����دب����ي، وال���ث���ان���وي���ة 
وث����ان����وي����ة  دب���������ي،  ال����ه����ن����دي����ة يف 
راأ�س  يف  التطبيقية  التكنولوجيا 
اخليمة، ومدر�سة دبي الوطنية يف 
الر�ساء، على مناف�سيها الآخرين 
يف اإمتام التحديات التي و�سعتها 

ال�سركات الراعية هذا العام. 

م�سرية مهنية و�عدة:
للفائزين،  تهنئته  م��ع��ر���س  ويف 
رئي�س  اهلل،  ع���ب���د  حم���م���د  ق�����ال 
والبتكار:  للت�سميم  دب��ي  معهد 
دبي  معهد  يف  ر���س��ال��ت��ن��ا  “تتمثل 
امل�ساهمة  يف  والبتكار  للت�سميم 
بفاعلية يف تعزيز اقت�ساد املعرفة 

معهد دبي للت�سميم واالبتكار يعلن اأ�سماء الفرق الفائزة مب�سابقة ف�سحة الت�سميم

اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  من  املناطق  الرابعة  احلبيه  منطقة  ت�سدرت  وق��د 
�سجلت 5 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأوىل 
الثالثة  ال�سبا  ند  األ��ف دره��م وثالثة يف   900 2 مبايعة بقيمة  بت�سجيلها 
بت�سجيلها 2 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم.  اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات 
6 مليون درهم مبنطقة اخلليج  ال�سقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 
منطقة  يف  دره��م  مليون   6 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  التجاري 
اخلليج التجاري واأخريا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم يف منطقة اخلليج 
التجاري.  وقد ت�سدرت منطقة الياي�س 2 املناطق من حيث عدد مبايعات 
ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 28 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة 

14 مليون درهم وثالثة يف  17 مبايعة بقيمة  احلبيه الرابعة بت�سجيلها 
اخلليج التجاري بت�سجيلها 17 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم. 

و�سجلت الرهونات قيمة قدرها 477.17 مليون درهم منها 37 رهونات 
بقيمة  و�سقق  فلل  ره��ون��ات  و27  دره���م  مليون   451.2 بقيمة  اأرا���س��ي 
25.97 مليون درهم، وكان اأهمها مبنطقة جممع دبي لا�ستثمار الأول 
74 مليون  واأخ��ري يف منطقة منخول بقيمة  120 مليون دره��م  بقيمة 
88.53 مليون  29 هبة بقيمة  درهم.  واأما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 
درهم كان اأهمها مبنطقة مردف بقيمة 39 مليون درهم واأخري يف منطقة 

مر�سى دبي بقيمة 14 مليون درهم.

•• دبي-الفجر:

اأك��رث من  بلغت الت�سرفات العقارية يف دائ��رة الأرا���س��ي والأم��اك يف دبي 
874 مليون درهم حيث �سهدت الدائرة ام�س ت�سجيل 165 مبايعة بقيمة 
308.8 مليون درهم، منها 18 مبايعة لاأرا�سي بقيمة 115.19 مليون 

درهم و147 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 193.61 مليون درهم. 
وقد جاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 38 مليون درهم يف منطقة عود 
ميثا تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة تليها 

مبايعة بقيمة 14 مليون درهم يف منطقة املركا�س. 

النقد العربي والبحرين املركزي ينظمان 
ور�سة الإحلاق بنوك اململكة يف من�سة )بنى(

•• اأبوظبي-وام:

البحرين  بالتعاون مع م�سرف  العربي  النقد  نظم �سندوق 
املركزي ام�س ور�سة عمل لإحلاق البنوك العاملة يف مملكة 
البحرين مبن�سة “بنى” للمدفوعات العربية مب�ساركة كبار 

امل�سوؤولني من جميع البنوك العاملة يف اململكة.
مع  املتوا�سلة  العمل  وور����س  ل��ل��ق��اءات  اإ�ستكماًل  ذل��ك  ي��اأت��ي 
ال��ب��ن��وك يف ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ب��ع��د اإط�����اق م��ن�����س��ة “بنى” 
ملقا�سة  القليمية  للموؤ�س�سة  التابعة  العربية  للمدفوعات 
وت�سوية املدفوعات العربية اململوكة من قبل �سندوق النقد 

العربي.

مذكرة تفاهم بن دبي لل�سلع املتعددة  وبور�سة غوانزو للما�س لتعزيز الروابط التجارية

لت�سليط �ل�سوء على متمع �الأعمال وحتدياته و�هتماماته �ملتنوعة

اقت�سادية دبي تطلق مبادرة حوار ال�سوق عرب �سل�سلة من الندوات االفرتا�سية 
•• دبي-الفجر: 

اأطلقت اقت�سادية دبي مبادرة “حوار 
ملختلف  املفتوحة  املن�سة  ال�سوق”، 
الأعمال  التي تهم جمتمع  املوا�سيع 
من�سات  ت��و���س��ي��ع  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 

التكنولوجيا  و�سائل  ع��ر  وامل�ستهلكني،  الأع��م��ال  جمتمع  م��ع  توا�سلها 
اأب���رز اله��ت��م��ام��ات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجهها  امل��ت��ط��ورة، وال��وق��وف على 
خمتلف قطاعات الأعمال يف دبي، ويف مقدمتها التحديات املتعلقة بتف�سي 
فريو�س كورونا “كوفيد-19” وتداعياته، بالإ�سافة اإىل اإ�سراك خمتلف 
فئات جمتمع الأعمال، يف طرح واقراح احللو املبتكرة للمرحلة الراهنة، 

والتي من �ساأنها اأن ت�سهم يف ا�ستمرارية الأعمال. 
النرنت،  ع��ر  الفرا�سية  ال��ن��دوات  م��ن  �سل�سلة  م��ن  امل��ب��ادرة  وتت�سكل 
 »ZOOM« والتي يتم بثها عر تقنية البث املبا�سر من خال تطبيق
والبث املبا�سر لل�سفحة الر�سمية لقت�سادية دبي على ان�ستغرام، بالتعاون 
ال��ن��دوات ا�ست�سافة  ن���دوة. وي��ت��م خ��ال  اإع��ام��ي خ��ا���س لكل  م��ع �سريك 
يف  وموؤ�س�ساتها،  دب��ي  اقت�سادية  يف  تنفيذيني  وم��دراء  بارزين  متحدثني 
واملتعلقة  املتنوعة  املو�سوعات  للعديد من  يتطرق  ومبا�سر،  حوار مفتوح 
اأ�سئلتهم  التفاعل وطرح  للم�ساركني  ويتيح  الراهنة وحتدياتها،  باملرحلة 
قبل  م��ن  عليها  الإج��اب��ة  لتتم  املختلفة،  واهتماماتهم  وا�ستف�ساراتهم 

املتحدثني على الفور.
اقت�سادية  الت�����س��ال احل��ك��وم��ي يف  اإدارة  الأف�����ردي، م��دي��ر  واأك����دت م��رمي 
وفّعال،  وم�ستمر  دائم  توا�سل  على  موؤ�س�ساتها  الدائرة مبختلف  اأن  دبي، 
امل�ستثمرين،  امل��وردي��ن،  امل�سدرين،  مثل  الأع��م��ال،  قطاعات  خمتلف  م��ع 
اأن  اإىل  م�سرية  وغ��ريه��م،  واملتو�سطة،  ال�سغرية  وال�����س��رك��ات  امل�سنعني، 
التوا�سل يتم اأي�ساً عر لغات خمتلفة، ت�سل اإىل 7 لغات وهي )العربية، 
الفار�سية(،  واللغة  املاليالمية،  الهندية،  ال�سينية،  الأردية،  الإجنليزية، 
وذلك عر العديد من قنوات الت�سال، مثل مركز الت�سال، والتطبيقات 

�سحيفة  مع  بال�سراكة  الإجنليزية  باللغة  تنظيمها  ومت  دب��ي،  اقت�سادي 
الثالثة  بالندوة  يتعلق  وفيما   .2020 يونيو   17 بتاريخ  تاميز،  خليج 
فقد عقدت بتاريخ 24 يونيو 2020، وا�ست�سافت �ساعد العو�سي املدير 
التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات، ملناق�سة قطاع ال�سحن والت�سدير 
يف ظل كورونا، واأبرز الهتمامات والتحديات التي تواجه امل�سدرين، واملزايا 
الت�سديرية لإمارة دبي، وعقدت اجلل�سة باللغة الإجنليزية، بال�سراكة مع 

�سحيفة خليج تاميز.
واأكد حممد لوتاه خال اجلل�سة الأوىل، اأن اأعداد التجار واأ�سحاب املتاجر 
امللتزمني بالتدابري الحرازية �سهدت زيادة ملحوظة بالتزامن مع تكثيف 
اجلولت التفتي�سية والرقابية على الأ�سواق، م�سرياً اإىل اأن قطاع الرقابة 
التجارية كان حري�ساً على ن�سر املعلومات املتعلقة بالتدابري الحرازية 
متعددة  املجتمعية  ال�سرائح  من  عدد  اأك��ر  اإىل  للو�سول  خمتلفة،  بلغات 
للعمل  ال��ع��ودة  وامل��ح��ات  التجار  جلميع  ميكن  اأن��ه  اإىل  لفتاً  اجلن�سيات، 
بطاقتهم الكاملة بن�سبة %100 طاملا اأنهم ملتزمون بالتباعد اجل�سدي، 
كما من حق الإدارة اأن تبعد امل�ستهلكني الذين يعانون من حرارة مرتفعة 

اأو غري امللتزمني بارتداء الكمامات.
يف  دب��ي  جهود  على  ال�سوء  الثانية  ال��ن��دوة  خ��ال  ال�سعدي  �سلط  ب���دوره 
بف�سل  ناجحة  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرياً  كوفيد-19،  اآث���ار  م��ن  التخفيف 
عام،  ب�سكل  املجتمع  امتثال  جانب  اإىل  احلكومية،  والتوجيهات  املبادرات 
منوهاً اإىل اأنه يف الأ�سهر الثاثة املا�سية، متت �سياغة املبادئ التوجيهية 
وال��روت��وك��ول��ي��ة، ب��ال��ت�����س��اور م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، ف��امل��ب��ادئ التوجيهية 
ال�سادرة عن احلكومة هي احلد الأدنى من املتطلبات، واإذا مت ا�ستيفائها، 

من�سات  اإىل  بالإ�سافة   ،EngageDXBو دب��ي،  كم�ستهلك  املختلفة، 
 ،Dubai_DED التوا�سل الجتماعي لقت�سادية دبي على احل�ساب
وذلك  واملرئي،  وامل�سموع  املقروء  الع��ام  و�سائل  خمتلف  مع  وبال�سراكة 
بهدف الو�سول اإىل اأكر عدد ممكن من فئات املجتمع وقطاعات الأعمال، 

يف الوقت وال�سكل املنا�سبني.
مبتكرة  بطريقة  ج��اءت  ال�سوق”  “حوار  مبادرة  اأن  اإىل  الأف��ردي  ولفتت 
امل��ب��ا���س��ر م��ع ق��ط��اع��ات الأع���م���ال وامل�ستهلكني،  ال��ت��ف��اع��ل  وخم��ت��ل��ف��ة، ع��ر 
وا�ستف�ساراتهم،  اأ�سئلتهم  لطرح  لهم  الفر�سة  واإتاحة  اإليهم،  وال�ستماع 
والرد عليها على الفور، لتكون بذلك اقت�سادية دبي اأقرب لا�ستماع اإىل 
التحديات والهتمامات، واأ�سرع يف التعامل معها واإيجاد احللول املختلفة، 

بالإ�سافة اإىل كونها من�سة اآمنة للجميع.
مت حتى اليوم تنظيم 3 ندوات افرا�سية، تناولت تداعيات كوفيد 19 اإل 
اأن الندوات املقبلة �ستعالج موا�سيع وحماور اأخرى تهم جمتمع الأعمال. 
وا�سعة  م�ساركة  اإىل  بالإ�سافة  ب��ارزي��ن،  متحدثني  ال��ن��دوات  وا�ست�سافت 
ملجتمع الأعمال. ت�سمنت اجلل�ستني الأوىل والثانية حوارا مفتوحاً حول 
كورونا  فريو�س  انت�سار  من  للحد  الهادفة  الحرازية  التدابري  مناق�سة 
اأكرث  ت�سوق  جتربة  اأجل  من  عنوان:  اجلل�ستان  وحملت  “كوفيد-19”، 
اأماناً، اإذ مت خال اجلل�سة الأوىل والتي نظمت باللغة العربية وبال�سراكة 
علي  حممد  ا�ست�سافة   ،2020 يونيو   10 بتاريخ  البيان  �سحيفة  م��ع 
امل�ستهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  لقطاع  التنفيذي  املدير  لوتاه  را�سد 
يف اقت�سادية دبي، يف حني �سهدت اجلل�سة الثانية ا�ست�سافة حممد �ساعل 
يف  املوؤ�س�سية  ال�سراتيجية  ال�����س��وؤون  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�سعدي 

تدابري  لت��خ��اذ  حاجة  هناك  لي�ست 
وقائية اإ�سافية.

واأكد العو�سي خال اجلل�سة الثالثة 
اأن اخلدمات اللوج�ستية يف موؤ�س�سة 
واقت�سادية  ال�����س��ادرات  لتنمية  دب��ي 
الناحية  م���ن  ج���ي���ًدا  جم���ه���زة  دب����ي 
التحديات  ع���ل���ى  ل��ل��ت��غ��ل��ب  ال��ف��ن��ي��ة 
كما اأن البنية التحتية والتوا�سل امل�ستمر  “كوفيد-19”،  التي يفر�سها 
اأ�سهمت يف التغلب على التحديات واحلفاظ على ت�سغيل �سا�سل التوريد. 
م�سرياً اإىل اأن معظم التحديات ال�سائعة خال فرة الوباء، والتي �ساعدت 
الت�سدير  اإج���راءات  كانت  مواجهتها،  يف  ال�سادرات  لتنمية  دب��ي  موؤ�س�سة 
خال القيود والتدابري العاملية، ومت ت�سكيل فريق متخ�س�س ملتابعة هذا 
للم�ساعدة، خا�سة  بت�سكيل جلان  الفور  على  قامت احلكومة  كما  الأم��ر، 

لاأمن الغذائي، وت�سنيع املواد الغذائية والنظافة، والتجارة ب�سكل عام. 
�سل�سلة  متابعة  اإىل  وامل�ستهلكني،  الأعمال  جمتمع  دبي  اقت�سادية  وتدعو 
والتفاعل  ال�سوق”  “حوار  مبادرة  �سمن  الأخ��رى  الفرا�سية  الندوات 
معها، والتي �سيتم الإعان عنها عر من�سات اقت�سادية دبي على و�سائل 
التوا�سل الجتماعي، وباإمكانهم عر�س اأفكارهم، والتحديات والهتمامات 

التي تواجههم يف كل ما يتعلق بالفرة الراهنة وتداعياتها.
كما وتوؤكد اقت�سادية دبي، اأن خمتلف القنوات الأخرى، مبا فيها املكاتب 
اأبل  متاجر  على  املتوفر  دبي  م�ستهلك  وتطبيق  العماء،  خدمة  ومراكز 
 ،consumerrights.ae الإل��ك��روين  وامل��وق��ع  وه����واوي،  وغ��وغ��ل 
وال�سرعة،  اجل���ودة  ب���ذات  م��ت��وف��رة   ،600545555 الت�����س��ال  وم��رك��ز 
وباإمكان اجلميع التوا�سل عرها يف اأي وقت، اإىل جانب املن�سة التفاعلية 
الأعمال  جمتمع  اإ���س��راك  يف  ت�سهم  والتي   »EngageDXB« الذكية 
ب�سكل فّعال، وتعتر اأول من�سة افرا�سية مت اإن�ساوؤها من قبل اقت�سادية 
دبي، للتعاون والتفاعل مع جمتمعات الأعمال يف الإم��ارة، وذلك متا�سياً 

مع تطلعات حكومة دبي لت�سهيل الو�سول اإىل الأعمال.

•• دبي-وام:

وق��ع م��رك��ز دب��ي لل�سلع امل��ت��ع��ددة - 

العامل  يف  ال��رائ��دة  احل��رة  املنطقة 
وال�����س��ل��ط��ة ال��ت��اب��ع��ة حل��ك��وم��ة دبي 
وامل�ساريع  ال�سلع  بتجارة  املخت�سة 
بور�سة  مع  تفاهم  مذكرة  ام�س   -

م�����س��ك��ا بذلك  ل��ل��م��ا���س  غ����وان����زو 
���س��راك��ة ا���س��رات��ي��ج��ي��ة م��ع اإح���دى 
ات  ومن�سّ الأعمال  جمتمعات  اأب��رز 

جتارة املا�س الدولية يف ال�سني.

الثنائية  العاقات  امل��ذك��رة  وت��ع��زز 
وجمهورية  الإم��������ارات  دول����ة  ب���ني 
اأهميتها  وتكمن  ال�سعبية  ال�سني 
يف دوره���ا ال��ب��ارز يف ت��وف��ري فر�س 

جتارية جديدة عر �سناعة املا�س.
مركز  �سيتمكن  امل��ذك��رة  ومب��وج��ب 
وبور�سة  امل���ت���ع���ددة  ل��ل�����س��ل��ع  دب�����ي 
اإىل  الو�سول  م��ن  للما�س  غ��وان��زو 
اأ���س��واق ج��دي��دة وه��و م��ا ُيعد ثمرة 
ويلتزم  ك���م���ا  امل�������س���رك  ل���ل���ت���ع���اون 
تعزيز  يف  ب���ال���ت���ع���اون  ال����ط����رف����ان 
بني  امل�سوؤولة  التجارية  املمار�سات 

الأع�ساء املعنيني لديهما.
الرئي�س  ���س��ل��ي��م  ب���ن  اأح���م���د  وق����ال 
التنفيذي  واملدير  الأول  التنفيذي 
ملركز دبي لل�سلع املتعددة اإن مركز 
منذ  ي�سطلع  املتعددة  لل�سلع  دب��ي 
ب���دور   2002 ع����ام  يف  ت��اأ���س��ي�����س��ه 
النمو  م�سرية  حتفيز  يف  حم���وري 
وحتويل اإمارة دبي اإىل مركز دويل 
رائ����د يف جت����ارة امل��ا���س و���س��ع��ي��ا اإىل 
والنمو  النجاح  م��ن  امل��زي��د  حتقيق 
اقتنا�س  ع���ل���ى  امل����رك����ز  ي���ح���ر����س 
وال�سراكات  التعاون  فر�س  اأف�سل 
لكتابة  الأخ��������رى  الأط���������راف  م����ع 
ال��ف�����س��ل ال���ق���ادم م���ن ق�����س��ة جناح 
واأ�ساف  الإم���ارة.  يف  املا�س  �سناعة 

مبوا�سلة  اإيذانا  تعتر  املذكرة  اأن 
جهودنا يف تعزيز الروابط الثقافية 
بني  متتد  التي  املتينة  والتجارية 
�ست�سكل  ك��م��ا  وال�����س��ني  الإم�������ارات 
ا�سراتيجية  اإىل  داع��م��ة  اإ���س��اف��ة 
طريق احلرير عر دبي ومبادرة “ 
طريق واح��د - وح��زام واح��د«. من 
رئي�س  ويت�ساجن  ليانغ  ذك��ر  جانبه 
بور�سة غوانزو للما�س” اأن مركز 
�سمعة  يكت�سب  املتعددة  لل�سلع  دبي 
�سناعة  يف  حيوية  وم��ك��ان��ة  ك��ب��رية 
ترتبط  ول���ط���امل���ا  ال���دول���ي���ة  امل���ا����س 
بور�سة  م��ع  للما�س  دب���ي  ب��ور���س��ة 
ب�����س��راك��ة قوية  ل��ل��م��ا���س  غ����وان����زو 
امل�سركة  الأن�����س��ط��ة  م��ن  و�سل�سلة 
خ����ال ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة الأم����ر 
الذي عزز م�ستوى الثقة والتبادل 
واملتداولني  التّجار  ب��ني  التجاري 

عر هاتني املن�ستني«.
الفرة  ���س��وء  ويف  :”اأنه  واأ����س���اف 
ما  رغ���م  ال��ت��ي  ال��راه��ن��ة  الع�سيبة 
لنا  تظِهر  حت��دي��ات  م��ن  ي�ساحبها 
اإىل  نتطلع  فاإننا  الأم��ل  بريقا من 

ال��وث��ي��ق مع  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  تعزيز 
لتوفري  املتعددة  لل�سلع  دبي  مركز 
الأعمال  ف��ر���س  م���ن  اأو����س���ع  اآف�����اق 
لاأطراف العاملة يف �سناعة املا�س 
ا�ستك�ساف  موا�سلة  م��ع  ال�سينية 
جمتمع اأعمال �سناعة املا�س بدبي 
وال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه ب���ال���ت���ع���اون مع 

جمتمع اأعمال املا�س الدويل.«.
من جهته اأ�سار زو يونغ �سنغ رئي�س 
غ���وان���زو  ب���ور����س���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
اأنه وفقا للتقارير  “ اإىل  للما�س : 
الوطني  امل���ك���ت���ب  ع����ن  ال���������س����ادرة 
فقد  ال�������س���ني  يف  ل����اإح���������س����اءات 

ال�سينية  املجوهرات  �سوق  �سهدت 
ت��وج��ه��ات اإي��ج��اب��ي��ة حم��ق��ق��ة على 
زخما  متتالية  اأ�سهر  ثاثة  م��دار 
مار�س  منذ  والزده�����ار  النمو  م��ن 
غوانزو  ب��ور���س��ة  وت��ع��د   .  2020
لتجارة  دول����ي����ة  م��ن�����س��ة  ل��ل��م��ا���س 
للخدمات  متطورا  وم��رك��زا  امل��ا���س 
املتكاملة يف ال�سناعة يتمتع مبكانة 
قوية يف اأكر �سوق للما�س بال�سني 
و���س��ن��وا���س��ل ال��ع��م��ل ع���ن ك��ث��ب مع 
مركز دبي لل�سلع املتعددة وبور�سة 
دبي للما�س لتوفري خدمات جتارية 
عالية اجل��ودة ودع��م �سناعة املا�س 

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2020/3171 (
املنذر :  بنك دبي الإ�سامي �س.م.ع

املنذر اإليها :  �سايل ان فليت�سر كامبيل    .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )79،535.00( درهم نتيجة الإخال ب�سداد 

الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خال  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

 U /الفئة   62739 ( ال�سيارة رقم  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل 

/ خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) فورد F150_ بيك اب ( موديل )2012(– لون  ) اخ�سر 

ف�سي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/3163 (

املنذر :  بنك دبي الإ�سامي �س.م.ع
املنذر اإليه :  �سرينيفا�س �ساكراباين جايني �ساكراباين   .

الإخال  نتيجة  دره��م   )95،844.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال اأ�سبوع من تاريخ 
/  85075  ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

الفئة G / خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) تويوتا F J CRUISE_ ا�ستي�سن( موديل 
)2017(– لون  ) ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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املال والأعمال

ال�سكوك الوطنية تطلق جتوري 
احل�ساب احل�سري ملواطني الدولة

•• دبي-الفجر: 

اأطلقت ال�سكوك الوطنية ال�سركة الرائدة يف برامج الدخار وال�ستثمار واملتوافقة 
يعني  الذي  “جتوري”،  الإم��ارات، ح�ساب  دولة  الإ�سامية يف  ال�سريعة  اأحكام  مع 
من  ليمّكنهم  الإم��ارات��ي��ني،  للمواطنني  احل�سري  الإم��ارات��ي��ة،  اللهجة  يف  اخلزنة 
احل�سول على “خزنة” افرا�سية ميكنهم الدخار فيها، واحل�سول يف الوقت نف�سه 
�سمن  مبتكرة  وا�ستثمارية  ادخارية  وفر�ساً  تناف�سية  وعوائد  جمزية  مزايا  على 
حمفظة ال�سركة التي و�سل حجمها موؤخراً اإىل اأكرث من 7.5 مليار درهم. اإ�سافة 
اإىل متكينهم من الدخول يف برنامج املكافاآت الأكر يف الدولة، والذي يزيد قيمته 
عن 35 مليون درهم �سنوياً.  �سمم “جتوري” خ�سي�ساً ح�سب الطلب بعد اأن اأعّدت 
ال�سركة �سل�سلة من ال�ستبيانات للعماء الإماراتيني احلاليني وغري العماء، لفهم 
�سوؤونهم املالية ال�سخ�سية وعن كيفية الو�سول اإىل حتقيق اأهدافهم وطموحاتهم. 
ال�سهرية  امليزات احل�سرية كاجلوائز  من  كبرياً  ع��دداً  ويقدم ح�ساب جت��وري  هذا 
�سيارات  دره��م وعلى  اإىل مليون  لت�سل  دره��م   50 تبداأ من  والتي  �سنوية،  والربع 
اجلوائز  قيمة  و�سلت  وقد  هذا  ولأبنائهم.  للمواطنات  خم�س�سة  وجوائز  فخمة، 
درهم.    217 مليون  اأك��رث من  اإىل  املكافاآت  برامج  املواطنني �سمن  بها  فاز  ال��ذي 
ويف هذا ال�سياق، اأكد الرئي�س التنفيذي ل��سركة “ال�سكوك الوطنية” حممد قا�سم 

العلي، اأن علم البيانات اليوم يعتر مبثابة 
نفط امل�ستقبل، ونحن التزمنا يف ال�سركة، 
با�ستمرار،  وحت�سينها  منتجاتنا  تطوير 
والعائات  الأف���راد  حاجات  يتنا�سب  مبا 
اأن نتائج  اإىل  يف املجتمع الإماراتي، لفتاً 
م��وؤ���س��ر الدخ����ار ال���ذي اأ���س��درت��ه ال�سركة 
من   53% ن���ح���و  اأن  اأظ����ه����ر  م�����وؤخ�����راً، 
امل�ستجوبة،  ال��ع��ي��ن��ة  يف  الإم�����ارات�����ي�����ني 
اأعربوا عن اعتقادهم باأن الوقت منا�سب 
الدخار  اأولوياتهم   68% اأم��ا  لادخار، 
اأن   57% يعتقد  بينما  املبكر،  للتقاعد 
ا�ستقرارهم املايل ي�سهم بدرجة كبرية يف 
�سعادتهم، ونظراً اإىل هذه املعطيات، كان ل 
بد من تطوير واإطاق برامج خم�س�سة 

اأكرث للمواطنني، حت�سهم على تبني هذه العادة احلميدة.  ونحن نقراأ هذه النتائج 
لن�ستلهم منها اأف�سل الرامج امل�سممة لكل فئة عمرية واجتماعية بح�سب اأولوياتها 
و�سلوكها املايل. و نرى اأنه ل بد من تعزيز مفهوم الدخار املنتظم كي ي�سبح نهجاً 
متبعاً على مدار العام مهما تغريت الظروف واختلفت الأولويات. واأ�ساف العلي: 
“اأن الأو�ساع احلالية الذي يعي�سها العامل باأ�سره اليوم، تفر�س علينا البتكار، اإذ 
للتاأكيد على اأهمية ثقافة الدخار  يجب اأن ن�ستخل�س الدرو�س من وباء “كورونا”، 
ودوره يف احلفاظ على �سبكة الأمان املايل، خال فرة الطوارئ، والذي اأثبت اأن 
تقنني  اإىل  نلجاأ  اأن  ال�سروري   لذا فمن  الطارئة  بالظروف  التنبوؤ  امل�ستحيل  من 
مبدخول  تاأتي  حلول  واأيجاد  الكماليات   على  ال�سراف  وعدم  املفتوحة  امليزانيات 

ثاين كال�ستثمار باأدوات الدخل املنتظم الثابت، حت�سباً لأي ظرف«.

اقت�سادية دبي : 1574 �سركة و10 جمموعات عمل ت�سارك يف درا�سة حول حتديات كورونا
اأ�سركت اقت�سادية دبي ما  واإرجاع عجلة القت�ساد ا�سراتيجية و�سرورية«. و 
اأثر  ح��ول  الآراء  ل�ستطاع  ال�ستق�سائية  الدرا�سة  يف  �سركة   1،574 يقارب 
من  امل�ستقبل  يف  القت�سادي  الو�سع  وتقييم  الأع��م��ال  على  كوفيد-19  وب��اء 
 EngageDxBخال من�سة �سراكة جمتمع الأعمال الأوىل يف اقت�سادية دبي
. وت��ه��دف ه��ذه ال��درا���س��ة اىل ال��وق��وف على حت��دي��ات وت��داع��ي��ات اأزم���ة فريو�س 
كورونا ، و�سمان مرونة وا�ستدامة عجلة اقت�ساد الإمارة، اإىل جانب اجتماعات 
وم�ساورات مع 10 جمموعات عمل تتكون من حوايل 2000 ع�سو. ففي خطوة 
ا�ستباقية لتقييم التحديات يف الفرة املقبلة، اأطلقت اقت�سادية دبي م�سحا لأثر 
2020. وقد مت  اأزم��ة وب��اء فريو�س كورونا على الأعمال يف الإم��ارة يف مار�س 
 : كالتايل  توزعت  الآن،  �سركة على ثاث مراحل حتى   1324 اإ�سراك ح��وايل 
702 �سركة خال املرحلة الأوىل يف مار�س املا�سي، و251 �سركة خال املرحلة 
ال�ستطاع  الثالثة من  املرحلة  �سملت  املا�سي، يف حني  اإبريل  �سهر  الثانية يف 

•• دبي-وام:

التي تواجهها  الت�سدي للتحديات  الأول يف  الدفاع  اقت�سادية دبي خط  ت�سكل 
ال�سركات والن�ساط القت�سادي ب�سكل عام يف الإمارة، وذلك على اأثر الإجراءات 
كورونا  ف��ريو���س  انت�سار  م��ن  للحد  ال��رام��ي��ة  الح��رازي��ة  وال��ت��داب��ري  الوقائية 
ا�ستمرارية  اإىل  الرامية  دبي جهودها احلثيثة  اقت�سادية  توا�سل  امل�ستجد كما 
دوران عجلة القت�ساد يف الإمارة، واحلفاظ على تناف�سية وبيئة الأعمال التي 
لتوجيهات وقول  امتثال  الوباء مبرونة عالية،  تداعيات  بها، ومواجهة  تتمتع 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
مرحلة  ج��دي��دة،  مرحلة  دخلنا   “ اهلل”..  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
عودة احلياة القت�سادية التدريجية، كل �سخ�س فيها م�سوؤول، وكل املوؤ�س�سات 
وم�سوؤولية،  اأول��وي��ة  ال�سحة  �ستبقى  اأف��راده��ا،  حماية  يف  م�ساركة  والقطاعات 

على 370 �سركة يف مايو املا�سي. يف حني ل يزال امل�سح م�ستمرا ملراحل اأخرى 
تاأثري  العنا�سر، مثل : حجم  العديد من  امل�سح على  وا�ستمل حمتوى  قادمة. 
���س��واء، ودور املحفزات  وامل��وظ��ف��ني على ح��د  وال�����س��رك��ات  الأع��م��ال  ال��وب��اء على 
امل�ساركة،  والأعمال  ال�سركات  وحجم  الأعمال  ا�ستمرارية  دعم  يف  القت�سادية 
ونوع ال�ستثمارات وطبيعتها، وحجم التاأثري على الإيرادات، واأكر 3 خماوف 
لل�سركات والأعمال يف املرحلة احلالية، والتغري يف �سيا�سات اإدارة املوارد الب�سرية، 
لل�سركات،  املايل  والتدفق  الرواتب،  والتغريات يف  واملوظفني،  العمال  وت�سريح 
والعمل على زيادة املبيعات، والفاعلية والوعي لدى جمتمع الأعمال، والتعايف 
والنتعا�س القت�سادي، والتغريات احلا�سلة ما بعد كوفيد-19، ودور احلكومة 
يف ظل الأزمة الراهنة. ويعتر التفاعل بن�ساط مع جمتمع الأعمال واإ�سراكه يف 
فهم التحديات الراهنة واآثارها، واإيجاد حلول مبتكرة لها هي النقطة املحورية 
جلهود اقت�سادية دبي يف التنمية، يف الوقت الذي ي�ستعد فيه ال�سكان وجمتمع 

الأعمال يف الإمارة على حد �سواء ملرحلة ما بعد كوفيد 19. وتنوعت ال�سركات 
واملوؤ�س�سات امل�ساركة يف املرحلة الثالثة من امل�سح والبالغة 370 �سركة، لت�سمل 
% من امل�ساركني، يف  خمتلف الأحجام، اإذ �سكلت ال�سركات متناهية ال�سغر 67 
 % %، و4 % لل�سركات املتو�سطة، و8  حني بلغت ن�سبة ال�سركات ال�سغرية 21 
% من امل�ساركني يف امل�سح، و11  لل�سركات الكبرية. و�سكل املدراء التنفيذيني 87 
اأو امل�ست�سارين. كما  % من فئة اخلراء  % من فئة الإداري��ني وامل�سرفني، و2 
% من اإجمايل امل�ساركني يف املرحلة الثالثة. وتوزعت  ا�ستحوذ الأجانب على 30 
 % % لقطاع التجزئة واجلملة، 14  ال�سركات على ح�سب القطاع، كالتايل: 32 
% لقطاع اخلدمات،  % للقطاع التجاري، 10  لقطاع الأغذية وامل�سروبات، 11 
وا���س��ت��ح��وذت ق��ط��اع��ات ك��ل م��ن ال��ع��ق��ار، وال�����س��ي��اح��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات، والت�سالت 
على  املتبقية  الن�سبة  وتوزعت  منها،  لكل   %  6 على  املعلومات،  وتكنولوجيا 

قطاعات اأخرى مثل القطاع املايل والن�ساءات والتعليم وغريها.

�أعلن عن �لنتائج �ل�سنوية بعد عام ناجح من �ملحفز�ت �القت�سادية يف 2019

مليار درهم اإجمايل القرو�س املمنوحة من �سندوق خليفة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة  1.32
قرو�ص جديدة يف 2019 بقيمة 50.3 مليون درهم لل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة ورو�د �الأعمال

جمموعة البنك االإ�سالمي للتنمية ت�ست�سيف ندوة افرتا�سية حول اال�ستجابة جلائحة كوفيد-19

•• اأبو ظبي- الفجر: 

لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ���س��ن��دوق  ك�����س��ف 
امل�������س���اري���ع، ه��ي��ئ��ة ح��ك��وم��ي��ة غري 
ربحية م�ستقلة مالياً واإدارياً تتبع 
ح��ك��وم��ة اأب���و ظ��ب��ي ل��دع��م ومتكني 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
للعام  اإجنازاته  وعاملياً، عن  حملياً 
2019، حيث قام �سندوق خليفة 
خ�����ال ه�����ذا ال����ع����ام ب��ت��ف��ع��ي��ل 79 
قر�ساً جديداً، لي�سل عدد امل�ساريع 
التي مت تفعيلها منذ تاأ�سي�سه اإىل 
1،170، كما بلغت قيمة القرو�س 
دره���م،  م��ل��ي��ون   50.3 اجل���دي���دة 
لي�سل اإجمايل القرو�س املمنوحة 
التنموي  ال�سندوق  تاأ�سي�س  منذ 
اإىل 1.32 مليار درهم. وتاأتي هذه 
النتائج القوية �سمن دور �سندوق 
دع��م منو نظام  خليفة احليوي يف 
الركائز  ك���اأح���د  الأع����م����ال  ري������ادة 
الأ�سا�سية لعمله، وذلك من خال 
ال�سراتيجي  ال��ت��م��وي��ل  ت���وف���ري 
لل�سركات  والإر���س��اد  وال�ست�سارات 
ال�سغرية  وال�������س���رك���ات  ال��ن��ا���س��ئ��ة 

واملتو�سطة يف دولة الإمارات.  
الرئي�س  النا�سري،  م��وزة  وق��ال��ت 
التنفيذي بالإنابة ل�سندوق خليفة 
“بتوجيهات  امل�����س��اري��ع:  ل��ت��ط��وي��ر 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة وب��ال��ت��ع��اون مع 
�سركائنا ال�سراتيجيني، متّكنا يف 
نتائج  حتقيق  من  خليفة  �سندوق 
 ،2019 ل��ل��ع��ام  ���س��ن��وي��ة م��ت��ف��وق��ة 
النجاح  ه���ذا  ع��ل��ى  للبناء  ون�سعى 
وموا�سلة النمو يف 2020 لتوفري 

•• دبي-الفجر: 

“اأف�سل  ف���ازت دب���ي ال��ذك��ي��ة ب��ج��ائ��زة 
اأث����ر الب��ت��ك��ار للعام  م��دي��ن��ة ذك��ي��ة يف 
موؤ�س�سة  تنظمها  وال��ت��ي   ،”2020
اإنرنا�سيونال”،  فاينان�س  “كابيتال 
املتخ�س�سة يف القطاع املايل وامل�سريف 

والقت�ساد والتمويل. 
ومت منح اجلائزة لدبي الذكية تقديراً 
لنجاحها يف ت�سميم وتقدمي خدمات 
وت�سخري  ال��ق��ط��اع��ات،  ع��ر  متكاملة 
البتكار لبناء املدينة الأذكى والأ�سعد 
النهج  اإىل جانب  الأر����س.  على وج��ه 
اإىل  التحّول  يف  تتبعه  ال��ذي  ال�سامل 
ملكانة  تقديًرا  وكذلك  رقمية،  مدينة 

اإمارة دبي كمركز تقني عاملي. 
وبهذه املنا�سبة قالت �سعادة الدكتورة 
ع��ائ�����س��ة ب��ن��ت ب��ط��ي ب���ن ب�����س��ر، مدير 
التقنيات  “متتلك  الذكية:  دب��ي  ع��ام 
النا�سئة اإمكانات هائلة لإعادة �سياغة 

 222 ل�����  ت���دري���ب���ي���ة  ج��ل�����س��ة   31
اإماراتية، لزيادة معارفهن  حرفية 
وتنمية مهاراتهن بال�سكل الأمثل، 
ومتكنت املوؤ�س�سة من حتقيق زيادة 
يف دخل املبيعات للحرفيات مبعدل 
ومن  وه���ك���ذا،  دره�����م.   17،000
خال الفر�س وال�ستثمارات التي 
ي��وف��ره��ا ���س��ن��دوق خ��ل��ي��ف��ة، متكن 
الفني  امل���ج���ال  يف  الأع����م����ال  رواد 
والإب�����داع�����ي م���ن احل�������س���ول على 
لتطوير  الازمة  وامل��وارد  الأدوات 
الهوية  ت��ع��زز  م��ن��ت��ج��ات وع���رو����س 
يف  بالنفع  عليهم  وت��ع��ود  الوطنية 

اآن واحد.
ومن خال التحليل املايل الدقيق 
ل��� 165 ���س��رك��ة مم��ول��ة مم��ن قام 
مب�����س��ارك��ة ب��ي��ان��ات��ه��م امل���ال���ي���ة مع 
ال�سندوق، تبنّي اأنه مقابل كل درهم 
مت متويله لهذه ال�سركات، ا�ستفاد 
الوطني مبا ي�سل  القت�ساد  منها 
كما  اإم����ارات����ي،  دره����م   2.85 اإىل 
لل�سركات  الإي����رادات  متو�سط  بلغ 
اىل  التحليل  يف  امل��ذك��ورة  امل��م��ول��ة 
مبتو�سط  دره���م،   2،992،069
لل�سركة.  دره��م   222،915 رب��ح 
عاوة على ذلك، �ساهمت م�ساريع 
�سندوق خليفة يف خلق 15،000 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  ف��ر���س��ة ع��م��ل يف 
منها   1،800 ت��اأ���س��ي�����س��ه،  م���ن���ذ 
عام  نتائج  وتك�سف  ل��اإم��ارات��ي��ني. 
التي  امل�ساريع  اأن  بو�سوح   2019
ت�ساهم  خليفة  ���س��ن��دوق  يدعمها 
الوطني  الق��ت�����س��اد  ب��ق��وة يف من��و 

لدولة الإمارات العربية املتحدة.

الإمارات.
وبناء  ال��ت��م��وي��ل  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
���س��ن��دوق خليفة  ق����ّدم  ال����ق����درات، 
للم�ساركة  قّيمة  فر�ساً  لأع�سائه 
الرئي�سية،  واملعار�س  الأح��داث  يف 
اإي��اه��م اإم��ك��ان��ي��ات الرويج  م��ان��ح��اً 
مل��ن��ت��ج��ات��ه��م وخ���دم���ات���ه���م وزي������ادة 
�سندوق  ق�����دم  ك���م���ا  م��ب��ي��ع��ات��ه��م. 
والتو�سية  ال��دع��م  ر�سائل  خليفة 
الو�سول  ت�سهيل  يف  ل��ل��م�����س��اع��دة 
وال�������س������ت������ف������ادة م�������ن احل������واف������ز 
احل����ك����وم����ي����ة، وم����ع����ل����وم����ات ح���ول 

العرو�س يف القطاع اخلا�س.
و م����ن ن��ف�����س ال�������س���ي���اق، ازده������رت 
و هي موؤ�س�سة  عمليات “�سوغة”، 
رب��ح��ي��ة مملوكة  غ���ري  جم��ت��م��ع��ي��ة 
لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ����س���ن���دوق  م����ن 
امل�ساريع تهدف اإىل متكني املراأة يف 
جمال احلرف الراثية، ففي عام 
2019، نّظمت موؤ�س�سة “�سوغة” 

 1،530 نحو  ال�سندوق  ا�ستقبل 
نف�سه، ما  ال��ع��ام  يف  ج��دي��داً  ط��ل��ب��اً 
ي��رف��ع ع���دد ال��ط��ل��ب��ات ال��ت��ي وردت 
لل�سندوق منذ تاأ�سي�سه لأكرث من 

30 األف طلب.
حقق  ذل��������ك،  اإىل  وب����الإ�����س����اف����ة 
����س���ن���دوق خ��ل��ي��ف��ة م���ع���ل���م���اً ب������ارزاً 
الناجحة  م�����س��ريت��ه  يف  ج����دي����داً 
التدريبية  الأن�������س���ط���ة  جم����ال  يف 
دورة   120 اإج��������راء  خ�����ال  م����ن 
الدورات  اإجمايل  لي�سل  تدريبية، 
املنفذة اإىل 757 دورة. كما و�سل 
ع���دد رواد الأع���م���ال امل�����س��ارك��ني يف 
 2019 لعام  التدريبية  ال���دورات 
اإىل 1،473 رائد اأعمال، مما اأدى 
اىل ارتفاع ن�سبة م�ساركة ال�سيدات 
اىل 59% منذ تاأ�سي�س ال�سندوق، 
امل�ساهمة  ي��وؤك��د على  ال��ذي  الأم���ر 
الأ�سا�سية ل�سندوق خليفة يف دعم 
وت�سجيع ثقافة ال�ستثمار يف دولة 

النا�سئة  امل�������س���اري���ع  دع����م  خ��ل��ي��ف��ة 
حملياً ودولياً، من خال �سراكات 
املعرفة  لنقل  تهدف  ا�سراتيجية 
وحت��ق��ي��ق ال��ن��م��و الق���ت�������س���ادي يف 
دولة الإم��ارات ويف 22 دولة حول 
التو�سع  ه��ذا  حتقيق  ومت  ال��ع��امل. 
بال�سراكة مع اجلهات الر�سمية يف 
الدول ال�سقيقة و ال�سديقة ، ومت 
املخ�س�سة،  الدعم  برامج  اإط��اق 
الأمر الذي �ساعد يف منو ال�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة القائمة على 

اقت�ساد املعرفة.
����س���ن���دوق خليفة  ا���س��ت��م��ر  ك���ذل���ك 
ب����اأداء دوره احل��ي��وي يف دع��م رواد 
ال�سغرية  وال�������س���رك���ات  الأع����م����ال 
 78 تنظيم  واملتو�سطة من خال 
الأعمال،  ب��ري��ادة  تعريفية  ور���س��ة 
ال��ور���س التعريفية  مم��ا رف��ع ع��دد 
تاأ�سي�س  م��ن��ذ  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت  ال��ت��ي 
كما  ور���س��ة،   978 اإىل  ال�سندوق 

الأعمال  لرواد  بيئة عمل مزدهرة 
يف دولة الإمارات، كما نتطلع قدماً 
ل�ستك�ساف الفر�س اجلديدة التي 
يف  بفعالية  ت�ساهم  اأن  املمكن  م��ن 
التطوير ال�سامل لقطاع ال�سركات 
ال�������س���غ���رية وامل���ت���و����س���ط���ة، وذل����ك 
اأبوظبي  اإمارة  متا�سياً مع حكومة 
والأجندة الوطنية لدولة الإمارات 

العربية املتحدة«.
�سمان  “اإن  النا�سري:  واأ���س��اف��ت 
لتمكني  ال�سرورية  امل���وارد  توفري 
رواد الأعمال وال�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة من النمو والإزدهار هو 
خليفة،  ل�سندوق  ق�سوى  اأول��وي��ة 
ال�����س��ن��دوق الدعم  ي��ق��ّدم  ول��ذل��ك 
امل�سروع  ف��ك��رة  ت��ط��وي��ر  م��ن  ب����دءاً 
وال��ت��و���س��ع، من  النمو  اإىل  و���س��وًل 
والتمويل  امل�ستمرة  امل�سورة  خال 

وبناء القدرات وال�ست�سارات«.
�سندوق  وا���س��ل   ،2019 ع��ام  ويف 

دبي  ح�سلت  كما  ال����ورق.  �سناعة  يف 
الكبري  لدعمها  اجلائزة  على  الذكية 
الأعمال،  ورج���ال  النا�سئة  لل�سركات 
برامج  م���ن  ال���ع���دي���د  يف  وامل�������س���ارك���ة 
العاملي  “التحدي  وتنظيم  امل�سرعات 

للبلوك ت�سني«. 
موؤ�س�سة  ج����وائ����ز  ب���رن���ام���ج  وي����ك����رم 
اإنرنا�سيونال”،  فاينان�س  “كابيتال 
امل�����س��اه��م��ة ب�سكل  الأف������راد واجل���ه���ات 
وحتقيق  القت�سادات  تقارب  يف  كبري 
ق���ي���م���ة ح���ق���ي���ق���ي���ة ل��������ذوي ال���ع���اق���ة 
وي����ق����ع مقر  امل�������ج�������الت،  مب���خ���ت���ل���ف 
املوؤ�س�سة يف لندن، حيث تقدم الأخبار 
والتحليات والتعليقات البناءة حول 
العامل،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  الأ�����س����واق 
جمالت  يف  ال��ت��غ��ي��ريات  وت�ستك�سف 
توؤثر  ال��ت��ي  والب��ت��ك��ار،  التكنولوجيا 
ع��ل��ى ه���ذه الأ����س���واق وحت���دد املناطق 
التي  وال�سركات  ال�سناعة  وقطاعات 

يتوقع جناحها. 

اإىل  دبي  لتحويل   ،  IBMسركة� مع 
عاملي  ومركز  لابتكار  اختبار  من�سة 
بالإ�سافة  امل��ت��ق��دم��ة،  للتكنولوجيا 
اجل��ه��ات احلكومية  رب��ط  دوره���ا  اإىل 
واخلا�سة مًعا لتطوير م�ساريع نا�سئة 

يف علوم وتكنولوجيا البيانات. 
وت�سلط جائزة “اأف�سل مدينة ذكية يف 
ال�سوء،   ”2020 للعام  البتكار  اأثر 
الذكية يف قطاع  دبي  م�ساهمات  على 
البلوك ت�سني، حيث نفذت با�ستخدام 
ا�ستخدام  ح���ال���ة   24 ال���ن���ظ���ام   ه����ذا 
ع���ر ث��م��ان��ي��ة جم������الت. ك��م��ا اأق����رت 
للق�ساء  الذكية  دبي  بجهود  اجلائزة 
املعامات  ال����ورق يف  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
احل����ك����وم����ي����ة، مم�����ا ����س���م���ح ل�����اإم�����ارة 
اأمريكي،  دولر  مليون   197 بتوفري 
مليون   723.6( ي����ع����ادل  م����ا  اأي  
وكذلك  التكاليف،  اإماراتي( يف  درهم 
وع�سرات  العمل  �ساعات  من  مايني 
ت�ستخدم  التي  الأ���س��ج��ار  م��ن  الآلف 

ومن اإمارة دبي مدينة ذكية منوذجية 
للم�ستقبل ». 

اجلائزة  على  ال��ذك��ي��ة  دب��ي  وح�سلت 
اأطلقتها  التي  املتعددة  م�ساريعها  عن 
اإىل  دب��ي  اإم���ارة  انتقال  عملية  لقيادة 
م��دي��ن��ة ذك��ي��ة رائ����دة ع��امل��ًي��ا. وت�سمل 
البيانات”  ع��ل��وم  “خمتر  امل�����س��اري��ع 
التابع لها، والذي مت اإن�ساوؤه بال�سراكة 

املدينة كما نعرفها الآن، وحتويل حياة 
النا�س ب�سكل كبري نحو الأف�سل على 
املدى الطويل. ويف دبي الذكية لدينا 
روؤية وا�سحة لبناء مدينة ذكية رائدة 
حول  تتمحور  ال��ع��امل،  م�ستوى  على 
تقدًما  حققنا  وقد  مواطنيها،  �سعادة 
وي�سرفنا  امل��ه��م��ة،  ه���ذه  يف  م��ل��ح��وًظ��ا 
اليوم الإ�سادة بهذه اجلهود من خال 
ح�سولنا على جائزة: “اأف�سل مدينة 
قبل  م���ن  البتكار”،  اأث�����ر  يف  ذك���ي���ة 
موؤ�س�سة  مثل  ومرموقة  مهمة  جهة 
اإنرنا�سونال”  فاينان�س  “كابيتال 

العاملية. 
من  “انطاقاً   : �سعادتها  واأ���س��اف��ت 
امل�ستقبلية  وال���ت���وج���ي���ه���ات  ال����روؤي����ة 
ب�سكل  دب���ي  ف���اإن  احل��ك��ي��م��ة،  لقيادتنا 
قطعت  ع��ام  ب�سكل  والإم����ارات  خا�س 
وا�ستخدام  ت��ب��ن��ي  يف  ط��وي��ًا  ���س��وط��اً 
ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ق��دم��ة، مم���ا ج��ع��ل من 
للتكنولوجيا  ع��امل��ي��اً  م���رك���زاً  دول��ت��ن��ا 

احلكوميني،  امل�������س���وؤول���ني  م����ن 
التنفيذيني  واملديرين  والروؤ�ساء 
ل���������س����رك����ات ال�����ق�����ط�����اع اخل����ا�����س 
والدولية  والإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
الأعمال  ورج����ال  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
وال�سناعة،  ال����ت����ج����ارة  وغ������رف 
ال�ستثمار  ت�����س��ج��ي��ع  ووك��������الت 
املالية  املوؤ�س�سات  اإىل  بالإ�سافة 

الدولية. 

•• دبي-الفجر:

البنك  جم���م���وع���ة  ت�����س��ت�����س��ي��ف 
الإ�������س������ام������ي ل���ل���ت���ن���م���ي���ة ن������دوة 
واخل���ا����س���ة   )Webinar(
البنك  جم���م���وع���ة  ب���اإ����س���ت���ج���اب���ة 
مل������واج������ه������ة ج�����ائ�����ح�����ة ك������ورون������ا 
ي�����وم   ،)COVID-19(
الإثنني املوافق 6 يوليو2020م، 

ع��ب��د ال���وه���اب ال�����س��ع��دون ممثل  
ال�سعودية  الأع����م����ال  جم��م��وع��ة 
كورنيليا  وال�������س���ي���دة   ،)B20(
الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  م���اي���ر، 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���رئ���ي�������س 

.Meyer Resources
يتم  �سوف  ان��ه  بالذكر  واجل��دي��ر 
اإط����اق 3 م���ب���ادرات خ���ال هذه 

الفعالية والتي �سركز على:
التقدميي������ة  ال��ع��������������������رو���س   •
الرقمية لتعزي�����ز وعر�س فر�س 
ال���س��ت��ث��م��ار وال��ت��ج��ارة يف ال���دول 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة  يف  الأع�������س���اء 

الإ�سامي.
النا�سئة  ال�����س��رك��ات  م�����س��اب��ق��ة   •
ال�سركات  ل���رب���ط  الف���را����س���ي���ة 
النا�سئة عاملًيا ودعمها يف مقابلة 

حملياً  امل��ح��ت��م��ل��ني  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
واإقليمياً ودولياً.

وهي   :”... يف  “�سنع  �سل�سلة   •
جلميع  مفتوحة  رق��م��ي��ة  من�سة 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�����س��رك��ات 
ت��رغ��ب يف ع��ر���س وتقدمي  ال��ت��ي 
وم�ساريعها  امل��ح��ل��ي��ة  منتجاتها 

وخدماتها ملختلف دول العامل.
من  ال��ع��دي��د  امل��ن��ت��دى  �سيح�سر 
اأ�سحاب املعايل الوزراء املعنيني يف 
الدول الأع�ساء مبجموعة البنك 
امل�ستفيدة  للتنمية  الإ���س��ام��ي 
م��ن مت��وي��ات جم��م��وع��ة البنك 
جلائحة  ب��ال���س��ت��ج��اب��ة  اخل��ا���س��ة 
امل���ت���وق���ع  وم�������ن  كوفيد-19، 
م�سارك   700 من  اأك��رث  ح�سور 
الندوة  ه���ذه  يف  الإن���رن���ت  ع���ر 

القطاع  موؤ�س�سات  تنظمها  والتي 
ملجموعة  ال����ت����اب����ع����ة  اخل������ا�������س 
للتنمية،  الإ�����س����ام����ي  ال���ب���ن���ك 
القت�ساد  وزارة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  بدولة 
وملتقى الإ�ستثمار ال�سنوي بدبي 

.)AIM(
املهند�س  م��ع��ايل  امل��ن��ت��دى  يفتتح 
�سلطان املن�سوري، وزير القت�ساد 
بدولة الإمارات العربية املتحدة، 
ومعايل الدكتور بندر بن حممد 
ح��م��زة ح��ج��ار، رئ��ي�����س جمموعة 
للتنمية،  الإ�����س����ام����ي  ال���ب���ن���ك 
للموؤ�س�سة  التنفيذي  والرئي�س 
ال�ستثمار  ل��ت��اأم��ني  الإ���س��ام��ي��ة 
 )ICEIC( ال�سادرات  وائتمان 
القي�سي،  اأ�����س����ام����ة  الأ������س�����ت�����اذ/ 

ال�سوء  ت�سليط  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   
البنك  ب��رن��ام��ج جم��م��وع��ة  ع��ل��ى 
للتاأهب  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  الإ�����س����ام����ي 
وال�ستجابة الإ�سراتيجية الذي 
دولر  م��ل��ي��ار   2.3 تكلفته  تبلغ 
اأمريكي ملواجهة اجلائحة يف اإطار 
ركائز  حول  يتمحور  ثاثي  نهج 
واإعادة  وال�ستعادة  “ال�ستجابة 
اأدوات  كافة  فيه  توظف  البناء” 
خطوط  ومنها  املتاحة  التمويل 
التمويل ومتويل التجارة وتاأمني 
وبرامج  وال���س��ت��ث��م��ار،  ال��ت��ج��ارة 
العام  القطاعني  ق���درات  تطوير 
الأن�سطة  وم���ن���ه���ا  واخل������ا�������س، 
بالتمكني  ال�سلة  ذات  امل�ستهدفة 
اأج����ل مكافحة  م��ن  الق��ت�����س��ادي 
الناجمة  وال��ت��داع��ي��ات  اجل��ائ��ح��ة 

للموؤ�س�سة  التنفيذي  والرئي�س 
القطاع  ل��ت��ن��م��ي��ة  الإ�����س����ام����ي����ة 
اأمين  الأ�ستاذ   )ICD( اخلا�س 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  ���س��ج��ي��ن��ي، 
الدولية  الإ���س��ام��ي��ة  للموؤ�س�سة 
 )ITFC( ال���ت���ج���ارة  ل��ت��م��وي��ل 

املهند�س هاين �سامل �سنبل.
املنتدى �سوف ي�سلط ال�سوء على 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه القطاع 
اخلا�س والقت�ساد العاملي خال 
امل�ستجد،  ك���ورون���ا  وب�����اء  ت��ف�����س��ي 
امل�سركة  ال��ف��وري��ة  وال���س��ت��ج��اب��ة 
القطاع  م���وؤ����س�������س���ات  ق���ب���ل  م����ن 
البنك  ملجموعة  التابعة  اخلا�س 
والتوقعات  للتنمية  الإ���س��ام��ي 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى هذه 

اجلائحة..

ع��ن��ه��ا. و���س��وف ي�����س��ارك يف حلقة 
ال��ن��ق��ا���س اخل��ا���س��ة ب��ال��ن��دوة عر 
الرئي�سيون  املتحدثون  الإنرنت 
الأ�����س����ت����اذة نيفني  م���ع���ايل  وه�����م 
التجارة وال�سناعة  جامع، وزيرة 
العربية،  م�������س���ر  ب���ج���م���ه���وري���ة 
والأ�ستاذ اأ�سامة القي�سي، الرئي�س 
الإ�سامية  للموؤ�س�سة  التنفيذي 
وائتمان  ال����س���ت���ث���م���ار  ل���ت���اأم���ني 
ال�سادرات )ICIEC(، والأ�ستاذ 
اأمين �سجيني، الرئي�س التنفيذي 
لتنمية  الإ���س��ام��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 
 ،)ICD( اخل�����ا������س  ال����ق����ط����اع 
�سنبل،  ����س���امل  ه����اين  وامل��ه��ن��د���س 
للموؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
لتمويل  الإ����س���ام���ي���ة  ال���دول���ي���ة 
والأ�ستاذ   ،)ITFC( ال��ت��ج��ارة 

 374،1 نحو  تدريب 
ــال  ــم االأع رواد  ــن  م
ــّدل  ــع مب  9102 يف 
منذ  لل�سيدات   %95
تاأ�سي�س �سندوق خليفة

عمل  فر�سة  األــف   15
اخلــا�ــس  الــقــطــاع  يف 
التمويل  خـــالل  ــن  م
منذ  اال�ــســرتاتــيــجــي 
تاأ�سي�س �سندوق خليفة

راأ�س اخليمة حت�سل على اعتماد االأمان »بريو فرييتا�س« 
ال�سحة وال�سامة والنظافة يف “بريو فرييتا�س”  لي�سبح 
بذلك اأول من�ساأة معتمدة لاجتماعات واحلوافز واملوؤمترات 
ي�سهم  اإجن��از جديد  ويف  املنطقة.  ))MICE يف  واملعار�س 
يف تعزيز الثقة بالقطاع، تلقت اإمارة راأ�س اخليمة اأي�ساً ختم 
“ال�سفر الآمن” من املجل�س العاملي لل�سفر وال�سياحة، وهو 
الأول من نوعه عاملياً فيما يخ�س النظافة والأمان يف قطاع 
ا للتعامل مع وباء  ال�سفر وال�سياحة حيث مت ت�سميمه خ�سي�سً
“كوفيد-19” اأو الأزمات امل�سابهة، لت�سبح بذلك اأول اإمارة 
تطوير هذه  اخلتم.  ومت  بهذا  الدولة حتظى  م�ستوى  على 
�سمنهم  وم��ن  املجل�س   اأع�ساء  مع  بالتعاون  ال��روت��وك��ولت 
واملنظمات  وال��رواب��ط  ال�سياحة،   لتنمية  اخليمة  راأ���س  هيئة 
ل�����س��م��ان اجلاهزية  ، وذل����ك  ال���رائ���دة  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
�سفر  ال����زوار جت��رب��ة  وم��ن��ح  امل��وظ��ف��ني  الت�سغيلية وج��اه��زي��ة 
اآمنة و تعزيز الثقة بقطاعات ال�سفر وال�سيافة عر تطبيق 
ال�سيا�سات والإجراءات العاملية املعتمدة. وتتبع الروتكولت 
ومراكز  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  احلالية  التوجيهية  املبادئ 
حتديثاً  و�ست�سهد  منها  والوقاية  الأم��را���س  على  ال�سيطرة 
وبهذه  “كوفيد-19«.  متوا�سًا مع �سدور انباء حول وباء 
راأ�س  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  فيليب�س،  راكي  قال  املنا�سبة، 
اخليمة لتنمية ال�سياحة: “تزامناً مع ا�ستئناف قطاع ال�سفر 
يتمثل  ال�سياحة،  بتنمية  معنية  هيئة  وباعتبارنا  لن�ساطه 
دورنا يف �سمان تطبيق املعايري ال�سارمة حفاظاً على �سحة 
تن�سى  الطماأنينة لق�ساء عطلة ل  زوارن��ا ومنحهم  و�سامة 

يف رحاب الإمارة.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

ح�سول  ام�����س  ال�سياحة  لتنمية  اخليمة  راأ����س  هيئة  اأك���دت   
“بريو  قبل  من  اآمنة  كوجهة  العتماد  �سهادة  على  الإم���ارة 
والتفتي�س  الختبار  جم��الت  يف  عاملياً  ال��رائ��دة  فرييتا�س” 
واإ�سدار ال�سهادات، وذلك مع ا�ستكمال كافة متطلبات “برنامج 
 SafeGuard Assurance( احل���م���اي���ة«  ���س��م��ان 
Program(. وبذلك اأ�سبحت راأ�س اخليمة املدينة الأوىل 
على م�ستوى العامل التي حت�سل على كل من مل�سق المتثال 
من “بريو فرييتا�س” و وختم “ال�سفر الآمن” من املجل�س 
بتطبيق  الل��ت��زام  ي��وؤك��دان  اللذان  وال�سياحة،  لل�سفر  العاملي 
جميع معايري ال�سامة وبروتوكولت التدريب والنظافة يف 
كافة اأنحاء الإمارة. ومن خال �سراكتها ال�سراتيجية مع 
“بريو فرييتا�س”، قادت الهيئة تطبيق جمموعة من اإجراءات 
ال�سحة وال�سامة والنظافة ال�سارمة يف كافة فنادق الإمارة، 
ب��ه��دف تقلي�س اح��ت��م��الت ت��ع��ر���س  امل��وظ��ف��ني وال����زوار لأية 
ال�سراكة  وتاأتي  بالوجهة.  الثقة  م�ستويات  وتعزيز  خماطر 
بني الطرفني �سماناً ل�سحة الإج��راءات والعمليات املطبقة، 
الهيئة  متنحها  اآمناً” التي  “ابق  �سهادة  مب�ستوى  ولرتقي 
للفنادق واملن�ساآت ال�سياحية يف خمتلف انحاء الإمارة، وذلك 
من خال �سل�سلة من جولت التدقيق امل�ستقلة التي اأجريت 
للمعار�س  العاملي  احلمرا  يتبع مركز  الإمارة،.كما  فنادق  يف 
واملوؤمترات الذي تبلغ م�ساحته حوايل 50،000 قدم مربع، 
الروتوكولت التف�سيلية التي طورها املخت�سون العامليون يف 

تقديرً� لنجاحها يف ت�سميم وتقدمي خدمات متكاملة 

دبي الذكية تفوز بجائزة اأف�سل مدينة ذكية يف اأثر االبتكار للعام 2020
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العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم ) 3134 /2020 (
املنذرة :  �سركة دبي با�سر دراي مك�س ذ.م.م - اجلن�سية المارات - بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي

املنذر اليها الوىل/طائف املدينة للمقاولت �س.ذ.م.م - اجلن�سية المارات
املنذر اليه الثاين/نبي بخ�س ماديا - هندي اجلن�سية ب�سفته موقع على ال�سيكني �سند النذار من ح�ساب 

�سركة طائف املدينة للمقاولت ذ.م.م    )جمهول حمل القامة(
�سبعة  درهم   )67.462.50( قدرها  البالغ  بذمتك  املر�سدة  املديونية  �سداد  ب�سرعة  تنذرك  املنذرة  فان 
و�ستون الف واربعمائة اثنان و�ستون درهما وخم�سون فل�سا - يف موعد اق�ساه خم�سة ايام من تاريخ ن�سر 
اداء �سدك  املنذرة �ست�سطر اىل رفع عري�سة امر  ال�سداد فان  املدة وعدم  انتهاء  هذا الن��ذار ويف حال 
للزامك ب�سداد املبلغ �سند النذار مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 

ال�سداد ف�سا عن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم ) 3158 /2020 (
املنذرة :  �سركة اك�سيد برمييم للخلطات اجلافة اجلاهزة مملوكة لك�سيد ال�سناعية ذ.م.م - �سركة 

ال�سخ�س الواحد ذ.م.م - اجلن�سية المارات - بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي
املنذر اليهما/1- �سركة تقنية البراج ذ.م.م 2-بهارات كومار موتى لل - هندي اجلن�سية ب�سفته املوقع 
على ال�سيكني �سند النذار من ح�ساب �سركة تقنية البراج ذ.م.م  3- فواز عمادالدين عبداحل�سني - 

عراقي اجلن�سية ب�سفته املوقع على ال�سيكني �سند النذار من ح�ساب �سركة تقنية البراج ذ.م.م
)جمهول حمل القامة(

فاننا ننذركم ب�سرعة �سداد املديونية املر�سدة بذمتكم البالغ قدرها )34.807( درهم  يف موعد اق�ساه 
خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار بالتكليف بالوفاء ويف حال انتهاء املدة دون �سداد فان املنذرة 
�ست�سطر اىل رفع امر اداء �سدكم للزامكم مت�سامنني ب�سرعة �سداد املديونية املر�سدة بذمتكم مع 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ف�سا عن الر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم ) 3162 /2020 (
املنذرة :  �سركة اك�سيد برمييم للخلطات اجلافة اجلاهزة مملوكة لك�سيد ال�سناعية ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س 

الواحد ذ.م.م - اجلن�سية المارات - بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي
املوقع  ب�سفته  اجلن�سية  هندي   - موتى لل  كومار  2-بهارات  ذ.م.م  الب��راج  تقنية  �سركة  اليهما/1-  املنذر 
على ال�سيكني �سند النذار من ح�ساب �سركة تقنية البراج ذ.م.م  3- فواز عمادالدين عبداحل�سني - عراقي 

اجلن�سية ب�سفته املوقع على ال�سيكني �سند النذار من ح�ساب �سركة تقنية البراج ذ.م.م
)جمهول حمل القامة(

فاننا ننذركم ب�سرعة �سداد املديونية املر�سدة بذمتكم البالغ قدرها )54162.36( درهم  يف موعد اق�ساه 
خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار بالتكليف بالوفاء ويف حال انتهاء املدة دون �سداد فان املنذرة �ست�سطر 
الفائدة  م��ع  بذمتكم  املر�سدة  املديونية  ���س��داد  ب�سرعة  مت�سامنني  للزامكم  �سدكم  اداء  ام��ر  رف��ع  اىل 
ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  عن  ف�سا  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 

اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم ) 3157 /2020 (
املنذرة :  جي �سي ا�س جرمن لعمال اخلر�سانة �س.ذ.م.م - اماراتية اجلن�سية

 بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي
اماراتي   - العارف  اهلل  ن�سر  عبدالكرمي  حمد   -2 ذ.م.م  للمقاولت  العارف  �سركة  اليهما/1-  املنذر 

اجلن�سية ب�سفته املوقع على ال�سيك �سند النذار من ح�ساب �سركة العارف للمقاولت ذ.م.م
)جمهول حمل القامة(

موعد  يف  دره��م    )220.000( قدرها  البالغ  بذمتكم  املر�سدة  املديونية  �سداد  ب�سرعة  ننذركم  فاننا 
اق�ساه خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار بالتكليف بالوفاء ويف حال انتهاء املدة دون �سداد فان 
املر�سدة  املديونية  �سداد  ب�سرعة  مت�سامنني  للزامكم  �سدكم  اداء  امر  رفع  اىل  �ست�سطر  املنذرة 
عن  ف�سا  ال�سداد  مت��ام  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  بذمتكم 

الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم ) 3145 /2020 (
املنذر :  فخر الدين جابر ح�سني - اجلن�سية الهند

 بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي
املنذر اليها الوىل:عبدال�سام اهلي للحدادة واللحام �س.ذ.م.م

املنذر اليه الثاين:�سيخ حممد ا�سلم حممد عبا�س ب�سفته املدير املوقع على ال�سيكني �سند النذار من ح�ساب 
املنذر اليها الوىل �سركة عبدال�سام اهلي للحدادة �س.ذ.م.م

)جمهول حمل القامة(
فاننا ننذرك ب�سرعة �سداد املديونية املر�سدة بذمتكم البالغ قدرها )450.000( درهم اربعمائة وخم�سون 
الف درهم - وذلك يف موعد اق�ساه خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حال انتهاء املهلة وعدم ال�سداد 
خالها فان املنذرة �ست�سطر اىل رفع عري�سة امر اداء �سدك للزامك مت�سامنني بان توؤديا للمنذرة املبلغ 
املذكور اعاه مع الفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم ) 3144 /2020 (
املنذرة:  موؤ�س�سة بلدكو خلدمات حديد الت�سليح - اجلن�سية المارات

 بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي
املنذر اليه:احمد عبداهلل �سيف دروي�س ال�سحي - اماراتي اجلن�سية ب�سفته املدير املوقع على ال�سيكات �سند 

املديونية من ح�ساب �سركة ال�سرح للمقاولت ذ.م.م
)جمهول حمل القامة(

فان املنذرة تنذرك ب�سرعة �سداد املديونية املر�سدة بذمتك البالغ قدرها )235600( درهم مائتني وخم�سه 
وثاثون الف و�ستمائة درهما- وذلك يف موعد اق�ساه خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حال انتهاء 
املدة وعدم ال�سداد  فان املنذرة �ست�سطر اىل رفع عري�سة امر اداء �سدكم للزامكم ب�سداد مبلغ )235600( 
عن  ف�سا  التام  ال�سداد  حتى  الداء  امر  عري�سة  قيد  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م 

الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم ) 3142 /2020 (
املنذرة :  �سركة م�سندم الكهربائية ذ.م.م - اجلن�سية المارات

 بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي
�سند  ال�سيكات  على  املوقع  ب�سفته  اجلن�سية  اماراتي   - املهريي  �سيف حمد عبداهلل  اليه:حمد  املنذر 

النذار من ح�ساب �سركة �سيجما الهند�سية ذ.م.م
)جمهول حمل القامة(

فان املنذرة تنذرك ب�سرعة �سداد املديونية املر�سدة بذمتك البالغ قدرها )351070( درهم ثاثمائه 
وواحد وخم�سون الف و�سبعون درهما- يف موعد اق�ساه خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حال 
انتهاء املدة وعدم ال�سداد  فان املنذرة �ست�سطر اىل رفع عري�سة امر اداء �سدكم للزامكم ب�سداد مبلغ 
)351070( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد عري�سة امر الداء حتى ال�سداد التام 

ف�سا عن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم ) 3140 /2020 (
املنذرة :  �سركة ام اند بي مورتارر اند با�سر دراي مك�س ذ.م.م - اجلن�سية المارات

 بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي
املنذر اليه:كاوديو دي�سكا - رومانيا اجلن�سية ب�سفته املوقع على ال�سيك �سند النذار من ح�ساب ديفار 

لاعمال الفنية �س. ذ.م.م
)جمهول حمل القامة(

البالغ قدرها )200000( درهم مائتني  املديونية املر�سدة بذمتك  �سداد  ب�سرعة  املنذرة تنذرك  فان 
الف درهم- يف موعد اق�ساه خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حال انتهاء املدة وعدم ال�سداد  
دره��م مع   )200000( مبلغ  ب�سداد  اداء �سدكم للزامكم  امر  رفع عري�سة  اىل  �ست�سطر  املنذرة  فان 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد عري�سة امر الداء حتى ال�سداد التام ف�سا عن الر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم ) 3139 /2020 (
املنذرة :  �سركة بارك العاملية ذ.م.م �سابقا �سركة بارك العاملية لبيع مواد البناء ذ.م.م - اجلن�سية المارات

 بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي
املنذر اليه:يا�سر حممد ن�سر الدين حممد بدر ، ب�سفته املوقع على ال�سيكني من ح�ساب �سركة الفا�سي 

للهند�سة والن�ساءات ذ.م.م - م�سري اجلن�سية
)جمهول حمل القامة(

فان املنذرة تنذرك ب�سرعة �سداد املديونية املر�سدة بذمتك البالغ قدرها )23769( درهم ثاثة وع�سرون 
الف و�سبعمائه وت�سعه و�ستون درهما- يف موعد اق�ساه خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حال انتهاء 
املدة وعدم ال�سداد  فان املنذرة �ست�سطر اىل رفع عري�سة امر اداء �سدكم للزامكم ب�سداد مبلغ )23769( 
عن  ف�سا  التام  ال�سداد  حتى  الداء  امر  عري�سة  قيد  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م 

الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم ) 3137 /2020 (
املنذرة :  �سركة �سركة م�سندم للمعدات الكهربائية ذ.م.م - اجلن�سية المارات

 بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي
امل���ن���ذر ال��ي��ه��ا ال���ث���اين:را����س���د م���ب���ارك ���س��ي��ف ال���ري���ام���ي ب�����س��ف��ت��ه م��ال��ك م��وؤ���س�����س��ة ال���ري���ام���ي لعمال 

الكهروميكانيكية - اماراتي اجلن�سية -  )جمهول حمل القامة(
مائة  دره��م   )161000( قدرها  البالغ  بذمتك  املر�سدة  املديونية  �سداد  ب�سرعة  تنذرك  املنذرة  ف��ان 
وواحد و�ستون الف درهما- يف موعد اق�ساه خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حال انتهاء املدة 
وعدم ال�سداد  فان املنذرة �ست�سطر اىل رفع عري�سة امر اداء �سدكم للزامكم ب�سداد مبلغ )161000( 
درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد عري�سة امر الداء حتى ال�سداد التام ف�سا عن 

الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم ) 3136 /2020 (
املنذرة :  �سركة دبي با�سر دراي مك�س ذ.م.م - اجلن�سية المارات   بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي

ال�سيكات �سند الن��ذار من  املوقع على  النمر - فل�سطيني اجلن�سية ب�سفته  الثاين:ايهاب �سعيد  اليه  املنذر 
ح�ساب املنذر اليها الوىل - جواز �سفر رقم:278657

املنذر اليه الثالث:علي �سيف حممد اأمني - اماراتي اجلن�سية ب�سفته املوقع على ال�سيكات �سند النذار من 
ح�ساب املنذر اليها الوىل - جواز �سفر رقم:A1565437 -  )جمهول حمل القامة(

فان املنذرة تنذركم ب�سرعة �سداد املديونية املر�سدة بذمتكم البالغ قدرها )805.820.04( درهم ثمامنائة 
ايام من تاريخ ن�سر هذا  وخم�سة الف وثمامنائه وع�سرون درهما واربعة فلو�س- يف موعد اق�ساه خم�سة 
النذار ويف حال انتهاء املدة وعدم ال�سداد  فان املنذرة �ست�سطر اىل رفع عري�سة امر اداء �سدكم للزامكم 
ب�سداد مبلغ )805.820.04( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد عري�سة امر الداء حتى 

ال�سداد التام ف�سا عن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم ) 3131 /2020 (
املنذرة :  �سركة اخللطة اجلافة بلك�سيت ذ.م.م- اجلن�سية المارات   بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي

ال�سيكات �سند الن��ذار من  املوقع على  النمر - فل�سطيني اجلن�سية ب�سفته  الثاين:ايهاب �سعيد  اليه  املنذر 
ح�ساب املنذر اليها الوىل - جواز �سفر رقم:278657

املنذر اليه الثالث:علي �سيف حممد اأمني - اماراتي اجلن�سية ب�سفته املوقع على ال�سيكات �سند النذار من 
ح�ساب املنذر اليها الوىل - جواز �سفر رقم:A1565437 -  )جمهول حمل القامة(

فان املنذرة تنذرك ب�سرعة �سداد املديونية املر�سدة بذمتك البالغ قدرها )977.140( درهم ت�سعمائة و�سبعة 
و�سبعون الف ومائة واربعون درهما- يف موعد اق�ساه خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حال انتهاء 
املدة وعدم ال�سداد  فان املنذرة �ست�سطر اىل رفع عري�سة امر اداء �سدكم للزامكم ب�سداد مبلغ )977.140( 
عن  ف�سا  التام  ال�سداد  حتى  الداء  امر  عري�سة  قيد  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م 

الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم ) 3132 /2020 (
املنذرة :  �سركة دبي با�سر دراي مك�س ذ.م.م - اجلن�سية المارات   بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي

املنذر اليها الوىل:ما�سربا�ستريز للخدمات الفنية �س.ذ.م.م - اجلن�سية المارات
املنذر اليها الثانية/نريه عبدالروؤوف تاج - ب�سفتها املوقعة على ال�سيكات من ح�ساب املنذر اليها الوىل 

- هندية اجلن�سية
املنذر اليه الثالث:بريجي�س كومار كري�سنا بوجارى - ب�سفته املوقع على ال�سيكات من ح�ساب املنذر اليها 

الوىل - هندي اجلن�سية -  )جمهول حمل القامة(
�ستمائة  البالغ قدرها )600.000( درهم  املديونية املر�سدة بذمتكم  �سداد  ب�سرعة  املنذرة تنذركم  فان 
الف درهم- يف موعد اق�ساه خم�سة ايام من تاريخ علمك بهذا النذار ويف حال انتهاء املدة وعدم ال�سداد  
فان املنذرة �ست�سطر اىل رفع عري�سة امر اداء �سدك للزامك ب�سداد املبلغ مع الفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ف�سا عن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع 

حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم ) 3154 /2020 (
املنذرة :  �سركة �سركة م�سندم للمعدات الكهربائية ذ.م.م - احلن�سية المارات

 بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي
املنذر اليه الثاين/1- جوي كالومكال جيفار جي�س كوجنو - هندي اجلن�سية ، ب�سفته املوقع على ال�سيكني 

�سند النذار من ح�ساب هاي بيلد لان�ساءات �س.ذ.م.م
)جمهول حمل القامة(

و�سته  مائه  دره��م   )176366( قدرها  البالغ  بذمتك  املر�سدة  املديونية  �سداد  ب�سرعة  تنذرك  املنذرة  ف��ان 
و�سبعون الف وثاثمائة و�سته و�ستون درهما - يف موعد اق�ساه خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف 
حال انتهاء املدة وعدم ال�سداد فان املنذرة �ست�سطر اىل رفع عري�سة امر اداء �سدكم للزامكم ب�سداد مبلغ 
)176366 ( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد عري�سة امر الداء حتى ال�سداد التام ف�سا 

عن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم ) 3148 /2020 (
املنذرة :  موؤ�س�سة م�سنع مينوتى دراي مك�س - احلن�سية المارات

 بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي
املنذر اليها/1- كيلي للمقاولت �س.ذ.م.م - احلن�سية المارات

)جمهول حمل القامة(
فان املنذرة تنذرك ب�سرعة �سداد املديونية املر�سدة بذمتك البالغ قدرها )74.400( درهم  يف 
موعد اق�ساه خم�سة ايام تبداأ من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حال طواف املهله وعدم ال�سداد فان 
املنذرة �ست�سطر اىل رفع عري�سة امر اداء �سدك للزامك بان توؤدي لها مبلغ )74.400 ( درهم 
الر�سوم  ال�سداد ف�سا  العري�سة وحتى متام  تاريخ رفع  بواقع 12% من  القانونية  الفائدة  مع 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم ) 3147 /2020 (
املنذرة :  �سركة دبي با�سر دراي مك�س ذ.م.م - احلن�سية المارات

 بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي
اأند اوبريي - �سكلها القانوين فرع  املنذر اليها/1- تي ايه يف تبي اكفني انف�ستمنت كون�سرك�سن 

من�ساأة اأجنبية  )جمهول حمل القامة(
فان املنذرة تنذرك ب�سرعة �سداد املديونية املر�سدة بذمتك البالغ قدرها )349.102.40( درهم  يف 
موعد اق�ساه خم�سة ايام تبداأ من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حال طواف املهله وعدم ال�سداد خالها 
فان املنذرة �ست�سطر اىل رفع عري�سة امر اداء �سدك للزامك بان توؤدي لها مبلغ )349.102.40 
( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد العري�سة وحتى متام ال�سداد ف�سا عن 

الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم ) 3129 /2020 (
املنذرة :  موؤ�س�سة م�سنع مينوتي دراي مك�س- اجلن�سية المارات   بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي

املنذر اليه الثاين:ايهاب �سعيد النمر - فل�سطيني اجلن�سية ب�سفته املوقع على ال�سيكات �سند النذار 
من ح�ساب املنذر اليها الوىل - جواز �سفر رقم:278657

املنذر اليه الثالث:علي �سيف حممد اأمني - اماراتي اجلن�سية ب�سفته املوقع على ال�سيكات �سند النذار 
من ح�ساب املنذر اليها الوىل - جواز �سفر رقم:A1565437 -  )جمهول حمل القامة(

فان املنذرة تنذركم ب�سرعة �سداد املديونية املر�سدة بذمتكم البالغ قدرها )244.471.77( درهم  يف 
موعد اق�ساه خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا الن��ذار ويف حال انتهاء املدة وعدم ال�سداد  فان املنذر 
اداء �سدكم للزامكم ب�سداد مبلغ )244.471.77( درهم مع الفائدة  �سي�سطر اىل رفع عري�سة امر 
القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى متام ال�سداد ف�سا عن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
انذار عديل بالن�شر 
رقم ) 3183 /2020 (

من املخطر/�سركة ميثاق للتاأمني التكافلي �س.م.ع
بوكالة املحامني/د.عبداهلل ال�سعيدي واحمد البدواوي وحمد ال�سعيدي

اىل املخطر اليه:�سركة األيت اأن�سورن�س بروكرز ذ.م.م
و�سبعمائة  مليونان  دره��م   )2.751.007.31( مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  اىل  املنذر  ينذر 
املخطره/�سركة  ملوكلتنا   - فل�س ل غري  وواح��د وثاثون  دره��م  و�سبعة  الف  وواح��د وخم�سون 
تلك  والثابت  بذمتكم  كمديونية  املر�سد  املبلغ  قيمة  ميثل  وال��ذي  التكافلي  للتاأمني  ميثاق 
املديونية بال�سيكات املحرره منكم عدد 12 �سيك جميعها م�سحوب على بنك دبي التجاري وبنك 
راأ�س اخليمة الوطني وذلك خال خم�سة ايام من تاريخ ا�ستامكم هذا العان اعمال وتطبيقا 
اآ�سفني لتخاذ ما يلزم من  املدنية وال �سن�سطر  امل��ادة 63 من قانون الج��راءات  ل�سريح ن�س 

اجراءات قانونية جتاهكم حلفظ حقوق موكلنا
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
انذار عديل بالن�شر 

رقم ) 6/3174 /2020 (
املنذره:ق�سر امللوك للعقارات �س.م.خ

املنذر اليه:ابراهيم علي ابراهيم علي القرقاوي
توجه املنذره النذار العديل املاثل اىل املنذر اليه وتخطره بطلب ب�سداد مبلغ )19.525( درهم 
ت�سعة ع�سر الف وخم�سمائة وخم�سة وع�سرون درهم - التي تت�سمن القيمة اليجارية عن الفرة 
 )5.645( ومبلغ  التعاقد  ف�سخ  درهم غرامة   )6.667( ومبلغ   2019/7/21 2019/5/5 حتى  من 
درهم قيمة اعمال ال�سيانة �سامله ر�سوم التفتي�س وفرة التنفيذ وذلك خال خم�سة ايام من 
تاريخ اعان النذار العديل املاثل ويف حالة عدم �سداد املبالغ املطالب بها خال املهله القانونية 
مع  بها  املطالب  املبالغ  بكافة  للمطالبة  القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  املخطرة  �ست�سطر 

حتميل املخطر اليه الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماه
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1967/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :طلب ا�ست�سدار امر اداء بانفاذ العقد التجاري فيما بني طالبة المر واملطلوب المر �سدها والزامها 
بان ت�سدد لطالبة المر مبلغا وقدره )329.918.18( درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 2019/2/25 

وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة م�سمولة بالنفاذ املعجل وبا كفالة  
طالب الإعان : يونيبود�س ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعانه : 1- الحمدية للمقاولت والتجارة - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعان : 
املدعي  ثانيا:بالزام   - الطرفني  املرم بني  التجاري  العقد  اول/بانفاذ  بتاريخ 2020/5/31  البتدائية  دبي  قررت حمكمة 
عليها الحمدية للمقاولت والتجارة بان توؤدي للمدعية يونيبود�س ذ.م.م مبلغ )329.918.18( درهم والفائدة القانونية 
بواقع 9% �سنويا من تاريخ 2019/2/25 وبالن�سبة لن�سف املبلغ املامور به وتاريخ 2020/2/25 بالن�سبة للن�سف الخر وحتى 

متام ال�سداد والر�سوم وامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة و�سملت المر بالنفاذ املعجل با كفالة.   
ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العان.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية التجارية
العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 4/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )23000( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف  

طالب الإعان : �سركة اليو�سف �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعانهما : 1- عبد امللك داوود �سيف الدين يعقوب 2- اليعقوب للمقاولت �س.ذ.م.م - 

�سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما   - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعان : 

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/1/5 بالزام املدعي عليهما/ عبد امللك داوود �سيف 
الدين يعقوب و اليعقوب للمقاولت �س.ذ.م.م بان يوؤديا للمدعية/ �سركة اليو�سف �س.ذ.م.م مبلغ 
)23000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من ال�ستحقاق بتاريخ:2019/3/24 وحتى 

ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف.   
ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العان.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية التجارية

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/1/3167 اإنذار عديل 
املنذرة  / �سهزاد احمد حممد رزاق 

املنذر اليه / اظهر فاروق راجا حممد فاروق خان )باك�ستاين اجلن�سية( 
بدبي  العدل  كاتب  لدى  وامل�سجل  ان��ذار عديل   2020/1/79879 رقم  الإن��ذار  مبوجب 
فان املنذر ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )27.000 درهم( )�سبعة 

وع�سرون الف درهم( قمية ال�سيك رقم 000149 املوؤرخ يف 2018/1/10 
امل�سحوب على بنك الإمارات دبي الوطني وذلك يف غ�سون �سبعة ايام من تاريخ الن�سر 
واإل �سي�سطر املنذر ا�سفا اىل اتخاذ الإجراءات القانونية العادية والتحفظية �سد املنذر 
اليه مع حتميله الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية والفوائد القانونية بواقع 12% وكذلك 

التعوي�سات واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/1/3175(

املنذر :  ال�سيد / �سام�س بن �سيف بن حممد بن عبداهلل ال�سام�سي ، اإماراتي اجلن�سية ، ميثله 
بالوكالة / ها�سم ابو القا�سم عبداللطيف عبدالغفار ، برقم املحرر )2018/1/252009( - 
اللولو هاير  العنوان : دبي - الر�ساء 1 - بناية ي�س بزن�س �سنر مكتب رقم 110 خلف 

ماركت ومقابل اكادميية دبي المريكية - ت : 044478808 
املنذر اليه : بريك فا�ست تو بريك فا�ست - العنوان : دبي - هور العنز 3 ، فيا رقم 4 رقم 

مكاين 3269997321 ، هاتف : 055/7777834
من  �سهر  اق�ساها  مدة  يف  اليجار  متاأخرات  كامل  دفع  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
اليه  املنذر  الازمة �سد  القانونية  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل   ، الن�سر  تاريخ 
املحاماة وبدل  التاأخري واتعاب  الق�سائية وفوائد  امل�سروفات والر�سوم  الزامه بجميع  مع 

العطل وال�سرر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
تكليف االإعالن بالن�شر باللغتني العربية واالنكليزية 

حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية
يف الدعوى رقم 2020/157 جتاري كلي

املدعي :بنك امل�سرق )�س م ع(
املدعي عليهم : 1- برمي ناريندا�س امرناين   2- امرناين جايك�سن ناريندا�س   3- امرناين اومي�س جايك�سن  
يف  البتدائية   دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�سن  هادي  حممد  عقيل  الدكتور/  اخلبري  "يعلن 
فان  للمهمة  وتنفيذا  ع(  م  )�س  امل�سرق  بنك  املدعي/  من  واملقامة   ، كلي  جتاري   2020/157 رقم  الدعوى 
ال�سيد/ برمي ناريندا�س امرناين وال�سيد/ امرناين جايك�سن ناريندا�س وال�سيد/ امرناين  اومي�س جايك�سن 
املوافق  واملقرر عقده يوم اخلمي�س   ، بوا�سطة وكيل معتمد  او  امل�سرفية  اجتماع اخلرة  مدعوون حل�سور 
2020/7/9 يف متام ال�ساعة 11.00 احلادية ع�سر �سباحا يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد 
- بناية الو�سل بزن�س �سنر - بجوار  فندق جي 5 )فندق روتانا �سابقا( - �سارع رقم 27 - الطابق التا�سع 
 ، املحدد اعاه  املوعد  التكرم باحل�سور يف  لذا نرجو منكم   32428 94178 : - مكتب رقم 902 رقم مكاين 

واإح�سار جميع الأوراق وامل�ستندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري امل�شريف 
الدكتور/عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي 

اإجتماع خربة 
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املال والأعمال

تطوير القدرات ال�سناعية املحلية 
وتعزيزها بتقنيات ومهارات جديدة 
ت�سمح لها باأن تكون م�ساهًما فعاًل 

يف التجارة العاملية.
و�سلط �سياو ت�سون يي، نائب املدير 
العاملية،  ال���ت���ج���ارة  مل��ن��ظ��م��ة  ال���ع���ام 
ال�����س��وء ع��ل��ى ت��اأث��ري وب���اء فريو�س 
كورنا على التجارة العاملية، م�سرًيا 
النخفا�س  ثلث  م��ن  اأك��رث  اأن  اإىل 
�سيكون  العاملية  التجارة  يف  املتوقع 
التجارة  ت��ك��ال��ي��ف  لرت���ف���اع  نتيجة 

وتعطل خدمات النقل اللوج�ستي.
و����س���دد ���س��ي��او ت�����س��ون ي���ي ع��ل��ى اأن 
الهيكل امل�ستقبلي ل�سا�سل التوريد 
رئي�سي  ب�����س��ك��ل  ي��ع��ت��م��د  ال���ع���امل���ي���ة 
تبني  ت�����س��ري��ع  ال���وب���اء يف  دور  ع��ل��ى 
بالفعل  انطلقا  رئي�سيني  اجتاهني 
م���ن���ذ ع�����دة ����س���ن���وات، ي��ت��م��ث��ان يف 
�سعود ال�سني كقوة ل ي�ستهان بها 
بف�سل  العاملية  القيمة  �سا�سل  يف 
وارتفاع  ال�سناعية  ا�سراتيجياتها 
تكاليف العمالة يف الدول الأخرى، 
للتقليل  املتنامي  الآخ���ر  وال��ت��وج��ه 
م��ن الع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ع��م��ال��ة ورفع 
يف  الإن��ت��اج  عمليات  اأمتتة  م�ستوى 

قطاع ال�سناعة.
اأن  “نعتقد  يي:  ت�سون  �سياو  وق��ال 

وباء كورونا �سي�سرع اأمتتة عمليات 
العمل  فر�س  �سيقلل  مما  الإن��ت��اج، 
ال�سناعي.  ال���ق���ط���اع  يف  امل���ت���اح���ة 
النامية  ال���دول  حلكومات  ومي��ك��ن 
ال��ك��ب��رية متعددة  ال�����س��رك��ات  ج���ذب 
اجلن�سيات من خال تبنيها لتدابري 
ت�ساهم يف احلد من التكاليف، مثل 
وتقليل  اجلمركية  التعاريف  اإزال��ة 
قيود ال�سفر وتخفيف قيود التنقل 
�سي�سيليا  واتفقت  احلدود.”  ع��ر 
اخلا�سة  امل�ست�سارة  اإ�سرادا،  اأوغاز 
اإدارة ال�سركات والعمليات  يف دائرة 
للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة  يف 
“�سياو  ال�سناعية /اليونيدو/، مع 
الأمت����ت����ة  اأن  ع���ل���ى  يي”  ت�������س���ون 
التي  الن�سبية  امليزة  على  �ستق�سي 
توفرها العمالة منخف�سة التكلفة 
يف الدول النامية و�ست�ساهم يف نقل 
اأقرب  م��واق��ع  اإىل  الإن��ت��اج  عمليات 
لل�سركات  الرئي�سية  امل��ق��رات  م��ن 
�سا�سل  ت��ت�����س��در  وال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة 

القيمة العاملية. 
على  “يتعني  اإ������س�����رادا:  وق���ال���ت 
ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة، ا���س��ت��ج��اب��ة لهذا 
ال��ت��ح��ول، ت��وظ��ي��ف ج��ه��وده��ا لعقد 
الت����ف����اق����ي����ات ال����ت����ي مت��ك��ن��ه��ا من 
وت�سمح  الإقليمي  التكامل  حتقيق 

مع  التجاري  التبادل  بتو�سيع  لها 
برايت  ي��رى  جهته  من  جريانها«. 
�سركة  ورئ��ي�����س  موؤ�س�س  �سيمونز، 
التي  بديجري”  “اأم  التكنولوجيا 
تتخذ م��ن اإف��ري��ق��ي��ا م��ق��ًرا ل��ه��ا، اأن 
التجارة  ع��ل��ى  اأث�����ر  ك����ورون����ا  وب�����اء 
الإق��ل��ي��م��ي��ة يف اأف��ري��ق��ي��ا ب���ق���در ما 
موؤكًدا  العاملية،  التجارة  على  اأث��ر 
اأكرث  كانت  الإقليمية  التجارة  اأن 
واأ�سار  احل�����الت.  ب��ع�����س  يف  ت���اأث���ًرا 
�سيمونز اإىل جمموعة من العوائق 
التجارة  تو�سيع  دون  حت���ول  ال��ت��ي 
الفريقية،  القارة  داخل  الإقليمية 
النقل،  تكاليف  ارتفاع  ذلك  يف  مبا 
التجارة  جت��ع��ل  اأن  مي��ك��ن  وال���ت���ي 
داخ�����ل اأف���ري���ق���ي���ا اأك�����رث ك��ل��ف��ة من 
�سيمونز:  وق��ال  الدولية.  التجارة 
�سركة  اأي��ة  على  ال�سهل  “لي�س من 
القيمة  �سا�سل  ع��ن  نف�سها  ع��زل 

العاملية، حتى لو اأرادت ذلك«.
ال�سركات  ق��درة  اأن  �سيمونز  وي��رى 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  الأف��ري��ق��ي��ة 
مقيدة  ك����ان����ت  ال���ت�������س���دي���ر  ع���ل���ى 
اأنظمة  ب�����س��ب��ب  ع���دي���دة  ل�����س��ن��وات 
اعتماد  وب��رام��ج  ال�سارمة  املعايري 
املتقدمة،  ال��������دول  يف  امل�����وردي�����ن 
وخ��ا���س��ة ال����دول الأوروب����ي����ة. لكنه 

••هانوفر- اأملانيا -وام: 

لل�سناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ن��ظ��م��ت 
جل�سة  اأول   2020 وال��ت�����س��ن��ي��ع 
احل����وارات  �سل�سلة  �سمن  نقا�سية 
الفرا�سية الأ�سبوعية التي تنعقد 
انطاق  م���وع���د  ح��ت��ى  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
يومي  الف��را���س��ي  القمة  م��وؤمت��ر 
وعقدت   .2020 �سبتمر  و5   4
اأدارها  التي  الفرا�سية،  اجلل�سة 
ال�سابق  ال�����س��ح��ايف  ك����اري،  دي��ك��ان 
“بي  الريطانية  الإذاع���ة  هيئة  يف 
“العوملة  ع��ن��وان  حت��ت  �سي”،  ب��ي 
وبناء  الإن�����ت�����اج  ت���ع���زي���ز  امل���ح���ل���ي���ة: 
ال���ق���درات ال�����س��ن��اع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة من 

اأجل البقاء والنجاح«.
الفرا�سية  اجل��ل�����س��ة  و����س���ه���دت 
م�������س���ارك���ة مم���ث���ل���ني ع�����ن ك�����ل من 
ومنظمة  العاملية  التجارة  منظمة 
ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم 
“اليونيدو” و�سركة “اأم بديجري” 
والذين  بالتكنولوجيا،  املتخ�س�سة 
فريو�س  ج��ائ��ح��ة  اأن  اإىل  اأ�����س����اروا 
�ست�ساهم  “كوفيد-19”  ك��ورون��ا 
الأعمال  اأمت��ت��ة  وت���رية  ت�سريع  يف 
ال�سركات  ومت����ك����ن  ال�������س���ن���اع���ي���ة 
من  املتقدمة  ال��دول  يف  ال�سناعية 
تعتمد  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات  م��ن��اف�����س��ة 
التكلفة يف  العمالة منخف�سة  على 

الدول النامية.
ال���ع���دي���د من  اأن  اخل������راء  وي�����رى 
ال���������س����رك����ات ال�����ك�����ب�����رية م���ت���ع���ددة 
بالفعل  ب���������داأت  ق�����د  اجل���ن�������س���ي���ات 
بع�س  لإع���������ادة  اخل���ط���ط  ب���و����س���ع 
ع��م��ل��ي��ات الإن����ت����اج ال�����س��ن��اع��ي اإىل 
غري  لا�سطراب  نتيجة  اأوط��ان��ه��ا 
امل�����س��ب��وق ال����ذي اأح���دث���ه ال���وب���اء يف 
اأكد  كما  العاملية.  القيمة  �سا�سل 
اخل����راء اأن���ه ي��ت��وج��ب ع��ل��ى الدول 
ال���ن���ام���ي���ة ال���ع���م���ل وب�������س���رع���ة على 

احلديثة  التقنيات  اأن  ا  اأي�سً ي��رى 
العمليات  ه���ذه  ت��ب�����س��ط  اأن  مي��ك��ن 
على  التكاليف  خف�س  يف  وت�ساهم 
“ت�ساهم  وق���ال:  ال�سركات.  جميع 
يف  الفرا�سية”  “القدرات 
ت��ق��ل��ي��ل ت��ك��ل��ف��ة ا���س��ت��رياد امل���ه���ارات، 
وق����د ���س��ه��دن��ا يف ب��ع�����س الأح���ي���ان 
واملقايي�س  املوا�سفات  هيئات  قيام 
ب���اإج���راء ع��م��ل��ي��ات تدقيق  ال��ع��امل��ي��ة 
الإن����رن����ت، اخلطوة  ���س��ام��ل��ة ع���ر 
التكاليف  خف�س  يف  �ساهمت  التي 
ليتيح   ،95% حتى  ت�سل  بن�سب 
ال�سغرية  ال�����س��رك��ات  لبع�س  ذل���ك 
الطلبات  ه���ذه  تلبية  وامل��ت��و���س��ط��ة 
وميكنها من ت�سدير خدماتها اإىل 
اخلارج للمرة الأوىل يف تاريخها.” 
واأ�سارت �سي�سيليا اأوغاز اإ�سرادا يف 
الفرا�سية  اجلل�سة  يف  حديثها 
اإىل ثاث جمموعات خمتلفة من 
ال�سيا�سات الواجب توفرها ك�سروط 
ال�سغرية  ال�سركات  لقيام  م�سبقة 
التقنيات  ب���ت���ب���ن���ي  وامل���ت���و����س���ط���ة 
احلديثة يف الدول النامية. وت�سمل 
البنية  ت��ط��وي��ر  ال�����س��ي��ا���س��ات  ه����ذه 
ي�سمن  ب�سكل  ال��رق��م��ي��ة  التحتية 
لل�سركات ات�ساًل �سهًا بالإنرنت؛ 
الئتمانية  القيود  من  والتخفيف 
ال�سركات  من  العديد  تواجه  التي 
ال�سغرية واملتو�سطة والتي متكنها 
التقنيات  وت���وظ���ي���ف  ت���ب���ن���ي  م����ن 
احل��دي��ث��ة؛ وت��ع��زي��ز ق���درات القوى 
ال���ع���ام���ل���ة، وخ���ا����س���ة ال���ن�������س���اء، من 
املهارات،  وتنمية  ال��ت��دري��ب  خ��ال 
ب�سكل  مل�����س��ارك��ت��ه��ن  ن���ظ���ًرا  وذل�����ك 
ك��ب��ري يف الأن�����س��ط��ة ال��ت��ي ل حتتاج 
وال���ات���ي يعترن  ع��ال��ي��ة  مل���ه���ارات 
التوجه  ح���ال  يف  ل��ل��خ��ط��ر  ع��ر���س��ة 
التي  امل�سانع  يف  العمليات  لأمتتة 
اأوغاز  �سي�سيليا  وقالت  بها.  يعملن 
ق�����درات  ت���ط���وي���ر  “اأن  اإ�������س������رادا: 

ال���ع���ام���ل���ني، م����ن خ�����ال ال���رام���ج 
�سبيل  على  ال����دول،  ب��ني  امل�سركة 
تقليل  يف  ت�ساهم  اأن  ميكن  امل��ث��ال، 
ن�سب البطالة بني العمال يف الدول 
التكنولوجيا.”  ب�����س��ب��ب  ال��ن��ام��ي��ة 
اإ�سرادا  اأوغ���از  �سي�سيليا  و���س��ددت 
العاقة  تقييم  اإع���ادة  اأهمية  على 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني 
وب���ن���اء ���س��ي��ا���س��ات ���س��ن��اع��ي��ة تائم 
اإ�سرادا:  وقالت  الأط��راف.  جميع 
بعني  الأخ�������ذ  احل���ك���وم���ات  “على 
اجلهات  ك��اف��ة  اهتمامات  الع��ت��ب��ار 
ال�سناعي  ب��ال��ق��ط��اع  ال��ع��اق��ة  ذات 
اأكرث  �سيا�سات  و���س��ع  م��ن  لتتمكن 
واق��ع��ي��ة، وذل���ك م��ن خ��ال اإ�سراك 
الغرف التجارية والغرف ال�سناعية 
العاملة  واملنظمات غري احلكومية 
عملية  يف  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  يف 
وب��������دوره،  ال�سيا�سات.”  و�����س����ع 
التمويل  اأن  �سياو ت�سون يي  اأو�سح 
العوامل  اأبرز  اأحد  التجاري يعتر 
ال�سركات  اأم����ام  ع��ائ��ًق��ا  ت��ق��ف  ال��ت��ي 
امل�ساركة  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
ال���ع���امل���ي���ة،  ال���ق���ي���م���ة  ����س���ا����س���ل  يف 
طلبات  ن�سف  م��ن  اأك���رث  اأن  ح��ي��ث 
بها  تتقدم  التي  التجاري  التمويل 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يتم 
فقط   7% بن�سبة  مقارنة  رف�سها 

ال��ك��ب��رية. واأث���ن���ى �سياو  ل��ل�����س��رك��ات 
تقوم  ال���ذي  ال���دور  ي��ي على  ت�سون 
به التقنيات احلديثة مثل من�سات 
ت�سني/  /ب���ل���وك  ال��ك��ت��ل  ���س��ا���س��ل 
التجاري  ال���ت���م���وي���ل  ت�����س��ه��ي��ل  يف 
واملتو�سطة،  ال�����س��غ��رية  ل��ل�����س��رك��ات 
عدم  م����ن  ال����رغ����م  “على  وق�������ال: 
يف  اجلديدة  التقنيات  ه��ذه  انت�سار 
م�ستقبلها  اأن  اإل  احل���ايل،  ال��وق��ت 
واع�����ًد و���س��ت��ك��ون ل��ه��ا م�����س��اه��م��ة يف 
منو ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
التجارة  خ���ال  م���ن  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف 

الدولية.«.
اأن  اإىل  ���س��ي��م��ون��ز  ب���راي���ت  اأ����س���ار  و 
الآ�سيوية  ال�������دول  م����ن  ال���ع���دي���د 
اكت�سبت املهارات من خال �سا�سل 
القيمة العاملية من خال �سراكاتها 
م��ت��ع��ددة اجلن�سيات  ال�����س��رك��ات  م��ع 
ال���ت���ي ت�����س��ت��ث��م��ر يف ه�����ذه ال������دول. 
من  الكثري  “تتم  �سيمونز:  وق���ال 
ع��م��ل��ي��ات ن��ق��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا من 
خ���ال ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات، ل���ذا فاإن 
يتمثل  امل���ه���ارات  ن��ق��ل  �سبل  اأف�����س��ل 
ال�سغرية  ال�����س��رك��ات  ان���خ���راط  يف 
القيمة  ���س��ا���س��ل  يف  وامل��ت��و���س��ط��ة 
العاملية.” ويتفق ياو ت�سون يي مع 
الآ�سيوية  ال��دول  اأن  على  �سيمونز 
ق����د ا����س���ت���ف���ادت ب�����س��ك��ل ك���ب���ري من 

وقدمت  ال��ع��امل��ي��ة  القيمة  �سا�سل 
در�ًسا للدول النامية يف باقي اأنحاء 
ال��ع��امل. وق��ال ي��او ت�سون ي��ي: “اإذا 
اأماكن  يف  ال��ن��ام��ي��ة  ال�����دول  اأرادت 
التنمية  ت�سريع  العامل  من  اأخ��رى 
وت���ع���زي���ز ف���ر����س ان�����س��م��ام��ه��ا اإىل 
العاملية واحل�سول  �سا�سل القيمة 
اإع���ادة  فعليها  التكنولوجيا،  ع��ل��ى 
النظر يف �سيا�ساتها وو�سع �سيا�سات 

ترحب بال�ستثمارات الأجنبية«.
�سي�سيليا  اأك�������دت  ج���ان���ب���ه���ا  وم�����ن 
الواجبات  اأح��د  اأن  اإ���س��رادا  اأوغ���از 
الأخ���اق���ي���ة يف ال���ت���ع���اون ال����دويل 
التعلم  ف���ر����س  ت���وف���ري  يف  ي��ت��م��ث��ل 
ال�����ذات�����ي ل����ل����دول ومت���ك���ي���ن���ه���ا من 
امل�ساركة يف �سا�سل القيمة العاملية. 
جهدنا  “نبذل  اإ�����س����رادا:  وق��ال��ت 
للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة  يف 
الدول  اليونيدومل�ساعدة  ال�سناعية 
البنية  ت����وف����ري  يف  واحل����ك����وم����ات 
التعلم.  لعملية  ال��ازم��ة  التحتية 
ول �سك اأن الطريقة الوحيدة التي 
النامية  ال�����دول  دع���م  م���ن  مت��ك��ن��ن��ا 
القيمة  ���س��ا���س��ل  يف  واإ����س���راك���ه���ا 
التعلم  عملية  يف  تتمثل  ال��ع��امل��ي��ة 
مع  نف�سها،  القيمة  �سل�سلة  �سمن 
وتوفري  للعملية  احل��ك��وم��ات  دع��م 

حوافز لل�سركات.«.

القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع تناق�س تعزيز االإنتاج وبناء القدرات ال�سناعية 

�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية ينتهي من اإعداد �سا�سة تداول م�ستقلة لالأ�سهم املوقوفة 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اللم�سات  امل��ال��ي��ة ح��ال��ي��اً على و���س��ع  ل����اأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  يعمل 
اإعادة  ب�ساأن  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  ق��رار  لتطبيق  النهائية 
ال�سركات املوقوفة اإىل التداول اعتباراً من 5 يوليو املقبل من خال 
اأ�سدرت  قد  “هيئة الأوراق املالية وال�سلع”  �سا�سة م�ستقلة. وكانت 
قراراً ب�ساأن تطبيق اإجراءات التعامل مع ال�سركات امل�ساهمة العامة 
املدرجة املتعرثة اعتباراً من مطلع يوليو املقبل، حيث من املقرر عمل 
اأ�سهمها من الفئة  اإدراج  قائمة متابعة ت�سم ال�سركات التي مت نقل 
الأوىل اإىل الفئة الثانية ب�سبب تعليق اإدراجها ملدة �ستة اأ�سهر فاأكرث 
اأو اأن تكون ال�سركة حققت خ�سائر مراكمة بن�سبة %50 فاأكرث من 
راأ�سمالها بناء على اآخر بيانات مالية �سنوية مدققة لل�سركة، وذلك 

اأقرتها  التي  الإج��راءات  و�سع كل �سركة مدرجة، وقد قام بتطبيق 
الهيئة ب�ساأن ال�سركات امل�ساهمة املدرجة املحققة خل�سائر مراكمة 
بن�سبة %20 فاأكرث من راأ�سمالها امل�سدر اعتباراً من النتائج املالية 
مميزة  عامة  اإ�سافة  خ��ال  من   ،2019 العام  من  الثالث  للربع 
على �سا�سة التداول يف ال�سوق اإزاء كل �سركة ا�ستناداً اإىل اإف�ساحاتها 
املتعاملني معرفة  ي�سهل على  املراكمة، بحيث  ن�سبة اخل�سائر  عن 
و�سع كل �سركة واأخذ هذا الأمر بعني العتبار عند اتخاذ قراراتهم 
التداول يف  املوقوفة عن  ال�سركات  ال�ستثمارية. جدير بالذكر فاإن 
“�سوق اأبوظبي لاأوراق املالية” هي �سركتي بنك ال�ستثمار و�سركة 

اخلزنة للتاأمني.
وبح�سب قرار الهيئة مت ت�سكيل جلنة م�سركة بقرار من الرئي�س 
الهيئة  وع�����س��وي��ة  رئ��ا���س��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ت�سم  للهيئة  التنفيذي 

لأغرا�س متابعة اأداء تلك ال�سركات. وقال خليفة املن�سوري الرئي�س 
ا�ستجابًة لقرار هيئة  التنفيذي ل� “�سوق اأبوظبي لاأوراق املالية”: 
عر  التداول  اإىل  املوقوفة  ال�سركات  باإعادة  وال�سلع  املالية  الأوراق 
�سا�سة م�ستقلة متكننا من اإجناز الت�ساميم الفنية والتقنية اخلا�سة 
بال�سا�سة امل�ستقلة لتكون جاهزة مع مطلع ال�سهر املقبل، مو�سحاً اأن 
ال�سوق يتمتع ببنية تقنية عالية اجلاهزية والكفاءة مبا يتيح اإعادة 
تلك ال�سركات اإىل التداول من خال �سا�سة عر�س م�ستقلة، موؤكداً 
اأن ال�سوق جاهز لتطبيق هذه اخلطوة مبا ميتلكه من بنية حتتية 
برناجمه  �سمن  اأجن��زه��ا  ال��ت��ي  البنية  وه��ي  اجل���ودة  فائقة  رقمية 
ال�سوق  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  اأن  امل��ن�����س��وري  واأو����س���ح  ال��رق��م��ي.  للت�سريع 
و�سفافة  عادلة  ت��داول  بيئة  لتوفري  تدفعه  العماء  ح��ول  املرتكزة 
مُتكن امل�ستثمرين من اتخاذ قراراتهم يف �سياق روؤية وا�سحة ب�ساأن 

ع�سوية كل من ال�سوق املعني واجلهات الرقابية ذات العاقة، على 
لتقييم  املتابعة  قائمة  على  ال�سركة  متابعة  مهام  اللجنة  تتوىل  اأن 
الإجراءات  واتخاذها  والإف�ساح  الإدراج  مبتطلبات  التزامها  مدى 
الازمة لت�سويب اأو�ساعها وفقاً ملا تقرر اللجنة وذلك خال مدة 
اإمكانية  م��ع  الثانية  الفئة  اإىل  ال�سركة  نقل  ت��اري��خ  م��ن  ت��ب��داأ  �سنة 
متديدها لثاث �سنوات اأخرى. ويتعني على اللجنة اتخاذ اإجراءات 
ت�سمل، رفع تو�سية اإىل الهيئة وال�سوق بنقل اإدراج اأ�سهم ال�سركة اإىل 
الفئة الأوىل وذلك يف حال ت�سويب ال�سركة لأو�ساعها خال املدة 
اللجنة  تو�سي  اأو�ساعها  ت�سويب  عدم  حال  وفى  املحددة،  الزمنية 
للهيئة وال�سوق باإحدى التو�سيتني اإما بقاء ال�سركة مدرجة �سمن 
الفئة الثانية مع ا�ستمرار تداول اأ�سهمها اأو اإلغاء اإدراج اأ�سهمها وفقاً 

لاإجراءات املحددة.

•• دبي –الفجر:
دولة  توجهات حكومة  مع  متا�سياً 
الإمارات نحو التحول اإىل حكومة 
املنازعات  ف�س  م��رك��ز  اأت���اح  ذك��ي��ة، 
ق���ن���وات دفع  دب����ي  الإي����ج����اري����ة يف 
جديدة عر تعزيز التعاون وتوطيد 
ال�������س���راك���ات ال���س��رات��ي��ج��ي��ة بني 
يف  واخلا�س  احلكومي  القطاعني 
الت�سهيات  الإمارة، بهدف توفري 
مدفوعاتهم  لإمت���ام  للمتعاملني 
ومي�سرة  مرنة  باإجراءات  مبا�سرة 

الرقميتني  الر�سوم  �سداد  من�ستي 
)بوابة  دب���ي،  حل��ك��وم��ة  التابعتني 
�����س����داد دب������ي( الإل���ك���رون���ي���ة عر 
ال�»ويب«، و)تطبيق دبي الآن( عر 
نقودي  وتلعب  ال��ذك��ي��ة.  ال��ه��وات��ف 
اليوم دوراً ريادًيا كبوابة اإلكرونية 
حم���ل���ي���ة حت���ت�������س���ن ال����ع����دي����د من 
خدمات الدفع الذكية التي ت�ساهم 
يف حتريك عجلة الأعمال، وتوفري 
م�ستويات  ب��اأع��ل��ى  ال��دف��ع  عمليات 

ال�سامة واجلودة.

من خال ح�ساباتهم امل�سرفية.
ولتحقيق هذه الغايات اأعلن املركز 
ع���ن اإمت�����ام ال��ت��واف��ق م���ع حمفظة 
اخلا�سة  ال���رق���م���ي���ة  »ن������ق������ودي« 
احلكومية  اخلدمات  ر�سوم  ب�سداد 
“نيت  خ����دم����ة  ع���ل���ى  ب���الع���ت���م���اد 
نيتويرك”  “بيار  و  بانكينغ” 
م����ن خ������ال ����س���رك���ة الأن���������س����اري 
لل�سرافة. ومن اأهم ما مييز هذه 
اخلدمات التكامل التام مع املبادئ 
م�سرف  عن  ال�سادرة  التوجيهية 

الإمارات املركزي.
ومت���ك���ن م���رك���ز ف�������س امل���ن���ازع���ات 
الإي��ج��اري��ة يف دب��ي م��ن ا�ستقطاب 

اخلدمات و�سهولة احل�سول عليها، 
اإىل توفري حلول  وهذا ما يدفعنا 
الع�سر.  حت���دي���ات  م���ع  ت��ت��ن��ا���س��ب 
امل�ساريع  ه���ذه  ت�سهم  اأن  ون��ت��وق��ع 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف 
على م�ستوى الإم��ارات، اإىل جانب 
القطاعني  ب��ني  اخل��دم��ات  تكامل 
على  احلر�س  مع  واخلا�س،  العام 
ال�����س��ف��اف��ي��ة والأم������ن الإل���ك���روين 

حفاًظا على حقوق اجلميع«.
عبدالقادر  القا�سي  �سعادة  وق���ال 
م�����رك�����ز ف�س  رئ����ي���������س  م�����و������س�����ى، 
املنازعات الإيجارية يف دبي: “لقد 
املا�سية  الأ����س���ه���ر  خ����ال  اأث��ب��ت��ن��ا 

قنوات  ل��دع��م  ب��ن��وك حم��ل��ي��ة   10
ال����ب����دي����ل����ة، وه��������ي: بنك  ال�����دف�����ع 
العربي،  البنك  التجاري،  اأبوظبي 
البنك  الإم������������ارات،  ب���ن���ك  ���س��ي��ت��ي 
ال����ت����ج����اري ال�����������دويل، ب���ن���ك دب���ي 
الإ�سامي،  دب���ي  ب��ن��ك  ال��ت��ج��اري، 
بنك  الوطني،  دب��ي  الإم���ارات  بنك 
اأبوظبي الأول،  “اإت�س اإ�س بي �سي 
ت�سارترد  “�ستاندرد  الإمارات”، 
و�ستكون خيارات  الإمارات”.  بنك 
ملتعاملي  متاحة  اجل��دي��دة  ال��دف��ع 
ت�سويتها  وذل��ك عن طريق  املركز، 
ح�ساباتهم  خ����ال  م���ن  م��ب��ا���س��رة 
الدفع  قناة  اإىل  اإ�سافة  امل�سرفية، 

الأن�ساري  ف���روع  ك��اف��ة  امل��ت��اح��ة يف 
لل�سرافة.

�سعادة  ق������ال  ال���������س����دد  ه������ذا  ويف 
���س��ل��ط��ان ب��ط��ي ب��ن جم����رن، مدير 
ع��ام دائ��رة الأرا���س��ي والأم���اك يف 
الهادفة  م�ساعينا  “تتوا�سل  دبي: 
اخليارات  م��ن  امل��زي��د  ت��وف��ري  اإىل 
ال�����س��ه��ل��ة وامل���ري���ح���ة مل��ت��ع��ام��ل��ي��ن��ا يف 
ك���اف���ة امل���ع���ام���ات ال���ع���ق���اري���ة، مبا 
توجيهات  م����ع  ت��ن��اغ��م��ن��ا  ي����وؤك����د 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة جل��ع��ل دب���ي يف 
والوجهات  العاملية  امل���دن  ���س��دارة 
اأ�سبحت  ل���ق���د  ال����س���ت���ث���م���اري���ة. 
تتمحور حول جودة  الآن  املناف�سة 

قدرتنا على التعامل مع التحديات 
 – “كوفيد  جائحة  ع��ن  الناجمة 
هذه  م��ن  ال��ك��ث��ري  وتعلمنا   ،”19
على  لنكون  ال�ستثنائية  التجربة 
الظروف.  جميع  يف  ج��اه��زي��ة  اأمت 
وي���اأت���ي ت��وف��ري امل���زي���د م���ن قنوات 
لهذه  حتقيًقا  للمتعاملني  ال��دف��ع 
ت��واف��ق��ه��ا مع  اإىل ج��ان��ب  ال��غ��اي��ة، 
ال��وط��ن��ي��ة للحد  ال���س��رات��ي��ج��ي��ات 
النقدية  امل��ب��ال��غ  م��ع  التعامل  م��ن 
وتقليل  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة،  ب���ال���ط���رق 
ا���س��ت��خ��دام امل��ع��ام��ات ال��ورق��ي��ة يف 
امل���رك���ز. و���س��ن��وا���س��ل ج��ه��دن��ا هذا 
الرقمي  ال���ت���ح���ول  رح���ل���ة  ل���دع���م 

تقنيات  م�����ن  امل�����زي�����د  وت����وظ����ي����ف 
والبلوك  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
الكثري  يف  املرئي  والت�سال  ت�سني 
رواًدا يف هذا  لنكون  من عملياتنا، 

التوجه على م�ستوى العامل«.
توجيهات  وف����ق  ن���ق���ودي  وت��ع��م��ل 
حكومة دبي الذكية، بهدف توفري  
لدعم  ومتنوعة،  ذكية  دفع  قنوات 
للمعامات  دب����ي  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
ال�������اورق�������ي�������ة وا�����س����رات����ي����ج����ي����ة 
وتعتر  النقدية.  غري  املدفوعات 
الرقمية  “نقودي”  حم���ف���ظ���ة 
املتاحة  اخليارات  اأح��دث  اجلديدة 
ل�����س��داد ال��ر���س��وم احل��ك��وم��ي��ة عر 

مركز ف�ص �ملنازعات �الإيجارية يف دبي ي�سيف قنو�ت دفع جديدة 

بن جمرن: دفع عجلة التحول الرقمي اإىل جانب تكامل اخلدمات بن القطاعن العام واخلا�س
عبد�لقادر مو�سى: �لقنو�ت �جلديدة ت�سهل �الإجر�ء�ت للمتعاملني وتقلل �لتعامالت �لورقية 

البحرية للتاأمن: 230 مليون درهم 
االأق�ساط املكتتبة خالل الربع االأول 2020

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �سركة البحرية للتاأمني اأن قيمة الأق�ساط املكتتبة لديها بلغت 230 
مليون درهم خال الربع الأول من العام 2020 مقارنة مع 203 مايني 
يف الربع ذاته من العام 2019، فيما و�سل �سايف الأرباح املتحققة 13.9 

مليون درهم مقارنة مع 13.7 مليون درهم يف فرة الر�سد ذاتها.
اأبوظبي  ل�سوق  الل��ك��روين  املوقع  على  ن�سر  بيان  يف  ال�سركة  واأو�سحت 
لاأوراق املالية اأن اجمايل حقوق امل�ساهمني و�سل يف نهاية الربع الأول من 
العام اجلاري 669 مليون درهم مقابل 654 مليون درهم يف الربع ذاته 

من العام ال�سابق.
اأما على م�ستوى موجودات ال�سركة فقد بلغت 2.74 مليار درهم تقريبا 
مع نهاية �سهر مار�س من العام اجلاري مقارنة مع 2 مليار درهم يف مار�س 
من العام ال�سابق. واأكدت ال�سركة حر�سها على تطوير قدراتها التناف�سية 
وتعزيز ال�سوابط اخلا�سة باإدارة املخاطر مبا يتوافق مع مبادئ وممار�سات 
با�ستمرار  تعمل  اأنها  اىل  م�سرية  العامة،  امل�ساهمة  ال�سركات  يف  احلكومة 
على حماية حقوق امل�ساهمني والعماء حيث تقوم باتباع �سيا�سة انتقائية 
منتجات  تطوير  على  حتر�س  كما  وال�ستثمارية  التاأمينية  اعمالها  يف 

جديدة تواكب تطلعات عمائها املتزايدة على كافة امل�ستويات.

اجلهاز امل�سريف مينح قطاع النقل والتخزين 
قرو�سا بقيمة 6.3 مليار درهم خالل 3 اأ�سهر

•• اأبوظبي-وام: 

لدولة  الغذائي  الأم��ن  تعزيز  يف  كبريا  دورا  والتخزين  النقل  قطاع  لعب 
الإمارات خال الأ�سهر الثاثة الأوىل من العام 2020 بعدما توىل مهمة 
املحافظة على اإدامة �سا�سل التوريد وتعزيز املخزون ال�سراتيجي للدولة 
من الأغذية. وانطاقا من الأهمية الكبرية التي ي�سطلع بها القطاع يف 
اأكرث  قائمة  ت�سدر  فقد  وتخزينها  الأغذية  من  الدولة  احتياجات  توفري 
القطاعات التي حظيت بدعم اجلهاز امل�سريف حيث بلغت قيمة الت�سهيات 
مار�س  نهاية  وح��ت��ى  يناير  م��ن  ال��ف��رة  خ��ال  عليها  ح�سل  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة 
الر�سيد الراكمي  اإجمايل  6.3 مليار دره��م مما رفع  العام اجل��اري  من 

للت�سهيات التي ح�سل عليها اإىل م�ستوى 63.3 مليار درهم.
ويف موؤ�سر على الدور املهم املناط بن�ساط النقل والتخزين فقد بلغت قيمة 
الناجت املحلي للقطاع نحو 84.9 مليار درهم بالأ�سعار الثابتة خال العام 
 2018 العام  يف  درهم  مليار   80 مع  مقارنة   6% ن�سبته  بنمو   2019
وذلك بح�سب ما توثقه الأرق��ام ال�سادرة عن الهيئة الحتادية للتناف�سية 
نحو  القطاع  ن��اجت  �سكل  فقد  ال�سابقة  الأرق���ام  اإىل  وا�ستنادا  والح�����س��اء. 
%8.1 من اإجمايل الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي لدولة الإمارات 

خال العام 2019 البالغ 1.042 تريليون درهم.

مركز دبي املايل العاملي يبداأ اليوم العمل بقانون حماية البيانات اجلديد
•• دبي- وام:

العمل  امل��ايل عن بدء  املركز  العاملي  امل��ايل  اأعلن مركز دبي 
بقانون حماية البيانات رقم 5 ل�سنة 2020 وذلك اعتبارا 

من اليوم املوافق الأول من يوليو 2020.
وير�سخ القانون اجلديد مكانة دبي ومركز دبي املايل العاملي 
الريادية يف جمال حماية البيانات على م�ستوى املنطقة مبا 
يعزز من جهود املركز الرامية لتطوير اأف�سل املمار�سات يف 

جمال حماية البيانات واخل�سو�سية على م�ستوى العامل.
وياأتي القانون اجلديد ليحل حمل قانون حماية البيانات 
 2007 1 ل�سنة  ال�سادر عن مركز دبي املايل العاملي رقم 
اأكرث القوانني تطورا على م�ستوى  والذي يعد واحدا من 

املنطقة.
وعلى الرغم من اأن قانون حماية البيانات �سيبداأ العمل به 
اعتبارا من الأول من يوليو 2020 اإل اأن ال�سركات التي 
تدير عملياتها يف املركز املايل والتي ينطبق عليها القانون 
التاريخ  ذل���ك  م��ن  اأ���س��ه��ر  ث��اث��ة  م��دت��ه��ا  �ستحظى مب��ه��ل��ة 
بنود  تطبيق  من  لتتمكن   2020 اأكتوبر  من  الأول  حتى 

القانون.
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•• اأبوظبي - الفجر :

 اختتمت اأم�س الأول بنجاح فعاليات ور�سة عمل قانون كرة القدم ال�سالت 
التنفيذية  اللجنة  مع  بالتعاون  القدم  لكرة  الإم���ارات  احت��اد  نظمها  التي 
لكرة قدم ال�سالت مبجل�س ال�سارقة الريا�سي عر نظام الت�سال املرئي 
منت�سبي كرة ال�سالت بالدولة والوطن  من   120 ُبعد” مب�ساركة  “عن 

العربي .
العام لحتاد  الأم��ني  الظاهري  ه��زام  الور�سة حممد عبداهلل  و�سهد ختام 
الكرة الذي نقل للم�ساركني حتيات رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة ، متمنياً 
اأ�سرف  التي  الور�سة  حم��اور  م��ن  وال�ستفادة  التوفيق  امل�ساركني  جلميع 
من  معتمدين  وحما�سرين  ال�سالت  القدم  كرة  خ��راء  من  نخبة  عليها 

الحتادين الدويل والآ�سيوي لكرة القدم .

اللجنة  التنفيذية  اللجنة  م��ن  امل��ب��ذول��ة  ب��اجل��ه��ود  ال��ع��ام  الأم����ني  واأ����س���اد 
كرة  لتطوير  الريا�سي  ال�سارقة  مبجل�س  ال�سالت  ق��دم  لكرة  التنفيذية 
القدم ال�سالت من خال تنظيم امل�سابقات والبطولت والدورات اخلا�سة 

باملدربني واحلكام وكل منت�سبي اللعبة .
بالحتادين  ال�����س��الت  رئي�س جلنة حكام  ج��الن  ب��ي��درو  اأ���س��اد  جانبه  م��ن 
الأوروبي والدويل لكرة القدم مببادرة احتاد الإمارات لكرة القدم واللجنة 

التنفيذية لكرة ال�سالت بتنظيم هذه الور�سة التي �سهدت �سرح التعديات 
اجلديدة التي طراأت على اللعبة والإجراءات التي يجب اتباعها عند عودة 
ن�ساط كرة ال�سالت . وقدم حماور الور�سة بيدرو جالن رئي�س جلنة حكام 
اأح��د ُم�سرعي قانون   ، ال��دويل والأوروب���ي  ك��رة ق��دم ال�سالت بالحتادين 
اللعبة ، والبحريني عبدالرحمن عبدالقادر مقيم حكام ال�سالت بالحتاد 

الآ�سيوي لكرة القدم .

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  اأب���وظ���ب���ي  راب���ط���ة  اأط���ل���ق���ت 
ملحريف اجلوجيت�سو عن بعد” ..اأول 
ومهارات  ق���واع���د  ع���ن  دول���ي���ة  دورة 
وقوانني اللعبة باللغتني الإجنليزية 
والرتغالية، “ وذلك �سمن برنامج 
الرابطة لن�سر اللعبة وتطوير كفاءة 
اإىل  ج��ن��ب��ا  ي�����س��ري  ال����ذي  منت�سبيها، 
بتنظيم  جنب مع براجمها اخلا�سة 
وتاأهيل  العامل،  يف  البطولت  اأق��وى 
م�سروعات  وت��ب��ن��ي  ال��ف��ن��ي��ة،  ال���ك���وادر 
وحتويل  الأب���ط���ال  �سناعة  وب��رام��ج 

الاعبني من هواة اإىل حمرفني.
من  ن���خ���ب���ة  ال������������دورة  يف  ي���������س����ارك 
املعتمدين  ال��دول��ي��ني  امل��ح��ا���س��ري��ن 
ال���ع���امل وهم  ال��ل��ع��ب��ة يف  واأ����س���اط���ري 

واأوليفر  ب����ريي����را،  ����س���ي���زار  خ��ول��ي��و 
جادي�س، واألفارو بوباديا، وجابريل 
رات��ي��ن��ه��و، وم��اوري�����س��ي��و ج��وم��ي��ز، و 

ريجي�س تاديو.
جولت  مدير  البحري  ط��ارق  وق��ال 
للجوجيت�سو  �سام  جراند  اأبوظبي 
ومهارات  لقواعد  التعلم  ف��ر���س  اإن 
الريا�سات  وكل  اجلوجيت�سو  ريا�سة 
وب�سيطة يف  �سهلة  اأ�سبحت  الأخ��رى 
الراهن،  التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  ظ��ل 
دفع  ال��راه��ن  ال�سحي  التحدي  واأن 
ب�����س��ك��ل خمتلف،  ل��ل��ت��ف��ك��ري  اجل��م��ي��ع 
التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  وا���س��ت��غ��ال 
ك��ل دول  اإىل  ب��امل��ع��رف��ة  ال��و���س��ول  يف 
اللجوء  وب����دون  ال��ع��امل يف حل��ظ��ات، 
لل�سفر وحتمل اأعبائه، م�سريا اإىل اأن 
هو  الراهنة  املرحلة  مكت�سبات  اأح��د 

وا�ستخدام  الكامل،  الرقمي  التحول 
توفري  يف  احلديثة  التوا�سل  و�سائل 
الأم��ر يف  اإىل كل من يهمه  اخلدمة 

خمتلف قارات العامل.
واأ�ساف البحري: “ اخرنا اللغتني 
معظم  لأن  والرتغالية  الإجنليزية 
مم��ار���س��ي ري��ا���س��ة اجل��وج��ي��ت�����س��و يف 
اللغتني،  ه��ات��ني  ي��ت��ح��دث��ون  ال��ع��امل 
اأوافريقيا  العربية،  ال��دول  يف  �سواء 
وقد  الأم����ري����ك����ت����ني،  اأو  اأواأوروب�������������ا 
ال��ب��داي��ة ع��ل��ى اختيار  ح��ر���س��ن��ا م���ن 
اأف�����س��ل اخل����راء وال���س��اط��ري لنقل 
الريا�سية  وجت���ارب���ه���م  خ���رات���ه���م 
اجلديدة  الأج��ي��ال  اإىل  والن�����س��ان��ي��ة 
ال��ت��ع��ل��م وتطوير  ال��راغ��ب��ني يف  وك���ل 
وامل����ع����ريف، ونحن  ال��ف��ن��ي  امل�����س��ت��وى 
ندرك قيمة التعلم امل�ستمر، ونثق يف 

اأن م�سروع الإمارات يف ن�سر وتطوير 
يقود  وال���ذي  ب��ال��دول��ة،  اجلوجيت�سو 
اآ����س���ي���ا وال����ع����امل ح���ال���ي���ا م����ن خال 
الها�سمي  عبداملنعم  ���س��ع��ادة  رئ��ا���س��ة 
كنائب  وموقعه  الآ���س��ي��وي،  ل��احت��اد 
اول لرئي�س الحت��اد ال��دويل، يحتاج 
اإىل تقدمي اجلديد كل يوم ليحافظ 
على قوة الدفع الكبرية التي بداأ بها، 
وقادته اإىل اأن ت�سبح اأبوظبي عا�سمة 
اجلوجيت�سو العاملية، واأي�سا عا�سمة 
القرار العاملي، من خال ا�ست�سافتها 
الآ�سيوي  لاحتادين  الدائم  للمقر 
والدويل، وجهودها الرائدة يف اعتماد 

اللعبة بكافة املنظمات الدولية.
نقدم  كل مو�سم  نهاية  : يف  واأو���س��ح 
املنعم  عبد  ل�سعادة  �ساما  ت��ق��ري��را 
نتلقى  ثم  اجن��ازه،  الها�سمي عما مت 

فيها  يحر�س  التي  التوجيهات  منه 
املبادرات  م��ن  �سل�سلة  اإط����اق  ع��ل��ى 
م���و����س���م جديد،  ك����ل  م����ع  اجل����دي����دة 
لتطوير الأداء والتو�سع يف الرامج، 
كل  جن��د  التنفيذ  يف  ن��ب��داأ  ان  وب��ع��د 
ال����دع����م وامل�������س���ان���دة م���ن���ه وم�����ن كل 
م�سوؤويل جمل�س الإدارة، وهو الأمر 
الذي جعل من م�سروع ن�سر وتطوير 
الإم��ارات منوذجا يحتذى  اللعبة يف 

به يف كل دول العامل.
براجمنا  ت�����س��ت��م��ر  ����س���وف  وت�����اب�����ع: 
لرفع  دائ���م،  ب�سكل  ال��ك��وادر  لتطوير 
واحلكام  وامل��درب��ني  الاعبني  كفاءة 
مع  يتنا�سب  ومب���ا  اح�����رايف،  ب�سكل 
اأن  ونتوقع  ال��دول��ي��ة،  املعايري  اأع��ل��ى 
ي�ستفيد منها عدد كبري من لعبينا 
يف الإم��ارات بهدف تاأهيلهم ملوا�سلة 

حكام  اأو  كمدربني  اللعبة  يف  امل�سوار 
ريا�سة  اأن  �سيما  ول  الع��ت��زال،  بعد 
اجلوجيت�سو ت�سرط اأن يكون احلكم 
مار�سوها  واأن  ���س��ب��ق  مم��ن  وامل�����درب 
اإىل مراحل  لفرات طويلة وو�سلوا 

متقدمة يف الحزمة.
اللتحاق  و����س���روط  م��واع��ي��د  وع����ن 
ال��دورة الأوىل  ق��ال:  بالدورة الأوىل 
حتى  وت�����س��ت��م��ر  الأول  اأم�������س  ب�����داأت 
ال��ث��ال��ث م��ن ي��ول��ي��و، وع��ل��ى الراغب 
احلا�سلني  يكون من  ان  امل�ساركة  يف 
ف���وق /  ع��ل��ى احل����زام الأزرق وف��ي��م��ا 
البنف�سجي – البني – الأ�سود/، واأن 
دولرا،   40 ال���س��راك  قيمة  يدفع 
وكان اآخر موعد للت�سجيل هو تاريخ 

الأم�س املوافق 29 يونيو.
رابطة  اأع���ل���ن���ت  اأخ������ر  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى 

اأب��وظ��ب��ي مل��ح��ريف اجل��وج��ي��ت�����س��و اأن 
جولة افتتاح مو�سم اأبو ظبي جراند 
اأجنلو�س  ل��و���س  م���ن  ان��ت��ق��ل��ت  ���س��ام 
يومي  ت��ق��ام يف  ان  على  م��ي��ام��ي،  اإىل 
مركز  يف  املقبل  �سبتمر   27 و   26
م����وؤمت����رات م���ط���ار م���ي���ام���ي، و اآخ���ر 
�سبتمر.   12 ه��و  للت�سجيل  موعد 
كما ت�ستعد حاليا لإطاق فعالياتها 
اأحداثها املحلية والإقليمية ملو�سم  و 
2020/2021 يف نهاية اأغ�سط�س، 
و التي ت�سمل الدوري الدويل لرابطة 
اأب���وظ���ب���ي مل���ح���ريف اجل��وج��ي��ت�����س��و / 
املقبل،  اأغ�سط�س   23 ي��وم  مو�سكو 
ال��دويل للرابطة / كويابا  وال��دوري 
ال�سهر، والدوري  30 من نف�س  يوم 
13 �سبتمر  الدويل / برازيليا يوم 
2020، والدوري الدويل يف مدينة 

اأكتوبر،   10 ي���وم  ب��اأوك��ران��ي��ا  لفيف 
اأملانيا   / للرابطة  املحلي  وال����دوري 
املحلي /  وال����دوري  اأك��ت��وب��ر،   17 يف 
اأك��ت��وب��ر، وال����دوري   17 اي��رل��ن��دا يف 
اأكتوبر،   18 يف  ���س��ي��ول   / ال�����دويل 
والدوري الدويل للرابطة / بارويري 
والدوري  اأكتوبر،   31 يف  بالرازيل 
 31 ال�سمالية يف  ال��دويل/ مقدونيا 

اأكتوبر 2020 .

ي��ن��ظ��م جم��ل�����س دب����ي ال��ري��ا���س��ي وراب���ط���ة ال�����دوري 
القدم  بكرة  للمحرفني  الأوىل  للدرجة  الإ�سباين 
الأربعاء  اليوم  ظهر   12:00 ال�ساعة  يف  )لليغا( 
ملتقى افرا�سي ملناق�سة خطط   2020 يوليو   1
القدم من تداعيات  الأندية املحرفة يف كرة  تعايف 
دبي  اأن��دي��ة  مب�ساركة  )ك���ورون���ا(   19 كوفيد  اأزم���ة 
وع������دًدا م���ن الأن����دي����ة الإ���س��ب��ان��ي��ة، وب��ال��ت��ع��اون مع 
“ان�سراتو�س”، وذلك عر و�سائل الت�سال  �سركة 

املبا�سر.
اإدارة  البلو�سي مدير  امللتقى علي عمر  ويتحدث يف 
التطوير الريا�سي مبجل�س دبي الريا�سي، ومايتي 
املحرفني  دوري  لرابطة  الإداري  املدير  فين�سورا 
الإ���س��ب��اين ل��ك��رة ال��ق��دم ب��ال�����س��رق الأو����س���ط و�سمال 
اأفريقيا، و فرانكو �سيجارا مدير التذاكر والعاقات 
يف نادي فالن�سيا الإ�سباين، وفريديريكو جونزالي�س 

اأرنو  فرن�سي�سكو  اأوف��ي��دي��و،  ري���ال  ن���ادي  م�ست�سار 
املدير الفني لنادي ريال اأوفيديو، اإىل جانب املدراء 
التنفيذيني لأندية و�سركات كرة القدم بدبي وهم: 
الو�سل  ل�سركة  التنفيذي  املدير  عامر  علي  حممد 
املدير  ال��ب��دواوي  �سعيد  عبداهلل  وعلى  القدم،  لكرة 
علي  و�سعيد  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  حتا  ل�سركة  التنفيذي 
ال��ع��ام��ري امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ال��ن�����س��ر لكرة 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��زاه��د  حممد  خالد  ود.  ال��ق��دم، 
ل��ن��ادي ���س��ب��اب الأه���ل���ي، وي��دي��ر احل����وار ���س��ام��ي عبد 
الريا�سي  دب��ي  مبجل�س  الإع���ام  اأخ�سائي  الإم���ام 

ودانيل باريجا من الاليغا.
ويحر�س جمل�س دبي الريا�سي دائما على ال�ستفادة 
من التجارب العاملية يف خمتلف املجالت الريا�سية، 
وي����اأت����ي ت��ن��ظ��ي��م ه����ذا امل��ل��ت��ق��ى ل��ل��ت��ع��رف والط�����اع 
ع��ل��ى جت��رب��ة الأن���دي���ة الأوروب���ي���ة وخ��ا���س��ة الأندية 

الإ���س��ب��ان��ي��ة يف جم��ال ت��ع��ايف اأن��دي��ت��ه��م ال��ت��ي واجهت 
حتديات ريا�سية واقت�سادية قا�سية اأكرث من الدول 
لفريو�س  الكبري  النت�سار  ب�سبب  وذل��ك  الأخ����رى، 
كوفيد 19 يف بادهم، وكذلك تاأثر اإيراداتهم ب�سكل 
كبري، وا�ستطاعت الأندية الإ�سبانية اأن حت�سن من 
اجلائحة  اآث��ار  من  التعايف  مرحلة  وتبداأ  اأو�ساعها 

�سواء من الناحية الفنية اأو ال�ستثمارية.
بني  اخل���رات  ت��ب��ادل  يف  امللتقيات  ه��ذه  ت�ساهم  كما 
وت��دع��م جهود حتقيق  والأوروب��ي��ة  املحلية  الأن��دي��ة 
املمار�سات  تبني  يف  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  اأه���داف 
خال  اأن��دي��ت��ن��ا  يف  تطبيقها  مي��ك��ن  ال��ت��ي  اجل���ي���دة 

املرحلة املقبلة.
للعاملني يف  ال��دع��وة  الريا�سي  دب��ي  ووج��ه جمل�س 
اأن��دي��ة و���س��رك��ات ك��رة ال��ق��دم يف دب��ي م��ن الاعبني 
القدم  ك�����رة  اأك����ادمي����ي����ات  وم��ن��ت�����س��ب��ي  وامل�����درب�����ني 

برنامج  ع��ر  امللتقى  يف  للم�ساركة  والإع��ام��ي��ني 
زووم.

وك����ان جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���س��ي ق��د ن��ظ��م يف ال�سهر 
الريا�سية  ل���اأك���ادمي���ي���ات  دب����ي  م��ل��ت��ق��ى  امل���ا����س���ي 
عنوان  حتت  ريا�سة”،  “بيوند  �سركة  مع  بالتعاون 
الريا�سة”  خ���ال  م��ن  اأق����وى  جم��ت��م��ع��ات  “بناء 
وال�������ذي ن���اق�������س ف���ي���ه امل���ق���رح���ات والأف�����ك�����ار التي 
الأطفال  ممار�سة  ل�سمان  اخل��ط��ط  بو�سع  تتعلق 
بعد  م��ا  ع��امل  يف  ال�سحيحة  بالطريقة  للريا�سة 
19(، وع��ق��د خاله  – )ك��وف��ي��د  ف��ريو���س ك��ورون��ا 
ور�س عمل تفاعلية مت خالها مناق�سة كل ما يتعلق 
بالأكادمييات الريا�سية ملختلف الريا�سيات يف ظل 
املتغريات اجلديدة مب�ساركة اأكرث من 40 اأكادميية 
ريا�سية مع ممثلي جمل�س دبي الريا�سي وعدد من 

املدربني والريا�سيني واأولياء الأمور.

ختام ناجح لور�سة عمل قانون كرة قدم ال�ساالت 

»اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو« تطلق اأول دورة دولية عن قواعد اللعبة باللغتن االإجنليزية والربتغالية

جمل�س دبي الريا�سي و»الليغا« ينظمان ملتقى تعايف االأندية 

•• اأبوظبي - الفجر :

���س��ارك حممد ع��ب��داهلل ه���زام الظاهري   
الأمني العام لحتاد الإمارات لكرة القدم 
يف املوؤمتر الذي ينظمه الحتاد الآ�سيوي 
لكرة القدم على مدار يومني  عر نظام 
لاأمناء  ُبعد”  “عن  امل���رئ���ي  الت�����س��ال 
الأع�ساء  الوطنية  ل��احت��ادات  العاّمني 

ملنطقة غرب اآ�سيا .
ويند�سور  تراأ�سه  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  وناق�س 
الآ�سيوي يف  العام لاحتاد  الأم��ني  جون 
يومه الأول اأحدث التطورات يف اإدارة كرة 
القدم ممن حيث روؤي��ة واأه��داف الحتاد 
ال���ق���اري  ، واأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات الإداري����ة 
والو�سع   ، الأع�ساء  الوطنية  لاحتادات 
امل��ب��اري��ات بعد جائحة  الأن�����س��ب جل���داول 

بني  ال��ع��اق��ة  مناق�سة  مت  كما   ، ك��ورون��ا 
ق��ارت��ي اآ���س��ي��ا واأوروب�����ا واإم��ك��ان��ي��ة تطبيق 
مناق�سة  ج��ان��ب  اإىل  “اأورا�سيا”  ف��ك��رة 

تطوير اجلوانب الفنية يف الحتادات .
الأربعاء  اليوم  اأعماله  املوؤمتر  وي�ستكمل 
ال�سراتيجي  التخطيط  عن  باحلديث 
التجارية  وال���دائ���رة  واحل��وك��م��ة  ال�سليم 
امل�سكلة حديثاً يف الحتاد الآ�سيوي لكرة 
وتتوا�سل   . احل��م��اي��ة  ووح�����دة  ال���ق���دم، 
الحتاد  ينظمها  التي  امل��وؤمت��رات  �سل�سلة 
اآ�سيا،  اأرجاء قارة  الآ�سيوي  لت�سمل كافة 
ل���دول و�سط  الأول  امل��وؤمت��ر  ُع��ق��د   حيث 
واجلزء  يونيو   4 ب��ت��اري��خ  اآ���س��ي��ا  وج��ن��وب 
 11 ي���وم  اآ���س��ي��ا  ���س��رق  اخل��ا���س مبنطقة 
وغرب  يونيو،   25 ي��وم  واآ���س��ي��ان  يونيو، 

. يونيو  اآ�سيا يوم 30 

كاف يرجئ كاأ�ص �الأمم �الإفريقية عاما و�حد� ب�سبب فريو�ص كورونا بن هزام ي�سارك يف موؤمتر االحتاد االآ�سيوي لالأمناء العاّمن 

اإقامة ن�سف نهائي اأبطال افريقيا 
من مباراة واحدة يف الكامريون

•• القاهرة-وام:

اأعلن رئي�س الحتاد الإفريقي لكرة القدم )كاف( 
اأحمد اأحمد الثاثاء اإرجاء نهائيات كاأ�س الأمم 
الإف��ري��ق��ي��ة امل��ق��ررة يف ال��ك��ام��ريون ع��ام��ا واحدا 
لتنطلق  امل�ستجد،  تبعات فريو�س كورونا  ب�سبب 
2022 بدل من مطلع  الثاين يناير  يف كانون 

.2021
اجتماع  اإث��ر  اأحمد خ��ال موؤمتر �سحايف  وق��ال 
تقنية  ع��ر  اأم�����س  ل��احت��اد  التنفيذية  للجنة 
الت�سال بالفيديو، اإن الحتاد اتخذ هذا القرار 

لأن “ال�سحة هي الأولوية املطلقة«.
“كوفيد19-” مل  ان وباء  امللغا�سي على  و�سدد 
القارة  دول  من  العديد  يف  “الذروة” بعد  يبلغ 
اأمرا  البطولة  تاأجيل  ق��رار  جعل  م��ا  ال�سمراء، 

�سروريا.
2021 ثالث بطولة قارية  اإفريقيا  وباتت اأمم 
يتاأجل موعدها ب�سبب “كوفيد19-”، بعد كاأ�س 
كانتا مقررتني يف  اللتني  اأم��ريك��ا  وكوبا  اأوروب���ا 
اإرج��اوؤه��م��ا اىل �سيف  العام احل��ايل، ومت  �سيف 

.2021
واأ�سار رئي�س الحتاد القاري اىل ان بطولة اأمم 
مقررة  كانت  التي  “�سان”  للمحليني  اإفريقيا 
العام  من  ني�سان/اأبريل  يف  الكامريون  يف  اأي�سا 
يناير  الثاين  كانون  اعتبارا من  �ستقام  احل��ايل، 

بطولة كاأ�س الأمم. من  بدل   ،2021
القارة،  �سعيد  على  اللعبة  مناف�سات  وتوقفت 
با�ستثناء بوروندي، اعتبارا من اآذار مار�س ب�سبب 

املوؤهلة  الت�سفيات  �سمل  مب��ا  “كوفيد19-”، 
اأي  الأندية،  م�سابقتي  ومناف�سات  الأمم،  لكاأ�س 

دوري الأبطال وكاأ�س الحتاد )الكونفدرالية(.
الحتاد  اأق���ر  الأن���دي���ة،  م�سابقتي  �سعيد  وع��ل��ى 
مباراة  )اإق���ام���ة  م��ع��دل��ة  ب�سيغة  ا���س��ت��ك��م��ال��ه��م��ا 
واحدة يف ن�سف النهائي بدل من مباراتي ذهاب 

واإياب(، اعتبارا من اأيلول �سبتمر املقبل.
واأو����س���ح الحت����اد يف ب��ي��ان ع��ن اج��ت��م��اع اللجنة 
التنفيذية، ان م�سابقة دوري الأبطال �ست�ستكمل 

يف اأيلول �سبتمر يف مكان يحدد لحقا.
)“الكونفدرالية”(،  الحت��اد  كاأ�س  م�سابقة  اأم��ا 
يف  امل��ع��دل��ة  بال�سيغة  اأي�����س��ا  ا�ستكمالها  ف�سيتم 

املغرب.
اىل ذلك، اأعلن الحتاد اإلغاء ن�سخة العام احلايل 
كان  التي  لل�سيدات  الإفريقية  الأمم  كاأ�س  من 

من املقرر ان تنطلق يف ت�سرين الثاين نوفمر.
يف املقابل، اأعلن “كاف” اطاق ن�سخة لل�سيدات 
العام  م��ن  اع��ت��ب��ارا  الأب��ط��ال  دوري  م��ن م�سابقة 
املقبل، على ان يتم “اإعان �سيغتها والتفا�سيل 

الأخرى املتعلقة بها يف الوقت املنا�سب«.
اأبطال  دوري  “بولدة  فخره  عن  اأحمد  واأع��رب 
الإفريقية”،  ال���ق���ارة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ي��دات 
“تاريخية بالن�سبة اىل كرة  معترا ان اخلطوة 

القدم الإفريقية والعاملية«.
وعلى �سعيد انتخابات رئا�سة الحتاد املقررة يف 
ختام ولية الأعوام الأربعة لأحمد، اأ�سار الأخري 
اآذار/م����ار�����س   12 ���س��ت��ق��ام م��ب��دئ��ي��ا يف  ان��ه��ا  اىل 

موريتانيا. يف   2021
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الفجر الريا�ضي

اعتر الفرن�سي اإيفان فورنييه لعب 
اأورلندو ماجيك، اأن املال هو الدافع 
دوري  م��و���س��م  ل�ستكمال  الرئي�سي 
للمحرفني،  الأم��ريك��ي  ال�سلة  ك��رة 
اآذار/مار�س  بعد تعليق مناف�ساته يف 
امل���ا����س���ي ب�����س��ب��ب ف����ريو�����س ك���ورون���ا 

امل�ستجد.
وراأى الاعب البالغ من العمر 27 
ع���ام���ا، يف ح����وار م���ع وك���ال���ة فران�س 
ال�”ان  م���ب���اري���ات  ع�����ودة  ان  ب���ر����س، 
مهمة  م��ن�����س��ة  ���س��ت��م��ث��ل  ايه”  ب����ي 
�سيا�سية  ر���س��ائ��ل  لإي�����س��ال  لاعبني 
ت���ل���ك منها  واج���ت���م���اع���ي���ة، ل���س��ي��م��ا 
ت�سهد  للعن�سرية يف فرة  املناه�سة 
امل���ت���ح���دة زخما  ال����ولي����ات  خ��ال��ه��ا 
متزايدا لحتجاجات من هذا النوع، 
ب��ع��د م��ق��ت��ل امل���واط���ن الأ����س���ود جورج 
توقيفه  بعد  امل��ا���س��ي  ال�سهر  فلويد 
م��ن ق��ب��ل ���س��رط��ي اأب��ي�����س يف مدينة 

مينيابولي�س.
 30 اأ�سل  )من  فريقا   22 وي�ستعد 
عادة( ل�ستئناف الدوري اعتبارا من 
معدلة  ب�سيغة  مت��وز/ي��ول��ي��و،   30
“ديزين  مبارياتها يف جممع  �ستقام 
بولية  اأورلن���دو  وورلد” يف مدينة 
ج��م��ه��ور، ووفق  دون  م��ن  ف��ل��وري��دا، 
اإجراءات �سحية �سارمة للوقاية من 

“كوفيد19-«.
يف ما ياأتي ن�س احلوار:

ا�ستئناف  ت���ق���ارب  ك��ي��ف  �����س����وؤال:   -
املو�سم؟

ك���ان عدد  ال��ب��داي��ة  - ف��ورن��ي��ي��ه: يف 
م���ن���ا )لع�����ب�����ني( ي����ق����ول اإن�������ه يجب 
وق���ف امل��و���س��م، ل��ك��ن اأدرك���ن���ا ان ثمة 

هذا  يف  حمتملة  ع��دة  �سيناريوهات 
اأو خف�س  الإ����س���راب  م��ث��ل  الإط������ار، 
�سقوف الرواتب. كانت الآثار ال�سلبية 
نهاية  يف  وافقنا  درج��ة  اىل  متعددة 
امل��و���س��م. لذلك،  اإن��ه��اء  امل��ط��اف على 
هو  اللعب  مل��ع��اودة  الرئي�سي  ال�سبب 
امل�����ال. ل��ك��ن ال��ب��ع�����س غ���ري مطمئن 
دعم  ثمة  واأي�����س��ا  ال�سحي.  للو�سع 
حلركة “باك ليفز ماتر” )“حياة 
ال�سود مهمة”(، وهي ق�سية يتحرك 

من اأجلها العديد من الاعبني«.
الوقت  اأن  البع�س  ي���رى  ����س���وؤال:   -
العدالة  اأج������ل  م����ن  ل��ل��ن�����س��ال  ه����و 

الج���ت���م���اع���ي���ة، ول���ي�������س ل���ع���ب ك���رة 
ال�سلة...

ل  الذين  اأولئك  اأتفهم  فورنييه:   -
ي��رغ��ب��ون يف ال��ع��ودة اىل ال��ل��ع��ب لأن 
ذل����ك ���س��ي�����س��رف الأن����ظ����ار ع���ن هذه 
امل�����س��ك��ل��ة ال���ك���ب���رية. اأن�����ا ع��ل��ى عك�س 
ذل���ك، م��ن الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن يرون 
ي��ج��ب ال���س��ت��ف��ادة م��ن ا�ستئناف  ان���ه 
كل  �سوتنا.  اإ�سماع  اأج��ل  من  املو�سم 
غالبية  اأن  اأعتقد  �سيتابعنا.  العامل 
و�سن�ستفيد  ���س��ت��ح�����س��ر،  ال��اع��ب��ني 
ايه”  بي  ال�”ان  من�سة  من  جميعنا 
لإي�������س���ال ر���س��ال��ة ك��ب��رية ق���د ترك 

اأثرا.
- ����س���وؤال: ه���ل اأن����ت م��ط��م��ئ��ن حيال 

الروتوكول ال�سحي املعتمد؟
- فورنييه: من اأجل ان تقدم رابطة 
من  خم��اط��رة  ايه” على  ب��ي  ال�”ان 
هذا النوع، فذلك يعني ان الجراءات 
بت�سهيل  �سيقومون  ق�سوى.  �ستكون 
يوميا  الأ���س��ئ��ل��ة  ن��ط��رح  لئا  حياتنا 
عما اذا كنا باأمان. قالوا اإن املوظفني 
لفحو�س  ���س��ي��خ�����س��ع��ون  دي�����زين  يف 

اإ�سافية، وهذا جيد.
اأم����ام����ك����م  ت�����ك�����ون  ل������ن  ��������س�������وؤال:   -
للتمارين  اأ����س���اب���ي���ع  ث���اث���ة  ����س���وى 

اجلماعية. هل هذه الفرة كافية؟
مناف�سة  اأي  نخ�س  مل  فورنييه:   -
اآذار/ منذ  مناف�سني  مع  احتكاك  اأو 

م���ار����س، ل���ذا ن��ع��م، ه���ذه ال��ف��رة هي 
ما  و���س��ل  اإع����ادة   )...( ج��دا  ق�سرية 
انقطع جلهة اأ�ساليب اللعب �سيكون 
التي ت�سم يف  الفرق  معقدا. لذلك، 
مبواهب  يتمتعون  لعبني  �سفوفها 
ال��ف��ارق وحتظى  ت�سنع  ق��د  ف��ردي��ة، 
ب��الأف�����س��ل��ي��ة. ال��ف��رق الأخ����رى التي 
تعتمد على التجان�س واأ�سلوب مترير 
الكرة، �ستخ�سر اأف�سلية العمل الذي 

قامت به و�ستعاقب ب�سبب ذلك.

- �����س����وؤال: م���ا ه����دف م��اج��ي��ك هذا 
املو�سم؟

الإق�سائية  الأدوار  بلوغ  فورنييه:   -
بداية  وح��ق��ق��ن��ا  اأوف”(،  )“باي 
املركز  اىل  ن�سعى  خل��و���س��ه��ا.  ج��ي��دة 
ال�سرقية( وهذا  املنطقة  ال�سابع )يف 
ما �سيقودنا ملواجهة تورونتو رابتورز 
)حامل اللقب( اأو بو�سطن �سلتيك�س. 
����س���ن���ت���ف���ادى م���ي���ل���ووك���ي )ب���اك�������س(. 
بفوز  علينا  يتقدم  )نت�س(  بروكلني 
واحد و�سناقيه عند العودة. �سيكون 

الأمر مهما من البداية.
بطل  ان  ت���ع���ت���ر  مل�������اذا  �������س������وؤال:   -
من  اأق���ل  اح��رام��ا  �سينال   2020
غريه؟ - فورنييه: مو�سم ال�”ان بي 
املو�سم  )يف  م��ب��اراة   82 ي�سم  ايه” 
مع  اأوف”  ال�”باي  املنتظم(، تليها 
اأر�سها.  على  للعب  للفرق  اأف�سلية 
�سيحرز  ال��ذي  الفريق  امل��و���س��م،  ه��ذا 
�ستقام  ل���دورة  بطا  �سيكون  اللقب 
ب��ع��د حت�����س��ريات حم������دودة، و دون 
الاعبني  بع�س  للملعب.  اأف�سلية 
���س��ي��خ��ت��ارون ع���دم امل�����س��ارك��ة. بع�س 
العودة،  م��ن  �سيتمكنون  امل�����س��اب��ني 
وكان من غري املفر�س ان ي�ساركوا 
الربيع  يف  امل��ب��اري��ات  اأقيمت  ح��ال  يف 
)اأي مل يتم تعليق املناف�سات(. الأمور 
الأقل،  على  ال�سيء.  بع�س  خمتلفة 
الأمر  امل��ق��ب��ل،  البطل  اىل  بالن�سبة 
ب��ذل جهدا  ق��د  ع���ادل. �سيكون  غ��ري 
اأقل  احراما  �سينال  لكنه  للتتويج، 
م��ن الأب��ط��ال ال��ذي��ن ت��وج��وا بنهاية 
الفريق  ه��ذا  بالطبع  ك��ام��ل.  مو�سم 

)البطل( �سيكون جيدا جدا، لكنه

ك�سف لعبا بروكلني نت�س، دياندري جوردان و�سبن�سر 
امل�ستجد،  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ت��ه��م��ا  دي��ن��وي��دي، 
الأمريكي  ال�سلة  ك��رة  دوري  ا�ستئناف  من  �سهر  قبل 

للمحرفني.
ويف حني اأكد الأول عدم التحاقه بالفريق لدى عودة 
اعتبارا  فلوريدا  بولية  اأورلن��دو  املباريات يف مدينة 
ب�ساأن  �سكوك  اىل  الثاين  لفت  30 متوز/يوليو،  من 

م�ساركته.
وكتب جوردان عر ح�سابه على موقع “توير” فجر 
الثاثاء “اكت�سفت الليلة املا�سية وتاأكد الأمر جمددا 
اإنني  املتحدة(  الوليات  بتوقيت  الأول)الثنني  اأم�س 
م�سيفا  “كوفيد”،  لك�سف  اإيجابي  لفح�س  خ�سعت 
ل�ستئناف  اأورلن�����دو  يف  اأك����ون  ل��ن  ل��ذل��ك،  “نتيجة 

املو�سم«.
اأن” الأمريكية ان وكاء  اأ�س بي  “اي  واأف��ادت �سبكة 
ناديه  اإدارة  اأبلغوا  ع��ام��ا،   31 البالغ  الرت��ك��از  لع��ب 

بالأمر.
واأت���ى ذل��ك بعيد ت��اأك��ي��د دي��ن��وي��دي )27 ع��ام��ا( عر 

موقع “ذا اأثلتيك” اللكروين، اإ�سابته بالفريو�س.
ل�سيما  العوار�س،  بع�س  من  “اأعاين  الاعب  وق��ال 
ارت��ف��اع درج��ة احل���رارة واأمل يف احللق، وم��ن ال�سعب 

معرفة ما اذا �ساأكون قادرا على اللعب اأم ل«.
ملدينة  الثاين  القطب  نت�س،  لعبي  من  لعدد  و�سبق 
بالفريو�س  اإ�سابتهم  اأعلنوا  ان  نيك�س،  بعد  نيويورك 
اأبرزهم كيفن دوران��ت الذي ان�سم  اآذار/م��ار���س،  منذ 
اىل �سفوفه قبل بداية مو�سم 2019-2020، لكنه 
اإ�سابة قوية  اأي مباراة لكونه يتعافى من  مل يخ�س 
تعر�س لها يف ختام املو�سم املا�سي مع فريقه ال�سابق 

غولدن �ستايت ووريرز.
واأك��د دوران��ت )32 عاما( مطلع حزيران/يونيو انه 
ايه”  ب��ي  ال�”ان  مو�سم  ل�ستئناف  ج��اه��زا  ي��ك��ون  ل��ن 
اآذار/مار�س  م��ن  اع��ت��ب��ارا  مناف�ساته  تعليق  مت  ال��ذي 

ب�سبب “كوفيد19-«.
ويجد نت�س نف�سه اأمام مع�سلة على �سعيد الت�سكيلة 
“ديزين وورلد” يف  امل��ب��اري��ات يف جممع  ع���ودة  ل��دى 

اأورلندو.
واملحتمل  جل������وردان  امل���وؤك���د  ال��غ��ي��اب  اىل  ف��اإ���س��اف��ة 
ويل�سون  لع��ب��ه  دون  ال��ف��ري��ق  ���س��ي��ك��ون  ل��دي��ن��وي��دي، 
عدم  ال��ن��ادي  اإدارة  اأب��ل��غ  اأن  ل��ه  �سبق  ال���ذي  ت�ساندلر 

م�ساركته يف ما تبقى من املو�سم.
وقال ت�ساندلر يف ت�سريحات ل�سبكة “اي اأ�س بي اأن” 
تكون  ان  يجب  عائلتي  و�سامة  “�سحة  ان  الأح���د، 

الأولوية«.
دوران����ت،  اىل  الإ���س��اب��ة،  ب�سبب  ال��ف��ري��ق  يفتقد  ك��م��ا 
وال��ن��ج��م ك��اي��ري اإي��رف��ي��ن��غ ال����ذي خ�����س��ع ق��ب��ل اأ�سهر 
باأنه  الكتف، علما  اإ�سابة يف  ملعاجلة  لعملية جراحية 
اأبدت  التي  ال��دوري  ك��ان �سمن جمموعة من لعبي 

معار�ستها ل�ستكمال املو�سم.
يجر  مل  نت�س  ان  واأوردت “اي اأ�س بي اأن” الثاثاء 
اأي مترين لاعبيه “منذ اأيام عدة”، م�سرية اىل ان 
عددا منهم يفكر جديا مبا اذا كان �سي�سارك يف عودة 

املناف�سات اأم ل.
ونت�س هو اأحد الفرق ال�22 التي من املقرر ان ت�سارك 

يف ا�ستكمال الدوري.
ملتابعة  ايه” �سيغة معدلة  “ان بي  ال�  رابطة  واأق��رت 
املو�سم، مب�ساركة 22 فريقا من اأ�سل 30، �ستخو�س 
خلو�س  منها   16 تنتقل  ان  قبل  للت�سنيف،  لقاءات 
كل  و�ستكون  اأوف”(.  )“باي  الق�سائية  الأدوار 
الفرق  تقيم  ان  على  مو�سدة،  اأب���واب  خلف  املباريات 
يف املجمع، مع اعتماد اإجراءات وقاية �سحية �سارمة 

خ�سية اأي تف�ٍس للفريو�س.
اأي  ان  اأملح اىل  ان  �سيلفر  اآدم  الرابطة  و�سبق لرئي�س 
بعد  ال��اع��ب��ني  �سفوف  يف  للفريو�س  وا���س��ع  انت�سار 

العودة، قد يدفع اىل تعليق املناف�سات جمددا.

اإ�سابتان بفريو�س كورونا يف 
نت�س قبل �سهر من العودة 

ال��دوري الإنكليزي لكرة  اأن فريقه ليفربول املتوج بلقب  امل��درب الأمل��اين يورغن كلوب  راأى 
“املايني” لتعزيز  اإنفاق  القدم هذا املو�سم للمرة الأوىل منذ ثاثني عاما، ل يحتاج اىل 

ت�سكيلته “القوية” يف فرة النتقالت.
اأبطال  وراأى الأملاين الذي قاد النادي الأحمر على التوايل للفوز بلقب دوري 

اأوروبا وكاأ�س العامل لاأندية 2019، والرميرليغ ملو�سم 2020-2019، 
اأعاد بناه ب�سكل تدريجي منذ تويل مهام تدريبه يف العام  اأن الفريق الذي 

تغيري �سامل. اىل  يحتاج  ل   ،2015
انت�سارات  �سنعوا  ال��ذي��ن  ال��ن��ج��وم  غالبية  ع��ه��ده  خ��ال  ك��ل��وب  وا�ستقطب 

اىل  م��ان��ي��ه،  ���س��ادي��و  وال�سنغايل  ���س��اح،  حممد  امل�����س��ري  م��ن  ليفربول، 
الهولندي فريجل فان دايك وغريهم.

اإنكليزية  اإعام  و�سائل  ن�سرتها  ت�سريحات  كلوب يف  وقال 
عدم  مقاربة  اأن  ال��ث��اث��اء،  الث��ن��ني  الأول  اأم�����س  ليل 

كورونا  بفريو�س  ترتبط  الن��ف��اق، ل  اىل  احلاجة 
على  �سلبية  مالية  اآث���ارا  ت��رك  ال���ذي  امل�ستجد 

الأندية، وت�سبب بتعليق املناف�سات لأكرث من 
ثاثة اأ�سهر، قبل ا�ستئنافها يف وقت �سابق 

من حزيران/يونيو احلايل.
“كوفيد” اأّث��ر بطبيعة احلال  واأو���س��ح 

)اىل  واخل��روج  الدخول  حركة  على 
�سفوف الفرق(، وهذا اأمر طبيعي، 
والأرج��ح ان هذا ال�سيف لن يكون 
�سعيد  ع���ل���ى  ازدحاما”  الأك�������رث 

النتقالت.
ف��رة لحقة  “لكن رمب��ا يف  وت��اب��ع 

النتقالت  ف��رة  كانت  اذا  ال��ع��ام،  م��ن 
ل ت���زال م��ف��ت��وح��ة، ���س��ن��ع��رف اأك����رث. ل��ك��ن هذه 

الت�سكيلة )لليفربول(، انظروا اإليها. لي�ست ت�سكيلة 
علينا تغيريها الآن«.

لدينا  اأق��ول  بل  اأ�سا�سيا،  11 لعبا  لدينا  “لي�س  واأ�ساف 
17 لعبا يتمكنون من اللعب على امل�ستوى ذاته.  اأو   16
باملئة”،   100 بن�سبة  ذل���ك،  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  علينا  لكن 
واملايني  امل���اي���ني  ان���ف���اق  “ل مي��ك��ن��ن��ا  ان���ه  اىل  م�����س��ريا 
واملايني ملجرد اأننا نرغب يف ذلك او نعتر ان ذلك اأمرا 

جيدا للقيام به«.
وتعود ال�سفقة الكبرية الأخرية التي اأبرمها ليفربول اىل 

�سيف 2018، حني تعاقد مع الرازيلي األي�سون بيكر من روما الإيطايل لقاء 65 مليون 
جنيه ا�سرليني )نحو 80 مليون دولر(، وهو مبلغ قيا�سي يف حينه حلار�س مرمى.

وكانت التقارير ترجح تعاقد ليفربول هذا ال�سيف مع املهاجم تيمو فرينر من ليبزيغ 
الأملاين، قبل ان يختار الأخري الن�سمام اىل ت�سل�سي الإنكليزي. واأوردت التقارير 
ان ليفربول اآثر عدم دفع املبلغ املطلوب من النادي الأملاين، واملقّدر ب�60 مليون 

يورو.
يف املقابل، يعمل كلوب على ترفيع بع�س النا�سئني من اأكادميية ليفربول، مثل 

الظهري الأمين نيكو وليام�س واملهاجم ال�ساب هاريف اإيليوت.
و�ساأل “نريد ان جنعل هذه الت�سكيلة اأقوى، لكن هذه الت�سكيلة قوية. امل�سكلة مع 
ت�سكيلة قوية هي كيف تعمل على حت�سينها يف �سوق النتقالت؟ الأمر مرتبط 
باملال بطبيعة احلال، لكن املال وحده ل يكفي. 
تكون  ان  ون��ح��اول  مبتكرا  ت��ك��ون  ان  عليك 

مبتكرين«.
حلول  اىل  ال��ت��و���س��ل  “نحاول  واأ����س���اف 
لدينا  لنتظاره:  الكثري  وثمة  داخلية 
ث��اث��ة اأو اأرب��ع��ة لع��ب��ني ق��ادري��ن على 

القيام بخطوات كبرية” للروز.
لقب  املا�سي  الأ���س��ب��وع  ليفربول  وح�سم 
املبا�سر  م���ط���ارده  ب��ع��د خ�����س��ارة  ال�����دوري 
وبطل املو�سمني املا�سيني مان�س�سر �سيتي، 

اأمام م�سيفه ت�سل�سي بنتيجة 2-1.
�سبع  بالتتويج مع تبقي  القيا�سي  وبعد اجنازه 
ك�سر  يف  ليفربول  ي��اأم��ل  املو�سم،  نهاية  على  م��راح��ل 
املو�سم  ال��ن��ق��اط خ��ال  القيا�سي لأك���ر ع��دد م��ن  ال��رق��م 

)100( الذي حققه �سيتي يف 2018-2017.
ويف ر�سيد ليفربول حاليا 86 نقطة.

املو�سم  املحلي يف  بلقبه  ليفربول  احتفاظ  وتطرق كلوب لحتمال 
املقبل.

وقال “�سمعت البع�س يقول اإن الفوز )باللقب( لي�س فعليا �سوى 
اذا ح�سل يف مو�سمني متتاليني، لكن هذا الأمر يثري ال�سحك. 

هذا اأمر اإنكليزي بو�سوح«.
وتابع “يتوقع النا�س منا اأن نفوز بالدوري جمددا. هذا ممكن، 
ل اأعرف، لكن عندما اأفكر بالعام املقبل، ل اأفكر بالفوز بالدوري 
جم��ددا. هذا ل يعني اننا ل نريد ذل��ك، لكن ثمة العديد من 

اخلطوات التي يجب اأن نقوم بها” لتحقيق هذا الأمر.

كلوب: ال حاجة اإىل االإنفاق لتعزيز 
ت�سكيلة ليفربول  

فورنييه يرى املال دافعا ال�ستئناف
 مو�سم الـ »ان بي ايه« 

بينيفينتو ي�سمن العودة 
اإىل »�سريي اأ« 

 
�سمن فريق بينيفينتو الذي يدربه النجم ال�سابق مليان ويوفنتو�س فيليبو 
للمرة  الإيطالية،  القدم  لكرة  الأوىل  الدرجة  دوري  اإىل  العودة  اإن��زاغ��ي، 

الثانية يف تاريخه.
وفاز بينيفينتو بنتيجة -1�سفر على يويف �ستابيا �سمن مناف�سات الدرجة 
الثانية ليل اأم�س الأول الثنني، ليبتعد يف ال�سدارة بفارق 24 نقطة عن 

كروتوين الثاين و�سيتاديا الثالث.
بينيفينتو  “�سريي ب”، �سمن  نهاية مو�سم  �سبع مراحل على  تبقي  ومع 
حلوله يف اأحد املركزين الأولني يف الرتيب، واملوؤهلنَي مبا�سرة اىل دوري 

الأ�سواء.
اأواخر العقد الثاين من القرن  و�سبق لبينيفينتو الذي يعود تاأ�سي�سه اىل 
الع�سرين، ان خا�س غمار “�سريي اأ” مرة واحدة، وذلك يف مو�سم 2017-

.2018
ومل يقدم الفريق اآنذاك جتربة اإيجابية، اذ حقق رقما قيا�سيا �سلبيا باأكر 
البطولت  اإح���دى  يف  لفريق  املو�سم  ب��داي��ة  يف  املتتالية  ال��ه��زائ��م  م��ن  ع��دد 
اإيطاليا وفرن�سا(، مع  اإ�سبانيا،  اأملانيا،  الوطنية اخلم�س الكرى )اإنكلرا، 

متتالية. خ�سارة   14
وعاد الفريق بنهاية املو�سم ذاته اىل الدرجة الثانية، بعد حلوله يف املركز 
الع�سرين الأخري يف “�سريي اأ”، مع ر�سيد ت�سمن �ستة انت�سارات وثاثة 

تعادلت و29 هزمية.
و�سجل الفريق يف مو�سم 2017-2018 ما جمموعه 33 هدفا، وتلقى 

مرماه 84.
ويتوىل اإنزاغي )46 عاما( املتوج بلقب كاأ�س العامل 2006 مع منتخب 
اأوروب����ا م��رت��ني م��ع م��ي��ان، ت��دري��ب بينيفينتو منذ  اأب��ط��ال  ب���اده ودوري 
حزيران/يونيو 2019، بعد جتارب تدريبية �سملت ميان )الفريق الأول 

والنا�سئني( وبولونيا.

مع  ت��ع��اق��ده  الأول  اأم�����س  م�ساء  الريا�سي  مليحة  ن���ادي  اأب���رم 
ملو�سم  ال�سالت  ك��رة  فريق  لقيادة  دييجو   رام��ون  الرازيلي 
وا�سراتيجيته  ال��ن��ادي  روؤي����ة  حتقيق  ب��ه��دف  واح���د  ري��ا���س��ي 

للمناف�سة والزحف نحو ال�سدارة.
را�سد  ع��ب��داهلل  بح�سور  ال��ن��ادي  مقر  يف  العقد  توقيع  وج��رى 
حممد القايدي ع�سو جمل�س اإدارة النادي رئي�س جلنة قطاع 
كرة القدم واملراحل ال�سنية وعدد من قيادات النادي والكوادر 

الفنية والدارية لفريق قدم ال�سالت .

كما وجه النادي ال�سكر والتحية للمدرب الوطني بدر الزرعوين 
على جهوده مع فريق كرة قدم ال�سالت طوال الفرة املا�سية 
الكبرية  بجهوده  واأ�ساد  للفريق  نوعية  اإ�سافة  من  قدمه  وما 

متمنيا له التوفيق يف م�سوار حياته .
وبعد التوقيع مع املدرب اجلديد والذي ميتلك خرة طويلة 
ع�سو  القايدي  حممد  را�سد  عبداهلل  اأ�سار  املحلي  ال��دوري  يف 
واملراحل  القدم  ك��رة  قطاع  جلنة  رئي�س  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
اإليه  يتطلع  م��ا  ظ��ل  يف  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال�سنية 

�سلطان  حممد  برئا�سة  الإدارة  جمل�س  توجيهات  وفق  النادي 
اإىل مراتب  وال�سعود  اإىل حتقيق مراكز متقدمة  اخلا�سوين 

اأعلى يف ظل اخلطة املتكاملة التي ي�سعى النادي لتحقيقها .
واأكد اأن الرازيلي رامون دييجو  �سيقود فريق كرة ال�سالت يف  
للفريق نظرا  اإ�سافة  2020-2021 ليكون  املو�سم اجلديد 
خلراته الكبرية يف الدوري املحلي وتاقي الأهداف لتحقيق 
امل�سوار  ال�����س��الت يف  ول��ك��رة  ل��ل��ن��ادي  متميز  ري��ا���س��ي  م��و���س��م 

الريا�سي املرتقب .

وجه �ل�سكر لبدر �لزرعوين على جهوده 

نادي مليحة الثقايف الريا�سي يتعاقد ملو�سم مع الربازيلي رامون دييجو  لقيادة فريق كرة ال�ساالت 



 
يجربان ابنهما على االعرتاف بجرمية اغت�ساب

واأجراه  ال�سرطة،  اإىل  امل��راه��ق  ابنهما  بريطانيان  وال���دان  اقتاد 
على العراف بجرمية اغت�ساب، بالرغم من عدم تقدم �سحيته 
العتداء  بتهمة  عامني  ملدة  بال�سجن  املتهم  على  وُحكم  ب�سكوى، 

اجلن�سي والغت�ساب.
وكان من املمكن اأن يفلت املراهق "جاك اإيفانز"، البالغ من العمر 
ت��ق��دم �سحيته  ل��ع��دم  18 ع��ام��اً، م��ن ج��رمي��ة الع��ت��داء اجلن�سي، 
ن�سية،  ر�سالة  طريق  عن  للفتاة  بالعتذار  اكتفى  اإذ  �سكوى،  ب��اأي 
اكت�سفها والده بعد مرور �سهرين على الواقعة، فاأ�سيب ب�سدمة، 
ملعاقبته  للمحاكمة  ابنه  ومثول  جمراها  العدالة  تاأخذ  اأن  وق��رر 

على جرميته.
وب��ال��ف��ع��ل ق��ام��ت ال�����س��رط��ة ب��ا���س��ت��دع��اء ال�����س��ح��ي��ة ال��ت��ي اعرفت 
ال�سريعة،  للوجبات  مطعم  يف  عامل  مهنته  وال��ذي  ال�ساب  بقيام 
باغت�سابها. وقالت الفتاة اإن جاك طلب منها ذلك، ورغم رف�سها، 
وحماولتها اإبعاده، اإل اأنه قام بفعلته، عن اإ�سرار، ح�سب ما ورد يف 

�سحيفة "ذا �سن" الريطانية.
وكان جاك يبلغ من العمر 17 عاماً، عندما قام بجرميته، يف ذلك 

الوقت، ولكنه اأ�سبح بالغاً قبل توجيه التهمة اإليه و�سجنه.
وقال الوالد "جوناثان اإيفانز" )47 عاماً( لل�سحيفة اإنه اأراد اأن 
ال�سحيح،  الت�سرف  ويفعل  بذنبه  ويعرف  احلقيقة  ابنه  يقول 
ولوالدة  ل��ه  بالن�سبة  للغاية  �سعباً  ك���ان  الأم����ر  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
ال�سجن يف احل�سول على بع�س  اأن يق�سي وق��ت  ج��اك، وي��اأم��ان 

املوؤهات.
وقالت الفتاة اأثناء ال�ستجواب، اإنها ت�سعر باأنها "عدمية القيمة" 
بعد هذه اجلرمية، وغري قادرة على الوثوق بالرجال مرة اأخرى. 

فئران جائعة وعدوانية تهاجم بيوت الربيطانين
مع اإغاق املطاعم وانخفا�س كميات الطعام التي تلقى يف حاويات 
بات  كورونا،  فريو�س  تداعيات  ب�سبب  بريطانيا،  ب�سوارع  القمامة 

على الفئران ال�سعي اإىل اأماكن جديدة بحثا عن الطعام.
اأك���رث يف  ي��اأك��ل��ون  ه��ذه احل��ي��وان��ات، فالريطانيون  وحل�سن ح��ظ 
هذه  مرمى  يف  اأ�سبحت  وبالتايل  وحدائقهم،  و�سققهم  منازلهم 
القوار�س، طبقا لتقرير ن�سرته �سحيفة "الغارديان" الريطانية 

اأم�س الأول الثنني.
اإذ اأ�سبحت  ومل ي��ت��وق��ف الأم����ر ع��ن��د ح��د ال��ب��ح��ث ع��ن ال��ق��م��ام��ة، 
الفئران اأكرث عدوانية، ويف حال مل يكن الطعام كافيا، تقوم هذه 

احليوانات بافرا�س بع�سها البع�س.
وم��ن اأخ��ط��ر ه��ذه ال��ق��وار���س، م��ا يعرف ب��اجل��رذان الآك��ل��ة للحوم 

الب�سر.
وحذرت مراكز ال�سيطرة على الأمرا�س والوقاية منها من ال�سلوك 

العدواين وغري املعتاد من طرف هذه الفئران.
وبح�سب خراء، فاإن ال�سلوك العدواين لهذه القوار�س ل يجب اأن 
مفاجئا، نظرا لأن اأكل حلوم الب�سر �سائع بني الثدييات يف الأو�ساع 

املتطرفة.
�ستيف  البيئة،  علم  يف  املتخ�س�س  الريطاين  الأكادميي  وحتدث 
بيلماين، اإن اأمهات الفئران تاأكل �سغارها على اأن تنجب يوما ما 

مرة اأخرى، معولة على خ�سوبتها العالية.
الطعام لنف�سها، فلن  اإذا مل يكن هناك ما يكفي من  اأنه  واأ�ساف 

تقتل نف�سها من اأجل رعاية �سغارها.
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يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يروجون ملعدات ت�ستخدم للغ�س يف االمتحانات
ت�ستعمل  اإلكرونية  بتورطهم يف ترويج معدات  ي�ستبه  14 �سخ�سا،  ، توقيف  املغرب،  الأمنية يف  ال�سلطات  اأعلنت 

للغ�س يف المتحانات املدر�سية.
ووفق ال�سلطات، فقد اأ�سفرت عمليات اأمنية با�سرتها م�سالح ال�سرطة الق�سائية مبدن �سا ومتارة واأكادير ووجدة 
ومكنا�س، خال �سهر يونيو اجلاري، عن توقيف 14 �سخ�سا لا�ستباه يف تورطهم يف ق�سايا تتعلق بحيازة وترويج 

معدات وو�سائط اإلكرونية متطورة، ت�ستعمل يف عمليات الغ�س اأثناء المتحانات املدر�سية.
�سبكات  اإعانات من�سورة عر  ا�ستهدفت  الأمنية  العمليات  اأن هذه  الوطني،  العامة لاأمن  للمديرية  وذكر باغ 
الت�سالت  تلقي  يف  ت�ستعمل  اإلكرونية  رقاقات  بيع  تعر�س  الإلكرونية،  التجارة  ومواقع  الجتماعي  التوا�سل 

الهاتفية، مو�سولة ب�سماعة دقيقة لتلقي الت�سالت الهاتفية.
وح��دة من هذه   345 اأك��رث من  اأ�سفرت عن حجز  الق�سايا  ه��ذه  املنجزة يف  التفتي�س  اأن عمليات  الباغ  واأ���س��اف 
الرقاقات الإلكرونية من خمتلف الأنواع، ف�سا عن الع�سرات من ال�سماعات والبطاريات وال�سواحن اخلا�سة بها، 
كما مكنت من حجز كمبيوترات وهواتف نقالة حتمل اآثارا رقمية لعمليات ترويج هذه املعدات عر �سبكة الإنرنت، 

ح�سبما نقلت وكالة املغرب العربي لاأنباء.
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التو�سل خليوط جديدة ب�ساأن اختفاء طالب باملك�سيك
"جرييرو�س  لع�سابة  املزعومني  القادة  اأح��د  املك�سيكية  ال�سرطة  اعتقلت 
يونيدو�س" املتهمة بالتورط يف اختفاء 43 معلما متدربا يف ولية جرييرو 

عام 2014، ح�سبما ذكر مكتب املدعي العام.
اإن  )د.ب.اأ(  الأمل��ان��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة  املكتب  با�سم  ر�سمي  متحدث  وق���ال 
خو�سيه اأجنل كا�ساروبيا�س �ساجلادو، اعتقل يوم الأربعاء يف ميتيبيك60/ 

كيلومرا غربي مك�سيكو �سيتي/ يف اتهامات تتعلق باجلرمية املنظمة.
وكانت مذكرة اعتقال قد �سدرت بحقه منذ عام 2014 وعر�ست ال�سلطات 
مكافاأة قدرها 1.5 مليون بيزو )65 األف دولر( ملن يديل مبعلومات توؤدي 

اإىل القب�س عليه.
"�سيدرونيو  ل��ع�����س��اب��ة  الإق��ل��ي��م��ي  ال��زع��ي��م  ال���رج���ل،  �سقيق  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

كا�ساروبيا�س �سلجادو" يقبع يف ال�سجن على ذمة نف�س الق�سية .
اأيوتزينابا قد  الريفية يف  املعلمني  كلية تدريب  �سابا يدر�سون يف   43 كان 
اختفوا يف مدينة اإجوال يف ولية جرييرو بجنوبي املك�سيك يف 26 اأيلول/

�سبتمر .2014 ول يزال مكان وجودهم جمهول.
اأوقفت عدة حافات كان الطاب  ال�سرطة  اأن  اإىل  وخل�س حتقيق ر�سمي 

ي�سافرون على متنها، وذلك لأ�سباب غري معلومة.
وك�سف التحقيق عن اأن ال�سرطة قامت بت�سليمهم اإىل ع�سابة جرييرو�س 
يونيدو�س، واعتقدت باخلطاأ اأنهم من اأفراد ع�سابة متناحرة، ومت قتلهم 

وحرق اأج�سادهم. لكن حمققني م�ستقلون �سككوا يف تلك النتيجة.

�سجرة �سخمة تثري ده�سة �سكان مدينة يابانية
اأط��ول �سجرة �سبار  اإنها  اأحد م�ستخدمي موقع توير �سورا ملا قال  ن�سر 
اليابانية  العا�سمة  3 طوابق يف  ط��ول مبنى من  اإذ متتد على  ال��ع��امل،  يف 

طوكيو.
وان��ت�����س��رت ���س��ور ���س��ج��رة ال�����س��ب��ار ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع يف و���س��ائ��ل التوا�سل 
الجتماعي، واأثار منوها غري العادي الكثري من الت�ساوؤلت، خ�سو�سا ما 

اإذا كانت بالفعل اأطول �سجرة �سبار يف العامل.
غاوا  تاكينو  منطقة  يف  ط��واب��ق   3 م��ن  مبنى  ال�سخمة  ال�سجرة  وتعتلي 
بالعا�سمة طوكيو، وكان كثريون يح�سبون ال�سجرة �سارية مطلية باللون 

الأخ�سر، اأو عامود اإنارة بلون خمتلف يف ال�سارع.
وتك�سف ال�سور اأن �سخ�سا ما كان يعتني ب�سجرة ال�سبار على مدار �سنوات، 
اإذ ربطها اإىل جانب املبنى بحلقات معدنية حتى ل تنحني بفعل الوزن، كما 
اأنه داأب على اإزالة اأ�سواكها حتى ل توؤذي اأحدا من املارة. وبينما منت �سجرة 
ال�سبار على طول املبنى ب�سكل م�ستقيم، فقد اأخذ �سكلها يتغري حني و�سلت 
اإىل قمته، لكنها وا�سلت النمو واإن ب�سكل متعرج. ول اأحد من �سكان املنطقة 
لديه معلومات عن عمر ال�سجرة اأو حتى نوعها اأو ا�سم مالكها، لكن النا�س 

يتكهنون باأنها قد تكون اأطول �سجرة �سبار يف العامل.

وفاة �سيد الدراما التون�سية.. 
�سالح الدين ال�سيد

ال��ت��ل��ف��زة يف تون�س  ن��ع��ت م��وؤ���س�����س��ة 
املخرج  الثقافية  ال�����س��وؤون  ووزارة 
التلفزيوين، �ساح الدين ال�سيد، 
التون�سية  الدراما  اأبرز �سناع  اأحد 
الثنني  الأول  اأم�����س  ت��ويف  وال���ذي 

عن عمر ناهز 70 عاما.
كما نعاه عدد من فناين تون�س يف 
العابدين  ظافر  املمثل  مقدمتهم 
خالد  وامل��م��ث��ل  زروق  درة  واملمثلة 

بوزيد واملغني حممد بن �سالح.
وو���س��ف��ت��ه امل��م��ث��ل��ة وامل��ن��ت��ج��ة هند 
ال�����درام�����ا  "�سيد  ب�����اأن�����ه  �����س����ري 
يف  ح�سابها  على  التون�سية" قائلة 
ك��ب��رية يف  ب�����س��م��ة  "ترك  ت���وي���ر: 

قلوب التون�سيني".
موؤ�س�سة  اإىل  ال�����س��ي��د  وان�������س���م 
�سنوات  ب��ع��د  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��ل��ف��زة 
خال  وق���دم  تاأ�سي�سها  م��ن  قليلة 
وافرا من  الطويلة عددا  م�سريته 
امل�سل�سات الناجحة مثل )�سوفلي 
ح�����ل( و)اخل�����ط�����اب ع���ل���ى ال���ب���اب( 
و)ن�سيبتي  وح��ك��اي��ات(  و)ع�����س��ق��ة 
العزيزة( و)قمرة �سيدي املحرو�س( 

و)اأمواج(.

مدينة ت�سجل اأعلى درجة 
حرارة منذ 124 عاما

يونيو  يف  ح���رارة  الأك���رث  يومها  تايبي  �سجلت 
منذ اإن�ساء حمطة الأر�ساد اجلوية باملدينة عام 
1896، وفق ما اأعلنت هيئة الأر�ساد اجلوية يف 

تايوان اأم�س الأول.
وق���ال���ت الأر�����س����اد اجل���وي���ة اإن درج����ة احل����رارة 
املدينة  يف  م��ئ��وي��ة  درج����ة   38.9 اإىل  ارت��ف��ع��ت 
ظهر اأم�س الأول الثنني ب�سبب نظام ال�سغط 
والرياح  ال���ه���ادي  امل��ح��ي��ط  امل��رت��ف��ع يف  اجل����وي 
الدافئة واجلافة ال�سائدة من الجتاه اجلنوبي 

الغربي وال�سمات اجلغرافية حلو�س تايبي.
واأ���س��درت الهيئة حت��ذي��را م��ن احل���رارة يف 13 
حمافظة ومدينة يف اأنحاء اجلزيرة اأم�س الأول 

الثنني.
 36 يزيد عن  اإىل ما  درج��ة احل���رارة  وارتفعت 
درجة مئوية يف نهار نف�س اليوم يف مدن تايبي 
وحمافظتي  وكاو�سيونغ  وتايت�سونغ  اجلديدة 

ه�سين�سو وت�سانغهوا.

�ستينية تنجب مولودها االأول 
عمرها،  من  وال�ستني  الرابعة  يف  اأوغندية  ام��راأة  اأذهلت 
ع�سرات  ب��ع��د  الأوىل  طفلتها  اأجن��ب��ت  ب��ع��دم��ا  الأط���ب���اء 
حالة  ب�سبب  ل��اإجن��اب  فا�سلة  م��ن حم���اولت  ال�����س��ن��وات 
تتوق  ناموكوايا  �سافينة  كانت  الرحم.  يف  ن��ادرة  �سحية 
1973، حيث  ت��زوج��ت لأول م��رة ع��ام  اأن  ل��اإجن��اب منذ 
عانت منذ ذلك احلني من حماولت حمل فا�سلة اأدت اإىل 
1996 تزوجت املراأة  انهيار زوجاها يف ذلك احلني. ويف 
التي تقيم يف قرية نوندا يف مقاطعة كالوجنو الأوغندية، 
مرة اأخرى، وا�ستاأنفت حماولتها يف الإجناب من زوجها 
باءت  امل�ستمرة  حم��اولت��ه��ا  اأن  غ��ري  والو�سيمبي،  ب���درو 
اخلام�سة  �سن  يف  الياأ�س  �سن  اإىل  و�سلت  حتى  بالف�سل 
والأربعني. ومع ذلك، يف مار�س من العام املا�سي، �سجعها 
الأطباء يف م�ست�سفى الن�ساء الدويل ومركز اخل�سوبة يف 
بوكوتو، كمبال، على جتريب التلقيح ال�سطناعي ع�سى 
اأن حتقق اأمنيتها يف الإجناب. وقالت �سافينة ل�سحيفة 
مت  البوي�سة  خ��اي��ا  اأن  ه��و  فعلناه  "ما  مونيتور  دي��ل��ي 
متت  اجل��ن��ني  ت�سكل  وع��ن��دم��ا  ال��رح��م،  خ���ارج  تخ�سيبها 
حماولة  كانت  اأنها  من  الرغم  على  الرحم.  اإىل  اإع��ادت��ه 

يائ�سة اإل اأن الأقدار �ساءت لها اأن تكلل بالنجاح".

التحقيق يف حفل زفاف اأقيم مبقربة
اإقامة حفل يف مقرة تون�سية انتقادات وا�سعة على  اأثار 
اجلهات  دف��ع  ال��ذي  الأم��ر  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 

امل�سوؤولة للتحرك، والأمر بفتح حتقيق يف احلادثة.
واأمرت النيابة العامة باملهدية جنوب تون�س، بفتح حتقيق 
املدينة  يف  ال�سرطة  تعهدت  كما  املقابر،  حرمة  لنتهاك 
"ال�سروق"  �سحيفة  نقلت  ح�سبما  الق�سية،  مبتابعة 
املن�ستري  حماكم  با�سم  الر�سمي  الناطق  عن  التون�سية 
وامل��ه��دي��ة ف��ري��د ب��ن ج��ح��ا. واأف����اد اب��ن جحا ب���اأن البحث 
م�ستمر حول مقطع فيديو مت تداوله حلفل زفاف اأقيم 

باأحد مقابر املدينة القدمية يف املهدية.
التوا�سل الجتماعي مقطع فيديو  وت��داول رواد مواقع 
حلفل زفاف اأقيم يف مقرة باملهدية، وظهر فيه جمموعة 
من الن�ساء وهّن يغنني ويرق�سن، ويجل�سن على �سواهد 
الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  الفيديو  واأ���س��ع��ل  ال��ق��ب��ور. 
حيث  امل��ق��رة،  يف  ج��رى  م��ا  ا�ستنكرت  ال��ت��ي  بالتعليقات 

اعتر كثريون الأمر اعتداء على حرمة املكان.
وطالب كثريون ممن �ساهدوا الفيديو اجلهات املخت�سة 
ب��ال��ت��ح��رك ف����ورا وحم��ا���س��ب��ة الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن قاموا 

بانتهاك حرمة املقرة، ملنع حدوث ذلك جمددا.

ب�سبب كورونا.. �سريك ال�سم�س يطلب احلماية
�سويل"  دو  "�سريك  ال�سم�س  ���س��ريك  موؤ�س�سة  تقدمت 
اأم�س الأول الثنني  بطلب حماية من الدائنني يف كندا 
كورونا.  جائحة  خ�سم  يف  ن�ساطه  ا�ستئناف  يعتزم  فيما 
ال�����س��ريك ال����ذي ق���دم ال��ع��رو���س الك����رث ���س��ه��رة يف ل�س 
والإلغاء  "ال�سطراب  ع��ل��ى  ب��ال��ائ��م��ة  اأن��ح��ى  ف��ي��غ��ا���س، 

الق�سري للعرو�س نتيجة جائحة كوفيد- 19".
لل�سريك،  التابعة  الفنية  العرو�س  اإنتاج  �سركة  وعلقت 
والتي تتخذ من مونريال مقرا لها، خطط الإنتاج حول 

العامل يف مار�س املا�سي ب�سبب تف�سي جائحة كورونا.

بريين �سات تتهّرب من 
ال�سحافة..وهكذا عاملتهم

بريين  ال��رك��ي��ة  النجمة  ت��ه��ّرب��ت 
اأ�سئلة  ع��ل��ى  الإج����اب����ة  م���ن  ����س���ات 
ال�������س���ح���ف���ي���ني وحت������دي������دا ح����ول 
تلقتها  ال��ت��ي  ال�سليية  التعليقات 
ب�����س��ب��ب م�����س��اه��ده��ا اجل���ري���ئ���ة يف 
"الهدية"  الأخ��������ري  م�����س��ل�����س��ل��ه��ا 
اح��دى من�سات  ال��ذي عر�س على 
م�ساهدة  ن�سب  ولق���ى  الن��رن��ت 
عالية، كما ان بريين رف�ست اي�سا 
ان يلتقط امل�سورون �سورا لها، ال 

انها عاملتهم بلطف واحرام.
ب�����رين �سات  اُت���ه���م���ت  وك����ان����ت ق����د 
وتعّر�ست  ب����ال���������س����ذوذ،  م�����وؤخ�����را 
لن��ت��ق��ادات لذع���ة و���س��ل��ت بع�سها 
دعم  اإع��ان��ه��ا  بعد  ال�ستائم،  حل��د 

املثليني.
�سفحتها  ع���ر  ب���ريي���ن  ون�������س���رت 
الذي  ال��ق��زح،  قو�س  علم  اخلا�سة 
وطلبت  ومليولهم،  للمثليني  يرمز 

من اجلميع احرامهم.

حماكمة ال�سفاح الذهبي.. قتل واغت�سب الع�سرات
تاريخية  حم��اك��م��ة  كاليفورنيا  ولي���ة  يف  ب����داأت 
ل�سفاح الولية "الذهبي" الذي ارتكب الع�سرات 
من اجلرائم الغام�سة يف �سبعينيات وثمانينيات 
اأن ي��ج��ري اع��ت��ق��ال��ه منذ  ال���ق���رن امل��ا���س��ي ق��ب��ل 

عامني.
ال�����س��اب��ق ج���وزي دي  ال�����س��رط��ة  ���س��اب��ط  و�سيمثل 
اأن ت���ق���رر اأن  اأم������ام ق��ا���س��ي ولي�����ة ب��ع��د  اأجن���ل���و 
جامعات  ب��اإح��دى  ق��اع��ة  يف  املحاكمة  مقر  ي��ك��ون 
 150 من  اأك��رث  ح�سور  لتوقع  نظر  كاليفورنيا 
�سخ�سا من ذوي ال�سحايا، وبالتايل ميكن اتخاذ 
ال��ت��ي فر�ستها  ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي  اإج������راءات 

جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد.
ب�"قاتل  امل��ل��ق��ب  اأجن���ل���و  دي  حم��ام��و  و���س��ي�����س��ع��ى 
اإنقاذه من عقوبة الإعدام  الولية الذهبي" اإىل 
خا�سة واأنه يبلغ من العمر حاليا 74 عاما، وفقا 

ملا ذكر موقع "اإيه بي �سي نيوز".
اأكرث  الذهبي" تهم باقراف  ووجهت ل�"ال�سفاح 
اغت�ساب  ج��رمي��ة  و51  ق��ت��ل  ج��رمي��ة   13 م���ن 

ال�سبعينيات  يف  �سطو،  عملية   120 م��ن  واأك���رث 
والثمانينيات من القرن املا�سي ، وترويع النا�س 
يتم  اأن  دون  كاليفورنيا،  جنوب  اإىل  �سمال  م��ن 

القب�س عليه لنحو  40 عاما ونيف.
اعتقاله  ي��ت��م  �سخ�س  اأول  اأجن��ل��و  دي  واأ���س��ب��ح 
اأم���ريك���ا م��ن خ���ال ع��ل��م الأن�����س��اب الوراثي،  يف 
اخد عينات من   تعتمد على  تقنية جديدة  وهي 
احل��م�����س ال���ن���ووي مل�ستبه ب��ه جم��ه��ول ت��رك��ه يف 
ع��ن طريق  اإل��ي��ه  التعرف  ليتم  اجل��رمي��ة  م�سرح 
عائلته،  اأف���راد  خ��ال  م��ن  العائلة  �سجرة  تعقب 
النووي  حم�سهم  م��ن  ع��ي��ن��ات  ي��ق��دم��ون  ال��ذي��ن 

ب�سكل طوعي.
وي�سمح اأخذ عينات من احلم�س النووي "دي اإن 
اإيه" باإن�ساء �سجرة عائلة اأكر بكثري من املوجودة 
يف قواعد بيانات اإنفاذ القانون، مما ي�سكل نظام 
ا  فهر�س احلم�س النووي امل�سرك، املعروف اأي�سً
با�سم CODIS، لي�ساعد يف التعرف اإىل امل�ستبه 

بهم.

بريتني �سبريز تناف�س بيون�سيه 
Queen B على لقب

دخلت النجمة العاملية بيون�سيه يف �سراع قوي مع النجمة بريتني �سبريز وذلك على لقب 
"Queen B " والذي يطلق عادة على بيون�سيه، اإل اأن �سبريز قررت اأن تخطف هذا اللقب 
منها، اإذ ن�سرت بريتني منذ اأيام عر �سفحتها اخلا�سة �سورة نحلة وعلقت عليها با�سم 
"Queen B" وذلك اأثار اجلدل بني حمبي بيون�سيه الذين انتقدوا بريتني و اعتروها 

" كما هو احلال دائما ملعجبي بيون�سيه   : املوؤيدة لريتني  اإحداهن  م�ستفزة. وعّلقت 
 Queen" املرتبكني، يجب اأن تعرفوا اأن بريتني كانت ت�سمى
قبل بيون�سيه بوقت طويل" ، ويف تعليق اآخر كتبت: "   ،"B
 " " تبالغ  اأف�سل من بيون�سي.. فانا اجد بيون�سيه  بريتني 

دائما و هذا راأيي ..واأنا اأ�سك ب�سدة اأنها حتاول مناف�ستها". 
ورف�س بع�سهم الآخر اأن متنح بريتني لنف�سها هذا اللقب 

الذي انطبع با�سم بيون�سيه ل�سنوات.
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