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ز�ر مركز �سحة للم�سح من �ملركبة يف كورني�ش �أبوظبي
خالد بن حممد بن زايد ي�ؤكد اأهمية ا�سرتاتيجية 

الفح��سات املكثفة يف احلد من انت�سار الفريو�س
•• اأبوظبي-وام:

املجل�س  ع�ضو  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  بن  خالد  ال�ضيخ  �ضمو  زار 
مركز  التنفيذي  اأبوظبي  مكتب  رئي�س  اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي 
اآخر  على  لالطالع  اأبوظبي  كورني�س  يف  املركبة  من  للم�ضح  �ضحة 
م�ضتجدات ونتائج جهود الفحو�ضات املكثفة ودورها يف احتواء انت�ضار 

فريو�س كورونا امل�ضتجد كوفيد 19-.
وا�ضتمع �ضموه اإىل �ضرح من �ضعادة �ضامل النعيمي رئي�س جمل�س اإدارة 
ا�ضتجابة الدولة  امل�ضح من املركبة يف  �ضركة �ضحة حول دور مراكز 
للوباء العاملي. و حتدث �ضموه اإىل اأع�ضاء فريق اإن�ضاء مراكز امل�ضح 
يف  املكثفة  الفحو�ضات  ا�ضرتاتيجية  اأهمية  �ضموه  اأك��د  و  الوطني.. 
لعبته  ال��ذي  بالدور  م�ضيدا   -19 كوفيد  فريو�س  انت�ضار  من  احلد 
مراكز امل�ضح الوطني مبا فيها مرافق امل�ضح من املركبة يف هذا املجال 

واجلهود التي بذلها فريق العمل يف �ضحة.   )التفا�ضيل �س4(

توحيد معايري �لإ�سد�ر للطلبة يف خمتلف مر�حل �لتعليم
الرتبية تعتمد م�ا�سفات جديدة لبناء �سهادات نهاية العام اجلاري

•• دبي- حم�شن را�شد:

لبناء  والتعليم، موا�ضفات ومكونات جديدة  الرتبية  اعتمدت وزارة 
ليتنا�ضب   ،2020-2019 اجل��اري  الدرا�ضي  العام  نهاية  �ضهادات 
اإذ جعلت توزيع ال�ضهادات الكرتونيا،  مع ظروف وتداعيات كورونا، 
ووحدت معايري الإ�ضدار جلميع الطلبة يف خمتلف مراحل التعليم، 

وباأنواع التعليم كافة يف الدولة.                )التفا�ضيل �س3(
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بهدف تعزيز تناف�سية �لدولة يف تقرير �سهولة ممار�سة �لأعمال
ل قان�ن  حممد بن را�سد ُيعدِّ

الر�س�م الق�سائية يف حماكم دبي
•• دبي -وام:

اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، ب�ضفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 
 2015 21 ل�ضنة  القانون رقم  اأحكام  بتعديل بع�س   2020 ل�ضنة   7

�ضوم الق�ضائّية يف حماكم دبي. )التفا�ضيل �س2( ب�ضاأن الرُّ

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

اأن�ضار خليفة حفرت ي�ضاركون يف جتمع مبدينة بنغازي احتجاًجا على التدخل الرتكي يف �ضوؤون البالد. )ا ف ب(

النموذج ال�ضويدي يطرح عديد ال�ضئلة

•• عدن -وام:

نفذت دولة الإم��ارات العربية املتحدة ممثلة يف هيئة الهالل الأحمر 
- على مدى ثالث �ضنوات - 32 م�ضروعا لتوفري مياه ال�ضرب النقية 
يقارب  ما  ا�ضتفاد منها  اليمني  الغربي  ال�ضاحل  مبناطق وحمافظات 
امل�ضاعدات  و  امل�ضاريع  م��ن  حزمة  �ضمن  ذل��ك  و  ميني  األ��ف   600
ال�ضقيق  اليمني  لل�ضعب  تقدميها  ال��دول��ة  ت��وا���ض��ل  ال��ت��ي  الن�ضانية 

و�ضملت جمالت امل�ضاعدات الغذائية و الإيواء واخلدمات الإجتماعية 
و م�ضاريع التنمية امل�ضتدامة.

ف��ق��د ب����ادرت هيئة ال��ه��الل الأح���م���ر الإم���ارات���ي م��ن��ذ ال��وه��ل��ة الأوىل 
اإن�ضانية  م�ضاعدة  خطة  بو�ضع  لليمن  الغربي  بال�ضاحل  لتواجدها 
متكاملة كان مل�ضاريع املياه النقية الأولوية فيها دعما لإ�ضتقرار الأ�ضر 
اليمنية و توفري �ضبل العي�س الكرمي لها و عدم التنقل من مكان اإىل 

اآخر بحثا عن املياه ال�ضاحلة لل�ضرب.            )التفا�ضيل �س2(

رو�سيا: �لو�سع يف ليبيا معقد ومربك

اجلي�س الليبي يك�سف فداحة اخل�سائر الرتكية بعملية ا�ستهداف قاعدة ال�طية
�نتقد �سيا�ساته �لد�خلية و�خلارجية

داود اأوغل� : اأردوغان ينتهك احلريات!
•• اأنقرة-وكاالت

جدد رئي�س وزراء تركيا الأ�ضبق ورئي�س حزب امل�ضتقبل، 
رجب  الرئي�س  ل�ضيا�ضات  ان��ت��ق��اده  اأوغ��ل��و،  داود  اأح��م��د 
اأردوغ��ان الداخلية واخلارجية، ل�ضيما التعاطي  طيب 
اخلارجية  وال�ضيا�ضة  ال��ب��الد،  يف  العامة  احل��ري��ات  مع 
بغري  اأردوغ���ان  وزراء حكومة  ب��الده. وو�ضف  حلكومة 
الكفوئني، معترباً اأن الرئي�س ينتهج اأ�ضلوبا متغطر�ضا 

يف �ضيا�ضته.
اأن يقول  اأم�س الثنني من ي�ضتطيع  وقال يف كلمة له 
الطرق  على  املحامون  فيه  ي�ُطارد  دميقراطياً  بلداً  اإن 
اإ�ضارة  امل��دن، يف  بعيداً عن مداخل  ال�ضريعة ويطردون 
وروؤ�ضاء  حم��ام��ون  ن��ف��ذه��ا  اح��ت��ج��اج��ي��ة  م�����ض��ريات  اإىل 
اإىل  اأ�ضبوعني  ال��و���ض��ول قبل  ح��اول��وا  وق�����ض��اة  ن��ق��اب��ات 

ال�ضرطة  من  معاملة  ل�ضوء  وتعر�ضوا  اأنقرة  العا�ضمة 
اأن���ق���رة مل���دة 27 �ضاعة  ال��ت��ي اأوق��ف��ت��ه��م ع��ن��د م���داخ���ل 

تقريباً.
وكانت احتجاجات املحامني بداأت الأ�ضبوع املا�ضي، �ضد 
حزب  وحليفه  احلاكم  والتنمية  العدالة  ح��زب  مترير 
متهيداً  الربملان،  اإىل  القرار  م�ضروع  القومية  احلركة 
%80 م���ن نقابات  لإق�������راره، رغ���م رف�����ض��ه م���ن ق��ب��ل 
املحامني يف البالد، لأنه مي�س هيكل النقابات الأ�ضا�ضي 

ونظام النتخابات فيها، واملجال�س املركزية للنقابات.
وواف���ق���ت جل��ن��ة ال��ع��دل داخ���ل ال���ربمل���ان ال��رتك��ي اأم�س 
الث��ن��ني ع��ل��ى م���واد ال��ق��ان��ون وال��ت��ع��دي��الت املطروحة 
تزايد  و�ضط  ال��ربمل��ان  قبل  لإق���راره من  عليه، متهيداً 
ترف�س  التي  املحامني  نقابات  قبل  من  الحتجاجات 
اأن���ه ي��ف��ر���س و���ض��اي��ة حكومية على  امل�����ض��روع، م��ع��ت��ربة 

•• عوا�شم-وكاالت

اخلارجية  وزي�����ر  ن���ائ���ب  و����ض���ف 
فري�ضينني،  ���ض��ريغ��ي  ال���رو����ض���ي 
ليبيا  يف  الأر�������س  ع��ل��ى  ال��و���ض��ع 
ب�املعقد، وفق ما نقل موقع بوابة 

اأفزيقيا الإخبارية.
على  الو�ضع  اإن  فر�ضينني،  وق��ال 
للغاية  م��ع��ق��د  ل��ي��ب��ي��ا  يف  الأر������س 
وم����رب����ك. ج���ه���ودن���ا ت���رك���ز على 
احل��������وار م����ع ج���م���ي���ع الأط��������راف 
الليبية، وت�ضجيعها على التو�ضل 
للطرفني،  م��ق��ب��ول��ة  ح��ل��ول  اإىل 
موؤكداً اأن مو�ضكو حتاول احلفاظ 
اأطراف  ك��ل  م��ع  ات�ضالتها  على 

النزاع يف البالد.
من  اأن  اأي�����ض��اً  نعتقد  واأ����ض���اف: 
مهمة  فعالية  زي����ادة  ال�����ض��روري 
يف  تعلمون،  كما  امل��ت��ح��دة.  الأمم 
ح��ني اأن���ه ل ي��وج��د رئ��ي�����س لهذه 
البعثة، فاإن نائب الرئي�س ي�ضرف 
الأعمال ب�ضكل موؤقت. نعتقد اأنه 
ليبيا  يف  البعثة  ه��ذه  كانت  كلما 
كلما  اأ�ضرع،  ب�ضكل  للعمل  جاهزة 

كان اأف�ضل.
اإدارة  م���دي���ر  ك�����ض��ف  ذل�����ك  اإىل 
اجلي�س  يف  امل���ع���ن���وي  ال���ت���وج���ي���ه 
ال��وط��ن��ي ال��ل��ي��ب��ي، ال��ع��م��ي��د خالد 
املحجوب، ح�ضيلة ال�ضربات التي 

اإ����س���اب���ة وزي�����ر ال�����س��ح��ة 
ك�رونا  بفريو�س  الباك�ستاين 

•• اإ�شالم اباد-رويرتز:

الباك�ضتاين  ال�ضحة  وزي���ر  ق��ال 
الفح�س  اإن  اأم�����س  م���ريزا  ظ��ف��ر 
اإ���ض��اب��ت��ه مب��ر���س كوفيد- اأث��ب��ت 
الناجم عن فريو�س كورونا،   19
كبرية  �ضخ�ضية  اأح���دث  لي�ضبح 
ت�ضاب بالفريو�س يف البالد التي 
يئن نظامها ال�ضحي حتت وطاأة 

حالت الإ�ضابة املتزايدة.
وق����ال م����ريزا ع��ل��ى ت��وي��رت اأثبت 
بكوفيد19-.  اإ�ضابتي  الفح�س 
)طبية(  ن�����ض��ي��ح��ة  ومب�����وج�����ب 
واأتخذ  امل��ن��زل  يف  نف�ضي  ع��زل��ت 
ظهرت  الح����ت����ي����اط����ات.  ج��م��ي��ع 
اأن  الرجاء  اأعرا�س خفيفة.  علي 

ت�ضملوين بخال�س الدعاء.
وحتى الآن �ضجلت باك�ضتان اأكرث 
من 229831 اإ�ضابة وبلغ عدد 
حالت الوفاة 4762 حالة طبقا 
وا�ضتمر  احل��ك��وم��ي��ة.  ل��ل��ب��ي��ان��ات 
ت�������ض���ج���ي���ل نحو  ع�����ن  الإع�����������الن 
يوميا  ج��دي��دة  اإ���ض��اب��ة   4000

رغم تراجع عدد الفحو�ضات.

اإىل  اأنقرة  ت�ضعى  مراقبني  ووفق 
طائرات  ال���وط���ي���ة  يف  ت��ن�����ض��ر  اأن 
م�����ض��رية وم��ن��ظ��وم��ات دف���اع جوي 
املتواجدة  للقوات  تركية، وميكن 
منها  ج��وي��ة  طلعات  تنفيذ  فيها 
ع��ل��ى حم���اور ال���ض��ت��ب��اك��ات، حيث 
ت����وف����ر غ����ط����اء ج����وي����ا ل���ل���ق���وات 

املتواجدة على الأر�س.
كذلك فاإنه انطالقا من القاعدة 
قتالية  ع��م��ل��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  مي��ك��ن 
ع�ضكرية  اأه��������داف  ����ض���د  ج���وي���ة 
مبحيط ليبيا ولي�س يف طرابل�س 

فقط.
ال���وط���ي���ة اجلوية  ق���اع���دة  وت���ع���د 
ذات مكانة ا�ضرتاتيجية يف م�ضار 
وهي  الغربية،  باملنطقة  ال�ضراع 
 72 التون�ضية  تبعد عن احل��دود 
طرابل�س  مطار  وع��ن  كيلومرتا، 

الدويل 75 كيلومرتا.
توقيت  اأن  م����راق����ب����ون  وي�������رى 
ال�����ض��رب��ات الأخ������رية، ك���ان لفتا 
الر�ضائل  م���ن  ال��ك��ث��ري  وي��ح��م��ل 

لأنقرة.
ف��ق��ب��ل ���ض��اع��ات م���ن ت��ن��ف��ي��ذ هذه 
ال�������ض���رب���ات ك�����ان وزي������ر ال���دف���اع 
الرتكي، خلو�ضي اأكار، يتجول يف 
وامليلي�ضيات  قواته  ويتفقد  ليبيا 
التابعة لها يف طرابل�س وم�ضراتة 

وغريها.

الليبية،  اجلوية  ال��ق��وات  نفذتها 
الوطية،  ق����اع����دة  وا����ض���ت���ه���دف���ت 
ميلي�ضيات  ل�ضيطرة  اخل��ا���ض��ع��ة 

طرابل�س.
واأكد املحجوب اأن طريان اجلي�س 
ا�ضتهدف نحو ت�ضعَة مواقع تركية 
ملقتل  م�ضريا  الوطية،  ق��اع��دة  يف 
الأتراك  الع�ضكريني  القادة  اأح��د 

املهمني يف الهجوم.
اجلي�س  يف  امل�������������ض������وؤول  وب���������نّي 

اأن ن�ضبة تدمري  الليبي،  الوطني 
قاعدة  يف  كانت  التي  التجهيزات 
الوطية بلغت 80 يف املئة تقريبا، 
الناجمة  اخل�ضائر  اأن  اإىل  لفتا 
ع����ن ال�������ض���رب���ة ���ض��م��ل��ت اأف��������رادا 

وخمت�ضني واأجهزة ومعدات.
امل�ضابني  اأن  اإىل  املحجوب  واأ�ضار 
الأت�����راك ن��ق��ل��وا يف ط���ائ���رات اإىل 
اإىل  اأخ��ري��ن  نقل  كما  ط��راب��ل�����س، 

تركيا. 

وتابع: ل ميكن للرئي�س الرتكي 
يك�ضب  اأن  اأردوغ�����ان  طيب  رج��ب 

من املغامرة الع�ضكرية يف ليبيا.
عن  ليبية،  اإع��الم  و�ضائل  ونقلت 
م�ضدر م�ضوؤول باجلي�س الوطني، 
قوله اإن �ضربات جوية ا�ضتهدفت 
جوي  دف���اع  ومنظومات  رادارات 
من طراز هوك ومنظومة كورال 
الرتكية  القوات  اأنهت  للت�ضوي�س 

تركيبها حديثا.
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بلدية مدينة �أبوظبي جتّمل مدخل منتزه 
�ل�رشيعة لل�سيد�ت لإ�سعاد �ملجتمع  

�أخبار �لإمار�ت

حادث نطنز.. هل دمرت قنبلة 
�إ�رش�ئيلية �ملن�ساأة �لإير�نية؟

عربي ودويل

غو�رديول عاجز عن تف�سري 
�سبب هز�ئم �ل�سيتي

�لفجر �لريا�سي

بكني: لأمريكا دوافع خفية يف بحر ال�سني اجلن�بي
•• بكني-وكاالت

قالت ال�ضني اإن للوليات املتحدة الأمريكية دوافع خفية وراء ن�ضر حاملتي طائرات يف 
بحر ال�ضني اجلنوبي، فيما يعد اأحدث ا�ضتعرا�س للقوة الع�ضكرية بني الدولتني حتى 
اإن  الإثنني،  اأم�س  ليجيان  زهاو  ال�ضينية  اخلارجية  وزارة  با�ضم  املتحدث  وقال  الآن. 

اأمريكا تهدف ل�ضتعرا�س قواتها الع�ضكرية يف املياه التي تقول بكني، اإنها لها.
وقامت �ضفينتان اأمريكيتان بتدريبات يف بحر ال�ضني اجلنوبي الأ�ضبوع املا�ضي، بعدما 
اأي�ضاً  تزعم  التي  بار�ضيل،  ج��زر  ق��رب  اأي��ام   5 ا�ضتمرت  ع�ضكرية  تدريبات  بكني  اأنهت 

فيتنام، وتايوان اأحقيتهما بها.
وقال متحدث با�ضم البحرية الأمريكية ل�ضبكة )�ضي اإن اإن(، اإن هذه تعد املرة الأوىل 

منذ  2014 التي جتري فيها �ضفن اأمريكية تدريبات يف بحر ال�ضني اجلنوبي.
اإطار  لها يف  اأنها  ال�ضني  تزعم  التي  للمياه  �ضفن بحرية  ف��رتات  اأمريكا على  وتر�ضل 

مناورات حرية املالحة، ما يثري انتقادات بكني.
ال��ت��وت��رات ب��ني بكني، ووا�ضنطن، ب�ضبب خ��الف��ات بني  ت��زاي��د  وت��اأت��ي اخل��ط��وة يف ظ��ل 
الدولتني على التجارة، وتف�ضي فريو�س كورونا، واحلكم الذاتي يف هونغ كونغ، واأمور 

اأخرى. 

�أر�سلت طائرة حتتوي على 12 طنا من �لإمد�د�ت �لطبية و�أجهزة �لفح�ش
الإمارات تعزز جه�د الط�اقم الطبية يف الربازيل ملكافحة ك�فيد - 19

•• اأبوظبي -وام:
اأر�ضلت دولة الإمارات ام�س طائرة حتتوي على 12 طنا من الإمدادات الطبية واأجهزة الفح�س اإىل 
األفا من العاملني يف القطاع ال�ضحي على احتواء   12 اإطار التعاون امل�ضرتك، لدعم  الربازيل يف 

كوفيد - 19.
)التفا�ضيل �س2(

الإمارات تنفذ 32 م�سروعا ملياه ال�سرب بال�ساحل الغربي اليمني ا�ستفاد منها 600 األف �سخ�س

وفيات �لفريو�ش تتجاوز حاجز 130 �ألف حالة
ترامب: ارتفاع اإ�سابات ك�رونا ب�سبب زيادة عدد الختبارات

•• وا�شنطن-وكاالت
املتحدة  الوليات  19- يف  كوفيد  امل�ضتجد  كورونا  وفيات فريو�س  جتاوز عدد 

األ���ف ح��ال��ة ام�����س و���ض��ط ت�ضاعد ح���الت الإ�ضابة   130 الأم��ري��ك��ي��ة ح��اج��ز 
بجائحة  الإ�ضابات  ع��دد  ارتفاع  اإن  الأم��ريك��ي  الرئي�س  وق��ال  باملر�س. 
كوفيد 19 ناجت عن زيادة الختبارات التي جتريها الوليات املتحدة 
اأخ��رى لي�ضف فريو�س كرونا  للك�ضف عن فريو�س كورونا، وع��اد مرة 

باأنه فريو�س ال�ضني، رغم ما تثريه هذه ال�ضفة من انتقادات واتهامات 
تويرت:  موقع  على  ح�ضابه  على  تغريدة  يف  ت��رام��ب  وق��ال  ب�العن�ضرية. 
اإجراء  ل�ضبب  يعزى  اجل��دي��د  ال�ضني  ب�فريو�س  الإ���ض��اب��ة  ح��الت  ارت��ف��اع 

الختبارات املكثفة، فالوفيات انخف�ضت لكن اأعدادها ثابتة.

�لالمركزية قد تف�سر �ملقاربة:
ك�فيد- 19: ملاذا اتخذت ال�س�يد خيارات خمتلفة؟

•• الفجر -الر�س جونونغ –ترجمة خرية ال�شيباين

البلدان،  من  العديد  يف  �ضارمة  �ضيا�ضية  تدابري  كورونا  فريو�س  اأث��ار 
النا�س.  ح��رك��ة  ح��ري��ة  على  ال�ضارمة  القيود  اأو  ال�ضحي  احل��ج��ر  مثل 
ال�ضويد ا�ضتثناء وا�ضح لهذه القاعدة: مل تفر�س اأي قيد على ال�ضعيد 

الوطني... وميكن لل�ضويديني التحرك بحرية يف بالدهم.
فقد  العامة.  للتجمعات  الأق�ضى  احلجم  على  قيود  هناك  اأن  �ضحيح 
ت�ضطر املطاعم التي ل حترتم قواعد الإبعاد الجتماعي اإىل الإغالق. 
الرعاية  م��راك��ز  بينما ظلت  ال��ث��ان��وي��ة واجل��ام��ع��ات،  امل��دار���س  واأغ��ل��ق��ت 

النهارية واملدار�س البتدائية مفتوحة.    )التفا�ضيل �س11(

مطار  على  ���س��اروخ  �سق�ط 
ب�سرية خ�سائر  ول  بغداد.. 

•• بغداد-وكاالت

اأف���اد م�����ض��وؤول��ون اأم��ريك��ي��ون باأن 
ك��ات��ي��و���ض��ا غ���ري موجه  �����ض����اروخ 
ج������رى اإط������الق������ه، ل���ي���ل الأح������د 
الثنني، على مطار بغداد الدويل 
الأمريكية  ال���ق���وات  ���ض��ك��ن  ق���رب 

والدبلوما�ضيني الأمريكيني.
امليلي�ضيات،  امل�����ض��وؤول��ون  وات��ه��م 
بتنفيذ  اإي��������ران،  م���ن  امل���دع���وم���ة 
ال������ذي مل ي�����ض��ف��ر عن  ال���ه���ج���وم 

خ�ضائر ب�ضرية.
ال�ضاروخي،  الهجوم  ه��ذا  ويعد 
ال�����ض��اب��ع ع��ل��ى امل��ط��ار يف اأق���ل من 

�ضهر.
ودف����ع����ت ال���ه���ج���م���ات امل����ت����زاي����دة، 
اجلي�س الأمريكي لن�ضر �ضواريخ 
م�ضادة ومدافع هاون، ميكنها اأن 
تطلق 3 اآلف طلقة يف الدقيقة، 
التي  اخل�ضراء  املنطقة  حلماية 
ت�����ض��م ال�������ض���ف���ارة الأم���ريك���ي���ة يف 

بغداد.

حك�مة اليمن حتذر: �سفينة �سافر �ست�ؤدي لكارثة بيئية
•• اليمن-وكاالت

مرة جديدة تتجه الأنظار اإىل القنبلة املوقوتة التي باتت 
تهدد بكارثة بيئية عاملية قبالة حمافظة احلديدة غرب 
ال��ي��م��ن. ف��ق��د ج���ددت احل��ك��وم��ة اليمنية، حت��ذي��ره��ا من 
�ضالحاً  احلوثي  ميلي�ضيات  تتخذها  التي  �ضافر،  �ضفينة 
يف وجه املجتمع الدويل، رغم م�ضاعي الأمم املتحدة حلل 

تلك املع�ضلة العالقة منذ �ضنوات يف عر�س البحر.
ويف كلمة خالل الجتماع الوزاري ملنتدى التعاون العربي 
ال�ضيني، حذر وزير اخلارجية اليمني حممد احل�ضرمي 

كارثة  اإىل  �ضيوؤدي  �ضافر  خ��زان  انهيار  اأن  من  جم��دداً 
بيئية وخيمة على اليمن واملنطقة والعامل.

كما اأكد اأن اليمن تقدم بطلب ر�ضمي اإىل جمل�س الأمن 
وف�ضلها  الق�ضية  تلك  وحل  لبحث  خا�ضة  جل�ضة  لعقد 
عن بقية الق�ضايا املدرجة يف مقرتحات املبعوث الأممي 

مارتن غريفيث�س.
ول تزال اأزمة �ضفينة �ضافر املهجورة، التي تر�ضو قبالة 
ميناء راأ�س عي�ضى باحلديدة معلقة، بعد توقف �ضيانتها 
منذ خم�س �ضنوات، و�ضط تقارير عن احتمالت انفجارها 

والت�ضبب باأكرب كارثة بيئية يف العامل.

فل�سطيني  اأ�سري  ا�ست�سهاد 
الح��ت��ال  ���س��ج���ن  يف 
•• القد�س املحتلة-وام: 

اأعلنت هيئة �ضوؤون الأ�ضرى 
الفل�ضطينيني  املحررين  و 
الأ�ضري  ا���ض��ت�����ض��ه��اد  اأم�������س 
عاما   75 الغرابلي  �ضعدي 
ال�ضجاعية  ح��ي  �ضكان  م��ن 
بقطاع غزة يف عيادة �ضجن 
الرملة و املعتقل يف �ضجون 

الحتالل منذ 26 عاما.
اأن  ال���ه���ي���ئ���ة  اأو�����ض����ح����ت  و 
ا�ضت�ضهد  الغرابلي  الأ���ض��ري 
ب����ع����د ������ض�����راع ط�����وي�����ل مع 
املر�س و تعمد اإهمال حالته 
اإدارة  ق��ب��ل  م���ن  ال�����ض��ح��ي��ة 

ال�ضجون الإ�ضرائيلية.
الغرابلي  ب��ا���ض��ت�����ض��ه��اد  و 
ي�����رت�����ف�����ع ع����������دد �����ض����ه����داء 
احلركة الأ�ضرية يف �ضجون 
الحتالل الإ�ضرائيلية منذ 
 223 اإىل   1967 ال���ع���ام 

�ضهيدا.

مقتل 3 واإ�سابة 2 يف هج�م اإرهابي �سمال �سيناء
•• القاهرة-وكاالت

اأن  اأم�س الثنني، بعد  اآخ��ران،   2 اأ�ضخا�س واأ�ضيب   3 قتل 
�ضمال  زوي��د  ال�ضيخ  مدينة  يف  نف�ضه  بتفجري  اإره��اب��ي  ق��ام 
�ضيناء. واأكد �ضهود عيان اأن اأحد العنا�ضر الإرهابية ت�ضلل 
داخل حي اآل العرجاين مبنطقة اأبو طويلة مبدينة ال�ضيخ 

 3 ع��ن مقتل  اأ���ض��ف��ر  م��ا  نف�ضه،  بتفجري  وق���ام  زوي���د 
م�ضت�ضفى  اإىل  نقلهم  اآخرين مت   2 واإ�ضابة  مدنيني 
العري�س الع�ضكري، وفق مرا�ضلة العربية - احلدث. 
�ضكان  م��ن  4 م�ضريني  قتل  ي��وم��ني  اأن���ه قبل  ي��ذك��ر 
�ضيناء يف هجومني لعنا�ضر اإرهابية على منزل وحي 

�ضكني بال�ضيخ زويد.

ال�سع�دية تعلن الربوت�ك�لت 
ال�سحية اخلا�سة مب��سم احلج

•• الريا�س -وام:

ال�ضعودية  العربية  اململكة  اأعلنت 
ال�ضحية  ال����ربوت����وك����ولت  ع����ن 
اخل��ا���ض��ة ب��ال��وق��اي��ة م���ن مر�س 
العام  ح��ج  مل��و���ض��م   19  - ك��وف��ي��د 
والتي  هجرية،   1441 اجل��اري 
غ���ط���ت ك�����ل حت�����رك�����ات احل���ج���اج 
منذ  احل���ج  ف��ري�����ض��ة  اأداء  اأث���ن���اء 
املقد�ضة،  الأرا�ضي  اىل  و�ضولهم 
ال�ضعائر  اأداء  النتهاء من  وحتى 

وعودتهم اإىل ديارهم.
الربوتوكولت  ج��اء يف  م��ا  واأه���م 
فجر  ع���ن���ه���ا  ال���ك�������ض���ف  مت  ال����ت����ي 
للم�ضاعر  ال���دخ���ول  م��ن��ع  ام�����س 
من  ب��دءاً  ت�ضريح،  دون  املقد�ضة، 
ت��اري��خ 19 ي��ول��ي��و اجل����اري 28 
يوم  نهاية  حتى  القعدة،  ذي  من 
ذي  من   12 املقبل  اأغ�ضط�س   2

احلجة.
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اأخبـار الإمـارات
املركز العربي للدرا�سات اجلينية ين�سر 10 مقالت بحثية جديدة يف دوريات عاملية 

•• دبي -وام:

ال�ضيخ  جائزة  ف��روع  اأح��د   - اجلينية  للدرا�ضات  العربي  املركز  اأعلن 
10 مقالت  ن�ضر  الطبية - عن  للعلوم  اآل مكتوم  را�ضد  حمدان بن 
اخلا�ضعة  العاملية  العلمية  ال��دوري��ات  من  العديد  يف  جديدة  بحثية 
للطب  الأم��ري��ك��ي��ة  الوطنية  املكتبة  م��وق��ع  يف  واملفهر�ضة  للتحكيم 
معهد  م��ع  بالتعاون  ميد"وذلك  "بوب  الوطنية  ال�ضحة  ومعاهد 
من اجلامعات وامل�ضت�ضفيات  والعديد  الفرن�ضي  ليجون"  "جريوم- 

يف لبنان وفرن�ضا .
واأ����ض���رف امل��رك��ز ع��ل��ى ه���ذا امل�����ض��روع مب�����ض��ارك��ة ال��ربوف��ي�����ض��ور اندريه 

م��ي��ج��ارب��ان ع�����ض��و امل��ج��ل�����س ال��ع��رب��ي ال��ت��اب��ع ل��ل��م��رك��ز ب��ال��ت��ع��اون مع 
اأخ�ضائيي علم الوراثة ال�ضريرية يف لبنان وفرن�ضا .

وقال الدكتور حممود طالب اآل علي مدير املركز العربي للدرا�ضات 
اجلينية اإن هذا التعاون بداأ منذ عام 2018 ونتج عنه الك�ضف عن 
61 متغريا جينيا يتعلق باأمرا�س جينية خمتلفة ظهرت يف 270 
ن�ضرها  التي  البحثية  امل��ق��الت  ع��دد  اج��م��ايل  اأن  اإىل  لفتا  مري�ضا 
طفال  املركز يبلغ 38 مقال بحثيا ف�ضال عن درا�ضة ت�ضمنت 213 
مري�ضا يف لبنان خ�ضعوا لتحليل وراثي ملجموعة من ال�ضطرابات 
والقلبية  والعقلية  الع�ضبية  ال���ض��ط��راب��ات  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��وراث��ي��ة 

والأي�ضية .

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئ�ن رئي�س 
جمه�رية القمر املتحدة بذكرى ا�ستقال باده

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" برقية تهنئة اإىل فخامة عثمان غزايل رئي�س جمهورية القمر املتحدة 

وذلك مبنا�ضبة ذكرى ا�ضتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�ضلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س عثمان غزايل.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئ�ن رئي�س ماوي بي�م ا�ستقال باده

•• اأبوظبي - وام:

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س الدكتور لزارو�س اأمكارثي �ضاكويرا 
بعث  كما  ب���الده.  ا�ضتقالل  ي��وم  مبنا�ضبة  وذل��ك  م��الوي  جمهورية  رئي�س 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  "رعاه اهلل" و�ضاحب  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س الدكتور لزارو�س اأمكارثي �ضاكويرا .

الإمارات تنفذ 32 م�سروعا ملياه ال�سرب بال�ساحل الغربي اليمني ا�ستفاد منها 600 األف �سخ�س

احلري�ضي  ح�ضب  و  ع��ام��ر  ن��وب��ة 
الأزواح  و  الأزه����ف  و  امل��راو���ض��ة  و 
مديرية  ق����رى  ع��ل��ى  ع�����الوة   "
الأب����رق  و  " غليفقة  ال��دري��ه��م��ي 
دي��ر يحيى و دير  و كتف م��راد و 
و  والنخيلة  ال�ضجرية  و  عبداهلل 
القازة و الق�ضبة و القزعة و بني 
الأهدل " و قرى البقعة بالتحيتا 

الزهاري  و قرية اجلديد و قرى 
و يختل و مو�ضج و م�ضروع مدينة 
خطوة  يف  ال�����ض��ج��اع  ودار  ق��ط��اب��ا 
اإ���ض��ادة وترحيب من  ك��ان��ت حم��ل 
الكثافات  ذات  املناطق  تلك  اأهايل 
كانوا  الذين  و  العالية  ال�ضكانية 
���ض��ب��ي��ل توفري  ك��ث��ريا يف  ي��ع��ان��ون 

املياه لهم ولأ�ضرهم.

و����ض���م���ان احل�������ض���ول ع��ل��ي��ه��ا عرب 
منظومة الطاقة ال�ضم�ضية اأو من 
امل���ول���دات الالزمة  ت��وف��ري  خ���الل 
عبدالرحمن  وق�����ال  ل��ل��ت�����ض��غ��ي��ل. 
الغاثة  اإدارة  م��دي��ر  ال��ي��و���ض��ف��ي 
بهيئة الهالل الأحمر يف ال�ضاحل 
اإن  ل����ه  ت�����ض��ري��ح��ات  ال���غ���رب���ي يف 
يف  املياه  م�ضاريع  "الهالل" اأوىل 

بحثا  اآخ��ر  اإىل  مكان  م��ن  التنقل 
عن املياه ال�ضاحلة لل�ضرب.

ال�ضاأن  ه���ذا  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  وع���م���دت 
تاأهيل و ترميم و بناء  اإع��ادة  اإىل 
ال�ضرتاتيجية  امل���ي���اه  م�����ض��اري��ع 
املركزية و من بينها م�ضروع مياه 
ال�ضقرياء  مدينة ذوباب و مدينة 
بالوازعية و م�ضروع مدينة املخاء 

وغريها من امل�ضاريع التي جنحت 
النقية  ال�����ض��رب  م��ي��اه  ت���اأم���ني  يف 

ل�ضكان ال�ضاحل الغربي.
على  الهيئة  ج��ه��ود  تقت�ضر  ومل 
اأع�����م�����ال احل����ف����ر و ال�������ض���ي���ان���ة و 
ال��رتم��ي��م ف��ق��ط ب���ل ع���م���دت اإىل 
تزويد هذه الآبار مب�ضدر الطاقة 
املياه  ل�ضخ  ال��الزم��ة  الكهربائية 

مبادرة   " امل�ضاريع  تلك  و�ضملت 
ت�ضمنت  " ال��ت��ى  الم����ارات  �ضقيا 
ب��ئ��را �ضاحلة   23 ت��اأه��ي��ل وح��ف��ر 
النائية  ال�����ق�����رى  يف  ل���ل�������ض���رب 
مب���دي���ري���ة ذوب�������اب " اجل����اف����ر و 
الوطن  و  ال��ع��م��ي�����ض��ي  و  امل��ط��اب��ع 
قرى  " و  ال��ن��زي��ل��ة  و  ���ض��ع��ن��ون  و 
واق��ع��ة يف م��دي��ري��ة امل��خ��ا وه���ي " 

•• عدن -وام:

العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ن��ف��ذت 
" هيئة الهالل  املتحدة ممثلة يف 
ثالث  م�����دى  ع���ل���ى   - الأحمر" 
لتوفري  م�ضروعا   32  - ���ض��ن��وات 
النقية مب��ن��اط��ق و  ال�����ض��رب  م��ي��اه 
حمافظات ال�ضاحل الغربي اليمني 
ا�ضتفاد منها ما يقارب 600 األف 
مي��ن��ي و ذل���ك ���ض��م��ن ح��زم��ة من 
الن�ضانية  امل�ضاعدات  و  امل�ضاريع 
ال���دول���ة تقدميها  ت��وا���ض��ل  ال��ت��ي 
و�ضملت  ال�ضقيق  اليمني  لل�ضعب 
جم���الت امل�����ض��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة و 
الإجتماعية  اخل��دم��ات  و  الإي���واء 
امل�ضتدامة.  التنمية  م�����ض��اري��ع  و 
ب��ادرت هيئة الهالل الأحمر  فقد 
ال��وه��ل��ة الأوىل  الإم����ارات����ي م��ن��ذ 
الغربي  ب��ال�����ض��اح��ل  ل���ت���واج���ده���ا 
م�ضاعدة  خ��ط��ة  ب��و���ض��ع  ل��ل��ي��م��ن 
مل�ضاريع  ك���ان  متكاملة  اإن�����ض��ان��ي��ة 
دعما  فيها  الأولوية  النقية  املياه 
لإ�ضتقرار الأ�ضر اليمنية و توفري 
عدم  و  لها  ال��ك��رمي  العي�س  �ضبل 

اإهتمامه  ج��ل  ال��غ��رب��ي  ال�����ض��اح��ل 
النا�س  ح��ي��اة  يف  لأهميتها  ن��ظ��را 
اإىل  ال�������ض���دد  ه�����ذا  ..م�������ض���ريا يف 
م�����ض��روع ���ض��ق��ي��ا الم�������ارات ال���ذي 
�ضاهم يف م�ضاعدة القرى النائية 
يف ذوب���اب و ب��اب امل��ن��دب و املخا و 
الدريهمي  و  التحيتا  و  اخل��وخ��ه 
اإ�ضالح  جانب  اإىل  الفقية  بيت  و 
تاأهيل ع��دد من م�ضاريع  اإع��ادة  و 
املياه مثل م�ضروع الوازعية الذي 
يغذي ع�ضرين قرية ي�ضكنها اأكرث 
من ع�ضرين األف ميني و م�ضروع 
 15 ي�ضكنها  التي  ذوب���اب  مدينة 
قرية  مياه  م�ضروع  و  ن�ضمة  األ��ف 
األف   13 ي�ضكنها  ال��ذي  القطابا 
ال�ضلطات  ممثلو  واأع���رب  ن�ضمة. 
املحلية و م�ضايخ و اأعيان املناطق 
و املواطنون اليمنيون عن �ضكرهم 
اجل���زي���ل ل���دول���ة الم�������ارات التي 
الدوام  على  ال��ع��ون  ي��د  لهم  مت��د 
م���ن اأج�����ل ا���ض��ت��ق��راره��م و اإع�����ادة 
البت�ضامة  ور�ضم  حياتهم  تطبيع 
املعاناة عن  رف��ع  و  على وجوههم 

كاهلهم.

�أر�سلت طائرة حتتوي على 12 طنا من �لإمد�د�ت �لطبية و�أجهزة �لفح�ش

الإمارات تعزز جه�د الط�اقم الطبية يف الربازيل ملكافحة ك�فيد - 19
•• اأبوظبي -وام:

الإمدادات  12 طنا من  على  ام�س طائرة حتتوي  الإم���ارات  دول��ة  اأر�ضلت 
الطبية واأجهزة الفح�س اإىل الربازيل يف اإطار التعاون امل�ضرتك، لدعم 12 
األفا من العاملني يف القطاع ال�ضحي على احتواء كوفيد - 19، من خالل 

توفري اأدوات احلماية ال�ضخ�ضية والوقائية.
وقال �ضعيد عبداهلل ال�ضحي القائم بالأعمال بالإنابة يف �ضفارة الدولة لدى 
الربازيل: حتظى الربازيل باأهمية كبرية �ضمن ا�ضرتاتيجية دولة الإمارات 
اخلا�ضة بتعزيز وتو�ضيع عالقاتها مع دول اأمريكا اجلنوبية، وتعمل الدولة 

على مد ج�ضور التعاون معها يف املجالت املختلفة.
واأ�ضاف: تاأمل دولة الإمارات اأن ي�ضاهم هذا التعاون البناء يف تعزيز قدرات 

الطواقم الطبية والتمري�ضية وتوفري املزيد من احلماية لها.
 1039 م��ن  اأك��رث  ال��ي��وم،  الإم����ارات، قدمت حتى  دول��ة  اأن  بالذكر  جدير 
طناً من الإمدادات لأكرث من 70 دولة، ا�ضتفاد منها اأكرث من مليون من 

العاملني يف املجال الطبي.

بهدف تعزيز تناف�سية �لدولة يف تقرير �سهولة ممار�سة �لأعمال

ل قان�ن الر�س�م الق�سائية يف حماكم دبي حممد بن را�سد ُيعدِّ
•• دبي -وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  اأ����ض���در 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
الوزراء، رعاه اهلل، ب�ضفته حاكماً 
لإمارة دبي القانون رقم 7 ل�ضنة 
اأحكام  ب��ع�����س  ب��ت��ع��دي��ل   2020
 2015 ل�ضنة  رقم21  القانون 
����ض���وم ال��ق�����ض��ائ��ّي��ة يف  ب�������ض���اأن ال���رُّ

حماكم دبي.
ون���������سّ ال���ق���ان���ون اجل����دي����د على 
تعديل ن�ضو�س امل��واد  7 ،  8 ، و 
من القانون رقم  21 ل�ضنة   38
2015 بن�ضو�س اأخرى جديدة 
مركز  ل���دى  ���زاع  ال���نِّ بقيد  تتعلق 
للُمنازعات،  ال����وّدي����ة  ال��ت�����ض��وي��ة 
والدعاوى التي ل تخ�ضع للّر�ضم 
واإيداع  ال��ق��ان��ون،  مبوجب  امل��ق��رر 

لح  ال�ضُّ ب�����ض��داِده��ا، يف ح��ال مت��ام 
��زاع اأم���ام املركز،  ب��ني اأط���راف ال��نِّ
وال���ه���دف م��ن ه���ذا ال��ت��ع��دي��ل هو 
املتقا�ضني على الو�ضول  ت�ضجيع 

اإىل الت�ضوية الودية للمنازعات.
بعد   8 رق�����م  امل��������ادة  وت�����ض��م��ن��ت 
ال����ت����ع����دي����ل حت����دي����د ال�����دع�����اوى 
وال���ط���ل���ب���ات وال���ط���ع���ون ال���ت���ي ل 
مُبوجب  املُ���ق���ّرر  ل��ل��ّر���ض��م  تخ�ضع 
اأو  الّدعاوى  القانون، ومنها  هذا 
مها  عون اأو الطلبات التي ُتقدِّ الطُّ
اأو  الحت��ادّي��ة  احُلكومّية  اجلهات 
اإمارات  اأي من  اأو  املحلّية يف دبي 
املُّتِحدة،  العربّية  الإم���ارات  دول��ة 
بالأوقاف  املُ��ت��ع��لِّ��ق��ة  وال����ّدع����اوى 
املر�ضودة  وال��و���ض��اي��ا  وال���ه���ب���ات 
لأع������م������ال ال���������رِب، واجل���م���ع���ّي���ات 
تلك  م�������ت  ُق�������دِّ اإذا  اخل�������ريّي�������ة 
الدعاوى من هذه اجلهات، فيما 

التاأمني يف الدعاوى اجلزائية.
املُعّدلة،   7 رق���م   ل��ل��م��ادة  ووف��ق��اً 
ف��اإن��ه ُي�����ض��ت��وف��ى م��ا ن�����ض��ب��ت��ه  50 
املُ�ضتحق  الّر�ضم  قيمة  من  باملئة 
للقواعد  وف���ق���اً  ال����دع����وى،  ع��ل��ى 
القانون  املن�ضو�س عليها يف هذا 
ل�����دى مركز  �����زاع  ال�����نِّ ع���ن���د ق���ي���د 
للُمنازعات،  ال����وّدي����ة  ال��ت�����ض��وي��ة 
املُ�ضتحق  ال����ّر�����ض����م  وُي�������ض���ت���وف���ى 
ع��ل��ى ق��ي��د ال���دع���وى ك���ام���اًل بعد 
الذي  ال���ّر����ض���م  م��ن��ه  ��م  ُي��خ�����ضَ اأن 
حال  يف  امل���رك���ز،  ل����دى  اأداوؤه  مت 
��ل��ح بني  ��ول اإىل ال�����ضُّ ع���دم ال��و���ضُ
اأمام املركز، وذلك  اأطراف النِّزاع 
���زاع وق��ي��ده لدى  ع��ن��د اإح��ال��ة ال���نِّ
ت�ضمن  وق��د  ة،  املُخت�ضّ املحكمة 
التي  النِّ�ضبة  برد  اجلديد  الن�س 
مت ا���ض��ت��ي��ف��اوؤه��ا ب��داي��ة ل���دى قيد 
ال��ن��زاع ل��دى امل��رك��ز اإىل م��ن قام 

الّدعاوى  اجلديد  التعديل  �ضمل 
م م���ن املُ�����ض��اِه��م��ني يف  ال��ت��ي ُت���ق���دَّ
بحق  العاّمة  املُ�ضاِهمة  ال�ّضركات 
املُ�ضاِهمة  ال�ّضركة  اإدارة  جمل�س 
التنفيذّية،  اإدارِت����ه����ا  اأو  ال��ع��اّم��ة 
من  املُ�ضاِهمني  ه���وؤلء  ك��ان  متى 
وفقاً  الأقلّية"  "املُ�ضاِهمني  فئة 
حذف  بعد  ال�ضارية،  للت�ضريعات 
الن�ضبة املحددة لهوؤلء امل�ضاهمني 
ال���ن�������س الأ�����ض����ل����ي وامل�����ق�����ّدرة  يف 
ت�ضمل  ك���م���ا   ،/ /10باملئة  ب����� 
والطلبات  وال��ط��ع��ون  ال���دع���اوى 
املقرر  ل��ل��ر���ض��م  ت��خ�����ض��ع  ل  ال��ت��ي 
يف  الّطعن  القانون  ه��ذا  مبوجب 
وما  بالّنفقة،  ��ادرة  ال�����ضّ الأح��ك��ام 
ذّمة  على  التفلي�ضة  اأم��ني  ُيوِدُعه 
املُزايدون  ُي��وِدُع��ه  وما  التفلي�ضة، 
م���ن ث��م��ن ال���ع���ق���ار، وم����ا ُت���وِدُع���ه 
اجل���ه���ات احُل��ك��وم��ّي��ة الحت���ادّي���ة 

ال�ضاأن،  ذوي  ِذّم���ة  على  واملحلّية 
الإ�ضالم،  اإثبات  اأو  اإ�ضهار  وطلب 
الإعانة  ط��ل��ب  ع��ل��ى  وال��ت�����ض��دي��ق 
الجتماعّية، بالإ�ضافة اإىل طلب 

حتقيق الوفاة والوراثة.
بعد   38 امل������ادة  ت�����ض��م��ن��ت  ف��ي��م��ا 
ال���ت���ع���دي���ل اإل��������زام املُ�������ض���ت���اأِن���ف يف 
ك��ان من  اإذا  ال��دع��اوى اجلزائّية، 
ُي����وِدع  ��ي��اب��ة ال��ع��اّم��ة، اأن  غ��ري ال��نِّ
خزانة املحكمة تاأميناً نقدّياً غري 
ُم�ضرتد مقداره خم�ضمئة درهم يف 
اجُلنح ومئتي درهم يف املُخالفات، 
بهدف التاأكد من جّدية امل�ضتاأنف 
كان  اأن  بعد  ا�ضتئنافه  تقدمي  يف 
للرد  قاباًل  النقدي  التاأمني  هذا 
امل�ضتاأنف  احلكم  ���ض��دور  ح��ال  يف 
ل�ضاحله. وُين�ضر هذا القانون يف 
اجلريدة الر�ضمّية، وُيعمل به من 

تاريخ ن�ضره.

جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي 
تطلق �سل�سلة جل�سات عرب الإنرتنت

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت "جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�ضطناعي" اأول 
جامعة على م�ضتوى العامل للدرا�ضات العليا املتخ�ض�ضة 
ببحوث الذكاء ال�ضطناعي عن اإطالق �ضل�ضلة جل�ضات 
التي ت�ضم  الإنرتنت  "MBZUAI Talks" عرب 
جمموعة ندوات تعليمية تهدف اإىل التعمق يف عدد من 
جمالت الذكاء ال�ضطناعي املثرية لالهتمام بدءا من 

تطبيقاته احلالية اإىل اآفاقه امل�ضتقبلية املفتوحة.
7 يوليو تنعقد اجلل�ضات  امل��واف��ق  ال��ي��وم  م��ن  واع��ت��ب��اراً 
املتخ�ض�ضة بالذكاء ال�ضطناعي �ضهريا مب�ضاركة فريق 
اجلامعة  يف  التدري�ضية  الهيئة  واأع�ضاء  العليا  الإدارة 
و���ض��ي��ت��م��ك��ن اجل��م��ه��ور م���ن م��ت��اب��ع��ت��ه��ا ع���رب موؤمترات 
الفيديو. و�ضتوفر اجلل�ضات للم�ضاركني من�ضة لالإطالع 
ب�ضكل معمق على جمال الذكاء ال�ضطناعي والنخراط 
يف ح��وار مفتوح مع اخل��رباء يف هذا املجال عرب جل�ضة 
موا�ضيع  جمموعة  اجلل�ضات  وتغطي  واأج��وب��ة.  اأ�ضئلة 
ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  ا�ضتخدامات  على  ال�ضوء  ت�ضلط 
والنقل  ال�ضحية  الرعاية  مثل  القطاعات  خمتلف  يف 
جل�ضات  �ضل�ضلة  وت��اأت��ي  وغ��ريه��ا.  وال��ط��اق��ة  والتعليم 
فر�ضة  للطالب  لتوفر   "MBZUAI Talks"
ال�ضرتاتيجيني  ال�����ض��رك��اء  م���ن  ���ض��ب��ك��ة  م���ع  ال��ت��وا���ض��ل 

يف جم���ال ال��ذك��اء ال���ض��ط��ن��اع��ي وال��ق��ط��اع��ات الأخ���رى 
من  نخبة  يديرها  لهم  خم�ض�ضة  جل�ضات  عرب  املعنية 
على  رائ���دة  تقنية  ���ض��رك��ات  م��ن  ال��ق��ط��اع  يف  املتمر�ضني 

امل�ضتويني الإقليمي والعاملي.
وي�����ض��ارك يف ه���ذه اجل��ل�����ض��ات نخبة م��ن خ���رباء الذكاء 
ال���ض��ط��ن��اع��ي وي��ن��اق�����ض��ون خ��الل��ه��ا جت��ارب��ه��م العملية 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��ذك��اء ال�ضطناعي  واأب��ح��اث��ه��م يف جم��ال 

م�ضريتهم املهنية يف جمالته.
وقالت الدكتورة بهجت اليو�ضف نائب الرئي�س التنفيذي 
لقطاع اخلدمات املهنية والبحثية يف جامعة حممد بن 
زايد للذكاء ال�ضطناعي اإن الذكاء ال�ضطناعي �ضاهم 
مثل  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  نوعية  ق��ف��زات  حتقيق  يف 

الرعاية ال�ضحية والتعليم والطريان وغريها.
متزايدا  انت�ضارا  اليوم  ن�ضهد  حني  يف  :" اأن��ه  واأ�ضافت 
لهذه التقنية الفريدة يف خمتلف جوانب حياتنا اليومية 
ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  مباهية  اجلمهور  معرفة  اأن  اإل 
وقدراته ما زالت حمدودة حتى الآن ومن هذا املنطلق 
 "MBZUAI Talks" نهدف عرب �ضل�ضلة جل�ضات
ال�ضطناعي  ب��ال��ذك��اء  اجل��م��ه��ور  م��ع��ارف  ت��و���ض��ي��ع  اإىل 
التي  الهائلة  الإمكانات  وتعزيز فهمه لآفاقه ومناق�ضة 
يتمتع بها الذكاء ال�ضطناعي لإح��داث نقلة نوعية يف 

طريقة حياتنا وعملنا واكت�ضابنا للمعارف".
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اأخبـار الإمـارات
اإطاق الدورة الثالثة من جائزة جامعة حممد بن را�سد للطب املحميد البحثية 

•• دبي-وام: 

الثالثة من جائزة جامعة  ال��دورة  اإط��الق  ام�س عن  اأعلن 
حممد بن را�ضد للطب والعلوم ال�ضحية " املحميد البحثية 
التعاونية 2020" التي تهدف اإىل دعم الدرا�ضات البحثية 
امل��ت��م��ي��زة يف جم����الت ال�����ض��ح��ة وال���ط���ب وال��ع��ل��وم الطبية 
احليوية بالدولة وا�ضتقطاب اخلربات البحثية من جميع 

اأنحاء العامل .
تقدمي  ميكن  التي   - اجل��ائ��زة  من  العام  ه��ذا  دورة  وتقدم 
�ضبتمرب   15 ي����وم  ف��ي��ه��ا ح��ت��ى  ل��ل��م�����ض��ارك��ة  ال��رت���ض��ي��ح��ات 
امل�ضاريع  األ��ف دره��م لتمويل   300 – منحة بقيمة  املقبل 
املخربية و 150 األف درهم للم�ضاريع غري املخربية حيث 

بنود  ت��ن��درج حت��ت  ال��ت��ي  البحثية  امل��ق��رتح��ات  ك��اف��ة  تتمتع 
اأبحاث  اأو  ال�ضريرية  اأو  النتقالية  اأو  الأ�ضا�ضية  الأب��ح��اث 
كما  التقييم.  عملية  يف  امل�ضاركة  باأهلية  العامة  ال�ضحة 
متنح اجلائزة الأولوية لالأبحاث املتعلقة بال�ضرطان وعلم 
مبا  الأي�ضية  القلب  واأم��را���س  النف�ضية  وال�ضحة  الأحياء 
ي�ضمل ال�ضكري والبدانة. واأعرب الدكتور وائل املحميد عن 
�ضعادته بالإعالن عن الدورة الثالثة من اجلائزة والتقدم 
الذي اأحرزه الفائزون يف الدورتني ال�ضابقتني من اجلائزة 
البحث  بعجلة  دفعت  "كوفيد-"19  جائحة  اأن  اإىل  لفتا 

التي تزداد ت�ضابكا وارتباطا مع حياتنا اليومية قدما .
مدير  نائب  علي  ال�ضيخ  علوي  الدكتور  توجه  جانبه  من 
بال�ضكر  الطب  كلية  عميد  الأك��ادمي��ي��ة  لل�ضوؤون  اجلامعة 

ل��ل��دك��ت��ور وائ����ل امل��ح��م��ي��د ع��ل��ى دع��م��ه امل�����ض��ت��م��ر لالأبحاث 
الطبية احليوية يف اجلامعة مو�ضحا اأن هذه اجلائزة مثال 
الأكادميية  املوؤ�ض�ضات  املجتمع  ي�ضارك  كيف  يعك�س  وا�ضح 
لتعزيز ودعم ثقافة البحث العلمي ،و بعد جناح الدورتني 
ال�ضابقتني يف ا�ضتقطاب درا�ضات بحثية تعاونية من خمتلف 
اأنحاء العامل ي�ضعدنا اإطالق الدورة الثالثة من اجلائزة.. 
ونتطلع قدما لإ�ضتقبال مقرتحات بحثية تعزز من مكانة 
اجلامعة والنمو امل�ضتدام لإمارة دبي كمركز لالأبحاث التي 

تواكب املتطلبات الوطنية والتطورات العاملية.
البحث وقدرة  التقييم على جدوى  اأع�ضاء جلنة  و�ضريكز 
ودع���م تطوير  اجل��دي��دة  امل��ع��ارف  ا���ض��ت��ح��داث  نتائجه على 

التكنولوجيا احلديثة.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�س�ما اأمرييا باعتماد الهيكل 
التنظيمي العام ل�سندوق ال�سارقة لل�سمان الجتماعي

•• ال�شارقة-وام:

املر�ضوم  ال�ضارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ�ضدر 
الأمريي رقم 13 ل�ضنة 2020م ب�ضاأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام ل�ضندوق ال�ضارقة لل�ضمان الجتماعي.

ي�ضدر  اأن  على  الجتماعي،  لل�ضمان  ال�ضارقة  ل�ضندوق  العام  التنظيمي  الهيكل  ُيعتمد  الأم��ريي  للمر�ضوم  ووفقاً 
املجل�س التنفيذي يف اإمارة ال�ضارقة ما يلي: 

والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا املر�ضوم مبا يف ذلك اعتماد التو�ضيف  لل�ضندوق،  التف�ضيلي  التنظيمي  الهيكل   .1
الوظيفي ملهام الوحدات التنظيمية يف ال�ضندوق مبا يتفق واخت�ضا�ضاته.

ا�ضتحداث اأو دمج اأو اإلغاء اأية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات املُدرجة �ضمن الهيكل التنظيمي العام.  .2
ويعمل بهذا املر�ضوم من تاريخ �ضدوره، وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كل فيما يخ�ضه، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

توحيد معايري �لإ�سد�ر للطلبة يف خمتلف مر�حل �لتعليم

الرتبية تعتمد م�ا�سفات جديدة لبناء �سهادات نهاية العام اجلاري
•• دبي- حم�شن را�شد:

اأعتمدت وزارة الرتبية والتعليم، موا�ضفات ومكونات جديدة لبناء �ضهادات 
ظروف  م��ع  ليتنا�ضب   ،2020-2019 اجل����اري  ال��درا���ض��ي  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة 
معايري  ووح��دت  الكرتونيا،  ال�ضهادات  توزيع  جعلت  اإذ  كورونا،  وتداعيات 
التعليم كافة  التعليم، وباأنواع  الإ�ضدار جلميع الطلبة يف خمتلف مراحل 

يف الدولة.
اأفادت الوزارة يف تعميم تف�ضيلي ح�ضلت "الفجر" على ن�ضخة منه، اأنه مت 
ربط �ضهادات نهاية العام الدا�ضي برمز Qr code وذلك ببيانات الطالب 

يف ال�ضهادة وحمتواها، لفتة اإىل اأنه �ضي�ضمح بتحميل ال�ضهادة الكرتونياً.
اأنظمة  ترفق مبلف الطالب من خالل  ال�ضهادة الكرتونياً  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
ف���ور �ضدور  اأخ����رى حت���دد  ق��ن��وات  م��ن خ���الل  اأو   PDF ال�����وزارة ب�ضيغة 
اإىل توجيه طلبة ال�ضفوف من الأول وحتى الثاين ع�ضر  اإ�ضافة  النتيجة، 
A4 وباإ�ضتخدام  اأبي�س عايل اجلودة حجم  ال�ضهادة على ورق  اإىل طباعة 

طابعة ملونة.
ولفتت اإىل �ضرورة التن�ضيق مع فريق املنهل قبل وقت كايف وذلك يف حال 
اإدارات  اخلا�س" اأو  "التعليم  الرتاخي�س  اإدارة  اأو  التعليمي  املجل�س  رغبة 
لعدة  الكرتونياً  للطلبة  ت�ضليمها  وع��دم  ال�ضهادة  بحجب  واملراكز  املدار�س 

ا�ضباب.
ويت�ضدر تلك ال�ضباب اللتزامات املالية، عهدة اأجهزة، عدم ا�ضتكمال بيانات 
الت�ضجيل اأو الفح�س الطبي للخدمة الوطنية، وذلك وفق تنظيم القطاع 

التعليمي، علماً باأن خا�ضية احلجب متوفرة يف نظم املنهل.
�ضهادة  ا�ضت�ضدار  اأم��ره  الطالب وويل  اأن��ه يف حال رغبة  ال��وزارة  واأو�ضحت 
ال�ضف الثاين ع�ضر بورق ر�ضمي لغر�س ال�ضتخدام خارج الدولة ويف ظل 
التزامنا بالجراءات الحرتازية للوقاية من فريو�س كورونا امل�ضتجد كوفيد 
� 19 ، اأنها تعمل حالياً بالتن�ضيق مع مراكز �ضعادة املتعاملني على تقدمي 
�ضركات  خالل  من  والت�ضليم  ال��وزارة  موقع  خالل  من  الكرتونياً  اخلدمة 

التو�ضيل يف مدة اق�ضاها خم�ضة ايام عمل من تاريخ تقدمي الطلب.
واأكدت اأن تعديل بيانات الطالب بعد �ضدور ال�ضهادة الكرتونياً ينفذ وفق 
طلب الكرتوين عن طريق ادارة املدر�ضة او املجل�س التعليمي، مع الخذ يف 

ادارات  داعية  اي��ام عمل،   5 تقل عن  يتطلب مدة ل  التعديل  ب��اأن  العتبار 
املدار�س اىل �ضرورة التحقق من بيانات الطالب وفقاً للوثائق املحدثة.

املوا�ضفات  املنهل وفق  بنظام  ال�ضادرة عنها  ال�ضهادات  باأن  ال��وزارة  واأف��ادت 
�ضعادة  م��راك��ز  زي���ارة  اأو  ختم  اأو  ت�ضديق  اإىل  حت��ت��اج  ل  �ضلفاً  اليها  امل�ضار 

املتعاملني كونها معتمدة داخل الدولة وخارجها.
وذكرت اأن �ضهادات ثانويات التكنولوجيا التطبيقية واأكادميية كهرباء ومياه 
دبي، مراكز التعليم امل�ضتمر الكادميي للم�ضار املهني التطبيقي )العمال 
الماراتية  املدر�ضة  وهي �ضمن منظومة  معادلة  اىل  الهند�ضة( ل حتتاج   �

ومعتمدة داخل الدولة وخارجها.
واعتذرت الوزارة عن عدم اإمكانية قبول التظلمات ب�ضاأن درجات الختبارات 
اللكرتونية الق�ضرية لل�ضفوف من الول وحتى احلادي ع�ضر، اأو امتحان 

نهاية العام اللكرتوين لل�ضف الثاين ع�ضر.
ال��وزارة اإىل اعتمادها برنامج الف�ضول ال�ضيفية الذكية الذي يعد  ولفتت 
اإحدى حمطات التقييم الداعمة ملهارات الطلبة والذي �ضينفذ بعد �ضدور 
من  خمتلفة  فئات  م�ضتهدفاً  نتائج نهاية العام الدرا�ضي 2019 � 2020 
ومن  والتعليم  الرتبية  وزارة  ملنهاج  املطبق  واخلا�س  العام  التعليم  طلبة 
�ضمنهم فئة طالب ناجح ويرغب يف حت�ضني معدل نهاية العام، مو�ضحة اأن 

ذلك الربنامج ي�ضتهدف الطلبة من ال�ضف الرابع وحتى الثاين ع�ضر.
وا�ضارت الوزارة اإىل اإخطار اإدارات املدار�س بعدم توجيه الطلبة اىل مراكز 
�ضعادة املتعاملني يف الوزارة لكافة الجراءات املرتبطة بال�ضهادات الدرا�ضية 
مثل عدم �ضدور ال�ضهادة، تعديل بيانات، خلل تقني، وغريها وذلك حفاظاً 

على �ضالمتهم.
 ودعت ادارات املدار�س اإىل ا�ضتقبال طالبهم الكرتونياً اأو عرب الت�ضال اأو 
الت�ضال  ملركز  الفني  الدعم  اأو  الفرتا�ضية،  التوا�ضل  قنوات  خ��الل  من 
يف  املتبعة  الج����راءات  وف��ق  ال����وزارة  يف  الخت�ضا�س  جهات  م��ع  ومتابعتها 

املجال�س التعليمية او جهات ال�ضراف على املدار�س اخلا�ضة.
واأكدت الوزارة اأنه لن يتم اإ�ضدار �ضهادات نهاية العام او اإفادات "اىل من يهمة 
المر" لطلبة ال�ضفوف الدرا�ضية من الول وحتى احلادي ع�ضر بالرقام، 

داعية اىل توجيه ادارات املدار�س بعدم ا�ضدار الفادة من املدر�ضة.
كما اعلنت ال��وزارة عدم امكانية منح الطالب افادة "اىل من يهمة المر" 

يف  الطالب  يدر�ضة  مبا  بيان  او  الثانوية  املرحلة  يف  الدرا�ضة  امت��ام  ب�ضاأن 
املرحلة الثانوية، اأو اثبات انه در�س مادة معينة، اأو تعريف مب�ضار ال�ضهادة، 
اتخذتها  التي  الج���راءات  او  الكادميية،  املوؤ�ض�ضات  يف  القبول  م�ضارات  اأو 
دولة المارات خالل الف�ضل الدرا�ضي الثالث ب�ضاأن �ضيا�ضة التعليم الذكي 
او  اكادميية  موؤ�ض�ضة  اىل  ار�ضالها  بغر�س  الذكية  املركزية  الختبارات  او 
جهة عمل او جلهات اخرى داخل وخارج الدولة نظراً لإحتواء ال�ضهادة على 

التفا�ضيل واملعلومات املطلوبة للطالب.
البتعاث  ال�����ض��ف��ارات وج��ه��ات  ت��زوي��د ملحقيات  ب��اأن��ه مت  ال�����وزارة  واأف�����ادت 
مبا  تف�ضيلية  مبعلومات  الدولة  وخ��ارج  داخ��ل  العايل  التعليم  وموؤ�ض�ضات 
الثانوية"  "املرحلة  الثالثة  احللقة  يف  الم��ارت��ي��ة  املدر�ضة  ط��الب  يدر�ضه 
لل�ضفوف من التا�ضع وحتى الثاين ع�ضر بهدف ت�ضهيل اجراءات التحاقهم 

يف التخ�ض�ضات املختلفة وح�ضب رغباتهم.
املدر�ضة حتتوى على  ال��وزارة على عدم طباعة �ضهادة درا�ضية من  و�ضددت 
�ضهادة �ضادرة من انظمة الوزارة دون احل�ضول على  "ت�ضاميم وموا�ضفات 

اذن م�ضبق من الوزارة.
ومنعت ال��وزارة ا�ضدار افادات ملن يهمة المر من املدر�ضة خا�ضة ل�ضيا�ضة 
اإفادة  اأو  الطالب  يدر�ضه  ما  بيان  او  الماراتية  املدر�ضة  التعليم ومنظومة 

لل�ضهادة الرقمية ل�ضفوف النقل.
�ضعار  املدر�ضة حتتوي على  اوراق خا�ضة يف  او  ا�ضتخدام من��وذج  كما منعت 
املدر�ضة لطباعة ال�ضهادة من نظام ال��وزارة، موؤكدة اأن اأي تعديل اأو تغيري 
اأو حذف اأو اإ�ضافة ختم املدر�ضة على ال�ضهادة ال�ضادرة الكرتونياً من نظام 

الوزارة يعر�س املدر�ضة للم�ضائلة القانونية.
واعتمدت الوزارة يف اآليات بناء �ضهادات نهاية العام اجلاري  لل�ضفوف من 
الأول اإىل الثاين ع�ضر للعام الدرا�ضي اجلاري، على ثالثة ركائز اأ�ضا�ضية، اإذ 
ت�ضم الركيزة الوىل، و�ضف مكونات وم�ضمى �ضهادات ال�ضف الثاين ع�ضر، 
يف كل من "مدار�س التعليم العام واخلا�س املبطقة ملنهاج الوزارة، ومراكز 
ثانويات  دب��ي،  وم��ي��اة  كهرباء  هيئة  واك��ادمي��ي��ة  املتكامل،  امل�ضتمر  التعليم 

التكنولوجيا التطبيقية مب�ضارتها.
وتت�ضمن الركيزة الثانية املوا�ضفات الفنية لل�ضهادة الدرا�ضية التي ت�ضدر 
ل��ل��ع��ام اجل����اري، فيما   12-1 امل��ن��ه��ل لل�ضفوف م��ن  ن��ظ��ام  ال��ك��رتون��ي��ا م��ن 

حتتوي الركيزة الثالثة على مكونات �ضهادة نهاية العام ال�ضا�ضية "البيانات 
املطبقة  واخل��ا���س  العام  التعليم  م��دار���س  يف  ذات��ه��ا،  والدرجات" لل�ضفوف 

ملنهاج الوزارة ومراكز التعليم امل�ضتمر املتكامل.
اأنواع  جميع  يف  ع�ضر  الثاين  ال�ضف  �ضهادات  مكونات  ب��اأن  ال���وزارة  واأف���ادت 
التعليم، اأ�ضتملت على "م�ضمى ال�ضهادة" امتام الدرا�ضة يف املرحلة الثانوية، 
حتديد  التكنولوجيا" مع  ثانويات  م�ضتمر-  خا�س-  "عام-  التعليم  ون��وع 

امل�ضار والتخ�ض�س،  وتو�ضيح نوع املنهاج.
واو�ضحت الوزارة اأن �ضهادات نهاية العام امل�ضتحدثة، تت�ضمن بيانات ودرجات 
جميع ال�ضفوف من الأول اإىل الثاين ع�ضر، بجميع اأنواع التعليم، اإذ تاأتي 
�ضهادة طلبة الثاين ع�ضر  متكاملة، وتكون باللغتني العربية والجنليزية، 
باحلروف  والدرجة  واملدر�ضة،  الطالب  وبيانات  والتخ�ض�س،  امل�ضار  وت�ضم 
اإعالن  وتاريخ  الدرجات،  و�ضلم  واملجموع  املعدل،  اإىل  بال�ضافة  وبالأرقام، 

النتيجة، وتاريخ طباعة ال�ضهادة ورقم املوظف املخت�س.
1-11، على جميع تلك  وت�ضتمل �ضهادة نهاية العام لطلبة ال�ضفوف من 
"احلروف"  الو�ضفية  ال��درج��ات  اإ���ض��ت��خ��دام  على  تقت�ضر  ول��ك��ن  ال��ب��ي��ن��ات، 

للطالب، ول حتتوي على "الدرجة  بالرقام واملعدل واملجموع".
واأ�ضارت الوزارة اإىل اأن ال�ضهادات بو�ضفها اجلديد، ت�ضم "درجة الجتياز، 
كان  اإذا  واي�ضاح  وج��د،  اإن  م��ادة  م��ن  والع��ف��اء  الإل��غ��اء،  اأو  الك�ضط  وتنبية 
ال�ضهادة )منظومة  ويكون مرجع  فردية من عدمه،   لدية خطة  الطالب 
التعليم الوطني للمدر�ضة الإماراتية، واخلطة الدرا�ضية، و�ضيا�ضة التقييم 
الدرا�ضي  ال��ع��امل  نهاية  يف  الطالب  درج���ة  احت�ضاب  وب��ي��ان  والإم��ت��ح��ان��ات، 
اجلاري، من حم�ضلة اأوزان الف�ضول الدرا�ضية الثالثة املتوفرة على موقع 

الوزارة الر�ضمي.
وركزت املوا�ضفات الفنية ل�ضهادات نهاية العام، على ذكر املدر�ضة اأو املركز، 
الر�ضمي،  اأو التخ�ض�س، جهة ال�ضدار، و�ضعار الدولة وال��وزارة  امل�ضار  نوع 
التوقيع  واإعتماد  الم��ارات��ي��ة،  املدر�ضة  و�ضعار  الل��ك��رتوين،  ال���وزارة  وختم 
وحتتوي  والتعليم"،  الرتبية  العتماد"وزارة  وجهة  اآر(،  )كيو  اللكرتوين 
�ضهادات طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية،  على جداول ور�ضم بياين 
للح�ضور والغياب ومفاتيح التقييم للمواد الف�ضلية، والتقدير  العام وي�ضم 

الفئات"ناحج- ناجح مع مرتبة ال�ضرف- ناجح مع مرتبة التميز".

الأر�سيف ال�طني يطلق ملتقى املعلمني فى ج�لت افرتا�سية مب�ساركة 1700 م�سارك
•• ابوظبي-وام:

ومبتابعة  ال�ضرتاتيجيني  �ضركائه  مع  بالتعاون  الوطني  الأر�ضيف  اطلق 
املعلمني من خالل جولت  ملتقى  ال�ضابعة من  الن�ضخة  م�ضارك   1700
افرتا�ضية تعزز الولء والنتماء للوطن وذلك بهدف حّث اجلهاز التعليمي 
الولء والنتماء،  الوطنية وتعزيز  الهوية  الدولة على تر�ضيخ  يف مدار�س 
وخلق التجان�س الثقايف، ورفع درجة الوعي بتاريخ جمتمع الإمارات العريق 
امداد  الوطني فى  الأر�ضيف  وتراثه وعاداته وذلك م�ضاهمة من  وثقافته 
دولة  بتاريخ  ال�ضلة  ذات  والثقافية  الوطنية  باملعارف  التعليمية  ال��ك��وادر 

الإمارات العربية املتحدة وبرتاثها،.
ك�ضفت  رحابه  يف  افرتا�ضية  ج��ولت  للم�ضاركني  الوطني  الر�ضيف  واع��د 
عن اخلدمات التي يرفد بها جمهور امل�ضتفيدين من معلمني واأكادمييني 
وطلبة، واأطلعتهم على اأهمية تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة وتراثها 
يف العملية التعليمية والرتبوية فيما متكن الر�ضف الوطني من الو�ضول 
جلموع املعلمني والكوادر الرتبوية يف منازلهم عرب جولة افرتا�ضية �ضملت 
كال من: قاعة ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، وقاعة ال�ضيخ حممد بن 
وقاعة  الوطني،  الأر�ضيف  يف  الإم���ارات  ومكتبة  الفرتا�ضي،  للواقع  زاي��د 

قاعة  اإىل  الفرتا�ضية  جولته  يف  امل�ضاركني  الوطني  الأر�ضيف  وا�ضطحب 
وثائقياً  فيلماً  ت��ق��دم  ال��ت��ي  الف��رتا���ض��ي  ل��ل��واق��ع  زاي���د  ب��ن  ال�ضيخ حم��م��د 
للم�ضاركون مكتبة  وزار  واحلا�ضر  املا�ضي  الإم��ارات يف  الأبعاد عن  ثالثي 
وهي  الوطني،  الأر�ضيف  تاأ�ضي�س  مع   1968 ع��ام  اأن�ضئت  التي  الإم���ارات 
امل�ضتفيدين  وجلمهور  واملعلمني  والأكادمييني  للباحثني  خدماتها  تقدم 
مبختلف �ضرائحهم، وتتيح عرب فهار�ضها الإلكرتونية فر�ضة الو�ضول اإىل 
والدوريات  واملطبوعة  الإلكرتونية  واملراجع  امل�ضادر  من  الآلف  ع�ضرات 
للباحثني  متاحة  وه��ي  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة  تخت�س  ال��ت��ي 
يقدمه  مبا  امل�ضاركني  اإح��اط��ة  على  وحر�ضاً  وخارجها.  ال��دول��ة  داخ��ل  من 
للوثائق  رئي�ضياً  م�ضدراً  يعّد  وال��ذي  العربي،  للخليج  الرقمي  الأر�ضيف 
البوابة  بهذه  امل�ضاركني  امللتقى  ع��ّرف  فقد  العربي،  اخلليج  عن  الأ�ضلية 
ومئات  الوثائق  اآلف  على  الإن��رتن��ت  مت�ضفحي  اأم���ام  املفتوحة  الرقمية 
املتعددة«،  »الو�ضائط  وامل�ضموعة  املرئية  والت�ضجيالت  التاريخية،  ال�ضور 
ذات القيمة التاريخية والثقافية املتعلقة بدول جمل�س التعاون اخلليجي، 
وتاريخها الرثي، وتعّرف الزائر على ال�ضخ�ضيات املوؤثرة يف املنطقة؛ فقد 
�ضممت لتكون م�ضدراً رقمياً متاحاً للباحثني والأكادمييني واملتخ�ض�ضني 

وعامة النا�س ب�ضكل جماين.

اإ�ضعاد املتعاملني التي متّد الباحثني بالوثائق التاريخية.
وحر�س الأر�ضيف الوطني على اأن تبداأ اجلولة الفرتا�ضية يف مقره بقاعة 
على  ال��زوار  منها  يطّل  نافذة  بو�ضفها  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
�ضفحات مهمة من تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة؛ اإذ تقدم القاعة 

بانوراما �ضاملة عن ذاكرة الوطن التي يعمل الأر�ضيف الوطني على جمعها 
وخرائط  مكتوبة،  تاريخية  وثائق  من  حتتويه  مبا  تتميز  وهي  وحفظها. 
ما�ضي  م��ن  ج��وان��ب  حتكي  ن���ادرة  فوتوغرافية  و���ض��ور  ق��دمي��ة،  جغرافية 

منطقة الإمارات منذ اأكرث من خم�ضمائة عام.

�ملولد�ت �لأر�سية مت ��ستخد�مها على مد�ر �ستة �أ�سهر عرب  �سعلة  و419  جوية  �سعلة   4841

لتلقيح ال�سحب نفذها ال�طني لاأر�ساد خال الن�سف الأول من 2020 طلعة   219
•• اأبوظبي-وام:

لالأر�ضاد  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  اأع���ل���ن 
طلعة   219 ط��ائ��رات��ه  تنفيذ  ع��ن 
ج���وي���ة ل��ت��ل��ق��ي��ح ال�����ض��ح��ب خالل 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�ضف 
���ض��م��ل��ت اأغ����ل����ب م���ن���اط���ق ال���دول���ة 
 4،841 ا���ض��ت��خ��دام  خ��الل��ه��ا  ومت 
"الإمارات  م�ضنع  اإنتاج  من  �ضعلة 
لتح�ضني الطق�س" التابع للمركز، 
عرب  �ضعلة   419 اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
امل��ول��دات الأر���ض��ي��ة خ��الل الفرتة 

نف�ضها.
اأهمية  الإم����������ارات  دول������ة  وت������ويل 
املائية من  متزايدة لتوفري املوارد 
والبتكار  ال��ب��ح��ث  ت�ضجيع  خ���الل 
وتهدف  اجل����دي����دة،  ال��ت��ق��ن��ي��ات  يف 
زي����ادة  اإىل  ال���ض��ت��م��ط��ار  ع��م��ل��ي��ات 
كميات الهطول ال�ضنوية مبا يدعم 
ال��و���ض��ع امل��ائ��ي ل��ل��دول��ة م��ن خالل 
من  ال�ضرتاتيجي  امل��خ��زون  زي��ادة 

املياه اجلوفية.
واأكد �ضعادة الدكتور عبد اهلل اأحمد 
الوطني  امل��رك��ز  م��دي��ر  امل��ن��دو���س، 
الآ�ضيوي  الحتاد  رئي�س  لالأر�ضاد 
وتنفيذاً  اأن����ه  اجل���وي���ة  ل���الأر����ض���اد 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة يف 

عالية.  وك���ف���اءة  ب��دق��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
لبحوث  الإم��ارات  برنامج  ويعك�س 
ع��ل��وم ال���ض��ت��م��ط��ار م�����ض��اع��ي دولة 
فارق  لإح����داث  العملية  الإم����ارات 
حقيقي بالتعامل مع حتديات �ضّح 
املياه امللحة عرب اأخذ زمام املبادرة 
والتكنولوجي  العلمي  البحث  يف 
املتاحة  الإم���ك���ان���ات  ي����رثي  ال����ذي 
بالعديد من التطبيقات املبتكرة.. 
ومع تطوير علوم ال�ضتمطار من 
خ��الل الب��ت��ك��ار وال��ت��ع��اون الدويل 
روؤيتها  الإم����ارات  اأظ��ه��رت  الفاعل 
بال�ضتدامة  وال��ت��زام��ه��ا  امل��ل��ه��م��ة 
الأمن  �ضمان  خ��الل  م��ن  العاملية 

املائي العاملي.
وي�ضطلع املركز الوطني لالأر�ضاد 
امل�ضاريع  دع����م  يف  اأ���ض��ا���ض��ي  ب�����دوٍر 
برنامج  م��ن��ح��ة  ع���ل���ى  احل���ا����ض���ل���ة 
الإمارات لبحوث علوم ال�ضتمطار 
ت���وف���ري كافة  وذل������ك م����ن خ�����الل 
لديه  املتاحة  والإمكانيات  املرافق 
اأ�ضحاب اخلربات  امل�ضت�ضارين  من 
التقنيات  ج���ان���ب  اإىل  امل��ت��ق��دم��ة 
�ضبكة  م���ن  امل���ت���ط���ورة  وال���و����ض���ائ���ل 
جوي  ر����ض���د  وحم���ط���ات  رادارات 
اأ�ضهمت  والتي  وغريها  وط��ائ��رات 
مهام  ت�����ض��ه��ي��ل  يف  ك���ب���ري  ب�����ض��ك��ل 

اأهدافها  لتحقيق  امل�����ض��اري��ع  ه���ذه 
املجال لختبارها  واإتاحة  املرجوة، 
وتطبيقها ب�ضكل عملي داخل دولة 

الإمارات.
ي�ضار اإىل اأن تقييم جناح ا�ضتمطار 
عمليات  اإىل  ي���ح���ت���اج  ال�������ض���ح���ب 
متقدمة،  واإح�����ض��ائ��ي��ة  اإج���رائ���ي���ة 
عمليات  تقييم  جتربة  تقوم  حيث 
ال�ضتمطار من خالل جتميع عدة 
حالت جوية ت�ضمل �ضحب ركامية 
يقل  ل  ل���ال����ض���ت���م���ط���ار  م���ط���ي���ع���ة 
150 �ضحابة ركامية،  عددها عن 
ال�ضحب  ه�����ذه  ا���ض��ت��م��ط��ار  وي���ت���م 
بالطريقة املعروفة اإح�ضائياً وهي 
الإح�ضائية  بالطريقة  ت�ضمى  م��ا 
ال��ع�����ض��وائ��ي��ة، وي��ت��م الط�����الع بعد 
درا�ضة  على  احل���الت  ه��ذه  جتميع 
ك����اف����ة ال���ت���ف���ا����ض���ي���ل وال����ت����غ����ريات 
التي  ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة وال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 
وبعد  ق��ب��ل  ال�����ض��ح��اب��ة  يف  ط������راأت 
عملية ال�ضتمطار من قبل خرباء 
اإج������راء هذه  خم��ت�����ض��ني، وق����د مت 
عام  ال���دول���ة  يف  م�ضبقاً  ال��درا���ض��ة 
عملية  اأن  اىل  واأ����ض���ارت   2004
ملزيد  ال�ضحب  حتفز  ال�ضتمطار 
من الأمطار بن�ضب متفاوتة وذلك 

ح�ضب الظروف اجلوية املحيطة.

مكانته  ت��ر���ض��ي��خ  وع���امل���ي���اً  حم��ل��ي��اً 
الرائدة يف هذا املجال، ا�ضتناداً اإىل 
ما ميتلكه من بنية حتتية متطورة، 
وتطوير  ب���ح���ث  وا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
ع��ل��ى برنامج  واإ���ض��راف��ه  م��ت��م��ي��زة، 
الإمارات لبحوث علوم ال�ضتمطار 
ال�����ذي ا���ض��ت��ط��اع ا���ض��ت��ق��ط��اب اأب����رز 
البحثية  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  ال��ب��اح��ث��ني 
تطوير  يف  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
ال��ه��ام، ف�ضاًل  العلمي  امل��ج��ال  ه��ذا 
لتح�ضني  الإم������ارات  "م�ضنع  ع��ن 
املركز  ي�������زّود  ال������ذي  الطق�س"، 

ب�����ض��رورة �ضمان  دول����ة الإم������ارات 
وم�ضتدامة،  اآم���ن���ة  م��ائ��ي��ة  م�����وارد 
ال��وط��ن��ي لالأر�ضاد  امل��رك��ز  ح��ر���س 
على لعب دور ريادي يف هذا املجال 
ال�ضتمطار  ع��م��ل��ي��ات  تنفيذ  ع��رب 
وتقنية  علمية  اأ�ض�س  على  املرتكزة 

مدرو�ضة م�ضبقاً.
اأول  ال��دول��ة كانت من  اأن  واأ���ض��اف 
تلقيح  وعمليات  تقنيات  معتمدي 
املنطقة،  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ال�����ض��ح��ب 
الوطني  امل����رك����ز  ا����ض���ت���ط���اع  ح���ي���ث 
�ضركائه  ���ض��ب��ك��ة  ع���رب  ل���الأر����ض���اد 

عالية  ال�����ض��ح��ب  تلقيح  مب��ن��ت��ج��ات 
الوطني  امل��رك��ز  وي�ضتند  اجل����ودة. 
ال�ضتمطار  عمليات  يف  ل��الأر���ض��اد 
التي ينفذها على م�ضتوى الدولة، 
متطورة  جوية  رادارات  �ضبكة  اإىل 
مدار  على  ال��دول��ة  اأج����واء  تر�ضد 
عمليات  غ��رف��ة  يتبعها  ال�����ض��اع��ة، 
بفريق  وم���رت���ب���ط���ة  م��ت��خ�����ض�����ض��ة 
طيارين  م�����ن  م����ك����ون  ت���ن���ف���ي���ذي 
التجاوب  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  وف��ن��ي��ني 
ال�ضحب  م��ع��ط��ي��ات  م���ع  ال�����ض��ري��ع 
وتنفيذ  ل��ال���ض��ت��م��ط��ار  ال���ق���اب���ل���ة 
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جتهيز  اأع��م��ال  م��ن  النتهاء  اأبوظبي  يف  وال�ضياحة  الثقافة  دائ���رة  اأعلنت 
املنطقة الآمنة املغلقة واملخ�ض�ضة ملناف�ضات "جزيرة النزال" �ضمن فعاليات 
تقام خالل الفرتة من 11 اإىل 26 يوليو اجلاري  " والتي  �ضي  اإف  " يو 
على م�ضاحة 11 كيلومرت مربع يف جزيرة يا�س بالعا�ضمة اأبوظبي. ومن 
املباريات  خالل  �ضخ�س   2500 من  اأك��رث  املناف�ضات  ت�ضت�ضيف  اأن  املقرر 
الأرب��ع والتي ت�ضمل نزال "يو اإف �ضي 251 " مدفوع الأج��ر، اإ�ضافة اإىل 
املنطقة الآمنة  الدائرة  واأن�ضاأت  القتال".  "ليايل  بعنوان  اأخرى  نزالت   3
على هذه امل�ضاحة الكبرية ل�ضمان وقاية و�ضالمة الالعبني واملنظمني وكل 

مت  التي  املبتكرة  ال�ضرتاتيجية  �ضمن  الكبري،  ال��دويل  للحدث  املنت�ضبني 
اأبوظبي،  اإىل  اإف �ضي"  "يو  تاأمني عودة فعاليات  العتماد عليها ل�ضمان 
الدولية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأح����داث  م��ن  امل��زي��د  وتنظيم  ل�ضت�ضافة  مت��ه��ي��ًدا 
الوقائية  التدابري  �ضل�ضلة من  النزال  و�ضهدت جزيرة  املقبلة..  الأ�ضهر  يف 
اإج��راء ثالثة فحو�س طبية  والإج���راءات الح��رتازي��ة ال�ضارمة، حيث مت 
للتاأكد من �ضالمة العاملني. و�ضتقام جميع النزالت يف منتدى "فال�س"، 
املوقع الداخلي متعدد الأغرا�س الذي جرى اإعداده ليتنا�ضب مع فعاليات 
"يو اإف �ضي"، مع اللتزام بتطبيق كافة معايري ال�ضحة وال�ضالمة املعتمدة 
يف اأبوظبي و�ضيتم تطبيق معايري خا�ضة باملثمن /الأوكتاجون/ من حيث 
التعقيم الدوري بني املباريات وب�ضكل يومي خالل فرتة امل�ضاء. وقال �ضعادة 

دائرة  يف  والت�ضويق  ال�ضياحة  لقطاع  التنفيذي  املدير  ال�ضيبة،  ح�ضن  علي 
الأ�ضابيع  خ��الل  " مت   :  - املنا�ضبة  بهذه   - اأبوظبي  يف  وال�ضياحة  الثقافة 
فعاليات  ل�ضت�ضافة  املخ�ض�ضة  الآمنة  املنطقة  اإن�ضاء  على  العمل  املا�ضية 
الدولية  والرتفيهية  الريا�ضية  الأح���داث  لعودة  متهيًدا  �ضي"،  اإف  "يو 
مع   ، احل��دث  ه��ذا  لتنظيم  اآم��ن��ة  بيئة  توفري  بهدف  اأبوظبي  اإىل  جم���دًدا 
احلفاظ على �ضحة و�ضالمة جمتمع اإمارة اأبوظبي". وتابع: "يحظى هذا 
احلدث باأهمية كبرية لأ�ضباب متعددة اأهمها متهيد الطريق لعودة قطاعي 
اإىل �ضابق عهدهما يف الإم��ارة، واإظهار مدى ا�ضتعداد  الريا�ضة وال�ضياحة 
اأبوظبي ل�ضت�ضافة وتنظيم فعاليات مماثلة، انطالًقا من جتربتنا هذه، 
والتي ت�ضكل اخلطوة الأوىل نحو املزيد من الفعاليات والأحداث املقررة يف 

الفرتة املقبلة". ووجه ال�ضيبة ال�ضكر لفريق عمل فعاليات اأبوظبي املوؤلف 
من 1678 �ضخ�س على تعاونهم، لفتا اإىل اأن �ضل�ضلة الفعاليات تت�ضمن 
4 نزالت، من بينها النزال احلما�ضي املنتظرة يف "يو اإف �ضي 251 " يوم 
القتال" ب�ضكل  "ليايل  مباريات  تليها  اجل��اري  يوليو   12 امل��واف��ق  الأح��د 
متتابع يوم اخلمي�س 16 يوليو، ويوم الأحد 19 يوليو ليكون اآخرها يوم 
�ضي  اإف  يو  فعاليات  تعر�س  اأن  املنتظر  ومن   . يوليو  الأحد املوافق 26 
يف 175 دولة حول العامل ب� 40 لغة خمتلفة، واأن ي�ضل عدد م�ضاهديها 
اإىل ما يقارب املليار م�ضاهد و�ضيتم بث احلدث يف الإمارات و�ضائر منطقة 
ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا عرب خدمة "يو اإف �ضي عربية"، اأول خدمة 

ا�ضرتاك مدفوعة الأجر باللغة العربية من يو اإف �ضي يف املنطقة.

�ملنطقة �لآمنة يف حلبة يا�ش تعلن جاهزيتها ل�ست�سافة مناف�سات جزيرة �لنز�ل

مليار م�ساهد من 175 دولة ح�ل العامل يتابع�ن املناف�سات ب� 40 لغة خمتلفة 

ز�ر مركز �سحة للم�سح من �ملركبة يف كورني�ش �أبوظبي

خالد بن حممد بن زايد ي�ؤكد اأهمية ا�سرتاتيجية الفح��سات املكثفة يف احلد من انت�سار الفريو�س

الإمارات مرجعية عاملية لابتكار والتط�ير يف اآليات العمل احلك�مي

امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
يديرها  التي  املراكز  هذه  اأتاحت 
اإمكانية  900 موظف  اأك��رث من 
للقطاعات  ف��ح��و���ض��ات  اإج�������راء 
الرئي�ضية مثل اجلهات احلكومية 
وال�ضياحة  ال�������ض���ف���ر  و�����ض����رك����ات 
وموؤ�ض�ضات  الريا�ضية  واملن�ضاآت 
الإعالم  وو�ضائل  العايل  التعليم 

وغريها.

ك��م��ا اط��ل��ع ���ض��م��وه ع��ل��ى خدمات 
ال����ف����ح���������س امل������ج������اين امل����ق����دم����ة 
للم�ضتفيدين من مكرمة �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
دولة  م��واط��ن��ي  امل��ك��رم��ة  ت�ضمل  و 
يف  امل�ضاعدة  والعمالة  الإم����ارات 
اأ�ضحاب  اإىل  بالإ�ضافة  منازلهم 

املواجهة  خ��ط  ع��ل��ى  عملنا  ف���رق 
ال���وب���اء ومتكنت  الأم��ام��ي��ة ���ض��د 
ب��ف�����ض��ل ال���ق���ي���ادة ال��ر���ض��ي��دة من 
ويعد   .. بنجاح  ال��ت��ح��دي  جت���اوز 
ال��ف��ح�����س م���ن اأه�����م الإج�������راءات 
مل���راك���ز امل�ضح  ك���ان  امل��ت��ب��ع��ة و ق���د 
�ضركة  اأن�ضاأتها  التي  املركبة  من 
حماية  يف  اأ�ضا�ضي  دور  "�ضحة" 

املجتمع" .

املجال  ه��ذا  يف  املركبة  م��ن  امل�ضح 
واجلهود التي بذلها فريق العمل 

يف "�ضحة" .
و اط���ل���ع ���ض��م��وه خ����الل ال���زي���ارة 
على النتائج التي حققتها مراكز 
املوزعة  ال�20  املركبة  من  امل�ضح 
يف اأنحاء الدولة و التي اأجرت ما 
يزيد عن 700 األف م�ضحة �ضكل 

مواطنو الدولة %61 منها.

و قال �ضعادة �ضامل النعيمي رئي�س 
"�ضحة":  ���ض��رك��ة  اإدارة  جمل�س 
"نت�ضرف بزيارة �ضمو ال�ضيخ خالد 
ب��ن حممد ب��ن زاي���د مل��رك��ز امل�ضح 
م��ن امل��رك��ب��ة يف ال��ك��ورن��ي�����س فقد 
لقطاع  الر�ضيدة  قيادتنا  اأت��اح��ت 
ال�ضتجابة  ال�����ض��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
خالل  من  لكوفيد19-  الفعالة 
وكانت  للقطاع  املتوا�ضل  الدعم 

الهمم والن�ضاء احلوامل والذين 
عاما   50 ع���ن  اأع���م���اره���م  ت��زي��د 
الذين  الأ���ض��خ��ا���س  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
كورونا  فريو�س  اأعرا�س  يعانون 
خالطوا  ال����ذي����ن  اأو  امل�����ض��ت��ج��د 

املر�ضى امل�ضابني به.
�ضاحب  توجيهات  م��ع  متا�ضيا  و 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

•• اأبوظبي-وام:

زار �ضمو ال�ضيخ خالد بن حممد 
املجل�س  اآل نهيان ع�ضو  زاي��د  بن 
رئي�س  اأبوظبي  التنفيذي لإم��ارة 
مركز  التنفيذي  اأبوظبي  مكتب 
���ض��ح��ة ل��ل��م�����ض��ح م���ن امل���رك���ب���ة يف 
على  لالطالع  اأبوظبي  كورني�س 
اآخ����ر م�����ض��ت��ج��دات ون��ت��ائ��ج جهود 
ال��ف��ح��و���ض��ات امل��ك��ث��ف��ة ودوره�����ا يف 
كورونا  ف��ريو���س  انت�ضار  اح��ت��واء 

امل�ضتجد كوفيد 19-.
����ض���رح من  اإىل  ���ض��م��وه  وا���ض��ت��م��ع 
رئي�س  ال��ن��ع��ي��م��ي  ����ض���امل  ����ض���ع���ادة 
"�ضحة"  ���ض��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
امل�����ض��ح من  م���راك���ز  دور  ح��������������ول 
املركبة يف ا�ضتجابة الدولة للوباء 

العاملي .
و حتدث �ضموه اإىل اأع�ضاء فريق 
و  الوطني..  امل�ضح  مراكز  اإن�ضاء 
ا�ضرتاتيجية  اأه��م��ي��ة  �ضموه  اأك���د 
من  احلد  يف  املكثفة  الفحو�ضات 
 "-19 "كوفيد  ف��ريو���س  انت�ضار 
م�ضيدا بالدور الذي لعبته مراكز 
مرافق  فيها  مب��ا  الوطني  امل�ضح 

م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال حم��م��د حوا�س 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  ال�������ض���دي���د 
اخلارجية:  العالجية  للخدمات 
الوطني دورا  امل�ضح  " اأدت مراكز 
مهما يف ت�ضهيل و�ضول املواطنني 
واملقيمني يف الإمارات اإىل مرافق 
كما  امل�����ض��ت��وى..  ع��امل��ي��ة  الفح�س 
القطاعات  م���ن  ال��ع��دي��د  دع��م��ت 
فح�س  خ�������الل  م�����ن  احل����ي����وي����ة 
ا�ضتدامة  يف  �ضاهم  ما  موظفيها 
كانت �ضحة  و لطاملا   .. الأع��م��ال 
ورف���اه���ي���ة امل��ج��ت��م��ع ع���ل���ى راأ������س 
ال�ضيخ  ���ض��م��و  وزي�����ارة  اأول��وي��ات��ن��ا 
خ��ال��د ب��ن حممد ب��ن زاي���د دفعة 
ك���ب���رية مل���وا����ض���ل���ة حت��ق��ي��ق روؤي�����ة 
حلول  لو�ضع  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ال��رع��اي��ة ال�����ض��ح��ي��ة ال�����ض��ام��ل��ة يف 
هذه  يف  خا�ضة  اجلميع  م��ت��ن��اول 

املرحلة ال�ضعبة ".
كانت �ضركة " �ضحة " قد اأن�ضاأت 
يف  كوفيد19-  ت���ف�������ض���ي  م���ن���ذ 
م��رف��ق��ا يف جميع   24 الإم������ارات 
اأن���ح���اء ال���دول���ة ل��ت��ع��زي��ز ق����درات 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  و  ال���ف���ح�������س 

للرعاية ال�ضحية احلالية.

•• اأبوظبي-وام: 

ال�ضنوات  خ��الل  الإم���ارات  قدمت 
املا�ضية درو�ضا م�ضتلهمة يف جمال 
ال��ع��م��ل احلكومي  اآل���ي���ات  ت��ط��وي��ر 
والبتكار  التناف�ضية  على  القائم 
وتبني احللول ال�ضتباقية ملواجهة 

حتديات امل�ضتقبل.
الأول عن  اأم�����س  الإع�����الن  وج���اء 
الهيكل اجلديد للحكومة، ليوؤكد 
اأن الإم��������ارات م��ا���ض��ي��ة ق���دم���ا يف 
تعزيز مكانتها كمرجعية عاملية يف 
جديدة  وم�ضارات  اأ�ضاليب  ابتكار 
يتوافق  مب����ا  احل���ك���وم���ي  ل��ل��ع��م��ل 
والتغريات  الع�ضر  متطلبات  مع 
امل���ت�������ض���ارع���ة ال����ت����ي ي�������ض���ه���ده���ا يف 

احلكومي يف اململكة ت�ضمنت عدة 
املعرفة  ت��ب��ادل  على  تركز  حم��اور 
وال�ضتفادة من اخلربات املتبادلة 
التطويرية يف  وال��ن��م��اذج  والأدل���ة 

العمل احلكومي.
اأط���ل���ق���ت   2019 اأب������ري������ل  ويف 
الإم��ارات والأردن مرحلة جديدة 
ال�ضرتاتيجية  ال�������ض���راك���ة  م����ن 
حتديث  جم������ال  يف  وال�����ت�����ع�����اون، 
والرت������ق������اء  احل����ك����وم����ي  الأداء 
مب��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل امل��وؤ���ض�����ض��ي يف 
ال���ق���ط���اع ال���ع���ام ���ض��م��ل��ت جم���الت 
واخلدمات  احلكومية،  اخلدمات 
الذكية، والأداء املوؤ�ض�ضي والبتكار 
القيادات  وتطوير  وبناء  والتميز، 
اإىل  الكفاءات،  وتعزيز  وال��ق��درات 

بتوقيع  ال���وط���ي���دة  ع��الق��ات��ه��م��ا 
ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  اتفاقية 
ل���ت���ح���دي���ث ال����ع����م����ل احل����ك����وم����ي، 
ب��ال���ض��ت��ف��ادة م���ن اخل�����ربات التي 
�ضعيد  على  الإم���ارات  بها  متتعت 

متيز الأداء احلكومي.
ع��ل��ى تدريب  الت��ف��اق��ي��ة  ون�����ض��ت 
التميز  على  امل�ضريني  املوظفني 
احلكومي وعقد �ضل�ضلة من ور�س 
العمل، للتعريف مبنظومة التميز 
املوؤ�ض�ضات  خمتلف  يف  احل��ك��وم��ي 
واعتماد  وت�����دري�����ب  احل���ك���وم���ي���ة 
لدعم  وم��ق��ي��م��ني،  م�����ض��ت�����ض��اري��ن 

جائزة م�ضر للتميز احلكومي.
اإحراز  مت  ال�ضراكة،  توقيع  ومنذ 
العديد من الإجنازات املهمة، ففي 

العاملية  ال��ق��م��ة  م���ن  ال����ض���ت���ف���ادة 
القادة  م��ع  للتفاعل  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
احلكوميني،  واخل��رباء  الدوليني 
وت�ضميم الأفكار وابتكار املمار�ضات 
الكفيلة بتحفيز الدول امل�ضاركة يف 
القمة على تعزيز دورها يف حتقيق 

اأهداف التنمية امل�ضتدامة.
وتركز املذكرة على تعزيز التعاون 
وم�ضاعدة  احل��وك��م��ة  جم���الت  يف 
ال���������دول ع���ل���ى حت���ق���ي���ق اأه��������داف 
وتت�ضمن  امل�����ض��ت��دام��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اأربعة جمالت ت�ضمل دعم جاهزية 
للم�ضتقبل،  الأفريقية  احلكومات 
وحتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة 
ال�ضعادة وجودة  على  الرتكيز  مع 
احلكومية  القدرات  وبناء  احلياة، 

املجالت كافة.
مرحلة  م����ن  ان���ت���ق���ال���ه���ا  وخ������الل 
اإىل  الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة  احل����ك����وم����ة 
و�ضول  الذكية  احلكومة  مرحلة 
ال�ضطناعي،  الذكاء  مرحلة  اإىل 
يف  الإم��ارات��ي��ة  التجربة  ا�ضتاأثرت 
اهتمام  احلكومي  العمل  تطوير 
العربية  ال��������دول  م����ن  ال����ع����دي����د 
هذه  يف  راأت  ال���ت���ي  والأج���ن���ب���ي���ة 
التجربة منوذجا يلبي طموحاتها 
احلكومية  قدراتها  وبناء  دعم  يف 
يلبي متطلبات  ال��ذي  النحو  على 
امل�ضتدامة يف جمتمعاتها  التنمية 

املحلية.
فعلى ال�ضعيد العربي .. يف فرباير 
2018 ترجمت الإمارات وم�ضر 

واأنظمة  م�����ض��ّرع��ات  ب��ن��اء  ج��ان��ب 
حكومية  وم��راك��ز  والأداء  التميز 
منوذجية. دوليا.. وقعت الإمارات 
تفاهم  م��ذك��رة   2019 يوليو  يف 
لتطوير  املتحدة  الأمم  هيئة  مع 
القدرات  لبناء  م�ضرتك  برنامج 

للحكومات يف القارة الأفريقية.
ون�������ض���ت م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م على 
ب��رن��ام��ج م�����ض��رتك لبناء  ت��ط��وي��ر 
القارة  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال����ق����درات 
الأف���ري���ق���ي���ة، وت����ب����ادل اخل�����ربات 
اأهمها  واملعارف يف جم��الت ع��دة، 
دولة  يف  الذكية  احلكومة  مبادرة 
احلكومية،  وامل�ضرعات  الإم���ارات، 
اإىل  اإ�ضافة  احلكومي،  والب��ت��ك��ار 
مت���ك���ني ال���ربن���ام���ج الأمم�������ي من 

جمال التميز احلكومي مت تنظيم 
التدريبية  ال���ور����س  م���ن  �ضل�ضلة 
ملوظفي  احلكومي  للتميز  الفنية 
مب�ضاركة  امل�������ض���ري���ة  احل���ك���وم���ة 
من  ا���ض��ت��ف��ادوا  م��وظ��ف،   3700

نحو 45 األف �ضاعة تدريبية.
نظمت  امل���ا����ض���ي  ي��ن��اي��ر   20 ويف 
حكومة الإمارات ممثلة يف الأمانة 
العامة ملجل�س الوزراء وجمهورية 
م�ضرتكاً  برناجماً  العربية  م�ضر 
ل���ت���دري���ب امل���وظ���ف���ني وامل����درب����ني 
جمال  يف  م�ضر  م��ن  احلكوميني 

الت�ضال احلكومي.
يونيو  يف  الإم��������ارات  وق���ع���ت  ك��م��ا 
2018 اتفاقية تعاون مع اململكة 
الأردنية ال�ضقيقة، لتحديث الأداء 

اإىل  اإ�ضافة  الأفريقية،  ال��دول  يف 
العاملية  اإك�ضبو  لقمة  التح�ضري 
ر�ضد  ع���رب   2020 ل��ل��ح��ك��وم��ات 
العاملية  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 

خالل امل�ضتقبل.
اأي�ضا،  ال�����دويل  ال�����ض��ع��ي��د  وع��ل��ى 
اأط��ل��ق��ت ح��ك��وم��ة اأوزب��ك�����ض��ت��ان يف 
امل�ضّرعات  املا�ضي مبادرة  دي�ضمرب 
جتربة  من  امل�ضتلهمة  احلكومية 
تطوير  يف  ال��ن��اج��ح��ة  الإم��������ارات 
منوذج امل�ضرعات احلكومية الأول 
والهادف لإيجاد  نوعه عاملياً،  من 
لتحديات  و�ضريعة  فعالة  ح��ل��ول 
القطاعات احليوية، وذلك �ضمن 
ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية يف جمال 
التحديث احلكومي بني البلدين.

زر�عة 13755 زهرة باألو�ن ز�هية و�سيانة وتاأهيل �لأر�سفة بطول 1485 مرت� طوليا

بلدية مدينة اأب�ظبي جتّمل مدخل منتزه ال�سريعة لل�سيدات وترتقي باملظهر العام لإ�سعاد املجتمع  
•• اأبوظبي –الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأجن������زت 
ال�ضهامة  بلدية  مركز  خ��الل  م��ن 
منتزه  م���دخ���ل  جت��م��ي��ل  م�������ض���روع 
تعزيز  بهدف  لل�ضيدات،  ال�ضريعة 
للمنطقة  احل���������ض����اري  امل���ظ���ه���ر 
والرت�������ق�������اء ب���ج���م���ال���ي���ات امل���رف���ق 
بيئة  وت����وف����ري  امل���م���ي���ز  اخل����دم����ي 
منا�ضبة للزائرات واإ�ضعاد املجتمع، 
حيث يعد منتزه وم�ضبح ال�ضريعة 
ارتياده  ويتم  احليوية  املرافق  من 
ب�ضكل  ال�����ض��ي��دات والأط����ف����ال  م���ن 
من  ال����ع����دي����د  ب�����ه  وت�����ق�����ام  دوري 

الفعاليات.
مدينة  بلدية  اأ���ض��ادت  جانبها  م��ن 
ال�ضركاء  مب�����ض��اه��م��ة  اأب����وظ����ب����ي 

ال�ضرتاتيجيني يف تنفيذ امل�ضروع، 
معربة عن اأهمية تكاتف القطاعني 
اإ�ضعاد  اأج����ل  ال��ع��ام واخل���ا����س م��ن 
خدمية  م��راف��ق  وت��وف��ري  املجتمع 
و�ِضَمِتها  اأب��وظ��ب��ي  ب�ضمعة  ت��ل��ي��ق 

احل�ضارية املتقدمة .
اأن  ال�ضهامة  بلدية  مركز  واأو���ض��ح 
جتميلها  مت  التي  الكلية  امل�ضاحة 
بلغت 1092 مرتاً مربعاً، �ضاملة 
الطبيعي،  ال��ت��ج��م��ي��ل  ع���م���ل���ي���ات 
بالإ�ضافة اإىل 1485 مرتاً طولياً 

من الأر�ضفة.
رقعة  زي��ادة  امل�ضروع يف  اأ�ضهم  وقد 
اجلمالية  وت�����ض��ك��ي��الت��ه��ا  ال���زه���ور 
ت�ضمن  ك���م���ا  خم��ت��ل��ف��ة،  ب�����األ�����وان 
�ضلبة  جتميلية  اأع���م���اًل  امل�����ض��روع 
ح���ول اأ���ض��ج��ار ال��ن��خ��ي��ل ع��ل��ى �ضكل 

تعك�س  خم��ت��ل��ف��ة  واأل��������وان  دوائ������ر 
ج��م��ال امل���وق���ع. - اأم���ا ع��ن طبيعة 
والنباتات  وامل��واد  التجميل  اأعمال 
فاأو�ضح  امل�����ض��ت��خ��دم��ة  وال�����زه�����ور 
امل���رك���ز اأن�����ه ق����ام ب��ت��ن��ف��ي��ذ اأع���م���ال 
جت��م��ي��ل ط��ب��ي��ع��ي ت�����ض��م��ن��ت زراع���ة 
)فنكا  ن��وع  م��ن  زه���رة   13755

)اأبي�س  خم��ت��ل��ف��ة  ب����األ����وان  روزا( 
واأحمر و زهري(  ومب�ضاحة 860 
مرتا مربعا، ون�ضر ح�ضى جتميلي 
اأمتار   210 اأبي�س مب�ضاحة  لونه 
مربعة، وح�ضى جتميلي بلون بني 

مب�ضاحة 22 مرتاً مربعاً،
وحم���������ددات خ���ر����ض���ان���ي���ة ب����األ����وان 

خمتلفة بطول 312 مرتا طولياً، 
اخلا�ضة  الأر���ض��ف��ة  �ضبغ  وك��ذل��ك 
مرتا  بطول1485  ب����امل����داخ����ل 
املرورية  احل��واج��ز  و�ضبغ  طوليا، 
ع���ل���ى امل������داخ������ل، و����ض���ب���غ اأع����م����دة 
اللوحات الإر�ضادية للمداخل بعدد 

لوحة.  17

تعاون بني بيئة وب�ليك� ملعاجلة التل�ث البحري
•• ال�شارقة - وام:

اأعلنت "بيئة" - ال�ضركة املتخ�ض�ضة يف جمال ال�ضتدامة يف 
منطقة ال�ضرق الأو�ضط - عن تعاونها مع جمموعة "بوليكو" 
- ال�ضركة الأوروبية املخت�ضة بحماية البيئة - لبناء من�ضاأة 
متقدمة للمواد اخلام البديلة يف مكب اإدارة النفايات ل�ضركة 
�ضتبداأ  والتي  ال�ضارقة  ب��اإم��ارة  ال�ضجعة  منطقة  يف  "بيئة" 

بت�ضغيل عملياتها يف يوليو اجلاري .
النفايات  اإدارة  ح��ل��ول  ل�ضتك�ضاف  ال�ضركتان  ت��ت��ع��اون  كما 
الدولية ملنع تلوث  البحري وفقاً لالتفاقية  التلوث  ملعاجلة 
البحر من ال�ضفن والتي تعترب دولة الإمارات اأحد املوقعني 

عليها.
املبذولة لكال  ب��ارزة يف اجلهود  الإع��الن خطوة  وي�ضكل هذا 

القت�ضاد  تطوير  مع  املائية  امل�ضطحات  حلماية  ال�ضركتني 
ق��درات معاجلة  تعزيز  الإم���ارات من خالل  لدولة  الدائري 

النفايات واإعادة التدوير.
و�ضتتوىل من�ضاأة املواد اخلام اجلديدة اإجراء عمليات معاجلة 
النفايات البحرية لنتاج من املواد اخلام البديلة كما �ضيتم 
البحري  التلوث  الأخ��رى يف جمال معاجلة  ال�ضبل  اكت�ضاف 
م��ث��ل خ��دم��ات ال���ض��ت��ج��اب��ة حل����وادث ت�����ض��رب ال��ن��ف��ط، واإع����ادة 

م�ضتدامة لل�ضفن.
وقال �ضعادة خالد احلرميل الرئي�س التنفيذي للمجموعة يف 
�ضركة "بيئة" : لدينا اإميان را�ضخ يف �ضركة "بيئة" ب�ضرورة 
التحديات  اأك���رب  حل��ل  �ضامل  نهج  وات��ب��اع  الب��ت��ك��ار  م�ضاركة 
بهدف  "بوليكو"  م��ع  ال��ت��ع��اون  وي�ضعدنا  ال��ع��امل  يف  البيئية 
تطوير حلول م�ضتدامة للمواد اخلام البديلة عرب جمموعة 

البحري  التلوث  ال�ضناعات مع معاجلة حتدي  متنوعة من 
جمال  يف  ورا�ضخة  مرموقة  مبكانة  بالفعل  نحظى  نحن  و 
اإدارة النفايات على الأر�س ونتمنى اأن ت�ضهم هذه ال�ضراكة يف 
تو�ضيع اأدواتنا من خالل توفري احللول للتخل�س نهائياً من 

النفايات يف املياه املفتوحة.
ب��ول��ي��ك��رون��وب��ول�����س الرئي�س  اأث��ن��ا���ض��ي��و���س  ق���ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة ل�����ض��رك��ة ب��ول��ي��ك��و : متتلك 
والنمو  لال�ضتدامة  والروؤية  القيم  "بيئة" و"بوليكو" نف�س 
و�ضفافية الأعمال ومن �ضاأن هذه ال�ضراكة اأن ت�ضّلط ال�ضوء 
على  الرتكيز  نطاق  لتو�ضيع  اجلماعي  العمل  اأهمية  على 
اأ�ضا�ضاً  �ضرت�ضي  كما  املتطورة  البيئية  واملتطلبات  التحديات 
لتو�ضع "بوليكو" يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط وتقدمي حلولنا 

ال�ضتثنائية وتقنياتنا املتطورة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

ال�ضيخ حمدان بن حممد  �ضمو  اأطلق 
اآل م��ك��ت��وم، ويل ع��ه��د دبي  ب��ن را���ض��د 
رئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س  رئ���ي�������س 
جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل، 
ال�ضرتاتيجي  “التحالف  ام���������س 
خطوة  يف  الأبعاد”،  ثالثية  للطباعة 
م�ضتوى  على  نوعها  م��ن  الأوىل  ه��ي 
�ضبكة  لإن���������ض����اء  وال�����ع�����امل  امل���ن���ط���ق���ة 
اجلهات  جتمع  و�ضاملة  ا�ضرتاتيجية 
احلكومية واملراكز البحثية وال�ضركات 
ثالثية  ال���ط���ب���اع���ة  يف  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة 
والعامل  الإم�������ارات  دول����ة  يف  الأب���ع���اد 
من  وا�ضع  طيف  تاأمني  يف  للم�ضاهمة 
الطبية  واملعدات  واخلدمات  املنتجات 
وتوفري  احل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  لتلبية 

الحتياجات امل�ضتقبلية.
جاء ذلك خالل زي��ارة �ضمو ويل عهد 
دب���ي، ال��ي��وم، اإىل م��ق��ر م��وؤ���ض�����ض��ة دبي 
اأبراج الإم��ارات، يرافقه  للم�ضتقبل يف 
�ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم، 
الرئي�س  ل��ل��ط��ريان  دب��ي  هيئة  رئي�س 
الإم�����ارات،  ط���ريان  ملجموعة  الأع��ل��ى 
ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي 
وزي����ر ����ض���وؤون جم��ل�����س ال������وزراء نائب 

رئي�س جمل�س الأمناء الع�ضو املنتدب 
ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل، ومعايل  دب����ي  مل��وؤ���ض�����ض��ة 
الدولة  وزي���ر  ال��ع��ل��م��اء،  �ضلطان  عمر 
والقت�ضاد  ال����ض���ط���ن���اع���ي  ل���ل���ذك���اء 
بعد،  ع��ن  العمل  وتطبيقات  الرقمي 
ن��ائ��ب ال��ع�����ض��و امل��ن��ت��دب مل��وؤ���ض�����ض��ة دبي 
جمعة  خ��ل��ف��ان  و���ض��ع��ادة  للم�ضتقبل، 
ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�س  ب��ل��ه��ول، 

دبي للم�ضتقبل.
وقال �ضموه: “اأطلقنا اليوم التحالف 
ال�ضرتاتيجي للطباعة ثالثية الأبعاد 
اجلهات  جميع  توحد  من�ضة  لتوفري 

احليوي  ال���ق���ط���اع  ه�����ذا  يف  ال���ع���ام���ل���ة 
هذه  ت���وظ���ي���ف  ت�����ض��ري��ع  ه���دف���ن���ا   ...
كافة  لدعم  امل�ضتقبلية  التكنولوجيا 
والقت�ضادية  احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات 

وال�ضحية والعلمية يف دبي والعامل«.
خالل  م��ن  “�ضنعمل  ���ض��م��وه:  وت��اب��ع 
ال����ت����ح����ال����ف ع����ل����ى ت����ع����زي����ز ق����درات����ن����ا 
احتياجاتنا  وت�����اأم�����ني  ال�������ض���ن���اع���ي���ة 
�ضركات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  الأ����ض���ا����ض���ي���ة 
وا�ضتحداث  الأب��ع��اد  ثالثية  الطباعة 
خ��ط��وط اإن���ت���اج ج���دي���دة ق��ائ��م��ة على 
ت��وظ��ي��ف ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل�����ض��ت��ق��ب��ل ... 

�ضبكة افرتا�ضية  اإن�ضاء  و�ضنعمل على 
ا�ضتيعابية  ب���ط���اق���ة  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
بهدف  اخلا�س  القطاع  مع  م�ضرتكة 
للمتطلبات  ال���ف���وري���ة  ال����ض���ت���ج���اب���ة 
الأزم�����ات ب�ضكل  احل��ك��وم��ي��ة يف ح��ال��ة 
خا�س وحتقيق الكتفاء الذاتي ب�ضكل 

عام«.
واإن�ضاء  ب��ا���ض��ت��ح��داث  ���ض��م��وه  ووج�����ه 
واختبار  لتطوير  متخ�ض�ضة  منطقة 
وتوظيف تكنولوجيا الطباعة ثالثية 
من  ملجموعة  م��ق��راً  لتكون   ، الأب��ع��اد 
العاملية  وال�����ض��رك��ات  البحثية  امل��راك��ز 

الهند�ضية  وامل���خ���ت���ربات  وال��ن��ا���ض��ئ��ة 
التطبيقية وبرامج م�ضرعات الأعمال 
اخلا�ضة بهذه التقنية واأكرب م�ضتودع 
وت���وزي���ع مواد  ل��ت��خ��زي��ن  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
الأبعاد،  ثالثية  الطباعة  ومنتجات 
دور  ت���ع���زي���ز  ي�����ض��ه��م يف  وذل�������ك مب����ا 
و�ضراكة اجلهات احلكومية واخلا�ضة 
الأعمال  ورواد  النا�ضئة  وال�����ض��رك��ات 
تطوير  يف  التقنية  ه���ذه  ت��وظ��ي��ف  يف 
القت�ضادية  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف 

وامل�ضتقبلية بدبي والعامل.
واأ�ضاف ويل عهد دبي: “نعمل على اأن 
تكون دبي مرجعية عاملية لتكنولوجيا 
الطباعة ثالثية الأبعاد على م�ضتوى 
املقبلة عرب  ال�����ض��ن��وات  خ���الل  ال��ع��امل 
ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  ���ض��راك��ة  ت��ع��زي��ز 

واخلا�س«.
واأكد �ضموه اأن التحالف ال�ضرتاتيجي 
ا�ضرتاتيجية  ملخرجات  امتداداً  ي�ضكل 
التي  الأب���ع���اد  ث��الث��ي��ة  للطباعة  دب���ي 
ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  اأطلقها �ضاحب 
بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
يف عام  اأعوام  اأربعة  اهلل” قبل  “رعاه 
التكنولوجيا  هذه  لت�ضخري   ،2016
القطاعات  اأداء  دع�����م  يف  ال�����واع�����دة 

الرئي�ضية وخدمة الإن�ضان.
ووجه �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد 
عمل  ف���ري���ق  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ض����د  ب����ن 
للتن�ضيق  للم�ضتقبل  دب���ي  م��وؤ���ض�����ض��ة 
للم�ضتقبل”  دب���ي  “حي  ���ض��رك��اء  م��ع 
البتكار  خمتربات  جميع  مع  والعمل 
املعنية  واجل�����ه�����ات  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
بتكنولوجيا الطباعة الثالثية الأبعاد 
يف دبي ودولة الإمارات والعامل لتعزيز 
ال�ضرتاتيجي  ال��ت��ح��ال��ف  يف  دوره�����ا 
الذي ي�ضكل منوذجاً عاملياً يرتكز على 

توظيف اخلربات والعقول املبتكرة.
ال�ضرتاتيجي  ال���ت���ح���ال���ف  وي�������ض���م 
من:  ك���اًل  الأب���ع���اد  ث��الث��ي��ة  للطباعة 
وهيئة  ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل،  دب����ي  م��وؤ���ض�����ض��ة 
و�ضرطة  دب��ي،  وبلدية  بدبي،  ال�ضحة 
دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة 
ال��ط��رق وامل��وا���ض��الت ب��دب��ي، وجامعة 
خليفة، وكليات التقنية العليا، اإ�ضافة 
وحملية  ع���امل���ي���ة  ����ض���رك���ات   10 اإىل 
الطباعة  تكنولوجيا  يف  متخ�ض�ضة 

ثالثية الأبعاد.
ال�ضرتاتيجي  ال���ت���ح���ال���ف  وي����وف����ر 
�ضبكة  الأب�����ع�����اد  ث���الث���ي���ة  ل��ل��ط��ب��اع��ة 

ملختلف  ل��ال���ض��ت��ج��اب��ة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال���ق���ط���اع���ات م����ن خالل  م��ت��ط��ل��ب��ات 
القطاع  م���وؤ����ض�������ض���ات  ب����ني  ال����ت����ع����اون 
احل���ك���وم���ي واخل�����ا������س وال����ض���ت���ف���ادة 
وتطوير  الت�ضنيعية  ال���ق���درات  م���ن 
يف  التنظيمية  والقوانني  الت�ضريعات 
الكتفاء  حتقيق  ل�ضمان  امل��ج��ال  ه��ذا 
�ضيتم  الأزم����ات. كما  ال��ذات��ي يف حالة 
ت���ق���دمي ال��ت�����ض��ه��ي��الت والع���ت���م���ادات 
املنتجات  ه�����ذه  ل��ت�����ض��ن��ي��ع  ال����الزم����ة 
الثالثية  الطباعة  تقنية  با�ضتخدام 
امل�ضاركة  الأط���راف  الأب��ع��اد مبا يحفز 
اإنتاجية  م�������ض���ت���وي���ات  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى 
الفورية وتوفر  عالية تواكب احلاجة 

خمزوناً ا�ضرتاتيجياً للم�ضتقبل.
يف  ال�ضرتاتيجي  التحالف  و�ضريكز 
الطاقة  زي���ادة  احل��ال��ي��ة على  امل��رح��ل��ة 
امل�ضتلزمات  ل��ت�����ض��ن��ي��ع  الإن���ت���اج���ي���ة 
ال��ط��ب��ي��ة يف دولة  وامل����ع����دات  ال��ط��ب��ي��ة 
اإنتاج  خطوط  تاأ�ضي�س  عرب  الإم���ارات 
الأب���ع���اد يف  ث��الث��ي��ة  ال��ط��ب��اع��ة  بتقنية 
وق���ت ق��ي��ا���ض��ي مل��واك��ب��ة زي�����ادة الطلب 
املعدات  م��ن  ال��ع��دي��د  عل�ى  امل��ل��ح��وظ��ة 
الدولة  ج��ه��ود  ت��دع��م  وال��ت��ي  الطبية، 

للمعدات  احتياطي  خم���زون  لإن�����ض��اء 
ال���ط���ب���ي���ة واإن���ت���اج���ه���ا حم���ل���ي���اً، حيث 
طلباً  العاملي  ال�ضحي  القطاع  ي�ضهد 
م��ت��زاي��داً على امل��ع��دات الطبية مب��ا يف 
الوقائية، وما�ضحات  التجهيزات  ذلك 
التنف�س،  اأجهزة  الختبار، ومو�ضالت 
املخربية  وامل�ضتلزمات  الوجه،  واأقنعة 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  اأن  ُي���ذك���ر  وغ���ريه���ا. 
 ، مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال����وزراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، اأطلق 
ثالثية  للطباعة  دب���ي  ا�ضرتاتيجية 
الأبعاد يف عام 2016، لتعزيز مكانة 
دبي ودولة الإمارات مركزاً رائداً على 
م�����ض��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل يف جمال 
العام  الأبعاد بحلول  الطباعة ثالثية 
ال�ضرتاتيجية  اإط���الق  ومت   ،2030
بهدف خف�س التكاليف يف العديد من 
املنتجات  قطاع  وبخا�ضة  القطاعات، 
والبناء،  ال��ت�����ض��ي��ي��د  وق���ط���اع  ال��ط��ب��ي��ة 
بدعم  التكنولوجيا  ه��ذه  ت�ضهم  كما 
فر�س  وتوفري  القت�ضادية  املنظومة 
الأداء  ال��ع��م��ل والرت���ق���اء مب�����ض��ت��وي��ات 

و�ضرعة الإنتاجية.

•• دبي-وام:

اأطلقت مبادرة املنال الإن�ضانية حملة 
 ،»#ReacHer “لن�ضلها#- 
النف�ضي  ال�����دع�����م  ت����ق����دمي  ب����ه����دف 
على  واحل��ف��اظ  للمراأة  والجتماعي 
�ضحتها ومتكينها من القيام بدورها 
الأ�ضري والجتماعي والقت�ضادي يف 
عن  الناجمة  احلالية  ال��ظ��روف  ظ��ل 
امل�ضتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ت��داع��ي��ات 
على  وانعكا�ضاته   ”19  – “كوفيد 

اجلميع.
مدى  على  احلملة  ه��ذه  تنفيذ  ويتم 
الأ�ضابيع املقبلة بال�ضراكة بني مبادرة 
دبي  مدينة  و�ضلطة  الإن�ضانية  املنال 
ال��ط��ب��ي��ة، وب��ال��ت��ع��اون م���ع ن��خ��ب��ة من 
والنف�ضيني  وال�ضت�ضاريني  الأط��ب��اء 
النف�ضية  ال�ضحة  يف  واخت�ضا�ضيني 
والتنمية الذاتية واملهارات ال�ضخ�ضية، 
للمراأة  ا�ضت�ضاراتهم  يقدمون  الذين 

عرب قنوات ات�ضال متنوعة واآمنة.
بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  وقالت حرم 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د 
�ضمو  الرئا�ضة،  ���ض��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
را�ضد  بن  حممد  بنت  منال  ال�ضيخة 
الإم���ارات  جمل�س  رئي�ضة  مكتوم،  اآل 
للتوازن بني اجلن�ضني، رئي�ضة موؤ�ض�ضة 
ه��ذه احلملة تنطلق  اإن  ل��ل��م��راأة  دب��ي 
تزرعها  التي  الإيجابية  الر�ضائل  من 
ال�ضعب  نفو�س  يف  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة 
على  وحر�ضها  فئاته  بكل  الإم��ارات��ي 
تاأثريات  ل��ت��ج��اوز  وا���ض��ت��ق��راره  دع��م��ه 
اأزمة كوفيد – 19، وتاأكيدها الدائم 
اأولوية  و�ضالمته  الإن�ضان  �ضحة  اأن 
خا�ضة  عليها  احلفاظ  يجب  واأم��ان��ة 
ال�ضتثنائي  ال�ضحي  الظرف  ه��ذا  يف 
ال����ذي األ���ق���ى ب��ظ��الل��ه ع��ل��ى خمتلف 
اأن هذه  م��وؤك��دًة �ضموها  ال��ع��امل،  دول 
ب�ضكل  امل���راأة  ت�ضتهدف  التي  احلملة، 
رئي�ضي، تدعم اجلهود التي تقوم بها 
كافة موؤ�ض�ضات الدولة بتوجيهات من 
القيادة الر�ضيدة للحد من التداعيات 
والقت�ضادية  والجتماعية  ال�ضحية 

لفريو�س كورونا.
واأكدت �ضموها على اأولوية دعم املراأة 
وتر�ضيخ دورها حا�ضراً وم�ضتقباًل يف 
ال��ر���ض��ي��دة لدولة  ال��ق��ي��ادة  فكر ون��ه��ج 

يف  اإيجاباً  انعك�س  ما  وه��و  الإم����ارات، 
بكافة  اجلن�ضني  ب��ني  ال��ت��وازن  تعزيز 
ق���ط���اع���ات ال����دول����ة وظ���ه���ر ج��ل��ي��اً يف 
للمراأة  وال��ف��ع��ال  امل��ل��م��و���س  ال��ت��واج��د 
مواجهة  يف  الأم���ام���ي���ة  ب��ال�����ض��ف��وف 
القطاع  مقدمتها  ويف   ،19 ك��وف��ي��د 
الطبي وال�ضحي والقطاعني ال�ضرطي 
والتعليمي واملجال الإعالمي والعمل 
عن بعد ل�ضمان �ضري العمل املوؤ�ض�ضي، 
املتمثل  الأ���ض��ري  عطائها  اإىل  اإ�ضافة 
يف رع���اي���ة الأب����ن����اء وم�����ض��اع��دت��ه��م يف 
التعليم  تلقي والتعامل مع منظومة 
“بالتاأكيد  �ضموها:  وقالت  بعد،  عن 
وم����ا فر�ضته  اجل���ائ���ح���ة  ل���ه���ذه  ك����ان 
م��ن ال��ب��ق��اء يف امل��ن��زل ل��ف��رتة طويلة 
والقلق  اخل����وف  م�����ض��اع��ر  و���ض��ي��ط��رة 
التي تعر�س  املراأة وال�ضغطوط  على 
النف�ضية  ت��اأث��رات��ي��ه��ا  الأط���ف���ال،  ل��ه��ا 
ال�ضيدات،  م��ن  كثري  على  وال�ضحية 
مع  وال��ت��ك��ي��ف  للتعامل  واح��ت��ي��اج��ه��ن 
وال�ضتثنائي  امل�ضتجد  ال���واق���ع  ه���ذا 
وجت���اوز ت��داع��ي��ات��ه م��ن خ��الل تهيئة 
ت�ضاعدهن  ال���ت���ي  ال�����ض��ح��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
على القيام باأدوارهن، وهو ما ن�ضعى 
اإليه من خالل حملة )لن�ضلها( عرب 

والجتماعي  النف�ضي  الدعم  تقدمي 
مل��ن ه��ن يف ح��اج��ة اإىل ذل���ك، م�ضريًة 
النف�ضي  ال����ض���ت���ق���رار  اأن  ����ض���م���وه���ا 
رئي�ضية  ركيزة  يعد  والأ���ض��رة  للمراأة 
�ضمو  وق��ال��ت  وم�ضتقر.  اآم��ن  ملجتمع 
رئي�ضة جمل�س الإمارات للتوازن بني 
اجلن�ضني رئي�ضة موؤ�ض�ضة دبي للمراأة 
اتخذتها  التي  احلكيمة  القرارات  اإن 
واجلهود  م��ب��ك��راً  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
الدولة  م��وؤ���ض�����ض��ات  ل��ك��اف��ة  امل���ب���ارك���ة 
والتدابري  الح��رتازي��ة  والإج�����راءات 
على  ال�ضيطرة  يف  �ضاهمت  الوقائية 
انت�ضاره،  فر�س  وتقلي�س  الفريو�س 
العاملية  ال�ضحة  اأ�ضادت منظمة  حيث 
الإج���������راءات يف  ب���ه���ذه  ال���ع���امل  ودول 
اإىل دعم  اإ�ضافًة  التعامل مع الأزم��ة، 
ومد  املجال  ه��ذا  يف  الدولية  اجلهود 
ي���د ال���ع���ون وامل�������ض���اع���دة ل��ل��ك��ث��ري من 
التنموي  النهج  من  انطالقاً  ال��دول، 
الإمارات  لدولة  الإن�ضانية  والر�ضالة 

على امل�ضتويني املحلي والعاملي.
حملة  “تاأتي  ���ض��م��وه��ا:  واأ����ض���اف���ت 
اإطار التزامنا باأهداف  “لن�ضلها” يف 
الإن�ضانية  امل��ن��ال  /م���ب���ادرة  ور���ض��ال��ة 
والتي   ،2013 ع��ام  اأطلقناها  ال��ت��ي 

ال�ضمو  �ضاحب  وروؤي����ة  فكر  ت��رتج��م 
مكتوم،  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال��وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، للعمل 
الإن�����ض��اين وال��ت��ن��م��وي، ان��ط��الق��اً من 
اأهمية ال�ضتثمار يف �ضناعة الإن�ضان، 
و�ضناعة الأمل، من اأجل حياة اأف�ضل 
ملاليني الب�ضر”. وقالت �ضمو ال�ضيخة 
منال بنت حممد بن را�ضد اآل مكتوم: 
باأن نكون جزءاً من  فخورون  “نحن 
لها  ومواكبني  التنموية  الروؤية  هذه 
مبتكرة  وم�ضاريع  م��ب��ادرات  ب��اإط��الق 
ت��ك��ون حم��ط��ات ف��ارق��ة يف  ن�ضعى لأن 
اأثر  وذات  م��ن��ه��ا،  امل�ضتفيدين  ح��ي��اة 
م�ضتدام يهدف لبناء القدرات ومتكني 
امل�ضاهمة  م����ن  ال���ب�������ض���ري  ال��ع��ن�����ض��ر 
التنمية  يف  وال���ف���ع���ال���ة  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
و�ضعادتنا  والجتماعية،  القت�ضادية 
اأك����رث ب����اأن امل���ب���ادرة ت�����ض��ت��ه��دف امل����راأة 
الهتمام  ي�ضكل  حيث  رئي�ضي،  ب�ضكل 
واملهنية  الذاتية  قدراتها  و�ضقل  بها 
والتعليمية وتعزيز دورها الجتماعي 
وحماور  اأه��داف  �ضمن  والقت�ضادي 
امل��ن��ال الإن�����ض��ان��ي��ة اإىل جانب  م��ب��ادرة 

دورها الإن�ضاين حملياً ودولياً«.

ال�ضكر  ب���ال���غ  ع���ن  ���ض��م��وه��ا  واأع����رب����ت 
والتقدير ل�ضلطة مدينة دبي الطبية 
تنفيذ  يف  ال���ض��رتات��ي��ج��ي  ال�����ض��ري��ك 
�ضموها  م�����ض��ي��دًة  “لن�ضلها”،  حملة 
امل��وؤ���ض�����ض��ات وامل���راك���ز الطبية  ب��ك��ف��اءة 
والتي  ل��ه��ا،  م��ق��راً  منها  تتخذ  ال��ت��ي 
ع����ززت م��ك��ان��ة دب���ي ودول����ة الإم�����ارات 
العاملي،  الطبي  القطاع  خارطة  على 
كما توجهت �ضموها بال�ضكر لالأطباء 
وال�����ض����ت���������ض����اري����ني والأخ�������ض���ائ���ي���ني 
الذاتية  التنمية  وخ���رباء  النف�ضيني 
وجهودهم  بوقتهم  ت��ط��وع��وا  ال��ذي��ن 
وخرباتهم للم�ضتفيدات من احلملة، 
ليعك�ضوا بهذا التفاعل القيم الأ�ضيلة 
تتجلى  ال��ت��ي  الإم����ارات����ي  للمجتمع 
يف ال��ع��ط��اء وال��ت��ك��ات��ف وال���ت���ع���اون يف 
ك���ل ال���ظ���روف. وث��م��ن��ت ���ض��ع��ادة منى 
الإمارات  جمل�س  رئي�ضة  نائبة  امل��ري 
رئي�ضة  اجل���ن�������ض���ني،  ب����ني  ل����ل����ت����وازن 
للمراأة  دب���ي  موؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�س 
وال��ع�����ض��و امل���ن���ت���دب ال��ن��ه��ج اخل���ريي 
ال�����ض��ي��خ��ة منال  ل�����ض��م��و  والإن�������ض���اين 
مكتوم  اآل  را�����ض����د  ب����ن  حم���م���د  ب���ن���ت 
امل��ج��ت��م��ع، م�ضيدًة  اأف����راد  جت���اه ك��اف��ة 
وخارج  داخ��ل  للمراأة  �ضموها  برعاية 

الإمارات وحر�ضها على توفري البيئة 
الأ�ضري  ل��دوره��ا  ال��داع��م��ة  ال�ضحية 
والج��ت��م��اع��ي والق��ت�����ض��ادي. وقالت 
ا�ضتكماًل  تاأتي  “لن�ضلها”  حملة  اإن 
ل�ضل�ضلة امل�ضاريع واجلهود التي داأبت 
مبادرة املنال الإن�ضانية على تنفيذها 
منال  ال�ضيخة  ���ض��م��و  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  م��ن��ذ 
عام  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  بنت 
الإماراتية  للقيم  تر�ضيخاً   ،2013
التنموي  ال��ع��م��ل  اأه��م��ي��ة  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
منذ  املبادرة  نفذت  حيث  والإن�ضاين، 
امل�ضروعات  م��ن  العديد  احل��ني  ذل��ك 
وق�ضايا  فئات  م�ضت  التي  وال��ربام��ج 
متنوعة  جم��الت  يف  عديدة  اإن�ضانية 
وغريها،  والغذاء  والتعليم  كال�ضحة 
م�ضيدًة بالأثر امل�ضتدام لهذه املبادرات 
وما اأحدثته من تاأثري اإيجابي وفارق 

نوعي يف حياة امل�ضتفيدين منها.
واأعلنت �ضعادة منى املري عن اإطالق 
ال�ضتف�ضارات  لتلقي  ات�����ض��ال  م��رك��ز 
لالأمهات  والإر���ض��اد  امل�ضورة  وتقدمي 
التكيف  يف  حتديات  يواجهن  الالتي 
والواقع  ال�ضتثتائي  الظرف  هذا  مع 
تخ�ضي�س  مت  ح����ي����ث  امل�������ض���ت���ج���د، 
لتلقي   0504068222 ال���رق���م 

الوات�س  خا�ضية  ع��رب  ال�ضتف�ضارات 
حتى  ����ض���ب���اح���اً   8 ال�������ض���اع���ة  م����ن  اب 
والإفادة  عليها  وال��رد  م�ضاًء،  الثامنة 
ال�ضت�ضارة  اأو  ال����ض���ت���ف�������ض���ار  ب�������اأن 
اإذا  احل����ال  يف  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��ام��ل  �ضيتم 
�ضاعة   24 خ����الل  اأو  ط���ارئ���ة  ك��ان��ت 
العادية،  وال�ضتف�ضارات  لال�ضت�ضارات 
الو�ضول  ت�ضتهدف  املبادرة  اإن  وقالت 
لأك�����رب ���ض��ري��ح��ة م���ن ال��ن�����ض��اء ممن 
اأن  يحتجن ه��ذه اخل��دم��ات، م��وؤك��دًة 
اجتماعية  اأول��وي��ة  النف�ضية  ال�ضحة 
واق��ت�����ض��ادي��ة يف اإط�����ار ال���ت���زام دول���ة 
اأف��راد املجتمع من  الإم���ارات بتمكني 
خالل تعزيز خدمات واأنظمة ال�ضحة 
توؤكد  م��ا  وه���و  ب��ا���ض��ت��م��رار،  النف�ضية 
املجتمع.  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  عليه 
واأع����رب ���ض��ع��ادة ج��م��ال ع��ب��د ال�ضالم، 
ل�����ض��ل��ط��ة مدينة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
مع  ال�ضراكة  بهذه  �ضعادته  ع��ن  دب��ي 
 ”: الإن�ضانية” وق��ال  املنال  “مبادرة 
ن��ح��ن ���ض��ع��داء ب��ال�����ض��راك��ة م��ع مبادرة 
املنال الإن�ضانية يف هذه احلملة �ضمن 
م�����ض��اري��ع ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة م��ن��ال بنت 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم الإن�ضانية 
املبذولة  الوطنية  اجلهود  تعزز  التي 

يف ال�ضحة النف�ضية، ودعماً لتوجهات 
و���ض��ي��ا���ض��ات ح��ك��وم��ة دول����ة الإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
والنف�ضية  العقلية  ال�ضحة  حت�ضني 
املجتمع، خ�ضو�ضاً  اأفراد  لدى جميع 
اأثرت  التي  احلالية  الظروف  ظل  يف 
ع���ل���ى ك���اف���ة م���ن���اح���ي احل����ي����اة وعلى 
الأ�ضخا�س من جميع الفئات العمرية، 
كما ي�ضعدنا امل�ضاهمة يف هذه احلملة 
من خالل تقدمي خرباتنا الطبية يف 
وتوظيفها  النف�ضية  ال�ضحة  جم��ال 
اإىل جانب  امل��ج��ت��م��ع،  اأف�����راد  خل��دم��ة 
والجتماعي  النف�ضي  الدعم  تقدمي 
املرحلة احلياتية  للمراأة يف ظل هذه 
�ضحتها  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  اجل����دي����دة، 
ومتكينها من القيام بدورها الأ�ضري 
بال�ضكل  والق��ت�����ض��ادي  والج��ت��م��اع��ي 
الأم���ث���ل، ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى الآث������ار التي 
وعلى  عليها  اجل��ائ��ح��ة  ه���ذه  تركتها 
التعامل  املجتمع«. هذا و�ضيتم  اأف��راد 
باآليات  واحل���الت  ال�ضتف�ضارات  م��ع 
عديدة منها حجز موعد مع الطبيب 
وعرب  الهاتفية  املحادثة  اأو  املخت�س 
تقنية الفيديو كونفران�س ملن ترغب 
م���ن قبل  امل�����ض��ج��ل  ال�����رد  اأو  ذل����ك  يف 
الوات�س  عرب  الدرد�ضة  اأو  املخت�ضني، 

اب.
ع��ل��ى جل�ضات  ت�����ض��ت��م��ل احل��م��ل��ة  ك��م��ا 
ملهمة يف املهارات ال�ضخ�ضية والتنمية 
الذاتية تبث من ال�ضاعة ال�ضاد�ضة اإىل 
من  اع��ت��ب��اراً  م�ضاًء  ال�ضابعة  ال�ضاعة 
اليوم عرب ح�ضاب نادي دبي لل�ضيدات 
مب�����وق�����ع ال����ت����وا�����ض����ل الج���ت���م���اع���ي 
ا�ضت�ضاريات  وت��ق��دم��ه��ا  ان�����ض��ت��غ��رام، 
وخبريات يف هذه التخ�ض�ضات منهن 
العلي  وهدى  العتيبي  اأمل  الدكتورة 
وجيهان �ضفر وليال طاهر. وتتعامل 
املبادرة مع العديد من الق�ضايا منها 
واخلوف  والقلق  ال�ضطراب  ح��الت 
والك�����ت�����ئ�����اب وا�����ض����ط����راب����ات الأك������ل 
وا�ضطرابات الأطفال وغري ذلك من 
التاأثريات التي اأحدثها كوفيد 19-.

وجه بتخ�سي�ش منطقة ت�سم �ل�سركات �لعاملة �سمن �لقطاع يف دبي

حمدان بن حممد يطلق التحالف ال�سرتاتيجي للطباعة ثاثية الأبعاد

�سمن م�ساريع مبادرة �ملنال �لإن�سانية وبال�سر�كة مع مدينة دبي �لطبية

منال بنت حممد تطلق حملة )لن�سلها( لتقدمي الدعم النف�سي والجتماعي للمراأة

•• اأبوظبي-وام:

اإجن��ازا جديدا ي�ضاف اىل ر�ضيدها العاملي  حققت كليات التقنية العليا 
بفوزها بجائزة بالك بورد Blackboard العاملية عن فئة “التدريب 

والتطوير املهني” للعام 2020.
بالك  برامج  ت�ضتخدم  التي  التعليمية  للموؤ�ض�ضات  اجلائزة  هذه  ومتنح 
لأع�ضاء  املهني  والتطوير  التدريب  عملية  وتطوير  دع��م  بهدف  ب��ورد 
الهيئة التدري�ضية وي�ضمل ذلك توفري فر�س التعليم الإبداعي والتدريب 
اأثناء العمل على اأحدث التقنيات وغريها بالإ�ضافة اىل متيز املوؤ�ض�ضة يف 
اإعداد وتنفيذ الربامج التطويرية املبتكرة بالعتماد على من�ضات بالك 

بورد الرقمية.
لرباجمها  البارز  للتاأثري  اجلائزة  هذه  العليا  التقنية  كليات  وح�ضدت 
التدري�ضية  الهيئة  اأع�ضاء  تزويد  اإىل  الهادفة  والتطويرية  التدريبية 
بالأدوات واملهارات الفنية الالزمة لتمكينهم من توفري جتارب تعليمية 
اأعلى  وف���ق  للطلبة  املختلفة  الح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  خ�ضي�ضاً  م�ضممة 

لتعزيز  املكثفة  جلهودها  الكليات  تكرمي  اىل  اإ�ضافة  اجل��ودة  م�ضتويات 
اأحدث  ب��ا���ض��ت��خ��دام  الب��ت��ك��اري��ة  وال��ت��ع��ل��م  التعليم  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات  تبني 
على  ال��ط��الب��ي  ال��ن��ج��اح  م��ع��دلت  زي����ادة  �ضبيل  يف  التعليمية  التقنيات 

م�ضتوى الدولة.
واأكد �ضعادة الدكتور عبداللطيف ال�ضام�ضي مدير جممع كليات التقنية 
متيز  ي��وؤك��د  ال��ذي  للكليات  اجل��دي��د  العاملي  الإجن���از  ه��ذا  اأهمية  العليا 
نكهته  ال��ف��وز  ل��ه��ذا  اأن  معتربا  الكليات  يف  الرقمية  التعليم  منظومة 
اخلا�ضة كونه يح�ضد يف فرتة ا�ضتثنائية مليئة بالتحديات التي مير بها 
العامل ككل فهو انعكا�س لتميز دولة الإم��ارات التي متكنت من حتويل 
التحديات اىل اجنازات على خمتلف امل�ضتويات والكليات اليوم جزء من 
هذه الجنازات التي توؤكد عمق الروؤى والتوجهات الوطنية التي و�ضعت 
ال�ضتثمار واجلاهزية فيه  الأولويات وع��ززت من  �ضلم  دائما يف  التعليم 

ا�ضتعداداً للم�ضتقبل.
واأ�ضاف اأن كليات التقنية العليا عملت يف ال�ضنوات الأخرية املا�ضية على 
حتقيق ا�ضتثمار متكامل حمل نظرة م�ضتقبلية بال�ضتعداد لتقدمي تعليم 

كخدمة على غرار اأوبر متجاوزة بذلك حدود املكان والزمان.
اأ�ض�ضت كليات  العاملية  اأنه من خالل �ضراكتها مع بالك بورد  اإىل  واأ�ضار 
تعليمياً  منظومتها  ل��دع��م  اجل���ودة  عالية  رقمية  حتتية  بنية  التقنية 
التعامل  الطلبة يف  لتطوير مهارات  توفري فر�س  على  وعملت  واإداري���اً 
مع التقنيات احلديثة بالإ�ضافة اىل تطوير برامج التدريب والتطوير 
تعليم  تقدمي  يف  قدراتهم  يدعم  مبا  التدري�ضية  الهيئة  لأع�ضاء  املهني 
كاأول  املبادرة  اىل  بالإ�ضافة  التقنيات  اأح��دث  اإدم��اج  على  يعتمد  تفاعلي 
لأع�ضاء  الرقمي”  “املعلم  �ضهادة  بطرح  بالدولة  ع��ايل  تعليم  موؤ�ض�ضة 

الهيئة التدري�ضية واملمنوحة من بالك بورد العاملية.

“التدريب  فئة  ع��ن  العاملية  ب��ورد  ب��الك  بجائزة  الكليات  ف��وز  اأن  وذك��ر 
ثالث  تعد  والتدري�ضية  الإداري���ة  الهيئتني  لأع�ضاء  املهني”  والتطوير 
جائزة حت�ضل عليها الكليات من بالك بورد العاملية حيث فازت يف العام 
بورد عن فئة “قيادة التغيري” وح�ضلت اأي�ضاً يف  بالك  بجائزة   2019

العام 2014 على جائزة بالك بورد عن فئة “البتكار«.
اإدارة تكنولوجيا التعليم القائمني  وثمن جهود فريق عمل الكليات من 
فرق  وكافة  للكليات  التعليمية  للمنظومة  الرقمية  البنية  تعزيز  على 

العمل الداعمة لتحقيق التحول املوؤ�ض�ضي الرقمي على كافة امل�ضتويات.
من جانبه عرب يل باليكمور املدير التنفيذي لعمليات العمالء ورئي�س 
الفائزين  بتكرمي  ���ض��روره  ع��ن  ب���ورد  ب��الك  �ضركة  يف  العاملية  الأ���ض��واق 
التعليمية  التجربة  بتح�ضني  للتزامهم  العاملية  ب���ورد  ب��الك  ب��ج��ائ��زة 
الأفكار  هذه  وم�ضاركة  التعليم  تكنولوجيا  خالل  من  املتعلمني  جلميع 
�ضراكة مهنية  باإقامة  املجتمع ككل كما عرب عن فخره  والتوجهات مع 
مع املوؤ�ض�ضات التي تتبنى ال�ضرتاتيجيات البتكارية الهادفة اإىل تعزيز 

النجاح الطالبي.

كليات التقنية حت�سد جائزة باك ب�رد العاملية

• �حلملــة تعــزز جهــود �لدولــة للتغلــب علــى تاأثيــر�ت كوفيــد - 19 
دورهــا حا�ســرً� وم�ستقبــاًل �أولويــة يف نهــج �لقيــادة �لر�سيــدة وتر�سيــخ  �ملــر�أة  • دعــم 

• نعمل على �أن تكون دبي مرجعية عاملية لتكنولوجيا �لطباعة �لثالثية �لأبعاد على م�ستوى �لعامل 
• �سبكة ��سرت�تيجية و�ساملة جتمع �جلهات �حلكومية و�ملر�كز �لبحثية و�ل�سركات �ملتخ�س�سة يف دولة �لإمار�ت و�لعامل
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي - وام: 

اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ض�ضة  بحثت 
والإن�ضانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان 
ال�ضالمية  كازاخ�ضتان  جمهورية  مع 
امل�ضرتك  ال����ت����ع����اون  ال�����دول�����ة  ل������دي 

وا�ضتمرار التن�ضيق بني الطرفني .
جاء ذلك خالل ا�ضتقبال �ضعادة حمد 
�ضامل بن كردو�س العامرى مدير عام 
مينيليكوف  م��ادي��ار  ل�ضعادة  املوؤ�ض�ضة 
���ض��ف��ري ج��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����ض��ت��ان لدى 
الدولة الذى نظم زيارة اأم�س ملوؤ�ض�ضة 
لالأعمال  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د 
�ضعادة  واع��رب  والإن�ضانية.  اخلريية 
عن  ال��دول��ة  ل��دى  كازاخ�ضتان  �ضفري 
تقدير وامتنان بالده جلهود املوؤ�ض�ضة 
وعلى راأ�ضها �ضمو ال�ضيخ نهيان بن زايد 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة 
لالأعمال  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د 
اخلريية والإن�ضانية و�ضمو ال�ضيخ عمر 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ض�ضة  اأم��ن��اء 
والإن�ضانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان 

يف  لبالده  املوؤ�ض�ضة  مب�ضاعدة  م�ضيدا 
العديد من امل�ضاريع . وخالل الزيارة 
منح �ضعادة ماديار مينيلبيكوف �ضعادة 
العامرى  ك���ردو����س  ب���ن  ����ض���امل  ح��م��د 
مدير عام موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل 
والإن�ضانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان 
جامعة  م����ن  ال���ف���خ���ري���ة  ال����دك����ت����وراه 

الكازخ�ضتانية  ك��ازك��و  ،ناريكب�ضييف 
اإي�ضال  امل��وؤ���ض�����ض��ة يف  ت��ق��دي��راً جل��ه��ود 
املجتمعات  ااإىل  الإن�ضانية  امل�ضاعدات 
الدعم  ت��ق��دمي  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��ن��ام��ي��ة 
العديد  يف  ك��ازاخ�����ض��ت��ان  جل��م��ه��وري��ة 
الإن�ضانية  و  اخل��ريي��ة  اجل��وان��ب  م��ن 
و  ال�ضحة،  و  التعليم،  جم��ال  ل�ضيما 

الأغاثة و الأعمال اخلريية املتنوعة و 
يف تقدمي منح احلج �ضنويا، اإىل جانب 
الدرا�ضات  و  للبحوث  تقدمي اجلوائز 
�ضعادة  اأع�����رب  م���ن ج��ه��ت��ه  ال��ع��ل��م��ي��ة. 
فائق  عن  العامري  كردو�س  بن  حمد 
للموؤ�ض�ضة  ال���زي���ارة  ل��ه��ذه  اح���رتام���ه 
التعاون  ت���اأك���ي���د  ����ض���اأن���ه���ا  م����ن  ال���ت���ي 

التكرمي  ه��ذا  مثمنا  املثمر  الإن�ضاين 
اأوًل  امل��وؤ���ض�����ض��ة  دور  اىل  ي��رم��ز  ال����ذي 
واكد  الإن�ضانية.  م�ضريتها  تعزيز  يف 
الإن�ضاين  لواجبها  املوؤ�ض�ضة  موا�ضلة 
كل  وتقدمي  القيادة  بتوجيهات  عماًل 
امل�ضاعدات الإن�ضانية ل�ضائر املجتمعات 
الأكرث حاجة و الأ�ضد ت�ضرراً لنواكب 

اأ�ضدرها  ال���ت���ي  ال���ك���رمي���ة  امل����ب����ادرات 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
امل��ح��ت��اج��ة معربا  ال�����ض��ع��وب  مل�����ض��اع��دة 
هذا  على  ال�ضفري  ل�ضعادة  �ضكره  ع��ن 

التكرمي .

•• دبي -وام:

فتح  اإع��ادة  واإر���ض��ادات  اإج���راءات  عن  الب�ضرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  اأعلنت 
والتي مت  2021م،  املقبل -2020  الدرا�ضي  للعام  بدبي  املدار�س اخلا�ضة 
تطويرها بالتن�ضيق مع اجلهات احلكومية املعنية يف دبي، مبا ي�ضمن اإتاحة 
�ضحة  على  للحفاظ  ح��دة  على  م��در���ض��ة  لكل  والفعالة  املنا�ضبة  اخل��ي��ارات 
و�ضالمة طلبتها وكوادرها التعليمية والإدارية تزامناً مع اإعادة فتح املدار�س 

اخلا�ضة يف دبي �ضبتمرب املقبل.
وتواكب حزمة الإجراءات والإر�ضادات املعتمدة حر�س حكومة دبي على �ضمان 
اأعلى درجات اجلاهزية للمدار�س اخلا�ضة يف دبي ل�ضتقبال الطلبة مع بداية 
الإيجابي بني خمتلف عنا�ضر  التعاون  اإط��ار من  الدرا�ضي اجلديد يف  العام 
املدار�س  ب��ني  امل�ضبق  الت�ضاور  ���ض��رورة  على  التاأكيد  م��ع  التعليمي،  املجتمع 

الطلبة  لعودة  الأن�ضب  ال�ضكل  لتحديد  الأم���ور  واأول��ي��اء  وك��وادره��ا  اخلا�ضة 
املعتمدة، حيث  الإج���راءات والإر���ض��ادات  املدر�ضي مبا يواكب  للمبنى  جم��دداً 
ملتابعة ا�ضتف�ضارات املدار�س  خ�ض�ضت هيئة املعرفة والتنمية الب�ضرية فريقاً 
املعلومات  ك��اف��ة  اإت��اح��ة  ل�ضمان  وذل���ك  امل��رئ��ي،  الت�����ض��ال  تقنية  ع��رب  يومياً 
ومواكبة  فهم  على  مدر�ضة  كل  ومل�ضاعدة  املعنية،  املدر�ضية  العمل  فرق  اأم��ام 

الإر�ضادات والإجراءات املطلوبة لإعادة فتح اأبوابها للعام الدرا�ضي اجلديد.
و�ضتقوم كل مدر�ضة خا�ضة يف دبي برفع مقرتحها اإىل هيئة املعرفة والتنمية 
ويلبي  اإمكاناتها  ي��واك��ب  ال��ذي  الأن�����ض��ب  ال��ن��م��وذج  مت�ضمناً  بدبي  الب�ضرية 
احتياجات اأولياء الأمور للعام الدرا�ضي اجلديد، وذلك يف موعد اأق�ضاه 14 
يوليو اجلاري، حيث �ضيتوىل الفريق املخت�س يف الهيئة مهام درا�ضة الطلب 

واعتماده ا�ضتناداً اإىل الإر�ضادات الوقائية املعتمدة.
واللتزام  الت�ضاريح  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  دروي�����س،  اأح��م��د  حممد  وق��ال 

والإر�ضادات  الإج�����راءات  ه��ذه  ت��اأت��ي  الب�ضرية:”  والتنمية  املعرفة  هيئة  يف 
و�ضالمتهم  الطلبة  �ضحة  على  املحافظة  ل�ضمان  وال��وق��ائ��ي��ة  الح��رتازي��ة 
اإىل �ضمان ح�ضول جميع الطلبة على  اأولوية ق�ضوى، بالإ�ضافة  باعتبارها 
احلالية”.  ال��ظ��روف  �ضمن  عالية  وب��ج��ودة  ممكنة  تعليمية  جتربة  اأف�ضل 
للعام الدرا�ضي  امل��دار���س جم��دداً  اإع���ادة فتح  اإج���راءات  اأن  اإىل  ولفت دروي�����س 
ال�����ض��ادرة ع��ن اجل��ه��ات املعنية يف دب��ي، كما تواكب  ت��واك��ب املعايري  اجل��دي��د، 
املدر�ضي  التعليم  واقع منظومة  تتنا�ضب مع  التي  الدولية  املمار�ضات  اأف�ضل 
اخلا�س يف اإمارة دبي، م�ضدداً على اأهمية تعاون املدار�س واأولياء الأمور ب�ضاأن 
هذه الإجراءات والإر�ضادات، لدورها يف توفري اأعلى معايري ال�ضالمة للطلبة 
بدبي،  اخلا�ضة  امل��دار���س  جميع  يف  العاملة  والإداري����ة  التعليمية  ول��ل��ك��وادر 

وتطوير مناذج مبتكرة للتعليم والتعلم .
وت��غ��ط��ي الإج������راءات والإر�����ض����ادات امل��ع��ت��م��دة، جم��م��وع��ة م��ن اجل��وان��ب التي 

ت�ضمن �ضحة و�ضالمة الطلبة، ومنها: اإجراءات الدخول، وا�ضتالم وتو�ضيل 
الطلبة، والزيارات املدر�ضية، والفح�س الدوري، والنظافة والتعقيم الدوري، 
التعليمية،  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  واآل��ي��ة  اجل�����ض��دي،  والتباعد  امل��ك��ان  وترتيبات 
اإىل الفعاليات  ب��الإ���ض��اف��ة  امل��در���ض��ي��ة، وامل���اأك���ولت وامل�����ض��روب��ات،  وامل��وا���ض��الت 

والأن�ضطة البدنية.
تعليمياً  منهاجاً   16 ح��وايل  تطبق  خا�ضة  م��دار���س   209 دب��ي  وحتت�ضن 

متنوعاً، وت�ضتقبل نحو 300 األف طالب وطالبة.
املدار�س  ف��ت��ح  اإع����ادة  اإج�����راءات  ح���ول  والتفا�ضيل  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  ول��ل��م��زي��د 
زي�����ارة  مي��ك��ن��ك��م  2021م،   2020- ال����درا�����ض����ي  ل���ل���ع���ام  ب���دب���ي  اخل���ا����ض���ة 
https://www.khda.gov.ae/ar/ ال�����ت�����ايل:  ال�����راب�����ط 
safetyatschools <https://www.khda.gov.ae/ar/

<safetyatschools

•• اأبوظبي-وام:

للدرا�ضات  زاي��د  مركز  ينظمها  التي   15 ال���  التدريبية  ال���دورة  الأول  اأم�����س  انطلقت 
“دور الأجيال يف ر�ضم مالمح الرتاث  والبحوث التابع لنادي تراث الإم��ارات، بعنوان 
الثقايف«. تاأتي الدورة التدريبية هذا العام حتت �ضعار اإ�ضرتاتيجية ال�ضتعداد للخم�ضني، 
»Zoom«، وت�ضم عدداً  اجل��اري عرب تطبيق  يوليو   10  -  5 الفرتة من  وذل��ك يف 
الفنية، والعادات والتقاليد، والعلوم  ال�ضناعات الرتاثية  الور�س والفعاليات مثل  من 

والبتكار، وحما�ضرات ثقافية، وقراءات يف الكتب، والزيارات الفرتا�ضية.
و�ضهد اليوم الأول من الدورة، رحلة افرتا�ضية اإىل معر�س ال�ضيخ زايد، حيث تعرف 
الطلبة من خاللها على قاعاته وحمتوياته التي جت�ضد م�ضرية حياة املغفور له ال�ضيخ 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه من �ضور ومقتنيات خا�ضة، كما تلقى الطلبة 
املدربني  باإ�ضراف  �ضنعوا  حيث  عليها،  القائمة  وال�ضناعات  الفخار  حرفة  عن  ور�ضة 

اأواين ومباخر وقالع.
ت��اأت��ي حت��ت مظلة احلدث  ال��ع��ام  ه��ذا  دورة  اأن  والبحوث  للدرا�ضات  زاي��د  واأب���ان مركز 
الرتاث  يف  متخ�ض�ضني  باحثني  مب�ضاركة  للخم�ضني،  ال�ضتعداد  وهو  الأه��م  الوطني 
والتاريخ، واأن من اأهداف هذه الدورة ت�ضليط ال�ضوء على دور نادي تراث الإمارات من 
خالل مركز زايد للدرا�ضات والبحوث يف توثيق التاريخ والرتاث واحلياة الجتماعية 
والثقافية، ونقل هذه املعارف التاريخية والرتاثية لالأجيال، واإبراز اإرث الآباء املوؤ�ض�ضني 
واإرث املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، باعتباره اإرثاً تاريخياً مهماً، وي�ضكل 
حجر الأ�ضا�س لالإ�ضرتاتيجية املقبلة، ومن اأهداف الدورة كذلك تعريف الطلبة باأبعاد 

واأهمية اإ�ضرتاتيجية ال�ضتعداد للخم�ضني.
واأو�ضح املركز اأنه مت توفري الأدوات اخلا�ضة بور�س الدورة للطالب امل�ضاركني، ليتمكنوا 
من التطبيق العملي املبا�ضر للور�ضة املعنية اأثناء �ضرح املدرب لهم، مما ير�ضخ يف اأذهان 

الطلبة مو�ضوع الور�ضة، ويعطي فاعلية اأكرب للن�ضاط رغم انه يتم عن بعد.

انطاق الدورة التدريبية ال�سيفية بنادي تراث الإمارات

تتلقى طلبات �ملد�ر�ش 14 يوليو �جلاري 

هيئة املعرفة تعلن اإجراءات واإر�سادات اإعادة فتح املدار�س اخلا�سة للعام الدرا�سي اجلديد
حممد �أحمد دروي�ش: �ملحافظة على �سحة �لطلبة و�سالمتهم �أولوية ق�سوى ون�ستهدف �سمان ح�سول جميع �لطلبة على �أف�سل جتربة تعليمية 

•• دبي-وام:

وّج�������ه ����ض���م���و ال�������ض���ي���خ ح����م����دان بن 
را���ض��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
امل�ضتاأجرين  ب��اإع��ف��اء   ، امل��ال��ي��ة  وزي���ر 
ال�ضركات  واأ����ض���ح���اب  ال���ت���ج���اري���ني 
الأعمال يف عقارات  ورواد  ال�ضغرية 
جمموعة دبي للتطوير يف دبي من 
���ض��داد الإي���ج���ارات مل���دة ت����رتاوح بني 
 200 وبقيمة  اأ�ضهر  �ضتة  و  ثالثة 
م����ب����ادرة كرمية  دره������م، يف  م��ل��ي��ون 
من �ضموه لدعم اقت�ضاد اإم��ارة دبي 
ومراعاًة  فيها،  ال��ت��ج��اري  وال��ق��ط��اع 
لظروف امل�ضتاأجرين احلالية يف ظل 
جائحة  اإث���ر  ال�ضتثنائية  الأو���ض��اع 
“كوفيد- امل�ضتجد  كورونا  فريو�س 

19” وما خلفته من تداعيات على 
جممل القت�ضاد العاملي. واأ�ضاد عدد 
احلكومية  اجل��ه��ات  م�����ض��وؤويل  م��ن 
وال��ق��ط��اع اخل��ا���س ورج���ال الأعمال 
ن��ائ��ب حاكم  يف دب���ي، مب��ب��ادرة �ضمو 
ت�ضاهم  وال���ت���ي  امل���ال���ي���ة  وزي�����ر  دب����ي 
جهود  وتعزيز  دع��م  يف  فاعل  ب�ضكل 
احلكومة لت�ضريع وترية التعايف من 
عجلة  ودف��ع  العاملية  الأزم���ة  تبعات 
ال��ن��م��و الق���ت�������ض���ادي، ودع�����م قطاع 
ري��ادة الأعمال وزي��ادة كفاءة ال�ضوق 
انفتاحاً  ت�ضهد  باتت  التي  العقارية 
اأكرث  اأداء  م�ضتويات  نحو  وا���ض��ح��اً 
ال�ضتثمارية  ال��ف��ر���س  ظ��ل  يف  ق���وة 
القطاع  ه��ذا  يوفرها  التي  الكبرية 
احليوي رغم الظروف التي مير بها 

القت�ضاد العاملي يف هذه الآونة.
واأعرب امل�ضتفيدون من هذه املبادرة 
والمتنان  ال�ضكر  بالغ  عن  النبيلة 
اآل  را���ض��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  ل�ضمو 
مبا  الكبري  الدعم  ه��ذا  على  مكتوم 
له من اأثر اإيجابي يتمثل يف حتقيق 
ا�ضتقرار امل�ضتاأجرين ورواد الأعمال 
القت�ضادية  الأعباء  والتخفيف من 
والجتماعية عليهم، يف حني ت�ضكل 
لت�ضجيع  وحم���ف���زاً  داف���ع���اً  امل���ب���ادرة 
اأ�ضحاب العقارات لتحّمل امل�ضوؤولية 

املجتمعية.
واأك��������د ����ض���ع���ادة ����ض���ل���ط���ان ب���ط���ي بن 
جمرن، املدير العام لدائرة الأرا�ضي 
القيمة  ع���ل���ى  دب�����ي  يف  والأم���������الك 
من  الكرمية  اللفتة  لهذه  الكبرية 

اآل  را���ض��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو 
�ضموه  حر�س  تعك�س  والتي  مكتوم، 
تعايف  ت�ضريع  يف  ال��ب��ال��غ  واه��ت��م��ام��ه 
ه��ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي ال���ذي ي�ضكل 
ع�ضب القت�ضاد الوطني، ملا يحمله 
تلبي  واع���دة  ا�ضتثمارية  فر�س  م��ن 
ال�ضتثمار،  يف  الراغبني  طموحات 
تر�ضيخ  يف  م���وؤث���ر  ب�����ض��ك��ل  وت�����ض��ه��م 
العقارية  ال�ضوق  وا���ض��ت��ق��رار  وث��ب��ات 
وال���ت���ي متيزت  الإم��������ارات  دول�����ة  يف 
الظروف  خ��الل  والتما�ضك  بالقوة 
ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا اأغلب 
اأقوى  �ضلباً  به  وت��اأث��رت  العامل  دول 
دائرة  عام  مدير  وثّمن  اقت�ضاداته. 
ب���دب���ي كافة  الأرا�����ض����ي والأم�������الك 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة  اجل���ه���ود 

القطاع  وم���وؤ����ض�������ض���ات  احل���ك���وم���ي 
اخلا�س والأفراد، ودورها الإيجابي 
يف تعزيز امل�ضهد القت�ضادي عموماً 
ال�ضوق  ا���ض��ت��ق��رار  ���ض��م��ان  ل���ض��ي��م��ا 
الت�ضهيالت  حزمة  �ضمن  العقارية 
ح�ضاً  ت���ع���ك�������س  ال����ت����ي  وامل��������ب��������ادرات 
اأك��ي��داً على حتّمل  وط��ن��ي��اً وح��ر���ض��اً 
مثل  وت��ب��ّن��ي  املجتمعية،  امل�ضوؤولية 
للتخفيف  الن�ضانية  امل��ب��ادرات  ه��ذه 
امل�����ض��ت��اأج��ري��ن يف ظ��ل الظروف  ع��ن 
ال��راه��ن��ة. واأع�����رب اب���ن جم���رن عن 
ثقته يف التعايف ال�ضريع لهذا القطاع 
تدريجياً  انفراجاً  ي�ضهد  بات  ال��ذي 
والوعي  احلكومية  اجل��ه��ود  ظ��ل  يف 
على  لل�ضيطرة  املجتمعي  والتعاون 
اإىل طبيعتها  ال��وب��اء وع���ودة احل��ي��اة 

اإىل  م�ضرياً  القطاعات،  خمتلف  يف 
تعزيز  يف  املبادرات  هذه  مثل  اأهمية 
عالقة املوؤجرين وامل�ضتاأجرين ومبا 
ي�ضاهم يف حتقيق امل�ضلحة امل�ضرتكة، 
فر�ضتها  التي  الأعباء  من  ويخفف 

جائحة “ كوفيد - 19« .
م��ن ج��ان��ب��ه، اأ���ض��اد امل��ه��ن��د���س عي�ضى 
امل���ي���دور، م��دي��ر ع���ام جم��م��وع��ة دبي 
ل�ضمو  الإن�ضانية  باملبادرة  للتطوير، 
مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حمدان 
م����وؤك����داً اأن���ه���ا ل��ي�����ض��ت غ��ري��ب��ة على 
���ض��م��وه م��ع ح��ر���ض��ه ع��ل��ى التميز يف 
بالتميز  اأ���ض��وة  ال��ت��ع��ايف  ف���رتة  اإدارة 
ال��ك��ب��ري ال����ذي اأب���دت���ه احل��ك��وم��ة يف 
اأهمية  اإىل  الأزم��ة، لفتاً  اإدارة هذه 
ه�����ذه امل�����ب�����ادرة يف ال����وق����ت ال���راه���ن 
ودورها الإيجابي يف تخفيف الأعباء 
وتعزيز  امل�����ض��ت��اأج��ري��ن  ع��ل��ى  امل���ادي���ة 

هذه  والأُ�َضري يف  املايل  ا�ضتقرارهم 
اإن  امليدور:  املهند�س  وق��ال  املرحلة. 
م���ب���ادرة ���ض��م��وه ال�����ض��ي��خ ح��م��دان بن 
امل�ضتاأجرين  باإعفاء  اآل مكتوم  را�ضد 
ل��ف��رتات زم��ن��ي��ة ت����رتاوح ب��ني 6-3 
درهم  م��ل��ي��ون   200 بقيمة  اأ���ض��ه��ر 
ال��ت��ج��اري، تعك�س  ال��ن�����ض��اط  ح�����ض��ب 
ونظرته  ل�����ض��م��وه  ال��ب��ال��غ  احل���ر����س 
املجتمع  من  الفئة  لهذه  الإن�ضانية 
ال���ت���ي حت��م��ل��ت ت��ب��ع��ات خ����الل هذه 
الظروف ال�ضتثنائية التي ي�ضهدها 
املوؤ�ض�ضات  ع�����دد  وي����ق����در  ال����ع����امل، 
املبادرة  م���ن  امل�����ض��ت��ف��ي��دة  ال��ت��ج��اري��ة 
جتارية  موؤ�ض�ضة   1500 ب��ح��وايل 
ال�ضتثماري  ال���ض��ت��ق��رار  لتحقيق 
يقدر  وال����ذي  فيها  وللعاملني  ل��ه��ا 
اآلف   10 م�����ن  ب�����اأك�����رث  ع�����دده�����م 
اأعرب  واأ�ضرهم. من جهته،  موظف 

���ض��ع��ادة م����روان ب��ن غ��ل��ي��ط��ة، املدير 
التنفيذي ملوؤ�ض�ضة التنظيم العقاري 
والمتنان  ال�ضكر  بالغ  عن  دب��ي،  يف 
اآل  را���ض��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  ل�ضمو 
الإن�ضانية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  مكتوم 
الإيجابي  اأثرها  اأهمية  تزيد  والتي 
 .. الراهنة  الظروف  ظل  يف  الكبري 
يف  الوطنية  اجل��ه��ود  بكافة  م�ضيداً 
املجال وبالت�ضهيالت واحلوافز  هذا 
الثقة  زي��ادة  يف  ت�ضهم  التي  املتعددة 
بني القطاعني احلكومي واخلا�س، 
الأمر الذي يخلق حالة من التفاوؤل 
جت���اه ب��ي��ئ��ة ال���ض��ت��ث��م��ار والأع���م���ال، 
التنظيمية  ال��ب��ن��ي��ة  ت���وف���ر  ظ���ل  يف 
وال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري يف 
دول����ة الإم�������ارات وال���ت���ي ت��ع��ت��رب من 
اجلاذبة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ات  اأف�����ض��ل 

لال�ضتثمار.

لدعم وت�سريع �لتعايف وملدة ترت�وح بني 3 و 6 �أ�سهر وبقيمة 200 مليون درهم

حمدان بن را�سد ي�جه باإعفاء رواد الأعمال يف جمم�عة دبي للتط�ير من دفع الإيجارات
• �سلطان بن جمرن: �أثر �إيجابي كبري للمبادرة �ل�سخية لدعم قطاع �لتجارة وريادة �لأعمال مبا يحمله من فر�ش ��ستثمارية و�عدة 

• عي�سى �مليدور: �ملبادرة �لكرمية ي�ستفيد منها �أكرث من 1500 موؤ�س�سة جتارية وتعود بالنفع على �أكرث من 10 �آلف موظف و�أ�سرهم
• مرو�ن بن غليطة: �للفتة �لنبيلة توؤكد �أثر �لت�سهيالت و�حلو�فز �لقت�سادية �ملمنوحة يف دبي نحو زيادة �لثقة بني �لقطاعني �حلكومي و�خلا�ش

•• الفجرية-وام:

ح��ق��ق��ت ج��ام��ع��ة ال��ف��ج��رية زي�����ادة م��ل��ح��وظ��ة يف ع����دد الطالب 
بلغت  اجل���اري  للعام  ال�ضيفي  ال��درا���ض��ي  الف�ضل  يف  امل�ضجلني 

ن�ضبتها 25 باملئة مقارنة مع الف�ضل ال�ضيفي املا�ضي.
وتكنولوجيا  الأعمال  اإدارة  اجلامعة،  يف  الخت�ضا�ضات  و�ضملت 
والآداب  العامة  العالقات  و  اجلماهريي  والت�ضال  املعلومات 

والعلوم الجتماعية والإن�ضانية .
الأم���ني م��دي��ر جامعة الفجرية  ال��رح��ي��م  ال��دك��ت��ور عبد  و ذك��ر 
بالإنابة ان طرح م�ضاقات الف�ضل الدرا�ضي ال�ضيفي ياأتي �ضمن 

ا�ضرتاتيجية اجلامعة يف اإطار حر�ضها على توفري بيئة تعليمية 
الف�ضول  باملرونة، يف خمتلف  تت�ضم  للطلبة،  برامج متطورة  و 
رغبات  حتقيق  و  الدرا�ضية  الخت�ضا�ضات  لتوفري  الدرا�ضية، 
الطلبة مبا يتوافق مع احتياجات �ضوق العمل. واأكد على توفري 
الأكادميي  والكادر  وال�ضالمة للطالب  ال�ضحة  اأعلى م�ضتويات 
ال��ت��داب��ري الح���رتازي���ة �ضد ف��ريو���س ك��ورون��ا امل�ضتجد،  يف ظ��ل 
م�ضرياً اإىل ا�ضتمرار تطبيق مبادرة التعليم عن بعد يف اجلامعة، 
من خالل ال�ضتناد على املنظومة التقنية التي توفرها اجلامعة 
وتوظيفها للتكنولوجيا املتطورة، وخلق بيئة م�ضجعة للطالب 

لبناء مهاراتهم الإبداعية.

زيادة عدد الطاب امل�سجلني يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي بجامعة الفجرية

برامج واأن�سطة افرتا�سية متن�عة  خال 
العطلة ال�سيفية يف نادي الإمارات العلمي

                                                                                        
•• دبي - د. حممود علياء 

اأطلق نادي الإمارات العلمي بندوة الثقافة والعلوم حزمة من الربامج 
لرعاية  ال��ن��ادي  دور  م��ن  انطالقا  ال�ضيف،  عطلة  خ��الل  الفرتا�ضية 

واكت�ضاف املوهوبني وتعزيز ثقافة البتكار ومواكبة روؤية القيادة .
 18 اإىل  �ضنوات    10 املختلفة من  العمرية  الفئات  الربامج  ت�ضتهدف 
عام، بغر�س تعزيز مهاراتهم و�ضقل مواهبهم املختلفة من خالل ور�س 
عمل وجتارب وتدريبات افرتا�ضية ، على يد نخبة اأ�ضاتذة ومتخ�ض�ضني 

يف خمتلف املجالت العلوم .
الفر�ضة للطالب  لإت��اح��ة  وذل��ك  ور���س يوميا   8 العلمي  ال��ن��ادي  ينظم 
ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى جم���ال تطوير 
الربجميات م�ضتخدما تقنية الت�ضال املرئي والتي �ضاعدت على تزايد 
الدولة  اأن��ح��اء  خمتلف  من  الطالب  م�ضاركة  و�ضهلت   ، امل�ضاركني  ع��دد 
حتى و�ضل عدد امللتحقني بالدورات 130 طالباً وطالبة من مواطني 

الإمارات.
وميتد الربنامج ملدة ثالثة اأ�ضابيع من 5 اإىل 23 يوليو 2020 يومياً، 
وعلى مدار اليوم حيث تبداأ يف احلادية ع�ضر �ضباحا اإىل الثامنة م�ضاء، 
ال�ضطناعي لأهميته،  وال��ذك��اء  ال��روب��وت  ال��ربام��ج يف جم��ال  وت��رتك��ز 
حيث يعد من الو�ضائل ال�ضتخدامية الناجحة يف كثري من القطاعات، 
وداعما قوياً لإجناز الكثري من امل�ضاريع باأقل جهد واأق�ضر الطرق واأكرث 
اإنتاجية، واأي�ضا جمال الكهرباء والإلكرتونيات والطباعة ثالثية الأبعاد 

والواقع الإفرتا�ضي بهدف تفجري طاقات ال�ضباب الإبداعية.
اأما عن املجالت اجلديدة واحليوية للطالب، قدم النادي العلمي دورة 
“الأمن ال�ضيرباين” حتى ميكن الطالب من حماية الأنظمة والربامج 
اخلا�ضة بهم من الهجمات الرقمية التي تهدف عادًة اإىل الو�ضول اإىل 

املعلومات احل�ضا�ضة اأو تغيريها اأو اإتالفها اأو ابتزازهم.
 ويحر�س جمل�س اإدارة الندوة والنادي على الرتقاء مبهارات واإمكانات 
ال��ط��الب يف  امل��ج��الت العلمية اجل��دي��دة التي تخدم  ال��ط��الب وت��ق��دمي 
العلمية  ال��و���ض��ائ��ل  مبختلف  متكينهم  ع��رب  الع�ضر  وم��واك��ب��ة  حياتهم 
واحلا�ضنة  املثالية  البيئة  توفري  خالل  من  والتدريبية  والتكنولوجية 
التي ترعى ال�ضباب، حيث ت�ضاهم برامج النادي ودورات��ه املنتظمة  فيه 
الفئات  طبيعة  م��ع  يتنا�ضب  مب�ضط  ب�ضكل  ت��ق��دم  حيث   ، ف��ع��ال  ب�ضكل 

العمرية املنت�ضبة للنادي ويف خمتلف التخ�ض�ضات.

•• عجمان- وام:

ال�ضياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  ال�ضيخ  اأك��د 
يف عجمان اأن الهيكل اجلديد للحكومة الحتادية يواكب الطفرة التنموية 
يف  لدولتنا  العالية  والطموحات  الراهنة  والتحديات  العاملية  والتناف�ضية 
اإىل  املا�ضية  والقوية  الفاعلة  الدولة  م�ضرية  ويج�ضد  الف�ضاء  ويف  الأر���س 
غاياتها ا�ضتكمال لر�ضالة الآباء املوؤ�ض�ضني بقيادة املغفور له ال�ضيخ زايد بن 

�ضلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه« .
ورفع ال�ضيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات 
واأ�ضدق م�ضاعر ال�ضكر والتقدير اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل” و�ضاحب  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  اهلل” و�ضاحب 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة مبنا�ضبة الإعالن عن الهيكل اجلديد 

اأعلى �ضوره للوطن واملواطن  الوفاء يف  للحكومة الإحتادية والذي يج�ضد 
باملرونة  ويت�ضم  رهاناته  و  وامل�ضتقبل  وحتدياته  احلا�ضر  متطلبات  ويلبي 

وا�ضتدامة النه�ضة والتنمية يف الإمارات.
وزارات  وا���ض��ت��ح��داث  دم��ج  اأن  النعيمي  حميد  ب��ن  عبدالعزيز  ال�ضيخ  واأك���د 
الإمارات  دولة  اإرث  ا�ضت�ضحبت  روؤي��ة  بفكر وجهد كبري ووفق  وهيئات جاء 
من خالل احلكومات املتعاقبة ونهجها يف ا�ضعاد �ضعبها واملقيمني على اأر�ضها 

وهدفها يف املحافظة على الإجنازات واملكت�ضبات وتعزيزها .

عبدالعزيز النعيمي : م�سرية الدولة الفاعلة والق�ية ما�سية اإىل غاياتها ا�ستكمال لر�سالة الآباء امل�ؤ�س�سني

زايد بن �سلطان اآل نهيان لاأعمال اخلريية تبحث التعاون مع �سفارة كازاخ�ستان فى الدولة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأح��م��د الرحومي  ���ض��ع��ادة ح��م��د  ق���ال 
النائب الأول لرئي�س املجل�س الوطني 
الحتادي رئي�س جلنة روؤ�ضاء اللجان 
الإ�ضالمية  ال�������ض���وؤون  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
والأوقاف واملرافق العامة يف املجل�س، 
اأن جلنة روؤ�ضاء اللجان اطلعت خالل 
دور النعقاد العادي الأول من الف�ضل 
نظام  على  ع�ضر  ال�ضابع  الت�ضريعي 
الرقابية  اخل��ط��ة  ون��اق�����ض��ت  ع��م��ل��ه��ا، 
وم���������ض����روع����ات ال����ق����وان����ني وج������دول 
اجل��ل�����ض��ات ل��ل��ج��ان امل��ج��ل�����س، وجدول 

جل�ضات املجل�س لدور النعقاد.
واأ�ضاف اأن جلان املجل�س حققت منذ 
يف  انطلق  ال��ذي  النعقاد  دور  ب��داي��ة 
14 نوفمرب 2019 واختتم يف 30 
يونيو 2020، اإجنازات عدة يف اإطار 
الت�ضريعية  واخت�ضا�ضاتها  مهامها 
اخت�ضا�ضات  ���ض��م��ن  وال���رق���اب���ي���ة، 
التي  ال���وط���ن���ي الحت�������ادي  امل��ج��ل�����س 
القوانني  م�ضروعات  مناق�ضة  ت�ضمل 
الحت���ادي���ة واإق����راره����ا وت��ع��دي��ل��ه��ا اأو 
املعاهدات  يف  ال���راأي  واإب���داء  رف�ضها، 
ومناق�ضة  ال���دول���ي���ة،  والت���ف���اق���ي���ات 
تتعلق  ال���ت���ي  ال���ع���ام���ة  امل���و����ض���وع���ات 
ب�ضوؤون الحتاد، وتقدمي التو�ضيات.

واأكد �ضعادته اأن جلان املجل�س عقدت 
اجتماعا   85 منها  اجتماعا   168
عمل  �ضاعات  مبجمل  بعد”،  “عن 
بنحو  وقامت  �ضاعة،   535 جت��اوزت 
ب��ني حلقات  ت��ن��وع��ت  ن�����ض��اط��ا،   173
نقا�ضية وزيارات ميدانية واجتماعات 
وخمت�ضني  ح���ك���وم���ي���ة  ج����ه����ات  م����ع 
جهة   72 اج��ت��م��اع��ات��ه��ا  يف  و����ض���ارك 
املخت�ضني  م���ن  و303  ح��ك��وم��ي��ة، 
اللجان  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا  واخل�����رباء.. 
احتادي  ق��ان��ون  م�ضروع   15 اأجن���زت 
وافق عليها املجل�س يف جل�ضات عامة 
كما  م������ادة،   330 ع��ل��ى  وا���ض��ت��م��ل��ت 
اأجنزت مو�ضوعا ًعاماً عن “اخلدمات 
املقدمة من �ضركات الت�ضالت” مت 
“عن  ع���ام���ة  ج��ل�����ض��ة  م��ن��اق�����ض��ت��ه يف 
اأم����ام  م������ازال  اأن�����ه  م�����ض��ي��ف��ا  بعد”.. 
اللجان 7 م�ضروعات قوانني احتادية 
و8 مو�ضوعات عامة، فيما مت اإجناز 
للعر�س  جاهزة  عامة  مو�ضوعات   4

على املجل�س.
اللجان  روؤ���ض��اء  جلنة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 

اإليها  ي���ح���ال  م���ا  ب���درا����ض���ة  ت��خ��ت�����س 
رئ��ي�����ض��ه فيما  اأو  امل��ك��ت��ب،  ه��ي��ئ��ة  م���ن 
يتعار�س  األ  �ضريطة  اللجان  يخ�س 
النوعية  ال��ل��ج��ان  اخ��ت�����ض��ا���ض��ات  م���ع 
امل�ضكالت  ودرا����ض���ة  ال��الئ��ح��ة،  وف���ق 
يف  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  والق�ضايا  الرئي�ضية 
اأع��م��ال ال��ل��ج��ان، وت��ق��دمي ت��ق��اري��ر يف 
املجل�س،  م��ك��ت��ب  ه��ي��ئ��ة  اإىل  ���ض��اأن��ه��ا 
نظم عمل  تطوير وحت�ضني  ودرا���ض��ة 
اللجان، وموافاة هيئة املكتب بتقرير 
املجل�س،  ع��ل��ى  ل��ل��ع��ر���س  ���ض��اأن��ه��ا  يف 
وت��ن�����ض��ي��ق وم��ت��اب��ع��ة م�������ض���روع خطة 
ال��رق��اب��ي��ة وم����واف����اة هيئة  امل��ج��ل�����س 
���ض��اأن��ه��ا، وكذلك  ب��ت��ق��ري��ر يف  امل��ك��ت��ب 
درا�ضة  ع��ن��د  ال��زم��ن��ي��ة  الإخ�����ط�����ارات 
واملو�ضوعات  ال��ق��وان��ني  م�����ض��روع��ات 
اإليها وتقدمي تقارير  املحالة  العامة 
ب�ضاأن  والتن�ضيق  الهيئة،  اإىل  ب�ضاأنها 
والزيارات  ال��ن��دوات،  عقد  اقرتاحات 
امل��ج��ل�����س، وموافاة  ل��ل��ج��ان  امل��ي��دان��ي��ة 

هيئة املكتب بتقرير يف �ضاأنها.
وت�������ض���م جل���ن���ة روؤ������ض�����اء ال���ل���ج���ان يف 
ك����ف����اح حممد  �����ض����ع����ادة  ع�����ض��وي��ت��ه��ا 
اللجنة”  “مقررة  ال��زع��اب��ي  ن��ا���ض��ر 
الد�ضتورية  ال�����ض��وؤون  جل��ن��ة  رئ��ي�����ض��ة 
ومعايل  وال���ط���ع���ون،  وال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة 
رئي�س  النعيمي  را�ضد  علي  الدكتور 
والداخلية  ال����دف����اع  �����ض����وؤون  جل��ن��ة 
واخل��ارج��ي��ة، و���ض��ع��ادة حم��م��د اأحمد 
ال���ي���م���اح���ي رئ���ي�������س جل���ن���ة ال�������ض���وؤون 
عدنان  و���ض��ع��ادة  والبيئية،  ال�ضحية 
�ضوؤون  جلنة  رئي�س  احل��م��ادي  حمد 
التعليم والثقافة وال�ضباب والريا�ضة 
والإعالم، و�ضعادة عائ�ضة را�ضد ليتيم 
رئي�ضة جلنة �ضوؤون التقنية والطاقة 
و���ض��ع��ادة �ضرار  امل��ع��دن��ي��ة،  وال������رثوة 
ال�ضوؤون  جلنة  رئي�س  بالهول  حميد 
الجتماعية والعمل وال�ضكان واملوارد 
را�ضد  ���ض��ع��ي��د  و����ض���ع���ادة  ال���ب�������ض���ري���ة، 
املالية  ال�ضوؤون  العابدي رئي�س جلنة 
و�ضعادة  وال�ضناعية،  والق��ت�����ض��ادي��ة 
ع���ل���ي ج���ا����ض���م اأح����م����د رئ���ي�������س جلنة 

ال�ضكاوى.
واأ����ض���ار ���ض��ع��ادة ح��م��د ال��رح��وم��ي اإىل 
الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  جلنة  ن�ضاط  اأن 
والأوقاف واملرافق العامة خالل دور 
الف�ضل  م��ن  الأول  ال��ع��ادي  الن��ع��ق��اد 
ال��ت�����ض��ري��ع��ي ال�����ض��اب��ع ع�����ض��ر مت��ث��ل يف 
اجتماعات   6 م��ن��ه��ا  اج��ت��م��اع��اً   13

“عن بعد”، ا�ضتغرق نحو 55 �ضاعة 
يف  ناق�ضت  اللجنة  اأن  م�ضيفا  عمل، 
قانون  م�����ض��روع  الت�ضريعي  اجل��ان��ب 
ال�ضكك  ت��ن��ظ��ي��م  �����ض����اأن  يف  احت�������ادي 
احل���دي���دي���ة ال�����ذي ي��ت��ك��ون م���ن 54 
جل�ضة  يف  املجل�س  عليه  وواف���ق  م��ادة 
عامة، كما ناق�ضت مو�ضوعني عامني 
زايد  ال�ضيخ  ب��رن��ام��ج  �ضيا�ضة  ه��م��ا: 
لالإ�ضكان، و�ضيا�ضة موؤ�ض�ضة الإمارات 
العامة للنقل واخلدمات- موا�ضالت 
الإمارات، وتبنت مو�ضوعا عاما ب�ضاأن 
هيئة الإمارات للموا�ضفات  “�ضيا�ضة 
من  امل�ضتهلك  حماية  يف  واملقايي�س 
ال�ضلع غري املطابقة ملعايري اجلودة«.

من جهتها قالت �ضعادة كفاح حممد 
نا�ضر الزعابي رئي�ضة جلنة ال�ضوؤون 
الد�ضتورية والت�ضريعية والطعون اإن 
النعقاد  دور  خ���الل  ع��ق��دت  اللجنة 
 3 منها  اجتماعات   9 الأول  ال��ع��ادي 
وا�ضتغرق  بعد”،  “عن  اج��ت��م��اع��ات 
وناق�ضت  ع��م��ل،  �ضاعة   22 ن�ضاطها 
يف اجلانب الت�ضريعي م�ضروع قانون 
بقانون  امل���ر����ض���وم  ب���اإل���غ���اء  احت������ادي 
احتادي رقم 3 ل�ضنة 2013 باإن�ضاء 
الدولة،  دي��وان ممثل رئي�س  وتنظيم 
الذي ت�ضمن 4 مواد قانونية ووافق 
كما  ع��ام��ة،  جل�ضة  يف  املجل�س  عليه 
“جهود  ه��و  ع��ام��ا  مو�ضوعا  ناق�ضت 
مهنة  تطوير  ���ض��اأن  يف  ال��ع��دل  وزارة 

عاما  م��و���ض��وع��ا  وت��ب��ن��ت  املحاماة”، 
�ضاأن  يف  العدل  وزارة  “�ضيا�ضة  ب�ضاأن 

التوجيه الأ�ضري«.
ال���دك���ت���ور ع��ل��ي را�ضد  وذك�����ر م���ع���ايل 
الدفاع  �ضوؤون  جلنة  رئي�س  النعيمي 
اللجنة  اأن  واخل��ارج��ي��ة  وال��داخ��ل��ي��ة 
 8 م���ن���ه���ا  اج����ت����م����اع����اً   16 ع�����ق�����دت 
وا�ضتغرق  بعد”،  “عن  اج��ت��م��اع��ات 
عمل.  �ضاعة   25 م��ن  اأك��رث  ن�ضاطها 
ون��اق�����ض��ت يف اجل��ان��ب ال��ت�����ض��ري��ع��ي 5 
م�����ض��روع��ات ق���وان���ني احت���ادي���ة وافق 
عليها املجل�س يف جل�ضات عامة ومتثلت 
باإن�ضاء  احت���ادي  ق��ان��ون  م�����ض��روع  يف: 
مكافحة  يف  للتميز  ال����دويل  امل��رك��ز 
الذي  العنيف  وال��ت��ط��رف  ال��ت��ط��رف 
يتكون من 16 مادة، وم�ضروع قانون 
احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون 
 2019 ل�ضنة   /1/ رق��م  الحت����ادي 
الدبلوما�ضي  ال�����ض��ل��ك  ن��ظ��ام  ب�����ض��اأن 
والقن�ضلي الذي يتكون من 4 مواد، 
بتعديل  احت�����ادي  ق���ان���ون  وم�������ض���روع 
رقم  الحت��ادي  القانون  اأحكام  بع�س 
/11/ ل�ضنة 2018 يف �ضاأن تنظيم 
الدويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
3 مواد، وم�ضروع قانون  الذي ي�ضم 
احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون 
الحتادي رقم 5 ل�ضنة 1992 ب�ضاأن 
كلية ال�ضرطة الذي يت�ضمن 5 مواد، 
وم�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن حماية 

ال�ضهود الذي يتكون من 29 مادة.
ناق�ضت  اللجنة  اأن  معاليه  واأو���ض��ح 
وزارة  “�ضيا�ضة  ب�ضاأن  عاما  مو�ضوعا 
ال��دف��اع املدين”،  ���ض��اأن  ال��داخ��ل��ي��ة يف 
وت���ب���ن���ت م���و����ض���وع���ا ع���ام���ا مت���ث���ل يف 
الوطنية  اخل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  “�ضيا�ضة 

والحتياطية«.
اأحمد  �ضعادة حممد  ق��ال  من جانبه 
ال���ي���م���اح���ي رئ���ي�������س جل���ن���ة ال�������ض���وؤون 
ال�ضحية والبيئية، اإن اللجنة عقدت 
36 اجتماعاً منها  الدور  منذ بداية 
وا�ضتغرق  بعد”،  “عن  اجتماعا   19
ن�ضاطها اأكرث من 117 �ضاعة عمل، 
ون��اق�����ض��ت يف اجل��ان��ب ال��ت�����ض��ري��ع��ي 4 
م�����ض��روع��ات ق���وان���ني احت���ادي���ة وافق 
املجل�س على 3 منها يف جل�ضات عامة 
�ضاأن  هي: م�ضروع قانون احت��ادي يف 
16 مادة،  ال��ذي يتكون من  املبيدات 
�ضاأن  يف  احت������ادي  ق���ان���ون  وم�������ض���روع 
الكائنات  م��ن  الأح��ي��ائ��ي��ة  ال�����ض��الم��ة 
امل���ح���ورة وراث����ي����اً وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا الذي 
يتكون من 28 مادة، وم�ضروع قانون 
الذي  العامة  ال�ضحة  ب�ضاأن  احت��ادي 
اأمام  وم���ازال  م���ادة.   38 م��ن  يتكون 
ال��ل��ج��ن��ة م�����ض��روع ق��ان��ون احت����ادي يف 
�ضاأن تنظيم املقابر واإجراءات الدفن 

الذي ي�ضم 29 مادة.
ناق�ضت  اللجنة  اأن  �ضعادته  واأ���ض��اف 
“�ضيا�ضة  يف  مت��ث��ل  ع��ام��ا  م��و���ض��وع��ا 

ب�ضاأن  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة 
للموارد  امل�ضتدامة  التنمية  حتقيق 
يف  وال��زراع��ي��ة  واحليوانية  ال�ضمكية 
الدولة”، وتبنت مو�ضوعا عاما متثل 
ووقاية  ال�ضحة  وزارة  “�ضيا�ضة  يف 
ال�ضحة  ت��ع��زي��ز  ����ض���اأن  يف  امل��ج��ت��م��ع 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  النف�ضية 
���ض��ع��ادة عدنان  واأو�����ض����ح  امل���ت���ح���دة«. 
�ضوؤون  جلنة  رئي�س  احل��م��ادي  حمد 
التعليم والثقافة وال�ضباب والريا�ضة 
 26 ال��ل��ج��ن��ة ع��ق��دت  اأن  والإع�������الم، 
“عن  اج��ت��م��اع��ا   14 منها  اج��ت��م��اع��اً 
بعد”، و4 حلقات نقا�ضية، وا�ضتغرق 
ن�ضاطها خالل الدور اأكرث من 125 
اجلانب  ون��اق�����ض��ت يف  ع���م���ل.  ���ض��اع��ة 
هما:  قانونني  م�ضروعي  الت�ضريعي 
م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن التعليم 
وم�ضروع  م������ادة،   14 ي�����ض��م  ال�����ذي 
ا�ضتغالل  ����ض���اأن  يف  احت�����ادي  ق���ان���ون 
الذي  ال��وه��م��ي��ة  العلمية  ال�����ض��ه��ادات 
اأن  ���ض��ع��ادت��ه  وت��اب��ع  م����ادة.   11 ي�ضم 
ناق�ضت مو�ضوعا عاما متثل  اللجنة 
يف “�ضيا�ضة وزارة الرتبية والتعليم يف 
�ضاأن الإ�ضراف على املدار�س”، وتبنت 
“�ضيا�ضة  يف  مت��ث��ل  ع��ام��ا  م��و���ض��وع��ا 

املوؤ�ض�ضة الحتادية لل�ضباب«.
واأ��������ض�������ارت �����ض����ع����ادة ع���ائ�������ض���ة را����ض���د 
التقنية  ���ض��وؤون  جلنة  رئي�ضة  ليتيم 
اأن  اإىل  املعدنية،  وال����رثوة  وال��ط��اق��ة 

18 اج��ت��م��اع��اً منها  ال��ل��ج��ن��ة ع��ق��دت 
وحلقتني  بعد”،  “عن  اجتماعات   9
خالل  ن�ضاطها  وا�ضتغرق  نقا�ضيتني، 
���ض��اع��ة عمل.   56 اأك����رث م���ن  ال�����دور 
كما ناق�ضت مو�ضوعني عامني هما: 
�ضركات  م���ن  امل��ق��دم��ة  “اخلدمات 
الطاقة  وزارة  و”دور  الت�ضالت”، 
ال�ضناعة  تطوير  �ضاأن  يف  وال�ضناعة 

الوطنية«.
ونوهت اإىل اأن اللجنة تبنت مو�ضوعني 
الهيئة  “ا�ضرتاتيجية  ب�ضاأن  عامني 
ل��ل��ك��ه��رب��اء وامل����اء يف �ضاأن  الحت���ادي���ة 
ت���ط���وي���ر خ����دم����ات ال���ك���ه���رب���اء وامل�����اء 
الدولة  وزارة  و”�ضيا�ضة  للجمهور”، 

للذكاء ال�ضطناعي«.
بالهول  حميد  �ضرار  �ضعادة  واأو�ضح 
الجتماعية  ال�����ض��وؤون  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
الب�ضرية،  وامل���وارد  وال�ضكان  والعمل 
15 اجتماعاً منها  اأن اللجنة عقدت 
وا�ضتغرق  بعد”،  “عن  اجتماعات   8
ن�ضاطها خالل الدور الأول اأكرث من 
38 �ضاعة عمل.. وناق�ضت يف اجلانب 
احتادي  ق��ان��ون  م�����ض��روع  الت�ضريعي 
ي�ضم  ال��ذي  التربعات  جمع  �ضاأن  يف 
34 مادة، كما ناق�ضت مو�ضوعا عاما 
الأ�ضري  التالحم  مو�ضوع  يف  متثل 
ودوره يف حتقيق التنمية الجتماعية 
مو�ضوعات   5 وت��ب��ن��ت  امل�����ض��ت��دام��ة، 
وزارة  ���ض��ي��ا���ض��ة  يف:  مت��ث��ل��ت  ع���ام���ة 
نظام  تطوير  �ضاأن  يف  املجتمع  تنمية 
ال�ضمان الجتماعي، وتنظيم العمل 
تنمية  وزارة  و���ض��ي��ا���ض��ة  ال��ت��ط��وع��ي، 
املنتجة،  الأ�ضر  دعم  �ضاأن  يف  املجتمع 
للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  و�ضيا�ضة 
الب�ضرية احلكومية يف تعزيز وتطوير 
راأ�س املال الب�ضري مبا يحقق اأهداف 
ال���دول���ة امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وال��ت��وط��ني يف 

القطاع احلكومي واخلا�س.
العابدي  را���ض��د  �ضعيد  ���ض��ع��ادة  ول��ف��ت 
رئ����ي���������س جل����ن����ة ال�����������ض�����وؤون امل���ال���ي���ة 
اأن  اإىل  وال�����ض��ن��اع��ي��ة،  والق��ت�����ض��ادي��ة 
31 اج��ت��م��اع��اً منها  ال��ل��ج��ن��ة ع��ق��دت 
وا�ضتغرق  بعد”،  “عن  اجتماعا   17
ن�ضاطها خالل الدور اأكرث من 105 
اجلانب  يف  وناق�ضت  ع��م��ل..  �ضاعات 
قوانني  م�����ض��روع��ات   7 ال��ت�����ض��ري��ع��ي 
5 منها  على  املجل�س  واف��ق  احتادية، 
يف جل�ضات عامة وهي: م�ضروع قانون 
احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون 

 1981 ل�ضنة   18 رق���م  الحت�����ادي 
التجارية  ال���وك���الت  ت��ن��ظ��ي��م  ب�����ض��اأن 
م��واد، وم�ضروع قانون   3 ال��ذي �ضم 
احل�ضاب  اع��ت��م��اد  ����ض���اأن  يف  احت�����ادي 
اخلتامي املوحد لالحتاد واحل�ضابات 
اخلتامية للجهات امل�ضتقلة عن ال�ضنة 
 2018-12-31 املنتهية يف  املالية 
الذي �ضم 32 مادة، وم�ضروع قانون 
املخزون  ت��ن��ظ��ي��م  ����ض���اأن  يف  احت������ادي 
يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  لل�ضلع  ال���ض��رتات��ي��ج��ي 
12 مادة،  ال��ذي يتكون م��ن  ال��دول��ة 
�ضاأن  يف  احت������ادي  ق���ان���ون  وم�������ض���روع 
 36 ي�����ض��م  ال����ذي  امل�ضتهلك  ح��م��اي��ة 
مادة، وم�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن 
املنقولة  الأم���وال  يف  احلقوق  �ضمان 
م��ادة. ومازال   50 يتكون من  ال��ذي 
احتادي  قانون  م�ضروع  اللجنة  اأم��ام 
يف �ضاأن تنظيم وحماية حقوق امللكية 
ال�����ض��ن��اع��ي��ة ال����ذي ي�����ض��م 80 م���ادة، 
�ضاأن  يف  احت������ادي  ق���ان���ون  وم�������ض���روع 

التعاونيات الذي ي�ضم 98 مادة.
اللجنة  اأن  اإىل  ����ض���ع���ادت���ه  واأ������ض�����ار 
ن��اق�����ض��ت م��و���ض��وع��ني ع���ام���ني هما: 
للمعا�ضات  العامة  الهيئة  “�ضيا�ضة 
والتاأمينات الجتماعية”، و”�ضيا�ضة 
قطاع  دع��م  ���ض��اأن  يف  القت�ضاد  وزارة 
جا�ضم  علي  �ضعادة  واأف��اد  ال�ضياحة«. 
اأح���م���د رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�����ض��ك��اوى باأن 
ال��ل��ج��ن��ة ع��ق��دت 3 اج��ت��م��اع��ات منها 
وا�ضتغرق  ب��ع��د،  ع��ن  واح����د  اج��ت��م��اع 
ناق�ضت  ����ض���اع���ات،   5 ن��ح��و  ن�����ض��اط��ه��ا 
ال��ب��ت يف  ���ض��ك��وى، ومت   25 خ��الل��ه��ا 
اللجنة،  ق��ب��ل  م��ن  ال�����ض��ك��اوى  جميع 
املرفقات  ج��م��ي��ع  ا����ض���ت���ع���را����س  ب���ع���د 
ال�ضكاوى  ل��ه��ذه  ال��ق��ان��ون��ي��ة  والآراء 
املنا�ضبة  ال��ق��رارات  اللجنة  وات��خ��ذت 
�ضكوى   11 حفظ  مت  فيما  ب�ضاأنها، 
م���ربرات اجلهات  على  الط���الع  بعد 
اثنتني  ح��ل  ومت  ب�ضاأنها،  احلكومية 
م���ن ال�������ض���ك���اوى. وذك�����ر ���ض��ع��ادت��ه اأن 
مقدمي  م�����ع  ت����وا�����ض����ل����ت  ال���ل���ج���ن���ة 
امل�����ض��ك��و �ضدها  ال�����ض��ك��اوى واجل���ه���ات 
للو�ضول اإىل حلول ناجحة لها، واأن 
اجلهات احلكومية اأبدت تعاوناً كبريا 
تلك  مناق�ضتها  خ���الل  ال��ل��ج��ن��ة  م��ع 
اإط����ار احلر�س  ال�����ض��ك��اوى، وذل���ك يف 
و�ضمان  امل���واط���ن���ني  م�����ض��ال��ح  ع��ل��ى 
يف  لهم  امل�ضاعدات  وتقدمي  حقوقهم 

خمتلف املجالت.

•• راأ�س اخليمة- وام:

اأجنز م�ضت�ضفى ال�ضيخ خليفة التخ�ض�ضي يف راأ�س اخليمة 
اأكرث من 4000 موعد طبي عن بعد واأكرث من 2000 
عملية �ضرف لالأدوية من خالل الت�ضليم عرب املركبات 

خالل الربع الثاين من عام 2020 .
وقال الدكتور م�ضطفى ال�ضيد الها�ضمي رئي�س الت�ضال 
احلكومي والعالقات الدولية يف امل�ضت�ضفى اإن امل�ضت�ضفى 
جميع  م��وا���ض��ل��ة  التكنولوجية  بنيته  بف�ضل  ا���ض��ت��ط��اع 
بعد” ماعدا  “عن  الدورية  الطبية  واملواعيد  اخلدمات 

لطبيعة  ن��ظ��را  الأورام  وج���راح���ة  ل��ط��ب  امل��ت��م��ي��ز  امل��رك��ز 
الإ�ضت�ضارات  لتلقي  تواجدهم  ت�ضتدعي  التي  احل���الت 
الكيميائي  ال���ع���الج  ي�����ض��م��ل  وال�����ذي  وال���ع���الج  ال��ط��ب��ي��ة 

والإ�ضعاعي.
اأندير�ضون مديرة ال�ضيدلية  من جانبها ذكرت جوديث 
راأ�س اخليمة  التخ�ض�ضي يف  ال�ضيخ خليفة  يف م�ضت�ضفى 
اأن عمليات ت�ضليم الأدوية ا�ضتملت على 3 طرق رئي�ضية 
بداأت  وال��ت��ي  امل��رك��ب��ات  م��ن خ��الل  الأدوي����ة  ت�ضليم  منها 
خالل �ضهر مايو 2020 وم�ضتمرة حتى الآن وبلغ عدد 
املر�ضى الذين �ضرفوا اأدويتهم اأكرث من 2000 و�ضفة 

ال�ضيدليات  ل��زي��ارة  املر�ضى  دخ��ول  ع��دد  قلل  طبية مما 
الت�ضليم  اأن عمليات  موؤكدة   ..  50% بن�ضبة  اخلارجية 
ي�ضتقبل  حيث  لالإنتظار  احل��اج��ة  ودون  ب�ضال�ضة  مت��ت 
والإجنليزية  العربية  باللغتني  ن�ضية  ر�ضالة  املري�س 
تفيده مبوعد ت�ضليم الأدوية بوقت كاف مما اأدى لتقليل 

وقت النتظار اإىل اأقل من 10 دقائق.
واأ�ضارت اإىل اأنه من الطرق الأخرى توفري خدمة تو�ضيل 
ح�ضب  املر�ضى  من  حم��دودة  ملجموعة  للمنازل  الأدوي���ة 
واإدارة  متابعة  بجانب  ال�ضحية  وظ��روف��ه��م  اأو���ض��اع��ه��م 

عالج ملر�ضى الأورام من املنزل ح�ضب حالة املري�س.

•• اأبوظبي-وام:

املزيد من الإجنازات  مت�ضي دولة الإم��ارات قدما نحو حتقيق 
الإمارات  مهمة  تنطلق  اأي��ام   9 فبعد  الف�ضاء  قطاع  يف  العاملية 

ل�ضتك�ضاف املريخ “م�ضبار الأمل” اإىل الكوكب الأحمر.
اأول م�ضروع عربي ل�ضتك�ضاف  “م�ضبار الأمل” - وهو  ويحمل 
لإحياء  املنطقة  �ضعوب  لكل  اأم���ل  ر���ض��ال��ة   - الأخ����رى  ال��ك��واك��ب 
العلوم  والإ���ض��الم��ي��ة يف  العربية  ب���الإجن���ازات  ال��زاخ��ر  ال��ت��اري��خ 
ويج�ضد طموح دولة الإمارات و�ضعي قيادتها امل�ضتمر اإىل حتدي 
امل�ضتحيل وتخطيه وتر�ضيخ هذا التوجه قيمة را�ضخة يف هوية 
ت�ضكيل  يف  اإم��ارات��ي��ة  م�ضاهمة  يعد  كما  اأبنائها  وثقافة  ال��دول��ة 

و�ضناعة م�ضتقبل واعد لالإن�ضانية.
وعقد اأع�ضاء فريق الإطالق القائم على م�ضروع “م�ضبار الأمل 
“ واملتواجد يف اليابان لقاء اإعالميا عرب تقنية الت�ضال املرئي 
“عن بعد” حيث اأعربوا عن فخرهم بامل�ضاركة يف هذه امل�ضروع 

الرائد للدولة وللعامل العربي والإ�ضالمي.
واللتزام  التاريخية  اللحظة  لهذه  م�ضتعد  اجلميع  اأن  واأك��دوا 
اإجناز  لتحقيق  الأكمل  الوجه  على  ومهمته  دوره  ب��اأداء  الكامل 

جديد لدولة الإمارات يف قطاع الف�ضاء.
امل�����ض��روع م�����ض��وؤول تطوير  وق���ال �ضهيل ال��ظ��ف��ري ن��ائ��ب م��دي��ر 
اإم���ارات���ي���ا من  30 مهند�ضا  م��ن  اأك����رث  اإن  ال��ف�����ض��ائ��ي��ة  امل��رك��ب��ة 
اإىل  .. م�ضريا  خمتلف التخ�ض�ضات �ضاركوا يف عملية التطوير 
اإىل  و�ضول  اأولية  بت�ضاميم  بداأ  باملركبة  اخلا�س  الت�ضميم  اأن 

الت�ضميم احلايل.
منذ  امل�ضروع  ه��ذا  يف  بالتواجد  العمل  فريق  فخر  عن  واأع���رب 
على  مهمته  اأداء  على  اجلميع  حر�س  موؤكدا   ..  2014 العام 

الوجه الأكمل.
رائدا  دورا  اأدى  الوطن  �ضباب  من  العمل  فريق  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
خالل عملية الت�ضميم والت�ضنيع حيث قاموا بت�ضنيع نحو 60 
بامل�ضبار.  تركيبها  يف  و�ضاركوا  للغاية  دقيقة  ميكانيكية  قطعة 
الدمج والختبارات  ال�ضحي م�ضوؤول  ا�ضتعر�س عمر  من جهته 
امل�ضروع  بداية  يف  اإن��ه  وق��ال   .. امل�ضروع  عمل  فريق  �ضمن  دوره 
وامليكانيكية  الكهربائية  الأر���ض��ي��ة  امل��ع��دات  ت�ضميم  على  عمل 
العلمية  الأج��ه��زة  اختبار  اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضبار  يف  امل�ضتخدمة 

ومن ثم الختبارات التي حتاكي بيئة الف�ضاء مثل الهتزازات 
امليكانيكية والأ�ضوات العالية والبيئة املفرغة من الهواء.

واأ�ضار اإىل اأنه �ضمن الفريق امل�ضوؤول عن نقل امل�ضبار اإىل موقع 
الطالع واختباره بعد نقله للتاأكد من �ضالمته و�ضالمة اأجهزته 
العلمية املختلفة ثم يتم تعبئته بالوقود ومن ثم تبداأ العمليات 

امل�ضرتكة ودمج امل�ضبار على ال�ضاروخ.
وقال يو�ضف ال�ضحي م�ضوؤول الأنظمة احلرارية اإن مهمتنا �ضملت 
ت�ضميم وت�ضنيع العازل احلراري للم�ضبار كما قمنا باختبارات 
اأن  اأبرزها الختبار املحاكي لبيئة الف�ضاء للتاأكد من  عدة من 

الت�ضميم قادر على احلفاظ على درجات حرارة الأجهزة.
واأو�ضح خليفة املهريي م�ضوؤول اأنظمة الت�ضالت اأنه �ضارك يف 
ت�ضميم اأجهزة الت�ضالت وامل�ضاهمة يف حتليل قناة الت�ضال بني 
امل�ضبار واملحطة الأر�ضية والقيام بعدة اختبارات على الأنظمة 
والتاأكد من ال��رتددات وجودة وقوة الإر�ضال ومدى توافقه مع 

املحطة الأر�ضية.
الأر�ضي  الدعم  ي�ضاهم كذلك يف جتهيز معدات  اإنه  اإىل  واأ�ضار 

واختبارها وتو�ضيلها بالإ�ضافة اإىل اختبار اأنظمة الت�ضالت.
توىل  اإن��ه  امليكانيكية  الأنظمة  م�ضوؤول  العو�ضي  حممود  وق��ال 
�ضمن فريق العمل م�ضوؤولية ت�ضميم الهيكل اخلارجي للم�ضبار 
وال�ضاروخ  العلمية  الأج��ه��زة  من  متطلبات  ا�ضتالم  بعد  وذل��ك 
هذه  جميع  تلبية  على  ق��ادر  هيكل  ت�ضميم  ذل��ك  بعد  مت  حيث 
امل��ت��ط��ل��ب��ات وم���ن اأه��م��ه��ا اله���ت���زازات والأ����ض���وات امل��رت��ف��ع��ة من 

ال�ضاروخ.
بالوقود  امل�ضبار  تزويد  امل�ضاركة يف  �ضملت  اأن مهامه  اإىل  ولفت 
وهي عملية دقيقة ا�ضتمرت لنحو 6 �ضاعات .. لفتا اإىل اأن هناك 
�ضالمة  م��ن  للتاأكد  ال��ت��زوي��د  عملية  وبعد  قبل  اخ��ت��ب��ارات  ع��دة 

الأنظمة من اأي ت�ضريبات.
الأنظمة  ت�ضنيع  وح��دة  اأول  مهند�س  اليماحي  اأح��م��د  واأع���رب 
اليابان ومهمته  الفريق يف  بالتواجد مع  امليكانيكية عن فخره 
متثلت يف دعم العمليات امليكانيكية واحلر�س على النقل ال�ضامل 
�ضالمة  من  والتاأكد  اليابان  اإىل  الدولة  من  للم�ضبار  والآم��ن 
الرتكيب  م��راح��ل  على  والإ���ض��راف  امليكانيكية  الأنظمة  جميع 

والدمج.
ان�ضم  اإنه  الكهربائية  الأنظمة  - م�ضوؤول  املهريي  وقال عي�ضى 

الألواح  حجم  تقدير  مهمة  وت���وىل   2015 ع��ام  يف  للم�ضروع 
ال�ضم�ضية يف جهاز اأنظمة الطاقة حيث اأن الطاقة الناجتة من 
اإجراء  مت  كما  البطارية  ل�ضحن  كافية  تكون  اأن  يجب  الأل���واح 
باختبار  القيام  ثم  وم��ن  الأل���واح  �ضالمة  من  للتاأكد  اختبارات 

�ضامل جلميع اأنظمة الطاقة للتاأكد من اأدائها.
الدعم  اأج��ه��زة  الإط����الق يتم جتهيز  م��وق��ع  اأن���ه يف  اإىل  واأ���ض��ار 
من  للتاأكد  الخ��ت��ب��ارات  من  بعدد  والقيام  الكهربائي  الأر���ض��ي 

�ضالمتها.
م�ضبار  فريق  يف  ميكانيكي  – مهند�س  العامري  حممد  وق��ال 
الأمل اإنه قام بت�ضميم معدات الدعم الأر�ضي امليكانيكية خالل 
فرتة امل�ضروع و�ضارك يف ت�ضميم معدات دعم ميكانيكية لالأجهزة 
العلمية ومعدات ت�ضاعد على دمج الأجهزة الإلكرتونية الأخرى 

للم�ضبار.
القيام  واأ���ض��رف على  البيئة  �ضارك يف الخ��ت��ب��ارات  اأن��ه  واأ���ض��اف 
�ضديدة  حرارية  اختبارات  �ضواء  ال�ضم�ضية  لالألواح  باختبارات 
على  قدرتها  م��ن  للتاأكد  وذل��ك  ح���رارة مرتفعة  اأو يف  ال���ربودة 

التواجد ب�ضكل اآمن يف الف�ضاء.
من جانبه توجه �ضعادة حممد نا�ضر الأحبابي مدير عام وكالة 
ال�ضابة  الوطنية  الكوادر  جهود  اإىل  بالتحية  للف�ضاء  الإم��ارات 

وفرق العمل امل�ضاركة يف امل�ضروع.
“وام” :” اإن �ضبابنا  اأن��ب��اء الإم����ارات  ل��وك��ال��ة  وق���ال الأح��ب��اب��ي 
الإم��ارات حيث و�ضلوا  اأثبتوا جدارتهم بتمثيل دولة  املتميزين 
لري�ضخوا  الف�ضاء  وعانقوا  للكثريين  حلماً  يعترب  مكان  اإىل 
مكانة الإمارات التي اأ�ضبحت مثاًل ُيحتذى يف العلوم واملعارف 
الف�ضاء  ا�ضتك�ضاف  غ��م��ار  وليخو�ضوا  وال���ض��ت��دام��ة  والب��ت��ك��ار 

الوا�ضع خدمة للب�ضرية«.
واأكد اأن دولة الإمارات عازمة على حتقيق طموحاتها الف�ضائية 
الأمل” اإىل  “م�ضبار  انطالق  اأيام معدودة عن  تف�ضلنا  وحالياً 
الكوكب الأحمر وبهذه الرحلة �ضتن�ضم دولة الإمارات اإىل نادي 

م�ضتك�ضفي املريخ الذي ي�ضم يف ع�ضويته ت�ضع دول فقط.
واأ�ضاف اأن النجاحات التي حققها قطاع الف�ضاء الوطني جاءت 
اأن  اإىل  .. م�ضريا  الر�ضيدة  الدولة  انعكا�ضا لدعم ورعاية قيادة 
ال��وط��ن��ي فما  ال��ق��ط��اع  ال��وط��ن ف��خ��ورون بالعمل يف ه��ذا  �ضباب 

حققه من جناحات اإجنازات اأ�ضهم يف تعزيز اإقبالهم عليه.

خليفة التخ�س�سي يف راأ�س اخليمة ينجر اأكرث من 4000 م�عد طبي عن بعد

م�سبار الأمل.. رحلة اإرادة واإجناز ل�سباب ال�طن

جلان ال�طني الحتادي تنجز 15 م�سروع قان�ن وم��س�عا عاما خال 168 اجتماعا

لأ�ضدقاء  الإم�����ارات  جمعية  اأط��ل��ق��ت 
جمتمعية  م���ب���ادرة  امل���واط���ن���ني  ك���ب���ار 
ليربونا  ���ض��غ��ارا  “نربيهم  ب��ع��ن��وان  
حما�ضرات  ���ض��ل�����ض��ل��ة  وه����ي  كبارا”  
واآباءهم  ال�ضغري  ال��ن�����سء  ت�ضتهدف 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  ب��ح�����ض��ب  وذل����ك   ،
العربية  الإم����������ارات  ب����دول����ة  ال��ع��ل��ي��ا 
امل��ت��ح��دة وذل����ك ب��ه��دف غ��ر���س القيم 
الج��ت��م��اع��ي��ة الإي��ج��اب��ي��ة  ب��ني اأف���راد 
نفو�ضهم   يف  وتعزيزها  كافة  املجتمع 
وت�ضتهدف   ، امل��واط��ن��ني  ك��ب��ار  اجت����اه 
هذه املبادرة  ربط الأجيال يف املجتمع 
بينهم  ال��ع��الق��ات  وتوثيق  الإم���ارات���ي 
حتفيزهم   خالل  من  الوطن  خلدمة 
ب��ع�����ض��ه��م  ال��ب��ع�����س م��ن اأج����ل حتقيق 
الوطن  خ���دم���ة  و  الأ�����ض����ر  مت���ا����ض���ك 
وامل����واط����ن وال���دف���ع ب���ه ن��ح��و حتقيق  
املنا�ضبة  ب��ه��ذه  امل�����ض��ت��دام��ة.  التنمية 

قالت امل�ضت�ضارة مرمي �ضامل ال�ضلمان 
رئي�ضة جمل�س اإدارة جمعية الإمارات 
لأ���ض��دق��اء ك��ب��ار امل��واط��ن��ني نطلق يف 
بعنوان  م��ب��ادرة  اجل���اري  يوليو  �ضهر 
باريني   ليكونوا  �ضغاًرا”  “نربيهم 
املخت�ضني  مع  بكبار من 7 اإىل  27 
يف �ضل�ضلة من املحا�ضرات )اأونالين( 
التي  املحا�ضرات  اأن عدد  اإىل  م�ضرية 
9 حم���ا����ض���رات ولكل  ت��ب��ل��غ  ���ض��ت��ن��ظ��م 
احلياة  يف  متخ�ض�س  ع���ن���وان  م��ن��ه��ا 
املجتمع  بها  يهتم  التي  الجتماعية 
ال��ع��رب��ي ع��ام��ة وامل��ج��ت��م��ع الإم���ارات���ي 

ب�ضكل خا�س .  
واأ���ض��اف��ت ب����اأن  امل���ب���ادرة ت��ه��دف  اإىل 

ب��ح��ق��وق امل�ضن  ت��ن�����ض��ئ��ة ج��ي��ل واع�����ي 
وهي  رعايتهم  يف  اإي��ج��اب��ي  وم�����ض��ارك 
الرتبوية  املحا�ضرات  م��ن  جمموعه 
على  للمقبلني  م��وج��ه  وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
ال�����زواج وامل��ت��زوج��ني ح��دي��ث��ا وم���ن يف 
رع��اي��ت��ه اأط���ف���ال . وب��ي��ن��ت ب�����اأن  هذه 
مع  التعامل  اإىل  ت��ه��دف  امل��ح��ا���ض��ران 
الأبناء باأ�ضلوب تربوي ناجح يجعلهم 
فكرة  وتعزيز  ب��اري��ن  اأب��ن��اء  م�ضتقباًل 
ب����وج����ود اجلد  ال���ت���الح���م الأ������ض�����ري 
اأهمية  اإىل  غر�س  بالإ�ضافة  واجل��دة 
العمل التطوعي جتاه كبار املواطنني 
علي  املقبلني  امل��ب��ادرة  ت�ضتهدف  كما 

الزواج  وحديثي الزواج.

جمعية الإمارات لأ�سدقاء كبار امل�اطنني تطلق 
مبادرة )نربيهم �سغارا ليربونا كبارا(
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العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ميد  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوينت التجارة العامة
رخ�ضة رقم:CN 2518860   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اندرواتر 

ملقاولت املوانئ والن�ضاءات البحرية
رخ�ضة رقم:CN 2371846   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/وكالة �ضفريات �ضامل

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2240412 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة ال�ضيخ م�ضلم �ضامل م�ضلم بن حم العامري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم �ضامل ابراهيم ال�ضامان النعيمي

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

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
للنظارات  �ضبوت  ال�ض�����ادة/اوبتى  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�ضة رقم:2896781 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة �ضناء لغرارى %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممود ال�ضيد عبدالعظيم حممد �ضماله

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

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
للنقليات  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة تيرتا  بان  التنمية القت�ضادية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�ضة رقم:1061066 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة فهد علي �ضعد العمريه %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف غامن حربوت �ضيف املزروعي

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

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كو�ضت بار لرتكيب البواب 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والنوافذ  رخ�ضة رقم:2308197 
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة علي ح�ضني احمد �ضامل امل�ضعبي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة هدير حممد حممد �ضيد احمد %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف علي ح�ضني احمد �ضامل امل�ضعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ملحمه اهل الرايه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2510591 
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة حميد احمد حممد �ضالح

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة وهبه �ضليم احلريف %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حميد احمد حممد �ضالح

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/خمترب كوالتي الت�ضخي�ضي 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�ضة رقم:1915098 

تعديل ن�ضب ال�ضركاء

نبيل حممود عبدال�ضالم ابو طرطور من 15% اىل %25

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم حممود حممد القهوجي

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

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
لل�ضفر  ال�ض�����ادة/مرييديان  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب وال�ضياحة ذ.م.م رخ�ضة رقم:2831764 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ ا�ضافة حممد رم�ضان كل جهان %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة امل �ضعيد را�ضد مطر البادي %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد اليا�س لل حممد

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف جا�ضم علي عبداهلل علي الزعابي

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

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
�ضبورت  كمبيوتر  ال�ض�����ادة/جلف  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ضي�ضتمز ذ.م.م فرع اأبوظبي
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1019347 

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ حممد مبارك عي�ضى العبار من 51% اىل %98
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة علي حممد مبارك العبار %2
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضكريوبي انرتبراي�ضز ليمتد

SEKROPY ENTERPRISE LIMITED

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/باور برو�ضري لتنظيف وتلميع ال�ضيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2397964 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ها�ضم احمد عبداهلل احلامد %25

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حممد �ضعيد عقالن �ضعيد غالب من مالك اىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ حممد �ضعيد عقالن �ضعيد غالب من 100% اىل %50

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عي�ضى من�ضور �ضاملني من�ضور اجلابري %25
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/ باور برو�ضري لتنظيف وتلميع ال�ضيارات
POWER PRESSURE CLEANING AND POLISHING CARS

اىل/باور برو�ضري لتنظيف وتليمع ال�ضيارات ذ.م.م
POWER PRESSURE CLEANING AND POLISHING CARS LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جي �ضي �ضي للنقليات وال�ضيانة العامة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2780469 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حمد �ضالح عبداهلل خمي�س الرم�ضي من �ضريك اىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ حمد �ضالح عبداهلل خمي�س الرم�ضي من 51% اىل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف بلالنيبان رام�ضامى رام�ضامى

تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�ضم جتاري من/ جي �ضي �ضي للنقليات وال�ضيانة العامة ذ.م.م

GCC TRANSPORT & GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/جي �ضي �ضي للنقليات وال�ضيانة العامة ذ.م.م - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

GCC TRANSPORT & GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 

اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
البال�ضرت  لعمال  والفتخار  ال�ض�����ادة/البداع  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والطابوق رخ�ضة رقم:2993258 

تعديل ا�ضم جتاري من/ البداع والفتخار لعمال البال�ضرت والطابوق

AL EBDAA WA AL EFTIKHAR FOR PLASTER AND BRICK WORKS

اىل/�ضريانا للمقاولت العامه

SYRIANA GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة مقاولت م�ضاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ضاط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�ضرت( )4330009(

تعديل ن�ضاط/حذف اعمال الطابوق )4330001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مدار�س التعليم املتقدم

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1834407 

تعديل ا�ضم جتاري من/ مدار�س التعليم املتقدم

ADVANCED EDUCATION SCHOOLS

اىل/مدار�س التعليم املتقدم - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

ADVANCED EDUCATION SCHOOLS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:اي زد لتجارة الجهزة اللكرتونية ذ.م.م
عنوان ال�ضركة: -e ليوا ، جفن ، ق 93 مكتب 13

CN 1263361 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

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

- تعيني ال�ضادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�ضابات ، كم�ضفي قانوين   2
لل�ضركة بتاريخ:2020/7/6 وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2050008066 
- بتاريخ:2020/7/6

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�ضفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
لال�ضتثمارات  ال�ض�����ادة/فيني�ضيا  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب املالية ذ.م.م  رخ�ضة رقم:2530324 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة عبداهلل �ضعيد �ضامل العوامي ال�ضام�ضي %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ليوناردو بيلودي %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف جمعه �ضعيد حممد مر�ضد الكعبي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف ليوناردو بيلودي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/العا�ضمة 

للن�ضر والتوزيع
رخ�ضة رقم:CN 2507242   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون 

الربوع للرجال
رخ�ضة رقم:CN 1227600   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
للنقليات  �ضكي  ال�ض�����ادة/بلو  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملقاولت العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2928034 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ح�ضني حممد �ضعيد حممد الرا�ضدي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف خالد حممد �ضعيد حممد الرا�ضدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضم�س املغارب كويف �ضوب

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2893787 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة ف�ضل بن غالب بن �ضليل احلارثي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضامل را�ضد �ضليمان الكيومي

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

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

قال رئي�س جلنة الطاقة واملوارد الطبيعية مبجل�س النواب الليبي، 
النائب عي�ضى العريبي، اإن تركيا تريد تق�ضيم ليبيا برف�ضها للمبادرة 

التي اأعلنها امل�ضت�ضار عقيلة �ضالح رئي�س جمل�س النواب.
واأ�ضاف العريبي يف ت�ضريحات لقناة “218” الليبية، اأن “القيادة 
مبادرة  تدعم  ال�ضي�ضي  الفتاح  عبد  الرئي�س  راأ�ضها  وعلى  امل�ضرية 

مو�ضحاً اأن “م�ضر حري�ضة على وحدة ليبيا«. �ضالح”، 
عادًل  توزيعاً  تريد  برقة  اإقليم  مكونات  اأن  العريبي،  عي�ضى  وب��نّي 

للرثوة بني جميع اأبناء ليبيا، بينما تريد تركيا تق�ضيم ليبيا.
وجود  ل�”218”،  �ضابقة  ت�ضريحات  يف  ك�ضف  ق��د  العريبي  وك��ان 
بني  الأم��وال  لتوزيع  املتحدة  الأمم  باإ�ضراف  لإن�ضاء ح�ضاب  مقرتح 

م�ضريف ليبيا املركزي يف طرابل�س والبي�ضاء.
واملطروحة  النفط  ع��ائ��دات  لتوزيع  امل�ضتقبلية  اخلطة  اأن  واأو���ض��ح 
تتمثل يف  ال��دويل  واملجتمع  الرئا�ضي  واملجل�س  النواب  اأم��ام جمل�س 
لإقليم  و38%  طرابل�س  لإقليم  الإي���رادات  من   50% تخ�ضي�س 
برقة، و%12 لإقليم فزان، م�ضرياً اإىل اأن املقرتحات املالية و�ضعت، 

وفقاً للتعداد ال�ضكاين.

تركيا  الأول  اأم�س  الرثوذك�ضية  والكني�ضة  رو���س  م�ضوؤولون  ح�ّس 
�ضوفيا  اآي��ا  كاتدرائية  لتحويل  ال��دع��وات  حيال  احل��ذر  توخي  على 
وهو  ال��دول��ة  جمل�س  ويناق�س  م�ضجد.  اإىل  ا�ضطنبول  يف  ال�ضابقة 
توترات  التي قد تثري  ه��ذه اخلطوة  تركيا  اإداري���ة يف  اأعلى حمكمة 
مع الغرب واملجتمع امل�ضيحي يف اخلارج. ومن املتوقع اأن ي�ضدر حكم 
واأعرب  متحف.  حالياً  هو  ال��ذي  املوقع  بخ�ضو�س  املقبلة  الأي��ام  يف 
رئي�س الكني�ضة الرثوذك�ضية البطريرك كرييل عن “قلقه العميق” 
الرتاث  اآث��ار  اأعظم  “باأحد  اآي��ا �ضوفيا  وا�ضفا  للتفكري يف اخلطوة، 
امل�ضيحي«. وقال يف بيان اإّن “اأي تهديد يحيط باآيا �ضوفيا هو تهديد 

لكامل احل�ضارة امل�ضيحية وبالتايل لقيمنا الروحية وتاريخنا«.
اآيا  اليوم،  هذا  اإىل  ارثوذك�ضي  رو�ضي  �ضخ�س  لكل  “بالن�ضبة  وتابع 
بتوخي  الرتكية  ال�ضلطات  مطالبا  عظيم”،  م�ضيحي  م��زار  �ضوفيا 
للمبنى  احلالية  احليادية  الو�ضعية  تغيري  اأن  اإىل  واأ���ض��ار  احل���ذر. 
قال  ب���دوره،  الرو�ضي.  لل�ضعب  عميق”  “باأمل  �ضتت�ضبب  التاريخي 
املتحدث با�ضم الكرملني اإّن م�ضتقبل املوقع التاريخي م�ضاألة تركية 
اآيا  و���ض��ع  العتبار”  بعني  “الأخذ  اأم��ل��ه  ع��ن  اأع���رب  لكنه  داخ��ل��ي��ة، 
كانت  ال�ضابقة  الكاتدرائية  اأّن  واأو�ضح  عاملي.  ت��راث  كموقع  �ضوفيا 

“فريدة من نوعها” ولها “قيمة مقد�ضة” لدى الرو�س.

عاد الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب ثانية لتوجيه �ضهام انتقاداته 
التي  ال�ضرطة،  م�ضاألة جهاز  على خلفية  الدميقراطي،  احلزب  اإىل 
اأثريت خالل الأ�ضابيع املا�ضية على خلفية مقتل جورج فلويد الذي 
متاثيل  على  وتعد  عنف  اأعمال  تخللتها  غا�ضبة،  احتجاجات  فجر 
وموؤ�ض�ضات خا�ضة، ف�ضاًل عن عنا�ضر �ضرطة. وو�ضف ترمب م�ضاعي 
باجلنون  واإلغائه  ال�ضرطة  جهاز  تفكيك  اأج��ل  من  الدميقراطيني 
الإثنني:” يريد  تويرت  على  ح�ضابه  على  تغريدة  يف  كاتبا  املطبق، 
ن�ضبة  ت��دين  من  الرغم  على  ال�ضرطة  جهاز  اإل��غ��اء  الدميقراطيون 
اجلرائم يف املدن التي يديرونها. هذا اجلنون بعينه!« يذكر اأنه على 
مدى الأ�ضابيع املا�ضية كرر ترمب انتقاداته لتوجه الدميقراطيني 
وال�ضهر  يديرونها.  التي  ال��ولي��ات  من  ع��دد  يف  ال�ضرطة  الغاء  اإىل 
املا�ضي وقع الرئي�س الأمريكي مر�ضوماً ياأمر باإجراء اإ�ضالح حمدود 
يف جهاز ال�ضرطة. واأو�ضح يف حينه اأن القرار ي�ضمل منع اللجوء اإىل 
اأنه  م�ضيفاً  اإذا كانت حياة ال�ضرطي يف خطر”،  و�ضعية اخلنق “اإل 
“اأرقى  اآلفاً من وحدات ال�ضرطة الأمريكية على التزام  “ي�ضجع” 
خف�س  معار�ضته  على  عينه  الوقت  يف  �ضدد  لكنه  املهنية«.  املعايري 
انه  الذي يتم�ضك ترمب بحمايته، م�ضددا على  متويل هذا اجلهاز 
�ضاهم ب�ضكل فعال يف خف�س معدلت اجلرمية. و�ضهدت البالد خالل 
ال�ضهرين املا�ضيني �ضراعا بني الدميقراطيني واجلمهوريني حول 
خم�ض�ضاتها،  بتخفي�س  الأول  الفريق  طالب  حني  ففي  ال�ضرطة، 
وذهبت بع�س الأ�ضوات اإىل املطالبة باإلغائها اي�ضا، عار�س الفريق 
املهم  اإىل تراجع عمل هذا اجلهاز  �ضيوؤدي  اأنه  الثاين ذلك، معترباً 

لفر�س النظام يف الوليات الأمريكية.

عوا�شم

بنغازي

مو�سكو

و��سنطن

اإ�سرائيل تطلق قمر جت�س�س اإىل الف�ساء 
•• القد�س-اأ ف ب

اإطالق قمر جت�ض�س جديدا من  الإثنني  الإ�ضرائيلية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
ال��ه��دف منه مراقبة  اأن  اإع��الم��ي��ة  اأف���ادت تقارير  ال��ب��الد  ق��اع��دة يف و���ض��ط 

اأن�ضطة اإيران النووية.
وقالت الوزارة يف بيان “اأطلقت اإدارة الف�ضاء يف مديرية البحث والتطوير 
الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الإ�ضرائيلية و�ضناعات الف�ضاء الإ�ضرائيلية 
الرابعة  ال�����ض��اع��ة   )16 )اأوف���ي���ك  ال���ض��ت��ط��الع��ي  ال�ضناعي  ال��ق��م��ر  ب��ن��ج��اح 

بالتوقيت املحلي )01،00 ت غ(«.
“خ�ضوع قمر ال�ضتطالع الكهرو�ضوئي ذو  اإىل  ال��وزارة يف بيانها  واأ�ضارت 

القدرات املتقدمة اإىل �ضل�ضلة من الختبارات«.
وقال  بالإجناز.  بيني غانت�س  بالإنابة  ال��وزراء  ورئي�س  الدفاع  وزير  واأ�ضاد 
و�ضحاها  ع�ضية  بني   16 اأوف��ي��ك  ال�ضناعي  للقمر  الناجح  الإط���الق  “اإن 

يعترب اإجنازا رائعا اآخر” لقطاع الدفاع يف اإ�ضرائيل.
وبح�ضب وزير الدفاع فاإن “التفوق التكنولوجي والقدرات ال�ضتخباراتية 
اإ�ضرائيل  ق��درات  تعزيز  �ضنوا�ضل   )...( اإ�ضرائيل  لدولة  اأ�ضا�ضيان  اأم��ران 

واحلفاظ عليها على كل جبهة ويف كل مكان«.
الرئي�ضية  املهمة  التفا�ضيل حول  اإىل مزيد من  ال��وزارة  ومل يتطرق بيان 
�ضي�ضتخدم  اإن��ه  قالت  العامة  الإ�ضرائيلية  الإذاع��ة  لكن  ال�ضناعي.  للقمر 
�ضتعمل  اأنها  على  اإ�ضرائيل  اأك��دت  ولطاملا  النووية.  اإي��ران  اأن�ضطة  ملراقبة 
اأ�ضلحة ذرية. وتنفي اجلمهورية الإيرانية  اإي��ران من امتالك  جاهدة ملنع 

اأن يكون لربناجمها النووي اأيد اأوجه ع�ضكرية.

ال�سع�دية تعلن الربوت�ك�لت ال�سحية اخلا�سة مب��سم حج العام اجلاري

خمترب ووهان جمددًا.. رواية مثرية عن اأ�سل الفريو�س

 10 على  عددهم  يزيد  ل  بحيث  اخليام  على  احلجاج 
اخل��ي��ام، مع  من م�ضاحة  مربعاً  م��رتاً   50 لكل  حجاج 
احلفاظ على م�ضافة 1.5 مرت على الأقل بني كل حاج 
التزاحم  منع  اىل  اإ�ضافة  اجلهات،  جميع  من  والآخ��ر 
عند احلمامات العامة ومغا�ضل الو�ضوء، وذلك بو�ضع 
ع���دد من  ا���ض��ت��خ��دام  تعطيل  اأو  الأر����ض���ي���ة،  امل��ل�����ض��ق��ات 
الآمنة  امل�ضافة  ت�ضمن  بحيث  املغا�ضل،  اأو  احلمامات 

مبقدار مرت ون�ضف املرت بني كل �ضخ�س واآخر.
ويف رمي اجلمرات �ضددت الربتوتوكالت على �ضرورة 
وو�ضعها  م�ضبقاً  تعقيمها  يتم  بح�ضى  احلجاج  تزويد 
املنظمة،  اجل��ه��ة  قبل  م��ن  مغلقة  باأكيا�س  تغليفها  اأو 
وجدولة تفويجهم بحيث ل يتجاوز عدد الذين يرمون 
يف الوقت نف�ضه جمموعة واحدة /50 حاجاً/ لكل دور 
اأو مبا ي�ضمن م�ضافة مرت  اأدوار من�ضاأة اجلمرات  من 
ون�ضف اإىل مرتين على الأقل بني كل �ضخ�س والآخر 
اأثناء اأداء الرمي، مع توفري كمامات ومواد تعقيم كافية 
كافية جلميع احلجاج وللعاملني على م�ضار رحلة رمي 

اجلمرات.
ال��ربوت��وك��الت على  اأك��دت  ويف ما يخ�س احل��رم املكي، 
جدولة تفويج احلجاج اإىل �ضحن الطواف مبا ي�ضمن 
م�ضافة مرت ون�ضف على الأقل بني كل �ضخ�س والآخر، 
وتقليل الزدحام مع و�ضع منظمني للتاأكد من تنظيم 
ت��وزي��ع احل��ج��اج على جميع طوابق  وي��ت��م  ال��ط��ائ��ف��ني، 
التباعد  م�ضافات  ل�ضمان  م�����ض��ارات  و�ضع  م��ع  ال�ضعي 
التوا�ضل  من  التقليل  وكذلك  بها،  املو�ضى  اجل�ضدي 
الكعبة  مل�س  املكي، ومنع  ال�ضخ�ضي مع مرتادي احلرم 
حواجز  وو���ض��ع  تقبيله  اأو  الأ���ض��ود  احلجر  اأو  امل�ضرفة 
تخ�ضي�س  اإىل  اإ���ض��اف��ة  منها،  ال��ق��رب  ملنع  وم�ضرفني 

•• الريا�س -وام:

الربوتوكولت  عن  ال�ضعودية  العربية  اململكة  اأعلنت 
ال�ضحية اخلا�ضة بالوقاية من مر�س /كوفيد - 19/ 
ملو�ضم حج العام اجلاري 1441 هجرية، والتي غطت 
احل���ج منذ  فري�ضة  اأداء  اأث��ن��اء  احل��ج��اج  ك��ل حت��رك��ات 
و�ضولهم اىل الأرا�ضي املقد�ضة، وحتى النتهاء من اأداء 

ال�ضعائر وعودتهم اإىل ديارهم.
الك�ضف عنها  التي مت  الربوتوكولت  ج��اء يف  واأه��م ما 
ف��ج��ر اأم�������س م��ن��ع ال���دخ���ول ل��ل��م�����ض��اع��ر امل��ق��د���ض��ة، دون 
ت�ضريح، بدءاً من تاريخ 19 يوليو اجلاري 28 من ذي 
القعدة، حتى نهاية يوم 2 اأغ�ضط�س املقبل 12 من ذي 
وبعد  باإ�ضابتها  امل�ضتبه  للحالت  �ضي�ضمح  فيما  احلجة 
تقييمها من قبل الطبيب باإكمال احلج، مع جمموعة 
لهم  �ضكن  تخ�ضي�س  م��ع  امل�ضتبهة،  ب��احل��الت  خا�ضة 
وحافلة م�ضتقلة، وجدول مل�ضار منا�ضب لو�ضعهم، وعدم 
م�ضابهة  اأع��را���س  لديه  ممن  العاملني  من  اأي  متكني 
لالإنفلونزا من العمل حتى زوال الأعرا�س، واحل�ضول 
على قرار التعايف، موؤكدة وجوب لب�س الكمامات جلميع 
بالطريقة  منها  والتخل�س  الأوق���ات،  كل  يف  العاملني 
ال�ضليمة ويف املكان املخ�ض�س، وتنظيم انتظار احلجاج 
واملعدات  الأدوات  م�ضاركة  ومنع  التجمع،  نقاط  عند 

ال�ضخ�ضية بينهم.
و���ض��ددت ال��ربوت��وك��ولت ع��ل��ى احل��ر���س ع��ل��ى التهوية 
والعاملني،  اأم���اك���ن وج����ود احل��ج��اج  ك��اف��ة  اجل��ي��دة يف 
وو�ضع �ضالل مهمالت ونفايات من النوع الذي يعمل 
املطبوعة  الن�ضخ  جميع  واإزال����ة  للم�س،  احل��اج��ة  دون 
اأنه ي�ضمح ب�ضالة اجلماعة  الورقية، موؤكدة  واملجالت 
واإبقاء  القما�ضية،  الكمامة  ارت���داء  على  الت�ضديد  مع 
م�ضافة بني امل�ضلني، والرجوع للربوتوكولت اخلا�ضة 

بامل�ضاجد.
وت�ضمنت الربوتوكولت اأهم الر�ضادات املتعلقة ب�ضكن 
وجوب  على  رك��زت  والتي  املنا�ضك،  اأداء  اأث��ن��اء  احلجاج 
ولب�س  عملهم،  اأداء  اأث��ن��اء  الكمامات  املوظفني  ارت���داء 
الغرف، وتطهري  الوجود خارج  النزلء للكمامات عند 
حقائبهم وعربة النقل ب�ضكل دوري، وتخ�ضي�س كامل 
البيئية،  الأ���ض��ط��ح  ل��ت��ويل ذل���ك، م��ع الل��ت��زام بتطهري 
احتمالية  فيها  ي��ك��رث  ال��ت��ي  الأم���اك���ن  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز 
التالم�س خا�ضة خالل  النهار مثل حمطة ال�ضتقبال 
وطاولت  الأب��واب  مقاب�س  وكذلك  النتظار،  واأماكن 
وخالفه،  امل�ضاعد  ومفاتيح  وم�ضاند  املقاعد  الطعام 
احلقائب  نقل  عربة  وتطهري  النزلء  حقائب  تطهري 

ب�ضكل دوري.
وق�ضت الربوتوكولت اخلا�ضة باأماكن تناول الطعام، 
خم�ض�ضة  بعبوات  زم��زم  وم��ي��اه  ال�ضرب  مياه  بتوفري 
الأخرى  الأك��ل  واأدوات  والأك���واب  وال�ضحون  ل��الأف��راد 
اأو  ال����ربادات  ال��واح��د، واإزال����ة جميع  ذات ال���ض��ت��خ��دام 

وتقت�ضر  املقد�ضة،  وامل�ضاعر  املكي  احل��رم  يف  تعطيلها 
بحيث  واملغلفة،  م�ضبقاً  املعدة  الأغ��ذي��ة  على  الوجبات 
تقدم ب�ضكل فردي لكل حاج على حدة، وتطبيق التباعد 
الجتماعي، وي�ضمح با�ضتخدام الأغطية القما�ضية على 
الطاولت مع التاأكيد على تغيريها وتنظيفها بعد كل 
ي�ضهل  طاولت  بوا�ضطة  ا�ضتبدالها  ويف�ضل  ا�ضتخدام، 
العاملني  على  والتاأكيد  ا�ضتخدام،  ك��ل  بعد  تنظيفها 
بغ�ضل اليدين ب�ضكل روتيني ومتكرر ملدة اأربعني ثانية 
يف كل مرة على الأقل اأثناء نوبات العمل، اإما با�ضتخدام 
املاء اأو با�ضتخدام مطهر الأيدي الكحويل، ملدة ل تقل 
وال�ضابون،  امل��اء  توفر  ثانية يف حال عدم  عن ع�ضرين 
الذين  الأغ��ذي��ة  ب��ني ع��م��ال  اإىل و���ض��ع فا�ضل  اإ���ض��اف��ة 
مبنطقة  عددهم  وتقليل  البع�س،  بع�ضهم  يواجهون 
يف  عملهم  وتنظيم  تكد�ضهم،  وم��ن��ع  ال��ط��ع��ام  حت�ضري 

جمموعات اأو فرق عمل على �ضكل مناوبات.
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب����ح����اف����الت ن���ق���ل احل����ج����اج ..اأك��������دت 
الربوتوكولت على حتديد حافلة لكل جمموعة ورقم 
احلج،  رح��ل��ة  ط���وال  ب��ه  يلتزم  للحاج  خم�ض�س  مقعد 
داخل احلافلة،  بالوقوف  ال�ضماح للحجاج  ويجب عدم 
الإمكانية،  ح�ضب  ���ض��وي��اً  باجللو�س  للعوائل  وي�ضمح 
با�ضتثناء  والنزول،  للركوب  خمتلفة  اأب��واب  وتخ�ض�س 
ي���ع���ان���ون م���ن ���ض��ع��وب��ة احلركة،  ال���ذي���ن  الأ����ض���خ���ا����س 
العمل  اإي���ق���اف  ي��ت��م  ك��م��ا  امل�����ض��اع��دة،  اإىل  وي��ح��ت��اج��ون 
باحلافلة حلني التطهري الكامل يف حال تاأكيد اإ�ضابة 

. اأحد الركاب ب� “كوفيد - 19« 
وق�����ض��ت ال���ربوت���وك���ولت ب��اأن��ه ي��ج��ب األ ي��ت��ج��اوز عدد 
50 يف  الرحلة عن  الركاب داخ��ل احلافلة ط��وال مدة 
املائة من اإجمايل الطاقة ال�ضتيعابية، واملحافظة على 
ف���ارغ على  ت��رك مقعد  التباعد اجل�����ض��دي، م��ن خ��الل 
الركاب  وُيف�ضل حمل  والآخ����ر،  راك���ب  ك��ل  ب��ني  الأق���ل 
لأمتعتهم ومتعلقاتهم ال�ضخ�ضية باأنف�ضهم، مع وجوب 
ارتداء ال�ضائق والركاب للكمامات القما�ضية اأو ما يغطي 
اإر�ضادات  كذلك  الربتوكولت  وت�ضمنت  والفم.  الأن��ف 
اأكدت وجوب ا�ضتخدام درع  ملحالت احلالقة الرجالية 
ت��وف��ره، واأن يرتدي  الوجه عند خدمة احل��اج يف ح��ال 
تغيري  ويجب  احل���اج،  خدمة  عند  ال��ق��ف��ازات  العاملون 
اأدوات  ا�ضتخدام  ���ض��رورة  م��ع  ح���اج،  ك��ل  بعد  ال��ق��ف��ازات 
حالقة وق�س جديدة لكل حاج، مثل امل�ضط والأموا�س 
قبل  من  للحاج  اخلدمة  بتقدمي  ين�ضح  كما  وغريها، 
بني  العامل  تنقل  ومينع  باملجموعة،  اخلا�س  العامل 
املجموعات، اإ�ضافة اىل وجوب تنظيف وتطهري كر�ضي 
اأدوات  وك��ذل��ك  ال�����ذراع،  م�ضند  وخ�ضو�ضا  احل��الق��ة، 

احلالقة كالأم�ضاط، والفر�س، وعربات الأدوات.
وفيما يتعلق مب�ضعري عرفة ومزدلفة، ق�ضت بوجوب 
اللتزام بالإقامة يف الأماكن املخ�ض�ضة وعدم اخلروج 
يقت�ضر  واأن  امل��ن��ظ��م،  ق��ب��ل  م��ن  املخ�ض�س  امل�����ض��ار  ع��ن 
توزيع  ويتم  فقط،  م�ضبقاً  املغلف  على  املقدم  الطعام 

مداخل وخمارج معينة عند الأبواب، وتطهري منطقة 
والعربيات  وال���ك���را����ض���ي  امل�����ض��ع��ى  وم��ن��ط��ق��ة  ال�����ض��ح��ن 
اخلا�س  ال�����ض��ج��اد  ورف�����ع  دوري،  ب�����ض��ك��ل  امل�����ض��ت��خ��دم��ة 
باحلرم املكي وا�ضتخدام ال�ضجادات ال�ضخ�ضية من قبل 

احلجيج.
ويف ما يتعلق بالبالع واملراقبة �ضملت للربوتوكولت، 
و����ض���ع ن���ق���اط ف��ح�����س ع��ن��د ج��م��ي��ع امل���داخ���ل /مدخل 
ال�ضكن، نقاط التجمع للبا�ضات، احلرم املكي وغريها/ 
تت�ضمن قيا�س درجة احلرارة بجهاز معتمد، وال�ضوؤال 
التاأكيد  والعاملني، مع  الأعرا�س جلميع احلجاج  عن 
تباعد/   – توكلنا   – /تطمن  تطبيقات  تثبيت  على 
املوقع  حتديد  خا�ضية  وتفعيل  الذكية،  الأج��ه��زة  على 
والبلوتوث يف اجلهاز، وت�ضجيل الدخول فيهما، وكذلك 
ال�ضكنية  العمائر  داخل  عيادات طبية  اأو  نقاط  جتهيز 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى م����دار ال�����ض��اع��ة، وف����رق و���ض��ي��ارات اإ�ضعاف 
عند  احل��ج��اج  مل��راف��ق��ة  متنقلة  م��رك��زة  عناية  وح��اف��ل��ة 
املوظفني  جميع  واإل��زام  ال�ضعائر،  كافة  لأداء  توجههم 
واحل��ج��اج وال��ع��م��ال الإف�����ض��اح ع��ن��د ال�����ض��ع��ور باأعرا�س 
تنف�ضية اأو حمى، والإبالغ عن احلالة التي لديها ارتفاع 
يف درجة احلرارة اأو اأعرا�س تنف�ضية وي�ضتبه باإ�ضابتها 
اأحد  ت�ضجيل حالة موؤكدة بني  ويف حال  “كورونا”،  ب� 
املوظفني اأو احلجاج اأو العمال، يتم تطبيق الإجراءات 
م��ع احلالت  التعامل  دل��ي��ل  ال����واردة يف  والح�����رتازات 

امل�ضتبه اأو املوؤكد اإ�ضابتها باملر�س يف مقر العمل.
وبعد رحلة احلج، وبح�ضب الربوتوكولت، �ضتتم متابعة 
اجلميع ملدة اأ�ضبوعني لأي اأعرا�س وا�ضتمرار ا�ضتخدام 
برامج التقنية املتوفرة والأ�ضاور الإلكرتونية واللتزام 

باحلجر املنزيل ملدة اأ�ضبوعني.

•• بكني-وكاالت

جدلية  ثانية  الواجهة  اإىل  ع��ادت 
الذي  امل�ضتجد  ال��ف��ريو���س  م�ضدر 
اج��ت��اح ال��ع��امل، واأ����ض���اب اأك���رث من 
واأودى  ���ض��خ�����س  م��ل��ي��ون   11،3
 531،789 بحياة ما ل يقل عن 

حتى الآن.
ف����ف����ي ح�����ني ت����ك����رث ال����ت���������ض����اوؤلت 
ال�ضني،  ب�����اجت�����اه  والت�����ه�����ام�����ات 
الفريو�ضات  وحتديداً خمترب علم 
يف مدينة ووه��ان، على الرغم من 
ن��ف��ي الأخ����ري، دع���ا امل��دي��ر ال�ضابق 
للمخابرات اخلارجية يف بريطانيا، 
ريت�ضارد ديرلوف، اإىل خو�س نقا�س 
حمذراً  ك��ورون��ا،  اأ�ضل  ح��ول  وا�ضع 
التي  املوؤامرة  نظرية  ا�ضتبعاد  من 
ترجح اأن تكون العدوى قد خرجت 

من خمترب.

ومت�ضك ديرلوف، الذي كان يراأ�س 
املعروف  ال���ض��ت��خ��ب��ارات��ي  اجل���ه���از 
اأن  يرجح  ال��ذي  براأيه   ،»MI6»�ب
يكون الفريو�س قد جرت هند�ضته 
داخ�����ل امل���خ���ت���رب، ث���م ت�������ض���رب، عن 
طريق ال�ضدفة من خمترب مدينة 
اجلائحة،  انطلقت  حيث  ووه���ان، 
املا�ضي، وهو ما نفته  العام  اأواخ��ر 
اأك��رث من م��رة، معتربة  ال�ضني يف 
الت���ه���ام���ات مبثابة  ه����ذه  اإط�����الق 

حملة ت�ضويه �ضدها.

»خرج ب�سكل عر�سي«
بهذه  اأوؤم���������ن  “اأنا  �����ض����دد:  ك���م���ا 
يف  دقيق  اأن��ه  مو�ضحاً  النظرية”، 
الفريو�س  اإن  ي��ق��ول  فهو  ك��الم��ه، 
خرج من املخترب ب�ضكل عر�ضي اأي 
عن طريق ح��ادث، ومل يكن عماًل 

مق�ضوداً.

“يكون كورونا قد خرج  اأن  ورج��ح 
اإجراء  م��ن خمترب ووه���ان خ��الل 
جتارب لأجل اإدخال تعديالت على 
الفريو�س، وهذه الختبارات لي�ضت 

خطرية للغاية يف العادة«.

الذي  ال�����ض��اب��ق،  امل�����ض��وؤول  اأن  غ��ري 
امل����خ����اب����رات  ج����ه����از  اإدارة  ت������وىل 
�ضنتي  ب��ني  لربيطانيا  اخل��ارج��ي��ة 
ت���ع���ر����س  و2004،   1999
اأغلب  اأن  ل���ض��ي��م��ا  لن����ت����ق����ادات، 

العلماء ا�ضتبعدوا اأن يكون كورونا 
قد خ�ضع للت�ضميم داخل املخترب 
فريو�ضات  عائلة  اإىل  ينتمي  لأن��ه 
معروفة، واأكدوا مراراً اأن العدوى 
وا�ضمها العلمي “�ضار�س كوف 2” 

لي�ضت �ضناعة ب�ضرية.
ي����اأت����ي ه�����ذا ف��ي��م��ا ي�����ض��ت��ع��د فريق 
علماء من منظمة ال�ضحة العاملية 
هذا  خ���الل  ال�����ض��ني،  اإىل  لل�ضفر 
الأ����ض���ب���وع، م��ن اأج����ل ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
اأ�ضل الفريو�س. يذكر اأن الأو�ضاط 
احلايل  الوقت  يف  تتوافق  العلمية 
ب�ضكل  ن�����ض��اأ  ال���ف���ريو����س  اأن  ع��ل��ى 
طبيعي ثم انتقل من احليوان اإىل 

الإن�ضان يف �ضوق مبدينة ووهان.

»حلول ب�سيطة مل�سكل معقد«
وقالت الباحثة يف علم الفريو�ضات 
را�ضيل  ن���وت���ي���ن���غ���ه���ام،  ب���ج���ام���ع���ة 

�ضك  اأي  ثمة  لي�س  اإن��ه  تارلينتون، 
ن�ضاأ  ق���د  ال��ف��ريو���س  اأن  يف  ح��ال��ي��اً 

ب�ضكل طبيعي.
الأك����ادمي����ي����ة  ����ض���خ���رت  ذل�����ك  اإىل 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة مم���ن ي���روج���ون اأن 
ال���ف���ريو����س ق���د مت���ت ���ض��ن��اع��ت��ه يف 
الآراء  ه���ذه  اأن  م�ضيفة  امل��خ��ت��رب، 
حتاول تقدمي حلول ب�ضيطة مل�ضكل 
على  اللوم  اإلقاء  يتم  حتى  معقد، 
ط���رف م��ا ب��اع��ت��ب��اره م�����ض��وؤوًل، ثم 

معاقبته، وعندئذ تنتهي امل�ضكلة.
وف��ق هذا  ت�ضري  اأن احلياة ل  غري 
الباحثة، مو�ضحة  املنطق، بح�ضب 
الفريو�ضات  ه��ن��د���ض��ة  ت��غ��ي��ري  اأن 
داخ����ل امل��خ��ت��رب لأج����ل ال��ت��ح��ك��م يف 
بالأمرا�س  الإ�ضابة  على  قدرتها 
لي�س بالأمر ال�ضهل، ومن يعملون 
يف ه��ذا الأم��ر ي��درك��ون ه��ذا الأمر 

جيداً.

تراجع �سعبية اأردوغان ُيهدد بالنتخابات املبكرةمريكل ت�ؤكد لعبا�س دعم ال�سام على اأ�سا�س حل الدولتني
•• اأنقرة-وكاالت

ت�ضاعد جمدداً احلديث عن النتخابات املبكرة يف تركيا، يف ظل التوتر ال�ضيا�ضي، والأزمة القت�ضادية، يف الوقت الذي 
توؤكد فيه ا�ضتطالعات الراأي تراجع �ضعبية الرئي�س رجب طيب اإردوغان، وحزبه العدالة والتنمية احلاكم.

اأم�س الثنني، توقعت رئي�س حزب “اجليد” مريال اأك�ضنار، اأن تتوجه البالد اإىل  ووفقاً ل�ضحيفة “ال�ضرق الأو�ضط”، 
اأردوغ��ان يفكر يف هذا  اأن  اأو نوفمرب )ت�ضرين الثاين( املقبلني، موؤكدة  اأكتوبر )ت�ضرين الأول(  اإما يف  انتخابات مبكرة، 
اأي �ضيء عما يدور يف  اإردوغ��ان ل يعرف  اأن  “اأنا متاأكدة متاماً  اأك�ضنار، يف مقابلة تلفزيونية:  بالتاأكيد. وقالت  اخليار 
ال�ضارع الرتكي، واأنه اأرغم على التحالف مع حزب احلركة القومية، ورئي�ضه دولت به�ضلي، للح�ضول على اأعلى �ضالحيات 
دون اأن يتحمل اأي م�ضوؤولية”، م�ضيفة “ال�ضعب الرتكي تخلى عن النظام الذي �ضنه التحالف احلاكم بني حزبي العدالة 
والتنمية واحلركة القومية”، يف اإ�ضارة اإىل النظام الرئا�ضي. واأكدت اأك�ضنار اأن “املواطنني يريدون العدل، ويريدون حاًل 
يف دعوة �ضمنية حلزبي الدميقراطية  ا�ضتعداداً لالنتخابات”،  للبطالة. واأن ل بد من ت�ضكيل حتالفات �ضيا�ضية قوية 
والتقدم برئا�ضة نائب رئي�س الوزراء الأ�ضبق على باباجان، و”امل�ضتقبل” برئا�ضة رئي�س الوزراء الأ�ضبق اأحمد داود اأوغلو، 

لالن�ضمام اإىل حتالف الأمة الذي ي�ضم حزبها وحزب ال�ضعب اجلمهوري، اأكرب اأحزاب املعار�ضة.

ال��دول��ي��ة. واأط���ل���ع ع��ب��ا���س م��ريك��ل ع��ل��ى اأخر 
يتعلق  فيما  وخا�ضة  ال�ضيا�ضية،  امل�ضتجدات 
املرفو�ضة  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�ضم  مبخططات 

فل�ضطينياً وعربياً ودولياً.
اأملانيا  م��وق��ف  الفل�ضطيني  ال��رئ��ي�����س  وث��م��ن 
ال�ضرعية  وق���رارات  ال��دويل  للقانون  ال��داع��م 
الأرا�����ض����ي املحتلة  ال���دول���ي���ة، وخ��ا���ض��ة ���ض��م 
فل�ضطني  دول��ة  ا�ضتعداد  عن  واأع��رب  بالقوة. 
ال�ضرعية  اأ�ضا�س  املفاو�ضات على  اإىل  للذهاب 
الرباعية  ال��ل��ج��ن��ة  رع���اي���ة  وحت����ت  ال���دول���ي���ة 
ال��دول��ي��ة، لإن��ه��اء الح��ت��الل واإق��ام��ة الدولة 
القد�س  وعا�ضمتها  امل�ضتقلة  الفل�ضطينية 

وح�ضب   .1967 ع��ام  ح��دود  على  ال�ضرقية 
مريكل،  امل�����ض��ت�����ض��ارة  اأك������دت  “وفا”  وك���ال���ة 
اأ�ضا�س حل  اأملانيا الداعم لل�ضالم على  موقف 
وعدم  ال��دويل،  بالقانون  واللتزام  الدولتني 

قبول اأي تغيريات اإل من خالل املفاو�ضات.
اأه��م��ي��ة جلو�س اجل��ان��ب��ني على  و���ض��ددت على 
ط��اول��ة امل��ف��او���ض��ات، م���وؤك���دة اأه��م��ي��ة حتقيق 
امل��ن��ط��ق��ة، واأث�������ره ال��ك��ب��ري على  ال�������ض���الم يف 
ال�ضتقرار الدويل. وثمنت امل�ضت�ضارة الأملانية، 
اجلهود الفل�ضطينية ملواجهة وباء “كورونا”، 
امل�ضاعدة  ل��ت��ق��دمي  ب��الده��ا  ا���ض��ت��ع��داد  م��وؤك��دة 

املمكنة املطلوبة يف هذا املجال.

•• برلني-وكاالت

اأك����دت امل�����ض��ت�����ض��ارة الأمل��ان��ي��ة اأجن��ي��ال مريكل، 
اأم�س  ع��ب��ا���س،  حممد  الفل�ضطيني  للرئي�س 
بني  ل��ل�����ض��الم  ب���الده���ا  دع����م  الأح�������د،  الأول 
حل  اأ���ض��ا���س  ع��ل��ى  واإ���ض��رائ��ي��ل  الفل�ضطينيني 

الدولتني.
الر�ضمية  الفل�ضطينية  الأنباء  وكالة  وذك��رت 
ب��ت��ويل بالدها  ه��ن��اأ م��ريك��ل  اأن عبا�س  )وف���ا( 
رئ��ا���ض��ة الحت�����اد الأوروب�������ي وجم��ل�����س الأم���ن 
حتقيق  يف  ذل���ك  ي�ضهم  اأن  متمنياً  ال����دويل، 
وال�ضرعية  ال��دويل  القانون  ودعم  ال�ضتقرار 

•• القد�س املحتلة-وكاالت

قال م�ضوؤول خمابراتي اإن اإ�ضرائيل كانت وراء احلريق الذي اندلع مبن�ضاأة 
نطنز النووية، اخلمي�س املا�ضي، مما اأحدث اأ�ضرارا ج�ضيمة قد تبطء من 

�ضنع اأجهزة طرد مركزي متطورة.
خمابراتي  م�ضوؤول  عن  نقال  الأمريكية  تاميز  نيويورك  �ضحيفة  ونقلت 
اإ�ضرائيل نفذت  اأن  يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط، رف�س الك�ضف عن هويته، 

الهجوم على مفاعل نطنز النووي، با�ضتخدام “قنبلة قوية«.
وعلقت اإ�ضرائيل، الأحد، على ل�ضان وزير دفاعها الذي قال اإن بالده “ل 

تقف بال�ضرورة” وراء كل حادث غام�س يف اإيران.
اإنه  الإي��راين  القومي  الأعلى لالأمن  املجل�س  قال  املا�ضية،  وي��وم اجلمعة 
الإع��الن عنه  و�ضيتم  باملوقع  النريان  وان��دلع  احل��ادث  �ض����بب  مت حتديد 

لحقا.
ب�ضبب عمل  ي��ك��ون  ق��د  احل����ادث  اإن  الإي��ران��ي��ني  امل�����ض��وؤول��ني  وق���ال بع�س 
تخريبي اإلكرتوين، فيما حذر اأحدهم من اأن طهران �ضتنتقم من اأي دولة 
حتدث  ال��ذي  املخابراتي  امل�ضوؤول  لكن  �ضدها.  الهجمات  ه��ذه  مثل  ت�ضن 
كما نقلت  لنيويورك تاميز قال اإن الهجوم مت با�ضتخدام “قنبلة قوية”، 
ال�ضحيفة الأمريكية عن عن�ضر يف احلر�س الثوري الإيراين، طالب بعدم 
ك�ضف هويته، اطلع على احلادث واندلع النريان يف املوقع، قوله اإن�����ه ت����م 
ا�ض�����تخدام مواد متفجرة. واأ�ضاف م�ضوؤول ال�ضتخبارات اأن اإ�ضرائيل زرعت 

القنبلة يف مبنى يتم فيه �ضنع اأجهزة طرد مركزي متطورة.

»خ�سائر ج�سيمة«
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “اإرنا” عن بهروز كمالوندي املتحدث با�ضم 
تباطوؤ  يت�ضبب يف  قد  احل��ادث  اإن  قوله  الإيرانية  الذرية  الطاقة  منظمة 

تطوير واإنتاج اأجهزة الطرد املركزي املتطورة على املدى املتو�ضط.
واأ�ضاف اأن اإيران �ضتعمل على اإقامة مبنى اآخر اأكرب، ومزود مبعدات اأكرث 

تطورا بدل من املبنى املت�ضرر.
واأكد اأن احلادث مل يخلف “خ�ضائر يف الأرواح فيما كانت اخل�ضائر املادية 

ج�ضيمة«.
وقال 3 م�ضوؤولني اإيرانيني، حتدثوا اإىل رويرتز يوم اجلمعة وطلبوا عدم 
ن�ضر اأ�ضمائهم، اإنهم يعتقدون اأن احلريق جنم عن هجوم اإلكرتوين لكنهم 

مل يقدموا دليال على ذلك.
اأ�ضماها  اإىل م��ا  الإي��ران��ي��ة  الأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت��ط��رق م��ق��ال  وي���وم اخلمي�س 
اإ�ضرائيل والوليات  اأعداء مثل  احتمالية تنفيذ عمل تخريبي من جانب 

املتحدة دون توجيه اأ�ضابع التهام مبا�ضرة لأي منهما.
اأنه  2010 مت اكت�ضاف فريو�س �ضتك�ضنت الإلكرتوين والذي يعتقد  ويف 
ا�ضتخدم يف مهاجمة من�ضاأة  بعدما  واإ�ضرائيل  املتحدة  الوليات  من �ضنع 

نطنز.
الأر�س،  حت��ت  معظمها  يقع  التي  ال��ي��وران��ي��وم،  لتخ�ضيب  نطنز  ومن�ضاأة 

هي اإحدى عدة من�ضاآت اإيرانية تخ�ضع لتفتي�س الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية،  الدولية للطاقة  الوكالة  واأ�ضارت  املتحدة.  التابعة لالأمم  الذرية 
اجلمعة املا�ضية، اإىل اأن املوقع الذي ن�ضب فيه احلريق ل يحتوي اأي مواد 

نووية واإنه مل يكن اأي من مفت�ضيها موجودا هناك بذلك الوقت.

حادث نطنز.. هل دمرت قنبلة اإ�سرائيلية املن�ساأة الإيرانية؟
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عربي ودويل

حاملتا طائرات اأمريكيتان 
جتريان تدريبات يف بحر ال�سني 

•• طوكيو-رويرتز

حاملتي  اإن  الثنني  اأم�س  لرويرتز  اأمريكية  طائرات  حاملة  قائد  قال 
اأجزاء  املتنازع على  ال�ضني اجلنوبي  تدريبات يف بحر  طائرات جتريان 

منه حتت اأنظار �ضفن البحرية ال�ضينية التي ُر�ضدت قرب الأ�ضطول.
واأ�ضاف الأمريال جيم�س كريك قائد حاملة الطائرات نيمتز يف مقابلة 
باملمر  للطريان  تدريبات  جت��ري  التي  احلاملة،  منت  على  من  هاتفية 
راأونا  “لقد  ال�ضابع رونالد ريجان،  املائي مع حاملة طائرات الأ�ضطول 
يوافق  الذي  الأمريكي  ال�ضتقالل  يوم  يف  التدريبات  ب��داأت  وراأيناهم«. 
الأمريكية من قبل حامالت  البحرية  الرابع من يوليو متوز. وجلبت 
طائرات من اأجل ا�ضتعرا�س مماثل للقوة يف املنطقة، لكن تدريبات العام 
احلايل تاأتي يف خ�ضم توترات متزايدة حيث تنتقد وا�ضنطن بكني ب�ضبب 
طريقة تعاملها مع جائحة فريو�س كورونا امل�ضتجد وتتهمها با�ضتغالل 
بال�ضيادة  مطالب  لفر�س  اجلائحة 
ومناطق  اجلنوبي  ال�ضني  بحر  يف 

اأخرى.
ال�ضينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
�ضفنها  اأر�ضلت  املتحدة  الوليات  اإن 
اجلنوبي  ال�����ض��ني  ب��ح��ر  اإىل  ع��م��دا 
واتهمتها  ع�ضالتها  ل���ض��ت��ع��را���س 
دول  ب����ني  اإ����ض���ف���ني  دق  مب���ح���اول���ة 

املنطقة.
الأمريكية  ال���دف���اع  وزارة  وق���ال���ت 
)ال��ب��ن��ت��اج��ون(، ع��ن��دم��ا اأع��ل��ن��ت عن 
اإنها  ال��ط��ائ��رات،  حاملتي  تدريبات 
تريد “الدفاع عن حق جميع الدول 
وو�ضفت  يف الطريان والإبحار والعمل حيثما ي�ضمح القانون الدويل”. 
“رمز  ب��اأن��ه��م��ا  ط��ائ��رة   90 ن��ح��و  منهما  ك��ل  حت��م��ل  ال��ل��ت��ني  ال�ضفينتني 
جمموعتي  �ضفن  منت  على  بحار   12000 ح��وايل  ويوجد  للعزمية«. 
90 باملئة من بحر  حاملتي الطائرات. وتطالب ال�ضني بال�ضيادة على 
ب��امل��وارد وال��ذي متر ع��ربه جت��ارة حجمها نحو  ال�ضني اجلنوبي الغني 
والفلبني  وماليزيا  بروناي  لدى  لكن  �ضنويا.  دولر  تريليونات  ثالثة 
وتايوان وفيتنام اأي�ضا مطالب مناف�ضة بال�ضيادة على اأجزاء منه. وقال 
اأي ح��وادث. واأ�ضاف  اإن التوا�ضل مع ال�ضفن ال�ضينية مل ي�ضهد  كريك 
مزدحمة  مياه  يف  نعمل  بيننا...  واآمنا  احرتافيا  تفاعال  دائما  “نتوقع 

جدا، بها الكثري من حركة املالحة البحرية من كل الأنواع«.

الثالثة فحّل  املرتبة  اأم��ا يف  الأ���ض��وات.  م��ن   36% على 
 2000-1996( فرنانديز  ليونيل  ال�ضابق  الرئي�س 
من  ب��امل��ئ��ة   8،8 ع��ل��ى  ب��ح�����ض��ول��ه  و2012-2004( 

الأ�ضوات.
ول��وي�����س اأب���ي ن���ادر )52 ع��ام��اً( ه��و رج��ل اأع��م��ال يتحّدر 
اأّنه  11 حزيران/يونيو  اأعلن يف  اأ�ضول لبنانية وقد  من 

اأ�ضيب بفريو�س كورونا امل�ضتجّد.
ومن �ضاأن فوز اأبي نادر، اإذا ما تاأّكد، اأن ي�ضع حّداً ل� 16 
�ضنة من احلكم املطلق حلزب التحرير يف الدومينيكان. 
51 باملئة  اأّي من املر�ّضحني على  اأما يف حال مل يح�ضل 

من الأ�ضوات، ف�ضتجرى دورة ثانية يف 26 متوز/يوليو.

ونائبه  الرئي�س  انتخاب  اىل  ناخب  ماليني   7،5 ودع��ي 
وجمل�ضي ال�ضيوخ والنواب.

فر�س  رغ��م  انت�ضاره  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ويوا�ضل 
العزل يف اآذار/مار�س يف هذا البلد الذي يبلغ عدد �ضكانه 

نحو 11 مليون ن�ضمة.
 765 و  اإ�ضابة   34،197 الآن  ال�ضلطات حتى  واأح�ضت 

وفاة.
الدومينيكان  من  الأرب��ع��اء  اجلوية  الرحالت  وا�ضتوؤنفت 

واليها، تزامنا مع اإعادة فتح احلدود.
التي كانت  النتخابات  تاأجيل  اإىل  ال�ضلطات  الوباء  ودفع 

مقررة يف 17 اأيار/مايو.

•• �شانتو دومينغو-اأ ف ب

ت�ضّدر مر�ّضح املعار�ضة يف جمهورية الدومينيكان لوي�س 
الأحد  ج��رت  التي  الرئا�ضية  النتخابات  نتائج  ن��ادر  اأب��ي 
اأظهرت  الأ���ض��وات، بح�ضب ما  %54 من  بح�ضوله على 

نتائج ر�ضمية ا�ضتناداً اإىل فرز %20 من الأ�ضوات.
مفو�ضية  اأعلنتها  ال��ت��ي  اجل��زئ��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  ل��ه��ذه  ووف��ق��اً 
النتخابات املركزية فاإّن اأبي نادر، مر�ّضح احلزب الثوري 
اأوًل بفارق �ضا�ضع  املعا�ضر )ي�ضار الو�ضط، معار�س(، حّل 
)ي�ضار  ال��ت��ح��ري��ر  ح���زب  م��ر���ّض��ح  ال��رئ��ي�����ض��ي،  ع��ن مناف�ضه 
ال��ذي ح�ضل  كا�ضتيلو  احلاكم( غونزالو  احل��زب  الو�ضط، 

ك�ريا اجلن�بية ت�سجل 48 مر�ّسح املعار�سة يف الدومينيكان يف�ز يف الرئا�سة 
اإ�سابة جديدة بفريو�س ك�رونا

•• �شول-وام:

اإ���ض��اب��ة جديدة  48 ح��ال��ة  اأم�����س ت�ضجيل  اأع��ل��ن��ت ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة 
بفريو�س كورونا امل�ضتجد لريتفع الإجمايل اإىل 13137 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب لالأنباء الكورية اجلنوبية عن مراكز مكافحة 
وف��اة جديدة  ت�ضجيل حالة  اإن��ه مت  والوقاية منها قولها  الأم��را���س 

لريتفع عدد الوفيات اإىل 284 حالة.
العدوى  لنتقال  حالة   24 بينها  اجلديدة  الإ�ضابات  اأن  واأو�ضحت 

حمليا و24 حالة قادمة من اخلارج.

•• عوا�شم-وكاالت

ال�ضوء  �ضحافية  تقارير  �ضلطت 
الليبية  الوفاق  حكومة  دور  على 
برئا�ضة فائز ال�ضراج، يف الحتالل 
بنهب  وال�����ض��م��اح  لليبيا  ال��رتك��ي 
مفا�ضل  يف  وحت��ك��م��ه��ا  ث����روات����ه، 

حكومته نف�ضها.
�ضادرة  ع��رب��ي��ة  ���ض��ح��ف  ول��ف��ت��ت 
زي�����ارة  اأن  اإىل  الث����ن����ني،  اأم���������س 
ك���ان���ت لعر�س  ل��ق��ط��ر  اأردوغ��������ان 
التو�ضعية  ال���ع���دوان���ي���ة  خ��ط��ط��ه 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، ب��ح��ث��اً عن 
اأم��ري قطر  مباركة ومت��وي��ل م��ن 
ال�ضيخ متيم بن حمد الذي تعهد 

بذلك.

�تفاق �ل�سخري�ت
اللندنية،  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  ويف 
اتفاق  اإن  العبيدي  ج��ربي��ل  ق��ال 
ال�ضخريات، املعيب الذي مل يكن 
اأ�ضبح  ال��ل��ي��ب��ي��ني،  اأغ��ل��ب��ي��ة  مي��ث��ل 
اأنتج  اأن  ب��ع��د  �ضريرياً”،  “ميتاً 
الإ�ضالم  م��ن  خمتطفة  ح��ك��وم��ة 

ال�ضيا�ضي يحركها اأردوغان.
حكومة  اأن  ال���ك���ات���ب،  واأ������ض�����اف 
ال�����ض��راج ���ض��م��ح��ت لأن���ق���رة بنهب 
طرابل�س،   وب��اح��ت��الل  ث��روات��ه��ا، 
غ����زو عثماين  م�����ض��روع  ل��ت��م��ري��ر 
ظل  يف  للمنطقة،  ومعلن  �ضافر 

�ضمت دويل.
التم�ضك  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  واأ���ض��ار 
ب���ات���ف���اق ال�������ض���خ���ريات، م���ن اأه���م 
اأ����ض���ب���اب ف�����ض��ل احل����ل يف الأزم�����ة 

•• يغداد-وكاالت

والف�ضائل  الأح��زاب  تعتا�س بع�س 
منها  ال��ن��اف��ذة  �ضيما  ل  ال��ع��راق��ي��ة 
اإدخال الب�ضائع عرب  على عمليات 
اأكد  ما  بح�ضب  احل��دودي��ة،  املنافذ 
م�ضوؤول حملي يف حمافظة الأنبار 
راف�ضا  للعربية.نت،  البالد  غربي 

الك�ضف عن هويته.
احلدودية  املعابر  تلك  اأن  واأ�ضاف 
ال��ر���ض��م��ي��ة م���ع ك��اف��ة دول اجل���وار 
ت�ضكل ثروة للبالد، اإل اأن الأحزاب 
املتنفذة ومنها حزب اهلل هي التي 

ت�ضتفيد منها.
عادت  ه��ذه  املنافذ  م�ضاألة  وك��ان��ت 
اعتداء  بعد  جم����دداً،  ال�����ض��وء  اإىل 
كتائب  مليلي�ضيا  تابعني  م�ضلحني 
على  ت���ن�������ض���ط  ال����ت����ي  اهلل،  ح������زب 

�أردوغان ُيخطط ومتيم ميول
اخلليج  اأخ������ب������ار  ����ض���ح���ي���ف���ة  يف 
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة، ق���ال ال�����ض��ي��د زهرة 
كانت  لقطر  اأردوغ���ان  “زيارة  اإن 
العدوانية  خططه  عر�س  بهدف 
العربية،  املنطقة  يف  التو�ضعية 
يتوىل  ب��اأن  وتعهد  اأق��ره��ا  ومتيم 
الظن  “اأغلب  واأ�ضاف  متويلها«. 
�ضاعات  ام����ت����داد  ع��ل��ى  مت��ي��م  اأن 
يتحدث  مل  ال������ث������الث  ال����ق����م����ة 
اإل بعبارات قليلة، ومتثل  تقريباً 
اإ�ضهامه يف القمة يف اأمرين، الأو،  
الكامل ملخططات  تاأييده  اإع��الن 

واأو�ضح  الليبية«.  الأرا���ض��ي  م��ن 
يبدي  الرتكي  النظام  اأن  الكاتب 
تبعية ذليلة لوا�ضنطن واإ�ضرائيل 
وا�ضتعداداً  ال��ط��اول��ة،  حت��ت  م��ن 
ل��ه��م��ا على  م�����ض��روع  اأي  خل��دم��ة 
تنفيذ  ويعتمد يف  العرب،  ح�ضاب 
الناتو،  اإىل  انتمائه  على  خطته 
و�ضيطرته على الإ�ضالم ال�ضيا�ضي 
قدرة  م��ن  وي�ضتفيد  املنطقة،  يف 
ال�ضغط  على  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
ع��ل��ى ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، ل��ذل��ك مت 
يف  املبا�ضر  بالتدخل  ل��ه  ال�ضماح 

ليبيا.

التدخل  ج���ان���ب  اإىل  ال��ل��ي��ب��ي��ة، 
اأي  وغياب  والإقليمي،  اخلارجي 
الدولية  البعثة  خريطة حل من 

لالأمم املتحدة.

حرب بالوكالة
الكاتب  ق����ال  ال�����ض��ي��اق،  ذات  ويف 
�ضحيفة  يف  الأ��������ض�������ود  ح���ب���ي���ب 
اأ�ضبحت  “تركيا  اإن  “العرب”، 
حكومة  م���ف���ا����ض���ل  يف  ت���ت���ح���ك���م 
لل�ضرعية  الفاقدة  ال�ضراج،  فايز 
�ضعبها،  اأبناء  اأغلب  من  واملنبوذة 
اإىل  اأردوغ�������������ان  ن����ظ����ام  وحت�������ول 

�ضاحب القرار الأول يف املوؤ�ض�ضات 
ال�ضيادية الليبية«.

الرتكي  “الحتالل  اأن  واأ���ض��اف 
ل��غ��رب ل��ي��ب��ي��ا مل ي����اأت م���ن خارج 
من  واإمن��ا  الأمم،  �ضراع  �ضياقات 
داخ��ل��ه، ومب��واف��ق��ة ال��ن��ات��و ودعم 
وع���د  اأن  ب���ع���د  وا����ض���ن���ط���ن،  م����ن 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اأردوغ���������ان 
اإدارة  ب���اإن�������ض���اء  ت���رام���ب  دون����ال����د 
خا�ضة  الليبي،  لل�ضاأن  م�ضرتكة 
يف ما يتعلق باملقدرات والرثوات، 
دولياً،  الح��ت��الل  ي���ربر  اأن  ع��ل��ى 
رو�ضيا  ي���د  ق��ط��ع  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل 

ح��ر���س احل����دود يف الأن���ب���ار اأك���دت 
م�ضلحني  اأن  ل�”العربية.نت” 
دخلوا  اهلل،  ح��زب  لكتائب  ينتمون 
دخول  مع  بالتزامن  القائم  منفذ 
العراق  اإىل  ���ض��وري��ا  م��ن  ���ض��اح��ن��ات 
فوقعت  ح��م��اي��ت��ه��م،  حت����ت  ك���ان���ت 
م�������ض���ادات ك��الم��ي��ة م���ع ع����دد من 
وال��ع��ام��ل��ني يف  موظفي اجل��م��ارك 
املنفذ، ب�ضبب رف�س العنا�ضر دفع 

الدولة ومنع ت�ضلط الأحزاب.
ت�ضريحات  بعد  الكالم  ه��ذا  ياأتي 
بت�ضلط  ف���ي���ه���ا  اأق�������ر  ل���ل���ك���اظ���م���ي 
جماعات م�ضلحة وميلي�ضيات على 
منافذ البالد اخلارجية، مبا مينع 
عائداتها  ك���ام���ل  م���ن  ال����ض���ت���ف���ادة 

املالية من قبل الدولة.
معرب القائم وم�ضلحو حزب اهلل

وك��ان��ت م�����ض��ادر ع��راق��ي��ة يف قوات 

ال�������ض���ري���ط احل���������دودي ال���ع���راق���ي 
ال�����ض��وري ع��ل��ى م��وظ��ف��ي الإدخ����ال 
ال����ق����ائ����م  م����ن����ف����ذ  اجل�����م�����رك�����ي يف 
اخلمي�س  البلدين  ب��ني  احل���دودي 
العمل  تعليق  اإىل  اأدى  ما  املا�ضي، 

يف املنفذ لعدة �ضاعات.
م�����ض��وؤول يف هيئة  اأك����د  ذل����ك،  اإىل 
املنافذ احلكومية يف ت�ضريح خا�س 
ل�”العربية.نت” اأن رئي�س الوزراء 

الكاظمي  م�����ض��ط��ف��ى  ال����ع����راق����ي 
�ضي�ضدر خالل اأيام قليلة تعليمات 
احلدودية،  باملنافذ  تتعلق  جديدة 
بقوة  �ضتعمل  اأن احلكومة  م�ضيفا 
جميع  على  �ضيطرتها  ب�ضط  على 

تلك املنافذ يف البالد.
كما اأ�ضار اإىل اأن عنا�ضر من جهاز 
مكافحة الإرهاب �ضيتواجدون عند 
�ضيطرة  فر�س  بهدف  املعابر  تلك 

ت�ضتهدف  التي  وبالأخ�س  تركيا 
م�����ض��ر وال�����ض��ع��ودي��ة، والإع������راب 
ع��ن ���ض��ع��ادت��ه ب��ه��ذه امل��خ��ط��ط��ات.

وال���ث���اين، م��واف��ق��ت��ه ع��ل��ى متويل 
املخططات،  ه�����ذه  ك���ام���ل  ق���ط���ر 
تقدمي  اإىل  ب��ال��ط��ب��ع  ب��الإ���ض��اف��ة 

الدعم ال�ضيا�ضي والإعالمي«.

نهاية حتالف !
وم����ن ج��ه��ة اأخ������رى، ن��ق��ل موقع 
“ال�ضربة  اأن  مبا�ضر”،  “العرب 
اجلوية التي تلقتها تركيا وقطر 
قاعدة  يف  الأح������د  اأم�������س  م�����ض��اء 
نهاية  تكتب  قد  الليبية،  الوطية 
فاملعركة  ل��ي��ب��ي��ا،  يف  ال���ت���ح���ال���ف 
����ض���وى على  ت��ع��ت��م��د  ل��ي��ب��ي��ا ل  يف 
اجلوية،  وامل��ن��ظ��وم��ة  ال���دف���اع���ات 
و  وهو اأمر يفتقر له التحالف”، 
هو ما يعني اأن ا�ضتمرار احل�ضور 
�ضي�ضتنزف  ال��رتك��ي،  ال��ع�����ض��ك��ري 
ب�����ض��ك��ل ك���ب���ري ق������درة ق���ط���ر على 
ع��ن عجزهما  ف�����ض��اًل  ال��ت��م��وي��ل، 
عن تاأمني ح�ضور ع�ضكري جوي 
يف ليبيا لتحقيق اأهدافهما فيها.

املوقع،  ح�ضب  تقارير  واأو�ضحت 
لبناء  الآن  ت��خ��ط��ط  ت��رك��ي��ا  اأن 
ال�ضابقة  واإحياء مطالبها  قواعد 
جزءاً  بليبيا،  العثماين  العهد  يف 
و�ضعبوية  ق��وم��ي��ة  اأج����ن����دة  م���ن 
م���دع���وم���ة  اأن�������ق�������رة،  ك����ب����رية يف 
مبطالب من اأجل حقوق الطاقة 
بدوره  يعني  م��ا  ال�ضاحل،  قبالة 
امل�ضهد  وت��واري قطر عن  تقل�س 

يف ليبيا.

زيارته قطر كانت لعر�ش خططه �لعدو�نية يف �ملنطقة �لعربية

�سحف عربية: اأردوغان يف ليبيا... احتال مكتمل امل�ا�سفات

معابر العراق حتت رحمة الف�سائل.. هل يقلب الكاظمي املعادلة؟

بعد اأ�سب�ع دام.. هدوء حذر يف اإثي�بيا
وقالت احلكومة يف البداية اإن 80 �ضخ�ضا قتلوا خالل الحتجاجات، التي 

ا�ضتمرت ليومني.
اآب��ي اأحمد من�ضب  وال���ض��ط��راب، ال��ذي وق��ع هو الأ���ض��د دموية منذ ت��ويل 
اإ���ض��الح��ات وا�ضعة، يف حني  ب��اإج��راء  2018 م��ع وع��ده  ال���وزراء يف  رئي�س 

ينتمي اآبي اأحمد اإىل الأورومو اأي�ضا.
القتلى  اإن ح�ضيلة  اإقليميا بارزا قال لرويرتز، الأحد،  اأمنيا  لكن م�ضوؤول 
�ضعف هذا العدد على الأقل واإن 145 مدنيا و11 من قوات الأمن قتلوا.

عدد  اإن  حممد،  جربيل  اأوروم��ي��ا،  يف  وال�ضالم  الأم���ن  مكتب  مدير  وق��ال 
عالجا  يتلقون  يزالون  ل  الذين  امل�ضابني،  لعدد  نظرا  يرتفع  قد  القتلى 

يف امل�ضت�ضفيات.
وا�ضتدعي اجلي�س الإثيوبي لكبح الحتجاجات، الأربعاء، وانت�ضر يف �ضوارع 
بلدات اأوروميا. وقال �ضكان اإن ال�ضلطات اأوقفت خدمة الإنرتنت بعد بدء 

الحتجاجات ومل تعيدها منذ ذلك احلني.

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت

166 �ضخ�ضا قتلوا خالل  اأكرث من  اأن   ، اإثيوبيا،  اأمنية يف  ذكرت م�ضادر 
ظلت  فيما  امل��ا���ض��ي،  الأ���ض��ب��وع  ال��ب��الد  يف  للحكومة  مناه�ضة  احتجاجات 
العا�ضمة اأدي�س اأبابا ومناطق اأخرى حمتقنة حتت الرقابة الل�ضيقة لقوات 

الأمن وا�ضتمر قطع خدمة الإنرتنت لليوم ال�ضاد�س على التوايل.
اأوروميا  منطقة  اإىل  وام��ت��دت  اأب��اب��ا  اأدي�����س  يف  كبرية  احتجاجات  واندلعت 
املو�ضيقي  م�ضلحون جمهولون  قتل  بعدما  املا�ضي  الثنني  م�ضاء  املحيطة 
الأوروم��و يف حادث و�ضفه رئي�س  املنتمي لعرق  ال�ضهري ها�ضالو هوندي�ضا 

الوزراء اآبي اأحمد علي باأنه “عمل �ضرير«.
وكان ها�ضالو يغني بلغة الأورومو، التي تتحدث بها اأكرب عرقية يف البالد، 
وزاد قتله من �ضعور الظلم الذي فاقمه على مدى عقود قمع احلكومة وما 

يقول الأورومو اإنه اإق�ضاء تاريخي لهم من ال�ضلطة ال�ضيا�ضية.

ع�ن يدع� اللبنانيني 
اإىل التم�سك بالأمل

•• بريوت-وكاالت

عون  مي�ضال  اللبناين  الرئي�س  دع��ا 
بالأمل  ال��ت��م�����ض��ك  اإىل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، 
ورف�س  والإب���������داع  ال��ه��م��م  و���ض��ح��ذ 
ال�ضت�ضالم اأمام املعوقات وال�ضعوبات، 
�ضفة  اإىل  والعبور  ال��واق��ع،  لتخطي 
النهو�س وال�ضتقرار. ونقلت  وكالة 
الأن���ب���اء ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اأم�����س ع��ن عون، 
عا�ضها  التي  املو�ضيقية  الأم�ضية  اأن 
الأحد  الأول  اأم�س  ليلة  اللبنانيون 
داخل معبد باخو�س  اأبلغ تعبري عن 

روح التحدي، واملواجهة.

يتم  اأن  قبل  اجل��م��رك��ي��ة،  ال��ر���ض��وم 
الع��ت��داء على ع��دد م��ن املوظفني 
ب��ال�����ض��رب، م��ا دف���ع امل�����ض��وؤول��ني يف 
وتعليق  امل��ن��ف��ذ  اإغ����الق  اإىل  امل��ك��ان 

العمل به ل�ضاعات.
الو�ضول  “العربية.نت”  وحاولت 
اإىل م��دي��ر امل��ع��رب احل����دودي، لكن 
احلدودية  املنافذ  هيئة  م�ضوؤويل 
املعابر  اأن��ه مت منع مديري  اأك���دوا 
من الإدلء بت�ضريحات ل�ضيما يف 
ما يخ�س مو�ضوع اعتداء عنا�ضر 
معرب  م���وظ���ف���ي  ع���ل���ى  اهلل  ح�����زب 

القائم.
افتتح  ال���ق���ائ���م  م���ع���رب  اأن  ي���ذك���ر 
 2019 ع������ام  ���ض��ب��ت��م��رب   30 يف 
واأتى  ���ض��ن��وات.   6 دام  اإغ����الق  ب��ع��د 
افتتاحه يف حينها لت�ضهيل احلركة 
وال�ضاحنات  املدنية  ال�ضيارات  اأمام 
اإغالقه  بعد  التجارية  والب�ضائع 
عام 2013 نتيجة �ضيطرة تنظيم 
الآخر  الطرف  وعلى  عليه  داع�س 

يف �ضوريا.
وي���ق���ع م��ع��رب ال���ق���ائ���م، ال�����ذي ظل 
الدواع�س  �ضيطرة  حت��ت  ل�ضنوات 
يف حمافظة الأنبار غربي العراق، 
العراقية  ال���ق���وات  ت��ع��ل��ن  اأن  ق��ب��ل 
لكن   ،2017 نوفمرب  حتريره يف 
ب�ضبب  م��رات،  لعدة  اأج��ل  افتتاحه 
ال�ضريط  ع��ل��ى  امليلي�ضيات  وج���ود 

احلدودي بني البلدين.

قتلى يف هج�م   8
مب�سروع نفطي يف امل�زمبيق  

•• مابوتو-اأ ف ب

اأعلنت �ضركة اإن�ضاءات تعمل ل�ضالح جمموعة توتال النفطية الفرن�ضية يف 
م�ضروع غاّزي مبليارات الدولرات يف �ضمال املوزمبيق الأحد اأّن ثمانية من 

عّمالها قتلوا يف نهاية حزيران يونيو الفائت يف هجوم م�ضّلح.
وقالت �ضركة “فينيك�س خلدمات الإن�ضاءات اإل دي اإيه” يف بيان اإّنه “يوم 
ل�ضركة  تابعة  اآلّية  27 حزيران/يونيو هاجم خم�ضة متمّردين  ال�ضبت يف 
دا  موكيمبوا  �ضمال  كيلومرتات   4 ح��وايل  ُبعد  على  لالإن�ضاءات  فينيك�س 

برايا يف )مقاطعة( كابو ديلغادو«.
واأو�ضحت ال�ضركة التي تعمل مقاوًل من الباطن حل�ضاب جمموعة النفط 
زّياً  يرتدون  كانوا  اخلم�ضة  املهاجمني  اأّن  “توتال”  العمالقة  الفرن�ضية 

�ضبيهاً بالزّي الر�ضمي للقوات احلكومية.
واأ�ضافت اأّن الآلية كان على متنها 14 �ضخ�ضاً، جنا منهم ثالثة يف حني ل 

يزال الثالثة الباقون يف عداد املفقودين.
50 كلم من من�ضاأة  وكانت الآلية حني تعّر�ضت للهجوم على بعد حوايل 

توتال للغاز الطبيعي امل�ضال يف باملا.
بلدة  اإ�ضالميون  م�ضّلحون  فيه  ال��ذي هاجم  اليوم  نف�س  الهجوم يف  ووق��ع 
جماعي  ب��ن��زوح  ت�ضّبب  مّم��ا  وج��ي��زة،  لفرتة  واحتّلوها  ب��راي��ا  دا  موكيمبوا 
ل�ضكان هذه البلدة ال�ضغرية التي تتعر�س للمرة الثاين لهجوم مماثل منذ 

مطلع العام.
وي�ضهد �ضمال املوزمبيق منذ 2017 متّرداً جهادياً اأ�ضفر عن مقتل حواىل 
األف �ضخ�س واأعاق العمليات اجلارية ل�ضتغالل احتياطيات الغاز البحرية 

للبالد.
من�ضاآت  بناء  م�ضاريع  يف  العاملني  ا�ضتهدفت  قّلما  الهجمات  هذه  اأّن  غري 

الغاز الطبيعي امل�ضال يف املنطقة.
1300 قتيل يف  اأكرث من  اآكليد غري احلكومية �ضقوط  واأح�ضت منظمة 
املتحدة  اأ�ضفرت بح�ضب الأمم  املنطقة والتي  التي �ضهدتها هذه  الهجمات 

عن تهجري اأكرث من 200 األف �ضخ�س.
يف  قدماً  م�ضّيها  اأّك��دت  التي  توتال  عزمية  تثبط  مل  الهجمات  ه��ذه  لكّن 

تنفيذ م�ضروع الغازي البالغة قيمته 23 مليار دولر.
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عربي ودويل
�لالمركزية قد تف�سر �ملقاربة:

ك�فيد-19: ملاذا اتخذت ال�س�يد خيارات خمتلفة...؟
•• الفجر -الر�س جونونغ 

ترجمة خرية ال�شيباين
يف  �سارمة  �سيا�سية  تد�بري  كورونا  فريو�ش  �أثــار     
�لقيود  �أو  �ل�سحي  �حلجر  مثل  �لبلد�ن،  من  �لعديد 
�ل�سارمة على حرية حركة �لنا�ش. �ل�سويد ��ستثناء 

و��سح لهذه �لقاعدة: مل تفر�ش �أي قيد على �ل�سعيد 
يف  بحرية  �لتحرك  لل�سويديني  وميكن  �لوطني... 

بالدهم.
�لأق�سى  �حلــجــم  على  قــيــود  هــنــاك  �أن  �سحيح     

للتجمعات �لعامة.
�لتي ل حترتم قو�عد �لإبعاد   فقد ت�سطر �ملطاعم 

�لجتماعي �إىل �لإغالق. و�أغلقت �ملد�ر�ش �لثانوية 
�لنهارية  �لرعاية  مر�كز  ظلت  بينما  و�جلامعات، 

و�ملد�ر�ش �لبتد�ئية مفتوحة.
�أ�سا�سي  ب�سكل  �لعامة  �ل�سلطات  تعتمد  ذلك،  ومـــــع   
�ليدين،  بغ�سل  �ملتعلقة  و�ملعلومات  �لتو�سيات  على 
و�ل�سفر،  ــي،  ــذ�ت �ل ــعــزل  و�ل �لجــتــمــاعــي،  و�لــبــعــد 

�مللزمة  �لــتــد�بــري  مــن  بــدًل  �ملنزلية،  و�لــو�جــبــات 
قانوًنا.

تق�ســي  �لتي  �ملقاربــــة  هــــذه  �أثـــارت  وقـــــد     
باحلفاظ على جمتمــــع مفتوح خالل �لوباء �هتماما 

دوليا هائال.
 ملـــــاذ� �ختلف �لرد �ل�سيا�سي �ل�سويدي؟

ــى �حلــكــومــة  ــل ع
�لعـــــــتـــــــمـــــــاد 
�أ�سا�سي  ب�سكل 
�ملعلومات  عــلــى 
ـــات  ـــي ـــس ـــو� ـــت و�ل
لــــــلــــــتــــــاأثــــــري 
ــلــوك  ــ�ــس عـــلـــى �ل
�لــــــــــــــعــــــــــــــام

�حلكومة  �سلطة 
�ملـــــركـــــزيـــــة يف 
�ملتعلقة  �ملجالت 
بــــالــــ�ــــســــحــــة 
حمــــــــــــــــــــدودة 
ــة  ــي ــالل ــق ــت ــس ــا� ب
ــــات  ــــط ــــل ــــس ــــ� �ل
ــــــة ــــــي ــــــل ــــــح �مل

 مت تقدمي العديد من التف�ضريات، 
للرد  ال���رئ���ي�������ض���ي  ال�������ض���ب���ب  ل���ك���ن 
ال�ضيا�ضي ال�ضويدي مل يتم الك�ضف 
عنه. انه ميليه الإطار الت�ضريعي، 
قواعد  حت����دي����دا،  اأك�����رث  وب�����ض��ك��ل 
حركة  ب��ح��ري��ة  املتعلقة  ال��د���ض��ت��ور 
ال�ضلطات  وا���ض��ت��ق��الل��ي��ة  ال���ن���ا����س 

العامة واملحلية.
اإيجابيات  ن��ق��ا���س ح��ي ع��ل��ى    رك���ز 
و�ضلبيات النهج ال�ضويدي لل�ضحة 
ال��ع��ام��ة. ول��ي�����س ه���ذا ه��و الغر�س 
تتناول  ل��ن  التي  املقالة،  ه��ذه  م��ن 
للوباء  العواقب القت�ضادية  ا  اأي�ضً
احل��ايل. ولكن جت��در الإ���ض��ارة اإىل 
حتديدها  ي��ت��م  ال��ن��ت��ائ��ج  ه����ذه  اأن 
التدابري  اإىل حد كبري من خالل 
التي تتخذها ال�ضلطات احلكومية، 
والتي تعتمد بدورها على احلوافز 
�ضانعو  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  وال��ق��ي��ود 
ال�������ض���ي���ا����ض���ات. ل������ذا، ف������اإن الإط������ار 
املوؤ�ض�ضي لعملية �ضنع ال�ضيا�ضة هو 

املفتاح لفهم ما حدث يف ال�ضويد.

دور �لد�ستور
   فقرتان من الد�ضتور ال�ضويدي 
متليان طابع ال�ضتجابة ال�ضيا�ضية. 
حركة  ب���ح���ري���ة  ت���ت���ع���ل���ق  الأوىل 
ال�ضتقاللية  والثانية  الأ�ضخا�س، 
الهيئات  ب��ه  تتمتع  ال��ت��ي  اخل��ا���ض��ة 
العامة. بالإ�ضافة اإىل ذلك، مينح 
الد�ضتور �ضلطات وا�ضعة لل�ضلطات 
املحلية لت�ضميم اإجراءات �ضيا�ضية 
العامة، مما  ال�ضحة  ب�ضاأن ق�ضايا 

يحد من دور احلكومة املركزية.
ال�ضويدية  للحكومة  ُي�ضمح  ل     
ب���اإع���الن ح��ال��ة ال���ط���وارئ يف وقت 
العامل  ف�����اإن  وب���ال���ت���ايل،  ال�����ض��ل��م. 
الرئي�ضي وراء ال�ضتثناء ال�ضويدي 
الد�ضتور  اأن  هو  الوباء  خالل هذا 
ا�ضتخدام  ر�ضمًيا  ال�ضويدي يحظر 
احلجر ال�ضحي، كما هو مو�ضح يف 

الف�ضل 2، املادة 8 من الد�ضتور:
  »كل �ضخ�س حممي يف تعامالته 
مع املوؤ�ض�ضات العامة من احلرمان 
ي�ضمن  كما  الفردية.  احلرية  من 
جلميع املواطنني ال�ضويديني، من 
داخل  التنقل  حرية  اأخ���رى،  ن��واح 

اململكة وحرية مغادرة اململكة«.
اأعاله  الفقرة  ت�ضمن  وبالتايل     
احلرية الكاملة للتنقل للمواطنني 
وعرب  ال�ضويد  داخ���ل  ال�ضويديني 
ال�ضويدية يف ظل ظروف  احل��دود 
ال��ق��اع��دة، م��ع ذلك،  ال�ضلم. وه��ذه 
ا�ضتثناءات،  هناك  مطلقة.  لي�ضت 
لل�ضجناء  امل�����ث�����ال  ����ض���ب���ي���ل  ع���ل���ى 
الع�ضكرية،  اخلدمة  يف  واملجندين 
املادة   ،2 الف�ضل  يف  مبني  هو  كما 
ميكن  ال���د����ض���ت���ور.  م���ن   21-20
حركة  على  املحلية  القيود  اعتماد 
�ضحية.  لأ�����ض����ب����اب  الأ����ض���خ���ا����س 
ا�ضتثناء  ه��ن��اك  ل��ي�����س  ذل����ك،  وم���ع 
للطوارئ مثل الوباء. وبالتايل، ل 
ميكن اعتماد هذه القواعد حلجر 
املطبقة  وطني كامل مماثل لتلك 

يف بلدان اأخرى.

 ،2 )الف�ضل  ال��د���ض��ت��ور  وي�ضمح     
املادة 24( للحكومة بتقييد حرية 

التجمع والتظاهر ب�ضبب “وباء«:
   »قد تكون حرية التجمع وحرية 
التظاهر حمدودة من اأجل احلفاظ 
اأثناء  على النظام العام وال�ضالمة 
اجتماع اأو مظاهرة، اأو فيما يتعلق 
امل�����رور. ول مي��ك��ن تقييد  ب��ح��رك��ة 
هذه احلريات اإل فيما يتعلق باأمن 

اململكة اأو ملكافحة الوباء«.
التجمع  ت��ق��ي��ي��د ح��ري��ة  ك��م��ا مت     
ب�����ض��ب��ب احل���ظ���ر امل���ف���رو����س على 
لأكرث  العامة  الجتماعات  جميع 
من  ك����ج����زء  م���������ض����ارًك����ا   50 م�����ن 
للتعامل  احل��ك��وم��ة  ا�ضرتاتيجية 

مع كوفيد-19.
اأي�������ض���ا  ال����د�����ض����ت����ور     وي�������ض���م���ن 
العامة.  ال���ه���ي���ئ���ات  ا���ض��ت��ق��الل��ي��ة 
احلكومة  ع���ن  م�����ض��ت��ق��ل��ون  ه�����وؤلء 

ذل������ك، ت���ع���نّي احل���ك���وم���ة روؤ�����ض����اء 
الهيئات العامة، وحتدد ميزانيتها 

والت�ضريعات ذات ال�ضلة ملهامها.
ال����ع����ام����ة  ال���������ض����ح����ة  وك�������ال�������ة     
ال�����ض��وي��دي��ة: ه��ي واح���دة م��ن هذه 
عن  امل�����ض��وؤول��ة  ال��ع��ام��ة،  ال�ضلطات 
ال�ضيا�ضي  ال���رد  وت�ضميم  حت��دي��د 
ال����وب����اء. وي��رتاأ���ض��ه��ا خرباء  ع��ل��ى 
ال�ضيا�ضيني.     ول��ي�����س  ال��وب��ائ��ي��ات، 
القت�ضاد  خ�����رباء  ت���ع���اون  واأدى 
ال�ضحي وعلماء الأوبئة من وكالة 
رّد  اإىل  ال�ضويدية،  العامة  ال�ضحة 
ال��ت��اأث��ري العام  ي��اأخ��ذ يف الع��ت��ب��ار 

لتدابريها وتو�ضياتها.
الد�ضتور  ي��ح��م��ي  ب���اخ���ت�������ض���ار،     
ال���وك���الت وال��ه��ي��ئ��ات ال��ع��ام��ة من 
اإىل حد  املبا�ضر  ال�ضيا�ضي  التدخل 
دميقراطية  اأي  م��ن  بكثري  اأك���رب 
اأخرى، من خالل ال�ضماح للخرباء 

وتعود  ال���ي���وم���ي���ة.  اأن�����ض��ط��ت��ه��م  يف 
بعيد. مت  زم��ن  اىل  التقاليد  ه��ذه 
د�ضتور  يف  الأوىل  اخل��ط��وة  ات��خ��اذ 
هيكل  �ضمم  ال���ذي   ،1634 ع���ام 
ال��ه��ي��ئ��ات ال��ع��ام��ة ب��ع��د وف����اة امللك 
ج��و���ض��ت��اف اأدول������ف ال���ث���اين خالل 
حرب الثالثني عاًما، بينما و�ضلت 
اإىل  كري�ضتينا  ال��وري��ث��ة  الأم�����رية 
الأغ��ل��ب��ي��ة. ك��ان��ت اخل��ط��وة الثانية 
1720، بعد وفاة  هي د�ضتور عام 
الثاين ع�ضر، مما حد من  ت�ضارلز 
عامة  هيئات  واأن�����ض��اأ  امل��ل��ك  �ضلطة 

م�ضتقلة.
ال�ضويدي  النظام  يعتمد  اليوم،     

ه��ي��ئ��ة �ضنع  اأو  ال���ربمل���ان،  ذل���ك  يف 
حتدد  اأن  حملية،  ل�ضلطة  ال��ق��رار 
الإدارية  ال�ضلطة  على  يجب  كيف 
تتعلق  م��ع��ي��ن��ة  ح��ال��ة  يف  ت��ق��رر  اأن 
مب���م���ار����ض���ة ال�����ض��ل��ط��ة ال���ع���ام���ة يف 
اأو  �ضلطة حملية،  اأو  مواجهة فرد 

تتعلق بتنفيذ القانون. »
وزراء  الد�ضتور  مينع  وب��ال��ت��ايل،    
احل��ك��وم��ة م��ن ال��ت��دخ��ل يف الأمور 
ال�ضلطات  خم��ت��ل��ف  اإىل  امل���وك���ل���ة 
العامة  الهيئات  وتتمتع  ال��ع��ام��ة. 
م����ا،  ح�����د  اإىل  مم�����اث�����ل،  ب����و�����ض����ع 
ا���ض��ت��ق��الل��ي��ة امل��ح��اك��م، وال���ربمل���ان، 
ومع  ال�ضويدي.  امل��رك��زي  والبنك 

يتم  اإداري����ة، حيث  ازدواج��ي��ة  على 
اإن�ضاء الهيئات العامة خارج وزارات 
احل��ك��وم��ة امل���رك���زي���ة. وك��م��ا يقول 
نريغيليو�س،  ال�ضويدي  املحامي 
فاإن ا�ضتقاللية الهيئات احلكومية 
عن احلكومة “اأمر غري معتاد، اإن 

مل يكن فريًدا من منظور دويل«.
املقدمة  يف  م��و���ض��ح  ه���و  وك���م���ا     
الإجن����ل����ي����زي����ة ل���ل���د����ض���ت���ور، ف�����اإن 
ال�ضلطة  لديها  “لي�س  احل��ك��وم��ة 
ب�ضاأن  وك��ال��ة  ق����رارات  يف  للتدخل 
بتطبيق  ت��ت��ع��ل��ق  حم����ددة  م�����ض��ائ��ل 
ال�ضحيحة  امل��م��ار���ض��ة  اأو  ال��ق��ان��ون 
ل�ضلطتها. ويف العديد من البلدان 

يتمتع  اأن  ال�����ض��ائ��ع  م��ن  الأخ�����رى، 
وزير فرد ب�ضلطة التدخل مبا�ضرة 
العمليات  يف  ق�������رار  خ�����الل  م����ن 
هذا  ذل��ك،  وم��ع  للوكالة.  اليومية 
الحتمال غري موجود يف ال�ضويد. 
اإن �ضنع القرار احلكومي اجلماعي 
للوكالت  تعليمات  ا�ضدار  وحظر 
يف الأم��ور الفردية، هو تعبري عن 
كما  الوزارية”،  “القاعدة  حظر 
وتعك�س     « غ��ال��ًب��ا.  عليها  ي��ط��ل��ق 
هذه املقاربة ن�س الد�ضتور يف املادة 
“ا�ضتقالل   ،12 الف�ضل  من   12

الإدارة«:
   »ل ميكن لأي �ضلطة عامة، مبا 

ب��ت�����ض��م��ي��م ال�����رد ال�����ض��ي��ا���ض��ي. على 
لي�ضت  احل��ك��وم��ة  اأن  م���ن  ال���رغ���م 
تو�ضيات  ب��ات��ب��اع  ر���ض��م��ًي��ا  م��ل��زم��ة 
الهيئات العامة، فاإن هذا هو احلال 
الد�ضتور  ي�ضمن  كما  تقليدًيا.    
ال�ضتقاللية على امل�ضتوى املحلي، 
ويعود  مهًما.  دوًرا  يعطيها  والتي 
الع�ضور  نهاية  اإىل  التقليد  ه��ذا 
ا�ضتقاللية  وت���رت���ك���ز  ال��و���ض��ط��ى. 
الف�ضل  يف  امل���ح���ل���ي���ة  ال�������ض���ل���ط���ات 
ال�ضلطات  على  الد�ضتور  من   14

املحلية.
املحلية هي  ال�ضلطات   :2 »امل���ادة    
املحلية  ال�������ض���وؤون  ع���ن  امل�������ض���وؤول���ة 
العامة  امل�ضلحة  ذات  والإقليمية 

وفًقا ملبداأ احلكم الذاتي املحلي. »
الذاتي  الواقع يغطي احلكم     يف 
القطاع  معظم  واملناطق  للبلديات 
ال���ع���ام ال�����ض��وي��دي ال��ك��ب��ري، مب���ا يف 
امل�ضنني.  �ضحة  رعاية  قطاع  ذل��ك 
احلكومة  �ضلطة  ف����اإن  وب��ال��ت��ايل، 
املتعلقة  امل����ج����الت  يف  امل���رك���زي���ة 
با�ضتقاللية  حم�����دودة  ب��ال�����ض��ح��ة 
هذه  وت�ضاعد  املحلية.  ال�ضلطات 
ال��ه��ي��ك��ل��ة ال���الم���رك���زي���ة ل���� 290 
تف�ضري  على  منطقة،  و21  بلدية 

اخليارات التي اتخذتها ال�ضويد.
دور الثقة

ال�ضويدي  ال��د���ض��ت��ور  اأن  ومب���ا      
وحالة  الغلق  اىل  ال��ل��ج��وء  يحظر 
الطوارئ كاأداة �ضيا�ضية، يجب على 
اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  العتماد  احلكومة 
على املعلومات والتو�ضيات للتاأثري 
على ال�ضلوك العام. ويرتبط تاأثري 
ال�ضيا�ضية  الأدوات  من  النوع  ه��ذا 
يف  الثقة  مب�ضتوى  وثيًقا  ارتباًطا 

املجتمع.
كبرية  ثقة  ال�ضويدي  للجمهور     
كفاءة  يف  ال���ع���ام���ة،  امل��وؤ���ض�����ض��ات  يف 
م�ضوؤولية  يف  احل��ك��وم��ة،  و����ض���دق 
العملية  يف  املنتخبني،  ال�ضيا�ضيني 
القانون.  ودول�����ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ا�ضتطالعات  م���ن  ذل����ك  وي��ت�����ض��ح 
جميع  تغطي  التي  يوروباروميرت 
الأع�����������ض�����اء يف الحت�������اد  ال����������دول 
الأوروب��������ي. اأظ���ه���ر امل�����ض��ارك��ون يف 
حكومتهم  يف  كبرية  ثقة  ال�ضويد 
الوطنية، اأكرث بكثري من اأي مكان 

اآخر يف الحتاد الأوروبي.
ال�ضتثناء  ح�����ول  ال���ن���ق���ا����س  يف     
ال�ضويدي، مت اقرتاح جمموعة من 
على  ي�ضريون،  الأخ���رى.  العوامل 
�ضبيل املثال، اإىل التقليد الليربايل 
ال��ق��وي يف ال��ت��اري��خ ال�����ض��وي��دي اأو 
فرتة ال�ضالم الطويلة، مما يجعل 
ال�ضويديني  ع���ل���ى  ال�����ض��ع��ب  م����ن 
اأن تهدد  التي ميكن  املخاطر  فهم 
امل��ج��ت��م��ع. وم����ع ذل�����ك، ف�����اإن هذه 
العوامل ذات اأهمية ثانوية مقارنة 
ب��ن��اًء على  اأع����اله،  امل���ذك���ورة  بتلك 

مفهوم الد�ضتور ال�ضويدي.
�أ�ستاذ �لقت�ساد ومدير 

�لدر��سات يف مركز كنوت 
ويك�سيل للدر��سات �ملالية 

بجامعة لون

 �أدى تعاون خرب�ء �لقت�ساد �ل�سحي وعلماء �لأوبئة �إىل ��ستجابة تاأخذ يف �لعتبار �لتاأثري �لعام للتد�بري و�لتو�سيات
احلجر ال�ضحي غري مطروحف�ضل �ضارم بني ال�ضلطات

ل قرارات ا�ضتثنائية يف ال�ضارع ال�ضويديالنموذج ال�ضويدي يطرح عديد ال�ضئلة

يف احد م�ضت�ضفيات �ضتوكهومل

الإطار امل�ؤ�س�سي لعملية �سنع ال�سيا�سة ه� املفتاح لفهم ما حدث يف ال�س�يد

ل ُي�سمح للحك�مة ال�س�يدية باإعان حالة الط�ارئ يف وقت ال�سلم
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عربي ودويل

م�ضفاة رئي�ضية على طول ال�ضاحل 
ال�ضمايل الغربي لفنزويال.

امل�������ض���اع���دة، حملت  ت��ل��ك  وم��ق��اب��ل 
ك��اراك��ا���س ط��ائ��رات م��اه��ان �ضبائك 
م��ن ال��ذه��ب يف طريق ال��ع��ودة اإىل 
اأ�ضخا�س  ق��ال  م��ا  ح�ضب  ط��ه��ران، 
م��ط��ل��ع��ون ع��ل��ى امل��ل��ف ط��ل��ب��وا عدم 
م�ضرح  غ��ري  لأن���ه  اأ�ضمائهم،  ذك��ر 
لهم بالتحدث علًنا عن املعامالت. 
فنزويال  يف  ال�ضلطة  ع��م��دت  فقد 
البالد  الذهب يف  فتح خزائن  اإىل 
املعدن  �ضبائك  من  اأطنان  وت�ضليم 
اإىل حليفتها يف  اخلال�س  الأ�ضفر 
طهران، بح�ضب ما نقلت بلومبريغ 
مبا�ضر  اط��الع  على  اأ�ضخا�س  عن 

على امللف.

•• عوا�شم-وكاالت

الثوري  احل��ر���س  اأي����ادي  اأن  ي��ب��دو 
الإي�������راين ت�����ض��ل��ل��ت ع��م��ي��ق��ا خالل 
فنزويال  اإىل  امل��ا���ض��ي��ة  ال���ف���رتات 
ال��ت��ي ي��خ�����ض��ع ن��ظ��ام احل��ك��م فيها 
ل���ع���ق���وب���ات اأم����ريك����ي����ة، ف���ق���د ب����داأ 
يف  “جتاري”  ق��دم  ملوطئ  يوؤ�ض�س 
البالد التي تعاين اأزمة اقت�ضادية 
اأف��اد م�ضوؤولون  خانقة، بح�ضب ما 

و�ضجالت حول هذا التحرك.
�ضحيفة  ن�����ض��رت  ال��ت��ف��ا���ض��ي��ل،  ويف 
حتقيقا  جورنال”  �ضرتيت  “وول 
اإيرانيا  تكتال  اأن  يك�ضف  م��ط��ّول 
ومرتبط  ال��ث��وري  احل��ر���س  ميلكه 
ب���ربن���ام���ج ال���������ض����واري����خ اخل���ا����س 
للبيع  ل����ه  ق�����دم  م���وط���ئ  ي���وؤ����ض�������س 
ُيعّمق  م��ا  ف��ن��زوي��ال،  يف  بالتجزئة 
ت�����ورط ط���ه���ران م���ع حكومة  م���ن 

الرئي�س نيكول�س مادورو.
الإيرانية  ال�����ض��رك��ة  ت��ل��ك  وت��ع��م��ل 
م�����ع ب����رن����ام����ج ال�����غ�����ذاء ال����ط����ارئ 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ال���ف���ن���زوي���ل���ي���ة، ال����ذي 
اأمريكية  اإنفاذ  لإج���راءات  يخ�ضع 
لغ�ضل  تغطية  عملية  يعترب  كونه 

وتبيي�س الأموال.

�أول �سوبر ماركت �إير�ين
�ضفينة  ق��ام��ت  ي��ون��ي��و،   21 ف��ف��ي 
املواد  م��ن  �ضحنة  بتفريغ  اإي��ران��ي��ة 
الغذائية يف ميناء فنزويلي لتزويد 
اإي��راين يف دولة  اأول �ضوبر ماركت 
اأمريكا الالتينية، وفًقا ملا اأظهرته 
وتعليقات  ال�����ض��ح��ن  تعقب  وث��ائ��ق 
كراكا�س،  ل�����دى  ط����ه����ران  ���ض��ف��ري 

حديث يف مركز الأبحاث املحافظ 
وا�ضنطن  يف  هاد�ضون”  “معهد 
اأنه������م  اإىل  ت�ضري  “’تخميناتنا 
الذهب”،  م����ن  دف����ع����ات  ي��ت��ل��ق��ون 
الطائرات  “هذه  اأن  اإىل  م�����ض��ريا 
القادمة من اإيران التي تنقل اأ�ضياء 
ل�ضناعة النفط تعود حمملة بثمن 

هذه الأ�ضياء: ذهبا«.
ل�ضبكة  ت�����ق�����ري�����ر  اأف��������������اد  ك�����م�����ا 
�ضركة  اأن  حينه  يف  “بلومبريغ” 
“ماهان  الإي�����ران�����ي�����ة  ال�����ط�����ريان 
6 طائرات  اأكرث من  اأر�ضلت  اإير” 
اأمريكا  يف  ال��واق��ع��ة  ال���دول���ة  اإىل 
املا�ضي،  اأب��ري��ل  اأواخ����ر  اجل��ن��وب��ي��ة 
وقد حملت على متنها قطع غيار 
وف��ن��ي��ني ل��ل��م�����ض��اع��دة يف اإ����ض���الح 

والقت�ضادي بينهما، يف ظل فر�س 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ع��ق��وب��ات على 

حكومتيهما.

�أطنان �لذهب«
ال��ت��م��دد التجاري  ي��اأت��ي ه���ذا  ك��م��ا 
اأفادت  اأ�ضهر على تقارير عدة  بعد 
ووقود  نفط  �ضحنات  اإي���ران  بنقل 
من  “اأطنان  مقابل  فنزويال  اإىل 

الذهب«.
امل��ب��ع��وث الأم��ريك��ي ل�ضوؤون  وك���ان 
ف��ن��زوي��ال، اإل��ي��وت اأب���رام���ز، اأك���د يف 
اأر�ضلت  اإي������ران  اأن  امل��ا���ض��ي  م��اي��و 
اإىل  الطائرات”  م����ن  “مزيداً 
ف���ن���زوي���ال م����ن اأج�������ل ن���ق���ل ذه���ب 
م����ق����اب����ل ال����ن����ف����ط. وق��������ال خ����الل 

حجة اهلل �ضلطاين، التي اأ�ضدرتها 
ال�ضفارة.

كما اأظهرت و�ضائل اإعالم فنزويلية، 
مبا فيها تلك التي تديرها الدولة، 
م��ت��ج��ر ب��ق��ال��ة ع��م��الًق��ا ف���ارًغ���ا يف 
العا�ضمة كاراكا�س قبيل افتتاحه.

وكان موقع املتجر يف ال�ضابق منفًذا 
الطارئ  ال��غ��ذاء  لربنامج  رئي�ضًيا 
ال����ذي ت��دي��ره ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة يف 
الأحرف  با�ضم  واملعروف  فنزويال 
املتجر  اأن  اإل   ،Clap الأوىل 
وب�ضكل  حاليا  يعر�س  بات  املذكور 
مملوكة  جتارية  عالمات  ح�ضري 
 ،Delnoosh للجي�س الإيراين
والتونة  الطماطم  �ضل�ضات  م��ن 

املعلبة وزيت دوار ال�ضم�س.
�سركة تابعة للحر�ش

وي��ت�����ض��م��ن ه���ذا ال��ت��ك��ت��ل الإي����راين 
ال�ضركات  م��ن  �ضركتني  ال��ت��ج��اري 
ال��ع��دي��دة ال��ت��اب��ع��ة ل�����ض��رك��ة تدعى 
اإن���������ض����اوؤه����ا  مت  وال�����ت�����ي   ،Ekta
اجتماعي  �����ض����م����ان  ك���������ض����ن����دوق 
ل�����ل�����م�����ح�����ارب�����ني ال����ع���������ض����ك����ري����ني 

الإيرانيني.
ر�ضائي،  عي�ضى  “اإكتا”  وي���راأ����س 
امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي امل���خ�������ض���رم يف 
ال�ضركات اململوكة للحر�س الثوري 
الإيراين، والتي اأدرجتها الوليات 
ال�ضوداء  ال��ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
الأ�ضلحة  ت��ط��وي��ر  يف  مل�����ض��ارك��ت��ه��ا 
يقاتلون  ال��ذي��ن  ال��وك��الء  وتوجيه 
ع�����رب ج���ب���ه���ات �����ض����رق اأو����ض���ط���ي���ة 
تاأكيدات  بعد  ه��ذا  ياأتي  متعددة. 
ي�ضعيان  ب���اأن���ه���م���ا  ال���ب���ل���دي���ن  م����ن 
التجاري  ال���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز  اإىل 

 اأيدي احلر�س الث�ري تخرتق فنزويا.. تكتل جتاري 

 •• زغرب-اأ ف ب

اأندريه  اأع��ل��ن رئ��ي�����س ال������وزراء ال��ك��روات��ي امل��ح��اف��ظ 
الدميوقراطي  “الحتاد  ح��زب��ه  اأّن  بلينكوفيت�س 
النتخابات  يف  كبرياً”  “انت�ضاراً  حّقق  الكرواتي” 
مناف�ضيه  ع���ل���ى  الأح�������د  ج�����رت  ال���ت���ي  ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة 

الرئي�ضيني املن�ضوين يف حتالف ي�ضار الو�ضط.
“هذه  اإّن  اأن�����ض��اره  خم��اط��ب��اً  بلينكوفيت�س  وق������ال 
الدميوقراطي  الحّت������اد  اأح����رزه����ا  ال���ت���ي  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
هي  بل  فقط  كبرياً  انت�ضاراً  ت�ض������ّكل  ل  الكروات�������ي 

انت�ضار ُملزم لنا«.
لكّن  بالتحّديات  ح��اف��اًل  ك��ان  عهد  “خلفنا  واأ���ض��اف 

التحّديات التي تنتظرنا �ضتكون اأكرب«.
واأظهرت نتائج فرز %90 من الأ�ض������وات اأّن ح������زب 
الحت�اد الدميوقراطي فاز ب�68 مقع�������داً يف جمل�س 
42 مقعداً  151 مقعداً، مقابل  املوؤلف من  النواب 

فاز بها حتالف ي�ضار الو�ضط.
“احلركة  ح�����زب  ف���ح���ّل  ال���ث���ال���ث���ة  امل���رت���ب���ة  يف  اأّم�������ا 

رئي�س ال�زراء الكرواتي يف�ز يف النتخابات الت�سريعية
الوطنية” القومي بزعامة املغني ال�ضعبي وال�ضعبوي 

مريو�ضالف �ضكورو بح�ضوله على 15 مقعداً.
وت�ضع هذه النتيجة املحافظني يف موقع جّيد لت�ضكيل 
حكومة ائتالفية �ضتكون معّمتها الأ�ضا�ضية مواجهة 
وباء كوفيد-19 وتداعياته القت�ضادية على البالد.

املقبلة  احل��ك��وم��ة  ي�ضّكلوا  اأن  للمحافظني  ومي��ك��ن 
بالتحالف مع ثمانية من نواب الأقليات اأو بالتحالف 

مع احلزب القومي.
على  ب�ضدة  القت�ضادية  وتداعياته  ال��وب��اء  وخّي�������م 
يّتجه  اإذ  ال��ن��اخ��ب��ني  وم�����زاج  الن��ت��خ��اب��ي��ة  احل���م���الت 
اقت�ضاد البلد املعتمد على ال�ضياحة نحو انكما�س هو 

الأكرب منذ عقود.
وك���ان احل���زب امل��ح��اف��ظ ال���ذي ق��اد البلد امل��ط��ل على 
البحر الأدرياتيكي خالل معظم فرتة ا�ضتقالله منذ 
جناحه  النتخابات  هذه  يف  ا�ضتثمر  عاماً،   30 نحو 
امل�ضتجد  ك��ورون��ا  فريو�س  تف�ضي  اح��ت��واء  يف  الن�ضبي 
و3000  وفيات   110 نحو  ت�ضجيل  الآن، مع  حتى 

اإ�ضابة.

نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �لآخر

•• بيري مارتن

مكافاآت  ع��ر���ض��ت  رو���ض��ي��ا  اأن  ال��ت��ق��اري��ر  ت��زع��م     
لطالبان يف اأفغان�ضتان على قتل جنود اأمريكيني. 
وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع��ن كيفية ت��ف�����ض��ريه��ا، ف���اإن هذه 

الق�ضية حمرجة لدونالد ترامب.
   مت تاأكيد الق�ضية من قبل م�ضادر متعددة، ولئن 
حتدث الرئي�س عن اخ��رتاع و�ضائل الإع��الم، فهو 

عمليا الوحيد الذي ينكر الوقائع.
   هذه الوقائع وا�ضحة: كانت اأجهزة ال�ضتخبارات 
الأمريكية على علم بالأق�ضاط التي دفعتها رو�ضيا 
يكن  مل  ت��رام��ب  الرئي�س  اأن  يعقل  ول  لطالبان. 

على علم بها؛ ومل يفعل اأي �ضيء.
   �ضوف تطغى الق�ضية على حملة اإع��ادة انتخاب 
�ضائق مبتدئ يف �ضفة ثلجية،  ا�ضال، ومثل  ه�ضة 
به  يقوم  جهد  كل  مع  اأعمق  ب�ضكل  ترامب  يغرق 

للخروج من امل�ضتنقع.

متى عرف تر�مب؟
ال��ذي طرح  ال�ضوؤال ال�ضهري  اإىل     يعود كل ذل��ك 
بخ�ضو�س نيك�ضون زمن ووترغيت: “ماذا يعرف 

الرئي�س ومتى عرفه؟« »
املخابرات  وكانت  الوقائع...  تقارير  عدة  توؤكد     
على علم باملكافاآت منذ اأوائل عام 2019 ومت نقل 

املعلومات اإىل الرئي�س.
   ينفي الرئي�س اأنه مت اإبالغه... من الذي يقول 

احلقيقة؟

�إذ� كان يعلم
اأفعاله  ردود  ف���اإن  بالفعل،  ت��رام��ب  اإب���الغ  مت  اإذا    
الأك��اذي��ب. ول��ن يكون ه��ذا جديًدا  هي ن�ضيج من 
من رئي�س بّث الآلف من الدع��اءات الكاذبة منذ 

توليه من�ضبه.
ا  اأي�ضً مفاجًئا  لي�س  ���ض��يء  ب���اأي  قيامه  ع��دم  اإن    

انتقاد  اأدن���ى  ع��ن  اأب���ًدا  يعرّب  رئي�س مل  م��ن جانب 
لفالدميري بوتني، مما اأطلق العنان للتكهنات حول 
لالأوتوقراطي  يكّنها  يبدو  التي  الغام�ضة  امل��ودة 

الرو�ضي.
���ض��ري��ك يف مقتل  ي��ع��ل��م، ف��ه��و  ت��رام��ب  ك���ان    واإذا 
ال��ع��دي��د م��ن اجل��ن��ود الأم��ري��ك��ي��ني واحل��ل��ف��اء على 
اإذا مل يكن يعلم، فلن يكون  اأي��دي طالبان، ولكن 

ذلك اأف�ضل بكثري.
للرئي�س،  املحتمل  غري  الإدع���اء  قبلنا  لو  وحتى    
الوقت  امل�ضاألة يف نف�س  اأنه علم بهذه  الذي يقول 
ال�����ذي ع��ل��م ف��ي��ه اجل���م���ي���ع، ف��ه��و ي���خ���رج منتوف 

الري�س.

�إذ� مل يعلم
ذكر  مت  فقد  املوثوقة،  التقارير  لبع�س  ووف��ًق��ا     
هذه املكافاآت يف التقارير املر�ضلة اإىل الرئي�س. واإذا 
مل يكن قد قراأها، فهذا اعرتاف بعدم الكفاءة لن 

يعفيه باأي حال من م�ضوؤوليته.
   واإذا مل يتم نقل البيانات اإليه ب�ضبب خوف من 
اإزع��اج��ه مبعلومات غ��ري مالئمة عن  م��ن  ح��ول��ه 
البيت  يف  ف��ا���ض��د  ج��و  اإىل  ذل���ك  ف�ضي�ضري  رو���ض��ي��ا، 

الأبي�س.
   حتى اأن البع�س يطرح فر�ضية اأن املعلومات كانت 
فالدميري  اإىل  متريرها  من  ملنعه  عنه  �ضتحجب 

بوتني، وهو ما هو اأ�ضواأ.
   يف كل الح���وال، مل يفعل دون��ال��د ترامب �ضيًئا 
ملعاقبة اأو حتى تهديد رو�ضيا قبل اأو بعد الك�ضف عن 
هذه امل�ضاألة. و�ضبق، ان اأنتج خ�ضومه ال�ضيا�ضيون 
اإعالنات جتعله يكون، يف اأ�ضواأ الأحوال، “خائن”، 

اأو يف اأح�ضنها، “غري كفء«.
و�ضائل  وي��ل��وم  يغرد  اأن  ت��رام��ب  لدونالد     ميكن 
الإعالم بالقدر الذي يحلو له، لكن هذه الق�ضية 

�ضتلت�ضق بجلده.
ترجمة خرية ال�ضيباين

ف�سيحة املكافاآت الرو�سية تطارد ترامب...!

*اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية - مركز الدرا�ضات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية 
املعرفة حول الرهانات الدولية

ال�سلطات ال�سينية تعتقل ا�ستاذا انتقد �سي جينبينغ  
•• بكني-اأ ف ب

عدة  ن�ضر  قانون  ا�ضتاذ  اأم�س  ال�ضينية  ال�ضلطات  اعتقلت 
خلفية  على  جينبينغ  �ضي  الرئي�س  فيها  انتقد  موا�ضيع 
وباء كوفيد19- وحماولته لتعزيز قب�ضته على ال�ضلطة، 
�ضو  �ضخ�ضا   20 م���ن  اأك����رث  واق���ت���اد  اأ���ض��دق��ائ��ه.  ب��ح�����ض��ب 
اأحد  اأف��اد  ما  جانغرون من منزله يف �ضواحي بكني، وفق 
�ضو  اأن  ويذكر  هويته.  عن  الك�ضف  ع��دم  طالبا  اأ�ضدقائه 
معروف بانتقاده احلكومة علنا، وهو اأمر نادر يف الأو�ضاط 
ال�ضني. ون�ضر  التي تخ�ضع لرقابة م�ضددة يف  الأكادميية 
الت�ضليل  �ضيا�ضة  فيه  حّمل  ف��رباي��ر  �ضباط  يف  مو�ضوعا 
تف�ضي  م�����ض��وؤول��ي��ة  ���ض��ي  ال��رئ��ي�����س  يتبانها  ال��ت��ي  وال��رق��اب��ة 

فريو�س كورونا امل�ضتجد يف ال�ضني. و�ضبق اأن حتّدث ا�ضتاذ 
اأهم  ب��ني  تعد  ال��ت��ي  “ت�ضينغ-هوا”،  جامعة  يف  ال��ق��ان��ون 
الأق�ضى  احلد  اإلغاء  �ضد  ال�ضني،  يف  التعليمية  املوؤ�ض�ضات 
انت�ضر  م��و���ض��وع  يف   2018 يف  الرئا�ضية  ال��ولي��ات  ل��ع��دد 
اإن �ضخ�ضا عّرف عن  اأ�ضدقائه  اأحد  على الإنرتنت. وقال 
نف�ضه على اأنه �ضرطي ات�ضل بزوجة �ضو، التي تقيم مبكان 
منف�ضل عنه يف �ضكن جامعي، لإبالغها باأنه مت توقيف �ضو 
ت�ضينغدو  الدعارة يف مدينة  ت�ضهيل  بتورطه يف  لال�ضتباه 
)جنوب غرب(. وزار �ضو ت�ضينغدو ال�ضتاء املا�ضي مع عدد 
من املثقفني ال�ضينيني الليرباليني، لكن مل يت�ضح بعد اإن 
و�ضف  ال��ذي  �ضديقه  وفق  بالزيارة،  مرتبط  توقيفه  كان 

التهم بحق �ضو ب�”ال�ضخيفة واملعيبة«.

 طائرات م�سرية تن�سر ر�سائل ت�عية من ك�رونا يف �سي�ل   
فريو�س كورونا امل�ضتجد لتتحول بعد ذلك ب�ضرعة اإىل يدين مع 

قطرات ماء على خلفية ال�ضماء املظلمة.
وانتقل العر�س الذي ا�ضتمر 10 دقائق اإىل ر�ضائل �ضكر للطواقم 
ف�ضال  اجلائحة  ملحاربة  الأمامية  ال�ضفوف  يف  الواقفة  الطبية 

عن ال�ضعب الكوري اجلنوبي جلهوده اجلماعية يف هذا املجال.
قلب  جانب  اإىل  لكم”  “�ضكرا  طيار  دون  من  الطائرات  وكتبت 
ومن ثم �ضكلت خريطة �ضبه اجلزيرة الكورية مع ر�ضالة ت�ضجيع 

اإىل املواطنني.
ومل يعلن �ضلفاً عن العر�س الذي نظمته ال�ضلطات جتنبا حل�ضول 
جتمعات واحرتاما لإجراءات التباعد اجل�ضدي على ما اأو�ضحت 

وزارة النقل الكورية اجلنوبية. 

•• �شيول-اأ ف ب

امل�����ض��رية �ضماء �ضيول يف ع��ر���س لفت  ال��ط��ائ��رات  اأ���ض��اءت م��ئ��ات 
يواجه  وقت  توعية يف  ر�ضائل  وتوجيه  املعنويات  رفع  اإىل  يهدف 

العامل جائحة كوفيد-19.
فوق  �ضور  لت�ضكيل  امل�ضرية  الطائرات  هذه  من   300 وبرجمت 
ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة، يف عر�س  العا�ضمة  ي��ع��رب  ال���ذي  ن��ه��ر ه���ان 

يخطف الأنفا�س.
وبداأ العر�س بر�ضائل تذكر املواطنني باإجراءات احرتازية اأ�ضا�ضية 
منها و�ضع الكمامات وغ�ضل اليدين والإبقاء على م�ضافة مرتين 
مع الآخرين. و�ضكلت الطائرات �ضورا لكمامة حماطة بجزئيات 

حر�ئق ودمار يف مو�قع نووية وكيمياوية وكهربائية

اإيران املنهارة.. تفتعل امل�ساكل هربًا من اأزماتها
•• عوا�شم-وكاالت

اأزمتها  اأم��ام  مل يعد لدى طهران 
القت�ضادية والنهيار الذي اأ�ضاب 
القت�ضادية”،  “الأمنية  بنيتها 
من حرائق ودمار يف مواقع نووية 
وكيمياوية وكهربائية، اإل الهروب 
وال���ه���روب ه��ن��ا يعني  الأم�����ام،  اإىل 
دول  يف  وال��ه��زات  امل�ضاكل  اف��ت��ع��ال 

املنطقة.
للحوثيني  حت����ري����ك  ال���ي���م���ن  يف 
وط����ائ����رات����ه����م امل���������ض����رية ب���اجت���اه 
لبنان  وال��ت��خ��وي��ف يف  ال�����ض��ع��ودي��ة، 
اإ���ض��ع��ال احل���رب على احلدود  م��ن 
ب���ني م��ي��ل��ي�����ض��ي��ات ح���زب اهلل وبني 

اجلي�س الإ�ضرائيلي ..
 والأ�ضواأ هو يف العراق، حيث اأعادت 
انت�ضارها  لها  التابعة  امليلي�ضيات 
متحدية  خم��ت��ل��ف��ة  م���ن���اط���ق  يف 
�ض���كلت  التي  ال�ضابقة  التفاق�����ات 
احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة، و���ض��وًل اإىل 
م�ضتمر  ب�ضكل  ال�ضواريخ  اإط��الق 

على ال�ضفارة الأمريكية.
قر�ر�ت �إير�نية

�ضدفة  لي�س  اإذا  الأزم���ات  افتعال 
ع����اب����رة ت��ن��ت��ه��ي م���ف���اع���ي���ل���ه���ا، بل 
الثوري  احل���ر����س  م���ن  ق�����رار  ه���و 
الإيراين، فبعد ال�ضربات املتتالية 
نطنز  م���ث���ل  اإي�����������ران  يف  مل�����واق�����ع 
وغ���ريه، مل يعد ل��دى ط��ه��ران اإل 
اإىل  بامل�ضكالت  والذهاب  التهديد 
ورغم  ال��ع��راق  ويف  الهاوية،  حافة 
حماولت رئي�س الوزراء م�ضطفى 
التوتر  عن  ب��الده  اإبعاد  الكاظمي 
اأح�ضن  ب��ال��ت��ي ه���ي  وح���ل الأم������ور 
�ضراح  اإط��الق  مثل  امليلي�ضيات  مع 
موافقته  اإىل  و���ض��وًل  عنا�ضرها، 
ع��ل��ى اإر�����ض����ال م���وف���د م���ن وزرائ�����ه 
بريوت  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ع��ا���ض��م��ة  اإىل 
ل��ل��ت��ب��اح��ث م��ع ح��ك��وم��ة ح���زب اهلل 
ال��ت��ف��اه��م ع��ل��ى تبادل  ب��اإم��ك��ان��ي��ات 
اإعطاء  ما  حد  اإىل  ي�ضبه  جت��اري، 
العراقي مقابل  النفط  اللبنانيني 
وما  اللبنانيني  والربتقال  التفاح 

ميكن من غذاء و�ضناعات.
ي���ح���اول ال��ك��اظ��م��ي ج���اه���داً حتى 

جماعة  ي��ر���ض��ي  اأن  التعيينات  يف 
ال�ضيا�ضية  ال�ضعبي والكتل  احل�ضد 
امل��ت��ح��ال��ف��ة م��ع ال��ن��ظ��ام الإي����راين، 
ه���ذا اجل��ه��د لإب���ع���اد ال��ك��اأ���س املرة 
ع��ن ال��ع��راق، ي��اأت��ي بعد ت��اأك��ده اأن 
ال��ط��ري��ق ب��ني وا���ض��ن��ط��ن وطهران 
فاملت�ضددون  الآن،  ح��ت��ى  م��غ��ل��ق��ة 
النتخابات  ينتظرون  الإيرانيون 

وي��ع��ول��ون على رحيل  الأم��ري��ك��ي��ة 
وو�ضول  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س 
ب���اي���دن ع�ضى  ال��دمي��ق��راط��ي ج���و 
يخفف من العقوبات اأو يرتاجع يف 
النووي.  بالتفاق  املتعلقة  امللفات 
امللف  ع��ن  امل�����ض��وؤول��ني  يتابع  فيما 
ر�ضم اخلطوات  البي�س  البيت  يف 

لعقوبات جديدة.

�أوقات حا�سمة
ب���غ���داد  ال���������ض����اع����ات الأخ����������رية يف 
����ض���ه���دت ح����دث����ني غ����ري ع����ادي����ني، 
الع�ضرات  بها  ق��ام  حم��اول��ة  الأول 
امليلي�ضيات  واأن�����ض��ار  عنا�ضر  م��ن 
اقتحام  لإي���ران  املوالية  العراقية 
ناحية  م���ن  اخل�������ض���راء  امل��ن��ط��ق��ة 
اإىل  اأدى  م��ا  ال�ضعودية.  ال�ضفارة 

امليلي�ضيات  اأن�ضار  ب��ني  ا�ضتباكات 
ا�ضتخدمت  ال��ت��ي  الأم����ن،  وق����وات 
خراطيم املياه لتفريق التجمعات، 

واإبعاد املعتدين اإىل اخللف.
اأن املهاجمني  اأكدت  م�ضادر بغداد 
امل�ضلحة  ال��ف�����ض��ائ��ل  ع��ن��ا���ض��ر  ه���م 
اإي������ران، حماولني  امل��دع��وم��ة م��ن 
ا�ضتغالل ا�ضم املرجع ال�ضيعي علي 
تفجري  اأج��������������ل  م��������ن  ال�ضي�ضتاين 
وتخريب  ال�ضعودية  م��ع  اخل��الف 
الو�ضع الداخلي، وو�ضع الكاظمي 

مبواجه����ة مع حميطه العربي.
احلدث الثاين وهو الأه��م، خالل 
�ضاعات الفجر وقع هجوم ب�ضواريخ 
ال�ضفارة  ا���ض��ت��ه��دف  ال��ك��ات��ي��و���ض��ا 
اخل�ضراء  املنطقة  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
مل  ال�ضواريخ  ه��ذه  ولكن  ببغداد، 
اأ�ضقطت  واإمن����ا  اأه���داف���ه���ا،  ت�����ض��ب 
الدفاع  منظومة  اأبطلتها  بعدما 
اجل��وي��ة الأم��ري��ك��ي��ة، ال��ت��ي ن�ضبت 
خالل  جناحها  واأثبتت  اأي��ام،  قبل 

املرحلة التجريبية الأوىل لها.
خطوة خطرية

اإب��ط��ال �ضواريخ  اأي  ه��ذا احل���دث، 
متقدمة  خ��ط��وة  يعترب  كاتيو�ضا 
رو�ضية  �����ض����واري����خ  ف���ه���ي  ج��������داً، 
اإ����ض���ق���اط���ه���ا  �����ض����غ����رية ل مي����ك����ن 
غريها  اأو  ال��ب��ات��ري��وت  ب�����ض��واري��خ 
م���ن م��ن��ظ��وم��ات ال���دف���اع اجل���وي، 
والإط���الق من  النقل  �ضهلة  وه��ي 
يعني خطوة  واإ�ضقاطها  اأي مكان، 
احلرب  منظمة  اإن��ه��اء  يف  ج��دي��دة 
ع��ل��ى هذا  ال��ت��ي تعتمد  الإي��ران��ي��ة 
ال��ن��وع م��ن ال�����ض��واري��خ م��ن لبنان 
اإىل اليمن وكذلك الهجمات على 
قوات  ت�ضت�ضيف  ال��ت��ي  ال��ق��واع��د 
ال���ع���راق. ه���ذا الأمر  اأم��ري��ك��ي��ة يف 
باخلطوات  بغداد  م�ضادر  و�ضفته 
الأوىل لوقف ال�ضواريخ ال�ضغرية 
وهي  املدنيني،  وتقتل  تطلق  التي 
وت�ضبح  ل��ت��ن��ت�����ض��ر  وق���ت���اً  ���ض��ت��اأخ��ذ 
“ال�ضواريخ  ���ض��د  ف��ع��اًل  ���ض��الح��اً 
و�ضتفر�س على اإيران  الطائ�ضة”، 
حروبها  ف��ت��ح  ق��ب��ل  م��ل��ي��اً  التفكري 
اأو  عرب ح��زب اهلل يف جنوب لبنان 

غريها من دول عربية.
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كما مت ال�ضبت التاأكد من اإ�ضابة وزير التعدين خورخي 
فرناندو اأوروبيزا بكوفيد-19.

واأفاد بيان �ضدر عن مكتب روكا اأنها يف حالة م�ضتقرة 
“ومتتثل ب�ضرامة لقواعد ال�ضالمة التي ت�ضمل العزل 

والأدوية والرعاية«.
ويذكر اأن اآنييز عزلت نف�ضها يف املقّر الرئا�ضي من حيث 

تعقد اجتماعاتها عرب الإنرتنت.
من  عدد  ا�ضطر  مار�س،  اآذار  مطلع  الوباء  ظهر  ومنذ 
الوزراء يف بوليفيا ل�ضتكمال فرتة حجر �ضحي مدتها 
14 يوما جراء ال�ضتباه بوجود اإ�ضابات بالفريو�س يف 

اأو�ضاط عائالتهم اأو املقربني منهم.

•• الباز-اأ ف ب

مت  اأنه  اآنييز  جانني  املوؤقتة  البوليفية  الرئي�ضة  اأعلنت 
اإي��دي روك��ا بكوفيد- ال�ضحة  اإ�ضابة وزي��رة  التاأكد من 
19، لت�ضبح ثالث ع�ضو يف احلكومة ي�ضاب بالوباء يف 

غ�ضون اأربعة اأيام.
وياأتي الإعالن يف وقت ارتفع عدد الإ�ضابات يف البالد 

اإىل 38071 بينما بلغ عدد الوفيات 1378.
نونيز  يركو  البوليفي  الرئا�ضة  ���ض��وؤون  وزي��ر  نقل  ومت 
م�ضاعفات  “جّراء  باحلمى  اإ�ضابته  اإثر  امل�ضت�ضفى  اإىل 

بح�ضب م�ضوؤولني. ناجمة عن كوفيد-19”، 

 •• تيغو�شيغالبا-اأ ف ب

ي�ضتنزف الف�ضاد امل�ضت�ضري منذ زمن طويل نظام هندورا�س ال�ضحي، 
اأمام فريو�س كورونا امل�ضتجد، وفق  ليرتك ال�ضكان غري حم�ضنني 
اأف��اد خ��رباء وكالة فران�س بر�س. ويقول جويل ج���واردادو، وهو  ما 
اجلامعي،  تيغو�ضيغالبا  م�ضت�ضفى  اأم��ام  تظاهرة  يف  �ضارك  �ضحايف 
ملكافحة  املخ�ض�ضة  الأم�����وال  ت�����ض��رق  ك��ي��ف  روؤي����ة  “�ضئمنا  غا�ضبا 

الوباء«.
واأ�ضاف “النا�س ميوتون ب�ضبب كل هذه ال�ضرقة يف البالد” حاماًل 
رئي�س  ل���ض��م  الأوىل  )الأح����رف  ه  اأ  خ  “اإرحلوا  عليها  كتب  لف��ت��ة 

هندورا�س خوان اأورلندو هرينانديز( وع�ضابته املجرمة«.

دفعت احلكومة 47 مليون دولر لتهيئة �ضبعة م�ضت�ضفيات ميدانية 
معدات  ت�ضلم  مت  كما  ت�ضليمها.  يتم  مل  ولكن  �ضرير   400 بطاقة 
مواجهة  يف  عاجزين  الرعاية  مقدمي  جعل  ما  بالقطارة  احلماية 
9،3 ماليني  �ضكانها  التي يبلغ عدد  واأح�ضت هندورا�س،  العدوى. 
اإ�ضابة بفريو�س كورونا امل�ضتجد،  األف   22 اأكرث من  ن�ضمة، ر�ضميا 
1300 فح�س  اأقل من  اإج��راء  600 وفاة على الأق��ل، ويتم  بينها 
عدالة”  اأك���رث  اج��ل جمتمع  “من  م��دي��ر جمعية  واأو���ض��ح  ي��وم��ي��ا. 
هو  ال�ضحي  النظام  “اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  كارلو�س هرينانديز 
جديدا.  لي�س  وه��ذا   ... ه��ن��دورا���س  يف  للف�ضاد  الرئي�ضية  ال�ضحية 

اأجري حتقيقات حول الف�ضاد منذ 12 عاما«.
واو�ضح اأن ف�ضيحة امل�ضت�ضفيات امليدانية ترمز اىل ما يح�ضل على 

الف�ساد ي�ستنزف النظام ال�سحي يف هندورا�س  اإ�سابة وزيرة ال�سحة الب�ليفية بك�فيد-19 

وف������اة يف  ح���ال���ة  اأول  وه�����ي مت���ث���ل 
ا�ضرتاليا منذ اأكرث من اأ�ضبوعني، 
لريتفع اإجمايل عدد حالت الوفاة 

اإىل 105 حالت.
وزراء  رئي�س  اأن���دروز  دانييل  وق��ال 
يف  لل�ضحفيني  ف��ي��ك��ت��وري��ا  ولي����ة 
م���ل���ب���ورن، ل�����دى اإع����الن����ه اإغ�����الق 
ال�ضاعة  م�����ن  اب������ت������داء  احل���������دود 
املحلي  بالتوقيت  م�ضاء   11.59
الإج�������راء  “اإنه  ال����ث����الث����اء:  ي�����وم 
امل��ن��ا���ض��ب يف ه���ذا ال��وق��ت، يف �ضوء 
التحديات التي نواجهها يف احتواء 

هذا الفريو�س«.

وو�����ض����ف ق�������رار اإغ��������الق ال����ولي����ة 
وفقا  وال�ضحيح”،  ب�”الذكي 
لوكالة رويرتز. لكن من املرجح اأن 
لتعايف  �ضربة  اخلطوة  ه��ذه  متثل 
اق��ت�����ض��ادي��ا م��ع دخولها  اأ���ض��رتال��ي��ا 
 30 ن��ح��و  م��ن��ذ  رك�����ود  اأول ح���ال���ة 
ع��ام��ا. وح����دود ف��ي��ك��ت��وري��ا الربية 
الوحيدة الأخرى مع ولية جنوب 
وقالت  بالفعل.  مغلقة  اأ�ضرتاليا 
غالدي�س برييجليان رئي�ضة وزراء 
ولية نيو �ضاوث ويلز اإنه ل يوجد 
ج��دول زمني لإع���ادة فتح احلدود 
التي �ضيتوىل اجلي�س حرا�ضتها ملنع 

عمليات العبور غري القانونية.

ماذ� حدث يف ملبورن؟
القيود  تخفيف  م��ن  اأ���ض��اب��ي��ع  بعد 
ل��ل��ح��د م����ن ان���ت�������ض���ار ال���ف���ريو����س، 
���ض��ه��دت م��ل��ب��ورن زي�����ادة ك��ب��رية يف 
انتقال العدوى يف اأو�ضاط ال�ضكان، 
قطاع  يف  امل�������ض���وؤول���ني  دف�����ع  مم����ا 
الأحياء  ب��ع�����س  لإغ����الق  ال�����ض��ح��ة 
املدينة  اأن��ح��اء  ب��اق��ي  ع��ن  لف�ضلها 
 16 اأواخر يوليو. واكُت�ضفت  حتى 
م��ن الإ���ض��اب��ات اجل��دي��دة يف ت�ضع 
 3000 اأجرب  اأب��راج �ضكنية، حيث 

منازلهم،  ال����ت����زام  ع��ل��ى  ���ض��خ�����س 
ال�ضبت، يف اإجراء هو الأكرث ت�ضددا، 
تتخذه ال�ضلطات الأ�ضرتالية حتى 
لتف�ضي  ا�ضتجابتها  اإط���ار  يف  الآن 

كوفيد-19.
 53 ت�����ض��ج��ي��ل  مت  الآن،  وح����ت����ى 
ت�ضم  التي  املباين  اإ�ضابة فقط يف 
ع���ددا ك��ب��ريا م��ن امل��ه��اج��ري��ن، لكن 
هناك خماوف من احتمال انت�ضار 

الفريو�س ب�ضكل مت�ضارع.
املحلية  امل��ج��ت��م��ع��ات  ق����ادة  واأع�����رب 
اإجراءات  قلقهم حيال طبيعة  عن 
التي �ضهدت  “القا�ضية”  الإغ��الق 
انت�ضار قوات ال�ضرطة بدون حتذير 
م�ضبق، مما حرم بع�س ال�ضكان من 

تخزين حاجياتهم الأ�ضا�ضية.
واأكد اأندروز اأنه مت تقدمي الأغذية 
يجري  بينما  للعائالت،  والأل��ع��اب 
وال�ضحي،  النف�ضي  بالدعم  مّدها 
لإجراء  امل�ضوؤولون  ي�ضعى  وقت  يف 
كوفيد-19  ع��ن  ال��ك�����ض��ف  فح�س 
جل��م��ي��ع ال�������ض���ك���ان خ�����الل الأي������ام 
مهمة  “هذه  وق��������ال:  امل���ق���ب���ل���ة. 
قاطني  جلميع  وال��ر���ض��ال��ة  ه��ائ��ل��ة 
املوظفني  اآلف  اأن  هي  الأب����راج... 
يبذلون اأق�ضى ما يف و�ضعهم لدعم 
امل��ت��اأث��ري��ن ب����الإغ����الق«. ي��ذك��ر اأن 
اأ�ضرتاليا �ضجلت اأكرث من 8500 
و105  بكوفيد-19  اإ�����ض����اب����ة 
الإ�ضابات  معظم  وُت�ضجل  وفيات. 
بينما  ملبورن،  يف  حاليا  اليومية 
ُخ��ف��ف��ت ال��ق��ي��ود يف م��ن��اط��ق اأخرى 
عدة، بعد احتواء تف�ضي الفريو�س 

ب�ضكل كبري. 

 •• نيودلهي-اأ ف ب

األف   700 نحو  �ضّجلت  اأن��ه��ا  الث��ن��ني  الهند  اأع��ل��ن��ت 
دولة  ثالث  لت�ضبح  امل�ضتجد،  كورونا  بفريو�س  اإ�ضابة 
ال��ع��امل بعدما جتاوزت  الإ���ض��اب��ات يف  ع��دد  م��ن حيث 

احلالت املوؤكدة لديها تلك امل�ضّجلة يف رو�ضيا.
 697،358 ت�ضجيل  الهندية  ال�ضحة  وزارة  واأعلنت 
ال�ضاعات  اإ���ض��اب��ة يف  األ��ف   24 ت��اأك��دت  اإ���ض��اب��ة، بعدما 
رو�ضيا  الإ���ض��اب��ات يف  ع��دد  بلغ  بينما  الأخ���رية،  ال�24 

نحو 681 األفا.
و�ضّجلت كل من الوليات املتحدة والربازيل اأعلى عدد 
ذروتها  تبلغ  ل��ن  الهند  ح�ضيلة  لكن  الإ���ض��اب��ات،  م��ن 
باأن  يتوقع اخل���رباء  اأ�ضابيع يف ح��ني  ع��دة  م��رور  قبل 

•• طوكيو-رويرتز

جزيرة  على  ال��ه��ط��ول  يف  ال��غ��زي��رة  الأم��ط��ار  ا�ضتمرت 
اأم�����س  الأول  ال��ي��اب��ان  ال��واق��ع��ة يف جنوب غ��رب  كيو�ضو 
ارتفع  فيما  الأق���ل  على  اآخ��ر  واح��د  نهر  مياه  وفا�ضت 
عدد من لقوا حتفهم خالل ثالثة اأيام من الفي�ضانات 
والنهيارات الطينية اإىل 44 بينهم 14 �ضخ�ضا يف دار 

للم�ضنني.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اأن ال�ضلطات 
اأ�ضدرت اأوامر اإجالء لأكرث من ن�ضف مليون من �ضكان 
اجلزيرة اإ�ضافة اإىل تو�ضيات بالإجالء لع�ضرات الآلف 

من ال�ضكان يف غرب اليابان.

تتجاوز عتبة مليون اإ�ضابة هذا ال�ضهر. و�ضّجلت الهند 
اأق��ل بكثري من  19963 وف��اة بالفريو�س، وهو عدد 
ذاك الذي مت ت�ضجيله يف العديد من الدول الأخرى 

الأكرث تاأّثرا بالوباء.
اآلف   10 ي�ضم  موؤقتا  م�ضت�ضفى  نيودلهي  وافتتحت 
احلركة  على  القيود  اأخ��رى  م��دن  ت�ضدد  بينما  �ضرير 

لتجّنب زيادة جديدة يف عدد الإ�ضابات.
ثريوفانانثابورام  ك����ريال  ولي����ة  ع��ا���ض��م��ة  وف��ر���ض��ت 
عّلقت  اإذ  الثنني  من  اعتبارا  جديدة  اإغ��الق  تدابري 
فقط.  ال�ضيدليات  بفتح  و�ضمحت  العام  النقل  حركة 
الإ�ضابات  مئات  ت�ضجيل  مت  بعدما  اخل��ط��وة  وج���اءت 
اجل����دي����دة يف اأن����ح����اء ال����ولي����ة ال���ت���ي مّت����ت الإ�����ض����ادة 

باإجراءاتها لحتواء الوباء.
 

تفيد  ال��ت��وق��ع��ات  اإن  اآب���ي  �ضينزو  ال����وزراء  رئي�س  وق���ال 
واأمر  الأربعاء  يوم  بحلول  �ضرقا  �ضتتجه  الأمطار  ب��اأن 
بعمليات بحث واإنقاذ على مدار ال�ضاعة. وذكرت هيئة 
اأ�ضخا�س يف عداد  اأن هناك ع�ضرة  الإذاع��ة والتلفزيون 

املفقودين.
حتولت  وق��د  �ضوارع  التلفزيون  بثها  لقطات  واأظ��ه��رت 
اإىل  ي�ضل  بارتفاع  �ضريعا  املياه  فيها  تتدفق  اأنهار  اإىل 
اخل�����ض��ر وج�����ض��را م��ن��ه��ارا و���ض��ي��ارات م��ق��ل��وب��ة وطائرة 

هليكوبرت ترفع رجال من منزل غمرته املياه.
كوماموتو  مقاطعة  يف  للم�ضنني  دارا  املياه  غمرت  كما 
والتلفزيون  الإذاع��ة  بو�ضط اجلزيرة. ومل تذكر هيئة 

تفا�ضيل عن الأمر.

اأ�سرتاليا تتخذ اإجراء قا�سيا غري م�سب�ق لحت�اء ك�رونا

 الهند ثالث دولة يف العامل باإ�سابات ك�فيد-19 

احلك�مة الفل�سطينية تطالب اإ�سرائيل باإغاق املعابر ملكافحة تف�سي ك�رونافي�سانات وانهيارات طينية ت�دي بحياة 44 يف اليابان 
 •• رام اهلل-اأ ف ب

باإغالق  الأول  اأم�س  اإ�ضرائيل  الفل�ضطينية  احلكومة  طالبت 
يف  املطرد  التزايد  ملواجهة  الفل�ضطينية  الأرا���ض��ي  مع  املعابر 

اأعداد الإ�ضابات بفريو�س كورونا امل�ضتجد.
 16 بينها  اإ�ضابة   4267 املحتلة  الغربية  ال�ضفة  و�ضجلت 

وفاة، فيما اأح�ضى قطاع غزة 72 اإ�ضابة ووفاة واحدة.
اجتماع  ا�ضتية قبيل  الفل�ضطيني حممد  ال��وزراء  رئي�س  وقال 
احلكومة الثنني “نطالب اإ�ضرائيل باإغالق جميع املعابر مع 
يف  العاملني  الفل�ضطينيني  العمال  ونطالب   )...( فل�ضطني 
اإ�ضرائيل باملبيت يف اأماكن عملهم وعدم النتقال اإىل الأرا�ضي 

ال�ضلطة  �ضيطرة  عدم  اأن  ال��وزراء  رئي�س  واأك��د  الفل�ضطينية«. 
الفل�ضطينية على معابرها وحدودها، والت�ضنيفات ال�ضيا�ضية 
�ضاهمت  التي  الأ�ضباب  من  )اأ،ب،ج(،  الفل�ضطينية  لالأرا�ضي 
“بلغت معدلت الإ�ضابة  يف انت�ضار الفريو�س. وا�ضاف ا�ضتية 
م�ضتويات غري م�ضبوقة يف فل�ضطني ب�ضبب اأمور عديدة، منها 
مثال  مفتتة.  واأر�ضنا  وحدودنا،  معابرنا  على  ن�ضيطر  ل  اأننا 
اخلليل مق�ضمة بني ات�س 1 وات�س 2، ن�ضيطر على جزء منها 
ول ن�ضيطر على اجلزء الآخر، والقد�س مطوقة بجدار ومنعنا 

من العمل فيها«.
اإقامة  م��ن  ق��وات��ن��ا  منع  ومت  مق�ضمة،  امل��ن��اط��ق  “بقية  وت��اب��ع 

حواجز يف مناطق )ج( اأو على املعابر وم�ضالك العمال«.

وكانت وحدة تن�ضيق اأعمال احلكومة الإ�ضرائيلية يف الأرا�ضي 
اأعلنت اأواخر ال�ضهر املن�ضرم ال�ضماح  الفل�ضطينية “كوغات”، 
اإ�ضرائيل ملدة ثالثة  الفل�ضطينيني والبقاء يف  بدخول العمال 
املتحدة  الأمم  ق��وة  اإىل  طلبا  “�ضرن�ضل  ا�ضتية  وق��ال  اأ�ضابيع. 

ملراقبة تنفيذ ذلك على حدود العام 1967«.
مهداوي  رامي  الفل�ضطينية  العمل  وزارة  با�ضم  الناطق  وكان 
�ضرح بان نحو 98 األف فل�ضطيني كانوا يعملون ب�ضكل قانوين 

يف اإ�ضرائيل قبل تف�ضي الوباء.
وي�ضاف اإليهم، تبعا لأمني عام نقابات عمال فل�ضطني �ضاهر 
يف  الإ�ضرائيلية  امل�ضتوطنات  يف  ع��ام��ل  األ���ف   35 نحو  �ضعد، 

ال�ضفة الغربية املحتلة.

•• ملبورن-وكاالت

الأ�ضرتاليون  امل�����ض��وؤول��ون  اأغ���ل���ق 
احل���دود ب��ني اأك��رث ولي��ت��ني �ضكانا 
م�ضمى،  غ����ري  لأج������ل  ال����ب����الد  يف 
ابتداء من اليوم الثالثاء، يف اإطار 
لحتواء  م�ضبوقة  غ��ري  اإج�����راءات 
ك��ورون��ا يف مدينة  ف��ريو���س  تف�ضي 

ملبورن.
الوباء،  ظ��ه��ور  م��ن��ذ  م����رة  ولأول 
�ضيتم اإغالق احلدود بني فيكتوريا 
ون��ي��و ����ض���اوث وي���ل���ز، وف���ق م���ا اأف���اد 

م�ضوؤولون من الوليتني.
ومي��ث��ل ه���ذا ال���ق���رار، ال����ذي اأعلن 
الثنني، اأول مرة يتم فيها اإغالق 
احلدود بني وليتي فيكتوريا ونيو 
�ضاوث ويلز منذ 100 عام. وكانت 
اآخر مرة مت فيها منع التنقل بني 
1919 خالل  ع��ام  ال��ولي��ت��ني يف 

جائحة الإنفلونزا الإ�ضبانية.
بكورونا  الإ�ضابة  حالت  وارتفعت 
عا�ضمة  م����ل����ب����ورن  م����دي����ن����ة  يف 
املا�ضية،  الأي����ام  خ���الل  ف��ي��ك��ت��وري��ا 
مما دفع ال�ضلطات لفر�س تطبيق 
اأوامر �ضارمة للتباعد الجتماعي 
عام  30 �ضاحية، وفر�س عزل  يف 
اأب������راج �ضكنية  ت�����ض��ع��ة  ع��ل��ى  ك��ام��ل 

عامة.
عدد  يزيد  التي  ال��ولي��ة،  و�ضجلت 
ن�ضمة،  مليون   6.6 على  �ضكانها 
127 حالة اإ�ضابة جديدة مبر�س 
كوفيد-19، الثنني، يف اأكرب زيادة 

يومية منذ بدء اجلائحة.
واحدة،  وف��اة  حالة  اأي�ضا  و�ضجلت 

الوليات  ت�ضّجل  اأ���ض��ب��وع،  وم��ن��ذ 
اأح���ي���ت يف عطلة  ال���ت���ي  امل��ت��ح��دة 
الوطني،  عيدها  الأ���ض��ب��وع  نهاية 
اأع������داد اإ����ض���اب���ات ق��ي��ا���ض��ي��ة، فيما 
ترامب  دون��ال��د  الرئي�س  يوا�ضل 
التقليل من �ضاأن الأزمة التي اأكد 

اأنها “على و�ضك” النتهاء.
اأربعني  ق��راب��ة  ال��ب��الد  واأح�����ض��ت 
اإ�ضافية  اإ�ضابة و234 وفاة  األف 
والع�ضرين  الأرب����ع  ال�����ض��اع��ات  يف 
ح�ضيلة  اآخ�������ر  وف�����ق  امل���ا����ض���ي���ة، 
ن�����ض��رت��ه��ا الأح������د ج��ام��ع��ة جونز 

هوبكنز املرجعية.
اأو�ضنت  بلدية  رئي�س  ي��خ��ِف  ومل 
يف ولي����ة ت��ك�����ض��ا���س ���ض��ت��ي��ف اأدل���ر 
نربة  و���ض��ف  اأن  و�ضبق  ان��زع��اج��ه 
الرئي�س الأمريكي ب�”اخلطرية” 
ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل�����ض��ك��ان امل��دي��ن��ة حيث 
ت��و���ض��ك اأق�������ض���ام الإن���ع���ا����س على 
ع�ضرة  غ�������ض���ون  “يف  الم����ت����الء 

اأيام«.
ان”،  ان  “�ضي  ل�����ض��ب��ك��ة  وق������ال 

تكون  ق��د  امل�����ض��ار،  ن��غ��رّي  مل  “اإذا 
غ�ضون  يف  مكتظة  م�ضت�ضفياتنا 

اأ�ضبوعني«.
وتتفق رئي�ضة بلدية فينك�س كايت 
غاليغو مع اأدلر. و�ضّرحت “لقد 
اأعدنا الفتح يف وقت مبكر جداً يف 
اأريزونا” داعيًة اإىل فر�س تدابري 

عزل من جديدة على ال�ضكان.
امل�ضتجد  كورونا  فريو�س  واأودى 
 531،789 ع����ن  ي���ق���ل  ل  مب����ا 
اأعلنت  م��ن��ذ  ال���ع���امل  يف  ���ض��خ�����ض��ا 
كانون  يف  ظهوره  ر�ضمياً  ال�ضني 
تعداد  وف�����ق  الأّول/دي���������ض����م����رب، 
ا�ضتناداً  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
ال�ضاعة  اإىل م�ضادر ر�ضمّية حتى 

19،00 ت غ الأحد.

من  اأكرث  اإ�ضابة  ر�ضمّياً  و�ُضّجلت 
11 مليون �ضخ�س يف 196 بلداً 
وم��ن��ط��ق��ة ب��ال��ف��ريو���س م��ن��ذ بدء 
من  اأك���رث  منهم  ت��ع��اف��ى  تف�ضيه، 

ن�ضفها.
الو�ضع مقلقاً يف بع�س  ول يزال 
واأعلنت  الالتينية.  اأم��ريك��ا  دول 
عتبة  تخطت  اأنها  الأح��د  ت�ضيلي 
وكولومبيا  وف�����اة  اآلف  ع�����ض��رة 
عتبة اأربعة اآلف وفاة. يف البريو، 
يتجاوز عدد امل�ضابني 300 األف 
اإ�ضابة   3600 م��ن  اأك���رث  بينها 
ج��دي��دة خ���الل ال�����ض��اع��ات الأرب���ع 

والع�ضرين الأخرية.
اإ���ض��اب��ة وزي����رة ال�ضحة  وت���اأك���دت 
اإيدي روكا بالفريو�س  البوليفية 

الرئا�ضة  ���ض��وؤون  وزي��ر  نقل  فيما 
اإىل  ن���ون���ي���ز  ي����رك����و  ال���ب���ول���ي���ف���ي 
باحلمى  اإ�ضابته  اإث���ر  امل�ضت�ضفى 
عن  ن��اج��م��ة  م�����ض��اع��ف��ات  “جّراء 
املك�ضيك،  واأم����ا  كوفيد-19”. 

ف�ضّجلت 30366 وفاة.
يف الهند، �ضيبقى معلم تاج حمل 
ال��زوار، وفق  اأم��ام  ال�ضهري مغلقاً 

ما اأعلنت ال�ضلطات الأحد.
اأم�����ا يف اإي�������ران ال����دول����ة الأك����رث 
ال�ضرق  يف  ب��ال��ف��ريو���س  ت�������ض���رراً 
ال�ضلطات  ف��اأع��ل��ن��ت  الأو������ض�����ط، 
الأح��د 163 وف��اة ما يرفع عدد 
ال��وف��ي��ات ج���راء ال��وب��اء يف البالد 

اإىل 11571.
و�ضتعزل اأ�ضرتاليا ولية فكتوريا 

عن �ضائر البالد بعد ارتفاع عدد 
ملبورن  م��دي��ن��ة  يف  الإ�����ض����اب����ات 
املباين  م���ن  ع����دد  يف  خ�����ض��و���ض��اً 

املكتظة.
وب��ع��د ���ض��ه��ري��ن م��ن رف���ع تدابري 
ال�����ع�����زل، ����ض���ُي���ف���ر����س ع������زل من 
عا�ضمة  اأنتاناناريفو  على  جديد 

مدغ�ضقر اعتباراً من الثنني.
اأول  الث����ن����ني  ف��ي��ج��ي  و����ض���ّج���ل���ت 
عاد  ملواطن  بكوفيد-19  اإ�ضابة 
من الهند بعد 78 يوما مل تعلن 

خاللها عن اأي اإ�ضابات.
وي���ب���دو ال���و����ض���ع اأق������ّل ت����وت����راً يف 
اأوروب��������ا، ح��ي��ث ان��ط��ل��ق��ت الأح����د 
واحد  للفورمول  العامل  بطولة 
اأربعة  بتاأخر نحو   2020 ملو�ضم 

ال�ضيلفي، وذلك لتفادي الزدحام. 
وقال رئي�س املتحف ومديره جان 
كوفيد- اأزم��ة  اإن  مارتينيز  ل��وك 
19 ت�ضببت للمتحف حتى اليوم 
الأربعني مليون  “بخ�ضائر تفوق 

يورو«.
اأ�ضبوع  ي���ب���داأ  اأي�������ض���اً،  ب��اري�����س  يف 
ومن  افرتا�ضياً  الث��ن��ني  املو�ضة 
الأوىل  للمرة  حية  ع��رو���س  دون 

يف تاريخه.
فتح  اإع���������ادة  اأدت  ان����ك����ل����رتا،  يف 
يف  جت��������������اوزات  اإىل  احل�������ان�������ات 
ليل  الكحول  و�ضرب  الحتفالت 
اخل�ضية  يثري  ما  الأح���د،  ال�ضبت 
م��ن اإ���ض��اب��ات ج��دي��دة يف بلد يعد 
العامل.  يف  ت�����ض��رراً  الأك����رث  ب��ني 

جائزة  يف  م��وع��ده��ا  ع���ن  اأ���ض��ه��ر 
ريد  حلبة  على  ال��ك��ربى  النم�ضا 
بول رينغ، والتي طبعها فوز �ضائق 
فالتريي  الفنلندي  مر�ضيد�س 

بوتا�س بعد ان�ضحابات عدة.
اللوفر  متحف  يعيد  فرن�ضا،  يف 
الأكرب والأكرث ارتياداً يف العامل، 
فتح الثنني %70 من م�ضاحته 
اأم��ام ال��زوار الذين ينبغي عليهم 

و�ضع كمامات للدخول اإليه.
درج  حيث  موناليزا  لوحة  واأم��ام 
اأن���ح���اء العامل  ال�����ض��ي��اح م���ن ك���ل 
تذكارية،  ����ض���ور  ال���ت���ق���اط  ع��ل��ى 
اإ�ضارات  الأر���ض��ي��ة  ع��ل��ى  األ�����ض��ق��ت 
حتدد الأماكن التي ي�ضمح للزوار 
�ضور  لل��ت��ق��اط  فيها  يقفوا  ب���اأن 

الربيطانية  املقاطعات  لت  وف�ضّ
الأخرى اعتماد جدول رفع عزل 

اأكرث حذراً.
خ�ضّم  يف  وه���ي  اأوروب�����ا  وتخ�ضى 
م��رح��ل��ة رف���ع ال���ع���زل، م���ن تف�ٍس 
بال�ضلطات  دفع  ما  للوباء  جديد 
قيود  ف���ر����س  اإىل  دول  ع����دة  يف 

حملية جديدة.
ع��زل على منطقة  وغ���داة فر�س 
ال�ضبت  ن�ضمة  األ���ف  مئتي  ت�ضّم 
اأ�ضدرت  اإ�ضبانيا،  يف  كاتالونيا  يف 
مماثلة  تدابري  الأح��د  ال�ضلطات 
ع��ل��ى ن��ح��و 70 األ����ف ���ض��خ�����س يف 
غرب  �ضمال  يف  غلي�ضيا  منطقة 
اأ���ض��ب��وع��ني م��ن رفع  ال��ب��الد، بعد 
تدابري العزل القا�ضية التي كانت 

مفرو�ضة.
م���ن جهتها،  اأوك���ران���ي���ا  وت���واج���ه 
الإ�ضابات  لعدد  مفاجئاً  ارتفاعاً 
لفيف  منطقة  حيث  بالفريو�س 
احل����دودي����ة م���ع ب���ول���ن���دا الأك����رث 

ت�ضرراً يف البالد.

�ملك�سيك و�لهند وت�سيلي تعي�ش �أجو�ء م�سابهة 

م�ست�سفيات اأمريكية تكتظ مبر�سى ك�رونا.. وم�س�ؤول�ن يحذرون

•• وا�شنطن-اأ ف ب

يتو��سل تف�سي فريو�ش كورونا �مل�ستجّد يف �لوليات 
�ملتحدة حيث باتت م�ست�سفيات على و�سك �لمتالء 
بينما يدق م�سوؤولون ناقو�ش �خلطر يف حني تعي�ش 
�ملك�سيك و�لهند وت�سيلي �أجو�ء م�سابهة بينما يعيد 

متحف �للوفر �ل�سهري يف فرن�سا فتح �أبو�به.
حيث  من  عامليًا  بلد  ثالث  �لثنني  �لهند  و�أ�سبحت 
بينها  حالة   697،358 بت�سجيلها  �لإ�سابات  عدد 
و�لع�سرين  �لأربـــع  �ل�ساعات  يف  �إ�سابة  �ألــف   24
�لأخرية، بعدما جتاوزت �حلالت �ملوؤكدة لديها تلك 

�مل�سّجلة يف رو�سيا.
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اخلا�س  ال�����ض��ح��ي  ال���ربوت���وك���ول 
اإمارة  يف  ال�ضياحي  القطاع  بعودة 
الإجراءات  اأهمية  مبيناً  ال�ضارقة 
املطلوبة  ال�����ض��ح��ي��ة  وال�����ض��ي��ا���ض��ات 
الت�ضغيل  واإع����ادة  الن�ضاط  ل��ع��ودة 
�ضتلعب  وال��ت��ي  ال�ضياحي  للقطاع 
من  الكثري  ثقة  ا�ضتعادة  يف  دوراً 
حممد  الدكتور  قدم  كما  ال�ضياح. 
ال�ضارقة  ج��ام��ع��ة  م���ن  ���ض��وق  اأب����و 
تطبيقات  اأه��م��ي��ة  ح���ول  م��داخ��ل��ًة 
�ضناعة  يف  ال���ض��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
مناذج  مبيناً  م�ضتقباًل  ال�ضياحة 
ل��ط��ب��ي��ع��ة ه������ذه ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات يف 

خمتلف املن�ضاآت ال�ضياحية.
ال�ضارقة  جامعة  تقدمت  واأخ���رياً 
اأ�ضعد  الدكتور  اإع��داد  مببادرة من 
ح���م���اد اأب�����و رم�����ان الأك�����ادمي�����ي يف 
ال�����ض��ارق��ة وامل��ن�����ض��ق العام  ج��ام��ع��ة 
الدكتور  م��ع  بال�ضراكة  للمنتدى 
الأك���ادمي���ي يف  العنيني  اأب���و  ع��م��اد 
دعوة  ت�ضمنت  ال�����ض��ارق��ة،  جامعة 
لكتاب  ف�������ض���ول  يف  ل���ل���م�������ض���ارك���ة 
يف  ال�����ض��ي��اح��ة  “�ضناعة  ب��ع��ن��وان: 
ظ���ل الأزم�������ات: ال��ف��ر���س والآث�����ار  
اأن  امل���وؤم���ل  وم����ن   ، والعواقب” 
واعتمادها   حتكيمها  بعد  ت�ضدر  
ككتاب علمي ي�ضكل اأحد املن�ضورات 
باللغتني  ت��ن�����ض��ر   ال��ت��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة 
والتي  والإجن���ل���ي���زي���ة(  )ال��ع��رب��ي��ة 
اخل���رباء  ك��اف��ة  دع����وة  �ضتت�ضمن 
والأك��ادمي��ي��ني يف جم��ال ال�ضياحة 
اأنحاء  وم���ن خم��ت��ل��ف  وال�����ض��ي��اف��ة 
هذا  اإجن����از   يف  للم�ضاركة  ال��ع��امل 
خرباتهم  ول����ت����ق����دمي  امل���������ض����روع 
من  لتمكينه  للقطاع  وجت��ارب��ه��م 
احلالية  ����ض���واء  الأزم�������ات  جت�����اوز 
هذا  ت�ضمن  وق���د  امل�ضتقبلية،  اأو 
امل�����ض��روع اأرب���ع���ة اأج������زاء، ك��ل جزء 
ف�ضول،  اأرب�����ع�����ة  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي 
متاحاً  امل�������ض���روع  ه����ذا  و���ض��ي��ك��ون 
الت�ضال  و����ض���ائ���ل  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
اخلرباء  ك��اف��ة  م�ضاهمات  لتلقي 

والأكادمييني.

•• ال�شارقة-الفجر:

حت�����ت رع�����اي�����ة �����ض����ع����ادة الأ�����ض����ت����اذ 
النعيمي،  جم��ول  حميد  ال��دك��ت��ور 
م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال�����ض��ارق��ة، عقدت 
مدينة  ف�����رع  ال�������ض���ارق���ة  ج���ام���ع���ة 
ال�������ض���ي���اح���ة  “منتدى  ال������ذي������د 
العام  ه��ذا  ي��اأت��ي  وال���ذي  الثالث” 
ال�ضياحة  “م�ضتقبل  عنوان  حتت 
كوفيد-19:  ظ����ل  يف  وال�������ض���ف���ر 
وذلك  حمتملة”  ���ض��ي��ن��اري��وه��ات 
تيمز،  مايكرو�ضوفت  تقنية  ع��رب 
التجاري  الإمن���اء  هيئة  مب�ضاركة 
ال�ضارقة،  ب��ح��ك��وم��ة  وال�����ض��ي��اح��ي 
املالية،  ل�����الأوراق  م�ضقط  و���ض��وق 
وجامعة  ���ض��ع��ود،  امل��ل��ك  وج��ام��ع��ة 
الكويت، وجامعة املو�ضل، وجامعة 
الأردنية،  واجل��ام��ع��ة  ال���ق���رى،  اأم 
الدويل  اخلليج  ومنتجع  وف��ن��دق 
اأهمية  ت��اأت��ي  ال��ب��ح��ري��ن.  مبملكة 
الظروف  حجم  م��ن  املنتدى  ه��ذا 
قطاع  بها  مي��ر  التي  ال�ضتثنائية 
اأن����ح����اء  ال�������ض���ي���اح���ة يف خم���ت���ل���ف 
وجه  على  العربي  وعاملنا  ال��ع��امل 
جائحة  تف�ضي  نتيجة  اخل�ضو�س 
ت�ضببت  وال�����ت�����ي  كوفيد-19، 
ال�ضياحة  بخ�ضائر كبرية يف قطاع 
نتيجة التعطل �ضبه الكلي للقطاع 
وخ���روج اأع���داد ك��ب��رية م��ن القوى 
ال�ضفر  ح���رك���ة  وت��ع��ط��ل  ال��ع��ام��ل��ة 
اإطار  ويف  ن�ضبيا،  واملحلي  ال��دويل 
م�ضوؤولية جامعة ال�ضارقة العلمية 
�ضريكاً  ت���ك���ون  ب�����اأن  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
خمتلف  ت�ضغيل  اإع���ادة  يف  اأ�ضا�ضياً 
وعلى  الق���ت�������ض���ادي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
راأ����ض���ه���ا ق��ط��اع ال�����ض��ي��اح��ة؛ عملت 
املنتدى  ه��ذا  عقد  على  اجل��ام��ع��ة 
لتقدمي الدعم للقطاع ال�ضياحي، 
ال�ضياحة  ع����ودة  ب���اجت���اه  وال���دف���ع 
اأدار  وق��د  الطبيعي،  ن�ضاطها  اإىل 
الدكتور  املنتدى  ه��ذه  يف  النقا�س 
نائب  اللهيبي،  �ضالح حممد زكي 
ال�ضارقة  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  م�����ض��اع��د 

ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة ل��ل��ح��د م����ن اآث�����ار 
القطاع  على  كوفيد-19  جائحة 
ال�����ض��ي��اح��ي ال��ع��رب��ي، م���وك���داً على 
ا�ضرتاتيجية  روؤي���ة  تبني  ���ض��رورة 
وخطط وا�ضحة للتعامل مع هذه 
املكا�ضب  الأزم���ة لإن��ق��اذ كثري م��ن 
يف ق��ط��اع ال�����ض��ي��اح��ة ال��ع��رب��ي.  ثم 
حت�������دث ال�����دك�����ت�����ور ع����ل����ي اأح����م����د 
القا�ضم الأ�ضتاذ امل�ضاعد يف جامعة 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال����ق����رى  اأم 
ال�ضعودية، وتناول يف ورقته تاأثري 
ال�ضلوك  جائحة كوفيد-19 على 
 – لل�ضياح  املحتمل  ال�ضتهالكي 
التعاون  جمل�س  دول  من  الدليل 
اخل���ل���ي���ج���ي، ح���ي���ث اأو�����ض����ح حجم 
الأزم���ة يف  �ضتحدثه  ال��ذي  التغري 
�ضلوكيات ال�ضياح وامل�ضافرين، واأن 
�ضتكون  ج��دي��دة  �ضياحية  خ��ارط��ة 
ال�����ض��ي��اح لختيار  اأم����ام  م��ط��روح��ة 
تعايف  اأن  حيث  ال�ضياحية،  وجهته 
�ضيجعلها  ب��اك��راً  ال���دول  كثري م��ن 
حمط اهتمام ال�ضائح يف اختيارها 

كوجهة �ضياحية.
اأما الأ�ضتاذ يزن احلايك، امل�ضت�ضار 
الفندقية  العمليات  يف  واخل��ب��ري 
الدويل  يف فندق ومنتجع اخلليج 
يف مم��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن، ف��ق��د اأك���د 
العمليات  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  كلمته  يف 
كوفيد-19،  ظ���ل  يف  ال��ف��ن��دق��ي��ة 
وال�����ت�����غ�����ي�����ريات ال�����ك�����ب�����رية ال���ت���ي 
العمليات  ه���ذه  ط��ب��ي��ع��ة  يف  ج���رت 
ووفق  وال�ضيف  ال�ضائح  حلماية 
اجلودة  عالية  �ضحية  ا�ضرتاطات 
اأن كافة ال�ضركات الفندقية  مبيناً 
باإعادة هيكلة عملياتها من  قامت 

الناحية الت�ضغيلية.
      واأخ���رياً ق��دم ك��ل م��ن الأ�ضتاذ 
يف  الأول  امل�ضت�ضار  يو�ضف،  حممد 
وال�ضياحي  التجاري  الإمناء  هيئة 
والأ�ضتاذ  ال�������ض���ارق���ة  ح��ك��وم��ة  يف 
اإدارة  م���دي���ر  ال��ط��ن��ي��ج��ي،  اأح���م���د 
املعايري ال�ضياحية يف هيئة الإمناء 
التجاري وال�ضياحي، ببيان اأهمية 

– ف����رع مدينة  الأف������رع  ل�������ض���وؤون 
الذيد. 

      ���ض��ارك يف ه��ذه ال��ن��دوة )12( 
م������ن الأك������ادمي������ي������ني واخل���������رباء 
يف جم�����ال ال�������ض���ي���اح���ة م����ن دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة و 6 دول 
بكلمة  املنتدى  ب���داأ  حيث  عربية، 
عدنان  الدكتور   الأ�ضتاذ  ل�ضعادة 
مدير  م�ضاعد  ���ض��رح��ان،  اإب��راه��ي��م 
اجل��ام��ع��ة ل�����ض��وؤون الأف����رع ممثاًل 
حيث  اجلامعة،  مدير  �ضعادة  عن 
رح���ب ب��احل�����ض��ور وامل�����ض��ارك��ني يف 
ه�����ذا امل���ن���ت���دى م����ن ك���اف���ة ال�����دول 
اأهمية  على  اأي�ضاً  واأك��د  العربية، 
اقت�ضادي  كقطاع  ال�ضياحة  قطاع 
القطاعات  من  كثري  يفوق  اأ�ضبح 
الق��ت�����ض��ادي��ة الأخ�����رى م��ن حيث 
الناجت  يف  وامل�����ض��اه��م��ة  امل��ك��ا���ض��ب 
جامعة  واأن  الإج����م����ايل،  امل��ح��ل��ي 
عقد  يف  ت�ضتمر   ���ض��وف  ال�����ض��ارق��ة 
يلزم  ما  وك��ل  واملنتديات  ال��ن��دوات 
كافة  ت�ضغيل  اإع���ادة  يف  للم�ضاعدة 
والتي من  القت�ضادية  القطاعات 

بينها قطاع ال�ضياحة.
ث���م األ���ق���ى رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الإمن�����اء 
بحكومة  وال�����ض��ي��اح��ي  ال���ت���ج���اري 
ال�����ض��ارق��ة ���ض��ع��ادة الأ����ض���ت���اذ خالد 
اأهمية  فيها على  اأكد  كلمة  املدفع 
القطاع  ت�����ض��غ��ي��ل  واإع���������ادة  ع������ودة 
ال�ضارقة  اأن  م��ب��ي��ن��اً  ال�����ض��ي��اح��ي، 
اأعادة ت�ضغيل كثري من الن�ضاطات 
ل  ا�ضتيعابية  ب��ط��اق��ة  ال�ضياحية 
تدريجياً  ت��رف��ع   50% ت��ت��ج��اوز 
وفقاً للتقارير الواردة من امليدان، 
واأكد اأن عودة الن�ضاطات ال�ضياحية 
قبل  ي��ك��ون  ل��ن  عهدها  �ضابق  اإىل 
مبيناً   ، ت��ق��دي��ر  اأق���ل  ع��ل��ى  �ضنتني 
اآث��اره��ا ك��ب��رية وحتتاج  اأن الأزم����ة 
للتعايف،  ف����رتة  اإىل  ال���ق���ط���اع���ات 
القطاع  اأن  الوقت  نف�س  يف  مبيناً 
مرن و�ضوف يكون قادر اً بعون اهلل 

تعاىل على جتاوز كل الأزمات.
       ثم بداأت بعد ذلك جل�ضة املنتدى 

الب�ضرية  امل����وارد  كلمته  يف  ت��ن��اول 
العاملة يف قطاع ال�ضياحة يف ظل 
كوفيد-19،  ج��ائ��ح��ة  حت���دي���ات 
ح��ي��ث ت���ن���اول ب��ع�����س الإج��������راءات 
وال�����ض��ي��ا���ض��ات ال���ت���ي ت��ع��ام��ل��ت بها 
ك���ث���ري م����ن ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة مع 
القطاع  يف  الكبرية  التعطل  حالة 
اأهمية  مبيناً  ال��وظ��ائ��ف،  وف��ق��دان 
قطاع  يف  العاملة  ال��ق��وى  حماية 
تخفف  مالية  ح��زم  عرب  ال�ضياحة 
من الأزمة حلني عودة القطاع اإىل 
الدكتور  الأ�ضتاذ  اأما  �ضابق عهده. 
اأ�ضتاذ  املعا�ضيدي،  وع���داهلل  معن 
جامعة  يف  ال�ضرتاتيجية  الإدارة 
امل��و���ض��ل يف ال���ع���راق، ف��ق��د اأك����د يف 
معاجلات  ط�����رح  اأه���م���ي���ة  ورق����ت����ه 

 ث���م ق����دم ال���دك���ت���ور اأح���م���د منري 
ال����ن����ج����ار، الأك������ادمي������ي واخل���ب���ري 
وحدة  على  وامل�ضرف  القت�ضادي 
كلية  يف  الدولية  التجارة  منظمة 
الأع����م����ال – ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت – 
دولة الكويت، ورقة علمية حتدث 
فيها عن قراءة اقت�ضادية للن�ضاط 
كوفيد  جائحة  ظ��ل  يف  ال�ضياحي 
والتطلعات  ال��واق��ع  مبيناً   19  -
امل�ضتقبلية لهذا القطاع، حيث اأكد 
ال�ضوق  اآليات  التعطل يف  اأن حالة 
والطلب هي  الغر�س  �ضملت  التي 
التاريخ  يف  م�����ض��ب��وق��ة  غ���ري  ح��ال��ة 

القت�ضادي.
الدكتور عماد بن حممود من�ضي، 
جامعة  يف  امل�������ض���اع���د  الأ������ض�����ت�����اذ 

فيها جمموعة من  ���ض��ارك  وال��ت��ي 
اخل��رباء والأك��ادمي��ي��ني من داخل 
ال���دول���ة وخ���ارج���ه���ا، ح��ي��ث تناول 
الرحمن  ع��ب��د  ����ض���الح  ال���دك���ت���ور 
واخلبري  الأك�����ادمي�����ي  ال���ط���ال���ب، 
م�ضقط  �����ض����وق  يف  الق����ت���������ض����ادي 
عمان  �ضلطنة  يف  املالية  ل����الأوراق 
يف ورق��ت��ه ال��ت��ي حت���دث ف��ي��ه��ا عن 
على  كوفيد-19  ج���ائ���ح���ة  اأث������ر 
دخول الأفراد وانعكا�س ذلك على 
احلركة ال�ضياحية، مبيناً اآثار  هذه 
العاملي  الق��ت�����ض��اد  على  اجل��ائ��ح��ة 
اقت�ضاديات  ع��ل��ى  ذل���ك  وان��ع��ك��ا���س 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، م����وك����داً على 
البينية  ال�ضياحة  تفعيل  ���ض��رورة 

العربية. 

ال�ضياحة  وم�ضت�ضار  �ضعود  امل��ل��ك 
اململكة  يف  ال�ضياحية  والفعاليات 
يف  تناول  فقد  ال�ضعودية،  العربية 
املخاطر  اإدارة  مو�ضوعات  كلمته 
والوجهات  الفعاليات  �ضناعة  يف 
ج���ائ���ح���ة  ظ������ل  يف  ال���������ض����ي����اح����ي����ة 
تلك  اآث���ار  فيها  ب��ني  كوفيد-19، 
اجلائحة على كثري من الفعاليات 
ال�ضياحية والوجهات ال�ضياحية يف 
اململكة العربية ال�ضعودية وما هي 
الوجهات الأكرث اأماناً ل�ضتقطاب 

املجموعات ال�ضياحية.
الروا�ضية،  زي����اد  ال��دك��ت��ور  وك����ان 
الأردنية  اجل��ام��ع��ة  يف  الأك���ادمي���ي 
وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�����ض��ي��اح��ة والآث�����ار 
�ضابقاً - اململكة الأردنية الها�ضمية، 

مب�ساركة �أكادمييني وخرب�ء يف جمال �ل�سياحة من 6 دول عربية

جامعة ال�سارقة تطلق منتدى ال�سياحة الثالث

املراكز  اأب��وظ��ب��ي على م��الك وم����دراء  التنمية الق��ت�����ض��ادي��ة  دائ���رة  و���ض��ددت 
التجارية “املولت” يف اإمارة اأبوظبي التي مت منحها موافقة باإعادة افتتاح 
الواردة  والتعليمات  بال�ضروط  الكامل  الل��ت��زام  واملت�ضوقني  للزوار  اأبوابها 
ملكافحة عدوى  الوقائية والحرتازية  الإج��راءات  ب�ضاأن تطبيق  تعميمها  يف 

فريو�س كورونا كوفيد - 19.
ودعت الدائرة اإدارات املراكز التجارية التي با�ضرت بافتتاح اأبوابها للجمهور 
يف اإمارة اأبوظبي اإىل اللتزام التام بكافة التعليمات والتعاميم ال�ضادرة عن 
اأي من املراجع املخت�ضة بالإ�ضافة اىل تطبيق التعليمات الأخرى التي تلزم 
ال�ضروط  والقفازات وغريها من  الكمامات  وارت��داء  املت�ضوقني  التباعد بني 
الواردة والتي من �ضاأنها احلفاظ على ال�ضحة وال�ضالمة العامة يف جمتمع 
اأبوظبي. ونبهت الدائرة مالك واإدارات ومدراء املراكز التجارية يف اأبوظبي 
�ضيعر�ضهم  خمالفتها  اأو  التعليمات  تطبيق  يف  والت�ضاهل  التهاون  اأن  اإىل 

الوجه بعد ال�ضغط على اأزرار امل�ضعد مع مراعاة عدم جتاوز العدد امل�ضموح 
الت�ضوق  ع��رب��ات  وملقاب�س  لليد  امل�ضتمر  بالتعقيم  الل��ت��زام  ع��ن  ف�ضال  ب��ه 

وال�ضالل.
التباعد اجل�ضدي وقدرها  الإج��راءات على �ضرورة اللتزام مب�ضافة  واأك��دت 
عنها  وال�ضتعا�ضة  النقدية  ب����الأوراق  ال��ت��داول  جتنب  اإىل  اإ���ض��اف��ة  م��رتي��ن 
وعند  ا�ضتخدمها  بعد  والبطاقة  اليدين  تعقيم  م��ع  الئتمانية  بالبطاقة 
امل�ضرتيات وتعقيمها والتخل�س من  اإخ��راج  ال�ضروري  للمنزل من  الو�ضول 
باملاء  اأو غ�ضلهما جيدا  الأكيا�س ف�ضال عن تنظيف اليدين مبطهر كحويل 
وال�ضابون. ون�ضح مركز اأبوظبي لل�ضحة العامة با�ضتخدام تطبيق احل�ضن 
يف  املخالطني  وتتبع   ”19  - “كوفيد  فحو�ضات  لنتائج  الر�ضمي  التطبيق 
واملقيمني يف  امل��واط��ن��ني  �ضالمة  على �ضحة  احل��ف��اظ  بهدف  وذل��ك  ال��دول��ة 

جمتمع الإمارات.

•• اأبوظبي-وام: 

حر�س 29 مركزا جتاريا على م�ضتوى اإمارة اأبوظبي خالل الفرتة املا�ضية 
وبعد اإعادة فتح اأبوابها اأمام اجلمهور على اللتزام بتطبيق �ضروط و �ضوابط 
والزوار  املت�ضوقني  و�ضالمة  �ضحة  على  حفاظا  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة 
وتلبية احتياجاتهم وفق �ضوابط حتمي جميع املواطنني واملقيمني وحتد من 

.« انت�ضار فريو�س كورونا امل�ضتجد “ كوفيد - 19 
بامل�ضوؤولية  اجلميع  حتلي  ال��ع��امل  بها  مي��ر  التي  الراهنة  املرحلة  وتتطلب 
الوطن وكل من يعي�س  الوطني جتاه  الواجب  النابع من  الكامل  واحلر�س 
والتقيد  الت�ضوق  عمليات  خ��الل  مب�ضوؤولية  والتعامل  الإم���ارات  اأر���س  على 
�ضواء  املجتمع  �ضالمة  باحلفاظ على  والتعليمات اخلا�ضة  بالإجراءات  التام 

اخلا�ضة باأفراد املجتمع اأو مراكز الت�ضوق.

اأن عقوبة عدم  للدائرة مو�ضحة  التابعة  التفتي�س  فرق  قبل  للمخالفة من 
اللتزام بالتعهد والتعاميم اأو التعليمات وال�ضروط وال�ضوابط ال�ضادرة عن 
دائرة التنمية القت�ضادية تبداأ بقيمة 3 اآلف درهم ثم 6 اآلف يف الثانية و8 
اآلف يف الثالثة و10 اآلف يف املخالفة للمرة الرابعة وتنتهي باإ�ضدار قرار 

اإغالق املن�ضاأة بعد ذلك.
كما حدد مركز اأبوظبي لل�ضحة العامة 9 اإجراءات احرتازية ووقائية يجب 
املجتمع  و�ضالمة  �ضحة  على  للحفاظ  اآم��ن  ت�ضوق  برحلة  للقيام  اتباعها 
واحلد من انت�ضار فريو�س “كوفيد - 19” والتي تتمثل يف ا�ضتخدام الت�ضوق 
الرقمي كو�ضيلة اأمثل للوقاية اإ�ضافة اإىل اختيار التوقيت ال�ضحيح للت�ضوق 
الكمامة  با�ضتخدام  الل��ت��زام  م��ع  ال��ف��ردي  والت�ضوق  ال���ذروة  لأوق���ات  جتنبا 

والقفاز يف كل الأوقات.
مل�س  جتنب  الآم��ن  الت�ضوق  بعملية  اخلا�ضة  الوقائية  الإج���راءات  وت�ضمنت 

جمم�عة دوكاب تفتتح حمطتها اجلديدة للطاقة ال�سم�سية يف منطقة جبل علي دبي لل�سيليك�ن وجمعية املخرتعني 
الإماراتية تعززان تعاونهما لدعم رواد الأعمال

املدار�س واجلامعات املوجودة يف الواحة فر�ضة التدريب 
واحة  �ضلطة  ان  الفال�ضي  غ��امن  ذك��ر  و  املخترب.  داخ��ل 
الرائدة  الهيئات  عن  با�ضتمرار  تبحث  لل�ضيليكون  دبي 
ال��ت��ع��اون والرتقاء  ب��ه��دف  حم��ل��ي��ا يف جم���ال الب��ت��ك��ار 
�ضنو�ضع  التفاقية  ه��ذه  خ��الل  وم��ن  املحلية  ب��ك��وادرن��ا 
ال�ضراكة يف خمتلف القطاعات وخا�ضة التعليمية منها 
الواحة وتعزز بيئة  لتطوير حلول رائدة تفيد جمتمع 
جمعية  م��ع  التعاون  اأهمية  الفال�ضي  اأك��د  و  الأع��م��ال. 
م�ضرتكة  من�ضة  ب��ن��اء  ب��ه��دف  الإم���ارات���ي���ة  امل��خ��رتع��ني 
واأ�ضحاب الخرتاعات  الأعمال  للتوا�ضل بني قطاعات 
الفعاليات  يف  من��اذج��ه��ا  وت���ق���دمي  اأف���ك���اره���م  ل��ت��ط��وي��ر 
الت�ضهيالت  كافة  توفري  �ضيتم  و  التجارية  وامل��ع��ار���س 
لتطوير  النا�ضئة  وال�ضركات  الأعمال  لرواد  واخلدمات 
حلول جديدة ملختلف حتديات الأعمال ونحن على ثقة 
اأن هذا التعاون �ضيخلق ابتكارات وفر�ضا جديدة �ضتفيد 

املجتمع.

•• دبي -وام:

وقعت �ضلطة واحة دبي لل�ضيليكون -الهيئة التنظيمية 
التكنولوجية  احل���رة  امل��دي��ن��ة  لل�ضيليكون  دب��ي  ل��واح��ة 
ت��ف��اه��م م���ع ج��م��ع��ي��ة املخرتعني  امل��ت��ك��ام��ل��ة- م���ذك���رة 
الإم���ارات���ي���ة ب��ه��دف خ��ل��ق م���ب���ادرات ج��دي��دة ت��ع��زز بيئة 
املذكرة  امل��واه��ب املحلية. وق��ع  دب��ي وتدعم  الأع��م��ال يف 
غامن الفال�ضي نائب رئي�س اأول �ضعادة الأفراد والبتكار 
يف �ضلطة واحة دبي لل�ضيليكون واملهند�س اأحمد عبداهلل 
الدكتور  بح�ضور  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  جمان 
ل�ضلطة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  امل��ط��رو���ض��ي  جمعة 
الطرفني.  م�ضوؤويل  من  وع��دد  لل�ضيليكون  دب��ي  واح��ة 
لل�ضيليكون  دبي  واح��ة  �ضلطة  �ضتزود  املذكرة  ومبوجب 
خفيفة  �ضناعية  بوحدة  الماراتية  املخرتعني  جمعية 
وحتويل  الخ���رتاع���ات  لتطوير  م��ق��را  لتكون  جمانية 
الخرتاعات  ه��ذه  و�ضتتاح  واق���ع  اإىل  املبتكرة  الأف��ك��ار 

ل�������ض���ل���ط���ة ال�������واح�������ة وم������رك������ز دب����ي 
التكنولوجي لريادة الأعمال /ديتك/ 
املركز  يف  العاملة  النا�ضئة  وال�ضركات 
الأ�ضعار  من  اجلمعية  �ضت�ضتفيد  كما 
�ضلطة  ���ض��ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  التف�ضيلية 
وبح�ضب  امل����راف����ق.  مل��خ��ت��ل��ف  ال���واح���ة 
املذكرة �ضتقوم اجلمعية بتقدمي ما ل 
يقل عن ثالث ندوات تعليمية مفتوحة 
“ديتك”  م��رك��ز  يف  العاملني  جلميع 
التوجيه  ت���وف���ري  ع��ل��ى  ���ض��ت��ع��م��ل  ك��م��ا 
والطلبة  لل�ضركات  وامل�ضورة  والدعم 
وجمتمع واحة دبي لل�ضيليكون عالوة 
ع��ل��ى ذل���ك ���ض��ت��وف��ر اجل��م��ع��ي��ة لطلبة 

•• دبي-الفجر:

اإحدى  دوكاب”،  “جمموعة  حققت   
ال�����ض��ن��اع��ي��ة يف دولة  ال�����ض��رك��ات  اأك����رب 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، اإجن�����ازاً 
جديداً ولفتاً يف اإطار م�ضريتها الرامية 
اإىل تعزيز ال�ضتدامة بافتتاحها ر�ضمياً 
الطاقة  ل��ت��ول��ي��د  اجل���دي���دة  مل��ح��ط��ت��ه��ا 
املحطة  ب��ت��د���ض��ني  وق�����ام  ال�����ض��م�����ض��ي��ة. 
الع�ضو  الطاير،  حممد  �ضعيد  معايل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب 
الدكتور  بح�ضور  دب��ي،  ومياه  كهرباء 
اأحمد بن ح�ضن ال�ضيخ، رئي�س جمل�س 
اإدارة دوكاب وعدد من اأع�ضاء جمل�س 
تقع  املوظفني.  وكبار  الطرفني  اإدارة 
حمطة الطاقة ال�ضم�ضية، وهي عبارة 
املتجددة  الطاقة  لتوليد  م�ضروع  عن 
�ضاعات  يف  م��ي��ج��اواط   2 ب��ا���ض��ت��ط��اع��ة 
ملجموعة  الرئي�ضي  امل��ق��ر  يف  ال�����ذروة، 
دوك�����اب مب��ن��ط��ق��ة ج��ب��ل ع��ل��ي يف دبي، 
“�ضركة  مع  بال�ضراكة  تطويرها  ومت 
)الحتاد  الطاقة”  خلدمات  الحت��اد 
اإ���ض��ك��و( مت��ا���ض��ي��اً م���ع ط��م��وح��ات دولة 
امل��ت��ح��دة لت�ضخري  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
وتتمتع  ال�����ض��م�����ض��ي��ة.  ال��ط��اق��ة  ق����درات 
�ضم�ضية  األ������واح  م���ن  امل��ك��ون��ة  امل��ح��ط��ة 
ال�ضطح،  على  مركبة  واأخ���رى  اأر�ضية 
جيجا   3.5 ت���ول���ي���د  ع���ل���ى  ب���ال���ق���درة 
لتلبية  تكفي  �ضنوياً،  ال�ضاعة  يف  واط 
للطاقة،  م���ن���زل   500 اح���ت���ي���اج���ات 
دوكاب  م�ضنع  لت�ضغيل  يكفي  م��ا  اأو 

ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي، و���ض��رك��ة الحتاد 
م�ضاهمتهم  ع��ل��ى  ال��ط��اق��ة  خل���دم���ات 
يف ت��رج��م��ة ه���ذا امل�����ض��روع ع��ل��ى اأر����س 
اإىل تخفي�س  �ضيوؤدي  وال��ذي  ال��واق��ع، 
وحتقيق  الن����ب����ع����اث����ات  يف  م���ل���م���و����س 
ق���ّي���م���ة«.  مت تزويد  م��ال��ي��ة  وف������ورات 
كيلومرتاً   150 م��ن  ب��اأك��رث  امل��ح��ط��ة 
 *SolarBICC من كابالت دوكاب
 )UL( ب�ضهادة  املعتمدة  املتخ�ض�ضة 
25 ع���ام���اً،  وامل�����ض��م��م��ة ل����ت����دوم مل�����دة 
املنخف�س  اجل��ه��د  ك��اب��الت  وتت�ضمن 
النحا�ضية بقطر 300 مليمرت مربع 
اأعمال  من  رئي�ضياً  �ضّكلت جزءاً  والتي 
املحطة.  يف  والإن���������ض����اءات  ال��ت�����ض��ي��ي��د 
و�ضوًل  الت�ضاميم  اعتماد  من  وب���دءاً 
اإىل الختبارات والفحو�ضات وت�ضغيل 
ال�ضقف  على  املثبتة  ال�ضم�ضية  الأل��واح 
كهرباء  “هيئة  قدمت  الأر����س،  وعلى 
التوجيهات  م��ن  الكثري  دبي”  وم��ي��اه 
تاأكيداً  وذلك  تّثمن،  ل  ودعماً  القيمة 
على عمق ال�ضراكة املتميزة التي جتمع 
بني الطرفني.  وي�ضتفيد امل�ضروع من 
الذكية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��ب��ي��ق��ات  اأح�����دث 
كهرباء  لهيئة  ال��ذك��ي  ال��ع��داد  وم��ن��ه��ا 
 DEWA Smart دب�������ي  وم�����ي�����اه 
عن  امل��راق��ب��ة  واأن��ظ��م��ة  Metering؛ 
با�ضتخدام  ال���ط���اق���ة  مل���خ���رج���ات  ُب���ع���د 
الهواتف  ت��ط��ب��ي��ق��ات  اأو  الإن�����رتن�����ت 
ذاتية  ال�ضم�ضية  والأل����واح  املتحركة؛ 
تنظيف  روبوتات  با�ضتخدام  التنظيف 

تعمل بالطاقة ال�ضم�ضية.

يف  املباين  يف  الكهرو�ضوئية  ال�ضم�ضية 
اإطار مبادرة “�ضم�س دبي” التي تدعم 
تهدف  ال��ت��ي  الذكية”  “دبي  م��ب��ادرة 
الأذك��ى والأكرث  املدينة  اإىل جعل دبي 
���ض��ع��ادة يف ال���ع���امل«. م��ن ج��ان��ب��ه، قال 
الدكتور اأحمد ال�ضيخ: “تعك�س حمطة 
ال�����ض��م�����ض��ي��ة اجلهود  ل��ل��ط��اق��ة  دوك�����اب 
املتوا�ضلة التي نبذلها يف �ضبيل تعزيز 
ال�ضتدامة يف اأعمالنا متا�ضياً مع روؤية 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة ل���دول���ة الإم������ارات 
العربية املتحدة وتاأكيداً على التزامنا 
جت���اه ال��ب��ي��ئ��ة. واأغ��ت��ن��م ه���ذه الفر�ضة 
اإىل  والتقدير  ال�ضكر  بخال�س  لأتقدم 
وهيئة  ال��ط��اي��ر،  حممد  �ضعيد  معايل 

ال��ق��ي��ادة الر�ضيدة  ت��دع��م روؤي���ة  رائ���دة 
الكربونية،  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  احل���د  يف 
النظيفة  للطاقة  دب��ي  وا�ضرتاتيجية 
2050 التي تهدف اإىل اأن تكون دبي 
الكربونية  الب�ضمة  يف  الأق���ل  املدينة 
 75% وت��وف��ري  ال��ع��امل  م�ضتوى  على 
م��ن ط��اق��ة دب���ي م��ن م�����ض��ادر الطاقة 
كما   .2050 ع���ام  ب��ح��ل��ول  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
يدعم هذا امل�ضروع جهود هيئة كهرباء 
ومياه دبي يف حماية البيئة واحلفاظ 
على املوارد الطبيعية من خالل زيادة 
يف  والنظيفة  املتجددة  الطاقة  ن�ضبة 
مزيج الطاقة يف دبي وت�ضجيع الأفراد 
الأنظمة  ت��رك��ي��ب  ع��ل��ى  وامل���وؤ����ض�������ض���ات 

يف   PVC مب���ادة  امل��ع��زول��ة  للكابالت 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  و�ضت�ضهم  امل���وق���ع. 
للطاقة  دوك���اب  حمطة  تولدها  ال��ت��ي 
النبعاثات  ت��ق��ل��ي�����س  يف  ال�����ض��م�����ض��ي��ة 
الكربون  اأك�ضيد  ث��اين  ل��غ��از  ال�ضنوية 
تعادل  �ضنوياً،  طناً   660 ي��ق��ارب  مب��ا 
التي  الكربون  اأك�ضيد  ث��اين  غ��از  كمية 
مدار  على  �ضجرة  األ���ف   40 متت�ضها 
10 اأعوام. وقال معايل �ضعيد الطاير: 
الطاقة  حم��ط��ة  اف���ت���ت���اح  “ي�ضعدين 
“دوكاب”  الكهرو�ضوئية يف  ال�ضم�ضية 
واأبارك للمجموعة هذا الإجناز الذي 
ال�ضتدامة  ب��ث��ق��اف��ة  ال��ت��زام��ه��ا  ي���وؤك���د 
كموؤ�ض�ضة  دوره��ا  على  ال�ضوء  وي�ضلط 
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املال والأعمال

امل�سرف املركزي يطرح للبن�ك »ت�سهيات الإيداع لليلة واحدة«
اليومية املتوفرة لديها ب�ضكل ا�ضتباقي، وت�ضاعد يف متا�ضي اأ�ضعار 
الفائدة ل�ضوق النقد لليلة واحدة مع �ضعر الأ�ضا�س يف الظروف 
العادية. ويعترب طرح ت�ضهيالت الإيداع لليلة واحدة خطوة اأوىل 
يف تنفيذ الإطار اجلديد للعمليات النقدية بالدرهم الذي اأعلن 
عنه يف وقت �ضابق من هذا العام، و�ضوف تكون هذه الت�ضهيالت 
اأداة اأ�ضا�ضية لإدارة فائ�س ال�ضيولة لدى القطاع امل�ضريف يف دولة 
الإم��ارات، وذلك قبل اإط��الق برنامج الأذون��ات النقدية، و�ضوف 
حتل حمل اإ�ضدار �ضهادات الإيداع لفرتة ا�ضتحقاق اأ�ضبوع واحد. 
العام  امل��وق��ف  ف��اإن  لليلة واح���دة،  الإي���داع  وعند ط��رح ت�ضهيالت 
خالل  من  يتحدد  �ضوف  امل��رك��زي  للم�ضرف  النقدية  لل�ضيا�ضة 
�ضعر الفائدة على هذه الت�ضهيالت، والذي �ضي�ضبح �ضعر الفائدة 
الرئي�ضي و�ضوف ي�ضار اإليه باعتباره �ضعر الأ�ضا�س. وعليه، يتوقع 

امل�ضرف املركزي اأن تتما�ضى اأ�ضعار �ضوق النقد لليلة واحدة مع 
الأ�ضا�س،  �ضعر  �ضيوفر  كما  العادية.  الظروف  يف  الأ�ضا�س،  �ضعر 
والذي �ضيكون مرتبطا ب�ضعر الفائدة على الحتياطيات الفائ�ضة 
اأدنى  ح��داً  الأم��ري��ك��ي،  ال��ف��ي��درايل  الحتياطي  قبل  م��ن  املعتمد 
ل�ضعر الفائدة الفعلي لأ�ضعار �ضوق النقد لليلة واحدة. و�ضيوفر 
لليلة  الإي����داع  لت�ضهيالت  مماثلة  ت�ضهيالت  امل��رك��زي  امل�ضرف 
متار�س  التي  املرخ�ضة  املالية  املن�ضاآت  احتياجات  لتلبية  واح��دة 
ال�ضريعة  لأح��ك��ام  وف��ًق��ا  منها  ج��زء  اأو  واأن�ضطتها  اأعمالها  كافة 
الإ�ضالمية، وحتى تدخل هذه الت�ضهيالت املماثلة حيز التنفيذ، 
الإ�ضالمية  الإي��داع  �ضهادات  تقدمي  املركزي  امل�ضرف  �ضيوا�ضل 
الواحد،  الأ�ضبوع  ا�ضتحقاق  لفرتة  ال�ضلع  مرابحة  على  القائمة 

والتي �ضتكون قابلة للك�ضر على اأ�ضا�س يومي.

•• اأبوظبي-وام:

ي��ط��رح م�����ض��رف الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة امل���رك���زي اعتبارا 
با�ضم  للبنوك  جديدة  اإي���داع  ت�ضهيالت  احل��ايل  يوليو   12 من 
للبنوك  يت�ضنى من خاللها  واحدة”  لليلة  الإي��داع  “ت�ضهيالت 
التقليدية العاملة يف الدولة اإيداع فائ�س ال�ضيولة املتوفر لديها 
الواحدة. وقال معايل  الليلة  اأ�ضا�س  املركزي على  امل�ضرف  لدى 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  م�ضرف  حمافظ  �ضعيد  عبداحلميد 
املركزي : يعك�س تقدمي هذه الت�ضهيالت اجلديدة جهود امل�ضرف 
اأهداف �ضيا�ضته النقدية  املركزي املتوا�ضلة الرامية اإىل حتقيق 
وتطوير �ضوق النقد يف دولة الإمارات، ومن �ضاأن هذه الت�ضهيالت 
ال�ضيولة  اإدارة  يف  الدولة  العاملة يف  البنوك  تدعم  اأن  اجلديدة 

من�سة »ميدت�سينز« لتداول الأ�س�ل الرقمية 
يف اأب�ظبي ت�ستكمل ج�لة التم�يل الأخرية

•• اأبوظبي-وام:

والتي  ال��رق��م��ي��ة  الأ����ض���ول  ت����داول  من�ضة  “ميدت�ضينز”  اأع��ل��ن��ت 
الأخرية  التمويل  جولة  اختتام  عن  لها  مقراً  اأبوظبي  من  تتخذ 
اإدارة الأ�ضول  مب�ضاركة كل من مبادلة لال�ضتثمارات املالية، ذراع 
التابع ل�ضركة مبادلة لال�ضتثمار “مبادلة” وميامي اإنرتنا�ضونال 
من  جمموعة  جانب  اإىل  لال�ضتثمار  اأبوظبي  ومكتب  هولدينجز 
امل�ضتثمرين الإقليميني البارزين. وت�ضعى “ميدت�ضينز” من خالل 
منظومة  اأول  توفري  اإىل  العاملي  اأبوظبي  �ضوق  يف  عملها  مزاولة 

لتداول وا�ضتثمار الأ�ضول الرقمية يف العامل .

يف �ليوم �لدويل للتعاونيات 2020

تعاونية الحتاد حتث التعاونيات على التعاون يف جه�د التغري املناخي

غرفة دبي تختتم بعثة جتارية افرتا�سية اإىل معر�س كانت�ن يف ال�سني

اأ�س�اق املال الإماراتية تربح 6.8 مليار درهم يف جل�سة منت�سف الأ�سب�ع

�سراكة بني »اأب�ظبي العاملي« و»اآيرينا« لتعزيز التم�يل امل�ستدام

للتطوير  اإعمار  �ضهم  دره��م يف حني �ضعد   2.75 اإىل 
اإىل م�ضتوى 2.14 درهم واأغلق �ضهم اإعمار مولز عند 
ارتفاعا  اأرامك�س  1.47 دره��م، كذلك فقد �ضهد �ضهم 

اإىل 3.34 درهم.
املوؤ�ضر  ارتفع  فقد  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  ويف 
ن�ضبتها  ب���زي���ادة  ن��ق��ط��ة   4318 م�����ض��ت��وى  اإىل  ال���ع���ام 

%0.34 مقارنة مع جل�ضة بداية الأ�ضبوع.
بعدما  العا�ضمة  �ضوق  الن�ضاط يف  ات�ضالت  �ضهم  وقاد 
ارتفع اإىل م�ضتوى 16.64 درهم وحلق به يف الجتاه 
اإىل  ال�ضاعد  الإ�ضالمي  اأبوظبي  م�ضرف  �ضهم  نف�ضه 
�ضعوده  للطاقة  اأبوظبي  �ضهم  ،ووا���ض��ل  دره��م   3.78
ارتفع  ،كما  فل�ضا   90 بالغا  التوايل  على  الثاين  لليوم 

�ضهم الدار اإىل 1.82 درهم .
ارت��ف��ع��ت قيمة  ف��ق��د  ال���ت���داول  �ضهية  ويف ظ��ل حت�����ض��ن 
ال�ضفقات املربمة يف ال�ضوقني اإىل 372 مليون درهم 
نفذت  �ضهم  مليون   332 املتداولة  الأ�ضهم  ع��دد  وبلغ 

من خالل 4995 �ضفقة.

•• اأبوظبي -وام: 

الإماراتية  امل���ال  اأ����ض���واق  يف  التح�ضن  وت���رية  ارت��ف��ع��ت 
زي��ادة �ضهية  الأ�ضبوع بدعم من  خالل جل�ضة منت�ضف 
التداول املوؤ�ض�ضي والفردي، الأمر الذي �ضاهم يف ختام 
ال�ضركات  لأ�ضهم  ال�ضوقية  القيمة  برفد  التعامالت 

املتداولة مبكا�ضب قدرها 6.8 مليار درهم .
وتوا�ضل توجه اجلزء الأكرب من ال�ضيولة نحو �ضريحة 
الأ�ضهم القيادية املدرجة �ضمن قطاعي العقار والبنوك 
قطاعات  �ضمن  امل�ضنفة  الأ���ض��ه��م  بع�س  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

اخلدمات وال�ضيافة والطاقة.
اإىل م�ضتوى  امل���ايل  دب��ي  ل�ضوق  ال��ع��ام  امل��وؤ���ض��ر  وارت��ف��ع 
اليوم  %1.2 مقارنة مع  ن�ضبته  بنمو  نقطة   2087
ال�ضابق بح�ضب ما تظهره املتابعة اليومية للتعامالت .

وج���اء ال��دع��م الأك���رب ل�ضوق دب��ي امل���ايل م��ن جمموعة 
وال�ضيافة  والتطوير  العقار  يف  العاملة  اإعمار  �ضركات 
على وجه اخل�ضو�س حيث ارتفع �ضهم اإعمار العقارية 

•• اأبوظبي -وام:

اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي، م��ذك��رة تفاهم م��ع الوكالة  وق��ع ���ض��وق 
التزامهما  اإط��ار  ،يف  “اآيرينا”  املتجددة  للطاقة  الدولية 
امل�ضتدام يف الإم��ارات واملنطقة،  التمويل  امل�ضرتك لتعزيز 
يف  ال�ضتثمار  ت�ضهيل  �ضاأنها  من  التي  للحلول  والرتويج 
املهريي،  ظاهر  بن  ظاهر  املذكرة  وقع  املتجددة.  الطاقة 
اأبوظبي  �ضوق  لدى  الت�ضجيل  ل�ضلطة  التنفيذي  الرئي�س 
للوكالة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ك��ام��ريا،  ل  وفران�ضي�ضكو  ال��ع��امل��ي، 
بن  ظ��اه��ر  وق���ال  “اآيرينا«.  امل��ت��ج��ددة  ل��ل��ط��اق��ة  ال��دول��ي��ة 
ظاهر املهريي: تعزز �ضراكتنا مع اآيرينا التزامنا امل�ضرتك 
القطاعات،  كافة  يف  امل�ضتدامة  املمار�ضات  وت�ضجيع  بدعم 
مع  العمل  اإىل  دوم���اً  العاملي  اأب��وظ��ب��ي  �ضوق  يف  نتطلع  اإذ 

مبادرات  لتعزيز  ودولياً  حملياً  ال�ضرتاتيجيني  �ضركائنا 
ال�ضتدامة يف دولة الإم��ارات، مبا يف ذلك اأجندة التنمية 
امل�ضهد  ا���ض��ت��دام��ة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ   ،2030 امل�����ض��ت��دام��ة 
واإننا لطاملا حر�ضنا على ت�ضجيع  الإم��ارات.  املايل لدولة 
قطاع  تطوير  يف  ن�ضهم  بينما  امل�ضتدامة  املمار�ضات  تبني 
م���ايل م�����ض��ت��دام يف ال���دول���ة وامل��ن��ط��ق��ة ك��اف��ة،ون��ت��ط��ل��ع اإىل 
امل��زي��د م��ن ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات ال���رائ���دة، م��ث��ل اآيرينا، 
ا�ضتدامة و�ضحة املجتمع املايل وذلك من خالل  ل�ضمان 
امل�ضتدامة. وم��ن جانبه قال  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  اإط��الق 
فران�ضي�ضكو ل كامريا اإنه من ال�ضروري زيادة ال�ضتثمار 
يف  التحول  عملية  تاأتي  حيث  املتجددة  الطاقة  جمال  يف 
جمال الطاقة عن�ضراً اأ�ضا�ضياً لتعزيز مرونة نظام الطاقة 

وحتقيق ازدهار اقت�ضادي اأكرب.

••  دبي – الفجر:

اأُدرج���������ت ت���ع���اون���ي���ة الحت�������اد اأك����رب 
التعاونيات ال�ضتهالكية يف الدولة، 
للموقع  التفاعلية  اخلريطة  على 
“التحالف  ل�  الر�ضمي  الإلكرتوين 
مل�ضاهمتها  للتعاونيات”  ال����دويل 
تغري  ق�ضايا  معاجلة  يف  وجهودها 

املناخ وتقليل الب�ضمة الكربونية.
الدكتور  اأو�ضح  ذل��ك،   على  تعقيباً 
اإدارة   م����دي����ر  ال��ب�����ض��ت��ك��ي  ���ض��ه��ي��ل 
التعاونية  يف  وال��ت�����ض��وي��ق  ال�����ض��ع��ادة 
قدمت  الحت�������اد  ت���ع���اون���ي���ة  اأن   “
ب��ي��ئ��ي��ة م��ه��م��ة تهدف  م�����ض��اه��م��ات 
يف  الكربونية  الب�ضمة  تقليل  اإىل 
مبانيها بن�ضبة %25  يف ال�ضنوات 
القادمة من خالل توفري حمطات 
���ض��ح��ن ل��ل�����ض��ي��ارات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ، 
وا�ضتخدام  و�ضائل الطاقة البديلة 
اإدارة  اأنظمة  ا�ضتخدام  جانب  اإىل 
على  ت�ضاعد  التي  احلديثة  املباين 
م�ضرياً  الطاقة،   ا�ضتهالك  تقليل 

•• دبي-الفجر

العربية  التجارية  الغرفة  ت�ضت�ضيف   
الفرتا�ضية  ن���دوت���ه���ا  ال���ربازي���ل���ي���ة 
ندواتها  �ضل�ضلة  اإط�����ار  يف  ال��ع��ا���ض��رة 
والتي تبحث  الإنرتنت  امل�ضتمرة عرب 
العالقات  ع��ل��ى  امل���وؤث���رة  ال��ق�����ض��اي��ا  يف 
ال���ت���ج���اري���ة ب����ني ال�����ربازي�����ل وال������دول 
ال���ع���رب���ي���ة يف ظ����ل ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا.  
و�ضرتكز الندوة الفرتا�ضية اجلديدة، 
التي �ضتعقد يف 8 يوليو اجلاري، على 
عملية التحقق من املخاطر املرتبطة 
بالإ�ضافة  ال�ضادرات،  بعمليات متويل 
الإج����راءات  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اإىل 
امل�ضرفية  وامل�����ع�����ام�����الت  ال�����الزم�����ة 

اأول ي��وم �ضبت  ال��ع��امل وذل���ك يف  يف 
 1923 ع��ام  منذ  يوليو  �ضهر  م��ن 
)وال���ذي ���ض��ادف ه��ذا ال��ع��ام ي��وم 4 
الحتفال  وي��ت��م   )2020 ي��ول��ي��و 
ب����ه م����ن ق���ب���ل ال���ت���ح���ال���ف ال�����دويل 

للتعاونيات«.

والزده���ار  النمو  وحتقيق  الع�ضيبة، 
ب����ال����رغ����م م�����ن ال����ق����ي����ود ال���ت���ج���اري���ة 
املفرو�ضة، حيث طال تاأثري اجلائحة 
م�ضرتيات ومبيعات املنتجات الدولية، 
الق�ضايا  م��ع��اجل��ة  يف  ن���اأم���ل  ول���ذل���ك 
ت�ضاعد  اأن  ميكن  وال��ت��ي  ال�ضلة  ذات 
على  وال��ربازي��ل��ي��ة  العربية  ال�ضركات 
للتهديدات  اأف�ضل  ب�ضكل  ال�ضتجابة 

احلالية �ضمن هذه املجالت.«  

منوذج  ي��ع��ت��رب  ح��ي��ث  امل���ي���اه،  اإدارة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
م���ث���اًل ن��اج��ح��اً يف ه���ذا اجل���ان���ب ». 
اإىل  الإ���ض��ارة  بالذكر  وم��ن اجلدير 
ميثل  للتعاونيات  العاملي  اليوم  اأن 
التعاونية  للحركات  �ضنوياً  ع��ي��داً 

لأع�ضاء  من�ضة  لتوفري  الفرتا�ضية 
الربازيلية  العربية  التجارية  الغرفة 
اإمكانية  لهم  تتيح  امل�ضلحة  واأ�ضحاب 
ال��ت��ب��اح��ث وال��ن��ق��ا���س ح���ول خماوفهم 
الأكرث اإحلاحاً يف ظل هذه اجلائحة. 
جمموعة  ب��ت��غ��ط��ي��ة  ب��ال��ف��ع��ل  وق��م��ن��ا 
اأثارتها  ال��ت��ي  ال��ق�����ض��اي��ا  م���ن  وا���ض��ع��ة 
املتوقعة  غ���ري  احل���ال���ي���ة  ال���ت���ح���دي���ات 
وذلك من خالل ندواتنا الفرتا�ضية 
العمل  �ضنوا�ضل  م��ا  وه���ذا  ال�ضابقة، 

عليه خالل ندوتنا العا�ضرة.« 
الندوة  “�ضتكون  ح��ن��ون:  واأ����ض���اف    
بالأفكار  مليئة  املقبلة  الف��رتا���ض��ي��ة 
على  امل�ضاركني  مل�ضاعدة  والتحليالت 
الفرتة  ه�����ذه  خ�����الل  ق����دم����اً  امل�������ض���ي 

تتوقع اأن تنخف�س ح�ضة الفرد من 
املوارد الغذائية اإىل الن�ضف بحلول 
عام 2050 ، ما ي�ضكل اإ�ضارة غري 
تظافر  وينبغي  للم�ضتقبل.  جيدة 
ك����ل اجل����ه����ود م����ن خ�����الل حتديث 
تقنيات الري وتن�ضيق ا�ضرتاتيجيات 

اأهمية التدقيق الإلزامي يف املعطيات 
لتحديد خماطر ال�ضفقات التجارية، 
اأن����واع  ح��ي��ث ���ض��ت��ت��ط��رق اإىل خم��ت��ل��ف 
اإىل  الب�ضيطة  من  الواجبة-  العناية 
الأكرث تعقيداً- والتي ميكن تنفيذها 
ا�ضتناداً اإىل احتياجات ال�ضركات. ومع 
املقرر  الندوة الفرتا�ضية، من  نهاية 
اأن يطلع امل�ضاركني اأي�ضاً على عمليات 
اآخر  اإىل  بالإ�ضافة  املكلفة،  التحليل 
مبعامالت  ال�����ض��ل��ة  ذات  امل�����ض��ت��ج��دات 

التجارة اخلارجية. 
   وق��ال روب��ن��ز ح��ن��ون، رئي�س الغرفة 
ال���ت���ج���اري���ة ال���ع���رب���ي���ة ال���ربازي���ل���ي���ة: 
انت�ضار  ب���داي���ة  م��ن��ذ  ال��غ��رف��ة  “تعقد 
الندوات  م��ن  �ضل�ضلة  ك��ورون��ا  جائحة 

املباين  ت�ضميم  يف  تراعي  اأنها  اإىل 
والتهوية  الإ���ض��اءة  م��ن  ال�ضتفادة 
امل�ضطحات  وت�����ض��م��ني  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
ت�ضاميمها،  يف  وامل��ائ��ي��ة  اخل�����ض��راء 
ك��م��ا وت�����ض��ت��خ��دم ت��ع��اون��ي��ة الحت���اد 
للبيئة  ���ض��دي��ق��ة  ت�����ض��وق  اأك���ي���ا����س 
فروعها  ك��اف��ة  يف  للتحلل  وق��اب��ل��ة 
وتوفري ت�ضكيلة وا�ضعة من املنتجات 

الزراعية الع�ضوية للم�ضتهلكني ».
من  “بالرغم  ال��ب�����ض��ت��ك��ي  واأ�����ض����ار 
اأثر  ذات  امل��ه��م��ة  امل���ب���ادرات  ه���ذه  اأن 
تطبيقها  عند  امل��ن��اخ  على  حم���دود 
على نطاق فردي ، اإل اأن لها تاأثرياً 
عاملياً  تطبيقها  يتم  عندما  ك��ب��رياً 
واملوؤ�ض�ضات  ال��ت��ع��اون��ي��ات  ق��ب��ل  م��ن 
الو�ضع  خطورة  وتتجلى  الأخ���رى، 
منطقة  يف  وامل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي  احل������ايل 
اأفريقيا  و���ض��م��ال  الأو���ض��ط  ال�����ض��رق 
وهي   ، والت�ضحر  املياه  �ضح  ب�ضبب 
ب�ضبب  ت��ع��ق��ي��دات��ه��ا  زادت  ق�����ض��اي��ا 
التغري املناخي،  مو�ضحاً  اأن منظمة 
الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة ، 

والواردات  بال�ضادرات  املتعلقة  الآمنة 
الإقليمية.   و�ضتجمع الندوة حمامني 
ومم���ث���ل���ني ع����ن ال���ب���ن���وك م����ن ال�����دول 
ال�ضوء  لت�ضليط  وال��ربازي��ل  العربية 
ع��ل��ى ط����رق ال���دف���ع امل�����ض��ريف الأك����رث 
ال�ضترياد  ع��م��ل��ي��ات  يف  ا���ض��ت��خ��دام��اً 
العربية  ال����������دول  يف  وال����ت���������ض����دي����ر 
مثل  الأ�ضا�ضيات  و�ضتكون  والربازيل. 
التكاليف ذات ال�ضلة واملرونة والأمن 
الهامة،  الع����ت����ب����ارات  م���ن  وغ���ريه���ا 
ج���وه���ر ال��ن��ق��ا���ض��ات ال��رئ��ي�����ض��ي��ة حول 
خيارات الدفع املتاحة من اأجل اطالع 
جديدة  ت��ط��ورات  اأي���ة  على  امل�ضاركني 
كورونا.   جائحة  انت�ضار  اأزم���ة  ظ��ل  يف 
على  الفرتا�ضية  الندوة  �ضتوؤكد  كما 

ب��ني دولة  ال��ت��ج��ارة  ال��ذي �ضهدته 
الإم��ارات وال�ضني، ب�ضبب جائحة 
البلدين  اأن  اإل  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 
اإج�������راءات حا�ضمة  ب��ات��خ��اذ  ق��ام��ا 
وتعزيز  ال��و���ض��ع،  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��ام��ل 

فر�س النمو وتبادل الأعمال.
واأ�ضافت: “ي�ضكل معر�س كانتون 
ع��رب الإن���رتن���ت واح����دة م��ن اأهم 
البلدان  اتخذها  التي  اخل��ط��وات 
كجزء من التزامها ال�ضرتاتيجي 
ت��ع��زز جهود  ق��وي��ة  دف��ع��ة  بتحقيق 
وعلى  الق���ت�������ض���ادي.  الن���ت���ع���ا����س 
ال�ضفر  ت��ق��ي��ي��د  اأن  م����ن  ال����رغ����م 
قطاعات  ع���ل���ى  ب���ظ���الل���ه  اأرخ�������ى 
جتارة  اأن  اإل  والتعليم،  ال�ضياحة 
بال�ضناعات  يتعلق  ف��م��ا  ال�����ض��ني 
اللكرتونية  وال��ت��ج��ارة  الأول���ي���ة، 
نحن  الرت�����ف�����اع.  اإىل  ع�����ادت  ق���د 
التن�ضيق  وبف�ضل  باأنه  متفائلون 
�ضنتمكن  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  امل�ضتمر 
م�����ن ت���غ���ي���ري ال����و�����ض����ع ال�����راه�����ن، 
ت���زده���ر  م���رح���ل���ة  اإىل  و����ض���ن���ع���ود 
ف��ي��ه��ا الأع�����م�����ال جم���������دداً«. هذا 
ال�ضيني  ك��ان��ت��ون  م��ع��ر���س  وي��ع��د 
العامل  اأك����رب م��ع��ر���س جت����اري يف 
املنتجات  لتوريد  رئي�ضية  ومن�ضة 
الآلت  م��ن  ال�ضني  يف  امل�ضنوعة 
ال�ضناعية  وامل����ع����دات  ال�����ض��خ��م��ة 
ال�ضتهالكية  الإل��ك��رتون��ي��ات  اإىل 

والأجهزة املنزلية.

•• دبي-الفجر:

 نظمت غ��رف��ة دب��ي م��وؤخ��راً بعثة 
معر�س  اإىل  اف��رتا���ض��ي��ة  جت��اري��ة 
ال�ضني،  يف  والت�ضدير  ال�ضترياد 
كانتون  مب��ع��ر���س  ي���ع���رف  م���ا  اأو 
وال����ذي اأق��ي��م خ���الل ال��ف��رتة بني 
و�ضم  امل��ا���ض��ي.  ي��ون��ي��و   25-14
58 م�ضاركاً معظمهم من  الوفد 
ال���ذي���ن ميثلون  الأع����م����ال  رج����ال 
�ضركات جتارية يف الإمارات، ممن 
كثب  ع��ن  ال��ت��ع��رف  اإىل  يتطلعون 
اجلديدة  التجارية  الفر�س  على 

املتاحة يف ال�ضوق ال�ضينية.
م�ضاركة  دب�����ي  غ����رف����ة  و����ض���ه���ل���ت 
دبي  غرفة  يف  الأع�ضاء  ال�ضركات 
يف هذا احلدث التجاري والذي مت 
عقده عرب الإنرتنت للمرة الأوىل 
ك��م��ا نظمت  امل���ع���ر����س.  ت���اري���خ  يف 
يف  التمثيلية  دب��ي  غ��رف��ة  مكاتب 
بالتعاون  توجيهية  ن��دوة  ال�ضني 
اخلارجية  ال���ت���ج���ارة  م���رك���ز  م���ع 
ملعر�س  املنظمة  اجلهة  ال�ضيني، 
ك���ان���ت���ون، ه���دف���ه���ا ت���ع���ري���ف وفد 
ال�ضلة  ذات  بالفعاليات  ال��غ��رف��ة 
ب���ق���ط���اع الأع������م������ال وال�������ض���رك���ات 
ومتكني  امل���ع���ر����س،  يف  امل�������ض���ارك���ة 
عقد  من  الأع�ضاء  الوفد  اأع�ضاء 
اج��ت��م��اع��ات ع��م��ل اف��رتا���ض��ي��ة مع 

نظرائهم يف ال�ضني.

 245،000 ع��دده��م  يبلغ  ال��ذي 
ا�ضتك�ضاف فر�س جتارية  اإمكانية 
ج���دي���دة.  واأ����ض���اف خ���ان: “نحن 
ع��ل��ى ق��ن��اع��ة را���ض��خ��ة ب����اأن بع�س 
ج��وان��ب الق��ت�����ض��اد ال��ع��امل��ي تتجه 
ب�ضكل  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول  ن���ح���و 
دائ������م، ون������درك اأن�����ه ي��ن��ب��غ��ي على 
التكيف  امل��ح��ل��ي  الأع���م���ال  ق��ط��اع 
اجلديدة  والتقنيات  الفر�س  مع 
وباعتبار  ب��ا���ض��ت��م��رار.  ت���ربز  ال��ت��ي 

اأ�ضبحت  الف��رتا���ض��ي��ة  امل��ع��ار���س 
يف  بقوة  املطروحة  اخليارات  اأحد 
ال�ضني، فاإننا ن�ضجع اأع�ضاء غرفة 
املن�ضات  دبي لال�ضتفادة من هذه 
تعزز  ج��دي��دة  ف��ر���س  ل�ضتك�ضاف 
ومن  القت�ضادي«.  ن�ضاطهم  من 
جهتها اأكدت ماي كوي يان، مدير 
اخل���دم���ات ال��دول��ي��ة اخل��ا���ض��ة، يف 
مركز التجارة اخلارجية ال�ضيني، 
اأنه على الرغم من التاأثر املوؤقت 

واأب���دى ال��وف��د امل�����ض��ارك م��ن دولة 
بقطاعات  اه��ت��م��ام��ه  الإم���������ارات 
الإل������ك������رتون������ي������ات، والأج�������ه�������زة 
وجتهيزات  املنزلية،  الكهربائية 
الطبية  والأج�������ه�������زة  امل����ك����ات����ب، 
واملن�ضوجات  ال�ضحية،  واملنتجات 
الإ�ضاءة،  وم���ع���دات  وامل��ل��ب��و���ض��ات، 
لال�ضترياد  حمتملة  ك��ق��ط��اع��ات 

من ال�ضني اإىل دبي. 
ا���ض��ت��ط��الع خم�ض�س  وب��ن��اء ع��ل��ى 

لل�ضراء بالطرق التقليدية.
م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى، ت��ن��ب��اأ 82% 
ال�ضتطالع  يف  امل�������ض���ارك���ني  م����ن 
اأن ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بني 
غ�ضون  يف  ���ض��ي��زداد  وال�ضني  دب��ي 
بينما  امل��ق��ب��ل��ة،  ال���ث���الث  الأ���ض��ه��ر 
�ضيحدث  ذل���ك  اأن   12% ت��وق��ع 
اأ�ضهر  الثالثة  من  الفرتة  خ��الل 
بينما  القادمة،  اأ�ضهر  ال�ضتة  اإىل 
التبادل  ح��ج��م  اأن   6% اع���ت���رب 

امل�ضاركني  ثلث  ح��وايل  اأ�ضار  لهم، 
ب��ع��م��ل��ي��ة �ضراء  ق���ام���وا  ق���د  اأن���ه���م 
واح��دة على الأق��ل �ضمن معر�س 
كانتون، بينما اأ�ضار %88 من اأن 
هو  مل�ضاركتهم  الرئي�ضي  ال�ضبب 
بعد  لالنتعا�س  اأعمالهم  حت�ضري 
“كوفيد- ك��ورون��ا  اأزم���ة ف��ريو���س 

يف حني اعترب %59 من   .”19
عرب  املنتجات  �ضراء  اأن  امل�ضاركني 
باملقارنة  فعالية  اأك��رث  الإن��رتن��ت 

�ضي�ضهد  اجلانبني  ب��ني  ال��ت��ج��اري 
من  اأق��ل  خ��الل  ملحوظاً  انتعا�ضاً 

�ضهر. 
املكاتب  م��دي��ر  خ���ان،  واأ���ض��ار عمر 
اخلارجية يف غرفة جتارة و�ضناعة 
البعثة  ه�����ذه  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  دب������ي، 
التجارية يتناغم مع ا�ضرتاتيجية 
اإىل  ال����و�����ض����ول  يف  دب������ي  غ����رف����ة 
الأ������ض�����واق اخل���ارج���ي���ة ال����واع����دة، 
امل��ج��ال لأع�����ض��اء الغرفة  واإت���اح���ة 

الغرفة التجارية العربية الربازيلية تناق�س عمليات مت�يل 
ال�سادرات يف ظل جائحة ك�رونا خال ندوتها الفرتا�سية 
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  اإعالن �شطب قيد

تعلن وزارة القت�ضاد باأن ال�ضادة/ �ضركة ماتيفري �ضولر ام اي )اجلن�ضية : الربتغال(   
قد تقدمت بطلب �ضطب قيد فرع ال�ضركة يف امارة دبي )العنوان : بردبي - املركز 
التجاري - مكتب 403 - ملك ال�ضيخة / هند بن مكتوم ، �س ب 11222( واملقيدة حتت 
رقم )4504( يف �ضجل ال�ضركات الأجنبية بالوزارة.  وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي 
رقم  ال��وزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية  ال�ضركات  �ضاأن  يف   2015 ل�ضنة   )2( رقم 
)377( ل�ضنة 2010م يف �ضان اعتماد دليل اإجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ضاآت 
املوؤ�ض�ضة ب��اخل��ارج وامل��ن��اط��ق احل��رة ب��ال��دول��ة. يرجى م��ن ال�����ض��ادة اأ���ض��ح��اب احل��ق يف 
العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �ضهر من تاريخ 

الن�ضر على العنوان التايل:
وز�رة �لقت�ساد -  �د�رة �لت�سجيل �لتجاري

 �ش.ب )3625( دبي 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد
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اعـالن تغيري ا�شـم
تقدم املواطن )معي�س نا�ضر حمد �ضامل الكربي( بطلب اىل 
ا�ضمه  التوثيقات بتغيري  اأبوظبي البتدائية - ق�ضم  حمكمة 

من )معي�س( اىل)زايد(
املذكور خالل 15  الق�ضم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�ضر العالن
امنه عبداهلل ا�شماعيل احلمادي / اأمني �شر 
عبداالإله املتني / قا�شي اإبتدائي  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان
ال�ضيدة/الء �ضيف حممد �ضيف العطر الظنحاين ، اجلن�ضية المارات

ال�ضم  يف   %100 ال��ب��ال��غ��ه  ح�ضته  يف  )ت���ن���ازل(   يت�ضمن  حم���رر  ع��ل��ى  ال��ت�����ض��دي��ق  وط��ل��ب 
 ، خام�ضة  فئة  بناء  الرخ�ضة:مقاولت  ن�ضاط   ، البناء  مل��ق��اولت  البناء  التجاري:اأ�ضا�س 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�ضادية يف خورفكان رخ�ضة جتارية رقم:731858 ال�ضادر 
بتاريخ:2015/2/4 يف دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان اىل ال�ضيد/خلفان �ضيف را�ضد 
العدل يف مدينة  الكاتب  ، اجلن�ضية الم��ارات. ليكن معلوما للجميع بان  النقبي  الظنني 
انق�ضاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�ضاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�ضديق  �ضيقوم  خورفكان 

ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  12980 بتاريخ 2020/7/7

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان

ال�ضيد/عزيز احمد بن كفتان ، اجلن�ضية افغان�ضتان
خلياطة  اإدارة  ال��ت��ج��اري  ال���ض��م  يف  )ت���ن���ازل(   يت�ضمن  حم���رر  ع��ل��ى  الت�ضديق  وط��ل��ب 
ال�ضارقة رخ�ضة جتارية  القت�ضادية يف  التنمية  دائرة  واملرخ�س من  وال�ضيل  العبايات 
اىل  بخورفكان  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  ب��ت��اري��خ:2019/8/15  ال�ضادر  رق���م:772213 
ال�ضيد/نقيب اهلل كفتان ، اجلن�ضية افغان�ضتان. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ضاء 14 يوم من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي

الكاتب العدل العام 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

ل���ي���ون ملقى   / امل���دع���و  ف��ق��د 

اجلن�ضية  ب����ري����ط����ان����ي����ا     ،

رق������م  �������ض������ف������ره  ج���������������واز   -

من   )557267787(

يجده  عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0507685451 

فقدان ج�از �سفر
حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ع������ث������م������ان ط�������اه�������ر حم���م���د 
باك�ضتان     ، ط��اه��ر  ���ض��ل��ي��م��ان 
�ضفره رقم  اجلن�ضية - ج��واز 
من   )BK7126502(
ي���ج���ده  ع��ل��ي��ه ت�����ض��ل��ي��م��ه اىل 
ال�ضفارة الباك�ضتانية اأو اقرب 

مركز �ضرطة 

فقدان ج�از �سفر
رون���������ايف   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الفلبني     ، ال���ف���ارادو  التيجار 
�ضفره رقم  اجلن�ضية - ج��واز 
من   )EC4697044(
ي���ج���ده  ع��ل��ي��ه ت�����ض��ل��ي��م��ه اىل 
اقرب  اأو  الفلبينية  ال�ضفارة 

مركز �ضرطة 

فقدان ج�از �سفر
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املال والأعمال

•• العني-وام:

اأعلنت �ضرتاتا للت�ضنيع “�ضرتاتا” 
ت�ضنيع  يف  �����ض��ة  امل��ت��خ�����ضّ ال�����ض��رك��ة 
املواد  من  الطائرات  هياكل  اأج���زاء 
املتطورة واململوكة بالكامل  املركبة 
ل�����ض��رك��ة م��ب��ادل��ة ل��ال���ض��ت��ث��م��ار، عن 
الرفارف  من  �ضحنة   100 ت�ضليم 
الداخلية املجمعة لأجنحة طائرات 

.900-A350 اإيربا�س
وتوا�ضل “�ضرتاتا” تعزيز قدراتها 
الت�ضنيع  �ضعيد  ع��ل��ى  وك��ف��اءات��ه��ا 
اإيربا�س،  مع  بال�ضراكة  والتجميع 
اختبارات  يف  جن��اح��ه��ا  ب��ع��د  وذل����ك 
من  �ضتة  لت�ضنيع  الأويل  النموذج 
م���ك���ون���ات ال����رف����ارف ال��داخ��ل��ي��ة يف 
نربا�س  مبجمع  احلديثة  من�ضاأتها 

العني للطريان.
ت�ضنيع  اأمتتة  عمليات  ول�ضتكمال 
ا�ضتخدمت  ال��داخ��ل��ي��ة،  ال���رف���ارف 
مثل  خا�ضة  تقنيات  �ضرتاتا  �ضركة 
 HotDrape/ احل��راري  الثني 
الأ�ضرطة  وو�ضع   /Forming
ال����ال�����ض����ق����ة ب�������ض���ك���ل م������وؤمت������ت /
 Automated Tape
وقت  يف  وح�����ض��ل��ت   ،/Layup
���ض��اب��ق م��ن ه���ذا ال��ع��ام ع��ل��ى �ضهادة 
للمنتج  الأول  ال���ن���م���وذج  اع���ت���م���اد 
و�ضهادة اعتماد موا�ضفات الت�ضميم 

واجلودة.
وق������ال اإ����ض���م���اع���ي���ل ع���ل���ي ع���ب���داهلل، 
�ضرتاتا  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س 

ب�ضكل  ���ض��رتات��ا  “تعمل  للت�ضنيع: 
من  اإمكانياتها  تطوير  على  دائ���م 
خالل ال�ضتثمار باأحدث التقنيات، 
وتطوير  الب�ضرية  امل���وارد  وت��اأه��ي��ل 
مهاراتها ملواكبة النمو الذي ت�ضهده 
يف  التوجه  ه��ذا  وي�ضاهم  ال�ضركة. 
الإنتاجية  الكفاءة واجلودة  تر�ضيخ 
عرب جميع خطوط الإنتاج، اإ�ضافة 
اإىل تعزيز مكانة �ضرتاتا التناف�ضية 
العاملي.”  ال�����ط�����ريان  ق����ط����اع  يف 
ف���ري���ق عمل  “ ان��ت��ق��ل   : واأ�����ض����اف 
���ض��رتات��ا م���ن م��رح��ل��ة جت��م��ي��ع اإىل 
ت�ضنيع مكونات الرفارف الداخلية 
لأجنحة الطائرات، لت�ضبح �ضرتاتا 
اليوم مورًدا اأ�ضا�ضًيا لأجزاء اأجنحة 
ط���ائ���رات اإي���رب���ا����س، وال��ت��ي ل يتم 
ت�ضنيعها حول العامل اإل يف �ضركة 
اإيربا�س وجنحت ال�ضركة يف ت�ضليم 

�ضعار  التي حتمل  بجودة منتجاتنا 
“�ضنع بفخر يف الإمارات”، وتنفيذ 
�ضركة  جت�����اه  ال���ت���زام���ات���ن���ا  ج��م��ي��ع 
خمتلف  يف  و���ض��رك��ائ��ن��ا  اإي���رب���ا����س 

اأنحاء العامل«.
الت�ضنيع،  ع��م��ل��ي��ة  م����ن  وك����ج����زء 
 Hot احل���راري  الثني  اآلت  تقوم 
بت�ضكيل   Drape Forming
امل���ك���ون���ات امل�����ض��ن��وع��ة م����ن األ���ي���اف 
ي��ع��زز م���ن �ضرعة  ال��ك��رب��ون ، مم���ا 
ويعمل  وجودتها.  الإن��ت��اج  عمليات 
ن���ظ���ام ال��ت�����ض��خ��ني ب���الأ����ض���ع���ة حتت 
األياف  اأ�ضطح  �ضقل  على  احل��م��راء 
للح�ضول  ودق���ة  ب�ضرعة  ال��ك��رب��ون 
نتوءات.  اأي  م��ن  خ���اٍل  منتج  ع��ل��ى 
الأ�����ض����رط����ة  و�����ض����ع  اآلت  وت�����ق�����وم 
باإ�ضافة  م��وؤمت��ت  ب�ضكل  الال�ضقة 
مواد تقوية اأولية واأحادية الجتاه 
للرفارف،  امل�ضطحة  القاعدة  على 
اإىل  بعد  فيما  حتويلها  يتم  وال��ت��ي 
اإجراء  بهدف  القوالب  ل�ضنع  اأداة 
املزيد من عمليات املعاجلة. وميكن 
مكونات  ا���ض��ت��ي��ع��اب  الآلت  ل���ه���ذه 
اأمتار،   10 يف  م���رت   2.5 ب��ح��ج��م 
تلقائية  مب���ع���اجل���ة  ت����ق����وم  ح���ي���ث 
للمكونات الكبرية، ما يلغي احلاجة 
منف�ضلة  قطع  اآل���ة  ا���ض��ت��خ��دام  اإىل 
يقلل  كما  ال�ضوتية،  فوق  باملوجات 

ب�ضكل كبري زمن املعاجلة.
ا�ضتهالك  خف�س  يف  وللم�ضاعدة 
الوقود وتكاليف الت�ضغيل وحت�ضني 
وتقليل  امل�ضافرين  راحة  م�ضتويات 

100 �ضحنة من الرفارف الداخلية 
املجمعة لأجنحة طائرات اإيربا�س، 
اهتمامها  ي���وؤك���د  ال�����ذي  الإجن�������از 
بقدرتها  ع��م��الئ��ه��ا  ث��ق��ة  ب��رت���ض��ي��خ 
على تقدمي مكونات عالية اجلودة 
يف اأوق���ات قيا�ضية، وي��ربز دورن��ا يف 
هذا القطاع الذي يتميز بتناف�ضية 
“مع  ع����ب����داهلل:  وت����اب����ع  عالية.” 
ك�ضركة  النمو  يف  �ضرتاتا  ا�ضتمرار 
الطريان،  �ضناعة  قطاع  يف  رائ���دة 
وتطوير  ا�ضتك�ضاف  اأهمية  تتزايد 
الثني  اآلت  مثل  املبتكرة  التقنيات 
لو�ضع  املوؤمتتة  والآلت  احل���راري 
الرتقاء  يف  ال��ال���ض��ق��ة  الأ����ض���رط���ة 
لأف�ضل  وفًقا  وجودتها  ب�ضناعاتنا 
امل��م��ار���ض��ات ال��ع��امل��ي��ة.. ون��ه��دف من 
اآليات  يف  ق���درات���ن���ا  ت��ع��زي��ز  خ����الل 
الرتقاء  اإىل  امل��وؤمت��ت��ة،  الت�ضنيع 

الطريان،  ل��ق��ط��اع  البيئية  الآث�����ار 
طائرات  م���ن   53% ت�����ض��ن��ي��ع  مت 
اإيربا�س A350-900 با�ضتخدام 
املواد املركبة. وقد �ضممت الرفارف 
الداخلية لأجنحة طائرات اإيربا�س 
ب�����ض��ك��ل ي����زي����د م����ن ق�������درة ال���رف���ع 
الإج��م��ال��ي��ة جل��ن��اح ال��ط��ائ��رة، حيث 
ت��ق��ع ه���ذه ال���رف���ارف ع��ل��ى احلافة 
اخللفية لأجنحة الطائرات بالقرب 
م��ن م��وق��ع ال��ت��ح��ام اجل��ن��اح بهيكل 
الطائرة، وهي ت�ضاهم يف زيادة قوة 
ال��رف��ع ل�ضمان ث��ب��ات ال��ط��ائ��رة مع 
الأفقي  امل��ح��ور  ع��ن  هيكلها  ميالن 
اإىل الأعلى اأو الأ�ضفل عند الإقالع 

والهبوط ب�ضرعة منخف�ضة.
وحتظى �ضركة �ضرتاتا ب�ضمعة عاملية 
اأجزاء  ت�ضنيع  جم��ال  يف  مرموقة 
ه��ي��اك��ل ال��ط��ائ��رات ع��ال��ي��ة اجل���ودة، 

اإيربا�س  ���ض��رك��ة  اخ��ت��ارت��ه��ا  ح��ي��ث 
الطائرات  ل��ت�����ض��ن��ي��ع  الأوروب������ي������ة 
كمورد للرفارف الداخلية لأجنحة 
 ،900-A350 اإيربا�س  طائرات 
اخلم�ضني  ال�������دورة  خ����الل  وذل�����ك 
للطريان  ال��دويل  فارنربه  ملعر�س 
يف اململكة املتحدة يف العام 2016.

التي  للت�ضنيع،  ���ض��رتات��ا  وت�����ض��اه��م 
نربا�س  جممع  من  انطالقاً  تعمل 
مكانة  تر�ضيخ  يف  للطريان،  العني 
ل�ضناعة  رائ�����د  ك��م��رك��ز  اأب���وظ���ب���ي 
مبادرات  م��ع  ان�����ض��ج��ام��اً  ال���ط���ريان 
تنتهجها  التي  القت�ضادي  التنويع 
الإم�������ارة. ك��م��ا ت��ع��م��ل ال�����ض��رك��ة مع 
جم���م���وع���ة م���ت���ن���وع���ة م�����ن ك���ربى 
���ض��رك��ات ���ض��ن��اع��ة ال���ط���ائ���رات، مبا 
وليوناردو  وبوينج  اإي��رب��ا���س  فيها 

وبيالتو�س.

900-A350 سرتاتا« ت�سلم 100 �سحنة من الرفارف الداخلية لأجنحة طائرات اإيربا�س�«

بلدية راأ�س اخليمة تعزز كفاءة الطاقة»الإمارات الإ�سامي« يح�سد جائزة »اأف�سل م�سرف اإ�سامي للعام 2020 يف الدولة
•• راأ�س اخليمة - وام:

الطاقة  و  ال��ط��اق��ة  ك��ف��اءة  �ضعيد  على  ك��ب��ريا  تقدما  اخليمة  راأ����س  بلدية  حققت 
املتجددة . و اأ�ضدرت دائرة بلدية راأ�س اخليمة الإ�ضدار الثاين من التقرير ال�ضنوي 
الذي  التقدم  الذي ي�ضف   2040 املتجددة  الطاقة والطاقة  ل�ضرتاتيجية كفاءة 
اأحرزته ال�ضرتاتيجية مبا يف ذلك الإجنازات واملبادرات اجلديدة والتطورات املتوقعة 
خالل ال�ضنوات القادمة حيث ي�ضلط التقرير ال�ضوء على وفورات ملمو�ضة بلغت 7 
جيجاوات �ضاعة من الكهرباء و 109 مليون غالون من املياه و 423 جيجاواط 
�ضاعة حراري من وفورات الوقود املبا�ضرة. وقال �ضعادة منذر حممد الزعابي مدير 
عام دائرة بلدية راأ�س اخليمة اإن حالة ال�ضوق احلالية تعزز من اأهمية كفاءة الطاقة 
مل�ضاهمتها يف القدرة التناف�ضية للطاقة واملحافظة على مرونتها وكذلك يف التحفيز 
القت�ضادي ونرى قيمة متزايدة يف املباين ذات الكفاءة و�ضبكات اخلدمات العامة 

الفعالة والطاقة املتجددة وممار�ضات ال�ضتهالك الأف�ضل وما اإىل ذلك.

•• دبي-وام:

بجائزة  الإ�ضالمي”  فاز”الإمارات 
 2020 للعام  اإ�ضالمي  م�ضرف  “اأف�ضل 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة” والتي 
ال�ضهرية  بانكر”  “ذا  جم��ل��ة  ت��ق��دم��ه��ا 
وياأتي  تاميز«.  “فاينان�ضال  عن  ال�ضادرة 
بهذه  الإ�ضالمي”  “الإمارات  ت��ك��رمي 
فوزه  اأعقاب  يف  بانكر”  “ذا  اجلائزة من 
والعاملية  املحلية  اجل��وائ��ز  م��ن  ب�ضل�ضلة 
املا�ضية  القليلة  الأ�ضهر  خالل  املرموقة 
وال���ت���ي ج�����اءت ت���اأك���ي���دا ع��ل��ى ق����وة اأدائ�����ه 

بالإ�ضافة اإىل جائزة  “وورلد فاينان�س” 
ابتكارا”  الأك����رث  الإ���ض��الم��ي  “امل�ضرف 
نيوز”  فاينان�س  “اإ�ضالميك  جملة  م��ن 
اأخبار  وهي �ضركة عاملية رائ��دة يف توفري 
’الإمارات  وح�ضد  الإ���ض��الم��ي.  التمويل 
م�ضرف  ’اأف�ضل  ل���ق���ب  الإ�ضالمي‘ 
اإ�ضالمي للعام يف دولة الإم��ارات العربية 
اأدائ����ه  ب��ف�����ض��ل  الأوىل  ل��ل��م��رة  املتحدة‘ 
املتعاملني  خدمات  وترقية  املتميز  امل��ايل 
املنتجات  م����ن  امل���ت���ن���ام���ي���ة  وحم���ف���ظ���ت���ه 
الرئي�س  اأم��ني  �ضالح  وق��ال  امل�ضرفية«. 
الإ�ضالمي”:  “الإمارات  يف  التنفيذي 

�ضعداء  الإ�ضالمي‘  ’الإمارات  يف  ن��ح��ن 
اإ�ضالمي  م�ضرف  ’اأف�ضل  بجائزة  بفوزنا 
2020 يف دول��ة الإم��ارات العربية  للعام 
والتي تقدمها جملة ’ذا بانكر‘  املتحدة‘ 
وعالوة  ’فاينان�ضال تاميز‘  ال�ضادرة عن 
بالنجاح  امل��ك��ل��ل��ة  م�����ض��ريت��ن��ا  ت��ك��رمي  ع��ل��ى 
على مدار ال�ضنني تاأتي اجلائزة املرموقة 
تاأكيدا على م�ضتويات البتكار التي تتمتع 
والتي  امل�ضرفية  بها منتجاتنا وخدماتنا 
�ضاهمت بدور حموري يف تر�ضيخ مكانتنا 
امل�ضرفية  اخل����دم����ات  ق���ط���اع  يف  ك���رائ���د 

الإ�ضالمية يف الدولة.

ب��اأ���ض�����س الب��ت��ك��ار يف اخلدمات  وال��ت��زام��ه 
امل�������ض���رف بلقب  ف�����از  ف���ق���د  امل�������ض���رف���ي���ة 
يف  اإ���ض��الم��ي��ة  م��ال��ي��ة  م��وؤ���ض�����ض��ة  “اأف�ضل 
للعام  املتحدة”  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
“جلوبال  جم��ل��ة  ق��ائ��م��ة  �ضمن   2020
نيويورك  م���ن  ت��ت��خ��ذ  ال��ت��ي  فاينان�س” 
مقرا لها وت�ضم “اأف�ضل املوؤ�ض�ضات املالية 
اأي�ضا  ح�ضل  كما  العامل«.  يف  الإ�ضالمية 
اإ�ضالمي  م�����ض��رف  “اأف�ضل  ج��ائ��زة  ع��ل��ى 
الإ�ضالمي  و”امل�ضرف   ”2019 للعام 
الأكرث ابتكارا” خالل حفل توزيع جوائز 
جملة  من  العاملية”  الإ�ضالمي  التمويل 

»العربية للطريان اأب�ظبي« تد�سن عملياتها 
برحات اإىل م�سر اعتبارا من 14 ي�لي�

•• اأبوظبي-وام:

منخف�س  اقت�ضادي  ط��ريان  �ضركة  اأول  اأبوظبي”،  للطريان  “العربية  اأعلنت 
اأبوظبي، عن الإطالق الر�ضمي لعملياتها الت�ضغيلية اعتباراً من  التكلفة مقرها 
14 يوليو 2020، وذلك بت�ضيري رحالت مبا�ضرة تربط بني العا�ضمة الإماراتية 
ومدينتي الإ�ضكندرية و�ضوهاج يف م�ضر. و�ضتقلع اأوىل الرحالت من اأبوظبي اإىل 
�ضوهاج يف  اإىل مدينة  الرحالت  تنطلق  يوليو، يف حني   14 يوم  الإ�ضكندرية يف 
اليوم التايل. وتبداأ “العربية للطريان اأبوظبي” عملياتها بطائرتني من طراز 
ايربا�س A320 انطالقاً من مطار اأبوظبي الدويل، و�ضتقدم مل�ضافريها خدمات 
يف خمتلف مراكز عملياتها،  “العربية للطريان”  التي توفرها  امل�ضافة  القيمة 
وقد حر�ضت ال�ضركة على حتديث جتربة العمالء خالل الفرتة الراهنة ان�ضجاماً 
ومعايري  ب��روت��وك��ولت  ك��اف��ة  لتلبية  و�ضماناً  والعاملية  املحلية  التوجيهات  م��ع 
ال�ضالمة وال�ضحة خالل كافة مراحلها. وقال توين دوغال�س، الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة الحتاد للطريان: نفخر باإطالق العمليات الت�ضغيلية ل�ضركة “العربية 
اأول �ضركة طريان اقت�ضادي مقرها اأبوظبي، وخا�ضة خالل  للطريان اأبوظبي”، 
امل�ضروع  ه��ذا  �ضاأن  فمن   .. اأجمع  العامل  يعي�ضها  التي  ال�ضتثنائية  الفرتة  ه��ذه 
للعا�ضمة  يوفر  اأن  للطريان”  و”العربية  للطريان”  “الحتاد  ب��ني  امل�ضرتك 
الإماراتية املزدهرة ج�ضراً مبا�ضراً ومريحاً اإىل اأ�ضواق جديدة حول العامل، يبداأ 
مزيداً  لحقاً  و�ضي�ضهد  امل�ضرية  امل��دن  ك��ربى  من  اثنتني  اإىل  امل�ضارين  بهاذين 
ت�ضتهر  التي  الرا�ضخة  املكانة  �ضوء  يف  دوغال�س:  واأ�ضاف  والتنوع.  التو�ضع  من 
�ضواء،  ح��د  على  وال��رتف��ي��ه  الأع��م��ال  بغر�س  لل�ضفر  رائ���دة  كوجهة  اأب��وظ��ب��ي  بها 
نتطلع قدماً اإىل اآفاق الزدهار اجلديدة التي �ضتبلغها الإمارة تزامناً مع حت�ضن 
الظروف العاملية وعودة الأ�ضواق اإىل ا�ضتئناف ن�ضاطها كاملعتاد. ويف �ضياق مت�ضل 
قال عادل علي، الرئي�س التنفيذي ملجموعة العربية للطريان: ي�ضعدنا الإعالن 
ويف الوقت الذي ي�ضتمر  عن انطالق اأوىل رحالت “العربية للطريان اأبوظبي”، 
 - “كوفيد  وب��اء  نتيجة  م�ضبوقة  العاملي مبواجهة حتديات غري  الطريان  قطاع 
تاأكيداً على متانة قطاع الطريان يف  اليوم  ال�ضركة  اإطالق عمليات  ياأتي   ،”19
دولة الإمارات العربية املتحدة، والتزامنا الرا�ضخ بدفع عجلة منوه وازدهاره على 
املدى الطويل. واأ�ضاف: تعترب م�ضر �ضوقاً رئي�ضية لل�ضفر، ويعك�س اإطالق اأوىل 
العالقات  يف  امل�ضاهمة  على  تركيزنا  اإليها  اأبوظبي‘  للطريان  ’العربية  رح��الت 
ال��ت��ج��اري��ة والق��ت�����ض��ادي��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، ب��ال���ض��اف��ة ل��ت��وف��ري خ��ي��ار ج��دي��د يت�ضم 
بالقمية امل�ضافة لل�ضفر بني الوجهتني. وقال علي : تعترب اأبوظبي حموراً رائداً 
لل�ضفر وال�ضياحة على م�ضتوى العامل، وياأتي اإطالق عمليات “العربية للطريان 
كمركز  اأبوظبي  مكانة  تر�ضيخ  ع��رب  ال��روؤي��ة  ه��ذه  تعزيز  يف  لي�ضاهم  اأبوظبي” 
رئي�ضي لل�ضفر القت�ضادي يف املنطقة، ونتطلع قدماً لتو�ضيع �ضبكة وجهاتنا من 
ا�ضتئناف عملياتها  اإىل  املزيد من املطارات  العا�ضمة الإماراتية تزامناً مع عودة 
العرب  ب��رج  “مطار  اإىل  ال��رح��الت  و�ضتقلع  ن�ضاطه.  اإىل  ال��ط��ريان  وع��ودة قطاع 
واخلمي�س  الثالثاء  اأي��ام  اأ�ضبوعياً  م��رات  ثالث  الإ�ضكندرية  مدينة  يف  الدويل” 
وال�ضبت يف ال�ضاعة 15:00 بالتوقيت املحلي من مطار اأبوظبي الدويل، لت�ضل 
اإىل الإ�ضكندرية يف ال�ضاعة 16:55 بالتوقيت املحلي .. وتنطلق رحالت العودة 
من الإ�ضكندرية يف ال�ضاعة 17:35 بالتوقيت املحلي لت�ضل اإىل اأبوظبي ال�ضاعة 
23:25 بالتوقيت املحلي. اإىل مطار �ضوهاج الدويل، فتقلع من مطار اأبوظبي 
�ضوهاج يف  اإىل  لت�ضل  املحلي  بالتوقيت   14:20 ال�ضاعة  اأربعاء  يوم  ال��دويل كل 
 16:40 ال�ضاعة  يف  ال��ع��ودة  رحلة  وتقلع  املحلي،  بالتوقيت   16:00 ال�ضاعة 

بالتوقيت املحلي لت�ضل اإىل اأبوظبي ال�ضاعة 22:10 بالتوقيت املحلي.

»الأوراق املالية« تطلق م�سروع اإعادة هيكلة للمنظ�مة الت�سريعية اخلا�سة بت�سنيف ال��سطاء
•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت هيئة الأوراق املالية وال�ضلع 
للمنظومة  هيكلة  اإع����ادة  م�����ض��روع 
بت�ضنيف  اخل���ا����ض���ة  ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة 
من����وذج  اإىل  ل��ل��ت��ح��ول  ال���و����ض���ط���اء 
متكاملة  مالية  و�ضاطة  موؤ�ض�ضات 
الفورك�س  عمليات  و���ض��ط��اء  ت�ضم 
املتوا�ضلة  اإط��ار جهودها  يف  وذل��ك 
ال�ضركات  وم��ه��ام  ب���دور  ل��الرت��ق��اء 
منوذج  اإىل  وال���و����ض���ول  امل��رخ�����ض��ة 
املتكاملة.  املالية  �ضركات اخلدمات 
اأطلقها  ال��ت��ي   - امل���ب���ادرة  وت���ن���درج 
الزعابي  ���ض��ي��ف  ع��ب��ي��د  ال���دك���ت���ور 
ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��ه��ي��ئ��ة - 
تطبقها  متكاملة  منهجية  �ضمن 

املالية  ب��الأ���ض��واق  لالرتقاء  الهيئة 
متقدمة  اأ�����ض����واق  اإىل  ال���دول���ة  يف 
ا�ضرتاتيجية  مل�ضتهدفات  حتقيقاً 
ح��ك��وم��ة دول���ة الإم�����ارات 2020. 
بعد  ال����ه����ي����ك����ل����ة  اإع��������������ادة  ومت��������ت 
لأف�ضل  متعمقة  درا����ض���ات  اإج����راء 
امل���م���ار����ض���ات ال���ع���امل���ي���ة؛ ح���ي���ث قام 
مواطنة  ب��ك��وادر  متخ�ض�س  فريق 
م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ب��رئ��ا���ض��ة خ��ال��د غيث 
للرقابة  التنفيذي  املدير  الزعابي 
الت�ضريعات  ب�ضياغة  والرتخي�س 
الأن�����ض��ط��ة وفق  اإع����ادة هيكلة  ب��ع��د 
املهنية  ال���رتاخ���ي�������س  م�����ض��ف��وف��ة 
املمار�ضات  اأف�������ض���ل  م���ع  ل��ل��ت��واف��ق 
ت�ضم  املتطورة  الأ�ضواق  العاملية يف 
العامة،  والأح��ك��ام   ، الأنظمة  كتب 

املوظفني،  واع��ت��م��اد  وال��رتخ��ي�����س، 
وقامو�س  الأع�����م�����ال،  ومم���ار����ض���ة 
امل���������ض����ط����ل����ح����ات اخل������ا�������س ب���ه���م. 
البنية  تعزيز  امل��ب��ادرة  وت�ضتهدف 
مبا  املرخ�ضة؛  لل�ضركات  التحتية 
باللتزامات  ال���وف���اء  م��ن  ميكنها 
امل�ضتثمرين  جت��اه  عليها  امل��رتت��ب��ة 
مع الو�ضول اإىل م�ضتويات قيا�ضية 
ل�ضركات  امل��وؤ���ض�����ض��ي  ال��ن�����ض��ج  م���ن 
ملناف�ضة مثيالتها  املالية  اخلدمات 

يف الأ�ضواق املتقدمة. كما ت�ضتهدف 
ال��ت��اأ���ض��ي�����س ل��ب��ي��ئ��ة ت��ن��اف�����ض��ي��ة بني 
ل�ضمان  املالية  اخل��دم��ات  �ضركات 
مبا  التميز،  معايري  اأع��ل��ى  حتقيق 
مزود  اخ��ت��ي��ار  للم�ضتثمرين  يتيح 
الأك������رث متيزاً  امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات 
والأق��������در ع��ل��ى تقدمي  وال���ت���زام���اً 
بال�ضفافية  تتميز  راق��ي��ة  خ��دم��ات 
متتع  امل�ضروع  ويتطلب  والنزاهة. 
ال�ضتثمارية  اخل���دم���ات  ���ض��رك��ات 

للم�ضتثمرين  تقدم خدماتها  التي 
اأكرب  ب��ق��درات  اجل��دي��د  مبفهومها 
ل���ت���ق���دمي خ�����دم�����ات م���ت���ك���ام���ل���ة يف 
الأ�����ض����واق امل��ال��ي��ة يف ال���دول���ة وفق 
على  مبنية  ومهنية  علمية  اأ�ض�س 
ا�ضرتاتيجية وا�ضحة تتبنى تقدمي 
للم�ضتثمرين  اخل���دم���ات  اأف�����ض��ل 
والأ�������ض������واق امل���ال���ي���ة وق��������ادرة على 
ال�ضوق  خم���اط���ر  ����ض���د  ال���ت���ح���وط 

واملخاطر الت�ضغيلية.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  يوليو  2020 العدد 12980 

العدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
 ) ، )رخ�ضة رقم : 2493  Farook International Stationery Br منطقة حرة  �ضركة/ 
والكائنة ب� مدينة دبى املنطقة احلرة ملطار دبي  �س.ب 371073 ، دبي ، دولة الإمارات العربية 
املتحدة  ، واملرخ�ضة لدى �ضلطة املنطقة احلرة ملطار دبي  ، ترغب هذه ال�ضركة املذكورة يف 
اإعالن قرارها للكافة والذي مت اإتخاذه بوا�ضطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 

2020/06/10ب�ضاأن اإغالق وحل ال�ضركة.
وفقاً لذلك ،تهيب ال�ضركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه 
اأو  تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوماً من تاريخ هذا الإع��الن عن طريق الربيد امل�ضجل 

الإت�ضال ب� :
Farook International Stationery LLC /ال�ضادة

�س.ب :  2987دبى
دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم : 2279898 4 971 +
ali@farook.ae :الربيد الإلكرتوين

 * لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�ضعار واملحددة ب�  15 يوماً. 

اإ�شعار ت�شفية
منوذج �عالن بالن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك حميد عبيد ال�ضام�ضي
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية:Mazak foods مذاق

املودعة بالرقم :  331770     بتاريخ :  2020/6/29
با�ض��م: حميد عبيد ال�ضام�ضي

املوطن:العني
�سورة �لعالمة:

وذلك لتمييز ال�ضلع او اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
البهارات التوابل

 )MAZAK FOODS و�ضف العالمة:عبارة عن كلمات باللغتني العربية والجنليزية )مذاق
بحروف لتينية

ال�ض��رتاطات:
 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  يوليو  2020 العدد 12980 

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/فري�س  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دي تو دي للدواجن
رخ�ضة رقم:CN 2103767   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ليربتي 

الكرتوميكانيكل ورك�س
رخ�ضة رقم:CN 2821684   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الزعيم 1 لغ�ضيل ال�ضيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1204702 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ها�ضم احمد عبداهلل احلامد %25

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حممد �ضعيد عقالن �ضعيد غالب من مالك اىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ حممد �ضعيد عقالن �ضعيد غالب من 100% اىل %50

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عي�ضى من�ضور �ضاملني من�ضور اجلابري %25
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/ الزعيم 1 لغ�ضيل ال�ضيارات
AL ZAEEM 1 CAR WASH

اىل/الزعيم لغ�ضيل ال�ضيارات ذ.م.م
AL ZAEEM CAR WASH LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12980 بتاريخ 2020/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ايكونيك خلدمات ا�ضت�ضارات نظم املعلومات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2649364 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حمدان �ضامل حمد را�ضد النعيمي من وكيل خدمات اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ حمدان �ضامل حمد را�ضد النعيمي من 0% اىل %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/�ضيبلي �ضليم �ضليم من مالك اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ �ضيبلي �ضليم �ضليم من 100% اىل %49
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/ ايكونيك خلدمات ا�ضت�ضارات نظم املعلومات
ICONIC IT CONSULTING SERVICES

اىل/ايكونيك خلدمات ا�ضت�ضارات نظم املعلومات ذ.م.م
ICONIC IT CONSULTING SERVICES LLC

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة ت�ضميم نظم وبرامج احلا�ضب الآيل )6201001(
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�إعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/نايت  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فيجن لبيع اجهزة النذار واملراقبة
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الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

للم�ضارعة  الإم�����ارات  احت���اد  ت�ضلم 
اأم�س   اأول  اأول  ر����ض���ال���ة   واجل������ودو 
ال���دويل للجودو تفيد  م��ن الحت���اد 
ب�����ض��رورة الإع�����داد ل��الح��ت��ف��ال بيوم 
اأكتوبر   28 ي��وم  العاملي يف  اجل��ودو 
2020 ، وهو يوم الحتفال ال�ضنوي 
�ضعار)الحتاد  حت���ت  ع����ام  ك���ل  م���ن 
ق��وة( وه��و ال��ي��وم ال��ذي يتزامن مع 
كانو  ال��ي��اب��اين  الربوفي�ضور  م��ي��الد 
ج��ي��غ��رو م��وؤ���ض�����س ري��ا���ض��ة اجل����ودو 
النف�س يف  الدفاع عن  األعاب  وفنون 
تنظيم  ���ض��رع يف  م��ن  واول  ال��ي��اب��ان، 
لوائح  و����ض���ن  ال����ك����ودوك����ان  ري���ا����ض���ة 
اأول ع�ضو  واأ�ضبح   ، ريا�ضة اجل��ودو 
الدولية  الأوملبية  اللجنة  اآ�ضيوي يف 
ن�ضر  ع���ل���ى  ،وع����م����ل   1909 ع�����ام 
العامل  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف  اجل������ودو 

لي�ضبح للعبة حوايل 200 احتاد يف 
خمتلف القارات ،وعن طريقه اأ�ضبح 
الألعاب  يف  ر���ض��م��ًي��ا  ح��دًث��ا  اجل����ودو 

اع��ت��ب��ارا م��ن دورة طوكيو  الأومل��ب��ي��ة 
عام 1964 .

واأ����ض���اف ���ض��ع��ادة حم��م��د ب��ن ثعلوب 

احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��درع��ي 
باأن  واجل���ودو  للم�ضارعة  الإم����ارات 
aترك  ل���ل���ج���ودو  ال������دويل  الحت������اد 

احت��اد ح�ضب  لكل  الحتفال  طريقه 
اإمكاناته واأ�ضلوبه ،على اأمل اأن يكون 
وباء جائحة كورونا قد رحل خالل 

دول  كل  اجتاح  اأن  بعد  الفرتة  تلك 
�ضويا  نعمل  اأن  علينا  ،لذلك  العامل 
م���ن اأج�����ل ال��ت�����ض��ام��ن ال���ع���امل���ي من 

خالل احتادتنا الريا�ضية يف خمتلف 
ال��ت��ي مت��ث��ل جمموعة  جم��ت��م��ع��ات��ن��ا 
العظيمة  واملبادئ   ، العليا  املثل  من 

على  التاأكيد  مع  معا،  اأق��وى  لنبقى 
ال�ضرورية  احل����ذرة  الإمي������اءات  اأن 
لتجنب العدوى، �ضحيح اأن احلب�س 
والعزلة هما عالجان يف غياب اللقاح 
، لكننا مًعا دائًما اأف�ضل،  حتى خالل 
خالل  لأن��ه  القا�ضية،  العزلة  ف��رتة 
احل��ب�����س ك����ان ع��ل��ي��ن��ا احل���ف���اظ على 
مبادئنا ، ويجب علينا الآن اأن نعيد 
بناء حياتنا ، فاإننا �ضنكون اأف�ضل اإذا 

بقينا مًعا ، و�ضنكون اأقوى.
يذكر باأن احتفال هذا العام 2020 
ك�����ان م���ق���رر ل����ه يف ع��ا���ض��م��ة دول����ة 
بال�ضعار  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  الإم����ارات 
ن��ف�����ض��ه ، وال������ذي ك����ان ي���ت���زام���ن مع 
اأبوظبي جراند �ضالم  اإقامة بطولة 
تاأجلت،والتي  التي   2020 للجودو 
كان متوقعا م�ضاركة اأكرث من 100 
دولة فيها من خمتلف القارات ،كما 

حدث  بطولة 2019 . 

•• دبي-الفجر

منحت بطولة منتون الدولية جلمال 
دبي  مربط  الأً�ضيلة  العربية  اخليل 
مربي  اأف�ضل  لقب  العربية،  للخيول 
اختممت  ال��ت��ي   2020 ال��ن�����ض��خ��ة  يف 
اأم�س  اأول  اأول   م�����ض��اء  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
مب��دي��ن��ة م��ن��ت��ون ال��ف��رن�����ض��ي��ة. وحقق 
اأكد  مربط دبي اللقب امل�ضرف بعدما 
املحلي ح�����ض��ورا لف��ت��ا ترجم  اإن��ت��اج��ه 
وب�ضمة  ال��ن��وع��ي��ة  الإن��ت��اج��ي��ة  ق��وت��ه 
اخليل  ت��ط��وي��ر  يف  امل��ت��م��ي��زة  �ضناعته 
من  دب��ي  م��رب��ط  متكن  كما  العربية. 
اأن يقت�س لنف�ضه ميداليتني ف�ضيتني 
الفحل  م��ن  ال��واع��د  اجل��دي��د  باإنتاجه 
اإيه، واأن ي�ضجل  اإي  اإك�ضاليبور  العاملي 
البطولة  يف  ب�ضمة  وهويته  لعالمته 
فحل  م��ن  لكل  الرفيعة  امل��زاي��ا  حتمل 
اإي���ه اإل  الإن���ت���اج ال��ع��امل��ي امل��ع��ا���ض��ر اإف 

العاملية  الثنائية  �ضاحب  وابنه  ر�ضيم 
الفحل دي �ضراج.

دب�����ي يف خ�ضم  م���رب���ط  وق�����د مت���ك���ن 
امليداليتني  اإح��راز  من  قوية  مناف�ضة 
ال��ف�����ض��ي��ت��ني ب���الإن���ت���اج اجل���دي���د من 
اأول  اإك�����ض��ال��ي��ب��ور يف  ال��ع��امل��ي  ال��ف��ح��ل 
وذل��ك مع  امل��رب��ط،  بب�ضمة  ل��ه  ظهور 
الولود  ال��ف��ر���س  م���ن  ف��ن��ان  دي  امل��ه��ر 
من  جهراء  دي  واملهرة  فالمينكا  اإيل 
التجربة  وتعترب  دي جواهر.  الفر�س 
الإنتاجية اجلديدة متمثلة يف املهرين 
تفوق  اأك��دت  ناجحة  جتربة  املتوجني 
مع  دب���ي  مل��رب��ط  الإن��ت��اج��ي��ة  ال�ضناعة 
وح�ضد  امل��ح��ل��ي��ة  امل����ع����ادلت  اخ���ت���ي���ار 

نتائجها العاملية.
ال��ق��وة الإن��ت��اج��ي��ة مل��رب��ط دب��ي �ضجلت 
دي  امل��ه��ر  ب���اإح���راز  ال��ذه��ب��ي��ة  ب�ضمتها 
مزيان ذهبية املهور وهو ملك حممد 
ال�ضيخ �ضليمان ومن اإنتاج مربط دبي 

اإيه اإل ر�ضيم والفر�س  من الفحل اإف 
دي م��زاي��ا. وك��ان املهر دي م��زي��ان قد 
دبي  مربط  مع  الذهبي  اللقب  اأح��رز 
يف نف�س البطولة العام املا�ضي. واأمعن 
ح�ضوره  يف  ر�ضيم  اإل  اإي��ه  اإف  الفحل 
اإن��ت��اج��ه م��ي��دال��ي��ة ب��رون��زي��ة مع  بنيل 
ب�����رواز ال��ب�����ض��ت��ان مل��رب��ط زيلر.  امل��ه��ر 
اأحد  �ضراج  دي  الفحل  اإن��ت��اج  واأ�ضفى 
الأعمدة الإنتاجية ملربط دبي ح�ضورا 
لم��ع��ا م��ن خ��الل ب��رون��زي��ة امل��ه��ر ورد 
البداير ملربط البداير اململوك لل�ضيخ 

حممد بن �ضعود القا�ضمي.

�لأول تاريخيا
ل تزال بطولة منتون الدولية حتفظ 
تاريخها.  الأول يف  ملربط دبي مركزه 

ف��ف��ي ن�����ض��خ��ة ال���ع���ام امل��ا���ض��ي 2019 
البطولة  قمة  على  دب��ي  مربط  تربع 
وف�ضية  ذهبيتني  م��ن  الأول  ب��امل��رك��ز 
اأو مربط لإنتاج  اأف�ضل مزرعة  ولقب 

وتربية اخليول العربية الأ�ضيلة.
الدولية  م��ن��ت��ون  ب��ط��ول��ة  وحت��ت��ف��ظ 
ت��اري��خ��ي��ا ذهبيا  ���ض��ج��ال  مل���رب���ط دب����ي 
لمعا ومكانة ريادية واأرقاما قيا�ضية. 
وق����د ك����ان اأب�����رز اإجن�������ازات امل���رب���ط يف 
ن�ضخة  م��ا حققه يف  ال��ب��ط��ول��ة  ت��اري��خ 
خيوله  ف����ازت  ع��ن��دم��ا   2016 ال��ع��ام 
ب���ث���الث م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة ل��ك��ل من 
العامل  وبطلة  �ضراج  دي  العامل  بطل 
ف�ضال  ف��الم��ي��ن��ك��ا  واإيل  ع��ج��اي��ب  دي 
ع���ن م��ي��دال��ي��ة ب��رون��زي��ة ل��ل��م��ه��رة دي 
جواهر. كما ح�ضد لقب اأف�ضل منتج 

ومرب، ولقب اأف�ضل راأ�س يف البطولة 
لقب  وك��ذل��ك  �ضراج”،  “دي  بو�ضاطة 
اأف�ضل فر�س منتجة بو�ضاطة الفر�س 
دفع  م���ا  وه���و  فريونيكا”.  “ليدي 
�ضيطرة  و�ضف  اإىل  يومها  باملتتبعني 
م��رب��ط دب��ي ب��ال��غ��زوة ال��ك��ربى، وعلى 
دبي  مربط  ن��ال  التميز  األقاب  �ضعيد 
بقيادته  البطولة  من  ر�ضمياً  اعرتافاً 
املرابط  ب���ني  وال��ن��وع��ي��ة  الإن���ت���اج���ي���ة 
البطولت  اأقوى  اإحدى  العاملية.  ويف 
دبي من  2018، متكن مربط  العام 
وثالث  وف�ضية  ذهبية  ثنائية  اإح���راز 
برونزيات، و�ضجل املربط اإجنازاً عالياً 
التميز  ج��وائ��ز  م��ن  جم��م��وع��ة  بنيله 
ال��ت��ي حفظت ل��ه م��رك��ز ال�����ض��دارة يف 
اإنتاج اأجمل اخليول العربية الأ�ضيلة 

بني اأقوى املرابط يف العامل. فقد نال 
امل��رب��ط ل��ق��ب اأف�����ض��ل م��زرع��ة منتجة 
واأف���������ض����ل مهرة  ال���ع���رب���ي���ة،  ل��ل��خ��ي��ل 
املهرة  ن�ضيب  م��ن  وك��ان��ت  بالبطولة، 
فر�س  واأف�����ض��ل  ع��ج��اي��ب،  دي  الفاتنة 
م��ن��ت��ج��ة، وج���ائ���زة اأع��ل��ى م��ع��دل نقط 
اأف�ضل فحل منتج،  للمهرات. وجائزة 
وك��ان��ت م��ن ن�ضيب الأ���ض��ط��ورة احلية 
“اإف  الفحل  املعا�ضر  العاملي  لالإنتاج 
الإجن�����ازات  وب��ت��ل��ك   . ر�ضيم”  اإل  اإي 
الأف�ضل يف  دب��ي  ال��ن��ادرة يظل مربط 
مثلما  الدولية  منتون  بطولة  تاريخ 
يف  الأف�ضلية  من  األقابا  الأغ��زر  يظل 
اأقوى  ب��ني  العاملية  ال��ب��ط��ولت  اأق���وى 

املرابط يف العامل.

�لتوحيدي: طفرة عاملية
التوحيدي  حم��م��د  امل��ه��ن��د���س  ث��م��ن 

دبي  مربط  ع��ام  مدير  ال��ع��ام  امل�ضرف 
للخيول العربية نتائج بطولة منتون 
�ضجلته من  ما  على   2020 الدولية 
بوجه  للمربط  املحلي  لالإنتاج  جن��اح 
اخليل  ل�ضناعة  ت��ط��ور  وم���ن  خ��ا���س، 
العربية بوجه عام. وقال التوحيدي:” 
مربط  اإن��ت��اج  حققه  مب��ا  �ضعداء  نحن 
دبي من نتائج. اأطلقنا جتربة اإنتاجية 
حم��ل��ي��ة م���ن ال��ف��ح��ل اإك�����ض��ال��ي��ب��ور يف 
تكللت  بالبطولة  ح�ضرية  م�����ض��ارك��ة 
حل�ضور  وك�������ان  ث���م���ي���ن���ني.  ب���ل���ق���ب���ني 
لقب  الإنتاجية متيز منحنا  عالمتنا 
املرابط  ومنح عددا من  اأف�ضل مرب، 
الإنتاجية  القوة  اأك��دت  نفي�ضة  األقابا 
للمربط من الفحل املبارك اإف اإيه اإل 
اإننا  الواعد دي �ضراج.  ر�ضيم والفحل 
يف  والوازنة  املوؤثرة  مل�ضاهمتنا  �ضعداء 
بناء طفرة عاملية جديدة ومتقدمة يف 

تطور اخليل العربية«.

�ملرزوقي: حمطة جديدة
ال��ع��زي��ز املرزوقي  اأع����رب ع��ب��د  ب����دوره 
امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رب���ط دب�����ي عن 
التي و�ضفها  البطولة  بنتائج  �ضعادته 
ب��ال��ق��وة م��ن��وه��ا ب��ال��دور ال��ب��ارز ملربط 
دبي ومرابط دولة الإمارات يف تطوير 
املرزوقي:”  وق����ال  ال��ع��رب��ي��ة.  اخل��ي��ل 
اإن��ت��اج��ن��ا اجل��دي��د من  اإدخ����ال  ف�ضلنا 
اإك�����ض��ال��ي��ب��ور يف ب��ط��ول��ة ق��وي��ة، فكانت 
ب���داي���ة ج���ي���دة مل�����ض��ار واع�����د. واأب�����رزت 
دبي يف  ملربط  املتميز  ال��دور  البطولة 
وت��داول جناح  العاملي،  الإنتاج  تطوير 
هذا الإنتاج بني مرابط الإمارات التي 
اإنها حمطة جديدة  احتلت ال�ضدارة. 
يف م�ضرية م�ضتمرة يف �ضناعة اخليل 

العربية، والقادم- باإذن اهلل- اأجمل«.

حتت �سعار »�لحتاد قوة«

حممد بن ثعل�ب ي�جه بالإعداد لي�م اجل�دو العاملي يف اأب�ظبي

مربط دبي ينال لقب اأف�سل مربي يف منت�ن الدولية 
مركزه الأول يف تاريخها على  ويحافظ   2020

•• ال�شارقة-الفجر

ال�ضحية  ال�������ض���وؤون  اإدارة  ب��ح��ث��ت 
ال�ضارقة  ب��ن��ادي  الريا�ضي  وال��ط��ب 
م�ضت�ضفى  م�����ع  ال����ت����ع����اون  ����ض���ب���ل 
اجل��ام��ع��ة ب��ال�����ض��ارق��ة، خ���الل زيارة 
وفد  بها  ق��ام  للم�ضت�ضفى  ميدانية 
من الإدارة، برئا�ضة �ضعادة الدكتور 
عبد العزيز املهريي، ع�ضو جمل�س 
الريا�ضي،  ال�����ض��ارق��ة  ن����ادي  اإدارة 

ال�ضحية  ال�������ض���وؤون  اإدارة  رئ��ي�����س 
يرافقه  بالنادي،  الريا�ضي  والطب 
العام  امل��ن�����ض��ق  ���ض��ع��رية  اإي����ه����اب  د. 
لالإدارة ، وكل من د.حممد العربي 
 ، القدم  لكرة  الأول  الفريق  طبيب 
قطاع  طبيب  البديوي  حممد  ود. 
، ود.  ال��ق��دم  ب��ك��رة  ال�ضنية  امل��راح��ل 
رب��ي��ع اودي����ع م��دي��ر ع��ي��ادة الألعاب 

اجلماعية .
ا�ضتقبلهم خاللها املدير التنفيذي 

ل��ل��م�����ض��ت�����ض��ف��ى، ال���دك���ت���ور ع���ل���ي اآل 
اأطباء  وبع�س  امل��ايل  وامل��دي��ر  علي، 

امل�ضت�ضفى.
ع��ل��ى مرافق  ال���وف���د  اط���ل���ع  ح��ي��ث 
العالج  وح�����دة  م��ن��ه��ا  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى، 
الفقري،  العمود  وع��الج  الطبيعي 
وك��ذل��ك امل��خ��ت��ربات وع��ي��ادة فح�س 

الطيارين واأق�ضام داخلية اأخرى.
ومن جهته اأكد �ضعادة الدكتور عبد 
العزيز املهريي،رئي�س اإدارة ال�ضوؤون 

بنادي  الريا�ضي  والطب  ال�ضحية 
ال�ضارقة اأن  :

ال�ضحية  ال�����ض��وؤون  اإدارة  ت�ضعى   «
ال�ضارقة  ب��ن��ادي  الريا�ضي  وال��ط��ب 
بناء  وت��ع��اون  ���ض��راك��ات  تد�ضني  اإىل 
وامل�ضت�ضفيات  الطبية  امل��راك��ز  م��ع 
مقدمتها  ويف  البا�ضمة،  ب���الإم���ارة 
تعد  وال���ت���ي  اجل���ام���ع���ة،  م�ضت�ضفى 
مكانه طبية  له  كبري،  علمي  �ضرح 
وع��ل��م��ي��ة ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ع��امل��ي، مبا 

واأطباء  تخ�ض�ضات  م��ن  ب��ه  ي��زخ��ر 
ذو كفاءة، وال�ضتفادة من اخلدمات 

املتطورة يف امل�ضت�ضفى.«
واأو�ضح : » تاأتي هذه الزيارة بداية 
بني  امل�ضرتك  التعاون  اأط��ر  لتعزيز 
عيادات النادي وم�ضت�ضفى اجلامعة 
ن�����ض��ت��ف��ي��د م���ن خالله  ب��ال�����ض��ارق��ة، 
الأويل  ال��ط��ب��ي  ال��ك�����ض��ف  ب��ت��وق��ي��ع 
ع��ل��ى لع��ب��ي ال��ن��ادي ب��داي��ة املو�ضم 
ال�ضرتاطات  ح�����ض��ب  ال���ري���ا����ض���ي، 

بالحتادات  ت�ضجيلهم  قبل  املتبعة 
ال����ري����ا�����ض����ي����ة، وك������ذل������ك اإج���������راء 

والأجهزة  ل��الع��ب��ني  ال��ف��ح��و���ض��ات 
انطالق  ق��ب��ل  والإداري����������ة  ال��ف��ن��ي��ة 

والعمليات  والأ���ض��ع��ة  ال��ت��دري��ب��ات، 
اجلراحية على مدار املو�ضم«.

ي�سمل �إجر�ء �لفحو�سات و�لأ�سعة و�لعمليات �جلر�حية..

تعاون و�سراكة طبية بني نادي ال�سارقة 
وم�ست�سفى اجلامعة بال�سارقة
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•• دبي- فايز بجبوج

حلكام  ال��ث��اين  امل�ضتوى  دورة  تنظيم  ع��ن  للجولف،  ال��ع��رب��ي  الحت���اد  اأع��ل��ن 
اجلولف العرب، خالل الفرتة من الثالث وحتى ال�ضاد�س من �ضبتمرب املقبل، 
على اأن تقام بنظام الت�ضال املرئي “عن بعد”، ويح�ضل يف ختامها الدار�ضون 
الحتاد  �ضهادة م�ضدقة من  على  النهائية،  الختبارات  بنجاح  اجتازوا  ممن 

الدويل للعبة.
وعملية  نظرية  وم���واد  الأرب��ع��ة، حم��ا���ض��رات  اأي��ام��ه��ا  ويف  ال����دورة  وتت�ضمن 
رئي�س  العبدالالت  ه��اين  يتوىل  اأن  ال��دويل، على  معتمدة من قبل الحت��اد 
املبا�ضر  الإ���ض��راف  ال��ع��رب،  احل��ك��ام  جلنة  ورئي�س  للجولف  الأردين  الحت���اد 

وتقدمي املحا�ضرات، و�ضتكون امل�ضاركة جمانية. 

�لزرعوين تطوير �لكو�در �لفنية
اإن  العربي للجولف،  العام لالحتاد  الأم��ني  الزرعوين  ع��ادل  اأك��د  من جهته 
جلهود  ا�ضتكماًل  بعد” ت��اأت��ي  “عن  امل��رئ��ي  الت�����ض��ال  بنظام  املقامة  ال���دورة 
الحتاد العربي الهادف اإىل تطوير قطاع اللعبة عربياً، وفق توجيهات معايل 
جمل�س  اأع�ضاء  واإخ��وان��ه  الحت��اد  رئي�س  القا�ضمي  �ضلطان  بن  فاهم  ال�ضيخ 

الإدارة. 
يوا�ضل  ال��ع��رب��ي  “الحتاد  اإن:  �ضحافية،  ت�ضريحات  يف  ال��زرع��وين  وق���ال 
ال�ضري قدماً على تطوير كافة مناحي اللعبة عربياً، وذلك من خالل تنظيم 
الدار�ضون يف ختامها ومع  التي �ضيمنح  الثاين للحكام العرب  امل�ضتوى  دورة 
اجتيازهم بنجاح لالختبارات النهائية، �ضهادات م�ضدقة من الحتاد الدويل 

للعبة«.

رغم كورونا
جراء  العربي  ال���دول  كافة  يف  الراهنة  ال�ضحية  ال��ظ��روف  “رغم  مو�ضحاً: 
انت�ضار جائحة فريو�س “كورنا امل�ضتجد”، اإل اأن الحتاد العربي يوا�ضل ال�ضري 
قدماً يف براجمه التطويرية، وذلك من خالل التكال على تقنيات الت�ضال 
ال��دورة مرنة ومتاحة للجميع وباملجان، يف ظل اقت�ضار  اأن  املرئي، خ�ضو�ضاً 
حما�ضراتها اليومية على معدل ال�ضاعتني فقط، وتقام حتت الإ�ضراف املبا�ضر 
هاين  ال�ضيد  للجولف  الأردين  الحت��اد  ورئي�س  العرب  احلكام  جلنة  لرئي�س 
اأو خالل المتحانات  املحا�ضرات  �ضواء يف  �ضيتوىل بدوره  الذي  العبدالالت، 
ملن  العربية  باللغة  والتو�ضيح  امل�ضاعدة  تقدمي  الإجنليزية،  باللغة  املقامة 

يحتاج ذلك«.  
امل�ضتوى  امتحانات  خو�س  يف  الراغبني  ال��دار���ض��ني  على  “يف�ضل  واأ���ض��اف: 

الثاين، اأن يكونوا قد اجتازوا امل�ضتوى الأول من دورات قوانني الحتاد الدويل 
للجولف، اإل اأن الأمر لي�س ملزماً يف حال اأراد الدار�س خو�س امل�ضتوى الثاين 

ب�ضكل مبا�ضر«.

حت�سري م�سبق
واختتم: “حر�س الحتاد العربي، على الإعالن ب�ضكل مبكر عن دورة امل�ضتوى 
ان��ع��ق��اده��ا، يف منح الحت����ادات الأع�����ض��اء بالدول  ال��ث��اين، وق��ب��ل �ضهرين م��ن 
العربية كافة الوقت الكايف لرت�ضيح الدار�ضني من قبلهم، وحجز مقاعد لهم 
اإىل  بالدورة  امل�ضاركة  الراغبني يف  �ضيمنح  املبكر  الإع��الن  اأن  ال��دورة، كما  يف 
التح�ضري امل�ضبق لها من خالل قراءة كتاب قانون اجلولف اخلا�ضة بالحتاد 

الدويل، وبالتايل تعزيز فر�ضهم يف اجتياز الختبارات النهائية بنجاح«.

تقام بنظام �لت�سال �ملرئي وتقدم للناجحني �سهاد�ت معتمدة دوليًا

عربي اجل�لف ينظم دورة حلكام اللعبة �سبتمرب املقبل

••  مليحة-الفجر

بتفاعل كبري من قبل امل�ضاركني واملنت�ضبني للن�ضاط ال�ضيفي من خالل 
التوا�ضل املرئي.. بداأ نادي مليحة الريا�ضي يف اإطالق براجمه ال�ضيفية 
اأم�س الأول الأحد اخلام�س  التوا�ضل الجتماعي منذ يوم  عرب من�ضات 
برامج  اإط��ار  كامل يف  �ضهر  �ضتتوا�ضل على مدى  والتي  يوليو  �ضهر  من 

جمل�س ال�ضارقة الريا�ضي بحكومة ال�ضارقة يف الفعاليات ال�ضيفية .
ويقيم النادي فعاليته حتت �ضعار )عطلتنا غري( يف الفرتة امل�ضائية من 

ع�ضرة  م��ن  الأع��م��ار  م�ضتهدفا  م�ضاء  ال�ضابعة  وحتى  اخلام�ضة  ال�ضاعة 
�ضنوات وحتى ثمانية ع�ضر يف برامج متنوعة ف�ضال عن فائدتها التي تعم 

الأ�ضر .
رئي�س  ن��ادي مليحة   اإدارة  الكتبي ع�ضو جمل�س  بالعجيد  واأك��د عبداهلل 
الريا�ضي  الثقايف  مليحة  بنادي  املجتمعية  واخل��دم��ة  الثقافية  اللجنة 
ليتم  رئي�ضية  حم��اور  خم�س  حتت  تندرج  للنادي  ال�ضيفية  الفعاليات  اأن 

تنظيم ثالثني فعالية خالل فرتة الن�ضاط ال�ضيفي .
واأ�ضار اإىل اأن ما مييز �ضيف مليحة اأنه �ضيقدم اأروع الفعاليات الريا�ضية 

والثقافية والدينية والرتفيهية املتنوعة خالل العطلة ال�ضيفية للطلبة 
و�ضيحقق التوا�ضل املرئي والتفاعل بني كافة املنت�ضبني من اأرجاء الدولة 

ويلبي رغابتهم يف خمتلف الربامج.
واأو�ضح الكتبي باأن الن�ضاط ال�ضيفي يندرج حتت فعاليات جمل�س ال�ضارقة 
الريا�ضي ويعمل على منظومة اأهداف عليا يف حتقيق ا�ضتفادة الأطفال 
وال�ضباب خالل فرتة مكوثهم يف البيت ل�ضيما يف الفرتة امل�ضائية ويحقق 
تقدمي  بجانب  قيمة  معلومات  اإىل  وال��و���ض��ول  وامل��ت��ع��ة  ال���ض��ت��ف��ادة  لهم 

اجلوائز وطرح امل�ضابقات .

واأفاد باأن  اأن اإدارة النادي ومن خالل اللجنة الثقافية واخلدمة املجتمعية 
وفرت برامج تفاعلية لتحقيق اأق�ضى ا�ضتفادة ممكنة للم�ضاركني .. معربا 
عن �ضعادته الكبرية بهذه امل�ضاركة الكبرية منذ اليوم الأول لبدء الن�ضاط 

ال�ضيفي بنادي مليحة .
وعرب عن متنياته حتقيق الن�ضاط لأهدافه وعلى راأ�ضها تفعيل التوا�ضل 
ومتكني امل�ضاركني من زيادة املعلومات وممار�ضة الريا�ضية والإقبال على 
الثقافة بالإ�ضافة اإىل حتقيق ال�ضتفادة من اأوقات الفراغ وا�ضتغالله مبا 

هو مفيد لأبنائنا ل�ضيما خالل فرتة جائحة كورونا .

انطاق الن�ساط ال�سيفي لنادي مليحة الريا�سي بتفاعل كبري من قبل امل�ساركني عرب الت�ا�سل املرئي 

•• دبي –الفجر:

اجتماعها  الأول  اأم�س  القدم  لكرة  الإم���ارات  باحتاد  امل�ضابقات  جلنة  عقدت   
ب��ن دروي�����س ع�ضو  اأح��م��د  ُبعد” برئا�ضة  “عن  امل��رئ��ي  ال��راب��ع بنظام الت�����ض��ال 
جمل�س الإدارة رئي�س اللجنة ومب�ضاركة �ضيف ماجد املن�ضوري ع�ضو جمل�س 
الإدارة نائب رئي�س اللجنة والدكتور حممد احلتاوي وجمعة العبدويل ويحيى 

املطرو�ضي اأع�ضاء اللجنة واأمين هارون مدير اإدارة امل�ضابقات .
 2021-2020 ال���ك���روي اجل���دي���د  امل��و���ض��م  ون��اق�����س الج��ت��م��اع حت�����ض��ريات 
وامل�ضابقات اخلا�ضة بالفريق الأول واملراحل ال�ضنية واأعداد الالعبني امل�ضجلني 

ومواعيد امل�ضابقات وغريها .

=واقرتحت اللجنة موعداً مبدئياً لنطالق م�ضابقات الفريق الأول من خالل 
الت�ضفيات التمهيدية مل�ضابقة كاأ�س رئي�س الدولة لأندية الدرجة الأوىل اعتباراً 
الأوىل  ال��درج��ة  دوري  م�ضابقة  ان��ط��الق  يعقبها   ، املقبل  �ضبتمرب   11 م��ن 

والذي �ضيتم تثبيت موعده يف �ضوء عدد الأندية امل�ضاركة .

كما اعتمدت اللجنة نظام م�ضابقات املراحل ال�ضنية لل�ضباب والنا�ضئني والأ�ضبال 
�ضواء مل�ضابقة الدوري اأو الكاأ�س وتوزيع الأندية امل�ضاركة على املجموعات على اأن 
يتم مناق�ضة واعتماد التعميم ال�ضنوي مل�ضابقات املراحل ال�ضنية ب�ضكله النهائي 
امل�ضابقات  لوائح  على  املقرتحة  والتعديالت  ونهايته  مو�ضمها  ب��دء  ومواعيد 

املختلفة خالل الجتماع املقبل للجنة واملقرر مع نهاية الأ�ضبوع احلايل .

جلنة امل�سابقات ُتناق�س حت�سريات 
امل��سم اجلديد

•• اأبوظبي- وام:

الت�ضكيلة  �ضمن  اأحمد  واإ�ضماعيل  الرحمن  عبد  عمر  الإماراتيني  النجمني  اختيار  مت 
ال�ضتفتاء  �ضوء  على   2017 مو�ضم  يف  القدم  لكرة  اآ�ضيا  اأبطال  دوري  لالعبي  املثالية 
املا�ضي  ال�ضهر  م��دار  على  الآ�ضيوي  لالحتاد  الر�ضمي  املوقع  اأطلقه  ال��ذي  اجلماهريي 
و�ضارك فيه اأكرث من 200 م�ضوت من حمبي وع�ضاق الكرة الآ�ضيوية يف خمتلف دول 

القارة والعامل.
و�ضمت الت�ضكيلة - التي وقع عليها الختيار وفقا لت�ضويت اجلمهور - عبد اهلل املعيوف 
العني،  لع��ب  اأحمد  اإ�ضماعيل  من  كل  الدفاع  خط  ويف  ال�ضعودي،  الهالل  ن��ادي  حار�س 
واأ�ضامه هو�ضاوي لعب الهالل وكالهما يف مركز قلب الدفاع، بالإ�ضافة اإىل الظهريين 

تومواكي ماكينو، وريوتا موريواكي من نادي اأوروا ريد داميوندز الياباين.

“�ضابقا”،  العني  لع��ب  الرحمن  عبد  عمر  الثالثي  الت�ضكيلة  �ضمت  الو�ضط  خط  ويف 
عمر  الهجوم  ت�ضكيلة  �ضمت  فيما  الهالل،  لعبي  اإدواردو  وكارلو�س  الدو�ضري  و�ضامل 
خريبني جنم نادي الهالل ال�ضعودي، ومهدي تارميي لعب بري�ضبولي�س، وكافيه ر�ضائي 
لعب ال�ضتقالل. وياأتي اختيار عمر عبدالرحمن جنم الكرة الإماراتية للعام الثاين على 
التوايل بعد اأن مت اختياره كاأف�ضل لعب يف اآ�ضيا عام 2016 ، واأبرز عنا�ضر الت�ضكيلة 
املثالية يف العام نف�ضه، وهو من مواليد 20 �ضبتمرب 1991، ولعب لنادي العني خالل 
الفرتة من 2008 اإىل 2018، ثم انتقل للهالل ال�ضعودي يف رحلة احرتافية ق�ضرية 
– 2019 حيث تعر�س لإ�ضابة مل تتح له فر�ضة ال�ضتمرار، وبعد   2018 يف مو�ضم 
تعافيه من الإ�ضابة عاد لدوري املحرتفني الإماراتي وان�ضم لنادي اجلزيرة يف مو�ضم 
2019 – 2020، وهو من اأبرز عنا�ضر املنتخب الوطني الإماراتي على مدار ال�ضنوات 

الع�ضر الأخرية.

عمر عبد الرحمن واإ�سماعيل اأحمد �سمن الت�سكيلة املثالية لأبطال اآ�سيا 2017 بت�س�يت اجلمه�ر

•• اأفيريو - الربتغال - وام:

فاز روي كو�ضتا دراج فريق الإمارات يف ال�ضباق الفتتاحي 
اأقيم يف منطقة  وال��ذي  الربتغال،  �ضباقات  اأجندة  �ضمن 

اأناديا مبدينة اأفيريو الربتغالية.
ومتكن كو�ضتا من احتالل املركز الأول، بينما حل زمياله 
روي واإيفو اأوليفيريا من فريق الإمارات اأي�ضا يف املركزين 

م�ضافة  على  ال�ضباق  اأقيم  التوايل.  على  وال�ضابع  الرابع 
طولها 22كم ، ومتكن كو�ضتا بطل العامل لعام 2013 

من اإنهاء املناف�ضات يف زمن قدره 28:10 دقيقة.
راي�����س /ف��ري��ق فريين�س/ باملركز  راف��اي��ي��ل  ال����دراج  وف���از 
بينما حل  ث��واٍن عن كو�ضتا،  بفارق ثالث  الثاين متاأخراً 
الإ�ضباين جو�ضتافو فيلو�ضو /فريق دبليو52 – اإف �ضي 

بورتو/ يف املركز الثالث متاأخراً بفارق 20 ثانية.

ك��ستنا دراج فريق الإمارات يف�ز باملركز 
الأول يف �سباق اأفيريو الربتغايل
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - وام:

الها�ضمي  ع��ب��دامل��ن��ع��م  ���ض��ع��ادة  اأك����د 
رئ���ي�������س الحت������ادي������ن الإم������ارات������ي 
لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  والآ���ض��ي��وي 
اأن  للجوجيت�ضو  ال����دويل  الحت����اد 
نائب  ال�ضمو  �ضاحب  كاأ�س  بطولة 
اأهم  رئي�س الدولة تعد واح��دة من 
البطولت املحلية يف الدولة كونها 
اإ���ض��م��ا غ��ال��ي��ا ع��ل��ى اجلميع  حت��م��ل 
اإف������راز  ك���ب���ري يف  ب�����ض��ك��ل  ت�����ض��ه��م  و 
املنتخبات  لدعم  املميزة  العنا�ضر 
الحت����اد  اأن  واأو�����ض����ح   .. ال��وط��ن��ي��ة 
اأن تقام اجلولة اخلتامية من  قرر 
25 يوليو اجلاري  مناف�ضاتها يوم 
مدينة  يف  اأرينا  جوجيت�ضو  ب�ضالة 

زايد الريا�ضية.
له  ت�ضريحات  يف  الها�ضمي  وق���ال 
هذه  يف  امل�ضاركة  الأن��دي��ة  اأغلب  اإن 
يف  حاليا  لعبيها  اأدخلت  البطولة 
مع�ضكر مغلق باأبوظبي حتت ا�ضراف 
اأول  ف��ح�����ض��ه��م  ح��ي��ث مت  الحت������اد 
واإخ�ضاعهم  الطبية  الناحية  م��ن 
للربوتوكول  وف���ق���ا  ل���الخ���ت���ب���ارات 
عزلهم  ث��م  لدينا  املعتمد  ال�ضحي 
وكانت  ام�س  النتيجة  ظهرت  حتى 
بناء عليه �ضيدخلون  و  �ضلبية  كلها 
الذي  اخل��ا���س  الإع����داد  برنامج  يف 

البطولة،  م���وع���د  ح���ت���ى  ي�����ض��ت��م��ر 
و����ض���ي���ت���م ت���ط���ب���ي���ق ك�����ل اإج����������راءات 
الطبي  ال����ربوت����وك����ول  وخ����ط����وات 
املعتمد من اجلهات املخت�ضة طوال 
تلك الفرتة �ضواء يف فندق الإقامة 
حدث  مثلما  التدريب  �ضالة  يف  اأو 
للمنتخب  الأول  املغلق  املع�ضكر  يف 

الذي اأقيم يف �ضهر ماليو املا�ضي«.
اإقامة  اأن  الحت���اد  رئي�س  واأ���ض��اف 
اجل��ول��ة اخل��ت��ام��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة كاأ�س 
�ضاحب ال�ضمو نائب رئي�س الدولة 
ر�ضائل  ع�����دة  ت���وج���ي���ه  ت�����ض��ت��ه��دف 
على  ال��ت��اأك��ي��د  مقدمتها  يف  مهمة 
الن�ضاط  اأن  و  بخري  الإم�����ارات  اأن 
القائمني  واأن  بقوة  ع��اد  الريا�ضي 
باأعلى  ي��ل��ت��زم��ون  ال��ري��ا���ض��ة  ع��ل��ى 
ال�����ربام�����ج  اجل�����������ودة يف  م����ع����اي����ري 

�ضالمة  حت���ق���ق  ال����ت����ي  ال���وق���ائ���ي���ة 
باملزيد  �ضتبعث  اأنها  كما  الالعبني 
للمجتمع  ال���ت���ف���اوؤل  ر����ض���ائ���ل  م���ن 
الإيجابية  ال��ط��اق��ة  وت��ب��ث  امل��ح��ل��ي، 
اأبناء  اأن  وتوؤكد  املتابعني،  كل  لدى 
ق���ادرون على جتويل كل  الإم����ارات 
ناحيتي  اإىل ق�ضة جناح ومن  حتد 
ح�ضرت  ال����ت����ي  الأن������دي������ة  اأ�����ض����ك����ر 
بالعبيها ودخلت املع�ضكر ا�ضتعدادا 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة وك���ذل���ك التي  ل��ل��ج��ول��ة 
اأك������دت ح�����ض��وره��ا يف وق����ت لحق 

خالل الأيام املقبلة، ومن املوؤكد اأن 
التتويج  �ضت�ضهد  اخلتامية  اجلولة 
اأول  تكون  و�ضوف  البطل،  للفريق 
العودة  بعد  ر�ضمية  حملية  بطولة 

للن�ضاط«.
اأك����د م��ب��ارك املنهايل  م��ن ن��اح��ي��ت��ه 
اأن  ب��الحت��اد  الفنية  الإدارة  م��دي��ر 
امل��ع�����ض��ك��ر امل��غ��ل��ق ل���ن ي��ق��ت�����ض��ر على 
�ضي�ضمح  لكنه  الأندية فقط  لعبي 
من  الالعبني  كل  با�ضتقبال  اأي�ضا 
خمتلف القطاعات واملراحل، �ضمن 

ي�ضتهدف  ال��ذي  ال�ضيفي  املع�ضكر 
م�ضتوى  وتطوير  املبتدئني  تعليم 
اللعبة على  �ضبق لهم ممار�ضة  من 
امل�ضتويات كافة و بناء عليه ف�ضيتم 
الأن��دي��ة و بني  ب��ني لعبي  الف�ضل 
الآخ����ري����ن وت��وزي��ع��ه��م ع��ل��ى فئات 
الأن����دي����ة تدريب  م���درب���و  ل��ي��ت��وىل 
لع���ب���ي���ه���م، ف���ي���م���ا ي����ق����وم الحت������اد 
العنا�ضر  لتدريب  مدربيه  بتكليف 
الأخرى .. و توقع اأن يبلغ اإجمايل 
عدد الالعبني الذين �ضي�ضتفيدون 

واأن  لعبا   150 املع�ضكر  ه��ذا  من 
�ضعيد  على  كبرية  �ضتكون  الفائدة 
اك���ت�������ض���اف ع���ن���ا����ض���ر ج����دي����دة من 
الوطنية  املنتخبات  تدعم  امل��واه��ب 

يف خمتلف املراحل ال�ضنية.
اإمتدادا  ال�ضيفي  املع�ضكر  ي�ضكل  و 
لنجاح املع�ضكر التدريبي للمنتخب 
ال������ذي اأق����ي����م يف م���اي���و امل���ا����ض���ي و 
تن�ضيطية  ب��ط��ول��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ���ض��ه��د 
اأبطال  اإ�ضم حت��دي  واأخ���رى حتمل 
اجل���وج���ي���ت�������ض���و وت�������ض���ب ك����ل ه���ذه 
اإع������داد  ال���ف���ع���ال���ي���ات يف م�����ض��ل��ح��ة 
الالعبني خلو�س املناف�ضات املحلية 
واإعداد  املقبل،  املو�ضم  يف  والدولية 
بطولة  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
الألعاب ال�ضاطئية بال�ضني نوفمرب 
املقبل، وبطولة العامل للجوجيت�ضو 
واأكد   . نف�ضه  بال�ضهر  اأب��وظ��ب��ي  يف 
املدير  ليمو�س  رام����ون  ال��ربازي��ل��ي 
الفني ملنتخب الإمارات للجوجيت�ضو 
اأن املع�ضكر ال�ضيفي فر�ضة مثالية 
للتعرف على مواهب جديدة ترفد 
اأن  خ�ضو�ضا  الوطنية،  املنتخبات 
ع��ل��ى لعبي  ي��ق��ت�����ض��ر  امل��ع�����ض��ك��ر ل 
ي��رح��ب بجميع  ب��ل  ف��ق��ط،  املنتخب 
من  الريا�ضة  ه��ذه  وع�ضاق  ال��ه��واة 
واملجتمع  والأك���ادمي���ي���ات  الأن���دي���ة 

بدءا من عمر 14 عاما.

العالية  بالحرتافية  ليمو�س  اأ�ضاد 
للجوجيت�ضو  الإم����������ارات  لحت������اد 
اأف�ضل  ات��ب��اع  �ضعيد  على  وت��ف��وق��ه 
املخاطر،  واإدارة  العاملية  املمار�ضات 
املرحلة  خ�����الل  امل���ت���ق���ن  وال���ع���م���ل 
الإج���راءات  اأن  ال��راه��ن��ة.. مو�ضحا 
الطبية  الفحو�ضات  و  الحرتازية 
ال���الع���ب���ون تبعث  اأج�����راه�����ا  ال���ت���ي 
النف�ضية  والراحة  الطمئنان  على 
وبالتايل تقدمي الأف�ضل من ناحية 

الأداء واجلدية يف التدريب.
املع�ضكر  يف  امل�������ض���ارك���ون  اأظ���ه���ر  و 
امل�ضوؤولية  و  ال��وع��ي  درج���ات  اأع��ل��ى 
القواعد  و  ب��ال�����ض��روط  الل���ت���زام  و 
امل����ف����رو�����ض����ة م�����ن ق����ب����ل الحت��������اد، 

يرتتب  مب�����ا  ال����ك����ام����ل  واإمل�����ام�����ه�����م 
وواجبات..  م�ضوؤوليات  من  عليهم 
الجتماعي،  ال��ت��ب��اع��د  م��راع��اة  م��ع 
اأي  على  احل�ضول  بعدم  والل��ت��زام 
املع�ضكر بخالف  خدمات من خارج 
املنظمون. ويتوىل احتاد  ما يقرره 
تاأمني  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ض��و  الإم����������ارات 
خمتلف احتياجات الالعبني خالل 
املع�ضكر مبا يف ذلك الكوادر الإدارية 
وخدمات  وال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة  وال��ط��ب��ي��ة 
النقل بني الفندق و�ضالة التدريب، 
وت���وف���ري ال���ف���رق الإع���الم���ي���ة التي 
وكذلك  املع�ضكر،  فعاليات  �ضتغطي 
جلميع  التدريبية  اجل���داول  و�ضع 

الالعبني ومتابعة تنفيذها.

ملاذا  ل�ضتيعاب  يعاين  اأن��ه  غ��واردي��ول،  بيب  �ضيتي،  مان�ض�ضرت  م��درب  اأك��د 
ي�ضجل ناديه الكثري من الأه��داف، ويحرم مناف�ضه من �ضناعة الفر�س؟، 

ومع ذلك يخ�ضر 9 مباريات يف الدوري الإجنليزي هذا املو�ضم.
خ�ضر ال�ضيتي الذي اأهدر لقب الدوري لغرميه ليفربول اأمام �ضاوثامبتون 
 20 %73، واإطالق اأكرث من  الكرة بن�ضبة  على  ال�ضتحواذ  رغم   ،1-0

ت�ضديدة على مرمى املناف�س.
ثالث  يف  التدريبية  م�ضريته  يف  م��رة  لأول  خ�ضر  ال��ذي  غ��واردي��ول  وق��ال 
مباريات متتالية خارج اأر�ضه: “نحن نتفوق يف عدد الأهداف، نحن ن�ضنع 

الكثري من الفر�س«.
اأي فريق  الفر�س، فال يوجد  القليل من  ي�ضتقبل  “نحن فريق  واأ�ضاف: 

ا�ضتقبل عدداً اأقل من الفر�س، لكننا نخ�ضر الكثري من املباريات«.
مل��اذا يحدث  تف�ضري  اإىل  للو�ضول  بالن�ضبة يل  “الأمر �ضعب حتى  وتابع: 
ذلك؟، لكن يجب الإ�ضرار واحلديث عن اللعب واأ�ضلوب املناف�س، وحماولة 

تقدمي املزيد، وا�ضتقبال اأقل عدد ممكن، وت�ضجيل الأهداف العديدة«.
ا�ضت�ضافة  عند  النت�ضارات  طريق  اإىل  للعودة  لعبيه  غ��واردي��ول  و�ضاند 

نيوكا�ضل يونايتد الأربعاء املقبل.
املجموعة  نف�س  نحن  لأننا  بذلك،  القيام  اإمكانية  يف  ثقة  “لدي  واختتم: 
وفعلنا ذلك يف املوا�ضم ال�ضابقة، هذا املو�ضم نلعب باأ�ضلوب م�ضابه لكن هذا 

لي�س كافياً لتحقيق الفوز باملباريات«.

غ�اردي�ل عاجز عن تف�سري 
�سبب هزائم ال�سيتي

ريال  لل�ضغط على غرميه  املتذيل متطلعا  اإ�ضبانيول  اأمام �ضيفه  الأربعاء  كاتالونيا غداً  دربي  بر�ضلونة  يدخل 
مدريد وتقلي�س الفارق اىل نقطة يتيمة موقتا، قبل لقاء الخري مع �ضيفه ديبورتيفو الفي�س اجلمعة �ضمن 

املرحلة 35 من الدوري ال�ضباين لكرة القدم.
ويبتعد النادي امللكي بفارق اربع نقاط يف �ضدارة الليغا عن بر�ضلونة بر�ضيد 77 نقطة من 34 مباراة 

مع تبقي اأربع مباريات على ختام املو�ضم، الطامح مع نهايته حتقيق لقبه الثاين يف الدوري يف ثماين 
�ضنوات بعد لقب اأخري عام 2017.

وكان ريال مدريد تفوق ب�ضعوبة يف املرحلة الخرية -1�ضفر على م�ضيفه اتلتيك بلباو بف�ضل ركلة 
4-1 على م�ضيفه  الفوز  جزاء لقائده وقلب دفاعه �ضريخيو رامو�س، فيما بدا بر�ضلونة مقنعا يف 

فياريال بعد تعادلني خميبني امام اتلتيكو مدريد و�ضلتا فيغو.
ووا�ضل ريال حتقيق النتائج املثالية منذ ا�ضتئناف مناف�ضات الليغا ال�ضهر املا�ضي بعد توقف 

�ضبع  يف  انت�ضارات  �ضبعة  حقق  اإذ  امل�ضتجد،  كورونا  فريو�س  ب�ضبب  اآذار/م��ار���س  منذ 
مباريات، بينما اكتفى بر�ضلونة باأربعة انت�ضارات وثالثة تعادلت.

ع�ضر  ال�ضابع  املركز  �ضاحب  األفي�س  اأم��ام  مباراته  مديد  ري��ال  ويخو�س 
اإذ يبتعد بفارق �ضت نقاط  الطامح للبقاء بعيدا عن منطقة الهبوط، 

عن مايوركا الثامن ع�ضر الذي يحتل اأول مراكز العودة اىل الدرجة 
الثانية.

 1-2 البا�ضكي  نظريه  على  تفوق  اأن  امللكي  للنادي  و�ضبق 
الثاين/نوفمرب  ت�ضرين  يف  جمعتهما  التي  امل��ب��اراة  يف 

الفائت يف الليغا بهدفني لرامو�س ودانيال كارفاخال.
اأن مدريد حقق العالمة الكاملة منذ ا�ضتئناف  ورغم 
املباريات  يف  التطلعات  اىل  ي��رت��ق  مل  ان��ه  ال  ال����دوري 
ذاتها  بالنتيجة  بجميعها  ف��از  حيث  الخ���رية  ال��ث��الث 

مباراتني  اآخ���ر  يف  ج���زاء  رك��ل��ة  اىل  واح��ت��اج  )-1�ضفر( 
حل�ضد النقاط ال�ضت، وهي املرة الثالثة منذ العودة التي 

يفوز ريال بف�ضل ركلة جزاء.
امللكي  النادي  على  هجومها  الكاتالونية  ال�ضحف  ووا�ضلت 

�ضاهمت  ال��ت��ي  اآر”  اي��ه  “يف  بالفيديو  امل�ضاعدة  تقنية  وع��ل��ى 
ال�ضحف، وقد  ال��ق��رارات ل�ضاحله وف��ق  العديد من  ري��ال  يف منح 

عنونت “�ضبورت” املقربة من بر�ضلونة الثنني “ف�ضيحة اأخرى من +يف ايه 
اآر+ ل�ضالح ريال مدريد”، يف اإ�ضارة اىل احت�ضاب احلكم ركلة جزاء للربازيلي 

مار�ضيلو وغ�س النظر عن ده�س رامو�س لرجل راوول غار�ضيا وعدم احت�ضاب 
ركلة لبلباو.

لرئي�س  كالم  الوىل  �ضفحتها  يف  ديبورتيفو”  “موندو  �ضحيفة  ن�ضبت  فيما 

النادي الكاتالوين جو�ضيب ماريا بارتوميو قال فيه اإن “يف ايه اآر لي�ضت عادلة وتنحاز دائما اىل ذات الفريق«.
وكان اأكد مدرب ريال الفرن�ضي زين الدين زيدان بعد املباراة امام بلباو اأنه �ضئم من النتقادات التي اعتربت باأن 
ريال ا�ضتفاد كثريا من قرارات حتكيمية يف الآونة الخرية، وقال يف هذا ال�ضدد “لقد تعبت. يخيل للبع�س باأننا 

نفوز يف مبارياتنا فقط بف�ضل احلكام. يجب احرتام ما يقوم به الالعبون على ار�ضية امللعب«.
وعن ركلة اجلزاء املحت�ضبة ل�ضالح فريقه قال “لقد ذهب احلكم ملراجعة اللقطة وقرر منح ركلة 

جزاء لنها بالفعل ركلة جزاء«.
بعد اأداء خميب اأمام كل من اتلتيكو مدريد و�ضلتا فيغو، ظهر بر�ضلونة ب�ضورة خمتلفة خالل 
4-1 ليخفف ال�ضغط عن مدربه كيكي �ضيتيني الذي  لقائه الخري �ضد فياريال وخرج فائزا 

اأ�ضرك الفرن�ضي اأنطوان غريزمان بعد اأن اأبقاه يف املبارتني املا�ضيتني على مقاعد البدلء.
وقدم الخري مبارة قوية حيث �ضاهم يف هدف فريقه الول بعدما �ضغط على باو توري�س جمربا 

اياه على ت�ضجيل هدف عك�ضي قبل ان ي�ضجل �ضخ�ضيا الهدف الثالث للنادي الكاتالوين.
اأن ا�ضبانيول يتذيل الرتتيب وبات هبوطه اىل الدرجة الثانية �ضبه اأكيد كونه  ورغم 
يبتعد بفارق 11 نقطة عن الفي�س ال�ضابع ع�ضر الذي يحتل اآخر املراكز الآمنة، ال 
ان بر�ضلونة يدخل اللقاء ويف ذهنه املباراة الخرية التي جمعت الفريقني يف الليغا 
طرد  على  و�ضهدت   2-2 بالتعادل  انتهت  والتي  الفائت  الثاين/يناير  كانون  يف 

الهولندي فرنكي دي يونغ الغائب حاليا عن بر�ضلونة بداعي ال�ضابة.
و�ضيعول بر�ضلونة على جنمه ليونيل مي�ضي اأف�ضل هداف يف الدوري هذا املو�ضم 
بر�ضيد 22 هدفا، والذي حقق اأف�ضل مو�ضم له من حيث التمريرات احلا�ضمة 

)19( بعد متريره اىل غريزمان يف املباراة امام فياريال.
ويف ال�ضراع على املراكز املوؤهلة اىل دوري البطال، يحل اتلتيكو الثالث )62 
نقطة( �ضيفا على �ضلتا فيغو الثالثاء بعد اأداء وفوز مقنع بنتيجة -3�ضفر 

على ريال مايوركا اجلمعة.
اأما ا�ضبيلية الرابع، والذي يخو�س مباراته �ضمن املرحلة 34 اليوم الثنني 
فياريال  عن  نقاط  �ضت  بفارق  الفوز  ح��ال  يف  و�ضيبتعد  ايبار  �ضيفه  ام��ام 

اخلام�س، فيحل �ضيفا ثقيال على اتلتيك بلباو الثامن اخلمي�س.
الربعاء،  ال�ضاد�س  خيتايف  مع  قوية  مباراة  اخلام�س  فياريال  ويخو�س 
كونهما يحتالن املركزين املوؤهلني اىل الدوري الوروبي “يوروبا ليغ”، 
ناق�ضة  خطوة  اأي  ا�ضتغالل  ال�ضابع  �ضو�ضييداد  ري��ال  �ضيحاول  حيث 

منهما حني ي�ضت�ضيف غرناطة التا�ضع اجلمعة.
الوليد  بلد  العا�ضر مع م�ضيفه  فالن�ضيا  بلقاء  الثالثاء  املرحلة  وتفتتح 

الثالث ع�ضر.
ويف �ضراع تفادي الهبوط، يلتقي مايوركا الثامن ع�ضر مع ليفانتي فيما 

يحل ليغاني�س التا�ضع ع�ضر �ضيفا على ايبار اخلمي�س.

ريال مدريد مل�ا�سلة النت�سارات
 وبر�سل�نة لت�سييق اخلناق 

�لها�سمي ي�سيد بدور بطولة كاأ�ش نائب رئي�ش �لدولة يف دعم �ملنتخبات �لوطنية للجوجيت�سو

املع�سكر املغلق بداأ باإجراءات الفح�س الطبي.. 
واملناف�سات 25 ي�لي� اجلاري

اأكد املدير الفني لرب�ضلونة، كيكي �ضيتيني، بعد عودة الفريق 
ل�ضكة النت�ضارات يف “الليغا” باكت�ضاح فياريال يف عقر داره 
اأقل يف كل مرة يف  اأن ثقته ت�ضبح   ،34 4-1، �ضمن اجلولة 

تقنية حكم الفيديو امل�ضاعد.
اأو�ضح �ضيتيني يف ت�ضريحات عقب اللقاء الذي احت�ضنه ملعب 
اأكرث  القدم  كرة  جتعل  اأداة  “الفار”  “تقنية  ل �ضرياميكا: 
م�ضاهدة  بعد  التقدير  عامل  ذل��ك  بعد  ياأتي  ولكن  اإن�ضافاً، 
اللعبة مرات عديدة”، بينما حتدث لدى �ضوؤاله عن ركالت 
ري��ال مدريد، حيث  التقليدي  للغرمي  التي حتت�ضب  اجل��زاء 

قال: “اأفكر يف اأ�ضياء كثرية، ولكن لن اأحتدث عنها هنا«.
ال��ي��وم غريت  اأك��د اأن الأه����داف التي �ضجلت  امل��ب��اراة،  وح��ول 

اأ�ضياء كثرية بالن�ضبة لفريقه عك�س مباريات �ضابقة.
اأنطوان  الفرن�ضي  املهاجم  اأداء  اأثنى مدرب الرب�ضا على  كما 
رائعة، حيث  الثالث بطريقة  الهدف  �ضجل  الذي  غريزمان، 
قال: “قدم اأداء طيب للغاية، وكان يف منطقة اأف�ضل بالن�ضبة 
له، وتوا�ضل ب�ضكل رائع مع ليو ولوي�س، كان باإمكانه ت�ضجيل 
قدمها،  التي  الكبرية  باملباراة  و�ضعيد  الأه���داف،  من  مزيد 

وبالهدف الرائع الذي �ضجله«.
وتابع �ضاحب 61 عاماً ت�ضريحاته: “اليوم فعلنا كل �ضيء، 
ولعبنا بطريقة طيبة، تفوقنا عليهم يف العمق، ويف الأطراف 
اأي�ضاً، وو�ضلنا حتى مناطقهم، والأمور خرجت ب�ضكل جيد، 
اأردن����ا، وال��ه��دف منحنا الثقة،  ���ض��يء خ��رج كما  اأن ك��ل  ي��ب��دو 

�ضغطنا ب�ضورة طيبة، و�ضمحنا لهم باخلروج بالكرة يف مرات 
قليلة، ولهذا فاملباراة كانت جيدة، وكنت اأريد اأن نقدم نف�س 

امل�ضتوى يف مباريات �ضابقة«.
اأكد:  الأداء،  حت�ضن  يف  وت�ضبب  الفريق  يف  تغري  م��ا  وح���ول 
لي�ضت واحدة بطبيعة احلال  حلول،  عن  با�ضتمرار  “نبحث 
ب�ضكل  الأم��ور ت�ضري  اليوم وجدنا خياراُ جعل  يف كل مباراة، 
الت�ضجيل، وهو ما مل يحدث  الأب��رز هو قدرتنا على  طيب، 
يف مباريات �ضابقة، وكانت هناك مراحل جيدة يف م�ضريتنا، 
فائجنا  اأننا  اأعتقد  واحل�ضم،  للدقة  خاللها  افتقدنا  ولكننا 
فياريال ب�ضكل اأكرب اليوم، ولكن ما تغري هو الدقة يف اإنهاء 

الهجمات، الأهداف تغري كل �ضيء«. 

�سيتيني: ثقتي باتت اأقل يف تقنية »الفار«
اأكد مدافع بر�ضلونة، جريارد بيكيه، عقب عودة فريقه 
“الليغا” باكت�ضاح فياريال يف عقر داره  ل�ضكة الفوز يف 
ال�ضتمرار  عليهم  اأنه يجب   ،34 4-1، �ضمن اجلولة 
ب��ه��ذا الأداء ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة، يف ال��وق��ت ال���ذي ق���ال فيه 
اإنهم �ضيحاولون التقدم على ريال مدريد حتى الرمق 

الأخري.
املباراة  ع��ق��ب  تليفزيونية  ت�����ض��ري��ح��ات  يف  بيكيه  ق���ال 
اأهمية  “اأعطي  ل���ض��ريام��ي��ك��ا:  ملعب  احت�ضنها  ال��ت��ي 
لال�ضتمرار  كانت مهمة  التي  الثالث  النقاط  ل�ضيئني، 
بالن�ضبة لنا، لأنه  يف املناف�ضة، والأداء اجليد املهم جداً 
يعرب عن هويتنا، الآن علينا ال�ضتمرار بهذا الن�ضق حتى 

نهاية املو�ضم«.
واأ�ضاف: “ل نحب اأن نكون �ضوى يف ال�ضدارة، �ضنناف�س 
باأن الأمور  اأجل حماولة قلب املوقف، مع الإدراك  من 
املهاجم  ت�ضجيل  اأن  اإىل  اأ���ض��ار  بينما  �ضهلة”،  لي�ضت 
ال��ف��رن�����ض��ي اأن���ط���وان غ��ري��زم��ان ل��ه��دف اأم����ر ج��ي��د لأنه 

مينحه الثقة«.
التكتيكي  ال��ر���ض��م  ت��غ��ي��ري  ع���ن  ب��ي��ك��ي��ه ر����ض���اه  واأب������دى 
بثالثة  اللعب  م��ن خ��الل  �ضيتيني،  كيكي  اأج���راه  ال��ذي 
وقريبني  ال��ع��م��ق،  يف  اأك����رث  “متواجدين  م��ه��اج��م��ني: 
اأكرث من منطقة جزاء املناف�س، وهو الأمر الذي نحبه، 

ون�ضعر معه بالأمان ب�ضكل اأكرب«. 

بيكيه: ال�سدارة هدفنا.. و�سنقاتل حتى الرمق الأخري



 
تنج� من امل�ت بعقار جديد للتليف الكي�سي

اأم بريطانية �ضابة على فر�ضة جديدة لروؤية ابنتها وهي  ح�ضلت 
تكرب اأمام عينيها بف�ضل عقار جديد معجزة للتليف الكي�ضي.

باأن  �ضابقاً  �ضانتيل ميلوارد )24 عاماً(  اأخ��ربوا  الأطباء قد  وكان 
اأن  الوحيد، ومت منحها عامني فقط قبل  الرئة كان خيارها  زرع 

تفارق احلياة.
وب��ع��د وق��ت ق�ضري م��ن تلقي ه��ذه الأخ��ب��ار امل��دم��رة، ُع��ر���س على 
عالج  وه��و  ك��اف��رتي��و،  ع��ق��ار  لختبار  جت��رب��ة  يف  امل�ضاركة  �ضانتيل 

للتليف الكي�ضي اأدى اإىل حت�ضن كبري يف �ضحتها.
وبعد ذلك بعام، اأ�ضبحت �ضانتيل حاماًل بابنتها اآريا اأماري اإدواردز، 
اأنها لن تكون قادرة على احلمل ب�ضبب  على الرغم من اعتقادها 
�ضيكون  اإن حملها  الأط��ب��اء  لها  ق��ال  ذل��ك،  وم��ع  املر�ضية.  حالتها 
العمر،  يف  تقدمها  مع  ابنتها  لروؤية  تعي�س  ل  وقد  للغاية،  �ضعباً 

لكن العقار اجلديد كان نقطة حتول يف حياتها.
ويقول اخلرباء اإن عقار كافرتيو اجلديد، لديه القدرة على زيادة 
ب�ضكل  حياتهم  نوعية  وتغيري  للمر�ضى،  املتوقع  العمر  متو�ضط 

جذري، بح�ضب �ضحيفة ذا �ضن.
وعرّبت �ضانتيل عن �ضعادتها باحل�ضول على هذا العقار "اإنه اأمر 
عاطفي حقاً، لأن امتالك هذا الدواء منحني اأماًل بروؤية طفلتي 
والدتها،  م��ن  �ضتحرم  اأن��ه��ا  م��ن  القلق  دون  تكرب  وه��ي  ال�ضغرية 

وميكنني �ضنع ذكريات جميلة معها".

درا�سة: هذا الراتب �سيجلب
 لك ال�سعادة

خ��ال��ف��ت درا���ض��ة ج��دي��دة امل��ق��ول��ة ال�����ض��ه��رية، ب���اأن امل���ال ل ي�ضرتي 
ال�ضعادة، حيث اأظهرت اأن راتبا بقيمة معينة �ضيعود بال�ضعادة على 

�ضاحبه.
ويف درا�ضة اأجرتها موؤ�ض�ضة "ريزن" الربيطانية، ك�ضفت اأن املوظف 
الربيطاين يحتاج لتقا�ضي راتبا �ضنويا قدره 42 األف دولر، حتى 

ي�ضعر بال�ضعادة.
ويعد هذا املبلغ متو�ضط دخل املوظف الربيطاين، يف املدن الأكرث 
�ضعادة يف البالد، بينما ينخف�س الراتب ال�ضنوي يف املدن الأكرث 

تعا�ضة يف بريطانيا.
وك�ضفت الدرا�ضة اأن موؤ�ضر ال�ضعادة هو الأعلى يف مدينة وين�ضي�ضرت 

الربيطانية، كما اأن معدل الدخل ال�ضنوي هو 44 األف دولر.
ب�ضكل  ترتفع  ال�ضعادة  ف��اإن  العاملي،  ال�ضعادة  موؤ�ضر  اإىل  وبالنظر 
اأن  يعني  ال��دخ��ل، مم��ا  فيها معدل  يرتفع  التي  ال���دول  وا���ض��ح يف 

ال�ضعادة مرتبطة ن�ضبيا باملال، وفقا ملوقع "ياهو".
يف  الأع��ل��ى  ب��ني  م��ن  ولوك�ضومبورغ،  �ضنغافورة  مثل  دول  وتعترب 

موؤ�ضر ال�ضعادة، كما اأنها ت�ضجل الدخل الأعلى يف العامل.
تك�ضف  "بينما  ماونتفورد:  كيفن  "ريزن"،  منظمة  موؤ�ض�س  وقال 
بحوثنا اأن املال ي�ضرتي ال�ضعادة، اإل اأن هذا لي�س هو احلال دائما 

يف احلياة احلقيقية".
ب��ال��ف��ع��ل ع��ل��ى تخفيف  "لكن ال��دخ��ل امل��رت��ف��ع ي�����ض��اع��د  واأ����ض���اف: 

ال�ضغوط اليومية".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جليد زهري على جبال الألب الإيطالية
يحقق علماء يف اإيطاليا يف ظاهرة غام�ضة متثلت بظهور ثلج جليدي زهري يف جبال الألب ب�ضبب طحالب ت�ضّرع 
اأن الباحث يف املجل�س الوطني للبحوث يف  تبعات التغري املناخي. ويدور جدل ب�ضاأن م�ضدر هذه الطحالب، غري 
اإيطاليا بياجو دي ماورو قال اإن الثلج الزهري الذي ظهر يف اأجزاء من جملدة بري�ضينا ناجم على الأرجح من نوع 

نباتي موجود اأي�ضا يف غرينالند.
وقال دي ماورو الذي اأجرى درا�ضات �ضابقاً ب�ضاأن الطحالب يف جملدة مورترات�س ال�ضوي�ضرية "الطحالب لي�ضت 
املناطق  يف  واأي�ضاً  الو�ضطى  العر�س  خطوط  على  وال�ضيف  الربيع  خ��الل  حت�ضل  طبيعية  ظاهرة  هي  خطرة، 

القطبية".
ب�"املنطقة الداكنة" يف غرينالند  "اأن�ضيلونيما نوردن�ضكيويلدي" موجودة يف ما يعرف  هذه النبتة امل�ضماة علمياً 

حيث ي�ضجل اأي�ضا ذوبان جليدي.
% من اأ�ضعة ال�ضم�س اإىل الغالف اجلوي، لكن ظهور الطحالب يزيد من  ويعك�س اجلليد يف العادة اأكرث من 80 

اللون الداكن على اجلليد ما يجعله ميت�س احلرارة ويذوب ب�ضرعة اأكرب.
واأ�ضار دي ماورو اإىل اأن "كل ما ي�ضبب اللون الداكن للثلج يوؤدي اإىل ذوبانه لأنه ي�ضّرع امت�ضا�س الأ�ضعة".

التاأثري الب�ضري على الرتفاع املفرط حلرارة  اإىل جانب  "نحاول حتديد الأثر الكّمي للظواهر الأخرى  واأ�ضاف 
الر�س"، لفتاً اإىل اأن وجود مت�ضلقني وجتهيزات للتزلج له اأثر اأي�ضاً على الطحالب.
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تلقى حتفها �سق�طا مب�قع �سياحي �سهري
لقيت امراأة من ولية اأريزونا الأمريكية حتفها، عقب �ضقوطها من ارتفاع 
الوادي  اأو  كانيون"  "غراند  منطقة  يف  ل�ضور  التقاطها  اأثناء  م��رتا،   30

العظيم.
لوبيز،  �ضالغادو  ماريا  جثة  انت�ضال  من  الأح���د،  ال�ضرطة،  ق��وات  ومتكنت 
59 ع��ام��ا، ب��ع��د �ضقوطها اجل��م��ع��ة م��ن ارت��ف��اع كبري  ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 
ميل"  "ديلي  �ضحيفة  ذك���رت  م��ا  ووف���ق  العظيم".  "الوادي  منطقة  يف 
برفقة  ال�����ض��ور،  وتلتقط  امل��وق��ع،  يف  تتنزه  م��اري��ا  كانت  فقد  الربيطانية، 
عائلتها، حني وقع حادث �ضقوطها. ويرتبط "الوادي العظيم" ب�ضل�ضلة من 
احلوادث املميتة، حيث �ضهد يف العام 2018 وفاة 17 �ضخ�ضا، يف حني تويف 
اأربعة اأ�ضخا�س على الأقل يف العام املا�ضي. وبح�ضب املتحدثة با�ضم منتزه 
"غراند كانيون الوطني"، فاني�ضا �ضيغا �ضريفانت�س، فاإن متو�ضط الوفيات 
كال�ضقوط  متعددة  لأ�ضباب  وترجع  �ضنويا،   12 هو  املوقع  يف  ت�ضجل  التي 
اأثناء التقاط ال�ضور اأو الغرق اأو احلمى. ويعد املنتزه واحدا من الوجهات 
ال�ضياحية الأكرث �ضعبية يف الوليات املتحدة الأمريكية، حيث اجتذب ما 

يقرب من 6.4 مليون زائر يف عام 2018.

ولية هندية حتظر بيع حل�م الكاب
حظرت ال�ضلطات يف ولية ناغالند �ضمال �ضرقي الهند بيع حلوم الكالب، 
نقلت  ح�ضبما  الطعام،  يف  ل�ضتخدامها  الكالب  وجت��ارة  ا�ضترياد  واأوق��ف��ت 

وكالة اأ�ضو�ضيتدبر�س عن م�ضوؤولني.
وقال ال�ضكرتري الأول للولية النائية، تيمجني توي، يف تغريدة على تويرت 
اإن حكومة الولية حظرت جميع عمليات ا�ضترياد وجتارة الكالب، وكذلك 

بيع حلوم الكالب، املطبوخة وغري املطبوخة.
وجاءت اخلطوة بعد نداء، يف وقت �ضابق من الأ�ضبوع، من امل�ضرعة مانيكة 
�ضوراً  تلقت  بعدما  ال��ت��ح��رك،  على  ن��اغ��الن��د  حكومة  حثت  ال��ت��ي  غ��ان��دي 

جديدة لتجارة الكالب من منظمة حلماية احليوانات، مقرها ناغالند.
ودفعت املنا�ضدة اأكرث من 125 األف �ضخ�س اإىل الكتابة اإىل حكومة ناغالند 

للمطالبة بحظر جتارة الكالب، وبيع حلومها. 
حقوق  ع��ن  امل��داف��ع��ة  اإن��رتن��ا���ض��ي��ون��ال  �ضو�ضيتي  ه��ي��وم��ان  منظمة  وذك����رت 
جتارة  يف  الق�ضوة  اإنهاء  نحو  رئي�ضة  حتول  نقطة  "هذه  بيان  يف  احليوان، 

حلوم الكالب املخفية يف الهند".
وتقدر املنظمة اأنه يتم تهريب ما ي�ضل اإىل 30 األف كلب �ضنويا اإىل ناغالند، 
حيث يتم بيعها يف الأ�ضواق احلية. وتقول املنظمة اأي�ضا اإن الكالب ت�ضرب 

بانتظام حتى املوت بالهراوات اخل�ضبية.

�ساعقة تدخل حار�س 
مرمى العناية املركزة

رو�ضية  اإع������الم  و����ض���ائ���ل  اأف�������ادت 
ب��ت��ع��ر���س ح���ار����س م���رم���ى ن���ادي 
القدم،  ل��ك��رة  ترودا"  "زناميا 
مو�ضكو،  العا�ضمة  يف  ل�ضاعقة، 
للتدريب  خ�ضوعه  اأث��ن��اء  وذل���ك 
فريقه.  م�����ن  لع����ب����ني  ب���رف���ق���ة 
رو�ضية  م��واق��ع  ذك����رت  وح�����ض��ب��م��ا 
ومنها �ضحيفة "كوم�ضومول�ضكايا 
ال�ضاب  احل���ار����س  ف����اإن  برافدا"، 
تعر�س  زاب���وروف�������ض���ك���ي،  اإي����ف����ان 
لإ�ضابات بليغة من جّراء �ضاعقة 

اأ�ضابته اأثناء التدريب.
زابوروف�ضكي  تلقى  الفور،  وعلى 
اإ�ضعافات اأولية، ومت نقله اإىل اأحد 

م�ضت�ضفيات العا�ضمة الرو�ضية.
وبح�ضب ال�ضحيفة، فاإن الالعب 
يف  وه������و  "حرجة"،  ح����ال����ة  يف 
ال�ضاعقة  اإ�ضابة  عقب  غيبوبة، 
ل����ع����ار�����ض����ة امل�����رم�����ى ال����ت����ي ك����ان 

زابوروف�ضكي قريبا منها.
الط�����وارئ  وزارة  وك���ان���������������ت 
ال�ضبت  ح���ذرت  ق�����د  ال����رو�ضية 
غ����زيرة،  رع�����دية  اأمط�����ار  م��ن 
التدريب  وا�ض���ل  الن����ادي  اأن  اإل 
وقع  حيث  "توربيدو"،  ملعب  يف 

احلادث.
جدير بالذكر اأن ال�ضلطات املعنية 
يف مو�ضكو قد فتحت حتقيقا حول 
"زناميا  ح��ار���س  اإ���ض��اب��ة  ح��ادث��ة 
ترودا" الذي يحتل املرتبة 11 يف 

قائمة ترتيب الدوري الرو�ضي.

وفاة امل�ؤلف امل��سيقي ال�سهري م�ريك�ين 
ذك���رت وك��ال��ة الأن��ب��اء الإي��ط��ال��ي��ة )اأن�ضا( 
ال�ضهري  الإي���ط���ايل  املو�ضيقي  امل��وؤل��ف  اأن 
مو�ضيقاه  �ضاهمت  ال��ذي  موريكوين  اإنيو 
وال�ضر�س  "الطيب  اأف��الم مثل  املوؤثرة، يف 
دولرات"،  حفنة  اأج��ل  و"من  والقبيح" 
تويف  �ضينمائي  ع�ضر  م��الم��ح  حت��دي��د  يف 
الوكالة  وقالت  عاما.   91 ناهز  عمر  عن 
اأ���ض��ي��ب بك�ضر يف  ك���ان ق��د  اإن م��وري��ك��وين 
عظام الفخد قبل اأيام وتويف خالل الليل 
يف عيادة يف العا�ضمة الإيطالية روما. ولد 
وو�ضع   ،1928 ع���ام  روم���ا  يف  م��وري��ك��وين 
املو�ضيقى الت�ضويرية لنحو 400 فيلم لكن 
�ضريجيو  باملخرج  ال�ضلة  وثيق  كان  ا�ضمه 
ليوين الذي عمل معه فيما عرف باأفالم 
بالإ�ضافة  الكال�ضيكية  و�ضرتن  �ضباجيتي 
عمل  اأمريكا".  يف  م���رة  ذات  "حدث  اإىل 
موريكوين يف جميع اأنواع الأفالم تقريبا 
- من الرعب اإىل الكوميديا - ورمبا كانت 
بع�س اأحلانه اأكرث �ضهرة من الأفالم التي 

و�ضع مو�ضيقاها.

مت�ت م�سم�مة بدخان زيت القلي  
ب�ضبب  ب��ال��دخ��ان،  م�ضمومة  م�ضنة  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ت��وف��ي��ت 
للقلي بدًل  ا�ضتخدامها عن طريق اخلطاأ مواد ت�ضحيم 
و�ضعت  التفا�ضيل،  ويف  للطهي.  املخ�ض�س  ال��زي��ت  م��ن 
74 عاماً  اأولدفيلد"، البالغة من العمر  "كارول  العجوز 
زيت 3 يف واحد مع رقائق البطاط�س داخل فرن منزلها 
الواقع يف �ضاحية ديربي�ضاير الربيطانية، ثم ذهبت اإىل 

غرفة نومها وغفت ملدة �ضاعتني.
بدخان  مليء  منزلها  ب��اأن  فوجئت  ا�ضتيقظت،  وعندما 
اأبي�س، فات�ضلت بالطوارئ لعدم قدرتها على اخلروج من 
اإ�ضعاف  3 �ضيارات  املنزل ب�ضبب كرثة الدخان، فح�ضرت 
ب�ضالم من  اإخراجها  الإنقاذ من  و�ضرطة، ومتكنت فرق 

املنزل ونقلها على الفور اإىل امل�ضت�ضفى.
فعلى  باأيام،  ذلك  بعد  وتوفيت  تتعاف  مل  لالأ�ضف  ولكن 
يف  بالعجوز  حلقت  التي  الب�ضيطة  الأ���ض��رار  من  الرغم 
بداية الأمر، اإل اأن حالتها بداأت ت�ضوء، وتوفيت بعد ذلك 
الوفاة معاناة  اأن �ضبب  ال�ضرعي  واأو�ضح الطب  بيومني. 
العجوز من التهاب رئوي حاد نتيجة ا�ضتن�ضاق دخان زيت 
يختلف متاماً عن زيت الطهي العادي. كما ك�ضف فح�س 
مبكرة  ع��الم��ات  لديها  اأن  فتبني  ال��ع��ج��وز،  ل��دم��اغ  طبي 

للخرف، ح�ضب ما ورد يف موقع "مريور" الربيطاين.

يهاجم امراأة ور�سيعتها ب�سكني
الأملانية يف مدينة هايدلربج عن حب�س  ال�ضرطة  اأعلنت 
امراأة  على  ب�ضكني  هجومه  يف  لال�ضتباه  احتياطياً  رجل 
ور�ضيعتها . واأو�ضحت ال�ضرطة اأنه ُيْعَتَقد اأن الرجل )23 

عاماً( هاجم املراأة وطفلتها عامان وجرحهما.
وت��اب��ع��ت ال�����ض��رط��ة اأن خ��ل��ف��ي��ات اجل��رمي��ة ل ت����زال غري 
وا�ضحة بعد، وذكرت اأن الرجل مت اإلقاء القب�س عليه يف 

م�ضرح اجلرمية وقد اأ�ضدر قا�س اأمر اعتقال بحقه.

حب�س فتاة تيك ت�ك جديدة يف م�سر
ذكرت م�ضادر اأمنية م�ضرية، اأن قوات ال�ضرطة األقت القب�س 
على فتاة تدعى هدير الهادي، اإثر اتهامها بن�ضر فيديوهات 
فا�ضحة خاد�ضة للحياء على تطبيق "تيك توك". ور�ضدت 
مقاطع  امل�ضرية  اجليزة  مبحافظة  ل��الآداب  العامة  الإدارة 
منافية  ووجدتها  توك"  "تيك  عرب  هدير  ن�ضرتها  فيديو 
لالآداب العامة. وذكرت امل�ضادر اأن قوات الأمن األقت القب�س 
على هدير يف منطقة حدائق اأكتوبر، وجار اتخاذ الإجراءات 
متهيدا لعر�ضها على النيابة العامة التي �ضتتوىل التحقيق، 
اعتقلت  �ضابق،  وفقا ل�ضحيفة "الوطن" امل�ضرية. ويف وقت 
اأجهزة الأمن امل�ضرية فتاتني "تيك توك" يف اجليزة وبنها، 
فيما جرى حب�ضهما على ذمة ق�ضية التحري�س على الف�ضق 
اإعالم  و�ضائل  ونقلت  والقيم.  للمبادئ  باملخالفة  والفجور 
القب�س  األقت  ال�ضرطة  اأن قوات  الأمن  اأجهزة  م�ضرية عن 
على فتاة "التيك توك"، "منة اهلل عماد"، و�ضهرتها "ريناد 
عماد"، مبنطقة الدقي مبحافظة اجليزة، بعد ظهورها يف 
و�ضف  بح�ضب  وال��رذي��ل��ة،  الف�ضق  على  حتر�س  فيديوهات 
عدة  اتهامات  امل�ضرية  النيابة  لها  ووجهت  العامة.  النيابة 
من بينها اإن�ضاء �ضفحة بق�ضد ارتكاب جرمية معاقب عليها 
الرذيلة  البغاء والإعالن لنف�ضها ملمار�ضة  والتحري�س على 

مقابل مبالغ مالية، باملخالفة للمبادئ والقيم.

العث�ر على طائرة 
م�ستعلة.. و�ساحنة 

خمدرات 
ع�ضكريون  م�����������ض�����وؤول�����ون  ق�������ال 
مك�ضيكيون اإنهم عرثوا على طائرة 
اجلنوبية  اأم���ري���ك���ا  م���ن  ���ض��غ��رية 
غري  ب�ضكل  هبوطها  بعد  م�ضتعلة 
يوكاتان  ج��زي��رة  �ضبه  يف  ق��ان��وين 
ورمبا كانت حتمل مئات الكيلوات 

من املخدرات.
واأ����ض���اف امل�����ض��وؤول��ون اأن��ه��م عرثوا 
�ضاحنة حتمل  ع��ل��ى  ق��رب��ه��ا  اأي�����ض��ا 
ك����ان����ت ع���ل���ى م����ا يبدو  خم��������درات 
كوكايني معباأ يف 13 طردا يزن كل 
املرجح  ومن  كيلوجراما   30 منها 

اأنها اأنزلت من الطائرة.
اإنه  املك�ضيكي  للجي�س  بيان  وق��ال 
ق��ي��م��ة ه���ذه املخدرات  ت��ق��دي��ر  م��ع 
باأكرث من 109 ماليني بيزو)4.9 
لهذه  ����ض���ي���ك���ون  دولر(  م���ل���ي���ون 
على  "كبري"  ت����اأث����ري  اخل���������ض����ارة 

املنظمات الإجرامية.
م�ضاهد  ميلينيو  حمطة  وعر�ضت 
ن�������ض���ف حم����رتق����ة على  ل���ط���ائ���رة 
ب�ضجريات  حم��اط  رئي�ضي  طريق 
جاءت  ال��ط��ائ��رة  اإن  وق��ال��ت  كثيفة 

من ماراكايبو بفنزويال.
من  ال��ت��اأك��د  ل��روي��رتز  يت�ضن  ومل 
ت��رد احلكومة  املعلومات ومل  ه��ذه 

الفنزويلية على طلب للتعليق.
وهبطت الطائرة يف ولية كينتانا 
منتجعات  ب���ه���ا  ت���وج���د  ال���ت���ي  رو 

�ضاحلية �ضعبية مثل كانكون.

كيف �ستم�ت ل� ع�ست على ك�اكب املجم�عة ال�سم�سية؟
تعي�ضها  اأن  ميكن  التي  امل��دة  عن  يوماً  ت�ضاءلت  هل 

على كل كوكب من كواكب جمموعتنا ال�ضم�ضية؟
الدكتور  اإىل  الربيطانية  �ضن  ذا  �ضحيفة  حتدثت 
ت��ري��ن��ت، حول  نوتنغهام  م��ن جامعة  ب���راون  دان��ي��ال 
كل  على  الإن�����ض��ان  فيها  ينجو  اأن  ميكن  ال��ت��ي  امل���دة 
التي  املحتملة  والأخ��ط��ار  الكواكب،  هذه  من  كوكب 
ت���وؤدي اإىل وف��ات��ه: ك��وك��ب ال��زه��رة: ك��وك��ب الزهرة 
هو ثاين اأقرب كوكب من ال�ضم�س والأك��رث �ضخونة 
الدكتور  واأو�ضح  الإط��الق،  على  وهو غري م�ضياف 
ت�ضعر  �ضميك بحيث  ذو جو  ال��زه��رة  "كوكب  ب��راون 
على �ضطحه كما لو كنت حتت املاء بارتفاع كيلومرت 
واحد، وتبلغ درجة حرارته حوايل 400 درجة مئوية 

وغيومه م�ضنوعة من حم�س الكربيتيك.
واأو�ضح براون "يف النهاية �ضي�ضبح ج�ضمك م�ضطحاً 

وحترتق يف غ�ضون ثانية واحدة".
اإما متجمد  ال�ضم�س وهو  اأق��رب كوكب من  عطارد: 
وجوده  مكان  على  اعتماداً  بالكامل،  يغلي  اأو  متاماً 
يف دورته املدارية، واأو�ضح الدكتور براون "خالل 88 
 425 الكوكب  يوماً، تكون درج��ة احل��رارة على ه��ذا 

درجة مئوية، ويف الأيام ال� 88 التالية ت�ضل احلرارة 
اإىل حوايل 150- درجة مئوية.

واإذا زرت هذا الكوكب �ضتتجمد اأو تذوب يف اأقل من 
ثانيتني.

امل���ري���خ: تخطط ن��ا���ض��ا ووك�����الت ال��ف�����ض��اء الأخ���رى 
لإر�ضال الب�ضر اإىل املريخ يف امل�ضتقبل القريب، ولن 
يتم اإر�ضال رواد الف�ضاء بدون معدات حماية متطورة 
من  الإن�ضان  يتمكن  ولن  الأوك�ضجني.  من  والكثري 
العي�س طوياًل على هذا الكوكب دون معدات حماية. 
وامل�ضكلة الأكرب يف املريخ هي الغالف اجلوي الأكرث 

نحافة مقارنة بجو الر�س.
على  للعي�س  م��الئ��م��ة  غ���ري  ال���ظ���روف  وب��ال��ن��ت��ي��ج��ة 
الإطالق، واإذا كنت حمظوظاً �ضتعي�س ملدة دقيقتني 

فقط.
امل�ضرتي: اأكرب كوكب بني كواكب املجموعة ال�ضم�ضية 
ال�ضم�س، وعند هذه  البعد عن  واخلام�س من حيث 
امل�ضكة الأكرب  للغاية. لكن  امل�ضافة يكون اجلو بارداً 
خالل  �ضي�ضحقك  ال���ذي  ال��ه��ائ��ل  ال�ضغط  يف  تكمن 

ثانية واحدة فقط.

فيكت�ريا و ديفيد بيكهام يحتفان 
ب� 21 عامًا على زواجهما

وزوجته  بيكهام  ديفيد  الإنكليزي  ال��ق��دم  ك��رة  لع��ب  ال�ضهري  الثنائي  احتفل 
رومن�ضية،  بطريقة  ال�21  زواج��ه��م��ا  بعيد  بيكهام  فيكتوريا  الأزي����اء  م�ضممة 

اإ�ضتذكرا فيها اأجمل اللحظات التي عا�ضاها خالل هذه ال�ضنوات.
ون�ضر ديفيد عرب �ضفحته اخلا�ضة على اأحد مواقع التوا�ضل الإجتماعي مقطع 
فيكتوريا  مع  ال�ضعيدة  حلظاته  فيها  وث��ق  التي  ال�ضور  من  ع��دداً  �ضّم  فيديو 

واأطفالهما الأربعة.
كما �ضّم الفيديو مقطع لفيكتوريا وهي تغني مع فرقة "Spice Girls" والتي 
نيفيل  عاًما، جل�ضت مع غاري   23 بالقول:"قبل  وعّلق  اأع�ضائها،  كانت �ضمن 
وكان التلفاز مداًرا على اأحد عرو�س فرقة Spice Girls، حينها اأدرت وجهي 

نحوه وقلت “اأووه اإين معجب بتلك ال�ضغرية التي ترتدي زي املراأة القطة".

مغنية �لر�ب �لفرن�سية تي�سا خالل جل�سة ت�سوير يف باري�ش . )� ف ب(


