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اأكد اأن روؤية االإمارات ترتكز علـى قيم التعاون والتنمية الب�سـرية واال�ستدامة
حممد بن زايد: ر�ؤيتنـا املحلية 

للخم�سـني �سـنة القادمة اأكثـر طموحا 
•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�ملغفور  �ملوؤ�شـ�س  �لــو�لــد  �أن  �مل�شلحة  لــلــقــو�ت  �لأعــلــى  �لــقــائــد  نــائــب 
روؤيـة  "�هلل ثر�ه" �أر�شى  نهيان طيب  �آل  �شـلطان  ز�يد بن  �ل�شـيخ  له 
م�شـتقبلية �شـديدة لدولة �لإمار�ت ترتكز علـى قيم �لتعاون و�لتنمية 
�لب�شـرية و�ل�شتد�مة وقـد جتلـت �أهميـة هذه �لروؤية ودور �لإمار�ت 
كدولـة ذ�ت ح�شور فاعل على �ل�شـاحة �لدوليـة، حيـن توحدت جهود 
كوفيد- �مل�شـتجد  كورونا  فريو�س  جائحة  ملو�جهـة  �لــدويل  �ملجتمـع 

.19
ل�شركة  �لــ�ــشــنــوي  �لــتــقــريــر  �ــشــدور  مبنا�شبة  كلمة  يف  �ــشــمــوه  وقـــال 
مبادلة لال�شتثمار �إن �لتعـاون �لدولـي و�ملبـادرة يجب �أن تكـون لهما 
�لآثار  من  �لتعايف  �أجـل  مـن  �جلميع  جهود  تت�شافـر  و�أن  �لأولــويــة، 

�ل�شحية و�لقت�شادية لفريو�س كورونا.
و�أ�شاف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �أن �لتحديـات 
�لذي  �ملحوري  �لـدور  بو�شوح  تظهر  �ليـوم  �ملجتمعات  تو�جـه  �لتـي 
�لتغيري  �إحـــــد�ث  يف  مــبــادلــة  مثـل  �لعامليـون  �مل�شـتثمرون  بــه  يــقــوم 
�مل�شـاهمة يف  �أجل  �لإيجابي من خالل �ل�شتثمار حمليا وعامليا من 

بناء م�شـتقبل م�شـتد�م.                              )�لتفا�شيل �س2(
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وزير �خلارجية �لتون�شية

حممد بن ز�يد خالل زيارته ملحطات بر�كة للطاقة �لنووية �ل�شلمية )و�م(

وزير خارجية تون�س غا�سبا:

البالد تعرف حالة انفالت يف عدة جماالت !
اأجرت اأكرث من 45 األف فح�س ك�سفت عن 479 اإ�سابة جديدة

ال�سحة تعلن عن 1,217 حالة �سفاء جدية من  كور�نا 
•• اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع 
�لكت�شاف  بهدف  �لــدولــة  يف  �لفحو�شات  نطاق  وزيـــادة 
�ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد 
�لـــوز�رة  �أعلنت  وعــزلــهــم،  لهم  و�ملخالطني   19 كوفيد 
عن �إجر�ء �أكرث من 45،000 فح�س جديد على فئات 
تقنيات  و�أحـــدث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة 

�لفح�س �لطبي.
وتو�شيع  و�لفح�س  �لتق�شي  �إجــــر�ء�ت  تكثيف  و�ــشــاهــم 
عن  �لك�شف  يف  �لدولة  م�شتوى  على  �لفحو�شات  نطاق 
479 حالة �إ�شابة جديدة بفريو�س كورونا �مل�شتجد من 
وتخ�شع  م�شتقرة  حــالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات 
للرعاية �ل�شحية �لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت 

�مل�شجلة 40،986 حالة.
كــمــا �أعــلــنــت �لـــــوز�رة عــن وفــــاة مــ�ــشــابــني �إثــنــني نتيجة 
تد�عيات �لإ�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ 

عدد �لوفيات يف �لدولة 286 حالة.
و�أعربت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن �أ�شفها وخال�س 
بال�شفاء  ومتنياتها  �ملتوفني،  لــذوي  ومو��شاتها  تعازيها 
�لعاجل جلميع �مل�شابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون 
و�للتز�م  بالتعليمات  و�لــتــقــيــد  �ل�شحية  �جلــهــات  مــع 

بالتباعد �لجتماعي �شمانا ل�شحة و�شالمة �جلميع.
1،217 حــالــة جديدة  �أعــلــنــت �لـــــوز�رة عــن �ــشــفــاء  كــمــا 
مل�شابني بفريو�س كورونا �مل�شتجد كوفيد19- وتعافيها 
�ل�شحية  �لرعاية  تلقيها  بعد  �ملر�س  �أعر��س  من  �لتام 
جمموع  يكون  وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولها  منذ  �لالزمة 

حالت �ل�شفاء 25،234 .

•• الفجر -تون�س

�لدين  نور  �خلارجية  وزيــر  �شّدد 
�أمام  ��شتماع  جل�شة  خــالل  �لــري 
جلـــنـــة �حلــــقــــوق و�حلــــــريــــــات يف 
�لدبلوما�شية  �أّن  عــلــى  �لــرملــان 
�لنف�س  و�شبط  �لرتكيز  تتطلب 

بعيد� عن �لتجاذبات.
ترك  �ــــشــــرورة  �إىل  �لـــــري  ودعـــــا 
�أجل  مــن  تعمل  �ل�شيادة  وز�ر�ت 
حــمــايــة �لــ�ــشــيــادة �لــوطــنــيــة حتى 
�عتره   ملــا  تتمكن مــن و�شع حــّد 
تعرفها  �لـــتـــي  �لنــــفــــالت  حـــالـــة 
�لــبــالد يف عـــدة جمــــالت، متهما 
من و�شفها باللوبيات بالدفع يف 

هذ� �لجتاه.
�ن هناك عدد� من  �لري  و�عتر 
�لتد�ول  يتم  �ن  يجب  ل  �مللفات 
حــولــهــا عــر �لعـــــالم، �أكـــرث من 

اأمريكا  مع  خالف  اإ�سرائيل: 
بال�سفة  اأرا�ــــض  �سم  على 

•• القد�س املحتلة-رويرتز

قـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــــرة بــــاحلــــكــــومــــة 
�إن  �خلمي�س  �أمــ�ــس  �لإ�شر�ئيلية 
نتنياهو  بنيامني  �لـــوزر�ء  رئي�س 
ما ز�ل يتعني عليه حل خالفات 
مع �لوليات �ملتحدة ومع حليفه 
�لئــتــالف �حلاكم  �لــرئــيــ�ــشــي يف 
بـــ�ـــشـــاأن تــعــهــده بــ�ــشــم �أر��ـــــــس يف 

�ل�شفة �لغربية.
ت�شيبي  تــ�ــشــريــحــات  ـــــارت  ـــــش و�أ�
ـــــــــــــرة �ــــــشــــــوؤون  هـــــوتـــــوفـــــلـــــي وزي
قد  �ــشــعــوبــات  �إىل  �ملــ�ــشــتــوطــنــات 
هذه  تنفيذ  يف  نتنياهو  يو�جهها 
�ملحتلة  �لأر��ـــــشـــــي  يف  �خلـــطـــوة 
قريبا. ومن �ملقرر �أن تبد�أ ر�شميا 
مــنــاقــ�ــشــة �حلـــكـــومـــة لـــالأمـــر يف 

�لأول من يوليو متوز.

اإدانة اأ�ر�بية لفرن�سا ملعاقبتها نا�سطني 
اإ�سرائيل منتجات  ملقاطعة  دعــوا 

 •• �سرتا�سبورغ-اأ ف ب
د�نــت �ملحكمة �لأوروبــيــة حلقوق 
فرن�شا  �خلـــمـــيـــ�ـــس  ـــــان  ـــــش ـــــ� �لإن
لنــتــهــاكــهــا حــريــة �لــتــعــبــري �لتي 
موؤيدون  نــا�ــشــطــون  بــهــا  يــتــمــتــع 
يف  �أديـــنـــو�  قـــد  كـــانـــو�  لفل�شطني 
�إىل  دعـــوتـــهـــم  بــ�ــشــبــب   2013
من  م�شتوردة  منتجات  مقاطعة 

��شر�ئيل.
�لتابعة  �لق�شائية  �لهيئة  وقالت 
لــالحتــاد �لأوروبــــي �إنــهــا تالحظ 
�أن �لأفعال و�لأقو�ل �ملن�شوبة �إىل 
�إطار  يف  تندرج  �ل�شكوى  �أ�شحاب 
و�لكفاحي  �لــ�ــشــيــا�ــشــي  �لــتــعــبــري 
مرتبطة  مبــــ�ــــشــــاألــــة  وتـــتـــعـــلـــق 
بــاملــ�ــشــلــحــة �لـــعـــامـــة، وتــعــتــر �أن 
قبل  مــــن   2013 يف  �إد�نــــتــــهــــم 
ل  كــوملــار  يف  �ل�شتئناف  حمكمة 
ت�شتند �إىل دو�فع و��شحة كافية.

فرن�شا-فل�شطني  جمعية  وقالت 
�ملقاطعة  �إىل  �لدعوة  �إن  بيان  يف 

�نزعاجه  �أعــرب �شمنيا عن  ذلك 
ورد  عليه  �ملــطــروحــة  �مللفات  مــن 
بـــنـــرة حــــــادة عـــلـــى �لنـــتـــقـــاد�ت 
ـــــــة  لــــــوز�رتــــــه يف �لآون �ملــــوجــــهــــة 

وزر�ء  دور  �أن  مــعــتــر�  �لخــــرية 
�لــ�ــشــيــادة يــتــمــثــل يف �لـــدفـــاع عن 
�لمور  و�شبط  �لوطنية  �ل�شيادة 

�لتي �نفلتت. 

وقال �لوزير للنو�ب �لدبلوما�شية 
�أمــــور  لــيــ�ــشــت �ـــشـــر�خـــا ... ثــمــة 
لي�شت  ومــــلــــفــــات  حـــ�ـــشـــا�ـــشـــة... 
�لــــوز�ر�ت  �تــركــو�   ... لل�شحافة 
تــخــدم لأنـــهـــا عندها  �لــ�ــشــيــاديــة 
�لوطنية  �ل�شيادة  حماية  مهمة 
 ... ت�شيبت  �يل  �لمــور  وت�شبط 
�عتذر  �نــفــالت  �لــبــالد يف حــالــة 
�أخجل منها  �لكلمة ول  عن هذه 
ول �أخـــاف مــن �حـــد... �لــبــالد يف 
مــو�ــشــوع منفلتة  �لـــف  عــ�ــشــريــن 
وهذ� نتيجة تر�كمات 12 �شنة ... 
ولوبيات تدفع يف هذ� �لجتاه... 
نــو�مــيــ�ــشــهــا و�نــــا لب�شت  لــلــدولــة 
بدلة �لدولة بكل نو�مي�شها ويوم 
�عجز عن تطبيق هذه �لنو�مي�س 
تعمل  �ن  �شهال  لي�س  �ن�شحب... 
بهذه �لعقلية وتطبق �لقانون ول 

تخجل من �أحد.
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�ص 19

�رشطة اأبوظبي حتذر من ترك الأطفال 

مبفردهم يف اأحوا�ص ال�سباحة

اأخبار الإمارات

اليونان واإيطاليا.. اتفاقية تقطع 

الطريق اأمام »اأطماع اأردوغان«

عربي ودويل

ميالن ويوفنتو�ص يد�سنان 

اأول لقاء بعد كورونا

الفجر الريا�سي

االإمارات ترحب بعودة املقيمني 
املتواجدين يف اخلارج

•• اأبوظبي-وام: 

�أطلقت دولة �لإمار�ت مبادرة لعودة �ملقيمني من �أ�شحاب �لإقامات �ل�شارية �ملتو�جدين 
خارج �لدولة حيث ت�شتهدف عودة ما يقارب 200 �ألف �شخ�س، وذلك بالتن�شيق بني 

وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل و�لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية.
وتعد هذه �ملبادرة ��شتكمال للجهود �لتي قامت بها �لدولة يف ظل �لتحديات و�أزمة 

كوفيد19- �لتي �جتاحت �لعامل.
31 �ألف مقيم خالل �لفرتة ما  ومتت �ملو�فقة يف وقت �شابق على عودة ما يقارب 
�لإن�شانية  للحالت  �لأولــويــة  �أعطت  حيث   ،2020 يونيو   8 �ىل  مار�س   25 بني 

و�لأقارب.
وتعليقاً على ذلك، قال �شعادة خالد عبد�هلل بالهول، وكيل وز�رة �خلارجية و�لتعاون 
�لإمار�ت  دولــة  �إطــار جهود  تاأتي يف  �لدولة  �إىل  �لأجانب  �لرعايا  �إعــادة  �إن  �لــدويل 
�لإن�شانية يف ظل �لأزمة �حلالية. كما �أكد �نه �شيتم �لرتكيز خالل �ملرحلة �حلالية 

�ملرحلة. �إجمايل  من  على �ملقيمني من �ل�شر و�لتي متثل ن�شبة 50% 

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يــد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �أعــرب �شاحب 
�لتي  �لكبرية  بالإجناز�ت  فخره  عن  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
وثمن   .. �ل�شلمية  �لــنــوويــة  للطاقة  بــر�كــة  حمــطــات  مــ�ــشــروع  يف  حتققت 
�للتز�م �لذي حتلت به �لكفاء�ت �لإمار�تية �لتي تعمل جنباً �إىل جنب مع 
�خلر�ت �لعاملية ل�شمان �أعلى معايري �ل�شالمة يف �أوىل حمطات �لطاقة 

�لنووية �ل�شلمية يف �لعامل �لعربي. 
م�شروع  �ل�شلمية  �لنووية  للطاقة  بر�كة  حمطات  م�شروع  �أن  �شموه  و�أكــد 
ودورها  مكانتها  �شيعزز  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمـــار�ت  لدولة  كبري  تاريخي 
دعم  على  م�شدد�  �ملتنامي،  للبيئة  �ل�شديقة  �لطاقة  قطاع  يف  �لــريــادي 
بر�كة  وحمطات  �لإمــار�تــي  �ل�شلمي  �لــنــووي  للرنامج  �لر�شيدة  �لقيادة 

للطاقة �لنووية �ل�شلمية �لتي ُتعد حجره �لأ�شا�س . 
�لرنامج  ي�شكلها  �لتي  و�لجتماعية  �لقت�شادية  بالأهمية  �شموه  نــوه  و 
�لتي  �لتحديات  �ملــ�ــشــروع يف مو�جهة  �إ�ــشــهــام  جــانــب  �إىل  �لإمــــار�ت  لــدولــة 

تفر�شها ظاهرة �لتغري �ملناخي على �ملنطقة و�لعامل. 
جاء ذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�أبوظبي،  �إمــارة  �ل�شلمية يف  �لنووية  بر�كة للطاقة  �إىل حمطات  �آل نهيان 
بــاأمــان يف هــذه �ملحطات  �لــذي حتقق  �لكبري  �لتقدم  بهدف �لطــالع على 
�لتي تعد حمركا �أ�شا�شيا لعملية �نتقال دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إىل 

مرحلة مهمة يف قطاع �لطاقة وتدعم تنوع م�شادر �لطاقة يف �لدولة. 
وقام �شموه بجولة يف مر�فق حمطات بر�كة للطاقة �لنووية و�لتي �شتنتج 
�أوىل حمطاتها قريباً طاقة �شديقة للبيئة على مد�ر �ل�شاعة ل�شبكة كهرباء 
دولة �لإمار�ت .  وعالوة على �إنتاج �لطاقة �ل�شديقة للبيئة، ُتعد حمطات 
�ملجزية  �لوظائف  �آلف  توفري  خالل  من  �لدولة  يف  للنمو  حمركا  بر�كة 
لدعم  �إىل جانب تطوير قطاع �شناعي جديد  عالية،  كفاءة  تتطلب  �لتي 

ت�شغيل �ملحطات على مدى �ل�شتني عاماً �ملقبلة.  )�لتفا�شيل �س2(

اأزمة �سحية واأخرى �سيا�سية

الربازيل: معار�سة جايري بول�سونار� يف ازدياد!
•• الفجر –خرية ال�سيباين

هــنــاك �ــشــيء مــا يــتــحــرك يف �لـــر�زيـــل، وهـــو �شلبي 
�لكارثية  بــولــ�ــشــونــارو  جــايــري  �إد�رة  رغــم  لرئي�شها. 
لأزمة كوفيد 19 -ما يقرب من 39 �ألف قتيل حتى 
�ل�شابق  �ملتطرف  �ليميني  �لع�شكري  يحتفظ  �لن، 
�إىل  �أ�شا�ًشا  ذلك  ويرجع  �ل�شكان،  ثلث  حــو�يل  بدعم 
�لإعانات �ملدفوعة لعمال �لقطاع �ملو�زي، �لذي ميثل 
�أكرث من 40 باملائة من �ل�شكان �لعاملني. لكن �إىل 

متى؟

ميلو،  كــارلــو�ــس  �ل�شيا�شية  �لــعــلــوم  �أ�ــشــتــاذ  يــالحــظ 
تكون  لن  �لدولة  �أن  باولو،  �شاو  �لأعمال يف  كلية  يف 
قادرة على �حلفاظ على هذه �مل�شاعدة لفرتة طويلة. 
ح�شاد  �ــشــوى  يبقى  لــن  تــاأثــريهــا،  ن�شيان  ومبــجــرد 
ينال  ولكنه  �لفقر�ء،  باخل�شو�س  يقتل  �لذي  �لوباء 
�نهم  للرئي�س، رغم  �لغنية  �لأو�شاط  دعم  ا من  �أي�شً
تاريخًيا غري مباٍلني مب�شري �لفئات �لأكرث ه�شا�شة. 
ن�شف  من  �أكــرث  �حتجاج  �لآن  يو�جه  بول�شونارو  �إن 
�لعليا  �ملحكمة  �ملوؤ�ش�شات، مثل  د�خل  �ل�شكان، وحتى 

�أو �لكونغر�س، �نه معزول جد�.   )�لتفا�شيل �س9(

اأقامها حمام اأمريكي يف الواليات املتحدة
دعوى ق�سائية �سد قطر 
لتمويلها جماعات اإرهابية

•• وا�سنطن-وكاالت

ب�شب  �ملتحدة،  �لوليات  دعــوى ق�شائية �شد قطر يف  �أمريكي  �أقــام حمام 
متويل �لدوحة جماعات �إرهابية �أدت هجماتها �إىل مقتل �أمريكيني، وفقما 

ذكرت و�شائل �إعالم �أمريكية، �خلمي�س.
بريل  �شتيفن  �لأمــريكــي  �ملحامي  قدمها  �لتي  �لدعوى  تفا�شيل  يف  وجــاء 
�أن قطر قدمت متويال �شريا للعديد  �أ�شر �لقتلى، يف نيويورك،  نيابة عن 

من �لهجمات �لإرهابية �لتي �أودت بحياة �أمريكيني.
وبح�شب �شحيفة و��شنطن فري بيكون �لأمريكية، فقد قدمت عدة موؤ�ش�شات 
مالية قطرية ي�شيطر عليها �إىل حد كبري حاكم �لبالد متيم بن حمد �آل 

ثاين، ماليني �لدولر�ت �إىل حركتي حما�س و�جلهاد �لفل�شطينيتني.
�إرهابيتان، وقد  �أنهما منظمتان  وت�شنف �لوليات �ملتحدة �حلركتني على 
للدعوى  وفــقــا  �أمــريكــيــني،  مــو�طــنــني  مقتل  �إىل  �أدت  هجمات  عــدة  �شنتا 

�لق�شائية �لتي و�شفتها و�شائل �إعالم �أمريكية باأنها غري م�شبوقة.
�خلريية،  قطر  بينها  مــن  قــطــريــة،  موؤ�ش�شات  �أن  �إىل  �لــدعــوى  و�أ�ـــشـــارت 
ب�شكل غري  �جلماعات  لتمويل هذه  �لأمريكي  �مل�شريف  �لنظام  ��شتخدمت 
قانوين، و��شتغلت �جلماعات بدورها �لأمو�ل يف �شن هجمات �شد �أمريكيني 

و�إ�شر�ئيليني.
�لعديد  يف  تر�فع  �لــذي  بــريل،  رفعها  �لتي  �لق�شائية  �لدعوى  و�أو�شحت 
من ق�شايا �لإرهاب، �أن قطر �خلريية تعد �أكر �لد�عمني حلركتي حما�س 
�لترعات  �لأمريكي حتت غطاء  بالدولر  و�جلهاد، وقدمت لهما متويال 

�خلريية.
وقال بريل ل�شحيفة و��شنطن فري بيكون: بالإ�شافة �إىل حما�شبة �أولئك 
�لذين مولو� �لإرهاب، فاإن هذه �لق�شية يجب �أن تكون ر�دعا قويا لالآخرين 

�لذين قد يفكرون يف �أن�شطة مماثلة.
مكافحة  قانون  مبوجب  تقدميها  مت  �لتي  �لق�شية،  يف  �ملدعني  بني  ومــن 
خم�شرم  �أمريكي  ع�شكري  وهو  فور�س،  تايلور  عائلة  �لأمريكي،  �لإرهــاب 

قتل على يد حركة حما�س عام 2016.

ميلي�سيات طرابل�ض ترتاجع 90 كيلومرتا عن �سرت
•• بنغازي-وكاالت

�لليبي  �لــوطــنــي  �جلــيــ�ــس  �أعــلــن 
تر�جعت  طر�بل�س  ميلي�شيات  �أن 
مل�شافة نحو 90 كيلومرت� غربي 

مدينة �شرت.
بــا�ــشــم �جلي�س  �ملـــتـــحـــدث  و�أكــــــد 
�ن�شحاب  �أن  �ملــ�ــشــمــاري  �أحـــمـــد 
�مليلي�شيات مت بطريقة ع�شو�ئية، 
��شتهدفتها  �جلي�س  طائر�ت  و�أن 

�أثناء تر�جعها.
كما نفذ �لطري�ن �لليبي طلعات 
جنوبي  �شبها  مدينة  حميط  يف 
حتركات  �أي  ير�شد  ومل  �لــبــالد، 
تلك  �جتـــــــاه  يف  لــلــمــيــلــيــ�ــشــيــات 

�ملنطقة.

�لوطني  �جلي�س  �أعلن  و�لأربعاء 
�إ�ــشــقــاط طـــائـــرة تركية  �لــلــيــبــي 
وق�شف  �ــــشــــرت،  قـــــرب  مـــ�ـــشـــرية 
للميلي�شيات  تابعة  �أهـــد�ف  عــدة 
�ملــو�لــيــة لأنــقــرة يف حمــاور �شرق 

م�شر�تة.
�حلربي  �لإعـــــالم  �شعبة  وقــالــت 
�جلوية  �لـــقـــو�ت  �إن  �جلــيــ�ــس  يف 
جوي  دفـــاع  منظومة  ��شتهدفت 
تركية �شرقي م�شر�تة، كما دمرت 
�ملدفعية �لتابعة للميلي�شيات �لتي 
�ملو�طنني  منازل  ت�شتهدف  كانت 

يف منطقة جارف.
�لتابعة  ــيــات  ــيــ�ــش �ملــيــل وتـــ�ـــشـــعـــى 
حلكومة طر�بل�س و�ملدعومة من 
�شرت  مدينة  �قتحام  �إىل  تركيا، 

�جلي�س  قــو�ت  بها  تتمركز  �لتي 
�لوطني �لليبي.

وتــــتــــمــــتــــع �ملـــــديـــــنـــــة �لــــو�قــــعــــة 
�ملــتــو�ــشــط مبوقع  �لــبــحــر  عــلــى 
�إ�شرت�تيجي، �إذ تعد بو�بة ملنطقة 

�لهالل �لنفطي �لغنية بالنفط.
وقال خالد �ملحجوب، مدير �إد�رة 
�لتوجيه �ملعنوي بالقيادة �لعامة 
للجي�س �لليبي، �إن قو�ت �جلي�س 
5 �ــشــربــات جوية  �لـــيـــوم  نــفــذت 
وجتّمعات  مــــو�قــــع  ��ــشــتــهــدفــت 
و�أبوقرين  �لو�شكة  يف  �مليلي�شيات 
وكّبدتها  و�ملحمية،  و�لــقــد�حــيــة 
�ملـــــعـــــد�ت  فـــــادحـــــة يف  ـــائـــر  ـــش خـــ�
�أدى �إىل  �لع�شكرية و�لأرو�ح مما 

تقهقرهم �إىل �لور�ء.

مقتل جندي �اإ�سابة 3 يف هجوم 
ب�سواريخ ها�ن �سمايل العراق

•• بغداد-وكاالت

�خلم�س، مقتل جندي  �أم�س  �لــعــر�ق،  �لأمــنــي يف  �لإعـــالم  �أعلنت خلية 
و�إ�شابة 3 �آخرين، نتيجة �شقوط قذيفة هاون على مركبة كانت تقلهم 
�لعط�شانة  قرية  يف  وقع  �حلــادث  �أن  �خللية  و�أو�شحت  �لبالد.  �شمايل 

�لتابعة لق�شاء د�قوق، جنوبي حمافظة كركوك.
�لعر�قي  �لـــوزر�ء  زيــارة رئي�س  �أيــام قليلة من  �لتطور بعد  ويــاأتــي هــذ� 
م�شطفى �لكاظمي، للمقر �ملتقدم للعمليات �مل�شرتكة يف منطقة كركوك 

لالإ�شر�ف على �نطالق عمليات �أبطال �لعر�ق.
وتهدف عملية �أبطال �لعر�ق لتعزيز �لأمن و�ل�شتقر�ر، وجتفيف منابع 
�لإرهاب، ومالحقة بقايا فلول د�ع�س �لإرهابي يف مناطق جنوب غرب 

كركوك و�حلدود �لفا�شلة بني حمافظتي �شالح �لدين وكركوك.
وموؤخر� �رتفعت وترية هجمات تنظيم د�ع�س يف مناطق تعرف مبثلث 

�ملوت، بني حمافظات دياىل وكركوك و�شالح �لدين.
ففي �شهر مايو �ملا�شي، �شن �لتنظيم �لإرهابي عدة هجمات م�شلحة على 

مو�قع �أمنية عر�قية، �أ�شفرت عن مقتل وجرح �أ�شخا�س.

كارثة �ن�شانية يف �لر�زيل

زار حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية واأثنى على التقدم الكبري يف هذا امل�سروع التاريخي

حممد بن زايد: حمطات براكة تعزز د�ر االإمارات الريادي يف قطاع الطاقة ال�سديقة للبيئة على م�ستوى العاملحممد بن زايد: حمطات براكة تعزز د�ر االإمارات الريادي يف قطاع الطاقة ال�سديقة للبيئة على م�ستوى العامل
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اأخبـار الإمـارات
اأكد اأن روؤية االإمارات ترتكز علـى قيم التعاون والتنمية الب�سـرية واال�ستدامة

حممد بن زايد: ر�ؤيتنـا املحلية للخم�سـني �سـنة القادمة اأكثـر طموحا 
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أن �لو�لد �ملوؤ�شـ�س �ملغفور له �ل�شـيخ 
ز�يد بن �شـلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه �أر�شى روؤيـة م�شـتقبلية �شـديدة 
لدولة �لإمار�ت ترتكز علـى قيم �لتعاون و�لتنمية �لب�شـرية و�ل�شتد�مة 
وقـد جتلـت �أهميـة هذه �لروؤية ودور �لإمار�ت كدولـة ذ�ت ح�شور فاعل 
ملو�جهـة  �لــدويل  �ملجتمـع  جهود  توحدت  حيـن  �لدوليـة،  �ل�شـاحة  على 

جائحة فريو�س كورونا �مل�شـتجد "كوفيد19-".

مبادلة  ل�شركة  �ل�شنوي  �لتقرير  �شدور  مبنا�شبة  كلمة  يف  �شموه  وقال 
�أن تكـون لهما �لأولوية،  �إن �لتعـاون �لدولـي و�ملبـادرة يجب  لال�شتثمار 
�ل�شحية  �لآثــــار  مــن  �لــتــعــايف  �أجـــــل  مـــــن  تت�شافـر جــهــود �جلــمــيــع  و�أن 

و�لقت�شادية لفريو�س كورونا.
�لتحديـات  �أن  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  و�أ�شاف �شاحب 
�لتـي تو�جـه �ملجتمعات �ليـوم تظهر بو�شوح �لـدور �ملحوري �لذي يقوم 
�إحـد�ث �لتغيري �لإيجابي من  به �مل�شـتثمرون �لعامليـون مثـل مبادلة يف 
م�شـتقبل  بناء  يف  �مل�شـاهمة  �أجــل  مــن  وعامليا  حمليا  �ل�شتثمار  خــالل 

م�شـتد�م.

و�أكد �شموه �أن مبادلة وغريها من �ل�شركات �لوطنية �شـاهمت بناء على 
توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
"حفظه �هلل" يف بنـاء �قت�شادنا غري �لنفطـي، وتعزيز ح�شورنا �لعاملـي، 
كمـا �شـاهمت يف �إعد�د جيل جديد مـن �لقادة �لإمار�تيني. وذكر �شموه:" 
حيث  طموحا  �أكثـر  �لقادمة  �شـنة  للخم�شـني  �ملحلية  روؤيتنـا  �أن  �شك  ل 
ناأمل يف �أن نرى مبادلة وهي ت�شـتثمر وتوؤ�شـ�س �شـر�كات يف �أبرز �ملجالت 
�لتـي تقـود عمليـات �لتنمية و�لبتكار على م�شـتوى �لعامل من �أجل خلق 
مبادلة  �شـتحافظ  �لـــدور،  هــذ�  خــالل  ومــن  �مل�شـتقبل  لأجــيــال  �لفر�س 
على مكانتها ك�شـريك ��شـتثمار عاملـي موثـوق ومرن وت�شـاهم يف حتقيـق 

�لقيمة يف مناطـق عملياتها و�ل�شتثمار فـي �لقطاعـات �لتـي تلعب دور� 
مهما يف تعزيز �لتقدم على �مل�شتوى �لعاملي.

�آل نهيان:" لقـد كان عـام  �ل�شيخ حممد بن ز�يــد  �ل�شمو  وقــال �شاحب 
م�شـرية مبادلـة، ونحن فخورون مبا حققتـه  يف  مميزة  عالمة   2019
مـن تقـدم، و�ملكانة �لتي �كت�شـبتها كموؤ�ش�شـة موثوقة ذ�ت توجه م�شتقبلي 
�جلهود  لـول  ليتحقق  يكن  لـم  �لنجاح  هــذ�  كــل  �إن  فيـه  �شـك  ل  وممـا 
وزمالوؤهم  مــبــادلــة  موظفي  جميع  بذلهـا  �لتـي  و�ملخل�شـة  �لـــدوؤوبـــة 
و�إمكانياتها  مبادلـة  قـوة  �أن  يوؤكد  وهـذ�  �لعامليـة..  �شـر�كاتنا  �شـبكة  يف 

�حلقيقيـة �إمنا تكمن يف كادرها �لب�شـري �ملتميز.

زار حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية واأثنى على التقدم الكبري يف هذا امل�سروع التاريخي

حممد بن زايد: حمطات براكة تعزز الد�ر الريادي لد�لة االإمارات يف قطاع الطاقة ال�سديقة للبيئة على م�ستوى العامل

يف �لآونــة �لأخـــرية.. ففي فر�ير 
نـــو�ة  �ــشــركــة  حــ�ــشــلــت   ،2020
�لإمار�ت  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  للطاقة، 
عن  و�ملــ�ــشــوؤولــة  �لــنــوويــة  للطاقة 
بر�كة  حمــطــات  و�ــشــيــانــة  ت�شغيل 
�ملحطة  ــغــيــل  تــ�ــش رخـــ�ـــشـــة  عـــلـــى 
�لأوىل، وبعد ��شتكمال حتميل حزم 
�ملحطة  �لنووي يف مفاعل  �لوقود 
دولة  �أ�شبحت   ،2020 مار�س  يف 
�لإمار�ت �أول دولة عربية و�لـ 33 
على م�شتوى �لعامل، �لتي متتلك 
و�لتكنولوجيا  �لــكــبــرية  �خلــــرة 
�ملــتــقــدمــة لــال�ــشــتــفــادة مـــن هذ� 
�ل�شلمية  للطاقة  �ملتطور  �مل�شدر 

و�ل�شديقة للبيئة. 
وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�ليوم  نفخر   : نهيان  �آل  ز�يــد  بــن 
حققتها  �لتي  �لكبرية  بالإجناز�ت 
حمطات  يف  �ملتفانية  �لعمل  فــرق 
�ل�شلمية"  �لنووية  للطاقة  بر�كة 
بالكفاء�ت  �لــثــقــة  �أن  ..مـــــوؤكـــــد� 
وتفانيهم  و�إمكاناتهم  �لإمار�تية 
جنب  �إىل  جنًبا  يعملون  �لــذيــن  و 

�ل�شركاء  مــع  بــالــتــعــاون  �ملــا�ــشــيــة، 
�لرئي�شيني ويف مقدمتهم �ل�شركة 
�لكهربائية  لــلــطــاقــة  �لـــكـــوريـــة 
للم�شروع  �لـــرئـــيـــ�ـــشـــي  �ملـــــقـــــاول 
"�لئتالف  يف  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــة  و�ــشــريــك 
�مل�شرتك"، وذلك منذ زيارة �شموه 
�شموه  �شهد  2018 حــني  عــام  يف 
ــائــيــة يف  �كــتــمــال �لأعــــمــــال �لإنــ�ــش

�ملحطة �لأوىل. 
وتوجه �شموه بعد ذلك �إىل غرفة 
�ملحطة  يف  �لـــرئـــيـــ�ـــشـــة  �لـــتـــحـــكـــم 
�لأوىل �لتي متر حالياً يف �ملر�حل 
�لأخرية من �لختبار�ت ��شتعد�د� 
و�لتي  �ملـــفـــاعـــل،  تــ�ــشــغــيــل  لــبــد�يــة 
�لأهمية  غــايــة  يف  خــطــوة  تــعــتــر 
لــــدولــــة �لإمـــــــــــار�ت متــكــنــهــا من 
�لــ�ــشــديــقــة للبيئة  �لــطــاقــة  �إنــتــاج 
للمرة  �لنووية  �لطاقة  با�شتخد�م 

�لأوىل يف تاريخها. 
�لتحكم  غــرفــة  يف  �شموه  و�لــتــقــى 
�ملكون  �لت�شغيل  فــريــق  �لرئي�شة 
ودوليني  �إمـــار�تـــيـــني  خــــر�ء  مـــن 
لت�شغيل  ومــرخــ�ــشــني  مــعــتــمــديــن 

ومو�جهة  �لقــتــ�ــشــادي  و�لــتــنــوع 
ظـــــاهـــــرة �لــــتــــغــــري �ملــــنــــاخــــي من 
�آمنة  كهربائية  طاقة  �إنتاج  خالل 

وموثوقة و�شديقة للبيئة. 
وبهذه �ملنا�شبة قال معايل خلدون 
�ملبارك رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة 
�لإمار�ت للطاقة �لنووية �إن زيارة 
�ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حممد 
�إىل حمطات  نــهــيــان  �آل  ز�يـــد  بــن 
�ل�شلمية  �لــنــوويــة  للطاقة  بــر�كــة 
و�لدعم  �لهـــتـــمـــام  حــجــم  تـــوؤكـــد 
�لــذي يحظى به �مل�شروع من قبل 
�لقيادة �حلكيمة حيث كانت روؤية 
�ــشــمــوه حـــافـــز�ً نــحــو تــطــويــر هذ� 
�مل�شروع وفق �أعلى �ملعايري �لعاملية 
تتبنى  و��شحة  �شيا�شة  على  وبناء 
�لنووي  �لنت�شار  وعدم  �ل�شفافية 

كاأحد �أهم ركائزها. 
م�شروع  �أن  مـــعـــالـــيـــه  و�أ�ــــــشــــــاف 
حمـــطـــات بـــر�كـــة يــعــد �إ�ـــشـــافـــة يف 
�إىل �لبنية �لتحتية  غاية �لأهمية 
لدولة  �ل�ــشــرت�تــيــجــيــة  �لــوطــنــيــة 
�إنتاج طاقة  �لإمــار�ت و�شي�شهم يف 

�لــتــنــفــيــذي ملــوؤ�ــشــ�ــشــة �لإمــــــــار�ت 
للطاقة . 

مر�فق  يف  بــجــولــة  �ــشــمــوه  وقـــــام 
�لنووية  للطاقة  بــر�كــة  حمــطــات 
حمطاتها  �أوىل  �ــشــتــنــتــج  و�لـــتـــي 
على  للبيئة  �شديقة  طاقة  قريباً 
مد�ر �ل�شاعة ل�شبكة كهرباء دولة 

�لإمار�ت . 
وعـــــــــالوة عـــلـــى �إنــــــتــــــاج �لـــطـــاقـــة 
حمطات  ُتــعــد  للبيئة،  �ل�شديقة 
�لدولة  يف  للنمو  حمــركــا  بــر�كــة 
�لوظائف  �آلف  توفري  خالل  من 
�ملجزية �لتي تتطلب كفاءة عالية، 
�شناعي  قطاع  تطوير  جانب  �إىل 
جديد لدعم ت�شغيل �ملحطات على 

مدى �ل�شتني عاماً �ملقبلة. 
بــد�يــة �جلــولــة �طــلــع �شموه  و يف 
و �لــوفــد �ملــر�فــق على �لإجنــــاز�ت 
موؤ�ش�شة  حققتها  �لتي  �لتاريخية 
ـــطـــاقـــة �لــــنــــوويــــة  �لإمـــــــــــــــار�ت لـــل
و�لــ�ــشــركــات �لــتــابــعــة لــهــا " �شركة 
نو�ة للطاقة و�شركة بر�كة �لأوىل" 
خـــالل �لــ�ــشــنــو�ت �لإحــــدى ع�شرة 

مع �خلر�ء �لدوليني جتعل دولة 
�ملتحدة مت�شي  �لعربية  �لإمــار�ت 
�لبنية  مــ�ــشــاريــع  تنفيذ  يف  قــدمــا 
�مل�شتوى  ذ�ت  �لــوطــنــيــة  �لتحتية 
رغم  وم�شتمر  �آمــن  ب�شكل  �لعاملي 
نو�جهها  �لتي  �حلالية  �لتحديات 
�شو�ء  حــــد  عـــلـــى  و�لــــعــــامل  نـــحـــن 

نتيجة وباء كورونا. 
ونــــــــــــــوه �ــــــشــــــمــــــوه بـــــالـــــ�ـــــشـــــر�كـــــة 
دولة  بني  �لقائمة  �ل�شرت�تيجية 
وكوريا  �ملتحدة  �لعربية  �لإمــار�ت 
�جلنوبيًة و�إ�شهاماتها �لقت�شادية 
�ملهمة للجانبني ل �شيما يف قطاع 
م�شيد�  �ل�شلمية،  �لنووية  �لطاقة 
�شموه بفرق �لعمل �لتي تنتمي �إىل 
�لكورية  �ل�شركات  مــن  جمموعة 
�لعاملة يف م�شروع حمطات بر�كة 
يف  �ملهم  ودورهـــا  �لنووية  للطاقة 

تطوير هذ �مل�شروع �لكبري. 
كــمــا �أكـــد �ــشــمــوه مــو��ــشــلــة تقدمی 
�لنووي  للرنامج  �لكامل  �لدعم 
�ل�شلمي �لإمار�تي، �لذي �شي�شاهم 
�مل�شتد�مة  �لــتــنــمــيــة  تـــعـــزيـــز  يف 

مفاعل �ملحطة و�لتحكم به باأمان 
�شرحاً  لــ�ــشــمــوه  قـــدمـــو�  و�لـــذيـــن 
و�فياً عن �شري �لعمليات موؤكدين 
مبا  �ملــحــطــة  بت�شغيل  �لــتــز�مــهــم 
�جلودة  معايري  �أعــلــى  و  يتما�شى 

و�ل�شالمة. 
وتـــفـــقـــد �ـــشـــمـــوه خـــــالل �لــــزيــــارة 
�ــشــري �لــعــمــل يف �ملــحــطــات �لثالث 
�لرئي�س  �أعـــلـــن  حــيــث  �لأخـــــــرى، 
�لــتــنــفــيــذي ملــوؤ�ــشــ�ــشــة �لإمــــــــار�ت 
كبري  �إجنـــاز  عــن  �لنووية  للطاقة 
جديد، متثل يف ��شتكمال �لأعمال 
وفق  �لثانية  �ملحطة  يف  �لإن�شائية 
�لــعــاملــيــة �خلا�شة  �ملــعــايــري  �أعـــلـــى 
و�شيتم  و�لـــ�ـــشـــالمـــة..  بــــاجلــــودة 
�شركة  �إىل  �لثانية  �ملحطة  ت�شليم 
ــــو�ة لــلــطــاقــة ل�ــشــتــكــمــال جميع  ن
متهيد�  �لت�شغيلية  �ل�ــشــتــعــد�د�ت 
�لت�شغيل  رخ�شة  على  للح�شول 
للرقابة  �لحتــــاديــــة  �لــهــيــئــة  مـــن 

�لنووية. 
وتــاأتــي �لــزيــارة يف �أعــقــاب حتقيق 
�لتاريخية  �لإجنـــــــاز�ت  مـــن  عـــدد 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ـــشـــاحـــب  �أعـــــــرب 
�آل نــهــيــان ويل  بـــن ز�يـــــد  حمــمــد 
�لقائد  نــــائــــب  �أبــــوظــــبــــي  عـــهـــد 
ـــقـــو�ت �ملــ�ــشــلــحــة عن  �لأعـــــلـــــى لـــل
فــخــره بـــالإجنـــاز�ت �لــكــبــرية �لتي 
حتققت يف م�شروع حمطات بر�كة 
للطاقة �لنووية �ل�شلمية .. وثمن 
�لكفاء�ت  به  �لــذي حتلت  �للتز�م 
�إىل  جنباً  تعمل  �لــتــي  �لإمــار�تــيــة 
جنب مع �خلر�ت �لعاملية ل�شمان 
�أعــلــى مــعــايــري �لــ�ــشــالمــة يف �أوىل 
حمطات �لطاقة �لنووية �ل�شلمية 

يف �لعامل �لعربي. 
حمطات  م�شروع  �أن  �شموه  و�أكـــد 
�ل�شلمية  �لــنــوويــة  للطاقة  بــر�كــة 
لدولة  كـــبـــري  تـــاريـــخـــي  مـــ�ـــشـــروع 
�شيعزز  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمــار�ت 
مكانتها ودورها �لريادي يف قطاع 
�لطاقة �ل�شديقة للبيئة �ملتنامي، 
م�شدد� على دعم �لقيادة �لر�شيدة 
�ل�شلمي  �لــــــنــــــووي  لــــلــــرنــــامــــج 
�لإمار�تي وحمطات بر�كة للطاقة 
�لنووية �ل�شلمية �لتي ُتعد حجره 

�لأ�شا�س . 
و نوه �شموه بالأهمية �لقت�شادية 
ي�شكلها  �لــــتــــي  و�لجــــتــــمــــاعــــيــــة 
�لــرنــامــج لـــدولـــة �لإمـــــــار�ت �إىل 
مو�جهة  يف  �مل�شروع  �إ�شهام  جانب 
ظاهرة  تفر�شها  �لتي  �لتحديات 
�ملنطقة  عـــلـــى  �ملـــنـــاخـــي  �لـــتـــغـــري 

و�لعامل. 
قام  �لتي  �لزيارة  ذلك خالل  جاء 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بها 
�إىل حمطات  نــهــيــان  �آل  ز�يـــد  بــن 
�ل�شلمية  �لــنــوويــة  للطاقة  بــر�كــة 
�أبوظبي، بهدف �لطالع  �إمارة  يف 
حتقق  �لـــذي  �لكبري  �لــتــقــدم  على 
تعد  �لتي  �ملحطات  هــذه  باأمان يف 
�نتقال  لعملية  �أ�ــشــا�ــشــيــا  حمــركــا 
�لــعــربــيــة �ملتحدة  دولـــة �لإمـــــار�ت 
�إىل مرحلة مهمة يف قطاع �لطاقة 
وتــدعــم تــنــوع مــ�ــشــادر �لــطــاقــة يف 

�لدولة. 
ر�فـــــق �ــشــمــوه خــــالل �لــــزيــــارة كل 
ز�يد  بــن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  مــن 
�أمناء  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  �آل 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لإن�شانية  �خلـــرييـــة  لــالأعــمــال 
حممد  بــن  حــمــد�ن  �ل�شيخ  و�شمو 
بن ز�يد �آل نهيان و معايل �ل�شيخ 
نهيان  �آل  حـــمـــد�ن  بـــن  �ــشــلــطــان 
رئي�س  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  م�شت�شار 
�شلطان  �لدكتور  معايل  و  �لدولة 
بــــن �أحــــمــــد �جلــــابــــر وزيــــــر دولــــة 
�ملزروعي  مــبــارك  حممد  و�ــشــعــادة 

وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي. 
وكـــان يف ��ــشــتــقــبــال �ــشــمــوه معايل 
رئي�س  �ملــــبــــارك،  خــلــيــفــة  خـــلـــدون 
�لإمــــار�ت  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س 
�ملهند�س  و�شعادة  �لنووية  للطاقة 
حممد �بر�هيم �حلمادي �لرئي�س 
و�ملهند�س  للموؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �حلمادي  علي 
ونا�شر  لــلــطــاقــة،  نـــــو�ة  لــ�ــشــركــة 
�لتنفيذي  �لــرئــيــ�ــس  �لـــنـــا�ـــشـــري 
و�ملهند�س  �لأوىل  بــر�كــة  ل�شركة 
�لرئي�س  نــائــب  �لــرمــيــثــي  �أحـــمـــد 

كهربائية �آمنة وموثوقة و�شديقة 
للبيئة؛ �إىل جانب كونه و�حد�ً من 
�لقت�شادية  �لنمو  حمركات  �أهــم 
و�لذي  و�لتعليمية،  و�لجتماعية 
على  �لزدهـــار  حتقيق  يف  �شي�شهم 

مدى �ل�شتني عاما �لقادمة. 
�ملهند�س  �ــشــعــادة  قـــال  مــن جــهــتــه 
حمــــمــــد �إبــــــر�هــــــيــــــم �حلـــــمـــــادي 
ملوؤ�ش�شة  �لـــتـــنـــفـــيـــذي  �لـــرئـــيـــ�ـــس 
�لإمــــــــار�ت لــلــطــاقــة �لـــنـــوويـــة : " 
�ل�شلمي  �لنووي  بالرنامج  نفخر 
�لإمـــــــار�تـــــــي �لـــــــذي حــقــقــنــا من 
�ل�شالمة  مــعــايــري  �أعـــلـــى  خــاللــه 
و�ل�شفافية  و�جلــــــــودة  و�لأمــــــــن 
�لــنــووي، ويف ظل  �لنت�شار  وعــدم 
عملياتنا  على  �مل�شتمر  �لإ�ــشــر�ف 
من قبل �لهيئة �لحتادية للرقابة 
�لعمليات  تنفيذ  ل�شمان  �لنووية 
كــافــة وفـــق �أعــلــى مــعــايــري �لأمـــان 

و�ملوثوقية و�لأد�ء . 
" لقد جنحنا   : �شعادته  �أ�شاف  و 
�مل�شاريع  �أ�ــشــخــم  �أحــــد  �إجنـــــاز  يف 
�لإنــ�ــشــائــيــة و�أكــــرثهــــا تـــطـــور� يف 
تـــاريـــخ دولـــتـــنـــا �لـــطـــمـــوحـــة، كما 
حققنا �لعديد من �لإجناز�ت على 
مد�ر �لعقد �ملا�شي يف �إحدى �أكر 
�ل�شلمية  �لنووية  �لطاقة  من�شاآت 
�لآن  بناوؤها  �لتي يجري  �حلديثة 

على م�شتوى �لعامل . 
يذكر �أن موؤ�ش�شة �لإمار�ت للطاقة 
�إمتام  على  حــالــيــاً  تعمل  �لــنــوويــة 
�لعمليات  مـــن  �لأخـــــرية  �ملــرحــلــة 
�لثالثة  لــلــمــحــطــتــني  �لإنــ�ــشــائــيــة 
حمطات  م�شروع  �شمن  و�لر�بعة 
�ل�شلمية  �لــنــوويــة  للطاقة  بــر�كــة 
يف منطقة �لظفرة باإمارة �أبوظبي 
وجتــاوزت ن�شبة �لإجنــاز �لكلي يف 

�ملحطات �لأربع 94% . 
و�ــشــتــنــتــج �ملـــحـــطـــات �لأربـــــــع عند 
�لطاقة  مــــن   25% تــ�ــشــغــيــلــهــا 
�لــكــهــربــائــيــة يف دولــــة �لإمـــــــار�ت، 
 5،600 تــعــادل  �نــتــاجــيــة  بــقــدرة 
كـــهـــربـــاء �حلمل  مــــن  مـــيـــغـــاو�ط 
من  �حلــد  يف  و�شت�شهم  �لأ�شا�شي، 
�لنبعاثات  من  طن  مليون   21
مــا يعادل  �أي  �ــشــنــويــا،  �لــكــربــونــيــة 
�ـــشـــيـــارة من  مــلــيــون   3.2 �إز�لـــــــة 

�لطرقات كل عام. 
�ل�شتباقي  �لـــنـــهـــج  �إطـــــــــار  ويف 
�لقيادة  �تــخــذتــه  �لـــذي  و�حلــا�ــشــم 
" وباء  مــع  �لــتــعــامــل  يف  �حلكيمة 
كورونا " �تخذت موؤ�ش�شة �لإمار�ت 
للطاقة �لنووية و�ل�شركات �لتابعة 
�شحة  ل�شمان  �شاملة  تد�بري  لها 
و�شالمة �ملوظفني و�ملحطات على 

حد �شو�ء . 
�لقوى  حــجــم  تقليل  جـــرى  فــقــد 
فر�شة  لتوفري  بــر�كــة  يف  �لعاملة 
�ملحطات  تــطــويــر  لـــدعـــم  كــافــيــة 
�إجـــــر�ء  �إىل  �إ�ـــشـــافـــة   .. بــعــد  عـــن 
فحو�شات �شاملة جلميع �ملوظفني 
�ملوجودين يف موقع بر�كة و �لذين 
يخ�شعون لعمليات مر�قبة دقيقة 
�لــــدخــــول و �خلــــــروج ملنع  خــــالل 
جانب  جــانــب  �إىل  �لـــوبـــاء  تف�شي 
تخ�شي�س مو�قع للحجر �ل�شحي 
عملية  ت�شهل  ــــ  ��شتباقي  ب�شكل  ــــ 
تقدمی �لرعاية �ل�شحية من قبل 
�لفريق �لطبي �ملوجود يف حمطات 

حممد بن زايد : 
الد�لة على تطوير م�ساريع البنية التحتية الوطنية ذات امل�ستوى العاملي ب�سكل اآمن  مقدرة  على  �ساطع  مثال  براكة  • حمطات 

عديدة خا�سة قطاع الطاقة النو�ية ال�سلمية  جماالت  يف  االإمارات  لد�لة  ا�سرتاتيجي  �سريك  اجلنوبية  •  كوريا 
اجليل الثالث االأحدث �االأكرث كفاءة �اأمانا يف العامل  من  براكة  •  مفاعالت 
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اأخبـار الإمـارات

االإمارات ترحب بعودة املقيمني املتواجدين يف اخلارج
•• اأبوظبي-وام: 

�أطلقت دولة �لإمار�ت مبادرة لعودة �ملقيمني من �أ�شحاب �لإقامات �ل�شارية 
�ملتو�جدين خارج �لدولة حيث ت�شتهدف عودة ما يقارب 200 �ألف �شخ�س، 
�لحتادية  و�لهيئة  �لــدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  بني  بالتن�شيق  وذلــك 

للهوية و�جلن�شية.
و تعد هذه �ملبادرة ��شتكمال للجهود �لتي قامت بها �لدولة يف ظل �لتحديات 

و�أزمة كوفيد19- �لتي �جتاحت �لعامل.
�ألــف مقيم خالل   31 يقارب  ما  عــودة  �شابق على  وقــت  �ملو�فقة يف  و متت 
�لأولوية  �أعــطــت  2020، حيث  يونيو   8 �ىل  مــار�ــس   25 بــني  مــا  �لــفــرتة 

للحالت �لإن�شانية و�لأقارب.
وتعليقاً على ذلك، قال �شعادة خالد عبد�هلل بالهول، وكيل وز�رة �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل “�إن �إعادة �لرعايا �لأجانب �إىل �لدولة تاأتي يف �إطار جهود 
دولة �لإمار�ت �لإن�شانية يف ظل �لأزمة �حلالية. كما �أكد �نه �شيتم �لرتكيز 
 50% ن�شبة  متثل  و�لتي  �لأ�شر  من  �ملقيمني  على  �حلالية  �ملرحلة  خالل 
�شمل  �لأول مب�شاألة مل  �ملقام  ترتبط يف  حــالت  وهــي  �ملرحلة  �إجــمــايل  من 
�لأ�شرة �ملقيمة يف �لدولة مما يوؤكد على �لر�شالة �لن�شانية لدولة �لمار�ت 
و�هتمامها مبجتمع �ل�شر �ملقيمة على �أر�س �لوطن، كما �شيتم كذلك ت�شهيل 
عودة بع�س �لوظائف �حليوية �ملرتبطة باخلدمات �لأ�شا�شية ل�شمان تعزيز 

جودة حياة �ملجتمع .

�لهيئة  �لــظــاهــري مــديــر عــام  �أحــمــد  �لــلــو�ء من�شور  �شعادة  قــال  مــن جهته 
لتوجهات  تنفيذ�  جــاءت  �ملــبــادرة  تلك  “ �إن  و�جلن�شية:  للهوية  �لحتــاديــة 
�لقيادة �لر�شيدة نحو متكني �ملقيمني �ملتو�جدين يف �خلارج من �لعودة �إىل 

دولة �لإمار�ت وذلك يف �إطار عودة �حلياة �إىل طبيعتها ب�شكل تدريجي«.
وفيما يتعلق بالإجر�ء�ت �ملتبعة للح�شول على �ملو�فقة للعودة فانه يتطلب 
من �لأفر�د �لت�شجيل يف خدمة “ت�شريح دخول �ملقيمني” على موقع �لهيئة 
�لطلبات  كافة  على  �لــرد  و�شيتم   ،  Smartservice.ica.gov.ae/
�ملو�فقة  على  �حلــ�ــشــول  بعد  �لــفــرد  و�شيتمكن  �ــشــاعــة،   48 خــالل  �ملــقــدمــة 
�أو �شركات  �إجــر�ء�ت حجز تذكرة �لعودة على �لناقالت �لوطنية  �إجنــاز  من 
بناء على �لريد  �لتي ت�شري رحالتها �ىل �لدولة وذلك  �لأخــرى  �لطري�ن 

�لإلكرتوين �لو�رد من قبل �لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية.
و�شيتم �إجر�ء فحو�شات كوفيد19- للقادمني فور و�شولهم �أر��شي �لدولة، 
�إن  �لتكاليف  يوما مع حتمل  و�إلز�مهم باحلجر �ملنزيل �أو �ملوؤ�ش�شي ملدة 14 
�ملعتمدة  �لتطبيقات �خلا�شة  �إحدى  ��شتخد�م  �إىل وجوب  بالإ�شافة  وجدت 

بتتبع �حلالة �ل�شحية حفاظا على �شالمتهم و�شالمة �ملجتمع .
كوفيد  ملكافحة جائحة فريو�س  �ملكثفة  �لإمــار�ت جهودها  دولــة  و�شتو��شل 
�لظروف  هـــذه  يف  و�خلـــارجـــي  �لــد�خــلــي  �ل�شعيدين  عــلــى  �مل�شتجد   -19

�ل�شتثنائية ومبا يخدم �ملو�طنني و�ملقيمني على �أر�س �لوطن.
كما تثني �لهيئة على روح �لتعاون و�لتكاتف �لتي �أبد�ها كافة �ملقيمني مما 

�أ�شهم يف تعزيز جهود و�أهد�ف �لرنامج �لوطني ملكافحة �لوباء.

عبداهلل بن زايد ��زير خارجية اليونان يبحثان عرب ات�سال مرئي عالقات ال�سداقة �تطورات االأ��ساع باملنطقة

وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج زايد يتعامالن مع م�ساريع تنموية بقيمة 20مليار درهم 

عبداهلل بلحيف النعيمي: م�ستمر�ن يف العمل يف كافة املواقع 

•• اأبوظبي - وام:

بحث �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
- خالل �ت�شال مرئي - مع معايل نيكو�س دنديا�س وزير �خلارجية �ليوناين 

عالقات �ل�شد�قة و�لتعاون �مل�شرتك بني دولة �لإمار�ت و�ليونان.
كما بحث �شموه ومــعــايل وزيــر �خلــارجــيــة �لــيــونــاين تــطــور�ت �لأو�ــشــاع يف 
�مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  و�لــدولــيــة  �لإقليمية  �لق�شايا  مــن  وعـــدد�  �ملنطقة 

ومنها ليبيا و�لتدخالت �لرتكية يف منطقة �لبحر �لأبي�س �ملتو�شط .

و�أكــــد �جلــانــبــان عــلــى �لــعــالقــات �ملــتــمــيــزة �لــتــي جتــمــع بــني دولـــة �لإمــــار�ت 
�مل�شالح  مــن  �شلبة  وقــاعــدة  قــويــة  �شيا�شية  �إر�دة  �إىل  وت�شتند  و�لــيــونــان 
�مل�شرتكة و�حلر�س �مل�شتمر على تعزيزها وتطويرها مبا يعود باخلري على 

�شعبي �لبلدين �ل�شديقني.
�لتي  �ملتو�شط  �لأبي�س  �لبحر  يف  �لبحرية  �حلـــدود  تر�شيم  �تفاقية  وعــن 
�آل  ز�يــد  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  قال   .. و�إيطاليا  �ليونان  توقيعها بني  مت 
�لبحرية  �لق�شايا  وحــل  مبناق�شة  �لتز�مهما  �أظهرتا  �لبلدين  �إن   " نهيان 
ب�شكل بناء، م�شري� �إىل �أن هذه �لتفاقية تعد خطوة مهمة للحد من �أن�شطة 

تهريب �لب�شر و�لإجتار بهم و�لهجرة غري �ل�شرعية يف �شرق �لبحر �لأبي�س 
�لتعاون  بتعزيز  �لـــدول  تقوم  �أن  يجب  " �أنــه  �شموه  و�أ�ــشــاف   . " �ملتو�شط 
�مل�شرتك وبناء مو�ردها و�لعمل على جذب �ل�شركات و�ل�شتثمار�ت يف هذه 
�ملو�رد، موؤكد� �شموه على �لعالقات �ملتميزة �لتي جتمع بني دولة �لإمار�ت 

و�ليونان وحتظى بدعم ورعاية من قيادتي �لبلدين �ل�شديقني.
يــو�ــشــف �لرئي�شي  �ــشــعــادة حمــمــد مــري عــبــد�هلل   .. �ملــرئــي  ح�شر �لتــ�ــشــال 
�شفري �لدولة لدى �جلمهورية �ليونانية و�شعادة ديوني�شو�س زوي�س �شفري 

�جلمهورية �ليونانية لدى �لدولة .

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف 
رئي�س  �لتحتية  �لبنية  وزير تطوير  �لنعيمي 
لالإ�شكان،  ز�يــد  �ل�شيخ  برنامج  �د�رة  جمل�س 
�أن �لــوز�رة و�لرنامج يتعامالن مع م�شاريع 
بني  تتنوع  درهــم،  مليار   20 بتكلفة  تنموية 
�إ�شكان مو�طنني و�شدود وبنية حتتية وطرق 

�حتادية.
�لعاملية  �لقت�شاد�ت  تعايف  �أن  معاليه  ور�أي 
مــن جــائــحــة كــورونــا �ــشــوف تــاأخــذ منحنيني 
و�ل�شكل   v بال�شكل  يعرفا  ما  وهما  رئي�شني، 
�لرتــد�د �لقوي للتعايف  يف  يتمثل  �لأول   ،u
�أخـــرى فــور �لنتهاء مــن �جلائحة وهو  مــرة 
�لأمــر �ملتوقع لــالإمــار�ت، فيما �لثاين يتمثل 
�أخــرى لبع�س �لوقت لتتعافى  يف حاجة دول 

�قت�شاديا.
وقال معاليه يف مقابلة بثتها وكالة بلومرغ 
كـــورونـــا مل  �مــ�ــس :"جائحة  �لــعــاملــيــة �ــشــبــاح 
تعرقل وترية �إجناز م�شروعات �لبنية �لتحتية 

يف  �لعمل  يف  م�شتمرون  ونحن  �لإمــــار�ت،  يف 
حيث  �لتنمية،  م�شرية  ملو��شلة  �ملو�قع  كافة 
�أن �لإمار�ت مبا متلكه من تكنولوجيا حديثة 
�ملتابعة  يف  جنحت  ��شطناعي  ذكــاء  وبــر�مــج 
و�لإ�شر�ف �لكامل على �إد�رة �مل�شروعات وعقد 
�لجــتــمــاعــات عــن ُبــعــد مــن خـــالل كامري�ت 

�لبث �حلي، �ملثبتة يف مو�قع �مل�شروعات".
و�أ�شاف:" �لتخطيط مل�شاريع �لبنية �لتحتية 
�لإمـــار�ت ينبع من �عتبار�ت طويلة  يف دولــة 
�لأجـــــــل، مـــا يــجــعــلــهــا تــتــعــامــل مـــع جائحة 
م�شتمرون  ونــحــن  مـــوؤقـــت،  كــو�ــشــع  كـــورونـــا 
�لزمنية  �خلطط  وفــق  �لتنموية  مب�شاريعنا 
�لبنية  تطوير  وز�رة  حتركت  وقــد  �ملعتمدة، 
�لتحتية، بالتو�زي مع �لتوجيهات �حلكومية، 
�لوقائية  و�لــتــد�بــري  لــلــقــر�ر�ت  و��ــشــتــجــابــة 
للحد  �لــدولــة،  �تخذتها  �لــتــي  و�لحـــرت�زيـــة 
مــن �نــتــ�ــشــار �ملــر�ــس، وتـــاأثـــريه عــلــى خمتلف 
ا  وحر�شً �لتحتية،  �لبنية  ومنها  �لقطاعات 
�لعـــمـــال ومو��شلة  ��ــشــتــمــر�ريــة  عــلــى  مــنــهــا 
م�شرية �لتنمية �ل�شاملة، �لتي ت�شكل بو�شلة 

�مل�شتقبل، و�أ�شا�س ت�شتند عليه �لدولة لتحقيق 
عامليا  �لأف�شل  �شمن  تكون  بــاأن  م�شتهدفها 
حتقيق  �إىل  و�ــشـــــوًل   ،2021 �لــعــام  بحلول 

�ملئوية 2071.
�نقطاع  دون  �لعمل  �لـــوز�رة  تو��شل  وقال:" 
�جلاري  �حلكومية  �مل�شاريع  مــو�قــع  كافة  يف 
�لــدولــة، و�شوف  �إجنــازهــا يف خمتلف مناطق 
�شلًفا،  �ملـــقـــررة  مــو�عــيــدهــا  يف  ت�شليمها  يــتــم 

�لظروف  مــن  بــالــرغــم  تــاأخــري،  �أي  دون  مــن 
�نت�شار  ب�شبب  �لعامل  بها  مير  �لتي  �لطارئة 
فريو�س كورونا، حيث ي�شري �لعمل وفق كافة 
�لإحــرت�ز�ت �ل�شحية �خلا�شة بوباء كورونا، 
�لوقائية  �لـــتـــد�بـــري  كــافــة  تــتــخــذ  و�لــــــــوز�رة 
�لر�هنة  �لظروف  توقفنا  ولــن  و�لحــرت�زيــة 

عن �ل�شتمر�ر يف �أد�ء �لدور �ملناط بنا".
�لتحتية  �لبنية  تطوير  وز�رة  �أن  �إىل  ولفت 
و��شتجابة منها لالإجر�ء�ت �لحرت�زية �لتي 
�لقطاعات  لــدعــم  �لإمــــــار�ت  �تــخــذتــهــا دولـــة 
�لقت�شادية، و�شعت خطة حتفيزية مل�شاعدة 
�ـــشـــركـــائـــهـــا يف �لـــقـــطـــاع �خلــــا�ــــس �ملــــورديــــن 
بـــهـــدف دعم   ، و�ملـــقـــاولـــني و�ل�ــشــتــ�ــشــاريــني 
قطاع �لعمال و�لقت�شاد �لوطني للحد من 
�لوباء،  تد�عيات  جتــاوز  على  �جلائحة  تاأثري 
يف  �لقطاع  يلعبه  �لــذي  �حليوي  للدور  نظًر� 
�لقت�شاد �لإمار�تي، حيث ت�شمل �لت�شهيالت: 
�لب�شرية  �لـــكـــو�در  تخفي�س  عــلــى  �ملــو�فــقــة 
يف  �ملقبول  �لأدنـــى  �حلــد  �إىل  للعقود  �ملنفذة 
مدة  وتعديل  �لتحتية،  �لبنية  تطوير  وز�رة 

تنفيذ �لعقود مبا يتنا�شب مع طبيعة كل عقد، 
�أو تاأخري توريد �ملو�د  نتيجة لتقليل �لعمالة 
�أو تعليق �لعمل، بالإ�شافة �إىل �إلغاء �لغر�مات 
مــــــزودي �خلــــدمــــات، ب�شبب  عــلــى  �ملـــرتتـــبـــة 
�لطارئة  �لــظــروف  نتيجة  �حلا�شل  �لتاأخري 
مار�س   22 مـــن  لــلــفــرتة  وذلـــــك  �حلـــالـــيـــة، 
للتــــمديد،  قابـــلة  �أ�شـــهر   3 وملــــدة   2020
�ل�شماح ملزودي �خلدمات بتقدمی  ف�شال عن 
مو�د بديلة من �ل�شوق �ملحلي يف حال �شعوبة 
تــوفــري �ملــو�ــشــوفــة تــعــاقــدًيــا، وتـــاأجـــيـــل دفع 
لكافة  �لت�شجيل،  جتديد  �أو  �لت�شجيل  ر�شوم 
مزودي �خلدمات �ملتعاملني مع وز�رة تطوير 
بالإ�شافة  �أ�شهر،  ثالثة  ملدة  �لتحتية  �لبنية 
�ملتعلقة  �لــبــنــكــيــة  ــمــانــات  �لــ�ــش �إرجـــــــاع  �إىل 
بالتاأمني �لبتد�ئي للم�شاركني يف مناق�شات 
�ملناق�شات  بعد فتح مظاريف  وذلك  �لــوز�رة، 
�لإبتد�ئي  بالتاأمني  �لحتفاظ  مع  مبا�شرة، 
�لأو�ئــل حلني �لنتهاء  �لثالثة  للمتناق�شني 
من �لإجر�ء�ت �لتعاقدية، و�لإ�شر�ع يف �شرف 

كافة �لدفعات �مل�شتحقة ملزودي �خلدمات.

النائب العام للد�لة ي�سدر قرارا بتحديد اخت�سا�سات 
النيابات االحتادية لالأ�سرة �الطفل

•• اأبوظبي -وام:

قر�ر�  للدولة  �لعام  �لنائب  �ل�شام�شي  �شيف  حمد  �لدكتور  �مل�شت�شار  �أ�شدر 
�لقر�ر  وي�شمل  و�لطفل،  لالأ�شرة  �لحتادية  �لنيابات  �خت�شا�شات  بتحديد 
تقت�شيه  ملــا  وفقا  �لنيابة،  لتلك  و�ملو�شوعي  �ملــكــاين  �لخت�شا�س  حتديد 

م�شلحة �لعمل �لق�شائي.
وياأتي قر�ر �إن�شاء نيابة لالأ�شرة و�لطفل نظر� للطبيعة �خلا�شة للم�شائل 
�ملتعلقة بالأ�شرة و�لتي تتعلق يف جوهرها باأخ�س �أمور �لعالقات �لإن�شانية 
�أم �شحايا وتتطلب قدر� من  وتلك �ملت�شلة بالأطفال �شو�ء كانو� جانحني 
خالل  مــن  �لطفل  حلماية  و�شمانات  �لأدلــــة،  على  وحــفــاظــا  �لتخ�ش�س، 
�إجر�ء�ت مت�شارعة، مبا ي�شتلزم �إيجاد �آلية جديدة تتغيا حتقيق عد�لة �أوفى 

و�أقرب منال.
�إن�شاء نيابة لالأ�شرة و�لطفل وجود مبنى خم�ش�س لها ب�شكل  كما ي�شتلزم 
�لق�شايا  يف  �لــنــز�عــات  فيها  تــثــار  �لــتــي  �لنيابات  مــن  غــريهــا  عــن  منف�شل 
�لتقنية  �جلز�ئية وغريها، حماية لالأ�شرة ولالأطفال، ف�شال عن توظيف 

�ملبنى  يف  كونفر�س  �لفيديو  تقنية  با�شتخد�م  �لأطـــر�ف  و�ــشــوؤ�ل  �شماع  يف 
�ملخ�ش�س لذلك.

�لأحـــد�ث،  بجر�ئم  و�لطفل  �لأ�ــشــرة  نيابة  �خت�شا�س  على  �لــقــر�ر  ونــ�ــس 
و�جلــر�ئــم �جلنائية �لتي تقع يف نطاق �لأ�ــشــرة �لــو�حــدة، و�إبـــد�ء �لــر�أي يف 
يف  �ملختلفة  �ملحاكم  �أمــام  �لق�شر  �شوؤون  ورعاية  بالأ�شرة  �ملتعلقة  �لق�شايا 
"ودمية"  �لطفل  حقوق  ب�شاأن   ،2016 ل�شنة   3 رقــم  �لحتـــادي  �لقانون 
�أكد على �شرورة �شمول �لطفل مبعاملة خا�شة تتفق وحد�ثة �شنه  و�لذي 
وحـــدد �لإجـــــر�ء�ت و�لــتــد�بــري �لــتــي تــهــدف �ىل �إ�ــشــالحــه وتــقــومی �شلوكه، 
و�ملر�شوم بقانون �حتادي رقم 10 ل�شنة 2019 يف �شاأن �حلماية من �لعنف 
�لأ�شري و�لق�شايا �لتي تقع يف حميط �لأ�شرة وما ي�شتتبعه من �لعمل على 
تب�شري �أطر�ف �لنز�ع بالإجر�ء�ت �لقانونية �لتي �شتتخذها �لنيابة �لعامة 

وحماولة �ل�شلح بني �لأطر�ف.
كمــا ن�س �لقــر�ر على �أن يكون لنيابات �لأ�شرة و�لطفل يف �شبيل �أد�ء مهام 
و�لتن�شيق مع �جلهات  �لتعاون  �أوجــه  تر�ه لزما من  �تخاذ ما  �خت�شا�شها 

ذ�ت �ل�شلة.

البواردي ��زير الدفاع الكندي يبحثان هاتفيا التعا�ن امل�سرتك
•• اأبوظبي-وام:

بحث مــعــايل حممد بــن �أحــمــد �لــبــو�ردي وزيـــر �لــدولــة ل�شوؤون 
�شيجان  �أجــر�ه مع معايل هارجيت  هاتفي  �ت�شال  �لدفاع خالل 
�نت�شار  تطور�ت  �آخــر  حــول  �لنظر  وجهات  �لكندي  �لدفاع  وزيــر 
فريو�س كورونا �مل�شتجد " كوفيد- 19 " و�أهمية تن�شيق �لعمل 
وتوحيد �جلهود لحتو�ء تد�عياته �إ�شافة �إىل عدد من �لق�شايا 

�لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�لـــتـــعـــاون �لدفاعي  �أيــ�ــشــا تــعــزيــز عـــالقـــات  ـــاول �جلـــانـــبـــان  ـــن وت
وكند�  �ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة  بني  �مل�شرتك  و�لع�شكري 

و�شبل تطويرها مبا يخدم م�شالح �لبلدين �ل�شديقني.

�سرطة اأبوظبي حتذر من ترك االأطفال مبفردهم يف اأحوا�ض ال�سباحة
•• اأبوظبي-وام:

�هتمامها  �أبوظبي  �شرطة  �أكــدت 
بــــزيــــادة �لـــوعـــي �ملــجــتــمــعــي ملنع 
�ل�شباحة  ممار�شة  مــن  �لأطــفــال 

مبفردهم يف �لأحو��س �ملنزلية.
و�مل�شوؤولية  �لـــوعـــي  �أن  وذكـــــرت 
�لأول  �خلـــط  يــعــد�ن  �ملجتمعية 
باتباع  �لغرق،  حلــو�دث  للت�شدي 
�ل�شالمة  و�إر�ـــشـــاد�ت  �لتعليمات 
و�لــتــقــيــد بــالــنــ�ــشــائــح �لــتــي حتث 
و�لت�شرفات  �لــ�ــشــلــوكــيــات  عــلــى 
�شالمة  �أجــــــل  مــــن  �لإيـــجـــابـــيـــة 

�جلميع.
ـــذرت مـــــــــــن �لــــالمــــبــــالة  ــــ ــــ ــــ ــــ وحــــ
�ل�شــــالمة  تعـــــليمات  وجتــــاهل 
�لأطفال  حلماية  �لــ�ــشــاأن  هــذ�  يف 
من وقوع حو�دث �لغرق، م�شرية 
قليلة قد  دقــائــق  �أنـــه خــالل  �إىل 
�لـــغـــرق يف حال  حتــ�ــشــل حـــادثـــة 
و�إجر�ء�ت  ب�شروط  �للتز�م  عدم 

�ل�شالمة .
�لأ�شر  �أبوظبي  �شرطة  وطالبت 
�أحو��س  حــول  �آمــن  �شياج  بو�شع 
ليتمكن  حتى  باملنازل  �ل�شباحة 
�إليها  �لــــدخــــول  مــــن  �لأطـــــفـــــال 
�لأر�شية  تــكــون  و�أن  مبــفــردهــم 
حلو�دث  تفاديا  لالنزلق  مانعة 

�لغرق.
ون�شحت بارتد�ء معد�ت �ل�شباحة 
و�أدو�ت  باأطو�ق  �لأطفال  وتزويد 

�ملوؤدية  �لأبـــــو�ب  وقــفــل  �لــنــجــاة، 
�إىل �أحو��س �ل�شباحة �لتي يجب 
ثابتة  بــ�ــشــالمل  مــــزودة  تــكــون  �أن 
على  مــوزعــة  معدنية  ومقاب�س 

حميطها .
وقالت �إن م�شببات غرق �لأطفال 
ل�شتخد�مهم  نــتــيــجــة  تــــكــــون 
مبفردهم،  �لــ�ــشــبــاحــة  �أحــــو��ــــس 

مر�قبتهم،  يف  �لأ�ـــشـــرة  و�إهـــمـــال 
وعمق �ملاء وعدم �لإملام بال�شباحة، 
و�لتعر�س لالنزلق من �لأر�شية 

�ملحيطة بحو�س �ل�شباحة.

االإمارات �الهند .. �سراكة 
فاعلة يف مواجهة جائحة كور�نا

•• اأبوظبي - وام:

�ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  بني  �ملثمر  و�لتعاون  �لتن�شيق  حجم  ج�شد 
كورونا  فــريو�ــس  جائحة  �نت�شار  �أزمـــة  مو�جهة  يف  �لهند،  وجمهورية 
�مل�شتجد، متانة وعمق �لعالقات �ل�شرت�تيجية �لتي تربط بني �لبلدين 

�ل�شديقني يف �ملجالت كافة.
و��ــشــتــحــوذت تــد�عــيــات �لأزمــــة و�ــشــبــل مو�جهتها عــلــى حــيــز كــبــري من 
�آل  ز�يـــد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أجــر�هــا  �لــتــي  �لتــ�ــشــالت 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة مع دولة 
�ملا�شية،  �لفرتة  خالل  �لهند،  جمهورية  وزر�ء  رئي�س  مــودي  ناريندر� 
و�لتي بحثت �شبل تعاون �ملوؤ�ش�شات �ملعنية بالبلدين يف مو�جهة �نت�شار 
جائحة فريو�س " كورونا " بجانب �لإ�شهام يف �جلهود �لدولية لوقف 
و�ل�شحية  �لإن�شانية  تد�عياته  و�حــتــو�ء  ومكافحته  �لفريو�س  �نت�شار 
�آل  ز�يــد  بــن  عــبــد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �أكــد  �لإطـــار  هــذ�  و�لقت�شادية. ويف 
نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل خالل �ت�شال مرئي مع معايل 
�لهندي،  �خلارجية  �ل�شوؤون  وزيــر  �شانكار  جــاي  �شوبر�منيام  �لدكتور 
�لبحثي وتبادل  �ل�شعيد  �ل�شديقني على  �لبلدين  �ملتميز بني  �لتعاون 
�خلر�ت وتطبيق �لتقنيات �ملتقدمة لإجر�ء فحو�شات �كت�شاف �لإ�شابة 
بالفريو�س. وتقدم �شموه بال�شكر �إىل �لهند على �إيفادها كو�در طبيبة 
ومتري�شية �إىل �لدولة لدعم جهودها يف �حتو�ء �جلائحة، م�شري�ً �إىل 
�لدور �ملتميز �لذي تقوم به �لكو�در �لطبية �لهندية �لعاملة يف �لدولة 
لعالج �مل�شابني بالفريو�س وكذلك �لكو�در �لهندية �لتي حر�شت على 
�لن�شمام �إىل حملة "�لإمار�ت تتطوع" لدعم �جلهود �لوطنية �ملبذولة 
�لبلدين  �لتعاون بني  �أجل �حتو�ء تد�عيات هذه �جلائحة. و�تخذ  من 
و�أ�شكال  19" �أوجــهــا  "كوفيد  كــورونــا  فــريو�ــس  تف�شي  �أزمـــة  ملو�جهة 
متعددة ت�شمنت ت�شهيل عملية �إجالء �لرعايا، وتبادل �خلر�ت �لعلمية 
 .. �ملا�شي  �مل�شاعد�ت و�لإمــد�د�ت �لطبية. ويف مايو  و�لطبية، وتقدمی 
حتمالن  �لهند  جمهورية  �إىل  �لإمـــار�ت  دولــة  من  رحلتني  �أول  �أقلعت 
�خلارجية  وز�رة  �تــخــذت  حــيــث  هــنــديــا،  مــو�طــنــا   350 متنهما  عــلــى 
و�لتعاون �لدويل كافة �لإجر�ء�ت �لالزمة لت�شهيل عملية �إجالء رعايا 
ديارهم بعد تعليق  �إىل  �لعودة  �لذين مل يتمكنو� من  �لهند  جمهورية 
جميع �لرحالت �جلوية من و�إىل دولــة �لإمــار�ت وذلــك بالتن�شيق مع 
�لبنا  �أحمد  �لدكتور  �شعادة  و�أكد  �لدولة.  �لهند لدى  �شفارة وقن�شلية 
�شفري �لدولة لدى �لهند �أن �لتعاون بني دولة �لإمار�ت و�لهند خالل 
�أزمة "كورونا" يعك�س حجم �لعالقات بني �لبلدين �ل�شديقني، م�شيد�ً 
بتعاون �ل�شلطات �لهندية �ملعنية وتعاونها �لتام يف �شبيل تعزيز �لعمل 

�مل�شرتك بني �لبلدين وتوحيد جهود مو�جهة �لوباء.
من جهتهه �أ�شاد �شعادة بافان كابور، �شفري جمهورية �لهند �ملعني لدى 
�لدولة حينها بجهود دولة �لإمار�ت ووز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
يف ت�شهيل �إجر�ء�ت مغادرة رعايا �لهند �إىل بالدهم على عدة مر�حل من 
�لتي مت  خالل مطار�ت �لدولة، مثمنا �لإجــر�ء�ت و�لتد�بري �ل�شحية 
�تخاذها من قبل �جلهات �ل�شحية يف دولة �لإمار�ت ل�شمان خلو جميع 
ركاب �لطائرة من فريو�س كورونا قبل �شعودهم للطائرة عائدين �إىل 
 7 على  م�شاعد�ت حتتوي  �لإمـــار�ت طائرة  دولــة  �أر�شلت  كما  بالدهم. 
�أطنان من �لإمد�د�ت �لطبية �إىل �لهند، ي�شتفيد منها �أكرث من 7 �آلف 
�حتو�ء  يف  جهودهم  لتعزيز  �ل�شحية  �لرعاية  جمال  يف  �لعاملني  من 

�نت�شار �لفريو�س.
من  طو�قم  �لهند  �أر�شلت  �لبلدين  بني  و�ل�شر�كة  �لتن�شيق  �إطــار  ويف 
لدعم جهود  �لإمـــار�ت  دولــة  �إىل  �ملمر�شني  و  �لأطــبــاء  و  �لأخ�شائيني 
على  �لهندية  �حلكومة  و�فقت  كما  كورونا،  جائحة  �حتو�ء  يف  �لدولة 
ت�شدير كميات و�فية من دو�ء هيدروك�شي كلوروكني �إىل دولة �لإمار�ت 

ل�شتخد�مها يف عالج م�شابي فريو�س كورونا �مل�شتجد.
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•• ابوظبي-وام: 

�عتمدت جلنة �ل�شرف يف �شندوق 
 570 و  مليونا   38 مبلغ  �لــزكــاة 
لأ�شحاب  �ىل  درهما   885 و  �ألفا 
م�شروع  �إطــار  يف  �ل�شعيف  �لدخل 
 1331 مــنــهــا  �أ�ــشــتــفــاد  “د�عم” 
منذ  �لـــدولـــة  يف  م�شتحقة  عــائــلــة 

بد�ية �لعام �جلاري وحتى �لآن.
�لعام  �لأمــــــــني  �ـــشـــعـــادة  و�و�ـــــشـــــح 
ل�شندوق �لزكاة عبد�هلل بن عقيدة 
�أن  �ل�شرف  جلنة  رئي�س  �ملــهــريي 
م�شروع “د�عم” يعد من �شمن �أهم 
�ل�شندوق  يتبناها  �لتي  �مل�شاريع 
�ملندرجة حتت بند م�شرف �لفقر�ء 
و�مل�شاكني، و�لذي يقدم م�شاعد�ت 
�لتي  لالأ�شر  مقطوعة  �أو  �شهرية 
تعاين من عدم قدرتها على �لوفاء 
�ملختلفة  �ملــعــيــ�ــشــيــة  بــالــتــز�مــاتــهــا 

ب�شبب �شعف دخلها .
�شندوق  بــاأن  �ملهريي  �شعادة  و�أكــد 
�مل�شتفيدة  �ل�شر�ئح  يدعم  �لــزكــاة 
من �لفئات �مل�شتحقة عر م�شاريع 
كما  �لــ�ــشــنــة،  �أيــــام  طيلة  م�شتمرة 
�ل�شندوق  على  �لقائمون  يحر�س 
مب�شاريعه  �لــد�ئــم  �لرتـــقـــاء  عــلــى 
�لزكاة  تــنــبــع مـــن مــ�ــشــارف  �لــتــي 
�شرعة  �إىل  ـــافـــة  �إ�ـــش �لـــ�ـــشـــرعـــيـــة، 
�ل�ــشــتــجــابــة لــلــ�ــشــرف عـــن طريق 
للجنة  �لأ�ــشــبــوعــيــة  �لجــتــمــاعــات 

�لــ�ــشــرف، لــالإ�ــشــر�ع بــاإجنــاز �أكر 
�أقـــــل  �ملــــعــــامــــالت ويف  مـــــن  قــــــدر 
وقـــــــت ممـــــكـــــن. وتـــــقـــــدم �لأمـــــــني 
بال�شكر  �لـــزكـــاة  لــ�ــشــنــدوق  �لـــعـــام 
للمح�شنني و�ملتعاملني على �ختيار 
�أوىل لأد�ء  �لزكاة كوجهة  �شندوق 
�ل�شندوق  �أن  مــــوؤكــــد�ً  زكـــاتـــهـــم، 
و�أنه  �حتــاديــة،  حكومية  موؤ�ش�شة 
�لزكاة  ب�شرف  خا�شة  لــو�ئــح  ثمة 
معتمدة وحمدثة با�شتمر�ر مبنية 
وفق �مل�شارف �ل�شرعية �إ�شافة �إىل 
وجــــود جلــنــة �ــشــرعــيــة مــكــونــة من 
�أع�شاء م�شهود لهم بالعلم و�لكفاءة 
وفقاً  و�شفافية  مب�شد�قية  تعمل 
عن  ف�شاًل  �ل�شرعية،  لل�شو�بط 
وجـــــود رقـــابـــة د�خـــلـــيـــة تــتــمــثــل يف 
مكتب �لتدقيق و�لرقابة و�ملتابعة، 
ديو�ن  يف  تتمثل  خــارجــيــة  ورقــابــة 

�ملحا�شبة و�ملدقق �خلارجي.

•• ال�سارقة-الفجر:

بــعــد حول  عــن  عــمــل  ور�ــشــة  �لقا�شمية  بــاجلــامــعــة  �لإتــ�ــشــال  كلية   نظمت 
�لإعالم �لرقمى” قدمها �خلبري �لعالمي  �ملحتوى يف  �شناعة  “م�شتقبل 
�شناعة  فــى  �حلديثة  بــالجتــاهــات  �لطلبة  تــزويــد  بهدف  م�شطفى  �أحــمــد 
�ملــحــتــوى �لــرقــمــى وتــطــويــر مــهــار�تــهــم فــى �لــتــحــريــر و�لــكــتــابــة للمو�قع 

�لإليكرتونية .
كورونا  جائحة  تــاأثــري  حــول  تفاعليا  حـــو�ر�  �لــور�ــشــة  خــالل  �لطلبة  و�أد�ر 
�لتحول  وخطط  �ملطبوعة  �ل�شحافة  م�شتقبل  19(على  )كوفيد  �مل�شتجد 

�لإعالم حتى  �لأ�شا�شيىة لطالب  و�ملهار�ت  �ل�شحفية  للموؤ�ش�شات  �لرقمى 
يلتحق ب�شوق �لعمل للموؤ�ش�شات �لإعالمية بكفاءة .

و �كد  �خلبري �أهمية �ل�شتثمار يف �ل�شحافة و �لإعــالم من قبل �لــدول و 
�حلكومات حول �لعامل فال�شتثمار �حلقيقي يكمن بالدعم �ملعنوي ولي�س 
�ملادي فقط  خا�شة بعدما �أثبتت �لظروف �حلالية �لدور �حليوى لو�شائل 

�لإعالم �لتقليدية فى �لتوعية بخطورة �لو�شع �ل�شحى .
�لرقمى   �ملحتوى  حترير  فى  �ملهنية  باملعايري  �للتز�م  �شرورة  �ىل  لفت  و 
حيث �أن �ل�شبق �ل�شحفى و�ل�شرعة ل ينبغى �أن يوؤثر على �جلودة و�حلر�س 
على �ملو�شوعية فى �ل�شياغة  .. م�شري� �ىل �أن جتارب �ملوؤ�ش�شات �ل�شحفية  

�ملعاجلة  فى  مبتكرة  زو�يــا  وطــرح  �لن�شانية  �لق�ش�س  �أن  �أثبتت  �لغربية 
�ملوؤ�ش�شات  �أعــــادت �حلــيــاة لكثري مــن  �لــرقــمــيــة  �ملــنــ�ــشــات  �لإعــالمــيــة عــر 
طباعة  عــن  توقفت  كانت  �أن  بعد  �لإعــالمــى  �مل�شهد  �ــشــد�رة  فــى  وجعلتها 

�إ�شدر�تها نتيجة �ل�شعوبات �ملالية.
كلية  عميد  باأعمال  �لقائم  ح�شن  عطا  �لدكتور  �ل�شتاذ  �أكــد   جانبة   من 
�لت�شال يف �جلامعة �لقا�شمية خالل �لور�شة �لتفاعلية �أهمية دور و�شائل 
�لإعالم مبختلف عنا�شرها �ملطبوعة و�ملرئية و�لرقمية حيث �أثبت �لتاريخ 
و�شيلة  فكل  جديدة  و�شيلة  ظهور  نتيجة  �إعالمية  و�شيلة  �إنــدثــار  �شعوبة 

حتر�س على تطوير �أدو�تها للتو��شل مع �جلمهور .

•• دبي –الفجر:

�أكادميية جديدة تناولت �لإ�ــشــالح �لأ�ــشــري و�أثـــره يف �حلــد من  يف در��ــشــة 
حالت �لطالق، �أبرزت بيان مقا�شد �لإ�شالح �لأ�شري وو�شائله، و�لك�شف عن 
و�قع �لطالق و�أ�شبابه، وجهود حكومة �إمارة دبي يف �حلد منه، ودر��شة و�قع 

�لإ�شالح �لأ�شري مبحاكم �إمارة دبي و�أثره يف �حلد من حالت �لطالق.
�لإ�شالمية  �ل�شوؤون  بــد�ئــرة  �لباحثني  كبري  نــال  �ملتعمقة  �لدر��شة  وبهذه 
�أحمد  عي�شى  نا�شر  �لدكتور  �ل�شيخ  ف�شيلة  دبــي  بــاإمــارة  �خلــريي  و�لعمل 
و�أ�شوله )PhD( عن  �لفقه  �لدكتور�ة يف  �لعالية  �لعاملية  �لبلو�شي درجة 
عنو�نها  وكــان   ،)UM( �ملاليزية  ماليا  بجامعة  ناق�شها  �لتي  �أطروحته 
– در��شة مقا�شدية  و�أثــره يف �حلد من حــالت �لطالق  �لأ�شري  �لإ�شالح 

تطبيقية.
در��شية،  ف�شول  و�أربعة  مو�شعها  يف  مقدمة  من  �أطروحته  �لبلو�شي  وقدم 

�ملتعلقة  �ملباحث  من  �لعديد  خاللها  وتناول  ومالحق،  خامتة  �إىل  �إ�شافة 
بالإ�شالح �لأ�شري ومقا�شده وو�شائله يف �ل�شريعة �لإ�شالمية و�أثره يف �حلد 

من حالت �لطالق بق�شم �لإ�شالح �لأ�شري مبحاكم �إمارة دبي.
�ل�شريعة  يف  تكوينها  ومقا�شد  و�أ�ش�س  �لأ�شرة  خ�شائ�س  بيان  �إىل  وهدفت 

�لإ�شالمية.
و�أكـــدت �لــدر��ــشــة �إىل �أن �لإ�ــشــالح �لأ�ــشــري كــان لــه �أثــر كبري يف �حلــد من 
حالت �لطالق يف �إمارة دبي كما تبني ذلك من خالل �لإح�شائيات �خلا�شة 
بق�شم �لإ�شالح �لأ�شري و�لتي �أو�شحت �أن متو�شط ن�شبة �لت�شويات لالأعو�م 
من “2014-2018م” بلغت )%72(، وبينت �لعينة �لتي مت �ختيارها 
من �لأزو�ج �ملتعاملني مع ق�شم �لإ�شالح �لأ�شري و�لبالغ عددهم )130( 
متعاماًل، �أن ن�شبة ر�شاهم عن خدمات �لق�شم و�لعملية �لإ�شالحية ب�شكل 

عام بلغت “87%«.
�لــ�ــشــريــعــة �لإ�ــشــالمــيــة متيز  �أن نــظــام �لأ�ـــشـــرة يف  وخــلــ�ــشــت �لــدر��ــشــة �إىل 

و�ملرونة،  و�لثبات  و�لو�شطية  و�ل�شمولية  و�لو�قعية  و�لإن�شانية  بالربانية 
و�لتكوين  �لن�شاأة  يف  �لأ�ــشــرة،  لتكوين  �شامية  �أ�ش�شاً  و�شعت  �ل�شريعة  و�أن 
دينية  عظيمة  مقا�شد  �لأ�شرة  تكوين  من  �ل�شريعة  وق�شدت  و�لدميومة، 
وتربوية ونف�شية و�جتماعية ون�شلية. كما خل�شت �لدر��شة �إىل �أن �ل�شريعة 
وحفظ  بــاملــعــروف  �لع�شرة  �إد�مــــة  �لأ�ــشــري  �لإ�ــشــالح  ت�شريع  مــن  ق�شدت 
�ملتخا�شمني،  �لزوجني  �لفرقة بني  ونبذ  �لف�شاد  و�إز�لــة  �لزوجية،  �حلقوق 
و�أن لالإ�شالح �لأ�شري و�شائل د�خل نطاق �لزوجية، وله و�شائل د�خل نطاق 
�لأ�شرة، وله و�شائل خارج نطاق �لأ�شرة وتتمثل يف �إد�ر�ت �لإ�شالح باملحاكم 
و�ملوؤ�ش�شات و�ملر�كز �لجتماعية �لتي تعنى بالإ�شالح �لأ�شري. و�أن للطالق 
و�شحية  ومالية  و�جتماعية  وثقافية  ودينية  و�شلوكية  �شخ�شية  �أ�شباباً 
�إمــارة دبي �شعت للحد من حالت �لطالق بالأخذ  وم�شلحية، و�أن حكومة 
بقانون �لأحو�ل �ل�شخ�شية �لإمار�تي و�إن�شاء �ملوؤ�ش�شة �لدينية و�لجتماعية 

بالإمارة للحفاظ على �ل�شتقر�ر �لأ�شري. 

اجلامعة القا�سمية تنظم �ر�سة عمل عن بعد  حول  االإعالم الرقمي

يف ر�سالة  دكتوراة  للدكتور نا�سر عي�سى البلو�سي

مقا�سد االإ�سالح االأ�سري ���سائله �الك�سف عن �اقع 
الطالق �اأ�سبابه �جهود حكومة اإمارة دبي يف احلد منه 

•• ال�سارقة - وام:

�ل�شارقة  د�ئرة �خلدمات �لجتماعية يف  �أطلقت 
بهدف  �لعطاء”  “�شندوق  �لتطوعية  �لفر�شة 
�لتي وفرتها  �لغذ�ئية  �ل�شالل  ترتيب  و  جتهيز 
�شاحية  جمل�س  يف  �لتعاونية  �ل�شارقة  جمعية 
بــالــ�ــشــارقــة و يف فـــروع د�ئــــرة �خلدمات  مــغــيــدر 
�جلــتــمــاعــيــة لــلــمــدن �لــتــابــعــة لــهــا لــ�ــشــالــح فئة 
معهم  و�لــوقــوف  لوحدهم  �ملقيمني  �ل�شن  كبار 
ودعــمــهــم عــلــى جتـــاوز هـــذه �لأو�ـــشـــاع �ل�شحية 

وجتنيبهم مغادرة �ملنازل.
�ملجتمع من  �أفـــر�د  �إ�ــشــر�ك  �لــد�ئــرة  وت�شتهدف 

�ل�شالل  �شناديق  وتعبئة  جتهيز  يف  �ملتطوعني 
�لغذ�ئية لعدد 2000 من كر�ء �ل�شن، تنفيذ�ً 
للفر�شة �لتطوعية “�شندوق �لعطاء” �لتي مت 
�إطالقها كفر�شة تطوعية بالتن�شيق مع �للجنة 
�إىل  �لــر�مــيــة  �لــ�ــشــارقــة،  بــاإمــارة  للتطوع  �لعليا 
�نت�شار  خالل  �ل�شارقة  �إمــارة  يف  �لتطوع  تنظيم 

جائحة فريو�س كورونا �مل�شتجد.
�لتالحم  �إد�رة  مدير  �حلــمــادي  ح�شة  و�أ�ــشــادت 
�ملجتمعي؛ باللفتة �ملجتمعية �جلميلة، من لدن 
دعم  يف  وم�شاهمتها  �لتعاونية  �ل�شارقة  جمعية 
�شريحة مهمة من �شر�ئح �ملجتمع، وذلك يف �إطار 
�شمن  �ملوؤ�ش�شات  بني  �لتكاملية  �ل�شر�كة  جهود 

�إطار تعزيز �مل�شوؤولية �ملجتمعية �لتي جت�شد قيم 
كما  �ملجتمع،  قطاعات  بــني  و�لــرت�حــم  �لتكافل 
بال�شارقة يف تقدمی  قام جمل�س �شاحية مغيدر 
ترتيب  خــالل  مــن  للفر�شة  �للوج�شتي  �لــدعــم 
�جلو  تهيئة  يف  منهم  حر�شا  �لــقــاعــة  جتهيز  و 

�ملنا�شب يف تنفيذ �لفر�شة �لتطوعية.
“�شندوق  �لــتــطــوعــيــة  �لــفــر�ــشــة  �أن  و�أكـــــــدت 
�مل�شاركة  مــتــطــوعــاً   166 لـــ  �أتـــاحـــت  �لعطاء” 
ظل  يف  �حتياجاتهم  وتلبية  �ملجتمع  خــدمــة  يف 
برتتيب  �ملتطوعون  يقوم  �إذ  �حلالية،  �لظروف 
درجات  باأعلى  �لتقيد  مــع  �لغذ�ئية  �ل�شناديق 
�لــ�ــشــحــيــة قــبــل �نطالق  �لـــوقـــايـــة و�لــ�ــشــالمــة 

 435 عــدد  ر�ــشــد  مت  كما  و  �مليد�نية  جولتهم 
�شاعة تطوعية.

�لعطاء”  “�شندوق  �أن  �إىل  �حلـــمـــادي  ولــفــتــت 
�متد�د ملبادرة خدمة “متالحمون” �لتي �أطلقتها 
�لطارئة  �ملجتمعية  خــدمــاتــهــا  �شمن  �لـــد�ئـــرة 
�ملقدمة لأفر�د �ملجتمع يف �إطار تعزيز �مل�شوؤولية 
�إىل  و�مل�شاندة  �لدعم  تقدمی  بهدف  �ملجتمعية، 
�لأ�شر �ملتعففة وكبار �ل�شن �لقاطنني يف منازلهم 
مبفردهم من خمتلف �جلن�شيات �لذين تتجاوز 
طلباتهم  تلبية  خــالل  مــن  �شنة،   60 �أعــمــارهــم 
�ملجاين  �لهاتفي  عــر  �ملعي�شية  و�حتياجاتهم 
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ميثاء اخلّياط �سيفة �سل�سلة جل�سات معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب االفرتا�سية

كاتبة ق�س�ض االأطفال االإماراتية تتحدث عن كتابها )نق�سون( �م�سادر اإلهامها 
•• اأبوظبي-الفجر: 

��شت�شافت �شل�شلة �جلل�شات �لفرت��شية ملعر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب، 
�لإمار�تية ميثاء �خلّياط، حيث حتّدثت  و�لر�ّشامة  �لكاتبة  �لول،  �أم�س 
�إجنازها  وكيفية  �إلهامها  م�شادر  عــن  وك�شفت  “نق�شون”،  كتابها  عــن 
لأعمالها �لكتابية كو�حدة من �أملع �لأ�شماء يف جمال �أدب �لطفل يف دولة 
– �أبوظبي  و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئــرة  تنّظم  �ملتحدة.   �لعربية  �لإمـــار�ت 
�لثالثني من معر�س  �لــدورة  تاأجيل  بعد  �لفرت��شية  �شل�شلة �جلل�شات 
�لذي  �ل�شحي  �لو�شع  ب�شبب  �لقادم  �لعام  �إىل  للكتاب  �لــدويل  �أبوظبي 

ي�شهده �لعامل. 

بالتحدث حول كيفية  بثها من منزلها،  �لتي مت  بــد�أت �خلّياط �جلل�شة 
��شتلهمت  �ل�شخ�شيات فيها، حيث  “نق�شون” وت�شّكل  تبلور فكرة حكاية 
�إىل  حتويله  وقــررت  ل�شديقتها،  حــدث  فكاهي  موقف  من  �لق�شة  فكرة 
وحميمية  وعائلية  م�شحكة  عنا�شر  من  �ملوقف  حمله  ملا  لل�شغار  ق�شة 
عمليتها  تبد�أ  باأنها  قالت  للق�شة،  كتابتها  كيفية  وعن  �لوقت.  نف�س  يف 
�لإبد�عية بالتفّكر ب�شتة �أ�شئلة تبد�أ بحرف �لـ”ميم” يف ق�ش�شها، وهي: 
متى  �ل�شخ�شية؟  هــذه  م�شكلة  هــي  مــا  �لرئي�شية؟  �ل�شخ�شية  هــي  مــن 
حتدث �لق�شة؟ مكانها؟ مز�ج �لق�شة؟ و�أخري�ً، باأن تبد�أ �لق�شة بـم�شهد 
��شتطاعت  �لـ”ميم” هــذه،  عنا�شر  لكافة  �إيجادها  خالل  ومن  مده�س. 

كتابة ق�شتها ب�شهولة. 

بر�شومات  مــبــدئــيــاً  �خلـــّيـــاط  �حـــتـــارت  فــقــد  لــلــر�ــشــومــات،  بالن�شبة  �أمــــا 
على  �ل�شغار  متابعيها  من  �مل�شاعدة  طلب  فقررت  تها،  لق�شّ �شخ�شيات 
“م�شابقة  ��شمتها  م�شابقة  �إطـــالق  عــر  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل 
ــتــهــا، وتــلــّقــت �لــكــثــري من  وحـــو�ـــس ميثاء” لأفــ�ــشــل ر�ــشــمــة لــبــطــل قــ�ــشّ
ر�شمة  على  �لق�شة  لبطل  �لختيار  ووقع  و�مل�شحكة،  �ملبدعة  �لر�شومات 
�لطفلة زينب �لنا�شر من �ململكة �لعربية �ل�شعودية و�لتي �أتت مع �ل�شم 
وقررت �أن ي�شبح �ل�شم هو عنو�ن  �لكاتبة  �إعجاب  نال  “نق�شون” �لذي 
يف  وقع  �لذي  “نق�شون” للم�شاهدين،  بقر�ءة  �جلل�شة  �ختتمت  �لق�شة. 
ورطة كبرية بعد �أن حاول تغيري �ملاء يف حو�س �شمكته �لأليفة “�شمكون” 
باكياً  �نفجر  حتى  عنه  من�شغلة  كانت  �لتي  عائلته  من  �مل�شاعدة  وطلب 

�أبرز  تعّد ميثاء �خلياط من  �لأليفة لالأبد.   �شمكته  خلوفه من فقد�ن 
�أي�شاً  وهــي  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة  يف  �لطفل  �أدب  يف  �ملوؤلفني 
�أي�شاً ع�شو  ور�شامة حمبة للقر�ءة و�لكتابة منذ نعومة �أظافرها. وهي 
�لثقايف  �ملكتب  لـ”�شبكة  و�شفرية  �ليافعني،  لكتب  �لإمــار�تــي  �ملجل�س  يف 
�لأدبية مثل  �ملهرجانات  ن�شطة يف  م�شاركة  وتعتر  دبي،  للمبدعات” يف 
مهرجان طــري�ن �لإمـــار�ت لــالآد�ب. متّكنت �خلّياط من ن�شر ما يقارب 
مب�ّشطة لتعليم �لقر�ءة،  وكتب  م�شّورة  ق�ش�س  فيها  مبا  �إ�شد�ر،   170
وق�ش�س لليافعني. كما ت�شارك �أي�شاً يف كتابة بر�مج تلفزيونية لالأطفال، 
مبا يف ذلك �لن�شخة �لعربية �لتي �أعيد �إطالقها حديًثا من م�شل�شل “�فتح 

يا �شم�شم” و�شل�شلة �لر�شوم �ملتحركة �لإمار�تية “حمدون«.

�سند�ق الزكاة يقدم 38 مليون 
درهم اإىل م�سر�ع داعم

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : يف �سريف فا�سيليتي�س مانيجمنت - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم M03 ملك حممد عقيل علي ح�شن �لزرعوين - ديرة - �ل�شوق 
رقم   656789 : �لرخ�شة  رقم   ، ذ�ت م�شوؤولية حمــدودة   : �لقانوين  �ل�شكل   - �لكبري 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئــرة  تعلن  هذ�  مبوجب   1079664  : �لتجاري  بال�شجل  �لقيد 
بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله 
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2020/6/7 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
دبي بتاريخ 2020/6/10 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي 
�لعنو�ن : مكتب ملك هالل �شامل بن طر�ف -  املكتب الوطني للمحا�سبة  �ملعني 
بردبي - �ل�شطوة - هاتف : 3987870-04  فاك�س : 3987877-04 م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : املكتب الوطني للمحا�سبة
- هاتف  �ل�شطوة   - بــردبــي   - بــن طــر�ف  �شامل  : مكتب ملك هــالل  �لعنو�ن 
�لتنمية  د�ئـــرة  تعلن  هــذ�  مبوجب   04-3987877  : فاك�س    04-3987870  :
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية يف �سريف 
فا�سيليتي�س مانيجمنت - �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2020/6/7 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/6/10 وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�لأور�ق  �أعــاله، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

اجتماعية ال�سارقة تطلق �سند�ق العطاء لتجهيز 2000 �سلة غذائية لكبار ال�سن املقيمني لوحدهم
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اأخبـار الإمـارات

عن ُبعد .. �زراء الرتبية �التعليم يف د�ل جمل�ض التعا�ن يعقد�ن اجتماًعا ا�ستثنائيًّا للموؤمتر العام ملكتب الرتبية العربي لد�ل اخلليج
••  ال�سارقة-الفجر:

�لدول  يف  و�لتعليم  �لــرتبــيــة  وزر�ء  �ملــعــايل  �أ�ــشــحــاب  عقد 
�أم�س  �لأع�شاء مبكتب �لرتبية �لعربي لدول �خلليج يوم  
�لأول �لأربعاء 10 يونيو 2020م ، �لجتماع �ل�شتثنائي 
�أحمد  بنت  مديحة  �لدكتورة  معايل  برئا�شة   - بعد  عن   -
�ل�شيبانية وزيرة �لرتبية و�لتعليم يف �شلطنة عمان رئي�س 

�ملوؤمتر �لعام  للمكتب.
�إبر�هيم  بــن   و�ــشــارك يف �لجــتــمــاع كــل مــن معايل ح�شني 
�حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
وزير  �لنعيمي  بــن علي  �لــدكــتــور ماجد  ومــعــايل  �ملــتــحــدة، 
�لدكتور  ومــعــايل  �لبحرين،  مملكة  يف  و�لتعليم  �لرتبية 
و�لتعليم يف �جلمهورية  �لرتبية  وزير  ملل�س  �شامل  عبد�هلل 
وزير  �حلربي  هــالل  بن  �شعود  �لدكتور  ومعايل  �ليمنية، 
ومعايل  �لكويت،  دولــة  يف  �لعايل  �لتعليم  وزيــر  و  �لرتبية 
�لدكتور حمد بن حممد �آل �ل�شيخ وزير �لتعليم يف �ململكة 
�لدكتور  �لجتماع  هــذ�  يف  �ــشــارك  كما  �ل�شعودية  �لعربية 
عي�شى �شالح �حلمادي مدير �ملركز �لرتبوي للغة �لعربية 
�لرتبية  �أجــهــزة مكتب  �أحــد  وهــو  بال�شارقة  �خلليج  لــدول 
�لعربي لدول �خلليج   وروؤ�شاء �ملنظمات �مل�شاركة يف �ملوؤمتر 
و�لثقافة،  و�لــعــلــم  لــلــرتبــيــة  �لــيــونــ�ــشــكــو  منظمة  ممــثــل   (
و�لثقافة،  و�لــعــلــوم  للرتبية  �لإ�ــشــالمــي  �لــعــامل  ومنظمة 

و�ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم(.

�لوزيرة  مــعــايل  �ألــقــتــهــا  �فــتــتــاحــيــة  بكلمة  �لجــتــمــاع  بــــد�أ 
و�ملر�كز  �لعربي  �لرتبية  مكتب  نفذه  ما  "�إن  فيها:  قالت 
�لتابعة له من فعاليات وبر�مج منذ بد�ية �لأزمة �ل�شحية 
لت�شتحق منا جميعا كل �لإ�شادة و�لتقدير، ل �شيما جهوده 
بــعــد، تعريب  �لإلـــكـــرتوين للتعليم عــن  �ملــوقــع  �إطـــالق  يف 
وترجمة عدد من �لتقارير و�لوثائق �لدولية ذ�ت �لعالقة 
بالتعليم �لتي �أ�شدرتها بع�س �ملنظمات وموؤ�ش�شات �لبحث 
�لعلمي �خلا�شة بر�شد �مل�شاعي �لتي تبذلها دول �لعامل يف 
هذ� �ملجال، وكذلك م�شاركة �ملكتب يف �جتماعات �ملنظمات 
لــعــقــد هــــذ� �لجتماع  �لإقــلــيــمــيــة و�لـــدولـــيـــة، ومـــبـــادرتـــه 

�ل�شتثنائي".
�لــتــعــاون لدول  �لــعــام ملجل�س  �لأمـــني  �ألــقــى بعدها معايل   
�خلــلــيــج �لــعــربــيــة �لــدكــتــور نــايــف فـــالح مــبــارك �حلجرف 
�شكره  وقـــدم  �لجــتــمــاع  هــذ�  يف  مب�شاركته  مــرحــًبــا  كلمته 
�لجتماع  هــذ�  يف  للم�شاركة  �لــدعــوة  هــذه  على  وتــقــديــره 
للمكتب  �ل�شكر  ووجه  �ل�شتثنائية،  �لظروف  �ملهم يف هذه 
على �جلهود �ملبذولة كما نوه �إىل تعزيز �شبل �لتعاون بني 
�إىل  �شعًيا  وذلــك  �ملجل�س  دول  يف  بالتعليم  �ملعنية  �جلهات 

��شتمر�ر عملية �لتعليم يف ظل هذه �لظروف.
 ثم قدم �لدكتور علي بن عبد�خلالق �لقرين �ملدير �لعام 
�لعام  �ملوؤمتر  �َشَكر يف بد�يتها معايل رئي�شة  للمكتب كلمة 
�ملعايل  و�أ�شحاب  �ل�شيبانية   �أحمد  بنت  مديحة  �لدكتورة 
ِقبلهم من �هتمام ودعم   �ملكتب من  �لــوزر�ء على ما يلقاه 

ز �ملكتب وتطوير م�شتوى �أد�ئه  وتوجيه، وِحْر�ٍس على متيُّ
�لعمل  �لعام عن �شري  �ملدير  �إىل تقرير  و�أ�شار يف كلمته    ،
�لثالثة  �ملرحلة  بر�مج  �لتي متثل  �ملكتب،  بر�مج  تنفيذ  يف 
لدول  �لعربي  �لرتبية  مكتب  ��شرت�تيجية  من  و�لأخـــرية 
�أهم  " ، كما ت�شمن �لتقرير  2020م  ـ   2015 " �خلليج 
 covid" ن�شاطات �ملكتب وفعالياته يف ظل جائحة كورونا
وز�ر�ت �لرتبية و�لتعليم يف  جهود  و��شتعر��س   ، "– 19
تو�شيات  ومناق�شة   ، �جلائحة  ملو�جهة  �لأعــ�ــشــاء  �لـــدول 
�ملجل�س �لتنفيذي للمكتب يف �جتماعه �ل�شتثنائي عن ُبعد 
�أخــرى تهم  �إىل مو�شوعات  " بالإ�شافة   2020 مار�س   "
�لعمل �لرتبوي �مل�شرتك للدول �لأع�شاء .  كما �شكر معايل 
يف  و�لتعليم  �لرتبية  وز�ر�ت  تفاعل  كلمته  يف  �لعام  �ملدير 
�لدول �لأع�شاء مع منتجات �لر�مج �لتي ينفذها �ملكتب .  
بعد ذلك ��شتمع �ملجتمعون �إىل مد�خالت �أ�شحاِب �ملعايل 
جتارب  �إىل  �لعام  �ملوؤمتر  �أع�شاء  و�لتعليم،  �لرتبية  وزر�ء 
وز�ر�تهم يف �لتعامل مع �لتعليم و�لتقومی يف ظل جائحة 

كورونا "كوفيد19" �مل�شتجد.
مب�شتوى  �لعام  �ملوؤمتر  �أع�شاء  �ملعايل  �أ�شحاب  �أ�شاد  وقد   
�ملعنية يف جمالت  �لدولية  �ملنظمات  �لكبري بني  �لتن�شيق 
�لــرتبــيــة و�لــتــعــلــيــم، و�أكـــــدو� عــلــى �ـــشـــرورة ��ــشــتــمــر�ر هذ� 
�لتن�شيق و�لتعاون بوترية �أكر حتى تنعك�س جهودهم على 

�لرتقاء باملنظومات �لرتبوية باخلليج.
يحمل  �مل�شتقبل  �أن  على  �ملــعــايل  �أ�ــشــحــاب  �أر�ء  وتــو�فــقــت   

ما  وهــو  �لتعليمية  �لنظم  تطال  كبرية  يف طياته حتــولت 
�أق�شى  حتقيق  بهدف  �ملكتب  دول  بني  �لتعاون  ي�شتوجب 

درجات �ل�شتفادة من هذه �مل�شتجد�ت.
�لدكتور حمود بن خلفان �حلارثي وكيل  �شعادة    وعر�س 
�ملجل�س  -رئي�س  عمان  ب�شلطنة  و�ملناهج  للتعليم  �لـــوز�رة 
�جتماعه  �لــتــنــفــيــذي يف  �ملــجــلــ�ــس  تــو�ــشــيــات  �لــتــنــفــيــذي- 
�ل�ــشــتــثــنــائــي – عـــن بــعــد- حـــول �آثـــــار جــائــحــة كـــورونـــا " 

كوفيد19" �ملنعقد بتاريخ 18 مار�س 2020م.
 ويف ختام �لجتماع ذكر �أع�شاء �ملوؤمتر �لعام "�أن عقد هذ� 
�أو��شر  تعزيز  �شياق  ياأتي يف  �ملرحلة  �لجتماع خالل هذه 
�لتعاون، وتعميق جمالت �لتكامل بني �لدول �لأع�شاء يف 
�لعمل  نو�حي  كافة  و�لتجارب يف  وتبادل �خلــر�ت  �ملكتب، 
�لرتبوي، وبناء روؤى م�شرتكة ت�شت�شرف م�شتقبل �لتعليم 

بدول �ملجل�س يف ظل �نت�شار هذه �جلائحة.

بح�سور �سيف ال�سعفار:

الفريق �ساحي خلفان يرتاأ�ض جمل�ض قيادات ال�سرطة بوزارة الداخلية عن بعد
•• دبي- الفجر:

�لــفــريــق �شاحي  مـــعـــايل  تـــر�أ�ـــس 
رئي�س  نــــائــــب  متــــيــــم،  خــــلــــفــــان 
�لـــعـــام بدبي،  �لــ�ــشــرطــة و�لأمــــــن 
رئي�س جمل�س قياد�ت �ل�شرطة يف 
�شعادة  وبح�شور  �لد�خلية،  وز�رة 
�ل�شعفار،  عــبــد�هلل  �شيف  �لفريق 
�جتماع  �لــد�خــلــيــة،  وز�رة  وكــيــل 
�ملجل�س �لذي جرى �ليوم عن بعد، 
لتوجيهات  تنفيذ�ً  يــاأتــي  و�لـــذي 
�أف�شل  باتخاذ  �لر�شيدة  �لقيادة 
للوقاية  �لحــرت�زيــة  �لإجــــر�ء�ت 

وتـــــــاأمـــــــني �لــــ�ــــشــــالمــــة �لـــعـــامـــة 
للمو�طنني و�ملقيمني.

كــمــا نــاقــ�ــس �ملــجــلــ�ــس عــــــدد�ً من 
�لعامة  و�ل�شيا�شات  �ملــو�ــشــوعــات 
تتعلق  �لـــتـــي  �لـــد�خـــلـــيـــة  لـــــــوز�رة 
يف  �لأد�ء  تطوير  با�شرت�تيجية 

قطاعات �لوز�رة كافة.
�لفريق  مــعــايل  �لجــتــمــاع  ح�شر 
عبد �هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام 
ل�شرطة دبي، و�للو�ء علي عبد �هلل 
�لعام  �لقائد  �لنعيمي،  علو�ن  بن 
و�للو�ء  �خلــيــمــة،  ر�أ�ــــس  لــ�ــشــرطــة 
�لقائد  �لنعيمي،  �شلطان  �ل�شيخ 

مــــن �نـــتـــ�ـــشـــار فــــريو�ــــس كــــورونــــا 
�مل�شتجد "كوفيد19-"، ول�شمان 
��شتمر�رية عجلة �لعمل يف �لوز�رة 

مبا يخدم �مل�شلحة �لعامة.
�ليوم،  جل�شة  يف  �ملجل�س  وناق�س 
�ملتعلقة  �ملـــو��ـــشـــيـــع  مــــن  عــــــدد� 
�ملباين  يف  �لــ�ــشــالمــة  بــــاإجــــر�ء�ت 
�لــعــامــة و�ملــنــ�ــشــاآت و�لإجــــــــر�ء�ت 
�ملتخذة من قبل قياد�ت �ل�شرطة 
و�إد�ر�ت �لدفاع �ملدين يف �لدولة، 
�جلهات  مع  بالتن�شيق  يتعلق  مبا 
�لإجر�ء�ت،  �شري  ل�شمان  �ملعنية 
و�ملمتلكات  �لأرو�ح  وحـــمـــايـــة 

و�للو�ء  عــجــمــان،  ل�شرطة  �لــعــام 
�لــ�ــشــيــخ ر��ـــشـــد بـــن �أحـــمـــد �ملعال، 
�لقائد �لعام ل�شرطة �أم �لقيوين، 
و�لـــلـــو�ء حمــمــد �أحــمــد بــن غامن 
ل�شرطة  �لـــعـــام  �لــقــائــد  �لــكــعــبــي، 
�لزري  �شيف  و�لـــلـــو�ء  �لــفــجــرية، 
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �ل�شام�شي، 
حممد  جا�شم  و�لــلــو�ء  �ل�شارقة، 
�ملرزوقي، قائد عام �لدفاع �ملدين 
يف �لدولة، و�لعميد �لدكتور علي 
�لعمليات  عــام  مــديــر  �لطنيجي، 
عبد  و�لعميد  بــالــوز�رة،  �ملركزية 
�لعزيز �لأحمد، نائب �ملدير �لعام 

�لعام  �لأمــني  �جلنائية،  لل�شرطة 
بوز�رة  �ل�شرطة  قــيــاد�ت  ملجل�س 

وتطوير  �ل�ـــشـــرت�تـــيـــجـــيـــة  عـــــام 
�لأد�ء بوز�رة �لد�خلية، وعدد من 

�لدكتور  و�لــعــقــيــد  �لـــد�خـــلـــيـــة، 
مدير  �ل�شعيبي،  �شلطان  في�شل 

�ل�شباط  وكبار  �ل�شرطة  قياد�ت 
بالوز�رة.

تدريبية  �ساعة  األف  و62  عمل  ور�سة  و31  تفاعلية  دورة   47

�سرطة دبي ُتدرب 21 األف موظف عن ُبعد يف ظل جائحة كور�نا

�شعيد �ل�شام�شي مدير �لإد�رة �لعامة 
على  حر�شت  �لإد�رة  �أن  للتدريب، 
على  مبنية  تدريبية  بــر�مــج  �إعــــد�د 
تخدم  عالية،  بجودة  عاملية  معايري 
�ل�شرت�تيجية  �لأهـــــــد�ف  حتــقــيــق 
للقيادة �لعامة ل�شرطة دبي، وقد بلغ 

مار�س  �شهري  خــالل  منازلهم  مــن 
و�إبـــريـــل مــن �لــعــام �جلـــــاري، وذلك 
مبعدل 62 �ألف �شاعة تدريبية عن 
بــعــد، و�ــشــهــاد�ت �إلــكــرتونــيــة حتظى 
�أ�شهم  �لـــذي  �لأمــــر  دويل،  بــاعــتــمــاد 
�لعامة  �لإد�رة  مــكــانــة  تــر�ــشــيــخ  يف 

�ملتدربني )بالتكر�ر( خالل  �إجمايل 
وحتى  و2019   2018( �ل�شنو�ت 
�إبـــريـــل مـــن �لـــعـــام �جلــــــاري( قر�بة 
)بالتكر�ر(  منهم  متدرب،  �ألف   66
و7027  �لقيادية  �لفئة  258 من 
�لإ�ــشــر�فــيــة و58124  �لــفــئــة  مــن 

للتدريب "كبيت خرة عاملي" يعمل 
على تطوير �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي، ويرتقي 
بخر�ت ومعارف كو�در �شرطة دبي.

فئات م�ستفيدة
مــن جــانــبــه، �أو�ـــشـــح �لــعــقــيــد بدر�ن 

•• دبي-الفجر:

لــلــتــدريــب يف  �لــعــامــة  �لإد�رة  نــفــذت 
دور�ت  دبــي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
21 �ألف  تــدريــبــيــة عــن بــعــد لــنــحــو 
و�إ�شر�فيني  قــيــاديــني  بــني  مــوظــف 
ت�شليحهم  على  وعملت  وتنفيذيني، 
بــــاملــــهــــار�ت و�خلــــــــر�ت و�لـــتـــجـــارب 
�أ�شاليب  وخــلــق  و�ملــحــلــيــة،  �لــدولــيــة 
تطبيقية جديدة تهدف �إىل تطوير 
وت�شجيعها  �لب�شرية  �لــكــو�در  كفاءة 
عـــلـــى �لـــتـــمـــيـــز، مـــــن خــــــالل خطة 
بنية  على  ترتكز  و�شاملة  متكاملة 
فعالية  لــتــحــ�ــشــني  ومــتــطــورة  ذكــيــة 
�لأد�ء �لتنظيمي وجمالت �لتدريب 
�لإد�ري و�لأمني و�جلنائي و�ملروري 
�لتخ�ش�شات،  من  وغريها  و�لتقني 
يف  �حلكومية  و�لــــروؤى  ين�شجم  مبــا 
�شناعة  ويعزز  �مل�شتقبل،  ��شت�شر�ف 
مو�جهة  على  قــادرة  وعقول  قياد�ت 

خمتلف �لتحديات.

�سيا�سات م�ستدامة
�لدكتور  �لأ�شتاذ  �للو�ء  �شعادة  وقال 

من �لفئة �لتنفيذية.
�ملتدربني  �إجـــمـــايل  "بلغ  و�أ�ـــشـــاف 
عن ُبعد )بالتكر�ر( يف �شهر مار�س 
�ملا�شي نحو 16 �ألف موظف منهم 
نحو 11 �ألف موظف ��شتفادو� من 
جائحة  حــــول  مــتــخــ�ــشــ�ــشــة  دورة 
كـــــورونـــــا و�لـــــتـــــد�بـــــري �لـــوقـــائـــيـــة 
�ل�شحة  على  للحفاظ  �ل�شرورية 
و�لــ�ــشــالمــة �لــعــامــة، لــريتــفــع عدد 
�ملتدربني يف �شهر �إبريل �ملا�شي �إىل 

نحو 21 �ألف موظف."

�سراكات
�أحـــــمـــــد حممد  �لـــعـــقـــيـــد  و�أكــــــــــد 
مرد��س نائب مدير �لإد�رة �لعامة 
و�أق�شام  �إن�شاء مر�كز  �أن  للتدريب، 
متخ�ش�شة يف جمال �لتدريب على 
�لفنية  تبعيتها  مع  �لقوة  م�شتوى 
لها  كان  للتدريب،  �لعامة  لــالإد�رة 
�لدور �لفعال لتحقيق �لنتائج �لتي 
تطلعت لها �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
دبـــي خـــالل هـــذه �جلــائــحــة، علماً 
باأنه مت �ل�شتعد�د وو�شع �خلطط 
�لبديلة �لتي مت تنفيذها بالرتكيز 

حممد �أحمد بن فهد م�شاعد �لقائد 
و�لتدريب  �لأكادميية  ل�شوؤون  �لعام 
"بف�شل دعم ومتابعة معايل �لفريق 
�لعام  �لقائد  �ملـــري  خليفة  عــبــد�هلل 
لــ�ــشــرطــة دبـــي، جنــحــت �ــشــرطــة دبي 
علمية  ذكية  حتتية  بنية  تاأ�شي�س  يف 
�لأمن  وتكنولوجية متطورة، تخدم 
م�شتقبل  يف  �إيجاباً  وتوؤثر  و�لأمــان، 
�لإن�شان يف �شتى �ملجالت، ما مكنها 
�ملوؤ�شر�ت  �أعلى معدلت  من حتقيق 
�لتناف�شية عر تبّني �أحدث �حللول 
�لتكنولوجية،  و�لتطبيقات  �لذكية 
وتوظيفها �لإبد�عي لالبتكار يف بناء 
�لقدرة  وتنمية  م�شتد�م،  م�شتقبل 
�لإد�رية،  �لكفاءة  وتعزيز  �ملوؤ�ش�شية، 
�إىل �شقل مو�هب موظفيها  �إ�شافة 
وحتقيق  �ملتعاملني،  جتربة  لإثـــر�ء 
وقد  و�ملــجــتــمــعــيــة،  �ملهنية  �لــ�ــشــعــادة 
�لذكية  �ملنظومة  هــذه  �أهمية  بــرزت 
يف ظــل �لــظــرف �ل�ــشــتــثــنــائــي �لذي 
�لـــعـــامل و�ملــتــمــثــل بجائحة  بـــه  ميـــر 
�ألــــف   21 ـــــا، حـــيـــث حــ�ــشــل  كـــــورون
موظف على فر�س تدريبية متعددة 
ومــتــنــوعــة مبــعــايــري عــاملــيــة عــن ُبعد 

ُبعد، وذلــك من  �لتدريب عن  على 
خالل من�شة �لتدريب �لذكي، ومن 
�خلارجية  �ل�شر�كات  تفعيل  خالل 

مع بيوت �خلرة �لعاملية.  

دعم فني 
وقال �لنقيب طارق طالب �لبي�س 
رئي�س ق�شم �لتدريب �لذكي "تبذل 
ثقافة  لن�شر  كبرية  جهود�ً  �لإد�رة 
وتوظيف  �لإلـــكـــرتوين،  �لــتــدريــب 
عملية  لإمتـــام  �حلديثة  �لتقنيات 
بـــعـــد، وقــــد قدمنا  �لـــتـــدريـــب عـــن 
خـــــالل �ـــشـــهـــري مــــار�ــــس و�إبــــريــــل 
تفاعلية  دورة   47 نحو  �ملا�شيني 
و31 ور�شة عمل  و�أكــرث  من 60 
للمتدربني  فني  دعــم  عملية  �ألـــف 
�جلائحة،  فــــرتة  خــــالل  بــعــد  عـــن 
فيديوهات  �إنــــتــــاج  �إىل  �إ�ـــشـــافـــة 
�لدخول  �آلـــيـــة  لــ�ــشــرح  تــو�ــشــيــحــيــة 
ملن�شة �لتدريب �لذكي من �لهو�تف 
و�أجهزة �لالب توب، و�لتو��شل مع 
بد�ية  منذ  ومتابعتهم  �ملــتــدربــني 
�نتهائها وح�شولهم  �لــدورة وحتى 

على �ل�شهاد�ت." 

حققت �لدور�ت �لتفاعلية و�ملحا�شر�ت عن ُبعد ن�شبة ر�شا مرتفعة بلغت 
�أهلي مدير �إد�رة تقييم �لر�مج، وقالت:  موزة  �أكدت  ما  ح�شب   92%
عملت �شرطة دبي مبكر�ً على ر�شم �شيا�شات م�شتد�مة تغذي �آفاقاً جديدة 
و�لإيجابية  �لنــتــمــاء  قــو�مــهــا  و�ــشــعــيــدة،  وحمــفــزة  م�شتقرة  عمل  لبيئة 
مو�قعهم  بتنوع  �ملوظفني،  تعني  �لتي  �لفر�س  كافة  وتــوفــر  و�للــتــز�م، 

وم�شوؤولياتهم، على �لنجاح و�لتطور و�لنهو�س بقدر�تهم وو�جباتهم عر 
وقد  �ل�شاعة،  مد�ر  على  �مل�شتمر  و�لتعلم  و�لتعليم  �لتدرب  فر�س  �إتاحة 
�شكل جناحنا يف تاأمني هذه �لفر�س �لتدريبية عن ُبعد خالل �جلائحة 
لتطويرها  كــبــري�ً  حــافــز�ً  �ملــوظــفــني،  بــني  مرتفعة  ر�ــشــا  ن�شبة  وحتقيق 

و�لتفكري خارج �شندق �لنمط �لتدريبي �لتقليدي �ملتبع �شابقاً.  

عن  �املحا�سرات  التفاعلية  الد�رات  على  الر�سا  % ن�سبة   92
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��شتد�مة B - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 702658  رقم 
�لقيد بال�شجل �لتجاري : 1129415 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك 
دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2020/5/31 بتاريخ  دبي  حماكم  قــر�ر  مبوجب 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2020/6/2 بتاريخ 
�ل�شعايل  - ملك عبد�هلل  رقم 204  : مكتب  �لعنو�ن  للتدقيق واملحا�سبة  اجلريودي 
- ديرة - هور �لعنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - �لعنز  هــور   - ديــرة   - �ل�شعايل  204- ملك عبد�هلل  رقــم  : مكتب  �لعنو�ن 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
توب  لت�شفية   �أعــاله  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  �لقت�شادية 
بتاريخ  دبــي  قـــر�ر حمــاكــم  وذلـــك مبــوجــب  م  م  ذ  للمقاوالت - �س  بيلدرز 
2020/5/31 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/6/2 وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : تايرونيك�س للتجارة - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب 202 ملك �حمد عبيد �شقر بن غبا�س �ملري - �خلبي�شي - �ل�شكل 
بال�شجل  �لقيد  �لرخ�شة : 637178 رقم  ، رقم  : ذ�ت م�شوؤولية حمــدودة  �لقانوين 
�لتجاري : 1057103 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2020/5/28 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عــرت��ــس  �أي  لديه  مــن  وعلى   2020/5/28
حممد �سديق قا�سم العاملية لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 205 ملك 
�ل�شيخ من�شور بن �حمد �آل ثاين - ديرة - �لرقة - هاتف : 2219920-04  فاك�س : 
2219934-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : حممد �سديق قا�سم العاملية لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 205 ملك �ل�شيخ من�شور بن �حمد �آل ثاين - ديرة - 
�لرقة - هاتف : 2219920-04  فاك�س : 2219934-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية 
تايرونيك�س للتجارة - �س ذ م م   وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2020/5/28 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/5/28 وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�لأور�ق  �أعــاله، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

�أعلنت وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة 
�لأزمات  �شندوق  يف  م�شاهمتها  عن 
خالل  مــن  �لإمــار�تــيــني  للنا�شرين 
�ملبدعني  لدعم  �لوطني  �لــرنــامــج 
بهدف م�شاعدة دور �لن�شر يف �لدولة 
�لثقافية،  �أعمالهم  ��شتد�مة  على 
ومعريف  ثقايف  باإنتاج  �ملجتمع  ورفد 
�لتحديات  على  و�لتغلب  متو��شل 
�لنا�شرين  تو�جه  �لتي  �لقت�شادية 

يف ظل �لظروف �حلرجة.
�شلطان  بنت  بــدور  �ل�شيخة  وقــالــت 
�لقا�شمي، �ملوؤ�ش�س و�لرئي�س �لفخري 
�لإمار�تيني:  �لــنــا�ــشــريــن  جلمعية 
“�أن �حلفاظ على ق�ش�شنا �لرت�ثية 
�لإنتاج  و��شتمر�ر  �لثقافية  وهويتنا 

�ملــــعــــريف و�لــــثــــقــــايف �أمــــــر �ـــشـــروري 
�لأزمــات، ولذلك نحن  خا�شة وقت 
وحماية  دعــم  �إىل  جميعاً  مــدعــوون 
عامة،  ب�شفة  �لإبد�عية  �ل�شناعات 
لكي  خا�شة،  ب�شفة  �لن�شر  و�شناعة 
جتاوز  على  �لــقــطــاع  هــذ�  ي�شتطيع 
هذه �لأزمة باأقل �خل�شائر، وي�شتمر 
�أد�ء وظيفته �لثقافية و�لرت�ثية  يف 

على �أكمل وجه«.
�لقا�شمي:  بــدور  �ل�شيخة  و�أ�شافت 
�لعاملني يف  �لكثري من  ينظر  “قد 
�نت�شار  فر�شه  ما  �إىل  �لكتاب  �شوق 
)كوفيد- �مل�شتجد  كورونا  فريو�س 

�لنتظار  علينا  �أزمة  بو�شفه   )19
يجب  مـــــا  �أن  �إل  تـــنـــتـــهـــي،  حـــتـــى 
لي�س  �لظرف  هــذ�  �أن  به هو  �لوعي 
فر�س  د�خلها  حتمل  جتربة  �شوى 

جتاوزها، و�أثبتت �لتجربة �لثقافية 
�لتعامل  يف  خ�شو�شيتها  �لإمار�تية 
لها  و�ل�شتجابة  �ملتغري�ت  هــذه  مع 
�ــشــريــعــة، وهـــو مـــا يجعلنا  بــ�ــشــورة 
على ثقة مب�شتقبل �حلر�ك �لثقايف 
ــاع �ملــعــرفــة يف  و�نــعــكــا�ــشــه عــلــى �ــشــّن

�لإمار�ت«.
�لقا�شمي  بـــدور  �ل�شيخة  وتــوجــهــت 
وزيرة  �لكعبي،  نــورة  ملعايل  بال�شكر 
�لثقافة وتنمية �ملعرفة، على جهودها 
�ملتو��شلة يف دعم موؤ�ش�شات �حلر�ك 
و�جلهود  �ملــبــادر�ت  وتعزيز  �لثقايف 
�لن�شر  بــقــطــاع  لــلــنــهــو�ــس  �ملــبــذولــة 
�ملحلي، م�شرية �إىل �أن ��شتمر�ر هذ� 
م�شتقباًل  ي�شمن  و�لدعم  �لتن�شيق 
و�ل�شناعات  �لثقافة  لقطاع  �أف�شل 
�ملــعــرفــيــة و�لإبـــد�عـــيـــة يف �لإمـــــار�ت 

يف  جــوهــريــاً  م�شاهماً  منها  ويجعل 
حتقيق م�شروع �لدولة �حل�شاري.

نــــورة بــنــت حمــمــد �لكعبي  وعــــرت 
عن  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وزيــرة 
�شلطان  بنت  بــدور  لل�شيخة  �شكرها 

�لقا�شمي �ملوؤ�ش�س و�لرئي�س �لفخري 
جلمعية �لنا�شرين �لإمار�تيني على 
هــــذه �ملــــبــــادرة �لــــر�ئــــدة �لــتــي تعر  
عـــن مـــدى حــر�ــس دولــــة �لإمــــــار�ت 
�ملت�شرريني  �لــنــا�ــشــريــن  دعـــم  عــلــى 

�ل�شهور  خــالل  �أعمالهم  توقف  من 
��شتمر�رية  ي�شمن  ومبـــا  �لأخــــرية 
عطاء  �لكتاب و�لنا�شرين من خالل 
ومــبــادر�ت حتافظ  بــر�مــج متويلية 
على ما حققوه من �إجناز�ت وت�شهم 

يف ��شتكمال م�شاريعهم �مل�شتقبلية.
“ تعزز  �لـــكـــعـــبـــي:  نـــــــورة  وقــــالــــت 
ــنــاعــة �لــنــ�ــشــر يف  هـــــذه �ملـــــبـــــادرة �ــش
حمتوى  �إنــتــاج  يف  وت�شهم  �لـــدولـــة، 
�لنا�شرين  وتـــدعـــم  مــتــمــيــز،  ثــقــايف 
م�شتقباًل  وتـــر�ـــشـــم  �لإمــــار�تــــيــــني، 
مـــزدهـــر�ً �أمــامــهــم مــن خـــالل زيادة 
حـــ�ـــشـــور �لــــكــــتــــاب �لإمــــــــار�تــــــــي يف 
لعب  لها  يتيح  مبا  �لرقمي،  �لعامل 
�لقت�شاد  مــ�ــشــرية  يف  قـــيـــادي  دور 
�لإبد�عي عر زيادة تناف�شية �لنا�شر 
باحلركة  و�لرتـــــقـــــاء  �لإمــــــار�تــــــي، 

�لــثــقــافــيــة و�ملـــعـــرفـــيـــة يف �لـــدولـــة.  
متتلك دولة �لإمار�ت متتلك جتربة 
ر�ئدة يف قطاع �شناعة �لن�شر، حيث 
منطقة  �أول  �لـــ�ـــشـــارقـــة  حتــتــ�ــشــن 
خمت�شة  �لعامل  يف  نوعها  من  حــرة 
بخدمة قطاع �لن�شر و�لطباعة، كما 
على  �لنا�شرين  جمعية  مــع  عملنا 
تــقــدمی �ملــزيــد مــن �ملــحــفــز�ت، عر 
�إعفاء جميع �لنا�شرين د�خل �لدولة 
�لـــدويل للكتب  ر�ــشــوم �لرتقيم  مــن 

بهدف دعم م�شاريعهم �ملعرفية«.
�أهـــــــد�ف  “تتما�شى  و�أ�ـــــشـــــافـــــت: 
�لوطني  �لــرنــامــج  �لــ�ــشــنــدوق مــع 
وز�رة  �أطقلته  �لذي  �ملبدعني  لدعم 
�ل�شهر  �ملــعــرفــة  وتــنــمــيــة  �لــثــقــافــة 
�إىل تــقــدمی منح  �ملــا�ــشــي و�لـــر�مـــي 
مالية  لالأفر�د �مل�شتقلني و�ل�شركات 

قـــطـــاع  جمــــــــــالت  يف  �لــــ�ــــشــــغــــرية 
و�لإبد�عية  �لــثــقــافــيــة  �لــ�ــشــنــاعــات 
وجتاوز  �لــ�ــشــمــود  عــلــى  مل�شاعدتهم 
عـــن كوفيد  �لــنــاجــمــة  �لــ�ــشــعــوبــات 
جمعية  �أن  بــالــذكــر  جــديــر   »19
�شتتوىل  �لإمـــار�تـــيـــني  �لــنــا�ــشــريــن 
مهمة �لتن�شيق و�لتو��شل مع �شّناع 
�لــكــتــاب �لإمـــار�تـــي لــال�ــشــتــفــادة من 
�ل�شندوق،  يقدمها  �لتي  �خلدمات 
بال�شر�كة مع هيئة �ل�شارقة للكتاب، 
ومـــديـــنـــة �لـــ�ـــشـــارقـــة لــلــنــ�ــشــر، حيث 
�لو�شول  �إىل  �لـــ�ـــشـــنـــدوق  يــ�ــشــعــى 
د�خل  �لعاملني  �لنا�شرين  ملختلف 
�لتحديات  على  و�لــوقــوف  �لــدولــة، 
�لتي يو�جهونها، للعمل على تقدمی 
ل�شتمر�رية  �لـــالزمـــة  �ملــ�ــشــاعــد�ت 

�أعمالهم، و�لنهو�س بها.

وزارة الثقافة وتنمية املعرفة ت�ساهم يف �سندوق االأزمات للنا�سرين االإماراتيني

ال�سيخة بد�ر القا�سمي: ا�ستمرار االإنتاج املعريف �الثقايف اأمر �سر�ري خا�سة �قت االأزمات
نورة الكعبي: يتما�سى ال�سندوق مع اأهداف الربنامج الوطني لدعم املبدعني

•• دبي – الفجر:

�أعلنت “بيت �خلري” �أن �إجمايل �مل�شاعد�ت �لتي مت تقدميها من خالل برنامج 
يف �جلمعية، وت�شتحق �لدعم ب�شكل �شهري، بلغ منذ  �مل�شجلة  لالأ�شر  “�أمان” 
بد�ية 2020 وحتى �لآن 26.009.350 درهما، ��شتفادت منها 4168 �أ�شرة. 
و�أكد �شعيد مبارك �ملزروعي، نائب مدير عام  “بيت �خلري”، حر�س �جلمعية 
على ��شتمر�ر بر�جمها وم�شاريعها �ملختلفة يف ظل �لظروف �ل�شحية �لر�هنة، 
وقال: “تتابع “بيت �خلري” تنفيذ بر�جمها وم�شاريعها �لتي خ�ش�شتها لدعم 
�لأ�شر �ملتعففة و�لأ�شر حمدودة، لتعزيز روح �لتكافل و�لتالحم �ملجتمعي، ول 
�شيما يف ظل �أزمة “كورونا” وتد�عياتها، وب�شكل خا�س برنامج “�أمان” للتكافل 
�ملجتمعي، �لذي يعد �أكر بر�مج �جلمعية و�أهمها، وهو برنامج �شهري يهدف 
�لرنامج  عذ�  �أنفق  وقد  �ملعي�شي،  مب�شتو�ها  و�لنهو�س  �لأ�شر  كفاية  لتحقيق 

عام 2019 ما يزيد عن 64 مليون درهم، وناأمل �أن يتجاوز �إنفاقه هذ� �ملبلغ 
خالل �لعام �جلاري«. ويتكون �لرنامج من �أربعة م�شاريع، �أولها م�شروع �لدعم 
حتى  �أنفق  وقد  �شهري،  ب�شكل  منتظمة  مالية  م�شاعد�ت  يقدم  �لــذي  �لنقدي، 
�لدعم  مــ�ــشــروع  وهــنــاك  �أ�ــشــرة،   3114 لــدعــم  درهـــم،   18.566.500 �لآن 
�لعيني �ل�شهري لالأ�شر �ملحتاجة، �لذي يوفر �ملو�د �لغذ�ئية من خالل بطاقات 
ذكية، ت�شرتي بها �حتياجاتها من �جلمعيات �لتعاونية �ملنت�شرة يف �أنحاء �لدولة، 

وقد �أنفق حتى �لآن 2.844.500 درهم ل�شالح 507 �أ�شر.
 كما يت�شمن برنامج “�أمان” م�شروع دعم �أ�شر �لأيتام، وهو م�شروع خم�ش�س 
 3.969.000 ذ�تــهــا  �لــفــرتة  �أنــفــق يف  وقــد  لــالأيــتــام،  حــيــاة م�شتقرة  لتوفري 
ي�شعى  �لذي  �لهمم،  �أ�شحاب  دعم  م�شروع  و�أخري�ً  �أ�شرة،  درهم، مل�شاعدة 484 
لتحقيق �لكفاية لأ�شرهم، وقد بلغ �إنفاقه منذ بد�ية �لعام 629.350 درهم، 

��شتفادت منها 63 �أ�شرة.
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••  دبي-الفجر:

�ل�شرت�تيجية  �إد�رة  نـــظـــمـــت 
حماكم  يف  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف 
دبي جل�شة حو�رية ��شرت�تيجية يف 
ظل �أزمة كورونا، با�شتخد�م تقنية 
�لت�شال �ملرئي “ �لتميز يف خدمة 
كورونا”،  �أزمــة  ظل  يف  �ملتعاملني 
�لري�س  �هلل  عــبــد  �لــ�ــشــيــد  قــدمــهــا 
�ملتعاملني  �إ�ـــشـــعـــاد  �إد�رة  مـــديـــر 
بــاإد�رة �جلل�شة من  مبحاكم دبــي، 
�شعبة  رئي�س  �خلــ�ــشــروي  �شريفة 

�أول �ملعرفة �لد�خلية.
�أن  �لري�س  �هلل  عبد  �أو�ــشــح  حيث 
�ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  روؤيـــة 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لــــوزر�ء حاكم دبــي – رعــاه �هلل- 
عززت قدر�ت �حلكومة وجاهزيتها 
ومــــرونــــتــــهــــا يف و�ــــشــــع �حلـــلـــول 
�ملتغري�ت  ملــو�جــهــة  �ل�ــشــتــبــاقــيــة 
ومكنتها  �لــــطــــارئــــة،  و�حلــــــــالت 
�أف�شل  تقدمی  يف  �ل�شتمر�ر  مــن 
�خلدمات، مع �شمان �حلفاظ على 

هذه  يف  �ملجتمع  و�ــشــالمــة  �شحة 
مير  �لــتــي  �ل�شتثنائية  �لــظــروف 
�لوقائية  و�لإجـــر�ء�ت  �لعامل،  بها 
و�لحرت�زية �لتي تتبناها �لدولة 
كورونا  فريو�س  و�حتو�ء  ملو�جهة 
�مل�شتجد )كوفيد - 19(، مو�شحاَ 
�أننا يف حماكم دبي نعمل جاهدين 
، حيث  �ـــشـــمـــوه  روؤيـــــــة  لــتــحــقــيــق 

من  ونكثف  ملتعاملينا  نــوؤكــد  �إنــنــا 
مبا  و�لت�شويق  �لتوعية  عمليات 
و�لإقبال  �لوعي  زيــادة  يف  ي�شاهم 
�إلكرتونياً  �ملـــعـــامـــالت  لإجنـــــــاز 
عـــر ��ــشــتــخــد�م خـــدمـــات حماكم 
�ملعامالت،  لإجنــــاز  �لــذكــيــة  دبـــي 
ونــوه �أن �لــد�ئــرة عــززت خدماتها 
�لذكية �ملتاحة، من خالل موقعها 

�لذكي  وتــطــبــيــقــهــا  �لإلــــكــــرتوين 
موؤكد�ً  �ملــحــمــولــة،  �لــهــو�تــف  على 
�لفريق  �أعــ�ــشــاء  بــني  �لتكامل  �أن 
وتبني مبادر�ت دعمت ��شتمر�رية 
�أعادت  بعد،  عن  �خلدمات  تقدمی 
�حلكومي،  �لعمل  مفهوم  تعريف 
فر�شة  ـــتـــحـــدي  �ل مــــن  وجـــعـــلـــت 
وحتويل  �مل�شتقبل،  �إىل  لالنتقال 

نوعّية  فـــر�ـــس  �إىل  �لـــتـــحـــديـــات 
�أف�شل  تــطــويــر  ريــادتــهــا يف  تــعــزز 
، وجنــحــنــا يف حتقيق  �ملــمــار�ــشــات 
�ملو�شوعة،  و�لتطلعات  �لأهـــد�ف 
ن�شبة  على  �لــد�ئــرة  ح�شدت  فقد 
عن  �ملتعاملني  ر�شا  من   91%
عن  �لف�شائية  �جلــلــ�ــشــات  خــدمــة 
�ملرئي.  �لت�شال  تقنية  عر  بعد 

�لفريق  روح  �إن  �لري�س،  و�أ�ــشــاف 
بــهــا حماكم  تتميز  �لــتــي  �لــو�حــد 
دبي، وتكامل �أدو�ر جميع �لإد�ر�ت 
دعم  يف  �أ�ــشــهــم  جــهــودهــا  وت�شافر 
وتعزيز  �لعليا،  �لإد�رة  تــوجــهــات 
�أف�شل  تقدمی  ل�شمان  م�شاعيها 
�خلدمات للمتعاملني يف منازلهم 
ل�شمان  �لـــ�ـــشـــاعـــة،  مـــــد�ر  وعـــلـــى 

�خلدمات  �أف�شل  تقدمی  مو��شلة 
حتى  �ملجتمع،  �شالمة  يحقق  مبا 
-باإذن  بنجاح  �ملــرحــلــة  هــذه  نعر 
�إ�شعاد  �إد�رة  مـــديـــر  و�أكــــــد  �هلل. 
�لــكــبــري لق�شم  �لــــدور  �ملــتــعــامــلــني 
�لإعالم و�لتو��شل و�لدور �لكبري 
�لإعــــالمــــيــــة يف ظل  لــلــتــغــطــيــات 
�مل�شتجد�ت  كل  لنقل  كورنا  �أزمــة 

و�خلارجي  �لـــد�خـــلـــي  لــلــجــمــهــور 
�لتو��شل  ــائــل  و�ــش خمــتــلــف  عـــر 
�ملختلفة، منوهاً �أن �لإعالم يلعب 
دور�ً رئي�شياً ومهماً خالل �لأزمات 
عــلــى �خــتــالفــهــا، حــيــث يــنــاط به 
كــثــري مــن �ملـــهـــام، بــالإ�ــشــافــة �إىل 
�لنا�س.  بني  تو��شل  و�شيلة  كونه 
�حلو�رية  �جلــلــ�ــشــة  تــخــلــلــت  كــمــا 
�أ�ـــشـــئـــلـــة مــــن �حلـــ�ـــشـــور تـــركـــزت 
عـــلـــى �لإجـــــــــــــر�ء�ت �لحـــــرت�زيـــــة 
للعمل من  �ملــوظــفــني  عــــودة  بــعــد 
بــ�ــشــرورة �تخاذ  �ملــكــاتــب، وذلــــك 
�لإجــــر�ء�ت �لحــرت�زيــة �ل�شحية 
�لجتماعي بني  بالتباعد  �ملتعلقة 
�لعمل  مقار  وجاهزية  �ملوظفني، 
ل�شتقبال  وتــهــيــئــتــهــا  و�ملـــكـــاتـــب، 
بن�شبة  و�ملـــتـــعـــامـــلـــني  �ملـــوظـــفـــني 
�أنظمة  جانب وجــود  �إىل   ،30%
�إلـــكـــرتونـــيـــة د�عـــمـــة لــلــعــمــل عن 
وتطبيق  �ملــ�ــشــتــثــنــاة،  للفئات  بــعــد 
نــظــام �لــــدو�م �ملــــرن، يف مــا يتعلق 
حفاظاً  و�لنــ�ــشــر�ف،  بــاحلــ�ــشــور 
على �شالمة �ملوظفني يف �لدخول 
و�خلروج من مقار �لعمل و�إليها .

خرباء: االأعوام اخلم�سة املقبلة �ست�سهد منوا كبريا يف االعتماد على تقنية الواقع االفرتا�سي فى التعليم

حماكم دبي تنظم جل�سة حوارية عن بعد بعنوان »التميز يف خدمة املتعاملني يف ظل اأزمة كور�نا«

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3691/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 3756/2019 جتاري جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 350.104.00 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب 
طالب �لإعــالن : بنك دبي �لإ�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة - �شفته بالق�شية : طالب 

�لتنفيذ  وميثله : مكاوي عو�س �ملكاوي �إ�شماعيل -  �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه: 1- وليد خالد �حمد عبد�هلل �ملهريي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهــم   )350104.00( وقــدره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

اجلمعة  12  يونيو  2020 العدد 12959

•• دبي - وام:

لالإنرتنت  دبــي  نظمتها مدينة  حــو�ريــة  �ــشــاركــو� يف جل�شة  خــر�ء  قــال 
على  �لتعليم” �إن  جمــالت  يف  �لفرت��شي  �لو�قع  تقنية  “�آفاق  بعنو�ن 
ب�شكل  �لتفاعلية  �لتقنيات  على هذه  بالتدرب  �لبدء  و�ملدربني  �ملدر�شني 
متدرج وم�شتمر، و�أن على �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية ت�شريع وترية تبني هذه 
�لعتماد  يف  كبري�ً  منــو�ً  �شت�شهد  �ملقبلة  �خلم�شة  �لأعــو�م  لأن  �لتقنيات 

عليها لي�شال �ملعلومة للطلبة و�ملتدربني.
و�أكد �مل�شاركون يف �جلل�شة �أن �لعامل �شهد ت�شارع وترية �لتحول �لرقمي 
يف �ملد�ر�س و�جلامعات حول �لعامل نتيجة تف�شي وباء كوفيد19- و�أنه 
�لفرت��شي  �لــو�قــع  مثل  �لتفاعلية  �لتقنيات  تبني  يتم  �أن  �ملتوقع  من 

و�لو�قع �ملعزز على نطاق و��شع خالل �لأعو�م �ملقبلة.
وعقب تف�شي وباء كوفيد19- عاملياً �أطلقت مدينة دبي لالإنرتنت �شل�شلة 
وتعزيز  و�خلـــر�ت  �ملعرفة  مل�شاركة  من�شة  لتوفر  �لكرتونية  حـــو�ر�ت 
�لتاأقلم مع �مل�شتجد�ت �لعاملية وخ�شو�شاً يف جمال �لتكنولوجيا  �شرعة 
جمال  يف  و�ملو�هب  لل�شركات  �أوىل  كوجهة  مكانتها  من  �نطالقاً  وذلــك 

�لتكنولوجيا يف �ل�شرق �لأو�شط.
�ملنتجات  �إد�رة هذه �جلل�شة �حلو�رية د�نييل خياط مدير  و�أ�شرف على 
يف �شركة “�إت�س تي �شي” و�شارك فيها كل من �شتيف بر�مبوري �ملبتكر 
�حلائز على عدة جو�ئز ومدير �شركة “ديجيتل �إن�شيب�شن كون�شولتنج” 
وديفيد  �لتعليم  قطاع  يف  �لفــرت��ــشــي  �لــو�قــع  تقنيات  على  تركز  �لتي 
�لتقنية  لكليات  �لتابعة  للطالبات  �ل�شارقة  كلية  �ملحا�شر يف  بوزتارنيك 

وك�شفت �أبحاث �أجرتها موؤ�ش�شات �أكادميية مثل جامعة وورويك وجامعة 
بكني للمعلمني �أن �لدر��شة �شمن بيئات �لو�قع �لفرت��شي �شاعدت على 
حت�شني �لرتكيز و�كت�شاب �ملعرفة وتعزيز �لنتائج �لأكادميية. و�أدت هذه 
�لنتائج �إىل زيادة �لتوقعات باأن تقنية �لو�قع �لفرت��شي �شت�شهد منو�ً يف 

قطاع �لتعليم وقطاعات �أخرى مثل �لعقار�ت و�لرعاية �ل�شحية.
جــديــر بــالــذكــر �أن مــديــنــة دبـــي لــالإنــرتنــت تــعــد �أكـــر مــركــز للمو�هب 
و�لتكنولوجيا يف �ل�شرق �لأو�شط حيث حتت�شن ما يزيد عن �ألف و 500 

�لعليا.
�شائد�ً  �أمــر�ً  �شت�شبح  �لتكنولوجيا  هذه  �أن  �إىل  بر�مبوري  �شتيف  و�أ�شار 
بحلول �لعام 2025 منوهاً باأن �لتقنيات �لتفاعلية �شت�شهم يف بروز جيل 
جميع  من  �لطالب  �شيجتذبون  �لنجوم” �لذين  “�ملدّر�شني  من  جديد 
ما يف  �أنــه قد ي�شارك �لطالب يوماً  �ل�شدد  �لعامل. وقــال يف هذ�  �أنحاء 
ويعي�س يف منطقة  نوبل  على جائزة  �شخ�س حائز  يدّر�شه  در��شي  �شف 
�أخرى خمتلفة متاماً وي�شتخدم �مل�شاحات �لفرت��شية كو�شيط تعليمي. 
�أبــرز علماء  �أحد  �ل�شباح يف �شف در��شي مع  فمثاًل �شي�شارك �لطفل يف 
حتت  �لآد�ب  يف  �شف  �إىل  �لن�شمام  ميكنه  وبعدها  �لعامل  يف  �لفيزياء 
�إ�شر�ف �شخ�شية حائزة على جائزة نوبل يف �لآد�ب �لأمر �لذي �شي�شهم 
يف ت�شكل جيل جديد من �ملدر�شني �لنجوم و�شيزد�د �لطلب على �أف�شل 
�ملعّلمني لأن �لتحول جتاه ��شتخد�م تقنيات �لو�قع �لفرت��شي �شيوؤدي 

�إىل �ختفاء �حلدود �جلغر�فية يف قطاع �لتعليم«.
من جانبه �أكد ديفيد بوزتارنيك على �أهمية م�شاعدة �لطالب على فهم 
تكنولوجيا �لو�قع �لفرت��شي ب�شرعة لكي يتمكن �لقطاع �لتعليمي من 
م�شري�  �فرت��شية  بيئات  �شمن  �لتدري�س  وبدء  �لقادمة  �خلطوة  �تخاذ 
يف  �لفرت��شي  �لو�قع  تقنية  ت�شمني  �إمكانية  بحث  حالياً  يتم  �أنــه  �ىل 

�لقطاع �لتعليمي ب�شكل جّدي.
وتت�شمن بع�س �أهم �ملز�يا �لتي تقدمها تكنولوجيا �لو�قع �لفرت��شي يف 
قطاع �لتعليم �لقدرة على نقل �لطالب �فرت��شياً �إىل فعاليات تاريخية 
�لتعلم  عــن فر�س  �لــعــامل ف�شاًل  �أحـــد�ث  حــول  �ملــزيــد  لتعلم  ثقافية  �أو 

�ملنا�شبة لل�شياقات �ملختلفة وتوفر �لتجارب �حل�شية.

و�شركات   ”500 “فورت�شن  قائمة  يف  مدرجة  �شركات  تت�شمن  �شركة 
�ألف   25 مــن  �أكـــرث  لديها  يعمل  ومتو�شطة  �شغرية  و�ــشــركــات  نا�شئة 

موظف.
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عربي ودويل

�أعفى �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد �خلمي�س رئي�س �حلكومة عماد 
خمي�س من من�شبه وكّلف وزير �ملو�رد �ملائية ح�شني عرنو�س مبهام 

رئي�س �لوزر�ء حتى �إجر�ء �لنتخابات �لرملانية �ل�شهر �ملقبل.
و�أو�شى �لأ�شد يف مر�شوم رئا�شي، ن�شره �لإعالم �لر�شمي، باأن ت�شتمر 
 19 يف  �جلديد  �ل�شعب  جمل�س  �نتخاب  حلني  باأعمالها  �حلكومة 

متوز يوليو.
بينما   ،2016 �لعام  منذ  للحكومة  رئي�شاً  من�شبه  خمي�س  وي�شغل 
عام  �لثانية  خمي�س  حكومة  يف  �ملائية  �ملــو�رد  حقيبة  عرنو�س  تــوىل 

.2018
وياأتي قر�ر �لأ�شد يف وقت يو�جه خمي�س وحكومته �نتقاد�ت �شديدة 
على م�شتويات عدة على خلفية �لأزمة �لقت�شادية �حلادة يف �لبالد 

وتدهور قيمة �لعملة �ملحلية ب�شكل غري م�شبوق.
و�شهدت �لعملة �ملحلية هبوطاً �شريعاً يف قيمتها خالل �لأيام �لقليلة 
�أ�شعار  يف  جنوين  بارتفاع  ذلــك  وت�شّبب  �ملــو�زيــة.  �ل�شوق  يف  �ملا�شية 
�ملو�د �لغذ�ئية و�ل�شلع يف �أرجاء �لبالد كافة ودفع بع�س �ملتاجر �إىل 

�إغالق �أبو�بها و�شط �متعا�س و��شع يف �شفوف �ل�شكان.
�قت�شادية خانقة  �أزمــة  �شنو�ت من �حلرب  ت�شع  بعد  �شوريا  وت�شهد 
يف  �شاهم  وما  كوفيد-19.  لوباء  �لت�شدي  تد�بري  موؤخر�ً  فاقمتها 
حيث  �ملجاور  لبنان  يف  �ملت�شارع  �لقت�شادي  �لنهيار  �لو�شع  تدهور 

يودع �شوريون كرث �أمو�لهم.
 

�ملفاو�شات  �ملر�قبني يف  دور  �أنها ترغب يف �حلد من  �ثيوبيا  �أعلنت 
�ملتعلقة ب�شد �لنه�شة، ما يدل على �متعا�شها �إثر حماولة �لوليات 

�ملتحدة فر�س �تفاق يف مطلع �ل�شنة.
وي�شّكل �شد �لنه�شة �لإثيوبي �لكبري م�شدًر� للتوتر يف حو�س نهر 
�لنيل منذ �أن �أطلقت �إثيوبيا �مل�شروع يف �لعام 2011. وتقول �أدي�س 
�أبابا �إن �ل�شد مهم لقت�شادها، بينما تخ�شى �لقاهرة و�خلرطوم من 

�أن يوثر على �إمد�د�تهما من مياه �لنيل.
6 مليار�ت دولر  2011 ببناء �شد �لنه�شة بكلفة  �أثيوبيا يف  بد�أت 
�لتاريخ  ذلك  ومنذ  �لنيل  لنهر  �لرئي�شي  �لفرع  �لأزرق،  �لنيل  على 
تاأثري  �لثالث يف مفاو�شات لالتفاق حــول �حلــد من  �لــدول  دخلت 

�ل�شد �لأثيوبي على كل من �ل�شود�ن وم�شر.
�ملتحدة  �لــوليــات  تتوىل  �ملفاو�شات،  جمود  من  �شنو�ت  ت�شع  وبعد 
�لتو�شل لتــفــاق بني  �ىل  تهدف  رعــايــة حمــادثــات  �لـــدويل  و�لبنك 

�لدول �لثالث، منذ ت�شرين �لثاين نوفمر 2019.
توقيع  �ملتحدة يف �جتاه  �لوليات  دفعت  بعدما  ف�شلت  �لعملية  لكن 
�لتي  �ثيوبيا  �أثـــار غ�شب  مــا  ومــتــو�زنــا  عـــادل  تعتره م�شر  �تــفــاق 

�تهمت �لوليات �ملتحدة بانها ل تت�شرف ب�شكل دبلوما�شي.
 

�عترت �لوزيرة �لفرن�شية لل�شوؤون �لأوروبية �مييلي دي مون�شالني 
�مل�شتقبلية بني  �لعالقة  �ملفاو�شات حول  �إمتــام  �ل�شعب”  “من  �أنه 
ومل  �أ�شهر”،  “�أربعة  �ملتحدة يف غ�شون  و�ململكة  �لأوروبــي  �لحتــاد 

ت�شتبعد يف �لنهاية عدم �لتو�شل �إىل �تفاق جتاري.
�إن  �لفرن�شي  �ل�شيوخ  ملجل�س  �لأوروبــيــة  �ل�شوؤون  جلنة  �أمــام  وقالت 
رئي�س �لوزر�ء بوري�س جون�شون “�إذ� فهمنا �لإ�شار�ت �ملر�شلة، يجب 
�أن يعلن �أنه ل يريد متديد �لفرتة �لنتقالية” بعد خروج بريطانيا 

من �لحتاد �لأوروبي �إىل ما بعد 31 كانون �لأول/دي�شمر.
بعد مغادرتهم �لحتاد �لأوروبي ر�شميا يف 31 كانون �لثاين/يناير، 
دخل �لريطانيون يف مرحلة �نتقالية ت�شتمر حتى نهاية هذ� �لعام، 

يو��شلون خاللها تطبيق معايري �لتكّتل.
و�أ�شارت دي مون�شالني �إىل �أنه “بالنظر �إىل مهلة �ملو�فقة، يجب �أن 
نتمم �ملفاو�شات يف غ�شون �أربعة �أ�شهر، وهذ� يبدو �شعب �لتحقيق 

من �لناحية �ملو�شوعية«.
تاأخري،  دون  �لحــتــمــالت  جلميع  ن�شتعد  “�أن  �ــشــرورة  �إىل  ونبهت 

وبخا�شة تلك �ملتعلقة بعدم �لتو�شل �إىل �تفاق جتاري«.
على �لــرغــم مــن عــدم �إحـــر�ز تــقــدم يف �ملــفــاو�ــشــات، �عــتــر �ملفاو�س 
�لأوروبي مي�شال بارنييه، يف �خلام�س من حزير�ن/يونيو، �أنه ما ز�ل 
�أو يف مطلع  �ل�شيف  ... خالل  تفاهم  “�أر�شية  �إىل  �لتو�شل  ممكناً 

�خلريف على �أبعد تقدير«.

عوا�سم

دم�سق

ادي�ص ابابا

باري�ص

حمكمة تركية تق�سي بحب�ض 
موظف بالقن�سلية االأمريكية 

•• اأنقرة-رويرتز

ق�شت  تركية  حمكمة  �إن  �خلمي�س  �أم�س  لالأنباء  �لأنــا�ــشــول  وكالة  قالت 
وت�شعة  �أعــو�م  ثمانية  توبوز  متني  �لأمريكية  بالقن�شلية  �ملوظف  ب�شجن 
�شمن  �لق�شية  هذه  وكانت  �إرهابية.  منظمة  مب�شاعدة  �تهامه  بعد  �أ�شهر 
عدة م�شادر للتوتر بني �أنقرة وو��شنطن. ويف مار�س �آذ�ر قال ممثلو �دعاء 
�إنه يتعني ترئة توبوز من �لتهام بالتج�ش�س وحماولة �لإطاحة باحلكومة 
لكنه ينبغي �شجنه بتهمة �أقل وهي �لنتماء ملنظمة �إرهابية. و�ُتهم توبوز 
بال�شلة مب�شوؤولني قادو� حتقيقا ب�شاأن �لف�شاد يف 2013 ثم تبني لحقا 

�أنهم �أع�شاء يف �شبكة متهمة بالتخطيط ملحاولة �لنقالب يف 2016.

الكويت تعلن �سفاء 849 حالة جديدة من كور�نا
•• الكويت-وام:

فريو�س  مر�س  من  �ل�شفاء  حــالت  عــدد  �إجمايل  �أن  �م�س  �لكويت  �أعلنت 
كورونا يف �لبالد بلغ 24137 حالة بعد تعايف 849 حالة جديدة خالل 
�لـ 24 �شاعة �ملا�شية . وقالت وز�رة �ل�شحة �لكويتية - يف بيان بثته وكالة 
�لأنباء �لكويتية “ كونا” �إنه مت �لتاأكد من �شفاء تلك �حلالت بعد �إجر�ء 

�لفحو�شات �لطبية �لالزمة و�لقيام باخلطو�ت �ملتبعة بهذ� �ل�شاأن.

بعد اأ�سهر من بدء انت�سار وباء كوفيد-19

فل�سطينيون تقطعت بهم ال�سبل ي�سعون للعودة اإىل �طنهم 

ع�سرات القتلى بهجمات جديدة يف نيجرييا 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب

�لفل�شطينيني  �آلف  وجـــــــد 
�خلارج  �إىل  غـــادرو�  كانو�  �لذين 
�أنف�شهم  حمـــــــددة،  رحــــــالت  يف 
�لعامل  دول  مــن  عــدد  عالقني يف 
بــ�ــشــبــب تـــد�بـــري �إغـــــالق �حلــــدود 
�لرية و�لبحرية و�جلوية، وهم 
يـــز�لـــون يــبــحــثــون عــن طريق  ل 
للعودة بعد �أ�شهر من بدء �نت�شار 

وباء كوفيد19-.
عاماً(   26( بــدر  �أ�شيل  وو�شلت 
�لأول- كـــانـــون  يف  �إيــطــالــيــا  �إىل 

منحة  على  ح�شولها  بعد  يناير 
يف  �ملاج�شتري  لــرنــامــج  در��ــشــيــة 
�أ�شابيع،  بــعــد  فــلــورنــ�ــشــا.  جــامــعــة 
فــر�ــشــت �إيــطــالــيــا �إغـــالقـــا على 
ما  �شريع  ب�شكل  �لــدولــة  �شعيد 
ــيــل لــلــبــحــث عـــن طريق  دفــــع �أ�ــش
يف  �خلليل  مدينتها  �إىل  لــلــعــودة 

�ل�شفة �لغربية �ملحتلة.
موظفي  “�إن  �لــ�ــشــابــة  وتـــقـــول 
روما  يف  �لفل�شطينية  �لــ�ــشــفــارة 
لكن  للغاية”،  متجاوبني  كــانــو� 
رّدهـــم مل يكن مــفــيــد�، لأنــهــم ل 
�ملوعد  عـــن  مــعــلــومــات  ميــلــكــون 
فيه.  �لـــ�ـــشـــفـــر  ميـــكـــنـــهـــا  �لــــــــذي 
جد�  قــا�ــس  لأمـــر  “�إنه  وت�شيف 

من �لناحية �لنف�شية«.
�لفل�شطينية  �لــ�ــشــلــطــة  وتـــقـــول 
يريدون  �شخ�س  �آلف  �شتة  �إن 
�لعودة �إىل �لبالد، لكن �خلدمات 

�للوج�شتية معقدة ب�شكل كبري.
�لــوزر�ء �لفل�شطيني  و�أكــد رئي�س 
حمــمــد ��ــشــتــيــة �لــثــالثــاء “رمبا 
نــــكــــون �حلـــكـــومـــة �لــــوحــــيــــدة يف 
�إعـــادة  ت�شتطيع  ل  �لــتــي  �لــعــامل 

طالبها«.

منلك  ل  لأنــنــا  “ملاذ�؟  و�أ�ـــشـــاف 
طائر�ت  لــديــنــا  ولي�شت  مــطــار�، 
ول ن�شيطر على حدودنا. �إن ذلك 

ي�شكل لنا �أملا حقيقيا«.
�لغربية  �ل�شفة  �شكان  وي�شافر 
�إ�شر�ئيل  لأن  �لأردن،  عــر  عــادة 
من  �لغربية  �ل�شفة  �شكان  متنع 
�ل�شفر عر مطار�تها �إل حلالت 
خا�شة جد�. و�حلدود مع �لأردن 
�إ�شر�ئيل  عــلــيــهــا  تــ�ــشــيــطــر  �لــتــي 
�لفل�شطيني ل تز�ل  من �جلانب 
موعد  عن  معلومات  ول  مغلقة، 

فتحها.
�ملــــدنــــيــــة  �لإد�رة  تــــــــــرّد  ومل 
ــــــي  �لأر��ــــــش يف  �لإ�ــــشــــر�ئــــيــــلــــيــــة 
�لــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة �لــتــابــعــة لـــــوز�رة 
�شوؤ�ل  على  �لإ�شر�ئيلية  �لــدفــاع 
لوكالة فر�ن�س بر�س عّما �إذ� كانت 

�شت�شّهل عودة �لفل�شطينيني.
يحاولون  �لذين  �لعالقني  وبــني 
قطاع  مــن  فل�شطينيون  �لــعــودة، 
غــــزة. و�ــشــمــحــت �ــشــلــطــات حركة 
حما�س �لتي ت�شيطر على �لقطاع، 
حلو�يل 1500 فل�شطيني علقو� 
يف م�شر، بالعودة عر معر رفح 

�حلدودي �ل�شهر �ملا�شي.
كما �شمحت �إ�شر�ئيل لأعد�د قليلة 
�ملعر  عـــر  غــــزة  �ىل  بـــالـــدخـــول 
�لقطاع،  وبــــني  بــيــنــهــا  �لــفــا�ــشــل 
لكن �لفل�شطينيني �ملوجودين يف 

�أماكن �أبعد ما ز�لو� عالقني.
فقد غادرت تغريد دروي�س )35 
/ �شباط  يف  غــزة  و�بنتاها  عاما( 

لـــزيـــارة زوجها  �ملــا�ــشــي  فـــر�يـــر 
�لــــــذي يــــدر�ــــس يف غـــال�ـــشـــكـــو يف 
فريو�س  �نت�شار  ومنذ  بريطانيا. 
من  تتمكن  مل  �مل�شتجد،  كــورونــا 
�لـــعـــثـــور عــلــى رحـــلـــة جـــويـــة من 

•• كانو-اأ ف ب

قتل 57 �شخ�شاً على �لأقّل يف �شل�شلة 
على  طرق”  “قّطاع  �شّنها  هــجــمــات 
قـــرى يف �ــشــمــال غـــرب نــيــجــرييــا، كما 
�أفاد م�شوؤولون حمليون و�شكان وكالة 

فر�ن�س بر�س .
رجاًل   150 نحو  �أّن  �ــشــّكــان  و�أو�ــشــح 
منت  على  �لــثــالثــاء  هاجمو�  م�شّلحاً 
در�جات نارية �شّت قرى نائية يف ولية 
�شكانها  على  �لــنــار  فاأطلقو�  كات�شينا 

ونهبو� متاجرهم و�شرقو� مو��شيهم
وقال م�شوؤول حمّلي طالباً عدم ن�شر 
تــعــّر�ــشــه لالنتقام  مــن  ��ــشــمــه خــوفــاً 
�شّت  يف  �ــشــخــ�ــشــاً   57 فــقــدنــا  “لقد 

قرى«.
�شالي�شو وهــو من  بـــدوره قــال حممد 

و”ماكري�”  و”غاركي”  كابالو�” 
و”مايغانغونا”  و”كو�كويري” 
�آخـــريـــن بجروح،  عــ�ــشــريــن  و�أ�ـــشـــابـــو� 

بح�شب �شكان.
وكان مت�شددون قتلو� يف ولية بورنو 
يف �شمال �شرق نيجرييا �لثالثاء 81 

�شخ�شاً على �لأقّل
ومنذ �شنو�ت عّدة، حتّول �شمال-غرب 
نيجرييا �إىل بوؤرة جلماعات �إجر�مية 
وت�شّن  �لــ�ــشــكــان  بـــني  �لـــرعـــب  تــثــري 
�شرقة  بــهــدف  �ملــدنــيــني  على  هجمات 
تقوم  �أّنــهــا  كما  و�ملحا�شيل،  �ملــو��ــشــي 

بعمليات خطف طلباً للفدية.
مقتل  �إىل  هــذه  �لعنف  �أعــمــال  و�أّدت 
 2011 مــنــذ  �شخ�س  �آلف   8 نــحــو 
ونزوح نحو 200 �ألف �آخرين، بح�شب 

تقدير�ت ملجموعة �لأزمات �لدولية.

ت�شّرر�ً  �لأكــرث  كادي�شاو،  قرية  �شكان 
كما  من �لهجوم، �إّن “قّطاع �لطرق”، 
قتلو�  �ملحلّيون،  �ل�شّكان  عليهم  يطلق 
�إىل �أّنه  33 من �أبناء �لقرية، م�شري�ً 
جنــا مــن �ملــــوت بــعــدمــا تـــرك در�جته 
�شاعات  خم�س  طــو�ل  و�ختباأ  �لنارية 

هي مدة �لهجوم.
�ملتاجر  جميع  نهبو�  “لقد  و�أ�ــشــاف 
�ملا�شية”،  مــن  ر�أ�ــــس   200 و�ــشــرقــو� 
�شبع  خ�شر  �شخ�شياً  �أّنـــه  �إىل  م�شري�ً 

بقر�ت.
وقـــال �أحـــد �ــشــكــان قــريــة جمــــاورة �إّن 
�لقدم  لكرة  ملعباً  هاجمو�  �مل�شّلحني 
�ــشــبــاب كانو�  عــلــى  �لـــنـــار  و�أطـــلـــقـــو� 

يتابعون مبار�ة.
�آخرين  �شخ�شاً   24 �ملهاجمون  وقتل 
“هاين  �أخـــــرى هـــي  قــــرى  يف خــمــ�ــس 

لتعود منها  �إىل م�شر،  بريطانيا 
�لتي  تغريد  وتقول  �لقطاع.  �ىل 
كانت تعمل يف جمال �لدفاع عن 
حقوق �ملر�أة يف غزة “ف�شلت وز�رة 
�خلارجية ب�شكل و��شح يف تن�شيق 

عملية �إجالء �لعالقني«.
فقدت  �لــطــويــل،  غيابها  وب�شبب 
تغريد وظيفتها، ما ي�شكل �شربة 
“�أنا  وتـــقـــول  لــعــائــلــتــهــا.  قــا�ــشــيــة 
ل  �أعــود  وعندما  لعائلتي،  �ملعيلة 

�أعرف ما هو م�شرينا«.
ن�شبة  �لبطالة  مــعــّدل  ويــتــجــاوز 
50 يف �ملئة يف غزة، وفقاً لأرقام 

�لبنك �لدويل لعام 2018.
وز�رة  مــن  ر�شالة  تغريد  وتلقت 
�إن  تقول  �لفل�شطينية  �خلارجية 
على  للح�شول  �لنــتــظــار  عليها 

كورونا  فــريو�ــس  ب�شبب  �ملــطــاف 
مكانا  �ل�شعيبي  وُمــنــح  �مل�شتجد. 
�لعديد  �أن  علما  هــنــاك،  للبقاء 
يحالفهم  مل  �لفل�شطينيني  مــن 

�حلظ بذلك.
من  �لـــكـــثـــري  “هناك  ويـــــقـــــول 
مثل  حقا،  يعانون  �لذين  �لنا�س 
كانو�  �لــــذيــــن  �لــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني 
يعملون يف �خلليج وفقدو� دخلهم 
ـــاء، وكذلك  �لـــوب �نــتــ�ــشــر  عــنــدمــا 
يف �لــــوليــــات �ملـــتـــحـــدة و�أمـــاكـــن 
�خلارجية  وز�رة  ويتهم  �أخـــرى«. 
�آلية  و�ــشــع  بــعــدم  �لفل�شطينية 
�لعالقني.  �ملـــو�طـــنـــني  لإعــــــــادة 
ويقول “نحن ل نثق مبا يقولون 

وهناك تق�شري من جهتهم«.
مـــن  “عدد�  �أن  ويــــــــــوؤكــــــــــد 

�لأردن  �أو  مــ�ــشــر  مــن  مــو�فــقــات 
�أولئك  بــعــ�ــس  و�أنـــ�ـــشـــاأ  لـــلـــعـــودة. 
�لذين تقطعت بهم �ل�شبل �شفحة 
على في�شبوك �أطلقو� عليها ��شم 
وتن�شر  بيوتنا”،  ع  “رجعونا 
للعالقني  فيديو  مقاطع  عليها 
يف �خلارج وعائالتهم تطلب من 

�ل�شلطات �لفل�شطينية �لتدخل.
ويقول زيد �ل�شعيبي )31 عاما( 
“بد�أنا هذه  �ملــبــادرة  يف  �ملــ�ــشــارك 
عــــدة، ولدعم  لأ�ـــشـــبـــاب  �حلــمــلــة 
خذلنا  �أن  بــعــد  �لــبــعــ�ــس  بع�شنا 
�ملـــــ�ـــــشـــــوؤولـــــون«. وعــــلــــق زيــــــد يف 
من  �شافر  �أن  بعد  جوهان�شرغ 
مدينة ر�م �هلل يف �ل�شفة �لغربية 
�ملــحــتــلــة �إىل جــنــوب �إفــريــقــيــا يف 
دورة ملدة �شهرين �ألغيت يف نهاية 

�لفل�شطينيني �لذين لهم �شالت 
متكنو�  �لفل�شطينية  بال�شلطة 

من �لعودة عر تل �أبيب«.
�مل�شوؤول بوز�رة �خلارجية  وينفي 
�أحمد  �هلل  ر�م  يف  �لفل�شطينية 
جار  “�لعمل  قائال  هــذ�،  �لديك 

لإعادة �لنا�س �إىل منازلهم«.
ويــ�ــشــيــف لــوكــالــة فــر�نــ�ــس بر�س 
 1600 لإعـــــادة  ن�شتعد  “نحن 
فل�شطيني مت جتميعهم يف م�شر، 
�لأردن ومن  �ىل  �إعادتهم  و�شتتم 
يف�شل  �لــــــذي  �جلـــ�ـــشـــر  �ىل  ثــــم 
�لغربية”  و�لــ�ــشــفــة  �لأردن  بــني 

وت�شيطر عليه �إ�شر�ئيل.
�آلف  �ىل  ـــبـــة  بـــالـــنـــ�ـــش ولـــــكـــــن 
طريق  �لآخــريــن،  �لفل�شطينيني 

�لعودة مل تت�شح بعد.

الدامنارك تر�سل قوات اإ�سافية ملهمة الناتو بالعراق ال�سفري االأمريكي امل�ستقيل يف اأملانيا يدافع عن خطة �سحب القوات 
 •• كوبنهاجن-رويرتز

 285 �إىل  ي�شل  مــا  �شرت�شل  �إنــهــا  �لأول  �أمــ�ــس  �لــد�منــارك  قــالــت 
�لأطل�شي  �شمال  تابعة حللف  للم�شاركة يف عملية تدريب  ع�شكريا 
�لأمن  قــو�ت  بتدريب  �ملكلفة  �لعملية  قيادة  توليها  مع  �لعر�ق  يف 
�خلارجية  وزيــر  وقــال   .2020 �لــعــام  بنهاية  كند�  مــن  �لعر�قية 
جيب كوفويد يف بيان “من خالل زيادة م�شاهمتنا يف جهود �إر�شاء 
�ل�شتقر�ر بالعر�ق، فنحن نقلل خماطر �أزمة لجئني جديدة ونعزز 
�إرهابية مثل تنظيم  يف �لوقت نف�شه �حلماية من تهديد جماعات 
د�ع�س«. وو�فق �لرملان �أي�شا على �إر�شال �شفينة وطائرة هليكوبرت 
بقيادة  �إىل مهمة بحرية  فــرد�   195 �إىل  ي�شل  ي�شمل طاقما  مبا 
�إمد�د�ت  �لــذي ميــر عــره نحو خم�س  �أوروبــيــة يف م�شيق هــرمــز، 

�لنفط �لعاملية، ملدة �أربعة �أ�شهر �عتبار� من �أغ�شط�س -�آب.

»اأماز�ن« متنع ال�سرطة االأمريكية من ا�ستخدام تقنيتها للتعرف على الوجوه 
•• �سان فران�سي�سكو-اأ ف ب

�ل�شرطة  مــنــع  “�أمازون”  قـــررت 
��شتخد�م  مــن  مــوؤقــتــا  �لأمــريكــيــة 
“ريكوغني�شن”  بــــرنــــاجمــــهــــا 
لــلــتــعــرف عــلــى �لــــوجــــوه ملــــدة عام 
�لــدفــاع عن  حتــت �شغط منظمات 
�حلــريــات و�لــتــظــاهــر�ت �شد عنف 
�لوليات  يف  و�لعن�شرية  �ل�شرطة 

�ملتحدة.
وقالت �ملجموعة �لعمالقة للتجارة 
�إىل  “ندعو  بيان  قي  �للكرتونية 
تبني قو�عد �أكرث �شر�مة من قبل 
�حلــكــومــات لــلــجــوء �أخـــالقـــي �إىل 
تقنيات �لتعرف على �لوجه، ويبدو 
�أن �لكونغر�س م�شتعد ملو�جهة هذ� 

�لتحدي«.
ومنذ موت جورج فلويد �لأمريكي 
مــــن �أ�ــــشــــل �إفـــريـــقـــي �لــــــذي تويف 
�أبي�س  �شرطي  ركبة  حتت  �ختناقا 
�ل�شركات  حتـــاول  �أ�ــشــبــوعــني،  قبل 
�ملحلية  �لــــ�ــــشــــلــــطــــات  وكــــــذلــــــك 

على  رد�  �لـــتـــحـــرك  ـــيـــة،  و�لـــوطـــن
�لتو��شل  و�شبكات  �ل�شارع  �شغط 

�لجتماعي.
خ�شو�شا  �ملــتــظــاهــرون  ويــطــالــب 
�أجهزة  يف  �لــعــمــق  يف  بــاإ�ــشــالحــات 
�لــ�ــشــرطــة و�أنــظــمــة �ملــر�قــبــة �لتي 
خ�شو�شا  تــ�ــشــتــهــدف  �أنـــهـــا  يــــرون 

�ل�شود ب�شكل غري متنا�شب.
وقــــــــدم جمـــلـــ�ـــس �لــــــنــــــو�ب �لـــــذي 
�لدميوقر�طيون  عــلــيــه  يــهــيــمــن 
“تغيري  �إىل  �لثنني قانونا يهدف 
يف  �لـــ�ـــشـــرطـــة  د�خـــــــل  �لثقافة” 

�لوليات �ملتحدة.
�شجل  �إن�شاء  خ�شو�شا  ينوي  وهــو 
�لذين  �لــ�ــشــرطــة  لـــرجـــال  وطـــنـــي 
يرتكبون �أخطاء وت�شهيل �ملالحقات 
�شد �أفر�د �ل�شرطة و�إعادة �لتفكري 

يف م�شاألتي �لتجنيد و�لتاأهيل.
�أم�س  بيانها  يف  “�أمازون”  وقالت 
�لأول �لأربعاء “ناأمل �أن مينح هذ� 
�حلظر ملدة عام �لكونغر�س �لوقت 

�لكايف لتطبيق �لقو�عد �ملنا�شبة«.

تــدعــو مــنــظــمــات حــقــوقــيــة، بينها 
للحريات  �لأمــــــريكــــــي  �لحتـــــــــاد 
�إىل  �أمــــازون  �شنتني  منذ  �ملــدنــيــة، 
�لكف عن تزويد �ل�شرطة بتقنياتها 

للتعرف على �لوجه.
�لثالثاء  �لــ�ــشــغــوط  ــاعــدت  وتــ�ــش
فجاأة عر دعوة �أطلقتها منظمات 
حقوقية تنا�شل يف �شبيل مكافحة 
�لــتــفــاوت �لــعــرقــي يف �لـــبـــالد، �إىل 
�لتقني  تعاونها  لوقف  “�أمازون” 

مع �ل�شرطة �لأمريكية.
عري�شة  يف  �ملـــنـــظـــمـــات  و�تـــهـــمـــت 
�ملجموعة  �لإنـــرتنـــت  عــلــى  نــ�ــشــرت 
باأنها “تغّذي وتفيد �لظلم �ملنهجي 
لـــالمـــ�ـــشـــاو�ة و�لـــتـــفـــاوت و�أعـــمـــال 

�لعنف �شد �ملجموعات �ل�شود�ء«.
يف  �حلقوقية  �ملنظمات  و�أ�ــشــافــت 
�لــتــي نــ�ــشــرهــا حتالف  �لــعــريــ�ــشــة 
“�أثينا” �أن “�أمازون �شعت طويال 
�لفقري  �لــعــمــود  تــ�ــشــبــح  �أن  �إىل 
�لهجرة،  لل�شرطة و�شرطة  �لتقني 
لـ”�أمازون  بفاعلية  �لــرتويــج  عر 
)�لتخزين  �شرفي�شز”  ويــــــب 
للتعرف  وبـــرنـــامـــج  �لـــ�ـــشـــحـــابـــي( 
�خلا�شة  وكامري�تها  �لــوجــه  على 

باملر�قبة )رينغ(«.
و�ّتهم �لنا�شطون يف هذ� �لتحالف 
�لــــذي يــ�ــشــم مــنــظــمــات تــ�ــشــري �إىل 
�لـــتـــاأثـــري �لــ�ــشــلــبــي لأمــــــــازون، من 
�أمازون  �لعمل،  �شروط  �إىل  �لبيئة 

ب”�مل�شاهمة يف جترمی �ملجموعات 
�ملــــلــــّونــــة«. وتــ�ــشــتــخــدم كـــامـــري�ت 
“رينغ” ل�شمان �أمن �لأفر�د لكن 
لل�شرطة  �ل�شماح  ميكنهم  مالكيها 

�حل�شول على ت�شجيالتها.
قـــــالـــــت نــــيــــكــــول �أوزيــــــــــــر مــــديــــرة 
�ل�شناعات �لتكنولوجية و�حلريات 
يف فرع كاليفورين ملنظمة �لحتاد 
“�حتاج  �ملــدنــيــة  لــلــحــريــات  �ملـــدين 
�لأمر �إىل �شنتني يف �أمازون لن�شل 
�ل�شركة  بــاأن  �شعد�ء  لكننا  هنا  �إىل 
�لناجمة  باملخاطر  �أخري�  �عرتفت 
عن �لتعرف على �لوجوه للملونني 
�ملدنية  �حلقوق  جمــال  يف  وكذلك 

ب�شكل عام«.
�ملجموعة عن  تكف  �أن  تريد  وهــي 
بيع كامري�ت “رينغ” معترة �أنها 
“تغذي تدخالت �ل�شرطة �ملفرطة 

�شد �لأ�شخا�س �مللونني«.
يف  �عـــرتفـــت  “�أمازون”  وكـــانـــت 
ت�شرين �لأول/�أكتوبر باأنه “ميكن 
�لتعرف  تقنية  ��شتخد�م”  �إ�ــشــاءة 

�لتقنيات  كــل  “مثل  �لــوجــوه  على 
طو�قمها  �أن  و�أكــــدت  �لأخرى”. 
تـــــقـــــدم مــــعــــلــــومــــات لــــكــــل زبــــائــــن 
�لرنامج “مبا يف ذلك قو�ت حفظ 
�لنظام، حول �لطريقة �ل�شحيحة 

ل�شتخد�مه«.
بيزو�س  و�أو�شحت جمموعة جيف 
ي�شمل  ل  “�أمازون”  قــــــر�ر  �أن 
برنامج  ت�شتخدم  �لــتــي  �ملنظمات 
ـــعـــرف عـــلـــى �لـــــوجـــــوه لإنــــقــــاذ  �لـــت
تــهــريــب ب�شر  لــعــمــلــيــات  �ــشــحــايــا 
مفقودين  �أطــفــال  على  �لــعــثــور  �أو 
�لدويل  و”�ملركز  “ثورن”  مــثــل 

لالأطفال �ملفقودين و�مل�شتَغلني«.
بي  “�آي  �شركة  �أعلنت  من جهتها، 
بر�مج  �شتعلق  �أنــهــا  �لثــنــني  �إم” 
�لـــتـــعـــرف عــلــى �لـــوجـــه لأغـــر��ـــس 
“و�عرت�شت  �لــــهــــويــــة  حتــــديــــد 
لأهد�ف  تقنية  �أي  ��شتخد�م  على 
مر�قبة جماعية وتنميط عن�شري 
و�نــــتــــهــــاك لـــلـــحـــقـــوق و�حلــــريــــات 

�لإن�شانية �لأ�شا�شية«.

�لأمريكية  �لـــقـــو�ت  �خلــطــوة  هـــذه  وتــخــفــ�ــس 
هناك �إىل 25 �ألف جندي. وقال جرينل، �لذي 
�أملانيا  يف  لبلده  ك�شفري  من�شبه  مــن  ��شتقال 
بيلد  لرنامج  حــزيــر�ن،  يونيو  مــن  �لأول  يف 
�ل�شر�ئب  “د�فعو  �لأربعاء  �أم�س  م�شاء  ليف 
مبالغ  لدفع  مييلون  يــعــودو�  مل  �لأمريكيون 

طائلة للدفاع عن بلد�ن �أخرى«.
لت�شريحاته  �أملــانــيــة  لرتجمة  وفــقــا  و�أ�ــشــاف 
“�شيبقى 25 �ألف جندي يف �أملانيا وهذ� لي�س 

عدد� �شغري�«.
�لعالقات  ��شطر�ب يف  �أحدث  �لقو�ت  و�شحب 

بني برلني وو��شنطن �للتني �شهدت �لعالقات 
بينهما توتر� خالل رئا�شة تر�مب.

�لإنفاق  لــزيــادة  �أملانيا  على  تــر�مــب  وي�شغط   
“�أ�شرية”  بـــاأنـــهـــا  بـــرلـــني  و�تـــهـــم  �لـــدفـــاعـــي 
�لطاقة  على  �عتمادهــــا جزئيا  ب�شبب  لرو�شيا 

�لرو�شية.
وقالت خم�شة م�شادر مطلعة �إن قر�ر تر�مب 
�أملانيا باغت  خف�س عدد �لقو�ت �لأمريكية يف 
عدد� من كبار م�شوؤويل �لأمن �لقومي وعلمت 
مل  �لأمريكية  �لدفاع  وز�رة  �أن  �أي�شا  رويــرتز 

تتلق حتى �لآن �أمر� ر�شميا لتنفيذ �لأمر.

•• برلني-رويرتز

�لأمريكي  �لــ�ــشــفــري  جــريــنــل  ريــتــ�ــشــارد  قــــال 
تعتزم  �ملتحدة  �لوليات  �إن  �أملانيا  يف  �مل�شتقيل 
�لأمريكيني  لأن  �أملــانــيــا  مـــن  قــو�تــهــا  �ــشــحــب 
يعار�شون “دفع مبالغ طائلة” لتاأمني بلد�ن 

�أخرى.
يـوم  �شــــرح  كبيــــر  �أمــريــكــي  مــ�ــشــوؤول  كــــان 
�جلــمــعــة بــــاأن �لــرئــيــ�ــس دونـــالـــد تـــر�مـــب �أمر 
من  ــــــــو�ت  �لــقـــ مــن  فــــــــــــــرد�   9500 ب�شـــــحب 

�أملانيا.
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العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/موؤ�ش�شة 

حممد �شالح قا�شم لعمال �لبال�شرت
رخ�شة رقم:CN 1127105   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/موؤ�ش�شة 

حمد علي خلدمات �لتنظيف
رخ�شة رقم:CN 2588399   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

جولدين و�ي
رخ�شة رقم:CN 2010295   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/�شقر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

حفيت للمقاولت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 2052747   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

تر�ن�شيند لال�شت�شار�ت �ملو�رد �لب�شريه
رخ�شة رقم:CN 2825625   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�ركيديا 

لتنظيم �ملعار�س
رخ�شة رقم:CN 1711301   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/�فاق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�مل�شتقبل للدر�جات �لهو�ئية
رخ�شة رقم:CN 1722384   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�شيفتي 

ليت لتجارة �دو�ت لالنارة
رخ�شة رقم:CN 2350104   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/ريف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�ملويجعي للمقاولت و�لنتقليات �لعامه
رخ�شة رقم:CN 1961580   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/موؤ�ش�شة �شي�شتم ل�شتري�د 

وجتارة وتركيب �لرخام و�ل�شري�ميك
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1126124 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة م�شلم حممد م�شلم �لر��شدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد ��شماعيل عبد�هلل �حمد

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
و�ن  �شفنتي  �ل�شـــــادة/رووت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

لال�شتثمار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2376276 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حميد �بر�هيم عبد�هلل حممد �لحمد %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف في�شل عبد�لعزيز حممد �لبناى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�ل�شفري لل�شحن

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2824012 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خلود حممد عبد�هلل زيد �لنعيمي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خالد حممد عبد�هلل زيد �لنعيمي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/جامعة �لعني ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1000642 

�ىل �ل�شم �جلديد/د�ر �ملعرفه لال�شتثمار �لتجاري - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

DAR AL MAREFAH COMMERIAL INVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ��شم �ل�شركة من/د�ر �ملعرفة لال�شتثمار �لتجاري مملوكة لتبارك لال�شتثمار 

�لتجاري - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

 dar al marefah commerial investments owned by tabarak commercial

investment - sole proprietorship llc

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�لغرير �لدولية لل�شر�فة �شركة �ل�شخ�س �لو�حد 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م - فرع �أبوظبي 1 رخ�شة رقم:1372163 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�هلل �حمد ماجد �لغرير من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�هلل �حمد ماجد �لغرير من 100% �ىل %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان عبد�هلل �حمد ماجد �لغرير %50

تعديل �شكل قانوين/من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/�لغرير �لدولية لل�شر�فة �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م - فرع �أبوظبي 1

 AL GHURAIR INTERNATIONAL EXCHANGE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC - BRANCH

�ىل/�لغرير �لدولية لل�شر�فة �س.ذ.م.م - فرع �أبوظبي 1

AL GHURAIR INTERNATIONAL EXCHANGE LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 

�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/جر�ند تيك لتجارة �لدو�ت �لكهربائية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1476944 

تعديل ��شم جتاري من/جر�ند تيك لتجارة �لدو�ت �لكهربائية

GRAND TECH ELECTRICAL TRADING

�ىل/كول تيك لل�شيانة �لعامة

 COOL TECH GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �ملباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �لدو�ت �لكهربائية ومتديد�تها - باجلملة )4663010(

تعديل ن�شاط/حذف تركيب �لتمديد�ت و�لرتكيبات �لكهربائية )4321001(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
�ل�شم �لتجاري:لميزون �نترييورز ذ.م.م

�ل�شيخة  �شمو  مبنى   ،  0.10 غرب  �بوظبي  �ل�شركة:جزيرة  عنو�ن 
فاطمة بنت مبارك

CN 1184398 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2020/6/7 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2005005275 
- تاريخ �لتعديل:2020/6/10

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
�شركة   - �لعامة  للمقاولت  �لفالكي  �ل�شـــــادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م   رخ�شة رقم:1025023 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شالح خمي�س �شالح علي �جلنيبي %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�هلل خمي�س �شالح �شهيل �جلنيبي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�هلل خمي�س �شالح �شهيل �جلنيبي من 100% �ىل %50

تعديل �شكل قانوين/من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/�شركة �لفالكي للمقاولت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

  AL FALAKI GENERAL CONTRACTING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�ىل/�شركة �لفالكي للمقاولت �لعامة ذ.م.م

AL FALAKI GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 

�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/مزرعة �بوظبي للدو�جن ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1002256 
تعديل مدير/��شافة مدحت علي ��شماعيل ح�شني

�شركة   - �حليو�نية  و�لرثوة  �لزر�عية  للخدمات  بطي  بن  وبيع/��شافة  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 
�ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

BIN BUTTI AGRICULTURAL SERVICES AND LIVESTOCK - Sole Priprietorship LLC
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف قوت خادم بطي �ل حامد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حامد خادم بطي �ل حامد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف لطيفه خادم بطي �ل حامد

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/مزرعة �بوظبي للدو�جن ذ.م.م
  ABUDHABI POULTRY FARM LLC

�ىل/مزرعة �بوظبي للدو�جن - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
ABUDHABI POULTRY FARM - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�شيدلية هيلث لين ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1542990 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي عامر �شعيد عبيد �مل�شجري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علوى يحيى �شالح حلمدي %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عامر �شعيد �مل�شجري �لهاليل

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علوى يحيى �شالح حلمدي

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/مركز �لد�نة �لطبي ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1026892 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي عامر �شعيد عبيد �مل�شجري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علوى يحيى �شالح حلمدي %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عامر �شعيد �مل�شجري �لهاليل

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علوى يحيى �شالح حلمدي

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

 املعار�سة تت�سّكل يف جبهة جمهورية ال ت�سم لوال �حزب العمال

•• الفجر –خرية ال�سيباين
هناك �شيء ما يتحرك يف �لر�زيل، 
�إد�رة  رغـــم  لرئي�شها.  �شلبي  وهـــو 
لأزمة  �لكارثية  بول�شونارو  جايري 
كوفيد 19 -ما يقرب من 39 �ألف 
قتيل حتى �لن، يحتفظ �لع�شكري 
بدعم  �لــ�ــشــابــق  �ملــتــطــرف  �ليميني 

حو�يل ثلث �ل�شكان..
�لإعانات  �إىل  �أ�شا�ًشا  ذلك  ويرجع   
�ملـــو�زي،  �لــقــطــاع  �ملــدفــوعــة لعمال 
باملائة   40 مــن  �أكـــرث  �لـــذي ميثل 
مــن �لــ�ــشــكــان �لــعــامــلــني. لــكــن �إىل 

متى؟
�ل�شيا�شية  �لــعــلــوم  �أ�ــشــتــاذ  يــالحــظ 
�لأعمال  كلية  يف  مــيــلــو،  كــارلــو�ــس 
لن  “�لدولة  �أن  بـــاولـــو،  �ـــشـــاو  يف 
تـــكـــون قــــــادرة عــلــى �حلـــفـــاظ على 
طويلة”.  لــفــرتة  �ملــ�ــشــاعــدة  هــــذه 
ومبجرد ن�شيان تاأثريها، لن يبقى 
�ــشــوى حــ�ــشــاد �لـــوبـــاء �لــــذي يقتل 
ينال  ولكنه  �لفقر�ء،  باخل�شو�س 
ــا مــن دعـــم �لأو�ـــشـــاط �لغنية  �أيــ�ــشً
غري  تاريخًيا  �نهم  رغــم  للرئي�س، 
مــبــاٍلــني مبــ�ــشــري �لــفــئــات �لأكــــرث 
ه�شا�شة. �إن بول�شونارو يو�جه �لآن 
�ل�شكان،  ن�شف  من  �أكــرث  �حتجاج 
ـــات، مثل  ـــ�ـــش �ملـــوؤ�ـــش وحـــتـــى د�خــــــل 
�نه  �لكونغر�س،  �أو  �لعليا  �ملحكمة 

معزول جد�. »
خطورة  �إنــكــار  على  �لرئي�س  ي�شر 

“�أنفلونز�”(،  )جمـــرد  �لــفــريو�ــس 
�ل�شحايا،  لـــعـــائـــالت  كــلــمــة  ول 
�ل�شحي  �حلـــجـــر  �ــشــد  ويــحــر�ــس 
�لبلديات  روؤ�ـــشـــاء  �أ�ـــشـــدره  �لــــذي 
على  لـــلـــ�ـــشـــيـــطـــرة  و�ملــــحــــافــــظــــون 
لتحميلهم  حمـــاولـــة  يف  ــــاء،  ــــوب �ل
مــ�ــشــوؤولــيــة �لــركــود �لـــذي يــلــوح يف 
�لأفق )�نخفا�س بن�شبة -8 باملائة 
يف �لـــنـــاجت �ملــحــلــي �لإجـــمـــايل هذ� 
�لــعــام، وفــًقــا للبنك �لــــدويل( ، بل 
�إنــــه ظــهــر يف جتــّمــعــات تــدعــو �إىل 

كارلو�س ميلو.

خطر العزل؟
»حتى وقت قريب، كان �ل�شتقطاب 
�شد  بـــولـــ�ـــشـــونـــارو  ـــــل  �لـــــر�زي يف 
مالكو  يــ�ــشــيــف  �لعمال”،  حــــزب 
كامارغو�س، �أ�شتاذ �لعلوم �ل�شيا�شية 
مـــيـــنـــا�ـــس جـــري�يـــ�ـــس  يف جـــامـــعـــة 
و�ليوم  �لــكــاثــولــيــكــيــة،  �لــبــابــويــة 
�لنزعة  يف  �ل�ــشــتــقــطــاب  يــتــجــ�ــشــد 
�لدميقر�طية.  �شد  �لبول�شونارية 

لتخلي�شه  �لع�شكري”  “�لتدخل 
من �ل�شلطات �مل�شادة.

جبهة جمهورية
خرج  مــايــو،  �شهر  نهاية  منذ  لـــذ�، 
ا �إىل �ل�شو�رع. “من  منتقدوه �أي�شً
�ملهم �أن �ملظاهر�ت بد�أت مببادرة من 
�أن�شار �أندية كرة �لقدم �ملتجذرة يف 
ت�شررت  و�لتي  �ل�شعبية،  �لطبقات 
ب�شدة من فريو�س كورونا �ملتجدد، 
يــتــابــع كــارلــو�ــس مــيــلــو، ولـــن يكون 

 2003 بني  �لبالد  �لعمال،  حزب 
و2016.

ي�شري  �أن  �لي�شاري  �لزعيم  يرف�س 
يف ركاب �شخ�شيات �شبق �ن �أخرجت 
باإز�حة  �ل�شلطة،  �لعمال من  حزب 
و�شاعدو�  رو�ــشــيــف،  ديلما  خليفته 
و�ن  حتى  بــولــ�ــشــونــارو،  �نتخاب  يف 
“لول  �ن  �لـــيـــوم.  تــوبــتــهــم  �أعــلــنــو� 
للعودة  طموحه  با�شم  نف�شه  يعزل 
عامني”،  غ�شون  يف  �ل�شلطة  �إىل 
�ل�شيا�شية  �لــعــلــوم  ــتــاذ  �أ�ــش يــاأ�ــشــف 

يديه  غ�شل  على  قــادًر�  بول�شونارو 
�لب�شرية  �خلــ�ــشــائــر  مــن  ب�شهولة 
�عرت�ف  للوباء”.  و�لقــتــ�ــشــاديــة 
�ل�شحة  وز�رة  حــاولــت  بــالــذنــب؟ 
�لقتلى  �إخــفــاء عــدد  لفرتة وجــيــزة 

قبل �أن يردعها �لق�شاء.
�ملناه�شة  �لحــتــجــاجــات  وز�دت   
لبول�شونارو يوم �لأحد، حيث عّمت 
11 ولية بالإ�شافة �إىل �لعا�شمة 
يز�ل  ل  �لقبال  �أن  رغــم  بر�زيليا، 
يو�جه عائق �حلجر �ل�شحي، ومن 

�ملقرر تعبئة جديدة هذ� �لأحد. مت 
من  �حلركة  على  �ل�شرعية  �إ�شفاء 
خـــالل �لــتــ�ــشــكــيــل �جلـــــاري جلبهة 
�نتخاب  ملنع  تتوفر  مل  جمهورية 
ا  �لزعيم �لذي �أعلن نف�شه “مناه�شً

للنظام” عام 2018.
ـــيـــات من  �ـــشـــخـــ�ـــش فــــقــــد و�ـــــشـــــع   
خالفاتهم  جانباً  متنوعة  خلفيات 
�حرت�م  بــا�ــشــم  �لــعــر�ئــ�ــس  لتوقيع 
�لرئي�س  با�شتثناء  �لدميقر�طية، 
�لــ�ــشــابــق لــــول، �لــــذي حــكــم حزبه، 

بــولــ�ــشــونــارو، كلما  كــلــمــا حــو�ــشــر 
كــان يف مــو�جــهــة، وحمــا�ــشــًر� على 
�لــــوبــــاء  هــــنــــاك  جبهات”.  عــــــدة 
يف  �لتحقيق  ا  �أي�شً ولكن  بالطبع، 
�ل�شرطة  جــهــاز  يف  تــدخــلــه  �شبهة 
كثب  عــن  تدقق  �لتي  �لفيدر�لية، 
�أبــنــائــه، وطــلــب لإبطال  �ــشــوؤون  يف 
�نتخابه، و�أكرث من و�حد وثالثون 

طلًبا لعزله.
�ن “�شغط �ل�شارع ميكن �أن يعّجل 
لكنه  ود�عميه،  لأن�شاره  بخ�شارته 
من  �لعك�س  على  يهديه،  �أن  ميكن 
�ل�شرعية  لإ�ـــشـــفـــاء  ذريـــعـــة  ذلــــك، 
على �شلطته، با�شم” �حلفاظ على 
جتاوز�ت”  �شجلت  �إذ�  �لنظام”، 

يحذر �لأكادميي. 
�إن  �لخـــري،  هــذ�  نظر  فمن وجهة 
حماولة رئي�س �لدولة و�شع نف�شه 
يف خدمة �أحز�ب ل �شمري لها من 
�أجــل رفــع عــدد �لأ�ــشــو�ت �لالزمة 
لرف�س فتح �إجر�ء�ت �لعزل لي�شت 
ـــا. ومــــع ذلـــــك، يبدو  نــاجــحــة حـــًق
للباحث �ن مثل هذ� �لإجــر�ء غري 
حمتمل يف هذه �ملرحلة، لي�س فقط 
�ل�شيا�شية  �لأزمـــات  تــز�مــن  ب�شبب 
يف  بول�شونارو  “يبقى  و�ل�شحية. 
بــديــل، يرى  لــعــدم وجـــود  �ل�شلطة 
نائبه،  يبدو  �ذ  كامارغو�س.  مالكو 
�لذي  مـــور�و،  هاميلتون  �جلـــر�ل 
لل�شرف  قابل  غري  حمله،  �شيحل 

مثله ».                   عن لوطون

اأزمة �سحية واأخرى �سيا�سية

الربازيل: معار�سة جايري بول�سونار� يف ازدياد...!
لن يتمّل�س بول�سونارو ب�سهولة من خ�سائر الوباء الب�سرية واالقت�سادية 

دعوة بول�شونارو للرحيلعلى غر�ر تر�مب يقلل من �شان �لوباء

رئي�س ي�شجع على ك�شر �حلجر �ل�شحيكارثة �ن�شانية يف �لر�زيل

بقاء الرئي�س الربازيلي يف ال�سلطة يعود لغياب بديلرئي�س معزول ويواجه احتجاج اأكرث من ن�سف ال�سكان

ايران تتخطى عتبة الـ 180 األف اإ�سابة موؤكدة 
زمــن كورونا  بــاأن  �شعبنا  يعتقد(  �أن  نريد  �لأخـــرى )لأنــنــا ل 
�شاد�ت  �شيما  �ل�شحة  با�شم وز�رة  �ملتحدثة  و�أعلنت  قد وىل«. 
لري �خلمي�س عن ت�شجيل 2238 حالة جديدة بكوفيد-19 
�لعدد   180،156 �إىل  يرفع  ما  �ملا�شية  �ل24  �ل�شاعات  يف 

�لإجمايل لالإ�شابات �ملوؤكدة يف �إير�ن.
�لأربعاء و�خلمي�س ما  �إ�شافية بني  78 وفاة  �إىل  �أ�شارت  كما 

يرفع عدد �لوفيات �لتي �أعلنتها �ل�شلطات �إىل 8584.
�لتي  �لقيود  تدريجيا  �ل�شلطات  رفعت  ني�شان/�أبريل  ومنذ 
فر�شتها لحتو�ء �لفريو�س. ورغم ت�شجيل زيادة يف �لإ�شابات، 
�أن  ثانية مــن �حلـــالت مــوؤكــدة  نفت �حلكومة ظــهــور مــوجــة 

�لرتفاع يعود لزيادة فحو�س ك�شف �لإ�شابة.

•• طهران-اأ ف ب

�أعلنت وز�رة �ل�شحة �لإير�نية �أن �أكرث من 180 �ألف �شخ�س 
ثبتت �إ�شابتهم بفريو�س كورونا �مل�شتجد يف �إير�ن منذ �لعالن 

عن �أوىل �حلالت يف �لبالد يف �شباط فر�ير.
�لرئي�س ح�شن  دعا  �ليومية  �إعالن �حل�شيلة �جلديدة  وقبل 
�إىل  �إىل �تباع �لتو�شيات �ل�شحية �لر�مية  روحاين مو�طنيه 

وقف تف�شي وباء كوفيد-19.
“�إذ�  و�أعلن روحاين يف ت�شريحات نقلها �لتلفزيون �لإير�ين 
جممل  ��شتئناف  �شيتم  بحذ�فريها  �لتو�شيات  �جلميع  �تبع 
تلو  مرحلة  بــبــطء  “نتقدم  و�أ�ــشــاف  �لقــتــ�ــشــادي«.  �لن�شاط 

اجلامعة العربية تطالب با�ستمرار الدعم العربي للعملية التعليمية بفل�سطنياالأمني العام لرابطة العامل االإ�سالمي: حماربة معاداة ال�سامية �اجب اأخالقي 
 •• القد�س-اأ ف ب

�أكـــد �لأمـــني �لــعــام لــر�بــطــة �لــعــامل �لإ�ــشــالمــي �ل�شيخ 
حممد �لعي�شى يف مقابلة مع وكالة فر�ن�س بر�س على 
عــام وقــيــم ترتجم  مــبــد�أ  �ل�شامية  مــعــاد�ة  �أن حمــاربــة 
موقف �لإ�شالم، كما �أكد على �شرورة حتييد �خلالفات 

�ل�شيا�شية جانبا.
معاد�ة  حمــاربــة  �أهــمــيــة  �إىل  �لــ�ــشــعــودي  �ل�شيخ  و�أ�ـــشـــار 
م�شدرها  كـــان  �أيــــاً  و�لعن�شرية  و�لــكــر�هــيــة  �ل�شامية 

كمهمة دينية وو�جب �أخالقي.

حركة  قــبــل  مــن  �لعي�شى  �ل�شيخ  تــكــرمی  مت  �لــثــالثــاء، 
�لأمريكي،  �لــ�ــشــفــاردمی  و�حتــــاد  �لــال�ــشــامــيــة  مكافحة 
�مل�شلمني  لــلــقــادة  تخ�ش�س  �لــتــي  �لأوىل  هــي  بــجــائــزة 

�مل�شاركني يف مكافحة معاد�ة �ل�شامية.
ور�بطة �لعامل �لإ�شالمي هي منظمة �إ�شالمية �شعبية 

عاملية جامعة، مقرها مكة �ملكرمة.
وقال �لعي�شى �لذي عر عن فخره باجلائزة و�لتكرمی 
فوبيا  و�لإ�ــشــالمــو  �لــال�ــشــامــيــة  عــلــى حمــاربــة  “نعمل 
�لقوة  ��شتخد�م  علينا  لكن  �لعد�ء،  �أ�شكال  وغريها من 

�لناعمة ول �شيء غريها«.

•• القاهرة-وام:

�لدعم  توفري  يف  �ل�شتمر�ر  بــ�ــشــرورة  �لعربية  �لـــدول  جامعة  طالبت 
�لعربي للعملية �لتعليمية يف فل�شطني و�لعمل على رفع �ملعاناة عن �لطلبة 
�لفل�شطينيني ودعم �شمودهم ، ملو��شلة بناء �أجيال فل�شطينية قادرة على 
�ملو�جهة و�لتحدي لإنهاء �لحتالل و�إقامة �لدولة �لفل�شطينية وعا�شمتها 

�لقد�س.
�مل�شاعد للجامعة  �لعام  �أبو علي �لأمــني  �لدكتور �شعيد  جاء ذلك يف كلمة 
�لعربية ل�شوؤون فل�شطني و�لأر��شي �لعربية �ملحتلة يف كلمته �أمام �لدورة 
�لعرب  �لطلبة  �إىل  �ملوجهة  �لتعليمية  �لر�مج  للجنة  �لفرت��شية 101 

عليان  �أيـــوب  برئا�شة  �م�س  �جتمعت  و�لــتــي  �ملحتلة  �لعربية  �لأر��ــشــي  يف 
�أحمد  �مليد�نية بوز�رة �لرتبية و�لتعليم �لفل�شطيني، و  �ملتابعة  مدير عام 

�إ�شماعيل مدير د�ئرة �شوؤون �لالجئني بعمان.
وقال �أبو علي �إن �لتعليم يف فل�شطني يو�جه حتديات كثرية، كما ظل هدفا 
�لقد�س  يف  خا�شة  كافة،  �لأ�شعدة  على  �ملدمرة  �لحتالل  ل�شيا�شات  د�ئما 

و�ملناطق )ج( مبا فيها �لأغو�ر.
يحافـــظ  مبا  عربيـــــا  �ملن�شـــــقة  و�لآليـــات  �حللول  توفيـــــر  �أهمية  و�أكـــــد 
�ملعاييــر،  �أف�شل  وفـق  �لتعليميـــــــة  �لعمليـــــــة  وم�شتوى  ��شـــتمر�ريــة  على 
منوها �إىل �أن �لتحدي ينطــــــوي على نافذة و��شعة من �لفـــــر�س رغـم كل 

تد�عياته.

اإبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العاملية الثانية يف اأملانيا
•• برلني-وام:

مدينة  و�ــشــط  يف  �لثانية  �لعاملية  للحرب  تــعــود  قنبلة  مفعول  �لأملــانــيــة  �ل�شلطات  �أبــطــلــت 
نوردهاوزن بولية تورينجيا م�شاء �لأربعاء عرث عليها يف وقت �شابق من �ليوم نف�شه ح�شبما 

�أفاد جمل�س �ملدينة.
500 مرت من  �أي �شخ�س يف نطاق  �ل�شلطات طلبت من  �أن  �لأملانية  �لأنباء  وذكــرت وكالة 
موقع �لعثور على �لقنبلة مغادرة �ملنطقة بحلول �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء بالتوقيت �ملحلي 

/1500 بتوقيت جرينت�س/.
فيهم  مبن  ذلــك،  من  تاأثرو�  �شخ�س  �آلف  �شبعة  نحو  �أن  �إىل  �ملدينة  با�شم  متحدث  و�أ�شار 

�أ�شخا�س يقيمون يف د�ر رعاية كبار �ل�شن.
يذكر �أن مدينة نوردهاوزن كانت خالل �حلرب �لعاملية �لثانية هدفا لغار�ت �حللفاء وغالبا 

ما يتم �لعثور على قنابل غري منفجرة فيها.

رئي�ض اأركان القوات االأمريكية 
ياأ�سف لظهوره بجانب ترامب 

•• وا�سنطن-اأ ف ب
�لقو�ت �لمريكية �جلر�ل مارك ميلي علنا  �أركــان  �أعرب رئي�س 
�خلمي�س عن �أ�شفه للظهور بالبدلة �لع�شكرية �إىل جانب �لرئي�س 
دونالد تر�مب بعدما فرقت �ل�شرطة بعنف تظاهرة �شلمية قرب 
�لبيت �لأبي�س يف �لأول من حزير�ن يونيو. وقال �جلر�ل ميلي 
يف كلمة عر �لإنرتنت مبنا�شبة ت�شليم �ل�شهاد�ت خلريجي معهد 
�أكــون هناك، وجــودي يف  نوتر د�م �لع�شكري مل يكن يجدر بي �أن 
ع�شكري يف  ب�شلوع  �نطباعا  ولــدت  �لبيئة  تلك  �للحظة ويف  تلك 

�ل�شيا�شة �لد�خلية م�شيفا �إنه خطاأ ��شتخل�شت منه �لعر.
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حال  يف  نــاريــة  �أ�شلحة  و��شتخد�م  حــيــازة  باإمكانهم  و�شيكون 
�ل�شرورة و�عرت��س �أفر�د للتدقيق يف هوياتهم �أو تفتي�شهم.

وكانت هذه �ملوؤ�ش�شة �لتي �أن�شئت قبل �أكرث من قرن و�ملرتبطة 
حماولة  بعد  كبري  ب�شكل  تطورت  �لرتكية  �لد�خلية  بـــوز�رة 

�نقالب وقعت يف متوز/يوليو 2016 �شد �إردوغان.
 28 �أكــرث من  يف تركيا حاليا  “حر��س �لأحياء”  ويبلغ عدد 
�ألفا. و�أدت در��شة �لن�س يف �لرملان �إىل نقا�شات حادة وو�شل 

�لأمر �إىل عر�ك بالأيدي خالل جل�شة �شاخبة �لثالثاء.
ويوؤكد حزب �لعد�لة و�لتنمية �ملحافظ �لذي يقوده �إردوغان 
وقدم هذ� �لن�س، �أن هذه �لقو�عد �جلديدة �شت�شمح للحر��س 
�إحباط  �أكـــر عــر  �لــنــظــام بفاعلية  قـــو�ت حــفــظ  مبــ�ــشــاعــدة 

 •• ا�سطنبول-اأ ف ب

تبنى �لرملان �لرتكي يف وقت مبكر من �أم�س �خلمي�س م�شروع 
“حر��س  �إىل حد كبري �شالحيات  يعزز  للجدل  قانون مثري 
�لأحياء” بينما يتهم معار�شو رجب طيب �إردوغان، �لرئي�س 

�لرتكي بال�شعي �إىل �إن�شاء “ميلي�شيا«.
“م�شروع  �إن  تويرت  على  ح�شابه  على  �لرتكي  �لرملان  وقــال 

�لقانون حول حر��س �لأحياء متت �ملو�فقة عليه«.
ومبوجب �لن�س، منح حر��س �لأحياء �لذين يقومون بدوريات 
�لعام،  بالنظام  �إخـــالل  وحـــالت  �ــشــرقــات  عــن  لــالإبــالغ  ليلية 

�ل�شالحيات نف�شها �لتي يتمتع بها رجال �ل�شرطة.

حماولت �شرقة ومنع وقوع �عتد�ء�ت يف �ل�شو�رع.
�إىل  بامليل  �ملتهم  �إردوغــــان  بـــاأن  �لــيــوم  ت�شتبه  �ملعار�شة  لكن 

�ل�شتبد�د، ي�شعى �إىل �إن�شاء جي�س مو�ل له.
�أكر  �ل�شعب �جلمهوري  �لنائب عن حزب  وقال ماهر بولت 
�أحز�ب �ملعار�شة �لثالثاء �إنهم “ي�شتخدمون موؤ�ش�شة حر��س 
م�شكلة مرتبطة  “هناك  و�أ�شاف  ميلي�شيا”.  لإن�شاء  �لأحياء 

بالأمن يف هذ� �لبلد لذلك يجب تعزيز �ل�شرطة و�لدرك«.
ــــو�ــــس مـــن حــــزب �ل�شعوب  �أول �ـــشـــرحـــان  �لـــنـــائـــب حــقــي  �أمـــــا 
�لدميوقر�طي �لقريب من �لأكر�د، فقد ر�أى �أنه “عر تعزيز 
�ملجتمع  على  �ل�شغط  لــزيــادة  �ل�شروط  يــوجــدون  �حلــر��ــس، 

و�لإبقاء على �ل�شلطة و�إ�شعاف دولة �لقانون ب�شكل �أكر«.

 •• عوا�سم-وكاالت

و�ليونان  �إيــطــالــيــا  تــوقــيــع  ميــثــل 
�تفاقية لرت�شيم �حلدود �لبحرية 
خــــطــــوة مهمة  �لــــدولــــتــــني،  بــــني 
على  كبرية  تد�عيات  لها  �شيكون 
�ملتو�شط،  �لــبــحــر  �ــشــرق  مــنــطــقــة 
�ل�شيطرة  �إىل  تركيا  ت�شعى  �لتي 
طــمــعــا يف حقول  بـــالـــقـــوة  عــلــيــهــا 

�لنفط و�لغاز، وفق حمللني.
�إيطاليا  خـــارجـــيـــة  وزيــــــر�  وكـــــان 
و�لــيــونــان، وقــعــا �لــثــالثــاء، �تفاقا 
�لأيوين  �لبحر  �حلـــدود  لرت�شيم 

�لذي يف�شل �لبلدين �ملجاورين.
�لدولتني  بـــني  �لتـــفـــاق  ويــ�ــشــمــل 
�لــيــونــانــيــة يف  لــلــجــزر  يـــكـــون  �أن 
�لبحر �ملتو�شط مناطق �قت�شادية 
خال�شة، وهذ� يعني قطع �لطريق 
�لرئي�س �لرتكي رجب طيب  على 
�بتالع  حــــــاول  �لــــــذي  �أردوغـــــــــــان 
�لتفاق  يف  �جلـــــزر  هــــذه  مــنــاطــق 
�لـــذي �أبـــرمـــه مــع رئــيــ�ــس حكومة 
فائز  �لليبية  طر�بل�س  يف  �لــوفــاق 
�ل�شر�ج يف نوفمر 2019، لإن�شاء 
متتد  خال�شة  �قت�شادية  منطقة 
مــن �ــشــاحــل تــركــيــا �جلــنــوبــي على 
�ل�شمايل  �لــ�ــشــاحــل  �إىل  �ملــتــو�ــشــط 

�ل�شرقي �لليبي.
�أهمية  �لأمـــــــــر  هــــــذ�  ويـــكـــتـــ�ـــشـــب 
تو�جه  �لــتــي  �أثــيــنــا  �إىل  بالن�شبة 
�لنفط  حقول  يف  �لطامعة  �أنــقــرة 
قر�س  حق  وخ�شو�شاً  باملنطقة، 
��شتك�شاف  عملية  بـــاأي  �لــقــيــام  يف 
�ملنطقة  يف  �لــنــفــطــيــة  ـــمـــو�رد  ـــل ل
�لقت�شادية �خلال�شة �لقر�شية.

ومــنــذ �لــعــام �ملــا�ــشــي، تــقــوم �أنقرة 
بــعــر�ــس قـــوة عــر �إر�ــشــالــهــا �شفن 
�لقر�شية، رغم  �ملياه  �إىل  تنقيب 
حتــــذيــــر�ت و��ـــشـــنـــطـــن و�لحتــــــاد 

�لأوروبي وم�شر.

تداعيات �سيا�سية كبرية
�لدويل،  �لقانون  �لأ�شتاذ يف  وقال 

“�شكاي  ملـــوقـــع  �ـــشـــالمـــة،  �أميــــــن 
بني  “�لتفاقية  �إن  عربية”  نيوز 
�لطريق  و�إيطاليا قطعت  �ليونان 
على تركيا يف �شرق �لبحر �ملتو�شط 
لأن  �لبحرية،  حــدودهــمــا  بعتيني 
يونانية  تـــوؤكـــد  �لتـــفـــاقـــيـــة  هــــذه 
�لتي  �لبحرية  �ملــنــاطــق  يف  �جلـــزر 

تخ�شع ل�شيادة �ليونان«.
وبح�شب �شالمة، تعد �لتفاقية رد 
�لدولتني  جانب  مــن  حا�شم  فعل 
و�لغريب  �لــ�ــشــاذ  “�لتفاق  عــلــى 
�لذي ل ي�شتند �إىل �أ�ش�س قانونية 
بـــني تــركــيــا وحــكــومــة �لــ�ــشــر�ج يف 

ليبيا«.
�لدويل  �لقانون  يف  �خلبري  وقــال 
بني  �ملـــزعـــومـــة  “�لتفافية  �إن 
�أردوغــان و�ل�شر�ج مل تقرها دولة 

�لأوروبي  �لحتــاد  �ملتو�شط ول  يف 
منتدى  ول  �ملتحدة  �لــوليــات  ول 

�لغاز يف �لبحر �ملتو�شط«.

ماأزق اأردوغان اجلديد
يف  �ليونان  �خلارجية  وزيــر  وقــال 
�لتفاقية  �إن  �شحفية  ت�شريحات 
�لتزمت  �إيـــطـــالـــيـــا  مــــع  �ملــــرمــــة 
مبــبــادئ �لــقــانــون �لـــدويل للبحار 
لقانون  �ملــتــحــدة  �لأمم  و�تــفــاقــيــة 

�لبحار �لتي �أبرمت عام 1982.
�لتفاقية  هـــذه  �إىل  تــنــ�ــشــم  ومل 
�لدولية كل من �إ�شر�ئيل �أو تركيا 
�أو �شوريا، وهي دول تطل على دول 
�ملــتــو�ــشــط، بح�شب  �ــشــرق  حــو�ــس 

�شالمة.
�أردوغـــان  و�أ�ــشــاف �شالمة:” بــات 

يفكر مرتني قبل �أن يقدم على �أي 
مغامرة جديدة يف �شرق �ملتو�شط، 
بعد �لو�قع �لقانوين و�ملادي �لذي 
بالتفاقية  �إحدى �شوره  متثل يف 
و�ليونان”،  �إيطاليا  �جلديدة بني 

بح�شب �شالمة.
و�أ�شار �إىل �أن �أردوغان”�لذي �أخذ 
دول �شرق متو�شط على حني غرة 
يف نوفمر، بات يف ماأزق مل ي�شتطع 

جمرد �لتعقيب عليه فور�«.

تداعيات كبرية
ويــــقــــول �لأكــــــادميــــــي �لـــيـــونـــاين، 
�لعلوم  يف  �ملـــ�ـــشـــاعـــد  و�لأ�ــــشــــتــــاذ 
�لأمريكية  باجلامعة  �ل�شيا�شية 
بــــــــــــــــالإمــــــــــــــــار�ت، كــــلــــيــــانــــثــــيــــ�ــــس 
�إىل  حـــديـــث  يف  كـــرييـــاكـــيـــديـــ�ـــس، 

�إن  عربية”،  نيوز  “�شكاي  موقع 
كبرية  �شيا�شية  تــد�عــيــات  هــنــاك 

لالتفاقية، ول �شيما �لتوقيت.
�أن  تظهر  �لتــفــاقــيــة  �أن  و�أو�ـــشـــح 
�أثــيــنــا تــبــنــي عـــالقـــات تـــعـــاون بني 
حترتم  �لتي  �ملتو�شط  �لبحر  دول 
�لو�شع �لر�هن و�لقانون �لدويل، 
كما تبني عالقات مع �لدول �لتي 
تــديــن �لــ�ــشــلــوك �لــرتكــي يف �شرق 
مــ�ــشــر وقر�س  مــثــل  �ملــتــو�ــشــط، 

وفرن�شا و�إ�شر�ئيل.
�جلديدة  �خلــطــوة  �أن  �إىل  ولــفــت 
�لقائمة  �إىل  دولة جديدة  �أ�شافت 
وهي �إيطاليا، �لتي تكت�شب �أهمية 
ليبيا،  مــن  قــريــبــة  لكونها  كــبــرية 
�لت�شدي  “�أهمية  �إىل  مــ�ــشــري� 
لــلــ�ــشــلــوك �لــــعــــدو�ين �لـــرتكـــي يف 

متز�يد”،  بــ�ــشــكــل  �ملـــتـــغـــطـــر�ـــس 
�لتي  تــركــيــا  �ــشــلــوك  �إىل  مــ�ــشــري� 
�إلغاء  حتاول يف �ل�شنو�ت �لأخــرية 
ب�شكل  وتو�شعت  دولــيــة  مــعــاهــد�ت 
�لع�شكرية،  تــدخــالتــهــا  يف  عــلــنــي 

ودعمت جماعات �إرهابية.
�أن  ـــــح  ـــ �لــو��ــشـــ “من  �إنــــه  وقـــــــــــــــــال 
تركيا حتـــــاول �لبتـــز�ز و�لتهديد 
باأن  �لـــقـــوة  ��ــشــــــــــــــــــــتــخــد�م  حــتــى  �أو 
�ملهيمنة  �لإقليمية  �لقــــوة  ت�شبح 
يف �لــ�ــشــرق �لأو�ــــشــــط، فــهــذ� حلم 

�أردوغان«.
ور�أى �أن هناك حاجة �إىل رد فعل 
تعار�س  �لــتــي  �لــــدول  مــن  منظم 
�ل�شبيل  “فهو  �أردوغـــــان،  �شيا�شة 
�ل�شغوط  وممار�شة  تركيا،  لعزلة 
عــلــيــهــا و�تـــخـــاذ تـــد�بـــري �أ�ـــشـــد �إن 

�لنفط  ي�شمل  ل  �لـــذي  �ملــنــطــقــة، 
و�لـــغـــاز يف �ملــتــو�ــشــط فــحــ�ــشــب، بل 
�إرهابية  جماعات  دعــم  �إىل  ميتد 
و�لتدخالت  �لإخــو�ن  تنظيم  مثل 
وهو  وليبيا،  �شوريا  يف  �لع�شكرية 

�لأمر �لذي يجب �لتعامل معه«.

ر�سالة اإىل اأنقرة » احلاملة«
�لتفاقية  �أن  كريياكيدي�س  ور�أى 
ر�شالة  تبعث  �لإيطالية  �ليونانية 
مفادها �أن �ل�شيا�شات غري �مل�شوؤولة 
وغري �ملنطقية و�لتع�شفية مل يتم 
حتالف  جانب  من  معها  �لت�شامح 

ي�شم دول قوية.
ت�شعى  “�لتفاقية  �أن  �إىل  ولــفــت 
�أ�شبحت  �لتي  �أنقرة،  جماح  لكبح 
�أدوغــــــــــــان  عــــهــــد  يف  عــــــدو�نــــــيــــــة 

لـــــزم �لأمــــــــر، مــــن �أجــــــل �حـــــرت�م 
و�لقانون  �لأخـــرى  �لـــدول  �شيادة 

�لدويل«.
�لتفاق  �إن  كــرييــاكــيــديــ�ــس  وقــــال 
�أردوغــان و�ل�شر�ج غري  �ملرم بني 
�ليونان، وحاول  �لقانوين جتاهل 
خالل  من  مــو�ردهــا  �شرقة  عمليا 
�لقت�شادية  �ملــنــطــقــة  �غــتــ�ــشــاب 
تهديد�  ي�شكل  بــهــا،  مبــا  �خلا�شة 
وذلك  �ليونانية،  لل�شيادة  مبا�شر� 
بتجريد جزر كبرية من حقوقها، 
)خام�س  كــــريــــت  جـــــزيـــــرة  مـــثـــل 
�لأبي�س  �لــبــحــر  �أكـــر جــزيــرة يف 

�ملتو�شط(.
�ليونان  �أن  �لو��شح  “من   : وتابع 
يقبلو�  لــــن  �لــــــــدويل  و�ملـــجـــتـــمـــع 

باتفاقية �ل�شر�ج و�أردوغان«.

وقف االبتالع الرتكي
تعيني  �تفاقية  �إن  �شالمة  ويعتر 
�إيطاليا  بـــني  �لــبــحــريــة  �حلـــــدود 
ملخا�س  ولدة  هـــــي  و�لـــــيـــــونـــــان 
ع�شري د�م 4 عقود من �ملفاو�شات 
ـــاور�ت �لــفــنــيــة مل تــفــلــح يف  ـــش ـــ� و�مل

حتقيق نتيجة �إل �ليوم.
تعيني  �أهمية  �أن  �شالمة  و�أ�ــشــاف 
�حلـــــــدود �لـــبـــحـــريـــة بــــني �لـــــدول 
�لفا�شل  �خلــط  حتــديــد  يف  تكمن 
�ملتجاورة، �شو�ء  �لدول  بني �شيادة 
م�شر  مــثــل  متقابلة  دول  �أكـــانـــت 
جو�ر  مــتــجــاورة  دول  �أو  وقــر�ــس 

�شاحلي مثل ليبيا وم�شر.
�حلدود  تعيني  �تفاقيات  �إن  وقــال 
وتوؤطر  �أيـــ�ـــشـــا  حتــــدد  �لــبــحــريــة 
حلماية  �ملــخــتــلــفــة  �ملـــ�ـــشـــوؤولـــيـــات 
من  �لوطنية  و�مل�شلحة  �ل�شيادة 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �لنو�حية 
وغريها، مثل حتديد �ملناطق �لتي 
ميكن فيها لكل دول من �لتنقيب 
عـــن �لـــغـــاز و�لــــبــــرتول و�لـــــرثو�ت 
�لأن�شطة  من  وغريها  �لطبيعية 
�لقــتــ�ــشــاديــة مــثــل �لــ�ــشــيــد ومد 

�لكابالت وبناء �جلزر �ل�شناعية.

ت�سعى لكبح جماح اأنقرة التي اأ�سبحت عدوانية يف عهد املتغطر�س

اليونان �اإيطاليا.. اتفاقية تقطع الطريق اأمام »اأطماع اأرد�غان«

 ••وا�سنطن-وكاالت

�لتابعة  �لـــدر��ـــشـــات  جلــنــة  �أو�ـــشـــت 
�لكونغر�س  يف  �جلمهوري  للحزب 
ميلي�شيات  بـــــــــاإدر�ج  �لأمــــريــــكــــي، 
عر�قية م�شلحة مو�لية لإيــر�ن يف 
�لإرهابية، وذلك  قائمة �جلماعات 
�أن�شطة  عــن  مــطــول  تقرير  �شمن 
جـــهـــات و�ــشــخــ�ــشــيــات مـــتـــورطـــة يف 
�لثوري  �حلـــر�ـــس  �أجـــنـــدة  متـــريـــر 
ولبنان،  �لـــــعـــــر�ق،  يف  �لإيــــــــــر�ين 

و�شوريا، و�ليمن.
�لثوري  �إن �حلر�س  �لتقرير،  وقال 
و�أد�ر جمموعات مثل  �أن�شاأ، ودرب، 
�إير�نية  �أقدم منظمة  منظمة بدر، 
يف �لعر�ق، �لتي حاربت مع طهر�ن، 
يف �حلرب �لعر�قية �لإير�نية، وفق 
ما ذكر موقع قناة “�حلرة” �أم�س 

�خلمي�س.
�أن زعيم منظمة  و�أ�شاف �لتقرير، 
بـــــــدر، هـــــــادي �لــــعــــامــــري، تــــورط 
�ل�شفارة  عــلــى  �إرهـــابـــي  هــجــوم  يف 

ماليزيا متنع احلج ب�سبب 
املخا�ف من كور�نا 

•• كواالملبور-رويرتز

�إنها قررت منع  �أم�س  قالت ماليزيا 
�لعام  هذ�  �حلج  �أد�ء  من  مو�طنيها 
ب�شبب �ملخاوف من فريو�س كورونا 
�مل�شتجد مقتدية يف ذلك باإندوني�شيا 

�لتي يغلب �مل�شلمون على �شكانها.
وتــر�ــشــل مــالــيــزيــا كــل عـــام ع�شر�ت 
�ل�شعودية.  �إىل  �لآلف من �حلجاج 
�لنتظار  مــالــيــزيــا  وميــكــن حلــجــاج 
فرتة ت�شل �إىل 20 عاما ب�شبب نظام 
مع  عليه  تتفاو�س  �لــذي  �حل�ش�س 
علقت  �ل�شعودية  وكانت  �ل�شعودية. 
يف  �آخــر  �إ�شعار  حتى  و�لعمرة  �حلــج 
فريو�س  �نت�شار  من  للحد  حماولة 
�أنـــهـــا بــــــد�أت تخفف  كــــورونــــا رغــــم 
و�ل�شفر.  �لتنقل  على  �لقيود  بع�س 
وقال ذو �لكفل حممد �لبكري وزير 
قررت  ماليزيا  �إن  �لدينية  �ل�شوؤون 
برحلة  �لــقــيــام  مــن  مو�طنيها  منع 
�حلج ب�شبب خماطر مر�س كوفيد-

19 �لناجم عن �لإ�شابة بالفريو�س 
وعدم وجود لقاح للوقاية منه. وقال 
�أذ�عه �لتلفزيون  يف موؤمتر �شحفي 
�حلجاج  يتحلى  �أن  “�أرجو  �ملاليزي 
بال�شر ويتقبلو� �لقر�ر«. ويف بيان 
�لذي  �حلـــج،  جمل�س  قــال  منف�شل 
للر�غبني يف  �لدخـــار  يــديــر خطط 
�حلج، �إن �لقر�ر �شيوؤثر على حو�يل 
عليهم  وقـــــع  �ــشــخــ�ــس   31600

�لختيار لأد�ء �لفري�شة هذ� �لعام.
�كت�شاف  مـــالـــيـــزيـــا  �أعـــلـــنـــت  وقــــــد 
بالفريو�س  �إ�ــشــابــة  حــالــة   8369

و118 وفاة.

�خلمي�س.  �أمـــ�ـــس   »america
�لــرد �لإيــر�ين بعد مقتل  و�قت�شر 
�ــشــلــيــمــاين قــائــد فــيــلــق �لــقــد�ــس يف 
ق�شف  عـــلـــى  �لــــــثــــــوري،  �حلــــر�ــــس 
�أمريكيتني  ع�شكريتني  قــاعــدتــني 
�أكرث  �إ�شابة  عن  �أ�شفر  �لــعــر�ق،  يف 
من 100 جندي �أمريكي باآلم يف 
ويوؤكد  قتلى.  �شقوط  دون  �لر�أ�س، 
“�إير�ن  �أن  �لأمـــريـــكـــي،  �ملـــ�ـــشـــوؤول 
عن  تبحث  طويلة  �شنيناً  �أمــ�ــشــت 
وعندما  �أمــــريــــكــــي،  �أحــــمــــر  خــــط 
�ملتحدة  ــــات  ــــولي �ل ردت  وجـــدتـــه 
بــقــوة، و�أطـــاحـــت بــو�حــد مــن �أهم 
�شليماين«.  قا�شم  طــهــر�ن،  قيادي 
مبادرة  مــديــرة  �أكـــدت  مــن جهتها، 
م�شتقبل �إير�ن يف �ملجل�س �لأطل�شي، 
تعتقد  ل  �أنـــهـــا  �ــشــالفــني،  ـــاربـــر�  ب
�إيــــر�ن  ردع  �ــشــلــيــمــاين  “مقتل  �أن 
�شالفني  و�أ�شافت  حا�شم«.  ب�شكل 
لحقة،  حـــــــو�دث  هـــنـــاك  “كانت 
�شو�ريخ  قتلت  )�آذ�ر(  مــار�ــس  ويف 
�إيـــر�ن  تدعمها  عــر�قــيــة  ميلي�شيا 
وبريطاين.  �أمريكيني،  ع�شكريني 
زو�رقهم  �لإير�نيون  ��شتخدم  كما 
�ل�شغرية مل�شايقة �ل�شفن �لبحرية 
)ني�شان(  �أبــــريــــل  يف  �لأمـــريـــكـــيـــة 
�أمـــريـــكـــي  رد  �أي  دون  �ملــــا�ــــشــــي، 

و��شح«.

دي�شمر  يف  بــغــد�د  يف  �لأمــريــكــيــة 
)كانون �لأول( 2019.

و�أو�ـــشـــح �لــتــقــريــر �أنـــه مــنــذ ظهور 
د�ع�س يف عام 2014، منحت وز�رة 
نحو  �لعر�ق  �لأمريكية  �خلارجية 
�مل�شاعد�ت  مــن  دولر  مليار   1.2
دولر  مــاليــني  و4.2  �لع�شكرية، 
لتدريب �لقو�ت �لعر�قية. وقدمت 
وز�رة �لدفاع �لأمريكية 4 مليار�ت 
�حلرب  يف  �لعر�قية  للقو�ت  دولر 
�شد تنظيم د�ع�س، وذلك يف �لوقت 
�لد�خلية  وز�رة  فــيــه  كــانــت  �لـــذي 
�لعر�قية حتت �شيطرة منظمة بدر  
�آنذ�ك  �لد�خلية  وزيـــر  خــالل  مــن 

قا�شم �لأعرجي.
ر�شمياً  تعد  مل  �ملنظمة  �أن  ورغـــم 
ل  �أنــهــا  �إل  �لد�خلية،  وز�رة  تدير 
فيها،  رئي�شياً  دور�ً  متــار�ــس  تـــز�ل 
بف�شل قياد�ت �ل�شرطة �لحتادية، 

�ملنتمني �إليها. 
�إدر�ج  رغــم  �أنــه  �إىل  �لتقرير  ولفت 
�لعديد من �جلماعات �لإير�نية يف 

“فاطميون،  مثل  �لإرهـــاب،  قائمة 
وع�شائب  و�لــنــجــبــاء،  وزيــنــبــيــون، 
من  �لـــعـــديـــد  فـــــاإن  �حلق”،  �أهـــــل 
�لــتــي يــدعــمــهــا �حلر�س  �حلـــركـــات 
�لـــثـــوري �لإيــــــر�ين، مل تــــدرج بعد 

على قائمة �لعقوبات. 
و�أو�شى �لتقرير �لكونغر�س باإ�شافة 
قائمة  �إىل  ورئي�شها  �ملنظمة  هــذه 
�إير�نية  ميلي�شيات  مــع  �لإرهـــــاب، 
كتائب  مــثــل  ــــعــــر�ق،  �ل يف  �أخــــــرى 
�خلر��شاين،  و�شر�يا  علي،  �لإمـــام 
�أبو  ولــو�ء  �ل�شهد�ء،  �شيد  وكتائب 
�لأوفياء،  وحركة  �لعبا�س،  �لف�شل 
و�شر�يا  �لإ�ــــشــــالم،  جــنــد  وحـــركـــة 
�ملجموعات  من  وغريها  عا�شور�ء، 
�ملــو�لــيــة لإيـــــر�ن �لــتــي تــعــهــدت يف 
مبو�جهة  �ملا�شي،  )ني�شان(  �أبريل 

�لوليات �ملتحدة.
و�ــشــدد �لــتــقــريــر �لــكــونــغــر�ــس على 
تقرير�ً  �لكونغر�س  طلب  �ــشــرورة 
�خلـــارجـــيـــة  وز�رة  مـــــن  ـــنـــويـــاً  ـــش �
�جلديدة  �لكيانات  عن  �لأمريكية، 

�لتي تد�ر من قبل �حلر�س �لثوري 
�لإير�ين يف �لعر�ق.

�لكونغر�س  �لــلــجــنــة  ن�شحت  كــمــا 
�لتهديد�ت  عن  �آخر  تقرير  بطلب 
قو�ت  متثلها  �لــتــي  �ملـــدى،  طويلة 
�مليلي�شيات  وبقية  �ل�شعبي  �حل�شد 
�لــعــر�قــيــة �ملـــدعـــومـــة مـــن �إيـــــر�ن، 

و�لتي حتارب �شد د�ع�س.

عقوبات على لبنان 
روؤيتها  �إطــــــار  ويف  جــهــتــهــا،  ومــــن 
لل�شيا�شة  �ملو�شعة  �ل�شرت�تيجية 
�إير�ن،  جتاه  �لأمريكية  �خلارجية 
و�جلماعات  و�لـــ�ـــشـــني  ورو�ـــشـــيـــا، 
�لد�ر�شات  �ملت�شددة، تطرقت جلنة 
يف �حلـــزب �جلــمــهــوري يف جمل�س 
�لإير�ين  للنظام  �لأمريكي  �لنو�ب 
ووكالئه يف لبنان، و�أو�شت بفر�س 
لبنانيني  قــــــــادة  ـــى  عـــل عــــقــــوبــــات 
وقطع  �هلل،  حـــزب  مــع  متحالفني 
�للبناين،  �جلي�س  عــن  �ملــ�ــشــاعــد�ت 
يف خطوة غري م�شبوقة على �شعيد 

�لعالقات بني و��شنطن وبريوت.
مقرتح  على  بناء  �للجنة،  وتو�شي 
مــــــن �ملــــنــــظــــمــــة غــــــري �لـــربـــحـــيـــة 
�شد  “�لحتاد  بـــا�ـــشـــم  �ملـــعـــروفـــة 
جميع  مبعاقبة  �لنووية”،  �إيـــر�ن 
�ملقبلني،  �أو  �حلاليني  �لرملانيني 
�إىل  �ملــنــتــمــني  �حلـــكـــومـــة  ووزر�ء 
حزب �هلل �للبناين و�أو�شت �للجنة 
�لـــوزر�ء  جمل�س  �أعــ�ــشــاء  مبعاقبة 
بـ”�مل�شتقلني”  لبنان  يف  �ملعروفني 
مــن �أنــ�ــشــار حــزب �هلل، مبــن فيهم 
�ل�شابق جميل جبق،  وزير �ل�شحة 
و�لـــنـــائـــب جــمــيــل �لــ�ــشــيــد، ووزيــــر 
و   2005 بني  �ل�شابق   �خلارجية 

2009 فوزي �شلوخ.
بفر�س  �أيـــ�ـــشـــاً  �لــلــجــنــة  و�أو�ــــشــــت 
�أقــــوى حلفاء  عــقــوبــات ومــالحــقــة 
ــــى ر�أ�ــــشــــهــــم وزيـــــر  �حلـــــــــزب، وعــــل
ورئي�س  با�شيل،  جــر�ن  �خلارجية 
�لنو�ب  جمل�س  رئي�س  �أمــل  حركة 

�للبناين، نبيه بري.
 The« مــــــــــــوقــــــــــــع  وكــــــــــ�ــــــــــشــــــــــف 
 Washington Free
يف  �أعــ�ــشــاء  ��ــشــتــعــد�د   »Beacon
�لكونغر�س  يف  �جلمهوري  �حلــزب 
�أكـــر حــزمــة من  لقـــرت�ح بفر�س 
�لعقوبات على �إير�ن هذ� �لأ�شبوع.

�إد�رة  �أن  �لــ�ــشــيــاق  هـــذ�  يف  ويـــذكـــر 
عّلقت  تـــر�مـــب  دونـــالـــد  �لــرئــيــ�ــس 
105 ماليني دولر من �مل�شاعد�ت 
�لأول(  )ت�شرين  �أكتوبر  يف  للبنان 
�مل�شنف  �هلل  حــزب  ب�شبب  �ملا�شي، 
�لأمريكية،  �لإرهــــــــاب  قــائــمــة  يف 
�ملــطــاف يف  نــهــايــة  قــبــل �شرفها يف 

دي�شمر)كانون �لأول( �ملا�شي.
تيد  �ل�شناتور  تقدمی  ذلــك،  �أعقب 
م�شروع  زيلدين  يل  و�لنائب  كروز 
حلجب  �هلل  حــزب  ملكافحة  قــانــون 
�لع�شكرية  �ملــ�ــشــاعــدة  مــن   20%
�لأمريكية للجي�س �للبناين، ما مل 
يتمكن �لرئي�س �للبناين من �إثبات 
�تــخــاذ �خلــطــو�ت �لــالزمــة لإنهاء 

�إير�ن،  نفوذ حزب �هلل، ومن ور�ئه 
يف �جلي�س �للبناين.

ردع اإيران
�حلر�س  يف  �لـــقـــيـــادي  مــقــتــل  �أدى 
�لــثــوري �لإيـــر�ين �لإرهــابــي قا�شم 
�شليماين يف �شربة جوية �أمريكية 
�ملا�شي  �لــثــاين(  )كــانــون  يناير  يف 
يف بــــغــــد�د لــــرت�جــــع نـــفـــوذ �إيــــــر�ن 
يف  �لإرهــابــيــة  ميلي�شياتها  ون�شاط 
يف  �لأمريكية  �مل�شالح  �شد  �لعر�ق 
�ل�شرق �لأو�شط. و�أكد قائد �لقيادة 
�ل�شرق  يف  �لأمـــريـــكـــيـــة  �ملـــركـــزيـــة 
�لأو�ـــــشـــــط، كــيــنــيــث مــكــيــنــزي، �أن 
“هناك تر�جعاً ملحوظاً يف عمليات 
�إيـــــر�ن �لإرهـــابـــيـــة �ملــبــا�ــشــرة وغري 
�لأمريكية  �مل�شالح  �شد  �ملبا�شرة 
مكينزي،  ــــار  و�أ�ــــش �ملنطقة”،  يف 
�أنــــذر  �ــشــلــيــمــاين  “مقتل  �أن  �إىل 
قبل  مــرتــني  تفكر  وجعلها  �إيــــر�ن 
م�شاحلنا”،  �ــشــد  عملية  �أي  �ــشــن 
 voice of« ملا ذكــره موقع وفقاً 

قائد القوات االأمريكية يف ال�سرق االأو�سط: مقتل �سليماين ردع طهران ب�سكل كبري

عقوبات اأمريكية منتظرة �سد ميلي�سيات اإيران �با�سيل �بري
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عربي ودويل

 •• بغداد-اأ ف ب

�شاروخية  هجمات  من  �أ�شهر  بعد 
وعالقات هي �لأبرد بني �لبلدين، 
يعود �لعر�ق و�لوليات �ملتحدة �إىل 
طاولة �ملحادثات مع ميل �حلليفني 
مناورة  بهام�س  ولكن  �حلــو�ر  �إىل 

حمدود.
مع  �ليوم  موؤ�تية  �لفر�شة  وتبدو 
�لعر�قية  �ملخابر�ت  رئي�س  و�شول 
�لكاظمي  مــ�ــشــطــفــى  ـــابـــق  �لـــ�ـــش
�ملــــعــــروف بــعــالقــاتــه �جلـــيـــدة مع 
�لعرب،  وحــلــفــائــهــم  �لأمـــريكـــيـــني 
�إىل رئا�شة �حلكومة، و�أي�شاً �نكفاء 
�لــفــ�ــشــائــل �ملــو�لــيــة لإيــــــر�ن حتى 

�للحظة.
لــكــن �حلــــو�ر �لـــذي بـــد�أ �خلمي�س 
ب�شبب  �ملغلقة  �لفيديو  د�ئــرة  عر 
بد�ية  �إل  لي�س  كوفيد-19،  وبــاء 
تغيري  �أي  دون  طـــويـــلـــة  عــمــلــيــة 
جـــذري يف �ملــنــظــور، وفـــق مــا يرى 

خر�ء وم�شوؤولون.
�لبلدين  م�شوؤولني  كبار  و�شيحدد 
�لــرئــيــ�ــشــيــة �لتي  �ملــو��ــشــيــع  مـــعـــاً 
�شُتعهد بعد ذلك �إىل جلان لإجر�ء 

مناق�شات طويلة �لأمد.
يـــقـــول روبـــــــرت فــــــورد مــــن معهد 
يعاد  “لن  �إنــــه  �لأو�ـــشـــط  �لــ�ــشــرق 
تـــعـــريـــف �لــــعــــالقــــات �لأمـــريكـــيـــة 
ليلة  بـــــني  بـــاأكـــمـــلـــهـــا  �لــــعــــر�قــــيــــة 

و�شحاها«.
�لدبلوما�شي  يــ�ــشــيــف  ولــــكــــن، 
�لأمريكي �ل�شابق �لذي �شارك هو 
�لإ�شرت�تيجي”  “�حلو�ر  نف�شه يف 
�لعام  يف  �لــطــرفــني  بـــني  �لأخـــــري 
هناك  �لأوىل  “للمرة   2008
�ملكان  يف  �ملــنــا�ــشــبــون  �لأ�ــشــخــا�ــس 

�ملنا�شب ويف �لوقت �ملنا�شب«.
يف 2008، كانت �لوليات �ملتحدة 

وقد  �لنفط  �أ�ــشــعــار  �نهيار  �شربه 
يــعــجــز قـــريـــبـــاً عــــن دفـــــع رو�تـــــب 
حكومي  مــوظــف  مــاليــني  ثمانية 

ومتقاعد.
�لــــطــــويــــل، ميكن  وعــــلــــى �لأمــــــــد 
تاأمني  �ل�شرت�تيجي”  لـ”�حلو�ر 
�لعقود �لأمريكية يف جمال �لبناء 
حت�شيل  باجتاه  و�لدفع  و�لطاقة 
�لبنك  �أو  �خلليج  مــن  مــ�ــشــاعــد�ت 

�لدويل.
�أنــــه “ل ميكن  لــكــن فــــورد يـــوؤكـــد 
�ملــــال، لكن  تــعــطــي  �أن  لــو��ــشــنــطــن 
عدم  تـــعـــر�ـــس  �أن  فـــقـــط  ميــكــنــهــا 
قد  �لــــتــــي  عقوباتها”  تــطــبــيــق 
�لإير�ين  �لعر�ق من مورده  حترم 
�مل�شكلة  يحل  “ل  وذلــك  للطاقة، 

�لأوىل للكاظمي«.

مواجهة »عقر الدار«.. ماذا 
جرى بني مقاتالت ر��سيا �اأمريكا؟

•• وا�سنطن-وكاالت

ك�شفت �ل�شلطات �لأمريكية، ، تفا�شيل �عرت��س طائر�ت مقاتلة �أمريكية 
قاذفات رو�شية مرتني، �لأربعاء، فوق �شو�حل �آل�شكا، وفق ما ذكرت قيادة 
�لدفاع �جلوي �لأمريكية. وتاأتي عمليات �لعرت��س بعد �أقل من �أ�شبوعني 

على �عرت��س طائر�ت رو�شية لقاذفات �أمريكية فوق �لبحر �لأ�شود.
وقالت قيادة دفاع �لف�شاء �جلوي لأمريكا �ل�شمالية “نور�د” �إن مقاتالت 
“�أف-22 ر�بتور” �أمريكية �عرت�شت �شربا من �لقاذفات �لرو�شية يف وقت 
مبكر �لأربعاء، بعدما �قرتب على بعد 20 ميال بحريا من �شاحل �آل�شكا، 

�لولية �لأمريكية �لو�قعة يف �أق�شى �شمال غربي قارة �أمريكا �ل�شمالية.
وكان �ل�شرب �لرو�شي موؤلفا من قاذفتي “تو-95” وقاذفتي “�شو-35”، 
�إىل  “نور�د”  و�أ�ــشــارت  “نور�د«.  وفــق  “ىي-50”،  مبكر  �إنـــذ�ر  وطــائــرة 
�أن �لطائر�ت �لرو�شية بقيت حتلق يف �لأجــو�ء �لدولية طو�ل �لوقت، ومل 
تعريف  مبنطقة  �ملتحدة  �لــوليــات  وحتتفظ  �لأمــريكــيــة.  �لأجـــو�ء  تدخل 
للدفاع �جلوي قبالة �آل�شكا، متتد �إىل ما ور�ء �لأر��شي �لأمريكية لت�شمح 
�جلر�ل  “نور�د”  قــائــد  وقـــال  حمتملة.  مــعــاديــة  غـــار�ت  �أي  على  بــالــرد 
تري�ن�س �أو�شوغني�شي يف بيان �إن “�لدوريات �جلوية حتمي من �أي �قرت�ب 
مهمات  تنفيذ  يف  م�شتمرون  باأننا  و��شحة  بر�شالة  وتبعث  �أر��شينا  مــن 
�إن طائر�ت  29 مايو  �لرو�شية يف  �لدفاع  وز�رة  �لوطنية«. وذكرت  �لدفاع 
بي”  “بي-و�ن  طــر�ز  مــن  �أمريكيتني  قاذفتني  �عرت�شت  رو�شية  حربية 

خالل حتليقهما فوق �لبحر �لأ�شود.

بيونغ يانغ حتذر �ا�سنطن من 
التدخل يف ال�سوؤ�ن الكورية 

 •• �سيول-اأ ف ب

حذرت كوريا �ل�شمالية �لوليات �ملتحدة من �لتدخل يف �ل�شوؤون �لكورية �إذ� 
كانت تريد �شمان تنظيم �نتخابات رئا�شية �شل�شة، بعدما عرت و��شنطن عن 
��شتيائها من قطع بيونغ يانغ �جل�شور مع �شيول. ويف بيان بثته وكالة �لأنباء 
�لكورية �ل�شمالية �لر�شمية، �نتقد م�شوؤول كبري يف وز�رة �خلارجية �لكورية 
“مثرية  باأنها  وو�شفها  �ملتحدة  للوليات  �ملزدوجة”  “�ملو�قف  �ل�شمالية 
لال�شمئز�ز«. وقال كون جونغ غون �ملدير �لعام لوز�رة �ل�شوؤون �لأمريكية، 
�إذ�  �أوًل”  �لد�خلية  ب�شوؤونها  وتهتم  ل�شانها  ت�شبط  “�أن  و��شنطن  على  �إن 
�أر�دت �شمان “ح�شن �شري” �لنتخابات �لرئا�شية يف ت�شرين �لثاين/نوفمر 
�ملقبل. وياأتي هذ� �لتهديد �ملبطن قبل يومني من ذكرى مرور عامني على 
�أون  كيم جونغ  �ل�شمايل  �لكوري  �لزعيم  �لتي عقدت بني  �لتاريخية  �لقمة 
و�لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب يف �شنغافورة. وكانت هذه �لقمة �لأوىل 
يانغ  بيونغ  وت�شاعف  �ملن�شب.  �أمريكي يف  ورئي�س  �شمايل  كوري  زعيم  بني 
منذ �أيام هجماتها �لكالمية على �شيول. وقد �أعلن �لنظام �لكوري �ل�شمايل 
�لر�شمية مع �جلارة �جلنوبية. وعرت وز�رة  �لثالثاء قطع كل �لت�شالت 
�خلارجية �لأمريكية عن “خيبة �أملها” من �لقر�ر �لكوري �ل�شمايل و”دعت 

كوريا �ل�شمالية �إىل �لعودة �إىل طريق �لدبلوما�شية و�لتعاون«.
 

قد حددت �شروط رحيلها بعد غزو 
�لــعــر�ق. ومنذ ذلــك �حلــني، عادت 
بعديد  ولكن  �لأمــريكــيــة،  �لــقــو�ت 
�أقل بكثري، يف �إطار �لتحالف �لذي 

تقوده و��شنطن �شد د�ع�س.
�أكـــــرث مـــن عـــامـــني ون�شف  وبـــعـــد 
د�ع�س  على  “�لن�شر”  مــن  �لــعــام 
�لقت�شاد  م�شاألتي  �إىل  و�إ�ــشــافــة 
�آلف  �شيكون  �لثقايف،  �لتبادل  �أو 
�لعر�ق  يف  �لأمـــريكـــيـــني  �جلـــنـــود 

�ملو�شوع �لرئي�شي جمدد�ً.
فبعد حو�ىل 30 هجوماً �شاروخياً 
و�غتيال  �لأمريكية،  �مل�شالح  �شد 
و��شنطن للجر�ل �لإير�ين قا�شم 
رئـــيـــ�ـــس هيئة  ونــــائــــب  �ــشــلــيــمــاين 
�حل�شد �ل�شعبي �لعر�قي �أبو مهدي 
�ملعادي  �لــ�ــشــعــور  �زد�د  �ملــهــنــد�ــس، 

للوليات �ملتحدة مرة �أخرى.
�ل�شيعة يف �لرملان  �لنو�ب  و�شوت 
تو�جد  �إنهاء  على  حينها  �لعر�قي 
�لقو�ت �لأجنبية يف �لبالد، وهددت 
�ملو�قع  ع�شر�ت  ب�شرب  و��شنطن 

�لتابعة للف�شائل �مل�شلحة.
بت�شكيل  �لــكــاظــمــي  تــكــلــيــف  لــكــن 
�حلكومة غري �ملعادلة جذرياً. فقد 
توىل �لرجل مقاليد بلد يف خ�شم 
باإحقاق  ويطالب  �قت�شادية  �أزمــة 
متظاهر�ً   550 لــنــحــو  �لــعــد�لــة 
�حتجاجية  حــركــة  قــمــع  يف  قــتــلــو� 

غري م�شبوقة.
ومل ينجح �شلفه عادل عبد �ملهدي 
و��شنطن  لزيارة  دعوة  حت�شيل  يف 
�أكـــرث مــن عــام يف �ل�شلطة،  خــالل 
لكن �لكاظمي �لذي توىل مهماته 
مـــنـــذ �أ�ـــشـــهـــر عـــــــدة، تـــلـــقـــى دعــــوة 
�لعام  �لأبــيــ�ــس خـــالل  �لــبــيــت  �إىل 
�أكد م�شوؤولن  �جلاري، بح�شب ما 

حكوميان لوكالة فر�ن�س بر�س.
“كانت  �أنه  �مل�شوؤولني  �أحد  ويوؤكد 

�حلكومة  مــع  ثــقــة  م�شكلة  هــنــاك 
�لقدمية، �لآن تغريت �لأمور«.

يف هذ� �ملناخ، �شتناق�س كل �ملو��شيع 
م�شاألة  �شيء  كــل  وقبل  �خلمي�س، 

�جلنود �لأمريكيني.
وت�شاءل م�شوؤول كبري يف �لتحالف 
قادرين  �شنظل  “هل  �لأمـــريكـــي 
ـــــطـــــري�ن بــــطــــائــــر�ت من  عـــلـــى �ل
ز�ل  مــا  هــل  للمر�قبة؟  طيار  دون 
معلوماتنا؟”،  يريدون  �لعر�قيون 
�لتحالف  قو�ت  بقاء  مع  خ�شو�شاً 
حالياً،  عــر�قــيــة  قــو�عــد  ثـــالث  يف 
مقابل 12 �شابقاً. ويقول م�شوؤول 
“لي�س  بـــر�ـــس  لــفــر�نــ�ــس  عـــر�قـــي 
لدينا حتى �لآن تفا�شيل عن عدد 
�لأمريكي  �لقـــرت�ح  �جلــنــود، لكن 

يذكر +خف�س عدد �لقو�ت+ ».

تقلي�شاً  �أن  يـــبـــدو  ذلـــــك،  ورغـــــم 
�أمــــر غــري مــرجــح �إىل حد  كــبــري�ً 
كبري، �إذ ل يز�ل �لتهديد �جلهادي 
�لتحالف  تــرى دول  مــوجــود�ً، كما 
�لأخـــــــرى �لـــتـــي لــيــ�ــشــت طـــرفـــاً يف 

�حلو�ر �لأمريكي �لعر�قي.
وي�شري �أحد �لدبلوما�شيني لفر�ن�س 
بر�س �إىل �أن “غري �لأمريكيني يف 
�لتحالف �شيبقون يف �لعر�ق فقط 

�إذ� بقي �لأمريكيون«.
و�إذ� مل يكن حلفاء �إير�ن مدعوين 
ير�قبون  �أنــهــم  غــري  �حلــــو�ر،  �إىل 
�لأ�شدي،  �أحمد  ويــوؤكــد  كثب.  عن 
�لف�شائل  كــتــلــة  بــا�ــشــم  �ملــتــحــدث 
�لأمريكيني  منح  مت  �أنــه  �لنيابية، 

�شتة �أ�شهر ملغادرة �لبالد.
م�شاء  �شاروخان  �شقط  وجمـــدد�ً، 

�لثـــنـــني و�لأربـــــعـــــاء و�حـــــد قرب 
مطار بغد�د �لدويل، حيث يتمركز 
جنود �أمريكيون، و�آخر يف �ملنطقة 
�ل�شفارة  مــقــر  حــيــث  �خلـــ�ـــشـــر�ء 
ر�شالة  بـــــد�  مــــا  يف  �لأمــــريكــــيــــة، 

تذكري.
عدو�نية.  �أقــل  �ليوم  �للهجة  لكن 
و�أعلنت كتائب حزب �هلل، �لف�شيل 
�لأكــــرث مــــو�لة لإيــــــر�ن، �أنــهــا لن 
�جتماع  بــعــد  �إل  مـــوقـــفـــاً  تــ�ــشــدر 

�خلمي�س.
�لنكفاء  “هذ�  �إن  فــــورد  ويــقــول 
�لكاظمي  ميـــنـــح  )لـــلـــفـــ�ـــشـــائـــل( 
و�لأمــــــريكــــــيــــــني مـــ�ـــشـــاحـــة �أكـــــر 

للمناورة«.
�لق�شية  �لقـــتـــ�ـــشـــاد  يــبــقــى  لــكــن 
�لذي  لــلــعــر�ق،  بــالــنــ�ــشــبــة  �لأوىل 

�شاعات من �لعثور على ر�أ�س نزعت 
�لإيطايل  للمكت�شف  متــثــال  مــن 

مك�شورة يف بو�شطن �لأربعاء.

•• �سانت بول-رويرتز

�ملحتجني  مـــــن  حـــ�ـــشـــد  �أ�ــــشــــقــــط 
متــــثــــال لــلــمــكــتــ�ــشــف �لإيـــــطـــــايل 
�شانت  يف  كولومبو�س  كري�شتوفر 
�لأمريكية  ميني�شوتا  بولية  بــول 
و�قعة  �أحـــدث  يف  �خلمي�س،  �أمــ�ــس 
غمرة  يف  ون�شب  متاثيل  لإ�شقاط 
�لبالد �حتجاجا  مظاهر�ت جتتاح 
و�لتفاوت  �ل�شرطة  وح�شية  على 

بني �لأجنا�س.
ــــر�ت من  ــــش ـــع عــــ� و�أ�ـــــشـــــقـــــط بـــ�ـــش
ن�شطاء  �أحــــد  يــقــودهــم  �ملــحــتــجــني 
�لأمــريــكــيــني �لأ�ــشــلــيــني يف ولية 
من  �ملــ�ــشــنــوع  �لــتــمــثــال  ميني�شوتا 
ع�شرة  طوله  يبلغ  �لــذي  �لــرونــز 
�مل�شنوعة  قاعدته  على  �أقــد�م من 
�أمـــام مبنى برملان  مــن �جلــر�نــيــت 
م�شورو  �شجله  حدثه  يف  �لــوليــة 

�ل�شحافة و�لتلفزيون.
فور�شيا  مـــايـــك  �لـــنـــا�ـــشـــط  وقــــــال 

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

فتح  و��شنطن  وليــة  �شلطات  �أعلنت 
�أ�شود  ب�شاأن وفاة رجل  حتقيق جديد 
خنقاً خالل توقيفه على يد �ل�شرطة 
�آذ�ر/مـــار�ـــس، فيما كــان ي�شكو من  يف 
مع  ح�شل  كما  �لتنف�س،  عــن  عــجــزه 
�ل�شهر  مينيابولي�س  يف  فلويد  جورج 

�ملا�شي.
وقال حاكم �لولية �لو�قعة يف �شمال 
�إين�شلي  جاي  �ملتحدة  �لوليات  غرب 
�إنه “مقتنع” باأن �لتحقيق حول وفاة 
�إيلي�س  مانويل  يدعى  �لــذي  �لــرجــل 

عام  ومــدعــي  �ل�شرطة  مــاأمــور  بيد  يــرتك  �أن  يجب  ل 
مقاطعة بري�شي على خلفية “ت�شارب �مل�شالح«.

�لــدميــوقــر�طــي بعد ن�شر فيديو  ويــاأتــي قـــر�ر �حلــاكــم 
�إيلي�س  �ملنازل تظهر  �قتطع من كامري� مر�قبة لأحد 
يف  توقيفه  �أثــنــاء  �ل�شرطيني  ويتو�شل  �لــيــديــن  مكبل 
�مل�شهد  �أي�شاً  �ملكان  يف  عابرة  و�شورت  �آذ�ر/مــار�ــس.   3

جزئياً عر هاتفها.

و�أعلن حمامي عائلة �ل�شحية خالل 
موؤمتر �شحايف “ما يو�شحه لنا هذ� 
�إيلي�س مل يقل  �لفيديو هو �أن ماين 
فقط “ل �أ�شتطيع �لتنف�س”، بل قال 

“ل �أ�شتطيع �لتنف�س، �شيدي«.
�أنه  “يظهر بو�شوح  �أن ذلك  و�أ�شاف 
لكنه  ليتنف�س،  يــنــازع  فقط  يكن  مل 
حتى  حمرتماً  يبقى  �أن  يحاول  كــان 
خالل �آخر حلظات حياته. هذ� دليل 
على �أنه مل يكن �شخ�شاً عدو�نياً كما 

و�شفته �ل�شرطة«.
�لتنف�س  توقف  نتيجة  �إيلي�س  وتــويف 
�ملرتبط ب�شغط بدين، وفق ما ك�شف 
ميثامفيتامني  وجــود  �أي�شاً  بني  �لــذي  جثته،  ت�شريح 
و�إ�شابته  33 عاماً،  �لعمر  �لبالغ من  �لرجل  يف ج�شد 

مبر�س قلبي قد �أ�شهم �أي�شاً يف وفاته.
بعد  على  �لو�قعة  تاكوما  مدينة  بلدية  رئي�س  وطلب 
50 كلم من �شياتل، �لأ�شبوع �ملا�شي، �أن يجري ت�شريح 
�ملتورطني يف هذه  �لأربعة  �ل�شرطة  عنا�شر  ومالحقة 

�لق�شية، بدل و�شعهم يف �إجازة �إد�رية فقط.

�ل�شو�ب  �لــ�ــشــيء  “�إنه  لـــرويـــرتز 
�لوقت  ــــــه  و�إن فــعــلــه  يــجــب  ـــــذي  �ل
�ملنا�شب لعمل ذلك” يف �إ�شارة على 
ما يبدو �إىل �لحتجاجات �مل�شتمرة 
�أ�شبوعني على وفاة  منذ �أكرث من 
�أيار  مــايــو   25 يــوم  فلويد  جـــورج 
على �أثر تعامل �شرطة منيابولي�س 

�لعنيف معه.
ويـــــــعـــــــرت�ـــــــس �لـــــنـــــ�ـــــشـــــطـــــاء مـــن 
فرتة  منذ  �لأ�شليني  �لأمريكيني 
كولومبو�س،  تــكــرمی  على  طويلة 
�إن حمالته يف �لأمريكتني  قائلني 
�لتي  و�لإبـــادة  �ل�شتعمار  �إىل  �أدت 

تعر�س لها �أ�شالفهم.
مدينة  بــــــــول  �ــــشــــانــــت  وجتـــــــــــاور 
�ملدينتني  �إىل  وي�شار  منيابولي�س 

عادة با�شم �لتو�أم.
وقال فور�شيا �إن جنديا من ولية 
ميني�شوتا �أبلغه باأن ينتظر �لقب�س 
و�تهامه  �ملــقــبــلــة  �لأيــــــام  يف  عــلــيــه 
بـــارتـــكـــاب تـــدمـــري جـــنـــائـــي. وقـــام 

عاملون من �ملدينة باإز�لة �لتمثال 
�لذي كان حمطما عند قاعدته.

�لثالثاء  لــيــل  مــتــظــاهــرون  وقــــام 

لــكــولــومــبــو�ــس يف  بــاإ�ــشــقــاط ن�شب 
حديقة بريد يف ريت�شموند بولية 
قبل  بــحــرية  يف  و�إلــقــائــه  فرجينيا 

يبقى االقت�ساد الق�سية االأوىل بالن�سبة للعراق

بغداد ��ا�سنطن تبداآن حمادثات ا�سرتاتيجية.. باآمال متوا�سعة 

ترامب يرف�ض اإزالة اأ�سماء جرناالت عن قواعد ع�سكرية 
ت�شمية ما ي�شل �إىل ع�شر من قو�عدنا �لع�شكرية �لأ�شطورية«. 
و�أ�شاف �أّن “هذه �لقو�عد �لع�شكرية �أ�شبحت �لآن جزء�ً من 
�لرت�ث �لأمريكي �لعظيم”، م�شّدد�ً على �أّن �إد�رته “لن تنظر 

حّتى يف هذ� �لحتمال«.
وختم تر�مب تغريدته بالقول “�حرتمو� جي�شنا!«.

وكان �لبنتاغون �أعلن �لثالثاء �أّنه “منفتح على مناق�شة هذ� 
�ملو�شوع«.

�لنا�شطون  يــطــالــب  �لـــتـــي  �لــعــ�ــشــر  �لــعــ�ــشــكــريــة  و�لـــقـــو�عـــد 
�لوليات  جــنــوب  يف  كّلها  تقع  �أ�شمائها  بتغيري  �حلقوقيون 
�ملتحدة وحتمل �أ�شماء قادة ع�شكريني جنوبيني خالل �حلرب 

�لأهلية، كان معظمهم مد�فعاً �شر�شاً عن نظام �لرقيق.

 •• وا�سنطن-اأ ف ب

�أعلن �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب رف�شه �لقاطع لإز�لة 
�أ�شماء جر�لت كونفدر�ليني عن قو�عد ع�شكرية يف �لوليات 
للنظر  ��شتعد�ده  �أبــدى  �لبنتاغون  كان  وهو مقرتح  �ملّتحدة، 
فــيــه. و�حلــــرب �لأهــلــيــة �لــتــي مــّزقــت �لـــوليـــات �ملــتــحــدة بني 
�لذي  �لعبودية  �لأ�شا�شي نظام  �شببها  1861 و1865 كان 
�نق�شمت ب�شاأنه �لبالد بني وليات �شمالية حاربت هذ� �لنظام 
و�أخرى جنوبية رف�شت حترير �لعبيد و�أعلنت �نف�شالها عن 

�لحتاد وتاأ�شي�س كونفدر�لية.
وقال تر�مب يف تغريدة على تويرت �إّن “�لبع�س �قرتح �إعادة 

�أ�شعلت فتيلها  تاريخية  �حتجاجات  �ملتحدة  �لوليات  وت�شهد 
وفاة جورج فلويد، �ملو�طن �لأ�شود �لأعزل �لذي ق�شى �ختناقاً 
�أثناء توقيفه يف مينيابولي�س قبل  �أبي�س  حتت ركبة �شرطي 
�أ�شبوعني. و�أعادت هذه �لحتجاجات �إحياء �جلدل �حل�ّشا�س 
�لــبــالد �لذي  �لــعــبــوديــة يف  �إرث  �ملــّتــحــدة حـــول  �لـــوليـــات  يف 
جت�ّشده ن�شب تذكارية متّجد �جلي�س �لكونفدر�يل ويطالب 

ُكرث باإز�لتها.
�إىل  بيلو�شي  نان�شي  �لــنــو�ب  جمل�س  رئي�شة  دعــت  و�لأربــعــاء 
للحقبة  يــرمــزون  وم�شوؤولني  لع�شكريني  متــثــاًل   11 �إز�لـــة 
�إطــــار �جلــهــود �ملــبــذولــة ملكافحة  �لــكــونــفــدر�لــيــة، وذلــــك يف 

�لعن�شرية يف �لبالد.

 ال�سني حتث اأ�سرتاليا 
على �سمان �سالمة مواطنيها 

 •• بكني-رويرتز

قالت �ل�شني �أم�س  �خلمي�س �إن حتذير�تها للطلبة و�مل�شافرين 
من �ملخاطر �لتي قد يو�جهونها يف �أ�شرت�ليا ت�شتند �إىل حقائق 
�ملو�طنني  �شالمة  ل�شمان  �إجــــر�ء�ت  �تــخــاذ  كانبري�  ونــا�ــشــدت 
�ل�شينيني �ملوجودين على �أر��شيها. �أدلت �ملتحدثة با�شم وز�رة 
خالل  �لت�شريحات  بهذه  ينغ  ت�شون  هــو�  �ل�شينية  �خلارجية 
�لوزر�ء  رئي�س  بها  �أدىل  تعليقات  ب�شاأن  �ــشــوؤ�ل  على  رد�  �إفـــادة 
�لأ�شرت�يل �شكوت موري�شون ذكر فيها �أنه لن يتعر�س للرتهيب 

من بكني يف ظل خالف مت�شاعد بني �لبلدين.

مدينة ال�سويداء يف �سوريا ت�سهد احتجاجات لليوم الرابع 

حمتجون اأمريكيون ي�سقطون متثاال لكري�ستوفر كولومبو�ض  حتقيق اأمريكي حول �فاة رجل اأ�سود خنقًا  

 •• عّمان-رويرتز

�لأربعاء  يوم  �ل�شو�رع  �إىل  �ل�شويد�ء  مدينة  يف  �ل�شوريني  من  مئات  خرج 
وذلك لليوم �لر�بع على �لتو�يل �حتجاجا على تردي �لأو�شاع �لقت�شادية 

و�ملطالبة باإ�شقاط �لرئي�س ب�شار �لأ�شد.
�ملدينة  رئي�شية يف  �شاحة  قرب  �لذين جتمعو�  �ملتظاهرين  �إن  �شكان  وقال 
هتافات  مكررين  بالأ�شد،  �لإطاحة  �إىل  دعــو�  �شوريا  غرب  جنوب  �لو�قعة 
و�لتي   2011 بالدميقر�طية عام  �ملطالبة  بد�ية �لحتجاجات  ترددت يف 
ت�شعة  منذ  م�شتمر  عنيف  �شر�ع  �شر�رة  �أطلق  مما  �لأمــن  قــو�ت  �شحقتها 

�أعو�م.
ومتر �شوريا باأزمة �قت�شادية خانقة دفعت عملتها لنخفا�س قيا�شي �أمام 
�لعملة �لأمريكية بلغ ثالثة �آلف لرية للدولر هذ� �لأ�شبوع يف �نخفا�س 

مت�شارع. وكان �لدولر ي�شاوي 47 لرية يف بد�ية �ل�شر�ع.
�لف�شاد  بنهاية  كذلك  �ملا�شي  �لأحــد  منذ  �ملندلعة  �لحتجاجات  وتطالب 
�شاعد  �لتي  �لرو�شية،  و�لــقــو�ت  �لإيــر�نــيــة  �مليلي�شيات  و�ن�شحاب  �ملتف�شي 
دعمها �لأ�شد على ��شتعادته معظم �لأر��شي من �أيدي معار�شيه �ل�شاعني 

“�ملحتجون  �لبا�شا  نـــور�  تــدعــى  ونا�شطة  مقيمة  وقــالــت  حكمه.  لإنــهــاء 
تدهور  من  �ل�شعبي  �لغ�شب  نتيجة  �لنظام  و�إ�شقاط  باحلرية  يطالبون 

�لو�شع �لقت�شادي و�لجتماعي و�لأمني و�ل�شيا�شي«.
�حلكومة  �أن�شار  من  ع�شر�ت  نظم  �لحتجاجات،  بدء  منذ  �لأوىل  وللمرة 
جديدة  موجة  �نتقدو�  حيث  �ملدينة،  جمل�س  مقر  �أمــام  م�شادة  مظاهرة 
با�شم قانون  �لأمريكية �جلديدة �لأكرث �شر�مة، و�ملعروفة  �لعقوبات  من 

قي�شر، و�لتي تدخل حيز �لتنفيذ هذ� �ل�شهر.
�مل�شاعب  يف  �لغربية  �لعقوبات  على  بالالئمة  �ل�شورية  �ل�شلطات  وتنحي 
�لعملة  �نهيار  قاد  �إذ  �لعاديون،  �ل�شكان  يعاين منها  �لتي  �لنطاق  �لو��شعة 
يف  متز�يدة  �شعوبة  يجدون  �لنا�س  �لأ�شعار، مما جعل  �رتفاع  �إىل  �ملحلية 

توفري كلفة �إمد�د�ت �لغذ�ء وغريها من �ل�شلع �لأ�شا�شية.
ومل تاأت و�شائل �لإعالم �لر�شمية على ذكر �حتجاج �ملعار�شة.

ومل ت�شهد �ل�شويد�ء �ل�شطر�بات �لتي تقع يف مناطق �أخرى ب�شوريا منذ 
بد�ية �ل�شر�ع ول تز�ل �ملدينة حتت �شيطرة �حلكومة.

فيه  يناوئ  �لــذي  �ل�شوري  �ل�شر�ع  �إىل  �لجنــر�ر  �ملدينة،  �شكان  ويعار�س 
معار�شوه، حكم �لأ�شد  .
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العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�شوبر  �لتجاري:بقالة  بال�شم    CN رقم:2548651 
نوفا بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما 

كان عليه �شابقا
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 254/2020/20 جتاري كلي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بان يوؤدو� للمدعي بالت�شامن و�لت�شامم مببلغ 
وقدره )20000000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة 

وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
طالب �لإعالن :  �أحمد حممود ر�شدي كيالين دكروري  - �شفته بالق�شية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنه : 1- �شركة جانزبارجر�شتيجيتيكنيك �لأملانية - وميثلها مالكها ومديرها/ فرديناند 
مونك - ومقرها دولة �أملانيا - �شفته   بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لإقامة 

يوؤدو�  بــان  عليهم  �ملدعي  بــالــز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها   �لــدعــوى  عليك  �أقــام  قد   : �لإعـــالن  مو�شوع 
للمدعي بالت�شامن و�لت�شامم مببلغ وقدره )20000000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت 
لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2020/6/21  �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد  لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمی ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12
اخطار يف الدعوى رقم 2020/1858 جتاري جزئي 

حمكمة ال�شارقة االإبتدائية  
�ملقامة من / مان ليفت ميدل �أي�شت 

�شد / م�شنع �ملد�ر لالن�شاء�ت �ملعدنية 
�ل�شاة/ م�شنع �ملد�ر لالن�شاء�ت �ملعدنية - �ملدعي عليه يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 

�لدعوى  �قام �شدكم  - قد  م  م  ذ   - �ي�شت  ليفت ميدل  �ل�شادة / مان  بان  نحيطكم علما 
كخبري  بتعييني  �ملوقرة  �لإبتد�ئية  �ل�شارقة  حمكمة  وحكمت   ، �أعاله  �ليها  �مل�شار 
وعن  ذلك  وتعذر  هاتفيا  �لتو��شل  حمالة  مت  وحيث   ، �لدعوى  �أمر  يف  للنظر  حما�شبي 
طريق �لريد �لإلكرتوين دون تلقي �جابة.  لذ� يتوجب عليكم ح�شور �جتماع �خلرة 
�ملرئي و�ل�شوتي  �لإت�شال  ، وذلك عن طريق برنامج   �ل�شو�ديف  �لهام رمزي  �ملحا�شبي / 
وتقدمی   ، ظهر�   12.00 �ل�شاعة  متام  يف   2020/6/15 �ملو�فق  �لإثنني  يوم   ،  ZOOM
 كافة �لوثائق و�مل�شتند�ت �لتي توؤيد موقفكم  يف �لدعوى على �لريد �لإلكرتوين للخرة

  elhamramzy@yahoo.com   للتو��شل / هاتف 04-3888996

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 706/2019/20 جتاري كلي   
مو�شوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره )1.293.686.31 درهم( 
و�لفائدة 12% من تاريخ 2019/1/31 وحتى تاريخ �ل�شد�د و�لز�مهم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  

طالب �لإعالن :  يونايتد بنك ليمتد )مكتب �إد�رة(  - �شفته بالق�شية : مدعي  
�ملطلوب �إعالنهم : 2- فارلني تيمبريز )م م ح(  1- فارلني �نريجي & كوموديتيز - م م ح  3- حممد فاروق  4- عمر�ن 
فاروق -  �شفتهم بالق�شية : مدعي عليهم ، 5- فارلني تيمبريز �خلا�شة �ملحدودة )�شنغافورة( �شفته بالق�شية : �خل�شم 

�ملدخل  - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/3/18 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�شالح/ 
�إد�رة(. �أول : بقبول طلب �دخال �خل�شم �ملطلوب �إدخاله بالدعوى �شكال.  ثانيا : بالز�م  يونايتد بنك ليمتد )مكتب 
�إحــدى ع�شر مليونا  وقــدره  للمدعي مبلغ  يــوؤدو�  بان  بينهم  و�لت�شامن فيما  بالتكافل  �ملدخل  �ملدعي عليهم و�خل�شم 
ومائتان وثالثة وت�شعون �لف و�شتمائة و�شتة وثمانون درهما وو�حد وثالثون فل�س )31. 11.293.686( درهم و�لفائدة 
�لقانونية على هذ� �ملبلغ بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لو�قع يف 2019/4/11 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمت �ملدعي 
عليهم و�خل�شم �ملدخل بر�شوم وم�شاريف �لدعوى ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري 
�ل�شيخ  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لعــالن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 45/2020/250 بيع عقار مرهون  
مو�شوع �لتنفيذ :  ��شد�ر �لقر�ر بتذييل عقد رهن �لعقار �ملذكور �عاله بال�شيغة �لتنفيذية و�لمر بايقاع �حلجز 

�لتنفيذي وتثمني وبيع حق منفعة )تاأجري( �لعقار رقم )356( �لبالغ م�شاحته 5999.98 مرت مربع مبنطقة  جممع 
دبي لال�شتثمار �لثاين �ملرهون للبنك �لطالب باملز�د �لعلني وفقا لالجر�ء�ت �لقانونية لتح�شيل حقوق �لبنك �لطالب 
قبل �ملطلوب �شدهم �ملقدرة مببلغ 69.923.977.16 درهم )فقط ت�شعة و�شتني مليون وت�شعمائة وثالثة وع�شرين �لف 
وت�شعمائة و�شبعة و�شبعني درهم و�شتة ع�شر فل�شا ل غري( من ح�شيلة بيع حق منفعة �لعقار �ملذكور �عاله وما يرتتب 

عليها من فائدة قانونية حتى تاريخ �لبيع �لنهائي طبقا لحكام �لقانون و�ملو�د )25( و )26( وما بعدهما من قانون �لرهن 
�لتاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 باإمارة دبي. 

طالب �لإعالن : �لبنك �لعربي �ملتحد - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي -  �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- �نتغر�يتد توبولرز & �ويلفيد �شباليز -  �س م ح  2- تيكنوفا �إند�شرتيز - �س ذ م م - �شفتهما بالق�شية 
: منفذ �شدهما - جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم  �خلا�شة وهي عبارة عن )حق منفعة )تاأجري( - �ملنطقة : جممع 
دبي لال�شتثمار �لثاين - �مل�شاحة : 64.583.25 قدم مربع - رقم �لر�س : 356 - رقم �لبلدية : 342 - 597 - وفاء للمبلغ 

�ملطالب به )69.923.977( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12959 بتاريخ 2020/6/12
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/3/2720(

�ملنذرة : تيكون �ملحدودة - ذ م م 
�ملنذر �ليه : بالك �شتار �نرتنا�شيونال لالعمال �لكهروميكانيكية - ذ م م 

�ملو�شوع : تكلف �ملنذرة �ملنذر �ليها ب�شد�د مبلغ 150277 درهم مع �لر�شوم 
�أيـــام مــن تــاريــخ ن�شر هــذ� �لإنــــذ�ر  و�إل  و�مل�شاريف خــالل مــدة �ق�شاها 5 
لها حقها  �لتي حتفظ  �لقانونية  �لإجـــر�ء�ت  كافة  �ملنذر لتخاذ  �شي�شطر 
�أي عطل �و �شرر  �ملنا�شب عن  و��شت�شد�ر �مر �لد�ء و�ملطالبة بالتعوي�س 
تعر�شت له �ملنذرة مع حتميل �ملنذر �ليها كافة ر�شوم و�مل�شاريف و�لتقا�شي 

و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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عربي ودويل

�علن  �لــتــي  يــنــايــر   14 فجبهة   
ومـــن مطالبها  �يــــام  مــنــذ  عــنــهــا 
حل �لرملان و�لعت�شام يوم 14 

يونيو �جلاري. 
�جلمهورية  ــــتــــالف  �ئ وحـــــــول   
�لعام  من�شقه  دعــا  فقد  �لثالثة، 
�ي�شا  بـــالـــوذنـــني )وهـــــو  مـــــرو�ن 
رئي�س جمعية حماة تون�س( �أم�س 
ب�شاحة  �لعت�شام  �ىل  �خلمي�س 
باردو يوم 14 يونيو “ل�شرتجاع 
“خانو�  ممن قال �نهم  �لوطن” 
مــعــامل تون�س  ولــر�ــشــم  �لمـــانـــة 

�لوطنية  �ل�شيادة  ذ�ت  �جلــديــدة 
و�لتي ��شت�شهد من �جلها �لكثري 

من �لحر�ر«.
نظمها  �شحفية  نــــدوة  يف  و�كــــد 
�لثالثة،  �جلـــمـــهـــوريـــة  �ئـــتـــالف 
“بناية  �لــثــانــيــة  �جلــمــهــوريــة  �ن 
مهتزة” و�ن “�لبالد تعي�س �زمة 
�خــــالق وهـــي يف حــاجــة �ىل قوة 
مت�شائال  لتحريرها”  وطــنــيــة 
�حلايل  �لنو�ب  جمل�س  “كان  �ن 
يخدم م�شلحة تون�س �م م�شلحة 
خارجية”  �جــــنــــد�ت  �و  �جـــنـــدة 

�حلايل  �لــد�ــشــتــور  “كــــــان  و�ن 
قــادر� على حل �زمة �حلوكمة يف 

�لبالد«.
جمموعة  “�نهم  عـــلـــى  و�ــــشــــدد 
مــن �ملو�طنني �لحـــر�ر مــن غري 
معلنا �ن “�حلركات  �ملتحزبني”، 
�لــــتــــي جتـــمـــعـــت يف �طــــــــار هــــذ� 
�جلمهورية  حركة  هي  �لئتالف 
و�لكر�مة  �لــعــزة  وحــركــة  �لثالثة 
�لظلماء  �ـــشـــد  بــــــــاردو  وحــــركــــة 

وحركة حماة تون�س«.
ومت خالل هذه �لندوة �ل�شحفية 

تالوة بيان هذ� �لئتالف و�لذي 
�شيدخل يف  �نــه  �علن من خالله 
�شلمي مفتوح بد�ية من  �عت�شام 
ب�شاحة  �جلـــاري  يونيو   14 يــوم 
7 مطالب وهي  لتحقيق  بـــاردو  
“مطالبة رئي�س �جلمهورية وكل 
علوية  على  باحلر�س  �ملوؤ�ش�شات 
وطني  بحو�ر  و�ملطالبة  �لقانون 
�لعمل  عـــن  �لــعــاطــلــني  لت�شغيل 
�ل�شر�ئية  �لــــقــــدرة  ولــتــحــ�ــشــني 
�لفقر  وملـــــحـــــاربـــــة  لــــلــــمــــو�طــــن 
�عمال  ت�شريف  حكومة  وتكليف 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

�حلا�شدة  �لتظاهر�ت  تب�شر  هــل 
�لتي تهز �لوليات �ملتحدة بنهاية 
بحق  �ل�شرطة  وعنف  �لعن�شرية 
تعبئة  �مل�شاألة  هذه  تثري  �ل�شود؟ 
حتركات  �ملا�شي  يف  �شهد  بلد  يف 
حتقيق  يف  فــ�ــشــلــت  �حــتــجــاجــيــة 

“�لعد�لة �لعرقية«.
ت�شهد �لوليات �ملتحدة تظاهر�ت 
حـــا�ـــشـــدة يف �لـــعـــديـــد مــــن �ملــــدن 
مـــن مــيــامــي �إىل �ــشــيــاتــل مـــرور� 
منذ  �أجنلي�س،  ولو�س  بنيويورك 

مــن �لــكــفــاء�ت غــري �ملتحزبة �ىل 
�نــتــخــابــات وتكليف  �جــــر�ء  حــني 
جلــــنــــة مــــــن خـــــــــر�ء �لــــقــــانــــون 
ــتــور جــديــد ينظم  لــ�ــشــيــاغــة د�ــش
ويكر�س  �لــ�ــشــلــط  بـــني  �لــفــ�ــشــل 
�حلقيقي  �جلـــمـــهـــوري  �لـــنـــظـــام 
�لنتخابي  �لــــنــــظــــام  وتــــعــــديــــل 
�لعلى  �ملــجــلــ�ــس  دور  وتــفــعــيــل 
ملف  وفتح  و�لريا�شـــــة  لل�شباب 
لالأحز�ب  �مل�شبوهة  �لتمويالت 
�مل�شهد  �ف�شدت  �لتي  و�جلمعيات 

�ل�شيا�شي«.

�أن ق�شى �لأمريكي �لأ�شود جورج 
�ختناقا  عاما   46 �لبالغ  فلويد 
يف 25 �أيار/مايو يف مينيابولي�س 
حتــت ركــبــة �ــشــرطــي �أبــيــ�ــس ركع 

حو�ىل ت�شع دقائق على عنقه.
تخرج  مــــرة  �أول  هــــذه  ولــيــ�ــشــت 
�حتجاجا على  تظاهر�ت غا�شبة 
لكنها  �ل�شرطة،  بيد  �أ�شود  مقتل 
هــذ� �حلجم  تتخذ  �أول حتــركــات 
مـــنـــذ حـــركـــة �لـــكـــفـــاح مــــن �أجــــل 

�حلقوق �ملدنية يف �ل�شتينات.
�شنو�ت  مـــنـــذ  مــــــرة  �أول  وهــــــي 
يف  كبرية  باأعد�د  �لبي�س  ي�شارك 

�إيـــه �شي ت�شانر  �ملــ�ــشــري�ت. وقـــال 
وهو عازف مو�شيقى �أ�شود �لتقته 
ب�شعة  قبل  بر�س  فر�ن�س  وكــالــة 
�أيام يف موقع �ملاأ�شاة “�أمر م�شجع 
�شتى  من  �أ�شخا�شا  نرى  �أن  جد� 
يف  �أمله  مبديا  وتابع  �لأ�شول” 
�لتغيري “�أعتقد �أن �جلميع �شئم 

�لأمر«.
هو  �لتعبئة  هــذه  حققته  مــا  �أول 

تغيري �لذهنيات.
�لأمريكيني  ن�شف  حــو�ىل  وبــات 
�لــــيــــوم  يـــــعـــــتـــــرون   )49%(
�إىل  �أكـــــرث  مــيــالــة  �لــ�ــشــرطــة  �أن 

��ــشــتــخــد�م �لـــقـــوة �ملــ�ــشــرفــة بحق 
 25% مقابل  �أ�ــشــود،  بــه  م�شتبه 
��شتطالع  وفـــــق   ،2016 عـــــام 

للر�أي �أجرته جامعة مومناوث.
�شات �حلركة  �إحدى موؤ�شِّ وذكرت 
باتري�س كالورز “قبل �شبع �شنو�ت 
“بالك  �لتفوه بعبارة  فقط، كان 
)حياة �ل�شود تهّم(  ليفز ماتر” 
�أما  �لتطرف”.  غــايــة  يف  �أمـــــر� 
�لآن فهذ� �ل�شعار مدون بحروف 
�لأبي�س،  �لبيت  قبالة  عري�شة 

بدعم من بلدية و��شنطن.
و�أعلنت عدة مدن �أوىل �خلطو�ت 

لإ�شالح �أجهزة �ل�شرطة، فحظرت 
�لتي  “�خلنق”  تقنية  هيو�شنت 
تــقــ�ــشــي بــاإمــ�ــشــاك مـــوقـــوف من 
�إق�شاء  و��شنطن  وتعتزم  عنقه، 
�لتاأديبية  �لآلــيــات  مــن  �لنقابات 
بحق عنا�شر �ل�شرطة، كما تعتزم 
نــيــويــورك �إتـــاحـــة �لطــــالع على 

ما�شي �ل�شرطيني.
وعـــلـــى �ملــ�ــشــتــوى �لـــوطـــنـــي، قدم 
جمل�س  يف  �لــــدميــــوقــــر�طــــيــــون 
ي�شتهدف  قانون  م�شروع  �لنو�ب 
�لتي  �لنطاق  �لو��شعة  �حل�شانة 

يحظى بها �ل�شرطيون.
يبقى من �ل�شعب �إجــر�ء �إ�شالح 
�ملــتــحــدة يف وجـــود  �لــــوليــــات  يف 
حو�ىل 18 �ألف كيان م�شتقل من 
�شرطة  بني  �لنظام،  قــو�ت حفظ 
للوليات  تابعة  ودوريــــات  بلدية 
ومــــكــــاتــــب مـــــــاأمـــــــوري �ملـــنـــاطـــق 
قو�نينه  مــنــهــا  لـــكـــل  وغــــريهــــا، 
و�لتدريب  لــالنــتــ�ــشــاب  �خلــا�ــشــة 
و�ملــمــار�ــشــات �ملــــاأذون بــهــا... وقال 
�آرت  هـــيـــو�ـــشـــنت  �ـــشـــرطـــة  قــــائــــد 
��شتماع  جل�شة  خـــالل  ��شيفيدو 
يف �لكونغر�س “من �ل�شروري �أن 

تكون لنا قو�عد فدر�لية«.
ن�س  �إىل  �لتو�شل  فر�س  �أن  �إل 
�شئيلة  تبقى  بــالــتــو�فــق  يحظى 
يف ظل �لنق�شامات �لعميقة بني 
و�جلمهوريني  �لدميوقر�طيني 
حزب  كـــان  و�إن  �لــكــونــغــر�ــس.  يف 
�لــرئــيــ�ــس دونــــالــــد تـــر�مـــب ندد 
�أنــــه  �إل  “مروعة”،  بـــجـــرميـــة 
“�شخ�س  فـــعـــل  مــــن  يـــعـــتـــرهـــا 
�شامال  �إ�شالحا  ر�ف�شا  فا�شد” 

لأجهزة �ل�شرطة.

يدعو اأي�سا لالعت�سام وحّل الربملان:

تون�ض: االإعالن عن تاأ�سي�ض ائتالف اجلمهورية الثالثة...!

�لرملان �لتون�شي على �شفيح �شاخن

م�سر تدر�ض فتح د�ر العبادة اأ�ل يوليو
•• القاهرة-وام:

�مل�شتجد  “كورونا”  فريو�س  �أزمــة  لإد�رة  �مل�شرية  �لعليا  �للجنة  قررت 
�ل�شاعة  وحتى  م�شاء   8 �ل�شاعة  مــن  �ملــو�طــنــني  حركة  حظر  ��شتمر�ر 
يوم  14 يونيو وحتى  �ملو�فق  �ملقبل  �لأحــد  �عتبار�ً من يوم  4 �شباحاً، 
�لنقل  و�شائل  وكذلك وقف حركة جميع  �جلــاري،  يونيو   30 �لثالثاء 
ملدة  و�ملــولت  �لتجارية  �ملحال  ومــد عمل  يومياً،  م�شاء   8 �لـــ  �لعام من 
بدًل من �خلام�شة  �ل�شاد�شة م�شاًء  �ل�شاعة  بها يف  �لعمل  لينتهي  �شاعة 
م�شاًء طو�ل نف�س �لفرتة، مع ��شتمر�ر غلق �ملتنزهات �لعامة و�ل�شو�طئ 

�لعامة حتى نهاية �ل�شهر �حلايل .
�لدكتور  برئا�شة  �م�س،  �شباح  �جتماعها،  خالل  كذلك  �للجنة  وقــررت 

م�شطفى مدبويل، رئي�س جمل�س �لوزر�ء، عر تقنية �لفيديو كونفر�ن�س 
��شتمر�ر �لعمل بالقر�ر �ل�شابق لرئي�س �لوزر�ء، �خلا�س بتخفي�س عدد 
و�لتز�حم،  �لختالط  ملنع  �حلكومية؛  و�جلهات  �لـــوز�ر�ت  يف  �لعاملني 
�أن يقوم كل وزير باتخاذ �لقر�ر�ت �لإد�ريــة �خلا�شة بتنظيم ذلك  على 
وفق ما تقت�شيه ظروف �لعمل بوز�رته، بالإ�شافة �إىل �ل�شماح لالأندية 
�لريا�شية بالبدء يف تلقي �ل�شرت�كات لالأع�شاء، �عتبار�ً من 15 يونيو 
�حلايل حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة �ملن�شاآت و�إعادة تاأهيلها خالل 
هذه �لفرتة. و�شرح �مل�شت�شار نادر �شعد، �ملتحدث �لر�شمي با�شم جمل�س 
من  �عتبار�ً  �لعبادة  دور  فتح  در��شة  كذلك  تقّرر  باأنه  �مل�شري  �لـــوزر�ء 
�إ�شابة بفريو�س كورونا،  �لأقل  �ملحافظات  �أول يوليو مبدئياً، وذلك يف 
وطبقاً لتطور�ت �ملوقف �ل�شحي، ووفقاً ملدى حر�س و�لتز�م �ملو�طنني 

باتباع �إجر�ء�ت �ل�شالمة و�لوقاية �ل�شحية يف حالة �لفتح، و�إعادة تقييم 
�ملوقف �أوًل باأول.

�لو�فدة  �ل�شياحة  حــركــة  بــدء  عــن  �ملقبل  يوليو  �أول  �لإعــــالن  تــقــرر  و 
كورونا  بفريو�س  �إ�ــشــابــة  �لأقـــل  �ل�شياحية  �ملحافظات  �إىل  و�لــطــري�ن 
�تفاق  موؤكد�ً  ومطروح،  �لأحمر،  و�لبحر  �شيناء،  جنوب  وهي  �مل�شتجد، 
�للجنة �لعليا لإد�رة �أزمة “ كورونا “ على عقد �متحانات طالب �شهادة 
و�ل�شروط  لل�شو�بط  وفقاً  �شلفاً،  �ملحدد  موعدها  يف  �لعامة  �لثانوية 
فريو�س  مو�جهة  جهود  �للجنة  ��شتعر�شت  عليها.و  �ملتفق  �ل�شحية 
“كورونا” �مل�شتجد، وموقف حالت �لإ�شابة و�ل�شفاء، كما مت ��شتعر��س 
خطط �لوز�ر�ت �ملعنية �ملختلفة للفتح �لتدريجي طبقاً لتطور�ت �لو�شع 

�ل�شحي يف �لبالد.

قتلى يف هجوم على   10
احلد�د مع بوركينا فا�سو  

 •• اأبيدجان-اأ ف ب

�أ�شفر هجوم �إرهابي على قاعدة لقو�ت �أمن �شاحل �لعاج يف �شمال غرب 
هذ� �لبلد �ملجاور لبوركينا فا�شو عن �شقوط “نحو ع�شرة قتلى”، ح�شبما 
�أعلنت م�شادر �أمنية من �لبلدين. وقال م�شدر من �شاحل �لعاج لوكالة 
فر�ن�س بر�س “هناك ع�شرة قتلى”. وحتدث م�شدر �آخر من �لبلد نف�شه 
“12 قتيال بينهم 11 ع�شكريا ودركي” �إىل جانب “�شتة  عن �شقوط 
جرحى ومفقودين �ثنني”، بينما حتدث �آخر عن “ت�شعة قتلى«. وحتدث 
م�شدر بوركينابي �أي�شا عن “نحو ع�شرة �شحايا” يف هذ� �لهجوم �لأول 

يف �شاحل �لعاج منذ �عتد�ء غر�ن ب�شام يف 2016”19 قتيال«.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• بيري مارتن

�ل�شرطة،  يـــد  عــلــى  فــلــويــد  لــقــتــل جـــــورج  كــــان 
�أعقب  �لـــتـــي  ولأ�ـــشـــبـــوعـــني مـــن �لحـــتـــجـــاجـــات 
�لــــــــر�أي �لعام  �لـــ�ـــشـــدمـــة عـــلـــى  �أثــــــر  �جلــــرميــــة 
�لأمريكي، مبا قد يوؤدي �إىل �إ�شالحات ملمو�شة 

جلهاز �ل�شرطة يف �لوليات �ملتحدة.
حادث  فيها  يهز  �لــتــي  �لأوىل  �ملـــرة  لي�شت  �إنــهــا 
لقوة  مــفــرط  ��شتخد�م  على  ينطوي  مــاأ�ــشــاوي 
�لــ�ــشــود، �ل�شمري  �لــ�ــشــرطــة �ــشــد �لأمــريــكــيــني 
�لأمريكي. قبل جورج فلويد، كان هناك رودين 
كينغ وتامر ر�ي�س ومايكل بر�ون و�إريــك غارنر 
�لآخرين،  �ملــجــهــولــني  �ل�شحايا  مــن  و�لــعــديــد 
�لعنف  على  ترتكز  للنظام  ولــروؤيــة  للعن�شرية 

و�خلوف. 
�أثارتها  �لتي  ومع ذلك، هناك طاقة يف �حلركة 
�لتغيري  �أن  �إىل  ي�شري  حادثة مينيابولي�س، مما 

�حلقيقي ممكن هذه �ملرة.

�سحوة حياة ال�سود مهمة
هـــذه �حلـــركـــة �لحــتــجــاجــيــة، �لــتــي بـــــد�أت عام 
2013، كان ينظر �إليها يف �لبد�ية ب�شكل �شلبي 
من قبل �لر�أي �لعام �لأمريكي، �لذي ربطها �أوًل 

بالع�شيان �ملدين.
حياة  منظمة  خطت  �ملا�شيني،  �لأ�ــشــبــوعــني  يف 
�لــ�ــشــود مــهــمــة، خـــطـــو�ت كــبــرية عــلــى م�شتوى 
�لــ�ــشــعــبــيــة، و�لـــيـــوم يــتــجــاوز دعـــم �حلـــركـــة 50 

باملائة، مقارنًة باملعار�شة 25 باملائة فقط.
�ل�شتخد�م  �أن  بــــاإدر�ك  �لــتــحــول  هــذ�  ويــرتــبــط 
�ملـــفـــرط لــلــقــوة مـــن قــبــل �لــ�ــشــرطــة يــرتــبــط يف 
باأن  ا  �أي�شً ولكن  بالعن�شرية،  �لأحيان  كثري من 
قبل  مــن  �ل�شلطة  ��ــشــتــخــد�م  و�إ�ـــشـــاءة  �لتع�شف 

�ل�شرطة ي�شكل تهديًد� جلميع �ملو�طنني.

اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة
بــالــطــبــع، يــجــب �أن تــكــون �لــ�ــشــرطــة قــــادرة على 
بالنهب،  تقوم  �لتي  �ملتظاهرين  �أقلية  مو�جهة 
�لإ�شاءة مبا�شرة يف  �لنوع من  ر�أين�شا هذ�  لكننا 
�لعتقال �لقاتل جلورج فلويد، كما هو �حلال يف 
�أعمال عنف ل حت�شى �شد متظاهرين �شلميني. 
�إن حالة �ل�شبعيني بوفالو �لذي مت دفعه بعنف 

وترك يحت�شر على �لر�شيف هي مثال مقنع.
وباخت�شار، فاإن �لأحد�ث �لتي تتالت منذ مقتل 
�لعن�شرية  باأن  �لعام  جورج فلويد رفعت �لوعي 
و�إ�شاءة ��شتخد�م �ل�شلطة ما ز�ل ميثالن م�شاكل 
خطرية يف �أجهزة �ل�شرطة، و�أن هناك حاجة �إىل 

تغيري�ت كبرية.

العقبة الرئي�سية يف القمة
من  كبرية  �أمــل  بخيبة  �لأمريكيون  ي�شعر  كما 
60 باملائة  رّد فعل رئي�شهم، ويعار�س �أكرث من 
�أفعاله �مام �لحتجاجات. دعا �لرئي�س �ل�شرطة 
ويف�شل  �ملــتــظــاهــريــن،  عــلــى  “�ل�شيطرة”  �إىل 
�تباع نهج قمعي وع�شكري ملو�جهة �ل�شطر�بات 
�لتقليدي  مفهومه  �جلمهور  ويرف�س  �ملدنية. 
للنظام بالقوة و�خلوف. وبالتايل، يجب �أن مير 
�لتغيري �لذي يريده �جلمهور بتغيري يف �لقمة.

ا ملحوًظا يف دعم  ل غر�بة يف �أننا نرى �نخفا�شً
كــانــت م�شاكل  �إذ�  �لــنــهــايــة،  تــر�مــب. يف  دونــالــد 
و�إ�شاءة  �لعن�شرية  يف  م�شدرها  جتــد  �ل�شاعة 
ي�شعى  �أن  �لطبيعي  فــمــن  �ل�شلطة،  ��ــشــتــخــد�م 
�جلمهور �إىل �لبتعاد عن رئي�س مدين ب�شعوده 
�لعن�شري،  �ل�ــشــتــيــاء  ��شتغالل  �إىل  �ل�شيا�شي 
وي�شيء ��شتخد�م �شلطاته ب�شكل روتيني، ويرى 
�لعنف  عـــن  تــنــفــ�ــشــل  ل  �لــ�ــشــلــطــة  �ن ممــار�ــشــة 

و�خلوف.           ترجمة خرية �ل�شيباين

�سئم االأمريكيون من العن�سرية...!

*�أ�شتاذ �لعلوم �ل�شيا�شية / مركز �لدر��شات و�لبحوث �لدولية يف جامعة مونريال لتنمية 
�ملعرفة حول �لرهانات �لدولية

�سيف  ب�سائر  ــا  ــه اإن
تون�س،  يف  �ــســاخــن 
�سهر،  مــن  اأقـــل  ففي 
ــر ثـــالـــث مــكــّون  ظــه
الربملان  حلــل  يدعو 
ب�ساحة  واالعت�سام 
ا�سم  يحمل  بــــاردو، 
اجلمهورية  “ائتالف 
تبعد  وال  الثالثة” ، 
مطالب  عن  مطالبه 
ــرة  غ “تن�سيقية 
يونيو” التي ين�سطها 
ــاد بن  ــم ــي ع ــام ــح امل

حليمة  ..

•• الفجر -تون�س

هل ��سلت الواليات املتحدة اإىل منعطف يف مكافحة العن�سرية؟ 

منظمة ال�سحة: جائحة كور�نا تت�سارع يف اأفريقيا 
 •• جنيف-رويرتز

قالت منظمة �ل�شحة �لعاملية �أم�س �لأول �إن جائحة فريو�س 
كورونا “تت�شارع” يف �أفريقيا، حيث تنت�شر من �لعو��شم �لتي 
و�شلت �إليها مع �مل�شافرين، لكن ل يبدو �أن هناك �لكثري من 

�لإ�شابات �خلطرية �أو �لوفيات �لتي ل يتم ر�شدها.
�ل�شحة  ملنظمة  �لإقليمية  �ملديرة  وقالت مات�شيدي�شو مويتي 
دول  ع�شر  �إن  جنيف  يف  �شحفي  بــيــان  يف  لأفــريــقــيــا  �لــعــاملــيــة 
بني  من  باملئة   75 ت�شكل  حيث  �أفريقيا  يف  �جلائحة  تت�شدر 
حو�يل 200 �ألف �إ�شابة يف �لقارة �لتي �شجلت 5000 حالة 

وفاة. و�شجلت جنوب �أفريقيا ربع �لإ�شابات.
وقالت مويتي “نعتقد �أن �أعد�د �لإ�شابات �خلطرية و�لوفيات 

�لتي ل يتم ر�شدها لي�شت كبرية«.
و�أ�شافت “�أحد �لتحديات �لرئي�شية يف �أفريقيا ل تز�ل تتمثل 

يف توفر �لإمد�د�ت، خا�شة �أدو�ت �لفح�س«.

م�سر متدد حظر التجوال الليلي ملدة اأ�سبوعني اآخرين
•• القاهرة,-اأ ف ب

�أ�شامة هيكل، يف موؤمتر  �أعلن وزير �لإعالم �مل�شري 
�شحايف �أم�س متديد حظر �لتجو�ل �لليلي يف م�شر 
�أ�ــشــبــوعــني �آخــريــن يف حمــاولــة لإبــطــاء �نت�شار  ملـــدة 

فريو�س كورونا �مل�شتجد.
�لثامنة  �ل�شاعة  مــن  يــبــد�أ  �لــتــجــو�ل  �إن حظر  وقــال 
 -  18.00( �شباًحا  �لــر�بــعــة  �ل�شاعة  وحتى  م�شاء 

2.00 تغ( ب�شكل يومي.
و�أو�ــشــح �أن هــذ� �لــقــر�ر يــبــد�أ �لعمل بــه �عــتــبــاًر� من 
�لأحد �ملقبل، م�شري� �إىل �أن �شاعات �لعمل يف �ملحالت 
بدًل  م�شاء  �ل�شاد�شة  حتى  �شت�شتمر  و�ملتاجر  �لعامة 

من �خلام�شة م�شاء.
لإعادة  خططها  “و�شعت  �حلكومة  �أن  هيكل  وقــال 
تطور�ت  �ــشــوء  يف  تدريجيا  بــالــبــالد  �لأنــ�ــشــطــة  فتح 

�ملوقف �لطبي«.
وعليه، �أكد �لوزير �مل�شري بدء “�ل�شياحة و�لطري�ن 

�إىل �ملحافظات �ل�شاحلية �لأقل ��شابة بكورونا �عتبار� 
من �ول من يوليو )متوز(«.

�أ�ـــشـــار �إىل در��ـــشـــة �عـــــادة فــتــح دور �لــعــبــادة يف  كــمــا 
�أول متوز/يوليو،  �إ�شابة �عتبار� من  �أقل  �ملحافظات 

“وطبقا لتطور�ت �ملوقف �ل�شحي«.
“�ملتنزهات  �إغــــالق  عــلــى  �شتبقي  �حلــكــومــة  �أن  �إل 
�ل�شــــــهر  نهايــــــــــة  حــتــى  �لعامـــــــــة  و�ل�شـــــو�طئ 

�حلايل«.
وقد �شجلت وز�رة �ل�شحة �مل�شرية حتى �لآن 1342 
38 �ألــف �إ�شابة بــوبــاء كوفيد- وفــاة بــني �أكــرث مــن 

.19
منذ �أو�خر �ل�شهر �ملا�شي، ت�شجل م�شر عدد حالت 

يتجاوز �لألف يوميا.
�آذ�ر/مار�س   24 يف  قــررت  �مل�شرية  �حلكومة  وكانت 
فــر�ــس حــظــر جتـــول لــيــلــي مــن �لــ�ــشــابــعــة مــ�ــشــاء �ىل 
للمرة  غ(  ت   4،00 �إىل   17،00( �شباحا  �ل�شاد�شة 

�لأوىل منذ �أزمة كوفيد-19.
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املال والأعمال
جمل�ض املطارات العاملي الإقليم اآ�سيا �املحيط الهادي ينتخب رئي�ض هيئة مطار ال�سارقة ملن�سب النائب الثاين للرئي�ض 

�ل�شتهالك.  لرت�شيد  �ملتعاملني 
خو��س  عدة  �لرنامج  ويت�شمن 
يتم  رقمية  لوحة  ت�شمل  رئي�شة 
مقارنات  عـــر�ـــس  خـــاللـــهـــا  مــــن 
�ل�شتهالك، وتقرير�ً �شهرياً حول 
حــجــم �ل�ــشــتــهــالك، �إ�ــشــافــة �إىل 
تقدمی ن�شائح تر�شيدية مل�شاعدة 
�ملــتــعــامــلــني عــلــى �تــخــاذ خطو�ت 
�ل�شتهالك.  لرت�شيد  �إيــجــابــيــة 
�ملتعاملني  مـــع  �لــتــفــاعــل  ويـــتـــم 
مـــن خــــالل �ملـــوقـــع �لإلـــكـــرتوين 
للهيئة و�لتطبيق �لذكي و�لريد 
�لإلكرتوين، �إ�شافة �إىل �لر�شائل 

�لن�شية �لق�شرية.

•• دبي-الفجر:

 يف �إطار جهودها لإ�شر�ك جميع 
دعائم  تر�شيخ  يف  �ملجتمع  �أفـــر�د 
�لتنمية �مل�شتد�مة يف دبي، �أطلقت 
مبادرة  دبــي  ومياه  كهرباء  هيئة 
لرفع م�شتوى  “�حلياة �لذكية” 
�لوعي لدى �ملتعاملني ومتكينهم 
�ملرتفع  ��ــشــتــهــالكــهــم  �إد�رة  مـــن 
للكهرباء و�ملياه و�تخاذ �لقر�ر�ت 
�ملنا�شبة لرت�شيد �ل�شتهالك دون 
يح�شن  مبا  �لهيئة،  �إىل  �لرجوع 
جتــربــتــهــم �أثــــنــــاء �لـــتـــفـــاعـــل مع 
�لهيئة ويقلل �لطلب على خدمة 
�ل�شتهالك  من  �لتحقق  “طلب 

– �لكهرباء-�ملياه«.
من  حزمة  على  �ملبادرة  وت�شتمل 
و�لتحفيزية  �لتوعوية  �لــر�مــج 
�لكهرباء  ��ــشــتــهــالك  لــرت�ــشــيــد 
تاأهيل  �إىل  ــــهــــدف  وت و�ملــــــيــــــاه، 
�ملـــتـــعـــامـــلـــني لــــال�ــــشــــتــــفــــادة من 
توفرها  �لتي  �لدقيقة  �ملعلومات 
�لهيئة ب�شكل حلظي عر �لقنو�ت 
ليتمكنو�  وحتــلــيــلــهــا  �لـــذكـــيـــة، 
�لذ�تي  �لت�شخي�س  باأنف�شهم من 
وحل كافة �مل�شاكل و�ملعوقات �لتي 

للرئي�س  �لـــتـــنـــفـــيـــذي  �لـــنـــائـــب 
لــقــطــاع �لبـــتـــكـــار و�ملــ�ــشــتــقــبــل يف 
�لبتكار  �لهيئة  “تتبنى  �لهيئة: 
و�أحدث تقنيات �لثورة �ل�شناعية 
�ملتعاملني  �لر�بعة لإثر�ء جتربة 
وتعزيز ثقتهم، وذلك من خالل 
�إد�رة �ل�شتهالك  ت�شجيعهم على 
بـــاأنـــفـــ�ـــشـــهـــم و�ل�ـــــشـــــتـــــفـــــادة من 
�لهيئة  ومــوقــع  �لذكية  �لــقــنــو�ت 
ثقافة  لتعزيز  �لذكي  وتطبيقها 
�ملو�رد  على  و�ملحافظة  �لرت�شيد 

�لطبيعية«.
يذكر �أن مبادرة “�حلياة �لذكية” 
ترتكزعلى تفعيل برنامج “نهجي 
�مل�شتد�م” �لذي ميكن �ملتعاملني 
مقارنة  مــن  �ل�شكني  �لــقــطــاع  يف 
�ل�شهري  ��شتهالكهم  مــتــو�ــشــط 
متو�شط  مـــع  و�ملـــيـــاه  لــلــكــهــربــاء 
��ــشــتــهــالك �ملـــنـــازل �ملــمــاثــلــة ذ�ت 
�لكفاءة �لعالية بهدف ت�شجيعهم 
على �تخاذ قر�ر�ت مدرو�شة بناًء 
حمدثة  ومعلومات  بيانات  على 
مــن خـــالل �ملــقــارنــة مــع �لبيوت 
�لكفاءة  ذ�ت  و�لــبــيــوت  �ملــمــاثــلــة 
وبالتايل  منطقتهم،  يف  �لعالية 
بني  �لإيجابي  �لتناف�س  ت�شجيع 

ت�شبب زيادة �لهدر و�ل�شتهالك.
“�حلياة  مــــبــــادرة  خـــــالل  ومـــــن 
�إىل  �لــهــيــئــة  تــ�ــشــعــى   ، �لذكية” 
�ملتعاملني  �أمـــــام  �ملـــجـــال  �إتـــاحـــة 
ذ�تياً  �ملنزيل  �ل�شتهالك  ملر�قبة 
دخولهم  ت�شجيل  ميكنهم  حيث 
لدى  �خلــا�ــشــة  حــ�ــشــابــاتــهــم  �إىل 
�لإلكرتوين  موقعها  عر  �لهيئة 
ومتابعة  �لـــــذكـــــي،  وتــطــبــيــقــهــا 
�لــلــوحــة �لــرقــمــيــة �خلــا�ــشــة بهم 
و�لتعرف  ��ــشــتــهــالكــهــم،  ملــر�قــبــة 
�لتعرفة  �ــــشــــر�ئــــح  عـــلـــى  �أكـــــــرث 
�ل�شكني  �لقطاع  من  للمتعاملني 
ونــــ�ــــشــــائــــح �لــــرت�ــــشــــيــــد وو�ــــشــــع 
و�ل�شتفادة  �لرت�شيدية،  خطتهم 
�مل�شتد�م”  “نهجي  بــرنــامــج  مــن 
�شلوكيات  على  �يجابياً  للتاأثري 
�ملــتــعــامــلــني يف �ل�ــشــتــهــالك من 
م�شتويات  مـــع  �ملـــقـــارنـــات  خـــالل 
�ملماثلة  لــلــمــنــازل  �ل�ــشــتــهــالك 
من  �ل�شتفادة  باإمكانهم  كذلك 
�لهيئة  تــوفــرهــا  �لــتــي  �لــعــرو�ــس 
لتعزيز  ديو�”  “متجر  �ــشــمــن 
و��شتخد�م  بال�شتهالك  �لتحكم 

�لأجهزة �ملوفرة للطاقة و�ملياه.
�ــشــعــيــد حممد  و�أ�ـــــشـــــار مــــعــــايل 

�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �لطاير، 
ومياه  كــهــربــاء  لهيئة  �لتنفيذي 
“�حلياة  مـــبـــادرة  �أن  �إىل  دبـــــي، 
رئي�شي  ب�شكل  تعتمد  �لذكية” 
�لذكية  �لــ�ــشــبــكــة  ممــكــنــات  عــلــى 
و�لـــعـــد�د�ت �لــذكــيــة وربــطــهــا مع 
حـــ�ـــشـــابـــات �ملـــتـــعـــامـــلـــني، و�إعـــــــادة 
هـــنـــد�ـــشـــة �لإجـــــــــــــر�ء�ت و�أمتــــتــــة 
للخدمة  �لـــد�خـــلـــيـــة  �لــعــمــلــيــات 
وربطها ب�شبكة �لهيئة با�شتخد�م 
�أحدث �لتقنيات �ملدعومة بالذكاء 
�لكبرية.  و�لبيانات  �ل�شطناعي 
�ملبادرة  “تدعم  معاليه:  و�أ�شاف 
جــهــود �لــهــيــئــة �ملــتــو��ــشــلــة لرفع 
�لوعي مبفاهيم �ل�شتد�مة لدى 
�ملتعاملني وتقليل �لتكلفة عليهم 
و�لب�شمة  �لبيئي  �لأثــر  وخف�س 
�لكربونية، و�مل�شاهمة يف حت�شني 
�لعمليات  و�ــشــرعــة  �أد�ء  كـــفـــاءة 
تقدمی  �إىل  �إ�ــشــافــة  ــيــة،  �لــد�خــل
م�شافة  قيمة  ذ�ت  ذكية  خدمات 
�جلـــهـــد  تـــخـــفـــيـــ�ـــس  تـــ�ـــشـــهـــم يف 
“دبي  و�لوقت، مبا يدعم مبادرة 
�شيدي  �أطــلــقــهــا  �لــتــي  �لذكية” 
�ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حممد 
نائب رئي�س  �آل مكتوم،  ر��شد  بن 

مبا  يــومــيــاً،  و�ــشــلــوكــاً  جمتمعية 
�لطلب  �إد�رة  ��شرت�تيجية  يدعم 
على �لطاقة و�ملياه و�لتي تهدف 
بن�شبة  �لــطــلــب  تــخــفــيــ�ــس  �إىل 

%30 بحلول 2030«.
�ملهند�س مــرو�ن بن حيدر،  وقال 

�لـــدولـــة رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس �لــــوزر�ء 
حاكم دبي- رعاه �هلل- جلعل دبي 
�إطار  �أذكى مدينة يف �لعامل. ويف 
ر�ئــــدة عاملياً  كــمــوؤ�ــشــ�ــشــة  روؤيــتــهــا 
م�شتد�مة ومبتكرة، تتبنى �لهيئة 
لت�شجيع  متكاملة  ��شرت�تيجية 

�تــبــاع منط  عــلــى  �ملجتمع  �أفــــر�د 
��شتهالك  يف  وم�شوؤول  و�ٍع  حياة 
لرفع  وت�شعى  و�ملــيــاه،  �لــكــهــربــاء 
��شتهالك  تر�شيد  باأهمية  �لوعي 
�ملو�رد و�حلد من �لهدر و�لإ�شر�ف 
ثقافة  �لرت�شيد  مفهوم  لي�شبح 

هيئة كهرباء �مياه دبي تطلق مبادرة »احلياة الذكية« لرفع الوعي �متكني املتعاملني من اإدارة ا�ستهالكهم 

».  وميثل �إقليم �آ�شيا و�ملحيط �لهادي �إحدى �لأقاليم �خلم�س 
�لتابعة ملجل�س �ملطار�ت �لعاملي وهي �أفريقيا و�آ�شيا و�ملحيط 
و�أمريكا  و�لــكــاريــبــي  �لالتينية  و�أمــريــكــا  و�أوروبـــــا  �لــهــادي 
 114 وت�شم  لها  مــقــر�ً  كونغ  هونغ  مــن  وتتخذ  �ل�شمالية 
�آ�شيا  �إقليم  600 مطار يف  �أكــرث من  �إد�رة  يتولون  منت�شب 

و�ملحيط �لهادي و�ل�شرق �لأو�شط، من 49 دولة ومنطقة. 
�لتميز  وتــعــزيــز  بــاملــطــار�ت  �لنهو�س  �إىل  �ملجل�س  ويــهــدف 
�لتعاون  تعزيز  ي�شعى عن طريق  كما  وت�شغيلها،  �إد�رتــهــا  يف 
�لأعمال  و�شركاء  �لعاملية  �لطري�ن  ومنظمات  �ملطار�ت  بني 
عالية من  درجــة  وعلى  �آمــنــة  جــوي  نقل  �أنظمة  توفري  �إىل 

�لكفاءة.

طو�ل  �ملبذولة  جلهوده  تقدير�ً  �لــعــام،  لهذ�  للرئي�س  ثــاين 
�ملنطقة،  يف  �لــطــري�ِن  قــطــاع  تطوير  يف  �ملا�شية  �لــ�ــشــنــو�ت 
وجناحه يف حتقيق �لعديد من �لإجناز�ت على م�شتوى مطار 
�ل�شارقة �لذي بات حمطة �إقليمية وعاملية حلركة �لطري�ن 
و�ل�شحن �جلوي و�شاهم يف تعزيز �لرو�بط و�شال�شل �لإمد�د 

بني �ملطار�ت �لإقليمية يف �ملنطقة و�لعامل.
وتوجه �ملدفع بال�شكر �إىل جمل�س �ملطار�ت �لعاملي، و�أع�شاء 
�لدورة  خالل  بذلوها  �لتي  �جلهود  على  �ل�شابقني  �ملجل�س 
�شعادته  وقــال  �ملنتخبني،  �ملجل�س  �أع�شاء  هناأ  كما  �ل�شابقة، 
�أهـــم �لــركــائــز �لــتــي ت�شاهم يف  :”يعد قــطــاع �لــطــري�ن مــن 
مبا  �لقطاعات  خمتلف  وتدعم  �لقت�شادية  �لتنمية  عملية 

على  ونــحــن  �لــتــجــاريــة،  و�لأعـــمـــال  �ل�شياحي  �لــقــطــاع  فيها 
ثقة تامة �أنه بف�شل �جلهود �لتي تبذلها �لدولة لدعم هذ� 
�لقطاع، �شنتمكن من �إنعا�س قطاع �لطري�ن و�لوقوف �أمام 

كافة �لتحديات«.
خطط  و�شع  �ملقبلة  �ملرحلة  “وتتطلب  �شعادته:  و�أ�ــشــاف 
و�آليات مبتكرة  لقيادة �لقطاع و�إعادة �لن�شاط �إىل طبيعته 
�ل�شابقة مع ��شتئناف حركة �لطري�ن وفتح �لأجو�ء يف ظل 
و�شالمة  �شحة  ت�شمن  �لتي  �ملعايري  �أعــلــى  على  �ملحافظة 
�مل�شافرين و�ملوظفني و�ملتعاملني. ونحن نتطلع يف جمل�س 
�لإد�رة �إىل تعزيز �لتعاون ما بني �ل�شركاء يف قطاع �لطري�ن 
و�ل�شر�كات �لإقليمية، وما بني �ملطار�ت �لرئي�شية يف �ملنطقة 

•• ال�سارقة-الفجر:

للمطار�ت  �لــعــاملــي  للمجل�س  �لــعــمــومــيــة  �جلــمــعــيــة  عــقــدت 
�خلام�س  �لــدوري  �جتماعها  �لهادي  و�ملحيط  �آ�شيا  لإقليم 
ع�شر، حيث مت �إنتخاب �شعادة علي �شامل �ملدفع، رئي�س هيئة 
�ملجل�س  �إد�رة  جمل�س  لرئي�س  ثانياً  نائباً   ، �ل�شارقة  مطار 

�لعاملي للمطار�ت لإقليم �آ�شيا و�ملحيط �لهادي.
ومنذ عام 2014 حتى 2019، مت �إختيار �شعادة علي �شامل 
للمطار�ت  �لعاملي  �ملجل�س  �إد�رة  جمل�س  يف  كع�شو  �ملــدفــع 
لإقــلــيــم �آ�ــشــيــا و�ملــحــيــط �لــهــادي، وملـــدة 6 �ــشــنــو�ت متثلت يف 
نائب  �شعادته ملن�شب  �إنتخاب  دورتني متتاليتني، حيث جاء 

موانئ دبي العاملية تكمل اال�ستحواذ على حمطة حا�يات تي اآي اإ�ض يف اأ�كرانيا

بنك دبي التجاري يفتح اأبوابه اأمام امل�ستثمرين االأجانب االإمارات ترتاأ�ض اجلل�سة اال�ست�سارية االفرتا�سية 
الأع�ساء جمل�ض االحتاد الد�يل لالت�ساالت

•• دبي - وام: 

 - �لت�شالت  لتنظيم قطاع  �لعامة  بالهيئة  - ممثلة  �لإمـــار�ت  دولــة  ترت�أ�س 
�جلل�شة �ل�شت�شارية �لفرت��شية لأع�شاء جمل�س �لحتاد �لدويل لالت�شالت، 
و�لتي بد�أت �أعمالها �لثالثاء �ملا�شي وت�شتمر �أربعة �أيام، ملناق�شة �أهم �لإجر�ء�ت 
�أموره  �لتي يحتاجها �لحتاد �لدويل لالت�شالت ل�شتمر�رية عمله وت�شيري 
�لحتاد  مقر  يف  للمجل�س  �لــقــادمــة  �جلل�شة  �نعقاد  موعد  حتديد  حــني  �إىل 
بجنيف. وقال �ملهند�س �شيف بن غليطة �ملدير �لتنفيذي لإد�رة �شوؤون تطوير 
�لفرت��شية  �ل�شت�شارية  �جلل�شة  �جتماع  رئي�س  �لهيئة،  يف  �لتكنولوجيا 
لأع�شاء �ملجل�س : “ تاأتي �أهمية �جلل�شة يف توقيتها حيث تتز�من مع �لتحدي 
و�لذي و�شع �لعامل  “كوفيد -19”،  غري �مل�شبوق �ملتمثل يف تف�شي فريو�س 
�لأكمل،  �لوجه  �أعمالها على  ��شتمر�رية  ناحية  و�ملنظمات يف و�شع حرج من 
وكون �لحتاد �لدويل لالت�شالت منظمة عاملية تعتمد على م�شاركات �لدول 
�لأع�شاء يف �أعمالها تاأثرت باجلائحة ب�شبب عدم قدرة �أع�شائها على ح�شور 
�أحد�ثها �ملجدولة، ومن هنا تكمن �أهمية هذ� �لجتماع �لت�شاوري �لفرت��شي 
�لذي �شيمكن من �لتعامل مع �لأمور �ملهمة �لتي ل حتتمل �لتاأجيل لدميومة 
عمل �لحتــاد«. و�أ�شاف �ملهند�س �شيف - يف كلمته �لفتتاحية - “ �أن �لو�شع 
�حلايل �أ�شبح و�قعا يحتم �لتعامل معه، و�أ�شبح ي�شكل خمتر� لنمط جديد 
�هتمامهم  على  يــدل  �لجــتــمــاع  هــذ�  �ملجل�س يف  �أعــ�ــشــاء  ووجـــود  �لعمل  مــن 
وتقديرهم لأهمية �مل�شي قدما لت�شيري �لأمــور �لتي قد ل حتتمل �لتاأخري، 
�ملخرجات  �إىل  للو�شول  و�لتو�فق  �لتعاون  روح  من  عهدناه  ما  على  و�أعـــول 
�لتاريخ  2020 �شري�شخ يف �شجالت  عــام  �أن  . وتابع :” ل �شك يف  �ملــرجــوة« 
نتيجة �لظروف �ل�شتثنائية �لتي �شهدها، لكن علينا �أن نعمل كل ما بو�شعنا 
�أنه  �مل�شتفاد هو  لئال يكون هو نف�شه عام جتميد �لأعمال وتوقفها، و�لدر�س 
�أن دولة �لإمــار�ت �أحد  بالتعاون بني �لأطــر�ف ميكن تقليل �لأ�شر�ر«. يذكر 
�أع�شاء جمل�س �لحتاد �لدويل لالت�شالت وت�شاهم يف �أعماله منذ �نتخابها 
يف عدد من �ملجال�س و�للجان �لتابعة لالحتاد �لدويل لالت�شالت، و��شت�شافت 

�لعديد من �لجتماعات �لعاملية �لتابعة لالحتاد منذ �لعام 2007.

» i-kWh « حللول الطاقة الذكية 
تطلق اأعمالها يف جممع ال�سارقة لالبتكار

•• ال�سارقة -وام:

�أعــلــن جمــمــع �لــ�ــشــارقــة للبحوث و�لــتــكــنــولــوجــيــا و�لبــتــكــار عــن �نــ�ــشــمــام �شركة 
�لهند�شية و�مل�شرتيات  �لأ�شغال  �ملجمع، م�شتهدفًة دعم مقاويل  �إىل   »i-kWh«
 »i-kWh« و�لإن�شاء�ت، و�ملطّورين، �شو�ء د�خل �لدولة �أو خارجها. وتقدم �شركة
��شت�شار�ت �لت�شميم وجمموعة من �خلدمات �لأخرى يف قطاع �لطاقة �ملتجددة، 
�لأمر �لذي ينعك�س على قدرتها على دعم �ملر�فق �ملحلية لتنقية م�شادر �لطاقة 
�لعمالء  �ــشــر�ئــح  �أمــــام  �لــطــاقــة  تــكــالــيــف  وخــفــ�ــس  ت�شتخدمها،  �لــتــي  �ملختلطة 
�ل�شارقة  ملجّمع  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملــحــمــودي،  ح�شني  �شعادة  وقــال  �لنهائيني. 
للبحوث و�لتكنولوجيا و�لبتكار �إن �ن�شمام �شركة »i-kWh« �إىل �ملجّمع، يوؤكد 
�ملكانة �لتي حتتلها �ل�شارقة �شمن �لأو�شاط �لعلمية �لدولية، و�لتي ميّثلها �ملجّمع، 
�لذى يعمل على تعزيز قطاع �ل�شتثمار و�لتكنولوجيا يف �ل�شارقة بهدف حتويلها 
�إىل عا�شمة لالبتكار و�لبيئة يف �ل�شرق �لأو�شط. من جانبه ��شاد “�آرون �أ�شتلي”، 
له،  �ل�شتثنائي  �لدعم  وتقدمی  �ملجمع  بتعاون   »i-kWh« ل�شركة  �لعام  �ملدير 
م�شادر  تنقية  يف  هناك  �ملحلية  �ملر�فق  دعم  على  �شركته  عزم  موؤكد�  وم�شاعدته 
�لطاقة �ملختلطة �لتي ت�شتخدمها، وخف�س تكاليف �لطاقة �أمام �شر�ئح �لعمالء 

�لنهائيني للح�شول على كهرباء بتكلفة �أقل.

••دبي-وام:

ـــ  �لعاملية”  دبـــي  “مو�نئ  �أعــلــنــت 
�ملزود �لعاملي للخدمات �للوج�شتية 
�لــذكــيــة و�ملــتــكــامــلــة - عــن �كتمال 
عملية ��شتحو�ذها على ح�شة تبلغ 
حاويات  حمــطــة  يف  �ملــائــة  يف   51
يــــوزين  مبـــيـــنـــاء  �إ�س”  �آي  “تي 
�ل�شروط  تلبية  بعد  �أوكــر�نــيــا  يف 
�ملو�فقات  ذلـــك  يف  مبـــا  �ملــطــلــوبــة 
�ل�شلطات  �لالزمة من  �لتنظيمية 

�حلكومية �ملعنية.
�ل�شر�كة  �ملــ�ــشــروع  هـــذ�  و�ــشــيــمــثــل 
�لــثــانــيــة ملـــو�نـــئ دبــــي �لــعــاملــيــة مع 
�ملــ�ــشــاهــمــني يف حمـــطـــة حـــاويـــات 
�ل�شر�كة  وكــانــت  �إ�س”  �آي  “تي 
�آند  بي  مع  للغاية  ناجحة  �لأوىل 
�أو مــاريــتــامی �أوكــر�نــيــا مــن خالل 
�ملو�نئ  يف  �لقطر  خــدمــات  تقدمی 
�لبحر  عــلــى  �لرئي�شية  �لــبــحــريــة 

�لأ�شود يف �أوكر�نيا.
�لعاملية  �ل�ــشــرت�تــيــجــيــة  تــتــمــثــل 
ت�شبح  �أن  �لــعــاملــيــة يف  دبـــي  ملــو�نــئ 
لــلــتــجــارة ومـــــزود�ً للحلول  ممــكــنــاً 
حــيــث تــتــطــلــع ملــ�ــشــاركــة �أو�ـــشـــع يف 
��شتثمرت  وقــد  �لــتــوريــد.  �شل�شلة 
�ملو�نئ ب�شكل كبري يف �أعمال �ملو�نئ 
�للوج�شتية و�خلدمات  و�خلدمات 
تعزيز  �إىل  وتــــهــــدف  �لـــبـــحـــريـــة 
�لعمالء  مـــع  �ملــبــا�ــشــر  �لــتــو��ــشــل 
�للوج�شتية  ــــول  �حلــــل لـــتـــقـــدمی 
�لق�شور  �أوجـــــه  و�إز�لـــــــة  �ملــبــتــكــرة 
منو  وت�شريع  �لــتــوريــد  �شل�شلة  يف 
�ملو�نئ  وت�شم  �لتجارية.  �حلركة 

�أدو�ت  �إىل  �لو�شول  �مكانية  لهم 
نهم  وطرق وخدمات جديدة وميكِّ
�لأعمال يف  �لقيام مبزيد من  من 
�أي وقت و�أي مكان بطريقة تنا�شب 
�أي�شاً �أن�شطة مو�نئ دبي �لعاملية يف 

�أوكر�نيا.
ومبـــــــوجـــــــب �ـــــــشـــــــروط �لتــــــفــــــاق 
�لعاملية  دبــــي  مـــو�نـــئ  ��ــشــتــحــوذت 
عــلــى حــ�ــشــة �لأغــلــبــيــة يف حمطة 
وعمليات  �لأوكـــر�نـــيـــة  �حلـــاويـــات 
لت�شبح  �ل�شركة  وتتطلع  �ملحطة 
�إحدى �ل�شركات �لر�ئدة يف جمالها 
تو�شيع  �إىل  و�شت�شعى  �ملنطقة  يف 
نطاق حمطة �حلاويات با�شتخد�م 
�ملميزة من خالل  �لربط  �مكانات 

خطوط �ل�شكك �حلديدية.
بـــن �شليم  �أحـــمـــد  �ــشــلــطــان  قــــال  و 
و�لرئي�س  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س 
�لــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة مــو�نــئ دبي 
بد�ية  يــ�ــشــهــد  �لـــيـــوم  �إن  �لــعــاملــيــة 
�نـــطـــالقـــة جــــديــــدة وو�عــــــــدة مع 
�ملجموعة  �أعمال  حمفظة  تو�شيع 
ـــيـــة لــتــ�ــشــمــل �أوكـــــر�نـــــيـــــا..  �لـــعـــامل
�خلطوة  بهذه  �شعادته  معرباًعن 
�ملهمة حيث يدعم هذ� �ل�شتحو�ذ 
�لـــتـــز�م مــو�نــئ دبـــي طــويــل �لأمد 

بتمكني �لتجارة �لعاملية.
ي�شع  �ل�شتحو�ذ  هــذ�  �أن  و�عــتــر 
مو�نئ دبي �لعاملية يف بيئة �شوقية 
جذ�بة للغاية..معر�ً عن تطلعهم 
ومـــــو�رد  بـــخـــر�ت  �ملــ�ــشــاهــمــة  �إىل 
عملية  يف  �لـــعـــاملـــيـــة  دبـــــي  مــــو�نــــئ 
�ملتو��شلة ملحطة  و�لنمو  �لتطوير 

حاويات “تي �آي �إ�س«.

�ملــثــالــيــة ملو�نئ  �ملــنــ�ــشــاأة  ويــجــعــلــهــا 
دبي �لعاملية يف �أوكر�نيا. ياأتي ذلك 
�لعاملية  دبــي  مو�نئ  ��شتحو�ذ  بعد 
 »SeaRates.com« عـــلـــى 
وهي من�شة رقمية مُتكِّن �لعمالء 
جميع  يف  �لـــبـــ�ـــشـــائـــع  ـــقـــل  ن مـــــن 
من�شتي  جانب  �إىل  �لــعــامل  �أنــحــاء 
 »L a n d R a t e s .c o m «
كما   .»AirRates.com»و
ا  �أي�شً �لعاملية  دبــي  مــو�نــئ  �أنــ�ــشــاأت 
 DFA �لرقمي«  �ل�شحن  “�حتاد 
وهو عبارة عن ر�بطة عر �لإنرتنت 
جتمع وكالء �ل�شحن على م�شتوى 
ُيتيح  �لــعــامل يف من�شة و�حـــدة مــا 

�لتوريد  �شل�شلة  يف  �لق�شور  �أوجــه 
ب�شكل  �شحناتهم  نقل  على  �لقدرة 
جتارية  خطوط  عر  ��شرت�تيجي 
ــيــة تـــخـــدم �أ�ــــشــــو�ق �أوروبــــــا  ــا�ــش �أ�ــش
مو�نئ  حمفظة  وتــعــزز  �ل�شرقية 
رومانيا  يف  �حلــالــيــة  �لعاملية  دبــي 

وتركيا.
�شوق  منـــــو  نـــ�ـــشـــبـــة  بـــلـــغـــت  وقـــــــد 
�حلاويات يف �أوكر�نيا �أكرث من 20 
باملائة خالل عام 2019 ما يعزز 
جاذبية �ل�شوق حيث تتمتع حمطة 
حاويات “تي �آي �إ�س” مبوقع ر�ئع 
لــلــربــط �لــبــحــري و�لــــري مبــا يف 
�حلديدية  �ل�شكك  خــدمــات  ذلـــك 

�ل�شتحو�ذ  هــــذ�  �ــشــيــ�ــشــاهــم  كــمــا 
�لتجارة  حــركــة  مـــرونـــة  زيـــــادة  يف 
�لأوقــــــــــات  �أوكــــــر�نــــــيــــــا خـــــــالل  يف 
و�شيمنح  �لــ�ــشــعــبــة  ــاديــة  �لقــتــ�ــش
مو�نئ دبي �لعاملية �مكانية تقدمی 
ـــود من  ـــش مــنــتــج فــريــد لــلــبــحــر �لأ�
حاوياتها  حمـــطـــات  ربــــط  خــــالل 
ويارميكا  كون�شتانتا  مــيــنــائــي  يف 
�إ�س”  �آي  “تي  حـــاويـــات  مبــحــطــة 
للنقل  “يونيفيدر”  �شبكتها  عر 

�لبحري �ل�شاحلي ق�شري �ملدى.
وتوفر جمموعة �حللول لأ�شحاب 
تقنيات  تدعمها  و�لــتــي  �لب�شائع 
من  للتخل�س  �لعاملية  دبــي  مو�نئ 

54 دولة  �أعــمــال يف  123 وحـــدة 
وتـــقـــدم خــدمــاتــهــا �ملــتــكــامــلــة عر 

�شل�شلة �لتوريد �لعاملية.
عملية  تــــــوؤدي  �أن  �ملـــتـــوقـــع  ومــــن 
عمليات  تــو�ــشــيــع  �إىل  �ل�ــشــتــحــو�ذ 
جانب  �إىل  �لــعــاملــيــة  دبــــي  مـــو�نـــئ 
تعزيز مكانة حمطة “تي �آي �إ�س” 
كو�حدة من �أهم حمطات �حلاويات 
من  وذلــك  �أوكــر�نــيــا  يف  �لرئي�شية 
خالل �ل�شتفادة من �شبكة مو�نئ 
�ملو�نئ  ت�شمل  �لــتــي  �لــعــاملــيــة  دبـــي 
وحلول  �لقـــتـــ�ـــشـــاديـــة  و�ملـــنـــاطـــق 
�للوج�شتية  و�حلـــلـــول  �لــتــخــزيــن 

�لرية.

و�أ�شاف: “لعب بنك دبي �لتجاري 
�لقت�شاد  دعـــــم  يف  فــــعــــاًل  دور�ً 
�لعقود  مـــــدى  عـــلـــى  �لإمــــــار�تــــــي 
�خلـــمـــ�ـــشـــة �ملــــا�ــــشــــيــــة. ومــــــع هـــذ� 
�لإعــــالن، فــاإنــنــا و�ثــقــون مــن �أننا 
�شنو��شل دعم روؤية و�أهد�ف دولة 
�لإمــــــــار�ت �لــعــربــيــة �ملــتــحــدة باأن 
تكون و�حدة من �أكرث �لقت�شاد�ت 

جاذبية لال�شتثمار �لأجنبي«.

لنا هذه �خلطوة  و�شت�شمح  �ليوم. 
بتو�شيع قاعدة م�شتثمرينا وكذلك 
�حلفاظ على تدفقات ر�أ�س �ملال يف 

�لدولة«.

دبي �لتجاري من قبل �مل�شتثمرين 
�لأجــــانــــب �ملـــحـــرك �لــرئــيــ�ــس لنا 
لتملك  �ل�ـــشـــتـــثـــمـــار  بـــــاب  لـــفـــتـــح 
عنه  �ملعلن  �مل�شتوى  على  �لأجانب 

•• دبي-الفجر:

 �أعــلــن بــنــك دبـــي �لــتــجــاري، �أحد 
دولة  يف  �لر�ئدة  �لوطنية  �لبنوك 
�لإمـــــــار�ت �لــعــربــيــة �ملــتــحــدة، عن 
�لــ�ــشــمــاح بــا�ــشــتــثــمــار �لأجــــانــــب يف 
�أ�ــشــهــمــه، حــيــث قـــام �لــبــنــك بو�شع 
 40% بن�شبة  �لأجانب  مللكية  حد 
بــعــد ��ــشــتــيــفــاء كـــافـــة �لإجـــــــر�ء�ت 
مو�فقة  عــقــب  وذلـــك  �لتنظيمية 
�مل�شاهمني خالل �جتماع �جلمعية 
مار�س   11 يف  �ل�شنوي  �لعمومية 
�ل�شماح  قـــر�ر  و�شي�شهم   .2020
يف  �لبنك  �أ�شهم  �لأجــانــب  بتملك 
تعزيز �شيولة �لأ�شهم، كما �شي�شاعد 
من  �ملتز�يد  �لطلب  ��شتيفاء  على 

قبل �مل�شتثمرين �لأجانب. 
ليندر،  فــان  بريند  �لدكتور  وقــال 
�لــرئــيــ�ــس �لــتــنــفــيــذي لــبــنــك دبي 
�لطلب  كـــــان  “لقد  �لــــتــــجــــاري: 
بنك  �أ�شهم  على  و�ملتنامي  �لكبري 

ال�سعودية تطرح مناق�سة ل�سراء 
960 األف طن من ال�سعري 

•• هامبورج- دبي-رويرتز

قالت �ملوؤ�ش�شة �لعامة للحبوب بال�شعودية، وهي �مل�شرتي �حلكومي �لرئي�شي 
للقمح، �أم�س �إنها طرحت مناق�شة دولية ل�شر�ء نحو 960 �ألف طن من علف 
�ملناق�شة  يف  �لعرو�س  لتقدمی  �لنهائي  �ملوعد  �أن  �ملوؤ�ش�شة  و�أ�شافت  �ل�شعري. 
12 يونيو حزير�ن. ويتوقعون متعاملون �شدور نتائج �ملناق�شة يف 15 يونيو 
حزير�ن. وُيعتقد �أن �ل�شعري مطلوب للو�شول �إىل �ل�شعودية خالل �أغ�شط�س 
“هذه  بيان  يف  �ملوؤ�ش�شة  حمافظ  �لفار�س  �أحــمــد  وقــال  �أيــلــول.  و�شبتمر  �آب 
�ل�شعري  من  �ملحلي  �لطلب  تغطية  يف  �ململكة  خلطة  �مــتــد�د�  تاأتى  �ملناق�شة 

�لعلفي و�ملحافظة على �ملخزون �ل�شرت�تيجي منه«. 

الكويت ترفع اأ�سعار البيع الر�سمية للخام الآ�سيا يف يوليو 
•• �سنغافورة-رويرتز

�أظهرت وثيقة �أ�شعار �أم�س �أن �لكويت رفعت �أ�شعار �لبيع �لر�شمية لدرجات �خلام 
�شعر  �لكويت  يوليو متوز. حددت  �لآ�شيوية يف  �لتكرير  �شركات  �إىل  تبيعها  �لتي 
خام �لت�شدير �لكويتي ل�شهر يوليو متوز عند متو�شط خام عمان يف بور�شة دبي 
للطاقة و�لأ�شعار �ملعرو�شة خلام دبي على بالت�س، بزيادة �شتة دولر�ت عن �ل�شهر 
�ل�شابق. وحددت �شعر �لبيع �لر�شمي للخام �خلفيف �ملمتاز ل�شهر يوليو متوز عند 

20 �شنتا للرميل فوق متو�شط خام.
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املال والأعمال

حميد النعيمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن احلزمة الثالثة لدعم القطاع االقت�سادي يف عجمان
جتارية -معرب -ور�شم ��شم جتاري -عجمان،�لمار�ت، �خلليج، 
وت�شديق  ت�شجيل  ر�ــشــوم  مــن  تعفى  كما  �لـــخ.  ب،   ،� خمت�شر، 
�لنظافة  خدمات  ور�شوم  �لقت�شادية  للمن�شاآت  �لإيــجــار  عقود 
�شنة  ملــدة  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئـــرة  ت�شتوفيها  �لــتــي  �لــعــامــة 
ر�شم  ومــتــاأخــر�ت  �لع�شوية  ر�ــشــوم جتــديــد  مــن  وتعفى  و�حـــدة 
جتديد �لع�شوية �لتي ت�شتوفيها غرفة جتارة و�شناعة عجمان. 
وتو��شل حكومة عجمان بتوجيهات قيادتها �لر�شيدة على در��شة 
با�شتمر�ر  �حلالية  �ملرحلة  يف  وتــطــور�تــه  �لقت�شادي  �لو�شع 
وتق�شي �لتحديات �لتي تو�جه �لقطاعات �لقت�شادية يف �لإمارة 
و�قرت�ح �حللول �ملنا�شبة و�ملبادر�ت �لتي تهدف �إىل تعزيز �لبيئة 
�أعمالها  ملو��شلة  �لقت�شادية  �ملن�شاآت  تعايف  ودعــم  �لقت�شادية 

و�أن�شطتها.

عليه  وبناء  بالإمارة  �لقت�شادية  و�لأن�شطة  �لقطاعات  ملختلف 
�ملن�شاآت  �إعفاء كافة  �شتعمل غرفة جتارة و�شناعة عجمان على 
�لقت�شادية بالإمارة من متاأخر�ت ر�شم جتديد �لع�شوية و�إعفاء 
�ملن�شاآت �لفندقية و�ملن�شاآت �ل�شياحية من ر�شوم جتديد �لع�شوية 
وتخفي�س ر�شم �إ�شد�ر �شهادة �ملن�شاأ للمن�شاآت �ل�شناعية بن�شبة 
�لــتــي توقف  �ملــنــ�ــشــاآت �لقــتــ�ــشــاديــة  �ملــر�ــشــوم  كما �عــفــا   .25%
ن�شاطها �لقت�شادي موؤقتاً تنفيذ�ً للتد�بري �لحرت�زية �ملقررة 
�لإعفاء على  و يطبق  16خدمة حكومية  ر�شوم  �لدولة من  يف 
و�لعمرة  �حلــج  رحــالت  تنظيم  �لتالية:  �لقت�شادية  �لأن�شطة 
و�إد�رة وتنظيم �ملعار�س و�شالت �ملنا�شبات �لجتماعية ومر�كز 
رجايل  �لبدنية  �للياقة  ونـــو�دي  و�لن�شائي  �لــرجــايل  �لتدليك 
ون�شائي ودور �حل�شانة و�حلالقة و�لعناية �لرجالية و�لن�شائية 

وحالقة �لأطفال و�ألعاب �لت�شلية ودور �ل�شينما و�شاحات �ألعاب 
تعفى  كما  �إلــكــرتونــيــة.  �أللــعــاب  و�ــشــالت  �لريا�شية  �لت�شلية 
د�ئرة  ر�ــشــوم  مــن  �ملــر�ــشــوم  حــددهــا  �لــتــي  �لقت�شادية  �لأن�شطة 
�لتنمية �لقت�شادية ملدة �شنة و�حدة فقط وت�شمل: ر�شم جتديد 
�لرخ�شة ور�شم جتديد �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري ور�شم �إ�شد�ر 
خدمات   ، خدمة  طلب  منــوذج  ور�ــشــم  �لتجاري  �ل�شجل  �شهادة 
�إد�ريــة ور�شم ت�شريح لو�شع لفتة �ل�شم �لتجاري على و�جهة 
تعيني  ور�شم  خدمات  وكيل  تعيني  عقد  ت�شديق  ور�شم  �ملن�شاأة 
وكيل خدمات بالرخ�شة ور�شم منوذج عقد وكيل خدمات ور�شم 
منوذج عقد �شركة �لأعمال �ملدنية -�ملهنية ور�شم ت�شديق عقد 
�أجنبي   - ��شم جتــاري  ور�شم  �ملهنية-   - �ملدنية  �لأعــمــال  �شركة 
..�أرقــام- ور�شم ��شم جتاري - د�ل على نطاق جغر�يف .. عالمة 

•• عجمان-وام:

ع�شو  �لنعيمي  ر��ــشــد  بــن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�ــشــدر 
10 ل�شنة  �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان �ملر�شوم �لأمــريي رقم 
�لقطاع  لــدعــم  �لــثــالــثــة  �حلــكــومــيــة  �حلــزمــة  بــ�ــشــاأن   2020
�ملحفز�ت  ل�شل�شلة  ��ــشــتــكــمــاًل  وذلــــك  �لإمـــــارة  يف  �لقــتــ�ــشــادي 
�لقت�شادية و�ملبادر�ت �حلكومية �لتي تهدف �إىل دعم �لأن�شطة 
�لقت�شادية وتخفيف �لآثار �ملرتتبة عليها جر�ء �لأزمة �لعاملية 
�إطــار حر�س و�هتمام حكومة عجمان  لفريو�س كوفيد19 ويف 
عــلــى دفـــع عجلة �لقــتــ�ــشــاد يف �لإمـــــارة عــلــى �لــنــحــو �لأمــثــل يف 

�لظروف �لر�هنة.
و�لت�شهيالت  �حلــو�فــز  مــن  عـــدد  تطبيق  عــلــى  �ملــر�ــشــوم  ونــ�ــس 

مكتب اال�ستثمار والتطوير .. راأ�س اخليمة م�ستقرة اقت�ساديا 

 A كالة فيت�ض العاملية ت�سنف االإمارة عند امل�ستوى�

مليون درهم مبيعات نخيل من الفلل ال�سكنية  223

�سراكة كربى بني االحتاد للطريان �الدار العقارية

التقرير االأ�سبوعي للت�سرفات العقارية

مليار درهم ت�سرفات العقارات يف دبي  2.77

االأ�سهم اليابانية ت�سجل اأكرب تراجع يومي يف 6 اأ�سابيع 

دبي  درهــم مبنطقة مر�شى  13 مليون  بقيمة  مبايعة 
6 مليون درهم يف  �ملبايعات تلتها مبايعة بقيمة  كاأهم 
مليون   6 بقيمة  مبايعة  و�أخـــري�  دبــي  مر�شى  منطقة 

درهم يف منطقة مر�شى دبي. 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  حد�ئق  منطقة  ت�شدرت  وقد 
�ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�شقق و�لفلل �إذ �شجلت 
منطقة  وتلتها  درهــم  مليون   45 بقيمة  مبايعة   58
 33 بقيمة  مبايعة   58 بت�شجيلها   5 �ل�شفا  و�دي 
مليون درهم وثالثة يف �ملركا�س بت�شجيلها 56 مبايعة 

بقيمة 86 مليون درهم. 
درهم  مليار   1.56 قــدرهــا  قيمة  �لــرهــونــات  و�شجلت 
منها 127 رهونات �أر��شي بقيمة 1.43 مليار درهم 
مليون   136.54 بقيمة  و�شقق  فلل  رهونات  و120 
درهم، وكان �أهمها مبنطقة �لقوز �لثالثة بقيمة 175 
مليون درهم و�أخري يف منطقة �حلمرية بقيمة 172 

مليون درهم. 
بقيمة  هــبــة   19 ت�شجيل  �ــشــهــدت  فــقــد  �لــهــبــات  و�أمــــا 
و�دي  �أهــمــهــا مبــنــطــقــة  كــــان  درهــــم  مــلــيــون   59.51
و�أخــري يف منطقة  23 مليون درهــم  �لعمردي بقيمة 

برج خليفة بقيمة 8 مليون درهم

�لأ�شبوع �جلاري. و�أ�شار �ملركزي �لأمريكي �إىل �أنه يعتزم 
ل�شنو�ت  �لأمــريــكــي  لالقت�شاد  ��شتثنائي  دعــم  تــقــدمی 
يف مــو�جــهــة ركــــود نـــاجت عـــن جــائــحــة فـــريو�ـــس كورونا 
�لأمريكي  �ملركزي  رئي�س  بــاول  وقــال جــريوم  �مل�شتجد. 
رفع  نفكر يف بحث  �لطريق طويل.. نحن حتى ل  “�إن 
�أ�شعار �لفائدة” و�إن �ل�شيا�شات يجب �أن تكون ��شتباقية 
وت�شبب ذلك   .2022 باأ�شعار فائدة قرب �ل�شفر حتى 
�ل�شديدة  �ملالية  �ل�شركات  �أ�شهم  على  يف فر�س �شغوط 
ليف  د�ي-�إيت�شي  �شهم  وهبط  �لفائدة.  باأ�شعار  �لتاأثر 
�ــشــهــم جمموعة  تـــر�جـــع  كــمــا  بــاملــئــة   6.8 هـــولـــدجنـــز 

ميت�شوبي�شي يو.�إف.جيه �ملالية 4.9 باملئة. 

•• دبي-الفجر:

بلغت �لت�شرفات �لعقارية يف د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك 
2.77 مــلــيــار درهــــم حــيــث �شهدت  �أكــــرث مــن  يف دبـــي 
بقيمة  مبايعة   564 ت�شجيل  �لأ�ــشــبــوع  هــذ�  �لــد�ئــرة 
لالأر��شي  مبايعة   107 منها  درهــــم،  مــلــيــار   1.14
بقيمة 569.29 مليون درهم و457 مبايعة لل�شقق 

و�لفلل بقيمة 574.59 مليون درهم. 
80 مليون  �أهــم مبايعات �لأر��ــشــي بقيمة  وقــد جــاءت 
بقيمة  مبايعة  تليها   2 �ل�شفا  و�دي  منطقة  يف  درهــم 
26 مليون درهم يف منطقة حد�ئق �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم يف منطقة 

جزيرة 2. 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  حد�ئق  منطقة  ت�شدرت  وقد 
29 مبايعة  �إذ �شجلت  �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات 
�ل�شبا  نــد  منطقة  وتلتها  درهـــم  مليون   190 بقيمة 
�لثالثة بت�شجيلها 17 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم 
بقيمة  مبايعة   9 بت�شجيلها  �لثالثة  �حلبية  يف  وثالثة 

32 مليون درهم. 
�أما فيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�شقق و�لفلل فقد جاءت 

•• �سيدين-رويرتز

�شتة  يومي يف  تر�جع  �أكــر  �ليابانية من  �لأ�شهم  عانت 
بعد  �آمنا  مــالذ�  ُيعد  �لــذي  �لــني  �رتفع  �إذ  �أم�س  �أ�شابيع 
جمل�س  من  �لقامتة  �لقت�شادية  �لتوقعات  ت�شببت  �أن 
يف  �لأمــريــكــي(  �ملــركــزي  )�لبنك  �لحتـــادي  �لحتياطي 
�إثارة قلق �مل�شتثمرين. و�أغلق �ملوؤ�شر نيكي �لقيا�شي على 
 22472.91 م�شجال  �ملــئــة  يف   2.8 بلغ  حــاد  هــبــوط 
نقطة وهو �أكر تر�جع يف يوم و�حد منذ �لأول من مايو 
�إغـــالق يف ثالثة  �أعــلــى م�شتوى  �أكــرث عــن  �أيـــار ليبتعد 
من  �شابق  وقــت  يف  �شجله  و�لــذي  �ل�شهر  ون�شف  �أ�شهر 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

�لعاملية  �لت�شنيف  وكــالــة  �أعــلــنــت 
�لت�شنيف  تـــثـــبـــيـــت  “فيت�س” 
ر�أ�س  لإمـــارة  �ل�شيادي  �لئــتــمــاين 
�خلـــيـــمـــة عـــنـــد �ملـــ�ـــشـــتـــوى  A مع 
وذلك  م�شتقرة،  م�شتقبلية  نظرة 
تــاأكــيــد�ً لــنــجــاح تــوجــهــات �لإمــــارة 
لأكرث من عقد من �لزمن يف هذ� 
�ملجال. وياأتي �لت�شنيف �لإيجابي 
موؤكد�ً للقوة �ملالية �لتي تتمتع بها 
ذلــك �لحتياطات  �لإمــــارة مبــا يف 
�لدين  وحـــجـــم  �لـــقـــويـــة  �ملـــالـــيـــة 
�حلكومي �ملنخف�س وح�شة �لفرد 
�إجمايل حجم �لناجت  �ملرتفعة من 

�ملحلي.
�لت�شنيف  على  �حلــفــاظ  ويعك�س 
�إمـــارة  �ل�ــشــتــقــر�ر �لـــذي تنعم بــه 
ر�أ�ـــس �خلــيــمــة، كما �أنـــه يــدل على 
�ــشــحــة �لإجــــــــر�ء�ت �ملــعــتــمــدة من 

�ل�شتفادة  درجــات  �أق�شى  وحتقيق 
من �ملو�رد �ملالية.

�ملرغوبة لل�شكن بدبي لدى �ملو�طنني 
لدى  ب�شعبية  �ل�شبا”  “ند  حتــظــى 
�لذين  �ملو�طنني  من  �جلديد  �جليل 
�ملنطقة  نف�س  يف  بالعي�س  يــرغــبــون 
�لـــتـــي يــعــيــ�ــس فــيــهــا �أقــــاربــــهــــم. ويف 
�جلــهــة �لأخـــــرى مــن �لإمـــــارة تعتر 
“�لفرجان” من بني �أكرث جمتمعات 
وذلــك نظر�ً  �لأ�ــشــرع منــو�ً  “نخيل” 
�شهولة  يــوفــر  �لـــذي  �ملتميز  ملوقعها 
و�لـــعـــني  �أبــــوظــــبــــي  �إىل  ــــول  �لــــو�ــــش
كما  بدبي  �لأخــرى  �ملناطق  وخمتلف 
و�هتمام  كبرية  ب�شعبية  حتظى  �أنــهــا 
من �مل�شتثمرين مبختلف جن�شياتهم.
و��شتمرت “نخيل” يف عمليات �لبيع 
خالل �لوباء با�شتخد�م �أد�ة �لت�شويق 
ميكن  و�لــتــي  �لفرت��شية  و�ملبيعات 
للم�شرتين من خاللها مقابلة فريق 
�فرت��شية  بجولة  و�لــقــيــام  �ملبيعات 
�لوحد�ت  360 درجة وحجز  بز�وية 
ودفـــع �لــدفــعــات �لأولــيــة - بكل ر�حة 
و�شهولة من خالل هو�تفهم �ملتحركة 

�أو �أجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة.
�لجــــتــــمــــاعــــات  �لآن  تــــتــــوفــــر  كــــمــــا 
�ل�شخ�شية �ملتعلقة باملبيعات وجولت 
مر�عاة  مــع  وذلـــك  �ملــوقــع  يف  �ملعاينة 

جميع توجيهات �ل�شحة و�ل�شالمة.

و�لتخطيط �ملايل و�لإد�ري بهدف 
تعزيز �لكفاءة و�ل�شفافية و�لنز�هة 

فيال يف �ملرحلة �لتي مت �لنتهاء منها 
موؤخر�ً يف “�لفرجان«.

وقال عقيل كاظم �لرئي�س �لتنفيذي 
�شركة  لـــــدى  �لـــتـــجـــاريـــة  لـــلـــ�ـــشـــوؤون 
�لتي   - �لقوية  �ملبيعات  �أن  “نخيل” 
�لظروف  مــن  بــالــرغــم  حتقيقها  مت 
�ل�شعبة �لناجتة عن جائحة كوفيد-
19 – تاأتي لت�شلط �ل�شوء على ثقة 
بدبي  �لعقاري  بالقطاع  �مل�شتثمرين 
وم�شاريع “نخيل”..معتر�ً �أن تنامي 
�شمن  �لنهائيني  �مل�شتخدمني  عــدد 
قــاعــدة عــمــالئــهــم يـــدل عــلــى �هتمام 
يف  �ملــدى  بعيد  بال�شتثمار  �مل�شرتين 

�شوق �لعقار�ت.
�لــعــمــل و�لــتــعــلــيــم عن  �أن  و�أ�ـــشـــار �ىل 
�حلركة  على  �ل�شابقة  و�لــقــيــود  بعد 
�أدى �إىل �أن يق�شي معظم �لأ�شخا�س 
�أعـــــــاد  حــــيــــث   - �ملـــــنـــــزل  يف  وقــــتــــهــــم 
ترتيبات  يف  �لتفكري  منهم  �لكثريون 
�إىل  �حتياجاتهم  و�أدركــــو�  معي�شتهم 
و�لرتفيه. كما  للعمل  �أكر  م�شاحات 
جانب  �إىل  �لتناف�شية  �لعرو�س  �أدت 
�لفرت��شية  و�ملبيعات  �لت�شويق  �أد�ة 
�جلديدة �خلا�شة بال�شركة �إىل طلب 
قوي على �لفلل �ملخ�ش�شة للعائالت.

�ملناطق  �أكــرث  و�حــدة من  وباعتبارها 

�لإمارة �لعمل على حت�شني عملية 
�ملو�زنات،  و�إعـــد�د  �لبيانات،  جمع 

�لر�شيدة  و�لــقــيــادة  �حلكومة  قبل 
فــيــهــا. وهــــو مـــن نــاحــيــة �أخـــــرى، 
�لإمــارة على  مل�شاعي  تتويجاً  ياأتي 
وتطوير  منوها  م�شرية  مو��شلة 
وتعزيز  �حلــــيــــويــــة  قـــطـــاعـــاتـــهـــا 
و�ملنظمات  �لهيئات  مع  عالقاتها 
�لعو�مل  هـــذه  وتـــوفـــر  �لـــدولـــيـــة. 
بالن�شبة  وو�عـــــدة  م�شجعة  بــيــئــة 
�لقائمة  و�ل�شركات  للم�شتثمرين 
يف �لإمــــارة حــالــيــاً، و كــذلــك تفتح 
�آفـــــــــاق جـــــديـــــدة لـــال�ـــشـــتـــثـــمـــار يف 

�مل�شتقبل.
ر�أ�ـــــس �خليمة  وحتـــر�ـــس حــكــومــة 
�عتماد  عــلــى  فــــرتة طــويــلــة  مــنــذ 
�لتي  �ملـــــــايل  ـــتـــحـــوط  �ل �ــشــيــا�ــشــة 
ن�شبة  خف�س  مو��شلة  يف  �شاهمت 
�لناجت  بــحــجــم  مـــقـــارنـــة  �لــــديــــن 
�ملقاربة  هــذه  �أثبتت  وقــد  �ملحلي. 
مع  �ملا�شي  �لعقد  خالل  فعاليتها 
��ــشــتــمــر�ر �جلـــهـــات �حلــكــومــيــة يف 

•• دبي - وام:

للتطوير  “نخيل”  �ــشــركــة  �ــشــهــدت 
�لعقاري �رتفاعاً كبري�ً يف �لطلب على 
�مل�شرتين  قــبــل  مــن  �ل�شكنية  �لــفــلــل 
عــن وحـــد�ت عقارية  يبحثون  �لــذيــن 
“منط  مع  للتاأقلم  و��شعة  مب�شاحات 
حققت  حـــيـــث  �جلديد”  �حلـــــيـــــاة 

منذ �شهر مار�س �ملا�شي. كما �شجلت 
�لفلل �جلاهزة لل�شكن يف “�لفرجان” 
طلباً متنامياً �أي�شاً مع مبيعات بقيمة 
53 مليون درهم عر 20 فيال وذلك 
نحو  بيع  مت  حيث  �لــفــرتة.  نف�س  يف 
�لتي طرحت  �لفلل  �ملائة من  70 يف 
من  �ملــائــة  يف  و95  �ل�شبا”  “ند  يف 
�لفلل �لــتــي يــزيــد عــددهــا عــن 400 

درهم  مليون   223 بقيمة  مبيعات 
و�شجلت  �ملا�شية.  �لثالثة  �لأ�شهر  يف 
و�ملخ�ش�شة  لل�شكن  �جلــاهــزة  �لفلل 
منطقة  يف  متنامياً  طلباً  للعائالت 
و�حــدة من  تعتر  �لتي  �ل�شبا”  “ند 
بني �أكرث �ملناطق �ملرغوبة لل�شكن من 
“نخيل”  باعت  حيث  �ملو�طنني  قبل 
درهم  مليون   170 بقيمة  فيال   70

ا�ــســرت�ا  م�ستثمرا   254
يف  �سهم  مليون   101.73
الوطني دبـــي  االإمــــــارات 

•• دبي-وام:

�أعــلــن بــنــك �لإمــــــار�ت دبـــي �لوطني 
�شر�ء 101.73 مليون �شهم تقريبا 
من �أ�شهمه من قبل 254 م�شتثمر� 
وقال   .2020 مــايــو   28 بــتــاريــخ 
على  ن�شرت  تو�شيحات  يف   - �لبنك 
�ملايل  دبي  ل�شوق  �لإلكرتوين  �ملوقع 
- �إنه مت �شر�ء 10.12 مليون �شهم 
مــ�ــشــتــثــمــر و�حـــــد، و��شفا  قــبــل  مـــن 
�لأ�شخم  �ــشــر�ء  عملية  بــاأنــهــا  ذلـــك 
. وجاءت  �لتاريخ  هــذ�  نوعها يف  من 
�خل�شو�س  بهذ�  �لبنك  تو�شيحات 
بــعــد �لأخـــبـــار �لــتــي نــ�ــشــرت يف وقت 
“ بــنــك �أوف  �ــشــابــق عـــن ��ــشــتــحــو�ذ 
�أمريكا “ على ح�شة بن�شبة 1.5% 

من �أ�شهم �لبنك.
و�أكد �لبنك �أن هذه �لزيادة يف حجم 
�ل�شر�ء تاأتي تز�منا مع �إدر�ج �أ�شهمه 
يف موؤ�شر “ �إم �إ�س �شي �آي “ لالأ�شو�ق 
عــدد� كبري�  �أن  �إىل  �لنا�شئة، م�شري� 
من عمليات �ل�شر�ء هذه قد متت من 
�لأ�شو�ق  موؤ�شر  تتبع  �شناديق  قبل 
�لنا�شئة. وكانت �لأخبار �لتي ن�شرت 
�إىل قيام بنك  �أ�ــشــارت  يف وقــت �شابق 
“�أوف �أمريكا” ب�شر�ء 100 مليون 
�شهم يف بنك �لإمــار�ت دبي �لوطني، 
�أ�شهم �لبنك  %1.5 من  مبا يعادل 
مليون   900 حــــو�يل  تــبــلــغ  بــقــيــمــة 
�ل�شر�ء  عــمــلــيــة  متـــت  حــيــث  درهـــــم 
ل�شالح حمفظة ��شتثمارية تد�ر من 

قبل �ملوؤ�ش�شة �ل�شتثمارية �لعاملية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لناقل  للطري�ن،  �لحتــاد  �أعلنت 
�لعربية  �لإمــار�ت  لدولة  �لوطني 
�لعقارية،  �لــد�ر  و�شركة  �ملتحدة، 
للتطوير  �لــــــر�ئــــــدة  �لـــ�ـــشـــركـــة 
يف  و�لإد�رة  و�ل�شتثمار  �لعقاري 
�أبــوظــبــي و�ملـــدرجـــة يف �لأ�ـــشـــو�ق 
�شر�كة  �تفاقية  �إبــر�م  عن  �ملالية، 
مهمة يح�شل من خاللها �أع�شاء 
برنامج �شيف �لحتاد و�ملت�شوقون 
�لكثري  �أبوظبي على  �لعا�شمة  يف 

من �ملز�يا. 
وبف�شل هذه �لتفاقية �حل�شرية، 
برنامج  �أعـــ�ـــشـــاء  يــتــمــكــن  �ـــشـــوف 
�كت�شاب  مـــــن  �لحتـــــــــاد  �ـــشـــيـــف 
و�نــــفــــاق �أمــــيــــال �ــشــيــف �لحتـــــاد 
يا�س  يف  �لــ�ــشــر�ء  عمليات  مــقــابــل 
�لعاملي  �لـــتـــجـــاري  و�ملـــركـــز  مــــول 
�لتابعة  مــول،  و�جليمي  �أبوظبي 
تتاألف  و�لــــتــــي  �لــــــــد�ر  ملــحــفــظــة 
جمــتــمــعــة مـــن �أكـــــرث مـــن 650 
�لأع�شاء  و�ــشــيــحــ�ــشــل  مـــتـــجـــر�ً. 
�أميال �شيف  على ميل و�حــد من 
در�هم  ثالثة  كــل  مقابل  �لحتـــاد 
�لتي  �مل�شرتيات  على  �إنفاقها  يتم 
�أو �إمكانية  50 درهماً،  تزيد على 
�لختيار ل�شرتد�د �لأميال نظري 
�ملعامالت �لتي تزيد قيمتها على 
50 درهــمــاً، �لأمــر �لــذي يجعلها 
و�حدة من �أكرث عالقات �ل�شر�كة 
ـــى مـــ�ـــشـــتـــوى دولـــــة  �ملــــجــــزيــــة عـــل

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
برنامج  �أعــ�ــشــاء  �شي�شتطيع  كــمــا 
�لأوىل  لـــلـــمـــرة  �لحتـــــــاد  �ــشــيــف 

لعمالئنا. وميثل مكافاأة عمالئنا 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية وتقدمی 
�لأهد�ف  �أحد  لهم  �إ�شافية  قيمة 
نقوم  �لتي  للمبادر�ت  �لرئي�شية 
�ل�شر�كة  هذه  وت�شهم  باإطالقها، 

�لفريدة يف حتقيق هذ� �لهدف.«
�لأميال، ميكن  و�إنفاق  ولكت�شاب 
بــطــاقــات �لدفع  لــلــ�ــشــيــوف ربـــط 
�لحتاد  �شيف  تطبيق  مــع  فــيــز� 
بتقنية  و�ملـــزود  �لذكية  لالأجهزة 
�ل�شر�ء  �إمــكــانــيــة  لل�شيوف  تتيح 
ي�شمح  مبـــا  �لــفــعــلــي،  �لـــوقـــت  يف 
�لأميال عند  و�إنفاق  �كت�شاب  لهم 
من  �أي  يف  فيز�  بطاقة  ��شتخد�م 

�لثالثة  �لتجارية  �ملر�كز  متاجر 
�لتابعة ل�شركة �لد�ر �لعقارية.

تلقائياً  �ملــتــ�ــشــوقــون  و�ــشــيــحــ�ــشــل 
يف  �لأمــيــال  �كت�شاب  فر�شة  على 
�ملعامالت �لتي تزيد قيمتها على 
�إ�شعار  ��ــشــتــالم  مــع  درهـــمـــاً،   50
لإمــكــانــيــة ��ــشــتــبــد�ل �لأمـــيـــال يف 
عــمــلــيــات �لــ�ــشــر�ء يف حــالــة وجود 

�أميال كافية يف ح�شاب �لعميل.
�لعامل  وبدء  �لقيود  ومع تخفيف 
�لطبيعية،  �حلــيــاة  �إىل  �لــعــودة  يف 
برنامج  �أعــ�ــشــاء  يح�شل  فــ�ــشــوف 
�شيف �لحتاد على مز�يا ح�شرية 
لدى زيارة مر�كز �لت�شوق �لثالثة، 
مبا ي�شيف جمموعة جديدة من 
�ملز�يا �لتي يقدمها برنامج �شيف 

�لحتاد.

�لع�شوية  فــئــات  �أمـــيـــال  �كــتــ�ــشــاب 
و�إنفاقها،  �ل�شر�ء  عمليات  نظري 
مبــا يــ�ــشــاعــدهــم عــلــى تــرقــيــة فئة 
بغ�س  �لـــرنـــامـــج،  يف  �لــعــ�ــشــويــة 
�لــنــظــر عـــن �خــتــيــار �كــتــ�ــشــاب �أو 
�نــــفــــاق �أمـــــيـــــال �ـــشـــيـــف �لحتــــــاد 
�لأع�شاء  �شيتمكن  بهم،  �خلا�شة 
من �كت�شاب ميل فئة و�حد نظري 
�نفاقها  يــتــم  در�هــــــم  ثـــالثـــة  كـــل 

با�شتخد�م بطاقة �لدفع فيز�.
�لت�شوق  مــر�كــز  تخ�شع  وبــيــنــمــا 
�لر�هن  �لوقت  يف  �حلركة  لقيود 
�مل�شتجد،  كــورونــا  فريو�س  ب�شبب 
�ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  هذه  فاإن 

من �خليار�ت لكت�شاب و��شتبد�ل 
�لأمـــيـــال يف �لــتــ�ــشــوق، ويــ�ــشــهــم يف 
�أبـــوظـــبـــي كوجهة  مــكــانــة  تــعــزيــز 
جتربة  وتوفري  و�ل�شياحة  لل�شفر 

ت�شوق عاملية �مل�شتوى. 
و�أ�شاف قائاًل: “ي�شتطيع �أع�شاء 
حالياً  �لحتــــــاد  �ــشــيــف  بـــرنـــامـــج 
ترقية فئة �لع�شوية عر �لت�شوق 
�لتابعة  �لـــتـــجـــاريـــة  �ملـــــر�كـــــز  يف 
لــ�ــشــركــة �لــــــد�ر، حــتــى مـــن خالل 
��ــشــتــخــد�م �لأمــيــال �خلــا�ــشــة بهم 
نوعها،  �لأول من  تعتر  بــادرة  يف 
�أع�شاء  جتاه  �لتز�منا  يعك�س  مبا 
برنامج �لولء خالل هذه �لأوقات 

�شوف ت�شب يف م�شلحة �ملتعاملني 
�لقت�شادية  �ملكانة  من  م�شتفيدة 
�ملرموقة لأبوظبي عقب �لتخفيف 

من قيود �حلركة.
يا�شر  �أفــــــــاد  �ملـــنـــا�ـــشـــبـــة،  وبــــهــــذه 
ل�شوؤون  �لرئي�س  نائب  �ليو�شف، 
�لــتــجــاريــة، جمموعة  �لــ�ــشــر�كــات 
�لحتاد للطري�ن، قائاًل: “ي�شرنا 
�لتي  �لــد�ر،  �شركة  نتعاون مع  �أن 
�لعالمات  �أبــرز  و�حــدة من  متثل 
�أبوظبي  م�شتوى  على  �لتجارية 
�ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  ودولــة 
�أع�شاء  مينح  مبــا  عــاّمــة،  ب�شورة 
مزيد�ً  �لحتــــــاد  �ــشــيــف  بــرنــامــج 

�لع�شيبة.«
�إد�رة  مــديــر  خـــوري،  �شعود  و�أفـــاد 
�لد�ر  �شركة  يف  �لتجارية  �ملــر�كــز 
�شر�كتنا  “ت�شهم  �لـــعـــقـــاريـــة: 
للطري�ن  �لحتـــاد  مــع  �حل�شرية 
ـــتـــي تــعــتــر و�حـــــــدة مــــن �أبـــــرز  �ل
�إ�شافة  يف  �لــتــجــاريــة  �لــعــالمــات 
�ل�شيوف  لــتــجــربــة  جـــديـــد  بــعــد 
وتــعــزيــز �ملـــز�يـــا �لــتــي يــتــمــتــع بها 
�إىل  �لطريق  ميهد  مبا  عمالوؤنا، 
�مل�شتقبلي  �لـــتـــعـــاون  مـــن  مـــزيـــد 
لــــلــــطــــري�ن، حيث  مـــــع �لحتـــــــــاد 
من  مــزيــد  ��شتك�شاف  على  نعمل 
�لإ�شافية  �لقيم  لتعزيز  �ل�شبل 
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املال والأعمال

و�لبنية  �لـــعـــقـــار�ت  يف  و11% 
�لتحتية وغريها من �ملجالت.

• يف عام 2019، حققت مبادلة 
�إمار�تي من بيع  63 مليار درهم 
عـــدد مـــن �لأ�ـــشـــول �لــتــي و�شلت 
�لنمو،  يف  �لــتــمــيــز  مــرحــلــة  �إىل 
ومــــن �لـــعـــو�ئـــد �لـــتـــي نــتــجــت عن 

�ل�شتثمار�ت �ملحلية و�لعاملية.
 68 بــتــوظــيــف  مـــبـــادلـــة  •قامت 

مليار درهــم �إمــار�تــي يف عــدد من 
�جلديدة  و�ل�شناديق  �لقطاعات 

و�حلالية ذ�ت �لأولوية وت�شمل:
جديدين  �ــشــنــدوقــني  •�إطالق 
مليون   250 قــــدره  مـــال  بـــر�أ�ـــس 
�شركات  يف  لــال�ــشــتــثــمــار  دولر 
منطقة  يف  �لنا�شئة  �لتكنولوجيا 
�أفريقيا،  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق 
بيئة  تاأ�شي�س  يف  م�شاهمة  وذلـــك 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لال�شتثمار  مبادلة  �شركة  قامت 
وهي �شندوق �ل�شتثمار �ل�شيادي 
�ملـــــمـــــلـــــوك حلــــكــــومــــة �أبــــوظــــبــــي 
لعام  �ل�شنوي  تقريرها  بــاإ�ــشــد�ر 
http://( �مـــــ�ـــــس.   2019
m u b a d a l a . c o m /

.)annualreview
�رتــــفــــاع   2019 �لـــــعـــــام  �ـــشـــهـــد 
 53 �إىل  �ل�شامل  �لدخل  �إجمايل 
باملقارنة  �إمـــار�تـــي،  درهـــم  مــلــيــار 
�إمار�تي  درهــم  مليار   12.5 مــع 
و�شاهمت   ،2018 �لــعــام  خـــالل 
�ل�شركات  ��شهم  يف  �ل�شتثمار�ت 
�لإ�شتثمار  وحمــافــظ  �ملــ�ــشــاهــمــة 
يف هـــذ� �لرتـــفـــاع بــالإ�ــشــافــة �إىل 
لالأ�شول  �لنمو  حتقيق  مو��شلة 
خمتلف  يف  لـــلـــ�ـــشـــركـــة  �لـــتـــابـــعـــة 

�لقطاعات.
قامت  مبادلة بعدد من �ل�شفقات 
�ــشــر�كــات جديدة  و�إبــــــر�م  �ملــهــمــة 
وعاملياً  حملياً  �ل�شتثمار  بغر�س 
تعزيز  �إىل  تـــهـــدف  قـــطـــاعـــات  يف 
و�مل�شاهمة  �أبــــوظــــبــــي  �قـــتـــ�ـــشـــاد 
بلغ  مـــ�ـــشـــادره. حــيــث  تــنــويــع  يف 
 68 مبادلة  ��شتثمار�ت  �إجــمــايل 
�إمــار�تــي خالل �لعام  مليار درهــم 
بال�شتثمار  توظيفها  مت   2019
�أ�ــــشــــول مــتــنــوعــة وعــــر عدد  يف 
منو�ً  ت�شهد  �لتي  �لقطاعات  مــن 
ذلـــك قطاعات  ويــ�ــشــمــل  مـــطـــرد�ً، 
�حلياتية،  و�لعلوم  �لتكنولوجيا، 
و�لطاقة  �لــ�ــشــحــيــة،  و�لـــرعـــايـــة 
�لــنــظــيــفــة، و�لـــنـــقـــل، و �لـــزر�عـــة 
وخدمات  و�حليو�نية،   �ل�شمكية 

�لإئتمان.
مبادلة  ��شرت�جتية  مع  �ن�شجاما 

حمفظتها  �إد�رة  يف  �لأمــد  طويلة 
حــقــقــت مبادلة  �ل�ــشــتــتــثــمــاريــة،  
�أ�شولها،  بيع عدد من  من خالل 
�لــــتــــوزيــــعــــات  �إىل  بـــــالإ�ـــــشـــــافـــــة 
�إ�شتثمار�تها مبلغاً  و�لعائد�ت من 
وقدره 63 مليار درهم �إمار�تي يف 

عام 2019.
وقـــد بــلــغ حــجــم �لأ�ـــشـــول بنهاية 
�إمار�تي،  853 مليار درهم  �لعام 

درهم  مليار   840 مــع  بــاملــقــارنــة 
�إمار�تي يف �لعام 2018.

قـــال خلدون  �ملــنــا�ــشــبــة،  هـــذه  ويف 
خليفة �ملبارك، �لرئي�س �لتنفيذي 
للمجموعة و�لع�شو �ملنتدب: “�إن 
��شرت�تيجية  مــرتــكــز�ت  �أهـــم  مــن 
�ل�شتثمار�ت  تــوظــيــف  مـــبـــادلـــة 
�لقوية،  و�لــ�ــشــر�كــات  مب�شوؤولية، 
وهي  �ل�شتثمار،  يف  �ملــرن  و�لنهج 

�لتي متكننا من 
مع  �لــــتــــعــــاطــــي 
جائحة  تـــبـــعـــات 
فريو�س كوفيد-
�أثرت  �لــتــي   19
�لإقت�شاد  عــلــى 
�لعاملي. ويف هذه 
ـــتـــي  �لــــــفــــــرتة �ل
فيها  نـــــــو�جـــــــه 
�جلائحة؛  هـــذه 
ب�شكل  نــــعــــمــــل 
مـــتـــو��ـــشـــل عر 

�شركاتنا �ملختلفة  
لتقدمی يد �لعون ملجتمعنا �ملحلي 
و�ملجتمعات �لخرى �لتي منار�س 

فيها �عمالنا .«
و�أ�شاف: “لقد �شّكل عام 2019 
عالمة مميزة يف م�شرية مبادلة، 
حتقيقنا  على  ذلــك  يقت�شر  ومل 
�لعام،  خــالل  قوية  مالية  لنتائج 
بل ملو��شلتنا تعزيز ��شتثمار�تنا يف 
�لعديد من �لأ�شول، و�لقطاعات، 
و�لعاملية،  �ملـــحـــلـــيـــة  و�ل�ــــــشــــــو�ق 
�لتنوع  يــ�ــشــاهــم  يف حتــقــيــق  ممـــا 

�لقت�شادي لأبوظبي«.  
مــن جــانــبــه، قــال كــارلــو�ــس عبيد، 
مبادلة  لــ�ــشــركــة  �ملــــايل  �لــرئــيــ�ــس 
عام  يف  “و��شلنا  لــال�ــشــتــثــمــار: 
بعناية  ميز�نيتنا  �إد�رة   2019
حقوق  �ىل  ديـــون  ن�شبة  وحققنا 
�مللكية بلغت %11.8. و�ن�شجاما 
�ل�شتثمار  على  �لقائم  نهجنا  مع 

بــــعــــيــــد �ملـــــــــدى، 
وتوفر�لتدفقات 
من  �لــــنــــقــــديــــة 
حمــــــفــــــظــــــتــــــنــــــا 
  ، ية ر �شتثما ل �
�ــــــشــــــنــــــتــــــمــــــكــــــن 
مــــــــــن �لــــــقــــــيــــــام 
بــــا�ــــشــــتــــثــــمــــار�ت 
جمزية  جديدة  
عــــــلــــــى �لــــــرغــــــم 
مـــــــن �لحـــــــــــو�ل 
ــــاديــــة  �لإقــــتــــ�ــــش
تفر�شها  �لــــتــــي 

جائحة فريو�س كوفيد-19.« 
�أهم �لإجناز�ت �ملالية و�لت�شغيلية 

لعام 2019:
�ل�شامل  �لـــدخـــل  �إجـــمـــايل  •بلغ 
�إمــار�تــي يف عام  53 مليار درهــم 
 12.5 مـــع  بـــاملـــقـــارنـــة   ،2019
عام  �إمــــــار�تــــــي يف  درهــــــم  مـــلـــيـــار 

.2018
مليار   853 �لأ�شول  حجم  •بلغ 
 ،2019 �إمـــار�تـــي يف عـــام  درهــــم 
درهم  مليار   840 مــع  بــاملــقــارنــة 

�إمار�تي يف عام 2018.
�أكرث    يف  ��ــشــتــثــمــار�تــنــا  •تنت�شر 
�لنا�شئة  �لأ�ـــشـــو�ق  يف  دولــــة،   50

و�ملتقدمة.
�ملبا�شرة  �ل�ــشــتــثــمــار�ت  ت�شكل   •
وغري �ملبا�شرة يف �لأ�شهم �خلا�شة 
مبادلة،  حمــفــظــة  مــــن   43%
�ملالية،  �لأ�ــــــشــــــو�ق  يف  و21% 

حيوية م�شتد�مة للتكنولوجيا يف 
�أبوظبي من خالل “هب71«

للرعاية  �أمانة  على  •�ل�شتحو�ذ 
مر�فق  �شبكة  لــتــعــزيــز  �ل�شحية 

�لرعاية �ل�شحية �لتابعة ملبادلة.
 1.8 ل�شتثمار  �تفاقية  •�بر�م  
مليار درهم �إمار�تي )500 مليون 
دولر �أمريكي( يف “كولوجيك�س”، 
وهي �ل�شركة �ملتخ�ش�شة يف جمال 
مر�كز �لبيانات و��شعة �لنطاق يف 

�أمريكا �ل�شمالية. 
درهم  مليون   477.4 •��شتثمار 
دولر  مــلــيــون   130( �إمــــار�تــــي 
�أمريكي( يف “�كوينوك�س جولد”، 
وهي �شركة نا�شئة تعمل يف جمال 
�ل�شمالية  �أمريكا  �لذهب يف  �إنتاج 
و�أمريكا �جلنوبية ولديها برنامج 

منو طويل �ملدى.
من  مبادلة،  �أ�شبحت   •
م�شتثمر�ً  مــ�ــشــدر،  �ــشــركــة  خـــالل 
ت�شرف  �ــــشــــنــــدوق  يف  رئـــيـــ�ـــشـــيـــاً 
�ملتحدة  �ملــمــلــكــة  حــكــومــة  عــلــيــه 
�لتحتية  �لــبــنــيــة  يف  لــال�ــشــتــثــمــار 
تزويد  حمــطــات  ب�شبكة  �خلا�شة 
بالطاقة،  �لكهربائية  �لــ�ــشــيــار�ت 
مـــبـــادلـــة مببلغ  �ـــشـــاهـــمـــت  حـــيـــث 
�إمار�تي  درهـــم  مــلــيــون   158.6
)35 مليون جنيه �إ�شرتليني( يف 
 400 ر�أ�س مال �ل�شندوق �لبالغ 

مليون جنيه �إ�شرتليني.
مليار   40 مــن  �أكــــرث  •��شتثمار 
درهـــــم �إمــــار�تــــي يف �لـــعـــديـــد من 
�لتي  ــتــثــمــاريــة  �ل�ــش ــنــاديــق  �لــ�ــش
تغطي جمالت متنوعة من بينها 
�لعقار�ت، وحقوق �مللكية، و�لأ�شهم 
�خلا�شة، و�لبنية �لتحتية �لعاملية، 

و�لتكنولوجيا، وغريها. 

�سركة مبادلة لال�ستثمار ت�سدر تقريرها ال�سنوي لعام 2019

الدخل ال�سامل 53 مليار درهم �ارتفع حجم االأ�سول اإىل 853 مليار درهم 

موؤ�سرات اإيجابية تعزز مكا�سب اأ�سواق املال االإماراتية خالل االأ�سبوع  5
•• ابوظبي-وام:

ظــهــرت خـــالل �لــتــعــامــالت �لأ�ــشــبــوعــيــة يف 
�أ�شو�ق �ملال �لإمار�تية 5 موؤ�شر�ت �إيجابية 
�أ�شهمت يف ح�شيلتها �لنهائية بتعزيز �لثقة 
مب�شرتيات  مدعومة  �لأ�ــشــهــم  تـــد�ولت  يف 

موؤ�ش�شية �أجنبية.
و�شاهم �لدخول �لقوي للمحافظ �لأجنبية 
�ىل  �لعامة  �ملوؤ�شر�ت  �شعود  يف  �ل�شوق  �ىل 
�رتفاع  مع  ذلــك  وتر�فق  جديدة  م�شتويات 
�لــذي عزز  �لأمــر  �ملتد�ولة  �ل�شيولة  وتــرية 

�رتفع  فقد  �ملوؤ�شر�ت  حركة  م�شتوى  وعلى 
�ملايل �ىل م�شتوى  دبي  ل�شوق  �لعام  �ملوؤ�شر 
2103 نقاط خالل �لأ�شبوع بزيادة ن�شبتها 
3.1 % مقارنة مع �لأ�شبوع �ل�شابق، �أما يف 
�أبــوظــبــي لــــالأور�ق �ملــالــيــة فقد �أغلق  �ــشــوق 
نقطة   4295 م�شتوى  عند  �لــعــام  �ملوؤ�شر 
�لأ�شبوع  يف  م�شتو�ه  عند  بــذلــك  م�شتقر� 

�ملا�شي تقريبا.
�شيولة  دخــول  �لأ�ــشــبــوع  تعامالت  و�شهدت 
�أجنبية تركزت يف غالبيتها على �شهم بنك 
م�شتوى  عند  �ملغلق  �لوطني  دبي  �لإمـــار�ت 

9 در�هــم وذلــك بعد �در�جـــه �شمن موؤ�شر 
�شريحة  وجنــحــت  �لــعــاملــي.  �أي  �شي  ��ــس  �أم 
خالل  قوية  مكا�شب  بتحقيق  �لأ�شهم  من 
�شهم  �لقائمة  و�شملت  �لأ�ــشــبــوع  تعامالت 
فل�شا   35 �ىل  �ملــرتــفــع  �لــعــقــاريــة  �لحتــــاد 
مع  مـــقـــارنـــة   29.6% نــ�ــشــبــتــهــا  بــــزيــــادة 
�لأ�ــشــبــوع �لــ�ــشــابــق كــمــا �ــشــعــد �ــشــهــم �عمار 
ن�شبته  بنمو  در�هـــم   2.88 �ىل  �لــعــقــاريــة 
%10.3 خـــالل فـــرتة �لــر�ــشــد ذ�تـــهـــا يف 
 5.7 حني ك�شب �شهم بنك دبي �لإ�شالمي 

% مغلقا عند 3.89 درهم .

يف  لالأ�شهم  �ل�شوقية  �لقيمة  مكا�شب  مــن 
�حل�شيلة �لنهائية.

�ل�شوقية  �لقيمة  �رتــفــعــت  فقد  وتف�شيال 
لأ�ــشــهــم �لــ�ــشــركــات �ملــتــد�ولــة مبــقــد�ر 4.7 
�ملتابعة  ملا تظهره  وفقا  وذلــك  درهــم  مليار 

لتد�ولت �لأيام �خلم�شة �ملا�شية.
�لأ�شبوع  خالل  �لتد�ول  �شهية  �رتفاع  ومع 
يف  �ملــرمــة  �ل�شفقات  قيمة  �رتــفــعــت  فــقــد 
�ل�شوقني �ىل نحو 3.1 مليار درهم بزيادة 
�ل�شيولة  قيمة  مع  مقارنة   57% ن�شبتها 

�مل�شجلة يف �لأ�شبوع �ل�شابق.

•• دبي-الفجر:

�أطلقت غرفة جتارة و�شناعة دبي 
عر مكاتبها �لتمثيلية �خلارجية 
يف �لــــقــــارة �لأفـــريـــقـــيـــة مـــبـــادرة 
جــديــدة لــلــرتويــج لــدبــي كوجهة 
مثالية لالأعمال، وهي عبارة عن 
�شل�شلة من �لندو�ت �لفرت��شية 
�لأربعة  �لغرفة  مكاتب  تنظمها 
�ملتو�جدة يف �أثيوبيا وكينيا وغانا 
م�شتثمرين  بح�شور  وموزمبيق 
ورجال �عمال �أفارقة، ل�شتعر��س 
�ملــ�ــشــهــد �لقــتــ�ــشــادي يف �لإمــــارة 

و�ملز�يا �ملتاحة للم�شتثمرين. 
وتتاألف �ملبادرة من ثالث �شال�شل 
�ملو��شيع،  �ملختلفة  �لــنــدو�ت  من 
مو�د  منها  �شل�شلة  كــل  يف  تتنوع 

�لنقا�س..
�لأوىل  �لــ�ــشــلــ�ــشــلــة  تــ�ــشــم   حــيــث 
�لتعريف بالأهمية �ل�شرت�تيجية 
لدولة �لإمار�ت و�إمارة دبي، وملاذ� 
�أف�شل  �حلـــايل  �لــوقــت  ي�شــــــكل 
وقــــت لــال�ــشــتــثــمــار و�لــتــو�ــشــع يف 

دبي..
 بالإ�شافة �إىل �لتعريف باملناطق 
�حلــــــــــرة �ملـــخـــتـــلـــفـــة بـــــــالإمـــــــارة 
وتركز  للم�شتثمرين.  ومز�ياها 
�شتنطلق  �لتي  �لثانية  �ل�شل�شلة 
مــنــتــ�ــشــف �لــ�ــشــهــر �جلـــــاري على 
و�إجابة  �لقت�شادية  �لقطاعات 
و�مل�شتثمرين  �ملــهــتــمــني  �أ�ــشــئــلــة 
حول هذ� �ملو�شوع، يف حني تركز 

�لندو�ت  مــن  �لــثــالــثــة  �ل�شل�شلة 
�أو�خر �ل�شهر �حلايل على م�شائل 
ح�شاب  فتح  كيفية  مــثــاُل  ت�شمل 
م�شريف و�أذونات �لإقامة و�ختيار 
وتر�خي�س  �ملــــالئــــم  �لـــ�ـــشـــريـــك 

�لعمل �مل�شتقل.  
تزويد  �ملـــبـــادرة  هـــذه  وت�شتهدف 
كــــل �ملـــهـــتـــمـــني بـــال�ـــشـــتـــثـــمـــار يف 
�لتي  �لأ�شا�شية  باملعلومات  دبــي 
يـــحـــتـــاجـــونـــهـــا عـــنـــد �تـــخـــاذهـــم 
ــتــثــمــار يف دبـــي،  قــــر�رهــــم بــال�ــش
وذلــــك عـــر تــغــطــيــة كـــل جو�نب 
عامة  كــمــعــلــومــات  �ل�ـــشـــتـــثـــمـــار 
ومعلومات  �ل�شتثمار،  بيئة  عن 
تـــفـــ�ـــشـــيـــلـــيـــة عــــــن �لــــقــــطــــاعــــات 
بالإ�شافة  �لقت�شادية  و�ملجالت 
�للوج�شتية  �لـــرتتـــيـــبـــات  �إىل 
�ملختلفة  و�لــتــنــظــيــمــيــة  و�ملــالــيــة 

لتاأ�شي�س �لأعمال.
ود�شنت �لغرفة مبادرتها بتنظيم 
ندوة �أوىل عر مكتبها يف �أثيوبيا 
م�شاركاً   175 بح�شور  مــوؤخــر�ً 
مــن كــافــة �أنــحــاء �لــعــامل، ولي�س 
من �لقارة �لأفريقية فقط، حيث 
تعّرف �مل�شاركون على �أهمية دبي 
كبيئة ��شتثمارية يف ظل �لتحديات 

تكلفة  بانخفا�س  تتميز  دبــي  �أن 
�لفر�س  وتنوع  �لأعمال  ممار�شة 
�للوج�شتية  �ــشــبــكــتــهــا  وتــــطــــور 
�لقت�شادية  ت�شريعاتها  وحد�ثة 
و�شرعة  �لــعــمــل  لــبــيــئــة  �ملــنــظــمــة 
بالإ�شافة  للمتغري�ت  ��شتجابتها 
و�ملتميزة  �لناجحة  �ل�شر�كة  �إىل 

بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س.
�لتحديات  �أن  �إىل  خـــان  و�أ�ـــشـــار 
ودبي  ��شتثمارية،  فــر�ــشــاً  تخلق 
�لعامل  يف  �ملـــتـــمـــيـــزة  �ملــــــدن  مــــن 
�حلالية  �لــتــحــديــات  حتــويــل  يف 
�أعمالهــــــا،  ملجتمع  فــر�ــس  �إىل 
�لنـــــــدوة  يف  �ملــ�ــشــاركــني  د�عـــيـــاً 
غرفة  مبــكــاتــب  �ل�شـــتعانة  �إىل 
باأفريقيــــا  �لتمثيليـــــــة  دبــــي 
بال�شتف�شــــار  رغــبــتــهــم  عـــنـــد 
ومز�يا  وفـــر�ـــس  �إجــــــــر�ء�ت  عـــن 

�ل�شتثمار بالإمارة.
�خلارجية  �ملكاتب  مدير  و�أ�شاف 
�شل�شلة  �إطــــــالق  �إن  �لــغــرفــة  يف 
�لندو�ت �لفرت��شية جاء ليو�كب 
�لأعمال  رجــال  قبل  مــن  �لطلب 
�لر�غبة  �لأفــريــقــيــة  و�لــ�ــشــركــات 
بــتــو�ــشــيــع �أعــمــالــهــا و�تـــخـــاذ دبي 
�لقت�شادية  لن�شاطاتها  قــاعــدة 
�شل�شلة  �ن  مـــعـــتـــر�ً  �ملـــتـــنـــوعـــة، 
خيار�ً  تعتر  �لتفاعلية  �للقاء�ت 
�مل�شهد  �ــشــورة  لإيــ�ــشــال  مــثــالــيــاً 
�أكـــر  �إىل  دبــــي  يف  �لقـــتـــ�ـــشـــادي 
�مل�شتثمرين  من  ممكنة  �شريحة 

حول �لعامل.

يتطلعون  �أنـــهـــم  �ملــ�ــشــاركــني  مـــن 
يف  دبــي  يف  لهم  �أعــمــال  لتاأ�شي�س 
�أ�ــشــهــر، يف حـــني ذكر   3 غــ�ــشــون 
لتاأ�شي�س  يتطلعون  �نهم   38%
�شمن فرتة  دبــي  يف  لهم  �عــمــال 

ترت�وح بني 6-12 �شهر�ً. 
و�ــــشــــارك يف �لــــنــــدوة عــمــر خـــان، 
مدير �ملكاتب �خلارجية يف غرفة 
�لرئي�س  بولبوك،  وماريانا  دبــي، 
ل�شركة  و�ملـــوؤ�ـــشـــ�ـــس  �لــتــنــفــيــذي 
وزمييدينيه  “بيزمو�شي�س”، 
ل�شركة  �لعاملي  �لرئي�س  نيجاتو، 
فند”  �أفـــريـــقـــيـــا  “فريفاك�س 
ونــورفــان �أكـــو�ه هــايــفــورد، مدير 
“غانا  �ــشــركــة  عــالقــات عــامــة يف 

لينك نتورك �شريفي�شي�س«.
ودعــــا عــمــر خــــان، مــديــر �ملكاتب 
�خلــارجــيــة يف غــرفــة دبـــي رجال 
�مل�شاركني  و�مل�شتثمرين  �لأعمال 
من  �ل�ـــشـــتـــفـــادة  �إىل  �لــــنــــدوة  يف 
�أقرتها  �لــتــي  �لتحفيزية  �حلـــزم 
دبـــي ملــو�جــهــة حتــديــات كــوفــيــد-
�أعمال  بتاأ�شي�س  و�لــ�ــشــروع   ،19
بيئة  تــــوفــــر  �لــــتــــي  �لإمـــــــــــارة  يف 
�أعــــمــــال مــبــتــكــرة وحمـــفـــزة على 
�ل�شتمر�رية و�لإنتاج، م�شري�ً �إىل 

و�حلزم �لتحفيزية �ملتنوعة �لتي 
�ل�شر�كة  لتعزيز  مــوؤخــر�ً  �أقـــرت 
�لــعــام و�خلا�س  �لــقــطــاعــني  بــني 
و�لــتــخــفــيــف مــن تـــاأثـــري�ت �أزمـــة 
�مل�شتجد  كـــــــورونـــــــا  فــــــريو�ــــــس 

)كوفيد-19(.

دبي  مكانة  �أثبتت  �لتي  �لأخـــرية 
و�أبرزت  لالأعمال،  عاملية  كوجهة 
ومــرونــتــهــا يف جمالت  قــدرتــهــا 
كثرية كالعمل عن �لبعد و�لبنية 
و�لتحول  �لـــرقـــمـــيـــة  �لــتــحــتــيــة 
�ملبادر�ت  �إىل  بــالإ�ــشــافــة  �لــذكــي 

�مل�شاركون  �أبدى  حيث  وخارجها، 
�هــتــمــامــهــم بــتــاأ�ــشــيــ�ــس �أعـــمـــال يف 
دبـــــي. و�أظـــهـــر ��ــشــتــبــيــان �أجــــري 
من   72% �أن  �لــــنــــدوة  خـــــالل 
�مل�شاركني �أبدو� رغبة بال�شتثمار 
 41% ذكـــــر  حــــني  يف  دبـــــــي،  يف 

�لفرت��شية  �لــــنــــدوة  ونــظــمــت 
�شركة  مــــع  ـــالـــتـــعـــاون  ب �لأوىل 
�شريفي�س”،  “بيزمو�شي�س 
ونـــاقـــ�ـــشـــت �أهــــمــــيــــة دبــــــي �لـــيـــوم 
كوجهة مثالية لالأعمال، ومز�يا 
�ل�ـــشـــتـــثـــمـــار يف �ملـــنـــاطـــق �حلــــرة 

ارتفاع جتارة االإمارات من التحف الفنية اإىل 10.6 مليار درهم خالل 2019
وكـــانـــت �لإمـــــــار�ت جنــحــت خـــالل �لــ�ــشــنــو�ت �لع�شر 
�ملا�شية يف تاأ�شي�س �لعديد من �ملتاحف �لتي ت�شاهي 
بالتن�شيق  نظمت  كما  �ملتقدمة  �لـــدول  يف  نظريتها 
مع �ل�شركات �لعاملية �لعاملة يف �لقطاع �لعديد من 
و�شط  �لفنية  و�لتحف  بــالأعــمــال  �خلا�شة  �ملــــز�د�ت 

ح�شور حملي ودويل كبريين .
وتف�شيال فقد �أظهرت �لح�شائيات �لر�شمية �رتفاع 
�إىل  �لفنية  �لتحف  �لإمــار�ت من  قيمة و�رد�ت دولــة 
بزيادة  �ملا�شي  �لــعــام  خــالل  درهـــم  مليار   7.3 نحو 
يف  درهــم  مليار   4.6 مع  مقارنة   58.7% ن�شبتها 

�لعام 2018.
�إعــادة �لت�شدير من �لتحف  �أما على م�شتوى جتارة 
�لفنية فقد بلغت قيمتها خالل �لعام �ملا�شي 3.25 
مليار درهم بنمو %40.7 مقارنة مع 2.31 مليار 

. درهم خالل �لعام 2018 
خالل  �لفنية  �لتحف  مــن  �لــدولــة  ــادر�ت  �ــش وبلغت 
�لــعــام �ملــا�ــشــي 60 مليون درهـــم مــقــارنــة مــع 117 

مليون درهم.

•• اأبوظبي - وام:

�ــشــهــدت جتــــارة �لــتــحــف �لــفــنــيــة يف دولــــة �لإمــــــار�ت 
�رتفعت  بعدما   2019 �لــعــام  خــالل  كــبــري�  ن�شاطا 
ن�شبته  بنمو  درهـــم  مليار   10.6 نحو  �إىل  قيمتها 
 2018 7 مليار�ت درهم يف �لعام  بـ  %51 مقارنة 
�لحتادية  �لهيئة  عن  �ل�شادرة  �لح�شائيات  بح�شب 

للتناف�شية و�لح�شاء.
وتعد �لإمار�ت مركز� �إقليميا لتجارة �لتحف �لفنية 
يف مــنــطــقــة �لــ�ــشــرق �لأو�ـــشـــط وتــ�ــشــتــ�ــشــيــف كـــل عام 
�لعديد من �ملعار�س و�لفعاليات �لأخرى �ملتخ�ش�شة 
بهذ� �لنوع من �ل�شلع، كما تعد مقر� لفروع كريات 

�ملوؤ�ش�شات �لعاملية �لعاملة يف �لقطاع.
وت�شنف �ملوؤ�ش�شات �لدولية �ملتخ�ش�شة دولة �لإمار�ت 
باملركز �لأول يف منطقة �خلليج و�ل�شرق �لأو�شط يف 
جتارة �لتحف �لفنية مما عزز من مكانتها �لريادية 
من  �لنوع  هــذ�  لأقطاب  مق�شد�  وجعلها  �لقطاع  يف 

�لتجارة.

د�سنت اأوىل هذه الندوات عرب مكتبها التمثيلي يف اأثيوبيا بح�سور 175 م�ساركًا 

غرفة دبي تطلق �سل�سلة من الند�ات االفرتا�سية للرت�يج لدبي يف االأ�سواق االأفريقية

اللرية اللبنانية ت�سجل انخفا�سًا غري م�سبوق مقابل الد�الر  
 •• بريوت-اأ ف ب

غري  �نخفا�شاً  �لــ�ــشــود�ء  �ل�شوق  يف  �للبنانية  �لــلــرية  �شّجلت 
�آلف،  �خلم�شة  عتبة  لم�س  �خلمي�س  �لـــدولر  �أمــام  م�شبوق 
وفق ما �أفاد �شر�فون وكالة فر�ن�س بر�س، رغم حتديد �شعري 
�ملبيع و�ل�شر�ء ر�شمياً، يف بلد ي�شهد �نهيار�ً �قت�شادياً مت�شارعاً 

و�رتفاعاً جنونياً يف �أ�شعار �ل�شلع.
�لنقد  �ــشــنــدوق  مــع  متالحقة  �جــتــمــاعــات  �ل�شلطات  وتــعــقــد 
لالأزمة  �أمـــاًل باحل�شول على دعــم مــايل ي�شع حــد�ً  �لـــدويل 
يف  �شبعني  نحو  خ�شارة  من  �للرية  تقرتب  وقــت  يف  �ملتمادية، 

�ملئة من قيمتها منذ �خلريف.
وفيما �شعر �ل�شرف �لر�شمي ما ز�ل مثبتاً على 1507 لري�ت، 
حّددت نقابة �ل�شر�فني �خلمي�س �شعر �شر�ء �لدولر بـ 3890 
كحد �أدنى و�لبيع بـ3940 كحد �أق�شى، يف خطوة بد�أتها منذ 
�أيام بالتن�شيق مع �حلكومة يف حماولة لتثبيت �شعر �ل�شرف 

على 3200 لرية.
�أبو�به بحجة عدم  �ل�شريفة  �لعديد من حمال  �أغلق  وبينما 
�أحد �ل�شر�فني يف بريوت لفر�ن�س بر�س،  �لــدولر، قال  توفر 

�ل�شوق  يف  �لـــدولر  مبيع  �شعر  �إّن  ��شمه،  عن  �لك�شف  ر�ف�شاً 
�ل�شود�ء بلغ خم�شة �آلف لرية �خلمي�س بينما �ل�شر�ء 4800. 
�شباحاً  �لــدولر  �شر�ء  بــد�أ  لبريوت،  �جلنوبية  �ل�شاحية  ويف 
بـــ 4850 لـــرية، وفــق مــا �أو�ــشــح �أحـــد �لــ�ــشــر�فــني يف �ل�شوق 

�ل�شود�ء لفر�ن�س بر�س.
بالدولر  مبلغاً  باع  �إنه  �ملو�طنني  �أحد  قال  لبنان،  ويف جنوب 

لأحد �ل�شر�فني ب�شعر 4750 لرية.
يعتزم  �ل�شرعية،  غــري  �ل�شر�فة  �ــشــوق  ل�شبط  حمــاولــة  ويف 
م�شرف لبنان بدء �لعمل مبن�شة �لكرتونية لعمليات �ل�شر�فة 
�قت�شادي  �نهيار  �أ�شو�أ  لبنان  وي�شهد  حزير�ن/يونيو.   23 يف 
منذ عقود، يتز�من مع �شّح �لدولر وتوقف �مل�شارف عن تزويد 
معدل  بارتفاع  �لأزمــة  وت�شّببت  بالدولر.  باأمو�لهم  �ملودعني 

�لت�شخم وجعلت قر�بة ن�شف �ل�شكان حتت خط �لفقر.
ودفعت هذه �لأزمة مئات �آلف �للبنانيني للخروج �إىل �ل�شارع 
�لطبقة  �أد�ء  على  �حتجاجاً  �أكتوبر  �لأول  ت�شرين   17 منذ 
�لأزمات  �إد�رة  يف  و�لف�شل  بالف�شاد  يتهمونها  �لتي  �ل�شيا�شية 
�لأ�شهر  خـــالل  �أنف�شهم  �لآلف  عــ�ــشــر�ت  ووجـــد  �ملــتــالحــقــة. 
رفع  ما  رو�تبهم،  من  جــزء�ً  �أو  وظائفهم  يخ�شرون  �لأخـــرية 

 35 �أكــرث من  �إىل  ر�شمية،  �ح�شاء�ت  بح�شب  �لبطالة  معدل 
على  �ملحلية  �لعملة  قيمة  يف  �لنخفا�س  وينعك�س  �ملــئــة.  يف 
�أ�شعار �ل�شلع و�ملو�د �لغذ�ئية وكل ما يتم ��شتري�ده من �خلارج 

كاملفرو�شات و�لأدو�ت �لكهربائية وقطع �ل�شيار�ت.
نــبــيــل )64 عـــامـــاً( وهـــو مــوظــف مــتــقــاعــد �شخطه  و�أبــــــدى 
بر�س  لفر�ن�س  وقــال  �ل�شرف.  �شعر  يف  �ليومي  �لتغيري  من 
“بالأم�س توجهت �إىل متجر لالأدو�ت �لكهربائية ل�شر�ء بر�د، 
�أو ما  1200 دولر نقد�ً  �إما  �لبائع ت�شديد ثمنه  طلب مني 
يعادله وفق �شعر �شرف خم�شة �آلف �أي 6 ماليني لرية، �أي 

�شعفي ر�تبي �ل�شهري«.
�آمالها  وتعّلق  �لأزمـــة  �حــتــو�ء  عاجزة عن  �حلكومة  تــز�ل  ول 
 20 �أكرث من  �لنقد يف حماولة للح�شول على  على �شندوق 
مليار دولر بينها 11 مليار �أقرها موؤمتر �شيدر يف باري�س عام 

2018 م�شرتطاً �جر�ء �إ�شالحات مل تب�شر �لنور.
ونــّبــهــت جمــمــوعــة �لأزمـــــات �لــدولــيــة يف تــقــريــر �لإثــنــني �إىل 
لتفادي  مــلــّحــة  خــارجــيــة  مــ�ــشــاعــد�ت  �إىل  يــحــتــاج  “لبنان  �أن 
بتبني  مقرونة  تكون  �أن  �شرط  �لجتماعية”  �لعو�قب  �أ�ــشــو�أ 

�ل�شلطات �إ�شالحات �شرورية ما ز�لت تتجاهلها.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

 يف ظل �لظروف �لر�هنة �لتي ي�شهدها �لعامل، و�لتعامل مع �لو�قع �جلديد 
جميع  على  بظالله  �ألــقــى  و�لـــذي   19 كوفيد  جائحة  �نت�شار  فر�شه  �لــذي 
مناحي �حلياة، ترز �لريا�شة على �ختالف �أنو�عها كطوق جناة وبارقة �أمل 
لأولئك �لذين يثقون باأن �لأزمات مرحلة و�شتم�شي و�أن �حلياة ل بد �أن تعود 

�إىل �شابق عهدها.
وفيما ت�شتاأثر كل ريا�شة ح�شب طبيعتها مبجموعة من �خل�شال و�ملميز�ت، 
تغطي  فو�ئدها  بــاأن  �لريا�شات  من  غريها  عن  �جلوجيت�شو  ريا�شة  تتفرد 
خمتلف فــو�ئــد تلك �لــريــا�ــشــات وبــالأخــ�ــس زيـــادة مــعــدل �لــتــو�زن و�لهدوء 
و�لرتكيز وحتديد �لهدف بدقة، ف�شاًل عن �جلمع ما بني �جلانبني �لبدين 

و�لفكري.
ويتحدث �ل�شيد خالد �لعولقي م�شرف ريا�شة �جلوجيت�شو يف نادي بني يا�س 

�لتي  �لإيجابية  ريا�شة �جلوجيت�شو وجو�نبها  �ملميزة مع  �أبنائه  عن جتربة 
�لعولقي  ويوؤكد  بعد.  عن  �لدر��شة  يف  رحلتهم  خــالل  �أد�ئــهــم  على  �نعك�شت 
و�لنظام  بالدقة  يت�شم  حياة  �أ�شلوب  ممار�شيها  جميع  متنح  �جلوجيت�شو  �أن 

وو�شوح �لغاية و�لأهد�ف.
فهم  غريهم  عن  متييزهم  ي�شهل  �جلوجيت�شو  لعبي  �أن  �لعولقي  وي�شيف 
و�إد�رة  و�للتز�م  �لن�شباط  على  �أ�شا�شي  ب�شكل  ي�شتند  دقيق  بنظاٍم  يعملون 
يتمتعون  �لذين  �لريا�شيون  �إل  �لتي ل ميلكها  �ملز�يا  وهي  �لوقت،  وتثمني 
بقدر عال من �مل�شوؤولية و�لإدر�ك حلجم �لتحديات ويرهنون على جاهزيتهم 

ملو�جهتها وجتاوزها مع تعلم خر�ٍت فريدة يوظفونها يف �مل�شتقبل.
وبالعودة �إىل وَلدي �ل�شيد خالد �لعولقي، مهدي وفر�ج، وهما من �لالعبني 
�أنهم  خالد  �ل�شيد  فقال  �ملحلية،  �جلوجيت�شو  �شاحة  على  �لبارزين  �ل�شباب 
�إىل  جديدة  ومهارة  فنية  قيمة  لإ�شافة  فر�شة  بعد  عن  �لتعليم  يف  وجــدو� 
ر�شيدهم وتلك هي �لطريقة �لتي يفكر بها �لالعبون وهي حتويل �لتحديات 

�إىل فر�س. 
مهدي  �أن  بــالــقــول  بعد  عــن  �لتعلم  يف  �أبــنــائــه  جتــربــة  على  �لعولقي  ويعلق 
وفر�ج مل ي�شتغرقا وقتاً طوياًل للتاأقلم مع م�شتجد�ت �لتعليم خالل �لفرتة 
�حلالية، ل �شيما �أنهما معتاد�ن على مثل هذه �لأجو�ء من خالل ح�شورهما 
للعديد من �لندو�ت �لتدريبية و�لتي تت�شابه بطبيعتها مع �لتعليم عن بعد 

�لذي يعتمد ب�شكل �أ�شا�شي على �لرتكيز و�لتنظيم �لكبريين. 
من جانبه يقول �لبطل �ل�شاعد عمر �لف�شلي �أن �لتاأقلم �ل�شريع مع �لتعلم 
ولكن  �جلوجيت�شو  لريا�شة  �لعديدة  �لإيجابية  �جلو�نب  �أحــد  هو  بعد  عن 
�لدولة  بها  تتمّتع  �لتي  �لر�ئدة  �لتكنولوجية  بالبنية  ن�شيد  �أن  علينا  يتعني 
و�لتي مكّنت جميع �لطالب من �لو�شول �إىل خدمات �لإنرتنت ذ�ت �جلودة 
و�لتي  متميزة،  جتربة  �لتعليم  من  جعلت  حيث  �لفائقة،  و�ل�شرعة  �لعالية 
حر�شت جميع �لكو�در �لتدري�شية يف مد�ر�س �لدولة على ��شتغاللها بال�شكل 

�لأف�شل ل�شمان ��شتمر�رية �مل�شرية �لتعليمية للطالب.

و�أ�شاف �لف�شلي �أن �أبرز �لتحديات �ملرتبطة بالتعليم عن بعد متّثلت ب�شرورة 
�إل �أن جتاوبنا كالعبني لريا�شة  �لتاأقلم مع �لطريقة �جلديدة يف �لتعليم، 
ريا�شة  من  �كت�شبناه  ملا  بالنظر  خمتلفاً  كــان  �لــو�قــع  هــذ�  مع  �جلوجيت�شو 

�جلوجيت�شو من مهار�ت �إد�رة �لوقت و�لتنظيم �جليد و�لن�شباط. 
بـــدوره قــال لعــب �ملنتخب �لــوطــنــي �ــشــامل مــبــارك �لــظــاهــري �أن �أحـــد �أهم 
�ل�شر و�للتز�م و�مل�شوؤولية ولقد  و�أبرز قيم ريا�شة �جلوجيت�شو تتمثل يف 
�شاعدتنا هذه �لقيم يف �لتعامل �لأمثل مع �لتحديات و�لتعاي�س مع �لأزمات 

و��شتخال�س �لدرو�س و�لعر وتوظيفها يف رحلة �لتطور �ل�شخ�شية. 
كونهم  �لطلبة  على  �ل�شغط  بع�س  مّثل  �مل�شتجد  �لتعليم  و�قــع  �أن  و�أ�شاف 
مل يعتادو� عليه �شابقاً ومل يكونو� مهيئني وم�شتعدين لتقبل هذ� �لنوع من 
�لتعلم و�أخذه باجلدية �ملطلوبة، ومن هنا جند باأن لعبي �جلوجيت�شو كانو� 
�أكرث تكيفاً وتاأقلماً مع هذه �ملرحلة، �شيما �أنهم يتفوقون من ناحية تنظيم 

و�إد�رة �لوقت و�لن�شباط. 

••  اأبوظبي-الفجر

 تــنــظــم غــاريــنــا، �أحــــد �أهــــم مطوري 
�لألــــــعــــــاب يف �لـــــعـــــامل، خــــــالل هـــذ� 
�لإنرتنت  عــلــى  بطولتني  �لــ�ــشــيــف، 
�ل�شهرية  لــعــبــتــهــا  وحمـــبـــي  لــعــ�ــشــاق 
�لأو�شط  �لــ�ــشــرق  يف  فاير”  “فري 
فر�شة  لهم  لتتيح  �إفريقيا،  و�شمال 
لدخول  قدر�تهم  و�ختبار  للتناف�س 
�لــــتــــحــــدي �لأقــــــــــوى مـــــن نــــوعــــه يف 

�ملنطقة.
�لعرب  �أبــطــال  دوري  بطولة  وتــعــود 
�لن�شخة  جنــاح  بعد  �لــثــانــيــة،  للمرة 
يف  �نطلقت  و�لتي  منها،  �لفتتاحية 
وقت �شابق من هذ� �لعام، ومن �ملقرر 
�أن ت�شتمر �لبطولة ملدة ثالثة �أ�شهر 

 26 وحــتــى  يونيو   13 بــني  ون�شف 
�شبتمر.

فريًقا   24 �لــــــدوري  يف  ويــتــنــافــ�ــس 
بهدف �حل�شول على �إحدى �جلو�ئز 
كما  دولًر�،   39،400 �لـــبـــالـــغـــة 
لأول  لالعبني  ا  �أي�شً غارينا  �شتقدم 
مـــرة ر�ـــشـــوم مــقــابــل ��ــشــرت�كــهــم هي 
�لأوىل من نوعها �لتي يتم تقدميها 
�إلكرتونية  �ألـــعـــاب  مــطــور  قــبــل  مــن 
و�شمال  �لأو�ــشــط  �ل�شرق  منطقة  يف 

�إفريقيا.
م�شابقة  �أول  ا  �أي�شً غارينا  و�شتطلق 
“فري فاير  بعنو�ن  �لعرب  لالعبني 
 Free Fire �لــــكــــالنــــات«  حـــــرب 
هذ�   Arab Clash War
 10،000 قيمتها  وتــبــلــغ  �لــ�ــشــهــر، 

�حل�شري  �لت�شجيل  و�شيبد�أ  دولر، 
للبطولة يف �لفرتة من 13 �إىل 15 

يونيو.
�مل�شموح  �لـــفـــرق  عــــدد  حتـــديـــد  ومت 
 896 بـ  �مل�شابقة  يف  بال�شرت�ك  لها 
�أن تبد�أ �جلولت  فريًقا، ومن �ملقرر 

يونيو. يف 19 
�أبطال  دوري  يقدم  �أن  �ملتوقع  ومــن 
�لعرب �لكثري من �لإثــارة و�ملباريات 
�ملــوؤكــدة من  �ملــ�ــشــاركــات  مــع  �مل�شوقة 

�لفرق �لقوية.
�إىل   24 �لــــ  �لــفــرق  تق�شيم  و�ــشــيــتــم 
�شت جمــمــوعــات، خــالل �لــفــرتة من 
13 يونيو �إىل 12 �شبتمر، ويتقدم 
�إىل  تلقائًيا  �ملجموعة  يف  �لــفــائــزون 
عقدها  �ملخطط  �لكرى  �لنهائيات 

 12 26 �شبتمر، و�شتتاح للفرق  يف 
و�لثالثة  �لثانية  �ملــر�كــز  يف  �لأخـــرى 
للمناف�شة  لــلــتــاأهــل  �أخـــــرى  فــر�ــشــة 
�لــنــهــائــيــة مـــن خــــالل �لــتــنــافــ�ــس يف 
�لت�شفيات مع  8 مباريات يف  �أف�شل 

بع�شها �لبع�س.
�لألعاب  وهـــو�ة  �مل�شجعون  �شيتمكن 
�لإلــــكــــرتونــــيــــة مــــن جــمــيــع �أنـــحـــاء 
�ملنطقة من م�شاهدة جميع �مل�شابقات 
مبا�شرًة مع بث مباريات دوري �أبطال 
�لــعــرب لفري فاير كــل يــوم �شبت يف 
غرين�س  )بتوقيت   19:00 �ل�شاعة 
لغارينا  �لر�شمية  �لقناة  على   )2  +
�لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  فاير  فــري 

و�شمال �أفريقيا على يوتيوب.
لبطولة  �ملـــوؤهـــلـــة  �جلــــــولت  وتـــقـــام 

 Free Fire Arab Clash
�إىل   19 مــــن  �لــــفــــرتة  يف   War
ريا�شية  بطولة  كـــاأول  يونيو،   26
�لكال�س  و�شع  ت�شتخدم  �إلكرتونية 
�لفرتة  يف  �لت�شفيات  وتليها  �شكو�د، 
�ملر�حل  وتــــبــــد�أ  يـــولـــيـــو،   8-3 مـــن 
�ملقرر  ومــن  يوليو.   17 يف  �لنهائية 
و�لنهائي  �لــنــهــائــي  نــ�ــشــف  �إجـــــــر�ء 
�أغ�شط�س  و1  يوليو   24 يف  �لكبري 

على �لتو�يل.
�إىل  ــا  فــريــًق  896 تــقــ�ــشــيــم  و�ــشــيــتــم 
ثماين جمموعات مع بد�ية �لت�شجيل 
يونيو،   15-13 بــني  مــا  �لــفــرتة  يف 
 56 تتكون كل جمموعة من  بحيث 
�أفــ�ــشــل فريقان  و�ــشــيــتــقــدم  ــا.  فــريــًق
من كل جمموعة �إىل �لت�شفيات مع 

�أف�شل ثمانية فرق موؤهلة للمر�حل 
�لنهائية.

وبــــعــــد ��ـــشـــتـــبـــعـــاد �لــــفــــرق �لــــتــــي مل 
ت�شهد  �لنهائية،  �ملر�حل  �إىل  تتاأهل 
فريقني  تناف�س  �لــكــرى  �لنهائيات 

على �لفوز و�لتتويج باللقب.
جزء�  �جلــديــدتــني  �لبطولتني  تــعــد 

مـــن �لـــتـــز�م غــاريــنــا بــتــعــزيــز قطاع 
�ملنطقة  يف  �لإلــكــرتونــيــة  �لــريــا�ــشــة 
وتوفري فر�س دورية ملجتمع �لألعاب 
لإظهار قدر�تهم و�ختبار مهار�تهم. 
بطولة  مــن  �لأوىل  �لن�شخة  وكــانــت 
دوري �أبــطــال �لــعــرب فــري فــايــر قد 
�أكرث  وحققت  كبري�ً،  جناحاً  �شهدت 

مــن 3 مــاليــني مــ�ــشــاهــدة عــلــى قناة 
غارينا على �ليوتيوب.

تــوفــري فر�س  �إىل  غــاريــنــا  وتــهــدف 
�أنف�شهم،  لختبار  لالعبني  منتظمة 
عـــن طـــريـــق هــــذه �لـــبـــطـــولت، كما 
تلتزم بزيادة �لبطولت با�شتمر�ر يف 

�ملنطقة.

•• اأبوظبي-الفجر

لبناء  �ملــ�ــشــتــمــرة  مــ�ــشــاعــيــهــا  �ــشــمــن 
�مل�شتقبلي  �لريا�شي  �لنجاح  و�شمان 
لكرة  �جلزيرة  نــادي  �أعلن  و�مل�شتد�م، 
�أمــ�ــس عــن تعاقده مــع �ل�شيد:  �لــقــدم 
مــاد�ــس د�فــيــد�ــشــني، �ملــــدرب و�خلبري 
�ل�شرت�تيجي �لعاملي، لي�شغل من�شب 
�ملدير �لريا�شي لكرة �لقدم يف �لنادي. 
د�فــيــد�ــشــن، �لـــدمنـــاركـــي �لــبــالــغ من 
للجزيرة  �شين�شم  عاما،   37 �لعمر 
�آي بي  �إ�ــس  نــادي �شانغهاي  قادما من 
جي �ل�شيني، �لذي �شغل فيه من�شب 
�ملدير �لتقني وعمل ب�شكل مقرب مع 
�لذين  �لعامليني  �ملــدربــني  مــن  نخبة 
�شفني غور�ن  �ل�شويدي  �أبــرزهــم  كــان 
فيا�س  �آنــدريــه  و�لــرتــغــايل  �ريك�شون 

بو��س.
�لريا�شي  �ملــديــر  مــع  �لتعاقد  وميثل 
لـــكـــرة �لـــقـــدم خـــطـــوة مــهــمــة �أخــــرى 
يعمل  �لــذي  �جلزيرة  لنادي  بالن�شبة 
وو��شحة  موحدة  ��شرت�تيجية  خلف 
�مللعب،  وخـــارج  د�خــل  �لأد�ء  لتطوير 
و�شيعمل د�فيد�شون ب�شكل مقرب مع 
�ملدرب  �لأول،  للفريق  �لفني  �ملــديــر 
مــار�ــشــيــل كــايــزر، ومـــع فــريــق �لإد�رة 
�لفل�شفة  وت�شكيل  �شياغة  �إعــادة  على 
و�أف�شل  �أحـــــدث  وتــطــبــيــق  �لـــكـــرويـــة 
م�شتوى  عــلــى  و�ملـــعـــايـــري  �لأ�ــشــالــيــب 
جميع فرق �ملر�حل �ل�شنية يف �لنادي.
للمجموعة،  �لتنفيذي  �ملــديــر  وعــلــق 
مع  �لتعاقد  على  غار�شيا،  نيكول�س 

�شعد�ء جد�  “نحن  بقوله  د�فيد�شون 
يحمله  مــا  بكل  د�فيد�شون  بان�شمام 
مــن خـــر�ت عــاملــيــة وعــالــيــة �مل�شتوى 
�إىل نادي �جلزيرة، كما �أن روؤيته تتفق 
�لعليا  �لــقــيــادة  روؤيـــة  مــع  كبري  ب�شكل 
وتتطابق  �لإد�رة  وجمــلــ�ــس  لــلــنــادي 
متــامــا مـــع �لجتـــــاه �لــــذي نــرغــب يف 
�أن  و�ثــقــون  ونحن  مبقت�شاه،  �لعمل 
�لقدم  لكرة  �حلالية  و�لإد�رة  مــاد�ــس 
�شيلعبون دور� حموريا يف رحلة �لنادي 
نحو بناء �لنجاح �لريا�شي �مل�شتد�م يف 

�مل�شتقبل«.
�ل�شباب  وفــــرق  �لأكـــادميـــيـــة  �ــشــتــكــون 
�شيتولها  �لتي  �مل�شوؤوليات  من  جزء� 

�إ�شافة  �جلزيرة،  نــادي  يف  د�فيد�شون 
�أي�شا  �شيقوم  كما  �لأول،  �لفريق  �إىل 
ت�شعيد  نظام  تطوير  على  بالرتكيز 
معر�س  يف  وقــال  �ل�شباب.  �لالعبني 
حديثه عن مهامه �جلديدة يف �لنادي 
“غالبا ما تبنى �لفرق �لكبرية جناحها 
د�ئما  �ــشــنــكــون  �لأكــــادميــــيــــات.  عــلــى 
يتعلق  فيما  فــعــال  نــظــام  �إىل  بحاجة 
با�شتك�شاف �لالعبني و�لتعاقد معهم، 
لــكــن قــدرتــنــا عــلــى رعـــايـــة �لالعبني 
�لأمثل  بال�شكل  وت�شعيدهم  �ل�شغار 
�ملفتاح  هي  �شتكون  �لأول  �لفريق  �إىل 
وناجح  مزدهر  م�شتقبل  �شمان  نحو 
كبري  ب�شكل  �أنــا متحم�س  �لــنــادي.  يف 

للعمل مع زمالئي لتاأكيد �أننا منتلك 
�أف�شل �ملو�رد لتحقيق كل ذلك«.

ب�شبب  �ملفرو�شة  �لتنقل  لقيود  ن�شبة 
�شيبا�شر   ،19 كـــوفـــيـــد  فــــايــــرو�ــــس 
د�فـــيـــد�ـــشـــون مــهــامــه يف �لــــنــــادي من 
مقر �إقامته يف �إ�شبانيا، لكنه �شينتقل 
�لعا�شمة  يف  عــائــلــتــه  مـــع  لـــالإقـــامـــة 
�أبــــوظــــبــــي عـــنـــدمـــا تـــكـــون �لـــظـــروف 
مـــهـــيـــاأة لـــذلـــك، وبـــالـــرغـــم مـــن ذلك 
بخ�شو�س  كبري  بحما�س  ي�شعر  فاإنه 
عـــــودة �لــنــ�ــشــاط �لــــكــــروي �ملــحــلــي يف 
دولـــة �لإمــــــار�ت، حــيــث قـــال “عندما 
د�ئما  فاإنك تنظر  تتوىل دور� جديد� 
قوية  بقيادة  يتمتع  �لــذي  �لنادي  �إىل 
�شاحبة روؤية ثاقبة وبالإد�رة �شاحبة 
�لــطــمــوح �لأكــــر و�ملــ�ــشــروع ذو �ملدى 
�لطويل، وبالن�شبة يل فاإن هذ� �لنادي 
يف �لوقت �حلايل هو �جلزيرة، لأنني 
من  �ملطلق  باللتز�م  مبا�شرة  �شعرت 
ينفذها  �لتي  �مل�شاريع  جتــاه  �جلميع 
كبرية  برغبة  و�أتطلع  حاليا،  �لنادي 
تطوير  كــيــفــيــة  يف  هـــــام  دور  لــلــعــب 
خالل  فيه  �لــريــا�ــشــي  �لأد�ء  وتــعــزيــز 

�ملو��شم �ملقبلة«.

عن نادي اجلزيرة
تــاأ�ــشــ�ــس نـــادي �جلــزيــرة عـــام 1974 
نادي  نــادي �خلالدية مع  �ندماج  بعد 
�جلزيرة  نــــادي  �إىل  ُيــ�ــشــار  �لــبــطــني. 
�أبوظبي”، حيث يحظى  “فخر  با�شم 
�لنطاق  و��ــشــعــة  ب�شهرة  �لــنــادي  هـــذ� 
يلعب  �لــذي  �لقدم  كــرة  فريق  بف�شل 

على ��شتاد حممد بن ز�يد �لذي يت�شع 
يف  ويناف�س  متفرٍج   42،000 لعدد 
�ملحلية  �مل�شابقة  من  �لأوىل  �لــدرجــة 
�ملتمثلة يف دوري �خلليج �لعربي. ومع 
ذلــك، يحت�شن �لنادي ما ل يقل عن 
�أخرى،  حمرتفة  ريا�شية  فرق  �شبعة 
وتــتــنــافــ�ــس جميعها يف  تــتــدرب  حــيــث 

قلب �أبوظبي.
�لقدم  لــكــرة  �جلـــزيـــرة  نــــادي  ي�شتهر 
حيث  �ملحلية،  �ملــو�هــب  تنمية  بــدعــم 
�أكادمييات  �أف�شل  �أحــد  �لــنــادي  يدير 
على  �ملنطقة.  يف  لل�شباب  �لــقــدم  كــرة 
و�شاحب  �لـــنـــادي  مــهــاجــم  مــبــخــوت، 
�لـــرقـــم �لــقــيــا�ــشــي كـــاأكـــرث مـــن �شجل 
و�حـــد يف م�شابقة  مــو�ــشــم  �أهـــد�فـــاً يف 
�لنادي،  �أكادميية  �لــدوري، هو خريج 
يف حــني �أن جـــورج ويـــا، �أفــ�ــشــل لعب 
و�حـــد  هـــو   ،1995 عــــام  �لـــعـــامل  يف 
�لدوليني  �لــنــجــوم  �لــعــديــد مــن  مــن 
�لنادي. يتمتع  �لبارزين �لذين مثلو� 
نادي �جلزيرة لكرة �لقدم بتاريخ ملئ 
�لحتاد  بكاأ�س  فاز  حيث  بالنجاحات، 
عام 2006، وبطولة �خلليج لالأندية 
مو�شم  �ت�شالت  وكاأ�س   ،2007 عام 
�جلزيرة  نادي  فاز   .2010-2009
كــذلــك بــــدوري �خلــلــيــج �لــعــربــي عام 
�لإجناز  هذ�  ليكرر  عاد  ثم   ،2011
بكاأ�س  كــذلــك  فـــاز  كــمــا   ،2017 عـــام 
�لرئي�س يف ثالث منا�شبات يف 2011 
نــــادي  حـــقـــق  و2016.  و2012 
�جلزيرة كذلك �ملركز �لر�بع يف كاأ�س 

�لعامل لالأندية لعام 2017.

اجلوجيت�سو تعزز قدرة الطلبة على التاأقلم مع التعليم عن بعد

مع اقرتاب الن�سخة الثانية من دور اأبطال العرب

العبو منطقة ال�سرق االأ��سط يتناف�سون على الفوز 
يف م�سابقتني اأطلقتهما غارينا فري فاير العاملية 

اجلزيرة يتعاقد مع مدير ريا�سي لكرة القدم �سمن 
خطط النادي ل�سمان النجاح الريا�سي امل�ستقبلي

•• اأبوظبي-الفجر

تــلــقــى �ــشــعــادة حمــمــد بـــن ثــعــلــوب �لـــدرعـــي رئــيــ�ــس �حتاد 
�لإمــــــار�ت لــلــمــ�ــشــارعــة و�جلـــــودو �ــشــفــري �لحتــــاد �لـــدويل 
للجودو لل�شالم و�ملحبة ر�شالة من �ملجري ماريو�س فيزر 
�لر�شائل  �لعديد  �شمن  للجودو،  �لـــدويل  �لحتـــاد  رئي�س 
خاطبها  �لتي  للجودو  �لوطنية  لــالحتــاد�ت  وجهها  �لتي 
(بهدف  كوفيد19-   ( �أزمـــة  ب�شاأن  حتديث  �آخــر  لإعــطــاء 
��شتئناف ن�شاط �جلودو �لعاملية..  وذكر يف ر�شالته لعائلة 
�جلودو �لدولية ، متمنيا �أن يكون �جلميع بخري ، و�لبقاء 
ير�قبه �لحتاد  �لذي  �لع�شيب  �لوقت  �إيجابًيا خالل هذ� 
�لتوجيهات  �ل�شحية مبا يو�كب  �لدويل عن كثب للحالة 
�لبلد�ن  تكافح  بينما  �لــعــامل،  �أنــحــاء  جميع  يف  �حلكومية 

�نت�شار �لفريو�س �خلطري.
�إىل  �لبلد�ن يف طريقها  بع�س  �أن  نــرى  �أن  ي�شرنا   : وقــال 
�إعــــادة فــتــح حـــدودهـــا، ونــاأمــل �أن يطبق ذلـــك قــريــبــا على 
�ملناطق و�أخري� على �ل�شعيد �لعاملي، حيث يجري �لحتاد 
�لدويل للجودو حاليا مناق�شات مع �للجان �ملنظمة لإعادة 
جدولة فعاليات �جلولت �لعاملية للجودو يف �لوقت �لذي 

نخطط فيه جلدولة �لأحد�ث �ملعلقة ملو�شم 2020، حيثما 
بني  و�مل�شاو�ة  �جلغر�يف،  �لو�شول  لإمكانية  ووفقا  �أمكن، 
�لحتاد�ت �لأع�شاء وتكافوؤ وتعزيز فر�س �مل�شاركة �لعادلة 
�لقادمة،  �لأوملبية  �لألعاب  ت�شفيات  يف  �مل�شاركني  جلميع 
هدفنا هو �إعادة ��شتئناف بطولت �جلودو �لعاملية مبجرد 

�أن ي�شبح �لعامل �آمنا وعادل للقيام بذلك.
�لـــدويل كانت تهدف  بــان خطة �لحتـــاد  ر�شالته  وذكــر يف 
عو�مل)  �إن  ،�إل  �لقادم  �شبتمر  يف  �لن�شاط  ��شتئناف  �إىل 
�أن  ناأمل  لذلك  �شيطرتنا،  عن  (خــارجــة   Covid-19
ل توؤثر �لأزمــة �ل�شحية بحلول ذلك �لوقت على ظروف 
�ل�شفر و��شتئناف �لن�شاط �ملقرتح من حيث �ملبد�أ.. و�ختتم 
جر�ند  بود�ب�شت  بطولة  بــان  فيزر  ماريو�س  �ملجري  بــاأن 
�جلمعة  �ليوم  �نطالقتها  مقرر�  كان  �لتي  للجودو  �شالم 
�أن  بــعــد  لحـــق  لــوقــت  تعليقها  مت   ،  2020- 06- 12
تقدمت 38 دولة للم�شاركة ب�شبب تلك �لظروف .. و�شكر 
�لدويل  �لحتــاد  رئي�س  �لــدرعــي  ثعلوب  بن  حممد  �شعادة 
�لتي   ، �ل�شعبة  �لفرتة  تلك  �لتو��شل خالل  للجودو على 
جائحة  تــزول  �أن  متمنيا   ، �جلـــودو  عائلة  ت�شامن  �أكـــدت 

�لكورونا ليتجدد �للقاء يف �أمن و�أمان .

تعليق جولة بوداب�ست من اليوم لوقت الحق

حممد بن ثعلوب يتلقى ر�سالة من رئي�ض االحتاد الد�يل للجود�
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�أعلن �ملكتب �لتنفيذي للجنة �لأوملبية �لدولية تر�شيح �شمو �لأمرية رميا 
بنت بندر بن �شلطان �شفرية �ل�شعودية لدى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، 

ملن�شب ع�شو �للجنة �لأوملبية �لدولية.
 وذكرت �للجنة �لأوملبية �ل�شعودية بدورها على موقعها على تويرت: �إن 
�مللكي  �ل�شمو  �شاحبة  ير�شح  �لدولية  �لأوملبية  للجنة  �لتنفيذي  �ملكتب 

�لأمرية رميا بنت بندر ملن�شب ع�شو �للجنة �لوملبية �لدولية.
�لأوملبية  �للجنة  �جتماع  للع�شوية يف  �ملر�شحة  �لأ�شماء  �نتخاب  و�شيتم 
جديدة  �أ�ــشــمــاء  خم�شة  �قــرتحــت  �إذ  �ملــقــبــل،  يــولــيــو   17 �لــدولــيــة يف 

للع�شوية من بينها �لأمرية رميا، هم ثالث ن�شاء ورجالن.
ف�شال  هم  �لدولية  �لأوملبية  �للجنة  لع�شوية  �ملقرتحون  و�ملر�شحون 
�لأمــرية رميا، ماريا كولون من كوبا، كوليند� جربار من كرو�تيا،  عن 

وباتو�شيج باتولد من منغوليا و�شيب�شتيان كو من بريطانيا.
منذ  �لدولية  �لأوملبية  �للجنة  ع�شوية  يف  حاليا  �ل�شعودية  تتمثل  ول 
عام  فهد  بــن  في�شل  بــن  نـــو�ف  �لأمـــري  �شمو  �ل�شابق  �لع�شو  ��شتقالة 
مو�ليد 1975( من�شب وكيل يف  )من  رميا  �لأمرية  و�شغلت   .2014
�ملجتمعية،  للريا�شة  �ل�شعودي  لالحتاد  رئي�شاً  وعينت  �لريا�شة  وز�رة 
وكان لها دور ريا�شي بارز يف ر�شم م�شرية �لريا�شة �لن�شائية يف �ل�شعودية، 

و�إقامة �لفعاليات و�ملناف�شات للفتيات على مدى 3 �أعو�م ما�شية.

قاد �ملك�شيكي خي�شو�س كورونا فريقه بورتو لنتز�ع �شد�رة �لدوري �لرتغايل 
لكرة �لقدم، لفوز �شعب على �شيفه مارتيمو 1-0، �شمن مناف�شات �جلولة 

�مل�شابقة. من   26
�أ�شبح  �إذ  �ل�شاد�شة،  �ملبار�ة �لوحيد لبورتو يف �لدقيقة  و�شجل كورونا هدف 
�ملبار�ة  �شباك فامليكاو يف  �أن �شجل يف  بعد  �لتو�يل  �لثاين على  ذلك هدفه 

�ل�شابقة �لتي خ�شرها �لفريق 2-1.
�لبطاقة  تلقى  �أن  بعد  بــورتــو  لعــب  تيلي�س  �أليك�س  طــرد  �ملــبــار�ة  و�شهدت 
يف  نقطة   63 �إىل  ر�شيده  بورتو  ورفــع   .86 �لدقيقة  يف  �لثانية  �ل�شفر�ء 
بينما  �لــثــاين،  �ملركز  �شاحب  بنفيكا  عن  نقطتني  بفارق  �لرتتيب،  �ــشــد�رة 

جتمد ر�شيد مارتيمو عند 25 نقطة يف �ملركز �خلام�س ع�شر.

كور�نا يقود بورتو النتزاع تر�سيح االأمرية رميا لع�سوية اللجنة االأ�ملبية الد�لية
�سدارة د�ري الربتغال

•• اأبوظبي-وام:

�لفح�س  �إجــر�ء�ت  �أم�س �لول بنجاج  �لإمــار�ت  جتــاوز مقاتلو بطولة حماربي 
�لطبي �لأخري للم�شاركة يف مناف�شات �لن�شخة �لـ 11 للفنون �لقتالية �ملختلطة 
ز�يد  مبدينة  �أريــنــا  جوجيت�شو  �شالة  يف  �لــيــوم  جمهور”  “بدون  �شتقام  �لتي 

�لريا�شية باأبوظبي.
�لنز�لت  خلو�س  �لكاملة  جاهزيتهم  �لطبي  �لفح�س  عقب  �مل�شارعون  و�أكــد 
�لع�شرة �لقوية يف خمتلف �لأوز�ن، حيث يجمع �لنز�ل �لأول بني �مل�شري �إبر�هيم 
قنديل و�ل�شرت�يل بن لوكا�س يف وزن �لري�شة، فيما يلعب �لكامريوين �ألفون�شو 
بي�شال مع �ل�شوري حممد �جلنان يف �لوزن �خلفيف، ويلتقي �ملغربي عبد�حلكيم 

وحيد مع �لر�زيلي ماركو�س كو�شتا يف �لوزن �ملتو�شط، و�مل�شري عمرو رم�شان 
�لإمار�تي  �لــوزن �خلفيف، فيما يلعب  �أتابك يف  �ملطلبوف  مع �لقريغيزي عبد 
�لري�شة  وزن  ويف  �لري�شة.  وزن  يف  ريكا  كاجيمو  �لأوغندي  مع  �لدرمكي  �أحمد 
�أنـــدري بينريو، ويخو�س  �لــر�زيــلــي  �لــكــامــريوين جـــو�ري ديــا مــع  �أي�شا يلعب 
لعبنا �لإمار�تي يو�شف �حلو�شني �أول جتاربه يف م�شاركته �لأوىل بالبطولة مع 
مرة  لأول  �أي�شا  ي�شارك  عالم  بــاأن  علما  �لري�شة،  وزن  يف  عالم  حممد  �مل�شري 
�أما �لبطل �ل�شوري طارق �شليمان �لذي �شبق له حتقيق  يف حماربي �لإمــار�ت، 
�ملقاتل �لر�زيلي جو�شيلينو  �لفوز مرتني يف تلك �لبطولة من قبل ف�شيو�جه 
فريير� يف �لوزن �حلر، يف نف�س �لوقت يلعب �ملقاتل �لفل�شطيني م�شطفى ر��شي 
�مل�شري  �ملقاتل  �أمــا  �أي�شا،  �لــوزن �حلر  �أولــو يف  �أبدياتا  �لقرغيزي  �أمــام نظريه 

خ�شعو�  قد  �ملقاتلون  كان  فر�كا.  يوري  �لر�زيلي  ف�شيو�جه  �ل�شاوي  �إبر�هيم 
يوم  يف  �لإقامة  بفندق  باملع�شكر  �لتحاقهم  عند  �لأوىل  للمرة  �لطبي  للفح�س 
26 مايو �ملا�شي، و�لذي مت عزلهم بعده مبا�شرة يف �لفندق حتى خرجت �لنتائج 
�لكبري  للحدث  ��شتعد�د�  �ليومية  �لتدريبات  �إجــر�ء  يف  بــد�أو�  ثم  �شلبية،  كلها 
�أجري  ثم  �لجتماعي،  �لتباعد  عنا�شر  كل  توفري  مع  �أرينا  جوجيت�شو  ب�شالة 
�لثالث  هــو  �لأمــ�ــس  فح�س  كــان  فيما  �ملا�شي،  �خلمي�س  يــوم  ثــاين  فح�س  لهم 
و�لأخري، وخ�شع �أي�شا للفحو�س كل �ملنظمني و�ملن�شقني و�ملدربني ويخ�شعون 
جميعا مع �ملقاتلني للعزل �لكامل بفندق �لإقامة منذ تاريخ 26 مايو �ملا�شي. 
و�أكد فوؤ�د دروي�س رئي�س �للجنة �ملنظمة للبطولة �أن �شعادة عبد�ملنعم �لها�شمي 
رئي�س �لحتادين �لآ�شيوي و�لإمار�تي �لنائب �لأول لرئي�س �لحتاد للجوجيت�شو 

وكافة  بالبطولة،  �خلا�شة  و�لتجهيز�ت  �لرتتيبات  كل  يومي  ب�شكل  معه  يتابع 
كافة  مــع  و�لــتــعــاون  بالتن�شيق  �ملقاتلني،  �شالمة  ل�شمان  �لــالزمــة  �لإجــــر�ء�ت 
�جلهات �ملخت�شة. و�أ�شار دروي�س �إىل �أن �لبطولة �شتعر�شها حمليا على �لهو�ء 
تليفزيونية  حمطات  خارجيا  تعر�شها  فيما  �لريا�شية،  �أبوظبي  قناة  مبا�شرة 
�شرق  جنوب  ودول  وكــنــد�،  �لأمــريــكــيــة،  �ملتحدة  �لــوليــات  �إىل  لنقلها  خمتلفة 
�آ�شيا، ودول �أمريكا �لالتينية، و�لهند، وكوريا �جلنوبية، وهوجن كوجن وفيتنام، 
و�ململكة �ملتحدة و�إيطاليا و�أملانيا، وبنجالدي�س رو�شيا وفرن�شا، وجمموعها 27 
�حلديثة  �لإعــالم  و�شائل  �إىل  بالإ�شافة  �لعامل  تليفزيونية حول  قناة وحمطة 
�لبطولة  �أن  و�أو�شح   . �ملختلفة  �ل�شبكات  ورو�بــط  و�ل�شبكات  �ملو�قع  يف  �ملتمثلة 

�شتكون متاحة للم�شاهدة لأكرث من مليار ن�شمة حول �لعامل.

م�ساهد حول العامل ملليار  االإمارات  حماربي  مناف�سات  تنقل  تليفزيونية  وحمطة  قناة   27

 20 مقاتال جتا�ز�ا الفحو�ض الطبية بنجاح �اأعلنوا جاهزيتهم للنزاالت 

عــقــدت �ــشــرطــة دبـــي وجمــلــ�ــس دبي 
يونيو   11 �أمــ�ــس  �شباح  �لريا�شي 
ور�ـــــشـــــة عــــمــــل عــــــــودة �جلـــمـــاهـــري 
لــلــمــالعــب �لـــتـــي جــــــاءت يف �إطـــــار 
�جلماهري  عـــودة  ملتقى  تو�شيات 
�لريا�شية  لــلــمــالعــب  �مل�شتقبلية 
و�ل�شرطة  �ملــجــلــ�ــس  نــظــمــه  �لـــــذي 
�لن�شر  بــنــادي  مــكــتــوم  �آل  �ــشــتــاد  يف 
 – �ــشــعــادة  “�لتز�مكم  �ــشــعــار  حتــت 
�لت�شجيع �لآمن” وح�شره عدد من 
�شرطة  ومــن  �لريا�شية  �لــقــيــاد�ت 
دبي و�لإعالميني وممثلي �لو�شائل 

�لإعالمية �ملختلفة.
وحــ�ــشــر �لــور�ــشــة عـــدد مــن قياد�ت 
�ــشــرطــة دبـــي وممــثــلــي جمل�س دبي 
�خلا�شة  �لأمن  و�شركات  �لريا�شي 
و�جلماهري،  بــاملــالعــب  تعنى  �لــتــي 
من  كــــــل  �لـــــور�ـــــشـــــة  يف  وحتــــــــــدث 
�لفال�شي  خــلــيــفــة  ر��ـــشـــد  �لــعــمــيــد 

بـــــــالإد�رة  �لــــطــــو�رئ  �إد�رة  مـــديـــر 
و�ملن�شاآت  �لهيئات  لــالأمــن  �لــعــامــة 
�ــشــامل �ملهري  و�لــــطــــو�رئ و�أحـــمـــد 
مبجل�س  �لأكــادميــيــات  ق�شم  مدير 
دبــــي �لـــريـــا�ـــشـــي، و�أحـــمـــد �لـــــوري، 
مبجموعة  �لعامة  �لعالقات  مدير 

فري�شت �شيكورتي جروب.
�أحــمــد �حلد�د  و��ــشــتــعــر�ــس �ملــقــدم 
و�لر�ئد عبد�هلل طار�س من �شرطة 
�جلماهري  عـــــودة  �إجـــــــــر�ء�ت  دبــــي 
�لريا�شية،  و�لفعاليات  للمالعب 
كــــمــــا قـــــدمـــــت �ــــشــــركــــة فـــري�ـــشـــت 
ـــا عن  ــيــكــيــورتــي جــــــروب عـــر�ـــشً �ــش
�إجـــــر�ء�ت �ــشــركــات �لأمـــن �خلا�شة 
�جلمهور  مــــع  �لـــتـــعـــامـــل  وكــيــفــيــة 
�لأولويات  و��شتعر�شت  �لريا�شي 
�شالمة  عــلــى  لــلــحــفــاظ  �لرئي�شية 
حال  يف  �لأمــن  وموظفي  �جلمهور 
�ملدرجات  �إىل  �جلمهور  عودة  تقرر 

يف ظل ظروف جائحة كورونا. 
�شت  عــــلــــى  �لـــــور�ـــــشـــــة  و�رتـــــــكـــــــزت 
�لت�شور  لــر�ــشــم  رئــيــ�ــشــيــة  حمـــــاور 
عــودة �جلماهري  لإجـــر�ء�ت  �ملثايل 
�لريا�شية،  و�لفعاليات  للمالعب 
وهــــي: تــعــقــيــم �ملـــدرجـــات �ـــشـــو�ء يف 
�لريا�شية،  �لفعاليات  �أو  �ملــالعــب 
للجماهري  �ل�شالمة  و�شائل  توفري 
حتديد  �لـــبـــو�بـــات،  يف  �لــريــا�ــشــيــة 
ن�شب �لدخول للفعاليات مع جتنب 
دخــول �لأطــفــال يف �لوقت �حلايل، 
�إخ�شاع �جلماهري للتفتي�س و�لتاأكد 
مـــن �ــشــالمــتــهــم قــبــل �لـــدخـــول مع 
توفري �لتباعد يف �ملدرجات و�أماكن 
توفري  �لـــفـــعـــالـــيـــات،  يف  �جلـــلـــو�ـــس 
للجماهري  �لإر�ـــشـــاديـــة  �لـــلـــوحـــات 
�لفعاليات،  مــو�قــع  يف  �لــريــا�ــشــيــة 
كيفية  �لأمـــــن يف  �ــشــركــات  تــوعــيــة 
�لريا�شية  �جلماهري  مع  �لتعامل 

خالل هذه �لفرتة.
�آلية  ��شتعر��س  �لور�شة  ومت خالل 
عودة  حـــال  يف  �لإجــــــر�ء�ت  تطبيق 
�لتعقيم  �إجـــر�ء�ت  ومنها  �جلمهور 
و�لتي تت�شمن تعقيم كافة �ملناطق 
�لر�شمية و�ملمر�ت و�ملد�خل، توفري 
مــ�ــشــتــلــزمــات �لــتــعــقــيــم لــــالأفــــر�د 
و�شائل  وتوفري  �مل�شاندة،  و�لفئات 
عند  �لــريــا�ــشــي  للمهور  �لــ�ــشــالمــة 
�لتعقيم  �أجــهــزة  وتثبيت  �لــبــو�بــات، 
�أماكن بارزة، وتطبيق  �جلد�رية يف 
لدعم  �لنظيفة  �لأمـــاكـــن  �شيا�شة 
�ل�شحة و�ل�شالمة �لعامة، وتعقيم 
�خلا�شة  �لــعــمــل  و�أدو�ت  �أجـــهـــزة 

بالأفر�د و�لفئات �مل�شاندة.
و�شملت �لإجر�ء�ت �لوقائية �إجر�ء 
فح�س درجة �حلر�رة للجمهور قبل 
�لدخول �إىل �مللعب و�لتاأكد من �أنها 
��شتخد�م  درجــــة،   37.5 مــن  �أقـــل 

�أجهزة ك�شف درجة �حلر�رة، توفري 
�مل�شتبه  �أو  للم�شابني  عــزل  غــرفــة 
�إليها  بــهــم مــن �جلــمــهــور ونــقــلــهــم 
�لطبي،  �لـــطـــاقـــم  و�ــــشــــول  حلــــني 
هيئة  يف  �ل�شاخن  باخلط  �لت�شال 
�لــ�ــشــحــة بـــدبـــي لــــالإبــــالغ عـــن �أي 
باإ�شابتها  م�شتبه  �أو  م�شابة  حالة 

بالفريو�س.
كما مت مناق�شة حتديد ن�شبة دخول 
�جلــمــهــور مـــن خـــالل تــقــلــيــل �شعة 
�ملــقــاعــد يف �ملــــدرجــــات، و�آلـــيـــة فتح 
�لـــبـــو�بـــات وتــنــظــيــم حـــركـــة دخـــول 

�لتباعد  عــلــى  لــلــحــفــاظ  �جلــمــهــور 
ــــدي، و�ـــشـــمـــلـــت �إجـــــــــــر�ء�ت  ــــش �جلــــ�
�لتباعد  �إر�ــشــاد�ت  تطبيق  �لتباعد 
�لجـــتـــمـــاعـــي �أثــــنــــاء �جلـــلـــو�ـــس يف 
�ملدرجات، ترك ثالثة مقاعد خالية 
بني كل �شخ�س من �جلمهور، عدم 
تخ�شي�س  بــالــتــجــمــعــات،  �لــ�ــشــمــاح 
�ل�شن،  لكبار  ومــدرج خا�س  مدخل 
�لتباعد  قـــو�عـــد  عــلــى  و�ملــحــافــظــة 
�لجتماعي يف �أماكن تناول �لطعام 

و�لكافيرتيات.
�لــور�ــشــة على  �لــتــاأكــيــد يف  كــمــا مت 

با�شتمر�ر  �جلمهور  توعية  �شرورة 
وتـــوعـــيـــة �أفــــــــر�د �ـــشـــركـــات �لأمـــــن 
�لــتــعــامــل مع  عــن كيفية  �خلــا�ــشــة 
بتوجيهات  و�للــــتــــز�م  �جلـــمـــهـــور، 
�لــ�ــشــحــة و�لــ�ــشــالمــة �ملــهــنــيــة �لتي 
لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  عن  ت�شدر 
�لـــــطـــــو�رئ و�لأزمــــــــــات و�لــــكــــو�رث 
ووز�رة  بــــدبــــي  �لـــ�ـــشـــحـــة  وهـــيـــئـــة 
�أدت  كما  �ملجتمع،  ووقــايــة  �ل�شحة 
�إر�شاد�ت  �أهمية  و�شع لوحات  على 
على  مــكــان  كــل  يف  ون�شرها  وقائية 
�أن ت�شمل عالمات و��شحة لتوعية 

�لكمامات  �رتــد�ء  باأهمية  �جلمهور 
دخول  وجتنب  �لطبية،  و�لقفاز�ت 
و�تباع  �لتجمعات،  ومنع  �لأطــفــال، 
�لفعالية  مـــوقـــع  يف  �لإر�ــــــشــــــاد�ت 
و�أهمها ترك م�شافة �آمنة يف جميع 

�لأماكن.
وعر�شت �شرطة دبي فيلًما ق�شرًي� 
�جلمهور  ��ــشــتــقــبــال  �آلـــيـــة  يــو�ــشــح 
وتوزيعهم  وتعقيمهم  وفح�شهم 
عـــلـــى �ملــــقــــاعــــد لـــتـــكـــون منــــوذًجــــا 
ميــكــن �لــعــمــل عــلــيــه يف حـــال عودة 

�جلمهور.

مــــن جامعة  ريـــا�ـــشـــي  فـــريـــق  متـــكـــن 
�لرقم  �أبوظبي من حتطيم  نيويورك 
�أكر عدد من متارين  �لقيا�شي لأد�ء 
�شاعة،   24 �لقفز خالل  مع  �ل�شغط 
لالأرقام  غيني�س  مــو�ــشــوعــة  ودخــــول 
�لقيا�شية، حيث متكن �لفريق من �أد�ء 
�لتمرين 12،502 مرة خالل �لوقت 
�ملـــحـــدد، يف حـــني كــــان �حلــــد �لأدنـــــى 
�ملطلوب لتحطيم �لرقم �لقيا�شي هو 

مرة.  6000
و�شم �لفريق �لفائز �لذي يتكون من 
نيويورك  جامعة  من  ريا�شيني  �شتة 
�إيفا كالرك مدربة  �أبوظبي، كاًل من 
 ،)H.U.A( �لـــ  باأ�شلوب  �لريا�شة 
و�شاحبة �لرقم �لقيا�شي يف مو�شوعة 
و�إيفان  �لقيا�شية،  لــالأرقــام  غيني�س 
بعد  مــا  م�شاعد  �أ�ــشــتــاذ  كامبونوجار� 
جامعة  يف  �لنف�س  علم  يف  �لــدكــتــور�ه 
�أبــــوظــــبــــي، ود�نــــيــــل غيل  ـــيـــويـــورك  ن
م�شاعد مدير ق�شم �ل�شحة يف جامعة 
ثالثة  جانب  �إىل  �أبوظبي،  نيويورك 
مـــن خــريــجــي دفــعــة عـــام 2020 يف 
�أبــوظــبــي، ترييز�  نــيــويــورك  جــامــعــة 

لوي،  ت�شني  وبــر�نــدون  برتوفيكوفا، 
و�آنا �إردي.

وح�شر �لتحدي مر�قبان ممثالن عن 
�لقيا�شية،  لالأرقام  غيني�س  مو�شوعة 
نيويورك  جــامــعــة  فــريــق  تــلــقــى  كــمــا 
وعـــبـــار�ت م�شجعة  ر�ــشــائــل  �أبــوظــبــي 
�جلماعية  �ملـــكـــاملـــة  خــــالل  وحمـــفـــزة 
�ملو�شوعة  فريق  عقدها  �لتي  �ملبا�شرة 

عر �لإنرتنت.
د�نــيــل غيل م�شاعد  قــال  ومــن جانبه 
جامعة  يف  �لــ�ــشــحــة  قــ�ــشــم  يف  مـــديـــر 

�مل�شاركة  “جاءت  �أبوظبي:  نيويورك 
قدرة  على  للتاأكيد  �لــتــحــدي  هــذ�  يف 
�لــنــا�ــس عــلــى ممــار�ــشــة �لــريــا�ــشــة �إىل 
ظل  يف  مميزة  �أهـــد�ف  حتقيق  جانب 

�نت�شار فريو�س )كوفيد19-(«.
و�أ�شاف غيل: “�شعدنا بهذه �لفر�شة 
�أتــيــحــت لــنــا �أن لإلــهــام جمتمع  �لــتــي 
�لأزمة،  هذه  خالل  و�لعامل  �جلامعة 
�حلو�ر  قــيــادة  مو��شلة  �إىل  ونتطلع 
ن�شط  حياة  منط  على  �حلفاظ  حــول 
مــن خــالل �ملـــبـــادر�ت و�لــر�مــج �لتي 

تطلقها جامعة نيويورك �أبوظبي«.
فر�شت  “لقد  كــــالرك:  �إيــفــا  وقــالــت 
�أزمة فريو�س كورونا �أمور�ً مل نتمكن 
يز�ل  ل  ولــكــن  عليها،  �ل�شيطرة  مــن 
�لطريقة  حــول  خــيــار  جميًعا  �أمــامــنــا 

�لتي �شنتذكر بها عام 2020«.
حماولة  “�إن  كـــــــالرك:  و�أ�ــــشــــافــــت 
حتــطــيــم �لــــرقــــم �لــقــيــا�ــشــي ودخـــــول 
�لفر�شة  �أعــطــتــنــا  غيني�س  مــو�ــشــوعــة 
نعي�شه  �لــذي  �لو�شع  على  لل�شيطرة 
حالياً، لقد كنت على يقني �أن فريقنا 

هذ�  جـــديـــًد�  قــيــا�ــشــًيــا  رقــًمــا  �شيحقق 
من  �أي  �أقـــــارن  �أن  ميــكــن  ول  �لـــعـــام، 
بهذ�  �أحرزتها  �لتي  �لقيا�شية  �لأرقــام 
ت�شجيله مع  �لــذي متكنت من  �لرقم 
�أبوظبي.  نيويورك  جامعة  من  فريق 
فرحة  �أن  �لإجنـــــاز  هـــذ�  علمني  لــقــد 
ن�شاركها  حـــني  بــكــثــري  �أكــــر  �لــنــجــاح 
�أن تكون حماولة  مع �لآخرين، و�آمل 
�شل�شلة  مــن  �لأوىل  هــي  هــذه  �لفريق 

من �ملحاولت �مل�شتقبلية«.
ومــــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا عــــــــــرت تـــــرييـــــز� 
بـــرتوفـــيـــكـــوفـــا، خـــريـــجـــة دفـــعـــة عام 
نـــيـــويـــورك  جـــامـــعـــة  مـــــن   2020
بتخرجها  �حتفلت  و�لــتــي  �أبــوظــبــي، 
حفل  خــــالل  �ملـــا�ـــشـــي،  مـــايـــو   27 يف 
�أكرث  ح�شره  خا�س  �فرت��شي  تخرج 
�أنحاء  جميع  من  متابع   7100 من 
�لعامل، عن فرحتها بدخول مو�شوعة 
غيني�س، وقالت: “لقد توجت �شنو�ت 
ق�شيتها يف  �لــتــي  �لأربـــعـــة  �لــتــدريــب 
�لــتــمــريــن مــع �إيــفــا و�لــفــريــق لإمتـــام 
هــذ� �لــتــحــدي، على �لــرغــم مــن �أنني 
مل �أفكر يوماً باأين �أ�شتطيع �إجناز هذ� 

�لعدد �لكبري من �لتمارين، ول �شيما 
ومن  �لإنرتنت  عر  �لتحدي  كان  �إذ� 
غرفتي. و�أمتنى �أن يكون هذ� �لإجناز 
على  وت�شجعهم  �لآخرين  تلهم  منارة 
�أهد�فهم  لتحقيق  �لتمرين  مو��شلة 
و�حلفاظ  �لبدنية،  باللياقة  �خلا�شة 
عــلــى �لــنــ�ــشــاط �جلــ�ــشــدي �أثــنــاء فرتة 

�لبقاء يف �ملنزل«.
عام  دفــعــة  خريجة  �إردي،  �آنـــا  وقــالــت 
نـــيـــويـــورك  جـــامـــعـــة  مـــــن   2020
بتخرجها  �حتفلت  و�لــتــي  �أبــوظــبــي، 

“�إن  برتوفيكوفا:  مع  �ليوم  نف�س  يف 
�لعقل و�جل�شد مرتبطان مًعا، ولي�س 
لأن  �لكــتــئــاب،  �أو  للحزن  وقــت  هناك 
كــل مــا يتطلبه �لأمـــر هــو قــر�ر و�حد 
درجة،   180 موقفك  لتغيري  فقط 
ومبــجــرد �تــخــاذ هـــذ� �لــقــر�ر �شيكون 
بالن�شبة  خمتلًفا  �لطبيعي  �لــو�ــشــع 
لـــك، ولـــن يــكــون �لأمــــر عـــادًيـــا، ولكن 
هذ� �لو�شع �ملختلف �شيكون �أف�شل يف 

جميع �لأحو�ل«.
وجتــدر �لإ�ــشــارة �إىل �أنــه وعلى �لرغم 

من �أن فرتة �لتدريب يف ظل �لظروف 
فريو�س  تف�شي  �أزمـــة  تفر�شها  �لــتــي 
�لتباعد  و�ــــشــــرورة  )كوفيد19-(، 
�لتدريبات  عــن  تختلف  �لجــتــمــاعــي، 
�ملعتادة، �إل �أنها كانت ذ�ت قيمة عالية، 
حــيــث حـــاول �لــفــريــق �ل�ــشــتــفــادة من 
�أقــ�ــشــى حد،  �إىل  �لــر�هــنــة  �لـــظـــروف 
خمتلف  من  للمتابعني  ليثبت  و�شعى 
�أنـــحـــاء �لــعــامل �أهــمــيــة �حلــفــاظ على 
�لتي  �لأزمـــة  �لــبــدين خــالل  �لن�شاط 

ي�شهدها �لعامل حالياً. 

يف اإطار تو�سيات ملتقى عودة اجلماهري

�سرطة دبي �جمل�ض دبي الريا�سي 
ينظمان �ر�سة عمل تاأمني املالعب

فريق ريا�سي من جامعة نيويورك اأبوظبي يدخل مو�سوعة غيني�ض لالأرقام القيا�سية
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

لل�شباحة  �لإمـــــــار�ت  �حتــــاد  �عــتــمــد 
�لذي  �لأول  �ملنتخب  �إعــد�د  برنامج 
�ــشــيــ�ــشــارك �ــشــمــن بــعــثــة �لـــدولـــة يف 
�لآ�شيوية  �ل�شاطئية  �لألــعــاب  دورة 
نوفمر  يف  بـــالـــ�ـــشـــني  �لـــ�ـــشـــاد�ـــشـــة 

ودي�شمر �ملقبلني.
و�أو�شح جمعة �لبلو�شي نائب رئي�س 
لــلــ�ــشــبــاحــة رئي�س  �لإمـــــــار�ت  �حتــــاد 
ت�شريحاته  يف  �ملــنــتــخــبــات  جلـــنـــة 
“ �أن  “ و�م  �لإمــــار�ت  �أنــبــاء  لوكالة 
تدريبات �ملنتخب �مليد�نية يف �لبحر 
بد�أت �لأ�شبوع �ملا�شي ب�شاطئ �ملمزر 

يف دبي.
3 لعبني  �أنــه مت تر�شيح  �إىل  ولفت 
�لدورة  هذه  يف  للم�شاركة  ولعبتني 
لأول مرة يف تاريخ �شباحة �لإمار�ت، 
�لــالعــبــني هــم عمر  �أن  �إىل  مــ�ــشــري� 
�إ�شماعيل،  وفــــــــــاروق  �حلــــــمــــــادي، 
جانب  �إىل  �لـــبـــلـــو�ـــشـــي،  وحـــــمـــــد�ن 
�ل�شحي،  عــبــد�هلل  مــهــا  �ل�شقيقتني 
�إىل  منوها  �ل�شحي،  عبد�هلل  ومهرة 
�أول  �أي�شا  �شت�شهد  �لـــدورة  تلك  �أن 
متــثــيــل نــ�ــشــائــي �إمــــار�تــــي عــلــى هذ� 

�مل�شتوى �لقاري.
 .. �لإعـــــد�د  بــرنــامــج  تفا�شيل  وعـــن 
�أو�شح �لبلو�شي �أن �ملدير �لفني علي 
�ملنتخب،  تدريب  على  ي�شرف  ديــاب 
ويعاونه �ملدرب �لعام علي �لغيطاين، 
ويجري �لفريق ح�شة تدريبية يوميا 
يف �لبحر، ومن �ملتوقع �إقامة مع�شكر 
�إذ� عادت  �أ�ــشــابــيــع  بــعــد عـــدة  د�خــلــي 

�مل�شابح،  فتح  ومت  لطبيعتها  �لأمــور 
�لعتماد  يتم  فتحها  عدم  حالة  ويف 
على �لتدريبات �ملنزلية عر تطبيق 
“ زووم “ يف �جلانب �لبدين، على �أن 
م�شاء  و�لالعبات  �لالعبون  يتدرب 
يف �لبحر ب�شكل يومي للتدريب على 

�جلانب �ملهاري.
�لفني  �جلـــــهـــــاز  يـــــبـــــذل   “ وقـــــــــال 
لتعوي�س  كبرية  جهود�  و�لالعبون 
ولدينا  �لـــنـــ�ـــشـــاط،  تــــوقــــف  فــــــرتة 
على  خ�شو�شا  �إيــجــابــيــة  مــوؤ�ــشــر�ت 
�لــــالئــــي حققن  �لـــبـــنـــات  مــ�ــشــتــوى 
فريق  �شمن  �أخــري�  عربية  ميد�لية 
�أقيمت  �لــتــي  �لــبــطــولــة  �لــتــتــابــع يف 
باملغرب، وذلك لأول مرة يحقق فيها 
هذ�  عــلــى  مــيــد�لــيــة  خليجي  فــريــق 
ومهرة حققتا  مها  �أن  كما  �مل�شتوى، 
�لتحدي  بــطــولــة  يف  �لأول  �ملـــركـــز 
�لفــرت��ــشــيــة �لــتــي �أقــامــهــا �لحتاد 
�لبدنية  �لــلــيــاقــة  مــعــدلت  لــقــيــا�ــس 

خالل �شهر مايو �ملا�شي«.

وفـــيـــمـــا يـــخـــ�ـــس تــــ�ــــشــــور�ت عـــــودة 
 : �لبلو�شي  .. قال  �ملحلية  �مل�شابقات 
“ تلقينا ر�شالة من �لحتاد �لدويل 
يف  �ــشــيــو�فــيــنــا  ــاأنــه  ب تــفــيــد  لل�شباحة 
ب�شو�بط  �جلــــاري  يــونــيــو  منت�شف 
��شتئناف  و�ـــــشـــــروط  و�إجــــــــــــــر�ء�ت 
�لالعبني  وقاية  ل�شمان  �مل�شابقات 
جممع  �إد�رة  مع  ونتابع  و�شالمتهم 
�إجر�ء�تها  بدبي  �لريا�شي  حــمــد�ن 
لعودة �لن�شاط بالتن�شيق مع �جلهات 
�ملخت�شة، وعلى �شوء تلك �ملعطيات 

�شنحدد مو�عيد عودة �لن�شاط«.
و�شعت  �لــفــنــيــة  �لــلــجــنــة  �أن  وذكـــــر 
�لن�شاط  ل�شتئناف  مبدئيا  ت�شور� 
�إد�رة  جمـــلـــ�ـــس  �عــــتــــمــــاد  ويـــنـــتـــظـــر 
�لت�شور  �أن  �إىل  مــ�ــشــري�  �لحتــــــاد، 
يو�شي با�شتئناف �لبطولة �ل�شتوية، 
�ملاء  وكاأ�س �لإمــار�ت، وبطولت كرة 
�أغ�شط�س  �شهر  تبد�أ من  يف مو�عيد 
�ملــقــبــل عــلــى �أن تــكــون �لــبــد�يــة مع 
يف  لل�شباحة  �لإمـــار�ت  كاأ�س  بطولة 
حال �عتماد �لإجر�ء�ت �لحرت�زية.

وعن �لالئحة �ل�شرت�شادية لالحتاد 
مر�جعتها  متــــت  �أنـــــــه  �أو�ـــــشـــــح   ..
للهيئة  و�إر�ــــشــــالــــهــــا  �لحتــــــــاد  مــــن 
�لرتتيب  وجـــاري  للريا�شة  �لعامة 
�جلمعية  �جـــتـــمـــاع  يف  لعـــتـــمـــادهـــا 
لـــالحتـــاد، ومـــن �ملرجح  �لــعــمــومــيــة 
�ل�شنوي  �لــــــدوري  �لجـــتـــمـــاع  عــقــد 
�لــعــادي، مــع �لجــتــمــاع غــري �لعادي 
�لـــــذي �ــشــيــتــ�ــشــمــن بــحــث �إجـــــــر�ء�ت 
�ملقبلة  بالدورة  �خلا�شة  �لنتخابات 

.2024 –  2020

•• اأبوظبي- وام:

�إعد�د  برنامج  �ليد  كرة  �حتاد  �عتمد 
يف  �آ�ــشــيــا  لبطولة  �لنا�شئني  منتخب 
�لت�شور  و  �ملقبل،  �أكتوبر  كاز�خ�شتان 
لتلك  �لإعـــــــــد�د  بـــرنـــامـــج  �خلــــا�ــــس 
�لكعبي  عــــبــــد�هلل  و�أكـــــــد  �لـــبـــطـــولـــة. 
�ليد  كــرة  �حتـــاد  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
�لتدريبات  �أن  �حلــكــام  جلــنــة  رئــيــ�ــس 
نهاية  �أعــقــاب  بعد” يف  “عن  �ــشــتــبــد�أ 

هناك  تكون  �أن  على  �لــدر��ــشــي،  �لعام 
�أغ�شط�س  �شهر  يف  للفريق  جتمعات 
�إ�ـــشـــر�ف �ملــــدرب قــا�ــشــم عا�شور،  حتــت 
ومن �لو�رد �أن يقيم �ملنتخب مع�شكر� 
�شمحت  �إذ�  �شبتمر  �شهر  يف  خارجيا 
�لـــظـــروف �إمــــا يف دولــــة خــلــيــجــيــة �أو 

�أوروبية.
�إقامة  “ مت �لتفاق على عــدم  وقــال: 
�لدولة  رئــيــ�ــس  نــائــب  كــاأ�ــس  م�شابقة 
هـــذ� �ملــو�ــشــم لــ�ــشــيــق �لـــوقـــت وتوقف 

تقام  �أن  على  طويلة  لفرتة  �لن�شاط 
يف مــوعــدهــا �ملــو�ــشــم �ملــقــبــل، كــمــا مت 
�لتفاق على �إقامة بطولت �لنا�شئني 
مع  �ملقبل  نوفمر  �شهر  يف  و�ل�شباب 
بــد�يــة �ملــو�ــشــم �جلـــديـــد، �أمــــا بطولة 
�لدوري ف�شت�شتكمل يف �شهر �شبتمر 
على م�شتوى �لرجال و�ل�شباب، حيث 
يف  �لأهــلــي  �شباب  مع  �ل�شارقة  يلتقي 

مبار�ة �لتتويج«.
وعن عودة �لفرق للتدريبات بال�شالت 

و�لإجر�ء�ت �ملعتمدة لذلك .. قال: “ 
بعد  نتفق  ومل  �ملــو�ــشــوع  هـــذ�  بحثنا 
عــلــى �آلـــيـــة حمــــــددة، و�أحـــلـــنـــا �لأمــــر 
�ل�شو�بط  لــو�ــشــع  �ملــ�ــشــابــقــات  للجنة 
ومو�فات �ملجل�س بها لعتمادها، .ومت 
�لــتــطــرق لالئحة  �لجـــتـــمـــاع  خــــالل 
بالحتاد  �خلـــا�ـــشـــة  �لإ�ـــشـــرت�ـــشـــاديـــة 
�ملكلف  �لــفــريــق  تقرير  على  و�طلعنا 
ما  على  �ملــو�فــقــة  ومتــت  مبر�جعتها، 
�لعامة  للهيئة  و�إر�ــشــالــهــا  فيها،  ورد 

للريا�شة، لفتا �إىل �أنه مل يتم �قرت�ح 
�جلمعية  لجـــتـــمـــاع  حمـــــدد  تــــاريــــخ 
�لعمومية �ملقبلة، ويف �نتظار �ملو�عيد 
و�للجنة  �لــهــيــئــة  �ــشــتــحــددهــا  �لـــتـــي 
�لنتخابات  �إجــــر�ء�ت  لبدء  �لأوملــبــيــة 

بالحتاد�ت �لريا�شية.

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن فريق �لإمــار�ت للدر�جات �لهو�ئية عن ت�شكيالت 
�لدر�جني �لأ�شا�شية �لتي �شت�شارك يف �جلولت �لكرى 

�لثالث �ملقبلة.
وتــ�ــشــم كـــل تــ�ــشــكــيــلــة مــزيــجــا مـــتـــو�زنـــا مـــن �لدر�جني 
عن  ف�شال  و�لت�شلق،  �ل�شرعة  ب�شباقات  �ملتخ�ش�شني 
للفوز يف  ي�شعون  �لــذيــن  �ملــو�هــب  مــتــعــددي  �لــدر�جــني 

مر�حل �جلولت.
وقال ماورو جيانيتي مدير �لفريق : “ نحن متفائلون 
رغـــم �إجــــــر�ء�ت �حلــــذر، حــيــث �أظــهــر �لــفــريــق ت�شامنا 
�إىل تطبيق  �ملــدة، ون�شعى  كبري� يف �شفوفه طــو�ل هذه 
�إىل �ل�شباقات، كما  هذ� �لت�شامن وتطويره مع عودتنا 
بهدف  رعــاتــنــا،  مب�شاعدة  حثيثة  جــهــود�  �لــفــريــق  بــذل 
�شمان وجود بروتوكولت �شالمة قابلة للتطبيق عندما 

ت�شتاأنف �ل�شباقات » .

وقد �أ�شعلت �حتمالية ��شتئناف �ل�شباقات قريبا حما�س 
�جلميع يف �لفريق، ف�شال عن �لرعاة و�جلمهور، ويتطلع 
جميع �لدر�جني �لآن �إىل خو�س �ل�شباقات �أكرث من �أي 

وقت م�شى بعد �نطالق �أجندة �ل�شباقات �جلديد .
كال  فرن�شا  جــولــة  يف  �ملــ�ــشــاركــة  �لــفــرق  ت�شكيلة  وت�شم 
 ، �شلوفينيا  بوجات�شار  وتـــادي   ، �إيطاليا  �آرو  فابيو  مــن 
وديفيد فورمولو �إيطاليا ، وديفيد دي ل كروز �إ�شبانيا 
�لت�شكيلة  ت�شم  فيما   . �لــروج  كري�شتوف  و�ألك�شندر   ،
جافرييا  فريناندو  من  كال  �إيطاليا  جولة  يف  �مل�شاركة 
كــولــومــبــيــا، ومــاكــ�ــشــيــمــلــيــانــو ريــتــ�ــشــيــزي �لأرجـــنـــتـــني ، 
ماكنالتي  وبــر�نــدون   ، كولومبيا  مــولنــو  و�شيبا�شتيان 
كونتي  وفالرييو  �ملتحدة  �لــوليــات  دومرو�شكي  وجــو 
�مل�شاركة  �لفريق  ت�شكيلة  �أما  �إيطاليا.  �أولي�شي  ودييجو 
�إ�شبانيا، فت�شم كال من ديفيد دي ل كــروز / يف جولة 

�إ�شبانيا/، وديفيد فورمولو وفابيو �آرو �إيطاليا ، وجا�شر 
فيليب�شن بلجيكا وروي كو�شتا �لرتغال.

اأندية الد�ري االإجنليزي 
حتقق اإيرادات قيا�سية

حققت �أندية �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم �إير�د�ت قيا�شية بلغت 
-2018 مو�شم  يف  دولر(  مليار   6.65( �إ�شرتليني  جنيه  مليار   5.2
2019 وفقاً لإح�شاء�ت ن�شرتها موؤ�ش�شة ديلويت لكن من �ملتوقع �نكما�س 

�لدخل على �ملدى �لقريب ب�شبب جائحة فريو�س كورونا.
وعززت �أندية �لدوري �ملمتاز مكانتها كاأغنى بطولة دوري كرة قدم يف �لعامل 
بتحقيق زيادة %7 يف �لإيــر�د�ت مدفوعة بتوزيع �لحتاد �لأوروبي للعبة 
يف  �لقاريتني  �لبطولتني  نهائي  �أندية  �أربعة  وبلغت  “يويفا” لالإير�د�ت. 
�ملو�شم �ملا�شي حيث تغلب ليفربول على توتنهام لينتزع لقب دوري �لأبطال 
فيما �شحق ت�شيل�شي غرميه �آر�شنال يف نهائي �لدوري �لأوروبي. لكن جائحة 
فريو�س كورونا �أثرت على مو�شم 2019-2020 يف �لبطولت �لكرى. 
ويتوقع �لتقرير تر�جع �إير�د�ت �لدوري �ملمتاز مبليار جنيه �إ�شرتليني هذ� 

�ملو�شم رغم خطط ��شتئناف �ملو�شم يف 17 يونيو )حزير�ن( �حلايل.
و�شتفقد �لأندية نحو 500 مليون جنيه هي �إير�د�ت يوم �ملبار�ة و�لعقود 
�لن�شف  يكون  �أن  �ملتوقع  ومــن  �لتلفزيوين.  �لبث  وتعوي�شات  �لتجارية 
�أن نحو  �إىل  بالنظر   2021-2020 �ملايل  �لعام  �لرت�جع يف  �لثاين من 
ربع �ملو�شم �شيقام فيما بعد 30 يونيو )حزير�ن(. وقال �ل�شريك ورئي�س 
يف  �لــقــدم،  كــرة  “عودة  جــونــز:  د�ن  ديلويت  يف  �لريا�شية  �لأعــمــال  قطاع 
ظروف �آمنة، مهمة للغاية للحد من �لتاأثري �ملايل لهذه �جلائحة، ما ز�لت 
�لو��شحة خا�شة فيما يتعلق مبوعد عودة  �لأمــور غري  �لكثري من  هناك 
و�شركاء  �لتجارية  �ل�شركات  على  و�لتاأثري  �ملالعب  �إىل  �جلماهري  وحجم 
28.9 مليار  بلغت  �إيــر�د�ت قيا�شية  �أوروبــا  �لقدم يف  �لبث«. وحققت كرة 
م�شاهمة  مــع   2019-2018 مو�شم  يف  دولر(  مليار   32.99( يــورو 
و�إيطاليا  و�أملانيا وفرن�شا  و�إ�شبانيا  �إجنلرت�  �لكرى يف  �لبطولت �خلم�س 

بقيمة 17 مليار يورو بزيادة %9 عن �لعام �ل�شابق عليه.

�إن فريقه  بايرن ميونخ هانز ديرت فليك،  قال مــدرب 
حقق ما �أر�د ببلوغ نهائي كاأ�س �أملانيا لكرة �لقدم عقب 
تغلبه 2-1 على �شيفه �أينرت�خت فر�نكفورت يف �لدور 

قبل �لنهائي.
وهز روبرت ليفاندوف�شكي �ل�شباك يف �لدقيقة 74 بعد 
خم�س دقائق من �إدر�ك د�ين د� كو�شتا �لتعادل للفريق 
�فتتح  بريي�شيت�س  �إيــفــان  �لــكــرو�تــي  وكـــان  �لــ�ــشــيــف، 

�لت�شجيل حلامل �للقب يف �ل�شوط �لأول.
معتادة،  كاأ�س  “مبار�ة  �شحافياً:  موؤمتر�ً  فليك  و�أبلغ 

لفرتة،  وتر�جعنا  كبري  �شغط  حتــت  و�شعنا  �ملناف�س 
علينا  يجب  كــان  م�شتحقاً،  فـــوز�ً  كــان  �لنهاية  يف  لكن 
��شتغالل فر�شنا يف �ل�شوط �لأول وت�شجيل هدف �آخر 
�أو هدفني مما �شيوؤدي �إىل �ختالف �لو�شع يف �ل�شوط 

�لثاين«.
�ل�شكر  توجيه  علي  يجب  �ــشــيء  كــل  “رغم  و�أ�ـــشـــاف: 
للفريق، ن�شتمتع بفرتة جيدة و�لفريق يقدم �أد�ء جيد�ً 
للغاية وميكننا تقبل ما حدث يف �ل�شوط �لثاين، �أهم 
�إنها خطوة  �شيء هو �لتاأهل بعد هذه �ملبار�ة �ل�شعبة، 

نحو ما كنا نريده ببلوغ �لنهائي يف برلني«.
ويلعب بايرن �شد باير ليفركوزن يف �لنهائي يف �لر�بع 

من يوليو )متوز(.
غد�ً  �لــدوري  لقب  ح�شم  �لبافاري  �لفريق  وي�شتطيع 
برو�شيا مون�شنغالدباخ  �نت�شر على �شيفه  لو  �ل�شبت، 
وخــ�ــشــر مــنــافــ�ــشــه �ملــبــا�ــشــر بــرو�ــشــيــا دورمتــــونــــد �أمــــام 

م�شت�شيفه فورتونا دو�شلدورف �ملتعرث.
ويت�شدر بايرن �مل�شابقة بر�شيد 70 نقطة متقدماً بـ7 

نقاط على دورمتوند قبل �أربع جولت من �لنهاية.

مدرب بايرن: حققنا ما اأردنا

�حلياة  و�ل�شبت  �جلمعة  يومي  �لكاأ�س  م�شابقة  نهائي  ن�شف  �إيــاب  يعيد 
لــكــرة �لــقــدم �ليــطــالــيــة، يف بــالد دفــعــت �لــغــايل و�لنفي�س جـــر�ء تف�شي 

فريو�س كورونا �مل�شتجد.
تقام  �لأوىل  �جلمعة  �ليوم  ميالن  �شيفه  مع  يوفنتو�س  مبار�ة  �شتكون 
�لقارة  “كوفيد19-” يف  فــريو�ــس  بــــوؤرة  �أ�ــشــبــحــت  �أن  بــعــد  �إيــطــالــيــا  يف 
�لعجوز، وبد�ية ما ياأمل م�شوؤولو �للعبة يف �ن تكون عودة �مل�شتديرة �ىل 

طبيعتها.
تويف �أكرث من 34 �ألف �شخ�س يف �شبه �جلزيرة ب�شبب �لفريو�س منذ بدء 
�لأزمة، ومعظمهم يف �ملناطق �ل�شمالية �مثال بييمونتي ولومبارديا حيث 

يقع ناديا يوفنتو�س مت�شدر وبطل �لدوري وميالن.
وبرغم ��شتمر�ر �لفريو�س، بد�أت �يطاليا تخرج تدريجيا من عزل �شارم 
�ن  �لقدم  كرة  عــودة  توؤكد  فيما  عادية،  نحو حياة  وتتجه  �ملا�شي  �ل�شهر 

�لزمة �خلطرية ��شبحت ور�ء �لطليان.
ن�شف  تــو�ريــخ  �لربــعــاء  �شبري�نت�شا  روبــرتــو  �ل�شحة  وزيـــر  �كــد  وفيما 
قال  �لنهائي و�لنهائي يف روما يوم 17 حزير�ن/يونيو �جلاري يف روما، 
�لثالث �لخرية من  �ملباريات  �ل�شماح” باإقامة  “متيل �ىل  �ن �حلكومة 

�مل�شابقة.
تاأتي تعليقات �شبري�نت�شا يف جمل�س �ل�شيوخ بعد �أ�شابيع من �لأخذ و�لرد 
بني �ل�شلطات �لكروية و�حلكومة، فيما �شتكون �جلماهري تو�قة ملتابعة 

�وىل �ملباريات ور�ء �بو�ب مو�شدة بعد �نتهاء فرتة �لتعليق.
يف �ملبار�ة �لوىل، �شيكون يوفنتو�س مر�شحا لتخطي ميالن، بعدما عادله 

�ملا�شي. �شباط/فر�ير  يف  يف عقر د�ره 1-1 
وتقدم “رو�شونريي” حتى �لدقيقة �لخرية على ملعب �شان �شريو، بيد 
�ن �لرتغايل �ملخ�شرم كري�شتيانو رونالدو، �أف�شل لعب يف �لعامل خم�س 

مر�ت، منح يوفنتو�س �لتعادل من نقطة �جلز�ء.
�ــشــيــكــون مــيــالن دون مــهــاجــمــه �ملــ�ــشــاب �لــ�ــشــويــدي �ملــخــ�ــشــرم زلتــــان 
�للومباردي بعد عودته  �لفريق  �عاد �حلياة �ىل  و�لذي  �بر�هيموفيت�س، 

يف كانون �لول/دي�شمر.
و�ــشــيــغــيــب �أيــ�ــشــا عــن مــيــالن �لــــذي �ــشــيــحــاول �حلــــاق �خلــ�ــشــارة �لوىل 
�شامو  �ل�ــشــبــاين  �ملــهــاجــم   ،2011 �لــعــام  مــنــذ  تــوريــنــو  يف  بيوفنتو�س 
و�ملد�فع  �لثالثاء  ميالنو  يف  م�شلحة  ل�شرقة  تعر�س  �لــذي  كا�شتييخو 

�لفرن�شي تيو هرنانديز وذلك ب�شبب �ليقاف.
و�شيعّول مدربه �شيلفيو بيويل على �لرجح على �لكرو�تي �أنتي ريبيت�س 
�لذي �شجل �شبعة �أهد�ف يف ت�شع مباريات قبل تعليق �ملناف�شات �لكروية.

بحال  �ل�شايف  �لوقت  بالغاء  �لقا�شي  �جلديد  �لنظام  و�شي�شاعد ميالن 
تعادل �لفريقني بعد �نتهاء �لوقت �ل�شلي.

ومتثل هذه �مل�شابقة �أهمية كبرية مليالن �لذي يحتل مركز� �شابعا خميبا 
يف �لدوري بفارق 27 نقطة عن يوفنتو�س �ملت�شدر.

ويتوق ميالن للقب كبري �ول يف �لبالد منذ ت�شع �شنو�ت، فيما توج للمّرة 
�خلام�شة و�لخرية يف �لكاأ�س عام 2003.

يف �ملقابل، ي�شتعد يوفنتو�س ملعركته �لطاحنة يف �لدوري مع لت�شيو �لذي 
يبعد عنه بنقطة يتيمة.

�ن  “�شكاي” �لربعاء  ل�شبكة  حديث  يف  �شاري  ماوريت�شيو  مدربه  ور�أى 
يف  �وروبـــا  �بطال  ودوري  و�لـــدوري  �لكاأ�س  “حمظوظ” خلو�س  فريقه 
فرت�ت منف�شلة، يف ظل �شعيه �لدوؤوب لنقل جناحه �ملحلي �ىل �ل�شاحة 

�لقارية.
وقال مدرب ت�شل�شي �لنكليزي ونابويل �ل�شابق “ميكننا �لرتكيز على 

�هد�فنا �لو�حد تلو �لآخر. قد ي�شكل هذ� �لمر ميزة لنا«.
�لفوز  بعدد مر�ت  �لقيا�شي  �لرقم  �لذي يحمل  �لفريق  وتابع مدرب 
بالكاأ�س )13 �آخرها يف 2018( “لكن �شندرك ذلك فقط عندما نطاأ 
�مللعب، لن �لو�شع غريب للغاية. بعد وقفة طويلة، مل نكن  �أر�شية 

قادرين على خو�س مباريات طبيعية يف �لتمارين«.
بن�شبة  بدنيا  لي�شو� جاهزين  �لدفع بالعبني  �شاري خطورة  ويــدرك 
خارج  هيغو�ين  غونز�لو  �لرجنتيني  مهاجمه  و�شيرتك   ،100%

ديبال  بــاولــو  �لرجنتيني  رونــالــدو،  مــع  لكن  �ل�شا�شية.  ت�شكيلته 
كو�شتا،  دوغال�س  و�لر�زيلي  كورونا  فريو�س  من  �شفي  �لذي 

لن تكون �لهد�ف �شعبة �ملنال على “بيانكونريي«.
و�شيالقي �ملتاأهل بني يوفنتو�س وميالن �شاحب �لبطاقة 

من ن�شف �لنهائي �لثاين بني �نرت ونابويل.
مهمة  يــو�جــهــون  كونتي  �نتونيو  �ملـــدرب  رجـــال  لكن 

يف  ذهــابــا  خ�شارتهم  بعد  نــابــويل،  �ر�ــس  على  �شعبة 
عقر د�رهم بهدف �ل�شباين فابيان رويز.

وعلى غر�ر ميالن، ُتعّد م�شابقة �لكاأ�س �لفر�شة 
�ملثالية لنقاذ مو�شم نابويل �ملرتنح يف �ملركز 

�ل�شاد�س يف �لدوري.
وعرف �لفريق �جلنوبي، �ملتّوج خم�س مر�ت 

باللقب �آخرها يف 2014، م�شكالت 
�شهدت  �ملو�شم  هــذ�  كــرى  �د�ريـــة 

�قالة مدربه �ملرموق كارلو �أن�شيلوتي.
مــن جــهــتــه، حــقــق �نــــرت، �ملــتــوج �شبع 
مر�ت يف �لدوري �آخرها يف 2011، 
بد�ية ر�ئعة يف �لدوري، قبل تر�جعه 

حل�شاب يوفنتو�س ولت�شيو.

و�سط اآمال بعودة امل�ستديرة اإىل طبيعتها

ميالن �يوفنتو�ض يد�سنان اأ�ل لقاء بعد كور�نا

تر�سيح 5 العبني لتمثيل ال�سباحة يف دورة االألعاب ال�ساطئية بال�سني

جمعه البلو�سي: اعتمدنا برنامج االإعداد �موؤ�سرات 
تدعو للتفا�ؤل يف حتقيق اإجناز ن�سائي

احتاد كرة اليد يعتمد برنامج اإعداد منتخب 
النا�سئني لبطولة اآ�سيا يف كازاخ�ستان

االإمارات للدراجات يعلن ت�سكيالت دراجيه 
جلوالت فرن�سا �اإيطاليا �اإ�سبانيا



    
�سراف �سوري ينتحر بعد �سربة اللرية

ما  بعدما خ�شر  وحــزنــا  كمد�  �لنتحار  على  �ــشــوري  �ــشــر�ف  �أقـــدم 
يقرب من 400 �ألف دولر خالل يوم و�حد، ب�شبب تدهور وتقلب 
�إلكرتونية �شورية  �شعر �للرية يف �لآونــة �لأخــرية. وذكــرت مو�قع 
�أن �شر�فا يف مدينة �شرمد�، بريف �إدلب �ل�شمايل، �أقدم على قتل 
�شعر  وو�شول  �ل�شورية،  �للرية  قيمة  �نهيار  مع  بالتز�من  نف�شه،  

�ل�شرف �إىل �أكرث 3 �آلف لرية مقابل �لدولر �لأمريكي �لو�حد.
و�أو�شح موقع "�شوريا 24" �أن  �ل�شر�ف مطيع عطية �شاحب حمل 
�شر�فة يف مدينة �شرمد�، �أقدم على �لنتحار عر تناوله �لعديد 
من مادة �شامة معروفة لدى �لعامة با�شم )حب �لغاز(، "مما �أدى 
لوفاته على �لفور".  و�أكد �ملوقع �أن �إقد�م عطية على �لنتحار جاء 
عقب خ�شارته مبلغا ماليا كبري�، حيث قام ب�شر�ء مبلغ كبري من 
�ملال عندما كان �شعر �لدولر �لو�حد بـ 2200 لرية، لريتفع �ل�شعر 
مرة  �ملبلغ  ببيع  "قام  مطيع  �أن  و�أو�ــشــح  لــرية.   3800 �إىل  بعدها 

ثانية، مما �أدى خل�شارته مبلغ 400 �ألف دولر �أمريكي".

اإنقاذ اإعجازي لطفلة عالقة بالطابق الـ14
خارج  علقت  حينما  عا�شت طفلة 10 دقائق "بني �حلياة و�ملوت"، 
�لإطــفــاء من  رجــال  يتمكن  �أن  قبل  ع�شر،  �لــر�بــع  بالطابق  نافذة 
ن�شرته  فيديو  مقطع  و�أظــهــر  باملعجزة.  �أ�شبه  مهمة  يف  �إنــقــاذهــا 
لإنقاذ  مــذهــلــة  حلــظــات  �حلــكــومــيــة،  �ل�شينية  �ل�شعب  �شحيفة 
�شرعة وفطنة  تفقد حياتها لول  �أن  كادت  �لتي  �ل�شينية  �لطفلة 
�أعو�م  �لـ5  ذ�ت  �لطفلة  �ملقطع  وتبدو يف  و�لإنقاذ.  �لإطفاء  رجال 
40 مــرت�، يف و�شع ينذر  �رتفاع نحو  نافذة على  تقف على حافة 
غياب  ��شتغلت  �لطفلة  �أن  �ل�شحيفة  وذكــــرت  حمــقــقــة.  بــكــارثــة 
لتعلق  �ملفتوحة  �لنو�فذ  �إحــدى  �ملنزل، وخرجت من  و�لدتها عن 
على حافة �شغرية خارج �ملبنى، وذلك يف مدينة كومنينغ عا�شمة 
تديل  �لفيديو  يف  ويظهر  �ل�شني.  غربي  جنوب  يونان  مقاطعة 
�إ�شافيني، مل�شاعدة  �إطفاء عر حبل مثبت من علو طابقني  رجل 

�لطفلة �مل�شكينة �ملت�شبثة بكل ما �أوتيت من قوة باإطار �لنافذة.
وعند و�شول �ملنقذ �إىل �لطفلة حملها ودفعها �إىل د�خل �ملنزل عر 
بها هو  يلحق  �أن  قبل  �لأمــان،  بر  �إىل  ليو�شلها  �ملتفوحة  �لنافذة 

�لآخر �إىل �لد�خل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تطبخ اأثناء خ�سوعها جلراحة يف املخ
مع �لتطور �لكبري يف �لعلم، مل يعد �لأمر حمتماً �أن يكون �ملري�س ممدد�ً ينظر �إىل �شقف �لغرفة �أو منوماً يف غرفة 
�لعمليات، فبعدما �ختار مر�شى �شابقون �لعزف على �لبيانو �أو �لكمان خالل خ�شوعهم جلر�حات دقيقة يف �لدماغ، 

ف�شلت هذه �ل�شيدة �لإيطالية �إعد�د طبقها �ملف�شل �أثناء �لعملية.
ويف فيديو �لتقط يف م�شت�شفى "�أزياند�" �لإيطالية، ظهرت �ل�شيدة �ل�شتينية تطبخ طبق "�لغر�تان بالزيتون" �أثناء 
خ�شوعها لعملية جر�حية �متدت �شاعتني ون�شف �ل�شاعة حتت �إ�شر�ف 11 طبيب وممر�س لإز�لة ورم دماغي �أم�س 
�لثالثاء.  وقال جر�ح �لأع�شاب روبرتو تريناين بعد �لعملية: "كل �شيء �شار على ما ير�م"، وفقاً ملا نقلته �شحيفة 
مريور �لريطانية. و�إذ �أكد �أنها �ملرة �لأوىل �لتي يرى فيها مري�شة تطبخ طبقها �ملف�شل حتت �لعملية، �أكد �أنه 

�أجرى نحو 60 عملية �شابقة كان فيها �ملر�شى يف حالة يقظة خالل �جلر�حة.
ولفتت �ل�شحيفة �إىل �أنه يف فر�ير )�شباط( �ملا�شي، �أجريت عملية جر�حية لإز�لة ورم �شرطاين من دماغ فنانة 
�مل�شوؤولة عن حركة  للمنطقة  �لأطباء  �تالف  ل�شمان عدم  �لكمان  �أثناء عزفها على  عاماً،   53 بريطانية عمرها 

يديها.
�أور�م �لدماغ ونوبات  "جر�حة �لدماغ �لو�عي"، �لأطباء يف عالج  وت�شاعد �لتقنية �ملطورة، �لتي يطلق عليها ��شم 
�ل�شرع دون �أن يكون �ملر�شى منومني، بحيث ي�شتطيعون �لبقاء يف وعيهم �أثناء �لعملية وقيامهم ببع�س �لأن�شطة، 

ما ي�شمح للجر�حني مبعرفة �أنهم يعاجلون �جلزء �ل�شحيح من �لدماغ.
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تنجب ثالثة توائم بعد �سنوات من العقم 
�أجنب زوجان بريطانيان ثالثة تو�ئم ب�شكل طبيعي بعد 
باأنهما غري قادرين على �لإجناب،  �لأطباء  �أخرهما  �أن 
�ل�شطناعي  �لتلقيح  طــريــقــة  ��ــشــتــخــد�م  عليهما  و�أن 
عاماً(   35( �ــشــابــيــا  لــيــنــا  كــانــت  �لإجنـــــاب.  مــن  ليتمكنا 
وزوجها فابيو )37 عاماً( يحاولن �إجناب طفلهما �لأول 
منذ ثالث �شنو�ت لكن �لأطباء �أخروهما باأنهما بحاجة 
غري  لأنهما  وذلــك  �ل�شطناعي  �لتلقيح  ��شتخد�م  �إىل 
�بنتهما  �لزوجان  �أجنب  �أن  قادرين على �لإجنــاب. وبعد 
�آخر،  �إجنــاب طفل  �ألبا، فكر� يف تو�شيع عائلتهما وقــرر� 
جديدة،  ��شطناعي  تلقيح  لعملية  �لتخطيط  يف  و�شرعا 
�لزوجة �ختبار  �أجرت  �أ�شيبا بال�شدمة عندما  �أنهما  �إل 
�ملفاجاأة  تلك  تكن  ومل  �إيجابية.  �لنتيجة  وظهرت  حمل 
�لوحيدة بالن�شبة للزوجني، فاأثناء �إجر�ء فح�س روتيني 
�أ�ــشــابــيــع مــن �حلــمــل، �كت�شف  بــعــد �شتة  بــجــهــاز �لإيـــكـــو 
�لزوجان باأن لديهما ثالثة تو�ئم متطابقة. ويف �لثاين 
ع�شر من مار�س )�آذ�ر( �ملن�شرم، رحب �لزوجان بالتو�ئم 
�لذكور �لثالثة لوي�س، وبريو، ورميي، وحل�شن �حلظ مل 

حتدث �أية م�شاعفات للمر�أة �أثناء ولدتها.

تدخل يف غيبوبة ب�سبب اإدمانها �ساي الفقاعات
يف  �ل�شينية،  �شانغهاي  مدينة  من  مر�هقة  فتاة  دخلت 
غيبوبة ملدة خم�شة �أيام بعدما �عتادت على تناول كوبني 

من �شاي �لفقاعات كل يوم طو�ل �شهر كامل.
و�لتي  عاماً،   18 �لعمر  �لبالغة من  �ل�شابة  وقال طبيب 
مل يتم �لت�شريح عن ��شمها، �إن م�شتويات �ل�شكر يف دمها 
�مل�شتويات  مــن  مــرة   25 بنحو  �أعــلــى  م�شتويات  �شجلت 

�لطبيعية.
وبح�شب �لتقارير �لإعالمية فاإن �ل�شابة �لتي و�شل وزنها 
فجاأة، ومت  �لوعي  وفقدت  �نهارت  كيلوغر�ماً،   125 �إىل 
نقلها �إىل م�شت�شفى رويجني يف �لثاين من مايو �ملا�شي.

�مل�شروبات  على  مدمنة  �بنتها  �أن  �ل�شابة،  و�لــدة  و�أكــدت 
�ل�شكرية مبا يف ذلك �شاي �لفقاعات و�لكول، وكانت تنفق 

�أكرث من 15 دولر�ً على على �مل�شروبات يومياً.

جهاز تنف�ض �سناعي 
يعمل عن بعد

�لبولنديني  �لــعــلــمــاء  مــن  فــريــق  �شمم 
جهاز تنف�س �شناعي ميكن �لتحكم فيه 
م�شاعدة  مــن  �لأطــبــاء  لتمكني  بعد  عــن 
�ملر�شى على �لتنف�س عن بعد، يف حماولة 
من  �لطبي  �ملجال  يف  �لعاملني  حلماية 

فريو�س كورونا �جلديد.
�إنه  لـــرويـــرتز  �ملــ�ــشــروع  م�شممو  وقــــال 
�جلديد  �جلــهــاز  ��ــشــتــخــد�م  �أن  ثــبــت  �إذ� 
�لب�شر،  على  باأمان  يعمل  "ر�شبي�شيف" 
�لأن�شطة  مر�قبة  من  �لأطــبــاء  فيتمكن 
تطبيق  طــريــق  عــن  للمري�س  �حلــيــويــة 
�جلهاز  �شبط  وتعديل  �حلالة  ومتابعة 
و�شيتلقى  �مل�شت�شفى.  يف  مــكــان  �أي  مــن 
�أو  ُفــ�ــشــل �جلـــهـــاز  �إذ�   ـــارة  �إ�ـــش �لأطـــبـــاء 

تغريت حالة �ملري�س. 
�لتنف�س  بـــجـــهـــاز  لــلــتــنــفــ�ــس  و�حلــــاجــــة 
�حلرجة  �حلــالت  بني  �شائعة  �ل�شناعي 

�مل�شابة بالفريو�س.
�مل�شت�شار �لطبي  ويقول لوكا�س �شارباك 
بعد  عــن  �لتحكم  خا�شية  �إن  للم�شروع 
�أقل  �شيكون  �لــطــبــي  �لــطــاقــم  �أن  تعني 

عر�شة ملخالطة �ملر�شى.
�مل�شروع  مدير  كوفاليك  لي�شيك  وقــال 
�إن �جلهاز �جلديد �شيكون �أقل كلفة من 
�مل�شتخدمة  �ل�شناعي  �لتنف�س  �أجــهــزة 

�لآن، لكنه مل يحدد �شعره.
�أن هذه �لتكنولوجيا ل تز�ل قيد  ورغم 
وكوفاليك،  �ــشــاربــاك  �أن  �إل  �لخــتــبــار، 
يــاأمــالن طــرح �جلــهــاز يف بــولــنــد� خالل 
ب�شعة �أ�شهر وطرحه على نطاق �أو�شع يف 

�ل�شوق �لعاملية بعد ذلك.

قطة مت�سي بالقرب من رجل ينقل �سمكة ا�سطادها ال�سيادون يف قرية بوالو بيتوجن 
يف بينانغ مباليزيا. )ا ف ب(

بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره 
يتقدم 

عبيد حميد املزر�عي
بخال�س العزاء و�سادق املوا�ساة اإىل  

 �سـلطان م�سـلم ع�سـكر البـريكي
حمـد م�سـلم ع�سـكر البـريكي
علـي م�سـلم ع�سـكر البـريكي

وذلك يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل والدهم

م�سلم ع�سكر الربيكي
�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان 

اإنا هلل �اإنا اإليه راجعون 


