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�أجرت 42,428 فح�صا ك�صف عن 239 �إ�صابة 
ال�شحة تعلن �شفاء 360 
حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي - وام:

املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ص��ح��ة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع  مت��ا���ص��ي��ا 
بهدف  الدولة  يف  الفحو�صات  نطاق  وزي��ادة  لتو�صيع 
بفريو�س  امل�صابة  احل��االت  وح�صر  املبكر  االكت�صاف 
كورونا امل�صتجد كوفيد 19 واملخالطني لهم وعزلهم، 
فح�صا  و428  األفا   42 اأعلنت الوزارة عن اإجرائها 
على  املا�صية  �صاعة  والع�صرين  االأرب��ع  خالل  جديدا 
واأحدث  اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات 

تقنيات الفح�س الطبي.
التق�صي والفح�س وتو�صيع  اإج��راءات  و�صاهم تكثيف 
نطاق الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 
اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�صتجد  239 حالة 
م�صتقرة  ح���االت  وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  م��ن 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع 

جمموع احلاالت امل�صجلة 60،999 حالة.
جديدة  ح��ال��ة   360 �صفاء  ع��ن  ال����وزارة  اأع��ل��ن��ت  كما 
كوفيد19-  امل�����ص��ت��ج��د  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  مل�����ص��اب��ني 
وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية 
وبذلك  امل�صت�صفى،  دخولها  منذ  ال��الزم��ة  ال�صحية 

يكون جمموع حاالت ال�صفاء 54،615 .
يتم  مل  اأن���ه  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
ت�صجيل اأي حالة وفاة خالل االأربع والع�صرين �صاعة 

املا�صية.

مواقــيت ال�صالة
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�جلي�ش �لليبي يوؤكُد جاهزيته ل�صد �أي هجوم على �صرت

تظاهرات �شد املرتزقة و�شراع بني ميلي�شيات طرابل�س
•• طرابل�س-وكاالت

اأم�س  قال اجلي�س الوطني الليبي، 
الأي  للت�صدي  ج��اه��ز  اإن���ه  االأح�����د، 
هجوم من قبل مرتزقة تركيا على 
تقدمي  اأن��ق��رة  توا�صل  فيما  �صرت، 
دعمها للميلي�صيات، و�صط انتقادات 

دولية.
الليبي  اجل���ي�������س  ت���اأك���ي���د  وي�����اأت�����ي 
م�صدر  اأف�������اد  ف��ي��م��ا  جل���اه���زي���ت���ه، 
ع�صكري بوقوع خالفات وا�صتباكات 
لوزير  امل���وال���ي���ة  امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات  ب���ني 
داخلية الوفاق، فتحي با�صاغا، من 
لقائد  امل��وال��ي��ة  وامليلي�صيات  ج��ه��ة، 
املنطقة الع�صكرية الغربية التابعة 
جهة  من  اجلويلي،  اأ�صامة  للوفاق 

اأخرى.
بعدما  اخل����الف����ات  ه�����ذه  ووق����ع����ت 
قامت عنا�صر تابعة لوزير داخلية 
ع��ل��ى مرتزقة  ب��ال��ق��ب�����س  ال�����ص��راج، 
ي��ت��ب��ع��ون مل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات اجل��وي��ل��ي، يف 

منطقة ور�صفانة.
املعنوي  التوجيه  اإدارة  وقال مدير 
يف اجلي�س الوطني الليبي، العميد 
امليلي�صيات  اإن  امل���ح���ج���وب،  خ��ال��د 
خمتلفة،  غ����اي����ات  الأج������ل  ت��ن�����ص��ط 
ت����������راوح ب�����ني االأي�����دول�����وج�����ي�����ات 
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ليبيون يتظاهرون يف بنغازي �صد االحتالل الركي لبالدهم    )اأر�صيفية(

نواب يتهمون الغنو�صي مبحاولة اإقحام تون�س يف خمطط تركي اخواين 

مظاهرات حا�صدة يف ا�صرائيل �صد حكومة نتنياهو  )رويرز(

نائب �شابق عن حزب اأردوغان: 
تركيا يف  م��دم��رًا  ج��وًا  نعي�س 

•• اأنقرة-وكاالت

�صيما  ال  تركيا،  االعتقاالت يف  ارت��ف��اع  يف ظل 
ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ط��ال م��ع��ار���ص��ني حل���زب العدالة 
الذي  احل��زب  �صابق يف  نائب  انتقد  والتنمية، 
يتزعمه الرئي�س الركي رجب طيب اأردوغان 
ت���راج���ع ح��ري��ة ال��ت��ع��ب��ري وت���زاي���د ح����االت كم 

االأفواه يف البالد.
ل�صيا�صة  امل��ع��ار���س  اأوج���اك���ت���ان،  وق���ال حم��م��د 
)قرار(  ب�صحيفة  ن�صره  م��ق��ال  يف  اأردوغ�����ان، 
اأم�������س االأح�����د ع��ن��دم��ا ن��ف��ق��د االأ����ص���ي���اء ندرك 
اأ�صعب  ق��ي��م��ة ح��ري��ت��ن��ا يف  ون��ت��ع��ل��م  ق��ي��م��ت��ه��ا، 

االأوقات.
واأ�صاف اإننا ن�صاهد ونراقب فقط بينما ن�صمع 
عن جرائم قتل ال�صمري، وكتم اأ�صوات اأولئك 

الذين يعربون عن راأيهم.
اإىل ذلك، اعترب اأن هذا اجلو املدمر من قمع 
اأن  اأرى  اأحد يتوقعه، قائاًل  احلريات مل يكن 
ال��ذي منر به االآن مدمر، خا�صة يف ما  اجلو 
يتعلق باحلريات، رمبا مل يكن اأحد منا يتوقع 
واحل��ري��ات يف  يكون احلديث عن احلقوق  اأن 
ومزعًجا  �صعًبا  وال��ع�����ص��ري��ن  احل����ادي  ال��ق��رن 

للبع�س، لالأ�صف نحن منر مبثل هذا املناخ.
اأولئك الذين يعربون  اأ�صوات  وتابع يتم كتم 
عن اآرائهم، بينما ت�صتمر جرائم قتل ال�صمري، 
ف��ي��م��ا نكتفي ب��امل��راق��ب��ة ف��ق��ط، رمب���ا الأن��ن��ا ال 

ن�صتطيع فعل اأي �صيء اآخر.
ي��اأت��ي ه���ذا يف وق���ت ت��ت��ك��اث��ر االن���ت���ق���ادات �صد 
�صيا�صة اأردوغ��ان واحلزب احلاكم، ال �صيما يف 
ما يتعلق باحلريات وقمع االأ�صوات املعار�صة.

�لد�صتوري �حلر �تهمه بخدمة �أجندة خارجية

الغنو�شي يف قف�س االنتقادات..و نواب يوجهون �شهامهم
نتانياهو  ي�شوه �شورة املظاهرات الإخماد نريانها

جنود   8 ع��ن  البحث  اإي��ق��اف 
مفقودين من البحرية االأمريكية 

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

اأم�س  االأم����ريك����ي  اجل��ي�����س  اأع���ل���ن 
�صبعة  ع��ن  ال��ب��ح��ث  تعليق  االأح����د 
البحرية  م�������ص���اة  م�����ن  ع���ن���ا����ص���ر 
وعن�صر من قوات البحرية فقدوا 
واعتربهم يف  اأي��ام،  البحر منذ  يف 
الع�صكريون  وك��ان  املتوفني.  ع��داد 
غرقت  برمائية  مركبة  منت  على 
قبالة  العميقة  امل��ي��اه  يف  اخلمي�س 

�صاحل كاليفورنيا خالل تدريب.
كري�صتوفر  ال���ك���ول���ون���ي���ل  وق������ال 
ال�15  امل�صاة  وح��دة  قائد  برونزي 
يف البحرية "قررت بكل اأ�صى اإنهاء 

جهود البحث واالإنقاذ".
البحث،  م���ن  ���ص��اع��ة   40 وم�����دى 
مل�صاة  ت���ت���ب���ع  م����روح����ي����ات  ق����ام����ت 
وحر�س  البحرية  وق��وات  البحرية 
ال�صواحل، و�صفن وزوارق بتم�صيط 
اأك���ر م��ن األ���ف م��ي��ل ب��ح��ري، وفق 

بيان مل�صاة البحرية.
الربمائية  املركبة  وكان على منت 
منهم  ثمانية  اأن��ق��ذ  عن�صرا،   16
اثنان  ف��ي��م��ا  اأح����ده����م  ت����ويف  ل��ك��ن 
برونزي،  ووف�����ق  ح�����رج.  و����ص���ع  يف 
واالإنقاذ  البحث  عملية  �صتتحول 
العنا�صر  ج��ث��ث  ع��ن  ب��ح��ث  عملية 

املفقودين.
 

اإ�شابة 45 �شرطيا باحتجاجات يف برلني 
•• برلني-اأ ف ب

االأ�صبوع  نهاية  احتجاجات  موجة  يف  بجروح  �صرطيا   45 نحو  اأ�صيب 
امل��ف��رو���ص��ة الح��ت��واء فريو�س  ال��ق��ي��ود  ت��ظ��اه��رات �صد  ب��رل��ني �صملت  يف 
كورونا امل�صتجد، وفق ما اأف��ادت ال�صرطة بينما جتمع عدد حمدود من 

املتظاهرين اأم�س االأحد.
تخللتها  ال��ت��ي  ال�صبت  اح��ت��ج��اج��ات  خ��الل  �صخ�صا   133 توقيف  ومت 
نّظمت حتت  ج��ّراء كوفيد19-  املفرو�صة  القيود  تظاهرة حا�صدة �صد 

�صعار يوم احلرية، وفق ما اأفادت ال�صرطة.
عنا�صر  م��ق��اوم��ة  �صملت  خم��ال��ف��ات  نتيجة  ال��ت��وق��ي��ف  عمليات  وك��ان��ت 

ال�صرطة واالإخالل بال�صلم وا�صتخدام رموز غري د�صتورية.
وا�صتدعت حاالت ثالثة عنا�صر اأمن نقلهم اإىل امل�صت�صفى، وفق ما اأفادت 
ال�صرطة. و�صارك نحو 20 األف �صخ�س يف تظاهرة "يوم احلرية"، مل 
م�صافة  ت��رك  قواعد  يلتزموا  ومل  الكمامات  منهم  االأك��رب  العدد  ي�صع 

مر ون�صف مر بني �صخ�س واآخر.
واملوؤمنني  والي�صاريني  اليمينيني  الذي �صم خليطا من  وهتف احل�صد 
ب��ن��ظ��ري��ات امل���وؤام���رة ن��ح��ن امل��وج��ة ال��ث��ان��ي��ة، بينما جت��ّم��ع��وا ع��ن��د بوابة 
ب��ران��دن��ب��ورغ داع���ني اإىل امل��ق��اوم��ة ووا���ص��ف��ني ال��وب��اء ب��اأن��ه اأك���رب نظرية 

موؤامرة.
الزموا  امل��ئ��ات  لكن  ال�صبت  ظهر  بعد  احل�صد  تفريق  ال�صرطة  وب���داأت 

مكانهم عند بوابة براندنبورغ حتى وقت متاأخر م�صاء.
وبا�صرت ال�صرطة اإجراءات قانونية بحق املنظمني الذين اتهمتهم بعدم 

احرام قواعد ال�صحة ملنع تف�صي الفريو�س.
األقى  اأخرى مناه�صة للفا�صية يف حي نيوكولن اجلنوبي،  ويف تظاهرة 
النارية  االأل��ع��اب  واأطلقوا  ال�صرطة  عنا�صر  على  احل��ج��ارة  متظاهرون 

واأحلقوا اأ�صرارا مبركبتي �صرطة ومكتب حزب حملي.
واأ�صيب عدد من عنا�صر االأمن بجروح اأثناء تفريق احل�صد بينهم ثالثة 
امل�صت�صفى بعدما تعّر�صوا العتداءات على وجوههم  خ�صعوا للعالج يف 

ب�صظايا من الزجاج.

•• تون�س-وكاالت

قبل  االنتقادات من  ا�صتمرار  مع 
تون�س  يف  ال����ن����واب  م���ن  ال���ع���دي���د 
ل�صيا�صة رئي�س الربملان ولقاءاته 
ال�����ص��اب��ق��ة يف ت��رك��ي��ا، ف�����ص��اًل عن 
اتهامه من قبل بع�صهم بالتبعية 
النائب  اأك�����د  االإخ��������وان،  مل��ن��ظ��م��ة 
تون�س،  يف  احل����ر  ب�����ال��د���ص��ت��وري 
"را�صد  اأن  ب����وذن����ي����ة،  جم������دي 

الغنو�صي يخدم اأجندة خارجية.
االأحد،  اأم�س  )العربية(،  ل�  وقال 
اأج����ن����دة  ي����خ����دم  ال���غ���ن���و����ص���ي  اإن 

االإخوان لتدمري تون�س.
ال�صيا�صة  اأن  ع���ل���ى  ����ص���دد  ك���م���ا 
الرئي�س  م���ه���ام  م���ن  اخل���ارج���ي���ة 
الغنو�صي.  ول���ي�������س  ال���ت���ون�������ص���ي 
واأ�صاف بوذنية اأن الغنو�صي لي�س 
لرئا�صة  ي�صلح  وال  ت��واف��ق  رج��ل 
الغنو�صي  اأن  اإىل  ولفت  الربملان. 
بال�صراع  ت��ون�����س  اإق���ح���ام  ي���ري���د 

الليبي.
ب����دوره، ع��ّل��ق ال��ن��ائ��ب يف الربملان 
ع���ن احل�����زب ال���د����ص���ت���وري احل���ر، 
رئي�س  رغ��ب��ة  على  كريفة،  ك��رمي 
جمل�س النواب زيارة تركيا، قائاًل 
اإن��ه ي��اأمت��ر ب��اأوام��ر ال��ب��اب العايل 
له  عالقة  وال  االإخ���وان  وجماعة 

•• تل اأبيب-وكاالت

اإ�صرائيل،  وزراء  رئ��ي�����س  ان��ت��ق��د 
اأم�����س االأحد  ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ان��ي��اه��و 
�صده  ال���ي�������ص���اري���ة  امل�����ظ�����اه�����رات 
وو�صفها باأنها حا�صنات لفريو�س 
اعتقال  م��ن  ���ص��اع��ات  بعد  ك��ورون��ا 
اأث���ن���اء  ���ص��خ�����ص��اً،   12 ال�����ص��رط��ة 
تنظيمها  مت  مل�����ص��رية  ت��ف��ري��ق��ه��ا 
رئي�س  مقر  خ��ارج  املا�صية  الليلة 
ال���������وزراء. وك���ان���ت ال�����ص��رط��ة قد 
�صمحت للم�صرية باال�صتمرار من 
اأول من اأم�س حتى  غروب �صم�س 
بعد منت�صف الليل، عندما طلبت 

من املتظاهرين التفرق.
املتظاهرين  ن��ت��ن��ي��اه��و  وان���ت���ق���د 
اأرى  الدميقراطية،  با�صم  قائاًل، 

حماولة ل�صحق الدميقراطية.
مل  امل���ت���ظ���اه���ري���ن  اأن  واأ�������ص������اف 
يحافظوا  ومل  ك��م��ام��ات  ي���رت���دوا 
واتهم  االجتماعي،  التباعد  على 
و�صائل االإعالم بتاأجيج املظاهرات 

التي اأحياناً تكون عنيفة.
)حزيران(  ي��ون��ي��و  منت�صف  ويف 
االإ�صابة  ح���االت  و�صلت  امل��ا���ص��ي، 

اجل���دي���دة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا اإىل 
ذروت��ه��ا وه��ي ح���وايل األ��ف��ي حالة 
ي���وم���ي���اً. ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ذلك 
تراجع عدد احلاالت ومت ت�صجيل 
ال�صاعات  يف  جديدة  حالة   625
ال�24 املا�صية، حتى �صباح اأم�س، 

ح�صب وزارة ال�صحة.
وك����ان����ت ����ص���رط���ة اإ�����ص����رائ����ي����ل قد 
�صباح  م���ت���ظ���اه���راً   12 اع��ت��ق��ل��ت 
ام�س، رف�صوا اإنهاء مظاهرة �صد 
بنيامني  اإ���ص��رائ��ي��ل،  وزراء  رئي�س 

متحدث  ذكره  ملا  طبقاً  نتانياهو، 
با�صم ال�صرطة.

القد�س  قائد منطقة  نائب  وق��ال 
اإن  �����ص����وم����ري،  ع���ف���ري  امل���ح���ت���ل���ة، 
ا�صتخدمت قوة معقولة  ال�صرطة 
املتظاهرين،  م��ن  جمموعة  �صد 
املقر  ال�صارع خارج  اإخالء  رف�صت 
الر�صمي لنتانياهو بحلول ال�صاعة 
ام�����س )23:00  ال��ث��ان��ي��ة ���ص��ب��اح 
اأم�������س االول  ب��ت��وق��ي��ت غ��ري��ن��ت�����س 

ال�صبت(.

الإحباط  جديدة  ا�شرتاتيجية 
العراق يف  داع�����س  هجمات 

•• بغداد-وكاالت

امل�صركة،  العمليات  ق��ي��ادة  ك�صفت 
ملالحقة  ج��دي��دة  ا�صراتيجية  ع��ن 
اأن  اإىل  م�صرية  االإره��اب��ي��ة،  اخلاليا 
ا�صتغالل  داع�����س حت���اول  ع�����ص��اب��ات 
ارتفاع درجات احلرارة وظرف البلد 

ال�صحي لتنفيذ هجمات اإرهابية.
با�صم  ال��ع�����ص��ك��ري  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
االأنباء  ل��وك��ال��ة  امل�����ص��رك��ة  ال��ق��ي��ادة 
داع�س  ع�������ص���اب���ات  اإن  ال���ع���راق���ي���ة: 
خالياها  خ����الل  وم����ن  االإره���اب���ي���ة 
حتاول  احل��وا���ص��ن  وبع�س  املتنقلة 
احل���رارة،  درج���ات  ارت��ف��اع  ا�صتغالل 
املتمثل  ال�����ص��ح��ي  ال���ب���ل���د  وظ������رف 
عمليات  لتنفيذ  ك���ورون���ا  ب��ج��ائ��ح��ة 
امل���ن���اط���ق  اإره�����اب�����ي�����ة ال����ص���ي���م���ا يف 
ع�صابات  واأ����ص���اف:  ال�����ص��ح��راوي��ة. 
داع�س تعتقد باأن عملياتها االإرهابية 
على  و���ص��ت��وؤث��ر  وج����ودا  ل��ه��ا  �صت�صع 

الو�صع االأمني يف البالد.
ا�صراتيجية  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ج�����دي�����دة م���ب���ن���ي���ة ع����ل����ى االأ�����ص���������س 
اجلهد  ب��ت��ف��ع��ي��ل  اال����ص���ت���خ���ب���اري���ة 
ملالحقة  االأم�����ن�����ي  اال����ص���ت���خ���ب���اري 

اخلاليا االإرهابية.
واأو�صحت قيادة العمليات امل�صركة 
اال�صتخبارية  ال���وك���االت  جميع  اأن 
ال��ت��اب��ع��ة ل��الأج��ه��زة االأم��ن��ي��ة تعمل 
على تكثيف اجلهود، ملالحقة فلول 

داع�س.

بامل�صلحة التون�صية.
وق��ال كريفة : كلما واج��ه رئي�س 
ال���ربمل���ان ال��ت��ون�����ص��ي اأزم�����ة، هبت 
باللقاء  م��ذك��راً  لنجدته،  تركيا 
طيب  رج��ب  الرئي�س  مع  ال�صري 
املا�صي  يناير  منت�صف  اأردوغ���ان 
الربملان  منح  ع��دم  بعد  مبا�صرة 
ث��ق��ت��ه يف ح��ك��وم��ة م��ر���ص��ح حركة 

النه�صة، احلبيب اجلملي.
كما اأ�صاف اأن الغنو�صي فقد من 

ينفخ يف �صورة مّيت.
ات�����ص��ال رئ��ي�����س الربملان  وو���ص��ف 
�صنطوب،  م�����ص��ط��ف��ى  ال����رك����ي، 
�صورة  يف  ينفخ  ك�من  بالغنو�صي 
الذي  االت�صال  اأن  معترباً  مّيت، 
اأتى عقب جل�صة �صحب الثقة من 
تركيا  من  حماولة  هو  الغنو�صي 

الإرجاعه يف ال�صورة.
اإىل ذلك اأكد اأن الدورة الربملانية 
مفاجاآت،  ع��دة  �صت�صهد  القادمة 

�صي�صمد  احل���ر  ال��د���ص��ت��وري  واأن 
اأم�����ام م���ا ي���ح���اول اإخ�����وان تون�س 

تثبيته يف البالد.
�صنطوب  م�صطفى  اأن  اإىل  ي�صار 
هاتفي  ات�������ص���ال  يف  رح�����ب  ك�����ان 
الربملان  بتجديد  الغنو�صي  م��ع 
اأعرب  ب��دوره  ب��ه.  ثقته  التون�صي 
ال��غ��ن��و���ص��ي ع���ن رغ��ب��ت��ه يف زي����ارة 
اأول  ���ص��ن��ط��وب يف  ول���ق���اء  ت��رك��ي��ا 

فر�صة �صانحة.

�ص 05

�ص 10

�ص 17

جناح اجلو ينقذ �سائحة 
علقت بني اجلبال 

اأخبار الإمارات

العدو الداخلي.. كيف ت�سكل �سيا�سة 
اأردوغان خطرا على حلف الناتو؟

عربي ودويل

منتخبنا الوطني يعود اإىل 
جتمعه يف العني اليوم

الفجر الريا�سي

املتطرفة وتهريب الوقود واالجتار 
يف الب�صر.

امل��ح��ج��وب، يف مقابلة مع  واأ���ص��اف 
حينما  اأن��ه  عربية"،  نيوز  "�صكاي 
تاأمني  ي���ري���د  م����ن  ه���ن���اك  ي���ك���ون 
م�����ص��اع��ي اجلي�س  ال���ب���الد، يف ظ���ل 
تبادر  االإره��������اب،  ل���دح���ر  ال��وط��ن��ي 
امليلي�صيات اإىل االجتماع فيما بينها 

حتى ت�صمن ا�صتمرار الفو�صى.
اإىل ذلك، �صهدت العا�صمة الليبية 
تظاهرات �صد حكومة فايز ال�صراج 
العامة  اخل����دم����ات  ت����دين  ن��ت��ي��ج��ة 
حيث ت�صهد طرابل�س اأزمة انقطاع 
املتظاهرون  ندد  حادة،كما  كهرباء 
حياة  وتعري�س  امل��رت��زق��ة  بانت�صار 
امل��واط��ن��ني ال��ل��ي��ب��ني ل��ل��خ��ط��ر على 
اأيدى امليلي�صيات امل�صلحة ومرتزقة 

تركيا.
املرتزقة  بانت�صار  املتظاهرون  وندد 
الليبني  املواطنني  حياة  وتعري�س 
امليلي�صيات  اأي������دى  ع��ل��ى  ل��ل��خ��ط��ر 
اأر�صلتهم  الذين  واملرتزقة  امل�صلحة 
ارتكاب  ب��ع��د  ال����ب����الد،  اإىل  ت��رك��ي��ا 
ونهب  �صرقة  لعمليات  امليلي�صيات 

وابتزاز بحق املواطنني.
ترديا  طرابل�س  العا�صمة  وت��ع��اين 
ب����امل����ه����ول يف اخل����دم����ات  ي���و����ص���ف 

الكهرباء  انقطاع  وتوا�صل  العامة، 
16 �صاعة يف بع�س  مل��دة تزيد عن 

االأحيان.
م�صادر  ك�صفت  اأخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
ع�صكرية ليبية ل�صكاي نيوز عربية 
ان�صقاقات بني جبهات  ح��دوث  عن 
طرابل�س،  يف  وامليلي�صيات  املرتزقة 
وتوؤكد ال�صور عمليات اعتقال من 

امليلي�صيات لبع�س عنا�صرها.

االنق�صام  اأن  امل�����ص��ادر  واأو���ص��ح��ت 
اإحداهما  يقود  جبتهني  يف  يتمثل 
ال���������ص����راج، فتحي  داخ���ل���ي���ة  وزي������ر 
اأ�صامة  بقيادة   واالأخ���رى  با�صاغا، 
اجلويلي بعد قيام قوة من عنا�صر 
مرتزقة  ع���ل���ى  ال��ق��ب�����س  ب���ا����ص���اغ���ا 
ت��اب��ع��ني مل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات اجل���وي���ل���ي يف 

منطقة ور�صفانة.
التوجيه  مدير  اأو���ص��ح  جهته،  م��ن 

الليبي  الوطني  باجلي�س  املعنوي 
يف  امليلي�صيات  ب��ني  ال�����ص��راع��ات  اأن 
طرابل�س نابعة من رغبة كل طرف 
ع��ل��ى عملية  ال�����ص��ي��ط��رة  يف  م��ن��ه��م 
�صنع القرار اأو نتيجة االختالفات 

االآيدولوجية.
وك�����ص��ف امل��ح��ج��وب ع���ن ن��ي��ة تركيا 
اإق����ام����ة م��ن��ط��ق��ة خ�������ص���راء داخ����ل 

العا�صمة الليبية طرابل�س.

�شمود هدنة اأفغان�شتان واالإفراج عن مئات ال�شجناء 
•• كابول-اأ ف ب

ب����دا وق����ف اإط������الق ن����ار ن�����ادر بني 
حركة طالبان واحلكومة االأفغانية 
�صامداً اأم�س لليوم الثالث واالأخري، 
بالتزامن مع االإفراج عن املئات من 
اأع�صاء احلركة يف حماولة للم�صي 

قدما باجّتاه حمادثات ال�صالم.
اأج����زاء كبرية  ال��ه��دوء على  وخ��ّي��م 
من اأفغان�صتان. ومل يفد امل�صوؤولون 
عن اأي ا�صتباك كبري بني الطرفني 
ال��ه��دن��ة اجلمعة  ���ص��ري��ان  ب���داأ  منذ 

مبنا�صبة عيد االأ�صحى.
اأ�صرف  االأف��غ��اين  الرئي�س  واأع��ل��ن 
غني وحركة طالبان اأن املفاو�صات 
بعد  ت��ب��داأ  ق��د  انتظارها  التي ط��ال 

العيد مبا�صرة.
اأح��د �صكان  ���ص��اداب،  وق��ال �صاهبور 
ج���الل اأب����اد يف ���ص��رق ال���ب���الد، هذا 
احلدائق  خم��ت��ل��ف��اً،  ي���ب���دو  ال��ع��ي��د 
اأنه  نن�صى  كدنا  ب��ال��ن��ا���س...  مليئة 
ك��ان��ت ه��ن��اك ح���رب يف ه���ذا البالد 

الأربعني عاماً.

ت�صهد  ال����ت����ي  زاب��������ل  والي��������ة  ويف 
ا����ص���ط���راب���ات، األ���ق���ى ال��ع��دي��د من 
اإىل جعل  ت��دع��و  ال�����ص��ك��ان ق�����ص��ائ��د 
وقف اإطالق النار، وهو ثالث هدنة 
ر���ص��م��ي��ة خ���الل ن��ح��و ع��ق��دي��ن من 

النزاع، دائماً.
وقال �صارادار وايل الذي �صارك يف 
ال�صالم  اإن  الق�صائد  ت��الوة  جل�صة 

هو حاجة وطموح اجلميع.
واأ�صاف هذه فر�صة رائعة لتمديد 

وق����ف اإط������الق ال���ن���ار ال���ي���وم وب���دء 
حمادثات بني االأفغانيني غداً.

وق���ع���ت���ه حركة  ات����ف����اق  ومب����وج����ب 
ط���ال���ب���ان وال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة يف 
اأن  املقرر  ك��ان من  ف��رباي��ر،  �صباط 
ت���ب���داأ امل���ح���ادث���ات ب���ني االأف����غ����ان يف 
و�صط  ت��اأّج��ل��ت  لكنها  م��ار���س،  اآذار 
كابول  يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  اخل���الف���ات 
ومع توا�صل عملية تبادل ال�صجناء 

املثرية للجدل.

ال�شحة العاملية: ال نهاية يف االأفق لكورونا
•• عوا�صم-وكاالت

اأو�صحت جلنة الطوارئ التي �صكلها مدير منظمة ال�صحة العاملية، اأنه 
ال توجد نهاية بعد يف االأفق الأزمة كوفيد19- التي اأ�صابت حتى االآن 

اأكر من 17 مليون �صخ�س وقتلت اأكر من 650 األف �صخ�س.
اأدهانوم غيربي�صو�س يف  و�صلطت اللجنة التي �صكلها الدكتور تيدرو�س 
م�صرية  اجلائحة،  املتوقعة ال�صتمرار  الطويلة  املدة  على  ال�صوء  بيانها 
واالإقليمية  والوطنية  املجتمعية  اال�صتجابة  ا�صتدامة جهود  اأهمية  اإىل 

والعاملية.
لالأدلة  كاملة  مناق�صة  بعد  اأن��ه  املتحدة  ل��الأمم  الر�صمي  امل��وق��ع  وذك��ر 
ومراجعتها، وافقت اللجنة باالإجماع على اأن تف�صي املر�س ال يزال ي�صكل 

حالة طوارئ �صحية عامة تثري قلقاً دولياً.     )التفا�صيل �س13(

االأطباء ينقلون مري�صة بكرونة اىل م�صت�صفى بوالية فلوريدا )ا ف ب(

اطالق �صراح عنا�صر طالبان  من احد ال�صجون ب�صواحي كابول )ا ف ب(
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عبداهلل بن زايد يجري ات�شاال مرئيا مع وزير اخلارجية االإيراين

الهاملي يبحث التعاون يف جمال العمل مع م�شاعد رئي�س الوزراء الباك�شتاين

•• اأبوظبي -وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  اأج��رى 
ال����دويل ات�����ص��اال م��رئ��ي��ا م��ع م��ع��ايل حم��م��د ج���واد ظ��ري��ف وزي���ر اخلارجية 
االإيراين.وتبادل �صموه ومعايل وزير اخلارجية االإيراين التهنئة مبنا�صبة 

عيد االأ�صحى املبارك.

19" و�صبل   - "كوفيد  امل�صتجد  وبحثا م�صتجدات جائحة فريو�س كورونا 
مواجهة تداعياته ومعاجلة اآثاره باالإ�صافة اإىل اأهمية دعم اجلهود العاملية 
من اأجل التو�صل اإىل لقاح للمر�س. واأ�صار �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل 
ال��دول من  ال��دويل والتكاتف والتاآزر بني  التعاون  اأهمية تعزيز  اإىل  نهيان 
اأجل جتاوز حتدي جائحة "كوفيد - 19" موؤكداً على موقف دولة االإمارات 

الثابت يف الت�صامن مع دول العامل املختلفة يف مواجهة هذه اجلائحة.

•• دبي- وام: 

والتوطني مع  الب�صرية  امل��وارد  وزي��ر  الهاملي  بن ثاين  نا�صر  بحث معايل 
معايل �صيد ذو الفقار بخاري امل�صاعد اخلا�س لرئي�س جمل�س وزراء باك�صتان 
وتطوير  التعاون  تعزيز  �صبل  الب�صرية  امل���وارد  وتطوير  املغربني  ل�صوؤون 

العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني يف جماالت وق�صايا العمل.
واأك���د اجلانبان خ��الل اللقاء ال��ذي عقد م��وؤخ��را يف دي���وان ال���وزارة يف دبي 
يتوافق مع  امل�صركة مبا  وامل�صاريع  تنفيذ اخلطط  احلر�س على موا�صلة 
مذكرة التفاهم املوقعة بني البلدين يف جماالت العمل. وا�صتعر�س معايل 
يتم تطبيقها يف  التي  وال��ق��رارات  امل��ب��ادرات  الهاملي حزمة  نا�صر بن ثاين 
اأ�صحاب العمل والعاملني يف القطاع اخلا�س  �صوق العمل يف الدولة لدعم 
ومتكني طريف عالقة العمل من مواجهة تداعيات فريو�س كوفيد 19 الذي 

اثر يف اقت�صادات واأ�صواق العمل العاملية.
كما ا�صتعر�س املبادرة االإن�صانية " االجازة املبكرة" التي تتيح ملن يرغب من 
املقيمني العاملني يف القطاع اخلا�س بالعودة اإىل بلدانهم وذلك من خالل 
لديها  العاملني  املن�صاآت  مع  االتفاق  اأو  ال�صنوية  اإجازاتهم  مواعيد  تقدمي 

على منحهم اإجازة من دون اأجر.
تف�صي  م��ن  للحد  املبذولة  باجلهود  الباك�صتاين  ال��وزي��ر  اأ���ص��اد  جانبه،  م��ن 
الفريو�س ووقاية فئة العمال يف الدولة ومن �صمنهم اجلالية الباك�صتانية 
ت�صتفيد  التي  االإن�صانية  امل��ب��ادرات  ذات��ه  الوقت  يف  مثمنا  حقوقهم  وحماية 

منها خمتلف فئات العمالة يف الدولة.
لالت�صال  امل�صاعد  ال����وزارة  وك��ي��ل  النعيمي  اهلل  عبد  �صعادة  اللقاء  ح�صر 
والعالقات الدولية باالإنابة و�صعادة غالم د�صتغري �صفري جمهورية باك�صتان 

االإ�صالمية لدى الدولة وعدد من املعنيني يف كال اجلانبني.

متخذة كافة �الإجر�ء�ت �الحرت�زية للوقاية من �نت�صار فريو�ش كورونا �مل�صتجد

مكتبة كلباء العامة تفتتح اأبوابها من جديد اأمام رّوادها
•• ال�صارقة-الفجر:

العامة،  ك���ل���ب���اء  م��ك��ت��ب��ة  اأع���ل���ن���ت 
للكتاب،  ال�صارقة  لهيئة  التابعة 
عن افتتاح اأبوابها اأمام الزّوار بعد 
الداخلية  ال�صيانة  اأعمال  انتهاء 
 100٪ بن�صبة  العمل  وا�صتئناف 
وذل��ك ب��دءاً من اليوم االإث��ن��ني 3 
اأبوابها  اأغلقت  اأن  بعد  اأغ�صط�س، 
ا�صتجابة  املا�صية  االأ�صهر  خ��الل 
التي  االح�����رازي�����ة  ل�����الإج�����راءات 
و�صعتها دولة االإمارات للحد من 
امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�صار 

)كوفيد – 19(.

ب��اأع��ل��ى االإج��������راءات االح���رازي���ة 
تقدمي  ل���ت���وا����ص���ل  وال����وق����ائ����ي����ة 
ال�صحية  املعايري  وف��ق  خدماتها 
اآمناً  ���ص��ح��ي��اً  ت��وّف��ر م��ن��اخ��اً  ال��ت��ي 
ل���ل���ج���م���ي���ع، مم�����ا ي���ت���ي���ح ل�����ل�����زّوار 
تقدمه  مب��ا  لال�صتمتاع  الفر�صة 

اأرفف وقاعات املكتبة.  
اإميان  قالت  االفتتاح  ه��ذا  وح��ول 
ال�صارقة  بو�صليبي، مدير مكتبات 
واالإب����داع  ال��ك��ت��اب  "رّواد  ال��ع��ام��ة: 
على موعد جديد مع مكتبة كلباء 
ال��ع��ام��ة، ل��ال���ص��ت��ف��ادة مم��ا تقدمه 
ل��ه��م م���ن ع��ن��اوي��ن ث��ري��ة ترتقي 
ب���ذائ���ق���ت���ه���م وم����ع����ارف����ه����م، وه����ذا 

وت�����ص��ت��ق��ب��ل امل��ك��ت��ب��ة زّواره��������ا من 
م�صاًء   8 حتى  �صباحاً   8 ال�صاعة 
الثقافية  بيئتها  دّع��م��ت  اأن  ب��ع��د 

اال�صتيعابية  ب��ال��ط��اق��ة  االف��ت��ت��اح 
اإدارة  ح���ر����س  ي��ع��ك�����س  ال���ك���ام���ل���ة 
الثقايف  الفعل  اإبقاء  على  املكتبات 
الظروف  م���ن  ب��ال��رغ��م  ح���ا����ص���راً 
التي متّر على العامل جراء انت�صار 

فريو�س كورونا امل�صتجد". 
ال�صارقة  م��ك��ت��ب��ات  م��دي��ر  ودع����ت 
لزيارتها  امل��ك��ت��ب��ة  رّواد  ال���ع���ام���ة 
واال�����ص����ت����ف����ادة مم����ا ت���ق���دم���ه من 
ك��ت��ب وم�����ص��ادر معرفية  ع��ن��اوي��ن 
بكافة  االل�����ت�����زام  م����ع  م���ت���ن���وع���ة، 
الكفيلة  ال�����ص��ح��ي��ة  االر�������ص������ادات 
و�صالمة  ����ص���الم���ت���ه���م  ب�������ص���م���ان 

موظفي املكتبة. 

دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي ت�شجع املبتكرين ال�شباب على امل�شاركة يف مناف�شات ال�شباب التقنية لعام 2020 
•• اأبوظبي-الفجر: 

االأعمال  رواد  اأبوظبي  يف  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  دعت 
العربية  االإم����ارات  يف  املقيمني  م��ن  املبتكرين  ال�صباب 
املتحدة للت�صجيل - 8 اأغ�صط�س 2020 - يف مناف�صات 
ال�صيفي  "الهاكاثون"   ،2020 لعام  التقنية  ال�صباب 

االأبرز واملوجه للم�صاريع الريادية النا�صئة.
دي  اإي��ه  �صتارت  مع  بالتعاون  املناف�صات  فعاليات  وُتقام 
نيويورك  جل��ام��ع��ة  ال��ت��اب��ع��ة  االأع���م���ال  ت�����ص��ري��ع  من�صة 
اأبوظبي، يف اإطار برنامج اأبوظبي تلهم. تهدف املناف�صات 
حملياً  املبتكرة  التقنية  احل��ل��ول  وت��ط��وي��ر  متكني  اإىل 
بقطاعات  ال�صلة  ذات  العاملية  التحديات  اأه��م  ملعاجلة 
حيث  واملجتمع،  التحتية  والبنية  واالقت�صاد  التعليم 
ت�صتقبل امل�صابقة م�صاركات ال�صباب من عمر 18 وحتى 

�صنة.   29
وت�صهد املناف�صات اإقبااًل كبرياً للت�صجيل والتاأهل ملخيم 
ال��ت��دري��ب وال��ت��وج��ي��ه ال�صيفي االف��را���ص��ي، ح��ي��ث مت 
لتجهيز  يومني  م��دار  على  ال��ذي ميتد  املخيم  ت�صميم 
امل�����ص��ارك��ني امل��ب��ت��ِك��ري��ن ب���امل���ه���ارات و���ص��ب��ل ت��ن��م��ي��ة اأفكار 
بجميع  تتمتع  نا�صئة  ل�صركات  وحتويلها  م�صاريعهم 
الفائزين  ح�����ص��ول  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ن��ج��اح،  م��ع��اي��ري 
درهم  اآالف   8 اإىل  قيمتها  ت�صل  جائزة  على  باملناف�صة 

اإماراتي. 
ال�صباب  م���ن���اف�������ص���ات  يف  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  م����وع����د  ي��ن��ت��ه��ي 
http:// ع���رب  اأغ�����ص��ط�����س   8 ي���وم   2020 ال��ت��ق��ن��ي��ة 

املتقدمون  ي��ن��ت��ق��ل  ح��ي��ث   ،/youthtech.ae
"الهاكاثون"  خم���ي���م  يف  ل���ل���م�������ص���ارك���ة  ال���ن���اج���ح���ون 

االفرا�صي يومي 17 و18 اأغ�صط�س. 

عززت من جهودها �لتوعوية ��صتعد�د� ملرحلة ما بعد كوفيد 19

يوليو خالل  بال�شارقة  ال�شحي  التثقيف  اإدارة  برامج  من  م�شتفيد   5600
•• ال�صارقة-الفجر:

يف  ال�صحي  التثقيف  اإدارة  ع��ززت 
االأ�صرة  ل�����ص��وؤون  االأع��ل��ى  املجل�س 
الهادفة  ج��ه��وده��ا  م��ن  بال�صارقة 
اإىل رفع م�صتوى الوعي ال�صحي 
م�صتوى  وتعزيز  املجتمع  الأف���راد 
ا�صتعداداً  وذل��ك  العامة،  ال�صحة 
حيث  كوفيد19،  بعد  ما  ملرحلة 
جنحت االإدارة خالل �صهر يوليو 
ال�صحية  ر���ص��ائ��ل��ه��ا  اإي�������ص���ال  يف 
عن  ي����زي����د  م����ا  اإىل  ال���ت���وع���وي���ة 
5600 �صخ�س من كافة الفئات 
 34 تنظيم  طريق  ع��ن  العمرية 
عرب  تثقيفية  وور���ص��ة  حم��ا���ص��رة 
قدمها  امل��رئ��ي،  االت�صال  خا�صية 
اأكر من 12 طبيباً وخمت�صاً من 
داخل الدولة وخارجها، وعدد من 
ال�صحيات،  واملثقفات  املخت�صني 
حتقيق  من  املحا�صرات  ومتكنت 
 ،93% بن�صبة   اجل��م��ه��ور  ر���ص��ا 
هامة  حم���اور  م��ن  ت�صمنته  مب��ا 
والنف�صية  اجل�صدية  ال�صحة  عن 
ون�����ص��ائ��ح واإر������ص�����ادات ع���ن �صبل 

الوقاية من االأمرا�س املعدية.
نف�س  خ��الل  االإدارة  اأطلقت  كما 
لتحديث  ع���م���ل  خ���ط���ة  ال����ف����رة 

للمرحلة  ال�����ص��ح��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
م�صتويات  وحت�������ص���ني  امل���ق���ب���ل���ة، 
يف  ي�صاهم  مب��ا  ال��ع��ام��ة،  ال�صحة 
بناء جمتمع �صحي معافى وير�صخ 
ال�صارقة،  وم���ك���ان���ة  ���ص��م��ع��ة  م���ن 
قرينة  وتوجيهات  ل��روؤى  تنفيذا 
ال�صارقة،  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب 
�صمو ال�صيخة جواهر بنت حممد 
االأعلى  املجل�س  رئي�صة  القا�صمي، 
ل�����ص��وؤون االأ����ص���رة، ل��رف��ع م�صتوى 
ال���وع���ي ال�����ص��ح��ي ل�����ص��ك��ان اإم�����ارة 

ال�صارقة ودولة االإمارات.
واأ�صارت �صعادة اإميان را�صد �صيف، 
ال�صحي  التثقيف  اإدارة  اأن  اإىل 
ال�صمولية  حتقيق  على  حر�صت 
وور�صها  حما�صراتها  يف  والتنوع 
التي  وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ال���ت���وع���وي���ة 
نظمتها، من خالل الركيز على 
ال�صحي والنف�صي  تعزيز اجلانب 
حيث  ال��ع��م��ري��ة،  ال��ف��ئ��ات  ملختلف 
على  ال�صوء  املحا�صرات  �صلطت 
حتديات العودة اإىل العمل يف ظل 
جائحة كورونا وطرق مواجهتها، 
�صحي  حياة  اأ�صلوب  تبني  و�صبل 
مواجهة  يف  الفرد  مناعة  لتعزيز 
اإىل  باالإ�صافة  املعدية،  االأمرا�س 
حول  واإر����ص���ادات  ن�صائح  ت��ق��دمي 

املعايري التي ي�صتند عليها برنامج 
اأعلى  ل�صمان  ال�صحية،  املدار�س 
وال�صحة  ال�������ص���الم���ة  درج���������ات 
التعليمية  وال�����ك�����وادر  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
واالإدارية مع اال�صتعداد النطالق 
العام الدرا�صي اجلديد، باالإ�صافة 
اإىل مناق�صة برنامج عمل اخلطة 
اال�صراتيجية خلف�س ن�صبة امللح 
يف االأغذية، املزمع اإطالقها قريبا 

يف اإمارة ال�صارقة.

تنوع و�صمولية
�صعادة  اأك�����دت  ال�����ص��ي��اق  ه����ذا  ويف 
اإدارة  اإمي����ان را���ص��د ���ص��ي��ف م��دي��ر 
باملجل�س  ال�������ص���ح���ي  ال���ت���ث���ق���ي���ف 
االأعلى ل�صوؤون االأ�صرة بال�صارقة، 
ال  ج������زء  وك����ون����ه����ا  االإدارة  اأن 
ال�صحية  امل��ن��ظ��وم��ة  م���ن  ي��ت��ج��زاأ 
يف دول������ة االإم����������ارات وان���ط���الق���اً 
فقد  ال��وط��ن��ي��ة،  م�صوؤوليتها  م��ن 
براجمها  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ت 
ي���دع���م جهود  وم���ب���ادرات���ه���ا مب����ا 
ال�����دول�����ة يف حت���ق���ي���ق االأه��������داف 
اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة مل��رح��ل��ة م���ا بعد 
19، وذل���ك م��ن خالل  ك��وف��ي��د- 
العمل على تعزيز م�صتوى الوعي 
ال�����ص��ح��ي الأف������راد امل��ج��ت��م��ع حول 

التغذية ال�صحية وطرق التعامل 
مع ال�صغوط النف�صية، كما عملت 
االإدارة على ا�صت�صراف التحديات 
وو�صع  املقبلة  للمرحلة  ال�صحية 
اخل�����ط�����ط واال�����ص����رات����ي����ج����ي����ات 
ملواجهتها، كتحديث املعايري التي 
املدار�س  ب��رن��ام��ج  عليها  ي�صتند 
ال�صحية مبا يتوافق واالإجراءات 
خطر  ل��ت��ف��ادي  امل��ت��خ��ذة  الوقائية 
املعدية،  ب���االأم���را����س  االإ����ص���اب���ة 
اإىل دع��م��ه��ا الإط���الق  ب��االإ���ص��اف��ة 
اخل��ط��ة اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة خلف�س 
على  االأغ�����ذي�����ة  امل���ل���ح يف  ن�����ص��ب��ة 
بهدف  ال�����ص��ارق��ة،  اإم����ارة  م�صتوى 
املجتمع  اأف�������راد  ���ص��ح��ة  حت�����ص��ني 
وت���خ���ف���ي�������س ن�����ص��ب��ة االإ�����ص����اب����ات 

باالأمرا�س املزمنة.

توعوي من�صور   32
التثقيف  اإدارة  ح���ر����ص���ت  ك���م���ا 
يوليو  ����ص���ه���ر  خ������الل  ال�������ص���ح���ي 
من�صور   32 م��ن  اأك��ر  ن�صر  على 
وم���������ادة ف���ل���م���ي���ة ت����وع����وي����ة  و 4 
عرب  تثقيفية،  اإلكرونية  كتيبات 
التوا�صل  م��واق��ع  على  ح�صاباتها 
تقدمي  ت�����ص��م��ن��ت  االج���ت���م���اع���ي، 
ن�����ص��ائ��ح واإر�����ص����ادات ح���ول كيفية 

اتباع نظام غذائي �صحي ومتوازن، 
واأهمية الن�صاط البدين يف تعزيز 
والنف�صية،  اجل�����ص��دي��ة  ال�����ص��ح��ة 
و����ص���ب���ل ال����وق����اي����ة م����ن اأم����را�����س 

االإدارة  اأ�����ص����درت  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة، 
موؤخراً �صل�صة توعوية اإلكرونية 
ال�صحية  ال��ت��غ��ذي��ة  اأ���ص�����س  ح���ول 
وكيفية  والطفل،  ل��الأم  ال�صليمة 

ال�صمنة وارتفاع كولي�صرول الدم 
و�صرطان  التنف�صية  واالأم���را����س 
من�صورات  اإىل  باالإ�صافة  الثدي، 
ال�صحية  االأي������ام  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 

للوجبات  امل��ن��ا���ص��ب  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
اليومية  ال��غ��ذائ��ي��ة  واحل�����ص�����س 
خمتلف  يف  احتياجاتهم  لتلبية 

املراحل العمرية.

•• اأبوظبي-وام:

تبادل �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية و التعاون 
ف��رح��ان بن  ب��ن  االأم���ري في�صل  �صمو  م��ع  ات�صال هاتفي  ال���دويل خ��الل 
التهنئة  ال�صعودية  العربية  اململكة  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  �صعود  اآل  ع��ب��داهلل 

مبنا�صبة عيد االأ�صحى املبارك.
اآل نهيان خالل االت�صال الهاتفي  واأع��رب �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
عن متنياته خلادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبد العزيز اآل 
�صعود عاهل اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة بدوام ال�صحة والعافية 
والعمر املديد وللمملكة و�صعبها ال�صقيق دوام التقدم واالزده��ار يف ظل 

القيادة احلكيمة خلادم احلرمني ال�صريفني.

وب��ح��ث ���ص��م��وه و���ص��م��و وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال�����ص��ع��ودي ال��ع��الق��ات االأخوية 
املجاالت  يف  امل�صرك  والتعاون  البلدين  بني  اال�صراتيجية  وال�صراكة 
االهتمام  ذات  والدولية  االإقليمية  الق�صايا  من  ع��دد  اإىل  اإ�صافة  كافة 

امل�صرك.
التاريخية  العالقات  نهيان على  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ عبداهلل  �صمو  واأك��د 

وال�صراكة اال�صراتيجية التي جتمع البلدين ال�صقيقني.
اآل نهيان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة و  زاي���د  ب��ن  ال�صيخ ع��ب��داهلل  ت��ب��ادل �صمو  كما 
اأحمد  الدكتور  ال�صيخ  ات�صال هاتفي مع معايل  ال��دويل خالل  التعاون 
بعيد  التهنئة  ال��ك��وي��ت  ب��دول��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ال�صباح  املحمد  نا�صر 

االأ�صحى املبارك.
اآل نهيان خالل االت�صال الهاتفي  واأع��رب �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 

عن متنياته ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ �صباح االأحمد اجلابر ال�صباح اأمري 
ولدولة  امل��دي��د  والعمر  والعافية  ال�صحة  دوام  ال�صقيقة  الكويت  دول��ة 

الكويت و �صعبها ال�صقيق مزيدا من التقدم واالزدهار.
وب��ح��ث �صموه وم��ع��ايل وزي���ر خ��ارج��ي��ة ال��ك��وي��ت ال��ع��الق��ات االأخ��وي��ة بني 
البلدين ال�صقيقني و التعاون امل�صرك يف املجاالت كافة وتبادال وجهات 
الق�صايا  من  عددا  وناق�صا  املنطقة  يف  االأو�صاع  م�صتجدات  جتاه  النظر 

االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�صرك.
واأكد �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان عمق العالقات االأخوية التي 
اأجل  من  امل�صرك  والعمل  ال�صقيقني  البلدين  �صعبي  و  قيادتي  تربط 

تعزيز التعاون امل�صرك يف املجاالت كافة.
كما تبادل �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 

ال��دويل خالل ات�صال هاتفي مع معايل عبداللطيف بن را�صد الزياين 
وزير خارجية مملكة البحرين التهنئة مبنا�صبة عيد االأ�صحى املبارك.

االإمارات  دولة  بني  االأخوية  العالقات  االإت�صال  خالل  اجلانبان  وبحث 
التعاون امل�صرك يف املجاالت كافة  اآفاق  ومملكة البحرين و�صبل تعزيز 
وع��دد من  املنطقة  االأو���ص��اع يف  النظر جتاه م�صتجدات  وتبادال وجهات 

الق�صايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�صرك.
بن  و معايل عبداللطيف  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ عبداهلل  �صمو  واأك��د 
الرا�صخة بني دولة  التاريخية  و  االأخوية  العالقات  الزياين عمق  را�صد 
قيادتي  وح��ر���س  ال�صقيقني  و�صعبيهما  ال��ب��ح��ري��ن  ومم��ل��ك��ة  االإم������ارات 
ويلبي  املتبادلة  م�صاحلهما  يخدم  مبا  وتنميتها  تعزيزها  على  البلدين 

تطلعاتهما امل�صركة.

عبداهلل بن زايد ووزراء خارجية ال�شعودية والكويت والبحرين يتبادلون هاتفيا التهنئة بعيد االأ�شحى املبارك
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اأخبـار الإمـارات
بال�شارقة االأ�شاحي  حملة  من  م�شتفيد  األف   65

•• ال�صارقة-وام:

اختتمت جمعية ال�صارقة اخلريية حملتها ال�صنوية "حملة 
االأ�صاحي" بتوزيعها 6500 اأ�صحية على م�صتحقيها من 
مقرها الرئي�صي و�صائر اإداراتها الفرعية االأخرى باملناطق 
 65 عددهم  والبالغ  وال�صرقية  الو�صطى  يف  لها  التابعة 
تاريخ  االأك��رب لالأ�صاحي يف  األ��ف م�صتفيد لتكون احلملة 

جمعية ال�صارقة اخلريية داخل الدولة .
وع���رب ع��ب��داهلل ���ص��ل��ط��ان ب��ن خ���ادم امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي عن 
���ص��ع��ادت��ه ب��ن��ج��اح احل��م��ل��ة يف ب��ل��وغ امل�����ص��ت��ه��دف��ات ال��ت��ي مت 

 6500 اإىل  اأ�صحية و�صوال   2500 ب�  حتديدها م�صبقا 
موؤ�صرات  وه��ي  باملائة   160 بلغت  زي��ادة  بن�صبة  اأ�صحية 
ت��ع��ك�����س ح��ج��م ال��ث��ق��ة ال���ت���ي حت��ظ��ى ب��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة لدى 
اأ�صاحيهم  ���ص��راء  يف  عنهم  بتوكيلها  ف��ب��ادروا  متربعيها 

وذبحها وتوزيعها.
واأو�صح اأن التن�صيق املبكر من قبل اللجنة العليا للحملة 
�صاهم يف جناحها حيث عملت كافة اللجان الفرعية جنبا 
قطعان  ك��اف��ة  بفح�س  الفح�س  جلنة  وق��ام��ت  جنب  اإىل 
التي  العيوب  كافة  م��ن  �صالمتها  م��ن  للتاأكد  االأ���ص��اح��ي 
باالإ�صراف  الذبح  حتول دون ذبحها ومن ثم قامت جلنة 

على عملية الذبح يف املقا�صب املركزية ونقل اللحوم من 
اللحوم  ب��و���ص��ائ��ل حل��ف��ظ  ���ص��ي��ارات جم��ه��زة  ع��رب  املق�صب 
بينما قامت فرق التوزيع بت�صليم اللحوم اإىل م�صتحقيها 
قوائم  بتجهيز  قامت  التي  امل�صاعدات  اإدارة  مع  بالتعاون 

باأعداد االأ�صر وخم�ص�صات كل اأ�صرة على حدة.
على  املح�صنني  اإىل  اجل��زي��ل  بال�صكر  خ���ادم  اب���ن  وت��وج��ه 
تو�صيل  يف  عنهم  اجلمعية  وت��وك��ي��ل  وت��ربع��ه��م  تعاونهم 
املخت�صة  للجهات  ال�صكر  قدم  كما  مل�صتحقيها،  اأ�صاحيهم 
ال�صارقة على دورها  املركزية وكذلك �صرطة  املقا�صب  يف 

يف تنظيم عملية ال�صري اأثناء التوزيع.

�أول موؤ�ص�صة �صرطية على �مل�صتوى �لعاملي ُتعتمد يف هذ� �ملجال   

�شرطة دبي حت�شل على »االآيزو« يف اإدارة احل�شابات والتحقق من الغازات الدفيئة واإدارة الب�شمة الكربونية للمياه

ل��ل��دك��ت��ور عمرو  اأي�������ص���ا  ال�����ص��ك��ر 
"كاناغلف"  مم����ث����ل  ط������ال������ب، 

 RUSSIAN وال����ت����ق����ي����ي����م 
تعترب  والتي   ،REGISTER

الدولية،  ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة  ل��ل��م��ع��اي��ري 
�صهادات  ب��ت�����ص��ل��ي��م  ق�����ام  وال�������ذي 

املعتمدة  ال�������ص���رك���ات  اأك������رب  م����ن 
مقدما  املجال،  ه��ذا  يف  واخلبرية 

•• دبي-الفجر:

ل�صرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ح�صلت 
دب�������ي ع����ل����ى االع�����ت�����م�����اد ال���ع���امل���ي 
اإدارة احل�صابات  ملعايري االآي��زو يف 
الدفيئة،  ال��غ��ازات  م��ن  والتحقق 
واإدارة الب�صمة الكربونية للمياه، 
لتكون بذلك اأول موؤ�ص�صة �صرطية 
على امل�صتوى العاملي حت�صل على 

هذا االعتماد.
وقال �صعادة اللواء عبداهلل ح�صني 
العامة  االإدارة  م���دي���ر  اأه����ل����ي، 
�صرطة  اإن  ال��ل��وج�����ص��ت��ي،  ل��ل��دع��م 
العاملية  و�صمعتها  مبكانتها  دب��ي 
االأ�صعدة  ك��اف��ة  يف  ق��دم��اً  مت�صي 
يف حتقيق االإجن��ازات مبا ي�صمن 
الريادة يف العمل املوؤ�ص�صي، وذلك 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب 
واأن  العاملية،  واملعايري  واالأنظمة 

االعتماد.
الدكتور  العقيد  ق��ال  جهته  م��ن 
مهند�س متيم احلاج، مدير اإدارة 
البيئة وال�صحة وال�صالمة العامة 
باالإدارة العامة للدعم اللوج�صتي، 
وق��ت مبكر  دب��ي ومنذ  �صرطة  اإن 
العمل  اأنظمة  عملت على تطوير 
ومراكز  العامة  االإدارات  كافة  يف 
ال�صرطة وفق االأ�صاليب احلديثة، 
ورفدها باأحدث االأنظمة واالأدوات 
املعايري  اأف���������ص����ل  حت���ق���ق  ال����ت����ي 
ومنها  اجلوانب،  كافة  يف  العاملية 
وال�صالمة  وال�صحة  البيئة  اإدارة 
العامة، ما اأثمر عن تقدم �صرطة 
دبي يف هذا اجلانب على امل�صتوى 
العاملي كموؤ�ص�صة �صرطية رائدة يف 
تطبيق املعايري التي حتافظ على 
البيئة، وح�صولها على مثل هذه 

االعتمادات الدولية.

ه����ذه ال��ن��ج��اح��ات ت���اأت���ي يف اإط����ار 
يوليه  ال��ذي  واالهتمام  احلر�س 
ال��ف��ري��ق ع���ب���داهلل خليفة  م��ع��ايل 
دبي،  ل�صرطة  العام  القائد  امل��ري 
لتطوير اأنظمة العمل وفق اأحدث 

االأنظمة والتقنيات.
واأ������ص�����اد ����ص���ع���ادة ال�����ل�����واء اأه���ل���ي، 
فريق  حققها  ال��ت��ي  ب���االإجن���ازات 
العمل مثمنا اجلهود املبذولة من 
النتائج،  ه���ذه  حتقيق  يف  قبلهم 
�صهادة  دبي على  �صرطة  وح�صول 
الإدارة  الدويل  املعيار  االعتماد يف 
الغازات  من  والتحقق  احل�صابات 
-ISO 14064 ال���دف���ي���ئ���ة 

املعيار الدويل  يف  و   ،  1:2018
للمياه  الكربونية  الب�صمة  الإدارة 
 ،ISO 14046:2014
"را�صان  م���وؤ����ص�������ص���ة  ق����ب����ل  م�����ن 
ري�������ج���������������ص�������ر ل����ل����ت���������ص����ن����ي����ف 

واأو�������ص������ح������ت م����ه����ن����د�����س ط���اق���ة 
م���رمي را���ص��د ب��ون��ف��ور، م��ن ق�صم 
ت��ر���ص��ي��د ال���ط���اق���ة ب����������االإدارة، اأن 
احل�صابات  الإدارة  ال���دويل  املعيار 
الدفيئة،  ال���غ���ازات  م��ن  ال��ت��ح��ق��ق 
ي��ح��دد امل���ب���ادئ وامل��ت��ط��ل��ب��ات على 
كمية  ويحدد  املوؤ�ص�صي،  امل�صتوى 
انبعاثات الغازات الدفيئة وعملية 
اإىل  باالإ�صافة  ور�صدها،  تقليلها 
املتطلبات اخلا�صة بعملية تطوير 
من  وال��ت��ح��ق��ق  ال���ب���الغ���ات  اإدارة 
يف  الدفيئة  ل��ل��غ��ازات  االن��ب��ع��اث��ات 

املوؤ�ص�صة.
الدويل  املعيار  اأن  بونفور،  وبينت 
الإدارة الب�صمة الكربونية للمياه، 
املتعلقة  واملتطلبات  املبادئ  يحدد 
بتقييم الب�صمة املائية للمنتجات 
اأ�صا�س  على  واملوؤ�ص�صة  والعمليات 

تقييم دورة احلياة. 

طرق دبي حتدد 31 اأغ�شط�س 2020 موعدا للت�شجيل يف م�شابقة حتدي دبي العاملي للتنقل ذاتي القيادة 2021
•• دبي- وام:

واملوا�صالت  الطرق  هيئة  اأعلنت 
يف  للت�صجيل  ال��ن��ه��ائ��ي  امل��وع��د  اأن 
"حتدي  مل�صابقة  ال��ث��ان��ي��ة  ال����دورة 
القيادة"  ذاتي  للتنقل  العاملي  دبي 
�صهر  م������ن   31 ه������و   2021
ال�صركات  داعية  احلايل  اأغ�صط�س 
النا�صئة  وال�������ص���رك���ات  ال�����رائ�����دة 
املحلية  االأك���ادمي���ي���ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
املوعد  ح��ل��ول  قبل  الت�صجيل  اإىل 
www. امل�����وق�����ع  ع�����رب  امل�����ح�����دد 
 s d c h a l l e n g e .c o m
والتي يبلغ اإجمايل جوائزها 6.3 

مليون درهم.
حممد  م�����ط�����ر  م������ع������ايل  وك������������ان 

والعاملية  املحلية  ال�صركات  جميع 
"ال�صركات  ف��ئ��ة  ���ص��م��ن  امل�����ص��ارك��ة 
الرائدة" �صريطة اأن تكون ال�صركة 
حملياً  اأو  امل��ن�����ص��اأ  ب��ل��د  يف  م�صجلة 
وتعمل يف جمال تطوير اأو ت�صغيل 
املخ�ص�صة  القيادة  ذاتية  املركبات 
/ االأر�صية  اللوج�صتية  للخدمات 

نقل الب�صائع/.
"املوؤ�ص�صات  ف��ئ��ة  ب��خ�����ص��و���س  اأم����ا 
ت�صمل  فهي  املحلية"  االأك��ادمي��ي��ة 
جميع اجلامعات واملعاهد ومراكز 
االأب��ح��اث يف دول���ة االإم����ارات التي 
بحثية يف جمال  اهتمامات  لديها 
ال��ق��ي��ادة وتعمل  ال��ت��ق��ن��ي��ات ذات��ي��ة 
القيادة  ذاتية  من��اذج  تطوير  على 
ق����ادرة ع��ل��ى ن��ق��ل ال��ب�����ص��ائ��ع �صواء 

دون طيار  وال��ط��ائ��رات  االأر���ص��ي��ة 
بهدف  وغ���ريه���ا   /Drones/
ت��و���ص��ي��ع ن��ط��اق ال��ع��م��ل وجم���االت 
�صت�صارك  التي  التطبيق لل�صركات 
الهيئة  ب����ان  م���ذك���را  ال��ت��ح��دي  يف 
الت�صجيل  ب���اب  ف��ت��ح  ب����داأت يف  ق��د 
منذ  امل�صاركة  طلبات  تلقي  وب��دء 
م��ار���س امل��ا���ص��ي وان االإع����الن عن 
اأغ�����ص��ط�����س احل���ايل   31 حت���دي���د 
موعداً نهائياً هو حتفيز وت�صجيع 
والنا�صئة  ال�����رائ�����دة  ال�������ص���رك���ات 
املحلية  االأك���ادمي���ي���ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
على التعجيل بامل�صاركة عرب املوقع 
www .sdchallenge .

.com
ال����دورة االأوىل  واأ���ص��اف ان جن��اح 

ورئي�س  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ال���ط���اي���ر 
الطرق  هيئة  يف  املديرين  جمل�س 
اإطالق  عن  اأعلن  قد  واملوا�صالت 
ختام  خ��الل حفل  الثانية  ال���دورة 
اأعمال موؤمتر وحتدي دبي العاملي 
اأكتوبر  يف  ال��ق��ي��ادة  ذات���ي  للتنقل 
التجاري  دب����ي  مب��رك��ز   2019

العاملي.
وقال اأحمد ها�صم بهروزيان املدير 
املوا�صالت  مل��وؤ���ص�����ص��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مة  املنظِّ ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ع��ام��ة 
ملوؤمتر وحتدي دبي العاملي للتنّقل 
حمور  اإن  الهيئة  يف  القيادة  ذات��ي 
عنوان  حتت  ياأتي  الثانية  ال��دورة 
ذاتية  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة  /اخل����دم����ات 
ال��ق��ي��ادة/ وت�����ص��م��ل و���ص��ائ��ل النقل 

يف  لال�صتمرار  ق��وي��ة  دف��ع��ة  ميثل 
االأوىل  تعترب  التي  امل�صابقة  ه��ذه 
من نوعها على م�صتوى العامل وهي 
الر�صيدة  قيادتنا  توجهات  تعك�س 
%25 من  اإىل حت��وي��ل  ال��رام��ي��ة 
اإجمايل رحالت التنقل يف دبي اإىل 
رح���الت ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة م��ن خالل 
و�صائل املوا�صالت املختلفة بحلول 
الثانية  ال���دورة  واإن   2030 ع��ام 
يوؤكد  مم��ا  ك��ب��رياً  ت��ن��اف�����ص��اً  ت�صهد 
ال����دور ال���ري���ادي حل��ك��وم��ة دب���ي يف 
ذاتي  النقل  تكنولوجيا  ا�صتخدام 
ما  ك��اف��ة  امل�صتويات  على  ال��ق��ي��ادة 
االقت�صادي  النمو  ا�صتدامة  يعزز 

يف اإمارة دبي.
باإمكان  اأن����ه  ب���ه���روزي���ان  واأو����ص���ح 

دول����ي����ة وم������ن ث����م االإع���������الن عن 
امل�صاركني النهائيني بحلول الربع 
انتقال  ليتم   2020 م��ن  ال��راب��ع 

اأو اجلوية  كانت بالو�صائل الربية 
امل�صاركني  تقييم  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
���ص��ي��ت��م م���ن خ����الل جل��ن��ة حتكيم 

االختبار  م��رح��ل��ة  اإىل  امل���وؤه���ل���ني 
البدء  املخطط  والتي من  العملي 

بها يف يونيو 2021.

جمل�س �شاحية الرحمانية ي�شارك يف توزيع االأ�شاحي وي�شعد االأ�شر املتعففة
•• ال�صارقة-الفجر:

والتابع  ال�صارقة  مبدينة  الرحمانية  �صاحية  جمل�س  ب��ادر 
ال�صارقة  ب��ح��ك��وم��ة  وال���ق���رى  ال�����ص��واح��ي  ����ص���وؤون  ل���دائ���رة 
بامل�صاهمة بجهوده التطوعية مع جمعية ال�صارقة اخلريية 
يف القيام بتوزيع اأ�صاحي العيد على االأ�صر املتعففة القاطنة 

يف �صاحية الرحمانية. 
عدد  اإىل  اللحوم  اإي�����ص��ال  على  ال�صاحية  جمل�س  وح��ر���س 
واإ�صعاد  اإ�صعادها  اإط��ار حر�صه على  امل�صتحقة يف  االأ�صر  من 
ذلك  وتوا�صل  املبارك  االأ�صحى  اأي��ام عيد  اأول  مع  اأف��راده��ا 
االأ�صر  م��ن  ع��دد  اأك��رب  اإىل  املا�صية  للو�صول  االأي���ام  خ��الل 

وذلك يف �صرية تامة .
جمعية  م��ع  بالتعاون  االأ���ص��اح��ي  ت��وزي��ع  ال�صاحية  ون��ف��ذت 
ال�صارقة اخلريية من خالل كوادها التطوعية بعد اأن قامت 
االأ�صاحي  حل��وم  وت��وزي��ع  حفظ  يف  املمار�صات  اأف�صل  وف��ق 
ال�صحة  قواعد  بكافة  الكاملة  فيها اجلاهزية  تتوافر  حتى 
ال��ربادات املعدة حلفظ  والوقاية خالل التوزيع من خالل 
املناطق  يف  املتعففة  االأ���ص��ر  على  طازجة  لتوزيعها  اللحوم، 
الرحمانية  �صاحية  ملجل�س  االإداري  االط���ار  يف  تقع  ال��ت��ي 

وتوجد فيها االأ�صر واحلاالت امل�صتفيدة.
واأعربت االأ�صر امل�صتفيدة من م�صروع االأ�صاحي عن �صكرها 
امل�صتمرة  اخلريية  وامل�صاريع  وامل��ب��ادرات  البي�صاء  ل��الأي��ادي 
جمل�س  ويعاونها  اخل��ريي��ة  ال�صارقة  جمعية  تنفذها  التي 
�صاحية الرحمانية ال�صعادهم واإي�صال حلم االأ�صاحي اإليهم 

وب�صكل �صحي واأمن.
ويف هذا ال�صدد اأكد �صعادة اأحمد عبداهلل املطرو�صي رئي�س 
توزيع حلوم  االنتهاء من   الرحمانية عن  �صاحية  جمل�س 
املتعففة يف  االأ���ص��ر  ع��ل��ى خمتلف  االأ���ص��ح��ى  ع��ي��د  اأ���ص��اح��ي 
بالتعاون  وذل��ك  املجل�س  لدى  امل�صجلة  الرحمانية  �صاحية 
مع جمعية ال�صارقة اخلريية بعد اأن مت ح�صر تلك االأ�صر يف 

قوائم �صرية بهدف الو�صول اإليها منذ اأول اأيام العيد .
خالل  وم���ن  ال�صاحية  جمل�س  اأن  اإىل  امل��ط��رو���ص��ي  واأ����ص���ار 
اأع�صائه واملتطوعني مت القيام بدور كبري يف جمع التربعات 

من املح�صنني ومن ثم القيام نيابة عنهم  بذبح اال�صاحي.
االجتماعية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  احل���م���ادي  ع���ب���داهلل  اأ����ص���ار  يف 
يف  امل�صتفيدة  االأ�صر  ع��دد  ب��اأن  الرحمانية  �صاحية  مبجل�س 
وجرى  متعففة  اأ�صرة   25 ح��وايل  بلغ  الرحمانية  �صاحية 
التدابري  اتخاذ كافة  االأ�صر مع  توزيع االأ�صاحي على كافة 
اإليهم  اللحوم  واإي�صال  االحرازية جلائحة كوفيد – 19 

مربدة واأمنه و�صط �صعادة كبرية من االأ�صر.

اجلامعة القا�شمية تنظم جمموعة من الور�س التدريبية لطلبة 
كلية االت�شال بالتعاون مع موؤ�ش�شات اإعالمية رائدة

•• ال�صارقة –الفجر:

نحو  ����ص���ع���ي���ه���ا  م������ن  ان�����ط�����الق�����اً 
لطلبتها  ال��دائ��م  التميز  حتقيق 
يلزمهم  م�����ا  ك�����ل  واإك���������ص����اب����ه����م 
�صوق  م��ت��ط��ل��ب��ات  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
العمل وتطوير و�صقل مهاراتهم 
كلية  نظمت  العملية،  وخرباتهم 
القا�صمية  اجلامعة  يف  االت�صال 
التدريبية  الور�س  من  جمموعة 
االإع����الم����ي����ة امل���ت���ن���وع���ة ع����ن بعد 
املوؤ�ص�صات  من  عدد  مع  بالتعاون 
االإع��الم��ي��ة ال���رائ���دة، وه��ي هيئة 
والتلفزيون،  ل��الإذاع��ة  ال�����ص��ارق��ة 
حلكومة  االإع������الم������ي  وامل����ك����ت����ب 
ال�صارقة  وم���دي���ن���ة   ، ال�������ص���ارق���ة 
وموؤ�ص�صة   ، )���ص��م�����س(  ل���الإع���الم 
نيوهورايزون التدريبية، وذلك يف 
كوادرهم  خ��ربات  ا�صتثمار  �صبيل 
ت����اأه����ي����ل وت����دري����ب  امل���ت���م���ي���زة يف 

ع��دد من  االت�صال يف  كلية  طلبة 
والو�صائل  االإع��الم��ي��ة  امل��ج��االت 

تطوير  يف  اإليها  يحتاجون  التي 
م�صريتهم املهنية. 

التدريبي  ال���ربن���ام���ج  وي����ن����درج 
�����ص����م����ن خ�����ط�����ة اجل������ام������ع������ة يف 
لتمكني  االإمكانات  كافة  ت�صخري 
خربات  من  واال�صتفادة  الطالب 
يف  االإع���الم���ي���ة  ال�����ص��ن��اع��ة  اد  روَّ
ت��ل��ك امل���وؤ����ص�������ص���ات. ت��ن��وع��ت تلك 
ال���دورات ب��ني ور���س يف الت�صوير 
ال������ف������وت������وغ������رايف، وامل������ون������ت������اج، 
اإىل  اإ�صافة  باأنواعه،  والت�صميم 
متخ�ص�صة  ت���دري���ب���ي���ة  ����ص���اع���ات 
املتعلقة  ال���ف���ن���ون  م����ن  ع�����دد  يف 
االإعالمية  االإن��ت��اج��ي��ة  بالعملية 
تن�صئة  واأ�ص�س  اجل�صد،  لغة  كفن 
ن���اج���ح، ف�صاًل  ر���ص��م��ي  م��ت��ح��دث 
االأفالم  ور�صة �صناعة  اإقامة  عن 
املنتديات  وت��ن��ظ��ي��م  ال��ق�����ص��رية، 
الدولية واإدارة العالقات العامة، 
والتحرير  ال�����ص��ح��اف��ة  وم���ه���ارات 
وكيفية  االإخ�����ب�����اري،  وال���ت���ق���دمي 
ا�صتغالل تقنيات االإعالم الرقمي 
التوا�صل  من�صات  على  والتفاعل 
االجتماعي يف بناء اإعالمي ناجح. 
الدكتور  االأ����ص���ت���اذ  ���ص��ع��ادة  واأك�����د 
اجلامعة  م����دي����ر  �����ص����امل  ر�����ص����اد 

ت�صعى  اجل��ام��ع��ة  اأن  ال��ق��ا���ص��م��ي��ة، 
ال�صتثمار عالقاتها مع االأطراف 
واملوؤ�ص�صات االإعالمية املتخ�ص�صة 
واأنها مل  االإع��الم��ي،  التدريب  يف 
خرباتها  كافة  تقدمي  عن  تتوان 
واإم���ك���ان���ي���ات���ه���ا ل����دع����م اجل���ان���ب 
الطلبة  العملي والتطبيقي لدى 
الإك�صابهم املهارات الالزمة ل�صوق 

العمل االإعالمي م�صتقباًل. 
االأ�صتاذ  �صعادة  �صرح  جانبه،  من 
الدكتور عطا ح�صن عبد الرحيم، 
كلية  ع���م���ي���د  ب����اأع����م����ال  ال���ق���ائ���م 
القا�صمية،  اجلامعة  يف  االت�صال 
العملي  اجل��ان��ب  ت��ويل  الكلية  اأن 
كل  يف  وك��ب��رية  م�صاعفة  اأه��م��ي��ة 
التي يحتاجها  االإع���الم  جم��االت 
املفاهيم  تطابق  ل�صمان  الطلبة 
اأعرب  كما  العملية.  النظرية مع 
���ص��ع��ادت��ه��م بح�صور  ال��ط��ل��ب��ة ع��ن 
م��ث��ل ه���ذه ال��ور���ص��ات مل��ا ل��ه��ا من 
ف��ائ��دة وم��ن��ف��ع��ة ل��ه��م ع��ل��ى املدى 
البعيد، وتوجهوا بجزيل �صكرهم 
ا�صتمرار  ع��ل��ى  حلر�صها  للكلية 
دعمها لهم مبا يوؤهلهم الحراف 
ال  التي  االإعالمي  العمل  و�صائل 

غنى لالإعالمي عنها.

العدد 12001 بتاريخ 2020/8/3 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ال�صخ�س  �صركة   - لال�صتثمار  للطوي�صة  مملوكه  للتمور  التجاري:الطوي�صة  اال�صم 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�صركة:العني زاخر ق 19 وحدة ال�صيخ حامد بن زايد بن �صلطان ال نهيان
CN 2198898 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
ال�صركة وت�صفية  حل   -  1

االدارية،  واال�صت�صارات  احل�صابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�صادة/مريال  تعيني   -  2
كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2020/7/26 وذلك بناء على قرار حم�صر 

اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2055006241 
تاريخ التعديل:2020/7/28

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني خالل مدة 
االعالن. هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما   45

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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العدد 13001 بتاريخ 2020/8/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/هانق اوفر برغر

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2694496 
تعديل ا�صم جتاري من/ هانق اوفر برغر

HANGOVER BURGER

 اىل/ مطعم يف اي اي اي
VIIE RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13001 بتاريخ 2020/8/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة بن عيد للتجارة وخدمات حقول 

CN  قد تقدموا الينا بطلب النفط ذ.م.م )بروف�صنالز( رخ�صة رقم:1019302 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة جورج افرام �صايغ ٪49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خلفان را�صد احمد املر الكعبي ٪51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف جورج افرام �صايغ

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد �صعيد خلفان �صعيد القمزي
تعديل ا�صم جتاري من/ �صركة بن عيد للتجارة وخدمات حقول النفط ذ.م.م )بروف�صنالز(

BIN EID OILFIELD SERVICES & TRADING CO LLC )PROFESSIONALS(

 اىل/ �صركة بيد للتجارة وخدمات حقول النفط ذ.م.م )بروف�صنالز( ذ.م.م
BEID OILFIELD SERVICES & TRADING CO LLC )PROFESSIONALS( LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13001 بتاريخ 2020/8/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/غنتوت للطرق والبنية التحتية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1060445 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

جمموعة غنتوت ذ.م.م GHANTOOT GROUP LLC LLC من �صريك اىل مالك
تعديل ن�صب ال�صركاء

 جمموعة غنتوت ذ.م.م GHANTOOT GROUP LLC LLC من 60٪ اىل ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف غنتوت للنقل واملقاوالت العامة ذ.م.م

GHANTOOT TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING LLC 
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/ غنتوت للطرق والبنية التحتية ذ.م.م
GHANTOOT ROADS & INFRASTRUCTURES LLC

 اىل/ غنتوت للطرق والبنية التحتية-�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
GHANTOOT ROADS & INFRASTRUCTURES LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13001 بتاريخ 2020/8/3 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/هايب  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صو�س لال�صت�صارات الت�صويقية 
رخ�صة رقم:CN 2576876 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13001 بتاريخ 2020/8/3 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/كيدز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2495029:صتوري لاللعاب  رخ�صة رقم�
 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13001 بتاريخ 2020/8/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة النقفة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1117996 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد حممد �صيف خالد الظاهري ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ال�صيد غالب عبداهلل �صلطان �صيف الكعبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13001 بتاريخ 2020/8/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ور�صة �صويرب للحدادة  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1111517 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد حمد حممد باال�صود العامري ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل نا�صر يوعان خلفان ال�صام�صي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13001 بتاريخ 2020/8/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الق�صر املا�صي لركيب 

  CN اال�صقف املعلقة والقواطع  رخ�صة رقم:2010390 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة را�صد �صعيد حممد دويالن ال�صام�صي ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف يا�صر خمي�س �صامل �صعيد الظاهري

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام: 

اأكد �صعادة عبداهلل املويجعي رئي�س 
جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�صناعة 
مفاعل  اأول  ت�صغيل  اأن  ع��ج��م��ان 
العامل  يف  النووية  للطاقة  �صلمي 
ميثل  "براكة"  مب��ح��ط��ة  ال��ع��رب��ي 
دخ����ول دول��ت��ن��ا ل��ف��ج��ر ج��دي��د من 
ا�صتخدام الطاقة النووية ال�صلمية 
يف اإنتاج الكهرباء ب�صواعد وكفاءات 
كوادرنا الوطنية، م�صيدا باالإجناز 
التاريخي واملُ�صرف لتكون االإمارات 
العامل  يف  االأوىل  االإجن������از  ب��ه��ذا 
االم�����ارات  اأن  وا����ص���اف   . ال��ع��رب��ي 
بقيادتها الر�صيدة و�صعبها االأ�صيل 
نحو  وت�صعى  امل�صتحيل  ت��ع��رف  ال 
املجاالت  كافة  والتفوق يف  الريادة 
فاالإجنازات  عالية،  وهمة  ب��روؤي��ة 
تتواىل  االإ�صراتيجية  وامل�صاريع 
االقليمية  مكانتها  دولتنا  لر�صخ 
القطاعات.  ك���اف���ة  يف  وال���ع���امل���ي���ة 
القيادة  اإىل  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  وت����ق����دم 
الر�صيدة و�صعب االإمارات مبنا�صبة 

ه���ذا احل���دث ال���ذى مي��ث��ل باكورة 
اإ�صراتيجية  مل�صاريع  ونواة  اعمال 
الفخر  ف��ي��ن��ا  وي��ب��ع��ث  م�����ص��ت��ق��ب��اًل 
التحديات  ف����رغ����م  واالع�������ت�������زاز، 
وامل���ت���غ���ريات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا دول 
ل�صناعة  دول��ت��ن��ا  ت�����ص��اب��ق  ال���ع���امل، 
التطلعات  وحت����وي����ل  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
ملمو�س،  واق���ع  اإىل  وال��ط��م��وح��ات 
فقبل اأيام اأطلقت االإمارات "م�صبار 
االأمل" واليوم نبداأ يف ت�صغيل اأول 

مفاعل �صلمي للطاقة النووية.

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

متّكن رجال ق�صم جناح اجلو ب�صرطة راأ�س اخليمة، من اإنقاذ 
�صائحة اجنبية، علقت بني �صل�صلة جبال وادي غليلة، باإمارة 
اجلبلية،  ال�صال�صل  مرتفعات  ت�صلقها  اأثناء  اخليمة،  راأ���س 

وا�صتطالع ال�صياحة بني قمم املرتفعات يف االإمارة.
رئي�س  اليماحي  را�صد  �صعيد  طيار  العقيد  �صعادة  واأو�صح 
اأن��ه ورد بالغ اإىل  ق�صم جناح اجلو ب�صرطة راأ���س اخليمة،  
�صائحة  بوجود  يفيد  اخليمة،  راأ���س  �صرطة  عمليات  غرفة 
اأج��ن��ب��ي��ة ع��ال��ق��ة ب���ني ج��ب��ال م��ن��ط��ق��ة وادي غ��ل��ي��ل��ة، وعلى 

"هيلكوبر"  اإحدى الطائرات العمودية  الفور مت حتريك 
التابعة اإىل ق�صم جناح اجلو، اإىل موقع البالغ، ومت م�صح 
االإ�صعافات  والعثور عليها، وتقدمي كافة  املنطقة اجلبلّية، 
االأولية لها، ونقلها والتاأكد من �صالمتها وا�صتقرار حالتها 

ال�صحية. 

ومن جانبه دعا �صعادة العقيد طيار �صعيد اليماحي، �صياح 
االإمارة وكافة اأفراد املجتمع، اإىل اأخذ احليطة واحلذر عند 
ت�صلق املرتفعات، وااللتزام بخط ال�صري يف املناطق الوعرة 
الرّبية املرتفعة، وخا�صة يف اأعايل القمم اجلبلية، متمنياً 

االأمن وال�صالمة للجميع.

•• عجمان - الفجر 

اإقت�صادية  من�صاآت  م�صوؤولو  اأ���ص��اد 
خا�صة يف اإمارة عجمان بتنوع حزم 
املوجهة  وال��ت�����ص��ه��ي��الت  ال��ت��ح��ف��ي��ز 
للقطاع اخل��ا���س، وال��ت��ي وج��ه بها 
بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
املجل�س  ع�����ص��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را�����ص����د 
ح��اك��م عجمان،  ل���الإحت���اد  االع���ل���ى 
و���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 

املجل�س التنفيذي.
اأثنوا على جهود غرفة جتارة  كما 
و�صناعة عجمان وتوا�صلها املبا�صر 
من  لال�صتفادة  اأع�صائها  لتوعية 
املمنوحة  والت�صهيالت  االإع��ف��اءات 
والوقوف على اآرائهم ومقرحاتهم 

البناءة. 
م�صلم  را�����ص����د  ال����دك����ت����ور  واأث�����ن�����ى 
�صالة  وم��ال��ك  موؤ�ص�س   � ال��ري��ام��ي 
جهود  على  البدنية،  للياقة  را�صد 
ملوؤ�ص�صات  الر�صيدة  القيادة  ودع��م 
املوؤ�ص�صات  ال�صيما  اخلا�س  القطاع 
كوفيد  فريو�س  بتداعيات  املتاأثرة 
التحفيز  اأن حزم  اإىل  19، وا�صار   �
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى امل��ح��ل��ي اأك������دت ان 

اإىل  جنباً  تقف  احلكومية  اجلهات 
القطاع اخلا�س ل�صمان  جنب مع 
اإ���ص��ت��دام��ت��ه ومن�����وه وت���ع���زي���ز ثقة 

امل�صتثمرين.
عفيفي  هالة  او�صحت  من جانبها 
� م��دي��ر ح�����ص��ان��ة ك��ي��وت ب��ي��ب��ي، ان 
�صرعة القرارات التحفيزية وتعدد 
قنوات الدعم املقدم خالل االأ�صهر 
االيجابي  االأث���ر  ل��ه  ك��ان  ال�صابقة 
ع��ل��ى ك���اف���ة امل���ن�������ص���اآت، واك������دت ان 
االأزمة  املرن مع تداعيات  التعامل 
االآمنة  البيئة  على  ال�صوء  �صلط 
واجل����اذب����ة ل��الإ���ص��ت��ث��م��ار يف دول���ة 
حممد  و�صيم  واأ���ص��اف  االإم�����ارات. 

دقماق � مدير �صالون عماد لبنان، 
بث  والت�صهيالت  احل���زم  ت��ن��وع  اأن 
العاملة  املن�صاآت  بني  التفاوؤل  روح 
متابعة  على  اأثنى  كما  االإم���ارة،  يف 
غرفة عجمان الأع�صائها والوقوف 
ومقرحاتهم،  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م  ع��ل��ى 
التدريجية  ال���ع���ودة  ان  واأ�����ص����اف 
ال���ص��ت��ئ��ن��اف االأن�����ص��ط��ة ب��ره��ن على 
القطاعني  ب���ني  ال���ع���الق���ة  م��ت��ان��ة 
احلكومي واخلا�س يف التعامل مع 

املتغريات الطارئة.      
املدير  ال��ظ��ف��ري،  نا�صر  ه��ذا ودع���ا 
ودعم  االت�صال  لقطاع  التنفيذي 
الغرفة  اع�����ص��اء  ك��اف��ة  االع�������ص���اء، 
ل���ال����ص���ت���ف���ادة م����ن االإع������ف������اء  من 
الع�صوية  جتديد  ر�صم  م��ت��اأخ��رات 
جتديد  ط���ل���ب  ت����ق����دمي  ح������ال  يف 
م���ن منت�صف  اع���ت���ب���اراً  ال��ع�����ص��وي��ة 
 31 2020 وح��ت��ى  ي��ون��ي��و  ���ص��ه��ر 

اأغ�صط�س 2020.
واأكد اأن غرفة عجمان حري�صة على 
توا�صلها املبا�صر مع اع�صائها عرب 
راأ�صها  وعلى  القنوات  من  العديد 
عجمان  ومركز  امليدانية  الزيارات 
 80070   � ل��الإت�����ص��ال احل��ك��وم��ي 
االل����ك����روين  امل����وق����ع  ج���ان���ب  اإىل 

وح�صابات مواقع التوا�صل وغريها 
من القنوات، واأ�صار اإىل وجود فريق 
غ��رف��ة عجمان  ع��م��ل خم��ت�����س يف 
وحتفيزهم  االع���������ص����اء  مل���ت���اب���ع���ة 

الت�صهيالت  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة  ع��ل��ى 
ر�صد  اإىل  ب��اال���ص��اف��ة  امل��م��ن��وح��ة، 
امل��ق��رح��ات واالف��ك��ار ال��ب��ن��اءة التي 
ت�صب يف منو وا�صتدامة موؤ�ص�صات 

ال����ق����ط����اع اخل�����ا������س ال����ع����ام����ل����ة يف 
االإمارة. جدير بالذكر ان احلزمة 
االإعفاء  �صملت  الثالثة  التحفيزية 
الع�صوية  ر���ص��م جت��دي��د  م���ن  م���ن 
الع�صوية  جتديد  ر�صم  ومتاأخرات 
ل���غ���رف���ة ع���ج���م���ان اإع�����ت�����ب�����اراً من 
نهاية  وحتى  يونيو  �صهر  منت�صف 
"من�صاآت  م��ن  لكل  اجل����اري،  ال��ع��ام 
والعمرة،  احل����ج  رح�����الت  ت��ن��ظ��ي��م 
�صاالت  امل��ع��ار���س،  وت��ن��ظ��ي��م  اإدارة 
مراكز  االإج��ت��م��اع��ي��ة،  امل��ن��ا���ص��ب��ات 
التدليك ونوادي الللياقة البدنية، 
احلالقة  ���ص��ال��ون��ات  احل�����ص��ان��ات، 
والن�صائية،  ال��رج��ال��ي��ة  وال��ع��ن��اي��ة 
األعاب  االأطفال،  حالقة  �صالونات 
�صاحات  ال�����ص��ي��ن��م��ا،  دور  ال��ت�����ص��ل��ي��ة، 
الريا�صية و�صاالت  الت�صلية  األعاب 

االألعاب االلكرونية".
التحفيزية  احل���زم���ة  ���ص��م��ل��ت  ك��م��ا 
واملن�صاآت  الفندقية  املن�صاآت  اإعفاء 
ر�صوم  عجمان  اإم��ارة  يف  ال�صياحية 
منت�صف  م���ن  ال��ع�����ص��وي��ة  جت��دي��د 
�صهر يونيو وحتى نهاية العام، اإىل 
�صهادة  اإ���ص��دار  ر�صم  خف�س  جانب 
للمن�صاآت   25% ب��ن�����ص��ب��ة  امل��ن�����ص��اأ 

ال�صناعية حتى نهاية العام. 

•• الفجرية-الفجر:

"اإ�صراقات"،  االفرا�صي  الفني  املعر�س  فعاليات  االأح��د،  اأم�س  انطلقت، �صباح 
الفنية على  الثقافية عرب من�صتها  الفجرية االجتماعية  الذي تنظمه جمعية 
ان�صتجرام، مب�صاركة نخبة من الفنانني االإماراتيني، وهم، الدكتورة جناة مكي، 

وعبدالرحيم �صامل، وخالد اجلالف، ومبارك حمبوب، وخليل عبدالواحد.
وا�صعة من  اجل��اري، جمموعة  اأغ�صط�س   6 ي�صتمر حتى  ال��ذي  املعر�س،  و�صم 
العربي  اخل��ط  ول��وح��ات  واملنحوتات  الر�صومات  ب��ني  ت��وزع��ت  الفنية،  االأع��م��ال 
الب�صرية  بالتجارب  حتتفي  التي  الركيبية  واالأعمال  الفوتوغرافية  وال�صور 

والطبيعة املجتمعية وانعكا�صاتها الفل�صفية على ن�صيج التطور احل�صاري.
يقّدم طيفاً  املعر�س  "اإن  اإدارة اجلمعية:  رئي�س جمل�س  الظنحاين  وقال خالد 
متعددة،  فنية  ومو�صوعات  واأ�صاليب  بخامات  االإبداعية  االأعمال  من  متنوعاً 
واإلقاء  االإماراتيني  املعا�صرين  الفنانني  ودع��م  االإب��داع��ي  امل�صهد  اإث��راء  بهدف 
الفكري للمجتمع االإماراتي عرب  التطور  الرائد يف تعزيز  ال�صوء على دورهم 

عر�س اأعمالهم اأمام جمهور افرا�صي متنوع".
موؤ�ص�صية  بيئة  خلق  على  تعمل  الثقافية"  "الفجرية  اأن  الظنحاين  واأو���ص��ح 
متميزة حتفز االإبداع والتميز، وتدعم روؤية االإمارات الطموحة التي تهدف اإىل 

م�صاركة الثقافة االإماراتية اإىل العامل، ف�صاًل عن تعزيز مكانة الفجرية كوجهة 
ثقافية رائدة حتتفي باالإبداع يف خمتلف اأطيافه وت�صجع املبدعني واملوهوبني 
يف كافة املجاالت". بدورها، عربت الدكتورة جناة مكي عن �صعادتها بامل�صاركة يف 
)اإ�صراقات( ليعرب عن  املعر�س  ا�صم  "لقد جاء  واأ�صافت  الرقمي.  املعر�س  هذا 
م�صمون االأعمال املعرو�صة، التي ترّكز على الفن مبختلف �صوره واأ�صكاله يف 
البيئة املحيطة، فالفن لغة حتمل م�صمون جمايل وجتربة ثقافية م�صاغة فنياً 
جمعية  يف  املعر�س  تنظيم  على  القائمني  جهود  وثمنت  الذات".  للتعبريعن 
الفجرية االجتماعية الثقافية، موؤكدًة اأهمية الدور الذي يقومون به من اأجل 
النهو�س مب�صتويات الوعي الفكري للفن الت�صكيلي ون�صره على فئات املجتمع 
كافة. من جهته، اأكد الفنان واخلطاط خالد اجلالف على اأهمية اخلط العربي 
اخلط  ح�صور  "اإن  م�صيفاً  ال��ع��امل،  حم���اورة  على  ق���ادرة  كونية  لغة  باعتباره 
للفنون ب�صورة عامة، وهو ما  ازده��اراً  املتنوعة يعد  العربي يف املعار�س الفنية 
يوؤكد قوة الدولة وعظمتها. ولفت اإىل اأن فن اخلط العربي تطور يف االإمارات 
ب�صكل �صريع، حيث باتت اليوم قبلة للخطاطني والباحثني عن جماليات اللغة 
واحلروف وتعابريها.. كما اأثنى على جهود جمعية الفجرية الثقافية يف تنظيم 
العامل  داخل  الثقافات  من  متنوعاً  الذي يخاطب مزيجاً  الفريد  املعر�س  هذا 

االفرا�صي.

جناح اجلو ينقذ �شائحة علقت بني اجلبال 

م�شوؤولو القطاع اخلا�س يف عجمان: حزم التحفيز والت�شهيالت 
برهنت حر�س القيادة على دعم املن�شاآت وا�شتدامتها

الفجرية الثقافية تنظم معر�شًا فنيًا افرتا�شيًا بعنوان اإ�شراقات

 

الن�صاء،  الأدوار  الرجال  بداياته على جت�صيد  العاملي يف  امل�صرح  اعتمد 
لعدم انخراط املراأة يف هذا املجال، ومع ظهور ال�صينما ووجود العن�صر 
الن�صائي بكرة، اإال اأن معظم ممثلي الكوميديا اإن مل يكن كلهم ارتدوا 
فيلم  با�صتثناء  ملحة،  درام��ي��ة  حلبكة  اأو  م��ربر  ب��ال  الن�صائي  ال���زي 
"االأن�صة حنفي" الذي لعب فيه اإ�صماعيل ي�س دور االأن�صة، ويف ت�صوري 
اأن هذا هو الفيلم الوحيد الذي كان يحتاج اإىل هذا النوع من ال�صياق 
لتو�صيل فكرة التحول اجلن�صي من جهة وابراز روؤية الرجل ال�صرقي 
راأيه ومفاهيمه عندما يتحول  للمراأة وحتكمه يف ت�صرفاتها وتغيري 

اإىل اأنثى، اأما دون ذلك فكان ارتداء الزي الن�صائي لي�س له معنى.
وامنا  العربية فقط،  ال�صينما  الن�صائي على  ال��زي  ارت��داء  يقت�صر  مل 
لعب هذه االأدوار كبار فناين هوليوود، فج�صد املمثل ادي مرييف دور 
�صيدة يف فيلم "نوربيت " ولعب اي�صا املمثل واملخرج البارع توم هانك�س 
روبن  العبقري  املمثل  اأم��ا  "بو�صوم"  " ا�صدقاء  فيلم  يف  �صيدة  دور 
"ال�صيدة �صك" وك��ان هناك مربر  امل��راأة يف فيلم  ويليامز فج�صد دور 
االأبناء  الدور لتو�صيل فكرة اجتماعية ملحة وهى ق�صية روؤية  لهذا 
للعمل يف  �صيدة  اأن يتقم�س �صخ�صية  ا�صطر  الزوجني،  انف�صال  بعد 
املنزل من اأجل البقاء مع اأوالده، اأما دون ذلك كانت اأعمال من اأجل 

ال�صحك وال�صخرية وابتزاز ابت�صامة امل�صاهد.
وبعيدا عن ال�صينما وجت�صيد اأدوار الن�صاء، نت�صاءل هل املمثل الذي يقوم 
بهذا الدور البد اأن يكون لديه مقومات نف�صية وفكرية وتهيئة عامة 
الرت��داء زي ن�صائي، وتاأتيه حالة من ال��ردد لقبول ال��دور اأو رف�صه، 
ال�صكلي  بالتغري  ب�صكله اجلديد واح�صا�صه  املراآة  اأمام  واأول مرة يقف 
ال يوؤثر يف تفكريه، رمبا كان االأمر متعلق بتحديه لنف�صه وحماولة 
لتقدمي �صخ�صية ن�صائية ت�صاف اإىل اأعماله الفنية بغ�س النظر عن 
الهدف وامل�صمون. ال�صخ�س العادي ال يجراأ حتى على جتربة ارتداء 
زي ن�صائي والوقف به اأمام نف�صه، واالطباء قبل القدوم على التحويل 
اأن يتعاي�س مع الزي  اجلن�صي من رجل الم��راأة يطلبون من املتحول 
الن�صائي فرة تتجاوز الثالث �صهور بدون اأي اجراء جراحي، من اأجل 
تهيئة ال�صخ�س على التعاي�س بالو�صع اجلديد حتى ال تتم اجلراحة 
املو�صوع  اذا  للفرد،  الع�صوي  والتكوين  انف�صال بني اجل�صد  ويحدث 
�صخ�س  اإال  وتنفيذه  اأداءه  ي�صتطيع  وال  للغاية  معقد  يعترب  نف�صيا 
اأن  مببداأ  معه  والتعاي�س  الفعل  ا�صتيعاب  على  القدرة  لديه  متمكن 

الفن ر�صالة.
�أ�صامة عبد �ملق�صود

�لزي �لن�صائي يف �ل�صينما 

حكايات على 
مائدة �لع�صاء 

غرفة عجمان : ت�شغيل اأول مفاعل نووي 
�شلمي يبعث فينا الفخر واالعتزاز

�شرطة ال�شارقة : جناح اخلطة املرورية لتاأمني ال�شالمة وت�شهيل حركة ال�شري خالل عيد االأ�شحى
•• ال�صارقة-وام:

�صجلت احلوادث املرورية باإمارة ال�صارقة خالل عطلة عيد االأ�صحى املبارك 
خالل الفرة من 30 يوليو املا�صي وحتى ام�س االول "�صفر"وفيات فيما 
12313 مكاملة هاتفية ما  تلقى مركز االت�صال بغرفة العمليات املركزية 

بني الطارئة وغري الطارئة.
اأن  ال�صارقة  ب�صرطة  العمليات  اإدارة  مدير  هده  بن  جا�صم  العقيد  واأو�صح 
م�صتوى  على  هاتفية  مكاملات   11406 تلقت  امل��رك��زي��ة  العمليات  غ��رف��ة 
االإمارة خالل عطلة عيد االأ�صحى املبارك من خالل الرقم 999 املخ�ص�س 
الرقم  على  الطارئة  املكاملات غري  907 من  تلقت  فيما  الطارئة  للحاالت 

.  901
اإىل مركز االت�صال  ال��واردة  اإدارة العمليات ارتفاع عدد املكاملات  واأكد مدير 
ببالغات  تتعلق  اأن معظمها مكاملات  اإىل  الفرة الفتاً  بالغرفة خالل هذه 
احلوادث الب�صيطة واال�صتف�صارات العامة واخلدمات ال�صرطية املقدمة اأثناء 
العطلة و بلغت �صرعة اال�صتجابة يف البالغات الهامة والطارئة /5/ دقائق 
من وقت ا�صتالم البالغ حتى و�صول الدورية ملوقع احلدث. وا�صار اىل جناح 
االأ�صحى  االإدارة خالل عطلة عيد  التي و�صعتها ونفذتها  املرورية  اخلطة 
اإدارة  اأن  اىل  ال�صارقة م�صريا  ب�صرطة  املختلفة  الوحدات  املبارك، مب�صاركة 
املرور اتخذت كافة االإجراءات وفق اخلطة املعدة لتاأمني ال�صالمة املرورية 

وت�صهيل حركة ال�صري اأمام الزوار .

العدد  13001 بتاريخ 2020/8/3
 لدى الكاتب العدل

املحرر رقم )2020/1/3849(
املنذرة : امالك للتمويل )�صركة م�صاهمة عامة(  

بوكالة املحامي / نا�صر مال اهلل
املنذر اليها : دلتا العاملية للعقارات )م�صتاأجرة( 

فاإن املنذرة )املوؤجرة( ومبوجب هذا االإن��ذار العديل املوجه عن طريق الكاتب العدل تخطر 
املنذر اليه ب�صرورة ان يقوم يف موعد اأق�صاه ثالثني يوما من تاريخ اإعالنه ب�صداد امل�صتحقات 
االإيجارية من تاريخ 2019/1/1 وحتى تاريخ االإخالء الفعلي للعني ، واإال �صت�صطر املوؤجرة 
ب�صداد بدل االيجار  املوؤجرة والزامه  العني  اليه من  املنذر  اإخ��الء  الدعوى بطلب  اإقامة  اىل 
امل�صتحق حتى متام االإخالء مع ر�صوم اإ�صتهالك الكهرباء واملياه وبر�صوم وم�صاريف الدعوى 

واأي م�صاريف اإدارية اأخرى ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 148453
 باإ�صم: ديبوي �صينثي�س، اإنك

املتحدة  ال���والي���ات   ،  46581 اإن��دي��ان��ا  وار����ص���و،  دراي����ف  اأورث��وب��ي��دي��ك   700 وع��ن��وان��ه: 
االأمريكية.

بتاريخ: 2013/02/24 وامل�صجلة حتت الرقم: 148453 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2020/10/24 وحتى تاريخ: 2030/10/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 145482
 باإ�صم: فودافون جروب بي ال �صي

 ، اآر جي 14 2اف ان  ، نيوبوري، بريك�صري،   وعنوانه: فودافون هاو�س، ذي  كونيك�صن 
اململكة املتحدة.

بتاريخ: 2011/03/28 وامل�صجلة حتت الرقم: 145482 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2020/08/01 وحتى تاريخ: 2030/08/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 145483
 باإ�صم: فودافون جروب بي ال �صي

 ، اآر جي 14 2اف ان  ، نيوبوري، بريك�صري،   وعنوانه: فودافون هاو�س، ذي  كونيك�صن 
اململكة املتحدة.

بتاريخ: 2011/03/28 وامل�صجلة حتت الرقم: 145483 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2020/08/01 وحتى تاريخ: 2030/08/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 147192
 باإ�صم: مون�صر اإنرجي كومباين

وعنوانه: 1 مون�صر واي ، كورونا ،  �صي اإيه 92879 ، الواليات املتحدة  االأمريكية.
بتاريخ: 2011/12/04 وامل�صجلة حتت الرقم: 147192 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2020/09/20 وحتى تاريخ: 2030/09/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 148725
 باإ�صم: الدار العقارية �س.م.ع.

وعنوانه: �س.ب. 51133 ، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2011/12/04 وامل�صجلة حتت الرقم: 148725 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2020/10/28 وحتى تاريخ: 2030/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 148726
 باإ�صم: الدار العقارية �س.م.ع.

وعنوانه: �س.ب. 51133 ، اأبوظبي،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2011/12/04 وامل�صجلة حتت الرقم: 148726 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2020/10/28 وحتى تاريخ: 2030/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 148727
 باإ�صم: الدار العقارية �س.م.ع.

وعنوانه: �س.ب. 51133 ، اأبوظبي،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2011/12/04 وامل�صجلة حتت الرقم: 148727 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 45
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2020/10/28 وحتى تاريخ: 2030/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 148381
 باإ�صم: جون�ص�ون اأند جون�ص�ون 

 ،08933 نيوجري�صي،  ب��رن��زوي��ك،  نيو  ب���الزا،  جون�صون   اأن��د  جون�صون  وان  وع��ن��وان��ه: 
الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ: 2011/12/04 وامل�صجلة حتت الرقم: 148381 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2020/10/21 وحتى تاريخ: 2030/10/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 147193
 باإ�صم: مون�صر اإنرجي كومباين

وعنوانه: 1 مون�صر واي ، كورونا ، �صي اإيه 92879 ، الواليات املتحدة  االأمريكية.   
بتاريخ: 2011/12/04 وامل�صجلة حتت الرقم: 147193 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :32
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2020/09/20 وحتى تاريخ: 2030/09/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 148722
 باإ�صم: الدار العقارية �س.م.ع.

وعنوانه: �س.ب. 51133 ، اأبوظبي،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2011/12/04 وامل�صجلة حتت الرقم: 148722 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2020/10/28 وحتى تاريخ: 2030/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 148723
 باإ�صم: الدار العقارية �س.م.ع.

وعنوانه: �س.ب. 51133 ، اأبوظبي،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2011/12/04 وامل�صجلة حتت الرقم: 148723  

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2020/10/28 وحتى تاريخ: 2030/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 148724
 باإ�صم: الدار العقارية �س.م.ع.

وعنوانه: �س.ب. 51133 ، اأبوظبي،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2011/12/04 وامل�صجلة حتت الرقم: 148724 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2020/10/28 وحتى تاريخ: 2030/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 148721
 باإ�صم: جون�ص�ون اأند جون�ص�ون 

 ،08933 نيوجري�صي،  ب��رن��زوي��ك،  نيو  ب���الزا،  جون�صون   اأن��د  جون�صون  وان  وع��ن��وان��ه: 
الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ: 2011/12/04 وامل�صجلة حتت الرقم: 148721 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2020/10/28 وحتى تاريخ: 2030/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بوتيغا هو�صبيتاليتي �صركة و�صف بالوالتيل �صديق مو�صى 

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 329566           بتاريخ : 11/05/2020
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: بالوالتيل �صديق مو�صى.
وعنوانة: �س.ب 48702، عجمان، االإمارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�صرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم، 
اأجهزة واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأوتنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ، اأجهزة 
يف  الراأ�س  �صماعات  هواتف حممولة،  للهواتف  اأطقم  باحلا�صوب،هواتف حممولة،  اأجهزة ملحقة  حا�صوب، 

الفئة  9.
الواق�عة بالفئة: 09

و�صف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية NESTO وفوقها منطوقها اللفظي بالعربية كلمة »ن�صتو« 
باللون  كتبت   All that you need الالتينية  العبارة  واأ�صفلها  االأح��م��ر،  باللون  مميز  ب�صكل  كتبت 
هو  كما  االأخ�صر  باللون  ت�صوق  وكي�س  االأحمر  باللون  ب�صكل مميز   N الالتيني  ويعلوهم احلرف  االأ�صود، 

مو�صح بال�صكل املرفق.
اال�صراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  اأغ�شط�ص  2020 العدد 13001 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بوتيغا هو�صبيتاليتي �صركة و�صف �صيمو اإنرنا�صيونامل. �صيمو اإنرنا�صيونال م.م.ح

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 331188           بتاريخ : 17/06/2020
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م
با�ص��م: �صيمو اإنرنا�صيونال م.م.ح.

وعنوانة: �س.ب 376698، منطقة عجمان احلرة، عجمان، االإمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

اأجهزة ملحقة باحلا�صوب، اأ�صالك كهربائية،كبالت كهربائية،قواب�س وماآخذ واأدوات تو�صيل اأخرى )و�صالت 
كهربائية(،اأ�صالك من �صبائك معدنية )اأ�صالك اإن�صهار( ،يف الفئة  9.

الواق�عة بالفئة: 09
الالتينية  وباللغة  مبتكرة  بطريقة  COMMSPLUSمكتوبة  الكلمة   عن  عبارة   : العالمة  و�صف 

وباللون االحمر كما يوجد خط اأ�صفل العالمة التجارية كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.
اال�صراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
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EAT 143653 EAT 154080 EAT 154081 EAT 52596

EAT 52599

EAT 53073

EAT 53487

EAT 53070

EAT 53074

EAT 53071

EAT 53075

EAT 53072

EAT 53308

العدد 13001 بتاريخ 2020/8/3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13001 بتاريخ 2020/8/3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13001 بتاريخ 2020/8/3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13001 بتاريخ 2020/8/3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13001 بتاريخ 2020/8/3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية



االثنني   3   أغسطس   2020  م    -   العـدد   13001  
Monday      3    August   2020   -  Issue No   13001

07

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

عبداهلل  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل  اع���ت���م���د 
خ����ل����ي����ف����ة امل�����������ري ال�����ق�����ائ�����د ال�����ع�����ام 
التحديث  م�����ص��روع  دب����ي،  ل�����ص��رط��ة 
ل�صرطة  ال�����ص��ام��ل  اال���ص��رات��ي��ج��ي 
اال���ص��ت��ع��داد للخم�صني«  »خ��ط��ة  دب��ي 
�صاحب  اإع���الن  م��ع  تتما�صى  وال��ت��ي 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
رعاه  دب���ي-  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
اهلل- و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة، 
اال�صتعداد للخم�صني« وتواكب  »عام 
واالأجندة   ،2071 االإم����ارات  روؤي���ة 
الوطنية، وخطة دبي، وا�صراتيجية 

وزارة الداخلية.
املري  الفريق  م��ع��ايل  اعتماد  وج���اء 
اال�صراتيجي  ال��ت��ح��دي��ث  مل�����ص��روع 
اال�صتماع  بعد  دبي  ل�صرطة  ال�صامل 
ت��ف��ا���ص��ي��ل وخطة  ح���ول  ع��ر���س  اإىل 
�صعادة  ب��ح�����ص��ور  ال��ت��ح��دي��ث،  ع��م��ل 
عبد  القدو�س  عبد  الدكتور  ال��ل��واء 
القائد  م�����ص��اع��د  ال��ع��ب��ي��ديل  ال�����رزاق 
ال���ع���ام ل�������ص���وؤون ال��ت��م��ي��ز وال����ري����ادة، 
ال�����ص��ي��خ حم��م��د عبداهلل  وال��ع��م��ي��د 
للتميز  العامة  االإدارة  مدير  املعال 
الدكتور  العقيد  ون��ائ��ب��ه  وال���ري���ادة، 
���ص��ال��ح احل���م���راين، وامل���ق���دم في�صل 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  اخل��م��ريي 

اال�صراتيجي وعدد من ال�صباط.
ت�صكيل  م���ع���ال���ي���ه  واع����ت����م����د  ك����م����ا 

التحديث  مل�صروع  املُخت�صة  اللجنة 
والتي  ال�������ص���ام���ل،  اال����ص���رات���ي���ج���ي 
�صتتكون من عنا�صر �صابة يف القيادة 
ال��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة دب����ي، ل��ت�����ص��اه��م يف 
امل�صتقبلية  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  و���ص��ع 
اإىل  املُ���ق���ب���ل���ة،  ع���ام���اً  يف اخل��م�����ص��ني 
التحديث  عمل  ف��رق  ت�صكيل  جانب 
����ص���اب���ة م����ن خمتلف  م����ن ع���ن���ا����ص���ر 
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات، �����ص����واء م����ن داخ����ل 
اإ�صراك  ل�صمان  خارجها  اأو  القيادة 
ج��م��ي��ع ك��اف��ة ال�����ص��رك��اء امل��ع��ن��ي��ني يف 

التحديث.
اأن  دب��ي  ل�صرطة  ال��ع��ام  القائد  واأك���د 
اال�صراتيجي  ال��ت��ح��دي��ث  م�����ص��روع 
ال�صامل ل�صرطة دبي يواكب توجهات 
القيادة الر�صيدة لدولة االإمارات يف 
ور�صاقة  وال���ري���ادة  ال��ت��م��ي��ز  حت��ق��ي��ق 
العمل ومرونته، حتقيقاً لالأولويات 
املقبلة،  عاماً  اخلم�صني  يف  الوطنية 
ويتوائم مع االأجندة الوطنية لدولة 
االإمارات، وخطة دبي، وا�صراتيجية 
يف  ي�����ص��اه��م  مب����ا  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
ا�صت�صراف امل�صتقبل، وتبني امل�صاريع 
والعمل  املُ�صتدامة،  اال�صراتيجية 
والتوجهات  ال�����ص��ع��ادة  حتقيق  ع��ل��ى 
»اإ�صعاد  يف:  دب��ي  ل�صرطة  الرئي�صية 
امل���ج���ت���م���ع، م���دي���ن���ة اآم����ن����ة وم���رن���ة، 

االبتكار يف القدرات املوؤ�ص�صية«.
دب���ي  ����ص���رط���ة  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأك���������د 
حتر�س ب�صكل م�صتمر على حتديث 
التطور  ل���ت���واك���ب  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
ال��ك��ب��ري ال�����ذي ت�����ص��ه��ده اإم������ارة دبي 
ولتتالءم  ال��رائ��دة،  م�صريتها  خالل 

م��ع ك��ل مرحلة م��ن م��راح��ل منوها 
علمية  منهجيات  �صمن  وت��ط��وره��ا 
اأداء ومقارنات  تعتمد على مقايي�س 
الأف�صل التطبيقات العاملية يف املجال 

االأمني وال�صرطي.
التحديث  م�������ص���روع  اأن  واأ������ص�����اف 
اأي�صاً  يواكب  ال�صامل  اال�صراتيجي 
التحديات العاملية التي تواجه العمل 
الفجوات  حتليل  خ��الل  من  االأمني 
ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة، وم���راع���اة 
ت��وق��ع��ات واح��ت��ي��اج��ات امل��ع��ن��ي��ني من 
اجلمهور اخلارجي وموظفي القيادة 
وال�صركاء  ك���اف���ة  امل��ج��ت��م��ع  وف���ئ���ات 
ل�����ص��م��ان حتقيق  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ني، 
العامة ل�صرطة دبي  القيادة  اأه��داف 
يف جمال مكافحة اجلرمية والعمل 
ملواجهة  واال�����ص����ت����ع����داد  امل����������روري، 

الدائم  والتوجه  والكوارث،  االأزمات 
اخلدمات  ت��ق��دمي  ا���ص��ت��ب��اق��ي��ة  ن��ح��و 
العمل  واح����راف����ي����ة  ال�������ص���رط���ي���ة، 

ال�صرطي يف اخلم�صني عاماً املقبلة.
مواكبة التغيريات والتحديات

اللواء عبد  �صعادة  اأك��د  ومن جانبه، 
اأن  العبيديل،  ال��رزاق  عبد  القدو�س 
اال�صراتيجي  ال��ت��ح��دي��ث  م�����ص��روع 
كافة  ي��واك��ب  دب��ي  ل�صرطة  ال�صامل 
املتغريات والتحديات العاملية، ومنها 
التو�صع العمراين والثورة ال�صناعية 
الذكاء  اأن��ظ��م��ة  وت��ط��ب��ي��ق  ال���راب���ع���ة، 
االإقليمية  والتغريات  اال�صطناعي، 
املناخي،  وال��ت��غ��ري  واالق���ت�������ص���ادي���ة، 
كورونا،  جائحة  بعد  ما  والتحوالت 
احلكومي  العمل  منظومة  وتطبيق 

اجلديد.

ولفت اللواء العبيديل اإىل اأن م�صروع 
ال�صامل  اال���ص��رات��ي��ج��ي  ال��ت��ح��دي��ث 
مرحلة  ���ص��ي��ن��اق�����س  دب�����ي  ل�����ص��رط��ة 
العمل امل�صتقبلية املُقبلة فيما يتعلق 
و«ا�صراتيجية  االأمنية،  بالتناف�صية 
التعهيد لل�صركاء«، و«اال�صراتيجية 
االأمنية«،  امل���وؤ����ص���رات  يف  ال�����ص��ف��ري��ة 
ال�صبرياين، ودوريات  االأمن  وتعزيز 
�صني«،  »البلوك  وخدمات  امل�صتقبل، 
وال����ب����ي����ان����ات ال�������ص���خ���م���ة، واالأم�������ن 
و«ال�صرطة  واال�صتباقية،  ال��وق��ائ��ي 

التنبوؤية«، والعقوبات البديلة.
م�صروع  على  العمل  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
ال�صامل  اال���ص��رات��ي��ج��ي  ال��ت��ح��دي��ث 
ع��ل��ى جمموعة  ن��ت��ائ��ج��ه  ���ص��ت��ع��ت��م��د 
واملتمثلة  الرئي�صية  امل��دخ��الت  م��ن 
يف ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة م��ئ��وي��ة االإم�����ارات، 

الداخلية،  وزارة  وا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة جلودة  واال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
التميز  ومنظومة   ،2031 احلياة 
العام  ال���راأي  وا�صتطالع  احلكومي، 

واملوقع الريادي.

��صت�صر�ف  �ل�صابة...  �لعنا�صر 
للم�صتقبل

اأن  اإىل  ال���ع���ب���ي���ديل  ال����ل����واء  ول���ف���ت 
اال�صراتيجي  ال���ت���ح���دي���ث  جل���ن���ة 
عنا�صر  م����ن  ���ص��ت��ت�����ص��ك��ل  ال�������ص���ام���ل 
ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  �صابة 
ل��ل��م�����ص��اه��م��ة يف و�صع  وذل�����ك  دب�����ي، 
روؤي���ت���ه���م ل��ل��ع��م��ل ال�����ص��رط��ي خالل 
يحقق  مب��ا  املُقبلة،  ع��ام��اً  اخلم�صني 
ل�صرطة  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  االأه�����داف 
اأمناً  اأك��ر  دب��ي يف جعل مدينة دب��ي 

العمل  يف  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  ع��رب 
التغريات  كافة  ومواكبة  ال�صرطي، 
على  توؤثر  التي  العاملية  والتطورات 

كافة االأجيال املقبلة.

للتحديث عمل  فرق   9
فريق  اأن  ال��ع��ب��ي��ديل  ال���ل���واء  واأك�����د 
اال�صراتيجي  ال���ت���ح���دي���ث  ع���م���ل 
9 فرق عمل، هي: فريق  �صيت�صمن 
وفريق  والقوانني،  ال�صيا�صات  عمل 
والبحوث،  وال��ت��ن��ب��وؤات  ال���درا����ص���ات 
ومتطلبات  اآراء  ح�����ص��ر  وف����ري����ق 
ح�صر  وفريق  اخلارجيني،  املعنيني 
الداخليني،  املعنيني  اآراء ومتطلبات 
االأم���ن���ي���ة، وفريق  ال��ه��ي��ك��ل��ة  وف���ري���ق 
وفريق  العاملية،  والنظرة  التناف�صية 
اال�صراتيجية،  اخل��ط��ط  مرجعية 
اال�صراتيجية،  امل��خ��ت��ربات  وف��ري��ق 

وفريق اخللوة اال�صراتيجية.  

�الإطار �لزمني و�ملر�حل
العام مل�صروع  وح��ول االإط��ار الزمني 
ال���ت���ح���دي���ث اال����ص���رات���ي���ج���ي، ق���ال 
عبداهلل  حم���م���د  ال�������ص���ي���خ  ال���ع���م���ي���د 
العام  ال���زم���ن���ي  االإط�������ار  اأن  امل���ع���ال، 
مراحل  خم�صة  �صيت�صمن  للم�صروع 
»التخطيط  م��رح��ل��ة  اأول���ه���ا  ع��م��ل، 
اعتماد  تت�صمن  والتي  للتخطيط« 
امل�صروع من القيادة وخطط العمل، 
�صتت�صمن  ف��ي��م��ا  ال���ف���رق،  وت�����ص��ك��ي��ل 
اآراء  »درا�������ص������ة  ال���ث���ان���ي���ة  امل����رح����ل����ة 
من  املعنيني«  وتطلعات  ومتطلبات 
خ����الل م��راج��ع��ة وحت���دي���ث اخلطة 

التوجهات  ودرا���ص��ة  اال�صراتيجية، 
ا�صت�صراف  ودرا������ص�����ة  احل���ك���وم���ي���ة، 
املمار�صات  على  واالط���الع  امل�صتقبل 
توقعات  وف���ه���م  وحت���دي���ث  ال��ع��امل��ي��ة 
وفهم  وحتديد  املعنيني،  ومتطلبات 

توقعات ومتطلبات القيادة العليا.
اأن امل���رح���ل���ة ال��ث��ال��ث��ة »   ف��ي��م��ا ب���ني 
ال��و���ص��ع احلايل  ت��ت��م��ث��ل يف حت��دي��د 
حتليل  نقاط  و�صتتناول  للموؤ�ص�صة 
ال���ب���ي���ئ���ة ال���داخ���ل���ي���ة واخل����ارج����ي����ة، 
اال�صراتيجية،  الفجوات  وحت��دي��د 
و«امل�����خ�����ت�����ربات اال����ص���رات���ي���ج���ي���ة«، 
للمنظومة  امل����ب����دئ����ي  وال����ت���������ص����ور 

امل�صتقبلية.
املرحلة  اأن  امل��ع��ال  العميد  واأ����ص���اف 
ال������راب������ع������ة ����ص���ت���ت�������ص���م���ن اخل�����ل�����وة 
املنظومة  ل��و���ص��ع  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
اال�صراتيجي  ل��ل��ت��ح��دي��ث  املُ��ع��ت��م��د 
اخلام�صة  امل��رح��ل��ة  ف��ي��م��ا  ال�����ص��ام��ل، 
م����واءم����ة  ت���ت���ث���م���ل يف  واالأخ��������������رية، 
مراجعة  خ��الل  من  اال�صراتيجية 
اال�صراتيجية،  امل��خ��اط��ر  وحت��دي��ث 
وم�����راج�����ع�����ة وحت������دي������ث واع����ت����م����اد 
ومراجعة  اال�صراتيجية،  العمليات 
حتديث واعتماد املوؤ�صرات واملبادرات، 
واملواءمة مع اأهداف االإدارات العامة 

ومراكز ال�صرطة.
اأن����ه �صيتم  واأ����ص���اف ال��ع��م��ي��د امل��ع��ال 
م�صروع  م���راح���ل  ك���اف���ة  يف  ال��ع��م��ل 
ال�صامل  اال���ص��رات��ي��ج��ي  ال��ت��ح��دي��ث 
خ���الل ال���ع���ام اجل�����اري و����ص���واًل اإىل 
�صهر  يف  والنهائية  االأخ��رية  املرحلة 

دي�صمرب من العام اجلاري.

تتو�ءم مع روؤية �الإمار�ت وخطة دبي و��صرت�تيجية وز�رة �لد�خلية

عبد اهلل املري يعتمد م�شروع التحديث اال�شرتاتيجي ال�شامل ل�شرطة دبي »خطة اال�شتعداد للخم�شني« 

•• دبي-الفجر:

اإمارة  ا�صت�صافتها  التي   ،»2020 الدوائية  لل�صوؤون  »قمة اخلليج  ناق�صت   
املبادرات  االإم��ارات،  دبي، بدعم من وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع يف دولة 
االأخرية التي اأطلقتها دول جمل�س التعاون اخلليجي، بهدف ت�صهيل و�صول 

اللوائح  االأدوي��ة اجلديدة، ومزايا دمج  اإىل  املر�صى 
يف  وت�صجيلها،  االأدوي��ة  بتجارب  املتعلقة  التنظيمية 

خمتلف اأنحاء املنطقة. 
وق����د ع���ق���دت ال��ق��م��ة يف ن�����ص��خ��ت��ه��ا اخل��ام�����ص��ة، عرب 
االإنرنت، وذلك يف ظل االإجراءات االحرازية للحد 
امل�صتجد،  كوفيد19-  ك��ورون��ا  فريو�س  انت�صار  من 
ال�صناعات  ق���ط���اع  ع���ن  مم��ث��ل��ني  ت���ط���رق  و����ص���ه���دت 
الدوائية، واإدارات الرعاية ال�صحية، الأهم العوامل 
يف  التنظيمية  ل��الإ���ص��الح��ات  الرئي�صية  وال���دواف���ع 

املنطقة وحتليلها. 
و�صدد املتحدثون يف القمة االفرا�صية، على اأهمية 

اإدارة البيانات واجل��ودة، يف ت�صريع ت�صجيل االأدوي��ة، ل�صمان جمتمع اأكر 
اأماًنا، وحتديداً يف ظّل اأزمة كوفيد19-، التي فر�صت على اجلميع ا�صتجابة 

اأ�صرع فيما يتعلق بتجارب االأدوية، واملوافقات واال�صترياد.
وا�صتعر�س اخلرباء خالل القمة التي ا�صتمرت على مدار يومي »23-22 
يوليو 2020«، جتربة دولة االإمارات يف اال�صتفادة من �صبكتها اللوج�صتية 
�صمان  بهدف  وذلك  الرقمي،  االقت�صاد  اإىل  امل�صتمر  والتحول  التناف�صية، 
اأنحاء  ا�صتمرارية االإم��دادات الكافية من ال�صروريات ال�صحية يف خمتلف 

املنطقة.
ل�صيا�صة  امل�صاعد  ال��وك��ي��ل  االأم����ريي،  اأم���ني ح�صني  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
دولة  يف  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  يف  والراخي�س  العامة  ال�صحة 

التي  ال��دوائ��ي  االإن��ت��اج  عملية  »�صّكلت  الرئي�صية:  كلمته  خ��الل  االإم����ارات، 
املتني،  التنظيم  اآلية  جانب  اإىل  جيد،  ب�صكل  وحتكم  رقابة  لنظام  تخ�صع 
وقطاع اخلدمات اللوج�صتية االإماراتي املتفوق عاملياً، �صّكلت جميعها عوامل 
�صواء،  العاملية على حد  واملجتمعات  واالقت�صاديات،  للمر�صى  وتعزيز  دعم 
وخا�صة بالتزامن مع اجلهود املبذولة الحتواء تف�صي فريو�س كوفيد19-. 
وحتى تاريخ 19 يوليو اجل��اري، وافقت ال��وزارة على 
ال�صحية  الرعاية  اأ�صا�صيات  من  �صحنة   450 اإر�صال 
ذلك  يف  مب��ا  املتنوعة،  والتعقيم  النظافة  ومنتجات 
التنف�س  واأج��ه��زة  لكوفيد19-،  الت�صخي�س  م��ع��دات 
وحلول  ال�صخ�صية،  الوقاية  وم��ع��دات  اال�صطناعي، 
االأولية  وامل��واد  واملعقمات  ال��وري��د،  العالج عن طريق 
املتعلقة بها، والتي تتجاوز قيمتها 243 مليون درهم 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  اإىل  وذل��ك  اإم��ارات��ي، 
واأوروبا، واأ�صراليا، والواليات املتحدة ب�صكل اأ�صا�صي، 
باالإ�صافة اإىل دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة 
ال�صرق االأو�صط، وذلك ح�صب طلب ال�صركات الطبية 
اإم����ارات  امل��ن��اط��ق احل���رة وخ��ارج��ه��ا، يف خمتلف  ال��ع��امل��ي��ة، وال��ت��ي تعمل يف 

الدولة.
جميع  وتكثيف  ت�صريع  مت  العمل،  ا�صتمرارية  �صمان  وبهدف  اأنه  واأ�صاف، 
الت�صنيع  عمليات  ذل��ك  يف  مبا  الطبية،  املنتجات  بهذه  املتعلقة  العمليات 
حتى  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  �صهدت  وق��د  والت�صدير.  والت�صجيل 
636 منتًجا دوائياً،  518 منتًجا جديداً، وجتديد ت�صجيل  االآن ت�صجيل 
خمترباتها  يف  منتًجا   759 حل���وايل  اخ��ت��ب��ار  عمليات  اإج����راء  ج��ان��ب  اإىل 
خالل فرة اجلائحة، للعينات الع�صوائية املاأخوذة من امل�صتودعات الطبية 

وال�صيدليات اخلا�صة بالدولة.
واأكد االأمريي، ا�صتناداً اإىل تقرير �صادر عن �صركة اال�صت�صارات االقت�صادية 

العاملية »فيت�س �صوليو�صن« التابعة ملوؤ�ص�صة الت�صنيف االئتماين »فيت�س«، اأن 
من املتوقع اأن تبلغ قيمة �صوق االأدوية يف دولة االإمارات ما ي�صل اإىل 19.1 
مليار درهم اإماراتي، بحلول عام 2024، م�صرياً اإىل اأن التجارب ال�صريرية 
للقاح كوفيد19- يف الدولة، من �صاأنها اأن تعزز املزيد من اجلهود املبذولة 
القدرة  ودع��م  الطبية،  واملنتجات  االأدوي����ة  م��ن  ال��ذات��ي  االك��ت��ف��اء  لتحقيق 

الت�صديرية لقطاع االأدوية يف االإمارات، الفتاً اإىل اأن 
هذه التجارب و�صلت اإىل مرحلتها الثالثة. 

 2019 وق��د و���ص��ع ق��ان��ون احت���ادي رق��م )8( ل�صنة 
ومهنة  الطبية  املنتجات  ���ص��اأن  يف  االإم�����ارات،  ل��دول��ة 
قانونًيا  اإط�����اًرا  ال�����ص��ي��دالن��ي��ة،  وامل��ن�����ص��اآت  ال�����ص��ي��دل��ة 
متطوراً، يتم مبوجبه تنظيم تداول املنتجات الطبية 
القانون،  وي�����ص��م��ل  امل��ح��ل��ي��ة.  ال�����ص��وق  يف  وال�����ص��ح��ي��ة 
ال�صريرية،  بالتجارب  املتعلقة  وال�صروط  الدرا�صات 
وت�صعرية  الرخي�س،  وطلبات  املنتجات،  وت�صجيل 
املنتج، واملراقبة بعد طرح املنتجات يف االأ�صوق، واإعداد 

تقارير ال�صالمة، اإىل جانب بنود اأخرى عديدة.
ومت خالل القمة االفرا�صية اأي�صاً، ا�صتعرا�س اأف�صل املمار�صات واالبتكارات 
يف جمال ت�صجيل االأدوية، وعمليات اال�صترياد والت�صدير والتوزيع، يف كل 
ال�صعودية.  العربية  واململكة  والكويت،  والبحرين،  وُعمان،  االإم���ارات،  من 
اآمنة  جمتمعات  على  للحفاظ  التنظيمية  للمتطلبات  ال��ت��ط��رق  مت  كما 
املمار�صات  �صمان  ب��اإر���ص��ادات  يتعلق  فيما  املنطقة،  يف  عالية  ج���ودة  وذات 
ال�صليمة )GxP(، والتحقق منها، والتي ت�صمل ت�صنيع االأدوية ومراقبتها 

وتخزينها، باالإ�صافة اإىل توزيعها.
من جانبها قالت الدكتورة جنيبة ال�صيزاوي، مدير عام ال�صركة اال�صت�صارية 
 “  PRA Consultancy  « املهنية  التنظيمية  ال�����ص��وؤون  جم��ال  يف 
امل�صاهمني  داخل جمموعة  واخل��ربات  املعرفة  ت�صارك  »اإن  للقمة:  املنّظمة 

واملوزعني  امل�صنعة  ال�����ص��رك��ات  فيهم  مب��ا  ال��دوائ��ي��ة،  ال�����ص��ن��اع��ات  ق��ط��اع  يف 
العامل  ت�صدي  وق��ت م�صى، يف ظل  اأي  من  اأهمية  اأك��ر  باتت  وامل�صّرعني، 
التعاون  جمل�س  دول  اأظ��ه��رت  وق���د  م�صبوقة.  غ��ري  اأب���ع���اداً  ف��ر���س  ل��وب��اء 
قوية  ا�صتجابة  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  مقدمتها  ويف  اخلليجي، 
ال�صريرية  التجارب  وت�صريع  االأدوي��ة،  اإنتاج  عمليات  ع��ززت  حيث  لالأزمة، 
واملتني على  القوي  والتكامل  التن�صيق  اإن  للقاحات. 
االأدوي���ة، من  تنظيم قطاع  املجل�س يف  دول  م�صتوى 
على  املر�صى  جمتمع  على  بالفائدة  يعود  اأن  �صاأنه 
ال�صعيدين املحلي والعاملي«. ويف �صياق مت�صل، قالت 
ال�صركة اال�صت�صارية  االإدارة يف  املو�صلي، مدير  منى 
 PRA « يف جم���ال ال�������ص���وؤون ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة
دور  لعب  القمة  “توا�صل   :“  Consultancy
لقطاع  ال�صريع  النمو  ومزامنة  م��واءم��ة  يف  رئي�صي 
الرعاية ال�صحية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
املحلية يف  الكفاءات  وتعزيز  العاملية،  االجتاهات  مع 
دول املنطقة. وقد اأ�صارت االأبحاث ب�صكل متكرر اإىل 
مدفوًعا  املجل�س،  دول  يف  واالأدوي���ة  ال�صحية  الرعاية  قطاع  يف  هائل  منو 
اإىل  ال�صن،  كبار  من  كبري  عدد  ووج��ود  االقت�صادي،  بالنمو  رئي�صي  ب�صكل 
نّبه  اأن كوفيد19-  واأ�صلوب احلياة. كما  بنمط  املرتبطة  االأمرا�س  جانب 
ا  اأي�صً ميكن  وال��ت��ي  واجل��اه��زي��ة،  املبتكرة  احل��ل��ول  الأهمية  ��ا  اأي�����صً املنطقة 
حتويلها اإىل فر�صة، من خالل تعزيز التن�صيق ب�صاأن املمار�صات وال�صيا�صات«. 
وناق�صت القمة اأي�صا، حماية حقوق امللكية الفكرية يف قطاع االأدوية، وفهم 
»REMS”. وعقد  والتخفيف من حدتها  املخاطر  تقييم  ا�صراتيجيات 
امل�صاركون جل�صات طاولة م�صتديرة مع جهات الرعاية ال�صحية احلكومية 
والكويت،  ال�صعودية،  العربية  واململكة  عمان،  و�صلطنة  االإم���ارات،  دول��ة  يف 

والبحرين، حول ديناميكيات تنظيم االأدوية اخلا�صة بهم.

ُعقدت عرب �الإنرتنت يف 22-23 يوليو �جلاري

»قمة اخلليج لل�شوؤون الدوائية 2020« ت�شلط ال�شوء على التح�شينات يف عمليات االإنتاج والبيئة التنظيمية للقطاع يف ظل كوفيد - 19 

دعت �إىل تكامل 
�إقليمي �أقوى وتركيز 
على �جلودة لتعزيز 

�لفر�ش �ملحلية 
و�لدولية

نّظمت �لن�صخة 
�خلام�صة 

بدعم من وز�رة 
�ل�صحة ووقاية 

�ملجتمع 

•• اأم القيوين-وام: 

اأن  القيوين  اأم  املعال ويل عهد  را�صد  �صعود بن  را�صد بن  ال�صيخ  �صمو  اأك��د 
مبحطة  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  �صلمي  مفاعل  اأول  ت�صغيل 

العربي. والوطن  االإمارات  تاريخ  يف  فارقة  عالمة  "براكة" يعد 
االإجناز  بهذا  وتقديره  اع��ت��زازه  املنا�صبة عن  بهذه  كلمة  �صموه يف  واأع��رب 

وبناء  الطاقة  م�صادر  لتنويع  ال��دول��ة  ا�صراتيجية  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  ال��ذي 
اقت�صاد م�صتدام، ويعك�س القدرات النوعية الأبناء الوطن الكت�صاب املعرفة 
اأبناء  اأن  م��وؤك��دا  النظيفة،  الطاقة  جم��االت  يف  العاملي  التطور  وم�صايرة 
الوطنية  وال��ربام��ج  امل�صاريع  كافة  لتنفيذ  االأ�صا�صية  القاعدة  هم  الوطن 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  جم���االت  يف  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ا�صراتيجية  وف���ق 
وغريها. ورفع �صمو ويل عهد اأم القيوين اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات 

اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
امل�صلحة  القائد االأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
واإخوانهم اأ�صحاب ال�صمو اأع�صاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات واإىل �صعب 

دولة االإمارات الويف على هذا االإجناز التنموي الهام .

ويل عهد اأم القيوين : ت�شغيل اأول مفاعل نووي �شلمي
 اإجناز تاريخي لالإمارات
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عربي ودويل

تطبيق  م��ع  االأ���ص��رال��ي��ة،  فيكتوريا  والي��ة  ال��ك��وارث يف  اأُعلنت حالة 
احلكومة املحلية حظر جتوال ليليا يف اإطار اأ�صد قيود فر�صتها حتى 
االآن على التنقل الحتواء فريو�س كورونا. وقال رئي�س وزراء الوالية 
اأ�صابيع  �صتة  ملدة  �صت�صري  التي  القيود اجلديدة  اإن  اأن��دروز،  دانييل 
حتى منت�صف �صبتمرب، �صت�صمح ل�صخ�س واحد فقط من كل منزل 
باخلروج للت�صوق مرة يف اليوم. ولن يتمكن �صكان ملبورن من االبتعاد 
اأكر من خم�صة كيلومرات عن منازلهم، ح�صبما نقلت “رويرز«. 
اأ�صواأ  اخلمي�س،  اأ�صراليا،  و�صجلت  بق�صوة  اأ�صراليا  ي�صرب  كورونا 
يوم لها من حيث االإ�صابات بفريو�س كورونا بعد اأن اأبلغت ثاين اأكرب 
الواليات من حيث عدد ال�صكان عن 700 حالة اإ�صابة جديدة و13 
وفاة. وكان الرقم القيا�صي ال�صابق للحاالت يف يوم واحد 518، لكن 
الرعاية  دور  على  تركزت  والتي  فيكتوريا  والي��ة  يف  الثانية  املوجة 
الوالية،  عا�صمة  ملبورن  اإغ��الق  على  ال�صلطات  اأج��ربت  للم�صنني، 
والواليات االأخرى على اإغالق حدودها. وقال دانييل اأندروز رئي�س 
ينتابني  اأن  البديهي  “من  ملبورن:  يف  لل�صحفيني  ال��والي��ة  وزراء 
القلق من هذه االأعداد املتزايدة. كان متوقعا على نحو ما اأن ن�صهد 

حاالت كثرية للغاية يف القطاع اخلا�س برعاية امل�صنني«.
وهم  العمل  اإىل  يتوجهون  كانوا  االأ�صخا�س  من  الكثري  اأن  واأ�صاف 

مر�صى اأو اأثناء انتظار نتائج فحو�صهم.
 

اإعادة  لنيجرييا،  واملالية  التجارية  العا�صمة  الغو�س،  حاكم  اأعلن 
مع  املقبل،  اال�صبوع  من  اعتبارا  املدينة  يف  والكنائ�س  امل�صاجد  فتح 
اتخاذ ال�صلطات خطوات لتخفيف اج��راءات االإغالق املفرو�صة ملنع 
تف�صي وباء كوفيد-19. وقال احلاكم باباجيد �صانو-اأولو يف بيان اإن 
“دور العبادة يف الغو�س �صتفتح اعتبارا من اجلمعة 7 اآب اأغ�صط�س 
اأمام امل�صلمني واالأحد 9 اآب/اغ�صط�س اأمام امل�صيحيني«. واأ�صاف اأنه 
�صيتم حتديد عدد امل�صلني يف اإطار تدابري احلد من االإ�صابات و”لن 
ن�صمح اإال بن�صبة 50 باملئة من الطاقة اال�صتيعابية الق�صوى �صواء 
ال�صموع  اإ�صاءة  مثل  اأخ��رى  لكن جتمعات  امل�صاجد«.  اأم  الكنائ�س  يف 
وغريها ال تزال حمظورة. ون�صح �صانو-اأولو الكبار يف ال�صن الذين 
تتجاوز اأعمارهم 65 عاما بالبقاء يف منازلهم. وكانت مدينة الغو�س، 
االأكرب يف البالد والتي يبلغ عدد �صكانها اأكر من 20 مليون ن�صمة، 
قد اأغلقت كنائ�صها وم�صاجدها اإ�صافة اىل النوادي الليلية والفنادق 
يف اآذار مار�س البطاء انت�صار فريو�س كورونا. ووفقا ملركز نيجرييا 
 43،151 ملكافحة االأمرا�س بلغ اجمايل عدد االإ�صابات يف البالد 
حتى االن، تويف منهم 879 �صخ�صا منذ ت�صجيل اأول حالة يف اأواخر 
يف  كوفيد-19  تف�صي  ب���وؤرة  ه��ي  الغ��و���س  ومدينة  ف��رباي��ر.  �صباط 

نيجرييا حيث �صجلت اأكر من 15 األف اإ�صابة و192 وفاة.
 

فريو�س  م��ع  بالتعامل  املكلف  العمل  لفريق  اجل��دي��د  الرئي�س  ق��ال 
من  احلد  ت�صتهدف  التي  القيود  ت�صدد  اأن  �صوي�صرا  على  اإن  كورونا 
حاالت  يف  ال��ك��ب��ري  االرت���ف���اع  ب��ع��د  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�صي 
االإ�صابة يف االآونة االأخرية وذلك تفاديا للحاجة اإىل فر�س اإجراءات 
عزل عام اأكر �صرامة يف امل�صتقبل. وبلغ متو�صط عدد حاالت االإ�صابة 
اجلديدة اليومية مبر�س كوفيد-19 يف �صوي�صرا يف االآونة االأخرية 
اأكر من 200 حالة بعد اأن كان يف حدود 35 حالية يوميا يف يونيو 
حزيران. وقال مايكل اأكرمان، الذي يراأ�س الهيئة التي تقدم امل�صورة 
زي��ادة كبرية يف  �صفا  البالد على  اإن  ال�صوي�صرية،  العلمية للحكومة 

عدد حاالت االإ�صابة وال يوجد جمال كبري للمناورة.
ملنع  مبكرا  نتدخل  اأن  “علينا  زي��ت��وجن  �صونتاج  ل�صحيفة  واأ���ص��اف 
حدوث زيادة هائلة. واإال �صيكون هناك احتمال لفر�س قيود �صارمة 

ومكلفة. يتعني منع ذلك يف ظل كل الظروف«.
عندما  اآذار  مار�س  فر�صته يف  كانت  اإغالقا جزئيا  �صوي�صرا  ورفعت 
اأمرت باإغالق املتاجر واحلانات واملطاعم ملنع تف�صي الفريو�س الذي 
اأ�صاب 35 األف �صخ�س وت�صبب يف وفاة 1707 اأ�صخا�س يف البالد 
الذي يقدر عدد �صكانه بنحو 8.6 مليون ن�صمة. وقال اأكرمان، الذي 
توىل رئا�صة فريق العمل املكلف بالتعامل مع فريو�س كورونا اأم�س 
اإنه يوؤيد فر�س و�صع الكمامات يف االأماكن املغلقة. وو�صع  ال�صبت، 
الكمامات اإلزامي االآن يف و�صائل النقل العام واملظاهرات ال�صيا�صية. 
وخففت احلكومة القيود على التجمعات على الرغم من اأنها ال تزال 

متنع تنظيم اأحداث يزيد عدد امل�صاركني فيها على األف �صخ�س.

عوا�صم

�سيدين

لغو�ص

برين

 توقيف وزير بريطاين �شابق بتهمة االغت�شاب 
•• لندن-اأ ف ب

اأعلنت ال�صرطة الربيطانية و�صحيفة “�صنداي تاميز” توقيف وزير �صابق 
ي�صغل مقعدا نيابيا حاليا بعد اتهامات باغت�صاب واعتداء جن�صي.

ومل يك�صف ا�صم ال�صيا�صي، لكن ال�صرطة قالت يف بيان اإنها فتحت حتقيقا 
حوادث  اأرب��ع��ة  يف  جن�صي  عنف  واأع��م��ال  ب��اع��ت��داءات  تتعلق  ات��ه��ام��ات  بعد 

منف�صلة.
يوليو  مت��وز   31 اجلمعة  تلقى  العا�صمة  �صرطة  “جهاز  اإن  البيان  وق��ال 
انتهاكات  ع��ن  مبعلومات  تتعلق  منف�صلة  ح���وادث  باأربعة  تتعلق  ادع���اءات 

جن�صية واعتداء«.
اآب  من  االأول  ال�صبت  خم�صيني  رج��ل  توقيف  “مت  اأن��ه  ال�صرطة  واأ�صافت 

اأغ�صط�س ب�صبب �صبهات باغت�صاب، وافرج عنه بكفالة«.
وذكرت �صحيفة “�صنداي تاميز” اأن االتهامات وجهتها م�صاعدة برملانية 
يف  وزي���را  ك��ان  املحافظني،  ح��زب  يف  كبريا  م�����ص��وؤوال  وت�صتهدف  ل��ه  �صابقة 

ال�صابق وهو نائب حاليا.
ونقلت وكالة االأنباء “بر�س ا�صو�صيي�صن” عن ناطق با�صم احلزب املحافظ 

اأن “اتهامات من هذا النوع توؤخذ على حممل اجلد اإىل اأق�صى حد«.
غري  من  ال�صرطة،  اأي��دي  بني  اأ�صبحت  الق�صية  اأن  “مبا  الناطق  واأ�صاف 

املالئم االإدالء باأي تعليق االآن«.

�إ�صابة �أ�صري لدى �إ�صر�ئيل بكورونا

ترحيب فل�شطيني باالحتجاج االأوروبي على خطط اال�شتيطان

�شمال �شوريا ي�شتغيث من جرائم اأتباع تركيا

االآالف يتظاهرون �شد نتانياهو يف ا�شرائيل 

•• رام اهلل-وكاالت

اأعلنت هيئة �صوؤن االأ�صرى واملحررين 
الفل�صطينية  التحرير  منظمة  يف 
اأم�س االأحد، اأن اأ�صرياً فل�صطينياً يف 
�صجون اإ�صرائيل مت اكت�صاف اإ�صابته 
ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����ص��ت��ج��د. وذكر 
بيان �صادر عن الهيئة، اأن ال�صلطات 
االإ�صرائيلية اأبلغت حماميها باإ�صابة 
اأ�صري من اخلليل بفريو�س كورونا، 
علماً اأنه مت اعتقاله قبل اأ�صبوع وال 
ا�صتكمال  ب��ذري��ع��ة  حم��ت��ج��زاً  ي����زال 

التحقيق.
هيئة  اأع��ل��ن��ت  امل��ا���ص��ي  ال�����ص��ه��ر  ويف 
اأ�صرياً  اأن  �صوؤن االأ�صرى واملحررين، 
عزله  ومت  ك��ورون��ا  بفريو�س  اأ�صيب 
ث��م متاثل  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي  �صجن  داخ���ل 
 5 زه��اء  اإ�صرائيل  وتعتقل  لل�صفاء، 

اآالف و500 اأ�صري فل�صطيني.
التحرير  منظمة  رحبت  ذل��ك،  اإىل 
بر�صالة  االأح��د،  اأم�س  الفل�صطينية 
اأوروبياً  ���ص��ف��رياً   15 م��ن  اح��ت��ج��اج 
�صد  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اإىل 
خ���ط���ط ل���ل���ب���ن���اء اال����ص���ت���ي���ط���اين يف 
منذ  املحتلة  الفل�صطينية  االأرا�صي 
اللجنة  ع�صو  ودع��ت   .1967 ع��ام 
التنفيذية للمنظمة حنان ع�صراوي 
االأوروبية  ال���دول  �صحفي،  بيان  يف 
تبني  اإىل  ال��ر���ص��ال��ة  ع��ل��ى  امل��وق��ع��ة 
ق�������رارات وخ����ط����وات ف��اع��ل��ة وج����ادة 
اال�صتيطان  �صد  الواقع  اأر���س  على 

االإ�صرائيلي.
ردع  العمل على  اأهمية  واأك��دت على 

•• عوا�صم-وكاالت

املنطقة  ت��ل��ك  ع��ل��ى  �صيطرتها  م��ن��ذ 
قبل ع��ام��ني وح��ت��ى ال��ي��وم، م��ا زالت 
لركيا  امل��وال��ي��ة  امليلي�صيا  انتهاكات 
�صمال �صوريا م�صتمرة، ورغم التنديد 
تبقى  املحلية،  واال�صتغاثات  ال��دويل 
اأما  هناك.  املوقف  �صيدة  اعتداءاتها 
اجلديد، تعذيب يف اأقبية يف�صي اإىل 
املر�صد  م�����ص��ادر  اأف����ادت  امل���وت، فقد 
ال�����ص��وري حل��ق��وق االإن�����ص��ان، االأح���د، 
مبقتل مواطن حتت وطاأة التعذيب 
يف �صجون ال�صرطة الع�صكرية املوالية 
لركيا يف تل اأبي�س، بعدما نفذ اأمراً 
اأ�صابيع،  قبل  مقرهم  اإىل  باإح�صاره 
لتعتقله تلك اجلهة وتقوم بتعذيبه، 
ثم طالبت ذويه بدفع غرامة كبرية 
الإطالق �صراحه اإىل اأن تويف.  وكان 
ال�����ص��اب ال��ق��ت��ي��ل ع��ن�����ص��را ���ص��اب��ق��ا يف 
�صفوف قوات �صوريا الدميقراطية، 
اأتباع  اأن��ه ترك القتال مع دخ��ول  اإال 

تركيا اإىل املنطقة.

نهب ممتلكات 
وتغيري بقوة �ل�صالح

الوحيدة،  احل����ادث����ة  ت��ل��ك  ت��ك��ن  مل 
االأ�صبوع  املر�صد  اأفادت م�صادر  فقد 
ميلي�صيا  من  م�صلحني  ب��اأن  املا�صي، 

رف�����س االأه�����ايل ي��ت��م ط��رده��م بقوة 
ال�صالح، ما يهدف اإىل تغيري الواقع 
ل�صالح  امل���دي���ن���ة  يف  ال���دمي���وغ���رايف 

النفوذ الركي ومقاتليه.

عودة لع�صر “�جلباية«
واجلبايات  ال�صلب  عمليات  ونتيجة 
املوالية،  ال��ف�����ص��ائ��ل  تفر�صها  ال��ت��ي 
تزايدت معدالت الفقر بني املواطنني 
من   47% ي��رزح  حيث  عفرين،  يف 
امل���واط���ن���ني ال�������ص���وري���ني حت����ت خط 
معدالت  ارت��ف��اع  اإىل  اإ�صافة  الفقر، 

البطالة التي جتاوزت 70%. 
وال ي��ت��وق��ف االأم����ر ع��ن��د ه���ذا احلد، 
ا�صتغالل  ال��ف�����ص��ائ��ل  ت��ع��م��دت  ف��ق��د 
امل���راف���ق ال��ع��ام��ة جل��ب��اي��ة االأم������وال، 
مراد  ال�صلطان  ف�صيال  اأن�����ص��اأ  حيث 
اأبنية وحمال جتارية  ولواء ال�صمال 
امل��ل��ع��ب مب��دي��ن��ة عفرين  يف حم��ي��ط 
وا�صلت  فيما  ل�صاحلهم،  واأج��روه��ا 
احلفر  اأع������م������ال  ال���ف�������ص���ائ���ل  ت���ل���ك 
املرافق  تلك  ال�صتغالل  واالإن�صاءات 
العامة احليوية وتاأميمها يف املنطقة 
النفوذ  ل�صالح  بعائدها  واالن��ت��ف��اع 

الركي وف�صائله.
على خطى د�ع�ش.. 

تدمري �الآثار
الف�صائل  توا�صل  اأي�صاً،  ال�صياق  يف 

احلمزات”  “فرقة  ب��ا���ص��م  ت���ع���رف 
�صرقة  على  اأقدموا  لركيا،  املوالية 
املواطنني يف قرية  ع��دد م��ن م��ن��ازل 
“قدا” التابعة لناحية راجو يف ريف 
مدينة عفرين �صمال غرب حلب، يف 
اإطار ت�صييق اخلناق على من تبقى 
اأه���ايل املنطقة الإج��ب��اره��م على  م��ن 

اخلروج منها.
ميلي�صيا  ف���اإن  امل��ع��ل��وم��ات،  وبح�صب   
املعروف  �صاه”  “�صليمان  ف�����ص��ي��ل 
�صكان  اأج����ربت  ق��د  ب�”العم�صات”، 
قرية ياخور التابعة لناحية معبطلي 
يف ري���ف ع��ف��ري��ن، ع��ل��ى اخل����روج من 
خميمات  يف  وو����ص���ع���ه���م  م���ن���ازل���ه���م 
ع�����ص��وائ��ي��ة واق���ع���ة ع��ن��د االأط������راف 

ال�صمالية للقرية.
كما ا�صتقدمت امليلي�صيا عنا�صر من 
عدة كتائب تابعة للف�صيل، واتخذوا 
اإ�صافة  لهم،  املدنيني مقرات  منازل 
اإىل قيام عنا�صر اأمنية تابعة ملا يعرف 
املوايل لركيا،  ب�”جي�س ال�صرقية” 
من  نازحة  عائلة   50 نحو  بتهديد 
خالل  الع�صكرية  العمليات  مناطق 
حمافظتي  �صمن  االأخ����رية  ال��ف��رة 
اإخالء  على  واإجبارهم  اإدلب وحلب، 
مدينة  يف  يقطنونها  ال��ت��ي  امل���ن���ازل 
جندير�س بريف عفرين �صمال غرب 
حلب خالل مهلة حم��ددة، ويف حال 

عنها،  الغطاء  ورفع  االحتالل  دولة 
للقانون  املتعمدة  انتهاكاتها  ووق��ف 
الدويل وقرارات ال�صرعية الدولية، 
العقاب،  م��ن  اإفالتها  ع��دم  و�صمان 
اال�صتنكار.  ببيانات  االكتفاء  وع��دم 
اإىل  ت�صتند  اإ���ص��رائ��ي��ل  اأن  واع��ت��ربت 
مب�صاءلتها  ال���دويل  املجتمع  ف�صل 
وحم���ا����ص���ب���ت���ه���ا ع����ل����ى ج���رائ���م���ه���ا، 
حكومات  خ�����روج  ع����دم  و���ص��م��ان��ه��ا 
اللفظية  االإدان���ات  اإط��ار  العامل من 

اإىل العمل الفعلي واجلاد.
ه����ذه  ت���ن���ف���ي���ذ  اأن  ع����ل����ى  و�������ص������ددت 
اخلطرية  اال�صتيطانية  املخططات 
ال���ق���د����س عن  ف�����ص��ل  اإىل  ����ص���ي���وؤدي 
وف�صل  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي،  حم��ي��ط��ه��ا 
و�صط ال�صفة الغربية و�صمالها عن 
ج��ن��وب��ه��ا، وف��ر���س م�����ص��روع القد�س 
فر�صة  اأي������ة  وت���ق���وي�������س  ال����ك����ربى، 
متوا�صلة  فل�صطينية  دول��ة  الإق��ام��ة 

جغرافياً وقابلة للحياة.

تقوي�س اإمكانية التفاو�س على حل 
الدولتني، واإعاقة التو�صل اإىل دولة 

فل�صطينية. 
وزارة  اأدان�����ت  م��ن��ف�����ص��ل،  ���ص��ي��اق  ويف 
الفل�صطينية  واملغربني  اخلارجية 
البلدية  اإق����������رار  ال�������ص���ب���ت  اأم�����������س 
االإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة يف ال���ق���د����س اإق���ام���ة 
اإ�صايف يف  ا�صتيطاين  جممع ت�صغيل 
اأن  ال���وزارة  واع��ت��ربت  املدينة.  �صرق 
�صمن  تندرج  االإ�صرائيلية  اخلطوة 

واأوردت االإذاعة االإ�صرائيلية العامة 
اأن �صفراء 15 دولة اأوروبية و�صفري 
اإ�صرائيل،  ل���دى  االأوروب�����ي  االحت����اد 
اإمكانية  م���ن  ق��ل��ق��ه��م  ع���ن  اأع����رب����وا 
دف���ع احل��ك��وم��ة االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة قدماً 
 »E1-« م��ن��ط��ق��ة ب��ن��اء يف  م�����ص��اري��ع 
وال�صفة  ال���ق���د����س  ب���ني  ال��ف��ا���ص��ل��ة 
الغربية. وذكرت االإذاعة اأن من بني 
واأملانيا،  فرن�صا  ���ص��ف��راء  املحتجني 
وب����ري����ط����ان����ي����ا، ح���ي���ث ح���������ذروا من 

خطط تهويد القد�س وي�صكل حلقة 
االإ�صرائيلية  االنتهاكات  �صل�صلة  يف 
املقد�صة،  امل��دي��ن��ة  ب��ح��ق  امل�����ص��ت��م��رة 
تكري�س  حم���اوالت  �صياق  يف  وي��اأت��ي 
حميطها  عن  وف�صلها  املدينة  �صم 
اخلارجية  وط��ال��ب��ت  الفل�صطيني. 
اجلنائية  امل��ح��ك��م��ة  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
ال���دول���ي���ة ب�����ص��رع��ة ف��ت��ح حت��ق��ي��ق يف 
مقدمتها  ويف  االح����ت����الل  ج���رائ���م 
ملحا�صبة  و������ص�����واًل  اال����ص���ت���ي���ط���ان، 
املتورطني  االإ�صرائيليني  امل�صوؤولني 

فيها.
ه�����ذا وواف�����ق�����ت ب���ل���دي���ة االح����ت����الل 
خطة  على  القد�س،  يف  االإ�صرائيلي 
ا�صتيطاين  ت�صغيل  جممع  الإق��ام��ة 
اإ����ص���ايف يف اجل���ان���ب ال�����ص��رق��ي حلي 

العي�صاوية ويقع على 90 دومناً.
وت���ع���ه���د رئ���ي�������س ب���ل���دي���ة االح���ت���الل 
م��و���ص��ي��ه ل���ي���ي���وؤن ب���اال����ص���ت���م���رار يف 
املقد�صة،  امل��دي��ن��ة  ت��ه��وي��د  م�����ص��اري��ع 
املعلومات  وك���ال���ة  ذك���رت���ه  مل���ا  وف���ق���اً 

الفل�صطينية اليوم ال�صبت.
وك������ان������ت ب����ل����دي����ة االح�������ت�������الل قد 
تهويدية  خطة  اإط���الق  ع��ن  اأعلنت 
ت�صتمل  امل��دي��ن��ة،  ���ص��رق  يف  ج���دي���دة 
وادي  الإن�����ص��اء  م�����ص��روع �صخم  ع��ل��ى 
فايل(،  )ال�صيليكون  اأو  ال�صيليكون 
ع���ن خ���ط���ة، مبوجبها  ع���ب���ارة  وه����و 
املال  قطاع  م�صاحات  تو�صيع  �صيتم 
واالأعمال واملحال التجارية والغرف 
الفندقية بحجم كبري �صرق القد�س 
على ح�صاب املنطقة ال�صناعية التي 

�صتدمر بالكامل.

التنقيب  اأع���م���ال  ل��رك��ي��ا  امل���وال���ي���ة 
املزارات  وتخريب  وحفر  االآث���ار  عن 
ال��دي��ن��ي��ة ب��ح��ًث��ا ع��ن حت��ف اأث���ري���ة يف 

عفرين.
اأب��ري��ل/ن��ي�����ص��ان امل���ا����ص���ي، بداأ  ف��ف��ي 
ف�صيل “العم�صات” بعمليات احلفر 
يف  ال��واق��ع  االأثري”  “اأرندة  ت��ل  يف 
ريف  يف  حديد”  “ال�صيخ  ن��اح��ي��ة 
يتعر�س  ال�����ذي  ال���غ���رب���ي،  ع��ف��ري��ن 
ب�����ص��ك��ل ���ص��ب��ه ي��وم��ي ل��ع��م��ل��ي��ات حفر 
ما  االآث���ار،  عن  بحًثا  ثقيلة  مبعدات 
واإحداث  كبري  ب�صكل  لت�صرره  اأدى 
عمليات  ن��ت��ي��ج��ة  ب����ه  ه����ائ����ل  دم�������ار 

كما  املتوا�صلة.  الع�صوائية  البحث 
قرية  يف  “�صيخ حميد”  م��زار  �صهد 
لناحي�������ة  التابع��������ة  جندو  ق�صطل 
�صران يف ريف عفري����ن اأعم�������ال حفر 
مكاناً  امل��زار  ذلك  ويعترب  وتخريب. 
ومعلماً  االأيزيديني،  للكرد  مقد�صاً 
هذه  وتتم  عفرين،  ملنطقة  تاريخياً 
املخابرات  م���ن  ب��ت�����ص��ه��ي��ل  االأف����ع����ال 

الركية.

هجمات و�نفجار�ت
 وغياب �الأمن

يذكر اأن مدينة عفرين كانت �صهدت 

اأمنية  وان����ف����الت����ات  ت����وت����رات  ع�����دة 
بي�����ن  م��ا  ع��دي��دة  اأ���ص��ك��ااًل  اتخ�������ذت 
املتناح�����رة  الف�صائل  بني  ا�صتباكات 

وانفج�ارات املفخخات.
فقد عا�صت املنطقة االأ�صبوع املا�صي 
ا���ص��ت��ب��اك��ات ع��ن��ي��ف��ة مب��خ��ت��ل��ف اأن����واع 
متناحرة  جمموعات  ب��ني  االأ�صلحة 
فيما بينها تابعة للميلي�صيات و�صط 
االأح����ي����اء ال�����ص��ك��ن��ي��ة ل��ع��ف��ري��ن دون 
مقتل  عن  اأ�صفرت  وا�صحة،  اأ�صباب 
واإ����ص���اب���ة ط��ف��ل��ه��ا بجروح  م��واط��ن��ة 
خ��ط��رية، ب��االإ���ص��اف��ة ل��وق��وع جرحى 

اآخرين من املدنيني.

ا�شتغالل وابتزاز.. هكذا تتحكم تركيا بواردات ليبيا

•• القد�س-اأ ف ب

�صد  اال���ص��رائ��ي��ل��ي��ني  اآالف  ت��ظ��اه��ر 
نتانياهو  بنيامني  ال���وزراء  رئي�س 
البالد  م���ن  م��ت��ف��رق��ة  اأم����اك����ن  يف 
ظل  يف  ب���ا����ص���ت���ق���ال���ت���ه  م���ط���ال���ب���ني 
ال���ت���ي وجهت  ال���ف�������ص���اد  ات���ه���ام���ات 
بفريو�س  االإ���ص��اب��ات  وارت��ف��اع  اإليه 

كورونا.
ع�صرات  عند  املتظاهرون  وجتمع 
واجل�صور  وال���ط���رق  ال��ت��ق��اط��ع��ات 
حيث حملوا الفتات تتهم نتانياهو 
بالف�صل وتدعو اىل ا�صتقالته، كما 
اإقامته  اأم���ام مقر  ت��ظ��اه��رة  ج��رت 
قي�صارية  م���دي���ن���ة  يف  اخل�����ا������س 

ال�صاحلية ال�صمالية.
اأم��ام مقر  وك��ان التجمع الرئي�صي 
اإقامة نتانياهو الر�صمي يف القد�س 
باال�صتقالة  االآالف  ط��ال��ب��ه  ح��ي��ث 

وفق املنظمني.
ويف ت��ل اأب��ي��ب ت��ظ��اه��ر امل��ئ��ات �صد 
وف�صل  ال��ب��ط��ال��ة  م���ع���دل  ارت����ف����اع 
االأ�صخا�س  دع�����م  يف  احل���ك���وم���ة 
اخلا�س  حل�صابهم  يعملون  الذين 
رزقهم  م�������ص���ادر  ف���ق���دان���ه���م  ب���ع���د 
و�صائل  اأوردت  كما  ال��وب��اء،  ب�صبب 

اإعالم ا�صرائيلية.
و�صعوا  الذين  املتظاهرون  وحمل 
تتهم  الف����ت����ات  واق����ي����ة  ك����م����ام����ات 
وباء  بالف�صل يف مكافحة  نتانياهو 

تداعياته  من  واحل��د  كوفيد-19 
االقت�صادية.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن االإ����ص���ادات التي 
ا�صتجابتها  ب��ع��د  ا���ص��رائ��ي��ل  نالتها 
اأن  اأال  لكوفيد-19،  االأول�����ي�����ة 
احل���ك���وم���ة ت���ع���ر����ص���ت الن���ت���ق���ادات 
االإ�صابات  �صديدة مع عودة تف�صي 
بعد رفع اجراءات احلجر يف اأواخر 

ني�صان/اأبريل.
واعرف نتانياهو بنف�صه بالت�صرع 
االق���ت�������ص���اد، فقد  ف���ت���ح  اإع��������ادة  يف 
عدد  يبلغ  ال��ت��ي  ا���ص��رائ��ي��ل  �صجلت 
�صكانها 9 ماليني ن�صمة حتى االآن 
األ���ف اإ���ص��اب��ة بينها  اك���ر م��ن 72 

523 وفيات.

االإ�صراف على جميع ال�صلع ال��واردة اإىل ليبيا عن طريق البحر، وهو 
التحكم  على  القدرة  خا�صة  ل�صركة  يعطي  اإذ  م�صبوق،  غري  تفوي�س 

بواردات البلد، بح�صب ما اأفاد موقع “اأفريكا اإنتلجن�س«.
وكان م�صوؤول يف مكتب رئي�س حكومة الوفاق فايز ال�صراج اأقر، بح�صب 
ما نقلت عنه وكالة اأ�صو�صييتد بر�س، بتعر�س احلكومة ل�صغوط جمة 
ا�صتغالل تركيا ل�صعف  م��وؤك��دة  اأن��ق��رة،  م��ع  االت��ف��اق  اأج��ل توقيع  م��ن 

الوفاق يف تلك الفرة، من اأجل اإر�صاء م�صاحلها.
كما اعترب امل�صوؤول يف حينه اأن دعم تركيا لل�صراج ع�صكريا ي�صري جنبا 

اإىل جنب مع امل�صي قدما مب�صاريعها االقت�صادية يف ليبيا
يذكر اأنه منذ توقيع هذا االتفاق، تخطط تركيا جلني مئات املليارات 
االأكرب  اجل��زء  على  اال�صتحواذ  خ��الل  من  اقت�صادها،  تنع�س  قد  التي 

االإعمار  اإع��ادة  ليبيا، خا�صة يف جم��االت  املتوقعة يف  اال�صتثمارات  من 
والطاقة.

ففي يونيو املا�صي، اأظهرت وثائق م�صربة حتويل ماليني من اليورو 
تكنولوجيا  �صركة  تركية تدعى  �صركة  اإىل  الليبي  املركزي  البنك  من 
ال�صناعات الدفاعية SSTEK، بح�صب ما اأفاد يف حينه موقع “ليبيا 

ريفيو«.
يف  �صابق  مدير  وه��و  العون،  حممود  الليبي  االقت�صادي  املحلل  وك��ان 
اإن االأطماع  النفطية، قال يف ت�صريح �صابق للعربية.نت  �صركة مليتة 
يف  املتمعن  اأن  م�صيفا  خفية،  تعد  مل  ليبيا  يف  الأن��ق��رة  االق��ت�����ص��ادي��ة 
ت�صريحات امل�صوؤولني احلكوميني االأتراك وحتركاتهم يف امللف الليبي 
امل�صالح الركية يف ليبيا ودواف��ع تدخلها ودعمها حلكومة  تت�صح له 

النفط، م�صريا  الليبية وحقول  االأم��وال  الوفاق، والتي تتمحور حول 
ال��ي��وم وع��اج��زة ع��ن رف�س  ت��ب��دو غ��ري ق���ادرة  ال��وف��اق  اأن حكومة  اإىل 
ال�صروط والعرو�س الركية التي تريد احل�صول على احل�صة االأكرب 
من م�صاريع اإعادة االإعمار وال�صفقات التجارية، وترغب بامل�صاركة يف 
اإدارة احلقول النفطية، ب�صبب الدعم الع�صكري وال�صيا�صي الذي تتلقاه 

من تركيا.
على  احل�صول  اإىل  القريب  امل���دى  على  ت��ه��دف  تركيا  اأن  اأو���ص��ح  كما 
تعوي�صات مل�صروعات ال�صركات الركية التي تعطلت وت�صررت ب�صبب 
القذايف  مبعمر  االإطاحة  واأعقبت  رافقت  التي  االأمنية  اال�صطرابات 
من  اقت�صادية  فوائد  ل�صمان  جديدة  اتفاقيات  وعقد  اأع���وام،   9 قبل 

عملية تدخلها يف ليبيا ل�صالح الوفاق.

•• عوا�صم-وكاالت

بعد اعراف م�صوؤولني يف حكومة الوفاق قبل يومني بال�صغط الذي 
مار�صته تركيا عرب اإ�صالميني من اأجل اإقناع طرابل�س بتوقيع االتفاق 
االأمني والبحري املثري للجدل يف نوفمرب املا�صي، بداأت ف�صول جديدة 

من تلك ال�صغوط اأو اال�صتغالل تتك�صف.
فقد ك�صف قرار �صادر عن اجلمارك الليبية يف طرابل�س يف 20 يوليو 
يديرها  التي  ال��رك��ي��ة،  كي”  �صي  “اإ�س  �صركة  م��ع  التعاقد  امل��ا���ص��ي، 
الإدارة  اأردوغ����ان  م��ن  املقربني  االأع��م��ال  رج��ال  اأح��د  كوكابا�صا،  حممد 

مذكرات تتبع ال�صحنات البحرية.
الركية  لل�صركة  الليبية  اجل��م��ارك  منحت  ال��ق��رار  ه���ذا  ومب��وج��ب 
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عربي ودويل

“جمموعة  زعيم  �صارمهد  جم�صيد  اإن  ال���وزارة  وق��ال��ت 
توندار “الذي كان يقود عمليات م�صلحة وتخريبية داخل 

اإيران بات اليوم يف قب�صة” قوات االأمن االإيرانية.
بحدة  االإي��ران��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  انتقدت  جهتها،  م��ن 
اإرهابيني  و”دعمها  ���ص��ارم��ه��د  ال�صت�صافتها  وا���ص��ن��ط��ن 
م��ع��روف��ني تبنوا ع���ددا م��ن االأع��م��ال االإره��اب��ي��ة داخل” 

البالد.
االأمريكي يتحمل م�صوؤولية  “الكيان  اإن  بيان  وقالت يف 
دعمه للزمر االإرهابية واجلناة الذين يديرون من داخل 
واإرهابية  وم�صلحة  تخريبية  عمليات  املتحدة  الواليات 

�صد ال�صعب االإيراين ويريقون دماء مواطنينا«.

علما  “اأخذنا  االأم��ريك��ي��ة  اخلارجية  با�صم  ناطق  وق��ال 
“النظام  اأن  واأ���ص��اف  ب�صارمهد”.  املتعلقة  باملعلومات 
االإيراين لديه خربة طويلة يف احتجاز اإيرانيني واأجانب 

بناء على اتهامات خاطئة«.
اإيران  “نحث  االأمريكية  اخلارجية  با�صم  الناطق  وتابع 
على التزام اأكرب قدر ممكن من ال�صفافية واإىل احرام 

املعايري القانونية الدولية«.
ت��وق��ي��ف جم�صيد  م��ك��ان  اأو  ت���اري���خ  ال��ب��ي��ان  ي��و���ص��ح  ومل 
اأي�صا  املعروفة  اإيران”  مملكة  “جمعية  زعيم  �صارمهد 
اإ�صقاط  اإىل  ت�صعى  ال��ت��ي  توندار”  “جمموعة  ب��ا���ص��م 

النظام يف اجلمهورية االإيرانية.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

اإىل احرام  االأم��ريك��ي��ة ط��ه��ران  دع��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
“املعايري القانونية الدولية”، بعد اإعالنها توقيف زعيم 
م�صلحة  “عمليات  ب����اإدارة  متهم  اإرهابية”  “جمموعة 

وتخريبية” �صد اإيران من الواليات املتحدة.
بثه  ب���ي���ان  اأع��ل��ن��ت يف  االإي���ران���ي���ة  االأم�����ن  وزارة  وك���ان���ت 
“جمموعة  زعيم  توقيف  ال�صبت  االإي����راين  التلفزيون 
اإرهابية” مقرها الواليات املتحدة متهمة بالوقوف وراء 
2008 وهجمات  �صرياز )جنوب( يف  تفجري يف مدينة 

اأخرى مت اإحباطها.

�شعبية اأردوغان يف تراجع م�شتمراخلارجية االأمريكية تدعو طهران اإىل احرتام املعايري الدولية 
•• اأنقرة-وكاالت

مل يوؤثر القرار املثري للجدل ب�صاأن حتويل “اآيا �صوفيا” من متحف اإىل م�صجد، باالإيجاب على �صعبية الرئي�س الركي 
رجب طيب اأردوغان التي توا�صل الراجع. ويف ا�صتطالع ل�صركة “اأفرا�صيا ري�صر�س كامباين” ن�صرت اليوم االأحد عرب 
و�صائل اإعالم حملية، اأو�صح فقط %0.2 من االأ�صخا�س امل�صاركني باأرائهم اأن هذه اخلطوة اأثرت على نيتهم للت�صويت 
“اآيا  اأن قرار حتويل   0.1% واأو�صح فقط   .2002 الذي يحكم تركيا منذ  التابع الأردوغ��ان  والتنمية،  العدالة  حلزب 
القرار  اأن   99.7% واأك��د  للمعار�صة،  ي�صوتون  �صيجعلهم  م�صجد  اإىل  عاماً   86 و�صع ظل  وهو  من متحف-  �صوفيا” 
املثري للجدل ب�صاأن “اآيا �صوفيا” ال يغري نيتهم للت�صويت. ويتعار�س ما ذهب اإليه اال�صتطالع مع ما اأكده بع�س اخلرباء 
ب�صاأن التاأثري االإيجابي املحتمل للقرار على �صعبية الرئي�س ذي اخللفية االإ�صالمية. وبح�صب امل�صح، لن ي�صوت 46.8% 
�صي�صوتون ل�صاحله،   38.9% 2023، مقابل  املرتقبة يف  الرئا�صية  االنتخابات  االأت��راك الأردوغ��ان حال تر�صح يف  من 
و%14.3 ال يزالون دون قرار بهذا اخل�صو�س. ومتثل هذه التقديرات تراجعاً كبرياً يف �صعبية اأردوغان بعدما كانت ن�صبة 

التاأييد له %67، عقب حماولة االنقالب الفا�صلة يف �صيف 2016 و%45 مطلع العام اجلاري.

•• عوا�صم-وكاالت

للخدمات  امل���ل���ك���ي  امل���ع���ه���د  ن�����ص��ر 
الدفاعية  ل���ل���درا����ص���ات  امل���ت���ح���دة 
مقاال  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف  واالأم���ن���ي���ة 
ال�صلبية  االآث�����ار  ي��ت��ن��اول  حتليليا 
الرئي�س  ���ص��ي��ا���ص��ات  ت��رك��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
الركي رجب طيب اأردوغ��ان على 
“الناتو”،  االأطل�صي  �صمال  حلف 
وال������ت������ي ت����ت����ع����ار�����س مت�����ام�����ا مع 
الفجوة  وتعمق  احل��ل��ف  �صيا�صات 
من  تتخذ  اأنها  كما  اأع�صائه،  بني 
احل���ل���ف ����ص���ت���ارا ت��ن��ف��ذ م���ن خلفه 

اأطماعها باملنطقة.
االأدم������ريال باتريك  ن��ائ��ب  وك��ت��ب 
���ص��غ��ل من�صب  ال����ذي  ���ص��ي��ف��ال��ريو، 
باململكة  الفرن�صي  ال��دف��اع  ملحق 
امل��ت��ح��دة، م��ق��اال  ت�����ص��اءل ف��ي��ه عن 
�صيا�صي  حتالف  وج��ود  من  الغاية 
ع�صكري يبلغ من العمر 70 عاما، 
اأع�صائه  بع�س  يت�صارك  ال  عندما 
يف نف�س القيم؟، واالأهم من ذلك، 
���ص��ل��وك ع�صو  ي�����ص��ط��دم  ع��ن��دم��ا 
االأمنية  بامل�صالح  )تركيا(  واح��د 
اأردوغ����ان  ي��ويل  واأي��ن��م��ا  للبقية؟. 
ل��ه��ا م�صكلة  ���ص��ي��ج��د دول����ة  وج��ه��ه 
مع تركيا، من �صوريا وقرب�س يف 
وليبيا  م�صر  اإىل  املتو�صط،  �صرق 

يف جنوبه، اإىل اليونان وفرن�صا.

�لو�قعة �خلطرية
التي  ال����ت����ط����ورات  اأح�������دث  ول���ع���ل 

ت�صارب  ع���ل���ى  ال�������ص���وء  ���ص��ل��ط��ت 
امل�صالح بني تركيا واأع�صاء الناتو، 
واإ���ص��ع��ال��ه��ا اخل����الف����ات ب���ني ومع 
التي حدثت يف  اأع�صائه، هي تلك 
يونيو املا�صي، عندما اأعلنت وزارة 
�صفينة  اأن  ال��ف��رن�����ص��ي��ة،  اجل��ي��و���س 
للناتو  مهمة  يف  ت�صارك  فرن�صية 
لعمل  تعر�صت  املتو�صط،  بالبحر 
“عدواين للغاية” من قبل زوارق 
“بالغة  م��ن��ددة مب�����ص��األ��ة  ت��رك��ي��ة، 

اخلطورة” مع �صريك اأطل�صي.
الفرن�صية  ال�����ص��ف��ي��ن��ة  وت��ع��ر���ص��ت 
لثالث “وم�صات الإ�صعاعات رادار” 
من اأحد الزوارق الركية، وهو ما 
اعتربته وزارة اجليو�س الفرن�صية 
“عمال عدوانيا للغاية ال ميكن اأن 
يكون من فعل حليف جتاه �صفينة 

تابعة للحلف االأطل�صي«.
واأ�صافت اأن “هذه الق�صية خطرية 
اأن  )...( ال ميكننا  جدا يف نظرنا 
نقبل باأن يت�صرف حليف على هذا 
به �صد  ق��ام  واأن يقوم مبا  النحو، 
االأطل�صي  ���ص��م��ال  حل��ل��ف  �صفينة 
حت��ت ق��ي��ادة احل��ل��ف ت��ق��وم مبهمة 

للناتو«.
التي  “ال�صفن  اأن  اأو���ص��ح��ت  ك��م��ا 

بني  تقريبا  املتو�صط  البحر  �صرق 
البلدين.

باالإ�صافة اإىل تلك االنتهاكات، فاإن 
االإرهابية  ال��ك��ي��ان��ات  ظ��ه��ور  ع���ودة 
اأنقرة  ودع�����م  ����ص���وري���ا،  ���ص��م��ال  يف 
من  ليبيا،  يف  املت�صددة  للف�صائل 
الآالف  م��وؤخ��را  ت�صديرها  خ���الل 
�صي�صكل  ال�������ص���وري���ني،  امل���رت���زق���ة 
لباري�س  م��ق��ل��ق��ة  ���ص��ي��ن��اري��وه��ات 
وم���ع���ظ���م ال���ع���وا����ص���م االأوروب�����ي�����ة 
االأخرى، كما اأنه هذا ينطوي على 
اأك��ر يف  اال�صتقرار  زع��زع��ة  خطر 

منطقة ال�صاحل.
ي�صيف  ه��ذا  “كل  الكاتب:  وت��اب��ع 
اأك���ر اإىل االخ��ت��الف ال��وا���ص��ح يف 
اأوروبا”،  وبقية  تركيا  بني  القيم 
اأردوغ��ان على  اأن هجمات  م�صيفا 
الركية،  الدميقراطية  املوؤ�ص�صات 
اأي�صا من االأمور املقلقة التي  هي 
عدد  يف  بالفعل  مالحظتها  ميكن 
ق��ل��ي��ل م���ن دمي��ق��راط��ي��ات اأوروب�����ا 

ال�صرقية.
وا�صتطرد مو�صحا: “تتم مقا�صاة 
والق�صاة  تركيا(  )يف  ال�صحفيني 
وامل���ح���ام���ني و���ص��ج��ن��ه��م، ب��ي��ن��م��ا مت 
ط����رد م��ئ��ات ال�����ص��ب��اط االأت������راك، 

تبحر بني تركيا ومدينة م�صراتة 
الليبية اأحيانا، مبواكبة فرقاطات 
ن���زع فتيل  ت�����ص��اه��م يف  ت��رك��ي��ة، ال 
منددة باأن تكون ال�صفن  االأزمة”، 
احلربية الركية “ت�صتخدم رموز 
نف�صها  ع��ن  ل��ت��ع��رف  االأطل�صي” 

خالل مهمات املواكبة هذه.
اإىل  �صيفالريو  اأ���ص��ار  م��ق��ال��ه،  ويف 
مبا�صرة،  ال��واق��ع��ة  ت��ل��ك  ب��ع��د  اأن 
طلبت فرن�صا عقد اجتماع للناتو، 
مل��ن��اق�����ص��ة احل�����ادث وط��ل��ب حتقيق 
اأن  اإال  ر���ص��م��ي م���ن ق��ب��ل احل���ل���ف، 
امل��ث��ري ل��اله��ت��م��ام ه��و اأن���ه يف حني 
الناتو مطلب  يف  اأع�صاء   10 اأي��د 
واليونان  واأملانيا  )بلجيكا  فرن�صا 
واإيطاليا ولوك�صمبورغ والربتغال 
واإ�صبانيا  و�صلوفينيا  و�صلوفاكيا 
واململكة املتحدة(، مل تدعم اأي من 
دول ال�صمال اأو “اجلناح ال�صرقي” 
�صلوفاكيا(،  )ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء  للحلف 

املطلب الفرن�صي.
تركيا  اعتماد  اأن  الكاتب  واع��ت��رب 
ع��ل��ى م��ع��ار���ص��ت��ه��ا ال��ق��دمي��ة على 
بالن�صبة  ال���ن���ات���و  دف�������اع  خ���ط���ط 
لبولندا ودول البلطيق، رمبا لعب 
لتلك  ال��ر���ص��م��ي  ال�����ص��م��ت  يف  دورا 

الأنقرة،  ترامب  دونالد  االأمريكي 
�صابقة  جماعية  ا�صت�صارة  اأي  دون 

بني احللفاء.
جانب  “اإىل  �صيفالريو:  واأ���ص��اف 
ينبغي  ال��ف��ظ��ي��ع،  ال�����ص��ل��وك  ه����ذا 
اأن ي�صيف: م�صايقة  اأي�صا  للمرء 
البحرية  ق��ب��ل  م���ن   2018 ع���ام 
اإيني  ���ص��رك��ت��ي  ل�����ص��ف��ن  ال���رك���ي���ة 
والغاز  النفط  ال�صتك�صاف  وتوتال 
اخلال�صة  االقت�صادية  املنطقة  يف 
واإر�صالها  ق���رب����س؛  جل��م��ه��وري��ة 
ت��رك��ي��ة يف  اأب���ح���اث  �صفينة  الح��ق��ا 
امل����ي����اه ال���ق���رب����ص���ي���ة ن��ف�����ص��ه��ا عام 

.2019
الركية  امل��ط��ال��ب��ات  اإىل  ن���وه  ك��م��ا 
جل��زي��رة غ��اف��دو���س، وه��ي جزيرة 
“تراث  اأي  م���ن  خ��ال��ي��ة  ي��ون��ان��ي��ة 
تو�صيع  ب��غ��ر���س  ف��ق��ط  تركي”، 
اخلال�صة  االق��ت�����ص��ادي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
ك��ب��ري يف جنوب  ب�����ص��ك��ل  ال��رك��ي��ة 

جزيرة كريت.
االتفاقية  اإىل  اأي�������ص���ا  وت����ط����رق 
ب���اأي  ت��ت��م��ت��ع  ال  “التي  االأخ�������رية 
القانونية”،  الناحية  م��ن  اأ���ص��ا���س 
امل����ربم����ة م����ع ح���ك���وم���ة ال�������ص���راج، 
كل  “تقا�صم”  اإىل  �صتوؤدي  والتي 

اأي  تنطبق  ذل���ك ال  وم���ع  ال����دول. 
م��ن ه��ذه االع��ت��ب��ارات على �صمت 

الواليات املتحدة امل�صتغرب.
جدير بالذكر اأن جميع دول الناتو 
)با�صتثناء  املتو�صطية  االأوروب��ي��ة 
ك���روات���ي���ا واأل���ب���ان���ي���ا( اأي�����دت طلب 

فرن�صا.

�نق�صام ��صرت�تيجي
ي��ن��ب��غ��ي فيه  ال����ذي ال  ال���وق���ت  ويف 
بخطورة  ي�������ص���ت���ه���ني  اأن  الأح��������د 
التي وقعت يف  التكتيكية  املواجهة 
10 يونيو بني تركيا وفرن�صا، فاإن 
املتنامي  اال�صراتيجي  االنق�صام 
ب��ني اأع�����ص��اء ال��ن��ات��و، ال���ذي اأكدته 
ت��ل��ك االأح������داث، ك���ان اأك����ر اإث����ارة 
م�����ص��ت��ق��ب��ل احللف،  ب�����ص��اأن  ل��ل��ق��ل��ق 

بح�صب �صيفالريو.
واعترب �صيفالريو اأنه “من خالل 
م�صاركته الع�صكرية الن�صطة اليوم 
الليبية  طرابل�س  حكومة  دع��م  يف 
ووكالئها  ال�����ص��راج،  ف��اي��ز  ب��ق��ي��ادة 
امل��ت�����ص��ددي��ن، وم���ن خ���الل ازدرائ����ه 
ل���ق���رارات جم��ل�����س االأم�����ن، يغذي 
الزعيم اال�صتبدادي الركي رجب 
الدولة  ����ص���ورة  اأردوغ���������ان  ط��ي��ب 

التي  ال�������ص���اع���دة،  االإم���ربي���ال���ي���ة 
على  مبا�صر  ب�صكل  اأجندتها  توؤثر 

امل�صالح االأمنية االأوروبية«.
ت�صيف  يونيو  ح��ادث��ة  اأن  واأ���ص��اف 
بالفعل  ط��وي��ل��ة  ق��ائ��م��ة  اإىل  ف��ق��ط 
م���ن االإج��������راءات ال��رك��ي��ة “غري 
ا�صتفزازية”،  تكن  مل  اإن  ال��ودي��ة، 
ت�������ص���م���ل ح�������ص���ول���ه���ا على  ال����ت����ي 
امل�صاد  ال��رو���ص��ي   S-400 ن��ظ��ام 
�صيا�صة  اإىل  باالإ�صافة  لل�صواريخ، 
اأنقرة ب�صكل  التي تتبعها  التهديد 

متكرر.
و�����ص����رب ال���ك���ات���ب جم���م���وع���ة من 
باإنهاء  ت��رك��ي��ا  ك��ت��ه��دي��د  االأم��ث��ل��ة، 
قيمتها  تبلغ  التي  الدعم  اتفاقية 
6 م���ل���ي���ارات ي������ورو م����ع االحت�����اد 
االأوروب��ي، وبفتح حدودها ملاليني 
اأوروب���ا،  نحو  ليتجهوا  الالجئني 
وك���ذل���ك ه��ج��وم��ه��ا ال��ع�����ص��ك��ري يف 
الناتو  حلفاء  على   2019 يناير 
الذين  ���ص��وري��ا،  �صمال  يف  االأك����راد 
�صركاء  “اأف�صل  الكاتب  اعتربهم 
القتال  واأكرهم فعالية يف  الناتو 
بعد  وذل��ك  داع�س”،  تنظيم  �صد 
ال��ذي ال ميكن  االأخ�صر  “ال�صوء 
الرئي�س  ق��دم��ه  ال���ذي  تف�صريه” 

•• عوا�صم-وكاالت

اأرمينيا  الإ�صعال حرب  تركيا  ت�صعى 
املتنازع  االإق��ل��ي��م  ع��ل��ى  واأذرب���ي���ج���ان 
عليه بينهما “قره باغ”، ويبدو اأنها 
تتجه اإىل التدخل الع�صكري املبا�صر 
ل��ع��دد م��ن املقاتالت  اإر���ص��ال��ه��ا  ب��ع��د 
اأنباء  وك���ال���ة  وب��ح�����ص��ب  احل���رب���ي���ة. 
اإف- مقاتالت  و�صلت  االأن��ا���ص��ول، 
وذلك  اأذربيجان،  اإىل  الركية   16
املناورات  امل�����ص��ارك��ة يف  غ��ط��اء  حت��ت 
الربية واجلوية امل�صركة للبلدين. 
الركية،  امل���ق���ات���الت  وا���ص��ت��ق��ب��ل��ت 
م�صاركتها  قبيل  ع�صكرية  مبرا�صم 
البلدين  ب��ني  امل���ن���اورات اجل��وي��ة  يف 
ال��ت��ي حت��م��ل ا���ص��م ال��ن�����ص��ر الركي 

االأذربيجاين 2020.
امل����ن����اورات ، يف ك���ل من  و���ص��ت��ج��ري 
وكنجة  ون��خ��ج��وان  ب��اك��و  العا�صمة 
و�صت�صتمر حتى  ويوالخ،  وكوردمري 
10 اأغ�صط�س، فيما تنتهي املناورات 
نف�س  م����ن  اخل���ام�������س  يف  ال����ربي����ة 
ي��ول��ي��و اجل����اري،   29 ال�����ص��ه��ر. ويف 
الركية  امل�����ص��ل��ح��ة  ال���ق���وات  ب������داأت 
ع�صكرية  م��ن��اورات  واالأذرب��ي��ج��ان��ي��ة 
 13 ت�صتمر  اأذرب��ي��ج��ان،  يف  �صاملة 
“اأحوال”  �صحيفة  وبح�صب  يوما. 
الركية، يبدو اأن اأنقرة يف تو�صعها 
ب��ج��م��ي��ع االجت����اه����ات وت��دخ��ل��ه��ا يف 
ال�صاحات بعد �صوريا وليبيا،  جميع 
بر�صيخ  االأث����ن����اء  ه����ذه  يف  وت���ق���وم 
اآ�صيا  م��ع ج��م��ه��وري��ات  ال��ت��ح��ال��ف��ات 
الناطقة  ت��ل��ك  وخ��ا���ص��ة  ال��و���ص��ط��ى 
تركيا  م���ع  ت��رت��ب��ط  اأو  ب��ال��رك��ي��ة 

مب�صالح جتارية واقت�صادية.
وم��ن ال��وا���ص��ح اأن اأذرب��ي��ج��ان �صوف 
ال���ق���اع���دة االأ���ص��ا���ص��ي��ة لهذا  ت���ك���ون 
املحور اجلديد وقد تنظم اإليه دول 

ما يعرف باملجل�س الركي اأو حمور 
ال������دول ال��ن��اط��ق��ة ب��ال��رك��ي��ة وهي 
واأذربيجان  ت��رك��ي��ا  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
كل من طاجيك�صتان وقرغيز�صتان، 
تركمان�صتان  اإىل  ب����االإ�����ص����اف����ة 

واأوزبك�صتان.

�ملناور�ت �لع�صكرية
اجلوية  ال��ق��وات  وا�صلت  ذل��ك،  اإىل 
والربية الركية واالآذرية مناوراتها 
يف  ب��داأت  التي  ال�صاملة،  الع�صكرية 
 13 وت�صتمر  اجلمعة،  اآذرب��ي��ج��ان، 

يوما، و�صط ت�صاعد التوتر.
واأظهرت �صور ن�صرتها وزارة الدفاع 
الدبابات  ح���رك���ة  االأذرب���ي���ج���ان���ي���ة، 

م���ن حت����ول ال���ت���وت���ر امل�����ص��ت��م��ر منذ 
االأذري  باغ”  “قره  اإقليم  اح��ت��الل 
اأرمينيا  هجمات  بفعل  ���ص��راع  اإىل 

“املمنهجة واملتهورة«.
�صت�صتمر  تركيا  اأن  اأردوغ���ان  واأ�صار 
يف اأداء واجب الدفاع عن اأذربيجان 
الذي بداأ به اأج��داده لعدة قرون يف 

منطقة القوقاز.
بذل  ت��رك��ي��ا  واج���ب  م��ن  اأن  واأك������د 
عالقاتها  ع���رب  ج���ه���وده���ا  اأق�������ص���ى 
ال�������ص���ي���ا����ص���ي���ة وال����دب����ل����وم����ا�����ص����ي����ة 
والعامل،  املنطقة  يف  واالجتماعية 
تربطها  ال���ت���ي  اأذرب����ي����ج����ان  ل���دع���م 
و�صداقة  اأخ���وة  ع��الق��ات  تركيا  م��ع 

قدمية.

املناورات  اأث��ن��اء  امل��درع��ة  وال��ع��رب��ات 
ن�����ص��رت وزارة  ب���دوره���ا،  امل�����ص��رك��ة. 
تظهر  �����ص����ورا  ال���رك���ي���ة  ال�����دف�����اع 
املناورات  اإط���ار  يف  التدريبات  �صري 
ب��ني جي�صي  امل�����ص��رك��ة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
الدفاع  وزارة  وق���ال���ت  ال���ب���ل���دي���ن. 
التوا�صل  و�صائل  يف  ح�صاباتها  عرب 
امل�صركة  امل��ن��اورات  اإن  االجتماعي، 
ب�صكل  وتركيا، جرت  اأذربيجان  بني 
متزامن يف منطقتي باكو العا�صمة 
ون��خ��ج��وان، مب�����ص��ارك��ة ق���وات برية 

وجوية.

�أردوغان يربر �لتدخل
الركي،  الرئي�س  ق��ال  جانبه،  م��ن 

اإن تركيا لن  اأردوغ���ان،  رجب طيب 
للهجوم  ال��ت�����ص��دي  اأب����دا يف  ت����ردد 

على حقوق واأرا�صي اأذربيجان.
اأبدا  ت���ردد  ل��ن  “تركيا  واأ����ص���اف: 
يف ال��ت�����ص��دي ل��ل��ه��ج��وم ع��ل��ى حقوق 

واأرا�صي اأذربيجان«.
ع��ل��ى حدود  االع���ت���داء  اأن  واأو����ص���ح 
هو  الثقيلة  ب��االأ���ص��ل��ح��ة  اأذرب��ي��ج��ان 
لهجوم  تتعر�س  اأن��ه��ا  على  م��وؤ���ص��ر 

متعمد.
اأرم��ي��ن��ي��ا �صد  ه��ج��م��ات  اأن  واأ�����ص����ار 
اأذرب��ي��ج��ان ت��ت��ج��اوز احل���دود بهدف 
اإطالة اأزمة اإقليم “قره باغ” االأذري 

واإن�صاء منطقة �صراع جديدة.
قلقه  عن  الركي  الرئي�س  واأع���رب 

�صمال  ح��ل��ف  يف  خ���دم���وا  ال���ذي���ن 
االأطل�صي، من اجلي�س و�ُصجنوا يف 

كثري من احلاالت«.
واختتم �صيفالريو مقاله بالقول: 
“اإذاً.. ما نوع الر�صالة التي تريد 
ت��رك��ي��ا اأردوغ���������ان مت���ري���ره���ا اإىل 
االنهيار  نقطة  ه��ي  وم���ا  ال��ن��ات��و؟ 
االهتمام  يتبدل  عندما  احلا�صمة 
الناتو،  ح��ل��ف  يف  ت��رك��ي��ا  ب���وج���ود 
التي  ال�������ص���رب���ات  حم���ل���ه  ل���ت���ح���ل 
اجليو�صيا�صية  بامل�صالح  تلحقها 
الأوروب�����������ا؟.. اجل������واب ع��ل��ى ذلك 
ل���ن ي��ك��ون م��ت��ط��اب��ق��ا يف ك���ل دولة 
اأوروب����ي����ة، ل��ك��ن ه���ذا يف ح���د ذاته 

يعر�س الناتو للخطر«.
الناتو  ع�صوية  كانت  “اإذا  وت��ب��ع: 
االأف����ع����ال  ح���م���اي���ة  اإىل  �����ص����ت����وؤدي 
ال�صرق  يف  ل��رك��ي��ا  ال��ت��ه��دي��دي��ة 
و�صمال  املتو�صط  والبحر  االأو�صط 
اإفريقيا ب�صكل فعال من اأي عواقب 
اإليه  �صُينظر  ذل��ك  ف��اإن  ملمو�صة، 
على اأن��ه اأم��ر اأق��ل قبوال م��ن قبل 

احلكومة الفرن�صية«.
و�صدد �صيفالريو على اأنه “�صيكون 
م���ن اخل���ط���اأ ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن حجم 
اإحباط فرن�صا”، الفتا اإىل اأنه “ال 
ينبغي الن�صيان باأنها حتتل املرتبة 
امليزانية  يف  ك��م�����ص��اه��م  ال���ث���ال���ث���ة 
ويعتربها  ل���ل���ن���ات���و،  امل�������ص���رك���ة 
اأكرب  ث���اين  املحللني  م��ن  ال��ع��دي��د 
ع�صكرية  يتمتع مب�صداقية  ع�صو 

يف احللف«.

تركيا  تتخذ من �حللف �صتار� تنفذ من خلفه �أطماعها باملنطقة

العدو الداخلي.. كيف ت�شكل �شيا�شة اأردوغان خطرا على حلف الناتو؟

بطائرات مقاتلة.. تركيا ت�شعى الإ�شعال حرب اأرمينيا واأذربيجان

 •• طهران-وكاالت

نطنز  من�صاأة  ط��ال  ال��ذي  الغام�س  التفجري  على  مر  �صهر 
قبل  م��ن  التفا�صيل  ع��ن  الك�صف  دون  اإي�����ران،  يف  ال��ن��ووي��ة 
ال�صلطات. ويف حني تعددت التكهنات والروايات ملا جرى يف 
الثاين من متوز يوليو، بني اتهام لطائرات م�صرية بتنفيذ 
�صيربانية،  اإىل هجمات  االتهام  اأ�صابع  توجيه  اأو  التفجري، 
نفى جمتبى ذو النوري، رئي�س جلنة االأمن القومي وال�صيا�صة 
اخلارجية يف الربملان االإيراين، متاما “احتمال وقوع هجوم 
بطائرة م�صرية اأو �صاروخ اأو قنبلة«. واأكد امل�صوؤول االإيراين 
اأ�صار اإىل عدم  لكنه  “االنفجار كان من الداخل”،  اأن  اأم�س 
قدرته على احلديث عن تفا�صيل الهجوم يف الوقت احلايل. 
اأتى ذلك، بعد اأن اأعلن النائب جواد كرميي قدو�صي، ع�صو 
“اخراقا  اأن  املا�صي،  االأ�صبوع  اأي�صا  القومي  االأم��ن  جلنة 
“اال�صتنتاج النهائي  �صبب االنفجار. وقال يف حينه  اأمنيا” 
احلواجز  تخطي  ومت  ح�صل  اأمنيا  اخ��راق��ا  اأن  ه��و  لدينا 
اتهم مقاوال  االأمنية ما ت�صبب يف وقوع حادث نطنز«. كما 
االن��ف��ج��ار. وكان  ب��ال��ت��ورط يف  ال��ن��ووي��ة  امل��ن�����ص��اآت  يعمل يف 

حادث نطنز جمددًا.. نائب اإيراين يوؤكد انفجار من الداخل
االنفجار الذي طال قلب الربنامج النووي االإيراين تزامن 
مع اندالع حرائق وت�صربات غاز يف البنية التحتية الرئي�صية 
يف جميع اأنحاء البالد، يف حني اأعلنت جماعة غام�صة ت�صمى 

“�صتات الوطن” م�صوؤوليتها عن تنفيذه.
واأظهرت �صور االأقمار اال�صطناعية املاأخوذة للموقع النووي 
يف نطنز، حفرة بعمق 10 اأمتار وحطاما وقطعا مدمرة من 
وا�صنطن،  يف  ال��دويل  واالأم���ن  العلوم  ملعهد  وفقاً  االأ�صقف، 
لقدرات  انتكا�صة كبرية  ت�صبب يف  االنفجار  اأن  اعترب  الذي 
اإي����ران ع��ل��ى ن�صر اأج��ه��زة ط���رد م��رك��زي ع��ل��ى ن��ط��اق وا�صع 
ل�صنوات قادمة. كما اأكدت منظمة الطاقة الذرية االإيرانية 
لالأمن  االأع��ل��ى  املجل�س  ذك��ر  فيما  كبري،  ال�صرر  حجم  اأن 
القومي االإيراين �صابقا اأنه يعرف ال�صبب الرئي�صي للحادث، 
الذي وقع يف ال�صاعات االأوىل من �صباح يوم 2 يوليو/متوز، 
لكنه مل يقم بالك�صف عنه الأغرا�س اأمنية، بح�صب تعبريه. 
ي�صار اإىل اأن م�صتوى الدمار الذي حلق باملن�صاأة يعزز فكرة 
نحو  بعد  االنفجار  ووقع  ا�صتهداف مدرو�صة.  عملية  وقوع 
االإيراين،  الع�صكري  ب��ارج��ني  موقع  يف  انفجار  م��ن  اأ�صبوع 

الذي قالت طهران اإنه حدث ب�صبب ت�صرب للغاز.
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عربي ودويل

الدميقراطيون يحاولون اإقناع 
بايدن ببديل عن كاماال هاري�س

•• وا�صنطن-وكاالت

حمل  لتحل  بدائل  تقدمي  اإىل  بايدن  جو  حول  الدميقراطيون  ي�صعى 
نائب  من�صب  ف��ى  االنتخابية  وبطاقته  ت��ذك��رت��ه  على  ه��اري�����س  ك��ام��اال 
املر�صحة  باعتبارها  طويلة  ف��رة  منذ  اإليها  ُينظر  ك��ان  حيث  الرئي�س، 

االأوىل للمن�صب..
 فيما تدخل عملية اختيار نائب بايدن مرحلتها النهائية، ح�صبما ذكرت 

وكالة بلومربغ لالأنباء اأم�س ال�صبت.
االأ�صبوع  اختياره  �صيعلن  اإنه  املا�صي  الثالثاء  يوم  قال  بايدن  اأن  ورغم 
املقبل الذي يبداأ يف 3 اأغ�صط�س)اآب( اجلاري، اإال اأن االأ�صخا�س املطلعني 
على عملية االختيار قالوا اإنهم يخططون لبدء اإدارج اال�صم يف االأ�صبوع 
اجلديدة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  البطاقة  �صاحبي  مينح  مم��ا  ل��ذل��ك،  ال��ت��ايل 
)مر�صح الرئا�صة ونائبه( ب�صعة اأيام فقط خلو�س حملة معاً قبل موؤمتر 

احلزب، الذي يبداأ يف 17 اأغ�صط�س)اآب( اجلاري.
بي�س  كارين  ب�صاأن  بجدي�������ة  النظر  يت�����م  اأن�������ه  باي������دن  حلف������اء  واأعلن 
رئي�صة  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا،  ع���ن  ال��ن��ائ��ب��ة 
للنواب  ال���ربمل���ان���ي�������ة  امل���ج���م���وع���ة 
م���ن ذوي االأ����ص���ول االأف��ري��ق��ي��ة يف 
حملتها  بي�س  وتنظم  الكونغر�س، 

اخلا�صة.
واملتربعون  بايدن  اأ�صدقاء  وانتقد 
االإخبارية  ال��ت��ق��اري��ر  يف  ه��اري�����س 
و�ص�������ري  علني  ب�ص�������كل  االأخ���رية، 
ع��ل��ى ح���د ����ص���واء، ب��اأ���ص�����������������ل��وب اأدى 
من  عنيفة  ف��ع��ل  ردود  ظ��ه��ور  اإىل 
امل���داف���ع���ة ع���ن حقوق  امل��ج��م��وع��ات 
املراأة ب�صبب تلميحات متحيزة �صد 

الن�صاء.

ت�شريح ثان جلثة �شاهد رئي�شي يف ق�شية رد بول  
 •• بانكوك-رويرتز

باإجراء  اأوت�صا  ت�صان  برايوت  التايالندي  ال��وزراء  رئي�س  اأمر 
�صخ�س  مقتل  ق�صية  يف  رئي�صي  ���ص��اه��د  جل��ث��ة  ث���ان  ت�صريح 
�صدمته �صيارة حفيد موؤ�ص�س �صركة م�صروب الطاقة ال�صهري 

رد بول و�صط غ�صب �صعبي من اإ�صقاط التهم.
وتويف جاروت�صارت ماردثوجن )40 عاما( فيما قالت ال�صرطة 
ن��اري��ة على م��ا يبدو ي��وم اخلمي�س، و�صط  اإن��ه ح��ادث دراج���ة 

�صكوك عامة حول �صبب الوفاة على وجه الدقة.
ومل يتم ن�صر نتائج ت�صريح اجلثة االأويل. وقالت و�صائل اإعالم 

حملية اإن اأ�صرته تعتزم اإحراق اجلثة اليوم االأحد.
وق��ال��ت ت��راي�����ص��ويل ت��راي�����ص��وران��اك��ول ن��ائ��ب��ة امل��ت��ح��دث با�صم 

حتقيق  يف  رئي�صيا  ���ص��اه��دا  ك���ان  ج��اروت�����ص��ارت  اإن  احل��ك��وم��ة 
ال�صرطة بخ�صو�س ق�صية فورايوت يوفيدهيا، حفيد موؤ�ص�س 
�صركة رد بول، الذي اُتهم بقتل �صرطي ب�صيارته عام 2012.

املوجهة  التهم  جميع  اإن��ه  املا�صي  االأ���ص��ب��وع  ال�صرطة  وق��ال��ت 
اإفالت  ال�صعبي من  الغ�صب  اأث��ار  اأُ�صقطت مما  فورايوت  اإىل 

االأغنياء وذوي النفوذ من العقاب.
ي��ري��د �صمان  ال����وزراء  اإن رئي�س  ب��ي��ان  ت��راي�����ص��ويل يف  وق��ال��ت 

حتقيق العدالة واإزالة ال�صكوك العامة حول هذه الق�صية.
�صت�صاعد  احلكومة  اأن  تاأكيد  ال���وزراء  رئي�س  “كرر  واأ�صافت 
اإقامة العدل يف هذه الق�صية. و�صيتم معاقبة اأي خمطئ  يف 

واإزالة الغمو�س يف اأذهان اجلمهور حول هذه الق�صية«.
اأن  بعد  امل�صت�صفى  يف  ت��ويف  جاروت�صارت  اإن  ال�صرطة  وق��ال��ت 

لكنه  ال�صائق  واأ�صيب  اأخ���رى.  نارية  دراج��ة  ب�صائق  ا�صطدم 
غادر امل�صت�صفى. كان رئي�س ال��وزراء قد قال اإن جلنة ت�صكلت 
تتدخل  لن  لكنها  الق�صية  اإ�صقاط  اإىل  اأدى  ال��ذي  ما  ملعرفة 
 30 يف عمل املدعي العام وال�صرطة والق�صاء. واأمام اللجنة 

يوما الإجناز مهمتها.
اأمام  للمثول  ا�صتدعاء  اأوام���ر  لثمانية  ف��وراي��وت  ميتثل  ومل 
الفرياري  ب�صيارته  ���ص��رط��ي  ب�����ص��دم  متهما  وك���ان  امل��ح��ك��م��ة. 
املكان.  من  الفرار  قبل  االأمتار  لع�صرات  جثته  وجر  ال�صوداء 

وكان عمره حينئذ 27 عاما.
من  �صنوات  خم�س  بعد  لتوقيفه  مذكرة  ال�صلطات  واأ���ص��درت 
هذا احلادث لكنه غادر البالد يف وقت الحق. ولي�س معروفا 

مكان وجوده يف الوقت احلايل.

 اخلارجية الكويتية: قرار وقف الرحالت اجلوية من م�شر حمل مراجعة
•• الكويت-وكاالت

اأكدت اخلارجية الكويتية، اأم�س االأحد، اأن قرار وقف رحالت الطريان من م�صر اإىل العا�صمة الكويت، �صيكون 
حمل مراجعة خالل الفرة القادمة. جاء ذلك يف بيان للخارجية امل�صرية عقب ات�صال بني وزير اخلارجية 
وزيرا  يتوا�صل  اأن  على  الوزيران  واتفق  ال�صباح.  نا�صر  اأحمد  ال�صيخ  الكويتي  ونظريه  �صكري  �صامح  امل�صري 
اإىل طبيعتها ت�صهيال لعملية التنقل والتوا�صل  ال�صحة يف البلدين لتحديد االإج��راءات الكفيلة بعودة االأمور 
بني البلدين. كما بحث الطرفان الرتيبات اخلا�صة باأو�صاع اجلاليتني امل�صرية والكويتية، يف اإطار احلر�س 
على التوا�صل بني البلدين �صمن العالقات القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين املقيمني يف كل منهما. 
يذكر اأن م�صر للطريان األغت، ال�صبت، رحالتها املبا�صرة بني القاهرة والكويت، بعد اإعالنها ا�صتئناف الرحالت 
مبعدل 15 رحلة اأ�صبوعيا، عقب فرة توقف ا�صتمر اأكر من 3 اأ�صهر، ب�صبب اأزمة فريو�س كورونا امل�صتجد. كما 
اأعلنت هيئة الطريان املدين يف الكويت مبنع دخول الركاب االأجانب القادمني من 31 دولة اىل مطار الكويت 

الدويل، وي�صمل املنع من كان متواجدا يف هذه الدول خالل 14 يوما قبل موعد ال�صفر حتى اإ�صعار اآخر.

•• عوا�صم-وكاالت

اجتاحت  ال���ت���ي  ال�����ص��ي��ول  اأث�������ارت 
ال�صودان  و����ص���ط  م��ن��اط��ق  ب��ع�����س 
واالن����ه����ي����ارات امل��ف��اج��ئ��ة ل�����ص��د يف 
�صرقي  جنوب  االأزرق  النيل  والي��ة 
ت�����ص��اوؤالت ح���ول عالقتها  ال��ب��الد، 
بالتقدم الذي حدث يف م�صروع �صد 
الذي يقام على  االإثيوبي  النه�صة 
كيلومر   100 م��ن  اأق���ل  م�صافة 

من احلدود ال�صودانية.
خ�����رباء حتدثوا  ا���ص��ت��ب��ع��د  وف��ي��م��ا 
يكون  اأن  عربية”  نيوز  ل�”�صكاي 
يف  ال�صغري  املحلي  ال�صد  النهيار 
اأو ال�صيول التي اجتاحت  ال�صودان 
ع���الق���ة مبرحلة  اأخ�����رى  م��ن��اط��ق 
والتي  النه�صة  ل�صد  االأويل  امل��لء 
اكتملت قبل اأقل من اأ�صبوعني، اإال 
اأنهم اأ�صاروا اإىل اأن احتمال حدوث 
ال�صودان  على  م�صتقبلية  تاأثريات 
ي�صتدعي  االإث���ي���وب���ي  ال�����ص��د  م���ن 
�صرورة التو�صل اإىل اتفاق ت�صغيل 

ملزم مينع اأي تاأثريات �صلبية.
ت�صبب  امل����ا�����ص����ي،  االأ�����ص����ب����وع  ويف 
اإدارية  يف  الواقع  ب��وط  �صد  انهيار 
االأزرق  النيل  والي��ة  يف  الت�صامن 
امل��ت��اخ��م��ة ل��ل��ح��دود االإث��ي��وب��ي��ة، يف 
منزل   600 م����ن  اأك������ر  ان���ه���ي���ار 

وخ�صائر كبرية يف املمتلكات.
اليومني  خ�����الل  اج���ت���اح���ت  ك���م���ا 
املا�صيني �صيول عارمة عدة مناطق 
اأ�صفر عن  ال�صودان، مما  �صمال  يف 

اإعالن  املنازل، دون  انهيار ع�صرات 
ر�صمي ب�صاأن ح�صيلة اخل�صائر.

�صرورة �لتو�صل التفاق
اأبرز  اأح��د  اآدم،  عبدالكبري  ويقول 
املتخ�ص�صني  ال�صودانيني  اخلرباء 
احل�����وادث  ه����ذه  اإن  ال�������ص���دود،  يف 
يف  �صنوي  �صبه  ب�صكل  تتكرر  ظلت 
مبعدالت  اأك��ر  وترتبط  ال�صودان 
اله�صبة  يف  االأم������ط������ار  ه����ط����ول 

القرنية  ال�صدود  عك�س  على  املياه 
�صد  اأو  العايل يف م�صر  ال�صد  مثل 

النه�صة يف اأثيوبيا.

خماوف جيولوجية
التفاو�س  ج���والت  خ���الل  وب����رزت 
اإثيوبيا  م����ن  ك����ل  ب����ني  االأخ��������رية 
وم�����ص��ر وال�������ص���ودان ال���ع���دي���د من 
اخلالفات املرتبطة مبخاوف فنية 

وقانونية وجيولوجية.

وجود  اإىل  ت�صري  لكنها  االأثيوبية، 
م�����ص��ك��ل��ة دائ���م���ة ق���د ت��رت��ب��ط �صلبا 
�صد  ت��اأث��ريات  مب�صتقبل  اإيجابا  اأو 

النه�صة على ال�صودان.
ومن اأجل تقلي�س التبعات ال�صالبة 
اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال��ف��وائ��د  وتعظيم 
ي�صدد  ال�صد،  ال�صودان من  يجنيها 
التفاق  التو�صل  ���ص��رورة  على  اآدم 

ملزم ب�صاأن ت�صغيل �صد النه�صة.
االهتمام  ���ص��رورة  اإىل  ي�صري  كما 

ال�صيول، نظرا الأنه  من احتماالت 
املياه  ك��م��ي��ات  ح��ج��ز  ع��ل��ى  �صيعمل 
ك��ان��ت تتدفق داخل  ال��ت��ي  ال��زائ��دة 

االأرا�صي ال�صودانية �صنويا.
الرئي�س  ال�صبب  اأن  اأحمد  وي��وؤك��د 
الفي�صانات  ظ����اه����رة  ت����ك����رار  يف 
ال�صنوية يعود اإىل م�صكالت تتعلق 
الداخلية  ال�����ص��دود  ج��م��ي��ع  اأن  يف 
لديها  لي�صت  ثانوية  ال�����ص��ودان  يف 
القدرة على حجز كميات اأكرب من 

اأك�����������ر مب�����������ص�����األ�����ة ال���ت���خ���ط���ي���ط 
بتحقيق  امل��ت��ع��ل��ق  اال���ص��رات��ي��ج��ي 
من  لال�صتفادة  ال��الزم��ة  امل��وازن��ة 
ال��ت��دف��ق��ات ال����زائ����دة ل��ل��م��ي��اه عرب 
���ص��دود وحم��ط��ات حل�صاد  اإق���ام���ة 

مياه االأمطار.
املياه،  ا�صرتيجيات  خبري  ويتفق 
اآدم حول  اأحمد، مع  �صامي حممد 
ت�صغيل  الت��ف��اق  التو�صل  ���ص��رورة 
م��ل��زم، لكنه ي���رى ع���دم وج���ود اأي 

ل�صد  االأويل  امل������لء  ب����ني  ع���الق���ة 
ال��ن��ه�����ص��ة وال�����ص��ي��ول ال��ت��ي غمرت 
القريبة  ال�صكنية  ال��ق��رى  بع�س 
من احلدود االإثيوبية ويف مناطق 

اأخرى يف �صمال ال�صودان.
وي��ق��ول اأح��م��د مل��وق��ع ���ص��ك��اي نيوز 
ع���رب���ي���ة اإن�������ه ع���ل���ى ال���ع���ك�������س مما 
النه�صة  �صد  ف���اإن  البع�س  يعتقد 
الكلي  امل��لء  مرحلة  اكتمال  وبعد 
�صيق�صي على الفي�صانات و�صيقلل 

واعلن  للرئي�س.  نائبة  اأو  رئي�صة 
بايدن يف اآذار/مار�س انه �صيختار 
نائبة له يف حال فوزه يف االقراع 

الرئا�صي.
تلفزيونية  مناظرة  خ��الل  وق��ال 
مع خ�صمه بريين �صاندرز “ن�صاء 
كثريات يتمتعن مبزايا تخولهن 
نائب  من�صب  ل��ت��ويل  م�صتقبال 
ال���رئ���ي�������س. ����ص���اأخ���ت���ار ام��������راأة يف 
وك����ان مر�صحان  امل��ن�����ص��ب«.  ه���ذا 
نف�صها  اخل����ط����وة  ات����خ����ذا  ق��ب��ل��ه 
مونديل  وول���ر  ال��دمي��وق��راط��ي 
مع جريالدين فريارو يف 1984 
واجل���م���ه���وري ج����ون م���اك���ني مع 
وقال   .2008 يف  ب��ال��ني  ����ص���ارة 
املرة  ه��ذه  “الفارق  غولد�صتاين 
التي يختار  االأوىل  املرة  اأنها  هي 
حظا  االأوف���ر  يعترب  مر�صح  فيها 
بالفوز  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ف����ر�����س  ول������ه 

امراأة«.

الذي دام ثماين �صنوات. واأو�صح 
ب���اي���دن ب��و���ص��وح ان���ه ي��ب��ح��ث عن 
ت��ط��وي��ر م��ث��ل ه���ذه ال��ع��الق��ة مع 
املراأة التي �صتتوىل من�صب نائب 

الرئي�س.
اآخ���ر  “اين   2012 يف  واع���ل���ن 
���ص��خ�����س ي��ب��ق��ى م���ع ال��رئ��ي�����س يف 

القاعة هذه طريقة عملنا«.
مع  الت�صريحات  هذه  وتتناق�س 
اأكر  ق��ب��ل  ب��ه��ا  اأدىل  ال��ت��ي  ت��ل��ك 
اأدام�������ز اأول  م���ن ع��ق��دي��ن ج����ون 
الواليات  ت��اري��خ  يف  رئي�س  ن��ائ��ب 
امل���ت���ح���دة ال�����ذي ا���ص��ت��ك��ى مب����رارة 
بها  ب���ع���ث  ر����ص���ال���ة  يف  دوره  م����ن 
فيها  وج��اء  اأبيغايل.  زوجته  اإىل 
“�صممت بالدي يل رغم حكمتها 
اأت���ف���ه م��ن�����ص��ب مي��ك��ن ل��ل��ع��ق��ل اأن 
ي����ت���������ص����وره«. ن���ظ���م���ت ال����والي����ات 
يف  ان�����ت�����خ�����اب�����ات   58 امل�����ت�����ح�����دة 
تاريخها، ومل تنتخب يوما امراأة 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

بايدن  ج��و  ال��دمي��وق��راط��ي  يعلن 
ا�صم نائبته، ويف  املقبلة  االأي��ام  يف 
الثاين  ت�����ص��ري��ن   3 يف  ف����از  ح����ال 
دونالد  خ�����ص��م��ه  اأم������ام  ن��وف��م��رب 
ترامب �صت�صبح اأول امراأة تتوىل 
الواليات  ت��اري��خ  يف  املن�صب  ه��ذا 

املتحدة.
بها يف  التداول  يتم  هناك مزحة 
الواليات املتحدة مفادها اأن امراأة 
اأ�صبح  كان لديها ولدان اأحدهما 
لرئي�س  ن��ائ��ب��ا  وال����ث����اين  ب���ح���ارا 
الواليات املتحدة فانقطعت اأخبار 

االأول والثاين.
ه���ذا ه��و ب��اخ��ت�����ص��ار م��ف��ه��وم هذا 
االأمريكي.  ال�صعب  لدى  املن�صب 
لكن خالل العقود املا�صية تغريت 
ال�����ص��ورة واك��ت�����ص��ب املن�صب  ه���ذه 
املكتب  يف  نفوذا  و�صاحبه  اأهمية 

البي�صاوي.
ن��ائ��ب الرئي�س  ال��د���ص��ت��ور  ومي��ن��ح 
ي��ن�����س على  ف��ه��و  دورا حم�����دودا، 
ال�صيوخ  جم��ل�����س  رئ��ا���ص��ة  ت��ول��ي��ه 
اال  الت�صويت  خم��وال  لي�س  لكنه 
اإذا عجز اأع�صاء املجل�س ال100 

عن اتخاذ قرار.
ي��ح��ل مكان  اأن  ع��ل��ى  ي��ن�����س  ك��م��ا 
الرئي�س يف حال تويف اأو ا�صتقال. 

ت�صعة  ت���وىل  ال���ظ���روف  ه���ذه  ويف 
رئي�س،  م��ن�����ص��ب  روؤ�����ص����اء  ن�����واب 
ل��ي��ن��دون جون�صون  اآخ���ره���م  ك���ان 
كينيدي  اأف  ج���ون  اغ��ت��ي��ال  ب��ع��د 
ا�صتقالة  ب��ع��د  ف�����ورد  وج����ريال����د 
ف�صيحة  جراء  نيك�صون  ريت�صارد 

ووترغيت.
ا�صتاذ  و�صرح جويل غولد�صتاين 
لوي�س  �صانت  جامعة  يف  احلقوق 
بقيت  وان  “حتى  بر�س  لفران�س 
هذه االأدوار فهي ال تعك�س فعليا 

مهام نائب الرئي�س حاليا«.
وكان نائب الرئي�س لفرة طويلة 
بعيدا عن ال�صلطة التنفيذية الن 
ال�صيوخ.  جمل�س  يف  ك��ان  مكتبه 
ال�صكل  ويف  اجلوهر  يف  والتغيري 
جيمي  ال���رئ���ي�������س  ع���ه���د  يف  ب������داأ 

الذي   )1981-1977( كارتر 
دائما  م��وق��ع��ا ح��ق��ي��ق��ي��ا  خ�����ص�����س 
البيت  يف  ال���غ���رب���ي  اجل����ن����اح  يف 

االأبي�س.
وم��ذاك مل يغري اأحد هذا املوقع 
واأ�صبح مكتب نائب الرئي�س بني 
االأمن  وم�صت�صار  ال��ع��ام  االأم����ني 
اإىل ذلك ميكنه  اإ�صافة  القومي. 
مكتب  اإىل  م��ب��ا���ص��رة  ال���و����ص���ول 
ال���رئ���ي�������س ورم����زي����ة ه�����ذا االأم�����ر 

كبرية.
نائب  اإن  غ��ول��د���ص��ت��اي��ن  وي���ق���ول 
اأول  “م�صت�صار  املعا�صر  الرئي�س 

حول كافة املوا�صيع«.
ب�صكل  ري���غ���ن  رون����ال����د  واع���ت���م���د 
اإمل��ام ج��ورج بو�س االأب  كبري على 
االأمم  ل�����دى  ال�������ص���اب���ق  ال�����ص��ف��ري 
لوكالة  ال�صابق  وامل��دي��ر  املتحدة 
)�صي  امل���رك���زي���ة  اال����ص���ت���خ���ب���ارات 
ال�صيا�صة  جم����ال  يف  اي������ه(،  اآي 
اخل��ارج��ي��ة. وب����دوره اع��ت��م��د بيل 
غ���ور خلو�س  اآل  ع��ل��ى  ك��ل��ي��ن��ت��ون 

عدة معارك �صيا�صية.
امل��ن�����ص��ب تخطى  وب��ف�����ص��ل ه����ذا 
وفقا  ك���ربى،  عتبة  ت�صيني  دي��ك 
نفوذه  اأن  اإذ  املراقبني،  من  لعدد 
خ�����ص��و���ص��ا ب��ع��د اع�����ت�����داءات 11 
لدرجة  ت��و���ص��ع  اأي��ل��ول/���ص��ب��ت��م��رب 
دور  ب�صاأن  ت�صاوؤالت  تطرح  باتت 

الرئي�س جورج بو�س االبن.
وك�����ان ال��رئ��ي�����س االأ����ص���ب���ق ب����اراك 
امل�صاألة  ه���ذه  م���ن  ���ص��خ��ر  اوب���ام���ا 
البيت  يف  املرا�صلني  ع�صاء  خ��الل 
االأبي�س بقوله “قال ديك ت�صيني 
ان��ن��ي ك��ن��ت اأ����ص���واأ رئ��ي�����س عرفه. 
وامل�صحك اأنني اعتقد اأنه هو كان 

اأ�صواأ رئي�س عرفته«.
والن�صف  ال19  ال���ق���رن  خ���الل 
الع�صرين  ال����ق����رن  م����ن  االأول 
لالنتخابات  امل��ر���ص��ح  ي��خ��ت��ار  ال 
يتوىل حزبه  بل  نائبه،  الرئا�صية 
ذل�������ك. وب����ال����ت����ايل ال ت����دخ����ل يف 
الفكري  التقارب  م�صاألة  املعادلة 
اأو ت��وارد االأف��ك��ار. وت��ط��ورت هذه 
العاملية  احل�����رب  ب��ع��د  ال���ع���الق���ة 

الثانية لت�صبح اأكر متا�صكا.
وجتاوز باراك اوباما وجو بايدن 
اأظهرا  اأن  ب��ع��د  ج���دي���دا  ح���اج���زا 
ان�صجاما حقيقيا خالل تعاونهما 

•• تون�س-وكاالت

نبهت منظمات حقوقية، موؤخرا، 
هجرة  م���وج���ات  ارت���ف���اع  اأن  اإىل 
ال��ت��ون�����ص��ي��ني يف اجت�����اه اأوروب�������ا، 
اإن�صانية ت�صبه  اإىل كارثة  �صيوؤدي 
م���ا ع��ا���ص��ت��ه ه���ذه ال�����ص��واح��ل عام 

.2011
فيما  ال���ت���ح���ذي���ر  ه������ذا  وي�����اأت�����ي 
اإيطاليا  داخ���ل  االأ���ص��وات  تعالت 
الإع����������الن ح����ال����ة ال�������ط�������وارئ يف 
مع  “المبيدوزا”  ج������زي������رة 
املهاجرين  خم��ي��م��ات  اك���ت���ظ���اظ 
غ��ري ال�����ص��رع��ي��ني. واأح���ب���ط خفر 
ال�����ص��واح��ل ال��ت��ون�����ص��ي، حم���اوالت 
ع�������دد م�����ن امل����ه����اج����ري����ن الأج�����ل 
من  متكنوا  اآخرين  لكن  العبور، 
ال�����ص��ف��ة االأخ����رى  اإىل  ال��و���ص��ول 
وذك��رت م�صادر  املتو�صط.  للبحر 
تقل  ق���ارب���ا   250 اأن  اإي��ط��ال��ي��ة، 
نحو خم�صة اآالف مهاجر و�صلت 
المبيدوزا  ج��زي��رة  اإىل  جميعها 

خالل �صهر.

اإيطاليا خالل ال�صهر املا�صي.
من ناحيته، قال وزير اخلارجية 
اإنه  االإي��ط��ايل، لويجي دي مايو، 
���ص��ي��زور ت��ون�����س م���ن اأج����ل اإب����رام 
اتفاقية جديدة يف جمال الهجرة 
م��ع ال�����ص��ل��ط��ات. وب���دوره���ا، قالت 
اإثر  االإيطالية  الداخلية  وزي���رة 
زيارتها لتون�س اإنها ناق�صت ق�صية 
القادمني  املهاجرين  عدد  تفاقم 

اإىل اإيطاليا من تون�س.
ال��رئ��ي�����س قي�س  اأك���د  ت��ون�����س،  ويف 
ت��ك��ات��ف اجلهود  ���ص��ع��ّي��د ����ص���رورة 
ال���دول���ي���ة م���ن اأج����ل ال��ب��ح��ث عن 
ظاهرة  ملعاجلة  ج��دي��دة  م��ق��ارب��ة 
م�صددا  ال�صرعية،  غ��ري  الهجرة 
لي�صت  االأم��ن��ي��ة  احل��ل��ول  اأن  على 

كافية ملعاجلتها.
وت��ع��ي�����س ت��ون�����س ع��ل��ى وق���ع اأزم���ة 
خانقة  واق���ت�������ص���ادي���ة  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة 
فريو�س  انت�صار  حدتها  م��ن  زاد 
كورونا، مما دفع اآالف املهاجرين 
غ��ري ال�����ص��رع��ي��ني ل��رك��وب البحر 

بحثا عن واقع اأف�صل.

وتزايدت التحذيرات من اجتياح 
�صمال  م��ن  القادمني  املهاجرين 
اإفريقيا للجزيرة، و�صط مطالبة 
ال����ط����وارئ فيها  ب����اإع����الن ح���ال���ة 

خا�صة مع انت�صار وباء كورونا.

ك�صفت  امل���ا����ص���ي،  االأ����ص���ب���وع  ويف 
ل�صوؤون  املتحدة  االأمم  مفو�صية 
الالجئني، و�صول نحو 12 األف 
اإىل  �صرعية  ب�صورة غري  �صخ�س 
�صواحل اإيطاليا اجلنوبية مقارنة 

الفرة  يف  م���ه���اج���ر  ب�3500 
نف�صها من العام املا�صي.

التون�صيني  اأن  املنظمة  وك�صفت 
املئة من  45 يف  ي�صكلون ح��وايل 
امل��ه��اج��ري��ن ال���ذي���ن و���ص��ل��وا اإىل 

اجليولوجية  امل���خ���اوف  وت��رت��ب��ط 
ال�صد  منطقة  جغرافية  بطبيعة 
500 مر  ارت��ف��اع  على  تقع  التي 
ف����وق ���ص��ط��ح ال��ب��ح��ر وت��ت��ك��ون من 
وتعاين  متحولة  و�صخور  براكني 
يف  ت�صهم  اأن  يتوقع  ت�صققات  م��ن 
زي����ادة ف��ق��دان امل��ي��اه وت��ق��ل��ل ن�صبة 

االأمان.
وف��ي��م��ا ت��رك��زت بع�س امل��خ��اوف يف 
دول��ت��ي امل�����ص��ب ع��ل��ى ع���دة جوانب 
ال�صلبي  ال��ت��اأث��ري  اح��ت��م��ال  اأب��رزه��ا 
على احل�ص�س املائية والت�صبب يف 
اأ�صرار بيئية وخماوف من انهيارات 
وفي�صانات حمتملة، تقول اإثيوبيا 
ي�صبب  ال  النه�صة  �صد  م�صروع  اإن 
ي�صكل  واأن���ه  لالآخرين  اأ���ص��رار  اأي 
االقت�صادية  للنه�صة  م�����ص��روع��ا 

والزراعية.
امل�صروع  اأن  اإىل  اأبابا  اأدي�س  وت�صري 
ي�صهم يف تعزيز التعاون الكهربائي 
الطمى  وتخفي�س  ال�����ص��ودان  م��ع 
ب���ال���ن�������ص���ب���ة ل�����������ص�����دوده، وان���ت���ظ���ام 
النيل االأزرق، الذي  ت�صريف مياه 

ميدها بح�صتها من املياه.
اق���رح���ت  ����ص���اب���ق���ة  ج��������والت  ويف 
اخلرطوم والقاهرة اآليات تت�صمن 
�صنوات،   7 خ�����الل  ال�������ص���د  م�����لء 
اأمد  اإط��ال��ة  اإن  تقول  اإثيوبيا  لكن 
مزاياه  ال�صد  �صيفقد  امل��لء  �صنوات 
االقت�صادية واالجتماعية، وهو ما 
يدفعها الإكمال عملية امللء يف مدة 

ال تزيد على 5 �صنوات.

ال�شيول دمرت ال�شد ال�شوداين.. لكن املخاوف تتجه اإىل النه�شة

حتذيرات من كارثة اإن�شانية مع زيادة موجات الهجرة التون�شية

ما دور نائب الرئي�س االأمريكي؟ 

 •• بغداد-وكاالت

قوات  ق��ائ��د  اإح��ال��ة  ال��ع��راق��ي��ة،  الداخلية  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
االآم����رة على  اإىل  خ��ل��ف،  �صعد  ال��ل��واء  ال��ق��ان��ون،  حفظ 
خلفية اعتداء عنا�صر القوة على مواطن عراقي، وهو 
ال����وزارة يف بيان  م��ا يعني ع��زل��ه م��ن من�صبه. وذك���رت 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  لتوجيهات  “تنفيذا  �صحفي: 
ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل��ل��ق��وات امل�����ص��ل��ح��ة ال����ذي اأم����ر بتحقيق 
الداخلية،  ل��وزي��ر  �صخ�صية  وم��ت��اب��ع��ة  ودق��ي��ق  ف����وري 
بالتحقيقات  الداخلية  وزارة  قبل  م��ن  املبا�صرة  مت��ت 
اخلا�صة بحادثة االعتداء على اأحد االأ�صخا�س من قبل 
القانون«.  حفظ  ق��وات  ق��ي��ادة  منت�صبي  م��ن  جمموعة 
الفيديو  ال��ذي ظهر يف  ال�صخ�س  اأن  “تبني  واأو�صحت 
ل��دى مديرية مكافحة  ووق��ع عليه االع��ت��داء، موقوف 
اإجرام بغداد وفق اأحكام املادة 446 ق . ع يف الثامن من 
مايو 2020، ل�صرقته دراجة نارية، وفق قرار قا�صي 
حتقيق حمكمة الر�صافة، واأن حادث االعتداء عليه من 
20 يوما  قبل منت�صبي حفظ القانون مت قبل حوايل 
امل�صتكي  اأق���وال  “دونت  وتابعت:  توقيفه«.  ت��اري��خ  م��ن 
قام  من  �صد  االتهام  وتوجيه  بال�صكوى  طالب  وال��ذي 
ومت  املهني،  وغري  االأخالقي  غري  ال�صنيع  الفعل  بهذا 
االإجرامي«.  الفعل  ه��ذا  مرتكبي  هوية  على  التعرف 

بعد فيديو لتعذيب عراقي.. عزل قائد قوات حفظ القانون
“فرق  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  واأ�����ص����ارت 
واحتجازهم  عليهم  القب�س  ب��اإج��راءات  با�صرت  العمل 
ال�صتكمال التحقيق معهم واتخاذ االإجراءات القانونية 
النتائج  باأمت �صورة وعر�س  التحقيق  الالزمة الإجن��از 

اأمام القائد العام للقوات امل�صلحة«.
القيادة وال�صيطرة  “لثبوت وجود تق�صري يف  واأ�صافت 
العام  القائد  القانون وجه  ق��وات حفظ  قائد  قبل  من 
للقوات امل�صلحة باإحالة قائد قوات حفظ القانون اإىل 
االآمرة، واإعادة النظر بهذا الت�صكيل الذي من املفر�س 
اأنه مت ا�صتحداثه لتعزيز �صيادة القانون وحفظ الكرامة 

االإن�صانية وحماربة كل املظاهر غري القانونية«.
ويف وقت �صابق، اأمر رئي�س الوزراء العراقي، م�صطفى 
غري  التعامل  حادثة  يف  الفوري  بالتحقيق  الكاظمي، 
العراقيني،  املواطنني  اأحد  مع  املهني  االأخالقي وغري 
والتي انت�صرت �صوره وفيديو له على مواقع التوا�صل 
االجتماعي. ويظهر الفيديو عنا�صر من “قوات حفظ 
القانون” يقومون بتعذيب اأحد املتظاهرين من �صغار 
اإيران  �صد  امل��ا���ص��ي   اأك��ت��وب��ر  احتجاجات  خ��الل  ال�صن 
وامليلي�صيات املوالية لها، حيث قاموا بحلق راأ�صه بعدما 
خلعوا مالب�صه و�صتموه. وكانت هذه القوات �صكلت باأمر 
من رئي�س الوزراء االأ�صبق، عادل عبد املهدي، واإ�صراف 

فالح الفيا�س رئي�س احل�صد ال�صعبي حاليا.
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ليبيا  ال���رك���ي يف  ال��ت��دخ��ل  ف��ت��ح 
ال����ب����اب اأم��������ام ف�������ص���ول ج���دي���دة 
م�����ن ال�����دم�����ار واال�����ص����ط����راب����ات 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل�����ص��ت��وي��ات، فيما 
ال��رئ��ي�����س الركي  ارت��ف��ع ط��م��وح 
رج��ب طيب اأردوغ����ان رغ��م كرة 
حلمه  حت��ق��ي��ق  اإىل  م��ع��ار���ص��ي��ه 

العثماين.
�صادرة  ع��رب��ي��ة  ل�����ص��ح��ف  ووف���ق���اً 
التدخل  اق�����رن  االأح�������د،  اأم�������س 
ال��رك��ي يف ب��الد ال��ع��رب بالنهب 
االقت�صادي، بينما اأ�صبح اأردوغان 
العام  الراأي  مادة د�صمة ل�صانعي 

يف اأوروبا.

�غرت�ب �صيا�صي
االإماراتي،  البيان  �صحيفة  قالت 
اأ�صفى  ال���رك���ي  “التدخل  اإن 
اإ�صافياً  اأي���دي���ول���وج���ي���اً  ط���اب���ع���اً 
ع��ل��ى اال���ص��ط��راب��ات احل��ال��ي��ة يف 
يقوم  ح���ي���ث  ال���ع���رب���ي���ة،  ال��������دول 
تعتمد  ميلي�صيات  مت��ك��ني  ع��ل��ى 
نقي�صاً  متطرفاً،  اإرهابياً  منهجاً 
والت�صويات،  واالعتدال  للت�صامح 
ماأخوذاً مبنطق ال�صالح وترهيب 
امل���ج���ت���م���ع���ات وحت���ط���ي���م���ه���ا عرب 

العنف..
االن�����ت�����ق�����ام  ح������������االت  يف  ك�����م�����ا   
مدينة  �ص��هدتها  التي  الوح�صية 
ومناطق  ل��ي��ب��ي��ا،  غ���رب  ت��ره��ون��ة 
�صوريا  �صمايل  يف  تركيا  احتلتها 

والعراق«.
الركي  ال���ت���وغ���ل  اأن  واأ����ص���اف���ت 
ال��ع��رب م��ق��رن بالنهب  ب���الد  يف 
اأي�����ص��اً، فمع و�صول  االق��ت�����ص��ادي 
املرتزقة الذين جلبتهم تركيا اإىل 
توقيع  يف  تركيا  ب��داأت  طرابل�س، 

•• املطلة-اأ ف ب

ا�صرائيل  على جانبي احل��دود بني 
تنذر  ت�����ص��ري��ح��ات  تطلق  ول��ب��ن��ان، 
بحرب. فحزب اهلل يوؤكد اأن عمال 
بينما  حتما”  “اآت  ا�صرائيل  �صد 
“يلعب  اأن����ه  حت����ذر االأخ������رية م���ن 
اأن  ي���رون  املحللني  لكن  بالنار”. 
حت��ول االأم���ر اإىل ح��رب خ��ط��وة ال 

يرغب فيها اأي من الطرفني.
االإثنني  اأع��ل��ن��ت  ا���ص��رائ��ي��ل  وك��ان��ت 
ا�صتمر  ن�صبي  ه���دوء  بعد  امل��ا���ص��ي 
هجوما  اأح���ب���ط���ت  اأن���ه���ا  اأ����ص���ه���را، 
على  ال���ن���ار  واأط��ل��ق��ت  “اإرهابيا” 
االأزرق”  “اخلط  ع��ربوا  م�صلحني 
الذي يف�صل بني لبنان وا�صرائيل، 
اجل���ان���ب  اإىل  ي�����ع�����ودوا  اأن  ق���ب���ل 

اللبناين.
اال�صرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  ون�صب 
الت�صلل  عملية  نتانياهو  بنيامني 
املدعوم  ال��ل��ب��ن��اين  اهلل  ح���زب  اإىل 
م��ن اإي�����ران وي��ت��م��ت��ع ب��ن��ف��وذ وا�صع 
الدولة  وت��ع��ت��ربه  لبنان  ج��ن��وب  يف 

العربية عدوها.
ب”اللعب  املتهم  اهلل  ح��زب  ون��ف��ى 
بالنار” اأي تورط له، بينما اعترب 
ال��ل��ب��ن��اين ح�صان  ال������وزراء  رئ��ي�����س 
دياب احلادثة “ت�صعيدا خطريا«.

�صربات  بعد  الت�صعيد  ه��ذا  وج��اء 
اإىل  ����ص���وري���ا ون�����ص��ب��ت  ج���دي���دة يف 
واأ����ص���ف���رت ع���ن مقتل  ا����ص���رائ���ي���ل، 
الإي���ران  م��وال��ني  مقاتلني  خم�صة 

اإ�صافية،  اق��ت�����ص��ادي��ة  ات��ف��اق��ي��ات 
�صد  امليلي�صيات عن  وب�صبب عجز 
التكاليف الباهظة، حتاول تركيا 
احلرب  م��ن  جديد  ف�صل  اإ�صعال 
على  ال�صيطرة  ب��ه��دف  ليبيا،  يف 
مبا�صر،  ب�صكل  النفطي  ال��ه��الل 
الليبي  النفط  بوجهة  والتحكم 

مالياً وجتارياً«.
قامت  ت��رك��ي��ا  اأن  اإىل  واأ�����ص����ارت 
يقوم  ع��اط��ف��ي  خ��ط��اب  بت�صدير 
التاريخية للتغطية  على االأوهام 
بتهديدات  اأطماعها، مرفقاً  على 
الدبلوما�صية  اغ�����راب  ت��ك�����ص��ف 
العالقات  م��ن��ط��ق  ع���ن  ال��رك��ي��ة 

الدولية.
“لقد  قائلة  ال�صحيفة  واختتمت 
انتهى زمن الفرمانات العثمانية 
يف بالد العرب، وال فر�صة الإعادة 

تكرار ذلك«.

عمن هو على �صدة الرئا�صة؟«.

عدو �أوروبا �للدود
ال�صحايف  ال��ك��ات��ب  ق��ال  وب����دوره، 
م�����ص��ط��ف��ى ط��و���ص��ه يف م���ق���ال له 
االإماراتية،  ال���روؤي���ة  ب�صحيفة 
“قد ال مير يوم اأو اأ�صبوع دون اأن 
االأوروبية مقااًل  ال�صحافة  تن�صر 
الركي  ال��رئ��ي�����س  �صخ�صية  ع��ن 
رجب طيب اأردوغان التي ت�صفها 

باملعقدة والعدوانية«.
مادة  اأردوغ����ان  “اأ�صبح  واأ���ص��اف 
د�صمة ل�صانعي الراأي العام جت�صد 
ك��واب��ي�����س االحت����اد االأوروب�����ي من 
م�صاهد  اإىل  �صرية  ه��ج��رة  ���ص��ور 
ق���واف���ل ال���ن���ازح���ني، ال��ت��ي تطرق 
ب���اب ال��ف�����ص��اء االأوروب������ي، ُم����روراً 
يف  تنتع�س  اإره��اب��ي��ة  مبجموعات 
اأردوغ�������ان لتهدد  ���ص��ي��ا���ص��ات  ظ���ل 

�صد  حربية  الأجندة  مالئما  لي�س 
ا�صرائيل«.

اهلل  ح��زب  اأن  نف�صه  الباحث  وراأى 
مثل  اي�����ص��ا  م��ال��ي��ا  �صغطا  ي��واج��ه 
يوؤثر على  ما  تدعمه،  التي  اإي��ران 

اال�صراتيجية “الع�صكرية«.
ن��ع��ي��م قا�صم  اع���ت���رب  م���ن ج��ه��ت��ه، 
بح�صول  ت�����ص��ي  ال  “االأجواء  اأن 
الداخلي  االإرب�������اك  ظ���ل  يف  ح����رب 
االإ���ص��رائ��ي��ل��ي، وت��راج��ع ت��رام��ب يف 
اأن حمور  االأم��ريك��ي كما  ال��داخ��ل 
ي���زال، يف موقع  وال  ك��ان،  املقاومة 
اأجواء  اأ�صتبعد  وب��ال��ت��ايل  ال��دف��اع، 

احلرب يف االأ�صهر املقبلة«.
اأن  اإىل  م���زراح���ي  اأورن�����ا  واأ�����ص����ارت 
الدولة العربية يف و�صع اقت�صادي 
اأقل خطورة “لكن لديها م�صاكلها” 
كوفيد- وب���اء  ت�صاعد  مثل  اأي�صا 

بطالة  ون�����ص��ب��ة  ج���دي���د  م���ن   19
�صد  متزايدة  وتظاهرات  مرتفعة 

احلكومة.
ب��ارن��ي��ا يف �صحيفة  ن���اح���وم  وك����رر 
الفكرة  اأحرونوت”  “يديعوت 
عمل  ط��ري��ق��ة  اأن  م���وؤك���دا  نف�صها، 
اأنه  على  تدل  اال�صرائيلي  اجلي�س 

�صعى اإىل جتنب اأي انفجار.
اأن  ه��و  غ��ري معتاد  ه��و  “ما  وكتب 
االأمر اأعطي للجنود: حتى اإذا كان 
اإذا  وح��ت��ى  م�صلحني  االإره���اب���ي���ون 
عربوا احلدود، ال تطلقوا النار. ال 
تطلقوا النار اإال اإذا تعر�س اجلنود 

للخطر«.
الرئي�صي  “املنطق  امل��ع��ل��ق  وت��اب��ع 
كان  اخللية  اأع�����ص��اء  قتل  وا���ص��ح: 
���ص��ي��وؤدي اإىل ي���وم م���ن ال��ق��ت��ال يف 
لكن  اأكر”،  يكن  مل  اإن  ال�صمال 
“امل�صوؤولني ال يريدون التورط يف 

حرب ثالثة يف لبنان«.
 

االأمن واال�صتقرار االأوروبي«.
الركي  ال��رئ��ي�����س  اأن  واأو�����ص����ح 
االأوروبي  مع اجلوار  يقيم حالياً 
املواجهة  م���ن  ت���ق���رب  ع���الق���ات 
وتهدد  وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة،  الع�صكرية 
اإىل  توؤ�صر  كما  و�صيك،  بانفجار 
ذلك عالقته مع كل من: اليونان 

قرب�س اأو فرن�صا.
“اأردوغان  ال�����ك�����ات�����ب  وت������اب������ع 
املنظومة  داخل  ت�صدعاً  باإحداثه 
ميدانياً  ون�������ص���ره  االأط���ل�������ص���ي���ة، 
متطرفاً،  ف���ك���راً  واأي���دي���ول���وج���ي���اً 
االإرهابية  للمجموعات  باحتوائه 
وحتدياته  و�����ص����وري����ا،  ل��ي��ب��ي��ا  يف 
يف  جل��ريان��ه  اليومية  الع�صكرية 
اأ�صبح  املتو�صط،  االأبي�س  البحر 
اللدود  العدو  �صخ�صية  يتقم�س 

للدول االأوروبية«.
تلويحاً  ه���ن���اك  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
بفر�س عقوبات اأوروبية جماعية 
املناورات  اأن  ح��ي��ث  ت��رك��ي��ا،  ع��ل��ى 
الفرن�صية،   � امل�صرية  الع�صكرية 
والدعوة اإىل قمة لدول املتو�صط 
هي  ما  االأمنية  الق�صايا  ملناق�صة 
الدول  اأن هذه  موؤ�صرات على  اإال 
التهديدات  تقوي�س  على  عازمة 
ال����رك����ي����ة واإع�������������ادة ط���م���وح���ات 

اأردوغان اإىل حجمها الوطني.
لت  “حتوَّ واخ��ت��ت��م م��ق��ال��ه ق��ائ��اًل 
البوابة  ��ل  ي�����ص��كِّ ب��ل��د  م���ن  ت��رك��ي��ا 
االآ�صيوية لدول االحتاد االأوروبي 
وا�صتقراره،  اأم��ن��ه  يهدد  بلد  اإىل 
عرب اإحداث نزيف من الالجئني 
واالإرهابيني، وحتول اأردوغان اإىل 
العدوانية  ال�صيا�صة  ه��ذه  ع���ّراب 
وم��ه��ن��د���ص��ه��ا ع���رب ال���ل���ج���وء اإىل 
االب���ت���زاز، وف��ر���س االأم���ر الواقع 
مرفو�س  م��ن��ط��ق  وه����و  ب���ال���ق���وة، 

اأوروبياً وعربياً«.

 ال�شودان يرحب بت�شريحات 
ب���وم���ب���ي���و ل����رف����ع ا���ش��م 
االإره��اب قائمة  من  البالد 

•• اخلرطوم-وكاالت

االنتقايل  ال���������وزراء  جم��ل�����س  رح�����ب 
اأدىل  ال��ت��ي  بالت�صريحات  ب��ال�����ص��ودان 
بها وزير اخلارجية االأمريكي، مايك 
بومبيو، اأمام جلنة ال�صوؤون اخلارجية 
املا�صي  اخل��م��ي�����س  ي���وم  ب��ال��ك��ون��غ��ر���س 
االإدارة  رغبة  تاأكيد  فيها  اأع��اد  والتي 
االأم��ري��ك��ي��ة رف���ع ا���ص��م ال�����ص��ودان من 

قائمة الدول الراعية لالإرهاب.
وث��م��ن جم��ل�����س ال������وزراء دع����وة وزير 
اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي ل��دع��م فر�صة 
ال�صودان  يف  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ت��ح��ول 
الذي  االأم��ر  دول��ة دميقراطية،  وبناء 
ف��ر���س مماثلة على  ب���روز  اإىل  ي���وؤدي 
ذكرت  ح�صبما  االإق��ل��ي��م��ي،  امل�����ص��ت��وى 
اليوم ال�صبت وكالة االأنباء ال�صودانية 
ب���دور جلنة  واأ���ص��اد املجل�س  )���ص��ون��ا(. 
بالكونغر�س  اخل���ارج���ي���ة  ال�������ص���وؤون 
كونز  كري�س  وال�صيناتور  االأم��ري��ك��ي 
حلثهما االإدارة االأمريكية على تقدمي 
واقتنا�س  امل��دن��ي��ة  للحكومة  ال��دع��م 
بالعالقات  ل��ل��ت��ق��دم  ال��ف��ر���ص��ة  ه����ذه 
ا�صتعداده  واأك�����د  ل���الأم���ام.  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
االأمريكية  االإدارة  العمل مع  ملوا�صلة 
الدول  قائمة  من  ال�صودان  �صطب  يف 
الراعية لالإرهاب والدخول يف عالقة 

�صراكة تفيد البلدين.
االنتقايل،  ال���وزراء  رئي�س  ج��دد  فيما 
التزام  ح���م���دوك  اهلل  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 
مبوا�صلة  ال�������ص���ودان���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
اجلهود مع كل االأ�صدقاء يف الواليات 
امللف  ه��ذا  الإغ��الق  وخارجها  املتحدة 
ال�صودان بالكامل يف  ا�صتيعاب  واإع��ادة 

املجموعة الدولية.

طموح �صخ�صي
 �أم �صيا�صة دولة

الكاتبة  اأ�����ص����ارت  ج��ه��ت��ه��ا،  وم����ن 
ال�صاعر  ���ص��و���ص��ن  ال�����ص��ح��اف��ي��ة 
ال�صرق  ب�صحيفة  ل��ه��ا  م��ق��ال  يف 
بداأ  اأردوغ������ان  اأن  اإىل  االأو����ص���ط، 
لكن طموحه  ب��االن��ح��ن��اء،  ظ��ه��ره 
ال�����ص��م��اء، مع  ع���ن���ان  اإىل  ارت���ف���ع 
بقاء حوايل عامني للرئا�صة من 

جديد.
اأنه ال ميلك  “الأنه ي�صعر  وقالت 
ال���وق���ت ل��ل��ت��ق��ي��ة وامل���ه���ادن���ة، فقد 
�صارع برفع الغطاء عن م�صروعه، 
الداخلية  م�صكالته  اأن  خ��ا���ص��ة 
بداأوا  ومناف�صيه  تتفاقم،  ب���داأت 

ي������زي������دون، وم���ع���ار����ص���ي���ه ك���ر، 
ذهنه،  يف  م�صروع  لديه  وال��رج��ل 
م�����ن اأج�����ل�����ه ي�����ح�����ارب ال�����داخ�����ل 

واخلارج«.
يفعله  ما  ك��ان  اإذا  عما  وت�صاءلت 
و����ص���وري���ا  ل���ي���ب���ي���ا  اأردوغ�������������ان يف 
�صخ�صي  ط���م���وح  ه����و  وال�����ع�����راق 
اأنه  اأم  فح�صب،  اأردوغ���اين  وحلم 
توافقه  ك���دول���ة  ل��رك��ي��ا  ط���م���وح 
فيه���م  مب��ن  االأح�����زاب،  ك��ل  عليه 

معار�صوه؟.
ك���م���ا ت�����ص��ائ��ل��ت اأي���������ص����اً ع����ن دور 
امل��ع��ار���ص��ة ال��رك��ي��ة الأردوغ�������ان، 
بالعامل  عالقته  يف  تعار�صه  ه��ل 
تعار�صه  مغامراته؟  يف  العربي؟ 

يجب اأن يح�صل عليها من هناك، 
ويعددها وهو جال�س على كر�صي 
اإليها  بع�صاه  وي�����ص��ري  اخل��الف��ة، 

وكيف �صي�صتويل عليها«.
واأ�صافت الكاتبة مت�صائلة “تركيا 
للعرب  دول��ة معادية  اإىل  حتولت 
ب�����ص��ك��ل وا�����ص����ح و�����ص����ري����ح، فهل 
االأت����راك  ل��ن��ا  يقت�س  اأن  ننتظر 
اأردوغ�����������ان وي����وق����ف����وا تلك  م����ن 
اأن  القدر  ننتظر  اأو  التدخالت؟ 

يخطط له وينهي حقبته؟ 
باأردوغان،  امل�صاألة ال تتعلق  اأن  اأم 
بل  ننتظر،  اأو  ن��ت��ف��اءل  اأال  علينا 
تلك  ط��ب��ي��ع��ة  ن���ح���دد  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
النظر  بغ�ّس  االآن  م��ن  ال��ع��الق��ة 

ع��ل��ى اإر����ص���ال ج��ن��ود اأت����راك خارج 
على  تعار�صه  الركية؟  احل��دود 
عربية؟  دول  ����ص���وؤون  يف  ت��دخ��ل��ه 
تعار�صه يف معاداته لدول عربية 
و�صوريا  وال�������ص���ع���ودي���ة  ك��م�����ص��ر 
وال���ي���م���ن وال����ع����راق واالإم���������ارات، 
وب�صكل �صافر؟ اأم تعار�س اأ�صلوبه 

وتتفق معه على املبداأ؟.
عاد  م��ا  “اأردوغان  اأن  واأو���ص��ح��ت 
باحتالل مناطق  يخفي طموحه 
وا�صح  ب�صكل  ي�صرح  ب��ل  عربية، 
اأنها  املفرو�س  من  مناطق  باأنها 
ت��اب��ع��ة ل��رك��ي��ا ال��ع��ث��م��ان��ي��ة، وبداأ 
تركيا  ا���ص��ت��ح��ق��اق  ع����ن  ي��ف�����ص��ح 
التي  الطبيعية  وامل��وارد  للروات 

الع�صكري حلزب اهلل غري مرئي.
لكن تقريرا لالأمم املتحدة اأكد يف 
اآذار/مار�س اأن احلزب ما زال لديه 

مقاتلون واأ�صلحة يف املنطقة.
منت  على  غو�صني  جوناتان  وق��ال 
���ص��ي��ارة ج��ي��ب خ����الل دوري�����ة على 
بلدة  م��ن  ب��ال��ق��رب  ط��رق متعرجة 
اآخ����ر نقطة  امل��ط��ل��ة ال��ت��ي ت��ق��ع يف 
ب�صمال ا�صرائيل اإن “احلدود تبدو 

هادئة لكنها لي�صت كذلك«.
تكفي  ن��ق��رب،  “عندما  واأ����ص���اف 
ي�صلون  ل����راه����م  دق����ائ����ق  ع�������ص���ر 
جمع  ملحاولة  اهلل(  حزب  )اأع�صاء 

معلومات واختبار ردود فعلنا«.
ال�����ي�����وم، ك������ان ع������دد من  يف ذل������ك 
االأ�صجار  بني  يتنقلون  االأ�صخا�س 
امل��ث��م��رة ع��ل��ى اجل��ان��ب االآخ����ر من 
اأع�����ص��اء يف حزب  ه��م  ه��ل  ال�صياج. 
ال�صابط  ي���رد  م���زارع���ون؟  اأم  اهلل 

ال�صاب بثقة “حزب اهلل!«.
املع�صكرين  اإن  م���راق���ب���ون  ي���ق���ول 
يدركان اأن حربا جديدة لن تخدم 

م�صلحتهما االآنية.
ال���ل���ب���ن���اين، ح�صب  ف��ف��ي اجل���ان���ب 
�صوؤون  ل����وروا اخل��ب��ري يف  دي��دي��ي��ه 
حزب اهلل، ي�صكل اال�صتياء ال�صعبي 
يف  مبا  ال�صلطة  �صد  والتظاهرات 
“عامال  اهلل  ذلك يف معاقل حزب 
ح�صابات”  يف  اإه���م���ال���ه  مي��ك��ن  ال 

احلزب.
وا�صاف اأنه بوجود اأزمة اقت�صادية 
و�صيا�صية و�صحية “اجلو يف لبنان 

بينهم ع�صو يف حزب اهلل.
وق����ال ن��ائ��ب االأم����ني ال��ع��ام حلزب 
مقابلة  يف  قا�صم  نعيم  ال�صيخ  اهلل 
مع قناة امليادين ال�صهر املا�صي اإّن 
“معادلة الردع قائمة مع اإ�صرائيل، 
املعادلة،  ه��ذه  تعديل  ب��وارد  ول�صنا 
وال تغيري يف قواعد اال�صتباك، كما 
اإ���ص��رائ��ي��ل مل ت��خ��رج م��ن لبنان  اأن 
اعتداءاتها  وم��ن��ع  ب��امل��ق��اوم��ة،  اإال 

وخروقاتها ال يكون اإال بالقوة«.

امل�صوؤولة  م��زراح��ي  اأورن����ا  واأك����دت 
رئي�س  مكتب  يف  ال�صابقة  االأمنية 
املعهد  وت��ع��م��ل ح��ال��ي��ا يف  ال������وزراء 
يف  اأنه  االأمنية  للدرا�صات  الوطني 
مواجهة احتمال رد، يبقى اجلي�س 
اال���ص��رائ��ي��ل��ي يف ح��ال��ة ت��اأه��ب على 

طول احلدود.
وب���ع���د ن��ف��ي ح����زب اهلل ت���ورط���ه يف 
حالة  على  “اأبقي  الت�صلل  عملية 

التاأهب” على قول مزراحي.

ت���ع���ود اآخ�����ر م���واج���ه���ة ك���ب���رية بني 
 2006 اإىل  اهلل  وح��زب  ا�صرائيل 
واأ�صفرت خالل اأكر من �صهر عن 
قتيل   1200 م��ن  اأك����ر  ���ص��ق��وط 
معظمهم  ال��ل��ب��ن��اين  اجل���ان���ب  يف 
يف  ق��ت��ي��ال  و160  امل����دن����ني،  م����ن 
اجلانب اال�صرائيلي غالبيتهم من 

الع�صكريني.
وق���ب���ل ع�����ص��رة اأي������ام م���ن احل����ادث 
احل����دودي االأخ����ري، وخ���الل زيارة 

قواعد  اإىل  ب��ر���س  فران�س  لوكالة 
ع�����ص��ك��ري��ة ا���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى طول 
الكابنت  خل�����س  االأزرق،  اخل����ط 
ج��ون��ات��ان غ��و���ص��ني ال��و���ص��ع قائال 
“قواتنا ترى حزب اهلل ي�صتعد  اإن 

للحرب املقبلة«.
على  اللبناين  اجلي�س  ن�صر  ومنذ 
يوؤكد   ،2006 احل��دود بعد حرب 
يذهبون  ال����ذي����ن  ال�������ص���ح���اف���ي���ون 
الوجود  اأن  اللبناين  اجل��ن��وب  اإىل 

�شحف عربية: اغرتاب �شيا�شي تركي مع دول العامل

�جلانبان يدركان �أن حربا جديدة لن تخدم م�صلحتهما �الآنية

حمللون: اندالع نزاع بني حزب اهلل وا�شرائيل اأمر م�شتبعد 

فلوريدا ت�شتعّد ملواجهة االإع�شار اأي�شايا�س  •• ميامي-اأ ف ب

ت�صتعّد والية فلوريدا االأمريكية لالإع�صار اأي�صايا�س الذي ت�صبب بت�صاقط 
اإىل عا�صفة  ي��راج��ع  اأن  ق��ب��ل  ال�صبت  ب��اه��ام��ا���س  ج���زر  غ��زي��رة يف  اأم��ط��ار 

ا�صتوائية.
جمدداً  ي�صبح  واأن  �صّدته  ي�صتعيد  اأن  ميكن  اأي�صايا�س  اأن  العلماء  وتوقع 
الطوارئ  اأجهزة  �صي�صع  حيث  فلوريدا  �صواحل  اإىل  و�صوله  لدى  اإع�صاراً 
اإح��دى الواليات االأك��ر ت�صرراً من وباء كوفيد-19 يف  حتت االختبار يف 

الواليات املتحدة.
وت�صبب اأي�صايا�س الذي تراجع من اإع�صار من الدرجة االأوىل اإىل عا�صفة 
ا�صتوائية م�صاء ال�صبت، برياح ق�صوى بلغت �صرعتها 110 كلم يف ال�صاعة 

فوق م�صيق فلوريدا.
واأ�صار املركز الوطني لالأعا�صري ومقره ميامي، اإىل اأن العا�صفة �صتتفاقم 
و�صت�صبح جمدداً اإع�صاراً خالل الليل مع اقرابها من جنوب �صرق فلوريدا 

قبل التقدم نحو ال�صاحل ال�صرقي ل�صبه اجلزيرة.

رائدي ف�صاء بعد ظهر االأحد  “كرو دراغون”  اأن تعيد مركبة  وُيفر�س 
و�صتهبط قبالة فلوريدا يف خليج املك�صيك اإذا كانت االأحوال اجلوية ت�صمح 

بذلك.
وعند ال�صاعة 23،34 ت غ، بداأت الكب�صولة عملية مغادرة حمطة الف�صاء 
الدولية لتهبط االأحد يف خليج املك�صيك نحو ال�صاعة 18.41 ت غ، بح�صب 

وكالة الف�صاء االأمريكية.
فلوريدا  ب�صمال  بن�صاكوال  مدينة  �صواحل  قبالة  موقع  على  االإب��ق��اء  ومت 
للهبوط مع بديل قبالة مدينة بنما اإذا كان البحر هائجا اأو الرياح عاتية.

اأ�صجار  واقُتلعت  ع��اٍل  توتر  خطوط  وانقطعت  بالوحول  طرقات  وغرقت 
االإع�����ص��ار منذ اخلمي�س  وت�صبب  ك��ث��رية...  م��ن��ازل  امل��ي��اه  وغ��م��رت  ونباتات 
باأ�صرار كبرية يف بورتوريكو املنطقة التابعة للواليات املتحدة ويف جمهورية 

بروؤية  “�صنبداأ  ال�صبت  م�صاء  دو�صانتي�س  رون  فلوريدا  والي��ة  حاكم  وق��ال 
واأ�صار اإىل اأن  تاأثريات العا�صفة هذا امل�صاء، ثّم بالطبع غداً وم�صاء غد”. 

مقاطعة بامل بيت�س اأو�صت باإخالء املنازل ب�صكل طوعي.
وقال املركز الوطني لالأعا�صري “رغم اأن اأي�صايا�س �صُعف بعد مروره على 
فوق  �صينتقل  عندما  ي�صتّد  اأن  ُيفر�س  باهاما�س(،  )يف  اأن��درو���س  جزيرة 

املياه الدافئة يف م�صيق فلوريدا وتيار اخلليج«.
االثنني،  حتى  اإع�����ص��اراً  يبقى  اأن  ُي��ف��ر���س  “اأي�صايا�س  اأن  امل��رك��ز  اأ���ص��اف 

ليراجع تدريجياً م�صاء االثنني والثالثاء«.
كثب  من  تتابع  اأنها  )نا�صا(  االأمريكية  الف�صاء  وكالة  اأعلنت  جهتها،  من 
العا�صفة التي قد توؤخر عودة كب�صولة “�صباي�س اك�س” املاأهولة اإىل كوكب 

االأر�س، بعد �صهرين من انطالقها يف مهمة اإىل حمطة الف�صاء الدولية.

الدومينيكان ف�صاًل عن باهاما�س.
واأع��ل��ن احل��اك��م اجل��م��ه��وري ل��والي��ة ف��ل��وري��دا اجل��م��ع��ة ح���ال ال���ط���وارئ يف 
اإىل  ميامي-ديد  من  للوالية،  ال�صرقي  ال�صاحل  على  الواقعة  املقاطعات 
نا�صاو، االأمر الذي وافق عليه الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب ال�صبت ما 
ي�صمح بتوفري املوارد. وكتب دو�صانتي�س يف تغريدة “ذلك �صي�صاعد واليتنا 

على اال�صتجابة �صريعا الأي اأ�صرار مرتبطة بالعا�صفة«.
الواليات  �صرق  جنوب  يف  الواقعة  الوالية  تواجه  وقت  يف  االإع�صار  وياأتي 

املتحدة ازدياد عدد �صحايا كوفيد-19.
يف  واح���د،  ي��وم  يف  الفريو�س  نتيجة  وف��اة   179 ال�صبت  فلوريدا  و�صجلت 
تراجع طفيف بعد االأعداد القيا�صية التي �ُصّجلت يف االأيام االأخرية )257 

اجلمعة و253 اخلمي�س و216 االأربعاء و186 الثالثاء(.
اإ�صابة منذ بدء تف�صي الوباء، متجاوزة  األف   480 اأكر من  وقد اأح�صت 
يف  البالد  يف  ال��وب��اء  ب��وؤرة  كانت  لطاملا  التي  نيويورك  يف  احل�صيلة  بذلك 
الربيع، وحتّل بعد كاليفورنيا التي لديها عدد �صكان اأكرب مبرتني من عدد 

�صكان فلوريدا.

�شديق داع�س وم�شوؤول مثلث املوت.. من هو زهري االأ�شد املعاقب؟
ثم تدرج يف الرتب الع�صكرية حتى و�صل اإىل رتبة لواء ركن وعني قائدا 
 ،2011 ع��ام  البالد  ب��دء احل��راك يف  االأوىل - ميكانيكي. وم��ع  للفرقة 
�صوريا،  القنيطرة جنوب  يف حمافظة   ”90 “اللواء  قيادة  ا�صتلم زهري 
وتعترب هذه  وقد عرف هذا اللواء با�صم “احليطة” اأو “90 دبابات”، 
الفرقة م�صتقلة عن بقية الفرق الع�صكرية وتتبع مبا�صرة هيئة االأركان 

العامة يف العا�صمة ال�صورية دم�صق.
واعتربه تقرير “مع العدالة”، م�صوؤوال مبا�صرا عن جميع اجلرائم التي 

ارتكبها “اللواء 90” يف ريف دم�صق الغربي، والقنيطرة، ودرعا.
واأفاد التقرير اأي�صاً باأن زهري توىل االإ�صراف على عمليات القتل يف “مثلث 
الواقع يف منطقة التقاء القنيطرة ودرعا ودم�صق، باالإ�صافة اإىل  املوت”، 

م�صوؤوليته عن تدمري ممتلكات االأهايل، وتهجريهم ق�صرا.
كما �صارك بقواته، عنا�صر اللواء “قوى االأمن” يف اقتحام منطقة كناكر 

•• عوا�صم-وكاالت

يف زحمة العقوبات التي تفر�صها الواليات املتحدة على النظام يف �صوريا، 
ملع ا�صمع غريب مل يكن ماألوفاً يف ال�صابق.

فقد اأعلنت الدفعة الثانية من العقوبات االأمريكية �صد النظام ال�صوري 
وداعميه، مبوجب قانون قي�صر، ومن بني امل�صمولني زهري توفيق االأ�صد، 

وابنه كرام االأ�صد.
زهري توفيق هو االأخ غري ال�صقيق لرئي�س النظام ال�صوري ال�صابق، حافظ 
“مع  النظام، بح�صب مركز  التابعة لقوات  الفرقة االأوىل  االأ�صد، وقائد 

العدالة” احلقوقي، والذي ير�صد جرائم النظام ال�صوري.
يف  احلربية  الكلية  يف  تخرجه  بعد  النظام،  جي�س  يف  �صابطاً  زهري  كان 
�صرايا الدفاع، التي كان يقودها �صقيق حافظ االأ�صد من االأبوين رفعت، 

يف ريف دم�صق الغربي يف �صهر يوليو عام 2011، ما اأدى اإىل مقتل 11 
�صخ�صا، وجرح اآخرين واعتقال اأكر من 300 مدين.

كبري  لعدد  التع�صفي  االعتقال  يف  املتورطة  االأ�صماء  بني  ا�صمه  ورد  كما 
ومبادلة املعتقلني باأ�صرى من �صبيحة  من اأهايل منطقة “مثلث املوت”، 
املعار�صة، حيث  املاأ�صورين لدى مقاتلي  ال�صوري  النظام  وعنا�صر قوات 
اإدخال  مانعاً  للمعار�صة،  اخلا�صعة  املناطق  على  خانقا  ح�صارا  فر�س 
املواد الغذائية اإليها، ف�صال عن تنفيذ قواته عمليات ق�صف ع�صوائي يف 
تلك  واأ�صرف على الهجمات التي تعر�صت لها مناطق “زاكية” و”خان 
بعد عملية مفاو�صات فا�صلة، وقد اأوقعت هذه  ال�صيخ” و”الديرخبية”، 

الهجمات ع�صرات من اأهايل املنطقة بني قتيل وجريح.
يف ال�صياق اأي�صاً، اأكد التقرير اأن ا�صم زهري قد ورد يف �صبكة تهريب نفط 
بالتعاون مع عنا�صر تنظيم داع�س، حيث امتلك اأكر من 10 حمطات 

وقود يف حمافظة الالذقية. فيما ا�صتغل ابن زهري كرام االأ�صد، نفوذ والده 
�صوريا،  �صمال غربي  والالذقية  القرداحة  بعمليات يف مناطق  القيام  يف 
حيث عمل على ت�صليح مقاتلني لتنفيذ جرائم يف حق املدنيني خ�صو�صا 

يف منطقة احل�صر ذات االأغلبية الدرزية يف ريف دم�صق الغربي.
ي�صار اإىل اأن مكتب مراقبة االأ�صول االأجنبية املعروف ب�”اأوفاك” التابع 
لوزارة اخلزانة االأمريكية ومبوجب قانون قي�صر االأمريكي الذي �صدر 
يف منت�صف حزيران/يونيو املا�صي، قد اأدرج االأربعاء املا�صي، اأفرادا و9 
خالل  من  ال�صوري  النظام  اإثرائها  ب�صبب  العقوبات  لوائح  على  كيانات 
بناء عقارات فخمة، وذلك �صمن ثاين اإجراء اإدراج على لوائح العقوبات 
تتخذه الوزارة مبوجب القانون. زمن بني املعاقبني، زهري توفيق االأ�صد، 
والفرقة االأوىل يف قوات النظام، باالإ�صافة اإىل جنل زهري توفيق االأ�صد 

البالغ، كرم االأ�صد. واأدرج اأي�صاً جنل ب�صار االأ�صد البالغ، حافظ االأ�صد.
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وتخ�صعوا  اأنف�ص��������كم  تعزل��������وا  اأن  املا�صي�������ة  القليلة  االأي�������ام  يف  معي 
للفح�س«.

�صعر  اأن  بعد  للفح�س  �صخ�صيا  خ�صع  اأن���ه  ع��ام��ا(   55( ���ص��اه  واأو���ص��ح 
لكني  ي��رام  ما  “�صحتي على  وق��ال  كوفيد-19.  ملر�س  اأولية  باأعرا�س 

نقلت للم�صت�صفى بناء على ن�صيحة االأطباء«.
وقال متحدث با�صم وزارة الداخلية اإنه ال يت�صنى له على الفور التعليق 

بخ�صو�س موعد اللقاء االأخري الذي جمع بني �صاه ومودي.
وكتب ابهي�صيك بات�صان، جنل املمثل الهندي اأميتاب بات�صان، على توير 
مبر�س  م�صابا  مت��وز  يوليو   11 يف  للم�صت�صفى  ُن��ق��ل  ال���ذي  وال���ده  اإن 
اأن جاءت نتيجة اأحدث فح�س له  كوفيد-19 خرج من امل�صت�صفى بعد 

للك�صف عن املر�س �صلبية.

 •• نيودلهي-رويرتز

قال وزير الداخلية الهندي اأميت �صاه اأم�س اإنه ُنقل اإىل امل�صت�صفى بعد 
اإ�صابته بفريو�س كورونا، لي�صبح اأكرب �صيا�صي يف الهند ي�صاب باملر�س.

ويتوىل اأميت �صاه، وهو م�صاعد مقرب لرئي�س الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي، �صوؤون وزارة كانت يف �صدارة مهام التعامل مع الوباء يف الهند.

اأ�صواأ  حيث  من  الثالثة  املرتبة  حتتل  الهند  اأن  روي��رز  اإح�صاء  ويظهر 
والربازيل.  املتحدة  ال��والي��ات  بعد  ال��ع��امل  يف  ك��ورون��ا  لفريو�س  انت�صار 
م��ل��ي��ون حالة   1.7 امل���وؤك���دة فيها بنحو  االإ���ص��اب��ة  ع���دد ح���االت  وي��ق��در 

و36500 حالة وفاة.
توا�صلتم  من  يا  منك�����م  “اأطلب  توير  على  تغريدة  يف  �ص����اه  وق�������ال 

املغرب يتجه العتماد بروتوكول جديد لعالج م�شابي كورونا
•• الرباط-وكاالت

يتجه املغرب اإىل اعتماد بروتوكول عالجي جديد للم�صابني بفريو�س كورونا امل�صتجد، من خالل ا�صتبعاد 
احلاالت امل�صتقرة من امل�صت�صفيات، واالإبقاء على احلاالت احلرجة فقط داخل املراكز الطبية. وياأتي هذا القرار 
عقب ارتفاع ملحوظ يف اإ�صابات ووفيات الوباء، ف�صال عن اإغالق عدد من املدن الأجل كبح مر�س “كوفيد 
الطاقة اال�صتيعابية،  البالد عرب �صغط كبري على  ال�صحي يف  للنظام  املر�صى  اإنهاك كرة  ويف ظل   .»19
من  امل�صتقرة  احل���االت  ا�صتبعاد  على  يعتمد  جديد  ب��روت��وك��ول  اعتماد  اإىل  املغربية  ال�صحة  وزارة  اجتهت 
امل�صت�صفيات، وتزويدهم باجلرعات ال�صرورية للعالج، داخل منازلهم يف اإطار تدابري عزل دقيقة. يف غ�صون 
باأمرا�س  وللم�صابني  احلرجة  للحاالت  امل�صت�صفيات،  داخل  الطبية  الرعاية  بتقدمي  االكتفاء  �صيتم  ذلك، 
مزمنة . ويرى اخلرباء اأن اال�صراتيجية اجلديد قد ت�صاعد يف احتواء حالة ال�صغط التي متر بها العديد 
من امل�صت�صفيات، ب�صبب ارتفاع اأعداد امل�صابني. وتتخوف ال�صلطات من انتقال الفريو�س اإىل مرحلة العدوى 

اجلماعية، وهو ما دفع وزارة ال�صحة يف البالد اإىل حث املواطنني على عدم الراخي.

وزير الداخلية الهندي ُينقل للم�شت�شفى م�شابا بكورونا 

وبينما حّذرت املنظمة االأممية من 
“خماطر الراخي يف وجه الوباء 
االجتماعية  ال�صغوط  وطاأة  حتت 
درا�صة  اأظ���ه���رت  واالقت�صادية”، 
“اجلي�س  و���ص��ع  خ��ط��ورة  ح��دي��ث��ة 

االأبي�س«.

�جلي�ش �الأبي�ش و�لوباء
ن�صرت،  التي  ال��درا���ص��ة  اأظ��ه��رت  اإذ 
كانوا  املعاجلني  اأن  ال�صبت،  اأم�����س 
خطرا  ني�صان/اأبريل  يف  يواجهون 
اأع����ل����ى ب����اأك����ر م����ن ث�����الث م����رات 
لالإ�صابة بكوفيد-19 مقارنة مع 
�صائر ال�صكان، حمذرة من خطورة 

اأك��رب ت��ط��اول ال��ط��واق��م العالجية 
املتحدرة من االأقليات االإتنية.

ن�صرت  ال���ت���ي  ال����درا�����ص����ة  وح���ل���ل���ت 
الن�صت”  “ذي  جم��ل��ة  ن��ت��ائ��ج��ه��ا 
ب��ي��ان��ات اأدخ��ل��ه��ا م�����ص��ت��خ��دم��ون يف 
كوفيد- ملر�صى  خم�ص�س  تطبيق 
19 ع���رب ه��وات��ف��ه��م ال��ذك��ي��ة بني 
ني�صان/ و23  اآذار/م����ار�����س   24

اأب���ري���ل، يف ب��ري��ط��ان��ي��ا وال���والي���ات 
الدرا�صة  م��ع��دو  وق����ارن  امل��ت��ح��دة. 
خم��اط��ر االإ���ص��اب��ة ب��ال��ع��دوى بني 
املعاجلني الذين يحتكون مبا�صرة 

مع املر�صى وباقي امل�صتخدمني.
وك������ان ع�����دد االإ�����ص����اب����ات امل����وؤك����دة 

مئة  ل��ك��ل   2747 امل���ر����س  ب���ه���ذا 
ي�صتخدمون  ك���ان���وا  م��ع��ال��ج  األ����ف 
م�صابا   242 مقابل  يف  التطبيق، 
باقي  األ��ف م�صتخدم من  لكل مئة 

الفئات ال�صكانية.
اإجراء  اإمكان  الفروق يف  اأخذ  ومع 
امل��ع��اجل��ني وباقي  ل����دى  ف��ح��و���س 
معدو  خل�س  االعتبار،  يف  ال�صكان 
“املعاجلني  اأن  اإىل  ال����درا�����ص����ة 
يواجهون خطرا اأعلى ب�3،4 مرات 

لالإ�صابة بكوفيد-19«.

خطر �أعلى بخم�ش مر�ت
اإىل ذلك، اأو�صح معدو الدرا�صة اأن 

مرات  بخم�س  اأعلى  يكون  اخلطر 
يقولون  ال���ذي���ن  امل��ع��اجل��ني  ل����دى 
اإنهم “من اأفراد االأقليات االتنية، 
مع  حتى  االآ�صيويون”،  اأو  ال�صود 

مراعاة ال�صوابق الطبية.
اإري���ك���ا  ويف ه�����ذا ال�������ص���ي���اق، ق���ال���ت 
وورن��ر من كلية الطب يف هارفرد 
وم�صت�صفى ما�صات�صو�صت�س العام اإن 
البنيوية  الفروق  توؤكد  “نتائجنا 
كان  ل���ق���د  ك���وف���ي���د.  م���واج���ه���ة  يف 
املعاجلون املتحدرون من االأقليات 
اأو�صاط  يف  ل��ل��ع��م��ل  ع��ر���ص��ة  اأك����ر 
اأك��ر خ��ط��ورة م��ع م�صابني  طبية 
بكوفيد،  حم��ت��م��ل��ني  اأو  م��ث��ب��ت��ني 
اإىل  اأقل  بنفاذ  يتمتعون  كانوا  كما 

معدات احلماية املطلوبة«.
امل�صاواة يف فر�س  فاإن عدم  كذلك 
احل�صول على الكمامات والقفازات 
وم��ع��دات ال��وق��اي��ة االأخ���رى ي�صكل 
اأ�صا�صيا  ع��ام��ال  م��ت��وق��ع  ه���و  ك��م��ا 

يفاقم خطر االإ�صابة.
مليون   2،6 ح��وايل  اأن  اإىل  ي�صار 
م�صتخدم يف بريطانيا و182 األفا 
الواليات  يف  م�صتخدمني  و408 
الدرا�صة  تلك  يف  ���ص��ارك��وا  املتحدة 

عند بدئها.
االأ�صخا�س  ع���ن  ال��ت��غ��ا���ص��ي  وم����ع 
الذين ا�صتخدموا التطبيق لفرة 
تقل عن 24 �صاعة واأولئك الذين 
ثبتت اإ�صابتهم بالفريو�س م�صبقا، 
الدرا�صة  يف  امل�����ص��رك��ني  ع���دد  ب��ل��غ 
 99795 ب��ي��ن��ه��م  م���ل���ي���ون   2،1
عّرفوا عن اأنف�صهم باأنهم معاجلون 

على متا�س مبا�صر مع املر�صى.

�لواليات �ملتحدة
اأح�����ص��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة حتى 

 لليوم �خلام�ش.. �لواليات �ملتحدة ت�صجل �أرقاما �صيئة 

كورونا باٍق ويتمدد.. هوؤالء االأكرث عر�شة للوباء
•• عوا�صم-وكاالت

مع  التكيف  �صوى  اأمامنا  يعد  مل 
عرب  مكافحته  وحم��اول��ة  ال��وب��اء، 
قواعد  ت�صكل  باتت  التي  الو�صائل 
كالكمامة،  عليها  م��ت��ع��ارف��اً  ع��ام��ة 
ورمب��������ا ال������ن������ظ������ارات، وال���ت���ب���اع���د 

االجتماعي وغ�صل اليدين.
ال�صحة  منظمة  رّجحت  اأن  فبعد 
“جائحة كورونا  اأن تكون  العاملية، 
خالل  وذل������ك  االأمد”،  ط���وي���ل���ة 
اجتماع عقدته قبل يومني لتقييم 
اأ�صهر  �صتة  بعد  ال�صحية  االأو�صاع 
امل�صتجد  ال���ف���ريو����س  اإع�����الن  م���ن 
اأم��ام النا�س حول  ب��ات  وب��اء عاملياً، 
يتقدمها  �صئيلة،  خ��ي��ارات  ال��ع��امل 
م�صاألة الكمامة و�صرورة ارتدائها، 
الذي  ال��ل��ق��اح  ان��ت��ظ��ار  ج��ان��ب  اإىل 
اأوائل  النور  يب�صر  اأن  املتوقع  من 

ال�صنة املقبلة.

ال�صبت  م�صاء  من   8:30 ال�صاعة 
غرينيت�س(  ت��وق��ي��ت   00:30(
61.262 اإ�صابة جديدة بفريو�س 
كورونا امل�صتجد يف 24 �صاعة، وفق 

تعداد جلامعة جونز هوبكنز.
وه����ذا ه���و ال���ي���وم اخل��ام�����س الذي 
املتحدة  ال�����والي�����ات  ف���ي���ه  ت�����ص��ج��ل 
اأكر من 60 األف اإ�صابة، بح�صب 
اجل���ام���ع���ة يف ب��ال��ت��ي��م��ور، ك��م��ا مت 
اأي�����ص��ا يف  1051 وف����اة  ت�����ص��ج��ي��ل 

نف�س اليوم.
وب��ل��غ اإج���م���ايل ع���دد االإ���ص��اب��ات يف 
 4.6 اأك���ر م��ن  املتحدة  ال��والي��ات 
مليون، باالإ�صافة اإىل 154.319 
االأكر  ال��دول��ة  يجعلها  م��ا  وف����اة، 

ت�صررا يف العامل.
وت��اأت��ي ه���ذه االأرق�����ام اجل��دي��دة يف 
ت�صتعد فيه فلوريدا  الذي  الوقت، 
اال�صتوائية  العا�صفة  ال�صتقبال 
اإي�����ص��اي��ا���س، ال��ت��ي م��ن امل��ت��وق��ع اأن 
تتحول اإىل اإع�صار مبجرد اقرابها 
من  ال�صرقي  اجلنوبي  اجل��زء  من 
كوفيد- يجتاحها  ال��ت��ي  ال��والي��ة، 

.19
وم���������ن ب�������ني ج����م����ي����ع ال�������والي�������ات 
فقط،  كاليفورنيا  ف��اإن  االأمريكية 
التي يبلغ عدد �صكانها 21 مليون 
م���ن �صعف  ي���ق���رب  م���ا  اأي  ن�����ص��م��ة 
من  املزيد  �صجلت  فلوريدا،  �صكان 

حاالت االإ�صابة بفريو�س كورونا.
 179 ف��ل��وري��دا  �صجلت  وال�����ص��ب��ت، 
اإجمايل عدد  لي�صل  وف��اة جديدة، 
وفياتها اإىل رقم قيا�صي بني �صائر 
 6843 ب��ل��غ  ال����والي����ات االأخ������رى 

وفاة.
ويف مواجهة االإع�صار، اأعلن حاكم 
اأنه  دي�����ص��ان��ت��ي�����س،  رون  ف���ل���وري���دا، 
االحتماء”  “جمرد  االأف�����ص��ل  م��ن 
مالجئ  اإىل  النا�س  اإر���ص��ال  عو�س 
املحافظة  ف��ي��ه��ا  ي�����ص��ع��ب  م��ك��ت��ظ��ة 
مل  م��ا  االج��ت��م��اع��ي،  التباعد  على 
على  تهديدا  اأك��ر  الو�صع  ي�صبح 

حد قوله.

العامل  دول  ب��اق��ي  ق��د جت��د  بينما 
العاملية  اجل���ه���ود  ذي���ل  يف  نف�صها 

لتطويق الوباء.
واأبرمت كل من الواليات املتحدة 
وبريطانيا عقودا مع �صركة الدواء 
�صميث  و”غالك�صو  “�صانويف” 
اأما اليابان فتعاقدت مع  كالين”، 
ف�صال عن عقود  �صركة “فايزر”، 

اأخرى.
وحت��رك االحت��اد االأوروب���ي بدوره 
الأجل احل�صول على جرعات من 
ما  جناعتها  اأن  علما  ال��ل��ق��اح��ات، 

زالت غري م�صمونة حتى االآن.
يرجحون  اخل��������رباء  اأن  ورغ�������م 
للجميع  متاحا  ال��ل��ق��اح  ي��ك��ون  اأن 
وب��ث��م��ن م��ن��ا���ص��ب، ف���اإن���ه ث��م��ة من 
يكون  املرتفع قد  الطلب  اأن  يرى 

ع��ائ��ق��ا ك��ب��ريا ن��ظ��را ل��ع��دد �صكان 
العامل الذي يقارب 7.8 مليار.

الدول  تقوم  اأن  كثريون  ويخ�صى 
وهو  ال��ل��ق��اح��ات،  باحتكار  الغنية 
 ،2009 �صنة  يف  فعال  ح�صل  م��ا 

عندما تف�صى اإنفلونزا اخلنازير.
وحتى هذه هذه اللحظة، حجزت 
املتحدة  وال�������والي�������ات  ال����ي����اب����ان 
وبريطانيا نحو 1.3 مليار جرعة 
م����ن ال���ل���ق���اح���ات امل��ح��ت��م��ل��ة �صد 
بح�صب  امل�صتجد،  كورونا  فريو�س 
�صركة “اإير فينيتي” املخت�صة يف 

حتليل البيانات.
اعتمدته  ح�صابي  منوذج  وبح�صب 
ال�������ص���رك���ة، ف�������اإن ال�������ص���رك���ات لن 
ت�صتطيع �صناعة مليار جرعة من 
اللقاح املحتمل اإال يف الربع االأول 

اأن  يعني  وه��ذا   ،2022 �صنة  من 
طويال  �صتنتظر  الفقرية  ال���دول 

على االأرجح.
قال  النقطة،  ه��ذه  على  وتعليقا 
را����ص���م���و����س ب��ي�����س ه��ان�����ص��ن، وهو 
التحليل  ل�صركة  التنفيذي  املدير 
نظرت  واإن  “حتى  الربيطانية: 
بتفاوؤل اإىل التقدم العلمي، لي�صت 

ثمة لقاحات تكفي العامل«.
واأ�صار اإىل اأن تلقيح ج�صم االإن�صان 
يتطلب  االأح��������ي��������ان،  ب���ع�������س  يف 

بع�س  يف  اثنتني  جرعتني  منحه 
يعني احلاجة  م��ا  وه��و  االأح���ي���ان، 
اإىل عدد اإ�صايف لن يكون متاحا يف 

فرة ق�صرية.
علمية  م�����ص��اري��ع  ع����دة  وو����ص���ل���ت 
تطوير  من  النهائية  املراحل  اإىل 
ل��ق��اح ���ص��د ك���ورون���ا، م��ث��ل جامعة 
“اأ�صرا  و���ص��ري��ك��ت��ه��ا  اأوك�����ص��ف��ورد 
م�صروع  اإىل  اإ����ص���اف���ة  زينيكا”، 
م�صرك بني كل من “بيونتيك” 

و”فايزر«.

احل�صول  اإىل  اللقاحات  وحت��ت��اج 
على عدد من املوافقات قبل املرور 
االأمور  االإنتاج، وهذه  اإىل مرحلة 

ت�صتغرق وقتا ال ي�صتهان به.
اللقاحات  ع��ل��ى  ال��ع��امل  وي���راه���ن 
اإىل طبيعتها  اإع��ادة احلياة  الأج��ل 
عدم  اإىل  ن���ظ���را  االإم�����ك�����ان،  ق����در 
تام  ب�صكل  ال��ق��ي��ود  رف���ع  اإم��ك��ان��ي��ة 
لقاح  اأو  دواء  اأي  غ��ي��اب  ظ���ل  يف 
ناجعني �صد العدوى التي ظهرت 
ثم   ،2019 اأواخ�����ر  ال�����ص��ني،  يف 

اأي��ام، بعد ت�صجيل  البالد خلم�صة 
م�صتوى  يف  م�صبوق  غ��ري  ارت��ف��اع 

تف�صي فريو�س كورونا.
ويعر�س نا�صطون على اإجراءات 
ومراقبة  م��ت��اب��ع��ة  يف  احل���ك���وم���ة 
بالفريو�س،  امل�صابني  ال��واف��دي��ن 
وت��ه��رب��ه��م م��ن اإج������راءات احلجر 

االإلزامية.
من جانبها حذرت وزارة الداخلية 
الراغبني باإقامة حفالت الزفاف 
م���ن اال���ص��ت��م��رار ب��ه��ا خ���الل اأي���ام 

عاملية.  ج���ائ���ح���ة  اإىل  حت����ول����ت 
ال�صحة  وزارة  اأف�����ادت  ذل���ك،  اإىل 
 175 بت�صجيل  اأم�����س  اللبنانية، 
كورونا  بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة 
املا�صية،  ال�24  ال�����ص��اع��ات  خ��الل 
االإ�صابات  اإجمايل  بذلك  لريتفع 
واأعلنت   .4730 اإىل  ال��ب��الد  يف 
التام  االإقفال  اللبنانية  احلكومة 
ال���ب���الد الأي�����ام حم�����ددة، وذلك  يف 
الفريو�س  ان���ت�������ص���ار  م����ن  ل��ل��ح��د 
اإقفال  احلكومة  وق��ررت  التاجي. 

فيها  مي���ن���ع  وال�����ت�����ي  االإق�������ف�������ال، 
احلفالت  م��ن  ن���وع  اأي  ب��ات��ا  منعا 

وال�صهرات.
املعنيني  دع������وات  ك���ل  ت��ف��ل��ح  ومل 
وال�������ت�������ح�������ذي�������ر م���������ن خم�����اط�����ر 
االختالط، اإذ ن�صر مغردون �صورا 
خالل  كبرية  وجتمعات  حلفالت 
التباعد  م��راع��اة  دون  العيد،  اأي��ام 
الوقاية  اإج��راءات  وال  االجتماعي 

من كورونا.
اللبنانية،  ال�صحة  وزارة  وك��ان��ت 
اأكرب  قد ك�صفت اجلمعة، ت�صجيل 
ع����دد ل���الإ����ص���اب���ات ال��ي��وم��ي��ة منذ 
امل�صتجد  ك��ورون��ا  ظ��ه��ور ف��ريو���س 
اإ�صابة   224 بت�صجيل  البالد،  يف 
ج����دي����دة وح���ال���ت���ي وف�������اة، خالل 

ال�صاعات ال�24 املا�صية.

مع �رتفاع �الإ�صابات ..لبنان يعلن �الإغالق ويحذر من �الأعر��ش

لقاح كورونا املرتقب.. الدول الغنية اأول من �شيح�شل عليه

•• عوا�صم-وكاالت

تطوير  يف  تقدما  �الأدويــة  �صركات  ــرزت  �أح �إن  ما 
لقاحات �صد فريو�ش كورونا �مل�صتجد, حتى �صارعت 
دول غنية �إىل �إبر�م عقود �صخمة الأجل �حل�صول 

على �أعد�د كبرية من �جلرعات.
�لتجارب  مرحلة  �إىل  كــثــرية,  لقاحات  وو�صلت 
�ل�صريرية, و�صط موؤ�صر�ت �إيجابية ب�صاأن فعاليتها, 
حجزت  �لغنية  �لــدول  �أن  �إىل  �الأرقــام  ت�صري  فيما 

�أكرث من مليار جرعة من تلك �للقاحات.
�لغنية  �لــدول  ــاإن  ف “بلومربغ”,  �صبكة  وبح�صب 
�أي  مبكر,  وقت  يف  �لعقود  هذه  �إبر�م  على  حر�صت 
يح�صل  من  �أول  تكون  حتى  �لتجارب,  �كتمال  قبل 

على �للقاحات,

ال اإ�شابات يف امل�شاعر املقد�شة.. 
و1357 م�شابًا يف ال�شعودية

•• الريا�س-وكاالت

اأكدت وزارة ال�صحة ال�صعودية، اأم�س االأحد، عدم ت�صجيل اأي اإ�صابات يف امل�صاعر 
املقد�صة، بينما �صجلت اململكة 1357 اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا. كما اأعلنت 
مزيدا  اململكة  �صهدت  بينما  امل�صتجد،  الفريو�س  ج��راء  وف��اة  حالة   30 ت�صجيل 
اإجمايل عدد  لي�صبح  تعاٍف  2533 حالة  بت�صجيل  واأف��ادت  التعايف.  ح��االت  من 
وكانت الوزارة اأكدت، اأي�صا، اأنه مل يتم ت�صجيل  املتعافني يف اململكة 240،081. 
ال�صحي للحجاج  الو�صع  اأن  االآن، م�صيفة  اإ�صابة بكورونا بني احلجاج حتى  اأي 
التي  اال�صتثنائية  ب��االإج��راءات  العاملية  ال�صحة  اأ�صادت منظمة  مطمئن. يف حني 
وتفادي  احل��ج��اج،  اأج��ل حماية  احل��ايل، من  احل��ج  ال�صعودية يف مو�صم  اتخذتها 
ال�صفاء بني  ن�صبة  اأن  �صابقا  اأعلنت  كانت  ال�صحة  وزارة  اأن  العدوى.يذكر  انتقال 
مدى  وع��ل��ى   .85% نحو  بلغت  اململكة  يف  ال��ت��اج��ي  ال��ف��ريو���س  مر�صى  ح���االت 
الوقاية من  اإج��راءات  اإهمال  ب�صكل م�صتمر من  ال��وزارة  املا�صية، حذرت  االأ�صهر 
الفريو�س، و�صددت على �صرورة و�صع الكمامة واحلفاظ على التباعد االجتماعي 
بهدف  واخلدمات  املبادرات  العديد من  اأطلقت  كما  اليدين.  وغ�صل  والتجمعات 
م�صاعدة املواطنني على مواجهة تلك اجلائحة التي طالت اأكر من 15 مليون 

اإن�صان حول العامل منذ ظهورها الأول مرة يف مدينة ووهان و�صط ال�صني.
وزارة  خ�ص�صتها  التي  “تطمن”  عيادات  املثال،  �صبيل  على  امل��ب��ادرات  تلك  وم��ن 
ال�صحة خلدمة كل من ي�صعر باأعرا�س الفريو�س امل�صتجد، مثل ارتفاع يف درجة 
احلرارة، و�صيق يف التنف�س، واأمل يف ال�صدر، و�صعال، واحتقان يف احللق، واإ�صهال، 
وفقدان حا�صة ال�صم والتذوق، حيث ميكنه التوجه اإىل اأقرب عيادة ملنزله اأو مركز 
عمله، بدون حجز موعد م�صبق، من اأجل اال�صت�صارة اأو العالج اإذا اقت�صى االأمر.

فيتنام: من ال�شعب تتبع اأ�شل تف�شي كورونا 
•• هانوي-رويرتز

م�صدر  تتبع  يف  �صعوبة  جتد  اإنها  االأح��د  اأم�س  الفيتنامية  ال�صلطات  قالت 
البالد  بو�صط  دان��اجن  مدينة  يف  ب��داأ  امل�صتجد  كورونا  لفريو�س  جديد  تف�س 
واأ�صاب حوايل 200 �صخ�س خالل االأ�صابيع املا�صية. وقال بيان حكومي “يف 
داناجن، هناك م�صادر عديدة للفريو�س وال تزال هناك الكثري من االإ�صابات 
ومدينة داناجن مق�صد �صياحي م�صهور ويبلغ عدد �صكانها 1.1  يف املجتمع”. 
امل�صتجد  اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا   34 ن�صمة. و�صجلت فيتنام  مليون 
يف  الواقعة  الدولة  يف  للحاالت  االإجمايل  العدد  ي�صل  وبذلك  االأح��د،  اليوم 
اإن عدد الوفيات  وقالت وزارة ال�صحة يف بيان   .620 اإىل  اآ�صيا  جنوب �صرق 
اث��ن��ني لي�صل  ب��واق��ع  ال��ي��وم  ارت��ف��ع  ال��ب��الد  ج���راء االإ���ص��اب��ة بكوفيد-19 يف 
اإن  االإجمايل اإىل خم�س حاالت وفاة. وقال وزير ال�صحة جنوين ثانه لوجن 

�صاللة الفريو�س املكت�صفة يف التف�صي االأحدث اأكر عدوى.

تون�س ت�شجل اأول وفاة بكوفيد-19 منذ اأ�شابيع 
•• تون�س-اأ ف ب

كورونا  بفريو�س  امل�صابني  عدد  اأن  تون�س  يف  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
امل�صتجد ت�صاعف بع�صرة مرات بعد �صهر من فتح احلدود، و�صجلت 

البالد اأول حالة وفاة منذ عدة اأ�صابيع.
ال�صياحة،  على  كبري  ب�صكل  اقت�صادها  يعتمد  التي  تون�س،  اتخذت 
ومتكنت  مار�س،  اآذار  يف  الوباء  ظهور  عند  و�صارمة  مبكرة  تدابري 

من احتوائه ب�صكل جيد ن�صبياً.
�صوى عدد  ت�صجل  البالد  تكن  يونيو، مل  بحلول منت�صف حزبران 
قليل من االإ�صابات اجلديدة اأ�صبوعًيا، جميعها لدى العائدين من 
اخلارج والذين خ�صعوا للحجر ال�صحي االإلزامي، عندما بداأت يف 

رفع القيود، بينها احلجر ملدة 14 يوًما يف الفندق عند الو�صول.
ثم فتحت احلدود يف 27 حزيران/يونيو، دون فر�س تدابري حمددة 

على القادمني من الدول امل�صنفة على اأنها “خ�صراء”، بينها فرن�صا 
و اإيطاليا و بريطانيا. يف متوز/يوليو، ارتفع عدد االإ�صابات امل�صجلة 

ع�صر مرات يف االأ�صبوع.
دف��ع منظمة  تون�س مما  26 موظفا يف مطار  امل�صابني  بني  وم��ن 
االإج�����راءات  لتعزيز  ال�صبت  اأزم����ة  اج��ت��م��اع  لعقد  امل���دين  ال��ط��ريان 

ال�صحية يف املطار وتطبيقها.
كورونا  بفريو�س  م�صاب  وفاة  ال�صبت  م�صاء  ال�صحة  وزارة  واأعلنت 
يونيو،  ح��زي��ران   17 منذ  م�صجلة  وف��اة  حالة  اأول  وه��و  امل�صتجد، 
لرتفع بذلك ح�صيلة الوفيات اإىل 51 حالة وفاة منذ بداية اآذار 

مار�س، اإ�صافة اإىل 1500 اإ�صابة م�صجلة.
ومن املقرر اأن جتتمع جلنة مراقبة وباء كوفيد-19 االأ�صبوع املقبل 
لبحث االإج��راءات الواجب اتخاذها، يف حني مت رفع جميع القيود 

العبادة  واأماكن  املتاجر  فتح  مت  حيث  يونيو،  حزيران  منذ  تقريًبا 
ومناطق اجلذب ال�صياحي. وال تزال املدار�س مغلقة منذ اآذار مار�س، 

ويقام دوري كرة القدم الذي ا�صتوؤنف م�صاء ال�صبت دون جمهور.
التي  اجل��زائ��ر،  مثل  مغلقة،  امل��ج��اورة  البلدان  م��ع  احل���دود  وبقيت 

ت�صررت ب�صدة من الوباء وليبيا.
وتاأثرت تون�س ب�صدة من التداعيات االجتماعية لقيود ال�صفر.

ويهدد الوباء بفقدان ع�صرات االآالف من فر�س العمل يف قطاعات 
ال�صياحة وال�صيارات والتجارة غري الر�صمية، يف حني تكافح البالد 

للحد من البطالة، التي ت�صيب ثلث ال�صباب.
يف  اأ�صابيع  منذ  اجل��اري��ة  االجتماعية  االحتجاجات  موجة  وتعيق 
للعملة  ه��ام  م�صدر  وه��و  والفو�صفات،  النفط  اإن��ت��اج  البالد  جنوب 

االأجنبية.
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املال والأعمال

ماراثون برتوليوم تغلق
 اثنتني من م�شايف النفط

•• وا�صنطن-وكاالت

يف  النفط  لتكرير  خا�صة  �صركة  اأك��رب  ب��رول��ي��وم،  م��اراث��ون  �صركة  اأعلنت 
الواليات املتحدة، وقف العمل يف اثنتني من م�صايف التكرير لديها، يف ظل 
ويف  ال�صيارات،  وق��ود  على  الطلب  على  كورونا  جلائحة  احل��ادة  التداعيات 

الوقت الذي يتاأهب فيه العامل ملوجة ثانية من الوباء.
وبح�صب وكالة بلومربغ لالأنباء، قالت ال�صركة يف بيان اإنها �صتغلق م�صفاة 
نيو  بوالية  كاليفورنيا، وم�صفاة غالوب  بوالية  مارتينيز  اإيغل يف  غولدن 
برميل  األ��ف   192 اإىل  للم�صفتني  االإنتاجية  الطاقة  وت�صل  مك�صيكو، 

يومياً.
اأي�صاً  تقوم  ال�صركة  اأن  رغم  نهائية،  حمطة  اإىل  مارتينيز  حتويل  و�صيتم 
بتقييم ا�صتخدامها الإنتاج الديزل املتجدد، الذي يتوافق مع اأهداف معايري 
اأهداف ماراثون خلف�س  الوقود منخف�س الكربون يف كاليفورنيا، واأي�صاً 
غازات الدفيئة)امل�صببة لالحتبا�س احلراري(، ومن املتوقع اأن يبداأ خف�س 

تدريجي يف اأعداد املوظفني يف اأكتوبر)ت�صرين االأول( املقبل.
وقالت ماراثون يف مايو)اأيار( املا�صي اإن “م�صافيها على ال�صاحل الغربي 
اأن تراجع الطلب  %50 من طاقتها حيث  املتحدة تعمل بنحو  للواليات 

ب�صبب كورونا هو االأكر حدة«. 

اليومية،  ع��م��ل��ي��ات��ه��م  يف  ال��ك��ف��اءة 
ت�صريع  ���ص��م��ان  ع��ل��ى  حر�صنا  م��ع 
امل�صرفية  م��ع��ام��الت��ه��م  اإج��������راء 
و�صال�صة.  اأم����ان����اً  اأك�����ر  وج��ع��ل��ه��ا 
هيئة  مع  ل�صراكتنا  �صعداء  ونحن 
حلول  البتكار  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 
م�����ص��رف��ي��ة م�����ص��م��ون��ة الورق����ي����ة 
الكفاءة  رف��ع  �صاأنها  م��ن  بالكامل 
حكومة  روؤي�����ة  ودع����م  الت�صغيلية 
اأخ�صر قائم  دبي لتحقيق اقت�صاد 
على اخلدمات الذكية. و�صنوا�صل 
ال����روؤي����ة طويلة  دع����م  ري���ادت���ن���ا يف 
االأم��د لدولة االإم���ارات من خالل 
من  عمالئنا  م��ع  تعاوننا  تو�صيع 

القطاعني احلكومي واخلا�س«.

•• دبي-الفجر: 

دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  �صجلت 
وحولت  ج���دي���داً  ري����ادي����اً  اإجن�������ازاً 
ال�صمانات  اإدارة  معامالت  كامل 
لت�صبح  ب���ه���ا  اخل���ا����ص���ة  ال��ب��ن��ك��ي��ة 
مما   ،100% ب��ن�����ص��ب��ة  الورق����ي����ة 
يخف�س الزمن الالزم الإجراء هذا 
النوع من املعامالت بن�صبة 80% 
التقليدية،  ب��ال��ط��ري��ق��ة  م��ق��ارن��ة 
ع������الوة ع���ل���ى ت��ق��ل��ي�����س االأخ����ط����اء 
اأول  الهيئة  وتعد  االأداء.  وحت�صني 
دولة  م�صتوى  على  حكومية  جهة 
حتقق  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
يف  الهيئة  وجنحت  اخلطوة.  ه��ذه 
اخلا�صة  معامالتها  جميع  رقمنة 
ب��اإدارة ال�صمانات البنكية مع بنك 
والتي  ال���وط���ن���ي،  دب����ي  االإم��������ارات 
من  ك��ب��رية  كميات  ع���ادة  ت�صتهلك 
الورق. وطورت الهيئة هذا النظام 
الروبوتية  االأمت���ت���ة  ت��وف��ري  ع���رب 
املتطورة  والتح�صينات  للعمليات، 

ل�صركة “اإ�س اإيه بي«.
وقال معايل �صعيد حممد الطاير، 
الع�صو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي: “يندرج 
اإط��ار ا�صراتيجية  اإجن��از اليوم يف 

الرقمي  ال��ت��ح��ول  لتعزيز  الهيئة 
���ص��ي��دي �صاحب  ل���روؤي���ة  حت��ق��ي��ق��اً 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را�صد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
�صمو  وت���وج���ي���ه���ات  اهلل-  -رع�������اه 
ال�����ص��ي��خ ح����م����دان ب����ن حم���م���د بن 
دبي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل  اآل  را���ص��د 
رئي�س املجل�س التنفيذي، لتحويل 
ذك���ي  من�������وذج  اإىل  دب�����ي  ح���ك���وم���ة 
بالكامل، ولت�صبح دبي اأول حكومة 
2021، وقد  بال ورق بنهاية عام 
يف  ط��وي��اًل  ���ص��وط��اً  الهيئة  قطعت 
املتطورة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��وظ��ي��ف 
للعمل  متكاملة  منظومة  بناء  يف 

رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب  ال���ق���ا����ص���م، 
ملجموعة  املنتدب  والع�صو  االإدارة 
الوطني:  دب�����ي  االإم�����������ارات  ب���ن���ك 
�صّباقة  رقمية  موؤ�ص�صة  “بو�صفه 
امل�صريف  القطاع  يف  االبتكار  تقود 
امل��ن��ط��ق��ة، يحافظ  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
بنك االإم����ارات دب��ي ال��وط��ن��ي على 
مبتكرة  ط���رق  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ال��ت��زام��ه 
ل����رق����م����ن����ة ع����م����ل����ي����ات ع���م���الئ���ن���ا، 
من  امل��زي��د  حتقيق  م��ن  ومتكينهم 

احلكومي اخلايل من االأوراق، مما 
يعزز التبني الذكي يف الهيئة الذي 
الن�صف  يف   98% ن�صبته  ب��ل��غ��ت 

االأول من 2020«. 
روؤية  اإط���ار  “يف  معاليه:  واأ���ص��اف 
عاملياً  رائ������دة  ك��م��وؤ���ص�����ص��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
ن�صهم  وم����ب����ت����ِك����رة،  م�������ص���ت���دام���ة 
يف االن����ت����ق����ال ب���دب���ي ن���ح���و ري�����ادة 
�صياغة  اإع���������ادة  ع����رب  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
العمل  الآليات  التقليدية  املفاهيم 

املت�صارعة  التغريات  مع  لتتنا�صب 
وتعزيز  ال���ع���امل،  ي�����ص��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
ومنارة  لالإبداع  كحا�صنة  مكانتها 
الهيئة  جهود  وتت�صافر  لالبتكار. 
اال�صراتيجيني  ���ص��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
التي   10X دبي  مبادرة  لتحقيق 
تهدف الأن ت�صبق مدينة دبي مدن 
م��ن خالل  ���ص��ن��وات  بع�صر  ال��ع��امل 

التقنيات االإحاللية املبتكرة«.
ق����ال ه�����ص��ام عبداهلل  م���ن ج��ه��ت��ه، 

% تخفي�ش �لوقت �لالزم الإجر�ء هذه �ملعامالت بن�صبة 80 

هيئة كهرباء ومياه دبي اأول جهة حكومية على م�شتوى الدولة حتّول 
معامالت اإدارة ال�شمانات البنكية اإىل معامالت الورقية بن�شبة  %100 

اخلوف من كوفيد-19 ينع�س امل�شت�شفيات اخلا�شة يف العراق 

ارتفاع اإنتاج النفط الرو�شي اإىل 9.37 مليون برميل يف يوليو

وزيرة التجارة الربيطانية تلتقي مع م�شوؤولني اأمريكيني كبار

النفط. تنتج  اأ�صعار  اأيار ويوليو متوز لدعم  بني مايو 
من  يوميا  برميل  األ��ف   800 اإىل   700 ع��ادة  رو�صيا 
مكثفات الغاز. ويعني ذلك اأنه با�صتبعاد مكثفات الغاز، 
 8.67 اإىل   8.57 اأن��ت��ج��ت ح���وايل  ق��د  ت��ك��ون رو���ص��ي��ا 

مليون برميل يوميا من النفط اخلام يف يوليو متوز.
بف�صل  اآب  اأغ�صط�س  م��ن  التخفي�صات  تقلي�س  ي��ب��داأ 
ت��ع��اف يف اأ���ص��ع��ار ال��ن��ف��ط. وق��ال��ت رو���ص��ي��ا اإن��ه��ا �صتزيد 
وبلغت  ي��وم��ي��ا.  ب��رم��ي��ل  األ���ف   400 النفطي  اإن��ت��اج��ه��ا 
ال�صوفيتي  اإىل خارج االحتاد  الرو�صية  النفط  �صادرات 
ال�صابق 15.72 مليون طن ال�صهر املا�صي، منخف�صة 
يعادل   .2019 متوز  يوليو  مع  مقارنة  باملئة   27.1
اإنرفاك�س.  3.72 مليون برميل يوميا، بح�صب  ذلك 
من  رو�صيا  اإنتاج  اإن  اأي�صا  اليوم  االأن��ب��اء  وكالة  وقالت 
يف  مكعب  م��ر  مليار   50.33 �صجل  الطبيعي  ال��غ��از 

يوليو متوز، بانخفا�س 7.9 باملئة عنه قبل �صنة.

ك���ورون���ا. وق��ال��ت ت��رو���س اأم����ام جل��ن��ة ب��رمل��ان��ي��ة يف يونيو 
حزيران “ لن نتعجل التو�صل التفاق وال يوجد موعد 
نهائي. �صنكون �صارمني يف ال�صغط من اأجل م�صاحلنا«. 
طلبات  على  وا�صنطن  يف  الربيطانية  ال�صفارة  ترد  ومل 
تاميز  فاينان�صال  �صحيفة  وكانت  ال�صبت.  يوم  للتعليق 
اأن احلكومة  ي��ول��ي��و مت���وز  ���ص��ه��ر  اأواخ�����ر  ذك����رت يف  ق���د 
للتجارة  التفاق  التو�صل  اآم��ال  عن  تخلت  الربيطانية 
احل���رة م��ع ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ق��ب��ل ان��ت��خ��اب��ات الرئا�صة 
مع  ال��ث��اين  ت�صرين  نوفمرب  م��ن  الثالث  يف  االأم��ري��ك��ي��ة 
اإنحاء امل�صوؤولني باللوم يف بطء حتقيق تقدم على جائحة 
وق��ال مايك بومبيو وزي��ر اخلارجية  ك��ورون��ا.  ف��ريو���س 
اإنه ما زال  املا�صي  ال�صهر  االأمريكي خالل زيارة للندن 
القيام  وبريطانيا  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  على  املتعني  م��ن 
مبزيد من العمل ب�صاأن اتفاق التجارة احلرة. واأ�صاف “ 
من املقرر عقد جولة ثالثة من املفاو�صات يف وقت الحق 
التي تركز  االأ�صا�صية  ال�صهر، ومن بني االأم��ور  من هذا 
تقدم  حتقيق  باإمكاننا  اأن  روؤي��ة  املتحدة  الواليات  عليها 

ب�صاأن ذلك واالنتهاء منه باأ�صرع ما ميكن«.

•• مو�صكو-رويرتز

اأوردت وكالة اإنرفاك�س لالأنباء اأم�س، نقال عن بيانات 
النفط  من  رو�صيا  اإن��ت��اج  اأن  الرو�صية،  الطاقة  ل���وزارة 
ومكثفات الغاز زاد اإىل 9.37 مليون برميل يوميا يف 
يوليو متوز، متجاوزا هدف اإنتاج البالد مبوجب اتفاق 
عاملي. كان االإنتاج 9.32 مليون برميل يوميا يف يونيو 
اآب تقلي�س  اأغ�صط�س  يبداأ يف  اأن  املقرر  حزيران. ومن 
البلدان  منظمة  بني  عليها  املتفق  االإن��ت��اج  تخفي�صات 
اآخرين من  كبار  ومنتجني  )اأوب��ك(  للبرول  امل�صدرة 
بينهم رو�صيا. وباالأطنان، ارتفع اإنتاج النفط ومكثفات 
الغاز الرو�صي اإىل 39.63 مليون طن يف يوليو متوز 
38.16 مليون يف يونيو حزيران، ح�صبما ذكرته  من 
مو�صكو  تعهدت  اأوب���ك+،  ات��ف��اق  ومب��وج��ب  اإنرفاك�س. 
بخف�س اإنتاجها اإىل حوايل 8.5 مليون برميل يوميا 

•• وا�صنطن-رويرتز

اإن  قال متحدث با�صم مكتب املمثل التجاري االأمريكي 
ليز ترو�س وزيرة التجارة الربيطانية �صتلتقي مع كبار 
املقبلة  االأيام  وا�صنطن خالل  االأمريكيني يف  امل�صوؤولني 
التو�صل  ب�صاأن  اإح���رازه  مت  ال��ذي  التقدم  م��دى  لتقييم 

التفاق للتجارة احلرة بني البلدين.
التجاري  امل��م��ث��ل  م���ع  ت���رو����س  ت��ل��ت��ق��ي  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
والثالثاء  االث��ن��ني  يومي  اليتهايزر  روب���رت  االأم��ري��ك��ي 
فاينان�صال  ل�صحيفة  تقريرا  موؤكدا  مكتبه  قال  ح�صبما 
تاميز. وحتر�س بريطانيا بعد مغادرة االحتاد االأوروبي 
يف يناير كانون الثاين على االعتماد على نف�صها وبداأت 
اأخ���رى مع  ال��ت��ج��اري��ة م��ع دول  امل��ف��او���ص��ات  �صل�صلة م��ن 
اإعطاء اأولوية للواليات املتحدة. وقالت ترو�س من قبل 
بريطانيا  ملفاو�صات  حم��دد  زمني  ج��دول  يوجد  ال  اإن��ه 
التجارية مع الواليات املتحدة . واأ�صافت اأن املفاو�صني 
الرغم  جدا” على  كبريا  “تقدما  حققوا  الربيطانيني 
من اإجراء املحادثات عرب الفيديو ب�صبب تف�صي فريو�س 

•• كوت-اأ ف ب

اأم  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ق��اب��ل��ة  ت�صتقبل 
م�����رمي اأع�����������داداً م�����ص��اع��ف��ة من 
احلوامل يف مدينة الكوت جنوب 
بغداد، اإذ اأ�صبحت مق�صداً للن�صاء 
امل�صت�صفيات  زي��ارة  من  اخلائفات 
االإ�صابة  م���ن  خ���وف���اً  احل��ك��وم��ي��ة 

بفريو�س كورونا امل�صتجد.
وت��ع��ر���س اأك���ر م��ن ث��الث��ة اآالف 
“اجلي�س  اأو  الطبية،  الكوادر  من 
االأبي�س” كما بات يعرف يف عموم 
بالفريو�س،  ل��الإ���ص��اب��ة  ال���ع���راق، 
الإنقاذ  املتوا�صلة  جهودهم  خالل 

امل�صابني مبر�س كوفيد-91.
جهزت  ال���ت���ي  م����رمي  اأم  وت���ق���ول 
اإحدى غرف منزلها ب�صرير طبي 
احلوامل  ل��رع��اي��ة  وم�����ص��ت��ل��زم��ات 
وم�������ص���اع���دت���ه���ن ع���ل���ى ال���و����ص���ع، 
ك���ورون���ا،  م���ن  اخل�����وف  “ب�صبب 
ت�����ص��اع��ف ع����دد م���راج���ع���ات���ي من 
ت�صع  اإىل  ث����الث  م���ن  احل����وام����ل 

وع�صر يف اليوم«.
التي  اخلم�صينية  ال�صيدة  وتوؤكد 
متلك خربة يف املجال الأكر من 
�صببها  “الزيادة  ع��ام��ا،  ع�صرين 
اخلوف من االإ�صابة باملر�س عند 

مراجعة امل�صت�صفيات«.
وباتت امل�صت�صفيات اخلا�صة اأي�صا 
امل�صت�صفيات  تناف�س  ال�صبب  لهذا 
من  اأي�صا  تعاين  التي  احلكومية 
و�صعف  التحتية  البنى  يف  نق�س 
التدريب وقلة املخ�ص�صات املالية 
التي ال تتجاوز اثنني يف املئة من 
اأغ���ن���ى دول  اإح�����دى  امل��ي��زان��ي��ة يف 

العامل بالنفط.
وت�صاعد القلق لدى كثريين بعد 
اأن بلغ عدد االإ�صابات بالفريو�س 
و704،  األ���ف���ا   126 ال���ع���راق  يف 

بينها 4805 وفيات.
التي  ع��ام��اً(   29( مي�س  وت��ق��ول 
خالل  االأول  ب��ط��ف��ل��ه��ا  ����ص���رزق 
فيما  امل��ق��ب��ل��ة،  القليلة  االأ���ص��اب��ي��ع 
الفريو�س  م��ن  اخل���وف  يحرمها 
م���ن رع���اي���ة ط��ب��ي��ة ���ص��ب��ه جمانية 
لوكالة  ح��ك��وم��ي،  م�صت�صفى  يف 
فران�س بر�س “خوفاً من االإ�صابة 
م�صت�صفى  اىل  �صاأذهب  ب��ك��ورون��ا، 

خا�س حتدده يل الطبيبة«.
املرتفعة  االإجن���اب  تكاليف  ورغ��م 
اخلا�صة  امل�صت�صفيات  يف  ن�صبيا 
و750  تقل عن مليون  والتي ال 
 1400 )ح��������واىل  دي����ن����ار  األ�������ف 

باليد  م���ا  ل��ك��ن  اأدوي��������ة،  و�����ص����راء 
حيلة... ال اأقدر اأن اأخاطر واأذهب 
اىل م�صت�صفى عام حتى ال ُن�صاب 

بكورونا«.
الغالبية  ع���ل���ى  ال�������ص���ع���ب  وم�����ن 
الذين  ال��ع��راق��ي��ني  م��ن  العظمى 
يعي�س واحد من كل خم�صة منهم 
اأنت�صار  وم���ع  ال��ف��ق��ر،  خ���ط  حت���ت 
نفقات  حت���ّم���ل  ال���ع���امل���ي،  ال����وب����اء 

مراجعات طبية و�صراء اأدوية.
االقت�صادية  الظروف  هذه  دفعت 
االعتماد  اىل  م��ن��ه��م  ال��غ��ال��ب��ي��ة 
منزلية  ع��ي��ادات  اأو  �صيادلة  على 
ما  حتديد  يف  ممر�صون  يديرها 

يحتاجون من دواء.
اأحياء  اأح����د  يف  ���ص��ي��ديل  وي���وؤك���د 
من  امل����ئ����ة  يف   90“ اأن  ب����غ����داد 
اآالم  لتهدئة  دواء  النا�س يطلبون 
مراجعة  دون  م��ن  ب��ه��ا،  ي�صعرون 

طبيب اأو م�صت�صفى«.
وم�����ع ه�����ذا ال���ق���ل���ق امل���ت���وا����ص���ل يف 
ملنظمة  وف��ق��ا  ف��ي��ه،  يتوفر  ال  بلد 
ال�صحة العاملية، �صوى 14 �صرير 
ن�صمة،  اآالف  ع�����ص��رة  ل��ك��ل  ع���الج 
جل���اأت ع��ائ��الت ك��ث��رية اإىل جلب 
م�صتلزمات، بينها عبوة اأوك�صجني 
ال�صتخدامها  امل��ن��زل،  اىل  ط��ب��ي، 
اأفرادها  م��ن  ي�صاب  م��ن  ملعاجلة 
ب���ال���ف���ريو����س مب�������ص���اع���دة ك�����وادر 
طبية. ويوؤكد معاون مدير معمل 
الطبي  ل���الأوك�������ص���ج���ني  ال���ت���اج���ي 
احل��ك��وم��ي امل��ه��ن��د���س اأح��م��د عبد 
ي��زّود بحواىل  “املعمل  اأن  مطلك 
اليوم  يف  اأوك�صيجني  قنينة  مئة 
ال��ن��ا���س ملعاجلة  ل��ع��ام��ة  ال���واح���د 
م�������ص���اب���ني ب����ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا، 
اأن  اإىل  م�صريا  منازلهم”،  داخ��ل 
اإىل  لي�صل  ت�صاعف  املعمل  اإنتاج 
لتاأمني  ال��ي��وم  يف  ع��ب��وة   1500

حاجة امل�صت�صفيات العامة.
اأي�صاً  ال��ف�����ص��اد  ت��ف�����ص��ي  وب�����ص��ب��ب 
ال�صيطرة  ي�����ص��ع��ب  ال����ع����راق،  يف 
ع��ل��ى اأ����ص���ع���ار االأدوي��������ة وامل���ع���دات 
اإىل  العراقيني  دف��ع  م��ا  الطبية، 
�صهلة،  موؤقتة  حلول  عن  البحث 
�صي”  “فيتامني  اأق��را���س  ك�صراء 
قناين  اإىل  و������ص�����واًل  وال�����زن�����ك، 
ارتفاع  رغم  الطبي،  االأوك�صجني 
اأ�صعارها بثالثة اأو اأربعة اأ�صعاف، 
لالحتفاظ بها يف منازلهم، الأنهم 
ي���وؤم���ن���ون ب�����اأن ه����ذا اأك�����ر اأم���ان���اً 
امل�صت�صفيات  اإىل  ال����ذه����اب  م���ن 

احلكومية.

قائال  اخل���ا����ص���ة،  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 
يوميا  م��ري�����س  م��ئ��ت��ا  “يق�صد 
امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات اخل��ا���ص��ة الإج�����راء 

عمليات جراحية«.
ب���غ���داد، يذكر  يف ك��رك��وك ���ص��م��ال 
الطبيب  اأزادي  م�صت�صفى  مدير 
“امل�صابني  اأن  اأح����م����د،  ك���ي���الن 
القلب  م��ث��ل  م��زم��ن��ة  ب���اأم���را����س 
يحتاج  ومن  وال�صكري  وال�صغط 
يف  �صعفاً  ي��ع��ان��ون  ال��ك��ل��ى،  لغ�صل 
املناعة، وال يراجعون امل�صت�صفيات 

العامة خوفاً من الفريو�س«.
عاما(   32( ك�����رار  اأب�����و  وي���ق���ول 
منذ  يتنقل  وهو موظف حكومي 
طبية  فحو�صات  الإج���راء  اأ�صابيع 
البنه ح�صام ذي االأعوام اخلم�صة، 
االأط���ب���اء  م���راج���ع���ة  م���ن  “تعبنا 

كورونا  ج��ائ��ح��ة  ب��ع��د  ب��امل��ئ��ة   50
العدوى”.  م���ن  اخل����وف  ب�����ص��ب��ب 
متزايد  توافد  “هناك  املقابل  يف 
وب�������ص���ك���ل م�������ص���اع���ف ل���ل���ع���الج يف 

القطاع اخلا�س«.
وتو�صعت الظاهرة لت�صمل مر�صى 
بحاجة الإجراء عمليات جراحية.

ويقول طبيب يعمل يف م�صت�صفى 
و�صط  يف  احل���ك���وم���ي  ال����ك����رام����ة 
م��دي��ن��ة ال��ك��وت ط��ل��ب ع���دم ك�صف 
العمليات  عدد  “انخف�س  هويته، 
اجل����راح����ي����ة ال����ت����ي جن���ري���ه���ا يف 
 400 امل�����ص��ت�����ص��ف��ى م����ن ح������واىل 
العام  م���ن  االأول  ال���رب���ع  خ����الل 
احلايل، اإىل 187 خالل االأ�صهر 

الثالثة املا�صية«.
اأن ال��ف��ارق ذه��ب نحو  واأ���ص��ار اإىل 

رمزية  مب��ب��ال��غ  م��ق��ارن��ة  دوالر( 
تقول  ال���ع���ام���ة،  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  يف 
يف  اأجن��ن  �صديقاتي  “كل  مي�س 

م�صت�صفيات خا�صة«.
وك�����ربى  وا������ص�����ط  يف حم����اف����ظ����ة 
ت�صعة  توجد  حيث  الكوت  مدنها 
�س  خ�صّ ح��ك��وم��ي��ة  م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 
اأحدها لرعاية امل�صابني بكوفيد-

املر�صى  ع������دد  ان���خ���ف�������س   ،19
غري  خمتلفة  باأمرا�س  امل�صابني 
يق�صدون  مم����ن  كوفيد-19 
مقارنة  احلكومية،  امل�صت�صفيات 
انت�صار  ���ص��ب��ق��ت  ال���ت���ي  ب���ال���ف���رة 

الفريو�س.
ويقول نقيب االأطباء يف املحافظة 
عدد  “انخف�س  ال�صويلي  مهدي 
حواىل  اىل  امل�صت�صفيات  مراجعي 

اإيبيزا.. بني �شائقة اقت�شادية وهدوء غري ماألوف 
اإيبيزا لوكالة فران�س بر�س “كان تاأثري الوباء �صديًدا، فاأ�صر باقت�صاد 
اإجمايل الناجت الداخلي  90 باملئة من  اأن  اجلزيرة ل�صبب ب�صيط وهو 
يف  ا�صتقبل  عندما  االأرخبيل  اإىل  االأم��ل  وع��اد  ال�صياحة«.  على  يعتمد 
�صمح  الذين  االأج��ان��ب  ال�صياح  من  دفعة  اأول  حزيران/يونيو  منت�صف 

لهم بالذهاب اإىل اإ�صبانيا كجزء من م�صروع جتريبي مع اأملانيا.
واأكد اإياغو نيغوريال امل�صوؤول عن ال�صياحة يف احلكومة االإقليمية جلزر 

البليار “اأن ا�صتئناف الن�صاط فاق توقعاتنا” يف متوز/يوليو.
لكن احلجر ال�صحي الذي فر�صته بريطانيا منذ 27 متوز/يوليو على 
اإ�صبانيا ملواجهة تف�صي الفريو�س يهدد بالق�صاء  القادمني من  ال�صياح 

على هذا االنتعا�س، رغم ت�صرر االأرخبيل املحدود من الوباء.
وقال لوكا�س برات�س، وهو مدير فندق اأربع جنوم يف و�صط اإيبيزا باأ�صف 
اإىل  م�صريا  الزبائن الإلغاء حجوزاتهم”  بنا  ات�صل  االأول،  اليوم  “منذ 

•• اإيبيزا-اأ ف ب

ب����دا اح�����رام ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي اأم�����را ���ص��ه��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق يف �صاطئ 
اأتاح  اإيبيزا االإ�صبانية هذا العام، حيث  فيغويريتا�س ال�صهري يف جزيرة 
امل�صاحات  ال��زوار ترك م�صافات بني الطاوالت يف  وج��ود عدد قليل من 

اخلارجية للمطاعم بينما تبدو نوافذ ال�صقق التي تعلوها مغلقة.
يف ظل انت�صار وباء كوفيد-19، تخ�صى اجلزيرة االإ�صبانية على م�صري 
جميع  على  �صحيا  حجرا  بريطانيا  فر�صت  بعدما  ال�صياحي  مو�صمها 
ي�صتمتعون  وال�صكان  امل��وج��ودي��ن  ال�صياح  لكن  اإ�صبانيا،  م��ن  القادمني 
النوادي  “مرتادي  وجهة  تعد  التي  اجلزيرة  يف  امل�صبوق  غري  بالهدوء 

الليلية” من جميع اأنحاء العامل.
ملجل�س جزيرة  املحلية  ال�صلطة  رئي�س  توري�س غوا�س،  فان�صان  واأو�صح 

العمل”  عليهم  يتعني  الذين  الأولئك  بالن�صبة  “م�صكلة  ميثل  ذلك  اأن 
موجعة”  “�صربة  االأم��ر  توري�س  واعتري  بريطانيا.  اإىل  عودتهم  عند 
حيث ميثل الربيطانيون “30 باملئة تقريًبا من ال�صياح يف اجلزيرة”. 
واأ�صاف “�صيكون من ال�صعب جتاوز ذلك الأنهم بداأوا يف الو�صول وكنا 
اغالق  ال�صيف  هذا  اإيبيزا  وتخ�صى  املو�صم«.  ال�صتئناف  عليهم  نعتمد 

نواديها الليلية، التي تعد االأكر �صعبية يف العامل، ب�صبب الوباء.
الربيطاين  ال�صحي  احلجر  تعترب  التي  االإ�صبانية،  احلكومة  وتبذل 
العائدين  للم�صافرين  اإعفاء  للح�صول على  و�صعها  ما يف  كل  جمحفا، 

من جزر البليار والكناري، وهو ما ترف�صه لندن حتى االآن.
االإع��ف��اء، يف  ه��ذا  �صريعا يف  البت  يتم  “اإذا مل  اأن��ه  توري�س من  ويحذر 
غ�صون اأ�صبوع كحد اأق�صى، فاإن بع�س املتاجر والفنادق �صتغلق و�صتكون 
اإعادة فتحها �صعبة«. واعترب لوي�س مورغان )23 عاما(، الذي قدم من 

“فر�س احلجر ال�صحي غري منطقي”  اأن  اأ�صابيع  ويلز لق�صاء ب�صعة 
اأن  ع��ام��ا(   22( ديفيز  ميلي  �صديقته  واأو���ص��ح��ت  البليار.  ج��زر  على 

“معدل االإ�صابة هنا اأقل بكثري” من بريطانيا.
ال�صياح  اأن  اإال  ع��ادة،  مزدحمة  اجلزيرة  و�صواطئ  �صوارع  تكون  وبينما 

وال�صكان يبدون ارتياحهم لهذا الهدوء غري امل�صبوق.
وتقول ديفيز بعد القيام بنزهة ليلية يف و�صط مدينة اإيبيزا “اإنه اأمر 

رائع، كنا ن�صري يف ال�صوارع وكان الو�صع هادًئا«.
اإىل  القدوم  اعتادت  عاما(   47( �صوي�صرية  وهي  �صوتو،  �صانتي  وت��رى 
ال�صياح  اأقل من  “هناك عدد  وابنيها  اجلزيرة حيث قدمت مع زوجها 
وعدد اأقل من احلفالت ورمبا املزيد من العائالت )...( ميكن مالحظة 
ذل���ك م���ن خ���الل ح��رك��ة ال�����ص��ري ع��ن��د ال���ذه���اب اإىل ال�����ص��اط��ئ، بوجود 

االأطفال«.
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% ف�شليًا ل� 1.84 تريليون ريال بنوك ال�شعودية.. منو الودائع 9 
مقارنة بالنمو املتحقق خالل الربع االأول البالغ %10.1، ويعود ذلك اإىل تراجع 
الودائع يف حزيران/يونيو %1 مقارنة بودائع اأيار/مايو. وتنق�صم الودائع لدى 
امل�صارف ال�صعودية اإىل ثالثة اأنواع رئي�صة وهي، ودائع حتت الطلب اأو كما تعرف 
بالودائع املجانية، الودائع الزمنية واالدخارية، اإ�صافة اإىل نوع ثالث ي�صمى ودائع 
اأخرى �صبه نقدية التي ت�صمل ودائع بالعملة االأجنبية والودائع مقابل اعتمادات 
القطاع  مع  املنفذة  “الريبو”  عمليات  وكذلك  القائمة  والتحويالت  م�صتندية 
بنهاية  ال��ودائ��ع  اإج��م��ايل  %66 من  الطلب نحو  ودائ��ع حتت  اخل��ا���س. وت�صكل 
الربع الثاين، فيما كانت ت�صكل نحو %63.4 للفرة املماثلة من العام املا�صي. 
يف حني �صكلت الودائع االدخارية نحو %24 من اإجمايل الودائع بنهاية الربع 
الثاين، بعدما كانت ت�صكل نحو %25.8 للفرة املماثلة، ويتزامن هذا الراجع 

مع هبوط اأ�صعار الفائدة خالل الفرة.

•• الريا�س-وكاالت

�صجلت الودائع لدى امل�صارف العاملة يف ال�صعودية منوا خالل الربع الثاين من 
العام احلايل 2020 بنحو %9 مبقدار 151.5 مليار ريال على اأ�صا�س �صنوي، 
1.84 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.69  لي�صل اإجمايل الودائع اإىل م�صتوى 
“�صاما«.  ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  بيانات  وفق  املماثلة  للفرة  تريليون 
بنحو  �صجلت من��وا  بعدما  ال��ت��وايل،  على  اخلام�س  للربع  ال��ودائ��ع من��وا  و�صجلت 
النمو  وياأتي  “االقت�صادية«.  �صحيفة  بح�صب  ال�صابق،  بالربع  مقارنة   1.8%
بدعم ارتفاع الودائع حتت الطلب خالل الربع الثاين بنحو %13.5 على اأ�صا�س 
%1.4، يف حني تراجعت  النمو الطفيف للودائع االدخارية  �صنوي، ف�صال عن 
وتباطاأ منو الودائع خالل الربع الثاين  الودائع بالعملة االأجنبية بنحو 8.2%. 

من ي�شرتي تيك توك؟.. العمالق يقرتب من ح�شم ال�شفقة

تدابري مكافحة كوفيد-19 ت�شجع الربيطانيني على ال�شياحة الداخلية 

ثلثا ال�شركات الربيطانية تعمل بالكامل بعد كوفيد 

اإدارة  ت�صع  حيث  فيه،  اال�صتثمار 
ترامب اأنظارها على التطبيق.

“نيويورك  ���ص��ح��ي��ف��ة  وذك���������رت 
اأن  بيزن�س”،   و”فوك�س  تاميز” 
حمادثات  جت���ري  م��اي��ك��رو���ص��وف��ت 
اأ�صدر  ف��ي��م��ا  ت�����وك،  ت��ي��ك  ل�����ص��راء 
“على الرغم  االأخ��ري بيانا قائاًل: 
اأو  ال�صائعات  اأننا ال نعلق على  من 
التكهنات، اإال اأننا واثقون من جناح 

تيك توك على املدى الطويل«.

يونيو  يف  اأرب���اع  ثالثة  من  طفيف 
حزيران.

ي���ع���ل���ن ب���ن���ك اإجن�����ل�����را امل����رك����زي 
اجلديدة  ال�صنوية  رب��ع  التوقعات 
تتعايف  وق�����ت  يف  اخل���م���ي�������س،  ي�����وم 
مبعدالت  االقت�صاد  قطاعات  فيه 
االقت�صادية  االأ�صرار  من  متباينة 

غري امل�صبوقة التي حلقت بها.
و�صواء كان العائق الرئي�صي للنمو 
ه���و ���ص��ع��ف ط��ل��ب امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني اأو 

ال�صلطة.  ه����ذه  “لدي  اأن�����ه  ع��ل��ى 
���ص��ي��ت��م ال���ت���وق���ي���ع غ�������دا«. وذك�����رت 
ن��ي��وز و�صحيفة  ب��ل��وم��ربغ  ت��ق��اري��ر 
ن��ق��اًل عن  ���ص��ري��ت ج���ورن���ال  وول 
ميكن  االإدارة  اأن  جمهولة  م�صادر 
بايت  ي��اأم��ر  ق���راًرا  قريًبا  تعلن  اأن 

دان�س بنزع ملكيتها يف تيك توك.
ك��ان��ت ه��ن��اك ت��ق��اري��ر ع��ن عمالقة 
و�صركات  اأم��ريك��ي��ني  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اأو  توك  تيك  ب�صراء  مالية مهتمة 

تفر�س  �صرامة  اأ�صد  قاعدة  كانت 
م�صافة مرين عموما بني االأفراد 

�صارية.
الطلب  اإن  ال�صناعات  احت���اد  ق��ال 
مازال  امل�صتهلكني  م��ن  ال�صعيف 
ال���ت���ح���دي االأك������ر ���ص��ي��وع��ا ال���ذي 
ال�صتئناف  ال�������ص���رك���ات  ت���واج���ه���ه 
وقال  ع���ادي.  نحو  على  االأن�صطة 
اأكر من ثلثي ال�صركات اإنه يحول 
بانخفا�س  العادية،  العمليات  دون 

مايكرو�صوفت عمالقة الربجميات 
جتري حمادثات ل�صراء التطبيق.

كان ترامب قد �صرح لل�صحفيني، 
اجلمعة، على منت طائرة الرئا�صة 
“فيما  فلوريدا:  من  عودته  ل��دى 
يتعلق بتيك توك، فاإننا �صنحظرهم 

من الواليات املتحدة«.
ا�صتخدام  اإن��ه ميكنه  وق��ال ترامب 
اأمر  اأو  طارئة  اقت�صادية  �صلطات 
م�صراً  االإج����راء،  لفر�س  تنفيذي 

بوري�س  ال������وزراء  رئ��ي�����س  اأن  غ���ري 
�صريجئ  اإن��������ه  ق�������ال  ج����ون���������ص����ون 
م��وا���ص��ل��ة ت��خ��ف��ي��ف االإج���������راءات، 
اأماكن  والذي كان �صي�صاعد بع�س 
زي��ادة يف  ب�صبب  الفنون والرفيه، 

حاالت االإ�صابة.
اإنها  املتو�صط  يف  ال�صركات  وقالت 
تعمل بن�صبة 85 باملئة من الطاقة 
املعتادة ب�صبب التباعد االإجتماعي، 
عندما  ب���امل���ئ���ة   72 م����ع  م���ق���ارن���ة 

••وا�صنطن-وكاالت

حمادثات  م��اي��ك��رو���ص��وف��ت  جت���ري 
متقدمة ل�صراء االأعمال التجارية 
ال�صعبي  امل�صورة  املقاطع  لتطبيق 
توك”  “تيك  لل�صينيني  اململوك 
يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، وال���ذي كان 
باالأمن  ت��ت��ع��ل��ق  مل���خ���اوف  م�����ص��درا 
القومي والرقابة، بح�صب �صخ�س 
امل����ح����ادث����ات حتدث  م���ط���ل���ع ع���ل���ى 
هويته  ع��ن  الك�صف  ع��دم  �صريطة 

ب�صبب ح�صا�صية املفاو�صات.
اأن  املحتملة  ال�صفقة  ���ص��اأن  وم���ن 
ت�صبح مك�صبا لل�صركتني، اإذ جتعل 
م��اي��ك��رو���ص��وف��ت الع��ب��ا رئ��ي�����ص��ي��ا يف 
جمال و�صائل التوا�صل االجتماعي 
اإنقاذا لتيك توك وال�صركة  وتوفر 
االأم “بايت دان�س” امل�صتهدفة من 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب.
اإجراء،  �صيتخذ  اإن��ه  ترامب،  وق��ال 
ت���ط���ب���ي���ق تيك  ال�������ص���ب���ت، حل���ظ���ر 
�صهري  �صيني  تطبيق  وه���و  ت���وك، 
ل��ل��ت�����ص��ج��ي��الت امل�����������ص�����ورة، وك�����ان 
م�������ص���دًرا مل���خ���اوف ب�������ص���اأن االأم����ن 

القومي والرقابة.
وج�����اءت ت�����ص��ري��ح��ات ت���رام���ب بعد 
تعتزم  االإدارة  اأن  تقارير  ذك��رت  ما 
دان�س  بايت  ل�صركة  اأوام��ر  ا�صدار 
توك،  تيك  تطبيق  ببيع  ال�صينية 
كما اف���ادت ت��ق��اري��ر، اجل��م��ع��ة، باأن 

•• لندن-رويرتز

اأفاد م�صح اأم�س اأن ثلثي ال�صركات 
اأ�صبحت  اإن��ه��ا  ت��ق��ول  الربيطانية 
ت���ع���م���ل ب���ال���ك���ام���ل ب���ع���د االإغ�������الق 
ب�صبب  ُف����ر�����س  ال�������ذي  ال�������ص���ام���ل 
ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا، ارت���ف���اع���ا من 

الن�صف يف يونيو حزيران.
وقالت ن�صبة 21 باملئة اأخرى من 
اآراءه����ا  ا�صتطلع  ال��ت��ي  ال�����ص��رك��ات، 
متوز  يوليو  من  االأول  الن�صف  يف 
احتاد ال�صناعات الربيطانية، اإنها 
تعمل ب�صكل جزئي يف ظل ا�صتمرار 

اإغالق بع�س املقار.
االقت�صادي  باليجا،  األبي�س  وق��ال 
لدى االحتاد، اأحد اأكرب املجموعات 
امل���م���ث���ل���ة مل�������ص���ال���ح ال���������ص����رك����ات يف 
الفتح  اإع���ادة  �صوء  “يف  بريطانيا، 
التدريجية لل�صركات، ت�صري بيانات 
هذا ال�صهر على ما يبدو اإىل نقطة 

حتول بالن�صبة لالقت�صاد.«
عديدة،  ���ص��رك��ات  اأن  اأ���ص��اف  لكنه 
التعامل  ق��ط��اع��ات  يف  وب��خ��ا���ص��ة 
مازالت  امل�صتهلكني،  م��ع  امل��ب��ا���ص��ر 

تكابد “اأزمة مالية حادة«.
ال�صامل  االإغ��الق   ترفع بريطانيا 
وكانت  اأي����ار،  م��اي��و  منذ  تدريجيا 
اأحدث خطوة كبرية يف الرابع من 
باإعادة  �ُصمح  عندما  مت��وز،  يوليو 

فتح الفنادق واحلانات واملطاعم.

كوتدجز”  هوليداي  “�صكايك�س 
العطالت.  م����ن����ازل  حل����ج����وزات 
وقال املدير العام للموقع غراهام 
�صي”  ب��ي  “بي  لهيئة  دون��وه��ي��و 
ال�صفر  ق��ي��ود  ع��ن  “االإعالن  اإن 
ارتفاعا  انعك�صت  اإ���ص��ب��ان��ي��ا  ع��ل��ى 
 %  53 ب��ن�����ص��ب��ة  احل����ج����وزات  يف 

مقارنة مع العام املا�صي«.
ومنذ مطلع متوز يوليو، �صجلت 
املالكة  “وايتربيد”  جم��م��وع��ة 
اإن”  “برمييري  ف��ن��ادق  ل�صل�صلة 
ال��ط��ل��ب على  ق���وي���ا يف  ارت���ف���اع���ا 
الربيطانية  ال�صياحية  امل��ن��اط��ق 

خالل ال�صيف.
ل��ك��ن ح��ت��ى م���ع ب���ق���اء م���زي���د من 
ب��ل��ده��م خالل  ال��ربي��ط��ان��ي��ني يف 
ال��ع��ط��ل��ة، ف����اإن ذل���ك ل��ي�����س كافيا 
الذي  ال�صياحي  ال��ق��ط��اع  الإن��ق��اذ 
م�صاعدة  ف��ي��ه  ال��ع��ام��ل��ون  يطلب 

احلكومة الجتياز االأزمة.
برينت”  “فيزيت  هيئة  وت�����ص��ري 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��روي��ج ل��ل�����ص��ي��اح��ة يف 
ال�صياح  ع���دد  اأن  اإىل  ب��ري��ط��ان��ي��ا، 
 60 االأجانب قد يراجع بن�صبة 
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جائحة كوفيد-19.
العمالية  امل��ع��ار���ص��ة  ح���ذرت  وق���د 
الوظائف،  �صعيد  على  اأزم��ة  من 
ن�صبة  يف  الكبري  الت�صارع  ظل  يف 
املناطق  يف  خ�����ص��و���ص��ا  ال��ب��ط��ال��ة 
على  رئي�صي  ب�صكل  تعتمد  ال��ت��ي 
)جنوب  ك��ورن��وال  مثل  ال�صياحة 

غرب( ويورك�صري )�صمال(.

•• باث-اأ ف ب

يف ظ����ل ت����داب����ري م��ك��اف��ح��ة وب����اء 
بينها  بريطانيا،  يف  كوفيد-19 
ال�صحي  احل�����ج�����ر  خ�������ص���و����ص���ا 
اإ�صبانيا،  م���ن  ال���واف���دي���ن  ع��ل��ى 
مت�صية  ك��ر  بريطانيون  اخ��ت��ار 
ما  بلدهم،  يف  ال�صيفية  اإجازتهم 
االأخ�صائيني  لدى  ارتياحا  يثري 

يف ال�صياحة.
املنزيل  احل��ج��ر  م��ن  اأ�صهر  فبعد 
كورونا  ف���ريو����س  ت��ف�����ص��ي  ب�����ص��ب��ب 
امل�����ص��ت��ج��د، مل ي��ك��ن ال��ع��ام��ل��ون يف 
الفنادق  �صواء  ال�صياحي،  القطاع 
املطاعم،  اأو  التخييم  م��واق��ع  اأو 
املو�صم  اآم��اال كبرية على  يعّلقون 
تاأخر  وق��د  ال��ع��ام.  ه��ذا  ال�صيفي 
حتى  ال��ع��م��ل  با�صتئنافهم  االإذن 
التقلبات  اأن  ك��م��ا  مت��وز/ي��ول��ي��و 
ال����زوار  �صهية  ت��ف��ت��ح  مل  اجل��وي��ة 

االأجانب على املجيء.
ن�صاطه ببطء.  القطاع  وي�صتاأنف 
ففي باث )جنوب غرب( املعروفة 
العائدة  ال�صاخنة  امل��ي��اه  بينابيع 
بع�س  ك���ان  ال��روم��ان��ي��ة،  للحقبة 
امل���وع���د، يف م�صهد  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��اح 
العادة  يف  الو�صع  البتة  ي�صبه  ال 
�صنويا  ت�صتقطب  التي  املدينة  يف 
االأو�صاع  يف  زائ����ر  م��الي��ني  ���ص��ت��ة 

العادية.
ب��ارن��ز لوكالة  وي��ق��ول م��ارك��و���س 
ف��ران�����س ب��ر���س م��ن اأم����ام متجره 
“ن�صاطنا  ال�صياحية  للتذكارات 

املحلية، غري اأن القيود املفرو�صة 
اأقل ت�صددا بكثري مقارنة مع تلك 
اخلا�صة بالعائدين من اخلارج«.

وتقول “حتى لو كنا غري قادرين 
املناخية  ال���ظ���روف  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
عينها املوجودة يف جزر البليار اأو 
ا�صتقبال  توفري  ميكننا  الكناري، 
التدابري  ات���خ���اذ  م���ع  ل��ك��ن  رائ����ع 

االحرازية املطلوبة«.
وقررت �صركة “توي” للرحالت 

عرو�صها  ك���ل  اإل���غ���اء  ال�����ص��ي��اح��ي��ة 
االإ�صباين  ال����رب  اإىل  ل��ل��رح��الت 
ال��رئ��ي�����ص��ي ح��ت��ى ال��ت��ا���ص��ع م��ن اآب 

اأغ�صط�س.
متزايد  اإقبال  ي�صجل  املقابل،  يف 
ال���ت���خ���ي���ي���م منذ  اأن�������ص���ط���ة  ع���ل���ى 
ال�صحي  احل���ج���ر  ع���ن  االإع������الن 
قبل  اإ�صبانيا  من  العائدين  على 

اأ�صبوع.
موقع  يف  عينه  امل��ن��ح��ى  وي�صجل 

ي��وازي ربع ما نحققه  الراهن ال 
يف االأو�����ص����اع ال���ع���ادي���ة. اأظ����ن اأن 
 3 % اأو   2 ت��ت��ع��دى  ال��ن�����ص��ب��ة ال 

.»%
املدينة  ال��ق��الئ��ل يف  ال�����ص��ي��اح  اأم���ا 
ف���ي���ب���دون غ����ري م���ن���زع���ج���ني من 

الو�صع.
وي���ق���ول ����ص���ريان ف���ويل امل��ق��ي��م يف 
اهتماما  “نرى  ل��ن��دن  ���ص��واح��ي 
ب���ن���ظ���اف���ة ال�����ف�����ن�����ادق وال����ت����زام����ا 

ا�صتعادة  ق��ادرون على  اأننا  “نظن 
توازن ما مع ا�صتقطاب عدد اأقل 
م���ن ال��ن��ا���س ال���ذي���ن مي�����ص��ون يف 

املقابل فرات اأطول«.
ويالحظ االأخ�صائيون يف القطاع 
لقرار  ف��وري��ا  اأث���را  ناحيتهم  م��ن 
احلكومة قبل اأ�صبوع فر�س حجر 
���ص��ح��ي ع��ل��ى امل�����ص��اف��ري��ن االآت���ني 
اإ�صبانيا، وجهة الربيطانيني  من 

املف�صلة.

بالتباعد اجل�صدي«.
وُيعرف الربيطانيون مبيلهم اإىل 
االنتظار حتى اللحظات االأخرية 
مت�صية  اأو  اإج���ازات���ه���م  ل��رت��ي��ب 

العطل يف ال�صياحة الداخلية.
وق����د ت��ك��ي��ف��ت ���ص��ل��ط��ات ب����اث مع 
امل��ع��ط��ى ال�����ص��ح��ي اجل���دي���د عرب 
التي  املجموعات  احلد من حجم 

تزور املدينة على �صبيل املثال.
البلدية  ويقول �صتيفن بريد من 

اأخرى  ال��ق��رار دوال  وق��د ي��ط��اول 
الحقا، ما قد يلجم رغبة كثريين 

يف ال�صفر اإىل اخلارج.
وت��و���ص��ح ج��اي��ن ب��ن��دل��ب��وري وهي 
مديرة عامة جلمعية متخ�ص�صة 
يف قطاع الفنادق، لوكالة فران�س 
يف  االإج������ازة  “مت�صية  اأن  ب��ر���س 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ي��ج��ن��ب ال���ك���ث���ري من 
املخاطر. قد يوؤدي ذلك بطبيعة 
احلال اإىل ازدياد حاالت العدوى 

كورونا يكبد جمموعات النفط االأمريكية خ�شائر �شخمة •• وا�صنطن-وكاالت

�صخمة  خ�صائر  ع��ن  و”�صيفرون”   موبيل”  “اك�صون  جمموعتا  اأعلنت 
العام اجل��اري، يف حني �صرغم االآف��اق االقت�صادية  يف الف�صل الثاين من 
على  النفطية  ال�صناعة  قطاع  امل�صتجد،  كورونا  فريو�س  ب�صبب  ال�صعيفة 
“اك�صون موبيل”  رئي�س  نائب  �صامبان  نيل  واأعلن  النفقات.  زي��ادة خف�س 
اأنه “مل ن�صهد يوماً تراجع طلب ال�صوق اإىل هذه الدرجة وبهذه ال�صرعة«.
اأبطاأ بكثري”  “�صيكون على االأرج��ح  اإن حت�صن �صعر وقود الطائرات  وقال 
من تعايف الطلب على البنزين الذي بداأ يتح�صن، وذلك ب�صبب احلد من 

الرحالت اجلوية.
الربع  يف  دوالر  مليار   1،1 بقيمة  خ�صائر  عن  موبيل”  “اك�صون  وك�صفت 

الثاين، وهي االأكرب منذ دمج اك�صون موبيل” يف 1999.
خالل  دوالر  مليارات   8،3 بقيمة  خ�صائر  “�صيفرون”  تكبدت  االأث��ن��اء  يف 
الفرة نف�صها بعد اأن خف�صت قيمة اال�صول وفق توقعات باأن اأ�صعار ال�صلع 

�صتبقى منخف�صة لفرة اأطول.
و�صملت هذه االأرقام تخفي�صاً لقيمة االأ�صول يف فنزويال.

وحذر مايك ويرث الرئي�س التنفيذي ل�صيفرون من اأن الظروف االقت�صادية 
الثالث”  الف�صل  “خالل  املجموعة  نتائج  على  �صلباً  تنعك�س  ال�صعيفة قد 

ب�صبب “الراجع الكبري” على الطلب على املنتجات البرولية.
الكبري  والعر�س  االقت�صادي  للتعايف  الروؤية  و�صوح  لعدم  “نظراً  واأ�صاف 
اإىل  اأدى  م��ا  منتجاتنا  باأ�صعار  املتعلقة  توقعاتنا  خف�صنا  وال��غ��از،  للنفط 

خف�س قيمة اال�صول ونفقات اأخرى«.
واأع��ل��ن امل��دي��ر امل���ايل ل���دى “�صيفرون” ب��ي��ار ب��ري��رب خ���الل م��وؤمت��ر عرب 
ال�صركة  اأن  مو�صحاً  امل�صتقبلية،  ب��االآف��اق  التكهن  ميكننا  ال  اأن��ه  الهاتف 
ت�صتعد ل�صيناريو �صعر نفط “منخف�س لفرة اأطول«. تاأتي اخل�صائر بعد 

ن�صر جمموعات “رويال دات�س �صل” و”توتال” و”اإيني” تقارير مماثلة 
وثيق  ب�صكل  مرتبط  لقطاع  عموماً  ال�صوداوية  ال�صورة  لتوؤكد  اخلمي�س 
اأك��ر من خم�صني  “اك�صون موبيل”  اأرب��اح  وتراجعت  الفعلي.  باالقت�صاد 
اأرباح  تراجعت  حني  يف  واح��د  ف�صل  خ��الل  دوالر  مليار   32،6 اإىل  باملئة 

“�صيفرون” نحو الثلثني اإىل 13،5 مليار دوالر.
ورغم عودة �صعر برميل النفط اإىل 40 دوالراً فهو ال يزال اأدنى من ال�صعر 
اإىل خ�صائر  ذلك  واأدى   .2019 نف�صها يف  الفرة  عليه خالل  كان  ال��ذي 

ل�صركات التنقيب واالنتاج �صواء.
كما اأن الطلب ال�صعيف اأثر اأي�صاً على عمليات التكرير والت�صييل رغم اأن 
الفرع الدويل الك�صون موبيل للتكرير كان مربحاً بف�صل خف�س النفقات 

وحت�صني العمليات مقارنة مع الفرة نف�صها يف 2019.
اأن املجموعة تعيد  واعلن �صامبان خالل موؤمتر عرب الهاتف مع حمللني 
نفقاتها  �صتخف�س  اأن��ه��ا  اإىل  اأ���ص��ار  لكنه  النفط  الأ���ص��ع��ار  توقعاتها  تقييم 
االنفاق  خطة  ال�صركة  خف�صت  )ني�صان(  اأبريل  ويف  اال�صتدانة.  و�صتوقف 

اإن ال�صركة �صتخف�س  33 ملياراً. وقال �صامبان  23 مليار دوالر من  اإىل 
2020. كما  اأن�صطتها يف حقل برميان يف تك�صا�س يف الن�صف الثاين من 

قال غن موازنة العام 2021 �صتكون اأقل من 19 مليار دوالر.
لكن اعترب اأن احلفاظ على اأرباح امل�صتثمرين بتثبيت �صعر ال�صهم ب0،87 
دوالر اأولوية، موؤكداً اأن توقعات الطلب على الطاقة على االأجل البعيد مل 

تتغري.
وقال: “ال نعتقد اأن ثمة تغيريا على االأجل البعيد” م�صريا اإىل توقعات 
واأ�صاف   .2040 ب��ح��ل��ول   25% بن�صبة  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  ب���زي���ادة 

“�صي�صتمر منو عدد ال�صكان ومعه �صتنمو االقت�صادات«.
وعلى �صبيل املقارنة خف�صت جمموعة “رويال دات�س �صل” اأرباحها يف مايو 
)اأيار(. كما تعهدت املجموعة الربيطانية-الهولندية بخف�س الكربون اإىل 

ال�صفر بحلول العام 2050.
وتابع �صامبان اأن اك�صون موبيل “مل تر مربراً” للقيام بعمليات ا�صتحواذ 

لكنها تراقب االأو�صاع.
على  ت�صتحوذ  اأنها  “�صيفرون”  اأعلنت  املا�صي  ال�صهر  من  �صابق  وقت  ويف 
�صركة الطاقة االأمريكية “نوبل اإنرجي” مقابل خم�صة مليارات دوالر، يف 

اأكرب �صفقة يف جمال الطاقة و�صط اأزمة كوفيد-19.
و�صدد بيان “�صيفرون” ال�صحايف على فر�س قيود على االنفاق.

اأكر  اقت�صادي  نهو�س  اإىل  اأ�صار  لكنه  بدقة  توقعات  ك�صف  بريرب  ورف�س 
بطئا ب�صبب فريو�س كورونا امل�صتجد.

“منتجانتا مرتبطة  الهاتف مع حمللني  بريرب خالل موؤمتر عرب  وقال 
اأي�صاً  تخطط  ال�صركة  اأن  م�صيفاً  االقت�صادي”،  بالن�صاط  وثيق  ب�صكل 

للحفاظ على اأرباحها بقيمة 1،29 مليار دوالر.
وارتفع �صعر �صهم اك�صون موبيل %0،5 اإىل 42،08 دوالراً يف حني تراجع 

�صعر �صهم �صيفرون %2،7 اإىل 83،94 دوالراً.

�شيمن�س هيلثنريز ت�شتحوذ على فاريان مقابل 16.4 مليار دوالر 
•• برلني-رويرتز

�صيمن�س  االأملانية  ال�صحية  الرعاية  جمموعة  قالت 
ميديكال  ف���اري���ان  ع��ل��ى  �صت�صتحوذ  اإن���ه���ا  ه��ي��ل��ث��ن��ريز 
ملعدات  االأمريكية  ال�صركة  ُتقّيم  �صفقة  يف  �صي�صتمز 
وبرجميات عالج ال�صرطان بنحو 16.4 مليار دوالر. 
اإل��ي��ه، ت�صتحوذ  التو�صل  ال��ذي مت  ومب��وج��ب االت��ف��اق 
ب�صعر  ف��اري��ان  اأ�صهم  جميع  على  هيلثنريز  �صيمن�س 
177.50 دوالر لل�صهم نقدا، مبا ينطوي على عالوة 
24 باملئة فوق �صعر �صهم ال�صركة االأمريكية  �صعرية 

عند اإغالق اجلمعة.
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الفجر الريا�ضي

اأياك�س اأم�صردام اإن فريقه يحتاج  اإيريك تن هاج مدرب  قال 
ت�صيل�صي  اإىل  انتقال حكيم زيا�س  اأ�صلوب لعبه بعد  اإىل تغيري 
واإمكانية رحيل عدد ي�صل اإىل �صتة العبني قبل انطالق املو�صم 

يف الدوري الهولندي لكرة القدم.
نهائي  بلغ قبل  اأي��اك�����س عندما  اأه��م عنا�صر  م��ن  زي��ا���س  وك��ان 
دوري اأب���ط���ال اأوروب������ا امل��و���ص��م امل��ا���ص��ي ك��م��ا ت��األ��ق ب��و���ص��وح يف 
الدوري الهولندي لكن جناح النادي يجذب العرو�س الكبرية 

لالعبيه.
بر�صلونة  اإىل  ي���وجن  دي  فرينكي  ان��ت��ق��ل  امل��ا���ص��ي  امل��و���ص��م  ويف 
جويل  م��وؤخ��را  ان�صم  كما  يوفنتو�س  اإىل  ليخت  دي  وماتي�س 

اإىل  بومتان  و�صفني  األبيون  ه��وف  اآن��د  برايتون  اإىل  فيلتمان 
ليل.

ومن املحتمل اأي�صا رحيل اأندريه اأونانا ونيكوال�س تاجليافيكو 
ال�صهر  امل��و���ص��م اجل��دي��د  ان��ط��الق  ق��ب��ل  ب��ي��ك  ف���ان دي  ودوين 

املقبل.
اليوم  التلفزيونية  الهولندية  )ن��و���س(  ملحطة  ه��اج  ت��ن  وق��ال 
االأحد "اإذا خ�صرت العبني لديهم تاأثري كبري على االأداء، فاإن 

االأ�صلوب �صيتغري".
واأ�صاف "يفتقر الفريق الإمكانات حمددة، لكن بكل تاأكيد يبقى 
عن  التوقعات  م�صتوى  رف��ع  دائ��م��ا  يجب  تغيري.  دون  ال��ه��دف 

املو�صم املا�صي. يتعلق التحدي با�صتخراج املزيد من الالعبني 
املتاحني". وتابع "لقد و�صعنا ت�صكيلة قوية. منلك اثنني من 
الالعبني يف كل مركز با�صتثناء الظهري االأي�صر. �صرى اإن كان 
بو�صعنا تعوي�س ذلك داخليا اأو �صنبحث عن العب من اخلارج". 
وتعاقد اأياك�س مع املهاجم الربازيلي ال�صاب اأنطوين من �صاو 
اأن الالعب  اأك��د  ت��ن ه��اج  ي��ورو لكن  15 مليون  ب��اول��و مقابل 

�صيحتاج اإىل بع�س الوقت من اأجل التاأقلم.
بلغة  ج��دي��دة  ق���ارة  يف  ج��دي��دة  م�صابقة  "�صيدخل يف  واأ���ص��اف 
�صيتنا�صب  كيف  و�صرى  خا�صة  اإمكانيات  ميلك  اإنه  خمتلفة. 

ذلك مع اأياك�س".

الدوري ال�شعودي لكرة القدم ي�شتاأنف ن�شاطه الثالثاء بقمة ديربي الريا�س يف اجلولة 23

تن هاج: اأياك�س يجب اأن يغري اأ�شلوبه بعد 
انتقال زيا�س اإىل ت�شيل�شي 

روين يحذر ال�شيتي من هجمات الريال املرتدة

•• الريا�س -وام:

القدم  ل��ك��رة  للمحرفني  �صلمان  ب��ن  حم��م��د  االأم����ري  ك��اأ���س  دوري  ي�صتاأنف 
توقف  عقب  تاأتي  والتي   ،23 ال���  اجلولة  بانطالق  الثالثاء،  غ��دا  مبارياته 

البطولة الأكر من اأربعة اأ�صهر ب�صبب جائحة كورونا.
االإجراءات  اأن  اإال  طبيعتها،  اإىل  تدريجياً  اململكة  يف  القدم  كرة  تعود  وبينما 
�صواًء  خمتلفة  طبيعة  ذات  �صتكون  املباريات  اأن  تعني  واالح��رازي��ة  الوقائية 

داخل امل�صتطيل االأخ�صر اأو خارجه.
فاإىل جانب اأن املباريات �صتقام يف غياب تام للجماهري، اأعلنت رابطة الدوري 
ال�صعودي للمحرفني عن دليل اإر�صادي �صامل يحتوي على كافة االإجراءات 
واالحتياطات التي �صيتم تطبيقها خالل املباريات ال� 64 املتبقية من املو�صم 
الكروي، بدءاً من و�صول الالعبني اإىل ملعب املباراة مروراً بغرف املالب�س، 
�صيتم  حيث  امللعب  ومغادرة  نف�صها  املباراة  بوقت  وانتهاًء  االإح��م��اء،  ومتارين 

اإىل  الالعبني  لو�صول  االأوىل  اللحظة  منذ  �صارمة  وقائية  اإج���راءات  اتخاذ 
اإذ �صي�صل كل فريق يف حافالت متعددة جميعها  امل�صت�صيف للمباراة،  امللعب 
نقطة  اأن  كما  االآخ���ر،  الفريق  عن  خمتلفة  اأوق���ات  ويف  كامل،  ب�صكٍل  معقمًة 
الو�صول �صتكون يف مناطق منف�صلة، اأما غرف املالب�س ف�صيتم تعقيمها قبل 

وبعد و�صول الفريقني وكذلك بني ال�صوطني.
تغيري  غ��رف  داخ��ل  االجتماعي  التباعد  ب��اإج��راءات  ال��الع��ب��ون  �صيتقيد  كما 
وداخ���ل غرف  ب��ج��وار  امل��ت��واج��دون  �صيلتزم  ب��ل  ذل��ك فح�صب،  ولي�س  املالب�س، 
املالب�س بتجنب االزدحام، كما �صيتجنب جميع املتواجدين مبا فيهم الالعبني 

امل�صافحة.
اأما يف فرة االإحماء قبل املباريات، فيو�صي الدليل االإر�صادي لعودة مباريات 
امل�صت�صيف  امللعب  منطقة  اإىل  فقط  لهم  امل�صرح  االأف����راد  ب��دخ��ول  ال���دوري 
االأخ�صر،  امل�صتطيل  حدود  خارج  املتواجدين  االأف��راد  يخ�س  وفيما  للمباراة، 
الفار  وحكام  والطبية  االإداري���ة  االأج��ه��زة  واأع�صاء  امل��درب��ني  على  ف�صيتوجب 

ارتداء الكمامات طوال الوقت.
ومن اأجل تطبيق اأق�صى درجات التباعد خالل املباريات، ف�صي�صتخدم كل فريق 
اإىل ذلك،  اإ�صافة  اإمكانيات كل ملعب،  امللعب ح�صب  اأر���س  اإىل  مدخل خا�س 
ف�صيكون من املمنوع العناق وامل�صافحة بني الالعبني قبل وبعد املباراة اأو عند 
االحتفال باالأهداف، ولن ٌي�صمح بالب�صق وامل�صم�صة داخل �صاحة امللعب قبل 
الالعبني،  القم�صان بني  لتبادل  بالن�صبة  املباراة وكذلك احلال  وبعد  واأثناء 

كما �صريتدي القائمني على جمع الكرات الكمامات طوال الوقت.
وال�صحفيني  االإع���الم  و�صائل  على  كذلك  االح��رازي��ة  االإج����راءات  و�صتطبق 
قواعد  بتطبيق  �صيقومون  حيث  امل��ب��اري��ات،  وتغطية  ت�صوير  يف  امل�صاركني 
اإ�صافة  التباعد االجتماعي، وتقليل احلركة واالحتكاك اإىل اأقل قدر ممكن، 
اإىل النظافة ال�صخ�صية من غ�صل اليدين وجتنب مل�س االأ�صطح وتعقيم االأيدي 
وارتداء القفازات، كما �صُيمنع تواجدهم يف ممرات وغرف الالعبني واحلكام 

قبل وبعد واأثناء املباراة.

وكانت رابطة الدوري ال�صعودي للمحرفني قد اأطلقت حملة #دورينا_رجع 
احتفااًل با�صتئناف م�صابقة دوري كاأ�س االأمري حممد بن �صلمان للمحرفني، 
والتي ميكن للجماهري من خاللها التعبري عن حما�صها جتاه ناديها والعبيها 

املف�صلني من خالل م�صاركة التعليقات وال�صور ومقاطع الفيديو.
القمة  �صراعي  ي��زال  فال  البطولة،  نهاية  على  ج��والت  ثمان  تتبقى  وبينما 
ت�صهد  والتي   23 باجلولة  ال��دوري مبارياته  يوا�صل  امللعب، حيث  والقاع يف 
قمة ديربي الريا�س بني الهالل مت�صدر الرتيب والن�صر حامل اللقب الذي 
يحتل املركز الثاين بفارق �صت نقاط، وبالتايل �صيكون لنتيجة املباراة تاأثرياً 

مبا�صراً على ح�صم اللقب.
وكانت اأندية دوري كاأ�س االأمري حممد بن �صلمان للمحرفني، قد ا�صتاأنفت 
تدريباتها يف 21 يونيو ا�صتعداداً ال�صتئناف البطولة التي ُتختتم يف 9 �صبتمرب 
املقبل، من اأجل اإتاحة الفر�صة للتح�صري للمو�صم اجلديد 2021-2020 

الذي من املقرر اأن ينطلق يف 16 اأكتوبر

قال قائد منتخب اإجنلرا االأ�صبق واين روين، اإن مان�ص�صر �صيتي رمبا 
يواجه �صعوبة يف احلفاظ على نظافة �صباكه يف مباراته املقبلة يف اإياب دور 
ال�16 بدوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم اجلمعة املقبل، واإن خط دفاعه قد 

يواجه حتدياً فعلياً اأمام ريال مدريد بطل اإ�صبانيا.
وفاز الفريق االإجنليزي الذي يدربه االإ�صباين املخ�صرم بيب غوارديوال 
البطولة  توقف  قبل  املا�صي،  )اآذار(  مار�س  يف   1-2 ملعبه  خ��ارج  ذه��اب��اً 

االأوروبية االأوىل لالأندية ب�صبب جائحة كوفيد19-.
لكن روين الذي توج بلقب البطولة مع مان�ص�صر يونايتد االإجنليزي يف 
اأن لدى �صيتي فر�صة كبرية للتتويج باللقب للمرة االأوىل  اأكد   2008

اأي�صاً.
وكتب روين يف عموده يف �صحيفة �صنداي تاميز: "رمبا تكون هذه اأف�صل 
فر�صة ل�صيتي للفوز بلقب دوري االأبطال، )قائد ريال مدريد( �صريجيو 
رامو�س موقوف وهذه خ�صارة هائلة بالن�صبة لدفاع ريال واأعتقد اأن �صيتي 

�صي�صجل، �صوؤايل الوحيد هو مدى فاعلية خطه اخللفي".
واأ�صاف روين: "ريال �صي�صتهدف العبي �صيتي يف قلب الدفاع وهذا ميثل 
االأخرى  الفرق  اأم��ام جميع  �صيتي  املو�صم احل��ايل خ�صر  الأن��ه خالل  قلقاً 
وبالتايل  املو�صم،  ه��ذا  املمتاز(  ال��دوري  م�صتوى  )على  الكبار  ال�صتة  بني 
فاإنه تبني اأن فريق غوارديوال يواجه �صعوبة يف اإبعاد الفرق االأف�صل عن 

�صباكه".
وقال روين اإنه يتوقع اأن يرك ريال مناف�صه �صيتي ي�صتحوذ على الكرة ثم 

يفاجئه عن طريق الهجمات املرتدة.
واأردف روين عن ذلك: "راأيت زين الدين زيدان يقوم بهذا خالل فرته 
ت��دري��ب ري��ال م��دري��د خ��الل مواجهات كبرية م��ع ف��رق تطبق  االأوىل يف 

اأ�صلوب غوارديوال وحقق جناحاً يف ذلك".
اأراهن على �صيتي حتى االآن، فهو غري م�صطر للتعوي�س  "لكني  وتابع: 
والتهديف، حتى اأن بو�صعه حتمل اخل�صارة 0-1 والتاأهل للمرة التالية".

•• اأبوظبي- وام:

اأف �صي"  " يو  ن��زاالت  العامل يف  ن��ور حممدوف بطل  الرو�صي حبيب  اأ�صاد 
حماربي  بطولة  " 12" من  للن�صخة  الكبري  بالنجاح   - النهائي  القتال   -
اأم�س  م�صاء  مناف�صاتها  اأقيمت  التي  املختلطة،  القتالية  للفنون  االإم���ارات 
قبل  االأول يف �صالة " جوجيت�صو اأرينا " مبدينة زايد الريا�صية بالعا�صمة 
اأبوظبي، وت�صمنت 10 نزاالت قوية من بينها 9 نزاالت للرجال يف خمتلف 

الفئات، ونزال واحد لل�صيدات يف وزن الذبابة.
اللجنة  ب��دع��وة م��ن  اأبوظبي  اإىل  ال��ذي ح�صر  ن��ور حم��م��دوف  وق��ال حبيب 
املنظمة للبطولة وتابع النزاالت يف �صالة جوجيت�صو اأرينا لت�صجيع ابن عمه 
اإبهار  توا�صل  املناف�صات:" االإم���ارات  �صارك يف  ال��ذي  نور حممدوف  عثمان 
حتديا  تعد  الظروف  ه��ذه  يف  االإم���ارات  حماربي  بطولة  اإقامة  الأن  العامل، 
ال��دويل يف كل االألعاب  كبريا يف حد ذات��ه، وال �صيما يف ظل توقف الن�صاط 

تقريبا على خلفية جائحة كورونا.

لكافة  واأخ�صعتهم  وا�صتقبلتهم،  املقاتلني  دعت  التي  املنظمة  باللجنة  ونوه 
االإقامة،  العزل بفندق  الدقة، ووف��رت لهم  االإج��راءات االحرازية مبنتهى 
ومالعب التدريب ، وحافالت النقل، والفحو�س الطبية الدورية، كما وفرت 
اخلدمات نف�صها مبنتهى الدقة والكفاءة لكافة االأع�صاء املنظمني واحلكام 
حفاظا على �صالمتهم على مدار 3 اأ�صابيع، وهو اأمر يفوق كل التوقعات، يف 
نف�س الوقت الذي خرجت فيه النزاالت قوية ومثرية، على حلبة حماربي 

االإمارات، وهذا لي�س بجديد على اأبناء االإمارات".
واأو�صح حبيب نور يف ت�صريحاته لوكالة اأنباء االإمارات " وام" :" اأهنئ دولة 
املنظمة  اللجنة  الكبريواأهنئ  النجاح  الر�صيدة على هذا  االإم��ارات وقيادتها 
على تلك البطولة التي تك�صب كل يوم اأر�صا جديدة يف عامل الفنون القتالية 
كربى  مكانة  اإىل  ت�صل  اأن  لها  واأت��وق��ع  ع��ه��ده��ا،  ح��داث��ة  ب��رغ��م  املختلطة 
التنظيم االحرايف  �صيما يف ظل  قيا�صي، وال  العاملي يف وقت  امل�صتوى  على 

والتحكيم رفيع امل�صتوى، وامل�صاركة الكبرية من املقاتلني االأقوياء.
وتابع: ما اأده�صني اأن تلك هي املرة الثانية التي يتم فيها تنظيم البطولة يف 

ظل جائحة كورونا، حيث كانت املرة االأوىل يف �صهر يونيو املا�صي.ونوه مبا 
الن�صخة  ب�صكل قوي يف تلك  نف�صه  ال��ذي قدم  حققه عثمان نور حممدوف 
باأن  املنظمة  اللجنة  واأع��د  ق��وي،  اأم��ام مناف�س  الثقيل  العيار  ن��زال من  بعد 
الذي  اأع�صاء فريقي  اأح��د  االإم���ارات  ي�صارك يف جولة من ج��والت حماربي 
يتدرب معي، لثقتي الكاملة يف اأن تلك البطولة �صوف حتقق جناحات كبرية 
يف وقت �صريع، و�صوف تكون واحدة من اأهم املن�صات العاملية للفنون القتالية 

املختلطة".
اإف  "32 عاما" الذي مل يهزم طوال م�صريته مع" يو  واأ�صاف حبيب نور 
اأ�صدقاء كر فيها،  اأنه يحب دولة االإم��ارات، ولديه  28 مواجهة،  �صي" يف 
عبداملنعم  �صعادة  يبذله  الذي  اجلهد  ويقدر  دائ��م،  ب�صكل  بزيارتها  ويرحب 
االأول  النائب  جلوجيت�صو  واالآ�صيوي  االإماراتي  االحتادين  رئي�س  الها�صمي 
لرئي�س االحتاد الدويل يف دعم الفنون القتالية ب�صكل عام، وكذلك التنظيم 
فوؤاد  برئا�صة  االإم�����ارات  مل��ح��ارب��ي  املنظمة  اللجنة  م��ن  واالح����رايف  ال��رائ��ع 
2019 الذي خا�س فيه  8 �صبتمرب من عام  اأن تاريخ  اإىل  واأ�صار  دروي�س. 

الفوز  فيه  وحقق  اأبوظبي  يف  بويريرو  دا�صتني  االأمريكي  اأم��ام  قويا  ن��زاال 
ذاكرته الأن احل�صور اجلماهريي  األف متفرج لن ميحى من   16 بح�صور 

والت�صجيع فاق كل التوقعات.
وقال اإنه معجب للغاية بقدرة اأبناء االإمارات على حتدي ظروف اجلائحة، 
ومت�صكهم بتنظيم اأكر من حدث ريا�صي ناجح يف الفنون القتالية املختلفة 
يف ظل هذه الظروف، مبا يعك�س قدرتهم على حتويل التحديات اإىل فر�س 
جناح .واأ�صاف :" اأعرب عن اإعجابي بقادة االإمارات الذين يقدمون منوذجا 
احتالل  على  وال��ق��درة  قيا�صي،  وق��ت  يف  املتطورة  ال��دول��ة  بناء  يف  ا�صتثنائيا 

مكانة مرموقة ورائدة يف كافة املجاالت".
املقاتل  مل��الق��اة  ح��ال��ي��ا  ي�صتعد  حم��م��دوف  ن���ور  حبيب  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
 24 ن��زال مرتقب  ال��وزن اخلفيف يف  لقب  االأمريكي جا�صتني جايتي على 
املنظمة  اأعلنت  " ح�صبما   254 �صي  اأف  " يو  املقبل �صمن عرو�س  اأكتوبر 
يف  النزال  ينطلق  اأن  املنتظر  وكان من  املختلطة،  القتالية  للفنون  الدولية 

�صبتمرب املقبل، اإال ان وفاة والده ت�صببت يف تاأجيله ملدة �صهر".

حبيب نور حممدوف: االإمارات توا�شل اإبهار العامل يف ا�شت�شافة االأحداث الريا�شية الكربى

ناغل�صمان،  االأمل��اين، جوليان  لفريق اليبزيغ  الفني  املدير  رف�س 
دوري  بلقب  الفريق  مع  الفوز  فعله حال  رد  �صيكون  عما  الك�صف 
اأبطال اأوروبا هذا املو�صم. قال ناغل�صمان يف ت�صريحات ل�صحيفة 
بيلد اآم �صونتاغ االأملانية، اأم�س االأحد: "مل اأفكر بعد يف اأي �صيء، 

ولكنني قد اأقوم ب�صيء جمنون".
االإيطايل،  اأتاالنتا  وفريق  فريقه  اأن  ناغل�صمان  يرى  هذا،  ورغم 

اللذين و�صال بالفعل لدور الثمانية يف دوري االأبطال هذا املو�صم، 
لي�صا مر�صحني للفوز باللقب الثمني. ويرى ناغل�صمان اأن فريق 
بايرن بني املر�صحني الإحراز اللقب هذا املو�صم. واأعرب ناغل�صمان 
عن اعتقاده باأن و�صول فريقه اإىل النهائي مع بايرن ميونخ ياأتي 
لتحقيق  االآن  علينا  يتوقف  "االأمر  وق���ال:  "املمكن"،  دائ���رة  يف 
هذا، �صن�صتعد لهذا اأي�صاً". ويف حال فاز اليبزيغ بلقب البطولة، 

الربتغالية  العا�صمة  يف  العام  هذا  النهائية  اأدواره���ا  �صتقام  التي 
ل�صبونة، �صيح�صل ناغل�صمان على مكافاأة مالية كبرية طبقاً لبنود 
العقد مع اليبزيغ. وقال ناغل�صمان: "اأعتقد اأن هذا مطبق على 
اجلميع، اإذا مل يكن هذا البند موجوداً، فاإنه يعني اأنك تفاو�صت 
ب�صكل �صيء". ويلتقي اليبزيغ يف دور الثمانية مع اأتلتيكو مدريد 

ل�صبونة. يف  احلايل  )اآب(  اأغ�صط�س  االإ�صباين 13 

مدرب اليبزيغ: �شن�شل لنهائي دوري 
اأبطال اأوروبا

العدد  13001 بتاريخ 2020/8/3
انذار عديل بالن�شر

يف املحرر رقم )2020/1/3847(
املنذرة : منار العمران خلدمات ال�صقاالت وقوالب ال�صب - فرع اأبوظبي 

بوكالة املحاميني : نا�صر مال اهلل وهيام الزرعوين 
ال�صخ�س  �صركة   - م  م  ذ   - العامة  للنقليات  الغربية  اجن��ازات   )1  : اليهما  املنذر  �صد 

الواحد ذ م م  - 2( حممد �صلطان حممد �صيف املن�صوري 
يف  املر�صد  املبلغ  �صداد  ب�صرورة  بالوفاء  وتكلفهما  اليهما  املنذر  تخطر  املنذرة  ف��اإن 
ذمتها والبالغ قدره )500.000 درهم( )خم�صمائة الف درهم( والثابت مبوجب ال�صيك 
اأق�صاها خم�صة  االإ�صالمي خالل مدة  ابوظبي  على م�صرف  وامل�صحوب   500015 رقم 
اأيام من تاريخ ا�صتالم هذا االإخطار القانوين باالإ�صافة اىل الفائدة القانونية مبقدار 
مبا�صرة  اىل  ا�صفني  ن�صطر  �صوف  واإال  ال�صداد  مت��ام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪12

االإجراءات القانونية با�صم موكلنا. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  13001 بتاريخ 2020/8/3
 لدى الكاتب العدل

املحرر رقم )2020/1/77931(
املنذرة : موؤ�ص�صة ديره اورينت العقارية 

وكالة املحامي / نا�صر مال اهلل واملحامية/ هيام الزرعوين 
املنذر اليه : حممد ا�صلم مالك خلدمات التنظيف )امل�صتاأجرة( 

فاإن املنذرة )املوؤجرة( ومبوجب هذا االإن��ذار العديل املوجه عن طريق الكاتب العدل 
تخطر املنذر اليها ب�صرورة ان يقوم يف موعد اأق�صاه ثالثني يوما من تاريخ اإعالنه 
ب�صداد امل�صتحقات االإيجارية املتاأخرة من تاريخ 2019/12/20 واإال �صت�صطر املوؤجرة اىل 
اإقامة الدعوى بطلب اإخالء املنذر اليه من العني املوؤجرة والزامه ب�صداد بدل االيجار 
الكهرباء واملياه وبر�صوم وم�صاريف  اإ�صتهالك  امل�صتحق حتى متام االإخ��الء مع ر�صوم 

الدعوى واأي م�صاريف اأخرى ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  13001 بتاريخ 2020/8/3
انذار عديل بالن�شر

يف املحرر رقم )2020/1/80990(
املنذرة : منار العمران خلدمات ال�صقاالت وقوالب ال�صب - فرع اأبوظبي 

بوكالة املحاميني : نا�صر مال اهلل وهيام الزرعوين 
ال�صخ�س  �صركة   - م  م  ذ   - العامة  للنقليات  الغربية  اجن��ازات   )1  : اليهما  املنذر  �صد 

الواحد ذ م م  - 2( حممد �صلطان حممد �صيف املن�صوري 
يف  املر�صد  املبلغ  �صداد  ب�صرورة  بالوفاء  وتكلفهما  اليهما  املنذر  تخطر  املنذرة  ف��اإن 
ذمتها والبالغ قدره )500.000 درهم( )خم�صمائة الف درهم( والثابت مبوجب ال�صيك 
اأق�صاها خم�صة  االإ�صالمي خالل مدة  ابوظبي  على م�صرف  وامل�صحوب   500015 رقم 
اأيام من تاريخ ا�صتالم هذا االإخطار القانوين باالإ�صافة اىل الفائدة القانونية مبقدار 
مبا�صرة  اىل  ا�صفني  ن�صطر  �صوف  واإال  ال�صداد  مت��ام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪12

االإجراءات القانونية با�صم موكلنا. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  13001 بتاريخ 2020/8/3
 لدى الكاتب العدل

املحرر رقم )2020/1/3848(
املنذرة : موؤ�ص�صة ديره اورينت العقارية 

وكالة املحامي / نا�صر مال اهلل واملحامية/ هيام الزرعوين 
املنذر اليه : حممد ا�صلم مالك خلدمات التنظيف )امل�صتاأجرة( 

فاإن املنذرة )املوؤجرة( ومبوجب هذا االإن��ذار العديل املوجه عن طريق الكاتب العدل 
تخطر املنذر اليها ب�صرورة ان يقوم يف موعد اأق�صاه ثالثني يوما من تاريخ اإعالنه 
ب�صداد امل�صتحقات االإيجارية املتاأخرة من تاريخ 2019/12/20 واإال �صت�صطر املوؤجرة اىل 
اإقامة الدعوى بطلب اإخالء املنذر اليه من العني املوؤجرة والزامه ب�صداد بدل االيجار 
الكهرباء واملياه وبر�صوم وم�صاريف  اإ�صتهالك  امل�صتحق حتى متام االإخ��الء مع ر�صوم 

الدعوى واأي م�صاريف اأخرى ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  13001 بتاريخ 2020/8/3
 لدى الكاتب العدل

املحرر رقم )2020/1/84906(
املنذرة : امالك للتمويل )�صركة م�صاهمة عامة(  

بوكالة املحامي / نا�صر مال اهلل
املنذر اليها : دلتا العاملية للعقارات )م�صتاأجرة( 

فاإن املنذرة )املوؤجرة( ومبوجب هذا االإن��ذار العديل املوجه عن طريق الكاتب العدل تخطر 
املنذر اليه ب�صرورة ان يقوم يف موعد اأق�صاه ثالثني يوما من تاريخ اإعالنه ب�صداد امل�صتحقات 
االإيجارية من تاريخ 2019/1/1 وحتى تاريخ االإخالء الفعلي للعني ، واإال �صت�صطر املوؤجرة 
ب�صداد بدل االيجار  املوؤجرة والزامه  العني  اليه من  املنذر  اإخ��الء  الدعوى بطلب  اإقامة  اىل 
امل�صتحق حتى متام االإخالء مع ر�صوم اإ�صتهالك الكهرباء واملياه وبر�صوم وم�صاريف الدعوى 

واأي م�صاريف اإدارية اأخرى ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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الفجر الريا�ضي

•• دبي : فائز بجبوج

مو�صى  الواعد  االأردين  ال�صاب  ت��وج 
���ص��ن��اع��ة ب��ط��اًل ل��ب��ط��ول��ة ج��ب��ل علي 
ال�������ص���ي���ف���ي���ة الأ������ص�����ات�����ذة اجل����ول����ف 
بت�صجيله الرقم القيا�صي االأول من 
ن��وع��ه ب��ث��الث ���ص��رب��ات حت��ت املعدل 
مريح  وبفارق  �صربة   67 وبنتيجة 
اأق����رب مناف�صيه  ع��ن  ���ص��رب��ات   6 ب 
ارجنديوال  ال�صوي�صري  الو�صيف 
ثالثاً  وح���ل  ���ص��رب��ة،   73 بت�صجيله 
االإمارات عبد اهلل كلبت ب�8 �صربات 

فوق املعدل بت�صجيله 78 �صربة.
ج���اء ذل���ك يف خ��ت��ام ال��ب��ط��ول��ة التي 
فعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  ���ص��رك��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
اإدارة  م����ع  وب����ال����ت����ع����اون  اجل����ول����ف 
م��الع��ب ج��ب��ل ع��ل��ى ل��ل��ج��ول��ف التي 
اأ�صاتذة  بطولة  مناف�صات  احت�صنت 
اجلولف لفئة ال�صباب واملقامة حتت 
اجلولف،  ل�صباب  العاملي  الت�صنيف 
تنظيمها  ع��ل��ى  ال�����ص��رك��ة  وحت���ر����س 
ع���ل���ى م���الع���ب ال����دول����ة مب���ع���دل 6 

بطوالت خالل املو�صم.
و�صهدت البطولة بن�صختها ال�صيفية 
الثانية م�صاركة اأكر من 40 العب 
م���ن ال���ع���دي���د م���ن اجل��ن�����ص��ي��ات من 
للم�صاركة  وال���واف���دي���ن  امل��ق��ي��م��ني 

ب��ال��ب��ط��ول��ة ب���ه���دف احل�����ص��ول على 
نقاط الت�صنيف العاملي للعبة. 

ويف مناف�صات فئة ال�صايف بعمر اأقل 
االأول  املركز  10 �صنوات ح�صد  من 

االأول  املركز  �صناعة  ها�صم  الالعب 
وح���ل ث��ان��ي��اً ال��ي��اب��اين ���ص��ون واي���در 

والثالث النم�صاوي ايوان وايدور.

»كاتي« بطلة �لفتيات
اجلرو�س  بفئة  الفتيات  ومبناف�صات 
فازت االإجنليزية كاتي بيبي باملركز 
اآ�صيا  والهندية  �صربة،   69 االأول 

والكندية  85 �صربة  �صليم و�صيفة 
كرامة بريدغمان ثالثة 91 �صربة.
ال�����ص��ايف حققت  ومب��ن��اف�����ص��ات ف��ئ��ة 
املركز االأول الكندية مايا بريدغمان 

بالو�صافة  وح���ل���ت  االأول  امل����رك����ز 
الكندية ا�صوريا. 

تاأجيل توزيع �جلو�ئز 

املدير  كلبت  علي  البطولة  و�صهد 
فعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  ل�������ص���رك���ة  ال����ع����ام 
املدير  ���ص��ن��اع��ة  وع��ب��د اهلل  اجل��ول��ف 
كبري من  وعدد  لل�صركة،  التنفيذي 

باللعبة  وامل��ه��ت��م��ني  االأم�����ور  اأول���ي���اء 
امل�صوؤولني  وح���ر����س  وال���ب���ط���ول���ة، 
والهدايا  اجلوائز  ت�صليم  ع��دم  على 
التباعد  لتعليمات  تنفيذا  للفائزين 
االجتماعي للمحافظة على �صالمة 
ال����الع����ب����ني ب����ات����خ����اذ االإج������������راءات 
امل�صتجد  الفريو�س  من  االحرازية 
اجلوائز  اإر���ص��ال  و�صيتم  »ك���ورون���ا«، 

لالعبني ال حقاً.

كلبت : حمطة مهمة للمو�صم 
واعترب علي كلبت اأن هذه البطولة 
لالعبني  م���ه���م���ة  حم����ط����ة  مت����ث����ل 
والالعبات لعودتهم ل�صاحات اللعبة 
ب��ع��د ال��ت��وق��ف مل���دة 3 ���ص��ه��ور ب�صبب 
االأوىل  اخل��ط��وة  وتعترب  اجل��ائ��ح��ة، 
يف اإطار اال�صتعداد للمو�صم اجلديد، 
وث���م���ن امل�������ص���ارك���ة وحت��ف��ي��ز اأول���ي���اء 

االأمور الأبنائهم.
وب������دوره ق���ال ع��ب��د اهلل ���ص��ن��اع��ة اإن 
اأه���داف���ه���ا والتي  ال��ب��ط��ول��ة ح��ق��ق��ت 
مل�صامري  الالعبني  ع��ودة  ت�صتهدف 
حتققت  التي  النتائج  وثمن  اللعبة 
رغ���م غ��ي��اب ال��الع��ب��ني ع��ن �صاحات 
وهذا  اجلائحة  ف��رة  خ��الل  اللعبة 
العودة  يف  ال��الع��ب��ني  رغ��ب��ة  يعك�س 

والتحدي ب�صاحات اللعبة.

•• دبي –الفجر: 

االأول  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ي���ع���ود 
ل���ك���رة ال���ق���دم ال���ي���وم االث���ن���ني اإىل 
العني  م��دي��ن��ة  يف  ال��داخ��ل��ي  جتمعه 
ا�صتعداداً لل�صفر اإىل �صربيا الإقامة 
اإىل   5 للفرة من  مع�صكر خارجي 
اإط���ار  يف  اجل�����اري  اأغ�����ص��ط�����س   23
املتبقية  ل��ل��م��ب��اري��ات  حت�����ص��ريات��ه 
املوؤهلة  امل�����ص��رك��ة  الت�صفيات  م��ن 
 2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  اإىل 

ونهائيات كاأ�س اآ�صيا 2023 .
وي�صت�صيف منتخبنا الوطني نظريه 
منتخب ماليزيا يوم 8 اأكتوبر على 
اأن يغادر بعدها اإىل جاكرتا ملواجهة 
منتخب اإندوني�صيا يوم 13 اأكتوبر ، 
فيما يلتقي تايلند يوم 12 نوفمرب 
وفيتنام يوم 17 من ذات ال�صهر يف 

اأر�س الدولة .
ملنتخبنا  ال���ف���ن���ي  امل����دي����ر  واخ�����ت�����ار 
الوطني الكولومبي خورخي لوي�س 
والتواجد  لل�صفر  العباً   28 بينتو 
يف امل��ع�����ص��ك��ر ه���م : خ���ال���د ع��ي�����ص��ى ، 
ال�صام�صي  حم��م��د   ، خ�صيف  ع��ل��ي 
ال�����ص��ن��اين ، حم��م��د برغ�س  ، خ��ال��د 
را�صد  ���ص��امل   ، هيكل  ع��ب��دال��ع��زي��ز   ،
احلمادي  خليفة   ، ج��اب��ر  ي��و���ص��ف   ،
، ف���ار����س ج��م��ع��ة ، حم��م��د اأح���م���د ، 
ول��ي��د ع��ب��ا���س ، اإ���ص��م��اع��ي��ل اأح���م���د ، 
ماجد ح�صن ، طارق اأحمد ، خمي�س 

اإ�صماعيل ، عبداهلل رم�صان ، اأحمد 
بندر   ، ل��ي��م��ا  دي  ف��اب��ي��و   ، ب���رم���ان 

االإحبابي 
، علي �صالح ، خالد باوزير ، خليل 
اإبراهيم ، عمر عبدالرحمن ، خلفان 
�صبي�صتيان   ، مبخوت  علي   ، مبارك 

تيغايل ، اأحمد خليل.
داخلياً  اأق���ام جتمعاً  االأب��ي�����س  وك��ان 
اأ�صبوع  ملدة  ا�صتمر  العني  مدينة  يف 
تدريبياً  ب��رن��اجم��اً  خ��الل��ه  خ��ا���س 
ا�صتمل على حما�صرات واجتماعات 
خالل الفرة ال�صباحية وتدريبات 
بدنية خالل الفرة امل�صائية باإ�صتاد 
اإىل ج��ان��ب خ�صوع  زاي���د  ب��ن  ه���زاع 
عدد من الالعبني لربامج عالجية 
الطبي  الكادر  اإ�صراف  حتت  خا�صة 

للمنتخب .
املنتخبات  جلنة  ع��ق��دت  جهته  م��ن 
وال���������ص����وؤون ال��ف��ن��ي��ة ي����وم االأرب����ع����اء 
امل���ا����ص���ي اج��ت��م��اع��ه��ا ال�������دوري عرب 
ن���ظ���ام االت�������ص���ال امل���رئ���ي ع���ن ُبعد 
ال�صهالوي  ح�صني  يو�صف  برئا�صة 
الكرة  احتاد  لرئي�س  الثاين  النائب 
املن�صوري  ماجد  �صيف  ومب�صاركة 
رئي�س  نائب  االإدارة  جمل�س  ع�صو 
ع���ب���داهلل هزام  ، و حم��م��د  ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ع��ام لالحتاد  ال��ظ��اه��ري االأم����ني 
العام  االأم�������ني  ال���ن���م���ر  واإب����راه����ي����م 
وحممد   ، الفنية  لل�صوؤون  امل�صاعد 
م�صت�صار  ال���ظ���اه���ري  ح���م���اد  ع��ب��ي��د 

الوطني  املنتخب  م�����ص��رف  اللجنة 
وعبداهلل  الطلياين  وع��دن��ان  االأول 
����ص���ل���ط���ان وحم����م����د ع���ب���ي���د ه����الل 
امل�صتكي  وع��ب��داحل��م��ي��د  ال��ظ��اه��ري 
 ، اللجنة  اأع�صاء  عبدالعزيز  وعادل 

وح�صان فهد مقرراً .
الرتيبات  اآخ���ر  ال��ل��ج��ن��ة  ون��اق�����ص��ت 
الوطني  املنتخب  مبع�صكر  اخلا�صة 
اأك����دت حر�صها  ح��ي��ث   ، ���ص��رب��ي��ا  يف 
ت��وف��ري ك���ل م��ق��وم��ات النجاح  ع��ل��ى 
اإىل  املقبلة  الفرة  خالل  لالأبي�س 
العامة  االأمانة  مع  التن�صيق  جانب 
مع  بالتوا�صل  ب��دوره��ا  قامت  التي 
الإنهاء  ب��ال��دول��ة  املخت�صة  اجل��ه��ات 
بال�صفر  اخلا�صة  االإج����راءات  كافة 

وفقاً للربوتوكول املعتمد .
ال�صهالوي  ح�����ص��ني  ي��و���ص��ف  وق�����ال 
ال���ن���ائ���ب ال���ث���اين ل��رئ��ي�����س االحت����اد 
وال�صوؤون  املنتخبات  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 

احت����اد  اإدارة  جم��ل�����س  اأن  ال��ف��ن��ي��ة 
ك���رة ال��ق��دم ب��رئ��ا���ص��ة ال�����ص��ي��خ را�صد 
ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي ي��ح��ر���س كل 
احلر�س على توفري البيئة املنا�صبة 
املنتخب  الوطنية خا�صة  ملنتخباتنا 
لي�صت  مهمة  تنتظره  ال���ذي  االأول 

بال�صهلة وحتتاج اإىل حت�صري مثايل 
من كافة النواحي البدنية والفنية 
توقف  ف��رة  بعد  خا�صة  والذهنية 
ا���ص��ت��م��رت الأك���ر م��ن ث��الث��ة اأ�صهر 

نتيجة جائحة كورونا .
اختيار  اأن  ال�������ص���ه���الوي  واأو������ص�����ح 

جاء  املع�صكر  الإق��ام��ة  م��ق��راً  �صربيا 
املخت�صة  اجلهات  مع  التن�صيق  بعد 
حر�س  م����ن  ان����ط����الق����اً  ب����ال����دول����ة 
التوا�صل  ع��ل��ى  ال���ق���دم  ك���رة  احت����اد 
اجلهات  ه��ذه  م��ع  وامل�صتمر  ال��دائ��م 
يحتاجه  م���ا  ك���ل  ت��وف��ر  ج��ان��ب  اإىل 

ومالعب  اإق��ام��ة  مقر  م��ن  املنتخب 
تدريب منا�صبة ومطابقة لل�صروط 
ال���ت���ي ي��ج��ب ات��ب��اع��ه��ا خ����الل فرة 

التدريبات .
املنتخبات  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  واأ������ص�����اد 
وال���������������ص�������وؤون ال����ف����ن����ي����ة ب���ال���ع���م���ل 

الذي قام فيه اأع�صاء اجلهاز الفني 
فرة  خ����الل  ل��الأب��ي�����س  واالإداري 
اإيجابية  جاءت  التي  االأول  التجمع 
الذي  لبينتو  بالن�صبة  ومهمة  ج��داً 
الالعبني  عن  العامة  �صورته  ر�صم 

وتعرف على اإمكانياتهم عن ُقرب .

��صتعد�دً� لل�صفر �إىل مع�صكره �خلارجي 

منتخبنا الوطني يعود اإىل جتمعه يف العني اليوم

�لقيا�صي �لرقم  ت�صجيل  منحته  �ملعدل  حتت  �صربات   3

»مو�شى �شناعة« يتوج بطاًل لبطولة جبل علي ال�شيفية الأ�شاتذة اجلولف

دام  توقف  بعد  القدم  لكرة  االأردين  ال��دوري  مناف�صات  االثنني  اليوم  ت�صتاأنف 
خم�صة اأ�صهر ب�صبب فريو�س كورونا امل�صتجد، اإثر اإقامة املرحلة االأوىل.

وانطلق الدوري مطلع اآذار/مار�س، لكن املناف�صات عّلقت الأ�صبوعني بعد املرحلة 
االأوىل يف انتظار اتفاق ب�صاأن مطالب مالية لالأندية، قبل ان يحول تف�صي وباء 
الدوري،  يف  امل�صاركة  ال�12  االأندية  وت�صتكمل  ا�صتكماله.  دون  "كوفيد19-" 
�صارمة  اح��رازي��ة  اإج����راءات  ووف���ق  امل�صجعني  غ��ي��اب  يف  اللقب  على  التناف�س 
اتخذها االحتاد املحلي للعبة، و�صادقت عليها جلنة االأوبئة املخت�صة باإدارة ملف 

"كوفيد19-" يف اململكة. وتنطلق املرحلة الثانية االثنني با�صت�صافة الوحدات 
ال��دويل، فيما ي�صهد �صتاد احل�صن باإربد لقاء  لنظريه ال�صلط على �صتاد عمان 
الرمثا مع االأهلي. ويت�صدر الوحدات الرتيب بثالث نقاط وبفارق االأهداف 
عن ال�صريح و�صحاب ومعان، اأمام احل�صني واجلزيرة والفي�صلي والرمثا بنقطة 

واحدة، والبقعة وال�صلط و�صباب االأردن واالأهلي دون نقاط.
االألقاب )34  القيا�صي يف عدد  الرقم  املا�صي،  املو�صم  الفي�صلي، بطل  ويحمل 

مرة(، يليه الوحدات )16 مرة(.

للمو�صم  عامليا  االأوىل  املرتبة  احتالله  االإ�صباين  بر�صلونة  ن��ادي  وا�صل 
التوا�صل  �صبكات  على  التفاعل  حيث  م��ن  وذل��ك  ال��ت��وايل،  على  الثالث 

االجتماعي.
التوا�صل  م��واق��ع  يف  املئة  يف   18 بن�صبة  من��وا  الكتالوين  ال��ن��ادي  وحقق 
 Blinkfire االجتماعي مقارنة بال�صنة املا�صية، حيث �صجل وفق بيانات
مليون  و376  مليار   ،2020-2019 العام  خالل   ،Analytics
"في�صبوك"  �صبكات  على  تغريد،  واإع���ادة  وم�صاركات  وتعليقات  اإع��ج��اب 

و"اإن�صتغرام" و"توير"، ح�صبما ذكرت �صحيفة "اآ�س" االإ�صبانية.
حقق  ال��ذي  االإجنليزي  ليفربول  بر�صلونة،  بعد  الثاين  املركز  يف  وح��ّل 
املرتبة  يف  يونايتد  مان�ص�صر  ج��اء  بينما  تفاعل،  مليون  و291  مليار 
الثالثة مبليار و129 مليون تفاعل، وذهبت املرتبة الرابعة ليوفنتو�س 

ريال  املركز اخلام�س من ن�صيب  تفاعل، وكان  ب�826 مليون  االإيطايل 
مدريد ب�765 مليون تفاعل.

بينما  "اإن�صتغرام" و"توير"،  ال�صدارة يف كل من  بر�صلونة على  وتربع 
اإذ حّل فيها بعد  التي مل يت�صدرها،  الوحيدة  "في�صبوك" ال�صبكة  كانت 

ليفربول ومان�ص�صر يونايتد ويوفنتو�س.
باقي  على  متقدما  "البلوغرانا" اأي�صا  "يوتيوب"، جاء  ملوقع  وبالن�صبة 
املناف�صني، حيث جمعت قناة بر�صلونة بني اأول يوليو 2019 و30 يونيو 
458 مليون م�صاهدة ملحتواها، وهو ما ميثل زيادة بن�صبة 30   ،2020

يف املئة مقارنة باملو�صم ال�صابق.
متابع  مليون   26 العام االأخ��ري، اكت�صب بر�صلونة ما جمموعه  وخالل 

جديد، ولديه بالفعل اأكر من 368 مليون.

بطولة االأردن ت�شتاأنف من
 دون جمهور 

للمرة الثالثة.. بر�شلونة يكت�شح اجلميع بعيدا عن عامل الكرة

•• اأبوظبي-الفجر

واجلودو  للم�صارعة  االإم���ارات  احت��اد  رئي�س  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  �صعادة  اأر�صل 
رقيقة  تهنئة  للجودو بربقية  الدويل  باالحتاد  واالإن�صانية  وال�صالم  ال�صداقة  �صفري 
ريا�صة  عن  امل�صوؤولة   ، اجلزائرية  احلكومة  يف  اجلديدة  والريا�صة  ال�صباب  لوزيرة 
باحلقيبة  تكليفها  مبنا�صبة  �صواكري  �صليمة  ال�صابقة  العاملية  اجل��ودو  بطلة  النخبة 
ال�صخ�صية  وجهودها  العربية  الن�صائية  الريا�صة  جلهود  تثمينا  اجلديدة  ال��وزاري��ة 

ام��راأة من اجلزائر واملجتمع العربي ت�صارك يف  يف خمتلف املجاالت الريا�صية كاأول 
البطولة االأوملبية اأربع مرات ، كما فازت البطلة العربية �صليمة �صواكري بلقب بطولة 

باري�س الكربى وفازت بع�صرة األقاب اإفريقية. 
تبتعد  للجودو،ومل  ال��دويل  باالحتاد  واالإن�صانية  وال�صالم  ال�صداقة  �صفري  واأ�صاف 
العربية  البطلة  االع��ت��زال فقد كانت  بعد  ال��وزي��رة اجل��زائ��ري��ة م��ن جمتمع اجل���ودو 
اأول جزائرية تر�صح ك�صفرية للنوايا احل�صنة لليوني�صف ، وهي ع�صو بارز يف  �صليمة 
جلنة امل�صاواة بني اجلن�صني الحتاد اجلودو الدويل ،وح�صلت موؤخرا على جائزة املراأة 

والريا�صة لعام 2020 الأفريقيا ، التي متنحها اللجنة االأوملبية الدولية ،وقد ظلت 
املن�صب اجلديد  ،فا�صتحقت  االإن�صانية  القيم  الريا�صة وتعزيز  تكر�س وقتها خلدمة 
ال�صابق نور الدين  بكل جدارة وا�صتحقاق خلفا للبطل الريا�صي االأوملبي اجلزائري 
امراأة  اأول  لتكون   ، م��ر   1500 �صباق  يف  العاملي  القيا�صي  ال��رق��م  حامل  مر�صيلي 
اجلزائر  ت�صتعد  امل�صوؤولية،حيث  من  املن�صب  ه��ذا  على  حت�صل  اجلزائر  يف  ريا�صية 
االأبي�س  البحر  واألعاب  2021 يف طوكيو  لعام  االأوملبية  االألعاب  دورة  للم�صاركة يف 

املتو�صط لعام 2022 ، والتي �صتقام يف مدينة وهران اجلزائرية.

حممد بن ثعلوب يهنئ الوزيرة اجلزائرية اجلديدة 
بطلة اجلودو ال�شابقة 



االثنني   3   أغسطس   2020  م    -   العـدد   13001  
Monday      3    August   2020   -  Issue No   13001الفجر الريا�ضي

1818

•• اأبوظبي-الفجر : 

الن�صخة  ح���ق���ق���ت���ه  ب����اه����ر  جن�������اح 
“حماربي  لبطولة  ع�صرة  الثانية 
القتالية  ل���ل���ف���ن���ون  االإمارات” 
نزاالتها،  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  املختلطة، 
يف  اأري���ن���ا،  جوجيت�صو  ���ص��ال��ة  ع��ل��ى 
ال��ع��ا���ص��م��ة اأب��وظ��ب��ي، وك�����ص��ف��ت عن 
بطل جديد بفوز الربازيلي برونو 
اخلفيف  وزن  ب���ل���ق���ب  م���ات�������ص���ادو 
مايك  االأم��ري��ك��ي  ع��ل��ى  تغلبه  ب��ع��د 

�صانتياجو يف النزال الرئي�صي.
العاملي  امل��ق��ات��ل  ال���ن���زاالت  وح�����ص��ر 
ال�صهري حبيب نور حممدوف بطل 
العامل يف نزاالت »يو اأف �صي« لفنون 
ح�صرها  ..ك���م���ا  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ق��ت��ال 
وتوج الفائزين فوؤاد دروي�س رئي�س 
�صركة  ع��ام  م��دي��ر  املنظمة  اللجنة 

»باملز الريا�صية«.
برونو  ال���ربازي���ل���ي  امل���ق���ات���ل  وت�����وج 
القا�صية  »ال�����ص��رب��ة  ب����  م��ات�����ص��ادو 
االأمريكي  امل��ق��ات��ل  ع��ل��ى  ال��ف��ن��ي��ة«، 
مايك �صانتاجو، يف النزال الرئي�صي، 
اجلولة  يف  النزال  مات�صادو  واأنهى 

باآخر  ال����وزن اخل��ف��ي��ف  ال��ث��ان��ي��ة يف 
البطولة،  �صهدتها  التي  ال��ن��زاالت 
ال�صاد�صة  ال�����ص��اع��ة  يف  ب����داأت  ال��ت��ي 
 4 ملدة  فعالياتها  وا�صتمرت  م�صاًء، 
نزاالت   10 على  ا�صتملت  �صاعات 

قوية ومثرية.
وجنح الكوري اجلنوبي دو جيوم يف 
املحافظة عل لقبه يف وزن الري�صة 
الك�صاندر  ال���روم���اين  ع���ل  بتغلبه 
���ص��ي��ت��وران ب��ال�����ص��رب��ة ال��ق��ا���ص��ي��ة يف 

نزال قوي.
وكما حقق البطل االإماراتي القادم 
الفوز  احل���و����ص���ن���ي  ي���و����ص���ف  ب���ق���وة 
املقاتل الهندي حممد  بتغلبه على 
وزن  يف  القا�صية  بال�صربة  فرجان 

اخلفيف.
وا�صتملت الن�صخة ال� 12 على 10 
ونقلتها  الثقيل،  العيار  نزاالت من 

اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ص��ي��ة، وعدة  ق��ن��اة 
وعدد  عاملية،  تليفزيوينة  حمطات 
متخ�ص�صة  ملواقع  التطبيقات  من 
يف الفنون القتالية املختلطة الأكر 
من  م�����ص��اه��د  م���ل���ي���ون   400 م����ن 
حمبي تلك الريا�صة حول العامل، 
اأن  للبطولة  الفنية  اللجنة  وتوؤكد 
الن�صخة ال� 12 هي االأقوى واالأكر 
اإثارة ، بالرغم من التحديات التي 
وت�صببت  املنظمة  اللجنة  واج��ه��ت 
يف غ��ي��اب اجل��م��ه��ور، وك��ذل��ك عدم 
املقاتلني لظروف  ح�صور عدد من 
التنقل واحلركة  واإج��راءات  ال�صفر 
تلك  ك����ان����ت  ..ك�����م�����ا  ب�����الده�����م  يف 
التي  االأوىل  الوجهة  هي  الن�صخة 
�صافر لها البطل العاملي حبيب نور 
حممدوف بعد وفاة والده ومدربه 
اأوائل  يف  نور حممدوف  عبداملناف 

يوليو املا�صي.
دروي�س،  ف�����وؤاد  اأك����د  ن��اح��ي��ت��ه،  م���ن 
للبطولة،  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
حققتها  ع�صرة  الثانية  الن�صخة  اأن 
اأهدافها، و جنحت يف تقدمي اجمل 
ف��ن��ون وم���ه���ارات ال��ل��ع��ب��ة، واأب�����رزت 
والعربية  االإم�����ارات�����ي�����ة  امل����واه����ب 
العاملية، واأكدت للجميع من جديد 
كل  اأن حت��ول  االإم����ارات ميكنها  اأن 
وعلى  اإىل فر�س جن��اح،  التحديات 

تطورها ال�صريع نحو العاملية.
اأ�صباب  »ه���ن���اك   : دروي���������س  وق�����ال 
كثرية للنجاحات التي حققناها يف 
الكبري  الدعم  اأولها  الن�صخة،  تلك 
عبداملنعم  م��ن  احلثيثة  وامل��ت��اب��ع��ة 
ال���ه���ا����ص���م���ي رئ����ي���������س االحت�����ادي�����ن 
النائب  واالآ�����ص����ي����وي  االإم������ارات������ي 
ال����دويل  االحت������اد  ل��رئ��ي�����س  االأول 

للجوجيت�صو، واجلهود الكبرية من 
فريق العمل ، وال�صمعة الطيبة التي 
ب��ه��ا ح��ال��ي��ا البطولة  ب��ات��ت حت��ظ��ى 
يف  املقاتلني  لكل  اأمنية  جعلها  مما 
على  يت�صابقون  باتوا  حيث  العامل، 
ل��ل��م�����ص��ارك��ة فيها،  ال��ت��وا���ص��ل م��ع��ن��ا 
من  الكبري  التعاون  اأن�صى  ال  وهنا 

كافة اجلهات املخت�صة بالدولة.
اأن باملز الريا�صية  واأو�صح دروي�س، 
للبطولة  امل����ن����ظ����م����ة  وال����ل����ج����ن����ة 
التحدي  ق��در  تكون  اأن  ا�صتطاعت 
14 �صهر  8 بطوالت يف  بتنظيمها 
ال�صحية  الظروف  ظل  يف   2 منها 
احل��ال��ي��ة، وق�����ال: م��ن��ذ ت���ويل باملز 
ان  ادرك��ن��ا  البطولة  االإ���ص��راف على 
ه���ذا حت��د ك��ب��ري ل��ن��ا، وع��ل��م��ن��ا على 
عبداملنعم  ثقة  ق��در  على  نكون  ان 
توجيهاته بجذب  واتباع  الها�صمي، 

االبطال االف�صل واالبرز يف العامل 
حتى ن�صتطيع الإبراز الوجه امل�صرق 

لالمارات وت�صريفها.
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  وا�����ص����اد 
ا�صرفوا  ال��ذي��ن  ال��ع��امل��ي��ني  ب��احل��ك��م 
على ادارة النزاالت وكما اثنى على 
برونو  ل��ل��ربازي��ل��ي  ال���ق���وي  االداء 
مات�صادو على حتقيق اللقب بتغلبه 
البطوالت  ا�صمه يف  له  على مقاتل 
ي��و اف �صي  ال��ع��امل��ي��ة يف م��ق��دم��ت��ه��ا 
للم�صاركة  ا���ص��ت��ق��ط��اب��ه  ا���ص��ت��ط��ع��ن��ا 
القتالية  االأل�����ع�����اب  ع���ا����ص���م���ة  يف 

اجلديدة.
واختتم حديثه بان الن�صخة املقبلة 
المعة  اأ���ص��م��اء  مب�صاركة  �صتحظى 
�صتت�صمن  و  القتالية  االل��ع��اب  يف 

نزالني لل�صيدات .
البطل: قادر على التحديات املقبلة 

مات�صادو  الربازيلي  البطل  واأع��رب 
ال�صكر  ووج��ه  باللقب،  �صعادته  عن 
املنظمة،  وال��ل��ج��ن��ة  اب���وظ���ب���ي  اىل 
مهم  لقب  على  ح�صل  اأن���ه  م��وؤك��داً 
يف م�صريته اأمام �صانتياجو املناف�س 
�صاحب ال�صجل الطويل يف نزاالت 

يو اف �صي..
واع��ل��ن ال��ب��ط��ل ان���ه اق��ب��ل التحدي 
يف ك��ل ن����زاالت حم��ارب��ي االم����ارات 
ي��ف��ك��ر يف من  ���ص��ي« وال  ي��و اف   « و 
الر�صيحات  كل  ان  خا�صة  ينازله 
�صالح  يف  ت�صب  كانت  ال��ن��زال  قبل 
خ�����ص��م��ه. وب������دوره ق����ال االم������ارات 
�صعيد  ان������ه  احل���و����ص���ن���ي  ي���و����ص���ف 
بت�صريف االإمارات يف بطولة بقيمة 
حماربي االمارات، الفتا اىل قدرته 
يف تطوير تطوير نف�صه واو�صح انه 
النجاح  ا�صتمرار م�صرية  عازم على 

املختلطة  ال��ق��ت��ال��ي��ة  ال���ف���ن���ون  م���ع 
ل��ي��ك��ون واح����دا م��ن اأب����رز جنومها، 
الت�صجيع  ك��ل��م��ات  ب��ع��د  خ�����ص��و���ص��ا 
والثناء التي ح�صل عليها من اأ�صهر 
وهو  العامل  قتالية يف  فنون  الع��ب 

حبيب نور حممدوف.
وفيما يخ�س باقي نتائج النزاالت، 
روييف  ظهري  الطاجك�صتاين  ف��از 
على والفل�صطيني م�صطفى را�صي 
، بقرار احلكام، ويف النزال الثاين، 
ف����از امل���ق���ات���ل امل���غ���رب���ي ان�������س منري 
ل��ي��ن��اردو مارتنيز  ال��ربازي��ل��ي  ع��ل��ى 
املقاتلة  وف������از   ، »ال���ق���ا����ص���ي���ة«،  ب����� 
ال��ف��رن�����ص��ي��ة م����ان����ون ف����ي����ورو على 
وتفوق  بالقا�صية،  كورين  الكندي 
االإم����ارات����ي اأح���م���د ال��درم��ك��ي على 
كرييلنكو  ب��وج��دان  االوزبك�صتاين 
الدرمكي  ا�صتبعاد  ومت  باال�صتالم 
املقاتل  ف���از  ك��م��ا   ، ب���وج���دان  وف����وز 
الدرباين  ع��زال��دي��ن  الفل�صطيني 
با�صوناليز  راي  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي  ع��ل��ى   ،
عثمان  تفوق  وكما  احل��ك��ام،  ب��ق��رار 
نورحممدوف على الفلندي جريي 

كفارن�صتورم باال�صت�صالم،

• فـوؤ�د درويـ�ش : �لبطولـة �أكـدت �أن �الإمـار�ت ت�صنـع �لنجـاح 
عـازم علـى ��صتمـر�ر م�صيـرة �لنجـاح مـع �لفنـون �لقتاليـة  : �حلو�صنـي  • يو�صـف 

•• روما - وام:

�صباق �صرادا  الثاين يف  املركز  الهوائية يف  للدراجات  االإم��ارات  حل فريق 
اأ�صبوع �صهد  بعد  العام  العاملية لهذا  اأول فعاليات اجلولة  بيانكا االيطايل 
اأم�س  املركز  ه��ذا  الفريق  اال�صبانية.وحقق  بورجو�س  جولة  يف  قوياً  اأداء 
االأول بف�صل دّراجه دافيد فورمولو الذي حل يف املركز الثاين يف ال�صباق 

الذي فاز فيه البلجيكي فاوت فان اآرت /فريق جامبو-فيزما/ .
عانيت من  " لكنني  ورائعا  كان ً مثريا  ال�صباق  اإن  فورمولو  دافيد  قال  و 
ارتفاع درجات احلرارة، ومن االإرهاق بعد التدريب ملدة �صهر يف املرتفعات.. 
اإنني �صعيد كالعادة مب�صاركتي يف �صباق �صراده بيانكه، ويوؤ�صفني اأنني مل 
اأحقق املركز االأول، لكنني را�س عن فوزي باملركز الثاين الذي تّوج جهودنا 
ميالن–�صان  �صباق  يف  امل�صاركة  اإىل  االآن  اأتطلع  املا�صي.  االأ�صبوع  خ��الل 
رميو الذي �صيكون خمتلفاً بع�س ال�صيء، لكننا م�صتعدون جميعاً لتقدمي 

اأف�صل اأداء ممكن".
ويوا�صل فريق االإمارات اليوم م�صاركته يف �صباقات اإ�صبانيا، حيث �صي�صارك 

يف �صباق �صريكيتو دي جيت�صو.

فريق االإمارات للدراجات يحل ثانيا يف �شباق �شرتادا بيانكا

�صاهدها 400 مليون من حمبي �لريا�صة حول �لعامل

الربازيلي مات�شادو بطال للن�شخة ال� 12 ل� » حماربي االإمارات«

االإيطايل،  م��ي��الن  اإن���ر  ل��ن��ادي  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اأك���د 
فريق  وجن��م  االأرجنتيني  ال��الع��ب  اأن  م��اروت��ا،  جو�صيبي 
بر�صلونة ليونيل مي�صي لن ينتقل من النادي الكاتالوين، 

بل �صيبقى يف الفريق االإ�صباين حتى اعتزاله.
ونفى ماروتا، لقناة "�صكاي �صبورت�س" الريا�صية، ال�صائعات 
التي كانت تدور حول انتقال مي�صي اإىل �صان �صريو واللعب 
يف �صفوف االإنر بالقول: "�صيكون من غري الالئق تاأجيج 
فال�صائعات  واقعيني.  نكون  اأن  "علينا  واأ�صاف:  االأوهام". 
اأن ين�صم  ي��ح��ب  ال��ن��ف�����س، الأن اجل��م��ي��ع  ط��وب��اوي��ة ومت��ّن��ي 
مي�صي لفريقه، ولكن من غري الالئق اجلري وراء االأوهام 

وال�صائعات. علينا اأن نعود اإىل الواقع".

وتابع قائال: "مي�صي العب رائع لكنه �صيبقى يف بر�صلونة 
الذي يعترب املوئل املثايل له، واأعتقد اأنه �صيظل مع النادي 

لنهاية حياته املهنية".
م�صاألة  كونتي قد ح�صم  اأنطونيو  االإي��ط��ايل  امل��درب  وك��ان 
االإنر،  اإىل  مي�صي،  ليونيل  االأرجنتيني،  النجم  انتقال 
�صهولة  اأك��ر  ميالنو  كاتدرائية  "حتريك  اأن  اإىل  م�صريا 

من توقيع اإنر ميالنو مع مي�صي".
جدير بالذكر اأن عقد مي�صي، البالغ من العمر 33 عاما، 
اأن ذلك ال  اإال  �صينتهي مع بر�صلونة بنهاية املو�صم املقبل، 
ي�صمن بقاءه يف "كامب نو" مع وجود بند ي�صمح برحيله 

مع انق�صاء اأي مو�صم.

اأعرب املدير الفني الآر�صنال، االإ�صباين ميكيل اأرتيتا، عن 
اأوباميانغ  اإمي��ري��ك  بيري  الغابوين  النجم  بقاء  يف  ثقته 
االحتاد  ك��اأ���س  بلقب  للتتويج  ق���اده  اأن  بعد  ال��ف��ري��ق  م��ع 

االإجنليزي لكرة القدم.
و�صجل اأوباميانغ هديف الفوز الآر�صنال 2-1 على ت�صيل�صي 

يف املباراة النهائية التي جرت على اإ�صتاد وميبلي.
وتوج اآر�صنال بلقب كاأ�س االحتاد االإجنليزي للمرة الرابعة 

ع�صر يف رقم قيا�صي غري م�صبوق.
)حزيران(  يونيو  يف  اآر�صنال  مع  اأوباميانغ  عقد  وينتهي 

اأندية يف �صمه، لكن  اأنباء عن رغبة عدة  املقبل، وترددت 
اأرتيتا يتوقع بقاءه.

وقال اأرتيتا: "اإنه يعرف وجهة نظري به، نريد اأن نبني 
االأمر  ال��ب��ق��اء،  ي��رغ��ب يف  اأن���ه  اأعتقد  م��ن ح��ول��ه،  الفريق 

يتعلق باإمتام االتفاق".
اأن هذه اللحظات �صت�صاعده على  اأعتقد  "لكني  واأ�صاف: 
اكت�صاف وت�صديق اأننا ن�صري يف امل�صار ال�صحيح وهو جزء 
كبري منه، اإنه حمبوب من كل �صخ�س يف النادي، اأمتنى 

اأن ي�صتمر معنا، واأعتقد اأنه �صيفعل".

ماروتا يوؤكد: حياة مي�شي 
املهنية �شتنتهي يف بر�شلونة

اأرتيتا يتحدث عن م�شتقبل 
اأوباميانغ مع اآر�شنال
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الفجر الريا�ضي

املدير  م��ي�����ص��ل��ي��ن��ت��ات  ���ص��ف��ني  ق�����ال 
الريا�صي لنادي �صتوجتارت ال�صاعد 
لدوري الدرجة االأوىل االأملاين لكرة 
للتخلي  م�صتعد  ن���ادي���ه  اإن  ال���ق���دم 
ع��ن ه��داف��ه االأرج��ن��ت��ي��ن��ي نيكوال�س 
جونزالي�س اإذا ما ح�صل على املقابل 

املادي املنا�صب.
الدويل  االأرجنتيني  املهاجم  واأح��رز 
 27 14 هدفا خ��الل  ع��ام��ا(   22(
يف  الثانية  الدرجة  دوري  يف  مباراة 
املو�صم املا�صي عندما �صاعد الفريق 
على العودة لدوري االأ�صواء املحلي 

من جديد.
ت�صريحات  يف  م��ي�����ص��ل��ي��ن��ت��ات  وق����ال 
تلفزيونية "الكل يحتاج اإىل اإيرادات 

يف زمن فريو�س كورونا"."
جاء  م��ا  "اإذا  مي�صلينتات  واأ����ص���اف 
اإلينا وعر�س علينا مبلغا  طرف ما 
الوقت  يف  رف�صه  منطقيا  ميكن  ال 
احل�������ايل ف���اإن���ن���ا ���ص��ن��ب��ي��ع ال���الع���ب 
بديل  ����ص���راء  اأو  ب��ت��ط��وي��ر  و���ص��ن��ق��وم 

له".
جونزالي�س  قال  املا�صي  ال�صهر  ويف 
���ص��ت��وجت��ارت بناء  اإىل  ان�����ص��م  ال���ذي 
ع��ل��ى ع��ق��د مل����دة خ��م�����ص��ة اأع�������وام يف 
برغبته يف  النادي  اأبلغ  اإنه   2018

الرحيل.
من  عدد  رغبة  عن  تقارير  وك�صفت 

اأندية الدوري االجنليزي املمتاز يف 
احل�صول على خدماته.

نحن  "بالتاأكيد  مي�صلينتات  وق��ال 
حتيط  التي  بالتكهنات  دراي���ة  على 
جونزالي�س..  نيكوال�س  مب�صتقبل 
نتلقى عر�صا ال  اأن  نتوقع  بالتاأكيد 
ميكننا رف�����ص��ه وم���ن ث��م ال��ن��ظ��ر يف 

بيعه.
معنا  ن��ي��ك��و  ع��ق��د  اأن  امل��ه��م  "لكن 
يوجد  اأع��وام وال  بعد ثالثة  ينتهي 
يعني  بب�صاطة  وه��ذا  جزائي  �صرط 
اأن يتم من خاللنا  اأن كل �صي البد 
نهاية  يف  بيدنا  �صيكون  ال��ق��رار  واأن 

االأمر".

بعد  جديد  م��ن  التن�س  ملالعب  ب��ال��ع��ودة  �صعيدة  اإن��ه��ا  مارتيت�س  ب��را  قالت 
ت�صتعد  بينما  االن��ت�����ص��ار  ���ص��ري��ع  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب�صبب  ال��ط��وي��ل  ال��ت��وق��ف 
للم�صاركة يف بطولة بالريمو املفتوحة لل�صيدات والتي تنطلق اليوم االثنني 

حيث �صتكون امل�صنفة االأوىل.
و�صتعود عجلة بطوالت تن�س ال�صيدات للدوران من جديد يف بالريمو عا�صمة 
جزيرة �صقلية االإيطالية تليها بطولة براج املفتوحة بداية من العا�صر من 

اأغ�صط�س اآب اجلاري.
الدور  يف  اأويتفانك  فان  األي�صون  البلجيكية  �صتواجه  التي  مارتيت�س  وقالت 
االأول يف بطولة بالريمو لل�صحفيني اأم�س ال�صبت "مرت فرة طويلة جدا 
بدون لعب التن�س وبدون مناف�صات وبدون اأدرينالني وهذه اأمور كلنا تقريبا 

نحبها.
عند تاأكيد اإقامة بطولتي بالريمو وبراج. بالغة  ب�صعادة  �صعرت  فاإنني  "لذا 

�صاأحاول  ف��اإن��ن��ي  "لذا  عامليا   15 امل�صنفة  ال��ك��روات��ي��ة  ال��الع��ب��ة  واأ���ص��اف��ت 
النظر  الوقت احلايل مزية كبرية بغ�س  اإىل املالعب يف  العودة  اال�صتمتاع. 

عن النتائج اأو اأي اأهداف اأو اأرقام اأو اأي �صيء اآخر".
هويتها  عن  النقاب  يك�صف  مل  العبة  اإن  املحرفات  الالعبات  احت��اد  وق��ال 
ان�صحبت من البطولة بعد ثبوت اإ�صابتها بالفريو�س لكن البطولة �صتم�صي 

قدما ح�صب اخلطة.
وقدمت مارتيت�س )29 عاما( اأداء متميزا يف 2019 وو�صلت لدور الثمانية 
يف بطولة كربى للمرة االأوىل وكان ذلك يف مالعب روالن جارو�س الفرن�صية 
واأنهت العام �صمن قائمة اأول 20 م�صنفة عامليا للمرة االأوىل خالل م�صريتها 

مع اللعبة.
املختلفة  احلياة  جوانب  عن  االأ�صياء  من  الكثري  تعلمت  اإنها  اأي�صا  وقالت 

بعيدا عن التن�س.

�شتوجتارت م�شتعد لبيع هدافه جونزالي�س 

مباراة  قبل  غاتوزو،  جينارو  نابويل،  م��درب  اأثنى 
االإياب من دور 16 لدوري اأبطال اأوروب��ا، ال�صبت 
ال  اأن��ه  واأك���د  جم���دداً،  مي�صي  ليونيل  على  املقبل، 

يعرف كيفية اإيقاف املهاجم االأرجنتيني.
�صحيفة  نقلتها  التي  ت�صريحاته  يف  غاتوزو  ق��ال 
اإي���ق���اف م��ي�����ص��ي يف  "ميكن  ���ص��ب��ورت االإ���ص��ب��ان��ي��ة: 
�صتي�صن  ب��الي  بت�صغيل  اأق��وم  عندما  اأو  االأح���الم، 

الأبني اأثناء لعب مباراة نابويل وبر�صلونة".

نو،  كامب  يف  بر�صلونة  �صد  باملباراة  يتعلق  وفيما 
وخمتلفة،  رائ��ع��ة  م��ب��اراة  "�صتكون  غ��ات��وزو:  ق��ال 
دون  ح��رة،  وروؤو�صنا  نو  كامب  اإىل  ن�صل  اأن  يجب 

التفكري يف اأننا يجب اأن ن�صجل".
وتابع: "يعتمد بر�صلونة على اجلودة، علينا اللعب 
ذلك  اأن  نعرف  خياراتنا،  لدينا  ب��اأن  ونثق  كفريق 

�صيكون �صعباً".
من ناحية اأخ��رى، اأع��رب م��درب نابويل عن قلقه 

الذي  اإن�صيني،  لورينزو  فريقه،  قائد  حالة  ب�صاأن 
غادر م�صاباً �صد الت�صيو ب�صبب انزعاج يف فخذه، 
�صعر  الأن����ه  ق��ل��ق  ل���وري���ن���زو،  م���ع  "حتدثت  وق�����ال: 
القليلة  ال�����ص��اع��ات  يف  ال�����ص��ام��ة،  الع�صلة  يف  ب���اأمل 
القادمة �صيخ�صع لعدة فحو�صات و�صيح�صل على 
اإذا  م��ا  و���ص��رى  املغناطي�صي،  ب��ال��رن��ني  الت�صوير 
لكني  بر�صلونة، �صرى،  ملباراة  �صيكون متاحاً  كان 

متفائل بع�س ال�صيء".

غاتوزو: ميكن اإيقاف مي�شي فقط 
يف ال� »بالي �شتي�شن«

حامل  راب������ت������ورز  ت����ورون����ت����و  ث���ب���ت 
االأمريكي  ال�����ص��ل��ة  ك���رة  دوري  ل��ق��ب 
ع���ل���ى لو�س  ت���ف���وق���ه  ل��ل��م��ح��رف��ني، 
اأجنلي�س ليكرز، اأحد اأبرز املر�صحني 
للمرة  عليه  بتغلبه  م��ن��ه،  الن��ت��زاع��ه 
الثانية، يف ثاين مواجهة بينهما هذا 

املو�صم.
االأول  اأم���������س  م����ب����اري����ات  و����ص���ه���دت 
تي  باي�صرز  ان��دي��ان��ا  الع��ب  ت�صجيل 
االأعلى  ه��ي  نقطة   53 وارن،  ج��اي 
م���ن خاللها  ق����اد  م�����ص��ريت��ه،  ل���ه يف 
فريقه للفوز على فيالدلفيا �صفنتي 

�صيك�صرز بنتيجة 121-127.
ك��اي��ل الوري  ق��اد  امل��ب��اراة االأوىل،  يف 
 92-107 بنتيجة  للتغلب  فريقه 
ل��و���س اأجنلي�س  ع��ل��ى ف��ري��ق م��دي��ن��ة 
ال��ب��اح��ث ع��ن ا���ص��ت��ع��ادة م��وق��ع��ه بني 
كبار دوري ال�"ان بي ايه"، بعد غيابه 
االأدوار  ع���ن   2019-2018 يف 

االإق�صائية "بالي اأوف".
نقطة   33 مع  اللقاء  الوري  واأنهى 
من  اأق������ل  ب��ن��ق��ط��ة  م���ت���اب���ع���ة،  و14 
ليكرز  ���ص��ج��ل��ه جن���م���ا  م����ا  جم���م���وع 
و10  نقطة   20( جيم�س  ل��ي��ربون 
 14( ديفي�س  واأن��ط��وين  م��ت��اب��ع��ات( 
نقطة(، يف املباراة التي اأقيمت خلف 
اأب������واب م��و���ص��دة يف جم��م��ع دي���زين 
وورل����د مب��دي��ن��ة اأورالن�����دو يف والية 
ف���ل���وري���دا، يف ث���ال���ث اأي������ام ال�����دوري 
امل�صتاأنف بعد تعليقه ب�صبب فريو�س 

كورونا امل�صتجد.
بع�س  م��واج��ه��ة  "يف  الوري  وق�����ال 
املباراة  دخلنا  ال��رائ��ع��ني،  ال��الع��ب��ني 
ب��رغ��ب��ة ال��ل��ع��ب ج��ي��دا، وق��دم��ن��ا اأداء 

جيدا".

وكانت ه��ذه امل��ب��اراة االأب���رز يف اليوم 
مناف�صات  ا���ص��ت��ئ��ن��اف  م���ن  ال���ث���ال���ث 
الدوري، بعد تعليقها يف اآذار/مار�س 
قبل  "كوفيد19-"،  ب�صبب  املا�صي 
االأ�صبوع وفق �صيغة  ا�صتكمالها هذا 
اأورالن����������دو،  "فقاعة"  يف  م���ع���دل���ة 
ومب�صاركة 22 فريقا من اأ�صل 30 

هي عدد فرق ال�"ان بي ايه".
وح��ق��ق ت��ورون��ت��و ف���وزه ال��ث��اين على 
هذا  بينهما  م��وع��د  ث���اين  يف  ل��ي��ك��رز 
ت��غ��ل��ب��ه ع��ل��ي��ه بنتيجة  ب��ع��د  امل��و���ص��م، 
ال��ث��اين/ ت�صرين  يف   104-113

نوفمرب املا�صي.
واأقر جيم�س بفر�س تورونتو �صطوته 
يف مباراة اأم�س االأول معتربا ان على 
عليهم"  والق�صاء  "االرتقاء  فريقه 

يف اأي مواجهة مقبلة حمتملة.
حم���اوالت،  ��ذ  ت��ن��فِّ "عندما  واأ����ص���اف 
ُت�����ص��ِع��ف ال���دف���اع، وه����ذا م��ا مل نقم 

به".
ون����وه م����درب ل��ي��ك��رز ف��ران��ك فوغل 
بال�صالبة الدفاعية لتورونتو، والتي 
اأجنلي�س  ل��و���س  اأب��ق��ى م��ن خ��الل��ه��ا 
للمرة  ن��ق��ط��ة   100 ع��ت��ب��ة  دون  م��ا 
االأخرية،  ال�صبع  مبارياته  االأوىل يف 
بداأها  التي  ال�صبت  مباراة  فيها  مبا 
تورونتو مباراة بقوة، وتقدم بنتيجة 
-13�صفر مع انطالق الربع االأول.
دقائق   4:51 اىل  ل��ي��ك��رز  واح���ت���اج 
وهي  االأوىل،  حم��اول��ت��ه  ل��ت�����ص��ج��ي��ل 

اأطول فرة دون نقاط هذا املو�صم.
االأرقام  وعاد ليكرز تدريجيا وعادل 
�صت  بفارق  وتقدم  الثاين،  الربع  يف 
ل��ك��ن هذا  ال��ث��ال��ث.  ن��ق��اط يف مطلع 
ال����ف����ارق ك����ان االأك������رب ال�����ذي متكن 

طوال  حتقيقه  م��ن  اأجنلي�س  ل��و���س 
الكندي  ال���ف���ري���ق  ع����اد  اذ  امل�����ب�����اراة، 
االأخري  ال��رب��ع  يف  اأف�صليته  لفر�س 
الذي اأم�صى جيم�س جزءا منه على 

مقاعد البدالء.
وو�صع تورونتو الفارق اىل 16 نقطة 

يف الدقائق االأخرية.
يعدان  فريقني  بني  املباراة  وجمعت 
على  للمناف�صة  املر�صحني  اأب��رز  من 
ترتيب  ي��ت�����ص��در  ف��ل��ي��ك��رز  ال���ل���ق���ب. 
امل���ن���ط���ق���ة ال���غ���رب���ي���ة ب���ر����ص���ي���د 50 
بينما يحتل  م��ب��اراة،   65 م��ن  ف���وزا 
تورونتو، مع 47 فوزا و18 خ�صارة، 
ال�����ص��رق��ي��ة خلف  ال���ث���اين يف  امل���رك���ز 
اأف�صل  ���ص��اح��ب  ب��اك�����س،  م��ي��ل��ووك��ي 
-2019 مل��و���ص��م  ال����دوري  يف  �صجل 

.2020
 33 م����ع  االأف���������ص����ل  الوري  وك�������ان 

متريرات  و�صت  متابعة  و14  نقطة 
جي  اأو  زميله  اأ�صاف  بينما  حا�صمة، 
والكامريوين  نقطة،   23 ان��ط��وين 
وت�صع  نقطة   15 ���ص��ي��اك��ام  ب��ا���ص��ك��ال 

متابعات ل�صالح تورونتو.
يف املقابل، كان جيم�س، اأف�صل العب 
يف ال�����دوري اأرب����ع م����رات، االأب�����رز يف 
ليكرز مع 20 نقطة وع�صر متابعات 
وخم�س متريرات، بينما اأ�صاف كايل 
16 ن��ق��ط��ة، ودي��ف��ي�����س 14  ك���وزم���ا 

نقطة و�صت متابعات.
وي��خ��و���س راب���ت���ورز ه���ذا امل��و���ص��م يف 
غياب امل�صاهم االأكرب بلقب 2018-
2019، العبه ال�صابق كواهي لينارد 
كليبريز،  اأجنلي�س  لو�س  اىل  املنتقل 
اأحد املناف�صني املحتملني اأي�صا على 

اللقب.
وحقق كليبريز فوزا كبريا على نيو 

-126 بنتيجة  بيليكانز  اأورل��ي��ان��ز 
 24 103، كان ن�صيب لينارد منها 

نقطة.
وع�����زز ك��ل��ي��ب��ريز م���رك���زه ال���ث���اين يف 
فوزه  حقق  بعدما  الغربية،  املنطقة 
ال�45 )مقابل 21 خ�صارة(، ال�صيما 
بف�صل بول جورج الذي اأنهى اللقاء 
مع 28 نقطة، بينما �صاهم ريدجي 
ثماين  م���ع  ن��ق��ط��ة  ب�15  ج��اك�����ص��ون 

متابعات.
اىل  تاأهله  كليبريز  �صمن  حني  ويف 
االأدوار االق�صائية "بالي اأوف" التي 
تنطلق يف 17 اآب/اأغ�صط�س، ال يزال 
على  املناف�صني  �صمن  من  بيليكانز 
ثماٍن( عن  تاأهل )من  اآخر بطاقتي 
اىل  ت��راج��ع  لكنه  الغربية،  املنطقة 
املركز الثاين ع�صر بعد تلقيه ال�صبت 

خ�صارته ال�38 يف 66 مباراة.

لبيليكانز  م�����ص��ج��ل  اأف�������ص���ل  وك�����ان 
األ��ك�����ص��ن��در-ووك��ر مع  نيكل  ال��ك��ن��دي 
باي�صرز  انديانا  وتغلب  نقطة.   15
�صيك�صرز  �صفنتي  ف��ي��الدل��ف��ي��ا  ع��ل��ى 
لن  ن��ت��ي��ج��ة  يف   ،121  -  127
اأوف"  ال�"بالي  بطاقتي  على  توؤثر 
املنطقة  ل���ف���ري���ق���ي  امل���ح�������ص���وم���ت���ني 

ال�صرقية.
الكبري  االأداء  طبعها  امل���ب���اراة  ل��ك��ن 
انديانا تي جاي  ال��ذي قدمه الع��ب 
منها  ن��ق��ط��ة،   53 بت�صجيله  وارن، 
 12 اأ�صل  ت�صع رميات ثالثية )من 

حماولة(.
وقال الالعب البالغ من العمر 26 
جيدا  اجماليا  جم��ه��ودا  "كان  عاما 
ق��م��ت مبا  واأن�����ا   )...( ال��ف��ري��ق  م���ن 
اأق�����وم ب���ه ع��ل��ى اأف�����ص��ل وج����ه: و�صع 

الكرة يف ال�صلة".
وت��اب��ع ال��الع��ب ال����ذي اأن��ه��ى الربع 
 29 اأ�صل  19 نقطة من  االأول مع 
هذه   )...( مذهل  "ال�صعور  لفريقه 
خو�س  اىل  اإ���ص��ارة  يف  رائعة"،  بداية 
الفريق مباراته االأوىل بعد ا�صتئناف 

املو�صم.
قدمه  م���ا  ع��ل��ى  وارن  اأداء  وط���غ���ى 
جويل  الكامريوين  فيالدلفيا  جنم 
اإمبييد الذي �صجل 41 نقطة و21 

متابعة.
ه��ي��ت على  م��ي��ام��ي  تغلب  ذل���ك،  اىل 
بف�صل   ،105-125 ناغت�س  دنفر 
اأديبايو  وب���ام  ب��ات��ل��ر  جيمي  الع��ب��ي��ه 
اللذين �صجل كل منهما 22 نقطة.

و�صمن ميامي رابع املنطقة ال�صرقية 
ودنفر ثالث الغربية، امل�صاركة اأي�صا 

يف مناف�صات ال�"بالي اأوف".

تورونتو يتفوق على ليكرز ووارن مينح 
انديانا 53 نقطة 

كرييو�س  ن��ي��ك  االأ�����ص����رايل  اأع���ل���ن 
اأن��ه لن ي�صارك يف بطولة فال�صينغ 
ميدوز االأمريكية، اإحدى البطوالت 
امل�صرب  ك����رة  يف  ال���ك���ربى  االأرب�������ع 
والتي تنطلق اأواخر ال�صهر احلايل، 
االأمريكيني  اآالف  "مئات  اأج��ل  من 
ب�صبب  حياتهم"  ف����ق����دوا  ال����ذي����ن 

فريو�س كورونا امل�صتجد.
ثاين  للجدل،  املثري  ال��الع��ب  وب��ات 
البطولة  ع��ن  يغيب  ل��ب��الده  مم��ث��ل 
امل��ق��ررة يف ن��ي��وي��ورك ب��ني 31 اآب/
اأغ�صط�س و13 اأيلول/�صبتمرب خلف 
اأبواب مو�صدة ب�صبب "كوفيد19-، 
عامليا  اأوىل  امل�صنفة  مواطنته  بعد 

اآ�صلي بارتي.
���ص��ري��ط فيديو  وق����ال ك��ريي��و���س يف 
ن�������ص���ره ع����رب ح�����ص��اب��ه ع���ل���ى موقع 
بطولة  يف  األ��ع��ب  "لن  "توير"، 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ه���ذا ال��ع��ام. هذا 

االأمر يوؤملني يف ال�صميم".
من  ان���������ص����ح����ب  "لكنني  وت������اب������ع 
اأج�����ل مواطني  م���ن  ال���ن���ا����س،  اأج�����ل 
االأ�صراليني، من اأجل مئات االآالف 
فقدوا  ال����ذي����ن  االأم����ريك����ي����ني  م����ن 

حياتهم، من اأجلكم جميعا".
وت��ع��د ال��والي��ات امل��ت��ح��دة اأك���ر دول 
الذي  ب�"كوفيد19-"  تاأثرا  العامل 
األ��ف وفاة   150 ب��اأك��ر م��ن  ت�صبب 
4،5 ماليني  اأك���ر م��ن  ف��ي��ه��ا، م��ع 

اإ�صابة.
عاما   25( ل���ك���ريي���و����س  و����ص���ب���ق 
انتقد  ان  ع���امل���ي���ا(،   40 وم�����ص��ن��ف 
العديد من الالعبني مل�صاركتهم يف 

الفرة  خ��الل  ا�صتعرا�صية  دورات 
املناف�صات  ت��وق��ف  ظ��ل  يف  امل��ا���ص��ي��ة، 
االحرافية منذ اآذار/مار�س ب�صبب 

تف�صي الفريو�س.
وط�����ال�����ت االن�����ت�����ق�����ادات ع���ل���ى وج���ه 
اخل�صو�س امل�صاركني يف دورة "اأدريا 
تور" التي نظمها امل�صنف اأول عامليا 
ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�س يف دول 
امل�صجعني  اآالف  بح�صور  ال��ب��ل��ق��ان 
وم��ن دون اح���رام ���ص��ارم لل�صروط 
االجتماعي،  التباعد  اأو  ال�صحية 
و���ص��ج��ل��ت خ��الل��ه��ا اإ����ص���اب���ة اأرب���ع���ة 
يتقدمهم  ب���ال���ف���ريو����س،  الع���ب���ني 
غريغور  وال��ب��ل��غ��اري  دي��وك��وف��ي��ت�����س 

دمييروف.
البطولة  منظمي  ق���رار  انتقد  كما 
االأمريكية، امل�صي قدما يف اإقامتها، 
ال�صحية  ال������ظ������روف  رغ������م  ع���ل���ى 

الراهنة.
االأح�������د،  امل���ن�������ص���ور  ال�������ص���ري���ط  ويف 

خ��ف��ف ك��ريي��و���س م��ن ح���دة انتقاده 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ني، م���ق���را ب���احل���اج���ة اىل 
االأ�صخا�س،  م��ن  ال��ع��دي��د  موا�صلة 
املطاعم وخدمات  العاملني يف  مثل 
اأجل  من  العمل  وغريها،  التنظيف 
الالعبني  دع��ا  لكنه  ال��روات��ب.  نيل 
اىل �����ص����رورة اح������رام االج�������راءات 
املخاطرة  لعدم  والوقائية  ال�صحية 

بالتقاط العدوى اأو نقلها.
ان  "عليكم  ب��ال��ق��ول  اإل��ي��ه��م  وت��وج��ه 
م�صلحة  متليه  م��ا  وف��ق  تت�صرفوا 
معا  ت��ع��م��ل��وا  وان  ال��ب��ع�����س  بع�صكم 
على  ال���رق�������س  مي��ك��ن��ك��م  ال   )...(
املال  اأو حم��اول��ة ج��م��ع  ال���ط���اوالت، 
�صريع  م���دخ���ول  وك�����ص��ب  اأوروب������ا  يف 
م�����ن خ������الل ا����ص���ت�������ص���اف���ة اأح�������داث 
ا�صتعرا�صية. هذا اأمر اأناين. فكروا 
باالآخرين ملرة، هذا ما هو الفريو�س 
عليه. ال يبايل بت�صنيفكم العاملي اأو 
قيمة اأموالكم يف امل�صارف. ت�صرفوا 

مب�صوؤولية".
فال�صينغ  ب��ط��ول��ة  منظمو  واأب�����دى 
ب�صالمة  ث��ق��ت��ه��م  اجل��م��ع��ة  م���ي���دوز 
على  �صيتخذونها  التي  االج����راءات 
�صت�صمل  وال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة،  ه��ام�����س 
ف��ي��ه��ا مب���ا ي�صبه  امل�������ص���ارك���ني  ع����زل 
"الفقاعة" للحد من احتكاكهم مع 
التقاط  وت��ف��ادي  اآخ��ري��ن  اأ�صخا�س 

العدوى.
امل�صرب  ك����رة  ن�����ص��اط��ات  وت���وق���ف���ت 
االحرافية اعتبارا من اآذار/مار�س 
ب�صبب فريو�س كورونا، ومن املقرر ان 
ت�صتاأنف هذا ال�صهر من خالل دورة 
للمحرفات  االإي��ط��ال��ي��ة  ب��ال��ريم��و 
على  االث��ن��ني،  اليوم  ر�صميا  تنطلق 
من  امل��ح��رف��ني  مناف�صات  ت��ع��ود  ان 
االأمريكية  �صين�صيناتي  دورة  خالل 
ا�صتثنائيا  ال��ع��ام  ه���ذا  �صتقام  ال��ت��ي 
منه،   22 من  اعتبارا  نيويورك،  يف 

تليها مبا�صرة فال�صينغ ميدوز.

اإمي��وب��ي��ل��ي مهاجم  ت�����ص��ريو  ع����ادل 
الت�������ص���ي���و ال����رق����م ال���ق���ي���ا����ص���ي من 
االأه��داف يف مو�صم واحد بالدوري 
�صجل  القدم، حيث  لكرة  االإيطايل 
 1-3 هدفا، ال�صبت، رغم اخل�صارة 

اأمام نابويل يف اجلولة االأخرية.
ورفع الالعب )30 عاما( ر�صيده 
اإجن������از  وع���������ادل  ه����دف����ا   36 اإىل 
ن��اب��ويل يف  غ��ون��زال��و هيغواين م��ع 

مو�صم 2016-2015.
املو�صم  اإمي��وب��ي��ل��ي  واأن���ه���ى 

متقدما ب�5 اأهداف 
كري�صتيانو  ع��ل��ى 
مهاجم  رون��ال��دو 
ي������وف������ن������ت������و�������س 
املركز  و���ص��اح��ب 

الثاين.

بهدف  التقدم  روي��ز  فابيان  ومنح 
بت�صديدة  دقائق  ت�صع  بعد  لنابويل 
اأبدلت  اجل����زاء  منطقة  خ���ارج  م��ن 

اجتاهها.
و���ص��دد ل��وري��ن��ت�����ص��و اإن�����ص��ي��ن��ي العب 
اأن يدرك  ق��ب��ل  ال��ق��ائ��م  ن��اب��ويل يف 
اإمي��وب��ي��ل��ي ال���ت���ع���ادل ل��الت�����ص��ي��و يف 
نابويل  وا���ص��ت��ع��اد   .22 ال��دق��ي��ق��ة 
رك���ل���ة ج�����زاء نفذها  م���ن  ال���ت���ق���دم 
اأ�صاف ماتيو بوليتانو  اإن�صيني، ثم 
ال���ه���دف ال��ث��ال��ث يف ال���وق���ت بدل 
الت�صيو  واأن��ه��ى  ال�����ص��ائ��ع. 
الدوري يف املركز الرابع 
بر�صيد 78 نقطة، بينما 
احتل نابويل، بطل كاأ�س 
ال�صابع  امل��رك��ز  اإيطاليا، 

وله 62 نقطة.

رغم اخل�شارة.. اإميوبيلي يهزم 
رونالدو ويعادل هيغواين

كرييو�س يغيب عن فال�شينغ ميدوز 
من اأجل �شحايا كورونا 

مارتيت�س �شعيدة بالعودة ملالعب التن�س يف بالريمو 

ذكرت تقارير �صحافية، اأن نادي مان�ص�صر يونايتد يتطلع اإىل تدعيم 
�صفوف دفاعه، وذلك خالل املريكاتو ال�صيفي اجلاري.

وفقاً ملا ورد يف �صحيفة مريور، فاإن مان�ص�صر يونايتد اقتحم �صباق 
التوقيع مع العب نادي موناكو، بينوا باديا�صيلي، والذي يعد حمط 

اأنظار ريال مدريد وباير ليفركوزن اأي�صاً.
و�صارك باديا�صيلي 19 عاماً مع موناكو خالل املو�صم احلايل يف 16 
ال�صباب  املدافعني  اأب��رز  من  واح��داً  الفرن�صي، ويعد  بالدوري  مباراة 

يف اأوروبا.

واأ�صافت ال�صحيفة: "اإدارة مان�ص�صر يونايتد كانت تراقب باديا�صيلي 
عن كثب على مدار ال�صنوات املا�صية، عندما كان العباً يف اأكادميية 

موناكو قبل الت�صعيد للفريق االأول".
يلعب  اأن  باإمكانه  مدافع  عن  يبحث  يونايتد  "مان�ص�صر  واأردف���ت: 
بجانب هاري ماغواير يف اخلط اخللفي للفريق، و�صيكون باديا�صيلي 

خياراً مثالياً.
اأجل  املال من  الكثري من  �صيتعني عليه عر�س  "يونايتد  ووا�صلت: 
�صم باديا�صيلي، حيث رف�صت اإدارة موناكو عر�صاً ل�صم الالعب من 

مناف�شة �شر�شة بني يونايتد والريال 
على �شم موهبة موناكو



 
طبيب �شفاح.. قتلهم واألقى جثثهم للتما�شيح

اعتقلت ال�صرطة الهندية موؤخرا، طبيبا تورط يف جرائم فظيعة، 
ت�صعينيات  �صخ�س، يف  مئة  م��ن  اأك��ر  بقتل  اع��رف  اأن  ل��ه  و�صبق 
يف  م��رة،  اأول  �صارما،  ديفيندير  الطبيب،  واعُتقل  املا�صي.  القرن 
يف  عاما   16 ق�صى  وبعدما  امل��وؤب��د،  بال�صجن  واأدي���ن   ،2004 �صنة 
الزنزانة، مت منحه اإذنا ليق�صي 20 يوما يف اخلارج، وكان ذلك يف 
يناير املا�صي. لكن الطبيب مل يعد اإىل ال�صجن، واختباأ يف مكان، 
جنوب غربي العا�صمة نيودلهي، وهو ما اأعاد اجلدل جمددا حول 

�صجله االإجرامي املرّوع.
ودخل �صارما اإىل عامل االإجرام بعدما قام بتاأ�صي�س �صركة وهمية 
الغاز،  نقل  �صاحنات  تختطف  ع�صابة  اأن�����ص��اأ  ث��م  ال��وق��ود،  لتجارة 

وتقتل ال�صائقني بعد جتنيدهم ل�صرقة ال�صاحنات.
العربات  تفكيك  على  للطبيب،  التابعون  ال�صاحنات  �صائقو  وداأب 

التي ي�صرقونها الأجل بيع قطعها يف ال�صوق ال�صوداء.
وتورطت الع�صابة يف قتل ما يزيد عن ع�صرين �صخ�صا بني �صنتي 
اإذ  احل���د،  ه��ذا  عند  الطبيب  ج��رائ��م  تقف  ومل  و2004.   1995
ُتلقى  جثثهم  وكانت  ب��دوره��م،  االأج���رة  �صيارات  �صائقي  ا�صتهدف 
منهم،  اخلم�صني  ي��ق��ارب  م��ا  قتل  وج���رى  قتلهم،  بعد  للتما�صيح 

ح�صبما ذكر موقع "تاميز اأوف اإنديا".
ومن جرائم الطبيب اأي�صا عمله يف جتارة االأع�صاء، وم�صاركته يف 

نحو 125 عملية مبختلف املناطق من البالد.
2004 مت اعتقال �صارما الأول مرة، و�صدر بحقه احلكم  ويف عام 

بال�صجن املوؤبد، ومت اإر�صاله اإىل �صجن "جايبور".

تنفجر اأمعاوؤه من ح�شاء الزالبية
كاد رجل �صيني م�صاب مبر�س معوي مزمن اأن يفارق احلياة بعد 

اأن انفجرت اأمعاوؤه امل�صدودة عقب تناوله وجبة ع�صاء �صهية.
63 عاماً، واملعروف با�صم ال�صيد  وقال املري�س البالغ من العمر 
اأن  ي��درك  اأن  اإن��ه �صمع �صجة قادمة من داخ��ل ج�صده قبل  وان��غ، 
�صيئاً ما قد انفجر داخله. وذكر وانغ لل�صحفيني املحليني اإنه �صعر 
باأمل حاد يف البطن، وبداأ جبينه يت�صبب عرقاً ب�صكل كبري، قبل اأن 
يتم نقله على عجل اإىل امل�صت�صفى. وذكرت حمطة راديو وتلفزيون 
ه��واي��ان مبقاطعة  ف��ى مدينة  م��وؤخ��راً  اأن احل���ادث وق��ع  جيانغ�صو 
جيانغ�صو �صرق ال�صني، حيث عانى املري�س من ان�صداد يف االأمعاء 
ملدة عام كامل. وقال املري�س اإنه اأكل وعاًء كبرياً من ح�صاء الزالبية، 
وهي وجبة �صائعة يف �صرق ال�صني، حوايل ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاء 
اإن  اخل��رباء  ويقول  املتوقع.  غري  ال�صوت  �صماع  قبل  اليوم  ذل��ك 
ب�صكل  العمل  االأم��ع��اء عن  فيها  تتوقف  االأم��ع��اء هو حالة  ان�صداد 
جيد، وهناك نوعان من االن�صداد: االن�صداد امليكانيكي والوظيفي، 

وال يزال النوع الذي اأ�صيب به وانغ غري معروف.

مركبة امل�شتقبل .. كارافان عائلي
يعمل مهند�صون يف اأملانيا على ت�صميم �صيارة كهربائية م�صتقبلية 

تتيح للم�صرين تبديل الت�صميم باأنف�صهم مثل قطع الليغو.
واأطلقت �صركة اإلكريك براندز مفهوم مركبة eBussy EV مع 
عربة  اأو  للتحويل،  قابلة  عربة  من  للهيكل،  خمتلفة  اأ�صكال   10
اأو حتى  اأو حافلة تخييم،  اأو �صيارة �صغرية،  اأب،  اأو بيك  �صتي�صن، 

مركبة للت�صاري�س الوعرة.
يتم  ات�صال  ونظام  رقمية،  خارجية  مرايا  على  املركبة  وحتتوي 
لالنزالق  قابلة  ق��ي��ادة  وعجلة  تطبيق،  ط��ري��ق  ع��ن  فيه  التحكم 
اأو  تتيح لل�صائقني التحكم يف ال�صيارة من املقعد االأمامي االأي�صر 

االأمين، وهي مثالية للرحالت عرب البالد.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عامل تون�شي ي�شاهم يف اإطالق مركبة نا�شا للمريخ
حظي عامل فلك تون�صي يف الواليات املتحدة، بثناء وا�صع، موؤخرا، بعدما �صاهم يف م�صروع وكالة الف�صاء االأمريكية 
املريخ. وبح�صب وكالة "تون�س اأفريقيا لالأنباء"، فاإن العامل التون�صي، حممد  "نا�صا" باإطالق مركبة �صوب كوكب 

عبيد، عمل ب�صكل فّعال يف تطوير مركبة الف�صاء التي �صقت طريقها �صوب "الكوكب االأحمر".
ويوم اخلمي�س املا�صي، اأقلع �صاروخ "اأطل�س" من والية فلوريدا االأمريكية، يف م�صعى للبحث عن بقايا بكترييا اأو 

عن اأي دالئل بيولوجية على وجود حياة يف املريخ.
الف�صاء  " التابع لوكالة   2020 "املريخ  امليكانيكيني يف م�صروع  املهند�صني  نائب كبري  والدكتور حممد عبيد هو 
البكالوريا،  �صهادة  نيله  وبعد  البالد،  �صفاق�س، جنوبي  تون�س وحتديدا مبدينة  عبيد يف  ولد  االأمريكية "نا�صا". 

انتقل اإىل فرن�صا حيث ح�صل على املاج�صتري �صنة 1994.
وبف�صل تفوقه يف الدرا�صة، متكن عبيد من احل�صول على منحة للدرا�صة يف مرحلة الدكتوراه بجامعة كاليفورنيا 

االأمريكية.
اأ�صتاذ جامعي م�صاعد لنحو الع�صر �صنوات حيث  اإنهاء الدرا�صة، عمل عبيد يف جامعة كاليفورنيا مبن�صب  وعقب 
اكت�صب خربة وا�صعة عّبدت الطريق اأمام التحاقه بوكالة "نا�صا" املرموقة. ويف �صنة 2004، ان�صم عبيد اإىل الوكالة 
والتحق مبخترب الدفع النفاث الذي يعد من اأكر خمتربات "نا�صا" �صهرة، ويعود له الف�صل يف هبوط رواد الف�صاء 

على �صطح القمر خالل حقبة ال�صتينيات وال�صبعينيات من القرن املا�صي.
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ر�شت عطرًا يف عينها باخلطاأ.. فاأ�شيبت بال�شرطان 
مراجعتها  بعد  بال�صرطان  اإ�صابتها  اكت�صفت  عندما  بريطانية  دمت  �صُ

امل�صت�صفى ملعاجلة عينيها اللتني تاأذيتا ب�صبب بخة عطر.
اأن  اإنها ذهبت اإىل امل�صت�صفى الإج��راء فح�س طبي بعد  قالت ك��ارول بالير 

�صعف ب�صرها، اإثر ر�س العطر يف عينيها باخلطاأ.
واأحال االأطباء كارول اإىل م�صت�صفى �صانت بول للعيون يف ليفربول الذي 

�صخ�س اإ�صابتها باأحد اأكر اأنواع �صرطان العني �صيوعاً.
اإ�صابتي  يف  العطر  يت�صبب  "مل  جتربتها:  ع��ن  متحدثة  ك���ارول  وق��ال��ت 
وا�صتئ�صال  به،  اإ�صابتي  االأطباء  اكت�صاف  يف  �صبباً  كان  ولكنه  بال�صرطان، 

عيني، ثم قيل يل اأين ال اأحتاج للمزيد من العالج".
ال�صرطان، وجد االأطباء بقعاً  اأع��وام من غياب   5 2019 بعد  ويف نوفمرب 

�صرطانية على كبدها  واأزالوا جزءاً منه. 
ومل تنته معاناة كارول عند هذا احلد، اإذ اكت�صف االأطباء بعد ذلك، انتقال 
ال�صرطان اإىل مناطق اأخرى يف كبدها. وقرروا اأن اأف�صل لها دواء جتريبي 

ي�صمى "ديلكاث ميلفريالن" اأثبت جناحه مع هذا ال�صرطان.

�شبح كارثة االأمازون يلوح يف االأفق
وقت  م�صتويات مقلقة، يف  اإىل  املطرية  االأم���ازون  غابات  زادت احلرائق يف 
حذر خرباء بيئيون من اأن اأغ�صط�س اجلاري �صيكون ع�صيبا على الغابات 

التي تو�صف ب�"رئة العامل"، وقد يكرر كارثة العام املا�صي.
اأن عدد احلرائق  ال�صبت  االأول  اأم�س  الربازيل  ر�صمية يف  بيانات  واأظهرت 
امل�صتعرة يف غابات االأمازون املطرية يرتفع بن�صبة 28 يف املئة مقارنة بالعام 

املا�صي، وفق "رويرز".
و�صجلت وكالة اأبحاث الف�صاء الربازيلية 6803 حرائق يف االأمازون ال�صهر 

املا�صي، ارتفاعا من 5318 حريقا يف يوليو عام 2019.
وتعترب االأمازون اأكرب الغابات املطرية يف العامل.

اأعلى معدل حرائق ي�صهده �صهر يوليو  الرقم ميثل  اأن هذا  وبالرغم من 
ب��ذروة تلك احلرائق يف  اأنه يعترب �صئيال مقارنة  اإال  اأع��وام،  خالل ثالثة 
اأغ�صط�س العام املا�صي، وبلغت حينها نحو 31 األف حريف، وهو اأعلى معدل 

لها يف ذلك ال�صهر على مدى 12 عاما.
اإن هناك موؤ�صرات  بيئية تقول  ياأت بعد، ب�صحب منظمات  االأ�صواأ مل  لكن 
ارتفاعا ح��ادا يف  ال�صهر  االأخ���رية من  االأي���ام  اإذ تظهر  ي��اأت��ي،  ملا قد  مقلقة 
30 يوليو، وهو  1000 حريق يف  اأك��ر من  اأن  معدالت احل��رائ��ق. وذك��رت 
2005، وفقا لتحليل  ع��ام  ال�صهر منذ  ه��ذا  ليوم واح��د خ��الل  رق��م  اأع��ل��ى 

اأجرته منظمة "جرينبي�س الربازيل".

وفاة اأول اأمريكية 
خ�شعت لزرع وجه 

اأمريكية  اأول  كالب،  كوين  توفيت 
زرع وج�����ه، عن  ل��ع��م��ل��ي��ة  خ�����ص��ع��ت 
اث��ن��ي ع�صر  ع��ام��ا بعد ح���وايل   57
عاما على اجلراحة، على ما اأعلن  
يف  م�صت�صفى  ال�صبت  االأول  اأم�����س 

كليفالند كان يقدم الرعاية لها.
لت�صوهات  ك���ال���ب  ت��ع��ر���ص��ت  وق����د 
ر�صا�صة  ب�صبب  ال��وج��ه  يف  ك��ب��رية 
ك��ان يحاول  ال��ذي  زوج��ه��ا  اأطلقها 
على  ال�صالح  يوجه  اأن  قبل  قتلها 
خ�صعت  وه��ي   .2004 �صنة  نف�صه 
يف العام 2008 لعملية زرع معقدة 
وجهها  م����ن  ب���امل���ئ���ة   80 ط����اول����ت 

وا�صتمرت 22 �صاعة.
"كليفالند  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  وك����ت����ب 
�صمال  اأوه��اي��و  والي��ة  كلينيك" يف 
توير  ع����رب  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات 
كوين  ل��ف��ق��دان  ح��زي��ن��ون  "نحن 
لعملية  خ�صع  �صخ�س  اأول  كالب، 
املتحدة.  ال��والي��ات  يف  للوجه  زرع 
لقد كانت م�صدر اإلهام لنا جميعا 

يف امل�صت�صفى".
وق�������ال ال���ط���ب���ي���ب ف����ران����ك ب���اب���اي 
امل�������ص���رف ع��ل��ى ق�����ص��م ط���ب اجللد 
امل�صت�صفى،  يف  التجميل  وجراحات 
يف بيان اإن كالب اأ�صبحت ال�صخ�س 
ال������ذي ي��ع��ي�����س اأط�������ول ف�����رة بعد 

خ�صوعه لعملية زرع وجه.
زرع  ع��م��ل��ي��ة  اأول  ح�����ص��ل��ت  وق�����د 
ت�صرين   27 يف  ال���ع���امل  يف  وج����ه 
فرن�صا،  2005 يف  الثاين/نوفمرب 
اإثر  دي��ن��وار  اإيزابيل  لها  وخ�صعت 
ه��ج��وم من  ب�صبب  وج��ه��ه��ا  ت�����ص��وه 
ك��ل��ب��ه��ا. وه���ي ت��وف��ي��ت يف ن��ي�����ص��ان/
اأبريل 2016 بعدما عادت االإ�صابة 

لديها بورم خبيث نادر.

في�شبوك يهدد عر�س يوتيوب 
بخدمة غري م�شبوقة

مرة  الأول  �صيبداأ  اأن��ه  ر�صمي،  ب�صكل  في�صبوك،  موقع  اأعلن 
طرح مقاطع الفيديو املو�صيقية الر�صمية على من�صته.

وقال موقع "تك كران�س" اإن اخلدمة �صيتم اإطالقها بداية 
 Facebook" على  متوفرة  و�صتكون  املتحدة،  الواليات  يف 
املو�صيقية  املقاطع  تقدمي  اإىل  اخلدمة  وتهدف   ."Watch
اأ�صدقائهم، حيث  في�صبوك وم�صاركتها مع  لرواد  الر�صمية 
"بوب ماريل" و"ديبلو"  �صت�صمل خمتلف جنوم الفن، مثل 
تعود  ول��ن  واآخ�����رون..  اأوربان"  و"كيث  �صيلتون"  و"بليك 
"يوتيوب"  اإىل  هناك حاجة مل�صتخدمي في�صبوك لالنتقال 
الفنانني،  قنوات  على  الر�صمية  املو�صيقى  مقاطع  مل�صاهدة 
حيث �صتكون كلها متوفرة على "في�صبوك وات�س". و�صي�صمح 
ح�صب  �صواء  املف�صلة،  اأغانيهم  عن  بالبحث  للم�صتخدمني 
النوع اأو ا�صم الفنان اأو حالته املزاجية. وذكر معلقون اأن هذه 
اإىل مناف�صة موقع يوتيوب، الذي ي�صتحوذ  اخلطوة تهدف 
على الق�صم االأكرب من االأعمال املو�صيقية امل�صورة يف العامل. 
ومل ي�صر في�صبوك اإىل ما اإذا كان يعتزم تعميم هذه التجربة 
على خمتلف دول العامل، حيث اكتفى بالقول "هذه جمرد 

بداية.. نخطط للمزيد مع مرور الوقت".

�شهر م�شد�شه...لفر�س التباعد االجتماعي 
اأوقف رجل يف فلوريدا ال�صتخدامه �صالحه يف بهو فندق 
مل  وجنلها  ام����راأة  م��ن  غ�صب  بعدما  بيت�س،  ميامي  يف 

يحرما براأيه التباعد االجتماعي املو�صى به.
وجاء يف تقرير ال�صرطة يف هذه املدينة ال�صياحية الواقعة 
يف جنوب �صرق الواليات املتحدة، اأن دوغال�س مارك�س قال 
ال  انتما  الرحيل.  "عليكما  ب��داي��ة:  الفندق  يف  للنزيلني 
حترمان التباعد االجتماعي". لكن املراأة فريونيكا بينا 
وجنلها وهما �صائحان اأتيا من والية نيومك�صيكو جتاهال 
م��الح��ظ��ت��ه وج��ل�����ص��ا ع��ل��ى ك��ن��ب��ة م��دي��ري��ن ل��ه ظهرهما. 
"�صاأهتم  ذلك  بعد  قال  مارك�س  اأن  العائلة  ربة  واأ�صافت 
التو�صيات".  ي��ح��رم��ان  ال  ���ص��خ�����ص��ان  ث��م��ة  ب��اأم��ره��م��ا. 
و�صمعت طلقات نارية يف بهو الفندق دون اأن يوؤدي ذلك 
باأنه  اإن��ه كان يظن  لل�صرطة  وق��ال مارك�س  اإ�صابات.  اإىل 
بفرق  االت�صال  اال�صتقبال  موظفي  من  وطلب  مالحق 

االإ�صعاف واأنه اأطلق النار اأربع مرات "حتذيراً".
قاتل  ب�صالح  االع��ت��داء  بتهمة  الرجل  ال�صرطة  واأوق��ف��ت 

وا�صهار �صالح علناً خ�صو�صاً.
ال�صائد يف فلوريدا  التوتر  ويعك�س هذا احلادث اجلديد 

التي تعترب بوؤرة رئي�صية جلائحة كوفيد19-.

يحتفظ بجثة والدته ليح�شل على راتبها
ُحكم على رجل �صيني بال�صجن ملدة 6 اأ�صهر بعد اأن احتفظ 
اأ���ص��ه��ر ملوا�صلة   6 مل��دة  ال��ث��الج��ة  امل��ت��وف��اة يف  بجثة وال��دت��ه 
وو  ال�صيد  اأن  التقارير  وذك��رت  التقاعدي.  راتبها  حت�صيل 
)44 عاماً( قام بتخزين جثة والدته يف الثالجة منذ وفاتها 
يف 4 اأبريل )ني�صان( من العام املا�صي، واكت�صف االأمر بعد 
اأن بداأ عاملو الرعاية االجتماعية بالبحث عن االأم البالغة 
اإىل  ال�صرطة  ا�صتدعاء  مت  وعندما  ع��ام��اً.   68 العمر  م��ن 
املنزل يف مقاطعة باو�صان �صرقي ال�صني، عرت على جثة 
االأم خمزنة داخل الثالجة، واأ�صدرت املحكمة اأمراً بتغرمي 
دوالر(،   1400( �صيني  ي���وان   10000 مببلغ  وو  ال�صيد 
االأم���وال  م��ن  دوالر(   3400( ي���وان   24000 نحو  و���ص��داد 
كبري  �صياويان،  جيانغ  وق��ال  قانوين.  غري  ب�صكل  املكت�صبة 
املدعني يف نيابة مقاطعة باو�صان �صرق ال�صني، اإن وو عاطل 
فو،  ال�صيدة  وال��دت��ه  على  كبري  ب�صكل  ويعتمد  العمل،  عن 
ا�صتماع  ثابت. ويف جل�صة  دون دخل  وعا�س لفرات طويلة 
اإنه  وو  ق��ال  املا�صي،  )ح��زي��ران(  يونيو  املحكمة يف  عقدتها 
االإنرنت، ملنع جثة والدته من  الثالجة من على  ا�صرى 

التعفن وتنبيه اجلريان اإىل وفاتها من رائحتها.

طلب زواج كاد يت�شّبب بحريق
اأنهت قوات االإطفاء وال�صرطة يف اأملانيا طلب زواج كاد اأن 
�صابا تقدم لطلب  اأن  ال�صرطة  يت�صبب يف حريق. وقالت 
بالقرب  الغابات  مناطق  اإح��دى  يف  �صديقته  ال��زواج من 
واأ�صعل  راينالند-بفالت�س،  بوالية  نوي�صتات  مدينة  من 
ناراً �صغرية يف وعاء بغر�س اإ�صفاء طابع رومان�صي على 
اأبلغوا  ال��وع��اء  ال��ن��ار يف  اأف���راد  راأى  وعندما  اللحظة.  
ال�صرطة م�صاء  اأول اأول اأم�س اجلمعة. ومبجرد و�صول 
ال�صرطة اإىل الغابة عند ال�صابني، اأطفاأت النار على الفور، 
ثم اأبلغت ال�صلطات ال�صاب اأنه من اخلطر للغاية اإ�صعال 
درجات  ارتفاع  ب�صبب  خا�صة  الغابة،  يف  مفتوحة  ن��ريان 

احلرارة يف ال�صيف واجلفاف املرتبط به.

تفقد اأنفها بالكامل 
ب�شبب ال�شرطان 

اإ�صابتها  امراأة بريطانية  اكت�صفت 
ب�����ص��رط��ان اجل��ل��د احل��ر���ص��ف��ي، عن 
ال�����ص��دف��ة ع��ن��دم��ا كانت  ط��ري��ق��ة 
جتري فح�صاً الأنفها يف امل�صت�صفى، 
اأنفها بالكامل يف  وخ�صعت الإزال��ة 

وقت الحق.
ب������داأت ق�����ص��ة ج��ول��ي��ا دي���ف���ي )40 
اإىل  ت����وج����ه����ت  ع����ن����دم����ا  ع������ام������اً( 
الأنفها،  تنظري  الإج��راء  امل�صت�صفى 
ح��ي��ث ي��ت��م اإدخ�������ال ان���ب���وب رفيع 
كامريا �صغرية مدجمة  مرن مع 
التنظري  نتائج  واأك���دت  االأن���ف،  يف 

وجود ان�صداد يف اأنفها.
خ�صعت  اأ����ص���اب���ي���ع،  ث���الث���ة  ب���ع���د 
�صاعتني  مل������دة  ل��ع��م��ل��ي��ة  ج���ول���ي���ا 
الإزال��ة االن�صداد واأخ��ذ خزعة من 
اأ���ص��ب��وع، تلقت  االأن����ف. ول��ك��ن بعد 
اإىل  احل�صور  منها  تطلب  مكاملة 
اخلزعة  نتائج  ملناق�صة  امل�صت�صفى 
اأخربها  حيث  اإج���راوؤه���ا،  مت  التي 
االأطباء اكت�صاف خاليا �صرطانية 
يكن  ومل  االأن�����ف�����ي،  احل����اج����ز  يف 
اإزال��������ة احلاجز  م����ن  ب�����ّد  ه���ن���ال���ك 
م���ن اخلاليا  ل��ل��ت��خ��ل�����س  االأن����ف����ي 

ال�صرطانية.
اإثر اإزالة احلاجز االأنفي باأ�صابيع، 
ع��ل��م��ت ج��ول��ي��ا م���ن االأط����ب����اء اأن 
ب�صرعة  تنمو  ال�صرطانية  اخلاليا 
�صينقذ  باأكمله  االأن���ف  اإزال����ة  واأن 
اأواًل  ف�����ص��ل��وا  ول��ك��ن��ه��م  ح��ي��ات��ه��ا، 
الكيميائي  ال����ع����الج  ا����ص���ت���خ���دام 
ل��ت��ف��ادي خ�����ص��ارة االأن�����ف. وخالل 
حجم  ت�صاعف  الكيميائي  العالج 
واأ�صبح  م���رات  ث��الث  جوليا  اأن���ف 
يجدي  ال  العالج  اأن  الوا�صح  من 

نفعاً.

جمزرة الكحول تودي بحياة 60 �شخ�شا
جراء  م��ن  �صخ�صا  �صتني  م��ن  اأك���ر  ت���ويف 
تناولهم م�صروبات كحولية �صامة يف والية 
البنجاب الهندية، وفق م�صوؤولني وتقارير 

اإعالمية.
يف  حمافظات  ث��الث  يف  ال�صحايا  وق�صى 
ال�صرطة  اأوق��ف��ت  وق��د  ال�صمالية  ال��والي��ة 

ع�صرة اأ�صخا�س، وفق ما اأفاد م�صوؤولون.
�صنويا  الهند  يف  االأ�صخا�س  مئات  ومي��وت 
امل�صّنعة  ال�صامة  الكحول  م�صروبات  جراء 
تبيع  ���ص��رع��ي��ة  غ����ري  ت��ق��ط��ري  م���ع���ام���ل  يف 
دوالر   0،13( روبيهات  ع�صر  بنحو  اللير 

اأمريكي(.
 11 اإن  وقال م�صوؤول لوكالة فران�س بر�س 
غوردا�صبور.  حمافظة  يف  ق�صوا  �صخ�صا 
وكالة  اأوردت  ال�����ص��ب��ت  االأول  اأم���������س  و 
اإعالم  وو�صائل  الهندية  تر�صت"  "بر�س 

املرّخ�س  غ��ري  ال��ك��ح��ول��ي��ة  امل�����ص��روب��ات  اأن 
يف  �صخ�صا   53 اأرواح  ح�صدت  قانونا  لها 

حمافظتي اأمريت�صار وتارن تاران.
يف  �صجلت  اأخ����رى  وف��ي��ات  اأن  يف  وي�����ص��ت��ب��ه 
االأيام االخرية �صببها امل�صروبات الكحولية 
ال�صامة، لكن تعّذر اإثبات هذا االأمر مبا اأن 

اجلثث مت اإحراقها ومل ت�صّرح.
واجل��م��ع��ة امل��ا���ص��ي��ة، ق���ال اأم��اري��ن��در �صينغ 
رئي�س حكومة والية البنجاب اإنه اأمر بفتح 
الوفيات متوّعدا  لك�صف مالب�صات  حتقيق 

مبحا�صبة كل املتورطني.
اإك�صرب�س"  "اإنديان  ���ص��ح��ي��ف��ة  واأوردت 
حمافظة  يف  ق�صى  ب��ه��م  امل�صتبه  اأح���د  اأن 
اأم��ري��ت�����ص��ار ب��ع��د ت��ن��اول��ه م�����ص��روب��ا كحوليا 
غري مرّخ�س له واأن زوجته اأوقفت لبيعها 

الكحول.

بيون�شيه تطرح األبوما 
�شد التمييز

 Black Is King بيون�صيه  العاملية  للمغنية  اجلديد  االأل��ب��وم  حظي 
باإقبال كبري، وقالت بيون�صيه يف ر�صالة مبنا�صبة طرح االألبوم، والذي 
يعيد ر�صم ق�صة فيلم »الين كينغ« )االأ�صد امللك( باالإ�صتعانة بب�صر، اإن 

األبومها يهدف اإىل تغيري املفهوم العاملي لكلمة اأ�صود.
امل��ا���ص��ي، وه��و يعر�س مقاطع  ال��ع��ام  ب���داأ  اإن��ت��اج االأل��ب��وم ك��ان  العمل يف 
املعا�صرة  الع�صور  ال�صود يف  م�صورة حتتفل بالبحث عن هوية وجمال 

والقدمية.
اإ�صارة اإىل اأن طرح بيون�صيه لهذا االألبوم ياأتي بعد زيادة االإحتجاجات يف 
دول عديدة �صد التمييز العن�صري، والتي مت تنظيمها بعد مقتل رجال 

ون�صاء �صود على اأيدي ال�صرطة االأمريكية.

�صياد يلقي �صبكة ل�صيد �الأ�صماك يف جمرى مائي كبري يف مومباي, �لهند.     رويرتز


