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مو�صليون : اإعادة بناء اجلامع النوري 
ومنارته احلدباء يحيي روح املو�صل 

•• اأبوظبي-وام:

الأمم  منظمة  م��ع  بال�شراكة  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة  وزارة  نظمت 
بعنوان   ح��واري��ة  جل�شة  اليون�شكو  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
)تراث املو�شل.. عهد جديد.. ب�شواعد ال�شباب(، وذلك مبنا�شبة مرور 
ثالث �شنوات على تدمري اجلامع النوري ومنارته احلدباء يف مدينة 

املو�شل على اأيدي تنظيم داع�ش الإرهابي.
�شارك يف اجلل�شة - التي اأدارتها مينا العريبي رئي�شة حترير �شحيفة 
الثقافة وتنمية  الكعبي وزيرة  ذا نا�شيونال - معايل نورة بنت حممد 
املعرفة، والدكتور �شهيب الدرزي رئي�ش املكتب ال�شت�شاري الهند�شي 
يف جامعة امل��و���ش��ل، وراك����ان ال��ع��الف م��دي��ر امل�����ش��روع ال��وط��ن��ي لإعمار 
اجلامع النوري يف اليون�شكو، وعلي البارودي اأ�شتاذ ترجمة يف جامعة 
املجال  ع��راق��ي يف  نا�شط  وف��ه��د �شباح  ف��وت��وغ��رايف،  امل��و���ش��ل وم�����ش��ور 
اأحد مفت�شي  الرحمن احلجار  الكتاب، وعبد  وموؤ�ش�ش ملتقى  الثقايف 
اآثار وتراث حمافظة نينوى يف وزارة الثقافة والآثار العراقية، ونرج�ش 
دنون متطوعة مع فريق عمل منظمة اليون�شكو. )التفا�شيل �ش26(

اللجنة العليا للأخوة االإن�صانية تدعو التخاذ 
خطوات جادة للق�صاء على العن�صرية والتمييز

•• اأبوظبي-وام:

اإعالء  على  العمل  ���ش��رورة  اإىل  الإن�شانية  ل��الأخ��وة  العليا  اللجنة  دع��ت 
مبادئ املواطنة وامل�شاواة، واتخاذ خطوات جادة و�شريعة للق�شاء على كل 
اأ�شكال العن�شرية والتمييز والكراهية والتع�شب، من خالل �شن القوانني 

والت�شريعات التي جترم ارتكابها اأو التحري�ش عليها.)التفا�شيل �ش5(
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 •• دبي - وام:
الدولة  رئي�ش  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأكد �شاحب 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، اأن دولة الإم��ارات تعترب الأمن 
�شياغة  على  وحتر�ش  التنمية  عمليات  كافة  يف  اأ�شا�شية  دعامة  الغذائي 
اإنتاج الغذاء ب�شكل م�شتدام عرب توظيف  اإىل  اخلطط وال�شيا�شات الهادفة 
يف  املحلي  الإن��ت��اج  تعزيز  اإىل  ال��ق��ادرة  املبتكرة  والأف��ك��ار  احلديثة  التقنيات 

قطاعات الزراعة والرثوة ال�شمكية.
وقال �شموه اإن الوالد املوؤ�ش�ش املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، 
اأهمية هذا القطاع وب��داأ يف �شياغة وتنفيذ  اأدرك بفطنته  ث��راه،  طيب اهلل 
خطط التنمية الزراعية مبكراً، وقال �شموه: تعلمنا من زايد املوؤ�ش�ش واأب 
الأر�ش وراعي البيئة الأول اأن الزراعة ح�شارة .. وعلى خطاه ن�شري مل�شتقبل 

اأف�شل لوطننا.
الذي عقد  ال��وزراء،  اأم�ش، اجتماع جمل�ش  جاء ذلك، خالل تروؤ�ش �شموه، 
بتقنية الت�شال املرئي عن بعد والذي جرى خالله اعتماد ومناق�شة عدد من 
القرارات واملبادرات، والتي جاء على راأ�شها اإطالق النظام الوطني للزراعة 
امل�شتدامة الهادف اإىل زيادة ن�شبة الإكتفاء الذاتي يف الدولة من املحا�شيل 

الزراعية، وحت�شني املردود الإقت�شادي للقطاع، وزيادة ال�شتثمارات فيه.
نوعه  من  الأول  امل�شتدامة  للزراعة  الوطني  النظام  اأطلقنا   : �شموه  وق��ال 
الغذائية  الإنتاجية  لرفع  التكنولوجيا  وتوظيف  الغذائي،  اأمننا  لتعزيز 
واجتماعي  اق��ت�����ش��ادي  ���ش��م��ان  امل�����ش��ت��دام��ة  ال���زراع���ة   .. ال���زراع���ي  لقطاعنا 

لوطننا.
كما قال �شموه : هدفنا زيادة ن�شبة الإكتفاء الذاتي يف الدولة من املحا�شيل 
الزراعية وزيادة القوى العاملة يف املجال الزراعي ..م�شيفاً �شموه : نريد 
ال�شتثمار يف جمالت واآليات جديدة للزراعة با�شتخدام التقنيات احلديثة 

واإحداث تغيريات اإ�شتباقية يف النظم الغذائية والزراعية.
)التفا�شيل �ش2(
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كورتيز تاثر ل�شنديرز

جتمع نظمته احلركة القومية ال�شرتاكية الأمريكية

تراأ�س اجتماع جمل�س الوزراء واعتمد النظام الوطني للزراعة امل�ستدامة

حممد بن را�صد: االأمن الغذائي دعامة اأ�صا�صية للتنمية وتعلمنا من زايد اأن الزراعة ح�صارة 

حممد بن را�شد خالل تروؤ�شه اجتماع جمل�ش الوزراء، بتقنية الت�شال املرئي عن بعد   )وام(

تقرير ا�ستخباراتي: �سركة تركية لتدريب مرتزقة الوفاق

تعزيزات للجي�ش الليبي لتاأمني �صرت والهلل النفطي 
با�سم العرق الأبي�س »احللقة 3«

اإرهاب اليمني املتطرف االأمريكي، من االنعزالية اإىل عابر للأوطان!

 790 ح���ق���وق���ي:  حت���ال���ف 
األ��ف  و20  اع��ت��ق��ال  م��رك��ز 
احلوثيني  مناطق  يف  معتقل 

•• اليمن-وكاالت

ميني،  ح���ق���وق���ي  حت����ال����ف  ك�������ش���ف 
ع���ن وج�����ود 20 األ�����ف م��ع��ت��ق��ل يف 
ر�شمي  وغ��ري  ر�شميا  �شجنا   790
عليها  ت�شيطر  التي  املناطق  داخ��ل 
النقالبية،  احل���وث���ي  ميلي�شيات 
اآلف   7 ن��ح��و  ه���ن���اك  اأن  م����وؤك����دا 
طفل جمند يف �شفوف ميلي�شيات 
�شحية  �شخ�ش  اآلف  و6  احلوثي 
ال��ت��ي زرع��ت��ه��ا يف خمتلف  الأل���غ���ام 

املحافظات اليمنية.
جاء ذلك يف ندوة نظمها التحالف 
ال��ي��م��ن��ي ل��ر���ش��د ان��ت��ه��اك��ات حقوق 
ال�شبت،  م�شاء  )ر���ش��د(،  الإن�����ش��ان 
عرب تقنية الت�شال املرئي بعنوان 
ظل  يف  اليمن  يف  الإن�شان  )حقوق 

جائحة كورونا(.
للتحالف  التنفيذي  امل��دي��ر  واأك����د 
اليمن  اأن  ال����ب����ذي����ج����ي،  م���ط���ه���ر 
ب�شبب  اإن�شانية  اأزم���ة  اأ���ش��واأ  ي�شهد 
امليلي�شيات  وان��ت��ه��اك��ات  مم��ار���ش��ات 
ال�شعب  ���ش��د  امل��م��ن��ه��ج��ة  احل��وث��ي��ة 
اليمني، خا�شة خالل العام املا�شي 
والن�شف الأول من العام 2020.

تنهب  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اأموال اليمنيني بقرار اأو بدونه.

الأزمة، ال�سني:
دول جنوب �صرق اآ�صيا تتعرث يف العمل مًعا!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

مل ينته الوباء بعد لكن �شاعة املحا�شبة دقت. اجتمع قادة بلدان املنظمة 
الإقليمية جلنوب �شرق اآ�شيا يف لقاء ُعقد عرب الفيديو، وقّيموا و�شعهم 
ب�شكل نهائي. ولئن كانوا را�شني عن الإدارة اجليدة ب�شكل عام للو�شع 
على  فاإن خماوفهم تظل حقيقية  املنخف�ش،  الوفيات  ومعدل  ال�شحي 
امل�شتوى القت�شادي، قال جنوين �شوان فوك، رئي�ش الوزراء الفيتنامي 

الذي تتوىل بالده الرئا�شة الدورية للمنظمة الإقليمية.
ال��وب��اء ج��رف �شنوات النمو  اأن  ت��ك��ون م��احل��ة ج���دا.  ب���اأن  ال��ف��ات��ورة تعد 
اىل  راث��ي��ا،  ف��وك  ���ش��وان  جنوين  ق��ال  اآ�شيا،  �شرق  جنوب  يف  القت�شادي 
اقت�شاداتنا  اإىل م�شاعدة  العام، نحتاج  الثاين من  الن�شف  اأنه يف  درجة 
التي  ال�شابقة،  القمة  خ��الل  اأب��ري��ل،  يف  ال�شعوبات.  على  التغلب  على 
عقدت عرب الإنرتنت اي�شا، مل يتفق قادة الآ�شيان على توفري اعتمادات 
اإحياء  يف  للم�شاعدة  الوطنية  امليزانيات  ا�شتخدام  مت  ولذلك  ط��وارئ، 

الدورة القت�شادية.               )التفا�شيل �ش14(

ها�شداي  -اأنطوان  الفجر   ••

-ماك�شيم ما�شيه -بيري بلوتو

كان   ،2001 �شبتمرب   11 قبل 
ال���ه���ج���وم الأك�������رث دم����وي����ة على 
املتحدة،  ال���ولي���ات  يف  الإط�����الق 
 1995 اأب���ري���ل   19 ه��و ه��ج��وم 
يف اأوكالهوما �شيتي. ع�شية عيد 
ميالده ال�شابع والع�شرين، فجر 
حمملة  ���ش��ي��ارة  م��اك��ف��ي  تيموثي 
مب����زي����ج م�����ن ال�����وق�����ود ون������رتات 
املبنى  ���ش��ف��ح  ع���ن���د  الأم����ون����ي����وم 
الفدرايل الفريد ب. موراه، وقتل 

ما جمموعه 168 �شخ�شا.
ك���ان م��اك��ف��ي ق��ري��ًب��ا م��ن "حركة 
وهي حركة ميينية  امليلي�شيات"، 
متطرفة راديكالية يف مناه�شتها 
 82 ل���  الن��ت��ق��ام  واأراد  ل��ل��دول��ة. 
مدنياً قتلوا يف ح�شار واكو، بعد 

عام بال�شبط من فّكه.
القوات  امل��واج��ه��ة  ت��ل��ك  وج��م��ع��ت 

الكحول  مكتب  م��ن  الفيدرالية 
وال����ت����ب����غ والأ�����ش����ل����ح����ة ال���ن���اري���ة 
التحقيقات  ومكتب  واملتفجرات، 
وهي  ديفيد،  فرع  �شد  الفدرايل 
طائفة متهمة بتخزين الأ�شلحة 

ب�شكل غري قانوين.
اأ�شبح اليمني  11 �شبتمرب،  بعد 
امل��ت��ط��رف ال��ع��ن��ي��ف، م���رة اأخ���رى، 

التهديد الإرهابي الرئي�شي الذي 
الأمريكية.  الأرا���ش��ي  ي�شتهدف 
ُقتل  و2019،   2010 ب����ني 
�شحايا الإرهاب  من  باملائة   76
يف ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ع��ل��ى يد 
 330 اأو  مي��ي��ن��ني،  م��ت��ط��رف��ني 

ا من اأ�شل 435. �شخ�شً
)التفا�شيل �ش11(

•• عوا�شم-وكاالت

الكتيبة  من  ع�شكرية  تعزيزات  الليبي  الوطني  اجلي�ش  اأر�شل 
تقدم  حماولة  اأي  ل�شد  الو�شطى،  املنطقة  اإىل  م�شاة   128
مليلي�شيات حكومة الوفاق نحو �شرت واجلفرة ومنطقة الهالل 

النفطي.
وبح�شب مراقبني، فمن �شاأن اإر�شال هذه التعزيزات، دعم قوات 
اجلي�ش املتمركزة يف املدينة الإ�شرتاتيجية الواقعة على ال�شاحل 

ال�شمايل الليبي.
ومت��ت��ل��ك ���ش��رت اأه��م��ي��ة اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ك���ب���رية، ج��ع��ل��ه��ا مطمع 
اأجل  من  كبري  تركي  بدعم  حتظى  التي  املتطرفة  امليلي�شيات 

ال�شيطرة على املدينة.
وهي  امل�شرية،  احل���دود  ع��ن  كيلومرت  األ���ف  نحو  ���ش��رت  وتبعد 
الليبي،  ال�شاحل  على  وبنغازي  طرابل�ش  بني  امل�شافة  تنت�شف 
فتقع على بعد نحو 450 كيلومرتا من العا�شمة و600 كلم 

يديرها القيادي الإخواين الليبي فوزي اأبوكتف.
حتالف  حتول  الرتكية  الع�شكرية  �شادات  �شركة  عنوان  وحتت 
اأن  الفرن�شي  املوقع  ن�شر  عمل،  فر�شة  اإىل  ال�شراج   - اأردوغ���ان 
�شركة �شادات �شبه الع�شكرية الرتكية وقعت �شراكة مع ال�شركة 
الأمنية الليبية لتدريب القوات التي تقاتل اإىل جانب حكومة 

الوفاق.
منذ  حت��اول  كانت  الرتكية  الأمنية  ال�شركة  اأن  اأك��د  التقرير 
عدة اأ�شهر الفوز بعقود تدريب ع�شكرية يف اأعقاب تدخل تركيا 

الوا�شع يف ليبيا.
ووفًقا للتقرير الذي ن�شره املوقع، فاإن �شركة �شادات تعمل حتت 

اإ�شراف جهاز املخابرات الرتكي.
التقرير ذكر كذلك اأن �شركة �شادات ميكنها ا�شتخدام مهاراتها 
كتعزيزات  تركيا  اأر�شلتهم  الذين  ال�شوريني  املقاتلني  لتدريب 
وذل���ك مبوجب  ال��ل��ي��ب��ي،  ع��ل��ى جبهة ط��راب��ل�����ش ل�شد اجل��ي�����ش 
بنود اتفاقية الدفاع التي وقعها ال�شراج واأردوغ��ان يف دي�شمرب 

من بنغازي.
الهالل  منطقة  موانئ  على  لل�شيطرة  الطريق  تفتح  اأنها  كما 
للنفط يف  اأكرب خمزون  التي ت�شم  الليبي،  ال�شرق  النفطي يف 

البالد.
القر�شابية  ق��اع��دة  مثل  مهمة  ع�شكرية  ق��واع��د  فيها  وت��وج��د 
اجلوية التي تبعد عن جنوب �شرت 16 كيلومرتا، وغري بعيد 
عنها تقع قاعدة اجلفرة اجلوية اأي�شا، وهي من اأكرب القواعد 

الع�شكرية الليبية.
الليبي،  اجل��ي�����ش  ل��ق��وات  رئي�شة  عمليات  غ��رف��ة  ���ش��رت  ومت��ث��ل 
مطار  يعد  كما  وغربها،  ليبيا  �شرق  مناطق  بني  و�شل  وحلقة 

وميناء املدينة من اأهم املنافذ الرئي�شية يف البالد.
اأفريكا  موقع  ن�شر  الليبية،  ال�شاحة  على  التطورات  اآخ��ر  ويف 
من  املقرب  الفرن�شي   ،Africa Intelligence اإنتليجن�ش 
�شادات  �شركة  عمل  ع��ن  تقريراً  غربية،  خم��اب��رات  دوائ���ر  ع��دة 
SADAT الع�شكرية الرتكية، وتوقيعها عقًدا مع �شركة اأمنية 

اأجرت اأكرث من 58 األف فح�س ك�سفت عن 437 اإ�سابة 
ال�صحة تعلن عن 577 حالة 

�صفاء جديدة من كورونا
•• اأبوظبي -وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة و وقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات 
يف ال��دول��ة ب��ه��دف الك��ت�����ش��اف امل��ب��ك��ر وح�����ش��ر احل����الت امل�����ش��اب��ة ب��ف��ريو���ش كورونا 
اأكرث  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت  لهم وعزلهم،  واملخالطني   19  - امل�شتجد كوفيد 
اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  جديد  فح�ش   58،000 م��ن 
والفح�ش يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف  و�شاهم  الطبي.  الفح�ش  تقنيات  واأح��دث 
الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 437 حالة 
حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�ش  جديدة  اإ�شابة 
م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 

�ش2( )التفا�شيل  حالة.                                          47،797
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املجتمع الإماراتي يكرم 

الكوادر الطبية الإماراتية 

اأخبار الإمارات

ر�شالة �شباب تركيا اإىل 

اأردوغان: »لن ن�شوت لك«

عربي ودويل

غوارديول يوؤكد تكرمي 

�شيتي للبطل ليفربول 

الفجر الريا�شي

10 مليني م�صاب بكورونا حول العامل 
 

•• باري�س-اأ ف ب

ع�شرة  ال��ع��امل  يف  بكوفيد19-  امل�شابني  ع��دد  جت���اوز 
ماليني �شخ�ش بينهم 2،5 مليون يف الوليات املتحدة 
ال��ع��دد يف ولي���ات مثل فلوريدا  ارت��ف��اع  �شّكل  وق��ت  يف 

�شربة جلهود اإعادة فتح اأكرب اقت�شاد يف العامل.
وما زالت العدوى تنتقل ب�شرعة يف العامل اإذ مت ت�شجيل 

مليون اإ�شابة جديدة يف غ�شون �شتة اأيام فقط.
و942  اآلف  وث��الث��ة  م��الي��ني  ع�����ش��رة  ت�شجيل  ومت 
اإ�شابة بينها 498 األفا و779 وفاة حول العامل وفق 
ح�شيلة اأعّدتها فران�ش بر�ش ا�شتنادا مل�شادر ر�شمية يف 

وقت يزداد عدد الإ�شابات مع رفع تدابري الإغالق.
ول تزال اأوروبا القاّرة الأكرث تاأّثرا اإذ �شّجلت مليونني 
و975  األفا   195 بينها  اإ�شابة  و546  األفا  و637 
مليونني  �شّجلت  التي  املتحدة  ال��ولي��ات  تليها  وف���اة، 

األفا و539   125 بينها  اإ�شابة  اآلف و323  و510 
وفاة.

وال�شبت وحده، �شّجلت الوليات املتحدة اأكرث من 43 
األف اإ�شابة جديدة، وفق ح�شيلة اأّعدتها جامعة جونز 

هوبكنز.
املت�شررة  الق��ت�����ش��ادات  فتح  اإع����ادة  مع�شلة  وحت��ّول��ت 
ب�����ش��ّدة ج����ّراء ال��ف��ريو���ش، وه���و اأم����ر ي���وؤي���ده الرئي�ش 
اإىل  ال�شحية  املخاطر  ترامب، رغم  دونالد  الأمريكي 

م�شاألة خالفية يف كل بلد تقريبا.
ويف اإيران التي كافحت للحد من تف�شي الوباء لديها 
املر�شد  قال  اأبريل،  ني�شان  منذ  القيود  رفعت  وقت  يف 
خامنئي  علي  اهلل  اآي��ة  الإ�شالمية  للجمهورية  الأعلى 
اإنه يجب القيام باأمر ما ملنع ت�شبب الفريو�ش مب�شاكل 
ل��ك��ن يف ح��ال��ة الإه���م���ال والنت�شار  اق��ت�����ش��ادي��ة. وق���ال 
�شتتفاقم  القت�شادية  امل�شاكل  ف��اإن  للمر�ش،  الكبري 

التمهيدية الدميقراطية:
زحف ي�صاري، وكورتيز 
ت�صنع احلدث جمددا!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

لقد فاجاأت قبل عامني باإزاحة ع�شو موؤثر يف جمل�ش 
وقد  ال��دمي��ق��راط��ي.  للحزب  ا�شا�شية  ورك��ي��زة  ال��ن��واب 
حانة،  يف  نادلة  كورتيز،  اأوكا�شيو  ال�شكندريا  اأ�شبحت 
بالن�شبة  ي�شارية حقيقية  وا�شرتاكية معلنة )وبالتايل 
منتخب  ع�شو  اأ�شغر   2018 عام  ا�شبحت  لأمريكا(، 

يف الغرفة.
التمهيدية  النتخابات  يف  للتو  فازت  عاًما،  اليوم، 30 
اهانة  نقطة!   50 اأك��رث من  �شاحقة:  باأغلبية  حلزبها 
مل��م��ويل وول ���ش��رتي��ت وغ��رف��ة ال��ت��ج��ارة ال��ذي��ن دعموا 
لقد  �شابقة.  و�شطية  تلفزيونية  �شحفية  مناف�شتها، 
جمعت املبتدئة مي�شيل كارو�شو كابريرا مليوين دولر 

من موؤيديها، لكن تبني انه ل وزن لها امام ال�شكندريا 
الأخ���رية يف  ه��ذه  انتخاب  اإع���ادة  اإن  ك��ورت��ي��ز.  اأوكا�شيو 
اجلمهوريني  فر�شة  ل  لأن��ه  الآن،  م�شمونة  نوفمرب 

للفوز يف هذه الدائرة النتخابية.
ك��ورت��ي��ز خلقت  اأوك���ا����ش���ي���و  ال�����ش��ك��ن��دري��ا  ان  وخ���ا����ش���ة، 
التناف�ش. فاأكرث ما يلفت النتباه هي الوجوه اجلديدة 

التي تظهر يف املناطق املحيطة.  )التفا�شيل �ش14(

اإحباط خمطط اإرهابي �صد كني�صة يف االأردن
•• عمان-وكاالت

لأرب��ع��ة متهمني  اإره��اب��ي��اً  الأردن��ي��ة عماًل  العامة  امل��خ��اب��رات  دائ���رة  اأحبطت 
ن�شرة  ر�شا�شة  باأ�شلحة  كني�شة وحمل جت��اري يف عمان  ل�شتهداف  خططوا 
للتنظيم الإرهابي داع�ش، وقب�ش عليهم مطلع العام اجلاري، ح�شبما ك�شفت 

و�شائل اإعالم اأردنية اأم�ش الأحد.
وقالت �شحيفة »الراأي« الأردنية على موقعها اللكرتوين ام�ش اإن املتهمني 
احلدود  ع��رب  بالت�شلل  الإره��اب��ي��ة  بالتنظيمات  الل��ت��ح��اق  ح��اول��وا  الأرب��ع��ة 
الردنية، اإل اأن الت�شديد الأمني على تلك احلدود حال دون ذلك، مما دفعهم 

للتفكري بتنفيذ عمليات ع�شكرية على ال�شاحة الردنية.
العمل  لتنفيذ  املتهمني  خيار  ك��ان  النا�شفة  العبوات  ف��اإن  ال�شحيفة،  ووف��ق 
امل�شروبات  ب��ي��ع  وحم���ل  الكني�شة  وه��م��ا  عليه  ا���ش��ت��ق��روا  م��ا  ���ش��د  الره���اب���ي 
النا�شفة  العبوات  تلك  ت�شنيع  التي وجدوها يف  ال�شعوبة  اأن  اإل  الكحولية، 

دفعهم للتوجه اإىل الأ�شلحة الر�شا�شة للتنفيذ.
وطبقاً لل�شحيفة، با�شرت حمكمة اأمن الدولة النظر بالق�شية بعقد جل�شة 
علي  الدكتور  الع�شكري  القا�شي  العميد  رئي�شها  برئا�شة  للمتهمني  علنية 
القيام  بق�شد  امل��وؤام��رة  يف  بال�شرتاك  الأرب��ع��ة  املتهمون  ويواجه  املبي�شني. 

باأعمال اإرهابية، وحماولة اللتحاق بجماعات وتنظيمات اإرهابية.

ت�صتهدف  ج��وي��ة  ���ص��رب��ات 
�صوريا يف  اإي��ران  ميلي�صيات 

•• بريوت-وكاالت

ال�������ش���وري حلقوق  امل���ر����ش���د  ق�����ال 
الإن�شان، اإن �شربات جوية جديدة، 
ا�شتهدفت  اإ�شرائيلية،  اأنها  يرجح 
وميلي�شيات  لإي���ران���ي���ني  م���واق���ع 
م��وال��ي��ة ل��ط��ه��ران، فجر اأم�����ش، يف 
اأدى  ال��ب��وك��م��ال، مم��ا  ري��ف مدينة 

اإىل مقتل 9 م�شلحني.
حلقوق  ال�شوري  املر�شد  واأو���ش��ح 
حربية  ط����ائ����رات  اأن  الإن���������ش����ان، 
ا�شتهدفت  اإ�شرائيلية،  اأنها  يرجح 
وميلي�شيات  لإي���ران���ي���ني  م���واق���ع 
موالية لإيران، التي ت�شم عنا�شر 

�شوريني ومن جن�شيات اأخرى.

باأ�صعب  متر  اإي��ران  روح��اين: 
وكورونا العقوبات  ب�صبب  عام 

•• طهران-وكاالت

ق����ال ال��رئ��ي�����ش الإي�������راين ح�شن 
اإن بالده  اأم�ش الأح��د،  روح��اين، 
اأ���ش��ع��ب ع����ام مي���ر عليها  ت�����ش��ه��د 
ب�شبب العقوبات الأمريكية التي 
تواكبت مع جائحة كوفيد19-.

وف������اق������م������ت اأزم����������������ة ف������ريو�������ش 
امل�شكالت  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
حدتها  زادت  ال��ت��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة 
الرئي�ش  ق����رر  اأن  م��ن��ذ  ب��ال��ف��ع��ل 
عام  ترامب يف  دونالد  الأمريكي 
التفاق  من  الن�شحاب   2018
ال��ن��ووي امل���ربم م��ع اإي����ران واأع���اد 

فر�ش العقوبات عليها.
الوزير الول الفيتنامي يرتاأ�ش القمة
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اأخبـار الإمـارات

تراأ�س اجتماع جمل�س الوزراء واعتمد النظام الوطني للزراعة امل�ستدامة

حممد بن را�صد: االأمن الغذائي دعامة اأ�صا�صية للتنمية وتعلمنا من زايد اأن الزراعة ح�صارة

الإكتفاء  ن�شبة  زي���ادة  على  العمل 
للمحا�شيل  ال����دول����ة  يف  ال����ذات����ي 
مبعدل  امل�������ش���ت���ه���دف���ة  ال����زراع����ي����ة 
�شنوي يبلغ %5، وحت�شني املردود 
الإقت�شادي للمزرعة بواقع 10% 
�شنوياً، يف حني يرمي النظام على 
زي����ادة  اإىل  ال�����ش��ع��ي��د الج��ت��م��اع��ي 
مبعدل  امل��ج��ال  يف  العاملة  ال��ق��وى 
ال�شعيد  ع��ل��ى  اأم����ا  ���ش��ن��وي��ا،   5%
البيئي فيهدف النظام اإىل تر�شيد 
وحدة  يف  امل�شتخدمة  امل��ي��اة  كمية 

الإنتاج بواقع %15 �شنوياً.

القيا�سية  املوا�سفة  حتديث   
الإماراتية اخلا�سة با�سرتطات 
ال�سالمة باحلافالت املدر�سية  

اعتمد  الت�شريعية،  ال�����ش��وؤون  ويف 
املوا�شفة  حتديث  ال��وزراء  جمل�ش 
اخلا�شة  الإم����ارات����ي����ة  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
باحلافالت  ال�شالمة  با�شرتطات 

وال���زراع���ي�������ة ع���رب جم��م��وع��ة من 
الت�شويق  ت�����ش��م��ل  ال���ت���ي  امل����ح����اور 
ميزة  وحتقيق  م�شتدامة،  ملنتجات 
تناف�شية للمنتج، وجذب امل�شتهلك 
م�شتدامة  منتجات  لإقتناء  املحلي 
التح�شني  عجلة  بدفع  وامل�شاهمة 

والتطوير يف �شل�شلة التوريد.
�شمن  ال���ن���ظ���ام  اإع���������داد  مت  وق�����د 
عليها  ع���م���ل���ت  ال����ت����ي  امل�������ب�������ادرات 
ال��وط��ن��ي��ة لالأمن  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الغذائي يف الدولة، والتي طورتها 
لتبني  احلكومية  "امل�شرعات  فرق 
احلديثة"،  الزراعية  التكنولوجيا 
واأ�������ش������رف ع��ل��ي��ه��ا م���ك���ت���ب الأم������ن 
ال����غ����ذائ����ي، وذل������ك ب���ه���دف اإي���ج���اد 
حلول فاعلة لرفع كفاءة وتناف�شية 
الإن����ت����اج ال���وط���ن���ي م���ن الأغ����ذي����ة، 
ال��دع��م للمعنيني  ق��ن��وات  وت��وف��ري 
وا�شتقطاب  ال����ق����ط����اع،  ه������ذا  يف 
لإن�شاء  ال����الزم����ة  الإ����ش���ت���ث���م���ارات 

املعلومات  ب�����ش��اأن   2010 ل�����ش��ن��ة 
اتفاقية  على  و���ش��ادق  الئتمانية، 
الإم�������ارات وحكومة  ح��ك��وم��ة  ب���ني 

نيبال ب�شاأن اخلدمات اجلوية.
وطني  اأبوظبي" ن��اق��ل  اي��ر  "ويز   
املتحدة   العربية  الم����ارات  ل��دول��ة 
اعتمد  احل��ك��وم��ي��ة،  ال�������ش���وؤون  ويف 
اأبوظبي"  اير  "ويز  �شركة  املجل�ش 
ك��ن��اق��ل وط���ن���ي ل���دول���ة الم������ارات 
ت�شتكمل  اأن  على  املتحدة،  العربية 
ال�شركة كافة ال�شروط واملتطلبات 
من  والفنية  والداري����ة  القانونية 
قبل الهيئة العامة للطريان املدين 
وذلك مبوجب القوانني والنظمة 

ال�شارية.
املجل�ش  اط����ل����ع  اآخ��������ر،  اإط��������ار  يف 
الوطني  امل��ج��ل�����ش  ت��و���ش��ي��ات  ع��ل��ى 
الحت��ادي يف �شاأن مو�شوع �شيا�شة 
�شاأن  يف  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة 
اخلدمات املقدمة لأ�شحاب الهمم، 

..م�شيفاً �شموه : نريد ال�شتثمار 
يف جمالت واآليات جديدة للزراعة 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
واإح������داث ت��غ��ي��ريات اإ���ش��ت��ب��اق��ي��ة يف 
واأكد  والزراعية.  الغذائية  النظم 
�شموه اأن ملف الأمن الغذائي كان 
و�شيظل يف قلب اأولويات احلكومة 
لن  الإم���������ارات  اأب����ن����اء  ج���ه���ود  واأن 
الكتفاء  حتقيق  يتم  حتى  تتوقف 
ال�����ذات�����ي ل����ل����دول����ة ع����رب الأف����ك����ار 
التي  الطموحة  وال����روؤى  املبتكرة 
املوؤ�ش�شني  الأب�������اء  ن��ه��ج  ت�����ش��ت��ل��ه��م 
التقنية  التطورات  اأح��دث  وتواكب 

احلديثة.

 نهج جديد يعتمد على تقنيات 
الذكاء الإ�سطناعي  

للزراعة  ال��وط��ن��ي  ال��ن��ظ��ام  ي��ه��دف 
تغي�رات  اإح�������داث  اإىل  امل�����ش��ت��دام��ة 
الغذائي�ة  ال��ن��ظ�����م  يف  اإ���ش�����ت��ب��اق��ي��ة 

اإ�شرتاطات   - "املركبات  املدر�شية 
املدر�شية"  احلافالت  يف  ال�شالمة 
التح�شني  اإط������ار  يف  ي���اأت���ي  ال�����ذي 
مب�شتويات  ل���الرت���ق���اء  امل�����ش��ت��م��ر 
اأرقى  وف��ق  احلافالت  يف  ال�شالمة 
اأحدث  تبني  عرب  العاملية  املعايري 
التقنية  التطورات  اإليه  و�شلت  ما 
درجات  اأع��ل��ى  حتقيق  ي�شمن  مب��ا 
من  الطلبة  �شالمة  على  احلفاظ 

خمتلف الفئات العمرية.

احلكومية  اجل��ه��ات  ج���دول  تعديل   
واأن�سطتها التي تتم ب�سفة �سيادية  

امل��ج��ل�����ش ع��ل��ى تعديل  ك��م��ا واف�����ق 
املرفق  احلكومية  اجل��ه��ات  ج��دول 
ل�شنة  ال����������وزراء  جم���ل�������ش  ب����ق����رار 
2017 يف �شاأن اجلهات احلكومية 
واأن�شطتها التي تتم ب�شفة �شيادية، 
امل��ج��ل�����ش ع��ل��ى تعديل  ك��م��ا واف�����ق 
ب��ع�����ش اأح���ك���ام ال��ق��ان��ون الحت����ادي 

حتقق  م�شتدامة  زراع��ي��ة  م�شاريع 
الأم���ن ال��غ��ذائ��ي ل��دول��ة الإم����ارات، 
وتدعم النمو الإقت�شادي بفاعلية. 
حتقيق  اإىل  ال��ن��ظ��ام  ي���ه���دف  ك��م��ا 
ب��اق��ة م��ن الأه����داف ال��ت��ي ي��اأت��ي يف 
م�شتدامة  اأنظمة  تفعيل  مقدمتها 
التقنيات  وتوظيف  الغذاء،  لإنتاج 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة يف هذا 
الزراعي  الإن���ت���اج  وت��ع��زي��ز  امل��ج��ال، 
املحلي مبا ي�شمن التعامل الأمثل 
مع التحديات التي يواجهها قطاع 
الأمن الغذائي يف الدولة مبا ي�شمل 
والإزدياد  امل��ن��اخ،  وتغري  امل��ي��اه،  �شح 
من  ذل��ك  ي�شتتبعه  وم��ا  ال�شكاين 

اإرتفاع الطلب على الغذاء.
وي���������ش����ت����ه����دف ال�����ن�����ظ�����ام ك����ذل����ك 
حت���ق���ي���ق جم���م���وع���ة م����ن امل����ح����اور 
القت�شادية  امل�������ش���ت���وي���ات  ع���ل���ى 
فعلى  وال��ب��ي��ئ��ي��ة،  والج���ت���م���اع���ي���ة 
ال�����ش��ع��ي��د الق��ت�����ش��ادي ���ش��وف يتم 

••دبي - وام:

ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال������وزراء 
دولة  اأن  اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
الغذائي  الأم����ن  تعترب  الإم������ارات 
ك��اف��ة عمليات  اأ���ش��ا���ش��ي��ة يف  دع��ام��ة 
�شياغة  ع��ل��ى  وحت���ر����ش  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الهادفة  وال�������ش���ي���ا����ش���ات  اخل���ط���ط 
م�شتدام  ب�شكل  ال��غ��ذاء  اإن��ت��اج  اإىل 
احلديثة  التقنيات  ت��وظ��ي��ف  ع��رب 
والأفكار املبتكرة القادرة اإىل تعزيز 
الإنتاج املحلي يف قطاعات الزراعة 
اإن  �شموه  ال�شمكية. وقال  والرثوة 
ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�ش  ال��وال��د 
طيب  نهيان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 
اأهمية  بفطنته  اأدرك  ث����راه،  اهلل 
�شياغة  يف  وب�������داأ  ال���ق���ط���اع  ه�����ذا 
الزراعية  التنمية  خطط  وتنفيذ 
���ش��م��وه: تعلمنا من  م��ب��ك��راً، وق���ال 
وراعي  الأر����ش  واأب  املوؤ�ش�ش  زاي��د 
ح�شارة  ال��زراع��ة  اأن  الأول  البيئة 
مل�شتقبل  ن�����ش��ري  خ���ط���اه  وع���ل���ى   ..
خالل  ذل��ك،  ج��اء  لوطننا.  اأف�شل 
اجتماع  ام���������ش،  ����ش���م���وه،  ت����روؤ�����ش 
جمل�ش الوزراء، الذي عقد بتقنية 
"عن بعد" والذي  الت�شال املرئي 
جرى خالله اعتماد ومناق�شة عدد 
من القرارات واملبادرات، والتي جاء 
على راأ�شها اإطالق النظام الوطني 
ل��ل��زراع��ة امل�����ش��ت��دام��ة ال���ه���ادف اإىل 
ال���ذات���ي يف  الإك��ت��ف��اء  زي����ادة ن�شبة 
الزراعية،  املحا�شيل  م��ن  ال��دول��ة 
وحت�������ش���ني امل���������ردود الإق���ت�������ش���ادي 

للقطاع، وزيادة ال�شتثمارات فيه.

لتحقيق  م��ت��وا���س��ل��ة  ج��ه��ود 
الإكتفاء الذاتي  

وقال �شموه : اأطلقنا النظام الوطني 
للزراعة امل�شتدامة الأول من نوعه 
وتوظيف  ال��غ��ذائ��ي،  اأمننا  لتعزيز 
الإنتاجية  ل���رف���ع  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال���غ���ذائ���ي���ة ل���ق���ط���اع���ن���ا ال����زراع����ي 
�شمان  امل�������ش���ت���دام���ة  ال�����زراع�����ة   ..
لوطننا.  واج��ت��م��اع��ي  اق��ت�����ش��ادي 
ك��م��ا ق����ال ���ش��م��وه : ه��دف��ن��ا زي����ادة 
الدولة  يف  ال��ذات��ي  الإك��ت��ف��اء  ن�شبة 
م��ن امل��ح��ا���ش��ي��ل ال��زراع��ي��ة وزي����ادة 
الزراعي  املجال  يف  العاملة  القوى 

ب�شيا�شة  اخل���ا����ش���ة  وال��ت��و���ش��ي��ات 
والتوطني،  الب�شرية  امل��وارد  وزارة 
اإن�شاء  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ش  واف����ق  ف��ي��م��ا 
للدولة  ال��دائ��م��ة  املندوبية  مكتب 
الدولية يف  البحرية  املنظمة  لدى 

اململكة املتحدة.

الأم��وال  و�سوابط  �سروط  �سيا�سة   
والتجارية  املالية  والأوراق  النقدية 
التي يتم توظيفها يف �سركة ال�ستثمار 

الأجنبي املبا�سر .
�شروط  �شيا�شة  املجل�ش  واع��ت��م��د 
النقدية  الأم������������وال  و�����ش����واب����ط 
التي  وال��ت��ج��اري��ة  امل��ال��ي��ة  والأوراق 
ال�شتثمار  �شركة  يف  توظيفها  يتم 
�شاأنها  من  والتي  املبا�شر  الأجنبي 
ال�شتثمارات  م���ن  امل���زي���د  ج����ذب 
توفري  ظ��ل  يف  امل��ب��ا���ش��رة  الجنبية 
الأجنبي،  للم�شتثمر  اآم��ن��ة  ب��ي��ئ��ة 
ال�شتثمار  �شركات  التزام  و�شمان 
املرخ�شة  امل����ب����ا�����ش����ر  الأج�����ن�����ب�����ي 
بالإجراءات وال�شوابط وال�شروط 
الرقابية  اجل���ه���ات  ع���ن  ال�������ش���ادرة 
فيها  وامل���ح���ل���ي���ة مب����ا  الحت�����ادي�����ة 
امل��رك��زي وهيئة  الم���ارات  م�شرف 
ووزارة  وال�����ش��ل��ع  امل��ال��ي��ة  الأوراق 
املحلية  وال�������ش���ل���ط���ات  الق���ت�������ش���اد 

والحتادية املخت�شة.
الكفيلة  الأطر  ال�شيا�شة  كما توفر 
ب��ت��ع��زي��ز ال��ب��ي��ئ��ة ال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف 
ال����دول����ة، ورف�����ع ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا على 
امل�شتوى العاملي عرب ال�شتمرار يف 
ل�شمان  الت�شريعي  الإط��ار  تطوير 
خلق بيئة ا�شتثمارية جاذبة حتمي 

حقوق امل�شتثمرين.

اعتماد فروق متويل اجلامعات 
والكليات الحتادية 

اعتماد  مت  الج����ت����م����اع  وخ��������الل 
والكليات  اجلامعات  متويل  ف��روق 
الحتادية، و�شرف نتيجة التمويل 
والكليات  ل��ل��ج��ام��ع��ات  امل�����ش��ت��ح��ق 
الأداء  نتائج  على  ب��ن��اء  الحت��ادي��ة 
 -  2019 ال���درا����ش���ي  ال���ع���ام  ع���ن 
اأكرث  اإجمالها  وال��ب��ال��غ   ،2020
موزعة  دره����م  م��ل��ي��ون   320 م���ن 
ع���������الوة على  اجل�����ام�����ع�����ات،  ب�����ني 
جامعة  بكل  الطلبة  اأع��داد  اعتماد 
 - 2019 ع��ن ال�����ش��ن��ة ال��درا���ش��ي��ة 

.2020

حممد بن را�سد: 
النظام الوطني للزراعة امل�صتدامة االأول من نوعه لتعزيز اأمننا الغذائي، وتوظيف التكنولوجيا لرفع االإنتاجية الغذائية لقطاعنا الزراعي •  اأطلقنا 

ن�صبة االكتفاء الذاتي يف الدولة من املحا�صيل الزراعية وزيادة القوى العاملة يف املجال الزراعي زيادة  •  هدفنا 
وراعي البيئة االأول اأن الزراعة ح�صارة .. وعلى خطاه ن�صري مل�صتقبل اأف�صل لوطننا االأر�ش  واأب  املوؤ�ص�ش  زايد  من  •  تعلمنا 

با�صتخدام التقنيات احلديثة، واإحداث تغيريات ا�صتباقية يف النظم الغذائية والزراعية للزراعة  جديدة  واآليات  جماالت  يف  اال�صتثمار  •  نريد 

اأجرت اأكرث من 58 األف فح�س ك�سفت عن 437 اإ�سابة 

ال�صحة تعلن عن 577 حالة �صفاء جديدة من كورونا
•• اأبوظبي -وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�شيع  املجتمع  وق��اي��ة  و  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا 
امل�شابة  احل���الت  وح�شر  املبكر  الكت�شاف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات 
اأعلنت  وعزلهم،  لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفريو�ش 
الوزارة عن اإجراء اأكرث من 58،000 فح�ش جديد على فئات خمتلفة يف 

املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�ش الطبي.

نطاق  وت��و���ش��ي��ع  ال��دول��ة  يف  وال��ف��ح�����ش  التق�شي  اإج�����راءات  تكثيف  و���ش��اه��م 
الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 437 حالة اإ�شابة جديدة 
امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة  كورونا  بفريو�ش 
وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 
وذلك من  اثنني  م�شابني  وفاة  عن  ال��وزارة  اأعلنت  كما  حالة.   47،797
الوفيات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  بفريو�ش  الإ���ش��اب��ة  ت��داع��ي��ات 
اأ�شفها  املجتمع عن  وقاية  و  ال�شحة  وزارة  واأعربت  313 حالة.  الدولة  يف 

العاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  املتوفني،  ل��ذوي  وموا�شاتها  تعازيها  وخال�ش 
جلميع امل�شابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد 

بالتعليمات واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
577 حالة جديدة مل�شابني بفريو�ش كورونا  ال��وزارة عن �شفاء  اأعلنت  كما 
امل�شتجد كوفيد - 19 وتعافيها التام من اأعرا�ش املر�ش بعد تلقيها الرعاية 
حالت  جمموع  يكون  وب��ذل��ك  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ  ال��الزم��ة  ال�شحية 

ال�شفاء 36،411 .

انطلق موؤمتر اجلمعية االأمريكية لبنوك الدم 
برعاية جائزة حمدان بن را�صد الطبية

•• دبي-وام: 

 2020 ال��دم  لبنوك  الأمريكية  اجلمعية  موؤمتر  فعاليات  ام�ش  انطلقت 
الفرتا�شي الذي اأقيم حتت رعاية جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
ال�شنوي  نتائج الجتماع  اأب��رز  ال�شوء على  بعد و�شلط  الطبية عن  للعلوم 
للجمعية واآخر امل�شتجدات يف جمال طب نقل الدم واملعاجلات البيولوجية 

بح�شور نخبة من الأطباء من املنطقة والعامل .
وتت�شمن فعاليات املوؤمتر - الذي ي�شتمر ثالثة اأيام - جل�شة حول جائحة 
عاملية" مب�شاركة  نظر  النقاهة: وجهات  "بالزما  "عنوانها   19 "كوفيد- 
�شيناق�شون  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  واإ�شبانيا  ال��ربازي��ل  من  خ��رباء 
اإىل جتارب من  بالإ�شافة  املر�ش  النقاهة يف عالج  الدم  ا�شتخدام بالزما 

." H1N1"هونغ كونغ حول فريو�ش"�شار�ش" وفريو�ش
اإىل �شمو  اأع�شاء اللجنة املنظمة للموؤمتر خال�ش ال�شكر والمتنان  وقدم 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية رئي�ش هيئة 

�شحة دبي راعي اجلائزة لدعم �شموه لفعاليات املوؤمتر .
جلائزة  التنفيذي  املدير  �شوقات  بن  اهلل  عبد  �شعادة  وجه  املنا�شبة  وبهذه 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم للعلوم الطبية جزيل ال�شكر ل�شمو ال�شيخ 
العلمية  الفعاليات  جلميع  الدائم  دعمه  على  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 
..موؤكدا  وعامليا  حمليا  العلمي  البحث  مبجال  الرت��ق��اء  اإىل  تهدف  التي 
ال�شيخ حمدان  �شمو  ياأتي �شمن توجيهات  للموؤمتر  اأن دعم اجلائزة  على 
اآل مكتوم لتعزيز التعليم الطبي امل�شتمر بهدف اك�شاب الأطباء  بن را�شد 
املواطنني وامل�شاركني يف املوؤمتر اخلربات العاملية لرفع م�شتوياتهم العلمية 

والعملية .
للتعليم  �شاعات   9 على  فيه  امل�شاركني  �شيح�شل  -ال��ذي  املوؤمتر  يناق�ش  و 
وجتنب  املتميزين  القادة  منها  املوا�شيع  من  جمموعة   - امل�شتمر  الطبي 
الإرهاق يف املخترب ومعايري اجلمعية الأمريكية لبنوك الدم و�شالمة نقل 
التوجهات حول  واأح��دث  ال��دم  نقل  بعد عمليات  الرئوي  والرتكا�ش  ال��دم 

املتربعني واإدارة حديد واأحدث توجهات اإدارة دم املري�ش .

•• راأ�س اخليمة-وام:

راأ�ش  التخ�ش�شي يف  ال�شيخ خليفة  اأعلن م�شت�شفى 
رئي�ش  ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرات  -اإح����دى  اخليمة 
ال�شابة  ح����الت  ع����دد  اأن   - اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
بفريو�ش كورونا �شفر وخلوه حاليا من اأي اإ�شابة 

بالفريو�ش .
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  ج����اجن  ���ش��و  ال���دك���ت���ور  واأ�����ش����ار 
اجلهود  خ���الل  م���ن  حت��ق��ق  ذل���ك  اأن  للم�شت�شفى 
الأزمة  ب��داي��ة  منذ  ال��دول��ة  بذلتها  ال��ت��ي  احلثيثة 
الر�شيدة  ل��ق��ي��ادت��ه��ا  امل�����ش��ت��م��رة  امل��ت��اب��ع��ة  ب��ف�����ش��ل 
الوطني  امل�شح  برنامج  تفعيل  يف  وا�شرتاتيجيتها 
والفحو�شات الوقائية مما اأدى اىل الكت�شاف املبكر 
امل�شابة  احل���الت  م��ع  وال��ف��ع��ال  ال�شريع  والتعامل 
وا�شتخدام بروتوكولت العالج املعتمدة مما �شاهم 

يف ارتفاع حالت ال�شفاء.
واأ�شاد الدكتور �شو جاجن بالدور الفعال الذى تبذله 

يوميا اجلهات املعنية بالدولة واملتطوعني والكوادر 
ملواجهة  الأمامية  ال�شفوف  ت�شدرت  التى  الطبية 
الزمة م�شريا اىل اأنه منذ بداية الأزمة ومن قبل 
اىل  الوباء  بتحول  العاملية  ال�شحة  منظمة  اع��الن 
التخ�ش�شي  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى  ب��ادر  جائحة 
ب��ات��خ��اذ ك��اف��ة ال���ت���داب���ري ال��وق��ائ��ي��ة والح����رتازي����ة 

حل��م��اي��ة امل��ر���ش��ى وال���زائ���ري���ن وال��ط��واق��م الطبية 
وجميع العاملني بامل�شت�شفى.

اآمن  حاليا  امل�شت�شفى  اأن  ج��اجن  �شو  الدكتور  واك��د 
اخلدمات  من  لال�شتفادة  املر�شى  ل�شتقبال  متاما 
اأرقى  وف���ق  يقدمها  وال��ت��ى  املتخ�ش�شة  ال�شحية 

املعايري العاملية.

39 األفا و342 م�صاركا 
يف اأ�صبوع التوعية 
مبخاطر املخدرات

•• اأبوظبي- وام: 

وزارة  نظمته  ال��ذي  امل��خ��درات  مبخاطر  التوعية  اأ���ش��ب��وع  ا�شتقطب 
الرتبية و التعليم بالتعاون مع وزارة الداخلية حتت �شعار ملتزمون 
ي��ا وط���ن و ل ل��ل��م��خ��درات 39342 م�����ش��ارك��ا. ت���وزع امل�����ش��ارك��ون يف 
8314 م�شاركا يف  اأ�شبوع التوعية - بواقع  الور�ش - التي ت�شمنها 
ور�شة التعريف باملواد املخدرة و7993 يف ور�شة موؤ�شرات التعاطي 
املتعلقة  اخل��ط��ورة  و  احلماية  بعوامل  التعريف  ور�شة  يف  و7606 
بتعاطي املواد املخدرة و7666 يف ور�شة اأدوار وم�شوؤوليات املعنيني 

يف البيئة املدر�شية و7763 يف ور�شة اأ�شا�شيات التدخل املبكر.
املوؤ�ش�شات  دور  اأه��م��ي��ة  ت��اأك��ي��د  ب��ه��دف  التوعية  اأ���ش��ب��وع  تنظيم  ي��اأت��ي 
باأ�شرار  واع��ي��ة  اأج��ي��ال  اإع����داد  يف  ي�شهم  مب��ا  امل��خ��درات  مكافحة  يف 

املخدرات.

�صفر حاالت االإ�صابة بكورونا يف م�صت�صفى خليفة التخ�ص�صي براأ�ش اخليمة
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اأخبـار الإمـارات
االإمارات : 32.7 مليون ح�صاب ن�صط على 5 مواقع للتوا�صل االجتماعي

•• اأبوظبي -وام:

ب��ل��غ ع����دد احل�����ش��اب��ات ال��ن�����ش��ط��ة ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق��ات وم���واق���ع التوا�شل 
الجتماعي " يوتيوب، وفي�شبوك، واإن�شتغرام، وتويرت، ولينكد اإن " يف 
دولة الإمارات نحو 32.73 مليون ح�شاب، وذلك وفقا لتقرير �شادر 

عن موقع " Global Media Insight " املتخ�ش�ش.
بني  ا���ش��ت��خ��دام��ا  الأك����رث  "يوتيوب" ب��اأن��ه  تطبيق  ال��ت��ق��ري��ر  وو���ش��ف 
م�����ش��ت��خ��دم��ي وم��ن�����ش��ات وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي يف عام 
باملائة وبنحو 8.65 مليون م�شتخدم بينما حل   88 مبعدل   2020
الثانية من حيث ال�شتخدام بن�شبة 79 باملائة  املرتبة  "في�شبوك" يف 
مع وجود 7.77 مليون ح�شاب ن�شط، و"ان�شتغرام" يف املرتبة الثالثة 

بن�شبة 68 باملائة مع وجود 6،68 مليون ح�شاب ن�شط.
بن�شبة  ال�شتخدام  حيث  من  الرابعة  "تويرت" باملرتبة  تطبيق  وج��اء 
تطبيق  ا�شتحوذ  ن�شط، يف حني  مليون ح�شاب   5.21 مع  باملائة   53
"لينكيد اإن" على املرتبة اخلام�شة بن�شبة 45 باملائة و 4.42 مليون 

ح�شاب ن�شط.
و�شهد ا�شتخدام مواقع التوا�شل الجتماعي، ارتفاعا ملحوظا خالل 
الأ�شهر املا�شية، نتيجة الإجراءات الحرتازية التي مت اتخاذها للحد 
بالتباعد  اخلا�شة  ل�شيما  امل�شتجد،  "كورونا"  ف��ريو���ش  انت�شار  م��ن 

الجتماعي.
املا�شي،  مايو  يف  الت�شالت،  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  واأو�شحت 
مبواقع  اخل��ا���ش��ة  التطبيقات  ا���ش��ت��خ��دام  مل���رات  الإج���م���ايل  ال��ع��دد  اأن 

باملائة   26 اىل  ت�شل  متباينة  بن�شب  ارت��ف��ع  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
ارتفع  بينما  باملائة   26 "نتفليك�ش" بن�شبة  �شبكة  ا�شتخدام  زاد  حيث 
"في�ش  ا�شتخدام  زاد  كما  باملائة،  ا�شتخدام موقع "تويرت" بن�شبة 22 
بوك" بن�شبة 17 باملائة، فيما ارتفع ا�شتخدام "يوتيوب" 16 باملائة، 
و"اإن�شتغرام" بن�شبة 12 باملائة، يف حني ارتفع ا�شتخدام موقع "�شناب 

�شات" بن�شبة 9 باملائة.
رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وك��ان 
ق��د ح��دد يف  "رعاه اهلل"،  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  ال��دول��ة رئي�ش جمل�ش 
اأكتوبر 2019 عرب تغريدة ن�شرت على ح�شاب �شموه يف "تويرت" 10 
�شفات يجب اأن تلتزم بها ال�شخ�شية الإماراتية على و�شائل التوا�شل 
زايد يف تفاعلها مع  واأخ��الق  زايد  اأن متثل �شورة  الجتماعي، وهي: 

و�شلته  ال��ذي  املتح�شر  وامل�شتوى  والثقافة  الط��الع  وتعك�ش  النا�ش، 
يف  احل��ي��اء  يخد�ش  م��ا  وك��ل  وال�شتائم  ال�شباب  ع��ن  وتبتعد  الإم����ارات، 
يف  وامل��ن��ط��ق  احل��ج��ة  ت�شتخدم  علمية  �شخ�شية  ت��ك��ون  واأن  احل��دي��ث، 
الإيجابي  والتفاعل  وال�شورة اجلميلة  الطيبة  الكلمة  وتقدر  احلوار، 
مع الأفكار والثقافات واملجتمعات ونافعة لالآخرين باملعلومة ونا�شرة 
الوطن،  بها  ي��زخ��ر  ال��ت��ي  والإن�����ش��ان��ي��ة  املجتمعية  وامل���ب���ادرات  ل��الأف��ك��ار 
ومندجمة مع حميطها العاملي تتحدث لغته وتتناول ق�شاياه وتتفاعل 
اإيجابياً مع م�شتقبله، واثقة من نف�شها تتقبل الختالف وتبني ج�شوراً 
الإم��ارات��ي وطيبته وحمبته  توا�شع  وتعك�ش  ال�شعوب،  مع غريها من 
به  وتفتخر  وطنها  وتع�شق  ال�شعوب،  بقية  على  وانفتاحه  لالآخرين، 

وت�شحي من اأجله.

عبداهلل بن زايد ي�صتقبل املمثل االأمريكي اخلا�ش ب�صوؤون اإيران 
وكبري م�صت�صاري ال�صيا�صات لوزير اخلارجية االأمريكي

•• اأبوظبي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
وال���ت���ع���اون ال������دويل ب���راي���ن هوك 
ب�شوؤون  اخلا�ش  الأمريكي  املمثل 
اإيران وكبري م�شت�شاري ال�شيا�شات 

لوزير اخلارجية الأمريكي.
ج��رى خ��الل ال��ل��ق��اء - ال���ذي عقد 
يف دي��وان ع��ام ال���وزارة باأبوظبي - 
والتعاون  ال�شداقة  عالقات  بحث 
الإمارات  دول��ة  بني  ال�شرتاتيجي 
وال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة يف 

املجالت كافة.
وت��ب��ادل اجل��ان��ب��ان وج��ه��ات النظر 
جت�����اه م�������ش���ت���ج���دات الأو�������ش������اع يف 
الق�شايا  ع��ددا من  وبحثا  املنطقة 

الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية 
التي  التهديدات  ومنها  امل�شرتك 
امل�شرتكة  واجل��ه��ود  اإي���ران  متثلها 
ال����ت����ي ت���ب���ذل���ه���ا دول�������ة الإم���������ارات 
من  الأمريكية  املتحدة  والوليات 
اأجل �شمان ا�شتقرار واأمن منطقة 
�شمو  واأدان  الأو������ش�����ط.  ال�������ش���رق 
ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د تدخل 
�شوؤون  امل�شتمر يف  اإيران وحلفائها 
ال��ع��رب��ي��ة.. ورح����ب �شموه  ال�����دول 
اخلا�ش  الأم��ري��ك��ي  املمثل  ب��زي��ارة 
م�شت�شاري  وك��ب��ري  اإي����ران  ب�����ش��وؤون 
ال�������ش���ي���ا����ش���ات ل����وزي����ر اخل���ارج���ي���ة 
العالقات  على  م��وؤك��داً  الأم��ري��ك��ي 
التي  امل���ت���م���ي���زة  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
والوليات  الإم�����ارات  دول���ة  جت��م��ع 
امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة واحل���ر����ش 

التعاون  اآف����اق  دف���ع  ع��ل��ى  امل�شتمر 
ال�شديقني  البلدين  بني  امل�شرتك 
امل�شرتكة  م�شاحلهما  يحقق  مب��ا 
ويعود باخلري على �شعبيهما. ونوه 
التعاون  على  احل��ر���ش  اإىل  �شموه 
املتحدة  ال����ولي����ات  م���ع  امل�����ش��رتك 
الأم��ري��ك��ي��ة ال�����ش��دي��ق��ة م���ن اأجل 
تعزيز ال�شتقرار يف املنطقة موؤكداً 

على التزام الدولتني بالق�شاء على 
اأجل  م��ن  اأ�شكاله  بكافة  التطرف 
وا�شتقرار  وت�����ش��ام��ح  اأم����ن  ���ش��م��ان 

و�شالمة املجتمعات كافة.
م��ن جانبه اأك���د ب��راي��ن ه��وك على 
ال�شرتاتيجية  ال��ع��الق��ات  م��ت��ان��ة 
البلدين  جت��م��ع  ال��ت��ي  ال��را���ش��خ��ة 
من  امل�شتمر  وال��ع��م��ل  ال�شديقني 

اأجل تعزيز  التعاون ال�شرتاتيجي 
يف املجالت كافة.

ح�شر اللقاء معايل خلدون خليفة 
ال�شوؤون  ج���ه���از  رئ���ي�������ش  امل����ب����ارك 
التنفيذية ع�شو املجل�ش التنفيذي 
لإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي و����ش���ع���ادة جون 
الوليات  �شفري  ج��ون��ي��ور  راك��ول��ت��ا 

املتحدة الأمريكية لدى الدولة.

انطالق الدفعة الثانية لربنامج الدبلوم املهني لتاأهيل مدربني يف جمال تعليم وتدريب اأ�سحاب الهمم

 زايد العليا توظف وتوؤهل دفعة ثانية من الكوادر الوطنية للح�صول على �صهادات معتمدة يف التاأهيل املهني

•• اأبوظبي-وام:

العليا  زاي������د  م���وؤ����ش�������ش���ة  اأع���ل���ن���ت 
انطالق  ع���ن  ال��ه��م��م،  لأ����ش���ح���اب 
الدبلوم  لربنامج  الثانية  الدفعة 
جمال  يف  م��درب��ني  لتاأهيل  املهني 
الهمم  اأ���ش��ح��اب  وت���دري���ب  تعليم 
الذي يرتكز على برامج املوؤهالت 
الوطني وذلك لتاأهيل 21 متدربا 
م���ن ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة يف جمال 
توظيفهم  ج��رى   ، املهني  التاأهيل 
ع���ل���ى وظ���ي���ف���ة م�������ش���اع���د م�����درب 
الهمم،  اأ�شحاب  وتاأهيل  لتدريب 
ويتم منحهم �شهادات معتمدة من 

الهيئة الوطنية للموؤهالت.
وميتد برنامج الدبلوم على مدى 
املتدرب  خ��الل��ه��ا  ي��ت��ل��ق��ى  ع���ام���ني 
وتنفذه  تدريبية،  �شاعة   1500
اأكادميية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املوؤ�ش�شة 
الإم������ارات ال��ت��اب��ع��ة ل��غ��رف��ة جتارة 

و�شناعة اأبوظبي.

لأ�شحاب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
ال��ه��م��م واأك���ادمي���ي���ة الإم��������ارات يف 
الكوادر  وت���دري���ب  ت��اأه��ي��ل  جم���ال 
الوطنية يف املجالت التخ�شي�شية 
حتقيق  اإىل  و�شعيهما  باملوؤ�ش�شة، 
اأهداف نبيلة ترتبط ببناء الإن�شان 
وت�شميم  ال��ب�����ش��ري��ة،  وال��ت��ن��م��ي��ة 
كل  ل��ت��ط��وي��ر  متخ�ش�شة  ب��رام��ج 

متدرب اأو متدربة.
ب��اأن الربامج  واأو���ش��ح : نحن نثق 
ا�شرتاتيجيا  دورا  توؤدي  التاأهيلية 
خلدمة اأبنائنا وبناتنا من اأ�شحاب 
ال��ه��م��م وال��ع��م��ل ع��ل��ى مت��ك��ني هذه 
قلوبنا  ع��ل��ى  ال��ع��زي��زة  ال�����ش��ري��ح��ة 
خدمة  يف  ب��دوره��م  للقيام  جميعا 

الوطن وتنميته.
واأ���������ش��������اف، مب���ن���ا����ش���ب���ة اإط�������الق 
توجيهات  يرتجم  اأنه   : الربنامج 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل"  "حفظه 

على  ويحتوي  املهنية  الرتبية  يف 
معايري الوحدة الأ�شا�شية، ووحدة 

الدفق، والوحدة الختيارية.
وقال معايل الدكتور مغري خمي�ش 
تنمية  دائ�������رة  رئ���ي�������ش  اخل��ي��ي��ل��ي 
امل��ج��ت��م��ع : ن��ف��خ��ر ب��اجل��ه��ود التي 
كثريا  ون��وؤم��ن  املوؤ�ش�شة،  تقدمها 
الهمم،  ذوي  من  اأبنائنا  مبهارات 
ون�����ش��ع��ى دائ��م��ا ل��دع��م��ه��م يف �شتى 
املجالت، عرب تاأهيلهم وتدريبهم 
اأف�شل  ا����ش���ت���ق���ط���اب  خ�����الل  م����ن 
الكوادر املتخ�ش�شة، ومع الإعالن 
عن الدفعة الثانية لربنامج دبلوم 
والتدريب  اخل��ا���ش��ة  ال��رتب��ي��ة  يف 
الربامج  ه���ذه  اأن  ن���وؤك���د  امل��ه��ن��ي، 
الفاعلة  امل�����ش��اه��م��ة  يف  وامل�����ش��اري��ع 
وممكن  دام��������ج  جم���ت���م���ع  خل����ل����ق 

لأ�شحاب الهمم.
والتدريب  التاأهيل  ه��ذا  اأن  واأك���د 
ي���ن�������ش���ج���م م������ع خ����ط����ة ال����ق����ط����اع 
الج���ت���م���اع���ي يف ت��ط��ب��ي��ق حم���اور 

ال����ذي وقعته  ال��ع��ق��د -  ومب��وج��ب 
املوؤ�ش�شة والأكادميية ب�شاأن اإحلاق 
الكوادر الوطنية بربنامج الدبلوم 
جهودها  املوؤ�ش�شة  ت��ع��زز   - املهني 
يف ت��وط��ني وت��اأه��ي��ل م��واط��ن��ني يف 
التخ�ش�شية،  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 
باإعداد  الأك��ادمي��ي��ة  �شتقوم  حيث 
بناء  التدريبي  الربنامج  وتقدمي 
حماور  ث��الث��ة  اإىل  تق�شيمه  على 
اللغة  م��ه��ارات  ع��ن  الأول  رئي�شية 
�شقل  وي��ت�����ش��م��ن  الإجن����ل����ي����زي����ة 
الكتابة  يف  امل��ل��ت��ح��ق��ني  م����ه����ارات 
 5.5 مل�شتوى  والتوا�شل للو�شول 
والثاين  الأيلت�ش"،  "اختبار  يف 
املعلومات  تكنولوجيا  م��ه��ارات  يف 
اأوفي�ش  مايكرو�شوفت  وتطبيقات 
امل�����ش��ت��وى امل��ت��و���ش��ط، ف�����ش��ال عن 
 ،ICDLو الكمبيوتر  اأ�شا�شيات 
باللغتني  الكتابة  مهارات  وتنمية 
بينما  والإجن����ل����ي����زي����ة،  ال���ع���رب���ي���ة 
ال��ث��ال��ث ع���ن ال��دب��ل��وم الح����رتايف 

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ب�شاأن  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
تتيح  التي  املنا�شبة  البيئة  توفري 
م���واط���ن وم���واط���ن���ة فر�ش  ل��ك��ل 
املتنوعة  التاأهيل  وبرامج  التعليم 
والتدريب  املهارات  وتنمية  ل�شقل 

والعمل.
وق�����ال ���ش��ع��ادة الأم�����ني ال���ع���ام، اإن 
لتوجيهات  تنفيذا  ياأتي  الربنامج 
ال�����ش��ي��خ خ��ال��د بن  واإ����ش���راف �شمو 
زايد اآل نهيان رئي�ش جمل�ش اإدارة 
لأ�شحاب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
الذي  النجاح  اإىل  م�شريا  الهمم، 
حتقق من خالل العديد من برامج 
واأكادميية  املوؤ�ش�شة  ب��ني  التعاون 
���ش��اب��ق ل�شالح  الإم������ارات يف وق���ت 
اأ�شحاب  ع���دد م��ن امل��وظ��ف��ني م��ن 
م�شاعدتهم  اإىل  وه��دف��ت  ال��ه��م��م، 
التي  م��ه��ارات��ه��م  وزي����ادة  لتن�شيط 
ب�شورة  الن����دم����اج  م���ن  مت��ك��ن��ه��م 

لأ�شحاب  ال�شاملة  ال�شرتاتيجية 
النقلة  يف  �شت�شاهم  والتي  الهمم، 
النوعية مع اعتماد املنظور الداعم 
واملنظور  الهمم  اأ�شحاب  حلقوق 
الجتماعي، واليوم جميع املجتمع 
والقطاع الجتماعي مت�شاركني يف 

دعم ذوي الهمم.
تنمية  دائ����������رة  رئ����ي���������ش  وت�����ق�����دم 
للمتدربني  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع، 
وقع  الذين  الوطنية  ال��ك��وادر  من 
ع��ل��ي��ه��م الخ���ت���ي���ار ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
 .. ال��ربن��ام��ج  م��ن  الثانية  الدفعة 
رحلتهم  يف  التوفيق  لهم  متمنيا 
دورهم  اأهمية  م��وؤك��دا  التدريبية، 
يف امل�شاهمة يف دعم اأ�شحاب الهمم 

بعد اجتيازهم التدريب.
م��ن جهته ق���ال، ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
ملوؤ�ش�شة  العام  الأم��ني  احلميدان، 
الهمم:  لأ����ش���ح���اب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د 
اأهمية كبرية  ميثل هذا الربنامج 
يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك بني 

اإىل  اإ�شافة  العمل،  كاملة يف �شوق 
برنامج تدريبي لعدد من موظفي 
الإدارات  م���ن  ع����دد  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
امل�شاريع  اإدارة  ح����ول  والأق�������ش���ام 
الحرتافية بهدف تاأهيلهم علميا 

وعمليا.
اإىل  تتطلع  املوؤ�ش�شة  اأن  واأو���ش��ح 
اإي���ج���اب���ي���ة يف ال���ربن���ام���ج،  ن���ت���ائ���ج 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ���ش��ل�����ش��ل��ة م����ن ال���ربام���ج 
امل�شرتكة لأننا يف حاجة اإىل كوادر 
املوؤ�ش�شة  مل�شاعدة  وموؤهلة  مدربة 
الفئات  لتمكني  روؤيتها  حتقيق  يف 
ي�شبحوا  لأن  برعايتها  امل�شمولة 
اأفرادا فاعلني يف املجتمع. واأ�شاف، 
التاأهيلية  وال����دورات  ال��ربام��ج  اأن 
هي ركن اأ�شا�شي يف خطة املوؤ�ش�شة 
ال�شرتاتيجية للتعاطي مع املرحة 
الرتقاء  ت��ت��ط��ل��ب  وال���ت���ي  امل��ق��ب��ل��ة 
م�شتويات  نحو  الوظيفي  ب���الأداء 
عالية، والعمل على تطوير و�شقل 
القدرات الإداري��ة لكافة املوظفني 
ع��ل��ى حياتهم  ب��ال��ن��ف��ع  ي��ع��ود  مب���ا 
اآلية  وت��ط��وي��ر  والعملية  العلمية 
ق���ط���اع���ات  ال����ع����م����ل يف خم���ت���ل���ف 
التطور  وملواكبة  املوؤ�ش�شة  واإدارات 
وال�شتفادة  واحل�����ش��اري  الإداري 
خلدمة  احلديثة  الإمكانيات  من 
اأ�شحاب الهمم امل�شمولني برعاية 

املوؤ�ش�شة.
ال��دك��ت��ور عبد  اأع���رب  ناحيته  م��ن 
الرئي�ش  ن��ع��م��ة،  اأب����و  ال���ك���وايف  اهلل 
التنفيذي لأكادميية الإمارات، عن 
�شعادته بالتعاون مع موؤ�ش�شة زايد 
تنظيم  يف  الهمم  لأ�شحاب  العليا 
الربامج  حزمة  وق��ال:  الربنامج، 
التاأهيلية  وال�����دورات  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
فر�شة  الأك��ادمي��ي��ة  توفرها  ال��ت��ي 
املعارف  واكت�شاب  للتميز  ف��ري��دة 
واملهارات التي متكنهم من املناف�شة 
املبادرات  اأن  كما  العمل،  �شوق  يف 
وال�شت�شارات  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
التي  البحثية  والأن�شطة  الإداري��ة 
تقدمها الأكادميية تدعم الربامج 
منظومة  وت�����وف�����ر  امل�����ط�����روح�����ة 
والتاأهيل  التدريب  م��ن  متكاملة 
املهني والوظيفي. وتوجه بال�شكر 
العليا  زايد  مبوؤ�ش�شة  للم�شوؤولني 
نتطلع   : وق���ال  الهمم،  لأ���ش��ح��اب 
املوؤ�ش�شة  م���ع  ال���ت���ع���اون  ل��ت��ط��وي��ر 
خ����الل تطوير  م���ن  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف 
امل�������ش���رتك���ة مب����ا يخدم  ال����ربام����ج 
الفئات امل�شمولة برعاية املوؤ�ش�شة، 
ونعمل لت�شميم برامج متخ�ش�شة 
يف  للم�شاهمة  ال��ه��م��م  لأ���ش��ح��اب 
الدولة  موؤ�ش�شات  خمتلف  جهود 

يف متكينهم ودجمهم يف املجتمع.

 • توقيع عقد مع اأكادميية االإمارات الإحلاق 21 متدربا لربنامج الدبلوم املهني لتاأهيل مدربني يف جمال تعليم وتدريب اأ�صحاب الهمم
• اخلييلي: ت�صاهم هذه الربامج يف خلق جمتمع دامج وممكن الأ�صحاب الهمم

املوؤ�ص�صة اال�صرتاتيجية لتطوير العمل خطة  يف  اأ�صا�صي  ركن  هي  التاأهيلية  الربامج  • احلميدان: 

و�سول اأول دورية للحادث يف دقيقتني...و�سبط اجلاين يف غرفة الكهرباء

�صرطة دبي ُتلقي القب�ش على عربي طعن �صائق اأجرة يف 20 دقيقة
•• دبي-الفجر:

مت��ك��ن م��رك��ز ���ش��رط��ة امل��رق��ب��ات يف 
القب�ش على رجل  اإلقاء  دب��ي، من 
عربي اأقدم على طعن �شائق �شيارة 
20 دقيقة من  اأج���رة، وذل��ك بعد 
بف�شل  وه�����ذا  ل��ل��واق��ع��ة،  ت��ن��ف��ي��ذه 
���ش��رع��ة ال���ش��ت��ج��اب��ة م���ع احل����ادث 
�شرطية  دوري���ة  اأول  و�شلت  حيث 
وقت  م��ن   دقيقتني  امل��ك��ان يف  اإىل 
تلقي البالغ، وفر�شت طوقاً اأمنياً 
اإليها  دخ����ل  ال���ت���ي  ال��ب��ن��اي��ة  ح����ول 

بتوجيهات  دب���ي  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
من معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
امل���ري ال��ق��ائ��د ال��ع��ام، ال��دائ��م على 
خمتلف  م��ع  ال�شريعة  ال�شتجابة 
والتعامل  اجل��ن��ائ��ي��ة،  ال���ب���الغ���ات 
اجلناة  و�شبط  معها،  حرفية  بكل 
على  مثنياً  ل��ل��ع��دال��ة،  وت��ق��دمي��ه��م 
اجل���ه���ود ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ق����ام بها 
ال�شرطة واملباحث اجلنائية  رجال 
واإلقاء  اجل�����اين،  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ث  يف 
الأداة  و����ش���ب���ط  ع���ل���ي���ه  ال���ق���ب�������ش 

امل�شتخدمة يف اجلرمية.

فا�شتل  ل��وج��ه  وج���ه���اً  ت��واج��ه��ا  اأن 
يف  ال�شائق  وطعن  �شكينُه  العربي 

يده عدة طعنات.
اأن  اإىل  غ�����امن  ال���ع���م���ي���د  واأ������ش�����ار 
مركز  اإىل  ب���الغ���اً  ق����دم  ال�����ش��ائ��ق 
الواقعة،  حول  وال�شيطرة  القيادة 
مركز  م���ن  دوري�����ة  اأول  ف��ان��ت��ق��ل��ت 
�شرطة املرقبات اإىل مكان احلادث 
انتقل  ث���م  دق��ي��ق��ت��ني،  غ�����ش��ون  يف 
املباحث  ورج���ال  امل��ن��اوب  ال�شابط 
اجل��ن��ائ��ي��ة اإىل امل��ك��ان و���ش��رع��وا يف 
مت�شيطه، والبحث عن اجلاين يف 

اجلاين، ليتم العثور عليه خمتبئاً 
يف "غرفة الكهرباء".

واأ���ش��اد ���ش��ع��ادة ال��ل��واء خبري خليل 
القائد  املن�شوري م�شاعد  ابراهيم 
اجلنائي،  ال��ب��ح��ث  ل�����ش��وؤون  ال���ع���ام 
تلقي  يف  ال����ش���ت���ج���اب���ة  ب�������ش���رع���ة 
الدورية  ق��ب��ل  م���ن  ب���الغ احل�����ادث 
يف  املكان  اإىل  والو�شول  ال�شرطية 
غ�شون دقيقتني، وهو ما �شاهم يف 
اجلاين  على  القب�ش  اإلقاء  �شرعة 

ومنعه من الفرار من املنطقة.
القيادة  ح���ر����ش  ����ش���ع���ادت���ه  واأك�������د 

وحول التفا�شيل، قال العميد علي 
غامن مدير مركز �شرطة املرقبات، 
الأجرة  �شيارة  ا�شتقل  العربي  اإن 
منطقة  اإىل  و���ش��وًل  عجمان  م��ن 
رقة البطني يف دبي، ثم اختلف مع 
فنزل  الأج���رة،  قيمة  على  �شائقها 
اأن  اإل  ب��ال��ف��رار،  ولذ  ال�شيارة  م��ن 

ال�شائق تبعه اإىل اإحدى البنايات.
العربي  اأن  غ��امن،  العميد  واأ�شاف 
دخل اإىل م�شعد البناية فيما كان 
يف  ال�شالمل  عرب  يالحقه  ال�شائق 
اإىل  امل�شعد،  اإليه  ينتقل  كل طابق 

كافة طوابق البناية اإىل اأن عرثوا 
عليه خمتبئاً يف "غرفة الكهرباء"، 
لأول  ال�شتجابة  �شرعة  اأن  مبيناً 
دورية مل ت�شمح للجاين باخلروج 
من البناية والفرار بعيداً عن مكان 
العميد غامن  واأك���د  كما  ال��واق��ع��ة. 
امل�شت�شفى  اإىل  نقله  مت  ال�شائق  اأن 
التي  اإ���ش��اب��ت��ه  م��ن  ال��ع��الج  لتلقي 
اتخاذ  مت  ف��ي��م��ا  م��ت��و���ش��ط��ة،  ت��ع��د 
الإجراءات القانونية بحق اجلاين 
لعتدائه على �شالمة ج�شم الغري، 

واإحالته اإىل اجلهات املُخت�شة.
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اأخبـار الإمـارات
بلدية راأ�ش اخليمة تفتتح مركز �صباب راأ�ش اخليمة 

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

افتتحت بلدية راأ�ش اخليمة مركز �شباب راأ�ش اخليمة �شمن التفاعل املجتمعي بني الدوائر احلكومية واملحلية ، و 
منهجية دولة الإمارات لدعم ورعاية ال�شباب الإماراتي وحثهم على التالقي وتنمية املواهب ال�شابة.

وقال حممد جا�شم بواحلمام مدير مركز خدمة املتعاملني بالدائرة ورئي�ش جمل�ش �شباب دائرة بلدية راأ�ش اخليمة 
اأن هذا النوع من املراكز من �شاأنه اأن ينمي ويزيد من املواهب ال�شابة يف اإمارة راأ�ش اخليمة عن طريق الدعم الكامل 
ملواهبهم و اأفكارهم املميزة وتنميتها وتبنيها ، وت�شعى دائرة بلدية راأ�ش اخليمة من هذا املنطلق بتقدمي التعاون 
الكامل مع املركز بالإ�شافه اإىل الرتكيز على فئة ال�شباب ودعم كافة الأن�شطة التي من �شاأنها تلبية احتياجاتهم 

ودعم اأهداف مركز ال�شباب.
ويف اخلتام قام وفد جمل�ش �شباب بلدية راأ�ش اخليمة بالطالع على الأق�شام املختلفة باملركز كما ا�شتمعوا اإىل �شرٍح 

واٍف عن هذه الأق�شام وما ميكن اأن توفره من خدمات ترفيهية وتوعوية متنوعة لل�شباب.

موؤمتر حتديات التعليم باملدار�ش االإ�صلمية يو�صي باالهتمام بق�صايا املجتمعات امل�صلمة خا�صة التعليم
•• اأبوظبي-وام: 

اأو�شى امل�شاركون يف املوؤمتر الفرتا�شي "التحديات التي تواجه التعليم يف 
املدار�ش الإ�شالمية البتدائية، الإعدادية، الثانوية بعد اأزمة كورونا" الذي 
نظمه املجل�ش العاملي للمجتمعات امل�شلمة، بال�شراكة مع عدد من املوؤ�ش�شات 
مبوا�شلة   .. اجل��ام��ع��ي  قبل  الإ���ش��الم��ي  التعليم  ب�����ش��اأن  واملعنية  املخت�شة 
باملدار�ش  التعليم  جم��ال  يف  خا�شًة  امل�شلمة،  املجتمعات  بق�شايا  الهتمام 
واملدار�ش  الإ���ش��الم��ي  التعليم  لدعم  اأوق���اف  باإيجاد  والتفكري  الإ�شالمية 

الإ�شالمية، ل�شمان ا�شتمراريتها.
 40 نحو  الأول مب�شاركة  اأم�����ش  عقد  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  خ��الل   - اأو���ش��وا  كما 
متحدثاً من املتخ�ش�شني يف الرتبية والتعليم الإ�شالمي من خمتلف دول 
من  انطالقاً  الإ�شالمية،  للمدار�ش  خا�شة  تعليم  مناهج  بو�شع   - العامل 
خربات وجتارب املدار�ش الإ�شالمية ال�شابقة واإعداد مواد تطبيقية لإعداد 
مدر�شي امل��دار���ش الإ���ش��الم��ي��ة، وال���ش��ت��ف��ادة م��ن خ��ربات ال��ت��دري��ب ال�شابقة 
املدار�ش  كافة  ب��ني  ت�شاركية  عاملية  من�شة  اإط���الق  على  العمل  اإىل  اإ�شافة 
الإ�شالمية، للتن�شيق بينها مبجال البحث العلمي والأكادميي، القائم على 
تطوير املناهج يف املدار�ش الإ�شالمية، كٌل ح�شب دولته واحتياجاتها ف�شال 

عن ت�شكيل جلنة متابعة تنفيذ التو�شيات.
وحتدث احل�شور يف املوؤمتر العلمي الدويل عن جتربة مدار�شهم يف التعليم 
ُبعد، انطالقاً من هذه الأزمة  التعليم عن  مع تف�شي وباء كورونا وتطبيق 

لت نقطة حتول غري م�شبوقة يف تاريخ موؤ�ش�شات التعليم بالعامل. التي �شَكّ
اإيجاد  اإمكانية  منها  وت�شاوؤلت،  حم��اور  عدة  حول  املوؤمتر  يف  النقا�ش  ودار 
لتحويلها  الزمنية  وامل��دة  رقمية،  وب�شورة  ُبعد  عن  للتنفيذ  قابلة  مناهج 
اإلكرتونياً وتكلفتها، وما اإذا كان هناك املعلم القادر على تنفيذ التعليم عن 
التحتية  البنية  عن  ف�شاًل  املعلمني،  تدريب  على  ال��ق��ادرة  واملوؤ�ش�شات  ُبعد 
التكنولوجية لدى جميع املتعلمني ب�شورة تت�شم بالعدالة وامل�شاواة ل�شمان 

ح�شول اجلميع على نف�ش اخلدمة التعليمية.
افتقاد  ت��اأث��ري  وم��دى  ُبعد  ع��ن  الدينية  امل��ه��ارات  تعليم  اإمكانية  ناق�ش  كما 
التفاعل املبا�شر والنموذج والقدوة يف حالة فقدان ال�شلة املبا�شرة بني املعلم 
الدينية  املو�شوعات  يف  ُبعد  عن  التقييم  على  العتماد  واإمكانية  واملتعلم، 
�شبطها  وكيفية  العلمية  وال�شرقات  وال��ك��ذب  الغ�ش  قيم  انت�شار  وخ��ط��ورة 

�شمن منظومات القيم والأخالقيات املوجودة يف الواقع.
املدار�ش  يف  التعليمية  املناهج  عن  الأوىل  جل�شات،  ث��الث  امل��وؤمت��ر  وت�شمن 
الإ�شالمية، والثانية عن الو�شائل الإلكرتونية يف التعليم عن ُبعد يف املدار�ش 

الإ�شالمية، والثالثة دارت حول تقييم التعليم عن ُبعد – جتارب.
ورحب معايل الدكتور علي را�شد النعيمي، رئي�ش املجل�ش العاملي للمجتمعات 
امل�شلمة - يف كلمته الفتتاحية - بامل�شاركني يف هذا املوؤمتر املهم ملناق�شة اأفق 
التعليم املدر�شي الإ�شالمي، موؤكداً اأن اأزمة كورونا اأوجدت لنا مناخاً جديداً 
ُبعد جماًل جديداً  التعليم عن  التعليم، فيما فتح  التحديات يف جمال  من 
التحدي  مع  التعامل  �شرورة  على  و�شدد  الطلبة،  مع  والتوا�شل  ل��الإب��داع 

وا�شتخدام التعليم عن ُبعد كفر�شة لالرتقاء مب�شتوى التعليم، وال�شتفادة 
من تبادل اخلربات بيننا، والتعلم من التحديات التي تواجهنا بخلق فر�ش 
التي تدفع  الآل��ي��ات  اأجن��ع  للبحث عن  املوؤمتر  امل�شاركني يف  جديدة. ووج��ه 
امل�شلمة  املجتمعات  اأبناء  من  الطلبة  ومتكني  التعليمية،  العملية  با�شتمرار 
لتجاوز العقبات املوجودة يف ظل هذه الأزمة، واخلروج بجيل قادر على املزج 

بني اأدوات التعلم عن ُبعد والتعلم احل�شوري.
يف  وامل��ه��ارات  التعليم  وزي��ر  دي��ب،  جهاد  ال�شيد  معايل  ا�شتعر�ش  جهته  من 
حكومة الظل وع�شو الربملان الأ�شرتايل، اأبرز نقاط التجربة الأ�شرتالية يف 
جمال التعلم عن ُبعد وكيفية ا�شتثمارها للو�شائل الإلكرتونية وت�شخريها 
بعد  ما  عامل  يف  النخراط  ل�شرورة  م�شرياً  التعليمية،  القطاعات  كافة  يف 
التوا�شل  وم��واق��ع  الرقمية  الأدوات  على  �شك  بال  �شيعتمد  ال��ذي  ك��ورون��ا، 
الفتوى  دار  عام  اأم��ني  علوان،  �شليم  الدكتور  ال�شيخ  اأثنى  كما  الجتماعي. 
التي  امل�شلمة، على اجلهود  للمجتمعات  العاملي  املجل�ش  اأ�شرتاليا وع�شو  يف 
امل�شلمة،  املجتمعات  لق�شايا  ال��دائ��م��ة  ورع��اي��ت��ه  باأن�شطته  املجل�ش  يبذلها 
اأنه  موؤكداً  اأ�شرتاليا،  الإ�شالمية يف  املدار�ش  دور كبري يف خدمة  لها  والتي 
بف�شل الأ�شا�ش املتني للمدار�ش ا�شتطاعت ال�شتمرار بالتعليم رغم حتديات 
كورونا، داعياً اإىل اإعداد من�شة اإلكرتونية جتمع املدار�ش الإ�شالمية، وعقد 

ور�ش تدريبية لتنمية مهارات املعلمني ورفع الأداء الوظيفي.
ال��ع��ام للمجل�ش  ب�����ش��اري، الأم���ني  ال��دك��ت��ور حممد  ���ش��ع��ادة  اأك���د  م��ن ناحيته 
العاملي للمجتمعات امل�شلمة، يف كلمته على ر�شالة املجل�ش واأهدافه، وتنفيذاً 

املعتمدة من  املجل�ش  التاأ�شي�شي، وتفعياًل ل�شرتاتيجية  لتو�شيات موؤمتره 
بالدور  الداعية ل�شرورة الرتقاء   ،  2019 العامة دي�شمرب  الأمانة  طرف 
امل�شلمة،  املجتمعات  قلب  يف  وال��رتب��وي��ة  التعليمية  للموؤ�ش�شات  الوظيفي 
املوؤ�ش�شات  على  تفر�ش  التي  واملكانية  الزمانية  الظرفية  ظل  يف  وبخا�شة 
اأم���ور الطلبة، وطرح  واأول���ي���اء  واأ���ش��ات��ذة مناهج  الإ���ش��الم��ي��ة م��ن م��دي��ري��ن 
التعليمي،  القطاع  يف  اجلائحة  ه��ذه  اآث���ار  بتخطي  كفيلة  حديثة  م��ب��ادرات 

واإيجاد الأدوات املنا�شبة ل�شتمرار التفاعل مع و�شائله املعتمدة.
املدار�ش  كافة  ت�شاركية بني  اإلكرتونية  بو�شع من�شة عاملية  ب�شاري  وطالب 
الإ�شالمية ك�شلة و�شل ورافعة للمدار�ش املن�شوية لتقدمي الدعم للمدار�ش 
املواد  اأو  التعليمية،  امل��ن��اه��ج  م�شتوى  ع��ل��ى  ذل���ك  اأك����ان  ���ش��واء  الإ���ش��الم��ي��ة، 
واإعداد  اخل��ربات  تبادل  على  والعمل  امل��دار���ش،  املعتمدة يف هذه  الإ�شالمية 

املدر�شني للتعامل مع املناهج احلديثة يف املدار�ش الإ�شالمية.
ووجه امل�شاركون - يف ختام املوؤمتر - برقية �شكر وعرفان اإىل دولة الإمارات 
امل�شتمرة يف خدمة  امل��ت��ح��دة، وق��ي��ادت��ه��ا احل��ك��ي��م��ة، ع��ل��ى ج��ه��وده��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
اأن  امل��وىل  ال�شلم وال�شالم، راج��ني من  ب��دوام  الب�شرية، داع��ني لها ول�شعبها 

يرفع عنها و�شائر البالد وباء كورونا.
الدائم  ل�شعيه  امل�شلمة،  للمجتمعات  العاملي  للمجل�ش  بال�شكر  توجهوا  كما 
مع  التوا�شل  دمي��وم��ة  على  واحل��ف��اظ  امل�شلمة  املجتمعات  ق�شايا  خل��دم��ة 
العاملي  وامل��ج��ل�����ش  ا���ش��رتال��ي��ا،  يف  الإف���ت���اء  ل���دار  بال�شكر  وت��ق��دم��وا  ممثليه. 

للمجتمعات امل�شلمة، لتنظيمهما هذا املوؤمتر.

دائرة البلدية والتخطيط 
بعجمان تطلق خدمة 

االت�صال املرئي »قريب«
•• عجمان -وام:

املرئي عن  الت�شال  بعجمان خدمة  والتخطيط  البلدية  دائرة  اأطلقت 
خدماتها  جميع  لتحويل  خططها  �شمن  ت��اأت��ى  ال��ت��ي  قريب"،   " ُب��ع��د 
التطبيقات  خ��الل  م��ن  امل��ع��ام��الت  اإجن���از  لت�شهيل  رقمية  خ��دم��ات  اإىل 
ر�شا  زي��ادة  مناأجل  واآمنة  وب�شيطة  �شهلة  بخطوات  الذكية  واخلدمات 
املتعاملني. واأفاد �شعادة عبد الرحمن حممد النعيمي مدير عام دائرة 
البلدية والتخطيط بعجمان، اأن هذه اخلدمة تاأتي توافقاً مع توجيهات 
ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�ش الدائرة، والتي تدعو اإىل موا�شلة 
تقدمي اخلدمات للجمهور باأرقى املعايري خالل الظروف الراهنة وما 
بعد هذه املرحلة، ومتكني زيادة اأعداد امل�شتفيدين من خدمات التطبيق 
مع  التوا�شل  الذكي، من خالل  التطبيق  املعامالت عرب  اإىل  للو�شول 

من�شقي مراكز اخلدمة مبا�شرة للرد على كافة ال�شتف�شارات.
وا�شاف ان اإطالق هذه اخلدمة التي تعترب الأوىل من نوعها يف اجلهات 
�شحة  اأك��رث  ملجتمع  الو�شول  اإىل  يهدف  عجمان  اإم���ارة  يف  احلكومية 
للدائرة  الريادي  ال��دور  تعزيز  اإيل  بالإ�شافة  املتعاملني،  �شعادة  وزي��ادة 
جناح  يف  م�شوؤولية  بكل  والإ�شهام  ل��الإم��ارة  والزده���ار  النمو  حتقيق  يف 
م�شرية التنمية امل�شتدامة، للحفاظ علي �شحة املجتمع وتوفري خدمات 
تناف�شية حتقق ر�شا و�شعادة امل�شتفيدين، ما يعك�ش دورها الإيجابي يف 
حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية لدولة الإمارات العربية املتحدة الرامية 
اإىل امل�شى قدماً يف حتقيق التحول الرقمي التاملكافة الهيئات والدوائر 

واملراكز علي م�شتوى الدولة.
املتعاملني  اإ���ش��ع��اد  العمل يف م��رك��ز خ��دم��ة  ف��ري��ق  اأن  ���ش��ع��ادت��ه،  واأو���ش��ح 
الذكي  التطبيق  خ��دم��ة  ل��ت��ق��دمي  ع��ال��ي��ة  وك���ف���اءات  ب���ق���درات  يتمتعون 
ومن  ل��ل��دائ��رة.  الرئي�شي  الإل���ك���رتوين  وامل��وق��ع   "MPDA"املوحد
جهته اأو�شح مروان بن حممد النعيمي املدير التنفيذي لقطاع �شعادة 
املتعاملني بالإنابة اأن خدمة الت�شال املرئي التي مت تطويرها من قبل 
اإدارة تطوير اخلدمات الذكية بالدائرة، تاأتي امتداداً لقنوات التوا�شل 
الأخرى وعملية الدخول ب�شيطة وخالية من التعقيد بالإ�شافة اإىل اأنها 
توفر اجلهد والوقت للمتعاملني، اإذ ميكن الدخول عن طريق الت�شجيل 
املطلوبة  والبيانات  املعلومات  اإدخ��ال  وبعد   ، الذكي  التطبيق  اأو  املوحد 
اإدخال  اأو  ال�شفر  ج��واز  و���ش��ورة  ال�شخ�شية  الهوية  ع��ن  ���ش��ورة  ب��اإرف��اق 
املعاملة  متطلبات  كافة  اإمت��ام  للمتعامل  ميكن  الرقمية  الهوية  بيانات 

دون احلاجة اإىل الطباعة والأختام الر�شمية.

اأنا�صي للإعلم تطلق 
حمتوى اإعلميا على 

جميع من�صات البودكا�صت
•• اأبوظبي-وام:

وهي  البودكا�شت  من  ومتنوعة  جديدة  لالإعالم" �شل�شلة  "اأنا�شي  اأطلقت 
اأن  بعد  عزات" وذل��ك  واأم  �شبحي  اأم  "اأمثال  و  احل�شارة"  ذاك���رة  "من 
كانت قد اأطلقت "مروة" والتي تبث على جميع من�شات البودكا�شت "ابل 
بودكا�شت و�شاوند كلود وجوجل بودكا�شت" وغريها، وذلك اإمياناً من اأنا�شي 

بدور الإعالم خا�شة يف هذه الفرتة احلالية ويف ظل الظروف امل�شتجدة .
الإعالمي  املحتوى  اإث���راء  اإىل  الثقافية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  م��ن  اأنا�شي  وت��ه��دف 
الثقافة  على  ال�شوء  لت�شليط  الإعالمية  املن�شة  ه��ذه  وتوظيف  العربي 

والتاريخ واحل�شارة العربية واإحياء قيمنا العربية الأ�شيلة.
العربي  للم�شتمع  متنوعة  اإع��الم��ي��ة  م��واد  تقدمي  على  اأن��ا���ش��ي  وحر�شت 
باأمناط خمتلفة تتباين ما بني الثقايف والتاريخي والجتماعي الفكاهي .

مرور راأ�ش اخليمة تد�صن حملة �صحة جمتمعك وقاية و�صلمة

منها حتدي تويرت ب�9 لغات عاملية وجوائز قيمة للمغردين

حماية الدويل يف �صرطة دبي و�صركاوؤه يعتمدون 30 فعالية عن ُبعد ملكافحة املخدرات 

•• راأ�س اخليمة-وام:

د����ش���ن ف�����رع ال���ت���وع���ي���ة والإع�������الم 
اخليمة،  راأ����ش  �شرطة  يف  امل���روري 
ت���وع���وي���ة �شمن  م����روري����ة  ح��م��ل��ة 
الإج����راءات الإح��رتازي��ة املتبعة يف 

اخل����ا�����ش����ة ب�������اإج�������راءات ال���وق���اي���ة 
واأدوات  امل���رك���ب���ات،  يف  وال�����ش��الم��ة 
ال��ت��ع��ق��ي��م، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى توعية 
ق��ائ��دي امل��رك��ب��ات ب��ال��ت��زام قوانني 
ال�����ش��ري وامل�����رور ع��ل��ى ال���ط���رق من 
الوقاية  ار����ش���ادات  ت��ق��دمي  خ���الل 

ووجه العميد اأحمد �شعيد النقبي 
وال����دوري����ات  امل������رور  اإدارة  م���دي���ر 
قائدي  اخل���ي���م���ة،  راأ�������ش  ب�����ش��رط��ة 
امل�����رك�����ب�����ات ب�����������ش�����رورة الل�����ت�����زام 
وال�شالمة،  ال���وق���اي���ة  ب����اإج����راءات 
عند  ال��ت��ع��ق��ي��م  اأدوات  وا���ش��ت��خ��دام 

جمتمعك  "�شحة  بعنوان  الدولة، 
على  ح���ر����ش���اً  و�شالمة"  وق����اي����ة 
املجتمع  و����ش���الم���ة  اأم������ن  ت���ع���زي���ز 
�شحياً ومرورياً على الطريق العام 

يف ظل جائحة فريو�ش كورونا.
ومت خالل احلملة توزيع الو�شائل 

والوقائية  امل����روري����ة  وال��ن�����ش��ائ��ح 
ل��ه��م، ح��ف��اظ��اً على �شبط  ال��ه��ام��ة 
اأم��������ن ال�����ط�����رق وف�����ق�����اً لأه��������داف 
الداخلية  وزارة  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الأمن  وتعزيز  ن�شر  اإىل  ال��رام��ي��ة 

والأمان.

اخلروج من املنزل وقيادة املركبات، 
ال�شحية  ال�شلوكيات  كافة  وات��ب��اع 
اأمنهم  ت���ك���ف���ل  ال����ت����ي  ال�������ش���ل���ي���م���ة 
و�شالمتهم، دون تعري�ش حياتهم 
الأمن  للجميع  متمنياً  للخطر، 

وال�شالمة.

دبي  �شرطة  ح�شاب  على   توعوية 
بجائزة  "ان�شتغرام"  م��وق��ع  ع��ل��ى 
دره���م   1000 وق����دره����ا  ي��وم��ي��ة 
حتدي  ذل�����ك  ج���ان���ب  اإىل  ن�����ق�����داً، 
متابعي  ي�شتهدف  ال��ذي  "تويرت" 
ح�����ش��اب ���ش��رط��ة دب����ي ع��ل��ى موقع 
اإل  تويرت" حيث ما على متابعينا 
اإع��ادة تغريد فيديو توعوي هدفه 
للمنا�شبة  الر�شمي  ال�شعار  ن�شر 
ول  وط���ن  ي��ا  "ملتزمون  ال��ع��امل��ي��ة 
وه���ي  ل����غ����ات  ب�9  للمخدرات" 
والإيطالية  والإجنليزية  العربية 
والرو�شية  وال�شينية  والفرن�شية 

والفلبينية والأملانية والإ�شبانية. 

جهود
وق���������ال ح�����ري�����ز امل�������ر ب�����ن ح����ري����ز، 
التنمية  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 

وت�شلط ال�شوء على جهود "�شناع 
التعايف" يف ظل جائحة كورونا.

جوائز نقدية
اخلياط  ع���ب���داهلل  ال��ع��ق��ي��د  وق�����ال 
م���دي���ر م���رك���ز ح���م���اي���ة ال������دويل: 
حققت فعاليات حملة اليوم العاملي 
منذ   2020 امل���خ���درات  مل��ك��اف��ح��ة 
اجلاري،  يونيو   17 يف  اإط��الق��ه��ا 
التعاون  ظ����ل  يف  ك����ب����رياً  جن����اح����اً 
الكبري بيننا وبني �شركائنا لتوعية 
املجتمع بكل فئاته و�شرائحه حول 
امل���خ���درات، ح��ي��ث �شممنا  اأ����ش���رار 
باأ�شلوب  ُب��ع��د   ع��ن  ف��ع��ال��ي��ة   30
اأدوات  ي���وظ���ف  وم���ب���ت���ك���ر  ج���دي���د 
الع�شر للو�شول اإىل اأكرب �شريحة 
من اجلمهور داخل وخارج الدولة، 
اإط�����الق م�شابقة  ذل����ك  ب���ني  وم����ن 

هيئة  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال���رع���اي���ة 
ت�شارك  ب���دب���ي:  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
مع  دب���ي  يف  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  هيئة 
وعلى  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني  �شركائها 
راأ�شهم القيادة العامة ل�شرطة دبي 
يف الحتفال باليوم العاملي ملكافحة 
ال�شنوية  املنا�شبة  ه��ذه  امل��خ��درات، 
اجلهود  م��راج��ع��ة  فيها  ي��ت��م  ال��ت��ي 
وال����ربام����ج ال���ت���ي مت اإجن����ازه����ا يف 
والتوعية  والتاأهيل  العالج  جمال 
وق��ي��ا���ش اأث���ر ذل��ك يف ال��وق��اي��ة من 

املخدرات وتعزيز التعايف.

جتارب ناجحة
املجتمع  تنمية  هيئة  يف  وي�شعدنا 
لعر�ش  املنا�شبة  ه��ذه  ن�شتثمر  اأن 
النجاح،  وق�ش�ش  التجارب  اأف�شل 
من  التي  املمار�شات  اأف�شل  وبحث 

الوقاية  ه��ام�����ش  ت��و���ش��ي��ع  ���ش��اأن��ه��ا 
املوؤ�ش�شات  خم���ت���ل���ف  واإ��������ش�������راك 
املوؤ�ش�شات  ذل��ك  يف  مبا  املجتمعية، 
الإعالمية والرتبوية والجتماعية 
التوعية،  برامج  وتنفيذ  اإع���داد  يف 
الربامج  ه����ذه  م���واك���ب���ة  و����ش���م���ان 
ملختلف املتغريات والأزم��ات، وعدم 
اإغفال خطر املخدرات يف اأي ظرف 
دور  على  والرتكيز  ال��ظ��روف،  من 
املتعافني  دع���م ومت��ك��ني  الأ���ش��ر يف 

من الإدمان يف املجتمع.

اأولويات التوعية
ال��ت��ي �شهدها  ال��ظ��روف  واأ����ش���اف: 
ال��ع��امل م��ن��ذ ب��داي��ة ه���ذا ال��ع��ام مع 
املفاجئ،  ك����ورون����ا  وب������اء  ان���ت�������ش���ار 
اأولويات التوعية  اإرباكاً يف  اأحدثت 
حر�شت  وق��د  ال�شحي،  والتثقيف 
ظروف  رغ��م  املجتمع  تنمية  هيئة 
احل��ج��ر الح������رتازي وال��ع��م��ل عن 
ب��ع��د، ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ب��رام��ج تاأهيل 
افرتا�شية  جل�شات  عرب  املتعافني 
الأ�شري،  الدعم  جل�شات  ومتابعة 
تدريبة  ور������ش  ه���ن���اك  ك���ان���ت  ك��م��ا 
وج����ل���������ش����ات ج����م����اع����ي����ة وف�����ردي�����ة 
املوؤ�ش�شات  ل����ن����زلء  اف���رتا����ش���ي���ة 
ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ����ش���الح���ي���ة، وذل���ك 
للحر�ش على �شمان توافر التعايف 
اأثناء ق�شائهم مدة حمكوميتهم يف 

•• دبي-الفجر:

اع��ت��م��د م��رك��ز ح��م��اي��ة ال�����دويل يف 
املخدرات  ملكافحة  العامة  الإدارة 
يف �شرطة دبي، 30 فعالية عن ُبعد 
العاملي ملكافحة  اليوم  �شمن حملة 
بينها  م����ن   ،2020 امل�����خ�����درات 
ب�9  دب��ي  �شرطة  "تويرت"  حت��دي 
لغات عاملية، وم�شابقة توعوية على 
ت�شتمر  دبي،   "ان�شتغرام" �شرطة 
راية  حتت  املقبل  يوليو   15 حتى 
"#وعيك_حماية" وتن�شهر فيها 
وحكومية،  دولية  جهات   8 جهود 
م�����ن ب���ي���ن���ه���ا امل����ك����ت����ب الإق���ل���ي���م���ي 
باملخدرات  املعني  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
واجلرمية، ووزارة ال�شحة ووقاية 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وه��ي��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع، 
املخدرات  بدبي، وجمل�ش مكافحة 
الحتادي، واملركز الوطني للعالج 
والتاأهيل يف اأبوظبي، ومركز اإرادة 
توعية  وجمعية  والتاأهيل،  للعالج 
ورعاية الأحداث يف دبي، وموؤ�ش�شة 
ب�شحيفة  مم��ث��ل��ة  ل���الإع���الم  دب����ي 
الإمارات اليوم، وترتاوح الفعاليات 
وحما�شرات  تفاعلية  ن���دوات  ب��ني 
حوارية  وج��ل�����ش��ات  ع��م��ل  وور�������ش 
ت�شتهدف  جم��ان��ي��ة  وا���ش��ت�����ش��ارات 
املدمنني  وف��ئ��ة  ع��م��وم��اً،  اجلمهور 
اخل�شو�ش،  وج���ه  ع��ل��ى  واأ���ش��ره��م 

والإ�شالحية،  العقابية  املوؤ�ش�شات 
وه����و اأم����ر ت�����زداد اأه��م��ي��ت��ه يف ظل 
الأزمات التي قد ُتعر�ش املتعافني 

لحتمالية النتكا�شة.

دعم مادي ومعنوي
م�����ن ج����ان����ب����ه، اأو�������ش������ح ع����ب����داهلل 
الأبحاث  اإدارة  م��دي��ر  الأن�����ش��اري، 
والعالقات  وال��ت��وع��ي��ة  املجتمعية 
للعالج  اإرادة  مب����رك����ز  ال����ع����ام����ة 
اأعد  امل��رك��ز  اأن  وال��ت��اأه��ي��ل يف دب���ي، 
�شما  ق��ن��اة  بثته  وثائقياً  ب��رن��اجم��اً 
املركز  اإن�شاء  ق�شة  ويعر�ش  دب��ي، 
ال��ت��ي يقدمها  وج��م��ي��ع اخل���دم���ات 
اجلهات  مع  ال�شراكات  اإىل  اإ�شافة 
احلكومية واخلا�شة، وقال: نظمنا 
بالتعاون مع مركز حماية الدويل 
وجمعية الجتماعيني يف الإمارات 
بعجمان  امل���وؤم���ن���ني  اأم  وج��م��ع��ي��ة 
هدفها  متخ�ش�شة،  ن����دوات  ع���دة 
اإىل  م�شاعدة املدمنني على العودة 
احل��ي��اة جم���دداً م��ن خ��الل الدعم 
النف�شي  وال���ت���وج���ي���ه  والإر�������ش������اد 
وامل��ع��ن��وي، كما ق��ام امل��رك��ز وخليفة 
ل��ل��ت��م��ك��ني -اأق�������در، ب����الإع����الن عن 
ت��ع��اون م�����ش��رتك ل��دع��م جمموعة 
م��ن امل��ت��ع��اف��ني م���ادي���اً وم��ع��ن��وي��اً يف 
برنامج  �شمن  ال��ت��دري��ب  جم���الت 

م�شموح لتدريب املتعافني. 



االثنني    29   يونيو   2020  م    -   العـدد   12973  
Monday     29    June   2020  -  Issue No   12973

05

اأخبـار الإمـارات
اللجنة العليا للأخوة االإن�صانية تدعو التخاذ خطوات جادة للق�صاء على العن�صرية والتمييز

••  اأبوظبي-وام:

العمل  اإىل �شرورة  الإن�شانية  العليا لالأخوة  اللجنة  دعت 
على اإع���الء م��ب��ادئ امل��واط��ن��ة وامل�����ش��اواة، وات��خ��اذ خطوات 
جادة و�شريعة للق�شاء على كل اأ�شكال العن�شرية والتمييز 
والكراهية والتع�شب، من خالل �شن القوانني والت�شريعات 
�شيا�شات  وتبني  عليها،  التحري�ش  اأو  ارتكابها  التي جترم 
لن�شر  توعوية  ب��رام��ج  واإط���الق  لتفعيلها،  ون��اج��زة  فاعلة 
وعي  وبناء  امل�شرتك،  والتعاي�ش  وال��ع��دل  املواطنة  ثقافة 

عاملي يوؤمن بامل�شاواة والأخوة الإن�شانية.

على  فيه  علقت  اأم�ش  اأ�شدرته  بيان  يف   - اللجنة  واأك���دت 
العامل  من  مناطق  ع��دة  يف  العن�شرية  الأح���داث  ت�شاعد 
الإن�شاين  والتعاي�ش  الأخ��وة  لقيم  اإع��الء  ياأتي  ذل��ك  اأن   -
التي قررتها الأديان واأكدت عليها وثيقة الأخوة الإن�شانية 
وا�شتناًدا للمواثيق الدولية ويف مقدمتها الإعالن العاملي 
حلقوق الإن�شان والتفاقية الدولية للق�شاء على التمييز 
العن�شري، واإمياًنا من اللجنة باأن التمييز والتفوق القائم 
ومرفو�ش  اإن�شانياً  �شاذ  مذهب  هو  عن�شري  اأ�شا�ش  على 

اأخالقًيا ودينًيا وظامل اجتماعًيا.
والتمييز  العن�شرية  اأح���داث  ت�شاعد  تابعت  اإن��ه��ا  وق��ال��ت 

والفئات،  الأع��راق  العامل، �شد بع�ش  يف عدة مناطق من 
واملهاجرين  وال��الج��ئ��ني  ال�����ش��م��راء  ال��ب�����ش��رة  ك��اأ���ش��ح��اب 
الداعمة  ب���الأ����ش���وات  ت�شيد  واإذ  اأن��ه��ا  واأك�����دت  وغ���ريه���م، 
ل��ل��م�����ش��اواة والإخ�����اء الإن�����ش��اين، ف��اإن��ه��ا ت��وؤم��ن ب���اأن العمل 
والقيادات  واملوؤ�ش�شات  ال��دول  كل  بني  والتعاون  امل�شرتك 
وباء  على  للق�شاء  ال�شبيل  هي  الإن�شانية  بالقيم  املوؤمنة 
ملا ميثله من  الأوبئة؛  اأن��واع  اأ�شعب  يعد  الذي  العن�شرية 
خطورة كبرية على ال�شتقرار والتعاي�ش داخل املجتمعات 
الأمم  بني  الودية  والعالقات  الجتماعي  لل�شلم  وتعكري 

وال�شعوب.

•• اأبوظبي- وام:

قالت �شعادة كفاح حممد نا�شر الزعابي رئي�شة جلنة ال�شوؤون الد�شتورية 
 9 اللجنة عقدت  اأن  الحت��ادي  الوطني  املجل�ش  والطعون يف  والت�شريعية 
اجتماعات منذ بداية دور النعقاد العادي الأول للف�شل الت�شريعي ال�شابع 
ع�شر الذي انطلق يف 14 نوفمرب 2019 حتى الآن، منهم 4 اجتماعات 
“عن بعد” من خالل تقنية املوؤمترات املرئية على مدى 22 �شاعة عمل.
ولفتت اإىل اأن هذه الجتماعات تاأتي يف اإطار مهام اللجنة واخت�شا�شاتها 
مناق�شة  ت�شمل  التي  املجل�ش  اخت�شا�شات  �شمن  والرقابية،  الت�شريعية 
واإبداء  رف�شها،  اأو  وتعديلها،  واإق��راره��ا،  الحت��ادي��ة،  القوانني  م�شروعات 
العامة  املو�شوعات  ومناق�شة  الدولية،  والتفاقيات  املعاهدات،  يف  ال��راأي 

التي تتعلق ب�شوؤون الحتاد، وتقدمي التو�شيات.
واأ�شافت �شعادتها اأن اللجنة ناق�شت م�شروع قانون احتادي باإلغاء املر�شوم 
باإن�شاء وتنظيم ديوان ممثل رئي�ش   2013 3 ل�شنة  بقانون احتادي رقم 
الدولة، ومازالت تناق�ش مو�شوعا عاما ب�شاأن “جهود وزارة العدل يف �شاأن 

تطوير مهنة املحاماة«.
م�شروعات  مناق�شتها  خ���الل  م��ن  ت��وؤك��د  املجل�ش  جل���ان  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
القوانني واملو�شوعات العامة حر�ش املجل�ش الوطني الحتادي على اأهمية 
احلكومة  ممثلي  وب��ني  بينه  القائم  التوافق  وتعزيز  الت�شريعات،  تطوير 
من الوزراء املعنيني والعمل بروح الفريق الواحد من اأجل خدمة الوطن 
واملواطن وامل�شاهمة الفاعلة يف حتقيق التنمية ال�شاملة امل�شتدامة للدولة 
يف كافة املجالت، وتوفري اأف�شل اخلدمات للمواطنني يف القطاعات كافة، 
موؤكدة اأهمية الدور الذي يلعبه املجل�ش وجلانه يف اإجناز التقارير املتعلقة 

املمار�شات  اأف�شل  وف��ق  وذل��ك  القوانني،  وم�شروعات  العامة  باملو�شوعات 
يف  �شواء  وم�شتفي�ش  واف  ب�شكل  مناق�شتها  يتم  حيث  العاملية،  الربملانية 

اجتماعات اللجان اأو خالل اجلل�شات العامة للمجل�ش.
وت�شم جلنة ال�شوؤون الد�شتورية يف ع�شويتها �شعادة كل من اأحمد عبداهلل 
وعائ�شة  املن�شوري،  ال�شحاك  حواء  والدكتورة  اللجنة”،  “مقرر  ال�شحي 
حممد املال، وهند حميد العليلي، ومروان عبيد املهريي، واأحمد بو�شهاب 

ال�شويدي.
وقال �شعادة اأحمد عبداهلل ال�شحي اإن اللجنة اأجنزت م�شروع قانون احتادي 
ب�شاأن اإلغاء املر�شوم بقانون احتادي رقم /3/ ل�شنة 2013 باإن�شاء وتنظيم 
دي��وان ممثل رئي�ش الدولة، وال��ذي وافق عليه املجل�ش الوطني الحتادي 
يناير2020   7 بتاريخ  الأول  العادي  النعقاد  دور  الثانية من  يف جل�شته 
بح�شور ممثلي احلكومة، لفتا اإىل اأن م�شروع القانون ت�شمن اأربعة مواد 

قانونية.
من جهتها قالت �شعادة الدكتورة حواء ال�شحاك املن�شوري ع�شوة اللجنة اإن 
اللجنة توا�شل مناق�شة مو�شوع “جهود وزارة العدل يف �شاأن تطوير مهنة 
ت�شمنت  والتي  املا�شية  الجتماعات  يف  عملها  خطة  وناق�شت  املحاماة”، 
بعد موافقة  وذل��ك  اللجنة،  واعتماد خطة عمل  عدة مراحل هي: عر�ش 
املو�شوع  املجل�ش  اإح��ال��ة  وبعد  الرقابي،  املو�شوع  مناق�شة  على  احلكومة 
عن  واحلقائق  املعلومات  تق�شي  مرحلة  تاأتي  وبعدها  املعنية،  اللجنة  اإىل 
العام،  املو�شوع  حول  التحليلية  الدرا�شات  وا�شتعرا�ش  الرقابي  املو�شوع 
واإبداء املالحظات حوله وحتديد املعلومات وال�شتف�شارات التي تود اللجنة 

طلبها من اجلهات املعنية واملخت�شة.
وذك����رت ���ش��ع��ادت��ه��ا اأن ال��ل��ج��ن��ة اج��ت��م��ع��ت ب��ت��اري��خ 24 ي��ون��ي��و اجل����اري مع 

املحاماة  مكاتب  من  جمموعة  وم��ع  للمحامني  الإم���ارات  جمعية  ممثلي 
وناق�شت  واآرائ��ه��م  مالحظاتهم  اإىل  وا�شتمعت  القانونية،  وال�شت�شارات 
املحاماة  العاملني يف مهنة  التي تواجه  املقرتحات والتحديات  اأهم  معهم 
ومن �شمنها: الق�شور يف اجلانب الت�شريعي يف بع�ش مواد قانون املحاماة، 
انعقاد اجلل�شات يف مواعيدها مما يعطل  املقدمة، والتاأخر يف  واخلدمات 

اأعمال املحامني.
اأن  اللجنة  ع�شوة  امل��ال  حممد  عائ�شة  �شعادة  اأو���ش��ح��ت  ال�شياق  ذات  ويف 
للح�شور،  واملخت�شني  املعنية  اجل��ه��ات  دع���وة  �شملت  اللجنة  عمل  خطة 
احلكومية  اجلهات  من  جمموعة  ا�شت�شافة  فيها  اللجنة  ت�شتهدف  والتي 
كما  امل��دين،  املجتمع  وموؤ�ش�شات  قطاعات  وخمتلف  الق�شائية  واملوؤ�ش�شات 
ت�شمنت اخلطة عقد اجتماعات مع املخت�شني واملعنيني مبو�شوع تطوير 

مهنة املحاماة، وعقد حلقة نقا�شية مع املخت�شني يف املجتمع املدين.
ونوهت باأهمية احللقة النقا�شية التي �شتنظمها اللجنة يف اإطار التوا�شل 
املجتمعي الذي يحر�ش املجل�ش الوطني الحتادي على جت�شيده وتعزيزه 
على اأر�ش الواقع من خالل الزيارات امليدانية واحللقات النقا�شية، والتي 
ت�شهم يف اإثراء النقا�ش حول املو�شوعات العامة وتعزيز املو�شوعية والدقة 
يف مناق�شة حماورها، من خالل منح الفر�شة للح�شور للتعبري عن اآرائهم 

ومقرتحاتهم ومالحظاتهم ب�شاأنها.
من جانبه اأ�شار �شعادة مروان عبيد املهريي ع�شو اللجنة اإىل اأنه من �شمن 
وذلك  املو�شوع مع احلكومة،  اللجنة مرحلة مناق�شة  مراحل خطة عمل 
املعنيني باملو�شوع الرقابي،  ا�شت�شافة اللجنة ممثلي احلكومة  من خالل 
بهدف مناق�شة الآراء واملقرتحات واملالحظات حول املو�شوع وال�شتماع اإىل 
تواجه  التي  والتحديات  ال�شعوبات  على  والتعرف  ب�شاأنه  نظرهم  وجهات 

املعنيني باملو�شوع، وبعدها يتم اإعداد م�شودة التقرير النهائي ومناق�شته يف 
اللجنة ب�شكل م�شتفي�ش ليت�شنى للجنة اعتماد التقرير ورفعه اإىل رئا�شة 

املجل�ش ومناق�شته يف اإحدى جل�شات املجل�ش.
اأن اخلطة  اللجنة  العليلي ع�شوة  �شعادة هند حميد  اأو�شحت  من جهتها 
مبتكرة  تقدمي خدمات عدلية  اأهمية  توؤكد  العدل  ل��وزارة  ال�شرتاتيجية 
لكافة فئات املتعاملني، مبنية على الكفاءة والفعالية واجل��ودة، لفتة اإىل 
املبتكرة  العدلية  اإر�شاء اخلدمات  رئي�شيني يف  �شركاء  يعدون  املحامني  اأن 
باعتبار اأن مهنة املحاماة مرتبطة بالدفاع عن حماية احلقوق واإعالء راية 
العدل، ونظرا لأهمية دور املحاماة يف املجتمع باعتباره اأحد العنا�شر التي 

ترتكز عليها العدالة.
يف  العدل  وزارة  “جهود  مو�شوع  تناق�ش  اللجنة  اأن  اإىل  العليلي  واأ���ش��ارت 
�شاأن تطوير مهنة املحاماة”، �شمن عدة حماور هي �شيا�شة وزارة العدل يف 
�شاأن اخلدمات املقدمة للمحامني واللتزامات املرتتبة عليهم، والتحديات 
التي تواجه عمل املحامني يف الدولة، وجهود الوزارة يف �شاأن تطوير معهد 

التدريب الق�شائي.
املجل�ش  جل��ان  اأن  اللجنة  ع�شو  ال�شويدي  بو�شهاب  اأح��م��د  �شعادة  وذك���ر 
الوطني الحتادي حري�شة دائما على مناق�شة اأكرب قدر من ق�شايا الوطن 
واخت�شا�شاتها  مهامها  خ��الل  من  ذل��ك  حتقيق  على  وتعمل  واملواطنني، 
مع  العامة  واملو�شوعات  القوانني  م�شروعات  مناق�شة  م��ن  بها،  املنوطة 
بتنظيم  قيامها  عن  ف�شال  احلكومة،  وممثلي  واملخت�شة  املعنية  اجلهات 
للتعرف  ال��دول��ة،  اإم���ارات  ملختلف  امليدانية  وال��زي��ارات  النقا�شية  احللقات 
عن قرب على التحديات التي تواجه خمتلف الأطراف املعنية باملو�شوعات 

العامة التي تتبناها اللجنة.

•• دبي-الفجر: 

نظمت وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�ش 
�شل�شلة  و�شمن  الحت���ادي،  الوطني 
والتوعوية  التعريفية  املحا�شرات 
بعد  ع��ن  تنظمها  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
وطبيعة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  ح��ول 
الإمارات،  دول��ة  يف  الربملاين  العمل 
حما�شرة بعنوان “اإجنازات برنامج 

التمكني خالل انتخابات 2019«.
ال��ث��ان��ي��ة، والتي  امل��ح��ا���ش��رة  وت���اأت���ي 
�شعيد  الدكتور  �شعادة  فيها  حت��دث 
امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  ال��غ��ف��ل��ي،  حم��م��د 
الحتادي  الوطني  املجل�ش  ل�شوؤون 

املجل�ش  ل�����ش��وؤون  ال���دول���ة  وزارة  يف 
ب�شكل  بثها  ومت  الحت���ادي  الوطني 
التوا�شل  م����واق����ع  ع����رب  م���ب���ا����ش���ر 
التي  امل���ب���ادرات  �شمن  الج��ت��م��اع��ي، 
الوعي  ل��ت��ع��زي��ز  ال��������وزارة  ت��ط��ل��ق��ه��ا 
ال�شيا�شي بني جميع اأفراد املجتمع.

وقال �شعادة الدكتور �شعيد الغفلي: 
العمل  يف  ال���ن���ج���اح���ات  “م�شرية 
الإجنازات  عرب  توا�شلت  ال��ربمل��اين 
ال����ش���ت���ح���ق���اق  ال�����ت�����ي حت���ق���ق���ت يف 
انتخابات  م���ن  ال���راب���ع  الن��ت��خ��اب��ي 
العام  الحت��ادي يف  الوطني  املجل�ش 
مهمة  حمطة  تعد  والتي    ،2019
التمكني  ب���رن���ام���ج  حم����ط����ات  م����ن 

ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شيا�شي 
رئي�ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
اأعلن  ال��ذي  “حفظه اهلل”،  ال��دول��ة 
2005، وال��ذي و�شع  عنه يف العام 
لالرتقاء  م��ل��ه��م��ة  ط���ري���ق  خ���ارط���ة 
بالعمل الربملاين يف دولة الإمارات، 
قرباً  اأك��رث  ليكون  املجل�ش  ومتكني 
م����ن امل����واط����ن����ني و����ش���ل���ط���ة داع���م���ة 

لل�شلطة التنفيذية«.
انتخابات  اأن جناحات  �شعادته  وبني 
ال���دع���م  ن��ت��ي��ج��ة  ج�������اءت   2019
امل�شتمرة  والتوجيهات  ال��الحم��دود 
دائماً  توؤكد  التي  الر�شيدة  للقيادة 
ع���ل���ى �����ش����رورة ال���ع���م���ل وف�����ق اأرق�����ى 

اأف�شل  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  امل���م���ار����ش���ات 
ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��ت��ن��ا���ش��ب م��ع املكانة 
اإليها  تطمح  التي  املتميزة  العاملية 

دولة الإمارات يف جميع املجالت.
من  حتقق  م��ا  “اإن   : �شعادته  وق��ال 
اإجن��از يف ال��دورة الرابعة من خالل 
امل�شبوقة  وغ���ري  ال��ك��ب��رية  امل�����ش��ارك��ة 
�شواء يف عمليات الرت�شيح لع�شوية 
امل��ج��ل�����ش ال���وط���ن���ي الحت���������ادي، اأو 
اأع�شاء  م���ن  ال��ت�����ش��وي��ت  ع��م��ل��ي��ات 
ه���و جت�شيد  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
ال�شيا�شي  ال���وع���ي  مل�����ش��ت��وى  ع��م��ل��ي 
املواطنون،  ب��ه  يتحلى  اأ�شبح  ال��ذي 
اأ�شبح  ال���ت���ي  ل��ل��م��ك��ان��ة  وان���ع���ك���ا����ش 

د�شتورية  كموؤ�ش�شة  املجل�ش  ي�شغلها 
نقل  على  اأع�شاوؤها  يعمل  ت�شريعية 
واحتياجاتهم  امل���واط���ن���ني  ق�����ش��اي��ا 
ومناق�شتها مع �شناع القرار لإيجاد 

احللول املنا�شبة لها«.
واأ�شاف �شعادته: “املحطة الأبرز يف 
انتخابات املجل�ش الوطني الحتادي 
ال�شمو  2019، كانت قرار �شاحب 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
اهلل”  “حفظه  ال������دول������ة  رئ���ي�������ش 
املراأة  متثيل  ن�شبة  برفع  التاريخي 
الوطني  امل��ج��ل�����ش  يف  الإم����ارات����ي����ة 
تاأتي  وال��ت��ي   ،50% اإىل  الحت���ادي 
ان��ط��الق��اً م��ن �شعي دول���ة الإم����ارات 

الإماراتية،  امل���راأة  لتمكني  امل�شتمر 
ت��ع��د حم��ط��ة م��ه��م��ة تتعزز  وال���ت���ي 
ع����ربه����ا م���ك���ان���ة دول�������ة الإم����������ارات 
الريادية عاملياً يف جمال متكني املراأة 
يف جميع املجالت«. وبني �شعادته اأن 
اأ�شدره  الذي  التاريخي  القرار  هذا 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����ش ال���دول���ة “ 
امل���راأة م��ن �شغل  “ مكن  حفظه اهلل 
يف  املجل�ش  مقاعد  ن�شف  م��ن  اأك��رث 
ع�شر،  ال�����ش��اب��ع  الت�شريعي  الف�شل 
ح�شد اإ�شادة وتقديراً عاملياً، كما اأنه 
مكن دولة الإمارات من �شبق الكثري 
ال���ع���امل لتح�شد  ال�����دول ح���ول  م���ن 
املراتب الأوىل عاملياً يف ن�شبة متثيل 

املراأة يف الربملان وذلك �شمن حمور 
الكفاءة احلكومية يف تقرير الكتاب 
ال�شادر  العاملية  للتناف�شية  ال�شنوي 
التابع  العاملي  التناف�شية  مركز  عن 
الإداري���ة.  للتنمية  ال���دويل  للمعهد 
واأو�شح �شعادته اأن برنامج  التمكني 
لي�ش على  الأث��ر   بالغ  له  ال�شيا�شي 
امل�������ش���ت���وى ال����داخ����ل����ي ف��ح�����ش��ب بل 
الدولة وو�شعها  كذلك على موقف 
دول���ي���اً،  ح��ي��ث اأن ان��ت��ق��ال الإم����ارات 
وم�شاركة  ال��ت�����ش��وي��ت  ع��م��ل��ي��ة  اإىل 
ال�شعب يف انتخابات املجل�ش الوطني 
بتقدير  حت��ظ��ى  ج��ع��ل��ه��ا  الحت������ادي 
وا�����ش����ع يف ال���ت���ق���اري���ر ال���ع���امل���ي���ة من 

ممار�شة  يف  ال�شعبية  امل�شاركة  حيث 
الدولة.  يف  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ة 
امل��ب��ا���ش��رة جلميع   امل��ت��اب��ع��ة  ومي���ك���ن 
املحا�شرات عرب ح�شاب الوزارة على 
ان�شتغرام: mfnca ، وتويرت: @ 
الإع���الن  �شيتم  ح��ي��ث   ،mfnca
باملحا�شرات  اخلا�شة  املواعيد  عن 
ودوري  دائ������م  ب�����ش��ك��ل  وع���ن���اوي���ن���ه���ا 
مواقع  على  ال����وزارة  ح�شابات  ع��رب 

التوا�شل الجتماعي.

•• اأبوظبي -وام:

ي��ع��ق��د امل��ج��ل�����ش ال��وط��ن��ي الحت�����ادي 
من  اخلتامية  ع�شرة  الثالثة  جل�شته 
للف�شل  الأول  ال��ع��ادي  ان��ع��ق��اده  دور 
بعد”  “عن  ع�شر،  ال�شابع  الت�شريعي 
معايل  برئا�شة  املقبل  ال��ث��الث��اء  ي��وم 
يطلع  املجل�ش،  رئي�ش  غبا�ش  �شقر 
خاللها على تقارير ن�شاط اأداء هيئة 
العامة  والأم����ان����ة  وال���ل���ج���ان  امل��ك��ت��ب 
وال�����ش��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة خ����الل ال����دور 
اإىل  اأ���ش��ئ��ل��ة   ”10“ وي���وج���ه  الأول، 
بقطاعات  تتعلق  احل��ك��وم��ة  مم��ث��ل��ي 

والطاقة  الب�شرية  وامل��وارد  التوطني 
وحماية امل�شتهلك والثقافة.

و�شيتم خالل اجلل�شة تالوة مر�شوم 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه 
دور  ب��ف�����ش  2020م  ل�����ش��ن��ة  اهلل”، 
الف�شل  م��ن  الأول  ال��ع��ادي  الن��ع��ق��اد 
للمجل�ش  ع�شر  ال�����ش��اب��ع  الت�شريعي 

الوطني الحتادي.
اأع��م��ال اجلل�شة يوجه  ووف���ق ج���دول 
اإىل  اأ�شئلة   ”10“ املجل�ش  اأع�����ش��اء 
اأربعة وزراء، حيث �شيوجه �شعادة حمد 
اأحمد الرحومي النائب الأول لرئي�ش 

املهند�ش  م��ع��ايل  اإىل  ���ش��وؤال  املجل�ش 
وزير  امل��ن�����ش��وري  �شعيد  ب��ن  �شلطان 
اأدنى  �شعر  “ حتديد  القت�شاد حول 
التعاونية  اجلمعيات  بع�ش  لأ���ش��ه��م 
“، فيما �شيوجه �شعادة  ال�شتهالكية 
ال�شحي  ال��ب��ط��ران  ع���ب���داهلل  ي��و���ش��ف 
خدمات  ر�شوم  “ ارتفاع  ح��ول  �شوؤال 
تو�شيل الكهرباء بالدولة “، و�شعادة 
اأحمد عبداهلل ال�شحي �شوؤال حول “ 
دون  الكهربائي  التيار  خ��دم��ة  قطع 
اإخطار “ اإىل معايل �شهيل بن حممد 
وال�شناعة  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  امل���زروع���ي 
رئي�ش جمل�ش اإدارة الهيئة الحتادية 

للكهرباء واملاء.
و���ش��ي��ت��م ت��وج��ي��ه ث���الث���ة اأ���ش��ئ��ل��ة اإىل 
م��ع��ايل ن����ورة حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزي���رة 
�شعادة  م��ن  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
نا�شر حممد اليماحي حول “ الإطار 
التنظيمي للمتاحف اخلا�شة بالدولة 
ال�شحي  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  و���ش��ع��ادة   ،“
ال��ور���ش واملهرجانات  “ اإي��ق��اف  ح��ول 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل�����ش��اب��ق��ات ال��رتاث��ي��ة “، 
و�شعادة حممد عي�شى الك�شف حول “ 
جاهزية وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 

للربامج الثقافية ال�شيفية ».
اإىل  اأ�شئلة  اأرب��ع��ة  توجيه  �شيتم  كما 

الهاملي  ث�����اين  ب����ن  ن���ا����ش���ر  م���ع���ايل 
وزير املوارد الب�شرية والتوطني، من 
�شعادة نا�شر حممد اليماحي حول “ 
و�شعادة حميد   ،“ التوظيف  معار�ش 
“ حفظ  ال�شام�شي حول  العبار  علي 
العاملني  املواطنني  املوظفني  حقوق 
كفاح  و�شعادة   ،“ اخلا�ش  القطاع  يف 
“ ال�شالمة  ح���ول  ال��زع��اب��ي  حم��م��د 
اخلدمة  لعمال  واجلنائية  النف�شية 
ح�شن  �شابرين  و�شعادة   ،“ امل�شاندة 
ال��ي��م��اح��ي ح���ول “ م��رون��ة ال��ع��م��ل يف 
ظل  يف  للموظفات  اخل��ا���ش  القطاع 
بالوقاية  واملتعلقة  الراهنة  الظروف 

من فريو�ش كورونا ».
ن�شاط  تقارير  على  املجل�ش  ويطلع 
واللجان  املكتب  لهيئة  ال���دور  نهاية 
والأم���ان���ة ال��ع��ام��ة.. وم���ن امل��ق��رر اأن 
م�شبطة  ع���ل���ى  امل���ج���ل�������ش  ي���������ش����ادق 

اجلل�شة الثانية ع�شرة التي عقدت يف 
اجلاري. يونيو   23

بعد ذلك �شتعقد اجلمعية العمومية 
ل��ل�����ش��ع��ب��ة ال���ربمل���ان���ي���ة الإم����ارات����ي����ة 
الوطني الحتادي جل�شتها  للمجل�ش 

النعقاد  دور  م��ن  اخلتامية  الثالثة 
الت�شريعي  ل��ل��ف�����ش��ل  الأول  ال���ع���ادي 
على  خ��الل��ه  �شتطلع  ع�����ش��ر،  ال�����ش��اب��ع 
ت��ق��ري��ر ن�����ش��اط ال�����ش��ع��ب��ة خ���الل هذا 

الدور.

د�صتورية الوطني االحتادي تنجز م�صروع قانون احتادي 
وتناق�ش مو�صوعا عاما خلل 9 اجتماعات

عرب من�ساتها على  و�سائل التوا�سل الجتماعي

وزارة الدولة ل�صوؤون املجل�ش الوطني االحتادي تنظم حما�صرة حول »اإجنازات برنامج التمكني خلل انتخابات 2019«
الدكتور �سعيد الغفلي: جناحات الدورة الرابعة لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي حمطة ملهمة يف م�سرية التمكني ال�سيا�سي 

الوطني االحتادي يوجه 10 اأ�صئلة اإىل 4 وزراء 
خلل جل�صته ال� 13 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  وزي���ر  ال���ب���واردي  اأح��م��د  ب��ن  م��ع��ايل حممد  ا�شتقبل 
اأبوظبي ام�ش �شعادة جون  ل�شوؤون الدفاع بوزارة الدفاع يف 
لدى  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  �شفري  جونيور  راكولتا 
الدولة. رحب معاليه - خالل اللقاء - بال�شفري الأمريكي 
وجرى بحث اآخر تطورات جائحة فريو�ش كورونا امل�شتجد 
ملواجهة  ال�����ش��دي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن  وج��ه��ود   ”19  - “كوفيد 

ت��داع��ي��ات��ه، واأك����دا اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ال����دويل وت��ع��زي��ز العمل 
اجلماعي للحد من اآثار هذه اجلائحة.

كما ا�شتعر�ش اجلانبان تعزيز عالقات التعاون ال�شرتاتيجية 
والوليات  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  ب��ني  امل�شرتكة 
يخدم  مب��ا  وتنميتها  تطويرها  و�شبل  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة 
وخا�شة  املختلفة  املجالت  يف  ال�شديقني،  البلدين  م�شالح 
الدفاعية والع�شكرية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من 

الق�شايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�شرتك.

البواردي و ال�صفري االأمريكي يبحثان 
علقات التعاون امل�صرتك
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•• اأبوظبي-الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي ممثلة مبركز بلدية ال�شهامة عرب اإدارة اخلدمات 
الفنية - اإدارة عقود الت�شغيل وال�شيانة وبالتعاون مع ال�شركاء ال�شرتاتيجيني 
من القطاع اخلا�ش بع�ش املبادرات التجميلية والإبداعية يف نطاق اخت�شا�شات 
ونالت  ال��ع��ام  باملظهر  والرت���ق���اء  الأ����ش���ول،  حت�شني  عنها  ن��ت��ج  وال��ت��ي  امل��رك��ز، 

ا�شتح�شان اأهايل املنطقة واإعجابهم.
ومتثلت هذه املبادرات يف تنفيذ )جم�شم لعلم الدولة( مع اإ�شاءة ليلية بالقرب 
الفنادق  ب��الزا  منطقة  وتطوير  جتميلية  واأع��م��ال  ال�شريعة،  منتزه  دوار  م��ن 
باألوان  ب�شجريات جميلة مطعمة  ال�شعيفة  الأ�شجار  وا�شتبدال  يا�ش،  بجزيرة 
اأبوظبي  للنباتات مبنطقة مطار  ك��اأح��وا���ش  الإط����ارات  ت��دوي��ر  واإع���ادة  زاه��ي��ة، 
منتزه  دوار  م��ن  بالقرب  الأخ�����ش��ر  امل�شطح  منطقة  تطوير  وك��ذل��ك  ال���دويل، 

ال�شريعة لل�شيدات، وجم�شم التوعية �شد فايرو�ش كورونا “خلك بالبيت«.
من جانبه اأكد ال�شيد حميد را�شد الدرعي مدير مركز بلدية ال�شهامة اأن هذه 
الأعمال الإبداعية تعك�ش حر�ش قيادتنا الر�شيدة ، و�شعي البلدية نحو الرتقاء 
اإ�شعاد  يف  ي�شاهم  وال��ذي  العامة  امل��راف��ق  يف  البديع  اجلمايل  بامل�شهد  امل�شتمر 
واجلمالية  احل�شارية  ال�شمة  يوؤكد  جمايل  متنا�شق  م�شهد  وتكري�ش  املجتمع 

جلميع املدن واملرافق .

وعرب الدرعي با�شم بلدية مدينة اأبوظبي عن �شكره وتقديره جلميع ال�شركاء 
امل�شروع  ه��ذا  دع��م  يف  �شاهموا  ال��ذي��ن  اخل��ا���ش  ال��ق��ط��اع  م��ن  ال�شرتاتيجيني 
الإبداعي واحل�شاري ، م�شريا اأن من اأهم املعايري التي تعمل مبوجبها البلدية 
القطاع  مع  والت�شارك  التعاون  تعزيز  هو  احلكيمة  القيادة  لتوجيهات  تطبيقا 
جماعي  طابع  ذات  ح�شارية  مرافق  وتوفري  املجتمع  اإ�شعاد  اأج��ل  من  اخلا�ش 

يعزز مكانة اأبوظبي و�شواحيها.

•• اأبوظبي -رم�شان عطا

جنح فريق اجل��راح��ة يف وح��دة الكبد 
م�شت�شفى  مبيديكلينيك  املتخ�ش�شة 
ا�شتئ�شال  ع��م��ل��ي��ة  ب����اإج����راء  امل��دي��ن��ة 
ملري�ش  الأمي���ن  اجل��ان��ب  على  كبدية 
الكبد،  على  م��ت��ع��ددة  تكي�شات  ي��ع��اين 
ومت����ت اإزال������ة ج����زء م���ن ال��ك��ب��د يزيد 
2.1 كجم.  ب��وزن  25 �شم  طوله عن 
على  امل��ت��ع��ددة  التكي�شات  تعترب  حيث 
الكبد من احلالت النادرة وتوؤدي اإىل 
بع�ش  حتمل  التي  التكي�شات  انت�شار 

ال�شوائل اإىل جميع اأنحاء الكبد. 
وقد مت ت�شخي�ش اأودرا�شري فو�شتينو، 
يبلغ  الفلبينية  اجلن�شية  من  مري�ش 

من العمر 48 عاًما، بحالة التكي�شات 
وقد  عامني،  قبل  الكبد  على  املتعددة 
خ�شع �شابقاً لعملية جراحية لتفريغ 
لكن  �شوائلها،  م��ن  التكي�شات  بع�ش 
التكي�شات تكررت وازداد منوها حلجم 
ت�����ش��ب��ب يف  ���ش��م، مم���ا   15 اإىل  ي�����ش��ل 

�شعور املري�ش بانزعاج �شديد.
اأعاين  “اأنا  فو�شتينو:  ال�شيد  وق���ال 
اأقوم  ل��ذل��ك  ال���دم  ارت��ف��اع �شغط  م��ن 
باإجراء فحو�شات �شنوية دورية لكامل 
الأخرية  الفحو�شات  اجل�شم. وخالل 
التكي�شات  م��ن  امل��زي��د  الطبيب  وج���د 
باأنني  ظننت  وق��د  الكبد.  يف  ال�شائلة 
لهذه  �شابقاً  ال�شحيح  بالعالج  قمت 
وت�شاعفت،  تكررت  لكنها  التكي�شات، 

النزعاج.  م��ن  ب��ح��ال��ة  اأ���ش��ع��رين  مم��ا 
اأخ�شائي  ق��ب��ل  م���ن  اإح���ال���ت���ي  ومت����ت 
د.  ل��روؤي��ة  اله�شمي  اأم��را���ش اجل��ه��از 
الكبد  ف��ري��ق  ي��رتاأ���ش  ال���ذي  هيمانت 
املتخ�ش�ش يف امل�شت�شفى ملتابعة حالتي 

والإجراءات املو�شى بها«
الكبد  وح��دة  اإىل  املري�ش  اإح��ال��ة  بعد 
املتخ�ش�شة يف ميديكلينيك م�شت�شفى 
فاديار،  ه��ي��م��ان��ت  د.  ن��اق�����ش  امل��دي��ن��ة، 
والبنكريا�ش  الكبد  جراحة  ا�شت�شاري 
ال���ك���ب���د حالة  وزراع��������ة  ال�������ش���ف���راوي 
الأ�شبوعي  الج��ت��م��اع  �شمن  املري�ش 
ل��ل��ف��ري��ق م��ت��ع��دد ال��ت��خ�����ش�����ش��ات من 
والكبد.  اله�شمي  اجلهاز  اأخ�شائيي 
وهو اجتماع يعقد اأ�شبوعياً بني جميع 

املتخ�ش�شني املعنيني يف عالج املر�شى 
اجلهاز  �شرطانات  من  يعانون  الذين 
املعقدة  واحل����الت  وال��ك��ب��د  اله�شمي 
الأخ����������رى. وت���ع���ت���رب م����ن اخل����دم����ات 
ن��وع��ه��ا وه���ي الوحيدة  ال��ف��ري��دة م��ن 
وي��ت��م تقدميها يف  دب��ي  م��ن نوعها يف 
كجزء  املدينة  م�شت�شفى  ميديكلينيك 
من خدمات مركز ال�شرطان ال�شامل، 
الفريق  اأو�شى  املري�ش،  حالة  وب�شاأن 
ب��ع��د مراجعة  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  م��ت��ع��دد 
يف  ق��دًم��ا  بامل�شي  بالتف�شيل،  احل��ال��ة 
واإزالة  اجلراحية  ال�شتئ�شال  عملية 
ج���زء م��ن ال��ك��ب��د ال����ذي ي��ح��ت��وي على 

التكي�شات.
كما قال د. هيمانت: “ ي�شتلزم الإجراء 

ا�شتئ�شال جزء كبري من الكبد بن�شبة 
وق���د مت  ت��ق��ري��ًب��ا،   70% اإىل  ت�����ش��ل 
اإجراء عملية جراحية دقيقة ا�شتمرت 
الرغم  �شاعات. على  اأك��رث من ثماين 
اأن  اإل  كبرية،  كانت  اجل��راح��ة  اأن  من 
امل��ري�����ش ت��ع��اف��ى ج��ي��ًدا م��ع اأدن����ى حد 
من فقدان الدم ومل تكن هناك حاجة 
لنقل الدم له. ويعود ال�شبب الرئي�شي 
اجلماعي  العمل  هو  اجلراحة  لنجاح 
املن�شق بني جراحي الكبد املتخ�ش�شني 
واأطباء التخدير واملمر�شات والفنيني 
وف��ري��ق وح���دة ال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة. بعد 
اجلراحة، مكث ال�شيد فو�شتينو يوما 
واحدا يف وحدة العناية املركزة ثم مت 
غ�شون  يف  ومتكن  غرفته.  اإىل  نقله 

وال�شراب  ال��ط��ع��ام  ت���ن���اول  م���ن  اأي������ام 
ب�شكل طبيعي، وهو قادر على التحرك 
وال��ت��ن��ق��ل ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��ق��ل وق���د غادر 
هذه  بعد  ال�شابع  اليوم  يف  امل�شت�شفى 
اجلراحة.” واأ�شاف: “تعترب جراحة 
الكبد من �شمن الإجراءات الروتينية 
ميديكلينيك  يف  اإج���راوؤه���ا  يتم  ال��ت��ي 
م�شت�شفى املدينة. وهي من الإجراءات 
اإج��راوؤه��ا على يد جراح  الآم��ن��ة ويتم 
كبد متخ�ش�ش وموؤهل يدعمه فريق 

من اخلرباء. كما ميكن اإجراء معظم 
احلاجة  دون  الآن  ال��ك��ب��د  ج���راح���ات 
�شريع  ب�شكل  وال��ت��ع��ايف  ال��دم  نقل  اإىل 
اأودرا�شري  واأ���ش��اف   « اجل��راح��ة.  بعد 
فو�شتينو، وهو مهند�ش مدين يعي�ش 
يف دبي منذ 20 عاًما: “ قام د.هيمانت 
بعمل مهم ورائع خالل جراحتي وقد 
اإجراء العملية بدقة  �شرح يل طريقة 
وبكل تف�شيل. لقد حظيت دائًما بدعم 
كبري وثقة عالية مب�شتوى الأطباء يف 

حيث  املدينة  م�شت�شفى  ميديكلينيك 
اإليه  بالتوجه  اأنا وعائلتي  دائماً  نقوم 
للمراجعة الطبية �شمن التخ�ش�شات 
اأن  ب����ال����ذك����ر  امل���خ���ت���ل���ف���ة. واجل�����دي�����ر 
حيث  ل��ل��غ��اي��ة  متخ�ش�ش  امل�شت�شفى 
الأ�شا�شية  الأولية  التخ�ش�شات  ي�شم 
وال��ث��ال��ث��ي��ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة حت���ت �شقف 
واحد. لقد تعافيت ب�شكل رائع واأف�شل 
– ف�����ش��ك��راً لفريق  اأت���وق���ع  مم���ا ك��ن��ت 

اجلراحة الرائع يف امل�شت�شفى ».

•• دبي –الفجر:

نظم جمل�ش )اجلوهرة( الن�شائي يف حماكم دبي برئا�شة جميلة الهاملي 
رئي�ش املجل�ش الن�شائي يف حماكم دبي بالتعاون مع اإدارة ال�شرتاتيجية 
املرئي  الت�شال  بتقنية  بعد  عن  حوارية  جل�شة  امل�شتقبل،  وا�شت�شراف 
�شريفة  كورونا” اأدارت��ه��ا  اأزم��ة  املوظفة يف ظل  الأم  “ كوالي�ش  بعنوان 
خالد خ�شروي رئي�ش �شعبة املعرفة الداخلية يف حماكم دبي، وقدمتها 
يف  ال�شخ�شية  الأح���وال  اإدارة  يف  اأ���ش��ري  موجه  القمزي  �شما  الدكتورة 

حماكم دبي.
اأن املراأة على يقني تام ب�شعوبة  اأو�شحت الدكتورة �شما القمزي،  حيث 
املهام وق�شوة التحدي اإل اأنها على قدر كبري اأي�شا من الوعي التام باأنها 
عن�شر موؤثر وقادر على ا�شتيعاب املهام مهما ت�شاعدت كونها متفاعلة 
باأدوارها الأ�شرية املختلفة ويف ذات الوقت بدورها كموظفة عليها تاأدية 
دورها  حتقيق  يف  امل�شاهمة  ت�شمن  وبطريقة  وج��ه  ب��اأك��م��ل  واج��ب��ات��ه��ا 

الإمكانيات  وبكل  الأ�شعدة  كافة  على  والعطاء  العمل  يف  ال�شتمرار  يف 
املتاحة حتى نتجاوز الأزمة باإذن اهلل.

على  امللقاة  امل�شوؤوليات  ازدادت  املوظفة  الأم  اأن  اإىل  القمزي  واأ���ش��ارت 
لالأبناء  والتفرغ  العمل  بني  الوقت  لتق�شم  حتد  لديها  واأ�شبح  عاتقها 
والتعلم عن بعد، موؤكدة اأن دعم قيادة الدولة الر�شيدة، والإدارة العليا 
ب���الأدوار املنوطة منا  اأك��رب حافز لنا جميعا من القيام  ال��دائ��رة، هو  يف 
على  الوطني وحر�شنا  واجبنا  انطالقا من  الأعباء  زي��ادة  رغم  جميعا 
دعم اجلهود الوطنية املبذولة من كافة قطاعات الدولة من اأجل جتاوز 

هذه املرحلة وموا�شلة م�شرية التنمية والزدهار.
املراأة  تعد  احل��واري��ة،  اجلل�شة  القمزي خالل  �شما  الدكتورة  اأك��دت  كما 
جزءا مهما ل ينف�شل عن كيان املجتمع الكلي ومكون رئي�شي قائم على 
يف  اأدواره��م��ا  وتكامل  الرجل  ثنائية  تعترب  فهي  الب�شري،  النوع  تكامل 
جميع املجالت، وا�شتثمار الوقت يف الو�شع الراهن بالتفكري اليجابي 
اأفراد الأ�شرة وا�شتثمار الوقت، لتطوير املهارات  والتوا�شل الفعال بني 

وتعلم مهارات جديدة.
اأف�شل مّما هو عليه؛  ال��ذات، ليكون  اإىل عملية تطوير  اأي�شاً  وتطرقت 

عن طريق حت�شني القدرات والإمكانيات واملوؤهالت، ويكون ذلك مبعرفة 
مهارات  التطوير  ه��ذا  وي�شمل  وتطويرها،  �شخ�شيته  يف  القوة  نقاط 
النف�ش  على  ال�شيطرة  على  ال��ق��درة  وحت�شني  الآخ��ري��ن،  م��ع  التوا�شل 
وامل�شاعر وردود الأفعال، واإك�شابها مهاراٍت عديدًة و�شلوكاً اإيجابيا وكلما 

زاد الإن�شان من تطويره لنف�شه عال مركزه يف املجتمع واأ�شبح اأف�شل.
التي واجتها يف املجال الوظيفي، فالبد  التحديات  اأي�شاً عن  وحتدثت 
نف�شها  و�شع  ميكنها  كيف  ل�شتك�شاف  وا�شتباقي؛  ح��ازم  نهج  اتباع  من 
على امل�شار ال�شحيح للنمو امل�شتقبلي، مع تبني طريقة تفكري خمتلفة 

ُتخرجها من دائرة الأزمة ب�شكل اأقوى، واأكرث ا�شتدامة؟
باأهمية جعل  القمزي ن�شيحة جميلة للح�شور  الدكتورة �شما  وقدمت 
املنزل جنة ومملكتها ال�شغرية لأ�شرتها، وكل ربة منزل ناجحة ت�شعى 
بكل ما لديها من علم واإدارة وثقافة منزلية وفن لأن جتعل من مملكتها 
جنة م�شغرة وع�شاً جميال، تنعم فيه الأ�شرة بالراحة والهناء، وجتعل 

منه مكانا ت�شع البهجة فيه.  

•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
م�شت�شفى  ح�����ش��ول خم��ت��ربات  ع��ن 
القا�شمي للن�شاء والولدة والأطفال 
العتماد  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى  ب��ال�����ش��ارق��ة 
  ISO15189الدويل املتخ�ش�ش
ب���ال���ت���ع���اون م����ع م���رك���ز الإم���������ارات 
العاملي لالعتماد، لتكون املختربات 
�شبكة  اأك�����رب  ال��������وزارة  يف  ال��ط��ب��ي��ة 
حا�شلة  الأو�شط  ال�شرق  يف  اعتماد 
على هذا الإجن��از. وت�شمل معايري 
ه���ذا الع��ت��م��اد امل��ت��خ�����ش�����ش جميع 
مراحل العمل ونظام لإدارة اجلودة 
ال�شاملة يف املختربات واملبنية على 
ورعايتهم،  املر�شى  �شالمة  مبادئ 
اأف���������ش����ل جت����رب����ة لهم  ول����ت����ق����دمي 
ال�شحي  والفريق  الأطباء  ومتكني 
من احل�شول على نتائج املختربات 
ت�شاعد  والتي  واملعتمدة،  الدقيقة 
والعالج  الت�شخي�ش  اإج�����راءات  يف 

بن�شبة معتمدة عاملياً. 
للن�شاء  القا�شمي  م�شت�شفى  وك�شف 
بال�شارقة عن  والأط��ف��ال  وال���ولدة 
ب���ل���وغ ع����دد ال��ف��ح��و���ش��ات ال���ت���ي مت 

اإج���راوؤه���ا يف امل��خ��ت��ربات يف اآخ���ر 3 
و�شملت  فح�ش،  األ��ف   129 اأ�شهر 
وهي؛  الخ���ت���ب���ارات  م��ن  اأن�����واع   5
الدم  اأم��را���ش  احل��ي��وي��ة،  الكيمياء 
والأم�������ش���ال، وامل���ن���اع���ة وط����ب نقل 
ويقدم هذه اخلدمات طاقم  ال��دم، 
خمربي متخ�ش�ش من 23 موظفاً 
يعملون بكفاءة وجودة ومتيز لدعم 
ال�شحية  الرعاية  خدمات  جممل 

يف امل�شت�شفى.
عبد  ح�شني  ال��دك��ت��ور  �شعادة  واأك���د 
ال���رح���م���ن ال����رن����د وك���ي���ل ال�������وزارة 
والعيادات  امل��راك��ز  لقطاع  امل�شاعد 
يندرج  الإجن�����از  ه���ذا  اأن  ال�شحية 
ال�شحة  وزارة  ج���ه���ود  اإط��������ار  يف 
كفاءة  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ج��ت��م��ع  ووق����اي����ة 
وحتقيق  ال�شحية  امل��ن�����ش��اآت  �شبكة 
املر�شى  و���ش��الم��ة  اجل���ودة  معايري 
العتماد  جمال  يف  الريادة  وتعزيز 
الدويل، لدعم اجلهود الوطنية يف 
الت�شدي لتداعيات “كوفيد19-”، 
بالتزامن مع تبّوء الإمارات املرتبة 
الفحو�شات  ع��دد  يف  عاملياً  الأوىل 
الفريو�ش.  ع���ن  ل��ل��ك�����ش��ف  ال��ط��ب��ي��ة 
ير�شخ  الع��ت��م��اد  ه���ذا  اأن  م�شيفاً 

للعام  ل��الإم��ارات  العاملية  ال�����ش��دارة 
ال����ت����وايل يف عدد  ع���ل���ى  اخل���ام�������ش 
امل���راف���ق ال�����ش��ح��ي��ة امل��ع��ت��م��دة، مما 
يج�شد كفاءة املنظومة ال�شحية يف 
دولة الإمارات، وفعالية ممار�شاتها 

مع  املتوافقة  والوقائية  العالجية 
اإر�شادات وتو�شيات منظمة ال�شحة 
املعايري  لأعلى  وتطبيقها  العاملية، 
العاملية يف تقدمي الرعاية ال�شحية 

للمواطنني واملقيمني.

اجلودة النوعية للمختربات
اإىل حتقيق  ال��رن��د  ���ش��ع��ادة  واأ����ش���ار 
امل����زي����د م����ن اجل�������ودة ال���ن���وع���ي���ة يف 
امل����خ����ت����ربات ال���ط���ب���ي���ة م����ن خ���الل 
واحدة،  �شبكة  يف  اإلكرتونياً  ربطها 
الت�شغيلية  ال��ك��ف��اءة  ي��ع��زز م��ن  مم��ا 
بالكامل،  التحتية  البنية  وتطوير 
العاملية  امل���ع���اي���ري  اأع����ل����ى  ل��ت��ل��ب��ي 
والذكاء  التكنولوجيا  على  القائمة 
اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  ال����ش���ط���ن���اع���ي، 
ت��واف��ر ط��اق��م مهني وط��ب��ي مدرب 
واملمار�شات  امل�شتويات  اأع��ل��ى  على 
“بيور  مع  مع  بال�شراكة  املعتمدة، 
مما  املتخ�ش�شة،  العاملية  هيلث” 
كدولة  الإم�����ارات  مكانة  م��ن  ي��ع��زز 
اخلدمات  جم��ال  يف  اإقليمياً  رائ��دة 
منوهاً  ال��ت�����ش��خ��ي�����ش��ي��ة.  امل��خ��ربي��ة 
ج����اءت  الإجن����������ازات  ه�����ذه  اأن  اإىل 
الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات  ثمرة 
ودعمها امل�شتمر على مدار ال�شنوات 
ال�شابقة، لت�شخري اأف�شل الإمكانات 
ال�شت�شرافية  وال����روؤي����ة  وامل������وارد 
التناف�شية  امل�����ق�����درات  ل���ت���ط���وي���ر 

للقطاع ال�شحي بالدولة.

•• دبي -وام:

بالتعاون  بدبي  ال�شحة  هيئة  وف��رت 
على  ال�شرتاتيجيني  �شركائها  م��ع 
رقميا  حم���ت���وى  ال����ع����امل  م�����ش��ت��وى 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ملمار�شي  جمانيا 
على م�شتوى الدولة يف ظل الظروف 
التي مير بها العامل ودولة الإمارات 
امل�شتجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���ش  مل��واج��ه��ة 

كوفيد - 19.
واأك��������دت ال����دك����ت����ورة ودي����ع����ة حممد 
الطبي  التعليم  اإدارة  مديرة  �شريف 
ال�����ش��ح��ة بدبي  ب��ه��ي��ئ��ة  والأب�����ح�����اث 
تاأتي  ال���ت���ي  امل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  اأه���م���ي���ة 
الطبية  ال���ك���وادر  ا���ش��ت��ج��اب��ة حل��اج��ة 
وكافة العاملني يف الرعاية ال�شحية 
للمعلومات الر�شمية املوثقة املتعلقة 
وتعزيزا  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ش 
ل��ل��م��ع��رف��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ب���ه���ذا ال���وب���اء 
كبريا  وحت��دي��ا  �شغطا  ���ش��ك��ل  ال����ذي 
للموؤ�ش�شات ال�شحية والعاملني فيها 
من الأطباء وممار�شي املهن ال�شحية 

ب�شكل عام .
وقالت اإن هيئة ال�شحة بدبي بادرت 
بالتعاون مع �شركائها ال�شرتاتيجيني 
وم����وردي����ن وغريهم  ن��ا���ش��ري��ن  م���ن 
وم�شادر  املكتبات  م��ع  العاملني  م��ن 

الو�شول  لت�شهيل  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��رف��ة 
ال�شحية  الرعاية  ملمار�شي  امل��ج��اين 
الرقمي  امل���ح���ت���وى  اإىل  ال����دول����ة  يف 
لطب  الأم����ري����ك����ي����ة  ل����الأك����ادمي����ي����ة 
اإجنلرتا  وجملة   »AAP« الأطفال 
الطبية اجلديدة »NEJM« بهدف 
ال�شريع  وال��و���ش��ول  والبحث  التعلم 
يف  للم�شاعدة  ال��ط��ب��ي��ة  للمعلومات 

مكافحة فريو�ش كورونا امل�شتجد.
واأو�شحت اأن الهيئة و�شمن جهودها 
يف ه���ذا امل��ج��ال ق��ام��ت ب��الت��ف��اق مع 
املورد “اأكيوكومز” لتمديد الو�شول 
ت�شرتك  ال��ذي  الرقمي  املحتوى  اىل 
كافة  لي�شمل  بدبي  ال�شحة  به هيئة 
ممار�شي الرعاية ال�شحية يف الدولة 

عرب املوقع اللكرتوين ملكتبة الهيئة 
https://library .dha .
gov .ae/pages/5192/

ال����ف����رتة  خ�������الل   covid19r
ال��زم��ن��ي��ة م���ن ���ش��ه��ر ي��ون��ي��و اجل���اري 
والذي  املقبل  اأغ�شط�ش  نهاية  وحتى 
العاملية  امل�����ش��ت��ج��دات  اآخ����ر  يت�شمن 
من  كوفيد19-  ب��ف��ريو���ش  املتعلقة 
الطبية  امل��م��ار���ش��ات  واأدل������ة  اأب���ح���اث 
هذا  ملكافحة  املتبعة  والربوتوكولت 
منها  يتعلق  م��ا  وخ�����ش��و���ش��اً  امل��ر���ش 
الدكتورة  واأ����ش���ارت  الأط���ف���ال.  بطب 
الطبية  امل��ك��ت��ب��ة  اإىل  ���ش��ري��ف  ودي��ع��ة 
الإل���ك���رتون���ي���ة ال��ت��ي مت��ت��ل��ك��ه��ا هيئة 
ال�شحة بدبي والتي تعترب الأكرب من 
نوعها على م�شتوى املنطقة حيث مت 
حتويلها بالكامل اىل ال�شكل الرقمي 
اأر�شيف  ب��ن��اء  م��ع   2010 ع���ام  م��ن��ذ 
واإكلينيكي  و�شحي  طبي  ال��ك��رتوين 
األ��ف كتاب   200 اأك��رث من  يت�شمن 
مقالة  مليون  و19  و1600 جملة 
الطبية  املمار�شات  اإىل  اإ�شافة  طبية 
مهارات  واأدل�������ة  امل���ر����ش���ى  ون�������ش���رات 
اإ�شدار  م���ع  ال��ت��م��ري�����ش  واإج�������راءات 
جم��ل��ت��ني ط��ب��ي��ت��ني حم��ك��م��ت��ني هما 
الطبية” و “جملة دبي  دبي  “جملة 

لل�شكري والغدد ال�شماء«.

جمل�ش اجلوهرة الن�صائي يف حماكم دبي ينظم جل�صة حوارية 
بعنوان »كوالي�ش االأم املوظفة يف ظل اأزمة كورونا«

بالتعاون مع مركز الإمارات العاملي لالعتماد

خمتربات م�صت�صفى القا�صمي للن�صاء والوالدة 
واالأطفال حت�صل على االعتماد الدويل ايزو 

بالتعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني من القطاع اخلا�س

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ العديد من املبادرات التجميلية للمظهر العام يف ال�صهامة

ا�ستمرت اأكرث من 8 �ساعات 

ميديكلينيك م�صت�صفى املدينة تنجح يف اإجراء عملية دقيقة ونادرة للكبد

�صحة دبي توفر حمتوى رقميا جمانيا ملمار�صي 
الرعاية ال�صحية على م�صتوى الدولة

ا�ستئ�سال جزء كبري من الكبد بن�سبة ت�سل اإىل 70 % مع حد اأدنى من فقدان الدم  فاديار:  • هيمانت 
• اأودرا�سري فو�ستينو: حظيت دائًما بدعم كبري وثقة عالية مب�ستوى الأطباء يف ميديكلينيك
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق : رم�شان عطا

))ت�شتمر الكوادر الطبية والعاملني 
دولة  يف  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  قطاع  يف 
الإم��ارات ودائ��رة الدفاع املدين ببذل 
اجلهود اجلبارة من اأجل حماية كافة 
اأفراد املجتمع، ويف الوقت نف�شه حتوز 
امل��ت��ح��دة  على  العربية  الإم�����ارات  ب��ه 
القوية  ل�شتجابتها  ع��امل��ي  اع���رتاف 
امل�شتجد  كورونا  فريو�ش  حماربة  يف 
تكاتف  ل���ي���ظ���ه���ر  )كوفيد19-(، 
واخلا�شة  احل���ك���وم���ي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
الطبية  ال����ك����وادر  م���ع  الإم��������ارات  يف 
من  ع��دي��دة  منا�شبات  يف  وتكرميهم 
اإط��الق حمالت على م�شتوى  خ��الل 
�شخ�شية  خ����دم����ات  ل���ت���ق���دمي  ع������اٍل 
وخ�شومات ح�شرية تقديراً وامتناناً 

جلهودهم ال�شتثنائية املبذولة.((

اأح���م���د  ق�����ال  ال����ب����داي����ة  ويف 
عبداجلليل الفهيم رئي�س  جمل�س 

اإدارة جمموعة الفهيم: 
والعاملني  الطبية  بالكوادر  نفتخر 
ودائ���رة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يف 
ت�شتحق  ال����ذي����ن  امل��������دين،  ال�����دف�����اع 
جهودهم الثناء والتقدير على بذلهم 
حلمايتنا  امل�شرفة  العظيمة  اجلهود 
ك��اأف��راد وك��اأم��ة �شد ف��ريو���ش كورونا 
�شحى  فقد  )كوفيد19-(،  امل�شتجد 
عن  ب��ع��ي��داً  العي�ش  يف  منهم  ال��ك��ث��ري 

منازلهم حلماية اأفراد عائالتهم. 
وي���اأت���ي ال��ه��دف م��ن اإط����الق احلملة 
املجتمع  ت����ق����دي����ر  ع����ل����ى  ل���ل���ت���اأك���ي���د 

مكافحة  يف  ال��ع��ظ��ي��م��ة  لإجن���ازات���ه���م 
امل��ت��وا���ش��ل للحفاظ  وال��ع��م��ل  ال���وب���اء 

على �شالمة املجتمع. 
واأ����ش���اف ال��ف��ه��ي��م: ج���اء دورن����ا يف رّد 
اجلميل باأف�شل و�شيلة مُمكنة لإبراز 
مدى اأهميتهم بالن�شبة لنا وللمجتمع 
املرافق  فاإن جميع  ثم،  باأكمله. ومن 
الفهيم  ملجموعة  التابعة  وال�شركات 
لكل  الأول��وي��ة  ملنح  ت��ام  ا�شتعداد  على 
اأخ�شائي يف جمال الرعاية ال�شحية 
والدفاع املدين �شماناً حل�شولهم على 
كان  �شواًء  املمتعة.  والتجربة  التفّرد 
الإيجارات  تخفي�ش  خالل  من  ذلك 
ال�شكنية اأو توفري اخلدمات املجانية 
ال�شيارات  م��ت��اج��ر  يف  واخل�����ش��وم��ات 

وال�شيافة.
حملة  يف  امل�شاركة  ال�شركات  وت�شمل 
واجاماما  مطاعم  الفهيم  جمموعة 
لل�شيافة  رم��ال  �شركة  تديرها  التي 
الإم�������ارات، وفندق  اأن���ح���اء  يف ج��م��ي��ع 
و�شركة  ال���ب���ح���ر،  ب������اب  ف���ريم���ون���ت 
الإمارات لل�شيارات - �شيارات الركاب 
املعتمد  – امل��وزع  التجارية  واملركبات 
اأبوظبي؛   اإم�����ارة  يف  مل��ر���ش��ي��د���ش-ب��ن��ز 
لل�شيارات  ال�شرقية  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
و���ش��رك��ة ال��ف��ه��ي��م ل��ل�����ش��ي��ارات - فروع 
جمموعة  ل������دى  امل����رك����ب����ات  ق����ط����اع 
الظفرة.  ومنطقة  العني  يف  الفهيم 
لل�شيارات  الغربية  �شركة  ُت�شّكل  كما 
– املوزع املعتمد جليب، فيات وموبار 
يف اأب��وظ��ب��ي ج����زءاً م��ن ه���ذه احلملة 
لل�شيارات  املركزية  اإىل  اإ�شافة  اأي�شاً، 
بو�ش  لأدوات  املعتمد  املمثل  واملعدات 

غيار  وقطع  الحرتافية  الكهربائية 
لل�شيارات  ب��و���ش  وخ��دم��ة  ال�����ش��ي��ارات 
العربية  الإم����������ارات  يف  وت����اي����رو�����ش 
امل���ت���ح���دة، مب���ا يف ذل����ك م��ي�����ش��الن يف 
اأبوظبي. كما ي�شاهم اأي�شاً املوزع العام 
والذي   -  AFM  - اأوب���ل   ل�شيارات 
اإطالقه حديثاً يف دبي والإمارات  مّت 
ال�شمالية، ف�شاًل عن �شركة الإمارات 
.)EPICO( العقاري  لال�شتثمار 
التي  والأح��ك��ام  ال�شروط  على  وب��ن��اًء 
حت���دده���ا ك���ل ���ش��رك��ة وف���ق���ا  حلقوق 

البيع اأو التوزيع اجلغرايف، 
ب����ني خ�شم  ال���ع���رو����ش م����ا  ت�������رتاوح 
اإي����ج����ارات  ع��ل��ى   10% اإىل   ي�����ش��ل 
 25% بن�شبة  وتخفي�شات  امل��ن��ازل 
اإ�شافة  وامل�����ش��روب��ات،  الأط��ع��م��ة  على 
ال�شمان  ع��ق��ود  مت��دي��د  ع��ر���ش  اإىل 
اأ����ش���ع���ار خم��ف�����ش��ة على  واخل�����دم�����ة، 
ال�شيارات وعرو�ش جمانية على تعقيم 
مابعد  وخ��دم��ات  ومنتجات  املركبات 
بال�شيارات.  املتعلقة  الأخ���رى  البيع 
بع�ش  �شتقدم  ذل���ك،  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ال�شركات خ�شماً بن�شبة %50  على 
ال�شيارات  وا�شتبدال  العمالة  تكاليف 
يقومون  ال��ذي��ن  احل��ال��ي��ني  للعمالء 
بني  م��ن  مركباتهم  خ��دم��ات  بطلب 
اأم�����ور اأخ������رى. ت��ن��ت��ه��ي ف��ع��ال��ي��ة هذه 
نهاية  حتى  وال��ع��رو���ش  اخل�شومات 

�شبتمر 2020.
النهج  ه����و  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  اجل���م���ي���ل  رد 
والذي  الفهيم  ملجموعة  الأ���ش��ا���ش��ي 
غ����ر�����ش����ه امل����غ����ف����ور ل�����ه -ب������������اإذن اهلل 
تاأ�شي�ش  ع��ن��د  الفهيم  -ع��ب��داجل��ل��ي��ل 

وتوا�شل   .1958 ع��ام  يف  املجموعة 
ال���ف���ه���ي���م احل����ف����اظ على  جم���م���وع���ة 
اأ�شولها  ت�����ش��خ��ري  خ����الل  م���ن  اإرث�����ه 
الإمارات  م�شرية  لدعم  واإمكانياتها 
على  املُ�شتدامة  الوطنية  التنمية  يف 
املدى البعيد، وتعزيز رفاهية وجودة 

احلياة لأفراد املجتمع.
واأكد الدكتور عادل ال�شامري العجمي 
الرئي�ش التنفيذي ملبادرة زايد العطاء 
مدير برنامج ال�شيخة فاطمة للتطوع 
اأن جائزة  الإم�������ارات،  اأط���ب���اء  رئ��ي�����ش 
من  الأوىل  ه��ي  الإم���ارات���ي  الطبيب 
الذين  الأطباء،  نوعها بهدف تكرمي 
امل�شتوى  على  جليلة  خدمات  قدموا 
الطبية  امل��ج��الت  يف  والعاملي  املحلي 
والتطوعية والإن�شانية، ان�شجاماً مع 
ال�شيخ  له  للمغفور  الإن�شانية  ال��روح 
زايد بن �شلطان اآل نهيان، طّيب اهلل 

ثراه.
نوجه  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه�����ذه  يف  واأ������ش�����اف 
العاملني  اإىل  وتقدير  اإج���الل  حتية 
يف ال���ق���ط���اع ال�����ش��ح��ي ب���ال���دول���ة من 
الكوادر  وج��م��ي��ع  اأط���ب���اء ومم��ر���ش��ني 
امل���ج���ال، جلهودهم  ه���ذا  ال��ع��ام��ل��ة يف 
وباء  مع  التعامل  خالل  ال�شتثنائية 
ال��ع��امل��ي، وت�����ش��دره��م امل�شهد  ك��ورون��ا 
العام مبا قدموه من ت�شحيات كبرية 
ووجودهم بال�شف الأول لياًل ونهاراً 
�شبيل  يف  ب���امل���خ���اط���ر  م���ب���ال���ني  غ����ري 
املجتمع،  لأف����راد  اآم��ن��ة  ح��ي��اة  حتقيق 
وتنفيذا ملقولة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

امل�شلحة، ل ت�شلون هم.
ب�����دوره ق���ال ال��دك��ت��ور حم��م��د �شليم 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  وكيل  العلماء، 

املجتمع:
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ر���ش��ال��ة  اإن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم-رعاه اهلل- 
واملمر�شني  ل��الأط��ب��اء  وج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
ونفخر  نعتز  ���ش��ه��ادة  ه��ي  وامل�شعفني 

بها، وو�شام �شرف على �شدرونا.
�شموه  و���ش��ف  اأن  ال��ع��ل��م��اء  واأ����ش���اف 
بالأبطال  الطبية،  وال��ك��وادر  للفرق 
ب���ه ع��ل��ى �شعيد  ع��ل��ى م���ا ي���ق���وم���ون 
ودورهم  »ك��ورون��ا«  ف��ريو���ش  جمابهة 
يف  ال���دوام  على  امل�شتمرة  وج��ه��وده��م 
ك��ل الأق�����ش��ام ويف ك��ل الأح������وال، وما 
يواجهونه من خماطر وما يقدمونه 
م���ن ج��ه��د وت�����ش��ح��ي��ات، رف���ع���ت من 
اإىل قوتهم،  معنوياتهم وزادتهم قوة 
قيادتنا  م��ن  دائ��م��ا  نتوقعه  م��ا  وه���ذا 
ال��ر���ش��ي��دة ال��ت��ي ت��ت��اب��ع ع��ن ك��ث��ب اأدق 

تفا�شيل العمل.
ب������دوره اأك�����د ال���دك���ت���ور ح�����ش��ني عبد 
ال�شحة  وزارة  وكيل  الرند،  الرحمن 
للمراكز  امل�����ش��اع��د  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة 

والعيادات:
كافة  ال��ط��ب��ي��ة  وال����ك����وادر  ال���ف���رق  اأن 
لتقدمي  ب���ال���ن���ه���ار  ال���ل���ي���ل  ي�������ش���ل���ون 
للمر�شى  ال��الزم��ة  الطبية  الرعاية 
ك��ب��ري يف احل���د من  و���ش��اه��م��وا ب�شكل 
النت�شار،  على  كورونا  فريو�ش  قدرة 
الأم����ر ال���ذي ���ش��اه��م ب����دوره يف زيادة 

ن�شبة ال�شفاء منه.
ال�شمو  �شاحب  ر�شالة  اأن  اإىل  ولفت 
مكتوم- اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

رعاه اهلل- حتمل م�شامني عالية من 
جمهوداتهم  من  ت�شاعف  اأن  �شاأنها 

وطاقاتهم.
وقال اإن دولة الإمارات ا�شتطاعت اأن 
تقدم منوذجاً احرتافياً عاملياً يف اإدارة 

ب��ف��ريو���ش كورونا  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  الأزم�����ة 
امل�شتجد.

ودعا الرند كافة املواطنني واملقيمني 
اإىل م�شاعدة الكوادر الطبية وتنفيذ 
من  املعلنة  والإر�����ش����ادات  التعليمات 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  قبل 
يتعلق  م��ا  ومنها  ال�شحية  واجل��ه��ات 
عن  والب��ت��ع��اد  ال�شخ�شية  بالنظافة 
اأماكن  ال��ت��واج��د يف  الآخ��ري��ن وع���دم 

الزدحام والبقاء يف املنازل.
عائ�شة  ق���ال���ت  ن��ف�����ش��ه  ال�����ش��ي��اق  ويف 

اليماحي، م�شت�شارة األف للتعليم:
العامل  ج��ع��ل��ت  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة  اإن 
يدرك اأهمية القطاع ال�شحي و�شروة 
الرعاية  يف  الأ�شا�شية  امل��ه��ارات  ب��ن��اء 
قمنا  ولذلك  املجتمع  لدى  ال�شحية 
اأن  نتمنى  التي  املبادرة  هذه  باإطالق 
تخلق نقلة نوعية للعديد من الطلبة 
مهارات  تعزيز  ناحية  من  الدولة  يف 
الرعاية ال�شحية لديهم وت�شجيعهم 
ال�شحية  العلوم  اكت�شاف جمال  على 

ب�شكل عملي. 
للتعليم  األ��ف  يف  نحن  قائلة  وتابعت 
املا�شة لتخ�ش�ش عدد  ندرك احلاجة 
الرعاية  الطلبة يف جم��ال  م��ن  اأك��رب 

الطبية 
م�شوؤوليتنا  من  وكجزء  والتمري�ش، 

الطلبة  اأبنائنا  وجت��اه  ال��دول��ة  جت��اه 
ال�������ش���ب���اق���ة يف كل  ال�����دول�����ة  ه�����ذه  يف 
كلية  م��ع  وبالتعاون  �شعينا  امل��ج��الت 
كابيتال  وم�شت�شفى  العليا  التقنيات 
هيلث اإىل اإطالق الربنامج ال�شيفي 
يف  الطلبة  ف���راغ  وق��ت  ي�شتغل  ال���ذي 
ويزيد من  يفيدهم  الفرتة مبا  هذه 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ب��اأه��م��ي��ة  وع��ي��ه��م 
وملجتمعهم.  ولعائالتهم  لأنف�شهم 
يف الوقت ذاته �شينمي هذا الربنامج 
لاللتحاق  ال��ط��ل��ب��ة  ل����دى  ال���رغ���ب���ة 
ب��ال��ق��ط��اع ال�����ش��ح��ي وم���زاول���ة مهنة 

التمري�ش«.

وق�����ال ����س���الح اأدي�������ب، م��دي��ر 
ل��الإط��ارات  امل�سعود  ق�سم  ع��ام 

والبطاريات وامللحقات:
لقد قمنا باإطالق هذه املبادرة  التي 
لالأطباء  جم���ان���ي���ة  خ����دم����ات  ت���ق���دم 
ال�شحي  ال���ق���ط���اع  يف  وال���ع���ام���ل���ني 
انطالقاً من اإمياننا باأهمية امل�شاهمة 
يف حملة “�شكراً خط دفاعنا الأول”، 
وتقديرنا  ام��ت��ن��ان��ن��ا  ع���ن  وت���ع���ب���رياً 
للعاملني يف جمال الرعاية ال�شحية 
ال���ذي���ن ي��ك��اف��ح��ون مب���واج���ه���ة اأزم����ة 

فريو�ش كورونا العاملية. 
امل���ب���ذول���ة يف  اإن ج��ه��وده��م احل��ث��ي��ث��ة 

اإن�شان  ك���ل  وخ���دم���ة  ح��م��اي��ة  ���ش��ب��ي��ل 
الإم����ارات  اأر����ش  على  ويعمل  يعي�ش 
الطيبة، ت�شتحق منا كل تقدير ودعم 
دعم  على  حر�شنا  ونوؤكد  وت�شامن. 
ال�شحية  الرعاية  قطاع  يف  العاملني 
مدار  على  العمل  ي��وا���ش��ل��ون  ال��ذي��ن 
جميعاً،  �شالمتنا  ل�����ش��م��ان  ال�����ش��اع��ة 
و�شحية،  اآم��ن��ة  بيئة  على  واحل��ف��اظ 
يف ظل املرحلة الع�شيبة التي يعي�شها 

العامل.
اأزاد موبني  الدكتور  قال  من جانبه، 
اإدارة جمموعة »اأ�شرت  رئي�ش جمل�ش 

دي اإم للرعاية ال�شحية«: 
اإن���ه مت الإع����الن ع��ن دول���ة الإم����ارات 
10 دول لرعاية  اأف�شل  كواحدة من 
مر�شى »كوفيد - 19« ب�شكل فعال. 

 و�شاركت من�شاآتنا وموظفونا يف اإدارة 
ه���ذه الأزم�����ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجلهات 
ت���ط���ّوع���ت معظم  احل���ك���وم���ي���ة. وق����د 
اإدارة  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ك���وادر 
�شالمتهم  م��ع��ّر���ش��ني  امل��ن�����ش��اأة،  ه���ذه 
يف  وا���ش��ت��م��روا  ل��ل��خ��ط��ر.  ال�شخ�شية 
جميع  �شفاء  ب��ه��دف  ال��ي��وم��ي  العمل 
املر�شى، متبعني الإجراءات الالزمة 
لل�شيطرة على انت�شار »كوفيد � 19«. 
الهائلة  ب��اإجن��ازات��ه��م  ف��خ��ورون  نحن 

ونثني على ما قاموا به من عمل.

••  ال�شارقة-الفجر:

عنوان  الأول  يحمل  برناجمني  يف 
حتت  ي��اأت��ي  وال��ث��اين  “مبدعون” 
ترافق  الوجوه”،  وراء  “ما  عنوان 
ال�����ش��رق��ي��ة م��ن ك��ل��ب��اء التابعة  ق��ن��اة 
لهيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون 
م�شاهديها يف طرح اإعالمي، �شحي، 
ت�����ش��ل��ط فيهما  ت��ث��ق��ي��ف��ي،  ت���وع���وي، 
امل�شاكل  م��ع  التعامل  على  ال�����ش��وء 
النف�شية التي ترافق اأمناط احلياة 
اأبطال  �شري  وت�شتعر�ش  املعا�شرة، 

ريا�شني من ذوي العاقة. 
 

»ما وراء الوجوه«
ويتناول برنامج “ما وراء الوجوه” 
النف�شية  وامل�������ش���اك���ل  ال���ت���ح���دي���ات 
اليومية  ال�شغوطات  ع��ن  الناجتة 
واأمناط احلياة املعا�شرة، ومن اأبرز 
الربنامج،  يطرحها  التي  الق�شايا 
م�����ش��ك��ل��ة ال�����ره�����اب الج���ت���م���اع���ي، 
ال��ه��ل��و���ش��ة، ظ��اه��ر ال��ت��ن��م��ر، مر�ش 
وال�شخ�شية  ال���ق���ه���ري،  الك���ت���ن���از 
املوا�شيع  م��ن  وال��ك��ث��ري  احل�����ش��ا���ش��ة 

ال����ت����ي ت���الم�������ش ج�����وان�����ب احل���ي���اة 
املختلفة ومت�ش الكثري من الأفراد 

يف جمتمعاتنا. 
وي�شت�شيف الربنامج الذي يبث يوم 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  الأرب��ع��اء يف مت��ام 
عائ�شة  امل��ذي��ع��ة  وت��ق��دم��ه  م�������ش���اًء، 
الزعابي، وتعده دميا مر�شد وتنتجه 
ن�����ورة ع��ب��ي��د، ن��خ��ب��ة م���ن الأط���ب���اء 
والأخ�شائيني  واخلرباء  النف�شيني 
الج��ت��م��اع��ي��ني وامل���ر����ش���دي���ن، حيث 
كل  يف  النف�شية  امل�شكلة  عر�ش  يتم 

حلقة ومناق�شتها مع ال�شيف ويتم 
الن�شائح  تقدمي  احللقة  نهاية  يف 

حللها والتعامل معها اأو عالجها.
 

 »مبدعون«
بفئة  “مبدعون”،  ب��رن��ام��ج  يهتم 
على  ال�شوء  وُي�شّلط  الإعاقة،  ذوي 
الذي  الكبري  والهتمام  ق�شاياهم 
تنالها هذه الفئة يف اإمارة ال�شارقة 
�شبيل  يف  ال�������ش���ع���اب  ذّل����ل����ت  ال���ت���ي 
املجتمع  يف  واإ����ش���راك���ه���م  دجم���ه���م 

وجعلهم اأفراًدا فاعلني ومنتجني.
يبث  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  وي�شت�شيف 
يوم الأحد يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة 
م�����ش��اًء وي��ق��دم��ه عبد ال��ع��زي��ز جنم، 
وي���ع���ده وي��ن��ت��ج��ه اأ����ش���ام���ة زه����دي، 
لعبي الأندية الريا�شية يف الدولة، 
ال��ذات��ي��ة لق�ش�ش  ال�����ش��رية  وي�����ش��رد 
جن���اح ال��ك��ث��ري م��ن��ه��م، والإجن������ازات 
التي متكنوا من حتقيقها مواجهني 
خاللها جميع ال�شعوبات للو�شول 

اإىل طموحاتهم واأهدافهم.

خالل برناجمي ما وراء الوجوه ومبدعون 

ال�صرقية من كلباء جتمع جمهورها يف حوار 
مفتوح مع اأطباء وخمت�صني اجتماعيني

ل�ستجابة الإمارات القوية يف حماربة فريو�س كورونا

املجتمع االإماراتي يكرم الكوادر الطبية االإماراتية 
• عائ�سة اليماحي: جائحة كورونا ، جعلت العامل يدرك اأهمية القطاع ال�سحي 

• عادل العجمي: وجودهم بال�سف الأول غري مبالني باملخاطر يف �سبيل حتقيق حياة اآمنة
كنة لإبراز مدى اأهميتهم بالن�سبة لنا • اأحمد عبداجلليل الفهيم: جاء دورنا يف رّد اجلميل باأف�سل و�سيلة ممُ
• حممد العلماء: �سهادة نعتز ونفخر بها، وو�سام �سرف على �سدرونا
• ح�سني عبد الرحمن: الإمارات ا�ستطاعت اأن تقدم منوذجًا احرتافيًا عامليًا يف اإدارة الأزمة
• �سالح اأديب:جهودهم احلثيثة املبذولة  ت�ستحق منا كل تقدير ودعم وت�سامن
• اأزاد موبني: نحن فخورون باإجنازاتهم الهائلة ونثني على ما قاموا به من عمل

•• ال�شارقة-الفجر:

بداأت دائرة املوارد الب�شرية بال�شارقة 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  مع  وبالتعاون 
ال�شارقة  منطقة  يف  متمثلة  املجتمع 
الطبية املرحلة الثانية من فحو�شات 
فريو�ش  اإ���ش��اب��ات  ع��ن  املبكر  الك�شف 
امل�شتجد   “  19 ك��وف��ي��د   “ ك���ورون���ا 
ملوظفي حكومة ال�شارقة. وذلك بدءاً 
من اليوم الإثنني ومل��دة 4 اأي��ام حتى 

يوم اخلمي�ش. 
وذلك بعد اإجناز املرحلة الأوىل التي 
غطت كافة موظفي الدوائر والهيئات 
ال��ذي��ن ع���ادوا اإىل مقار  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
اأعمالهم . وبلغ عدد الفحو�شات التي 
مت اإجراوؤها خاللها ما يفوق 9 اآلف 
الثانية  املرحلة  لت�شتهدف   . فح�ش 
التي  للفئات  الفحو�شات  ا�شتكمال 

�شتبا�شر العمل يف الفرتة القادمة .
واأعرب �شعادة الدكتور طارق �شلطان 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ش  ع�شو  خ���ادم  ب��ن 
املوارد  دائ��رة  رئي�ش  ال�شارقة  لإم���ارة 
والمتنان  ال�����ش��ك��ر  ع����ن  ال��ب�����ش��ري��ة 
احلكيمة  ل���ل���ت���وج���ي���ه���ات  ال���ع���م���ي���ق 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
املجل�ش الأعلى حاكم ال�شارقة حفظه 
لكافة  الطبي  الفح�ش  بتنفيذ  ؛  اهلل 

املواطنني  ال�شارقة  حكومة  موظفي 
وامل��ق��ي��م��ني. ه���ذا ال���ق���رار ال��ن��اب��ع من 
احل��ر���ش الأب����وي واله��ت��م��ام الكبري 
ب��ت��ع��زي��ز ����ش���الم���ة اأب����ن����اء امل��ج��ت��م��ع ، 
اإمارة  يف  و�شحية  اآمنة  بيئة  وتوفري 
اإج�������راء هذه  اأن  واأك������د  ال�������ش���ارق���ة.  
على  باإيجابية  ينعك�ش  الفحو�شات 
مقار  اإىل  العائدين  املوظفني  اإقبال 
الإح�شا�ش  لديهم  يعزز  كونه  العمل 
التوتر  م�����ش��اع��ر  وت��ق��ل��ي��ل  ب����الأم����ان 
والقلق يف مقر العمل، حيث يدركون 
اأنهم ملتحقون ببيئة عمل خالية من 
الفريو�ش.  واأ�شاف اأن هذا الفح�ش 
الوقائي ي�شهم يف دعم جهود الدوائر 

احلكومية بالإمارة يف تنفيذ التدابري 
الحرتازية  والإج�������راءات  ال��وق��ائ��ي��ة 
للموظفني.  الكاملة  للعودة  الالزمة 
مثمناً تعاون جهات ودوائر الإمارة و 
الفح�ش   باأهمية هذا  املوظفني  وعي 

وا�شتجابتهم بالإقبال على اإجنازه. 
واأعلن عن مواقع الفح�ش املخ�ش�شة 
مدينة  يف  ي��ن��ف��ذ  ح��ي��ث  الإم��������ارة  يف 
ال�شارقة مبقر نادي ال�شارقة الثقايف 
الو�شطى  املنطقة  ويف   ، لل�شطرجن 
الب�شرية  امل������وارد  دائ�����رة  ف���رع  مب��ق��ر 
املنطقة  ويف  م���ل���ي���ح���ة،  مب���ن���ط���ق���ة 
ال�����ش��رق��ي��ة مب��ق��ار اأف�����رع ال����دائ����رة يف 
مدن كلباء وخورفكان ودبا احل�شن، 

وذلك مراعاة ملناطق �شكن املوظفني 
وت�شهياًل لو�شولهم ملقار الفح�ش. 

ت�شتقبل  الفح�ش  مراكز  اأن  واأو�شح 
امل��وظ��ف��ني لأخ���ذ امل��وؤ���ش��رات احليوية 
 1 وح��ت��ى  ���ش��ب��اح��اً  م��ن��ذ ال�����ش��اع��ة 9 
ظ���ه���راً. وي�����ش��ت��غ��رق الإج������راء كاماًل 
5 دقائق من  مدة ب�شيطة ل تتعدى 
اإىل  الفاح�ش  املوظف  دخ��ول  حلظة 
اأن  مو�شحاً  الفح�ش.  عملية  انتهاء 
�شاعة   72 خالل  يتم  النتائج  ظهور 
اإر���ش��ال��ه��ا ع���رب ر���ش��ال��ة ن�شية  وي��ت��م 
ل��ل��م��وظ��ف، ك��م��ا ت��ظ��ه��ر ع��رب تطبيق 
احل�����ش��ن ال��ت��اب��ع ل������وزارة ال�����ش��ح��ة و 

وقاية املجتمع.

موارد ال�صارقة تبداأ املرحلة الثانية لفحو�صات 
كوفيد 19 ملوظفي حكومة ال�صارقة 
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اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكرامي�ش للذرة والي�ش كرمي
رخ�شة رقم:CN 2154600   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/النون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فا�شن
رخ�شة رقم:CN 2886453   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/�شتي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لند لعمال النجارة واحلدادة
رخ�شة رقم:CN 1180091   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/قرياط 

كافيه
رخ�شة رقم:CN 2791566   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مرجان 

للمحا�شبه ول�شت�شارات ال�شربية
رخ�شة رقم:CN 2573765   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/م�شار  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شليو�شنز لتاأجري املعدات
رخ�شة رقم:CN 2984548   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

بيت الهناء للمقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 1153334   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/كرو�ش  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اأو�شن مارين للنقليات
رخ�شة رقم:CN 1199918   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كونفيدن�ش 

للخدمات املحا�شبية
رخ�شة رقم:CN 2319748   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية الفائدة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1893755 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة برافيتا جايان فيجايان مينون كاروتيدات %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فاطمه حممد خليفه الرميثي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي مبارك علي حممد املن�شوري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف زينات موناجنات تاليالت عبدالقا�شم
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/غال�ش لين املنيوم ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1006582 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمد حممد عبداهلل قا�شم النعيمي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مكرم يو�شف الري�شاين %1
M R HOLDING SAL تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة م ر هولدنغ �ش.م.ل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شي ان ا�ش اي هولدنغ �ش.م.ل 
CNSI HOLDING S A L

MKR HOLDING SAL تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف م ك ر هولدنغ �ش م ل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شي ان ا�ش اي هولدجن �ش م ل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد حممد عبداهلل قا�شم النعيمي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مكرم يو�شف الري�شاين

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شفاء للذهب واملجوهرات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1805617 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/جنيب حممد ح�شني نا�شر احلداد من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ جنيب حممد ح�شني نا�شر احلداد من 50% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد علي هادي عو�ش العامري

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ ال�شفاء للذهب واملجوهرات ذ.م.م

ALSAFA GOLD & JEWELLERSS LLC

اىل/ال�شفاء للذهب واملجوهرات - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

ALSAFA GOLD & JEWELLERSS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الف�شول الربعة لل�شفر

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2242342 

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ الف�شول الربعة لل�شفر

FOUR SEASONS TRAVEL

اىل/الف�شول الربعة لل�شفر - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

FOUR SEASONS TRAVEL - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
ال�شم التجاري:الأوىل لتوظيف العمالة 

�شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
�شرق  زايد  بن  حممد  مدينة   ، زايد  بن  حممد  ال�شركة:مدينة  عنوان 

ذ.م.م كابيتال  تطوير  �شركة  مبنى   0،  14 مكتب   -  17 ق   -  2
CN 2716626 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/حار�ش و�شركاه لتدقيق احل�شابات )فرع اأبوظبي(   2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2019/12/29 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بتاريخ:2020/6/28 بالرقم:1905022773  

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:مركز املدينة العقارية ذ.م.م 
 ،  14 17 ط  ، مقابل مزيد مول - ق  ال�شركة:حممد بن زايد  عنوان 

مالك:�شركة تطوير كابيتال
CN 1416753 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/حار�ش و�شركاه لتدقيق احل�شابات )فرع اأبوظبي(   2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2020/2/3 وذلك بناء على قرار 
حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بتاريخ:2020/6/28 بالرقم:2008000641  
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مزرعة الزهري لرتبية الدواجن

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2178557 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شني علي خلف �شم�ش احلو�شني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد حممد عبيد را�شد املهريي
تعديل راأ�ش املال/من null اىل 50000

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ مزرعة الزهري لرتبية الدواجن

AL ZAHRIAH POULTRY FARM

اىل/مزرعة دياي لرتبية الدواجن - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
DIYAY POUL TRY FARM - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 144111
 باإ�شم :  اأوتي هولدينج اأنونيم  �شريكيتي

 وعنوانه: كومهرييت كاد رقم  361 �شافري اأبت كيه 8 دي 15  هاربيي �شي�شلي، اإ�شطنبول.
بتاريخ: 2011/05/08 وامل�شجلة حتت الرقم: 144111 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/27 

وحتى تاريخ: 2030/06/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يونيو  2020 العدد 12973 

EAT 155291

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 144112
 باإ�شم :  اأوتي هولدينج اأنونيم  �شريكيتي

 وعنوانه: كومهرييت كاد رقم  361 �شافري اأبت كيه 8 دي 15  هاربيي �شي�شلي، اإ�شطنبول.
بتاريخ: 2011/05/08 وامل�شجلة حتت الرقم: 144112 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/27 

وحتى تاريخ: 2030/06/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يونيو  2020 العدد 12973 

EAT 155292

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 144113
 باإ�شم :  اأوتي هولدينج اأنونيم  �شريكيتي

 وعنوانه: كومهرييت كاد رقم  361 �شافري اأبت كيه 8 دي 15  هاربيي �شي�شلي، اإ�شطنبول.
بتاريخ: 2011/05/08 وامل�شجلة حتت الرقم: 144113 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/27 

وحتى تاريخ: 2030/06/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يونيو  2020 العدد 12973 

EAT 155293

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 144114
 باإ�شم :  اأوتي هولدينج اأنونيم  �شريكيتي

 وعنوانه: كومهرييت كاد رقم  361 �شافري اأبت كيه 8 دي 15  هاربيي �شي�شلي، اإ�شطنبول.
بتاريخ: 2011/05/08 وامل�شجلة حتت الرقم: 144114 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/27 

وحتى تاريخ: 2030/06/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يونيو  2020 العدد 12973 

EAT 155294
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عربي ودويل

يف  وج��ن��دي  �شابط  مقتل  بيان  يف  اجل��زائ��ري��ة  ال��دف��اع  وزارة  اعلنت 
ال�شبت  م�شاء  ع�شكرية،  عملية  خ��الل  ال�شنع  يدوية  قنبلة  انفجار 
وزارة  بيان  يف  وج��اء  العا�شمة.  جنوب  كلم   80 بعد  على  املدية  يف 
الدفاع “خالل عملية بحث ومت�شيط نفذتها مفارز للجي�ش الوطني 
تقليدي  لغم  انفجار  واإث���ر  امل��دي��ة،  ب��ولي��ة   )...( مبنطقة  ال�شعبي 
ال�شنع، ا�شُت�شهد  ع�شكريان، يتعلق الأمر بكل من النقيب بن �شماعيل 
اأعلنت  اأي���ام  ف��احت وال��ع��ري��ف الأول خ��ال��دي زك��ري��اء«. وق��ب��ل ثمانية 
الوزارة مقتل جندي يف ا�شتباك بني اجلي�ش و”اإرهابيني” يف ولية 
وبداية  جبليتان.  منطقتان  وكالهما  للمدية  املجاورة  الدفلى  عني 
�شباط فرباير، قتل ع�شكري يف انفجار �شيارة مفخخة يف تيمياوين 
واأ�شافت  م��ايل.  جمهورية  مع  احل��دود  على  ال��ب��الد،  جنوب  اأق�شى 
وزارة الدفاع ان اجلي�ش يوا�شل مت�شيط املنطقة “ومالحقة هوؤلء 
املجرمني«. وما زالت بع�ش املجموعات امل�شلحة تن�شط يف اجلزائر، 
 2005 منذ  ال��دول��ة  اأق��رت��ه  ال��ذي  الوطنية  امل�شاحلة  ميثاق  رغ��م 
اإعالميا  املعروفة  الأهلية )2002-1992(  لطي �شفحة احلرب 
بح�شب  قتيل  األف   200 عن  اأ�شفرت  والتي  ال�شوداء”  ب�”الع�شرية 
 15 قتل  اأن��ه  اجلي�ش  ذك��ر   2019 ال��ع��ام  وخ��الل  ر�شمية.  ح�شيلة 

م�شلحا واعتقل 25 اآخرين، بينما �شّلم 44 “اإرهابيا” اأنف�شهم.

 
بعدما كانت وجهة �شياحية مهمة قبل �شت �شنوات، باتت بوركينا فا�شو 
على  نفوذها  تب�شط  التي  املتطرفة  اجلماعات  هجمات  وط��اأة  حتت 
الرئا�شية  النتخابات  وتهدد  ال�شاحل،  منطقة  الواقع يف  البلد  هذا 
الأرق����ام مهولة  وت��ب��دو  ن��وف��م��رب.  ال��ث��اين  ت�شرين  �شتجري يف  ال��ت��ي 
مر�شد  بح�شب  املتطرفة  الهجمات  يف  قتيل   1600 من  اأك��رث  مع 
الإن�شان - وهي ح�شيلة دنيا حيث يتحدث  الدميوقراطية وحقوق 
5 اآلف قتيل - ، و100 باملئة من الأرا�شي ل يو�شى  البع�ش عن 
للغربيني بها و ونحو مليون نازح ... ومما ل �شك فيه اأنه �شيتم بحث 
الو�شع يف القمة التي �شتجمع الرئي�ش الفرن�شي اإميانويل ماكرون 
هذه  وتخفي  نواك�شوط.  يف  الثالثاء  ال�شاحل  دول  من  نظرائه  مع 
الأرقام مواقف ماأ�شاوية. وي�شري علي �شيديبي )42 عام(، الذي كان 
مربي ما�شية ونزح اإىل كايا )و�شط ال�شمال( اإىل اأن “احلياة اأكرث من 
�شعبة بالن�شبة لنا. ُقتلت زوجتي خالل هجوم يف اأربيندا )�شمال( يف 
كانون الأول دي�شمرب، وتركت ر�شيعا يبلغ من العمر عامني. ويعي�ش 

الطفل يف واغادوغو. ويتكفل العمل الإجتماعي برعايته«.
واأ�شاف “لقد فقدت قطيعي بالكامل. كنت اأملك اأكرث من 50 ثور. 
مل اأعد اأملك حتى خروف. ا�شطررت ملغادرة خميم النازحني للبحث 
عن عمل. لكنني ل اأعرف �شوى رعاية قطيعي«. ويرجع الباحث يف 

ال�شوؤون اجلهادية حممودو �شافادوغو “الكارثة” لعدة اأ�شباب.

ي�شّجل قطاع النقل يف باك�شتان خ�شائر ب�شرية كارثية �شنة تلو   
تعد  ول  حت�شى  ل  التي  والربية  اجلوية  احلوادث  جراء  الأخرى 

وذلك يعود اإىل عدم المتثال لقواعد ال�شالمة.
وكانت الكارثة الأخرية حتطم طائرة اإيربا�ش “اإيه 320” التابعة 
ل�شركة اخلطوط اجلوية الباك�شتانية الوطنية يف 22 اأيار/مايو يف 
احلركة  ومراقبي  الطيارين  اإهمال  ب�شبب  ح�شلت  والتي  كرات�شي 

اجلوية وفق تقرير اأويل �شدر الربعاء.
وجاء يف التقرير اأن الطيارين كانا غارقان يف مناق�شة حول فريو�ش 
كورونا امل�شتجد اأثناء حماولتهما الهبوط ثم ف�شال برنامج الطيار 

الآيل عن الطائرة ومل ياأخذا يف العتبار “العديد من التنبيهات«.
واأو�شح اأن “الطيار وم�شاعد الطيار مل يكونا يف كامل الرتكيز على 
كان  الفريو�ش  ك��ورون��ا.  ف��ريو���ش  ح��ول  ك��ان  نقا�شهما  وك��ل  عملهما 

يقلقهما. اأ�شرتاهما تاأثرتا )بالوباء( وكانا يناق�شان الأمر«.
واأ�شاف “لال�شف الطيار كان يتعامل بثقة مفرطة«.

الذي  الرتفاع  كانت حتلق على �شعف  الطائرة  ب��اأن  التقرير  واأف��اد 
اإنزال  اأن حتلق عليه حني اقرتبت من الهبوط من دون  كان يجب 
امل��ع��دات اخل��ا���ش��ة ب��ذل��ك. ث��م جت��اه��ل ال��ط��ي��اران وم��راق��ب املالحة 
الهبوط  اأدى لف�شل عملية  املعيارية، ما  الطريان  اإج��راءات  اجلوّية 

التي اأحلقت اأ�شرارا ج�شيمة مبحركات الطائرة.

عوا�شم

اجلزائر

واغادوغو

ا�شالم اباد

ال�صرطة اال�صكتلندية تك�صف 
هوية منفذ هجوم غل�صكو 

•• غال�شكو-اأ ف ب

تنفيذه  اإثر  عنا�شرها  قتله  الذي  ال�شاب  اأن  ال�شكتلندية  ال�شرطة  اأعلنت 
اأ�شخا�ش  �شتة  اإ�شابة  ع��ن  اأ�شفر  مم��ا  بغال�شكو  فندق  يف  ب�شكني  هجوماً 

بجروح هو �شوداين يدعى بدر الدين عبد اهلل اآدم.
البالغ  ال�شاب  اإنه مت حتديد هوية  ال�شرطة يف تغريدة على تويرت  وقالت 
“بناء على معلومات قّدمها الراحل اإىل وزارة الداخلية يف وقت  28 عاماً 
الظروف  يف  التحقيقات  “موا�شلة  �شتتّم  اأن��ه  واأ�شافت  العام«.  هذا  �شابق 
املحيطة بحادثة غال�شكو”. واأو�شحت ال�شرطة يف بيانها اأّن و�شع ال�شرطي 
ديفيد وايت الذي اأ�شيب يف الهجوم م�شتقّر. وقال وايت اإنه فعل “ما دّرب 

عليه جميع عنا�شر ال�شرطة، األ وهو اإنقاذ الأرواح«.
واأ�شيب ال�شرطي البالغ 42 عاماً عند تدّخله للت�شّدي للمهاجم يف فندق 
اخلم�شة  امل�شابون  ي��زال  ول  جل��وء.  طالبي  ي�شت�شيف  ال��ذي  اإن”  “بارك 
الآخرون يف امل�شت�شفى اأي�شاً. وقتل املهاجم املفرت�ش بر�شا�ش ال�شرطة يف 
املكان عينه . ويقيم يف الفندق نحو مئة طالب جلوء منذ بدء اأزمة انت�شار 
قلقها  عن  ال�شبت  خريية  جمعيات  ع��رّبت  وق��د  امل�شتجّد،  كورونا  فريو�ش 
من الظروف داخله وتاأثريها على املقيمني فيه. وقالت املديرة التنفيذية 
جلمعية “بوزيتيف اأك�شن �شكوتلند” ربينة قر�شي لوكالة فران�ش بر�ش اإنه 
“مت اإلزامهم البقاء داخل فنادقهم طوال هذه اجلائحة، وقد مّرت ثالثة 
اأ�شهر الآن«. واأ�شافت “ُتركوا يف تلك الظروف فتزايد عدد من عرّبوا عن 

رغبة يف النتحار ومن يعانون من اكتئاب حاّد نتيجة هذا الإغالق«.

قالوا اإن كل �سيء لنا يف املكان 

اآراء متطرفة للم�صتوطنني حول خطة �صم ال�صفة

بعد انفجار اإيران ال�صخم.. �صور من الف�صاء تك�صف »موقعه املريب«

•• ال�شفة الغربية-اأ ف ب

يعي�ش 450 األف م�شتوطن اإ�شرائيلي 
الأول  انتظار  يف  الغربية  ال�شفة  يف 
من متوز/يوليو، املوعد الذي حددته 
اعتبارا  لتعلن  الإ�شرائيلية  احلكومة 
املدعومة  خطتها  تنفيذ  اآل��ي��ة  م��ن��ه 
ال�شفة  م�شتوطنات  ل�شم  اأم��ريك��ي��ا 

الغربية ومنطقة غور الأردن.
هوؤلء  حياة  يف  يتغرّي  ق��د  ال��ذي  فما 
على  رّد  م��ن��ه��م  ع����دد  امل�����ش��ت��وط��ن��ني؟ 

�شوؤال وكالة فران�ش بر�ش:
على قمة تلة اأطلق عليها ا�شم جفعات 
اأرنون، تعي�ش نحو 27 عائلة يهودية 
اإ�شرائيلية من العلمانيني واملتدينني، 
ب�����وؤرة  امل���ت���ط���رف���ني وامل���ع���ت���دل���ني، يف 
ا�شتيطانية ع�شوائية يف �شمال ال�شفة 
ب�شاتني  ب��ب��ي��وت��ه��م  حت��ي��ط  ال��غ��رب��ي��ة 

�شغرية وكروم العنب.
يف  امل�شتوطنة  ه���ذه  يف  �شيال  وي��ق��ي��م 
منزل يطل على منطقة غور الأردن، 

ومعه زوجته واأطفالهما الثالثة.
ترك �شيال عائلته اليهودية املت�شددة 
وان�شم  عاما   17 �شن  يف  القد�ش  يف 
اإىل موؤ�ش�شة تعليمية “فتيان التالل” 
املتطرفني  ال��ي��ه��ود  م���ن  )جم��م��وع��ة 
ا�شتيطانية  ب���وؤر  يف  يقيمون  ال��ذي��ن 

ع�شوائية(.
املنزل،  من  اإعالمية  ا�شت�شارات  يدير  ال��ذي  القامة  الطويل  الرجل  وق��ال 
واأ�شاف “نحن على  اإن قدره “البناء على هذه الأر�ش وال�شتقرار فيها”. 

يقني اأن وجودنا هنا يحمي جميع �شكان اإ�شرائيل«.
من  العديد  يعتربه  ال��ذي  املكان  يف  لنا”  �شيء  كل  اإلينا،  “بالن�شبة  وتابع 
الثاين/يناير  ك��ان��ون  يف  ك��ب��ري  ب��ف��رح  �شعر  اإن���ه  وق���ال  “توراتيا«.  ال��ي��ه��ود 
عندما اأعلن الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب خطته لل�شالم الإ�شرائيلي 
الفل�شطيني التي اأعطت اإ�شرائيل ال�شوء الأخ�شر ل�شم م�شتوطنات ال�شفة 

الغربية وغور الأردن.
التفا�شيل  الوقت ما زالت  “مع مرور  اليوم، لأنه  ال�شيء  لكنه قلق بع�ش 

غام�شة«.
وقال “نحن ن�شهد تراجعا تدريجيا يف ما ُوعدنا به«.

واعترب اأن ت�شكيل دولة فل�شطينية قد يحّول البوؤرة ال�شتيطانية اإىل جيب 
اإ�شرائيلي بعيد عن و�شط اإ�شرائيل.

وقال “ل ميكننا قبول العرتاف” بدولة فل�شطينية.
يف م�شتوطنة يت�شهار الدينية املتطرفة الواقعة على تلة يف �شمال ال�شفة 
اأن الوجود  ���ش��وك��وت  اع��ت��رب  ن��اب��ل�����ش،  اإىل اجل��ن��وب م��ن م��دي��ن��ة  ال��غ��رب��ي��ة 
الإ�شرائيلي يف املنطقة من�شو�ش عليه يف التوراة ويتجاوز ال�شيا�شة املوؤقتة. 

ويتحدر الرجل الذي اعتمر قلن�شوة حمبوكة من عائلة متدينة مت�شددة 
ت�شكن م�شتوطنة يف ال�شفة الغربية قريبة من مدينة القد�ش. وقد انتقل 

منها اىل يت�شهار.
واأ�شاف “نحن هنا ب�شبب الكتاب املقد�ش، لأننا نعتقد اأن اهلل اأعطانا هذه 

الأر�ش ونريد اأن يكون هذا املكان ملكا لليهود«.
ويرتبط ا�شم يت�شهار مبواجهات مع ال�شكان الفل�شطينيني يف مدينة نابل�ش 

املجاورة، ولكن اأي�شا مبواجهات مع قوات الأمن الإ�شرائيلية اأحيانا.
وقال �شوكوت “اإنهم ل يريدوننا اأن نكون هنا ونحن ل نريدهم اأن يكونوا 

هنا، ولكن يف الوقت نف�شه كلنا هنا«.
وذكر اأنه يوؤيد خطة ال�شم، لكنه �شد اإن�شاء دولة فل�شطينية.

“دولة  لكن  للغاية”،  م��وؤث��را  “كان  ال�شم  ع��ن  ت��رام��ب  ح��دي��ث  اإن  وق���ال 
من  ظ��رف  اأي  حتت  قبوله  ميكننا  ل  �شيء  اإ�شرائيل  اأر���ش  يف  فل�شطينية 

الظروف«.
الفل�شطينية عند  الدولة  باأن تكون  “لن نقبل  بنات  الوالد لأربع  واأ�شاف 

�شياجنا حيث طريق ابنتي ملدر�شتها«.
اأنه  ا واح��ًدا يف العامل يعتقد  “ل اأعتقد اأن هناك �شخ�شً ثم ا�شتدرك بثقة 

�شتكون هناك دولة فل�شطينية هنا يف غ�شون يومني اأو عامني«.

يف م�����ش��ت��وط��ن��ة اإف������رات ب��ال��ق��رب من 
م��دي��ن��ة ب��ي��ت حل��م يف ج��ن��وب ال�شفة 
مبوافقة  اأن�����ش��ئ��ت  وال���ت���ي  ال��غ��رب��ي��ة 
 11000 ح���وايل  ي�شكن  احل��ك��وم��ة، 

من اليهود العلمانيني واملتدينني.
امل�شتوطنة  جمل�ش  يف  اأطل�ش  ويعمل 
اأطفال. وقال  اأب لثالثة  املحلي. هو 
اإن���ه ا���ش��رتى م��ن��زًل م��ن اأرب����ع غرف 
نوم يف اإفرات ب�شعر �شقة ا�شتوديو يف 

املدينة.
وقال “زوجتي واأنا نعمل يف القد�ش، 
وك���ن���ا ن��ب��ح��ث ع���ن م���ك���ان ق���ري���ب من 
دف��ع��ن��ا لالنتقال  م��ا  امل��دي��ن��ة، وه����ذا 

هنا«.
وحتدث اأطل�ش عن القانون الع�شكري 
امل�شتوطنات.  �شكان  حتته  يقع  ال��ذي 
حقوق  ل���دّي  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  “كمواطن 
اأق����ّل يف جم���ال ال��ب��ن��اء. م��ن��زيل غري 
م�����ش��ج��ل يف ال�����ش��ج��ل ال���ع���ق���اري، واأن���ا 
اإىل  تعود  وقوانني  باجلي�ش  مرتبط 
�شرفة،  بناء  اأردت  اإذا   .1967 العام 
املخولة  هي  للجي�ش  املدنية  الإدارة 

املوافقة اأم ل«.
وتابع “نعي�ش هنا يف ح�شن جوار مع 
اأن يح�شل  الفل�شطينيني، واأرغب يف 

هذا التعاي�ش يف اأماكن اأخرى«.
اأنه  را�شخا  اعتقادا  “اأعتقد  واأ�شاف 
والتفاو�ش  اجللو�ش  من  متكننا  اإذا 
“ل  متابعا  ولنا”،  لهم  اأف�����ش��ل  ح��ي��اة  �شتكون  م�����ش��رتك،  م�شتقبل  ب�����ش��اأن 
اأوؤيد املفاو�شات مع  اإن�شاء دولة فل�شطينية، لكنني  اأوؤيد  اإذا كنت  اأعرف ما 

الفل�شطينيني«.
فرن�شية املولد، هاجرت اإىل اإ�شرائيل يف عام 1992، وبعدها بعام انتقلت 
تربية  اأج��ل  اإىل هنا من  “جئت  الغربية.  ال�شفة  امل�شتوطنة يف  للعي�ش يف 

اأطفايل” يف الطبيعة وال�شتفادة من “نوعية حياة«.
وقالت “لن تتغري احلياة هنا” يف حال �شّم امل�شتوطنات، “لأن ال�شكان من 

لون واحد. ل يوجد �شكان عرب، فقط بع�ش الع�شائر البدوية«.
وعرّبت عن ارتياحها “لتطبيع و�شعنا، لأننا نعي�ش هنا يف يهودا وال�شامرة 
)ال�شم اليهودي لل�شفة الغربية(، اإنه مكان تاريخنا وهذا �شيء جيد بحد 
ذاته، لكنه لن ي�شاهم يف تهدئة التوتر، ول اأرى كيف ميكن لل�شم اأن ي�شاعد 

على تقدم ال�شالم«.
والدماء”،  النزاع  من  جديدة  �شنوات  عتبة  على  نكون  اأن  “اأخ�شى  وقالت 
بالن�شبة  مقبولة  غ��ري  اأ���ش��ي��اء  ي��ف��ر���ش  اأن  رمب���ا  ي��ري��د  “ترامب  م�شيفة 
تاأخذ كل �شيء... وبعد  اأن  للفل�شطينيني، �شيقولون ل، وميكن لإ�شرائيل 
الو�شع  البحر.  يف  بهم  نلقي  لن  الفل�شطينيون؟  �شيذهب  اأي��ن  اإىل  ذل��ك، 

ماأ�شاوي بالن�شبة  للطرفني«.

•• عوا�شم-وكاالت

قرب  وق��ع  ال��ذي  ال�شخم”  “النفجار  ب�شاأن  ج��دي��دة  تفا�شيل  تك�شفت 
العا�شمة الإيرانية طهران اأول اأول اأم�ش اجلمعة وت�شبب باأ�شرار مادية 

يف بع�ش املباين دون وقوع اأي اإ�شابات.
الأوروب����ي  ال�شطناعي  القمر  التقطها  ���ش��ور  واأظ��ه��رت 
اأن النفجار وقع يف منطقة جبلية �شرقي  “�شنتينال 2”، 
اأنفاق  �شبكة  اأنها حتتوي على  يعتقد حمللون  العا�شمة، 
حتت الأر�ش لتخزين الأ�شلحة ومواقع لإنتاج ال�شواريخ، 

ورمبا لها عالقة بن�شاط اإيران النووي.
ال��ذي وقع يف وقت مبكر من اجلمعة،  النفجار  وت�شبب 
عدد  �شاهدها  ال�شماء،  يف  �شخمة  ن��اري��ة  كتلة  بت�شاعد 
كبري م��ن �شكان ط��ه��ران، ت��زام��ن��ت م��ع ان��ف��ج��ار ق��وي هز 

العا�شمة.
الأمريكية  الإخ��ب��اري��ة  نيوز”  “فوك�ش  �شبكة  ون�����ش��رت 
تظهر  الن��ف��ج��ار،  بعد  مل��ا  ال�شطناعية  ل��الأق��م��ار  ���ش��ورة 
منطقة �شوداء متفحمة ناجمة عن حريق �شخم يف مكان 
النفجار، يف حني مل تكن هذه البقعة ال�شوداء موجودة 

قبل حدوثه.
الرد غري  اأن طبيعة النفجار مل تت�شح بعد، فاإن  ورغم 
املعتاد لل�شلطات الإيرانية عقب النفجار يوؤكد الطبيعة 
يعتقد  اإذ  النفجار،  فيها  وق��ع  التي  للمنطقة  احل�شا�شة 
�شديدة  اخ��ت��ب��ارات  اأج����رت  اإي�����ران  اأن  دول���ي���ون  مفت�شون 

النفجار قبل عقدين يف املنطقة ذاتها.

وقد هز النفجار منازل بع�ش املباين ال�شكنية يف طهران وه�شم نوافذها، 
و�شفه  مل��ا  م�����ش��ورا  الإي����راين لح��ق��ا مقطعا  احل��ك��وم��ي  التلفزيون  وب��ث 

“موقع النفجار«.
اأنه  ب��دا  م��ا  اأم���ام  ال�شحفيني  اأح���د  احل��ك��وم��ي  التلفزيون  ب��ث  وظ��ه��ر يف 
الدفاع  وزارة  با�شم  املتحدث  ق��ال  وق��ت  ���ش��وداء، يف  غ��از كبرية  اأ�شطوانات 

اأن  للغاز، م�شيفا  ت�شريب  ناجم عن  النفجار  اإن  داوود عبدي  الإيرانية 
النفجار “مل يقتل اأحدا«.

مما اأثار ت�شاوؤلت عن �شبب  وو�شف عبدي املوقع باأنه “منطقة عامة”، 
امل�شوؤولية  املدنيني،  الإطفاء  رج��ال  ولي�ش  الع�شكريني،  امل�شوؤولني  تويل 
الناجم عن النفجار. وقال فابيان هينز، الباحث يف  اإخماد احلريق  عن 
مركز جيم�ش مارتن لدرا�شات عدم النت�شار النووي يف 
اأ�شاب على ما يبدو من�شاأة  “النفجار  اإن  كاليفورنيا، 
التي ت�شنع �شواريخ  ال�شناعي(،  باكري  ملجمع )�شهيد 

تعمل بالوقود ال�شلب«.
والدولية،  ال�شرتاتيجية  ال��درا���ش��ات  م��رك��ز  اأك���د  كما 
الذي يتخذ من وا�شنطن مقرا له، اأن النفجار حدث 
لأنفاق  “موقع  اأن���ه  مو�شحا  خوجري”،  “موقع  يف 

عديدة ي�شتبه يف اأنها ت�شتخدم يف تخزين الأ�شلحة«.
واأظ���ه���رت ���ش��ور ل��الأق��م��ار ال���ش��ط��ن��اع��ي��ة وج���ود مبان 
يف  ت�شتخدم  اأن��ه��ا  يعتقد  امل���وق���ع،  يف  ك��ب��رية  �شناعية 

جتميع ال�شواريخ وتخزينها.
اإن  الأم��ريك��ي��ة  الدفاعية  ال�شتخبارات  وك��ال��ة  وت��ق��ول 
ل���دى اإي�����ران اأك����رب ب��رن��ام��ج ل��ت��خ��زي��ن الأ���ش��ل��ح��ة حتت 

الأر�ش يف ال�شرق الأو�شط.
وقال م�شوؤولون اإيرانيون اإن النفجار حدث يف منطقة 
ت�شتبه  اإيرانية،  ع�شكرية  قاعدة  موطن  وهي  بار�شني، 
اأجرت فيها  اإي��ران  اأن  الذرية  الوكالة الدولية للطاقة 
يف  ا�شتخدامها  ميكن  متفجرة  غ��ازات  على  اختبارات 

الأ�شلحة النووية.

انتخابات »تاريخية«.. املعار�صة تطيح برئي�ش اإفريقي من احلكم

•• ريكيافيك-اأ ف ب

رئي�شها  ان��ت��خ��اب  اآي�����ش��ل��ن��دا  اأع�����ادت 
ثانية  ل��ولي��ة  يوهاني�شون  غ���ودين 
اأرب��ع �شنوات بعد فوز �شاحق  مدتها 
ح��ق��ق��ه يف الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي جرت 
اأم�ش الأول ال�شبت وح�شل فيها على 

حواىل ت�شعني باملئة من الأ�شوات.
عاما( وهو  يوهاني�شون )52  وقال 
اأ���ش��ت��اذ جامعي ي��دّر���ش ال��ت��اري��خ ول 
ينتمي اإىل اأي حزب، لوكالة فران�ش 
بر�ش “اأت�شرف واعتز” بهذا الفوز.

هام�ش  ع��ل��ى  يوهاني�شون  واأ����ش���اف 
العا�شمة  يف  ان����ت����خ����اب����ي  جت����م����ع 

نتيجة  يل  “بالن�شبة  ري��ك��ي��اف��ي��ك 
الن���ت���خ���اب���ات ه���ي ال��دل��ي��ل ع��ل��ى اأن 
حول  فكرتي  على  واف��ق��وا  مواطني 
تفوي�شا  ومنحوين  الوظيفة،  ه��ذه 
بالطريقة  دوري  ممار�شة  ملوا�شلة 
ال�شنوات  يف  اتبعتها  ال��ت��ي  نف�شها 

الأربع الأخرية«.
اأن  امل��ت��وف��رة  املوقتة  النتائج  وتفيد 
يوهاني�شون ح�شل على 90،6 باملئة 
م��ن الأ����ش���وات يف م��واج��ه��ة خ�شمه 
غودموندور  ال�����ش��ع��ب��وي  ال��ي��م��ي��ن��ي 
باملئة(.   9،4( يون�شون  فرانكلني 
وهذه النتائج قريبة جدا من نتائج 
ال��ت��ي ن�شرت  ال������راأي  ا���ش��ت��ط��الع��ات 

يف الأ����ش���اب���ي���ع الأخ��������رية. واع����رتف 
بهزميته.  ي��ون�����ش��ون  غ���ودم���ون���دور 
وعائلته”،  غ����ودين  “اأهنئ  وق����ال 
اأن  للحظة  يعتقد  مل  ب��اأن��ه  معرتفا 
له  ي�شوتون  الذين  الناخبني  ن�شبة 

�شت�شل ‘ىل ع�شرة باملئة.
ناخبا   217 و  األ���ف���ا   252 ودع����ي 
اإىل الت�شويت يف القرتاع الذي مل 
وكانت  فيه.  امل�شاركة  نتيجة  تعلن 
ن�شبة امل�شاركة يف انتخابات 2016 

بلغت 75،7 باملئة.
اجلزيرة  اخ��ت��ارت  ه��ذا  وبانتخابها 
عددهم  البالغ  ب�شكانها  الربكانية 
365 األف ن�شمة، ال�شتمرارية بعد 

م�شارفها  اإف��ال���ش  ع��ل��ى  ع��ام��ا   12
بداية  ويف   ،2008 يف  ال��ت��اري��خ��ي 
اأزمة اقت�شادية عاملية جديدة ب�شبب 

وباء كوفيد-19.
ه���ذه  يف  ال������ربمل������اين  ال����ن����ظ����ام  ويف 
اأوروبا،  �شمال  يف  الواقعة  اجل��زي��رة 
ي�شغل رئي�ش الدولة من�شبا فخريا. 
وهو يتمتع ب�شالحية واحدة مهمة 
تعطيل  ال���د����ش���ت���وري يف  احل����ق  ه���ي 

اإ�شدار قانون وعر�شه لال�شتفتاء.
بعد �شربيا  بلد  واآي�شلندا هي ثاين 
تخفيف  ب��دء  منذ  انتخابات  ينظم 
اإج��راءات العزل املفرو�شة يف اأوروبا 
كورونا  ف���ريو����ش  ان��ت�����ش��ار  مل��ك��اف��ح��ة 

اإ�شابات  ت�شجل  تعد  ومل  امل�شتجد. 
يف  اأ����ش���ب���وع���ني  م��ن��ذ  بكوفيد-19 
عليها  ي����وؤث����ر  مل  ال���ت���ي  اجل�����زي�����رة 

الوباء.

ويوهاني�شون هو اأ�شغر رئي�ش دولة 
ينتخب يف اآي�شلندا منذ ا�شتقاللها يف 
1944 ويتمتع ب�شعبية كبرية منذ 

و�شوله اإىل املن�شب يف 2016.

ب���اأن امل��خ��ال��ف��ات وا���ش��ع��ة ال��ن��ط��اق ال��ت��ي ج���رت يف 
ا�شتخدام  ذل��ك  يف  مبا   ،2019 مايو  انتخابات 
�شائل الت�شحيح يف بطاقات الق��رتاع، ل ميكن 
و�شف  ال�����ش��ب��ت،  ���ش��اب��ق  وق����ت  ويف  ت�����ش��م��د.  اأن 
ولية  اإىل  �شعى  ال��ذي  موثاريكا،  بيرت  الرئي�ش 
باأنها  النتخابات  اإع��ادة  �شنوات،   5 ثانية مدتها 

“الأ�شواأ يف تاريخ مالوي«.
لل�شرب  ت��ع��ر���ش��وا  ح���زب���ه  م��راق��ب��ي  اأن  وزع�����م 
لكن  الثالثاءاملا�شي  انتخابات  خالل  والتهديد 
جل��ن��ة ح��ق��وق الإن�����ش��ان يف م�����الوي، وه���ي اأحد 
باأنه  الت�شويت  و���ش��ف��ت  الن��ت��خ��اب��ات،  م��راق��ب��ي 

 58 بن�شبة  ت�شاكويرا  وفاز  و�شفافا.  �شلميا  كان 
2.6 مليون �شوت من  اأو  الأ���ش��وات،  باملئة من 
�شوت  مليون   1.7 مقابل  مليونا،   4.4 اأ���ش��ل 

ملوثاريكا.
ب��الأع��الم مع  اأن�����ش��ار ت�شاكويرا ول��وح��وا  وه��ل��ل 
اإع����الن ال��ن��ت��ائ��ج، وب����داأت بع�ش الح��ت��ف��الت يف 

ال�شوارع، ومت اإطالق الألعاب النارية.
ال�شابق لتجمع كنائ�ش  الزعيم  وقال ت�شاكويرا، 
الرب يف مالوي، لل�شحفيني: “اأنا �شعيد للغاية 
لدرجة اأنني اأ�شتطيع الرق�ش طوال الليل. هذا 
انت�شار ل�شعب مالوي، انت�شار للدميقراطية«.

•• جوهان�شبريغ-وكاالت

ب��ع��د ج��ول��ة ان��ت��خ��اب��ات اإع�����ادة رئ��ا���ش��ي��ة و�شفت 
رئي�ش  اإطاحة  يف  املعار�شة  جنحت  بالتاريخية، 
التي  الأوىل  امل���رة  وه���ي  من�شبه،  م��ن  م����الوي 
يوؤدي فيها ت�شويت مت اإبطاله من قبل املحكمة 

يف اإفريقيا اإىل هزمية زعيم يف املن�شب.
وكان فوز لزارو�ش ت�شاكويرا م�شاء اأم�ش الأول 
ال�شبت نتيجة لأ�شهر من الحتجاجات احلا�شمة 
يف �شوارع الدولة الواقعة يف جنوب قارة اإفريقيا، 
الد�شتورية  املحكمة  من  �شادر  بالإجماع  وق��رار 

فوز �صاحق لرئي�ش اآي�صلندا بوالية ثانية
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كّل من مايكل كوفريغ، الدبلوما�شي الكندي ال�شابق الذي كان 
�ش  املتخ�شّ الأع��م��ال  رج��ل  �شبافور،  ومايكل  بكني،  يف  معتمداً 
الأول/ كانون  الرجالن يف  واأُوق��ف  ال�شمالية.  �شوؤون كوريا  يف 

بناء على مذكرة  اعتقال كندا،  اأي��ام من  بعد   2018 دي�شمرب 
ت��وق��ي��ف اأم���ريك���ي���ة، م��ي��ن��غ وان��ت�����ش��و، امل���دي���رة امل��ال��ي��ة ملجموعة 
تّتهمها  وال��ت��ي  “هواوي”،  ال��ع��م��الق��ة  ال�شينية  الت�����ش��الت 

وا�شنطن بانتهاك العقوبات املفرو�شة على اإيران.
رّداً  الكندّيني  اأوقفت هذين  باأّن بكني  الغرب  وي�شود اعتقاد يف 

على توقيف مينغ، الأمر الذي تنفيه احلكومة ال�شينية.
وك����ان رئ��ي�����ش ال������وزراء ال��ك��ن��دي ج��ا���ش��ن ت����رودو ن����ّدد الثنني 
مّتهماً  بحتة”،  �شيا�شية  “لأ�شباب  مواطَنيه  باعتقال  جم��ّدداً 

“اأدوات، مثل توقيف مواطنني،  با�شتخدام  ال�شينية  احلكومة 
املتحّدث  ق��ال  بيانه  ال��ع��امل«. ويف  اأن��ح��اء  �شيا�شية يف  لأغ��را���ش 
اإّن “الزعماء الكنديني اأدلوا يف الآونة  با�شم ال�شفارة ال�شينية 
و�شبافور،  كوفريغ  ب�شاأن”  بت�شريحات غري م�شوؤولة  الأخرية 
ال�شديد  ا�شتيائه  ال�شيني يعرب عن  “اجلانب  اأّن  على  م�شّدداً 

ومعار�شته احلازمة” لهذه الت�شريحات.
واإذ اأّكد املتحّدث اأّن “ال�شني دولة ي�شودها القانون، والأجهزة 
�شّدد على  للقانون”،  الق�شائية ال�شينية تعالج الق�شايا وفقاً 
“وقائع  على  بناء  مّت  الكندّيني  هذين  اإىل  الت��ه��ام  توجيه  اأّن 
اأّن الّت��ه��ام الكندي  وا���ش��ح��ة واأدّل����ة ق��وي��ة وك��اف��ي��ة«. واأ���ش��اف 
له  اأ�شا�ش  ل  “تع�ّشفاً”  كنديني  مواطنني  “باحتجاز  ل��ب��الده 

على الإطالق. و�شتوا�شل الأجهزة الق�شائية ال�شينية معاجلة 
الق�شايا املذكورة اأعاله بدّقة وفقاً للقانون«.

ولفت املتحّدث اإىل اأن ق�شية مينغ وانت�شو هي “حادثة �شيا�شية 
التكنولوجيا  �شركات  لقمع  املتحدة  ال��ولي��ات  لّفقتها  خطرية 
م�شّدداً على اأن مينغ هي �شحية  املتطّورة ال�شينية وهواوي”، 
الكندية  احلكومة  ال�شيني  البيان  ونا�شد  تع�ّشفي«.  “احتجاز 
وعن   )...( م�شوؤولة  غ��ري  بت�شريحات  الإدلء  ع��ن  “تكّف  اأن 
ممار�شة ال�شغط على ال�شني من خالل “دبلوما�شية مكرّبات 
ال�شوت”، مطالباً اأوتاوا باأّن “تفّكر يف اأخطائها يف حادثة مينغ 
وانت�شو، واأن توقف التالعب ال�شيا�شي، واأن تطلق �شراح مينغ 

وانت�شو فوراً، واأن ت�شمن عودتها الآمنة اإىل ال�شني«.

 •• مونرتيال-اأ ف ب

وّجهت بكني انتقادات �شديدة اللهجة اإىل اأوتاوا، مّتهمة القادة 
ب�شاأن كنديَّني  “غري م�شوؤولة”  باإطالق ت�شريحات  الكنديني 
اأوقفا يف ال�شني واّتهما بالتج�ّش�ش، ومنا�شدًة اإياهم التوّقف عن 

ممار�شة “دبلوما�شية مكرّبات ال�شوت«.
موقعها  ع��ل��ى  اأوت�����اوا  يف  ال�شينية  ال�����ش��ف��ارة  ن�شرته  ب��ي��ان  ويف 
الإلكرتوين قال املتحّدث با�شم ال�شفارة اإّن الكنديني موقوفان 
يف بالده منذ نهاية 2018 ا�شتناداً اإىل اأدّلة “�شلبة وكافية«. 
اأّنها  املا�شي  الأ�شبوع  اأعلنت  ال�شينية  العامة  النيابة  وكانت 
وّجهت ر�شمياً تهمتي “التّج�ش�ش” و”ك�شف اأ�شرار دولة” اإىل 

ات ال�صوت«  ال�صني تطالب كندا بالتخلرّي عن »دبلوما�صية مكربرّ

•• عوا�شم-وكاالت

ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الن���ك���م���ا����ش على 
على  باحلرب  والكتف���اء  الداخل 
اجلي�ش  يعتمدها  التي  الإره���اب، 
متغي����رات  ت��اأت��������������������ي  امل�������ش���ري، 
اأمام  لت�شعها   الليبي  امل�ش�����هد 
تكتفي  فه������ل  ج�������دي  اختب����ار 
ب��الن��ت��ظ��ار ح��ت��ى يتجمع  م�����ش��ر 
الآلف  ع�ش���رات  حدوده��ا  ق��رب 
م����ن امل��ي��ل��ي�����ش�����������ي��ات وامل����رت����زق����ة 
الداخل  يف  اأزم��ت��ه��ا  ل��ي�����ش��اع��ف��وا 
الإرهابيني  ت��ه��ري��ب  خ���الل  م���ن 
ك�ش����ر  اإىل  تب�������ادر  اأم  والأ�شلحة، 
لنف�شها  و�شعتها  ال��ت��ي  ال��ق��اع��دة 
حلماي���ة  ليبي������ا  يف  وت��ت��دخ��ل 

م�شاحلها؟
�شادرة  ع��رب��ي��ة  �شحف  وبح�شب 
اأم�ش الأحد، طرح جر�ش الإنذار 
الليبي وتقدم تركيا نحو احلدود 
اخلطري  والتلويح  مل�شر  الغربية 
املتطرفني  امل����رت����زق����ة  ب�����اأف�����واج 
ل��ت��وه��م م��ن ف�شائل  امل��ت��خ��رج��ني 
ال���ن�������ش���رة وال����ق����اع����دة وداع���������ش 
ق��ا���ش��ي��ة على  اأ���ش��ئ��ل��ة  ����ش���وري���ا  يف 
امل�شري  ال�شرتاتيجي  املخطط 
للجي�ش  القتالية  العقيدة  وعلى 

امل�شري.

ا�ستنفار ومواجهة
“العرب”  ����ش���ح���ي���ف���ة  ذك���������رت 
اجلي�ش  ع���ق���ي���دة  اأن  ال��ل��ن��دن��ي��ة 
اأحد  �شكلت  ال��دف��اع��ي��ة  امل�����ش��ري 
الدبلوما�شي  التعامل  حم���ددات 
م���ع الأزم�������ات الإق��ل��ي��م��ي��ة، ففي 
اندلعت فيه حروب  الذي  الوقت 
اإىل  حت���ول���ت  جم��������اورة  دول  يف 
م���ع���ارك ب���ال���وك���ال���ة يف ع����دد من 
القاهرة  ���ش��ارت  العربية،  ال���دول 
بالجتاه املعاك�ش وبادرت اإىل رفع 
ت�شليحه،  وزي���ادة  اجلي�ش  ك��ف��اءة 

•• بريوت-وكاالت

لبنان مقبل على النهيار والبوؤ�ش 
املرحلة..  ه���ذه  ع���ن���وان  واجل�����وع 
ل�شحيفة  تقرير  ك�شفه  م��ا  ه��ذا 
وا���ش��ن��ط��ن ب��و���ش��ت الأم���ريك���ي���ة. 
م�شادر  ع����ن  ال���ت���ق���ري���ر  وي���ن���ق���ل 
�شندوق  موافقة  ا�شتبعاد  مقربة 
النقد الدويل على القر�ش نظرا 
خطة  تقدمي  يف  احلكومة  لف�شل 
اإ�شالح حقيقية وتزايد النق�شام 

ال�شيا�شي.
التقرير،  ي��ق��ول  التفا�شيل  ويف 
م�شتويات  اللبنانية  العملة  بلغت 
اأول  اأول  ي��وم  ج��دي��دة  منخف�شة 
اأم�ش اجلمعة مع ت�شارع النهيار 
املايل والقت�شادي يف البالد، مما 
ملاليني  البوؤ�ش  من  مبزيد  ينذر 
قيمة  تبخرت  الذين  اللبنانيني 

مدخراتهم ورواتبهم.
وت����داول����ت ال���ل���رية ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف 
 7000 ب�شعر  ال�����ش��وداء  ال�����ش��وق 
تراجع  ما  وهو  الواحد،  للدولر 
ف���ق���ط يف  امل���ئ���ة  40 يف  ب��ن�����ش��ب��ة 
ت�شابق  م����ع  امل���ا����ش���ي  الأ�����ش����ب����وع 
مدخراتهم  حت��وي��ل  على  ال��ن��ا���ش 
امل��ح��ل��ي��ة ال��ت��ي ل ق��ي��م��ة ل��ه��ا على 
دولرات  اإىل  م����ت����زاي����د  ن����ح����و 
�شحيحة للتحوط من املزيد من 

النخفا�شات املتوقعة.

نفاد العملة الأجنبية
من  املئة  يف   78 العملة  وف��ق��دت 
الأول-  ت�����ش��ري��ن  م��ن��ذ  ق��ي��م��ت��ه��ا 
اأكتوبر، عندما بداأت امل�شارف يف 
وهي   - ال����دولرات  �شحب  تقييد 
الرئي�شية  الأج���ن���ب���ي���ة  ال��ع��م��ل��ة 

وراء  الجن����������رار  ع������دم  وق��������ررت 
�شراعات مل يتم ح�شمها بالطرق 
النظامية،  التقليدية  القتالية 
ومت�شكت بهذه العقيدة لتح�شني 
تنامي  ظ���ل  يف  داخ���ل���ي���ا  ال����دول����ة 

اأخطار الإرهاب.
القيادة ال�شيا�شية يف م�شر تدرك 
اأنها تواجه تهديدات على جبهات 
ا�شتنزاف  وحم�����اولت  م��ت��ع��ددة، 
لهذه  وف��ق��اً  اإح���داه���ا،  يف  اجلي�ش 
اإقليمية  اأطراف  املعطيات تنتظر 
عديدة املوقف امل�شري يف اجلبهة 
الت�شعيد  خلفية  ع��ل��ى  ال��غ��رب��ي��ة 
ل���ي���ب���ي���ا، وحت����دي����د  ال�����رتك�����ي يف 
ال�شي�شي  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ال��رئ��ي�����ش 
���ش��رت اجل��ف��رة كحد فا�شل  خ��ط 
باعتباره  بتجاوزه،  م�شموح  غري 
امل�شري،  القومي  لالأمن  مهددا 
املحددات  حول  ت�شاوؤلت  اأث��ار  ما 
حتركات  حت��ك��م  ال��ت��ي  الرئي�شية 
خماوف  و�شط  خارجياً،  اجلي�ش 
الربية  احل����دود  ت��ت��ح��ول  اأن  م��ن 
البلدان  م��ن  ع���دد  م��ع  ال�شا�شعة 
اإرهابية  لتنظيمات  حا�شنة  اإىل 
تركيا  ت���رع���اه�������ا  وم��ت��ط��رف�����������������ة 

وقطر.
القيادة  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 

ت��رك��ي��ا ال��ي��وم ت��ت��ورط ر���ش��م��ي��اً يف 
غ����زو واق��ع�����������������ي ع��دوان�����������������ي على 
كل  وت�����ش��ع  الليبية  اجل��م��ه��وري��ة 
والإقليمي������ة  ال�شيا�شية  اأوراق��ه��ا 

هناك..
النظ������ام  اأن  الوا�ش��������ح  وم���ن   
ي����درك ج��ي�����داً حمورية  ال��رتك��ي 
لأن  م�شتعد  وه���و  امل��ع��رك��ة  ه���ذه 
ب����ع����ي����داً يف حم���اول���ت���ه  ي�����ذه�����ب 
ل���الن���ت�������ش���ار ف��ي��ه��ا لأن������ه ي����درك 
الهزمية  تعني���ه  ال�������ذي  ما  جيداً 

هناك..
النظ�ام  مغام������رات  اآخ��������ر  اإنه�����ا   
حم�������ك  على  نف�ش�����ه  و�ش�������ع  اإذ 
و�ش�يكون  حم���������������وري  اخ����ت����ب����ار 
ل��ن��ت��ائ��ج��ه ت����اأث����ريات ك����ربى على 
وعلى  ال��رتك��ي  ال��ن��ظ��ام  م�شتقبل 
احلاك��م  احل��������������زب  م�����ش�����������������ت��ق��ب��ل 

اأي�شاً.
ل���ذا مت��ث��ل ال��ه��زمي��ة ال��رتك��ي��ة يف 
ل��ي��ب��ي��ا ه���دف���اً ي��ج��ب ال��ع��م��ل على 
“العربدة  لإي�����ق�����اف  حت���ق���ي���ق���ه 
ولإنهاء  امل��ن��ط��ق��ة  يف  الرتكية” 
امل���������ش����روع ال���ت���و����ش���ع���ي ال���رتك���ي 
الأردوغ���اين ال��ذي لن يتوقف يف 
النظام  ي�شمره  م��ا  وك���ل  ليبيا، 
الرتكي من حقد على م�شر التي 

الأو�شاع  م���ع  ت��ت��ع��ام��ل  امل�����ش��ري��ة 
م����ن خالل  ل��ي��ب��ي��ا  يف  احل���ال���ي���ة 
احلدود  من  تبداأ  مناطق،  ث��الث 
ال��ت��ون�����ش��ي��ة وط���راب���ل�������ش مل���ا قبل 
ب�150  �����ش����رت  اإىل  ال����و�����ش����ول 
اإقليم  يف  وال��ث��ان��ي��ة  ك��ي��ل��وم��رتاً، 
150 كيلومرتاً  برقة وتبداأ من 
منف���ذ  وح�����ت�����ى  ������ش�����رت  غ�������رب 
منطقة  ع��ل��ى  ع�����الوة  ال�������ش���ل���وم، 
العمق الليبي والتي ت�شمل واحة 
جغبوب ومنطقة العوينات، وهي 
ماأهولة  غري  �شحراوية  مناطق 

بال�شكان.
املناطق  يف  ال����رتك����ي  وال�����وج�����ود 
القومي  الأم������ن  ي���ه���دد  ال���ث���الث 
امل�شري ب�شكل مبا�شر، لأن اأنقرة 
تنوي اإن�شاء قواعد لها يف املناطق 
يجعل  “ما  اإل���ي���ه���ا،  ت�����ش��ل  ال���ت���ي 
ال��ت��دخ��ل امل�����ش��ري ح��ت��م��ي��اً يف اأي 
حلظة، حتى واإن كان الأمر بعيداً 
عن خط �شرت اجلفرة، فالقاهرة 
لن ت�شمح بوجود قواعد ع�شكرية 
القومي عرب  الأم��ن  تركية تهدد 

البحر املتو�شط«.

حرب الوكالت
�شحيفة  ذك�������رت  ج���ان���ب���ه���ا  م����ن 

بعنوان  الأم�����ري  ي��ح��ي��ى  ل��ل��ك��ات��ب 
اأن  اإىل  الهزمية”  “حمورية 
م���روع جداً،  ليبيا  ي��ح��دث يف  م��ا 
وفيما لو ا�شتطاع النظام الرتكي 
فاإن  م���ا  ان��ت�����ش�����������������������اراً  ي��ح��ق��ق  اأن 
ك���ل امل��ن��ط��ق��ة اأم������ام خ��ط��ر داه���م 

وحقيقي.
ليبيا  اأن  اإىل  ال�شحيفة  ون��وه��ت 
الربيع  م�شروع  اآم���ال  اآخ��ر  متثل 
م�شيفاً  امل���ن���ط���ق���ة،  يف  ال���ع���رب���ي 
الوحيدة  “البارقة  اإن��ه��ا  الكاتب 
اخلا�شرين  اأم������ل  حت���ي���ي  ال���ت���ي 
بعد  امل���������ش����روع  ذل�����ك  ال���ك���ب���ار يف 
الثورات  اأم���ام  وان��ه��ي��اره  هزميته 
�شهدتها  ال���ت���ي  ال��ت�����ش��ح��ي��ح��ي��ة 
امليادين الراف�شة حلكم جماعات 
والراف�شة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  الإ����ش���الم 
للتوغالت الرتكية والإيرانية يف 

بلدانها«.
ليبيا  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ����ش���اف���ت 
امل�شروع  اآم��ال ذلك  اآخر  الآن هي 
جديدة  م�شارات  وبناء  ل�شتعادة 
امل�شروع  ب��ذل��ك  ال��ن��ه��و���ش  ت��ع��اود 
وف����ق ال��ت��������������������ح��ولت والأو�����ش����اع 
املنطقة  ت�ش�����هدها  التي  احلالية 

والعامل.
اأن  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ�������ش������ارت 

مقال  يف  الإم��ارات��ي��ة  “الحتاد” 
بعنوان  ح��م��ي��د  ����ش���امل  ل��ل��ك��ات��ب 
وال�شيناريوهات  الليبي..  “امللف 
يدعو  اجل��م��ي��ع  اأن  املفتوحة” 
يف  الوكالت”  “حرب  وق��ف  اإىل 
الإقليمي  امل�شتويني  على  ليبيا 
اأ�شا�ش  اأي  ع��ل��ى  ل��ك��ن  وال������دويل، 
راغبة  غ��ري  اجل��ه��ات  طاملا جميع 

يف تقدمي اأية تنازلت؟! 
ال���ت���ي ل يتم  ال�������ش���راع���ات  ف��ف��ي 
ح�������ش���م���ه���ا ع�������ش���ك���ري���اً م�����ن اأح�����د 
ي����ت����وج����ب يف ح����ال  الأط��������������راف، 
الطرفني  ك��ال  ي��ق��دم  اأن  احل����وار 
مت�شاوياً  ت����ن����ازًل  امل��ت�����ش��ارع��ني 
حالياً،  ن�����راه  م���ا  ل��ك��ن  ل����الآخ����ر، 
الدولية،  املناكفات  اإىل  بالإ�شافة 
اأي  ت���ق���دمي  ي���ري���د  اأح������د  اأن������ه ل 
ال�شيناريو  ف���اإن  وع��ل��ي��ه،  ت���ن���ازل. 
امل�شتقبلي الأقرب هو ا�شتمرارية 
ح���رب ال���ش��ت��ن��زاف الأه��ل��ي��ة بني 

الوكالء.
ال�شيناريو يف  تقدم هذا  يعيق  ما 
التخلي ع��ن حفرت ه��و َمن  ح��ال 
بتلك  لي�ش  ف��الأم��ر  ل��ه؟  البديل 
ك���ذل���ك زي������ارة قائد  ال�����ش��ه��ول��ة! 
اأفريقيا  يف  الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��ي��ادة 
ولقائه  ليبيا  اإىل  “الأفريكوم” 

فتحي  داخليته  ووزي���ر  بال�شراج 
اأمريكيني  وع�شكريني  اآغ��ا  با�شا 
وال�شفري الأمريكي لدى ليبيا يف 
ولي�ش طرابل�ش  مدينة “زوارة”، 
عدم  على  دل��ي��اًل  ُيعد  العا�شمة، 
رغبة الوليات املتحدة يف اإغ�شاب 
خليفة  للم�شري  الداعمة  ال���دول 

حفرت، خ�شو�شاً م�شر.
املدعو  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
الوفاق  حلكومة  يوفر  اأردوغ����ان 
واملعلومات  الع�شكريني  اخل��رباء 
ال���ش��ت��خ��ب��اري��ة وخم��ت��ل��ف اأن�����واع 

الأ�شلحة.
املرتزقة  ج��ي��و���ش  ب��خ��الف  ه���ذا   
اأنحاء  ���ش��ت��ى  م���ن  والإره����اب����ي����ني 
�شّدرهم  اأن  �شبق  ال��ذي��ن  ال��ع��امل 
ُي�شدرهم  ه��و  وه���ا  ���ش��وري��ا،  اإىل 
�شمع  حت���ت  ل��ي��ب��ي��ا  اإىل  جم������دداً 
والتي  املتحدة،  ال��ولي��ات  وب�شر 
���ش��م��ح��ت ب���ال���وج���ود ال����رتك����ي يف 
ليبيا، والإدارة الأمريكية ال�شابقة 
حتت حكم اأوباما اأكرب �شاهد على 
دعم الأمريكان جلماعة الإخوان 

واإيران.

»حمورية الهزمية«
مبقال  “عكاظ”  �شحيفة  لفتت 

امل�شتخدمة يف لبنان - ثم اأغلقت 
اأبوابها لأ�شابيع. وكانت هذه اأول 
الأجنبية  العملة  نفاد  اإىل  اإ�شارة 
ال���ب���الد يف  اق��ت�����ش��اد  اأن  وت��ظ��ه��ر 

ورطة عميقة.
اأن  ال���������ش����ح����ي����ف����ة،  وت������اب������ع������ت 
الحتجاجات الوا�شعة النطاق يف 
ال�شوارع �شد الف�شاد واملح�شوبية 
الرئي�شي  ال�����ش��ب��ب  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
من  �شاعفت  ق��د  ال��ب��الد  مل�شاكل 
القت�شاد  و�شّلت  الن��ح��دار  ح��دة 

لأ�شابيع.
ثم جاء الإغ��الق الذي دام �شبعة 
اأ����ش���اب���ي���ع لح�����ت�����واء ال���ف���ريو����ش 
ال��ت��اج��ي يف وق���ت ���ش��اب��ق م��ن هذا 
العام، الأمر الذي زاد من الأمل، 
ومل تفعل اإعادة فتح البالد، التي 
ه��ي الآن على ق��دم و���ش��اق، �شوى 
ب�شرعة  يتحول  ما  لوقف  القليل 
كبري  اق���ت�������ش���ادي  ان����ه����ي����ار  اإىل 
املنطقة  ا�شتقرار  بزعزعة  يهدد 

امل�شطربة بالفعل.
اقرتا�ش  اإىل  احل��ك��وم��ة  وت�شعى 
�شندوق  من  دولر  مليارات   10
املحادثات  ل��ك��ن  ال�����دويل،  ال��ن��ق��د 
ب��داأت يف �شباط/فرباير مل  التي 
املراحل  بعد  م��ا  اإىل  بعد  تتقدم 
الأولية، وفقا مل�شوؤولني مطلعني 
والذين حتدثوا  الإج���راءات  على 
�شريطة عدم الك�شف عن هويتهم 

تقبل الدولر فقط والتي ي�شعب 
العثور عليه.

دولر لبنان..
 لتمويل واردات �سوريا

وقد حرمت العقوبات الأمريكية 
والأوروبية املفرو�شة على �شوريا 
املجاورة ذلك البلد من الدولرات 
الوجهة  لبنان  جعل  مم��ا  اأي�����ش��اً، 
الذين  ل��ل�����ش��وري��ني  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
ال�������واردات  اإىل مت���وي���ل  ي�����ش��ع��ون 
ه��ن��اك، مم��ا زاد م��ن الطلب على 

الدولر.
“الإيرادات  اإن  ال�شعيدي  وق���ال 
نف�شه،  ال���وق���ت  يف  احل���ك���وم���ي���ة، 
الإغالق  عمليات  ب�شبب  توقفت 
وال�����رتاج�����ع الق����ت���������ش����ادي، مما 
ا�شطر البنك املركزي اإىل طباعة 
اللرية اللبنانية لتمويل النفقات 
احل��ك��وم��ي��ة، مب��ا يف ذل���ك رواتب 
املت�شخمة”.  امل��دن��ي��ة  اخل���دم���ة 
اأي  ه���ن���اك  ي���ع���د  “مل  واأ������ش�����اف 
اللبنانية  ال��ل��رية  لقيمة  م��ر���ش��اة 

ونحن ندخل يف املجهول«.
التاأثري  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����ش��ي��ف 
م��ل��م��و���ش ع��ل��ى ال��ب��ل��د ال����ذي كان 
ناب�شاً باحلياة يف وقت من الأيام، 
اأبوابها  تغلق  التجارية  فالأعمال 
يوماً بعد يوم، والبطالة اآخذة يف 

الرتفاع والأ�شعار ترتفع.

الق�شية.  ح�������ش���ا����ش���ي���ة  ب�������ش���ب���ب 
واأ�شافت امل�شادر “اأن الإ�شالحات 
ال��ت��ي وع���دت بها احل��ك��وم��ة، غري 
عدم  ب�شبب  تتحقق  ومل  عملية 

وجود اتفاق �شيا�شي«.
عملته  ق���ي���م���ة  ل����ب����ن����ان  ورب���������ط 
العقود  م�����دى  ع���ل���ى  ب�����ال�����دولر 
ت�����زال  ول  امل����ا�����ش����ي����ة،  ال����ث����الث����ة 

قال  كما  اللبنانية،  اللرية  قيمة 
املالية  وزي����ر  ال�����ش��ع��ي��دي،  ن��ا���ش��ر 
ال�����ذي يعمل  ال�����ش��اب��ق  ال��ل��ب��ن��اين 
يف  مقيما  م��ال��ي��ا  م�شت�شارا  الآن 
الثقة  املواطنون  ولقد فقد  دب��ي، 
يف النظام امل�شريف وحتول البالد 
وبداأت  فقط،  نقدي  اقت�شاد  اإىل 
بالتجزئة  ال��ب��ي��ع  م��ن��اف��ذ  ب��ع�����ش 

احل��ك��وم��ة حت��اف��ظ ر���ش��م��ي��اً على 
اللرية  انهيار  م��ع  حتى  امل�شتوى 
ووقف البنوك جلميع ال�شحوبات 
ي�شمى  م��ا  با�شتثناء  ال���دولري���ة، 
التحويالت “اجلديدة” للدولر 

من اخلارج.
وقد حددت البنوك اأ�شعاراً اأخرى 
اأنه  يعني  مما  املعامالت،  لبع�ش 

اأن  الآن  اللبنانيني  ع��ل��ى  يتعني 
�شرف  اأ�شعار  خم�شة  يف  يبحروا 
ال�شوق  ذل���ك  يف  مب���ا   - خم��ت��ل��ف��ة 
تعترب  ال���ت���ي  الأوىل  ال���������ش����وداء 
امل���وؤ����ش���ر الأك�����رث م��وث��وق��ي��ة على 

القيمة احلقيقية للعملة.
وا�شح  �شيا�شي  م�شار  غ��ي��اب  ويف 
من  اأدن���ى  يوجد  ل  امل�شتقبل،  يف 

امل�شلمني  الإخ���وان  م�شروع  اأنهت 
يف املنطقة �شيتجلى يف ا�شتهداف 
وا�شتقرارها  م�شر  لأم��ن  وا���ش��ح 
ا�شتطاع  ل����و  ف���ي���م���ا  وح�����دوده�����ا 
اأي  يحقق  اأن  مبرتزقته  النظام 

انت�شار على الأر�ش.

اإعالن القاهرة
“البيان”  ���ش��ح��ي��ف��ة  اأ�������ش������ارت 
رئي�ش  زي�������ارة  اإىل  الإم����ارات����ي����ة 
ال��ل��ي��ب��ي، عقيلة  ال���ن���واب  جم��ل�����ش 
مطلع  م��و���ش�����ك��و  اإىل  ���ش��ال��������������������ح، 
ر�شمية  زي����ارة  امل��ق��ب��ل، يف  ي��ول��ي��و 
احلكومة  م���ن  ل��دع�����������������������وة  ت��ل��ب��ي��ة 

الرو�شية. 
لرئي�ش  ال���ث���اين  ال���ن���ائ���ب  وق�����ال 
اأحميدة  الليبي  ال��ن��واب  جمل�ش 
وال����وف����د  “�شالح  اإن  ح����وم����ة، 
اإع������الن  ���ش��ي��ب��ح��ث��ون  امل����راف����ق 
م�����ب�����ادرة ال����ق����اه����رة وخم����رج����ات 
موؤمتر برلني، اإىل جانب ق�شايا 
اأخرى”، م�شرياً اإىل اأن املحادثات 
ملبادرة  اأي�����ش��اً  �شتتطرق  املرتقبة 
رئي�ش جمل�ش النواب يف حماولة 
اإطالق  وق��ف  باجت������اه  للدف�������ع 
العملية  اإىل  وال������ع������ودة  ال����ن����ار 

ال�شيا�شية.
تاأتي  ال�شحيف��������ة  وبح�ش�������ب 
يف  مو�ش���������كو  اإىل  �شال������ح  زي��ارة 
كام�����ل  رو�ش�������ي  دع������م  ظ����������ل 
قال������ت  حي������ث  ال��ق��اه��رة،  مل��ب��ادرة 
“مبادرة  اإن  الرو�شية  اخلارجية 
ال�����ش��الم امل�����ش��ري��������ة اجل���دي���دة يف 
املنتدى  تك��������ون  اأن  يجب  ليبيا 
م�شتقبل  ل���ت���ق���ري���ر  ال���رئ���ي�������ش���ي 

البالد”.
باأنها  امل��ب��ادرة  مو�شكو  وو�شفت   
مبثابة  تكون  اأن  وميكن  �شاملة، 
انتظارها  ط��ال  ملفاو�شات  اأ�شا�ش 
ب����ني ال���ط���رف���ني امل���ت���ن���اح���ري���ن يف 

ليبيا.

وي��ع��ت��م��د ل��ب��ن��ان ع��ل��ى ال������واردات 
من  امل����ئ����ة  يف   80 م�����ن  لأك��������رث 
الغذاء،  ���ش��ي��م��ا  ول  ا���ش��ت��ه��الك��ه، 
تقريباً  تكلفته  ت�شاعفت  ال���ذي 
وفق�����اً  الع������ام،  ه���ذا  الآن  ح��ت��ى 
لالأرقام احلكومية، مما يزيد من 
نطاق  على  اجل���وع  انت�شار  خطر 
الذين  ال��ن��ا���ش  وي��ك��اف��ح  وا����ش���ع، 
من  مريح  ب�شكل  يعي�شون  ك��ان��وا 
اأجل احل�شول على دخل فقد ما 
ي�شل اإىل 80 يف املئة من قيمته 
اأ�شعار  ي���دف���ع  مم���ا  احل��ق��ي��ق��ي��ة، 
الغذاء،  خا�شة  املنتجات،  معظم 

مبا يتجاوز اإمكانياتهم.

خطر من اجلوع
وقالت حنان هاين 48 �شنة، وهي 
ت��ن��ت��ظ��ر يف وق���ت ���ش��اب��ق م���ن هذا 
غذائية  معونات  لتلقي  الأ�شبوع 
حملية،  خ���ريي���ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ن 
يومي  اأ���ش��ا���ش  على  نعي�ش  “اإننا 
فلم يعد لدينا ما يكفي لتغطية 

احتياجاتنا”. 
يبلغ معا�ش زوجها ال�شهري الآن 
دولر   200 م���ن  ب��ق��ل��ي��ل  اأك�����رث 
اأقل بكثري من خط  �شهرًيا، وهو 
الفقر يف البنك الدويل ول يكفي 
اأربعة  من  املكونة  اأ�شرتها  لإعالة 

اأفراد.
اإن��ه��ا ه��ي وزوجها  وت��ق��ول ح��ن��ان 
لتعليم  دولر  األ�����ف   70 اأن��ف��ق��ا 
اأولده����م يف اجل��ام��ع��ة، لكنهم مل 
ي��ت��م��ك��ن��وا م��ن ال��ع��ث��ور ع��ل��ى عمل 
م�شيفة  امل����ن����زل.  يف  وي��ع��ي�����ش��ون 
�شي�شاعدوننا  اأن���ه���م  “اعتقدت 
عندما يكربون، الآن ل ن�شتطيع 

حتى اإطعامهم«.

القاهرة ترفع كفاءة اجلي�س وتزيد ت�سليحه

حمورية التدخل العربي تفر�ش الهزمية الرتكية

�سقوط اقت�سادي يزعزع ا�ستقرار املنطقة

تقرير: لبنان بطريقه للنهيار.. وقر�ش �صندوق النقد م�صتبعد
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عربي ودويل
با�سم »العرق الأبي�س« »احللقة 3«

اإرهاب اليمني املتطرف االأمريكي، من االنعزالية اإىل عابر للأوطان...!
•• الفجر -اأنطوان ها�شداي  ماك�شيم ما�شيه -بيري بلوتو

دموية  الأك��رث  الهجوم  كان   ،2001 �سبتمرب   11 قبل     
اأبريل   19 على الإطالق يف الوليات املتحدة، هو هجوم 
ال�سابع  ميالده  عيد  ع�سية  �سيتي.  اأوكالهوما  يف   1995
مبزيج  حمملة  �سيارة  ماكفي  تيموثي  فجر  والع�سرين، 

الفدرايل  املبنى  �سفح  الأمونيوم عند  الوقود ونرتات  من 
الفريد ب. موراه، وقتل ما جمموعه 168 �سخ�سا.    كان 
ماكفي قريًبا من “حركة امليلي�سيات”، وهي حركة ميينية 
متطرفة راديكالية يف مناه�ستها للدولة. واأراد النتقام 
82 مدنيًا قتلوا يف ح�سار واكو، بعد عام بال�سبط من  ل� 
من  الفيدرالية  القوات  املواجهة  تلك  وجمعت  ف��ّك��ه.    

واملتفجرات،  النارية  والأ�سلحة  والتبغ  الكحول  مكتب 
ومكتب التحقيقات الفدرايل �سد فرع ديفيد، وهي طائفة 

متهمة بتخزين الأ�سلحة ب�سكل غري قانوين.
التهديد الداخلي الرئي�سي

العنيف، مرة  املتطرف  اليمني  اأ�سبح  �سبتمرب،   11    بعد 
ي�ستهدف  ال��ذي  الرئي�سي  الإره��اب��ي  التهديد  اأخ���رى، 

 76 تل  قمُ و2019،   2010 ب��ني  الأمريكية.  الأرا���س��ي 
املتحدة على يد  الوليات  الإرهاب يف  باملائة من �سحايا 
ا من اأ�سل 435.    تكثف  متطرفني ميينني، اأو 330 �سخ�سً
هذا الن�ساط على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�سية، واأ�سبح 
الإرهاب الأمريكي اليميني املتطرف الآن جزًءا من �سدمي 

عابر لالأوطان ويريد �سرب جميع اأنحاء العامل.

  يف 27 اأكتوبر 2018 يف بيت�شربغ، 
اأحد  ب����اورز  روب����رت  ق��ت��ل  بن�شلفانيا، 
ع�شر يهودًيا يف كني�ش �شجرة احلياة، 
واتهمهم بتنفيذ “اإبادة جماعية” �شد 
مكافحة  رابطة  وفق  الأبي�ش،  العرق 
الت�شهري، وهو الهجوم الأكرث دموية 
اليهودية  الإط��الق �شد اجلالية  على 

يف الوليات املتحدة.
ب����واي،  يف   2019 اأب���ري���ل   27 يف     
تيموثي  ج�����ون  ق���ت���ل  ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا، 
اإيرن�شت يهودًيا واأ�شاب ثالثة اآخرين 
ن�شر  بيان  ب��واي. ويف  �شاباد  كني�ش  يف 
اتهم  “8�شان”،  الكراهية  على موقع 
ا اجلالية اليهودية بتدمري العرق  اأي�شً
العظيم،  بال�شتبدال  ون��دد  الأبي�ش، 
وقال اإنه ا�شتوحى عمليته من الهجوم 
على كني�ش �شجرة احلياة والهجوم يف 
كراي�شت�شري�ش يف 15 مار�ش 2019 

يف نيوزيلندا )51 قتيال(.
   يف 28 يوليو 2019، اأطلق �شانتينو 
ول���ي���ام ل��ي��ج��ان ال���ن���ار ع��ل��ى ح�����ش��د يف 
مهرجان ثوم جيلروي )كاليفورنيا(، 
واإ�شابة  اأرب��ع��ة  ع��ن مقتل  اأ���ش��ف��ر  مم��ا 
���ش��ب��ع��ة ع�����ش��ر. وي��ع��ر���ش ح�����ش��اب على 
اإن�������ش���اوؤه قبل  ان�����ش��ت��غ��رام ب��ا���ش��م��ه، مت 
كراهيته  ال��ه��ج��وم،  م��ن  ق�شري  وق���ت 
اإىل  واأ���ش��ار  ل��ذوي الأ���ش��ول الإ�شبانية 
وهو  احلق”،  ه��ي  “القوة  مانيف�شت 
يحظى  ع�شر  التا�شع  القرن  من  بيان 

ب�شعبية لدى املتطرفني اليمينيني.
اأطلق   ،2019 اأغ�����ش��ط�����ش   3 يف     
ال��ن��ار على  ب��ات��ري��ك وود ك��رو���ش��ي��و���ش 
اث��ن��ني وع�����ش��ري��ن م��ن ال��الت��ي��ن��و���ش يف 
يف  ب��ي��اًن��ا  ون�شر  )ت��ك�����ش��ا���ش(.  با�شو  اإل 
“8�شان”يدين فيه “الغزو الإ�شباين 
يف  ال��ه��ج��وم  اإىل  وي�����ش��ري  لتك�شا�ش”، 
ول  م�شتمرة  القائمة  كراي�شت�شري�ش. 

تت�شمن خططا لهجمات فا�شلة.
   من جهة اخ��رى، مت اإط��الق العديد 
م��ن ال��ت��ن��ب��ي��ه��ات ح���ول وج����ود ن�شطاء 
ال�شرطة  يف  م���ت���ط���رف���ني  مي��ي��ن��ي��ني 
��ا يف  واجل��ي�����ش الأم��ري��ك��ي، ول��ك��ن اأي�����شً
وهكذا،  امل��راق��ب��ة.  تكنولوجيا  ق��ط��اع 
فاإن موؤ�ش�شي �شركتي كلريفيو وباجنو 

مرتبطان بالفا�شية اجلديدة.

تفّوق البي�س ومعاداة الدولة
   اإن تاريخ الإرهاب الأمريكي اليميني 
اأعقاب  يف  ت��اأ���ش�����ش  ق����دمي.  امل��ت��ط��رف 
احلرب الأهلية )1865(، وتعتزم كو 
كلوك�ش كالن، �شيئة ال�شمعة، ا�شتعادة 
ال�شود يف  التفوق املطلق للبي�ش على 
بعد  العبودية  اإلغاء  اجلنوب حيث مت 
من  الرغم  -على  الع�شكرية  الهزمية 

ا�شتمرار الف�شل العن�شري.
   قامت كو كلوك�ش كالن بقتل وتعذيب 
الأ�شخا�ش،  م���ن  الآلف  وت�����ش��وي��ه 
ا  اأي�شً ولكنهم  ال�����ش��ود،  م��ن  معظمهم 
ُي��ع��ت��ربون من  ك��ان��وا  اإذا  البي�ش،  م��ن 
الأع�����داء ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني. مّت ح��ّل��ه��ا عام 
1871، ونه�شت مرتني من رمادها، 
عام 1915 ثم عام 1946، ول تزال 

موجودة.
ال��ت��ف��وق الأب��ي�����ش ت�شتمر     ان ف��ك��رة 
الأمريكي  الإره�������اب  يف  ال��ت��غ��ل��غ��ل  يف 
���ش��ي��م��ا بني  امل���ت���ط���رف، ول  ال��ي��م��ي��ن��ي 
اأكرث اجلماعات تطرًفا، ال ان امل�شاألة 
مل ت��ع��د اخ�����ش��اع ال�����ش��ك��ان ال�����ش��ود مع 
اإن�شاء  م�شاألة  وامن��ا  معهم،  التعاي�ش 

“دولة عرقية بي�شاء«. 
النف�شايل  امل�شروع  ه��ذا  ويت�شمن     
التطهري  م��ن  اأدين  ح���دا  ال��ع��ن�����ش��ري 
ي�شكنها  م��ن��ط��ق��ة  لإن�������ش���اء  ال���ع���رق���ي 
تطرحه  م�������ش���روع  ف����ق����ط.  ال���ب���ي�������ش 
تهيمن  باتت  التي  اجل��دي��دة،  النازية 
اليوم على الإرهاب اليميني املتطرف 

الأمريكي العن�شري.
“احلركة الوطنية” ن�شطاء     جتمع 
نظريات  يف  الع���ت���ق���اد  ي��ت��ق��ا���ش��م��ون 
الفيدرالية  احلكومة  وب���اأن  امل��وؤام��رة، 
قبل  من  اخرتاقها  مت  قد  الأمريكية 
انها فكرة  جهات �شريرة وا�شتبدادية. 
اأو حكومة  اجل��دي��د،  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ظ��ام 
الحتالل ال�شهيوين بالن�شبة لالأكرث 
ت�شري  احلالتني،  كلتا  ويف  عن�شرية. 
املعادية  اليهودية  املوؤامرة  اإىل نظرية 

لل�شامية.
ا  اأي�شً ال��وط��ن��ي��ة     حت��اف��ظ احل���رك���ة 
ع����ل����ى ال����ع����دي����د م�����ن ال�������رواب�������ط مع 
ال���دوائ���ر امل��ت��ف��وق��ة. ت��اري��خ��ي��اً، ت�شمل 
القوات  داخلها  الرئي�شية  الجت��اه��ات 
امليلي�شيات،  حل��رك��ة  الع�شكرية  �شبه 
التي كان تيموثي ماكفي قريًبا منها، 
واحلركة  ال�شيادي،  امل��واط��ن  وح��رك��ة 
جزء  وي�شقط  لل�شرائب.  املناه�شة 

من الوطنيني يف الإرهاب اأو العنف.
دولة  امل�شلح �شد  ال��ت��م��رد  ف��ك��رة  اإن     
غري �شرعية، واللجوء اإىل الإرهاب اإذا 
لزم الأم��ر، ل تزال حية ب�شكل خا�ش 

يف اأق�شى اليمني الأمريكي املتطرف. 
دفاتر  الرئي�شي يف  املو�شوع  وه��ذا هو 
ت��رين��ر، رواي����ة اأم��ري��ك��ي��ة ن�����ش��رت عام 
موؤيدة  ل��ل�����ش��ام��ي��ة،  م��ع��ادي��ة   ،1979
لالإرهاب، حتظى ب�شعبية كبرية لدى 
-وكتاب  الراديكايل  املتطرف  اليمني 

تيموثي ماكفي املف�شل.
   كما توؤكد نظريات املوؤامرة اليمينية 
 QAnon املتطرفة احلديثة، مثل 
، على “الدولة العميقة” وال�شريرة. 
الفدرايل،  التحقيقات  مكتب  ووف���ق 
ت�شجيع  ال���������ش����ردي����ات  ل����ه����ذه  مي���ك���ن 

الإرهاب املحلي. 

النازية اجلديدة م�سّرع
الثانية،  العاملية  احل��رب  اأع��ق��اب     يف 
النازيني  ب���ني  رواب������ط  اإق����ام����ة  مت���ت 
اليمني  الأمريكيني واجتاهات  اجلدد 
الأخ���رى، داخ��ل هياكل مثل  املتطرف 
اأوردر”،  “ذي  الآري��ة، ومنظمة  الأمم 
جمموعة اإرهابية من النازيني اجلدد 
مرتبطة باملنظمة، وعلى �شبيل املثال، 
وارتكبت  ال����دولرات  م��الي��ني  �شرقت 
 1983 العديد م��ن الغ��ت��ي��الت ب��ني 

و1984.
النازية  الإره����اب����ي����ة  اجل����م����اع����ات     
اإن�����ش��اوؤه��ا حديًثا،  ال��ت��ي مت  اجل��دي��دة 
اأو    )2015( اأتوموافني  كتيبة  مثل 
تبنت   ،  )2018( ال��ق��اع��دة  ب���از  ذي 
للتعجيل  الراديكالية  ال�شرتاتيجية 
القيام بكل �شيء  ، مبعنى فكرة يجب 
التعجيل  اأج��ل  من   ، الو�شائل  وبكل   ،
اأهلية  ح��رب  وا�شعال  ال��دول��ة،  بانهيار 
بناء  اإع�����ادة  يت�شنى  ح��ت��ى  ع��ن�����ش��ري��ة، 
العامل  بي�شاء على رماد  دولة عرقية 

القدمي.
املدنيني،  وقتل  ال�شرطة،  مهاجمة     
احليوية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  وت���دم���ري 
واملرافق  ال�����ش��رب،  وم��ي��اه  )ال��ط��اق��ة، 
ال�شحية، وما اإىل ذلك(، واللجوء اإىل 
�شبيل  )على  البكرتيولوجي  الإره��اب 
كوفيد-19  ن��ق��ل  ط��ري��ق  ع���ن  امل���ث���ال 

عمدا(: الغاية تربر الو�شيلة.
   ورغ������م اأن����ه����م ي���ك���ره���ون الإ�����ش����الم 

امل�شرية  م���ن���ت���دي���ات  م���ث���ل  اجل����دي����دة 
احلديدية -التي تلقي منها جمموعة 
من  امل���زي���د  ب����از  ذي  -اأو  اأت���وم���واف���ني 
وم�شاريع  ا�شرتاتيجيات  على  ال�شوء 

هذه املنظمات.
دولية  �شبكات  “هناك  ان     ونالحظ 
)مانيف�شت،  الدعاية  وتقا�شم  مهمة، 
واأ�شرطة لفيديو( واخلربة والدراية، 
العديد  الأم��وال. وكان  وحتى حتويل 
من امل�شلحني جزًء من اجلي�ش، قاتلوا 
يخلق  مم��ا  ال��ع��راق،  اأو  اأفغان�شتان  يف 
نوًعا من الأخوة الع�شكرية الدولية”، 
ي�شري الكندي يان �شانت بيري اخلبري 
يف الإرهاب وموؤ�ش�ش �شركة املجموعة 

ال�شت�شارية الأمنية احلديثة. 

التحري�س على القتل اجلماعي  
و2010،   2000 اأع�����وام  خ���الل      
اليمني  اأق�������ش���ى  م���ن  ا����ش���ت���وىل ج����زء 
الأمريكي املتطرف، الذي يطلق على 
رموز  على  البديل”،  “اليمني  نف�شه 
ثقافة اإنرتنت معينة، ولدت يف مواقع 
كوميديا  ي�شتخدم  وه��و  4�شان  مثل 
والقرف،  امليمات،  على  مبنية  ���ش��وداء 
وهذا  وال�شخرية.  ال�شريح  واملحتوى 
ي�شمح له بن�شر ر�شائل الكراهية، منها 
غطاء  حت��ت  للعنف،  مبا�شرة  دع���وات 

الت�شيد.
   وي�شعى اليمني البديل ب�شكل رئي�شي 
مبرجعية  البي�ش  ال�شباب  ج��ذب  اإىل 
ثقافات  اإىل  -بالإ�شافة  الويب  ثقافة 
منهم  – ليجعل  وال��ق��ر���ش��ن��ة  ال��ل��ع��ب 
راديكاليني. وتلهم هذه ال�شرتاتيجية 
اأق�شى اليمني يف العامل، مبا يف ذلك 

اجلماعات الإرهابية.
   بالن�شبة لليمني املتطرف الأمريكي، 
امل�شتقبل  قتلة  �شناعة  م�����ش��األ��ة  اإن��ه��ا 
الهجمات،  م��ن  ال�شتلهام  خ��الل  م��ن 
اأف�����ش��ل جت�شيد  ت��ف��ع��ل داع�������ش.  ك��م��ا 
م��ع��روف ه��و امل��وق��ع الأم��ري��ك��ي 8�شان 
)الذي اعيد ت�شميته 8كون( ومنتداه 

والذي اختفى الآن. “ال�شيا�شي”، 
اإره����اب����ي  ت��ن��ظ��ي��م  ي���ك���ن ه���ن���اك     مل 
ومع  ر�شميا.  مييني متطرف حا�شرا 

امل�شّرعون  ال���ن���ازي���ني  ف����اإن  وال����ع����رب، 
يكونوا  اأن  ن�����ش��ط��اءه��م  ي���ن���ا����ش���دون 
اإىل  بالن�شبة  ل��الإره��اب��ي��ني.  من��وذًج��ا 
ج��م��اع��ة اأت��وم��واف��ني الإره��اب��ي��ة، فاإن 
“بني”  والتمرد  ال�شت�شهاد  “ثقافة 
طالبان وداع�ش �شيء ميكن الإعجاب 
به واإعادة اإنتاجه يف احلركة الإرهابية 
موقع  ي��ن��ق��ل  اجلديدة”،  ال���ن���ازي���ة 

فاي�ش.
   ول يرتدد اأ�شحاب نظرية الت�شريع 
يف اإع�����ادة ا���ش��ت��خ��دام ���ش��ور داع�����ش اأو 
القاعدة يف مرئياتهم اخلا�شة. وهذه 
التي حتر�ش على الن�شمام  الدعاية 
اإىل العمل  امل��رور  اأو  التنظيم و -  اإىل 
القنوات  ك���ل  ع���رب  تنت�شر  الإره����اب����ي 

املمكنة.
الرواية  ب��ط��ل  ي��و���ش��ف  م���ا  »غ���ال���ًب���ا    
منفرد”  ذئ��ب  باأنه”   ”...“ الأبي�ش 
 ”...“ الأف��ق  يواجه  بال�شالح  مدجج 
للنازية اجلديدة  رم��ز  م��ع  واأح��ي��اًن��ا   ،

تابعة  منظمات  بف�شل  ال��ب��ل��دان  م��ن 
ال�شمايل يف  النظام  لها، مثل منظمة 

كندا.
   يف اململكة املتحدة، مت القب�ش على 
ع�شوين من �شعبة احلرب ال�شم�شية، 
م����ن جمموعة  اأوروب����������ي  ف�����رع  وه�����و 
اأتوموافني، لتهديدهما الأمري هاري 
القادة  اأملانيا، ووعدت بقتل  باملوت. يف 
ال�شيا�شيني الي�شاريني، الذين حتتفظ 

بقائمة لت�شفيتهم.
“حرب  ف���رق���ة  ال��ب��ل��ط��ي��ق،  دول  يف     
ل�  ت���اب���ع  ف�����رع  ���ا  اأي�������شً وه�����ي  النار”، 
اأق�شى  بهجمات  حتتفي   ، اأتوموافني 
ال���ي���م���ني وت�����ش��ج��ع ع���ل���ى ق���ت���ل اأع������داء 
بعالقات  وحتتفظ  الأب��ي�����ش.  ال��ع��رق 
فوج  منها  املنظمات،  م��ن  العديد  م��ع 
جديدة  ن��ازي��ة  ميلي�شيا  وه��ي  اأزوف، 

اأوكرانية.
ت�شربت  الأخ���������رية،  ال�������ش���ن���وات  يف     
معطيات �شخمة من املنتديات النازية 

ال�����������ش�����وداء(. هذه  ال�����ش��م�����ش  )م����ث����ل 
ن�شو�ش  ت�شحبها  امل��رئ��ي��ة  العنا�شر 
يف  دع����وات  ح��ت��ى  “انه�ش!” اأو  م��ث��ل 
اخلونة”  “اقتل  مثل  الو�شوح،  غاية 
الإره�������اب  ي�����ش��ب��ه  م������اذا  و”�شاأريكم 
العاملية  ال�شبكة  ل  تف�شّ احلقيقي؟”، 

للتطرف والتكنولوجيا.

تداعيات دولية
اإن هذه اجلماعات ل تق�شر عملها     
تبني  اإنها  الأمريكية:  الأرا���ش��ي  على 
�شبكات دولية حقيقية يف جميع اأنحاء 

العامل الغربي.
اع��ت��ق��ل مكتب  امل���ا����ش���ي،  ي��ن��اي��ر     يف 
موؤ�ش�ش  ال������ف������درايل  ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات 
املجموعة الإرهابية ذي باز. وكان هذا 
الأخري يعتزم مهاجمة م�شرية موؤيدة 
اأهلية.  بدء حرب  اأج��ل  لالأ�شلحة من 
واأح����د ال��ن�����ش��ط��اء ال��ث��الث��ة ال��ذي��ن مت 
اعتقالهم ي�شتعد لإن�شاء خلية اإرهابية 

يف كندا.
   وه���ذا لي�ش ك��ل ���ش��يء: وف��ًق��ا ملوقع 
وزعيمها  ب����از  ذي  “اأرادت  ف���اي�������ش، 
الوحدات  بني  ملمو�شة  رواب��ط  اإقامة 
املتطرفة  ال����ق����وم����ي����ة  ال���ع�������ش���ك���ري���ة 
الأوكرانية واحلركة النازية اجلديدة 
اأع�شائها يف  اأحد  كما قاتل  العاملية”. 
فا�شيني  ن�شطاء  غ��رار  اأوك��ران��ي��ا، على 

جدد اآخرين.
��ا يف     وك��ان��ت امل��ن��ظ��م��ة ح��ا���ش��رة اأي�����شً
اإف��ري��ق��ي��ا، وُيعتقد  اأ���ش��رتال��ي��ا وج��ن��وب 
بيئي  فا�شيني  بهجوم  مرتبطة  اأن��ه��ا 
ع��ل��ى م��زرع��ة األ��ب��ان يف ال�����ش��وي��د. ومت 
خا�ش  ب�شكل  ب��از  ذي  عنا�شر  جتنيد 

.iFunny عرب موقع
ا مع�شكرات  اأي�شً اأت��وم��واف��ني  تنظم     
للتح�شري  ع�����ش��ك��ري��ة  ���ش��ب��ه  ت���دري���ب 
ا�شري  كما  العرقية.  الأهلية  للحرب 
اليها يف ق�شايا جرائم قتل يف الوليات 
املتحدة، وانت�شرت املجموعة يف العديد 

املتخ�ش�ش  ل��ل�����ش��ح��ف��ي  وف���ق���ا  ذل�����ك، 
املنتدى  و�شف  ميكن  اإيفانز،  روب��رت 
جدد  ن����ازي����ني  جت���ّم���ع  “مكان  ب����اأن����ه 
الرئي�شي  والهدف  للغاية.  مرتبطني 
معظم  عر�شه  كما  “ال�شيا�شي”،  من 
رفاقهم  تطرف  جتذير  هو  اأع�شائه، 
على  وحتري�شهم   ”...“ املجهولني 
احلقيقي”- العامل  يف  العنف  اأع��م��ال 

على  م����رك����زي  ول  دويل  حت���ري�������ش 
الإرهاب. 

ن�شر  “ال�شيا�شي”  م��ن��ت��دى  وع��ل��ى     
اإره����اب����ي����و ك��راي�����ش��ت�����ش��ري���ش وب�����واي 
وه���ي ن�شو�ش  ب��ي��ان��ات��ه��م.  وال��ب��ا���ش��و، 
مليئة بعنا�شر غبية ومفردات ونكات 
خ���ا����ش���ة ب���امل���ن���ت���دى ت���ث���ري الرت����ب����اك، 
الأول  املقام  ويهدفون من خاللها يف 
وق��د متت  اأخ���رى  اإل��ه��ام هجمات  اإىل 
ترجمتها ثم ن�شرها على نطاق وا�شع. 
ارهابي  م��ن  ا�شتوحى  ب��واي  ف��اإره��اب��ي 
ب��ي��ت�����ش��ربغ، والث����ن����ان ا���ش��ت��ل��ه��م��ا من 

ارهابي كراي�شت�شري�ش.
  بعد البا�شو، اأ�شاد منتدى “ال�شيا�شي” 
لو  ك��م��ا  للقاتل  العالية”  بالنتيجة 
ك��ان��ت ل��ع��ب��ة ف��ي��دي��و -م�����ش��ط��ل��ح قادر 
وت�شجيع  معينة  م�شاهاة  اإن�شاء  على 

هجمات اأخرى مع خلط امل�شارات.
   ميكن الو�شول ب�شهولة اإىل 8�شان، 
اأن  رغ��م  8كون،  ت�شميته  اأع��ي��د  ال��ذي 
غ��وغ��ل األ���غ���ت���ه. وي���ب���دو اأن م��ن�����ش��ة / 
نقا�ش(  اأخ���ب���ار،  )���ش��ي��ا���ش��ة،   /  pnd
ففي  “ال�شيا�شي.  م���ن���ت���دى  ورث������ت 
ت�����ش��ف��ح��ن��اه، كانت  7 ي��ون��ي��و، ع��ن��دم��ا 
النازية  -رمز  ال�شوداء  ال�شم�ش  تزينه 
اجل���دي���دة -وم����ا زال����ت ه��ن��اك دع���وات 
للح�شول  ون�شائح  العن�شري،  للقتل 

على الأ�شلحة والدعاية النازية.
ل  الإرهابيني”الأفراد”  ه��وؤلء  اإن     
اأيديولوجية واحدة،  اأو  تلهمهم فكرة 
نرى  مانيف�شتهم،  ف��ف��ي  خ��ل��ي��ط.  ب��ل 
)كراهية  اأخ��رى  اإىل  فكرة  من  القفز 
مناه�شة  الأج���ان���ب،  ك��راه��ي��ة  امل�����راأة، 
عنا�شر  وجن�����د  ال���ب���ي���ئ���ة(،  ال���ع���ومل���ة، 
ت��ت��ن��زل يف هيكل  ل��ك��ن��ه��ا  م��ت��ن��اق�����ش��ة، 
تاأكيد  اىل  با�شتمرار  ي�شعى  منطقي 
حتيز اويل. وهذا هو التطرف: تعزيز 

م�شتمر، كما يحلل يان �شانت بيري.
اليمينيني  امل��ت��ط��رف��ني  دع���اي���ة  اإن     
للتطرف.  ال��وح��ي��دة  الو�شيلة  لي�شت 
املعلقون  اأو  ال��رئ��ي�����ش  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا 
و�شائل  يف  احل��ا���ش��رون  الأم��ري��ك��ي��ون 
لأطروحات  �شدى  الرئي�شية  الإعالم 
ي�شاعد  اأن  ميكن  اليمني،  اأق�شى  من 
راديكالية معينة  ا يف تعزيز  اأي�شً ذلك 

وت�شجيع عمل اإرهابي فردي.
   و�شيتم ال��ت��ذك��ري مب���رور ال��وق��ت اأن 
املن�شات الرئي�شية )في�شبوك و يوتوب 
وغ���ريه���ا( ت��ع��زز ت��ط��رف الأف�����راد من 
خالل التو�شية مبحتوى اأكرث تطرًفا 
في�شبوك  وب��اع��رتاف  متزايد:  ب�شكل 
نف�شه، 64 باملئة من الأ�شخا�ش الذين 
ين�شمون اإىل املنظمات املتطرفة على 
موقعه يفعلون ذلك بناء على تو�شية 

من الغوريتمه.
الأمريكيون  الإره���اب���ي���ون  ي�����ش��ع��ى     
ال���ي���م���ي���ن���ي���ون امل����ت����ط����رف����ون ح���ال���ًي���ا 
كورونا  فريو�ش  وب��اء  من  لال�شتفادة 
والحتجاجات التي اندلعت يف العديد 
م���ن امل�����دن ب��ع��د وف�����اة ج�����ورج فلويد 
قتل   - ميني�شوتا   ، مينيابولي�ش  يف 
مايو   25 يف  �شرطة  �شابط  ي��د  على 
حتى  هجمات  ب�شن  – وذاك   2020
ويعتقدون   ، الفو�شى  ح��ال��ة  تتفاقم 
اأهلية  اإىل حرب  البالد  اأنهم يدفعون 
عن�شرية، ويعجلون بانهيار احلكومة 
عن  بي�شاء  عرقية  ولي���ات  وتاأ�شي�ش 
الإب����ادة  اأو  ال��ع��رق��ي  التطهري  ط��ري��ق 

اجلماعية.
الباحث  �شجل  ي��ون��ي��و،   19 وح��ت��ى     
األك�شندر ري��د رو����ش م��ا ل  وال��ن��ا���ش��ط 
�شارك  عنيًفا  ح��ادًث��ا   177 ع��ن  يقل 
يف  متطرفون  ميينيون  ن�شطاء  فيه 
للعن�شرية،  م��ن��اه�����ش��ة  اح��ت��ج��اج��ات 
منها 8 باملائة هجمات ب�شيارة الكب�ش 
)�شجل الباحث اآري ويل 50 ت�شادًما، 
منها ما ل يقل عن 18 متعمًدا( و2 

باملائة عمليات اإطالق النار.
   وُتن�شب الهجمات ب�شكل رئي�شي اإىل 
اإىل  ثم  الوطنية،  احلركة  ميلي�شيات 
بالعديد  -امل��رت��ب��ط��ة  ب��وغ��ال��و  ح��رك��ة 
من م�شاريع الهجمات الأخرية -واإىل 

اجلماعات الفا�شية اجلديدة.
اإي���ف���ان���ز م���ن اأن      وي���ح���ذر روب������رت 
اليميني  “الإرهابي  “التهديد 
املتحدة”  ال������ولي������ات  يف  امل���ت���ط���رف 
ه�����وؤلء  ط���م���وح  ي���ع���د  ومل  �شديد”. 
اجلنود البي�ش يقت�شر على الأرا�شي 
اإث���ارة  ال��وط��ن��ي��ة: ف��ه��م ي��ري��دون الآن 
العامل  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف  ال��ف��و���ش��ى 

الغربي.

ي�سعى »الإرهابيون الأمريكيون« حالًيا لال�ستفادة من وباء فريو�س كورونا والحتجاجات
اأ�سبح الإرهاب الأمريكي اليميني املتطرف الآن جزًءا من �سدمي عابر لالأوطان

جتمع نظمته احلركة القومية ال�شرتاكية الأمريكيةامل�شرية املوؤيدة لالأ�شلحة التي ا�شتهدفتها القاعدة

تدويل اإرهاب اليمني المريكي املتطرف

ن�شب تذكاري اأمام كني�ش �شجرة احلياةكو كلوك�ش كالن يف رايل التحدي

تل 76 باملئة من �سحايا  بني 2010 و2019، قمُ
الإرهاب يف الوليات املتحدة على يد متطرفني ميينني

مل يعد طموحهم يقت�صر على االأرا�صي الوطنية بل 
يريدون اإثارة الفو�صى يف جميع اأنحاء العامل الغربي

ت�صتمر فكرة التفوق االأبي�ش يف التغلغل يف اإرهاب اليمني االأمريكي املتطرف

فكرة التمرد امل�صلح �صد دولة غري �صرعية، واللجوء 
اإىل االإرهاب، ال تزال حية يف اأق�صى اليمني االأمريكي 
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••وا�شنطن-اأ ف ب

ن���ف���ى ال���ب���ي���ت الأب����ي���������ش اأم�������ش 
الرئي�ش  يكون  اأن  ال�شبت  الأول 
اأبِلغ  ت��رام��ب  الأم���ريك���ي دون��ال��د 
اأّن  تفيد  ا�شتخبارية  مبعلومات 
مالية  م���ك���اف���اآت  ق���دم���ت  رو���ش��ي��ا 
ملقاتلني مرتبطني بحركة طالبان 
اأمريكيني  ج��ن��وداً  قتلهم  مقابل 

وغربيني يف اأفغان�شتان.
تاميز  نيويورك  �شحيفة  وكانت 
ذكرت اجلمعة نقال عن م�شوؤولني 
الرئي�ش  اأّن  هوياتهم،  تك�شف  مل 
ترامب، وكذلك بريطانيا التي مت 
ا�شتهداف جنودها يف هذا الإطار 

اأي�شا، اأُبلغا بهذه املعلومات.
وا�شافت اأن هذه املكافاآت الرو�شية 
ا�شتهداف  على  امل�شلحني  حفزت 
ي�شعى  بينما  الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات 
ال��رئ��ي�����ش ت���رام���ب ل�����ش��ح��ب��ه��ا من 
اأحد  ب���ذل���ك  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان م��ل��ب��ي��ا 
من  لطالبان  الرئي�شية  املطالب 
اأطول حرب تخو�شها  اإنهاء  اأجل 

الوليات املتحدة.
عن  ن��ق��ال  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 
اأبلغ  ت��رام��ب  اأن  نف�شها  امل�����ش��ادر 
اآذار/ باملعلومات ال�شتخبارية يف 

ب��ع��د كيف  ي��ق��رر  م��ار���ش لكنه مل 
�شريد على ذلك.

الرئا�شة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��ّدث��ة  ل��ك��ن 
ماكيناين  ك���اي���ل���ي  الأم����ريك����ي����ة 
اأو  الرئي�ش  ُيبّلغ  “مل  اأن��ه  اأك���دت 
مبعلومات  بن�ش(  )م��اي��ك  نائبه 
ا����ش���ت���خ���ب���اري���ة ح�������ول م����ك����اف����اآت 

رو�شية«.
“الأمر  اأّن  اأ����ش���اف���ت  اأّن���ه���ا  ب��ي��د 
املعلومات  ب�������ش���ح���ة  ي���ت���ع���ل���ق  ل 
ال����ش���ت���خ���ب���اري���ة امل����زع����وم����ة، بل 
نيويورك  مق��������ال  دّق�������ة  ب��ع��دم 
اإىل  خ��ط��اأ  ي�ش��������ري  ال���ذي  ت��امي��ز 
بهذا  اأُب���ل���غ  ت��رام��ب  ال��رئ��ي�����ش  اأن 

املو�شوع«.
القومي  الأم��������ن  خ�������رباء  ل���ك���ن 
ه�ذا  يف  �ش������ككوا  وا�ش����نطن  يف 

النفي.
م�شت�شار  نائب  رود����ش  ب��ن  وكتب 
الرئي�ش  عهد  يف  القومي  الأم��ن 
تغريدة  اأوباما، يف  ب��اراك  ال�شابق 
اأن ترامب  “فكرة  اأن  على تويرت 
لن يتم اإطالعه على قيام رو�شيا 
بالقوات  تتعلق  م��ك��اف��اأة  بتقدمي 
اأك��رث جنونا من  اأم��ر  الأمريكية 
اإط���الع���ه ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات وعدم 

قيامه باأي �شيء«.
اأن  تاميز”  “نيويورك  وذك����رت 
اإدارة  عملية طالبان كانت بقيادة 
لهيئة  ال��ت��اب��ع��������������ة  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 
الرو�شية،  امل�شلحة  القوات  اأرك��ان 
ال���ع���دي���د من  ات���ه���م���ت يف  ال����ت����ي 
ت�شميم  ذل����ك  يف  مب���ا  احل�������وادث 
الأ�شل  الرو�شي  امل���زدوج  العميل 

•• وا�شنطن-وكاالت

الأمريكي  ال���دف���اع  وزي����ر  ي��ع��ر���ش 
مارك اإ�شرب اليوم الثنني لدونالد 
ل�شحب  خ���ي���ارات  �شل�شلة  ت��رام��ب 
الأمريكية  ال�����ق�����وات  م����ن  ق�������ش���م 
اإع���ادة  ب��ه��دف  اأمل��ان��ي��ا،  يف  املنت�شرة 

ن�شرها يف دول ب�شرق اوروبا.
البنتاغون  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
الأول  اأم�������ش  ه��وف��م��ان  ج���ون���اث���ان 
الرئي�ش  “التقى  ا�شرب  اإن  ال�شبت 
امل��ا���ش��ي ملناق�شة  الأرب���ع���اء  ت��رام��ب 
اأن  م�شيفاً  اأوروبا”،  يف  وج��ودن��ا 
“الوزير �شيعر�ش الثنني للرئي�ش 
تتناول  خيارات  البي�ش  البيت  يف 

وجودنا الع�شكري يف اأملانيا«.
البنتاغون  يف  م�������ش���وؤولن  واأف������اد 
خ��ف�����ش عديد  ت��ل��ح��ظ  اأن اخل��ط��ة 
 25 اإىل  اأملانيا  املنت�شرة يف  القوات 
األف جندي، الأمر الذي كان اأعلنه 
)حزيران(،  يونيو   15 يف  ترامب 
م����ا ي��ع��ن��ي ت��ق��ل��ي�����ش��ا ب����واق����ع نحو 

9500 عن�شر.
ك�شف  راف�شني  امل�شوؤولن  واأو�شح 

القوات الأمريكية �شقطوا نتيجة 
متفّجرات منزلية ال�شنع.

يعتقد  ال����ت����ي  احل�����رك�����ة  ون����ف����ت 
اأن���ه���ا ت��ل��ق��ت ل�����ش��ن��وات دع���م���ا من 
الباك�شتانية،  ال����ش���ت���خ���ب���ارات 
ات��ه��ام��ات اأم��ريك��ي��ة ���ش��اب��ق��ة باأن 
رو�شيا زودتها بال�شالح. وقالت اإن 
ا�شتخدمت  الإ�شالمية  “الإمارة 
والأدوات  وامل���ن�������ش���اآت  الأ���ش��ل��ح��ة 
اأو  اأفغان�شتان  يف  اأ�شال  امل��وج��ودة 
التي جاءت من غنائم حرب يتم 
يف  اخل�شم  من  عليها  ال�شتيالء 

املعارك«.
م���ا ن�شرته  اأي�����ش��ا  دان����ت رو���ش��ي��ا 

ال�شحيفة.
وك��ت��ب��ت ال�������ش���ف���ارة ال���رو����ش���ي���ة يف 
تويرت  على  تغريدة  يف  وا�شنطن 
اأن “التهامات التي ل اأ�شا�ش لها 
مقال  يف  جمهولة”  وم�شادرها 
نيويورك تاميز “اأدت بالفعل اإىل 
تهديد مبا�شر لأوراح موظفينا” 
وا�شنطن  يف  مو�شكو  �شفارتي  يف 

ولندن.
ويف تغريدة لحقة، دعت ال�شفارة 
نيويورك  ���ش��ح��ي��ف��ة  ال���رو����ش���ي���ة 
فربكة  ع���ن  “الكف  اإىل  ت���امي���ز 
اأخبار م�شللة توؤدي اإىل تهديدات 

من  وط��ل��ب��ت  ال��ب��ع�����ش،  حلياة” 
“اتخاذ  الأم���ريك���ي���ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
اأمن  ل�شمان  فعالة”  اإج�����راءات 

موظفيها.
اأفغان�شتان  يف  رو����ش���ي���ا  وت����اري����خ 
ح������اف������ل. ف����ق����د غ��������رق الحت��������اد 
الأخرية  ال�شنوات  يف  ال�شوفياتي 
لنت�شاره يف هذا البلد يف معركة 
الذين  امل��ق��ات��ل��ني  ���ش��د  م���دم���رة 
بعد  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  دعمتهم 

ذلك.
الأمريكية  ال�شحيفة  واأوردت 
�شبب  ع��ن  ع���دة  ن��ظ��ري��ات  نف�شها 
ل���ه���ج���م���ات حركة  رو����ش���ي���ا  دع�����م 
مو�شكو  رغ���ب���ة  ب��ي��ن��ه��ا  ط���ال���ب���ان، 
يف اإب��ق��������������اء وا���ش��ن��ط��ن غ��ارق�����ة يف 

احلرب. 
ت�شعى  رمب��ا  رو�شيا  اأن  واأ���ش��اف��ت 
الوليات  لقتل  ل��الن��ت��ق��ام  اأي�����ش��ا 
املتحدة مرتزقة رو�شيا يف �شوريا 
حيث تدعم مو�شكو الرئي�ش ب�شار 

الأ�شد.
وح������رك������ة ط�����ال�����ب�����ان حم����ظ����ورة 
مو�شكو  ل��ك��ن  رو���ش��ي��ا.  يف  ر�شميا 
جل�شة   2019 يف  ا���ش��ت�����ش��اف��ت 
مفاو�شات �شالم حول ال�شراع يف 
اأفغان�شتان، بح�شور ممثلني عن 

اأطراف النزاع.
وت��ن��ف��ي رو���ش��ي��ا ال��ت��ي ت��ع��رب عن 
قلقها حول الو�شع يف اأفغان�شتان 
دائرة  م��ن  ال�����ش��راع  ق���رب  ب�شبب 
الو�شطى،  اآ�����ش����ي����ا  يف  ن����ف����وذه����ا 
بتقدميها  الأمريكية  التهامات 

م�شاعدة لطالبان.

بريطانيا  يف  �شكريبال  �شريغي 
يف 2018

امل�شوؤولني  عن  ال�شحيفة  ونقلت 
اأن  حت���������دده���������م  مل  ال���������ذي���������ن 
ال�شتخبارات الع�شكرية الرو�شية 
مقاتلني  ع���ل���ى  اأم���������وال  وزع�������ت 

ا�شالميني اأو جمرمني “قريبني 
جنودا  ل��ي��ق��ت��ل��وا  طالبان”  م���ن 
حلف  اإىل  ت��اب��ع��ني  اأو  اأم��ريك��ي��ني 

�شمال الأطل�شي يف اأفغان�شتان.
اأوردته  م��ا  طالبان  ح��رك��ة  ون��ف��ت 
موؤكدة  الأم���ريك���ي���ة،  ال�شحيفة 

الإم������ارة  “جهاد  اإن  ك���اب���ول  يف 
الإ����ش���الم���ي���ة امل�����ش��ت��م��ر م��ن��ذ 19 
عاما لي�ش مدينا ملكارم اأي جهاز 

ا�شتخبارات اأو دولة اأجنبية«.
واأكدت احلركة اأي�شا اأن الغالبية 
�شفوف  يف  القتلى  م��ن  العظمى 

من جديد التزامها التفاق الذي 
�شباط/ يف  وا�شنطن  م��ع  وقعته 

فرباير املا�شي وميهد خلروج كل 
اأفغان�شتان  من  الأجنبية  القوات 

بحلول العام املقبل.
ب���ي���ان �شدر  وق���ال���ت ط��ال��ب��ان يف 

•• وار�شو-اأ ف ب

ي����ديل ال���ب���ول���ن���دي���ون ال��ق��ل��ق��ون على 
الأزمة  الدميوقراطية ومن  م�شتقبل 
دورة  يف  ب���اأ����ش���وات���ه���م  الق���ت�������ش���ادي���ة، 
ت�شهد  رئ��ا���ش��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات  م��ن  اأوىل 
مل�شتقبل  حا�شمة  وتعد  ح��ادة  مناف�شة 
وت�شري  القومية.  اليمينية  احلكومة 
ا�شتطالعات الراأي اإىل اأن املناف�شة يف 
�شتكون  الق���رتاع  من  الثانية  ال���دورة 
بني دودا وخ�شمه رئي�ش بلدية وار�شو 
 48( تزاركوف�شكي  رف���ال  ال��ل��ي��ربايل 
“املنتدى  اإىل  ي��ن��ت��م��ي  ال����ذي  ع���ام���ا( 
املعار�شة.  اأح��������زاب  اأك������رب  املدين” 
�شربة  لتزاركوف�شكي  ف��وز  و�شي�شكل 
قا�شية حلكومة حزب القانون والعدالة 
الإ�شالحات  من  �شل�شلة  اأطلق  ال��ذي 
امل���ث���رية ل��ل��ج��دل خ�����ش��و���ش��ا يف جمال 
الأوروبيني  ال�����ش��رك��اء  لكن  ال��ق�����ش��اء. 
احلكومة  اإ�شالحات  انتقدوا  لبولندا 
اإىل  ت���وؤدي  اأن��ه��ا  م��وؤك��دي��ن  ال�شعبوية، 
تاآكل الدميوقراطية بعد ثالثة عقود 

على �شقوط ال�شيوعية.
دونالد  الأم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����ش  اأن  اإل 
ت���رام���ب ال����ذي ي��ع��ت��رب ح��ك��وم��ة حزب 

عن  ب��ال��دف��اع  البولنديني  دودا  ووع��د 
الجتماعية  الم��ت��ي��ازات  م��ن  �شل�شلة 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا احل����زب احل���اك���م منها 
م�شاعدات لالأطفال واإع��ادة النظر يف 
اأ�شا�شية  حجة  وه��ي  التقاعد،  روات���ب 
لل�شعبويني الذين جنحوا بف�شل ذلك 
النتخابات  يف  ثانية  بولية  الفوز  يف 

الت�شريعية يف ت�شرين الأول/اأكتوبر.
القانون  ودعم الرئي�ش هجمات حزب 
والقيم  املثليني  حقوق  �شد  والعدالة 
فيها  م���ع���ار����ش���وه  وي������رى  ال���غ���رب���ي���ة، 
�شبهات  عن  النتباه  ل�شرف  حماولة 
الف�شاد بحق م�شوؤولني كبار يف احلزب 

يف اإدارة اأزمة كوفيد-19.
البولندي  الرئي�ش  هجمات  واأث����ارت 

احتجاجات يف بولندا واخلارج.
وعرب حملته التي ترفع �شعار “كفى” 
بت�شحيح  تزاركوف�شكي  خ�شمه  تعهد 

العالقات مع املفو�شية الأوروبية.
����ش���دة احل���ك���م يف  اإىل  م���ن���ذ و����ش���ول���ه 
امل�شهد  وح���زب���ه  دودا  غ���ري   2015
ال�شيا�شي يف بولندا من خالل تاأجيج 
التوتر مع الحتاد الأوروبي وممار�شة 
�شغوط من خالل موؤ�ش�شات وو�شائل 

اإعالم حكومية.

ال���ق���ان���ون وال���ع���دال���ة ح��ل��ي��ف��ا اأوروب���ي���ا 
هذا  ل���دودا  مباركته  اأع��ط��ى  اأ�شا�شيا، 
الرئي�ش  زي�������ارة  وك����ان����ت  الأ�����ش����ب����وع. 
الأ�شبوع  هذا  وا�شنطن  اإىل  البولندي 
اإىل  اأج���ن���ب���ي  دول�����ة  ل��رئ��ي�����ش  الأوىل 
انت�شار  ب���دء  م��ن��ذ  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 

اأكرث من 33 األف �شخ�ش ووفاة اأكرث 
كورونا  اآخرين بفريو�ش   1400 من 
امل�شتجد يف بولندا. لكن وزير ال�شحة 
اع��رتف ب��اأن ع��دد الإ���ش��اب��ات التي مل 
هذا  يف  مليون   1،6 يبلغ  ق��د  تر�شد 

البلد الذي ي�شم 38 مليون ن�شمة.

اأربعة  قبل  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش 
اأيام من النتخابات.

وط��غ��ت اأزم����ة ك���ورون���ا ع��ل��ى الق����رتاع 
الذي ا�شطرت ال�شلطات لإرجائه من 
اأيار/مايو اإىل حزيران/يونيو ب�شببها. 
اإ�شابة  اإىل  الر�شمية  البيانات  وت�شري 

البي�ش  ال��ب��ي��ت  يف  دودا  ان���دري���ه 
الأمكنة  ب��ني  �شتكون  “بولندا  اأن 

الأخرى يف اوروبا«.
واأ�شاف امل�شوؤولن اأن “بع�ش هذه 
دائم،  �شكل  ن�شره يف  �شيتم  القوات 
�شيخ�شعون  اجل��ن��ود  معظم  ل��ك��ن 

ملبداأ املداورة«.
ووعد حلف �شمال الطل�شي رو�شيا 
قواعد  اإقامة  بعدم   1997 العام 
دائ��م��ة يف دول ���ش��رق اوروب����ا. لكن 
اأن �شم  ت����رى  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
اأوكرانيا  امل�شتمر يف  القرم والنزاع 

يعفيان احللف من هذا الوعد.
واأورد اأحد امل�شوؤولني يف البنتاغون 
اإىل  �شي�شتند  الن��ت�����ش��ار  ه����ذا  اأن 
وا�شنطن  ب���ني  ث��ن��ائ��ي��ة  ات���ف���اق���ات 
وال��دول املعنية مبعزل عن احللف 

الطل�شي.
واأ�شاف اأن “مبداأ املداورة ينطوي 
على ليونة اأكرب ول ي�شكل م�شدر 
ارتياح لرو�شيا«. ول يزال اجلدول 
ال���زم���ن���ي ل���ه���ذه ال���ت���ح���رك���ات غري 
وا����ش���ح ق��ب��ل 4 اأ���ش��ه��ر ون��ي��ف من 

النتخابات الرئا�شية الأمريكية.

هويتهما اأن بع�ش هوؤلء �شيعودون 
�شيتم  فيما  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل 
اإىل دول  الآخ�����ر  ال��ب��ع�����ش  اإر����ش���ال 
ال�شوفياتية  ال��ك��ت��ل��ة  يف  اأخ�������رى 
ال�����ش��اب��ق��ة، م��ع ن��ي��ة ت��وج��ي��ه ر�شالة 

بوتني  ف����الدمي����ري  اىل  وا����ش���ح���ة 
الع�شكرية  طموحاته  جتلت  ال��ذي 
خ�������ش���و����ش���ا ب�������ش���م ال����ق����رم ال���ع���ام 
لكنهما مل يحددا الدول   .2014
التي ميكن اأن تنت�شر فيها القوات 

�شمن  يندرج  ذلك  لأن  الأمريكية 
اخل����ي����ارات ال���ت���ي ���ش��ت��ع��ر���ش اأم����ام 
الرئي�ش  ل��ك��ن  الث���ن���ني.  ت���رام���ب 
الأم���ري���ك���ي اأك�����د الرب����ع����اء خالل 
البولندي  ال��رئ��ي�����ش  ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه 

رو�سيا تنفي التهامات الأمريكية بدعمها لطالبان

وا�صنطن: ترامب مل يبلرّغ مبعلومات »مكافاأة قتل جنودنا«

البنتاغون: اإ�صرب �صيطلع ترامب على خطة �صحب قوات بلده من اأملانيا 

 •• وا�شنطن-اأ ف ب

اأ�شيب رجل بر�شا�شة قاتلة خالل تظاهرة حتت �شعار 
مدينة  يف  للعن�شرية  املناه�شة  مهمة”  ال�شود  “حياة 
مقتل  اأث���ار  حيث  املتحدة،  ال��ولي��ات  بو�شط  لوي�شفيل 
امراأة �شوداء يف اآذار/مار�ش على يد ال�شرطة يف �شقتها 

تعاطفا �شديدا.
التظاهرات  العديد من  تايلور، خرج  برونا  وفاة  وبعد 
وق��ت لح��ق على نطاق  ات�شعت يف  ال�شرطة،  �شد عنف 
اأمريكي من  اإثر وفاة جورج فلويد، وهو  غري م�شبوق 
يف  اأبي�ش  �شرطي  يد  على  اختناقا  م��ات  اأفريقي  اأ�شل 
عرثت،  اأنها  لوي�شفيل  �شرطة  وذك��رت  اأيار/مايو.   25
اإعالمها بات�شال هاتفي، على رجل م�شاب بطلق  بعد 
�شكوير،  ن��اري وجراحه خطرية يف حديقة جيفر�شون 
تغريدة على تويرت  التظاهرة. وقالت يف  حيث نظمت 
“حاولت ال�شرطة اإنقاذه لكن دون جدوى«. بعد فرتة 

•• باري�س-رويرتز

فرن�شا  عا�شتها  التي  العام  العزل  حالة  من  اأ�شهر  بعد 
الأول  اأم�ش  ب��داأت  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  فريو�ش  لح��ت��واء 
جرى  ال��ت��ي  البلدية  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة 
تاأجيلها ب�شبب اجلائحة وت�شري ا�شتطالعات الراأي اإىل 
الذي  ماكرون  اإميانويل  للرئي�ش  للغاية  �شيئة  نتيجة 

قد يف�شل حزبه يف الفوز باأي مدينة كبرية.
وقبل عام، كان ماكرون ياأمل يف اأن ت�شاعد النتخابات 
املحلية يف تدعيم اأركان حزبه اجلديد يف بلدات ومدن 
فرن�شا، مبا يف ذلك العا�شمة باري�ش وذلك قبل �شعيه 
ل��ل��ف��وز ب��ف��رتة ولي���ة ث��ان��ي��ة يف الن��ت��خ��اب��ات امل��ق��ررة يف 
من  الأخ���رية  الآون���ة  يف  قللوا  معاونيه  لكن   .2022
حجم التوقعات. ويف باري�ش، التي تعد اجلائزة الكربى 
ال�شرتاكية  البلدية  رئي�شة  مت�شي  الن��ت��خ��اب��ات،  يف 
حملة  بعد  مريح  ف��وز  حتقيق  نحو  قدما  اإي��داجل��و  اآن 

قتيل يف تظاهرة ل� »حياة ال�صود مهمة« بالواليات املتحدة 

فرن�صا جتري اجلولة الثانية من االنتخابات البلدية  

وجيزة، مت اإطالق النار على �شخ�ش اآخر اأمام احلديقة. 
وذكرت ال�شرطة اأنها ل تعرف ما اإذا كان هناك مطلق 
تفا�شيل حول  اأي  تك�شف عن  اثنني، ومل  اأو  واح��د  نار 
ال�شحايا. وكان رئي�ش بلدية املدينة غريغ في�شر طلب 
البتعاد  م�شادة  تظاهرة  يف  امل�شاركني  من  ذل��ك  قبيل 
كوريري  “لوي�شفيل  �شحيفة  وك�شفت  احل��دي��ق��ة.  ع��ن 
م�شلحة”  قومية  “جمموعات  وج���ود  ع��ن  جورنال” 

كانت تهدف اإىل مواجهة املتظاهرين.
ب�شكل  ن�شطة  مهمة”  ال�شود  “حياة  تظاهرات  وكانت 
خا�ش يف لوي�شفيل منذ وفاة بريونا تايلور. وكانت هذه 
املمر�شة )26 عاما( يف �شقتها مع �شديقها عندما خلع 

ثالثة �شرطيني الباب دون �شابق اإنذار.
وحترك ال�شرطيون الذين كان بحوزتهم اأمر تفتي�ش، 
مبوجب مذكرة بحث خاطئة تتعلق مب�شتبه به مل يعد 
ي�شكن املبنى وحمتجز اأ�شال. واأ�شابوا ال�شابة بثمانية 

ر�شا�شات على الأقل.

اإىل  )اجلمهورية  وح��زب��ه  م��اك��رون  قبل  م��ن  فو�شوية 
اأن يحقق حزب  املتوقع يف الوقت نف�شه  الأم��ام(. ومن 
وبوردو  ومر�شيليا  ليون  مثل  م��دن  يف  جناحا  اخل�شر 
بالتحالف مع الي�شار اأحيانا، ا�شتنادا اإىل القوة الدافعة 
املا�شي.  العام  اكت�شبوها يف النتخابات الأوروبية  التي 
اليميني  لوبان  مارين  ح��زب  ي�شيطر  قد  بربينيا،  ويف 
امل��ت��ط��رف ع��ل��ى اأول م��دي��ن��ة ي��زي��د ع����دد ���ش��ك��ان��ه��ا عن 
الأوىل من  واأج��رت فرن�شا اجلولة  ن�شمة.  األ��ف   100
اأقل  قبل  اآذار،  مار�ش  منت�شف  يف  البلدية  النتخابات 
من 48 �شاعة من اإج��راءات العزل العام التي فر�شها 
ماكرون والتي ُو�شفت باأنها واحدة من اأ�شدها �شرامة 
الثانية  اجل��ول��ة  ت��اأخ��ري  اإىل  اأدى  م��ا  وه���و  اأوروب������ا  يف 
نطاق  وزاري على  تعديل  اإج��راء  املتوقع  طويال. ومن 
الوزراء  رئي�ش  التكهنات حول م�شتقبل  وا�شع، وترتكز 
اإدوار فيليب الذي يناف�ش على من�شبه القدمي كرئي�ش 

لبلدية لو اآفر.

 جامعة برين�صتون تزيل ا�صم الرئي�ش ويل�صون عن اإحدى كلياتها 
الثامن والع�شرين للوليات اجلنوبية مبمار�شة الف�شل 
بف�شل  ال��ف��درال��ي��ة  ل���ل���وزارات  ك��ذل��ك  و�شمح  العن�شري 
كري�شتوفر  وقال  البي�ش.  اأولئك  عن  ال�شود  موظفيها 
اإي�����ش��غ��روب��ر، رئ��ي�����ش ج��ام��ع��ة ب��ري��ن�����ش��ت��ون، يف ب��ي��ان اإّن 
ا�شمه  جتعل  العن�شرية  واآراءه  )ويل�شون(  “�شيا�شات 
غري منا�شب لكلية يتعنّي فيها على الطالب واملوظفني 
اآفة  مكافحة  يف  ك��ام��ل  ب�شكل  الن��خ��راط  واخل��ري��ج��ني 
القرار  هذا  اأّن  اجلامعة  رئي�ش  اأو�شح  واإذ  العن�شرية«. 
“مار�ش  ويل�شون  اإّن  ق��ال  الإدارة،  جمل�ش  عليه  واف���ق 
البالد  ه��ذه  يف  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ة  يف  العن�شري  الف�شل 
بعد �شنوات من اإلغاء الف�شل العن�شري فيها، مما اأعاد 

 •• وا�شنطن-اأ ف ب

الوليات  ���ش��رق  يف  العريقة  برين�شتون  جامعة  اأعلنت 
املتحدة اأّنها قّررت اإزالة ا�شم الرئي�ش الأمريكي الراحل 
ب�شبب  ال��دول��ي��ة  للعالقات  كلّيتها  ع��ن  ويل�شون  وودرو 

“�شيا�شاته واآرائه العن�شرية«.
الوليات  ح��ك��م  ال����ذي   )1924-1856( ووي��ل�����ش��ون 
على  ا�شتهر  و1921،   1913 ال��ع��ام��ني  ب��ني  امل��ت��ح��دة 
الأمم  لع�شبة  امل��وؤ���ّش�����ش  الأب  ب��ك��ون��ه  ال����دويل  امل�����ش��رح 
الذي  والرئي�ش  املتحدة(  الأمم  لح��ق��اً  خلفتها  )ال��ت��ي 
الرئي�ش  �شمح  بالده  يف  لكن  الأمريكي.  النعزال  اأنهى 

واأثار  العدالة«.  لتحقيق  �شعيها  يف  ال���وراء  اإىل  اأم��ريك��ا 
الذي  الأ�شود  املواطن  عاماً(،  فلويد )46  مقتل جورج 
�شرطي  ركبة  حتت  اختناقاً  اأي��ار/م��اي��و  نهاية  يف  ق�شى 
اأبي�ش يف مينيابولي�ش، موجة غ�شب عارم يف الوليات 
اأنحاء  �شائر  يف  احتجاجية  تظاهرات  واأ�شعلت  املّتحدة 

البالد تخّلل بع�شها اأعمال �شغب.
ن�شب  لإزال���ة  ال��دع��وات  تكثفت  الأخ���رية،  الأ�شابيع  ويف 
للبالد  العن�شري  املا�شي  مت��ّث��ل  ل�شخ�شيات  ت��ذك��اري��ة 
الأهلية  احل���رب  ال��ك��ون��ف��درايل خ��الل  ومت��ّج��د اجلي�ش 
)1861-1865(، يف احتجاجات اأعادت اإحياء اجلدل 

احل�ّشا�ش حول اإرث العبودية يف الوليات املتحدة.

قتيلن باإطلق نار باأحد متاجر وول مارت يف كاليفورنيا 
 •• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

قتل �شخ�شان على الأقّل واأ�شيب اأربعة اآخرون بجروح يف اإطالق نار وقع 
اأم�ش الأول ال�شبت يف مركز للتوزيع تابع لعمالق التجزئة “وول مارت” يف 

ولية كاليفورنيا الأمريكية، بح�شب ما اأفادت و�شائل اإعالم اأمريكية.
ونقلت �شبكة “�شي اإن اإن” الإخبارية عن ريك كرابرتي امل�شوؤول يف بلدية 
“ريد بالف” اإّن م�شّلحاً يقود �شيارة �شدم ب�شيارته املبنى قبل اأن  مدينة 

يرتّجل منها ويطلق النار.
واأ�شاف “لقد اأ�شيب مطلق النار، ووفقاً لآخر الأنباء الواردة فقد نقل اإىل 
اأطلق النار  اأّن امل�شّلح  امل�شت�شفى«. ونقلت �شحيفة حملّية عن �شاهد عيان 
من �شالح ن�شف اأوتوماتيكي. واأّكد متحّدث با�شم �شل�شلة متاجر وول مارت 

ل�شبكة “�شي اإن اإن” وقوع اإطالق النار، دون مزيد من التفا�شيل.

البولنديون ينتخبون رئي�صا يف اقرتاع تاأخر ب�صبب كورونا
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بالفريو�ش وذلك يف اأكرب ح�شيلة وفيات باملر�ش 
اأم�ش  �شباح  فلوريدا  و�شجلت  ال��ع��امل.  دول  ب��ني 
الأول ال�شبت 9585 حالة اإ�شابة جديدة خالل 
رقم  وه��و  ال�شابقة،  والع�شرين  الأرب���ع  ال�شاعات 
قيا�شي لليوم الثاين، بينما �شجلت ولية اأريزونا 
3591 حالة اإ�شابة جديدة بكوفيد-19، املر�ش 
الناجم عن فريو�ش كورونا، وهو ما يطابق رقمها 
يونيو   23 يف  �شجلته  ال���ذي  ال�����ش��اب��ق  ال��ق��ي��ا���ش��ي 
النتخابية  باحلملة  م�شوؤولون  وق��ال  ح��زي��ران. 
بن�ش  نائبه  اإن  لرويرتز  ترامب  دونالد  للرئي�ش 

األغى فعاليات يف وليتي فلوريدا واأريزونا.

 •• هيو�شتون -وا�شنطن-رويرتز

�شهدت خم�ش وليات اأمريكية م�شتويات قيا�شية 
ب��ف��ريو���ش كورونا  ال��ي��وم��ي��ة  الإ����ش���اب���ات  ع���دد  يف 
الأمريكي  الرئي�ش  نائب  بن�ش  مايك  األ��غ��ى  كما 
م���ق���ررة يف مناطق  ك���ان���ت  ان��ت��خ��اب��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
يف  الفريو�ش  انت�شار  مع  وذل��ك  بالوباء  مت�شررة 
لرويرتز  اإح�شاء  واأظ��ه��ر  ال��ب��الد.  وغ��رب  جنوب 
ارتفاع العدد الإجمايل للم�شابني بالفريو�ش يف 
مليون   2.5 على  يزيد  ما  اإىل  املتحدة  الوليات 
اأمريكي  األ���ف   125 اأك���رث م��ن  وت���ويف  ���ش��خ�����ش. 

واأعلنت ولية نيفادا يوم ال�شبت ت�شجيل 1099 
اإ�شابة جديدة وهو �شعف الرقم القيا�شي ال�شابق 
بينما بلغت الإ�شابات اجلديدة يف �شاوث كارولينا 
وجورجيا 1604 و1990 على الرتتيب وذلك 

يف م�شتويني قيا�شيني جديدين.
الزيادات يف عدة ولي��ات بجنوب  و�ُشجلت معظم 
وغرب البالد كانت قد بداأت اإج��راءات اإعادة فتح 

الأن�شطة التجارية يف وقت �شابق.
ويف املقابل، ت��راج��ع ع��دد الإ���ش��اب��ات اجل��دي��دة يف 
�شرق  ب�شمال  اأخ��رى جم��اورة  نيويورك وولي���ات 

البالد.

مقتل جندي تركي يف مواجهات مع اأكراد يف العراق 
  •• ا�شطنبول-اأ ف ب

العراق يف مواجهات مع  �شمال  الأح��د يف  تركي  قتل جندي 
حزب العمال الكرد�شتاين كما اعلنت وزارة الدفاع الرتكية يف 
بيان. وجاء يف البيان “قتل اجلندي يف ا�شتباكات مع اإرهابيني 
يف اإطار عملية +خمالب النمر+” بدون اأن يو�شح اأين وقعت 
عملية  ت��رك��ي��ا  �شنت  ي��ون��ي��و،  ح���زي���ران   17 ويف  امل��واج��ه��ات. 
الكرد�شتاين  العمال  ح��زب  مقاتلي  على  النمر”  “خمالب 
العراق.  كرد�شتان  تدريب يف  ومع�شكرات  قواعد  لديه  الذي 
ورغم احتجاجات ال�شلطات العراقية توا�شل تركيا الت�شدي 
حلزب العمال الذي تعتربه “اإرهابيا” كما الوليات املتحدة 

والحتاد الأوروبي.

زيادة االإ�صابات بكورونا يف جنوب وغرب اأمريكا 

•• �شيدين-وكاالت

�����ش����ج����ل����ت ولي������������ة ف����ي����ك����ت����وري����ا 
الأ���ش��رتال��ي��ة، اأم�����ش الأح���د، اأكرب 
زي�������ادة يف ح�����ش��ي��ل��ة الإ�����ش����اب����ات 
ال����ي����وم����ي����ة ب����ف����ريو�����ش ك����ورون����ا 
امل�شتجد )كوفيد19( يف غ�شون 
ما يقرب من �شهرين، وذلك بعد 
اختبارات  الولية  �شلطات  اإج��راء 
األ���ف �شخ�ش يف   40 لأك���رث م��ن 

يومني.
واأفادت هيئة الإذاعة الأ�شرتالية 

)اإيه بي �شي( باأنه مت ت�شجيل 49 
حالة اإ�شابة جديدة بالفريو�ش يف 
خالل ال� 24 �شاعة املا�شية، وهي 
اأعلى ح�شيلة اإ�شابات يومية منذ 

3 اأبريل)ني�شان(.
فيكتوريا  ولي��ة  حكومة  وت�شعى 
جاهدة من اأجل احتواء الرتفاع 
الأخ��ري يف ع��دد ح��الت الإ�شابة، 

يف ظل تخفيف تدابري الإغالق.
وقال رئي�ش وزراء ولية فيكتوريا 
اأجل  “من  اإن���ه  اأن������دروز،  دان��ي��ي��ل 
مغادرة احلجر ال�شحي الإلزامي 

فاإن  ي��وم��اً،   14 بعد  ال��ف��ن��ادق  يف 
كورونا  فريو�ش  فحو�شات  نتائج 
ل���ل���م�������ش���اف���ري���ن ال����ع����ائ����دي����ن من 
�شلبية،  ت���اأت���ي  اأن  ي��ج��ب  اخل�����ارج 
اأخ����رى يف  اأي����ام   10 ي��ق�����ش��ون  اأو 

احلجر ال�شحي.
واأ���ش��اف اأن����دروز اأن ال��ع��دي��د من 
اختبار  اإج�������راء  رف�������ش���وا  الآب�������اء 
بالفريو�ش  الإ�شابة  عن  الك�شف 
على اأطفالهم لأن اختبار م�شحة 
الأن����ف ب���دا غ��ري م��ري��ح، ولكنهم 

�شيخ�شعون لختبار اللعاب.

اأن احلكومة مل  اأن���دروز  واأو���ش��ح 
ت��ف��ر���ش ق���ي���وداً ع��ل��ى احل��رك��ة يف 
لكنها  الآن  حتى  معينة  �شواحي 
ي����زال  ل  ذل�����ك  اأن  م����ن  ح�������ذرت 

خياراً.
ول يزال العمل جارياً على تطبيق 
ب�”الختبارات  ي�����ش��م��ى  م���ا  اآل���ي���ة 
اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  ال�شريعة” 
الإ�شابة  ع����ن  ال��ك�����ش��ف  اإج��������راء 
بفريو�ش كورونا على %50 من 
الأ�شخا�ش يف ال�شواحي املت�شررة 

عرب عربات اختبار متنقلة.

 •• لندن-رويرتز

عن  نقال  الربيطانية  تاميز  �شنداي  �شحيفة  ذك��رت 
م�شادر مطلعة اأن احلكومة تدر�ش فر�ش العزل العام 
يف مدينة لي�شرت بعدما �شهدت ارتفاعا يف عدد امل�شابني 

بفريو�ش كورونا.
مات  ال�����ش��ح��ة  وزي����ر  اأن  اأم�����ش  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 
هانكوك يدر�ش ذلك الإجراء بعدما �شجلت املدينة التي 
يقطنها زهاء 350 األف �شخ�ش اأكرث من 650 اإ�شابة 

بالفريو�ش يف الن�شف الأول من يونيو حزيران.
ياأتي ذلك يف وقت تخفف فيه بريطانيا قيود التباعد 
الجتماعي وقواعد العزل العام وتعاود فتح اقت�شادها 
والوفاة  الإ���ش��اب��ة  ح��الت  ع��دد  انخفا�ش  م��ع  تدريجيا 
كورونا.  ف��ريو���ش  ي�شببه  ال���ذي  كوفيد-19  مب��ر���ش 
وكانت البالد واحدة من اأكرث الدول ت�شررا باجلائحة. 

الوفيات  ح�شيلة  اأن  ال�شبت  حكومية  اأرق���ام  واأظ��ه��رت 
اإ�شابتها  ت��اأك��دت  ال��ت��ي  احل���الت  ب��ني  م��ن  بريطانيا  يف 
 43514 اإىل  ارت��ف��ع��ت  امل�����ش��ت��ج��د  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���ش 
ال�شابق، بينما بلغت الإ�شابات  اليوم  100 عن  بزيادة 

.309360
اأي�شا، قالت احلكومة يوم اجلمعة  ويف اإطار التخفيف 
اإن���ه���ا ���ش��ت��ع��ف��ي ال���واف���دي���ن م���ن ب���ل���دان ت�����ش��ك��ل خماطر 
�شرط  من  ك��ورون��ا  فريو�ش  بانت�شار  تتعلق  منخف�شة 

الدخول يف حجر �شحي ملدة 14 يوما.
الدول واملناطق  اأ�شماء بع�ش  اأي�شا  و�شرتفع احلكومة 
من توجيهات ر�شمية تن�شح املواطنني بعدم ال�شفر اإليها 
الربيطانيني  الإج��راءات على  و�شت�شهل  لل�شرورة.  اإل 
ظل  يف  وذل���ك  ال��ع��ط��الت،  لق�شاء  اخل���ارج  اإىل  لل�شفر 
الناجم  ال�شرر القت�شادي  �شبل للحد من  بحثها عن 

عن الوباء.

والية فيكتوريا االأ�صرتالية ت�صجل اأكرب ح�صيلة اإ�صابات يومية بكورونا
بريطانيا تدر�ش فر�ش العزل العام مبدينة لي�صرت  

 اإيران تفر�ش و�صع الكمامات 
اعتبارا من االأ�صبوع املقبل 

 •• طهران-اأ ف ب

و�شع  اأن  الأح�����د  اإي������ران  -اأع��ل��ن��ت 
الكمامات �شيكون اإلزاميا يف اأماكن 
للمحافظات  و���ش��م��ح��ت  م��ع��ّي��ن��ة 
الأك�������رث ت�����اأّث�����را ب��ت��ف�����ش��ي ك���ورون���ا 
يف  القيود،  فر�ش  ب��اإع��ادة  امل�شتجد 
ظل ازدياد عدد الوفيات بالفريو�ش 
يف البلد الأكرث تاأّثرا به يف ال�شرق 

الأو�شط.
وك�شف عن هذه اخلطوات يف وقت 
144 وف��اة جديدة  اإي��ران  اأح�شت 
ح�شيلة  اأع���ل���ى  يف  بكوفيد-19، 

يومية منذ نحو ثالثة اأ�شهر.
الإ�شالمية  اجلمهورية  وامتنعت 
ع��ن ف��ر���ش ت��داب��ري اإغ����الق كاملة 
بينما  كوفيد-19  تف�شي  ل��وق��ف 
اعترب ا�شتخدام الكمامات واملعدات 
معظم  يف  اخ����ت����ي����اري����ا  ال����واق����ي����ة 
الإيراين  الرئي�ش  واأك���د  امل��ن��اط��ق. 
���ش��ي��ك��ون على  اأن���ه  ح�شن روح����اين 
الفريو�ش  م���ع  ال��ت��ع��اي�����ش  اإي�������ران 
“على املدى الطويل”، بينما اأعلن 

الإجراءات الأخرية ملكافحته.
واأفاد روحاين خالل اجتماع متلفز 
املكّلف  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل  ل��ف��ري��ق 
مكافحة الوباء، اأن و�شع الكمامات 
�شيكون “اإلزاميا يف الأماكن املغلقة 
و�شيدخل  جت��ّم��ع��ات«.  ت�شهد  التي 
اعتبارا من  التنفيذ  الإج��راء حّيز 
حتى  و�شيتوا�شل  املقبل  الأ���ش��ب��وع 
متديده  و�شيتم  متوز/يوليو   22

اإذا لزم الأمر، بح�شب الرئي�ش.

•• اأنقرة-وكاالت

اأج�����رى ال��رئ��ي�����ش ال���رتك���ي رجب 
ط����ي����ب اأردوغ�����������������ان ل������ق������اًء عرب 
الإن������رتن������ت م�����ع جم���م���وع���ة من 
الطالب الأتراك، للحديث معهم 
العايل  التعليم  اخ��ت��ب��ارات  ح���ول 
اأن  امل���ق���رر  م���ن  ال���ت���ي   )YSK(

جترى يف عطلة نهاية الأ�شبوع.
وخالل لقاء اأردوغان مع الطالب 
ورّده على اأ�شئلة الطالب، والذي 
ال��ه��واء مبا�شرة،  ي���ذاع ع��ل��ى  ك���ان 
بظهور  امل�����������ش�����اه�����دون  ف�����وج�����ئ 
حمرجة  الفيديو  اأ�شفل  تعليقات 
“لن  تقول:  لأردوغ����ان،  بالن�شبة 
اأمام  اللقاء  و”اإىل  لكم”  ن�شوت 
ووفقاً  النتخابية”،  ال�شناديق 

ل�شحيفة “زمان الرتكية«.
لقائه:  يف  ق����ال  اأردوغ��������ان  وق����ال 

الخ�����ت�����ب�����ارات  اإن  ي�����ق�����ال  “ما 
ب�شبب  م����وع����ده����ا  ت�����ق�����دمي  مت 
م�شاربة  ه��و  لل�شياحة،  احل��اج��ة 
قررنا  دقيقة.  غ��ري  وت�شريحات 
تقدمي موعد الختبارات، لأننا ل 
نريد لطالبنا اأن ي�شعروا بالقلق 
اإىل  م�شرياً  النف�شي”،  وال�شغط 
اأن القرار مت اتخاذه مع اخلرباء 

املخت�شني.
وخ������الل ا����ش���ت���م���رار احل�������وار بني 
الطالب،  وجم��م��وع��ة  اأردوغ��������ان 
التوا�شل  مواقع  م�شتخدمو  ب��داأ 
الج��ت��م��اع��ي م��ه��اج��م��ة اأردوغ�����ان 
من خالل التعليقات التي ظهرت 
“لن  فيها:  وقالوا  اأم��ام اجلميع، 
اأمام  اللقاء  و”اإىل  لكم”  ن�شوت 

ال�شناديق«.
وبح�شب ال�شجيفة، كانت املفاجاأة 
اللقاء،  عقب  ف��وج��ئ  اجلميع  اأن 

م�شتخدًما  األ��ف   243 بت�شجيل 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  مل����واق����ع 
مقطع  ع���ل���ى  اإعجاب”  “عدم 
 7 خ��الل  مبا�شرة،  الفيديوالذاع 

�شاعات فقط.
تلو  ي��وم��اً  ال���دائ���رة  وت�شيق  ه���ذا 
الرتكي  ال��رئ��ي�����ش  ع��ل��ى  الآخ�������ر، 
نتيجة  اأردوغ����������ان،  ط��ي��ب  رج����ب 
ال��ب��الج يف  تعي�شها  التي  الأزم���ات 
وتزايد  الق��ت�����ش��اد  ت���ده���ور  ظ���ل 

اأعداد البطالة.
هجوماً  الرتكية  املعار�شة  و�شنت 
على اأردوغان وحكومته، مت�شائلني 
التربعات  اأم��������وال  م�����ش��ري  ع����ن 
مل�شاعدة  ال���ن���ظ���ام  ج��م��ع��ه��ا  ال���ت���ي 
اأزم�����ة فريو�ش  م���ن  امل��ت�����ش��رري��ن 
)كوفيد-19(،  امل�شتجد  ك��ورون��ا 

وفقاً ملوقع “اأحوال الرتكية«.
احلكومة  وملمثلي  له  وجهت  كما 

ات��ه��ام��ات م���ن ق��ب��ل ن��ائ��ب رئي�ش 
اجلنوبية،  م��ري���ش��ني  م��ق��اط��ع��ة 
األ���ب���اي اأن��ت��م��ن، ال��ع�����ش��و يف حزب 
باأنهما  اجل����م����ه����وري،  ال�������ش���ع���ب 
ا���ش��ت��غ��ال امل������ال ال����ع����ام ب������دًل من 
م�شاعدة املر�شى واملت�شررين من 

الفريو�ش، وتقا�شموها بينهم.
ال�شعب  قّدم ع�شو حزب  وعندما 
اجل��م��ه��وري ا���ش��ت��ف�����ش��اراً اآخ���ر اإىل 
“ابحث  ال��وزارة املذكورة، قيل له 

على موقع الوزارة«.
وقوبلت حملة اأردوغان بانتقادات 
احلكومة  اأن  منطلق  م��ن  وا�شعة 
�شعبها،  ت��دع��م  اأن  يجب  م��ن  ه��ى 
اأموال  دف��ع  على  اإجبارهم  ولي�ش 

باتت جمهولة امل�شري.
اإن  اأردوغ�������������ان ح����دي����ث����اً،  وق��������ال 
تركية  ل��رية  م��ل��ي��اري  م��ن  “اأكرث 
دولر(  م����ل����ي����ون   291.75(

التربعات  حملة  خ��الل  تراكمت 
م��ن 11 م��اي��و )اآي��ار(وح��ت��ى 24 
اأظهر  ف��ي��م��ا  ي��ون��ي��و )ح����زي����ران(، 
اأن  ل��ل��ح��م��ل��ة  ال���ر����ش���م���ى  امل����وق����ع 
2.1 مليار لرية  بلغت  التربعات 

)306.30 مليون دولر(«.
واأو�������ش������ح ال�������ش���ي���ا����ش���ي ال���رتك���ي 
املعار�ش، األباي اأنتمن، باأن ال�شبب 
ال��ت�����ش��اوؤلت هو  ه��ذه  وراء عر�ش 
عدم ا�شتفادة املت�شررين من هذه 

الأموال.
دقيق  ب��ت��م�����ش��ي��ط  “قمنا  وق������ال: 
جند  ف��ل��م  الأ�����ش����رة،  وزارة  مل��وق��ع 
اأموال  م�شري  ع��ن  معلومات  اأّي 
اأم  اإن��ف��اق��ه��ا؟  امل��ت��ربع��ني، ه��ل مّت 

احتفظ بها يف مكان ما؟«.
واتهم املعار�ش الرتكي امل�شوؤولني 
منتقداً  بينهم،  الأم����وال  ب��اإن��ف��اق 
وف�شادها،  احل��م��ل��ة  اإدارة  ����ش���وء 

 •• اأوتاوا-اأ ف ب

وه������و مدمن  ل������وك لب�����الن�����ت  ف���ق���د 
خم���درات ب��ال م���اأوى يبلغ م��ن العمر 
37 ع��ام��ا ث��الث��ة م���ن اأ���ش��دق��ائ��ه يف 
الأ�شهر الأخرية ب�شبب جرعات زائدة 
م���ن امل�����واد الأف��ي��ون��ي��ة، وه���ي ظاهرة 
اآخ����ذة يف الرت���ف���اع يف ك��ن��دا م��ن��ذ بدء 

اأزمة تف�شي وباء كوفيد-19.
وق���ال ل���وك اإن ج���زءا م��ن ال��ل��وم يقع 
على برنامج الطوارئ احلكومي الذي 
ي�شع الإغراء يف طريق متعاطي هذه 
اأم��وال مع  اإعطائهم  امل��واد من خالل 

طرح بع�ش الأ�شئلة فقط.
واأ����ش���اف ه���ذا ال�����ش��اب ال���ذي جن��ا من 
“كان  الفينتانيل  م��ن  زائ����دة  ج��رع��ة 
للح�شول  ب��ط��ل��ب  ي��ت��ق��دم��ون  ال��ن��ا���ش 
تف�شي  خالل  احلكومة  م�شاعدة  على 
كوفيد-19 لكنهم كانوا ي�شتخدمونها 
مدمنو  واأو���ش��ح  امل��خ��درات«.  لتعاطي 
خم��درات وعاملون يف جمال التوعية 
اإن هناك عوامل عدة �شاهمت يف زيادة 
ت��ع��اط��ي ج���رع���ات زائ�����دة خ���الل اأزم���ة 
ال��وب��اء: العزلة خ��الل ف��رتة الإغالق 
خدمات  اإىل  ال���و����ش���ول  وان���خ���ف���ا����ش 
التي  امل��واق��ع  م��ث��ل  الإدم�����ان  مكافحة 
موارد  وحت��وي��ل  الآم��ن��ة  احلقن  توفر 

اإىل  امل��دم��ن��ني  م��ن  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
بكوفيد- املرتبطة  الأمرا�ش  معاجلة 

ترودو  جا�شن  حكومة  قدمت   .19
األفي  بقيمة  �شهرية  ط���وارئ  اإع��ان��ات 
دولر كندي )1500 دولر اأمريكي( 
اأ�شبحوا  ال��ذي��ن  ال��ك��ن��دي��ني  مل�����ش��اع��دة 
الوباء  ب�����ش��ب��ب  ال��ع��م��ل  ع���ن  ع��اط��ل��ني 

بعدما اأ�شدرت اأوامر باإغالق ال�شركات 
بهدف اإبطاء تف�شي الفريو�ش.

ب��ت��ب�����ش��ي��ط عملية  وق���ام���ت احل��ك��وم��ة 
تقدمي الطلب بغية ت�شليم املدفوعات 
اإىل الكنديني املحتاجني ب�شرعة. وكان 
الإج���اب���ة على  امل��ت��ق��دم��ني  يطلب م��ن 
وتاأكيد �شحتها.  الأ�شئلة فقط  بع�ش 

وتابع لبالنت “مع وجود األفي دولر 
يف جيبهم، بداأ النا�ش يف القيام باأعمال 
اأموال  على  “ح�شلوا  م�شيفا  �شاذة” 

�شريعة وقد ت�شببت يف وفاتهم«.
ال�شرعي  ال��ط��ب��ي��ب  م��ك��ت��ب  وي����ق����در 
الزائدة  اجل���رع���ات  اأن  اأون���ت���اري���و  يف 
%25 يف  ب��ن�����ش��ب��ة  ال��ق��ات��ل��ة ارت��ف��ع��ت 

الأ�شهر الثالثة املا�شية. ويف بريتي�ش 
بن�شبة  ال��وف��ي��ات  ازدادت  ك��ول��وم��ب��ي��ا، 
من  نف�شها  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة   40%
ال�شحة  رئي�شة  وقالت  املا�شي.  العام 
ال�شهر  ت���ام  ت���ريي���زا  ك��ن��دا  ال��ع��ام��ة يف 
املا�شي “هناك وليات اأخرى يف اأنحاء 

البالد تبّلغ عن اجتاهات مماثلة«.
حت�شل  ال���وف���ي���ات  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 
“ب�شبب تعاطي خلطات غري معروفة 
ال�شامة غري  امل��واد  اأو غري عادية من 
يف م��دن ع��دة مبا يف ذلك  امل�شروعة” 

تورنتو وكالغاري.
م�شوؤويل  ه��ري كبرية  ب��وين  واأعلنت 
بريتي�ش كولومبيا  العامة يف  ال�شحة 
اأخريا  عقدته  �شحايف  موؤمتر  خ��الل 
ع���ن 170 وف����اة ب��ج��رع��ات زائ�����دة يف 
اأيار/مايو، اأي اأكرث من عدد الوفيات 
ال���ن���اج���م���ة ع����ن ف����ريو�����ش ك����ورون����ا يف 
“كوفيد-19  واأ����ش���اف���ت  امل��ق��اط��ع��ة. 
التي  الوحيدة  ال�شحية  الأزم��ة  لي�ش 
ث���الث���ة مواقع  خ��ف�����ش��ت  ن���واج���ه���ه���ا«. 
اأوت���اوا عدد  اأحياء  اأح��د  اآمنة يف  حقن 
املخدرات  ملتعاطي  امل��ت��اح��ة  امل�شاحات 
قواعد  م����ع  مت���ا����ش���ي���ا  ال���ن�������ش���ف  اإىل 
لذلك،  ونتيجة  الجتماعي.  التباعد 
املخدرات  يتعاطون  النا�ش  بع�ش  كان 

بجرعة زائدة يف ال�شوارع.

وزارة  م��ن��ع��ت  ف���ق���د  ال���ب���ل���دي���ات، 
ذلك  يف  مبا  البلديات،  الداخلية 
التابعة حلزب ال�شعب اجلمهوري 
الذي فاز العام املا�شي باإ�شطنبول 
واأنقرة، من اإدارة حمالت التربع، 
وه���و م���ا ا���ش��ط��ر ع���م���داء احلزب 

منعت  احلكومة  اأن  اإىل  وم�شرياً 
التابعة  تلك  فيها  مب��ا  البلديات 
انتخابات  يف  ال���ف���ائ���ز  ل���ل���ح���زب 
من  الأخ����رية  واأن���ق���رة  ا�شطنبول 

اإدارة حمالت التربع.
من  ي��خ��ج��ل��وا  اأن  “يجب  وق����ال: 

املُ�����ع�����ار������ش لت�����ب�����اع ط�������رق غري 
لدعم  وّدي����ة  ب��اأ���ش��ال��ي��ب  تقليدية 
الأت��راك، وذلك من قبيل اإطالق 
فواتري  لدفع  للمواطنني  حملة 
املُحتاجني  لنظرائهم  اخل��دم��ات 

الأكرث فقراً«.

اتهامه ب�سرقة اأموال تربعات كورونا

ر�صالة �صباب تركيا اإىل اأردوغان: »لن ن�صوت لك«

 ممنوعون وم�صموح لهم.. من �صيدخل كوفيد-19 يزيد ن�صبة الوفيات بجرعة زائدة يف كندا 
اأوروبا بعد نهاية اإغلق كورونا؟

•• بروك�شيل-وكاالت

الأوروب���ي  الحت���اد  اأن مبعوثي  الأوروب����ي،  الحت���اد  م��ن  دبلوما�شيون  اأك��د 
ملواطنيها  �شي�شمح  التي  ب��ال��دول  قائمة  و�شع  م��ن  الن��ت��ه��اء  م��ن  اق��رتب��وا 

بدخول اأوروبا مرة اأخرى، رمبا بدءا من اأواخر الأ�شبوع املقبل.
الق�شري،  امل��دى  على  ا�شتبعادهم  �شيتم  الأمريكيني  اأن  امل��وؤك��د  �شبه  وم��ن 

ب�شبب عدد حالت الإ�شابة بفريو�ش كورونا يف الوليات املتحدة.
ومن املتوقع اأن يقلل املبعوثون يف وقت لحق املعايري الدقيقة للدول على 

القائمة، والتي ت�شمل الطريقة التي يتم بها اإدارة انت�شار الفريو�ش.
وهناك �شرط رئي�شي اآخر وهو ما اإذا كانت البالد لديها حظر على دخول 

املواطنني من الدول الأوروبية.
وارتفع عدد احلالت يف الوليات املتحدة خالل الأ�شبوع املا�شي، حيث بلغ 
 45300 عند  اجلمعة  ي��وم  الإط���الق  على  م�شتوى  اأعلى  اليومي  املعدل 

اإ�شابة موؤكدة.
دخ���ول جميع  م��ار���ش  اأي�شا يف مر�شوم يف  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�ش  وم��ن��ع 

الأ�شخا�ش من منطقة �شنغن الأوروبية حلرية التنقل.
واأكد دبلوما�شيو الحتاد الأوروبي اأنه من املتوقع التو�شل اإىل اتفاق ر�شمي 
 100 الإ�شابة لكل  ت�شمل حدا ملعدل  اأن  املرجح  والتي من  املعايري  ب�شاأن 

األف مواطن، يف وقت متاأخر الثنني، اأو �شباح الثالثاء.
الإجراء  لأن  هويتهم  ع��ن  الك�شف  ع��دم  �شريطة  الدبلوما�شيون  وحت��دث 

م�شتمر وح�شا�ش للغاية من الناحية ال�شيا�شية.
والهند  الربازيل  ملواطني  الأوروب���ي  الحت��اد  ي�شمح  اأن  املحتمل  ومن غري 

ورو�شيا بالدخول اأي�شا، ب�شبب ن�شبة حالت الإ�شابة العالية فيها.
و�شيتم حتديث القائمة كل 14 يوما، مع اإ�شافة دول جديدة ورمبا اإبعاد 

البع�ش بناء على كيفية اإدارة انت�شار الفريو�ش.

 زعيم املعار�صة يف ملوي 
يوؤدي ميني الرئا�صة 

 •• ليلونغوي-اأ ف ب(

م����الوي  يف  امل���ع���ار����ش���ة  زع���ي���م  اأدى 
لزارو������ش ���ش��اك��وي��را الأح����د اليمني 
راأ�ش  الد�شتورية لتويل مهامه على 
النتخابات  يف  ف�����وزه  ب��ع��د  ال���ب���الد 
املنتهية  ال��رئ��ي�����ش  ع��ل��ى  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 

وليته بيرت موثاريكا.
العا�شمة  يف  ج�����رت  م���را����ش���م  ويف 
“ر�شميا  �شاكويرا  اأق�شم  ليلونغوي، 
جمهورية  رئي�ش  مبهام  القيام  على 
م���الوي وح��م��اي��ة د���ش��ت��ورن��ا والدفاع 
عنه«. وكانت مفو�شية النتخابات يف 
هذا البلد ال�شغري الواقع يف جنوب 
القارة الإفريقية، اأعلنت ال�شبت فوزه 
جرت  التي  الرئا�شية  النتخابات  يف 
الرئي�ش  مع  فيها  وتناف�ش  الثالثاء 
هذه  ا�شتبق  ال���ذي  ولي��ت��ه  املنتهية 
العرتاف  رف�شه  ب��اإع��الن  النتيجة 
بها حتى قبل �شدورها. وعلى الّرغم 
اأكرث  اأدىل  من جائحة كوفيد-19، 
باأ�شواتهم  ن��اخ��ب  م��الي��ني   4 م���ن 
عام،  خالل  الثانية  للمرة  الثالثاء، 
موثاريكا  انتخاب  اإع���ادة  اإل��غ��اء  بعد 
يف اأيار مايو 2019 ب�شبب عمليات 
ت��زوي��ر وا���ش��ع��ة ال��ن��ط��اق ���ش��اب��ت تلك 

النتخابات الرئا�شية.
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عربي ودويل
ال�صني توؤكد خطورة الو�صع يف بكني ب�صبب كوفيد-19 

كانتون  ع��زل  الأح���د  املحلية  ال�شلطات  واأعلنت  ال��ف��ريو���ش. 
60 كلم جنوب بكني يف حمافظة  ال��واق��ع على بعد  اأجن��ني 
بعودة  مرتبطة  حالة   11 فيه  و�شجلت  )���ش��م��ال(.  ه��وب��اي 
تف�شي الوباء يف بكني وفقا ل�شحيفة “غلوبال تاميز” �شبه 
الر�شمية. و�شي�شمح لفرد واحد من كل اأ�شرة اخلروج مرة يف 
اليوم ل�شراء الطعام والدواء. واأ�شارت وزارة ال�شحة ال�شينية 
ال�شاعات  بكني يف  ج��دي��دة يف  14 حالة حملية  اإىل  الأح���د 
ال24 املا�شية ما يرفع العدد الإجمايل للحالت اإىل 311. 
بالفواكه  الرئي�شي  التزود  مركز  �شينفادي،  �شوق  اأن  وتبني 
وقال  اجلديدة.  العدوى  بكني، م�شدر حالت  واخل�شار يف 
احلالت  ثلث  اإن  �شحايف  موؤمتر  خالل  بلديون  م�شوؤولون 

  •• بكني-اأ ف ب

الأح����د ح���واىل ن�شف م��ل��ي��ون �شخ�ش قرب  ال�����ش��ني  ع��زل��ت 
يونيو  ح��زي��ران  منت�شف  منذ  �شجلت  التي  بكني  العا�شمة 
زيادة يف حالت كوفيد19- التي ت�شفها ال�شلطات باأنها ل 
احتواء  ال�شني جنحت يف  وكانت  “خطرية ومعقدة«.  تزال 
املدينة يف  اإ�شابة جديدة يف   300 نحو  لكن ظهور  الوباء، 
اأ�شاع خماوف من موجة ثانية  اأكرث من ا�شبوعني،  غ�شون 
من الإ�شابات. وبداأت البلدية حملة وا�شعة لك�شف الإ�شابات 
فيها  البقاء  اإىل  العا�شمة  �شكان  ودع��ت  امل��دار���ش  واأغ��ل��ق��ت 
وعزلت اآلف الأ�شخا�ش يف املناطق ال�شكنية املعر�شة لتف�شي 

املخ�ش�ش  بالق�شم  مرتبطة  الآن  حتى  امل�شجلة  اجل��دي��دة 
با�شم  متحدث  واأعلن  والغنم.  البقر  حلوم  لبيع  ال�شوق  يف 
خطري  العا�شمة  يف  الوبائي  “الو�شع  اأّن  املدينة  �شلطات 
الأ�شخا�ش  ت�شمل حاليا  الإ�شابة  ك�شف  ومعقد«. وفحو�ش 
و�شكان  والتو�شيل  املطاعم  وموظفي  ال�شوق  زاروا  الذين 
املناطق ال�شكنية املعر�شة لنت�شار الفريو�ش. واأعلنت بلدية 
بكني الأحد اأنه مت فح�ش 7،7 مليون عينة من 8،3 مليون 
مت اأخذها حتى الن. ويف 19 من اجلاري اأكد م�شوؤول كبري 
يف املركز ال�شيني ملراقبة الأمرا�ش والوقاية منها ان البوؤرة 
يف  �شت�شتمر  بكني  واأن  ال�شيطرة”  “حتت  ب��ات��ت  اجل��دي��دة 

ت�شجيل حالت جديدة.

الت�صويت قريبا على قانون االأمن القومي يف هونغ كونغ 
•• بكني-اأ ف ب

باتت ال�شني الأحد قريبة من تبني قانون مثري للجدل حول الأمن القومي يف هونغ كونغ بعد اأن اأعاد امل�شرعون الوطنيون 
ال�شلطة  كما  بكني  وتوؤكد  عامليا.  البارز  امل��ايل  املركز  ه��ذا  يف  املعار�شة  لإ�شكات  ي�شعى  اأن��ه  منتقدوه  يوؤكد  ال��ذي  الن�ش  در���ش 
التنفيذية يف هونغ كونغ اأن مثل هذا القانون �شروري لإعادة ال�شتقرار اإىل امل�شتعمرة الربيطانية ال�شابقة التي اأعيدت لل�شني 
يف 1997 وت�شهد منذ العام املا�شي تظاهرات حا�شدة �شد ال�شلطة املركزية. ويرى منتقدو القانون بينهم املعار�شة الداعمة 
للدميوقراطية يف هونغ كونغ والوليات املتحدة ودول جمموعة ال�شبع والحتاد الأوروبي، اأن الن�ش قد ي�شر باحلريات واحلكم 
�شبه الذاتي الذي تتمتع به هونغ كونغ. ويدر�ش امل�شرعون يف اللجنة الدائمة للربملان الوطني جمددا م�شروع القانون الأحد، 
بعد ا�شتعرا�شه مرة اأوىل ال�شهر احلايل ح�شب ما ذكرت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة. والجتماع احلايل لأع�شاء هذه الهيئة 
اخلا�شعة للحزب ال�شيوعي ال�شيني ي�شتمر ثالثة اأيام على اأن يتم الت�شويت عليه الإثنني اأو الثالثاء. ومل يتم اعطاء تفا�شيل 
عن م�شمون الن�ش. ويف اأيار مايو اأعلنت بكني م�شروع قانون لالأمن القومي ي�شمح “مبنع ووقف وقمع اأي حترك يهدد ب�شكل 
خطري الأمن القومي مثل النزعة النف�شالية والتاآمر واإعداد اأو الوقوف وراء ن�شاطات اإرهابية، وكذلك ن�شاطات قوى اأجنبية 

ت�شكل تدخال يف �شوؤون” هونغ كونغ. كما ي�شمح اأي�شا لوكالت الأمن ال�شينية بالعمل بحرية يف املدينة.

التمهيدية الدميقراطية:

زحف ي�صاري، وكورتيز ت�صنع احلدث جمددا...!

مي�شيل  امل���ب���ت���دئ���ة  ج��م��ع��ت  ل���ق���د 
كارو�شو كابريرا مليوين دولر من 
موؤيديها، لكن تبني انه ل وزن لها 
كورتيز.  اأوكا�شيو  ال�شكندريا  امام 
اإن اإع��ادة انتخاب هذه الأخ��رية يف 
ل  لأن���ه  الآن،  م�شمونة  ن��وف��م��رب 
فر�شة اجلمهوريني للفوز يف هذه 

الدائرة النتخابية.
   وخا�شة، ان ال�شكندريا اأوكا�شيو 
فاأكرث  التناف�ش.  خلقت  ك��ورت��ي��ز 
الوجوه  ه���ي  الن���ت���ب���اه  ي��ل��ف��ت  م���ا 

املناطق  يف  تظهر  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
املحيطة. حتى لو مل يتم احت�شاب 
جميع بطاقات القرتاع الربيدية 
جمال  ب��رون��ك�����ش،  يف  الآن،  ح��ت��ى 
 44 �شابق،  مدر�شة  مدير  بومان، 
عاًما، يكاد يكون �شمن فوزه �شد 
73 ع��اًم��ا، مت�شاح  اإجن���ل،  اإل��ي��وت 
دميقراطي قدمي دخل الكونغر�ش 
عام 1989... اإنه انت�شار كبري. 

انتدبته  ال������ذي  الأ������ش�����ود  ه�����ذا    
اأط���ل���ق���ت حملة  ال���ت���ي  امل��ج��م��وع��ة 

قام  كورتيز،  اأوكا�شيو  ال�شكندريا 
ي�شارية  م���واق���ف  ع��ل��ى  ب��ح��م��الت 
ج���ًدا -ال�����ش��م��ان الج��ت��م��اع��ي على 
�شفقة  ال���ف���رن�������ش���ي���ة،  ال���ط���ري���ق���ة 
خ�شراء جديدة، زيادة يف ميزانية 
مهاجمة  -م�����ع  ال����ع����ام  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اإل��ي��وت اإجن���ل م��ن زاوي���ة ارتباطه 
لإ�شرائيل  ودع��م��ه  �شرتيت  ب���وول 
وت�������ش���وي���ت���ه ل�������ش���ال���ح احل�������رب يف 
العراق. وح�شل جمال بومان على 
واإليزابيث  ���ش��ان��درز  ب���ريين  دع���م 
جمل�ش  يف  ع�شوان  وهما  واري���ن، 
ومر�شحان  ال��ي�����ش��ار،  ع��ن  ال�شيوخ 
اأوكا�شيو  وب���ال���ط���ب���ع  ل���ل���رئ���ا����ش���ة، 

كورتيز.
الأ�شابيع  يف  تر�ّشحه  اقلع  لقد     

الأخ�����رية م���ع الح��ت��ج��اج��ات �شد 
ع��ن��ف ال�����ش��رط��ة، ب��ع��د وف���اة جورج 
ف��ل��وي��د. ك��م��ا ا���ش��ت��ف��اد م��ن اأخطاء 
فريو�ش  ي���دم���ر  ف��ب��ي��ن��م��ا  اإجن������ل. 
ك���ورون���ا دائ���رت���ه، مت اك��ت�����ش��اف اأن 
ولية  يف  منزله  اإىل  جل��اأ  ال��ن��ائ��ب 
موؤمتر  ب�����دء  وق���ب���ل  م����اري����الن����د. 
ال�شرطة،  وح�شية  ح��ول  �شحفي 
امليكروفون  اأن  ي��درك  اأن  قال دون 
ل����دي  ي����ك����ن  مل  “لو  م�����ف�����ت�����وح: 
مت��ه��ي��دي��ة، م���ا ك��ن��ت لأه���ت���م بكل 

هذا”. 
وحر�شا على تفادي هزمية اأخرى 
لركيزة اأ�شا�شية يف احلزب، ا�شطف 
الدميقراطي  ال���ش��ت��ب��ل�����ش��م��ن��ت 
هيالري  ذل����ك  يف  -مب����ا  ب��اأك��م��ل��ه 

كلينتون -وراءه... بدون جدوى.

اأطفال ال�سكندريا 
اأوكا�سيو كورتيز

   اإىل ال�شمال من نيويورك، احتل 
ترعاهم  من  اأح��د  جونز،  موندير 
اأوكا�شيو كورتيز، �شدارة القرتاع 
النائب  حم��ل  ليحل  كبري  ب��ف��ارق 
ن��ي��ت��ا ل���وي ال��ت��ي ���ش��ت��ت��ق��اع��د. هذا 
ا  اأي�شً وه���و  ع���اًم���ا،   33 امل��ح��ام��ي، 
اأ�شود، من عائلة فقرية، ومتخرج 
وعمل  وه���ارف���ارد،  �شتانفورد  م��ن 
اأوباما. قام بدوره بحملة  اإدارة  يف 
من  ونا�شل  ي�شاري،  برنامج  على 

اأجل جامعة جمانية.
  ك���ان ف���وزه اأك���رث اإث����ارة للده�شة 

تهدف اإىل ولية خام�شة ع�شرة يف 
مناف�شة  يف  نف�شها  �شنة،   74 �شن 
انتخابية ل�شيقة مع �شوراج باتل، 
36 �شنة، وهو حمام نا�شط، جنل 
كنتاكي،  ويف  ه���ن���ود.  م��ه��اج��ري��ن 
يبدو اأن ت�شارلز بوكر، وهو ي�شاري 
الولية  ب��ك��ون��غ��ر���ش  ن��ائ��ب  اأ����ش���ود 
اإمي���ي ماكغراث،  ي��الح��ق  امل��ح��ل��ي، 
قائدة مقاتلة �شابقة و�شطية رغم 
وجمعها  احل��زب  مبوافقة  متتعها 

اأكرث من 40 مليون دولر.
اأخبار  ه����ذه  اأن  ال���وا����ش���ح  م���ن     
للحزب،  للي�شاري  للجناح  ج��ي��دة 
ال�شتاء  ال��ف�����ش��ل ه���ذا  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة 
بريين  التمهيدية  النتخابات  يف 
�شاندرز، مر�شحه املف�شل. “عندما 

دائ����رت����ه  م�����ن  ج��������زًء  لأن  ن�����ظ�����ًرا 
ي�����ش��م��ل وي�����ش��ت�����ش�����ش��رت، وه����و ركن 
تاأكيد  مت  “اإذا  ل���ل���غ���اي���ة.  ف���خ���م 
م��ون��دي��ر جونز،  امل��ح��ام��ي  ت���ق���دم 
تدعمه  اأ������ش�����ود،  اأول  ف�����ش��ي��ك��ون 
كورتيز،  اأوك���ا����ش���ي���و  ال�����ش��ك��ن��دري��ا 
البي�شاء  ال�����دائ�����رة،  ه����ذه  مي��ث��ل 
وت�شكنها  ب���امل���ائ���ة،   60 ب��ن�����ش��ب��ة 
ت�شاباكوا  تت�شمن  والتي  النخبة، 
ديف  يالحظ  كلينتون”،  “منزل 
وا�شرمان، حملل �شيا�شي يف تقرير 
اأول  ا  اأي�شً �شيكون  فاز،  واإذا  كوك. 
رجل اأ�شود مثلي يتم الإعالن عنه 

للكونغر�ش.
  اأي�شا يف نيويورك، وجدت النائب 
كانت  ال���ت���ي  م����ال����وين،  ك����ارول����ني 

•• الفجر –خرية ال�شيباين
�شاعة  لكن  بعد  ال��وب��اء  ينته     مل 
بلدان  املحا�شبة دقت. اجتمع قادة 
�شرق  جل��ن��وب  الإقليمية  املنظمة 
الفيديو،  ع��رب  ُعقد  لقاء  يف  اآ�شيا 
نهائي.  ب�����ش��ك��ل  و���ش��ع��ه��م  وق��ّي��م��وا 
الإدارة  ع���ن  را����ش���ني  ك���ان���وا  ول��ئ��ن 
اجليدة ب�شكل عام للو�شع ال�شحي 
املنخف�ش،  ال����وف����ي����ات  وم�����ع�����دل 
حقيقية  ت���ظ���ل  خم���اوف���ه���م  ف������اإن 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى الق��ت�����ش��ادي، قال 
رئي�ش  ف��������وك،  ������ش�����وان  جن����وي����ن 
تتوىل  ال���ذي  الفيتنامي  ال�����وزراء 
للمنظمة  الدورية  الرئا�شة  بالده 

الإقليمية.
  ال��ف��ات��ورة تعد ب���اأن ت��ك��ون ماحلة 
�شنوات  “جرف”  ال��وب��اء  اأن  ج��دا. 
�شرق  جنوب  يف  القت�شادي  النمو 
اآ����ش���ي���ا، ق����ال جن���وي���ن ����ش���وان فوك 
اأن��ه “يف الن�شف  راث��ي��ا، اىل درج��ة 
ال����ث����اين م����ن ال����ع����ام، ن���ح���ت���اج اإىل 
التغلب  على  اقت�شاداتنا  م�شاعدة 
على ال�شعوبات”. يف اأبريل، خالل 
عرب  عقدت  التي  ال�شابقة،  القمة 
ي��ت��ف��ق قادة  اي�����ش��ا، مل  الإن���رتن���ت 
اعتمادات  ت��وف��ري  ع��ل��ى  الآ����ش���ي���ان 
ا�شتخدام  مت  ول����ذل����ك  ط��������وارئ، 
يف  للم�شاعدة  الوطنية  امليزانيات 

اإحياء الدورة القت�شادية.

بحر ال�شني اجلنوبي
واجهت  ال��ت��ي  الآ���ش��ي��ان  دول  اإن     
الأزم������ة ال�����ش��ح��ي��ة م�����ش��ت��ت��ة، جتد 
واحد  ب�شوت  التحدث  يف  �شعوبة 

عندما يتعلق الأمر بال�شني. وقد 
الفيتنامي  ال�����وزراء  رئ��ي�����ش  اأ����ش���ار 
�شراحة،  ت�شميتها  دون  بكني،  اإىل 
الوباء  م��ن  ب��ال���ش��ت��ف��ادة  وات��ه��م��ه��ا 
ال�شني  ب��ح��ر  يف  ب��ي��ادق��ه��ا  ل���دف���ع 
من  العديد  قلق  وام��ام  اجلنوبي. 
فيتنام،  م��ن��ه��ا  ال�����ش��اح��ل��ي��ة  ال�����دول 
يطالب العمالق الآ�شيوي مبعظم 
ه���ذا ال��ب��ح��ر، وه���و ط��ري��ق رئي�شي 
للتجارة البحرية العاملية، وخا�شة 

البيولوجي  والتنوع  ب��امل��وارد  غني 
اي�شا  ب��ك��ني  وت��ت��ه��م  اع���م���اق���ه.  يف 
ن�شر  طريق  ع��ن  املنطقة  بع�شكرة 
البوؤر  وت��رك��ي��ب  احل��رب��ي��ة  ال�شفن 

ال�شتيطانية على جزرها.

اأفعال غري م�شوؤولة
اأعمال  “كانت هناك    منذ الوباء، 
القوانني  تنتهك  م�����ش��وؤول��ة،  غ��ري 
�شوان  جن��وي��ن  ت��اأ���ش��ف  الدولية”، 

مناق�شات جديدة.
   واأخرًيا، يفرت�ش اأن تكون القمة 
ا فر�شة لإعادة اإطالق م�شروع  اأي�شً
الإقليمية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��راك��ة 
عمالقة  م��ع��اه��دة  وه��ي  ال�شاملة، 
واملحيط  لآ���ش��ي��ا  احل����رة  ل��ل��ت��ج��ارة 
ب��ك��ني، وتوقفت  ت���روج لها  ال��ه��ادئ 
نهاية  منها  الهند  ان�شحاب  منذ 

.2019
عن ليزكو

اإ���ش��ارة بالكاد حمجبة  ف��وك، وه��ي 
يف  ي�شتبه  اأن���ه  �شيما  ول  لل�شني، 
اإغراقها �شفينة �شيد فيتنامية يف 

اأبريل يف تلك املنطقة.
ال���ش��ت��ف��ادة من  ك��ان على فيتنام    
�شياغة  للتقدم يف  الآ�شيان  رئا�شة 
عليها  تعمل  �شلوك  قواعد  مدونة 
الكتلة الإقليمية منذ عدة �شنوات، 
ولكن هذه اخلطة اأف�شدها الوباء، 
ال���ي���وم يف حتفيز  ه���ان���وي  وت���اأم���ل 

اأنه  على  انت�شارنا  و�شفوا  ف���زت، 
غ���ردت  و�شذوذ”،  ح����ظ،  ���ش��رب��ة 
لكن  كورتيز.  اأوكا�شيو  ال�شكندريا 
احلركة  اأن  ت��ظ��ه��ر  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه 
�شدفة”...  “لي�شت  ال��ت��ق��دم��ي��ة 

“اإنه تفوي�ش. »
التاأثري  اأن����ه ع��الم��ة ع��ل��ى  ك��م��ا     
العميق الذي تركته الحتجاجات 
ال���ع���ن�������ش���ري���ة ع����ل����ى ال���ن���اخ���ب���ني. 
راأيناه يف  الذي  “الغ�شب واحلزن 
النتخابات  يف  حم�شو�ش  ال�شوارع 
كنتاكي”،  اىل  ن����ي����وي����ورك  م����ن 
مدير  ميت�شل،  م��وري�����ش  يلخ�ش 
ح����زب ال���ع���ائ���الت ال��ع��ام��ل��ة، وهي 

جمموعة ي�شارية.
عن لوبوان

موندير جونز من الوجوه اجلديدة كورتيز تاثر ل�شنديرز

الوزير الول الفيتنامي يرتا�ش القمة

ما الدرو�ش التي تعلمها االأطباء من مكافحة كوفيد-19

ر�صد زيادة طفيفة يف ن�صاط اإ�صعاعي �صمال اأوروبا 

النتائج عالمة على التاأثري العميق الذي 
تركته الحتجاجات العن�سرية على الناخبني

 اأخبار جيدة للجناح للي�ساري للحزب، خا�سة 
بعد ف�سل مر�سحه املف�سل �ساندرز يف التمهيدية

•• الفجر –خرية ال�شيباين
يف  موؤثر  ع�سو  باإزاحة  عامني  قبل  فاجاأت  لقد     
جمل�س النواب وركيزة ا�سا�سية للحزب الدميقراطي. 
نادلة  كورتيز،  اأوكا�سيو  ال�سكندريا  اأ�سبحت  وقد 
ي�سارية  )وبالتايل  معلنة  وا�سرتاكية  حانة،  يف 
 2018 عام  اأ�سبحت  لأمريكا(،  بالن�سبة  حقيقية 

اأ�سغر ع�سو منتخب يف الغرفة.
   اليوم، 30 عاًما، فازت للتو يف النتخابات التمهيدية 
حلزبها باأغلبية �ساحقة: اأكرث من 50 نقطة! اإهانة 
دعموا  الذين  التجارة  وغرفة  �سرتيت  وول  ملمويل 

مناف�ستها، �سحفية تلفزيونية و�سطية �سابقة.

الأزمة، ال�سني:

دول جنوب �صرق اآ�صيا تتعرث يف العمل مًعا...!

فاتورة اأزمة كوفيد-19 ماحلة جدا لبلدان جنوب اآ�سيا

•• عوا�شم-رويرتز

فريو�ش  ب��داأ  منذ  انق�شت  التي  ال�شتة  الأ�شهر  خ��الل 
تعلم  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  ينت�شر  امل�شتجد  كورونا 
معاجلة  كيفية  ع��ن  ال��ك��ث��ري  امل�شت�شفيات  يف  الأط���ب���اء 
اإىل  ي����وؤدي  ق��د  ال����ذي  امل�����ش��اب��ني مب��ر���ش كوفيد-19 

الوفاة وينتج عن الإ�شابة بالفريو�ش.
امل�شابني  اأن   * كوفيد-19:  ع��ن  الأط��ب��اء  تعلمه  م��ا 
باجللطات  لالإ�شابة  اأك��رب  بدرجة  عر�شة  بالفريو�ش 

واأن اأدوية �شيولة الدم ميكن اأن تفيد املر�شى.
* النوم على البطن لتخفيف ال�شغط على الرئتني قد 

يلغى احلاجة لو�شع املر�شى على اأجهزة التنف�ش.
اأن  املمكن  م��ن  وال��رئ��ت��ني  التنف�شي  اجل��ه��از  ب��خ��الف   *
يهاجم فريو�ش كورونا اأع�شاء كثرية اأخرى يف اجل�شم 

منها القلب والكبد والكليتان والدماغ.
الآن هي  ال���واع���دة ح��ت��ى  الأدوي������ة  اأف�����ش��ل  اأن  ي��ب��دو   *
امل�شاد للفريو�شات وديك�شاميثازون وهو  رميدي�شيفري 
على  ت��ط��راأ  ال��ت��ي  الل��ت��ه��اب��ات  يعالج  �شتريويدي  ع��ق��ار 
اجل�شم عند الإ�شابة بكوفيد-19 وكذلك بالزما الدم 

•• �شتوكهومل-اأ ف ب

�شّجلت فنلندا وال�شويد وال��روج يف الأي��ام الأخ��رية ارتفاعا 
طفيفا غري عادي يف ن�شاط اإ�شعاعي من �شنع الإن�شان لكن 
يكون غرب  ق��د  اأن م�شدره  ق��ال معهد هولندي  م���وؤذ،  غ��ري 
ال�شامل  احلظر  معاهدة  منظمة  ون�شرت  لتفيا.  اأو  رو�شيا 
يف  ال��زي��ادات  اأي�شا  حمطاتها  تقي�ش  التي  النووية  للتجارب 
تو�شح  “تويرت”  على  خ��ارط��ة  امل���دين،  الإ�شعاعي  الن�شاط 
لقيا�شاتها.  وف��ق��ا  الإ���ش��ع��اع  ل��ه��ذا  املحتمل  امل�����ش��در  منطقة 
وتغطي املنطقة حوايل الثلث اجلنوبي من ال�شويد والن�شف 
اجلنوبي من فنلندا واإ�شتونيا ولتفيا، بالإ�شافة اإىل منطقة 
كبرية حتيط باحلدود ال�شمالية الغربية لرو�شيا مبا يف ذلك 

�شانت بطر�شربغ.
النووية  للطاقة  املنتجة  “روزنريغواتوم”  �شركة  ون��ف��ت 
املحطتني  يف  ح�����ادث  اأي  ح�����ش��ول  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن  ال��رو���ش��ي��ة 
حل�شابات  ووفقا  القطاع.  ه��ذا  يف  العاملتني  لها  التابعتني 

اأج�شام  لديهم  تكونت  مم��ن  امل��ر���ش��ى  بها  ي��ت��ربع  ال��ت��ي 
م�شادة جراء الإ�شابة بالفريو�ش. * التو�شع يف اإجراء 
تخفيف  يف  ي�شهم  للنتائج  التو�شل  و�شرعة  الفح�ش 
بني  املعلومات  ت��ب��ادل   * امل�شت�شفيات.  على  ال�شغوط 
اأمر يف  العامل  املهن الطبية على م�شتوى  العاملني يف 
غاية الأهمية. * الوقاية مهمة للغاية. والأطباء يعولون 
النا�ش ما عليهم من اللتزام بالنظافة  ي��وؤدي  اأن  على 
الجتماعي.  والتباعد  الكمامات  وو���ش��ع  ال�شخ�شية 
بع�ش من اأكرب النقاط الغام�شة * اأي الأدوية �شتحقق 
نتائج اإيجابية مع مر�شى بعينهم. * ما مدى ال�شرعة 
التي �شيتم بها ن�شر بع�ش الأدوية ل�شيما رميدي�شيفري 
على م�شتوى العامل. * ما املدة التي يحتاجها مر�شى 
ب��ال��ع��دوى يف  الإ���ش��اب��ة  اآث���ار  م��ا   * للتعايف  كوفيد-19 
الأمد البعيد. تقول فالوري واجنلر كبرية الأطباء يف 
الرعاية  خلدمات  كري�شتيان  مكينلي  ريهوبوث  مركز 
ال�شحية بجالوب يف ولية نيو مك�شيكو “اإذا كان اأف�شل 
املر�شى على بطونهم بدل  نقلب  اأن  تعلمناه هو  در�ش 
اأننا بعيدون عن  من النوم على ظهورهم، فهذا معناه 

العالج الناجع«.

“النظائر  ف���اإن  والبيئة  العامة  لل�شحة  الهولندي  املعهد 
امل�شعة )�شي�شيوم 137 و134 وروتينيوم 103 خ�شو�شا( 
تاأتي من غرب رو�شيا”، مو�شحا اأنها “من من�شاأ مدين على 
الأرجح«. وكتب الأمني العام للمنظمة الدولية ل�شينا زربو 
يف تغريدة على تويرت “متكنا من حتديد املنطقة املحتملة 
مهمة  م��ن  ج��زءا  لي�ش  بدقة  امل�شدر  حتديد  لكن  للم�شدر 
وتلك  النووية«.  للتجارب  ال�شامل  احلظر  معاهدة  منظمة 
الإ�شعاعات من �شنع الإن�شان، واأو�شحت ال�شلطة الهولندية 
يف بيان اأن تكوينها “قد ي�شري اإىل تلف مادة قابلة لال�شتعال 
متلك  رو�شيا،  اإىل  وبالإ�شافة  النووية«.  للطاقة  حمطة  يف 
فنلندا وال�شويد مفاعالت نووية يف املنطقة لكن مل تبلغ اأي 
منها عن اأي حادث. ول متلك دول البلطيق مفاعال ن�شطا 
اإذ اأغلقت ليتوانيا حمطة الطاقة النووية الوحيدة من اأ�شل 
�شوفياتي كجزء من �شروط دخولها الحتاد الأوروب��ي. من 
جهة اأخرى، مت الإبالغ عن حوادث عدة مماثلة يف ال�شنوات 

الأخرية يف حمطات الطاقة التقليدية يف لتفيا.
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املال والأعمال

% ويخدم 3 اإمارات تعاونية االحتاد: فرع جديد يوفر ال�صلع باأ�صعار اأقل  ب� 20 
اأعادت  التعاونية  اإن   “ الحت��اد  لتعاونية  التنفيذي  الرئي�ش 
�شياغة اأهدافها ال�شرتاتيجية لتتوائم مع املتغريات ال�شريعة 
يف ظ���ل اجل��ائ��ح��ة احل��ال��ي��ة ل�����ش��م��ان ���ش��ال���ش��ة اإم�����داد ال�شلع 
ال�شمو  ا�شتجابًة ملقولة �شاحب  التحديات،  واملنتجات وجتاوز 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
مل  م�شتدامة  الغذاء  توفري  “عملية  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
ولالإ�شهام يف دعم  و لن تتاأثر وهي اأولوية ق�شوى للدولة”، 
�شيا�شة جمل�ش الإمارات لالأمن الغذائي واجلهات احلكومية 

املعنية«. 
وفرت  الأزم��ة  بداية  ومنذ  التعاونية  “ اأن  الفال�شي  واأ�شاف 
اأو امل�شاهمني  خمزون �شلعي ا�شرتاتيجي دون حتميل الدولة 

•• دبي –الفجر:

ال��ت��ع��اون��ي��ات ال�شتهالكية يف  اأك���رب  ت��ع��اون��ي��ة الحت����اد  اأع��ل��ن��ت 
الدولة عن افتتاحها فرعا جديدا مبفهوم خمتلف يف منطقة 
الطي  يخدم اإمارة دبي وال�شارقة وعجمان ويوفر لها ال�شلع  
الرابط  ال�شرتاتيجي  ملوقعه  نظراً  الغذائية  وغري  الغذائية 
 15 ال�  ت��رتاوح بني  اأق��ل  وباأ�شعار  املذكورة  الثالثة  لالإمارات 
و %20، ياأتي ذلك بهدف ترجمة توجيهات القيادة الر�شيدة 
وبناء  ال��دول��ة   يف  م�شتدامة  غذائية  م���وارد  لتوفري  الرامية 

منظومة اأمن غذائي كاأولوية ق�شوى.
وتعقيباً على ذلك، قال �شعادة خالد حميد بن ذيبان الفال�شي 

اأي م�شاريف اأو اأعباء اإ�شافية واأ�شهمت يف بناء منظومة الأمن 
الغذائي والدعم واملحافظة على ا�شتقرار الأ�شواق والأ�شعار يف 
الدولة، كما �شخرت كافة الإمكانيات خلدمة الوطن واملواطن 
اإىل اأن ال��ف��رع اجلديد  ب��ع��ي��داً ع��ن الأه����داف امل��ادي��ة، م�����ش��رياً 
الربح  لكون هام�ش  املجتمعية  اأن��واع اخلدمة  نوعا من  ميثل 
يغطي النفقات الت�شغيلية فقط ما ي�شمن اأف�شل الأ�شعار مع 

املحافظة على اجلودة العالية للمنتجات«.
على   تاأ�شي�ش  ن�شاأتها  منذ  حري�شة  التعاونية  “اأن  اإىل  واأ�شار 
�شراكات وروابط قوية مع دول العامل، من خالل جهود فريق 
عملها وعالقاتها املتينة مع الدول امل�شدرة واملوردين املحليني 
اأن القوة ال�شرائية وال�شمعة املوؤ�ش�شية  واخلارجيني، مو�شحاً 

ا�شتمرارها  اأ�شهمت يف  والإقليمي  املحلي  ال�شوق  للتعاونية يف 
اأن  ال�شلع، حيث خل�شت اجلائحة احلالية وبرهنت  يف توفري 

ال�شحة تتخطى القت�شاد وال�شيا�شة يف �شلم الأولويات«.
اآلف   4 نحو  ي�شم  ال��ف��رع  اأن  التنفيذي”   الرئي�ش  واأب����ان  
من   اأك��رث  تبلغ  ا�شتيعابية  بطاقة  غذائي  وغ��ري  غذائي  منتج 
مربعة  مرت   162،500 اإجمالية  ومب�شاحة  مت�شوق    200
يف منطقة ا�شرتاتيجية بعيدة عن الزدحام، م�شيفاً اأن الفرع 
اجلديد م�شمم بناًء على مفهوم اخلدمة الذاتية، كما اأن قيمة 
امل�شرتيات ل حتت�شب كعائد على املبيعات ول تدخل كنقاط يف 
الت�شغيلية  النفقات  اأكرب يف  لتوفري  “متيز”،  ال��ولء  برنامج 

لينعك�ش بالفائدة املبا�شرة على املت�شوقني«.

»اإن�سولري الإمارات« ترّكب األواحها ال�سم�سية يف مركز البتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي

لوًحا لتوليد اأكرث من 360 األف كيلووات �صاعة من الكهرباء، توفر 158،000 درهم �صنوًيا   3،339

خالل ندوة افرتا�سية ح�سرها اأكرث من 130 من رجال الأعمال يف الإمارات وموزمبيق ودول جنوب اأفريقيا

غرفة دبي تطلع ال�صركات املحلية على اآفاق الفر�ش اال�صتثمارية بقطاع النفط والغاز يف موزمبيق

ت�شهم  ولكنها  احل���راري،  الحتبا�ش 
اخلدمات  ف��وات��ري  خف�ش  يف  ��ا  اأي�����شً

ب�شكل كبري.

واإنتاج  ت�شميم  ه���دف  يقت�شر  ول 
ال�شتدامة  عالية  ال�شم�شية  الأل��واح 
ع���ل���ى احل�����د م����ن ان���ب���ع���اث���ات غ�����ازات 

وحتقيق  التكلفة  م��ن  للحد  ف��ع��ال��ة 
للتكيف  ال�شتدامة، وميكن تركيبها 
والأ�شقف.  ال��واج��ه��ات  م��ع  ب�شهولة 

اأبريل ومايو مقارنة ب�شهر مار�ش ب�شبب 
العر�ش ب�شكل رئي�شي. وت�شود الآن حالة 
م��ن ال��ت��ف��اوؤل ل��ع��ودة الأم���ور اإىل ن�شابها 
تدريجًيا، ليتمكن البائعون من ا�شتقبال 
لتعزيز  م��ع��ه��م  وال���ت���ف���او����ش  ع��م��الئ��ه��م 
اح���ت���م���الت ال���ب���ي���ع.. وم����ن ج��ه��ة اأخ����رى، 
تتزايد فر�ش الإقبال على ال�شراء، حيث 
ي��ت��ط��ل��ع ال��ب��ع�����ش ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن �شقف 
من  وال�شتفادة  امل��ري��ح،  العقاري  الرهن 
منتجات الرهن العقاري املف�شلة باأ�شعار 

فائدة تعد الأن�شب منذ 15 عاًما. وقالت لينيت اآباد، مديرة الأبحاث والبيانات يف 
القيمة  �شجلت   ،2020 ومايو  اأبريل  �شهري  بني  “مقارنة  فايندر”:  “بروبرتي 
%0.5 يف مايو.  بن�شبة  اإم��ارة دبي منواً  اأ�شعار البيع ال�شكني يف  الإجمالية ملوؤ�شر 
ومن جهة اأخرى، ت�شهد �شوق العقارات ال�شكنية يف دبي حالًيا انتعا�ًشا �شاعًدا، وعند 
النتعا�ش  منط  مالحظة  ميكن   ،2020 مايو  ل�شهر  املختلفة  امل��وؤ���ش��رات  حتليل 

ذاته«.
وبالعتماد على هذا املوؤ�شر، ميكن للم�شتثمرين اأن ي�شعروا بالثقة اإزاء دقة البيانات 
املقدمة من املوؤ�شر، كما ي�شهم يف تعزيز �شفافية �شوق العقارات، كما ميكنهم التعرف 
على متو�شط اأ�شعار البيع، ومتو�شط �شعر القدم املربع، ف�شاًل عن تفا�شيل مهمة 

اأخرى.

•• دبي - الفجر:

الإمارات”،  “اإن�شولري  اأع���ل���ن���ت   
وتطبيق  تطوير  يف  الرائدة  ال�شركة 
ال�شم�شية  ال���ط���اق���ة  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
“دبي  ب�����ني  امل���������ش����رتك  وامل�����������ش�����روع 
“�شوي�ش  و����ش���رك���ة  لال�شتثمار” 
اختيارها  ع��ن  ال�شوي�شرية،  اإن�شو” 
ال�شم�شية يف مركز  الأل��واح  لرتكيب 
ومياه  كهرباء  لهيئة  التابع  البتكار 
دب��ي، �شمن جممع حممد بن را�شد 
اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية يف دبي، 
والذي يجري تطويره كاأكرب جممع 
للطاقة �شم�شية يف موقع واحد على 
م�����ش��ت��وى ال���ع���امل، ب��ن��اًء ع��ل��ى منوذج 

املنتج امل�شتقل للطاقة.
ول��ت��ح��ق��ي��ق ال��ط��اق��ة ال��ق�����ش��وى عند 
�شيتم  ك����ي����ل����ووات،   225 م�����ش��ت��وى 
لوًحا   3،333 م���ن  اأك�����رث  ت��رك��ي��ب 
مربع،  مرت   2000 م�شاحة  تغطي 
ومي���ك���ن���ه���ا ت���ول���ي���د م�����ا ي����زي����د على 
من  ���ش��اع��ة  ك���ي���ل���ووات   360،000
ال��ك��ه��رب��اء ���ش��ن��وًي��ا، وحت��ق��ي��ق توفري 
درهم   158،000 يبلغ  التكلفة  يف 

اجلاري  العام  خ��الل  املرافق  �شبكات 
احلكومات  ت�����ش��ع��ى  ح��ي��ث   ،2020
املتزايد على الطاقة.  لتلبية الطلب 
النمو  اأدى  فقد  ذل��ك،  على  وع���الوة 
ال�������ش���ك���اين ال�������ش���ري���ع، ف�������ش���اًل عن 
الربامج الطموحة للتو�شع ال�شناعي 
والقت�شادي، اإىل تزايد احلاجة اإىل 
الطلب  زي���ادة  يتوقع  حيث  الطاقة، 
الأو�شط  ال�����ش��رق  ال��ك��ه��رب��اء يف  ع��ل��ى 

بثالثة اأ�شعاف يف العام 2050.
الب��ت��ك��ار ميثل  م��رك��ز  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
جانًبا من جهود هيئة كهرباء ومياه 
دبي لإبراز التقدم يف جمال الطاقة 
لإتاحة  و�شمم  والنظيفة،  ال�شم�شية 
ال��ف��ر���ش��ة اأم����ام ال��زائ��ري��ن لالطالع 
لتوليد  ال���ب���دي���ل���ة  اخل�����ي�����ارات  ع���ل���ى 
الطاقة النظيفة، مبا يف ذلك الرياح 

والطرق احلديثة لتحلية املياه.
امللونة  ال�����ش��م�����ش��ي��ة  الأل�������واح  وت���وف���ر 
“اإن�شولري  م������ن  وامل�����������ش�����ت�����دام�����ة 
الإمارات” والوحدات الكهرو�شوئية 
امل����ت����ط����ورة وامل���ج���م���ع���ات احل����راري����ة 
املرونة،  م��ن  ع��ال��ًي��ا  ق���دًرا  ال�شم�شية 
بطرق  ت��رك��ي��ب��ه��ا  م���واءم���ة  اإذ مي��ك��ن 

تخفيف  اإىل  واإ�شافة  �شنوًيا.  تقريًبا 
ال����ذروة، فقد مت  اأوق����ات  ال�شغط يف 
التوفري  لتح�شني  الأل����واح  ت�شميم 
بالكفاءة،  والرت����ق����اء  ال��ت��ك��ال��ي��ف  يف 
واأعمال  امل���ع���دات  ت��ك��ال��ي��ف  وخ��ف�����ش 
حنبلي،  رف����ي����ق  وق�������ال  ال����رتك����ي����ب. 
“اإن�شولري  ل�شركة  الإداري  ال�شريك 
“نركز دائًما على توفري  الإمارات”: 
ال��ت��ام يف خ��دم��ات��ن��ا بكفاءة  ال��ت��ك��ام��ل 
يف  ال��ذات��ي  الكتفاء  لتحقيق  عالية، 
جانب  اإىل  النظيفة،  ال��ط��اق��ة  اإن��ت��اج 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة. وب���ن���اًء على 
فقد  للطاقة،  امل�شتقل  املنتج  من��وذج 
مت ت�شميم مركز البتكار وفق اأعلى 
معايري املباين امل�شتدامة، مبا يف ذلك 
توظيف اأحدث التقنيات، وي�شكل ذلك 
نعمل  اإن��ن��ا  عملنا.  م��ن  مهًما  ج��ان��ًب��ا 
ب�شكل وثيق مع القطاعني احلكومي 
واخلا�ش، للم�شاعدة يف زيادة الوعي 
القدرات  وت��ع��زي��ز  ال���ش��ت��دام��ة،  اإزاء 
التناف�شية«.  القدرة  وزيادة  الوطنية 
هذا  يف  املتخ�ش�شة  التقارير  ووف���ق 
ت�شارع  املرجح  ب��ات من  فقد  امل��ج��ال، 
ان���دم���اج م����وارد ال��ط��اق��ة ال��ب��دي��ل��ة يف 

•• دبي-الفجر: 

اأط��ل��ق��ت دائ�����رة الأرا�����ش����ي والأم������الك يف 
فايندر”،  “بروبرتي  مع  بالتعاون  دب��ي، 
الر�شمي  امل��وؤ���ش��ر  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  الن�شخة 
املوؤ�شر عام  البيع يف دبي. واتخذ  لأ�شعار 
من  يتخذ  بينما  الأ�شا�ش،  �شنة   2012
والربع  الأ���ش��ا���ش،  �شهر   2012 ي��ن��اي��ر 
وارتفع  الأ���ش��ا���ش.  رب���ع   2012 الأول 
بن�شبة  دب���ي  امل���ن���ازل يف  م��ب��ي��ع��ات  م��وؤ���ش��ر 
منًوا ن�شبته  و�شجل   ،2012 الأ�شا�ش  ب�شنة  مقارنة   2020 مايو  يف   12.1%
وعند اإلقاء نظرة اأو�شع   .2020 اأبريل  ب�شهر  مقارنة  مايو  �شهر  خالل   0.5%
تغرًيا  �شجل  قد  املا�شيني  ال�شهرين  املوؤ�شر خالل  اأن  يتبني  الزمنية،  الفرتة  على 
املوؤ�شر  �شجل  فقد  ال�شقق،  مبيعات  اإىل  بالن�شبة  اأم��ا   .1.54% بن�شبة  اإيجابًيا 
اأبريل  منذ  ل��ه  م�شتوى  اأع��ل��ى  وه��و  نقطة،   1.189 ب��واق��ع  مايو  في�شهر  ارت��ف��اع��اً 
2019، يف حني �شجلت وحدات الفلل وجممعات الفلل 1.060 نقطة، ليكون ذلك 
والأمالك  الأرا�شي  دائ��رة  وكانت   .2019 نوفمرب  منذ  للموؤ�شر  م�شتوى جديداً 
مليار   2.47 اإىل  و�شلت  بقيمة  مبايعة،   1،440 ت�شجيل  عن  اأعلنت  قد  دب��ي  يف 
ن�شبته  الأويل على ما  البيع  اأو  امل�شاريع على اخلارطة  وا�شتحوذت مبيعات  دره��م، 

فرباير 2020 لي�شل اإىل 1.167 نقطة، وا�شتمر الجتاه بالنخفا�ش يف مار�ش 
2020 لي�شل اإىل 1.162. ومع ذلك، عاد اإىل النمو مرة اأخرى يف اأبريل 2020 
عندما و�شل اإىل 1.182 نقطة، ليحقق املزيد من القوة يف مايو عندما و�شل اإىل 
%1.28 منذ بداية العام، وزيادة  1.189 نقطة وميثل هذا النمو زيادة بن�شبة 
بن�شبة %0.59 على اأ�شا�ش �شهري. وو�شلت قيمة املوؤ�شر ال�شهري لوحدات الفلل 
وجممعات الفلل يف يناير 2020 اإىل 1.051 نقطة وعلى الرغم من انخفا�شه 
اأخ��رى يف مار�ش  ارتفاًعا مرة  اأظهر  2020، لكنه  1.043 نقطة يف فرباير  اإىل 
2020 لي�شل اإىل 1.047 نقطة. ووا�شل املوؤ�شر ارتفاعه يف اأبريل 2020 عندما 
 1.060 م�شتوى  له عند  اأداء  اأق��وى  مايو  لي�شجل يف  نقطة،   1.050 اإىل  و�شل 
نقطةاأي ما ميثل زيادة بن�شبة %0.86 منذ بداية العام، وزيادة بن�شبة 0.95% 
على اأ�شا�ش �شهري.ومع الإعالن عن انتهاء فرتة التعقيم الوطني يف دبي، �شرعان 
مع ارتفعت التعامالت العقارية. ويف �شهر مايو، �شهدنا طلًبا ي�شبه اإىل حد بعيد ما 
اأعلى  املبيعات والإيجارات  ا�شتف�شارات  املو�شمية، حيث كانت  العطالت  يحدث بعد 

بكثري من الأ�شبوع ذاته من العام املا�شي على جميع اأنواع الوحدات العقارية.
متكن موؤ�شر وحدات الفلل  وطوال فرتة التعقيم الوطني ب�شبب “كوفيد – 19”، 
ال�شبب يف ذلك ب�شورة  املحافظة على قوته. ويعزى  الفلل يف دبي من  وجممعات 
اهتماًما  النا�ش  اأظهر  حيث  الأزم���ة،  بداية  يف  امل�شتهلكني  طلب  اإىل  ج��ًدا  وا�شحة 
يزال  ول  ملحوظ.  ب�شكل  عليها  الطلب  ارتفاع  يف  اأ�شهم  ما  اخلارجية،  بامل�شاحات 
امل��وؤ���ش��ر ل�شهري  اأ���ش��ع��ار  ه��ذا الجت���اه يتحرك ���ش��ع��وًدا حتى يومنا ه��ذا. وارت��ف��ع��ت 

اإجمايل عدد  %33.5. وبذلك ي�شل  اإىل  البيع  اإع��ادة  %66.5، وو�شلت ح�شة 
اإجراءات البيع خالل اخلم�شة اأ�شهر الأوىل من عام 2020 اإىل 13،590 معاملة 

مبيعات بقيمة 28.8 مليار درهم.
دائرة  يف  العقارية  والبحوث  الدرا�شات  اإدارة  مدير  اأحمد،  اإبراهيم  لطيفة  وقالت 
الأرا�شي والأم��الك يف دبي: “تعك�ش الأرق��ام التي اأورده��ا املوؤ�شر حفاظ �شوق دبي 
الإ�شدار  ���ش��اأن  وم��ن  ال�شتثنائية،  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  حتى  جاذبيته  على  العقاري 
واملالك  وامل�شتثمرين  للمطورين  بثمن  تقّيم  اأداة ل  يوفر  اأن  املوؤ�شر  لهذا  املنتظم 
كافة  بني  الثقة  تر�شيخ  اإىل  يهدف  املوؤ�شر  ف��اإن  ذل��ك،  اإىل  واإ�شافة  وامل�شتاأجرين. 
الأطراف، والرتقاء ب�شفافية التعامالت، واتخاذ القرارات بناء على بيانات ميكن 
الوثوق بها. ويعني ذلك عموًما الإ�شهام يف الرتويج لقطاعنا العقاري وم�شداقيته، 

وم�شاعدته يف املحافظة على مكانته بني اأف�شل املراكز ال�شتثمارية العاملية«.
 1.112 اإىل   2020 يناير  ل�شهر  العام  دبي  اإم��ارة  يف  البيع  موؤ�شر  قيمة  و�شلت 
نف�ش  درهًما خالل   1،072،002 بلغ  فقد  املوؤ�شر  بيع  �شعر  متو�شط  اأم��ا  نقطة، 
ا اإىل 1.104 نقطة يف فرباير 2020، كما انخف�ش يف  ال�شهر، ويلي ذلك انخفا�شً
مار�ش 2020 اإىل 1.100 نقطة. ومع ذلك، فقد عاود النمو مرة اأخرى يف اأبريل 
2020 عندما و�شل اإىل 1.115 نقطة، واكت�شب زخًما يف مايو املن�شرم بو�شول 
قيمة املوؤ�شر اإىل 1.121، اأي ما ميثل زيادة قدرها %0.8 منذ بداية العام، وزيادة 
بن�شبة %0.54 على اأ�شا�ش �شهري. وبلغت قيمة املوؤ�شر ال�شهري لل�شقق ال�شكنية 
ا يف  يف دبي ل�شهر يناير 2020 ما مقداره 1.174 نقطة، ، لكنه �شجل انخفا�شً

ا�شتمرارية  ل�شمان  واملتو�شطة 
الأعمال.

بين�شون  اأط��ل��ع  ال�شياق،  ذات  ويف 
مارلون امل�شاركني يف اجلل�شة على 
اأه���م ال��الع��ب��ني يف ق��ط��اع النفط 
وال���غ���از امل��وزم��ب��ي��ق��ي مب���ن فيهم 
�شركتي “توتال” و”اإي. اأن. اآي” 
و”�شا�شول” من جنوب اأفريقيا، 
الأمريكية،  موبيل”  و”اإك�شون 
الفر�ش  اأي�����ش��اً  ا���ش��ت��ع��ر���ش  ك��م��ا 
ال��ت��ج��اري��ة اجل��دي��دة وال��واع��د يف 
كافة املجالت ذات ال�شلة بقطاع 

الطاقة يف موزمبيق.

•• دبي-الفجر:

لغرفة  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي  امل��ك��ت��ب  ن��ظ��م 
العا�شمة  جتارة و�شناعة دبي يف 
بالتعاون مع  املوزمبيقية مابوتو 
بنك “اإيه. بي. اأ�ش اإيه موزمبيق” 
ن���دوة  موزمبيق”  و”ديلويت 
الفر�شة  اآف���اق  اف��رتا���ش��ي��ة ح��ول 
ال���واع���دة يف قطاع  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
موزمبيق  يف  وال�����غ�����از  ال���ن���ف���ط 
130 رجل  اأك���رث م��ن  ح�����ش��ره��ا 
اأعمال من دولة الإمارات العربية 
املتحدة وموزمبيق ودول اأفريقيا 

فرنانديز  م��اري��و  �شلط  ب�����دوره، 
الرئي�شية  ال��ف��وائ��د  على  ال�شوء 
لال�شتثمار يف موزمبيق مبا فيها 
واتفاقية  املنخف�شة،  ال�شرائب 
ال�شريبي  الزدواج  م���ن  احل����د 
امل���وق���ع���ة م����ع دول�������ة الإم����������ارات، 
ن�شاط  اف��ت��ت��اح  كلفة  وان��خ��ف��ا���ش 
جت������اري ف���ي���ه���ا، ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
ف��ر���ش ال��ن��م��و ال���واع���دة يف قطاع 
املقدرة  امل�����ش��ال  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال��غ��از 

بحوايل 100 مليار دولر.
من جهته، اأكد هرمانو جيوفاين 
اأنه ميكن لرجال الأعمال يف دبي 

يف  الأجنبية  العمالت  ا�شتخدام 
قطاع  يف  ال�شتثمار  ق���رروا  ح��ال 
موزمبيق،  يف  وال����غ����از  ال���ن���ف���ط 
وب���ال���ت���ايل ح��م��اي��ة اأن��ف�����ش��ه��م من 
عدم ا�شتقرار �شعر �شرف العملة 
اأي�شاً  ا���ش��ت��ع��ر���ش  ك��م��ا  امل��ح��ل��ي��ة، 
نظرته امل�شتقبلية حول القت�شاد 

املوزمبيقي..
 واأكد اأن البالد قد ت�شهد تعافياً 
اق��ت�����ش��ادي��اً ���ش��ري��ع��اً يف ف����رتة ما 
ب��ع��د ك����ورون����ا، وذل�����ك يف ظ���ل ما 
اإج���راءات  م��ن  ب��ه احلكومة  تقوم 
ال�شغرية  ال�شركات  قطاع  لدعم 

الندوة  ه���ذ  وت����اأت����ي  اجل��ن��وب��ي��ة. 
حول  امل�شتثمرين  تعريف  بهدف 
الإم����ك����ان����ي����ات ال���ت���ي ي��ت��م��ي��ز بها 
مع  وخا�شة  موزمبيق  يف  ال�شوق 
�شت�شبح  اأنها  جود موؤ�شرات على 
اأكرب منتجي الطاقة  واح��دة من 
ال��ن��م��و الكبري  ال��ع��امل يف ظ��ل  يف 
الذي ي�شهده قطاع النفط والغاز 
ف��ي��ه��ا، الأم����ر ال���ذي ي��ع��د بفر�ش 
لل�شركات  مي��ك��ن  مهمة  جت��اري��ة 
منها،  ال����ش���ت���ف���ادة  الإم����ارات����ي����ة 
وذلك بح�شب اآراء اخلرباء الذي 
تفاعلية  نقا�ش  جل�شة  يف  �شاركوا 

اأب������رز  ال������ن������دوة،  امل���������ش����ارك����ني يف 
املوزمبيقية  ال�������ش���وق  م���ق���وم���ات 
اأهمية  ذات  ب��ك��ون��ه��ا  وو����ش���ف���ه���ا 
ا�شرتاتيجية بالن�شبة لدبي نظراً 
الكبرية  ال��ت��ج��اري��ة  ل��الإم��ك��ان��ي��ات 
التي تتميز بها بالن�شبة لل�شركات 
التي تتخذ من الإمارة مقراً لها 
ح�شورها  لتعزيز  تتطلع  وال��ت��ي 

التجاري يف اأفريقيا.
يف  النق�ش  “يعترب  خ���ان:  وق���ال 
ال���ت���ي تعزز  اخل�����ربات وامل����ع����ارف 
الكفاءة يف اإدارة املوارد املحلية هو 
اأحد اأهم التحديات الراهنة التي 

ا�شت�شافتها غرفة دبي موؤخراً.
الفرتا�شية  ال��ن��دوة  يف  و���ش��ارك 
عمر خان، مدير املكاتب اخلارجية 
يف غرفة دبي، وبين�شون مارلون، 
البنكية يف  القيمة  �شل�شلة  رئي�ش 
م��وزم��ب��ي��ق، وهرمانو  اأب�����ش��ا  ب��ن��ك 
ج��ي��وف��اين، م��دي��ر وح���دة النفط 
اأب�����ش��ا موزمبيق،  ب��ن��ك  وال��غ��از يف 
وم�������اري�������و ف�����رن�����ان�����دي�����ز، م���دي���ر 
ديلويت  يف  وال��غ��از  النفط  وح��دة 

موزمبيق.
وق��د ح��دد عمر خ��ان يف العر�ش 
ال��ت��ع��ري��ف��ي ال������ذي ق���دم���ه اأم�����ام 

املوزمبيقية،  ال�شركات  تواجهها 
ومي���ك���ن ل��ل�����ش��رك��ات ال��ق��ائ��م��ة يف 
دب����ي ت��ق��دمي خ��ربات��ه��ا واإط����الق 
ا����ش���ت���ث���م���ارات���ه���ا ف���ي���ه م����ن خالل 
ات��ف��اق��ي��ات ت��ع��اون و���ش��راك��ات مع 
بهدف  امل��وزم��ب��ي��ق��ي��ني  ن��ظ��رائ��ه��ا 

تلبية احتياجات ال�شوق هناك«.
بدعوة  ال�����ن�����دوة  خ�����ان  واخ���ت���ت���م 
التعرف  اإىل  دب���ي  يف  ال�����ش��رك��ات 
ع��ن ك��ث��ب ع��ل��ى ال��ف��ر���ش املتاحة 
يف ال�شوق املوزمبيقي وال�شتفادة 
من الدعم والتوجيه الذي يوفره 

مكتب غرفة دبي يف مابوتو.

موؤ�صر اأ�صعار البيع يف دبي ي�صجل اأرقاًما اإيجابية يف �صتة اأ�صهر خلل مايو 2020

ديوا حت�صد جائزتني عامليتني من 
موؤ�ص�صة كامربيدج اأي اإف اأيه

•• دبي-وام:

ح�شدت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” اأهم جائزتني يف دورة العام 2020 من 
اأي  “كامربيدج  جوائز احلوكمة الر�شيدة العاملية التي تقدمها كل عام موؤ�ش�شة 

اإف اأيه” يف اململكة املتحدة.
فيما   2020 للعام  الر�شيدة  احلوكمة  جم��ال  يف  القيادة  جائزة  الهيئة  ونالت 
للهيئة  التنفيذي  الرئي�ش  املنتدب  الع�شو  الطاير  حممد  �شعيد  معايل  ح�شد 

جائزة �شخ�شية العام 2020 يف جمال احلوكمة الر�شيدة وال�شتدامة.
مكانتها  ي��وؤك��د  اجلائزتني  بهاتني  الهيئة  ف��وز  اإن  الطاير  �شعيد  معايل  وق��ال��ت 
العاملية بو�شفها مثاًل يحتذى للموؤ�ش�شات على م�شتوى العامل يف جمال احلوكمة 
الر�شيدة ومواكبة منوذج احلوكمة يف الهيئة للتغيريات العاملية املت�شارعة بال�شتناد 
اإىل اأربع ركائز اأ�شا�شية هي الثقة وامل�شاءلة وال�شفافية والعدالة. واأ�شاف معاليه: 
راأ�شها �شاحب  وعلى  الر�شيدة  قيادتنا  بروؤية  التزامنا  بف�شل  الإجن��از  ياأتي هذا 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم 
الرقم  امل�شلحة للو�شول ببالدنا نحو  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
واحد عاملياً يف املجالت كافة. واأو�شح معاليه اأن الهيئة تعتمد الأدلة الإر�شادية 
ال�شادرة عن منظمة التعاون القت�شادي والتنمية اخلا�شة باحلوكمة املوؤ�ش�شية 
التي و�شعها  واملوا�شفات  الدويل  البنك  اإر�شادات  اإىل  اإ�شافة  للهيئات احلكومية 
ال�شتعداد  مرحلة  ويف  “ديوا”  اأن  موؤكدا  وغريها،  للمعايري  الربيطاين  املعهد 
للخم�شني عاماً املقبلة ت�شاعف جهودها لتطبيق العنا�شر الأ�شا�شية املكونة لإطار 
احلوكمة يف الهيئة مثل رقابة واإ�شراف جمل�ش الإدارة والهيكل التنظيمي الوا�شح 
وال�شالحيات وال�شرتاتيجية املوثقة وتفوي�ش ال�شالحيات املالية والإدارية على 

نحو �شليم يف الهيئة وجميع ال�شركات التابعة لها.
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املال والأعمال
منعًا لال�ستغالل ورفع الأ�سعار ا�ستعدادًا لعيد الأ�سحى

اقت�صادية دبي تبداأ حملت الرقابة على �صوق املوا�صي 
البنك االإ�صلمي للتنمية يدرج �صكوكا ب� 1.5 مليار 

دوالر يف نا�صداك دبي لدعم مكافحة كوفيد 19 
•• دبي -وام: 

اأدرج البنك الإ�شالمي للتنمية �شكوكا بقيمة 1.5 مليار دولر امريكي يف نا�شداك دبي ام�ش لدعم مبادرات مكافحة 
فريو�ش كورونا امل�شتجد حيث �شتدعم عائدات ال�شكوك متويل امل�شاريع الطبية والجتماعية والتجارية يف العديد 

من البلدان ال�57 الأع�شاء يف البنك من اأجل حماية ال�شحة وحت�شني الأحوال املعي�شية.
تعد هذه ال�شكوك الثانية من نوعها التي ت�شدر حتت اإطار عمل البنك الإ�شالمي للتنمية املتعلق بالتمويل امل�شتدام 
بعد اأول �شكوك خ�شراء له يف ال�شنة املا�شية وهي اأول �شكوك ا�شتدامة حا�شلة على ت�شنيف ائتماين ممتاز بدرجة 
واأول �شكوك مرتبطة مبكافحة فريو�ش كورونا امل�شتجد يف اأ�شواق راأ�ش املال العاملية وهو ما يرفع عدد   AAA
�شكوك البنك الإ�شالمي للتنمية املدرجة يف بور�شة نا�شداك دبي اإىل 12 اإ�شدارا بقيمة اإجمالية قدرها 16.14 

مليار دولر اأمريكي.

الأف���������راد وامل���وؤ����ش�������ش���ات ع���ل���ى حد 
ال�شوق  ت��ق��ري��ر  وب���اإط���الق  ����ش���واء. 
م�شاهمة  نقدم  فاإنا  لال�شتدامة، 
قيادتنا  روؤي�����ة  حت��ق��ي��ق  يف  ك��ب��رية 
التناف�شية  ال�����ق�����درة  ت���ع���زي���ز  يف 
لأ�����ش����واق امل�����ال ب���دول���ة الإم�������ارات 
امل��ت��ح��دة، وج����ذب املزيد  ال��ع��رب��ي��ة 
اإىل  امل�شتدامة  ال���ش��ت��ث��م��ارات  م��ن 
لتنويع  ن��ه��ج��ه��ا  ودع�����م  اأب���وظ���ب���ي 

القت�شاد.« 
لالأوراق  اأبوظبي  “�شوق  ويعترب 
املوّقعة  اجلهات  اأح��د  هو  املالية” 
للتمويل  اأب��وظ��ب��ي  “اإعالن  ع��ل��ى 
امل�شتدام”، وهو ع�شو يف جمموعة 
العمل الإماراتية امل�شرتكة املعنية 
ب��ال��ت��م��وي��ل امل�������ش���ت���دام، وع�����ش��و يف 
لأ�شواق  امل��ت��ح��دة  الأمم  “مبادرة 

راأ�ش املال امل�شتدامة«.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ل�����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  “�شوق  اأع���ل���ن 
“القاب�شة«  ل����  ال��ت��اب��ع  املالية”، 
ADQ ام�ش عن اإطالق تقريره 
يعد  وال����ذي  ل��ال���ش��ت��دام��ة،  الأول 
على  نوعه  من  �شامل  تقرير  اأول 
م�شتوى املنطقة، حيث من املتوقع 

اأن يتم حتديثه ب�شكل �شنوي.
ويتما�شى التقرير  مع ا�شرتاتيجية 
النمو التي يتبّناها “�شوق اأبوظبي 
اإىل  وال��رام��ي��ة  املالية”،  ل����الأوراق 
يف  امل�شتدام  التمويل  تبني  زي���ادة 
الإم�����ارة وحت��ف��ي��ز راأ�����ش امل���ال نحو 
البيئية  الآث���ار  ذات  ال�شتثمارات 
والجتماعية والإدارية الإيجابية. 
وي��ل��ق��ي ال��ت��ق��ري��ر ب��ال�����ش��وء على 
ال���ت���زام ال�����ش��وق ب��دع��م ن��ه��ج دولة 
ملواكبة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
املمار�شات  لأف�شل  امل��ايل  نظامها 
املحلي  الل��ت��زام  وتعزيز  العاملية، 
للتنمية  املتحدة  “الأمم  باأهداف 
تعليقه  معر�ش  ويف  امل�شتدامة«. 
�شعادة  ق��ال  التقرير،  اإ���ش��دار  على 
الرئي�ش  املن�شوري  �شامل  خليفة 
اأبوظبي  ل���”�شوق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
“نحن فخورون  لالأوراق املالية”: 
الأول  ال�شتدامة  تقرير  باإ�شدار 
م�شبقاً  اأع���ل���ن���ا  ح�����ش��ب��م��ا  ل��ل�����ش��وق 
للتمويل  اأبوظبي  “منتدى  خالل 

 )SSE( »امل�����ش��ت��دام��ة امل����ال  راأ�����ش 
للبور�شات«  ال��ع��امل��ي  و”الحتاد 
ال�شوق  ي��ع��د  وال���ت���ي    )WFE(

ع�شواً فيها.
اأن  “ناأمل  امل���ن�������ش���وري:  وت����اب����ع 
ت��ق��ري��ر ال���ش��ت��دام��ة لل�شوق  ي��ع��زز 
ال�شليمة  احلوكمة  معايري  ات��ب��اع 
ل���ل�������ش���رك���ات امل������درج������ة ودع���م���ه���ا 
ا�شتثمارية  ف���ر����ش  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
ج�������دي�������دة ي���ت���ي���ح���ه���ا ال����ت����م����وي����ل 
البيئية  املعايري  وتعترب  امل�شتدام. 
ال�شركات  وحوكمة  والجتماعية 
وال�شفافية  والإف�������ش���اح   ESG
للم�شتثمرين  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  ع��ن��ا���ش��ر 
ا�شتثماراتهم،  ت��وج��ي��ه  يف  ال���ي���وم 
املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  يعد  اإذ 
اأم������راً  يف ال����ش���ت���ث���م���ار امل�������ش���ت���دام 
التناف�شية  ال��ق��درة  لتعزيز  مهماً 
تقرير  وير�شي  لل�شوق.«  الدولية 
مالياً  اإط�����اراً  لل�شوق  ال���ش��ت��دام��ة 
ال�شتثمارات  لت�شهيل  خم�ش�شاً 
اأربعة  امل�شتدامة، حيث يتاألف من 

اأق�شام رئي�شية، وهي:

تقارير  اإع��داد  بكيفية  -1التوعية 
البيئية  -امل���ع���اي���ري  ال����ش���ت���دام���ة 
ال�شركات،  وحوكمة  والجتماعية 

وممار�شات ال�شتثمار امل�شتدام.
وال���ت���وع���ي���ة  -2التكنولوجيا 
م������ن خ��������الل ب�������واب�������ات اخل����دم����ة 
لتزويد  امل�����ش��م��م��ة  الإل���ك���رتون���ي���ة 
والأدوات  باملعلومات  امل�شتثمرين 

التي يحتاجونها.
مناخ  خل��ل��ق  ال�����ش��وق  -3ا�شتجابة 
ا���ش��ت��ث��م��اري ج��ي��د وم��الئ��م ي�شّهل 
ال��ت��ج��اري��ة، مبا  الأع��م��ال  ممار�شة 
يتما�شى مع ا�شرتاتيجية الرتكيز 

على العمالء.
مبا  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ال��ب��ن��ي��ة  -4مرونة 
ومرونة  املنظم،  ال��ت��داول  ي�شمن 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  وم����وث����وق����ي����ة 

لل�شوق.
واخ����ت����ت����م امل����ن���������ش����وري ق�����ائ�����اًل: 
النمو  م��ن  امل��زي��د  ال�شوق  “يتوقع 
امل�شتدامة  ال�����ش����ت����ث����م����ارات  يف 
التطلعات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
امل�شتثمرين  ج��ان��ب  م��ن  امل��ت��زاي��دة 

امل�شتدام” �شمن فعاليات “اأ�شبوع 
الأخ���ري  لال�شتدامة”  اأب��وظ��ب��ي 
هذا  ي�شع  حيث  املا�شي،  يناير  يف 
“ال�شتدامة”  ق�����ش��اي��ا  ال��ت��ق��ري��ر 
يف ق��ل��ب امل��ن��ظ��وم��ة امل��ال��ي��ة لإم���ارة 
اأبوظبي، مبا ير�شخ مكانتنا الرائدة 
�شمن  ال�شتدامة  عمليات  دفع  يف 
هذا  ويف  املالية.  الأ���ش��واق  اأن�شطة 
الإطار فاإننا من�شي بخطى واثقة 
نحو ت�شمني املمار�شات امل�شتدامة 
اأ�شبح  اأن  بعد  خ��ا���ش��ًة  لأع��م��ال��ن��ا، 
عاملياً  م��ت��زاي��د  دور  ل��ال���ش��ت��دام��ة 
روؤو����ش  م��ن  للمزيد  ال��و���ش��ول  يف 
الأموال وحتفيز الإيرادات، وزيادة 
قيمة و�شمعة العالمة التجارية.« 
بعد  التقرير  ه��ذا  اإط���الق  وي��اأت��ي 
ال�شوق  اإ���ش��دار  م��ن  اأ���ش��ه��ر  ب�شعة 
الإف�شاح  اإر����ش���ادات  م��ن  ملجموعة 
عن ال�شتدامة لت�شجيع ال�شركات 
اعتبارات  ت�شمني  ع��ل��ى  امل���درج���ة 
و�شنع  اأن�شطتها،  يف  ال���ش��ت��دام��ة 
ملواكبة  التقارير  واإع����داد  ال��ق��رار، 
املحليني  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  اه���ت���م���ام 

اللتزام  م���ع  ت��ق��اري��ره��ا،  اإ����ش���دار 
تتما�شى  وال��ت��ي  ال�����ش��وق،  مبعايري 
التقارير  اإع��������داد  “مبادرة  م����ع 
تت�شمن  )GRI(التي  العاملية«  

امل�شتدام  بال�شتثمار  وال��دول��ي��ني 
التقرير  وي��ه��دف  اأف�����ش��ل.  ب�شكل 
املدرجة  ال�������ش���رك���ات  حت��ف��ي��ز  اإىل 
اإر�������ش������ادات ال�������ش���وق عند  لت����ب����اع 

متثل  ل��الأداء  رئي�شياً  موؤ�شراً   31
لالإف�شاح  خا�شة  اإر�شادية  قواعد 
اإط������ار  يف  “ال�شتدامة”  ع�����ن 
“اأ�شواق  عن  ال�شادرة  التو�شيات 

يعزز املبادئ التوجيهية للتمويل امل�ستدام

�صوق اأبوظبي للأوراق املالية ي�صدر اأول تقرير �صامل عن اال�صتدامة يف املنطقة 

“بداأنا بحمالت رقابية وتوعوية ل�شوق املوا�شي، ل�شمان تطبيق 
امل�شتهلك،  ح��م��اي��ة  ق��ان��ون  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة  ال�شليمة  امل��م��ار���ش��ات 
كالإعالن عن الأ�شعار ب�شكل وا�شح للم�شتهلك، وعدم ا�شتغالل 
مو�شم الطلب العايل لرفع الأ�شعار ب�شكل مبالغ فيه، بالإ�شافة 
اإىل عدم وجود اأي ممار�شات �شلبية اأخرى قد ت�شر بامل�شتهلكني«. 
ودعا الزعابي جتار املوا�شي اإىل �شرورة اللتزام بقانون حماية 
تبني  للم�شتهلكني،  �شراء  فواتري  اإ�شدار  خالل  من  امل�شتهلك، 
اأ�شعار  عر�ش  جانب  اإىل  وا�شح،  ب�شكل  وال�شعر  املنتج  تفا�شيل 

املوا�شي ب�شكل ظاهر ومقروء للجميع.

••دبي-الفجر: 

بداأ قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�شتهلك باقت�شادية دبي، 
تنفيذ حمالت رقابية على �شوق املوا�شي يف منطقة الق�شي�ش، 
ورفع  ال�شتغالل،  ح��الت  من  امل�شتهلكني  حماية  بهدف  وذل��ك 
الأ�شحى  عيد  اق���رتاب  م��ع  تزامناً  فيه،  مبالغ  ب�شكل  الأ���ش��ع��ار 
�شراء  على  الطلب  فيه  يرتفع  مو�شماً  يعترب  وال���ذي  امل��ب��ارك، 

املوا�شي والأ�شاحي من قبل امل�شتهلكني. 
ومن جانبة �شرح اأحمد الزعابي مدير اإدارة حماية امل�شتهلك: 

االإمارات االإ�صلمي يقدم عرو�صًا ح�صرية على املنتجات
 امل�صرفية واحللول املالية للعاملني يف قطاع الرعاية ال�صحية

مليار درهم مكا�صب االأ�صهم االإماراتية مع بداية تعاملت االأ�صبوع �صي اإن اإن : �صفقة اأدنوك مع ائتلف كبار 1.7 
امل�صتثمرين العامليني موؤ�صرعلى الثقة يف اقت�صاد االإمارات نقاط   4304 م�شتوى  عند   0.44% بن�شبة  ارتفاع  على 

فقد اكتفى املوؤ�شر العام ل�شوق دبي املايل بالإغالق بالقرب 
وهو  املا�شي  اخلمي�ش  ي��وم  جل�شة  يف  م�شتواه  م��ن  تقريبا 
الأ�شهم  ح��رك��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وتف�شيال  ن��ق��ط��ة.   2085
�شهم  ارتفع  املالية فقد  ل��الأوراق  اأبوظبي  �شوق  الرابحة يف 
�شهم  ارت��ف��ع  كما  دره���م،   11.20 اإىل  الأول  اأبوظبي  بنك 
3.03 درهم،  اإىل  للتوزيع  الوطنية  اأبوظبي  �شركة برتول 
اأما يف �شوق دبي املايل فقد ارتفع �شهم طريان العربية اإىل 
3.89 درهم  اإىل  الإ�شالمي  1.24 درهم و�شهم بنك دبي 
5.06 درهم و�شهم ال�شوق  اإىل  و�شهم الت�شالت املتكاملة 
بلغت  فقد  ال��ت��داولت  بال�شيولة  يتعلق  وفيما   . فل�شا   83
ماليني   210 نحو  ال�شوقني  يف  امل��ربم��ة  ال�شفقات  قيمة 
درهم .. فيما و�شل عدد الأ�شهم املتداولة اإىل 217 مليون 

�شهم نفذت من خالل 2866 �شفقة.

•• اأبوظبي -وام:

م��ال��ت ح��رك��ة ال��ت��ع��ام��الت يف اأ����ش���واق امل���ال الإم���ارات���ي���ة اإىل 
وذلك  الأ�شبوعية  تعامالتها  الأول من  اليوم  يف  الإيجابية 
العامة  املوؤ�شرات  اإغالقات  على  �شيطر  ال��ذي  التباين  رغم 
ال�شوقية  القيمة  وربحت  املاليني،  ودب��ي  اأبوظبي  �شوقي  يف 
ختام  يف  دره��م  مليار   1.7 نحو  املتداولة  ال�شركات  لأ�شهم 
اأ�شهم  اجلل�شة . وج��اء ال��دع��م الأك���رب ل��الأ���ش��واق م��ن بع�ش 
اأ�شهم ال�شركات املدرجة  البنوك بالإ�شافة اإىل �شريحة من 
�شمن قطاع اخلدمات يف حني �شيطر الهدوء على تعامالت 
بع�ش الأ�شهم الثقيلة مع بداية الأ�شبوع التي عادة ما تكون 
خم�ش�شة ملرحلة ج�ش النب�ش ملعرفة توجهات الأ�شهم قبل 

اتخاذ القرار ب�شاأنها �شواء جلهة البيع اأو ال�شراء .
املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  ل�شوق  ال��ع��ام  املوؤ�شر  اأغ��ل��ق  وفيما 

•• دبي-الفجر: 

ت��ك��رمي��اً ل��ل��ج��ه��ود امل��ت��وا���ش��ل��ة التي 
يبذلها العاملون على خط الدفاع 
و�شالمة  ���ش��ح��ة  حل��م��اي��ة  الأول 
�شكانها  وجميع  ال��دول��ة  م��واط��ن��ي 
اأطلق  “كوفيد-19”،  وباء  خالل 
اأح���د  الإ�شالمي”،  “الإمارات 
دولة  يف  ال��رائ��دة  املالية  املوؤ�ش�شات 
الإمارات العربية املتحدة، باقة من 
على  املتميزة  احل�شرية  العرو�ش 
امل�شرفية  املنتجات  م��ن  جمموعة 
واحللول املالية للعاملني يف قطاع 
ت�شري  بالدولة.  ال�شحية  الرعاية 
اغ�شط�ش   31 ح���ت���ى  ال���ع���رو����ش 

2020 وفيما يلي تفا�شيلها:
الإ�شالمي”  “الإمارات  ي��ق��دم   •
للعاملني يف قطاع الرعاية ال�شحية 
الئتمانية  واردز  �شكاي  “بطاقة 
�شيف  و”بطاقة  اإنفينيت”؛ 
الئتمانية”؛  ب��رمي��ي��وم  الحت�����اد 
بل�ش  النقدي  ال�شرتداد  و”بطاقة 
مدى  جم���ان���اً  �شيغنت�شر”  ف���ي���زا 

رئي�ش اخلدمات امل�شرفية لالأفراد 
“الإمارات  يف  ال�������رثوات  واإدارة 
العرو�ش  “تاأتي  الإ�شالمي”: 
�شكرنا  ع�����ن  ت����ع����ب����رياً  اخل����ا�����ش����ة 
وامتناننا للعاملني يف قطاع الرعاية 
العربية  الإم��ارات  بدولة  ال�شحية 
عملهم  يوا�شلون  الذين  املتحدة، 
الراحة  توفري  �شبيل  يف  كلل  دون 
ملواطني  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة  وال�����ش��الم��ة 
الدولة و�شكانها خالل هذه الفرتة 
بقيادتنا  واق��ت��داًء  امل�شبوقة.  غ��ري 
حماية  على  ت���داأب  ال��ت��ي  الر�شيدة 
وازدهاره،  احلبيب  وطننا  �شالمة 
دعم  مبوا�شلة  جانبنا  م��ن  نتعهد 
وجمتمع  وم��ت��ع��ام��ل��ي��ن��ا  م��وظ��ف��ي��ن��ا 
املقبلة،  املرحلة  يف  باأكمله  ال��دول��ة 
على  للثناء  الفر�شة  ه��ذه  ونغتنم 
تقديراً  الأول  ال��دف��اع  اأب��ط��ال خط 
املجتمع  خ����دم����ة  يف  جل����ه����وده����م 
وحماية البالد خالل هذه الفرتة 
ع��ل��ى ثقتنا  م��وؤك��دي��ن  ال��ع�����ش��ي��ب��ة، 
ب��اخل��روج م��ن ه���ذه الأزم����ة اأقوى 

من قبل«.

ذلك، توفر البطاقة ميزة “ال�شراء 
للمتعاملني  تتيح  التي  الفوري” 
مايلز”  “�شمارت  اأم��ي��ال  ا�شتبدال 
يف اأي مكان حول العامل، والدخول 
�شالة   1000 من  لأك��رث  املجاين 
ركن  الدولية، وخدمة  املطارات  يف 
ال�شيارات جماناً يف مواقع خمتارة 
يف دول����ة الإم�������ارات، وال��ك��ث��ري غري 

ذلك. 
يقدم  ذل�����ك،  اإىل  وب���الإ����ش���اف���ة   •
ومبالغ  مناف�شة  اأ���ش��ع��اراً  امل�����ش��رف 

متويل �شخ�شي مرتفعة ت�شل حتى 
3 م��الي��ني دره���م دون ر���ش��وٍم على 
يف  العاملني  للمواطنني  املعامالت 
اإ�شافة  ال�شحية،  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع 
اإىل خيار تاأجيل الق�شط الأول ملدة 

ت�شل 90 يوماً. 
قطاع  يف  العاملني  للمواطنني   •
الرعاية ال�شحية، يقدم “الإمارات 
املنازل  متويل  حلول  الإ�شالمي” 
مليون   15 ح��ت��ى  ت�����ش��ل  مب��ب��ال��غ 
دره��م مب��ع��دلت رب��ح ج��ذاب��ة ودون 

ر�شوم على املعامالت. 
العاملون  امل��واط��ن��ون  وي��ح��ظ��ى   •
ممن  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يف 
بفر�شة  ���ش��ي��ارة  ب�����ش��راء  ي��رغ��ب��ون 
الربح  م���ع���دلت  م���ن  ال����ش���ت���ف���ادة 
على  ر����ش���وم  اأي�����ة  ودون  اجل����ذاب����ة 
تاأجيل  واإم����ك����ان����ي����ة  امل����ع����ام����الت 
يوماً   60 ح��ت��ى  الأول  ال��ق�����ش��ط 
لدى ال�شتفادة من احلد الأق�شى 
ل��ت��م��وي��ل ال�����ش��ي��ارات وق�����دره 1.5 
مليون درهم.  ويف معر�ش تعليقه 
على املبادرة، قال فريد املال، نائب 

 999 قدرها  وبخ�شومات  احلياة 
و299  دره�����م  و1500  دره����م����اً 
ال�شنوية  ال���ر����ش���وم  ع��ل��ى  دره����م����اً 
اأي�شاً  امل�������ش���رف  اأي�������ش���اً  وي���ق���دم   .
“بطاقة هيئة الطرق و املوا�شالت 
احلياة،  م��دى  جماناً  الئتمانية” 
من  ال�شتفادة  فر�شة  لهم  ليتيح 
ا�����ش����رتداد ن���ق���دي ب��ن�����ش��ب��ة 10% 
والدفعات  ال����وق����ود  ن��ف��ق��ات  ع��ل��ى 
التابعة لهيئة الطرق  للموا�شالت 
ا�شرتداد  اإىل  اإ�شافة  واملوا�شالت، 
نقدي ي�شل حتى %2.25 مقابل 

النفقات الدولية.
العاملني  للمواطنني  وح�شرياً   •
ال�شحية،  ال����رع����اي����ة  ق����ط����اع  يف 
الإ�شالمي”  “الإمارات  ي���ق���دم 
�شينغت�شر  فيزا  “اإماراتي  بطاقة 
األف   25 م��ع  جم��ان��اً  الئتمانية” 
والعديد  مايلز”  “�شمارت  م��ي��ل 
من املزايا ال�شتثنائية التي ت�شمل 
ما ي�شل اىل 3.75 ميل “�شمارت 
“ مقابل كل درهم ينفقونه  مايلز 
على  وع��الوة  البطاقة.  با�شتخدام 

التقرير اليومي للت�سرفات العقارية

مليار درهم ت�صرفات العقارات يف دبي  1.1
خليفة  ب��رج  مبنطقة  دره���م  مليون   3 بقيمة  مبايعة 
2 مليون درهم يف  املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  كاأهم 
منطقة زعبيل الثانية واأخريا مبايعة بقيمة 2 مليون 

درهم يف منطقة زعبيل الثانية. 
وقد ت�شدرت منطقة وادي ال�شفا 5 املناطق من حيث 
مبايعة   11 �شجلت  اإذ  والفلل  ال�شقق  مبايعات  ع��دد 
10 مليون درهم وتلتها منطقة ور�شان الأوىل  بقيمة 
بت�شجيلها 10 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم وثالثة يف 
مليون   11 بقيمة  مبايعة   9 بت�شجيلها  املطار  مدينة 
 929.12 ق��دره��ا  قيمة  ال��ره��ون��ات  و�شجلت  دره����م.  
مليون درهم منها 32 رهونات اأرا�شي بقيمة 886.96 
مليون درهم و33 رهونات فلل و�شقق بقيمة 42.16 
مليون درهم، وكان اأهمها مبنطقة الثنية الأوىل بقيمة 
431 مليون درهم واأخري يف منطقة املركز التجاري 

الأوىل بقيمة 210 مليون درهم. 
واأما الهبات فقد �شهدت ت�شجيل 7 هبة بقيمة 16.53 
مليون درهم كان اأهمها مبنطقة مدينة املطار بقيمة 9 
 3 ب��رج خليفة بقيمة  مليون دره��م واأخ��ري يف منطقة 

مليون درهم

•• دبي-الفجر:

بلغت الت�شرفات العقارية يف دائرة الأرا�شي والأمالك 
يف دبي اأكرث من 1.1 مليار درهم حيث �شهدت الدائرة 
156.82 مليون  بقيمة  100 مبايعة  ت�شجيل  ام�ش 
 83.49 بقيمة  ل��الأرا���ش��ي  مبايعة   22 منها  دره���م، 
بقيمة  وال��ف��ل��ل  لل�شقق  م��ب��اي��ع��ة  و78  دره����م  م��ل��ي��ون 

73.33 مليون درهم. 
14 مليون  اأه��م مبايعات الأرا���ش��ي بقيمة  وق��د ج��اءت 
درهم يف منطقة نخلة جمريا تليها مبايعة بقيمة 12 
مليون درهم يف منطقة جممع دبي لال�شتثمار الثاين 
الثنية  7 مليون درهم يف منطقة  تليها مبايعة بقيمة 

الثالثة. 
من  امل��ن��اط��ق  الأوىل  علي  جبل  منطقة  ت�����ش��درت  وق��د 
 11 بقيمة  مبايعة   4 �شجلت  اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث 
مليون درهم وتلتها منطقة احلبيه ال�شاد�شة بت�شجيلها 
مردف  يف  وث��ال��ث��ة  دره���م  م��ل��ي��ون   3 بقيمة  مبايعة   2

بت�شجيلها 2 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم. 
اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل فقد جاءت 

•• اأبوظبي -وام:

اأبرمتها  التي  ال�شفقة  ان   CNN�ل اقت�شادي  خبري  اأك��د 
ي�شم  ائتالف  مع  اأدن���وك  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �شركة 
البنية  م�����ش��اري��ع  يف  ال��ع��امل��ي��ني  امل�شتثمرين  ك��ب��ار  م��ن  ع���ددا 
التحتية و�شناديق الرثوة ال�شيادية واملعا�شات اثارت اهتمام 

املتابعني يف جمال ال�شتثمار واملال والأعمال.
اأك����د ع��ل��ى اأن دول����ة الإم�������ارات مت��ت��ل��ك م���زاي���ا عديدة  ك��م��ا 
حتتية  بنية  من  الأجنبية  ال�شتثمارات  اأف�شل  ل�شتقطاب 
ا�شرتاتيجي  وم��وق��ع  م�شتدام  �شيا�شي  وا�شتقرار  متطورة 

فريد و�شعر �شرف ثابت غري خا�شع للتقلبات.
الدكتور  كتبه   CNN�ل اق��ت�����ش��ادي  م��ق��ال  ف��ى  ذل���ك  ج���اء 
“ ال���ش��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي يف املنطقة:  ب��ع��ن��وان  امل���ال  ح��ب��ي��ب 
الإم��ارات منوذجاً” اأ�شار فيه الكاتب اىل ان هذه التفاقية 
تتيح لأدن����وك ال���ش��ت��ف��ادة م��ن حت��وي��ل اأ���ش��ول جم��م��دة اإىل 
اأ�شول تدر اإيرادا ومتثل بديال ممتازا عن طرق القرتا�ش 
التقليدية وموؤ�شرا على الثقة يف اقت�شاد الإمارات ومنوذجا 

ل�شتقطاب ا�شتثمارات اإ�شافية يف امل�شتقبل.
اإىل ا�شتعرا�ش و�شع  واكد الكاتب ان هذه ال�شفقة تاخذنا 
ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة يف املنطقة وحتديدا يف دولة 
الأوىل  املرتبة  الإم���ارات  تتبواأ  اإذ  لذلك  كنموذج  الإم���ارات 
27 ع��امل��ي��ا ف��ى ح��ج��م ال���ش��ت��ث��م��ارات الأجنبية  ع��رب��ي��ا وال���� 
اأمريكي،  دولر  مليار   10.4 قدرها  ا�شتثمارات  باإجمايل 
وفقا لتقرير ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر العاملي ال�شادر عام 
2019 ملوؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” 

الأجنبية  ال�شتثمارات  اإجمايل  %36 من  م�شتحوذة على 
واملرتبة  العربية،  ال���دول  جمموعة  اإىل  املتدفقة  املبا�شرة 
الثانية على م�شتوى منطقة غرب اآ�شيا، م�شتحوذة على نحو 
اإجمايل تدفقات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر  %33.4 من 

الواردة اإىل هذه املنطقة.
اأدنوك  قيام  يف  تتلخ�ش  التي  ال�شفقة  امل��ق��ال  وا�شتعر�ش 
ب���الت���ف���اق م���ع ك���ل م���ن ج��ل��وب��ال اإن��ف��را���ش��رتك�����ش��ر بارترز 
ال�شيادية  ال����رثوة  و���ش��ن��دوق  الأ����ش���ول  لإدارة  وب��روك��ف��ي��ل��د 
ملعلمي  التقاعد  معا�شات  �شندوق  وجمل�ش  ال�شنغافوري 
املالية  والأوراق  لال�شتثمار  اإت�����ش  واإن  اأون��ت��اري��و  مقاطعة 
و�شنام الإيطالية ل�شتثمار مبلغ 20.7 مليار دولر اأمريكي 
اأدنوك.  التي متتلكها  الغاز  اأنابيب  اأ�شول  يف جمموعة من 
جمتمعني  الئتالف  �شركاء  �شيح�شل  التفاقية  ومبوجب 
على ن�شبة %49 يف �شركة مت اإن�شاوؤها حديثا بينما متتلك 
اأدنوك ح�شة الأغلبية بواقع %51.. ومتتلك هذه ال�شركة 
اجلديدة حقوق ا�شتخدام 38 من خطوط الأنابيب بطول 
التفاقية  ومب��وج��ب  ك��ي��ل��وم��رتا.   982.3 يبلغ  اإج���م���ايل 
�شتقوم ال�شركة اجلديدة “اأدنوك لأنابيب الغاز” با�شتئجار 
احل�شة التي متتلكها اأدنوك يف جمموعة من اأ�شول اأنابيب 
نقل الغاز ملدة 20 عاما مقابل احل�شول على حق ا�شتخدام 
هذه  وحت��ق��ق  الكميات.  اإىل  ت�شتند  بتعرفة  الأ���ش��ول  تلك 
10 مليار دولر  تبلغ  لأدن����وك  ف��وري��ة  ع��ائ��دات  الت��ف��اق��ي��ة 
للطاقة  التحتية  البنية  يف  ا�شتثمار  اأك��رب  ومتثل  اأمريكي. 
النفط  ق��ط��اع  ال��ك��ات��ب ان  ال�شنة. واو���ش��ح  ل��ه��ذه  ال��ع��امل  يف 
والغاز والتعدين يظل الهدف الرئي�شي لتدفقات ال�شتثمار 

اأن��ه يف  اإل  واملتو�شط.  الق�شري  امل��دى  على  املبا�شر  الأجنبي 
ظل جائحة كورونا فاإنه يتوقع انخفا�ش تدفقات ال�شتثمار 
الأجنبي املبا�شر حتى على امل�شتوى العاملي باأكرث من 40% 
هذا العام لي�شل اإىل نحو تريليون دولر فقط مقارنة مع 
1.5 تريليون يف العام 2019. وقد ت�شتغرق عودة تدفقات 
اأزمة  قبل  م��ا  م�شتويات  اإىل  املبا�شر  الأج��ن��ب��ي  ال�شتثمار 

كورونا ما بني عامني اإىل 3 �شنوات. 
الذي  الإم����ارات  دول���ة  الأج��ن��ب��ي يف  ال�شتثمار  ان  ون��ب��ه اىل 
 2018 ل�شنة   19 رق��م  احت���ادي  بقانون  امل��ر���ش��وم  يحكمه 
يعتمد يف منهجيته على اعتماد قائمة اإيجابية ي�شمح فيها 
راأ�شمال  يف   100% ن�شبة  بتملك  الأج��ان��ب  للم�شتثمرين 
امل�شاريع التي ترد يف القائمة. كما ا�شتعر�ش الكاتب اعتماد 
جمل�ش الوزراء تطبيق قرار القائمة الإيجابية الأوىل والتي 
قطاعات  ثالثة  �شمن  وفرعيا  رئي�شيا  ن�شاطا   122 ت�شم 
رئي�شية هي الزراعة وال�شناعة واخلدمات من التي ت�شاهم 
التكنولوجيا  وت�شتقطب  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث  جم���الت  يف 
قانون  يتيحها  التي  امل��زاي��ا  ع��ن  ف�شال  العاملية  واخل���ربات 
ال�شتثمار الأجنبي يف دولة الإمارات والتي ميكن تلخي�شها 
اإجراء التحويالت املالية   ، % يف الآتي: ن�شبة متلك 100 
اأو  امل�شروع  اأم��وال  ع��دم احلجز على  ، �شمان  الدولة  خ��ارج 
اإل  امللكية  ن��زع  ع��دم  �شمان  ق�شائي،  بحكم  اإل  م�شادرتها 
العامة مقابل تعوي�ش عادل، �شمان حق النتفاع  للمنفعة 
والقت�شادية  الفنية  املعلومات  �شرية  �شمان  ب��ال��ع��ق��ارات، 
اإدخال �شريك ونقل امللكية  واملالية ، امتيازات اإ�شافية مثل 

وتعديل عقد التاأ�شي�ش.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - وام:

اأ���ش��اد الأ���ش��ب��اين ب��ي��درو ج���الن املدير 
الفني حلكام كرة ال�شالت بالحتادين 
الأوروب�����ي وال����دويل مب��ب��ادرة اللجنة 
لل�شالت  ال���ق���دم  ل���ك���رة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ب���اإط���الق اأكرب  ب����الإم����ارات اخل��ا���ش��ة 
برنامج عربي لتطوير وتاأهيل الكوادر 
التحكيمية والتدريبية والإدارية على 
التاأهيل  دورات  م���ن  ���ش��ه��ري��ن  م����دار 
وامل����ح����ا�����ش����رات وور��������ش ال���ع���م���ل لكل 
عنا�شر اللعبة. واأكد اأن تلك املبادرات 
ب��غ��ري��ب��ة ع��ل��ى دول����ة الإم�����ارات  لي�شت 
التي زارها من قبل 4 مرات، وتعرف 
تطوير  يف  امل��ل��ه��م��ة  ب���راجم���ه���ا  ع���ل���ى 
هذا  �شي�شجل  اأن��ه  اإىل  م�شريا  اللعبة، 

التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ا���ش��م  ال��ربن��ام��ج 
ب���الإم���ارات ويعر�شه  ال�����ش��الت  ل��ك��رة 
ع��ل��ى م�������ش���وؤويل الحت������اد ال������دويل يف 
الج��ت��م��اع امل��ق��ب��ل ب��اع��ت��ب��اره م��ن اأبرز 
املرحلة  اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي  امل�����ش��روع��ات 
الأخرية. وقال جالن - يف ت�شريحاته 
“وام” :  الإم����������ارات  اأن����ب����اء  ل���وك���ال���ة 
ي�شرفني امل�شاركة اليوم يف دورة تاأهيل 
احل���ك���ام ل�����ش��رح اآخ�����ر ال��ت��ع��دي��الت يف 
ق��ان��ون الحت���اد ال���دويل وال��ت��ي �شمت 

على  التاأكيد  وي�شعدين  تعديال،   15
ب���الإ����ش���راف ع��ل��ى ت�شريع  اأن��ن��ي ق��م��ت 
ت��ل��ك ال��ت��ع��دي��الت ب��ه��دف رف���ع درجة 
الإثارة يف املناف�شات، واخت�شار فرتات 
املتعة  اأكرب قدر من  التوقف، وتوفري 
للجماهري، ف�شال عن اإتاحة الفر�شة 
اأمام الالعبني لإبراز مهاراتهم يف كل 
هذه  تكون  اأن  متوقعا  امللعب،  مناطق 
التعديالت مبثابة نقطة حتول كبرية 
يف  �شت�شهم  لأن��ه��ا  اللعبة،  م�شرية  يف 

الفر�ش  كل  واإت��اح��ة  �شعبيتها  تو�شيع 
اأمام بروز مهارات جديدة من النجوم، 
امل��ع��ط��ي��ات مرتبطة  ه����ذه  ك���ل  ول���ك���ن 
ا�شتيعاب  على  ق��ادري��ن  حكام  بتاأهيل 
بال�شكل  وتطبيقها  التعديالت  تلك 
بقرارات  اخل�����روج  اأج�����ل  م���ن  امل���ث���ايل 

واحدة يف احلالت املت�شابهة.
العامل  ك��ل الحت������ادات يف   : واأ����ش���اف 
اجلديدة  التعديالت  بتطبيق  معنية 
اعتبارا  اجل���اري  ال�شهر  ���ش��درت  التي 

م���ن امل��و���ش��م امل��ق��ب��ل، وخ����الل الفرتة 
الوطنية  الحت���ادات  كل  على  احلالية 
حلكامها  ال���ع���م���ل  ور��������ش  ت���ق���ي���م  اأن 
على  لتدريبهم  ولعبيها  وم��درب��ي��ه��ا 
اآخر امل�شتجدات يف القوانني اجلديدة، 
وما  التطبيق،  ال�شهل  يكون من  حتى 
القدم  لكرة  التنفيذية  اللجنة  فعلته 
حقيقية  ترجمة  ب��الإم��ارات  لل�شالت 
الراهنة،  امل��رح��ل��ة  مبعطيات  لوعيها 
التطوير  مل��ت��ط��ل��ب��ات  وا����ش���ت���ي���ع���اب���ه���ا 

موافقتي  كانت  هنا  وم��ن  امل�شتقبلية، 
فورية للم�شاركة يف الدورة التاأهيلية، 
وي�����ش��ارك م��ع��ي ف��ي��ه��ا ع���دد ك��ب��ري من 
امل�شاهري  واحل������ك������ام  امل���ح���ا����ش���ري���ن 

بالحتادين الدويل والأوروبي.
املونديايل  احل��ك��م  ق���ال  ن��اح��ي��ت��ه  م��ن 
رئي�ش  ن����ائ����ب  ال�������ش���ام�������ش���ي  خ��م��ي�����ش 
اإن  ال�����ش��الت يف الإم�����ارات  جلنة ك��رة 
حما�شرة جالن تبداأ ال�شاعة التا�شعة 
والن�شف م�شاء بتوقيت الإمارات غدا 

كوادر  لتطوير  م�����ش��روع  اأك���رب  �شمن 
العربية،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال�����ش��الت  ك���رة 
عبداهلل  حممد  ���ش��ع��ادة  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
ب��ن ه���زام ال��ظ��اه��ري اأم���ني ع��ام احتاد 
�شيف  �شيكون  ال��ق��دم  لكرة  الإم����ارات 
اأن هذه  م��و���ش��ح��ا  احل�������ش���ور،  ���ش��رف 
الندوة هي الثانية من ندوات ودورات 
الأوىل  ال��ن��دوة  عقدت  حيث  التاأهيل 
تخ�شي�شها  ومت  امل���ا����ش���ي،  الإث����ن����ني 
ل����ل����ت����دري����ب وامل��������درب��������ني. واأ�������ش������اف 

بخربته  ج��الن  م�شاركة  ال�شام�شي: 
الطويلة وموقعه بالحتادين الدويل 
والأوروبي ترثي احلدث، لأنه امل�شرع 
احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��ت��ع��دي��الت اجل���دي���دة يف 
ال�شروري  م��ن  وك���ان  اللعبة،  ق��ان��ون 
ال�����ش����ت����م����اع ل�����ه وه������و ي���ت���ح���دث عن 
والأهداف  الت�شريعات،  تلك  تفا�شيل 
املرجوة منها، وكيفية التطبيق املثايل 
�شرعة  على  بال�شكر  له  متوجها  لها، 
ال�شتجابة واملوافقة على احل�شور يف 
الكثري من  وب��ن��اء على طلب  ال���دورة، 
احلكام يف اأوروبا والعامل �شنفتح املجال 
للم�شاركة يف الدورة لكل من يرغب يف 
القت�شار على  العامل، وعدم  دول  كل 
حكام املنطقة العربية، وبالتايل نتوقع 

ح�شورا كبريا وم�شاركة وا�شعة.

•• دبي -الفجر:

اأم�ش  م���ن  اأول  ي���وم  ال�����ش��ت��ار  اأ����ش���دل   
ال�����ش��ب��ت ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ات اأ����ش���ب���وع دبي 
نادي  نظمه  ال��ذي  ال�شيفي  البحري 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال������دويل  دب����ي 
الريا�شي  دب��ي  جمل�ش  م��ع  بالتعاون 
تنفيذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور 
اآل مكتوم رئي�ش  بن حممد بن را�شد 
جمل�ش دبي الريا�شي بعودة الن�شاط 

الريا�شي يف الإمارة.
للحدث  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ورف����ع����ت 
واملت�شابقني امل�شاركني ال�شكر والتقدير 
حممد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  اإىل 
بن را�شد اآل مكتوم رئي�ش جمل�ش دبي 
ال�شديدة  توجيهاته  على  ال��ري��ا���ش��ي 
كانت  حيث  الريا�شي  الن�شاط  بعودة 
املحطات  اأول  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ري��ا���ش��ات 
والإج���راءات  ال�شروط  وف��ق  والبداية 
اخلا�شة بال�شالمة وتعليمات اجلهات 
احلكومية وامل�شئولة للحد من انت�شار 

وباء كورونا امل�شتجد.
و���ش��ه��دت ���ش��واط��ئ ج��م��ريا م��ع اإ�شدال 
القوارب  م��ن��اف�����ش��ات  اإق���ام���ة  ال�����ش��ت��ار 

ال�������ش���راع���ي���ة احل���دي���ث���ة )ل����ي����زر 4.7 
�شهدت  والتي  واوبتم�شت(  وري��داي��ال 
تفاعل  م��دي  عك�شت  ك��ب��رية  م�شاركة 
حمبي الريا�شات البحرية و�شعادتهم 
ال��ن�����ش��اط وت��دف��ق��ه يف �شواطئ  ب��ع��ودة 
دب����ي اخل���الب���ة ح��ي��ث ���ش��ج��ل احل���دث 
ع��ودة لأب��ط��ال وجن��وم ه��ذه الريا�شة 
مم���ن ك���ان ل��ه��م ���ش��رف الن�����ش��م��ام يف 
احلديث  ال�شراع  مدر�شة  اإىل  ال�شابق 
يف النادي والتي تاأ�ش�شت يف نهاية عقد 

الت�شعينيات.
وخ��ط��ف جن����وم ال���ن���ادي الأ�����ش����واء يف 
احلدث من خالل مناف�شات املجموعة 
اإبراهيم  ح�شول  �شهدت  التي  الثانية 
حممد �شامل  على املركز الأول بينما 
�شاهني عبد اهلل يف  احمد  جاء بطلنا 
املركز  الطاهر  ال��ث��اين وع��ام��ر  امل��رك��ز 
ال��ث��ال��ث اأم����ا امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة فقد 
���ش��ه��دت ت���األ���ق ب��ط��ل��ن��ا ع��ل��ي ب���ن ثالث 
بينما  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى  وح�����ش��ول��ه 
اإي���ه���اب يف امل��رك��ز الثاين  ح��ل ج��ا���ش��م 
وذهب املركز الثالث اإىل الكابن طيار 
املت�شابقة  وح�شلت  ال��ط��اه��ر.  ط��اه��ر 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة اأي�����ف�����ي ع���ل���ى ج���ائ���زة 

مناف�شات ال�شيدات حيث حر�شت على 
اأ�شرتها  احل��دث  يف  ورافقها  امل�شاركة 
من  مب�شاندها  قامت  التي  ال�شغرية 
الرجال  بفئة  ف��از  كما  ال�شاطئ  على 
اليوناين  املت�شابق  الأوىل:  املجموعة 
اث���و����ش وح����ل ال���ربي���ط���اين م��ي��ك��ي يف 
ن����ال مواطنه  ب��ي��ن��م��ا  ال���ث���اين  امل���رك���ز 
وكانت  الثالث.  املركز  جو�ش مورغان 
اأ�شبوع  ف��ع��ال��ي��ات  ح��ا���ش��رة يف  الإث�����ارة 
دب����ي ال��ب��ح��ري ال�����ش��ي��ف��ي م���ن خالل 
ع��دد من  �شمل  وال��ذي  الكبري  التنوع 
ال�شروق  �شاطئ  الإم��ارة مثل  �شواطئ 
ون�شنا�ش والأخري كان على موعد مع 
من  نخبة  جمع  فريد  ريا�شي  جتمع 
املائية  التزحلق  األواح  ريا�شية  حمبي 
باملظالت )كايت �شريف( حيث �شارك 
الإم����ارات و�شعدوا  اأب��ط��ال  نخبة م��ن 
اإىل من�شات التتويج يف فئة املواطنني 
البطل  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ق���ائ���د  ن�����ال  ح���ي���ث 
حممد املن�شوري املركز الأول وح�شل 
ب��ط��ل��ن��ا خ��ال��د ب��اجل��اف��ل��ة ع��ل��ى املركز 
الغيث  غيث  بطلنا  ن��ال  بينما  الثاين 
الفئات حقق  الثالث. ويف باقي  املركز 
املت�شابق  الرجال  فئة  يف  الأول  املركز 

املركز  ون��ال  زازارو  لو�شيو  الي��ط��ايل 
كا�شا�ش  ج��ربائ��ي��ل  ال��ل��ب��ن��اين  ال��ث��اين 
بينما ذهب املركز الثالث اإىل امل�شري 
حققت  ال�شيدات  ول��دي  النجار  ه�شام 
املالدوفية باول ميهالوفا املركز الأول 
وحلت الونا �شاديجكو يف املركز الثاين 
وكرا�شتينا مالدينوفا يف املركز الثالث  
�شيلفو  ه��اي��دروف��وي��ل  ف��ئ��ة  وت���األ���ق يف 

بار�شون�ش الذي اأحرز املركز الأول.
الأ�شماك  ���ش��ي��د  م�����ش��اب��ق��ة  و���ش��ه��دت 
النادي  ينظمها  التي  ك��اي��اك  ب��ق��وارب 
من  ك��ب��رية  م�����ش��ارك��ة  الأوىل  ل��ل��م��رة 
اأعلنت  ال��ري��ا���ش��ة ح��ي��ث  ع�����ش��اق ه���ذه 
النتائج  اع���ت���م���اد  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
النهائية بعد الوقوف على ت�شجيالت 
الفيديو وكان التاألق فيها من ن�شيب 
اأكرث  ا���ش��ط��اد  ال���ذي  ل��وت��او  فيكينتي 
وزن من �شمك )اجل�ش وكوين في�ش( 
وحل مي�شيل فلوري�ش يف املركز الثاين 
ب��ي��ن��م��ا اح���ت���ل م���اري���ان ف��ل��ي��ك��و املركز 

الثالث.

�سكرا خلط دفاعنا الأول
بامل�شاركني  ي�����ش��ي��د  ال���ب���ح���ري  دب�����ي 

واجل��ه��ات ال��داع��م��ة وج��ه حممد عبد 
لنادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ح����ارب  اهلل 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال������دويل  دب����ي 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اإىل  اجل���زي���ل  ال�����ش��ك��ر 
من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
رئ��ي�����ش جم��ل�����ش دب���ي ال��ري��ا���ش��ي على 
اأثمرت  ت��وج��ي��ه��ات��ه وم��ت��اب��ع��ت��ه وال��ت��ي 
الريا�شة  ملمار�شة  املوفقة  العودة  عن 
الريا�شات البحرية والتي  عرب بوابة 
ح��ق��ق��ت جن���ح���ا ع��ري�����ش��ا م����ن خالل 
فعاليات اأ�شبوع دبي البحري ال�شيفي 
وال����ذي اأق��ي��م ع��ل��ى م���دار ث��الث��ة اأيام 
خمتلفة  فعاليات   6 و�شمل  متتالية 
وفقا  حمبيها  م��ن  ال��ع�����ش��رات  جمعت 
للربتوكول املو�شوع من قبل جمل�ش 
امل�شوؤولة.  واجل��ه��ات  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي 
ووج����ه ح����ارب ال�����ش��ك��ر اجل��زي��ل نيابة 
عن رئي�ش واأع�شاء جمل�ش نادي دبي 
واللجان  البحرية  للريا�شات  الدويل 
املنظمة لكل اجلهات التي �شاهمت يف 
اإجناح هذا احلدث الكبري من الدوائر 
ويف  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  احلكومية 

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  م��ق��دم��ت��ه��ا 
دبي  وموؤ�ش�شة  اإدارات��ه��ا  دبي مبختلف 
لالإعالم )دبي الريا�شية( وبلدية دبي 
وجميع  املالحية  دبي  مدينة  و�شلطة 
املوؤ�ش�شات الإعالمية يف الدولة واأي�شا 
العربية والعاملية والتي حر�شت على 
نقل ال�شورة بكل �شفافية لتوؤكد دبي 
الدائم.  ل��ل��ع��امل مت��ي��زه��ا وح�����ش��وره��ا 
لنادي  التنفيذي  امل��دي��ر  ح��ر���ش  كما 
دبي الدويل للريا�شات البحرية على 
الفائزين  جميع  اإىل  التهنئة  تقدمي 
وامل�����ش��ارك��ني يف ك��ل ال��ف��ع��ال��ي��ات ال�شت 
وه����ي ك���اي���ت ����ش���ريف وم���وت���و �شريف 
وال�����ش��راع��ي��ة احلديثة  ب����ورد  وف����الي 
و�شيد  واق������ف  ال���ت���ج���دي���ف  واأل����������واح 
الأ���ش��م��اك ب��ق��وارب ال��ك��اي��اك  م�شريا 
اإىل اأن الهدف الكبري حتقق بامل�شاركة 
م�شريا اإىل اأن اأجمل ذكرى يف الأ�شبوع 
برد  ال��رائ��ع��ة  ال��ر���ش��ال��ة  ك��ان  ال�شيفي 
الوفاء لأهل العطاء من خالل توجيه 
اأبطال خط دفاعنا الأول  اإىل  التحية 
من خالل تزيني امليداليات ب�شورهم 

اجلميلة والرا�شخة.
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•• اأبوظبي-الفجر

ملوا�شلة التغلب على جائحة كورونا 
وما فر�شته على الريا�شة مبختلف 
اأ�شكالها وعلى جميع الأن�شطة ومن 
 ، اأن�����ش��ط��ة الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ش  بينها 
الإق��ل��ي��م��ي��ة دوراتها  ال��رئ��ا���ش��ة  ت��ت��اب��ع 
با�شتخدام  ب���ع���د  ع����ن  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
وتقنية  الف�����رتا������ش�����ي�����ة  امل���ن�������ش���ة 
اإعداد  دورة   ب��اإق��ام��ة    ZOOM
األعاب القوى وتنظيم واإدارة  مدربي 

لتدريب  م�شتقبلية  امل�شابقات)روؤية 
األعاب القوى يف ظل الأزمات العاملية 
الأوملبياد  بتنظيمها  ي��ق��وم  وال��ت��ى   )
ا�شتكمال  وه��ى   ، الإم��ارات��ي  اخلا�ش 
اأقامتها  ال��ت��ي  ال������دورات  جم��م��وع��ة 
، م��ن منطلق  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��رئ��ا���ش��ة 
عبدالوهاب  اأمي��ن  املهند�ش  حر�ش 
ا�شتكمال  ع��ل��ى  الإق��ل��ي��م��ي  ال��رئ��ي�����ش 
ا�شتعدادا  التدريبية  ال���دورات  خطة 
الألعاب  ال��ق��ادم��ة:  ل��ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
العاملية  الأل�����ع�����اب  و  الإق���ل���ي���م���ي���ة  

ال�شيفية باأملانيا 2023، ومت توجيه 
الدعوة ملختلف برامج املنطقة.  

الدين مدير  د. عماد حميي  و�شرح 
بالرئا�شة  وال��ت��دري��ب  الريا�شة  ع��ام 
القليلة  الأ���ش��اب��ي��ع  ب����اأن  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
املا�شية �شهدت جمموعة من الدورات 
الأ�شا�شية الهامة لإعداد مدربني يف 
 1500 بلغوا  ال��ري��ا���ش��ات  ع��دد م��ن 
16 دولة عربية  مدربا ومدربة من 
الأ�شا�شية  املحا�شرات  باإلقاء  وق��ام   ،
ملجموعة من اخلرباء واأ�شاتذة كليات 

يتبعها  و�شوف   ، الريا�شية  الرتبية 
مبجموعة من الدورات التخ�ش�شية 
، يتم الإعداد لها بهدف الو�شول اإىل 
ب��درج��ة عالية  م��درب م��وؤه��ل للعمل 
مع لعبى الأوملبياد اخلا�ش ، خا�شة 
خربات   اإىل  يحتاجون  لعبون  اأنهم 

واإمكانات خا�شة فى التعامل.
الدورة  ب���اأن  ال��دي��ن  واأ���ش��اف حميي 
ال��ق��ادم��ة ���ش��ت��ق��ام ي���وم الأرب���ع���اء 30 
الت�شجيل  ب�����اب  ف���ت���ح  ومت  ي���ون���ي���و 
وتتناول    ، امل��ن��ط��ق��ة  ب��رام��ج  ملختلف 

القوى وتنظيم  األعاب  اإعداد مدربي 
املحا�شر  يلقيها  امل�شابقات،  واإدارة 
الدويل  الدكتور  حممد عنرب بالل   
الكلية  وكيل  و  ال��ق��وى  ال��ع��اب  اأ�شتاذ 
وتنمية  امل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ة  ل�������ش���وؤون 
الريا�شية،   ال��رتب��ي��ة  كلية   - البيئة 
ال�������ش���ادات  وع�شو  ج��ام��ع��ة م��دي��ن��ة 
الأ�شاتذة  لرتقية  العلمية  اللجنة 
م�شتوى  على  امل�شاعدين  والأ�شاتذة 
اجلامعات امل�شرية، و حماور الدورة 
توقف  ج������راء  ال���ت���دري���ب���ي  ال���ف���اق���د 

التدريب، املمار�شة الريا�شية الآمنة 
ال���ذات���ي لالعب  ل���الع���ب،ال���ت���دري���ب 
الريا�شية  والأج�����ه�����زة  الأدوات   ،
امل�شتوى  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  امل��ن��زل��ي��ة 
ال�شخ�شية  ل��ل��ي��اق��ة،الأرق��ام  الأم��ث��ل 
ل���الع���ب���ي الأومل����ب����ي����اد اخل����ا�����ش بعد 
ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا. ك��م��ا ي�������ش���ارك  يف 
الدكتور  الإماراتي   املحا�شر  الدورة 
رج��اء  الكعبي  وهو اخلبري الفني و 
املن�شق  و  القوى،  باألعاب  التحكيمي 
بالألعاب  ال���ق���وى  لأل����ع����اب  ال��ف��ن��ي 

الأل�����ع�����اب  و   2018 الإق���ل���ي���م���ي���ة 
يتحدث  و���ش��وف   ،  2019 ال��ع��امل��ي��ة 
اإدارة  و  تنظيم  مي��ك��ن��ك  ك��ي��ف  ح���ول 

عوامل  ؟و  ال��ق��وى  األ��ع��اب  مناف�شات 
التحكيم  جلان  ودور  التنظيم  جناح 

املختلفة.

من�سور بن حممد يتلقى �سكر امل�ساركني

ختام ناجح الأ�صبوع دبي البحري 
ال�صيفي 2020

بتنظيم اإماراتي.. الرئا�صة االإقليمية للأوملبياد اخلا�ش الدويل تدعو برامج املنطقة لدورة اإعداد مدربي األعاب القوى  

•  بيدرو جالن : التعديالت الأخرية يف قانون اللعبة ت�ستهدف تو�سيع جماهريية اللعبة ومنح املواهب الفر�س لالإبداع 
مبادرة اللجنة التنفيذية يف الإمارات تعك�س مدى وعيها مبعطيات احلا�سر ومتطلبات امل�ستقبل

• �سيد الأ�سماك وكايت �سريف تخطف الأنظار يف �سواطئ جمريا 
التناف�س �ساحة  اإىل  الذهبي  اجليل  اأبطال  تعيد  احلديثة  • ال�سراعية 

املدير الفني حلكام ال�صاالت بالفيفا ل� »وام«: االإمارات �صباقة يف مبادرات التطوير وبراجمها ملهمة للجميع
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••دبي-الفجر:

الإماراتية  املحرتفني  راب��ط��ة  اأعلنت 
تنظمها  ال��ت��ي  امل�����ش��اب��ق��ات  م�شتجدات 
واملبادرات الفنية اجلديدة التي �شيتم 
اجلديد  الريا�شي  املو�شم  يف  تنفيذها 
على  ذل����ك  ج����اء   ،2021-2020
برنامج  م��ن  ا�شتثنائية  حلقة  هام�ش 
“جمل�ش دورينا” بثتها الرابطة م�شاء 
اخلمي�ش املا�شي عرب قناتها الر�شمية 
 AGLeague@ ي���وت���ي���وب  ع��ل��ى 
وا�شت�شافت فيها كال من ح�شن طالب 
الرابطة،  اإدارة  جمل�ش  ع�شو  امل���ري، 
رئ��ي�����ش ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة، ط����ارق علي 
ونائب  الإدارة  جمل�ش  ع�شو  ال�شبيبي 
�شبيت  الكابن  الفنية،  اللجنة  رئي�ش 
واأدارها  الفنية،  اللجنة  ع�شو  خاطر 

الإعالمي حممد جا�شم.

م�سوؤوليات اللجنة الفنية.
الأول  ال��ربن��ام��ج يف حم����وره  ون��اق�����ش 
بالرابطة  الفنية  اللجنة  ع��م��ل  اآل��ي��ة 
ومراحل اإعداد روزنامة املو�شم ولوائح 
امل�����ش��اب��ق��ات، ح��ي��ث ق���دم ح�����ش��ن طالب 
عن  نبذة  الفنية  اللجنة  رئي�ش  امل��ري 
الإ�شراف  تت�شمن  والتي  امل�شوؤوليات 
املبادئ  اعتماد  امل�شابقات،  تنظيم  على 
امل��ب��اري��ات، اعتماد  ب��ج��دول��ة  اخل��ا���ش��ة 
اأجندة املو�شم الريا�شي، اعتماد جداول 
الحتجاجات  م��ع  التعامل  امل��ب��اري��ات، 
اجلودة،  �شبط  غرامات  عن  الناجمة 
امل�شابقات،  ل��وائ��ح  م��ق��رتح��ات  اع��ت��م��اد 
اعتماد مقرتحات امل�شاريع التطويرية 

واعتماد اآلية اختيار اجلوائز. 

املو�سم  روزن��ام��ة  اإع���داد  م��راح��ل 
ولوائح امل�سابقات

ال�شبيبي  ع��ل��ي  ط�����ارق  حت����دث  ف��ي��م��ا 

بالرابطة  الفنية  اللجنة  رئي�ش  نائب 
ع��ن م��راح��ل اإع����داد روزن���ام���ة املو�شم 
على  ت��ع��ت��م��د  الأج����ن����دة  اأن  م��و���ش��ح��ا 
املطلوبة  والأي���ام  الفيفا  اأي���ام  ت�شكني 
مواعيد  ال��وط��ن��ي،  املنتخب  قبل  م��ن 
ال��ب��ط��ولت اخل��ارج��ي��ة خ��الل املو�شم، 
واأج���ن���دة الحت����اد الآ���ش��ي��وي اخلا�شة 
ب����دوري اأب��ط��ال اآ���ش��ي��ا، ب��ع��د ذل���ك يتم 
لإقامة  امل���ت���اح���ة  الأ����ش���اب���ي���ع  حت���دي���د 
م�شابقة الدوري وكاأ�ش رئي�ش الدولة 
اخلليج  وكاأ�ش  ال�شوبر  كاأ�ش  ثم  ومن 

العربي
واأ�شاف ال�شبيبي اأنه بعد هذه املرحلة 
يتم حت�شري عدة مقرتحات ملناق�شتها 
اإدارة  ال��ف��ن��ي��ة وجم��ل�����ش  ال��ل��ج��ن��ة  م���ع 
النهائي  للمقرتح  للو�شل  ال��راب��ط��ة 
اللجان  ع���ل���ى  ع���ر����ش���ه  ي���ت���م  ال�������ذي 
املنتخبات   ( الكرة  احت��اد  يف  املخت�شة 
للمقرتح  ل��ل��و���ش��ول  امل�����ش��اب��ق��ات(   –
النهائي، ومن ثم م�شاركته مع الأندية 
ملناق�شته،  احلقوق  اأ�شحاب  والقنوات 
واأك������د امل���ع���ادل���ة ال�����ش��ع��ب��ة ت��ت��ج��ل��ى يف 
املعنية  التن�شيق مع عدد من اجلهات 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة نظراً  ل��ل��و���ش��ول ل��الأج��ن��دة 
لدى كل طرف.   الأولويات  لختالف 
امل�شابقات، قال   اأما على �شعيد لوائح 
رابطة  يف  اإدارة  ك��ل  “تقوم  ال�شبيبي 
مبراجعة  الإم����ارات����ي����ة  امل���ح���رتف���ني 
لئحة   : مثال  بها  اخل��ا���ش��ة  ال��ل��وائ��ح 
لئحة  الت�شويق،  لئ��ح��ة  امل�����ش��اب��ق��ات، 
الإعالم والبث، دليل الأمن وال�شالمة 
مل��زي��د م��ن التطوير  ���ش��واء  وغ���ريه���ا، 
القدم  ك��رة  ق��وان��ني  اأح���دث  ملواكبة  اأو 
ذل��ك تعقد ور���ش عمل  العاملية. عقب 
داخلية ملناق�شة هذه التعديالت واأي�شا 
لطرح مقرتحات تطويرية، بعد ذلك 
يتم جتهيز اللوائح اجلديدة، عر�شها 
على اللجنة الفنية ثم جمل�ش الإدارة، 

بن�شخ لالطالع  الأن��دي��ة  ن��زود  كذلك 
برنامج  وف�����ق  امل���الح���ظ���ات  واإب���������داء 
زمني، ثم العتماد النهائي والتعميم 
مبجهودات  ن�����ش��ي��د  اأن  ي��ج��ب  وه���ن���ا 
الرابطة  وموظفي  التنفيذية  الإدارة 
الفرتة  خ�����الل  ال���ك���ب���ري  مل���ج���ه���وده���م 
ا����ش���ت���غ���الل فرتة  امل���ا����ش���ي���ة  ف���ق���د مت 
كافة  م��ن  لالنتهاء  املا�شية  التوقف 
الآن يف  اللوائح  وبالفعل  الأم��ور  تلك 
مراحلها النهائية و�شيتم تعميمها يف 

القريب العاجل على الأندية« .

العربي  اخلليج  ك��اأ���س  م�سابقة 
بنظام جديد

اأو�شح رئي�ش اللجنة الفنية بالرابطة 
يف  العربي  اخلليج  ك��اأ���ش  م�شابقة  اأن 
جديد  بنظام  �شتكون  املقبلة  ن�شختها 

اأو  ال��ب��ط��ول��ة  اآل��ي��ة  ���ش��واء ع��ل��ى �شعيد 
اإقامة  امل���ال���ي���ة، م���ن خ����الل  امل���ك���اف���اآت 
مباريات امل�شابقة بنظام خروج املغلوب 
الذهاب والإي��اب يف كل من  مبباراتي 
الثمانية  ودور  الأول  ال��دور  مباريات 
النهائية،  امل��ب��اراة  ث��م   الأرب��ع��ة،  ودور 
يف  املتناف�شة  ال��ف��رق  حت��دي��د  و�شيتم 
على  ب��ن��اًء  الإق�شائية  الأدوار  جميع 
اإىل  بالإ�شافة  واح���دة،  ر�شمية  قرعة 
عليها  �شتقام  ال��ت��ي  امل��الع��ب  حت��دي��د 
الذهاب  م��رح��ل��ت��ي  خ����الل  امل���ب���اري���ات 
الفرق  اخ���ت���ي���ار  و����ش���ي���ت���م  والإي�����������اب، 
املتناف�شة يف الدور الأول على اأن تقام 
الفريق  ملعب  ع��ل��ى  ال��ذه��اب  م��ب��اراة 
الذي مت �شحب ا�شمه اأوًل يف القرعة. 
كما تعتمد امل�شابقة يف �شكلها اجلديد 
اخلليج  دوري  ب���ط���ل  ����ش���ع���ود  ع���ل���ى 
العربي  اخلليج  ك��اأ���ش  وبطل  العربي 

للمو�شم ال�شابق مبا�شرة اإىل دور ربع 
مباريات  يف  امل�����ش��ارك��ة  دون  ال��ن��ه��ائ��ي، 

الدور الأول.

م�ساركات الالعبني يف امل�سابقات
اللجنة  ع�����ش��و  خ��اط��ر  �شبيت  حت���دث 
الالعبني  م�شاركات  حمور  يف  الفنية 
قائال “بعد درا�شة م�شاركة الالعبني 
وبالتن�شيق  امل�شابقات  يف  ال�شن  حتت 
اأن تكون م�شاركة  مع الأندية، ارتاأينا 
الالعب اختيارية ولي�شت اإجبارية مع 
املباراة،  قائمة  يف  تواجدهم  ���ش��رورة 
اإ���ش��راك��ه��م ل��ل��ع��ب ولي�ش  ب��ح��ي��ث ي��ت��م 
فقط تنفيذا للوائح، هذا الأمر كذلك 
تقدمي  اإىل  الالعبني  ه��وؤلء  �شيدفع 
يف  كفاءتهم  واإثبات  لديهم  ما  اأف�شل 

امل�شتطيل الأخ�شر.«
اأما على �شعيد م�شاركة الالعبني يف 

م�شابقة حتت 21 عاماً، اأو�شح �شبيت 
مل�شاركة  الرابطة  رف�ش  �شبب  خاطر 
“بطولة  قائال  الأول  الفريق  لعبي 
بذاتها،  قائمة  بطولة  هي  عاما   21
العقوبات  لتنفيذ  ا�شتغاللها  نود  ول 
الإدارية والن�شباطية على الالعبني، 
ل��ذل��ك ق���ررت ال��راب��ط��ة ع��دم ال�شماح 
الأول يف  ال��ف��ري��ق  مب�����ش��ارك��ة لع��ب��ي 
هذه امل�شابقة با�شتثناء حرا�ش املرمى 
والالعبني  الول  بالفريق  امل�شجلني 
العمرية  املرحلة  نف�ش  م��ن  املقيمني 
الفريق  يف  وامل�����ش��ج��ل��ني   21 ل��ف��ري��ق 
 21 للم�شاركة يف بطولة حتت  الأول 
عاماً وثالثة لعبني من امل�شجلني يف 
الفريق الأول من مواليد 1998 فما 
امل�شابقة  لتطوير  ن�شعى  نحن  ف���وق. 
ال�شباب،  ل��الع��ب��ني  ال��ف��ر���ش��ة  وم��ن��ح 
من  املنتخبات  �شفوف  دع��م  وك��ذل��ك 

املواهب، لذلك مو�شوع م�شاركة  هذا 
لعبي الفريق الأول غري وارد.«

 21 حت��ت  ب���دوري  اأك���رب  اهتمام 
عامًا

ويف �شياق بطولة دوري اخلليج العربي 
اأك����د �شبيت  ن��ف�����ش��ه  حت��ت 21 ع���ام���اً، 
على  دائ��م��ا  تعمل  ال��راب��ط��ة  اأن  خاطر 
وحتليل  درا���ش��ات  على  ب��ن��اء  التطوير 
للو�شع، لذلك �شت�شهد الن�شخة املقبلة 
م��ن حيث  ت��غ��ي��ريا  امل�شابقة  ه���ذه  م��ن 
الإعالمية  التغطية  البطولة،  نظام 
م�شيفا  امل���ال���ي���ة  اجل����وائ����ز  وك����ذل����ك 
 21 حت��ت  مل�شابقة  اجل��دي��د  “ال�شكل 
عاما �شيكون من خالل فك الرتباط 
اخلليج  دوري  ب��ط��ول��ة  وب����ني  ب��ي��ن��ه��ا 
العربي، يف ال�شابق كانت املباريات تقام 
يف ال��ي��وم ال��ت��ايل مل��ب��اري��ات ال��ف��ري��ق يف 
بطولة الدوري، لذلك ل حت�شل على 
لذلك  ال��الزم��ني،  واملتابعة  الهتمام 
ارتاأينا اأن نقيم مباريات هذه البطولة 
الفريق  م���ب���اري���ات  م���ن  ي���وم���ني  ب��ع��د 
�شبق،  م��ا  ك��ل  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الأول. 
العوائد  ت��وزي��ع  اإع�����ادة  ك��ذل��ك  �شيتم 
ب�����ش��ك��ل خمتلف،  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة  امل���ال���ي���ة 
الإعالمية  املوؤ�ش�شات  م��ع  والتن�شيق 
بهذه  الإع���الم���ي  اله��ت��م��ام  لتكثيف 
البطولة، يف ال�شابق مل تخ�ش�ش لها 
التغطيات الالزمة يف خمتلف و�شائل 
تتزامن  املباريات  بع�ش  لأن  الإع���الم 

مع مباريات دوري اخلليج العربي.

الالعب  م��ع  للتعاقد  ���س��واب��ط 
املقيم

قال  املقيم،  الالعب  م�شتجدات  وعن 
اللجنة  رئ��ي�����ش  امل����ري  ح�����ش��ن ط��ال��ب 
ع��م��ل��ت خالل  ال���راب���ط���ة  اأن  ال��ف��ن��ي��ة  

الفرتة املا�شية 

ب�شكل  الأم��������ر  ه�����ذا  م��ن��اق�����ش��ة  ع���ل���ى 
املقرتحات  لبع�ش  وتو�شلت  مف�شل، 
التي �شتتم مناق�شتها مع جلنة اأو�شاع 
الكرة  احت���اد  يف  الالعبني  وان��ت��ق��الت 
النهائية  لل�شيغة  التو�شل  اأج��ل  م��ن 
عند  توافرها  الواجب  لال�شرتاطات 

م�شاركة تلك الفئة من الالعبني.

امل�ساركات اخلارجية لالأندية
دورينا”  “جمل�ش  ب���رن���ام���ج  ت���ن���اول 
امل�شاركات  وه����و  األ  م��ه��م��ا  حم������وراً 
ال�شدد  ه��ذا  ويف  لالأندية،  اخلارجية 
قال ح�شن طالب املري رئي�ش اللجنة 
الفنية اأن اأي ناٍد ي�شارك يف اأي بطولة 
فهو  عربية  اأو  ق��اري��ة  ���ش��واء  خارجية 
ميثل دولة الإمارات بالدرجة الأوىل، 
الأول،  للمركز  تطمح  دائ��م��ا  قيادتنا 
املحافل  يف  اأنديتنا  م�شاركات  ل��ذل��ك 
ال���دول���ي���ة ي��ج��ب اأن ت��ت�����ش��م ب��ن��وع من 
اأبطال  دوري  يف  امل�����ش��ارك��ة  اجل���دي���ة. 
الآ�شيوي  الت�شنيف  على  ت��وؤث��ر  اآ�شيا 
واملقاعد املخ�ش�شة للدولة يف بطولة 
اأي  اأن  مب��ع��ن��ى  اآ����ش���ي���ا،  اأب���ط���ال  دوري 
تق�شري من اأي ناد م�شارك يوؤثر �شلبا 
الدولة،  يف  القدم  ك��رة  منظومة  على 
امل�شاركة  لأه���م���ي���ة  ون����ظ����را  ل����ذل����ك، 
جمل�ش  اعتمد  ل��الأن��دي��ة،  اخل��ارج��ي��ة 
الإماراتية  امل��ح��رتف��ني  راب��ط��ة  اإدارة 
لتحليل  ف��ن��ي  ع��م��ل  ف���ري���ق  ت�����ش��ك��ي��ل 
م�شاركات  خ��الل  م��ن  ال�شعف  نقاط 
اج��ت��م��اع��ات منف�شلة  الأن���دي���ة وع��ق��د 
مع الفرق امل�شاركة ملناق�شتها وحتديد 
الفرق  بنتائج  خا�شة  مالية  ح��واف��ز 
اآلية  وو���ش��ع  الآ���ش��ي��وي��ة،  البطولة  يف 
لتوزيع املكافاآت وتقنني ال�شرف على 
جميع امل�شاركات اخلارجية ب�شكل عام، 
اأن تكون م�شاركاتنا  باإذن اهلل  ونتمنى 

يف الن�شخ املقبلة اأكرث فاعلية.

•• اأبوظبي-الفجر:

وجه �شعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 
للم�شارعة  الإم������ارات  احت����اد  رئ��ي�����ش 
اجلودو  م�شابقات  ب��اإق��ام��ة  واجل����ودو 
،التي حتدد   -2021  2020 ملو�شم 
القادم  اأك��ت��وب��ر   23 يف  ان��ط��الق��ت��ه��ا 
ب�����ش��الت الأن����دي����ة الأع�������ش���اء حلني 
العمل ب�شالة الحتاد مبقره  اكتمال 
يا�ش،ويهدف  ب��ن��ي  مب��دي��ن��ة  اجل��دي��د 
واإ�شراك  ال��ت��ع��اون  ك��ن��وع م��ن  ال��ق��رار 
ب��اإم��ارات الدولة املختلفة يف  الأن��دي��ة 
البطولت،كما  خم��ت��ل��ف  ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
ا�شت�شافة  املن�شرم  املو�شم  يف  ح��دث 
القتالية  ل��ل��ف��ن��ون  ال���ف���ج���رية  ن�����ادي 
والبطولة  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  ب��ط��ول��ة 
ا�شت�شاف  ،فيما  ل��ل��ج��ودو  الآ���ش��ي��وي��ة 

عن  الدفاع  لريا�شات  ال�شارقة  ن��ادي 
اجلودو  دوري  بطولة  خ��ت��ام  النف�ش 
اأن���دي���ة دب���ي وال���ع���ني وكلباء  ،ك���ذل���ك 
وخ���ورف���ك���ان ، و���ش��ي��ل��ح��ق ب��ه��م ن���ادي 
الظفرة كنوع من اجلذب اجلماهريي 

والتعريف بفنون اللعبة.
ثعلوب  ب����ن  حم���م���د  ����ش���ع���ادة  وذك�������ر 
�شي�شهد  اجلديد  املو�شم  باأن  الدرعي 
11 م�شابقة ملختلف املراحل والفئات 
ل��ل��ج��ودو وال��ت��ي مت تعميم  ال��ع��م��ري��ة 
على  املقرتحة  وبطولتها  اأجندتها 
رغبتها،  مل��ع��رف��ة  الأع�������ش���اء  الأن���دي���ة 
الحت�����اد  ب����رجم����ة  ت����ع����رثت  اأن  ب���ع���د 
فايرو�ش  جائحة  ب�شبب  املو�شم  لهذا 
(التي  كوفيد19-  )اأزم���ة   ال��ك��ورون��ا 
تاأثر بها العامل.. ويبداأ املو�شم اإعتبارا 
 2020-10-23 اجلمعة  ي��وم  م��ن 

باإقامة م�شابقة كاأ�ش الحتاد للجودو 
يوم  وال�شباب،وحتدد  ال�شبال  لفئتي 
لإقامة  م���وع���دا  اجلمعة11-13 
ب���ط���ول���ة ك����اأ�����ش ال�������ش���ف���ري ال���ي���اب���اين 
ال�����ش��ن��وي��ة ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني م��وال��ي��د حتت 

حتت  مل��وال��ي��د  وم�����ش��اب��ق��ة   ،  2005
-27 اجلمعة  يوم  ،وي�شهد   1999
11 اقامة بطولة اليوم الوطني ،على 
دوري  م���ن  الأوىل  اجل���ول���ة  ت��ق��ام  ان 
اأبطال المارات للجودو على م�شتوى 
الفردي لل�شباب يوم اجلمعة 1-25-
2020 ،اأما اجلولة الوىل من دوري 
بطولة زايد للفردي للنا�شئني فتقام 
تقام  اأن  ع��ل��ى   ،1-29 اجل��م��ع��ة  ي���وم 
اأبطال  دوري  م��ن  النهائية  اجل��ول��ة 
المارات للجودو لفردي ال�شباب يوم 
من  النهائية  اجلولة  وتقام   ،2-12
دوري بطولة زايد للفردي للنا�شئني 

يوم اجلمعة 2-26.
ملو�شم  اجل������ودو  ب���رن���ام���ج  وي��ت�����ش��م��ن 
بطولة  ،انطالقة   -2021  2020
حممد بن زايد الكربى لفئة الأ�شبال 

وال�شباب   2008-2007 م��وال��ي��د 
 2001،2002،2003 م��وال��ي��د 
،وال��ت��ي حت��دد م��وع��ده��ا ي��وم اجلمعة 
الحت����اد   ���ش��ي��ح��دده��ا  ب�����ش��ال��ة   3/5
لها  خا�ش  برنامج  و�شع  مت  اأن  بعد 
الغالية  لقيمة واأهمية تلك البطولة 
لها  الت�شجيل  كيفية  ،و�شيعلن لحقا 
لها  ور�شدت  الر�شمية،  القنوات  عرب 
القيمة..  اجل��وائ��ز  املنظمة  اللجنة 
وحت�����������ددت م����ن����اف���������ش����ات ال���ب���ط���ول���ة 
ال��ت��اه��ي��ل��ي��ة ل��الومل��ب��ي��اد امل��در���ش��ي يوم 
احلفل  يقام  اأن  على   ،4-2 اجلمعة 
اخلتامي لتلك الفعالية يوم اجلمعة 
-28 اجل��م��ع��ة  ي���وم  وحت���دد   ،  4-9
كاأ�ش  ل��ب��ط��ول��ة  م��وع��دا   2020-5
م�شكا  للجودو  الغالية  الدولة  رئي�ش 
ملو�شم اللعبة.. واختتم رئي�ش الحتاد 

ت�����ش��ري��ح��ه م��وج��ه��ا ال�����ش��ك��ر ل�����وزارة 
�شالة  لتخ�شي�ش  والتعليم  الرتبية 

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك احلديثة 
يف اأبوظبي لن�شاط الحتاد كنوع من 

اأن ه��دف الحت���اد ات�شاع  ال��ت��ع��اون،اإل 
قاعدة اللعبة والتعريف بها.

•• الذيد –الفجر:

ف��ت��ح ن����ادي ال���ذي���د ال��ري��ا���ش��ي باب 
ال�شيفية  ف��ع��ال��ي��ات��ه  يف  امل�����ش��ارك��ة 
من  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ع���ل���ى  درج  وال����ت����ي 
الطلبة  م��ئ��ات  لي�شتقبل  ع���ام  ك��ل 
من  ال�����ش����ت����ف����ادة  يف  ال�����راغ�����ب�����ني 
بالربامج  ال�����ش��ي��ف��ي��ة  ع��ط��ل��ت��ه��م 
والفعاليات املتميزة والتي حتقق يف 
اإطار اأهدافها اأجمل ما يف ال�شيف 

من متعة وفائدة .
�شتقام  الفعاليات  اأن  ال��ن��ادي  واأك��د 
لهذا العام خالل �شهر يوليو املقبل 
بعد عرب  التوا�شل عن  خ��الل  من 
اللتزام  ���ش��م��ن  امل��رئ��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
الوقائية والحرتازية  بالإجراءات 
كورونا  فريو�ش  انت�شار  من  للحد 

ال�شارقة  �شيف  اإط���ار  يف  امل�شتجد 
الفرتا�شي »عطلتنا غري« على اأن 
الفرتة  خ��الل  الت�شجيل  يتوا�شل 
اجلاري  ي��ون��ي��و   30 اإىل   27 م��ن 
حتى  �شنوات  للفئة العمرية من 8 

�شنة.  12
�شبعة  ال�����ذي�����د  ن�������ادي  وخ�������ش�������ش 
باقة  ل��ت�����ش��ك��ل  رئ��ي�����ش��ي��ة  جم������الت 
م��ت��ن��وع��ة م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وه���ي يف 
حماور ثقافية وريا�شية وم�شابقات 
ودي����ن����ي����ة و����ش���ح���ي���ة واب����ت����ك����اري����ة 
وت��رف��ي��ه��ي��ة وت���ق���ام ال��ف��ع��ال��ي��ة هذا 
ال��ع��ام ع��ن بعد م��ن خ��الل برنامج 
»ويبك�ش« يف ظل  امل��رئ��ي  الت�����ش��ال 
ي�شهدها  ال��ت��ي  ال��ظ��روف احل��ال��ي��ة 
الأن�شطة  خمتلف  وتنظم  ال��ع��امل 
ال���ري���ا����ش���ي���ة خالل  وال���ت���ج���م���ع���ات 

يوليو   30 ح��ت��ى   5 م���ن  ال���ف���رتة 
من  يومًيا  �شاعتني  مل��دة   2020
ال�����ش��اع��ة اخل��ام�����ش��ة م�����ش��اًء وحتى 
الأحد  من  م�شاًء  ال�شابعة  ال�شاعة 

اإىل اخلمي�ش.

ودع����ا ال���ن���ادي اأول���ي���اء الأم�����ور اإىل 
اأب��ن��اءه��م يف  امل��ب��ادرة يف يف ت�شجيل 
اأن�����ش��ط��ة ن�����ادي ال���ذي���د م���ن خالل 
https:// امل��خ�����ش�����ش  ال���راب���ط 
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ب�����دوره اأك����د ���ش��ع��ادة ���ش��امل حممد 
اإدارة  ب��ن ه��وي��دن رئ��ي�����ش جم��ل�����ش 
اإىل  الريا�شي  الثقايف  الذيد  ن��ادي 
الذيد  ن���ادي  اإدارة  جمل�ش  ح��ر���ش 
ب��ت��وج��ي��ه��ات �شاحب  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�ش  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
الأعلى حاكم ال�شارقة- حفظه اهلل 
ورعاه- يف العناية بال�شباب والن�شء 
،النابعة من حر�شه الأبوي وعنايته 
خالل  م��ن  الأب��ن��اء  بكافة  الفائقة 
طرح الربامج النوعية التي حتقق 

اإجازتهم  خ���الل  ال���ش��ت��ف��ادة  ل��ه��م 
ال�شيفية وتوا�شلها عن بعد يف ظل 

انت�شار فريو�ش كورونا .
لنادي  ال�شيفي  الن�شاط  اأن  واأ�شار 
ال���ذي���د ي��ن��ف��رد ب��ت��ن��ظ��ي��م ع����دد من 
�شمن  واملنتقاة  املتميزة  الفعاليات 
فعاليات �شيف ال�شارقة الفرتا�شي 
ملجل�ش ال�شارقة الريا�شي بحكومة 
الفعاليات  اأن  واأو����ش���ح  ال�����ش��ارق��ة 
ال�����ش��ي��ف��ي��ة ���ش��ت��ق��دم جم��م��وع��ة من 
والثقافية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال���ربام���ج 
والرتفيهية والبتكارية وال�شحية 
تخدم  التي  والدينية  والرتفيهية 
اإجازتهم  خ����الل  امل��ج��ت��م��ع  اأب����ن����اء 
لهم  ت�شمن  ب��رام��ج  يف  ال�شيفية 
اأجمل ما  ال�شتفادة احلقيقية من 

يف ال�شيف من اأن�شطة هادفة .

»جمل�ش دورينا« ي�صتعر�ش م�صتجدات امل�صابقات

حممد بن ثعلوب يعتمد برجمة بطوالت احتاد اجلودو

بباقة من �سبعة جمالت متنوعة من الأن�سطة 

نادي الذيد الريا�صي يفتح باب الت�صجيل يف فعالياته ال�صيفية 
االفرتا�صية للأعمار من ثمانية وحتى اثني ع�صر عاما 

•• اأبوظبي - وام:

مدريد  ريال  بعيدا عن املناف�شة القوية على لقب “الليجا الإ�شباين” بني 
يحققوها  ب��اأرق��ام  الظل”  “يف  التاريخ  ت�شنع  جن��وم  هناك   .. وبر�شلونة 
لأول مرة، ونتائج ت�شعهم يف املقدمة، وت�شجلها �شفحات التاريخ �شواء يف 

اأنديتهم، اأو يف م�شابقة الدوري ب�شكل عام.
اأتليتيكو مدريد وديبورتيفو األفي�ش اأم�ش الأول يف ملعب  و�شهدت مباراة 
حيث  �شيميوين،  دييجو  الأرجنتيني  للمدرب  مهما  رقما  ميرتوبوليتانو 
الليجا  يف  للفوز  حتقيقا  م��دري��د  اتليتكيو  ت��اري��خ  يف  م���درب  اأك���رث  اأ���ش��ب��ح 
فريقه  ق��اد  ال��ذي  �شيميوين  مع  للفريق   195 رق��م  الفوز  فهو  ال�شباين، 
املدرب  على  متفوقا  اأ�شبانيا،  م�شابقات  باأقوى  مباراة   320 يف  الآن  حتى 
ال�شباين خو�شيه لوي�ش اأراجوني�ش الذي حقق 194 فوزا مع نف�ش الفريق 

خالل 407 مباريات. وياأتي هذا الإجناز الذي حققه �شيميوين بعد 107 
تفوق  عندما  الأبطال،  دوري  يف  اللقب  حامل  بليفربول  اإطاحته  من  اأي��ام 
عليه على ملعبه يف 12 مار�ش املا�شي بنتيجة 3 / 2 يف واحدة من اأقوى 
مفاجاآت املو�شم، خا�شة اأن اتليتكيو كان قد فاز اأي�شا على ليفربول اأقوى 
فريق يف العامل املو�شم احلايل يف الذهاب بنتيجة 1 / �شفر .. ويبقى دائما 
اتليتيكو مدريد مع �شيميوين هو الفريق املر�شح دائما لإحراج اأيا من ريال 

مدريد وبر�شلونة يف م�شابقات الكرة ال�شبانية.
ولد دييجو �شيميوين يف 28 اأبريل 1970 وبداأ م�شريته يف كرة القدم يف 
1987 حيث لعب ل�شالح العديد من الأندية الإ�شبانية والإيطالية  عام 
ومنها نادي اأتلتيكو مدريد، وفاز بلقٍب الدوري عندما كان مع نادي اأتلتيكو 
مدريد يف عام 1996، كما فاز بكاأ�ش بطولة الحتاد الأوروبي عام 1998، 

والعديد من الكوؤو�ش الأخرى التي كانت نقاطا مهمة يف حياته املهنية.

الفريق  ل�شالح  يلعب  ك��ان  عندما  ف��وز   100 من  اأك��رث  �شيميوين  وحّقق 
العامل  كاأ�ش  بطولت  يف  ب��الده  منتخب  مّثل  حيث  الأرجنتيني،  الوطني 
اأعوام 1994 و 1998 و 2002 ، ويف اأربع بطولٍت تابعٍة لكاأ�ش اأمريكا 

اجلنوبية حيث فاز ببطولتني منهم يف عامي 1991 و 1993 .
درَّب �شيميوين العديد من الأندية مثل نادي راي�شينج كلوب، و�شان لورينزو، 
2011، حيث فاز ب�شتة  اأتلتيكو مدريد عام  وكاتنيا قبل ان�شمامه لنادي 
الإ���ش��ب��اين والحتاد  ال���دوري  ال��ن��ادي مب��ا فيها  اإىل  ان�شمامه  األ��ق��اٍب عقب 
الأوروب��ي لكرة القدم، كما و�شل اإىل نهائيات دوري الأبطال الأوروب��ي مع 
�شيميوين، مدرب  الأرجنتيني دييجو  2014. ويعد  اأتلتيكو مدريد  نادي 
مليون   24 براتب  العامل  يف  اأغلى مدرب  الإ�شباين،  اأتلتيكو مدريد  نادي 
يورو �شنوًيا اإذ يعود ال�شبب وراء املبلغ الكبري لراتب املدرب الأرجنتيني لأنه 

مّكن ناديه من جني الكثري من الأموال منذ قدومه يف �شيف 2011 .

رقم قيا�صي جديد ل�صيميوين مع اتليتيكو مدريد يف الليجا االإ�صباين
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة -وام:

الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  جمل�ش  اختتم 
الالعب  الف���رتا����ش���ي���ة  م�����ش��اب��ق��ت��ه 
ن��ظ��م��ه��ا ع���رب برنامج  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��ز 

الإت�شال املرئي  زووم.
امل�����ش��اب��ق��ة - التي  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��ه��دت 
241 لع��ب��ا ولع��ب��ة -  ���ش��ارك فيها 
ال�شلة  ك��رة  ه��ي  األ��ع��اب   5 تناف�شا يف 
وك����رة ال��ط��ائ��رة وك����رة ال��ي��د وتن�ش 
ال��ط��اول��ة وال�����ش��ب��اح��ة ل��الع��ب��ني من 
اأن���دي���ة ال�����ش��ارق��ة وم��ل��ي��ح��ة وامل�����دام 
واحلمرية والبطائح والذيد واحتاد 
وخورفكان  احل�������ش���ن  ودب������ا  ك���ل���ب���اء 

وموؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة.
وق�������ال ال�������ش���ي���خ ����ش���ق���ر ب�����ن حممد 
ال�شارقة  جمل�ش  رئ��ي�����ش  القا�شمي 
امل�شابقة  ه��ذه  تنظيم  اإن  الريا�شي 
 20 11 اىل  ال��ف��رتة م��ن  - خ���الل 
من  انطالقا  ج��اء   - اجل���اري  يونيو 

الدور الكبري الذي يقوم به املجل�ش 
تطوير  و  ال�شابة  املواهب  لكت�شاف 
باأندية  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ن�����ش��اط  وت��ق��دم 
ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  وف��ق  الإم����ارة 
حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����ش  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 

حاكم ال�شارقة.
امل�شابقة  بنجاح  �شعادته  عن  واأع��رب 
التي اأ�شرف على تنظيمها فريق اإدارة 
باملجل�ش  والتطوير  الريا�شة  �شوؤون 
لعبا   241 م���ن  اإق����ب����ال  و����ش���ه���دت 
ولعبة حيث �شهدت مناف�شات ال�شلة 

بينما   .. ولعبة  لعبا   60 م�شاركة 
م�شاركة  الطائرة  مناف�شات  �شهدت 
58 لعبا ولعبة ويف مناف�شات اليد 
���ش��ارك يف  .. فيما  44 لعبا  ���ش��ارك 
مناف�شات ال�شباحة 44 لعبا و�شارك 
ولعبة  37 لعبا  الطاولة  تن�ش  يف 

ولعبة  لعبا   70 اختيار  عنها  نتج 
والأ�شبال  ال��رباع��م  فئات  يف  متيزوا 
15 فائزا  اإىل  والنا�شئني ينق�شمون 
يف األعاب ال�شلة والطائرة وال�شباحة 
والطاولة و10 فائزين يف كرة اليد 
وجوائز  م�شاركة  ���ش��ه��ادات  وت��ق��دمي 

ت�شجيعية لهم.
امل�شابقات  ه���ذه  م��ث��ل  اأه��م��ي��ة  واأك����د 
تعد  ح���ي���ث  الإم����������ارة  ل����الأن����دي����ة يف 
ال�شابقة  الفعاليات  لنجاح  اإم��ت��دادا 
التي نظمها املجل�ش وت�شيف العديد 
م���ن امل��ك��ا���ش��ب ل��الع��ب��ني وامل���درب���ني 
ا�شتمرار  ع��ل��ى  حت��اف��ظ  ح��ي��ث  م��ع��ا 
ن�شاط الالعبني وتطوير مهاراتهم 
للن�شاط  ال��ت��دري��ج��ي��ة  ال���ع���ودة  ح��ت��ى 
الالعبني  حتفيز  بجانب  الريا�شي 
ل���ت���ق���دمي اأف�������ش���ل امل�������ش���ت���وي���ات مبا 
ي�شاعد على �شقل مواهبهم واإظهار 
املدربني  ب��ج��ان��ب ح��ر���ش  ق��درات��ه��م 
على ر�شد املالحظات لرفع اإمكانيات 

الالعبني يف اللعبة املعنية.
اإن��ه مت  القا�شمي  ال�شيخ �شقر  وق��ال 
املالحظات  الإع���ت���ب���ار  ب��ع��ني  الأخ�����ذ 
والتو�شيات  التح�شينية  وال��ف��ر���ش 

التي خرجت بها امل�شابقة لالإ�شتفادة 
يف طرح مبادرات وم�شابقات جديدة 
امل�شاركة  لالأندية  ال�شكر  موجها   ..
واهتمامهم الكبري خلو�ش مناف�شات 

امل�شابقة للتطوير الفني مل�شتوياتهم 
و����ش���ول ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج مم��ي��زة يف 
الإم����ارة  ب��ا���ش��م  املختلفة  امل�����ش��ارك��ات 

م�شتقبال.

اأن فريقه  الإ����ش���ب���اين ج��و���ش��ي��ب غ����واردي����ول  امل�����درب  اأك����د 
لئقا  �شرف”  “حر�ش  ت��ك��رمي  �شيقيم  �شيتي  مان�ش�شرت 
ب�شيفه ليفربول الأ�شبوع املقبل، بعدما انتزع منه الأخري 

لقب الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة القدم.
ل�شيتي  التابع  الحت��اد  ا�شتاد  على  �شيفا  ليفربول  ويحل 
املرحلة  �شمن  مت��وز/ي��ول��ي��و،  م��ن  ال��ث��اين  اخلمي�ش  م�شاء 
الثانية والثالثني من الربميرليغ، يف اأول مباراة له بعدما 

ح�شم لقب الدوري ل�شاحله للمرة الأوىل منذ 30 عاما.
وت��وج ال��ن��ادي الأح��م��ر بطال لإنكلرتا ه��ذا الأ���ش��ب��وع، بعد 
خ�شارة مطارده املبا�شر �شيتي اأمام م�شيفه ت�شل�شي بنتيجة 

1-2 يف املرحلة احلادية والثالثني.
تبقي  ال�شدارة، مع  23 نقطة يف  بفارق  ليفربول  وابتعد 
�شبع م��ب��اري��ات ف��ق��ط. واأك���د غ���واردي���ول ال���ذي ق��اد �شيتي 

املن�شرمني،  املو�شمني  يف  ال���دوري  لقب  اىل 
يورغن  الأمل����اين  ب��ق��ي��ادة  ليفربول  ان 

ل�شيما  التكرمي،  ي�شتحق  ك��ل��وب، 
ك�”حر�ش  لع���ب���ي���ه  ا����ش���ط���ف���اف 
املناف�ش  الفريق  �شرف” لالعبي 

لدى دخولهم اأر�ش امللعب.
بذلك  ���ش��ن��ق��وم  “بالطبع  وق����ال 

ال�شرف  ح���ر����ش  ب��ت��ح��ي��ة  ���ش��ن��ق��وم 
بالطبع«.

ال�شبت  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  وت��اب��ع 
ن�شت�شيف  م�����ا  “دائما 

بطريقة  ل����ي����ف����رب����ول 
عندما  م��ذه��ل��ة 

�شنقوم  ي�شكوا، وبالطبع  ان  ياأتون اىل ملعبنا. ل ميكنهم 
بذلك )هذه املرة اأي�شا( لأنهم ي�شتحقون ذلك«.

ت��دري��ب �شيتي منذ  ال��ذي ي�شرف على  الإ���ش��ب��اين  وت��ط��رق 
الدوري  الفريق يف  ال��ذي قدمه  الأداء  اىل   ،2016 العام 
تلميح  اأي  راف�شا   ،2020-2019 مو�شم  خالل  املحلي 
ال��ل��ق��ب للمرة  ب���اإح���راز  اىل ان لع��ب��ي��ه مل ي��ظ��ه��روا رغ��ب��ة 

الثالثة تواليا.
ثمانية  يحرز  )�شيتي(  “فريقا  ان  على  غ��واردي��ول  و�شدد 
كل  يف  ال�شغف،  ل��دي��ه  املا�شية  الثالثة  الأع����وام  يف  األ��ق��اب 
اأينما ك��ان. ل ميكن لأح��د يف هذا  مباراة، يف كل م�شابقة، 

ذلك. البلد ان يقول” عك�ش 
وقاد غوارديول فريقه لإحراز لقب الدوري املمتاز مرتني، 
ولقب كاأ�ش الحتاد الإنكليزي، ولقب كاأ�ش الرابطة ثالث 

مرات، ولقب درع املجتمع مرتني.
 2019-2018 مو�شم  غ��واردي��ول يف  مع  �شيتي  وحقق 
ث��الث��ي��ة حم��ل��ي��ة غ���ري م�����ش��ب��وق��ة م���ن خ���الل ال����دوري 
وال��ك��اأ���ش وك���اأ����ش ال��راب��ط��ة. وت��اب��ع امل����درب ال�شابق 
لرب�شلونة الإ�شباين وبايرن ميونيخ الأملاين “القيام 
مبا قمنا به يف اأ�شعب دوري يف العامل هو اأمر �شعب 
جدا، لكن ل ميكننا اأن نفوز طوال الوقت. كان ثمة 
فريق ا�شتثنائي، وعندما يكون الفريق ا�شتثنائيا، 
وتهنئته.  التعلم منه  ه��و  اإل��ي��ه  اأدع���و  م��ا 
ليفربول  وح����ق����ق  ب�������ش���ي���ط«.  الأم��������ر 
املو�شم  ه��ذا  قيا�شيا  اإجن���ازا 
الدوري  لقب  بح�شم 
تبقي  م��ع  ل�شاحله 
�شبع مراحل على 

النهاية.

غوارديوال يوؤكد تكرمي 
�صيتي للبطل ليفربول 

اأن  واإ���ش��ب��ان��ي��ة  اإي��ط��ال��ي��ة  ���ش��ح��اف��ي��ة  ت��ق��اري��ر  ك�شفت 
اإىل  و�شل  بر�شلونة،  لع��ب  ميلو  اأرت���ور  ال��ربازي��ل��ي 
ال��ط��ب��ي، مت��ه��ي��دا لإمتام  الفح�ش  لإج����راء  ت��وري��ن��و 
لعب  رحيل  �شت�شمل  يوفنتو�ش  اإىل  انتقال  �شفقة 
النادي  اإىل  بيانتي�ش  م��ريال��ي��م  ال��ب��و���ش��ن��ي  الأخ����ري 

الكاتالوين.
عن  ب��احل��دي��ث  املا�شية  الأي����ام  يف  التقارير  وحفلت 
اأرتور  الو�شط  خ��ط  لع��َب��ي  �شت�شمل  التي  ال�شفقة 

)23 عاما( وبيانيت�ش )30 عاما(.
�شبورت” الإيطالية  ديلو  “غازيتا  �شحيفة  واأوردت 
هذا الأ�شبوع ان يوفنتو�ش �شيدفع 10 ماليني يورو 
وافق  اأرت��ور  واأن  لرب�شلونة،  دولر(  مليون   11،2(

على ال�شروط ال�شخ�شية مع يوفنتو�ش.
اأم�ش  ���ش��ب��اح  املعنيني  ال��ب��ل��دي��ن  ت��ق��اري��ر يف  واأف�����ادت 

ان  الكاتالونية،  “�شبورت”  ل�شحيفة  بينها  الأح��د، 
اأرتور و�شل ليل ال�شبت على من طائرة خا�شة اىل 

مطار كا�شيلي يف مدينة تورينو.
التوا�شل  م����واق����ع  ع����رب  م�����ش��ت��خ��دم��ون  وت���������داول 
لعب  خ���روج  يظهر  م�����ش��ورا  �شريطا  الج��ت��م��اع��ي، 
خط الو�شط من حرم املطار ليال، حماطا بعدد من 

املقربني منه.
اأرت����ور  اأن يخ�شع  امل��ق��رر  م��ن  ال��ت��ق��اري��ر،  وب��ح�����ش��ب 
للفح�ش الطبي يف املركز التابع ليوفنتو�ش،   ليعود 

اأم�ش اإىل اإ�شبانيا.
ويتوقع اأن ينجز الناديان ال�شفقة يف موعد اأق�شاه 
ال�شنة  �شمن  اإدراج��ه��ا  ليتم  حزيران/يونيو،   30

املالية احلالية.
واأتى �شفر اأرتور اىل تورينو بعدما بقي على مقاعد 

البدلء خالل مباراة فريقه �شد م�شيفه �شلتا فيغو 
ال�شبت �شمن املرحلة الثانية والثالثني من الدوري 

الإ�شباين، والتي انتهت بتعادل 2-2.
النتقال،  ب��ه��ذا  املحيطة  ال��ت��ق��اري��ر  ك��ل  رغ���م  وع��ل��ى 
اأكد مدرب بر�شلونة كيكي �شيتيني اجلمعة اأن اإدارة 

النادي مل تبلغه برحيل اأرتور عن �شفوفه.
يقول  ���ش��ي��غ��ادر،  ك���ان  اإذا  الآن  اأع����رف  “ل  واأ����ش���اف 
اأنه من الأف�شل الحتفاظ به ب�شبب �شغر  البع�ش 

�شنه، والبع�ش الآخر يقول عك�ش ذلك«.
الأخ�����رية هذا  امل���ب���اراة  م��ع��ن��ا ح��ت��ى  “�شيبقى  وت��اب��ع 
ذل��ك، فهو بحاجة  بعد  امل��غ��ادرة  واإذا فكر يف  املو�شم، 
يزال  ل  اأن���ه  حقيقة  يف  والتفكري  ذل���ك،  ت��دب��ري  اإىل 
واأن  ج��ي��دة،  ذك��رى  وت��رك  يفعلها هنا،  اأ���ش��ي��اء  لديه 

يكون �شادقا حتى النهاية«.

فاأبدى  ���ش��اري،  ماوريت�شيو  يوفنتو�ش  م���درب  اأم���ا 
اآب/ نهاية  حتى  معنا  “�شيبقى  بيانيت�ش  ب��اأن  ثقته 

اأغ�شط�ش”، اأي حتى نهاية مو�شم 2020-2019 
الذي مت متديده بعد توقف املناف�شات لأ�شهر ب�شبب 

تبعات فريو�ش كورونا امل�شتجد.
واأو�شح قبل الفوز على ليت�شي -4�شفر اجلمعة يف 
الدوري “ل اأعرف املوقف، لكننا نعّول عليه الآن. ل 
اأعرف ما اذا كان �شُيباع، ومل اأ�شمع �شيئا من النادي. 
اأرتور لعب يف بر�شلونة، ولن يكون جيدا اأن اأحتدث 
عنه. مل يعجبني عندما حتدث �شيتيني عن لعبنا 

بيانيت�ش، لهذا لن اأحتدث عن اأرتور«.
اآتيا   2017 العامل  يف  بر�شلونة  اإىل  اأرت��ور  وان�شم 
مع  يوفنتو�ش  تعاقد  بينما  الربازيلي،  غرمييو  من 

بيانيت�ش اآتيا من روما يف العام الذي �شبقه.

اأرت���ور يف ت��ورينو متهي��دا ل�صفقة ي�وفنت��و�ش  

ال�صارقة الريا�صي يختتم م�صابقته االإفرتا�صية »اللعب املتميز«

�صواريز يهاجم �صيتيني: املدربون 
ي�صنعون الفارق يف املواقف ال�صعبة 

�شيتيني،  كيكي  الفريق،  يف  مدربه  �شواريز،  لوي�ش  بر�شلونة،  مهاجم  طالب 
فيغو  �شيلتا  اأم���ام  بالتعادل  منهم  ثمينتني  نقطتني  �شياع  اأ���ش��ب��اب  بتف�شري 
)2-2( على ملعب باليدو�ش، �شمن اجلولة ال�32 لليغا، موؤكداً اأن “املدربني 
ما  “كل  بذلوا  الالعبني  اأن  اإىل  وم�شرياً  حمدد”،  عمل  لتاأدية  متواجدين 

لديهم داخل امللعب«.
“بالطبع  اللقاء  عقب  تلفزيونية  ت�شريحات  يف  ح��زن  بنربة  ���ش��واري��ز  وق��ال 
النطباعات �شلبية للغاية، فقدنا نقطتني اأكرث من مهمتني. م�شاألة تتويجنا 
باللقب كانت تتوقف على قدرتنا يف الفوز بجميع املباريات، ولكن الآن علينا 

انتظار فقدان ريال مدريد لأي نقطة. اأ�شعر باإحباط �شديد«.
وتكفل النجم الدويل بت�شجيل هديف “البالوغرانا” يف اللقاء وكليهما ب�شناعة 
من رفيق دربه النجم الأرجنتيني والقائد ليونيل مي�شي، اإل اأن هذا مل ي�شفع 
مدريد  ل��ري��ال  ثمينة  فر�شة  ال��رب���ش��ا  لينح  ال��ث��الث  بالنقاط  ل��ل��خ��روج  لهم 

لالنفراد بال�شدارة بفارق نقطتني يف حالة فوزه على م�شيفه اإ�شبانيول.
ووجه �شواريز ر�شالة مبا�شرة ل�شيتيني حيث قال: “املدربون متواجدون ملهمة 
حمددة، لتحليل مثل هذه املواقف. نحن نبذل اأق�شى ما لدينا داخل امللعب، 
ون�شعر باأننا نفقد نقاطاً كثرية مهمة خارج ملعبنا، مل نكن لنفقدها يف مو�شم 

اأخرى«.
للمواجهات  بالنظر  باللقب  ال��ف��وز  ب�شعوبة  ع��ام��اً  ال�33  �شاحب  اأق���ر  كما 

املقبلة.
اأن مواجهة �شيلتا  “تنتظرنا مباريات �شعبة، كنا ندرك  وقال يف هذا ال�شدد 
على ملعبه لن تكون �شهلة، مع مباراة فياريال، وبالإ�شافة ملواجهة اأتلتيكو على 

ملعبنا. فقدنا نقطتني، وعلينا ت�شحيح بع�ش الأخطاء من اأجل التح�شن«.
نتيجة  يف  ال��ع��ودة  ا�شتطاعوا  اأن  بعد  �شيلتا  لعبي  اأداء  على  ���ش��واري��ز  واأث��ن��ى 
املباراة يف منا�شبتني، يف الوقت الذي اأبدى ر�شاه ب�شكل �شخ�شي عن م�شتواه 

بالهدفني الذين �شجلهما. 

ان��ت��ق��د ال��ربي��ط��اين اأن����دي م����وراي وامل�����ش��ن��ف ث��ان��ي��ا عامليا 
الإ�شباين رافايل نادال، عرب عمه ومدربه ال�شابق طوين، 
راب���ط���ة لع��ب��ي ك����رة امل�����ش��رب امل��ح��رتف��ني ب�����ش��ب��ب جدول 
كورونا  ف��ريو���ش  ب�شبب  لأ���ش��ه��ر  امل��ع��ل��ق  امل��و���ش��م  ا�شتكمال 

امل�شتجد، ل�شيما جلهة تالحق املواعيد الكبرية.
غالبية  كحال  حالها  ال�شفراء،  ال��ك��رة  مناف�شات  وعلقت 
املناف�شات الريا�شية، اعتبارا من اآذار/مار�ش املا�شي ب�شبب 
الحرتافية  املناف�شات  و���ش��ت��ب��داأ  “كوفيد19-”.  تف�شي 
من  اعتبارا  بالعودة  واملحرتفني  املحرتفات  ل��دى  للعبة 
فريو�ش  ملواجهة  وقائية  اإج���راءات  ظل  يف  اآب/اأغ�شط�ش، 

كورونا امل�شتجد.
ال��دورات �شتقام وفق ج��دول مكثف، ي�شمل خ�شو�شا  لكن 
فقط،  �شهر  نحو  غ�شون  يف  �شالم  غراند  بطولتي  اإقامة 
اآب/اأغ�شط�ش   31 )بني  الأمريكية  ميدوز  فال�شينغ  هما 
)بني  الفرن�شية  غ��ارو���ش  ورولن  اأيلول/�شبتمرب(  و13 
ويف  الأول/اأك��ت��وب��ر(.  ت�شرين  و11  اأيلول/�شبتمرب   27

الأ�شبوعني الفا�شلني بينهما، �شتقام دورتان من دورات 
املا�شرتز لالألف نقطة، هما مدريد وروما.
اأن”،  اأ�ش بي  “اإي  ل�شبكة  ويف ت�شريحات 

اىل  “جتدثت  ن��������ادال  ط�����وين  ق�����ال 
اأي  +راف����ا+، وت�����ش��اوره �شكوك ح��ي��ال 
ان  م��ع��ت��ربا  فيها”،  ���ش��ي�����ش��ارك  دورة 

اجلدول “غري واقعي، ل�شيما بالن�شبة 
اىل الالعبني املخ�شرمني، غري القادرين 

اأ�شابيع  ع��ل��ى خ��و���ش امل��ن��اف�����ش��ات ع��ل��ى م���دى 
متتالية«.

نادال لقب فال�شينغ ميدوز، وي�شعى اىل  ويحمل 
توج  حيث  غارو�ش  رولن  يف  القيا�شي  رقمه  تعزيز 

12 مرة. ويبتعد “املاتادور” بفارق لقب واحد كبري، 
عن حامل الرقم القيا�شي للغراند �شالم، ال�شوي�شري 

روجيه فيدرر )20 لقبا(.
وتابع “اأعتقد ان ما قامت به رابطة املحرتفني 

جدول  )ب�����ش��اأن  ال��ق��رار  ال�����ش��يء.  بع�ش  ب�شع 
املو�شم( ي�شب يف عك�ش �شالح لعبني مثل 

رافا اأو نوفاك ديوكوفيت�ش”، يف اإ�شارة اىل 
عامليا،  اأول  امل�شنف  ال�شربي  ال��الع��ب 
ب�  اإ�شابته  املا�شي  الأ�شبوع  اأعلن  وال��ذي 

“كوفيد19-«.
امل�شنف  م��وراي  اأع��رب  مت�شل،  �شياق  ويف 

على  خ�شيته  ع��ن  ���ش��اب��ق��ا،  ع��امل��ي��ا  اأول 
النتقال  ظ��ل  يف  ال��الع��ب��ني  �شالمة 
ب�����ش��ك��ل ���ش��ري��ع ب���ني اأر���ش��ي��ة ملعب 

واأخرى.

وقال “من غري الآمن لالعبني النتقال مثال من خو�ش 
ن�شف النهائي اأو النهائي يف نيويورك )على اأر�شية �شلبة(، 
واللعب الثالثاء )اأي بعد اأيام فقط( يف مدريد على اأر�شية 

�شل�شالية، بعدما غابوا عن املناف�شات لفرتة طويلة«.
ودع��ا م��وراي رابطة املحرتفني اىل اإع��ادة البحث يف نظام 
الت�شنيف العاملي الذي تعتمده، لياأخذ يف العتبار الظروف 

التي اختربتها اللعبة يف الآونة الأخرية.
على  ت�شنيف  نظام  اىل  النظر  املفيد  من  “رمبا  واأو���ش��ح 
مدى عامني يف الوقت احلايل، لئال تتم معاقبة الالعبني 
لكنهم غري  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  اأداء ج��ي��دا يف  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 
قادرين على الدفاع عن نقاطهم ب�شكل جيد«. وتابع “ثمة 
الالعبني  على  �شعبا  و�شيكون  اأ���ش��ب��وع  ك��ل  ك��ب��رية  دورات 
الذين ع��ادة ما ي��ف��وزون، الل��ت��زام بخو�ش ه��ذا العدد من 
املناف�شات. اأعتقد ان علينا ان نكون حري�شني بع�ش ال�شيء 

الت�شنيف«.م�����������������������ع 

انتقادات من نادال وموراي جلدول مباريات التن�ش

�شمحت �شلطات ولية ريو دي جانريو الربازيلية للم�شجعني بح�شور 
10 متوز/يوليو، على رغم  مباريات كرة القدم املحلية اعتبارا من 

التف�شي الوا�شع لفريو�ش كورونا امل�شتجد يف البالد.
الأ�شبوع، يحدد  نهاية  ن�شر خ��الل عطلة  الإع��الن يف مر�شوم  وج��اء 
العودة التدريجية للم�شجعني على ثالث مراحل: 10 باملئة من �شعة 
املالعب اعتبارا من 10 متوز/يوليو، نحو ثلثي الطاقة ال�شتيعابية 
ح�شور  على  القيود  كل  ورف��ع  اآب/اأغ�شط�ش،  من  الأول  من  اعتبارا 

امل�شجعني اعتبارا من 16 اآب/اأغ�شط�ش.
اللعبة  اأوىل مناف�شات  وكانت بطولة كرة القدم املحلية لولية ريو، 
الوا�شع  التف�شي  رغ��م  على  البالد،  يف  ا�شتئنافها  يتم  التي  ال�شعبية 

ل�”كوفيد19-” يف عموم اأمريكا اجلنوبية.
وبداأت اإقامة املباريات اعتبارا من الأ�شبوع املا�شي خلف اأبواب مو�شدة 
يف وجه امل�شجعني، على رغم اعرتا�ش بع�ش الأندية لأن البالد هي 
حالة   1،3( بالفريو�ش  الإ�شابات  عدد  حيث  من  العامل  يف  الثانية 

اإ�شابة و57 األف وفاة(.
فلوميني�شي  اأبرزها  البطولة،  ا�شتئناف  على  عدة  اأندية  واعرت�شت 
وبوتافوغو اللذان تقدما ب�شكوى ق�شائية للحوؤول دون العودة اىل 

اللعب قبل متوز/يوليو على الأقل.
لكن قرار املحكمة �شب يف غري �شالح الناديني، واألزمهما با�شتئناف 

اللعب اعتبارا من اليوم الأحد 28 حزيران-يونيو.

القائد  الثنائي،  غياب  تاأكد  بعد  موجعتني،  �شربتني  مدريد  اأتلتيكو  تلقى 
كوكي ري�شورك�شيون، ومدافعه املونتينغري �شتيفان �شافيت�ش، اأمام بر�شلونة، 
على  ح�شولهما  بعد  ال�شفراء،  البطاقات  ت��راك��م  ب�شبب  املقبل،  الثالثاء 

بطاقتني �شفراوين اأمام ديبورتيفو األفي�ش.
ح�شل كوكي على بطاقة �شفراء يف الدقيقة 90، اإثر اإعاقته للكرة بيده، اأما 
�شافيت�ش فارتكب خمالفة �شد مهاجم األفي�ش الأ�شكتلندي، اأوليفر بريك، 
اإىل  ال�شفر  72، ليح�شل هو الآخ��ر على بطاقة �شتحرمه من  يف الدقيقة 

كاتالونيا.
بينما �شي�شارك الثنائي األفارو موراتا، وماركو�ش يورنتي، ب�شكل طبيعي يف 
4 بطاقات �شفراء قبل مواجهة الفي�ش، وكانا  اللقاء، حيث كانا ميتلكان 
يواجهان خطر الغياب عن مواجهة “البالوغرانا” يف حالة احل�شول على 

بطاقة جديدة.
وحافظ “الأتلتي” على مركزه الثالث يف “الليغا” بعد القطبني بر�شلونة 

وريال مدريد، حيث ميتلك 58 نقطة.

�صدمة يف اأتلتيكو مدريد قبلريو دي جانريو ت�صمح بح�صور امل�صجعني 10 يوليو 
 لقاء بر�صلونة



 
متنع ابنتها من مغادرة املنزل منذ 26 عامًا

امراأة  ال�شوء على ق�شة  الرو�شية موؤخراً  الإعالم  و�شائل  �شّلطت 
مل تخرج من املنزل منذ نحو 26 عاماً لأن والدتها مل ت�شمح لها 

بذلك.
وحتى وقت �شابق يف هذا ال�شهر، مل تغادر ناديجدا بو�شويفا )42 
اأن  منذ  رو�شيا،  غرب  عارفين�شكي،  قرية  يف  والدتها  منزل  عاماً( 
كانت يف ال�شاد�شة ع�شرة من عمرها، وال�شبب الوحيد الذي جعلها 
دخول  اإىل  وحاجتها  والدتها  مر�ش  هو  الطويلة  عزلتها  تك�شر 

امل�شت�شفى.
وللمرة الأوىل منذ 26 عاماً، مل يكن عليها اأن ت�شتمع اإىل والدتها، 
التي تقول اإنها عزلتها طوال هذه ال�شنوات حلمايتها من اأخطار 
العامل اخلارجي. وبح�شب ما ورد، مل تغ�شل ناديجدا �شعرها خالل 
12 عاماً، ومل تغري مالب�شها لفرتة اأطول من ذلك، ورغم كل هذا 

تقول اإنها ل حتتاج اأية م�شاعدة.
ابنتها،  حماية  على  دائماً  حتر�ش  تاتيانا  كانت  للجريان،  ووفقاً 
الأم،  تقاعدت  عندما  ال�شيطرة  ن��ط��اق  ع��ن  خ��رج��ت  الأم���ور  لكن 
ب��داأت والدتها يف منعها  الثامن عندما  وكانت ناديجدا يف ال�شف 
القرية، ويف غ�شون عامني  اآخرين يف  من اخل��روج مع مراهقني 
توقفت ع��ن ال��ذه��اب اإىل امل��در���ش��ة، ورف�����ش��ت وال��دت��ه��ا ت��دخ��ل اأي 

�شخ�ش، وقالت اإنها وابنتها بخري ول حتتاجان م�شاعدة اأحد.
ول اأحد يعرف بال�شبط كيف جعلت تاتيانا ابنتها تقبل منط حياة 
اعتادت  الفتاة  اأن  هو  العام  الإجماع  لكن  طويلة،  ل�شنوات  العزلة 
ببطء على هذه احلياة وتكيفت بب�شاطة مع الو�شع اجلديد. وبعد 
فرتة، توقف القرويون عن حماولة اإقناع والدتها مبنح ناديجدا 

املزيد من احلرية.

م�صابة بكورونا تلد وهي يف غيبوبة
من  تكافح  كانت  جيفر�شون  طفلها  اأن��غ��ول  دي��ان��ا  اأجن��ب��ت  عندما 
غيبوبة  يف  اأدخ��ل��ت  عاماً   36 البالغة  ال�شابة  ف��امل��راأة  البقاء.  اأج��ل 
ا�شطناعية للتمكن من اأن ت�شع ابنها لإ�شابتها بفريو�ش كورونا 

امل�شتجد.
اأجرى  كوفيد19-  مر�ش  ب�شبب  املنهكتني  رئتيها  حلالة  ونظراً 
الأطباء عملية قي�شرية لها وولد ابنها جيفر�شون قبل 14 اأ�شبوعاً 

من موعد ولدته الأ�شا�شية.
وقالت الطبيبة باول فيال�شكي�ش املتخ�ش�شة بالطب الداخلي يف 
عيادة فري�شايي�ش يف مدينة كايل )جنوب �شرق( "اإنها حالة اأثارت 
الكثري من ال�شغط لأن ح��الت النجاة قليلة ج��داً يف و�شع بهذه 

اخلطورة".
15 مايو )اأي��ار( ب�شبب  امل��راأة الثالثينية اإىل امل�شت�شفى يف  اأدخلت 
غيبوبة  يف  اأدخ��ل��ت  اأي���ام  ث��الث��ة  وب��ع��د  مرتفعة.  بحمى  اإ�شابتها 

ا�شطناعية واأبقيت فيها حتى اإجراء العملية.
يف  درج��ة   45 ب��زاوي��ة  اجللو�ش  و�شعية  يف  اأبقيت  حملها،  وب�شبب 
حني اأن الأ�شخا�ش الذين يعانون من التهاب رئوي حاد ميددون 

على البطون لت�شهيل التنف�ش.
ولد جيفر�شون بعد 24 اأ�شبوعاً ون�شف الأ�شبوع من احلمل و دون 
فيال�شكي�ش  وقالت  امل�شتجد.  ك��ورون��ا  بفريو�ش  م�شاباً  يكون  اأن 
اعتباراً من الأ�شبوع الرابع  ي�شتمر يف احلياة  اأن  لالإن�شان  "ميكن 

والع�شرين، مع وزن جيد والكثري من التكنولوجيا".
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وفاة 3 اأ�صخا�ش بعد تناولهم معقم اليدين
ميك�شيكو  نيو  ولي��ة  يف  لليدين،  معقم  ل�شائل  تناولهم  بعد  بالعمى،  راب��ع  اأ�شيب  بينما  حتفهم،  اأ�شخا�ش   3 لقي 

بالوليات املتحدة.
وقالت هيئة ال�شحة يف نيو ميك�شيكو يف بيان ر�شمي، اإن 7 اأ�شخا�ش تناولوا �شائال معقما لليدين، نتج عنها وفاة 3 

اأ�شخا�ش، واإ�شابة اآخر بالعمى، ودخول 3 اآخرين للعناية املركزة.
وفقا  الكحول،  على  ب��الإدم��ان  وارتبطت  املا�شي،  مايو  يف  ب��ال��ولي��ة،  الت�شمم  مراقبة  هيئة  يف  احل���الت  و�شجلت 

للم�شوؤولني.
وي�شتخدم البع�ش معقم اليدين للح�شول على تاأثري امل�شروبات الكحولية، ب�شبب امتالك املعقمات على ن�شبة من 

الكحول وامليثانول.
ا�شتخدام  ب�شبب  البالد،  ال�شجون يف  اليدين يف جميع  املتحدة معقمات  الوليات  وقبل تف�شي وباء كورونا، منعت 

امل�شاجني املعقمات للح�شول على تاأثري الكحول.
ال�شخ�ش  امليثانول، وهي مادة تعر�ش  املعقمات يحتوي على  اإن عددا من  واكت�شف م�شوؤولون فيدراليون موؤخرا، 

للت�شمم يف حال ه�شمها اأو امت�شا�شها داخل الب�شرة.
ومل تك�شف ال�شلطات حتى الآن عن هوية ال�شحايا، اأو ال�شبب الذي دفعهم لتناول املعقمات.
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ما هي حالة رجاء اجلداوي بعد 35 يوما؟
قال اأ�شرف زكي، نقيب املهن التمثيلية يف م�شر، اإن احلالة ال�شحية للفنانة 
رجاء اجلداوي امل�شابة بفريو�ش كورونا، ل تزال على حالها، ومل ت�شهد اأي 

تطورات على مدار ال�شاعات املا�شية.
اليوم"  امل�����ش��ري  "�شحيفة  ون��ق��ل��ت 
طالب،  زك��ي  اأن  ال�شبت  الأول  اأم�����ش 
خ�����الل م���ك���امل���ة ه���ات���ف���ي���ة ع����رب قناة 
"Ten" الف�شائية امل�شرية، اجلميع 
بالدعاء لرجاء اجلداوي، باأن تتماثل 

لل�شفاء يف اأقرب وقت.
وذك����رت و���ش��ائ��ل اإع����الم م�����ش��ري��ة اأن 
رحلة  ت���وا����ش���ل  ع����ام����ا،   81 رج�������اء، 
العزل  مل�شت�شفى  نقلت  منذ  ال��ع��الج 
بعد  ال��ب��الد،  �شرقي  بالإ�شماعيلية، 
نحو  قبل  كورونا  بفريو�ش  اإ�شابتها 

العناية  اإىل غرفة  اأيام من دخولها نقلت الفنانة الكبرية  35 يوما. وبعد 
بعد  الأطباء للجوء ل�شتخدام جهاز تنف�ش �شناعي  املركزة، حيث ا�شطر 
انخفا�ش ن�شبة الأك�شجني بالدم. ولحقا حقنها الأطباء ببالزما املتعافني، 
تدهور  بعد  وذل��ك  حنجري،  تداخلي  تنف�ش  جهاز  على  نقلت  اأي���ام  ومنذ 
حالتها ال�شحية. واأبدت اأمرية ح�شن خمتار، ابنة رجاء اجلداوي الوحيدة، 
ا�شتيائها من ال�شائعات التي تطارد والدتها كل �شاعة على مواقع التوا�شل 

الجتماعي، وتزعم وفاتها. 

القب�ش على �صابطني بعد ت�صرف م�صني بجثتي امراأتني
األقت ال�شلطات يف بريطانيا القب�ش على �شابطي �شرطة يف لندن، بتهمة 
�شوء ال�شلوك، عقب ت�شرف م�شني بحق جثتي �شقيقتني لقيتا م�شرعهما 
�شورا  التقطا  ال�شرطة  �شابطي  اأن  نيوز"  "فوك�ش  م��وق��ع  ون��ق��ل  طعنا. 
مت  وق��د  اجلثتني،  ب��ج��وار  وهما  هاتفيهما  بكامريات  "�شيلفي"  �شخ�شية 
اأي�شا اإيقافهما عن العمل. وقالت مينا �شموملان لهيئة الإذاعة الربيطانية 
�شموملان  نيكول  ال�شحيتني،  ابنتيها  بحق  اإن�شاين  غري  ت�شرف  ال�شور  اإن 

وبيبا هري، اللتني طعنتا يف حديقة يف وميبلي يف 6 يونيو،
وقالت: "الأ�شواأ من ذلك اأنهما اأر�شال تلك ال�شور اإىل اأفراد من اجلمهور". 
وجه  مالمح  اأظ��ه��رت  ال�شور  تلك  ب��اأن  علمت  اأن��ه��ا  املكلومة  الأم  وك�شفت 
اأن ينتهي الأم��ور بظهور تلك ال�شور على  اأنها تخ�شى  الفتاتني، واأ�شافت 

الإنرتنت.
وتابعت: "لقد رفع هذا الأمر حزننا اإىل درجة اأخرى".

وقالت ال�شرطة اإن قاتل نيكول )27 عاما( وبيبا )46 عاما( مازال طليقا، 
وجمهول، فيما مل يت�شح الدافع من اجلرمية.

ديزين توؤجل اإطلق 
موالن جمددًا

تاأجيل  "ديزين"  ���ش��رك��ة  ق�����ررت 
"مولن" مرة اأخرى  اإطالق فيلم 
فيما  اآب/اأغ�شط�ش  منت�شف  حتى 
امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش  يوا�شل 
ال�شمالية  اأم����ريك����ا  يف  ان���ت�������ش���اره 

والعامل.
من  ك����ان  الأول،  ال��ت��اأج��ي��ل  وب��ع��د 
"مولن"  ي��ط��ل��ق  اأن  امل���ف���رت����ش 
الذي يتناول ق�شة حمارب �شيني 
ال�شينما يف  ���ش��الت  اأ���ش��ط��وري، يف 

24 متوز/يوليو.
لرئي�شي  بيان  "ديزين" يف  وقالت 
ال�شركة األن بريغمان واآلن هورن 
خ���روج  خ��ط��ط  غ���ري  "الوباء  اإن 
مولن )اإىل دور ال�شينما( و�شنكون 

مرنني وفق ما يتطلب الو�شع".
نيكي  "املخرج  اأن  البيان  واأ���ش��اف 
كارو واملمثلون وطاقم العمل قاموا 
باإجناز فيلم رائع وملحمي وموؤثر 
ت��ك��ون عليه  اأن  ي��ج��ب  م���ا  ي��ج�����ّش��د 
اأن  ونعتقد  ال�شينمائية.  التجربة 
مكانه يف ال�شالت العاملية ليتمكن 
العامل من  اأنحاء  النا�ش يف جميع 

ال�شتمتاع به".
وت��اأت��ي ه���ذه اخل��ط��وة ب��ع��د تاأجيل 
منت�شف  ح��ت��ى  براذرز"  "وارنر 
الإثارة  فيلم  اإطالق  اآب/اأغ�شط�ش 
كري�شتوفر  ل��ل��م��خ��رج  "تينيت" 

نولن.
اأّجلت  ن��ي�����ش��ان/اأب��ري��ل،  اأوائ����ل  ويف 
اأكرث  اإط���الق  "ديزين"  جمموعة 
م���ن 12 ف��ي��ل��م��ا رئ��ي�����ش��ي��ا اأب���رزه���ا 
اإيترينلز"  و"ذي  ويدو"  "بالك 
و"دكتور  "ثور"  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
�شرتاينج" ب�شبب وباء كوفيد19- 

حتى ت�شرين الثاين/نوفمرب.

�صو�صن بدر فخر الدراما امل�صرية
اأنظار  ب��در  �شو�شن  امل�شرية  املمثلة  تلفت 
ب��اأداء متثيلي متقن، وهي لي�شت  اجلمهور 
اأ����ش���ت���اذة مبجالها،  ب���ل ه���ي  جم���رد مم��ث��ل��ة 
الفرعونية،  اجلميلة  امل�شرية  مالمح  لها 
توا�شعها،  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ع��ل��ى  وحت���ر����ش 
ومتابعيها  ج��م��ه��وره��ا  مب�����ش��ارك��ة  ف��ق��ام��ت 
ب�������ش���ورة ومب���ق���ارن���ة ج����دي����دة، جت��م��ع بني 
خ�شعت  التي  الت�شوير  جل�شة  م��ن  ���ش��ورة 
لها موؤخراً وظهرت فيها باإطاللة �شبابية، 
و�شورة اأخرى من ذكرياتها لفرتة �شبابها.

وك��ت��ب��ت ���ش��و���ش��ن ب����در ع��ل��ى ال�������ش���ورة التي 
وكنت  م�����ش��واري  اأول  يف  اأن���ا  "دي  ن�شرتها: 
ي����ادوب ب��ح��اول، ودي اأن���ا ب��ر���ش��ه وان���ا ل�شه 

بحاول".
يع�شق  يع�شقهما،  ال�شورتني  ي�شاهد  وم��ن 
وقالباً،  قلباً  اجلميلة  ال�شيدة  هذه  مالمح 
وكيف حافظت على روحها ال�شبابية ورقيها 
واأناقتها. �شو�شن بدر فخر الدراما امل�شرية 

والعربية.

متر�ش كلما �صربت املاء 
تعاين فتاة اأمريكية من حالة مر�شية نادرة من احل�شا�شية 
جتعلها غري قادرة على ال�شتحمام ب�شكل يومي اأو �شرب 
الكثري من املاء. ومت ت�شخي�ش اإ�شابة را�شيل فيرت )23 
عاماً( بح�شا�شية املاء يف يوليو )متوز( 2019، بعد اأن بداأ 
يظهر على جلدها طفح اأحمر يف كل مرة تغ�شل يديها اأو 

ت�شتحم، اأو حتى ي�شيبها البلل من ماء املطر.
اأيداهو  م��ن  بيطرية  خمت�شة  وه��ي  را���ش��ي��ل  واأو���ش��ح��ت 
اأن��ه��ا ت�����ش��اب بطفح ج��ل��دي اأح��م��ر م���وؤمل ع��ن��دم��ا تتعرق 
املاء  ك��وب من  اأك��رث من ن�شف  ك��ث��رياً، ول ميكنها �شرب 
يف امل��رة ال��واح��دة، ويف ح��ال �شربت اأك��رث من ذل��ك ت�شعر 
بالغثيان وتتقياأ ما �شربت. وب�شبب احل�شا�شية للماء التي 
لرا�شيل  العامل، ميكن  فقط يف  �شخ�شاً   50 منها  يعاين 
غ�شل  جتربة  لأن  الأ�شبوع،  يف  فقط  مرتني  ال�شتحمام 
جلدها باملاء موؤملة للغاية، وجتعلها تبدو وكاأنها تعر�شت 

حلروق �شديدة وت�شبب اأملاً ميكن اأن ي�شتمر لعدة اأيام.
املاء  جتاه  �شيئة  فعل  ب��ردود  اأ�شعر  "بداأت  را�شيل  وتقول 
عندما كنت بعمر 18 عاماً فقط، اأتذكر اأنني كنت اأ�شتحم 
يف اإحدى املرات، وبينما كنت اأجفف نف�شي لحظت طفحاً 
هو  ال�شبب  اأن  البداية  يف  اعتقدت  ج�شمي،  على  جلدياً 
ال�شابون الذي اأ�شتخدمه، فجربت نوعية خمتلفة، لكن 

الطفح ا�شتمر بالظهور يف كل مرة اأ�شتحم فيها".

طائرة ورقية تكتب ماأ�صاة طفل م�صري
حت��ول��ت حل��ظ��ات امل����رح ال��ت��ي ع��ا���ش��ه��ا ط��ف��ل م�����ش��ري مع 
طائرته الورقية اإىل ماأ�شاة، حيث لقي حتفه اأثناء لهوه 

بها، يف حمافظة الإ�شماعيلية �شرقي البالد.
اأن  الإلكرتوين  "الوطن" على موقعها  وذك��رت �شحيفة 
للمحافظة،  التابعة  الكبري  التل  مدينة  يف  يقيم  طفال 

تويف بعد �شقوطه من �شطح منزله ليقع يف بئر مياه.
 12 العمر  من  البالغ  برعي،  اأحمد  ح�شام  الطفل  وك��ان 
اإىل حد  ينتبه  املنزل، حيث مل  اأعلى  وق��ع من  قد  عاما، 
وانتقل  ال��ورق��ي��ة.  ط��ائ��رت��ه  ي��الح��ق  ك���ان  بينما  ال�شطح 
فريق من ال�شرطة واملباحث اإىل موقع احلادث، حيث مت 
التحفظ على جثمان الطفل واإبالغ النباية للتحقيق يف 
يف  كا�شحا  انت�شارا  الورقية  الطائرات  وحققت  الواقعة. 
م�شر بني الأطفال واملراهقني، اأثناء فرتة حظر التجول 

الذي فر�شه انت�شار فريو�ش كورونا امل�شتجد.

غرقت اأثناء حماولة اإنقاذ طفلها يف نهر الراين
قالت ال�شرطة الأملانية اإن طفال يبلغ من العمر 5 �شنوات 

تعر�ش للغرق وهو ي�شبح يف نهر الراين.
واأ�شافت ال�شرطة اأن اأم هذا الطفل تعر�شت للغرق اأي�شاً، 

بينما كانت حتاول اإنقاذه.
وذكرت ال�شرطة اأن احلادث وقع يف مدينة تريربج بولية 
ه�شن. واأو�شحت ال�شرطة اأن اأم الطفل حاولت اإنقاذه بعد 
اختفائه اأثناء ال�شباحة، ولكنها وقعت اأي�شاً يف ورطة وقام 

اأحد املارة باإخراجها من املاء.
عاماً،   30 العمر  م��ن  البالغة  الأم  اإن  ال�شرطة  وق��ال��ت 
تعر�شت للغرق بعد اأن نزلت مرة ثانية اإىل املياه لإنقاذ 
عاماً(  العمر )13  البالغة من  ابنتها  كما حاولت  ابنها. 
م�شاعدة �شقيقها يف النهر. ومتكنت �شلطات حماية املياه 

من اإخراج الفتاة اإىل ال�شاطئ دون اأن ت�شاب باأذى.

بيع ر�صمة الأندريه 
فرانكان يف مزاد باري�صي 
بريوغ"  "ل  ب��ع��ن��وان  ر���ش��م��ة  بيعت 
للموؤلف البلجيكي اأندريه فرانكان 
و600  األفا   337 مقابل  )�شبريو( 
"رقم  باري�ش وهو  ال�شبت يف  يورو 
مما  اأق�����ل  ل��ك��ن��ه  عاملي"  ق��ي��ا���ش��ي 
ك���ان م���ق���درا، وف���ق م���ا اأع��ل��ن��ت دار 

"اآركوريال" يف بيان.
واأجنز هذا الر�شم الذي كان �شعره 
األف يورو و450   350 مقدرا بني 
ال�����ش��ي��ن��ي لغالف  ب���احل���رب  األ����ف����ا، 
"جورنال دو  49 ملجلة  ال�  الن�شخة 

�شبريو" يف ني�شان/اأبريل 1954.
"�شجلت  التي  اللوحة  هذه  وكانت 
رق���م���ا ق��ي��ا���ش��ي��ا ع��امل��ي��ا ج���دي���دا يف 
اأجن��زه��ا فرانكان"  ال��ت��ي  الأع��م��ال 
اأبرز قطعة يف املزاد التي اأقيم على 
الق�ش�ش  ب��ارزة يف  لأ�شماء  اأع��م��ال 
امل�شورة مع اأكرث من 300 قطعة.

ومن بني القطع املعرو�شة، لوحة 
وغوتليب  ف���ران���ك���ان  خ���ي���ال  م����ن 
من  م���اأخ���وذة  البلجيكي  اأجن���زه���ا 
نوار"  "اإيدي  م���ن  الول  اجل����زء 
األبوم الفكاهة ال�شوداء وال�شخرية 
الجتماعية )1981( بيعت مقابل 

117 األف يورو.

التغري املناخي ي�صرب العنكبوت الذئب.. والنظام البيئي يف خطر
مل يتوقف العلماء عن التحذير من خماطر ارتفاع 
ال�شمايل  القطب  احل��ي��اة يف  احل���رارة على  درج���ات 
خالل ال�شنوات القليلة املا�شية، الأمر الذي يخلق 
تغريات على �شلوك احليوانات هناك، مبا قد يوؤثر 

على الإن�شان م�شتقبال.
لكن اإىل جانب التهديدات التي ي�شكلها الحتبا�ش 
احل���راري على العديد م��ن ح��ي��وان��ات الأر�����ش، بداأ 
اآخرها  متوقعة،  غري  تاأثريات  يالحظون  باحثون 
"عناكب  ت�شمى  ما  حياة  يف  جديدة  طفرة  ح��دوث 

الذئب" يف القطب ال�شمايل.
الذئب  العنكبوت  اأن  ج��دي��دة  درا���ش��ة  ك�شفت  فقد 
ال��ظ��روف الأك���رث دف��ئ��ا يف  ب���داأ يتكيف بالفعل م��ع 
ال��ق��ط��ب ال�����ش��م��ايل، ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك، اأ���ش��ب��ح قادرا 
املعتاد خالل  م��ن  اأك��رث مرتني  بي�شات  اإن��ت��اج  على 
"اإندبندنت"  ال�شيف، وفقما ذكرت �شحيفة  ف�شل 

الربيطانية.
ال�شغرية  احل�شرات  على  ال��ذئ��ب  عناكب  وتتغذى 

القطب  منها يف  املزيد  هناك  ك��ان  واإذا  ال��رتب��ة،  يف 
ال�شمايل م�شتقبال، فمن املمكن اأن يوؤثر ذلك على 

�شال�شل الغذاء يف الأر�ش، وفق الباحثني.
يف  املناخي  التغري  اأن  ال�شابق  يف  باحثون  ووج���دد 
القطب ال�شمايل جعل بع�ش النباتات تزهر يف وقت 
مبكر عن مو�شمها، وعلى ما يبدو اأن هذه الظاهرة 
النوع  هذا  مثل  احليونات،  بع�ش  اإىل  الآن  انتقلت 

من العناكب.
وقال قائد فريق الباحثني يف الدرا�شة توك هوي، 
العلوم  وق�شم  ال�شمايل  القطب  اأب��ح��اث  مركز  من 
البيولوجية يف جامعة اآرهو�ش: "لدينا الآن بيانات 
التي مت جمعها  للعناكب  �شل�شلة زمنية  اأط��ول  عن 
يف القطب ال�شمايل". واأ�شاف اأن " الكمية الكبرية 
من البيانات ت�شمح لنا بالتعرف على كيفية تغيري 
احل��ي��وان��ات ال�����ش��غ��رية يف ال��ق��ط��ب ال�����ش��م��ايل دورة 
حياتها ا�شتجابة لتغري املناخ"، م�شريا اإىل اأنه "مل 

يتم توثيق هذه التغريات من قبل".

�صة حتارب  لوبيز تفاجئ ممررّ
كورونا بهدية

عن  معها  اأج��ري  تلفزيوين  لقاء  يف  توبني،  كا�شيدي  املمر�شة  حديث  اأث��ن��اء 
كورونا،  فريو�ش  ملحاربة  الأمامية  اخلطوط  يف  عملها  حول  للحديث  ُبعد، 
وجهودها يف عالج مر�شاه، فاجاأت النجمة جينيفر لوبيز املمر�شة بان�شمامها 
للمحادثة ب�شكل مفاجئ، بعد اأن علمت مقدمتا الربنامج اأّن توبني هي من 
واألقت  ال�شا�شة،  على  املف�شلة  جنمتها  توبني  راأت  اأن  وم��ا  معجباتها.  اأ�شد 
ملا  اإمتنانها  ع��ن  لوبيز  وع���رّبت  امل��ف��اج��اأة.  م��ن  �شرخت  حتى  عليها،  التحية 
تفعله توبني مع زمالئها، يف الأطقم الطبية من كافة اأنحاء العامل، من اأجل 
مقاومة الفريو�ش، قائلة لها: "نحن ممتنون للغاية لكل ما تفعلونه، �شكراً 

جزياًل". وهنا، فاجاأت لوبيز توبني بدعوتها باأن تكون �شيفتها اخلا�شة، 
لها:  الفريو�ش، وقالت  اإنتهاء  بعد  �شتحييه  لها  اأول حفل غنائي  يف 

ممتعاً". وقتاً  و�شنق�شي  اأ�شدقائك  من  جمموعة  "اأح�شري 

كاثرين ، دوقة كامربيدج ، ت�ساعد على زرع �سجرة اأثناء زيارتها بيت نوك لالأطفال يف فرامنغهام اإيرل، نورفولك ، بريطانيا.  )رويرتز(


