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لدعمها يف مكافحة كوفيد- 19
الإمارات تر�سل م�ساعدات طبية اإىل العراق 

•• اأبوظبي - وام:

اأر�سلت دولة الإم��ارات اأم�س طائرة م�ساعدات حتتوي على 10.5 طن 
من الإمدادات الطبية واأجهزة الفح�س اإىل العا�سمة العراقية بغداد، 
لدعم جهود 10.5 األف من العاملني يف املجال الطبي، وتعزيز قدراتهم 

يف مواجهة انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد  كوفيد19-.
دولة  �سفارة  يف  بالأعمال  القائم  الطنيجي  �سالح  حممد  ال�سيد  وق��ال 
الإم��ارات يف بغداد: �ساهمت دولة الإم��ارات يف دعم الأ�سقاء العراقيني 
خالل ال�سنوات املا�سية، ول تزال توفر كل دعم ممكن يف املجالت كافة 
ول �سيما القت�سادية والتنموية، وكذلك يف جمال احلفاظ على الرتاث 
الإن�ساين العراقي، وحمايته يف مواجهة التهديدات التي تعر�س لها من 

القوى الإرهابية التي حاولت تدمريه وت�سويهه.   )التفا�سيل �س3(

الإمارات تدعم 28 األف �سياد بال�ساحل الغربي لليمن
•• عدن-وام:

الهالل  هيئة  الإن�سانية  بذراعها  ممثلة  الإم����ارات  دول��ة  ا�ستكملت 
الغربي  بال�ساحل  �سمكي  ان��زال  موؤ�س�سة   24 وتاأهيل  بناء  الأح��م��ر 
ال�ساحل  يف اليمن متتد من باب املندب مبحافظة تعز جنوب غرب 
وحتى منطقة الطائف مبديرية بيت الفقية والدريهمي مبحافظة 

احلديدة.
ياأتي  الذي  املوؤ�س�سات  هذه  وتاأهيل  بناء  امل�ستفيدين من  عدد  ويبلغ 
يعولون  �سياد  األ��ف   28 اليمن  يف  التنموية  الإم���ارات  جهود  �سمن 
اأب��ن��اء ق��رى ال�����س��اح��ل. و مل تكتف  األ���ف ن�سمة م��ن  اأك���ر م��ن 220 
اأي�سا  زودت��ه��ا  ب��ل  امل��وؤ���س�����س��ات  تلك  ب��ن��اء  و  ترميم  و  بتاأهيل  الهيئة 
مب�سادر الطاقة الكهربائية اإما عن طريق الألواح ال�سم�سية اأو عرب 
اإىل جانب مدها حوايل  عالية  ق��درة  ذات  كهربائية  توفري مولدات 
مركزية حلفظ الأ�سماك.    ثالجات  و  ال�سيد  ب��اأدوات  �سياد   400
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ده للعمل يف دبي لل�سلع �ملتعددة ير�فقه مكتوم و�أحمد بن حممد  خالل تفقُّ

حممد بن را�سد: الإمارات اأ�س�ست 
ر�سيدًا من الثقة كمركز اقت�سادي عاملي

�أجرت �أكرث من 49 �ألف فح�ص ك�سفت عن 430 �إ�سابة
ال�سحة تعلن �سفاء 760 
حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�سيع  املجتمع  وق��اي��ة  و  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا 
امل�سابة  احل���الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
اأعلنت  عزلهم  و  لهم  واملخالطني   19 كوفيد-  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
األ��ف فح�س جديد على فئات خمتلفة يف   49 اأك��ر م��ن  اإج��راءه��ا  ال���وزارة 

املجتمع با�ستخدام اأف�سل و اأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
نطاق  وت��و���س��ي��ع  ال��دول��ة  يف  وال��ف��ح�����س  التق�سي  اإج�����راءات  تكثيف  و���س��اه��م 
جديدة  اإ�سابة  حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 430 
تخ�سع  و  م�ستقرة  ح���الت  جميعها  و  خمتلفة  جن�سيات  م��ن  ب��ال��ف��ريو���س 
للرعاية ال�سحية الالزمة وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 46،563 
الإ�سابة  ت��داع��ي��ات  وف���اة م�ساب وذل���ك م��ن  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت  ح��ال��ة. كما 
308 حالت.  ال��دول��ة  يف  ال��وف��ي��ات  ع��دد  ليبلغ  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 

)التفا�سيل �س2(

بطولت اجلي�ض الأبي�ض الإماراتي يف 
مواجهة كورونا تتجاوز حدود الوطن

•• اأبوظبي-وام:

مواجهة  يف  الإم��ارات��ي��ني  والطبيبات  ل��الأط��ب��اء  البطولية  امل��الح��م  جت���اوزت 
ال���دول ال�سقيقة  ال��وط��ن لت�سمل ع��ددا م��ن  ف��ريو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ح��دود 
وال�سديقة، يف ترجمة �سادقة لنهج الإم��ارات الثابت يف الت�سامن الإن�ساين 
الإمارات  اأب��ن��اء  معدن  "كورونا"،  اأزم��ة  واأظ��ه��رت  والأزم����ات.  املحن  ب��اأوق��ات 
الأ�سيل، من اأطباء وطبيبات يعملون يف اأكرب امل�ست�سفيات العاملية على الرغم 
من تف�سي الفريو�س يف هذه الدول. والذين ووجدوا اأنه من الواج�ب عليهم 
الإن�ساين  العطاء  معاين  اأ�سمى  لي�سطروا  للوطن  عودتهم  وتاأجيل  البقاء 
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حممد بن را�سد خالل خالل زيارته اإىل مركزي ال�ساي والقهوة التابعني ملركز دبي لل�سلع املتعددة   )وام(

م�ستوطنات الإحتالل تلتهم اأرا�سي الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية    )رويرتز(

الرئي�س اللبناين خالل اللقاء الوطني   )ا ف ب(

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، اأن دولة الإمارات 

لديها اأهداف ثابتة ل تثنيها عنها الظروف اأو املتغريات املحيطة، واأن 
ما تتمتع به الدولة من طاقات وكفاءات متخ�س�سة وبنية حتتية ُتعد 
من الأف�سل يف العامل، ومكانة متميزة بني اأهم مراكزه القت�سادية، 

ومرونة عالية يف التعاطي مع كافة امل�ستجدات.  )التفا�سيل �س2(

�حلكومة �لفل�سطينية ت�ستبق خطة �ل�سم مب�ساريع يف �لأغو�ر

ال�سني: مبداأ حل الدولتني ميثل احلد الأدنى للعدالة الدولية
�للقاء �لوطني �للبناين يدعو �إىل وقف �حلمالت �لتحري�سية

عون يحذر من اأجواء احلرب الأهلية يف لبنان

الحتاد الأوروبي يدين هجمات 
�سعودية م��دن  على  احل��وث��ي 

•• بروك�سيل-وكاالت

جدد الحت��اد الأوروب��ي دعوته اإىل 
الأمم  برعاية  املفاو�سات  ا�ستئناف 
اليمنية.  الأط������راف  ب��ني  امل��ت��ح��دة 
ودان املتحدث با�سم الحتاد يف بيان 
اأم�س اعتداءات ميلي�سيات احلوثي 
ال��ع�����س��وائ��ي��ة ال��ت��ي ط��ال��ت م��دن��ا يف 
ال�������س���ع���ودي���ة ع����رب ع�����دة ط����ائ����رات 

م�سرية و�سواريخ بالي�ستية.
كما اأكد اأن تلك الهجمات تتعار�س 
مع جهود املبعوث الأممي اخلا�س 
اإىل  التو�سل  اأج��ل  اليمن، من  اإىل 
وا�ستئناف  ال���ن���ار  لإط������الق  وق����ف 

املفاو�سات ال�سيا�سية.
اإىل ذل���ك، ك���رر الحت����اد الأوروب����ي 
للدخول  الأط����راف  جميع  دع��وت��ه 
رعاية  حتت  �سيا�سية  حم��ادث��ات  يف 
الأمم املتحدة م�سددا على موا�سلة 
املبعوث  جل���ه���ود  ال���ك���ام���ل  دع���م���ه 

الأممي مارمتن غريفيث�س.
اأعلن  ال�سرعية  دع��م  حتالف  وك��ان 
الثالثاء، اعرتا�س وتدمري �ساروخ 
بالي�ستي اأطلقته ميلي�سيات احلوثي 
باجتاه ال�سعودية، موؤكداً اأنه اأطلق 

من �سنعاء باجتاه الريا�س.

قد ي�سنعون �لفارق يف �سناديق �لقرت�ع:
جمهوريون �سد ترامب: قوة را�سدة يف 2020 !

•• الفجر -بيري مارتن -ترجمة خرية ال�سيباين

حمّبي  م��ن  اأو  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  مت�سفحي  م��ن  كنتم  اإذا   
حمطات الأخبار الأمريكية على الكابل، ل �سك اأنه �سبق لكم اأن تعر�ستم 
وجديدة  لفتة  ظاهرة  ولحظتم  النتخابية،  الإعالنات  من  وابل  اىل 
اجلمهوريني  من  ملجموعات  النتخابية  الإع��الن��ات  العام:  ه��ذا  ن�سبًيا 

مناه�سة لرتامب من كل مكان.
و�ستلعب اإعالناتهم ال�سر�سة دوًرا مهًما ب�سكل خا�س يف امل�سهد ال�سيا�سي 
قبول  تعزيز  خ��الل  2016، من  يف  غائًبا  ك��ان  ما  وه��و   ،2020 لعام 
ال�سخ�س م�ساندا ومنتميا  كان  لو  ترامب حتى  دونالد  الت�سويت �سد 

دائًما للحزب اجلمهوري.                                  )التفا�سيل �س11(

•• عوا�سم-وكاالت:

قال وزير اخلارجية ال�سيني وانغ 
يي اإن الق�سية الفل�سطينية لطاملا 
ال�سرق  يف  للو�سع  ال��ن��واة  �سّكلت 
الأو���س��ط و اإن ح��ل ال��دول��ت��ني هو 
الأدنى  و احلد  النهائية  املح�سلة 
اإىل  اإ���س��ارة  ويف  الدولية.  للعدالة 
الإق����رتاح ال��رب��اع��ي ال���ذي طرحه 
بينغ  جني  �سي  ال�سيني  الرئي�س 
الفل�سطينية  الق�سية  لت�سوية 
وان������غ  اأك����������د   2017 ع��������ام  يف 
ملجل�س  بالفيديو  م��وؤمت��ر  خ��الل 
الق�سية  ح����ول  ال������دويل  الأم������ن 
ال�سني  موقف  على  الفل�سطينية 
اإىل  م�������س���ريا  ال���������س����دد..  ه�����ذا  يف 
جتدّيد الرئي�س ال�سيني �سي جني 
لت�سوية  الثابت  ب��الده  دع��م  بينغ 
الفل�سطينية  للق�سية  �سيا�سية 
على اأ�سا�س حل الدولتني و اإقامة 
ذات  م�ستقلة  فل�سطينية  دول����ة 
���س��ي��ادة ك��ام��ل��ة ع��ل��ى ط���ول حدود 
العام 1967 وعا�سمتها القد�س 

ال�سرقية.
احلكومة  رئي�س  اأع��ل��ن  ذل��ك  اىل 
اأم�س  ا�ستيه  حممد  الفل�سطينية 

•• بريوت -وكالتت

الوطني  اللقاء  امل�ساركون يف  اأكد 
الذي  اخلمي�س،  اأم�س  لبنان،  يف 
تراأ�سه الرئي�س مي�سال عون، على 
����س���رورة وق���ف ج��م��ي��ع احلمالت 
ال�سلم  وت���ه���دي���د  ال��ت��ح��ري�����س��ي��ة 
اأن  ال��ب��الد، معتربين  الأه��ل��ي يف 
اأ�سا�س  ه���و  الأم���ن���ي  ال���س��ت��ق��رار 
ال�سيا�سي  ل��ال���س��ت��ق��رار  و����س���رط 

والقت�ساد.
الوطني  ب�اللقاء  يعرف  ما  و�سم 
بعبدا  ق�������س���ر  يف  ُن����ظ����م  ال��������ذي 
اللبنانية  العا�سة  قرب  الرئا�سي 
عون،  مي�سال  ال��رئ��ي�����س  ب����ريوت، 
ورئ���ي�������س وزرائ�������ه ح�����س��ان دي����اب، 
مقاطعة  ظ��ل  يف  لبنان،  وزع��م��اء 
الوزراء  رئي�س  مثل  منهم،  ع��دد 

ال�سابق �سعد احلريري.
وح���ذر م��ي�����س��ال ع���ون م��ن اأج���واء 
ال���ت���ي ظهرت  الأه���ل���ي���ة  احل�����رب 
خ����الل ا���س��ط��راب��ات ان��دل��ع��ت يف 
الآون����ة الأخ�����رية، ك��م��ا ح���ذر مما 
و�سفها مبحاولت لإثارة التوتر 
تواجه  الذي  الوقت  يف  الطائفي 

فيه البالد اأزمة مالية.
كان عون، يتحدث خالل اجتماع 
قال اإنه متت الدعوة اإليه حلماية 
قاطعه  ل���ك���ن  الأه�����ل�����ي  ال�������س���ل���م 
الزعيم  ب��ي��ن��ه��م  م���ن  م��ع��ار���س��ون 
وروؤ�ساء  احل��ري��ري  �سعد  ال�سني 
اإنه  قالوا  اآخ��رون  �سابقون  وزراء 

اإهدار للوقت.
تهديد  اأك������رب  الأزم��������ة  وت���ع���ت���رب 
ل���س��ت��ق��رار ل��ب��ن��ان م��ن��ذ احل���رب 
رح���اه���ا  دارت  ال����ت����ي  الأه����ل����ي����ة 

واأدى  و1990.   1975 ب���ني 
اللبنانية  اللرية  قيمة  انخفا�س 
اأكتوبر  منذ  املئة  يف   75 بن�سبة 
كبري  ارت��ف��اع  اإىل  الأول  ت�سرين 
اأ�سحاب  وج���د  ك��م��ا  الأ���س��ع��ار  يف 
عن  عاجزين  اأنف�سهم  امل��دخ��رات 

ال�سحب من ودائعهم.
يف  ت�سري  ع��ون  ت�سريحات  كانت 
دارت  مواجهات  اإىل  منها  جانب 
ونكاأت  ال�����س��ه��ر  ه����ذا  ب�����ريوت  يف 

�سقاقات طائفية قدمية .

حكومية  اأرا��������س�������ي  و����س���ن���م���ن���ح 
لزراعتها  املنطقة  يف  للمزارعني 
وت�سغيل  ف���ي���ه���ا  وال�����س����ت����ث����م����ار 

العمال.
�سيطول كل  الدعم  اأن  واأ�سار اىل 
اأرا�سي  �س  و�سنخ�سّ القطاعات، 
يريد  فل�سطيني  لأي  ح��ك��وم��ي��ة 
وخ�سو�سا  الأغ��وار  يف  ال�ستثمار 
ب��واق��ع ع�����س��رة دومنات  ل��ل�����س��ب��اب، 

لكل م�سروع.
وعّدد ا�ستية بناء مدار�س واإعطاء 
ل���ل���ط���الب، وفتح  م��ن��ح ج��ام��ع��ي��ة 
واإق���ام���ة مراكز  ب���ري���د،  حم��ط��ات 
اإط����ف����اء وم����راف����ق ���س��ح��ي��ة مثل 
وتخفي�س  امل��ت��ن��ق��ل��ة،  ال���ع���ي���ادات 
حمطات  واإن�ساء  الكهرباء  تعرفة 
وتخ�سي�س  ال�سم�سية،  للطاقة 
م��ي��اه الآب����ار امل��ائ��ي��ة ال��ت��ي متلكها 
منطقة  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة 

الأغوار ل�سالح املزارعني.
وزراء  رئي�س  يعلن  اأن  ويفرت�س 
اإ�سرائيل بنيامني نتنياهو اعتبارا 
من الأ�سبوع املقبل تفا�سيل و�سع 
ال�سفة  م���ن  اأج������زاء  ����س���ّم  خ��ط��ة 
الغربية املحتلة ت�سمل غور الأردن 
ما  التنفيذ،  قيد  وامل�����س��ت��وط��ن��ات، 

اخلمي�س اأن حكومته قررت تنفيذ 
رزمة م�ساريع تنموية يف منطقة 
غور الأردن بقيمة ع�سرة ماليني 
ال�سكان،  ���س��م��ود  ل��ت��ع��زي��ز  دولر 
اأي��ام من املوعد الذي  وذل��ك قبل 
اآلية  ب���ع���ده  اإ����س���رائ���ي���ل  ت��ع��ل��ن  ق���د 
من  اأج����زاء  ل�سّم  خطتها  تنفيذ 

ال�سفة الغربية املحتلة.

الفل�سطيني  ال��وزراء  رئي�س  وقال 
انتهاء  ب��ع��د  ���س��ح��ايف  م���وؤمت���ر  يف 
اج��ت��م��اع وزاري وق��ي��ادي ع��ق��د يف 
الأغ����وار  مبنطقة  ف�سايل  ق��ري��ة 
ال�سفة  اأري��ح��ا يف  ���س��م��ال م��دي��ن��ة 
من  رزم���ة  تنفيذ  ق��ّررن��ا  الغربية 
تهدف  ال��ت��ي  التنموية  امل�����س��اري��ع 
�سكان  ����س���م���ود  وت���ع���زي���ز  ل���دع���م 

خم�سة  بقيمة  الأغ������وار  منطقة 
وثالثني مليون �ساقل، ما يعادل 

ع�سرة ماليني دولر.
�ستبا�سر  ح��ك��وم��ت��ه  اأن  واأو�����س����ح 
تنفيذ هذه امل�ساريع فورا وخالل 

الأيام املقبلة.
ت�سجيع  احل���ك���وم���ة  ق������ّررت  ك��م��ا 
خا�سة،  ال�����زراع�����ي  ال����س���ت���ث���م���ار 
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�ص 19

مواقع اأبوظبي الثقافية 

ت�ستقبل الزوار   

اأخبار الإمارات

»الوطن الأزرق« ا�سرتاتيجية 

اأردوغان للنهب والتو�سع

عربي ودويل

�سالح: خطوة واحدة 

تف�سلني عن حتقيق حلمي

الفجر الريا�سي

اأمريكا: اإيران الدولة الأوىل 
الراعية للإرهاب بالعامل

•• وا�سنطن-وكاالت

الراعية لالإرهاب يف  الأوىل  الدولة  اأنها  اإي��ران على  الأمريكية  وزارة اخلارجية  �سنفت 
العامل، وذلك يف تقريرها ال�سنوي حول الإرهاب. فقد اأ�سار التقرير اإىل اأن اإيران تقدم 
دعماً مبختلف اأنواعه مبا يف ذلك التمويل والتدريب والتزويد باملعدات، اإىل اجلماعات 
الإرهابية حول العامل، خا�سة ميلي�سيا حزب اهلل. وعلى الرغم من اأن وا�سنطن ت�سنف 
التقرير  1984، لفت  ع��ام  ل��الإره��اب منذ  اأك��رب دول��ة راعية  اأن��ه  الإي���راين على  النظام 
اجلديد اإىل حملة ال�سغط الأق�سى التي متار�سها اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب 
اأثرت كثرياً، واأدت العقوبات على انح�سار الإره��اب الإي��راين خالل عام  على طهران قد 
2019، خا�سة بعد ت�سنيف قوات احلر�س الثوري وذراعها خارج احلدود، فيلق القد�س، 
يف اأبريل ني�سان من العام املا�سي على اأنهم جماعات اإرهابية اأجنبية. واأكد التقرير على 
اعرتاف اإيران بتورط ميلي�سيا فيلق القد�س يف نزاع العراق و�سوريا. كما اأ�سار التقرير اإىل 
اأن دوًل يف اأوروبا الغربية، واأمريكا اجلنوبية كانت قررت مواجهة وكيل النظام الإيراين 

واأذرعه اأي جماعة حزب اهلل اللبناين، العام املا�سي، حني اأعلنتها جماعات اإرهابية.

قي�ض �سعيد: �سلطة طرابل�ض موؤقتة ول ميكن اأن ت�ستمر
•• باري�س-وكاالت

الليبية  العا�سمة  القائمة يف  ال�سلطة  اإن  التون�سي قي�س �سعيد  قال الرئي�س 
يف  جديد  د�ستور  �سياغة  اإىل  داعيا  ت�ستمر،  اأن  ميكن  ول  موؤقتة،  طرابل�س 
ليبيا. ويف حوار مع �سحيفة لوموند الفرن�سية، قال �سعيد اإن امل�سكلة الليبية 
تهم الليبيني.. لكن ح�سلت تدخالت اأجنبية جعلت من هذه الأزمة دولية. 
اأن  ميكن  ول  م��وؤق��ت��ة،  ح��ال��ي��ا،  طرابل�س  يف  امل��وج��ودة  »ال�سلطة  اأن  واأ���س��اف 

ت�ستمر.
اأنه اقرتح عددا من احللول، من بينها عقد لقاء  واأو�سح الرئي�س التون�سي 
بتنظيم  ي�سمح  م��وؤق��ت  د���س��ت��ور  �سياغة  ب��ه��دف  القبائل  ممثلي  جميع  ب��ني 

ال�سلطات العامة، ثم اإعداد د�ستور جديد يقبله كل الليبيني.
وا�ستطرد لكنني اأ�سر على نقطة واحدة: تون�س لن تقبل اأبدا تق�سيم ليبيا.

وتابع لقد دفعت تون�س ثمنا باهظا لهذه احلرب التي ل تنتهي: ماليا واأمنيا 
 - تون�سية  كانت  الليبية  امل�سكلة  اأن  لو  كما  ال�سيا�سية،  طبقتها  داخل  وحتى 

تون�سية، فقد دعم البع�س املخيم يف ال�سرق، والبع�س الآخر يف الغرب.
تن�سيق  املطلوب هو  الو�سع.  تفاقم  �سوى يف  ي�ساهم  الأم��ر ل  واأ�ساف: هذا 

مواقف اجلزائر وتون�س مل�ساعدة لليبيني على الو�سول اإىل حل.
واأكد قرار �سادر يوم الثالثاء عن جمل�س جامعة الدول العربية على امل�ستوى 
الت�سديد  الليبية، مع  ال�سامل لالأزمة  ال�سيا�سي  اأهمية احلل  ال��وزاري على 

على رف�س كافة التدخالت الأجنبية غري ال�سرعية.

نظمه �سيد �لكرملني:
رو�سيا: ما هي تبعات 
ال�ستفتاء الد�ستوري؟

•• الفجر –خرية ال�سيباين  

ُن��ظ��م �سباح  ال���ذي  امل��ه��ي��ب  الع�سكري  ال��ع��ر���س  ب��ع��د 
�سنة   75 ذك����رى  م��و���س��ك��و لإح���ي���اء  الأرب����ع����اء يف 
عر�س  بداأ  النازيني،  على  ال�سوفياتي  لالنت�سار 
وهكذا  اخلمي�س.  رو���س��ي��ا  يف  اآخ���ر  كبري  �سيا�سي 
وا�سع  اإ�سالح  على  للت�سويت  مدعوون  الرو�س  ف��اإن 

للد�ستور بداأ يف بداية العام.      )التفا�سيل �س10(

مليون حالة موؤكدة
الربازيل، تلميذ �سيئ يف حماربة كوفيد- 19 !

•• الفجر –خرية ال�سيباين

متر الربازيل مبرحلة �سعبة حًقا: هذا الت�سخي�س ل ياأتي من خ�سم بل 
من �سديق، انه دونالد ترامب. فقد جتاوز عمالق اأمريكا الالتينية عالمة 
وفاة 50 الفا، ومليون حالة موؤكدة من كوفيد19-، وفًقا للبيانات الر�سمية.

ويعترب انت�سار فريو�س كورونا يف الأحياء الفقرية و�سواحي املدن الكبرية 
لل�سحة  وزراء  كاردو�سو. عرفنا ثالثة  فرناندو هرنيكي  قبل  كارثة، من 
يف ثالثة اأ�سهر. اإنه اأمر �سخيف، �سرخ الرئي�س الربازيلي ال�سابق خالل 
للعالقات اخلارجية )�سيربي(، وهذا يدل  الربازيلي  املركز  مناق�سة يف 

على اأن احلكومة ت�سري يف الطريق اخلطاأ.          )التفا�سيل �س10(

ح��دود  �سن�سبط  الكاظمي: 
للبتزاز نخ�سع  ولن  العراق 

•• بغداد-وكاالت

العراقي  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ����س���دد 
م�������س���ط���ف���ى ال����ك����اظ����م����ي، اأم���������س 
اخلمي�س، على �سعي حكومته اإىل 
للبالد،  �سبط احلدود اخلارجية 
م�����وؤك�����داً اأن������ه ل����ن ي�����س��م��ح لأح����د 

بتهديد العراق.
ك����م����ا اأك���������د خ�������الل ح�����دي�����ث مع 
ال���������س����ح����اف����ي����ني اأن����������ه ي���رف�������س 
البالد،  اخل��ارج��ي��ة يف  امل��غ��ام��رات 
الأ�سبوع  احلكومة  اأحيت  اأن  بعد 
مع  ال�سرتاتيجي  احلوار  املا�سي 
الوليات املتحدة، على الرغم من 
التهديدات املتعددة التي ت�ساعدت 
يف الآونة الأخرية من قبل بع�س 
موالية  لف�سائل  تابعة  ح�سابات 
هجمات  ع����ن  ف�������س���اًل  لإي����������ران، 
ا�ستهداف  يف  امل�ستمرة  الكاتيو�سا 

قواعد ت�ستقبل قوات اأمريكية.
بتنفيذ  مت�����س��ك��ه  ك���رر  ذل����ك،  اإىل 
خطط الإ�سالح وحماربة الف�ساد، 
موؤكداً رف�سه اخل�سوع لأي ابتزاز 

بح�سب تعبريه.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�ض موزمبيق بذكرى ا�ستقلل بلده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة اإىل فخامة 
فليبي �سا�سنتو نيو�سي رئي�س جمهورية موزمبيق مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بعث �ساحب  كما 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س فليبي �سا�سنتو نيو�سي.
و بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل كارلو�س اأغ�ستينيو دو روزاريو رئي�س وزراء جمهورية موزمبيق.

�سكي دبي ي�ستاأنف ن�ساط التزلج برعاية المارات للريا�سات ال�ستوية
•• اأبوظبي - وام:

ا�ستاأنف "�سكي دبي مول" بالتعاون مع اأكادميية متزجلي المارات ن�ساطه الريا�سي 
الذي  ال�ستوية  للريا�سات  الم��ارات  برعاية احتاد  وذلك  اأ�سهر  دام عدة  توقف  بعد 
يرتاأ�سه معايل الدكتور اأحمد مبارك املزروعي.  وبداأ " املنحدر الثلجي الوحيد " يف 
املنطقة ا�ستقبال املتزجلني املحرتفني و الهواة و اجلمهور مع تطبيق اأعلى معايري 
للوقاية  الح��رتازي��ة  والإج���راءات  الجتماعي  التباعد  خالل  من  العامة  ال�سالمة 
المارات  احت��اد  رئي�س  نائب  القبي�سي  هامل  قال  و  امل�ستمر.   والتعقيم  ال�سخ�سية 
للريا�سات ال�ستوية اإن الحتاد حري�س على تطبيق معادلة ت�سمن عودة الأن�سطة 

الريا�سية و حتافظ يف الوقت نف�سه على �سالمة الريا�سني. 
و اأ�ساف القبي�سي اأن الإجراءات املتبعة حاليا يف �سكي دبي ت�سمن ال�سالمة العامة و 
تعترب من اأعلى املعايري العاملية لتمنح الريا�سني الفر�سة الكاملة ملمار�سة ن�ساطهم 

الريا�سي يف بيئة اآمنة وخالية من اأي عوار�س �سحية.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ض �سلوفينيا باليوم الوطني لبلده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة اإىل فخامة 
بوروت باهور رئي�س جمهورية �سلوفينيا مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.

الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بعث �ساحب  كما 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س بوروت باهور.
وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل يان�س يان�سا رئي�س وزراء جمهورية �سلوفينيا.

د �سموه للعمل يف دبي لل�سلع �ملتعددة ير�فقه مكتوم و�أحمد بن حممد  خالل تفقُّ

حممد بن را�سد: الإمارات اأ�س�ست ر�سيدًا من الثقة كمركز اقت�سادي له ثقله و�سريك ميكن العتماد عليه يف كافة الأوقات

 9500 اإىل  التخزينية  طاقتها 
�سموه  اط���ل���ع  ك��م��ا   ، ���س��ن��وي��اً  ط���ن 
لعملية  املخ�س�سة  املنطقة  ع��ل��ى 
امل���ع���اجل���ة الأول����ي����ة حل���ب���وب النب 
حمددة  وموا�سفات  معايري  وف��ق 
بعملية  ب��دءاً  مراحلها  ومبختلف 
وانتهاًء  ال�����س��وائ��ب  م���ن  ال��ت��ن��ق��ي��ة 
ال���ن���ه���ائ���ي، فيما  امل���ن���ت���ج  ب��ت��غ��ل��ي��ف 
تعرف �سموه على الأنواع املختلفة 
احلبوب  وم�������س���ادر  ال���ق���ه���وة  م����ن 
الدول  اأه���م  م��ن  جلبها  يتم  ال��ت��ي 
املنتجة للنب يف العامل. كما تفقد 
�سموه خالل الزيارة خمترب جودة 
وال��ذي يتم فيه ال�ستعانة  القهوة 

ال��ع��م��ل يف اثنني  ح���ول م��ن��ظ��وم��ة 
من اأهم مكونات مركز دبي لل�سلع 
اأ�سرع  اأح�����د  ي��ع��د  ال�����ذي  امل���ت���ع���ددة 
 17 باإجمايل  املناطق احلرة منواً 
يف  اأن�سطتها  مت��ار���س  �سركة،  األ��ف 
ت�سمل  متنوعة  جت��اري��ة  جم���الت 
واملعادن  وامل���ا����س  ال��ذه��ب  جت����ارة: 
ال�ساي  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ث��م��ي��ن��ة 
وال��ق��ه��وة وامل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة. وقد 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  ب��داأ �ساحب 
بن را�سد اآل مكتوم الزيارة بتفقد 
افتتاحه  ال���ذي مت  ال��ق��ه��وة  م��رك��ز 
وُيعد  امل���ا����س���ي،  ف���رباي���ر  ���س��ه��ر  يف 
الأول من نوعه يف منطقة ال�سرق 

 367 األ��ف ط��ن، بقيمة نحو   20
�ساحب  زار  ك��م��ا  دره�����م.  م��ل��ي��ون 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
التابع  ال�����س��اي  م��رك��ز  م��ك��ت��وم  اآل 
حيث  امل��ت��ع��ددة  لل�سلع  دب���ي  مل��رك��ز 
���س��م��وه وم��راف��ق��وه ل�سرح  ا���س��ت��م��ع 
املتخ�س�س يف  املركز  اأع��م��ال  ح��ول 
ت��خ��زي��ن، وم����زج، وتعبئة  خ��دم��ات 
ال�����س��اي وي�����س��ك��ل نقطة  وت��غ��ل��ي��ف 
العاملية  لتجارته  حم��وري��ة  ارت��ك��از 
م����ن خ����الل����ه جتهيز  ي���ت���م  ح���ي���ث 
ط���ل���ب���ات ال�������س���اي م����ن اأب��������رز 13 
ال��ع��امل، فيما  ل��ه يف  دول���ة منتجه 
تاأ�سي�سه  مت  الذي  املركز،  ي�سطلع 

ج����اء ذل����ك خ����الل زي������ارة �ساحب 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�سمو 
جمل�س الوزراء حاكم دبي، يرافقه 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن  �سمو 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 
و�سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن 
رئ��ي�����س جمل�س  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د 
ال�ساي  اإىل مركزي  دبي لالإعالم، 
والقهوة التابعني ملركز دبي لل�سلع 
املتعددة مبقرهما يف منطقة جبل 
علي، حيث كان يف ا�ستقبال �سموه 
ومرافقيه اأحمد بن �سليِّم، الرئي�س 
التنفيذي الأول واملدير التنفيذي 
�سرحاً  ل�سموه  قدم  الذي  للمركز، 

مبجموعة من اخلرباء للتاأكد من 
اأنواع  النهائي ملختلف  املنتج  جودة 
تدريب  معهد  اإىل  اإ�سافة  القهوة، 
الباري�ستا واملتخ�س�سني يف �سناعة 
وحت�سري م�سروبات القهوة والذي 
يتيح خدماته لل�سركات العاملة يف 
كفاءة موظفيها  لرفع  املجال  هذا 
وفق اأرقى املعايري العاملية. وتعرف 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  م���ن  ���س��م��وه 
الأول للمركز اأحمد بن �سليم على 
اخل��ط��ط امل�����س��ت��ه��دف��ة ل��ل��ت��و���س��ع يف 
اأعمال مركز القهوة مع ا�ستهداف 
الإجمالية  ب��ط��اق��ت��ه  ال���و����س���ول 
اإىل  �سنوياً  الأخ�سر  ال��نب  ملعاجلة 

الأو������س�����ط وي�����ق�����ّدم ال���ع���دي���د من 
وت�سمل:  �����س��ة  امل��ت��خ�����سّ اخل���دم���ات 
الأخ�سر،  النب  وتخزين  ا�ستقبال 
العينات  وت���ق���ي���ي���م  وم���ع���اجل���ت���ه، 
والتحمي�س والتعبئة، عالوة على 
التحمي�س  ع��ق��ود  اإب������رام  ت��ي�����س��ري 
والتغليف، وتوفري خدمات الدعم 
اللوج�ستي، وذلك من خالل مقره 
مرت   7500 م�ساحة  على  املُ��ق��ام 
ومرافقوه  �سموه  و���س��اه��د  م��رب��ع. 
م�����س��ت��ودع��ات ال��ت��خ��زي��ن ال���ت���ي مت 
مع  يتنا�سب  ب��اأ���س��ل��وب  ت�سميمها 
م��ت��ط��ل��ب��ات احل����ف����اظ ع���ل���ى النب 
ت�سل  وال����ت����ي  ط���وي���ل���ة،  ل����ف����رتات 

•• دبي-وام:

ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأكد �ساحب 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
دولة  اأن  اهلل،  رع����اه  دب����ي،  ح��اك��م 
ل  ثابتة  اأه����داف  لديها  الإم����ارات 
اأو املتغريات  تثنيها عنها الظروف 
املحيطة، واأن ما تتمتع به الدولة 
م��ن ط��اق��ات وك��ف��اءات متخ�س�سة 
يف  الأف�سل  من  ُتعد  حتتية  وبنية 
اأهم  ب��ني  متميزة  ومكانة  ال��ع��امل، 
ومرونة  الق���ت�������س���ادي���ة،  م���راك���زه 
كافة  م�����ع  ال���ت���ع���اط���ي  يف  ع���ال���ي���ة 
امل�����س��ت��ج��دات اأم����ور ت��ع��زز ال��ث��ق��ة يف 
ال�سرتاتيجية  اأه����داف����ه����ا  ب���ل���وغ 
م  تقدُّ من  اإليه  ت�سبو  ما  وحتقيق 
ورخ��اء ل�سعب دول��ة الإم��ارات وكل 
م���ن ي��ع��ي�����س ع��ل��ى اأر����س���ه���ا. وق���ال 
ر�سيداً  الإم���ارات  "اأ�س�ست  �سموه: 
اقت�سادي  كمركز  الثقة  من  مهماً 
العامل  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  ث��ق��ل��ه  ل����ه 
يف  عليه  الع��ت��م��اد  ميكن  و�سريك 
ا�ستثمرنا  ف��ق��د  الأوق�������ات..  ك��اف��ة 
ع���ل���ى م�������دار ����س���ن���وات ط���وي���ل���ة يف 
وت�سريعية  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  اإر�����س����اء 
التميز  عنا�سر  كافة  لها  اجتمعت 
خل��دم��ة غ��اي��ات��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة ودعم 
والعاملية  املحلية  ال�سركات  اأعمال 
النا�سئة..  اأو  منها  الكربى  �سواء 
البناء  م�����س��رية  يف  م��ع��اً  ل��ن��م�����س��ي 
اأ���س��ا���س��ه��ا مراعاة  ب��روؤي��ة وا���س��ح��ة 
امل�������س���ال���ح امل�������س���رتك���ة.. واأه�������داف 
للعمل  نتطلع  للم�ستقبل  ث��اب��ت��ة 
بطاقة  لتحقيقها  ���س��رك��ائ��ن��ا  م���ع 
اإيجابية واإ�سرار على اأن ن�سل من 
خاللها اإىل م�ستويات جديدة من 
ال��ن��ج��اح.. وع��الق��ات��ن��ا ال��ق��وي��ة مع 
ال��ع��امل و���س��راك��ات��ن��ا ال��را���س��خ��ة مع 
اخت�سار  يف  ثقتنا  تعزز  موؤ�س�ساته 

الزمن لبلوغها ".

ك��ب��ري يف  ب���دور   ،2005 ال��ع��ام  يف 
تاأكيد مكانة دولة الإمارات كاأكرب 
ال�ساي  ت�����س��دي��ر  لإع��������ادة  م���وق���ع 
 60% تبلغ  �سوقية  بح�سة  عاملياً 
األ����ف طن  ب�������س���ادرات ت���ق���ارب 48 
م���ن ال�����س��اي ���س��ن��وي��اً ب��ق��ي��م��ة نحو 
/ح���وايل  دره����م  م��ل��ي��ون   6767
وتفقد  دولر/.  م��ل��ي��ون   184
�سموه منطقة التخزين يف املركز، 
ال�ستيعابية  طاقتها  ت�سل  والتي 
5000 طن من النب �سنوياً،  اإىل 
موا�سفات  وف���ق  ت�سميمها  ومت 
اجلافة  الأج������واء  ت�سمن  خ��ا���س��ة 
ال��ت��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى احل��ف��اظ على 
التلف  وحمايته من  ال�ساي  ج��ودة 
لمت�سا�س  العالية  لقابلته  نظرا 
الرطوبة من اجلو. و�ساهد �سموه 
خ��ط��وط الإن����ت����اج امل���ت���ط���ورة التي 
ال�ساي  معاجلة  خاللها  م��ن  يتم 
وتعبئته بطريقة اآلية باأقل تدخل 
مبا  الب�سري،  العن�سر  من  ممكن 
وجودته  �سالمته  للمنتج  ي�سمن 
التعبئة  بعمليات  انتهاًء  العالية، 
ل��ن��ق��ل��ه اإىل  وال��ت��غ��ل��ي��ف مت���ه���ي���داً 
مناطق التوزيع اأو اإعادة الت�سدير 
يف  املختلفة  ال�سحن  م��ن��اف��ذ  ع��رب 
���س��م��وه خمترب  زار  ك��م��ا  الإم�������ارة، 
والتي  وال�����ت�����ذوق  ال�������س���اي  ج������ودة 
من  �سخم  ع��دد  اختبار  فيها  يتم 
اإىل  ت�سل  والتي  املتنوعة  النكهات 
نحو 4 اآلف نكهة. ُيذكر اأن مركز 
اختياره  مت  امل��ت��ع��ددة  لل�سلع  دب���ي 
العامل  يف  ح���رة  منطقة  ك��اأف�����س��ل 
للعام 2019 من قبل جملة "اإف 
�سحيفة  ع���ن  ال�������س���ادرة  اآي"  دي 
للعام  وذلك  تاميز"،  "فاينان�سال 
اخل���ام�������س ع���ل���ى ال�����ت�����وايل، حيث 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  املركز  ميكن 
اإىل  املبا�سر  الو�سول  من  العاملة 
حملياً  الرئي�سية  ال�سلع  اأ����س���واق 

واإقليمياً وعاملياً.

حممد بن ر��سد: 
مع �سركائنا لتحقيقها بطاقة اإيجابية واإ�سرار على بلوغ م�ستويات جديدة من النجاح  للعمل  ونتطلع  ثابتة  للم�ستقبل  • اأهدافنا 

لل�سلع املتعددة يف جتارة الذهب واملا�ض وال�ساي والقهوة وال�سلع الزراعية واملعادن الأ�سا�سية دبي  مركز  من  اأعمالها  متار�ض  �سركة  األف   17  •
بح�سة �سوقية قدرها 60 % و�سادرات تقارب 48 األف طن �سنويًا بقيمة نحو 6767 مليون درهم  ال�ساي  ت�سدير  لإعادة  عاملي  مقر  اأكرب  •  الإمارات 

بطولت اجلي�ض الأبي�ض الإماراتي يف مواجهة كورونا تتجاوز حدود الوطن
•• اأبوظبي-وام:

البطولية  امل�����الح�����م  جت���������اوزت 
لالأطباء والطبيبات الإماراتيني يف 
مواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد 
ال��وط��ن لت�سمل ع���ددا من  ح���دود 
يف  وال�����س��دي��ق��ة،  ال�سقيقة  ال���دول 
الإم�����ارات  ت��رج��م��ة ���س��ادق��ة لنهج 
الإن�ساين  ال��ت�����س��ام��ن  يف  ال��ث��اب��ت 

باأوقات املحن والأزمات.
معدن  "كورونا"،  اأزم��ة  واأظ��ه��رت 
اأب����ن����اء الإم���������ارات الأ����س���ي���ل، من 
اأكرب  يف  يعملون  وطبيبات  اأطباء 
الرغم  على  العاملية  امل�ست�سفيات 
ال���ف���ريو����س يف هذه  ت��ف�����س��ي  م����ن 
ال���دول، وال��ذي��ن ووج���دوا اأن��ه من 
وتاأجيل  ال��ب��ق��اء  عليهم  ال��واج�����ب 
لي�سطروا  ل����ل����وط����ن  ع����ودت����ه����م 
الإن�ساين  ال��ع��ط��اء  م��ع��اين  اأ���س��م��ى 
معاجلة  يف  الطبية  وامل�����س��وؤول��ي�����ة 

ودعم امل�سابني بكوفيد19-.
الهيئة  عن  �سادر  تقرير  وير�سد 

ب��ع��دم��ا اآث���������روا ال��ب��ق��اء ف�����ي عدد 
باأق�سام  والعمل  امل�ست�سفيات  من 
الباطني  ال��ط��وارئ وال��ط��ب  ط��ب 
واجل���������راح���������ة، ل����ل����م���������س����اع����دة يف 
الدولة  يف  املر�س  تف�سي  معاجلة 
ت�سررا  الأك����ر  م��ن  تعترب  ال��ت��ي 
اأع��ل��ن��ت حالة  وال���ت���ي  اأوروب�������ا،  يف 
الطوارئ منت�سف مار�س املا�سي.

ويف اأملانيا اظهر طلبة طب، واأطباء 
اإماراتيون عزمية واإ�سرار منقطع 
ا�ستكمال  ق����رروا  ع��ن��دم��ا  ال��ن��ظ��ري 
والتخ�س�س  ال����درا�����س����ة  رح����ل����ة 
وبنف�س الوقت دعم الكادر الطبي 
الأمل�����اين يف ظ��ل اجل��ائ��ح��ة، وكان 
امل�سوؤولني  ع��ل��ى ط��ل��ب  ب��ن��اء  ذل���ك 
"عيال  لبى  حيث  امل�ست�سفيات،  يف 
الإن�ساين  ال���واج���ب  ن���داء  زايد"، 
دعم  يف  جهدهم  ق�سارى  وب��ذل��وا 
لحتواء  الأمل������اين  ال���ك���ادر  ج��ه��ود 
جامعني  كوفي�د19- ً  ف��ي�����رو���س 
ب��ني ال���واج���ب، واك��ت�����س��اب اخلربة 
يف اأف�����س��ل الأن��ظ��م��ة امل��ت��م��ي��زة يف 

والإح�ساء،  للتناف�سية  الحتادية 
عدد من احلالت لأطباء وطبيبات 
اإم��ارات��ي��ني اآث����روا الن�����س��م��ام اإىل 
دول  الأول يف خم�س  ال��دف��ع  خ��ط 
وامل�ساهمة  و����س���دي���ق���ة  ���س��ق��ي��ق��ة 
ب��ج��ه��ود ال��ت�����س��دي ل��ل��وب��اء وعالج 

احلالت امل�سابة.
ال�سعودية،  العربية  اململكة  ففي 
قررت طبيبة اإماراتية �سابة خالل 
بربنامج  اململكة  يف  تدريب  ف��رتة 
ال��زم��ال��ة ل��الأم��را���س امل��ع��دي��ة، اأن 
م�ست�سفى  يف  طبي  لفريق  تن�سم 
ملكافحة  التخ�س�سي  في�سل  امللك 
فريو�س "كوفيد19- "، جم�سدة 
ب����ذل����ك اأ�����س����م����ى م����ع����اين امل�������ودة 
ال�سعار  ع��ل��ى  ول��ت��وؤك��د  وال��ت��ق��ارب 
ال�سعودي  ���س��ع��ودي..  "الإماراتي 
ويف  ال��واح��د  امل�سري  يف  اإماراتي" 

مواجهة حتديات واحدة.
اأم�������ا يف ف���رن�������س���ا ف���ق���د ج�������س���د 9 
اإم���ارات���ي���ون ق�����س�����ة وفاء  اأط���ب�������اء 
اأب���ن���اء الإم��������ارات ل��ل��ع��امل، وذل���ك 

ال�سحة واخلدمات العالجية.
تابع  ك�����ن�����دا..  اإىل  وب���الن���ت���ق���ال 
الطب  يف  امل��خ��ت�����س  الإم������ارات������ي 
مونرتيال  م�ست�سفى  يف  النف�سي 
عمله  ل������الأط������ف������ال،  ال����ك����ن����دي����ة 
للعناية  ال���ط���وي���ل���ة  وم���ن���اوب���ات���ه 
اأمرا�سا  ي��ع��ان��ون  مم��ن  ب��امل��ر���س��ى 
خلوهم  م����ن  وال����ت����اأك����د  م���زم���ن���ة، 
با�سطرابات  تت�سل  اأع��را���س  من 
الك��ت��ئ��اب يف مثل هذه  اأو  ال��ق��ل��ق، 
مت�سلحا  احل�����رج�����ة،  ال�����ظ�����روف 
ب���ال���ق���ي���م الخ����الق����ي����ة وامل�����ب�����ادئ 
الإن�سانية التي ن�ساأ وترعرع عليها 

يف وطنه الإمارات.
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ويف 
اإم���ارات���ي���ني جزءا  اأ���س��ب��ح ث��الث��ة 
املنظومة  اأرك������ان  م���ن  ي��ت��ج��زاأ  ل 
الأزم�������ة، منهم  ع���ز  ال�����س��ح��ي��ة يف 
ط��ب��ي�����ب الأط���ف���ال امل��ت��خ�����س�����س يف 
الوالدة  حلديثي  امل��رك��زة  العناية 
ب���ولي���ة  واخل���������دج يف ه���ي���و����س���ن 
ترك  ال����ذي  الأم��ري��ك��ي��ة  تك�سا�س 

ع��ن عطاء  ع��ط��رة  و���س��رية  ب�سمة 
بالده الإمارات.

اإماراتي  طبيب  ي�سعر  مل  ك��ذل��ك 
الباطني  ال���ط���ب  ق�����س�����م  يف  اآخ�����ر 
كلية   - مرتوبوليتان  مب�ست�سفى 
باحلرية  ن��ي��وي��ورك،  جامعة  ط��ب 
اإىل  ال��ع��ودة  اأو  البقاء  اختيار  بني 
ال��وط��ن، لأن���ه ي��وؤم��ن ب���اأن مهنته 
الإن�سانية تتطلب منه الت�سحية، 
مل�ساعدة زمالئه الأطباء يف عملهم 

امل�سرف.
ب��������دوره ت����اب����ع ط���ب���ي���ب اإم�����ارات�����ي 
كلينك"  "كليفالند  مب�ست�سفى 
اأوه�����اي�����و الأم���ري���ك���ي���ة  يف ولي�������ة 
لأمور  بتغطيته  املتمثلة  مهامه 
يف  العمليات  واإج����راء  ال�سريرية 
ال��ع��ام��ة ل�سيما  ن��ط��اق اجل��راح��ة 
التخ�س�س،  هذا  يف  ا�ست�ساري  اأنه 
القلق  ب��ت��خ��ف��ي��ف  دوره  وي��ت��م��ث��ل 
وامل�����خ�����اوف ع���ن���د امل���ر����س���ى، وبث 
على  ب��ال��ق��درة  نفو�سهم  يف  الأم���ل 

جتاوز الأزمة.

�أجرت �أكرث من 49 �ألف فح�ص ك�سفت عن 430 �إ�سابة

ال�سحة تعلن �سفاء 760 حالة 
جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

ال�سحة  وزارة  خطة  مع  متا�سيا 
وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  وقاية  و 
الدولة  يف  ال��ف��ح��و���س��ات  ن���ط���اق 
وح�سر  املبكر  الكت�ساف  بهدف 
احل����������الت امل���������س����اب����ة ب���ف���ريو����س 
ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د ك��وف��ي��د- 19 
واملخالطني لهم و عزلهم اأعلنت 
ال����وزارة اإج��راءه��ا اأك���ر م��ن 49 
األ����ف ف��ح�����س ج��دي��د ع��ل��ى فئات 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة 
الفح�س  تقنيات  اأحدث  و  اأف�سل 

الطبي.
و �ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي 
وتو�سيع  ال���دول���ة  يف  وال��ف��ح�����س 

م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق 
 430 ال��ك�����س��ف ع���ن  ال����دول����ة يف 
بالفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة 
و جميعها  من جن�سيات خمتلفة 
تخ�سع  و  م�������س���ت���ق���رة  ح���������الت 
ل���ل���رع���اي���ة ال�������س���ح���ي���ة ال����الزم����ة 
وب���ذل���ك ي��ب��ل��غ جم��م��وع احل���الت 

امل�سجلة 46،563 حالة.
ك��م��ا اأع���ل���ن���ت ال��������وزارة ع���ن وف���اة 
م�������س���اب وذل�������ك م����ن ت���داع���ي���ات 
الإ������س�����اب�����ة ب����ف����ريو�����س ك����ورون����ا 
يف  ال��وف��ي��ات  ع��دد  ليبلغ  امل�ستجد 

الدولة 308 حالت.
ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأع��رب��ت  و 
و خال�س  اأ���س��ف��ه��ا  ع���ن  امل��ج��ت��م��ع 
ل����ذوي  ت���ع���ازي���ه���ا و م���وا����س���ات���ه���ا 

بال�سفاء  مت��ن��ي��ات��ه��ا  و  امل����ت����ويف 
ال��ع��اج��ل جل��م��ي��ع امل�����س��اب��ني .. و 
التعاون  املجتمع  ب��اأف��راد  اأه��اب��ت 
التقيد  و  ال�س�����حية  اجلهات  مع 
بالتباعد  الل��ت��زام  و  بالتعليمات 
ل�س��حة  ����س���م���ان���ا  الج���ت���م���اع���ي 

و�سالمة اجلميع.
عن  اأي�����س��ا  ال�����������������وزارة  اأع�����لنت  و 
ج����دي����دة  ح�����ال�����ة   760 �����س����ف����اء 
مل�������س���اب���ني ب����ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا 
وتعافيها  كوفيد19-  امل�ستجد 
ال���ت���ام م���ن اأع���را����س امل���ر����س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة 
وبذلك  امل�ست�سفى  دخ��ول��ه��ا  منذ 
ال�سفاء  ح�����الت  جم���م���وع  ي���ك���ون 

حالة.  35،165
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اأخبـار الإمـارات
دفاع مدين ال�سارقة يوقع اتفاقية مع رافد ل�سيانة اأ�سطول مركباته اخلفيفة

•• ال�سارقة -وام:

اأبرمت �سركة “رافد” حللول املركبات - امل�سروع امل�سرتك بني ال�سارقة لإدارة الأ�سول- 
اتفاقية  “ - ام�س  اأوت��و  اإ�س  “اأو دبليو  ال�سارقة و�سركة  ال��ذراع ال�ستثمارية حلكومة 
“رافد” مبوجبها خدمات  ال�سارقة تقدم  املدين يف  للدفاع  العامة  الإدارة  تفاهم مع 

ال�سيانة و القطر لأ�سطول املركبات اخلفيفة للدفاع املدين يف الإمارة .
وقال �سعادة �سامل �سعيد املدفع املدير العام ل�سركة رافد والذي وقع الإتفاقية مع �سعادة 
العقيد �سامي النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع املدين يف ال�سارقة اإن التفاقية 
تاأتي يف اإطار جهود رافد لتقدمي خدماتها النوعية وفق اأف�سل املعايري العاملية جلميع 
اجلهات احلكومية يف جمال احللول املبتكرة ل�سيانة املركبات .. واأع��رب عن التطلع 
لإبرام �سراكات ا�سرتاتيجية على ال�سعيد احلكومي املحلي يف اإمارة ال�سارقة خا�سة و 

يف اأنحاء الدولة عامة وت�سخري اأحدث التقنيات والتوجهات يف هذه ال�سناعة خلدمة 
عمالئها.

م�ساعي  �سمن  “رافد” ياأتي  مع  التفاقية  توقيع  اأن  النقبي  �سامي  اأك��د  جانبه  من 
الإدارة العامة للدفاع املدين بال�سارقة للح�سول على اأجود اخلدمات ل�سيانة اأ�سطول 
مركباتها نظرا للدور احليوي واملهم الذي يلعبه وجود مركبات تتمتع بكفاءة عالية 

خالل اأداء املهمات املطلوبة من الدفاع املدين على اأكمل وجه.
املركبات  جميع  وقطر  �سيانة  مهمة  “رافد”  تتوىل  اأن  على  التفاقية  بنود  تن�س 
اخلفيفة التابعة ل��الإدارة العامة للدفاع املدين يف ال�سارقة ويف كل مراكزها يف اأنحاء 
ل�سحب  ال��الزم��ة  امل��ع��دات  وتوفر  ال���واردة  البالغات  اأي�سا مع  تتعامل  واأن   .. الإم���ارة 
لعودتها  ال��الزم��ة  باجلاهزية  لتتمتع  يلزم  ما  واإج���راء  ال�سيانة  مراكز  اإىل  املركبات 

للعمل من جديد.

•• اأبوظبي- وام: 

بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  ال��ف��ري��ق  �سهد 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د 
افتتاح  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�������ر  ال����������وزراء 
امل�����وؤمت�����ر الف����رتا�����س����ي ال����س���ت���ع���داد 
بعنوان  اخلم�سينية  لالإ�سرتاتيجية 
العمل  وم�������س���ت���ق���ب���ل  اجل�����رمي�����ة   “
العامة  الإدارة  الأمني” الذي نظمته 
لالإ�سرتاتيجية وتطوير الأداء ممثلة 
باإدارة الإ�سرتاتيجية وامل�ستقبل بوزارة 

الداخلية مب�ساركة خرباء دوليني.
التحديات  امل�������س���ارك���ون  ا���س��ت��ع��ر���س 
الناجتة عن املتغريات املختلفة نتيجة 
ال���ت���ط���ورات ال�����س��ري��ع��ة وامل��ت��ت��ال��ي��ة يف 
الأزمات  اإىل  اإ�سافة  املجالت  خمتلف 
امل��ت��وق��ع��ة م��ث��ل ج��ائ��ح��ة كورونا  غ���ري 
وت��اأث��ريات��ه��ا ع��ل��ى امل���ج���ال الأم���ن���ي يف 

امل�ستقبل.
ح�سر املوؤمتر .. الفريق �سيف ال�سعفار 
وكيل وزارة الداخلية، ومعايل الفريق 
ن���ائ���ب رئي�س  ���س��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م 
ال�سرطة والأمن العام يف دبي، ومعايل 

اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي 
واللواء   ، اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ع��ام  ق��ائ��د 
الوكيل  ال�سام�سي  مبارك  علي  �سامل 
امل�ساعد للموارد واخلدمات امل�ساندة ، 
واللواء الدكتور اأحمد نا�سر الري�سي 
واللواء   ، الداخلية  وزارة  ع��ام  مفت�س 

ال��دك��ت��ور ج��ا���س��م امل���رزوق���ي ق��ائ��د عام 
عبدالعزيز  وال���ل���واء   ، امل���دين  ال��دف��اع 
م��ك��ت��وم ال�����س��ري��ف��ي م��دي��ر ع���ام الأم���ن 
ال��ع��ام��ون لل�سرطة  ال��وق��ائ��ي وال��ق��ادة 
بن  حميد  حممد  والعميد  ب��ال��دول��ة، 
دمل���وج ال��ظ��اه��ري الأم����ني ال��ع��ام ملكتب 

�سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
العامني  امل���دراء  م��ن  وع��دد  الداخلية 

ومديري الإدارات بالوزارة.
�سلطان  في�سل  الدكتور  العقيد  واأك��د 
ال�سرتاتيجية  ع��ام  ال�سعيبي  مدير 
- يف  الداخلية  ب��وزارة  الأداء  وتطوير 

الفرتا�سي  امل��وؤمت��ر  ان��ط��الق  ب��داي��ة 
ح��ر���س ال�������وزارة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز العمل 
تطوير  ع��ل��ى  ال���ق���ائ���م  ال����س���ت�������س���رايف 
ال�سرطي  ال��ع��م��ل  يف  ا�ستباقية  روؤى 
للتحديات  م�ستقبلية  ن��ظ��رة  وب���ن���اء 
هذه  ت�ستبق  حلول  وتطوير  القادمة 

التحديات.
انت�سار  م��ع  احلالية  الأزم���ة  اإن  وق��ال 
فريو�س كورونا امل�ستجد “ كوفيد 19 
احلياة  جممل  على  ظاللها  األقت   “
املجتمعية وعلى كافة جمالت العمل ، 
واأننا ووفق توجيهات حكومة الإمارات 

تطوير  على  م�ستمرة  وب�سورة  نعمل 
تعزيزاً  امل��ت��غ��ريات  ودرا����س���ة  ال���ق���درات 
والتميز.  ال��ري��ادة  م�سرية  ل�ستدامة 
ينعقد  ال���ذي   - امل���وؤمت���ر  وي�ستعر�س 
اأول  اأولها كانت  3 جل�سات  على مدار 
اأم�س والثانية يوم 30 يونيو اجلاري 

والأخرية يوم 7 يوليو املقبل - اأف�سل 
التحديات احلالية يف املجالت الأمنية 
امل�ستقبل  اإليه يف  ت��وؤول  اأن  وم��ا ميكن 
يبدو  ق��د  مل��ا  و���س��ي��ن��اري��وه��ات خمتلفة 
، وفر�س  ك��ورون��ا  بعد  م��ا  ع��امل  عليه 
اأهمية  على  التعرف  اإىل جانب  النمو 
وخ�سو�ساً  الب�سرية  امل����وارد  ت��ط��وي��ر 
للتغريات  ل���ال����س���ت���ع���داد  ال����ق����ي����ادات 
اإدارة  يف  مهاراتهم  وتطوير  املختلفة 
الأزمات وتعزيز الوعي ال�سامل بتاأثري 
التكنولوجيا وتاأثريها على  املتغريات 

املنظومة الأمنية.
الأول  ال��ي��وم  يف  الأوىل  اجل��ل�����س��ة  ويف 
اخلبري  وودج�����ي�����ت  دي����ري����ك  حت������دث 
وعلم  امل�ستقبل  جم��ال  يف  املتخ�س�س 
خمترب  ورئ��ي�����س  موؤ�س�س  الب�سريات 
امل�ستقبل الذي تاأ�س�س يف عام 1996 
يف ورقة عمل حتت عنوان “ م�ستقبل 
ث����م حتدث   ، “ الأم���ن���ي���ة  امل���ن���ظ���وم���ة 
امل��ت��ح��دة وهو  اململكة  م��ن  ت���وم ج��ا���س 
م�����س��ت�����س��ار وب���اح���ث ب��ري��ط��اين يف علم 
ورقة  املنحرف يف  وال�سلوك  اجلرمية 
حتت عنوان “ اجلرمية يف امل�ستقبل«.

•• اأبوظبي-وام:

ات�سال  ال��دويل خالل  والتعاون  وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  بحث 
العالقات   .. والأم���ن  اخلارجية  لل�سوؤون  الأوروب����ي  الأع��ل��ى  املمثل  ب��وري��ل  ج��وزي��ب  م��ع  هاتفي 

الإماراتية الأوروبية وق�سايا املنطقة.
كما بحث اجلانبان م�ستجدات الأو�ساع يف املنطقة وعددا من الق�سايا الإقليمية والدولية ذات 

الإهتمام امل�سرتك ومنها ليبيا وال�سودان.
وناق�س �سموه واملمثل الأعلى الأوروبي لل�سوؤون اخلارجية والأمن �سبل تعزيز الأمن يف منطقة 

�سرق البحر الأبي�س املتو�سط.
واأكد اجلانبان اأن التدخل الأجنبي يف ليبيا ل ي�سبب ال�سرر لليبيا وح�سب واإمنا لدول جماورة 

واملنطقة كلها.

وذكر �سموه اأن الدور الرتكي بطريقته احلالية يف العامل العربي غري مرحب به واأن تداعياته 
�ستكون �سلبية يف حال ا�ستمرت تركيا على هذا النهج.

واأ�سار �سموه اإىل اأهمية ت�سافر جهود املجتمع الدويل من اأجل التو�سل اإىل حل ليبي - ليبي 
لالأزمة احلالية .. م�سيدا يف هذا ال�سدد باجلهود احلثيثة التي تبذلها جمهورية م�سر العربية 
ال�سقيقة للتو�سل اإىل حل �سيا�سي لالأزمة الليبية والتي تنطلق من حر�سها على ا�ستقرار ليبيا. 
واأكد �سموه اأن دولة الإمارات ر�سالتها للعامل اأجمع ر�سالة �سالم وا�ستقرار وتنمية وتتطلع اإىل 
اأن تقود جميع هذه اجلهود املخل�سة اإىل حل الأزمة الليبية مبا يعود باخلري على ال�سعب الليبي 
ال�سقيق ويحقق تطلعاته يف التنمية والزدهار. واأ�سار �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان اإىل 
حر�س دولة الإمارات على تعزيز عالقاتها وتنمية وتطوير جمالت التعاون امل�سرتك مع دول 
الحتاد الأوروبي. كما اأكد على العالقات املتميزة التي حتظى بها دولة الإمارات مع دول الحتاد 

الأوروبي واحلر�س امل�ستمر على تعزيز التعاون امل�سرتك يف العديد من املجالت.

�سيف بن زايد ي�سهد افتتاح املوؤمتر الفرتا�سي ال�ستعداد للإ�سرتاتيجية اخلم�سينية

عبداهلل بن زايد واملمثل الأعلى الأوروبي لل�سوؤون اخلارجية يبحثان هاتفيا العلقات الإماراتية الوروبية وتطورات املنطقة

•• اأبوظبي - وام:

ام�س طائرة م�ساعدات حتتوي على  الإم��ارات  دول��ة  اأر�سلت 
اإىل  الفح�س  واأجهزة  الطبية  الإم��دادات  من  طن   10.5
األ���ف من   10.5 ل��دع��م ج��ه��ود  ب��غ��داد،  ال��ع��راق��ي��ة  العا�سمة 
مواجهة  يف  ق��درات��ه��م  وتعزيز  الطبي،  امل��ج��ال  يف  العاملني 

انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد “كوفيد19-«.
يف  بالأعمال  القائم  الطنيجي  �سالح  حممد  ال�سيد  وق��ال 
�سفارة دول��ة الإم���ارات يف بغداد: �ساهمت دول��ة الإم���ارات يف 
تزال  ول  املا�سية،  ال�سنوات  خالل  العراقيني  الأ�سقاء  دعم 
توفر كل دعم ممكن يف املجالت كافة ول �سيما القت�سادية 

والتنموية، وكذلك يف جمال احلفاظ على الرتاث الإن�ساين 
تعر�س  ال��ت��ي  ال��ت��ه��دي��دات  م��واج��ه��ة  ال��ع��راق��ي، وحمايته يف 
وت�سويهه.  تدمريه  حاولت  التي  الإرهابية  القوى  من  لها 
الر�سيدة  القيادة  قامت  اجلهود،  لتلك  ا�ستمراراً  واأ���س��اف: 
لدولة الإمارات باإر�سال طائرة م�ساعدات طبية اليوم لدعم 
ملواجهة  ال�سحي  املجال  يف  العاملني  يبذلها  التي  اجلهود 
اإ���س��اف��ة اإىل م��ا مت  ف��ريو���س ك��ورون��ا امل�ستجد، وال��ت��ي ت��اأت��ي 
اإر�ساله من م�ساعدات طبية موؤخراً لإقليم كرد�ستان العراق. 
اجلدير بالذكر اأن دولة الإم��ارات، قدمت حتى اليوم، اأكر 
من 974 طناً من امل�ساعدات لأكر من 68 دولة، ا�ستفاد 

منها نحو 974 األفاً من العاملني يف املجال الطبي.

الإمارات تر�سل م�ساعدات طبية اإىل العراق لدعمها يف مكافحة كوفيد- 19

•• عدن-وام:

ا�ستكملت دولة الإمارات ممثلة بذراعها الإن�سانية “هيئة الهالل الأحمر” بناء 
باب  من  متتد  اليمن  يف  الغربي  بال�ساحل  �سمكي  انزال  موؤ�س�سة  وتاأهيل 24 
املندب مبحافظة تعز جنوب غرب ال�ساحل وحتى منطقة الطائف مبديرية بيت 

الفقية و الدريهمي مبحافظة احلديدة.
ي��اأت��ي �سمن  ال���ذي  املوؤ�س�سات  ه��ذه  وت��اأه��ي��ل  ب��ن��اء  م��ن  امل�ستفيدين  ع��دد  يبلغ  و 
األف  جهود الإمارات التنموية يف اليمن 28 األف �سياد يعولون اأكر من 220 
اأبناء قرى ال�ساحل. و مل تكتف الهيئة بتاأهيل و ترميم و بناء تلك  ن�سمة من 
الألواح  طريق  عن  اإما  الكهربائية  الطاقة  مب�سادر  اأي�سا  زودتها  بل  املوؤ�س�سات 
مدها  جانب  اإىل  عالية  ق��درة  ذات  كهربائية  مولدات  توفري  عرب  اأو  ال�سم�سية 

تاأتي  الأ�سماك.  ال�سيد و ثالجات مركزية حلفظ  ب��اأدوات  400 �سياد  حوايل 
هذه املبادرات الن�سانية وفق خطط مدرو�سة ملواكبة احتياجات ال�سكان لتطبيع 
تي�سري م�سادر  ن�ساطهم عرب  ملمار�سة  ال�سكان  و عودة  الغربي  بال�ساحل  احلياة 
رزقهم. و قال املهند�س حازم �سنظور ممثل الهالل الحمر بال�ساحل الغربي اإن 
الهيئة قامت بتاأهيل واإجناز البنى التحتية اخلا�سة مبوؤ�س�سات امل�سايد البحرية 
من خالل خطة مدرو�سة دميوغرافيا لأحوال النا�س و مراكز جتمع ال�سيادين 
مو�سخا اأنه مت بناء و تاأهيل 24 مركزا وموؤ�س�سة لال�سطياد ال�سمكي ي�ستفيد 
عن  ال�سيادون  عرب  بدورهم   . الأ�سر  اآلف  يعولون  �سياد  األ��ف   28 على  منها 
 . اأ�سرهم  احتياجات  لتوفري  البحر  يف  ن�ساطهم  ممار�سة  اإىل  بودتهم  فرحتهم 
الماراتي  الأحمر  الهالل  لهيئة  التابعة  الإغاثة  اآخرى وزعت فرق  ناحية  من 
مدينة  �سيادي  على  العاجلة  الغذائية  امل�ساعدات  اليمني  الغربي  بال�ساحل 

غذائية  ���س��الل  �سملت  وال��ت��ي  احل��دي��دة  ملحافظة  التابعة  ال�ساحلية  اخل��وخ��ة 
املعونات  توزيع  مت  و  البحر.  يف  املفقودين  ال�سيادين  اأ�سر  م�ستهدفة  متكاملة 
مبركز النزال ال�سمكي باخلوخة الذي متت اعادة تاأهيله من قبل هيئة الهالل 
الأحمر الماراتي خالل الن�سف الأول من العام 2019 بح�سور ممثل الهالل 
و الدكتور احل�سن طاهر حمافظ حمافظة احلديدة. و اأعرب احل�سن طاهر عن 
�سكره و تقديره لدولة الإمارات التي وقفت ول تزال اإىل جانب ال�سعب اليمني 
وطاأة  م��ن  والتخفيف  حياتهم  ظ���روف  حت�سني  ب��ه��دف  ال��ق��ادري��ن  غ��ري  خا�سة 
تركت  التي  الم��ارات��ي  الأحمر  للهالل  الن�سانية  بالب�سمات  منوها  معاناتهم 
وغذاء  وتعليم  مياة  من  اخلدمية  امليادين  يف  الغربي  بال�ساحل  الطيبة  اآثارها 
وغريها. و عرب عدد من امل�ستفيدين عن اإمتنانهم و�سكرهم لدولة المارات على 

الدعم املتوا�سل الذي تقدمه لهم و لأهايل ال�ساحل الغربي.

الإمارات تدعم 28 األف �سياد بال�ساحل الغربي لليمن
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
حم��م��د ب���ن ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي ويل 
العهد ونائب حاكم ال�سارقة، ورئي�س 
انطلقت فعاليات  التنفيذي؛  املجل�س 
م����وؤمت����ر اخل����دم����ة الج���ت���م���اع���ي���ة يف 
نظمته  ال��ذي  ع�سر،  احل��ادي  ن�سخته 
دائ�������رة اخل����دم����ات الج���ت���م���اع���ي���ة يف 
راأ�س  امل��وؤمت��ر  ت��ن��اول  حيث  ال�سارقة؛ 
التنمية  واأث����ره يف  امل���ال الج��ت��م��اع��ي 
الجتماعية؛ عرب املن�سة الإلكرتونية 
)من�سة زووم( بالإ�سافة البث احلي 
ع��ل��ى �سبكات  ال����دائ����رة  ع���رب ح�����س��اب 

التوا�سل الجتماعي.
علمية،  اأوراق   8 امل��وؤمت��رون  وناق�س 
متثلت  رئي�سية،  حم���اور   4 ت�سمنت 
املجتمعي  والتما�سك  “الندماج  يف 
الجتماعي”  امل����ال  ل���راأ����س  ال���داع���م 
لفئات  املجتمعي  التمكني  و”حتقيق 
املال  “راأ�س  و  واملعاقني”  الطفولة 
“�سيا�سات  و  والتمكني”  الجتماعي 

امل�ساركة املجتمعية يف اخلم�سينية«.

�ل���وق���وف ع��ل��ى �أح����دث �ل����روؤى 
و�لأطروحات..

اأك��د جا�سم حممد احلمادي مدير  و 
اإدارة املعرفة، رئي�س اللجنة العلمية، 
الجتماعية؛  اخل���دم���ة  م���وؤمت���ر  اأن 
م���ن اأه����م ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة التي 
الجتماعية  دائرة اخلدمات  تنظمها 
اأحدث  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  ���س��ن��وي  ب�سكل 
ال��ت��ي تتناول  الأط���روح���ات وال�����روؤى 
للخدمات  املتعددة  اجلوانب  خمتلف 
فيه  ت�ست�سيف  ح��ي��ث  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
خ���رية اخل����رباء وامل��خ��ت�����س��ني حملياً 
وع���امل���ي���اً، مم���ا ج��ع��ل امل���وؤمت���ر م�����ورداً 
العلمية  املعرفة  ب��ني  ي���زاوج  اأ�سا�سياً 
واملهنية يف املجال العمل الجتماعي.

ن�سخته  يف  امل������وؤمت������ر  ه�������ذا  وج��������اء 
تبادل  على  ال�سوء  لي�سلط  احلالية؛ 
اخلربات العلمية يف مفهوم راأ�س املال 

ا�ستثماره  اأث���ر  تعزيز  و  الج��ت��م��اع��ي 
العمل  جم����ال  يف  اه��ت��م��ام��ه  وط�����رق 
وال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، ف�����س��اًل عن 
الجتماعية  املوؤ�س�سات  على  التعرف 
و�سبل  اإدارت���ه���ا،  وكيفية  امل�ستقبلية 
الجتماعية  اخل��دم��ة  مهنة  تطوير 

م�ستقبلياً.

لتطويق  عامليًا  منوذجًا  �لإمار�ت 
كورونا..

ال���دك���ت���ور فاكر  الأ����س���ت���اذ  وا���س��ت��ه��ل 
ال�سارقة؛  بجامعة  الأ�ستاذ  الغرايبة، 
بعنوان؛  ج��اءت  التي  العلمية  ورقته 
يف  الجتماعي  املال  راأ���س  “ا�ستثمار 
جمال الأزمات النموذج الإماراتي يف 
مواجهة كوفيد19” موؤكداً اأن اإقامة 
والفعاليات  امل����وؤمت����رات  ه����ذه  م��ث��ل 
تنظمها  يتم  التي  الأخ���رى  العلمية 
على م�ستوى دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة خالل هذه الفرتة؛ لهو دليل 
وا�سح على قدرة الدولة وموؤ�س�ساتها 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ع���ل���ى م���واج���ه���ة الأزم�������ات 
العامل   اأن  ول�سيما  بنجاح،  واإدارت��ه��ا 
يعي�س اأزمة حقيقية مرتبطة بالقلق 
وال��ت��وت��ر. وت��ط��رق ف��اك��ر ال��غ��راي��ب��ة ؛ 
ملواجهة  الإم���ارات���ي  ال��ن��م��وذج  اأن  اإىل 
حت���دي���ات ك��وف��ي��د 19 ي��ع��د م���ن من 
مواجهة  يف  عاملياً  الناجحة  النماذج 
الدولة  ���س��خ��رت  ح��ي��ث  ال���ف���ريو����س؛ 
ع���دداً م��ن الآل��ي��ات يف م��واج��ه��ة هذه 
الأزمة واإدارتها ب�سكل �سل�س بدءاً من 
ال�ستجابة ال�سريعة وا�ستثمار الوقت 
واأجهزتها  احل��ك��وم��ة  ات��خ��ذت��ه  ال���ذي 
ال���ت���ع���اون  اإىل  اإ�����س����اف����ة  امل���خ���ت���ل���ف���ة، 
والتن�سيق الدويل، والبداع والبتكار 
يف اإدارة الأزمات، وال�سراكة املجتمعية 
وعلى راأ�سها الأعمال التطوعية حيث 
اإ����س���راك امل��ج��ت��م��ع ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر يف 
تب�سيط  ع��ن  ف�ساًل  الأزم���ة،  تطويق 
الإجرءات واحللول وتقدمي امل�ساعدة 
وخارجياً،  داخلياً  املحتاجني  واإغاثة 
�سكلتها  جمتمعة  الآل���ي���ات  ه���ذه  ك��ل 

جناح  يف  متجان�س  ب�سكل  الم�����ارات 
اإدارتها لالأزمة. 

�ل�سباب و�ملو�طنة..
الدكتور  تناول  لورقته؛  عر�سه  ويف 
ع����ل����ي ع���ب���ي���د ال�����زع�����اب�����ي؛ ال���ب���اح���ث 
الإن�سانية  الدرا�سات  يف  واملتخ�س�س 
كمورد  ال�����س��ب��اب  دور  والج��ت��م��اع��ي��ة، 
اإج��ت��م��اع��ي اأ���س��ا���س��ي يف ت��ع��زي��ز  قيم 
املواطنة ومنظومة القيم املجتمعية، 
ال�سبابية  ال�سريحة  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
الفئات  اأه��م  اأح��د تعد  اأي جمتمع  يف 
دولة  اأن  ت��ربز  هنا  وم��ن  املجتمعية، 
الإم��ارات برتكيزها ب�سكل كبري على 
املراكز  اإن�������س���اء  م���ن خ����الل  ال�����س��ب��اب 
والهيئات والأندية واملجال�س وغريها 
ال��ت��ي وف��رت��ه��ا الدولة  م���ن الآل���ي���ات 
وتكوينهم  ال�����س��ب��اب  ت��ه��ي��ئ��ة  ل�����س��ال��ح 

التكوين الوطني واملعريف.
امل�����س��وؤل��ي��ات امللقاة  وو���س��ح ال��زع��اب��ي؛ 
منهم  يتوقع  وما  ال�سباب  كاهل  على 
ايجابية  وم�ساركة  فعال  اإ�سهام  م��ن 
يف  والإن�سانية  ال��وط��ن  جت��اه  مثمرة 
والنتماء،  املواطنة  تعزيزقيم  �سبيل 
ال�سباب من  وا�سعاً مقرتحات متكن 
ال��ق��ي��ام ب��واج��ب��ات��ه��م الإن�����س��ان��ي��ة على 
�سرورة  منها  والتي  امل��اأم��ول،  الوجه 
عملية  يف  اأنف�سهم  ال�سباب  اإ���س��راك 
العلمية،  واملناق�سات  العلمي  البحث 
جانب  اإىل  ال��وط��ن��ي،  احل�����س  وتنمية 
ت�����س��ج��ي��ع م����ب����ادرات جم��ت��م��ع��ي��ة التي 
تعنى بتفعيل دمج ال�سباب يف املجتمع 
امل�ساركة  م��ن  متكينهم  على  والعمل 
التحديات  معاجلة  جت��اه  الإيجابية 
امل���ح���ل���ي���ة والق����ل����ي����م����ي����ة وال���ع���امل���ي���ة 
الق�سايا  يف  احل��������وار  وب����الأخ���������س 
اإيجابي  اأث��ر  م��ن  لذلك  مل��ا  الوطنية، 
على النتماء واملواطنة احلقيقية يف 

البعدين الوطني والإن�ساين.

ه�سا�سة لترفيه لدى �لأطفال
وم��ن ج��ان��ب��ه؛ ال��دك��ت��ور عبد اهلل بن 

ال�سدحان، مدير مركز تثمري  نا�سر 
والأ�سرية،  التنموية  لال�ست�سارات 
باململكة العربية ال�سعودية، يف ورقته 
العلمية التي تناولت “تنمية الطفل 
املال  لراأ�س  ركيزة  باعتباره  وحمايته 
اجلوانب  اإىل  متطرقاً  الجتماعي” 
حمذراً  الأط���ف���ال،  ل���دى  الرتفيهية 
يف الوقت نف�سه؛ من ترفيه الأطفال 
التطبيقات  ع���ل���ى  م���ب���ال���غ  ب�������س���ك���ل 
يف  �سيما  ول  الإلكرتونية،  والأل��ع��اب 
ظ���ل الأزم�����ة احل��ال��ي��ة ال��ت��ي فر�ست 
م�سرياً  ال��ب��ي��ت،  يف  الط���ف���ال  وج����ود 
تطبيقات  حت��م��ي��ل  ن�����س��ب��ة  ب���ارت���ف���اع 
الأل���ع���اب الإل��ك��رتون��ي��ة ل��الأط��ف��ال ب� 
ذاتها من  الفرتة  %33 مقارنة مع 
اأن ال�سرف  العام املا�سي، ف�ساًل عن 
الإلكرتونية  الأل����ع����اب  ع��ل��ى  امل�����ادي 
الذي زاد خالل �سهر مار�س هذ العام 

بن�سبة 35%..
وث�������م�������ن م�������دي�������ر م�������رك�������ز ت���ث���م���ري 
والأ�سرية  ال��ت��ن��م��وي��ة  ل��ال���س��ت�����س��ارات 
اخلدمات  دائ���رة  جهود  بال�سعودية؛ 
واأن�سطتها  ال�سارقة،  يف  الجتماعية 
املعرفية املتنوعة يف تنظيم مثل هذه 
الأثر  ل��ه��ا  ال��ت��ي  العلمية  امل��ن��ا���س��ب��ات 
البالغ يف �سقل املعرفة لدى املجتمع، 
وبالأخ�س اأن املجال الجتماعي يعني 

جميع اأفراد املجتمع.

�ل���دم���ج  �إىل  �ل��ت��ه��م��ي�����ص  م����ن 
و�لتمكني..

اأما الدكتورة هنادي عبيد ال�سويدي، 
ل�سعوبات  ال�����س��ارق��ة  م���رك���ز  م���دي���ر 
العلمية؛  ورقتها  يف  ناق�ست  التعلم، 
�سعوبات  وذوي  امل��ع��اق��ني  “دمج  ع��ن 
من  كجزء  انعكا�سها  وكيفية  التعلم 
اأن  الجتماعي” م��وؤك��دة  امل���ال  راأ����س 
هي  الب�سرية  ال��ق��درات  وتنمية  ب��ن��اء 
تفر�سها  التي  الق�سايا  اأه��م  اإح���دى 
واملعلوماتية  امل��ع��رف��ي��ة  ال���ت���ح���ولت 
لي�سمل كافة الفئات والطبقات، وهنا 
الأ�سخا�س  فئة  تنمية  اأه��م��ي��ة  ت��ربز 

التعلم   �سعوبات  وذوي  الإعاقة  ذوي 
وتعليمياً  اجتماعياً،  قدراتهم  وبناء 
ي�����س��اه��م يف تغري  واق���ت�������س���ادي���اً مم���ا 
و�سع املعاقني وذوي �سعوبات التعلم 

اجتماعياً.
جهود  اإىل  ال�������س���وي���دي؛  وت���ط���رق���ت 
اإم�������ارة ال�����س��ارق��ة ودوره�������ا ال���ري���ادي 
يف ت��ع��زي��ز مت��ك��ني ودم�����ج ف��ئ��ة ذوي 
الإعاقة واإتاحة الفر�سة لها بدءاً من 
من  تخرجهم  اإىل  املجتمعي  ال��دم��ج 
ال��ت��اأه��ي��ل، ف�ساًل  اأو م��راك��ز  امل��دار���س 
عن تاأمني لهم حق العمل لتمكينهم 
على الع��ت��م��اد على ال���ذات، مم��ا يعد 
ه���ذا ال��ت��م��ك��ني ج����زءاً م��ن راأ�����س املال 

الجتماعي.

 .. �ل��ت��ن��م��ي��ة �لج���ت���م���اع���ي���ة 
مو�سوعات �ل�ساعة 

الدكتور  الأ�����س����ت����اذ  ي�����رى  وب���������دوره، 
اأ����س���ام���ة ع��ب��د ال����ب����اري، وك���ي���ل كلية 
والبحوث  العليا  ل��ل��درا���س��ات  الآداب 
م�سر  بجمهورية  الزقازيق  بجامعة 
اخلدمات  م���وؤمت���ر  مي��ث��ل  ال��ع��رب��ي��ة؛ 
اأهمية  ع�����س��ر  احل�����ادي  الج��ت��م��اع��ي��ة 
كربى نظراً لرتباطه مبو�سوع على 
درج��ة ك��ربى من الأهمية وه��و راأ�س 
بالتنمية  وعالقته  الجتماعي  امل��ال 
الج���ت���م���اع���ي���ة، وه�����ذا م���و����س���وع من 
مو�سوعات ال�ساعة التي زاد انت�سارها 
والدائمة  امل�����س��ت��م��رة  احل��اج��ة  ب��ف��ع��ل 
ل��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ف�����س��ال ع���ن بروز 
امل���ال الج��ت��م��اع��ي على  راأ����س  مفهوم 

�ساحة العلوم الجتماعية املتنوعة.
واأ�سار عبد الباري؛ من خالل ورقته 
التي حتاول درا�سة عالقة مفهوم راأ�س 
املال الجتماعي واإمكانية قيا�سه من 
�سعوبات  ر�سد  على  الرتكيز  خ��الل 
الإف���ادة  وحم��اول��ة  املتنوعة  القيا�س 
واملنهجية  النظرية  ال��ت��وج��ه��ات  م��ن 
املال  ل��راأ���س  التنموي  العائد  لقيا�س 
الوقوف  ع���ن  ف�����س��ال  الج���ت���م���اع���ي، 
على ال�سعوبات املنهجية التي تواجه 

النظري  املفهوم  لت�سعب  نظرا  ذلك؛ 
وارتكازه علي معايري متباينة ترتبط 
الإن�ساين من جهة والعوامل  بالبعد 
ال��ث��ق��اف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة م���ن جهة 

اأخرى

�ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة �ل��وط��ن��ي��ة  
و�لتو��سل �لجتماعي..

م�سبح  �����س����الح  ال����دك����ت����ور  و����س���ل���ط 
�سوؤون  املزروعي مدير حترير جملة 
اأهمية  ع���ل���ى  ال�������س���وء  اج���ت���م���اع���ي���ة، 
لتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
راأ����س امل���ال الإج��ت��م��اع��ي ع��رب و�سائ��ل 
مل���ا متتلكه  الإج���ت���م���اع���ي،  ال��ت��وا���س��ل 
من  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  من�سات 
ف�����س��اًل ع��ن جوانبها  ك���ربى  اأه��م��ي��ة 
دولة  ول��ه��ذا  ال�سلبية؛  اأو  الإيجابية 
اأوائل  من  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ن��ه��ج��اً وا�سحاً  ال��ت��ي و���س��ع��ت  ال����دول 
امل�سيئة  اجل���وان���ب  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة 
التوا�سل الجتماعي، فيما  لل�سبكات 
لتحافظ  وت�����س��ري��ع��ات  ق��وان��ني  �سنت 
لتلك  ال�����س��ل��ي��م  ال�����س����ت����خ����دام  ع���ل���ى 
الأخري  الت�سريع  واآخ��ره��ا  الو�سائل، 

خالل اأزمة فريو�س كورونا.
اأهمية  اإىل  �سالح؛  الدكتور  وتطرق 
الج��ت��م��اع��ي عرب  امل����ال  راأ�����س  تنمية 
و�سائل التوا�سل الإجتماعي من اأجل 
حتقيق م�ستهدفات دولة الإمارات يف 
تنمية راأ�س مال املجتمعي، ف�ساًل عن 
والتحديات  امل���ه���ددات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
للحفاظ  ال����دول����ة  ت���واج���ه���ه���ا  ال���ت���ي 

والعمل  الجتماعي  امل���ال  راأ����س  على 
ال�ستفادة  وحت��ق��ي��ق  تنميتها،  ع��ل��ى 
التوا�سل  اأو���س��ائ��ل  م��ن  اأم��ث��ل  ب�سكل 
الج����ت����م����اع����ي م�����ن خ�������الل اإي�����ج�����اد 
بالبداع  ت��ت�����س��م  اأ���س��ال��ي��ب  وت��ط��ب��ي��ق 
حتقيق  يف  ت�سهم  وال��ت��ي  والب��ت��ك��ار، 
راأ�س  لتنمية  الوطنية  امل�ستهدفات 

املال الإجتماعي.
وطالب �سالح املزروعي؛ بو�سع اآلية 
الرتابط  م���ن  امل���زي���د  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
على  واحلفاظ  املجتمعي  والتوا�سل 
الإجتماعي  املال  راأ���س  كافة مقومات 
م���ن اأج�����ل امل�����س��اه��م��ة ب�������س���ورة اأك���ر 
اإيجابية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة، 
احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  اأن  �سيما  ول 
م�ساهري  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ن  ت�ستفيد 

التوا�سل الجتماعي.

�لجتماعية  �ملهن  ترخي�ص  �أثر 
ع���ل���ى ت���ن���م���ي���ة ر�أ����������ص �مل�����ال 

�لجتماعي 
وخ���������الل ع�����ر������س ورق�����ت�����ه�����ا؛ ح����ول 
وتنمية  الجتماعية  املهن  ترخي�س 
اأك���دت خلود  الجتماعي؛  امل��ال  راأ����س 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ن��ع��ي��م��ي؛  اأح��م��د 
ب���دائ���رة اخلدمات  امل��ج��ت��م��ع  ل�����س��وؤون 
فر�سة  يعد  املوؤمتر  اأن  الجتماعية، 
الرتخي�س  اآل���ي���ات  ل��ع��ر���س  م��ث��ال��ي��ة 
الج��ت��م��اع��ي واأه��م��ي��ت��ه واأث������ره على 
املجتمع، مو�سحة اأن م�سروع ترخي�س 
مزاولة املهن الجتماعية؛ يهدف اإىل 
تنظيم خدمات املهن الجتماعية من 

الجتماعي  القطاع  ترخي�س  خ��الل 
متقدمة  م�ستويات  اإىل  به  والرتقاء 
م��ن اجل����ودة والأم�����ان، ومب���ا ي�سمن 
امل�سلحة  وك���ذل���ك  الأف�������راد  ح��م��اي��ة 
العامة للمجتمع، عالوة على مراقبة 
املقدمة  اخل����دم����ة  ج������ودة  م�����س��ت��وى 
موؤهلني  م��ه��ن��ي��ني  وج������ود  و����س���م���ان 
ب�����س��ك��ل ج��ي��د ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع احل���الت 
املتنوعة، وهو ما �سيعزز  الجتماعية 
يف  ب��اأن��ه  بالطمئنان  املتعامل  �سعور 
تاأهياًل  م��وؤه��ل��ة  اأم��ي��ن��ة؛  مهنية  اأي����ٍد 
كاماًل لتقدمي اخلدمات الجتماعية 

وفق اأف�سل املعايري و املمار�سات. 

�أفر�د  574 م�ساركًا من  مايقارب 
�ملجتمع

مدير  علي  اآل  من�سور  مها  واأع��رب��ت 
اإدارة الت�سال احلكومي، عن �سكرها 
واملخت�سني  ل���ل���خ���رباء  وت���ق���دي���ره���ا 
بخال�سة  امل�����وؤمت�����ر  اأث����������روا  ال�������ذي 
جهودهم  مثمنة  العلمية،  خرباتهم 
وتعاونهم الدائم مع دائرة اخلدمات 
املوؤمتر  اأن  اإىل  الجتماعية، م�سيفة 
ن��ح��و مايقارب  ا���س��ت��ق��ط��اب   جن���ح يف 
و  املخت�سيني  م��ن  م�����س��ارك��اً    574
امل��ه��ت��م��ني م��ن داخ���ل دول���ة الإم�����ارات 
ميثل  ملا  وخارجها،  املتحدة،  العربية 
ملختلف  مثالية  فر�سة  م��ن  امل��وؤمت��ر 
مهاراتهم  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد 
العلمية  اخل����ربات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 
التي يقدمها اخلرباء و الوقوف علي 

اأف�سل تلك املمار�سات. 

��ستقطاب مايقارب 574 م�ساركًا 

موؤمتر اخلدمة الجتماعية بال�سارقة يناق�ض راأ�ض املال الجتماعي واأثره يف التنمية الجتماعية

•• راأ�س اخليمة : الفجر: 

ت��ع��ت��زم اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف راأ�س 
اأف�سل  ���س��م��ن  وامل�����س��ن��ف��ة  اخل���ي���م���ة، 
العربية  الإم�����ارات  يف  ج��ام��ع��ات   10
“كواكواريلي  وك��ال��ة  بح�سب  املتحدة 
عرو�س  تو�سيع   ،)QS( �سيموند�س« 
ب��راجم��ه��ا الأك���ادمي���ي���ة ا���س��ت��ن��اداً اإىل 

�سمعتها القوية من حيث اجلودة.
ويف ظّل عودة اجلامعات اإىل “الو�سع 
العتيادي اجلديد”، ت�ستعد اجلامعة 
الأمريكية يف راأ�س اخليمة لطرح اأربعة 
وتت�سمن  متقّدمة.  اأكادميية  برامج 
ق����ائ����م����ة ه�������ذه ال������ربام������ج اجل����دي����دة 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  يف  بكالوريو�س 
وع���ل���م ال���ب���ي���ان���ات، ب���ك���ال���وري���و����س يف 
ال��ت�����س��م��ي��م ال���داخ���ل���ي، م��اج�����س��ت��ري يف 
هند�سة البنية التحتية وماج�ستري يف 

الطاقة امل�ستدامة واملتجددة.
ويف هذا ال�سياق، قالت ال�سيدة اأماندا 
ل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�س  ف��ورت��ي، 
باجلامعة  وال��ت��م��ّي��ز  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
“نعمل  اخليمة:  راأ����س  يف  الأمريكية 
ع��ل��ى ط���رح ب��رام��ج اأك��ادمي��ي��ة جديدة 
امل�ستقبلية،  املجالت  تتناول  ومبتكرة 
خ��ا���س��ًة ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي وعلم 
البيانات. ونحن اإذ ُن�سّلط ال�سوء على 
قبيل  – من  امل�ستقبلية  العمل  بيئات 
كيف مُيكن اأن تبدو وما هي الوظائف 
تلبية  على  نعمل  ف��اإن��ن��ا  امل�ستقبلية- 
ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  احتياجاتها”. 
ف����اإّن ت�����س��ع��ًة م��ن ب��رام��ج ال��ه��ن��د���س��ة يف 
اخليمة  راأ���س  يف  الأمريكية  اجلامعة 
حا�سلة على اعتماد جمل�س العتماد 
والتكنولوجيا  للهند�سة  الأم��ري��ك��ي 
اإدارة  كلية  ت�سعى  كما   ،)ABET(
اعتماد  ع��ل��ى  احل�����س��ول  اإىل  الأع���م���ال 
الإدارة اجلامعية  هيئة تطوير كليات 

.)AACSB(

وتتميز اجلامعة وبراجمها بح�سولها 
العتمادات  م��ن  متنوعة  قائمة  على 
املحلية  ال���ه���ي���ئ���ات  ع�����ن  ال�����������س�����ادرة 
والدولية، ما ي�سمن اأن ُتلّبي براجمها 
اأعلى املعايري واأن تعود بالفائدة على 
النجاحات  من  الرغم  وعلى  الطلبة. 
اجلامعة  ت��ك��ت��ف��ي  ل  ح��ق��ق��ت��ه��ا،  ال���ت���ي 
الأمريكية يف راأ�س اخليمة باجنازاتها 
ال�سيدة  واأ���س��اف��ت  فح�سب.  ال�سابقة 
الأمريكية  اجلامعة  “ت�سعى  اأم��ان��دا: 
اإىل  متوا�سل  ب�سكل  اخليمة  راأ���س  يف 
ال��ت��ح��ق��ق م���ن ج�����ودة ال����ربام����ج التي 
املوؤ�س�سة  ع��ن ج���ودة  ف�����س��اًل  ُت��ق��دم��ه��ا 
على  م��ث��ال  وخ���ري  ككل”.  التعليمية 
ذلك هو تعاون اجلامعة الأمريكية يف 
مع وكالة �سمان  راأ���س اخليمة حالياً 
اجلودة للتعليم العايل )QAA( يف 
اململكة املتحدة لإجراء مراجعة دولية 
ل��ل��ج��ودة. وع����الوًة ع��ل��ى ذل���ك، طلبت 
اخليمة  راأ���س  يف  الأمريكية  اجلامعة 
تقييم  اإج��������راء   )QS( وك����ال����ة  م����ن 
النجوم  م��ع��اي��ري  ب��ح�����س��ب  ل��ل��ج��ام��ع��ة 

.)QS Stars( اخلا�سة بالوكالة
ُت��ع��ت��رب اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف راأ�س 
اخل��ي��م��ة واح����دة م��ن اأ���س��ل جامعتني 

الإم�������������ارات  ف����ق����ط يف  م���ع���ت���م���دت���ني 
ق���ب���ل هيئة  امل���ت���ح���دة م����ن  ال���ع���رب���ي���ة 
اجلنوبية  للرابطة  التابعة  اجلامعات 
ل���ل���ج���ام���ع���ات وال���ك���ل���ي���ات وامل�����دار������س 
ال����ولي����ات  يف   )SACSCOC(
املتحدة. وُتعرب اجلامعة الأمريكية يف 
راأ�س اخليمة عن فخرها بهذا الإجناز، 
التابعة  اجل���ام���ع���ات  ه��ي��ئ��ة  ُت���دي���ر  اإذ 
للرابطة اجلنوبية للجامعات والكليات 
اأحد   )SACSCOC(واملدار�س

اأنظمة العتماد املوؤ�س�سي الأكر 
 وت���ع���ل���ي���ق���ا  ع���ل���ى ف����وائ����د ال���راب���ط���ة 
اجل��ن��وب��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات ل��ل��ط��الب قال 
العلكيم،  حمدان  ح�سن  الربوفي�سور 
“يفتح   : الأمريكية  اجلامعة  رئي�س 
التابعة  اجل���ام���ع���ات  ه��ي��ئ��ة  اع���ت���م���اد 
للرابطة اجلنوبية للجامعات والكليات 
فر�ساً   )SACSCOC( واملدار�س
اخل���ارج،  يف  ط��الب��ن��ا  اأم����ام  لمتناهية 
ل  التي  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  خا�سة 
رائدًة  م��رت��ب��ًة  حتتل  جامعاتها  ت���زال 
الوا�سح  ف��م��ن  وع��ل��ي��ه،  العامل”.  يف 
للجامعة  ال���دول���ي���ة  ال�������س���راك���ات  اأّن 
ُت�سّكل  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
اإذ  ن��اج��ح،  م�ستقبل  نحو  ع��ب��ور  ب��واب��ة 

ت�����س��ع اأم�����ام ال���ط���الب جم��م��وع��ة من 
�سنة  اأو  الفر�س لق�ساء ف�سل درا�سي 
اأك��ادمي��ي��ة خ���ارج ال��دول��ة ل��دى اإحدى 
التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  اأو  اجل��ام��ع��ات 
ال�سريكة للجامعة الأمريكية يف راأ�س 
الوليات  اخليمة، وذل��ك يف دول مثل 
واإ�سبانيا  وك���ن���دا  وف��رن�����س��ا  امل��ت��ح��دة 
واأمل��ان��ي��ا وه��ول��ن��دا وكوريا  وم��ال��ي��زي��ا 

اجلنوبية.
اجلامعة  تفاو�ست  ذات��ه،  ال�سياق  ويف 
راأ���������س اخل���ي���م���ة مع  الأم����ري����ك����ي����ة يف 
الوليات  يف  اجلامعات  من  �سركائها 
ترتيب  اأج���ل  م��ن  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة 
طلبتها  لن���ت���ق���ال   )2+3( ب���رن���ام���ج 
ل���ل���درا����س���ة ه����ن����اك، ح���ي���ث ي��ت��ي��ح هذا 
درا�سة  اجل��ام��ع��ة  ل��ط��الب  ال��ربن��ام��ج 
واإمتام  فيها  الأوىل  الثالثة  الأع���وام 
العام الأخري من درجة البكالوريو�س 
اأو املاج�ستري يف اخل��ارج، وه��ذا ما قد 
للح�سول  العتيادي  الوقت  يخت�سر 
ع��ل��ى درج����ة امل��اج�����س��ت��ري مب���ق���دار عام 
يف  الأمريكية  اجلامعة  وُتقّدم  كامل. 
راأ�س اخليمة تعليماً حديثا يهدف اإىل 
اإحداث تغيري جذري يف حياة الطلبة، 
ب�سكل  ويركز  عاملي  ب�سدى  يتمّتع  اإذ 

كامل على حتقيق الجنازات العلمية 
ت���ع���زي���ز ح�����س��ول��ه��م على  و  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
فر�س العمل. وُتوفر اجلامعة جتربة 
والعايل  اجل��ام��ع��ي  للتعليم  تعليمية 
وفقاً لالأ�ساليب املعمول بها يف اأمريكا 
ال�سمالية مع تركيز قوي على الثقافة 
الإم���ارات���ي���ة الأ���س��ي��ل��ة. وي�����س��ع نظام 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف اجل��ام��ع��ة ال��ط��ل��ب��ة اأم����ام 
بالإجناز  ���س��ع��وراً  ومينحهم  حت��دي��ات 
اجلامعة  وت���وا����س���ل  ال���ت���خ���رج.  ب���ع���د 
تقدمه  ال���ذي  التعليم  ن��ط��اق  تطوير 
ليتمكن طلبتها من ت�سريع و تطوير 

م�ساراتهم الوظيفية.
وُت���ع���ّد اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف راأ�س 
اخل��ي��م��ة ج��ام��ع��ة ع��ام��ة غ���ري ربحية 
ومم���ل���وك���ة ب��ال��ك��ام��ل حل��ك��وم��ة راأ�����س 
اآمناً  م�ستقباًل  ي�سمن  م��ا  اخل��ي��م��ة، 

وم�ستقراً للطلبة.
للجامعة  ال�����دويل  ال��ت�����س��ن��ي��ف  وُي���ع���ّد 
الأمريكية يف راأ�س اخليمة دلياًل على 
جودة التعليم والتجربة التي تقدمها 
ّنفت اجلامعة الأمريكية  اجلامعة. و�سُ
 50 اأف�سل  ك��اإح��دى  راأ���س اخليمة  يف 
جامعة يف العامل العربي والعا�سرة يف 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة، وفقاً 
لتقرير ت�سنيف اجلامعات العاملية – 
عن  ال�����س��ادر   2020 العربي  ال��ع��امل 
�سيموند�س”  “كواكواريلي  وك���ال���ة 
املتحدة  امل���م���ل���ك���ة  م����ن  ت���ت���خ���ذ  ال����ت����ي 
اجلامعة  اأّن  اإىل  وُي�����س��ار  ل��ه��ا.  م��ق��راً 
ت�سعى  ل  اخليمة  راأ���س  يف  الأمريكية 
اإىل البقاء يف و�سعها احلايل فح�سب 
حت�سني  اإىل  م�ستمر  ب�سكل  ت�سعى  بل 
والدولة  اجل��ام��ع��ة  يف  التعليم  ج���ودة 
ك��ك��ل. وُت��ع��ّد اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف 
راأ�س اخليمة ع�سواً ن�سطاً يف جمل�س 
 ،)CHEA( العايل التعليم  اعتماد 
والرابطة  العربية،  اجلامعات  واحتاد 

الهانزية للجامعات.

اجلامعة الأمريكية يف راأ�ض اخليمة تطلق برامج اأكادميية 

•• وا�سنطن-وام:

برئا�سة ف�سيلة  الأزه��ر  يقودها  التي  باجلهود  الأمريكية  وزارة اخلارجية  اأ�سادت 
الإمام الأكرب الأ�ستاذ الدكتور اأحمد الطيب �سيخ الأزهر ال�سريف رئي�س جمل�س 
الكاثوليكية  الكني�سة  بابا  فرن�سي�س  البابا  قدا�سة  مع  بالتعاون  امل�سلمني  حكماء 

لتعزيز الت�سامح و مواجهة التطرف.
ونوهت ال��وزارة يف تقريرها ال�سنوي حول مكافحة الإره��اب اإىل اأن الإمام الأكرب 
�سيخ الأزهر و قدا�سة البابا فران�سي�س كانا قد وقعا يف فرباير من العام 2019 

وثيقة الأخوة الإن�سانية التي تتعهد بالت�سدي للتطرف وحتقيق الأخوة بني الب�سر. 
و اأبرز التقرير جهود الأزهر ال�سريف يف مواجهة الإرهاب من خالل مواقفه التي 
يعزز  مبا  التعليمية  مناهجه  وتطوير  املتوا�سلة،  والإ�سدارات  البيانات  اأظهرتها 
على  تركز  جديدة  اأكادميية  كتب  ع��دة  اأ�سدر  الأزه��ر  اأن  اإىل  م�سريا   .. الت�سامح 

العالقة بني امل�سلمني و امل�سيحيني وتعزز امل�ساواة يف احلقوق بني اأتباع الديانات.
و اأ�سارت وزارة اخلارجية الأمريكية - يف تقريرها الذي تر�سد فيه حالة الإرهاب 
اأن الأزه���ر وا���س��ل تنظيم  ال��دول��ي��ة ملواجهته - اإىل  اأب���رز اجل��ه��ود  ال��ع��امل و  ح��ول 

املوؤمترات التي تركز على مكافحة الإرهاب بالتعاون مع املوؤ�س�سات الدولية.

تقرير للخارجية الأمريكية ي�سيد باأهمية وثيقة الأخوة 
•• العني-وام:الإن�سانية ودور الأزهر يف مواجهة التطرف

نظم جمل�س �سما بنت حممد للفكر واملعرفة عرب �سبكة زووم بح�سور 
ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�سة املجل�س 
م�ستهل  يف  �سما  ال�سيخة  وط��رح��ت  امل�ستقبل.  �سحافة  ح��ول  ور���س��ة 
امل�ستقبل  �سحافة  مب��الم��ح  تتعلق  الق�سايا  م��ن  جمموعة  ال��ور���س��ة 
موا�سفات  و  كورونا  باأزمة فريو�س  عام  ب�سكل  الإع��الم  تاأثر  كيف  و 
ال�سحفي الذي ميكنه ال�سمود والتاأقلم مع كل املتغريات التي تطراأ 
على قطاع الإعالم وماذا يعني دخول الذكاء ال�سطناعي يف خمتلف 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  اأن  ل�سيما  الإع���الم  فيها  مب��ا  حياتنا  جم��الت 
عالية  تقنية  دماغية  ب��ق��درات  املعرفية  الإن�����س��ان  �سلوكيات  يحاكي 

جدا .. وت�ساءلت هل ميكنه اأن يحاكي التجربة ال�سعورية والروحية 
لالإن�سان اأي�سا. و تناولت الور�سة التي قدمتها جهينة خالدية مديرة 
الإعالم  املتخ�س�سة يف  الإخبارية” املدربة  “العني  املنوعات يف  ق�سم 
اجلديد و معدة لالأفالم الوثائقية .. املتغريات التي طراأت على عامل 
التكنولوجي  التطور  وت��رية  ت�سارع  ظل  يف  قطاعاته  كل  يف  الإع���الم 
ال��ذك��اء ال�سطناعي والأمت��ت��ة يف معظم  اأن��ظ��م��ة  احل��ا���س��ل ودخ���ول 
اإن الأزم��ة الراهنة حول العامل  جمالت العمل الإعالمي .. و قالت 
اأبرزها القدرة على  غريت مفاهيم كثرية يف العمل الإعالمي و من 
املتغريات.. فيما  التاأقلم مع  الإع��الم على  ق��درة  اإىل  العمل عن بعد 
اأكدت امل�ساركات يف الور�سة اأهمية دور و�سائل الإعالم مبا فيها و�سائل 

التوا�سل الجتماعي يف مواجهة الأخبار الكاذبة وتفنيدها.

جمل�ض �سما بنت حممد للفكر يناق�ض �سحافة امل�ستقبل

•• اأبوظبي -وام:

بالب�سر  الإجت��ار  جرائم  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  وف��رت 
الرعاية ال�سحية والقانونية لل�سحايا ودعم ا�ستقرارهم 
النف�سي يف ظل الظروف ال�ستثنائية املتعلقة بانت�سار وباء 

كورونا امل�ستجد كوفيد - 19.
واأكد معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة 
لل�سوؤون اخلارجية رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة جرائم 
ملتزمة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  اأن  بالب�سر  الإجت���ار 
وذلك من  ال�سحايا من هذه اجلرمية،  وحماية  بتعزيز 
خالل ال�سيا�سات والإجراءات املرنة التي اعتمدتها والتي 
لتوفري  الدوؤوبة  وجهودها  م�ستمر،  ب�سكل  حتديثها  يتم 
جائحة  خ��الل  لل�سحايا  وامل�ساندة  ال��دع��م  اأ�سكال  كافة 

“كوفيد19-«.
اللجنة  تعاملت  “ لقد   : ال�����س��دد  ه��ذا  يف  معاليه  وق���ال 
م��ع خم��اط��ر ه���ذا ال��ف��ريو���س ع��ل��ى ال�سحة ال��ع��ام��ة منذ 
وال�سفافية،  اجلدية  من  امل�ستويات  باأعلى  الأزم��ة  بداية 
ات��خ��ذت��ه��ا حلماية  ال��ت��ي  والإج������راءات  ال��ربام��ج  و�سملت 
او  متييز  دون  اجلن�سيات  وكافة  املجالت  كافة  ال�سحايا 
مينع  ما  كل  و�سع  اأولوياتها  �سمن  �سعت  كما  ا�ستثناء. 
جرمية الإجتار بالب�سر، ويف الوقت ذاته حماية ال�سحايا 
ورعايتهم يف جميع الظروف”. واأ�ساف : “�سعت اللجنة 
مل�ساعدة ال�سحايا على تخطي العديد من العقبات التي 
اأوطانهم،  ال��وب��اء يف  ان��ت�����س��ار ه���ذا  ق��د ت��واج��ه��ه��م يف ظ��ل 
و���س��ع��وب��ة ع�����ودة ب��ع�����س��ه��م اإىل ب���الده���م يف ظ���ل اإغ����الق 
الإجراءات  �سياق  الدول منافذها اجلوية يف  العديد من 
ال��وب��اء حيث قدمت  ه��ذا  انت�سار  م��ن  للحد  الح��رتازي��ة 
اللجنة امل�ساعدات ال�سحية والنف�سية والقانونية وبرامج 
ال��ت��دري��ب وال��رتف��ي��ه وب���رام���ج ال���ع���ودة الآم���ن���ة ل�سحايا 
اللجنة  ع���ربت  وق���د  اأوطانهم”.  اإىل  ب��ال��ب�����س��ر  الجت����ار 
تقديرها  عن  بالب�سر  الإجت���ار  جرائم  ملكافحة  الوطنية 
لتذليل  ال��دول��ة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  تقدمه  ال��ذي  للدعم 

العقبات يف ظل هذه الظروف والتي ت�ساهم ب�سكل كبري 
يف ت�سهيل عمل مراكز الإيواء ابتداًء من ا�ستالم ال�سحية 

وحتى مغادرتها.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن م��راك��ز وم��وؤ���س�����س��ات رع��اي��ة واإي���واء 
�سحايا الإجتار بالب�سر يف الدولة طبقت كافة الإجراءات 
الحرتازية الواجب اتخاذها �سواًء كانت تتعلق بال�سحايا 
ب��امل��وظ��ف��ني ال��ع��ام��ل��ني يف ه����ذه امل��وؤ���س�����س��ات، ووف����رت  اأو 
الهيئات  م��ع  بالتعاون  الطبية  واخل��دم��ات  الفحو�سات 
ت��وف��ري مم��ر���س��ات وم�����س��رف��ات يف هذه  ب��ج��ان��ب  ال�سحية 

املوؤ�س�سات على مدار ال�ساعة.
ويف هذا ال�سدد نظمت املوؤ�س�سات عدداً من برامج التدريب 
اللتزام  مع  اخلدمة  م�ستويات  اأعلى  لتقدمي  ملوظفيها 
برامج  اإىل  بالإ�سافة  الوقائية،  الإر���س��ادات  بكافة  التام 
الوقاية من  باإجراءات  توعية ال�سحايا لزيادة معرفتهم 
منه، من خالل  الوقاية  الفريو�س وطرق  بهذا  الإ�سابة 
ب�سكل  اليدين  غ�سل  كاأهمية  الوقائية  الإر���س��ادات  اتباع 

م�ستمر وترك م�سافة كافية بينهم وبني الآخرين.
كما خ�س�ست اأماكن خا�سة “للحجر ال�سحي” للحالت 
اأعرا�س  اأي  عليها  ت��ظ��ه��ر  ال��ت��ي  ل��ل��ح��الت  اأو  اجل���دي���دة 
للفريو�س، مما �ساهم يف احلفاظ على �سالمة ال�سحايا 
حيث مل يتم ت�سجيل اأي حالة اإ�سابة بالفريو�س يف هذا 

املوؤ�س�سات حتى الآن.
وت��ع��م��ل م��راك��ز وم��وؤ���س�����س��ات رع��اي��ة واإي�����واء ال�سحايا يف 
وطاأة  للتخفيف من  تقدمي خدمات عديدة  الدولة على 
ال��ظ��روف على ال�سحايا، وذل��ك م��ن خ��الل تقدمي  ه��ذه 
اأوطانهم  يف  اأ���س��ره��م  لدعم  لل�سحايا  مالية  م�ساهمات 
ب�سبب الأو�ساع القت�سادية وفقدان بع�س اأفراد اأ�سرهم 
لعدم قدرتهم  اأكر تعقيداً  الو�سع  لوظائفهم مما جعل 
خدمات  ت��وف��ري  وك��ذل��ك  احل��ي��اة،  متطلبات  ت��وف��ري  على 
التوا�سل املرئي لل�سحايا مع اأ�سرهم وذويهم لالطمئنان 
عليهم ب�سكل م�ستمر، هذا بالإ�سافة اإىل املبادرات الأخرى 

التي مت اإطالقها من برامج تاأهيلية وترفيهية.

جلنة مكافحة جرائم الإجتار بالب�سر  توفر الرعاية ال�سحية 
والقانونية والنف�سية لل�سحايا يف ظل انت�سار كوفيد- 19
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر:

واأ�سول  التحتية  البنية  ق��ط��اع  خ��الل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  ن��ف��ذت 
ال��ب��ل��دي��ة- ق�����س��م الأع���م���ال ال��رتاب��ي��ة وامل��ح��اج��ر، اأع���م���ال ت�����س��وي��ة يف خم�سة 
حم��اج��ر ه��ي: حمجر ال��ع��دل��ة، وحم��ج��ر ج��ن��وب ال��ف��اي��ة، وحم��ج��ر احلفار، 
وحمجر كيزاد “ب”، وحمجر �سمال الفاية، مت على اإثرها ت�سوية م�ساحات 
اإجمالية  مالية  ب��اإي��رادات  الأرا���س��ي،  من  مربعاً  م��رتاً   412،770 قدرها 

درهماً.  41،141،298
ومت من خالل هذه الأعمال، التي نفذت من يناير 2020 وحتى 30 مايو 
الإدارية لبلدية  الواقعة �سمن احلدود  العمرانية  امل�ساريع  2020، تزويد 
مدينة اأبوظبي بكمية 2،073،170 مرتاً مكعباً من الكد�س، و374،260 

مرتاً مكعباً من الرمل.
الرتابية  الأع��م��ال  ق�سم  رئي�س  العطا�س  عي�سى  املهند�س  اأك���د  جانبه  م��ن 
امل�ست�سلحة  امل�ساحة  اأن  البلدية  واأ�سول  التحتية  البنية  واملحاجر يف قطاع 

الفاية  مربعاً، ويف حمجر جنوب  م��رتاً   51،382 بلغت  العدلة  يف حمجر 
مربعاً، ويف  13،743 مرتاً  مربعاً، ويف حمجر احلفار  171،891 مرتاً 
الفاية  �سمال  حمجر  ويف  م��رب��ع��اً،  م���رتاً  “ب” 126،664  ك��ي��زاد  حمجر 

مربعاً. مرتاً   49،090
واأ�ساف اأن عمليات ت�سوية الأرا�سي تتم من دون تكاليف مالية، وذلك من 
خالل حتميل املواد الرتابية من املحاجر املعتمدة لدى البلدية، وال�ستفادة 

من مواد ناجت احلفر الفائ�سة عن حاجة امل�ساريع العمرانية املختلفة.

م�ساريعها،  جميع  يف  ال�ستدامة  معايري  تطبيق  على  البلدية  حر�س  واأك��د 
الطرق  و���س��ي��ان��ة  وال���دف���ان  الأرا����س���ي  ت�سوية  م�����س��روع  �سمنها  م��ن  وال��ت��ي 
جودة  ذات  مبعايري  م�ستدامة  تنمية  حتقيق  يف  لروؤيتها  تعزيزاً  الرتابية، 
لتحقيق  �سعيها  اإط��ار  �سمن  وذل��ك  البيئية،  املعايري  على  واحل��ف��اظ  عالية 
متطلبات الأمن وال�سحة وال�سالمة، واإجناز اأعمال من �ساأنها احلفاظ على 
املظهر العام واملعايري البيئية، وتلبية احتياجات املجتمع يف مدينة اأبوظبي 

و�سواحيها.

•• دبي-الفجر: 

العديد  املبتكرة يف  روؤيتهم وتقدمي احللول  انطالقاً من حر�سهم على طرح 
�سباب  ناق�س  وال��ع��امل،  الإم���ارات  مب�ستقبل  ترتبط  التي  احليوية  امللفات  من 
الدولية حلماية  الإم��ارات يف اجلهود  دور  تعزيز  واآليات  �سبل  اأم�س  الإم��ارات 
الطبيعة والكائنات املهددة بالنقرا�س يف الإمارات والعامل خالل حلقة �سبابية 
افرتا�سية بعنوان “دور ال�سيا�سات يف حماية الطبيعة - ت�سور ال�سباب للحياة 
بعد كوفيد 19” التي نظمتها املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب بالتعاون مع جمعية 

الإمارات للطبيعة عرب برنامج زووم.
املر�سحة لرئا�سة الحتاد  املبارك  و�سهدت اجلل�سة ح�سور معايل رزان خليفة 
جلمعية  العام  املدير  عبداللطيف  م�سطفى  وليلى  الطبيعة،  حلفظ  ال��دويل 
حممد  ل�سندوق  العام  املدير  لوناي  فريدريك  والدكتور  للطبيعة،  الإم��ارات 
بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية، بالإ�سافة اإىل عدد من ال�سباب من 

خمتلف اإمارات الدولة.
وناق�ست اجلل�سة الدور املحوري العاملي الذي تلعبه دولة الإمارات يف احلفاظ 
على الأنواع املهددة بالنقرا�س، خا�سة مع التعايف الناجح لالأنواع على حافة 
انطالقاً من كونها مركزاً  تلعبها  التي  النقرا�س، وذلك من خالل جهودها 
عاملياً للتجارة الدولية يف احلد من التجارة غري امل�سروعة للحيوانات الربية 
الالعبني  اأب���رز  ك��اأح��د  الإم����ارات  دور  تعزيز  كيفية  اجلل�سة  وت��ن��اول��ت  احل��ي��ة. 
الطبيعة  حماية  جهود  يف  ال�سباب  م�ساركة  وكيفية  املجال،  هذا  يف  الدوليني 

و�سمان بقاء الكائنات احلية.
ال�سباب رئي�سة  املزروعي وزيرة الدولة ل�سوؤون  وقالت معايل �سما بنت �سهيل 
حري�سة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  “اإن  لل�سباب:  الحت��ادي��ة  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 
على م�ساركة ال�سباب الإماراتي يف دعم جهود دولة الإم��ارات يف احلفاظ على 
مع  التعاون  يف  تتجلى  والتي  بالنقرا�س  امل��ه��ددة  احلية  والكائنات  الطبيعة 
خمتلف املنظمات العاملية املعنية والدول ال�سديقة، ودورنا هو اأن نلقي ال�سوء 
امللف  اإعدادهم لتويل هذا  اأجل  الإماراتي من  ال�سباب  اأمام  على تلك اجلهود 
يف امل�ستقبل وا�ستكمال جهود الدولة والنجاحات التي اأحرزتها يف هذا ال�سدد 
البيئي  ال��ت��وازن  اأه���داف  حتقيق  يف  الفاعلة  امل�ساهمة  وكذلك  وعاملياً،  حملياً 

واحلفاظ على كوكب الأر�س«.
واأ�سافت معاليها: “ميتلك ال�سباب الإماراتي املعرفة والعلوم واخلربات التي 
توؤهلهم للعب دور اأكرب بجانب �سباب العامل يف احلفاظ على الطبيعة، واإبراز 
الإمارات  التي تربز جهود  العملية  ال��روؤى  وتقدمي  احللول  اإيجاد  يف  دوره��م 

وتعزز قوتها الناعمة يف جميع اأنحاء العامل«.
“نحر�س  املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب:  النظري مدير عام  وقال �سعادة �سعيد 
يف املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب على اإ�سراك ال�سباب الإماراتي ملناق�سة خمتلف 
على  ت�سجيعهم  اأج���ل  م��ن  وع��امل��ي،  حملي  باهتمام  حتظى  ال��ت��ي  امل��و���س��وع��ات 

التفكري النقدي واملزيد من البحث والدرا�سة والعمل على اإيجاد حلول ملختلف 
التحديات، وذلك يف اإطار ا�سرتاتيجية املوؤ�س�سة اإىل تاأهيل ال�سباب ليكونوا قادة 

يف امل�ستقبل«.
واأ�ساف �سعادته: “اإن ال�سباب الإماراتي له دور مهم يف خمتلف الق�سايا التي 
حتظى باهتمام دولة الإمارات، ويتمتع بثقافة العمل بروح الفريق الواحد مع 
خمتلف �سباب املنطقة والعامل. ولعل ق�سية املحافظة على الطبيعة من اأهم 
امل�ساهمة  اإىل  الإماراتي  ال�سباب  خاللها  من  يتطلع  والتي  املطروحة،  امللفات 
بروؤية مبتكرة لدعم هذا امللف احليوي الذي يوؤثر على حياة الكائنات احلية 

والب�سر«.
والتاأكيد  باحل�سور  بالرتحيب  اجلل�سة  عبداللطيف  م�سطفى  ليلى  افتتحت 
خمتلف  م��ع  بالتعاون  للطبيعة  الإم����ارات  جمعية  تبذلها  التي  اجل��ه��ود  على 
اجلهات املحلية والعاملية املعنية وتبادل اخلربات من اأجل الو�سول اإىل اأف�سل 
اآليات احلفاظ على الطبيعة واحلياة الربية يف دولة الإمارات والعامل. م�سرية 
العديد من  له  19” كان  “كوفيد  امل�ستجد  وب��اء كورونا  انت�سار  اأزم��ة  اأن  اإىل 
اأن ن�ستغلها ل�سالح الطبيعة واحلياة الربية  التي ينبغي  التاأثريات والفر�س 
وبناء منظومة عاملية جديدة ت�سع الطبيعة على راأ�س اأولوياتها من اأجل حياة 

الإن�سان والكائنات التي تعي�س على كوكب الأر�س.
وخالل اجلل�سة، قامت معايل رزان خليفة املبارك اإن دولة الإمارات تعد منوذج 
عاملي يحتذى به يف احلفاظ على الطبيعة واحلياة الربية، حيث تعمل القيادة 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  تر�سيخ مبادئ  الر�سيدة على 
ن��ه��ي��ان، ط��ي��ب اهلل ث����راه، ال���ذي ك���ان ي��وؤم��ن ب���اأن الطبيعة ه��ي ج���زء م��ن اإرث 
الإمارات وحافظ على مقومات الطبيعة حتى اأثناء بناء املدن احلديثة وت�سييد 

امل�سروعات الوطنية.
وقالت معاليها: “متتلك القيادة الر�سيدة الروؤية احلكيمة نحو احلفاظ على 
الجتماعية  العدالة  تعني  ال�سامل  مبفهومها  العدالة  ب��اأن  وتوؤمن  الطبيعة 
والعدالة للطبيعة. ونحن دورنا اأن نغر�س هذا املبداأ يف نفو�س ال�سباب والأجيال 
بع�س،  ع��ن  مب��ع��زل  لي�سا  والطبيعة  الإن�����س��ان  اأن  مفهوم  وتر�سيخ  ال��ق��ادم��ة، 
الفريو�سات  اأغلب  لأن  وعافيتنا،  �سحتنا  ل��دوام  ال�سامن  هي  الطبيعة  واأن 
والبكترييا التي اأ�سابت الب�سر خالل العقود الأخرية كانت نتاج عبث الإن�سان 

باحلياة الربية«.
اأن  يعي  اأن  ينبغي  ك��ورون��ا  اأزم��ة  بعد  اجلديد  العامل  “اإن  معاليها:  واأ�سافت 
الطبيعة  تكون  اأن  ويجب  بالطبيعة،  مرتبطان  الإن�����س��ان  و�سحة  القت�ساد 
حموراً لالقت�ساد اجلديد. بالإ�سافة اإىل ذلك ينبغي تفعيل اآليات الدبلوما�سية 
توحيد  اأجل  ال��دويل من  التعاون  اإدارة منظومة  ترتكز على  والتي  اخل�سراء 
هدر  وع��دم  الطبيعة  اح��رتام  مبادئ  على  قائم  متكامل  نظام  وخلق  اجلهود 

املوارد واحلفاظ على البيئة واحلياة الربية«.
وتابعت معاليها: “اإن ال�سباب تقع عليهم م�سوؤولية كبرية ولهم دور حموري 

يف قيادة منظومة العمل اجلديدة للحفاظ على الطبيعة واحليوانات املهددة 
جتاه  ال�ستهالك  اأمن���اط  تغيري  منها  ب�سيطة  جهود  خ��الل  م��ن  بالنقرا�س 
وموارد  احل��ي��وان��ات  اأع�����س��اء  م��ن  م�سنوعة  م���واد  على  تعتمد  ال��ت��ي  املنتجات 
التي حتافظ على  الوظائف اخل�سراء  تبني مفهوم  الطبيعة، وكذلك عليهم 

البيئة ول تت�سبب يف هدر املوارد على املدى الطويل«.
كما نوهت معاليها اإىل اأن هناك العديد من اجلهود املبذولة يف العامل للحفاظ 
على البيئة والطبيعة، واأنه قد اثبتت التجارب والدرا�سات اأن املناطق الت متت 
اإدارتها بوا�سطة املجتمعات املدنية اأظهرت نتائج اأكر اإيجابية جتاه الطبيعة 

واحلياة الربية، وهو ما ينبغي من خالله تفعيل دور ال�سباب يف هذا الإطار. 
ومن جهته، اأكد الدكتور فريدريك لوناي اإن نحو 8 مليارات �سخ�س يعي�سون 
اأن��ه مبعزل عن  الكثري من يظن  الطبيعة، وهناك  ويت�ساركون معاً  العامل  يف 
الطبيعة ول يتاأثر بها، م�سرياً اإىل اأن الواقع غري ذلك متاماً فالطبيعة والب�سر 

متحدان ويتاأثران ببع�سهما البع�س.
العك�س، فالطبيعة  ولي�س  الطبيعة  الإن�سان هو من يحتاج  “اإن  لوناي:  وقال 
قادرة دائماً على التعايف. ولكن ينبغي علينا اأن نعطي للطبيعة الوقت وامل�ساحة 
التغريات  مثل  الإن�سان  ي�سنعها  التي  املتغريات  مع  والتاأقلم  للتعايف  واملكان 

املناخية والكوارث الطبيعية امل�ساحبة لأن�سطته ال�سناعية والقت�سادية«.
وا�ست�سهد لوناي بدولة الهند التي يبلغ عدد �سكانها اأكر من مليار �سخ�س، 
الهند  اأن  اأو�سح  وتقاليدهم، حيث  عاداتهم  وفق  الطبيعة  ولكنهم يحرتمون 
%18 م��ن ال��ن��م��ور يف ال���ع���امل، ويف ب��ع�����س ال����دول ه��ي مهددة  مت��ت��ل��ك ن��ح��و 
نابعة  ثقافة  تكون  واأن  الطبيعة لبد  املحافظة على  اإن  بالنقرا�س، مو�سحاً 
ولي�سوا  املنظومة  تلك  من  ج��زء  اأنهم  ي��درك��وا  اأن  ينبغي  الذين  ال�سعوب  من 

خارجها.
ال��ربي��ة م��ن خالل  ا�ستهلك الطبيعة واحل��ي��اة  اأن الإن�����س��ان  اإىل  ل��ون��اي  واأ���س��ار 
املوارد  ا�ستغالل  بجانب  الطبيعية،  امل��واد  على  تعتمد  التي  وال�سلع  املنتجات 
الطبيعة  ا�ستغالل  اأنه ل مانع من  الطاقة. موؤكداً  وتوليد  الطعام  توفري  يف 
ولكن �سمن نهج م�ستدام يراعي حقوق الكائنات احلية يف العي�س و�سط بيئتها 

الطبيعية.
الطبيعة  منح  على  تعمل  اأن  العامل  حول  احلكومات  على  “اإن  لوناي:  وتابع 
املحميات  اإن�ساء  يف  التو�سع  خ��الل  من  للتعايف  املنا�سب  وامل��ك��ان  الكايف  الوقت 
بجانب  وال��ربي��ة،  الطبيعية  احلياة  على  التعدي  عقوبات  وتغليظ  الطبيعية 
ال�ستخدام  يف  م��رون��ة  اأك��ر  م�سنعة  ب��دائ��ل  واإي��ج��اد  امل���وارد  ا�ستهالك  تقليل 
وتكون �سديقة للبيئة”. م�سرياً يف هذا ال�سدد اإىل اأن اأغلب اأمناط ال�ستهالك 
لي�ست تقليدية، بل اإنها حديثة ولي�ست �سرورية نظراً لرتباطها باأمناط الأكل 

واملو�سة والرفاهية يف الع�سر احلديث. 
اأن يتغري،  ال��روة احليوانية لبد  الإن�سان مع  اأن تعامل  اإىل  اأ�سار لوناي  كما 
ويبغي التوجه اإىل تناول اخل�سروات وبدائل غذائية بن�سبة اأكرب على ح�ساب 

املا�سية،  من  عدد  اأك��رب  على  ال�ستحواذ  ثقافة  تغيري  ينبغي  وكذلك  اللحوم، 
لأنها يف بع�س املجتمعات تعترب ثروة ووجهة اجتماعية ومظهراً للتفاخر.

التي  التحديات  ا�ستعرا�س  خ��الل  من  اجلل�سة  يف  احل�سور  ال�سباب  و���س��ارك 
خلفتها اأزمة كورونا “كوفيد 19” يف العامل، مثل توقف الن�ساط القت�سادي 
وما �ساحبه من انت�سار للفقر والتباعد الجتماعي، وتغري اأمناط ال�ستهالك. 
التوا�سل الجتماعي يف  ال�سباب من رواد  اأهمية دور  اأكد احل�سور على  حيث 

تغيري اأمناط ا�ستهالك املجتمع لتكون اأكر مراعاة للطبيعة والبيئة.
كوفيد  اأزم��ة  بعد  للتحديات  احللول  بطرح جمموعة من  ال�سباب  �سارك  كما 
طيار  ب��دون  الطائرات  ا�ستغالل  منها،  الربية  احلياة  تعزيز  اأج��ل  من   19
اأن�سطة  اأي��ة  عن  والإب���الغ  الربية  واحل��ي��اة  الطبيعة  ملراقبة  وا�سع  نطاق  على 
�سرورة  بجانب  الطبيعية،  ال��ك��وارث  وق���وع  ح��ال  يف  والإن����ذار  م�سروعة  غ��ري 
العامل من  اإليها يف كل دول  البيانات والو�سول  الدول احل�سول على  ت�سهيل 
نحو  التوجه  اإىل  بالإ�سافة  الطبيعة،  ل�سالح  واحللول  اخل��ربات  تبادل  اأج��ل 
دور  وتعزيز  الأخ�سر،  القت�ساد  اآليات  تطبيق  خالل  من  القت�سادي  التعايف 
يف  اخل�سراء  الوظائف  نحو  والتوجه  امل��وارد،  هدر  من  احلد  يف  التكنولوجيا 

�سوق العمل.
 كما اأ�سار ال�سباب اإىل جمموعة من احللول التي من املمكن تطبيقها يف دولة 
الإمارات لتعزيز دورها يف احلفاظ على الطبيعة منها، التو�سع يف زراعة اأ�سجار 
امل��اجن��روف يف ال��ط��رق��ات ال�سريعة وو���س��ط الأح��ي��اء وامل���دن اجل��دي��دة وبطول 

�سواحل الدولة للمحافظة على البيئة ولتكون موطناً للطيور املهاجرة.
كما اأ�سار العديد من ال�سباب اإىل اإن احلفاظ على احليوانات الربية هي اأولوية 
ت�سميم  يف  امل�ساركة  يف  لل�سباب  الفر�سة  اإت��اح��ة  وينبغي  الإم����ارات،  حلكومة 
والطبيعة  البيئة  جت��اه  املجتمع  اأف��راد  وع��ي  لرفع  جمتمعية  حمالت  وتنفيذ 
وتغيري اأمناط ا�ستهالكهم. بالإ�سافة اإىل التو�سع يف اإن�ساء املحميات الطبيعية، 
واإقرار قوانني للحفاظ على احليوانات الربية، وال�ستثمار يف البحث العلمي 
لإيجاد حلول علمية لتعايف الطبيعة والعناية باحليوانات املهددة بالنقرا�س، 
وال�ستثمار يف القت�ساد الأخ�سر، واإقرار قوانني بحظر تداول املنتجات التي 
تعتمد ب�سورة كبرية على املوارد الطبيعية التي تهدد احلياة الربية يف الإمارات 
والعامل، وخلق منظومة غذاء م�ستدامة لإطعام ال�سكان الذين تتزايد اأعدادهم 
بوترية �سريعة، ودعم الأعمال التي متار�س اأن�سطتها وفق نهج م�ستدام يراعي 

م�ستقبل الطبيعة واحلفاظ على كوكب الأر�س.

•• ال�سارقة-الفجر:

التدريبي  بالربنامج  الأرب��ع��اء  اأم�س  �سباح  القا�سمية  اجلامعة  موظفو  التحق 
الذي تناول ) ال�سالمة يف مقر العمل( والذي جرى تنفيذه بالتعاون مع هيئة 
ل�ستئناف  التمهيدية  العودة  مبا�سرة  اإط��ار  يف  ال�سارقة  يف  وال�سالمة  الوقاية 

العمل من مقر اجلامعة .
اجلامعة  مقر  يف  التدريبي  الربنامج  بعقد  وال�سالمة  الوقاية  هيئة  وق��ام��ت 
بح�سور ال�ستاذ الدكتور ر�ساد �سامل مدير اجلامعة القا�سمية والكوادر العاملة 
ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي وتناول  ب��ات��ب��اع الج�����راءات الح���رتازي���ة وتطبيق  وذل���ك 
ما  بكل  ال�سليمة  املمار�سات  على   وتدريبهم  املوظفني  اإط��الع  املكثف  الربنامج 
يخ�س الأمن وال�سالمة وال�سحة املهنية يف املكاتب يف ظل انت�سار فريو�س كورونا 
للو�سول  الر�سمية  اجلهات  من  ال�سادرة  التوجيهات  وتطبيق   )19 كوفيد   (

املمار�سات  اأحدث  واأو�سع والطالع على  اأ�سمل  ب�سكل  وال�سالمة  الوقاية  ملفهوم 
اأعمالهم يف  تاأدية  العمل للحفاظ على �سحة املوظفني خالل  واألياتها يف بيئة 

مقر اجلامعة .
يف  ال�سليمة  والإج����راءات  وال�سالمة  ال�سحة  �سيا�سات  اإىل  الربنامج  تطرق  و 
مواقع العمل واتباع الر�سادات الالزمة بالتعقيم واحلفاظ على التباعد وقيا�س 
درجات احلرارة ب�سكل يومي عالوة على طرق معرفة اأعرا�س كوفيد 19 وطرق 
ال�سريعة  التعرف على املخاطر من هذا الفريو�س وال�ستجابة  تفاديها بجانب 
واإجراءات  اإ�سارات  اإ�سافة لتحديد  ال�سحيحة  والعملية لها لتطبيق الر�سادات 

ال�سالمة وا�ستخدام املمرات الالزمة وطرق التعامل داخل بيئة العمل.
القا�سمية  اجلامعة  مدير  �سامل  ر�ساد  الدكتور  ال�ستاذ  اأ���س��اد  الإط���ار   ه��ذا  ويف 
يف  ودوره���ا  بال�سارقة  وال�سالمة  الوقاية  وهيئة  اجلامعة  بني  البناء  بالتعاون 
توعية موظفي اجلامعة بطرق ال�سالمة الالزمة للحفاظ عليهم يف ظل العودة 

اإىل ممار�سة العمل من املكاتب والوقاية من فريو�س كورونا.
واأ�سار اإىل اأن هذا الربنامج التدريبي هام نظرا ل�ستفادة الكوادر الوظيفية منه 
يف تاأمني �سالمتهم يف ظل اإجراءات الوقاية التي اتبعتها اجلامعة بهدف تاأمني 

اآمنة  بيئة  الوظيفية يف  لأداء مهامهم  القا�سمية  اجلامعة  العاملني يف  �سالمة 
املمار�سات  باتباع  جميع  للعمل  ذات��ه على حتفيزهم  الوقت  وتعمل يف  و�سحية 

التي تقيهم وحتفظهم خالل العمل .

باإير�د�ت مالية بلغت 41 مليونًا و141 �ألف درهم

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اأعمال ت�سوية اأكرث من 412 األف مرت مربع من الأرا�سي يف 5 حماجر

خالل �حللقة �ل�سبابية دور �ل�سيا�سات يف حماية �لطبيعة 

�سباب الإمارات يناق�سون تعزيز دور الدولة يف حماية الطبيعة والكائنات املهددة بالنقرا�ض حمليًا وعامليًا

ال�سلمة يف مقر العمل برنامج تدريبي ملوظفي اجلامعة 
القا�سمية بالتعاون مع هيئة الوقاية وال�سلمة 

•• دبي -وام:

دولة  اأن  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأك����دت 
الإم��������ارات ت��ع��د م���ن ال������دول ال����رائ����دة يف اإط����الق 
والتاأهيلية  التوعوية  والربامج  النوعية  املبادرات 
املجتمع  وح��م��اي��ة  امل���خ���درات  منعك�سات  لتطويق 
منها من خالل رفع ن�سبة وعي ال�سباب مبخاطر 
التعليمية  واملوؤ�س�سات  الأ�سرة  اإط��ار  يف  الآف��ة  هذه 
والجتماعية واإيجاد حلول مل�سكلة الإدمان واأهمية 
زي����ادة ح��م��الت ال��ت��وع��ي��ة مب��خ��اط��ر امل���خ���درات بني 
الأن�سطة  مل��م��ار���س��ة  وتوجيههم  اجل��ام��ع��ات  طلبة 

الريا�سية والن�سمام لفرق التطوع بالإ�سافة اإىل 
واإعادة  الإدم���ان،  من  العائدين  ا�ستيعاب  ���س��رورة 

تاأهيلهم ليكونوا اإيجابيني يف املجتمع.
اأ����س���درت���ه مبنا�سبة  ب��ي��ان  - يف  ال������وزارة  و����س���ددت 
ال��ي��وم ال��ع��امل��ي مل��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات والجت�����ار غري 
كل  م��ن  يونيو   26 ب��ه يف  ال���ذي يحتفى  امل�����س��روع 
امل���ح���وري يف جم���ال مكافحة  ع���ام - ع��ل��ى دوره�����ا 
املخدرات من خالل العالج الذي يقدمه م�ست�سفى 
م�ست�سفيات  وباقي  بدبي  النف�سية  لل�سحة  الأم��ل 
عالج  خ��دم��ات  توفري  واأهمها  للمدمنني  ال���وزارة 
لأرقى  وفقا  التاأهيل  واإع���ادة  الإدم���ان  ا�سطرابات 

املعايري العاملية.
اإىل  امل��ج��ت��م��ع  ووق����اي����ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  وت�����س��ع��ى 
والجتماعيني  النف�سيني  امل��ع��اجل��ني  ك��ف��اءة  رف���ع 
واأخ�����س��ائ��ي��ي ال���ع���الج امل��ه��ن��ي وغ���ريه���م مم���ن لهم 
يف  وذل��ك  والتاأهيل  العالج  برامج  يف  اأ�سا�سي  دور 
اأف�سل  اإطار ا�سرتاتيجية الوزارة الهادفة لتقدمي 
خدمات الرعاية ال�سحية ال�ساملة واملبتكرة وبناء 
وال�سحية  العالجية  وال�����س��الم��ة  اجل���ودة  اأن��ظ��م��ة 
ال�سركاء  مع  بالتعاون  ال���وزارة  وتقوم  والدوائية. 
يف اللجنة العليا لر�سد ومراجعة جداول الأدوية 
امل��خ��درة وامل��وؤث��رات العقلية ب��دور حم��وري لزيادة 

النف�سية،  والأدوي���ة  املخدرة  الأدوي���ة  على  الرقابة 
حلماية املجتمع من خماطر واآف��ات املواد املخدرة 
التي ت�سبب اأعباء �سحية واقت�سادية على املجتمع. 
زيادة  اإىل  املخدرات  ملكافحة  العاملي  اليوم  ويهدف 
املخدرات  م�سكلة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�سليط  ال��وع��ي 
من  تخلفه  وما  العامل  دول  معظم  تواجهها  التي 
اآثار واأ�سرار على الفرد واملجتمع من ناحية اإعاقة 
جهود التنمية الجتماعية والقت�سادية وال�سحية 
بني  والتعاون  العمل  تعزيز  و���س��رورة  والتعليمية 
املختلفة يف جميع  واملنظمات  واملجتمعات  الأف��راد 

اأنحاء العامل.

وزارة ال�سحة: الإمارات رائدة عامليا يف اإطلق املبادرات والربامج لتطويق اآفة املخدرات وحماية املجتمع
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

بداأت جمموعة من املواقع الثقافية 
الثقافة  دائ��رة  تديرها  التي  البارزة 
ا�ستقبال  يف  اأب��وظ��ب��ي   – وال�سياحة 
ال�����زوار ���س��ب��اح اأم�������س ب��ع��د الغ���الق 
املا�سية،  الأ�سهر  خ��الل  الح���رتازي 
�سمن خطة تدريجية لعودة احلياة 

الطبيعية اإىل الإمارة.
اأعيد  اخلطة  من  الأوىل  املرحلة  يف 
م��ن ق�سر احل�سن،  ك��ل  ف��ت��ح  اأم�����س 
اللوفر  وم��ت��ح��ف  ال��ث��ق��ايف  وامل��ج��ّم��ع 
العني  ويف  ال��ع��ا���س��م��ة،  يف  اأب��وظ��ب��ي 
اخلارجية  امل�������س���اح���ات  ف���ت���ح  اأع����ي����د 
م����ن ق�سر  وك�����ل  ال����ع����ني،  واح������ة  يف 
وقلعة اجلاهلي، ومتحف  املويجعي، 

ق�سر العني.
مت اتخاذ اإجراءات وتدابري احرتازية 
�سارمة لل�سحة وال�سالمة يف جميع 

هذه املواقع، وذلك تنفيذاً للمرحلة 
لدعم  املو�سوعة  الأوىل من اخلطة 
ع��م��ل��ي��ة ت���ع���ايف امل��ج��ت��م��ع ب��ع��د فرتة 

احلجر ال�سحي.

وكيل  احلو�سني،  �سعود  �سعادة  وقال 
دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي 
بالإنابة: “ت�سكل اإعادة فتح مواقعنا 
الأهمية  ب��ال��غ��ة  خ��ط��وة  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 

ت��ع��ايف الإم�������ارة. وميكن  يف م�����س��رية 
عقب  ب��ال��ت��ع��ايف  ي��ب��داأ  اأن  للمجتمع 
ف���رتة احل��ج��ر ال�����س��ح��ي م���ن خالل 
باإعادة  ن�ستهلها  ال��ت��ي  اخل��ط��ة  ه��ذه 

املواقع  م��ن  خم��ت��ارة  جمموعة  فتح 
الحرتازية  الإج���راءات  تطبيق  بعد 
ال��وب��اء يف جميع هذه  ل��ل��وق��اي��ة م��ن 
ال���ن���ا����س الثقة  امل����واق����ع، مم���ا مي��ن��ح 
جمدداً  املف�سلة  وجهاتهم  لرت��ي��اد 
دون اأي خماوف اأو قلق. مما ل �سك 
اجلهود  تدعم  اخلطوة  هذه  اأن  فيه 
املبذولة مل�ساعدة الإمارة على التعايف 
اأثبتت  ف��ق��د  وق����ت مم���ك���ن،  ب���اأ����س���رع 
اأكر  الثقافة من  اأن  فرتة الغ��الق 
بني  التوا�سل  حققت  التي  الروابط 

النا�س رغم التباعد الجتماعي«.
جمتمعنا  اأظ���ه���ر  “لقد  واأ�����س����اف: 
ال��ت��زام��اً وث��ب��ات��اً ه��ائ��ل��ني ع��ل��ى مدى 
الأ����س���ه���ر ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���ا����س���ي���ة، حيث 
الوباء  على  املرتتبة  الآث���ار  واج��ه��وا 
وخمتلف تاأثرياته ب�سجاعة، ونتطّلع 
اأقرب  يف  ال�سجاعة  هذه  مكافاأة  اإىل 
ب�سكل  معهم  والتفاعل  ممكن  وق��ت 

الثقافية  املواقع  ت�سغيل  بعد  معتاد 
ل��ت��ق��دمي جت����ارب ثقافية  ب��ال��ك��ام��ل، 

ملهمة جديدة ومميزة«.
احل�سن  ق�����س��ر  زوار  ع���ل���ى  ي��ت��ع��ني 
واللوفر اأبوظبي حجز تذاكر الزيارة 
م�سبقاً عرب الإنرتنت، وتعمل معظم 
املواقع الثقافية وفق مواعيد جديدة 
من 10 �سباحاً حتى 7 م�ساًء )من 
2 ظهراً حتى 7 م�ساًء اأيام اجلمعة(. 
بينما ي�ستقبل اللوفر اأبوظبي زّواره 
يومياً من ال�ساعة 10 �سباًحا حتى 
6:30 م�ساًء، با�ستثناء اأيام الثنني 

عندما يكون املتحف مغلًقا.

الثقايف؛  امل���ج���ّم���ع  ف��ت��ح  اأع���ي���د  وق����د 
والذي يوفر حمتوى ثقافياً قّيماً ل 
فقط،  املعار�س  قاعات  على  يقت�سر 
ت��ق��دمي عرو�س  اإىل  ي��ت��ع��داه  واإمن����ا 
ل�ستكمال  الإن����رتن����ت  ع���رب  الأداء 
الثقايف.  ل��ل��م��ج��ّم��ع  ال��ف��ن��ي  ال���ن���ت���اج 
حالياً  ال��ث��ق��ايف  امل��ج��ّم��ع  وي�ست�سيف 
ث��الث��ة م��ع��ار���س ف��ن��ي��ة مم���ي���زة، مبا 
الأحمر”  “الق�سر  م��ع��ر���س  ف��ي��ه��ا 
بن  فهد  بن  �سلطان  الأم��ري  للفنان 
“اأر�سية  ومعر�س  �سعود،  اآل  نا�سر 
بني  “رحلة  وم��ع��ر���س  م�سرتكة” 

الكلمات«.

الثقايف  املجّمع  اأداء  يتم بث عرو�س 
ع��رب الإن���رتن���ت، وال��ت��ي ت��رتاف��ق مع 
عرو�س اإ�سافية يقدمها كل من بيت 
واملر�سم  اأب��وظ��ب��ي،  وبريكلي  ال��ع��ود، 
احلر، وبيت اخلط، ومركز القطارة 

للفنون.
من  ك��ل  فتحت  ال��ع��ني،  منطقة  ويف 
املويجعي،  وق�������س���ر  ال����ع����ني،  واح������ة 
وق��ل��ع��ة اجل���اه���ل���ي، وم��ت��ح��ف ق�سر 
هذه  وت�سكل  ل��ل��زوار،  اأب��واب��ه��ا  العني 
املواقع  م��ن  ه��ام��ة  منظومة  امل��واق��ع 
وتنوع  غني  تعك�س  التي  التاريخية 

امل�سهد الثقايف يف اإمارة اأبوظبي. 

•• العني- الفجر

خليفة  م���رك���ز  يف  ب���اح���ث���ون  ت��و���س��ل 
ل��ل��ه��ن��د���س��ة ال����وراث����ي����ة وال���ت���ق���ان���ات 
العربية  الإم���ارات  بجامعة  احليوية 
املتحدة اإىل اكت�ساف وحتديد جينات 
�سو�سة  جينوم  يف  ك��ب��رية  اأهمية  ذات 
النخيل احلمراء الذي ميهد الطريق 
للتغلب على هذه الآفة ال�سارة. حيث 
بتحليل  علماء من مركز خليفة  قام 
ج��ي��ن��وم ���س��و���س��ة ال��ن��خ��ي��ل ك����ام����اًل، و 
ذل�����ك  وف���ق���ا ل��ت��وج��ي��ه��ات م���ن �سمو 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور 
وزير  و  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
�سوؤون الرئا�سة يف �سياق ا�سرتاتيجية 
حتقيق الأمن الغذائي والق�ساء على 
هذه الآف��ة التي ت�سبب ك��وارث بيئية 
النخيل،  اإنتاج  توؤثر على  واقت�سادية 
باعتبار اأن النخيل يعد من حما�سيل 
الفاكهة الرئي�سية يف املنطقة وبالذات 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 

الأمريي  اأحمد  خالد  الدكتور  واأك��د 
مدير مركز خليفة للتقانات احليوية 
والهند�سة الوراثية بجامعة الإمارات 
ال������ذي عقد  ال�����س��ح��ف��ي  امل����وؤمت����ر  يف 
اأن اجل��ام��ع��ة تركز  ع��ل��ى   : ب��ع��د  ع���ن 
ودعم  العلمي  البحث  منظومة  على 
مبتكرة  حلول  اإيجاد  بهدف  البتكار 
جنحت  حيث  للتحديات  وم�ستدامة 
ال�سرتاتيجية  ال�����روؤي�����ة  ت��ب��ن��ي  يف 

الزراعية  التنمية  لتحقيق  الوطنية 
البتكار  ط����رق  ب���اأح���دث  امل�����س��ت��دام��ة 
اأن  م��رك��ز خليفة  ال��ع��ل��م��ي.. خ��ا���س��ة 
وال��ف��ري��د يف  ال��دول��ة  الوحيد يف  يعدُّ 
ا�سرتاتيجية  يطبق  ال���ذي  املنطقة 
بحثية يف اآليات النباتات ال�سحراوية 
على املحا�سيل الزراعية، متا�سياً مع 
م�ستهدفات الأجندة الوطنية للدولة 
واهتمامها مب�ستقبل الزراعة والأمن 

الغذائي يف الدولة.
وذكر الدكتور خالد الأمريي الباحث 
ال���درا����س���ة على  ه���ذه  اإن  ال��رئ��ي�����س��ي: 
والتعرف  ال��ن��خ��ي��ل  ���س��و���س��ة  ج��ي��ن��وم 
ع��ل��ى اجل��ي��ن��ات امل��ه��م��ة ت���ع���دُّ احلجر 
ال��ط��ري��ق للحد  الأ����س���ا����س خل���ارط���ة 
م��ن ه��ذه الآف���ة امل��دم��رة م�����س��رياً اإىل 
اخلطوة  تعدُّ  اجلينية  ال��درا���س��ات  اأن 
لتحديات  ح���ل���ول  ت���وف���ري  يف  امل��ه��م��ة 
على  الق�ساء  ومنها  الغذائي  الأم��ن 
الباحثون يف  الآف��ة.  وي�ستخدم  هذه 
جامعة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  خليفة  م��رك��ز 

املعرفة  ه���ذه  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك يف 
لتعديل �سو�سة النخيل جينيا جلعلها 
غ���ري ق������ادرة ع��ل��ى الإن�����ت�����اج.  واأ����س���اد 
املقدم  الكبري  بالدعم  خالد  الدكتور 
من �سعادة �سلطان �ساحي احلمريي-

لقطاع  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزارة  وكيل 
امل�����س��ان��دة- يف حتقيق هذا  اخل��دم��ات 
ومتابعته  واهتمامه  العلمي  الإجن��از 
الأبحاث  م��ن  ال��ن��وع  ل��ه��ذا  امل�ستمرة 

العلمية.
واأ�����س����اف ال���دك���ت���ور خ���ال���د الأم�����ريي 
اخلارطة  ر���س��م��ت  ال��درا���س��ة  ه���ذه  اإن 
الكاملة  ال��ن��خ��ي��ل  ل�����س��و���س��ة  اجل��ي��ن��ي��ة 
التي  اجل���ي���ن���ي���ة  الآل�����ي�����ة  واأظ�����ه�����رت 
ت�ستخدمها �سو�سة النخيل يف انت�سار 
النتائج  ه�����ذه  الآف��������ة.  ه�����ذه  وب����ق����اء 
للجينات  امل���ع���ريف  امل�������س���در  ���س��ت��ك��ون 
مكافحة  من  الباحثني  متكن  والتي 
مركز  الآن  ويعمل  النخيل.  �سو�سة 
والتقانات  الوراثية  للهند�سة  خليفة 
النخيل  �سو�سة  تعديل  علي  احليوية 
احلديثة   التقنية  با�ستخدام  وراث��ي��اً 
ت�سمى  ال��ت��ي   Crisper/cas9
خالل  وم���ن  اجل��ي��ن��وم��ي.  بالتحرير 
متهيد  يتم  املتقدمة  الأب��ح��اث  ه��ذه 
التقنية احلديثة  الطريق ل�ستخدام 
التحرير  اأو    )Crisper/cas9(
اجلينات  وظ��ائ��ف  لتثبيط  اجل��ي��ن��ي 
واحلد من تكاثر هذه الآفة. و�ستكون 
ال��ت��ع��دي��ل اجل��ي��ن��ي خطوة  ط��ري��ق��ة 

�سخمة ومهمة للم�ساعدة يف الق�ساء 
على الآفة نهائياً. 

ال���ب���اح���ث الأول  اأ�����س����ار  وم����ن ج��ه��ت��ه 
الأ�ستاذ  ه�������زروري  خ���ال���د  ال���دك���ت���ور 
امل�����س��اع��د ل��الأب��ح��اث يف م��رك��ز خليفة 
النخيل  ���س��و���س��ة  ت��ك��ي��ف  ق�����درة  ع��ل��ى 
ومقاومتها للمبيدات احل�سرية وذلك 
اجليني  ال��ت��ط��ور  عملية  خ���الل  م��ن 
ال�����س��ري��ع. ومت��ك��ن��ا م���ن خ����الل هذه 
الدرا�سة التعرف على جميع اجلينات 
ل�سو�سة النخيل ومنها اجلينات املهمة 
حلا�سة ال�سم والتغذية وهما العاملني 
النخيل على تدمري  ل�سو�سة  املهمني 
النخيل يف فرتة ق�سرية ن�سبياً. ونوه 
الباحث اإىل اأن هذه الدرا�سة اأظهرت 
النخيل  ل�سو�سة  الوراثية  الرتكيبة 

ت�ساعف  مثل  اجلينات  تعزيز  واآل��ي��ة 
عدد اجلينات وعملية تنقل اجلينات 
مم��ا ج��ع��ل��ت ���س��و���س��ة ال��ن��خ��ي��ل ح�سرة 
قوية يف اخرتاق ونه�س قلب النخلة.

ي�سار اإىل اأن هذا البحث املهم قد مت 
العلمية كميونكي�سن  املجلة  ن�سره يف 
 communication(بيولوجي
جينوم  ع��ن��وان  حت��ت    )Biology
يك�سف  احل����م����راء  ال��ن��خ��ي��ل  ���س��و���س��ة 
فعال  دورا  تلعب  جينية  جمموعات 
يف التفاعل ما بني الآفة والنبات ومت 
ن�سر هذا البحث بالتعاون مع جامعة 
عن  اأعلن  وقد  اأبوظبي  يف  نيويورك 
هذا الإجناز العلمي يوم اأم�س الأول.
واأبحاث   درا���س��ات  ب��اأن  بالذكر  جدير 
املركز  ت�ساعد ب�سكل كبري يف تفادي 

تزايد  ب�سبب  غذائية  فجوة  ح��دوث 
اإىل  اإ�سافة  م�ستقباًل،  ال�سكان  ع��دد 
وفعالية  اأداء  على حت�سني  يعمل  اأنه 
الإنتاجية  ورف����ع  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع 
اإدخ��ال خمتلف  الزراعية، من خالل 
التقانات الزراعية احلديثة والإ�سهام 
ال����غ����ذائ����ي على   الأم�������ن  يف حت��ق��ي��ق 
القدرات  وي���ع���زز  امل��ح��ل��ي،  امل�����س��ت��وى 
الت�سويقية يف جمال ال�سلع الزراعية، 
ف�ساًل عن دعمه التكامل القت�سادي 
ال��زراع��ي وت��وف��ري البيئة  امل��ي��دان  يف 
مع  يتما�سى  مبا  املتطورة  الزراعية 
الأه������داف ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وال����روؤى 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال���زراع���ي���ة يف 
الدولة ب�سكل خا�س وعلى امل�ستويني 

الإقليمي والعاملي ب�سكل عام. 

•• دبي – الفجر:

عن  الإم������ارات  م��وا���س��الت  ك�سفت 
األف   989 اأك��ر عن  بنقل  قيامها 
ط���ٍن م��ن امل����واد ال��ب��رتول��ي��ة، وذلك 
النقل  خ��دم��ات  منظومة  اإط����ار  يف 
احتياجات  لتلبية  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
���س��رك��ائ��ه��ا ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني من 
احلقل  يف  ال���ع���ام���ل���ة  ال���������س����رك����ات 
الكيماوية  وال�سناعات  ال��ب��رتويل 

والبرتوكيمياويات.
وقال وليد املهريي املدير التنفيذي 
اأبوظبي،  اإمارة  للنقل والتاأجري يف 
باأنه يف ظل الظروف الراهنة، وما 
جائحة  تف�سي  من  العامل  ي�سهده 
يف  العمل  وتعطل  كورونا،  فريو�س 
معظم القطاعات، اإل اأن موا�سالت 
الإمارات وا�سلت العمل على تقدمي 

خدماتها يف قطاع النقل البرتويل، 
ق���درات���ه���ا،  اإىل  ا�����س����ت����ن����اداً  وذل�������ك 
النقل  جم��ال  يف  خرباتها  ور�سيد 
املعايري،  اأف�سل  وف��ق  وامل��وا���س��الت 
الحرتازية  الإج����راءات  وبتطبيق 
العاملني  ���س��الم��ة  ت�����س��م��ن  ال���ت���ي 
ال���ق���ط���اع  ه�������ذا  وامل����ت����ع����ام����ل����ني يف 

احليوي.
التو�سع  مت  ب���اأن���ه  امل���ه���ريي  وذك�����ر 
ال�����ب�����رتويل،  ال���ن���ق���ل  يف خ�����دم�����ات 
املنقولة  ال��ك��م��ي��ات  ح��ج��م  وزي������ادة 
موا�سالت  مركبات  اأ���س��ط��ول  ع��رب 
الإم��ارات املخ�س�سة لأغرا�س نقل 
اأنواعها  باختالف  البرتولية  املواد 
العام  م���ن  الأول  ال��ن�����س��ف  خ����الل 
 ،30% بن�سبة   2020 اجل����اري 
العام  م��ن  ال��ف��رتة  بنف�س  م��ق��ارن��ًة 
اأنه  اإىل  م�����س��رياً   ،2019 امل��ا���س��ي 

املا�سية  الثالثة  العقود  على مدى 
جت�ّسدت  جن��اح��اٍت  ال�سركة  حققت 
يف ارت��ف��اع ك��ف��اءة وج���ودة اخلدمات 
واملتعاملني  لل�سركاء  تقدمها  التي 
ال���ن���ق���ل وامل����وا�����س����الت  يف جم������ال 

واخلدمات امل�ستدامة.
موا�سالت  اأن  على  امل��ه��ريي  واأك���د 

خا�سة  اأه���م���ي���ة  اأول������ت  الإم���������ارات 
خل���دم���ات ال��ن��ق��ل ال����ب����رتويل، عرب 
الأمن  م�ستويات  اأع��ل��ى  تطبيقها 
تنفيذ  خ��الل  واجل���ودة  وال�سالمة 
البرتولية  امل�������واد  ن���ق���ل  ع��م��ل��ي��ات 
منطقة  ����س���م���ن  وال����ك����ي����م����اوي����ة، 
ج����غ����راف����ي����ة وا������س�����ع�����ة، مت����ت����د من 
اإىل  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
يف  وم��ن��اط��ق  ال�سمالية،  الإم�����ارات 
عمق ال�سحراء، وقد حر�ست على 
توفري كوادر كفوؤة مدربة وموؤهلة 
احلالية  الح����ت����ي����اج����ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
عمالئها  م��ن  لنخبة  وامل�ستقبلية 
يف الدولة، ما �ساهم يف تعزيز ثقة 
يف  والتو�سع  بخدماتنا  متعاملينا 

حجم الكميات املنقولة.
للنقل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  و����س���رح 
اأب���وظ���ب���ي، باأن  وال���ت���اأج���ري لإم�����ارة 

ال�سركة تدير 12 عقداً مع �سركائها 
يف ق��ط��اع احل��ق��ل ال���ب���رتويل، ويتم 
 907 نقل  العقود  تلك  من خالل 
والبنزين  الديزل  من  ل��رٍت  مليون 
 40 ووق��ود ال��ط��ائ��رات، ونقل نحو 
اإيثيلني  ال����ب����ويل  م����ن  ط�����ٍن  األ������ف 
جانب  اإىل  ب���روب���ي���ل���ني،  وال����ب����ويل 
األ���ف ط���ٍن م��ن الكربيت   42 ن��ق��ل 
األف   989 يبلغ  باإجمايل  املن�سهر 
املواد البرتولية مبختلف  طٍن من 

م�ستقاتها.
واأ�سار املهريي اإىل قيام موا�سالت 
380 مركبًة  الإمارات بتخ�سي�س 
لنقل املواد باختالف اأنواعها، وعدد 
لنقل  �سائقاً موؤهاًل ومدرباً   265
اإىل مناطق خمتلفة يف  امل��واد  تلك 
ال�ساعة، وطوال  الدولة على مدار 
اأي�����ام الأ����س���ب���وع، م���راع���ني يف ذلك 

ت��ط��ب��ي��ق اأع���ل���ى م�����س��ت��وي��ات الأم����ن 
وال�سالمة واجلودة املحلية والعاملية 
عند ت��ق��دمي اخل��دم��ة، م��ا اأث��م��ر يف 
اعرتافاً  الإم����ارات  موا�سالت  نيل 
اإق��ل��ي��م��ي��ا ب��ع��د ق��ب��ول��ه��ا ك��ع�����س��و يف 
الحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات 
م�سيفاً   ،GPCA والكيماويات 
ك��ذل��ك على  ال�����س��رك��ة ح�����س��ل��ت  اأن 
لتقييم  اخلليجي  “النظام  �سهادة 
 SQAS ال���س��ت��دام��ة واجل������ودة- 
قبل  م����ن  وامل���ع���ت���م���دة   ،»Gulf
الحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات 

اإىل   ،GPCA وال���ك���ي���م���اوي���ات 
جانب ع�سويتها يف جمعية ال�سحن 
وامل���ن���اول���ة ال��ع��امل��ي��ة، الأم������ر ال���ذي 
عمالئها  ثقة  على  اإيجاباً  انعك�س 
بخدمات النقل التي تقدمها، �سيما 

يف جمال النقل البرتويل.
م���وا����س���الت  ح����ر�����س  اإىل  ون���������ّوه 
متطلبات  تطبيق  ع��ل��ى  الإم������ارات 
وم�����ع�����اي�����ري اجل�������ه�������ات ال�������رائ�������دة 
امل����ج����ال  ه�������ذا  يف  ال����ع����الق����ة  ذات 
الداخلية،  وزارة  م��ن��ه��ا  ب��ال��دول��ة، 
واملقايي�س،  امل���وا����س���ف���ات  وه���ي���ئ���ة 

امل��ن�����س��اآت احليوية  وج��ه��از ح��م��اي��ة 
املدين،  ال��دف��اع  واإدارة  وال�سواحل، 
وهيئة  والرتاخي�س،  امل��رور  واإدارة 
القت�سادية،  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال�����س��ح��ة، 
ل�سمان  وذل������ك  ال���ن���ق���ل،  ودائ��������رة 
واملواد  وال��ع��م��الء  الأف����راد  �سالمة 
املنقولة واملن�ساآت البرتولية، وذلك 
يف ظل التعامل مع املواد البرتولية 
مبختلف  احل�����س��ا���س��ة  وال��ك��ي��م��اوي��ة 
ووقود  ال���دي���زل،  م��ث��ل  م�ستقاتها، 
ال�سائل،  وال���ك���ربي���ت  ال���ط���ائ���رات، 

ومواد اللدائن البال�ستيكية.

•• ال�سارقة-الفجر:

وذلك  املواهب”  “اإدارة  دب��ل��وم  بال�سارقة  الب�سرية  امل���وارد  دائ���رة  نظمت 
ملوظفي  تنفذها  التي  والتاأ�سي�سية  التدريبية  براجمها  �سل�سلة  �سمن 
امل�ستويات  كافة  من  ال�سارقة  حكومة  وموؤ�س�سات  وهيئات  ودوائ��ر  جهات 
الوظيفية بنظام التدريب عن بعد يف مدينة ال�سارقة واملنطقة الو�سطى 

واملنطقة ال�سرقية. 
، و�ساغلي الوظائف  ، وروؤ�ساء الأق�سام  ا�ستهدف الدبلوم مدراء الإدارات 
الإ�سرافية والإدارية ، واأخ�سائيي املوارد الب�سرية والتدريب. وتناول عدداً 
من املحاور الهامة اأبرزها مفهوم اإدارة املواهب واأهميته وركائزه، ودوافع 
وتطرق  لتفعيلها.  احل��اك��م��ة  وامل��ب��ادئ  امل��واه��ب،  اإدارة  منظومة  تطبيق 

وت�سنيف  تقييم  ومعايري  الب�سري،  املال  راأ���س  ا�سرتاتيجية  اإىل مكونات 
للمواهب،  الوظيفي  التطوير  خطط  وتفعيل  ت�سميم  وناق�س  املواهب. 
الوظيفي،  والتطوير  التعاقب  تخطيط  خ��الل  من  وتاأهيلها  واإع��داده��ا 
وحتديد الوظائف واملر�سحني للتعاقب الوظيفي والإجراءات النتقالية 
له. كما �سلط ال�سوء على اأف�سل التجارب واملمار�سات املحلية والعاملية يف 

جمال اإدارة املواهب .
اإدارة  اأن��ظ��م��ة  م��اه��ي��ة  ف��ه��م  م��ن  اإىل مت��ك��ني منت�سبيه  ال��دب��ل��وم  وي��ه��دف 
املواهب  التي متكنهم من ت�سميم نظام لإدارة  الأدوات  املواهب ومعرفة 
التي  املت�سارعة  وال��ت��غ��ريات  التكنولوجي  التطور  ظ��ل  يف  مبوؤ�س�ساتهم 
ي�سهدها عامل الأعمال. حيث اأ�سبح من ال�سروري اأن حتر�س املوؤ�س�سات 
التوجه  مع  يتوافق  املواهب  اإدارة  يف  ومتكامل  فعال  نظام  ت�سميم  على 

ال�سرتاتيجي للجهة. ويتنا�سب مع جميع وظائف وعمليات اإدارة املوارد 
الب�سرية. 

وياأتي تنفيذه هذا الدبلوم �سمن اخلطة التدريبية للعام 2020م التي 
 . WEBEX تعقد بنظام التدريب الإلكرتوين عرب ا�ستخدام برنامج
ويح�سل املتدربون بعد اجتيازهم الدبلوم على �سهادة تدريبية معتمدة، 
وتاأتي  باملوظف.   اخلا�س  الإل��ك��رتوين  التدريب  نظام  يف  اإدراج���ه  ويتم 
هذه الربامج �سمن م�ساعي الدائرة لتنفيذ خطة التدريب الإلكرتوين 
للربامج التطويرية املقدمة ملوظفي حكومة ال�سارقة عرب بيئة اإلكرتونية 
تفاعلية متكاملة. وذلك حر�ساً على ا�ستمرارية منظومة التدريب يف ظل 
الظروف الراهنة لالأزمة العاملية لفريو�س كورونا امل�ستجد، ومتا�سياً مع 

الإجراءات الحرتازية املقامة يف الدولة للوقاية من الوباء.

موارد ال�سارقة تنفذ دبلوم  اإدارة املواهب �سمن براجمها التدريبية والتاأ�سي�سية الإلكرتونية 

�سمن خطة تدريجية لعودة �حلياة �لطبيعية �إىل �لإمارة ودعم تعايف �ملجتمع

مواقع اأبوظبي الثقافية ت�ستقبل الزوار   
تطبيق �إجر�ء�ت �سارمة لل�سحة و�ل�سالمة يف خمتلف �لوجهات �لثقافية قبيل ��ستقبال �لزو�ر

ي�سهم يف حتقيق �لأمن �لغذ�ئي

جامعة الإمارات ت�سجل اإجنازًا علميًا عامليًا جديدًا 
حول مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء

تنقل 989,000 طن من �ملو�د �لبرتولية عرب 380 مركبة 

موا�سلت الإمارات توا�سل تقدمي خدمات النقل البرتويل 
وفق اأعلى م�ستويات الأمن وال�سلمة واجلودة
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اأخبـار الإمـارات
قائد عام �سرطة اأبوظبي: الأ�سرة ت�سكل درع احلماية الأول من اآفة املخدرات

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د م��ع��ايل ال���ل���واء ال���رك���ن ط��ي��ار ف���ار����س خلف 
اأهمية  على  اأبوظبي  �سرطة  ع��ام  قائد  امل��زروع��ي 
دور الأ�سرة يف مواجهة اآفة املخدرات، من خالل 
متابعة اأولياء الأمور للتغريات التي قد تطراأ على 
�سلوكيات الأبناء وخ�سو�سا يف مرحلة املراهقة .. 
م�سددا على �سرورة بناء م�ساحة للحوار امل�ستمر 
بني اأفراد الأ�سرة الواحدة، وعدم التهاون يف طلب 
امل�ساعدة من اجلهات املعنية مبكافحة املخدرات.

الدويل  ال��ي��وم  مبنا�سبة  ت�سريح  يف   - واأ����س���اف 

والإجت��ار غري  املخدرات  ا�ستعمال  اإ�ساءة  ملكافحة 
26 يونيو م��ن كل  ي�����س��ادف  ال���ذي  بها  امل�����س��روع 
عام - اأن الأ�سرة ت�سكل درع احلماية الأول لالأبناء 
امل��خ��درات، وذل��ك بخلق  ب��راث��ن  م��ن ال�سقوط يف 
اأجواء اأ�سرية م�ستقرة، واآمنة، ومبنية على املحبة 
لالأبناء،  امل�ستمر  والتوجيه  واحل���وار،  والتفاهم 
اأن�سطة  يف  لإ���س��راك��ه��م  املنا�سبة  ال�سبل  واإي���ج���اد 
اإيجابية، ت�سغل عقولهم واأوقات فراغهم، وتر�سخ 
والتطوع  والإب�������داع،  ال��ع��ط��اء،  روح  نفو�سهم  يف 

خلدمة املجتمع والوطن.
تبذلها  التي  احلثيثة،  الوطنية  باجلهود  واأ���س��اد 

املخدرات،  وباء  الوطن من  اأبناء  الدولة حلماية 
ال��ع��الج، والرعاية  اأو  ال��ت��وع��ي��ة،  ���س��واء يف جم��ال 
بدورها،  ال�سطالع  اإىل  الأ���س��ر  داعيا  الالحقة، 
باإيالء  واملجتمعية،  احل��ك��وم��ي��ة،  اجل��ه��ود  ودع���م 
الأب���ن���اء اله��ت��م��ام وال���رع���اي���ة، وت��وف��ري الفر�س 
وامل�ساحات الكافية لإثبات قدراتهم، على العطاء 
للمجتمع والنتماء للوطن. ولفت اإىل اأن �سرطة 
التقنيات  ت��وظ��ي��ف  ج��ه��دا، يف  ت��األ��و  ل  اأب��وظ��ب��ي 
الأم��ن��ي��ة امل���ت���ط���ورة، وال����ك����وادر ال��ب�����س��ري��ة عالية 
التي  اآفة املخدرات  الكفاءة، حلماية املجتمع من 

ت�ستهدف كل �سباب العامل ومقدراته وطاقاته.

تنظيم ال�سناعة الأمنية بدبي يطلق 
خمترب البتكار الأمني

•• دبي - وام:

اأم�س عن   - دبي  الأمنية يف  ال�سناعة  تنظيم  ملوؤ�س�سة  التابع   - المنية  الأنظمة  اعتماد  اأعلن مركز 
قطاع  تخدم  التي  الأمنية  واملنتجات  الأفكار  جميع  �سيتبنى  ال��ذي  المني  البتكار  خمترب  اإط��الق 

الأمن وي�ستهدف املواطنني واملقيمني املخرتعني واملبتكرين يف الدولة.
واأكد املهند�س خالد احلمادي مدير مركز اعتماد الأنظمة الأمنية حر�س املركز على تبني الأفكار 
واملنتجات التي تخدم قطاع الأمن يف ظل الظروف الراهنة .. م�سيفا اأن املخترب �سيقدم الدعم املادي 
والفني لتو�سيل الفكرة واملنتج اإىل ال�سوق املحلي اأو العاملي وذلك بعد درا�سة الفكرة واملقرتح وبيان 

مدى ال�ستفادة منه واملوافقة عليه.

يف عملية �أطلقت عليها �سيد �لثعالب 2

�سرطة دبي ُت�سقط »ها�سبوبي« و »وود بريي« و10 اأفراد من ع�سابة غ�سيل اأموال واحتيال اإلكرتونية دولية
•• دبي-الفجر: 

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ك�سفت 
"�سيد  عملية  تفا�سيل  ع��ن  دب��ي 
فيها  اأ�سقطت  ال��ت��ي   "2 الثعالب 
رمي���ون ال���رون���وا ع��ب��ا���س املُ��ل��ق��ب ب� 
جاكوب  واأولليكان  "ها�سبوبي"، 
بونلي املُلقب ب� "وود بريي" و10 
اأفراد من ع�سابة اأفريقية ارتكبت 
جرائم غ�سيل اأموال خارج الدولة، 
واح���ت���ي���ال اإل����ك����رتوين، واخ�����رتاق 
اإلكرتونية،  وح�������س���اب���ات  مل����واق����ع 
بغر�س  ال���غ���ري  ل�����س��ف��ة  وان���ت���ح���ال 
الحتيال الإلكرتوين على النا�س، 
وال���س��ت��ي��الء ع��ل��ى اأم���وال���ه���م، اإىل 
و�سرقة  امل�سريف،  الحتيال  جانب 
يف  وا�ستخدامها  ال�سحايا  هويات 

جرائم الحتيال الإلكرتوين. 
واأك������د م���ع���ايل ال���ف���ري���ق ع��ب��د اهلل 
خ���ل���ي���ف���ة امل���������ري ال����ق����ائ����د ال����ع����ام 
القب�س  اإل���ق���اء  اأن  دب���ي،  ل�����س��رط��ة 
بريي"  و"وود  "ها�سبوبي"  على 
غ�سيل  ع�����س��اب��ة  م��ن  اأف�����راد  و10 
الإلكرتوين،  والح��ت��ي��ال  الأم���وال 
اإىل  ي�ساف  ج��دي��داً  اإجن���ازاً  يعترب 
���س��ج��ل اإجن�������ازات ���س��رط��ة دب����ي يف 
واحلفاظ  والأم����ان  الأم���ن  تعزيز 
اأن  النا�س، وذل��ك بعد  اأم��وال  على 
�سبق و�سربت �سرطة دبي ع�سابة 
اأموال م�سابهة يف  احتيال وغ�سيل 
ق�سية "�سيد الثعالب الأوىل" يف 

�سهر فرباير املا�سي.
 و�سدد معاليه على حر�س القيادة 

خارج  م��ن  لأ���س��خ��ا���س  الئتمانية 
املباحث  اإدارة  اأن  واأو�سح  الدولة. 
العامة  الإدارة  يف  الإل��ك��رتون��ي��ة 
اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
املعلومات،  ���س��ح��ة  م����ن  ت����اأك����دت 
وتابعت اأفراد الع�سابة ومن بينهم 
يتباهى  ك��ان  ال���ذي  "ها�سبوبي" 
ب���رائ���ه وم��ق��ت��ن��ي��ات��ه ع��ل��ى مواقع 
�ستار  حتت  الجتماعي،  التوا�سل 
"اأنه من رجال الأعمال"، واأنه من 
اأفراد الطبقة املُخملية ذات الراء 
ا�ستدراج  بهدف  وذل��ك  الفاح�س، 
ال�سحايا من خمتلف دول العامل 
م����ن اأج������ل ال���ن�������س���ب والح���ت���ي���ال 

عليهم.
امل���ب���اح���ث  ف�����ري�����ق  اأن  واأ��������س�������اف 
م��ن متابعة  الإل��ك��رتون��ي��ة مت��ك��ن 
ج��م��ي��ع اأف�����راد ال��ع�����س��اب��ة، وحتقق 
املُتمثلة  الإجرامية  اأعمالهم  من 
على  املُ��ق��ل��دة  ال�سفحات  اإن�����س��اء  يف 
وهمية،  باأ�سماء  التوا�سل  مواقع 
واخ��������رتاق ال����ربي����د الل����ك����رتوين 
مزيفة  ر�سائل  واإر�سال  لل�سركات، 
ليتمكنوا  م���ع���ه���م،  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
بذلك من تغيري م�سار التحويالت 
البنكية  ح�����س��اب��ات��ه��م  اإىل  امل��ال��ي��ة 
على  عملهم  جانب  اإىل  اخلا�سة، 
وهمية  �سفحات  وتقليد  ت�سميم 
بال�سركات  خا�سة  الإن��رتن��ت  على 
والبنوك، ل�سرقة بيانات البطاقات 
وال�ستيالء  لل�سحايا  الئتمانية 
ثم غ�سل هذه  اأموالهم ومن  على 

الأموال امل�سروقة.

واحد  وقت  يف  و�سبطها  الع�سابة 
متزامن.

و�حد وقت  يف  مد�همة  فرق   6
وو�سف اللواء خبري خليل اإبراهيم 
العام  ال��ق��ائ��د  م�ساعد  امل��ن�����س��وري 
عملية  اجل��ن��ائ��ي،  البحث  ل�����س��وؤون 
"ها�سبوبي" و"وود بريي"  �سبط 
غ�سيل  ع�����س��اب��ة  م��ن  اأف�����راد  و10 
اإلكرتوين  والح���ت���ي���ال  الأم�������وال 
بالنوعية، ملا متيزت به من حرفية 
ع��ال��ي��ة يف ال��ت��خ��ط��ي��ط، ودق�����ة يف 
6 فرق مداهمة  التنفيذ من قبل 
ن��ف��ذت امل��ه��م��ة يف وق���ت واح����د، ويف 

�ساعة �سفر حُمددة.
واأ�سار اللواء املن�سوري اإىل اأن هذه 
العملية �ساهمت يف حماية الكثري 
ال�����س��ح��اي��ا يف خم��ت��ل��ف دول  م���ن 
تعتزم  الع�سابة  كانت  التي  العامل 
باجلهود  م�سيداً  اأموالهم،  �سرقة 
عملت  التي  العمل  لفرق  اجلبارة 
على ت�سخري اأحدث تقنيات الذكاء 

على  ال��دائ��م  دب��ي  ل�سرطة  العامة 
الأموال  الت�سدي لعمليات غ�سيل 
املُنظمة  الإل���ك���رتوين  والح��ت��ي��ال 
كافة  ومواكبة  للحدود،  والعابرة 
الع�سابات  واأن  ل���س��ي��م��ا  ط��رق��ه��ا 
اأ���س��ال��ي��ب��ه��ا يف  ت��ع��م��د اإىل ت��ط��وي��ر 
وا�ستغالل  اجل��رائ��م  تلك  ارت��ك��اب 
عملياتها  يف  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح������دث 
ت����اأخ����ذ �سفة  ال���ت���ي  الإج����رام����ي����ة 

الطابع الدويل.
على  امل��ري  الفريق  معايل  واأث��ن��ى 
الإلكرتونية  املباحث  اإدارة  جهود 
للتحريات  ال���ع���ام���ة  الإدارة  يف 
وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة، ال��ت��ي ت�سم 
ال�سباط  م�����ن  م����وؤه����ل����ة  ُن���خ���ب���ة 
التعامل  املُتخ�س�سني يف  والأف��راد 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  م��ع 
اللكرتونية  للجرائم  للت�سدي 
وك�������س���ف م��رت��ك��ب��ي��ه��ا، م�������س���ي���داً يف 
ال�ستجابة  ب�����س��رع��ة  ذات���ه  ال��وق��ت 
املداهمة  لفرق  العالية  واحلرفية 
باأفراد  الإط��اح��ة  يف  �ساهمت  التي 

حتليل  م���رك���ز  يف  ال����س���ط���ن���اع���ي 
لالإدارة  التابع  اجلنائية  البيانات 
ال���ع���ام���ة ل���ل���ت���ح���ري���ات وامل���ب���اح���ث 
اجلنائية، يف متابعة اأفراد الع�سابة 

و�سوًل اإىل الإطاحة بهم.

تفا�سيل �لق�سية 
اأو�سح  الق�سية،  تفا�سيل  وح��ول 
ال��ع��م��ي��د ج���م���ال ����س���امل اجل����الف، 
للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 
اأح����داث  اأن  وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة، 
معلومات  ب����ورود  ب����داأت  الق�سية 
اأفريقية  اأمنية عن تورط ع�سابة 
واحتيال  اأم���وال  غ�سيل  جرائم  يف 
الإدارة  اأن  اإىل  م�سرياً  اإل��ك��رتوين، 
ال���ع���ام���ة ل���ل���ت���ح���ري���ات وامل���ب���اح���ث 
فريق  الفور  على  �سكلت  اجلنائية 
بحث وحتر ملتابعة اأفراد الع�سابة، 
اأ�سرع  يف  عليهم  القب�س  واإل���ق���اء 
وق������ت، وذل������ك مل����ا ي�����س��ك��ل��ون��ه من 
وال�سركات  الأ�سخا�س  على  خطر 
والبطاقات  البنكية  واحل�����س��اب��ات 

تخزين،  ذاك���رة  و15  ذك��ي��ا،  هاتفا 
على  حت��ت��وي  �سلبة  اأق���را����س  و5 
احتيال،  ملف  و580  األف   119
و926  مليون   1 لعدد  وع��ن��اوي��ن 
األفاً و400 �سحية، وم�سادرة 13 
�سيارة فارهة ا�سرتتها الع�سابة من  
والحتيال  الأم��وال  غ�سيل  جرائم 
 25 ب���  ت��ق��در قيمتها  الل��ك��رتوين 

مليون درهم.
�سرطة  اأن  اجل��الف  العميد  وب��ني 
الأجهزة  ع��رت يف حمتويات  دب��ي 
على  امل�������س���ب���وط���ة  الإل����ك����رتون����ي����ة 
ك��م��ي��ات ه��ائ��ل��ة م��ن امل��ع��ل��وم��ات عن 
اأ�سخا�س و�سركات وح�سابات بنكية 
وب��ط��اق��ات ائ��ت��م��ان��ي��ة م�����زورة، اإىل 
تفا�سيل  ت��ّوث��ق  م�ستندات  ج��ان��ب 
غ�سيل  وج��رائ��م  الن�سب  عمليات 

الأموال والحتيال الإلكرتوين.
تذكري "�سيد الثعالب 1"

�سعيد  العقيد  اأو�سح  جانبه،  ومن 
املباحث  اإدارة  م���دي���ر  ال���ه���اج���ري 
"�سيد  ع��م��ل��ي��ة  اأن  الإل���ك���رتون���ي���ة، 
" تعترب عملية نوعية   2 الثعالب 

مد�همة و�سبط
اأن  اإىل  ال��ع��م��ي��د اجل����الف  ول��ف��ت   
ملداهمة  دبي و�سعت خطة  �سرطة 
اأماكن  اأفراد الع�سابة بعد حتديد 
ال�ستة  الفرق  تولت  حيث  �سكنهم، 
ال�سفر،  �ساعة  يف  املداهمة  عملية 
جميعاً،  ع��ل��ي��ه��م  ال��ق��ب�����س  واأل���ق���ت 
كميات  ع��ل��ى  ���س��ك��ن��ه��م  يف  وع�����رت 
اأ�سخا�س  املعلومات عن  هائلة من 
و�سركات وح�سابات بنكية وبطاقات 
م�ستندات  ج��ان��ب  اإىل  ائ��ت��م��ان��ي��ة، 
ت���ّوث���ق ع��م��ل��ي��ات غ�����س��ي��ل الأم������وال 
الإلكرتوين  والح��ت��ي��ال  والن�سب 
لل�سحايا  احل�����س��اب��ات  واخ������رتاق 

خارج الدولة.
على  ال���ق���ب�������س  اإل�����ق�����اء  اأن  وب�������نّي 
الع�سابة �ساهم يف �سبط م�ستندات 
اح����ت����ي����ال  ع����م����ل����ي����ات  يف  م������������زورة 
جتاوزت  ال��دول��ة  خ��ارج  اإلكرتونية 
اإىل  دره���م،  مليون  و600  امل��ل��ي��ار 
جانب �سبط مبالغ تفوق ال� 150 
�سكنهم  يف  والعثور  دره���م،  مليون 
و47  اآيل،  حا�سب  جهاز   21 على 

اأعمال  الفّعالة يف وقف  مل�ساهمتها 
�سحاياها  وحماية  الع�سابة  ه��ذه 
تاأتي  اأن����ه����ا  ك���م���ا  ال�����دول�����ة،  خ������ارج 
ا���س��ت��ك��م��اًل جل��ه��ود ���س��رط��ة دب���ي يف 
الإلكرتونية  اجل����رائ����م  م��ت��اب��ع��ة 
م��ن��ف��ذي��ه��ا، ح���ي���ث كانت  و����س���ب���ط 
"�سيد  عملية  خ��الل  �سبطت  ق��د 
مكونة  ع�سابة  الأوىل"  الثعالب 
يحملون  اأف��������������راد،  ت�������س���ع���ة  م�����ن 
اجلن�سية الأفريقية، تخ�س�ست يف 
والحتيال  الأم��وال  غ�سيل  جرائم 
عاملي،  م�ستوى  على  الل��ك��رتوين 
وك���ان���ت ت��دي��ر اأع��م��ال��ه��ا ع���رب 81 
�سركة وهمية يف 18 دولة، واأجرت 
حتويالت مالية بقيمة 32 مليون 
دره���م يف اأك���ر م��ن ح�����س��اب بنكي، 
اإف�����س��ال عملية  وه���و م��ا ���س��اه��م يف 
درهم  مليون   64 على  ا�ستيالئها 
من 1126 بطاقة ائتمانية قاموا 
ومنعها  ال�سرية،  اأرقامها  ب�سرقة 
م����ن ����س���رق���ة 4 م����ل����ي����ارات دره����م 
األ���ف بريد   800 ا���س��ت��ه��داف  ع��رب 

اإلكرتوين.

املركز الوطني للتاأهيل يف اأبوظبي..منوذج عاملي يف الت�سدي لآفة املخدرات وعلج الإدمان
•• اأبوظبي-وام:

امل��رك��ز الوطني  اإدارة  رئ��ي�����س جمل�س  ال��ظ��اه��ري  ���س��امل  ���س��ع��ادة حم��م��د  اأك���د 
الر�سيدة  القيادة  م��ن  وبتوجيهات  الإم����ارات  دول��ة  اأن  اأبوظبي  يف  للتاأهيل 
للت�سدي  املجتمعية  التوعية  قاعدة  لتو�سيع  فعاله  ا�سرتاتيجيات  و�سعت 

لآفة املخدرات والإدمان التي ت�سكل خطرا على املجتمعات يف العامل.
الذي  امل��خ��درات  ملكافحة  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  ت�سريح  يف  �سعادته  وق��ال 
اأن تقدم  الإم����ارات جنحت يف  اإن دول���ة  ع���ام..  ك��ل  26 يونيو م��ن  ي�����س��ادف 
منوذجا متكامال يف الق�ساء على هذه الآفة من خالل روؤية �ساملة وتعاون 
وفق  امل�سكلة  ه��ذه  على  للق�ساء  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  ا�سرتاتيجي  وتن�سيق 
الالحقة  والرعاية  والتاأهيل  والعالج  التوعية  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 

والدعم النف�سي واملجتمعي.
واأ�ساف اإن املركز يعد موؤ�س�سة �سحية رائدة يف الدولة، واأحد املراكز املعتمدة 
من منظمة ال�سحة العاملية يف جمال عالج وتاأهيل مر�سى الإدمان، ودوره 
اإىل  م�سريا  ذات��ه،  املجال  يف  املخت�سة  احلكومية  اجلهات  ل��دور  مكمال  يعد 
التعاون مع اجلهات ذات العالقة باملجال نف�سه حتت مظلة جمل�س مكافحة 
املخدرات املنبثق عن وزارة الداخلية، حيث تتكامل جهود املوؤ�س�سات العاملة 
وعالجية  وقائية  برامج  تقدم  التي  وتلك  امل��خ��درات،  مكافحة  جم��الت  يف 

وتاأهيلية ملر�سى الإدمان.

لعالج  افرتا�سية  ع��ي��ادة  ا�ستحدث  للتاأهيل  الوطني  امل��رك��ز  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
تقدم  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�سار  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  النف�سية  الأع���را����س 
ا�ست�سارات نف�سية جمانية لالأفراد عرب الهاتف، ويتم التعامل مع احلالت 
اإجراء  نف�سيني واجتماعيني، ف�سال عن  تامة من خالل خمت�سني  ب�سرية 

فحو�س للحالت التي ت�ستدعي زيارة العيادة النف�سية داخل املركز.
وي�سارك املركز الوطني للتاأهيل يف اأبوظبي العامل يف الحتفال باليوم العاملي 
اأهمها جمال  ملكافحة امل��خ��درات لإب���راز جهود ال��دول��ة يف ه��ذا امل��ج��ال وم��ن 
العالج والتاأهيل والدمج املجتمعي والرعاية الالحقة والرتكيز على برامج 
التدريب والتطوير للمتعافني من مر�س الإدمان ثم متابعة توظيفهم لدى 

املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة بالدولة لإعادة دجمهم يف املجتمع.
املركز  ع��ام  مدير  الغافري  ع��ب��داهلل  حمد  الدكتور  �سعادة  اأ���س��ار  جانبه  م��ن 
لتلقي  امل��رك��ز  اإىل  طوعا  يح�سرون  ال��ذي��ن  الإدم����ان،  مر�سى  ن�سبة  اأن  اإىل 
ت��زداد منوها ب�سل�سلة الندوات وور���س العمل والندوات  العالج من الإدم��ان 
الفرتا�سية التي نظمها املركز للو�سول لأكرب �سريحة ممكنة من اجلمهور 

والفئة امل�ستهدفة وخا�سة فئة ال�سباب.
اإن ق�سم التثقيف ال�سحي باملركز نظم حما�سرات افرتا�سية موؤخرا  وقال 
بكليات التقنية العليا يف اأبوظبي للبنات/ ال�سباب لتوعية ال�سباب بخطورة 
هذه الآفة، و�سيتم تقدمي ور�سة افرتا�سية بعنوان "مر�س الإدمان وخطورة 
اليوم  كما مت  باأبوظبي..  الب�سرية  امل��وارد  هيئة  العقلية" ملوظفي  امل��وؤث��رات 

تقدمي ور�سة افرتا�سية بعنوان "وعي الت�سايف.. للمدمن املتعايف" بالتعاون 
العامة  والقيادة  ال�سرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�سات  الإم���ارات  مركز  مع 
لل�سوؤون  العامة  والهيئة  الإم��ارات��ي��ة  ال��روؤي��ة  و�سحيفة  اأب��وظ��ب��ي،  ل�سرطة 
ال�سالمية والأوق��اف، وذلك بالتزامن مع الحتفال باليوم العاملي ملكافحة 

املخدرات.
واأو�سح مدير عام املركز اأن املركز اأجنز �سراكات فاعلة مع املوؤ�س�سات والهيئات 
الإدم��ان ومكافحته  املخت�سة مبعاجلة م�ساكل  والعاملية  والإقليمية  املحلية 
ق��ادرة على  ك��وادر وطنية  وتاأهيل  العاملية  واملعايري  املمار�سات  اأف�سل  ح�سب 
تقدمي اخلدمات العالجية يف جمال عالج وتاأهيل مر�سى الإدمان والوقاية 

منه.
ال�سحي  التثقيف  ق�سم  رئي�س  اأن�س حممود فكري  الدكتور  قال  من جانبه 
باملركز اأن املركز د�سن ا�سرتاتيجية �سامله للتوعية من خطر املخدرات بني 
توفر  اإنها  اإذ  متطورة،  وقائية  برامج  خالل  من  املختلفة،  املجتمع  �سرائح 
كثريا من املوارد املالية، مو�سحا اأن اإنفاق دولر يف الربامج الوقائية، يوفر 

ت�سعة دولرات يف الربامج العالجية.
واأ�سار اإىل اأن هناك م�سروعا لتدريب املدر�سني واملخت�سني حول الك�سف املبكر 
عن حالت التعاطي، من خالل معرفة العالمات الدالة على ذلك، وهناك 

حتد كبري يف تو�سيل املواد التوعوية اإىل جميع طلبة املدار�س واجلامعات.
ونبه اإىل اأن مروجي املخدرات يركزون على �سغار ال�سن، مو�سحا اأن اأقل �سن 

للتعاطي يف املنطقة العربية بلغت 11 �سنة، فيما ت�سري درا�سات حديثة اإىل 
اأن �سن التعاطي تبداأ اأي�سا عند 25.

واأ�ساف اإن املركز ا�ستقبل 4300 مري�سا منذ بدء عمله يف 2002، 65% 
ن�سب  واإن  ق�سائية،  جهات  من  حمولون  و35%  طوعيون،  مر�سى  منهم 
املا�سي، مقارنة  العام   43% وبلغت  ع��ام،  كل  تزيد  الإدم���ان  ع��الج مر�سى 
ن�سبة  وو�سلت   ،20% تبلغ  عامليا  النجاح  ن�سبة  فيما   ،2018 يف  ب�33% 
�سنة،  م��دار  على  العالجية  للربامج  خ�سوعهم  بعد  للمر�سى  النتكا�سة 
فيما  اجل���اري،  ال��ع��ام  خ��الل   47% اإىل  وانخف�ست   ،2018 يف   54%
ت�سل ن�سبة انتكا�س مر�سى الإدمان عامليا %65، لفتا اأن حت�سن موؤ�سرات 
املري�س  وت��ع��اون  العالجية،  ال��ربام��ج  كفاءة  اإىل  يعود  الإدم���ان  من  العالج 

والأ�سرة واجلهات الداعمة، لإعادة دمج املتعافني يف املجتمع.
العاملية  للمعايري  وفقا  للمر�سى  عالجية  برامج  يوفر  املركز  اأن  واأو���س��ح 
تقييم  ح�سب  املري�س  مكوث  ف��رتة  وتعتمد  املر�سى  بيانات  ب�سرية  ويلتزم 
اأن فرتة  اإىل  الفريق الطبي ونوع احلالة وفرتة تعاطي املخدرات.. م�سريا 
�سهر  بني  ت��رتاوح  املركز  يف  للمري�س  التاأهيل  واإع���ادة  العالجي  الربنامج 
و�ستة اأ�سهر حيث ل ي�سرتط اأن يظل املري�س طوال هذه الفرتة داخل املركز 
وميكن اأن ميكث املري�س ما بني �سهر و�سهر ون�سف ال�سهر ثم يراجع العيادة 
اخلارجية ما بني مرتني وث��الث م��رات وبعدها يراجع مدة عام كامل ويف 

حال انقطاع املري�س عن العالج فقد يتعر�س حلالة انتكا�سة.

حتت �سعار قّر�ء يف �لغابةالندوة الفرتا�سية الرابعة من حديث اخلرباء تناق�ض اآليات تعزيز ال�سعادة يف املنزل

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تطلق خميم مكتبة ال�سيفي 2020  •• دبي-الفجر:

�سهدت �سل�سلة "حديث اخلرباء"، برعاية "فالُكن 
الفرتا�سية  الندوة  انعقاد  وندورز"،  اأوف  �ِستي 
ال�������س���ع���ادة يف  ُت�����س��م��م  "كيف  ب���ع���ن���وان  ال���راب���ع���ة 
منزلك"، وذلك بح�سور نخبة ال�سخ�سيات مبن 
اإدارة  نائب رئي�س جمل�س  املو�سى،  فيهم احل��ارث 
"فالُكن �ِستي اأوف وندورز"؛ وهالة كاظم، مدربة 
حياة ورائدة اأعمال اجتماعية؛ وابت�سام العومي، 
مدربة بالتنظيم والرتتيب وا�ستغالل امل�ساحات؛ 
القت�سادية  ال�سوؤون  باحٌث يف  الب�ستكي،  وجا�سم 

الذي توىل تن�سيق جُمريات اجلل�سة.  
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى امل��و���س��وع، ق���ال احل����ارث املو�سى: 
احلثيثة  اجلهود  تكثيف  �سرورة  اليوم  "تتنامى 
اأجواًء  ت�سفي  م��ن��ازل  وتطوير  و�سيانة  لإن�ساء 
الذي  ال��وق��ت  يف  والإي��ج��اب��ي��ة،  بال�سعادة  ناب�سة 
تت�سارع فيه وترية حياتنا التي باتت اأكر ان�سغاًل 
ال�سليمة  املنازل  ب��اأّن  واإره��اق��اً. ومم��ا ل �سّك فيه 
واإنتاجية  و���س��ح��ة  ���س��ع��ادة  اأك���ر  اأف������راداً  جتعلنا 
املجتمع. ومن  ورخ��اء  رفاهية  تعزيز  وت�ساهم يف 
ه��ن��ا، ���س��ه��دت ال��ن��دوة الف��رتا���س��ي��ة ال��راب��ع��ة من 
من  وا�سعة  م�ساركة  اخلرباء"  "حديث  �سل�سلة 
�ساركت خرباتها  التي  البارزة  ال�سخ�سيات  نخبة 
الت�سجيع  �سبيل  يف  املعمقة  وروؤاه���ا  التخ�س�سية 
على دفع م�سار ابتكار منازل اأكر �سعادة. ون�سعى، 

من خالل الندوات الفرتا�سية التي ن�ست�سيفها 
ال�ستفادة  اإىل  وندورز"،  اأوف  �ِستي  "فالُكن  يف 
م��ن ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة ل��الرت��ق��اء ب��ال��وع��ي حول 
التي  النا�سئة،  والجتاهات  املوؤثرة  الق�سايا  اأبرز 
ت�سب يف خ��دم��ة من��و وا���س��ت��دام��ة وازده����ار قطاع 

العقارات."
ندوة  "�سكلت  الب�ستكي:  جا�سم  ق��ال  جهته،  م��ن 
"كيف ُت�سمم ال�سعادة يف منزلك" من�سة تفاعلية 
الأعمال  ورواد  واملخت�سني  اخل��رباء  لأب��رز  هامة 
لت�سليط ال�سوء على اأجنح اخلربات وا�ستعرا�س 

اأبرز الآراء والتو�سيات التي من �ساأنها تعزيز وعي 
اأفراد املُجتمع حول اأبرز اجلوانب املتعلقة باإعادة 
مبتكرة  منهجية  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  امل��ن��ازل،  ت�سميم 
والإيجابية  ال�سعادة  م��ن  امل��زي��د  اإ���س��ف��اء  ت�سمن 
على حياتهم اليومية، ل �سّيما يف الوقت الراهن. 
"حديث  ل�سل�سلة  الفرتا�سية  الندوات  وتكت�سب 
تثقيفية  م��ب��ادرة  كونها  بالغة،  اأهمية  اخلرباء" 
الهامة  املوا�سيع  م��ن  جمموعة  ملناق�سة  فاعلة 
ال��ت��ي ت��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى اجل��م��ي��ع وع��ل��ى كافة 

امل�ستويات."

•• اأبوظبي-الفجر: 

– اأبوظبي انطالق خمّيم مكتبة ال�سيفي  اأعلنت دائرة الثقافة وال�سياحة 
تثقيفياً  ب��رن��اجم��اً  املخّيم  وي��ق��ّدم  الغابة".  يف  "قّراء  �سعار  حت��ت   2020
 1 املمتدة من  الفرتة  اليافعني خالل  وال�سباب  لالأطفال  موجهاً  ترفيهياً 

ولغاية 31 يوليو.
من  العديد  اأجندته  يف  العام  هذا  ال�سيفي  مكتبة  خمّيم  برنامج  يت�سمن 
الغابة"،  يف  "قّراء  الرئي�سي  الربنامج  مع  تتالءم  التي  املتنّوعة  الأن�سطة 
كما يقّدم جمموعة من الور�س التي ت�سمل القراءة والكتابة والر�سم و�سنع 

املجالت وفنون اخلط العربي، وغريها من الور�س الفنّية والتعليمّية. 
يتخلل برنامج املخيم ال�سيفي جمموعة من الفّعاليات مثل فّعالية "قابل 
الأليفة،  احل��ي��وان��ات  حم��ب��ي  ب��ني  يجمع  خ��ا���س��اً  املف�سل" ول��ق��اًء  م��وؤل��ف��ك 
بالإ�سافة اإىل برنامج خم�س�س للكبار يت�سمن ور�س خا�سة برّواد الأعمال 

وور�س الت�سوير وغريها الكثري.
القراءة  "حتدي  يف  للم�ساركة  امل��ط��ال��ع��ة  ل��ع�����ّس��اق  ال��ف��ر���س��ة  امل��خ��ّي��م  وي��ت��ي��ح 
ال�سيفي"، والذي �سيقام على مدى �سهرين ابتداًء من 1 يوليو ولغاية 31 
امل�ساركة  �سنة   16 ولغاية  �سنوات   6 لالأطفال من عمر  اأغ�سط�س. وميكن 
التحدي  ف��رتة  خ��الل  كتاباً   30 ق���راءة  عليهم  ويتّوجب  التحدي،  ه��ذا  يف 
التحدي  يف  امل�ساركة  للبالغني  ميكن  كما  الرمزية،  الهدايا  على  للح�سول 

من خالل قراءة 6 كتب على مدى 6 اأ�سابيع.
ويف هذه املنا�سبة، قال �سعادة عبداهلل ماجد اآل علي، املدير التنفيذي لقطاع 
دار الكتب يف دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي: "خمّيم مكتبة ال�سيفي 
ظل  يف  العام  هذا  تعود  وهي  وال�سغار،  الكبار  ينتظرها  �سنوّية  فّعالية  هو 

هذه الظروف ال�ستثنائية حاملًة معها برناجماً حافاًل بالأن�سطة الثقافية 
لال�ستمتاع  متنّوعة  خيارات  العائلة  اأف��راد  مينح  مما  الهادفة،  والرتفيهية 

باأوقاتهم خالل فرتة التباعد الجتماعي."
ت��ق��ّدم مكتبة حتدي  ت��ع��ّود الأط��ف��ال يف ك��ل �سيف،  "وكما  واأ���س��اف ق��ائ��اًل: 
القراءة ال�سيفي الذي يهدف اإىل ت�سجيع الأطفال على القراءة خالل فرتة 
الجازة ال�سيفية، وهذا العام �سريكز التحدي على عامل احليوانات املحبب 
كثرياً لدى ال�سغار، حيث �سي�سمل برنامج هذا العام ور�سات لتعليم الأطفال 
كيفية �سناعة دمى احليوانات وتطريزها، بالإ�سافة اإىل �سال�سل فنية عن 

الأ�سد والزرافة، ولقاء افرتا�سي لع�ّساق احليوانات الأليفة."
و�سيت�سمن الربنامج هذا العام اأي�ساً جل�سات قراءة مع كٍل من اأمل م�سطفى 
و�سباح ديبي وهدى حرقو�س ونورة اخلوري، بالإ�سافة اإىل جل�سات تفاعلية 
مع هيا القا�سم وحمدة اخلاجة. و�سيعقد كٌل من نادي الإبداع للقراءة ونادي 

هواة القراءة مناق�سات حوارية خالل �سهر يوليو.
اأّما ع�ّساق الفنون فهم على موعد مع ور�سة �سنع العرائ�س وور�س الأعمال 
ور����س ح��ول فنون  ال��ربن��ام��ج  �سي�سهد  ال��ع��ي��م��اين، كما  م��ع ح�سة  ال��ي��دوي��ة 
اخلط العربي يقّدمها الفنان ح�سام خور�سيد، بالإ�سافة اإىل جل�سة خا�سة 
ور�سة  اأي�ساً  الربنامج  ي�سمل  كما  العريق.  الفن  بهذا  لتعريفهم  لالأطفال 

حول اإعادة التدوير وور�سة رائد الأعمال ال�سغري.
على  تفاعلية  ور�س  عرب  الربنامج  تقدمي  �سيتم  الراهنة،  للظروف  ونظراً 
�سيتم  م�سبقاً  م�سجلة  ور���س  اإىل  بالإ�سافة  تيمز"،  "ميكرو�سوفت  برنامج 
يف  للم�ساركني  وميكن  هذا  "مكتبة" الجتماعية،  من�سات  عرب  م�ساركتها 
خالل  من  الرقمية  املكتبة  من  الكتب  ال�سيفي" ا�ستعارة  القراءة  "حتدي 
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عربي ودويل
اجلامعة العربية حتمل اإ�سرائيل امل�سوؤولية عن تداعيات تنفيذ خمطط �سم اأرا�ض فل�سطينية

ا�ستثنائية خطرية على امل�ستوى الدويل وعلى م�ستوى الق�سية الفل�سطينية، 
�سلطات  ا�ستغالل  حم��اولت  وم�ساعفة  “كورونا”،  وب��اء  تف�سي  حيث  من 
الق�سية  ت�سفية  بهدف  الوباء  بهذا  العامل  لن�سغال  ال�سرائيلي  الحتالل 
متليها  التي  لتلك  وانتهاكا  خالفا  و�سما،  وتهويدا  ا�ستيطانا  الفل�سطينية 
وكذلك  ال��وب��اء،  انت�سار  ال��دويل يف ظل  القانون  وق��واع��د  الإن�سانية  امل��ب��ادئ 
وازدي��اد معاناة الالجئني  ل��الأون��روا  املالية  الأزم��ة  ا�ستمرار وتفاقم  يف ظل 
الفل�سطينيني يف ظل اجلائحة مع ا�ستمرار حماولت الإدارة الأمريكية من 

خالل فر�س خطتها امل�سماة �سفقة القرن املرفو�سة واملدانة عربيا ودوليا.
واأعرب عن تقديره جلهود الأردن املن�سقة عربيا وجناحها يف عقد مثل هذا 
املوؤمتر الدويل للمرة الرابعة، وال�ستجابة لنداء الأونروا وال�سكر والتقدير 

مو�سول جلميع الدول املانحة ملا قدمته من دعم وا�سناد �سيا�سي ومايل.
واأكد �سرورة موا�سلة املجتمع الدويل دعم وكالة غوث وت�سغيل الالجئني 

•• القاهرة -وام:

حّمل الأمني العام امل�ساعد للجامعة العربية، رئي�س قطاع فل�سطني والأرا�سي 
الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  �سلطات  علي..  اأب��و  �سعيد  الدكتور  املحتلة  العربية 
امل�سوؤولية الكاملة عن تداعيات تنفيذ م�ساريع ال�ستيطان، وال�سم والتهويد 
يف اأر�س دولة فل�سطني املحتلة وما �سترتكه من اآثار وانعكا�سات على الأمن 

وال�ستقرار يف املنطقة والعامل.
اأعمال موؤمتر امل�سرفني على �سوؤون الفل�سطينيني  اأمام  جاء ذلك يف كلمته 
مبقر  “الفيديو”  با�ستخدام  اأم�س  عقد  ال��ذي  امل�سيفة  العربية  ال��دول  يف 
اجلامعة العربية يف دورته العادية ال�104 برئا�سة ع�سو اللجنة التنفيذية 

ملنظمة التحرير، رئي�س دائرة �سوؤون الالجئني اأحمد اأبو هويل.
وق��ال الأم���ني ال��ع��ام امل�ساعد “ اإن��ن��ا نلتقي ال��ي��وم يف ظ��ل ظ��روف وحتديات 

املبادرة لالعرتاف بالدولة  اإىل جانب  قرارات املجتمع الدويل ذات ال�سلة، 
الفل�سطينية.

وقال، اإن هذا املوؤمتر الهام يناق�س مو�سوعات رئي�سية وق�سايا مهمة ومنها 
ق�سية القد�س التي تتعر�س لهجمة ا�ستيطانية غري م�سبوقة وق�سية �سم 
اأجزاء وا�سعة من ال�سفة الغربية وغور الأردن ف�سال عن اأو�ساع الالجئني 

الفل�سطينيني يف الدول العربية امل�سيفة، والتحديات التي تواجه الأونروا.
ال��ع��رب��ي��ة، رئ��ي�����س ق��ط��اع فل�سطني  امل�����س��اع��د للجامعة  ال��ع��ام  وع���رب الأم����ني 
والأرا�سي العربية املحتلة عن ترحيبه بتعيني فيليب لزريني مفو�سا عاما 
موا�سلة  موؤكدا  التوفيق،  لهما  ومتمنيا  له  نائبة  وليني  ل��الأون��روا  جديدا 
�ساأنه  من  ما  بكل  معه  والتن�سيق  اجلديد  للمفو�س  دعمها  العامة  الأمانة 
متكني الأونروا وم�ساعداتها يف مواجهة التحديات والنهو�س بامل�سوؤوليات 

طبقا للتفوي�س املناط بها.

تقلي�س  اأو  لإن���ه���اء  حم�����اولت  اأي  ورف�������س  “اأونروا”،  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
الالجئني  ال���دويل جت��اه ق�سية  ل��الل��ت��زام  كعنوان  عليها  واحل��ف��اظ  دوره���ا 
وذلك  الدولية  ال�سرعية  لقرارات  وفقا  الفل�سطينيني، حلني حل ق�سيتهم 
تقدمي  بدورها احليوي يف  للقيام  وم�ساندتها  لدعمها  فعالة  اآليات  باإيجاد 
تقدمه  ما  عميقا  تقدر  وهي  الفل�سطينيني  لالجئني  الأ�سا�سية  اخلدمات 

الدول امل�سيفة ملجتمع الالجئني.
والإ�سرار  املوقف  لتاأكيد  الوكالة  ومتويل  دع��م  اإىل  العربية  ال��دول  ودع��ا 
املوقف  نف�س  وه��و  الدولية  الغوث  وكالة  على  للحفاظ  اجلماعي  العربي 

العربي القوي يف رف�س واإدانة ممار�سات وم�ساريع الحتالل ال�ستعمارية.
داعيا  الإ�سرائيلية،  ال�سم  مل�ساريع  الراف�سة  ال��دول��ي��ة  ب��امل��واق��ف   ، ورح���ب 
اإقرار  �سيا�سية وقانونية عملية تت�سمن  اإج��راءات  اإىل  املواقف  حتويل هذه 
منظومة عقوبات رادعة لالحتالل لإلزامه بقواعد القانون الدويل، واإنفاذ 

•• عوا�سم-وكاالت

ت���ع���ي�������س امل���ن���ط���ق���ة ح�����ال�����ة غري 
ب�سبب  ال��ف��و���س��ى  م���ن  م�����س��ب��وق��ة 
التدخالت الع�سكرية الرتكية يف 
خاللها  م��ن  ميهد  وال��ت��ي  ليبيا، 
ا�سرتاتيجية  لتحقيق  اأردوغ����ان 
ثروات  لنهب  الأزرق”  “الوطن 

البحر املتو�سط.
اأم�س  ���س��ادرة  عربية  �سحف  ويف 
رئ��ي�����س الربملان  ه���دد  اخل��م��ي�����س، 
الليبي عقيلة �سالح بطلب تدخل 
ع�����س��ك��ري م��ب��ا���س��ر م���ن م�����س��ر يف 
ق��وات حكومة  اإذا جت��اوزت  ليبيا، 
تركيا خط  املدعومة من  الوفاق 

�سرت-اجلفرة. 

عدو�نية تركية 
ي��ك�����س��ف ال���ت���وت���ر ب����ني ال���ي���ون���ان 
�سفن  اإر���س��ال  ق��ررت  التي  وتركيا 
القرب�سية،  امل���ي���اه  يف  للتنقيب 
وتوقيع اتفاقية احلدود البحرية 
الوطني  ال����وف����اق  ح���ك���وم���ة  م����ع 
الليبية يف طرابل�س، اإ�سرار اأنقرة 
الأبي�س  ب��ح��ر  يف  الهيمنة  ع��ل��ى 
امل��ت��و���س��ط، وع��ل��ى ا���س��ت��ع��داء دول 

املنطقة جميعاً.
الكلية  يف  الأ������س�����ت�����اذ  واع�����ت�����رب 
البحرية الع�سكرية يف كاليفورنيا 
التفاقية  اأن  غ��ي��ن��غ��را���س،  ري����ان 
اأنقرة  على احلدود البحرية بني 
وطرابل�س، تعّد اخلطوة الرتكية 
الأك���ر ع��دوان��ي��ة، م��ن اأي خطوة 
تركيا  ع��ل��ي��ه��ا  اأق����دم����ت  اأخ�������رى 
املا�سية،  ال�����س��ن��وات  يف  راأي���ن���اه���ا 
وفقاً ملا ذكرته �سحيفة “العرب” 
“اأحوال”  م��وق��ع  ع��ن  ال��ل��ن��دن��ي��ة 

الرتكي.
واأ�سار غينغرا�س، اإىل اأن العالقات 
بهذا  تكن  مل  الرتكية  اليونانية 
الت�سعينات،  اأواخ����ر  منذ  ال��ت��وت��ر 
عندما كانت الدولتان على حافة 
اإيجة  ب��ح��ر  ج���زر  ب�سبب  احل���رب 

املتنازع عليها.
وت���������س����اءل اخل����ب����ري ع���م���ا ميكن 
للت�سدي  ت��ف��ع��ل��ه  اأن  ل���ل���ي���ون���ان 
تبدو  اإذ  ال��رتك��ي��ة،  ل��الن��ت��ه��اك��ات 
�سيا�ستها  اأن  واث�����ق�����ة  اأن�����ق�����رة 
دفع  على  جُتربها  لن  العدوانية 

اأي ثمن مبا�سر لذلك.
عدوانية  اأن  غ��ي��ن��غ��را���س  وي����رى 
املتو�سط  البحر  ���س��رق  يف  تركيا 
اخلارجية  ل�����س��ي��ا���س��ت��ه��ا  ت��رج��م��ة 
“الوطن  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ���س��م��ن 
الهيمنة  على  القائمة  الأزرق”، 
و�سرق  اإيجة،  بحر  على  الرتكية 
البحر املتو�سط، والبحر الأ�سود. 

طلب �لتدخل �مل�سري 
ق������ال رئ���ي�������س جم���ل�������س ال����ن����واب 
�سالح  عقيلة  امل�ست�سار  ال��ل��ي��ب��ي 
اأنباء  وكالة  بثتها  ت�سريحات  يف 
اإن الربملان  “ال�سرق الأو�سط” ، 
املعرتف به دولياً �سيطلب تدخل 
جت�����اوزت  اإذا  ع�������س���ك���ري���اً،  م�����س��ر 
ح��ك��وم��ة ال���وف���اق، امل��دع��وم��ة من 
اجلفرة،   - ����س���رت  خ���ط  ت���رك���ي���ا، 
ال��رئ��ي�����س امل�سري  ال���ذي اع��ت��ربه 
اأحمر  خطاً  ال�سي�سي،  عبدالفتاح 

م�سرياً.
واأكد �سالح، اأنه “يف حال اخرتاق 
�سرت �سيكون التدخل امل�سري يف 
ليبيا �سرعياً، وبناًء على تفوي�س 
ال��ل��ي��ب��ي، لأن م�سر  ال�����س��ع��ب  م��ن 
حتمي الأمن القومي الليبي، ويف 

عبدالفتاح ال�سي�سي.
الأ�سا�سي  ال��رك��ن  اأن  على  و���س��دد 
يف املبادرة هو وقف اإطالق النار، 
وهو مطلب دويل وم�سري، يعقبه 
املفاو�سات،  ط��اول��ة  اإىل  ال��ذه��اب 
القوى  ترف�سه  ال��ذي  وهو احلل 
ال�ستعمارية وبع�س الليبيني من 

اأ�سحاب امل�سالح.

مر�هقة تركية
“الوطن”  �����س����ح����ي����ف����ة  ويف 
اأحمد  ف���ري���د  ق����ال  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة، 
ح�سن، اإن “احلقيقة التي ينبغي 
فيما  ك���ل���ه  ال����ع����امل  ي���درك���ه���ا  اأن 
يخ�س الو�سع يف ليبيا اليوم هي 
اأنه لول اأن م�سر تو�سلت اإىل اأنه 
ح���ان ال��وق��ت ل��ي��ك��ون ل��ه��ا موقف 
ق��وي و���س��ارم، وح��ان وق��ت العمل 
املراهقة  ل�����س��ل��وك  ح����د  ل���و����س���ع 
ال���ذي مت��ار���س��ه ت��رك��ي��ا، وق��ط��ر يف 
ليبيا وح��ان وق��ت احل��زم ملا اأعلن 
ال�سي�سي  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س 
باأن  وملا قال  اأخ��رياً  اأعلن عنه  ما 
ليبيا،  يف  ع�سكرياً  م�سر  ت��دخ��ل 
اإذا ح�سل، يعترب �سرعياً. فعندما 
ت�سل الأم��ور اإىل مثل ما و�سلت 

ذات الوقت حتمي اأمنها القومي، 
من خالل تاأمني حدودها الغربية 
لت�سيطر  امليلي�سيات  تقدم  ومنع 
لأمن  تهديدا  مناطق متثل  على 

م�سر«.

اإطالق  الدولية بوقف  للمطالب 
ال����ن����ار، وات�������س���اق���اً م����ع م����ب����ادرات 
تبلورت  وال��ت��ي  ال���دويل،  املجتمع 
املعلنة  القاهرة  اإع��الن  يف مبادرة 
الرئي�س  ب��رع��اي��ة  ي��ون��ي��و،   6 يف 

وعن الن�سحاب التكتيكي للجي�س 
مناطق  م����ن  ال���ل���ي���ب���ي  ال���وط���ن���ي 
طرابل�س،  العا�سمة  يف  �سيطرته 
اأ�سار �سالح اإىل اأنه كان �سحيحاً 
ب��ع��د ن��ق��ل ت��رك��ي��ا اأك����ر م���ن 15 

العا�سمة،  اإىل  املرتزقة  من  األفا 
���س��ي��دع��و اجلي�س  ك����ان  م���ا  وه����و 
ال��وط��ن��ي ل���س��ت��خ��دام ق����وة اأكرب 
الأبرياء،  ب��امل��واط��ن��ني  ت�����س��ر  ق��د 
ا�ستجابة  اجل��ي�����س  حت���رك  ف��ج��اء 

يف ال�سجن بني 2011 و2020، يف 
ظروف مروعة«.

وك�����ان ب��ل��ح�����س��ن ال��ط��راب��ل�����س��ي )57 
 2019 اآذار/م��ار���س  اأوق��ف يف  عاما( 
يف  اأم����وال  ب�”غ�سل  وات��ه��م  فرن�سا  يف 
ا�ستخدام  واإخ���ف���اء  منظمة  ع�����س��اب��ة 
اإداري���ة مزورة”.  وال��ت��واط��وؤ يف وثائق 

وما زال التحقيق جاريا.
ال�سقيق  ه��و  ال��ط��راب��ل�����س��ي  وبلح�سن 

اأن���ه ك��م��ا ي��ح��دث يف ك��ل ح��اك��م �سادر 
اإع���ادة حماكمة  ويجب  اأ���س��ال، ميكن 
ال��ط��راب��ل�����س��ي ع���ل���ى ال���وق���ائ���ع ال����ذي 

�سدرت اأحكام غيابية عليه فيها«.
حمامي  ���س��ي��ك��ال��دي  م��ار���س��ي��ل  ودان 
“م�سايقة  اعتربه  ما  الأع��م��ال  رج��ل 
الطرابل�سي،  عائلة  �سد  ق�سائية” 
جدية  اأ����س���ب���اب���اً  “هناك  اأن  م��ع��ت��ربا 
غري  ملعاملة”  تعر�سه  م��ن  للخوف 

اإن�سانية.
نف�سه  عن  مدافعا  الطرابل�سي  وق��ال 
“جرميتي هي اأنني اأنتمي اإىل عائلة 

بن علي«.

الأك������رب ل���ل���زوج���ة ال��ث��ان��ي��ة ل���نب علي 
ثروته  ك��ّون  باأنه  التون�سيون  ويتهمه 
وو�سع يده على اأهم ركائز القت�ساد 
التون�سي بالتقرب من دوائر ال�سلطة 
اإثر   2011 ع��ام  النظام  انهيار  حتى 

انتفا�سة �سعبية.
وف���ر ال��ط��راب��ل�����س��ي م��ن ت��ون�����س خالل 
ثورة 2011 اإىل كندا ثم غادرها يف 
منحه  ال�سلطات  رف�س  بعد   2016

اللجوء ال�سيا�سي.
وبعد توقيفه يف فرن�سا طلبت تون�س 
ت�سلمه لينفذ ثالث عقوبات بال�سجن 

ملدة جمموعها 33 عاما.
ال�سرعية”  “الثقة  اإىل  اأ�سار  وبعدما 
النائب  ط��ل��ب  وتون�س”  فرن�سا  ب��ني 
ب��وك��وف��ي��ز م���ن املحكم  ����س���ريج  ال���ع���ام 

اإ�سدار راأي موؤيد لت�سليمه.
توؤكد  التون�سية  “الدولة  اإن  وق���ال 

اإليه يف ليبيا، اأو يف اأي بلد عربي 
ل ميكن مل�سر اأن تكتفي بالن�سح 

والتقريب بني وجهات النظر«.
“م�سر  اأن  ال���ك���ات���ب،  وي�����س��ي��ف 
ل  ���س��ار  ب��اأن��ه  قناعة  اإىل  و�سلت 
مفر من اتخاذ املوقف الذي اأعلنه 
الرئي�س ال�سي�سي ولفت به العامل 
اإىل قوة م�سر وقوة قولها، وهذا 
يعني اأنها و�سلت مرحلة التذكري 
“اتِق  ال�����س��ه��ري  ال���ع���رب���ي  ب��امل��ث��ل 
جرى  فما  غ�سب”،  اإذا  احلليم 
يف ل��ي��ب��ي��ا يف ال�����س��ن��وات الأخ����رية 
تعاملت معه م�سر بحكمة وروية 
رغم  تغ�سب  األ  ع��ل��ى  وح��ر���س��ت 
التي  الأ���س��ب��اب  م��ن  الكثري  توفر 

جتعلها تغ�سب«.
اإن ر�سالة ال�سي�سي  ويتابع قائاًل، 
اإىل ت��رك��ي��ا وق���ط���ر، وك���ل ال���دول 
التي ا�ست�سهلت التدخل يف ال�ساأن 
بحياة  ت��ع��ب��ث  ت�����زال  ول  ال��ل��ي��ب��ي 
النا�س هناك، هي اأن م�سر بداأت 
غ�سبت  اإن  م�سر  واأن  ت��غ�����س��ب، 

فعليكم اأن تتقوها. 

من ليبيا �إىل �ليمن
اخلليج”  “اأخبار  �سحيفة  ويف 
اإىل  اإبراهيم،  املنعم  عبد  تعر�س 
ون�سق  دائ����رة  احل��وث��ي��ني  تو�سيع 
ولقوات  لل�سعودية  ال���س��ت��ه��داف 
اإطار  يف  هناك،  العربي  التحالف 
ما  تركية،  اإيرانية  ا�سرتاتيجية 
يك�سف حر�س تركيا على تو�سيع 
املنطقة  يف  ت��دخ��الت��ه��ا  دائ�������رة، 

العربية.
كان  اإذا  اأن������ه  ال���ك���ات���ب  واأو������س�����ح 
“بدعم  ي���ح���ظ���ون  احل����وث����ي����ون 
ع�����س��ك��ري وم�����ايل م���ن اإي�������ران يف 
ال�سابق، فاإنهم الآن يتطلعون اإىل 
امل�ساعدات  نف�س  على  احل�سول 
تركيا  م���ن  وال���دع���م  وال��ت�����س��ل��ي��ح 
املعلومات  بعد  وخ�سو�ساً  اأي�ساً، 
تن�سيقاً  ه��ن��اك  اأن  ذك����رت  ال��ت��ي 
لتبادل  م�سرتكاً  ت��رك��ي��اً  اإي��ران��ي��اً 
الع�سكرية  وال���ق���واع���د  امل�����س��ال��ح 
وهذا  واليمن..  ليبيا  من  كل  يف 
احلوثيون  ك����ان  اإذا  اأن�����ه  ي��ع��ن��ي 
يرف�سون ال�سالم يف ال�سابق مرة، 
مرة  األ��ف  يرف�سونه  الآن  فاإنهم 

بقرار اإيراين-تركي«.

�سحف عربية: »الوطن الأزرق« ا�سرتاتيجية اأردوغان للنهب والتو�سع

وزارة العدل الأمريكية
 ت�سدد التهامات �سد اأ�ساجن  

•• وا�سنطن-اأ ف ب

ويكيليك�س  موقع  موؤ�س�س  بحق  اتهاماتها  الأمريكية  العدل  وزارة  �سددت 
مقر�سنني  بتجنيد  قيامه  عن  جديدة  اأدل��ة  عر�سها  عرب  اأ�ساجن  جوليان 

والتاآمر يف عمليات اقتحام حوا�سيب.
وهذه الأدلة تدّعم 18 اتهاما جنائيا يواجهها اأ�ساجن يف الوليات املتحدة، 

وفق ما اأكدت الوزارة يف بيان.
اأ�سخا�س من  م��ع  ت��اآم��ر  اأ���س��اجن  ف���اإن  اجل��دي��دة،  الت��ه��ام  وبح�سب عنا�سر 

جمموعتي القر�سنة لولز�سيك وانونيمو�س، من بني اتهامات اأخرى.
وت�سري الأدلة اجلديدة اإىل اأن اأ�ساجن متكن اأي�ساً من “الو�سول دون اإذن 

لنظام كمبيوتر حكومي تابع لدولة ع�سو يف حلف �سمال الأطل�سي«.
لن�سره يف  الأم���ريك���ي  التج�س�س  ق��ان��ون  الت��ه��ام��ات مب��وج��ب  ل��ه  ووج��ه��ت 
2010 جمموعة كبرية من امللفات ال�سرية التي ت�سرح بالتف�سيل جوانب 

احلمالت الع�سكرية الأمريكية يف اأفغان�ستان والعراق.
48 عاما، �ساعد حمللة  العمر  البالغ من  الأ�سرتايل  اإن  وتقول وا�سنطن 
ال�ستخبارات ت�سيل�سي مانينغ يف �سرقة وثائق قبل اأن يك�سف ب�سكل متهور 

م�سادر �سرية يف العامل.
وكتب موقع ويكيليك�س الأربعاء على تويرت اأن “التهمة اجلديدة جلوليان 
اأخ���رى م��ث��رية لل�سفقة م��ن وزارة ال��ع��دل خل���داع ال���راأي  اأ���س��اجن حم��اول��ة 

العام«.
ويقبع ا�ساجن حاليا يف �سجن بيلمار�س امل�سدد احلرا�سة جنوب لندن ويقاوم 

طلب الوليات املتحدة ت�سلمه ملحاكمته بتهم التج�س�س.
اأمر كفالة  2012 بعدما انتهك  اإىل �سفارة الإك��وادور يف لندن عام  وجلاأ 
ال�سرطة الربيطانية  ال�سويد. لكن  اإج��راءات قانونية منف�سلة يف  لتجنب 

اأخرجته بالقوة من مبنى ال�سفارة العام املا�سي.

•• باري�س-اأ ف ب

ال���ع���ام���ة يف حمكمة  ال��ن��ي��اب��ة  ط��ل��ب��ت 
بروفان�س  ان  اإي��ك�����س  يف  ال���س��ت��ئ��ن��اف 
اإ�سدار  الق�ساة  م��ن  فرن�سا،  بجنوب 
راأي موؤيد لت�سليم بلح�سن الطرابل�سي 
�سقيق زوجة الرئي�س التون�سي املخلوع 
زي���ن ال��ع��اب��دي��ن ب��ن ع��ل��ي، امل��ح��ك��وم يف 
تون�س بتهم حم�سوبية وغ�سل اأموال.

اللحظة  يف  اأرج����ئ����ت  اجل��ل�����س��ة  ل��ك��ن 
الأخرية اإىل الثامن من متوز/يوليو 
الدولة  اأن  املحكمة  لح��ظ��ت  ب��ع��دم��ا 
مل  ا���س��رتداده،  تطلب  التي  التون�سية 

تدع اإىل اجلل�سة.
و�سرح �سقيق ال�سيدة الأوىل ال�سابقة 
ليلى الطرابل�سي الذي ح�سر اجلل�سة 
ل  “ملعاملة  يتعر�س  اأن  يخ�سى  اأن���ه 

اإن�سانية وحتى للتعذيب«.
يل  “بالن�سبة  امل��ح��ك��م��ة  اأم�����ام  وق����ال 
املوت.  يعني  ت�سليمي  وا���س��ح،  الأم���ر 
اإخوتي”،  اأف�سل من  يكون حظي  لن 
مذكرا باأن “ثالثة من اإخوتي ماتوا 

•• عوا�سم-وكاالت

منطقة  على  لل�سيطرة  الرتكية  الأط��م��اع  اأن  حديث  اإخ��ب��اري  تقرير  ذك��ر 
�سرقي البحر املتو�سط ل تقف عند حدود ليبيا، بل اإن اليونان تقع يف قلب 

هذه الطموحات التو�سعية.
الإ�سارات  من  العديد  هناك  اإن  اليونانية  “كاثيمرين”  �سحيفة  وقالت 
التي اأطلقتها �سيا�سة الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان الإقليمية، التي 

تظهر اأن اليونان لي�س يف مناأى من براثن اخلطر الرتكي.
بنل�سفانيا  ب��ولي��ة  ليهاي  جامعة  يف  الأك���ادمي���ي  ق��ال  ال��ت��ق��ري��ر،  وبح�سب 
الأمريكية هرني باركي، اإن “اأردوغان يتبنى ا�سرتاتيجة الهيمنة على بحر 

اإيجا، الذي يف�سل بني تركيا واليونان«.
اخلارجية  العالقات  جمل�س  يف  الأو���س��ط  ال�سرق  م�سوؤون  خبري  واأ���س��اف 
اأك��ر يف  اإىل ال�ستمثار  ب��اأردوغ��ان  الأم��ر دفع  “هذا  اأن  املتحدة،  بالوليات 

حتديث قواتها البحرية«.
والعالقات الرتكية اليونانية لي�ست على ما يرام، وت�سهد توترا مت�ساعد 
اأكر من ملف، منها ق�سية الالجئني الذين فتحت طريق الطريق  على 
اأمامها للعبور �سوب اليونان، ف�سال عن عمليات التنقيب الرتكية �سرقي 

املتو�سط، التي تقول اأثينا اإنها تنتهك �سيادته و�سيادة جزيرة قرب�س.
بني  البحرية  احل���دود  تر�سيم  اتفاقية  التوتر،  ه��ذا  تفاقم  م��ن  زاد  ومم��ا 
عمليا  اأت��اح  ال��ذي  ال�سراج،  فايز  الليبية  ال��وف��اق  حكومة  ورئي�س  اأردوغ���ان 
لرتكيا �سيطرة على منطقة حماطة بجزر يونانية، وهو الأمر الذي نددت 

به اأثينا مرارا.
وقال باركي اإن تو�سع اأردوغ��ان الإقليمي بات وا�سحا، على غرار العمليات 

الع�سكرية الرتكية يف �سمايل �سوريا.
رغبة  ل��ع��دم  وليبيا  �سوريا  يف  اأردوغ����ان  اأح���رزه  ال���ذي  التقدم  اأن  واأ���س��اف 

من اجلزر اليونانية واملنطقة القت�سادية اخلال�سة التابعة لها.
والغاز  النفط  ع��ن  التنقيب  احتمال  ب�ساأن  تركية  تلميحات  اإىل  وت��ط��رق 
اأميال   6 �سوى  تبعد  اليونانية، على م�سافة ل  بالقرب من جزيرة كريت 

عن �سواطئ اجلزيرة.

وا�سنطن واأوروا يف الت�سدي له، مما ي�سعره باأن يف و�سعه امل�سي قدما يف 
خمطط، لفتا اإىل اأن هذا الأمر قد مينحه الثقة لتو�سيع اأطماعه �سوب 

اليونان.
ودلل على الأطماع الرتكية باليونان مبطالبة اأنقرة بال�سيادة على العديد 

لي�ست ليبيا فقط.. بلد متو�سطي اآخر يف دائرة اأطماع اأردوغان

النيابة العامة بفرن�سا تطلب تاأييد ت�سليم بلح�سن الطرابل�سي   وزير اخلارجية ال�سعودي يبحث هاتفيا 
مع نظريه الفنلندي العلقات الثنائية

•• الريا�س - وام:

بحث �سمو الأمري في�سل بن فرحان بن عبداهلل وزير اخلارجية ال�سعودي - 
هاتفيا - مع بيكا هافي�ستو وزير خارجية جمهورية فنلندا العالقات الثنائية 
املجالت.  من  عدد  يف  امل�سرتك  التعاون  واأوج��ه  ال�سديقني،  البلدين  بني 
وناق�س اجلانبان خالل ات�سال هاتفي تلقاه وزير اخلارجية ال�سعودي من 
نظريه الفنلندي م�ستجدات الأو�ساع على ال�ساحتني الإقليمية والدولية، 

وعددا من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.
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عربي ودويل

اليابان  �سواحل  قبالة  الأول  اأم�س  درج��ات   5،9 بقوة  زل��زال  �سرب 
واآَخر بقوة 5،5 درجات بعد �ساعات قليلة يف نيوزيلندا ح�سب املعهد 
الأمريكي للجيوفيزياء. مت حتديد مركز الزلزال الأول على عمق 
ب�سرق  �سيبا  منطقة  م��ن  كيلومرتا   40 بعد  على  كيلومرتا،   25
طوكيو. ومل يتم توجيه اإنذار بح�سول ت�سونامي. من جهتها قّدرت 
وكالة الأر�ساد اجلوية اليابانية قوة الزلزال ب 6،2 درجات. وقالت 
ت�سونامي.  ب��ح��دوث  خطر  يوجد  ل  اإن��ه  الإل��ك��رتوين  موقعها  على 
 4،47 ال�ساعة  ال��ذي وقع  الزلزال  ان  يابانية  اإع��الم  و�سائل  وقالت 
�سكان  ب��ه  �سعر  غ��ري��ن��ت�����س(  ب��ت��وق��ي��ت   19،47( امل��ح��ل��ي  ب��ال��ت��وق��ي��ت 
 10،20 ال�ساعة  نيوزيلندا  يف  ث��ان  زل��زال  ووق��ع  طوكيو.  �سواحي 
�ساوند  �ساحل منطقة ميلفورد  )22،20 بتوقيت غرينت�س( قبالة 
للجيوفيزياء  الأمريكي  املعهد  وقال  النائية يف اجلزيرة اجلنوبية. 
للزلزل  املحلي  املر�سد  بينما قال  5،5 درج��ات  بلغت  الهزة  اإن قوة 
ال��ذي مل  بالزلزال  ال�سكان  �سعر  5،9 درج��ات. وقد  بلغت  اإن قوتها 
اأ�سرار مادية، ح�سب ال�سرطة. تقع اليابان ونيوزيلندا  يت�سبب باأي 
باملحيط الهادئ، وهو قو�س ي�سهد ن�ساطا زلزاليا  “حزام النار”  يف 
كثيفا ميتد من جنوب �سرق اآ�سيا وي�سمل حو�س املحيط الهادئ. يف 
اآذار/مار�س 2011 �سرب زلزال بقوة ت�سع درجات على بعد 130 
كلم �سرق مياغي اليابانية واأدى اإىل حدوث ت�سونامي كبري وانهيار 

مفاعل فوكو�سيما النووي ومقتل نحو 16 األف �سخ�س.
 

زوجني  ع��ل��ى  بال�سجن  الأول  اأم�������س   اأن��دون��ي�����س��ي��ة  حمكمة  حكمت 
وق��ررت حمكمة  ال�سابق.  الأم��ن  وزير  اأندوني�سيني خططا لغتيال 
12 �سنة وزوجته  يف جاكرتا �سجن �سياهريال الم�سيا )51 عاما( 
اإدانتهما بتهم مرتبطة  فيرتي ديانا )21 عاما( ت�سع �سنوات، بعد 
اآنذاك ويرانتو يف ت�سرين  الأمن  بالإرهاب ملحاولتهما اغتيال وزير 
اأقل من طلبات الدعاء العام  الأول/اأكتوبر املا�سي. وجاء احلكمان 
التوايل. ورف�ست املحكمة  16 و12 �سنة على  ال�سجن  الذي طلب 
امل�ساعر  ك��ان  وراء خمططهما  الوحيد  ال��داف��ع  ب��اأن  ال��زوج��ني  دف��اع 
جماعة  اإىل  ينتمي  الم�سياه  باأن  حكمت  حيث  للحكومة،  املناه�سة 
رئي�س حمكمة  وق��ال  داع�س.  تنظيم  متطرفة حملية متحالفة مع 
منطقة غرب جاكرتا القا�سي ما�سريزال الذي ي�ستخدم ا�سما واحدا 
على غرار الكثري من الإندوني�سيني “نحكم باأن املتهم مدان بالإرهاب 
مع زوجته«. وحكم على متهم ثالث اأي�سا بال�سجن خم�س �سنوات بعد 
املتهم الأول  اإط��ار هجوم منف�سل خطط له مع  اإدانته بالإرهاب يف 
ب�سبب  الفيديو  طريق  عن  اجلل�سة  وُعقدت  املا�سي.  العام  الم�سيا 
والق�ساة  املحامون  وكان  امل�ستجد.  كورونا  بفريو�س  تتعلق  خماوف 

ي�سعون كمامات فيما كان املتهمون ي�ستمعون عرب رابط الفيديو.

افرتا�سيا  موؤمترا  �سيعقد  اإنه  الأمريكي  الدميقراطي  احلزب  قال 
مر�سحا  ب��اي��دن  ج��و  لإع���الن  ال��ق��ادم  اآب  اأغ�سط�س  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل 
�سخ�سيا خطاب  بايدن  �سيلقي  بينما  الرئا�سة،  انتخابات  للحزب يف 
قبوله تر�سيح احل��زب يف ميلووكي فيما �سيبقى مندوبو احل��زب يف 
كورونا  بفريو�س  الإ�سابة  حالت  ترتفع  فيما  القرار  وياأتي  البيت. 
وتك�سا�س  وفلوريدا  كاليفورنيا  بينها  من  ولي��ات  ع��دة  يف  امل�ستجد 
امل��ق��اب��ل يعتزم  ويف   .2020 ل��ع��ام  ال��رئ��ا���س��ي  ال�����س��ب��اق  اح���ت���دام  م��ع 
ف��ل��وري��دا يف  يف  فيل  فعلي يف جاك�سون  م��وؤمت��ر  عقد  اجل��م��ه��وري��ون 
اأغ�سط�س اآب املخ�س�س لإعالن الرئي�س دونالد ترامب قبول تر�سيح 

احلزب يوم 27 اأغ�سط�س اأمام الآلف يف قاعة مغلقة.
ونقل اجلمهوريون مكان اإلقاء اخلطاب من ت�سارلوت بولية نورث 
قواعد  تخفيف  الدميقراطي  ال��ولي��ة  حاكم  رف�س  بعد  ك��ارولي��ن��ا 

التباعد الجتماعي التي ت�ستهدف احلد من تف�سي الفريو�س.
ومل يت�سح ما اإذا كان جمهور �سيح�سر كلمة بايدن املتوقع اأن تكون 

يوم 20 اأغ�سط�س اآب يف مركز املوؤمترات يف ميلووكي.
ووق����ع اخ��ت��ي��ار احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي ع��ل��ى م��ي��ل��ووك��ي لأن ولية 
النتخابات  املناف�سة يف  فيها  التي حتتدم  الوليات  وي�سكون�سن من 
ال��ت��ي ���س��ت��ج��رى يف ال��ث��ال��ث م��ن ن��وف��م��رب ت�����س��ري��ن ال���ث���اين. وتظهر 
ترامب  وف��وز  هناك.  ترامب  على  بايدن  تقدم  ال���راأي  ا�ستطالعات 

بولية وي�سكون�سن �ساعده على الفوز بالرئا�سة يف عام 2016.

عوا�سم

طوكيو

جاكرتا

وا�سنطن

 غزة ت�ستعيد ذكريات ان�سحاب امل�ستوطنني 
•• غزة-رويرتز

تبدو ال�سعادة على وجه حيدر الزهار الذي ميلك ب�ستان كروم وهو يتذكر اليوم 
الذي نقلت فيه اإ�سرائيل عام 2005 م�ستوطنيها وقواتها من قطاع غزة يف اإطار 

ان�سحاب مل يكن الفل�سطينيون يح�سبون اأنهم �سريونه.
قال الزهار “�سعوري كان متل �سجني فجاأة لقى حاله حر«. وبعد مرور 15 عاما 
اأ�سبح يرى الأمور تتجه اإىل �سدام اإذ تدر�س اإ�سرائيل �سم م�ستوطناتها يف ال�سفة 
اإ�سرائيل بينهما  40 كيلومرتا حيث تف�سل  الغربية املحتلة التي تبعد عن غزة 
اإقامة دولتهم امل�ستقبلية على هذه الأر���س. وقد  اأن الفل�سطينيني يريدون  رغم 
يوليو متوز موعدا  الأول من  نتنياهو  بنيامني  الإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  حدد 
اأمريكية  التي طرحت �سمن خطة  ال��وزراء هذه اخلطوة  مناق�سة جمل�س  لبدء 
لإحالل ال�سالم. قال الزهار )68 عاما( “القوة املوجودة اليوم هي عند ا�سرائيل، 
ما حدا بينكر، ا�سرائيل اللي بدها اياه بت�سويه«. وحث الفل�سطينيني على املقاومة 
البالغ  اأجلت قواتها وم�ستوطنيها  اإ�سرائيل  اإن  قائال  الأرا�سي  ملنع �سم  امل�سلحة 

عددهم 8500 من غزة لأ�سباب منها الهجمات الفل�سطينية يف ذلك الوقت.
واأ�ساف “بدون مقاومة م�سلحة وا�ست�سهاديني ف�س �سيء راح يتغري«.

وردد اجلناح امل�سلح حلركة حما�س تلك الدعوة للمواجهة اأم�س اخلمي�س قائال اإن 
“املقاومة تعترب هذا القرار )ال�سم( اإعالن حرب على �سعبنا الفل�سطيني«.

وقال اأبو عبيدة، املتحدث با�سم كتائب الق�سام، اجلناح امل�سلح حلما�س، “�سنجعل 
العدو يع�س اأ�سابع الندم على هذا القرار الآثم«. وتفر�س اإ�سرائيل ح�سارا على 
وان�سحبت  اأمنية.  لأ�سباب  ا�ستنادا  منه  اخل��روج  حركة  ب�سدة  وتقّيد  غ��زة  قطاع 
غ��ي��اب حمادثات  وال����دويل يف  الأم��ن��ي  و�سعها  لتح�سني  ال��ق��ط��اع  م��ن  اإ���س��رائ��ي��ل 

ال�سالم.

حرب امل�سطلحات »الدللية« للمنطقة جيم يف ال�سفة املحتلة 

نتنياهو يعلن �لأ�سبوع �ملقبل تفا�سيلها 

خطة ال�سم تهدد معاهدة ال�سلم الأردنية الإ�سرائيلية 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب

املنطقة  امل���ت���ح���دة  الأمم  ت��ع��ت��رب 
“�سي” بالنكليزية،  “ اأو  “جيم 
ال�سفة  يف  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  اأر�����س����ا 
بالن�سبة  ل��ك��ن  امل��ح��ت��ل��ة.  ال��غ��رب��ي��ة 
ت��ه��دف اىل  ال��ت��ي  اإ���س��رائ��ي��ل  اإىل 
�سّم اأجزاء منها، فالأمر يختلف، 
العربية  الدولة  تخو�س  ولذلك 
ح����رب م�����س��ط��ل��ح��ات ح����ول و�سع 

هذه املنطقة.
حكومية  غ��ري  منظمات  وت��ر���س��ل 
موؤيدة لإ�سرائيل ومكتب حكومي 
اإ�سدار  ب�سكل خا�س عن  م�سوؤول 
ر�سائل  ال�����س��ح��اف��ي��ة،  ال��ب��ط��اق��ات 
وتن�سر  الإل�����ك�����رتوين  ب���ال���ربي���د 
“تويرت”  ت��غ��ري��دات ع��ل��ى م��وق��ع 
اأو  اإع������الم  و����س���ائ���ل  اإىل  م��وج��ه��ة 
م���را����س���ل���ني اأج����ان����ب ل��ت��ن��ت��ق��د ما 
ب�ساأن  “منحازا”  كالما  تعتربه 
ال�سراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني.

م�سطلح  اإ����س���رائ���ي���ل  وت�����س��ت��خ��دم 
التوراتي  وال�سامرة”  “يهودا 
عدم  وت��ن��ت��ق��د  ال��غ��رب��ي��ة،  لل�سفة 
ا�ستعمال هذه الت�سمية يف و�سائل 
ماآخذها  لكن  ال��دول��ي��ة،  الإع���الم 

اليوم تتناول كلمات اأخرى.
اأو�سلو  ات���ف���اق���ات  ق�����س��م��ت  ف���ق���د 
ل�����ل�����������س�����الم ال�������ت�������ي وق�������ع�������ت يف 
الغربية  ال�����س��ف��ة  ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات 
رئي�سية:  م���ن���اط���ق  ث�����الث  اإىل 
ال�سيطرة  حتت  “األف”  املنطقة 
الفل�سطينية،  لل�سلطة  الكاملة 
ال�سيطرة  حتت  “باء”  واملنطقة 
وال�سيطرة  الفل�سطينية  الإداري��ة 
وت�سكل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  الأم��ن��ي��ة 
ه���ات���ان امل��ن��ط��ق��ت��ان ن��ح��و 40% 
اأما  الغربية.  ال�سفة  اأرا�سي  من 
 60% فت�سكل  “جيم”  املنطقة 

•• عّمان-اأ ف ب

اأرا�ٍس  ل�سّم  اإ�سرائيل  خطة  تهّدد 
بخرق  املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف 
الذي  الأردن  م��ع  ال�سالم  معاهدة 
اإلغاوؤها  خيارين:  اأم��ام  يو�سع  قد 
بنودها،  ببع�س  ال��ع��م��ل  تعليق  اأو 

بح�سب حمللني.
على  ي��ع��ت��م��د  ال�����ذي  الأردن  ل��ك��ن 
تفوق  �سنوية  اأمريكية  م�ساعدات 
وقف  م��ن  يتمكن  ل��ن  دولر  املليار 
ال�سوء  وا�سنطن  اأعطتها  خ��ط��وة 

الأخ�سر.
وزراء  رئ��ي�����س  يعلن  اأن  وي��ف��رت���س 
اعتبارا  نتنياهو  بنيامني  اإ�سرائيل 
و�سع  تفا�سيل  املقبل  الأ�سبوع  من 
ال�سفة  م����ن  اأج��������زاء  ����س���ّم  خ���ط���ة 
الغربية املحتلة ت�سمل غور الأردن 

وامل�ستوطنات، قيد التنفيذ.
ويحّذر الأردن من اأن ذلك �سيقّو�س 
فر�س ال�سالم ويقتل حّل الدولتني 
الذي يتم�سك به واملجتمع الدويل 
ك��ح��ّل وح��ي��د ل�����س��م��ان ق��ي��ام دولة 
فل�سطينية م�ستقلة. ويعترب اأن اأي 
حل ل ي�سمن قيام دولة فل�سطينية 
وحق عودة الالجئني، ي�سكل خطرا 

على اأمنه الوطني.
ويبلغ عدد الالجئني الفل�سطينيني 
املتحدة  الأمم  ل�����دى  امل�����س��ج��ل��ني 
مليون   2،2 م��ن  اأك���ر  الأردن  يف 
الأردنيون  ي�سكل  ح��ني  يف  لج���ئ، 
م���ن اأ����س���ل ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي اأك�����ر من 
ن�����س��ف ع���دد ال�����س��ك��ان ال��ب��ال��غ نحو 

ع�سرة ماليني.
امل��ل��ك يف مقابلة م��ع جملة  وح���ّذر 
ال�سهر  الأمل��ان��ي��ة  �سبيغل”  “دير 
اإىل  �سيوؤدي  ال�سم  اأن  املا�سي، من 
الذي  الأردن  م��ع  كبري”  “�سدام 

“يدر�س كل اخليارات«.
وقال رئي�س الوزراء عمر الرزاز اإن 
“لإعادة  م�سطرة  �ستكون  اململكة 
اإ�سرائيل  م���ع  ب��ال��ع��الق��ة  ال��ن��ظ��ر 
اأن  اأبعادها«. ويرى حمللون  بكافة 

الغربية وهي  ال�سفة  اأرا�سي  من 
الإ�سرائيلية  ال�����س��ي��ط��رة  حت����ت 
ال��ك��ام��ل��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة والإداري�������ة. 
لدى  تق�سي  كانت  الفكرة  اأن  اإل 
ال�سراع  ب��اإن��ه��اء  اأو���س��ل��و،  ت��وق��ي��ع 
واإب�����رام ات��ف��اق ���س��الم ن��ه��ائ��ي يتّم 
مب��وج��ب��ه ن��ق��ل ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة اإىل 

الفل�سطينيني.
اىل  التق�سيم  ه��ذا  م�ساألة  وع��ادت 
ال���واج���ه���ة م���ع اإع������الن ال���ولي���ات 
الثاين/يناير  ك��ان��ون  يف  امل��ت��ح��دة 
خ���ط���ة ل��ل�����س��الم ت���ن�������ّس ع���ل���ى اأن 
امل�ستوطنات  اإ�سرائيل مئات  ت�سم 
ال�سفة  يف  الأردن  غ��ور  ومنطقة 
ال���غ���رب���ي���ة، وع���ل���ى اإن���������س����اء دول����ة 

فل�سطينية منزوعة ال�سالح.
وتقع اأجزاء ال�سفة الغربية التي 
الإ�سرائيلية  احل��ك��وم��ة  ت�����س��ع��ى 

ب��رئ��ا���س��ة ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ان��ي��اه��و اىل 
اأن  يفرت�س  خطة  �سمن  �سّمها 
اآل��ي��ة تنفيذها  ي��ت��ّم الإع����الن ع��ن 
مت���وز/ م���ن  الأول  م���ن  اع���ت���ب���ارا 

يوليو، يف املنطقة جيم.
وت��ن�����س اخل��ط��ة الأم��ريك��ي��ة على 
منا�سفة  ج��ي��م  امل��ن��ط��ق��ة  تق�سيم 
الفل�سطينيني  ب�����ني  ت���ق���ري���ب���ا 

واإ�سرائيل.
املنطقة  ه���ذه  ح��ال��ي��ا يف  وي��ع��ي�����س 
اإ�سرائيلي  م�ستوطن  األ��ف   450
اأي ث��الث��ة اأ���س��ع��اف م��ا ك��ان عليه 
اأو�سلو،  ات��ف��اق  توقيع  عند  ال��ع��دد 
األ������ف   300 ح����������وايل  م����ق����اب����ل 

فل�سطيني.
وي�����ق�����ول ي����و�����س����ي ب����ي����ل����ني، اأح�����د 
لوكالة  اأو���س��ل��و،  ات��ف��اق  مهند�سي 
ف��ران�����س ب��ر���س “يف الأ���س��ل كانت 

يعار�سه العامل«.
، ل ميكن  لإ���س��رائ��ي��ل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
“ منطقة  جيم  “املنطقة  اعتبار 
املنطقتني  م��ث��ل  “فل�سطينية” 
منطقة  ولكنها  و”باء”،  “األف” 
لأنه بعد اأو�سلو  “متنازع عليها”، 
مل يتّم التو�سل اإىل اتفاق نهائي 
لإحالل �سالم بني الفل�سطينيني 

والإ�سرائيليني .
وطلب م�سوؤول حكومي اإ�سرائيلي 
اإعالم  موؤخراً من مرا�سل و�سيلة 
ا���س��ت��خ��دام عبارة  ع���دم  اأوروب����ي����ة 
“الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة”، 
حمل  “جيم”  املنطقة  اأن  ط��امل��ا 

نزاع.
وتعتمد و�سائل الإعالم الأجنبية 
وبينها وكالة فران�س بر�س ت�سمية 
املناطق “األف” و”باء” و”جيم” 

جيم  املنطقة  ت�سبح  اأن  ال��ف��ك��رة 
ال�سلطة  م����ن  ج�������زًءا  ت���دري���ج���ي���ا 
جزءا  النهاية  ويف  الفل�سطينية، 
من )دولة( فل�سطني عند التفاق 

الدائم«.
وي���������س����ي����ف ب����ي����ل����ني، امل����ف����او�����س 
الإ����س���رائ���ي���ل���ي خ�����الل ات���ف���اق���ات 
يعترب  ال���ي���م���ني  “لكن  اأو�����س����ل����و، 
اإ�سرائيلية”،  ج��ي��م  امل��ن��ط��ق��ة  اأن 
وبذلك “ينتهك اتفاقات اأو�سلو” 
م��ن خ��الل حم��اول��ة الإب��ق��اء على 

الو�سع املوؤقت “ب�سكل دائم«.
ويو�سح بيلني الذي �سغل من�سب 
العمل  ح����زب  ح��ك��وم��ة  يف  وزي�����ر 
“بالن�سبة  الت��ف��اق��ي��ة  وق��ع  ال���ذي 
املنطقة  يف  املنا�سفة  اليمني،  اىل 
ج���ي���م ع���ر����س ك�����رمي ج�����دا جتاه 
ملاذا  ي��ف��ه��م  ول  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، 

اإلغاء  اأبرزها  خيارات  الأردن  لدى 
العمل  تعليق  اأو  ال�����س��الم  م��ع��اه��دة 
ب��ب��ع�����س ب���ن���وده���ا، ع���ل���ى الأخ�������س 
وال�ستخباري،  الأم���ن���ي  ال��ت��ع��اون 
عمان  يف  اإ�سرائيل  �سفارة  واإغ���الق 
تل  م��ن  الأردين  ال�سفري  و���س��ح��ب 
القد�س  اأبيب. ويقول مدير مركز 
عريب  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ل����ل����درا�����س����ات 
ال��رن��ت��اوي ل��ف��ران�����س ب��ر���س “يجب 
لإ�سرائيل  ق��اط��ع��ة  ر���س��ال��ة  ت��وج��ي��ه 
ذهبتم  اإذا  مفادها  ول��الأم��ريك��ي��ني 
يف هذا الطريق ف�سنذهب اىل اإلغاء 

معاهدة ال�سالم«.
مل  اإن  ل��ه��ا  ق��ي��م��ة  “ل  اأن  وي�����رى 
���س��الم دائ���م و�سامل يف  يكن ه��ن��اك 

املنطقة«.
الأ�سبق  الإع��������الم  وزي������ر  وي����وؤك����د 
اأن  بر�س  لفران�س  املومني  حممد 
اأرا���س��ي يف ال�سفة  اإ���س��رائ��ي��ل  ���س��ّم 

الغربية “خرق ملعاهدة ال�سالم«.
وي���ذّك���ر ب����اأن امل��ع��اه��دة ت��ن�����ّس على 

باإجراءات  ط���رف  اأي  ق��ي��ام  “عدم 
الطرف  م�����س��ال��ح  اأح����ادي����ة مت�������ّس 
“مي�س  ال�سّم  اأن  موؤكدا  الآخر”، 
مبا�سر”،  ب�سكل  الأردن  م�سالح 
بقيام  “مرتبطة  امل�سالح  لأن هذه 

دولة فل�سطينية«.
مبا�سر  ت��ه��دي��د  “هذا  وي�����س��ي��ف 
ل��الأم��ن ال��وط��ن��ي وامل�����س��ال��ح العليا 
على  تكلفة”  ب��ال  ي��ك��ون  ل��ن   )...(

العالقات.
وّقع  الأردن  اإن  حم��ّل��ل��ون  وي��ق��ول 
اأ�سا�س ت�سّور  معاهدة ال�سالم على 
�سامل ميّهد لقيام دولة فل�سطينية 
وحّل  ال�سرقية،  القد�س  عا�سمتها 
الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني  م�سكلة 
الذين جلاأ مئات الآلف منهم اإىل 
اململكة عام 1948 وعام 1967.

الغربية  ال�سفة  اإ�سرائيل  واحتلت 
التي كانت تخ�سع لالإدارة الأردنية، 
مب���ا ف��ي��ه��ا ال��ق��د���س ال�����س��رق��ي��ة، يف 
اإ�سافة   1967 ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 

الفل�سطينيني والوطن البديل«.
اأو  ال�سالم  الغاء معاهدة  اأن  ويرى 
قد  ق���رار  “اأهّم  بها  العمل  تعليق 
العر�س”  توليه  منذ  امللك  يتخذه 

عام 1999.
عاما(   41( م��ل��ح�����س  ل������وؤي  اأم������ا 
واملونتاج  الت�سوير  يف  يعمل  ال��ذي 
ال�سم  اأن  ف�����ريى  ال���ت���ل���ف���زي���وين، 
“خطري �سيوؤدي اإىل تهجري الآلف 

من �سكان ال�سفة الغربية«.
ب�سده  يرف�سه  “الأردن  وي�سيف 
الدولتني،  نهاية م�سروع حل  لأن��ه 
دولة  اإقامة  م�سروع  على  ويق�سي 
فل�سطينية وهذا �سيدخل الأردن يف 

ماأزق الوطن البديل والتوطني«.
عّدة  م���رات  الأردن  ع��اه��ل  وو���س��ف 
“�سالم  باأنه  اإ�سرائيل  مع  ال�سالم 
املا�سي  اخل��ري��ف  واع��ت��رب  بارد”، 
اأدن�����ى  “يف  م��ع��ه��ا  ال����ع����الق����ات  اأن 

م�ستوياتها على الإطالق«.
الثاين/نوفمرب  ت�سرين  يف  واأعلن 

اجلولن  وه�سبة  غ��زة  ق��ط��اع  اىل 
احتاللها  منذ  و���س��رع��ت  و���س��ي��ن��اء. 
ببناء م�ستوطنات خمالفة للقانون 
الدويل، وتو�ّسع ال�ستيطان معقدا 
ح�����ّل ال���دول���ت���ني ال������ذي ي���دع���و له 

املجتمع الدويل.
�سّم  اأن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون  وي������رى 
امل�ستحيل  م��ن  �سيجعل  الأرا����س���ي 
مرتابطة  فل�سطينية  دول���ة  ق��ي��ام 

جغرافيا.
وي�ساركهم امللك عبداهلل خماوفهم 
ف��ي�����س��ر ع��ل��ى لءات������ه ال����ث����الث: ل 
لتوطني  ول  ال����ب����دي����ل  ل���ل���وط���ن 
الالجئني ول للتنازل عن القد�س.

الكهربائية  الأدوات  تاجر  وي��ق��ول 
عبداهلل مو�سى )44 عاما( “ال�سم 
كما  الأردن  ع��ل��ى  وج�����ودي  خ��ط��ر 
�سيء  يبقى  لن  فل�سطني.  هو على 

لتقام عليه دولة فل�سطينية«.
فل�سطينية  دول���ة  “دون  وي�سيف 
تهجري  مب�����س��اري��ع  م���ه���ّدد  الأردن 

فل�سطينية،  اأرا��������س  اأن���ه���ا  ع��ل��ى 
عن  ت����ق����اري����ره����ا  يف  وت����ت����ح����دث 

“ال�سفة الغربية املحتلة«.
وتقول املديرة التنفيذية ال�سابقة 
الأج���ان���ب يف  امل��را���س��ل��ني  جلمعية 
اإنها  �سوغرمان  غليني�س  القد�س 
امل�سوؤولني  روؤي������ة  ع��ل��ى  اع����ت����ادت 
مفردات  ي��ن��ت��ق��دون  احل��ك��وم��ي��ني 
ال�سراع،  ح���ول  الإع�����الم  و���س��ائ��ل 

لكنها ترى اليوم اجتاًها جديًدا.
على  ال��رتك��ي��ز  “هذا  اأن  وت��و���س��ح 
ت��وي��رت ظاهرة  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل ع��ل��ى 
جمعية  ت����رك����ت  ل���ق���د  ج�����دي�����دة. 
املا�سي  العام  نهاية  يف  املرا�سلني 
القبيل  ه��ذا  �سيء من  اأي  اأر  ومل 
ال�سحايف  امل���ك���ت���ب  ج����ان����ب  م����ن 
احلكومي«. وت�سري اىل اأن املكتب 
رئي�س  مبكتب  ملحق  ال�����س��ح��ايف 

الوزراء بنيامني نتانياهو.
احلكومي  ال�سحايف  املكتب  واأق��ّر 
فران�س  ل��وك��ال��ة  ����س���وؤال  ع��ل��ى  ردا 
بر�س بالقيام “بتدخالت عر�سية 
اأو  �سحيحة  غري  معلومات  حول 
و�سائل  يف  خ��ط��اأ  اأو  دق��ي��ق��ة  غ���ري 

الإعالم« .
اللغة  تو�سيح  اأن  اىل  اأ���س��ار  لكنه 
مع  جيم”  “املنطقة  ح�������ول 
القرتاب من �سم حمتمل لأرا�س 

فيها، “لي�س من م�سوؤوليته«.
الأمم  م����ب����ع����وث  م���ك���ت���ب  واأك����������د 
املتحدة لل�سرق الأو�سط نيكولي 
بر�س  فران�س  لوكالة  مالدينوف 
اأر����س  ه���ي  جيم”  “املنطقة  اأن 

فل�سطينية حمتلة.
تتغري  اأن  ميكن  ال�سّم،  ح��ال  ويف 
اأخ��رى، لأن  النقا�س مرة  �سروط 
مناطق  يف  تكون  لن  امل�ستوطنات 
يف  �ستكون  ب��ل  عليها”،  “متنازع 

اإ�سرائيل، وفًقا للحكومة.

املا�سي فر�س �سيادة بالده الكاملة 
)نهارييم  ال��ب��اق��ورة  اأرا����س���ي  ع��ل��ى 
والغمر  )�����س����م����ال(،  ب���ال���ع���ربي���ة( 
)ت��زوف��ار( )ج��ن��وب( بعد ع��ام على 
ب���ع���دم جتديد  اإ����س���رائ���ي���ل  اإب�������الغ 
ال�سالم  م����ع����اه����دة  يف  م���ل���ح���ق���ني 
الأردنية  الأرا���س��ي  ب��ه��ذه  خا�سني 

التي كانت ت�ستغلها اإ�سرائيل.
اإ�سرائيل التي بقيت  وفاجئ بذلك 
بالتو�سل  ت��اأم��ل  حلظة  اآخ���ر  حتى 
املنطقتني  ح�������ول  ت����ف����اه����م  اىل 

الزراعيتني.
 1997 اإ���س��رائ��ي��ل ع����ام  وح���اول���ت 
ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  اغ��ت��ي��ال 
ال�سابق حلركة املقاومة الإ�سالمية 
عمان  يف  م�سعل  خ��ال��د  )ح��م��ا���س( 
فهّددها  ���س��ام��ة،  ع��رب حقنه مب���ادة 
حينها  ح�������س���ني  ال������راح������ل  امل����ل����ك 
فاأح�سرت  ال�سالم،  معاهدة  باإلغاء 

الرتياق ومّت اإنقاذ حياة م�سعل.
لكن مقابل هذا ال�سغط يف الداخل، 
قد ل يكون �سهال على الأردن اتخاذ 

قرارات يف �ساأن معاهدة ال�سالم.
“الفينيق  م���رك���ز  م���دي���ر  وي������رى 
ل�������ل�������درا��������س�������ات الق�����ت�����������س�����ادي�����ة 
اأن  ع��و���س  اأح���م���د  واملعلوماتية” 
ال�سرتاتيجية  الأردن  “عالقات 
مع وا�سنطن ووجود ملفات عديدة 
م�سرتكة واعتماده على م�ساعدات 

اأمريكية، �ستقل�س من خياراته«.
وي���ق���ول امل��ح��ّل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي كريك 
ري�سك  “يوتيكا  م�����ن  �����س����وي����ل 
بدرا�سة  املتخ�س�س  �سريفي�سز” 
ال�سرق  يف  خ�����س��و���س��ا  امل���خ���اط���ر 
تعليق  دائ����ًم����ا  “ميكن  الأو������س�����ط 

املعاهدات اأو اإلغاوؤها«.
اأي  يفعل  “لن  الأردن  اأن  وي�سيف 
�سيء ملمو�س لوقف ال�سّم، �سيكون 
حول  اخلطابات  من  الكثري  هناك 
الأردن  ل���ك���ن  ذلك”،  م���ع���ار����س���ة 
م��ن وقف  م��ث��ال  م��ت�����س��ررا  �سيكون 
التعاون الأمني، اأو وقف التعاون يف 

جمال الغاز، اأكر من اإ�سرائيل.

الأمني العام ملجل�ض التعاون ي�سيد بقرار �سيول ووا�سنطن تتم�سكان بال�سلم يف ذكرى احلرب الكورية 
ال�سعودية ب�ساأن تنظيم مو�سم حج هذا العام

•• الريا�س-وام:

اأ�ساد الدكتور نايف فالح مبارك احلجرف الأمني العام ملجل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية ، بقرار اململكة العربية ال�سعودية تنظيم مو�سم حج هذا العام 
وفق اح��رتازات �سحية �سارمة لتاأمني �سالمة احلجاج وال��زوار من مهددات 
جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد، واقت�سار املو�سم على عدد حمدود مبا يكفل 
اإمتام ال�سعائر على نحو اآمن. واأكد الدكتور احلجرف يف بيان �سدر الليلة قبل 
املا�سية اأن هذا القرار ينطلق من العناية الق�سوى التي توليها اململكة العربية 
ال�سعودية ل�سحة �سيوف الرحمن و�سالمتهم، وبذل العناية الالزمة لهم، مبا 
يتفق مع مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية ومع الإجراءات الحرتازية والتدابري 

الوقائية كافة للحد من انت�سار الوباء بني احلجاج والزوار.

وقال  ح��رب.  حالة  يف  زال  م��ا  ال�سالح،  املنزوعة  املنطقة 
وزي���ر ال��دف��اع الأم���ريك���ي م���ارك ا���س��رب ون��ظ��ريه الكوري 
اجل��ن��وب��ي ج��ي��ون��غ ك��ي��ون��غ-دو يف ب��ي��ان م�����س��رتك “يف هذا 
اليوم من 1950، ولد التحالف الع�سكري بني الوليات 
املتحدة واجلمهورية الكورية من ال�سرورة، قبل اأن يتعزز 
“بت�سحية  ي�سيدان  اأن احلليفني  البيان  وا�ساف  بالدم«. 
حرية  عن  للدفاع  حياتهم  وهبوا  الذين  واإرث  و�سجاعة 

ودميوقراطية ورخاء” اجلنوب.
توافق.  مو�سع  لي�ست  النزاع  ب�سحايا  املتعلقة  والأرق���ام 
األف   520 اإن  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  ال��دف��اع  وزارة  وت��ق��ول 
ك��وري جنوبي و37  األ��ف ع�سكري  ك��وري �سمايل و137 
العالقات  و�سهدت  احل���رب.  ه��ذه  قتلوا يف  اأم��ريك��ي  األ��ف 

ب�سبب  الأخ��رية  ال�سنوات  يف  فتورا  ووا�سنطن  �سيول  بني 
ت�سريحات الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب 
 28 لإبقاء  مالية كبرية  بدفع م�ساهمة  كوريا اجلنوبية 
�سبه اجل��زي��رة حلماية  اأم��ريك��ي يف  األ��ف��ا و500 ج��ن��دي 

اجلنوب من ال�سمال.
بالكامل  ملتزمني  “يبقيان  احلليفني  اإن  البيان  وق���ال 
الدفاع عن ال�سالم الذي مت التو�سل اإليه بجهود �ساقة يف 
�سبه اجلزيرة الكورية«. وتاأتي ذكرى اندلع احلرب بينما 
ت�سهد العالقات بني الكوريتني تراجعا كبريا بعد �سنتني 
على بدء انفراج تاريخي متثل بعقد اجتماعات قمة بني 
الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ-اأون والرئي�س الكوري 

اجلنوبي مون جاي-اإن.  

•• �سيول-اأ ف ب

اأكدت �سيول ووا�سنطن اأم�س اخلمي�س جمددا التزامهما 
اإل��ي��ه بجهود  ال��ت��و���س��ل  ال��ذي��ن مت  “ال�سالم  ع��ن  ال��دف��اع 
الذكرى  يف  املق�سومة،  الكورية  اجلزيرة  �سبه  يف  �ساقة” 
ال�سبعني لندلع احلرب الكورية. وغزت القوات الكورية 
ما   1950 ح��زي��ران/ي��ون��ي��و   25 يف  اجل��ن��وب  ال�سمالية 
القتلى  ماليني  �سقوط  ع��ن  اأ�سفر  دام  ن��زاع  ب��داي��ة  �سكل 
معظمهم من املدنيني. وتوقف القتال بعد ثالث �سنوات 
مبوجب هدنة مل يوقع اتفاق �سالم بعدها، ما يعني تقنيا 
�سطريها  تف�سل بني  التي  �سبه اجلزيرة  اأن اجلانبني يف 
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•• عوا�سم-وكاالت

40 دول����ة  ال���ت���ق���ى مم���ث���ل���ون ع����ن 
�سركاء  موؤمتر  يف  عاملية  ومنظمة 
بهدف  اخلمي�س  اأم�����س  ال�����س��ودان 
مل�ساعدة  ال������دويل  ال���دع���م  ح�����س��د 
ال�ستقرار  حتقيق  على  اخلرطوم 
الق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي، ودفع 
الدميقراطي  ال���ت���ح���ول  ج���ه���ود 

والتنمية يف البالد.
وف���ي���م���ا ره������ن م����راق����ب����ون جن���اح 
البيت  برتتيب  املوؤمتر  خمرجات 
الداخلي وحتقيق ال�سالم ال�سامل 
وو�سع  الف�ساد  بوؤر  على  والق�ساء 
خطة تنموية وا�ستثمارية متوازنة، 
قال رئي�س الوزراء ال�سوداين عبد 
اهلل ح��م��دوك اإن امل��وؤمت��ر ي��اأت��ي يف 
تواجهها  م��ت��ع��ددة  حت���دي���ات  ظ���ل 

البالد.
وخالل حكم الب�سري الذي ا�ستمر 
2019 بعد  وانتهى يف  30 عاما 
وا�سعة،  احتجاجات  اإث��ر  اإط��اح��ت��ه 
اقت�ساديا،  تدهورا  البالد  �سهدت 
خ��������روج  يف  م�������الحم�������ه  ب�������������رزت 
ال�سخمة  امل�����س��اري��ع  م��ن  ال��ع��دي��د 
الديون  وارت����ف����اع  اخل����دم����ة،  ع���ن 
 60 م����ن  اأك������ر  اإىل  اخل����ارج����ي����ة 
مليار دولر اأمريكي، وات�ساع رقعة 

ال����س���ت���ق���رار، وب���ال���ت���ايل ل��ع��ب دور 
ف���اع���ل يف احل����ف����اظ ع���ل���ى الأم�����ن 
الإق���ل���ي���م���ي وال�������دويل م���ن خالل 
موقعه اجليو�سيا�سيى املهم، حيث 
ي��ع��ت��رب ح��ل��ق��ة و����س���ل ب����ني و�سط 
و�سمالها  الإفريقية  القارة  وغرب 
ومنطقة القرن الإفريقى، اإ�سافة 
اإىل اإط��الل��ت��ه امل��م��ت��ده لأك���ر من 
البحر  ع���ل���ى  ك���ي���ل���وم���رت   850
الأح��م��ر، اأح���د اأه���م واأك���رب معابر 

للتجارة الدولية.
امل�ستثمرين  اأن  ع�������ادل  وي�������رى 
ومكونات املجتمع الدويل ميكن اأن 
التف�سيلية  امليزات  من  ي�ستفيدوا 
ال���ت���ي ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ال�������س���ودان فى 
ب�سقيه  ال���غ���ذائ���ي  الأم������ن  ت���وف���ري 
ال���زراع���ى واحل��ي��وان��ى، ول��ع��ب دور 
الدولية،  التجارة  ت�سهيل  يف  اأكرب 
خ�سو�سا يف منطقة �سرق اإفريقيا، 
حيث يت�سارك حدودا مبا�سرة مع 
6 بلدان ل متتلك موانئ اأو منافذ 

بحرية.
واأكد عادل اأن دعم املجتمع الدويل 
ال�سعبة  املرحلة  هذه  يف  لل�سودان 
اأن  مي��ك��ن  مارد”  “اإطالق  يعني 
ي��ت��ح��ول خ���الل ف���رتة وج��ي��زة اإىل 
الدويل،  للمجتمع  حقيقي  داع��م 

بدل من اأن يكون عالة عليه.

واق���رتح، خ��الل اجتماع م��ع غرفة 
الربازيلية،  ال��ف��رن�����س��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
عقد اجتماع بني ال�سلطات الثالث 

لو�سع “اأجندة ما بعد الوباء«.
عن ليزكو

ال�سودان �سمن  الف�ساد، مما جعل 
العامل  ف�����س��ادا يف  ب��ل��دان   3 اأك����ر 
ال�سفافية  منظمة  موؤ�سر  بح�سب 

الدولية.

م�ساركة و��سعة
ال�������ذي عقد  امل�����وؤمت�����ر،  وخ����اط����ب 
كونفرن�س،  ال���ف���ي���دي���و  ب��ت��ق��ن��ي��ة 
املتحدة  ل������الأمم  ال����ع����ام  الأم�������ني 
اأن���ط���ون���ي���و غ���وت���ريي�������س، ووزي�����ر 
ما�س،  هايكو  الأمل����اين  اخل��ارج��ي��ة 
واملمثل ال�سامي لالحتاد الأوروبي 
وال�سيا�سة  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون 

الأمنية جوزيب بوريل.
وم����������ن اجل��������ان��������ب ال�������������س������وداين 
املالي���ة  ووزير  حمدوك،  �سيح�سر 
والتخطيط القت�سادي ال�سوداين 
اإب��راه��ي��م ال��ب��دوي، ووزي���رة العمل 

و������س�����دد ح�������س���ن���ني ع����ل����ى اأه���م���ي���ة 
ال�سودان  م�����وارد  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة 
حتقيق  يف  والطبيعية  ال��زراع��ي��ة 
ال����ن����م����و وج��������ذب ال�����س����ت����ث����م����ارات 
�سراكة  لأط�����ر  وف���ق���ا  اخل���ارج���ي���ة 

اإنتاجية مفيدة.

بارقة �أمل
اخلبري  اع��ت��رب  ذات���ه،  ال�سياق  ويف 
العزيز  ع��ب��د  ع����ادل  الق��ت�����س��ادي 
امل������وؤمت������ر مب����ث����اب����ة ب�����ارق�����ة اأم�����ل 
ل���ل�������س���ودان���ي���ني، لأن������ه ي����اأت����ى بعد 
ال�سابقة  احلكوم������ة  “اإ�س�����قاط 
ال�سودانى  القت�ساد  خربت  التى 
وتركته  ب��ن��ي��ت��ه  ودم�������رت  مت���ام���ا 

مفل�سا«.
الدعم  اإن  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  وي���ق���ول 
على  ال�����س��ودان  �سي�ساعد  ال����دويل 

والتنمية الجتماعية لينا ال�سيخ.
و�سارك يف املوؤمتر الدول الأع�ساء 
يف الحت���اد الأوروب����ي، وجمموعة 
والعربية،  الإفريقية  ال���دول  م��ن 
مبا فيها اإثيوبيا وجنوب ال�سودان 
واأع�ساء  وم�سر،  اإفريقيا  وجنوب 
جمل�س التعاون اخلليجي، وال�سني 

وفرن�سا ورو�سيا وبريطانيا.
اأع�ساء  امل���وؤمت���ر  يف  ي�����س��ارك  ك��م��ا 
واملنظمات  ال��ع�����س��ري��ن،  جم��م��وع��ة 
الإق��ل��ي��م��ي��ة م���ت���ع���ددة الأط�������راف، 
وجامعة  الإف��ري��ق��ي  الحت���اد  مثل 
الدول العربية والهيئة احلكومية 
)اإيغاد(،  بالتنمية  املعنية  الدولية 
مثل  ال��دول��ي��ة،  املالية  واملوؤ�س�سات 
التنمية  وم�سرف  ال��دويل  البنك 
النقد  و������س�����ن�����دوق  الإف�����ري�����ق�����ي 

الدويل.

ترتيب �لبيت �لد�خلي
ق���وى احلرية  ال��ق��ي��ادي يف  واأك�����د 
ع����ادل خ��ل��ف اهلل، على  وال��ت��غ��ي��ري 
الداخلي  ال��ب��ي��ت  اإ���س��الح  ���س��رورة 
وات�������خ�������اذ اإج����������������راءات وت�����داب�����ري 
ت�سهم  وواقعية  فاعلة  اقت�سادية 
للموارد  ال�سحيح  ال��ت��وظ��ي��ف  يف 
املتنوعة التي يزخر بها القت�ساد 

ال�سوداين.
اأي  ل��ن��ج��اح  وي�����س��رتط خ��ل��ف اهلل 
ا�ستثماري،  اأو  ت���ن���م���وي  ت����ع����اون 
اإ�����س����الح  ������س�����رورة الإ��������س�������راع يف 
يعانيه  ال�����ذي  ال��ه��ي��ك��ل��ي  اخل�����������ل��ل 
والق�ساء  ال�������س���وداين،  الق��ت�����س��اد 
خ�����الل  من  التجاري  العجز  على 
لزي����ادة  املنا�س���بة  البيئ�����ة  تهيئة 
امل�سافة،  القيمة  ذات  ال�����س��ادرات 
وكبح جماح الت�سخم الذي و�سلت 

اأعباء الديون واإعادة تاأهيل البنية 
ال�سالم  وب����ن����اء  ودع������م  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
القطاع  م��وؤ���س�����س��ات  ب��ن��اء  واإع������ادة 
�سركات  تكوين  يف  وال�سروع  العام 
القطاع  وهيكلة  ع��ام��ة،  م�ساهمة 
ال�سودان  ب��ن��ك  ومت��ك��ني  امل�����س��ريف 
و�سبطه بقانون جديد ميكنه من 
املرحلة  ع��ن  تعرب  �سيا�سات  ات��ب��اع 

وحتدياتها.

مرحلة جديدة
ويتوقع اخلبري القت�سادي �سوقي 
ح�سنني، اأن يوؤطر موؤمتر املانحني 
ملرحلة اقت�سادية جديدة لل�سودان، 
اأ�س�س �سراكة  اإذا ما جنح يف و�سع 
يكون جمرد  اأن  من  ب��دل  مثمرة، 
اأو  امل���ادي  ال��ع��ون  م��وؤمت��ر لتقدمي 

ال�سلعي اأو اخلدمي املحدود.

معدلته اإىل نحو 110 باملئة.
اأن  واأب������دى خ��ل��ف اهلل ق��ل��ق��ه م���ن 
اإىل  امل���وؤمت���رات  ه��ذه  مثل  تتحول 
العالقات  اأ�سكال  من  �سكل  جمرد 
ال���ع���ام���ة، م�������س���ددا ع���ل���ى ����س���رورة 
من  ����س���واء  ح��ق��ي��ق��ي��ة  اإرادة  ت��وف��ر 
احلكومة  اأو  املانحة  البلدان  قبل 
ال�سودانية، بحيث تتحول العملية 
ا�ستثمارية  ���س��راك��ة  اإىل  ب��رم��ت��ه��ا 

اإمنائية حقيقية.
واأك��������د خ���ل���ف اهلل ع���ل���ى ����س���رورة 
ت��وج��ي�����������������ه ال��ت��ع��اون ال������دويل، مبا 
الداخلية  امل���ت���غ���ريات  م���ع  ي��ت��ف��ق 
العاملي  والواق������ع  ال�س�����ودان  يف 
ف��ر���س��ت��ه جائحة  ال����ذي  اجل���دي���د 

كورونا.
ت�سمل  اأن  �����س����رورة  ع��ل��ى  و����س���دد 
امل�ساعدة يف تخفيف  التعاون  اأطر 

دفاعي  م��وق��ف  يف  ي�سعه  ذل���ك  اإن 
يعترب جوزيبي كوكو. كامل”، 

  يف خ�سم الزوبعة، يحاول الرئي�س 
رودريغو  ال���ن���واب،  ملجل�س  ال�����س��اب 
ال����ن����زاع،  ف�����وق  ي����رتّف����ع  اأن  م����اي����ا، 

الخ������رية م���ع اع��ت��ق��ال م�����س��ت��ب��ه به 
مقرب من ميلي�سيا ريو، الذي جلاأ 
بول�سونارو  جاير  حمامي  عند   ...
وابنه ال�سناتور فالفيو بول�سونارو! 
لبول�سونارو،  “اإنها �سربة حقيقية 

••الفجر –خرية ال�سيباين
ال����ربازي����ل مب��رح��ل��ة �سعبة  »مت����ر 
حًقا”: هذا الت�سخي�س ل ياأتي من 
خ�سم بل من “�سديق”، اإنه دونالد 
ترامب. فقد جتاوز عمالق اأمريكا 
الفا،   50 وف���اة  ع��الم��ة  الالتينية 
كوفيد- من  موؤكدة  حالة  ومليون 
الر�سمية.    ل��ل��ب��ي��ان��ات  وف���ًق���ا   ،19
كورونا  ف���ريو����س  ان��ت�����س��ار  وي��ع��ت��رب 
و�سواحي  ال���ف���ق���رية  الأح�����ي�����اء  يف 
من  “كارثة”،  ال���ك���ب���رية  امل�������دن 
كاردو�سو.  هرنيكي  ف��رن��ان��دو  قبل 
يف  لل�سحة  وزراء  ث��الث��ة  “عرفنا 
اأم���ر �سخيف”،  اإن���ه  اأ���س��ه��ر.  ث��الث��ة 
ال�سابق  ال��ربازي��ل��ي  الرئي�س  �سرخ 
خالل مناق�سة يف املركز الربازيلي 

)�سيربي(،  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل��ع��الق��ات 
ت�سري  اأن احلكومة  وهذا يدل على 
يف ال��ط��ري��ق اخل����ط����اأ«.    ي�����س��ار اىل 
ت�سجيع  اأرادت  بول�سونارو  اإدارة  ان 
يف  القت�سادية  الأن�سطة  ا�ستئناف 
اأ�سرع وقت ممكن، على الرغم من 

انت�سار الفريو�س.

رفع مبكر للحجر �ل�سحي
ا�ستقرار  ع���ل���ى  ال�����ره�����ان  ب���ع���د     
الأو�������س������اع، خ��ف��ف��ت ال���ع���دي���د من 
الوليات يف الآونة الأخرية تدابري 
الت�سوق  م��راك��ز  ال�سحي.  احل��ج��ر 
وال�سواطئ،  ال��ت��ج��اري��ة  وامل���ح���الت 
ن��اه��ي��ك ع��ن و���س��ائ��ل ال��ن��ق��ل العام، 
ال��ت��ي غ��ال��ًب��ا م��ا ت��ك��ون م��زدح��م��ة يف 

اأوقات الذروة ... 

   يف �ساو باولو، احلاكم جواو دوريا، 
الذي كان يدعو اإىل ت�سديد تدابري 
ال�سهر،  ب��داي��ة  يف  ال�سحي  احلجر 
“ا�سطر اإىل تليينه ب�سبب تخريب 
ال���ذي  ب���ول�������س���ون���ارو،  “الرئي�س” 
امل�ساعدات  ت��ع��ل��ي��ق  ح���د  اإىل  ذه����ب 
ب�سن  وه�������دد  ل����ل����ولي����ات،  امل���ال���ي���ة 
احلكام”،  ���س��د  لل�سرطة  ع��م��ل��ي��ات 
العلوم  اأ�ستاذ  كوكو،  يوؤكد جوزيبي 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ج���ام���ع���ة ري�����و دي 

جانريو الحتادية.
ال��و���س��ع، مت فر�س  وب��ع��د تفاقم     
احل���ج���ر ال�����س��ح��ي م����رة اأخ������رى يف 
ال���ع���دي���د م���ن م��ن��اط��ق ولي�����ة �ساو 
ب��اول��و، وك��ذل��ك يف ولي���ات مينا�س 
و�سانتا  وب���اران�������������������ا  وج����رياي���������س 

كاتارينا.

�إفال�ص باجلملة
باولو،  ���س��او  العمالقة  املدينة  يف    
املدينة،  و�سط  يف  التجارة.  انهارت 
اأو  “للبيع”  ال���ل���وح���ات  ت���ت���زاي���د 
“لالإيجار” يف املناطق ال�سعبية يف 
برا�س وبوم ريتريو. ومت اإغالق ما 
يقرب من 20 األف متجر يف ثالثة 
اأ�سهر. وحتى لو اأعيد فتح املحالت 
التجارية، مل يعد لدى امل�ستهلكني 
امل��ال لإن��ف��اق��ه، يلخ�س  الكثري م��ن 
من  �سوليميو  مار�سيل  القت�سادي 

جمعية �ساو باولو التجارية. 
  ل��ق��د ف��ت��ح ال��ب��ن��ك امل���رك���زي للتو 
 212( جدي���دة  ائ��ت��م��ان  خ��ط��وط 
مليار   36.5 اأو  ري�������ال،  ملي��ار 
ي�����������ورو( ل����ل���������س����رك����ات ال�������س���غ���رى 
غالبا  الإج���راءات  لكن  واملتو�سطة، 

ما تكون بريوقراطية.

بول�سونارو يف موقف دفاعي
  ل���ق���د ت���ك���ر����س ال�����رك�����ود: ان���ه���ارت 
احلكومية  ال�������س���رائ���ب  ع�����ائ�����دات 
ومن  م��اي��و،  يف  ب��امل��ئ��ة   33 بن�سبة 
املحلي  الناجت  ينخف�س  اأن  املتوقع 
الإجمايل بن�سبة 9 فا�سل 1 باملئة 
النقد  ل�سندوق  وف��ًق��ا  ال��ع��ام،  ه��ذا 
الدويل. اإىل جانب الأزمة ال�سحية 
ا  اأي�سً من��ر  “نحن  والق��ت�����س��ادي��ة، 
وطويلة”،  �سديدة  �سيا�سية  باأزمة 
ح�سب املعهد الربازيلي لالقت�ساد.

بول�سونارو  ال��رئ��ي�����س  ت��ه��دي��دات     
املتكررة للكونغر�س واملحكمة العليا، 
واتخذت  ال���ب���الد.  ا���س��ت��ق��رار  ت��ه��دد 
الأزم�������ة ُب����ع����ًدا ج����دي����ًدا يف الآون�����ة 

••  الفجر –خرية ال�سيباين  
املهيب  الع�سكري  ال��ع��ر���س  بعد     
اأم�������س الأول  ُن���ظ���م ���س��ب��اح  ال�����ذي 
الأرب��ع��اء يف مو�سكو لإحياء ذكرى 
ال�سوفياتي  لالنت�سار  �سنة   75
�سيا�سي  ب��داأ عر�س  النازيني،  على 
اخلمي�س.  رو���س��ي��ا  يف  اآخ����ر  ك��ب��ري 
وه����ك����ذا ف������اإن ال����رو�����س م���دع���وون 
وا�سع  اإ�����س����الح  ع��ل��ى  ل��ل��ت�����س��وي��ت 

للد�ستور بداأ يف بداية العام.
 22 اأ�����س����اًل يف  ك���ان���ت م����ق����ررة     
ال�ست�سارة  هذه  تاأجيل  مت  اأبريل، 
كما  كوفيد-19.  ب�سبب  ال�سعبية 
دفع فريو�س كورونا، الذي ل يزال 
ي�ستمّر  ح��ي��ث  ال��ب��ل��د  يف  م��ن��ت�����س��ًرا 
الإب��الغ عن اآلف احل��الت يومًيا، 
الت�سويت  متطيط  اإىل  ال�سلطات 

على مدار اأ�سبوع.

  ول��ت��ج��ن��ب ال��ت��دف��ق امل���ف���رط على 
للناخبني  ميكن  الق���رتاع،  مراكز 
اأو  الإنرتنت  عرب  الت�سويت  ا  اأي�سً
عن طريق املرا�سلة حتى 1 يوليو، 

وهو تاريخ القرتاع الر�سمي.
   التعديل الرئي�سي لهذا الإ�سالح، 
الربملان  وافق عليه  ان  �سبق  الذي 
واملحكمة الد�ستورية، يتعلق باملادة 
الرئي�س  على  ح��ال��ًي��ا  حتظر  ال��ت��ي 
تويل اأكر من فرتتني متتاليتني. 
حتدد  ب����اأخ����رى  ا���س��ت��ب��دال��ه��ا  ومت 
ال�سقف يف فرتتني. و�ستجعل هذه 
“عداد”  اإع���ادة  املمكن  م��ن  اللعبة 
هو  ال�سفر،  اىل  بوتني  فالدميري 
اأك���ر من  م��ن��ذ  ال�سلطة  ال���ذي يف 

ع�سرين عاًما. 
   و�سيت�سّنى ل�سيد الكرملني، الذي 
تنتهي وليته احلالية عام 2024، 
منا�سبتني  يف  ال��رت���س��ح  يف  الأم����ل 

حتى  ال�سلطة  يف  ويبقى  اخ��ري��ني، 
عمره  و����س���ي���ك���ون   .2036 ع�����ام 
حينها 84 عاًما. الأحد املا�سي، يف 
احلكومي،  التلفزيون  مع  مقابلة 
ال�سيناريو،  ه��ذا  اأم���ام  ال��ب��اب  فتح 
“ل ا�ستبعد” الرت�سح مرة اأخرى 

يف غ�سون ثالث �سنوات. 
حد  اإىل  �سعبيته  ت��راج��ع��ت  ول��ئ��ن 
يف  اخل��ط��رة  الإدارة  ب�سبب  ك��ب��ري 
ال�سحية،  لالأزمة  الأح��ي��ان  بع�س 
ب���ي ال�سابق  ال��ك��ي ج���ي  ف����اإن ع���ون 
اأخري  مل�سح  وف��ًق��ا  يتمتع،  ي���زال  ل 
 59 ليفادا،  امل�ستقل  املعهد  اأج��راه 

باملائة من الآراء الإيجابية.
   واإذا متت املوافقة عليه، فاإن هذا 
ق��ب�����س��ة رئي�س  ���س��ي��ع��زز  الإ����س���الح 
ال��دول��ة ع��ل��ى ال��ب��الد لأن���ه مينحه 
تعيني  مثل  اإ���س��اف��ي��ة،  �سالحيات 
الد�ستور  يف  وي���ك���ر����س  ال���ق�������س���اة، 

العزيزة  للغاية  املحافظة  امل��ب��ادئ 
باأنه الحتاد  ال��زواج  ف  ُي��ع��َرّ عليه: 
ال����وح����ي����د ب����ني ال����رج����ل وامل����������راأة، 
م�ستثنيا زواج املثليني. كما ت�سّمن 

 بالفيديو كونفرن�ض.. 40 دولة ومنظمة جتتمع »من اأجل ال�سودان«

مليون حالة موؤكدة

!... الربازيل، تلميذ �سيئ يف حماربة كوفيد-19 

ال�سودان: ملء �سد النه�سة دون اتفاق يعر�ض حياة املليني للخطر 
بداأت اإثيوبيا يف بناء ال�سد يف العام 2011، ومع 
هيدروكهربائي  �سد  اأكرب  �سي�سبح  منه،  النتهاء 
ال�سودانية  احل��دود  ال�سد عن  ويبعد  اإفريقيا.  يف 
حوايل خم�سة ع�سر كيلو مرتا ، وحوايل مئة كيلو 
ال�سودان  �سدود  اأك��رب  الرو�سري�س  �سد  عن  مرت 

والذي مت اإن�ساوؤه يف العام 1963.
قادة  “دعوة  ال�سودان  اإىل طلب  ال���وزارة  واأ���س��ارت 
ال�سيا�سية  اإرادت���ه���م  اإظ��ه��ار  اإىل  ال��ث��الث  ال����دول 

والتزامهم بحل الق�سايا القليلة العالقة »
من  توليدها  املتوقع  الكهرباء  اإّن  اإثيوبيا  وتقول 
لها  الأزرق  النيل  على  تبنيه  ال��ذي  النه�سة  �سد 
تنمية  مب�ساريع  ال��دف��ع  اأج��ل  م��ن  حيوية  اأهمية 

•• اخلرطوم-اأ ف ب

من  اخلمي�س  اأم�س  ال�سودانية  احلكومة  ح��ّذرت 
التو�سل  دون  الإث��ي��وب��ي  النه�سة  ���س��د  م���لء  اأّن 
لتفاق بني م�سر وال�سودان واإثيوبيا يعّر�س حياة 
على  ت��اأث��ريه  ب�سبب  للخطر  الأ�سخا�س  ماليني 

ت�سغيل �سد الرو�سري�س ال�سوداين.
وذكرت وزارة الري ال�سودانية يف بيان اأّن “البدء 
اإىل  ال��ت��و���س��ل  ق��ب��ل  النه�سة  ���س��د  م���لء خ���زان  يف 
�سد  ت�سغيل  �سالمة  تعري�س  عليه  يرتتب  اتفاق 
النا�س  من  املاليني  حياة  وبالتايل  الرو�سري�س 

الذين يعي�سون يف امل�سب للخطر«.

مليون   100 اأك��ر من  �سكانه  البالغ عدد  البلد 
تدفق  ي��ه��ّدد  ال�سد  اإّن  ت��ق��ول  م�سر  ل��ك��ّن  ن�سمة. 
مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، 
املائية  ومواردها  اقت�سادها  اآثار مدمرة على  مع 

والغذائية.
وتاأتي خطوة ال�سودان رغم معار�ستها قرار م�سر 

اللجوء ملجل�س الأمن الدويل للنظر يف النزاع.
وردا على �سوؤال حول �سبل ت�سوية اخلالفات بني 
النه�سة،  �سد  ب�����س��اأن  واإث��ي��وب��ي��ا  وم�سر  ال�����س��ودان 
حممد  اأ�سماء  ال�سودانية  اخلارجية  وزي��ر  قالت 
عبد اهلل مقابلة مع وكالة فران�س بر�س الثالثاء 
“مل ين�س اإعالن املبادىء املوقع يف )اآذار( مار�س 

2015 على اللجوء اإىل جمل�س الأمن اأو حمكمة 
العدل الدولية«.

وتابعت اأن العالن “ن�س على رفع الأمر لروؤ�ساء 
حلل  املمكنة  الو�سيلة  يف  للنظر  ال��ث��الث  ال���دول 
النزاع اإذا ما عجز وزراء املوارد املائية عن التو�سل 

اإىل اتفاق«.«
“تدعوه  الأم��ن طلًبا  اإىل جمل�س  وقّدمت م�سر 
اأهّمية موا�سلة  تاأكيد  اأجل  التدّخل من  اإىل  فيه 
ال������دول ال����ث����الث، م�����س��ر واإث���ي���وب���ي���ا وال�������س���ودان، 
وفق  للتزاماتها  تنفيذاً  نّية،  بح�سن  التفاو�س 
ل اإىل حّل  قواعد القانون الدويل من اأجل التو�سّ

عادل ومتوازن لق�سّية �سّد النه�سة الإثيوبي«.

كراكا�ض تندد ب�»ا�ستفزاز« بعد اقرتاب مدمرة اأمريكية  
•• كراكا�س-اأ ف ب

ا�ستفزازي«،  ب�»عمل  لوبيز  بادرينو  الفنزويلي فالدميري  الدفاع  وزير  نّدد 
بعد اقرتاب مدّمرة قاذفة لل�سواريخ تابعة للبحرية الأمريكية من املياه 

الإقليمية لفنزويال دون اأن تخرتقها.
وقال اجلرنال بادرينو لوبيز خالل حفل يف ولية كارابوبو )و�سط �سمال(، 
 30 بعد  على  لت�سبح  اقرتبت  الأمريكية  للبحرية  التابعة  “املدمرة  اإّن 
ميال بحريا، يف عمٍل ا�ستفزازّي. ل ميكننا اأن ن�سمي هذا )...( �سوى باأنه 
اإذا قامت املدمرة ب�)عمليات ع�سكرية( يف املياه  اأنه  عمل حتّد«. وحذر من 

الفنزويلية “ف�ستواجه ردا قويا من قواتنا امل�سلحة«.
والثالثاء قالت القيادة اجلنوبية التي تدير العمليات الع�سكرية الأمريكية 
يف منطقة الكاريبي واأمريكا الو�سطى واجلنوبية، اإن ال�سفينة اأبحرت عمدا 

يف منطقة بحرية تطالب بها فنزويال.

بول�سونارو  اإدارة كارثية للوباء

بوتني  �سهية مفتوحة لل�سلطة

•• الهاي-اأ ف ب

ات��ه��م م��دع��ي ع���ام امل��ح��ك��م��ة اخل��ا���س��ة ب��ك��و���س��وف��و الرئي�س 
للمقاتلني  ال�����س��اب��ق  ال���زع���ي���م  ت���اج���ي،  ه��ا���س��م  ال��ك��و���س��ويف 
النف�ساليني، بارتكاب جرائم حرب وجرائم �سد الإن�سانية 

خالل النزاع مع �سربيا اأواخر ت�سعينات القرن املن�سرم.
خ�سو�سا  مّتهم  تاجي  اأن  له��اي  ومقرها  املحكمة  واأعلنت 
فيها  مبا  ح��رب،  وجرائم  الإن�سانية  �سد  جرائم  ب�”ارتكاب 
خالل  والتعذيب”  وال�سطهاد  الق�سري  والإخ��ف��اء  القتل 

النزاع مع �سربيا.
يف الأثناء، يتوىل قا�س يف املحكمة “النظر يف التهم، لتخاذ 
اإىل  ت��وؤدي  اأن  �ساأنها  يف خطوة من  تاأكيدها”،  ب�ساأن  ق��رار 
توجيه الّتهام ر�سميا. واعتربت الوليات املتحدة اأن الأمر 
وقال متحدث  ب�”خطوة نحو العدالة وامل�ساحلة”.  يتعلق 
�سروري  الإع����الن  ه��ذا  “اإن  الأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  با�سم 
كو�سوفو،  يف  لل�سحايا  وال��ع��دال��ة  ال��ق��ان��ون  �سيادة  لتعزيز 

ولل�سماح للبالد بقلب �سفحة هذه الفرتة الرهيبة«.
والأرب���ع���اء اأع��ل��ن مكتب ال��رئ��ي�����س ال��ك��و���س��ويف ال���ذي يتوىل 
اإىل  زيارته  “قطع”  اأن الأخري   ،2016 احلكم منذ العام 
�سربيا،  مع  قمة  ي�سارك يف  اأن  مقررا  ك��ان  وا�سنطن حيث 

وانه �سيعود اإىل كو�سوفو.
كان املوفد الأمريكي ريت�سارد غرينيل قال يف وقت �سابق، يف 
تغريدة، اإن “املحادثات التي كانت مقررة ال�سبت” يف البيت 
منذ  املتوّقف  ال�سالم  ح��وار  اإحياء  اإىل  والرامية  الأبي�س، 
األك�سندر  ال�سربي  الرئي�س  بني  �ستجرى   ،2018 نهاية 

فوت�سيت�س ورئي�س الوزراء الكو�سويف عبداهلل هوتي.

حمكمة دولية تّتهم رئي�ض كو�سوفو بجرائم حرب 
وبري�ستينا  بلغراد  اأن  املا�سي  الأ�سبوع  اأعلن  غرينيل  وكان 
وافقتا على عقد لقاء يف البيت الأبي�س يف حماولة لإحياء 

احلوار املتعر بينهما منذ اأكر من عام.
وامل��ح��ك��م��ة اخل��ا���س��ة ب��ك��و���س��وف��و ال��ت��ي اأن�����س��ئ��ت يف 2015 
مقاتلني  اأن  يف  ي�����س��ت��ب��ه  ج���رائ���م  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق  م��ف��ّو���س��ة 
انف�ساليني من األبان كو�سوفو ينتمون اإىل “جي�س حترير 
ارتكبوها وا�ستهدفت خ�سو�سا ال�سرب، وغجر  كو�سوفو”، 
الروما ومعار�سني اإبان النزاع الذي دار بني عامي 1989 
و1999، وبعده. واأعلنت املحكمة الأربعاء اأن تاجي يواجه 
وت�سمل  ني�سان/اأبريل.   24 يف  لوائحها  َمت  ُقدِّ تهم  ع�سر 
كو�سوفو  حلزب  احلايل  القائد  في�سيلي،  قدري  الّتهامات 

الدميوقراطي، ف�سال عن اأ�سخا�س اآخرين.
وامل�ستبه  وفي�سيلي  تاجي  يتحّمل  التهام،  لئحة  وبح�سب 
بهم الآخرين م�سوؤولية جزائية عن نحو مئة جرمية قتل. 
“قادا  وفي�سيلي  تاجي  اأّن  اإىل  اخلا�سة  املحكمة  وا���س��ارت 
واإعاقة  املحكمة  اأن�ساأ  ال��ذي  القانون  لإبطال  �سرية  حملة 

وذلك ل�سمان عدم مثولهما اأمام الق�ساء. عملها”، 
العام  املدعي  “بيان  ان  وق��ال  التهامات.  في�سيلي  ورف�س 
باأن  اإي��اه  متهما  التاريخ”،  كتابة  لإع���ادة  جديدة  حماولة 
وفي�سيلي  ت��اج��ي  نفى  اأن  و�سبق  “�سيا�سية«.  دواف���ع  ل��دي��ه 
اأي توّرط  القائدان ال�سابقان يف “جي�س حترير كو�سوفو”، 
اأواخ���ر  ال���ذي دار يف  ال��ن��زاع  لهما يف ج��رائ��م ح���رب خ���الل 
حرب  اأ�سفرت  و1999،   1998 عامي  وبني  الت�سعينات. 
عن  ال�سربية  والقوات  الألبان  النف�ساليني  بني  كو�سوفو 
األ��ف كو�سويف   11 األ��ف قتيل، منهم ح��واىل   13 اأك��ر من 

األباين واألفي �سربي.

نظمه �سيد �لكرملني:

رو�سيا: ما هي تبعات ال�ستفتاء الد�ستوري...؟
�إ�سالح يتيح بقاء �لقي�سر بوتني يف �ل�سلطة حتى عام 2036

���س��راح��ة اإمي�����ان ال���رو����س ب����اهلل... 
اجتماعيا  اإج���راء  ي�سمن  واأخ���رًيا، 
اأكر يتمثل يف �سمان احلد الأدنى 

من الدخل.
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ترى بع�ض النخب املحافظة �سرورة معار�سة 
ترامب ل�سمان ولدة جديدة للحزب اجلمهوري

موجة من �لإعالنات �ل�سر�سة �ستلعب دوًر� 
مهًما ب�سكل خا�ص يف �مل�سهد �ل�سيا�سي لعام 

 دعوة لتغيري العادات ب�سكل ا�ستثنائي، 
واإ�سقاط دونالد ترامب ل�سالح احلزب اجلمهوري

جمموعة م�سروع لينكولن تريد زرع فكرة �أنه ميكن متاًما �أن تكون جمهورًيا وت�سوت �سد تر�مب

•• الفجر -بيري مارتن 
ترجمة خرية ال�سيباين

 �إذ� كنتم من مت�سفحي و�سائل �لتو��سل �لجتماعي 
على  �لأمريكية  �لأخبار  ت  حمطا  حمّبي  من  �أو 
�لكابل, ل �سك �أنه �سبق لكم �أن تعر�ستم �إىل و�بل 
ظاهرة  ولحظتم  �لنتخابية,  �لإع��الن��ات  من 
�لإعالنات  �ل��ع��ام:  ه��ذ�  ن�سبًيا  وج��دي��دة  لفتة 
مناه�سة  �جلمهوريني  من  ملجموعات  �لنتخابية 

لرت�مب من كل مكان.

ال�سر�سة  اإع��الن��ات��ه��م  و���س��ت��ل��ع��ب 
دوًرا مهًما ب�سكل خا�س يف امل�سهد 
وهو   ،2020 ل���ع���ام  ال�����س��ي��ا���س��ي 
من   ،2016 يف  غ��ائ��ًب��ا  ك���ان  م���ا 
الت�سويت  ق��ب��ول  ت��ع��زي��ز  خ���الل 
لو كان  دونالد ترامب حتى  �سد 
دائًما  ومنتميا  م�ساندا  ال�سخ�س 

للحزب اجلمهوري.

من 2016 �إىل 2020,
 تغري �مل�سهد

معظم  اأظ�����ه�����رت  ال�����واق�����ع،  يف    
درا����س���ات ان��ت��خ��اب��ات ع���ام 2016 
اأن فوز دونالد ترامب يع����ود اإىل 
اأنه كان ق�������ادًرا اإىل حد كبري على 
الناخبني  ولء  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد 
�سوت����وا  ال���ذي���ن  اجل��م��ه��وري��ني 
هويتهم  ب�س����بب  واح����دة  ككتلة 

احلزبية.
 ولقدرته على ال�ستفادة من هذه 
امليزة، حتى وان كانت عدة عنا�سر 
ت��ن��اق�����س مواقف  ب��رن��اجم��ه  م��ن 
احلزب )ب�ساأن التجارة والهجرة، 
اإن كان  على �سبيل املثال(، وحتى 
جميع  ينتهك  ال�سخ�سي  �سلوكه 

املعايري املحافظة. 
  واإذا اأ�سفنا اإىل ذلك حقيقة اأن 
ترمز  كلينتون  هيالري  املر�سحة 
اإىل كل �سيء يكرهه اجلمهوريون 
يكون  امل�����س��اد،  احل���زب  يف  ب�سغف 
ل��دي��ن��ا ك��وك��ت��ي��ل م���ث���ايل: ميكن 
ل��دون��ال��د ت��رام��ب الع��ت��م��اد على 
ت�سويت الهوية اجلمهورية مهما 

يقول ويفعل.
  عام 2020، تغرّي امل�سهد. اأوًل، 
امل�ساعر  نف�س  بايدن  يثري جو  ل 
امل����ع����ادي����ة احل���������ادة ب�����ني ق���دم���اء 
ك���ان يثريها  ك��م��ا  اجل��م��ه��وري��ني 
هيالري  ل�����س��خ�����س  ذك�����ر  اأدن�������ى 

كلينتون.
اجلمهوريون  ك����ان  اإذا  ث���ان���ًي���ا،    
امل���ح���اف���ظ���ون ال����ذي����ن ع���ار����س���وا 
ال�سلطوية،  ت���رام���ب  جت�������اوزات 
عل���ى  ق��درت��������������������ه  يف  و�س��������ككوا 
ياأمل���ون   ،2016 ع����ام  احل��ك��م 
لكن  رئا�س����ته  على  احلف�����اظ  يف 
و�سحيح  �س������ليم  م�����س�����������������������ار  يف 
يف  “بالغني  وج������ود  خ�����الل  م����ن 

الغرفة”..
 وبوا�سطة لعبة توازن املوؤ�س�سات، 
ف��اإن ه��ذه الأوه���ام اختفت متاًما 

عام 2020.

قد ي�سنعون �لفارق يف �سناديق �لقرت�ع:

!... جمهوريون �سد ترامب: قوة را�سدة يف 2020 
 ل يثري بايدن �مل�ساعر �حلادة نف�سها بني قدماء �جلمهوريني كما كان يثريها �أدنى ذكر ل�سخ�ص هيالري 

بايدن امل�ستفيدمعركة داخلية يف �سفوف اجلمهوريني

هزم تر�مب لإنقاذ
 �حلزب �جلمهوري

املحافظة  ال��ن��خ��ب  ب��ني  ه��ن��اك     
املوالية عادة للحزب اجلمهوري، 
انت�سار  اأن  م���ن  م�����س��روع  خ���وف 
ترامب الثاين من �ساأنه اأن يكر�س 
�سعبوي  حزب  اإىل  حزبهم  حتول 
خطرا  ي�سكل  ���س��ل��ط��وي،  مي��ي��ن��ي 
على كل من ركائز الدميقراطية 
وعلى  الأم���ري���ك���ي���ة،  ال��ل��ي��ربال��ي��ة 
على  ال��ع��زي��زة  الأول���وي���ات  بع�س 
التقليدي.  اجل��م��ه��وري  ال��ي��م��ني 
امل��ن��ط��ق��ي متاًما  ب��اخ��ت�����س��ار، م��ن 
م����ع����ار�����س����ة دون�������ال�������د ت����رام����ب 
للحزب  ج���دي���دة  ولدة  ل�����س��م��ان 

اجلمهوري.
  اإن هذا ال�سعور بالتهديد لبقاء 
مفهومهم للتيار اجلمهوري، هو 
الذي يحفز هذه اجلماعات على 

التدخل يف احلملة النتخابية. 
اأن ال��ع��دي��د م���ن ه����وؤلء     ومب����ا 
ا�سرتاتيجيون  اجل���م���ه���وري���ني 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ومن  م��وه��وب��ون يف 
اإىل  ط�����وروا  ف��ق��د  اخل�����ربة،  ذوي 
ال�سلبية،  ال��دع��اي��ة  ف��ن  الأق�����س��ى 
لي�ست  احل��م��ل��ة  يف  فم�ساهمتهم 
���س��غ��ل ه������واة، اإن���ه���م ي��ع��رف��ون ما 

ا اإىل تدمري اأع�ساب  يهدفون اأي�سً
دونالد ترامب. 

ينفق��������ون  ال�����س��ب��ب  ول��ه��������������������ذا 
ميزانيته�������م  م��ن  ك��ب��رًيا  ج�������زًء 
قن���اة  على  اإعالن������اته���م  لو�س�ع 
خ����الل  وا�سنطن  يف  نيوز  فوك�س 
ي�س���اهده��ا ترامب  التي  الربامج 

بانتظ���ام.
   اإن الإعالن الذي اأعقب مهرجان 
هذين  يحقق  النتخابي،  تول�سا 
الهدفني ب�سكل مثايل. اإنه يظهر 
ال�سخرية  ويدفع  �سعيًفا،  رئي�ًسا 
الراوية  �سوت  مطابقة  ح��د  اىل 
مما  “اأ�سغ������ر  ت��ق�����������������������ول  ال���ت���ي 
على  زوم�����ا  نرى  بينما  توقعنا” 

يد ترامب. 
الأخري  ه���ذا  اأن  اجل��م��ي��ع  وي��ع��ل��م 
للتعليقات  خا�س  ب�سكل  ح�سا�س 
ال��ت��ي ت��ط��ل��ق ح���ول ح��ج��م اأج����زاء 
معينة من تركيبته البنيوية، واأن 
دون  �ساعف  �سعفه  ام���راأة  ت��ربز 

�سك هيجانه وغ�سبه.
����ا اإع���الن���ا    ك���م���ا اأن����ت����ج����وا اأي���������سً
انطالقا  م��ل��ح��وظ  ب�سكل  ف��ع��ال 
م��ن ت�����س��ري��ح ل��رتام��ب اأم����ر فيه 
كوفيد- اختبارات  عدد  بتقلي�س 
من  ال���ك���ب���ري  ال�����ع�����دد  لأن   19

مل���ن تتوجه  ي��ف��ع��ل��ون، وي��ع��رف��ون 
اإعالناتهم.

م�سروع لينكولن
ه�����ذه  يف  ف����اع����ل����ي����ة  الأك�������������ر    

فكرة  اجل��م��ه��وري��ني،  ال��ن��اخ��ب��ني 
اأن���ه م��ن امل��م��ك��ن مت��اًم��ا ان تكون 
�س��د  وت�����س��������������ّوت  ً��ا  ج��م��ه��وري������������

ترامب.
ول��ك��ن ل تقل اهمية،    وف��رع��ي��ا، 

م�سروع  اأع�ساء  هم  املجموعات، 
�سيا�سيون،  حمرتفون  لينكولن، 
ويل�سون،  ري���ك  م��ث��ل  خ���ربة،  ذوو 
و�ستيف �سميدت، وجورج كونواي 
م�ست�سارة  كونواي،  كيليان  )زوج 

فاإعالناتهم  امل���ق���رب���ة(،  ت���رام���ب 
و�سائل  او  �سالح  ك��ل  تنزع  فعالة 
وا�سحني  ه���دف���ني  ول���ه���ا  دف������اع، 

للغاية..
عقول  يف  تفعيل،  ي��ري��دون  اأوًل،   

اإدارته  يجعل  املكت�سفة  احل���الت 
تبدو �سيئة.

تعبئة �جلمهوريني
 لهزم تر�مب

ه���ن���اك جم��م��وع��ة اأخ������رى جتدر 
“ناخبون  وه��������ي  م����راق����ب����ت����ه����ا 
والتي  جمهوريون �سد ترامب”، 
اإعالن  ت��ع��زز ر���س��ال��ة ح��ا���س��م��ة يف 
للجمهوريني  ال��ك��ل��م��ة  ي��ع��ط��ي 
عزمهم  يعلنون  الذين  العاديني 
يف  م�����رة  لأول  ال��ت�����س��وي��ت  ع���ل���ى 
ح��ي��ات��ه��م مل��ر���س��ح دمي���ق���راط���ي يف 

انتخابات 2020. 
اأن يقال من  ول يوجد وقع مثل 
ل  اأن���ه  ي�سبهوننا  اأ���س��خ��ا���س  قبل 
باأ�س من القيام ب�سيء يعترب عادة 

غري مقبول. 
اأن��واع الر�سائل التي ل  وهذا من 
اإي�سالها  ب��اي��دن  حملة  ت�ستطيع 

بنف�سها.
   عام 2016، مل يكن هناك اأي 
نقل  ي�ستطيع  ج��م��ه��وري  ن��اط��ق 
للجمهوريني  ب�����س��ي��ط��ة  ر����س���ال���ة 
ب�سكل فعال: تغيري العادات ب�سكل 
الفرد،  م�سري  يغري  ل  ا�ستثنائي 
نعم للت�سويت �سد دونالد ترامب 
ولن  احل��زب اجلمهوري.  ل�سالح 
يكون من امل�ستحيل على الإطالق 
اأن ي�سنع هذا النوع من الر�سائل 

الفارق يف نوفمرب.

جورج كونواي زوج م�ست�سارة ترامب املقربة

ريك ويل�سون خربة جمهورية �سد ترامب�ستيف �سميدت من جمموعة م�سروع لينكولن

اإن�ساءات �سينية جديدة قرب موقع ا�ستباك حدودي مع الهند
•• �سنغافورة-نيودلهي-رويرتز

ال�سني  اأن  ال�سناعية  الأقمار  التقطتها  جديدة  �سور  اأظهرت 
اأ�سافت على ما يبدو من�ساآت جديدة قرب موقع ا�ستباك حدودي 
مع الهند �سقط فيه قتلى يف غرب جبال الهيماليا، فيما يزيد 
املخاوف من حدوث مزيد من التوتر بني اجلارتني امل�سلحتني 
يوم  وال�سني  الهند  قادة ع�سكريون من  واتفق  نووية.  باأ�سلحة 
الثنني املا�سي على اإنهاء مواجهة دامت اأ�سابيع عند عدة مواقع 
على طول احلدود املتنازع عليها بعد ال�ستباك الذي دار يف 15 
من يونيو حزيران بوادي جالوان وقتل فيه 20 جنديا هنديا. 
اإن�سائيا  ن�ساطا  تظهر  التي  ال�سناعية،  الأق��م��ار  �سور  وت�سلط 

جديدا خالل الأ�سبوع الذي اأعقب ال�سجار اليدوي، ال�سوء على 
التفاق  انهيار  واحتمال  ال�ستباك  ف�س  يواجه  الذي  التحدي 

ب�سبب تعار�س مطالب الطرفني بال�سيادة على الأرا�سي.
تكنولوجيز  م��اك�����س��ار  ���س��رك��ة  التقطتها  ال��ت��ي  ال�����س��ور  وت��ظ��ه��ر 
على  مم��ت��دة  �سينية  هياكل  الف�ساء  لتكنولوجيا  الأم��ري��ك��ي��ة 
التي  املنطقة  اإن  الهند  منحدر يطل على نهر جالوان. وتقول 
بنيت عليها املن�ساآت تقع على جانبها من حدود خط ال�سيطرة 

الفعلية غري املر�سمة بدقة بني البلدين.
اأر���س تابعة لها وتلقي  باأكمله  اإن وادي جالوان  وتقول ال�سني 

باللوم على القوات الهندية يف بدء ال�ستباكات.
وي�سمل الن�ساط اجلديد خياما مموهة اأو هياكل مغطاة بجوار 

يكون  ق��د  م��ا  وه��و  منها،  قريبة  م�سافة  وع��ل��ى  املنحدر  ق��اع��دة 
يظهر  ومل  حواجز.  اأو  بجدران  الإن�ساء  حتت  جديدا  مع�سكرا 

املع�سكر يف �سور اطلعت عليها رويرتز يف الأ�سبوع ال�سابق.
وعلى اجلانب الهندي، تظهر حواجز دفاعية يف اأحدث ال�سور مل 
تكن ظاهرة يف �سور التقطت يف مايو اأيار. وجرى تقلي�س موقع 
اأمامي هندي على ما يبدو مقارنة مع �سور التقطت قبل نحو 
�سهر. ومل ترد وزارة اخلارجية ال�سينية على طلبات للتعقيب. 

ومل ترد وزارة الدفاع الهندية اأي�سا على طلب للتعليق.
ك���ان م�����س��وؤول��ون ع�����س��ك��ري��ون ه��ن��ود ق��د ق��ال��وا يف ال�����س��اب��ق اإنهم 
�سرياقبون عملية ف�س ال�ستباك املزمعة ويتحققون منها على 

الأر�س.

قرا�سنة يخطفون طاقم �سفينة قبالة بنني 
•• �سيول-اأ ف ب

اأعلنت وزارة اخلارجية يف كوريا اجلنوبية واملكتب البحري الدويل اأم�س الأول اأن قرا�سنة 
�سفينة  اإن  امل�سدران  وق��ال  بنني.  قبالة  �سيد  �سفينة  من  جنوبيني  كوريني  خم�سة  خطفوا 
بانوفيني فرونتري التي ترفع العلم الغاين وعلى متنها 30 فردا هوجمت اأم�س الأول الأربعاء 
على م�سافة 60 ميال بحريا جنوب العا�سمة البنينية كوتونو. واأو�سحت وزارة اخلارجية يف 
�سيول اأن خم�سة من مواطنيها خطفوا مع مواطن غاين، م�سرية اإىل اأن ال�سفينة كانت تقل 
طاقما من 24 �سخ�سا. وقالت يف بيان “يف الوقت احلايل، مل يتم حتديد هوية اخلاطفني 
وا�سافت اأنها تعمل مع املنظمات والدول املعنية لتاأمني الإفراج عن الكوريني.  ومكانهم”. 
واأكد املكتب البحري الدويل هجوم “القرا�سنة امل�سلحني” واأ�سدر حتذيرا للبحارة. وقالت 
يف التحذير “تن�سح كل ال�سفن باحلفاظ على اليقظة واتخاذ الإجراءات الالزمة مبا يف ذلك 

يف مناطق املرا�سي«.
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جائزة  وح��ائ��ز  غ��ري  ريت�سارد  الأم��ريك��ي  وامل��م��ث��ل  ليفي 
نوبل لل�سالم 1983 والرئي�س البولندي ال�سابق ليك 
مادلني  ال�سابقة  الأمريكية  اخلارجية  ووزي��رة  فالي�سا 

األربايت.
“الأنظمة  ال��ر���س��ال��ة  يف  اأدان����وا  ب��ل��د،  اأي  ت�سمية  دون  و 
لإ�سكات   )...( الأزم���ة  ه��ذه  ت�ستغل  التي  ال�ستبدادية 
اإن  وق��ال��وا  ال�سيا�سية”.  قب�ستهم  واإح��ك��ام  املنتقدين 
و�سحتهم  ال��ن��ا���س  ح��ري��ة  خ��ط��ر  يف  “الدميوقراطية 

وكرامتهم على املحك يف اأنحاء العامل«.
كا�سا�س-زامورا  كيفن  للمعهد  ال��ع��ام  الأم���ني  واع��ت��رب 
خ���الل م��ق��اب��ل��ة م��ع وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ان���ه، “مثلما 
فمن  كبرية،  واجتماعية  اقت�سادية  عواقب  للوباء  كان 

 •• �ستوكهومل-اأ ف ب

حّذرت اأكر من 500 �سخ�سية ومنظمة يف اأنحاء العامل 
من “التهديد” التي متثله “بع�س احلكومات” خالل 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  املرتبطة  ال�سحية  الأزم���ة 
للخطر، يف  الدميوقراطية  تعري�س  اإىل  يهدف  والذي 

ر�سالة مفتوحة ن�سرت اأم�س اخلمي�س.
ومن بني موّقعي هذه الر�سالة التي اأطلقت مببادرة من 
النتخابية يف  وامل�ساعدة  الدويل للدميوقراطية  املعهد 
 2015 للعام  ل��الآداب  نوبل  جائزة  حائزة  �ستوكهومل، 
األيك�سيفيت�س والكاتب الفرن�سي برنار هرني  �سفيتالنا 

املحتمل جدا اأن يكون له عواقب �سيا�سية عميقة جدا«.
“جزءا  ال���ط���وارئ  ���س��ل��ط��ات  ك��ان��ت  اإذا  اإل���ي���ه،  وبالن�سبة 
الدميوقراطية  احل��ك��وم��ات  تر�سانة”  م��ن  م�����س��روع��ا 
ممار�ستها  تبقى  اأن  فيجب  ا�ستثنائية،  ظروف  ملواجهة 

“متنا�سبة مع حالة الطوارئ«.
مثل احلجر  �سارمة  اإج���راءات  فر�س  اإىل  بالن�سبة  اأم��ا 
يزال  اأن��ه ل  ي��رى  ف��اإن كيفن  التحركات،  وتقييد بع�س 
الأكر  كانت  التي  ال�سرتاتيجية  تقييم  ال�سعب  م��ن 

فعالية.
وقال “هناك فر�سة اأف�سل لإيجاد التوازن ال�سحيح اإذا 
وت�سحيحها  العامة  �سيا�ساتك  جتربة  على  ق��ادرا  كنت 

وتعديلها«.

اإ�سابة جديدة و92 وفاة ب� » كورونا« يف رو�سيا  7113
•• مو�سكو-وام:

لليوم  و  املا�سية  ال�24  ال�ساعات  خ��الل  الرو�سية  ال�سحية  ال�سلطات  �سجلت 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابات  ح�سيلة  اأدن��ى  التوايل  على  ال�ساد�س 

منذ اأواخر اأبريل و التي بلغت 7113 اإ�سابة و92 حالة وفاة.
وقال مركز العمليات الرو�سي اخلا�س مبكافحة الفريو�س - يف تقريره اليومي 
- اإن احل�سيلة الإجمالية لعدد الإ�سابات بلغت 613 األفا و 994 حالة بينها 
 8605 اإىل  الوفيات  فيما و�سلت ح�سيلة   .. ن�سطة  225 حالة  و  األفا   230
حالت وفاة و متاثل 6342 مري�سا لل�سفاء لي�سل اإجمايل عدد املتعافني اإىل 

375 األفا و164 �سخ�سا يف ظل اإجراء 18.1 مليون فح�س طبي حتى الآن.
اليومية عن حاجز  الإ�سابات  انخفا�سا يف ح�سيلة  العا�سمة مو�سكو  �سهدت  و 
 14 اإ�سابة مقابل  12 وفاة و885  الألف لليوم الثاين على التوايل و �سجلت 

وفاة و811 اإ�سابة اأم�س.

 دعوات عاملية حلماية الدميوقراطية خلل اأزمة كورونا 

 •• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

تيدرو�س  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأع��ل��ن 
امل�ستجّد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  اأّن  غيربي�سو�س  اأده���ان���وم 
ُيعرقل حمالت تطعيم وبرامج لعالج املالريا والإيدز 
اإ�سافة اإىل العديد من احلمالت ال�سّحية الأخرى يف 

اإفريقيا.
نّظمه  الفيديو  عرب  موؤمتر  خالل  غيربي�سو�س  وق��ال 
والوقاية  الأم��را���س  ملكافحة  الإفريقي  الحّت��اد  مركز 

اأرواح. فلم يتم تزويد �سوى 31 يف 
املئة من من�ساآت الرعاية ال�سحية 
�سبق  ال��ت��ي  �سوريا  ���س��رق  �سمال  يف 
عاجزة  الأهلية  واملنظمات  دعمها 
عن �سد هذا العجز. جمل�س الأمن 
العجز  هذا  ملعاجلة  ال�سلطة  لديه 

باإعادة فتح املعرب.
ل��وري��ن ي����وجن: م��ا ال����ذي مينحك 

الأمل الآن؟
اأنك  دائما  اأق��ول  ديفيد ميليباند: 
اإذا اطلعت على الإح�ساءات ت�سعر 
من  املئة  يف  واح���دا  لأن  بالكتئاب 
اإذا  ل��ك��ن  ن����ازح����ون.  الآن  ال��ب�����س��ر 
ومرونة  نخدمهم  من  اإىل  نظرت 
ال����روح الإن�����س��ان��ي��ة ف��ه��ذا مينحك 

الأمل.

•• نيويورك-رويرتز

فيه  ت���وا����س���ل  ال�������ذي  ال����وق����ت  يف 
انت�سارها  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة 
التي  املخاطر  ت���زداد  ال��ع��امل  ح��ول 
ي���واج���ه���ه���ا ال����ن����ازح����ون ه���رب���ا من 
وال�سطرابات  واجل����وع  ال�����س��راع 

القت�سادية.
وق�����د اأج�������رت م���را����س���ل���ت���ا روي�����رتز 
نيكولز  وم��ي�����س��ي��ل  ي����وجن  ل���وري���ن 
رئي�س  ميليباند  ديفيد  مع  ح��وارا 
ورئي�سها  ال��دول��ي��ة  الإن���ق���اذ  جل��ن��ة 
جاء  م��ا  اأه���م  يلي  فيما  التنفيذي 
ف��ي��ه: ل���وري���ن ي����وجن: م���ا ه���و اأثر 
ديفيد  الالجئني؟  على  اجلائحة 
الالجئون  ي����واج����ه  م��ي��ل��ي��ب��ان��د: 
اأن���ح���اء  وال����ن����ازح����ون يف خم��ت��ل��ف 
ال���ع���امل و���س��ع��ا ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ا ثالثي 
املحاور يتمثل يف ال�سراع والنزوح، 
وكوفيد-19، والأزمة القت�سادية 
والآن  املر�س  وّلدها  التي  العاملية 
العاملية  للقيادة  الوا�سح  الإخ��ف��اق 
يف التحرك ملنع املر�س ومعاجلته.

اقت�سادي  ركود  باأ�سواأ  مير  العامل 
ولنكما�س  ال��ك��ب��ري  ال��ك�����س��اد  م��ن��ذ 
الن�ساط القت�سادي بفعل كوفيد-
19 اأثر كبري على اجلوع يف الدول 
ويحتاج  ����س���راع���ا.  ت�����س��ه��د  ال���ت���ي 
دفعة  النامية  ال��دول  يف  ال�سعفاء 
دولر  م��ل��ي��ار   1.7 ت��ب��ل��غ  م��ال��ي��ة 
املقبلة  ال�ستة  الأ���س��ه��ر  م���دار  على 
ي�سيبهم اجلوع  اأن  دون  للحيلولة 
مي�سيل  ال�����رك�����ود.  ل���ه���ذا  ن��ت��ي��ج��ة 
ن��ي��ك��ول��ز: ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة تقبل 
اأعدادا اأقل واأقل من الالجئني. ما 
وما  تقبلهم  التي  الأخ���رى  ال��دول 
هي توقعات اإعادة التوطني عندما 

ي�سلون اإليها؟

ذات  دول  يف  دائ��م  ب�سكل  التوطني 
 71 اأكر من  اأعلى وقد عاد  دخل 
اإىل  كولومبيا  م��ن  فنزويلي  األ���ف 
اجلائحة  ح��ال��ت  اأن  بعد  ف��ن��زوي��ال 
بينهم وبني الرزق بل قام كثريون 
م��ن��ه��م ب��ه��ذه ال��رح��ل��ة ���س��ريا على 
الأق���������دام. وت���ق���دم جل��ن��ة الإن���ق���اذ 
الدولية الرعاية ال�سحية والغذاء 
واملاء وفحو�س كوفيد-19 لهوؤلء 
ال��ع��ائ��دي��ن. ل��وري��ن ي���وجن: يدر�س 
جم���ل�������س الأم��������ن ال���ت���اب���ع ل����الأمم 
املتحدة اقرتاحا لإعادة فتح معرب 
�سوريا  اإىل  ال���ع���راق  م��ن  ح����دودي 
بتو�سيل  لل�سماح  اأ�سهر  �ستة  مل��دة 
مكافحة  يف  ل��ل��م�����س��اع��دة  م��ع��ون��ات 
فريو�س كورونا. وقد اأدت معار�سة 

دي���ف���ي���د م���ي���ل���ي���ب���ان���د: ع���ل���ى راأ������س 
الالجئني  ت�ستقبل  ال��ت��ي  ال����دول 
وكولومبيا  مليون(   3.6( تركيا 
واأوغندا  وباك�ستان  )1.8 مليون( 
كولومبيا  زرت  اأن  وب��ع��د  واأمل��ان��ي��ا. 
ب�سكل  علي  ت�ستحوذ  املا�سي  العام 
تنتظر  ال���ت���ي  ال���ت���وق���ع���ات  خ���ا����س 
عندما  ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ني  ال��الج��ئ��ني 
ي�سلون اإىل كولومبيا. فقد فقدوا 
كل �سيء. رحبت كولومبيا ترحيبا 
ل��ك��ن اخلدمات  ب��ه��م  ع�����ادي  غ���ري 
ومن  ���س��دي��دة.  ل�سغوط  تتعر�س 
ال���������س����روري ت����وف����ري امل����زي����د من 
التمويل والدعم يف الأجل الطويل 
يف  امل��ت��زاي��دة  الح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
البالد واملنطقة مبا يف ذلك اإعادة 

عن  التخلي  اإىل  وال�����س��ني  رو���س��ي��ا 
الثاين.  ك��ان��ون  يناير  الق���رتاح يف 

ما ر�سالتك لهما؟
اأن  الوا�سح  من  ميليباند:  ديفيد 
ال���وق���ت ب����داأ ي��ن��ف��د وع��ل��ى جمل�س 
وبهذه  الآن.  ال���ت���ح���رك  الأم�������ن 
م���الي���ني  ي�����ح�����رم  ل  ال����ط����ري����ق����ة 
ال�سوريني من امل�ساعدات الإن�سانية 
املنقذة لالأرواح يف الوقت املنا�سب. 
ه���ذا امل��ع��رب ���س��ري��ان ح��ي��اة حيوي 
لتو�سيل الغذاء واملاأوى واخلدمات 

ال�سحية والطبية.
قليلة هي القرارات التي على نف�س 
الدرجة من اخلطورة ل�سيما و�سط 
هذه اجلائحة. ومن دون اآلية هذا 
املعرب اإىل �سوريا بب�ساطة �ست�سيع 

الأ�سا�سية  اخل��دم��ات  العديد من  وق��ف  “مّت  اإن��ه  منها، 
اخلدمات  “انقطاع  اأّن  م���ن  وح����ّذ  ك��ل��ًي��ا«.  اأو  ج��زئ��ًي��ا 
الأخرى مثل حمالت التطعيم وعالج املالريا والإيدز 

يهدد بالق�ساء على عقود من التقّدم” املحرز.
اأك���ر من  �سّجلت  ال��ت��ي  اإفريقيا  اأّن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
اأقّل  ُتعترب  اإ�سابة بكورونا )8616 وف��اة(  األف   326
تاأّثراً بالفريو�س ن�سبّياً، مقارنة مبعظم مناطق العامل 
ال�سمراء  ال��ق��ارة  يف  ك��ورون��ا  ان��ت�����س��ار  اأّن  اإل  الأخ�����رى، 

“يتزايد �سريعا” على حد قول غيربي�سو�س.

اللجئون يواجهون خطرا ثلثيا .. ال�سراع وكورونا واأزمة مالية 

ال�سحة العاملية: كورونا يعرقل حملت �سحية يف اإفريقيا 

هوبكينز  ج��ون��ز  جامعة  واأع��ل��ن��ت 
عدد  اأن  م���رج���ع���ا  ت�����س��ك��ل  ال���ت���ي 
اليومية يف  الإ���س��اب��ات اجل��دي��دة 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ي���ق���رتب من 
اآخر  بح�سب  قيا�سية  م�ستويات 
 20،30 ال�����س��اع��ة  ع��ن��د  ت���ع���داد 
الأول  اأم�������س  امل��ح��ل��ي  ب��ال��ت��وق��ي��ت 

الأربعاء )0،30 ت غ(.
واأ����س���ي���ب م���ال���ك���ومل ب����روغ����دون 
بي�سرز  ان���دي���ان���ا  األ����ع����اب  ���س��ان��ع 
�ساكرامنتو  جناح  باركر  وجباري 
كينغز بفريو�س كورونا امل�ستجد، 
ب���ح�������س���ب م�����ا اأع�����ل�����ن الأرب������ع������اء 
الدوري  يف  امل�����س��ارك��ان  الفريقان 
ال�سلة  ك���رة  مل��ح��رتيف  الم���ريك���ي 
واللذان ي�ستعدان لعودة املناف�سات 
يف  وورلد”  “ديزين  جم��م��ع  يف 

فلوريدا نهاية متوز/يوليو.
وباتت ح�سيلة الوباء يف اأكرب قوة 
التي ت�سجل  العامل  اقت�سادية يف 

 120 الب�سرية،  اخل�سائر  اأع��ل��ى 
األفا ومئة وفاة.

العاملية  ال�سحة  منظمة  وك��ان��ت 
العامل  ان  م��ن  الأرب���ع���اء  ح����ذرت 
عتبة  املقبل  الأ���س��ب��وع  �سيتجاوز 
بكوفيد- اإ�سابة  ماليني  ع�سرة 

ذروته  ال��وب��اء  يبلغ  مل  فيما   19
بعد يف اأمريكا الالتينية.

املتحدة  ال���ولي���ات  ج��ن��وب  وب����ات 
بوؤرة الوباء يف اأكرب قوة اقت�سادية 
يف العامل التي يتوقع ان يرتاجع 
اج��م��ايل ال��ن��اجت ال��داخ��ل��ي لديها 
%8 وهي  ب��ن�����س��ب��ة  ال�����س��ن��ة  ه���ذه 
 5،9% ن�سبة  م��ن  بكثري  اأع��ل��ى 
ني�سان/ يف  متوقعة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

ابريل.
واأع����ل����ن م��ت��ن��زه دي�����زين لن����د يف 
من  اأك��ر  منذ  املغلق  كاليفورنيا 
اأربعة اأ�سهر، الربعاء انه �سيوؤجل 
اأب���واب���ه ام���ام العموم  اإع�����ادة ف��ت��ح 

 17 م���رت���ق���ب���ة يف  ك����ان����ت  ال����ت����ي 
موافقة  انتظار  يف  مت��وز/ي��ول��ي��و 

ال�سلطات ال�سحية.
والأنباء على ال�سعيد القت�سادي 
ل��ي�����س��ت اأف�����س��������������������ل. ف��ق�����������د حذر 
الأربعاء  ال���دويل  النقد  �سندوق 
“هذه  ب��ع��د  الن���ت���ع���ا����س  اأن  م���ن 
الأزم��ة التي ل ت�سبه غريها من 
كان  اأبطاأ مما  �سيكون  الأزمات” 

متوقعا.
ي����رتاج����ع  اأن  ي����ت����وق����ع  وه�����ك�����ذا 
 4،9 بن�سبة  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����س��اد 
اأعلى من  وهي  ال�سنة  باملئة هذه 
متوقعة  ك��ان��ت  ال��ت��ي   3% ن�سبة 

انت�سار  اأوج  يف  ني�سان/ابريل  يف 
النقد  اأك���د �سندوق  ال��وب��اء ح��ني 
انذاك اأنها اأ�سواأ اأزمة منذ الك�ساد 

الكبري يف الثالثينات.
وبالن�سبة لبع�س الدول، ل �سيما 
ت���راج���ع اجمايل  ف���ان  اأوروب������ا  يف 
ال����ن����اجت ال���داخ���ل���ي ك���ب���ري، حيث 
 12،5 بن�سبة  يهبط  اأن  يرتقب 
لفرن�سا و%12،8 ل�سبانيا   %

وايطاليا.
ب��خ�����س��و���س ال�����س��ني ال���ت���ي ظهر 
فيها الوباء يف نهاية العام املا�سي، 
فاإن �سندوق النقد الدويل توقع 
عن  بعيدا   1% يتجاوز  ل  من��وا 

يف  حققتها  ال��ت��ي   6،1% ن�سبة 
.2019

ف���ان  ل����ق����اح  اك���ت�������س���اف  مت  واذا 
ان  يرتقب  القت�سادي  النتعا�س 
“موجات  املقابل فان  يت�سارع. يف 
الفريو�س  ان��ت�����س��ار  م���ن  ج���دي���دة 
وان  ال��ن��ه��و���س  تكبح”  اأن  مي��ك��ن 
الظروف  �سريع  ب�سكل  “ت�سيق 
من  ب��ف��ائ�����س  يت�سبب  م��ا  امل��ال��ي��ة 
غوبيناث  غيتا  ب�سحب  الديون” 
يف  القت�ساديني  اخل��رباء  كبرية 

ال�سندوق.
اأمل��ان��ي��ا فر�س  اأع�����ادت  اأوروب������ا  يف 
ح��ج��ر ال���ث���الث���اء ع��ل��ى اأك����ر من 

اإع��ادة فتح امل�ساعد  بذلك، ميكن 
اإىل الطابق الثاين.

و�ستتم اإعادة افتتاحه مع احلر�س 
على �سالمة ال��زوار. فقد و�سعت 
التي يجب  ال��ط��رق  اإ���س��ارات على 
فر�س  م���ع  ال�������زوار  ي�����س��ل��ك��ه��ا  اأن 
و�سع الكمامات اإ�سافة اإىل احلد 
م��ن ع���دد ال����زوار واحل��ف��اظ على 

امل�سافة اجل�سدية بينهم.
لعادة  ال��ل��وف��ر  متحف  وي�ستعد 
فتح ابوابه اأي�سا باأعداد خمف�سة 

يف 6 متوز/يوليو.
الالتينية،  واأمريكا  الكاريبي  يف 
ب�������وؤرة ال����وب����اء ح���ال���ي���ا، جت�����اوزت 

اكت�ساف  بعد  األ��ف �سخ�س   160
م�سلخ  اأك�����رب  يف  ا����س���اب���ات  ب������وؤرة 
 1550 اأ���س��ي��ب ف��ي��ه  اأوروب������ا  يف 

�سخ�سا.
اي��ف��ل فتح  ب���رج  يعيد  ب��اري�����س  يف 
اأبوابه اخلمي�س على اأمل اجتذاب 
���س��ك��ان ���س��واح��ي ب��اري�����س يف ظل 
ال�����س��ي��اح الأج���ان���ب الذين  غ��ي��اب 
ل ت���زال اأع��داده��م قليلة ج��دا يف 

العا�سمة الفرن�سية.
املمكن  م��ن  �سيكون  ال��ب��داي��ة،  يف 
فقط ال�سعود اإىل الطابق الثاين 
اأوائ��ل متوز/ ال�سالمل. ويف  عرب 

ال�سحي  الو�سع  �سمح  اإذا  يوليو، 

احل�سيلة الثالثاء مئة الف وفاة 
اأكر من ن�سفها يف الربازيل.

ورف���ع اإج�����راءات ال��ع��زل يف بع�س 
 53 التي تعد  ال��ربازي��ل  ولي���ات 
 1185 بينها  وف��اة  و830  الفا 
يف ال�ساعات ال�24 املا�سية، يعترب 
���س��اب��ق��ا لأوان�������ه م���ن ق��ب��ل بع�س 

اخلرباء.
وقال دومينغو�س الفي�س م�سوؤول 
خمترب اأبحاث ال�سحة يف جامعة 
املوجة  ن����زال يف  “ل  ب��اول��و  ���س��او 
ووفيات  اإ�سابات  عدد  مع  الأوىل 

يت�سارع بقوة«.
يف اأ���س��رتال��ي��ا اأع��ل��ن اجل��ي�����س عن 
ن�سر األف عن�سر يف ملبورن، ثاين 
مدينة تعد اعلى كثافة �سكانية يف 

البالد، بعد ر�سد بوؤرة للوباء.
ور�����س����دت ال����ب����وؤرة اجل����دي����دة يف 
ي��ن��زل فيه  امل��دي��ن��ة  ف��ن��دق بو�سط 

اأ�سرتاليون عائدون من اخلارج.

و�سط توقعات قامتة لالقت�ساد �لعاملي 

ارتفاع مقلق للإ�سابات بكورونا يف الوليات املتحدة  

•• وا�سنطن-اأ ف ب

ت�سارعت وترية �لإ�سابات ب�سكل مقلق �أم�ص �خلمي�ص 
يف �لوليات �ملتحدة خ�سو�سا يف تك�سا�ص وفلوريد� 
عن  قامتة  �سورة  �لدويل  �لنقد  �سندوق  ر�سم  فيما 
حتى  متوقعا  كان  مما  �أ�سو�أ  �لعاملي  �لقت�ساد  و�سع 

�لآن.
وكذلك  ونيوجري�سي  نيويورك  ولي���ات  و�أعلنت 
�نت�سار  �لتي ت�سررت كثري� من  �ملجاورة,  كونيكتكت 
�سحي  حجر  فر�ص  عن  �لأربعاء  كوفيد-19,  وباء 
�لتي  �لوليات  بع�ص  من  �لقادمني  �لأ�سخا�ص  على 

يت�سارع فيها �ملر�ص.

منظمة ال�سحة قلقة من ارتفاع اإ�سابات كورونا يف اأوروبا 
•• كوبنهاغن-اأ ف ب

اإ�سابات  ع��دد  اإن  الأول  اأم�����س  العاملية  ال�سحة  منظمة  قالت 
اأوروب��ا، معربًة  امل�ستجد يرتفع من جديد يف  فريو�س كورونا 
ال�سيطرة  جتر  مل  ح��ال  يف  ال�سحية  الأنظمة  اإزاء  قلقها  عن 

على هذا التف�سي اجلديد الذي بداأ بعد رفع قيود العزل.
واأعلن مدير فرع اأوروبا يف منظمة ال�سحة العاملية هانز كلوغ 
خالل موؤمتر �سحايف عرب الفيديو من كوبنهاغن “الأ�سبوع 
املا�سي، �سهدت اأوروبا ارتفاعاً يف عدد الإ�سابات اليومية للمرة 
الإ�سابات  ع��دد  يف  ارتفاعاً  بلداً   30 �سهد  اأ�سهر  منذ  الوىل 

الرتاكمية خالل الأ�سبوعني املا�سيني«.
واأ�ساف كلوغ اأنه “يف 11 من هذه الدول اأدى ت�سارع العدوى 
ال�سيطرة عليه،  انت�سار كبري جمددا ميكن، يف حال عدم  اىل 
اأخرى  ا�ستنفاد طاقاتها مرة  اىل  ال�سحية  الأنظمة  يدفع  اأن 

يف اأوروبا«.
اإ�سابة  األ��ف   20 نحو  يومياً  القارة  ت�سجل  املنظمة  وبح�سب 

جديدة واأكر من 700 وفاة.
من جهة ثانية، رحب كلوغ بال�ستجابة “ال�سريعة” يف بع�س 
مبواجهة  واإ���س��رائ��ي��ل،  واإ�سبانيا  واأمل��ان��ي��ا  ب��ول��ن��دا  مثل  ال���دول 
“املدار�س،  ال��ذي ظهر يف  الإ���س��اب��ات  الرت��ف��اع اجل��دي��د لعدد 

ومناجم الفحم ومواقع اإنتاج الغذاء” يف الأ�سابيع الأخرية.
واأ����س���اف “حني ت��ظ��ه��ر جم��م��وع��ة اإ����س���اب���ات ج���دي���دة، جتري 

ال�سيطرة عليها برد �سريع وهادف«.
اإجراءات  فر�س  اإع���ادة  الأوىل  للمرة  الثالثاء  اأملانيا  واأعلنت 
عزل على م�ستوى حملي تطال 600 األف �سخ�س بعد ظهور 
اأوروب��ا يف �سمال الراين  ب��وؤرة اإ�سابات يف اأحد اأكرب امل�سالخ يف 

و�ستفاليا غرب البالد.
ويعّد فرع اأوروبا يف منظمة ال�سحة العاملية التي ت�سمل مناطق 
من الأطل�سي حتى املحيط الهادئ وت�سم 53 بلداً بينها رو�سيا 

واأندورا، 2،5 مليون اإ�سابة بالفريو�س، وفق املنظمة.

 •• ملبورن-اأ ف ب

األف عن�سر  الأول ن�سر  اأم�س  الأ�سرتايل  اأعلن اجلي�س 
يف  �سكانية  كثافة  اأك��ر  تعد  مدينة  ث��اين  م��ل��ب��ورن،  يف 
بفريو�س  جديدة  اإ�سابات  ب��وؤرة  ظهور  بعد  اأ�سرتاليا، 

كورونا امل�ستجد.
كما  املقبلة”  الأي���ام  “يف  الع�سكريون  ه��وؤلء  و�سين�سر 
و�سي�ساعدون  ري��ن��ول��دز.  ليندا  ال��دف��اع  وزي���رة  اأع��ل��ن��ت 
ب�����س��ك��ل خ��ا���س ع��ل��ى م��راق��ب��ة ت��ط��ور ال��و���س��ع ال�سحي 
يف  ال�سحي  احلجر  قيد  يو�سعون  الذين  للم�سافرين 
لعملية  لوج�ستية  م�ساعدة  اأي�سا  و�سيقدمون  ف��ن��ادق 

اإجراء فحو�سات الك�سف عن كوفيد-19.
وظهرت البوؤرة اجلديدة يف فندق يف ملبورن ينزل فيه 
الأ���س��رتال��ي��ون ال��ع��ائ��دون م��ن اخل���ارج وك��ذل��ك يف اأحد 

متاجر “ات�س اند اأم” يف �سمال املدينة.
جديدة  حالة   150 ح��وايل  فيكتوريا  ولي��ة  واأح�ست 
الأ�سبوع املا�سي ل �سيما يف ملبورن، يف ارتفاع كبري يف 

بلد كان يبدو اأنه �سيطر على الوباء.

واأع��ل��ن وزي��ر ال�سحة الأ���س��رتايل غريغ هانت يف وقت 
م�ساعدة  اق���رتح���ت  ال��ف��درال��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأن  ���س��اب��ق 
ولي��ة عر�ست  اأرب��ع  واأن  اجلي�س  لوج�ستية من جانب 

امل�ساركة يف تتبع الأ�سخا�س املخالطني للم�سابني.
وقال ناطق با�سم حكومة ولية فيكتوريا “هذا الدعم 
�سيتيح لنا اإجراء املزيد من الفحو�سات واحل�سول على 
النتائج �سريعا«. و�سجلت البالد للتو اأول وفاة بكورونا 
ت��ويف رج��ل م�سن يف ولي��ة فيكتوريا  منذ �سهر، بعدما 

حيث ي�سود القلق من انت�سار الفريو�س.
اأمام  طويلة  ان��ت��ظ��ار  �سفوف  اإىل  ال�سلطات  واأ����س���ارت 

مراكز الفحو�سات يف ملبورن.
وا�سطرت كربيات ال�سوبرماركت اىل احلد جمددا من 
م�سرتيات املواد الأولية فيما تفكر ال�سلطات يف فر�س 

اجراءات عزل يف املناطق الأكر ت�سررا من الوباء.
ت��ع��د ح��ت��ى الآن من��وذج��ا يف جمال  ا���س��رتال��ي��ا  وك��ان��ت 
مكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد حيث اأح�ست حوايل 
7500 حالة بينها 103 وفيات من اأ�سل عدد �سكان 

يبلغ 25 مليون ن�سمة.

اجلي�ض الأ�سرتايل ين�سر األف عن�سر يف ملبورن  
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املال والأعمال

» تطوير البنية التحتية« حت�سل على اعتماد و م�سادقة املعهد العاملي للبتكار »GInI« من الفئة الثالثة
ما  بال�سبكة  اخلا�سة  امل�ستقبالت  م��واق��ع  بتعديل 
للم�ساريع  التحتية  البنية  يف  م��ادي  وف��ر  اإىل  اأدى 
ال���ت���ي مت ت��ط��ب��ي��ق ال��ن��ظ��ام امل��ب��ت��ك��ر ب��ه��ا ي�����س��ل اإىل 
مقارنة  ال�سبكية  التحتية  البنية  قيمة  من   64%
يف  الوفر  اإجمايل  بلغ  فيما  التقليدية..  بال�سبكات 
ا�ستهالك الكهرباء %92 لل�سبكة اجلديدة مقارنة 
احلاجة  ع��دم  عليه  ت��رت��ب  م��ا  التقليدية  بال�سبكة 
لغرف اخلدمات اخلا�سة بال�سبكات وتوفري م�ساحة 

ا�ستغالل تلك املباين وامل�ساريع.
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وزارة  اأن  اإىل  ل��ف��ت��ت  و 
امل�ستخدم   »GPON« ن��ظ��ام  تطوير  م��ن  متكنت 

يف امل�ساريع التي نفذتها كنظام جديد متكامل غري 
متوفر لدى ال�سركات املزودة للخدمة لذا مت تعديل 
 2017 الأجهزة اخلا�سة بال�سركة يف الأع��وام من 
الت�سميمية  املتطلبات  م��ع  لتتنا�سب   2019 اإىل 

للم�ساريع.
الثالثة  العاملية من الفئة  اأن امل�سادقة  اإىل  و نوهت 
الفئة  “ .. و تركز هذه  القيمة  “�سناعة  ت�ستهدف 
للتطوير  فر�سة  تقدم  مبتكرة  فكرة  تطبيق  على 
وتخلق  للموؤ�س�سة  الرئي�سي  العمل  ح��دود  تتعدى 
فر�سا ملنتجات جديدة لذا يجري العمل حاليا على 

ت�سجيله كملكية فكرية با�سم الوزارة .

•• دبي-وام: 

ح�سلت وزارة تطوير البنية التحتية على اعتماد و 
م�سادقة املعهد العاملي لالبتكار »GInI« من الفئة 
الثالثة Tier« 3 » وهي اأعلى فئة يف تقييم امل�ساريع 
 »GPON« البتكارية، وذلك للم�سروع البتكاري
لت�سبح الوزارة اأول جهة احتادية يف الدولة حت�سل 

على هذه امل�سادقة من الفئة الثالثة.
واأو�سحت املهند�سة اأنوار ال�سمري الرئي�س التنفيذي 
لالبتكار، مدير اإدارة الت�سميم .. تفا�سيل امل�سروع 
الت�ساميم اخل��ا���س��ة به  ت��ط��وي��ره واع����داد  ال���ذي مت 

حت�سن اإ�سايف يف معنويات امل�ستهلكني باأملانيا  
•• برلني-رويرتز

انت�سار فريو�س كورونا ح�سنت  اأن رفع القيود التي فر�ست لحتواء  اأم�س  اأظهر م�سح 
اإقبال امل�ستهلكني يف اأملانيا على الإنفاق واأ�سبحت توقعاتهم للدخل اأكر اإيجابية.

وارتفع موؤ�سر معهد جي.اإف.كيه ومقره نورمربج ملعنويات امل�ستهلكني، والذي ي�ستند 
اإىل -9.6 نقطة مع الق��رتاب من يوليو متوز  اأمل��اين،  األفي مواطن  اإىل م�سح لنحو 
قراءة  توقع  لرويرتز  ا�ستطالعا  ذلك  ويفوق  ال�سابق.  ال�سهر  ارتفاعا من -18.6 يف 

عند -12.0.
العاملية  ركود منذ احلرب  اأ�سواأ  اإىل  اأملانيا  ان��زلق  ومن املتوقع اأن تت�سبب اجلائحة يف  
الثانية واأقرت احلكومة حزمتني للتحفيز بتمويل من اقرتا�س جديد قيا�سي لإنعا�س 
القت�ساد، مبا يف ذلك خف�س �سريبة القيمة امل�سافة اعتبارا من الأول من يوليو متوز 

وملدة �ستة اأ�سهر لتعزيز ال�ستهالك.

»مايكرو�سوفت« ت�سلط ال�سوء على الدور الرئي�سي للذكاء ال�سطناعي يف جتاوز الأزمة الراهنة

جلنة ب�  »الوطني الحتادي« تناق�ض »دور 
وزارة الطاقة يف �ساأن تطوير ال�سناعات الوطنية«

انخفا�ض �سادرات نفط 
ال�سعودية 12 مليار دولر  

•• دبي-رويرتز

النفط  م��ن  ال�سعودية  ���س��ادرات  قيمة  اأن  اأم�����س  ر�سمية  ب��ي��ان��ات  اأظ��ه��رت 
انخف�ست 65.4 باملئة يف اأبريل ني�سان مقارنة مع نف�س ال�سهر قبل عام، 

مبا يعادل هبوطا بنحو 12 مليار دولر.
وقالت الهيئة العامة لالإح�ساء اإنه مقارنة مع مار�س اآذار، تراجع اإجمايل 
ال�سادرات، مبا يف ذلك �سادرات ال�سلع غري النفطية مثل املواد الكيماوية 

والبال�ستيك، 23.5 باملئة اأو نحو ثالثة مليارات دولر.
ويف ظل انخفا�س اأ�سعار النفط والطلب عليه، هوت قيمة �سادرات النفط 
ال�سعودية يف الربع الأول من العام 21.9 باملئة على اأ�سا�س �سنوي اإىل 40 
اأظهرته  ما  دولر بح�سب  مليار   11 بنحو  تراجعا  يعادل  ما  دولر،  مليار 

بيانات يف وقت �سابق من ال�سهر اجلاري.
وقال �سندوق النقد الدويل هذا الأ�سبوع اإن اململكة، اأكرب ُم�سدر يف العامل 

للنفط، قد ت�سهد انكما�س اقت�سادها بن�سبة 6.8 باملئة يف العام اجلاري.

اأ�سهم اأوروبا ترتاجع بفعل قلق ب�ساأن التعايف
 •• عوا�سم-رويرتز

تراجعت الأ�سهم الأوروبية جمددا اأم�س بفعل اآفاق باهتة لتعايف القت�ساد 
العاملي، لكن اأ�سهم لوفتهانزا قفزت بعد اأن وافق م�ساهم رئي�سي على اإقرار 
 600 �ستوك�س  املوؤ�سر  وهبط  ي��ورو.  مليارات  ت�سعة  حجمه  حكومي  اإنقاذ 
وقادت  جرينت�س،  بتوقيت   0717 ال�ساعة  بحلول  باملئة   1.1 الأوروب���ي 

النخفا�س قطاعات ال�سفر والرتفيه والبنوك والنفط والغاز.
حزيران  يونيو   15 منذ  م�ستوى  لأدن��ى   600 �ستوك�س  املوؤ�سر  وت��راج��ع 
العامل،  اأن��ح��اء  يف  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�سابة  احل���الت  ع��دد  ارت��ف��اع  ب�سبب 
واح��ت��م��ال وق���وع خ���الف جت���اري ج��دي��د ب��ني ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة والحت���اد 

الأوروبي وتوقعات مثرية للقلق لالقت�ساد العاملي هذا العام.
اأبلغ  اأن  بعد  باملئة   11 لوفتهانزا  �سهم  ارتفع  الرابحة،  الأ�سهم  بني  ومن 
امللياردير هاينز تيله، الذي ميلك ح�سة 15.5 باملئة من ال�سركة، �سحيفة 

حملية اأنه يوافق على الإنقاذ.

•• ملبورن- �سنغافورة-رويرتز

خم�سة  م��ن  ب��اأك��ر  ه��وت  اأن  بعد  اأم�����س  انخفا�سها  النفط  اأ���س��ع��ار  وا�سلت 
اخلام  خم��زون��ات  يف  القيا�سية  ال��زي��ادة  األقت  اإذ  ال�سابقة  اجلل�سة  يف  باملئة 
ال�سك على  ال�سريع حلالت كوفيد-19 بظالل من  الأمريكية والنت�سار 
تك�سا�س  غ��رب  خل��ام  الآجلة  العقود  وتراجعت  ال��وق��ود.  على  الطلب  تعايف 
الو�سيط الأمريكي 22 �سنتا، اأو 0.6 باملئة، اإىل 37.79 دولر للربميل 
بحلول ال�ساعة 0532 بتوقيت جرينت�س بعدما هبطت 2.36 دولر اأم�س 

الأربعاء.
وتراجعت العقود الآجلة خلام برنت 30 �سنتا اأو 0.7 باملئة اإىل 40.01 
دولر للربميل، بعد اأن تراجعت 2.32 دولر اأم�س الأربعاء. ويوم الثالثاء، 
جرى تداول عقود برنت عند اأعلى م�ستوياتها منذ اأوائل مار�س اآذار قبيل 

املركزي الأوروبي يقدم 
قرو�سا لبنوك خارج التكتل 

 •• فرانكفورت-رويرتز

باليورو يف مقابل  �سيقدم قرو�سا  اإنه  اأم�س  الأوروب��ي  املركزي  البنك  قال 
�سمانات للبنوك املركزية خارج منطقة اليورو حلماية اأ�سواق التمويل يف 

ظل جائحة فريو�س كورونا.
ال�سراء  لإع���ادة  يورو�سي�ستم  ت�سهيل  اإط���ار  يف  اأن��ه  بيان  يف  البنك  واأ���س��اف 
باليورو  �سيولة  �سيقدم  الأوروب���ي  املركزي  ف��اإن  املركزية،  للبنوك  )ريبو( 
ملجموعة وا�سعة من البنوك املركزية خارج منطقة اليورو مقابل �سمانات 

مقومة باليورو قابلة للت�سويق.
ولإعادة  ثنائية  مبادلة  خطوط  يكمل  ال��ذي  اجل��دي��د،  الت�سهيل  و�سيكون 

ال�سراء )ريبو(، متاحا حتى نهاية يونيو حزيران 2021.

الأ�سعار  وح��رب  ك��ورون��ا  ب�سبب جائحة  ال��ع��ام  ال��ع��زل  اإج����راءات  تع�سف  اأن 
ال�سعودية الرو�سية بالأ�سواق. وقال اأفتار �ساندو مدير ال�سلع الأولية لدى 
اأن  بعد  تراجعت  “الأ�سعار  �سنغافورة  ومقرها  فيوت�سرز  فيليب  موؤ�س�سة 
اأظهرت بيانات اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية اأن املخزونات زادت بكمية 

اأكرب بكثري من املتوقع«.
لكن حمللني يقولون اإن الزيادة التي بلغت 1.4 مليون برميل جاءت ب�سبب 
اأمريكية  تكرير  �سركات  حجزتها  التي  ال�سعودية  ال�سحنات  م��ن  �سل�سلة 
تلك  ت��رتاج��ع  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  اآذار.  م��ار���س  يف  الأ���س��ع��ار  انخف�ست  عندما 
القلق من موجة  اأن يبقي  املتوقع  اإن من  ال�سحنات قريبا. وقال حمللون 
الأمريكية  ال��ولي��ات  من  العديد  يف  بكوفيد-19  الإ�سابة  حل��الت  ثانية 
التي جرى فيها تخفيف اإجراءات العزل العام والنت�سار ال�سريع للمر�س 

يف اأمريكا اجلنوبية وجنوب اآ�سيا الطلب على الوقود حمدودا.

البيع  بقطاعات  املتعلقة  احل��ل��ول 
ب���ال���ت���ج���زئ���ة وامل����ال����ي����ة وال���رع���اي���ة 
ال�����س��ح��ي��ة. ووف��ق��ا ل��ل��درا���س��ة التي 
فقد  م���اي���ك���رو����س���وف���ت  اأج����رت����ه����ا 
العربية  الم���ارات  دول��ة  ا�ستثمرت 
يف  دولر  م��ل��ي��ار   2.15 امل��ت��ح��دة 
العقد  خ��الل  ال�سطناعي  الذكاء 
94 يف املائة من  املا�سي علما باأن 
اأعلنت  ال���دول���ة  داخ����ل  ال�����س��رك��ات 
م�ستوى  على  التقنية  ه��ذه  اإت��اح��ة 
بذلك  لتحقق  التنفيذية  الإدارة 
الدول  م�ستوى  على  ن�سبة  اأع��ل��ى 
التي �سملها ال�ستطالع يف منطقة 

ال�سرق الأو�سط و اأفريقيا.

•• دبي-وام:

ع��ق��دت “ م��اي��ك��رو���س��وف��ت “ ام�س 
للذكاء  الأوىل  الفرتا�سية  القمة 
“تخيل  ب���ع���ن���وان  ال����س���ط���ن���اع���ي 
امل�ستقبل” وذلك يف اإطار جهودها 
اأهمية  ع���ل���ى  ال�������س���وء  ل��ت�����س��ل��ي��ط 
رئي�سي  دور  ل��ع��ب  يف  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
وال�سركات  احل���ك���وم���ات  ل��ت��م��ك��ني 
وامل��ج��ت��م��ع��ات م���ن جت�����اوز الأزم�����ة 

الراهنة وان�ساء النظام اجلديد.
ح�����س��ر ال���ق���م���ة اأك������ر م����ن 450 
ال�سناعة  ب��ارزة من قادة  �سخ�سية 
الرواد يف جمالت عدة مبا يف ذلك 

حمفظة  اإدارة  رئي�س  كا�سيلبريج 
التجاري  اخل��ل��ي��ج��ي  اأجن���ل���و  ب��ن��ك 
اإىل جانب جورميت �سينغ الرئي�س 

الرقمي لدى جمموعة الفطيم.
���س��ل�����س��ل��ة من  و ت�����س��م��ن احل������دث 
ال�����ع�����رو������س ال����ت����ق����دمي����ي����ة ال���ت���ي 
م�ست�سار  دي��ت��ك��و  داود  ا�ست�سافها 
ال�سطناعي  وال���ذك���اء  ال��ب��ي��ان��ات 
ناق�س  »بينما   Predica« ل��دى 
ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور ���س��ك��وت نو�سون 
ال�سطناعي  الذكاء  �سعبة  رئي�س 
الأو�����س����ط  ال�������س���رق   »PwC« يف 
املبيعات  م���دي���ر  ف��ات�����س  و����س���وات���ي 
 »Bosch يف«  الأع��م��ال  وتطوير 

اأول��وي��ات��ه��ا . و رك���زت ال��ق��م��ة على 
حت�سني  ع��ل��ى  التكنولوجيا  ق���درة 
م�����س��ت��وى اخل����دم����ات ال�����س��ح��ي��ة و 
قطاعي  مت��ك��ني  كيفية  و  الطبية 
كيف  و  امل��ال��ي��ة  و  بالتجزئة  البيع 
التكيف  وامل��ن��ظ��م��ات  ل��ل��ق��ادة  ميكن 
بال�سكل  م�����س��ت��ع��دي��ن  ل��ي�����س��ب��ح��وا 
يتما�سى  مب��ا  للم�ستقبل  ال����الزم 
مع نهج الذكاء ال�سطناعي الذي 

يت�سم بال�سمولية والثقة.
�سارك يف اجلل�سات كل من الدكتور 
ح���ام���د ال��ه��ا���س��م��ي، م���دي���ر دائ����رة 
املوؤ�س�سي  والأداء  ال�سرتاتيجية 
يف دائرة ال�سحة اأبوظبي و مايكل 

للعمليات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
مايكرو�سوفت  يف  وال���ت�������س���وي���ق 
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  اأن  الإم��������ارات   -
ت��ع��ت��رب م���ن �سميم  ال���س��ط��ن��اع��ي 
على  ال��ق��ادرة  الأ�سا�سية  امل��ق��وم��ات 
من  والقطاعات  ال�سركات  متكني 
حتقيق ا�ستجابة اأف�سل للتعايف من 
الطريق  املعا�سرة ومتهيد  الأزم��ة 
و  النظام اجلديد.  تبني  اأج��ل  من 
جتاه  الرا�سخ  ال�سركة  ال��ت��زام  اأك��د 
ال�سطناعي  الذكاء  تقنيات  جعل 
اأك�����رب م���ع �سمان  ب�����س��ك��ل  م��ت��اح��ة 
ت���ع���زي���زه���ا ب����امل����ب����ادئ الأخ���الق���ي���ة 
اأع��ل��ى هرم  ال��ن��ا���س يف  ال��ت��ي ت�سع 

امل��ال��ي��ة وال��رع��اي��ة ال�سحية  ق��ط��اع 
القطاعات  من  وغريها  والتجزئة 
الأخ�����رى ب��ه��دف ت��ب��ادل اخل���ربات 
النقا�س  حلقات  م��ن  �سل�سلة  ع��رب 
الذكاء  ق����وة  اإب������راز  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
ا�ستمرارية  ال�سطناعي يف �سمان 
الأعمال ومدى تاأثري هذه التقنية 

على املنظمات واملجتمعات.
من  عملية  روؤى  القمة  عر�ست  و 
�ساأنها دعم القطاعات الرئي�سية يف 
التكنولوجيا  ت�سخري  نحو  البالد 
ال���ذك���ي���ة م���ن اأج�����ل ال��ت��غ��ل��ب على 
و  كفاءة  اأك��ر  بطريقة  التحديات 
اإح�سان عنبتاوي  اأو�سح  و  فاعلية. 

ب�����ن ه����ن����دي ال���ع���ل���ي���ل���ي، وم�����رمي 
ح�سن  و�سابرين  ثنيه،  بن  ماجد 

اليماحي.

عليها يف اجلل�سة القادمة.
وت��ت��ك��ون ال��ل��ج��ن��ة م���ن ���س��ع��ادة كل 
الك�سف  ع���ي�������س���ى  حم���م���د  م������ن: 

م��ق��رر ال��ل��ج��ن��ة، وي��و���س��ف عبداهلل 
ن�سال  وال����دك����ت����ورة  ال����ب����ط����ران، 
بخيت  وعفراء  الطنيجي،  حممد 

••اأبوظبي-وام: 

التقنية  �����س����وؤون  جل��ن��ة  ن��اق�����س��ت 
املعدنية  وال�����������روة  وال����ط����اق����ة 
باملجل�س الوطني الحتادي خالل 
بعد،  ال��ذي عقدته عن  اجتماعها 
برئا�سة �سعادة عائ�سة را�سد ليتيم 
رئ��ي�����س��ة ال��ل��ج��ن��ة، م��و���س��وع “دور 
�ساأن  يف  وال�سناعة  الطاقة  وزارة 

تطوير ال�سناعات الوطنية«.
ليتيم  را�سد  �سعادة عائ�سة  وقالت 
مناق�سة  ت���وا����س���ل  ال���ل���ج���ن���ة  اإن 
الطاقة  وزارة  “دور  م���و����س���وع 
تطوير  ������س�����اأن  يف  وال�������س���ن���اع���ة 
املحاور  وفق  الوطنية”  ال�سناعة 
ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  ال��ت��ال��ي��ة: 

اإىل حتقيقها  ال��وزارة  التي ت�سعى 
ال�سناعة  ب��ت��ط��وي��ر  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
امل��ح��ل��ي��ة، واحل���واف���ز وامل��ن��ح لدعم 
ال�سناعات الوطنية وحمايتها من 
والتعاون  الأج��ن��ب��ي��ة،  ال�����س��ن��اع��ات 
املحلية  اجل���ه���ات  م���ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
ال�سناعات  دع���م  يف  والحت����ادي����ة 

الوطنية.
اطلعت  اللجنة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
الدرا�سات  على  الج��ت��م��اع  خ��الل 
والجتماعية  والتحليلية  الفنية 
املتعقلة باملو�سوع، وجهود اجلهات 
املعنية يف دعم القت�ساد الوطني، 
خا�سة يف الظروف الراهنة، حيث 
يف  ال��ل��ج��ن��ة  ع��م��ل  خ��ط��ة  تت�سمن 
لقاءات  ع��ق��د  امل��و���س��وع  م��ن��اق�����س��ة 

القت�سادية  القطاعات  كافة  على 
بالنمو  الإم�����ارات  يف  واملجتمعية 

وال�ستقرار.
وك���ان���ت ال��ل��ج��ن��ة ق���د اع��ت��م��دت يف 
اجتماعها ال�سابق تقرير تو�سيات 
املجل�س ملو�سوع “اخلدمات املقدمة 
الذي  الت�سالت”،  �سركات  م��ن 
مت مناق�سته خالل اجلل�سة ال�11 
للف�سل  الأول  الن��ع��ق��اد  دور  م��ن 
الت�سريع ال�سابع ع�سر، التي عقدة 
برئا�سة معايل �سقر غبا�س رئي�س 
املجل�س الوطني الحتادي يف 10 
، حيث قرر  2020املا�سي  يونيو 
امل��ج��ل�����س اإع�����ادة ال��ت��و���س��ي��ات التي 
املو�سوع  مناق�سة  خ���الل  تبناها 
اإىل جلنة �سوؤون التقنية والطاقة 

عديدة مع اجلهات املعنية بقطاع 
لالطالع  ال���دول���ة،  يف  ال�����س��ن��اع��ة 
على التحديات التي تقف اأمامهم 
من  ل��ه  مل��ا  القطاع  تطوير  و�سبل 
القت�ساد  دع���م  ك��ب��رية يف  اأه��م��ي��ة 
ال���وط���ن���ي. واأك�������دت ���س��ع��ادت��ه��ا اأن 
ال���ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ي ي��ع��ت��رب من 
لأي  القت�سادية  القطاعات  اأه��م 
اأزمة  ت��داع��ي��ات  بعد  خا�سة  دول���ة 
ف��ريو���س ك��ورون��ا التي اأب���رزت دور 
القطاع ال�سناعي يف مواجهة هذا 
الفعال  ال���دور  ع��ن  ع��دا  التحدي، 
التنمية  عملية  يف  ال��ق��ط��اع  ل��ه��ذا 
الوطني  ق���وة الق��ت�����س��اد  وق��ي��ا���س 
القت�سادية  التطورات  خ�سم  يف 
العاملية، واأن دعم هذا القطاع يعود 

والروة املعدنية، لإعادة �سياغتها 
الأع�ساء،  مناق�سات  وت�سمينها 
للم�سادقة  ل��ل��م��ج��ل�����س  ورف���ع���ه���ا 

اأ�سعار النفط توا�سل خ�سائرها بفعل زيادة املخزونات الأمريكية 

العدد  12971 بتاريخ 2020/6/26
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2901/2020/13 عمايل جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )97900 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 

درهم( والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 12% من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام ، رقم ال�سكوى 
  )mb202150474ae(

طالب الإعالن : جاجن ريدي لني جاريدي بانال بانال - �سفته بالق�سية : مدعي
املطلوب اإعالنه : 1- كيلي للمقاولت )�س ذ م م(  - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/5/18 يف الدعوى املذكورة 
اأع���اله ل�سالح/جاجن ري��دي ل��ني ج��اري��دي ب��ان��ال ب��ان��ال ب��ال��زام امل��دع��ي عليها ب��ان ت���وؤدي للمدعي مبلغ 
)92.082 درهم( )اثنان وت�سعون الفا واثنان وثمانون درهما( وبتذكرة عودة اىلموطنه عينا على الدرجة 
ال�سياحية او ما يقابلها وقت التنفيذ احلكم ، نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اآخر والزمت 
املدعي عليها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذلك  من طلبات.  
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 
العدد  12971 بتاريخ 2020/6/26

 اعالن بالن�شر
يف  االإ�شتئناف رقم 1516/2020/305 ا�شتئناف جتاري  

مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم )829/2019 جتاري كلي( والغاء احلكم 
امل�ستاأنف والق�ساء جمددا بالزام امل�ستاأنف �سدهم على �سبيل الت�سامن والتكافل ب�سداد مبلغ وقدره 

)60. 2.291.503 دولر امريكي( مبا يوازي بالدرهم الإماراتي مبلغ )21. 8.409.818.( للم�ستاأنف مع 
الفائدة القانونية بواقع )9%( من تاريخ الإ�ستحقاق اىل ال�سداد التام. 

طالب الإعالن : بنك اي دي بي اي املحدودة )فرع املركز املايل( - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله : خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - �سفته  بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- جمموعة فا�ست لين لالإ�ستثمار - �س م ح - �سفته  بالق�سية : م�ستاأنف �سده. 
جمهول حمل الإقامة 

لها  وح���ددت  كلي  جت��اري   2019/829 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2020/7/7  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد  12971 بتاريخ 2020/6/26

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 3435/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 569/2019 جتاري كلي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 11790886 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : بنك ابوظبي التجاري - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : عبيد �سعيد علي عبيد ال�سام�سي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- عمر لطيف زاهد لطيف �سريك وكفيل �سركة نيلم ذ م م - �سفته 
بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 

التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )11790886( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12971 بتاريخ 2020/6/26

الق�شية رقم 28483/  2020  انابة
اإعالن بيع �شفينة باملزاد العلني )ن�شرا(

  اىل املنفذ �سدهم  / 1- الفلك للمالحة �س.ذ.م.م  2- �سركة املا�س الدولية لل�سحن ذ.م.م ) مالكة ال�سفينة كوين هيلينا( 
3- عال عبداهلل حممد عبيد اأحمد  4- �سهى عبداهلل حممد عبيد اأحمد  5- عبداهلل حممد عبيد اأحمد

ل�سالح املنفذ له  /  بنك الفجرية الوطني
تعلن حمكمة الفجرية البتدائية الحتادية للجميع  باأنه �سينعقد مزاد علني  على املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات 
وذلك يف متام ال�ساعة العا�سرة والن�سف من �سباح يوم  الثنني املوافق 2020/07/08 ،  وذلك لبيع ال�سفينة املحجوز عليها 

واملبني اأو�سافها على النحو التايل  :

بقيمة 6،750،000 دولر اأمريكي ) �ستة ماليني و�سبعمائة وخم�سون األف دولر اأمريكي( اأو ما يعادله بالدرهم الماراتي .
وعلى  لل�سفينة.  امل��ق��در  الثمن  م��ن   %20 بقيمة  م�سدق  ب�سيك  يتقدم  اأن  امل��زاي��دة  يف  ب��ال���س��رتاك  ال��راغ��ب  على  ويتوجب 
http://www.   ل��ل��م��زادات ل���الم���ارات  امل��وق��ع الل���ك���رتوين  اأو ال�ستف�سار ع��ن ذل���ك م��راج��ع��ة  ب��ال�����س��راء  ي��رغ��ب  م��ن 
. وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�سه معززا  اياه مبا  البيع   موعد   قبل  وذلك    emiratesauction.ae

يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة ايام على القل
رئي�ص ق�سم �لتنفيذ 

حمكمة �لفجرية �لحتادية �لبتد�ئية

وزارة العدل
حمكمة الفجرية االبتدائية االحتادية 

 ق�شم التنفيذ

العدد  12971 بتاريخ 2020/6/26

   اعـالن تغيري ا�شـم

احلارثي(  عيظه  مبارك  ح�سني  القادر  )عبد  املواطن  تقدم 
التوثيقات  ق�سم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�سمه من )عبدالقادر( اىل)�سلطان(
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العالن
امنه عبداهلل ا�شماعيل احلمادي - اأمني �شر

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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املال والأعمال
الذهب ينخف�ض عن ذروة 8 �سنوات  الدولر يتم�سك مبكا�سبه مع تنامي ال�سكوك يف التعايف  

اجلنيه  وه���ب���ط  دولر   1.1242 م�����س��ج��ال  ال����ي����ورو  وت����راج����ع 
النقد  �سندوق  وخف�س  دولر.   1.2410 م�سجال  ال�سرتليني 
2020 وتنباأ مبزيد من  العاملي يف  اأك��ر للناجت  ال��دويل توقعاته 

ال�سرر من اجلائحة عما كان متوقعا من قبل.
ونزل الدولر الكندي مقابل الدولر الأمريكي لأدنى م�ستوى يف 
ع�سرة اأيام بعد اأن اأ�سبحت كندا اأول دولة تفقد ت�سنيفها الئتماين 

)AAA( ب�سبب الإنفاق احلكومي ملواجهة كورونا.
تتلقى  التي كانت  الأولية  بال�سلع  املرتبطة  العمالت  كما تراجعت 
وانخف�س  الأول��ي��ة.  وال�سلع  النفط  اأ�سعار  يف  ارتفاعات  من  دعما 
ال������دولر الأ�����س����رتايل ل��ل��ج��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل م�سجال 

0.6861 دولر اأمريكي.

•• لندن-رويرتز

ارتفع الدولر اأم�س مع تعزيز عوامل خمتلفة ترتاوح من ت�ساعد 
التوتر التجاري اإىل املخاوف من موجة ثانية من تف�سي فريو�س 

كورونا للطلب على عمالت املالذ الآمن.
و�سعد موؤ�سر الدولر 0.1 باملئة اإىل 97.30 لكنه ظل دون اأعلى 
م�ستوى يف 2020 والذي �سجله يف اأواخر ما�س اآذار عندما اقرتب 

من 103.
الأنباء  م��ن  “وابل  م��ذك��رة  يف  بنك  دويت�سه  ل��دى  حمللون  وق���ال 
ال�سيئة عن الفريو�س اأدى ملوجة بيع كبرية لالأ�سول عالية املخاطر 

اأم�س مع عودة التقلب لالأ�سواق املالية جمددا«.

» الإمارات لل�سحن اجلوي « توفر �سعة 
اإ�سافية يف »قمرات الدرجة ال�سياحية املعدلة«

•• دبي - وام:

توفر الإمارات لل�سحن اجلوي لعمالئها حول العامل �سعة �سحن اإ�سافية 
التي   «  300ER-777“ البوينج  الركاب  طائرات  بع�س  با�ستخدام 

اأزيل منها مقاعد مق�سورات الدرجة ال�سياحية.
واأقدمت الناقلة على هذه اخلطوة ا�ستجابة لطلب ال�سوق القوي على 
معدات  مثل  الأ�سا�سية  للمنتجات  وال��ف��اع��ل  وامل��وث��وق  ال�سريع  النقل 
الوقاية ال�سخ�سية »PPE« والأدوية واملعدات الطبية واملواد الغذائية 

والآلت وغريها من الإمدادات ال�سرورية.
-777“ ب��وي��ن��ج  10 ط���ائ���رات  ل��ل�����س��ح��ن اجل�����وي  وت�����س��غ��ل الإم��������ارات 

يوفر  ما  ال�سياحية  الدرجة  مق�سورات  مقاعد  منها  اأزي��ل   »300ER
زيادة يف �سعة ال�سحن ت�سل اإىل 17 طنا اأو 132 مرتا مكعبا على كل 
رحلة اإ�سافة اإىل �سعة ترتاوح ما بني 40 و 50 طنا يف عنابر ال�سحن 

على كل طائرة.
و قال نبيل �سلطان نائب رئي�س اأول دائرة ال�سحن يف طريان الإمارات اإنه 
منذ ظهور فريو�س كورونا امل�ستجد / كوفيد-19 / اأخذنا على عاتقنا 
الأ�سواق  وت��زوي��د  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  واملنتجني  امل�ستهلكني  رب��ط 

بال�سلع الأ�سا�سية التي مت�س احلاجة اإليها ب�سورة عاجلة.
85 وجهة و  اأك��ر من  اإع���ادة رب��ط �سبكة عاملية ت�سم  اأن��ه مت  اأ���س��اف  و 
ذلك  يف  مبا  عمالوؤنا  يحتاجه  ما  تنا�سب  التي  ال�سعة  خ��ي��ارات  تقدمي 
ا�ستخدام طائرات الركاب التي حتمل الب�سائع يف عنابر ال�سحن وعلى 
البوينج  طائرات  با�ستخدام  و�سنتمكن   .. العلوية  اخلزائن  ويف  املقاعد 
اإي�سال مزيد  لنا  اأكر على كل رحلة ما يتيح  املعدلة من نقل �سحنات 

من املنتجات اإىل وجهاتها بكفاءة و�سرعة«.
وت�سغل الإمارات لل�سحن اجلوي - ذراع ال�سحن التابعة لطريان الإمارات 
- رحالت منتظمة وعار�سة “ت�سارتر” اإىل اأكر من 85 وجهة عاملية 

كل اأ�سبوع.

•• دبي-الفجر:

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة 
الأرا����س���ي والأم����الك يف دب��ي اأكر 
حيث  دره������م  م���ل���ي���ار   3.08 م����ن 
�سهدت الدائرة اأم�س الأول ت�سجيل 
 987.54 بقيمة  مبايعة   546
مبايعة   77 م��ن��ه��ا  دره����م،  م��ل��ي��ون 
لالأرا�سي بقيمة 377.46 مليون 
درهم و469 مبايعة لل�سقق والفلل 

بقيمة 610.08 مليون درهم. 
الأرا�سي  اأه��م مبايعات  وقد ج��اءت 
بقيمة 33 مليون درهم يف منطقة 

رهونات  و99  دره��م  مليار   1.78
 114.07 ب��ق��ي��م��ة  و����س���ق���ق  ف���ل���ل 
مليون درهم، وكان اأهمها مبنطقة 
درهم  مليار   1 بقيمة   2 اليالي�س 
خليفة  ب����رج  م��ن��ط��ق��ة  يف  واأخ�������ري 

بقيمة 74 مليون درهم. 
ت�سجيل  �سهدت  فقد  الهبات  واأم���ا 
196.78 مليون  بقيمة  43 هبة 
دره�����م ك����ان اأه���م���ه���ا مب��ن��ط��ق��ة برج 
م��ل��ي��ون درهم   61 ب��ق��ي��م��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
علي  ج���ب���ل  م��ن��ط��ق��ة  يف  واأخ���������رى 
 25 ب��ق��ي��م��ة  الأوىل  ال�����س��ن��اع��ي��ة 

مليون درهم.

الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 
منطقة  يف  دره��������م  م���ل���ي���ون   25
 16 بقيمة  مبايعة  تليها  املركا�س 
معي�سم  منطقة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون 
الأول.  وقد ت�سدرت منطقة حدائق 
ال�سيخ حممد بن را�سد املناطق من 
 11 �سجلت  اإذ  املبايعات  حيث عدد 
درهم  م��ل��ي��ون   58 بقيمة  مبايعة 

تلتها  املبايعات  كاأهم  جمريا  نخلة 
مبايعة بقيمة 12 مليون درهم يف 
منطقة برج خليفة واأخريا مبايعة 
بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة 

برج خليفة. 
اخلليج  م��ن��ط��ق��ة  ت�������س���درت  وق�����د 
ال��ت��ج��اري امل��ن��اط��ق م��ن ح��ي��ث عدد 
�سجلت  اإذ  والفلل  ال�سقق  مبايعات 

الثالثة  ال�سبا  ن��د  منطقة  وتلتها 
 26 بقيمة  مبايعة   11 بت�سجيلها 
احلبية  وث��ال��ث��ة يف  دره�����م  م��ل��ي��ون 
مبايعة   8 بت�سجيلها  ال�����س��اد���س��ة 

بقيمة 16 مليون درهم. 
مبايعات  ب���اأه���م  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  اأم����ا 
مبايعة  ج��اءت  فقد  والفلل  ال�سقق 
مبنطقة  دره��م  مليون   30 بقيمة 

مليون   84 ب��ق��ي��م��ة  م��ب��اي��ع��ة   57
خليفة  ب��رج  منطقة  وتلتها  دره���م 
بت�سجيلها 44 مبايعة بقيمة 111 
مليون درهم وثالثة يف مر�سى دبي 
 70 بقيمة  مبايعة   37 بت�سجيلها 
الرهونات  و�سجلت  دره��م.   مليون 
1.9 م��ل��ي��ار دره���م  ق��ي��م��ة ق���دره���ا 
بقيمة  اأرا�سي  123 رهونات  منها 

�لتقرير �لأ�سبوعي للت�سرفات �لعقارية

مليار درهم ت�سرفات العقارات يف دبي  3.08

اندفاع  والطاقة، يحدث  الأ�سهم  تنخف�س  اأن��ه حني  هو  العام  ه��ذا  راأي��ن��اه 
�سوب النقد عرب جميع فئات الأ�سول مبا يف ذلك الذهب«.

الإ�سابة بفريو�س  ارتفاع حالت  الآ�سيوية بفعل  الأ�سهم  اأ�سواق  وتراجعت 
ك��ورون��ا يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وخ��ف�����س ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل لتوقعات 
اقت�سادية، مما دفع تدفقات الأموال اإىل املالذ الآمن البديل وهو الدولر. 
اأ�سواق الأ�سهم هذا العام، فيما توؤدي  وحترك الذهب اأحيانا بالتوازي مع 
اإىل تدافع �سوب النقد يف الوقت الذي يغطي فيه  عمليات البيع الكبرية 

املتعاملون مراكز �سراء بالهام�س.
الإ�سابات اجلديدة  زي��ادات قيا�سية يف  اأمريكية عن  واأعلنت ثالث وليات 
اأم�����س الأرب���ع���اء. كما ك��ان��ت ه��ن��اك ارت��ف��اع��ات يف دول اأخ���رى اأي�����س��ا، مب��ا يف 
اأي�سا ثاين اأكرب م�ستهلك  ذلك الربازيل واأمريكا الالتينية والهند، وهي 

للمعدن النفي�س يف العامل.

•• عوا�سم-رويرتز

�سنوات  ثماين  يف  م�ستوى  اأعلى  ق��رب  عن  لينزل  اأم�����س،  الذهب  انخف�س 
اأ�سواق الأ�سهم  اإذ ت�سببت عمليات بيع يف  والذي بلغه يف اجلل�سة ال�سابقة، 
امل�ستثمرين  الإ�سابة بفريو�س كورونا يف ت�سجيع  بارتفاع حالت  مدفوعة 

على التخلي عن الأ�سول.
 1760.62 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.1 ال��ف��وري��ة  امل��ع��ام��الت  يف  ال���ذه���ب  وت���راج���ع 
جرينت�س،  بتوقيت   0519 ال�ساعة  بحلول  )الأون�����س��ة(  ل��الأوق��ي��ة  دولر 
عند   2012 الأول  ت�سرين  اأكتوبر  منذ  م�ستوياته  لأعلى  �سعد  اأن  بعد 
1779.06 دولر . ونزل الذهب يف العقود الأمريكية الآجلة 0.1 باملئة 

اإىل 1773.80 دولر.
الذي  ال�سلوكي  “النمط  اأوان���دا  ل��دى  ال�سوق  حملل  ه��ايل  جيفري  وق��ال 

مليار درهم قيمة التداولت على �سهم » بنك اأبوظبي الأول منذ بداية 2020  4.5

اأ�سهم اليابان ترتاجع لأقل م�ستوى يف اأ�سبوع ون�سف  

�سفري الدولة يبحث مع وزير روماين 
�سبل تعزيز التعاون ال�ستثماري

مليار درهم �سيولة فائ�سة �سحبها   34.15
امل�سرف املركزي من ال�سوق خلل 5 اأ�سهر

•• بوخار�ست -وام:

التقى �سعادة الدكتور اأحمد عبداهلل بن �سعيد املطرو�سي 
�سفري الدولة لدى رومانيا، مع معايل كورنيل فريوتزا 
وال�سرتاتيجيات  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون  ال���دول���ة  وزي����ر 
يف  وذل��ك  الرومانية،  اخلارجية  ب���وزارة  الدبلوما�سية 

مقر الوزارة بالعا�سمة بوخار�ست.
مت خالل اللقاء مناق�سة �سبل تعزيز العالقات الثنائية 
الإم���ارات ورومانيا يف خمتلف املجالت ذات  بني دول��ة 
املجال  يف  وخ�سو�سا  ال�سديقني،  للبلدين  الأول��وي��ة 
�سرورة  على  التاأكيد  مت  و  وال�ستثماري.  القت�سادي 
وت�سجيع  حماية  ب�ساأن  املعدلة  التفاقية  على  التوقيع 
ال�ستثمار بني البلدين، مما �سي�ساهم يف تعزيز امل�سالح 

القت�سادية وال�ستثمارية امل�سرتكة.

•• اأبوظبي -وام:

م�سرف  �سحبها  التي  الفائ�سة  ال�سيولة  قيمة  بلغت 
الإمارات املركزي من ال�سوق نحو 34.15 مليار درهم 
2020 مما  العام  الأوىل من  الأ�سهر اخلم�سة  خالل 
 194.33 اإىل  الإي���داع  �سهادات  ر�سيده من  رف��ع من 

مليار درهم يف نهاية �سهر مايو املا�سي.
وتعك�س الزيادة الكبرية يف ال�سيولة التي جرى �سحبها 
ل�سبط  الهادفة  �سيا�سته  يف  املركزي  امل�سرف  ا�ستمرار 
الذي  النحو  وتوجيهها على  ال�سوق  ال�سيولة يف  حجم 

يخدم القت�ساد الوطني.
ال�سيا�سة  اإدارة  اأدوات  اأح����د  الإي������داع  ���س��ه��ادات  وت��ع��د 
ل�سبط  امل��رك��زي  امل�����س��رف  ي�ستخدمها  ال��ت��ي  النقدية 
بالإ�سافة  وذلك  امل�سريف  اجلهاز  لدى  ال�سيولة  حركة 

اإىل اأدوات اأخرى.
وتظهر البيانات التاريخية للم�سرف املركزي اأن قيمة 
ال�سيولة الفائ�سة التي جرى �سحبها من ال�سوق خالل 
الفرتة من يناير وحتى نهاية مايو من العام 2020 
تزيد بن�سبة %55.2 عن اإجمايل قيمة ال�سيولة التي 

مليار   22 والبالغة   2019 العام  طيلة  ب�سحبها  ق��ام 
درهم.

ويت�سح من خالل الح�سائيات التي ي�سدرها امل�سرف 
املركزي اأن وترية �سحب ال�سيولة الفائ�سة من ال�سوق 
ر�سيد  ارتفع  حيث  اجل��اري  العام  بداية  مع  توا�سلت 
دره��م تقريبا خالل  164 مليار  اإىل  الإي��داع  �سهادات 
�سهر فرباير مقارنة مع 156.26 مليار درهم يف �سهر 

اأبريل من العام ذاته.
ت��راج��ع ر���س��ي��د �سهادات  امل��ا���س��ي  وخ���الل �سهر م��ار���س 
اإىل  اأن يقفز  144.58 مليار دره��م قبل  اإىل  الإي��داع 
م�ستوى 198.77 مليار درهم يف �سهر اأبريل ثم بعد 

ذلك ال�ستقرار عند 194.33 مليار درهم يف مايو.
خالل  كبرية  �سيولة  حتوز  كانت  البنوك  اأن  اإىل  ي�سار 
الفرتة املا�سية لكن ر�سيد �سيولتها تعزز بعد ت�سهيالت 
خ��ط��ة ال��دع��م الق��ت�����س��ادي ال�����س��ام��ل ال��ت��ي اأع��ل��ن عنها 
امل�سرف املركزي يف وقت �سابق بقيمة 50 مليار درهم 
44 مليار  26 بنكا حيث قامت ب�سحب  وا�ستفاد منها 
درهم من اإجمايل املبلغ وذلك بح�سب اآخر الح�سائيات 

التي اأ�سدرها امل�سرف املركزي.

العام  ع��ن  امل�ساهمني  على  الأول 
مليار   8.06 ب���ل���غ���ت   2019
من   74% ن�سبته  م��ا  اأي  دره���م 
راأ�س املال، وهي من اأعلى العوائد 
الإم���ارات  يف  توزيعها  ج��رى  التي 

ومنطقة اخلليج العربي.

اإ���س��اف��ة اإىل  ي��ت��داول ع��ن��ده حاليا 
ال��ع��وائ��د امل��ج��زي��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف 
ب�سكل  املتو�سط  املدى  على  البنك 

عام.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن قيمة الأرباح 
النقدية التي وزعها بنك اأبوظبي 

للم�ستثمرين  ب��ال��ن�����س��ب��ة  و���س��ل��ت 
اخلليجيني اإىل 1.39%.

�سهم  ي�ستقطب  اأن  املتوقع  من  و 
ال�ستثمارات  م��ن  امل��زي��د  ال��ب��ن��ك 
القادمة  الفرتة  خ��الل  الأجنبية 
خا�سة يف ظل ال�سعر املغري الذي 

الأو�سع  ت��وب��ك�����س  امل���وؤ����س���ر  وه��ب��ط 
نطاقا 1.2 باملئة اإىل 1561.85 
م�ستوى  اأدن���ى  اأي�����س��ا  وه��و  نقطة، 

غ��ري احلديدية  وامل���ع���ادن  اجل���وي 
واحلديد وال�سلب من بني الأ�سواأ 

اأداء يف البور�سة الرئي�سية.

•• �سيدين-رويرتز

اأغ��ل��ق��ت الأ����س���ه���م ال��ي��اب��ان��ي��ة على 
م�سجلة  اخلمي�س  اأم�س  انخفا�س 
اأ�سبوع  م��ن  اأك���ر  يف  م�ستوى  اأق���ل 
اأث������ر خ�����س��ائ��ر يف وول  وم��ق��ت��ف��ي��ة 
���س��رتي��ت م���ع ارت���ف���اع ع���دد حالت 
الإ�����س����اب����ة ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا يف 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة وال���ع���دي���د من 
ال����دول الأخ�����رى مب��ا خ��ي��ب اآم���ال 
لتعاف  العاملي  القت�ساد  بتحقيق 
نيكي  امل����وؤ�����س����ر  وه����ب����ط  �����س����ري����ع. 
عند  ليغلق  باملئة   1.2 القيا�سي 
اأدن����ى  يف  ن��ق��ط��ة،   22259.79
15 يونيو  م�ستوى لالإغالق منذ 
ح��زي��ران. وك��ان��ت ق��ط��اع��ات النقل 

وتوتال  �سوناطراك 
مت������ددان ات��ف��اق��ا 
امل�سال  الغاز  لتوريد 

•• اجلزائر-رويرتز

احلكومية  ال��ط��اق��ة  ���س��رك��ة  ق���ال���ت 
وقعت  اإنها  �سوناطراك  اجلزائرية 
ات��ف��اق��ا اأم�����س اخل��م��ي�����س م��ع توتال 
مليوين  توريد  لتمديد  الفرن�سية 
الطبيعي  ال���غ���از  م���ن  ���س��ن��وي��ا  ط���ن 
امل�سال اإىل ال�سوق الفرن�سية لثالث 
�سنوات اأخرى. كانت م�سادر بقطاع 
ال���ع���الق���ات بني  اإن  ق��ال��ت  ال��ط��اق��ة 
�سوناطراك وتوتال تدهورت بعد اأن 
عرقلت اجلزائر بيع اأ�سول اأناداركو 

اإىل ال�سركة الفرن�سية.

ي��ون��ي��و حزيران   15 م��ن��ذ  اإغ����الق 
وت�����راج�����ع�����ت ج���م���ي���ع م����وؤ�����س����رات 
عددها  البالغ  الفرعية  القطاعات 
واح�����د.  م���وؤ����س���ر  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء   33
القيادية  ال�������س���رك���ات  وت�������س���درت 
املعتمدة على الت�سدير الرتاجعات 
باملئة   2.6 موتور  تويوتا  بهبوط 
باملئة   3.8 ك����ورب  وب��ان��ا���س��ون��ي��ك 
ونزل  باملئة.   3.1 ك��ورب  ونيكون 
 0.5 بنك  �سوفت  جمموعة  �سهم 
باملئة بعد اأن قال املوؤ�س�س والرئي�س 
التنفيذي لل�سركة ما�سايو�سي �سون 
اخلمي�س للم�ساهمني اإن عليهم اأّل 
لفرتة  ل��الأرب��اح  توزيعات  يتوقعوا 
اإعادة  خطة  تنفيذ  مع  الوقت  من 

�سراء الأ�سهم.

•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي الأول “  وا���س��ل “ ب��ن��ك 
ت�سدره قائمة اأكر الأ�سهم ن�ساطا 
املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف 
ال�سفقات  ق��ي��م��ة  و���س��ل��ت  ب��ع��دم��ا 
مليار   4.5 ن��ح��و  ع��ل��ي��ه  امل���ربم���ة 
دره���م م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام 2020 

وحتى اليوم.
لل�سيولة  ال��ك��ب��ري  ال���ت���دف���ق  ج����اء 
اأب��وظ��ب��ي الأول  ع��ل��ى ���س��ه��م ب��ن��ك 
ب���ال���ت���زام���ن م����ع ارت�����ف�����اع وت����رية 
البنك  يف  الأج���ن���ب���ي  ال���س��ت��ث��م��ار 
الأجانب  متلك  ن�سبة  بلغت  حيث 
العام  ب��داي��ة  منذ  فئاتهم  بجميع 
اجلاري نحو 16.57 % ت�ساوي 
ت��ق��ري��ب��ا من  ���س��ه��م  1.81 م��ل��ي��ار 
اإجمايل راأ�س املال البالغ 10.92 

مليار �سهم.
الأول  اأب���وظ���ب���ي  ب���ن���ك  وي�����س��ن��ف 
ب���ك���ون���ه اأك������رب ب���ن���ك ل��ي�����س فقط 
منطق������ة  يف  ب����ل  الإم��������ارات  يف 
بقيم����ة  الأو�سط  وال�سرق  اخلليج 
درهم  مليار   835 بلغت  اإ���س��ول 

العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  نهاية  م��ع 
.2020

املتابعة  اأظ��ه��رت  ف��ق��د  وتف�سيال 
اخل��ا���س��ة ب��ح��رك��ة ال��ن�����س��اط على 
منذ  الأول  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ���س��ه��م 
ا�ستحواذه  اجل����اري  ال��ع��ام  ب��داي��ة 
على نحو 22.8 % من اإجمايل 
اأبوظبي  �سوق  التداولت يف  قيمة 
ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة 19.8 
25 يونيو  ت��اري��خ  مليار دره��م يف 

اجلاري.
ووفقا ملعطيات للمتابعة ذاتها فقد 
بات �سهم البنك من اأكر الأ�سهم 
وهو  الأجنبي  لال�ستثمار  جاذبية 
ما يظهر جليا من خالل الأرقام 
التي وثقها �سوق اأبوظبي لالأوراق 
ملكية  ن�سبة  بلغت  ح��ي��ث  امل��ال��ي��ة 
الأجانب من غري العرب يف اأ�سهم 
مع  م��ق��ارن��ة   %  14.78 البنك 
ن�سبة ل تتجاوز %9 خالل العام 

.2017
يف  ال��ع��رب  ملكية  م�ستوى  على  و 
ذاتها  الر�سد  ف��رتة  البنك خ��الل 
فيما   ..  0.39% ب��ل��غ��ت  ف���ق���د 

فرا�س  ب�����ان   / امل����دع����و  ف���ق���د 

الردن   ، امل�����ق�����دادي  اح����م����د 

�سفره ج�������واز   -  اجل��ن�����س��ي��ة 

من   )236306n( رق����م 

يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم:0523263838   

فقدان جواز �سفر
مالوي�سا   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
ف�����ران�����������س�����ي�����������س�����ك�����و م�������ايل 
 - ال��������ف��������ل��������ب��������ني   ، ب�����������������ول 
�سفره ج�������واز   -  اجل��ن�����س��ي��ة 

 )A7140786P( رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�������������������س���������ال ب����ت����ل����ي����ف����ون 

رقم:0507276486   

فقدان جواز �سفر
�سهزاد  قي�سر   / امل��دع��و  فقد 
باك�ستان   ، ح��ن��ي��ف  حم���م���د 
�سفره ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة   - 
 )LS5149353( رق�����م 
اىل  ت�سليمه  عليه  يجده  من 
اأق����رب  اأو  ب��اك�����س��ت��ان  ����س���ف���ارة 

مركز �سرطة   

فقدان جواز �سفر
ل�سركة  اأ�سلية  اأ�سهم  �سهادات  فقدان 
اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ف��ن��ادق �����س.م.ع 
ثالثة   )3.548.668( اأ�سهم  بعدد 
ماليني وخم�سمائة وثمانية واربعون 
األفا و�ستمائة وثمانية و�ستون �سهما - 

با�سم ال�سيد/خلف اأحمد العتيبة  
الأ�سهم  ���س��ه��ادات  ع��ل��ى  ي��ح�����س��ل  م���ن 

الت�سال على رقم:024445201 

فقدان �سهادات اأ�سهم اأ�سلية
�سيد  �سماح   / امل��دع��وة  فقدت 

ال�سودان   ، عبدالغفور  وهبه 

�سفرها ج�����واز   -  اجل��ن�����س��ي��ة 

رقم )P05925396( من 

يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم:0562928321   

فقدان جواز �سفر
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حــول العــالــم
مهد فريو�ص كورونا �لطريق للعديد من �لتغيري�ت �لعميقة �لتي �ستحدث عند �نتهاء �لوباء �حلايل. وياأتي 

�لإنرتنت يف مقدمة قائمة �لأ�سياء �لتي �ستبدو خمتلفة لكل �سخ�ص تقريبا.
�أ�ص  فمنذ ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي, عندما ظهرت �سبكة �لإنرتنت من �سبكة موؤ�س�سة �لعلوم �لوطنية )�أن 
�أف نت( و�سبكة وكالة �مل�ساريع �لبحثية �ملتقدمة )�أي �آر بي نت( �لتابعتني للحكومة �لأمريكية �إىل و�سيط 
جتاري, كان �سانعو �ل�سيا�سة �خلارجية �لأمريكيني و�لأجانب ينظرون �إىل �سبكة �لإنرتنت على نطاق و��سع 

كما لو كانت خدمة معلومات روتينية �أو جمرد جمموعة كبرية من �سبكات �لبيانات �خلا�سة.

قوته بفو�سويته
وقد جرى التعامل مع الإنرتنت مقارنة 
امل���وج���ودة م�سبقا  م��ع و���س��ائ��ل الإع�����الم 
الربيد  م��ث��ل  القدمية”،  “الو�سائط 
التلفزيوين  وال���ب���ث  وال��ه��ات��ف  ال���ع���ادي 
وحمطات  ال���ك���اب���ل  ع���رب  وال���ت���ل���ف���زي���ون 
الإذاعة والن�سر املطبوع، على اأنه و�سيلة 
ل  ثالثة  و�سيلة  ولكنه  لالهتمام  مثرية 

تهم �سوى �سريحة من عامة النا�س.
املا�سية،  ال�25  ال�����س��ن��وات  م���دى  وع��ل��ى 
كانت نتيجة هذه النظرة اختالفا كبريا 
بني النهج التنظيمي للغاية الذي تتبعه 
ك���ل م��ك��ان جت���اه و�سائل  احل��ك��وم��ات يف 
الإع�����الم ال��ق��دمي��ة م��ق��اب��ل ال��ن��ه��ج غري 
الإعالم  لو�سائل  املتبع  تقريبا  املنظم 
اجلديدة ويف مقدمتها �سبكة الإنرتنت.

واأدى هذا النهج الع�سوائي لالإنرتنت اإىل 
وال�ستثمار  والتجريب  البتكار  ازده��ار 
والنمو ال�سريع لل�سبكة مقارنة بو�سائل 
التي حتتاج مراجعات  القدمية  الإعالم 
وت�ساريح  ال���ن���ط���اق،  وا���س��ع��ة  ق��ان��ون��ي��ة 
للدعاوى  �ساملة  وا�ستعدادات  تنظيمية 
الق�سائية وال�سكاوى التي ميكن التنبوؤ 

بها.

�أهميته ظهرت قبل كورونا
ولقد ا�ستطاع البتكار من دون اإذن خلق 
خدمات ومنتجات جديدة مهمة للغاية 
لنا. ولي�س من امل�ستغرب اأن ال�ستثمارات 
ب�سكل كبري  الإبداعية تدفقت  واملواهب 
يف و�سائل الإعالم اجلديدة التي اأعطتنا 
ع���امل الإن���رتن���ت وال����ذي زارت����ه جائحة 
 ،2020 اأوائ���ل ع��ام  فريو�س ك��ورون��ا يف 
حيث �سارت النخب يف كل بلد مو�سولة 
ب��ال��ك��ام��ل، ك��م��ا ج����رى ت��و���س��ي��ل معظم 

اأي�سا  البلدان  معظم  يف  العامة  النا�س 
بالإنرتنت.

لإبطاء  احل��ك��وم��ات  ���س��ي��ا���س��ات  وب�����س��ب��ب 
املكاتب  اإغ��الق  خالل  من  الوباء  تف�سي 
وغريها،  وامل��دار���س  والكنائ�س  واملتاجر 
واخلدمات  الإن���رتن���ت  �سبكة  اأ���س��ب��ح��ت 
احلياة  ���س��ري��ان  ه��ي  عليها  تعمل  ال��ت��ي 

ملليارات الأ�سخا�س.
الأ�سياء  الأمثلة على  وهذه فقط بع�س 
خالل  ك��ام��ل  ���س��ب��ه  ب�سكل  تعتمد  ال��ت��ي 
الوباء على الإنرتنت، وت�سمل الوظائف 
املكتبية والتعليم والرتفيه والت�سالت 
والأحداث  ال�سحية  والرعاية  العائلية 
الج���ت���م���اع���ي���ة وال����ري����ا�����س����ة اجل����ذاب����ة 
واملواعظ والدرو�س الدينية وال�ستثمار 

والتقاعد وغريها.

بعد كورونا �لإنرتنت هو �مل�سيطر
فكِّر للحظة لو اأنك كنت تريد اأن ت�ساأل 
الذين يعتمدون على  الأ�سخا�س  هوؤلء 
الإن��رتن��ت يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان: اإذا 
ك���ان ه��ن��اك و���س��ي��ط واح����د ف��ق��ط ميكنه 
ال��ب��ق��اء، ال��ربي��د ال���ع���ادي اأو ال��ه��ات��ف اأو 
املن�سورات  املطبوع  اأو  التلفزيوين  البث 
اأو  ال�����رادي�����و  اأو  ال���ك���اب���ل  ت���ل���ف���زي���ون  اأو 
الإن����رتن����ت؟ ” مل����دة ع��ق��د ع��ل��ى الأق�����ل، 
فرمبا يكون اجلواب بني معظم ال�سباب 

هو “الإنرتنت”.
املواقف  ت��غ��ري عميق يف  ع��ل��ى  ه���ذا  ي���دل 
جتاه الإنرتنت مقارنة بو�سائل الإعالم 
الأخرى. ولذلك، فعندما يخرج النا�س 
يف كل مكان تقريبا من مكاتبهم املنزلية 
املنزلية،  والكنائ�س  املنزلية  وامل��دار���س 
�سخ�سية  بتجربة  م��روا  قد  ف�سيكونون 

م�سرتكة للغاية.

خمتلفة  الإن�����رتن�����ت  ���س��ب��ك��ة  و����س���ت���ب���دو 
بالن�سبة لهم عما كانت عليه قبل الوباء. 
وبالن�سبة ملليارات الأ�سخا�س يف ع�سرات 
الإنرتنت  �سبكة  ت��ب��ق��ى  ف��ل��ن  ال��ب��ل��دان، 
جمرد و�سيلة غريبة تهم بع�س النا�س. 
اأو  لأ�سابيع  حياتهم  �سريان  كانت  فقد 

اأ�سهر.
الإرهابيني  اأو  ل��ل��خ�����س��وم  ت��رك��ه��ا  واإن   
اأو  امل��خ��رب��ني  اأو  ال��ت��ج��اري��ة  امل�����س��ال��ح  اأو 
ال�سيا�سيني اأو النخب اأو اأي جهة اأخرى 

لن يكون اأمرا من املمكن تخيله.
بكيفية  ال��ت��ن��ب��وؤ  ال�����س��ع��ب  م��ن  ك���ان  واإذا 
كما  وبرامج،  �سيا�سات  اإىل  ذلك  ترجمة 
هو احلال مع التوقيت والتفا�سيل لأي 

اأمة، لكن هناك بالفعل خطوط عري�سة، 
الوباء، لعدد قليل من  من قبل ح��دوث 
جمالت �سيا�سة الإنرتنت التي اأ�سبحت 

فيها احلكومات ن�سطة ب�سكل متزايد.
امل����رك����زي  ال��������دور  ي�������س���رع  اأن  وي���ت���وق���ع 

لالإنرتنت اأثناء الوباء الأمور التالية:
• زاد القادة الع�سكريون وقادة املخابرات 
اهتمامهم  الكبرية  البلدان  معظم  من 
جمال  باعتبارها  بالإنرتنت  بالتدريج 

رئي�سيا للنزاع الدويل، 
وبلغت ذروتها مببداأ “الدفاع اإىل الأمام” 
الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  تتبناه  ال���ذي 
اإ�سرتاتيجيتها  يف  )ال����ب����ن����ت����اغ����ون( 

ال�سربانية. 
وم��ث��ل��م��ا ت��ق��وم احل��ك��وم��ات يف ك��ل مكان 
واملياه  الوطني  اجل��وي  امل��ج��ال  بحماية 

الإقليمية، 
لتحديد  امل��زي��د  تفعل  اأن  منها  فيتوقع 
القومي  الإل��ك��رتوين  الف�ساء  وحماية 

اخلا�س بها.
املحتوى  ت��ن��ظ��ي��م  م�������س���ت���وى  رف������ع   •
ع���ل���ى الإن�����رتن�����ت ب���ت���وات���ر م���ت���زاي���د مع 
امللكية  ب��ق�����س��اي��ا  ب�����دءا  ال��و���س��ي��ط،  من���و 
والجتار  ب��الأط��ف��ال،  والفتك  الفكرية، 
بالب�سر، وخطاب الكراهية، والتدخل يف 

احلمالت ال�سيا�سية.
مكان  ك��ل  احل��ك��وم��ات يف  تنظم  ومثلما   
املطبوع،  وال��ن�����س��ر  ال���ب���ث  يف  امل���ح���ت���وى 
ف�����س��ي��زداد ال�����س��غ��ط ب��ع��د ال���وب���اء للقيام 
الأكر  ه��و  الآن  يعد  و�سط  على  بذلك 

اأهمية.
عقود  الرقمية” منذ  “الفجوة  • كانت 
م��و���س��وع��ا ���س��ائ��ع��ا ب��ني ���س��ري��ح��ة �سيقة 
م��ن و���س��ائ��ل الإع�����الم وامل��ج��ت��م��ع املدين 
لأن  نظرا  ولكن  والعلماء.  وال�سيا�سيني 
عك�س  -ع��ل��ى  نف�سها  الإن���رتن���ت  ���س��ب��ك��ة 

العادي-  ال��ربي��د  اأو  التلفاز  اأو  الهاتف 
على  وا�سع  نطاق  على  اإليها  ُينظر  ك��ان 
واهتمام  قيمة  وذات  اختيارية،  اأداة  اأنها 
للبع�س فقط، فلم تكت�سب هذه الق�سية 

جاذبية وا�سعة اأبدا.
العديد  ك��ب��رية يف  اأغ��ل��ب��ي��ة  ق��ب��ول  وم���ع 
ب���اأن وظ��ائ��ف��ه��م والأعمال  ال��ب��ل��دان  م��ن 
و�سوؤون  والتعليم  وال��ت�����س��وق  امل�سرفية 
ال�سحية  وال���رع���اي���ة  والأ�����س����رة  ال���دي���ن 
وغ���ريه���ا ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى الإن����رتن����ت، فاإن 
وجهات نظرهم حول ما اإذا كان الو�سول 

اإىل الإنرتنت اختياريا �ستتغري.
ي��ع��ت��م��د على  ال�����س��خ�����س  ب��ق��اء  ك���ان  واإذا 
و�سوله اإىل الإنرتنت، فال ميكن اعتبار 

اإن  اأنه اختياري.  الو�سول منطقيا على 
مبداأ وجوب و�سول النا�س اإىل الإنرتنت 
املجتمع  الأدن��ى يف  اإىل احل��د  للم�ساركة 
ال��دول فيما بينها بقدر ما  ينطبق على 

ينطبق داخل الدول نف�سها.
ك���ورون���ا  ف����ريو�����س  ���س��ل��ط  • واأخ���������ريا، 
اأي وق��ت م�سى على  اأك���ر م��ن  ال�����س��وء 
املوؤ�س�سات  تلعبه  ال���ذي  ال��ف��ري��د  ال����دور 
الإنرتنت  على  ال�سيطرة  يف  الأمريكية 
الرئي�س  التي ميتلكها  الفريدة  والقوى 
الزعماء  من  وقلة  املوؤ�س�سات.  تلك  على 
اأعلن  التي  النقطة  عن  غابوا  الأج��ان��ب 
طوارئ  حالت  الأمريكي  الرئي�س  فيها 
الت�سريحات  ه���ذه  واأن  ال���وب���اء،  خ���الل 
مت��ن��ح ال��رئ��ي�����س ���س��ل��ط��ات وا����س���ع���ة من 
واملنظمات  ال�سركات  ب�ساأن  واحد  جانب 

املوجودة يف الوليات املتحدة.

قطع  ميكنه  �لأم���ريك���ي  �ل��رئ��ي�����ص 
�لإنرتنت

الت�سالت  جل��ن��ة  م��ف��و���س��ة  واأ������س�����ارت 
جي�سيكا  ���س��ي(  ���س��ي  )اأف  ال��ف��ي��درال��ي��ة 
الثاين  ي���ن���اي���ر/ك���ان���ون  يف  روزن���ور����س���ل 
املا�سي، اإىل اأن الرئي�س يتمتع بال�سلطة 
ل��ل�����س��ي��ط��رة ع���ل���ى ج����وان����ب م��ه��م��ة من 

الإنرتنت، اإذا اأراد ذلك.
اأج��راه جمل�س العالقات  ووفقا لتحليل 
اخل��ارج��ي��ة م��وؤخ��را، ف���اإن ق��ان��ون الإنتاج 
الرئي�س  مينح  انت�سارا  الأك��ر  الدفاعي 
ال�سلطة من جانب واحد ل� “تخ�سي�س 
لأغرا�س  وامل����راف����ق  واخل����دم����ات  امل�����واد 

الدفاع الوطني”.
القادة  م���ن  ق��ل��ي��ل  ع����دد  ع���ن  غ����اب  واإذا 
يتمتع  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأن  الأج��ان��ب 
على  ال��ن��ط��اق  وا���س��ع��ة  ط�����وارئ  ب�سلطة 

ال�������س���رك���ات وامل���ن���ظ���م���ات امل������وج������ودة يف 
اأي  يغب عن  فاإنه مل  املتحدة،  الوليات 
داخل  يقع  الإن��رتن��ت  جوهر  اأن  �سخ�س 
�سريط �سيق من 40.000 ميل مربع 
واملعروفة  دييغو  ���س��ان  اإىل  �سياتل  م��ن 

بوادي ال�سيليكون.
ال�سبكات  امل���ن���ط���ق���ة  ه�������ذه  وت�������س���م���ل 
اأه��م��ي��ة يف العامل  الج��ت��م��اع��ي��ة الأك����ر 
الرقائق  و���س��ان��ع��ي  ال��ت�����س��وق  وق���ن���وات 
بالإ�سافة  التوجيه،  اأج��ه��زة  وم�سنعي 
من  �سيء  كل  تدير  التي  ال�سلطات  اإىل 
عناوين  اإىل  الإن��رتن��ت،  نطاقات  اأ�سماء 
معايري  اإىل  الإنرتنت  بي” على  “الآي 

وقواعد لغة الإنرتنت.

�لإنرتنت �ل�سيني و�لرو�سي
ب�سلطة  الأخ����ري  ال��ع��امل��ي  الع�����رتاف  اإن 
الأمريكي  للرئي�س  الكا�سحة  ال��ط��وارئ 
ع��ل��ى ج���وه���ر الإن����رتن����ت ���س��ي�����س��رع من 
الجت��اه��ات نحو جتزئة الإن��رتن��ت التي 
واإيران  وال�سني  رو�سيا  يف  �سارية  كانت 
واأم����اك����ن اأخ������رى لأك�����ر م���ن ع��ق��د من 

الزمان.
الرئي�س  توقعه  اإىل ما  ي��وؤدي ذلك  وقد 
اإريك  غوغل  ل�سركة  ال�سابق  التنفيذي 
ب���اأن   2018 ع����ام  اأواخ������ر  يف  ���س��م��ي��دت 
“انق�سام اإىل �سبكة اإنرتنت  يكون هناك 
ت��ق��وده��ا ال�����س��ني واإن���رتن���ت غ��ري �سيني 

بقيادة اأمريكا”.
يف ه���ذا ال�����س��دد، ف����اإن ال��ت��اأث��ري الأك���ر 
دمي����وم����ة ل���ل���وب���اء ع���ل���ى الإن�����رتن�����ت هو 
الرئي�س  ل��دى  ب��اأن  الب�سيط  الع���رتاف 
ميكن  هائلة  ط���وارئ  �سلطة  الأم��ريك��ي 
ا����س���ت���خ���دام���ه���ا ي����وم����ا م�����ا ل��ل��ت��ح��ك��م يف 

الإنرتنت.

�لفريو�ص مهد �لطريق للعديد من �لتغيري�ت �لعميقة

�سبكة الإنرتنت بعد انتهاء كورونا.. �ستبدو خمتلفة 

•• قوي�سنا – منوفية – حم�سن را�سد:

اأي��وب مدير مكتب  اأنظر وقل �سبحان اهلل وهلل يف خلقه �سوؤون ، عر جمال �سعد 

على  املا�سي،  ال�سبوع  املنوفية  مبحافظة  قوي�سنا  ومدينة  مبركز  املدينة  رئي�س 
ثمرتي بطاط�س اأحدهما على هيئة “ كف اأن�سان “ ، والخرى على هيئة “ بطة 
الزراعية بقرية كفر ال�سيخ ابراهيم مركز قوي�سنا ، وما اأن راأى  باأر�سه  وذلك   ، “
الثمرتني ردد معلقاً )هذا خلق اهلل فاأروين ماذا خلق الذين من دونه( �سبحان اهلل 
اأنه  اإذ   ، اأي��وب انها لي�ست امل��رة الوىل ولن تكون الخ��رية  العظيم ، ويوؤكد جمال 
موعود وزوجته هدى رجب التي تبا�سر معه الر�س ، اأن متن عليهما  الر�س بني 
حني واأخر باأغرب الثمار ، التي توؤكد ان قدرة اهلل على اخللق ل حدود لها ، فقد 
عرا من قبل على ثمرة طماطم على هيئة وجه ان�سان ، فاأنظر وقل �سبحان اهلل 

العظيم، تبارك اهلل اأح�سن اخلالقني .

وهلل يف خلقه �سوؤون

ثمرة بطاط�ض على هئية كف 
اإن�سان واأخرى على هيئة بطة 
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�إع����������الن
ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سالح بن جذوة العامري لت�سليح ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1121864   تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12971 بتاريخ 2020/6/26 

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

جبل ك�سمري
رخ�سة رقم:CN 1809559   تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12971 بتاريخ 2020/6/26 

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

ح�سابي للديكور
رخ�سة رقم:CN 1501447   تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12971 بتاريخ 2020/6/26 

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

للدعاية والعالن
رخ�سة رقم:CN 1045828   تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12971 بتاريخ 2020/6/26 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/هامبو خلدمات التنظيف

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1160378 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبيد را�سد عبيد ال�سدى املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد نا�سر حممد نا�سر اليماحي

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

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12971 بتاريخ 2020/6/26 

�إع����������الن
ال�سيارات  للوازم  ال�س�����ادة/الهيثم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والتلميع ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1034040 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة منذر حممد حممد %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامي حممد حممد

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

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

العدد 12971 بتاريخ 2020/6/26 

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

الطابوق والبال�سرت
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1020980 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة طالل علي مبارك احمد الربيكي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي مبارك احمد الربيكي

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

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

العدد 12971 بتاريخ 2020/6/26 

�إع����������الن
للمقاولت  ال�س�����ادة/هارموين  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:1081013 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة امين مبخوت هادي عبداهلل ال�ساعري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد يا�سني ف�سل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي مبارك احمد الربيكي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد يا�سني ف�سل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12971 بتاريخ 2020/6/26 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/قرية ال�سعديات ال�سكنية 

- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1443332 
تعديل مدير/ا�سافة مقداد يو�سف ال�سيخ عبداهلل املبارك

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الدار للعقارات ال�ستثمارية ذ.م.م
ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC

تعديل مدير/حذف جا�سم �سالح جا�سم احمد بو �سيبع
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الدار العقارية �س.م.ع

ALDAR PROPERTIES P J S C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12971 بتاريخ 2020/6/26 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN  بال�سم التجاري �سركة خالد  رقم: 1031086 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  للتجارة  احمد 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

العدد 12971 بتاريخ 2020/6/26 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا جلف يونيك برو�ستد

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2129044 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/جمعه جميل بخيت اجلنيبي من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ جمعه جميل بخيت اجلنيبي من 0% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/جميب رحمن بوثور �سيدو حممد من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ جميب رحمن بوثور �سيدو حممد من 100% اىل %49
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ كافترييا جلف يونيك برو�ستد
GULF UNIQUE DELICIOUS CAFETERIA

اىل/كنايت بقالة ذ.م.م
KANNAYATH BAQALA LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة بقالة )4711003(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

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

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمم�سة بني تو كب

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2321940 
تعديل ا�سم جتاري من/ حمم�سة بني تو كب

BEAN TO CUP ROASTERY

اىل/بني تو كب لبيع القهوة
BEAN TO CUP FOR SELLING COFFEE

تعديل ن�ساط/حذف مطحنة )4711005(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12971 بتاريخ 2020/6/26 

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

ال�سم التجاري:اآرت اند بيوند فور انترييورز ذ.م.م
 G عنوان ال�سركة:وحدة املالك/�سركة انرتنا�سيونال كابيتال تريدجن ذ

ق 7 - وحدة RBW13 - 01 اأبوظبي �ساطئ الراحة - حو�س
CN 1369267 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/جاك�سا حما�سبون قانونيون - فرع اأبوظبي ،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/5/20 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2020/6/25  - بالرقم:2005004612 

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 12971 بتاريخ 2020/6/26 

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

ال�سم التجاري:رويرجي لدارة الفعاليات ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي �سرق 4-0.2 مبنى ال�سيد احمد �سلطان 

عبداهلل احمد واخرين
CN 2634695 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/جاك�سا حما�سبون قانونيون - فرع اأبوظبي ،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/6/3 وذلك بناء على قرار 
حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2020/6/25  - بالرقم:2005005098 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 12971 بتاريخ 2020/6/26 

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

ال�سم التجاري:تو ديكري�س للمحا�سبة وال�ست�سارات ال�سريبية ذ.م.م
احمد  يو�سف  احمد خليفة   0.5 �سرق  اأبوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

واخرين
CN 2476772 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات   2
الدارية  ، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/3/17 وذلك بناء 
على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2020/6/25  - العدل بالرقم:2056002608 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 12971 بتاريخ 2020/6/26 

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/اميريت�س بيتون ردي مك�س ذ.م.م 

IN-1002016:رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف التعديل التايل:

خروج ال�سركاء:

لت�سبح الرخ�سة با�سم ال�سركاء:

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�سناعه  خالل 
اأ�سبوع من تاريخ ن�سر الإعالن ، واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�ساء مدة الإعالن .
مكتب تنمية �ل�سناعة

الن�سبة ال�سم
حممد �سيف حممد بن �سعفار

عماد عزمي جندي وهبة
اأحمد حممد �سيف بن �سعفار

اجلن�سية
المارات العربية املتحدة

م�سر
المارات العربية املتحدة

%67
%21
%12

الن�سبة ال�سم
ادا�سرييل رامان مينون راما�ساندران

اإبراهيم حممد عبداهلل املزروعي

اجلن�سية
الهند

المارات العربية املتحدة
%19
%5

العدد 12971 بتاريخ 2020/6/26 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
ال�سم التجاري:ول كام هوم للعقارات ذ.م.م

عنوان ال�سركة:�سقة عبداهلل عبداجلليل حممد ال فهيم C28 جزيرة 
اأبوظبي �سارع حمدان ، ق

CN 1528556 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/6/14 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2020/6/25  - بالرقم:2049002501 

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  26  يونيو  2020 العدد 12971 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  26  يونيو  2020 العدد 12971 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
عالمة للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 143879
با�س��م: ال�سيد. ح�سن حممد ف�سالين

وعنوانه:  الإمارات – دبي، ديرة الرا�س. �س. ب. 27
هاتف 042227357  فاك�س: 042266368

 وامل�سجلة بالرقم )143879( بتاريخ 2012/12/09
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/06/22 وحتى تاريخ : 2030/06/22
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  26  يونيو  2020 العدد 12971 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - وام:

ي�ساهم جنوم كرة القدم الأفريقية املحرتفون بالدوريات 
على  البت�سامة  ر�سم  يف  واإبداعاتهم  مبهارتهم  العاملية 

وجوه ع�ساق ال�ساحرة امل�ستديرة مع اأنديتهم .
ومما ل �سك فيه اأن الأ�سماء التي برزت وملعت يف خمتلف 
ال�سمال  م��ن  ك��ان��ت  ���س��واء  ال��ب��ط��ولت ل مي��ك��ن ح�سرها 

الأفريقي اأو من جنوب القارة اأو غربها.
و يف هذا التقرير ن�ستعر�س جهود واأرقام عدد من جنوم 
الإم��ارات��ي منذ  ال���دوري  اأث���روا  الذين  الأفريقية  ال��ق��ارة 
التحول لع�سر الح��رتاف يف مو�سم 2008 وحتى الآن 
و كان حل�سورهم الأثر الكبري يف حتقيق الإجن��ازات مع 
اأنديتهم �سواء يف فرق املقدمة اأو يف فرق املنطقة الدافئة” 
ال�����س��ادرة عن  الإح�����س��اءات  ���س��وء  وذل���ك على  الو�سط”، 

رابطة املحرتفني الإماراتية.
وياأتي يف مقدمة هوؤلء النجوم .. املهاجم الغاين الدويل 
اأ���س��ام��واه ج��ي��ان ال���ذي ت��األ��ق بقمي�س ف��ري��ق ال��ع��ني بني 
 95 الفرتة  تلك  و�سجل خالل  و2015،  عامي2011 
83 مباراة.. كما لعب  هدفا يف مناف�سات الدوري خالل 
وخالل   ،2017 مو�سم  الأه��ل��ي  �سباب  بقمي�س  ج��ي��ان 
اإىل 101  ر�سيده  لريفع  اأهداف؛   6 �سجل  مباراة   14
الأفريقي  الالعب  وه��و  العربي،  اخلليج  دوري  يف  ه��دف 
الأكر ت�سجيال لالأهداف بامل�سابقة وت�سدر جيان ترتيب 

-2012/ و   /2012-2011/ م��وا���س��م  ال��ه��داف��ني 
و/2014-2013/.  /2013

لعب  ال���ذي  ���س��اجن��اه��ور  اأن���دري���ه  ال�����س��ن��غ��ايل  فيما يحتل 
اأي�سا  مكانة مرموقة  والو�سل  يا�س  وبني  العني  لأندية 
الذين تركوا ب�سمة قوية يف دورينا،  النجوم  ه��وؤلء  بني 
ي��ا���س يف م�سريته  بني  م��ع  الأط����ول  ال��ف��رتة  حيث ق�سى 

بالدوري الإماراتي.
اأن���ه وب��ع��د مو�سم  اإح�����س��اءات واأرق����ام �ساجناهور  ت��وؤك��د  و 
واحد مع العني جنح يف هز ال�سباك خالله 8 مرات فقط 
وانتقل اإىل بني يا�س ليبداأ م�سرية طويلة وحافلة امتدت 
وت��وج خاللها  61 ه��دف��ا..  م��وا���س��م، �سجل خاللها   4 ل��� 
 18 بر�سيد   /2011-2010/ مو�سم  لدورينا  هدافا 

هدفا.
اأما اآخر موا�سم �ساجناهور يف دورينا فقد كانت بقمي�س 
اإجمايل  لريفع  فقط،  اأه��داف   5 خالله  و�سجل  الو�سل 
العربي  اخلليج  دوري  م�سابقة  يف  74هدفا  اإىل  اأه��داف��ه 

قبل انتقاله اإىل الدوري ال�سيني.
و م���ن ب���ني الأ����س���م���اء الأك�����ر ت���اأث���ريا اأي�����س��ا يف ال����دوري 
ظهر  ال��ذي  دي��وب  ماكيتي  ال�سنغايل  املهاجم  الإم��ارات��ي 
ن���ادي  م���ع   /2013-2012/ م��و���س��م  يف  دوري����ن����ا  يف 
الظفرة.. وقدم نف�سه �سريعا للجماهري الإماراتية كاأحد 
18 هدفا يف هذا  ل�  املهاجمني من خ��الل ت�سجيله  اأب��رز 

املو�سم.

و وا�سل “ ديوب “ تاألقه يف الن�سخة التالية من امل�سابقة 
و �سجل 22 هدفا مما دفع اإدارة النادي للتم�سك به رغم 

تلقيه للعديد من العرو�س املغرية.
�سباب  اإىل  ال�سنغايل  املهاجم  انتقل   ،2017 يناير  ويف 
77 ه��دف��ا يف  ال��ظ��ف��رة  ���س��ج��ل بقمي�س  ب��ع��دم��ا  الأه���ل���ي 
ديوب  �سجل  اجل��دي��د  فريقه  وم��ع  ال�����دوري..  مناف�سات 
18 هدفا خالل مو�سم ون�سف لي�سل اإجمايل اأهدافه يف 
95 هدفا قبل الرحيل اإىل ال��دوري ال�سيني  دورينا اإىل 

بعد 6 �سنوات ق�ساها يف املالعب الإماراتية.
و ب��ع��د دي����وب ي��اأت��ي م��واط��ن��ه اب��راه��ي��م��ا ت��وري��ه م��ن بني 
الأ���س��م��اء ال��ق��وي��ة ال��ت��ي اأث����رت يف وج����دان ع�����س��اق الكرة 
وان�سم  وال��ن�����س��ر..  عجمان  لفريقي  لعب  و  الإم��ارات��ي��ة 
 /2012-2011/ مو�سم  عجمان  �سفوف  اإىل  توريه 
ولعب مو�سما واح��دا معه �سجل خالله 7 اأه��داف انتقل 

بعده اإىل موناكو الفرن�سي.
وبعد مو�سمني، عاد توريه ليكتب الف�سل الثاين والأهم 
من م�سريته يف دورينا لين�سم اإىل �سفوف الن�سر ويلعب 
معه مو�سمني تاألق خاللهما و �سجل يف مو�سم /2013-

قبل  18 هدفا  التايل  املو�سم  ويف  هدفا   16  /2014
الرحيل اإىل الدوري ال�سيني وبلغ اإجمايل الأهداف التي 

�سجلها يف دورينا 41 هدفا.
دورينا  بداأ م�سريته يف  كابي فقد  بوري�س  اليفواري  اأما 
عام 2009 يف �سفوف نادي عجمان ولعب مو�سما واحدا 

معه �سجل خالله 9 اأهداف ثم اأعري اإىل الظفرة و�سجل 
بعد  الربتقايل  اإىل  يعود  اأن  قبل  ه��دف��ا..   11 بقمي�سه 
اإعارة ثانية ق�سرية اإىل العربي الكويتي . وا�ستمر “ كابي 
“ يف �سفوف عجمان 4 موا�سم �سجل خاللها 54 هدفا و 
كان مو�سم /2012-2013/ اأبرز موا�سمه مع عجمان 
و�سجل خالله 23 هدفا، وحل ثالثا يف �سباق الهدافني.. 
اأهداف   8 و�سجل  دب��ا  اإىل  انتقل  عجمان  ه��ب��وط  وب��ع��د 
بقمي�س فريقه اجلديد، لريفع اإجمايل اأهدافه يف دورينا 

اإىل 82 هدفا.
الر�سيق جوناثان بيرتويبا  البوركينابي  الالعب  ياأتي  و 
ال�سمراء  ال��ق��ارة  م��ن  املميزين  ال��الع��ب��ني  قائمة  �سمن 
م�سرية طويلة يف  فبعد  الإم��ارات��ي��ة،  الكرة  اأث���روا  الذين 
ال���دوري���ني الأمل����اين وال��ف��رن�����س��ي، ان��ت��ق��ل ب��ي��رتوي��ب��ا لعب 
-2014/ مو�سم  اجل��زي��رة  �سفوف  اإىل  املميز  الو�سط 

املو�سم  هذا  يف  الفريق  مع  جيدا  اأداء  وقدم   ../2015
بيرتويبا  و�سجل  الثاين.  املركز  يف  اجلزيرة  اأنهاه  ال��ذي 
التايل  املو�سم  يف  الن�سر  اإىل  ينتقل  اأن  قبل  اأه���داف   9
وق�سى مع العميد مو�سمني.. ويف املو�سم الأول �سجل 6 
اأهداف و�سجل العدد نف�سه من الأهداف خالل مناف�سات 
 ./2017-2016/ ال��ت��ايل  امل��و���س��م  م��ن  الأول  ال����دور 
وب�سبب م�ساركة الالعب مع منتخب بالده يف كاأ�س الأمم 
الأفريقية، مل تنجح م�ساعي ا�ستمراره مع الن�سر لينتقل 

اإىل نادي رويال اإنتويرب البلجيكي يف عام 2018.

•• دبي -وام:

الإم����ارات  م��رك��ز  اإدارة  جمل�س  ق��رر 
�سعادة  تكليف  ال��ري��ا���س��ي  للتحكيم 
�سرار حميد بالهول بت�سيري الأعمال 
النتهاء من  باملركز حلني  الإداري���ة 
مدير  وت��ع��ي��ني  التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل 
���س��ع��ادة يو�سف  وت��ك��ل��ي��ف  ت��ن��ف��ي��ذي، 
ر�سميا  متحدثا  ال��ب��ط��ران  اهلل  عبد 
التعامل  يتوىل ملف  للمركز بحيث 
م��ع و���س��ائ��ل الإع����الم ب��ال��دول��ة، كما 
اخلا�س  الر�سمي  ال�سعار  اعتماد  مت 
ع��دد من  الط���الع على  بعد  باملركز 

الت�سورات واملقرتحات.
ج���اء ذل���ك خ���الل الج��ت��م��اع الثاين 
املركز  اإدارة  جم��ل�����س  ع��ق��ده  ال����ذي 
الأوملبية  اللجنة  مبقر  الأول  اأم�س 
الوطنية يف دبي، برئا�سة �سعادة علي 
�سعادة  م��ن  ك��ل  وح�سور  ج�سيم،  ب��و 
و�سعادة  ح�سني،  عبدالغفار  �سعيد 
�سرار حميد بالهول، و�سعادة يو�سف 
اأع�����س��اء جمل�س  ال��ب��ط��ران  اهلل  عبد 
اخل���ارج���ي���ني  واخل���������رباء  الإدارة، 
الثالثة وهم حمدة �سيف ال�سام�سي، 
عبد  واأح��م��د  ال��ع��اج��ل،  علي  و�سعيد 
اإىل حممد  اإ���س��اف��ة  ال��ظ��اه��ري،  اهلل 
للجنة  التنفيذي  املدير  دروي�س  بن 

الأوملبية.
وا����س���ت���ع���ر����س الج����ت����م����اع امل�������س���ودة 
للمركز  الأ�سا�سي  للنظام  املقرتحة 
الظاهري  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  وتكليف 
بهذا امللف لدرا�سته با�ستفا�سة ور�سد 
املقبل  ق��ب��ل الج���ت���م���اع  امل���الح���ظ���ات 
اإعداد  اإىل  اإ�سافة  متهيداً لعتماده، 
ال��ت�����س��ورات الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة كافة 
اأف�سل  على  وال��وق��وف  ومناق�ستها 

للممار�سات  وال�������روؤى  امل���ق���رتح���ات 
والتنظيمية  الإداري��������ة  امل��وؤ���س�����س��ي��ة 
وا�ستدامة  الب��ت��ك��ار  ت�سمن  ب��اآل��ي��ات 
اأجل ال�ستفادة منها يف  التميز، من 
عمل املوؤ�س�سة التحكيمية الريا�سية 

الأعلى يف الدولة.
الجتماع  خالل   - احل�سور  وتناول 
- اآليات تعزيز �سبل التعاون مع كافة 
على  والت��ف��اق  والهيئات،  املوؤ�س�سات 
م��ع كل  ال�����س��راك��ات  تفعيل  ����س���رورة 
العمل  ب��ه��دف  ال�سلة  ذات  اجل��ه��ات 
اأدواره لإجناح  كفريق واحد تتكامل 
م�سرية احلركة الريا�سية يف الدولة 
يف ظ��ل ال��دع��م ال��ه��ائ��ل ال���ذي توليه 
ل��ل��دول��ة لقطاع  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 

الريا�سة.
وعرب احل�سور عن �سعادتهم بحجم 

من  وامل��ب��ادرات  والتوا�سل  الهتمام 
جميع املوؤ�س�سات، التي حر�ست على 
للتعاون  وال�ستعداد  الرغبة  اإب���داء 
م����ع امل����رك����ز مب���ج���رد الإع��������الن عن 
تد�سني  يف  وال��ب��دء  املجل�س  ت�سكيل 

عمله.
من ناحيته اأكد �سعادة علي بو ج�سيم 
اأهمية  امل��رك��ز  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
تطبيق اأحدث اأ�ساليب ونظم العمل 
املقبلة،  امل��رح��ل��ة  خ����الل  امل��وؤ���س�����س��ي 
لإجناز املهام بكفاءة عالية يف الوقت 
ا�ستثنائية  جتربة  وتقدمي  املنا�سب، 
ملهمة لكل دول املنطقة يف م�ساعي 
املوؤ�س�سات  كافة  ب��ني  العدالة  اإق���رار 
لها،  املنتمني  والأف�����راد  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ق�سارى  �سيبذل  املركز  اأن  مو�سحاً 
الر�سمية  قنواته  خ��الل  م��ن  جهده 

لتعزيز  املنظمة  ول��وائ��ح��ه  املختلفة 
وتر�سيخ  الإم�����ارات  ري��ا���س��ة  م�سرية 

مكانتها على اخلارطة العاملية.
الكفاءات  بتنوع  �سعادته  واأع��رب عن 
واخلربات يف ت�سكيل جمل�س الإدارة 
النقا�سات  ي���ري  مب��ا  وم�ست�ساريه 
واملبادرات  الأف��ك��ار  تقدمي  وي�سمن 
الفريق  بروح  العمل  ويعزز  املبدعة، 
امل��ت��ك��ام��ل، وك��ل��ه��ا معطيات  ال���واح���د 
اجلوهرية  باملهام  للقيام  ���س��روري��ة 
مبوجب  امل��رك��ز  ب��ه��ا  ي�سطلع  ال��ت��ي 
بعمله،  املتعلق  الحت����ادي  ال��ق��ان��ون 
حم�سر  اعتماد  مت  اأن���ه  اإىل  م�سريا 
بتاريخ  عقد  الذي  املا�سي  الجتماع 
وا�ستعرا�س  اجل�����اري،  ي��ون��ي��و   17
ن���ت���ائ���ج م����ق����اب����الت ت���ع���ي���ني امل���دي���ر 
قائمة  ت������زال  ل  ال���ت���ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ومناق�سة  املتقدمني،  اأك��ف��اأ  لختيار 
املالية  للموازنة  املقدمة  املقرتحات 
�سعادته  واأ���س��اف  للمركز.  ال��الزم��ة 
مبقر  امل��ت��ع��ل��ق  امل��ل��ف  يخ�س  فيما   :
املركز مت اعتماد مقرتح بتوفري مقر 
يف دبي، واآخر يف اأبوظبي، و�سيجري 
العمل يف هذا ال�سياق الفرتة املقبلة 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  املهمة  تلك  لإجن���از 
الوقت  وتوفري  الالمركزية  حتقيق 
واجلهد على املتعاملني، ومت مناق�سة 
ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ك���ت���اب 
موعد  حتديد  و�سيجري  املن�سطات 
م�سوؤوليها  م��ع  بعد  ع��ن  لقاء  لعقد 
لتحقيق التعاون وال�سراكة معها من 
والتثقيفي  ال��ت��وع��وي  دوره���ا  خ��الل 
مكافحة  يف  مهمتها  وك��ذل��ك  امل��ه��م 

املن�سطات يف كل ريا�سات الدولة.

الحرتاف عهد  يف  الإماراتية  الكرة  اأثروا  ال�سمراء  القارة  من  جنوم   6

�عتماد �ل�سعار و��ستعر��ص م�سودة �لنظام �لأ�سا�سي وبحث �مللفات �ملقدمة لتعيني �ملدير �لتنفيذي

مركز الإمارات للتحكيم الريا�سي يكلف �سرار بالهول بت�سيري الأعمال الإدارية ويو�سف البطران متحدثا ر�سميا
علي بوج�سيم: هدفنا تقدمي جتربة ملهمة لكل دول �ملنطقة يف �لعمل �ملوؤ�س�سي و��ستد�مة �لتميز

•• الريا�س-الفجر

 تنظم اللجنة الأوملبية ال�سعودية �سل�سلة لقاءات �سهرية مب�ساركة 
نخبة من اخلرباء الدوليني، وقد افتتح �سمو الأمري عبدالعزيز 
ب��ن ت��رك��ي ال��ف��ي�����س��ل، وزي���ر ال��ري��ا���س��ة رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة الأوملبية 
عنوان  حتت  بعد  عن  الأّول  باللقاء  اللقاءات  �سل�سلة  ال�سعودّية، 

دور احلوكمة يف املنظمات الريا�سّية.
ح�سر اللقاء الأول اأكر من 200 م�سارك من من�سوبي اللجنة 

اجلهات  م��ن  وع��دد  ال�سعودية  الريا�سية  والحت����ادات  الأومل��ب��ي��ة 
العالقات  اإدارة  الرئي�سيان مدير  املتحدثان  وكان  العالقة،  ذات 
بوافيه،  جريوم  الدولّية  الأوملبّية  باللجنة  واحلوكمة  املوؤ�س�سية 

واأمني عام اللجنة الأوملبية الأوغندية الدكتور دونالد روكاري.
التنظيمي  بال�سكل  تتعّلق  ج��وان��ب  ع���ّدة  بوافيه  ج���ريوم  و���س��رح 
باجلهات  وارتباطها  الأومل��ب��ي��ة  واللجان  الريا�سّية  ل��الحت��ادات 
املختلفة ا�ستناداً على امليثاق الأوملبي واأف�سل املمار�سات املطروحة 
م��ن ق��ب��ل الأومل��ب��ي��ة ال��دول��ّي��ة، ك��م��ا حت���ّدث روك����اري ع��ن خربته 

خبرياً  ب�سفته  عا�سرها  التي  الق�سايا  من  العديد  يف  الطويلة 
قانونّياً بالإ�سافة لنتمائه للجنة الأوملبية الأوغندية.

ال�سعودّية  الأومل��ب��ي��ة  اح��ت��ف��ال  منا�سبة  واك���ب  ق��د  ال��ل��ق��اء  وك���ان 
به  يحتفل  الذي  الأوملبي  باليوم  العامل  حول  الأوملبية  واللجان 
الدولّية  الأوملبّية  بتاأ�سي�س  الريا�سّية  احلركة  من�سوبي  جميع 
على يد الفرن�سي بيري دي كوبرتان يوم 23 يونيو عام 1894 
من خالل ممار�سة الريا�سة واإبراز اأهمّية القيم التي تغر�سها يف 

جميع �سرائح املجتمع.

اللجنة الأوملبية ال�سعودية تنظم لقاء عن دور 
احلوكمة يف املنظمات الريا�سية

•• ال�سارقة - وام:

ال��ع��امل��ي لالإعاقة  امل��ك��ت��ب الإق��ل��ي��م��ي ل���الحت���اد  ب��ح��ث 
احلركية و البرت “الأيوا�س” خالل اجتماعه الدوري 
واأن�����س��ط��ت��ه خالل  ب��راجم��ه  بعد” م�����س��ت��ج��دات  “عن 

الفرتة القادمة .
ب��ن خادم  ال��دك��ت��ور ط���ارق �سلطان  ت��راأ���س الج��ت��م��اع 
الباروملبية  اللجنة  رئي�س  نائب  الحت��اد  رئي�س  نائب 
الثقة للمعاقني  اإدارة نادي  الإماراتية رئي�س جمل�س 
م�ست�سار  املظلوم  حمد  �سامل  اأحمد  من  كل  وح�سره 
املكتب  مدير  ح�سن  حممد  واأح��م��د  الإقليمي  املكتب 
وعبد  الإقليمية  ال��ربام��ج  من�سق  ال��ق��ر���س  حممد  و 

النا�سر براهمية املن�سق الفني الريا�سي .
اأع�ساء  وثمن الدكتور طارق �سلطان بن خادم جهود 
املكتب الإقليمي يف التوا�سل امل�ستمر مع الدول غري 
بان�سمام  موؤخرا  تكللت  التي  و  الحت��اد  يف  الأع�ساء 
اآفاقا  يفتح  م��ا  الحت����اد  لع�سوية  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة 
ج���دي���دة لن�����س��م��ام ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول م���ن خالل 

لت�ستهدف  املكتب  يقدمها  التي  والأن�سطة  الربامج 
قطاعات اأكرب من ذوي الإعاقة احلركية والبرت .

اأ���س��ار اإىل اأن امل��ك��ت��ب الإق��ل��ي��م��ي ل��دي��ه ال��ع��دي��د من  و 
م��ن تغيريات  ال��ع��امل  ي�سهده  م��ا  ال��ت��ح��دي��ات يف ظ��ل 
ب�سبب تاأثري جائحة كورونا من اأجل توفري البدائل 
الإحتاد  ينظمها  التي  الربامج  و  لالأن�سطة  املختلفة 

الدويل لالإعاقة احلركية والبرت.
و جرى خالل الجتماع تقييم املرحلة ال�سابقة التي 
���س��ه��دت م��ت��غ��ريات ك��ث��رية م��ن ح��ي��ث اإل���غ���اء و تعديل 
ومناق�سة  الأن�سطة  و  الفعاليات  العديد من  مواعيد 
خطة العمل للمرحلة املقبلة من خالل الرتكيز على 
تنظيم ندوات و دورات تدريبة و تعليمية عن بعد اإىل 
با�ستخدام  دويل  علمي  م��وؤمت��ر  تنظيم  بحث  ج��ان��ب 
و�سائل التوا�سل املرئي للتعرف على اأحدث الأبحاث 
والربامج التي ت�سهم يف تطور ريا�سة اأ�سحاب الهمم 
على م�ستوى العامل واملنطقة عالوة على �سرورة عقد 
اتفاقيات �سراكة و تعاون مع عدد من اجلهات الفاعلة 

يف جمال ريا�سة املعاقني.

املكتب الإقليمي ل� »الأيوا�ض« بال�سارقة يناق�ض 
براجمه و اأن�سطته خلل الفرتة القادمة
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املغرب   ، الإم�����ارات  ه��ي  دول���ة عربية 
ال�سودان   ، الأردن    ، م��وري��ت��ان��ي��ا   ،
،  ال��ب��ح��ري��ن  ال�����س��ع��ودي��ة ،  م�����س��ر ، 
العراق   ، تون�س   ، فل�سطني  ���س��وري��ا، 
ال������دورة  يف  ����س���ارك���وا    ... ال���ي���م���ن   ،
الطائرة  الكرة  تدريب  يف  التدريبية 
وا�سلت  وال��ت��ي  مناف�ساتها  وتنظيم 
لالأوملبياد  الإقليمية  الرئا�سة  ب��ه��ا  
التدريبية  دورات��ه��ا  ال��دويل  اخلا�س 
با�ستخدام   الفرتا�سية  املن�سة  على 
وبتنظيم   ،  ZOOM ت���ق���ن���ي���ة 

اإماراتي .
وت���اأت���ي اأه��م��ي��ة اإق���ام���ة ت��ل��ك ال����دورة  
رغ���م ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا م��ن خ���الل ما 
عبدالوهاب  اأمين  املهند�س  اإليه  دعا 
الرئي�س الإقليمي من �سرورة اإدخال 
املنطقة  برامج  اإىل  جديدة  ريا�سات 
امل�ساركني  ق��اع��دة  تو�سيع  اأج���ل  م��ن 
، وزي��ادة قاعدة اعداد  من الالعبني 
امل���درب���ني  وت��اأه��ي��ل��ه��م ت��اأه��ي��ال علميا 
والذى  اخلا�س  الأوملبياد  فى  للعمل 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى دم���ج ذوى  اإىل  ي�����س��ع��ى 
وهو   ، املجتمع  فى  الفكرية  الإع��اق��ة 
اإل���ي���ه الأومل���ب���ي���اد اخلا�س  م���ا ي�����س��ع��ى 
م���ن خ���الل ال��ري��ا���س��ة ، ودم����ج ذوي 
وتقبل  املجتمع  فى  الفكرية  الإعاقة 
ريا�سة  واأن  خ��ا���س��ة   ، ل��ه��م  املجتمع 
ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة ت��ن��درج حت��ت مظلة 
باإلقاء  ق����ام  امل����وح����دة،  ال���ري���ا����س���ات 
ر�ساد  عاطف  د.  الفنية  حما�سراتها 

امل��ح��ا���س��ر ال����دويل ب��الحت��اد الدوىل 
بكلية  والأ�����س����ت����اذ  ال���ط���ائ���رة  ل��ل��ك��رة 
الفني  وامل��ن��دوب  الريا�سية  الرتبية 
اخلا�س  ب��الأومل��ب��ي��اد  ال��ط��ائ��رة  للكرة 

الدوىل .
وح���ر����س  ط���الل ال��ه��ا���س��م��ي  املدير 
الوطني لالأوملبياد اخلا�س الإماراتي  
التاأكيد على اأن الريا�سة هي و�سيلة 
مثلى لدمج الريا�سيني من اأ�سحاب 
مو�سحا  جمتمعاتهم،  داخ��ل  الهمم 
م�ستوى  على  الريا�سة  اأهمية  على  
، واأه��م��ي��ة الدور  الأ����س���رة وامل��ج��ت��م��ع 
املعاق  ح��ي��اة  ت��غ��ري  ف��ى  تلعبه  ال����ذى 
فكريا ، وتعيد تقدميه اىل جمتمعه 
ال�سكر  وم��وج��ه��ا    ، رائ���ع���ة  ب�����س��ورة 
لالوملبياد  القليمية  ال��رئ��ا���س��ة  اإىل 
اخلا�س على التوا�سل الدائم و دعم 
التدريب  ال��ري��ا���س��ة و  ب��رام��ج وح���دة 
وتوفري  الإماراتي  الأوملبياد اخلا�س 
للمدربني  بعد  ع��ن  التدريب  فر�س 
واملعلمني باملنطقة من خالل �سل�سلة 

من�سة  التدريبية عرب  ال��دورات  من 
زووم الفرتا�سية،  كما قام  بتوجيه 
على  املعلمني  و  ل��ل��م��درب��ني  التحية 
فى  ال��رغ��ب��ة  و  ال��دائ��م��ة  م�ساركتهم 
التطوير، و متنى  و  التعلم  موا�سلة 
لهم جميعاً التوفيق و ال�سداد،  حمييا 
الرئي�سيني  امل��ت��ح��دث��ني  م�����ن    ك���ال 
ال��دك��ت��ور ع��اط��ف ر�ساد  ال���ن���دوة   يف 
،وال��دك��ت��ور ع��م��اد حم��ي��ى ال��دي��ن ، و 

الدكتور �سريف الفوىل.
الدين  ع���م���اد حم��ي��ى  د.  و����س���رح      
م���دي���ر ع�����ام ال���ري���ا����س���ة وال���ت���دري���ب 
اأهمية  ب�����اأن  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ب��ال��رئ��ا���س��ة 
زيادة  اإىل  تهدف  ال��دورة  تلك  اإقامة 

ع���دد ال��ري��ا���س��ات ال��ت��ى ت�����س��ارك بها 
الألعاب  ف��ى  ال�23  املنطقة  ب��رام��ج 
، خ��ا���س��ة واأن   الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة 
للمنطقة  قادمة   ا�ستحقاقات  هناك 
جائحة  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  تتك�سف  ���س��وف 
�سابق  اإىل  الأن�سطة  وع���ودة  ك��ورون��ا 
الإقليمية  الأل���ع���اب  م��ث��ل   ع��ه��ده��ا  
ال�سيفية  العاملية  والألعاب  العا�سرة 
، وت�سعى  باأملانيا  2023 والتي تقام 
عدد  زي���ادة  اإىل  الإقليمية  الرئا�سة 
الريا�سات  وزيادة عدد امل�ساركني يف 

تلك الألعاب.
الدورة  تلك  اأن  اإىل  ع��م��اد  د.  واأ���س��ار 
ت��اأت��ي ا���س��ت��ك��م��ال مل��ج��م��وع��ة ال����دورات 

الإقليمية  الرئا�سة  اعتمدتها  التى 
اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  بتنظيمها  وق���ام 
ق��ام بالفعل بدور  الإم��ارات��ي وال���ذي 
رائ�������ع وب�����ّن�����اء ،وجن����ح����ت ال��������دورات 
جن����اح����ا ك����ب����ريا ، وح�����ر������س ط���الل 
لالأوملبياد  الوطني  املدير  الها�سمي 
الفنية  واللجنة  الإم��ارات��ي  اخل��ا���س 
الدورات  تلك  اأج��ل  من  تكونت  التي 
بت�سهيل  اإقامتها وتقدمي كل اأ�سكال 
وبذلوا    ، وال��ت��ق��ن��ي  ال��ف��ن��ي  ال���دع���م 
جمهودا �سخما حتى تخرج بال�سورة 
اأ����س���اد ب��ه��ا جميع  ال��الئ��ق��ة ، وال���ت���ي 
خمتلف  من  �ساركوا  الذين  املدربني 

برامج املنطقة .

وحر�س د. عاطف خالل املحا�سرات 
الطائرة   ال���ك���رة  ع���ن  ع��ل��ى احل���دي���ث 
والفروق بينها ، وتوقف طويال عند 
الكرة الطائرة فى الأوملبياد اخلا�س 
،  و ا�ستفا�س باحلديث عن مبادىء 
الإعاقة  ذوي  ل���دى  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة 
املحا�سرات  واخ���ت���ت���م   ، ال���ف���ك���ري���ة 
امل�سابقات  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن  ب���احل���دي���ث 
الكرة الطائرة فى  اخلا�سة بريا�سة 
ق��ام بفتح  .، كما  الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س 
على  ل��ل��رد  واملناق�سات  الأ�سئلة  ب��اب 
امل�ساركني  امل���ت���درب���ني  ا���س��ت��ف�����س��ارات 
املدير  �سريف  ق��ام  فيما   . ال���دورة  يف 
ال����ع����ام ل����الأل����ع����اب وامل�������س���اب���ق���ات فى 
بالتعريف   الدويل  الوملبياد اخلا�س 
ي�سهدها  التى  والأل��ع��اب  بامل�سابقات 
الأوملبياد اخلا�س  والفرق بني األعاب 
حملية اأو وطنية اأو اإقليمية اأو عاملية 
اأن  ميكن  والتي  امل�سابقات  وكذلك   ،
تكون فى ريا�سة واحدة ، وبني هيئة 
�سواء  العاملية  والأل��ع��اب   ، مدر�سة  اأو 
الريا�سات  و  ال�ستوية،  اأو  ال�سيفية 

املوحدة واأهميتها .

�لإمار�ت من  مدربا   84
الإماراتي  اخلا�س  الوملبياد  ومثل  
84 مدربا ومدربة هم : اإكرام الديب  
،علي  الباز   ، ح�سن  �سمحان  ،عدنان 
و،وليد  رم�سان  ب��ن  ،�سا�سية  جا�سم 
،اأحمد  الزه����ري  نيڤني  امل��ج��د،  اأب���و 
ال�سراجى،  ،هناء  الناظر  ،اأمل  ح�سن 
���س��م��ي��ح��ة غ����ري����ب  ،م����ن����ال ����س���رويل، 
اأح����م����د ال���زه���ريى،خ���ال���داجل���م���ع���ان 

اخلطيب  رادا   ، م�����س��ط��ف��ى  ،ه���دي���ة 
غيبور،  ،رج�������وة  م�����س��ط��ف��ى  ،ف��������وؤاد 
حممد رفاعي ، �سفاء غ��زال،  ف�سل 
ع��ل��ي ال��ت��ام ، ح��ن��ان ���س��رط��ة ، عمرو 
ع���ث���م���ان، وح���ي���د ط���ن���ط���اوي،  ع���ادل 
بني  ن��ور  الطريني،   احمد   ، الأ�سعد 
عمر ، �سماهر اأ�سامة ،  ه�سام م�سعل 
ابو  ����س���ام���ي  ، م�����س��ط��ف��ى خ����ط����اب،  
ح��ج��ازي،  ث��ن��اء ح�����س��ن��ي،   ا�سماعيل 
ال���ن���ج���ار،  اأ���س��ام��ة ع��ط��ي��ة ،   حممد 
�سالمة،  اأحمد حممد ،ه�سام غامن ، 
حنان غازي،  عامر فايت، �سيما �سبح 
،  فايز بدوي  ،عبد القادر املحمودي، 
الرا�سدي  ،حم���م���د  اأح���م���د  م���وؤم���ن 
،ن��ب��ي��ل��ة ال�����س��احل��ي ،م��وؤن�����س جولق 
ال�سيد  ،اأن��غ��ام  ح��ري���س  ،عبداحلكيم 
،ح��م��زة ب��ودري�����س  ،حم��م��ود حمدى 

عي�سوي  ،ع�����س��ام  اخل���ب���ريي  ،ران���ي���ا 
،ا���س��رف اللحياين  ،حم��م��د م��ك��ادي  
،احمد  رفعت  م��روان   ، اأباظة  ،اأحمد 
اب��راه��ي��م ،حم��م��د ي��و���س��ف ،حممدي 
ب���ن ح��م��اد،ه�����س��ام  م���دب���ويل  ،يا�سي 
���س��ارين ،حم��م��د اإم����ام  ،دع����اء ها�سم 
،حممد عبد املطلب ،احمد ابو العطا 
،م�سطفى  خليف  ،�سعيد  ديب  ،ربيع 
ال���ب���ك���ريات ،حم���م���د ح��ن��ب��ل ،����س���رار 
بيت  ،يو�سف  وحيد   ،اأح��م��د  ال�سمان 
جبل،عبداهلل  اإبراهيم  ،غدير  �سليم 
امل��ع��م��ري ،اأح���م���د ع���زال���دي���ن  ،كرمي 
د.  �سعد حم��م��د،  ،اآي����ة  ال��ن��ب��ي  ح�سب 
املعمري  ،ع����ب����داهلل  ���س��ف��ي��ق   م���وف���ق 
العويدي ،حنان الدمردا�س  ،عدنان  
عبا�س  ،����س���ح���ر  حم���ج���وب  ،د.����س���ع���د 

،اإيهاب ال�سنيطي.

•• دبي -الفجر:

 ت��ت��وا���س��ل ال��ي��وم اجل��م��ع��ة ف��ع��ال��ي��ات اأ���س��ب��وع دب���ي البحري 
للريا�سات  ال����دويل  دب���ي  ن���ادي  ينظمه  وال����ذي  ال�سيفي 
ال��ب��ح��ري��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���س��ي تنفيذا 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات 
املناف�سات  ب��ع��ودة  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي  جمل�س  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم 

الريا�سية يف اإمارة دبي
اأم�����س اخلمي�س  ي��وم  ب���داأت  وك��ان��ت فعاليات الأ���س��ب��وع ق��د 
ا�ستعرا�س  الأوىل  بفعاليتني  دبي  يف  ال�سروق  �ساطئ  من 
األواح  م�سابقة  والثانية  ب���ورد-  -ف��الي  ال��ط��ائ��رة  الأل����واح 
الهواة  الريا�سيني  م��ن  نخبة  مب�ساركة  ���س��ريف-  -م��وت��و 
واملحرتفني ومبتابعة جماهريية كبرية واهتمام اإعالمي 

متميز.
وت�سهد �سواطئ دانة الدنيا دبي يوما ريا�سيا بحريا حافال 

وي�ستمر حتى  ال�سباحية  الفرتة  يبداأ منذ  اليوم اجلمعة 
خمتلفة  بحرية  ريا�سية  فعاليات  ث��الث  وي�سمل  امل�����س��اء 
اأبناء  م��ن  واملمار�سني  املحبني  م��ن  كبرية  ق��اع��دة  جتتذب 
املقيمة على هذه  م��ن اجل��ال��ي��ات  واأي�����س��ا حمبيها  ال��دول��ة 

الأر�س الطيبة.
اإ�سارة  اإعطاء  مع  الباكر  ال�سباح  منذ  املناف�سات  وتنطلق 
والتي  )كاياك(  ق��وارب  على  الأ�سماك  �سيد  م�سابقة  بدء 
تعد من اأحدث الفعاليات التي ينظمها نادي دبي الدويل 
للريا�سات البحرية حيث يتناف�س امل�ساركون على احل�سول 
في�س(  و)كوين  �سمك )اجل�س(  وزن �سيد من  اأك��رب  على 
اللجنة  و�سعتها  التي  واللوائح  واملعايري  لل�سروط  وفقا 
امل�ساركني عرب خدمة  قائمة  للجميع يف  واأر�سلت  املنظمة 

الر�سائل الق�سرية “اأ�س اإم اأ�س«.
كما ي�سهد �ساطئ كايت بيت�س بداية من ال�ساعة ال�سابعة من 
�سباح اليوم اجلمعة اإقامة مناف�سات �سباق األواح التجديف 

واقف مب�ساركة نخبة من حمبي هذه الريا�سة التي تتزين 
بها الكثري من �سواطئ اإمارة دبي ودولة الإمارات العربية 
الريا�سيات  ع�ساق  عند  خا�سة  مبكانة  وحتظى  املتحدة 
دبي  اأ�سبوع  تنتقل فعاليات  امل�سائية  الفرتة  البحرية. ويف 
هو  ج��م��ريا  يف  اآخ���ر  جميل  �ساطئ  اإىل  البحري  ال�سيفي 
�ساطئ ن�سنا�س مقر ريا�سة األواح التزحلق على املاء )كايت 
�سريف( والذي �سي�سهد مناف�سات هذه الريا�سة مب�ساركة 
عدد من حمبي هذه الريا�سة التي حتظي ب�سعبية كبرية 
ولها ح�سور متميز يف الدولة يف ظل اهتمام جلنة الإمارات 
ت��رع��ي جنوم  امل���اء وال��ت��ي  ���س��ريف وال��ت��زح��ل��ق على  للكايت 
التجهيزات  املنظمة  اللجنة  واأكملت  الوطني.  منتخبنا 
الفنية واللوج�ستية الالزمة لإجناح الأحداث والفعاليات 
دبي  �سواطئ  يف  تقام  �سوف  والتي  اجلمعة  اليوم  الثالث 
من  ال�سادرة  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  كافة  اتخذت  حيث 
امل�ساركني ورواد هذه  اأجل �سالمة  اجلهات احلكومية من 

اآمنة  بيئة  وتوفري  التظاهرة  اإجن��اح  اأج��ل  من  الفعاليات 
و�سليمة للم�ساركني واملتابعني.

ميد�ليات
�لربنامج 

اجلمعة 26 يونيو 
�سباق دبي األواح التجديف واقف

املوعد : 7 �سباحا 
املكان: �ساطئ كايت بيت�س

مناف�سات األواح التزحلق املائية كايت �سريف
املوعد : 16:30 

املكان: �ساطئ ن�سنا�س
م�سابقة �سيد الأ�سماك بقوارب الكاياك

املوعد : 6 �سباحا اإىل 6 م�ساء
املكان: �سواطئ دبي

�لرئا�سة �لإقليمية لالأوملبياد �خلا�ص تو��سل دور�تها على �ملن�سة �لفرت��سية بتنظيم �إمار�تي

 220 مدربا مثلوا الإمارات و 13 دولة عربية يف 
دورة تدريب الكرة الطائرة وتنظيم مناف�ساتها

�لأ�سبوع �ل�سيفي يتو��سل �ليوم �جلمعة.. ن�ساط ريا�سي بحري حافل يف �سو�طئ دبي

التجديف واقف وكايت �سريف و�سيد 
الأ�سماك جتتذب اجلمهور
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الفجر الريا�ضي

دخ���ل الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��وك��ا روم���ريو 
ال�������دوري الإ����س���ب���اين لكرة  ت���اري���خ 
القدم عندما اأ�سبح بعمر اخلام�سة 
لعب  اأ�سغر  ي��وم��ا  و219  ع�سرة 
خالل  الليغا  مناف�سات  يف  ي�سارك 
امام  مايوركا  ري��ال  فريقه  خ�سارة 

ريال مدريد.
الفريق  مت����اري����ن  خ���و����س���ه  وب���ع���د 
 1 يف  الوىل  للمرة  ملايوركا  الول 
حزيران/يونيو، دخل لعب الو�سط 
 83 الدقيقة  يف  كبديل  الهجومي 
عندما كان فريقه متخلفا بهدفني 

يف العا�سمة ال�سبانية.
على  ح�������س���اب���ه  يف  روم��������ريو  ك���ت���ب 
تن�سى.  ل  حل��ظ��ة  “كانت  ت���وي���رت 
الفني  اجل��ه��از  يف  للجميع  ���س��ك��را 
ويف ريال مايوركا على منحي هذه 
الفر�سة. لن اأن�سى ابدا هذا اليوم. 
�سنبقى  لكن  لال�سف،  خ�سرنا  لقد 

واثقني باأنف�سنا«.
قدميا  رق����م����ا  روم���������ريو  وح�����ّط�����م 
م�����س��ج��ال ب��اإ���س��م ف��ران�����س��ي�����س��ك��و باو 
كان  عندما  “�سان�سون”  رودريغيز 
يوما  و255  ع�سرة  اخلام�سة  يف 
عام  الول/دي�سمرب  كانون   31 يف 
�سلتا  فريقه  ف��وز  خ��الل   ،1939

فيغو على ا�سبيلية 1-4.
في�سنتي  م��اي��ورك��ا  م����درب  وظ��ه��ر 
على  روم��ريو  مع  يتحّدث  مورينو 
املباراة  زّج����ه يف  ق��ب��ل  امل��ل��ع��ب  خ��ط 

هادئا«. ابقاءه  “حاولت 
تابع “و�سعت يدي على قلبه، كان 
وه��ذا طبيعي  ب�سرعة كبرية،  ي��دّق 
لفتى بعمره. ا�ستحق اللعب ولهذا 

ال�سبب دخل املباراة«.
تابع “ل ننظر اىل العمر. لقد كان 
ي��ت��درب ج��ي��دا، وب���دا يل ان��ه المر 
اأك��ر. هو لعب  لتحفيزه  املنا�سب 
رائع، واعتقد انه �سيمنحنا الكثري 

يف امل�ستقبل«.
يف   2004 ع������ام  روم���������ريو  ُول�������د 
انتقال  ق��ب��ل  املك�سيك  يف  دوران���غ���و 
بعمر  وه����و  ا���س��ب��ان��ي��ا  اىل  ع��ائ��ل��ت��ه 
ال��ث��ال��ث��ة، ومب���ق���دوره ال��ل��ع��ب اي�سا 
مع ا�سبانيا بلد اقامته، لكن عائلته 
ارجنتينية وقد مثل منتخبها حتت 

�سنة.  15
الحت�����اد  مل���وق���ع   2018 يف  ق�����ال 

باأكملها  “عائلتي  الرج��ن��ت��ي��ن��ي 
قمي�س  بارتداء  واحلم  ارجنتينية، 

املنتخب الوطني«.
خ��ا���س روم����ريو جت����ارب م��ع نادي 
بر�سلونة عام 2011 دون التوقيع 
له، اذ كان حتت العا�سرة ول يعي�س 
يف م��ن��ط��ق��ت��ه، ق��ب��ل ان�����س��م��ام��ه اىل 

مايوركا يف جزر الباليار.
بال�سباين  الع�سر  الالعب  و�ُسّبه 

ق��ب��ل م�ساعد  م���ن  ���س��ي��ل��ف��ا  داف���ي���د 
مدرب ريال مايوركا داين بندين.

مع  م����ق����اب����ل����ة  يف  ب����ن����دي����ن  ق��������ال 
املا�سي  ال���س��ب��وع  “اآ�س”  �سحيفة 
ذكي،  ���س��ري��ع،  اأع�����س��ر،  لع��ب  “هو 
الالعب  من��وذج  مناف�س...  مزعج، 

الرجنتيني الرقم 10«.
تابع “راأيناه يتطور منذ كان بعمر 
نرغب  ل��ك��ن مل  ع�������س���رة،  ال��ث��ان��ي��ة 
بحرق مراحله لن عليك العتناء 

به«.
يقوم  ك��ان  يلعب،  “راأيناه  اأ���س��اف 
باأمور رائعة يف فئته العمرية، لكن 
اكتمل  من��ّوه اجل�سدي مل يكن قد 
وقد يخلق له هذا المر م�سكالت 
الدرجة  لع��ب��ي  م��ب��ك��را  واج����ه  اإذا 

الوىل«.
قدميه  اليوم  ن��رى  “عندما  وتابع 
وج�����س��م��ه، ن��الح��ظ ان���ه ق��ري��ب من 
كان  وال���ده  ان  الك��ت��م��ال. وحقيقة 

لعب كرة قدم ت�ساعده كثريا«.
الهبوط  لتجنب  مايوركا  ويقاتل 
اىل الدرجة الثانية، اذ يحتل املركز 
ع�سرين،  ا���س��ل  م��ن  ع�سر  ال��ث��ام��ن 
بفارق 3 نقاط عن منطقة النجاة 
وذل�����ك ق��ب��ل ���س��ب��ع م���ب���اري���ات على 
ان��ت��ه��اء امل��و���س��م حل��ايل م��ن الليغا، 
وال����ذي ت��وق��ف��ت م��ن��اف�����س��ات��ه لنحو 
ثالثة اأ�سهر ب�سبب تف�سي فريو�س 

كورونا امل�ستجد.

نفى قائد ريال مدريد �سرجيو رامو�س، احلديث عن 
اإن  اأخ���رياً، وق��ال  ق��رارات احلكام  ا�ستفادة فريقه من 
عودته  منذ  فريقه  على  الهجوم  يحاولون  املنتقدين 
لكرة  الإ���س��ب��اين  الأوىل  ال��درج��ة  دوري  ���س��دارة  اإىل 

القدم.
 ، 2-0 اإىل ريال مايوركا  واأ�ساف رامو�س بعد الفوز 
لي�ستعيد �سدارة امل�سابقة متفوقاً على بر�سلونة: “كل 
الدوري،  لأننا يف �سدارة  كان متوقعاً،  ال�سجيج  هذا 

والنا�س مل يتحدثوا كثرياً عنا قبل ذلك«.
بنقطتني ع��ن بر�سلونة  وك��ان ري��ال م��دري��د م��ت��اأخ��راً 
عند ا�ستئناف املو�سم يف وقت �سابق من ال�سهر احلايل 
68 نقطة لكنه يتفوق  ويت�ساوى حالياً معه بر�سيد 

على غرميه الكاتالوين بفارق املواجهات املبا�سرة.
التوايل  ال��راب��ع على  ك��ان  وال��ف��وز على مايوركا 

مباريات   3 يف  بر�سلونة  ف���از  بينما  للفريق 
اإ�سبيلية  م�ست�سيفه  مع  اأه��داف  دون  وتعادل 

اجلمعة املا�سي.
وا�ستفاد ريال من اإلغاء هدف فالن�سيا يف الفوز 
3-0 قبل اأ�سبوع، مما جعل مدافع بر�سلونة 

جريارد بيكيه يقول: “بالنظر 
املباريات  ���س��ري  اإىل 

فمن ال�سعب اأن يفقد ريال مدريد النقاط«.
زي��دان من ثالثة  الدين  زي��ن  امل��درب  وا�ستفاد فريق 
ريال  م�ست�سيفه  ع��ل��ى   1-2 ان��ت�����س��اره  يف  ق�����رارات 
�سو�سيداد يوم الأحد من بينهم اإلغاء هدف ل�ساحب 

الأر�س.
الذي  م��اي��ورك��ا  الأول �سد  ه��دف��ه  اإل��غ��اء  وك���ان ميكن 
�سد  خطاأ  وج��ود  بداعي  جونيور  فيني�سيو�س  اأح��رزه 

داين كارفاخال يف بناء الهجمة.
ري��ال مدريد  م��ن تقدم  ال��ذي �ساعف  رام��و���س،  لكن 
بركلة حرة رائعة يف ال�سوط الثاين، قال اإن احلديث 
عن ا�ستفادة فريقه من قرارات احلكام غري منطقي.

اأنها  اأع���ت���ق���د  “ل  واأ������س�����اف: 
ق��رارات حمددة م�سبقاً، 
احلكام  ن�سكر  وك��اأن��ن��ا 
ع����ل����ى وج������ودن������ا يف 
�����س����دارة ال������دوري، 
يجب على اجلميع 
تخيل  ع��ن  التوقف 

هذه الأمور«.

رامو�ض: �سدارة ريال مدريد 
لي�ست بف�سل احلكام!

القدم،  لكرة  الإجنليزي  ليفربول  فريق  لع��ب  ي�سعر 
حممد �سالح، اإنه على بعد خطوة واحدة من حتقيق 
الهدف الذي و�سعه منذ ان�سمامه للفريق، مع اقرتاب 
بلقب  التتويج  كلوب من  يورغن  يدربه  ال��ذي  الفريق 

الدوري الإجنليزي املمتاز.
واأ�سبح ليفربول بحاجة لنقطتني ليتوج ر�سمياً بلقب 

ال�����دوري وذل���ك ع��ق��ب ف���وزه امل��ري��ح ع��ل��ى كري�ستال 
بال�س 0-4.

ومن املمكن اأن يتم الإعالن عن تتويج ليفربول 
ف�سل  اإذا  اخلمي�س،  اليوم  م�ساء  ر�سمياً  باللقب 

على  ت�سيل�سي  على  التغلب  يف  �سيتي  مان�س�سرت 
ملعب �ستامفورد بريدج.

وب�سوؤاله عما ي�سعر به يف املوقف احلايل، قال �سالح 
ل�سبكة �سكاي �سبورت�س: “اأ�سعر بالرتياح«.

واأ�ساف: “منذ قدومي قلت اأنني اأريد 
الإجنليزي  ال��دوري  بلقب  التتويج 

امل��م��ت��از م���ع ال��ف��ري��ق، امل��دي��ن��ة مل 
طويلة،  فرتة  منذ  باللقب  تفز 

لذلك فاإنه الوقت املنا�سب«.
لدينا  ك��ان��ت  “رمبا  وت���اب���ع: 

العام  يف  ال��ت��ت��وي��ج  ف��ر���س��ة 
مان�س�سرت  ول��ك��ن  امل��ا���س��ي 

رائعاً  اأداء  ق����دم  ���س��ي��ت��ي 
ب��ه، ح��ان وقتنا  وتوجوا 

وهذا  باللقب  للتتويج 
�سيء رائع«.

و�سجل �سالح هدفاً 
التي  امل�����ب�����اراة  يف 

فاز بها ليفربول 
الفريق  ع��ل��ى 
يدربه  ال���ذي 
يورغن كلوب 

ف���ي���م���ا اأ�����س����اف 

بقية  م��اين  و�ساديو  وفابينيو  اأن���رود  األك�سندر  ترينت 
ب�سدارة  لالبتعاد  ليفربول  ���س��اع��دت  ال��ت��ي  الأه����داف 
مع  مالحقيه  اأق���رب  ع��ن  نقطة   25 ب��ف��ارق  الرتتيب 

تبقي �سبع مباريات على نهاية الدوري.
بلقب  لنتوج  فقط  لنقطتني  “نحتاج  ���س��الح:  وق���ال 
ال��الع��ب��ني كانوا  وك���ل  ع��ظ��ي��م��اً  اأداء  ق��دم��ن��ا  ال�����دوري، 

مذهلني«.
بالنتيجة  “�سعيد  واأ����س���اف: 
واأت�������ط�������ل�������ع ل����ل����م����ب����ارات����ني 
كل  اأن  اأع���ت���ق���د  امل��ق��ب��ل��ت��ني، 
احلافز،  ل��دي��ه��م  ال��الع��ب��ني 
كل واحد متحفز بطريقته- 
ولكن اجلميع متحفز للتتويج 

بلقب الدوري«.

�سلح: خطوة واحدة تف�سلني 
عن حتقيق حلمي

الأرجنتيني رومريو الأ�سغر 
يف تاريخ الليغا

••  الريا�س-الفجر

اأ����س���اد ���س��م��و الأم�����ري ط���الل ب���ن ب���در رئ��ي�����س املجل�س 
ال��ري��ا���س��ي ال��ع��رب��ي ورئ��ي�����س احت���اد ال��ل��ج��ان الأوملبية 
الوطنية العربية ورئي�س احتاد الحتادات الريا�سية 
العربية مبا قدمته اللجنة الأوملبية الدولية من دعم 

للحركة الأوملبية على م�ستوى العامل.
الأوملبي  اليوم  مبنا�سبة  �سموه  ت�سريح  يف  ذل��ك  ج��اء 
العاملي الذي �سادف الثالثاء بتاريخ 23 يونيو وهو 
 23 بتاريخ  ال��دول��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  تاأ�سي�س  ي��وم 
يونيو 1894، موؤكداً حر�س احتاد اللجان الأوملبية 
الوطنية العربية على تطوير ودعم احلركة الأوملبية 
اإذ   ، املختلفة  الريا�سية  الأن�سطة  العربية من خالل 

اجلهود  ب��ذل  على   1976 ع��ام  تاأ�سي�سه  منذ  ي�سعى 
ل��ن�����س��ر ث��ق��اف��ة مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة وت��ن��م��ي��ة املواهب 

الريا�سية .
وقال: يف املدة احلالية التي جتتاح العامل فيها جائحة 
كورونا وتوقفت ب�سببها الأن�سطة الريا�سية الوطنية 
ال��ل��ج��ان الأوملبية  ، ف���اإن احت���اد  وال��ق��اري��ة وال��دول��ي��ة 
الأوملبية  ال��ل��ج��ان  ي��دع��و ج��م��ي��ع  ال��ع��رب��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
العربية والحتادات الريا�سية العربية والعاملني يف 
الريا�سي  املجتمع  �سرائح  وجميع  الريا�سي  املجال 
العربي بتحقيق التباعد الجتماعي وتنفيذ املتطلبات 
الدول  يف  الخت�سا�س  جهات  من  املعتمدة  ال�سحية 
العربية حماية للريا�سيني العرب والأجهزة الإدارية 

والفنية العاملة يف املجال الريا�سي.

احتاد اللجان الأوملبية العربية ي�سيد 
بدعم اللجنة الأوملبية الدولية

فريق لوكاكو ومارتينيز 
»يفتقر للم�سة الأخرية«!

للم�سة  فريقه  افتقار  على  كونتي،  اأنطونيو  م��ي��الن  اإن���رت  م���درب  حت�سر 
املوؤثرة الأخرية اأمام املرمى، بعدما اأهدر الفر�س وتعادل 3-3 مع �سيفه 
�سا�سولو، لتتلقى اآماله يف ح�سد لقب دوري الدرجة الأوىل الإيطايل لكرة 

القدم �سربة اأخرى.
وا���س��ت��ك��ى ك��ون��ت��ي م��ن ت��راج��ع اإن���رت يف ال��ف��وز 2-1 ع��ل��ى ���س��ام��ب��دوري��ا يوم 
اإهدار لعب الو�سط روبرتو  اأمام �سا�سولو ومن بينه  الأحد، وتركه الأداء 

غاليارديني فر�سة اأمام املرمى اخلايل اأكر غ�سباً.
نقاط عن  بثماين  الثالث متاأخراً  املركز  ال��ذي يحتل فريقه  وق��ال كونتي 
يوفنتو�س املت�سدر: “اأ�سعر بخيبة اأمل كبرية واأي�ساً من جانب الالعبني، 
عندما نلعب مثل هذه املباريات ونقدم اأداء قوياً ومتلك فر�سة حتقيق الفوز 
رغم ال�سعوبات فعليك ا�ستغالل ذلك واحل�سول على النقاط الثالث، مل 

نفعل ذلك وهذا حمبط ويقلقني«.
اأحرز  ثم  ذل��ك  نفعل  ومل  النتيجة  حل�سم  الفر�س  لنا  “اأتيحت  واأ���س��اف: 
املناف�س هدفاً يف الدقيقة 89 لكن ل ميكننا العمل ب�سكل اأكرب من ذلك، 

هناك اأو�ساع يجب عليك الت�سجيل منها ودفعنا ثمن �سذاجتنا غالياً«.
اأهداف  واألقى املدرب باللوم على الأخطاء الفردية التي ت�سببت يف جميع 

�سا�سولو الثالثة واأ�سار اإىل اأنه هناك الكثري من الأمور للنظر فيها.
وقال: “التفا�سيل ت�سنع الفارق دائماً، اأكرر ذلك يومياً وخالل التدريبات 
ثمن  ودفعنا  النتيجة  تغري  اأن  ميكن  التفا�سيل  امل��ب��اري��ات،  وخ��الل  وقبل 

العواقب مرة اأخرى«.
واأو�سح كونتي اأنه ل يريد التفكري يف فر�س فوز اإنرت باللقب يف مو�سمه 

الأول مع الفريق.
 11 اآخ��ر  الفوز يف  اأري��ده هو  ذل��ك، ما  اأعلم، ل ميكنني توقع  “ل  وتابع: 
مباراة، العقلية التي اأريد غر�سها يف الفريق هي حماولة تقدمي الأف�سل، 

ثم لو كانت بع�س الفرق الأخرى اأف�سل منا �ساأوجه لها التحية«.

 ••  الكويت-الفجر

اأعلن املجل�س الأوملبي الآ�سيوي اأنه �سيتعاون مع الحتاد العاملي للريا�سات 
الإلكرتونية لتعزيز وتطوير هذه الريا�سات يف اأرجاء القارة الآ�سيوية.

اأحمد  ال�سيخ  �سعادة  لرئي�سه  ر�سالة  عرب  الأومل��ب��ي  املجل�س  اإع��الن  وج��اء 
املكتب  اأع�ساء  اإىل  واأي�سا  اآ�سيوية،  اأوملبية  جلنة   45 اإىل  ال�سباح  الفهد 

التنفيذي للمجل�س.
من  ر�سالة  وجيزة  فرتة  قبل  ال�سباح  الفهد  اأحمد  ال�سيخ  �سعادة  وتلقى 

ال�سيد كري�ستوفر ت�سان من �سنغافورة، رئي�س الحتاد العاملي للريا�سات 
اللكرتونية، يطلب فيه التعاون مع املجل�س الوملبي ال�سيوي.

ال��ع��امل��ي للريا�سات  اأع�����رب الحت�����اد  ر���س��ال��ت��ه:  اأح���م���د يف  ال�����س��ي��خ  وق����ال 
اللكرتونية عن رغبته يف اإقامة عالقة ا�سرتاتيجية و�سراكة مع املجل�س 

الوملبي ال�سيوي.
وتابع: متت مناق�سة القرتاح من قبل اللجنة الريا�سية يف املجل�س واأي�سا 
من قبل املكتب التنفيذي، وي�سعدين اأن اأبلغكم اأنه بناء على تو�سية املكتب 
التنفيذي، فاإن املجل�س الوملبي ال�سيوي قرر التعاون مع الحتاد الدويل 

للريا�سات اللكرتونية يف جهوده لتعزيز وتطوير هذه الريا�سات.
مع  وتعاونكم  دعمكم  اإىل  يتطلع  ال�سيوي  الومل��ب��ي  املجل�س  اإن  وخ��ت��م: 

الحتاد العاملي للريا�سات اللكرتونية يف هذا ال�سدد.
من  العديد  يف  اللكرتونية  الريا�سات  ال�سيوي  الوملبي  املجل�س  واأدرج 
لألعاب  الثانية  ال��دورة  من  ب��دءا  الريا�سات،  املتعددة  ال�سيوية  ال��دورات 
ال�سالت يف ماكاو عام 2007، ثم يف الدورة الثالثة منها يف فيتنام عام 
2009، والن�سخة الرابعة لألعاب ال�سالت وفنون الدفاع عن النف�س يف 

اإن�سون بكوريا اجلنوبية عام 2013.

ويف ظل قيادته اجلديدة، ان�سم الحتاد ال�سيوي للريا�سات اللكرتونية 
اإىل الدورة اخلام�سة للعاب ال�سالت وفنون الدفاع عن النف�س يف ع�سق 
فيها،  ا�ستعرا�سية  كانت  اللكرتونية  الريا�سات  لكن   2017 ع��ام  اأب��اد 
والأمر ذاته ح�سل يف دورة اللعاب ال�سيوية الثامنة ع�سرة يف اندوني�سيا 

عام 2018.
و�ستكون الريا�سات اللكرتونية من الريا�سات الر�سمية يف برنامج دورة 
اللعاب ال�سيوية ال�ساد�سة لل�سالت وفنون الدفاع عن النف�س يف تايالند 

من 21 اإىل 30 مايو 2021.

املجل�ض الأوملبي يعمل على تطوير الريا�سات الإلكرتونية يف اآ�سيا



 
عامل ب�سيط ي�سبح مليونريا

 يف حلظة
اأ�سبح عامل ب�سيط من تنزانيا من اأ�سحاب املاليني، بعد اأن عر 

على كنز نادر جدا �سيعينه على تربيه اأبناء ال�30.
وح�سب التفا�سيل التي اأوردتها �سحيفة "غارديان" الربيطانية، 
فاإن عامل املناجم �سانينيو ليزر عر على حجرين كرميني من 

نوع "تنزانيت" النادر، ذي اللونني الأزرق والبنف�سجي الداكنني.
الواقعة  تنزانيا  �سمال  يف  فقط  موجود  كرمي  و"تنزانيت" حجر 

�سرق القارة الإفريقية.
لي�س هذا فح�سب، بل اإن احلجرين اللذين عر عليهم ليزر هما 
كيلوغراما،   15 وزنهما  يبلغ  اإذ  الآن،  حتى  نوعيهما  من  الأك��رب 

وتقدر قيمتهما بنحو 3.3 مليون دولر.
املناجم  اأحد  العامل عر على احلجرين يف  اإن  ال�سحيفة  وقالت 

املحاطة بجدار عال ملنع التهريب منه، �سمايل تنزانيا.
والعام املا�سي، اأن�ساأت تنزانيا مراكز جتارية يف جميع اأنحاء البالد 
ببيع  �سركة،  لأي  التابعني  غري  الأح���رار  املناجم  لعمال  لل�سماح 

الأحجار الكرمية والذهب للحكومة.
يح�سل  وه��و  التنزاين  التلفزيون  �سا�سة  على  لي��زر  ت�سوير  ومت 
على �سيك بقيمة 7.74 مليار �سلن )نحو 3.3 مليون دولر(، بعد 
اأن ا�سرتى بنك تنزانيا احلجرين الكرميني، وتلقى ات�سال هاتفيا 
على الهواء مبا�سرة من الرئي�س جون ماغوفويل لتهنئته. و�سرح 
العامل الب�سيط لهيئة الإذاعة الربيطانية )بي بي �سي(، قائال اإنه 

"�سينظم حفال كبريا مبنا�سبة حلم املاليني الذي حتقق".

جراحة جتميلية  حتول وجهها
 اإىل مربع ال�سكل

قد  اإذ  التجميل اجلراحية على خماطر عديدة،  تنطوي عمليات 
تنتهي يف بع�س احلالت اإىل عك�س التوقعات، مثلما حدث مع هذه 
"الكاي  "مربع" �سبب حقنة  بها احلال بوجه  انتهى  التي  ال�سابة 

بيال".
خ�سعت الأ�سرتالية �سوفيا ماروكني، 19 عاماً حلقن الكاي بيال 
Kybella ، التقنية غري جراحية التي ت�ستخدم لتقليل الدهون 
الزائدة حتت الذقن، ولكنها بقيت بوجه منتفخ للغاية وذقن مربع 

ال�سكل، ح�سب ما ورد يف �سحيفة "ذا �سن" الربيطانية.
ون�سرت �سوفيا مقطعاً على من�سة تيك توك تك�سف فيه مظهرها 

.Kybella �اجلديد بعد العالج ب
قالت فيه: "نعم ، جلاأت لبع�س الإبر يف وجهي. لي�س لدى عائلتي 

اأدنى فكرة عما فعلت للتو واأنا على و�سك معرفة رد فعلهم".
وكانت ال�سدمة، ردة فعل والديها و�سقيقتها على وجهها اجلديد 
من  وخ��وف  هلع  بنوبة  املقربة  �سديقتها  اأ�سيبت  فيما  "املربع"، 

مظهرها.
وقالت �سوفيا اإنها خ�سعت لهذا الإجراء بالذات لتنق�س قلياًل من 
العك�س متاماً،  كان  ما حدث  لكن  اأ�سفل وجهها،  الزائدة  الدهون 
فازدادت الدهون حول اخلدين والذقن، ب�سكل خميف، بالإ�سافة 

اإىل فقدان اإح�سا�سها بذقنها عند مل�سه.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الطلق اأخطر من التدخني والكحول على ال�سحة
وجدت درا�سة جديدة اأجريت على نحو 13 األف �سخ�س اأمريكي اأن الطالق يزيد من خماطر املوت املبكر معتربة اأن 

خماطره اأي�ساً تفوق تاأثري التدخني والكحول على ال�سحة، وفقاً ل�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ال�سحة، حيث  النف�سية للطالق وتاأثريها على  التداعيات  ال�سوء على  التي �سلطت  الدرا�سة الأوىل  لكنها لي�ست 

ربطت درا�سات �سابقة الطالق بتزايد ا�ستهالك الكحول والوقوع باأزمات مالية. 
لكن اأهمية هذه الدرا�سة اجلديدة تكمن يف درا�ستها 57 عاماًل اجتماعياً و�سلوكياً لقيا�س مدى ارتباطها بخطر 
الوفاة، فيما مت ا�ستبعاد العوامل اجلينية والبيولوجية من الدرا�سة ل�سالح الرتيكز فقط على العوامل الجتماعية 

والنف�سية مثل التدخني والطالق وتعاطي الكحول وال�سعوبات املالية.
اأعوام،  50 و104  اأعمارهم ترتاوح بني  املتحدة  الوليات  بالغاً يف  األف و611 �سخ�ساً   13 بيانات  الدرا�سة  وحللت 
وجمع معلومات حول حياتهم خالل ال� 16 عاماً املا�سية يف حياتهم، يف الفرتة بني عامي 1992 و2008، بناء على 

57 عاماًل �سلوكياً الذي مت حتديدها يف الدرا�سة.
كما جمع الباحثون اأي�ساً املعلومات حول املتوفني يف الفرتة من 2008 اإىل 2014، �سواء من خالل �سجالت الوفيات 

الوطنية، اأو من خالل اأقاربهم.
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اأخريا.. كمامة مبتكرة لكورونا ل تخفي ملحمك
مع دخول كمامات الوقاية من فريو�س كورونا حياتنا اليومية، قرر رجل 
اأعمال بلجيكي اأن الوقت قد حان لإ�سفاء مل�سة ذاتية حتى ل تختفي مالمح 

الوجه وراء الكمامة.
فبا�ستخدام حجرة �سغرية للتقاط ال�سور وبرنامج وتطبيق عرب الهواتف 
املحمولة، ينتج �سارل دو بلفروا كمامات يطبع عليها �سورة ملالمح الن�سف 

الأ�سفل من وجه من �سي�ستخدمها.
الكمامات  اأج��ل  من  ال�سور  للتقاط  احلجرة  "ا�ستخدمنا  لرويرتز  وق��ال 

امل�سنوعة خ�سي�سا".
ال��ع��ام ب�سبب  ال��ع��زل  اإج����راءات  اأدت  اأن  ب��ل��ف��روا بعد  ال��ف��ك��رة على  وخ��ط��رت 
التي كان ميلكها وكان تعمل يف  ال�سركة  انهيار  اإىل  كوفيد19- يف بلجيكا 

جمال تنظيم املنا�سبات.
وقالت فريجيني تاي�س وهي اأم لطفلني من مدينة جونفال خارج بروك�سل 
اأما بطباعة �سورة وجهنا عليها  ذاتيا.  ل حتمل طابعا  العادية  "الكمامة 
الآن  الكمامات  "ن�سع جميعنا  واأ�سافت  واألفة".  اأكر مرحا  ت�سري  فاإنها 
ونعلم مع من نتعامل. اإنها فكرة رائعة بحق". وبعد تقدمي طلب للح�سول 
على الكمامة، ُير�سل اإىل الزبائن رابط ينقلهم اإىل تطبيق يتيح لهم التقاط 

�سورة للوجه واإر�سالها اإىل املوقع الإلكرتوين لل�سركة.

اأودي تقيل م�سوؤولة لنتقادها »حياة ال�سود مهمة«
الرو�سية  التلفزيونية  املذيعة  اإقالة  لل�سيارات  الأملانية  اأودي  �سركة  اأعلنت 
اتهامات  بعد  التجارية  للعالمة  الرتويج  عن  امل�سوؤولة  �سوبت�ساك  ك�سينيا 
الوليات  يف  للعن�سرية  املناه�سة  احلركة  وانتقاد  بالعن�سرية  لها  وجهت 
ب�سبب  خا�سة  وب�سفة  ال��غ��رب،  يف  معروفة  �سوبت�ساك  اأن  يذكر  املتحدة. 
املدير  .2018  وقال فرينر نويهولد،  تر�سحها للرئا�سة يف رو�سيا يف عام 
امل�سوؤول عن النزاهة والمتثال واإدارة املخاطر يف اأودي: "الأحداث املعروفة 
اأي  قاطع،  "ب�سكل  ترف�س  اأودي  اأن  اإىل  م�سرياً  مقبولة"،  غري  اليوم  لنا 
ان�سايدر"  "بزين�س  جملة  كانت  والتمييز".  العن�سرية  اأ�سكال  من  �سكل 
اأوردت نباأ اإقالة �سوبت�ساك يف تقرير لها يف وقت �سابق، وقالت اإن �سوبت�ساك 
"حياة ال�سود مهمة" املناه�سة  علقت ب�سكل نقدي على احتجاجات حركة 
واأفادت  اإن�ستغرام.  على  �سفحتها  ع��رب  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  للعن�سرية 
ال�سركة الأملانية باأنها تريد اأن تناأى بنف�سها عما تفعله �سوبت�ساك يف الوقت 
الراهن، نظراً لال�ستقطاب املتزايد يف هذه الق�سية. واأ�سافت ال�سركة اأنها 
من  ع�سر  ال�ساد�س  يف  وذل��ك  العقد،  بف�سخ  �سفهيا  �سوبت�ساك  اأبلغت  كانت 
يونيو )حزيران( اجلاري، وتابعت اأنها اأر�سلت قرار الف�سخ اليوم دون مهلة 
م�سبقة وذلك نظرا للت�سريحات الأخرية. ي�سار اإىل اأن التعاون بني اأودي، 

اململوكة ملجموعة فولك�س فاغن، و�سوبت�ساك بداأ قبل ثمانية اأعوام.

اإليكم �سر �سباب كاثرين 
جونز يف  عمر ال� 50

كاثرين  هوليوود  جنمة  ت�ستخدم 
 48 العمر  من  البالغة  جونز  زيتا 
ع���ام���اً ع��ل��ى زي���ت الأرك�������ان، وذلك 
م��ظ��ه��ر مفعم  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
ب��احل��ي��وي��ة وال�����س��ب��اب، ح��ي��ث قالت 
"لحظت   :"Mumsnet" ملوقع 
ب�سرتي  اأن  لنيويورك  �سفري  عند 
اأُ�سَبع  ول���ذل���ك  ج���اف���ة  اأ���س��ب��ح��ت 
ب�سرتي ليال بزيت الأرك��ان بحيث 
تتم تغذيتها وترطيبها". وت�سيف 
الداخل،  م��ن  ي��اأت��ي  :"الرتطيب 
امل�سروبات  ����س���رب  ع�����دم  وي���ج���ب 
اأعتقد  باحلمية،  اخلا�سة  الغازية 
من�سط  اأف�����س��ل  ه���ي  ال�����س��ع��ادة  اأن 
�سعادتك  ���س��ب��اب��ن��ا،  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
على  تنعك�س  داخ��ل��ي��ا  ت��ك��ون  مب���ن 
اأنه  ن��ذك��ر  اخلارجي".  م��ظ��ه��رك 
ي��ت��م ا���س��ت��خ��راج زي���ت الأرك�����ان من 
امل���ك�������س���رات م����ن ����س���ج���رة الأرك�������ان 
الزيت  املغرب، وه��ذا  تن�ساأ يف  التي 
ِقبل  من  طويلة  لفرتات  ا�سُتخدم 
ن�ساء الرببر ملعاجلة جفاف اجللد 
وح���ب ال�����س��ب��اب وال��ت��ج��اع��ي��د واآلم 

املفا�سل وعالمات التمدد. 

م�سرع جنل الزعيم ال�سوفيتي 
خرو�سوف داخل منزله

لقي �سريغي خرو�سوف، جنل الزعيم ال�سوفيتي اإبان 
احلرب الباردة نيكيتا خرو�سوف، م�سرعه يف منزله 
برود اآيالند يف الوليات املتحدة، عن عمر ناهز 84 

عاما، وفقا لل�سلطات.
قال  ح�سبما  ال��راأ���س،  يف  ن��اري  بطلق  �سريغي  وقتل 
ب��ا���س��م مكتب الطب  امل��ت��ح��دث  ج��وزي��ف وي��ن��دل��ك��ني، 

ال�سرعي يف الولية، الأربعاء.
باتالنو  ت��ود  ك��ران�����س��ت��ون،  �سرطة  امل��ي��ج��ور يف  وق���ال 
ل�سحيفة بروفيدان�س جورنال اإنه ل توجد عالمات 
على "وقوع عنف"، يف اإ�سارة على ما يبدو اإىل اإمكانية 

اأن يكون قد اأقدم على النتحار.
اأ�سبح  ال���ذي  خ��رو���س��وف،  مل��ن��زل  ال�سرطة  وت��وج��ه��ت 
بعد  ك��ران�����س��ت��ون،  يف   ،1999 يف  اأم��ريك��ي��ا  م��واط��ن��ا 
واأعلنت  ل��ب��ات��الن��و.  وف��ق��ا  زوج��ت��ه،  م��ن  مكاملة  تلقي 
بر�س".  " اأ�سو�سيتد  نقلت  ما  وفق  املوقع،  يف  وفاته 
وك���ان خ��رو���س��وف الب���ن ع���امل ���س��واري��خ يف الحتاد 
ال�سوفيتي، وانتقل اإىل رود اآيالند يف 1999 للعمل 

كمحا�سر عن احلرب الباردة يف جامعة براون.

اختلفت مع الأم فانتقمت من ر�سيعتها  
تبحث ال�سرطة يف اإحدى مدن ولية كاليفورنيا عن امراأة 
ارتكبت فعال "�سريرا" بحق ر�سيعة، اإثر الدخول يف جدال 
مع والدته ب�ساأن التباعد الجتماعي. وقالت ال�سرطة فى 
�سان خو�سيه بولية كاليفورنيا يف بيان �سحفي ان احلادث 
وقع فى يوغورتالند قبل اأيام، بينما كانت املتهمة، التي مل 
يتم حتديد هويتها علنا، تقف اأمام املراأة الأخرى، وطفلها 
الذي كان يف عربة اأطفال. واأو�سحت ال�سرطة اأن "حتقيقا 
الأم مل تكن  انزعاجها لأن  اأب��دت  املتهمة  اأن  اأوليا" ك�سف 
حتتفظ مب�سافة منا�سبة بعيدة عنها وفق قواعد "التباعد 
الجتماعي" التي تفر�سها الإجراءات الحرتازية اخلا�سة 
ال�سيدتني  ب��ني  اجل���دال  اح��ت��دام  ك��ورون��ا. وعند  بفريو�س 
كمامتها  ن��زع��ت  اإذ  غ��ري��ب  ت�سرف  على  املتهمة  اأق��دم��ت 
فجاأة، ومالت مقرتبة من الر�سيعة، و�سعلت متعمدة بقوة 
"ومل  اأو ثالث يف وجهها. ثم غ��ادرت املكان �سريعا  ملرتني 
املراقبة  اأن كامريات  اأو القب�س عليها"، بيد  التعرف  يتم 
ر�سدت فعلتها املوؤ�سفة. ومل يت�سح اإذا كانت املراأة م�سابة 
اأمريكية عدة  القانون يف وليات  اأن  اإل  بفريو�س كورونا، 

يجرم فعلتها خوفا من تف�سي الفريو�س.

يعجز عن متييز الأرقام ب�سبب حالة نادرة يف الدماغ
اأث�����ارت ح��ال��ة غ��ري��ب��ة ل��رج��ل ي��ع��ج��ز ع���ن مت��ي��ي��ز الأرق�����ام 
الأ�سا�سية من 2 اإىل 9 ب�سبب حالة نادرة يف الدماغ حرية 
حالة  درا���س��ة  وبعد  الأمريكية.  جونز  جامعة  يف  العلماء 
يف  تنك�سي  مبر�س  اإ�سابته  �سخ�ست  جيولوجي  مهند�س 
التي  درا�ستهم  نتائج  الباحثون  ن�سر  اأع���وام،    8 ال��دم��اغ، 
تعني  ل  كلمة  اأو  ل�����س��ورة  ال���دم���اغ  ا���س��ت��ج��اب��ة  اأن  ك�سفت 
بال�سرورة اأن �ساحبه على دراية بها. وكان املري�س يعاين 
ق���ادراً على متييز  اأن��ه مل يكن  ل��درج��ة  م��ن تلف ع�سبي، 
الأرقام،  بهذه  اأو �سورة  كلمات  اأي  اأو  2 و9،  الأرق��ام بني 
التعرف  عن  عاجز  اأن��ه  دماغه  تخطيط  نتائج  واأظ��ه��رت 
على جميع ال�سور والكلمات ب�سكل �سحيح. وقال مايكل 
م��اك��ل��و���س��ك��ي، ال��ع��امل امل��ع��ريف يف ج��ام��ع��ة ج��ون��ز هوبكنز: 
اإىل رقم ما، يجب على دماغه اأن  "عندما ينظر �سخ�س 
اأنه رقم قبل روؤيته. يف هذه الدرا�سة ما فعلناه هو  يرى 
خ��ارج وعيه".  التي جتري  املعاجلة  التحقيق يف  حماولة 
ومن املفارقات اأن املري�س الذي مل يك�سف ا�سمه، قادر على 
متييز احلروف والرموز، وحتى الرقمني واحد و�سفر، يف 
حني اأن نظرته اإىل الأرقام الأخرى كانت �سبابية، فعلى 

�سبيل املثال كان ي�سف الرقم 8 مبعكرونة.

يخت للإيجار ب� 3 مليني ا�سرتليني 
يخت  اأك���رب   )Flying Fox( ئفوك�س  �سوبريخت  يعد 
العامل، والأكر تكلفة من حيث  يف  تاأجري  "�سارتر" اأو 
يف  ا�سرتليني  جنيه  م��الي��ني   3 اإىل  ي�سل  اإذ  الإي���ج���ار، 

الأ�سبوع، اأي قرابة 18 األف جنيه ا�سرتليني يف ال�ساعة.
�سركة  �سنعته  ال��ذي  الفاخر،  ال�سوبريخت  ط��ول  ويبلغ 
مرت،   22.5 وع��ر���س��ه  م��رت   142 الأمل��ان��ي��ة،   Lürssen
6 طوابق.  امل��اء من خ��الل  ف��وق �سطح  32 مرت  ويرتفع 
وت��ب��ل��غ ت��ك��ل��ف��ة ب��ن��اء ال�����س��وب��ري��خ��ت م���ا ي��ق��رب م���ن 500 
مليون جنيه اإ�سرتليني، وي�ستوعب 22 �سيفاً و 54 من 
اأف����راد ال��ط��اق��م، م��ع اث��ن��ني م��ن مناطق ه��ب��وط طائرات 

الهليكوبرت، ومرفاأ لغوا�سة �سغرية وم�ست�سفى خا�س.

خرائط جديدة تك�سف 
اأ�سرار القارة الثامنة

على عمق يبلغ حوايل 3500 قدم 
اأمواج جنوب  )1066 مرتا( حتت 
القارة  ت�����س��ت��ق��ر  ال����ه����ادئ  امل��ح��ي��ط 
الكتلة  ت��ل��ك  امل���ف���ق���ودة،  ال��ث��ام��ن��ة 
احلجم،  هائلة  املغمورة  الأر���س��ي��ة 
امل�سماة زيالنديا، التي كان العلماء 
اأكدوا اأنها قارة بحالها عام 2017، 
لكنهم مل يتمكنوا وقتها من ر�سم 

خريطة تو�سح كامل ات�ساعها.
ولطاملا عرف اأي مهتم باجلغرافيا 
برتتيب  ه��ي   7 ال���ق���ارات  ع���دد  اأن 
واأمريكا  واإفريقيا،  اآ�سيا،  امل�ساحة 
اجلنوبية،  واأم���ريك���ا  ال�����س��م��ال��ي��ة، 
القطبية  )ال����ق����ارة  واأن��ت��ارك��ت��ي��ك��ا 
واأ�سرتاليا،  واأوروب�����ا،  اجل��ن��وب��ي��ة(، 
لكن الأمر اختلف منذ ذلك احلني 

بعد اكت�ساف "زيالنديا".
والثنني اأعلن باحثون يف نيوزلندا 
اأن���ه���م مت��ك��ن��وا م���ن ر���س��م خريطة 
ل�سكل وحجم القارة بتفا�سيل غري 
على  خرائطهم  ون�سروا  م�سبوقة. 
موقع تفاعلي على الإنرتنت، حتى 
يتمكن امل�ستخدمون من ا�ستك�ساف 

القارة فعلًيا.
وتقع زيالنديا حتت مياه املحيط 
الهادئ، يف اجلزء اجلنوبي الغربي، 
كانت  احلالية  نيوزلندا  اأن  ويبدو 
جم�����رد ج�����زء م���ن���ه���ا. وق������ال نيك 
العمل  فريق  ق��اد  ال��ذي  مورتيمر، 
لتقدمي  اخل��رائ��ط  ه��ذه  "�سنعنا 
وحديثة  وك��ام��ل��ة  دق��ي��ق��ة  ����س���ورة 
وجنوب  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  جل��ي��ول��وج��ي��ا 
غرب املحيط الهادئ - اأف�سل مما 
كان لدينا من قبل"، وفق ما نقل 

موقع "بيزن�س اإن�سايدر".

قتلها بالتفاق مع زوجها.. جرمية هزت م�سر
جرمية قتل مدبرة هزت الراأي العام امل�سري، 
خ��الل ال�����س��اع��ات الأخ����رية، رمب��ا ل��ن جن��د لها 
مثيال �سوى يف الأفالم ال�سينمائية امليلودرامية 
�سمال  ال��دق��ه��ل��ي��ة،  مبحافظة  ق��ري��ة  �سهدتها 

القاهرة.
 القتيلة تدعى اإميان عادل، وهي طالبة بكلية 
لطاملا  ع��م��ره��ا،  م��ن  ال��ع�����س��ري��ن��ي��ات  يف  الآداب 
ح��ل��م��ت م��ث��ل ك��ل ال��ف��ت��ي��ات يف ع��م��ره��ا بدخول 
ع�س الزوجية وتكوين اأ�سرة، اإل اأن ذلك احللم 
حتول اإىل كابو�س، بعد اأن وجدت جثة هامدة 
يف منزلها الواقع بقرية ميت عنرت، بعد زواج 
نتج عنه اإجن���اب ر���س��ي��ع، مل ي��ت��ج��اوز ع��م��ره 9 

اأ�سهر.
ال�����س��رط��ة بالغا  ال��ق�����س��ة ع��ن��دم��ا تلقت  ب����داأت 
الأ�سخا�س يفيد بعثوره على زوجته  اأحد  من 
اإىل  الأم����ن  ف��ت��وج��ه  منزلهما،  داخ���ل  مقتولة 

موقع احلادثة للتحقيق.
ال�سرطة  لحظت  املراقبة  كامريات  وبفح�س 

م�سكن  اإىل  �سعد  النقاب  ي��رت��دي  �سخ�سا  اأن 
با�سم  وع��رف��ت��ه  ف���رتة،  ب��ع��د  خ���رج  ث��م  القتيلة، 
اأح���م���د، وه����و ي��ع��م��ل مب��ح��ل م��الب�����س ميتلكه 

زوجها.
الب�ساطة  بهذه  تكن  مل  املاأ�ساوية  الق�سة  لكن 
الظاهرة، فقد ات�سح اأن الزوج، ويدعى ح�سني، 
اأراد الزواج من امراأة اأخرى لكن اإميان رف�ست 
ب�سدة، فعزم على التخل�س منها "دون خ�سائر 
عربها  ي��ل�����س��ق  ق�����س��ة  ت��دب��ري  وق����رر  مادية"، 
ي�ستطيع  ك���ي  ب���زوج���ت���ه  اأخ���الق���ي���ة  ف�����س��ي��ح��ة 
تطليقها دون تكاليف. وكانت اخلطة بالتفاق 
مع اأحد موظفيه على اأن يذهب اإىل منزلهما، 
وي��ق��وم ب��الع��ت��داء عليها لإث��ب��ات ع��الق��ة غري 
ال�سيطانية  اخل��ط��ة  لكن  جتمعهما.  �سرعية 
ودافعت  اإمي��ان  اكت�سفت  عندما  بالف�سل  ب��اءت 
اأخاف  مما  ع��ال،  ب�سوت  بال�سراخ  نف�سها  عن 
اأحمد فقرر قتلها وكتم  بالفعل اأنفا�سها، حتى 

فارقت احلياة بجوار ر�سيعها.

مايلي �ساير�ض: غ�سلت �سعري 
مرتني فقط خلل 4 اأ�سهر

اأثارت النجمة العاملية مايلي �ساير�س جدل كبريا بعد اعرتافها بغ�سل �سعرها 
مرتني فقط خالل 4 اأ�سهر احلجر املنزيل، واعترب عدد كبري من اجلمهور 
انها م�ستهرتة ول حتافظ على نظافتها اجل�سدية، وهو اأمر ُمقرف ل يحتاج 

ملربر.
وكانت ك�سفت موؤخرا �سقيقتها املغنية العاملية نووا �ساير�س عن معاناتها يف 
هويتها  من  جم��ّردة  عا�ست  اأنها  اإىل  م�سريًة  �ساير�س،  مايلي  ب�سبب  ال�سغر 
ال�سخ�سية عندما كانت �سغرية ملجّرد كونها �سقيقة مايلي، فقالت :"اأعتقد 
عندما ت�ستمع اإىل اأغنية Young and Sad �ستح�سل على الق�سة الكاملة 

حلياتي.

زو�ر ي�سلون �إىل برج �إيفل مع �إعادة �لفتح �جلزئي للربج يف باري�ص, بعد �إغالق د�م ثالثة �أ�سهر ب�سبب فريو�ص كورونا.� ف ب


