
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

   

�أجرت �أكرث من 40 �ألف فح�ص جديد ك�صفت عن 388 �إ�صابة 
ال�شحة تعلن عن �شفاء 704 حاالت من كورونا

•• اأبوظبي-وام: 

متا�سياً مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد 19 واملخالطني لهم وعزلهم.. اأعلنت 
40,000 فح�س ج��دي��د على فئات  اأك���ر م��ن  اإج��رائ��ه��ا  ال����وزارة ع��ن 
خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي. 
الدولة وتو�سيع نطاق  التق�سي والفح�س يف  اإج��راءات  و�ساهم تكثيف 
اإ�سابة  حالة   388 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
وجميعها  خمتلفة,  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة,  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 43,752 حالة.       )التفا�سيل �س3(

الطوارئ واالأزمات تنفي �شحة ما مت تداوله من معلومات 
حول بروتوكول تنظيم ال�شفر ملواطني ومقيمي الدولة

•• اأبوظبي -وام: 

الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزم��ات والكوارث ما مت تداوله  نفت 
من معلومات يف مواقع التوا�سل االجتماعي حول بروتكول تنظيم ال�سفر 
ملواطني ومقيمي الدولة, حيث اإن كافة املعلومات املتعلقة بالربوتوكول 
مت االإع����ان عنها م��ن خ��ال االإح��اط��ة االإع��ام��ي��ة حلكومة االإم����ارات. 
م��ن اجلهات  االأخ��ب��ار  ا�ستقاء  اأهمية  على  واالأزم����ات  ال��ط��وارئ  و���س��ددت 
�سحة  من  التاأكد  ���س��رورة  املجتمع  اأف���راد  بجميع  اأه��اب��ت  كما  الر�سمية, 
املعلومات قبل تداولها مما يعر�س اأ�سحابها للم�ساءلة القانونية, موؤكدة 
اأنه �سيتم تطبيق العقوبات على كل من يتداول ال�سائعات واملعلومات غري 

ال�سحيحة.
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•• الروي�س-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة اأن دولة االإم��ارات ويف ظل القيادة 
احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

حفظه اهلل م�ستمرة يف تعزيز قدراتها وتطويرها يف قطاع الطاقة.
جاء ذلك خال زيارة �سموه اإىل من�ساآت �سركة برتول اأبوظبي الوطنية 
خالها  اطلع  وال��ت��ي  الروي�س  يف  والبرتوكيمياويات  للتكرير  اأدن���وك 
للتكرير  ا�سرتاتيجيتها  تنفيذ  يف  ال�سركة  اأح��رزت��ه  ال��ذي  التقدم  على 
االقت�سادي  العائد  لتعزيز  وم�ساريعها  وخططها  والبرتوكيماويات 
والربحية يف هذا القطاع. واأ�ساد �سموه خال جولته يف مرافق جممع 
الروي�س ومن�ساآته .. بالكوادر االإماراتية العاملة والتزامها با�ستمرارية 
– 19 وجهودها  االأعمال خال الظروف اال�ستثنائية جلائحة كوفيد 
الدوؤوبة التي ت�سب يف خدمة االقت�ساد الوطني وحتقيق تقدم وازدهار 
و�سعادة �سعب االإمارات. وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان : �سررت بروؤية اأبنائي وبناتي العاملني يف �سركة برتول اأبوظبي 
الفرتة  خ��ال  اال�ستثنائية  جهودهم  ن��ق��ّدر  ون��ح��ن  اأدن����وك..  الوطنية 
املا�سية ل�سمان ا�ستمرارية اأعمال االإنتاج يف قطاع النفط والغاز .. اإ�سافة 
اإىل جهودهم يف تطوير وتو�سعة جممع الروي�س وزيادة قدراته لتعزيز 
مكانة دولة االإمارات يف قطاع التكرير البرتوكيماويات وامل�ستقات الذي 
يعد اأحد الروافد الرئي�سة للتنمية ال�سناعية وي�سهم يف تنويع اقت�سادنا 

الوطني مبا يخدم جهود التطوير ال�سامل يف الدولة. 
واأدن��وك يف  الفاعل بني اجلهات احلكومية  التعاون  اأهمية  �سموه  واأك��د 
ا�ستمرارية  �سمان  عن  اأثمر  وال��ذي   19  - كوفيد  جلائحة  اال�ستجابة 

االأعمال يف جوانب وجماالت قطاع النفط والغاز كافة.
)التفا�سيل �س2(

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

جتمع حلزب النازيني اجلدد يف �سرق اأملانيا

من املناطق املتنازع عليها

�طلع على �لتقدم يف جممع �لروي�ص للتكرير و�لبرتوكيماويات و�مل�صتقات

حممد بن زايد يوؤكد موا�شلة االإمارات تعزيز قدراتها وتطويرها يف جمال الطاقة

حممد بن زايد خال زيارته من�ساآت �سركة برتول اأبوظبي الوطنية اأدنوك للتكرير والبرتوكيمياويات يف الروي�س  )وام(

��صتخد�م �صيار�ت �إ�صعاف يف عمليات �إرهابية و�نتهاكات ج�صيمة مليلي�صيات �ل�صر�ج

خرباء اأمميون: تركيا منخرطة بتجنيد ونقل مرتزقة اإىل ليبيا
دماء على �حلدود بني �ل�صني و�لهند:

ما الذي يحدث بني القوتني النوويتني؟

نواب بالكونغر�س يوؤيدون م�شروع 
قرار يدين اإيران ويدعم املعار�شة

•• وا�شنطن-وكاالت

اأع�������س���اء جمل�س  اأغ��ل��ب��ي��ة  اأي�����دت 
ال����ن����واب االأم����ريك����ي ق�������راراً من 
احل���������زب���������ني, ال������دمي������ق������راط������ي 
مطالب  ي���دع���م  واجل����م����ه����وري, 
امل���ع���ار����س���ة االإي����ران����ي����ة ب�������اإي���ران 
ويدين  دمي���ق���راط���ي���ة,  ع��ل��م��ان��ي��ة 
الدولة  ت���رع���اه  ال�����ذي  االإره�������اب 
االإي��ران��ي��ة, وف��ق��ا مل��ا اأوردت����ه قناة 
 Fox News ن����ي����وز  ف���وك�������س 

االأمريكية.
من  مكلينتوك  توم  النائب  وقال 
خطاب  يف  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا,  والي�����ة 
االإيرانية  اجلاليات  منظمة  اأمام 
�سبب  هناك  االأربعاء:  االإيرانية, 
لوجود اأغلبية قوية من احلزبني 
يف جم��ل�����س ال����ن����واب االأم���ريك���ي 
القرار  اجتمعوا مًعا لرعاية هذا 
االإرهابية  الهجمات  يدين  ال��ذي 
يراقب  ال���ع���امل  الأن  اإي��������ران,  يف 
ال��ن�����س��ال م���ن اأج�����ل احل���ري���ة يف 

اإيران وي�سجع ق�سيتكم.
�سريمان  ب������راد  ال���ن���ائ���ب  وق������ال 
م����ن والي������ة ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا: على 
بالفعل  تت�سامن  وه��ي  اأم��ريك��ا, 
الذين  ال�سجعان  االإيرانيني  مع 
يقاتلون من اأجل ف�سل جديد يف 

تاريخ اإيران العظيم واملتعدد.

عبا�س يلتقي ال�شفدي و�شط 
حالة من التوتر مع اإ�شرائيل 

•• رام اهلل-اأ ف ب

التقى وزير اخلارجية االأردين اأمين ال�سفدي اخلمي�س, الرئي�س الفل�سطيني 
حممود عبا�س يف مدينة رام اهلل, يف الوقت الذي ت�سهد فيه املنطقة توتراً مع 

اإ�سرائيل اإزاء خمطط �سم اأجزاء من ال�سفة الغربية املحتلة.
ال�سفدي  و�سل  ب��ر���س,  فران�س  لوكالة  الفل�سطيني  الرئي�س  مكتب  و���س��رح 

بطائرة مروحية يف رحلة نادرة اإىل رام اهلل مقر القيادة الفل�سطينية.
ومن املتوقع اأن تركز املحادثات بني الطرفني على املخطط االإ�سرائيلي ل�سم 

امل�ستوطنات يف ال�سفة الغربية املحتلة ومنطقة غور االأردن اال�سرتاتيجية.
ال���ذي ك��ان ج���زءا م��ن مبادرة  ال��والي��ات املتحدة االأم��ريك��ي��ة املخطط  وت��دع��م 
اأواخر يناير.  ال�سام املثرية للجدل التي ك�سف عنها الرئي�س دونالد ترامب 
وقالت احلكومة االإ�سرائيلية اإنها قد ت�سرع بعملية ال�سم اعتبارا من االأول من 
متوز يوليو املقبل, االأمر الذي دفع االأردن اإىل التحذير من تراجع العاقات 
يف حال اأقدمت اإ�سرائيل على هذه اخلطوة. واأبدى العاهل االأردين امللك عبد 

اهلل الثاين هذا االأ�سبوع الأع�ساء الكونغر�س, معار�سته ملخطط ال�سم.

•• الفجر – خرية ال�شيباين

الهندي  اأع��ل��ن اجل��ي�����س  ال��ث��اث��اء, 
مواجهة  يف  ج��ن��دًي��ا   20 خ�����س��ارة 
ال�����س��ي��ن��ي.. متحفظة  م��ع اجل��ي�����س 
ال�سني  اك��ت��ف��ت  احل�������ادث,  ب�������س���اأن 
اإىل قتلى وج��رح��ى, دون  ب��االإ���س��ارة 
اأول  ه��و  وه���ذا  احل�سيلة.  حت��دي��د 
ا�ستباك ع�سكري قاتل بني القوتني 
ووقع  عاما.   45 منذ  االآ�سيويتني 
يف  ج����ال����وان  وادي  يف  اال����س���ت���ب���اك 
املناطق  اإحدى  منطقة الداخ, وهي 
احل�����دودي�����ة امل����ت����ن����ازع ع��ل��ي��ه��ا بني 

البلدين.
اأدي  ان  �سبق  امل��ا���س��ي,  م��اي��و   5 يف 
250 ج���ن���دًي���ا ���س��ي��ن��ًي��ا يف  ت���وغ���ل 
ا�ستباكات  اإىل  الهندية  االأرا����س���ي 
حادث  وقع  مايو,   9 ويف  بالع�سي. 
حدود  ع��ل��ى  ال�������س���رق,  اإىل  مم��اث��ل 
ت��ع��زي��زات من  اإر���س��ال  �سيكيم. ومت 
من�سوب  يف  زاد  مم����ا  اجل���ان���ب���ني 
 7 ال��ت��وت��ر, قبل عقد حم��ادث��ات يف 

يونيو لبدء تخفيف الت�سعيد. ويف 
هذا ال�سياق جاءت مواجهات م�ساء 

االثنني بني املع�سكرين.
جبال  يف  م���ن���ط���ق���ة  ه�����ي  الداخ, 
ال��ه��ي��م��االي��ا, ت��ت��اأرج��ح ب��ني 4500 
البحر.  �سطح  ف��وق  مرت  و5500 
وتتنازع ال�سني والهند هذه املنطقة 
منذ حرب بينهما عام 1962. ويف 

اإق���ام���ة حدود  ال�����س��راع, مت  ن��ه��اي��ة 
الفعلية.  ال�سيطرة  خ��ط  م��وؤق��ت��ة, 
اإىل  ت�ستند  غام�سة  ح��دود  ولكنها 
اتفاق تباديل على االأر�س, يعلن كل 
وتطالب  خمتلفة.  م�سافة  منهما 
ت�سني,  اأ�سكاي  باإقليم  ا  اأي�سً الهند 
الذي �سمته ال�سني اإىل التبت عام 
1962.        )التفا�سيل �س12(

•• عوا�شم-وكاالت

اأحمد  اللواء  الليبي,  الوطني  با�سم اجلي�س  املتحدث  ك�سف 
ج�سيمة  انتهاكات  ع��ن  اخلمي�س,  االأرب��ع��اء  ليل  امل�سماري, 
ومرتزقة  ال�سراج  ميلي�سيات  بها  تقوم  االإن�ساين  للقانون 

تركيا يف الباد.
ون�سرت ال�سفحة الر�سمية للمتحدث با�سم اجلي�س الوطني 
اجل�سيمة  االنتهاكات  يك�سف  فيديو  في�سبوك  على  الليبي 
�سيارات  ا���س��ت��خ��دام  م��ن خ��ال  االإن�����س��اين  ال���دويل  للقانون 
ال�سراج  ميلي�سيات  بها  قامت  اإره��اب��ي��ة  عمليات  يف  اإ�سعاف 
لر�سد حتركات اجلي�س الليبي لق�سفها بالطريان الرتكي.
اإىل ذلك, اأكد خرباء اأمميون, اأم�س اخلمي�س, انخراط تركيا 
يف عمليات وا�سعة النطاق لتجنيد ونقل املقاتلني ال�سوريني 

متنها 134 مقاتًا �سورياً.
ياأتي هذا بالتزامن مع جتديد االحتاد االأوروب��ي مطالبته 

بوقف القتال يف ليبيا, معترباً اأن الو�سع خطري جدا.
اإىل  ل��ل��ع��ودة  دع��وات��ه��ا  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأ�سابيع ج���ددت  وم��ن��ذ 
اأطلقت  كما  النار,  ووق��ف  الطرفني  بني  املفاو�سات  طاولة 
لقائد  زي��ارة  القاهرة" اإث��ر  "مبادرة  املا�سي  االأ�سبوع  م�سر 
تركيا  اأن  اإال  ال���ب���اد,  اإىل  ح��ف��رت  خليفة  ال��ل��ي��ب��ي  اجل��ي�����س 
وحكومة الوفاق رف�ستا املبادرة امل�سرية الرامية اإىل وقف 

النار على �سوء مقررات االتفاقات الدولية.
ي�سار اإىل اأن اأنقرة م�ستمرة يف دعم حكومة الوفاق ع�سكريا, 
واإر�سال املرتزقة ال�سوريني للقتال �سد اجلي�س الليبي, على 
الرغم من توقيعها اتفاق برلني القا�سي بوقف التدخات 

اخلارجية, وحظر توريد ال�ساح.

اإىل ليبيا لدعم كتائب الوفاق.
ووفق اخلرباء, فقد مت اإر�سال اآالف ال�سوريني, منهم اأطفال 

دون ال�18 عاما خال ال�سهور االأخرية.
ليبيا,  ال��ن��زاع يف  م��ن ت�سعيد  امل��ت��ح��دة  االأمم  ف��ري��ق  وح���ذر 
���س��ل��م��ي, ويلقي  اإىل ح���ل  ال��ت��و���س��ل  اح���ت���م���االت  وت��ق��وي�����س 

بتداعيات ماأ�ساوية على ال�سكان املحليني.
ورغم االإدانات الدولية للدور الرتكي يف ليبيا, ال �سيما من 
تقارير  عن  ف�سًا  املا�سي,  االثنني  واليونان,  فرن�سا  قبل 
ليبيا,  اإىل  تركية  ع�سكرية  ط��ائ��رات  و���س��ول  ر���س��دت  ع��دة 
ت�ستمر اأنقرة يف نقل املرتزقة اإىل الباد التي ت�سهد �سراعا 

منذ �سنوات.
فقد اأفاد م�سدر مطلع يف مطار م�سراتة, لقناتي »العربية« 
و»احلدث«, الثاثاء, بو�سول طائرة من تركيا حتمل على 
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م�شت�شفيات الظفرة تقدم خدمات 

التطبيب عن بعد للحد من انت�شار كورونا

اأخبار الإمارات

بولتون: ترامب طلب من

 ال�شني امل�شاعدة يف انتخابه

عربي ودويل

اأول اختبار حقيقي لرب�شلونة 

بعد ا�شتئناف الليغا

الفجر الريا�شي

رئي�س الدولة ي�شدر مر�شوما بتعيني �شلطان النعيمي مديرا 
عاما ملركز االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
النعيمي, مديرا عاما  �سلطان حممد  الدكتور  �سعادة  بتعيني  مر�سوما احتاديا 

ملركز االإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية.
وله  ال�سيا�سية,  ال�سوؤون  يف  البارزين  الباحثني  من  النعيمي  �سلطان  والدكتور 
على  حا�سل  وه��و  واالأدب��ي��ة,  ال�سيا�سية  البحثية  وامل��وؤل��ف��ات  الكتب  من  العديد 
يف  التدري�س  هيئة  وع�سو  م�سارك  اأ�ستاذ  وه��و  ال�سيا�سي,  الفكر  يف  الدكتوراه 
لتمكني  الوطنية  لا�سرتاتيجية  اال�ست�سارية  اللجنة  وع�سو  اأبوظبي,  جامعة 

ال�سباب.
البحثية  املراكز  اال�سرتاتيجية من  والبحوث  للدرا�سات  االإِم��ارات  ويعد مركز 
ذات املكانة املرموقة اإقليما ودوليا يف جمال الدرا�سات اال�سرتاتيجية ال�سيا�سة 

واالقت�سادية واالجتماعية.

�إعالم تركيا: عملية �أنقرة �لع�صكرية �صمال �لعر�ق متو��صلة

مذكرة احتجاج �شديدة اللهجة
من بغداد على العدوان الرتكي

•• بغداد-وكاالت

اأن  ال��دف��اع,  وزارة  اإع��ام تركية نقا عن  و�سائل  ذك��رت 
العملية الع�سكرية يف �سمال العراق تتوا�سل بنجاح كما 
هو خمطط لها. واأ�سافت اأن مروحيات هجومية توا�سل 

�سرب اأهداف يف املنطقة املذكورة.
مقطع  اخلمي�س,  فجر  الرتكية,  الدفاع  وزارة  ون�سرت 
فيديو ير�سد حلظات �سرب اأهداف من قبل مروحيات 
ومدفعية اجلي�س, يف اإطار عملية خملب النمر منطقة 

هفتانني �سمال العراق.
ال�سفري  ال��ع��راق��ي��ة,  اخل��ارج��ّي��ة  وزارة  وا���س��ت��دع��ت  ه���ذا 
مذكرة  و�سلمته  اخلمي�س,  جم���ددا  ال��ع��راق  يف  ال��رتك��ي 
احتجاج �سديدة اللهجة داعية اإىل الكّف عن االنتهاكات 
الدولية. وقالت اخلارجية العراقية يف بيان, اإن العراق 
الرتكية  القوات  معاودة  ال�سجب  عبارات  باأ�سد  ي�ستنكر 
الباد و�سيادتها  انتهاك حرمة  17 يونيو اجلاري  يوم 

بق�سف ومهاجمة اأهداف داخل حدودها الدولية.
لهذه  القاطع  رف�سنا  نوؤكد  وفيما  البيان:  يف  ج��اء  كما 
االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ُت��خ��اِل��ف امل��واث��ي��ق وال��ق��وان��ني الدولية 

ن�����س��دد ع��ل��ى ����س���رورة ال���ت���زام اجل��ان��ب ال��رتك��ي باإيقاف 
العراقية  االأرا�سي  املُعتِدية من  الق�سف, و�سحب قواته 
التي توّغلت فيها اأم�س ومن اأماكن تواجدها يف مع�سكر 

بع�سيقة وغريها.
كانت  تركيا  اأّن  العراقّية  احُلكومة  ُتوؤّكد  »كما  واأ�ساف: 
احلدودية  باملنطقة  االأم����ن  اخ��ت��ال  زي����ادة  يف  ال�سبب 
التي  ال�سام  م��ب��ادرة  ت�سّببت  اإذ  بيننا؛  فيما  امل�سرتكة 
 2013 ع��ام  الكرد�ستايّن  العمال  ح��زب  م��ع  اعتمدتها 
داخل  الرتكّي  احل��زب  عنا�سر هذا  الكثري من  بتوطني 
االأرا����س���ي ال��ع��راق��ّي��ة م��ن دون م��واف��ق��ة اأو ال��ت�����س��اور مع 
ل��دى جمل�س  االحتجاج حينها  اإىل  دعانا  مّم��ا  ال��ع��راق؛ 

االأمن.
ال�سفري  اأم�س اخلمي�س,  اخلارجية,  وزارة  ا�ستدعت  كما 
االإي�������راين ل����دى ج��م��ه��وري��ة ال���ع���راق و���س��ّل��م��ت��ه مذكرة 
احتجاج, على الق�سف املدفعي االإي��راين الذي تعّر�ست 
له قرى حدودّية يف )مرتفعات اآالنة( التابعة ملدينة حاج 
عمران مبحافظة اأربيل يوم الثاثاء املا�سي وما ت�سّبب 
به من خ�سائر مادية, واأ�سرار باملمتلكات, عاوة على بث 

اخلوف بني االآمنني من �ُسّكان تلك املناطق.

يف خم�ص �صنو�ت، وبا�صم �لعرق �لأبي�ص
ت�شاعف هجمات اليمني 

املتطرف ثالث مرات يف الغرب!
•• الفجر -اأنطوان ها�شداي -ماك�شيم ما�شيه -بيري بلوتو

االإرهاب  مكافحة  للجنة  التنفيذية  املديرية  اأطلقته  ال��ذي  التحذير  اإن 
التابعة لاأمم املتحدة يف اأوائل اأبريل يف غاية الو�سوح: اإن الدول االأع�ساء 
قلقة ب�ساأن التهديد املتزايد والعابر للحدود الإرهاب اأق�سى اليمني. وجتدر 
االإ�سارة, اىل اأن قائمة الهجمات القاتلة التي ي�سنها املتطرفون اليمينيون 

قد منت ب�سكل كبري يف ال�سنوات االأخرية.        )التفا�سيل �س11(

تعرث مفاو�شات �شد النه�شة
•• القاهرة-رويرتز

على  اإثيوبيا  تبنيه  الذي  ال�سخم  النه�سة  �سد  ب�ساأن  املحادثات  توقفت 
النيل االأزرق والذي فجر خافات بينها وبني م�سر, وذلك قبل اأ�سابيع 
من بدء الت�سغيل املتوقع لل�سد, وقدم ال�سودان اقرتاحا باإحالة االأمر اإىل 

روؤ�ساء وزراء الدول الثاث للبحث عن حلول لنقاط اخلاف.
يف  الفنية  وال��ف��رق  ال��ري  وزراء  ت�سم  التي  اليومية  املفاو�سات  وب���داأت 
التا�سع من يونيو حزيران يف حماولة للتو�سل اإىل اتفاق ب�ساأن ت�سغيل 
اإنها �ستبداأ فيه  اإثيوبيا  ال�سد قبل يوليو متوز, وهو املوعد الذي قالت 

ملء خزان ال�سد.                 )التفا�سيل �س9(

الرئي�س الفل�سطيني خال اجتماعه مع وزير اخلارجية االردين

يف حال حدوث موجة ثانية لكوفيد - 19
الواليات املتحدة: اإعادة احلجر ال�شحي لن تكون فعالة !

•• الفجر –خرية ال�شيباين

اأو بع�س الواليات االمريكية, بداأ  يف ال�سني والربتغال واأملانيا 
كوفيد19- يف العودة جمددا. ويطرح ال�سوؤال عن اال�سرتاتيجية 
التي �سيتم ا�ستخدامها اإذا ظهرت موجة جديدة. ويف حالة الواليات 
املتحدة, اخلرباء حائرون وغري متاأكدين من التاأثري الذي ميكن اأن 

يكون باإعادة اإقرار احلظر ال�سحي.            )التفا�سيل �س12(
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اأخبـار الإمـارات

�طلع على �لتقدم يف جممع �لروي�ص للتكرير و�لبرتوكيماويات و�مل�صتقات

حممد بن زايد يوؤكد موا�شلة دولة االإمارات تعزيز قدراتها وتطويرها يف جمال الطاقة

وزي������ادة ال��ق��ي��م��ة م���ن اأع��م��ال��ه��ا يف 
والبرتوكيماويات  التكرير  جمال 
االأجنبية  اال�ستثمارات  وا�ستقطاب 
ال�سراكات  ط���ري���ق  ع���ن  امل��ب��ا���س��رة 
وقعتها  التي  كتلك  اال�سرتاتيجية 
"اإيني"  م����ع  ل���ل���ت���ك���ري���ر  اأدن����������وك 
يف" النم�ساوية  اإم  و"اأو  االإيطالية 
اإىل  �سموه  وا�ستمع  املا�سي.  العام 
ومن�ساآت  م��راف��ق  ع��ن  واٍف  ���س��رح 
الروي�س والتقدم يف تنفيذ  جممع 
امل�������س���اري���ع ال���ت���ي ت�����س��ه��م يف زي����ادة 
املواد اخلام  االإنتاجية من  الطاقة 
امل�ساريع  حت��ت��اج��ه��ا  ال��ت��ي  االأول���ي���ة 
ال��ف��ر���س التي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة ودع�����م 
يتيحها جممع الروي�س للم�ستقات 
للم�ستثمرين  ال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ة 

االقت�سادي  ال�سعيد  على  دوره���ا 
اأن  اإىل  م�سريا   .. وعامليا  اإقليميا 
امل�ساريع  تنفيذ  يف  ما�سية  الدولة 
املتميزة  ال���ن���وع���ي���ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
والطموحة لتطوير �سناعة قطاع 
املوا�سفات  اأع���ل���ى  وف����ق  ال���ط���اق���ة 
زيارة  خ��ال  �سموه  راف��ق  العاملية. 
بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو   .. املجمع 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
واالإن�سانية  اخل���ريي���ة  ل���اأع���م���ال 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ ذي�����اب ب���ن حممد 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ديوان  اآل  زاي���د  ب��ن 
املجل�س  ع�سو  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
�سلطان  ال�سيخ  ومعايل  التنفيذي 
م�ست�سار  ن��ه��ي��ان  اآل  ح���م���دان  ب���ن 

احتياجات  لتلبية  طبية  وك�����وادر 
وتطبيق  كافة  املواقع  املوظفني يف 
والوقائية  ال�����س��ح��ي��ة  االج�������راءات 
مثل التباعد االجتماعي والتعقيم 
العمل  ومن�ساآت  مل��ق��رات  املتوا�سل 
ال�سركة  ا���س��ت��خ��دام  اإىل  اإ���س��اف��ة   ..
تقنيات الذكاء اال�سطناعي التابعة 
الرقمي يف  للتحكم  بانوراما  ملركز 
بانت�سار  اخلا�سة  البيانات  حتليل 
�سيناريوهات  ور����س���م  ال���ف���ريو����س 
ل�سمان  خطط  وو�سع  افرتا�سية 
ا�ستمرارية االأعمال واحلفاظ على 

�سحة و�سامة الكوادر الب�سرية.
وبهذه املنا�سبة قال معايل الدكتور 
ت�سرفنا   "  : اجل�����اب�����ر  ����س���ل���ط���ان 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب����زي����ارة 

واإجراءات اأدنوك ل�سمان املحافظة 
على ال�سحة وال�سامة والبيئة .. 
 " " اأدن����وك  ا�سرتاتيجية  ب��ج��ان��ب 
يف ت��ط��وي��ر م��دي��ن��ة ال��روي�����س التي 
االقت�ساد  من���و  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����س��ه��م 
وت���وؤم���ن رف����اه ���س��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة من 
تدفع  ت��ن��م��وي��ة  م�������س���اري���ع  خ�����ال 
عجلة االزدهار االقت�سادي وتخلق 
�سموه  واأك���د  ج��دي��دة.  فر�س عمل 
دولة  يف  وال��غ��از  النفط  �سناعة  اأن 
ال�سنوات  خ��ال  حققت  االإم�����ارات 
ن���وع���ي���ة مهمة  ق����ف����زات  امل���ا����س���ي���ة 
القطاع  ه����ذا  ت��ط��وي��ر  م�����س��رية  يف 
احليوي وتنميته .. تواكب التطور 
ال������ذي ت�������س���ه���ده دول������ة االإم���������ارات 
وتر�سيخ  ب��اق��ت�����س��اده��ا  ل��ل��ن��ه��و���س 

ال��ع��امل��ي��ني وال�������س���رك���اء. ك��م��ا اطلع 
�سموه والوفد املرافق على م�سروع 
النفط اخلام  تكرير  تعزيز مرونة 
يف ال��روي�����س ح��ي��ث م��ن امل��ت��وق��ع اأن 
ي�سهم اإكمال هذا امل�سروع يف تطوير 
ق��درات اأدن��وك ومتكينها من زيادة 
العوائد من  اأكرب  القيمة وحتقيق 
وا�ستمع  تنتجه.  نفط  برميل  ك��ل 
االإج����راءات  ح��ول  �سرح  اإىل  �سموه 
ال��ن��اج��ح��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا اأدن����وك 
 - " ك��وف��ي��د  جل��ائ��ح��ة  لا�ستجابة 
توفري  على  ا�ستملت  " والتي   19
جميع  يف  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ف��ح��و���س��ات 
املواقع الربية والبحرية عن طريق 
وتوظيف  املتنقلة  الفح�س  ف���رق 
من�ساآت  م��ن  الطبية  االإم��ك��ان��ي��ات 

الدولة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
وال�������س���ي���خ حم���م���د ب�����ن ح���م���د بن 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  طحنون 
للمطارات  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  اإدارة 
وم����ع����ايل ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن 
الرئي�س  دول��ة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد 
التنفيذي ل�سركة برتول اأبو ظبي 
" وجمموعة  " اأدن�����وك  ال��وط��ن��ي��ة 
مبارك  حم��م��د  و���س��ع��ادة  �سركاتها 
امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل عهد 

اأبوظبي.
من�ساآت  يف  ال��زي��ارة  �سموه  وا�ستهل 
على  اط��ل��ع  حيث  للتكرير  اأدن����وك 
تطوير  احل��ا���س��ل يف  ال��ت��ق��دم  �سري 
وتو�سعة جممع الروي�س ال�سناعي, 
املرونة  لتعزيز  ال�����س��رك��ة  وخ��ط��ط 

•• الروي�س-وام:

ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
اأب���وظ���ب���ي ن���ائ���ب ال���ق���ائ���د االأع���ل���ى 
االإمارات  دولة  اأن  امل�سلحة  للقوات 
ويف ظل القيادة احلكيمة ل�ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
قدراتها  ت��ع��زي��ز  يف  م�����س��ت��م��رة  اهلل 

وتطويرها يف قطاع الطاقة.
ج��اء ذل��ك خ��ال زي���ارة �سموه اإىل 
اأبوظبي  ب����رتول  ���س��رك��ة  م��ن�����س��اآت 
للتكرير  "اأدنوك"  ال���وط���ن���ي���ة 
الروي�س  يف  وال��ب��رتوك��ي��م��ي��اوي��ات 
على  خ�����ال�����ه�����ا  اط������ل������ع  وال�������ت�������ي 
يف  ال�سركة  اأح��رزت��ه  ال��ذي  التقدم 
للتكرير  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  ت��ن��ف��ي��ذ 
وخططها  وال����ب����رتوك����ي����م����اوي����ات 
وم�������س���اري���ع���ه���ا ل���ت���ع���زي���ز ال���ع���ائ���د 
هذا  يف  وال���رب���ح���ي���ة  االق���ت�������س���ادي 
القطاع. واأ�ساد �سموه خال جولته 
يف مرافق جممع الروي�س ومن�ساآته 
العاملة  االإم���ارات���ي���ة  ب��ال��ك��وادر   ..
االأعمال  ب��ا���س��ت��م��راري��ة  وال��ت��زام��ه��ا 
خ����ال ال���ظ���روف اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة " 
جلائحة كوفيد – 19 " وجهودها 
ت�����س��ب يف خدمة  ال���ت���ي  ال����دوؤوب����ة 
تقدم  وحتقيق  الوطني  االقت�ساد 
االإم���ارات.  �سعب  و�سعادة  وازده���ار 
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
�سررت   "  : ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
يف  العاملني  وبناتي  اأبنائي  بروؤية 
 " الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة 
" .. ونحن نقّدر جهودهم  اأدن��وك 
املا�سية  اال�ستثنائية خال الفرتة 
االإنتاج  اأعمال  ا�ستمرارية  ل�سمان 
اإ�سافة   .. وال��غ��از  النفط  قطاع  يف 
وتو�سعة  تطوير  يف  جهودهم  اإىل 
قدراته  وزي�����ادة  ال��روي�����س  جم��م��ع 
االإم�����ارات يف  لتعزيز م��ك��ان��ة دول���ة 
البرتوكيماويات  ال��ت��ك��ري��ر  ق��ط��اع 
اأحد الروافد  وامل�ستقات الذي يعد 
ال�سناعية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ال��رئ��ي�����س��ة 
وي�سهم يف تنويع اقت�سادنا الوطني 
مبا يخدم جهود التطوير ال�سامل 
اأهمية  �سموه  واأك���د   ." ال��دول��ة  يف 
اجلهات  ب����ني  ال���ف���اع���ل  ال����ت����ع����اون 
احلكومية واأدنوك يف اال�ستجابة " 
جلائحة كوفيد - 19 " والذي اأثمر 
االأعمال يف  ا�ستمرارية  عن �سمان 
النفط  ق��ط��اع  ج���وان���ب وجم�����االت 
وال���غ���از ك��اف��ة. واأث���ن���ى ���س��م��وه على 
جمتمع مدينة الروي�س جلهودهم 
التي يقدمونها خال هذه الفرتة 
احلكومية  باالإر�سادات  والتزامهم 

اإىل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
للبرتوكيماويات  اأدن����وك  من�ساآت 
التحويلية  وال�سناعات  وامل�ستقات 
يف ال���روي�������س, وال���ت���ي جت�����س��د دعم 
وت�سجيعها  ال���ر����س���ي���دة  ال���ق���ي���ادة 
لتطوير قطاع النفط والغاز كونه 
دفع  يف  وف��اع��ا  رئي�سيا  م�ساهما 
واالزدهار  والتطور  التنمية  عجلة 
واأو����س���ح   . " االإم���������ارات  دول�����ة  يف 
ال�سمو  ���س��اح��ب  روؤي����ة  اأن  معاليه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
وتوجيهاته بتنفيذ النقلة النوعية 
مدى  على  اأدن���وك  بها  قامت  التي 
لها  ك��ان  املا�سية,  االأرب���ع  ال�سنوات 
مكانة  ت��ع��زي��ز  يف  االأول  ال��ف�����س��ل 
اال�ستجابة  من  ومتكينها  ال�سركة 
مير  ال��ت��ي  اال�ستثنائية  ل��ل��ظ��روف 
بها ال��ع��امل وم��واك��ب��ة امل��ت��غ��ريات يف 
الرتكيز  خ��ال  من  الطاقة  قطاع 
التكيف  على  والقدرة  املرونة  على 
باأننا  ثقة  على  ونحن   .. والتطور 
ب�سكل  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  م��ن  �سنخرج 
اأقوى واأكر مرونة, وذلك بف�سل 
وتكاتف  ال��ر���س��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  دع����م 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ع  اجل���ه���ود 
كوادرنا  وت��ف��اين  وال���ت���زام  امل��ع��ن��ي��ة 
اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���اف  اأدنوك".  يف 
خططها  تنفيذ  يف  ما�سية  اأدن���وك 
امل�سوؤول  ل��ا���س��ت��ث��م��ار  ال��ط��م��وح��ة 
ورفع الكفاءة لتحقيق اأق�سى قيمة 
مبا  ننتجه,  نفط  برميل  ك��ل  م��ن 
الروي�س  جم��م��ع  ت��ط��وي��ر  ذل���ك  يف 
ل���ل���م�������س���ت���ق���ات ال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ة 
وذلك  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة,  وال�����س��ن��اع��ات 
متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  اإن�������س���اء  ع���رب 
ل���اأع���م���ال يف ال���روي�������س ت�����س��ه��م يف 
امل�سافة  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ت��ع��زي��ز 
االأجنبية  اال�ستثمارات  وا�ستقطاب 
وتبادل  املحلية  اخل���ربات  وت��ع��زي��ز 
وتوفري  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل��ع��رف��ة 
اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  العمل".  ف��ر���س 
ال�سناعي  الروي�س  جممع  ي�سبح 
وجهة عاملية مف�سلة للم�ستثمرين 
تاأ�سي�س  يف  ال��راغ��ب��ني  وامل�سنعني 
اأع��م��ال��ه��م يف االإم��������ارات, ن���ظ���راً ملا 
للم�ستثمرين  جاذبية  م��ن  ي��وف��ره 
لتوفري  اأ�سا�سية  ق��اع��دة  باعتباره 
اإنتاج  التي تدخل يف  االأولية  امل��واد 
املنتجات  م����ن  ك���ام���ل���ة  جم���م���وع���ة 
�سل�سلة  ام���ت���داد  ع��ل��ى  االأ���س��ا���س��ي��ة 
ال���ق���ي���م���ة ل���ل���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات .. 
الروي�س  اال�ستثمارات يف  و�ست�سهم 
ب��ت��وف��ري امل��زي��د م��ن ف��ر���س العمل 
وتعزيز  االإم�����ارات,  يف  املتخ�س�سة 
وت��و���س��ي��ع ن���ط���اق ب��رن��ام��ج اأدن�����وك 

لتعزيز القيمة املحلية امل�سافة.

�شموه ي�شيد بجهود اجلهات احلكومية واأدنوك يف جمال ال�شحة وال�شالمة وا�شتمرارية االأعمال
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اأخبـار الإمـارات
�أجرت �أكرث من 40 �ألف فح�ص جديد ك�صفت عن 388 �إ�صابة 

ال�شحة تعلن عن �شفاء 704 حاالت من كورونا
•• اأبوظبي-وام: 

لتو�سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  مع خطة  متا�سياً 
االكت�ساف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات  ن��ط��اق  وزي����ادة 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  امل�سابة  املبكر وح�سر احلاالت 
الوزارة  اأعلنت  وعزلهم..  لهم  19" واملخالطني  "كوفيد 
عن اإجرائها اأكر من 40,000 فح�س جديد على فئات 
تقنيات  واأح����دث  اأف�����س��ل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة 
اإج�������راءات التق�سي  ت��ك��ث��ي��ف  ال��ط��ب��ي. و���س��اه��م  ال��ف��ح�����س 

وال��ف��ح�����س يف ال��دول��ة وت��و���س��ي��ع ن��ط��اق ال��ف��ح��و���س��ات على 
م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 388 حالة اإ�سابة جديدة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة, وجميعها 
الازمة,  ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���االت 

وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 43,752 حالة.
كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 3 م�سابني وذلك من تداعيات 
عدد  يبلغ  وب��ذل��ك  امل�ستجد,  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  االإ���س��اب��ة 

الوفيات يف الدولة 298 حالة.
واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن اأ�سفها وخال�س 

بال�سفاء  ومتنياتها  املتوفني,  ل��ذوي  وموا�ساتها  تعازيها 
العاجل جلميع امل�سابني.. مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 
وااللتزام  بالتعليمات  وال��ت��ق��ي��د  ال�����س��ح��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع 

بالتباعد االجتماعي �سماناً ل�سحة و�سامة اجلميع.
كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 704 حاالت جديدة مل�سابني 
التام  وتعافيها  "كوفيد19-"  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الازمة 
حاالت  جم��م��وع  ي��ك��ون  وب��ذل��ك  امل�ست�سفى,  دخ��ول��ه��ا  منذ 

ال�سفاء 30,241 .

مبادرة قهوتنا كتاب اأونالين �شمن برامج موؤ�ش�شات  
حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية

•• العني - الفجر:

نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سات   برامج  انطلقت اأوىل فعاليات مبادرة "قهوتنا كتاب اأوناين" �سمن 
الثقافية والتعليمية  من خال ا�ست�سافة الكاتبة االإماراتية " مرمي الغفلي " حيث قامت بعر�س لق�ستها اجلديدة  
"نافذة وردية" ومت مناق�ستها مع موظفات املوؤ�س�سات واأع�ساء من جمل�س االإدارة عرب تطبيق zoom ويعد طرح 
اآل نهيان  , فيما جاءت مناق�سة الق�سة  " ملوؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد  " ح�سريا  الق�سة التي مل تن�سر بعد 
والت�سدي  ال�ستوية  الفريو�سات  حماربة  مو�سوعها  يتناول  والتي   19 كوفيد  فريو�س  تف�سي  اأزم��ة  مع  متزامنة 
لها والوقاية منها , وقد اأ�ساد اجلميع مبو�سوع الق�سة ور�سوماتها وعنوانها وربطها املا�سي باحلا�سر وت�سمينها 
ر�سائل اإيجابية منا�سبة لاأطفال من حيث االهتمام بتقوية جهاز املناعة بالغذاء ال�سحي واملحافظة على النظافة 

واأخذ االحتياطات الازمة للوقاية من الفريو�سات . 

وكيل وزارة الدفاع ي�شهد حفل تخريج الدورة ال�شابعة لدار�شي كلية الدفاع الوطني

رحابة االأفق, م�سخرا جنوده من 
واحد  بعزم  للعمل  و�سبابه  اأبنائه 
الذي  الوط�ن  ول��ه��دف واح��د ه��و 
يقع رهان قادته على اأبنائه .. واإننا 
 - الوطني  ال��دف��اع  كلية  اأن  نوؤكد 
وكما هي قواتنا امل�سلحة - تواكب 
امل�ستقبل,  وت�����س��ت�����س��رف  ال��ع�����س��ر, 
تعليمية  ب��ي��ئ��ة  ال��ك��ل��ي��ة  ت��وف��ر  اإذ 
ت��ف��اع��ل��ي��ة, وت��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
قدرات  تطوير  �سبيل  يف  اأهدافها 
واع�����دة, تكت�سب  ق���ي���ادات وط��ن��ي��ة 
املنظومة  ت��ف��ي��د  ن��وع��ي��ة  م���ه���ارات 
الوطنية ل�سناعة القرار, ويتمكن 
خريجو دورة الدفاع من امل�ساركة 
وامل�ساركة  التخطيط,  يف  الفاعلة 
وتنفيذ  ر�����س����م  يف  االإي����ج����اب����ي����ة 
واال�سرتاتيجيات  ال�����س��ي��ا���س��ات 
ال����وط����ن����ي����ة, وق�������د ك����ان����ت ف����رتة 
الكثري".  لتعلم  فر�سة  اجلائحة 
ورف����ع ق��ائ��د ال��ك��ل��ي��ة اأ���س��م��ى اآي���ات 
والتقدير مقرونا  وال�سكر  الوالء 
يف  ال��ر���س��ي��دة  لقيادتنا  ب��ال��ع��رف��ان 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قيادة  ظل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
و�ساحب  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه 

قيادة  راية  الزمن, حتت  تتخطى 
امل���ب���ادرة يف �ستى  ب���زم���ام  مت�����س��ك 
الريادي  املجاالت, وتعزز موقعها 
اإذ  والطموح,  االإيجابية  قيادة  يف 
�سربت دولة االإمارات مع التاريخ 
الافت  ح�سورها  ي�سجل  موعدا 
للتعامل مع اأزمة �سحية ع�سفت 
ا�ستحقاق  دولتنا  ونالت  بالعامل, 
تعرب  وه��ي  عاملي  وتقدير  ج���دارة 

اجلائحة, وتدعم االإن�سانية.
و�سع  ع��ل��ى  ق��ادت��ن��ا  " داأب  وق����ال 
ال��ن��ه��ج واالأ����س�������س ال��ت��ي ي��ج��ب اأن 
موؤ�س�سات  ك���اف���ة  ع��ل��ي��ه��ا  ت���ق���وم 
املبادئ  ت��ل��ك  م���راع���ي���ة  ال����دول����ة, 
م�سرية  ع���ل���ي���ه���ا  ت����رت����ك����ز  ال����ت����ي 
اأج������ل وط�����ن يقوده  م����ن  ال���ع���م���ل 
تو�سح  ال�سباب,  من  متوهج  جيل 
وامتطى  باالإميان  ت�سلح  باالأمل, 
الوطن  م�سالح  وا�سعا  الطموح, 
كافة  القيادة  له  و�سخرت   .. اأوال 
اأف�سل  ل��ه  وه��ي��اأت   .. االإم��ك��ان��ات 
هو  ليوا�سل   .. الظروف  واأن�سب 
والعزة  وال��ن��م��اء  ال��ب��ن��اء  م�����س��رية 
قدما  دوم���ا  وليتطلع   .. وامل��ج��د 
ما  اأف�سل  لتقدمي  واإ���س��رار  بعزم 
ل��دي��ه ب���وف���اء وت���ف���ان واإخ���ا����س, 
ول���ك���ي ت����ت����وازى ط���م���وح���ات���ه مع 
ظل  يف  وتوجهاتها  ال��ق��ي��ادة  روؤئ 

الوطني  ال���دف���اع  ل��ك��ل��ي��ة  االأع���ل���ى 
لوزارة  و  واأع�����س��اء,  ونائبا  رئي�سا 
للقوات  العامة  وللقيادة  الدفاع, 
الدولة,  وم��وؤ���س�����س��ات  امل�����س��ل��ح��ة, 
واأ���س��ح��اب امل��ع��ايل ال����وزراء وكافة 
الذين  وامل��ح��ا���س��ري��ن  امل�����س��وؤول��ني 
واإىل  ال����دورة,  اإجن���از  يف  �ساهموا 
االإدارية  والهيئة  التوجيه  هيئة 
الكلية على جهودهم املخل�سة  يف 
و�سلت  م��ا  ويف  ال�سابعة,  ل��ل��دورة 
داعيا   .. الكلية من م�ستوى  اإليه 
اهلل اأن يوفق اجلميع ملا فيه خري 
واأمن ومناء ورخاء دولة االإمارات 

العربية املتحدة.
ب��ع��د ذل����ك ���س��اه��د راع�����ي احلفل 
جمريات  ح����ول  ق�����س��ريا  ف��ي��ل��م��ا 
تاقاه  وم�����ا  ال�����س��اب��ع��ة  ال��������دورة 
ال��دار���س��ون م��ن م��ع��ارف وخربات 
تدريبية  ودورات  وعلمية  نظرية 
اكت�سبوا من  واخل��ارج  الداخل  يف 
ومهارات  نوعية  علوما  خالها 
الوطني  ال��دف��اع  دورة  يف  مم��ي��زة 
درا�سية  حم�����اور  ت�����س��م��ن��ت  ال���ت���ي 
امل�ستوى  عالية  واأ�ساليب  وم���واد 
تت�سمن  خم���رج���ات  ع��ل��ى  ت���رك���ز 
بتطبيق  امل���رت���ب���ط���ة  امل���ف���اه���ي���م 
ا�سرتاتيجية االأمن الوطني .. ما 
يجعل من هذه الدورة لبنة �سلبة 

اأبناء  وم����ه����ارات  ف��ك��ر  ���س��ق��ل  يف 
عالية  بهمم  املت�سلحني  ال��وط��ن 
والبناء  اخل���ري  اإم������ارات  خل��دم��ة 
م���ع���ارف  ل���ي���ن���ال���وا   , وال���������س����ام 
ومتقدمة  ا�سرتاتيجية  ومهارات 
تطلعاتهم  حت��ق��ي��ق  م��ن  متكنهم 
وخ�������دم�������ة ال�������وط�������ن مب����ن����ظ����ور 
متجان�سة,  وم��ف��اه��ي��م  م�����س��رتك, 
للعمل  العلمية  طاقاتهم  ت��وح��د 
الفر�س  واغ���ت���ن���ام   , واالب����ت����ك����ار 
الوطني,  االأم���ن  لتعزيز  امل��وات��ي��ة 

ومواجهة التحديات بكفاءة ".
واأو�سح اأن تخريج الدورة ال�سابعة 
الوطني  ال���دف���اع  ك��ل��ي��ة  ل��دار���س��ي 
الكبري  ي��ج�����س��د االه��ت��م��ام  ال���ي���وم 
ال������ذي ت���ول���ي���ه ق���ي���ادت���ن���ا امل���وق���رة 
وموؤ�س�ساتها,  واأب��ن��ائ��ه��ا  لبناتها 
قيادتنا  ت��ط��ل��ع��ات  ع���ل���و  وي����وؤك����د 
واآمالها, ومثابرتها احلثيثة نحو 
حتقيق الغايات الوطنية االأ�سمى, 
الرا�سخ  ال���وط���ن���ي  وال����ت����زام����ه����ا 
ب��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن االإجن������ازات 
جاعلة  االإم���ارات  لدولة  النوعية 
ي��ح��ت��ذى, وم�سدر  م��ن��ه��ا من����وذج 
اإل���ه���ام الف���ت ل��ك��ل ���س��ع��ب ط��ام��ح , 
ع��دو حاقد  ك��ل  اأم���ان �سد  وقلعة 

وطامع.
اأن  اخ���ت���ارت  االإم�������ارات  اأن  واأك�����د 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  و����س���اح���ب  اهلل" 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�سلحة التي تويل الكلية 
اهتماما خا�سا يتج�سد يف ا�ستمرار 
متابعة وتوجيهات �سموهم النرية, 
اإمنا  ال��احم��دود, وه��ذا  ودعمهم 
واأن  ال��ع��م��ل,  ���س��ادق  علينا  يحتم 
قادة  ظ��ن  ح�سن  عند  دوم���ا  نظل 
 .. ومنعته  رم��وز عزته   .. الوطن 

و�سر متيزه ورخائه.
للوطن  هنيئا   " كلمته  واخ��ت��ت��م 
وبنات  اأب��ن��اء  م��ن  املجموعة  ه��ذه 
ال����وط����ن ال����ذي����ن ح��ر���س��ت��م على 
م�ساركتهم هذه املنا�سبة .. واأبارك 
الوطني  ال��دف��اع  دورة  خل��ري��ج��ي 
الكبرية  جهودهم  مثمنا  ال�سابعة 
لهم  النوعية, متمنيا  ومثابرتهم 
خدمة  يف  وال�����س��داد  التوفيق  ك��ل 
وطننا الغايل". وحث اخلريجني 
العمل كل يف موقعه,  على جدية 
الع�سر  حت������دي������ات  م�����واك�����ب�����ني 
لتحقيق  �سادق  بعزم  ومواجهتها 
اأمنها  وحفظ  االإم���ارات,  تطلعات 
ال  كوطن  وم�ساحلها..  ال�سامل 
ي��ت��و���س��ح العز  اأن  ���س��وى  ب��ه  ي��ل��ي��ق 

والفخر دثارا.
املجل�س  اإىل  بال�سكر  ت��وج��ه  ك��م��ا 

معا�سرة  وحت�����دي�����ات  حت�������والت 
ت�سابقها فر�س".

 - الوطني  ال��دف��اع  كلية  اأن  واأك���د 
وكما هي قواتنا امل�سلحة - تواكب 
امل�ستقبل,  وت�����س��ت�����س��رف  ال��ع�����س��ر, 
واأ���س��ب��ح��ت ع���ام���ة مم���ي���زة على 
خ�����ارط�����ة ال����ع����ل����وم وال�����درا������س�����ات 
اال�سرتاتيجية التي تعنى باالأمن 
والعمل على مد ج�سور  الوطني, 
الازمة  اال���س��رتات��ي��ج��ي  ال��ف��ك��ر 
التحليل والتخطيط  اأ�س�س  لفهم 
وتوظيف  واإدارة  اال�سرتاتيجي, 
م����وارد ال���دول���ة م��ن اأج���ل حماية 

امل�سالح الوطنية.
بيئة  توفر  الكلية  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
على  وت��ع��م��ل  ت��ف��اع��ل��ي��ة,  تعليمية 
�سبيل تطوير  اأهدافها يف  حتقيق 
ق�����درات ق���ي���ادات وط��ن��ي��ة واع����دة, 
ن��وع��ي��ة تفيد  ت��ك��ت�����س��ب م����ه����ارات 
ل�سناعة  ال���وط���ن���ي���ة  امل���ن���ظ���وم���ة 
ال���ق���رار, وي��ت��م��ك��ن خ��ري��ج��و دورة 
يف  الفاعلة  امل�ساركة  م��ن  ال��دف��اع 
االإيجابية  وامل�ساركة  التخطيط, 
ال�سيا�سات  وت���ن���ف���ي���ذ  ر�����س����م  يف 

واال�سرتاتيجيات الوطنية.
ع��ام اال�ستعداد  " ها هو  واأ���س��اف 
م��ع��ه طوالع  ي��ح��م��ل  ل��ل��خ��م�����س��ني 
االأم����ل وال��ع��م��ل, ل��ان��ط��اق اإىل 

•• اأبوظبي- وام:

���س��ه��د ����س���ع���ادة م��ط��ر ����س���امل علي 
الدفاع,  وزارة  وك��ي��ل  ال��ظ��اه��ري 
ال�سابعة  ال������دورة  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل 
الوطني,  ال��دف��اع  كلية  ل��دار���س��ي 

الذي جرى م�ساء اأم�س االول.
الذي  اال�ستثنائي  للظرف  ونظرا 
ي�سهده العامل وحر�سا من الكلية 
وبناتها  باأبنائها  االح��ت��ف��اء  على 
جت�سيدا  واخلريجات  اخلريجني 
مل���ا ب���ذل���وه م���ن ج��ه��ود واجن�����ازات 
تعتز وتفخر بها الدولة وحفاظا 
الكلية  ات��خ��ذت  �سامتهم..  على 
ك���اف���ة االإج����������راءات االح����رتازي����ة 
على  حفاظا  امل��درو���س��ة  الوقائية 

�سامتهم.
الوطني  بال�سام  االح��ت��ف��ال  ب���داأ 
اآي��ات عطرة من الذكر  ثم ت��اوة 
الكلية  ق��ائ��د  األ���ق���ى  ث���م  احل��ك��ي��م 
ال���ل���واء رك���ن ط��ي��ار ر���س��اد حممد 
فيها  رح��ب  كلمة  ال�سعدي  �سامل 
ب�سعادة مطر �سامل علي الظاهري 

وكيل وزارة الدفاع راعي احلفل.
وق��ال " ي�سرين اأن اأرح��ب بكم يف 
حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 
خريجي  اإىل  لين�سم  ال�����س��اب��ع��ة, 
الكلية فوج جديد من اأبناء الوطن 
لا�ستمرار  الطاحمني  االأوف��ي��اء 
يف امل�ساركة املخل�سة لتحقيق روؤية 
امل��ع��ط��اء, وحماية  وط��ن��ن��ا  ق���ي���ادة 
مكت�سباته واإجنازاته بكافة املوارد 
التحديات  ك��ان��ت  ومهما  امل��ت��اح��ة 

وال�سعاب".
واأ���س��اف ال��ل��واء رك��ن ط��ي��ار ر�ساد 
حا�سرة  ظ��روف  يف  ان��ه  ال�سعدي 
نحتفل  م�سبوقة..  غري  خمتلفة 
ملوؤ�س�سة  ج���دي���د  ب����اإجن����از  ال���ي���وم 
للت�سحيات  رم�����ز  ه����ي  وط���ن���ي���ة 
اجل�������س���ام ال�����س��اخ�����س��ة يف واح����ة 
ال���ك���رام���ة وم���ي���ادي���ن ال�������س���رف .. 
العزة  رم��ز  امل�سلحة  ق��وات��ن��ا  اإن��ه��ا 
العطاء  ومنبع   , واالإب����اء  وامل��ج��د 

الاحمدود.
وق�����ال " ي�����س��رف��ن��ا ح�����س��ورك��م يف 
ي�ساهم  فتي  وطني  �سرح  جنبات 

واأداة  الوطنية  لا�سرتاتيجيات 
ت�����س��اه��م يف امل�����س��ارك��ة ال��ف��ع��ال��ة يف 

التخطيط لاأهداف الوطنية.
�سعادته  ق����ام  احل���ف���ل  خ���ت���ام  ويف 
ب����ت����وزي����ع �����س����ه����ادات ال�����������دورة يف 
اال�سرتاتيجية  الدرا�سات  جم��ال 
واالأم���ن���ي���ة ع��ل��ى اخل���ري���ج���ني ثم 
واخلريجني  ل�����س��ع��ادت��ه  ال��ت��ق��ط��ت 
وهناأهم  ال����ت����ذك����اري����ة,  ال�������س���ور 
بنجاحهم ومتنى لهم مزيدا من 
ك��ل يف موقعه  ال��ت��ف��وق وال��ن��ج��اح 
اأجل خدمة وطنه وجمتمعه  من 
دولتنا  ونه�سة  بتطور  واال�سهام 

العزيزة يف �ستى املجاالت.
كبار  م��ن  ع���دد  االإح��ت��ف��ال  ح�سر 
القيادة  م���ن  وال�����س��ب��اط  ال���ق���ادة 
ووزارة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ه 

الدفاع.
من جانبهم اأعرب اخلريجون عن 
بااللتحاق  واع��ت��زازه��م  ف��خ��ره��م 
ال�سامخ  ال��وط��ن��ي  ال�����س��رح  ب��ه��ذا 
الكت�ساب العلوم واملعارف املتنوعة 
الفكرية  امل������ه������ارات  ومم����ار�����س����ة 
العمل  مفاهيم  وتطوير  املتعددة 
الوطني امل�سرتك وتبادل اخلربات 

فيما بني الدار�سني واملدر�سني.
واالمتنان  ب��ال�����س��ك��ر  وت���وج���ه���وا 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اإىل  وال���ع���رف���ان 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
اهلل"على  "حفظه  الدولة  رئي�س 
الأبناء  والدائمة  الكرمية  رعايته 
وب��ن��ات ال��وط��ن يف ج��م��ي��ع حقول 
رفعوا  ك���م���ا  وامل����ع����رف����ة..  ال���ع���ل���م 
اإىل �ساحب  التقدير  اأي��ات  اأ�سمى 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  و���س��اح��ب  اهلل" 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
متابعتهما  على  امل�سلحة  للقوات 
جناح  ع��ل��ى  وحر�سهما  ال���دوؤوب���ة 
موؤكدين  ال��وط��ن��ي  ال���دف���اع  كلية 
عزمهم امل�سي قدما يف م�سريتهم 
خدمة  يف  ي�����س��ه��م  مب����ا  ب��ال��ك��ل��ي��ة 

الوطن و�سون مكت�سباته.

م�شت�شفيات الظفرة تقدم خدمات التطبيب عن بعد للحد من انت�شار كوروناوزارة ال�شحة تطلق من�شة وطنية توعوية بـ 5 لغات ت�شم مركز معلومات حول كورونا
•• دبي - وام:

وطنية  من�سة  االإل��ك��رتوين  موقعها  على  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأطلقت 
"كوفيد19-" حتت  امل�ستجد  كورونا  ت�سم مركز معلومات عن فريو�س  توعوية 
�سعار "�سحتكم واجبنا" وذلك يف اإطار االإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية 
اآلية  وتعزيز  "كورونا"  فريو�س  انت�سار  ملكافحة  االإم���ارات  حكومة  اأعلنتها  التي 
تقييم احلاالت ال�سحية واحلد من انت�سار ال�سائعات واملعلومات املغلوطة ومتثل 
التي  واالإر���س��ادات  واالحتياطات  التو�سيات  كافة  تت�سمن  بيانات  قاعدة  املن�سة 
حددتها منظمة ال�سحة العاملية واجلهات ال�سحية يف الدولة للوقاية من فريو�س 
تاأتي من م�سادر  التي  امل�سللة  وال�سائعات  املعلومات اخلاطئة  واحلد من  كورونا 
االإنرتنت  ع��رب  اجل��دي��دة  اخل��دم��ة  ه��ذه  ت�ساعد  كما  معتمدة.  وال  موثوقة  غ��ري 
الطارئة  العادية والربد غري  التخفيف من تدفق حاالت مر�سى االنفلونزا  على 
للموؤ�س�سات الطبية يف ظّل الظروف احلالية. ويت�سمن مركز املعلومات - الذي يقدم 
خدماته عرب خم�س لغات عاملية - خدمة الطبيب االفرتا�سي وي�ساعد املتعاملني 
الراغبني يف تقييم حالتهم ال�سحية يف حال ا�ستباه اإ�سابتهم بالفريو�س كما يعترب 
املركز من�سة للتوعية يت�سمن اأحدث املعلومات عن الفريو�س وطرق الوقاية منه 
مبوبة يف 6 اأبواب رئي�سية تقدم معلومات واإر�سادات علمية و�سحية باالإ�سافة اإىل 
تقدميه اإح�سائيات حمدثة عن االإ�سابات بفريو�س كورونا امل�ستجد يف االإمارات. 
ويقدم مركز معلومات فريو�س كورونا امل�ستجد خدمة الطبيب االفرتا�سي الذي 
ال�سحية من خال توجيه عدد من اال�ستف�سارات واالأ�سئلة  يقوم بتقييم احلالة 
ال��ت��وا���س��ل م��ع االآخ��ري��ن االأع���را����س وغ��ريه��ا قبل ت�سخي�س  ت��اري��خ ال�سفر  ح��ول 
 998 الرقم  االت�سال على  اإىل  امل�ستخدمني  �سيتم توجيه  االنتهاء  احلالة وعند 
وذلك  امل��ر���س  م��ع  التعامل  طريقة  ح��ول  واإر����س���ادات  معلومات  ت��ق��دمي  �سيتم  اأو 
وين�سح  الطارئة  احل��االت  اجلديد  النظام  ينا�سب  وال  الت�سخي�س.  نتيجة  ح�سب 

اأقرب عيادة  با�ست�سارة الطاقم الطبي املخت�س يف حال وجود حالة طارئة وزيارة 
املجتمع  الأف��راد  املن�سة  تتيح  كما  الازمة.  الطبية  العناية  اإىل  للخ�سوع  �سحية 
امل�ستجد  كورونا  انت�سار  مكافحة  يف  احلكومية  اجلهود  لدعم  بالتطوع  الراغبني 
ال�سخ�سية  البيانات  وتعبئة  للمركز  االإلكرتونية  البوابة  اإىل  الدخول  من خال 
وحتديد القطاع الذي يرغب بالتطوع به كما يت�سمن املركز خا�سية الإجابة عن 
يجب  التي  الوقائية  االإج���راءات  اأه��م  حول  املتعلقة  واالأ�سئلة  اال�ستف�سارات  كافة 
وكيل  الكتبي  �سغري  عو�س  �سعادة  واأ���س��ار  بالفريو�س.  االإ�سابة  لتفادي  اتباعها 
الوزارة امل�ساعد لقطاع اخلدمات امل�ساندة اإىل اأن اإطاق مركز معلومات فريو�س 
احلكومية  للتوجهات  اال�ستجابة  اإط��ار  يف  ياأتي   " "كوفيد19-  امل�ستجد  كورونا 
ال��وزارة العاجية والوقائية  الذكية يف خدمات  ب�سرورة تكثيف توظيف احللول 
�سحية  خ��دم��ات  تقدمي  على  ال���وزارة  حر�س  م��وؤك��داً  ك��ورون��ا  لفريو�س  للت�سدي 
�ساملة ومبتكرة ت�سمن اال�ستجابة ال�سريعة للحاالت امل�ستبه باإ�سابتهم بالفريو�س 
وذلك من خال تزويد املركز بخا�سية الطبيب االفرتا�سي الذي يعترب اأحد اأهم 
النماذج املبتكرة يف املمار�سات ال�سحية الوقائية حيث ي�ساهم الطبيب االفرتا�سي 
ي�ساعد  ما  امل�ست�سفيات  ملراجعة  احلاجة  دون  بعد  عن  ال�سحية  احلالة  تقييم  يف 
ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأن  واأو���س��ح  ال��ف��ريو���س.  ب��ع��دوى  االإ���س��اب��ة  ن�سبة  خف�س  يف 
اأجرت مراجعة ل�سيا�سات مكافحة العدوى وحتديث االإر�سادات ال�سحية  املجتمع 
اأف��راد املجتمع يف احل�سول  "كورونا" مل�ساعدة كافة  عرب مركز معلومات فريو�س 
خماطر  ح��ول  املجتمعي  ال��وع��ي  تعزيز  يف  ي�ساهم  م��ا  دقيقة  علمية  حقائق  على 
الفريو�س وطرق تفادي االإ�سابة به منوها اإىل حر�س الوزارة على دعم االإجراءات 
الوقائية واملمار�سات االحرتازية التي تبنتها دولة االإمارات ملواجهة الفريو�س من 
العاجية  وتنمية احللول  وابتكار  االإلكرتونية  ال�سحية  خال تطوير اخلدمات 
اأف�سل  لتقدمي  املطبقة  ال�سحية  العاملية  املعايري  الأعلى  ووفقا  املتاحة  والوقائية 

جتربة عاجية للمر�سى وحت�سني ال�سحة العامة لل�سكان.

••  منطقة الظفرة – لطيفة جابر

ل�سركة  التابعة  الظفرة  م�ست�سفيات  اإدارة  ح��ددت   
خطوات   4 »�سحة«  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي 
والتي  ُبعد,  عن  التطبيب  م��ب��ادرة  من  لا�ستفادة 
اأطلقتها لتوفري خدمات عاجية متميزة للمر�سى 
مراجعة  ال�����س��ح��ي��ة  م�سكلتهم  حت��ت��اج  ال  ال���ذي���ن 
االإج������راءات  اإط�����ار  يف  وذل����ك  ل��ل��ط��ب��ي��ب,  �سخ�سية 
االح���رتازي���ة ال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��خ��ذه��ا ل��ل��ح��د من 

انت�سار فريو�س كورونا »كوفيد- 19«.
لا�ستفادة  اتباعها  ال��واج��ب  اخل��ط��وات  وتت�سمن 
م��ن اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة ع��ن ُب��ع��د, ����س���رورة حجز 
اأو  ال��ع��اج  لطلب  املخت�س  الطبيب  ع��ن��د  م��وع��د 
اال�ست�سارة عن ُبعد على االأرقام التالية 80050  
اإىل  املري�س  حتويل  و�سيتم  اأو028070000 
ال��ط��ب��ي��ب امل��ع��ن��ي ب��امل�����س��ك��ل��ة امل��ر���س��ي��ة ال��ت��ي يعاين 
م��ن��ه��ا امل���ري�������س. وب��ع��د ذل����ك ي��ت��م م��راج��ع��ة امللف 
�سيقوم  ال��ذي  الطبيب  قبل  من  للمري�س  الطبي 
باالت�سال باملري�س لبحث حالته املر�سية, و�سرف 
التالية  اخل���ط���وة  ويف  ي��ح��ت��اج��ه��ا,  ال��ت��ي  االأدوي�������ة 
كيفية  و�سرح  االأدوي��ة,  بتو�سيل  ال�سيدالين  يقوم 
الطبيب  يقوم  االأخ���رية  اخل��ط��وة  ويف  ا�ستعمالها, 
بدعوة املري�س لزيارته اإذا كان هناك حاجة الإجراء 
بع�س الفحو�س ال�سريرية, املخربية اأو ال�سعاعية. 

وميثل التطبيب عن بُعد خياراً مف�سًا لدى عدد 
كبري من �سكان الظفرة الراغبني يف احل�سول على 
اأ�سحاب  لاأ�سخا�س  خا�سة  ال�سحية,  اخل��دم��ات 
مراجعة  اإىل  يحتاجون  الذين  املزمنة  االأم��را���س 
ط��ب��ي��ة ك��ل ف���رتة ب��ه��دف احل�����س��ول ع��ل��ى اأدويتهم 
املطلوبة, وت�سهم تلك اخلدمات يف تعزيز االإجراءات 
الوقائية واالحرتازية, يف ظل املخاوف من انت�سار 
فريو�س كورونا, مبا يتما�سى مع توجيهات القيادة 
يف  البقاء  باأهمية  احلكومة  وتو�سيات  الر�سيدة, 
التطبيب  مببادرة  املر�سى  من  عدد  واأ�ساد  املنزل. 

اأط��ل��ق��ت��ه��ا م�����س��ت�����س��ف��ي��ات الظفرة,  ال��ت��ي  ُب��ع��د  ع���ن 
الذين ميكن تقدمي  املر�سى  للتخفيف عن  وذلك 
اخلدمات العاجية لهم من منزلهم دون احلاجة 
من  ذلك  ميثله  ملا  نظراً  للم�ست�سفى,  الذهاب  اإىل 
من  امل�ست�سفيات  تتخذه  ما  رغ��م  ن�سبية  خماطرة 
اإج������راءات اح���رتازي���ة ووق��ائ��ي��ة ���س��ام��ل��ة للحد من 
يف  البقاء  يظل  اأن��ه  اإال  وانت�ساره  الفريو�س  انتقال 
اإذا  خا�سة  للمر�سى,  االأف�����س��ل  اخل��ي��ار  ه��و  امل��ن��زل 
اأو  فح�س  اإىل  حت��ت��اج  ال  امل��ر���س��ي��ة  حالتهم  ك��ان��ت 

مراجعة �سخ�سية.
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية-الفجر:

ال�سحية  ال��رع��اي��ة  لتوفري  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  ج��ه��ود  اإط���ار  يف 
العاملية,  ال�سحية  امل��ع��اي��ري  اأف�����س��ل  وف���ق  للمر�سى  ال��ع��اج��ي��ة  واخل���دم���ات 
جمل�س  رئي�س  ال���وزارة  وكيل  العلماء,  �سليم  حممد  الدكتور  �سعادة  تفقد 
وتوا�سل  كوفيد19-  مر�سى  ال�سحية,  للخدمات  االإم��ارات  موؤ�س�سة  اإدارة 
معهم مبا�سرة لا�ستماع اإليهم واالطمئنان على �سحتهم �سخ�سياً, يف اإطار 
وذلك  املتميزة,  والنف�سية  ال�سحية  والرعاية  العناية  تلقيهم  احلر�س على 
اأثناء �سل�سلة الزيارات امليدانية ملرافق الوزارة والتي �سملت موؤخراً م�ست�سفى 
م�ستوى  على  االط���اع  بهدف  ال�سحي,  احل�سن  دب��ا  وم��رك��ز  الفجرية  دب��ا 
اجلاهزية الت�سغيلية وتوفر املعدات وامل�ستلزمات الطبية واملخزون الدوائي 
الازمة  الطبية  العناية  تقدمي  يف  الطبية  ال��ك��وادر  جهود  وك��ف��اءة  ال��ك��ايف, 

للمر�سى.

معاينة ميد�نية و�إ�صادة بالأد�ء
وعاين الدكتور العلماء الذي رافقه يف زيارته �سعادة الدكتور يو�سف حممد 
ال�سركال مدير عام موؤ�س�سة االإمارات للخدمات ال�سحية, والدكتور حممد 
املر�سى  ت�سجيل  اإج��راءات  الطبية,  الفجرية  �سعيد مدير منطقة  اهلل  عبد 
واأ�سلوب العناية بهم وفرز احلاالت واملخالطني, وتفقد غرف العزل باأق�سام 
الطوارئ واآلية عمل الفح�س ال�سريع, وزار ق�سم العناية املركزة لاطمئنان 
الكوادر  اإىل  والتقدير  ال�سكر  ووج��ه  امل��ت��وف��رة.  والتجهيزات  املر�سى  على 
االإدارية والطبية كافة يف خط الدفاع االأول من اأطباء ومتري�س وم�سعفني 
وم�ساعدين واإداريني واأطقم عمل ميدانية يف ال�سفوف االأوىل, مثنياً على 
جهودهم اال�ستثنائية وتفانيهم يف �سبيل توفري الرعاية ال�سحية واحلفاظ 
الفحو�سات  اإج���راء  اأهمية  م��وؤك��داً  و�سامتهم.  املجتمع  اأف���راد  �سحة  على 
الازمة ب�سكل دوري للطواقم الطبية, م�سرياَ اإىل دورهم البارز واملوؤثر يف 

اجتياز اأزمة كورونا.
وتفقد �سري العمل مب�سروع غرفة العمليات النموذجية املعيارية ذات املعايري 
نظام  من  اأك��ر  جتمع  والتي  االإي��ج��اب��ي,  ال�سغط  بنظام  واملعزولة  العاملية 
وخا�سية يف الكهرباء واالأنظمة اخلا�سة  باملعدات الطبية, حيث من املتوقع 

ت�سليم امل�سروع قبل نهاية هذا العام .

�إجر�ء�ت فعالة ومدرو�صة 
خدمات  ك��ف��اءة  معاينة  على  ال���وزارة  حر�س  العلماء  الدكتور  �سعادة  واأك���د 
الكوادر  م��ع  امل��ي��دان  وال��وق��وف يف  م��راف��ق��ه��ا    ال�سحية يف جميع  ال��رع��اي��ة 
على  والتاأكيد  معنوياتهم  لرفع  االأول,  الدفاع  خط  يف  والطبية  االإ�سرافية 
الدعم وامل�ساندة جلهودهم وت�سحياتهم التي �سنعت الفارق يف ارتفاع ن�سبة 
ال�سفاء بالدولة, بف�سل توجيهات ودعم  القيادة الر�سيدة باملوارد واالإمكانات 
اإج��راءات ا�ستباقية فعالة ومدرو�سة لتوفري  وت�سخري مقدرات الدولة عرب 

رعاية �سحية متميزة حلماية �سحة املجتمع من تداعيات اجلائحة العاملية, 
ابتكار  على  وق��درت��ه  كفاءته  اأث��ب��ت  ب��ال��دول��ة  ال�سحي  النظام  اأن  اإىل  الف��ت��اً 
احللول الوقائية والعاجية واال�ستجابة بفعالية, بناء على تقارير و�سهادات 

من منظمة ال�سحة العاملية .
واأ�سار وكيل الوزارة اإىل اأن تاحم وتكاتف املواطنني واملقيمني وزيادة الوعي 
باأهمية االإلتزام باالإجراءات والتدابري االحرتازية التي وجهت بها احلكومة, 
الدفاع  ال�سغط على خط  وتخفيف  موؤخراً  االإ�سابات  ن�سبة  بخف�س  اأ�سهم 

االأول. مو�سحاً اأن الوزارة م�ستمرة بكل عزمية وعمل دوؤوب على 
يف  النجاح  وبالتايل  املناطق,  خمتلف  يف  الفحو�سات  نطاق  وتو�سيع  زي��ادة 
االكت�ساف املبكر لاإ�سابات وعزلها وح�سر املخالطني لها. منوهاً اإىل حر�س 
الوزارة على موؤازرة املر�سى والت�سامن معهم وتوفري اأف�سل الربوتوكوالت 
للمر�سى  ال�سحية  الرعاية  م�ستويات  اأف�سل  وتقدمي  والدوائية  العاجية 

مل�ساعدتهم على التعايف باأقرب وقت.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

ك�سف اللواء علي عبد اهلل بن علوان 
ال��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د ع����ام ���س��رط��ة راأ�����س 
اخل��ي��م��ة ع���ن ع��ق��د ال���ق���ي���ادة 723 
اجتماعا عن بعد با�ستخدام التقنيات 
واالأنظمة احلديثة منذ بدء جائحة 
فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد 19 
م��وظ��ف��ا من   2097 ف��ي��ه��ا  ����س���ارك 
واالأفرع  واالأق�سام  االإدارات  خمتلف 
االح������رتازي������ة  ال�����ت�����داب�����ري  يف ظ�����ل 
للتعامل مع هذه اجلائحة .  واأو�سح 

الداخلية  وزارة  دع���م  اأن  ���س��ع��ادت��ه 
ال��احم��دود من خ��ال توفري بنية 
حتتية رقمية �سلبة وابتكارات وفقاً 
�ساهم يف  العاملية  املمار�سات  الف�سل 
من  تعزز  منا�سبة  عمل  بيئة  توفري 
املوظفني  ب���ني  اجل�����س��دي  ال��ت��ب��اع��د 
م�����ع احل�����ف�����اظ ع���ل���ى ا����س���ت���م���راري���ة 
االع���م���ال وت���ق���دمي اخل���دم���ات وفق 
اجمايل  ان   م�سيفا  املعايري,  اأعلى 
وقت هذه االجتماعات الرقمية عن 
دقيقة  و380  األ��ف��ا   43 ب��ل��غ  ب��ع��د  
ال����ذي مت خ��ال��ه توفري  ال��وق��ت  يف 

كيلومرتا  مليون  ن�سف  م��ن  اأك���ر 
ال�سريحة  ه����ذه  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ق��ل  م���ن 
م�����ن امل����وظ����ف����ني م�����ن خ������ال عقد 
االجتماعات وور�س العمل والدورات 
الوظيفية لهم عن بعد.  واأ�سار اإىل 
اأنه مت توفري5090 �ساعة من زمن 
ان��ت��اج��ي��ة امل��وظ��ف��ني يف ���س��ورة تعزز 
ا�ستطاعت  التي  املميزة  النجاحات 
�سرطة راأ�س اخليمة حتقيقها خال 
تعاملها مع االأو�ساع احلالية والتي 
موؤ�سرات  حت�سني  بوتقة  يف  ت�سب 
االإن��ت��اج��ي��ة ب��ال��ع��م��ل.  واأف������اد قائد 

العمل  اأن  راأ���س اخليمة  �سرطة  ع��ام 
جائحة  انت�سار  بداية  منذ  بعد  عن 
يف  �ساهم  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
ت��وف��ري اأك���ر م��ن 815 األ���ف درهم 
االنبعاثات  م���ن  احل����د  ج��ان��ب  اإىل 
و101  اآالف   136 ب  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
�سرطة  اأن  اإىل  الف��ت��ا   , غ����رام  ك��ي��ل��و 

راأ�س اخليمة متكنت يف وقت قيا�سي 
من  االأم��ث��ل  بال�سكل  اال�ستفادة  من 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة امل��ع��ت��م��دة وفق 
�ساهم  مما  اجل��ودة  م�ستويات  اأعلى 
خمتلف  م����ن  امل��ن��ت�����س��ب��ني  اأداء  يف 
ال��ق��ط��اع��ات ال�����س��رط��ي��ة يف االإم�����ارة 
اإليهم  املوكلة  وامل�سوؤوليات  للمهام 

امل�ساعي  يعزز  ومبا  وجه  اأكمل  على 
واجلهود الهادفة اإىل تعزيز م�ستوى 
اخليمة  راأ������س  يف  واالأم�������ان  االأم�����ن 
جلمهور  اخل��دم��ات  اأف�سل  وتقدمي 
اللواء بن علوان  واأ�سار   . املتعاملني 
اإىل اأن هذه االآلية يف العمل وابتكار 
موؤ�سرات لاجتماعات الرقمية عن 

بعد �ساهمت يف احلفاظ على دميومة 
وا���س��ت��م��راري��ة ال��ع��م��ل ال�����س��رط��ي يف 
راأ�����س اخل��ي��م��ة يف اإط����ار االإج�����راءات 
امل��ت��ب��ع��ة يف ظ��ل تف�سي  االح���رتازي���ة 
اإىل  , الفتا  امل�ستجد  كورونا  جائحة 
اأن هذه االجنازات والنجاحات متثل 
القيادة  م�����س��رية  خ��ط��وة ج��دي��دة يف 

التي  اخليمة  راأ���س  ل�سرطة  العامة 
التطورات  مواكبة  اإىل  دائماً  ت�سعى 
التقنية والتكنولوجية وقيا�سها من 
خال ابتكار موؤ�سرات مثل موؤ�سرات 
االجتماعات الرقمية لات�سال عن 
بعد التي من �ساأنها اال�سهام يف تعزيز 

تقدم االمارة ونه�ستها ال�ساملة .

ز�ر ميد�نيًا م�صت�صفى دبا �لفجرية ومركز دبا �حل�صن ملعاينة كفاءة �لأد�ء 

وكيل وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع يتفقد مر�شى كوفيد19- ويتوا�شل معهم مبا�شرة لالطمئنان على �شحتهم

�صرطة ر�أ�ص �خليمة يف مو�جهة كوفيد 19

مب�شاركة  بعد  عن  اجتماعا   723
كل 2097 موظفا 

�شرطة الفجرية تطلق حملتها البيئية 
اخلام�شة بعنوان )اأنا اأتعهد(

•• الفجرية - وام:

اأطلقت القيادة العامة ل�سرطة الفجرية ممثلة يف فريق التطبيقات اخل�سراء 
احلملة البيئية اخلام�سة بعنوان “اأنا اأتعهد” عن بعد وذلك �سمن االإجراءات 
االحرتازية للحد من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد “كوفيد 19” وتهدف 
البيئي  التعهد  للمجتمع من خال  البيئية  الثقافة  وتعزيز  ن�سر  اإىل  احلملة 
اخلالدي  حممد  خلود  النقيب  واأو���س��ح��ت  م�ستدامة.  بيئة  على  للمحافظة 
رئي�س فريق التطبيقات اخل�سراء بالقيادة العامة ل�سرطة الفجرية اأن اإطاق 
هذه املبادرة ياأتي متا�سياً مع اخلطة الت�سغيلية للتطبيقات اخل�سراء وحتقيقاً 
الأهداف القيادة يف املجال البيئي من خال اإطاق حزمة من االأن�سطة البيئية 
التوعوية وكذلك دعم لاأهداف وامل�ساريع االبتكارية من خال م�ساركة املوارد 
لن�سر  االبتكارية  االأ�ساليب  اأح��دث  وا�ستقطاب  االأن�سطة  تنفيذ  يف  الب�سرية 

م�سارك. الوعي البيئي بني خمتلف �سرائح املجتمع والتي ا�ستهدفت 1000 

العدد  12965 بتاريخ 2020/6/19
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 286/2020/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )94.542.58 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  
طالب االإعان : اميك�س )ال�سرق االو�سط( �س م ب )م( االإمارات - �سفته بالق�سية : مدعي

املطلوب اإعانه : 1- امين حممد توفيق د�سوقي - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه 
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/2/26 يف الدعوى املذكورة 
اأعاه ل�سالح/اميك�س )ال�سرق االو�سط( �س م ب )م( االإم��ارات بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
 2020/1/20 يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا   %9 القانونية  والفائدة  دره��م   94.542.58 مبلغ 
وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه بامل�ساريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
لن�سر هذا االعان  التايل  اليوم  اعتبارا من  مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 

�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  التجارية  
العدد  12965 بتاريخ 2020/6/19

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 14249/2019/13 عمايل جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدره )504200 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. رقم 
 )MB992269609AE( ال�سكوى
طالب االإعان :  هنا احمد عادل القباين  - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : مها علي اإ�سماعيل علي الفهيم - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعانه  : 1- باري�س غالريي )�س ذ م م( - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه 

جمهول حمل االإقامة 
الدعوى  يف   2020/1/22 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : االإع��ان  مو�سوع 
مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  القباين  ع��ادل  احمد  ل�سالح/هنا  اأع���اه  امل��ذك��ورة 
عليها  املدعي  والزمت   , درهما  و�ستون  و�سبعة  ومائة  الف  ع�سر  واربعة  اربعمائة  دره��م   )414167(
باملنا�سب من امل�ساريف. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  االع��ان  هذا  لن�سر  التايل  اليوم 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 
العدد  12965 بتاريخ 2020/6/19

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 2432/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4680/2018 جتاري جزئي , 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 577.845.5 درهم( , �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعان : طبا�سكو للمقاوالت الفنية - ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1- الريامي لتجميل ال�ساحات والري - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ 

�سده - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )577845.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12965 بتاريخ 2020/6/19
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 165/2019/72 تظلم جتاري 
مو�سوع الدعوى :  تظلم من القرار ال�سادر رقم 2019/197 حجز حتفظي جتاري 

والر�سوم وامل�ساريف
طالب االإعان / 1- بنك م�سر - فرع دبي  - �سفته بالق�سية : متظلم 

املطلوب اإعانه :1- �سعيد �سامل علي اجلنيبي - �سفته بالق�سية : متظلم �سده
جمهول حمل االقامة

مو�سوع االإعان : قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعاه ومو�سوعهتظلم من القرار 
ال�سادر رقم 2019/197 حجز حتفظي جتاري والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة 
لذا  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2020/6/28 امل��واف��ق   االح��د  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل , ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية   التجارية 

العدد  12965 بتاريخ 2020/6/19
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : كوتيج �ند�صرتيز �لإمار�ت - �ص ذ م م  
 : القانوين  ال�سكل   - �سقيم  ام   - بردبي   - االأول  امل�ستثمر  ملك  حمل   : العنوان 
ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 546803 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   63299
اأعاه, وذلك مبوجب قرار  يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2008/6/12 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني   امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2008/6/12
مكتب  ملك   3 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�صبون  وم�صاركوه  �لكتبي 
ه��ات��ف  04-3215355   - ال��ق��وز االوىل   - ب��ردب��ي   - امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  دب��ي   ويل عهد 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-3215356 فاك�س: 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  12965 بتاريخ 2020/6/19
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/�لكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
االوىل - هاتف  3215355-04  فاك�س: 3215356-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�سفية/ اأعاه  املذكور  امل�سفي  باأنه قد مت تعيني  بدبي  االقت�سادية  التنمية 
كوتيج �ند�صرتيز �لإمار�ت - �ص ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2008/6/12   واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2008/6/12   وعلى 
الكائن  املعني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  من لديه 
واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اه,  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  12965 بتاريخ 2020/6/19

  اال�شماء           
ف��ار���س جمعه  امل��دع��و/  ب��اأن  راأ����س اخليمة  دائ���رة حماكم  تعلن 
ابنته  ال�سم  االأول  املقطع  تعديل  بطلب  تقدم   , امل��ا���س  مفتاح 
من )اأ�سواق( اإىل )�ساره( , ليكون ا�سمها بعد التعديل / �سارة 
فار�س جمعه مفتاح املا�س.  وان من له م�سلحة يف االعرتا�س 
ان يتقدم خال خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االعان امام ق�سم 

اال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
 قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
ه�شام ابراهيم حممد

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

•• اأبوظبي-وام:

بداأت �سرطة اأبوظبي يف ن�سر دورياتها الذكية املطورة القادرة 
على ر�سد خمالفات ع��دم رب��ط ح��زام االأم����ان, وال��ت��ح��دث يف 
بغري  واالن�سغال  ال��زائ��دة,  وال�سرعة  ال��ق��ي��ادة,  اأث��ن��اء  الهاتف 
واملطلوبة.  الرتخي�س  منتهية  امل��رك��ب��ات  و�سبط  ال��ط��ري��ق, 
واأ�سارت اإىل اأن الدورية الذكية لديها اأنظمة تقنية متقدمة 
ل�سبط جمموعة من املخالفات ب�سكل اآيل, واإ�سعار املخالفني 

الطريق  م�ستخدمي  داعية  الن�سية,  الر�سائل  بها من خال 
ال�سامة  واإر�����س����ادات  وامل�����رور  ال�����س��ري  ب��ق��ان��ون  االل���ت���زام  اإىل 
عن  م��رة  الأول  ك�سفت  قد  اأبوظبي,  �سرطة  وكانت  امل��روري��ة. 
دوري��ات��ه��ا ال��ذك��ي��ة ���س��م��ن م��ع��ر���س��ي االأن��ظ��م��ة غ��ري املاأهولة 
 »2020 »�سيمتك�س  والتدريب  واملحاكاة   ,»2020 »يومك�س 
اال�سرتاتيجية  اأبوظبي  خطة  لدعم  احلثيثة  جهودها  �سمن 
الطرق  جعل  يف  اال�سرتاتيجية  واالأولوية  املرورية  لل�سامة 

اأكر اأمانا.

•• اأبوظبي-وام:

بحث �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
ات�سال هاتفي  الدويل خال  اخلارجية والتعاون 
مع معايل الدكتور فوؤاد حممد ح�سني بكي نائب 
الدولية  العاقات  ال��وزراء ل�سوؤون  رئي�س جمل�س 
ووزي���ر خ��ارج��ي��ة ال��ع��راق ال��ع��اق��ات االأخ��وي��ة بني 
تطوير  و�سبل  العراق  وجمهورية  االإم���ارات  دول��ة 
ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ني يف 

املجاالت كافة. 
وتقدم �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خال 
الدكتور  معايل  اإىل  بالتهنئة  الهاتفي  االت�سال 
اجلديد,  من�سبه  على  بكي  ح�سني  حممد  ف���وؤاد 

متمنيا له التوفيق وال�سداد يف مهام عمله. 
فريو�س  جائحة  ت��ط��ورات  اجل��ان��ب��ان  وا�ستعر�س 
كورونا امل�ستجد "كوفيد – 19" وجهود البلدين 

الحتواء تداعياته. 
ويف هذا ال�سدد .. اأكد �سموه ومعايل الدكتور فوؤاد 

التعاون  تعزيز  على  احلر�س  بكي  ح�سني  حممد 
هذه  ت��داع��ي��ات  م��واج��ه��ة  يف  والتن�سيق  امل�����س��رتك 

اجلائحة التي توؤثر يف العامل اأجمع. 
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان حر�س 
الثنائية مع  تعزيز عاقاتها  االإم��ارات على  دولة 
التعاون  وت��ط��وي��ر  ال�سقيقة  ال���ع���راق  ج��م��ه��وري��ة 
ع��ن متنياته  ك��اف��ة, معربا  امل��ج��االت  امل�����س��رتك يف 
واال�ستقرار  ال�سامة  ال�سقيق  العراقي  لل�سعب 

والرخاء. 

�شرطة اأبوظبي تن�شر دورياتها الذكية 
لتعزيز ال�شالمة املرورية يف االإمارة

عبداهلل بن زايد ووزير اخلارجية العراقي اجلديد 
يبحثان هاتفيا العالقات االأخوية وتطورات كوفيد - 19
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر:

ن��ف��ذت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي, م��ن خ���ال م��رك��ز ب��ل��دي��ة م�����س��ف��ح, حملة 
ا�ستهدفت  مدينتك”,  مظهر  على  “حافظ  بعنوان  اإل��ك��رتون��ي��ة  توعوية 
النطاق اجلغرايف  الواقعة �سمن  املناطق  واالأف��راد يف  وامل�ستثمرين  املاك 
ومنطقة  ال�سناعية,  م�سفح  منطقة  ي�سمل:  ال��ذي  م�سفح  بلدية  ملركز 
املفرق ال�سناعية, وال�سبعية, وحميم. وهدفت احلملة, التي تاأتي متا�سياً 
لتحقيق  والذكي  االإل��ك��رتوين  للتحول  اأبوظبي  حكومة  ا�سرتاتيجية  مع 
املوؤ�سرات الوطنية ذات ال�سلة يف كل الظروف, اإىل تطوير اآليات العمل َعن 
ُبعد, وتوعية اأفراد املجتمع باأهمية االلتزام بقوانني اإمارة اأبوظبي للحفاظ 
وتقدمي  املجتمع  �سرائح  ك��اف��ة  م��ع  التوا�سل  وتعزيز  ال��ع��ام,  املظهر  على 
البيئة  على  احلفاظ  يف  ت�ساهم  لهم  متنوعة  وتوعوية  جمتمعية  خدمات 
وال�سحة وال�سامة وكذلك على بيئة �سحية للعمل. وعملت البلدية عرب 
احلملة على اإر�سال اأكر من 2000 ر�سالة توعوية اإلكرتونية اإىل خمتلف 
 ,)SMS System( فئات املجتمع من املاك وامل�ستثمرين واالأفراد عرب
حتث  واالأوردو,  واالإجنليزية,  العربية,  باللغات  توعوية  عبارات  تت�سمن 
على االلتزام بالقوانني للحفاظ على املظهر العام وعلى امل�سهد احل�ساري 

الع�سري

•• ملبورن-وام:

للدولة  ال��ع��ام��ة  القن�سلية  ن��ظ��م��ت 
يف م��ل��ب��ورن االج��ت��م��اع امل��رئ��ي االأول 
االأ�سرتالية  م���ون���ا����س  ج��ام��ع��ة  م���ع 
النقا�س  حلقات  م��ن  �سل�سلة  �سمن 
ال���ت���ي ت��ع��ق��د ع���ن ب��ع��د ل��ت��ع��زي��ز دور 
لاإمارات  ال�سحية  الدبلوما�سية 
ملرحلة  “اال�ستعداد  ع���ن���وان  حت���ت 
مابعد كوفيد19- “ برعاية �سعادة 
عبد اهلل على عتيق ال�سبو�سي �سفري 

الدولة لدى اأ�سرتاليا .
وبحث االجتماع الذي جاء با�سراف 
مبا�سر من �سعادة الدكتورة نرميان 
ملبورن,  الدولة يف  عام  قن�سل  املا 
ت����ع����زي����ز ال�����ع�����اق�����ات االإم�����ارات�����ي�����ة 
ال�سحي  ال���ق���ط���اع  يف  االأ����س���رتال���ي���ة 
واإيجاد الفر�س املنا�سبة للتعاون بني 

الطرفني بعد انح�سار اجلائحة.
�سعادة  ق���ال  احل���دي���ث  م�����س��ت��ه��ل  ويف 
تعاملت  االإم����ارات  دول��ة  اإن  ال�سفري 
مواجهة  يف  وحرفية  عالية  بكفاءة 
ف��ريو���س كورونا  ان��ع��ك��ا���س��ات حت���ول 
حيث  ع��امل��ي��ة,  جائحة  اإىل  امل�ستجد 
ا���س��ت��ج��اب��ة متميزة  ال���دول���ة  ح��ق��ق��ت 
الوطنية  احلملة  تنظيم  خ��ال  من 
“وقاية”  من�سة  واإط��اق  للتعقيم, 
حمات  وت���ك���ث���ي���ف  االل����ك����رتون����ي����ة 
والتباعد  العامة  بالنظافة  التوعية 
الدولة  اأن  اإىل  م�سريا  اجل�����س��دي.. 

ح���ق���ق���ت �������س������دارة ع���امل���ي���ة يف ع���دد 
اأكر  ب��اإجن��از  املخربية  الفحو�سات 

من ثاثة مايني فح�س.
وت��ط��رق اىل ج��ه��ود دول���ة االإم����ارات 
االإن�سانية يف دعم الكثري من الدول 
ح�����ول ال����ع����امل م����ن خ�����ال اإر�����س����ال 
االإمدادات الطبية والغذائية, موؤكدا 
اأن هذا نهج اإن�ساين متاأ�سل يف �سيا�سة 

دولة االإمارات منذ تاأ�سي�سها.
االأ�سرتالية  احلكومة  بجهود  واأ�ساد 
ال��وب��اء وتطبيق  واإدارت���ه���ا الح��ت��واء 
االإر�سادات والقيود االإحرتازية على 
اأ�سرتاليا  يف  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني 
على حد �سواء والدور االإ�سرتاتيجي 
الذي لعبه كل من خط الدفاع االأول 
وال�سرطة  ومم��ر���س��ني  اأط���ب���اء  م���ن 

ب�سكل  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ني  حل���م���اي���ة 
خا�س.

اأن دول����ة االإم������ارات  واأك�����د ���س��ع��ادت��ه 
القطاع  وتعزيز  دع��م  على  حري�سة 
ال����ق����ادم����ة  امل����رح����ل����ة  ال�������س���ح���ي يف 
املكت�سبة  التجربة  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة 
الوباء, حيث يتطلب علينا  من هذا 
ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ن���ق���ل امل���ع���رف���ة اإىل 
الدولة خا�سة يف البحوث والتطوير 
وال��ت��دري��ب م��ن خ��ال بناء �سراكات 
ال�سناعات  جم��������االت  يف  ف���ع���ال���ة 
ال�سحية ال�سيما ال�سناعات الدوائية 
االأ�سا�سية  واالأدوي������ة  وال��ت��ط��ع��ي��م��ات 
وحدات  واإن�����س��اء  ال��ت��وري��د  و�سا�سل 
ال�سريع  ل��اح��ت��واء  م��رن��ة  ا�ستجابة 
نقل  ب��ج��ان��ب  امل�ستقبل  يف  ل��اأوب��ئ��ة 

املعرفة.
الدكتورة  �سعادة  قالت  جانبها  م��ن 
ن����رمي����ان امل������ا ق��ن�����س��ل ع������ام دول����ة 
دول����ة  اإن  م����ل����ب����ورن  يف  االإم������������ارات 
الفر�س  بت�سكيل  ب�����داأت  االإم�������ارات 
ال�سحية  الرعاية  امل�ستقبلية لقطاع 
يف مرحلة ما بعد اجلائحة مبا يخدم 
التطلعات ويواكب املتغريات وي�سهم 
للدولة,  التنموي  النموذج  تعزيز  يف 
اال�سرتاتيجية  االأه�����داف  وحت��ق��ي��ق 

ملرحلة ما بعد الوباء.
واأ�سارت اإىل جتربة دولة االإمارات يف 
باخلايا  ال��ع��اج  وتطبيق  اكت�ساف 
ب�”كوفيد  امل�سابني  على  اجل��ذع��ي��ة 
19- “ والنتائج االأولية الواعدة يف 
هذا املجال, وراأت اأن العاج باخلايا 

اجلذعية قد يحل يف امل�ستقبل حمل 
التطعيمات التقليدية.

الدكتور  ����س���ع���ادة  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
العاج باخلايا  اأن  االأم��ريي  اأم��ني 
عاجا  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  اجل��ذع��ي��ة 
املزمنة  االأم������را�������س  م����ن  ل��ل��ك��ث��ري 
ال�سرايني  واأم�����را������س  ك��ال�����س��ك��ري 

واأمرا�س الدم يف العامل.
ويف هذا ال�سدد تطرق الربوفي�سور 
بيرت كريي اىل اآخر االأبحاث العلمية 
يف هذا املجال وامل�ستجدات يف توفري 
“كوفيد19-”  مر�سى  لعاج  دع��م 
يف اأ�سرتاليا, واإىل فر�س التعاون مع 

املراكز وامل�ست�سفيات يف الدولة.
ح�����������س�����ر اجل�����ل�����������س�����ة م��������ن ج����ان����ب 
�سعادة  م����ن  ك����ل  االإم������������ارات  دول�������ة 
الوكيل  االأم������ريي  اأم�����ني  ال���دك���ت���ور 
العامة  ال�سحة  ل�سيا�سة  امل�����س��اع��دة 
ال�سحة  وزارة  يف  وال���رتاخ���ي�������س 
الدكتور  و���س��ع��ادة   , املجتمع  ووق��اي��ة 
ال�سحة  دائ���رة  وكيل  الكعبي  جمال 
اأ�سماء  والدكتورة  باالإنابة  اأبوظبي 
الرعاية  دائ��رة جودة  املناعي مديرة 
اأبوظبي,  ال�سحة  دائرة  ال�سحية يف 
والدكتورة وديعة �سريف مدير اإدارة 
والدكتور  واالأبحاث  الطبي  التعليم 
ق�سم  م�ست�سار  اخل��اج��ة  عبداملجيد 
هيئة  يف  واالأب��ح��اث  الطبي  التعليم 
الدكتور  و����س���ع���ادة  ب���دب���ي,  ال�����س��ح��ة 
يف  االإداري  الرئي�س  امل��رزوق��ي  فهد 

اأبوظبي  كلينك  كليفلند  م�ست�سفى 
الرئي�س  توزكو  م��راد  والربوفي�سور 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��م��ك��ت��ب االأك�����ادمي�����ي 
ورئ���ي�������س م��ع��ه��د ال��ق��ل��ب واالأوع����ي����ة 
كليفاند,  م�ست�سفى  يف  ال��دم��وي��ة 
نائب  زي��د ه��اين بقاعني  وال��دك��ت��ور 
مدير جامعة حممد بن را�سد للطب 
والعلوم ال�سحية للعاقات الدولية, 
عميد كلية حمدان بن حممد لطب 
موتايرو  ال��ربوف��ي�����س��ور  و  االأ���س��ن��ان, 
اي��زمي��وخ��اي ك��ب��ري امل�����س��ت�����س��اري��ن يف 
ج���ام���ع���ة حم���م���د ب����ن را�����س����د للطب 

والعلوم ال�سحية.
االأ�سرتايل  �سارك من اجلانب  فيما 
الربوفي�سور  م����ن  ك����ل  ال����ن����دوة  يف 
رئ���ي�������س جامعة  ن���ائ���ب  خ�����ان  ع���اب���د 
والربوفي�سورة  االأ�سرتالية,  مونا�س 
اجلامعة  رئي�س  نائبة  نيوتن  ���س��ارة 
عميد  ونائبة  اخل��ارج��ي��ة  للعاقات 
وال�سحة  والتمري�س  ال��ط��ب  كلية 
ال����ع����ام����ة, وال����ربوف����ي���������س����ور اي������وان 
لقطاع  التنفيذي  الرئي�س  واال����س 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  وج����ودة  ت��ط��وي��ر 
وال�سامة التابعة حلكومة فكتوريا, 
ك����ري مدير  ب��ي��رت  وال���ربوف���ي�������س���ور 
املعهد االأ�سرتايل للطب التجديدي 
نزار  والدكتور  اجلذعية,  واخلايا 
فارجو م�ساعد رئي�س جامعة ل�سوؤون 
ال�سرق االأو�سط �سمال اأفريقيا واآ�سيا 

الو�سطى.

•• اأبوظبي-الفجر:

 اأكد معايل عبد الرحمن بن حممد 
ال���ع���وي�������س وزي������ر ال�����س��ح��ة ووق���اي���ة 
املجتمع, وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي, اأن دولة االإمارات 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ه��ا  روؤي������ة  ب��ف�����س��ل 
التناف�سية  مكانتها  تعزيز  توا�سل 
املئوية  روؤي��ت��ه��ا  لتحقيق  وال��ري��ادي��ة 
دول  اأف�سل  �سمن  مكانتها  وتر�سيخ 

العامل.
واأ�سار معاليه اأن ت�سدر دولة االإمارات 
للمرتبة االأوىل عاملياً يف موؤ�سر ن�سبة 
متثيل املراأة يف الربملان �سمن حمور 
الكتاب  تقرير  الكفاءة احلكومية يف 
ال�سادر  العاملية  للتناف�سية  ال�سنوي 
التابع  العاملي  التناف�سية  مركز  عن 
االإداري����ة,  للتنمية  ال���دويل  للمعهد 
يوؤكد على املكانة املميزة التي حتتلها 

امل��راأة يف دول��ة االإم���ارات وه��و نتيجة 
مل�سرية متوا�سلة من متكني املراأة يف 
جميع املجاالت, والذي اأهلها لتكون 
ف��اع��ًا ورئ��ي�����س��اً يف م�سرية  ���س��ري��ك��اً 
التطور والتنمية التي ت�سهدها دولة 

االإمارات.
هو  االإجن�����از,  ه���ذا  اأن  معاليه  وب���ني 
ال�سامي  ب���ال���ق���رار  ع���امل���ي  اح���ت���ف���اء 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
ن�سف  امل���راأة  منح  اهلل” يف  “حفظه 
االحتادي,  الوطني  املجل�س  ع�سوية 
ول��ريت��ف��ع م��ع��ه��ا مت��ث��ي��ل امل������راأة اإىل 
�سكل  ال����ق����رار  اأن  ح���ي���ث   ,50%
به  �سبقت  واإجن���از  تاريخية  حمطة 
دول���ة االإم������ارات ال��ك��ث��ري م��ن الدول 
ح���ول ال��ع��امل, ول��ي��وؤك��د اأن امل����راأة يف 
القدرات  االإم���ارات متتلك كل  دول��ة 
للم�ساركة يف عملية �سنع القرار من 

مناق�سة  الفاعلة يف  امل�ساهمة  خال 
الق�سايا التي تهم الوطن واملواطن 
مناق�سة  يف  ك����ذل����ك  وامل�������س���اه���م���ة 
ال��ت��ي تر�سم  وال����ق����رارات  ال��ق��وان��ني 

امل�ستقبل.
وكانت اللجنة الوطنية لانتخابات 
التي  االإج������راءات  م��ن خ���ال  عملت 
ممثلة  اللجنة  اأم��ان��ة  لعمل  اأق��رت��ه��ا 

املجل�س  ل�������س���وؤون  ال����دول����ة  ب�������وزارة 
ع��ل��ى تطبيق  االحت�������ادي,  ال���وط���ن���ي 
انتخابات  يف  ف��اع��ل  ب�����س��ك��ل  ال���ق���رار 
 2019 االحت��ادي  الوطني  املجل�س 
العن�سر  م��ن  كبري  اإق��ب��ال  اإىل  واأدت 
املجل�س  ان��ت��خ��اب��ات  ع��ل��ى  ال��ن�����س��ائ��ي 
بلغ  ح����ي����ث  االحت������������ادي  ال����وط����ن����ي 
وبن�سبة  مر�سحة    180 املر�سحات 
اإج��م��ايل عدد  %36 م��ن  جت����اوزت 
للقرار  وف���ق���اً  وال������ذي  امل���ر����س���ح���ني, 
الوطني  املجل�س  ع�سوية  اإىل  و�سل 
االنتخابات  خ���ال  وم���ن  االحت����ادي 
العملية  خ���ال  م��ن  م��ر���س��ح��ات   7
اأن  اإىل  معاليه  واأ���س��ار  االنتخابية. 
�سجًا  االإم����ارات����ي����ة مت��ت��ل��ك  امل�������راأة 
الربملاين  العمل  م�سرية  ح��اف��ًا  يف 
يف دول��ة االإم����ارات حيث ح��ازت على 
لرئي�س  االأول  ال���ن���ائ���ب  م��ن�����س��ب 
اللجان  من  ع��دداً  وتراأ�ست  املجل�س 

الدائمة واملوؤقتة وكان لها دور فاعل 
املوؤمترات  يف  م�ساركتها  خ��ال  م��ن 
اخلارجية على ال�سعيدين االإقليمي 
�سابقة  حققت  اأن��ه��ا  ك��م��ا  وال�����دويل, 
على امل�ستوى االإقليمي بتويل رئا�سة 
للف�سل  االحت���ادي  الوطني  املجل�س 
ال��ت�����س��ري��ع��ي ال�����س��اد���س ع�����س��ر. وبني 
معاليه اأن للمراأة االإماراتية ب�سمات 
اأنها  حيث  ال��وط��ن  خدمة  يف  مميزة 
املجل�س  يف  ع�سويتها  خ���ال  وم���ن 
�سوتاً  ك���ان���ت  االحت��������ادي  ال���وط���ن���ي 
يف  وعامًا مهماً  واملجتمع,  لاأ�سرة 
�سياغة ومناق�سة ت�سريعات وقوانني 
االإيجابية  ب��ال��غ��ة  ان��ع��ك��ا���س��ات  ل��ه��ا 
تعزيز  يف  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  و�ساهمت 
االإماراتي.  للمجتمع  احلياة  ج��ودة 
الكبرية  ب��اجل��ه��ود  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����اد 
واملميزة التي �ساهمت يف حتويل روؤى 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ل��دول��ة االإم����ارات 

وبرامج عمل مكنت من  اإىل خطط 
االأول  للمركز  االإم����ارات  دول��ة  تبوء 
الكتاب  ت��ق��ري��ر  يف  م���وؤ����س���راً   23 يف 
والذي  العاملية,  للتناف�سية  ال�سنوي 
هو بكل تاأكيد اعرتاف دويل واإجناز 
احلافل  االإم������ارات  �سجل  يف  ج��دي��د 
تاأ�سي�س  بداأت منذ  التي  بالنجاحات 
دول���ة االإم�����ارات ع��ل��ى ي��د امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 

ثراه«. اهلل  “طيب 
وب����ني م��ع��ال��ي��ه اأن ه����ذه االإجن������ازات 
العطاء  مل���وا����س���ل���ة  ح�����اف�����زاً  ت�����س��ك��ل 
واالإخا�س يف العمل لتعزيز م�سرية 
االإجن���������ازات, ك��م��ا اأن���ه���ا ت���وؤك���د على 
القدرة الكبرية ل�سعب االإمارات على 
حتقيق املزيد من االإجنازات العاملية 
واالرتقاء مبوؤ�سرات االأداء التناف�سية 
للو�سول اإىل املراكز االأوىل يف جميع 

املجاالت. 

•• ال�شارقة-الفجر:

مطلع  منذ  ب��امل��ائ��ة   30 بن�سبة  العمل  ع���ودة  ع��ن  القا�سمية   اجل��ام��ع��ة  اأع��ل��ن��ت 
املتبعة من قبل  الوقائية واالإح��رتازي��ة  التدابري  االأح��د مع االلتزام بكافة  يوم 
رفع  يتم الحقا  اأن  على  امل�ستجد  كورونا  اإنت�سار فريو�س  ملنع  املخت�سة  اجلهات 
واأكد  ال��راه��ن.  الو�سع  وت��ط��ورات  امل�ستجدات  اآخ��ر  على  بناًء  تدريجًيا  الن�سبة 
ت�سعد  اجلامعة  اأن  القا�سمية   اجلامعة  م��دي��ر  ���س��امل  ر���س��اد  ال��دك��ت��ور  اال���س��ت��اذ 
لعودة موظفيها ملبا�سرة اأعمالهم من مكاتبهم بعد اأن اأعدت جاهزية ا�ستثنائية 
واآمنة  �سحية  بيئة  وتوفر  �سحية  و�سوابط  وقائية  وتدابري  اإج��راءات  ت�سمن 

تعزز من ال�سامة العامة وترفع الروح املعنوية لاإجناز ومبا�سرة االأعمال بعد 
جناحها خال اأدائها من عن بعد يف ظل الفرتة املا�سية والتي تطلبت تقدمي 
خمتلف خدمات اجلامعة با�ستخدام التوا�سل االلكرتوين . واأ�سار اإىل اأن مباين 
اجلامعة متثل مباين �سحية تتوافر فيها كافة اال�سرتاطات والقواعد ال�سحية 
اخلا�سة ب�سامة الهيئتني االدارية والتعليمية والطلبة واملراجعني منذ حلظة 
الرامية  املعايري  اأعلى  وتطبيق  اأعمالهم  ت�سيري  وخ��ال  املباين  اإىل  ال��دخ��ول 
اإىل مكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد مع القيام بدور فاعل يف جمال التوعية 
وتوفري  واالأ�سرية  ال�سحية  ظروفهم  ومتابعة  املوظفني  بني  التباعد  وحتقيق 

اأدوات التعقيم يف كافة املكاتب واملمرات مبا ي�سمن �سامة املوظف واملراجع .

قن�شلية الدولة يف ملبورن ت�شت�شيف اجتماعًا عن بعد لبحث الفر�س امل�شتقبلية يف املجال ال�شحي ملا بعد كورونا

مبنا�صبة ت�صدر �لإمار�ت �ملرتبة �لأوىل عامليًا يف موؤ�صر ن�صبة متثيل �ملر�أة بالربملان يف تقرير �لكتاب �ل�صنوي للتناف�صية �لعاملية

عبد الرحمن العوي�س: ت�شدر االإمارات ملوؤ�شر متثيل املراأة يف 
الربملان انعكا�س للروؤية العاملية لقيادة االإمارات يف متكني املراأة 

عرب 2000 ر�صالة �إلكرتونية موجهة لكافة �لفئات بثالث لغات اجلامعة القا�شمية ت�شتقبل موظفيها باجراءات وقائية و احرتازية

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة بعنوان »حافظ على 
مظهر مدينتك« لتوعية اأفراد املجتمع يف م�شفح

•• دبي - الفجر:

اأ�سدر مركز �سرطة املرقبات يف دبي, 33 األفاً و625 خمالفة بينها 
جزائية  خمالفة  و5697  حتذيرية,  خمالفة  و   928 األ��ف��اً   27
كورونا  فايرو�س  مبكافحة  اخلا�سة  االح��رتازي��ة  ل��اإج��راءات  فعلية 
النائب  لقرار  تنفيذاً  وذل��ك  الوطني,  التعقيم  برنامج  ف��رتة  خ��ال 
�سبط  الئحة  تطبيق  ب�ساأن   2020 ل�سنة   38 رق��م  للدول�ة  ال��ع��ام 
املخالفات واجلزاءات االإدارية وال�سادر بها قرار جمل�س الوزراء رقم 
ل�سنة 2020 للحد من انت�سار فايرو�س كورونا “ كوفيد 19«.  17
واأكد العميد علي غامن مدير مركز �سرطة املرقبات, اأنه خال فرتة 
برنامج التعقيم الوطني, وبناًء على تعليمات معايل الفريق عبد اهلل 
خليفة املري, القائد العام ل�سرطة دبي, ومتابعة اللواء خبري خليل 
ابراهيم املن�سوري م�ساعد القائد العام ل�سوؤون البحث اجلنائي, عمل 
العليا الإدارة  اللجنة  املركز على ت�سكيل فريق عمل لتطبيق قرارات 

االأزمات والكوارث يف دبي, واخلا�سة بتطبيق االإجراءات االحرتازية 
ملنع انت�سار فايرو�س كورونا, ومنها العمل على ن�سر الوعي يف املجتمع 

اخلارجي واملجتمع الداخلي ل�سرطة دبي.
واأ�سار اإىل اأن مركز �سرطة املرقبات عمل خال فرتة برنامج التعقيم 
الوطني على حتقيق ال�سامة املجتمعية, وذلك من خال امل�ساهمة 
مع  بالتن�سيق  الوطني  التعقيم  برامج  وتنفيذ  التوعية  عمليات  يف 

احلركة  تقييد  اأوام��ر  تنفيذ  جانب  اإىل  املُخت�سة,  ال�سحية  اجلهات 
نقاط  وو�سع  واخلارجية,  الداخلية  الطرقات  على  وامل�ساة  املرورية 

التفتي�س للتحقق من ت�ساريح احلركة امل�سموح بها ومنع التنقل.
ولفت العميد علي غامن اإىل اأن مركز �سرطة املرقبات كان قد خ�س�س 
االإج�����راءات  تطبيق  ل�سمان  ���س��اع��ة   24 م���دار  ع��ل��ى  تعمل  دوري����ات 
التوعية  ن�سر  على  عمل  كما  واالأم����ان,  االأم���ن  وتعزيز  االح��رتازي��ة 

وطرق  “كورونا”,  بفريو�س  االإ���س��اب��ة  م��ن  ال��وق��اي��ة  ح��ول  امليدانية 
االأعرا�س  وما هي  الأنف�سهم,  النا�س  وكيفية حماية  العدوى  انتقال 
االأخرى,  االإر�سادات  امل�ساب وغريها من  ال�سخ�س  على  تظهر  التي 
وق���د مت ت��وزي��ع م��ئ��ات امل��ع��ق��م��ات وال��ك��م��ام��ات وت��وف��ري م���واد واأدوات 

التعقيم.
اأن مركز �سرطة املرقبات �ساهم خال  كما واأك��د العميد علي غامن 
غ��ذائ��ي��ة يف منطقة  210 وج��ب��ة  ت��وزي��ع  امل��ب��ارك يف  رم�����س��ان  �سهر 

االخت�سا�س, بواقع 7 اآالف وجبة يوماً.
اأما على �سعيد احلفاظ على �سحة املوظفني, فاأكد العميد غامن اأن 
مركز �سرطة املرقبات اأجرى عمليات تعقيم للدوريات ب�سكل م�ستمر, 
ُبعد  عن  العمل  نظام  تطبيق  واأت���اح  العمل,  ملرافق  تعقيم  وعمليات 
من  العامة  ال�سامة  م�ستلزمات  كافة  وتوفري  املوظفني,  من  لعدد 
اأقنعة وكمامات وقفازات ومواد تعقيم وعمل اأي�ساً على ن�سر الوعي 

ب�سرورة التباعد اجل�سدي وو�سع مل�سقات توعوية.

•• دبي-الفجر:

نعت جمعية ال�سحفيني االإماراتية الكاتب ال�سحفي  الكويتى 
اأحمد يو�سف بهبهانى رئي�س االحتاد العام لل�سحفيني العرب 
االأ���س��ب��ق ال���ذى وف��ات��ه امل��ن��ي��ة ب��ع��د ���س��راع ط��وي��ل م��ع املر�س.   
وقالت اجلمعية اأن اأ�سرة ال�سحافة العربية واخلليجية فقدت 
له اجن��ازات ملمو�سة فى  العربية  ال�سحافة  رواد  واح��دا من 
م��دى ن�سف قرن  وال��ع��رب��ي علي  الكويتى  االإع��ام��ي  امل��ج��ال 
العام  االحت���اد  رئي�س  اأب��رزه��ا  منا�سب  ع��دة  ال��راح��ل  و�سغل   .

ال�سحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  العرب  لل�سحفيني 
الكويتية  االأنباء  وكالة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  الكويتية 
اإدارة  جمل�س  ورئي�س  لل�سحافة  ال��دول��ي��ة  اجلمعية  وع�سو 
منها  ت�سدر  التى  والن�سر  والطباعة  لل�سحافة  اليقظة  دار 
جملة  منها  وال�سهرية  االأ�سبوعية  املطبوعات  م��ن  العديد 
خال�س  اجلمعية  وقدمت  اجلديدة...  االقت�سادية  و  اليقظة 
العزاء و�سادق املوا�ساة الأ�سرة الراحل واإىل جمعية ال�سحفيني 
اأن يتغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه  الكويتية داعية 

ف�سيح جناته.

خالل برنامج �لتعقيم �لوطني

مركز �شرطة املرقبات بدبي ي�شدر 33625 خمالفة   
» حتذيرية وجزائية« لالإجراءات االحرتازية 

جمعية ال�شحفيني االإماراتية تنعى اأحمد يو�شف بهبهاين

اأخبار ال�شاعة .. االإمارات �شمن  
الع�شرة الكبار يف التناف�شية العاملية

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت ن�سرة “اأخبار ال�ساعة “ اأن االإجناز اجلديد الذي حققته دولة 
للتناف�سية  ال�سنوي  الكتاب  تقرير  �سمن  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
التابع للمعهد  العاملي  التناف�سية  ال�سادر عن مركز   ,2020 العاملية 
الدويل للتنمية االإدارية, يعرب عن متيز روؤية القيادة الر�سيدة وجناح 
عاملياً؛  املتقدمة  ال��دول  م�ساف  اإىل  التحول  على  القائمة  تطلعاتها 
التوايل,  ال��راب��ع على  وللعام  ال��دول��ة,  بت�سدر  م��وؤخ��راً  وال��ذي جت�سد 
بلدان منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا يف التقرير الذي احتلت 
فيه املرتبة االأوىل اإقليمياً والتا�سعة عاملياً بني الدول االأكر تناف�سية 
يف العامل, لتحافظ على مكانتها �سمن اأف�سل ع�سر دول تناف�سية يف 

العامل خال العام اجلاري.
وحتت عنوان “االإمارات �سمن الع�سرة الكبار يف التناف�سية العاملية” 
.. قالت الن�سرة اإن املراكز التي ح�سدتها الدولة يف املحاور الرئي�سية 
واملحاور واملوؤ�سرات الفرعية يف تقرير التناف�سية العاملية, متثل اإ�سارة 
�سريحة اإىل اأنها متكنت, وخال وقت قيا�سي, من اأن ت�سبح منوذجاً 
بت�سجيلها مراكز  وذل���ك  وال���ري���ادة,  وال��ك��ف��اءة  امل��رون��ة  ب��ه يف  يحتذى 
متقدمة يف املحاور الرئي�سية االأربعة؛ حيث نالت املركز الثالث عاملياً 
يف حمور الكفاءة احلكومية, والرابع عاملياً يف حمور االأداء االقت�سادي, 
وال�سابع عاملياً يف حمور كفاءة االأعمال, فيما تقدمت خم�س مراتب يف 
حمور البنية التحتية وا�ستحقت املركز ال� 28 عاملياً, هذا ف�سًا عن 
23 موؤ�سراً وحم��وراً فرعياً, وحلولها  تبوئها املرتبة االأوىل عاملياً يف 
املراكز  و�سمن  موؤ�سراً,   59 يف  عاملياً  االأوىل  اخلم�سة  املراكز  �سمن 

موؤ�سرات. الع�سرة االأوىل عاملياً يف 106 
للدرا�سات  االإم����ارات  “مركز  ع��ن  ال��ي��وم  ال�����س��ادرة  الن�سرة  واأ���س��اف��ت 
والبحوث اال�سرتاتيجية” .. اأن املكانة التي حققتها دولة االإمارات يف 
املحاور الرئي�سية االأربعة, التي يندرج حتتها 20 حموراً فرعياً تغطي 
والت�سريعية  واملالية  االقت�سادية  املجاالت  يف  تناف�سياً  موؤ�سراً   338
اإ�سافتها  متت  جديدة  موؤ�سرات  جانب  اإىل  واالجتماعية,  واالإداري���ة 
ال�سخمة  اجل��ه��ود  نوعية  اإىل  ي�سري  االأخ����ري,  التناف�سية  تقرير  يف 
اأجل حتقيق التفوق  ال�سنوات القليلة االأخ��رية من  التي مت بذلها يف 
العاملي يف موؤ�سرات التناف�سية العاملية, ويوؤكد جناح نهج الدولة ومتيز 
وفق  وذل��ك  التقرير,  يغطيها  التي  كافة  املجاالت  يف  ا�سرتاتيجياتها 
االإطار الذي حددته »روؤية االإمارات 2021«, �سمن �سعيها اإىل بناء 

اقت�ساد متنوع وتناف�سي ومبني على املعرفة واالبتكار.
املحاور  يف  للنظر  الف��ت  تقدم  اإىل  ي�سري  ال��دول��ة  ت�سجيل  اأن  وذك��رت 
اأنها جنحت بجدارة يف  اإىل  التناف�سية  الرئي�سية والفرعية يف تقرير 
حتقيق م�ستهدفاتها يف القطاعات احليوية, كالنقل والتعليم وال�سحة 
واالت�ساالت  والبيئة  والتكنولوجية,  التحتية  وال��ب��ن��ى  وال��ت��وظ��ي��ف 
الع�سرة  امل��راك��ز  اإىل  ان�سمت  حيث  القطاعات؛  من  وغريها  واملالية 
االأوىل عاملياً يف ثاثة حماور فرعية تتبع حمور الكفاءة احلكومية, 
وهي: املرتبة الثالثة عاملياً يف ال�سيا�سة ال�سريبية, واخلام�سة عاملياً يف 
حمور ال�سيا�سة املالية العامة, وال�ساد�سة عاملياً يف ت�سريعات االأعمال. 
اأما حمور كفاءة االأعمال الذي احتلت فيه الدولة املركز ال�سابع عاملياً, 
فقد حققت الدولة املركز االأول عاملياً يف املحور الفرعي �سوق العمل, 
يف  عاملياً  ع�سر  وال��ث��اين  والقيم,  ال�سلوكيات  حم��ور  يف  عاملياً  وال��ث��اين 
عاملياً  والعا�سر  االإداري����ة,  واملمار�سات  وال��ك��ف��اءة,  االإنتاجية  حم��وري 
البنية  الرئي�سي  امل��ح��ور  �سمن  االأ�سا�سية  التحتية  البنية  حم��ور  يف 

التحتية.
اإن دولة االإم��ارات متكنت من تقدمي منوذج ملهم يف املعايري  وقالت 
التي يجب اتخاذها يف �سبيل االرتقاء ب�سّلم الريادة والتناف�سية العاملي, 
واأكدت للجميع اأنها �ساحبة روؤية ثاقبة نقلتها نحو م�ستقبل م�ستدام 
حافظت  ا�ستثنائية  اإجن����ازات  حققت  حيث  احل��ي��اة,  مناحي  �ستى  يف 
فيها على ريادتها العاملية, وكّر�ست من خالها موقعها �سمن قائمة 
املن�سود  هدفها  اإىل  لت�سل   ,2017 عام  منذ  عاملياً  االأوائ��ل  الع�سرة 
�سنوات,  باأربع  الذي حددته  الوقت  القائمة قبل  تلك  اإىل  لان�سمام 
والذي خططت للو�سول اإليه بحلول عام 2021, االأمر الذي يج�ّسد 
كفاءتها يف اإدارة مواردها الب�سرية والطبيعية واملالية لتحقيق النمو 
واالزدهار, بخطط وا�سرتاتيجيات طموحة ت�ست�سرف امل�ستقبل وتر�سخ 
ثقافة التميز وحتقق التقدم الذي يكت�سب اأهميته االآن, يف وقت تعاين 
فيه الدول واقت�ساداتها االنزالق نحو اأكرب موجة ك�ساد مرت بالعامل 
منذ احلرب العاملية الثانية, جّراء اأزمة جائحة كورونا. واأكدت “اأخبار 
ال�ساعة” يف ختام مقالها االفتتاحي اأن دولة االإمارات لن تتوقف عن 
على  االأمينة  �ستبقى  وحكومتها  التميز,  �سدارة  حتقيق  يف  م�ساعيها 
حتقيق روؤية القيادة يف اأن ت�سبح دولة االإمارات الرقم واحد عاملياً يف 

كل املحاور واملوؤ�سرات.
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اجلمعة  19  يونيو  2020 العدد 12965 

العدد 12965 بتاريخ 2020/6/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بلو مون 

العقارية
رخ�سة رقم:CN 1268500   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12965 بتاريخ 2020/6/19 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سردار  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خان العمال احلدادة والنجارة امل�سلحة
رخ�سة رقم:CN 1121468   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12965 بتاريخ 2020/6/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون 

و�سبا بيتيت
رخ�سة رقم:CN 2409514   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12965 بتاريخ 2020/6/19 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/فيلدر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات واملقاوالت العامة
رخ�سة رقم:CN 2321750   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12965 بتاريخ 2020/6/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوفيل 

للحلويات
رخ�سة رقم:CN 2719495   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12965 بتاريخ 2020/6/19 

�إعــــــــــالن
للخدمات  ال�س�����ادة/االإر�ساد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اال�ست�سارية واإدارة االعمال ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2524597 

تعديل ن�سب ال�سركاء
طارق عبداهلل حممد بن مك�سور الطنيجي من 51% اىل %68

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف كرمي حممد �سليم ح�سن نا�سر الدين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12965 بتاريخ 2020/6/19 

�إعــــــــــالن
العاب  لبيع  ال�س�����ادة/الت�سايل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االطفال االلكرتونية ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1122028 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سفدار فخر الدين %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد حممد علي مراد البلو�سي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي عبداهلل مراد البلو�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سفدار فخر الدين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12965 بتاريخ 2020/6/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة �سوبر فايف

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1074704 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد اكرب نياز احمد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
علي عبداهلل علي غريب احلو�سني من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء
علي عبداهلل علي غريب احلو�سني من 100% اىل %0

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12965 بتاريخ 2020/6/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل �سباب اليوم للحاقة  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1113381 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل �سالح حممد عيد�س الرا�سدي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سوبود �سوندو مانيك �سوندو
تعديل وكيل خدمات/حذف يا�سر فالح �سيف ال�سام�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12965 بتاريخ 2020/6/19 

�إعــــــــــالن
املعامات  ومتابعة  للطباعة  �سريف  ال�س�����ادة/ملتي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1854681 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة دبليو اف �سي القاب�سة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

W F C HOLDING - Sole Proprietorship LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اي ات�س �سي الدارة ال�سركات ذ.م.م

IHC COMPANIES MANAGEMENT LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف هيدرا لا�ستثمارات التجارية ذ.م.م

HYDRA COMMERCIAL INVESTMENTS LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف املجموعة امللكية الدارة ال�سركات ذ.م.م

ROYAL GROUP COMPANIES MANAGEMENT LLC

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12965 بتاريخ 2020/6/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سولد ورك للمقاوالت العامة والتنظيفات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3007509 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمد �سهيل �سامل �سهيل اخلييلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فاهم عي�سى عبيد احلمر الزعابي
تعديل لوحة االعان/اجمايل من م�ساحة 0*0 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/�سولد ورك للمقاوالت العامة والتنظيفات

SOLID WORK GENERAL CONTRACTING AND CLEANING

اىل/�سولد ورك للمقاوالت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
SOLID WORK CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12965 بتاريخ 2020/6/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/عزامكو للتجارة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3013525 
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/عزامكو للتجارة العامة
AZAMCO FOR GENERAL TRADING

اىل/عزامكو للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
AZAMCO FOR GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان  االقت�سادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12965 بتاريخ 2020/6/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بولد ويى تورزم اند �سفاري

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2793897 
تعديل مدير/ا�سافة برافني كومار ايابان ناير رميانى اما

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فاطمه حمي الدين ال�سيد ابراهيم حممد ال�سيباين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حامد ا�سماعيل حممد الكمايل

تعديل مدير/حذف �سوين �سليمان �سليمان عبدالكرمي ثوتارايل
التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�سارك معايل الدكتور ثاين بن اأحمد 
الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة 
– عن  افرتا�سية  نقا�سية  , يف جل�سة 
بعد – رفيعة امل�ستوى نظمتها اتفاقية 
االأمم املتحدة ملكافحة الت�سحر وذلك 
للت�سحر  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  م���ع  ت��زام��ن��ا 
�سعار  حت���ت  ي���اأت���ي  ال�����ذي   ,2020

غذاء.. تغذية.. األياف.
حتت  عقدت  التي  اجلل�سة  ا�ستهدفت 
ع��ن��وان ه��ل ح��ان ال��وق��ت لعقد جديد 
االأهمية  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة؟ 
للحفاظ  �سامل  نهج  الإي��ج��اد  العاملية 
ع��ل��ى االأرا������س�����ي ال����زراع����ي����ة, واإع������ادة 
منظومة  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل  ت���اأه���ي���ل���ه���ا 
الت�سحر  حت���دي  مل��واج��ه��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
 – “كوفيد  بعد  ما  ملرحلة  واجل��ف��اف 

.»19
ثياو,  اإب��راه��ي��م  م��ع��ايل  اجل��ل�����س��ة  اأدار 
االأم�����ني ال��ت��ن��ف��ي��ذي الت��ف��اق��ي��ة االأمم 
ووكيل  ال��ت�����س��ح��ر  مل��ك��اف��ح��ة  امل���ت���ح���دة 
و�سارك  املتحدة,  لاأمم  العام  االأم��ني 
الدكتور  م���ع���ايل  ج���ان���ب  اإىل  ف��ي��ه��ا 
الزيودي, معايل �سابوتو قي�سر, وزير 
االأ�سماك  وم�سايد  والغابات  الزراعة 
والتحول الريفي وال�سناعة يف �سانت 

ومعايل  غ��ري��ن��ادي��ن,  وج����زر  فن�سنت 
للبيئة  ال��دول��ة  وزي��ر  �سوبريو,  ب��اب��ول 
الهند,  يف  امل����ن����اخ  وت���غ���ري  وال����غ����اب����ات 
البيئة  وزي���رة  بيكاي,  م��رمي  وم��ع��ايل 
موريتانيا,  يف  امل�����س��ت��دام��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
و����س���ع���ادة ف��ران�����س��ي�����س��ك��و ال ك���ام���ريا, 
للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير 

املتجددة “اإيرينا«.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ال���زي���ودي.. “ 
البيئة  التوازن بني حماية  اإن حتقيق 
الطبيعية  مواردها  ا�ستدامة  و�سمان 
وتنوعها البيولوجي, وحتقيق التنمية 
االقت�سادية  االأ���س��ع��دة  خمتلف  على 
الرئي�س  ال��ن��ه��ج  ���س��ك��ل  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
الذي قامت عليه دولة االإم��ارات منذ 
القرن  �سبعينيات  م��ط��ل��ع  تاأ�سي�سها 
امل��ا���س��ي«. واأ���س��اف.. “ خ��ال العقود 
اأقرت دولة االإمارات  اخلم�سة املا�سية 
ت�سمن  متكاملة  ت�سريعية  منظومة 
من  العديد  واأط��ل��ق��ت  البيئة,  حماية 
اأنه  اإىل  م�سريا  وامل��ب��ادرات..  الربامج 
يف جمال التنوع البيولوجي ومكافحة 
اال�سرتاتيجية  اع��ت��م��دت  ال��ت�����س��ح��ر, 
ال����وط����ن����ي����ة ل���ل���ت���ن���وع ال���ب���ي���ول���وج���ي, 
ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
كما   ,2021  –  2014 ال��ت�����س��ح��ر 
مناطق  م�����س��اح��ات  زي����ادة  ع��ل��ى  عملت 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. وخ����ال العام  امل��ح��م��ي��ات 
5 حمميات  اأ�سافت  اجل��اري فح�سب, 
اإىل  ال��ع��دد االإج��م��ايل  ج��دي��دة لي�سل 
49 حممية على م�ستوى الدولة, ما 
م�ساحة  اإجمايل  %15.5 من  ميثل 
اأن��ه تعزيزاً  ال��دول��ة«. واأو���س��ح معاليه 
ل��ل��ت��وازن ال��ف��ع��ال ب��ني ح��م��اي��ة البيئة 
وزارة  تعمل  االق��ت�����س��ادي��ة,  والتنمية 
االنتهاء  على  والبيئة  املناخي  التغري 
الذكية  االإم��ارات  من م�سروع خارطة 
�ستمثل  والتي  الطبيعي,  امل��ال  ل��راأ���س 
ق���اع���دة م��ع��ل��وم��ات��ي��ة وم��ع��رف��ي��ة تعزز 
ا�ستخدام  ب�ساأن  القرار  اتخاذ  عمليات 
وا�ستغال االأرا�سي وحركة اال�ستثمار 

وت�سمن احلفاظ على قيمتها البيئية. 
االنتهاء  املتوقع  م��ن  معاليه..  وق���ال 
م���ن اخل���ارط���ة خ���ال ال���رب���ع االأخ���ري 
من العام اجلاري, و�ستحدد اخلارطة 
البيئية  النظم  جوانبها  اأح���د  �سمن 
البيولوجي  ب��ال��ت��ن��وع  الغنية  املحلية 

والقيمة االقت�سادية لهذه النظم.
�سمن  ع��م��ل��ت  ال��������وزارة  اأن  واأ�����س����اف 
كافة  م�ساركة  لتعزيز  ا�سرتاتيجيتها 
اأجل  م��ن  العمل  يف  املجتمع  م��ك��ون��ات 
البيئة على اإطاق تطبيق “غرا�س”, 
الو�سول  كافة  ل��اأف��راد  يتيح  وال���ذي 
متكاملة  م��ع��ل��وم��ات��ي��ة  ق����اع����دة  اإىل 
ويبني  املحلية,  النباتية  االأن��واع  حول 

اأه����م ط����رق رع��اي��ت��ه��ا وزراع���ت���ه���ا, مبا 
املحلي  النباتي  التنوع  تعزيز  ي�سمن 
اإىل  واأ�سار معاليه  ا�ستدامته.  ويحقق 
م��ا تطبقه  االإم�������ارات, ع��رب  دول����ة  اأن 
وم�ساريع  ت�سريعية  م��ن��ظ��وم��ات  م��ن 
ب��ي��ئ��ي��ة, ت�سمن  وم����ب����ادرات  وب���رام���ج 
للجميع,  اأف�������س���ل  م�����س��ت��ق��ب��ل  اإي����ج����اد 
لتحقيق  م��ت�����س��ارع��ة  ب��خ��ط��ى  وت�����س��ري 
ال��ه��دف رق���م 15 م��ن اأه����داف االأمم 
واملتمثل  امل�ستدامة,  للتنمية  املتحدة 
االأر�س”  ع��ل��ى  “احلياة  ���س��م��ان  يف 
االأرا�سي  ا�ستعادة  على  يركز  وال���ذي 
البيولوجي.  ال��ت��ن��وع  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 
ويف اج��اب��ت��ه ع��ل��ى ����س���وؤال ح����ول كيف 

احلديثة  التقنيات  ا���س��ت��خ��دام  �ساهم 
الت�سحر  م���ك���اف���ح���ة  يف  االإم������������ارات 
ق����ال معايل  وا����س���ت���ع���ادة االأرا������س�����ي.. 
الدكتور الزيودي اإن توظيف التقنيات 
عاماً يف  توجهاً  احلديثة ي�سكل حالياً 
دول���ة االإم������ارات ب��ه��دف اإي��ج��اد حلول 
وعلى  اال���س��ت��دام��ة..  لتحقيق  مبتكرة 
التوظيف  ه��ذا  ع��زز  البيئي,  امل�ستوى 
من  العديد  مع  التعامل  على  قدرتنا 
حتديات  ومنها  الزراعية,  التحديات 
ندرة املياه ونق�س االأرا�سي ال�ساحلة 
للزراعة, حيث مت االعتماد على نظم 
املائية  الزراعة  من  احلديثة  الزراعة 
مزارعها  ع����دد  واالآخ������ذ  وال��ع��م��ودي��ة 
حالياً يف النمو ب�سكل كبري يف الدولة, 
وح��ال��ي��اً ي��ج��ري ال��ع��م��ل ع��ل��ى جتريب 
ت�سغيل  يف  املتجددة  الطاقة  ا�ستخدام 

هذه املزارع احلديثة بالكامل.
واأ�سار اإىل النجاح املميز الذي حققته 
ال��������وزارة م����وؤخ����راً يف جت�����ارب زراع����ة 
للدولة  ال�سحراوية  البيئة  يف  االأرز 
الري  يف  حديثة  تقنيات  وبا�ستخدام 
ت�سمن خف�س معدالت ا�ستهاك املياه 
الأقل درجة ممكنة, م�سرياً اإىل اأن هذه 
لزراعة  فاعلة  ب��داي��ة  متثل  ال��ت��ج��ارب 
وجتريب  االأرز  م���ن  اأك����رب  م�����س��اح��ات 
زراعة حما�سيل اأخرى عدة يف بيئتنا 

وزارة  اإطار توظيف  ال�سحراوية. ويف 
للتكنولوجيا  والبيئة  املناخي  التغري 
القطاع  ا�ستدامة  تعزيز  يف  احلديثة 
م�سروع  اإىل  معاليه  ل��ف��ت  ال���زراع���ي, 
ال����وزارة ال���س��ت��خ��دام ال��ط��ائ��رات بدون 
اإج��راء م�سح �سامل للمناطق  طيار يف 
ا�ستعادة  لتعزيز  ال��دول��ة  يف  ال��زراع��ي��ة 
امل�ساحات  وحماية  املتدهورة  املناطق 
مو�سحاً  وتنميتها,  احلالية  الزراعية 
االأوىل  م��رح��ل��ت��ه  ���س��م��ن  امل�����س��روع  اأن 

مرت  كيلو   1100 م�سح  م��ن  مت��ك��ن 
حول  ومعلومات  بيانات  وجمع  مربع 
وقال معاليه.. “  اإح�سائية.  فئة   51
كما وظفت ال��وزارة تقنيات الطائرات 
بدون طيار يف نر وزراعة 6 مايني 
و250 األفاً من بذور االأ�سجار املحلية 
موقعاً   25 يف  وال�سمر”  “الغاف, 
خمتاراً على م�ستوى الدولة, ويجري 
عمليات  وم���ت���اب���ع���ة  م���راق���ب���ة  ح���ال���ي���اً 

االإنبات.

•• ال�شارقة-وام:

اأكد ال�سيخ خالد بن �سقر القا�سمي رئي�س هيئة الوقاية وال�سامة بال�سارقة اأن 
الهيئة تعمل وفق خطط ا�سرتاتيجية لن�سر الوعي الوقائي لدى كافة االأفراد يف 
املجتمع حتقيقا لروؤية الهيئة الرامية اإىل الو�سول ملجتمع اآمن خال من االأخطار 
باالإ�سافة  بعد  تطرح عن  التي  التدريبية  الربامج  متكاملة من  وفق منظومة 
اأفراد  للمن�سورات التوعية االإلكرتونية مبا ي�سمن بث الثقافة ال�سلوكية لدى 
املجتمع على اختاف ثقافاتهم. جاء ذلك خال الربنامج التدريبي االإلكرتوين 
الذي نظمته هيئة الوقاية وال�سامة للمجل�س االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة بال�سارقة 
بعنوان اأ�سا�سيات مب�سطة يف ال�سحة وال�سامة املهنية م�ستهدفا 88 موظفا مع 

باملائة. وتطرق الربنامج الإدارة نظام ال�سحة وال�سامة   96 ن�سبة ر�سا بلغت 
املهنية الذي يعنى بتح�سني االأداء يف اإدارة اجلوانب املتعلقة وبناء ورفع القدرات 
املهند�س  واأ�سار  اآمنة.  عمل  بيئات  وتوفري  املهنية  وال�سامة  بال�سحة  اخلا�سة 
عبداهلل املاجدي مدير معهد التدريب الوقائي بالوكالة يف الهيئة اإىل اأن الربنامج 
يهدف اإىل معاجلة املخاطر الناجمة عن اأماكن العمل واإدارة كافة اجلوانب ذات 
احلوادث  منع وخف�س  للم�ساهمة يف  فيها  املهنية  وال�سحة  بال�سامة  العاقة 
وموظفي  اأف���راد  بني  الوقائية  الثقافة  وتعزيز  املهنية  واالأم��را���س  واالإ���س��اب��ات 
االإمارة . واأ�ساف اأن الهيئة تنفذ برامج اإلكرتونية با�ستخدام التقنيات احلديثة 
وذلك ال�ستكمال دورها يف توعية املجتمع مبجاالت الوقاية وال�سامة, مو�سحا 
اأن معهد التدريب الوقائي التابع للهيئة طرح اأكر من 30 برناجما تدريبيا 

الهيئة  والتوا�سل مع  بينها  تنا�سبها من  التي  الربامج  اختيار  للجهات  وميكن 
لتن�سيق املواعيد وتقدمي الربامج الطلوبة وقد قامت بالفعل عدد من اجلهات 
موظفيها  توعية  و  كفاءات  رفع  بهدف  التدريبية  الربامج  من  حزمة  باختيار 
يف خطوة هامة نحو توعية املجتمع مبجاالت ال�سامة والوقاية من االأخطار. 
من جانبها اأكدت �سعادة الدكتورة خولة عبدالرحمن املا االأمني العام للمجل�س 
بني  التعاون  لتعزيز  امل�سرتكة  اجلهود  ت�سافر  اأهمية  االأ���س��رة  ل�سوؤون  االأع��ل��ى 
املوؤ�س�سات ذات االأهداف امل�سرتكة يف جميع املجاالت باإمارة ال�سارقة مبا ينعك�س 
ومعاجلة  املجتمع  خدمة  اإىل  الرامية  الربامج  وتنفيذ  تخطيط  م�ستوى  على 
ق�ساياه املختلفة, م�سرية اإىل اأهمية التعاون بني املجل�س االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة 
والتعاون  املجتمعية  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  تنفيذ  يف  وال�سامة  ال��وق��اي��ة  وهيئة 

لرت�سيخ االأه��داف امل�سرتكة يف احلفاظ على االأ�سر وحماية املجتمع . واأعربت 
املا عن تقديرها جلهود هيئة الوقاية وال�سامة يف طرح املبادرات التي حتفظ 
اأ�سا�سيات  اأف��راد املجتمع ومن بينها تنظيم فعالية يوم مهنة من خال من�سة 
مب�سطة يف ال�سحة وال�سامة املهنية يف تاأكيد متوا�سل على اأهمية توعية اأفراد 
املجتمع و�سامة اجلميع  االأمان يف  ا�ستمرار  الرقابة ل�سمان  بت�سديد  املجتمع 
للحفاظ على ال�سحة العامة واتباع التعليمات الوقاية املقررة على �سوء اإر�سادات 
بها  الواجب االحتياط  والعاجية  الوقائية  الطبية  والعناية  وال�سامة  االأمن 
عند مزاولة اأي مهنة, موؤكدة حر�س املجل�س االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة على التعاون 
مع الهيئة يف جميع الربامج التي تخدم املجتمع وتدعم االرتقاء باالأ�سرة واأفراد 

املجتمع من خال فعاليات وبرامج حتقق تلك االأهداف املن�سودة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ام���ع���ة  اأع���ل���ن���ت 
والتكنولوجيا اليوم عن قيام فريق 
الغرافني  م������ادة  ب��ت��ط��وي��ر  ب��ح��ث��ي 
امت�سا�س  ع��ل��ى  ال����ق����ادر  ال���رم���ل���ي 
امل�����ل�����وث�����ات م������ن م�����ي�����اه ال���������س����رف 
مب�سدرين  باال�ستعانة  ال�سناعية 
دولة  بكرة يف  متوفرين  طبيعيني 

االإمارات وهما الرمل والتمر. 
من  ال�سوائب  اإزال���ة  عملية  وتعترب 
بطريقة  ال�سناعية  ال�سرف  مياه 
اأ�سا�سية  رك��ي��زة  واق��ت�����س��ادي��ة  اآم��ن��ة 
اأنحاء  كافة  يف  ال���دول  م��ن  للعديد 
الطرق  معظم  واأن  خا�سة  ال��ع��امل, 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة امل�����س��ت��خ��دم��ة يف اإزال�����ة 
امللوثات من مياه ال�سرف ال�سحي 
املتعلقة  ال��ع��ي��وب  بع�س  م��ن  ت��ع��اين 
واإمكانية  والكفاءة  ال�سنع  بتكلفة 
اال�ستخدام.  اإع������ادة  اأو  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
طريقة  تعترب  امل��ث��ال,  �سبيل  فعلى 
جامعة  يف  امل��ب��ت��ك��رة  امل���ي���اه  ت��ن��ق��ي��ة 
ن�����س��ب��ي��اً وميكن  م���ت���ط���ورة  خ��ل��ي��ف��ة 
اعتمادها عاملياً, حيث تتميز بكونها 
وفعالية  اق��ت�����س��ادي��ة  ج����دوى  ذات 
تكنولوجية متخ�س�سة يف التخل�س 

من امللوثات البيئية.
ويف هذا ال�سدد, طور فريق جامعة 
الغرافني  م�����ادة  ال��ب��ح��ث��ي  خ��ل��ي��ف��ة 
امت�سا�س  ع��ل��ى  ال���ق���ادرة  ال��رم��ل��ي 
امللوثات والتي تلت�سق على جزيئات 
���س��غ��رية احل���ج���م ل��ي��ت��م ب��ع��د ذلك 

التخل�س منها ب�سهولة.
الغرافني  وقد تكون عملية ت�سنيع 
ل��ذل��ك اجته  ال��رم��ل��ي مكلفة ج����داً, 
ال��ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة اإىل 

ي�سبق  م�����س��در مل  م���ن  اال���س��ت��ف��ادة 
م��ن��ه يف من  اال���س��ت��ف��ادة  واأن مت���ت 
والتي  التمر  ع�سارة  وه��و  اأال  قبل, 
ُت�ستخدم ال�ستخراج الكربون الازم 

الغرافني  ويعترب  الغرافني.  الإنتاج 
قابلة  للبيئة  �سديقة  مادة  الرملي 
املياه,  ت��ن��ق��ي��ة  جم���ال  يف  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
االمت�سا�س  على  ق��درة  م��ن  لها  مل��ا 

تفوق نظرياتها من املواد امل�سنوعة 
من الغرافني.

وي�����س��م��ل ال���ف���ري���ق ال��ب��ح��ث��ي ال���ذي 
ي�������س���رف ع���ل���ي���ه ال����دك����ت����ور ف�����وزي 
الكيميائية,  الهند�سة  اأ�ستاذ  بنات, 
اأجنايل  ال�سابق  البحثي  واملهند�س 
الزائر  امل�����س��اع��د  وال��ب��اح��ث  اإداث���ي���ل 
تو�سيح  مت  وق����د  خ�����ان.  ���س��ي��ه��روز 
اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة امل���ت���ب���ع���ة الإن����ت����اج 
بع�سارة  املهجن  الرملي  الغرافني 
التمر يف ورقة بحثية ُن�سرت يف املجلة 
ريبورت�س«.  “�سينتيفيك  العلمية 
ويف ال�سياق, اعتمد الفريق البحثي 
يف حتليل ع�سارة التمر على عملية 
عملية  وهي  احلراري”,  “التحلل 
التحلل الكيميائي للمواد الع�سوية 
ع��ن��د درج������ات ح������رارة م��رت��ف��ع��ة يف 
االأك�����س��ج��ني, ح��ي��ث يت�سمن  غ��ي��اب 
تركيب  يف  كيميائياً  تغرياً  التحلل 
االلت�ساق  ي�ساحبه  الغرافني  م��ادة 
عوامل  اإىل  احل��اج��ة  دون  ب��ال��رم��ل 
كيميائية خارجية. وت�سكل امل�ساحة 
الغرافني  مل��ادة  الكبرية  ال�سطحية 

الكيميائية  ا�ستخداماتها  وت��ع��دد 
التي  الفيزيائية  للخا�سية  اإ�سافة 
امل�����اء عوامل  ط����رد  ب��ه��ا يف  ت��ت��م��ت��ع 
اأ���س��ا���س��ي��ة يف اإزال������ة امل���ل���وث���ات. ومت 
ال���غ���راف���ني ال��رم��ل��ي الذي  اخ��ت��ب��ار 
املخترب,  يف  الباحثني  فريق  ط��وره 
م��ظ��ه��راً ن��ت��ائ��ج ف��ع��ال��ة يف اإزال����ة كل 
من  الثقيلة  وامل���ع���ادن  ال�����س��ب��غ  م��ن 
االأنظمة ذات املكونات املتعددة. هذا, 
وقد اأكد الباحثون على االإمكانيات 
كمورد  م�سروعهم  بها  يحظى  التي 
مل���ادة ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا ت�ساهم يف 
الدكتور فوزي  واأ�سار   . املياه  تنقية 

التطبيق  فر�س  اإت��اح��ة  اأهمية  اإىل 
للق�ساء  ال���غ���راف���ني  مل�����ادة  ال��ع��م��ل��ي 
احلالية,  امل��ي��اه  نق�س  م�سكلة  على 
الغرافني  “ي�ساهم  ق�����ال:  ح��ي��ث 
ال��رم��ل��ي ال����ذي ق��م��ن��ا ب��ت��ط��وي��ره يف 
زيادة م�سادر املياه يف الدولة واحلد 
يف  امل�ستهلكة  ال��ط��اق��ة  ك��م��ي��ات  م��ن 
العادمة,  امل���ي���اه  م��ع��اجل��ة  ع��م��ل��ي��ات 
ال�سرف  م��ي��اه  وك��ذل��ك يف حت��وي��ل 
مياه  اإىل  ملوثة  مياه  م��ن  الزيتية 
العديد  يف  ا����س���ت���خ���دام���ه���ا  مي���ك���ن 
التدوير  ك���اإع���ادة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  م��ن 

ال�سناعي والزراعة«.

•• الظفرة -الفجر:

انطاقاً من توجيهات قيادتنا الر�سيدة التي حتر�س على 
مكافحة الت�سحر وزيادة الرقعة الزراعية ا�ستكمااًل لنهج 
الوالد املوؤ�س�س رجل البيئة االأول املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه, قامت قطاعات 
18,644 �ستلة  اأكر من  بلدية منطقة الظفرة بزراعة 
اأ�سجار الغاف واالأراك والنباتات الربية  اأنواعاً من  ت�سم 
املحلية على م�ستوى مدن املنطقة مبنا�سبة اليوم العاملي 
االأ�سول  اإدارة  ك��ف��اءة  تعزيز  ب��ه��دف  الت�سحر.   ملكافحة 

فعاليتها  العامة واحلفاظ على  واملرافق  التحتية  والبنى 
لتعزيز جاذبية االإمارة ومنط وجودة احلياة.

الت�سحر  مكافحة  على  الظفرة  منطقة  بلدية  وحتر�س 
اأن��واع خمتلفة  زراع��ة  الرقعة اخل�سراء من خال  ون�سر 
عمليات  يف  وا�ستخدمها  امل��ح��ل��ي��ة,  ال��ربي��ة  ال��ن��ب��ات��ات  م��ن 
الطبيعية  امل����وارد  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  الطبيعي,  التجميل 
وا�ستدامتها وخا�سة املياه اجلوفية واإبراز النباتات الربية 
الزراعات  نباتية موؤهلة ت�ستخدم يف  امل�ساريع كعنا�سر  يف 
التجميلية يف االإمارة ملا لها من خ�سائ�س بيئية عظيمة, 
باالإ�سافة اإىل زراعة اأ�سجار الغاف واإكثارها, لتكون ماذاً 

الغاف  ���س��ج��رة  تعترب  ك��م��ا  ال��ربي��ة  واحل��ي��وان��ات  للطيور 
االإمارات  البيئي لدولة  امل��وروث  للت�سامح وهي من  رم��زاً 

وتتحمل الظروف املناخية باملنطقة. 
وتقوم البلدية بزراعة اأ�سجار القرم التي ت�سهم يف التجميل 
ال�ساحلية البحرية �سكًا  املناطق  الطبيعي وت�سفي على 
جماليا رائعاً, وت�سكل اأ�سجار القرم ماأوى لتكاثر اأنواع من 
الطيور. كما انها حتمي ال�سواحل من االجنراف وتخفف 
دور مهم يف حماية  ولها  العاتية  ل��اأم��واج  ال�سلبي  االأث��ر 
املناطق العمرانية احل�سرية واالأ�سول املتواجدة بالقرب 

من ال�سواحل. 

زراعة اأكرث من 18,644 �شتلة يف الظفرة مبنا�شبة اليوم العاملي ملكافحة الت�شحر

الوقاية وال�شالمة بال�شارقة تعزز الوعي الوقائي بربامج تدريبية اإلكرتونية متطورة

الزيودي ي�شلط ال�شوء على جهود االإمارات ملكافحة الت�شحر خالل جل�شة نقا�شية عن بعد

نظرً� لتوفرهما ب�صكل كبري كم�صدرين طبيعيني يف �لدولة

باحثون يف جامعة خليفة يطورون مادة الغرافني الرملي لتنقية 
مياه ال�شرف ال�شناعية باال�شتعانة بالرمل وع�شارة التمر

العدد 12965 بتاريخ 2020/6/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون 

النور�س للتجميل
رخ�سة رقم:CN 1114137   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12965 بتاريخ 2020/6/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/دعفو�س للتجارة - �سركة ال�سخ�س الواحد 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1105719 

تعديل ا�سم جتاري من/دعفو�س للتجارة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

DAAFOUS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/مطر �سعيد الرميثي للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

MATAR SAEED ALREMEITHI GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ساط/حذف امل�سخات واملحركات وال�سمامات ولوازمها - بالتجزئة )4773503(

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتعديل )�صكل �لعالمة(
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  

ال�سيد حممد ح�سني باليثوتوجنال
طلب لتعديل بيانات العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 160465           بتاريخ : 2011/7/27
وامل�سجلة بتاريخ:2012/3/26 

با�س��م: حممد ح�سني باليثوتوجنال. - وعنوانه: العني
�صورة �لعالمة:

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :32
مياه �ساحلة لل�سرب

بيانات التعديل:
تعديل �سكل العامة كما هو مو�سح اعاه

تاريخ التاأ�سري:2020/6/16 تاريخ التعديل:2020/5/12  
�إد�رة �لعالمات �لتجارية
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االلكرتوين لوزارة اخلارجية.
وال��ق��ان��ون االأم��ن��ي اجل��دي��د يفر�س ع��ق��وب��ات على 
والتدخات  وال��ت��خ��ري��ب  االنف�سالية  الن�ساطات 
بحكم  تتمتع  التي  ال�سينية  املنطقة  يف  االأجنبية 
�سيعيد  ال���ق���ان���ون  اإن  ب��ك��ني  وت���ق���ول  ذات������ي.  ���س��ب��ه 

اال�ستقرار ولن مي�س احلريات ال�سيا�سية.
من  ال��ع��دي��د  فيهم  مب��ن  ال��ق��ان��ون,  معار�سي  لكن 
قمع  اإىل  ذل��ك  ي��وؤدي  اأن  يخ�سون  الغربية,  ال��دول 

�سيا�سي على غرار ما يح�سل يف الرب الرئي�سي.
بق�سم  ب��ك��ني  ت��ب��داأ  اأن  ع��ن خ�سيتهم  اأع���رب���وا  ك��م��ا 
احلكم الذاتي الت�سريعي والق�سائي يف هونغ كونغ, 

جتاري  كمركز  املدينة  لنجاح  االأ�سا�س  حجر  وه��و 
دويل رئي�سي.

ان  قبل  ونظامني”  واح���د  “بلد  م��ب��داأ  ومب��وج��ب 
ت��ت�����س��ل��م ال�����س��ني اجل���زي���رة م���ن ب��ري��ط��ان��ي��ا, قالت 
على  باحلفاظ  كونغ  لهونغ  �ست�سمح  اإن��ه��ا  ال�سني 
 ,2047 عام  حتى  واال�ستقالية  احلريات  بع�س 

مبا يف ذلك اال�ستقال الت�سريعي والق�سائي.
وكان بيان جمموعة ال�سبع دعا ال�سني االأربعاء اإىل 
االأمني.  القانون  ب�ساأن  يف قرارها  النظر”  “اإعادة 
حقيقية”  “خماوف  وج����ود  اىل  ال������وزراء  واأ����س���ار 

لديهم تتعلق بقانون هونغ كونغ.

•• بكني-اأ ف ب

وزراء  بيان  ب�سدة”  “ترف�س  اأنها  ال�سني  اأعلنت 
اإعادة  اىل  دعوها  الذين  ال�سبع  خارجية جمموعة 
ال��ن��ظ��ر يف ق��ان��ون االأم����ن ال��ق��وم��ي امل��ت��ع��ل��ق بهونغ 

كونغ.
يانغ جي�سي خال  الكبري  ال�سيني  امل�سوؤول  وق��ال 
اج��ت��م��اع م���ع وزي����ر اخل���ارج���ي���ة االأم����ريك����ي مايك 
البيان  ب�سدة  “ترف�س  بكني  اإن  ه��اواي  بومبيو يف 
الذي اأ�سدره وزراء خارجية جمموعة ال�سبع حول 
املوقع  على  ورد  كما  كونغ”  بهونغ  تتعلق  ق�سايا 

ترامب: اأمريكا لن تفر�س اإغالقا من جديد  بكني ترف�س بيان جمموعة ال�شبع حول هونغ كونغ 
•• وا�شنطن-رويرتز

قال الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اإن الواليات املتحدة لن تغلق املتاجر واملوؤ�س�سات مرة 
اأخرى, يف الوقت الذي �سجلت فيه عدة واليات ارتفاعا يف اأعداد االإ�سابات اجلديدة بفريو�س 

كورونا.
وقال ترامب يف مقابلة مع قناة فوك�س نيوز “لن نغلق البلد مرة اأخرى. لن نكون م�سطرين 

لذلك«.
جاء ذلك بعد اأن �سرح كل من امل�ست�سار االقت�سادي للبيت االأبي�س الري كدلو ووزير اخلزانة 

�ستيفن منوت�سني باأن الواليات املتحدة ال ميكنها اإغاق الن�ساط االقت�سادي جمددا.
كانت املطاعم وقاعات االألعاب الريا�سية واملدار�س وغريها قد اأغلقت اأبوابها يف مار�س اآذار 
مع �سعي الباد الحتواء فريو�س كورونا الذي اأ�ساب حتى االآن 2.16 مليون اأمريكي واأودى 

بحياة ما يقرب من 118 األفا.

•• وا�شنطن-رويرتز

يف ت�سوير حمرج الأحداث دارت يف 
االأمن  م�ست�سار  اتهم  الكوالي�س, 
جون  ال�سابق  االأمريكي  القومي 
ترامب  دون��ال��د  الرئي�س  بولتون 
ف���ادح���ة منها  اأخ����ط����اء  ب���ارت���ك���اب 
الرئي�س  م��ن  ���س��راح��ة  اأن���ه طلب 
امل�ساعدة  بينغ  ال�سيني �سي جني 

يف انتخابه لفرتة ثانية.
الرئي�س  اإن  اأي�سا  بولتون  وق��ال 
ا�ستعداده  ع���ن  ع���رّب  االأم���ري���ك���ي 
واإ�سداء  جنائية  حتقيقات  لوقف 
لطغاة  ����س���خ�������س���ي  “معروف 
ورد  مل���ا  وف���ق���ا  وذل�����ك  يحبهم”, 
�سحيفة  ن�����س��رت��ه  م��ق��ت��ط��ف  يف 
نيويورك تاميز من كتاب بولتون 
مذكرات  احل������دث:  ق���اع���ة  )م����ن 

���س��ي��ف, ال���ذي ق���اد ف��ري��ق االدع���اء 
الرئي�س  م�������س���اءل���ة  ق�����س��ي��ة  يف 
على  ترامب, هجوما  اجلمهوري 
بولتون الذي هدد يف ذلك الوقت 
ق�سائية  دع����وى  “�سيقيم  ب���اأن���ه 
جلنة  اأم���ام  للمثول  ا�ستدعي  اإذا 

التحقيق«.
وقال �سيف يف ح�سابه على تويرت 

بعدد  بولتون  وا�ست�سهد  الن�سخ«. 
التي  امل��ح��ادث��ات  م��ن  يح�سى  ال 
“�سلوكا غري  ترامب  فيها  اأب��دى 
نحو  على  االإط���اق  على  مقبول 

قو�س �سرعية الرئا�سة ذاتها«.
وعلى الرغم من انتقادات ترامب 
كتاب  ن�سب  لل�سحفيني,  العلنية 
ب���ول���ت���ون ل��ل��رئ��ي�����س االأم���ري���ك���ي 
اأحاديثه  اأك����ر  م���ن  ت�����س��ري��ح��ات 
اجتماع  فخال  للتوقف.  مدعاة 
ن��ي��وج��ريزي يف �سيف  ان��ع��ق��د يف 
2019 قال ترامب ح�سب رواية 
يجب  ال�����س��ح��ف��ي��ني  اإن  ب��ول��ت��ون 
يك�سفوا  حتى  ال�سجون  اإيداعهم 
يجب  “هوؤالء  م�����س��ادره��م:  ع��ن 
ح�سبما  اإنهم حثالة”,  اإعدامهم. 
ن�سرتها  اأخرى  ورد يف مقتطفات 

�سحيفة وا�سنطن بو�ست.

وبولتون  االأب��ي�����س(.  البيت  م��ن 
اخلارجية  ال�سيا�سة  �سقور  اأح��د 
ترامب يف  اأقاله  وقد  االأمريكية, 
�سبتمرب اأيلول يف خ�سم خافات 

حول ال�سيا�سات.
نيوز  فوك�س  لقناة  ترامب  وق��ال 
بولتون  اإن  منف�سلة  مقابلة  يف 
معلومات  باإدراجه  القانون  خرق 

يف غاية ال�سرية يف الكتاب.
ي�سخر  رئي�سا  املقتطفات  وت�سور 
ويعّر�س  م�ست�ساريه  ك��ب��ار  م��ن��ه 
االأهلية  ب��ع��دم  الت��ه��ام��ات  نف�سه 
دفعت  التي  تلك  من  بكثري  اأ�سد 
ي�سيطر  ال����ذي  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
لل�سعي  ال���دمي���ق���راط���ي���ون  ع��ل��ي��ه 

مل�ساءلته وعزله العام املا�سي.
االأمريكي  ال�سيوخ  جمل�س  وب���راأ 
الذي ي�سيطر عليه اجلمهوريون 
فرباير  اأوائ����ل  يف  ت��رام��ب  �ساحة 
يواجه  ت����رام����ب  وك������ان  ����س���ب���اط. 
م�ساعدات  ب��ت��ع��ل��ي��ق  ات����ه����ام����ات 
ع�������س���ك���ري���ة الأوك������ران������ي������ا ال����ع����ام 
رئي�سها  ع��ل��ى  ل��ل�����س��غ��ط  امل��ا���س��ي 
فولودميري زيلين�سكي كي يك�سف 
مبناف�سه  ت�����س��ر  م��ع��ل��وم��ات  ع���ن 
ان���ت���خ���اب���ات  يف  ال����دمي����ق����راط����ي 

الرئا�سة االأمريكية جو بايدن.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ال��ت��ق��ى وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة االأم���ريك���ي 
امل�سوؤول  ه������اواي  يف  ب��وم��ب��ي��و  م���اي���ك 
خال  جيا�سي  يانغ  الكبري  ال�سيني 
لتبديد  كافيا  يكن  مل  اأزم���ة  اج��ت��م��اع 
دولتني  اأول  ب����ني  ال���ك���ب���ري  ال���ت���وت���ر 

عظميني يف العامل.
ن��ه��ار االأرب��ع��اء م��وؤ���س��رات على  وتخلل 
دون  م�ستمرة  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  م��واج��ه��ة 
اإدارة  ح��ول  ج��دل  خلفية  على  ه���وادة 

ال�سني لفريو�س كورونا امل�ستجد.
ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي دونالد  واأ����س���در 
م�سوؤولني  مل��ع��اق��ب��ة  ق���ان���ون���ا  ت���رام���ب 
ب”االعتقال  م���ت���ه���م���ني  ���س��ي��ن��ي��ني 
اجلماعي” للم�سلمني االأويغور. وعلى 
ال�سرير”  “الهجوم  بكني  دانت  الفور 

وحذرت وا�سنطن من “عواقب«.
ويف وقت �سابق قبل ا�ستقبال �سيفه يف 
هاواي ن�سر بومبيو بيانا م�سرتكا مع 
“للطلب  ال�سبع  نظرائه يف جمموعة 
بحزم من ال�سني العودة” عن قانونها 
املثري للجدل حول االأم��ن القومي يف 
ه��ون��غ ك��ون��غ ال���ذي ف��اق��م ال��ت��وت��ر بني 

بكني ووا�سنطن يف اأيار/مايو.
ال�سبع  م���ب���ادرة م���ن جم��م��وع��ة  وه����ي 
اأعلن  كما  ب�سدة”  ال�سني  “ترف�سها 
يانغ جيا�سي يف بيان لوزارة اخلارجية 
ال�سينية. وكانت وا�سنطن تراقب عن 
ب��وم��ب��ي��و وي��ان��غ خ�سو�سا  ل��ق��اء  ك��ث��ب 
ن�سر مقتطفات من  م��ع  ت��زام��ن  وان���ه 
ال�سابق  امل�ست�سار  بولتون  ج��ون  كتاب 

ب��ول��ت��ون يف مقتطفات من  وق���ال 
�سرتيت  وول  ن�����س��رت��ه��ا  ال���ك���ت���اب 
“لو مل  ج���ورن���ال ي���وم االأرب����ع����اء 
املوؤيدون  الدميقراطيون  ين�سغل 
يف  اأوك��ران��ي��ا  بق�سية  للم�ساءلة 
ا�ستغلوا  اأن����ه����م  ول�����و   ,2019
باأ�سلوب  ال��ت��ق�����س��ي  يف  ال����وق����ت 
ترامب  م�سار  يف  منهجية  اأك���ر 

اخلارجية,  �سيا�ساته  جممل  يف 
امل�ساءلة  ن��ت��ي��ج��ة  ج�����اءت  ل���رمب���ا 

خمتلفة متاما«.
اأنه  اإىل  بولتون  منتقدو  وي�سري 
ا�ستجواب  ال�سهادة يف  اأحجم عن 
مبجل�س النواب يف وقت رمبا كان 

حديثه فيه يف غاية االأهمية.
و���س��ن ال��ن��ائ��ب ال��دمي��ق��راط��ي اآدم 

2019, عرب  نهاية  ال�سينية  ووه��ان 
املتحدة  ال����والي����ات  م���ا ج��ع��ل  ال���ع���امل 
ب��ال��وب��اء. وكان  ت�����س��ررا  االأث��ك��ر  البلد 
االأول  امل�سوؤول  جيا�سي  ويانغ  بومبيو 
ال�سيا�سة  املكلف  ال�سيوعي  احل��زب  يف 
اخل����ارج����ي����ة, حت����ادث����ا الآخ������ر م�����رة يف 
توقف  وم����ذاك  ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل.   15
هدد  اأيار/مايو  ومنت�سف  التوا�سل. 
ال�سني  ال��ع��اق��ات م��ع  ت��رام��ب بقطع 
اأن��ه مل يعد يرغب يف التحاور  موؤكدا 
ال���ذي كان  ���س��ي جينبينغ  ن��ظ��ريه  م��ع 

و�سفه حتى االآن ب”ال�سديق«.
بومبيو  ق����درة  يف  م���راق���ب���ون  و���س��ك��ك 
ب�سبب  ال�����ع�����اق�����ات  حت����ري����ك  ع����ل����ى 

الذي  االأبي�س  للبيت  القومي  لامن 
بال�سعي  اجل��م��ه��وري  ال��رئ��ي�����س  ي��ت��ه��م 
للح�سول على م�ساعدة ال�سني الإعادة 

اإنتخابه يف ت�سرين الثاين/نوفمرب.
وال���دل���ي���ل ع��ل��ى ال��ت��وت��ر ال�����س��ائ��د بني 
وا���س��ن��ط��ن وب��ك��ني, ع��ق��د ال��ل��ق��اء الذي 
بداأ ليل الثاثاء وا�ستمر االأربعاء ملدة 

�سبع �ساعات, بعيدا عن االإعام.
االأدنى  باحلد  ن�سرت  التي  والتقارير 
يف ختامه ترتجم باللغة الدبلوما�سية 

ا�ستمرار اخلافات.
الر�سمية  “ال�سعب”  �سحيفة  وكتبت 
ال�سيوعي  احل����زب  ب��ل�����س��ان  ال��ن��اط��ق��ة 
بو�سوح  اأك���دا  “اجلانبني  اأن  احل��اك��م 

التوا�سل”  موا�سلة  وقررا  مواقفهما 
م�سرية اإىل “حوار بناء«.

“وزير  اأن  االأم���ريك���ي  اجل��ان��ب  واأك����د 
التبادل  �سرورة  على  �سدد  اخلارجية 
التجارية  عاقاتهما  يف  االأمتني  بني 
وتابعت  والدبلوما�سية”.  واالأم��ن��ي��ة 
وزارة اخلارجية االأمريكية اأنه “�سدد 
اأي�سا على احلاجة لل�سفافية التامة” 

يف مكافحة وباء كوفيد-19.
وت�����ده�����ورت ال����ع����اق����ات ال�����س��ي��ن��ي��ة-

ب�سبب  اأ����س���ا  امل���ت���وت���رة  االأم���ريك���ي���ة 
اطلقها  ال����ت����ي  ال����ت����ج����اري����ة  احل�������رب 
تف�سي  م��ع  اأك��ر  االأم��ريك��ي,  الرئي�س 
فريو�س كورونا الذي ظهر يف مدينة 

اأمام  اإف���ادة  يف  اليتهايزر  روب���رت 
جمل�س ال�سيوخ اإن رواية بولتون 

“غري �سحيحة على االإطاق«.
“كنت ح��ا���س��را يف  وت���اب���ع ق��ائ��ا 
بهذا  �سيئا  اأت��ذك��ر  اأال  االج��ت��م��اع. 
اجلنون؟ بالقطع كنت �ساأتذكر”. 
واأ���س��اف “من امل��وؤك��د اأن ه��ذا مل 
ي��ح��دث ق���ط يف االج���ت���م���اع. هذا 

جنون مطلق.«
االأمريكية  احل���ك���وم���ة  ورف����ع����ت 
ب���ول���ت���ون م����ن ن�سر  مل���ن���ع  دع������وى 
خماطر  اإىل  م�������س���رية  ال���ك���ت���اب 
مت�س االأمن القومي, وهي ت�سعى 
يوم  باملحكمة  جل�سة  انعقاد  اإىل 

اجلمعة.
اند  �ساميون  الن�سر  دار  ورف�ست 
اإنها  وق��ال��ت  االت��ه��ام��ات  �سو�سرت 
وزعت بالفعل “مئات االآالف من 

“لقد ف�سل االحتفاظ باملعلومات 
م��ن اأج���ل ك��ت��اب... ب��ول��ت��ون رمبا 
للح�س  يفتقر  لكنه  موؤلفا,  ك��ان 

الوطني«.
يقدم  ب���ول���ت���ون  ك���ت���اب  اأن  غ����ري 
ترامب  ملنتقدي  ج��دي��دة  ذري��ع��ة 
املقررة  ال��رئ��ا���س��ة  ان��ت��خ��اب��ات  قبل 
ن��وف��م��رب ت�سرين  ال��ث��ال��ث م��ن  يف 
ال����ث����اين, مب����ا يف ذل�����ك ح������وارات 
الرئي�س  م��ع  ل��رتام��ب  من�سوبة 
ال�سيني تطرقت يف اإحدى املرات 

ملو�سوع االنتخابات االأمريكية.
الإدارة  م�����س��وه  ت�سوير  اأ���س��د  ويف 
ترامب من جانب �سخ�سية كانت 
بولتون  ك��ت��ب  ي���وم���ا  ب��ه��ا  ت��ع��م��ل 
ت��رام��ب, وي��ا للعجب,  “ثم ح��ّول 
االنتخابات  اإىل  احل���دي���ث  دف����ة 
بالواليات  ال���ق���ادم���ة  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
املتحدة, ملّمحا اإىل قدرة ال�سني 
االق��ت�����س��ادي��ة وم��ن��ا���س��دا ���س��ي اأن 

يعمل على فوزه«.
وقال بايدن يف بيان “اإذا �سدقت 
ه��ذه ال���رواي���ات, ف��اإن��ه��ا ل��ن تكون 
بغي�سة اأخاقيا وح�سب, بل متثل 
ان��ت��ه��اك��ا ل��واج��ب دون��ال��د ترامب 
االأمريكي«.  ال�سعب  اأمام  املقد�س 
االأمريكي  التجاري  املمثل  وق��ال 

ه��ج��م��ات��ه امل��ت��ك��ررة ع��ل��ى ب��ك��ني. وكان 
“كارنيغي  م��رك��ز  م��ن  �سواين  مايكل 
بي�س”  انرتنا�سونال  ف��ور  ان��داوم��ن��ت 
ك��ت��ب ع��ل��ى ت��وي��رت ق��ب��ل ال��ل��ق��اء “رمبا 
يعتقد اأن ذلك ي�سمح ب�سن حرب باردة 
مع ال�سني وهو ي�سعى جاهدا لتحقيق 
ثورنتون  �سوزان  وقالت  الغاية«.  هذه 
امل��ك��ل��ف اآ���س��ي��ا-امل��ح��ي��ط ال����ه����ادىء يف 
بر�س  لفران�س  االأمريكية  اخلارجية 
ه����اواي  ل���ق���اء  اأن  يف  “ت�سك”  اإن���ه���ا 
“ميكنه خف�س التوتر” اإذ اأن البلدين 

من�سغان ب”مناف�ستهما«.
معاجلة  ان��ت��ق��د  م���ن  اأول  وب��وم��ب��ي��و 
منذ  وو�سفها  ال��وب��اء  لتف�سي  ال�سني 
اال�سرتاتيجي  اخل�����س��م  ب��ان��ه��ا  زم����ن 

الرئي�سي للواليات املتحدة.
واتهم بكني بالت�سرت يف البداية حلجم 
انها  وب��ال��ت��ايل  كوفيد-19  وخ��ط��ورة 
العامل  يف  الوباء  انت�سار  عن  م�سوؤولة 
األف   450 ن��ح��و  ب��ح��ي��اة  اأودى  ال���ذي 
األفا   117 م��ن  اأك���ر  بينهم  �سخ�س 
يف الواليات املتحدة واأرغم الدول على 

وقف ن�ساط اقت�ساداتها.
واالأ�سواأ هو اأنه قال علنا ان الفريو�س 
قد يكون ت�سرب عن طريق اخلطاأ من 
خمترب يف ووهان. وتنفي ال�سني هذه 
االتهامات. وترامب ال�سائر على خطى 
بومبيو �سعد لهجته وهدد بالرد على 
كبري  ع���دد  ب”قتل  ل���دوره���ا  ال�����س��ني 
من االأ�سخا�س حول العامل” بعد اأن 
كان اأ�ساد يف البداية بتعامل بكني مع 

الوباء.

بولتون: ترامب طلب من ال�شني امل�شاعدة يف انتخابه

مل  اأننا  لو  الليبي(  ال��رّب  )اىل  �سيعيدهم  وك��ان  ليبيا, 
نتدّخل«. وكانت منظمة “�سي ووت�س” االأملانية اأعلنت 
يف وقت �سابق اأنها �ست�ستاأنف عمليات اإنقاذ املهاجرين يف 
البحر املتو�سط, واّتخذت لهذه الغاية تدابري للوقاية 

من كوفيد-19 على منت �سفينة االإغاثة التابعة لها.
واأوا���س��ط اأي��ار/م��اي��و, ق��ال امل��وف��د اخل��ا���س للمفو�سية 
كو�ستيل  فين�سان  املتو�سط  و�سط  يف  لاجئني  العليا 
املهاجرين  اإب��ح��ار  عمليات  اإن  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
انطاقا من ال�سواحل الليبية زادت بن�سبة 290 باملئة 
ونهاية  الثاين/يناير  كانون  بني  حماولة   6629 اأي 
ني�سان/اأبريل, مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�سي, 
كما زادت عمليات اإبحار املهاجرين انطاقا من تون�س 

بن�سبة 156 باملئة.

•• روما-اأ ف ب

ووت�س”  “�سي  ملنّظمة  تابعة  اإن�سانّية  �سفينة  اأن��ق��ذت 
االأملانّية غري احلكومّية نحو مئة مهاجر قبالة �سواحل 

ليبيا, بح�سب ما اأعلنت املنّظمة.
 3 ووت�����س  �سي  �سفينة  اإّن  تويرت  على  املنّظمة  وق��ال��ت 
على  ل��زورق  امل�ساعدة  الفائتة  ال�ساعات  خ��ال  قّدمت 

ُبعد 29 ميًا بحرّياً قبالة ال�ساحل الليبي.
بينهم  زورق,  منت  على  �سخ�س  مئة  نحو  هناك  وك��ان 

ر. ن�ساء وق�سّ
واأ�سارت املنظّمة اإىل اأّن “الكثري من االأ�سخا�س الذين 
مّت اإنقاذهم تلّقوا على الفور عاجاً طّبياً”. وقالت اإّنه 
“خال عملّية االإنقاذ, و�سل زورق )تابع( خلفر �سواحل 

اإنقاذ نحو مئة مهاجر قبالة �شواحل ليبيا 

املئات يتظاهرون دعمًا ملوقويف »احلراك« يف اجلزائر  
•• اجلزائر-اأ ف ب

اجلزائر,  �سرق  �سمال  يف  بجاية  حمكمة  اأم��ام  االأ�سخا�س  مئات  تظاهر 
للمطالبة باالإفراج عن ثاثة نا�سطني يف احلراك االحتجاجي, اأرجئت 

جل�سة حماكمتهم اإىل االأول من متوز/يوليو وفق م�سادر متطابقة.
االإن�سان  حلقوق  اجلزائرية  الرابطة  رئي�س  نائب  �ساحلي  �سعيد  وق��ال 
واأني�س عجيلة وعمار  تواتي  “حماكمة مرزوق  اإّن  لوكالة فران�س بر�س 
البريي اأرجئت اإىل االأول من متوز/يوليو بعدما كانت مرتقبة االأربعاء”, 

م�سرياً اإىل رف�س “االإفراج املوقت” عنهم.
واأو�سح �ساحلي اأّنه جرى تنظيم تظاهرتي دعم يف بجاية, اإحدى مدن 
منطقة القبائل, اإحداهما اأمام املحكمة واأخرى و�سط املدينة, مت بثهما 

عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي.
الثاثة اجلمعة خال حماولة تنظيم جتّمع موؤّيد  النا�سطون  واأوِق��ف 
للمعتقلني يف اجلزائر و�سرعان ما قمعته ال�سرطة. و�سدر اأمر بحب�سهم. 
وحتّظر ال�سلطات التجمعات منذ منت�سف اآذار/مار�س ب�سبب اأزمة تف�سي 

وباء كوفيد-19.
وُيواجه النا�سطون الثاثة تهم “التحري�س على التجمهر غري امل�سّلح” 
و”تعري�س  الوطنية”  بامل�سلحة  االإ�سرار  �ساأنها  “من�سورات من  ون�سر 

حياة الغري للخطر يف فرتة احلجر ال�سحي«.
الي�ساري  االإخ��ب��اري  املوقع  م��دون و�سحايف يف  تواتي  م��رزوق  اأن  ويذكر 

امل�سا�س بامل�سلحة الوطنية«. وقال امل�سدر اإّن املرا�سل ال�سحايف علي جمال 
نظامّية”  هيئة  “اإهانة  خلفية  على  �سنتني,  النافذ  بال�سجن  عليه  حِكم 

و”من�سورات على في�سبوك من �ساأنها االإ�ساءة اإىل امل�سلحة الوطنية«.

“الفانغارد اأجلريي” الذي حجب يف اجلزائر ال�سهر املا�سي, و�سبق اأن 
يف  نا�سطان  البريي  وعمار  عجلية  واأني�س  التظاهر.  خلفية  على  اأوق��ف 

احلراك.
ودع����ت جل��ن��ة ح��م��اي��ة ال�����س��ح��اف��ّي��ني يف ب��ي��ان م��ن ن��ي��وي��ورك, ال�سلطات 
التهم  جميع  واإ���س��ق��اط  ت��وات��ي  ع��ن  “فوًرا”  االإف�����راج  اإىل  اجل��زائ��ري��ة 

القانونية املوجهة �سّده.
وقال من�ّسق برناجَمي ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا يف اللجنة �سريف 
وباء  ا�ستغال  عن  التوّقف  اجلزائر  يف  ال�سلطات  على  “يجب  من�سور, 
كوفيد-19 ذريعًة لقمع حّرية ال�سحافة, والقيام بداًل من ذلك باإطاق 

�سراح املعتقلني ال�سيا�سّيني من ال�سجون املكتّظة يف الباد«.
ال�سلطات  اأن ُتاحق  ومل يحل تف�ّسي وباء كوفيد-19 يف اجلزائر دون 

نا�سطني يف احلراك ومعار�سني و�سحافيني ومدّونني.
اأغلبهم  اأوق��ف  للحراك,  منا�سرا  نا�سطا   70 حاليا  ال�سجن  يف  ويوجد 
ل�”اجلنة  ح�سيلة  اأح���دث  وف��ق  في�سبوك,  موقع  على  من�سورات  ب�سبب 

الوطنية لاإفراج عن املعتقلني«.
باإيداع  االأربعاء  البي�ساء  ال��دار  لدى حمكمة  التحقيق  قا�سي  اأم��ر  وقد 
ال�سحايف واملدّون ف�سيل بومالة احلب�س املوّقت. ومّت تاأجيل ق�سّيته اإىل 

21 حزيران/يونيو, ح�سب اللجنة الوطنّية لاإفراج عن املعتقلني.
التجمهر  “التحري�س على  بُتهم  بومالة  ُياَحق  نف�سه,  امل�سدر  وح�سب 
�ساأنها  م��ن  من�سورات  و”ن�سر  نظامّية”  هيئة  و”اإهانة  امل�سّلح”,  غ��ري 

�سعار  �ساحبة  ب���وراوي  اأم���رية  املعار�سة  اعتقال  اإىل  امل�سدر  اأ���س��ار  كما 
اعتقال  اأ�سباب  ع��ن  معلومات  اأي  تتوافر  ومل  كفى.  مبعنى  “بركات” 

بوراوي.

التوتر االأمريكي-ال�شيني م�شتمر رغم اجتماع هاواي 
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العائدين من  امل�سريني  اإن حافلة  اأم�س اخلمي�س,  قالت م�سادر م�سرية 
ليبيا و�سلت اإىل م�سقط راأ�سهم مبحافظة بني �سويف, بعد حتريرهم من 
اأجهزة الدولة امل�سرية  اأن جهود  مدينة ترهونة الليبية. واأكدت امل�سادر, 
جنحت يف اإعادة 23 م�سرياً مت احتجازهم يف ليبيا, وذلك بعدما كلف رئي�س 
اجلمهورية عبد الفتاح ال�سي�سي, باإنهاء اأزمة امل�سريني يف ليبيا, واأ�سفرت 
االت�ساالت امل�سرية الليبية عن عودتهم وتاأمني و�سولهم اإىل الباد, وفقاً 
باإعادة  املطالب  وت�ساعدت  امل�سرية.  ال�سابع”  “اليوم  �سحيفة  ذكرته  ملا 
امل�سريني اإىل بادهم بعد انت�سار فيديو على و�سائل التوا�سل االجتماعي 
عنا�سر  قبل  من  ليبيا  غ��رب  يف  موقوفون  م�سريون  “عمال  فيه  يظهر 
م�سلحة موالية حلكومة الوفاق الوطني اأُجربوا خاله على رفع اأياديهم 
اأعلى والوقوف على رجل واح��دة, وفق ما ظهر يف اللقطات«. واأعلن  اإىل 
املتحدث با�سم اجلي�س الليبي, اللواء اأحمد امل�سماري, يوم االثنني املا�سي, 
للوفاق يف  التابعة  احل��زم  ق��وات  امل�سرية مت يف مقر  العمالة  “تعذيب  اأن 
م�سراتة”. وقال امل�سماري اإن “اجلي�س الوطني الليبي حدد مكان ت�سوير 
تعذيب العمالة امل�سرية«. من جهتها, قالت داخلية حكومة الوفاق يف بيان, 
يوم االأربعاء, اإن اأجهزة ال�سبط الق�سائي التابعة لها متكنت يوم الثاثاء 
وك�سف  امل�سرية  العمالة  م��ن  ملجموعة  االإ���س��اءة  واق��ع��ة  م��ك��ان  ر���س��د  م��ن 
هوية املتورطني يف هذه الواقعة واإلقاء القب�س عليهم ومبا�سرة اإجراءات 

اال�ستدالل معهم باخل�سو�س حت�سرياً الإحالتهم ملكتب النائب العام.

اإ�سابة   45 ت�سجيل  اخلمي�س,  اأم�س  املغربية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
ج��دي��دة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا, ل��ريت��ف��ع اإج��م��ايل االإ���س��اب��ات يف الباد 
على موقعها  بيان �سحفي  ال����وزارة, يف  وق��ال��ت  ح��ال��ة.   9042 اإىل 
لي�ستقر  “اليوم”  وف��اة  اأي حالة  ت�سجيل  يتم  اإن��ه مل  االإل��ك��رتوين, 
اإجمايل الوفيات عند 213 حالة. كما لفتت اإىل �سفاء 6 م�سابني, 
وبذلك يرتفع اإجمايل املتعافني يف الباد اإىل 7999, مو�سحة اأن 
 471306 بلغت  �سلبية  بعد حتاليل خمتربية  امل�ستبعدة  احلاالت 
ح���االت. و���س��ددت ال����وزارة على ���س��رورة االل��ت��زام ب��ق��واع��د النظافة 
التي  االح���رتازي���ة  ال��ت��داب��ري  يف  واالن���خ���راط  ال�سحية,  وال�����س��ام��ة 

اتخذتها ال�سلطات املغربية بكل وطنية وم�سوؤولية.

اأع����داد �سحايا فريو�س  اأح���دث ال��ب��ي��ان��ات امل��ت��واف��رة ب�����س��اأن  اأظ��ه��رت 
كورونا يف ال�سودان, ارتفاع اإجمايل عدد الوفيات به اإىل 487 حالة 
ال�سودانية يف  ال�سحة  وزارة  ون�سرت  8020 حالة.  اإىل  واالإ�سابات 
موقع  على  �سفحتها  على  اخلمي�س,  اأم�س  �سباح  من  مبكرة  �ساعة 
اأو�سح  وال���ذي  املا�سي,  االث��ن��ني  ليوم  الوبائي  التقرير  ب��وك,  في�س 
ت�سجيل 10 حاالت وفاة جديدة و 280 اإ�سابة جديدة. واأو�سحت 
الوزارة اأن عدد املتعافني ارتفع اإىل 2966 بعد تعايف 146 �سخ�ساً, 
وحثت الوزارة املواطنني على تطبيق االإر�سادات الوقائية مبا يف ذلك 

التباعد االجتماعي وغ�سل اليدين.

يف  �سفريتها  عرب  لبنان  على  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  ت�سغط 
البحرية  التفاو�س على تر�سيم احلدود  اإحياء ملف  بريوت, الإعادة 
اأم�س  ال�����س��ادر  ع��دده��ا  يف  لبنانية   �سحيفة  وق���ال   . اإ���س��رائ��ي��ل  م��ع 
اإحدى املرات التي زارت فيها ال�سفرية االأمريكية  “يف  اإنه  اخلمي�س 
مع  اأثارتها  التي  املوا�سيع  جملة  من  تطرقت  بعبدا,  �سيا  دوروث���ي 
الربي  الرت�سيم  ملف  اإىل  ع��ون  مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�س 
والبحري مع فل�سطني املُحتلة, من باب اأن حله �سُي�ساعد يف تهدئة 

االأجواء باجلنوب وكل لبنان«.
عون  “الرئي�س  اإن  قولها,  مطلعة  م�سادر  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت 
التفاو�س,  اإحياء  نيته  منه  اإىل مقربني  ُي�سّر  �سهر  بداأ منذ حواىل 
ب�سكل غري  معرباً  الأن هذه اخلطوة �سُتخفف ال�سغط عن لبنان”, 

مبا�سر عن ا�ستيائه من طريقة اإدارة امللف �سابقاً.
به  ال��ذي ينيط  اللبناين  الد�ستور  اأن عون ينطلق من  اإىل  واأ���س��ارت 
يف  اإنه  فيقول  الدولية,  املعاهدات  وعقد  التفاو�س  �ساحية  وحده 
�سدد العمل داخل احلكومة التخاذ قرار نقل امللف من رئي�س جمل�س 
اأين  اآلية جديدة حُتدد من  النواب نبيه بري ليكون بني يديه عرب 

يبداأ التفاو�س وكيفيته وعلى اأي اأ�س�س.

عوا�شم

القاهرة

الرباط

اخلرطوم

وا�شنطن

ترامب: يتم التعامل مع 
ال�شرطة بظلم يف االحتجاجات  

 •• وا�شنطن-اأ ف ب

ال�سرطة  م��ع  بظلم”  ال��ت��ع��ام��ل  “يتم  اأن���ه  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال��رئ��ي�����س  راأى 
اأبي�س  االأمريكية يف مقابلة تلفزيونية بدا فيها وكاأنه يدافع عن �سرطي 
ال�سرطي  اإىل  ووجهت  اأتانتا.  املا�سي يف  االأ�سبوع  اأ�سود  رجل  بقتل  متهم 
غاريت رولف االأربعاء تهمة القتل بعد خم�سة اأيام على وفاة ال�ساب االأ�سود 
راي�سارد بروك�س متاأثرا بجروحه بعدما اأ�سيب بر�سا�س ال�سرطة, يف حادثة 
اأججت االحتجاجات املعادية للعن�سرية يف الواليات املتحدة. واأعلن ترامب 
يجوز  ال  لكن  “و�سع فظيع  اأن��ه  نيوز”  “فوك�س  قناة  على  املقابلة  خ��ال 
ال�سرطة  الأن  عادلة  ينال حماكمة  اأن  “اآمل يف  واأ�ساف  �سرطي«.  مقاومة 
تعامل بظلم يف بادنا«. واأو�سح “لكن مرة اأخرى ال ميكن مقاومة �سرطي 
بهذه الطريقة. ودار �سجار عنيف بينهما وترون كيف انتهى االأمر. �سيء 
االأ�سود  الرجل  النار على  اأطلق  اأن  بعد  ال�سرطي  اأن  ج��دا«. وك�سف فيديو 
اأقل من  ركله يف حني كان ممدا على االأر���س وينزف. وتاأتي احلادثة بعد 
ثاثة اأ�سابيع على وفاة جورج فلويد اختناقا حتت ركبة �سرطي اأبي�س يف 
املتحدة  الواليات  اأث��ار موجة غ�سب يف  اأيار/مايو ما   25 مينيابولي�س يف 

وتظاهرات عمت كافة انحاء العامل �سد العن�سرية ووح�سية ال�سرطة.
واأعلن ترامب الثاثاء حظر و�سعية اخلنق اإال اإذا كانت حياة ال�سرطة يف 

خطر واأمر باإ�ساح حمدود يف جهاز ال�سرطة.

�لحتجاجات م�صدر قلق كبري وتاأخذ منحى �أكرث خ�صونة

اأفق مظلم يف لبنان.. اقت�شاد يتهاوى وحكومة تتخبط

اإحالة خالفات �شد النه�شة اإىل روؤ�شاء حكومات الدول الثالث

•• اخلرطوم-اأ ف ب

اأع��ل��ن وزي���ر ال���ري وامل����وارد املائية 
اإحالة  ع��ل��ى   , االت���ف���اق  ال�����س��وداين 
بني  القانونية”  “اخلافات 
ال�����س��ودان وم�����س��ر واإث��ي��وب��ي��ا حول 
روؤ�ساء  اإىل  االإثيوبي  النه�سة  �سد 

حكومات الدول الثاث.
ل�سحافيني,  ع��ب��ا���س  ي��ا���س��ر  وق����ال 
ال����وف����ود  ب����ني  خ����اف����ات  “برزت 
باجلوانب  يتعلق  م��ا  يف  ال��ث��اث��ة 
تدور  اأّن��ه��ا  مو�سحاً  القانونية”, 
ب�������س���ك���ل خ����ا�����س ح������ول اإل����زام����ي����ة 
واآلية  تعديلها  وكيفية  االتفاقية 

حل النزاعات.
وتندرج اأي�ساً �سمن هذه اخلافات 
باأي  االت��ف��اق  رب���ط  “عدم  م�����س��األ��ة 

•• بريوت-وكاالت

����س���وداء مع  اأي���ام���اً  ل��ب��ن��ان  يعي�س 
اإىل  االقت�سادية  االأو���س��اع  ت��ردي 
وا�ستمرار  م�سبوق,  غري  م�ستوى 
برحيل  امل��ط��ال��ب��ة  االح��ت��ج��اج��ات 
احلكومة التي مل تقدم اأي جديد 
يف ظل �سيطرة حزب اهلل املطلقة 
العقوبات  ق��ان��ون  ودخ���ول  عليها, 
حيز  “قي�سر”  االأم����ري����ك����ي����ة 
نزيف  اإ�سافة ال�ستمرار  التنفيذ, 
�سعر  وت��ده��ور  اللبنانية  ال��ل��رية 
�سرفها ب�سكل كبري اأمام الدوالر 

االأمريكي.
لبنان  يف  االح���ت���ج���اج���ات  ب���ات���ت 
م�سدر قلق كبري بعد اأن اأ�سبحت 
خ�سونة  اأك�������ر  م���ن���ح���ى  ت�����اأخ�����ذ 
للبلد  االجتماعي  الن�سيج  مي�س 
ال����ذي ع��ان��ى م������راراً م���ن اأزم����ات 
ط��ائ��ف��ي��ة م��زق��ت وح��دت��ه ل�سنني 
ت���ق���ري���ر ملوقع  وي����وؤك����د  ط���وي���ل���ة, 
اأن   , ن�������س���ر  فيلله”  “دوت�سه 
ثارت يف  لبنان  “االحتجاجات يف 
ال��ف�����س��اد وطالبت  ب��داي��ات��ه��ا ���س��د 
الهدر  ووق��ف  ال�سفافية  بتحقيق 
الو�سع  ت����ده����ور  ع���ن���دم���ا  ل���ك���ن 
االقت�سادي اأكر, اختلطت ب�سكل 
م���ت���زاي���د ق�����س��اي��ا اج��ت��م��اع��ي��ة يف 
االحتجاجات”, وي�سيف التقرير, 
اأنه “يف هذه االأيام ي�سود الغ�سب 
فر�سة  �سيعت  احلكومة  اأن  م��ن 
من  والكثري  اإ�ساحات.  اإط��اق 
اللبنانيني ينظرون اإىل احلكومة 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ع��اج��زة وغ���ري ق���ادرة 

وبالتايل هم غا�سبون«.

تدهور �للرية
غ�سب  ت����ع����اظ����م  االأي��������������ام  م������ع 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني اأك���ر 
فاأكر, واأ�سبح على اأ�سد م�ستوى 
اللبنانية  ال��ل��رية  �سجلت  عندما 

قيمتها  يف  درام��ات��ي��ك��ي��اً  ان���ه���ي���اراً 
اأم����ام ال����دوالر االأم��ري��ك��ي. فمنذ 
املا�سي  االأول(  )ت�سرين  اأكتوبر 
ويف  قيمتها.  م��ن   60% ف��ق��دت 
االأ�����س����ب����وع امل���ا����س���ي و����س���ل���ت اإىل 
لت�سبح  ج��دي��د  م���ت���دٍن  م�����س��ت��وى 
عند م�ستوى 5000 لرية مقابل 
التقارير  وت�����س��ري  واح�����د,  دوالر 
ي�سبب  ال��ت�����س��خ��م  ه����ذا  اأن  اإىل 
فمنذ  ك��ب��رية.  م�ساكل  للحكومة 
احلكومة  اأع��ل��ن��ت  )اآذار(  م��ار���س 
على  ق����ادرة  غ��ري  اأن��ه��ا  اللبنانية 
دفع قرو�س حكومية. ويف نهاية 
احلكومة  طلبت  )ني�سان(  اأبريل 
بعدها من �سندوق النقد الدويل 
ماتزال  وامل���ح���ادث���ات  امل�����س��اع��دة. 

جارية. 
اإن  لبناين,  �سيا�سي  مرجع  يقول 
مر  اأن  ي�سبق  مل  مظلم,  “االأفق 

علي يف حياتي قلق وخوف كمثل 
ب��ه ه��ذه االأي����ام, م�سهد  اأ�سعر  م��ا 
النا�س باالأم�س االأول وازدحامهم 
اأم���ام ال�����س��راف��ني وامل�����س��اك��ل التي 
هو  منهم,  البع�س  ب��ني  ح�سلت 
م�سهد مرعب, لي�س من االزدحام 
يف حد ذات��ه, بل مبا ُينذر به من 
منزلقات  ااإىل  االأم�����ور  ت���دح���رج 
خطرية”, وفقاً ملا ذكرته �سحيفة 

“اجلمهورية” اأم�س اخلمي�س.

تهريب حزب �هلل
ح����زب اهلل على  ه��ي��م��ن��ة  واأث�������رت 
على  كبري  ب�سكل  لبنان  م��ق��درات 
اق��ت�����س��اد ال��ب��ل��د, خ��ا���س��ة يف ظل 
لبنان  ث��روات  بتهريب  ا�ستمراره 
ال�سوري  اجل��ان��ب  اإىل  واأم���وال���ه 
ع����رب م���ع���اب���ر غ����ري ر���س��م��ي��ة بلغ 
 124 التقارير,  ح�سب  تعدادها 

وب���ات ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي امل��ه��م يف 
ملمو�ساً  ت��راج��ع��اً  ي�����س��ه��د  ل��ب��ن��ان 
االقت�سادي  ب��ال��و���س��ع  م���ت���اأث���راً 
التهريب  وع���م���ل���ي���ات  ال���������س����يء, 
على  القائمني  واأ�سبح  امل�ستمرة, 
ال���زراع���ة ال ي��ج��دون ط��ري��ق��اً من 
اأجل ت�سريف ب�سائعهم يف ال�سوق 
اجلوار  دول  يف  ح��ت��ى  اأو  املحلية 
االأ�سواق  اإغ��راق حزب اهلل  ب�سبب 

اللبنانية باملنتجات ال�سورية. 

»قانون قي�صر«
����س���ك���ل ق�����ان�����ون ق���ي�������س���ر ب������دوره 
اللبنانيني,  ع��ل��ى  ج���دي���داً  ع��ب��ئ��اً 
فبح�سب  ع��ام,  ب�سكل  واالقت�ساد 
وا�سنطن  “معهد  تقارير  اأح��دث 
فاإن,  االأدنى”  ال�سرق  ل�سيا�سات 
على  قي�سر”  “قانون  ت��اأث��ريات 
من  وا�سعة  مروحة  ت�سمل  لبنان 

عمليات  خ���ال���ه���ا  مت����ر  م����ع����رباً 
تهريب وا�سعة بني البلدين.

ق����دم ح����زب اهلل م�����س��ال��ح اإي�����ران 
ال�سعب  م�سالح  ع��ل��ى  ���س��وري��ا  يف 
التهريب  اأب���واب  ففتح  اللبناين, 
خ�����ال احل������رب امل�����س��ت��م��رة على 
م�����س��راع��ي��ه��ا, ف���ب���ات ي��ر���س��ل اإىل 
�سوريا عرب قنواته غري ال�سرعية 
املدعومة  اال���س��ت��ه��اك��ي��ة  امل������واد 
يف ل���ب���ن���ان, ك��ال��ط��ح��ني وامل������ازوت 

واالأدوية والدخان.
التهريب خال  انتع�ست عمليات 
من  م�ستفيدة  االأخ�����رية,  االآون����ة 
���س��ي��ا���س��ات م�����س��رف ل��ب��ن��ان الذي 
املحروقات  دع����م  دع����م  ي���وا����س���ل 
والطحني والقمح, والتي تباع يف 
لبنان باأقل من كلفتها ما ي�سمح 
اأكرب يف  اأرباح  للمهربني بتحقيق 

�سوريا منها يف لبنان.

اخليارات من بينها اإخ�ساع بع�س 
و�سركائها  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  امل�����س��ارف 
وال�سركات اللبنانية املرتبطة بها 
لعقوبات جديدة ب�سبب امل�ساعدات 
املادّية لل�سلطات ال�سورية, خا�سة 
�سكل من  ب��اأي  كانت مرتبطة  اإذا 
اللوج�ستي  ب���ال���دع���م  االأ����س���ك���ال 
اهلل  حل��زب  الع�سكرية  للعمليات 

يف �سوريا«.
وي��ل��ق��ي ال���ق���ان���ون ب��ظ��ال��ه على 
كانت  ال��ت��ي  اللبنانية  ال�����س��رك��ات 
ال�سوق  اإىل  ال��و���س��ول  يف  ت���اأم���ل 
م�ساريع  خ����ال  م���ن  ال�������س���وري���ة 
االإع�����م�����ار,  اإع���������ادة  اأو  ال����ت����ج����ارة 
عرب  ال��وق��ود  مهربي  اإىل  اإ�سافة 
–ال�سورية  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  احل�����دود 
مهمة  جمموعة  ي�سكلون  الذين 
ق��د ت��ت��اأث��ر م��ن ج���راء تنفيذ هذا 

القانون.
وت��ف��ي��د ال��ت��ق��اري��ر ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة, اأن 
قي�سر”  “قانون  ت����داع����ي����ات 
���س��ت��رتك ت��اأث��ريه��ا امل��ب��ا���س��ر على 
اأو�����س����اع ل��ب��ن��ان ال��داخ��ل��ي��ة, رغم 
ادعاءات حزب اهلل ح�سن ن�سراهلل 

اأن لبنان قادر على املواجهة..
 يف ح��ني جتمع م��واق��ف اخلرباء 
االق��ت�����س��ادي��ني وامل�����س��رف��ي��ني, اأن 
قا�سية  ���س��رب��ة  وج����ه  “قي�سر 
لاقت�ساد  ق�����درة  م���ن  ت��ب��ق��ى  مل���ا 
اللبناين على املقاومة, ما يفر�س 
فعًا  ك��ان��ت  اإذا  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى 
فوات  قبل  لبنان  اإن��ق��اذ  يف  ج���ادة 
كل  ات��خ��اذ  اإىل  ت��ب��ادر  اأن  االأوان, 
االإجراءات املائمة حلماية البلد 
م���ن ال���ت���داع���ي���ات امل��ح��ت��م��ل��ة, من 
ب��اأي تطبيع  املغامرة  خ��ال ع��دم 
م��ع ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري, وق��ط��ع كل 
العاقات امل�سبوهة القائمة معه, 
اأن جت����ره على  مل���ا مي��ك��ن  ن���ظ���راً 
وفق  وماآ�س”,  وي��ات  من  لبنان 

ما ذكره موقع “لبنان 24«.

موعد الجتماع روؤ�ساء احلكومات, 
حددت  اأن  الإثيوبيا  �سبق  وق��ت  يف 
تاريخاً  )مت���وز(  يوليو  م��ن  االأول 

لبدء ملء بحرية ال�سد.
ولكن ال��وزي��ر ال�����س��وداين اأع��ل��ن اأن 
ب����دء ملء  ت��ق��ب��ل  “لن  اخل���رط���وم 
ال���ب���ح���رية ب�������س���ورة اأح����ادي����ة قبل 

التو�سل اإىل اتفاق«.
م���ن ج��ه��ت��ه, ����س���ّرح وزي�����ر امل�����وارد 
املائية والري امل�سري حممد عبد 

اتفاقات اأخرى باعتبار اأن االتفاق 
مبلء  يتعلق  اأن  يفرت�س  احل���ايل 
بتقا�سم  ول��ي�����س  ال�����س��د  وت�����س��غ��ي��ل 
ح�س�س املياه بني الدول الثاث”, 

وفق الوزير.
اخل�����اف�����ات  “هذه  اإن  وق�����������ال, 
القانونية حتتاج اىل قرار �سيا�سي 
م�����ن روؤ�������س������اء ح����ك����وم����ات ال������دول 

الثاث«.
حتديد  ع����دم  اإىل  ع��ب��ا���س  واأ�����س����ار 

“مفاو�سات  ب��اأن  االأرب��ع��اء  العاطي 
���س��د ال��ن��ه�����س��ة ال��ت��ي اأج���ري���ت على 
امل��ا���س��ي��ة مل حُتقق  ال��ف��رتة  م����دار 
تقّدماً ُيذكر, وذلك ب�سبب املواقف 
اجلانبني  على  املتعنتة  االإثيوبية 
ال��ف��ن��ي وال��ق��ان��وين, ح��ي��ث رف�ست 
اجلوانب  مناق�سة  خ��ال  اإثيوبيا 
الثاث  ال��دول  تقوم  اأْن  القانونية 
باإبرام اّتفاقية ملزمة وفق القانون 
اإىل  بالتو�سل  ومت�سكت  ال���دويل, 

اإر�����س����ادي����ة ميكن  جم�����رد ق����واع����د 
الإثيوبيا تعديلها ب�سكل منفرد«.

اإثيوبيا  اعرت�ست  “وقد  واأ���س��اف 
الري  وزراء  اج��ت��م��اع��ات  خ��ت��ام  يف 
اإحالة االأمر  ب��اأن تتم  اق��رتاح  على 
الثاث  ال���دول  وزراء  روؤ���س��اء  اإىل 
اأ�سباب  يف  للنظر  اأخ���رية  كفر�سة 
ت��ع��ر امل���ف���او����س���ات وال���ب���ح���ث عن 

حلول للق�سايا حمل اخلاف«.
اأ�سهر,   4 لنحو  امتّد  توقف  وبعد 

عقد وزراء الري واملوارد املائية يف 
الدول الثاث 7 جل�سات تفاو�سية 
التا�سع  منذ  الفيديو  تقنية  ع��رب 
مب�ساركة  )ح���زي���ران(,  يونيو  م��ن 
املتحدة  ال���والي���ات  م���ن  م��راق��ب��ني 
واالحت���������اد االأوروب������������ي واالحت�������اد 

االأفريقي.
و���س��ار ال�����س��د ال��ه��ائ��ل ال���ذي بداأت 
اإث��ي��وب��ي��ا ب��ب��ن��ائ��ه ق��ب��ل ن��ح��و عقد 
نهر  دول حو�س  توتر بني  م�سدر 

النيل.
ال�سد  اأن  اإث�����ي�����وب�����ي�����ا  وت����ع����ت����رب 
اإليها  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ���س��روري��ة  ح��اج��ة 
الطاقة  وتوليد  التنمية  لتحقيق 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة, يف ح��ني ت���رى م�سر 
تهديداً  مي���ث���ل  اأن������ه  وال���������س����ودان 

ملواردهما املائية.

مقتل 4 يف هجوم للم�شلحني االأكراد بجنوب تركيا بريطانيا: ال�شني ورو�شيا واإيران ت�شعى ال�شتغالل اأزمة كورونا 
 •• ديار بكر-رويرتز

قال مكتب حاكم اإقليم �سرناق الرتكي اإن اأربعة عمال لقوا حتفهم عندما فجر م�سلحون اأكراد عبوة 
نا�سفة اأ�سابت �ساحنة �سغرية لدى مرورها يف االإقليم الواقع بجنوب �سرق الباد  اأول اأول اأم�س .

واأ�ساف املكتب يف بيان اأن االنفجار وقع يف منطقة �سلوبي قرب احلدود مع العراق و�سوريا بينما كانت 
ال�ساحنة تنقل الوقود الذي ي�ستخدمه عمال بناء الطرق. وذكر اأن القنبلة زرعها وفجرها م�سلحو 
حزب العمال الكرد�ستاين. وحمل احلزب, الذي ت�سنفه تركيا والواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي 
منظمة اإرهابية, ال�ساح �سد الدولة الرتكية يف عام 1984 يف �سراع اأودى بحياة اأكر من 40 األف 

�سخ�س وتركز يف جنوب �سرق تركيا.
وت�ستهدف اأنقرة بانتظام حزب العمال الكرد�ستاين يف جنوب �سرق الباد الذي ت�سكنه اأغلبية كردية 
اأهداف  �سد  جديدة  عملية  الثاثاء  ي��وم  تركيا  وب��داأت  اجلماعة.  تتمركز  حيث  العراق  �سمال  ويف 

للجماعة يف �سمال العراق حيث نفذت طائرات حربية �سربات جوية.

•• نيويورك-وكاالت

انتخبت اجلمعية العامة لاأمم املتحدة, كًا من الهند واملك�سيك والرنويج 
واأي��رل��ن��دا اأع�ساء غ��ري دائ��م��ني يف جمل�س االأم���ن ال���دويل, يف اق���رتاع كان 
اخلا�سر االأوح��د فيه كندا, التي ف�سلت جم��ّدداً يف احل�سول على مقعد يف 
اأفريقيا  لقارة  �س  واملخ�سّ االأم��ن  جمل�س  يف  اخلام�س  املقعد  اأم��ا  املجل�س. 
اأي منهما من  اللتني مل تتمّكن  فا يزال متاأرجحاً بني جيبوتي وكينيا, 
عليهما  يتعنّي  وبالتايل  به  للفوز  الازمة  الثلثني  اأغلبية  على  احل�سول 

خو�س دورة اقرتاع ثانية اخلمي�س.
وح�سلت كينيا على 113 �سوتاً يف حني ح�سلت جيبوتي على 78 �سوتاً.

اللتني خا�سا  واملك�سيك  الهند  لكّل من  �سلفاً  الفوز م�سموناً  كان  باملقابل 
قارة  عن  الوحيدة  املر�ّسحة  الهند  كانت  اإذ  مناف�سة,  اأي  بدون  االنتخابات 
املر�ّسحة  املك�سيك,  ح�سلت  حني  يف  �سوتاً,   184 على  ح�سلت  وق��د  اآ�سيا 
 192 ب��اأّن  علماً  �سوتاً,   187 على  الاتينية,  اأمريكا  ق��ارة  عن  الوحيدة 

دولة �ساركت يف الت�سويت.
الغربية,  الأوروب��ا  �سني  املخ�سّ املقعدين  ف��دارت على  االأ�سر�س  املناف�سة  اأما 

املنطقة التي ت�سّم اإ�سافة اإىل دول القارة العجوز كندا.
ويف هذه االنتخابات تناف�ست 3 دول هي الرنويج, التي فازت باملقعد االأول 
بح�سولها على 130 �سوتاً, واأيرلندا التي فازت باملقعد الثاين بح�سولها 
على 128 �سوتاً, وهو احلّد االأدنى الازم للفوز. وكان اخلا�سر االأوحد يف 

هذه االنتخابات كندا, التي ح�سلت على 108 اأ�سوات فقط, لتذوق نف�س 
طعم الهزمية النكراء التي منيت بها اأمام الربتغال يف 2010.

ويتاأّلف جمل�س االأمن الدويل من 15 ع�سواً, هم 5 دول دائمة الع�سوية 
غري  دول  و10  وفرن�سا(  وبريطانيا  وال�سني  ورو�سيا  املتحدة  )ال��والي��ات 
دائمة الع�سوية يجّدد ن�سفها كل �سنة لتتوىّل مهامها بعد �سّتة اأ�سهر من 

الت�سويت.
املقبل  رئي�سها  اأي�����س��اً  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  انتخبت  االأرب��ع��اء  جل�سة  وخ���ال 
بوزكري,  فولكان  الرتكي  املن�سب  بهذا  فاز  وقد   ,2021-2020 ل��دورة 
 178 اأوحد وح�سل على  ال�سابق, وقد كان مر�سحاً  الدبلوما�سي والوزير 

�سوتاً من اأ�سل 192.

االإنرتنت, ومن خال و�سائل اأخرى«.
فيما  ذل��ك  راأي��ن��ا  اأن��ن��ا  “اأعتقد  قائا  وا�ستطرد 
النا�س  ب��ع�����س  اأن  اأظ����ن  ك����وجن,  ب��ه��وجن  ي��ت��ع��ل��ق 
ذلك  ك��ان  اإذا  ما  ال�سعب معرفة  وم��ن  يقولون, 
اأن قانون االأمن الوطني يجري  اأم ال,  �سحيحا 
على  العامل  اهتمام  فيه  ين�سب  وقت  طرحه يف 

فريو�س كورونا«.
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  احلكومات  وتعر�ست 
الفريو�س,  ت��ف�����س��ي  ب�����س��ب��ب  ���س��دي��دة  ل�����س��غ��وط 
منذ  ال��ع��ام��ة  لل�سحة  اأزم����ة  اأك���رب  يعترب  ال���ذي 
الرئي�س  واألقى   .1918 عام  االإنفلونزا  تف�سي 

االأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب ب��ال��ل��وم م����رارا على 
ال�سني يف تف�سي املر�س.

ال�سني ورو�سيا مرارا �سعيهما ال�ستغال  ونفت 
اإىل  ت�سري  املزاعم  الكثري من  اإن  وقالتا  الغرب, 

ه�سترييا معادية لل�سني اأو رو�سيا.
وقال راب “نعلم بالتاأكيد اأن رو�سيا ت�سارك ب�سكل 
االإنرتنت  ع��رب  وال��دع��اي��ة  الت�سليل  يف  منهجي 
وو�سائل اأخرى. وي�سارك اآخرون يف نف�س االأمر 
اأي�سا.. ال�سني واإي��ران, لكنني ال اأعتقد اأن هذا 
يف  االنتخابية  العملية  على  ت��اأث��ري  اأي  ل��ه  ك��ان 

اململكة املتحدة«.

•• لندن-رويرتز

ال�سني ورو�سيا  اإن  االأول  اأم�س   قالت بريطانيا 
ال�سعف  م��واط��ن  ا�ستغال  اإىل  ت�سعى  واإي����ران 
و�سط  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  تف�سي  اأظ��ه��ره��ا  ال��ت��ي 
ل�سن  االأزم��ة  ا�ستخدمت  بكني  اأن  اإىل  تلميحات 

ت�سريع اأمني جديد لهوجن كوجن.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة دوم��ي��ن��ي��ك راب ل�سكاي 
التي  وال��ت��ح��دي��ات  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  “اإن  ن��ي��وز 
خلقها اأتاحت فر�سة اأو ما تعترب فر�سة ملختلف 
اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية عرب 

انتخاب اأع�شاء جدد مبجل�س االأمن.. وكندا اخلا�شر االأوحد
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•• عوا�شم-وكاالت

التدخل  العاملي من  الغ�سب  ات�سع 
الليبية, خا�سة  الرتكي يف االأزم��ة 
ع���ن �سمتها  ف��رن�����س��ا  خ�����روج  ب��ع��د 
واإع�����راب�����ه�����ا ع�����ن ا����س���ت���ي���ائ���ه���ا من 
امل�ستمرة  ال��رتك��ي��ة  اال���س��ت��ف��زازات 

بحق دول املنطقة.
�سادرة  ع��رب��ي��ة  ل�����س��ح��ف  ووف����ق����اً 
تركيا  ك��ث��ف��ت  اخل���م���ي�������س,  اأم���������س 
حترك  لتنفيذ  حت�����س��ريات��ه��ا  م��ن 
ع�سكري وا�سع يف ليبيا, فيما اأدانت 
دول ومنظمات اأممية تعدي تركيا 

واإيران على �سيادة العراق.

�صعي فرن�صي للجم �أنقرة
االأو�سط,  ال�سرق  �سحيفة  اأ���س��ارت 
وزراة  اأن  اإىل  ل����ه����ا,  ت���ق���ري���ر  يف 
الدفاع الفرن�سية دخلت على خط 
ويف  ليبيا  يف  تركيا  ب��دور  التنديد 
مياه املتو�سط, بعد ق�سر االإليزيه 

ووزارة اخلارجية.
وذكرت اأن باري�س ت�سعى لدفع حلف 
من اأجل جلم  االأطل�سي “الناتو”, 
“املغامرة”  اأو���س��اط��ه��ا  ت�سميه  م��ا 
الرتكية اجلديدة, الذي ترى فيه 
االأوروبية  ال��ب��ل��دان  م��ن  ع���دد  م��ع 
تهديداً مل�ساحلها يف منطقة نفوذ 

تقليدية لها.
واأو�سحت اأن ما يجري اليوم لي�س 
الكامية  للحرب  ا�ستمراراً  �سوى 
واأن���ق���رة, على خلفية  ب��اري�����س  ب��ني 
امللفات املتفجرة بينهما, �سواء كان 
ذلك فيما يخ�س االبتزاز الرتكي 
مو�سوع  يف  االأوروب���������ي  ل���احت���اد 
اأو  الرتكية,  باالأرا�سي  الاجئني 
�سوريا,  اأك���راد  اأن��ق��رة جت��اه  �سيا�سة 
االأطل�سي  احللف  داخ��ل  دوره���ا  اأو 
املتبعة  التعامل  بقواعد  والتزامها 

يف اإطاره.
االأو�ساط  ت��رى  لل�سحيفة,  ووفقاً 
ي�سعى  اأردوغ��������ان  اأن  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
وع�سكري  م��ي��داين  واق���ع  ل��ف��ر���س 

•• عوا�شم-وكاالت

النمر”  “خملب  ع��م��ل��ي��ة  اأث�����ارت 
ال��رتك��ي��ة ���س��د االأك�����راد يف �سمال 
ال����ع����راق ����س���ك���وك���اً وا����س���ع���ة حول 
وك�سفت  واأ����س���ب���اب���ه���ا,  اأه����داف����ه����ا 
العملية  اأن  ال�سحافية,  التقارير 
اأبعاداً  بطياتها  حت��م��ل  ال��رتك��ي��ة 
خالها  م����ن  ي��ط��م��ح  ���س��ي��ا���س��ي��ة 
ال���رئ���ي�������س ال����رتك����ي رج�����ب طيب 
حكمه  ك��ر���س��ي  لتثبيت  اأردوغ������ان 
خماوفه  ت�ساعد  بعد  اأن��ق��رة,  يف 
م���ن حم���اول���ة ج�����رناالت اجلي�س 

الرتكي االإطاحة به.
انطلقت  ال��ت��ي  ال��رتك��ي��ة  العملية 
منطقة  يف  اأم�������س   اأول  اأول  ي���وم 
“حفتنني”, داخل اإقليم كرد�ستان 
حزب  ت�ستهدف  ال���ع���راق,  ���س��م��ال 
العمال الكرد�ستاين ح�سب مزاعم 
اأنقرة, اإال اأن اليوم االأول للهجوم 
الرتكي اأثبت اأن “خملب النمر” 
ج���دي���داً  ا����س���ت���ه���داف���اً  اإال  ل��ي�����س��ت 
وملخيمات  االأك���������راد  ل��ل��م��دن��ي��ني 

اللجوء يف �سمال العراق. 
“جاوي  م����رك����ز  رئ���ي�������س  ي����وؤك����د 
كورد” للتنمية ال�سيا�سية, م�سغل 
املرة  لي�ست  “هذه  اأن  الكولو�سي, 
جي�س  ف��ي��ه��ا  ي�����س��ن  ال��ت��ي  االأوىل 
الهجمات على  االحتال الرتكي 
االأم�����ة ال���ك���ردي���ة, وي��ع��ت��دي على 
ال�سيادة العراقية على حد �سواء”, 
هذا  مي���ي���ز  م����ا  “لكن  م�����س��ي��ف��اً 
ا�ستهداف  الع�سوائي, هو  الهجوم 
م����ربم����ج مل���خ���ي���م���ات ال���اج���ئ���ني 
يف  ال��ك��ول��و���س��ي  وق�����ال  الكرد”. 
“هاوار”  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�سريح 
اال�ستهداف  “هذا  اإن  ال��ك��ردي��ة, 
بحد ذاته جرمية حرب, خ�سو�ساً 
اأن املخيمات وكما هو معلوم, تاأوي 

الن�ساء واالأطفال العزل«. 

��صتهد�ف �ملدنيني
احلقوقية,  ال���ت���ق���اري���ر  ووث����ق����ت 
ق�������س���ف ال�����ق�����وات ال���رتك���ي���ة 81 
م��وق��ع��اً يف ���س��م��ال ال���ع���راق خال 
التي  الن�سر”  “خملب  ع��م��ل��ي��ة 
باأيام,  النمر”  “خملب  �سبقت 

هو  ال�����س��راع  ك��ان  االأوىل,  العاملية 
العنوان الوحيد للعاقات الرتكية 

الرو�سية«.
التي  اخل���اف���ات  “رغم  واأ����س���اف 
عمدت  ال����ب����ل����دي����ن,  ب�����ني  ن�������س���ب���ت 
تركيا  بجانب  الوقوف  اإىل  رو�سيا 
وم�ساعدتها يف كثري من االأحداث, 
عقلية  م��ن  ي��غ��ري  مل  ذل���ك  اأن  اإال 
اأنقرة جتاه مو�سكو, وال�ساهد على 
اعتماد  اأردوغ���ان  ه��ذا هو حماولة 
يف  املتناق�سات  على  اللعب  نظرية 

العاقة مع مو�سكو ووا�سنطن«.
مو�سكو  اأيقنت  النهاية  يف  وتابع” 
بتفكيك  ت���زال حت��ل��م  ال  اأن��ق��رة  اأن 
االحت���اد ال��رو���س��ي م��ن خ��ال ن�سر 
االإره�����اب وال��ت��ط��رف داخ���ل بع�س 
كال�سي�سان  الرو�سية  اجلمهوريات 
اأنها  ك��م��ا  واأن��غ��و���س��ي��ا,  وب�����س��ك��ريي��ا 
ت��ت��ح��ال��ف م��ع ج��م��ع اأع�����داء رو�سيا 
جورجيا  خا�سة  الو�سطى  اآ�سيا  يف 
واأوكرانيا, حيث اخلافات عميقة 

بني هذه الدول ورو�سيا«.
“امل�سكلة  اأن  ال���ك���ات���ب  واأو������س�����ح 
الكربى التي ي�ستعد لها الطرفان 
ال���رو����س���ي وال���رتك���ي ���س��ت��ك��ون عام 
اإن  اأردوغ���ان  يقول  حيث   ,2023
يف  املاحة  حرية  باتفاقية  العمل 
تنتهي,  ���س��وف  البو�سفور  م�سيق 
واأن امل�سيق �سيتحول مل�سيق وطني 
الرتكية,  االأرا����س���ي  داخ���ل  حم��ل��ي 
دفع  عليه  فيه  العبور  يريد  وم��ن 
اأم��ر ال ميكن  وه��و  ر�سوم �سخمة, 

لرو�سيا اأن تقبله على االإطاق«.
ما  كل  اإىل  “ي�ساف  قائًا  واأردف 
�سبق, ف�سل كل امل�سروعات امل�سرتكة 
اأن  كما  االأخ����رية,  ال�سنوات  خ��ال 
احتالها  للغرب عن  تركيا  رواي��ة 
ادعائها  م��ن  ينطلق  ليبيا  ل��غ��رب 
وحاجزة  مانعة  ق��وة  �ستكون  باأنها 
كما  امل�ستقبل,  رو�سي يف  نفوذ  الأي 
دليل  ال�سوري  امل�سهد  تفا�سيل  اأن 
اآخر على اأن تركيا ورو�سيا ال ميكن 

اأن يكونا يف اخلندق ذاته«.

ترامب ي�شتقبل نظريه 
البولندي االأ�شبوع املقبل  

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ي�����س��ت��ق��ب��ل ال���رئ���ي�������س االأم����ريك����ي 
وا�سنطن  يف  ت����رام����ب  دون�����ال�����د 
البولندي  املقبل نظريه  االأ�سبوع 
اأن��دري دودا, يف اأول زي��ارة لزعيم 
منذ  االأبي�س  البيت  اإىل  اأجنبي 
بدء اأزمة كوفيد-19 يف الواليات 
اأعلنت  م�����ا  ب���ح�������س���ب  امل����ت����ح����دة, 
وقالت   . االأم���ريك���ي���ة  ال��رئ��ا���س��ة 
االأبي�س  البيت  با�سم  امل��ت��ح��ّدث��ة 
ال��ق��م��ة بني  اإّن  م��اك��ي��ن��اين  ك��ي��ل��ي 
والبولندي  االأمريكي  الرئي�سني 
 24 يف  امل��ق��ب��ل  االأرب���ع���اء  �ستعقد 

حزيران/يونيو اجلاري.
واأ�سافت اأّن الرئي�سني �سيناق�سان 
عدة,  موا�سيع  االج��ت��م��اع  خ��ال 
بني  التعاون”  “تعزيز  ب��ي��ن��ه��ا 
ال���دف���اع  ب��ل��دي��ه��م��ا يف جم������االت 
وال�����ت�����ج�����ارة وال�����ط�����اق�����ة واأم�������ن 
و�سائل  وب��ح�����س��ب  االت�������س���االت«. 
زيارة  تكون  ق��د  بولندية,  اإع���ام 
منا�سبة  وا����س���ن���ط���ن  اإىل  دودا 
ع�سكريني  ن��ق��ل  ع���ن  ل����اإع����ان 
بولندا  اإىل  اأملانيا  من  اأمريكيني 
ال��ت��ي ت�����س��ع��ى م��ن��ذ ف���رتة طويلة 
االأمريكي  ال���وج���ود  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ترامب  وك�����ان  اأرا����س���ي���ه���ا.  ع��ل��ى 
اأع��ل��ن االث��ن��ني اأّن����ه ق����ّرر خف�س 
ع���دي���د ال����ق����وات االأم����ريك����ي����ة يف 
اأملانيا مبقدار الن�سف الأّن برلني 
“متخّلفة” عن �سداد م�ساهماتها 
يف حلف �سمال االأطل�سي وتتعامل 
ال���والي���ات  م���ع  �سّيئ”  “ب�سكل 
امل���ت���ح���دة يف امل����ج����ال ال���ت���ج���اري. 
مر�ّسح  املحافظ,  القومي  ودودا, 
لوالية رئا�سية ثانية يف انتخابات 
بعد  اأي  يونيو,   28 يف  �ستجري 
اأي�����ام م���ن زي���ارت���ه للبيت  اأرب���ع���ة 

االأبي�س.

واأن�����ه ب�سدد  واق��ت�����س��ادي ج���دي���د, 
اأن  اأوراق متنوعة ملا ميكن  جتميع 

يح�سل من مفاو�سات الحقة.

عملية �لتفاف تركية
�سحيفة  ذك�������رت  ج���ه���ت���ه���ا,  وم�����ن 
ال�سباط  اأن  ال��ل��ن��دن��ي��ة  ال����ع����رب 
االأتراك النا�سطون يف ليبيا كثفوا 
حترك  لتنفيذ  حت�سرياتهم  م��ن 
ع�سكري وا�سع ُيو�سف باأنه “عملية 
اإىل  ���س��ُت�����س��ي��ف  ك���ب���رية  التفاف” 
الدور الرتكي زخماً اإ�سافياً باأبعاد 
ا�سرتاتيجية,  واأخ�����رى  تكتيكية 
على  مبا�سرة  تاأثريات  لها  �ستكون 
وعلى  ال�سيا�سية,  القوى  م��وازي��ن 
باتت  التي  ورو�سيا  م�سالح فرن�سا 

ُمهددة باالأطماع الرتكية.

ال�سيادة  اأن  ال�سحيفة  واأو���س��ح��ت 
خط اأحمر, والتدخات الع�سكرية 
ال��رتك��ي��ة واالإي���ران���ي���ة ال��ت��ي باتت 
القومي  ل���اأم���ن  ت��ه��دي��داً  ت�����س��ك��ل 
ال���ع���رب���ي مل����ا حت��م��ل��ه م����ن اأط���م���اع 
اأحد  على  تخفى  تعد  مل  تو�سعية, 

مرفو�سة قطعياً اأياً كان املربر«.

�لعقدة �لرو�صية
واأم�����ا ال��ك��ات��ب اأمي����ن ���س��م��ري, فقد 
البيان  ب�سحيفة  له  لفت يف مقال 
االإماراتية, اإىل العاقات الرو�سية 
حكمة  “هناك  ق���ائ���ًا  ال���رتك���ي���ة 
التاريخ  ي��ق��راأ  م��ن  اإن  تقول  بالغة 
امل�ستقبل,  يف  ال���ق���رار  ي��خ��ط��ئ  ال 
وعلى مدار اأكر من 3 قرون منذ 
احلرب  وحتى  االأوىل  القرم  حرب 

اإن  ليبية  ع�سكرية  م�سادر  وقالت 
مرحلة  بلغت  التح�سريات  “هذه 
ُمتقدمة, وهي تندرج يف اإطار عمل 
بنزعة  م���دف���وع  ن���وع���ي,  ع�����س��ك��ري 
ال��ع��ام يف  ل��و���س��ع امل�سهد  ع��دوان��ي��ة 
ليبيا اأمام متغرّي مف�سلي, �سُيمكن 
اأنقرة من اأدوات �سغط على باري�س 
وُي��ق��ل�����س م�����س��اح��ة امل����ن����اورة لدى 

مو�سكو«.
العمل  ه�����ذا  خ���ط���ة  اأن  وك�����س��ف��ت 
الع�سكري الذي و�سفته ب�”العربدة 
يف  ُم���درج���ة  املُنفلتة”,  ال��رتك��ي��ة 
جدول اأعمال الزيارة غري امل�سبوقة 
اأم�س  ب���داأه���ا  ال��ت��ي  ط��راب��ل�����س  اإىل 
تركي  وزاري  وف��د  االأرب��ع��اء  االأول 
رفيع, ي�سم وزير الدفاع خلو�سي 
اأكار, ووزير اخلزانة واملالية براءت 

األ���ب���ريق, ووزي�����ر االق��ت�����س��اد نهاد 
هاكان  املخابرات  ومدير  زيبكجي, 

فيدان.
ُي����ري����دون  االأت����������راك  اأن  وذك��������رت 
“متنهنت”  قاعدة  على  ال�سيطرة 
يف ج��ن��وب غ���رب ل��ي��ب��ي��ا, م���ن اأجل 
البناء  ليتم  نقطة حتول  تكون  اأن 
التحرك  م�����س��ار  يف  ع��ل��ي��ه��ا الح���ق���اً 
ال����ع����دواين ال���رتك���ي, ب��اع��ت��ب��ار اأن 
تفتح  القاعدة  تلك  ال�سيطرة على 
ب�سهولة  ال�سيطرة  اأم���ام  الطريق 
ع��ل��ى اأب�����رز احل���ق���ول ال��ن��ف��ط��ي��ة يف 

الباد.
واأو�سحت امل�سادر اأن االأيام الثاثة 
املا�سية ات�سمت بتحركات ميدانية 
ُمريبة لها �سلة بهذه اخلطة, منها 
اآلية   30 اأك���ر م��ن  ر���س��د دخ���ول 

اخلروج  يف  القاعدة  عن  ي�سذ  من 
ع����ن االأع����������راف واالع������ت������داء على 
ح���دود االآخ���ري���ن, وامل��ث��ال االأق���رب 
اآذانها عن  �سم  على  امل�سرة  تركيا 
يف  وامل�سي  تنديد,  اأو  احتجاج  اأي 
انتهاك �سيادة دولة بعد اأخرى, من 
واإيران  ليبيا,  اإىل  و�سوريا  العراق 
تدخاتها,  ع��ل��ى  اأي�������س���اً  امل�����س��رة 
و�سوريا  العراق  اأو  اليمن  يف  �سواء 

ولبنان«.
االع�����ت�����داءات  اأن  اإىل  واأ�������س������ارت 
جتاهلت  التي  واالإيرانية  الرتكية 
الر�سمية,  العراقية  االحتجاجات 
وال��ت��ن��دي��د ال��ع��رب��ي ال��وا���س��ع بهذه 
ت�سكل  امل�������س���وؤول���ة,  غ���ري  االأع����م����ال 
انتهاكاً وا�سحاً ال لب�س فيه ملبادئ 

القانون الدويل.

ع�سكرية, حتمل مرتزقة �سوريني, 
لرتكيا  موالية  اإرهابية  وعنا�سر 
اإىل مناطق اجلنوب الليبي, للقتال 

�سمن ميلي�سيات حكومة ال�سراج.

�إد�نة و��صعة
االحتاد  �سحيفة  قالت  وب��دوره��ا, 
اإن  اف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا  يف  االإم����ارات����ي����ة 
مقد�سة  م�����س��األ��ة  ال����دول  “�سيادة 
حممية  فيها,  ج���دال  ال  لل�سعوب 
املتحدة,  االأمم  م��ي��ث��اق  مب���وج���ب 
قابلة  غ����ري  ال��������دويل,  وال����ق����ان����ون 

لانتهاك حتت اأي مربر«.
ال�سيادة,  م��ب��داأ  “ووفق  واأ���س��اف��ت 
ت��رت�����س��م ال���ع���اق���ات ب���ني ال�����دول, 
تف�سل  اأو  جم�����اورة,  ك��ان��ت  ����س���واء 
دائماً  هناك  لكن  حميطات,  بينها 

الق�سف  اأن  ال���ت���ق���اري���ر  واأك�������دت 
ال������رتك������ي ا�����س����ت����ه����دف م���ن���اط���ق 
وقنديل,  و���س��ن��ج��ار,  “خممور, 
ا�ستهدفت  كما  وزاكورك”,  وزاب 
االأكراد  الغارات خميماً لاجئني 
من  ك���ي���ل���وم���رتاً   60 ب���ع���د  ع���ل���ى 
مدين,   15000 ويقطنه  اأربيل 
م�ست�سفى  ا�ستهداف  اإىل  اإ�سافة 
“�سنكال”,  يف  “�سرد�ست” 
60 طائرة  ال��غ��ارات  و���س��ارك��ت يف 

حربية تركية.
ماعت”  “موؤ�س�سة  رئي�س  وق���ال 
لل�سام والتنمية اأمين عقيل, اإنه 
الرتكية  ال�سلطات  على  “يجب 
ال�سوؤون  يف  التدخل  عن  التوقف 
االأمر  االأخ��رى,  للدول  الداخلية 
ال�������ذي ي����ه����دد ال�������س���ل���م واالأم�������ن 
االإق���ل���ي���م���ي وال����ع����امل����ي, واأ�����س����اف 
مينع  ال���������دويل  “القانون  اأن 
ال�سوؤون  ال��ت��دخ��ل يف  م��ن  ال����دول 
البع�س  ل��ب��ع�����س��ه��ا  ال���داخ���ل���ي���ة 

وجرى  للرئا�سة,  ت��ه��دي��داً  ميثل 
مت�سيطه بالفعل من جميع اأتباع 
التقرير  واأك��د  غولن”.  اهلل  فتح 
للرئي�س  ال��رئ��ي�����س  ال���ه���دف  اأن 
اإعادة ت�سكيل اجلي�س  الرتكي هو 
اأردوغ����ان,  وف��ق م�سالح  ال��رتك��ي 
ال�������س���ن���وات االأخ�������رية �سمح  ف��ف��ي 
ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي حل��ل��ف��اء حزب 
وال��ت��ن��م��ي��ة حت���ت قيادة  ال���ع���دال���ة 
على  قب�ستهم  بت�سديد  اأردوغ���ان 
احلرجة.  ال��ع�����س��ك��ري��ة  امل��ن��ا���س��ب 
ولفتت اأبو دوح, اإىل اأن “التطهري 
ال�سباط  تهمي�س  عملية  يكن  مل 
املختلفة  ال�سيا�سية  امل��ي��ول  ذوي 
اأ�سلمة  حماولة  ك��ان  بل  فح�سب, 
اجلي�س اأي�ساً”, مو�سحاً اأن خوف 
اأردوغان ت�سبب يف ت�سكيل التو�سع 
اخل����ارج, ويظهر هذا  ال��رتك��ي يف 
اإر�سالها  ع��رب  الليبية  االأزم����ة  يف 
اإىل  للقتال  م�سلحة  ميلي�سيات 

جانب حكومة الوفاق.

وا���س��ت��خ��دام ال��ق��وة, وب��ه��ذا, يجب 
ال�سلم  تهدد  التي  ال��دول  اإخ�ساع 
للعقوبات  اأواًل  العامليني  واالأم���ن 
والدبلوما�سية  االق���ت�������س���ادي���ة 
والعقوبات الع�سكرية الاحقة اإذا 

لزم االأمر«.

جر�ئم حرب 
“احلكومة  اأن  ع���ق���ي���ل,  واأك��������د 
الرتكية توا�سل التعدي على كل 
هذه املبادئ. واإنها ترتكب جرائم 
االإن�سانية.  ���س��د  وج��رائ��م  ح���رب 
�سد جرائم  اتخاذ موقف  ويجب 
الدولة الرتكية يف �سوريا والعراق 
ملا ذكرته �سحيفة  وفقاً  وليبيا”, 

“زمان” اأم�س االأول االأربعاء. 
قالت  “بلومربغ”  اأن���ب���اء  وك��ال��ة 
“تركيا توا�سل  اإن  يف تقرير لها, 
امل���ن���ط���ق���ة, وه�����ذه  ع����دوان����ه����ا يف 
ع��ن عملية خملب- اأع��ل��ن��ت  امل���رة 

ال��ن��م��ر يف ���س��م��ال ال���ع���راق, بحجة 

الق�ساء على امل�سلحني االأكراد”. 
تركيا  غزو  اأن  الوكالة,  واأ�سافت 
ل�سمال العراق �سيثري اجلدل مرة 
ج��دي��دة ع��ن ط��م��وح��ات واأه����داف 
ال���رئ���ي�������س ال����رتك����ي رج�����ب طيب 
اأردوغان يف املنطقة, بعد احتاله 
�سوريا وليبيا. واأ�سار التقرير اإىل 
االأك��راد كلف  اأنقرة مع  اأن �سراع 
م��ي��زان��ي��ة ت��رك��ي��ا اأك���ر م��ن 400 
 ,1984 ع���ام  م��ن��ذ  دوالر  م��ل��ي��ار 
واأ�سفر عن مقتل ع�سرات االآالف, 
الباد  �سجل  كما لطخت احلرب 

يف جمال حقوق االإن�سان.

طموحات �أردوغان �ل�صيا�صية
لتحقيق  اأردوغ������������������ان  ي�������س���ع���ى 
طموحات �سيا�سية وتو�سيع نفوذه 
ظل  يف  تركيا  يف  حكمه  وت��دع��ي��م 
ال�����س��ائ��د ���س��ده يف الباد  ال��ت��وت��ر 
وت���راج���ع ���س��ع��ب��ي��ة ح��زب��ه وت����وايل 
خ�سائره ال�سيا�سية, واأكد الباحث 

ومل   .2014 العام  يف  املوظفني 
ت���دف���ع ال�����س��ل��ط��ات ال���ك���ردي���ة من 
اأ���س��ه��ر ع���دة ح��ت��ى االأم�����س رواتب 
م���ع توقف  ت���زام���ن���اً  م��وظ��ف��ي��ه��ا, 

مفاو�ساتها مع بغداد«.

هو�ج�ص �لرئي�ص
الع�سكري  االن�����ق�����اب  زال  م����ا 
يقلق   ,2016 يوليو  يف  الفا�سل 
ال���رئ���ي�������س ال�����رتك�����ي اأردوغ�����������ان, 
اأردوغان  ب��داأ  التاريخ  ذل��ك  فبعد 
هواج�سه  ت����زاي����د  م����ع  ي��ت��خ��ب��ط 
اجلي�س  ي��ط��رده  اأن  م��ن  وخ��وف��ه 
ال��ك��ات��ب يف  وي��وؤك��د  ال�سلطة,  م��ن 
اأحمد  “اندبندنت”  ���س��ح��ي��ف��ة 
اأم�����س االأول  ل��ه  اأب��و دوح يف مقال 
التطهري  “حمات  اأن  االأرب��ع��اء, 
بعد  ال��رتك��ي  اجلي�س  �سفوف  يف 
حم��اول��ة االن��ق��اب ك��ان��ت تهدف 
اجل���ي�������س يف  اإع��������ادة مت���رك���ز  اإىل 
احل���ي���اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة, وذل�����ك كان 

لوكالة  ب���ك���وان  ع����ادل  ال�����س��ي��ا���س��ي 
االأول  اأم�����س   الفرن�سية  االأن���ب���اء 
�سيا�سي  �سياق  “ويف  اأنه  االأربعاء, 
الرئي�س  حل��زب  بالن�سبة  متوتر 
ال���رتك���ي رج����ب ط��ي��ب اأردوغ�������ان, 
ي���ع���ت���رب ال�����ع�����راق اأح�������د االأ����س�������س 
ت���اأك���ي���د القوة  ي��ع��ي��د ف��ي��ه��ا  ال���ت���ي 
اأن  ب���ك���وان  وي��و���س��ح  الرتكية”. 
�سوريا  يف  ب�سدة  “ملتزمة  اأن��ق��رة 
وليبيا, وترغب يف اأن تكون كذلك 
تقدمي  ه��ي  وخطتها  ال��ي��م��ن.  يف 
ت�سوية  يف  اأ�سا�سية  ك��ق��وة  نف�سها 
ال���ن���زاع���ات يف ال�����س��رق االأو����س���ط, 
والعراق جزء من ذلك«. وي�سيف 
املحلل ال�سيا�سي, اأنه “واأكر من 
اأي وقت م�سى, متيل اأربيل اليوم 
تركيا,  م��ع  ت�سوية  اأي  قبول  اإىل 
البحر  اإىل  ال���وح���ي���د  م��ن��ف��ذه��ا 
النفط,  م��ن  براميلها  لت�سدير 
اأقر�سها  ال���ذي  ال�سخي  وامل��م��ول 
روات���ب  ل��دف��ع  م��ل��ي��ارات دوالر   5

 �لعمل �لع�صكري عربدة تركية ُمنفلتة

�شحف عربية: ا�شتفزازات تركيا يف ليبيا ُتثري غ�شب باري�س

�إن خوف �أردوغان ت�صبب يف ت�صكيل �لتو�صع �لرتكي يف �خلارج

»خملب النمر«..حرب تركية ب�شعة ُتنكل باالأكراد

»واقعة عن�شرية«  يف بلجيكا.. وال�شحية نائبة اأملانية
ت�سّرًفا  ذل���ك  “اأعترب  ب��ال��ق��ول:  ب��روك�����س��ل  يف  االأوروب���ي���ني 

ا بنزعة عن�سرّية«. متييزيًّ
واأ�سافت النائبة اأنها و�سلت اإىل حمطة �سكة حديد “غار 
�سة ملناق�سة  دو نور” يف بروك�سل قبل يوم من اجلل�سة املخ�سّ
العن�سرّية يف اأعقاب االحتجاجات العاملية التي تلت حادثة 

وفاة جورج فلويد.
ال�سرطة ي�سايقون �سابني  9 من رجال  “�ساهدُت  وقالت: 
من اأ�سول اأفريقية. اأخرجت هاتفي والتقطت �سورة لهذا 
وانت�سل  مّني  �سرطي  اق��رتب  ق��ان��وين.  اأم��ر  وه��ذا  امل�سهد, 

هاتفي«.
م�سّلحني,  �سرطة  رج��ال   9 اأ�سل  4 من  “دفعني  وتابعت: 

 •• بروك�شيل-وكاالت

االأوروبي  الربملان  يف  اأفريقي  اأ�سل  من  اأملانية  نائبة  قالت 
ومهينة  عنيفة  ملعاملة  تعّر�ست  اإنها  االأربعاء,  االأول  اأم�س 
من عنا�سر يف ال�سرطة البلجيكية خال توجهها حل�سور 

�سة ملناق�سة العن�سرية. جل�سة للربملان يف بروك�سل خم�سّ
اّدع�����اءات  البلجيكية  ال�����س��رط��ة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��ّدث��ة  ورف�����س��ت 
رجال  اإه��ان��ة  بتهمة  ماحقتها  �ستتّم  اإّن��ه  وقالت  النائبة, 

ال�سرطة.
املولودة  النائبة  هريتزنربغر-فوفانا,  بياريت  وتوجهت 
يف باماكو يف مايل, والتي متّثل حزب اخل�سر, اإىل النواب 

احلائط  اإىل  ودف��ع��وين  بعنف  حقيبتي  اأخ����ذوا  بوح�سّية. 
واأبعدوا �ساقّي عن بع�سهما واأرادوا تفتي�سي«.

وقالت: “عاملوين بطريقة مهينة. عندما اأخربتهم باأّنني 
ع�سو يف الربملان االأوروبي, مل ي�سّدقوين«.

ال�سرطة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��ّدث��ة  دي��رمي��اي��ك��ر,  اأودري  واأع��ل��ن��ت 
البلجيكية, اأّن هريزنربغر-فوفانا اأرادت التدّخل يف عملية 

التحّقق من هّوية اثنني من امل�ستبه بهما.
التعريف  البداية  يف  ورف�ست  امل�سهد  “�سّورت  اإّنها  وقالت 
عن نف�سها عندما طلبنا منها ذلك, واأرادت الحًقا اأن ُتربز 

م�سّددة على اأّن “ذلك حدث دون عنف«. اأوراقها”, 
�سرطّية  قبل  تفتي�سها من  مّت  النائبة  اأّن  املتحّدثة  واأك��دت 

ملّدة  اح��ُت��ِج��زت  “حّريتها  واأّن  امل��ع��ت��ادة,  االإج������راءات  وف���ق 
مكتب  اإىل  ب�سكوى  البلجيكية  ال�سرطة  وتقّدمت  موقتة«. 
االدعاء العام �سّد النائبة بزعم اأنها ازدرت العنا�سر خال 

تاأديتهم واجبهم.
هريتزنربغر-فوفونا  ك��ل��م��ة  االأوروب������ي  ال���ربمل���ان  وق���اَب���َل 
عن  �سا�سويل,  ديفيد  ال��ربمل��ان,  رئي�س  واأع���رب  بالت�سفيق, 

دعمه لها ودعاها ملقابلته ملناق�سة تقدمي �سكوى.
ومل تتطّرق رئي�سة املفّو�سية االأوروبية, اأور�سوال فون دير 
االأملانية,  النائبة  �سكوى  اإىل  اجلل�سة  ح�سرت  التي  اليني, 
لكنها �سّددت على اأن “ال مكان يف احّتادنا للعن�سرية اأو اأّي 

�سكل من اأ�سكال التمييز«.
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عربي ودويل
يف خم�ص �صنو�ت، وبا�صم »�لعرق �لأبي�ص«

ت�شاعف هجمات اليمني املتطرف ثالث مرات يف الغرب...!
•• الفجر -اأنطوان ها�شداي 
ماك�شيم ما�شيه -بيري بلوتو

�لتنفيذية  �ملديرية  �أطلقته  �لــذي  �لتحذير  �إن     
يف  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعة  �لإرهــاب  مكافحة  للجنة 
�أو�ئل �أبريل يف غاية �لو�صوح: “�إن �لدول �لأع�صاء 

قلقة ب�صاأن �لتهديد �ملتز�يد و�لعابر للحدود لإرهاب 
�أق�صى �ليمني«.

�لقاتلة  �لهجمات  قائمة  �أن  �ىل  �لإ�صارة،  وجتدر     
�لتي ي�صنها �ملتطرفون �ليمينيون قد منت ب�صكل كبري 
يف �ل�صنو�ت �لأخرية. وح�صب موؤ�صر �لإرهاب �لعاملي 
فقد  و�ل�صالم،  �لقت�صاد  ملعهد  �لتابع   2019 لعام 

ت�صاعف عدد �لأعمال �لإرهابية �ليمينية �ملتطرفة 
يف �لغرب ثالث مر�ت يف غ�صون خم�ص �صنو�ت.

تهديد عاملي
بهرنغ  �أنــدر�ــص  من  م�صتلهما   ،2016 يوليو   22      
ومدفوًعا  و�أوتويا،  �أو�صلو  هجمات  مرتكب  بريفيك، 

علي  ديفيد  فتح  و�لعرب”،  “�لأتر�ك  بكر�هية 
)�أملانيا(  ميونيخ  يف  ت�صوق  مركز  يف  �لنار  �صنبويل 

وقتل ت�صعة.
    9 يناير 2017، �أطلق �ألك�صندر بي�صوننيت، �ملعجب 
بدونالد تر�مب ومارين لوبان، �لنار على �صتة م�صلني 

يف �مل�صجد �لكبري يف كيبيك )كند�(.

»�لـــذئـــاب 
 » ة د ملنفر �
هي  لي�صت 
ــدة  ــاع ــق �ل
لـــالإرهـــاب 
�لــيــمــيــنــي 
ــرف ــط ــت �مل

2018 يف بيت�سربغ  اأكتوبر   27    
)ال���والي���ات امل��ت��ح��دة(, ق��ت��ل روبرت 
ي��ه��ودًي��ا يف كني�س  اأح��د ع�سر  ب���اورز 
����س���ج���رة احل�����ي�����اة, م���ع���ت���ربا اأن���ه���م 
جماعية”  “اإبادة  ع��ن  م�����س��وؤول��ون 

�سد العرق االأبي�س.
برنتون  �سّور  اأ�سهر,  بعد خم�سة     
اأ���س��د املتحم�سني  ت��اران��ت, وه��و م��ن 
العظيم”,  “اال�ستبدال  ل��ن��ظ��ري��ة 
م�سلماً  وخ��م�����س��ني  واح������دا  اغ���ت���ال 
كراي�ست�سري�س  يف  م�����س��ج��دي��ن  يف 

)نيوزيلندا(.
�ساند  الأن����ه   ,2019 ي��ون��ي��و   2    
اغتيال  مت  ال���اج���ئ���ني,  ا���س��ت��ق��ب��ال 
يف  منزله  لوبكي يف  وال���رت  ال��ن��ائ��ب 
نازي  قبل  من  )اأملانيا(  فولفهاجن 

جديد معروف, �ستيفان اإرن�ست.
   3 اأغ�سط�س 2019, اأعدم باتريك 
وود كرو�سيو�س اثنني وع�سرين من 
اأع�����س��اء ط��ائ��ف��ة ال��ات��ي��ن��و���س يف اإل 
ببندقية  املتحدة(  )ال��والي��ات  با�سو 
املن�سور  بيانه,  وي�سجب  هجومية. 
الاتيني  “الغزو  االن��رتن��ت,  على 
يتطابق مع نظرية  مبا  لتك�سا�س” 

“اال�ستبدال العظيم«.
  قبل ذلك باأربعة اأيام, يف جيلروي 
امل��ت��ح��دة(, ك��ان �سانتينو  )ال��والي��ات 
ويليام ليجان يطلق النار على ح�سد 
ت�����س��ب��ب يف وفاة  يف م��ه��رج��ان, مم���ا 
ثاثة اأ�سخا�س, من بينهم طفان. 
ويف ح�سابه على ان�ستغرام, اأ�سار اإىل 
مانف�ستو له �سعبية يف او�ساط تفوق 

الرجل االبي�س.
العديد من جرائم  ارتكبت      لقد 
قتل االأبرياء با�سم العن�سرية وكره 
الهجمات  ع���ن  -ن��اه��ي��ك  االأج���ان���ب 
الفا�سلة. ويف معظم احلاالت, تكون 
االأي���دي���ول���وج���ي���ة ه���ي ال��ت��ي حددت 
الهدف من هذه الهجمات, وحددت 
امل�ستهدفني من اأجل اإي�سال ر�سالة 
يخدم  العنيف  العمل  اإن  �سيا�سية. 

ق�سية.
   »رغم اأن االإرهاب اليميني املتطرف 
اأن تواتره  اإال  لي�س ظاهرة جديدة, 
وق��درت��ه ع��ل��ى ال��ف��ت��ك ق��د ازدادا يف 
جلنة  ت����وؤك����د  االأخرية”,  االآون��������ة 
لاأمم  ال��ت��اب��ع��ة  االإره�����اب  مكافحة 
امل���ت���ح���دة. وي�����س��ر خ����رباوؤه����ا على 
وعلى  للتهديد,  العاملية  الطبيعة 
ُت�ستخدم  اأداة  وه��ي  االإن��رتن��ت,  دور 
املتطرفة  اليمينية  احل��رك��ة  داخ���ل 
لتمجيد اأفعالها, وت�سخيم �سداها, 
وكذلك ر�سالتها, وجتنيد املزيد من 

االأتباع.

جمموعات منظمة
   يف اأملانيا, دق توما�س هالدينوانغ, 
امل��ك��ت��ب االحت������ادي حلماية  رئ��ي�����س 
الداخلية  -امل���خ���اب���رات  ال��د���س��ت��ور 
االأمل��ان��ي��ة -ن��اق��و���س اخل��ط��ر يف 12 
�سحفي,  م����وؤمت����ر  خ�����ال  م����ار�����س 
املتطرف  اليمني  اإره���اب  اأن  واأع��ل��ن 
على  ال���رئ���ي�������س���ي  “اخلطر  مي���ث���ل 
نهر  وراء  م����ا  الدميقراطية” 

الراين, قبل اخلطر االإرهابي.
اأن  ال���ي���وم  “نعلم  ق���ائ���ا,  وح�����ذر    
تف�سل  اأن  مي��ك��ن  ال��دمي��ق��راط��ي��ات 
ع���ن���دم���ا ي���دم���ره���ا اأع�������داوؤه�������ا من 
الذي  التحذير  ه��و  ال��داخ��ل, وه��ذا 
وتقدر  تاريخنا”.  ال��ي��ن��ا  ي��وج��ه��ه 
ال�����س��ل��ط��ات ال���ف���ي���درال���ي���ة اأن������ه من 
األف   13 ح��وايل  ينتقل  اأن  امل��رج��ح 
اأعمال  ارتكاب  اىل  متطرف  مييني 

عنف يف الباد.
   يف فرن�سا, لئن كان التهديد اأقل 
و���س��وح��ا, ف��اإن��ه م��ع ذل���ك موجود. 
 30 2018, مت �سجن حوايل  عام 
مرتبطة  اأع���م���ال  ب�����س��ب��ب  ��ا  ���س��خ�����سً
وفًقا  املتطرف,  اليميني  ب��االإره��اب 

الأرقام من اإدارة ال�سجون.
النا�سط  خ��ط��ط   ,2017 ع����ام     
ني�سني,  ل��وغ��ان  امل��ت��ط��رف  اليميني 
اجلالية  ����س���د  ه���ج���م���ات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
امل�سلمة وال�سكان الاجئني, وكذلك 
وجان  كا�ستانر  كري�ستوف  اغتيال 

لوك ميلين�سون.
  يف �سن 21 ع��اًم��ا ف��ق��ط, م��ّر هذا 
ال�������س���اب م���ن خ����ال ح���رك���ة العمل 
القومي,  وال�������س���ب���اب  ال���ف���رن�������س���ي, 
اإحباط  ومت  ال��وط��ن��ي��ة.  واجل��ب��ه��ة 
قامت  وا�سعة  عملية  يف  “حملته” 
�سده  الداخلي  االأم��ن  مديرية  بها 
تنظيم  ت�����س��م��ى  ال���ت���ي  وج���م���اع���ت���ه, 
اجلي�س ال�سري, تكرميا لاإرهابيني 
املوؤيدين  ال�����س��اب��ق��ني  ال��ف��رن�����س��ي��ني 

للجزائر الفرن�سية.
تفكيك  مت  االأخ�������رية,  االآون������ة  يف    
لاإ�سام  مناه�سة  �سرية  منظمة 
ال�����ق�����وات  ف����ع����ل  “حركة  ت�������س���م���ى 

اأج���ه���زة  ق���ب���ل  م����ن  العملياتية” 
رغبتها  يف  ي�ستبه  الأن���ه  امل��خ��اب��رات 
امل�سلمني.  ���س��د  ه��ج��م��ات  ���س��ن  يف 
اأع�سائها, منهم  اثنان من  ويحاكم 
“تكوين  دبلوما�سي فرن�سي, بتهمة 

وفاق اإجرامي اإرهابي«.
دي  ب���و����س���ك���ي���ه  دي  ب���ي���ري  وق��������ّدر    
فلوريان, من�سق املخابرات الوطنية 
ومكافحة االإرهاب, يف بداية مار�س, 
املتطرف  ال��ي��م��ي��ن��ي  “االإرهاب  اأن 

“يجب” مراقبته عن كثب«.
  ومع ذلك, ال ينبغي اعتبار احلركة 
كتلة  املتطرفة  اليمينية  االإرهابية 
اإىل  امل����رور  اإن  م��ت��ج��ان�����س��ة.  واح����دة 
ال��ع��ن��ي��ف يف خ���دم���ة هدف  ال���ف���ع���ل 
نظام  ي��ت��وخ��اه��ا  اأداة  ه���و  ���س��ي��ا���س��ي, 
وا����س���ع, وج��م��ه��ور م��ت��ع��دد االأوج�����ه, 
وم���ت���ن���وع وم���ت���ح���رك. ن�����س��ط��اء من 
يلتقون  ال�����رادي�����ك�����ايل  ال���ه���ام�������س 
اأي  على  اأو  تطرًفا,  اأق��ل  باأ�سخا�س 
اأق��ل ميا حلمل  انهم  ح��ال نتخيل 

ال�ساح.
   كما اأن “الذئاب املنفردة” لي�ست 
اليميني  ل����اإره����اب  ال���ق���اع���دة  ه���ي 
ال�سرقية,  اأوروب�����ا  ف��ف��ي  امل��ت��ط��رف. 
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة, وب��درج��ة اأقل 
يف ق��ل��ب االحت����اد االأوروب�������ي, متثل 
اأم  م�سكلة  كانت  ���س��واء  جمموعات, 
ال, كبرية يف بع�س االأحيان, تهديًدا 
االأ�سيلة,  الكتائب  وم��ن  ��ا.     اأي�����سً
اإىل  اأوك���ران���ي���ا,  اأزوف يف  ف���وج  م��ث��ل 
امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات امل��ن��ظ��م��ة, م��ث��ل جي�س 
مروراً  املجر,  يف  املخيف  الع�سابات 
الفاعلون  ال�������س���ري���ة,  ب��امل��ن��ظ��م��ات 
متعددون, وبع�سهم يطور امتيازات 
يف زواي���ا ال��غ��رب االأرب��ع��ة على غرار 
االأمريكية  االإره����اب����ي����ة  امل��ن��ظ��م��ة 
يف  االآن  تن�سط  ال��ت��ي  اأت���وم���واف���ني, 

العديد من البلدان االأوروبية.

»�ل�صتبد�ل �لعظيم«
   متباينة ايديولوجيا -رغم التمثيل 

ن�سوء  ع��ل��ى  وي�����س��اع��د  ل�����اأوط�����ان, 
تيار, فان القومية اخلام, مل تختف 
خا�سة  للتعبئة,  قوياً  عامًا  وتظل 

يف اأوروبا ال�سرقية والبلقان.

مناخ كاره لالأجانب
  ول��ئ��ن ي��ظ��ل ال��ت��ه��دي��د االإره���اب���ي 
م�سيطرا على نطاق وا�سع, رغم اأنه 
فاإن  با�ستمرار,  يتناق�س  الواقع  يف 
من  بالقلق  ت�سعر  االأمنية  اجلهات 

�سعود التطرف اليميني.
لعام  العاملي  االإره����اب  موؤ�سر      يف 
2019 املذكور اأعاه, يطرح معهد 
اأكر  “اأحد  باأن  وال�سام  االقت�ساد 
االجتاهات املثرية للقلق هو �سعود 
وعلى  االإرهاب اليميني املتطرف”, 
وجه اخل�سو�س, زيادة بن�سبة 320 
باملئة يف الهجمات املن�سوبة اإىل هذه 
احلركة على مدى ال�سنوات اخلم�س 
املا�سية يف اأمريكا ال�سمالية واأوروبا 

الغربية واأوقيانو�سيا.
   النغمة نف�سها على جانب االحتاد 
االأوروب����ي, حيث ي��ربز ي��وروب��ول يف 
م�ستوى  ���س��ع��ف   2019 ت��ق��ري��ر 
االإره����اب����ي من  ال��ع��م��ل  اإىل  امل�����رور 
واح��د فقط  اليمني )هجوم  اأق�سى 
يف االحت��اد االأوروب���ي ع��ام 2018( 
تزايد  ن���ف�������س���ه   ال����وق����ت  يف  ول���ك���ن 
اع��ت��ق��االت يف ارتفاع  ال��ت��ه��دي��د, م��ع 

للعام الثالث على التوايل.
  وخ�سو�سا, ت�سعر الوكالة االأوروبية 
احلايل  ال���ع���ام  امل���ن���اخ  اإزاء  ب��ال��ق��ل��ق 
االأج����ان����ب  ك���راه���ي���ة  ع���ل���ى  “املبني 
وامل�ساعر املعادية لل�سامية واالإ�سام 
ويحتمل “اأن  ومناه�سة الهجرة”, 
العنيفة  االأع����م����ال  ع��ت��ب��ة  ي��خ��ف�����س 

الأفراد متطرفني �سد االأقليات ».
  ه��ذا, م��ن ب��ني اأم���ور اأخ���رى, مثال 
ال���ه���ج���وم االإ����س���ام���وف���وب���ي ال����ذي 
ارتكب �سد م�سجد بايون يف اأكتوبر 
التحقيق  خ��ل�����س  ل���ق���د   .2019
بالتاأكيد اإىل �سعف جزئي يف متييز 

-اإال  اجل��دي��دة  للنازية  ج��دا  اجليد 
اليمينية  االإره���اب���ي���ة  احل���رك���ة  اأن 
املتطرفة توحدها عن�سريتها. قمر 
اأنه مل يعد من  قدمي ي�سود اعتقاد 
ثانًيا  �سباًبا  يعرف  ولكنه  امل��و���س��ة, 
بف�سل نظرية موؤامرة “اال�ستبدال 
املخاوف  ُت��ب��ل��ور  ال��ت��ي  العظيم”, 

وحتيي االأوهام.
املعادين  الفكرة موروثة عن    هذه 
ل��ل�����س��ام��ي��ة ال��ق��وم��ي��ني ق��ب��ل احلرب 
راأ�سهم(  ع��ل��ى  دروم���ون���ت  )اإدوارد 
وا���س��ت��ع��اده��ا ال��ن��ازي��ون اجل����دد بعد 
احلرب )رينيه بينيه يف فرن�سا(. يف 
ذلك الوقت, مت اتهام يهودي “دون 
والرغبة  االأمم  بتهديد  جن�سية”, 

يف تدمري ال�سعوب.
   مت ا�ستعادة هذه النظرية يف وقت 

تعّر�س  اإذا  التجاوزات:  اأ���س��واأ  ت��رّبر 
الدفاع  ل��ه  يحق  اال  للهجوم,  اأح���د 

عن نف�سه؟
   ه��ذا االن��ق��اب يف القيم, ه��و من 
ك��ا���س��ي��ك��ي��ات اخل���ط���اب االإره���اب���ي: 
ي�سبح القاتل “مقاوما”, و�سحيته 
املفارقة,  ق��م��ة  وه���ن���ا  “املحتل”. 
مبا�سرة  م��وروث��ة  عن�سرية  نظرية 
من النازيني, يقتب�سها موؤلف يقول 
اإن����ه ي��ك��ره ال���ن���ازي���ة, ت�����س��م��ح بجعل 

النازيني اجلدد �سحايا.
العظيم”  “اال�ستبدال  اأن  ي��ب��دو     
وخطط  ع���م���ل���ي���ات  م���ع���ظ���م  ي���ل���ه���م 
التي  امل���ت���ط���رف  ال��ي��م��ني  ه��ج��م��ات 
ال����غ����رب. ولكن  م����وؤخ����ًرا يف  ن���ف���ذت 
قد  العن�سرية  امل��ع��رك��ة  اأن  ب���دا  اإذا 
العابر  االإره�����اب  اأ���س��ب��ح��ت حم���رك 

والتي مل  النازيني,  قبل  الح��ق من 
“اال�ستبدال  ب��ع��د  ت�����س��م��ي��ت��ه��ا  ي��ت��م 
العظيم”, ومت حتديثها يف ال�سنوات 
اليميني  الكاتب  قبل  م��ن  االأل��ف��ني 

املتطرف رينو كامو.
  فهو الذي ا�ستخرج اجلوهر املعادي 
لل�سامية منها ليحل حمله كراهية 
بالبعد  االح���ت���ف���اظ  م���ع  االإ�����س����ام, 
بال�سعوب  ي�����س��م��ى  م���ا  ال����ت����اآم����ري: 
�ستكون  ال���غ���رب���ي  العرق”  “من 
مهددة باالختفاء الأنهم على و�سك 
باملهاجرين وخا�سة  “ا�ستبدالهم” 
دّبرتها  خ��ط��ة  اإط����ار  يف  اأح���ف���اده���م, 
نقطة  ال��ع��امل��ي��ة.  “النخب”  ع��م��دا 
لل�سامية  للمعادين  ت�سمح  اأخ���رية 

ا... بان يجدوا اأنف�سهم فيها اأي�سً
“اال�ستبدال  اأن  ب����ال����ت����اأك����ي����د,    

على  ق���ائ���م  خ���ي���ال  ه����و  العظيم” 
ا�����س����ت����ق����راءات دمي���وغ���راف���ي���ة غري 
زائفة,  علمية  وتخمينات   , غريبة 
املخيال.  يطبع  فعال  خطاب  ولكنه 
ع��ل��ى وج���ه اخل�سو�س  ي��ق��وم  الأن����ه 
ولكن  ال��ب��ال��ي��ة,  الكلي�سيهات  ع��ل��ى 
العنيدة, ملا ي�سّمى باحلياة اجلن�سية 
اجل���احم���ة ل��اأج��ن��ب��ي امل���دجم���ة يف 

“الوح�سية«.
  هذه النظرية هي يف الواقع جمرد 
�سورة رمزية للفكر العن�سري, اأداة 
بجعل  ال��ع��ومل��ة  م��ع  القومية  تكّيف 
م�سطلح  وراء  )خم���ف���ًي���ا  ال����ع����رق 
املرجعي  االإط�������ار  “احل�سارة”( 
بالتعار�س  االحتفاظ  مع  اجلديد, 
ولكنها  “هم”.  و  “نحن”  ب���ني 
ا ر�سالة راديكالية عميقة  ت�سكل اأي�سً

وهو  �سينكي,  كلود  العملية,  منفذ 
ل��ك��ن��ه مل يقر  م��ت��ط��رف م���ع���روف, 
ال�سبب االإره��اب��ي. وم��ع ذل��ك, فقد 
مت االإ�سادة علنا بعمله على ال�سبكات 
م�ستخدمي  قبل  م��ن  االجتماعية 
اأو  لاإ�سام,  املناه�سني  االإن��رتن��ت 

يدعون بو�سوح اأنهم فا�سيون.
اأكر  الو�سع  االأط��ل�����س��ي,  وراء  م��ا    
لرابطة  وف����ق����ا  ل���ل���ق���ل���ق.  م�����دع�����اة 
ال��ت�����س��ه��ري, خ���ال العقد  م��ك��اف��ح��ة 
من  باملائة   76  ,2019-2010
خال  املتحدة  ال��والي��ات  يف  القتلى 
اإرهابيي  ���س��ح��اي��ا  م���ن  ال��ه��ج��م��ات 
من   330 اأي  امل���ت���ط���رف,  ال��ي��م��ني 

435 �سحية. 

وكانت �صنو�ت 
دموية ب�صكل خا�ص.

االأمريكي  االإره������اب  االأ����س���ل,  يف    
خ�سائ�س  ل���ه  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ي��ن��ي 
العبودية,  اإىل  احل��ن��ني  ت��اري��خ��ي��ة: 
والكونفدرالية,  العن�سري,  وامل��ي��ز 
احلكومة  جت��اه  وبارانويا  وكراهية 
امليلي�سيات,  وتقاليد  ال��ف��ي��درال��ي��ة, 

واالأ�سولية الربوت�ستانتية ...
-معظمهم  ال�سحايا  اآالف  انهم     
م���ن ال�����س��ود -ل��ه��ج��م��ات ق��ن��اب��ل كو 
ال��رب �سد  اأو جي�س  كلوك�س ك��ان, 
قتيًا   168 اأو  االإجها�س,  عيادات 
عام  �سيتي  اأوك��اه��وم��ا  تفجري  يف 
متطرف  ارت��ك��ب��ه  ال�����ذي   ,1995
امليلي�سيات,  ح���رك���ة  م����ن  مي��ي��ن��ي 

يعار�س ال�سلطات الفيدرالية.
االأج����ن����دة  اأن  ي���ب���دو  ذل������ك,    وم�����ع 
اليمنيني  للمتطرفني  ال�سيا�سية 
املتحدة,  ال����والي����ات  يف  ال��ع��ن��ي��ف��ني 
اأج���ن���دة  م����ع  اأك������ر  االآن  ت���ت���اق���ى 
اليمينية  االإره�����اب�����ي�����ة  احل�����رك�����ة 
امل��ت��ط��رف��ة ال��ع��اب��رة ل��ل��ق��وم��ي��ات. اإن 
مكافحة  با�سم  تتم  التي  الهجمات 
االأفكار  اأو  العظيم”  “اال�ستبدال 
ت���ت���ك���اث���ر ه����ن����اك. وقد  امل�������س���اب���ه���ة, 
مرتكبي  م����ن  ال���ع���دي���د  ا���س��ت�����س��ه��د 
التي  بالنظرية  االأخ��رية  الهجمات 

ا�ستعادها رينو كامو.

بوتقة �أوكر�نية
   يف اأوك���ران���ي���ا, يف ح���رب م��ن��ذ عام 
اليمني  ن�����س��ط��اء  ي��ق��ات��ل   ,2014
املتطرف اأو قاتلوا اإىل جانب القوات 
ا بني  املوالية االأوكرانية, ولكن اأي�سً

االنف�ساليني املوالني لرو�سيا.
االإقليمي  ال�سراع  اإىل    وباالإ�سافة 
القومي, حت��ارب هذه  اجل��وه��ر  ذي 
“العوملة”  �سد  ��ا  اأي�����سً الت�سكيات 
و�سورهما  “االإمربيالية”  اأو 
الرمزية, التي ُتعترب اأدوات لتنميط 
ُينظر  العن�سريني,  وعند  ال�سعوب. 
اأنه  ع��ل��ى  االأوك������راين  ال�����س��راع  اإىل 

معركة طليعية حلرب اأكر عاملية.
ان�سموا  ال���ذي  املع�سكر  ك��ان  واأي����اً    
االأوروبيني  املتطوعني  ف���اإن  اإل��ي��ه, 
التحقوا  ال����ذي����ن  واالأم����ري����ك����ي����ني 
باأوكرانيا ُي�ستقبلون باأذرع مفتوحة 
من قبل اجلماعات املتطرفة املوالية 
ه����وؤالء  وي���وط���د  االن��ف�����س��ال��ي��ة.  اأو 
اأيديولوجيتهم  االأج��ان��ب  املقاتلون 
هناك, ويكت�سبون مهارات ع�سكرية 
اأع�ساء  مع  ويقيمون �سات  قوية, 
املتطرفة  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  امل���ن���ظ���م���ات 

االأخرى.
عملية  خ��ال   ,2019 يوليو  يف    
ا�ستهدفت  ال��ت��ي  االإره����اب  مكافحة 
اليمني  م����ن  اإي���ط���ال���ي���ني  ن�����س��ط��اء 
يف  املحاربني  قدامى  من  املتطرف, 
ال�����س��راع االأوك������راين ع��ل��ى اجلانب 
على  ال�سرطة  ع��رت  االن��ف�����س��ايل, 
ولكن  وفا�سية,  نازية  دعائية  اأ�سياء 
خ�سو�سا, على خم��زون مذهل من 
هجومية  ب���ن���ادق  م��ن��ه��ا  االأ���س��ل��ح��ة, 
����س���اروخ جو-جو,  وح��ت��ى  ح��دي��ث��ة, 

معّطل حل�سن احلظ.
   كما اأعلنت احلركة االإمرباطورية 
امل�ساركة  لرو�سيا,  املوالية  الرو�سية 
عن   2019 اأب���ري���ل  يف  ال���ن���زاع,  يف 
�سد  ال�سليبية”  “احلملة  اأج��ن��دة 
“اجلحافل املحمدية” البعيدة عن 
�سبيل  على  الرو�سي,  النفوذ  جمال 
اإفريقيا  وجمهورية  ليبيا  يف  املثال 
الو�سطى. وعلى املنوال نف�سه , قام 
االأ�سرتايل برينتون تارانت, مرتكب 
بارتكاب  ك��راي�����س��ت�����س��ري���س,  ه��ج��وم 
نيوزيلندا.  يف  االإره�����اب�����ي  ع��م��ل��ه 
وم����راج����ع����ه االإي����دي����ول����وج����ي����ة هي 
يف االأ����س���ا����س ���س��خ�����س��ي��ات واأح�����داث 
اعتنى  ق��د  ك��ان  اأوروب���ي���ة,  تاريخية 
��ا م��ن خ��ال نقو�س  ب��اإب��رازه��ا اأي�����سً

على اأ�سلحته.
ترجمة خرية �ل�صيباين

يبدو �أن »�ل�صتبد�ل �لعظيم« يلهم معظم خطط وهجمات �ليمني �ملتطرف �لتي نّفذت موؤخًر� يف �لغرب
من �ملفارقات، نظرية عن�صرية موروثة مبا�صرة عن �لنازيني جتعل من �ملمكن تقدمي �لنازيني �جلدد ك�صحايا

جتمع حلزب النازيني اجلدد يف �سرق اأملانيااملبنى الفدرايل يف اأوكاهوما �سيتي بعد تفجريه عام 1995

موكب فوج اأزوف واحلر�س الوطني االأوكراين

ن�سب تذكاري مرجتل ل�سحايا مركز ت�سوق يف الواليات املتحدةحتية ل�سحايا هجوم برينتون تارانت

زيادة بن�شبة 320 باملئة يف هجمات هذه احلركة 
يف اأمريكا ال�شمالية واأوروبا الغربية واأوقيانو�شيا

 خالل ع�شرية, كان 76 باملئة من قتلى الهجمات
 يف الواليات املتحدة �شحايا اإرهاب اليمني املتطرف

 القومية اخلام, مل تختف وتظل عاماًل قويًا للتعبئة, خا�شة يف اأوروبا ال�شرقية والبلقان
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عربي ودويل
و�صط �حتد�م �لتوتر مع كوريا �ل�صمالية 

مبعوث كوريا اجلنوبية النووي يزور وا�شنطن  
احل���دود م��ع ك��وري��ا اجلنوبية واإع��ان��ه��ا نهاية احل���وار مع 
املتوقع  من  اإن  �سول  يف  اخلارجية  وزارة  وقالت  اجل��ن��وب. 
اأن يجري يل م�ساورات مع م�سوؤولني اأمريكيني من بينهم 
�ستيفن بيجون, نائب وزير اخلارجية الذي قاد مفاو�سات 

نزع االأ�سلحة النووية مع كوريا ال�سمالية.
واأ�سافت الوزارة يف بيان اأن يل وبيجون �سيجريان “تقييما 
ويبحثان  ال���ك���وري���ة  اجل���زي���رة  ���س��ب��ه  ال���راه���ن يف  ل��ل��و���س��ع 

الردود«.

 •• �شول-رويرتز

ك���وري���ا اجلنوبية  ال��ن��ووي��ني يف  امل��ف��او���س��ني  ك��ب��ري  ُي���ج���ري 
التوتر  حمادثات مع م�سوؤولني يف وا�سنطن و�سط احتدام 
م���ع ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة ب��ع��دم��ا ن�����س��ف��ت م��ك��ت��ب ات�����س��ال بني 

الكوريتني وهددت بتحرك ع�سكري. 
وتاأتي زيارة كبري املفاو�سني يل دو-هون بعد اأيام من ن�سف 
قرب  كاي�سوجن  يف  الواقع  االت�سال  ملكتب  ال�سمالية  كوريا 

ال�شعودية تدين »العدوان الرتكي واالإيراين« على العراق 
خمباأ  االأك����راد  املقاتلون  يتخذها  ال��ت��ي  الع������راق 

لهم.
قرى  اإي��رايّن  مدفعّي  ق�سف  ا�ستهدف  والثاثاء, 
ت�ستهدف  م��ا  وع����ادة  اأرب���ي���ل.  مبحافظة  ح��دودي��ة 
والدميوقراطي  “بيجاك”  حلزبي  مواقع  اإي��ران 
على  للق�ساء  حماولة  يف  االإي���راين,  الكرد�ستاين 

املعار�سني االأكراد.
عن  بيان  يف  ال�سعودية  اخلارجية  وزارة  واأع��رب��ت 
“اإدانة اململكة العربية ال�سعودية و�سجبها للعدوان 

الرتكي واالإيراين على االأرا�سي العراقية«.
وراأت فيه “تدخًا مرفو�ساً يف �ساأن دولة عربية, 

 •• الريا�س-اأ ف ب

اأع��رب��ت ال�����س��ع��ودي��ة اأم�����س  االأول ع��ن اإدان��ت��ه��ا ما 
االأرا�سي  على  واإيرانيا  “عدوانا” تركيا  اعتربته 
فيما  بغداد  جانب  اإىل  وقوفها  موؤكدة  العراقية, 
واأمنها  “�سيادتها  حلفظ  اإج�����راءات  م��ن  تتخذه 

وا�ستقرارها«.
عرب  عملي�����ة  االأربع�����اء  �سباح  تركي���ا  و�س�����ّنت 
العم������ال  ح�����������������������زب  م���ت���م���ردي  ���س��د  احل�����������������������دود 
“اإرهابياً”,  اأن���ق���رة  ت�سّنفه  ال���ذي  ال��ك��رد���س��ت��اين 
ون�سرت قوات خا�سة يف املناطق اجلبلية يف �سمال 

وانتهاًكا �سافرا الأرا�سيها, وتهديداً لاأمن العربي 
للمبادئ  �سريحة  وخم��ال��ف��ة  االإق��ل��ي��م��ي,  واالأم����ن 

واملواثيق الدولية«.
اإىل  ال�سعودية  العربية  اململكة  “وقوف  اأّك��دت  كما 
تتخذه  فيما  ال�سقيقة  الع�����راق  جمهوري����ة  جانب 
من اإجراءات حلفظ �سيادتها واأمنها وا�ستقرارها«. 
اأن��ق��رة �سحب  اأم�����س اخلمي�س م��ن  ب��غ��داد  وطالبت 
قواتها من االأرا�سي العراقية و”الكف عن االأفعال 
اخلارجية  وزارة  ا�ستدعت  بينما  اال�ستفزازية”, 
�سفري اإيران و�سّلمته مذكرة احتجاج على الق�سف 

املدفعي.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

الواليات  ب��ع�����س  اأو  واأمل��ان��ي��ا  وال��ربت��غ��ال  ال�����س��ني     يف 
االمريكية, بداأ كوفيد-19 يف العودة جمددا. ويطرح 
اإذا  ا�ستخدامها  �سيتم  التي  اال�سرتاتيجية  ال�سوؤال عن 
ظ��ه��رت م��وج��ة ج��دي��دة. ويف ح��ال��ة ال��والي��ات املتحدة, 
اخل���رباء ح��ائ��رون وغ��ري متاأكدين م��ن ال��ت��اأث��ري الذي 

ميكن اأن يكون باإعادة اإقرار احلظر ال�سحي.
االأوامر  اآث��ار  العام, تركت  واأبريل من هذا    يف مار�س 
الواليات  يف  ج��ي��دة  ن��ت��ائ��ج  امل���ن���زل  يف  ب��ال��ب��ق��اء  االأوىل 

املتحدة. 
وي�����س��رح ال��ع��ل��م��اء اأن جن���اح ه���ذا االإج������راء ك���ان ب�سبب 
ذلك  يف  النا�س  ب��ني  ال��ع��دوى  انتقال  معدل  انخفا�س 
ال���وق���ت. وي��ق��ول وي���ل ه��م��ب��ل , امل��دي��ر ال�����س��اب��ق الإدارة 
ال�سحي  احلجر  اأوام���ر  “�سدرت  اأري��زون��ا:  يف  ال�سحة 
200 حالة فقط يف  ك��ان لدينا ح��وايل  االأوىل عندما 

اليوم«.
الغربي  ال�ساحل  15 مايو, قرر حاكم والي��ة    لكن يف 
�سحب اأمر احلجر ال�سحي, وتليينه اىل جمرد الت�سجيع 
على البقاء يف املنزل. وكانت النتيجة وا�سحة: “نحن 
االآن نحطم االأرقام القيا�سية, مع حوايل 1500 حالة 

يتح�ّسر ويل همبل. يف اليوم”, 

�لختبار و�لتتبع و�لعزل
اأج���رت���ه���ا ال���ب���اح���ث���ة هانا     وت����وؤك����د درا�����س����ة ح���دي���ث���ة 
دروكينميلر, اأن احلجر ال�سحي منع ما ي�سل اإىل 60 
مليون اإ�سابة ب� كوفيد-19 يف الواليات املتحدة. ومع 
اإع��ادة احلجر  ذلك, يف املرحلة التي عليها الباد, فان 
�سيعمل ب�سكل اأقل فاعلية ن�سبًيا من ذاك الذي طّبق يف 

مرحلة اوىل, وفًقا للخرباء.
   واإذا ك��ان الق�سد من احلجر ال�سحي هو احل��د من 

ا اإىل توفري الوقت  اأي�سً انتقال الفريو�س, فاإنه يهدف 
ه��وؤالء, مت  لعدد من  وفقاً  ولكن  االأمريكيني.  للعلماء 
والتتبع  “االختبار  م�����س��ار  ان  ال��ف��ر���س��ة.  ه���ذه  اإه����دار 
كان حمل درا�سة اال ان الو�سائل امل�ستخدمة  والعزلة”, 

لتطويره مل تكن كافية.
اإع��ادة احلجر ال�سحي لتوفري الوقت مرة     باالإمكان 
الطريقة, لكن اخلرباء  ه��ذه  اأج��ل تطوير  اأخ��رى من 
لي�سوا متاأكدين من فائدة هذه الطريقة. لقد تراجعت 
االت�سال  خطة  ف�سل  بعد  املوؤ�س�سات  يف  العامة  الثقة 

العمومي يف وقت االأزمة ال�سحية يف الباد.
  ويف انتظار التطوير وجتنب خطر حدوث اأي موجة 
ال�����س��ح��ي, مي��ك��ن لاأمريكيني  واإع�����ادة احل��ج��ر  ث��ان��ي��ة 
ال�سلطات  قدمتها  التي  الن�سائح  اتباع  على  احلر�س 

ال�سحية االأمريكية.       
       عن �صالت �ف �ر

دماء على �حلدود بني �ل�صني و�لهند:

ما الذي يحدث بني القوتني النوويتني...؟
ا بالإ�صافة �إىل �لنز�عات �حلدودية، فاإن �صر�ع �لنفوذ �قت�صادي �أي�صً

حرب جتارية دفعت ال�شني والهند اإىل م�شاعفة االتفاقات الثنائية يف حماولة لك�شب احللفاء
  ووقع اال�ستباك يف وادي جالوان 
اإح�����دى  وه�����ي  الداخ,  م��ن��ط��ق��ة  يف 
عليها  امل��ت��ن��ازع  احل��دودي��ة  املناطق 

بني البلدين.
اأدى  اأن  �سبق  املا�سي,  مايو   5 يف   
250 ج���ن���دًي���ا ���س��ي��ن��ًي��ا يف  ت���وغ���ل 
ا�ستباكات  اإىل  الهندية  االأرا���س��ي 
9 مايو, وقع حادث  بالع�سي. ويف 
حدود  ع��ل��ى  ال�����س��رق,  اإىل  مم��اث��ل 
من  تعزيزات  اإر���س��ال  ومت  �سيكيم. 
من�سوب  يف  زاد  مم����ا  اجل���ان���ب���ني 
 7 قبل عقد حم��ادث��ات يف  التوتر, 
يونيو لبدء تخفيف الت�سعيد. ويف 
هذا ال�سياق جاءت مواجهات م�ساء 

االثنني بني املع�سكرين.

منطقة متنازع عليها
   الداخ, هي منطقة جبلية يف جبال 
 4500 ب��ني  ت��ت��اأرج��ح  الهيمااليا, 
م�ستوى  ف������وق  م�����رت  و5500 
ال�سني  وت���ت���ن���ازع  ال��ب��ح��ر.  ���س��ط��ح 
وال��ه��ن��د ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة م��ن��ذ حرب 
نهاية  ويف   .1962 ع���ام  بينهما 
موؤقتة,  ح��دود  اإق��ام��ة  ال�سراع, مت 
ولكنها  الفعلية.  ال�سيطرة  خ��ط 
اتفاق  اإىل  ت�ستند  غام�سة  ح��دود 
ت���ب���اديل ع��ل��ى االأر��������س, ي��ع��ل��ن كل 
وتطالب  خمتلفة.  م�سافة  منهما 
ت�سني,  اأ�سكاي  باإقليم  ا  اأي�سً الهند 
الذي �سمته ال�سني اإىل التبت عام 

.1962
تعاتب  امل��ن��ط��ق��ت��ني,  ه���ات���ني  يف     
على  ال��ب��ع�����س  بع�سهما  ال��ق��وت��ان 
ب��ن��اء ب��ن��ى حتتية ق��ري��ب��ة م��ن خط 
اأن ت�سّهل  الفعلية ميكن  ال�سيطرة 
ت��دخ��ا ع�����س��ك��ري��ا حم��ت��م��ا. لقد 
و�سعت الهند برناجًما لبناء طرق 
ترغب  ب��ي��ن��م��ا  الداخ,  يف  وج�����س��ور 
ال�سني يف متديد الطريق الوطنية 
اأرونا�سال  م��ن  ب��ال��ق��رب  ال��ت��ي مت��ر 
برادي�س, وهي اأر�س حتتلها الهند 

ولكن ال�سني تطالب بها.

عو�مل توتر باجلملة 
ال����ن����زاع����ات  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة     
النفوذ  ����س���راع  ف�����اإن  احل�����دودي�����ة, 
ا. منذ عام 2013,  اقت�سادي اأي�سً
م�������س���روع حتالف  ال�������س���ني  ت��ن��ف��ذ 
“طرق  ي�����س�����������������م��ى  جت�����اري ���س��خ��م 

احلرير اجلديدة”.
ب�سكل  ال�����س��ي��ط��رة  ه���و  وال����ه����دف   
التجارية  ال���ط���رق  ع��ل��ى  اأف�������س���ل 
الربية,  اأو  ال��ب��ح��ري��ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة, 
ويتم  العامل.  املنطقة من  ه��ذه  يف 

ا�ستبعاد الهند واليابان وتايوان.
جارتهما,  خ���ط���ط  والإح�����ب�����اط    
طّورت نيودلهي وطوكيو م�سروًعا 
املتحدة:  الواليات  تدعمه  م�ساًدا 

والذي  احلرية”,  اإىل  “الطريق 
يف  النمو  “ممر  ا  اأي�سً عليه  ُيطلق 
جتارية  ح���رب  واأفريقيا”.  اآ���س��ي��ا 
دفعت ال�سني والهند اىل م�ساعفة 
حماولة  يف  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  االت���ف���اق���ات 

لك�سب احللفاء.

عالقات غري منتظمة
    وتعّد مواجهة الثاثاء عامة 
اله�س  ال�������ت�������وازن  ع����ل����ى  اأخ����������رى 
للعاقات ال�سينية الهندية. ولكن 
اإىل  ال��ت��و���س��ل  مت   2005 ع���ام  يف 
اتفاق ثنائي, ال �سيما ب�ساأن م�ساألة 
احلدود. ومّهد هذا الن�س الطريق 
ال�����ب�����رتول  ل����ل����ت����ع����اون يف جم�������ال 

ومنذئذ,  امل���ت���ج���ددة.  وال���ط���اق���ات 
الهند  ب����ني  ال���ع���اق���ات  ت���ت���اأرج���ح 
وال�سني بني احلرارة والفتور. عام 
2017, كانت املواجهة بني قوات 
القوتني طيلة �سهرين على ه�سبة 
ا�سرتاتيجية  منطقة  وهي  دوك��ام, 
يف ج���ب���ال ال���ه���ي���م���االي���ا, ت��ق��ع بني 
وال�سبب  وال�سني.  والهند  ب��وت��ان 
اأغلقه  �سيني  ط��ري��ق  ب��ن��اء  م��وق��ع 

جنود هنود.

كيف �صيتطور �لو�صع؟
اأر�سلت  ال���ث���اث���اء,  ت���وت���ر  ب��ع��د     
اإ�سارات  ب��ك��ني ون��ي��ودل��ه��ي  ك��ل م��ن 
اأع�����رب�����ت ال�������س���ني ظهر  ت���ه���دئ���ة. 

االأرب���ع���اء ع��ن اأم��ل��ه��ا يف ه���دوء مع 
الهند. “ال نريد اأن نرى املزيد من 
با�سم  املتحدث  قال  اال�ستباكات”, 
اأن  “اأريد  بينغ.  جني  �سي  حكومة 
جنودنا  ت�سحية  اأن  للباد  اأوؤك���د 
رئي�س  ���س��رح  �سدى”,  ت��ذه��ب  ل��ن 
ان  ���س��اب��ق.  وق���ت  يف  ال��ه��ن��د  وزراء 
قادرة  لكنها  ال�سام  تريد  “الهند 
على القيام برد منا�سب عندما يتم 
اتفقت  االأخ����ري  يف  ا�ستفزازها”. 
“تخفيف  ع��ل��ى  وال���ه���ن���د  ال�����س��ني 
مرة  يف  بكني  اأعلنت  كما  التوتر” 
ث��ان��ي��ة ب��ع��د م��ك��امل��ة ه��ات��ف��ي��ة بني 

رئي�سي الدبلوما�سيتني.
عن لوجورنال دي دميان�ص

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �لآخر

•• بيري مارتن

اال�ستهانة  اأن��ه ال يجب  ال��ق��ول  امل�ستح�سن  م��ن     
بدونالد ترامب, واالعتقاد اجلازم بهزميته. هذا 

ا. �سحيح, ولكن ال يجب املبالغة يف تقديره اأي�سً
   اإن عامات انهيار احلملة االنتخابية للرئي�س 
-والبع�س قد ي�سل اإىل حد القول بانهيار دونالد 

ترامب -اأ�سبحت وا�سحة ب�سكل متزايد.
   وهذه االإ�سارات موجودة يف ا�ستطاعات الراأي, 
ب��ق��در م��ا ه��ي يف ت��ف��ك��ك ق��اع��دة دع��م��ه, وتذبذب 

حملته, و�سلوك الرئي�س نف�سه.

دعم يف �نخفا�ص
ترامب  دون��ال��د  حملة  حا�سمة:  اال�ستطاعات     
تتعر. من ال�سهل الرد على اأن هذا كان هو احلال 
ا عام 2016, لكن تقدم جو بايدن اأكرب من  اأي�سً
حتوال,  اأق��ل  والناخبون  كلينتون,  هياري  تقدم 

وال�سياق اأقل موؤاتاة.
احلملة  اأن  ح����ني  يف  االن���ه���ي���ار  ه�����ذا  وي����اأت����ي     
االأكر  واالإع��ان��ات  بعد.  تبداأ  مل  الدميقراطية 
املجموعات  م����ن  ت����اأت����ي  ت����رام����ب  ����س���د  ت����دم����رياً 
عليهم  ع��ّول  ناخبني  ت�ستهدف  التي  اجلمهورية 

ترامب عام 2016, ولكن لي�س هذه املرة.
اإىل جذب  ي��ح��ت��اج  بينما  ذل���ك,  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة     
ناخبي الو�سط الذين ال يطالهم, نرى ترامب يف 
موقف دفاعي وي�سعى للحفاظ على قاعدته, التي 

تفلت من بني اأ�سابعه.

ثالثة رموز
   ل��ق��د ن����اأت ث����اث م��وؤ���س�����س��ات م��رت��ب��ط��ة رمزياً 
برتامب بنف�سها موؤخراً عن الرئي�س. امر ثانوي, 

لكنه حّمال دالالت وكا�سف.
فلويد,  ج���ورج  مبقتل  املحيطة  االأح����داث  بعد     
تراجع االحتاد الوطني لكرة القدم عن احتجاجات 

اأثار غ�سب  بع�س الاعبني �سد العن�سرية, مما 
ترامب.

اآخر  رم��ز  وه��و  لل�سيارات,  نا�سكار  �سباق  وق��رر     
ل��ن��اخ��ب��ي ت���رام���ب, ح��ظ��ر ع��ل��م االحت����اد اجلنوبي 
اأن ت��رام��ب ال  )ال���رق( خ��ال تظاهراته, يف ح��ني 

يرى م�سكلة يف هذا العلم.
من  الع�سكريني  ال��ق��ادة  م��ن  ال��ع��دي��د  وتن�سل     
ا�ستخدام اجلي�س �سد  الرئي�س من خال �سجب 
اإعادة  خطة  دع��م  وع��رب  ال�سلميني,  املتظاهرين 
ت�سمية العديد من القواعد الع�سكرية التي حتمل 

ا�سماء جرناالت جنوبيني.

تذبذب وترنح
  ك��ان��ت اإح�����دى ن��ق��اط ق���وة دون���ال���د ت���رام���ب عام 
2016 ت�سميمه الوا�سح على امل�سي قدًما دون 

مراجعة, ودون تغيري امل�سار, وبدون اعتذارات.
تتمتع  ح��م��ل��ت��ه  ك��ان��ت  وان  ح��ت��ى   ,2020 ع���ام    
مب��ي��زان��ي��ة اأع���ل���ى وت��ن��ظ��ي��م اأك����ر ح��رف��ي��ة, فاإنها 
�سعار.  ع��ل��ى  ت�ستقر  اأن  ال�����س��ع��ب  وم���ن  ت���رتن���ح. 
تول�سا  جتّمع  بتاأجيل  لل�سغوط  ترامب  ا�ست�سلم 
ب�سبب ال�سحنة الرمزية للتاريخ الذي مت اختياره 

اأ�سًا.
   ل��ي�����س��ت احل��م��ل��ة ف��ق��ط ه���ي ال��ت��ي ت��ت��ع��ر. كما 
بع�س  اأث��ارت  بوينت,  لوي�ست  زيارته  خ��ال  راأينا 
ب�ساأن  خم��اوف  الرئي�س  بها  ق��ام  التي  االإمي����اءات 
تبنى  االأم����ر,  ت���رك  م��ن  وب����داًل  ال�سحية.  ح��ال��ت��ه 
الرئي�س موقًفا دفاعًيا ُف�ّسر على نطاق وا�سع على 

اأنه عامة �سعف.
دونالد  ي��ف��وز  اأن  ال����وارد  م��ن  يبقى  باخت�سار,     
اإذا جن��ح��ت جهود  خ��ا���س��ة  ن��وف��م��رب,  يف  ت���رام���ب 
اجلمهوريني يف الغاء الت�سويت يف بع�س الواليات 
ت�سري  احل���ايل, ال  ال��وق��ت  ول��ك��ن, يف  الرئي�سية... 

حملته يف اأي اجتاه.
ترجمة خرية ال�سيباين

تعرث حملة ترامب...!

*اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية / مركز الدرا�سات والبحوث الدولية يف جامعة
 مونريال لتنمية املعرفة حول الرهانات الدولية

ــن  ــل �أع ـــاء،  ـــالث ـــث �ل   
ـــ�ـــص �لـــهـــنـــدي  �جلـــي
خ�صارة 20 جندًيا يف 
�جلي�ص  مــع  مو�جهة 
متحفظة  �ل�صيني... 
ب�صاأن �حلادث، �كتفت 
�إىل  بالإ�صارة  �ل�صني 
وجرحى”،  “قتلى 
ـــــد  ـــــدي حت دون 
هو  وهــذ�  �حل�صيلة. 
�أول ��صتباك ع�صكري 
�لقوتني  بــني  ــل  ــات ق
 45 منذ  �لآ�صيويتني 

عاما. 

•• الفجر – خرية ال�شيباين

التهدئة هدف الطرفني

هنود غا�سبون

من املناطق املتنازع عليها اليات اجلي�س الهندي على احلدود

النتيجة االيجابية االوىل قد ال تتكرر

تعّد �ملو�جهة �لأخرية عالمة �أخرى على �لتو�زن �له�ص للعالقات �ل�صينية �لهندية

من اأ�شباب التوتر, بناء بنى حتتية قريبة من خط ال�شيطرة الفعلية قد ت�شّهل تدخال ع�شكريا حمتمال 

يف حال حدوث موجة ثانية لكوفيد-19

الواليات املتحدة: اإعادة احلجر ال�شحي لن تكون فعالة ...!
تو�صلت در��صة �إىل �أن �حلجر �ل�صحي �لأول يف  �لوليات 
�ملتحـدة مّكن من تفـادي مــا ي�صـل �إىل 60 مليون �إ�صابــة
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بعامه الثمانني, تنازل ال�سنة املا�سية عن الرئا�سة 
و�سلمها اىل قا�سم-جومارات توكاييف لكنه ال يزال 
ورئي�س  االأمة”  “زعيم  لقب  مع  بنفوذه  يحتفظ 
جمل�س  ورئ��ي�����س  الوطن”  “نور  احل��اك��م  احل���زب 

االأمن الكازاخ�ستاين.
عن  العمل  “يوا�سل  ن��زارب��اي��ي��ف  ان  البيان  واأف���اد 

بعد«.
اأع��ل��ن��وا هذا  ك��ب��ار يف كازاخ�ستان  م�����س��وؤول��ون  وك���ان 
وزير  وبينهم  ب��ال��ف��ريو���س  م�سابون  ان��ه��م  ال�سهر 
با�سم  ال��ن��اط��ق  وك��ذل��ك  ب��رت��ان��وف,  ي��ل��زان  ال�سحة 

الرئي�س.

 •• نور �شلطان-اأ ف ب

�سلطان  ن��ور  التاريخي  كازاخ�ستان  زع��ي��م  اأ�سيب 
ن��زارب��اي��ي��ف ال���ذي تنحى ع��ن ال��رئ��ا���س��ة يف االآون���ة 
االحتفاظ  م��ع  منه  م��ق��رب  اىل  و�سلمها  االأخ����رية 
اأفاد موقعه  بنفوذه, بفريو�س كورونا امل�ستجد كما 

االلكرتوين الر�سمي اأم�س اخلمي�س.
االأخري  الفح�س  ف��اإن  “لاأ�سف  املوقع  على  وج��اء 
زعيم  على  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ع��ن  للك�سف 
لي�س هناك ما يدعو اىل  اإيجابيا, لكن  كان  االأم��ة 
القلق«. وكان نزارباييف الذي يحتفل ال�سهر املقبل 

•• رام اهلل-رويرتز

 قالت وزيرة ال�سحة الفل�سطينية مي الكيلة اإنه مت ت�سجيل 24 اإ�سابة 
االإ�سابات  اإجمايل  امل�ستجد مما يرفع  اأم�س بفريو�س كورونا  جديدة 

اإىل 769 اإ�سابة.
واأ�سافت وزيرة ال�سحة يف بيان �سحفي اأن من بني االإ�سابات اجلديدة 

اأحد الكوادر الطبية يف مدينة نابل�س.
اإىل  وحتويله  التخ�س�سي  نابل�س  م�ست�سفى  “اإغاق  الوزيرة  وق��ررت 
كانوا  ال��ذي��ن  وامل��ر���س��ى  فيه  العاملة  الطبية  للطواقم  حجر  م��رك��ز 
متواجدين داخله, بعد ت�سخي�س اإ�سابة موؤكدة الأحد الكوادر الطبية 

العاملة فيه«.

وقالت “دخلنا يف موجة ثانية من جائحة كورونا ون�سدد جمددا على 
اأهمية و�سرورة تقيد جميع املواطنني باإجراءات ال�سامة والوقاية«.

بح�سب  ك��ورون��ا,  بفريو�س  اإ�سابة   39 االأرب��ع��اء  االأول  اأم�س  و�ُسجلت 
اأحدث بيانات, يف اأعلى ح�سيلة يتم ت�سجيلها يف يوم واحد منذ انت�سار 

الفريو�س يف مار�س اآذار املا�سي.
وحث الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س املواطنني يوم االثنني على 
عن  واالب��ت��ع��اد  الكمامات  وو���س��ع  العامة  ال�سامة  ب�سروط  االل��ت��زام 

التجمعات.
حلالة  ال��ت��وايل  على  ال��راب��ع  لل�سهر  الفل�سطينية  االأرا���س��ي  وتخ�سع 
الطوارئ مع عودة احلياة اإىل طبيعتها بفتح امل�ساجد والكنائ�س وعودة 

املرافق العامة واخلا�سة اإىل العمل.
 

وزيرة فل�شطينية: ت�شجيل 24 اإ�شابة جديدة بفريو�س كوورنا نزارباييف م�شاب بفريو�س كورونا امل�شتجد 

•• بكني-اأ ف ب

االأول  اأم�����س  ال�����س��ك��ان  اآالف  وق���ف 
ب��ك��ني يف طوابري  اأن���ح���اء  ك��اف��ة  يف 
االإ�سابة  للخ�سوع لفح�س لك�سف 
ب���ف���ريو����س ك�����ورون�����ا امل�����س��ت��ج��د يف 
حماولة العا�سمة ال�سينية لوقف 
اإعادة تف�سي الوباء مع تدابري عزل 

وعمليات تعقيم على نطاق وا�سع.
ال�سينية  ال�سحة  وزارة  وحتدثت 
بكوفيد- جديدة  اإ�سابة   21 عن 
ال�24 املا�سية يف  19 يف ال�ساعات 
مليون   21 تعد  التي  املدينة  هذه 
عدد   158 اإىل  ي��رف��ع  م���ا  ن�����س��م��ة 
االأ�سبوع  م��ن��ذ  امل�����س��ج��ل��ة  احل�����االت 

املا�سي.
طبيعتها  اإىل  ع��ادت  احلياة  وكانت 
���س��ه��ري��ن مل ت�سجل  ب��ع��د  ب��ك��ني  يف 
ظهور  لكن  اإ���س��اب��ة.  اأي  خالهما 
اأي��ام اأعاد  ب��وؤرة جديدة للوباء قبل 

اإحياء اليقظة.
هي  اجل��دي��دة  ال���ب���وؤرة  اأن  ويعتقد 
الفاكهة  ل��ب��ي��ع  ���س��ي��ن��ف��ادي  ����س���وق 

واخل�سار باجلملة يف بكني.
ال�سلطات  جت������ري  اأي���������ام  وم����ن����ذ 
على  وا���س��ع  ن��ط��اق  على  فحو�سات 
بتعقيم  وت����ق����وم  ال�������س���ك���ان  اآالف 

املطاعم.
�سكنيا  30 جممعا  ح��واىل  وو�سع 
ال�����س��ح��ي يف بكني  احل���ج���ر  ق���ي���د 

بكني  امل���دار����س يف  واأق��ف��ل��ت جميع 
حتى ا�سعار اآخر.

واخلمي�س كان ع�سرات االأ�سخا�س 
للخ�سوع  دوره����������م  ي����ن����ت����ظ����رون 
�سرق  العمال  ا�ستاد  اأم��ام  للفح�س 
م��را���س��ل فران�س  اأف���اد  امل��دي��ن��ة كما 

بر�س.
وال����ع����دي����د م���ن���ه���م م����وظ����ف����ون يف 

مطاعم اأو متاجر قريبة.
بائعة يف ال25  بانغ وهي  واأعلنت 
“كنت اأود يف جميع االأحوال اإجراء 
ال��ف��ح�����س ث��م ق���ال يل م��دي��ري ان 
جميع العاملني يف املركز التجاري 
حيث اأعمل يجب اأي�سا اأن يخ�سعوا 

للفح�س«.

وقال وانغ كبري الطهاة يف مطعم 
كان  الزبائن  “عدد  بر�س  لفران�س 
حمدودا يف االأيام االأخرية. النا�س 

يخافون من اخلروج االآن«.
ودع����ت ب��ل��دي��ة ب��ك��ني ال�����س��ك��ان اإىل 
ال�سروري”  “غري  التنقل  تفادي 
كبري  ب�سكل  وخف�ست  بكني  خ��ارج 
ال��رح��ات اجل��وي��ة. وي��ح��ظ��ر على 
“مناطق  يف  امل��ق��ي��م��ني  االأف���������راد 
تعترب فيها املخاطر متو�سطة اىل 

عالية” مغادرة العا�سمة.
ال���ب���ل���دي بان  امل���������س����وؤول  واأع�����ل�����ن 
�سوهونغ اخلمي�س مطمئنا “علينا 
ولي�س  ال�����ع�����دوى  ق�����ن�����وات  وق������ف 

اإغاق” املدينة.

•• اأتالنتا-رويرتز

وجه االدعاء االأمريكي االتهام ل�سرطي يف مدينة اأتانتا 
اأط��ل��ق ال��ر���س��ا���س االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي على  بالقتل ب��ع��دم��ا 
مطعم  اأم���ام  ال�سيارات  النتظار  �ساحة  يف  اأ���س��ود  م��واط��ن 
له  زميل  واف��ق  بينما  قتيا,  ف���اأرداه  ال�سريعة  للوجبات 

يواجه اتهامات اأخف على ال�سهادة �سده يف الق�سية.
ط��وي��ل��ة من  �سل�سلة  ب��ع��د  ب��روك�����س  ري�����س��ارد  وج���اء مقتل 
حوادث موت اأمريكيني من اأ�سول اأفريقية يف مواجهات 
مع اأجهزة اإنفاذ القانون مت توثيقها بالفيديو, وقد اأججت 
الواقعة من التوتر االجتماعي بالواليات املتحدة يف وقت 
يف  والعن�سرية  ال�سرطة  فظاظة  على  احتجاجات  ي�سهد 
نظام العدالة اجلنائية. وقال بول هوارد مدعي منطقة 
اأب  وه��و  بروك�س,  اإن  �سحفي  موؤمتر  يف  كاونتي  فولتون 
اإطاقا  يبدر منه  “مل  ع��ام��ا,   27 وع��م��ره  اأب��ن��اء  لثاثة 
ما ي�سري اإىل اأنه م�سدر تهديد” ومل ُيبِد �سلوكا عدائيا 
دارت  التي  املواجهة  خ��ال  االأبي�سني  ال�سرطيني  جت��اه 
تهمة   11 توجيه  مت  اأن��ه  واأ���س��اف  املا�سي.  اجلمعة  ي��وم 

الر�سا�س  اأطلق  ال��ذي  رول��ف  جاريت  لل�سرطي  جنائية 
ع��ل��ى ب��روك�����س واأق��ي��ل م��ن عمله يف ال��ي��وم ال��ت��ايل بعدما 
ك�سفت كامريات املراقبة ما دار يف الواقعة, واأن من بني 
االتهامات القتل اجلنائي والهجوم ب�ساح قاتل واحلنث 
قد  ع��ام��ا(   27( رول��ف  اإن  قائا  وم�سى  العمل.  بيمني 

يواجه ال�سجن مدى احلياة اأو االإعدام يف حالة اإدانته.
ومت توجيه االتهام لزميله ديفني برو�سنان )26 عاما( 
ب��االع��ت��داء امل�����س��دد وخم��ال��ف��ة مي��ني ال��ع��م��ل. وق���ال هوارد 
الواقعة, قدم  بعد  اإداري  لعمل  اأحيل  الذي  برو�سنان,  اإن 
واإنه  رول��ف  �سد  االتهامات  تدعم  معلومات  للمحققني 
�سيتعاون مع االدعاء. وجاء مقتل بروك�س و�سط عا�سفة 
جورج  االأ���س��ود  االأمريكي  م��وت  اإث��ر  انطلقت  احتجاجات 
بعدما  اأي��ار  مايو   25 ي��وم  منيابولي�س  مدينة  يف  فلويد 
�سغط �سرطي اأبي�س بركبته على عنقه ملا يقرب من ت�سع 
دقائق وهو جاثم على االأر�س. ومت اتهام ذلك ال�سرطي, 
وتوجيه  الثانية,  ال��درج��ة  من  بالقتل  ت�سوفني,  ديريك 
باملعاونة  منيابولي�س  �سرطة  من  اآخرين  لثاثة  االتهام 

والتواطوؤ.

ــــا تـــعـــيـــد فــتــح  ــــوب ك
ــرية   ــغ ــش ــ� جــــزرهــــا ال

 •• هافانا-اأ ف ب

اأعلنت كوبا التي يعتمد اقت�سادها 
اأول  ال�سياحة,  على  كبري  حد  اإىل 
م���ن اأم�������س االأرب�����ع�����اء اإع�������ادة فتح 
حدودها يف االأول من متوز/يوليو 
البداية  يف  لكن  امل�سطافني  اأم���ام 
ال�����س��غ��رية ف��ق��ط دون  يف ج���زره���ا 

االختاط مع جميع �سكانها.
بيان  يف  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  وق���ال���ت 
“بدءا من االول من متوز/يوليو, 
كايو  يف  الدولية  ال�سياحة  �ستبداأ 
الرغو وكايو كوكو وكايو غّيريمو 
�سانتا ماريا«.  وكايو كرو�س وكايو 
 2280 �سجلت  التي  كوبا  وتقول 
اإن الوباء حتت  اإ�سابة و84 وف��اة, 
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى اأرا����س���ي���ه���ا. وقد 
ت��رددت اجل��زي��رة لفرتة طويلة يف 
ال�سياح مع  اأم���ام  اإغ���اق ح��دوده��ا 
اأنحاء  يف  كوفيد19-  وب��اء  تف�سي 
 24 ل��ك��ن��ه��ا ف���ر����س���ت���ه يف  ال����ع����امل 
 ,2018 ال��ع��ام  ويف  اآذار/م����ار�����س. 
دوالر  مليارات   3,3 ال�سياح  اأدخ��ل 
ب�سدة  يعاين  ال��ذي  االقت�ساد  اإىل 
ب�����س��ب��ب ال���ع���ق���وب���ات االأم���ريك���ي���ة. 
وتظهر االأرقام الر�سمية انخفا�سا 
بن�سبة الثلث )33,2 %( يف عدد 
ال�سياح ال��ذي��ن دخ��ل��وا اجل��زي��رة يف 
وقالت  ال�����س��ن��ة.  م��ن  االأول  ال��رب��ع 
لكل  اختبارات  �ستجري  اإنها  كوبا 
الزوار الذين يدخلون الباد, كما 
�ستفر�س وجود فريق طبي يف كل 

املجمعات ال�سياحية والفندقية.

 21 م�شابا اإ�شافيا بكوفيد-19 يف بكني  

 االحتاد االأوروبي يطالب
 اإ�شرائيل بالرتاجع عن قرار ال�شم

 اتهام �شرطي يف اأتالنتا بالقتل يف حادثة بروك�س 

•• جنيف-اأ ف ب

اأن  االأول  اأم�س  املتحدة  االأمم  اأعلنت 
نحو 80 مليون �سخ�س اأي اأكر من 
ملغادرة  ا�سطروا  الب�سرية  م��ن   1%
منازلهم هربا من العنف واال�سطهاد 
منازلهم,  عن  بعيدا  اليوم  ويعي�سون 

يف رقم قيا�سي ت�ساعف خال عقد.
للمفو�سية  االأخ��ري  التقرير  واعترب 
ل�سوؤون  امل���ت���ح���دة  ل����امم  ال�����س��ام��ي��ة 
اخلمي�س  اأم�س  ن�سر  الذي  الاجئني 
هناك  ك�����ان   2019 ن���ه���اي���ة  يف  اأن������ه 
الجئني  ب��ني  �سخ�س  م��ل��ي��ون   79,5
نزحوا  اأ���س��خ��ا���س  اأو  وط��ال��ب��ي جل���وء 
فر�س  ترتاجع  فيما  بلدانهم,  داخ��ل 

عودتهم.
وقال رئي�س املفو�سية فيليبو غراندي 
يف م��ق��اب��ل��ة م��ع وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
ال��ع��امل ال ميكنهم  �سكان  م��ن   1%“
احلروب  ب�سبب  منازلهم  اىل  ال��ع��ودة 
واأ�سكال  االإن�����س��ان  ح��ق��وق  وان��ت��ه��اك��ات 

اأخرى من العنف«.
منذ  ل���وح���ظ  اجت�����اه  “اأنه  واأ�����س����اف 
اأك���ر ارت��ف��اع��ا من  2012: االأرق����ام 
ان  م��ع��ت��ربا  �سبقتها”  ال��ت��ي  ال�����س��ن��ة 
ذلك يعني “انه كان هناك املزيد من 

النزاعات واملزيد من العنف«.
اأي�����س��ا اىل ان  ي�����س��ري  اأن ذل���ك  وت��اب��ع 
كافية”  غ���ري  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  “احللول 
ت��وؤدي اىل طرد  التي  لوقف االأزم���ات 
من  ومتنعهم  منازلهم  م��ن  ال�سكان 

ال��ع��ودة اإل��ي��ه��ا. وذك���ر ب��ان��ه قبل ع�سر 
�سنوات كان عدد النازحني 40 مليونا 
العدد,  ت�ساعف  لقد  “بالتايل  قائا 

وال نرى ان هذا االجتاه �سيتباطاأ«.
الاجئني  مفو�سية  تقرير  واأظ��ه��ر 
اىل  ف���روا  �سخ�س  مليون   45,7 ان 
ب���ل���دان���ه���م و26  اأخ�������رى يف  م���ن���اط���ق 

حدود  خ��ارج  يقيمون  الج��ىء  مليون 
دولهم.

من  ���س��خ�����س  م���ل���ي���ون   4,2 وه����ن����اك 
ط��ال��ب��ي ال��ل��ج��وء ي�����س��اف ال��ي��ه��م 3,6 
ب�سكل  احت�سابهم  مت  فنزويلي  مليون 

منف�سل.
“املجموعة  اإن  غ������ران������دي  وق��������ال 

ال���ك���ب���ري م��ن��ه��م يف ع�����دد ���س��غ��ري من 
الدول التي ت�سهد حروبا.

منذ  نزاعا  ت�سهد  التي  �سوريا  وبينها 
 13,2 وت��ع��د  �سنوات  ت�سع  م��ن  اأك���ر 
مليون نازح داخل اأو خارج الباد, اأي 

�سد�س العدد االإجمايل.
الاجئني  ك���ل  م���ن   68% وه���ن���اك 

على  ق��ادرة  وغ��ري  منق�سمة,  الدولية 
الو�سع  فان  وبالتايل  ال�سام  اإح��ال 
���س��ي��وا���س��ل ال��ت��ف��اق��م واأت���خ���وف كثريا 
اأ�سواأ من هذه  املقبلة  ال�سنة  اأن تكون 

ال�سنة«.
املفو�سية  حت��دث��ت   ,2019 �سنة  يف 
والق�سم  اإ�سايف,  نازح  مليون   11 عن 

�سوريا  دول:  خ��م�����س  م���ن  ال���ع���امل  يف 
وجنوب  واف���غ���ان�������س���ت���ان  وف����ن����زوي����ا 

ال�سودان وبورما.
“اذا متكنت املجموعة  وقال غراندي 
والرغبة  الوحدة  اإيجاد  من  الدولية 
هذه  مل�ساعدة  واالم��ك��ان��ات  ال�سيا�سية 
الدول على اخلروج من االأزمة واعادة 
بناء نف�سها, فانه من املرجح جدا ان 
نكون تو�سلنا اىل حل اأكر من ن�سف 
م�ساكل العامل” املتعلقة بالاجئني.

اىل  ي��ت��ط��رق  مل  ال��ت��ق��ري��ر  ك����ان  واذا 
ق�سية  على  كوفيد-19  وب��اء  ت��اأث��ري 
متاعب  اىل  ي�ساف  ان��ه  اإال  النازحني 
التنقل  ان  مب��ا  املعنيني  االأ���س��خ��ا���س 
“يرتك تداعيات على ال�سخ�س وعلى 

االآخرين«.
واالث����ر االق��ت�����س��ادي ل��ل��وب��اء ك��ب��ري يف 

الدول الفقرية او النامية.
انه  ���س��ه��دن��ا  “ما  غ���ران���دي  واأ����س���اف 
يزداد ب�سكل ماأ�ساوي, هو الفقر” الن 
العزل مل يتح للعديد من اال�سخا�س 

النازحني اإيجاد م�سادر دخل.
القيود على  الظروف ورغم  ويف هذه 
اأن  ال���دول  على  ف��ان��ه  التنقل,  ح��رك��ة 
ل��ه��وؤالء الذين  ال��ل��ج��وء  ت��وا���س��ل منح 

يحتاجونه.
فان  “لا�سف  ال���ق���ول  اىل  وخ��ل�����س 
النا�س يوا�سلون الفرار من منازلهم, 
الوباء  ك����ان  ����س���واء  م���ه���ددون  الأن���ه���م 
منت�سرا اأم ال, وهم بحاجة على الدوام 

مللجاأ وحماية وجلوء«.

% من الب�شرية  االأمم املتحدة: النازحون ي�شكلون اأكرث من 1 

•• بروك�شيل-وكاالت

طالب االحتاد االأوروبي, احلكومة االإ�سرائيلية بالتخلي 
اأرا���س يف ال�سفة الغربية املحتلة, الأنه  عن خطة �سم 
ال��دويل. وحث االحتاد  للقانون  وا�سحاً  انتهاكاً  ي�سكل 
يف ر�سالة بعثها مكتب املمثل االأعلى لاحتاد االأوروبي, 
اإىل االحتاد العام للجاليات الفل�سطينية يف اأوروبا, رداً 
على ر�سالة االأخري ب�ساأن خطة االحتال �سم منطقة 
االمتناع  “اإ�سرائيل على  ال�سفة,  واأج��زاء من  االأغ��وار 
اأية  اإىل �سم  ي���وؤدي  اأن  اأح���ادي م��ن �ساأنه  اأي ق��رار  ع��ن 
اأر�س فل�سطينية حمتلة, وهو االأمر الذي ي�سكل خرقاً 
املعلومات  وك��ال��ة  ذك��رت��ه  مل��ا  وف��ق��اً  الدويل”,  للقانون 

االحتاد  واأك���د  اخلمي�س.  اأم�����س  “وفا”  الفل�سطينية 
ت��غ��ي��ريات على حدود  ب���اأي  ي��ع��رتف  ل��ن  اأن���ه  يف ر�سالته 
والفل�سطينيون  االإ�سرائيليون  يتفق  مل  م��ا   ,1967

على ذلك.
وقال اإن “االحتاد االأوروبي جدد التاأكيد يف الدورة 43 
ملجل�س االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان يف جنيف, على اأن 

اأي �سم هو غري قانوين مبوجب القانون الدويل.
كثب  عن  التطورات  مراقبة  �سيوا�سل  اأن��ه  على  و�سدد 
االإجراءات  اتخاذ مزيد من  و�سينظر يف  االأر���س,  على 
حل��م��اي��ة م��ب��داأ ح��ل ال��دول��ت��ني, ودع���م امل��ف��او���س��ات بني 
الطرفني, حلل جميع ق�سايا الو�سع النهائي, وحتقيق 

�سام عادل ودائم.

رو�شيا تتجاوز حاجز 
الـ550 األف اإ�شابة بـ»كورونا«

•• مو�شكو-وام:

جتاوزت ح�سيلة االإ�سابات بفريو�س كورونا امل�ستجد يف رو�سيا اأم�س حاجز 
ال�24  ال�ساعات  خال  ال�سحية  ال�سلطات  بت�سجيل  اإ�سابة  األ��ف  ال�550 
لريتفع  ال�سابق  اليوم  يف  اإ�سابة   7843 مقابل  اإ�سابة   7790 املا�سية 
ال��ب��اد منذ بداية  ال��ت��ي مت ت�سجيلها يف  االإ���س��اب��ات  اإج��م��ايل ع��دد  ب��ذل��ك 

اجلائحة 561091 اإ�سابة.
يف  برو�سيا  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  مبكافحة  اخلا�سة  العمليات  غرفة  واأع��ل��ن��ت 
وفاة  حالة   182 بت�سجيلها  الوفيات  عدد  يف  انخفا�سا  اليومي  تقريرها 
يف  ال��ع��دوى  �سحايا  ح�سيلة  لت�سبح  االأول  اأم�����س  ي��وم  وف��اة   194 مقابل 
لي�سبح  لل�سفاء  �سخ�سا   9621 متاثل  فيما  وف��اة  حالة   7660 الباد 
اإجمايل عدد املتعافني من كورونا يف رو�سيا حتى االآن 313863 �سخ�سا 

حيث اأن %31,5 من امل�سابني اجلدد مل تظهر لديهم اأعرا�س املر�س.

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

اأبرز  اأح��د  باياكان  باولينيو  ت��ويف 
امل��داف��ع��ني ع���ن غ���اب���ات االأم�����ازون 
امل����ط����رية وزع����ي����م جم���م���وع���ة من 
اإ�سابته  ب��ع��د  االأ���س��ل��ي��ني  ال�����س��ك��ان 
بفريو�س كورونا امل�ستجد, وفق ما 

قال نا�سطون .
قيادته  بعد  ا�ستهر  ال��ذي  باياكان 
معركة �سد م�سروع “بيلو مونتي” 
تويف  الثمانينات,  يف  الكهرومائي 
مدينة  يف  م�ست�سفى  يف  ال��ث��اث��اء 
ريدينكاو يف �سمال الربازيل, وفق 
برات�س  غ��ريت-ب��ي��رت  اأو����س���ح  م���ا 
“بانيت  جم���م���وع���ة  م���وؤ����س�������س 

اأمازون” البيئية.
ب��رات�����س ل��وك��ال��ة فران�س  واأ���س��اف 
حياته  ط��ي��ل��ة  ع��م��ل  “لقد  ب��ر���س 
ل���ب���ن���اء حت����ال����ف����ات ع���امل���ي���ة ح���ول 
ال���������س����ع����وب االأ�����س����ل����ي����ة الإن�����ق�����اذ 
مر�سدا  فقدنا  لقد  االأم������ازون... 
وقد  جدا”.  ك����ب����رية  ق���ي���م���ة  ل����ه 
االأ�سلية  ال�سعوب  جمعية  و�سفت 
باياكان  )اأب�����ي�����ب(  ال���ربازي���ل���ي���ة 
واملحارب”  وال��ق��ائ��د  “االأب  ب��اأن��ه 

لل�سعوب االأ�سلية والبيئة.
وك��ان ب��اي��اك��ان )65 ع��ام��ا( زعيم 
ن����ال �سهرة  ���س��ع��ب ك���اي���اب���و. وه����و 
معركة  قيادته  بعد  ال��ع��امل  ح��ول 
كان  ال���ذي  البيئي  ال��ت��دم��ري  �سد 

مونتي”  “بيلو  م�سروع  �سي�سببه 
وهو جممع من ال�سدود يف منطقة 

االأمازون الربازيلية.
وقد اأقام حتالفات مع جمموعات 
االأ�سليني  ال�����س��ك��ان  م���ن  اأخ�����رى 
وامل�ساهري  الدوليني  والنا�سطني 
لتجمع  رئ��ي�����س��ي��ا  م��ن��ظ��م��ا  وك������ان 
األ���ت���ام���ريا وه����و م���وؤمت���ر اأق���ي���م يف 
املعار�سة  ح�����س��د   1989 ال���ع���ام 

للم�سروع.
وقد �ساهم ذلك التحرك يف اإقناع 
ب�����س��ح��ب متويل  ال������دويل  ال��ب��ن��ك 
تنفيذ  اأن  رغ���م  مونتي”  “بيلو 

امل�سروع بداأ يف العام 2011.
العام  يف  باياكان  �سورة  ولّطخت 

خ�سو�سا  االأخ���������رية  ال�������س���ن���وات 
الرئي�س  دع�������وات  م����ن  حت����ذي����ره 
بول�سونارو  ج���اي���ري  ال���ربازي���ل���ي 
اإت��اح��ة اأرا���س��ي االأم����ازون املحمية 

للزراعة والتعدين.
بوباء  ب��اي��اك��ان  اإ���س��اب��ة  و�سخ�ست 
8 حزيران/يونيو  كوفيد-19 يف 
اأوك�����ري,  ب��ع��د رح���ل���ة اإىل ق��ري��ت��ه 

ح�سبما قال برات�س.
م���ع ت�����س��اع��د ان��ت�����س��ار ال����وب����اء يف 
كورونا  فريو�س  تف�سي  الربازيل, 
بني جمموعات ال�سكان االأ�سليني 
يف االم���������ازون و����س���ّج���ل���ت ح����واىل 
5500 حالة مع 287 وفاة وفقا 

ل�”اأبيب«.

تلميذة  ات��ه��م��ه  ب��ع��دم��ا   1992
بي�ساء باغت�سابها.

 1994 ومت���ت ت��ربئ��ت��ه يف ال��ع��ام 
لكنه اأدين بعد ذلك باأربع �سنوات 
اأم�سى  وق���د  ث��ان��ي��ة,  يف حم��اك��م��ة 
ل�ست  ال�سجن  ع��ق��وب��ة  م��ن  ج���زءا 

�سنوات حتت االإقامة اجلربية.
الق�سية  اأن  على  ح��ل��ف��اوؤه  وي�سر 
ال�سيا�سية  قوته  لتقوي�س  ملفقة 
امل��ت��ن��ام��ي��ة يف ال��وق��ت ال����ذي كانت 
لاأر�س  املتحدة  االأمم  قمة  فيه 
وكان  ج���ان���ريو  ري���و دي  ت��ع��ق��د يف 
للح�سول  ق��وي��ا  مر�سحا  ب��اي��اك��ان 

على جائزة نوبل ال�سام.
وا����س���ت���اأن���ف ب���اي���اك���ان ن�����س��اط��ه يف 

وفاة زعيم بارز من ال�شكان االأ�شلني يف االأمازون بكوفيد-19
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املال والأعمال

ال�������س���ي���اح���ة وال���ب���ل���دي���ة وغ���ريه���ا. 
امل�ستقبلي  التخطيط  جم��ال  ويف 
والنمو  ال��ت��ع��ايف  م��رح��ل��ة  ل��ت��م��ك��ني 
املن�سوري:  ال��وزي��ر  معايل  ق��ال   ..
يف  املعنية  اجل��ه��ات  حر�ست  “لقد 
الدولة خال االأ�سهر املا�سية على 
�سيانة البيئة ال�سياحية الوطنية, 
ومل متنعنا االأزم��ة من اال�ستمرار 
امل���ن���ظ���وم���ة  ت����ط����وي����ر  خ����ط����ط  يف 
�سنطلق  ف���ق���ري���ب���ا  ال�������س���ي���اح���ي���ة, 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة وط���ن���ي���ة ج���دي���دة 
ال�����س��ي��اح��ي��ة, ك��م��ا نعمل  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
ع��ل��ى و���س��ع خ��ط��ط ت��ع��ايف القطاع 
امل�ستويات,  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ال�����س��ي��اح��ي 
ودرا����س���ة ع���دد م��ن امل���ب���ادرات التي 
خال  ال�سياحي  القطاع  �ستدعم 
م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ايف وم����ا ب��ع��ده��ا من 

االنتعا�س وا�ستعادة النمو«.

•• اأبوظبي-وام:

�سعيد  ب��ن  �سلطان  م��ع��ايل  ���س��ارك 
ممثا  االقت�ساد  وزي��ر  املن�سوري 
اجلل�سة  يف  االإم�������������ارات,  ل����دول����ة 
للمجل�س  ال��ط��ارئ��ة  االف��رتا���س��ي��ة 
لل�سياحة,  ال����ع����رب����ي  ال������������وزاري 
العربية  اململكة  اإل��ي��ه��ا  دع��ت  ال��ت��ي 
رئي�س  ب���اع���ت���ب���اره���ا  ال�������س���ع���ودي���ة, 
للمجل�س,   22 ال�  ال��دورة احلالية 
اجلهود  ت��ن�����س��ي��ق  ���س��ب��ل  مل��ن��اق�����س��ة 
االآثار  ملواجهة  امل�سرتكة  العربية 
ال�سلبية جلائحة “ كوفيد - 19” 
الدول  يف  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  على 

العربية.
افتتحت  التي   - اجلل�سة  و���س��ددت 
الغيط,  اأب����و  اأح��م��د  مل��ع��ايل  بكلمة 
االأم��������ني ال����ع����ام جل���ام���ع���ة ال�����دول 
التكاتف  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى   - ال��ع��رب��ي��ة 
امل�سرتك  العربي  والعمل  العربي 
للت�سدي  احل���ال���ي���ة  امل���رح���ل���ة  يف 
�سببها  ال���ت���ي  ال�����س��ل��ب��ي��ة  ل��ل��ت��ب��ع��ات 
 ”19 “كوفيد-  ج��ائ��ح��ة  ان��ت�����س��ار 
العامل,  يف  ال�سياحة  اأن�سطة  على 
العربية,  ال������دول  ���س��م��ن��ه��ا  وم����ن 
عن  الناجمة  التحديات  ومعاجلة 

انت�سار الوباء.
وقال معايل املن�سوري - يف كلمته 
التعاون  اإن   - اجل���ل�������س���ة  خ�����ال 
امل�����������س�����رتك يف جم����ال  ال�����ع�����رب�����ي 
بني  ال��ك��ام��ل  والتن�سيق  ال�سياحة 
املرحلة  ه���ذه  ال��ع��رب��ي��ة يف  ال�����دول 
كورونا  فريو�س  اأزم��ة  مراحل  من 
اأه��م��ي��ة كبرية  امل�����س��ت��ج��د ت��ك��ت�����س��ب 
واالإجراءات  ال�سبل  اأف�سل  الإيجاد 
احلركة  ت���ع���ايف  يف  ت�����س��اه��م  ال���ت���ي 
العربي  ال����وط����ن  يف  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
بها  للعودة  طريق  خريطة  ور�سم 
“ كوفيد -  اإىل م�ستويات ما قبل 
االآثار  اإىل  بالنظر  ال�سيما   ,”19

وفتح الفنادق واالأن�سطة ال�سياحية 
ب�سكل  االقت�سادية  واإعادة احلركة 
احرتازية  اإج��راءات  وفق  تدريجي 
خا�سة  و���س��ام��ة  �سحة  وم��ع��اي��ري 
واملطاعم  وامل�����س��اب��ح  ب��ال�����س��واط��ئ 

وخدمات الفنادق وغريها.
واأك���د دع��م دول���ة االإم����ارات جلهود 
منظمة ال�سياحة العاملية واملنظمة 
جمل�س  وكذلك  لل�سياحة  العربية 
ال�����س��ي��اح��ة وال�����س��ف��ر ال��ع��امل��ي فيما 
التعايف  واإج�����راءات  خطط  يخ�س 
اخلا�سة  االإج��������������راءات  وك����ذل����ك 
كانت  وال��ت��ي  وال�سامة  بال�سحة 
املبادرات  كافة  يف  رئي�سيا  مرجعا 

التي عملت عليها الدولة.
و�سلط معاليه ال�سوء على اجلهود 
الوطنية املبذولة يف دولة االإمارات 
للحد من اآثار االأزمة على القطاع 

التعايف, من  ال�سياحي ودفعه نحو 
منا�سبة  ح�سة  تخ�سي�س  خ���ال 
والتحفيز  ال������دع������م  ح�������زم  م������ن 
اأعلنت  التي  ال�سخمة  االقت�سادية 
اإجماليها  وال��ب��ال��غ  ال��دول��ة,  عنها 
درهم,  مليار   282.5 اليوم  حتى 
ال�سيولة  توفري  يف  �ست�سهم  والتي 
ال�سغرية  لل�سركات  خا�سة  املالية 
ال�سغر  وامل��ت��ن��اه��ي��ة  وامل��ت��و���س��ط��ة 
االأن�������س���ط���ة  ال���ع���ام���ل���ة يف جم������ال 
املرتبطة  واخل���دم���ات  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
دع����م  اإىل  اإ������س�����اف�����ة  ب����ال����ق����ط����اع, 
ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
واحلفاظ عليهم, واإطاق مبادرات 
مثل  القطاع  اأعباء  من  للتخفيف 
الرتاخي�س  ر����س���وم  م���ن  االإع���ف���اء 
فواتري  وخ��ف�����س  ت��خ��ف��ي�����س��ه��ا,  اأو 
ور�سوم  واملياه  الكهرباء  ا�ستهاك 

ال�����س��ل��ب��ي��ة ال���ك���ب���رية ل���ل���وب���اء على 
ه���ذا ال��ق��ط��اع احل���ي���وي, ح��ي��ث من 
املتوقع اأن ي�سجل اإجمايل احلركة 
عام  نهاية  م��ع  العاملية  ال�سياحية 
2020 انخفا�سا يقدر بنحو 57 
اإىل %78 ما يعادل 850 مليونا 
اإىل 1.1 مليار �سائح , اإ�سافة اإىل 
120 مليون وظيفة,  فقدان نحو 
ال�سياحة  منظمة  لتقديرات  طبقا 

العاملية.
ذاته:  ال�سياق  يف  معاليه  واأ���س��اف 
ع�سرات  م���ن���ذ  االأوىل  “للمرة 
االإغاق  ه��ذا  مثل  ن�سهد  ال�سنني 
بكافة  للحدود  اجلزئي  اأو  الكامل 
التام  �سبه  وال��ت��وق��ف  ال��ع��امل,  دول 
ل��ل��ط��ريان, وت��ق��ي��ي��د ح��رك��ة مئات 
ال��ن��ا���س ومنعهم من  امل��اي��ني م��ن 
مبا  الطبيعية,  حياتهم  مم��ار���س��ة 

امل��ق��ب��ل��ة, ون��ح��ن ن��وؤك��د, ع��ن��د و�سع 
هذه اخلطط, على اأهمية التن�سيق 
ب���ني ال������دول ال��ع��رب��ي��ة م���ن خال 
ل�����س��م��ان �سرعة  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة 
البينية  ال��ع��رب��ي��ة  ال�سياحة  ت��ع��ايف 
خطط  �سمن  ك��اأول��وي��ة  وو���س��ع��ه��ا 
التعايف ..فكلنا ندرك باأن ال�سياحة 
بني  البينية  وال�سياحة  الداخلية 
االأوىل  املرحلة  هما  املنطقة  دول 
الكاملة  اال���س��ت��ع��ادة  م���راح���ل  م���ن 

للحركة ال�سياحية«.
االقت�ساد  وزي����ر  م��ع��ايل  اأك����د  ك��م��ا 
اأهمية العمل ب�سورة م�سرتكة بني 
ال�سياحة  عن  امل�سوؤولة  املوؤ�س�سات 
العربية  ال����������دول  يف  وال���������س����ف����ر 
ال���س��ت��ع��ادة ث��ق��ة ال����زوار م��ن خال 
و�سامة  ���س��ح��ة  اإج�������راءات  ات���ب���اع 
اآمنة  بيئة  ل�سمان  عامليا  معتمدة 

ال�سياحة وال�سفر ..لذا فاإننا  فيها 
يف  ال��ي��وم  جل�ستنا  ت�سهم  اأن  ن��اأم��ل 
امل�سرتك  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز 
ل��ت��ج��اوز ت���داع���ي���ات ه����ذه االأزم�����ة, 
ل���دع���م قطاع  م���ع���ا  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال�سياحة ببلداننا العربية, والنظر 
لتخفيف  م�سرتكة  اآلية  اإي��ج��اد  يف 
قيود ال�سفر ب�سكل مرحلي يف اإطار 
ال�سحي  الو�سع  تطور  م�ستجدات 

بكل دولة«.
العربي  ال��ت��ن�����س��ي��ق  اأه���م���ي���ة  واأك������د 
البينية  ال�سياحة  ت�سجيع  ب�����س��اأن 
االإجراءات  “اإن  وق��ال:   .. العربية 
ال���ت���ي ت��ت��خ��ذه��ا دول���ن���ا ال���ي���وم هي 
القطاع  تعايف  �سرعة  �ستحدد  التي 
جميعنا  اأن  ���س��ك  وال  ال�����س��ي��اح��ي. 
ي��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى خ��ط��ط تعايف 
املرحلة  خ��ال  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع 

اأن اعتماد  يف القطاع, م�سددا على 
اإج�������راءات وم��ع��اي��ري م���وح���دة بني 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ���س��ي��ك��ون ل���ه اأثر 
تخفيف  �سرعة  على  بالغ  اإيجابي 
ال�����س��ف��ر وا���س��ت��ع��ادة احلركة  ق��ي��ود 

ال�سياحية.
وا�����س����ت����ع����ر�����س م�����ع�����ايل ال�����وزي�����ر 
واملبادرات  اجلهود  اأب��رز  املن�سوري 
التي تنفذها دولة االإم��ارات حاليا 
للبدء يف ا�ستعادة الن�ساط ال�سياحي 
م��رح��ل��ي��ا, وم����ن اأب����رزه����ا اإط����اق 
املن�ساآت  وتطهري  لتعقيم  ب��رام��ج 
وامل����راف����ق ال�����س��ي��اح��ي��ة؛ واإ�����س����دار 
اأدل������ة ا����س���رت����س���ادي���ة ل����اإج����راءات 
ال�سحة  وم���ع���اي���ري  االح�����رتازي�����ة 
ال�سياحي  ل��ل��ق��ط��اع  وال�������س���ام���ة 
بالدولة ا�ستعدادا ال�ستقبال الزوار 
الفريو�س؛  انت�سار  انح�سار  يف ظل 

االإمارات تدعو اإىل تن�شيق عربي م�شرتك ل�شمان �شرعة تعايف ال�شياحة البينية العربية

دبي املايل: تداول حقوق االكتتاب يف اأ�شهم زيادة 
راأ�شمال �شركة »غلفا« للمياه املعدنية اعتبارا من 21 يونيو

•• دبي -وام:

�سيتم  اأنه  ام�س  املايل  قال �سوق دبي 
تداول حقوق االكتتاب باأ�سهم الزيادة 
للمياه  “غلفا”  �سركة  راأ���س��م��ال  يف 
التحويلية  وال�����س��ن��اع��ات  امل��ع��دن��ي��ة 
يوم  اإىل  يونيو   21 ي��وم  اعتبارا من 

.  2020 يوليو   2
وي���ت���ي���ح ت��������داول ح����ق����وق االك���ت���ت���اب 
ي���رغ���ب���ون  ل���ل���م�������س���اه���م���ني مم�����ن ال 

تلقائيا  قيمته  ويفقد  امل��دة  حم��ددة 
حال عدم قيام حامل احلق باالكتتاب 

يف اأ�سهم زيادة راأ�س املال.
االف���ت���ت���اح حلق  ���س��ع��ر  ومت حت���دي���د 
دره���م وذلك   14.1 ع��ن��د  االك��ت��ت��اب 
ال�����س��رك��ة يف  �سهم  �سعر  اأ���س��ا���س  ع��ل��ى 
منه  خم�سوما  تعديله  بعد  ال�سوق 
اأنه �سيتم تداول  �سعر االإ�سدار علما 
حقوق االكتتاب دون حدود �سعرية يف 
تطبيق  يتم  بينما  فقط  االأول  اليوم 
احل��دي��ن االأق�����س��ى واالأدن�����ى حلركة 
�سعودا   15%“ ال�سوق  يف  االأ�سهم 
تلك  اأ���س��ع��ار  ع��ل��ى  هبوطا”  و5% 
لتداولها  الثاين  اليوم  من  احلقوق 
التداول وتخ�سع  نهاية فرتة  وحتى 
الأحكام  االك��ت��ت��اب  ح��ق��وق  ت������داوالت 
والت�سويات  وال���ت���ق���ا����س  ال�����ت�����داول 
وال���ع���م���والت امل��ط��ب��ق��ة ب�����س��اأن ت���داول 
االأ���س��ه��م ك��م��ا اأن ح��ق االك��ت��ت��اب غري 
يكون  اأن  ي���ج���وز  وال  ل��ل��ره��ن  ق���اب���ل 
ب��ال��ه��ام�����س. و�سيتم  ل��ل��ت��داول  حم��ا 
ت��ن��ف��ي��ذ االك���ت���ت���اب يف اأ����س���ه���م زي�����ادة 
املعدنية  للمياه  غلفا  �سركة  راأ�سمال 
وال�سناعات التحويلية خال الفرتة 
من 28 يونيو اإىل 9 يوليو 2020 
10 مايني �سهم  وذل��ك ع��رب ط��رح 
لل�سهم  “ دره���م   1 “ اإ���س��دار  ب�سعر 
 40 اإىل  امل�����ال  راأ�������س  ب���ه���دف زي������ادة 

مليون درهم.

بتاريخ االأهلية. و�سيتم تداول حقوق 
االك��ت��ت��اب يف ال�����س��وق ح�����س��را خال 
الفرتة الزمنية ال�سابق االإ�سارة اإليها 
ب�سورة منف�سلة عن ال�سهم االأ�سلي 
GULFA-« ت����������داول  وب�����رم�����ز 
اآلية تداول حقوق  وتخول   »RI20
االكتتاب ملالكي هذه احلقوق يف نهاية 
فرتة التقا�س والت�سوية لتداول تلك 
احلقوق االكتتاب يف اأ�سهم زيادة راأ�س 
املال علما اأن �ساحية حق االكتتاب 

امل�ساهمني  هذه احلقوق يف ح�سابات 
���س��رك��ات احلفظ  اأو  ال��و���س��ط��اء  ل��دى 
االأ�سلية  االأ���س��ه��م  ك��ان��ت  اإذا  االأم���ني 
امل�ساهمني  ح�������س���اب���ات  يف  م�����س��ج��ل��ة 
يف  االك��ت��ت��اب  ح��ق��وق  وت�سجل  لديهم 
املقا�سة  ل���دى  امل�ساهمني  ح�����س��اب��ات 
م�سجلة  االأ�سلية  االأ�سهم  كانت  اإذا 
لدى املقا�سة و�سيح�سل كل م�ساهم 
ع��ل��ى ح���ق اك��ت��ت��اب واح����د 1 ل��ك��ل 3 
بها  حمتفظا  وي��ك��ون  ميلكها  اأ���س��ه��م 

بيع  االك��ت��ت��اب  ب��ا���س��ت��خ��دام حقهم يف 
ال�سوق  يف  جزئيا  اأو  كليا  احل��ق  ه��ذا 
باأ�سهم  باالكتتاب  يرغبون  الآخ��ري��ن 
ويعترب  ال�سركة  راأ�سمال  يف  ال��زي��ادة 
اأداة مالية متثل احلق  حق االكتتاب 
ال�سركة  مل�����س��اه��م��ي  ق��ان��ون��ا  امل��م��ن��وح 
راأ�س  زي��ادة  باأ�سهم  االكتتاب  باأولوية 
امل���ال. وي��ت��م ت��وزي��ع ح��ق��وق االكتتاب 
ع���ل���ى م���ال���ك���ي االأ�����س����ه����م م���ق���اب���ل ما 
ت�سجل  و���س��وف  اأ���س��ه��م  م��ن  ميلكونه 

غرفة الفجرية: لي�س غريبا علي االمارات تبووؤ مكانة متقدمة يف تقرير التناف�شية 2020
الذي   2071 والعام  النفطية  غري  االإنتاجية 

ي�سادف االحتفال مبئوية قيام الدولة.
على  تعليقه  يف  ال�����س��رق��ي  �سعيد  ال�سيخ  وق���ال 
اأجرزتها االإمارات �سمن  التي  املتقدمة  النتائج 
العاملية  للتناف�سية  ال�����س��ن��وي  ال��ك��ت��اب  ت��ق��ري��ر 
2020, اإن املكانة الرائدة التي تبواأتها الدولة 
موؤ�سراً   23 يف  عاملياً  االأوىل  املرتبة  واإح��رازه��ا 
ف���رع���ي���اً, ف��ي��م��ا ح���ّل���ت ���س��م��ن املراكز  وحم�������وراً 
و�سمن  موؤ�سراً,   59 يف  عاملياً  االأوىل  اخلم�سة 
املراكز الع�سرة االأوىل عاملياً يف 106 موؤ�سرات, 
من اإجمايل 338 موؤ�سراً تناولها التقرير هذا 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  بف�سل  مت  ذل���ك  ك��ل  ال��ع��ام, 

الر�سيدة جلعل االإمارات واحدة من اأف�سل دول 
العامل تقدماً وازدهاراً اقت�سادياً واجتماعياً.

وا����س���اد رئ��ي�����س غ��رف��ة ال��ف��ج��رية ب��ت�����س��در دولة 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ل��ل��ع��ام ال��راب��ع على 
و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  بلدان  التوايل 
اأف��ري��ق��ي��ا يف ت��ق��ري��ر, وال����ذي ���س��ن��ف ال���دول���ة يف 
املرتبة التا�سعة عاملياً بني الدول االأكر تناف�سية 

يف العامل.
كما ا�ساد باالجنازات التي ظلت حتققها الدولة 
رغم  وال��ت��ن��م��وي  االق��ت�����س��ادي  ال�سعيدين  علي 
اأزمة  ب�سبب  ال��ع��امل  يواجهها  ال��ت��ي  التحديات 

“كوفيد 19«.

•• الفجرية-وام:

رئي�س  ال�����س��رق��ي,  ���س��رور  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  اأك���د 
جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة الفجرية انه 
لي�س غريباً على دولة االمارات العربية املتحدة 
تبووؤ مكانة متقدمة �سمن الدول الع�سر الكبار 

يف تقرير التناف�سية العاملية 2020.
ذل��ك جاء  اأن  اإىل  ال�سرقي  �سعيد  ال�سيخ  واأ���س��ار 
ب��ف�����س��ل م�����س��ي ال����دول����ة ب���خ���ط���وات م��وف��ق��ة يف 
والتنموية  االقت�سادية  ا�سرتاتيجياتها  تنفيذ 
2021 وا�ستعدادها للعام  وفق روؤي��ة االإم��ارات 
مواردها  ع��ل��ى  اع��ت��م��اده��ا  لتحقيق  اخل��م�����س��ني 

تراجع االإنتاج العاملي من النفط اإىل 89.89 مليون برميل يوميا خالل مايو
•• اأبوظبي-وام:

قدره  برتاجع   2020 مايو  �سهر  خ��ال  يوميا  برميل  مليون   89.89 النفط  من  العاملي  االإن��ت��اج  اإج��م��ايل  بلغ 
10.04 مليون برميل مقارنة مع �سهر اأبريل من العام ذاته وذلك وفقا ملا اأظهرته اأحدث البيانات ال�سادرة عن 
منظمة الدول امل�سدرة للنفط “ اأوبك ». وجاء االنخفا�س يف االإنتاج العاملي من الذهب االأ�سود نتيجة االتفاق الذي 
التوازن بني العر�س  املنتجة االأخ��رى يف وقت �سابق لتقلي�س االإنتاج بهدف �سبط  وال��دول  “اأوبك بل�س”  وقعته 
والطلب يف ال�سوق وعلى نحو يراعي م�سالح املنتجني وامل�ستهلكني. وكانت اأ�سعار النفط عادت لارتفاع بقوة خال 
�سهر مايو املا�سي وذلك بعد تداولها خال الربع االأول من العام اجلاري عند اأدنى م�ستوياته منذ عام 2003 مما 
�سجع “اأوبك بل�س” على مزيد من خف�س االإنتاج خا�سة مع تراجع الطلب العاملي على النفط من قبل كبار الدول 
امل�ستهلكني يف العامل . وفيما تراجع اإنتاج اأع�ساء منظمة الدول امل�سدرة للنفط خال مايو مبقدار 6.3 مليون 
برميل نفط يوميا فقد جاءت بقية التخفي�س من قبل رو�سيا والواليات املتحدة وكازاخ�ستان و�سلطنة عمان وكندا 

واأذربيجان والرنويج واملك�سيك بح�سب التقرير ال�سهري ال�سادر عن اأوبك والذي ير�سد حركة ال�سوق النفطي .

الدوالر والني يرتفعان مع تنامي العزوف عن املخاطرة 
 •• طوكيو-رويرتز

ارتفع الدوالر والني اأم�س مع دعم تنامي املخاوف ب�ساأن زيادة 
املاذات  على  للطلب  ك��ورون��ا  بفريو�س  االإ�سابة  ح��االت  ع��دد 

االآمنة يف العملتني االأمريكية واليابانية.
وتراجع الدوالر االأ�سرتايل بعد اأن اأظهرت بيانات اأن االقت�ساد 
خ�سر وظائف تزيد عن مثلي ما كان متوقعا يف مايو اأيار مما 
العزل  اإج��راءات  ت�سببت فيه  ال��ذي  ال�سرر  ال�سوء على  �سلط 

العام التي فر�ستها احلكومة الحتواء انت�سار املر�س.
وج����رى ت�����داول اجل��ن��ي��ه اال���س��رتل��ي��ن��ي يف ن��ط��اق ���س��ي��ق قبل 
يو�سع  اأن  املتوقع  م��ن  حيث  امل��رك��زي  اإجن��ل��رتا  لبنك  اجتماع 

�سانعو ال�سيا�سات التي�سري الكمي يف مواجهة تعر االقت�ساد 
ومفاو�سات التجارة ال�سعبة مع االحتاد االأوروبي.

اأم�س  ال��ي��ورو  اأم����ام   1.1256 ال����دوالر ع��ن��د  ت����داول  وج���رى 
اخلمي�س بعد اأن �سعد 0.2 باملئة يف اجلل�سة ال�سابقة.

متم�سكا  ���س��وي�����س��ري  ف��رن��ك   0.9493 ال�����دوالر  ���س��ج��ل  ك��م��ا 
مبكا�سب بلغت 0.3 باملئة حققها .

وارتفع الني اأمام الدوالر م�سجا 106.86.
1.2557 دوالر. ومل ي�سهد تغريا  وتراجع اال�سرتليني اإىل 

ُيذكر اأمام اليورو م�سجا 89.65 بن�س.
وارتفع اليوان يف ال�سوق املحلية قليا اإىل 7.0735 للدوالر 
اأن تعهد كبار �سانعي ال�سيا�سات يف ال�سني باالإبقاء على  بعد 

الدعم  من  املزيد  وتقدمي  املالية  االأ���س��واق  يف  ال�سيولة  وف��رة 
للنمو. وتراجع الدوالر االأ�سرتايل الأدنى م�ستوى يف اجلل�سة 
عند 0.6838 دوالر اأمريكي مبتعدا اأكر عن اأعلى م�ستوى 
اأظهرت  اأن  بعد  وذل��ك  املا�سي,  االأ�سبوع  �سجله  ال��ذي  ع��ام  يف 
بيانات اأن االقت�ساد االأ�سرتايل تكبد خ�سارة ربع مليون وظيفة 
وارتفع معدل البطالة الأعلى م�ستوى فيما يقرب من عقدين 

يف مايو اأيار.
كما تراجع الدوالر النيوزيلندي اأي�سا اأمام الدوالر االأمريكي 

اإىل 0.6447.
وارتفع الني مقابل الدوالرين االأ�سرتايل والنيوزيلندي مما 

ر�سخ الجتاه العزوف عن املخاطرة.

مليار درهم ت�شرفات عقارات دبي يف اأ�شبوع  1.96
ب��رج خليفة  دره��م مبنطقة  مليون   19 بقيمة  مبايعة 
كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ماينب درهم يف 
7 مايني  بقيمة  مبايعة  واأخ��ريا  برج خليفة  منطقة 
درهم يف منطقة برج خليفة. وت�سدرت منطقة الرب�ساء 
ال�سقق  املناطق من حيث عدد مبايعات  جنوب الرابعة 
والفلل اإذ �سجلت 62 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم 
وتلتها منطقة مر�سى دبي بت�سجيلها 47 مبايعة بقيمة 
5 بت�سجيلها  87 مليون درهم وثالثة يف وادي ال�سفا 
42 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم. و�سجلت الرهون 
قيمة قدرها 595.58 مليون درهم منها 109 رهون 
رهن   84 و  دره���م  م��ل��ي��ون   519.29 بقيمة  اأرا������س 
اأهمها  وك��ان  دره��م  76.29 مليون  بقيمة  و�سقق  فلل 
درهم  م��ل��ي��ون   131 بقيمة  االأوىل  ال��ن��ه��دة  مبنطقة 
63 مليون  واأخ��رى يف منطقة الرب�ساء االأوىل بقيمة 
درهم. اأما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 43 هبة بقيمة 
200.99 مليون درهم كان اأهمها مبنطقة برج خليفة 
108 مايني درهم واأخ��ري يف منطقة مر�سى  بقيمة 

دبي بقيمة 51 مليون درهم.

•• دبي-وام: 

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة االأرا�سي واالأماك 
1.96 مليار  اأكر من  االأ�سبوع احلايل  يف دبي خال 
درهم حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل 528 مبايعة بقيمة 
1.16 مليار درهم, منها 95 مبايعة لاأرا�سي بقيمة 
والفلل  لل�سقق  مبايعة  و433  دره��م  مليون   538.3
اأهم مبايعات  625.41 مليون دره��م. وج��اءت  بقيمة 
60 مليون درهم يف منطقة املركا�س  االأرا�سي بقيمة 
تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم يف منطقة جبل 
علي ال�سناعية الثانية تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون 
درهم يف منطقة جبل علي ال�سناعية الثالثة. وت�سدرت 
من  املناطق  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ح��دائ��ق  منطقة 
 99 بقيمة  27 مبايعة  �سجلت  اإذ  املبايعات  حيث عدد 
مليون درهم وتلتها منطقة احلبية ال�ساد�سة بت�سجيلها 
الثنية  يف  وثالثة  دره��م  ماينب   8 بقيمة  مبايعات   5
مليون   13 بقيمة  مبايعات   4 بت�سجيلها  اخلام�سة 
درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت 



اجلمعة    19   يونيو   2020  م    -   العـدد   12965  
Friday     19    June   2020  -  Issue No   12965

19191915

املال والأعمال

البنوك تقدم 15.9 مليار درهم خلطابات االعتمادات وااللتزامات خالل 4 اأ�شهر
عبارة عن خطابات ت�سدرها البنوك تتعد مبوجبها الدفع 
مع  عليها  املتفق  الب�ساعة  توريد  نظري  العميل  عن  نيابة 

بنك البائع والذي يكون موقعه يف الغالب خارج الدولة.
وتف�سيا ..

ارتفاع  املركزي  االإم��ارات  اإح�سائيات م�سرف  اأظهرت   فقد 
ال��ر���س��ي��د ال���رتاك���م���ي حل�����س��اب خ��ط��اب��ات االع���ت���م���ادات اىل 
العام  م��ن  اأب��ري��ل  �سهر  ن��ه��اي��ة  يف  دره���م  م��ل��ي��ار   103.36
اجلاري بزيادة ن�سبتها %3.5 وقدرها 3.56 مليار درهم 

مقارنة مع �سهر دي�سمرب من العام 2019.
من  النوع  ه��ذا  ر�سيد  اأن  االح�سائيات  خ��ال  من  ويت�سح 
العام  ب��داي��ة  م��ن��ذ  حت�سنا  �سهد  البنكية  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات 

اجلاري وحتى نهاية اأبريل املا�سي. اأما على م�ستوى الر�سيد 
الرتاكمي حل�ساب خطابات االلتزامات ال�سادرة عن البنوك 
فقد ارتفع اىل 213.9 مليار درهم تقريبا يف نهاية �سهر 
اأبريل من العام اجلاري بنمو ن�سبته %6.1 وزيادة قدرها 
12.3 مليار درهم مقارنة مع الر�سيد امل�سجل يف دي�سمرب 

من العام 2019.
االأك���رب فيه  ال��زي��ادة  اأن  االل��ت��زام��ات  وتظهر ح��رك��ة ح�ساب 
�سجلت خال الفرتة من يناير اإىل مار�س من العام 2020 
كانت  فيما  دره��م  مليار   8.6 الر�سيد مبقدار  ارتفع  حيث 
مليار   3.7 وف��رباي��ر  يناير  �سهري  ب��ني  م��ا  ال��زي��ادة  قيمة 

درهم.

•• اأبوظبي-وام: 

ارت���ف���ع ر���س��ي��د خ��ط��اب��ات االع���ت���م���ادات واالل���ت���زام���ات التي 
دولة  يف  العاملة  وال�سركات  للموؤ�س�سات  البنوك  اأ�سدرتها 
االإمارات مبقدار 15.9 مليار درهم تقريبا خال االأ�سهر 

االأربعة االأوىل من العام 2020.
ويعد ا�ستمرار البنوك بتقدمي الت�سهيات املالية لقطاعات 
االقت�سادية والتجارية مبثابة موؤ�سر على ا�ستمرار ن�ساطها 
العامل  ال��ع��ام اجل���اري ودمي��وم��ة عاقاتها م��ع  ب��داي��ة  منذ 

وعلى نحو يدعم منو االقت�ساد الوطني.
هي  وااللتزامات  االعتمادات  فاإن  املالية  املفاهيم  وبح�سب   

هبوط اأ�شعار النفط مع تنامي املخاوف ب�شاأن الطلب 

اللجنة االقت�شادية بعجمان تناق�س م�شتجدات القطاع
•• عجمان-وام:

للمجل�س  التابعة  االقت�سادية  للتنمية  الدائمة  اللجنة  بحثت 
التنفيذي بعجمان خال اأعمال اجلل�سة اخلام�سة للعام 2020 
التي عقدت “ عن بعد “ برئا�سة �سعادة عبداهلل املويجعي رئي�س 

اللجنة اآخر م�ستجدات القطاع االقت�سادي يف االإمارة.
التي  والت�سهيات  احل��واف��ز  االج��ت��م��اع  خ��ال  اللجنة  وناق�ست 
عجمان  اإم����ارة  يف  االق��ت�����س��ادي  بال�ساأن  املعنية  اجل��ه��ات  تقدمها 
�سمن  الر�سيدة  القيادة  بها  وجهت  والتي  االقت�سادية  للمن�ساآت 

احلزمة احلكومية الثالثة لدعم القطاع االقت�سادي.
والدائمة  املبا�سرة  التوجيهات  اأن  املويجعي  عبداهلل  �سعادة  واأك��د 
ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قبل  من 
ب��ن حميد  ع��م��ار  ال�سيخ  و���س��م��و  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س 
النعيمي ويل عهد عجمان عززت من تهيئة املناخ الداعم واجلاذب 

ملوؤ�س�سات القطاع اخلا�س, االأمر الذي جت�سد يف جملة املحفزات 
اأ�سحاب  من  االأعمال  ورجال  التجار  وتطلعات  ملتطلبات  املواكبة 
وذلك  ومنوها,  االأعمال  ا�ستمرارية  ل�سمان  وامل�سانع  ال�سركات 
من خال احلزم التحفيزية الثاث التي مت اإطاقها على مدار 

الفرتة ال�سابقة لت�سمل كافة القطاعات االقت�سادية يف االإمارة.
االأدوار بني اجلهات احلكومية يف  تكامل  اأك��د احل�سور على  كما 
اأهم  على  والوقوف  اخلا�س  القطاع  ممثلي  مع  توا�سلهم  تعزيز 
املقرتحات ورفعها ل�سناع القرار واخلروج بتو�سيات فعالة ت�ساهم 

ب�سكل مبا�سر يف ت�سيري االأعمال.
املحفزات  اأهم  نبذة حول  و�سناعة عجمان  وقدمت غرفة جتارة 
التي تقدمها الأع�سائها, وا�ستعر�ست جهودها يف توا�سلها املبا�سر 
مع اأع�سائها من خال اإعداد درا�سات متخ�س�سة حول االجراءات 
اإىل جانب  اخل��ا���س,  القطاع  واأث��ره��ا على  للجائحة  االح��رتازي��ة 
تنظيم العديد من من�سات ا�ست�سارية للع�سف الذهني “ عن بعد 

بني اخلرباء يف ريادة االأعمال واأ�سحاب امل�ساريع. كما قدمت   “
املحفزات  ح��ول  نبذة  اجلل�سة  خ��ال  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة 
االإم���ارة خ��ال احلزمة االأوىل  االأع��م��ال يف  التي قدمتها ملجتمع 
حول  ملخ�س  تقرير  ج��ان��ب  اإىل  عجمان  يف  وال��ث��ال��ث��ة  وال��ث��ان��ي��ة 
التحديات  ملعرفة  ال���راأي  ا�ستطاع  ودرا���س��ات  الرقابية,  اجلهود 
اجلهات  م��ن  متطلباتهما  ور���س��د  اخل��ا���س  القطاع  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
احلكومية ورفعها اإىل اجلهة املعنية, ف�سا عن جهود الدائرة يف 

اإ�سدار التعاميم املرتبطة باالإجراءات االحرتازية.
اجتماع  يف  االقت�سادية  للتنمية  الدائمة  اللجنة  اأع�ساء  و�سارك 
على  لاإطاع  املحلي,  ال�سوق  من  احلكومية  امل�سرتيات  �سيا�سة 

ملخ�س ال�سيا�سة والهدف من تطويرها واخلطة امل�ستقبلية.
اأهمية  على  االقت�سادية  للتنمية  الدائمة  اللجنة  اأع�ساء  واأك��د 
املحلي  ال�سوق  دع��م  يف  دور  من  لها  ملا  امل�سرتيات  �سيا�سة  تطوير 

ودفع عجلة النمو االقت�سادي يف االإمارة.

نظمت ندوة �فرت��صية لتعزيز وحتفيز �لكفاء�ت �ل�صابة يف بيئة �لعمل و�لتعليم 

غرفة دبي تناق�س تطوير املهارات ال�شابة يف ظل اأزمة فريو�س كوفيد-19 

من خالل تطوير �تفاقيات �مل�صاطحة

مكتب اأبوظبي لال�شتثمار يدعم القطاع اخلا�س 
لال�شــتفادة من االأرا�شي العامــة فــي اأبــوظبي 

تعزيز  عرب  التنموية  امل�ساريع  تو�سعة  خ��ال  من  امل�ستدامة  االقت�سادية 
ال�سراكة مع القطاع اخلا�س وزيادة م�ساهمته يف الناجت املحلي االإجمايل 

لاإمارة.
واأ�سار اىل ان هذه اخلطوة تاأتي يف اإطار القرارات احلكومية ال�سائبة لتعزيز 
اال�ستثمارات طويلة املدى والتي ت�سهم يف تاأ�سي�س قاعدة اقت�سادية قوية 
اإقليميا ودوليا  ملنظومة االقت�ساد املحلي لاإمارة مبا يعزز من تناف�سيته 
حيث يحر�س مكتب ابوظبي لا�ستثمار مع �سركائه اال�سرتاتيجيني من 
اجلهات احلكومية على حتقيق االهداف اال�سرتاتيجية املرجوة من تنفيذ 
املبا�سرة  االأجنبية  اال�ستثمارات  ت�سهيل  اىل  والرامية  امل�ساطحة  اتفاقيات 

يف االقت�ساد ».
القطاعني  ال�سراكات بني  امل�ساطحة بهيكليته اجلديدة تعزيز  ويتيح عقد 
بهذه  قدماً  امل�سي  على  امل�ستثمرين  ت�سجيع  اإىل  ويهدف  واخلا�س,  العام 
االت��ف��اق��ي��ات وه��م واث��ق��ون ب��دوره��ا يف ت��وف��ري ف��ر���س اأع��م��ال طويلة املدى 

وتو�سعة نطاق عملياتهم يف اأبوظبي. 
من جانبه قال �سعادة الدكتور طارق بن هندي, مدير عام مكتب اأبوظبي 
لا�ستثمار: “يتمثل دورنا هنا يف �سمان اأن عقد امل�ساطحة �سيوفر القيمة 
امللمو�سة ملالكي  الفوائد  امل�ستثمرون من جهة, وحتقيق  اإليها  التي يتطلع 
االأرا�سي من جهة اأخرى. ومن هنا, اتخذنا خطوات اإ�سافية لتعزيز مرونة 
وكفاءة هذا العقد بني القطاع اخلا�س واحلكومة, حر�ساً منا على تعزيز 
املوؤهات  م��ن  اال�ستفادة  اأم���ام  امل��ج��ال  فتح  خ��ال  وم��ن  امل�ستثمرين.  ثقة 
تزويد  على  العمل  اأبوظبي  توا�سل  االإم���ارة,  الأرا���س��ي  الكبرية  االإنتاجية 
جديدة  م�ساريع  الإط��اق  وواع��دة  جديدة  بفر�س  وال�سركات  امل�ستثمرين 
عليها,  العمل  اجل���اري  امل�ساريع  م��ن  جمموعة  بالفعل  ولدينا  وج��ري��ئ��ة. 

ونتطلع قدماً اإىل موا�سلة تطويرها«. 
اجلهات  م��ن  �سركائه  م��ع  ح��ال��ي��اً  لا�ستثمار”  اأب��وظ��ب��ي  “مكتب  ويعمل 
امل�ساريع  جمموعة  وتقييم  م��راج��ع��ة  على  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  احلكومية 
وتت�سمن  االإم����ارة.  يف  امل��دى  طويلة  اال�ستثمارات  تدعم  التي  امل��ط��روح��ة 
اإنتاج ومعاجلة االأغذية, الرتفيه وال�سياحة,  القطاعات امل�سمولة كًا من 

اخلدمات االجتماعية, ال�سناعة, التكنولوجيا والطاقة. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

حت�سينات  تطبيق  من  االنتهاء  عن  لا�ستثمار”,  اأبوظبي  “مكتب  اأعلن 
اإ�سافية على عقد امل�ساطحة النموذجي مما يوفر للم�ستثمرين من القطاع 

اخلا�س فر�ساً اأكرب لتنفيذ م�ساريع ا�ستثمارية طويلة االأمد يف االإمارة. 
جلهات  مملوكة  اأرا�����سٍ  تطوير  اخل��ا���س  للقطاع  امل�ساطحة  عقد  ويتيح 
“مكتب  وانتهى  تطويرها.  يتم  التي  امل�ساريع  م��ن  واال�ستفادة  حكومية 
امل�ساطحة  ل��ع��ق��د  اجل���دي���دة  ال�سيغة  اإع�����داد  م��ن  لا�ستثمار”  اأب��وظ��ب��ي 
النموذجي الإث��راء املزايا التي توفرها للقطاعني العام واخلا�س على حد 
�سواء, مبا ي�سمل تطبيق منوذج ت�سعري عايل التناف�سية مع �سروط مرنة 

وجاذبة لل�سركات التي تتطلع نحو تعزيز منوها يف اأبوظبي. 
ومبا  االقت�سادي.  القطاع  كافة  يف  امل�ساطحة  عقد  من  اال�ستفادة  ميكن 
اأبوظبي,  ال���زراع���ة احل��دي��ث��ة يف  ت��ط��وي��ر ق��ط��اع  ت��رك��ي��زه ع��ل��ى  ين�سجم م��ع 
يعمل املكتب حالياً مع “هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سامة الغذائية” على 
جمموعة ا�ستثمارات بقيمة مليار درهم يف جمال اإنتاج ومعاجلة االأغذية. 
و�سي�ستخدم كل م�سروع اأحدث االأ�ساليب الزراعية املتطورة ليدخل بذلك 
حّيز االإنتاج التجاري ب�سرعة اأكرب, االأمر الذي �سيزيد من حجم املنتجات 
دائرة  رئي�س  ال�سرفاء,  علي  ق��ال معايل حممد  ال�سياق  ه��ذا  ويف  املحلية.  
العامة  االأرا�سي  من  اال�ستفادة  “تعترب  اأبوظبي:  يف  االقت�سادية  التنمية 
االقت�سادية  لاإمكانات  االأمثل  التوظيف  نحو  مهمة  خطوة  اأبوظبي  يف 
الكبرية التي تتمتع بها االإمارة. وال �سك باأن قرارات اال�ستثمارات طويلة 
املدى التي متتد لعقود من الزمن تتطلب اأعلى م�ستويات الو�سوح والثقة 
مع  لا�ستثمار‘  اأبوظبي  ’مكتب  يتعاون  املنطلق,  هذا  ومن  البداية,  منذ 
امل�ساطحة,  يوفرها عقد  التي  املزايا  لتعزيز  ال�سركاء احلكوميني  خمتلف 
ت�سهيل اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية  ا�ستمرارية دورها احليوي يف  و�سمان 

يف االقت�ساد املحلي«. 
اأكد معايل حممد علي ال�سرفاء رئي�س دائرة التنمية االقت�سادية اأبوظبي: 
“ اإن اإطاق االإمكانات الكاملة لاأرا�سي احلكومية يف اإمارة اأبوظبي هو 
خطوة مهمة نحو تعزيز اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة وحتقيق التنمية 

حت�سن  م��ع  بالتزامن  الإنتاجهم 
تدريجي يف الطلب على الوقود.

اإن  اأوب�������ك+  وق�����ال م�������س���دران يف 
االإنتاج  بخف�س  املجموعة  التزام 

يف مايو اأيار بلغ 87 باملئة.
تقرير  يف  ح�����ذرت  اأوب�����������ك  ل��ك��ن 
�سهري من اأن فائ�سا يف املعرو�س 
الن�سف  يف  االأ����س���واق  يف  �سيبقى 
الرغم  على   2020 م��ن  ال��ث��اين 
توقعها  م��ع  ال��ط��ل��ب  حت�سن  م��ن 
اأن االإمدادات من خارج املجموعة 
�ستكون اأعلى مما كان يعتقد من 
برميل  األ����ف   300 ب��ن��ح��و  ق��ب��ل 

يوميا.

التي  التقطري  ون���واجت  البنزين 
ت�سمل الديزل وزيت التدفئة.

الرغم  على  اأن���ه  حمللون  وي���رى 
من تراجع االأ�سعار, فمن املرجح 
 35 ب�����ني  ن����ط����اق  يف  ت����ظ����ل  اأن 
جرى  ال��ذي  دوالرا  و40  دوالرا 
يونيو  بداية  منذ  عنده  ال��ت��داول 
حزيران مع التزام بدرجة كبرية 
امل�سدرة  ال���ب���ل���دان  م��ن��ظ��م��ة  م���ن 
وحلفائها,  )اأوب��������ك(  ل���ل���ب���رتول 
وه���ي امل��ج��م��وع��ة امل��ع��روف��ة با�سم 
اأوبك+, مبا تعهدت به من خف�س 
االإم���دادات وم��ع تقلي�س منتجي 
ال���ن���ف���ط ال�������س���خ���ري االأم���ري���ك���ي 

زيادة  دفعت  اأن  بعد  الوقود  على 
بكني  ك�����ورون�����ا  ح������االت  ع�����دد  يف 
الإل���غ���اء رح����ات ج��وي��ة واإغ����اق 
م�����دار������س ك���م���ا ���س��ج��ل��ت والي�����ات 
بينها  م����ن  ع����دي����دة  اأم���ري���ك���ي���ة 
وكاليفورنيا  وف��ل��وري��دا  تك�سا�س 
االإ�سابة  ح���االت  يف  ح���ادة  زي����ادة 

اجلديدة باملر�س.
ارت���ف���اع خمزونات  ي�����س��غ��ط  ك��م��ا 
اخلام يف الواليات املتحدة مل�ستوى 
قيا�سي لثاين اأ�سبوع على التوايل 
ع��ل��ى امل��ع��ن��وي��ات ع��ل��ى ال��رغ��م من 
االأمريكية  احل��ك��وم��ة  ب��ي��ان��ات  اأن 
اأظ�������ه�������رت ت������راج������ع خم�����زون�����ات 

•• ملبورن-�شنغافورة-رويرتز

اأم�س  ال��ن��ف��ط  اأ����س���ع���ار  ت��راج��ع��ت 
زي�����ادة  اأن  م����ن  ب���ف���ع���ل خم�������اوف 
االإ���س��اب��ة اجلديدة  ع���دد ح���االت 
ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د يف 
ال�����س��ني وال����والي����ات امل��ت��ح��دة قد 
الوقود  على  الطلب  تعايف  تثبط 
حتى مع تخفيف اإجراءات العزل 

العام.
خلام  االآجلة  العقود  وانخف�ست 
 0.5 يعادل  مبا  �سنتا   22 برنت 
باملئة اإىل 40.49 دوالر للربميل 
بتوقيت   0623 ال�ساعة  بحلول 
 25 ت��راج��ع��ت  اأن  بعد  جرينت�س 

�سنتا يف اجلل�سة ال�سابقة.
خلام  االآجلة  العقود  هبطت  كما 
غرب تك�سا�س الو�سيط االأمريكي 
38 �سنتا اأو واحدا باملئة م�سجلة 
37.58 دوالر للربميل م�سيفة 
اأم�س  ���س��ن��ت��ا   42 خل�����س��ارة  ذل����ك 

االأول.
القيا�سيان  اخل����ام����ان  وت����راج����ع 
�سابق  وق��ت  باملئة يف  اثنني  بنحو 

من اجلل�سة.
وقال �ستيفن اإينز خبري االأ�سواق 
“ت�ستمر  ت�����ري�����در  اأك���������س����ي  يف 
ال�����س��وق يف حم��اول��ة امل��وازن��ة بني 
االقت�سادات  فت�����ح  اإع��ادة  تفاوؤل 
املحيطة  امل��ج��ه��ول��ة  وال���ع���وام���ل 
االقت�سادي  ال���و����س���ع  ب��غ��م��و���س 
تف�سي  من  ثانوية  موجة  ب�سبب 

الفريو�س«.
الطلب  ب�ساأن  امل��خ��اوف  وت��زاي��دت 

االإمارات تدعم االحتاد الدويل لالت�شاالت 
للحفاظ على ا�شتمرارية اجتماعاته عن بعد

•• دبي-وام:

وق��ع��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة لتنظيم ق��ط��اع االت�����س��االت ات��ف��اق��ي��ة م��ع االحت����اد الدويل 
التي   ,»MIRP« اللغات  متعددة  التفاعلية  االحت��اد  من�سة  لرعاية  لات�ساالت 
الر�سمية  اللغات  با�ستخدام  بعد  ع��ن  االجتماعات  يف  االأع�����س��اء  م�ساركة  ت�سمن 
االإم��ارات يف احلفاظ على  الرعاية م�ساهمة من دولة  املعتمدة. وتاأتي هذه  ال�ست 
ا�ستمرارية اجتماعات االحتاد الدويل, ملا لهذه االجتماعات من دور كبري يف اتخاذ 

قرارات وخطوات عملية ت�سمن �سري احلياة الطبيعية يف خمتلف دول العامل.
العامة لتنظيم قطاع االت�ساالت على دعم  الهيئة  الرعاية حر�س  توؤكد هذه  كما 
احللول املبتكرة وامل�ستندة اإىل التطور الكبري الذي ي�سهده قطاع االت�ساالت وتقنية 
املعلومات حمليا وعامليا, حيث اأ�سبح العمل عن بعد واالجتماعات االفرتا�سية هو 

القاعدة للعديد من املنظمات وال�سركات العاملية ملوا�سلة اأعمالها.
وق����ال ���س��ع��ادة ح��م��د ع��ب��ي��د امل��ن�����س��وري م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة لتنظيم قطاع 
االت�ساالت.. “ اأدى التطور الكبري لقطاع االت�ساالت وتقنية املعلومات وخ�سو�سا 
مع انت�سار �سبكات اجليل اخلام�س اإىل تغيري كبري يف مفاهيم وا�ساليب العمل يف كل 
دول العامل, وبداأنا نرى باملوؤمترات االفرتا�سية واللقاءات عن بعد, والتي �ستكون 
جزءاً من اأ�سلوب عمل �سائد يف الفرتة املقبلة, ومن هنا تربز اأهمية هذه اخلطوة 
التي يتخذها االحتاد الدويل لات�ساالت, واملتمثلة يف برنامج امل�ساركة التفاعلية 
متعددة اللغات عن ُبعد - MIRP -, والذي تدعمه حكومة دولة االإمارات يف �سياق 
التفاعل  الدائم على  ال��دويل لات�ساالت, وحر�سها  املتميزة مع االحت��اد  عاقتها 
العاملي مبا يخدم التعاون الدويل, �سوف يتيح لنا هذا الربنامج امل�ساركة التفاعلية 
عن بعد باللغات الر�سمية ال�ست لاحتاد, واإدارة جل�سات املجل�س بكفاءة اعتماداً على 

ما منتلكه من خربة يف التعامل مع الظروف ال�سائدة حالياً«.
العامل..  �سعوب  ورفاهية  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  الدويل  التعاون  اأهمية  واأكد 
اأط��ر التعاون يف هذا  “ كانت دول��ة االإم���ارات وال ت��زال توؤيد ب�سدة تعزيز  واأ���س��اف 
ال�ساأن ولهذه الغاية قمنا برعاية من�سة امل�ساركة التفاعلية متعددة اللغات عن ُبعد 
ل�سمان اأن تكون االجتماعات االإلكرتونية لاحتاد قادرة على العمل بطريقة �سهلة 

و�سل�سة, واأن تتمكن الوفود من ح�سور االجتماعات وامل�ساركة فيها بفاعلية«.
احلايل  للنظام  اجل���دوى  درا���س��ات  اإج���راء  يف  املن�سة  لهذه  الهيئة  رع��اي��ة  وت�ساهم 
حت�سني  على  تعمل  كما  ال��ازم��ة,  احللول  وتوثيق  االإن��رتن��ت  عرب  البث  وعمليات 
جودة ال�سوت وال�سورة يف غرف االجتماعات الرئي�سية, مما يوؤدي اإىل ت�سهيل دمج 
االحتاد  مبنى  يف  اليومية  العمليات  وتب�سيط  االجتماعات  غ��رف  يف  التكنولوجيا 
الدويل لات�ساالت, و�سيتمكن امل�ساركون يف االجتماعات عن بعد من روؤية ما يتم 

عر�سه على ال�سا�سة الرئي�سية, وم�ساركة حمتوى �سطح املكتب اخلا�س بهم.

•• دبي-الفجر:

نظمت غرفة جتارة و�سناعة دبي 
اأخاقيات  مبركز  ممثلة  م��وؤخ��راً 
االأع���م���ال ن����دوة اإل��ك��رتون��ي��ة حول 
ا���س��ت��ك�����س��اف ق��������درات واإم����ك����ان����ات 
املهارات ال�سابة يف الفرتة احلالية 
ال����ت����ي ت�������س���ه���د ت���ف�������س���ي ف���ريو����س 
الكورونا امل�ستجد )كوفيد- 19(. 
فريق  االفرتا�سية  ال��ن��دوة  ونظم 
التابع  املجتمع”  “تفاعل  ع��م��ل 
لا�ستدامة,  دب���ي  غ��رف��ة  ل�سبكة 
بح�سور 36 م�ساركاً ميثلون 24 
�سركة يف دبي. وهدفت الور�سة اإىل 
يواجهها  التي  التحديات  حتديد 
اأ����س���ح���اب ال���ك���ف���اءة وامل����ه����ارة من 
ال�سباب يف هذه االأو�ساع احلرجة, 
تفاعل  ت��ع��زي��ز وحت��ف��ي��ز  وك��ي��ف��ي��ة 
املواهب والكفاءات ال�سابة يف بيئة 
ال��ع��م��ل وال��ت��ع��ل��ي��م, وال��ت��ع��رف على 
امل���ه���ارات امل��ط��ل��وب��ة يف ���س��وق عمل 
م��ا ب��ع��د ال��ك��ورون��ا, وال�����دور الذي 
توفري  يف  اخل��ا���س  القطاع  يلعبه 
لل�سباب  والتعليم  التطوير  فر�س 

واالرتقاء مبهاراتهم. 
من  متحدثون  الندوة  يف  و�سارك 
اأع�ساء �سبكة غرفة دبي  عدد من 
لا�ستدامة ومنهم الدكتورة زينيث 
ب��روف�����س��ور م�ساعد يف  ر���س��ا خ���ان, 

حوراين,  ولينا  ولونغونغ,  جامعة 
املجتمعية يف  اإدارة اخلدمة  مدير 
جمموعة االأهلي القاب�سة, ودميا 
جنم, مدير عام موؤ�س�سة “التعليم 
من اأجل التوظيف” يف االإمارات, 
اإدارة  م���دي���رة  ����س���رح���ان,  وجن�����ود 
موؤ�س�سة  يف  االأداء  ومتيز  الربامج 
هوغ,  وبيرت  ب����االأردن,  العهد  ويل 
يف  املهارات  على  اال�ستحواذ  مدير 
ال�سرق االأو�سط وافريقيا يف �سركة 

“�سنايدر اإليكرتيك«.
واأ�سار الدكتور بلعيد رتاب, رئي�س 
االقت�سادية  االأب������ح������اث  ق����ط����اع 
دبي  امل�ستدامة يف غرفة  والتنمية 
اإىل ان ال�سباب يعترب حجر ال�سا�س 
والتطوير,  ال��ت��ن��م��ي��ة  خ��ط��ط  يف 
دعم  يف  ن�����س��ط��اً  دوراً  وي���ل���ع���ب���ون 
امل�ستقبل  اقت�ساد  وب��ن��اء  االأع��م��ال 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة, 
تطوير  يف  اال�ستثمار  اأن  معترباً 
ال�سباب ومواهبهم  مهارات هوؤالء 
اأول���وي���ة خ�����س��و���س��اً يف الفرتة  ه��و 

احلالية.
ولفت رتاب اإىل اأن الفرتة احلالية 
اخلا�سة  حت��دي��ات��ه��ا  معها  جلبت 
ل��ل��م��واه��ب ال�����س��اب��ة, ح��ي��ث مل يتح 
ل��ه��ا ال��ف��ر���س��ة ل��ل��ت��اأق��ل��م م���ع بيئة 
احلالية,  ال���ظ���روف  او  االأع����م����ال 
التكيف  ع��ل��ي��ه��م  ي��ج��ب  وب���ال���ت���ايل 

املركز   2004 ع��ام  دب��ي  و�سناعة 
االأق��دم واالأه��م من نوعه يف دولة 
البارز  ل������دوره  ن���ظ���راً  االإم���������ارات 
امل�سوؤولية  مل��ف��ه��وم  ال����رتوي����ج  يف 
ل���اأع���م���ال.  ويقوم  االج��ت��م��اع��ي��ة 
اأع�ساء غرفة دبي  املركز بت�سجيع 
االأعمال  مم��ار���س��ات  تطبيق  ع��ل��ى 
امل�سوؤولة التي ت�ساهم يف تعزيز اأداء 
موؤ�س�ساتهم وقدراتهم التناف�سية.

اأ�سا�سيًة  م��ن�����س��ًة  ل���ا����س���ت���دام���ة 
املعلومات  لتبادل  االأعمال  ملجتمع 
املمار�سات  اأف�سل  واخل��ربات حول 
االجتماعية  امل�سوؤولية  تطبيق  يف 
ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات, وه����ي مب��ث��اب��ة ن���اٍد 
املهتمة  ال�����س��رك��ات  ج��م��ي��ع  ي��ج��م��ع 
االجتماعية  امل��م��ار���س��ات  مب��ج��ال 

امل�سوؤولة وامل�ستدامة.
وت�����ع�����ت�����رب �����س����ب����ك����ة غ������رف������ة دب�����ي 

للعي�س  اجل�����دي�����دة  ال����ط����رق  م����ع 
م�سرياً  بعد,  عن  والتعلم  والعمل 
التعريف  يف  �ساهمت  الور�سة  اإىل 
قبل  م��ن  املتبعة  امل��ب��ادرات  ببع�س 
���س��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف هذا 
امل����ج����ال, و���س��ل��ط��ت ال�������س���وء على 
اأف�سل املمار�سات العاملية يف متكني 

ال�سباب يف بيئة العمل.
ومت������ث������ل �����س����ب����ك����ة غ������رف������ة دب�����ي 

لن�سر  ف��ع��ال��ة  اأداة  ل��ا���س��ت��دام��ة 
امل�ستدامة,  امل���م���ار����س���ات  اأف�������س���ل 
م�ستدامة  ب���ح���ل���ول  واخل�����������روج 
القطاع  ي���واج���ه���ه���ا  ل���ت���ح���دي���ات 
بن�ساطاته  يتعلق  ف��ي��م��ا  اخل��ا���س 
وعملياته وتاأثرياتها على عمليات 

ال�سركات الت�سغيلية.
االأعمال  اأخاقيات  مركز  وي�سكل 
اإطاقه يف غرفة جتارة  ال��ذي مت 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

اأثنى املهند�س اأمين عبد الوهاب الرئي�س االإقليمى لاأوملبياد 
اخلا�س الدويل ملنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا على 
ما حققته الدورة االإقليمية الإدارة نظم االألعاب وامل�سابقات  
من جناح واإقبال �سديد من خمتلف برامج املنطقة مب�ساركة 
دولة هي االإمارات , م�سر , فل�سطني ,   14 متدربا من   68
العراق , تون�س , �سوريا , االأردن ,  عمان , موريتانيا , املغرب 
, لبنان , البحرين , الكويت , ال�سودان ,والتي اأقيمت عن بعد 
 ,  ZOOM �على املن�سة االفرتا�سية با�ستخدام تقنية ال
اأ�سبحت  املنطقة  برامج  خمتلفة  ب��اأن  القول  ي�ستطيع  واأن��ه 
متتلك كوادر مدربة يف اإدارة نظم االألعاب وامل�سابقة وهو ما 
االأهمية يف  النظام �سديدة  واأن هذا    GMS يعرف بنظام 
اإدارة االألعاب وامل�سابقات اخلا�سة باالوملبياد اخلا�س , حيث 
ي�سمن ا�ستخدام هذا النظام اإقامة األعاب وم�سابقات �سديدة 

على حقه  م�سارك يح�سل  والع��ب��ة  ك��ل الع��ب  واأن   , ال��دق��ة 
االألعاب  قواعد  الربنامج تطبيق  يراعى هذا  , حيث  كاما 
وامل�����س��اب��ق��ات اخل��ا���س��ة ب��االأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س م��ن حيث ال�سن 
اأن يت�سابق الاعب يف  والنوع والقدرة الريا�سية , وي�سمن 

ظل قواعد حممية ت�سمن ح�سوله على كافة حقوقه . 
فيما اأ�ساد طال الها�سمي املدير الوطني لاأوملبياد اخلا�س 
وبلوغ  ال��دورة  �سهدته  ال��ذي  الكبري  النجاح  االإم��ارات��ي على 
اإعطاء  والبد من    , دولة  عدد املتدريب 68 مدربا من 14 
الرئا�سة  بني  املثمر  التعاون  على  بالثناء  حقه  حق  ذي  كل 
االإقليمية لاأوملبياد اخلا�س والربنامج االإماراتي , وال من 
اأننا ن�سري يف الطريق  باأن ما يتحقق يوؤكد على  اأن اعرتف 
ال�سليم  وال�سحيح , واأن اخلطط امل�ستقبلية التى اعتمدها 
ب��داأ يجني  امل��زروع��ي   �سما  الوزيرة  برئا�سة  االأمناء  جمل�س 
مع  الريا�سية  االأن�سطة  اىل  احلياة  ع��ودة  وننتظر   , ثماره 
زوال جائحة كورونا , لتبداأ تطبيق على اأر�س الواقع ما مت 

هو  منها  االأ�سا�سى  الهدف  كان   , دورات  عليه من  احل�سول 
ا�ستكمال كل العنا�سر اخلا�سة باأنظمة االأوملبياد اخلا�س من 
ا�ست�سافتها  االإم��ارات من  اأرق ما حققه  اأج��ل احلفاظ على 
لاألعاب العاملية 2019  وا�سار �سريف الفوىل باأن املتدربني 
امل�����س��ارك��ني ف��ى ه��ذه ال����دورة وال��ت��ى ق��ام ب��ال��ق��اء املحا�سرات 
املعلومات  تكنولوجيا  مدير  �سوقى  م�سطفى  د.  اال�سا�سية 
اأ�سا�سية  بالربنامج امل�سرى , قد  ح�سلوا على دورة تدريب 
على نظام ادارة االلعاب وامل�سابقات GMS   لتكتمل بذلك 
اخلا�سة  وامل�سابقات  االلعاب  التكنولوجية  االإدارة  منظومة 
باالوملبياد اخلا�س , حيث ت�سكل مع  نظام)الكونكت ( والذي 
يجمع العديد من الفروع  والتخ�س�سات يف االأوملبياد اخلا�س  
اإدارة االألعاب وامل�سابقات   وهو نظام ي�ساهم اإىل جانب نظام 
املختلفة  والريا�سات  االأل��ع��اب  يت�سل  ما  لكل  حمكمة  اإدارة 
 29 عبارة عن  االأوملبياد اخلا�س وهي  عليها  ي�ستمل  التي  

ريا�سة �سيفية و8 ريا�سات �ستوية . 

•• ال�شارقة -وام:

الريا�سي  ال�����س��ارق��ة  جمل�س  نظم 
افرتا�سية  ت��دري��ب��ي��ة  دورة   20
ملدربي االألعاب اجلماعية والفردية 
االإمارة  باأندية  ال�سنية  للمراحل 
البا�سمة عرب نظام االت�سال املرئي 

“ويبك�س«.
خم�س  يف  ال����دورات  املجل�س  ون��ف��ذ 
واليد  والطائرة  ال�سلة  هي  األعاب 
مب�ساركة  وال�����س��ب��اح��ة  وال���ط���اول���ة 
م��اي��ق��ارب 593 م��درب��ا م��ن داخل 
ورفع  �سقل  بهدف  الدولة  وخ��ارج 
املدربني  وم�����س��ت��وي��ات  اإم���ك���ان���ي���ات 

وقدراتهم  م���ه���ارات���ه���م  وحت�����س��ني 
التدريبية.

املحا�سرات  يف  امل���درب���ون  و����س���ارك 
املا�سي  م���اي���و   11 ب�������داأت  ال���ت���ي 
حت��ت اإ����س���راف خ����رباء االأل���ع���اب يف 
والتطوير  الريا�سة  ���س��وؤون  اإدارة 
ال�  م���دار  على  ..وح�����س��ر  باملجل�س 
20 حما�سرة حوايل 393 مدربا 
من الدولة من بينهم مدربني من 
11 ناديا من اأندية االإمارة ميثلون 
واملدام  والبطائح  ال�سارقة  اأن��دي��ة 
واحلمرية  وخ���ورف���ك���ان  وال����ذي����د 
واحتاد كلباء ودبا احل�سن ومليحة 
املراأة  لريا�سة  ال�سارقة  وموؤ�س�سة 

يف  ريا�سية  واحت����ادات  جهة  و13 
الدولة باالإ�سافة اإىل 200 مدرب 
جميع  يف  م�ساركني  دولة  من 11 

االألعاب.
واأث���ن���ى ال�����س��ي��خ ���س��ق��ر ب���ن حممد 
ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي 
ال���ري���ا����س���ي ع��ل��ى جن����اح ال������دورات 
للمدربني  ب��ع��د  ع���ن  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ب���امل���راح���ل ال�����س��ن��ي��ة ح���ر����س���ا على 
الن�ساط  وتوا�سل  القدرات  تعزيز 
احلالية  ال��ف��رتة  خ��ال  الريا�سي 
�ساحب  وت���وج���ي���ه���ات  روؤي������ة  وف����ق 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 

االأعلى حاكم ال�سارقة.
يف  الكبرية  امل�ساركات  اأن  واأ���س��اف 
مثل هذه ال��دورات اأك��دت احلر�س 
وتبادل  ب��اال���س��ت��ف��ادة  وااله���ت���م���ام 

اخل�����ربات م���ن ق��ب��ل امل���درب���ني من 
داخ��ل وخ���ارج ال��دول��ة .. الفتا اإىل 
ح���ر����س امل��ح��ل�����س ع���ل���ى االرت����ق����اء 
بقدرات املدربني و�سقل مهاراتهم 
وتطبيقها  اخل�����ربات  ه����ذه  ون��ق��ل 
م�ستويات  رف���ع  خ���ال  م��ن  عمليا 
ال��اع��ب��ني وحت�����س��ني اأدائ���ه���م مما 
الأندية  العام  التطور  على  ينعك�س 
اجلماعية  االأل����ع����اب  يف  االإم��������ارة 
وال����ف����ردي����ة وه�����ي م����ن االأه�������داف 
االأ�����س����ا�����س����ي����ة واال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

للمجل�س.
م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال ن���ب���ي���ل حممد 
عا�سور مدير اإدارة �سوؤون الريا�سة 

النتائج  اإن  ب��امل��ج��ل�����س  وال��ت��ط��وي��ر 
التدريبية  ال��دورات  لهذه  املتميزة 
بتوجيهات  للمجل�س  جناحا  مثلت 
رئي�س  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��ق��ر  ال�����س��ي��خ 
اأن  على  الكبري  وح��ر���س��ه  املجل�س 
تكون الدورات االفرتا�سية مميزة 
املتابعة  ب��ج��ان��ب  امل��ق��اي��ي�����س  ب��ك��ل 
هال  عي�سى  �سعادة  م��ن  احلثيثة 
ال���ع���ام لتقدمي  احل���زام���ي االأم�����ني 
باأندية  ل��ل��م��درب��ني  م��ف��ي��دة  دورات 
عا�سور  واأ�ساف  البا�سمة.  االإم��ارة 
بها  خ��رج��ت  ال��ت��ي  املكا�سب  م��ن  اأن 
روؤ�ساء  وم�ساركة  اهتمام  ال���دورات 
اإداراتها  جمال�س  واأع�ساء  االأندية 

الريا�سية  االإحت���������ادات  ومم��ث��ل��ي 
وح�سورهم  االأل������ع������اب  ل���ب���ع�������س 
املحا�سرات ومناق�سة �سبل تطوير 
امل�ساركات  اإىل  باالإ�سافة  االأل��ع��اب 
مثل  خمتلفة  دول  م��ن  االإيجابية 
ال�������س���ع���ودي���ة وال����ك����وي����ت وال����ع����راق 
و�سوريا وفل�سطني وتون�س وم�سر 

وليبيا وكندا.
اأكدت  ال��دورات  اأن هذه  اإىل  واأ�سار 
يف  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  دور 
والريا�سيني  بالريا�سة  االإهتمام 
وتطوير قدرات املدربني يف خمتلف 
امل�ستمرة  املتابعة  بجانب  االأل��ع��اب 
م��ع امل��درب��ني وااله��ت��م��ام مبختلف 

الع�سف  ور�����س  خ���ال  م��ن  االآراء 
ال��ذه��ن��ي ال��ت��ي ���س��اح��ب��ت ال����دورات 
االقرتاحات  م��ن  ب��ع��دد  واخل�����روج 
لتطوير  ال��ت��ح�����س��ي��ن��ي��ة  وال���ف���ر����س 
التدريبية  ال���ق���درات  ورف���ع  االأداء 
الاعني  اأداء  ت��ط��وي��ر  وب���ال���ت���ايل 

واكت�ساف املوهوبني.
اإدارة  يف  املنظمة  اللجنة  اأن  وذك��ر 
�سوؤون الريا�سة والتطوير �ستدر�س 
التو�سيات التي مت اخلروج بها من 
الدورات لا�ستفادة منها مبا يعود 
ب�سكل عام  الريا�سة  بالفائدة على 
االإمارة  اأندية  يف  االألعاب  وتطوير 

البا�سمة ب�سكل خا�س.

•• ال�شارقة-الفجر:

الريا�سي  ال�����س��ارق��ة  ب��ن��ادي  واجل����ودة  اال�سرتاتيجية  اإدارة  خطط  �سمن 
ول�سمان ن�سر ثقافة التميز يف جميع جماالت النادي عقدت االإدارة ور�سة 
من  ممثلني  بح�سور  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  البيئة  بتحليل  خا�سة  عمل 
جميع االإدارات يف النادي والتي عقدت بقاعة املوؤمترات ال�سحفية ب�سمنان, 
وروؤية  واالأه����داف  اال�سرتاتيجية  اخلطة  با�ستعرا�س  الور�سة  وا�ستهلت 
املبادرات  على  االط���اع  اإىل  باالإ�سافة  الريا�سي  ال�سارقة  ن��ادي  ور�سالة 
املو�سوعة مثل  املوؤ�س�سية  املو�سوعة لها, والقيم  اال�سرتاتيجية واملوؤ�سرات 

الوالء واالنتماء وتعزيز روح الفريق الواحد واالأخاق الريا�سية. 
التخطيط  واأه���م���ي���ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ع��ن��ا���س��ر  اإىل  ال���ت���ط���رق  مت  ك��م��ا 
ومت  الرباعي,  التحليل  عنا�سر  و�سياغة  حتديد  وطريقة  اال�سرتاتيجي 
عمل جتربة للتحليل SWOT حيث مت ذكر نقاط القوة ونقاط ال�سعف 
والفر�س والتهديدات والتطرق اإىل عدة مناذج من �سركات عاملية ا�ستخدمت 
النموذج يف تطوير اآلية العمل وحت�سني خمرجاتها. ومت ا�ستعرا�س منوذج 
حتليل االإدارات من حيث تعبئة البطاقة التعريفية لاإدارة ومنوذج اإبراز 
نقاط القوة وال�سعف وفر�س التح�سني والتهديدات من البيئة الداخلية 

للنادي.

�لرئي�ص �لإقليمي لالأوملبياد �خلا�ص  �لدويل عقب جناح دورة �إد�رة نظم �لألعاب و�مل�صابقات عن بعد :

 االآن منتلك كتيبة مدربة  الإدارة  اأي  األعاب  وم�شابقات  اإقليمية  وعاملية
�لها�صمي :14 دولة عربية م�صاركة يوؤكد لنا �أننا من�صي يف �لطريق �ل�صحيح

»ال�شارقة الريا�شي« ينظم 20 دورة افرتا�شية مب�شاركة 593 مدربا

ور�شة عمل خا�شة بتحليل البيئة الداخلية واخلارجية  بنادي ال�شارقة 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

16 عاماً  اآ�سيا للنا�سئني حتت  اأم�س قرعة نهائيات كاأ�س   �ُسحبت �سباح 
دي�سمرب   12 اإىل  نوفمرب   25 من  للفرتة  البحرين  مملكة  يف  امل��ق��ررة 

. منتخباً   16 مب�ساركة   2020
تواجد  بعد  ع��ن  امل��رئ��ي  االت�سال  بنظام  اأُج��ري��ت  التي  القرعة  واأ���س��ف��رت 
منتخبنا الوطني يف املجموعة الثانية اإىل جانب منتخبات طاجيك�ستان 
 ( البحرين  منتخبات  االأوىل  املجموعة  �سمت  فيما   , واليمن  وُع��م��ان 
م�ست�سيف البطولة ( كوريا ال�سمالية واإيران وقطر , واملجموعة الثالثة 
�سمت  فيما   , واأوزبك�ستان  والهند  واإ�سرتاليا  اجلنوبية  كوريا  منتخبات 

املجموعة الرابعة منتخبات اليابان واإندوني�سيا وال�سعودية وال�سني .
منتخب  مب��واج��ه��ة  البطولة  يف  م�����س��واره  للنا�سئني  منتخبنا  وي�ستهل 
طاجيك�ستان يوم 26 نوفمرب , فيما يواجه منتخب ُعمان يوم 29 من 
2 دي�سمرب يف ختام دور  اليمن يوم  اأن يواجه منتخب  ذات��ه على  ال�سهر 

املجموعات .
وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد بحيث يتاأهل �ساحبا 
املركز االأول والثاين من كل جمموعة اإىل دور الثمانية , على اأن تتاأهل 
كاأ�س  للم�ساركة يف  النهائي ر�سمياً  للدور قبل  املتاأهلة  االأربعة  املنتخبات 

العامل للنا�سئني حتت 17 عاماً  2021 املقرر اإقامتها يف دولة بريو .
احتاد  لرئي�س  الثاين  النائب  ال�سهاوي  ح�سني  يو�سف  اأك��د  جهته  من 

الكرة رئي�س جلنة املنتخبات وال�سوؤون الفنية حر�س اللجنة على توفري 
من  ال��ه��ام��ة  البطولة  ل��ه��ذه  النا�سئني  الأب��ي�����س  ال��ن��ج��اح  م�ستلزمات  ك��ل 
برنامج اإعداد مثايل ي�سمل جتمعات داخلية وخارجية وخو�س مباريات 
مع منتخبات من مدار�س كروية خمتلفة ت�سهم يف اإك�ساب الاعبني املزيد 

من اخلربة واالحتكاك .
واأ����س���اد ال�����س��ه��اوي ب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن ق��ب��ل اأع�����س��اء اجل��ه��از الفني 
اأبي�س  حققها  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  يف  ال��ك��ب��ري  ودوره����م  للمنتخب  واالإداري 
النا�سئني يف الت�سفيات , م�سرياً اإىل اأن الطموحات واالأمال كبرية جداً يف 
قدرة الاعبني على الظهور مب�ستوى اإيجابي يف النهائيات وحتقيق نتائج 

اإيجابية واملناف�سة على اإحدى البطاقات املوؤهلة اإىل مونديال بريو .

اأن قرعة  للنا�سئني  م���درب منتخبنا  ال��زع��اب��ي  ���س��امل  م��اج��د  ق��ال  ب���دوره 
قيام  بعد  خا�سة  امل�ساركة  املنتخبات  جلميع  متوازنة  ج��اءت  النهائيات 
االحتاد القاري يف ت�سنيف املنتخبات ح�سب نتائجها يف البطوالت املا�سية 
اإىل اأن اجلهاز الفني بداأ فعلياً التح�سري للنهائيات من خال  , م�سرياً 

الربنامج التدريبي املقام حالياً عن ُبعد مب�ساركة 27 العباً .
واأو����س���ح م��اج��د ���س��امل اأن ت��اأج��ي��ل ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ررة اأن تقام 
تعليق  ظ��ل  يف  خا�سة  املنتخبات  جلميع  م��ف��ي��داً  ج��اء  �سبتمرب  �سهر  يف 
عن  الاعبني  وتوقف  االآ�سيوية  االحت���ادات  جميع  يف  ال��ك��روي  الن�ساط 
اأداء التدريبات اجلماعية وخو�س املباريات واالعتماد فقط على تدريبات 

اللياقة البدنية .

•• دبي –الفجر:

 اأعلن نادي دبي الدويل للريا�سات 
البحرية  برنامج فعاليات االأ�سبوع 
ال����ذي ينظمه  ال�����س��ي��ف��ي  ال��ب��ح��ري 
بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�سي 
ال�سيخ  ���س��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ًذا 
م��ن�����س��ور ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�سي 
رئ��ي�����س ال����ن����ادي ع��ل��ى ����س���وء ق���رار 
اجلهات امل�سوؤولة يف االإم��ارة بعودة 
خمتلف  اإىل  الريا�سية  املناف�سات 

املناطق يف اإمارة دبي 
وك����ان جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���س��ي قد 
اأعلن عن عودة املناف�سات الريا�سية 
تنفيًذا  اجل�������اري  ال�����س��ه��ر  خ�����ال 
خلطة املجل�س وان�سجاًما مع خطة 
العليا  اللجنة  وتعليمات  احلكومة 
بدبي  وال���ك���وارث  االأزم������ات  الإدارة 
واجلهات احلكومية املخت�سة فيما 
يتعلق بفتح جميع قطاعات احلياة 
ووفق الئحة ال�سروط واالإجراءات 
تراعي  والتي  املو�سوعة  الر�سمية 
البيئة  امل�����س��ارك��ني وت��وف��ر  ���س��ام��ة 

االآمنة
املرتقب  االأ���س��ب��وع  برنامج  وي�سمل 
على مدار ثاثة اأيام هي اخلمي�س 
واجل�����م�����ع�����ة امل����ق����ب����ل����ني وال�������س���ب���ت 
امل��واف��ق 27 اجل����اري ال��ع��دي��د من 
الفعاليات البحرية ال�سائقة والتي 
�ستجتذب فئات خمتلفة من حمبي 

الريا�سات البحرية واأي�سا جمهور 
ال�ساحرة  االإم�����ارة  ���س��واط��ئ  ورواد 
وتتنقل  الفعاليات  �ستتنوع  حيث 

بني امل�سطحات املائية يف دبي
الفعاليات يوم  اأن تبداأ  املقرر  ومن 
اخلمي�س املقبل من �ساطئ ال�سروق 
امل�سائية  ال����ف����رتة  يف  ج����م����ريا   يف 
ع���رب ت��ن��ظ��ي��م ا���س��ت��ع��را���س االأل�����واح 
امل��ائ��ي��ة ال��ط��ائ��رة مب�����س��ارك��ة حمبي 
املكان  يعترب  حيث  الريا�سة  ه��ذه 
ال�سياحية  ال��واج��ه��ات  اأج��م��ل  م��ن 
اأفق  احل��دي��ث��ة ح��ي��ث يظهر ج��م��ال 

دبي  ال�ساحر.
نف�سه  امل��ك��ان  ويف  نف�سه  ال��ي��وم  ويف 
����س���ي���ك���ون حمبي  ذات��������ه  وامل������وع������د 
ري��ا���س��ة م��وت��و ���س��ريف ع��ل��ى موعد 
هذه  ملناف�سات  االأول  ال��ظ��ه��ور  م��ع 
الريا�سة يف �سواطئ دبي من خال 
م�سار  على  �ستقام  التي  الفعاليات 
كاملة  �ساعة  ومل��دة  خا�س  تناف�سي 

بني امل�ساركني من كافة الفئات.
اجلمعة  ي����وم  ال���ربن���ام���ج  وي��ك��ت��ظ 
الفعاليات  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  امل��ق��ب��ل 
ال���ب���ح���ري���ة ال�����س��ي��ق��ة يف االأ����س���ب���وع 
�سيد  م�سابقة  تنظيم  بينها  م��ن 
االأ�سماك بقوارب الكاياك ال�سغرية 
دب��ي وف��ق �سروط  االأوىل يف  للمرة 
فئة خا�سة حيث تلبي هذه امل�سابقة 
حمبيها  م�����ن  ال���ك���ث���ريي���ن  رغ����ب����ة 
مواطنني ومقيمني وت�ستمر طوال 

اليوم يف �سواطئ دبي

اجلمعة  ي����وم  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وت����ب����داأ 
مبكرا من �ساطئ كايت بيت�س ومن 
التجديف  األ�����واح  ���س��ب��اق��ات  خ���ال 
النادي  �سينظمها  وال��ت��ي  )واق���ف( 
وال�سراكة  بالتعاون  االأوىل  للمرة 
املتخ�س�سة   املوؤ�س�سات  اح���دي  م��ع 
يف ال��ف��رتة ال�����س��ب��اح��ي��ة ب��داي��ة من 
�سباحا  التا�سعة  وح��ت��ى  ال�سابعة 
ومب�����س��ارك��ة جم��م��وع��ة م��ن حمبي 
ريا�سة الواحد التجديف )واقف(.

الفرتة  يف  ال���ف���ع���ال���ي���ات  وت���ن���ت���ق���ل 
امل�سائية بداية من ال�ساعة الرابعة 
اإىل �ساطئ ن�سنا�س يف جمريا حيث 
التزحلق  األ����واح  م��ظ��ات  �سرتتفع 
مناف�سات  ب����داي����ة  م����ع  امل������اء  ع���ل���ى 
ال��ت��ي متتلك قاعدة  ���س��ريف  ك��اي��ت 
ال�ساطئ  هذا  يف  كبرية  جماهريية 
وجت��م��ع ال��ك��ث��ري م���ن حم��ب��ي��ه��ا من 

اجلن�سني.
و�سيكون يوم ال�سبت املوافق ال�سابع 
والع�سرين من �سهر يونيو اجلاري 
موعدا لتنظيم مناف�سات ال�سراعية 
الليزر  ق���وارب  و�سباقات  احلديثة 
واوبتم�ست بالتعاون مع نادي   4.7
)دو�سك(  ال�����س��اط��ئ  ل������زوارق  دب����ي 
م�����ن حمبي  ن���خ���ب���ة  ومب���������س����ارك����ة 
رواد  م��ن  وع�ساقها  الريا�سة  ه��ذه 

�سواطئ جمريا 
ووجه هزمي حممد القمزي مدير 
اإدارة ال�سباقات يف نادي دبي الدويل 
للريا�سات البحرية ال�سكر اجلزيل 

اإىل �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد 
رئي�س جمل�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
على  ال��ن��ادي  رئي�س  الريا�سي  دب��ي 
دعمه ومتابعته الدائمة وتوجيهاته 
الفعاليات  كافة  ب��اجن��اح  امل�ستمرة 
البحري  ال���ك���رن���ف���ال  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن 
الفعاليات  اأ����س���ب���وع  يف  امل���رت���ق���ب 
يوم  م��ن  ب��داي��ة  ال�سيفي  البحرية 
 27 ال�سبت  املقبل وحتى  اخلمي�س 

اجلاري.
ب��ج��ه��ود جمل�س  ال��ق��م��زي  واأ�����س����اد 
للريا�سات  الدويل  دبي  نادي  اإدارة 
بن  �سعيد  احمد  برئا�سة  البحرية 
م�����س��ح��ار ودع���م���ه ال��ك��ب��ري الإجن����اح 
تاأتي  امل��رت��ق��ب��ة وال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�سي 
الريا�سي  للن�ساط  الراعية  املظلة 
يف االإم���ارة وال�سراكة مع ع��دد من 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي  ت�سهم 
دائ���م���ا يف اإجن������اح ك���اف���ة االأح������داث 
ي�سرف  التي  البحرية  والريا�سات 

على تنظيمها النادي.
يف  ال�����س��ب��اق��ات  اإدارة  م��دي��ر  وق����ال 
�سيكون  الت�سجيل  ب��اب  اأن  ال��ن��ادي 
مفتوحا اأم���ام اجل��م��ي��ع  ول��ك��ل من 
ومقيمني  م��واط��ن��ني  م���ن  ي���رغ���ب 
عرب املوقع الر�سمي للنادي اعتبارا 

م��ن ي��وم االأح���د املقبل وح��ت��ى يوم 
�سرورة  اإىل  داعيا  القادم  اخلمي�س 
التي  واملعايري  بال�سروط  االل��ت��زام 
مت اإعانها م�سبقا ومن بينها عدم 
م�ساركة اأ�سحاب االأمرا�س املزمنة 
التنف�سي  اجلهاز  اأم��را���س  وكذلك 
االإجراءات  بكامل  التقيد  و�سرورة 
االح������رتازي������ة ع���ن���د امل�������س���ارك���ة يف 

الفعاليات.
واأو�سح القمزي اأن اللجنة املنظمة 
للريا�سات  ال����دويل  دب���ي  ن���ادي  يف 
ر����س���دت ج���وائ���ز عينية  ال��ب��ح��ري��ة 
املناف�سات  يف  ل��ل��م��ت��ف��وق��ني  ق��ي��م��ة 

وال��ف��ع��ال��ي��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة م��ب��ي��ن��ا اأن 
امل�ساركة  ه��و  االأ���س��ا���س  ال��غ��ر���س يف 
احتفاء  وال��ت��ت��وي��ج  ال���ف���وز  ول��ي�����س 
بعودة احلياة اإىل طبيعتها وجتاوز 
ك��ورون��ا. وك�سف  اأث���ار جائحة وب��اء 
مدير اإدارة ال�سباقات يف حديثه اأن 
اللجنة املنظمة حر�ست على توزيع 
على  املقبل  االأ�سبوع  يف  الفعاليات 
ال��ع��دي��د م��ن االأم��اك��ن ذات اجلذب 
�سواطئ  رواد  واه��ت��م��ام  ال�سياحي 
اإمارة دبي مبينا اأن االأحداث �سوف 
تعزيزا  خم��ت��ل��ف��ة  اأم���اك���ن  يف  ت��ق��ام 
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  لتوجيهات 

واإبراز معامل االإمارة الفاتنة.

�لربنامج
اخلمي�س 25 يونيو:

الطائرة  املائية  االأل��واح  ا�ستعرا�س 
)ف����اي ب�����ورد( وم��ن��اف�����س��ات موتو 

�سريف
املوعد : 5-6 م�ساء 

املكان: �ساطئ ال�سروق
اجلمعة 26 يونيو :

- �سباق دبي األواح التجديف واقف
املوعد : 7-9 �سباحا 

املكان: �ساطئ كايت بيت�س

املائية  التزحلق  األ��واح  مناف�سات   -
)كايت �سريف(

املوعد : 4-6 م�ساء 
املكان: �ساطئ ن�سنا�س

بقوارب  االأ�سماك  �سيد  م�سابقة   -
الكاياك

املوعد : 7 �سباحا اإىل 6 م�ساء
املكان: �سواطئ دبي
ال�سبت 27 يونيو:

�سباقات ال�سراعية احلديثة قوارب 
ليزر 4.7 واوبتم�ست

املوعد : بعد الظهرية 
املكان: �ساطئ جمريا

�صحب قرعة نهائيات كاأ�ص �آ�صيا حتت 16 عامًا

منتخبنا يف املجموعة الثانية اإىل جانب طاجيك�شتان وُعمان واليمن

فالي بورد وموتو �صريف يوم �خلمي�ص

اأ�شبوع دبي البحري ال�شيفي يبداأ من �شاطئ ال�شروق
• كايت بيت�ص يحت�صن جتديف و�قف ون�صنا�ص مقر� ل�صريف 

• م�صابقة �صيد �لأ�صماك بقو�رب �لكاياك للمرة �لأوىل يف دبي
• قو�رب ليزر 4.7 و�وبتم�صت تتناف�ص يوم �ل�صبت ببحر جمري�
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الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  ك�����س��ف 
املجتمع  تنمية  دائ���رة  م��ع  بالتن�سيق 
يف اأبوظبي, عن ختام الرحلة االأوىل 
الذي  املنزل,  يف  اللياقة  برنامج  من 
ان��ط��ل��ق ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي حت��ت �سعار 
مناعتك”,  ع����زز  ن�������س���ط..  “خلك 
اأبوظبي  م����ب����ادرات  ���س��ل�����س��ل��ة  ���س��م��ن 
بتفاعل  ال���ربن���ام���ج  وح���ظ���ي  ت��ل��ه��م, 
املبادرات  مع  تزامناً  كبري,  املجتمعي 
جائحة  خ��ال  املجل�س  اأطلقها  التي 
فئات  ا�ستهدفت عموم  والتي  كورونا 
امل���ج���ت���م���ع, وت���ن���وع���ت ب����ني م����ب����ادرات 
التوعية والتثقيف الريا�سي بجانب 
االفرتا�سية  وامل�����س��اب��ق��ات  االأن�����س��ط��ة 
والور�س واملحا�سرات عن بعد, اإ�سافة 

اإىل مبادرات الدعم وامل�ساهمة.
على  املجتمع  اأف��راد  املبادرة  و�سجعت 
لتحقيق  ال��ب��دين  الن�ساط  مم��ار���س��ة 
من  البيت,  يف  م��ت��وازن  حياة  اأ�سلوب 

املناف�سات االفرتا�سية  برامج  خال 
وال���ت���م���اري���ن, و���س��اه��م ال���ربن���ام���ج يف 
األ�������ف من   37 م����ن  اأك�������ر  ت���وع���ي���ة 
اأب����وظ����ب����ي على  م���وظ���ف���ي ح���ك���وم���ة 
املن�سورات  ع��رب  ال��ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة 
التوعوية اخلا�سة بربنامج “اللياقة 
متارين  ت�سمنت  وال��ت��ي  املنزل”,  يف 
ت�ساهم  ريا�سية  ومناف�سات  مكتبية 
ال�سحي,  احل���ي���اة  من���ط  ت��ع��زي��ز  يف 
من   11,500 م���ن  اأك����ر  و����س���ارك 
جمتمع دولة االإم��ارات يف الفعاليات 

الريا�سية االفرتا�سية.
ارت����ف����اع معدل  االأرق���������ام  واأظ�����ه�����رت 
اإىل  ل���ل���ف���رد  ال����ري����ا�����س����ة  مم����ار�����س����ة 
رم�سان  ���س��ه��ر  خ����ال  اأ����س���ع���اف   5
 ,2019 برم�سان  مقارنة   2020
حيث ق��دم��ت امل��ب��ادرة اأك���ر م��ن 29 
�سمن  افرتا�سية  ريا�سية  مناف�سة 
%84 يف  ����س���ارك  ح��ي��ث  ف���ئ���ات,   3

�سارك  ف��ي��م��ا  اجل�������ري,  م�������س���اب���ق���ات 
ال����دراج����ات  م��ن��اف�����س��ات  يف   11%
�ساركوا يف  بعد, و5%  الهوائية عن 
ن�سبة  وب��ل��غ��ت  املختلفة,  ال��ري��ا���س��ات 
م�ساركة الذكور %53.1, يف املقابل 
ن�سبة  وبلغت  االإناث,  من   46.9%
االإم�������ارات  م���ن   45% امل�������س���ارك���ات 
وال����ه����ن����د وال���ف���ل���ب���ني م����ن اإج����م����ايل 

امل�ساركات.
الريا�سي  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  وق����دم 
والتثقيف  للتوعية  م���ب���ادرات   10
بعد  ع��ن  الريا�سة  ممار�سة  باأهمية 
املجتمع  ف���ئ���ات  ل���ع���م���وم  وامل���وج���ه���ة 
بهدف ا�ستمرارية الن�ساط الريا�سي 
اأفراد  �سحة  على  الكبري  وانعكا�سه 
املجتمع ورفع م�ستوى املناعة لديهم, 
جمموعة  الع�سر  املبادرات  وت�سمنت 
البدنية  اللياقة  تدريبات  من  كبرية 
واملمار�سات  ال�����س��ح��ي��ة  وال��ن�����س��ائ��ح 

ال�سليمة  وال���ت���غ���ذي���ة  االإي����ج����اب����ي����ة 
باإ�سراف وم�ساركة نخبة من اخلرباء 
عدد  وبلغ  وامل��درب��ني,  واملتخ�س�سني 
املبادرات  ب��ه��ذه  اخلا�سة  امل�����س��اه��دات 
االجتماعي  التوا�سل  من�سات  على 
اأكر من 71 األف م�ساهدة, وحظيت 
بتفاعل جمتمعي بلغ قرابة 34 األف 

اأكر  و�سجل  الرقمية,  املن�سات  عرب 
املناف�سات  يف  م�����س��ارك   3700 م��ن 
االفرتا�سية: خلك يف البيت للجري, 
مارثون اأدنوك اأبوظبي االفرتا�سي, 
البيت  يف  خ��ل��ك  اأدن�������وك  وم����ارث����ون 

للجري.  
العواين,  حمد  ع��ارف  �سعادة  و�سرح 

االأم���������ني ال�����ع�����ام مل���ج���ل�������س اأب���وظ���ب���ي 
جمل�س  م��ب��ادرات  “متثل  الريا�سي: 
ال��ري��ا���س��ي خ���ال جائحة  اأب��وظ��ب��ي 
حلر�س  حقيقية  ت��رج��م��ة  ك���ورون���ا, 
ودعمها  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  واه��ت��م��ام 
الوطنية  ل����ل����م����ب����ادرات  امل���ت���وا����س���ل 
الطموحة لتعزيز ال�سامة وال�سحة 
فئات  ل���ع���م���وم  ال���ب���دن���ي���ة  وال���ل���ي���اق���ة 
املبادرات  “اإن  م�سيفا:  املجتمع,” 
اأقيمت  ال��ت��ي  الريا�سية  واالأن�����س��ط��ة 
الكثري  بتحقيق  اأ���س��ه��م��ت  ب��ع��د,  ع��ن 
م���ن امل��خ��رج��ات االإي��ج��اب��ي��ة واالآث�����ار 
املهمة يف ظل تفاعل غري  املجتمعية 

م�سبوق من عموم فئات املجتمع.«
واأكد العواين: “اإن مبادرات جمل�س 
اأب���وظ���ب���ي ال���ري���ا����س���ي ت���ن���وع���ت بني 
املجتمع  ودع���وة  والتثقيف  التوعية 
البيت  م�����ن  ال����ري����ا�����س����ة  مل���م���ار����س���ة 
وال�سحة  ال��ل��ي��اق��ة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 

التفاعلية  امل�سابقات  بجانب  العامة, 
مهمة  وفر�س  م�ساحات  وف��رت  التي 
الريا�سيني  بني  والتحدي  للتناف�س 
وامل���ج���ت���م���ع, ان����ط����اق����اً م����ن ال���ت���زام 
ريا�سي  ملجتمع  وطموحاته  املجل�س 

ينعم بلياقة عالية و�سحة مثالية«.
�سلطان  ���س��ع��ادة  اأ����س���اد  م���ن ج��ان��ب��ه, 
امل��دي��ر التنفيذي  ال��ظ��اه��ري,  امل��ط��وع 
لقطاع امل�ساركة املجتمعية والريا�سة 
“باجلهود  املجتمع:  تنمية  دائ��رة  يف 
املبذولة من خمتلف اجلهات امل�ساركة 
يف املرحلة االأوىل من برنامج اللياقة 
الذي  االجتماعي  واالأث���ر  امل��ن��زل,  يف 
ح��ق��ق��ه ال���ربن���ام���ج م���ن خ����ال خلق 
ملتزم  وم���������س����وؤول  ن�����س��ط  جم��ت��م��ع 

ريا�سياً و�سحياً ».
هذا  ع��رب  “ن�سعى  امل��ط��وع,  واأ����س���اف 
القيادة  تطلعات  لتحقيق  الربنامج 
ال��ر���س��ي��دة ن��ح��و ت��ع��زي��ز ج����ودة حياة 

اأف��������راد امل���ج���ت���م���ع, م����ن خ�����ال خلق 
���س��ح��ي��ة حتت�سن  ب��ي��ئ��ة جم��ت��م��ع��ي��ة 
االجتماعي  القطاع  ويعمل  اجلميع, 
م��ن��اخ �سحي  خ��ل��ق  يف  دوراً حم��وري��اً 
ي�ساعد املجتمع على تعزيز دورهم يف 
مبختلف  امل�ستدامة  التنمية  م�سرية 

املجاالت«.  
و����س���ي���وا����س���ل ال���ل���ي���اق���ة يف امل����ن����زل يف 
تنظيم  ع�����رب  ال����ث����ان����ي����ة,  م���رح���ل���ت���ه 
ح�س�س تدريبية م�سجلة عرب من�سة 
اإل��ك��رتون��ي��ة, اإىل ج��ان��ب ور����س عمل 
كبار  فئة  ت�ستهدف  مبا�سرة  توعوية 
والعمال,  ال��ه��م��م,  واأ���س��ح��اب  ال�����س��ن, 
وحت����دي����ات ال���ن�������س���اط ال����ب����دين بني 
امل�سرتكني, اإىل جانب اتاحة الفر�سة 
يف  للم�ساركة  املجتمع  اأف���راد  جلميع 
يف  ت�ساهم  التي  الريا�سية  التمارين 
زيادة الوقاية واملحافظة على اللياقة 

خا�سة مع الظروف احلالية.

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  اأب���وظ���ب���ي  راب���ط���ة  اأع���ل���ن���ت 
باب  فتح  ع��ن  اجلوجيت�سو  مل��ح��رتيف 
املحلية  ب���ط���والت���ه���ا  يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
والدولية ملو�سم 2020 – 2021, 
الاعبني  اأم�����ام  ال��ف��ر���س��ة  الإت���اح���ة 
من  ال��ت��ي  املناف�سات  يف  ل��ا���س��رتاك 
ر�سمي  ب�����س��ك��ل  ت��ن��ط��ل��ق  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر 
ال��ع��ام اجل���اري مع  اأغ�سط�س م��ن  يف 
مراعاة كافة االإجراءات االحرتازية 
املخت�سة  اجل��ه��ات  قبل  م��ن  امل��ق��ررة 
تلك  ت�����س��ت�����س��ي��ف  ال���ت���ي  ال�������دول  يف 

االأحداث.
جوالت  مدير  البحري  ط��ارق  واأك���د 
للجوجيت�سو  �سام  جراند  اأبوظبي 
اأن املو�سم اجلديد �سي�سهد 5 جوالت 
من  ال�����س��اد���س��ة  الن�سخة  يف  رئي�سية 
والتي  اأبوظبي جراند �سام  بطولة 
اأجنلو�س  ل��و���س  م���ن  ك���ل  ���س��ت��ق��ام يف 
ومو�سكو, وريو دي جانريو, ولندن, 
فيما  اأن�����ه  اإىل  م�����س��ريا  واأب���وظ���ب���ي, 
والدولية  املحلية  البطوالت  يخ�س 
ل��راب��ط��ة اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
جدولة  مت����ت  ف���ق���د  اجل��وج��ي��ت�����س��و 
ال��ف��ع��ال��ي��ات يف جميع  م���ن  ال��ع��دي��د 
اعتماد  مت  ب��ح��ي��ث  ال����ع����امل,  اأن����ح����اء 
اأغ�سط�س  م��ن  ل��ل��ب��ط��والت  ال��ق��ائ��م��ة 
�سعادة  واإط���اع  اأك��ت��وب��ر  نهاية  حتى 
عبداملنعم الها�سمي رئي�س االحتادين 
االأول  النائب  واالآ�سيوي  االإم��ارات��ي 

لرئي�س االحتاد الدويل عليها.

البحري  ق��ال  ال��ب��ط��والت  وع��ن تلك 
: “ ���س��ت��ك��ون ال��ب��داي��ة م���ع ال����دوري 
ال����دويل ل��راب��ط��ة اأب��وظ��ب��ي ملحرتيف 
 23 م����و�����س����ك����و  يف  اجل���وج���ي���ت�������س���و 
اأغ�����س��ط�����س امل��ق��ب��ل, وي��ل��ي��ه ال����دوري 
ال����دويل ل��راب��ط��ة اأب��وظ��ب��ي ملحرتيف 
بالربازيل  ك��وي��اب��ا  يف  اجلوجيت�سو 
الدوري  ث��م  اأغ�سط�س,   30 بتاريخ 
ال����دويل ل��راب��ط��ة اأب��وظ��ب��ي ملحرتيف 
 13 ب��رازي��ل��ي��ا يف  اجل��وج��ي��ت�����س��و يف 
لرابطة  ال��دويل  وال��دوري  �سبتمرب, 
اجلوجيت�سو  مل����ح����رتيف  اأب����وظ����ب����ي 
 10 يف  االأوك���ران���ي���ة  لفيف  مب��دي��ن��ة 
العام اجل��اري, والدوري  اأكتوبر من 
اأب��وظ��ب��ي ملحرتيف  امل��ح��ل��ي ل��راب��ط��ة 
 17 ب��ت��اري��خ  اأمل��ان��ي��ا  يف  اجلوجيت�سو 
�سيقام  ال���ي���وم  ن��ف�����س  ويف  اأك���ت���وب���ر, 
اأبوظبي  ل��راب��ط��ة  امل��ح��ل��ي  ال�����دوري 
ايرلندا  يف  اجل��وج��ي��ت�����س��و  مل��ح��رتيف 
ويف اليوم التايل �ست�ست�سيف مدينة 
الدوري  مناف�سات  الكورية  �سيوؤول 
الدويل لرابطة اأبوظبي للمحرتفني 
مدينة  ويف  اأك���ت���وب���ر,   18 ب���ت���اري���خ 
���س��وف يقام  ب����اروي����ري ال��ربازي��ل��ي��ة 
اأبوظبي  ل��راب��ط��ة  ال����دويل  ال�����دوري 
ملحرتيف اجلوجيت�سو يف 31 اأكتوبر, 
ويف نف�س هذا التاريخ �ستكون هناك 
بطولة اأخرى يف مقدونيا ال�سمالية 

حتت مظلة الرابطة اأي�ساً » .
واأ�ساف : “ اعتمدت رابطة اأبوظبي 
اجلوجيت�سو  مل����ح����رتيف  ال���ع���امل���ي���ة 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع احت�������اد االإم����������ارات 

ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و ال��ت�����س��ن��ي��ف ال����دويل 
اعتمادا على  للعام احلايل لاعبني 
ال�����س��اب��ق��ة ح��ت��ى نوفمرب  ن��ت��ائ��ج��ه��م 
التاريخ  وه����و  اجل������اري,  ال���ع���ام  م���ن 
العامل  بطولة  اإقامة  �سي�سهد  ال��ذي 
ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني وال�������س���ب���اب وال���ك���ب���ار يف 
العاملية  اأبوظبي  وبطولة  اأبوظبي, 
اإ�سافة  وبعد  اجلوجيت�سو,  ملحرتيف 
ن��ت��ائ��ج ال��ب��ط��ول��ت��ني ل��اع��ب��ني �سيتم 
الاعبني  وم��ن��ح  الت�سنيف  اع��ت��م��اد 

اجلوائز املعلن عنها م�سبقا«.
واأكد البحري اأن امل�ساركة يف جوالت 
���س��ام �ستكون من  اأب��وظ��ب��ي ج��ران��د 
يجمعها  ت���اأه���ي���ل���ي���ة  ن���ق���اط  خ�����ال 
املحلية  ال��ب��ط��والت  م���ن  ال��اع��ب��ون 
ال��ذي ت�سرف عليه  ب��ال��دوري املحلي 
رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو 
يف ت��ل��ك ال�����دول, وال������دوري ال���دويل 
القاري  وال����دوري  اأب��وظ��ب��ي  لرابطة 
ن���������س����رف على  ال�����ت�����ي  ل����ل����ب����ط����والت 
واأنه  ع���ام,  ك��ل  اخل����ارج  يف  تنظيمها 
�سي�سمح للنا�سئني بامل�ساركة يف فئات 
الفئات  م���ع  ب��اأح��زم��ت��ه��م,  ال��ب��ال��غ��ني 
املعتمد م�ساركتها يف �سل�سلة جوالت 
للجوجيت�سو  �سام  جراند  اأبوظبي 
امل���و����س���م اجل����دي����د وه������ي اأ����س���ح���اب 
االأحزمة البنف�سجي والبني واالأ�سود 
واالأ�ساتذة   1 واالأ���س��ات��ذة  للبالغني 

.2
وع�����ن ال��ت�����س��ن��ي��ف اجل����دي����د ال����ذي 
املقبل  للمو�سم  ال��راب��ط��ة  اعتمدته 
لدينا  “ ���س��ي��ك��ون  ال���ب���ح���ري:  ق����ال 

الت�سنيف  م���ن  خم��ت��ل��ف��ان  ن���وع���ان 
خا�س  ت�سنيف  اأحدهما  واجل��وائ��ز, 
ج����ران����د �سام  اأب���وظ���ب���ي  ب����ج����والت 
اأبريل من  وحدها وتعلن نتائجه يف 
عام 2021, واالآخر خا�س بجوالت 
اإليها  م�سافا  �سام  جراند  اأبوظبي 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف  ب��ط��ول��ة 
اجل��وج��ي��ت�����س��و وت���ع���ل���ن ن��ت��ائ��ج��ه يف 
يخ�س  فيما  واأن��ه   ,2021 نوفمرب 
اخل���ا����س  وه�����و  االأول  ال��ت�����س��ن��ي��ف 
فقد  �سام  جراند  اأبوظبي  بجوالت 
جوالتها  ج��م��ي��ع  ي�����س��م��ل  اأن  ت���ق���رر 
يف   2021-2020 م���و����س���م  يف 
والبني  البنف�سجي,  االأح��زم��ة  فئات 
العمرية  ال��ف��ئ��ات  يف  فقط  واالأ����س���ود 

اخلا�سة بالكبار واالأ�ساتذة 1 و2 .
وذك����ر اأن����ه ���س��ي��ت��م ت�����س��ن��ي��ف جوالت 
اأب��وظ��ب��ي ج��ران��د ���س��ام يف ري���و دي 
اأنها  على  واأبوظبي  ولندن  جانريو 
االأ�سا�سية للمناف�سة والتي  املحطات 
مت��ن��ح ال��اع��ب��ني ن��ق��اط��ا اأك�����ر من 
اجلوالت االأخ��رى يف لو�س اأجنلو�س 
ومو�سكو اأي ما يعادل 3000 نقطة 
بدال  االأ�سود  احل��زام  بفئة  للفائزين 
الت�سنيف  واأن  نقطة,   2000 م��ن 
الوزن  فئة  بح�سب  �سيكون  اجلديد 
للجوائز  ج��دي��د  م�سمى  خ��ال  م��ن 
املالية والدروع التي �سيح�سل عليها 
اجلوائز  فئات  اأن  مبعنى  الاعبون, 
وهو  الري�سة  خفيف  وزن  يف  �ستكون 
وزن  وهو  الري�سة  ووزن  كجم,   56
 77 الويلرت وهو  ووزن  كجم,   62

كجم, ووزن املتو�سط وهو 85 كجم, 
ووزن الثقيل احلفيف وهو 94 كجم, 
والوزن فوق الثقيل وهو 120 كجم 

لاأحزمة البنية وال�سوداء فقط.
لل�سيدات  بالن�سبة  اأن���ه  اإىل  واأ����س���ار 
ال�سنوية  امل��ال��ي��ة  اجل��وائ��ز  ف�ستمنح 
اخل���ا����س���ة ب��ال��ت�����س��ن��ي��ف ل��ف��ئ��ة وزن 
الديك حتت 49 كجم, ووزن خفيف 
اخلفيف  ووزن  ك��ج��م,   55 الري�سة 
ك��ج��م, وال������وزن امل��ت��و���س��ط 70   62
لفئة  كجم   95 الثقيل  ووزن  كجم, 
احل�����زام ال��ب��ن��ي واالأ�����س����ود ع��ل��م��ا باأن 
بني  مت�ساوية  املو�سم  نهاية  ج��وائ��ز 
ال���ذك���ور واالإن�������اث احل��ا���س��ل��ني على 

املركزين االأول والثاين.
وع��ن ���س��روط احل�����س��ول على نقاط 
الاعبني  ت��ر���س��ح  ال��ت��ي  ال��ت�����س��ن��ي��ف 
“ يجمع   : ق����ال  ب���اجل���وائ���ز  ل��ل��ف��وز 
الاعبون النقاط من خال امل�ساركة 
يف جوالت اأبوظبي جراند �سام يف كل 
وريو  ومو�سكو,  اأجنلو�س,  لو�س  من 
دي ج��ان��ريو, و ل��ن��دن, واأب��وظ��ب��ي, و 
يحتاج الاعبون اإىل امل�ساركة ر�سميا 
اأب��وظ��ب��ي جراند  يف ج��م��ي��ع ج����والت 
نتائجهم يف  على  واالع��ت��م��اد  ���س��ام, 
لرابطة  امل��ح��ل��ي  ال������دوري  ب���ط���والت 
اجلوجيت�سو,  مل���ح���رتيف  اأب���وظ���ب���ي 
اأبوظبي  لرابطة  ال���دويل  وال���دوري 
.. الفتا  اأي�����س��ا  ال���ق���اري  وال�������دوري 
ومبلغ  جائزة  ت�سليم  �سيتم  اأن��ه  اإىل 
نقدي الأف�سل الاعبني ». وبالن�سبة 
للرابطة  الثاين  ال�سنوي  للت�سنيف 

الذي يجمع جوالت اأبوظبي جراند 
العاملية  اأب���وظ���ب���ي  وب���ط���ول���ة  ����س���ام 
اأن  ال���ب���ح���ري  اأك�����د   .. ل��ل��م��ح��رتف��ني 
�سيكون   2021  -  2020 م��و���س��م 
النقاط  �سيت�سمن  حيث  ا�ستثنائيا 
خ���ال فرتة  ال��اع��ب  ال��ت��ي جمعها 
18 �سهرا اعتبارا من مايو 2020 
نهاية  ويف   .2021 نوفمرب  وحتى 
املو�سم, �سيتم ترتيب الاعبني وفقا 
الأف�سل 9 نتائج يف جميع املناف�سات 
ت��ن��ظ��م��ه��ا م���ن ق��ب��ل رابطة  ال��ت��ي مت 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو 
�سام,  ج��ران��د  اأب��وظ��ب��ي  “جوالت 
وال��دوري املحلي, وال��دوري الدويل, 

والدوري القاري, اإ�سافة اإىل نتيجة 
بطولة اأبوظبي العاملية للمحرتفني 
اأبوظبي  ملنظمة  ال��ق��اري  وال�����دوري 
باالإ�سافة  اجلوجيت�سو”,  مل��ح��رتيف 
ال������دوري  م����ن  اأخ�������رى  ن��ت��ي��ج��ة  اإىل 
اأبوظبي  ب��ط��ول��ة  ونتيجة   , ال��ق��اري 
وعن  اجلوجيت�سو.  ملحرتيف  العاملية 
قال  وم�سمياتها  اجل��دي��دة  اجل��وائ��ز 
“ جراند  ج��ائ��زة  ا�ستحداث  “ مت   :
�ستمنح  وال����ت����ي  اخلا�سة”  ����س���ام 
االأول يف  باملركز  يفوز  الذي  لاعب 
ثاث جوالت جراند �سام متتالية, 
, و”جائزة  نف�سه  املو�سم  اأك��ر يف  اأو 
الأي  ���س��ت��م��ن��ح  �سام” ال���ت���ي  ���س��وب��ر 

يفوز بخم�س جوالت متتالية  العب 
الدرع  و”جائزة  ن��ف�����س��ه,  امل��و���س��م  يف 
لاعب  ���س��ي��م��ن��ح  ال�����ذي  الذهبي” 
جوالت  ك��ل  يف  االأول  باملركز  الفائز 
اأب��وظ��ب��ي ج��ران��د ���س��ام اإ���س��اف��ة اإىل 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف  ب��ط��ول��ة 
اجلوجيت�سو يف املو�سم نف�سه, وجائزة 
�سيفوز  ال��ذي  الثاثي لاعب  التاج 
بجميع األقاب املو�سم يف جراند �سام 
الب�ساط,  وم��ل��ك  العاملية  واأب��وظ��ب��ي 
وك���ل ه���ذه اجل��وائ��ز امل��ال��ي��ة بخاف 
نهاية  يف  ل��اأب��ط��ال  �سنمنحها  ال��ت��ي 
كل جولة من جوالت اأبوظبي جراند 

�سام اأو ملك الب�ساط«.

الريا�سي عن رفع  اأعلن جمل�س دبي 
الطاقة اال�ستيعابية ملمار�سي الن�ساط 
البدنية  واللياقة  التدريب  مراكز  يف 
 100% لن�سبة  املعتمدة  الر�سمية 
االحرتازية  التدابري  اإط��ار  يف  وذل��ك 
الريا�سي  ال��ن�����س��اط  ب���ع���ودة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ب���دب���ي, وب���ن���اء ع��ل��ى م��واف��ق��ة اللجنة 
وال����ك����وارث  االأزم��������ات  الإدارة  ال��ع��ل��ي��ا 
كافة  تطبيق  ا���س��ت��م��رار  م��ع  دب����ي,  يف 
وتعليمات  االح����رتازي����ة  االإج�������راءات 
والتباعد  امل�ستمر  والتعقيم  الوقاية 
ب��ني االأف�����راد واإدارة  ك��اف��ي��ة  مل�����س��اف��ات 
ال��ت��ج��م��ع��ات يف امل���وق���ع, وذل����ك بهدف 

حماية االأفراد من ممار�سي االأن�سطة 
الريا�سية. 

وياأتي قرار املجل�س الذي نال موافقة 
اجلهات الر�سمية املخت�سة بعد النجاح 
ال��ك��ب��ري ال�����ذي ���س��ه��ده ال���ق���رار بفتح 
واالأندية  االأك��ادمي��ي��ات  يف  التدريبات 
واللياقة  التدريب  وم��راك��ز  اخلا�سة 
الريا�سي يف  الن�ساط  وع��ودة  البدنية 
اإمارة دبي منذ 27 مايو املا�سي وعدم 
ب��ال��ف��ريو���س يف  اإ���س��اب��ات  اأي���ه  ت�سجيل 
تطور  مع  وكذلك  الريا�سي,  القطاع 
كوفيد  جائحة  مع  الر�سمي  التعامل 
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الريا�سي  دب������ي  جم���ل�������س  واأ�������س������در 
ب����ق����رار رفع  ب����روت����وك����والت خ���ا����س���ة 
الطاقة اال�ستيعابية ملمار�سي الن�ساط 
البدنية  واللياقة  التدريب  مراكز  يف 
 100% لن�سبة  املعتمدة  الر�سمية 
ال�سابق  ال��ربوت��وك��ول  ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د 
ب�سعة  اخل��ا���س��ة  ب����االإج����راءات  يتعلق 
�سابقا   50% ال��ب��ال��غ��ة  اال���س��ت��ي��ع��اب 
والتي �سكلت املرحلة االأوىل من عودة 
الن�ساط لهذا القطاع املهم الذي اأتاح 
ممار�سي  من  االآالف  لعودة  الفر�سة 
يف  يوميا  البدنية  اللياقة  ت��دري��ب��ات 
املراكز املتطورة املتخ�س�سة واملنت�سرة 

يف خمتلف مناطق دبي. 
وك������ان جم��ل�����س دب�����ي ال���ري���ا����س���ي قد 
ال�����س��م��اح مبمار�سة  اأي�����س��ا ع��ن  اأع��ل��ن 
الفئات  ال��ري��ا���س��ي جل��م��ي��ع  ال��ن�����س��اط 
 12 ال���ع���م���ري���ة مب����ا يف ذل������ك حت����ت 
اأن مت  ب��ع��د  60 ع���ام���ا,  ع��ام��ا وف����وق 
مبمار�سة  لها  امل�سموح  الفئة  حتديد 
املرحلة  خ���ال  ال��ري��ا���س��ي  ال��ن�����س��اط 
الريا�سي  الن�ساط  ع��ودة  من  االأوىل 
�سي�سمح  �سنة, مما  و60   12 ما بني 
التدريب  ومراكز  االأكادمييات  بعمل 
مع  طاقتها  بكامل  البدنية  واللياقة 
وتخطيط  التدريبات  اأوق���ات  تكثيف 

ي��وف��ر م�ساحة  ال��ت��دري��ب مب���ا  م��ك��ان 
وو�سع  امل�ساركني  بني  للتباعد  كافية 
املركز  م��ن  واخل���روج  للدخول  اآل��ي��ات 
ال��ت��دري��ب��ي مب���ا ي�����س��م��ن ال���ت���اأك���د من 
التدريبات  يف  امل�������س���ارك���ني  ����س���ام���ة 
وبعد  واأثناء  وان�سيابية حركتهم قبل 
ال��ت��دري��ب��ات, وه���ي االإج�������راءات التي 
الربتوكول  ب��ال��ت��ف�����س��ي��ل  ي��ت�����س��م��ن��ه��ا 

اخلا�س بكل ريا�سة.
وت���ت���وا����س���ل ق����������رارات جم���ل�������س دب���ي 
الن�ساط  ب��ع��ودة  اخل��ا���س��ة  ال��ري��ا���س��ي 
الذي  و�سعه  اإىل  الريا�سي  للقطاع 
يتنا�سب مع العدد الكبري للممار�سني 

واأهمية الريا�سة يف املجتمع وتاأثريها 
ون�ساط  و���س��ع��ادة  �سحة  على  الكبري 
االأفراد وتقوية جهاز املناعة والدورة 
كما  للريا�سة,  ممار�س  لكل  الدموية 
الريا�سيني  متنح  ال��ق��رارات  ه��ذه  اأن 
ريا�ساتهم  مل��م��ار���س��ة  ال���ع���ودة  ف��ر���س��ة 
التي  املف�سلة  واجل��م��اع��ي��ة  ال��ف��ردي��ة 
يف  اأ�سا�سية  م��ف��ردة  ممار�ستها  ت�سكل 
ال��ربن��ام��ج ال��ي��وم��ي ل��ه��م, ك��م��ا �سمل 

الريا�سات مبا يف  العودة جميع  قرار 
ا�ستعادت  التي  ال�سباحة  ريا�سة  ذلك 
من  الريا�سيني  وا�ستقبلت  ن�ساطها 
خم��ت��ل��ف االأع�����م�����ار واجل���ن�������س���ي���ات يف 
جم��م��ع ح��م��دان ال��ري��ا���س��ي وخمتلف 

امل�سابح يف اإمارة دبي. 
الريا�سي  دب�����ي  جم��ل�����س  م���ن���ح  ك���م���ا 
والتنمية  املعرفة  هيئة  مع  بالتعاون 
لاأكادمييات  املوافقة  بدبي  الب�سرية 

مبمار�سة  ال���ر����س���م���ي���ة  ال���ري���ا����س���ي���ة 
املن�ساآت  يف  واالأن�����س��ط��ة  ال��ت��دري��ب��ات 
التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ماعب  ت�سم  وال��ت��ي  بدبي  اخلا�سة 
و�������س������االت وم���������س����اب����ح وف�������ق اأع����ل����ى 
امل�ستويات, وذلك بهدف توفري املزيد 
وامل�سابح  وال�������س���االت  امل���اع���ب  م���ن 
ويف  للتدريبات  ال��ع��ودة  يف  للراغبني 

خمتلف املناطق بدبي.

بتنظيم جمل�ص �أبوظبي �لريا�صي

برنامج »اللياقة يف املنزل« يختتم مرحلته االأوىل مب�شاركة وا�شعة

طارق �لبحري : مو�صكو تق�ص �صريط �مل�صابقات يف �أغ�صط�ص من �لعام �جلاري

رابطة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو تفتح باب الت�شجيل للم�شاركة يف بطوالتها

�ل�صماح بالتدريب جلميع �لفئات �لعمرية 

جمل�س دبي الريا�شي يرفع الطاقة اال�شتيعابية 
ملراكز التدريب واللياقة البدنية اإىل 100 %
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الفجر الريا�ضي

موؤجلتني  مب���ب���ارات���ني  ن�����س��اط��ه  ع����اود  اأن  ب��ع��د   
ع��ق��ب ت��وق��ف م��ن��ذ اآذار/م�����ار������س ب�����س��ب��ب تف�سي 
ف���ريو����س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د, ي��وا���س��ل ال�����دوري 
اأبواب  العودة خلف  القدم رحلة  االإنكليزي لكرة 

م���و����س���دة اع���ت���ب���ارا م����ن اجل���م���ع���ة حني 
مواجهة  ت��وت��ن��ه��ام  ي��خ��و���س 

�سيفه  �����س����د  م�������س���ريي���ة 
يونايتد,  م��ان�����س�����س��رت 

دربي  ب��ان��ت��ظ��ار  وذل����ك 
ليفربول  ب���ني  االأح�����د 
امل������ت�������������س������در وج�����������اره 

اإيفرتون.
واف����ت����ت����ح����ت ال�����ع�����ودة 

م���ن ال���ت���وق���ف االأرب����ع����اء 
مب������������ب������������ارات������������ني 

م����وؤج����ل����ت����ني 

م��ن امل��رح��ل��ة ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����س��ري��ن, ح��ي��ث تغلب 
ما  -3�سفر  اأر����س���ن���ال  ع��ل��ى  ���س��ي��ت��ي  م��ان�����س�����س��رت 
�سيحرم ليفربول من فر�سة ح�سم اللقب االأحد 
الذي  اأ���س��ت��ون فيا  ت��ع��ادل  اإي��ف��رت��ون, فيما  �سد 
ي�سارع من اأجل جتنب الهبوط, دون اأهداف مع 
حقيقية  فر�سة  ميلك  ال��ذي  يونايتد  �سيفيلد 
للم�ساركة يف دوري االأبطال كونه يتخلف 

بفارق اأربع نقاط عن ت�سل�سي الرابع.
بعد  ال����ك����ام����ل����ة  االأوىل  امل����رح����ل����ة  ويف 
اال�ستئناف, تغري امل�سهد كثريا بالن�سبة 
ال��ربت��غ��ايل جوزيه  ل��ت��وت��ن��ه��ام وم���درب���ه 
الظهور  ب���ع���د  مت���ن���ى  ال������ذي  م���وري���ن���ي���و 
االأخ����ري ل��ف��ري��ق��ه ع��ل��ى اأر�����س امل��ل��ع��ب, لو 
املو�سم  اىل  مبا�سرة  االن��ت��ق��ال  باإمكانه 
املتوا�سع  االأداء  ظ��ل  يف  املقبل 
ال�����ذي ع���ان���ى منه 

الفريق اللندين.
الفوز  بتحقيق  ���س��ب��ريز  ف�����س��ل  ال���وق���ت,  ذل���ك  يف 
امل�سابقات,  جميع  يف  ل��ه  م��ب��اري��ات  ���س��ت  اآخ���ر  يف 
اأوروب���ا  اأب��ط��ال  اإىل خ��روج��ه م��ن دوري  اأدى  م��ا 
�سبع  بفارق  وتراجعه  االإنكليزي,  االحتاد  وكاأ�س 
نقاط عن املركز الرابع االأخري املوؤهل اىل دوري 

االأبطال املو�سم املقبل.
ومع ذلك, مل ي�ستفد اأي مدرب من فرتة التوقف 
التي دامت لثاثة اأ�سهر اأكر من مورينيو, حيث 
الثامن  املركز  �ساحب  توتنهام  ل�سفوف  �سيعود 
41 ن��ق��ط��ة(, ق��ائ��ده وه���داف���ه هاري  )ب��ر���س��ي��د 
كاين وجنمه الكوري اجلنوبي �سون هيونغ-مني 
والهولندي �ستيفن بريغوين واالأرجنتيني اإريك 
الميا والفرن�سي مو�سى �سي�سوكو بعد تعافيهم 

وا�ستعادتهم لياقتهم البدنية.
وينبغي اأن ي�سكل ذلك الدفعة املثالية للفريق يف 
ال�سباق نحو التاأهل لدوري اأبطال اأوروبا, خا�سة 
مع مباراة اأوىل حا�سمة مع عودة املناف�سات �سد 
اأحد مناف�سيه على بلوغ نف�س الهدف مان�س�سرت 

يونايتد.
الأن  مت��ام��ا  خمتلفا  ال��و���س��ع  االآخ����ر,  املقلب  ويف 
نقطة(   45( اخلام�س  املركز  �ساحب  يونايتد, 
ب��ف��ارق اأرب����ع ن��ق��اط ع��ن ت��وت��ن��ه��ام وث����اث خلف 
اأن  قبل  ح��االت��ه  اأف�سل  يف  ك��ان  ال��راب��ع,  ت�سل�سي 
يعكر فريو�س “كوفيد19-” فرتة تاألق حقق 
يف  تعادالت  وثاثة  انت�سارات  ثمانية  خالها 
اآخ���ر 11 م��ب��اراة, ع��دا ع��ن ك��ون��ه قطع ثاثة 
للدوري  النهائي  ربع  ال��دور  نحو  امل�سافة  اأرب��اع 
االأوروب��ي “يوروبا ليغ” بفوزه خارج اأر�سه على 
ال�سك النم�سوي بخما�سية نظيفة يف ذهاب ثمن 

النهائي.
فرتة  يف  احلمر”  “ال�سياطني  ل��ت��ع��اق��د  وك����ان 
ال���ربت���غ���ايل برونو  ال�����س��ت��وي��ة م���ع  االن���ت���ق���االت 
�ساهم  اإذ  الفريق,  الوقع اجليد على  فرناندي�س 
ب�سكل فعال يف رفع م�ستوى يونايتد يف املباريات 

الت�سع التي خا�سها يف جميع امل�سابقات.
واالأهم من ذلك هو عودة مهاجم منتخب اإنكلرتا 
العب  وكذلك  االإ�سابة  من  را�سفورد  ماركو�س 
الو�سط الفرن�سي بول بوغبا, ال�سيما اأن اخل�سم 

لديها  اآخ��ر  مناف�سا  �سيكون  توتنهام  بعد  التايل 
 43( يونايتد  �سيفيلد  وه��و  نف�سها,  االأه����داف 

نقطة( الذي يحل االأحد �سيفا على نيوكا�سل.
وبعد عودته املخيبة اىل ملعب فريقه ال�سابق يف 
على  توتنهام  خ�سر  حني  االأول/دي�سمرب  كانون 
لرا�سفورد,  ثنائية  بعد   2-1 ترافورد”  “اأولد 
اجلمعة  اع��ت��ب��اره  ي�ستعيد  اأن  م��وري��ن��ي��و  ي��اأم��ل 
وقيادة �سبريز اىل فوزهم االأول على يونايتد يف 
ملعبهم منذ 31 كانون االأول/دي�سمرب 2018 

)-2�سفر(, واإن كان بغياب اجلمهور.
وتطرق مورينيو اىل الواقع اجلديد الذي فر�سه 
فريو�س كورونا على عامل كرة القدم, م�سددا يف 
حديث ملوقع النادي اجلمعة بعد مباراة مترينية 
�سد نوريت�س �سيتي على �سرورة “التاأقلم مع هذا 
الواقع اجلديد, وهذا ما حاولنا فعله )اجلمعة(, 
اأن نتاأقلم مع �سعور اللعب اأمام مدرجات خالية. 

هذا هو الواقع«.
اأن نفكر باأن النقاط موجودة من  وتابع “يجب 
اأجل القتال عليها اإن كان مع اجلمهور اأو بدونه, 
النقاط موجودة. النقاط حت�سم يف اأر�سية امللعب 

ونحن ويونايتد �سنقاتل من اأجلها«.
م��ب��اراة �سعبة  تنتظره  ال���ذي  ت��وت��ن��ه��ام  وي����درك 
اللندين و���س��ت هام  ال��ث��اث��اء �سد ج���اره  اأخ���رى 
الذي يقاتل لتجنب الهبوط اىل الدرجة االأوىل, 
اأن اأي خطاأ اأمام يونايتد قد يق�سي تقريبا على 
اآماله بامل�ساركة يف دوري االأبطال املو�سم املقبل, 
ال�سيما اأن بانتظاره مباراة م�سريية اأخرى بعد 
لقائه مع ال�”هامرز” جتمعه ب�سيفيلد يف الثاين 

من متوز/يوليو.
املدعو  ل��ي��ون��اي��ت��د  بالن�سبة  االأم����ر  يختلف  وال 
يحل  اأن  قبل  املقبل  االأرب��ع��اء  �سيفيلد  ملواجهة 
ال�سبت �سيفا على نوريت�س �سيتي يف ربع نهائي 
الظهري  عليه  �سدد  ما  وه��ذا  الكاأ�س,  م�سابقة 

االأي�������س���ر ل����وك ���س��و يف م��دون��ت��ه ع��ل��ى موقع 
تركيزنا  اأن  ال��وا���س��ح  “من  ق��ائ��ا  ال���ن���ادي, 

االأ����س���ا����س���ي ���س��ي��ك��ون ع��ل��ى ����س���ب���ريز. هذه 
اأهمية كربى نظرا الأنها  املواجهة ترتدي 

قد حتدد مو�سمنا, واإذا حققنا نتيجة جيدة 
�سيكون �سيئا هائا بالن�سبة لنا«.

الطريقة  بنف�س  نلعب  اأن  “علينا وح�سب  و�سدد 
التي لعبنا بها قبل التوقف. يجب احلر�س على 
اأن نكون جاهزين لها )املباراة( لكي نحقق بداية 

جيدة يف هذا اجلزء االأخري من املو�سم«.
���س��ب��ريز ويونايتد,  ب��ني  امل��رت��ق��ب��ة  امل���ب���اراة  وق��ب��ل 

موت  اأو  حياة  مباراة  نوريت�س  يخو�س 
اأنه  اأر�سه �سد �ساوثمبتون مبا  على 

 6 ب��ف��ارق  ذي��ل الرتتيب  يقبع يف 
نقاط عن منطقة االأمان.

اأمام  وب��ع��د ���س��ق��وط��ه ال��ق��ا���س��ي 
�سيتي االأربعاء ب�سبب خطاأين 
الربازيلي  ل��ل��ب��دي��ل  ف���ادح���ني 

داف����ي����د ل���وي���ز ال������ذي ط�����رد من 
الذي  اأر�سنال  يحل  اللقاء, 

ي���ت���خ���ل���ف ب�����ف�����ارق 8 

االأب���ط���ال, �سيفا  امل�����س��ارك��ة يف دوري  ن��ق��اط ع��ن 
�سيتي  ال�سبت, فيما ي�سعى لي�سرت  على برايتون 
اىل تعزيز مركزه الثالث )يتقدم بفارق 5 نقاط 
على ت�سل�سي( حني يحل �سيفا يف اليوم ذاته على 

واتفورد.
اأ�ستون  �سد  االأح��د  العودة  فيبداأ  ت�سل�سي,  اأما 
قبل  ع�سر,  التا�سع  املركز  يف  القابع  فيا 
اأن تتوجه االأنظار ليا ملواجهة الدربي 
الذي  ليفربول  و�سيفه  اإي��ف��رت��ون  ب��ني 
االأوليني  مبباراتيه  الفوز  اىل  يحتاج 
االأول  ال��ل��ق��ب  ل�سمان  ال��ع��ودة  ب��ع��د 
عن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����س   ,1990 م��ن��ذ 
الذي يختتم  �سيتي  نتائج مان�س�سرت 
املرحلة االإثنني على اأر�سه 

�سد برينلي.

دربي بني ليفربول و�إيفرتون �لأحد

مواجهة م�شريية لتوتنهام اأمام يونايتد بدوري اإنكلرتا

•• دبي-الفجر:

�سارك 16 العب كرة قدم من خمتلف اأندية الدولة يف مبادرة “�سارك مع فرق الدراجات 
الهوائية” التي اأطلقتها القيادة العامة ل�سرطة دبي, لفتح الباب للراغبني بالتطوع �سمن 
فرق الدراجات الهوائية التخ�س�سية ال�سرطية, وامل�ساركة يف اجلهود التي تبذلها �سرطة 
�سبيل  يف  الدولة  تتخذها  التي  والوقائية  االحرتازية  ب��االإج��راءات  اجلمهور  لتوعية  دبي 

مكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد “كوفيد19-«.
و�ساهم الاعبون وهم: حممد فوزي, وهزاع �سامل, وعبد العزيز هيكل, وعبد اهلل النقبي, 
وعبد  وفهد خمي�س, وحم�سن م�سبح,  كا�سر,  اأحمد, ومهند�س  وط��ارق  وحممود خمي�س, 
الرحمن حممد, ومهدي علي, و�ساح را�سد, وخالد اإ�سماعيل, وبدر حارب, وبخيت �سعد, 

الدراجات  على  جولة  خ��ال  االح��رتازي��ة  ب���االإج���راءات  التوعية  تقدمي  يف  �سالح,  وعلي 
واأعرب  و�سيتي ووك.  زاي��د,  ال�سيخ  �سارع  و�سارع اخلدمات يف  الهوائية يف مناطق جمريا, 
الاعبون عن �سعادتهم مب�ساركتهم يف املبادرة, موؤكدين اأن ان�سمامهم ياأتي امتثااًل ملقولة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي, رعاه اهلل, “اجلميع م�سوؤول عن اجلميع”, وحر�ساً على االنخراط يف املبادرات 
الهوائية”  الدراجات  “�سارك مع فرق  اأن مبادرة  ذك��ره,  دبي. اجلدير  ل�سرطة  املجتمعية 
جاءت بناًء على توجيهات معايل الفريق عبداهلل خليفة املري القائد العام ل�سرطة دبي, 
“اجلميع  �سعار  وحتت  املجتمعية  امل�سوؤولية  اإط��ار  يف  امل�ساركة  من  املجتمع  اأف��راد  لتمكني 
االحرتازية  ب��االإج��راءات  والتوعية  الوطن  خدمة  يف  وامل�ساهمة  اجلميع”,  عن  م�سوؤول 

والوقائية من فريو�س كورونا.

الهوائية« الدراجات  فرق  مع  »�شارك  دبي  �شرطة  مبادرة  يف  يتطوعون  قدم  كرة  العب   16

امل��ت�����س��در وحامل  ي��خ��و���س ب��ر���س��ل��ون��ة 
منذ  ح��ق��ي��ق��ي  اخ���ت���ب���ار  اأول  ال���ل���ق���ب 
االإ�سباين  الدوري  ا�ستئناف مناف�سات 
من  الأك��ر  توقفها  عقب  القدم  لكرة 
كورونا  ف��ريو���س  ب�سبب  اأ�سهر  ثاثة 
امل�����س��ت��ج��د, ع��ن��دم��ا ي��ح��ل ���س��ي��ف��ا على 

اإ�سبيلية يف قمة املرحلة الثاثني.
ل��ل��دف��اع عن  ع��ودت��ه  بر�سلونة  ود���ّس��ن 
النقطتني اللتني كانتا تف�سانه عن 
التقليدي  وغ��رمي��ه  املبا�سر  م��ط��ارده 
ريال مدريد, بفوز كا�سح على م�سيفه 
مايوركا برباعية نظيفة, قبل اأن يعمق 
جراح �سيفه ليغاني�س الذي يرتنح يف 
املركز االأخري بثنائية نظيفة, مو�سعا 
نقاط  خ��م�����س  اإىل  م���وؤق���ت���ا  ال����ف����ارق 
للمرحلة  اخل��ت��ام��ي��ة  ال��ق��م��ة  ب��ان��ت��ظ��ار 
التا�سعة والع�سرين بني النادي امللكي 

و�سيفه فالن�سيا .
بدوره �سرب اإ�سبيلية بقوة يف مباراته 
دربي”  “الغران  ح�سم  عندما  االأوىل 
�ساحله  يف  بيتي�س  ري���ال  ج���اره  اأم����ام 
بثنائية نظيفة, لكنه فرط بفوز ثمني 
فخ  يف  و�سقط  ليفانتي  م�سيفه  على 

التعادل االإيجابي 1-1.
وتكت�سي املباراة اأهمية كبرية بالن�سبة 
ياأمل  الكاتالوين  فالنادي  للفريقني, 
تكري�س  ن��ح��و  ط��ري��ق��ه  م��وا���س��ل��ة  يف 
باللقب  والظفر  الليغا  على  هيمنته 
ال�سنوات  يف  واخلام�س  تواليا  الثالث 
تاريخه,  يف  وال�27  االأخ��رية  اخلم�س 
فيما يطمح ا�سبيلية اىل حجز احدى 
املوؤهلتني  االأخ����ريت����ني  ال��ب��ط��اق��ت��ني 
املو�سم  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  مل�سابقة 

املقبل.
عقدته  بفك  النف�س  ا�سبيلية  وميني 
دوري  يف  بر�سلونة  اأم����ام  اأر���س��ه  ع��ل��ى 
ال���ث���اث���ة االخ���������رية, حيث  امل����وا�����س����م 
)خ�سارتان  االن��ت�����س��ار  ط��ع��م  ي���ذق  مل 
وت���ع���ادل(, وي��ع��ود ف���وزه االأخ����ري على 
�سيفه اإىل الثالث من ت�سرين االأول/
اأكتوبر 2015 عندما ح�سم املواجهة 

يف �ساحله 1-2.
ل��ك��ن امل��ه��م��ة ل���ن ت���ك���ون ���س��ه��ل��ة اأم����ام 
االأرجنتيني  املتاألق  وجنمه  بر�سلونة 
ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي ال����ذي ���س��ي��ك��ون على 
هزه  ح��ال  يف  اجلمعة  تاريخي  موعد 
ال�  حاجز  اىل  لي�سل  ا�سبيلية  �سباك 
يف م�سريته االحرتافية  هدف   700

مع ناديه ومنتخب باده.
الليغا  ه��دايف  الئحة  مي�سي  ويت�سدر 
هذا املو�سم بر�سيد 21 هدفا, اآخرها 
عندما  ال��ث��اث��اء  ليغاني�س  م��رم��ى  يف 
رفع غلته مع ناديه اإىل 629 هدفا يف 
 70 اإليها  ي�ساف  امل�سابقات,  خمتلف 

هدفا مع “ال البي�سيلي�ستي«.
 33 يف  ه���دف���ا   26 م��ي�����س��ي  و����س���ج���ل 
امل�����س��اب��ق��ات هذا  م����ب����اراة يف خم��ت��ل��ف 
املو�سم, بينها �سبعة اأهداف مع ثماين 
متريرات حا�سمة يف املباريات الثماين 

االأخرية.
ب�سبب  ال���ف���ارغ���ة  امل����درج����ات  اأن  ك��م��ا 
ا�ستئناف  ب��ع��د  امل��ت��ب��ع  ال���ربوت���وك���ول 
الدوري نتيجة تف�سي فريو�س كورونا 
من  االأن���دي���ة  جميع  حت���رم  امل�ستجد, 
ال���دع���م اجل���م���اه���ريي ال���ه���ائ���ل, وهو 
م��ا اأك����ده ال��ث��اث��اء ع��ق��ب ال��ف��وز على 

ب��ر���س��ل��ون��ة كيكي  م�����درب  ل��ي��غ��ان��ي�����س 
مواجهاته  ���س��ي��ت��ذك��ر  ال����ذي  �سيتيني 
ال�سبيلية اأيام كان مدربا للغرمي ريال 

بيتي�س.
وقال �سيتيني “قبل االحماء, خرجت 
اأتنزه قليا يف اال�ستاد.. ومن الوا�سح 
ان امل�����س��ه��د ك���ان خم��ت��ل��ف��ا. ب���دا االأم���ر 
ه��ام��ا م��ن كرة  وك��اأن��ن��ا خ�سرنا ج���زءا 
لل�سجيج,  الناقل  هذاالوقود  القدم, 
التي  اجلماهري  وهم�سات  الت�سفيق, 

ت�سعر بها... كل هذا ن�سعر به«.
على  ت��ل��ع��ب  ع��ن��دم��ا  “رمبا  واأ�����س����اف 
اأر����س���ك ي�����س��اع��دك ه���ذا االأم������ر, لكن 

ت���ك���ون خ�����ارج م��ل��ع��ب��ك ي�سّب  ع��ن��دم��ا 
يف م�����س��ل��ح��ت��ك. م����ث����ال ع���ل���ى ذل����ك, 
عندما  ك��ث��ريا  االأم���ر  ه��ذا  �سي�ساعدنا 
اأر�س  على  املقبلة  م��ب��ارات��ن��ا  نخو�س 

ا�سبيلية دون جماهري«.
االوراق  من  الكثري  بر�سلونة  وميلك 
الهجوم  خ��ط  يف  خ�سو�سا  ال��راب��ح��ة 
امل��دج��ج ب��ال��ن��ج��وم خ�����س��و���س��ا ال���دويل 
االوروغ���������وي���������اين ل����وي���������س �����س����واري����ز 
وال���ف���رن�������س���ي اأن������ط������وان غ���ري���زم���ان 
والواعد  ف���ي���دال  اأرت������ورو  وال��ت�����س��ي��ل��ي 
حديثا  الوافد  جانب  اىل  فاتي,  اأن�سو 

الدمناركي مارتن برايثوايت.

من جهته, ت�سم ت�سكيلة املدرب خولن 
لوبيتيغي تركيبة ال باأ�س بها يتقدمها 
�سانع االلعاب االأرجنتيني ايفر بانيغا 
االأندل�سي  ال��ف��ري��ق  ه���داف  وم��واط��ن��ه 
اأوكامبو�س القادم  هذا املو�سم لوكا�س 
وخي�سو�س  الفرن�سي,  مر�سيليا  م��ن 
واملعار  ب”�سو�سو”  امللقب  فرنانديز 
من ميان االإيطايل, والنجم ال�سابق 
امل��غ��رب��ي االأ�سل  ال��ك��ات��ال��وين  ل��ل��ن��ادي 
يو�سف  وم���واط���ن���ه  احل�������دادي  م��ن��ري 
االنتقاالت  فرتة  يف  القادم  الن�سريي 

ال�ستوية من ليغاني�س.
ويتناف�س ا�سبيلية مع الثاثي اأتلتيكو 

���س��و���س��ي��ي��داد وخيتايف  وري����ال  م��دري��د 
على البطاقتني االأخريتني املوؤهلتني 
يتخلف  ك���ون���ه  االأب����ط����ال  دوري  اىل 
ري��ال مدريد  بفارق ثماين نقاط عن 
 11 “وهي مر�سحة اإىل االرتفاع اإىل 
امللكي على  النادي  نقطة يف حال فوز 
نقطة   13 وب��ف��ارق  اأم�س”,  فالن�سيا 

عن بر�سلونة.
وكان اأتلتيكو مدريد �سدد اخلناق على 
الفارق  بتقلي�س  االأن��دل�����س��ي  ال��ن��ادي 
الكبري  ب��ف��وزه  نقطتني  اإىل  بينهما 
-5�سفر  اأو���س��ا���س��ون��ا  م�����س��ي��ف��ه  ع��ل��ى 
�سو�سييداد  ري����ال  ومي��ل��ك  االأرب����ع����اء, 
يف  واح��دة  نقطة  اإىل  تقلي�سه  فر�سة 
ديبورتيفو  م�سيفه  على  ف���وزه  ح��ال 

اأالفي�س اليوم اأي�سا.
وي��ل��ع��ب اأي�����س��ا غ��رن��اط��ة ال��ت��ا���س��ع مع 
مايوركا  وري������ال  ال�����س��اب��ع,  ف���ي���اري���ال 
قمة  يف  ليغاني�س  م��ع  ع�����س��ر  ال��ث��ام��ن 

موؤخرة الرتتيب.
بلقاءات  ال�����س��ب��ت  امل��رح��ل��ة  وت�ستكمل 
االأخري  قبل  ع�سر  التا�سع  اإ�سبانيول 
واأتلتيك  ع�سر,  احل���ادي  ليفانتي  م��ع 
الثالث  العا�سر مع ريال بيتي�س  بلباو 
اإيبار  ال�����س��اد���س م���ع  ع�����س��ر, وخ��ي��ت��ايف 
ال�ساد�س ع�سر, واأتلتيكو مدريد الرابع 

موؤقتا مع بلد الوليد الرابع ع�سر.
بلقاءات  االأح�������د  امل���رح���ل���ة  وت��خ��ت��ت��م 
اأالفي�س  مع  ع�سر  ال�سابع  فيغو  �سلتا 
الثامن  وف��ال��ن�����س��ي��ا  ع�����س��ر,  اخل��ام�����س 
م��وؤق��ت��ا م��ع او���س��ا���س��ون��ا ال��ث��اين ع�سر, 
وريال �سو�سييداد اخلام�س موؤقتا مع 

ريال مدريد الثاين.

يحل �صيفا على �إ�صبيلية يف قمة �ملرحلة �لـ30

اأول اختبار حقيقي لرب�شلونة بعد ا�شتئناف الليغا
قالت رابطة الدوري االإ�سباين لكرة القدم اأم�س  االأول اإن ن�سبة متابعة 
عقب  املو�سم  ع��ودة  منذ  املئة  يف   48 من  باأكر  ارتفعت  عامليا  ال���دوري 

توقفه لنحو ثاثة اأ�سهر ب�سبب جائحة فريو�س كورونا.
�سبورت�س  نيل�سن  �سركة  بها  قامت  اإح�سائية  درا���س��ة  على  وب��االط��اع 
يونيو   11 يف  البطولة  ا�ستئناف  بعد  امل��ب��اري��ات  م��ن  االأوىل  للجولة 
حزيران بدون جماهري قالت الرابطة اإن اأكرب ن�سبة من الزيادة جاءت 

يف اأفريقيا اإذ و�سلت اإىل 73 يف املئة.
وزادت ن�سبة املتابعة يف اآ�سيا اأي�سا وو�سلت اإىل 72 يف املئة حيث ابرمت 
القارة  �سبه  امل��ب��اري��ات جم��ان��ا يف  الإذاع���ة  في�سبوك  م��ع  اتفاقا  ال��راب��ط��ة 

الهندية منذ 2018.
الزيادة  وك��ان��ت  امل��ئ��ة  يف   56 جت���اوزت  بن�سبة  املتابعة  زادت  اأوروب����ا  ويف 
املحلي  املو�سم  األغت  والتي  املئة(  يف   130( بلجيكا  يف  للغاية  وا�سحة 

ب�سبب اجلائحة.
وارتفعت املتابعة حمليا بن�سبة 12 يف املئة.

ريال  كانت فوز  املباريات متابعة  اأكر  اأن  الرابطة  با�سم  وقال متحدث 
مدريد 3-1 على اإيبار ثم تغلب بر�سلونة -4�سفر على ريال مايوركا 
ثم انت�سار اأ�سبيلية -2�سفر على غرميه وجاره ريال بيتي�س والتي كانت 

اأول مباراة منذ ا�ستئناف املو�سم.
وقال خافيري تيبا�س رئي�س رابطة الدوري “ن�سعر بال�سعادة بعودة اللعب 
مرة اأخرى ونحن �سعداء بهذه الفر�سة باإقامة اأحداث ريا�سية حية يف 

وقت ال تقام فيه مثل هذه االأحداث حول العامل.
»ناأمل يف ا�ستئناف البطوالت يف مناطق اأخرى قريبا الأنه مهم للجماهري 

وال�سناعة«.
واأ�ساف اأو�سكار مايو رئي�س قطاع الت�سويق والتطوير الدويل بالرابطة 
االإ�سباين  الدوري  متابعي  اأعداد  يف  املت�سارع  باالرتفاع  �سعداء  “نحن 

عامليا.
»كنا نعلم اأن اجلماهري حول العامل كانت بحاجة للمتعة واالإثارة اللتني 

نقدمهما«.

األقى املدافع الربازيلي ديفيد لويز باللوم على نف�سه بعد 
هزمية فريقه اأر�سنال -3�سفر اأمام م�ست�سيفه مان�س�سرت 
�سيتي يف الدوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم بعد طرده 
يف ال��دق��ي��ق��ة 49. و����س���ارك ل��وي��ز, ال���ذي مي��ت��د ع��ق��ده مع 
النادي حتى نهاية ال�سهر احلايل, كبديل يف الدقيقة 24 

بعد اإ�سابة بابلو ماري لكنه مر بليلة �سيئة.
�سرتلينج  رح��ي��م  اف��ت��ت��اح  اإىل  اأدى  خ��ط��اأ  امل��داف��ع  وارت��ك��ب 
الت�سجيل يف نهاية ال�سوط االأول ثم ت�سبب يف ركلة جزاء 
جاء منها الهدف الثاين بعد ا�ستئناف اللعب باأربع دقائق.

الهدف فقط, بعدما هز كيفن  يت�سبب خطاأ لويز يف  ومل 
دي بروين ال�سباك من ركلة جزاء, بل ترك طرده بعد خطاأ 

�سد ريا�س حمرز الفريق يكمل املباراة بع�سرة العبني.
اللعب  بعمل جيد يف ظل  قام  الفريق  “اإنه خطاأي.  وق��ال 
كانوا  الاعبني  وك��ل  ك��ان مذها  امل��درب  بع�سرة العبني. 

مذهلني. كان خطاأي«.
التعاقدي مع  و�سعه  ك��ان يجب حل  اأن��ه  اإىل  لويز  واأ���س��ار 

النادي لكن ذلك مل يكن له اأي دور يف اأدائه.
واأبلغ �سبكة �سكاي �سبورت�س التلفزيونية “كان يجب علي 

اتخاذ قرار خمتلف يف اآخر �سهرين لكني مل اأفعل ذلك.
»كل ما يتعلق بعقدي هو البقاء اأو الرحيل. اأملك 14 يوما 
اأقرب  تقرير م�ستقبلي يف  ك��ان علي  ���س��يء.  ك��ل  وه��ذا  هنا 

فر�سة ممكنة لكني مل اأفعل ذلك«.

حتميل لويز م�شوؤولية هزمية اأر�شنال اأمام �شيتي 

زيادة هائلة يف متابعة الدوري 
االإ�شباين بعد العودة 



 
لغز الطفلة مادلني.. املحققون يطلبون اإعادة اختبار مهم

عاد ملف الطفلة االأملانية املختفية منذ 13 عاما, مادلني ميكان, 
االأملان  ال�سرطة  اأب��دى حمققو  بعدما  اأخ��رى,  م��رة  الواجهة,  اإىل 
رغبتهم يف اإعادة االختبار لعينة مثرية من اللعاب مت العثور عليها 

يف ال�سقة التي كانت بها ال�سغرية قبل اأن تتوارى عن االأنظار.
النووي  اختبارات احلم�س  الربتغال,  ال�سرعي يف  الطب  واأج��رى 
اجلديد,  فيه  بامل�ستبه  مرتبطة  غري  اأنها  ووج��دوا  اللعاب,  لعينة 

الذي اأ�سار اإليه الق�ساء االأملاين با�سم كري�ستيان. ب.
ت�سك يف م�ستبه  اأنها  االأملانية, قد ك�سفت موؤخرا  ال�سرطة  وكانت 
اأطفال,  على  جن�سي  اع��ت��داء  ح���وادث  يف  ت���ورط  اأن  ل��ه  �سبق  فيه 
و�سكل هذا االإعان بارقة اأمل لفك لغز اجلرمية, لكن اختبارات 
الربتغال نفت ال�سلة. ورغم اإجراء هذه االختبارات يف الربتغال, 
ثانية  م��رة  باإجرائها  اأملانيا  �سلطات  تتم�سك  االأخ���رية,  االآون���ة  يف 
على يد هيئاتها العلمية املخت�سة. وت�سكل هذه العينة من اللعاب 
اأهمية كربى, نظرا اإىل العثور عليها فوق �سرير الطفلة املختفية, 

وهو ما قد ي�ساعد على حتديد اجلاين املحتمل.
لكن ال�سرطة الربتغالية قد ال تقوم باإر�سال العينة, ال�سيما بعد 
هانز  االأمل��اين,  العام  املدعي  موؤخرا, عن  التي �سدرت,  االنتقادات 
كري�ستيان فولرت. وقال اإن ال�سرطة الربتغالية ظلت ت�سك يف اأن 
يكون والدا الطفلة �سببا يف اختفائها من �سقة يف منطقة �سياحية 

بالربتغال �سنة 2007, ومت اعتبارهما م�ستبهني يف العام املوايل.

اكت�شف املتحف الربيطاين من منزلك
يف ظل فرتة االإغاق احلالية ميكن للمرء اكت�ساف جوانب مهمة 
يف تاريخ الب�سرية والتجول ب�سكل افرتا�سي يف املتحف الربيطاين, 
الفنية  املعرو�سات  مل�ساهدة  االإمكانيات  من  العديد  يتيح  وال��ذي 
تامة على  باأريحية  املرء  بينما يجل�س  االإنرتنت  والتاريخية على 
االأريكة يف غرفة املعي�سة. وت�سم جمموعة املتحف الربيطاين على 
االإنرتنت حوايل اأربعة مايني ون�سف قطعة فنية, وقد مت اإعادة 
تطوير هذه املجموعة بالكامل, بحيث ي�سهل على امل�ستخدم العثور 
الدقة  فائقة  �سور  توافر  اإىل  باالإ�سافة  الفنية,  املعرو�سات  على 
للتعرف على التفا�سيل يف الكنوز التاريخية مثل جلد غزال من 

اأمريكا ال�سمالية وكذلك نقو�س بديعة على قرن �سيد اإفريقي.
الربيطاين  املتحف  معار�س  معظم  زي���ارة  ال��ف��ن  لع�ساق  ومي��ك��ن 
بوا�سطة  املتحف  قاعات  يف  التجول  ميكن  كما  افرتا�سي,  ب�سكل 
ملفات  ت��ن��زي��ل  خ���ال  وم���ن   ,Street View ج��وج��ل  تقنية 
يدور  ما  معرفة  من  امل��رء  يتمكن  للمتحف  ال�سهرية  البودكا�ست 
اأي�سا  ال��ربي��ط��اين  املتحف  جمموعة  وت�ستمل  الكوالي�س.  خلف 
واملطبوعات,  الر�سومات  مثل  الفنية  االأع��م��ال  م��ن  العديد  على 
وكل ما يتطلبه االأمر تكبري ال�سورة املعنية واال�ستمتاع مب�ساهدة 

التفا�سيل البديعة.

معظم االإ�شبان األغوا اإجازة ال�شيف
الذهاب  يعتزمون  ال  االإ�سبان  ثلثي  من  اأك��ر  اأن  ا�ستطاع  اأظهر 
يف اإجازة هذا ال�سيف رغم رفع تدابري االإغاق ب�سكل �سبه كامل, 

و�ستبقى غالبية الذين يخططون للقيام بذلك, يف الباد.
وال يخطط حواىل 65,7 % من امل�ستطلعة اآراوؤهم للذهاب لتم�سية 
% ما زالوا مرتددين وفقا للم�سح ال�سهري  اإجازة هذا ال�سيف و7 
ملركز الدرا�سات اال�ستق�سائية االجتماعية, وهي هيئة عامة اأجرت 
% �سياأخذون اإجازة,  مقابات مع 4258 �سخ�سا. ومن بني 27,2 
% فقط لل�سفر اإىل  % تقريبا يف اإ�سبانيا ويخطط 6  �سيبقى 90 

% للجمع بني اخليارين. اخلارج يف حني يخطط 2,5 

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

البطيخ .. مفتاح ال�شحة واجلمال
قالت اأولريكه بيكلمان اإن البطيخ يعد مبثابة مفتاح ال�سحة واجلمال؛ حيث اأنه ي�ساعد على حرق الدهون والتمتع 

بالر�ساقة ويحافظ على جمال و�سباب الب�سرة.
واأو�سحت ع�سو املوؤ�س�سة االأملانية للزراعة والتغذية اأن 100 جرام من البطيخ حتتوي على 38 �سعراً حرارياً فقط؛ 

نظراً الأن املاء ي�سكل ن�سبة ت�سل اإىل %90 من البطيخ.
وبف�سل حمتواه العايل من املاء ميتاز البطيخ بتاأثري مدر للبول, ومن ثم فهو يعمل على تنظيف الكلى, وبالتايل 

تن�سيط عملية االأي�س وامل�ساعدة يف حرق الدهون.
وي�ستمل البطيخ اأي�ساً على احلم�س االأميني "�سيرتولني", والذي ي�ساعد على حرق الدهون.

كما يعد البطيخ كنزاً من الفيتامينات واملعادن؛ حيث اإنه غني بفيتامني C, الذي يعمل على تقوية جهاز املناعة 
وي�ساعد على �سد الن�سيج ال�سام, ومن ثم التمتع بب�سرة م�سدودة. وي�ستمل البطيخ اأي�ساً على فيتامني A وفيتامني 

B6 والبوتا�سيوم.
والتي حتارب ما يعرف باجلذور احلرة  "ليكوبني" امل�سادة لاأك�سدة,  البطيخ مبادة  اإىل ذلك, يزخر  وباالإ�سافة 

)Free Radicals(, التي ُتعّجل ب�سيخوخة الب�سرة.
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تون�س ت�شعى الإعادة اإحياء فّن اخلط العربي 
ونادر  بات مهم�سا  ال��ذي  العربي  اإحياء فن اخلط  اإع��ادة  ت�سعى تون�س اىل 
اال�ستعمال, وت�سارك يف مبادرة عربية طموحة تهدف اإىل اإدراج هذا الفّن 
على قائمة اليون�سكو للرتاث غري املادي. وبرز اهتمام ال�سلطات التون�سية 
�سعّيد اىل  الرئي�س احلايل قي�س  العربي منذ و�سول  ال�سديد بفن اخلط 
بيان  الرئي�س يف  وق��د جل��اأ   .2019 االأول/اأك��ت��وب��ر  ت�سرين  �سدة احلكم يف 
اىل  ال��ربمل��ان,  اىل  اأر�سلها  ال��ت��ي  ال����وزراء  والئ��ح��ة  احل��ك��وم��ة  رئي�س  تعيني 
الكتابة باحلرب على ورقة �سميكة حتمل �سعار الرئا�سة. ويحر�س الرئي�س 
حتمل  فنية  ل��وح��ات  االأج��ان��ب  الر�سميني  �سيوفه  اإه����داء  على  التون�سّي 
الدولية  للمنظمة  العامة  االأمينة  اأه��دى  وقد  العربية.  باالأحرف  تعابري 
 ,2020 مطلع  لتون�س  زيارتها  خ��ال  مو�سيكيوابو  لويز  للفرنكوفونية 
لوحة فنية حتمل حروفا عربية من اإجناز اخلطاط التون�سي عمر اجلمني 
التقى �سعّيد  الزرقاء". ويقول عمر اجلمني الذي  "النقطة  حتمل عنوان 
يف ور�سات عمل حول فن اخلط يف تون�س العام 2015, "الرئي�س التون�سي 
كتابة  على  ويحر�س  اخلا�سة  ال��دي��واين يف مرا�ساته  اخل��ط  على  يعتمد 
ال�سلة  وثيق  فّنا  التخطيط  ويعّد  املغربي".  باخلط  الر�سمية  مرا�ساته 
يف  ميادي  ال�سابع  القرن  منذ  اإفريقيا  �سمال  اىل  انتقل  وق��د  باالإ�سام, 
بينها خط  اأ�سا�سية,  اأن��واع  �ستة  االإ�سامية. وظهرت منه  الفتوحات  �سياق 
"الديواين" املعتمد يف مرا�سات ال�ساطني العثمانيني, و"الكويف" الذي 
ا�ستعمل يف ن�سخ امل�ساحف وتغريت ت�سميته بح�سب املدينة التي انت�سر فيها 

على غرار اخلط املغربي, ن�سبة ملنطقة املغرب العربي.

رو�شيا تخترب لقاحني لكورونا على الب�شر.. �شائل وجممد
بداأت رو�سيا, اأول اأم�س االأربعاء, جتارب �سريرية الأول منوذجني للقاحات 
 38 واح����دة  ك��ل  ت�سم  جمموعتني  ع��ل��ى  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ���س��د 
متطوعا. واأعلنت وزارة ال�سحة الرو�سية اأن "التجارب ال�سريرية للقاحني 

�سد وباء كوفيد19- بداأت يف 17 يونيو".
اأحد معاهدها هو  التي يجريها  اأج��ازت هذه التجارب  اإنها  وقالت يف بيان 

مركز نيكوالي غماليا للبحوث يف علم االأوبئة واالأحياء املجهري.
"جممد" دون  الثاين  اأن  حني  يف  "�سائل",  النموذجني  اأح��د  اأن  واأ�سافت 

مزيد من التفا�سيل حول طبيعة اللقاحني اأو تركيبتهما.
و�ستتم  يوما   28 ملدة  العزل  يف  ال�76  املتطوعون  �سيو�سع  تلقيحهم  وبعد 
مراقبة حالتهم ال�سحية و�سيخ�سعون لفحو�س لتقييم م�ستوى مناعتهم 
لها  هدفا  رو�سيا  ح��ددت  اأب��ري��ل  من  واعتبارا  املحتملة.  اجلانبية  واالآث���ار 
باإجراء اأول التجارب للقاحات ب�سرية اعتبارا من يونيو. وتعمل عدة مراكز 
حالة   553300 االأرب��ع��اء  رو�سيا  و�سجلت  خمتلفة.  منتجات  على  اأب��ح��اث 

وفاة �شادمة لـ يوهان ع�شو 
فرقة TST عن 28 عامًا!

ت��ويف جن��م ال��ب��وب ال��ك��وري يوهان 
ع�سو فرقة TST عن عمر ال� 28 

عاماً يف ظروف غام�سة.
وقد فارق يوهان احلياة م�ست�سفى 
ذكر  دون  �سين�سون  يف  �سفريان�س 
مثواه  اإىل  ون���ق���ل  ال����وف����اة,  ���س��ب��ب 
يونيو-   18 يف  اأم���������س  االأخ��������ري 
ح�������زي�������ران, وع�������رب ال����ع����دي����د من 
ال�سديد  ح���زن���ه���م  ع����ن  م��ع��ج��ب��ي��ه 
عبارات  وكتبوا  لوفاته  و�سدمتهم 
����س���اك���ري���ن���ه على  م������وؤث������رة  رث��������اء 
ال��ت��ي قدمها  االأغ��ن��ي��ات اجل��م��ي��ل��ة 
لهم. وكان يوهان وا�سمه احلقيقي 
للمرة  ه��وان قد ظهر  كيم جيونغ 
فريق  م��ع   2015 ال��ع��ام  يف  االأوىل 
الفريق  ت��ف��ك��ك  وب���ع���د   ,NOM
فريق  اإىل   2017 ال��ع��ام  يف  ان�سم 
اأعماله  اآخ���ر  اأ���س��در  ال���ذي   TST
اأ�سدرت  ح��ي��ث  امل��ا���س��ي,  ي��ن��اي��ر  يف 
بعنوان  واح������داً  األ���ب���وم���اً  ال��ف��رق��ة 
ذلك  وب���ع���د   ,Count Down
قامت الفرقة بالرتويج والتوا�سل 
مواقع  ع��رب  املعجبني  م��ع  بن�ساط 

التوا�سل االجتماعي.

التي�شريت االأكرب من املقا�س 
جنم مو�شة ال�شيف

 "Oversized" ميثل التي�سريت االأكرب من املقا�س
غرار  على   2020 �سيف  يف  الن�سائية  املو�سة  جن��م 
وكيندال  حديد  جيجي  العامليات  االأزي���اء  عار�سات 

جيرن.
هذا  ياأتي  التي�سريت  اأن   "Elle" جملة  واأو�سحت 
الثمانينيات  مو�سة  ت�ستلهم   XXL بق�سة  املو�سم 
اجلذابة ليمنح املراأة اإطالة متحررة تعك�س جراأتها 

وتفرد اأ�سلوبها.
واأ����س���اف���ت امل��ج��ل��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��امل��و���س��ة واجل����م����ال اأن 
اإمكانيات  بتنوع  املقا�س ميتاز  االأكرب من  التي�سريت 
تن�سيقه؛ حيث ميكن تن�سيقه مع �سروال قما�سي ذي 
اأرجل وا�سعة اأو مع �سروال جينز االأمهات ذي الو�سط 

العايل اأو �سورت البيرب باج.
وَمن ترغب يف اإطالة اأكر ج��راأة وحت��رراً, ميكنها 
ارتداء التي�سريت االأكرب من املقا�س كف�ستان, على اأن 

يتم تن�سيقه مع بوت.

مي�شيان 7 اأعوام يف بناء منزل من القمامة 
يف  اأع���وام  �سبعة  اأم�سيا  كيف  بريطانيان,  زوج���ان  ك�سف 
يف  القمامة  قطع  من  بالكامل  �سيد  منزل  وبناء  ت�سميم 

مقاطعة اإملريا االإ�سبانية, واأطلقا عليه "�سفينة االأر�س".
"�سفينة االأر�س" يف  تعي�س لورا ديفيز وديف بوكانان, يف 
مقاطعة املرييا يف االأندل�س باإ�سبانيا. انتقل الزوجان اإىل 
اإ�سبانيا يف 2002 وا�سرتيا يف البداية م�سكناً ريفياً تقليدياً 
قدمياً. ورغم اأنهما  اأحبا املكان, اإال اأنهما اأرادا بناء منزل 
�سديق للبيئة, وبداآ يبحثان على االإنرتنت عن ت�سميمات 
�سفينة  ت�سميم  على  فعرا  للبيئة,  �سديقة  ريفية  ملنازل 
االأر�س وبدءا يف تنفيذه. و�سفينة االأر�س, فكرة للمهند�س 
املعماري االأمريكي مايكل رينولدز, وهي يف االأ�سا�س م�سكن 
االإطارات  مثل  والنفايات,  املحلية  ب��امل��واد  مبني  م�ستدام 
القدمية وعلب امل�سروبات. بعد البحث والعثور على قطعة 
اأر�س منا�سبة, التقى الزوجان مب�سوؤويل املدينة املحليني 
للح�سول على اإذن البناء, الذين وافقوا على امل�سروع بعد 
االأر�س”"  "�سفينة  وتتميز  الت�ساميم.  تقدمي  م��ن  ع��ام 
وديف  ل��ورا  جمعتها  التي  ال�سيارات  اإط��ارات  من  بجدران 
من مراآب االإط��ارات املحلي, ملحافظتها على حرارة ثابتة 
يف الغرفة تبلغ 16 درجة مئوية. اأما ح�سوة اجلدران فمن 

علب امل�سروبات, والزجاج, والطني, والورق املعجون.

تويرت تتيح التغريدات ال�شوتية
اأعلنت �سركة تويرت, اأنها �ست�سيف ميزة ن�سر التغريدات 
والر�سائل ال�سوتية, ومدتها دقيقتان و20 ثانية. وقالت 
لن�سر  ميزة  �سي�سيف  اإنها  االأربعاء,  اأم�س  "تويرت" اأول 
ث��ان��ي��ة, مع   140 اإىل  ت�����س��ل م��دت��ه��ا  ت��غ��ري��دات ���س��وت��ي��ة 
فقط.  الكتابية  بالتغريدات  االكتفاء  ع��دم  اإىل  االإ���س��ارة 
ووفقا مل�سممة املنتجات يف ال�سركة مايا باتر�سون وكبري 
يف  البداية  �ستكون  ب��ورغ��وان,  رمي��ي  ال��ربام��ج  مهند�سي 
االأ�سابيع  خ��ال  تويرت  ع��رب  ال�سوتية  التغريدات  ن�سر 
�سركة تويرت مل حتدد  اأن  اأب���ل. غ��ري  اأج��ه��زة  م��ع  املقبلة 
بعد متى �ست�سبح هذه امليزة متاحة مل�ستخدمي الهواتف 
العاملة بنظام "اأندرويد". وقالت مايا ورميي "يف بع�س 
بع�س  اأن  ك��م��ا  للتعبري  ح��رف��ا   280 يكفي  ال  االأح���ي���ان, 
من  ب��دءا  لذلك,  الرتجمة..  يف  ت�سيع  الدقيقة  الفروق 
اأكر  اإن�سانية  اليوم, �سنخترب ميزة جديدة ت�سيف مل�سة 
اإىل طريقة ا�ستخدامنا تويرت... �سوت" امل�ستخدم, وفقا 
ورميي,  مايا  الثنائي  وبح�سب  بر�س.  فران�س  ذكرته  ملا 
واإذا  ثانية,   140 اإىل  �سوتية  تغريدة  ك��ل  م��دة  �ست�سل 
اإىل  ي�سجله  ما  فيحول  اأط���ول,  لفرتة  امل�ستخدم  حت��دث 

�سل�سلة من التغريدات و�ستن�سر كر�سالة مرتابطة.
واأو�سحا اأنه �سيكون باإمكان امل�ستخدمني "روؤية التغريدة 

ال�سوتية اإىل جانب التغريدات االأخرى".

زوم تتجه اإىل ت�شفري مكاملات الفيديو 
اأم�س  ي��وم   املرئية  �سركة زوم خلدمات االت�ساالت  قالت 
من  الفيديو  مكاملات  ت�سفري  تعتزم  اإنها  االأرب��ع��اء,  االأول 
واملدفوعة  امل��ج��ان��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا  بجميع  اآخ���ر  اإىل  ط���رف 

للم�ستخدمني وطرح ن�سخة جتريبية يف يوليو املقبل.
واأكدت ال�سركة اأنها حري�سة على منع اإ�ساءة اال�ستخدام, 
كما اأنها �ستتيح هذه امليزة للم�ستخدمني الذين يقدمون 

رقم هاتف موثوقا فقط.

ب�شرة الرجل حتتاج 
اإىل عناية خا�شة

ليبي�س  كري�ستوف  ال��دك��ت��ور  ق��ال 
عناية  اإىل  الرجل حتتاج  ب�سرة  اإن 
طبيعتها  الختاف  نظراً  خا�سة؛ 

عن طبيعة ب�سرة املراأة.
واأو�سح طبيب االأمرا�س اجللدية 
اأكر  ال���رج���ل  ب�����س��رة  اأن  االأمل������اين 
�سابة و�ُسمكاً ومتا�سكاً من ب�سرة 
امل��راأة, كما اأنها حتتوي على املزيد 
من الغدد الدهنية, وبالتايل فهي 

اأكر دهنية من ب�سرة املراأة.
االأُ�س  يكون  ذل��ك  اإىل  وباالإ�سافة 
ثم  ومن  اأق��ل,   pH الهيدروجيني 

تكون الب�سرة اأكر حم�سية.
ومتتاز ب�سرة الرجل باأنها م�سدودة 
الحتوائها  امل����راأة  ب�سرة  م��ن  اأك���ر 
على املزيد من الكوالجني, ولكنها 

متيل اأي�ساً لل�سوائب والبثور.
با�ستخدام  ل��ي��ب��ي�����س  ي��ن�����س��ح  ل����ذا 
املخ�س�سة  العناية  م�ستح�سرات 
لب�سرة الرجل؛ كونها متوائمة مع 
عادة  فهي  واحتياجاتها,  طبيعتها 
ما حتتوي على دهون اأقل مقارنة 
املخ�س�سة  العناية  مب�ستح�سرات 

لب�سرة املراأة.
الفعالة  ب�����امل�����واد  ي��ت��ع��ل��ق  وف���ي���م���ا 
ين�سح الطبيب االأملاين با�ستخدام 
على  امل���ح���ت���وي���ة  امل�������س���ت���ح�������س���رات 
وفيتامني  الهيالورونيك  حم�س 
C واالإن��زمي امل�ساعد Q10؛ حيث 
ع���ل���ى حماية  امل�������واد  ه�����ذه  ت��ع��م��ل 
واأ�سار  ال�سيخوخة.  م��ن  ال��ب�����س��رة 
ليبي�س اإىل اأن مظاهر ال�سيخوخة 
تظهر على ب�سرة الرجل بدءاً من 
يف  بالبدء  مو�سياً  عاماً,   35 عمر 
اعتباراً  الب�سرة  �سيخوخة  حماربة 

من عمر 25 عاماً.

افتتاح اأول مطعم عربي دون اللم�س يف كندا
مطعم  اأول  اإن�ساء  لبناين,  اأع��م��ال  رج��ل  ق��رر 
اللم�س" يف كندا, ي�ساعد الزبائن على  "دون 
تطبيق  م��ع  ال��ع��رب��ي��ة,  ب��امل��اأك��والت  اال�ستمتاع 

التباعد االجتماعي بحذافريه.
واأ�سبح "بوك�سد" اأول مطعم "ذاتي" بالكامل 
يف كندا, حيث ي�ستطيع الزبون طلب الطعام 
ثم اأخذه, دون مل�س اأي �سيء اأو التعامل مع اأي 

�سخ�س يف جتربة فريدة من نوعها.
اللبنانية,  االأ���س��ول  االأع��م��ال ذو  وق���رر رج��ل 
حم��م��د ال��ف��ق��ي��ه, اف��ت��ت��اح امل��ط��ع��م اجل��دي��د يف 
مدينة تورنتو, اخلمي�س, لي�سبح اأول مطعم 
ذاتي بالكامل يف كندا, مما قد ي�سجع الزبائن 

الرتياده يف زمن تف�سي فريو�س كورونا.
ويذكر اأن فقيه جنح باإطاق �سل�سلة مطاعم 
العربية,  املاأكوالت  تقدم  التي  "باراماونت" 
اأع��������وام, وال���ت���ي الق����ت جن���اح���ا كبريا,  ق��ب��ل 
امل��ط��اع��م يف تورونتو  اأ���س��ه��ر  م��ن  واأ���س��ب��ح��ت 

ومدن اأخرى يف كندا.
جتربة  ت���ب���داأ  نيوز",  "�سيتي  مل��وق��ع  ووف���ق���ا 
الزبون يف مطعم "بوك�سد" بدخوله للمطعم, 
ثم اختياره الوجبات من على هاتفه النقال, 
ومن  للمطعم,  الرقمي  الرمز  مب�سح  وذل��ك 
ا�سمه  ي��ظ��ه��ر  اأن  ق��ب��ل  ق��ل��ي��ا,  �سينتظر  ث���م 
منه  الطلب  �سيتم  كما  الطلبات,  �سا�سة  على 
التي  املعقمة  ال�����س��ن��ادي��ق  اأح���د  اإىل  ل��ل��ذه��اب 

�سيكون فيها طلبه جاهزا.
ول��ف��ت��ح ال�����س��ن��ادي��ق ال��زج��اج��ي��ة ال��ت��ي يو�سع 
فيها الطعام, على الزبون النقر مرتني على 

الزجاج, ليفتح ال�سندوق اأوتوماتيكيا.
وي��ع��م��ل ع���دد م���ن ال��ط��ه��اة يف اخل���ل���ف, حيث 
�سيقومون  ال����ت����ي  ال���ط���ل���ب���ات,  ���س��ت�����س��ل��ه��م 
املخ�س�سة  بال�سناديق  اإدخالها  ثم  باإعدادها 
فور  ال�سناديق  تعقيم  يتم  اأن  قبل  للزبائن, 

ا�ستخدامها.

اإلي�شا تتفوق على جا�شتني 
بيرب وبيون�شيه و�شاكريا

والعامليني  العرب  النجوم  من  الكثري  على  اإلي�سا  اللبنانية  الفنانة  تفوقت 
اأ�سالة وجا�سنت بيرب وبيلي ايلي�س وبيون�سيه و�ساكريا, وذلك �سمن  بينهم 
العاملي  االنت�سار  ناحية  م��ن  االأم��ريك��ي   Billboard بيلبورد  موقع  قائمة 
م�ساهدة  ن�سبة  اأع��ل��ى  حققت  اإذ  "يوتيوب",  موقع  على  امل�ساهدات  ون�سبة 

ب�225.6 مليون.
مليون   214.34 بن�سبة  الثانية  باملرتبة  اأ�سالة  ال�سورية  الفنانة  وج���اءت 
م�ساهد, ويف املرتبة الثالثة الفنان الفل�سطيني عمر كمال امللقب ب� "فرانك 

�سيناترا فل�سطني".
ي�سار اإىل اأن اإلي�سا كانت اأطلقت موؤخراً اأغنية جديدة بعنوان "قهوة املا�سي" 

والتي هي من األبومها اجلديد الذي ت�ستعد لطرحه قريباً.

متثال يبلغ �رتفاعه �صتة �أمتار من �صنع �لنحات Aigars Bikse ، خم�ص�ص لالأطباء تكرميا لعملهم �أثناء 
تف�صي فريو�ص كورونا يف ريغا ، لتفيا.    رويرتز


