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الهالل الأحمر يتكفل باإيواء �سكان البناية 
املت�سررة من انفجار متديدات الغاز يف اأبوظبي

•• اأبوظبي - وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف  زاي��د  ال�شيخ حمدان بن  �شمو  بتوجيهات 
تكفلت  الإم���ارات���ي،  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  رئي�س  ال��ظ��ف��رة،  منطقة 
الهيئة باإيواء �شكان البناية املت�شررة من انفجار متديدات الغاز يف 
مطعم ب�شارع را�شد بن �شعيد يف اأبوظبي، والبالغ عددهم 38 اأ�شرة، 

عدد اأفرادها 208 اأ�شخا�س.
واأمر �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، الهيئة باتخاذ الرتتيبات 
احتياجاتهم  للمتاأثرين، وتلبية  الراحة كافة  �شبل  الازمة لتوفري 
ال�شرورية، وعلى الفور حتركت هيئة الهال الأحمر عرب مركزها 

يف اأبوظبي جتاه الأ�شر املت�شررة.               )التفا�شيل �س4(

بتوجيهات حمدان بن زايد 
باخرة اإماراتية تغادر اإىل العا�سمة اللبنانية على متنها

امل�ساعدات للمتاأثرين من انفجار مرفاأ بريوت من  طن   2400
•• دبي -وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف  زاي��د  ال�شيخ حمدان بن  �شمو  بتوجيهات 
غادرت  الإم���ارات���ي،  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  رئي�س   ، الظفرة  منطقة 
اإماراتية  باخرة م�شاعدات  اللبنانية،  العا�شمة  اإىل  الدولة متوجهة 
حتمل على متنها 2400 طن من املواد الإغاثية املتنوعة، �شريتها 
الهيئة، بالتعاون مع �شفارة لبنان لدى الدولة، واجلالية اللبنانية يف 

الإمارات، لدعم املتاأثرين من انفجار مرفاأ بريوت.
واملكمات  والطبية  الغذائية،  امل���واد  الباخرة  حمتويات  وت�شمنت 

الغذائية لاأطفال، واملعقمات وو�شائل الوقاية.. )التفا�شيل �س4(

التقى على هام�س اجتماع جمل�س الوزراء عددًا من الطلبة واملعلمني يف يومهم الدرا�سي عن بعد

حممد بن را�سد: من مقاعد الدرا�سة نوؤ�س�س ركيزة لبنيان م�ستقبل دولتنا 
•• اأبوظبي-وام:

ا�شت�شاف �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
اأم�س الثاثاء   ، الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي »رع��اه اهلل« 
عددا من الكوادر التعليمية والطلبة خال يومهم الدرا�شي عن بعد، 
وذلك على هام�س تروؤ�شه اجتماع جمل�س الوزراء والذي عقد يف ق�شر 

الوطن باأبوظبي.

التقدم  اأن   ، مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأك��د 
تاأ�شي�شها  منذ  الإم����ارات  دول��ة  ت�شهدها  التي  املتاحقة  وال��ت��ط��ورات 
وحتى الآن قامت على العلم و�شوف ت�شتمر بالعلم الذي يعد �شمانة 
 : �شموه  ق��ال  حيث  وامل�شتقبلية،  احلالية  ل��اأج��ي��ال  م�شرق  مل�شتقبل 
اإجنازاتنا وتقدمنا منذ تاأ�شي�س دولتنا، قامت بف�شل العلم واجلد من 

مقاعد الدرا�شة ،، هي �شمان ا�شتمرارية جناحاتنا نحو امل�شتقبل.
)التفا�شيل �س2(

عون: الطبقة ال�سيا�سية كافة تخاذلت عن حتمل م�سوؤولياتها

ماكرون م�ستعد لدعم اإ�سايف للبنان وي�سرتط اإ�سالحات
•• بريوت-وكاالت

مي�شيل  اللبناين  الرئي�س  اعترب 
التي  ال���ك���وارث  �شل�شلة  اأن  ع���ون، 
ف�شل  اأظ��ه��رت  لبنان  لها  تعر�س 

اأنظمته.
ج��اء ذل��ك يف حديث اأع��ط��اه عون 
الفرن�شية  ف��ي��غ��ارو  ل��و  جملة  اإىل 
مبنا�شبة زيارة الرئي�س الفرن�شي 
بريوت  اإىل  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل 
الوطنية  ال�����وك�����ال�����ة  ون���������ش����رت����ه 

اللبنانية لاإعام.
األتزم  ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة:  ع����ون  وق�����ال 
ال�شهر على اأن يبلغ التحقيق )يف 
التفجري الذي هز مرفاأ بريوت يف 
4 اأغ�شط�س اآب املا�شي( خواتيمه 
تتم  واأن  للقوانني،  ت��ام  ب��اح��رتام 
كان  اأي��اً  كافة  امل�شوؤولني  حما�شبة 

دورهم اأو رتبتهم.
موجة  يتفّهم  اأن���ه  ع��ون  اأك���د  كما 
منذ  البلد  تهز  ال��ت��ي  الع��رتا���س 
يرتفع  الغ�شب  اإن  حيث  اأ���ش��ه��ر، 
اللبنانية  ال�شيا�شية  الطبقة  بحق 
مبكوناتها كافة، لأنها منذ انتهاء 
احل��رب الأه��ل��ي��ة ق��د تخاذلت عن 
حتمل م�شوؤولياتها ومل تكن على 

قدر تطلعات ال�شعب.
الرئي�س  اأب���دى  بينما  ذل��ك  ي��اأت��ي 
ال��ف��رن�����ش��ي اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون، 
اأم�س الثاثاء، ا�شتعداده لتنظيم 
للبنان  جديد  دويل  دع��م  م��وؤمت��ر 
ال�������ش���ه���ر امل���ق���ب���ل ب���ال���ت���ع���اون مع 

الطبقة  مع  اأت�شاهل  ل  واأ���ش��اف: 
ال�شيا�شية يف لبنان.. والربملان مت 
ميكنني  ول  ال�شعب  م��ن  انتخابه 
الطبقة  تغيري  ي��ج��ب  اإن���ه  ال��ق��ول 
فهناك  ب���اأ����ش���ره���ا..  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
يقرر  اأن  ال�شعب  وعلى  انتخابات 
اإذا  ج��دي��دا  �شيا�شيا  واق��ع��ا  وي��ف��رز 

اأراد ذلك.
ويف تعليقه على اختيار م�شطفى 
اللبنانية  احلكومة  لت�شكيل  اأديب 
اجلديدة، قال ماكرون : ل اأعرف 
بت�شكيل  تكليفه  مت  ال��ذي  الرجل 
وناأمل  ال�شت�شارات  اإثر  احلكومة 
املطلوبة  ب��ال��ك��ف��اءة  يتحلى  ب��اأن��ه 
ولبد من ت�شكيل احلكومة بارعة 
ومكافحة  ال���ك���ه���رب���اء  واإ������ش�����اح 
التعاقد  معايري  واإ���ش��اح  الف�شاد 

احلكومي والنظام امل�شريف.
الأرقام  يريد معرفة  اأن��ه  واأو���ش��ح 
امل�شريف  النظام  ب�شاأن  احلقيقية 
ال��ل��ب��ن��اين، داع���ي���ا اإىل ت��دق��ي��ق يف 

احل�شابات.
ماكرون  ع��م��ل  ب��رن��ام��ج  وي��ح��ف��ل 
ال����ط����وي����ل ال�����ث�����اث�����اء ب����ل����ق����اءات 
رئي�س  مع  اأب��رزه��ا  مهمة  �شيا�شية 
وممثلي  عون  مي�شال  اجلمهورية 

القوى ال�شيا�شية الرئي�شية.
ويحذر ماكرون الذي يزور بريوت 
ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة خ����ال اأق�����ل من 
»الفر�شة  تعّد  باأّن م�شاعيه  �شهر، 
ال�شيا�شي  النظام  لإنقاذ  الأخرية« 

والقت�شادي املتداعي يف لبنان.

ذلك  رب���ط  لكنه  امل��ت��ح��دة،  الأمم 
ب��الإ���ش��اح��ات وم��ع��رف��ة الأرق����ام 
احل���ق���ي���ق���ي���ة ل���ل���ن���ظ���ام امل�������ش���ريف 

اللبناين.
وق����ال م���اك���رون خ���ال ح����وار مع 
مم���ث���ل���ني ع�����ن امل���ج���ت���م���ع امل�����دين 
حاملة  منت  على  املتحدة  والأمم 
املروحيات توّنري يف مرفاأ بريوت 
“نحن بحاجة اإىل الرتكيز خال 
حالة  على  املقبلة  ال�شتة  الأ�شهر 
ح�شد  يف  ن�شتمر  واأن  ال���ط���وارئ 

املجتمع الدويل.

واأ�شاف اأنا م�شتعد لننظم جمدداً، 
رمبا بني منت�شف ونهاية اأكتوبر، 
الأمم  م����ع  دويل  دع�����م  م����وؤمت����ر 
ا�شتعداده  اإىل  م�����ش��رياً  امل��ت��ح��دة، 

ل�شت�شافة املوؤمتر يف باري�س.
واأ�شار اإىل اأن الهدف هو اأن نتمكن 
دع��م��اً من  اأن نطلب جم���دداً  م��ن 
الدول املختلفة لتمويل م�شاعدات 

و�شحنها فوراً اإىل بريوت.
ويف التا�شع من اأغ�شط�س، بعد اأيام 
م��رف��اأ بريوت،  انفجار  وق���وع  م��ن 
لدعم  دولياً  رعت فرن�شا موؤمتراً 

امل�شاركون  خ��ال��ه  ت��ع��ه��د  ل��ب��ن��ان 
مليون   250 م��ن  اأك���ر  بتقدمي 
ي���ورو مل�����ش��اع��دة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، على 
املتحدة  الأمم  ب��رع��اي��ة  ت��ق��دم  اأن 
اللبناين،  لل�شعب  مبا�شر  وب�شكل 
مبوؤ�ش�شات  مت����ر  اأن  دون  م����ن 

الدولة املتهمة بالف�شاد.
قال  ج���ري���ئ���ة،  ت�������ش���ري���ح���ات  ويف 
اإميانويل  ال��ف��رن�����ش��ي  ال��رئ��ي�����س 
م�����اك�����رون ال�������ذي ي�������زور ب�����ريوت 
حاليا، اإنه ل يت�شاهل مع الطبقة 

ال�شيا�شية يف لبنان.
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يعزون رئي�س الهند يف وفاة الرئي�س ال�سابق

•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 
اهلل( برقية تعزية اإىل فخامة رام ناث كوفيند رئي�س جمهورية الهند وذلك 

يف وفاة فخامة براناب موخارجي الرئي�س ال�شابق جلمهورية الهند.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  حممد بن 

امل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل فخامة رئي�س جمهورية الهند.
ال�شمو  و�شاحب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وبعث �شاحب 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تعزية مماثلتني اإىل دولة ناريندرا 

مودي رئي�س وزراء جمهورية الهند.

خال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون امل�شتقبلي يف القطاع امل�شريف و املايل )وام(

حممد بن را�شد خال تروؤ�شه اجتماع جمل�س الوزراء    )وام(

رئي�س الوزراء التون�شي املكلف ه�شام امل�شي�شي خال  جل�شة الربملان

الإمارات تر�سل طائرتي م�ساعدات 
طبية اإىل كمبوديا وكولومبيا 

•• اأبوظبي-وام: 

اأر�شلت دولة الإمارات اأم�س طائرة م�شاعدات حتتوي على 5 اأطنان من الإمدادات 
الطبية واأجهزة الفح�س اإىل كمبوديا، لدعم جهود 5 اآلف من العاملني يف جمال 

الرعاية ال�شحية، وتعزيز قدراتهم يف مواجهة انت�شار فريو�س كوفيد - 19.
تاياند  مملكة  لدى  الدولة  �شفري  ال�شام�شي  حممد  عبداهلل  �شيف  �شعادة  وق��ال 
�شفري غري مقيم لدى مملكة كمبوديا :ت�شعى دولة الإمارات جاهدة نحو تقدمي 
ال�شقيقة  ال���دول  كافة  اإىل  ال�شعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل  يف  وامل�شاعدة  ال��ع��ون  ي��د 
الدولة من عاقات  به  تتمتع  ملا  الآ�شيوية، نظراً  وال�شديقة، خا�شة دول اجلوار 

ثنائية متميزة مع تلك الدول يف كافة املجالت«.
14 طنا من الإمدادات  اأم�س طائرة م�شاعدات حتمل  اأر�شلت دولة الإم��ارات  كما 
الرعاية  العاملني يف جمال  األفا من   14 منها  �شي�شتفيد  كولومبيا،  اإىل  الطبية 

ال�شحية لتعزيز جهودهم يف احتواء انت�شار فريو�س »كوفيد19-«.
)التفا�شيل �س9(
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وزير �لرتبية: مليون ومائتني و �سبعني �ألف طالب 
��ستاأنفو� �لدر��سة يف مر�حل �لتعليم �ملختلفة 

�أخبار �لإمار�ت

�أطماع �أنقرة باملتو�سط.. مهند�ص
 �لتفاق مع ليبيا يك�سف �لتفا�سيل

عربي ودويل

عبد�مللك جاين : برنامج مدرو�ص ل�سخ 147 
بطال موهوبا يف �رش�يني �لريا�سة �لإمار�تية

�لفجر �لريا�سي

خطة للتعاون اال�ستثماري امل�سرتك بني مكتب اأبوظبي لال�ستثمار و ا�ستثمر يف اإ�سرائيل

الإمارات و اإ�سرائيل تتفقان على اإن�ساء 
جلان ثنائية للتعاون يف القطاع امل�سريف واملايل

•• اأبوظبي-وام:

حممد  احلميد  عبد  معايل  وقع 
�شعيد الأحمدي حمافظ م�شرف 
الإمارات العربية املتحدة املركزي 
و ال�شيد رونن بارت�س مدير عام 
مكتب رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي 
مذكرة تفاهم للتعاون امل�شتقبلي 

يف القطاع امل�شريف و املايل.
لقاء  خ�����ال  اجل���ان���ب���ان  وات����ف����ق 
على  اأب��وظ��ب��ي  يف  ام�����س  جمعهما 
ت�������ش���ك���ي���ل جم����م����وع����ات ع����م����ل و 
الأعمال  لت�شهيل  ثنائية  جل��ان 
ب��ني دول���ة الإم����ارات و  امل�شرفية 
وذل����ك بح�شور  اإ���ش��رائ��ي��ل  دول����ة 
م���ائ���ري ب���ن ����ش���اب���ات م�����ش��ت�����ش��ار و 
القومي  الأم�����ن  رئ��ي�����س جم��ل�����س 

الإ�شرائيلي.

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى ب��ا���ش��ر ك��ل من 
لا�شتثمار«  اأب���وظ���ب���ي  »م��ك��ت��ب 
و»ا�شتثمر يف اإ�شرائيل« النقا�شات 
امل�شرتكة لو�شع خطة تهدف اإىل 
ثنائية  ت��ع��اون  ع��اق��ات  تاأ�شي�س 

ر���ش��م��ي��ة ب����ني ال���ط���رف���ني خال 
الأ����ش���ه���ر امل��ق��ب��ل��ة وذل������ك خال 
اجتماع تاريخي عقد اأم�س الأول 

ب�شورة افرتا�شية.
)التفا�شيل �س2(

انفجار قوي يهز العا�سمة الليبية طرابل�س
•• طرابل�س-وكاالت

�شوت  اإن  طرابل�س  الليبية  العا�شمة  يف  �شكان  ق��ال 
�شاعة  املدينة، يف  اأنحاء  انفجار قوي تردد يف معظم 
مبكرة من �شباح الثاثاء بالتوقيت املحلي، وت�شاعد 

دخان اأ�شود يف ال�شماء.
على  انتحاريا  اأن  حملية  تلفزيون  حمطات  وذك��رت 
م��نت دراج����ة ن��اري��ة ف��ج��ر ع��ب��وة نا�شفة ع��ن��د مدخل 
ال��ط��ري��ق ال�����ش��ري��ع ال��ق��ادم م��ن ال��غ��رب، ل��ك��ن مل يرد 

تاأكيد ر�شمي.
واإذا تاأكد اأن النفجار جنم عن هجوم، ف�شيكون الأول 

من نوعه منذ اأكر من عام.
وقال �شاهد طلب عدم الك�شف عن ا�شمه: كنت اأقود 
من  مبكرة  �شاعة  يف  ال�شريع  الطريق  على  �شيارتي 
دوي  و�شمعت  والن�شف،  ال�شابعة  حوايل  يف  ال�شباح، 
الأخرى  ال�شيارات  معظم  ا�شتدارت  �شخم.  انفجار 

بعدما راأينا دخانا اأ�شود يف ال�شماء.
احتجاجات  وق���ع  ع��ل��ى  اأي����ام  م��ن��ذ  ط��راب��ل�����س  وتعي�س 

و�شط  ال��وف��اق،  حكومة  �شيا�شات  �شد  عارمة  �شعبية 
معلومات عن حماولة انقاب على رئي�س احلكومة 

فائز ال�شراج نفذه وزير داخليته فتحي با�س اأغا.
نقًا  نوفا  الإيطالية  الأن��ب��اء  وكالة  قالت  ذل��ك،  اإىل 
اأن  عن م�شادر و�شفتها باملطلعة يف حكومة الوفاق، 
بووزير  �شيلتقي  ال�شراج  فايز  الوفاق  رئي�س حكومة 

الداخلية املوقوف فتحي با�شاغا.
و�شاطة  ب��ع��د  ي���اأت���ي  ال��ل��ق��اء  اأن  امل�������ش���ادر  واأ����ش���اف���ت 
من  ع�شكرية  وقيادات  الوفاق  حكومة  يف  م�شوؤولني 
با�شاغا  ب��ني  اخل���اف  لتهدئة  وم�����ش��رات��ة  طرابل�س 
بعدم  التعهد  مع  لعمله،  با�شاغا  و�شيعود  وال�شراج، 
التهدئة  على  ال��ط��رف��ان  ات��ف��ق  كما  ال�����ش��راج،  جت���اوز 
مللي�شيات  الإع��ام  و�شائل  النقد عرب  وجتنب توجيه 
كل  تلتزم  اأن  �شرط  م�شراتة  ملي�شيات  اأو  طرابل�س، 
نفوذ  ف�شاء  اإىل  تدخل  ول  نفوذها  مبنطقة  كتيبة 

الكتيبة الأخرى.
قد  الوطني  الوفاق  الرئا�شي حلكومة  املجل�س  وكان 

قرر توقيف با�شاغا واإحالته للتحقيق.

امل�سي�سي يف جل�سة الت�سويت على 
حكومته: اأخ�سى على م�ستقبل تون�س

•• تون�س-وكاالت

جل�شة  املحلي،  بالتوقيت  ال��ث��اث��اء  �شباح  التون�شي،  ال��ن��واب  جمل�س  ب��داأ 
امل�شي�شي،  ه�شام  املكلف  ال����وزراء  رئي�س  حكومة  على  للت�شويت  مرتقبة 
تكون  اأن  امل�شي�شي  واخ��ت��ار  امل�شتقيلة.  الفخفاخ  اإل��ي��ا���س  حكومة  خل��اف��ة 
 109 الثقة  اإىل نيل  �شعيا  امل�شتقلة غري احلزبية،  الكفاءات  حكومته من 
اأ�شوات على الأقل من الربملان التون�شي، يف ظل موافقة اأبرز الأحزاب على 

خياراته.
واأبدى امل�شي�شي خال اجلل�شة خماوفه على م�شتقبل الباد، ب�شبب ارتفاع 
تزداد  القت�شادية  الأزم��ة  اأن  معتربا  قوله،  ح�شب  والبطالة  العام  الدين 
حدة يف تون�س. وقال رئي�س احلكومة املكلف يف كلمته اأمام النواب: الدين 
العام للدولة يتفاقم وحجم القرتا�س يتزايد، م�شيفا: ال�شعب التون�شي 

يطالب باحلد الأدنى من العي�س الكرمي بعد 10 �شنوات من ثورته.
واأو�شح امل�شي�شي اأن برنامج حكومته املقرتحة �شيوؤكد على تر�شيد نفقات 

الدولة، م�شيفا: ن�شعى ل�شتعادة الثقة يف ال�شتثمار يف تون�س.

اجلي�س اليمني يكبد احلوثيني 
قانية جبهة  يف  كبرية  خ�سائر 

•• اليمن-وكاالت

اليمني،  ق���وات اجل��ي�����س  ت��خ��و���س 
ال�شعبية  ب���امل���ق���اوم���ة  م�������ش���ن���ودة 
ال�شرعية  دع��م  وط���ريان حت��ال��ف 
معارك متوا�شلة �شد ميلي�شيات 
املدعومة  الن��ق��اب��ي��ة  احل���وث���ي 
من اإيران يف جبهة قانية �شمايل 
حمافظة البي�شاء، و�شط الباد.

فقد اأفاد املركز الإعامي للقوات 
ب����اأن اجلي�س  ال��ي��م��ن��ي��ة،  امل�����ش��ل��ح��ة 
جماميع  ا���ش��ت��درج��وا  وامل��ق��اوم��ة 
من ميلي�شيات احلوثي اإىل كمني 
الثنني،  قانية،  جبهة  يف  حمكم 
واأطبقوا عليها احل�شار من جميع 
الجتاهات، قبل اأن ي�شتبكوا معها 
وي���وق���ع���وا ج��م��ي��ع ال��ع��ن��ا���ش��ر بني 

قتيل وجريح واأ�شري.

ال���ي���ون���ان ت��ت��ه��م اأن���ق���رة 
مب��وا���س��ل��ة ا���س��ت��ف��زازات��ه��ا

•• اأثينا-وكاالت:

قالت وزارة اخلارجية اليونانية اإن 
امل�شاكل،  اإث��ارة  داوم��ت على  تركيا 
وهي عامل لزعزعة ال�شتقرار يف 
اأن تركيا  املنطقة. واأكدت اليونان 
م�شتمرة يف جتاهل الدعوات لفتح 

حوار ويف ت�شعيد ا�شتفزازاتها.
توا�شل  اأن���ق���رة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
توريط نف�شها يف خياراتها اخلا�شة 
وال�شتقرار  الأم������ن  وت��ق��وي�����س 
املجتمع  ي���دف���ع  مم���ا  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ال���دويل لت��خ��اذ اإج����راءات. ودعت 
م�شايقاتها  عن  الكف  اإىل  تركيا 
الأمن  اأج��ل  من  والعمل  اليومية 

وال�شتقرار يف املنطقة.
و����ش���ددت اأث��ي��ن��ا ع��ل��ى اأن����ه ل��ن يتم 
ال�شعي  و�شنوا�شل  اليونان،  ابتزاز 
تر�شيم  ب�����ش��اأن  ات���ف���اق���ات  لإب������رام 
دول  جميع  مع  البحرية  ح��دودن��ا 

املنطقة.
ويف هذا الإطار، قالت وكالة اأنباء 
 )ANA-MPA( م��ق��دون��ي��ا  اأث��ي��ن��ا 
اليونانية اإن خدمة امل�شح البحري 
اليونانية  ل��ل��ب��ح��ري��ة  ال���ت���اب���ع���ة 
ب��ح��ري��ا ردا على  اإن�����ذارا  اأ����ش���درت 
القانوين  غ��ري  ال��ب��ح��ري  الإن�����ذار 
�شفينة  م��ه��م��ة  ب��ت��م��دي��د  ال���رتك���ي 
التنقيب اأوروت�س رئي�س يف البحر 

املتو�شط.

بق�سف  ق��ت��ي��ال   11
دم�سق اإ�سرائيلي جنوبي 

•• دم�شق-وكاالت

 10 بينهم  11 �شخ�شا من  قتل 
ال�شوري  اجلي�س  م��ن  ع�شكريني 
املواليه  الإي��ران��ي��ة  وامليلي�شيات 
اإ�شرائيلي ا�شتهدف  له، يف ق�شف 
م�شاء  دم�شق  العا�شمة  جنوبي 
املر�شد  اأع��ل��ن  ح�شبما  الث��ن��ني، 

ال�شوري حلقوق الإن�شان.
واأو�شح املر�شد اأن القتلى 3 من 
القوات احلكومية ال�شورية بينهم 
�شابط يف الدفاع اجلوي، و7 من 
امليلي�شيات املوالية لإيران وحزب 

اهلل من جن�شيات غري �شورية.
كما قتلت �شيدة من جراء �شقوط 
�شظايا من الق�شف على منزلها، 
جنوبي  ال���ه���ي���ج���ان���ة  ق����ري����ة  يف 

دم�شق.

الرئي�س الفرن�شي يزرع �شجرة اأرز  وبجواره اأع�شاء منظمة جذور لبنان غري احلكومية �شمال �شرق بريوت )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�س اأوزبك�ستان بذكرى ا�ستقالل بالده
•• اأبوظبي -وام:

"حفظه اهلل"، برقية تهنئة اإىل فخامة  اآل نهيان رئي�س الدولة  بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
�شوكت مريزيايف رئي�س جمهورية اأوزبك�شتان، وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقال باده.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات  "رعاه 

امل�شلحة، برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س �شوكت مريزيايف.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  وبعث 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل عبداهلل عاريبوف رئي�س وزراء جمهورية اأوزبك�شتان.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�سة �سلوفاكيا بيوم الد�ستور

•• اأبوظبي-وام:

اإىل فخامة  "حفظه اهلل" برقية تهنئة  الدولة  اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  بعث �شاحب 
الرئي�شة زوزانا كابوتوفا رئي�شة جمهورية �شلوفاكيا وذلك مبنا�شبة يوم الد�شتور.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
"رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�شة زوزانا كابوتوفا.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  وبعث 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل ايغور ماتوفيت�س رئي�س وزراء جمهورية �شلوفاكيا.

خطة للتعاون اال�ستثماري امل�سرتك بني مكتب اأبوظبي لال�ستثمار وا�ستثمر يف اإ�سرائيل

الجتماع التاريخي الأول من نوعه يبحث فر�س التعاون بني اأبوظبي و اإ�سرائيل
والتكنولوجيا االبتكار  جماالت  يف  املتاحة  وال�سراكات  اال�ستثمار  فر�س  على  يركزان  • الطرفان 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  "مكتب  م����ن  ك����ل  ب���ا����ش���ر 
لا�شتثمار" و"ا�شتثمر يف اإ�شرائيل" 
ال��ن��ق��ا���ش��ات امل�����ش��رتك��ة ل��و���ش��ع خطة 
تعاون  عاقات  تاأ�شي�س  اإىل  تهدف 
ثنائية ر�شمية بني الطرفني خال 
الأ�شهر املقبلة وذلك خال اجتماع 
ب�شورة  الأول  اأم�����س  عقد  ت��اري��خ��ي 

افرتا�شية.
و�شيدر�س الطرفان جمالت التعاون 
ذات املنافع املتبادلة وال�شتفادة من 
فر�س ال�شراكات وال�شتثمارات بني 
ال�شركات من اإ�شرائيل واأبوظبي، مع 
الرتكيز ب�شكل خا�س على جمالت 

البتكار والتكنولوجيا.
و ق���ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ط����ارق بن 
اأبوظبي  مكتب  ع��ام  م��دي��ر  ه��ن��دي، 
احلكومية  ال��ه��ي��ئ��ة  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار، 
ا�شتثمارات  ج����ذب  ع���ن  امل�������ش���وؤول���ة 
اإمارة  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ودع��م��ه��ا يف 
اأبوظبي  اإم�����ارة  "تعترب  اأب��وظ��ب��ي: 
لاأبحاث  رائ������دا  اإق��ل��ي��م��ي��ا  م���رك���زا 
قطاعات  وحت��ت�����ش��ن  وال���ت���ط���وي���ر، 
بالإ�شافة  م���زده���رة،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
التكنولوجيا  اأب���ح���اث  جم��ل�����س  اإىل 
على  ن���وع���ه  م����ن  الأول  امل���ت���ط���ورة 
م�شتوى منطقة ال�شرق الأو�شط ما 
مع  والفعال  البناء  للتعاون  يوؤهلها 
املعنية  الإ�شرائيلية  املوؤ�ش�شات  اأه��م 
عمق  ���ش��ع��ادت��ه  اأك����د  و  بالبتكار". 
"مكتب اأبوظبي لا�شتثمار"  التزام 
مب�شاعدة ال�شركات حول العامل على 

اإيغر، الرئي�س التنفيذي ل� "ا�شتثمر 
"ي�شرنا الإع��ان عن  اإ�شرائيل":  يف 
ه���ذا ال��ت��ع��اون ال��ت��اري��خ��ي ب��ني هيئة 
اإ�شرائيل  يف  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار  ال���رتوي���ج 
ون��ظ��ريت��ه��ا يف اإم�����ارة اأب���وظ���ب���ي.. و 
الهادفة  بالروؤى  الطرفان  ي�شرتك 
اإىل بناء عاقات جتارية ا�شتثمارية 
اإ�شرائيل  دول��ة  بني  وناجحة  دولية 

ودولة الإمارات العربية املتحدة".
املنظومة  اأن  اإىل  اإي���غ���ر  ل��ف��ت��ت  و 
تقدم  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
فر�شا هامة لقت�شاد دولة الإمارات 
�شعيد  ع���ل���ى  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
�شيما يف جم��الت علوم  الب��ت��ك��ار ل 
و  النظيفة  التكنولوجيا  و  احل��ي��اة 

اإمارة  يف  وتنميتها  اأعمالها  تاأ�شي�س 
نفتح  "�شوف   : واأ����ش���اف  اأب��وظ��ب��ي 
الإ�شرائيلية  ال�شركات  اأم��ام  املجال 
التي  املقومات  كافة  من  لا�شتفادة 
توفرها اإمارة اأبوظبي كمركز اأعمال 
فريق  ���ش��ي��ق��وم  و   .. ح���ي���وي  ع���امل���ي 
بت�شهيل  لدينا  امل�شتثمرين  عاقات 
هذه اخلطوات على امتداد املنظومة 
ونتطلع  الإم�����ارة،  يف  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
ق���دم���ا اإىل ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون م���ع " 
ا�شتثمر يف اإ�شرائيل" خال الأ�شهر 
املتاحة  ال�شبل  ل�شتك�شاف  املقبلة 
لل�شركات  ال��ف��ر���س  اأف�����ش��ل  لتوفري 
على  واإ�شرائيل  اأبوظبي  اإم���ارة  م��ن 
زيفا  قالت  جانبها  من  �شواء".  حد 

الطاقة.  و  ال��زراع��ي��ة  التكنولوجيا 
���ش��ع��داء للغاية  " ن��ح��ن  واأ����ش���اف���ت: 
ب��ه��ذه ال��ت��ط��ورات الإي��ج��اب��ي��ة، وكلنا 
ال��ت��ع��اون �شي�شهم يف  ب���اأن ه���ذا  ث��ق��ة 
بناء م�شتقبل اأف�شل لدولة اإ�شرائيل 
املتحدة".  العربية  الإم���ارات  ودول��ة 
زيفا  ب��ني  الأول  الج��ت��م��اع  ع��ق��د  و 
"ا�شتثمر  ل�  اإيغر الرئي�س التنفيذي 
التي  الكتاب  ومنرية  اإ�شرائيل"،  يف 
ت��دي��ر اأن�����ش��ط��ة ال���رتوي���ج ال����دويل ل� 
و  لا�شتثمار"..  اأبوظبي  "مكتب 
املوؤ�ش�شتني  بني  النقا�شات  �شت�شتمر 
عقد  املقرر  وم��ن  املقبلة  املرحلة  يف 
�شهر  طيلة  الجتماعات  من  املزيد 

�شبتمرب.

لنا ن�سيبة: الإمارات ملتزمة برت�سيخ التعاون 
الدويل والتنمية امل�ستدامة

•• اأبوظبي - وام:

ن�شيبة  زك����ي  ���ش��ع��ادة لن����ا  اأك������دت 
الإمارات  لدولة  الدائمة  املندوبة 
دول����ة  اأن  امل���ت���ح���دة  الأمم  ل�����دى 
مبداأ  برت�شيخ  ملتزمة  الإم���ارات 
ال��ت��ع��ددي��ة وال���ت���ع���اون ال�����دويل يف 
ال�شام  حتقيق  اأج��ل  م��ن  ال�شعي 
على  امل�شتدامة  والتنمية  والأم��ن 

ال�شعيد العاملي.
ج��������اء ذل��������ك خ��������ال حم����ا�����ش����رة 
نظمها مركز الإم��ارات للدرا�شات 
م�شاء  ال�شرتاتيجية  وال��ب��ح��وث 
بعنوان   " بعد  "عن  الأول  اأم�����س 
الإمارات  لدولة  العاملي  ال��دور   "
العربية املتحدة يف منظمة الأمم 
دولة  اإن  ن�شيبة:  . وقالت  املتحدة 
ع�شوا  اأ�شبحت  ال��ت��ي  الإم�����ارات، 
يف الأمم املتحدة منذ التا�شع من 
ملتزمة   ،1971 ع���ام  دي�����ش��م��رب 
برت�شيخ مبداأ التعددية والتعاون 
ال���������دويل يف ال�������ش���ع���ي م�����ن اأج�����ل 
والتنمية  والأم��ن  ال�شام  حتقيق 

امل�شتدامة على ال�شعيد العاملي".
الإم�����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
ملواجهة  للغاية  مهم  ب���دور  ت��ق��وم 
القرن  يف  امل�����ش��ت��ج��دة  ال��ت��ح��دي��ات 
ل�شمان  وال���ع�������ش���ري���ن  احل��������ادي 
الإق��ل��ي��م��ي يف منطقة  ال���ش��ت��ق��رار 

���ش��راك��ات م��ع منظمة  ودخ��ل��ت يف 
الغذاء  وبرنامج  العاملية  ال�شحة 
ال��ع��امل��ي م��ن اأج���ل اإي�����ش��ال اأجهزة 
الفح�س الطبي، ومعدات الوقاية 
ال�شخ�شية وغريها من الإمدادات 
امل��ح��ت��اج��ني عرب  اإىل  ال�����ش��روري��ة 
للخدمات  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي  م��دي��ن��ة 
الإن�شانية، التي تعترب اأحد املراكز 
اللوج�شتية  للخدمات  الرئي�شية 

لاأمم املتحدة.
املراأة  وفيما يخ�س عملية متكني 
ومبنا�شبة  الإم����������ارات،  دول�����ة  يف 
الإماراتية  امل���راأة  بيوم  الح��ت��ف��ال 
�شعادة  اأك�������دت  ع������دة،  اأي�������ام  ق���ب���ل 
الإماراتية،  امل���راأة  اأن  ن�شيبة  لن��ا 
�شعيد  على  كبريا  تقدما  حققت 
م�شاركاتها يف احلياة العامة، حتى 

ال�������ش���رق الأو�������ش������ط، م����ن خ���ال 
النزاعات  ح����دة  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف 
والتطرف  الإره��������اب  وم��ك��اف��ح��ة 
اأ�شلحة  املنطقة خالية من  وجعل 
اأن دولة  ال�شامل، م�شيفة  الدمار 
الإمارات تقوم بجهود كبرية لن�شر 
بني  واحل��وار  والتعاي�س  الت�شامح 
الأدي��ان، وهو ما جت�شد يف توقيع 

وثيقة الأخوة الإن�شانية.
ال���ذي  امل���ه���م  ال������دور  اإىل  ول��ف��ت��ت 
ت��ق��وم ب���ه دول����ة الإم�������ارات خال 
19 "، م�شرية  " كوفيد-  جائحة 
ال�شحية  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  اأن  اإىل 
ال�شيا�شة  ع��م��ل  ج��وه��ر  اأ���ش��ب��ح��ت 
اخل��ارج��ي��ة ل��دول��ة الإم����ارات التي 
امل�شاعدات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ق���دم���ت 
ه���ذه اجلائحة  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ط��ب��ي��ة 

اأ�شبحت دولة الإمارات منوذجا يف 
املنطقة  امل�شاواة بني اجلن�شني يف 
دول  فيه  ت�شهد  وق��ت  وال��ع��امل يف 
امل�شاركة  الن�شاء من  ا�شتبعاد  عدة 
يف ال�شيا�شة والقت�شاد واملجتمع.

اإن  بالقول  حديثها  ن�شيبة  واأنهت 
موؤخرا،  الإم�����ارات  دول���ة  ح�شول 
اآ�شيا،  م���ن جم��م��وع��ة  دع����م  ع��ل��ى 
الدول  وجامعة  الهادئ،  واملحيط 
لع�شوية  ل��ل��رت���ش��ي��ح  ال���ع���رب���ي���ة 
جمل�س الأم��ن، يتيح لها م�شاركة 
فعالة  ح���ل���ول  ت���ق���دمي  يف  ق���وي���ة 
ف�شا  والأم����ن  ال�����ش��ام  لق�شايا 
ع���ن امل�����ش��ارك��ة يف ق�����ش��اي��ا اأخ���رى 
الأمن  كثرية على جدول جمل�س 
م��ن��ه��ا م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب����الأو�����ش����اع يف 

ال�شرق الأو�شط .

التقى على هام�س اجتماع جمل�س الوزراء عددًا من الطلبة واملعلمني يف يومهم الدرا�سي عن بعد

حممد بن را�سد: من مقاعد الدرا�سة نوؤ�س�س ركيزة لبنيان م�ستقبل دولتنا والتعليم لن يتوقف �سواء من املنزل اأو املدر�سة

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شت�شاف 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، اأم�س الثاثاء عددا 
وذلك  بعد،  ع��ن  ال��درا���ش��ي  يومهم  خ��ال  والطلبة  التعليمية  ال��ك��وادر  م��ن 
الوطن  وال��ذي عقد يف ق�شر  ال���وزراء  اجتماع جمل�س  تروؤ�شه  على هام�س 

باأبوظبي.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ، اأن التقدم والتطورات 
املتاحقة التي ت�شهدها دولة الإمارات منذ تاأ�شي�شها وحتى الآن قامت على 
لاأجيال  م�شرق  مل�شتقبل  �شمانة  يعد  ال��ذي  بالعلم  ت�شتمر  و�شوف  العلم 
" اإجنازاتنا وتقدمنا منذ تاأ�شي�س  احلالية وامل�شتقبلية، حيث قال �شموه : 
ه��ي �شمان   ،، ال��درا���ش��ة  م��ن مقاعد  واجل���د  العلم  بف�شل  ق��ام��ت   ،، دول��ت��ن��ا 
ركيزة  نوؤ�ش�س  الدرا�شة  مقاعد  ومن  امل�شتقبل..  نحو  ا�شتمرارية جناحاتنا 

لبنيان م�شتقبل دولتنا والتعليم لن يتوقف �شواء من املنزل اأو املدر�شة ".
ن�شخر  اأول��وي��ة ق�شوى  ك��ان  الإم���ارات لطاملا  التعليم يف  اأن  �شموه  اأك��د  كما 
اجلهود من اأجلها ونحر�س دوماً على تطوير املنظومة التعليمية ورفدها 
بعوامل النجاح والتقدم رغماً عن كل الظروف ولنا يف العام الدرا�شي خري 

مثال على قوة نظامنا التعليمي وقدرته على ال�شتمرار با توقف يف اأ�شعب 
الظروف، حيث قال �شموه : " �شيظل التعليم اأولوية وغاية ن�شخر له ومن 
اأجله كل اجلهود،، و�شتظل عجلته م�شتمرة ولن تتوقف �شواء من املنزل اأو 

املدر�شة لأنه امل�شتقبل".
واأثبتت منظومتنا  اأعواما عديدة  التعليم  " ا�شتثمرنا يف   : �شموه  واأ�شاف 
قدرتها  لرفع  و�شنعمل  ال��ظ��روف  اأ�شعب  يف  وجاهزيتها  وقوتها  جناحها 

مل�شتويات اأكر تطوراً وابتكاراً".
واأولياء  ومعلمني  طلبة  من  الجتماع  يف  للم�شاركني  بكلمة  �شموه  وتوجه 
" لويل الأم��ر نقول من عزميتك نحن نتقدم ونبني  الأم��ور، حيث قال : 
الوطن،، وللمعلم نقول من عملك واإخا�شك ن�شنع املجد،، وللطالب نقول 

من حلمك و�شفك ننطلق للم�شتقبل".
ومت �شمن اأجندة اجتماع جمل�س الوزراء اعتماد عدد من القرارات واملبادرات 
يف  امل�شاريع  رع��اي��ة  �شيا�شة  اعتماد  ت�شمنت  وال��ت��ي  الحت��ادي��ة،  وال��ق��وان��ني 
احلكومة الحتادية، واإ�شدار عدد من القوانني الحتادية يف قطاع العدل 

وال�شحة وال�شوؤون املالية.
وتف�شيًا اعتمد جمل�س الوزراء �شمن اأجندته، �شيا�شة رعاية امل�شاريع يف 
احلكومة الحتادية، والتي ُت�شّكل مرجعاً رئي�شياً جلميع اجلهات الحتادية، 

اأي طرف  التعاون مع  امل�شاريع عند  رعاية  واإج���راءات  اأحكام  فيها من  مبا 
اأو اأي حكومة اأخ���رى وذل���ك مب��ا يدعم  اأف���راد اأو ق��ط��اع خ��ا���س  اآخ���ر ���ش��واء 
خمتلف الأن�شطة وي�شهم يف تكامل اجلهود بني القطاع احلكومي واخلا�س 

والأفراد.
وتنظم ال�شيا�شة وتو�شح ال�شوابط والأ�ش�س واملعايري التي يتم على اأ�شا�شها 
قبول منح اأو تلقي الرعاية من اجلهات اخلارجية مل�شاريع الوزارات واجلهات 

الحتادية.
والقرارات  ال��ق��وان��ني  م��ن  ع���دداً  املجل�س  اعتمد  الت�شريعي،  اجل��ان��ب  ويف 
ا�شتملت  الت�شريعية يف الدولة، والتي  والتعديات لدعم وتعزيز املنظومة 
اأحكام القانون اخلا�س بتنظيم  على م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�س 
التقنيات  ا�شتخدام  وتعزيز  بتوظيف  ي�شمح  وال��ذي  ال��ع��دل،  الكاتب  مهنة 
الإلكرتونية يف كافة املهام التي ميار�شها كاتب العدل دون ا�شرتاط احل�شور 

ال�شخ�شي للمتعاملني.
الحتادي  للقانون  التنفيذية  الائحة  ب�شاأن  قرار  اإ�شدار  املجل�س  واعتمد 
ت�شريعياً مكما  اإط��اراً  امل�شاعدة الطبية على الإجن��اب، والتي تعد  يف �شاأن 
اأهداف  الائحة  حت��دد  حيث  التف�شيلية،  بامل�شائل  يتعلق  فيما  للقانون 
الت�شريع، واخت�شا�شات اجلهة ال�شحية يف جمال تنظيم امل�شاعدة الطبية 

الطبية على  امل�����ش��اع��دة  م��راك��ز  و���ش��روط ترخي�س وع��م��ل  الإجن�����اب،  ع��ل��ى 
واآليات  املحظورة،  واملمار�شات  التقنية،  ه��ذه  ممار�شة  و�شوابط  الإجن���اب، 
اجليني،  الت�شخي�س  ج��ان��ب  اإىل  ا�شتخدامها،  و���ش��واب��ط  الأم�����ش��اج  حفظ 
و�شروط و�شوابط جلب العينات من خارج الدولة اأو اإخراجها. كما اعتمد 
املجل�س قراراً ب�شاأن اإخ�شاع بع�س املعدات الطبية لل�شريبة بن�شبة ال�شفر، 
امل�شتجد  كورونا  اأزم��ة فريو�س  تداعيات  الوطنية يف جت��اوز  اجلهود  لدعم 
ال�شريبة  من  الإعفاء  القرار  وي�شمل  الدولة.  يف  ال�شحي  العمل  وتطوير 
مثل  كوفيد19-  ف��ريو���س  م��ن  للوقاية  املُ�شتخدمة  ال�شخ�شية  للمعدات 
البدلت الطبية الواقية لا�شتخدام الواحد و�شوائل تعقيم اليد والكمامات 
امل�شنوعة من الأقم�شة والكمامات الورقية واأقنعة التنف�س اخلا�شة بتنقية 
الهواء والأقنعة الواقية للوجه والنظارات الواقية والقفازات التي ُت�شتخدم 

ملرة واحدة.
توفيق  مدة  متديد  التنظيمية،  احلكومية  ال�شوؤون  يف  املجل�س  اعتمد  كما 
التي تدخل حيز  الرقابية  والأنظمة  القيا�شية  املوا�شفات  لبع�س  الأو�شاع 
التنفيذ الإلزامي ليكون مع بداية العام 2021، كما وافق جمل�س الوزراء 
على طلب املجل�س الوطني الحتادي مبناق�شة مو�شوع �شيا�شة وزارة العدل 

ب�شاأن التوجيه الأ�شري.

حممد بن را�سد: 
امل�ستقبل نحو  جناحاتنا  ا�ستمرارية  �سمان  هي  الدرا�سة،  مقاعد  من  واجلد  العلم  بف�سل  قامت   ، دولتنا  تاأ�سي�س  منذ  وتقدمنا  • اإجنازاتنا 

له ومن اأجله كل اجلهود، و�ستظل عجلته م�ستمرة ولن تتوقف �سواء من املنزل اأو املدر�سة لأنه امل�ستقبل ن�سخر  وغاية  اأولوية  التعليم  •  �سيظل 
التعليم اأعواما عديدة واأثبتت منظومتنا جناحها وقوتها وجاهزيتها يف اأ�سعب الظروف و�سنعمل لرفع قدرتها مل�ستويات اأكرث تطورًا وابتكارا يف  •  ا�ستثمرنا 

الأمر نقول من عزميتك نحن نتقدم ونبني الوطن، وللمعلم نقول من عملك واإخال�سك ن�سنع املجد، وللطالب نقول من حلمك و�سفك ننطلق للم�ستقبل •  لويل 



األربعاء   2   سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13026  
Wednesday  2  September   2020   -  Issue No   13026

03

اأخبـار الإمـارات
الت�سدي لأكرث من 123 األف هجمة اإلكرتونية يف الإمارات خالل اأغ�سط�س

•• اأبوظبي-وام:

متكن فريق طوارئ احلا�شب الآيل يف هيئة تنظيم الت�شالت من 
الت�شدي ل� 123 األفا و102 هجمة اإلكرتونية تعر�شت لها املواقع 
الإلكرتونية يف دولة الإمارات خال �شهر اأغ�شط�س 2020 وذلك 

وفقا لأحدث تقارير الر�شد التي اأ�شدرتها الهيئة ام�س.
الفريق يف  التي جن��ح  الهجمات  ع��دد  اإج��م��ايل  ارت��ف��ع  وب��ذل��ك فقد 
اإىل  الت�شدي لها خال الأ�شهر الثمانية الأوىل من العام اجلاري 
التي  الكبرية  احلرفية  يعك�س  مم��ا  هجمة،  و321  األ��ف��ا   555
يتمتع بها الفريق الذي بات يعد مبثابة حائط ال�شد الأول �شد اأية 

هجمات تتعر�س لها املواقع الإلكرتونية يف الدولة.
وكان الفريق الوطني لا�شتجابة لطوارئ احلا�شب الآيل يف هيئة 

تنظيم الت�شالت تاأ�ش�س مبوجب قرار املجل�س الوزاري للخدمات 
املعلومات، وحماية  اأمن  ممار�شات  حت�شني  بهدف  وذلك   2008
ودعم البنية التحتية الرقمية للقطاعات احليوية يف دولة الإمارات 
من املخاطر والهجمات ال�شيربانية، وبناء ثقافة اآمنة للوقاية من 

جرائم تقنية املعلومات.
وتف�شيا .. على امل�شتوى ال�شهري يظهر تقرير الر�شد اأن 74% 
الإمارات  يف  الإلكرتونية  امل��واق��ع  لها  تعر�شت  التي  الهجمات  من 
اأغ�شط�س كانت عبارة عن برجميات خبيثة و%11 ثغرات  خال 

اأمنية و%16 ت�شيد اإلكرتوين.
على �شعيد مت�شل بلغ عدد احلوادث ال�شيربانية التي جنح فريق 
 210 اأغ�شط�س  �شهر  خ��ال  مبعاجلتها  الآيل  احل��ا���ش��ب  ط���وارئ 
التاأثري  136 حالة مت ت�شنيفها بال�شديدة من حيث  حالت منها 

فيما كانت هناك 69 حالة متو�شطة التاأثري و5 حالت منخف�شة 
التاأثري.

وجاءت حوادث الدخول غري امل�شرح به للمواقع باملرتبة الأوىل يف 
77 حادثا يف حني و�شل عدد  قائمة احل��وادث ال�شيربانية وبواقع 
30 حادثة و27 حادثة عبارة عن ن�شاط  حوادث الثغرات الأمنية 

غري م�شرح.
واأعلنت الهيئة اكت�شاف 43 ثغرة اأمنية وذلك من خال اختبارات 
الخرتاق وتقييم الثغرات والك�شف ال�شتباقي التي اأجرتها يف �شهر 

اأغ�شط�س.
ي�شار اإىل اأن هيئة تنظيم الت�شالت ويف اإطار دورها التوعوي قامت 
بتنظيم 220 ور�شة توعية حتى الآن وذلك بالإ�شافة اإىل عقد 80 

دورة تدريبية.

 العوي�س يبحث التعاون مع وزير ال�سحة القرب�سي
•• اأبوظبي-وام:

اأجرى معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�شحة ووقاية املجتمع ات�شال 
مرئيا مع معايل كون�شتانتينو�س اإيوانو وزير ال�شحة القرب�شي بحثا خاله التعاون 

الثنائي يف املجالت ال�شحية والطبية.
جائحة  تداعيات  ملواجهة  امل�شرتك  ال���دويل  العمل  تعزيز  اأهمية  اجلانبان  وناق�س 
التو�شل  اأجل  العاملية من  فريو�س كورونا امل�شتجد " كوفيد - 19" وت�شافر اجلهود 

اإىل لقاح للمر�س.
واأكد معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س حر�س دولة الإمارات على تعزيز التعاون 
امل�شرتك مع خمتلف دول العامل من اأجل جتاوز تداعيات اجلائحة واإيجاد لقاح اأو دواء 
الإمارات  الثنائي بني دولة  التعاون  اأهمية  اإىل  واأ�شار معاليه   . الفريو�س  فعال لهذا 
التكاتف وتبادل  اإىل  وقرب�س يف القطاع ال�شحي يف ظل الظروف احلالية واحلاجة 

اخلربات وتكثيف اجلهود العاملية من اأجل جتاوز هذه الأزمة.

مبتابعة ذياب بن حممد بن زايد

»اأبوظبي للطفولة املبكرة« تد�سن الدفعة الأوىل من برنامج تدريب اخت�سا�سيي حماية الطفل يف اأبوظبي

•• اأبوظبي - الفجر

مب��ت��اب��ع��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ذي�����اب بن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
رئي�س  اأب��وظ��ب��ي،  دي���وان ويل عهد 
املبكرة،  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  د���ش��ن��ت 
الدفعة  الثنني،  اأم�س  اأول  املبكرة 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  م��ن  الأوىل 
لخ��ت�����ش��ا���ش��ي ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل يف 
اإمارة اأبوظبي، الذي تنظمه الهيئة 
جورجتاون  ج��ام��ع��ة  م��ع  ب�����ش��راك��ة 
املوؤ�ش�شات  اأب��رز  اإح��دى  الأمريكية 
ودرا�شات  ع��ل��وم  جم��ال  يف  العاملية 
ت��ن��م��ي��ة ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة، بهدف 
مواطن   100 وت���اأه���ي���ل  اإع��������داد 
الدعم  قطاعات  يف  العاملني  م��ن 
اأبوظبي وتطوير  املجتمعي باإمارة 
خرباتهم يف جمالت حماية الطفل 
واعتمادهم كاأخ�شائيني، ومنحهم 
الق�شائية  ال�������ش���ب���ط���ي���ة  ����ش���ف���ة 
الق�شاء  دائ��������رة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
نظام  لتطوير  و���ش��وًل  باأبوظبي، 
اأبوظبي  موحد حلماية الطفل يف 
ملنع  متكاملة  ا�شرتاتيجيات  يوفر 
الإ����ش���اءة والإه���م���ال، ورف���ع كفاءة 
والتعامل  احل�����الت  ع���ن  الإب������اغ 
واإر�شاء بيئة داعمة  معها بفعالية، 

لنماء وازدهار الأطفال.
جاء ذلك خال اجلل�شة الفتتاحية 
بعد  عن  انعقدت  والتي  للربنامج 
املرئي  الت�شال  تقنية  با�شتخدام 
بنت  ال�شيخة مرمي  �شمو  بح�شور 
ن��ه��ي��ان  ع�شو  اآل  حممد ب��ن زاي���د 
اللجنة  ورئي�شة  الأم��ن��اء  جمل�س 
ح�شة  وم��ع��ايل  ال��ه��ي��ئ��ة،  يف  العليا 
تنمية  وزي��رة  بنت عي�شى بوحميد 
املجتمع، اإىل جانب معايل الدكتور 
رئي�س  اخل��ي��ي��ل��ي  خ��م��ي�����س  م���غ���ري 
و�شعادة  امل��ج��ت��م��ع،  ت��ن��م��ي��ة  دائ������رة 
فريق  رئي�س  �شهيل  حممد  �شناء 
التاأ�شي�س لهيئة اأبوظبي للطفولة 
امل��ب��ك��رة وع����دد م��ن ق���ي���ادات قطاع 
الدعم املجتمعي يف اإمارة اأبوظبي، 

لإعداد الكفاءات الوطنية الازمة 
يف هذا املجال.

و�شرحت معايل ح�شة بنت عي�شى 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  اأن  بوحميد 
الطفل  ح���م���اي���ة  لخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ي 
تنفيذاً  ي��اأت��ي  اأب��وظ��ب��ي،  اإم�����ارة  يف 
رقم  الحت���ادي  ال��ق��ان��ون  ملتطلبات 
)3( ل�شنة 2016، يف �شاأن حقوق 
اأوىل  كمرحلة  "ودمية"،  الطفل 
جمموع  م��ن  متدرباً   25 لتمكني 
ي�شتهدفهم  اخ��ت�����ش��ا���ش��ي   100
تنطبق  ممن  التدريبي  الربنامج 
باملادة  ال������واردة  ال�����ش��روط  عليهم 
ال�����وزراء  )9( م���ن ق�����رار جم��ل�����س 
ب�شاأن   2018 ل�شنة   )52( رق��م 
لقانون  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ال����ائ����ح����ة 
اأن  اإىل  معاليها  م�شرية  "ودمية"، 
الخت�شا�شيني  ي��وؤه��ل  ال��ربن��ام��ج 
ملمار�شة  والنف�شيني  الجتماعيني 
حماية  ك��اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ي  م��ه��ام��ه��م 
باملخالفة  عليه  ي��ق��ع  مب��ا  ال��ط��ف��ل 
لأح�������ك�������ام ال�����ق�����ان�����ون وال�����ل�����وائ�����ح 
وال���ق���رارات ال�����ش��ادرة ت��ن��ف��ي��ًذا له، 
الوقائي  التدخل  حيث  م��ن  ���ش��واء 
فيها  ي���ت���ب���ني  ال����ت����ي  احل��������الت  يف 
الطفل  �شامة  اأو  �شحة  تعر�س 
للخطر، وكذا التدخل العاجي يف 
حالت العتداء، اأو ال�شتغال، اأو 

الإهمال.
هذا  مب��وج��ب  معاليها:  واأ���ش��اف��ت 
الربنامج �شوف يح�شل امل�شاركون 
ال�شبط  م�����اأم�����وري  ���ش��ف��ة  ع���ل���ى 
ال���ق�������ش���ائ���ي ح���ت���ى ي���ت���م���ك���ن���وا من 
ممار�شة مهامهم يف احلفاظ على 
التي  للطفل،  الُف�شلى  امل�شلحة 
جعل  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  تقت�شي 
اعتبار  ك��ل  ف��وق  الطفل  م�شلحة 
جميع  يف  واأف�شلية  اأول��وي��ة  وذات 
م�شالح  ك��ان��ت  وم��ه��م��ا  ال���ظ���روف 

الأطراف الأخرى.
اأن  بوحميد  ح�شة  معايل  وتابعت 
ت�شميمه  مت  ق���د  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا 
هيئة  ب������ني  م�������ش���رتك���ة  ب����ج����ه����ود 
ووزارة  املبكرة  للطفولة  اأبوظبي 

اأكادميية  عن  ممثلني  اإىل  اإ�شافة 
واملر�شحني  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 

امل�شاركني بالربنامج.
اإم����ارة  يف  "ن�شعى  ���ش��م��وه:  وق����ال 
متينة  اأ����ش�������س  ل���و����ش���ع  اأب���وظ���ب���ي 
ورا�شخة لتطوير منظومة حماية 
وتنمية الطفل وتوفري اأرقى �شبل 
وتعزيز  ل���ه،  وال���رع���اي���ة  اله��ت��م��ام 
خ���ربات امل��واط��ن��ني يف ه��ذه املجال 
عجلة  دف��ع  يف  ب��دوره��م  للنهو�س 
املبكرة  ال��ط��ف��ول��ة  ق���ط���اع  ت��ن��م��ي��ة 
القطاعات  اأه�����م  اأح�����د  ب��اع��ت��ب��اره 
احليوية التي ترتكز عليها التنمية 
يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات الأخ����رى، 
وت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة وال��ت��ع��اون بني 
بقطاع  املعنية  الوطنية  املوؤ�ش�شات 
واأفراد  جهة  من  املجتمعي  الدعم 
املجتمع من جهة اأخرى، ل�شتثمار 
لدعم  وتر�شيخها  واجلهود  امل��وارد 
م�������ش���رية من����و وازده����������ار الإم�������ارة 
اأف�شل املدن على  وجعلها من بني 
بيئة  ت���وف���ري  ال���ع���امل يف  م�����ش��ت��وى 
داع����م����ة وحم����ف����زة ل���ت���ط���ور ومنو 

الطفل".
واأكد �شموه اأن الربنامج التدريبي 
مع  بال�شراكة  الهيئة  د�شنته  الذي 
وزارة تنمية املجتمع ودائرة تنمية 
مع  وبالتعاون  باأبوظبي،  املجتمع 
املتخ�ش�شة  ج���ورج���ت���اون  ج��ام��ع��ة 
�شيتيح  ال��ط��ف��ل،  حماية  جم��ال  يف 
للقانون  معمقاً  فهماً  للمتدربني 
 2016 ل�شنة   3 رق���م  الحت�����ادي 
"ودمية"  ال��ط��ف��ل  ح���ق���وق  ب�������ش���اأن 
اخلا�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  وال���ائ���ح���ة 
والأنظمة  املمار�شات  واأف�شل  ب��ه، 
والتي  امل����ج����ال،  ه����ذا  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
دولة  واأنظمة  ت�شريعات  مع  تت�شق 
املتحدة وتتواءم  العربية  الإم��ارات 
مع منظومة القيم املجتمعية فيها، 
ب��ه��دف ت��وط��ني اأف�����ش��ل اخل���ربات 
واملمار�شات املت�شلة مبجال حماية 
اأبناء  م��ن  نخبة  وت��اأه��ي��ل  ال��ط��ف��ل، 
القطاع  هذا  لريادة  الوطن  وبنات 
م�شتقبًا  ال��ربن��ام��ج  وق��ي��ادة  املهم 

تنمية  ودائ��������رة  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
املجتمع- اأبوظبي، و�شيتم تقدميه 
م���ن خ����ال ج��ام��ع��ة ج����ورج ت����اون، 
الوليات  ج��ام��ع��ات  اأع����رق  اإح����دى 
املتحدة الأمريكية يف قطاع تنمية 
يتوافق  مب���ا  امل���ب���ك���رة،  ال��ط��ف��ول��ة 
م����ع ت�����ش��ري��ع��ات واأن���ظ���م���ة دول�����ة. 
ال��ربن��ام��ج من  اأن ه��ذا  اأك���دت  كما 
الأمان  درج��ات  اأعلى  توفري  �شاأنه 
نظراً  ل����اأط����ف����ال،  وال����ش���ت���ق���رار 
ه��ذا احلدث  يعك�شه  ال���ذي  ل��اأث��ر 
التي  امل�شكات  على طرق معاجلة 
والتي  ط��ف��ل،  اأي  لها  يتعر�س  ق��د 
يت�شح فيها دور اخت�شا�شي حماية 
الطفل عند القيام مبهام عمله، يف 
حال ثبت له وجود ما يهدد �شامة 
اأو  ال��ب��دن��ي��ة  ���ش��ح��ت��ه  اأو  ال��ط��ف��ل 
اأو العقلية،  اأو الأخاقية  النف�شية 
الوقائي  التدخل  حيث  م��ن  ���ش��واء 
فيها  ي���ت���ب���ني  ال����ت����ي  احل��������الت  يف 
الطفل  �شامة  اأو  �شحة  تعر�س 
العاجي  التدخل  وك���ذا  للخطر، 
وال�شتغال،  الع��ت��داء،  يف ح��الت 
والإه����م����ال مب���ا ي��ق��ع ع��ل��ى الطفل 
باملخالفة لأحكام القانون واللوائح 

والقرارات ال�شادرة تنفيذاً له.
الدكتور  معايل  اأ���ش��اد  جانبه،  م��ن 
مغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة 
الكبرية  باجلهود  املجتمع،  تنمية 
التي تبذلها هيئة اأبوظبي للطفولة 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  ع��رب  امل��ب��ك��رة 
لخ��ت�����ش��ا���ش��ي ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل يف 
اإمارة اأبوظبي، والذي يتما�شى مع 
والتي  الج��ت��م��اع��ي  ال��ق��ط��اع  خطة 
م�شتقرة  بيئة  ت��وف��ري  اإىل  ت��ه��دف 
وح��ا���ش��ن��ة ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات كافة 
الأطفال  وبالأخ�س  الأ�شرة  اأف��راد 
الطفولة  م�����راح�����ل  م���ن���ذ  ب���������دًءا 
املبكرة مما ي�شاهم يف توفري حياة 
املجتمع  اأف��������راد  جل��م��ي��ع  ك���رمي���ة 
ي�شعى  كما  الأع��م��ار،  خمتلف  م��ن 
تفعيل  اإىل  الج��ت��م��اع��ي  ال��ق��ط��اع 
املنظومة املتكاملة حلماية الطفل 
اأن����واع الإ����ش���اءة والإهمال  م��ن ك��ل 

بالتعاون مع ال�شركاء من خمتلف 
القطاعات يف الإمارة. 

الأطفال  رعاية  اخلييلي،  واأ�شاف 
الطفولة  ت��ن��م��ي��ة  يف  وال���ش��ت��ث��م��ار 
اإحدى الأولويات التي نركز عليها 
الجتماعي،  القطاع  منظومة  يف 
من  جيل  لتاأ�شي�س  نتطلع  ونحن 
ال�شباب قادر على العطاء بفعالية 
واملهارات  امل��ع��ريف  بالوعي  وممكن 
التحديات  على  للتغلب  ال��ازم��ة 
وامل���ت���غ���ريات، وال���ي���وم م���ع اإط����اق 
لتاأهيل  ن��ت��ط��ل��ع  ال���ربن���ام���ج  ه����ذه 
الذين  الطفل  حماية  اخت�شا�شي 
تعزيز  يف  حم���وري  دور  �شيمثلون 
اإىل جانب  ال��ط��ف��ل  ح��م��اي��ة  ن��ظ��ام 
والتما�شك  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال��ت��اح��م 

الأ�شري لدى جمتمع اأبوظبي.
�شعادة  اأك������د  اأخ�������رى  ج���ه���ة  وم�����ن 
العربي،  �شعيد  يو�شف  امل�شت�شار 
اأبوظبي،  يف  الق�شاء  دائ���رة  وكيل 
اأكادميية  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
تد�شني  اأن  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة،  اأب��وظ��ب��ي 
لخت�شا�شي  التدريبي  الربنامج 
اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  الطفل  حماية 
اإىل  ال�����رام�����ي�����ة  ي����دع����م اجل�����ه�����ود 
حلفظ  متكاملة  منظومة  تر�شيخ 
ح��ق��وق الأط���ف���ال وح��م��اي��ت��ه��م من 
التعر�س لأي من �شور الإهمال اأو 
الإ�شاءة اأو ال�شتغال، مبا ي�شمن 
التي  ال�شليمة  التن�شئة  تن�شئتهم 
الفرد واملجتمع،  بالنفع على  تعود 
وقواعد  علمية  اأ�ش�س  وف��ق  وذل��ك 
ر�شينة وخطط تدريبية ممنهجة، 

الذي تعر�شوا لاأذى اأو العتداء. 
اأبوظبي  اأكادميية  توفر  واأ���ش��اف: 
الق�شائية وحدات تدريبية متكاملة 
واأوجه  وامل��ه��ارات  امل��ع��ارف  لإك�شاب 
والق�شائية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  احل��م��اي��ة 
الدولية  امل���ع���اه���دات  يف  ال��������واردة 
واملحلية،  الحت��ادي��ة  والت�شريعات 
متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  ت�شكل  وال��ت��ي 
حل���م���اي���ة ال���ط���ف���ل وا����ش���ت���دام���ت���ه 
وذلك  ح��ق��وق��ه،  وك��ف��ال��ة  التنموية 
م��ن خ���ال م��درب��ني م��ن اخلرباء 
الوطنيني والدوليني، مع الرتكيز 
على  التدريبات العملية واملحاكاة 
حلالت افرتا�شية، مبا ي�شمن اإملام 
املوؤهلة  اجل��وان��ب  بجميع  امل��ت��درب 
اخت�شا�شي  �شهادة  على  حل�شوله 
ال�شبطية  و�شفة  الطفل  حماية 
القانون  اإن��ف��اذ  لتعزيز  الق�شائية 
احلماية  ت���وف���ري  ع��م��ل��ي��ة  ودع������م 

املنا�شبة لاأطفال . 
ي�شتمر  ال��ذي  الربنامج  و�شي�شهد 
لع�شرة اأ�شابيع عرب خم�س مراحل 
رئي�شية تدريباً مكثفاً على ال�شبط 
الق�شائي ومنظومة حماية الطفل 
متكاملة،  ت��دري��ب��ي��ة  وح����دات  ع��رب 
"ودمية"  ب����ق����ان����ون  وال���ت���ع���ري���ف 
به  اخلا�شة  التنفيذية  والائحة 
من قبل دائرة الق�شاء يف اأبوظبي 
وع��دد م��ن اخل���رباء والأكادمييني 
الأمريكية،  جورجتاون  جامعة  يف 
عملية  ت�����دري�����ب�����ات  ع�����ن  ف�������ش���ا 
وحماكاة حلالت افرتا�شية تتعلق 
والتعامل  ل���اأط���ف���ال  ب����الإ�����ش����اءة 

توفر بيئة داعمة للطفل. 
العربي،  ي��و���ش��ف  امل�شت�شار  واأف����اد 
باهتمام دائرة الق�شاء يف اأبوظبي، 
�شمو  ت���وج���ي���ه���ات  م����ن  ان���ط���اق���ا 
اآل نهيان،  ال�شيخ من�شور بن زايد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير 
�����ش����وؤون ال���رئ���ا����ش���ة، رئ��ي�����س دائ����رة 
جميع  بدعم  اأبوظبي،  يف  الق�شاء 
اخل��ط��ط وامل���ب���ادرات ال��ه��ادف��ة اإىل 
حماية حقوق الطفل، ول�شيما من 
اجلهات  مع  التعاون  تعزيز  خال 
امل�����ش��رتك، مبا  الخ��ت�����ش��ا���س  ذات 
ي�����ش��ه��م يف اإجن������اح ت��ل��ك امل���ب���ادرات 
وفق  امل��ن�����ش��ودة  الأه����داف  وحتقيق 
لإر�شاء  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  روؤي�����ة 
بيئة حمفزة لتطور ومنو الأطفال 

باعتبارهم اأمل امل�شتقبل.
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  اأن  واأو����ش���ح 
ال�شبطية  ���ش��ف��ة  مل��ن��ح  ل��ل��ت��اأه��ي��ل 
الق�شائية، والذي يت�شمن تدريباً 
يهدف  اأ�شابيع،  ثمانية  ملدة  مكثفاً 
جمال  يف  م��ف��ت�����ش��ني  اإع��������داد  اإىل 
ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ول��ة ُم��ل��م��ني بجميع 
جوانب ال�شبط الق�شائي والإداري 
املعمول  والقوانني  لاأنظمة  وفقا 
بها، ف�شا عن تعزيز قدراتهم يف 
اتخاذ الإجراءات القانونية الهادفة 
ال�شتباقية  اخل��ط��وات  ات��خ��اذ  اإىل 
اأو  الإ����ش���اءة  م��ن  ال��وق��اي��ة  ل�شمان 
التعر�س  اأو  وال�شتغال  الإهمال 
اإىل  اخل��ط��ر،  ه��ذا  واإزال����ة  للعنف، 
القانونية  مهاراتهم  تنمية  جانب 
يف ال�شتجابة لحتياجات الأطفال 

الأمثل معها، وا�شتعرا�س عدد من 
التي  امل�شجلة  امليدانية  امل��ق��اب��ات 
الطفل  حماية  اأخ�شائيو  يجريها 
مع الأطفال �شمن اجلانب امليداين 
�شيح�شل  ح��ي��ث  ال���ربن���ام���ج،  م���ن 
على  الربنامج  نهاية  يف  املتدربون 
الطفل  حماية  اخت�شا�شي  �شهادة 
من  الق�شائية  ال�شبطية  و�شفة 
لتعزيز  ب��اأب��وظ��ب��ي  الق�شاء  دائ���رة 
القانون ودعم عملية توفري  اإنفاذ 
احلماية املنا�شبة لاأطفال يف حال 
اأي��ة خماطر ق��د حتيق بهم  وج��ود 
بدور  والنهو�س  معاملة،  �شوء  اأو 
حتقيق  يف  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة 

رفاهية ومنو الأطفال. 
للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  وت��ع��ك��ف 
امل��ب��ك��رة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ن��ظ��ام حماية 
ابتداًء  امل��راح��ل  جميع  يف  ال��ط��ف��ل 
اإىل  ال��وق��اي��ة و���ش��وًل  م��ن مرحلة 
اإع����ادة ال��ت��اأه��ي��ل، وت��ط��وي��ر قدرات 
لدعم  املجتمع  واأف����راد  ال��وال��دي��ن 
و�شمان  الأط�����ف�����ال  اح���ت���ي���اج���ات 
اتباع  على  والت�شجيع  رفاهيتهم، 
�شلوكيات قومية تعود بالنفع على 
الأطفال وتعزز من منوه وقدراته، 
خم�ش�شة  ع���م���ل���ي���ات  وت�������ش���م���ي���م 
والت�شريعات  ال�شيا�شات  لتطوير 
املبكرة،  الطفولة  بتنمية  املتعلقة 
قابلة  ا�شتباقية  ا�شرتاتيجية  تتبع 
لإع�������ادة ال��ت��ط��ب��ي��ق اع���ت���م���اداً على 
وتتمتع  العلمية،  والأدل��ة  امل�شاركة 
والتطبيق  للتنفيذ  قوية  بقابلية 

على اأر�س الواقع. 

ن�سعى لو�سع اأ�س�س متينة ورا�سخة لتطوير منظومة حماية الطفل حممد:  بن  • ذياب 
الطفل حماية  مبجال  املت�سلة  واملمار�سات  اخلربات  اأف�سل  توطني  • �سموه: 

الرتبية ت�ستحدث م�سارًا اختياريا لطلبة امل�سار التطبيقي ي�ستهدف 105 مدار�س وي�سم �سبعة م�ساقات
حتديد ثالثة مناذج للتعليم الهجني حتاكي طلبة ال�سف التا�سع مهارات متهيدية وتخ�س�س 8 ح�س�س بواقع 6 مدر�سية مبا�سرة

•• دبي- حم�شن را�شد

ا�شتحدثت وزارة الرتبية والتعليم، ممثلة يف قطاع العمليات املدر�شية "ق�شم 
اللغة الجنليزية"، م�شاراً اختيارياً لطلبة امل�شار التطبيقي، يبداأ من ال�شف 
ت�شم  م�شاقات  �شبعة  وفق  التخرج،  حتى  اخت�شا�شهم  جمال  ليكون  العا�شر 
"اإدارة الأعمال، ال�شحة والرعاية الجتماعية، والو�شائط املتعددة التفاعلية، 
ال�شحة، البيئية التكنولوجيا، اخلدمات اللوجي�شتية ال�شفر وال�شياحة،  اإدارة 
الفعاليات"، ف�شا عن منح �شاحية الختيار للدرا�شة عن بعد لطلبة تلك 

امل�شاقات الختيارية.
ب��ع��د )اأون���اي���ن( للطلبة،  اأن���ه مت ت��وف��ري خ��ي��ار التعلم ع��ن  ال�����وزارة  واأك����دت 
ليتمكنهم من اختيار ودرا�شة امل�شاق املُختار عو�شا عن ال�شطرار اإىل اختيار 

اأحد امل�شاقات الختيارية واملحدودة بالتعلم املدر�شي املبا�شر.
واأفادت الوزارة يف تعميم لها، ح�شلت "الفجر" على ن�شخة منه، باأن اإجمايل 
املدار�س امل�شتهدفة التي تطبق امل�شار التطبيقي، بلغ 105 مدر�شة، 76 منها 
لديها طلبة يف ال�شف العا�شر، 26 منها  لديها خيار التعليم والتعلم املدر�شي 
5 منها لديها فقط خيار  و  التعلم عن بعد،  45 فقط خيار  املبا�شر، مقابل 
العا�شر من  ال�شف  658 طالب يف  املبا�شر، ويف وقت اختار   املدر�شي  التعلم 

بعد. عن  الدرا�شة  م�شاق  مدر�شة،   71
اأكدت  بعد،  عن  والتعلم  التعليم  عملية  تطبيق  تطبيق  لليات  �شرحها  ويف 
 7 31 معلما للتدري�س )اأوناين(، حيث يتم تدري�س  اأنه مت تعيني  ال��وزارة 

ح�ش�س عن بعد اأ�شبوعيا.، ويتم تثبيت واعتماد 7 ح�ش�س درا�شية يف جميع 
املجال�س التعليمية.

واأو�شحت اأنه يتم تدري�س البنات من قبل املعلمات، ويتم تدري�س البنني من 
ف��ارق زمني ب�شيط بني ح�ش�س  املعلمني، وق��د يرتتب على ذل��ك وج��ود  قبل 
املدر�شية  احل�ش�س  بتدري�س  ذاتهم  املعلمون  يقوم  اأن  على  والبنني،  البنات 
املبا�شرة. ويدر�س املعلمون عرب املجال�س التعليمية نتيجة امل�شاقات الختيارية 
بنف�س  تدري�س احل�ش�س  �شيتم  اأنه  الدولة، موؤكده  اأنحاء  املتعددة، يف جميع 
م كلًّ من خيار التعلم املدر�شي املبا�شر والتعلم  التوقيت يف املدار�س، التي ُتقدِّ

عن بعد.
التا�شع  ال�شف  الهجني، حتاكي طلبة  للتعليم  ال��وزارة ثاثة من��اذج  وح��ددت 
مدر�شية  ح�ش�س   6 بواقع  ح�ش�س،   8 لهم  متهيدية" وتخ�ش�س  "مهارات 
مبا�شرة، وح�شة تعلم ذكي مبا�شر عن بعد، ح�شة تعلم ذكي ذاتي عن بعد"، 
فيما اعتمدت لل�شف العا�شر مهارات تخ�ش�شية 8 ح�ش�س ا�شبوعيا للم�شاق 
ذاتي عن  بعد، ح�شة  "مدر�شية" مبا�شرة، وح�شة عن   6، بواقع  الختياري، 

بعد".
اما ال�شف العا�شر مهارات تخ�ش�شية، �شمن امل�شاق الختياري اوناين، فقد 
اوناين  ح�ش�س    7 بواقع  بعد،  عن  جميعها  اأ�شبوعيا،  ح�ش�س   8 اعتمدت 

وح�شة واحد تعلم ذاتي.
لتلبية  يهدف  بعد،  املنطقي عن  العا�شر  ال�شف  ب��اأن من��وذج  ال���وزارة  واأف���ادت 
احتياجات طلبة امل�شار التطبيقي، �شعيا ل�شتيعاب جميع امل�شاقات الختيارية، 

حيث مل يتم رف�س اأو اإغاق اأي م�شاق اختياري، اإذ اأن جميع الطلبة �شيدر�شون 
مادة  درا�شة  اأي طالب على  اإجبار  يتم  ولن  فيه،  الراغبني  الختياري  امل�شاق 
اأجل حت�شني وت�شهيل جميع  ا�شتخدام مناذج متعددة من  مل تختارها، ويتم 

امل�شاقات الختيارية والتعليمية.
وو�شعت الوزارة �شمن العر�س التقدميي املرفق مع التعميم، مثالني للتعليم 
املبا�شر وعن بعد لطلبة ال�شف العا�شر، اإذ بلغ اإجمايل عدد احل�ش�س يف املثال 
الول 32 طالباً، بواقع 16 لكل من التعليم املبا�شر وعن بعد، بواقع 7 ح�ش�س 
لدارة العمال ا�شبوعيا، و4 لل�شحة والرعاية الجتماعية، وح�شتني لكل من 

ال�شحة وال�شامة البيئية، والتكنولوجيا، وح�شة للخدمات اللوجي�شتية.
مقابل  بعد،  ع��ن  للتعليم   8 الطلبة  اإج��م��ايل  يكون  اأن  على  امل��ث��ال  رك��ز  فيما 
)�شفر( يف التعليم املبا�شر، اإذ مت حتديد 6 ح�ش�س اأ�شبوعيا لل�شحة والرعاية 

الجتماعية، مقابل ح�شة لكل من ال�شفر واإدارة الفعاليات.
اأولها  رئي�شية،  اأ�شباب  ثاثة  اإىل  تعود  اخليار  اإتاحة  اإىل  ال���وزارة  واأو�شحت 
ح�شب  الختياري  امل�شاق  بدرا�شة  التطبيقي  امل�شار  طلبة  جلميع  املجال  فتح 
رغبتهم؛ الأمر الذي ميّكنهم من ال�شتمرار يف املجال املنا�شب لهم يف درا�شتهم 

اجلامعية ويف حياتهم املهنية.
وي�شمح هذا اخليار للطلبة بالدرا�شة، اإما من منازلهم اأو من املدر�شة، وفقاً 
احلادي  القرن  م��ه��ارات  وتطبيق  ولتفعيل  الأم���ور،  واأول��ي��اء  الطلبة  لختيار 
منظومة  تفعيل  اإىل  بالإ�شافة  والتعلم  التعليم  وا�شرتاتيجيات  والع�شرون 

املن�شات الإلكرتونية.

الختيارية  امل�شاقات  ح�ش�س  جميع  ي�شمل  امل�شتحدث  اخليار  اأن  واأو�شحت 
باإمكانه  ي��زال  ل  املدر�شي  التعلم  اختار  ال��ذي  والطالب  التطبيقي؛  للم�شار 
ح�شور ح�ش�س امل�شاق الختياري للم�شار التطبيقي اإلكرتونياً )عن بعد(، اإذ 

مت اختيار وتعيني املعلمني املخت�شني لتدري�س تلك احل�ش�س.
ثابتة يف فرتة  اأن تكون مواعيد احل�ش�س )�شبع ح�ش�س(  اأن��ه يجب  واأك��دت 
طلبة  وي��ك��ون  املعنية،  للمدار�س  الدرا�شية  اجل���داول  جلميع  م��وح��دة  زمنية 
الختياري  امل�شاق  ح�ش�س  توقيت  يف  بالإنرتنت  ات�شال  على  العا�شر  ال�شف 

بغ�س النظر اإن كانوا يف منازلهم اأو يف املدار�س.
و�شيتم دعم هذا اخليار امل�شتحدث من قبل العمليات املدر�شية وفريق الدعم 
الأكادميي بالإ�شافة اإىل املعلمني الأوائل للم�شار التطبيقي يف املدار�س املعنية 
احل�ش�س  مواقيت  وتوحيد  الزمنية  اجل���داول  تن�شيق  يف  للم�شاهمة  وذل��ك 

الإلكرتونية للم�شاق الختياري.
اأو لبتوب مع  "جهاز كمبيوتر  اإحتياجات الطلبة للدرا�شة عن بعد،  وحددت 
واآم��ن مثل غرفة  ه��ادئ  اأذن، مكان  �شماعات  الإن��رتن��ت،  ب�شبكة  ثابت  ات�شال 
غرفة  اأو  مكتب  ا�شتخدام  ال�شغرية  للمجموعات  ميكن  مكتبة.  اأو  �شفية 
اإجتماعات، على اأن يتم اإدارة ح�ش�س التعلم املدر�شي املبا�شر والتعلم عن بعد 
من قبل مديري املدار�س واملعلمني الأوائل للم�شار التطبيقي بدعم من فريق 
عملية  وتتم  التعليمي،  باملجل�س  املعني  الأك��ادمي��ي  الدعم  وفريق  العمليات 
اأو  اأي معلم  اأو  اأو املدر�شة  ال�شراف واملتابعة من قبل فريق امل�شار التطبيقي 

موظف اإداري، مع مراعاة اأن عملية الإ�شراف ل تت�شمن التدري�س.

امل��زروع��ي  ���س��امل را���س��د  ال�����س��ي��دة/ ميثاء را���س��د  ف��ق��دت 

ال�سركة  من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادة  االم��ارات(  )اجلن�سية 

العامليه القاب�سه �س م ع IHC  عدد اال�سهم 1200 �سهم .

او   اعاله  املذكورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدها  ممن  الرجاء   

االت�سال على تلفون رقم 0504428016 م�سكورا.

فقدان �سهادة ا�سهم
ف���ق���د امل�����دع�����و  / ارج����ي����زا 
ارجوزون �شوريانو ، الفلبني 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )8043305EC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

    0525769395

فقدان جواز �سفر
امييلى   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ماجالني�س ميا ، الفلبني   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )P9565986A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0506100670

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل��������دع��������و /حم����م����د 
����ش���اه جهان  روب������ال حم��م��د 
اجلن�شية  ب���ن���غ���ادي�������س   ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )0701875BK(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0529240268

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ ع���ائ�������ش���ة 
فل�شطني   ، خ������روب  ع�������ش���ام 
اجل����ن���������ش����ي����ة ج����������واز ����ش���ف���ره 
)P00312649(  رق�����م 

ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����ر 
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
مركز  اق��رب  او  الفل�شطينية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
املدعو  /حممد فورهاد  فقد 
حممد نور ال�شفا ، بنغادي�س 
 اجل����ن���������ش����ي����ة ج����������واز ����ش���ف���ره

 )BQ8986840( رق����م 
ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����ر 
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغادي�شية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و/ اي������ون������ى بت 
اندوني�شيا   ، ات�����ك  روم��������ده 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )AU314216(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة الن��دون��ي�����ش��ي��ة او 
اقرب مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
بتوجيهات حمدان بن زايد ..

الهالل الأحمر يتكفل باإيواء �سكان البناية املت�سررة من انفجار متديدات الغاز يف اأبوظبي
•• اأبوظبي - وام:

بتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة، رئي�س هيئة الهال الأحمر الإماراتي، تكفلت الهيئة باإيواء �شكان 
البناية املت�شررة من انفجار متديدات الغاز يف مطعم ب�شارع را�شد بن �شعيد 
يف اأبوظبي، والبالغ عددهم 38 اأ�شرة، عدد اأفرادها 208 اأ�شخا�س. واأمر 
�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، الهيئة باتخاذ الرتتيبات الازمة 
ال�شرورية،  احتياجاتهم  وتلبية  للمتاأثرين،  كافة  ال��راح��ة  �شبل  لتوفري 

اأبوظبي جتاه  الأحمر عرب مركزها يف  الهال  الفور حتركت هيئة  وعلى 
مع  والتن�شيق  بالتعاون  البناية  �شكان  بح�شر  وق��ام��ت  املت�شررة،  الأ���ش��ر 
الفندقية  ال�شقق  م��ن  ع��دد  اإىل  نقلهم  ومت  املخت�شة،  الر�شمية  اجل��ه��ات 
على  حاليا  باملركز  واملتطوعني  العاملني  من  فريق  وي�شرف  اأبوظبي،  يف 
تي�شري حياتهم وتلبية احتياجاتهم. واأكد الدكتور حممد عتيق الفاحي، 
اأن توجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن  الأمني العام لهيئة الهال الأحمر، 
زايد اآل نهيان، جاءت يف اإطار مبادرات �شموه للتخفيف عن كاهل املتاأثرين 
يف احلالت الطارئة ، و�شعي �شموه الدائم لتوفري احلياة الكرمية لاأ�شر 

املتعففة واأ�شحاب احلاجات داخل الدولة، لفتا اإىل اأن �شموه يويل الق�شايا 
الإن�شانية املحلية اهتماما كبريا، ويوجه دائما بتعزيز دور الهال الأحمر 
على �شاحته املحلية والتو�شع و النت�شار بني ال�شرائح و الفئات ال�شعيفة 
�شتقف  الهيئة  اإن  الفاحي  وق��ال   . كافة  املجالت  يف  احتياجاتها  وتلبية 
من  وانطاقا  الهيئة،  رئي�س  �شمو  لتوجيهات  تنفيذا  املتاأثرين،  بجانب 
م�شوؤوليتها الإن�شانية جتاههم، وحر�شا منها على تهيئة ظروف مائمة 
لهم ملمار�شة ن�شاطهم اليومي دون اأن يتاأثروا بظروف احلادث، والنتقال 

اإىل مكان اإقامة جديد.

بتوجيهات حمدان بن زايد 

باخرة اإماراتية تغادر اإىل العا�سمة اللبنانية على متنها 2400 طن من امل�ساعدات للمتاأثرين من انفجار مرفاأ بريوت
•• دبي -وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  بتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
الظفرة ، رئي�س هيئة الهال الأحمر الإماراتي، غادرت الدولة متوجهة اإىل 
العا�شمة اللبنانية، باخرة م�شاعدات اإماراتية حتمل على متنها 2400 طن 
من املواد الإغاثية املتنوعة، �شريتها الهيئة، بالتعاون مع �شفارة لبنان لدى 
انفجار مرفاأ  املتاأثرين من  الإم��ارات، لدعم  اللبنانية يف  الدولة، واجلالية 
واملكمات  والطبية  الغذائية،  امل��واد  الباخرة  حمتويات  وت�شمنت  ب��ريوت. 
تف�شي  م��ن  احل��د  واأدوات  الوقاية  وو�شائل  واملعقمات  ل��اأط��ف��ال،  الغذائية 

جائحة كوفيد19-، على ال�شاحة اللبنانية، اإىل جانب املاب�س املتنوعة.
وكان يف وداع الباخرة مبيناء جبل علي يف دبي عدد من امل�شوؤولني يف الهال 
اللبنانية  �شفري اجلمهورية  دندن  �شهاب  فوؤاد  �شعادة  و   ، الماراتي  الأحمر 

للهال  العام  الأم��ني  الفاحي  الدكتور حممد عتيق  واأك��د  ال��دول��ة.  ل��دى 
الأحمر الإماراتي، اأن ت�شيري هذه ال�شحنة من امل�شاعدات الإن�شانية ياأتي يف 
اإطار توجيهات القيادة الر�شيدة، بتقدمي كل ما من �شاأنه اأن يلبي احتياجات 
ال�شحايا وامل��ت��اأث��ري��ن م��ن ح���ادث الن��ف��ج��ار، وال��وق��وف بجانب الأ���ش��ق��اء يف 
والإغاثي  الإن�شاين  الربنامج  �شمن  ياأتي  كما  احلالية،  ظروفهم  يف  لبنان 
الذي تنفذه هيئة الهال الأحمر الإماراتي، على ال�شاحة اللبنانية مبتابعة 
من �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، للتخفيف من املعاناة الإن�شانية 

الناجمة عن كارثة النفجار.
للمت�شررين، جوا وبحرا  اإي�شال م�شاعداتها  الهيئة حر�شت على  اإن  وقال 
ملقابلة الحتياجات املتزايدة لل�شعب اللبناين يف الوقت الراهن، م�شريا يف هذا 
ال�شدد اإىل ا�شتمرار مبادرات الهيئة لنقل املزيد من الحتياجات العاجلة اإىل 
لبنان. واأ�شاف الفاحي : " اأعدت هيئتنا الوطنية خطة متكاملة بالتن�شيق 

مع مكتب مفو�شية ال�شوؤون الإن�شانية والتنموية يف �شفارة الدولة يف بريوت، 
واجلهات اللبنانية ذات الخت�شا�س لتوزيع حمولة الباخرة من امل�شاعدات 
على املتاأثرين"، م�شددا على اأن الهيئة تبذل ما يف و�شعها من جهود اإن�شانية 
ملواكبة حجم التحديات الإن�شانية التي تواجه ال�شاحة اللبنانية، خا�شة يف 
املجال الطبي، والتي تتطلب ت�شافر اجلهود وتعزيز ال�شراكة بني العاملني 

يف احلقل الإن�شاين للحد من تداعيات كارثة النفجار.
���ش��ادت يف  ب��روح التعاون وال�شراكة التي  ال��ه��ال الأح��م��ر  اأم��ني ع��ام  واأ���ش��اد 
اللبنانية  واجلالية  ال��دول��ة،  ل��دى  لبنان  و�شفارة  الهيئة  بني  ال�شدد،  ه��ذا 
الإن�شانية  الحتياجات  وت��وف��ري  ال��دع��م  حل�شد  ع��ام��ة،  ب�شورة  الإم����ارات  يف 

ال�شرورية للمتاأثرين.
من جانبه اأعرب �شعادة فوؤاد �شهاب دندن �شفري اجلمهورية اللبنانية لدى 
الإم���ارات جت��اه �شحايا  مل��ب��ادرات  ب��اده حكومة و�شعبا  ، عن تقدير  الدولة 

انفجار مرفاأ بريوت، وقال : " منذ ال�شاعات الأوىل التي اأعقبت انفجار مرفاأ 
بريوت الكارثي، ا�شتجابت دولة الإمارات العربية املتحدة م�شكورة لنداءات 
الإغاثة، وكانت من اأوائل الدول ل بل اأول م�شتجيبة لهذه النداءات، فاأر�شلت 
اللبنانيني، مببادرة كرمية  لبل�شمة جراح  والإغاثية  الطبية  املواد  طائرات 
الهال  وك��ان  واملختلفة،  املتخ�ش�شة  موؤ�ش�شاتها  وعرب  الإم���ارات  قيادة  من 
الأحمر الإماراتي يف الطليعة حيث اأر�شل م�شاعدات طبية واإغاثية لنظريه 
الإماراتي ي�شتمر  اللبناين، واليوم ها هو الهال الأحمر  ال�شليب الأحمر 
امل���واد وامل�شلتزمات  ب��اخ��رة حمّملة مبئات الأط��ن��ان م��ن  ب��اإر���ش��ال  مب��ب��ادرات��ه 
الطبية والغذائية". واأ�شاف دندن : " ن�شكر اإمارات اخلري على كل ما تقّدم 
من موؤازرة ودعم، وهذا عهدنا بها دائماً بالوقوف اإىل جانب لبنان و�شعبه 
وحري�شة على اأمنه وا�شتقراره ووحدة ارا�شيه، كما كان داأب موؤ�ش�س الإحتاد 
وباين الدولة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهّيان "طّيب اهلل ثراه".

هيئة النقل تطرح بطاقات 
م�سار بحلة جديدة

•• عجمان -الفجر:

مل�شتخدمي  جديده  بحله  م�شار  بطاقات  عجمان  يف  النقل  هيئة  طرحت 
و�شائل النقل حيث يتميز الت�شميم اجلديد بوجود تعليمات �شحن البطاقه 
بطريقه وا�شحه ومف�شله مزوده بال�شور التو�شيحيه وذلك للت�شهيل على 
الهيئة  تقدمها  التي  اخلدمات  من  امل�شتفيدين  �شريحة  وتو�شيع  العماء 
لهم اأكد ال�شيد عمر لوتاه املدير التنفيذي لقطاع العمليات  على �شرورة 
التكنولوجيا وت��ع��زي��ز العمل  ال��رق��م��ي وال���ش��ت��ف��ادة م��ن  ال��ت��ط��ور   م��واك��ب��ة 
اللكرتوين يف كافة املجالت املنبثق من روؤية عجمان 2021 و لتحقيق 
اإر�شاء  التحول الإلكرتوين ويف �شبيل  اإىل  الرامية  اخلطة ال�شرتاتيجية 
ال��ع��م��اء وت��وف��ري ع��ام��ل��ي اجل��ه��د وال���وق���ت ل��ه��م م��ن خ���ال حت�����ش��ني اداء 
الهيئة ب�شكل دوري الذي ي�شهم يف دعم اخلدمات املقدمة للجمهور واأ�شار 
لوتاه على ان الهيئة �شتعتمد اإ�شدار بطاقات م�شار بعدة ت�شاميم تتنا�شب 
التنقل  خال  والتفرد  التميز  اأج��ل  من  الدوله  يف  الوطنيه  املنا�شبات  مع 
عرب و�شائل النقل و تعد بطاقة م�شار و�شيلة بديلة للدفع النقدي و تعمل 
حت�شيل  عملية  م��ن  ي�شرع  مم��ا  احلافلة  يف  املثبت  اجل��ه��از  على  بو�شعها 
احلافلة  م��ن  وال��ن��زول  ال�شعود  عند  الزدح���ام  تقليل  يف  ي�شهم  و  الر�شوم 
العام  النقل  امل�شلى وحافات  البطاقه من حمطة  وميكن احل�شول على 
مبا�شرة، ف�شًا عن اإمكانية اإعادة �شحن البطاقة نقدا من حمطة امل�شلى 

واجهزة الدفع عرب موقع املوؤ�ش�شة اللكرتوين وتطبيق م�شار الذكي

بلدية مدينة اأبوظبي توا�سل »مهرجان الأ�سرة ال�سيفي الفرتا�سي« وي�ستمر حتى 6 �سبتمرب
•• اأبوظبي –الفجر:

الفرتا�شي(  ال�شيفي  الأ���ش��رة  )مهرجان  اأبوظبي  مدينة  بلدية  توا�شل 
حيث ي�شتمر اإىل 6 �شبتمرب اجلاري بهدف اغتنام فرتة الإج��ازة ال�شيفية 
جمالت  يف  وخ��ربات  مهارات  واإك�شابهم  واإ�شعادهم،  ال�شكان  عن  والرتفيه 
املهرجان تقدميها  يعتزم  التي  التخ�ش�شية  العمل  عديدة من خال ور�س 

اإىل اجلمهور.
مدربون  يقدمها  وال��ت��ي  متخ�ش�شة  عمل  ور���ش��ة   29 امل��ه��رج��ان  ويت�شمن 
معتمدون جماناً م�شتهدفاً جميع فئات املجتمع ، حيث يويل املهرجان عناية 

خا�شة لأ�شحاب الهمم �شمن هذه الور�س، وقد �شاهم يف دعم هذا املهرجان 
لوج�شتياً كل من: كارفور، واأكادميية جوفيت. 

وقد متت دعوة اجلمهور للم�شاركة والتفاعل مع املهرجان من خال اإر�شال 
اإر�شال  اإىل  بالإ�شافة  املجتمع،  اأف���راد  اإىل  ن�شية  ر�شالة   8000 من  اأك��ر 
وكذلك  الور�س،  عن  يومي  ب�شكل  للجمهور  )وات�شاب(  عرب  اأخ��رى  ر�شائل 
تعزيز ال��ت��وا���ش��ل م��ع املجتمع م��ن خ��ال م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ) 

الن�شتغرام – �شناب �شات - تويرت – في�س بوك(.
املهرجان وور�س  بامل�شاركة يف  الراغب  الكرمي  اأن اجلمهور  البلدية  ونوهت 
العمل ميكنه الطاع على كافة تفا�شيلها والتفاعل مع جمريات املهرجان 

وفقراته من خال الرابط الإلكرتوين التايل:
https ://www .dmt .gov .ae/-/media/B07B
94C1DEEC4A3FA33B2479D4DE1F5F .

ashx?newTab=1
من جانبها اأ�شادت البلدية باجلهات الداعمة وال�شركاء الذين كان لهم دور 
فعال يف تنظيم هذا املهرجان متمثلني ب� ) �شركة تريندز لتنظيم املعار�س 
والفعاليات، ميديكلينك )م�شت�شفى النور(، م�شت�شفى بارين ، مركز الإمارات 
مركز  البدنية،  اللياقة  لختبارات  قوفيت  ميديا،اأكادميية  للتوحد،اإيهاب 

.  )Art and Science International Academy )ASIA،لوت�س رويال

جامعة دبي تن�سر بنجاح ال�سهادات الإلكرتونية املعتمدة للخريجني على من�سة بلوك ت�سني
•• دبي-الفجر: 

دب���ي وه���ي من�شاأة  وق��ع��ت ج��ام��ع��ة 
لغرفة  بالكامل  مملوكة  تعليمية 
تاأ�شي�شها  مت  دب��ي  و�شناعة  جت��ارة 
تقدم  وال���ت���ي   ،1997 ال���ع���ام  يف 
الربامج  ب��ني  ت��ت��وزع  ب��رام��ج  �شتة 
اجل���ام���ع���ي���ة وب����رام����ج ال���درا����ش���ات 
اتفاقية  الدكتوراه،  ودرج��ة  العليا 
الرائدة  ورل���د  ���ش��م��ارت  �شركة  م��ع 
ال��ن��ظ��م يف دولة  ت��ك��ام��ل  يف جم���ال 
وذلك  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
م�����ن اأج�������ل ت���ط���وي���ر ب����روت����وك����ول 
على  يعتمد  ال��رق��م��ي��ة  ل��ل�����ش��ه��ادات 

تقنية البلوك ت�شني. 
امل�شادة  ال�شهادات  من�شة  وت�شمح 
اجلامعة  ت��ق��وم  ب���اأن  ه��ذه  للتزوير 
م�شفرة  رقمية  ���ش��ه��ادات  ب��اإ���ش��دار 
وحم���م���ي���ة، ع�������اوة ع���ل���ى اإن�������ش���اء 
الأكادميية  ال�����ش��ه��ادات  وت�شجيل 
ب�شكل  م��ن��ه��ا  وال��ت��ح��ق��ق  امل��ع��ت��م��دة 

واإ�شدار  وتوليد  باإن�شاء  بالتمتع 
ف����ع����ال ل���ل�������ش���ه���ادات الأك����ادمي����ي����ة 
ت�شني،  ال���ب���ل���وك  ع����رب  امل���ع���ت���م���دة 
م�شاركتها  ب�شهولة  ميكن  بحيث 
اأ�شحاب  قبل  م��ن  منها  والتحقق 
فيما  اأخ�����رى،  ج��ه��ة  اأي  اأو  ال��ع��م��ل 
ل��ط��اب اجل��ام��ع��ة ت�شدير  مي��ك��ن 
ملفات  ب��ت��ن�����ش��ي��ق��ات  ال�������ش���ه���ادات 
الربيد  ع��رب  وم�شاركتها  خمتلفة 
الن�شية  وال��ر���ش��ائ��ل  الإل���ك���رتوين 
ال���ق�������ش���رية وت���ط���ب���ي���ق وات���������ش����اب، 
الرتا�شل  م���ن�������ش���ات  م����ن  اأي  اأو 
للجهة  مي���ك���ن  ف���ي���م���ا  الأخ�����������رى، 
منها  التحقق  لل�شهادة  امل�شتقبلة 
ب��وث��وق��ي��ة رق��م��ي��ة. وي��ت��م احلفاظ 
ع���ل���ى خ�����ش��و���ش��ي��ة ال�������ش���ه���ادات يف 
ب��ح��ي��ث ل  ت�����ش��ني،  ال��ب��ل��وك  من�شة 
اإل من قبل  ميكن الإط��اع عليها 

امل�شاركني املرخ�س لهم بذلك.
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وك�������ان 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 

الإلكرتونية  اخل��دم��ة  اأن  ب�شتكي 
اجلامعة،  خريجي  لكافة  متاحة 
العمل.  اأ�����ش����ح����اب  ع���ل���ى  ع�������اوة 
وميكن للطاب واخلريجني الآن 
ال���و����ش���ول ب�����ش��رع��ة و���ش��ه��ول��ة اإىل 
املعتمدة  الإل��ك��رتون��ي��ة  �شهاداتهم 
عالية،  ا�شتجابة  ذات  من�شة  ع��رب 
ال��ه��وي��ة وا�شم  ب��ا���ش��ت��ع��م��ال  وذل����ك 
اخلا�شة  ال�����ش��ر  وك��ل��م��ة  امل�شتخدم 
بهم �شمن جامعة دبي، فيما ميكن 
لأ����ش���ح���اب ال��ع��م��ل ال���و����ش���ول اإىل 

الويب  م��ن�����ش��ة  ب���وا����ش���ط���ة  اأم�������ن 
املحمول.  ال��ه��ات��ف  ع��ل��ى  وت��ط��ب��ي��ق 
"�شهادة" متوافقة  مبادرة  وتعترب 
م��ع ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ب��ل��وك ت�شني 
العربية  الإم���ارات  بدولة  اخلا�شة 
املتحدة التي مت اإطاقها يف اإبريل 
ب��ه��دف حتويل   2018 ال��ع��ام  م��ن 
احلكومية  املعامات  من   50%
بحلول  ت�شني  البلوك  من�شة  اإىل 

العام 2021.
وي�����ش��م��ح ه���ذا احل���ل جل��ام��ع��ة دبي 

رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل، 
التعليمية  التنمية  دع���م  وب��ه��دف 
روؤية  م��ع  يت�شق  ب�شكل  الإم���ارة  يف 
اجلامعة  م��ن��ح  ق��د   ،2020 دب���ي 
يف يونيو من العام 2006 قطعة 
اأر�س مب�شاحة ثاثة مايني قدم 
لبناء  الأكادميية  املدينة  يف  مربع 
وبعد  اجل��دي��د.  اجل��ام��ع��ي  حرمها 
اخلا�س  للت�شميم  احلاكم  اختيار 
ب���احل���رم اجل��ام��ع��ي اجل���دي���د عرب 
دبي  غرفة  قامت  دول��ي��ة،  م�شابقة 
اإماراتي  200 مليون درهم  مبنح 
اجلديد  اجلامعي  احل��رم  لت�شييد 
ال�����ذي اأ����ش���ب���ح ق��ي��د ال��ت�����ش��غ��ي��ل يف 

دي�شمرب من العام 2015.
دبي  جامعة  اأن  امل�شوؤولون  ويقول 
 2،000 ب�شدد ن�شر ما يزيد عن 
على  للخريجني  معتمدة  ���ش��ه��ادة 
م��ن�����ش��ة ال���ب���ل���وك ت�����ش��ني، يف حني 
عي�شى  ال����دك����ت����ور  رئ��ي�����ش��ه��ا  ق�����ال 

التحقق من ال�شهادات الإلكرتونية 
الإلكرتوين:  املوقع  عرب  املعتمدة 
https://certify.ud.ac.

ae
الرئي�س   ، علي  ال��ق��ادر  عبد  وق���ال 
ورلد:  �شمارت  ل�شركة  التنفيذي 
على  قدرتنا  جلهة  �شعداء  “نحن 
الرقمي  ال���ت���ح���ول  يف  امل�����ش��اه��م��ة 
�شيعمل حل  ح��ي��ث  دب���ي،  جل��ام��ع��ة 
بن�شره  قمنا  ال��ذي  ت�شني  البلوك 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز جت����رب����ة اأ����ش���ح���اب 
وتوفري  دب��ي  جامعة  يف  امل�شلحة 
ال����ت����ك����ال����ي����ف، ودع��������م الق���ت�������ش���اد 
"�شهادة"  وت���ع���ت���رب  الأخ�شر." 
ث��م��رة ت��ع��اون ب��ني ك��ل م��ن �شمارت 
ورل���د و غ��ري��ب ت��ك��ن��ول��وج��ي، وهي 
جمال  يف  نا�شئة  اإم��ارات��ي��ة  �شركة 
تتمتع  ال���ربجم���ي���ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بخربة يف تطبيقات البلوك ت�شني 
والتعليمية  امل��ال��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  يف 

واحلكومية.

الإمارات توؤكد ريادتها الإقليمية يف التوازن بني اجلن�سني
•• اأبوظبي-وام:

تقرتب دولة الإمارات من حتقيق هدفها املن�شود باأن تكون �شمن اأف�شل 25 
بعد  خا�شة   ،2021 ع��ام  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  موؤ�شر  يف  العامل  يف  دول��ة 
جناحها لانتقال من املرتبة ال 49 يف عام 2015، اإىل املرتبة ال� 26 عامليا 
الأمم  برنامج  عن  ال�شادر  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  تقرير  يف  عربيا  والأوىل 

املتحدة الإمنائي لعام 2019.
اأو حتى  وباتت الإم��ارات على بعد خطوة واح��دة من حتقيق هدفها املحدد 
جتاوزه الأمر الذي يوؤكد على مكانتها كمرجعية لت�شريعات وا�شرتاتيجيات 

التوازن بني اجلن�شني يف املنطقة.
الإم��ارات من تطور لفت على  العوامل وراء ما حققته  العديد من  وتقف 
الإمارات  جمل�س  تاأ�شي�س  اأب��رزه��ا  لعل  اجلن�شني  بني  ال��ت��وازن  ملف  �شعيد 
ذات  وامل��ب��ادرات  القوانني  واإط���اق   ،2015 ع��ام  يف  اجلن�شني  ب��ني  للتوازن 
ال�شلة مثل قانون زيادة متثيل املراأة الإماراتية يف املجل�س الوطني الحتادي 
اجلن�شني  بني  وال��روات��ب  الأج��ور  امل�شاواة يف  وقانون  املائة،  يف   50 لي�شبح 
لعام 2018 ، واإطاق موؤ�شر التوازن بني اجلن�شني 2017 لقيا�س جهود 
املوؤ�ش�شات الوطنية بهذا املجال، اإىل جانب ال�شرتاتيجية الوطنية لتمكني 

وريادة املراأة 2015 - 2021.
وتعد املكت�شبات التي حققتها املراأة الإماراتية على �شعيد التمكني ال�شيا�شي 
ل �شيما يف جمال العمل الربملاين واحدة من اأبرز العوامل التي �شاعدت على 
حت�شني موقع الدولة يف موؤ�شر التوازن بني اجلن�شني العاملي، حيث تعترب 
الإم��ارات من اأوائ��ل الدول يف العامل التي ت�شكل فيها الن�شاء ن�شف اأع�شاء 

املجل�س الوطني الحتادي.
وبهذا ال�شدد، قالت �شعادة ناعمة املن�شوري ع�شو املجل�س الوطني الحتادي 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شامي  القرار  اأن 
"حفظه اهلل" مبنح املراأة ن�شف ع�شوية املجل�س الوطني الحتادي  الدولة 
لت�شل اإىل %50 اإجناز تاريخي �شبقت به الإمارات الكثري من دول العامل 
وجاء تتويجا مل�شرية الإمارات يف متكني املراأة الإماراتية كما اأن دعم ورعاية 
رئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��اأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س 
" اأم الإمارات" للمراأة الإماراتية جعل بنات الوطن �شريكا فاعا  الأ�شرية 

يف م�شرية التنمية ال�شاملة.
اأن  "وام" -  الإم����ارات  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  خ��ا���س  ت�شريح  - يف  �شعادتها  واأك����دت 
القادرة على  الإماراتية  اليوم للعامل منوذجا فريدا للمراأة  الإم��ارات تقدم 
حتمل م�شوؤولياتها الوطنية يف جميع املحافل وتوؤدي دورها اإىل جانب اأخيها 
اإخا�س واق��ت��دار لرفع راي��ة الإم���ارات �شاخمة خفاقة وه��و ما  الرجل بكل 
جتلي يف ت�شدر الإمارات للمرتبة الأوىل عامليا يف موؤ�شر ن�شبة متثيل املراأة يف 
الربملان �شمن حمور الكفاءة احلكومية يف تقرير الكتاب ال�شنوي للتناف�شية 
العاملية ال�شادر عن مركز التناف�شية العاملي التابع للمعهد الدويل للتنمية 
امل���راأة يف جميع  م��ن متكني  ثمرة م�شرية متوا�شلة  وال���ذي ميثل  الإداري����ة 
املجالت والذي اأهلها لتكون �شريكا رئي�شا يف م�شرية التطور والتنمية التي 
وريادة  لتمكني  الوطنية  ال�شرتاتيجية  اأن  اإىل  واأ�شارت  الإم��ارات.  ت�شهدها 
املراأة يف دولة الإمارات 2015-2021 والتي اأطلقتها �شمو ال�شيخة فاطمة 
وريادية  متمكنة  جلعلها  للمراأة  كرمية  حياة  توفري  يف  ت�شهم  مبارك  بنت 
امل�شتدامة كما ت�شهم  التنموية  العملية  وم�شاركة بفاعلية يف كافة جمالت 
امل��راأة يف  اإط��ار ت�شريعي وموؤ�ش�شي داعم للمراأة مبا يعزز م�شاركة  يف توفري 

املجالت كافة.
الربملان  قبة  حتت  الإماراتية  للمراأة  القوي  التواجد  اأن  �شعادتها  واأ�شافت 
يعك�س الثقة الكبرية بقدراتها ودورها وم�شاهماتها الفاعلة يف دفع م�شرية 
العمل الوطني قدما وممار�شة العمل التنفيذي والت�شريعي بكفاءة واقتدار 
حيث حققت املراأة الإماراتية خال م�شريتها الربملانية تفوقا غري م�شبوق 

يف زمن قيا�شي مقارنة مبثياتها يف دول العامل املتقدمة.
واأو�شحت اأن التواجد املوؤثر للمراأة الإماراتية من خال ع�شويتها يف املجل�س 
الوطني الحتادي �شاهم يف تعزيز دورها يف خدمة الوطن واملواطنني كونها 
ب�شياغة  ي�شمح  اإط��ار  واملجتمع يف  الأ�شرة  وبلورة ق�شايا  الأق��در على طرح 
وتعزيز جودة احلياة  الإيجابية  انعكا�شات  لها  وقوانني  ت�شريعات  ومناق�شة 

للمجتمع.
من  للجميع  تثبت  اأن  ا�شتطاعت  الإماراتية  امل��راأة  اأن  اإىل  �شعادتها  ونوهت 
املواقع املختلفة التي تبواأتها اأنها على قدر امل�شوؤولية والكفاءة يف الظروف 
حيث  امل�شتقبل  و�شنع  ا�شت�شراف  عملية  يف  ا�شرتاتيجيا  �شريكا  كونها  كافة 

حققت العديد من الإجنازات الت�شريعية والرقابية التي ي�شار اإليها.
وحتظى املراأة الإماراتية بتمثيل كبري يف احلكومة الحتادية حيث ت�شمن 

كما حققت ح�شورا لفتا يف جمال  وزي���رات،   9 الأخ��ري  ال���وزاري  الت�شكيل 
العمل الدبلوما�شي وذلك من خال �شفريات بعثة الأمم املتحدة يف نيويورك 

و�شفريات هولندا واأملانيا وفنلندا والدامنارك وغريها من الدول.
يف  امل��راأة  حلقوق  الداعمة  والقوانني  الت�شريعات  منظومة  �شكلت  قانونيا.. 
التوازن بني اجلن�شني، حيث  الإم��ارات، قوة دفع حقيقية للتقدم يف موؤ�شر 
جنحت الإم��ارات يف جتاوز مرحلة النظر يف الق�شايا التي ت��وؤرق امل��راأة اإىل 
الق�شاء عليها نهائياً، بعد اأن �شنت القوانني التي ت�شاوي بني اجلن�شيني يف 

التعليم وال�شحة والعمل وغريها من املجالت.
اإن  الإم��ارات��ي��ة  والقانونيني  املحامني  جمعية  رئي�س  ال�شام�شي  زاي��د  وق��ال 
د�شتور دولة الإمارات ي�شمن حقوقاً مت�شاوية لكل املواطنني، رجاًل كانوا اأم 
ن�شاء، ففي ظل الد�شتور، تتمتع الن�شاء املواطنات بذات الو�شع القانوين على 
املواطنني  امل�شاواة مع  املهن على قدم  التعليم وحق مزاولة  م�شتوى فر�س 
الذكور، كما تتمتع املراأة الإماراتية بفر�س مت�شاوية يف التوظيف، والرعاية 

ال�شحية واملزايا الأخرى التي تكفل حماية ورفاهية الأ�شرة.
املواطنني  بني  امل�شاواة  على  بو�شوح  حر�س  الإم��ارات��ي  امل�شرع  اأن  واأ���ش��اف 
املجتمع  ركائز  واعتربها من  الجتماعية،  والعدالة  بينهم  الفر�س  وتكافوؤ 
واأرك���ان���ه الأ���ش��ا���ش��ي��ة، وم��ن ث��م ف��اإن��ه ���ش��اوى ب��ني امل����راأة وال��رج��ل يف احلقوق 
على  العامة  ال�شيا�شات  �شنع  يف  امل�شاركة  باب  امل��راأة  اأم��ام  وفتح  والواجبات، 

كافة امل�شتويات.
الإماراتي  العمل  قانون  اأن  ال�شام�شي  زاي��د  اأك��د  العمل..  بيئة  �شعيد  وعلى 
التي  الهامة  العديد من الأحكام  القطاع اخلا�س، حدد  والذي ي�شري على 
ت�شري على عمل الن�شاء يف الدولة، ومنها اأنه ل يجوز ت�شغيل الن�شاء ليًا، 
العا�شرة  بني  ما  ت�شمل  متتالية،  �شاعة   11 عن  تقل  ل  مدة  هنا  واملق�شود 
واملراكز  ال�شحي  القطاع  يف  العامات  با�شتثناء  �شباحاً،  وال�شابعة  م�شاًء 
الفنية امل�شوؤولة، كما يحظر ت�شغيل الن�شاء يف الأعمال اخلطرة، اأو ال�شاقة، اأو 
ال�شارة �شحياً واأخاقياً، او اأية اأعمال اأخرى يحددها وزير املوارد الب�شرية 
والتوطني بالتن�شيق مع اجلهات املعنية. واأو�شح اأن القانون حافظ على حق 
املراأة يف احل�شول على اإجازة و�شع باأجر كامل مدتها 45 يوماً ت�شمل الفرتة 
التي ت�شبق الو�شع وتلك التي تليها ب�شرط األ تقل مدة خدمتها امل�شتمرة 
اإذا مل تكن  اأجر  اإج��ازة الو�شع بن�شف  لدى �شاحب العمل عن �شنة وتكون 

العاملة قد اأم�شت املدة امل�شار اإليها.

اأول  اإ���ش��دار  2018 م�شروع  ع��ام  اعتمد يف  ال���وزراء  اأن جمل�س  اإىل  واأ���ش��ار 
ت�شريع من نوعه للم�شاواة يف الأجور والرواتب بني اجلن�شني، وذلك يف اإطار 
ودعم  امل��راأة،  الوطنية ل�شمان حماية حقوق  والت�شريعات  ال�شيا�شات  تعزيز 
العمل  ب�شوق  املتعلقة  واحلقائق  الأرق��ام  وتعك�س  التنمية.  عملية  يف  دوره��ا 
الدولة  اأحرزته  ال��ذي  التقدم  حجم  واخلا�س،  احلكومي  ب�شقيه  الإم��ارات��ي 
العمل وح�شول  كافة قطاعات  اجلن�شني يف  الفجوة بني  تقلي�س  يف جمال 

الرجل واملراأة على كافة المتيازات واخلدمات ب�شكل مت�شاو.
يف  املواطنات  ع��دد  جت��اوز  فقد  للتناف�شية  الحت��ادي��ة  الهيئة  لبيانات  ووفقا 
ن�شبة  بلغت  فيما  مواطنة،  األ��ف  وحملي" 78  "احتادي  احلكومي  القطاع 
 51.35 القطاع احلكومي الحت��ادي  الإم��ارات��ي��ة يف وظائف  امل��راأة  ح�شور 

باملائة، وجتاوزت يف القطاع اخلا�س 57 باملائة خال العام املا�شي.
وت�شغل املراأة 75 يف املائة من القوى العاملة يف قطاعي التعليم وال�شحة، 
 60 على  قيمتها  تزيد  م�شاريع  اإماراتية  اأعمال  �شيدة  األ��ف   25 وتدير 
2015 يعمل جمل�س الإم��ارات للتوازن  اإن�شائه يف عام  مليار دره��م. ومنذ 
بني اجلن�شني، ويف اإطار اخت�شا�شاته وتكليفات جمل�س الوزراء، على ح�شر 
القوة  م��واط��ن  وحت��دي��د  لتقييمها  ال��دول��ة  يف  ال��ت��وازن  ت�شريعات  ودرا���ش��ة 
وال�شعف والثغرات يف كل منها، وو�شع خطة عمل منظمة لدرا�شة احللول 
القابلة  القرتاحات  وتقدمي  بع�شها  يف  املوجودة  الثغرات  ل�شد  الت�شريعية 

للتنفيذ يف كافة املجالت بالتعاون مع اجلهات الحتادية املعنية.
التوازن  مفهوم  لرت�شيخ  رائ��دة  وم��ب��ادرات  نوعية  م�شاريع  املجل�س  واأط��ل��ق 
بني  ال��ت��وازن  موؤ�شر  واإط���اق  تطوير  منها  موؤ�ش�شية،  ثقافة  اإىل  وحتويله 
احلكومية  للجهات  مهما  ح��اف��زا  �شكل  ال���ذي  الإم�����ارات،  ل��دول��ة  اجلن�شني 
لتطبيق �شيا�شات ومبادرات داعمة للنوع الجتماعي يف بيئة العمل، اإ�شافة 
اإىل اإطاق مبادرة "حلقات التوازن العاملية". وناق�س املجل�س خال الجتماع 
الذي عقده يف اأغ�شط�س املا�شي م�شتجدات تطوير ا�شرتاتيجيته امل�شتقبلية 
امل�شتلهمة من خطة اخلم�شني عاماً املقبلة يف الدولة، حيث يعمل على عدد 
من امل�شاريع اجلديدة التي تعزز تناف�شية الإم��ارات عاملياً مثل دليل اأف�شل 
املمار�شات العاملية يف التوازن بني اجلن�شني الذي يجري العمل عليه بالتعاون 
الت�شريعية  التعديات  والتنمية، وم�شروع  القت�شادي  التعاون  مع منظمة 
املقرتحة بالتعاون مع عدد من الوزارات واجلهات الحتادية، �شمن اأعمال 

جلنة تقرير املراأة والأعمال والقانون ال�شادر عن جمموعة البنك الدويل.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة دبي تنظم ور�سة عمل عن بعد بعنوان »ال�سفر باأمان«املجل�س العاملي للت�سامح ي�سيد باتفاق ال�سالم يف ال�سودان

•• اأبوظبي-وام:

مت  ال��ذي  ال�شوداين  ال�شام  باتفاق  وال�شام  للت�شامح  العاملي  املجل�س  اأ���ش��اد 
توقيعه يف مدينة "جوبا" بجنوب ال�شودان اأم�س الأول بني اخلرطوم واحلركات 

ال�شودانية امل�شلحة والذي اأنهى 17 عاما من احلرب الأهلية يف ال�شودان.
ال��ع��امل��ي للت�شامح  اأح��م��د ب��ن حم��م��د اجل����روان رئ��ي�����س املجل�س  وب��ع��ث م��ع��ايل 
رئي�س  الربهان  عبدالفتاح  اأول  للفريق  تهنئة  ر�شالة  املنا�شبة  بهذه  وال�شام 

جمل�س ال�شيادة احلاكم يف ال�شودان بهذا التفاق التاريخي.
واأكد اجلروان يف بيان له اأن املجل�س العاملي للت�شامح وال�شام يقف بقوة خلف 
كل ما من �شاأنه حتقيق ال�شام والوئام ووقف النزاع والقتتال يف كافة اأرجاء 

�شمن  و�شعت  التي  ال�شودانية  النتقالية  احلكومة  بجهود  م�شيدا  ال��ع��امل، 
بالو�شول  اأثمر  ما  التفاو�س وهو  �شلمي من خال  الو�شول حلل  اأولوياتها 
اإح��ال الأم��ن وال�شام يف كافة  ال��ذي من �شاأنه  التاريخي  اإىل اتفاق ال�شام 

اأرجاء ال�شودان.
وقال اإن املجل�س العاملي للت�شامح وال�شام بكافة اأع�شائه من برملانيني و�شركاء 
يدعون دوما ملثل هذه اخلطوات ال�شجاعة حلل النزاعات بالتفاو�س واحلوار 
اأه��م مبادئ واأه��داف املجل�س  اأن ذلك من  بعيدا عن القتتال واحل��رب، حيث 
التي قام عليها من اأجل ن�شر الت�شامح وال�شام حول العامل، معرباً عن اأمنياته 
ال�����ش��ودان ومب��ا يحقق  الأث���ر على  التاريخي خ��ري  اأن يكون ملثل ه��ذا الت��ف��اق 

ال�شتقرار والتنمية والزدهار والرخاء لل�شعب ال�شوداين.

•• ال�شارقة -وام: 

تراأ�س �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل 
عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي، وبح�شور 
�شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم 
ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س التنفيذي، اجتماع املجل�س الذي 

عقد �شباح ام�س الثاثاء مبكتب �شمو احلاكم .
واملو�شوعات  ال��ق�����ش��اي��ا  م��ن  ع���دد  ب��ح��ث  اجل��ل�����ش��ة  خ���ال  ومت 
من  جملة  املجل�س  واعتمد  الأع��م��ال،  ج��دول  على  امل��ط��روح��ة 

الدوائر  يف  العمل  منظومة  تطوير  �شاأنها  من  التي  القرارات 
والهيئات املحلية ومبا يحقق روؤية الإمارة.

احلاكم،  �شمو  مكتب  من  املقدم  التقرير  على  املجل�س  واطلع 
ال�شارقة  اإم���ارة  تبنتها  التي  احلكومية  امل��ب��ادرات  نتائج  ح��ول 
خال جائحة كورونا امل�شتجد، وا�شتعر�س ال�شيخ �شامل بن عبد 
الرحمن القا�شمي رئي�س مكتب �شمو احلاكم تفا�شيل التقرير 
وما ي�شمه من موؤ�شرات حول املبادرات احلكومية يف خمتلف 

الدوائر املحلية واخلا�شة وقطاعات الأعمال يف الإمارة.
واأقر املجل�س تعديل الهيكل التنظيمي العام لأكادميية العلوم 

�شلطان بن خادم  الدكتور طارق  واأ�شار  ال�شارقة،  ال�شرطية يف 
اأن  اإىل  ال�����ش��ارق��ة  يف  التنظيمية  ال��ه��ي��اك��ل  جل��ن��ة  هيئة  رئ��ي�����س 
التعديل �شمل ا�شتحداث عدد من الوحدات التنظيمية وتعديل 

بع�شها مبا يتوافق مع روؤية ور�شالة الأكادميية.
لئحة  ب�شاأن   2020 ل�شنة   27 رقم  القرار  املجل�س  واأ�شدر 

امل�شرتيات واملزايدات لهيئة مطار ال�شارقة الدويل.
بال�شاأن  املتعلقة  املوا�شيع  من  عدد  بحث  اجلل�شة  تناولت  كما 
العام لاإمارة واملقرتحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ 

املجل�س ب�شاأنها القرارات املنا�شبة.

•• اأبوظبي-الفجر:

املوؤ�ش�شة  الإم����ارات،  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
ال���ت���ي ت��ه��ت��م مب���ج���ال رف�����ع ك���ف���اءات 
ال�شباب وتر�شيخ امل�شوؤولية املجتمعية 
ب����ني ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل����ا�����س 
و���ش��رك��ة الحت���اد ل��ل��ق��ط��ارات، املُطور 
احلديدية  ال�شكك  ل�شبكة  واملُ�شغل 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  الوطنية يف 
للمتطوعني  دعمهما  ع��ن  امل��ت��ح��دة، 
على  العاملني  الأوىل  ال�شفوف  يف 
مواجهة وباء كوفيد19- وم�شاعدة 
امل��ت��اأث��ري��ن ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر م���ن هذا 
الوباء، وذلك من خال توقيع �شراكة 
املبادرة  ل��دع��م  ت��ه��دف  ا�شرتاتيجية 

الوطنية #الإمارات_تتطوع.
اأحدثه  ال�����ذي  ال���ت���اأث���ري  ����ش���وء  ويف 
العامل،  يف   19 ك��وف��ي��د  وب���اء  تف�شي 
حلملة  الدعم  ال�شراكة  ه��ذه  �شتعزز 
جميع  ع���رب  ت��ت��ط��وع  #الإمارات- 
اأن���ح���اء الإم������ارات م��ن خ���ال تعزيز 

امل��وارد ب�شكل تعاوين بني الطرفني. 
ال�شراكة  توؤكد  ذل��ك،  اإىل  بالإ�شافة 
بدعم  الإم��ارات  موؤ�ش�شة  التزام  على 
اجل���ه���ود ال��ت��ط��وع��ي��ة يف ال���ب���اد من 
املنا�شبة  ال���ف���ر����س  ت���وف���ري  خ�����ال 
بني  التطوعي  العمل  روح  وت�شجيع 
العربية  الإم���������ارات  يف  امل��ج��ت��م��ع��ات 

املتحدة.
وم����ن ج��ان��ب��ه ����ش���رح م��ه��ن��ا املهريي 
الإداري���ة  لل�شوؤون  التنفيذي  امل��دي��ر 
"لقد  الإم���ارات:  ملوؤ�ش�شة  والعمليات 
ب������ات م����ن ال����وا�����ش����ح مت����ام����اً خ���ال 
الت�شامن  اأن  ال����ت����ح����دي����ات  ه������ذه 
وال��وح��دة ب��ات��ت ج���زءاً ل ي��ت��ج��زاأ من 
ث���ق���اف���ة امل��ج��ت��م��ع الإم������ارات������ي. لقد 
وهي  وحكومتنا  �شعبنا  ق��وة  �شهدنا 
واللتزام  امل�شاعدة  لتقدمي  جتتمع 
ملكافحة  الح������رتازي������ة  ب���ال���ق���واع���د 
واليوم،   .19 ك��وف��ي��د  وب����اء  ان��ت�����ش��ار 
نت�شرف ب�شراكتنا مع �شركة الحتاد 
خالها  من  نعتزم  والتي  للقطارات 

لتطوير خربتنا وتقا�شم املعرفة من 
خال التن�شيق الذي عهدته املوؤ�ش�شة 
واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  بني 
تاأثر  مل�شاندة املجتمع وبالأخ�س من 

اأو  �شحياً  �شواء  ال��وب��اء  من  مبا�شرة 
مادياً اأو معنوياً. وتعزز هذه ال�شراكة 
من موقفنا كمنظمة وطنية م�شتقلة 
افراد  جلميع  التطوع  ف��ر���س  تي�شر 

ال�شراكة،  هذه  خال  من  املجتمع". 
للقطارات  الحت����اد  ���ش��رك��ة  ���ش��ت��دع��م 
اأن�شطة موؤ�ش�شة الإمارات من خال 
جم��م��وع��ة ب��راجم��ه��ا ال�����ش��ام��ل��ة التي 

اجتماعي  ت��اأث��ري  اإح���داث  اإىل  تهدف 
اإي���ج���اب���ي ع���ل���ى جم��ت��م��ع الإم��������ارات 
ذلك،  على  وب��ن��اًء  امل��ت��ح��دة.  العربية 
اجتذاب  يف  ال�شراكة  ه��ذه  �شت�شاهم 
وامل�شاركني  امل��ت��ط��وع��ني  م���ن  امل���زي���د 
للمواطنني  وت�����ش��م��ح  ال��ربن��ام��ج،  يف 
ب���ال���ت���ط���وع يف جم����الت  وامل���ق���ي���م���ني 

يكونوا اأكر دراية بها.
املرزوقي،   ق���ال حم��م��د  وم���ن ج��ان��ب��ه 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع ����ش���وؤون 
الحتاد  �شركة  يف  احلديدية  ال�شكك 
للقطارات: "�شعداء بهذا التعاون مع 
جهودها  ونثمن  الإم����ارات  موؤ�ش�شة 
ال�شباب  ج��ي��ل  دع����م  اإىل  ال�����ش��اع��ي��ة 
مبتكرة  م����ب����ادرات  وت��ف��ع��ي��ل  وب���ن���اء 
العمل  يف  للم�شاركة  ل�شتقطابهم 
ال��ت��ط��وع��ي وال���ع���ط���اء الإن�������ش���اين يف 
باأن  ونفخر  ال��دول��ة،  اأن��ح��اء  خمتلف 
نكون جزءاً فاعًا يف احلملة الوطنية 
على  توؤكد  التي  تتطوع’  ’الإمارات 
والتاحم  والتعا�شد  ال��ت��ع��اون  قيم 

واملوؤ�ش�شات  اجل��ه��ات  ب��ني  املجتمعي 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني  يف 
فئات  وب������ني خم���ت���ل���ف  ج����ه����ة،  م�����ن 
ون�شتمر  اأخ����رى.  جهة  م��ن  املجتمع 
املجتمع   ل��دع��م  ج��ه��ودن��ا  توظيف  يف 
واملبادرات الوطنية يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، وذلك انطاقاً من 
م�شوؤوليتنا املجتمعية وحر�شنا على 
تعزيز القيم الوطنية الأ�شيلة، وبث 
وال�شعادة  والإي��ج��اب��ي��ة  ال��ع��ط��اء  روح 

بني اأفراد املجتمع". 
الوطنية  احل��م��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات  وك���ان���ت 
اأعلنت  وال��ت��ي  تتطوع"،  "الإمارات 
العليا  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ل���ج���ن���ة  ع���ن���ه���ا 
الأزم��ات، قد  التطوع خال  لتنظيم 
حتت  املا�شي،  اأب��ري��ل  اأوائ���ل  انطلقت 
"متطوعني.امارات"  من�شة  مظلة 
املجتمع  تنمية  وزارة  بني  بال�شراكة 
وباإ�شراف   ، الإم���������ارات  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
الطوارئ  لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
والأزم���ات وال��ك��وارث، وذل��ك يف اإطار 

التطوعية  الأن�شطة  لتوحيد  روؤيتها 
على م�شتوى الدولة وتعزيز التكامل 
القطاعات  ك���اف���ة  ب����ني  وال����ت����ع����اون 
وم�شاركة  واخل���ا����ش���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
املجتمع �شمن �شياق تاأكيد التاحم 
وال��ت��ع��اون يف دول���ة الإم�����ارات، ودعم 
انت�شار  مل��واج��ه��ة  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ه��ود 
ومن اجلدير بالذكر   ."19 "كوفيد 
تعمل  للقطارات  الحت���اد  �شركة  اأن 
�شكك  �شبكة  وت�شغيل  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
املراكز  اأه��م  تربط  وطنية  حديدية 
الدولة،  يف  وال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال�����ش��ك��ن��ي��ة 
وتدعم  الق��ت�����ش��ادي،  التنوع  وحتفز 
والجتماعية،  القت�شادية  التنمية 
حيث ت�شعى من خال هذه ال�شراكة 
مع موؤ�ش�شة الإمارات اإىل دعم اجلهود 
التطوعية على امل�شتوى الوطني من 
#الإمارات_تتطوع  م��ب��ادرة  خ��ال 
التي اأطلقتها اللجنة الوطنية العليا 
لتنظيم ال��ت��ط��وع خ��ال الأزم����ات يف 

اأبريل املا�شي. 

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

موؤ�س�سة الإمارات والحتاد للقطارات تدعمان متطوعني ال�سف الأول يف مواجهة وباء كوفيد-19

•• دبي-الفجر:

اإدارة �شوؤون ال�شفر والعاج بالإدارة العامة لل�شوؤون الإدارية  نظمت 
" بهدف  ب��اأم��ان  "ال�شفر  بعنوان  ُبعد  ع��ن  ور���ش��ة عمل  دب��ي،  ب�شرطة 
فريو�س  جائحة  ظل  يف  ال�شفر  بثقافة  دب��ي  �شرطة  موظفي  توعية 
ك���ورون���ا، م���ن خ���ال ت��زوي��ده��م ب��امل��ع��ل��وم��ات اخل��ا���ش��ة ب����الإج����راءات 
الحرتازية التي يجب اأن يتم اتباعها ومراعاتها يف كافة اخلطوات 
املتعلقة بال�شفر.  وقدم الور�شة املقدم دكتور حممد اجلناحي، مدير 
اإدارة �شوؤون ال�شفر والعاج، مب�شاركة من ال�شيد را�شد املكتوم، مدير 
اإدارة دعم املبيعات يف �شركة طريان الإمارات، وال�شيد �شاح من�شور، 
لل�شفريات  دناتا  �شركة  يف  احلكومي  للنظام  الأعمال  تطوير  مدير 
ومراكز  العامة  الإدارات  كافة  من  دبي  �شرطة  وموظفي  وال�شياحة، 

التدابري  امل��ح��اور منها  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ور���ش��ة  وت�شمنت  ال�����ش��رط��ة.  
الحرتازية التي يجب اتباعها قبل ال�شفر، يف املطارات، وكذلك داخل 
الطائرة، وذلك اأثناء املغادرة من الدولة اأو القدوم اإليها، ومدى اأهمية 
التباعد، وكافة الأمور املتعلقة بحجوزات ال�شفر والوجهات والفنادق 
و�شركات الطريان، وكذلك اخلدمات التي تقدمها اإدارة �شوؤون ال�شفر 
ال��ور���ش��ة للم�شاركني املجال  امل��رح��ل��ة، كما وات��اح��ت  وال��ع��اج يف ه��ذه 
الور�شة  اإن هذه  املقدم اجلناحي،  واأكد  واملاحظات.   لا�شتف�شارات 
تاأتي يف اإطار حر�س القيادة العامة ل�شرطة دبي، ومبتابعة واهتمام 
مبا�شر من العميد اأحمد رفيع، مدير الإدارة العامة لل�شوؤون الإدارية، 
لتزويد منت�شبي �شرطة دبي باأحدث املعلومات ال�شحيحة والدقيقة 
الطريان  �شركات  يف  املعنيني  مع  واإ�شراكهم  الر�شمية،  امل�شادر  من 

وحجوزات ال�شفر للرد على ا�شتف�شاراتهم.

•• اأبوظبي- وام: 

اأك�������د م����ع����ايل ح�������ش���ني ب����ن اإب���راه���ي���م 
اأن  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي 
اأولوية  و���ش��ام��ت��ه��م  ال��ط��اب  ���ش��ح��ة 
ق�شوى تتعاون كافة موؤ�ش�شات الدولة 
ع��ل��ي��ه��ا، موجهاً  احل���ف���اظ  اأج�����ل  م���ن 
ال�����ش��ك��ر ل��ك��ل م��ن اأ���ش��ه��م ول ي����زال يف 
ا�شتمرار  اإىل  الهادفة  اجلهود  اإجن��اح 
مبا  �شكل،  باأف�شل  التعليمية  العملية 
اأول���ي���اء الأم����ور وال��ع��ام��ل��ني يف  ي�شمل 
يف  وال�����ش��رك��اء  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
خال  ذل��ك  ج��اء  القطاعات.  خمتلف 
الإح���اط���ة الإع��ام��ي��ة ال���دوري���ة التي 
ن��ظ��م��ت��ه��ا ح��ك��وم��ة الإم�������ارات اأم�������س " 
وو�شائل  اجلمهور  لط��اع  الثاثاء" 
الو�شع  م�����ش��ت��ج��دات  ع��ل��ى  الإع�������ام 
امل��ب��ذول��ة م��ن قبل  ال�شحي واجل��ه��ود 
ال���دول���ة ملكافحة  م��وؤ���ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف 
والتعامل  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
م��ع اجل��ائ��ح��ة ع��ل��ى اأف�����ش��ل وج���ه مبا 
يدعم وترية عملية التعايف التدريجي 
ال��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا ال��ق��ط��اع��ات ك���اف���ة. و 
اأك�����د معايل  م���داخ���ل���ت���ه،  م�����ش��ت��ه��ل  يف 
وزي���ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م اأن ال����وزارة 
الدرا�شي  ال��ع��ام  ا�شتكمال  ا�شتطاعت 
الاحمدود  ال���دع���م  ب��ف�����ش��ل  امل��ا���ش��ي 
من القيادة يف دولة الإمارات وبف�شل 

تعاون الأطراف املعنية كافة.
مليون  ن��ح��و  اأن  احل����م����ادي  اأع���ل���ن  و 
ومائتني و�شبعني األف طالب ا�شتاأنفوا 
املختلفة  التعليم  مراحل  يف  الدرا�شة 
التعليم  األ���ف ط��ال��ب يف   130 ب��واق��ع 
األف  اأربعني  و  ومائة  ومليون  العايل، 
اإىل  م�شرياً  العام..  التعليم  يف  طالب 
اأن الوزارة تبنت نظاما تعليميا هجينا 
ميزج بني التعليم عن بعد واحل�شور 
وذلك  التعليمية،  للموؤ�ش�شات  الفعلي 
ب��ع��د اأن ق���ام���ت الأج����ه����زة امل��ع��ن��ي��ة يف 
ال��وزارة خال الفرتة املا�شية بتنفيذ 
الطلبة  ل��دوام  جتربة حماكاة واقعية 
التحديات  على  للتعرف  امل��دار���س  يف 
مناق�شة  مت  ك��م��ا  التح�شني،  وف��ر���س 
التي  الأداء  ت��ق��اري��ر  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد 
وا�شحاً  وتقييماً  �شاملة  نظرة  تقدم 

لاأو�شاع منذ بداية جتربة التعلم.
ا�شتئناف  ا�شرتاتيجية  اأن  اأو���ش��ح  و 
الدرا�شة تقوم على جمموعة متكاملة 
ت�����ش��م��ن �شحة  ال����ت����ي  امل�����ح�����اور  م����ن 
العملية  يف  امل�شاركني  وكافة  الطاب 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع���رب ت��ط��وي��ر ح��زم��ة من 
الإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها 
التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  وخ����ارج  داخ����ل 
حل��م��اي��ة ال���ط���اب ب���داي���ة م���ن املنزل 
احلافات  يف  ب���ت���واج���ده���م  وم��������روراً 
امل��در���ش��ة وح��ت��ى عودتهم  اإىل  و���ش��وًل 

اآمنني اإىل منازلهم.
املوؤ�ش�شات  اأن  احل����م����ادي  واأ������ش�����اف 
�شحياً  ب��روت��وك��وًل  �شتتبع  التعليمية 
و�شامتهم،  ال��ط��اب  �شحة  ل�شمان 
وم���ن خ���ال ف��ح��و���ش��ات ك��وف��ي��د 19 
قبل  احل�������رارة  ف��ح�����س  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
وتطبيق  التعليمية،  امل��ن�����ش��اأة  دخ����ول 
والتعقيم  اجل�شدي،  التباعد  معايري 
امل�����ش��ت��م��ري��ن ط����وال اليوم  وال��ت��ط��ه��ري 
الدرا�شي، ف�شًا عن خ�شوع خدمات 
ملعايري  الأخ����رى  ه��ي  امل��در���ش��ي  النقل 
و�شائل  اأف�شل  توفري  بهدف  �شارمة 
احل��م��اي��ة وال���وق���اي���ة ل��ل��ط��اب. وعن 
العام  خ����ال  ال���ط���اب  دوام  ط��ب��ي��ع��ة 
اأن  احلمادي  ك�شف  احل��ايل،  الدرا�شي 
مرحلياً،  ���ش��ي��ك��ون  ال��ف��ع��ل��ي  احل�����ش��ور 
بحيث تقت�شر ن�شبة الدوام يف البداية 
على %25 من الراغبني يف التعليم 
ال��واق��ع��ي و م��ن ث��م ي��ت��م رف���ع الن�شبة 
 ،50% اإىل  ل��ت�����ش��ل  اأ���ش��ب��وع��ني  ب��ع��د 
اإىل  ال����و�����ش����ول  وح���ت���ى   ،75% ث����م 
الواقعي  التعليم  من   100% ن�شبة 

للراغبني من الطاب.
ال�شرتاتيجية  هذه  حتقيق  ول�شمان 
احلمادي  اأ����ش���ار  واآم�����ن،  ف��ع��ال  ب�شكل 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ح��ر���س  اإىل 
ع��ل��ى ت��دري��ب وت��وع��ي��ة امل��ع��ن��ي��ني كافة 

على  ع���اوة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  يف 
والتفتي�س  للمراقبة  و�شائل  تطوير 
غرفة  ت��ف��ع��ي��ل  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  ي����اأت����ي 
عمليات الوزارة التي تعمل على مدار 
اخلطة  تطبيق  ل�شمان  �شاعة   24
املو�شوعة واللتزام بها من الأطراف 

كافة. 
اأنه من منطلق حر�شها على  واأو�شح 
ال��ت��وا���ش��ل ال��ب��ن��اء م��ع اأول���ي���اء الأم���ور 
ق���ام���ت ال�������وزارة ب��ا���ش��ت��ط��اع اآرائ���ه���م 
التي  التعليمية  الو�شائل  اأف�شل  حول 
���ش��م��ح��ت لأولياء  ك��م��ا  ت��ب��ن��ي��ه��ا  مي��ك��ن 
الأمور بالختيار بني الدوام الواقعي 
الف�شل  خ���ال  ب��ع��د  ع���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأو 

الدرا�شي الأول.

مناق�سة خطط موؤ�س�سات التعليم 
العايل

و اأكد احلمادي اأن الأجهزة املعنية يف 
اللقاءات  م��ن  العديد  عقدت  ال���وزارة 
التعليم  موؤ�ش�شات  على  القائمني  مع 
من  امل��ع��دة  اخل��ط��ط  ملناق�شة  ال��ع��ايل 
وبناًء  ال��درا���ش��ة،  ل�شتئناف  جانبهم 
بعد  عن  التعلم  اآلية  اعتماد  مت  عليه 
ح�شب  اجل��ام��ع��ي  احل���رم  يف  والتعليم 
�شيتم  حيث  التعليمي  املنهج  طبيعة 
ت���ق���دمي امل���ح���ا����ش���رات ع���ن ب���ع���د، اأم���ا 
والتدريب  امل���خ���ت���ربات  يف  ال���ت���واج���د 
ك�شف  و  ح�����ش��وري��اً.  ف�شيكون  العملي 
بالتعاون  ت��ق��وم  ال����وزارة  اأن  احل��م��ادي 

والتن�شيق مع ال�شركاء ال�شرتاتيجيني 
على  ل��ل��وق��وف  �شاملة  تقييم  بعملية 
ما  وم��راع��اة  املتعمدة،  اخلطط  نتائج 
معامل  لتحديد  ظ��روف،  من  ي�شتجد 
كل مرحلة مبا يتما�شى مع الو�شع يف 
حينها، ومبا يحقق م�شلحة الطاب. 
و�شدد احلمادي على اأهمية دور اأولياء 
الأمور خال خمتلف املراحل ل�شيما 
دور  اإىل  لفتاً  القادمة  املرحلة  خال 
الطاب  تعريف  يف  الأ�شرية  التوعية 
التغيري  وم��دى  امل�شتجدة  ب��الأو���ش��اع 
احلا�شل يف العامل اأجمع، وكيف ميكن 
لهم حماية اأنف�شهم وحماية الآخرين 

يف ظل هذه الظروف.
و اأهاب معايل وزير الرتبية والتعليم 

ب��اأول��ي��اء الأم���ور ���ش��رورة اإب���راز اأهمية 
اللتزام بالإجراءات الوقائية لاأبناء 
كو�شيلة  ال��ف��ع��ال  ب��دوره��ا  وتعريفهم 
ح���م���اي���ة ت���ق���ي م����ن الإ�����ش����اب����ة ومتنع 
ان�����ش��ار ال���ع���دوى.. ك��م��ا اأه����اب معاليه 
ب�شرورة ا�شتقاء املعلومات من امل�شادر 
اإىل  الل��ت��ف��ات  وع���دم  ف��ق��ط  الر�شمية 
متمنياً  وال�شائعات،  املغلوطة  الأخبار 
جلميع  ومثمراً  �شعيداً  درا���ش��ي��اً  ع��ام��اً 

الطاب.
و خال الإحاطة، ك�شف الدكتور عمر 
احلمادي، املتحدث الر�شمي لاإحاطة 
الإعامية حلكومة الإمارات اأن الفرق 
ال�شاعات  خ���ال  ا���ش��ت��ط��اع��ت  الطبية 
 82.772 اإج������راء  امل��ا���ش��ي��ة   24 ال���� 

فح�شا طبيا ك�شفت عن 574 اإ�شابة 
جديدة ليبلغ العدد الإجمايل حلالت 
الإ�شابة املوؤكدة يف الدولة 70،805 

حالت.
 560 واأع�����ل�����ن احل�����م�����ادي ت�����ش��ج��ي��ل 
اإىل  املتعافني  ع��دد  ترفع  �شفاء  حالة 
يتم  مل  ف��ي��م��ا   .. ح��ال��ة   61،491
ت�شجيل اأي حالت وفاة خال الفرتة 
نف�شها.. وح�شب هذه الأرق��ام ل يزال 
العاج  ي��ت��ل��ق��ون  ���ش��خ�����ش��ا   8،930
يف امل��وؤ���ش�����ش��ات وامل���راف���ق ال��ع��اج��ي��ة يف 
الدولة. واأج��اب عن عدد من الأ�شئلة 
اأو�شح  و  امل�شتجد  بالفريو�س  املتعلقة 
الوقائية  الإج��������راءات  ات���ب���اع  اأه��م��ي��ة 
البع�س  اعتقاد  مفنداً  امل��ن��زل،  داخ���ل 
التقيد  ي��ت��م  الإج����������راءات  ه����ذه  ب�����اأن 
ب��ه��ا خ���ارج امل��ن��زل ف��ق��ط. و ���ش��دد على 
اإمكانية انت�شار الفريو�س داخل املنزل 
حدثت  ح�����الت  ه���ن���اك  اأن  م��و���ش��ح��اً 
اللتزام  عدم  نتيجة  العدوى  خالها 
املنزل.  داخل  الحرتازية  بالإجراءات 
ب�شرورة  اجل��م��ي��ع  احل��م��ادي  ن�شح  و 
القيام بالعزل عن العائلة حال ظهور 
درجة  ارت��ف��اع  مثل  تنف�شية  اأع��را���س 
وال�شعور  وال��زك��ام  وال�شعال  احل���رارة 
ال��ع�����ش��ات وغ��ريه��ا م�شدداً  ب����اآلم يف 
ع��ل��ى ����ش���رورة ع���دم خم��ال��ط��ة الأه���ل 
والتاأكد  الأع��را���س  ه��ذه  اختفاء  حتى 
اأو  م��ن �شببها ���ش��واء ك��ان��ت ن��زل��ة ب��رد 

اإنفلونزا اأو كورونا.
و ع��ن ���ش��روط ال��ع��زل امل��ن��زيل، اأو�شح 
ال�شخ�س  م��ق��درة  ع���دم  اأن����ه يف ح��ال��ة 
�شبب  لأي  نف�شه  ع���زل  ع��ل��ى  امل��ري�����س 

انت�شار  لوقف  الكمامة  ارت���داء  يجب 
يف�شل  احل�����ال  وب��ط��ب��ي��ع��ة  ال����ع����دوى، 
عن  ب��ع��ي��داً  غ��رف��ة م�شتقلة  ا���ش��ت��خ��دام 
العائلة مع احلر�س على  اأف��راد  باقي 

تهوية املنزل كامًا ب�شكل جيد.
ك����م����ا ن�������ش���ح احل�������م�������ادي اجل���م���ه���ور 
ال�شرورية  ال��زي��ارات  على  بالقت�شار 
اأطفال  اأم  ب��ال��غ��ني  ال����زوار  ك���ان  ���ش��واء 
م����ع اأخ������ذ ك���ام���ل الح���ت���ي���اط���ات مثل 
التباعد اجل�شدي ولب�س الكمامات مع 
كبار  ن��ويل  اأن  ���ش��رورة  على  الت�شديد 
خ��ا���ش��ة حلمايتهم من  ع��ن��اي��ة  ال�����ش��ن 

مثل هذه الزيارات.
العدوى  انتقال  اإمكانية  م��ن  ح��ذر  و 
ب���دون ظ��ه��ور اأع��را���س م��ا يحتم على 
اجلميع جتنب املخالطة قدر امل�شتطاع 

حتى بني اأفراد العائلة الواحدة.
وبالتزامن مع عودة الأطفال للمدار�س 
اأج�����اب ال��دك��ت��ور ع��م��ر احل���م���ادي عن 
الفريو�س  ر���ش��د  كيفية  ح���ول  ���ش��وؤال 
عند الأطفال .. مو�شحا اأن الدرا�شات 
العامات  و  الأع����را�����س  اأن  اأظ���ه���رت 
املر�شية تختلف عند الأطفال مقارنة 
اأقل حدة  اإذ ع��ادًة ما تكون  بالبالغني، 
من  ماحظتها  معها  ي�شعب  لدرجة 
قبل الوالدين. وت�شمل الأعرا�س التي 
درجة  ارتفاع  الأطفال  قد تظهر على 
احل����رارة، وال�����ش��ع��ال، وال��زك��ام، و�شيق 
واآلم  العام،  بالتعب  وال�شعور  النف�س، 
حا�شة  وفقدان  وال�شداع،  الع�شات، 
والإ�شهال،  والقيئ  ال��ت��ذوق،  اأو  ال�شم 
اإل اأن���ه م��ن ال�����وارد ع���دم ظ��ه��ور هذه 
املناعي  ق��وة اجلهاز  ب�شبب  الأع��را���س 
الأط��ف��ال وقدرته على مكافحة  ل��دى 

الفريو�س ب�شكل يفوق البالغني.
ووج���ه ال��دك��ت��ور احل���م���ادي جمموعة 
اأ�شرة  التي ميكن لكل  الإر���ش��ادات  من 
الازمة  احل��م��اي��ة  ل��ت��وف��ري  ات��ب��اع��ه��ا 
ذل��ك �شرورة  و يف مقدمة  ل��اأط��ف��ال 
عرب  يومي  ب�شكل  الأع��را���س  مراقبة 
مناعة  وتعزيز  احل���رارة  درج��ة  قيا�س 
اأج�شامهم من خال التغذية ال�شحية، 

واأخذ اأي تطعيمات �شرورية.
و ����ش���دد ع��ل��ى �����ش����رورة ع����دم اإر����ش���ال 
ظهور  ح����ال  امل���در����ش���ة  اإىل  الأط����ف����ال 
حني  اإىل  الأع�����را������س  ه�����ذه  م����ن  اأي 
الطمئنان عليهم كما اأنه من الأهمية 
اإب��راز دور الإج��راءات الوقائية  مبكان 
لاأطفال كو�شيلة حماية فعالة خال 

التواجد يف املدر�شة اأو احلافلة.

خالل االإحاطة االإعالمية حلكومة االإمارات:

وزير الرتبية والتعليم: نحو مليون ومائتني و �سبعني األف طالب ا�ستاأنفوا الدرا�سة يف مراحل التعليم املختلفة 
• 130 األف طالب يف التعليم العايل .. و مليون و مائة و اأربعون األف طالب يف التعليم العام يدر�سون عرب نظام هجني ميزج بني التعليم عن بعد واحل�سور الفعلي 

�سفاء و ال وفيات خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية  حالة   560  :19 كوفيد  حاالت  • م�ستجدات 
• اإجراء 82.772 فح�سا طبيا تك�سف عن 574 اإ�سابة جديدة

احلمادي: �سحة الطالب و�سالمتهم اأولوية ق�سوى تتعاون موؤ�س�سات الدولة كافة من اأجل احلفاظ عليها • ح�سني 
• التوعية االأ�سرية مهمة لتعريف الطالب باالأو�ساع امل�ستجدة وكيف ميكنهم حماية اأنف�سهم وحماية االآخرين 

الدوام يف البداية على %25 من الراغبني يف التعليم الواقعي  ن�سبة  • تقت�سر 
• رفع تدريجي لن�سبة الدوام بعد اأ�سبوعني لت�سل اإىل %50، ثم %75، وحتى الو�سول اإىل ن�سبة %100 من التعليم الواقعي للراغبني من الطالب 
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام: 

عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ممثل  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  اأ���ش��در 
التاأمني  نظام  ب�شاأن   2020 ل�شنة   30 رق��م  القرار  واملالية  الإداري���ة  لل�شوؤون 
وين�شر   2021 يناير  اأول  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ب��ه  يعمل  عجمان  حكومة  يف  ال�شحي 

باجلريدة الر�شمية لاإمارة.
وياأتي هذا القرار بناء على ما عر�شه املدير العام لدائرة املوارد الب�شرية حلكومة 
من  وحر�شا  عجمان  حكومة  يف  ال�شحي  التاأمني  نظام  حتديث  ب�شاأن  عجمان 
�شليمة  بيئة عمل  وتوفري  الب�شرية  الكوادر  على  على احلفاظ  حكومة عجمان 
املوظفني  لت�شمل  ال�شحي  ال��ت��اأم��ني  مظلة  وحت�شني  رف��ع  يف  ورغ��ب��ة  و�شحية 
عوار�س  اأي��ة  من  وحمايتهم  لهم  �شحية  رعاية  اأف�شل  يوؤمن  مما  وعائاتهم 

�شحية توؤثر �شلبا على اأدائهم الوظيفي.
وحدد القرار نطاق التطبيق لنظام التاأمني ال�شحي بحيث ي�شمل كافة اجلهات 
احلكومية املحلية يف اإمارة عجمان والتي ي�شري يف �شاأنها املر�شوم الأمريي رقم 
ل�شنة 2017 ب�شاأن اإ�شدار قانون املوارد الب�شرية يف حكومة عجمان ولئحته   4
التنفيذية واأي جهة اأخرى خاف اجلهات الواردة يقرر امل�شرع بالت�شريع املحلي 

ال�شادر باإن�شائها اأو باإعادة تنظيمها واإخ�شاع موظفيها لأحكام القانون.
واأجاز القرار اإ�شافة اأي جهة داخل اإمارة عجمان لي�شملها نظام التاأمني مبوافقة 
يجوز  كما  الب�شرية،  امل���وارد  دائ��رة  تو�شية  على  بناء  احلاكم  ممثل  من  كتابية 
التاأمني  وثيقة  لت�شمله  �شخ�س  اأي  اإ�شافة  احلاكم  ممثل  من  كتابية  مبوافقة 

وح�شب التعليمات والتوجيهات التي ت�شدر منه يف هذا ال�شاأن.
التاأمني  �شركة  مع  الفئات  ت�شنيف  ويتم  ال�شحي  التاأمني  فئات  القرار  وح��دد 
املتعاقد معها والتي يتم على اأ�شا�شها اإ�شدار بطاقات التاأمني وتقدمي اخلدمات 

الطبية املو�شحة يف وثيقة التاأمني .
كما حدد امل�شتفيدين من نظام التاأمني : اأول املوظف املواطن ومبوجب النظام 
اأفراد  ا�شتحقاق  وي�شتمر  ال�شحي  التاأمني  وعائلته  امل��واط��ن  املوظف  ي�شتحق 
الزوجية  العاقة  واإنتهاء  املوظف  خدمة  انتهاء  حتى  ال�شحي  للتاأمني  عائلته 
بالن�شبة للزوج وعمل البن اأو بلوغه �شن الواحد والع�شرين �شنة ميادية اأيهما 
اإعاقة حتول  اأو  اأ�شبق بالن�شبة لاأولد الذكور مامل يكن اأحدهم م�شابا بعاهة 
بينه وبني العمل مبوجب �شهادة من اجلهات املخت�شة يف الدولة وعمل البنة اأو 

زواجها ما مل ترتمل اأو تتطلق.
واأو�شح القرار اأنه يف جميع الأحوال ي�شرتط اأن ل يكون املوؤمن عليه م�شمول 
باأي نوع من اأنواع التاأمني ال�شحي لدى اأي جهة اأخرى داخل الدولة با�شتثناء 
اأزواج املوظفني العاملني يف القوات امل�شلحة وحاملي تاأمني ثقة من الفئة الثالثة 

والثانية وتاأمني �شعادة.
الدرجة  حتى  الأوىل  ال��درج��ة  موظفي  وي�شمل  امل��واط��ن  غ��ري  امل��وظ��ف   : ثانيا 
الرابعة ويحق له وزوجه وثاثة اأبناء بحد اأق�شى وموظفي الدرجة اخلام�شة 
حتى الدرجة ال�شابعة ويحق له وزوجه والأبناء بحد اأق�شى " اثنان " وموظفي 
الدرجة الثامنة حتى الدرجة العا�شرة ويحق له وزوجه فقط وموظفي الدرجة 
احلادية ع�شرة حتى الدرجة الرابعة ع�شرة للموظف فقط وذلك وفقا ملجموعة 
اإ�شدار بطاقة تاأمني �شحي للموظف وعائلته مبا يتوافق  من ال�شروط اأهمها 
مع متطلبات اإ�شدار الإقامات ال�شادرة عن ال�شلطات املخت�شة يف الدولة واأن ل 
يكون املوؤمن عليه م�شمول باأي من اأنواع التاأمني ال�شحي لأي جهة اأخرى داخل 

الدولة واأن ل يزيد عمر الأبناء على 18 عاما �شواء كانوا ذكورا ام اإناثا.
وثيقة  �شريان  ب��دء  ح�شب  ل��ه  امل��ق��رر  ال�شحي  ال��ت��اأم��ني  عليه  امل��وؤم��ن  وي�شتحق 
التاأمني وبالن�شبة للموظفني اجلدد اأو املوظفني املنقولني في�شتحقون التاأمني 
ال�شحي اعتبارا من تاريخ مبا�شرتهم العمل واإذا طراأت حالة اأو واقعة توؤثر على 
تاريخ  ا�شتحقاقه من  تعديل  يتم  فاإنه  ال�شحي  للتاأمني  املوؤمن عليه  ا�شتحقاق 

ن�شوء تلك احلالة اأو الواقعة.
واأكد القرار اأنه ل يجوز اجلمع بني التاأمني ال�شحي املقرر مبوجب اأحكام هذا 
القرار وبني اأي تاأمني �شحي اآخر اإذا كان املوظف وزوجه يعمان لدى احلكومة 
ت�شاوي  ح��ال  ويف  الأعلى  الدرجة  ل�شاحب  ال�شحي  التاأمني  ا�شتحقاق  فيكون 
ا�شتحقاقهما فيكون ا�شتحقاق التاأمني ال�شحي وفقا ل�شتحقاق الزوج  الرجل 
اأو يتمتع  الزوجني يعمل لدى احلكومة والآخ��ر خ��ارج احلكومة  اأح��د  واإذا كان 
باأي تاأمني �شحي اآخر داخل الدولة فيكون ا�شتحقاق التاأمني ال�شحي للموظف 
الذي يعمل يف حكومة عجمان ما مل يقم املوظف اأو زوجه بالتنازل خطيا عن 

هذا التاأمني لغايات التمتع بتاأمني �شحي اآخر.
وي�شتمر ا�شتحقاق املوؤمن عليه للتاأمني ال�شحي طيلة اأيام العطات الأ�شبوعية 
والت�شريعات  القانون  لأحكام  وفقا  للموظف  بها  امل�شرح  والإج��ازات  والر�شمية 
ال�شارية ويتم تغطية تكاليف الرعاية الطبية للموؤمن عليه اأثناء تواجده خارج 
قد  اأخ��رى  اإ�شافية  مزايا  اأي  اإىل  بالإ�شافة  فقط  الطارئة  احل��الت  يف  الدولة 
والإجراءات  لل�شروط  وفقا  التاأمني  �شركة  التاأمني مقدمة من  وثيقة  ت�شملها 

التي حتددها الوثيقة وملحقاتها.
اأحكام نظام  الب�شرية الإ�شراف على تنفيذ  امل��وارد  كما ن�س القرار بتويل دائرة 
التاأمني والتعريف بالنظام والتوعية مبا جاء فيه من اأحكام و�شروط وماحق 
بيانات  املتاحة وتوفري قاعدة  الو�شائل  بكافة  القائمني على تطبيقه  للمعنيني 
�شخ�شية للموؤمن عليهم لإمكانية ا�شتخدامها م�شتقبا وفقا ملتطلبات التاأمني 
ال�شحي والتاأكد من قيام وحدات املوارد الب�شرية مبهامها والتعاقد مع �شركة 

املايل  النظام  لأحكام  وفقا  املنا�شب  ال�شراء  اأ�شلوب  خال  من  ال�شحي  التاأمني 
املوحد حلكومة عجمان على اأن تبا�شر هذا الخت�شا�س اعتبارا من تاريخ �شدور 
هذا القرار اإ�شافة اإىل مراجعة واإعادة تقييم نظام التاأمني ال�شحي املطبق وذلك 
اأو كلما دعت احلاجة وتقدمي نتائج هذه املراجعات والقرتاحات  ب�شكل �شنوي 
املالية  ودائ���رة  احلكومية  اجلهة  ب��ني  والتن�شيق  لعتمادها  احل��اك��م  ممثل  اإىل 
ب�شاأن اإدراج تقديرات نفقات التاأمني ال�شحي التي تخ�شها يف م�شروع موازنتها 
ال�شنوية واإعداد �شهادات الإجناز واأوامر الدفع اخلا�شة ب�شركة التاأمني ح�شب 
ال�شتحقاق وفقا ل�شروط واأحكام عقد التاأمني ووفق الإجراءات املعمول بها يف 
احلكومة اإىل جانب دفع م�شتحقات �شركة التاأمني وفقا ل�شروط واأحكام العقد 
الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  ال�شادرة عن  الدفع  واأوام��ر  الإجن��از  �شهادات  وبناء على 
الازمة  الت�شوية  واإج���راءات  املوحد حلكومة عجمان  امل��ايل  النظام  اأحكام  وفق 
ب��ني ح�����ش��اب��ات اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة املعنية وال����رد ع��ل��ى ال���ش��ت��ف�����ش��ارات وتقدمي 
الب�شرية يف اجلهات احلكومية  امل��وارد  القانوين والفني الازم لوحدات  الدعم 
فيما يخ�س تطبيق النظام. وحدد القرار واجبات وحدات املوارد الب�شرية منها 
ا�شتام وثائق وطلبات التاأمني والتاأكد من اكتمالها و�شحتها مبا فيها �شهادات 
جهة عمل الزوج اأو الزوجة بعدم احل�شول على تاأمني �شحي للعائلة و�شهادات 
املواردالب�شرية  دائرة  قبل  يتم طلبها من  وثائق  اأية  اأو  لاأبناء  بالن�شبة  املياد 
واإدخال بيانات ومعلومات املوؤمن عليهم على الأنظمة الإلكرتونية املعمول بها 
الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  وتزويد  دوري  ب�شكل  يف احلكومة ومراجعتها وحتديثها 
بالتقارير والنماذج والوثائق الازمة عن املوؤمن عليهم ومعلوماتهم التاأمينية 
اأو  الجتماعية  احل��ال��ة  يف  تغيريات  واأي  دوري  ب�شكل  وحتديثها  دق��ي��ق  ب�شكل 
الوظيفية اأو البيانات ال�شخ�شية للموؤمن عليهم اأو اأي حدث يغري من حالتهم 
احلكومية  اجلهة  يف  املعنية  املالية  الوحدة  مع  التن�شيق  اإىل  اإ�شافة  التاأمينية 
ح�شب  ملوظفيها  ال�شحي  بالتاأمني  اخلا�شة  الك�شوفات  واعتماد  مراجعة  ب�شاأن 
التواريخ املحددة من قبل دائرة املوارد الب�شرية والرد على ا�شتف�شارات موظفي 
عند  عليهم  املوؤمن  بطاقات  وا�شتام  ال�شحي  التاأمني  ب�شاأن  احلكومية  اجلهة 
للموؤمن  ال�شحي  والتثقيف  التوعية  برامج  وتنفيذ  واإع���داد  خدماتهم  انتهاء 
بيانات  خ�شو�شية  وحماية  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  مع  بالتن�شيق  وذل��ك  عليهم 
باإخطار  احلكومة  م��دة خدمته يف  خ��ال  املوظف  القرار  واأل��زم  عليهم.  املوؤمن 
اأف��راد عائلته تاأمني  اأي من  ل��دى  اأو  ك��ان لديه  اإذا  الب�شرية فيما  امل��وارد  وح��دة 
�شحي واباغهم يف حال فقدان اأو تلف بطاقة التاأمني ال�شحي اخلا�شة به اأو 
باأي من اأفراد عائلته ويف هذه احلالة يتم حتميل املوظف قيمة اإ�شدار بطاقة 
تاأمني �شحي جديدة مقدارها مائة درهم عن كل بطاقة وتزويد وحدة املوارد 
ب�شكل  ال�شحي  للتاأمني  با�شتحقاقه  تتعلق  معلومات  اأو  بيانات  باأية  الب�شرية 

ا�شتحقاق  اأو  ا�شتحقاقه  يف  توؤثر  قد  م�شتجدات  باأية  واخطارهم  ودقيق  وا�شح 
ا�شتخدام  اإ�شاءة  اإىل عدم  القرار  ون��وه  ال�شحي.  للتاأمني  العائلة  اأف��راد  اأي من 
بطاقة التاأمني ال�شحي باأي �شكل من الأ�شكال وعدم ال�شماح للغري با�شتخدام 
البطاقة اخلا�شة به اأو باأي من اأفراد عائلته واإباغ وحدة املوارد الب�شرية عن 
اأي ا�شتغال اأو اإهمال اأو تق�شري مت ارتكابه من قبل مقدمي الوحدات العاجية 
وت�شليم بطاقات التاأمني ال�شحي يف حال اإنتهاء اخلدمة ويجب على وحدة املوارد 
اإباغ دائرة املوارد الب�شرية فورا باإنتهاء خدمة املوظف لإباغ �شركة  الب�شرية 
التاأمني باإيقاف البطاقات ويف حال ثبوت قيام املوظف اأو عائلته با�شتخدام هذه 
البطاقات بعد اإنتهاء خدمته تخ�شم كافة التكاليف من م�شتحقات نهاية خدمته 
مع حتميل املوظف املعني امل�شوؤول عن عدم الإب��اغ امل�شوؤولية كاملة حال عدم 

حتميل املوظف املنتهية خدماته بتكاليف ا�شتخدام بطاقات التاأمني ال�شحي.
كما اأ�شار اإىل عدم قيام املوظف غري املواطن بالتبديل بني الأبناء امل�شتفيدين من 
التاأمني ال�شحي خال فرتة �شريان التغطية ويف حال الرغبة بالتبديل فيجب 
اأن يقدم الطلب يف نهاية ال�شنة وخال فرتة التجديد ويف حال مت التبديل بني 
الأبناء ب�شبب بلوغ اأحد الأبناء ال�شن القانوين اأثناء ال�شنة ي�شتفيد البن امل�شاف 

حديثا من املدة املتبقية يف التاأمني ال�شحي.
التاأمني  ا�شتخدام  ي�شيء  اأو  النظام  هذا  اأحكام  يخالف  من  كل  القرار  ويعاقب 
اأو  التاأمينية  �شفته  اأو  ال�شحية  حالته  عن  ووثائق  معلومات  ي��زور  اأو  ال�شحي 
يتعاون مع اأي جهة خارجية لتحقيق منافع لنف�شه اأو للغري عن طريق ا�شتغال 
امل��وارد الب�شرية مع عدم الإخ��ال باأي  التاأمني ال�شحي وفقا لأنظمة وقوانني 
ت�شريعات اأخرى �شارية يف الإمارة اأو الدولة وتتحمل اجلهة احلكومية اأو املوظف 
اأداء واجباتهم  التق�شري يف  التزامات مالية تن�شاأ عن  اأو  اأي تكاليف  اأو كاهما 
الب�شرية من وقت لآخر  امل��وارد  النظام. ويحق لدائرة  املن�شو�س عليها يف هذا 
لزمة  تكون  ح�شبما  والنماذج  واملاحق  التنفيذية  والقرارات  التعاميم  اإ�شدار 
اأحكامه  تتعار�س مع  األ  ب�شرط  النظام  ال��واردة يف هذا  الأحكام  تنفيذ  ل�شمان 
ويجب على اجلهات امل�شمولة بتطبيق نظام التاأمني تنفيذ الإجراءات والتعليمات 
التي ت�شدر لها من دائرة املوارد الب�شرية. ويلغى العمل بالقرار رقم 42 ل�شنة 
2017 ب�شاأن نظام التاأمني ال�شحي يف حكومة عجمان وتعدياته واأية تعاميم 
ال�شادر مبوجب هذا  التاأمني  بناء عليه ويحل حمله نظام  تعليمات �شدرت  اأو 
اأو حكم ورد  اأي ن�س  يلغى  . كما  ب�شاأنه  تعليمات ت�شدر  اأو  تعاميم  واأي��ة  القرار 
اأحكام هذا القرار وذلك  اآخ��ر �شاري يف الإم��ارة يتعار�س مع ما ورد يف  يف ق��رار 
دون م�شا�س ب�شحة ونفاذ اأية قرارات �شدرت اأو اإجراءات اتخذت مبوجب اأحكام 
القرار امللغي قبل تاريخ نفاذ هذا القرار ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اأول يناير 
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•• ال�شارقة-الفجر:

املوؤ�ش�شة  الكبري"،  "القلب  اأع��ل��ن��ت 
مب�شاعدة  املعنية  العاملّية  الإن�شانّية 
العامل،  ح��ول  واملحتاجني  الاجئني 
ع����ن ف���ت���ح ب�����اب ال���رت����ش���ي���ح ل����ل����دورة 
اخلام�شة من جائزة ال�شارقة الدولية 
للعام  ال���اج���ئ���ني  ودع������م  مل���ن���ا����ش���رة 
2021، بدءاً من الأول من �شبتمرب، 
الرت�شيحات  ا�شتقبال  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى 
ع���رب م���وق���ع امل��وؤ���ش�����ش��ة الإل���ك���رتوين  
h t t p s : / / t b h f . a e /

  nomination/?lang=ar
وذلك لغاية 31 اأكتوبر املقبل، حيث 
للموؤ�ش�شات  امل��ج��ال  امل��وؤ���ش�����ش��ة  تفتح 
اأو  م��ن��ظ��م��ة  اأي  ب��رت���ش��ي��ح  والأف��������راد 
يف  عاملة  حملية  اإن�شانية  موؤ�ش�شة 
قارتي  يف  الاجئني  ومنا�شرة  دع��م 
اآ���ش��ي��ا واأف���ري���ق���ي���ا.   وت��ن��ظ��م اجلائزة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ودع��م  برعاية 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، 
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  وقرينته 
موؤ�ش�شة  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 

ال��ق��ل��ب ال���ك���ب���ري، امل��ن��ا���ش��رة ال���ب���ارزة 
املفو�شية  ل��دى  الاجئني  لاأطفال 
ل�شوؤون  امل��ت��ح��دة  ل�����اأمم  ال�����ش��ام��ي��ة 
اجلائزة،  ق��ي��م��ة  وت��ب��ل��غ  ال���اج���ئ���ني. 
التي تنظم �شنوياً منذ العام 2017 
ال�شامية  امل��ف��و���ش��ي��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الاجئني،  ل�����ش��وؤون  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم 
وهي  اإم����ارات����ي،  دره����م  األ����ف   500
ول  امل��وؤ���ش�����ش��ة،  م��ن  خ��ا���ش��ة  م�شاهمة 
اأي  م��ن  اجل��ائ��زة  قيمة  احت�شاب  يتم 
وُتخ�ش�س  للموؤ�ش�شة.  تقدم  تربعات 
الإن�شانية  ل��ل��م��ن��ّظ��م��ات  اجل�����ائ�����زة 
الذين  واأف��ري��ق��ي��ا  اآ���ش��ي��ا  امل��ح��ل��ي��ة يف 
لاجئني  ا�شتثنائية  خدمات  قدموا 
بادهم،  ع���ن  ق�����ش��ري��اً  وامل���ه���ّج���ري���ن 
م�شتدامة  اإي��ج��اب��ي��ة  اآث�������اراً  وت���رك���ت 
ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��م واح��ت��ي��اج��ات��ه��م ب�شكل 
ع����ام، وق��درت��ه��م ع��ل��ى ال��و���ش��ول اإىل 
والنف�شية  ال�شحية  والرعاية  الغذاء 

والتعليم.

معايري امل�ساركة 
وت���ت�������ش���م���ن م���ع���اي���ري امل���������ش����ارك����ة يف 
امل�شاركة  املنظمة  تكون  اأن  اجل��ائ��زة، 

م�شجلة ر�شمياً كمنظمة غري ربحية 
الإن�������ش���اين، وتقدم  امل��ج��ال  ت��ع��م��ل يف 
والجتماعية  الإن�����ش��ان��ي��ة  اخل��دم��ات 
مل����دة ل ت��ق��ل ع���ن ���ش��ن��ة واح������دة من 
تكون  واأن  للجائزة،  الرت�شيح  تاريخ 
قيم  متوافقة مع  و�شلوكياتها  قيمها 
واملفو�شية  ال��ك��ب��ري  ال��ق��ل��ب  موؤ�ش�شة 
ل�شوؤون  امل��ت��ح��دة  ل�����اأمم  ال�����ش��ام��ي��ة 
الاجئني، وميكن للمنظمات التقدم 
لرت�شيح نف�شها، اأو يتم تر�شيحها من 

قبل اأفراد اأو منظمات اأخرى.

املنظمات  تقييم  معايري  ت�شمل  كما 
منها  ك��ل  تاأثريعمل  م��دى  امل�شاركة 
م��ل��م��و���ش��ة على  ف����وائ����د  يف حت��ق��ي��ق 
على  وقدرتها  امل�شتهدفة،  املجتمعات 
املنفذة،  امل�شاريع  يف  البتكار  تطبيق 
واملمار�شات  امل�����ش��اري��ع  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
املبتكرة التي تتبعها املنظمات لتعزيز 
مبداأ  مراعاتها  وم���دى  ال���ش��ت��دام��ة، 
تخطيط  يف  اجلن�شني  ب��ني  امل�����ش��اواة 
وامل�شاريع،  ال���ربام���ج  ت��ل��ك  وت��ن��ف��ي��ذ 
اإىل ج��ان��ب ق����درة امل��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى �شد 
الفجوات القائمة يف العمل الإن�شاين 

وب�شكل خا�س يف حالت الطوارئ. 
من  العديد  اجلائزة  معايري  وتر�شخ 
الإن�شاين،  للعمل  الأ�شا�شية  امل��ب��ادئ 
م���ث���ل ا����ش���ت���م���راري���ة ال���ع���م���ل وم����دى 
واحلياد  وال�شفافية  ن��ط��اق��ه،  ات�����ش��اع 
اخلدمات،  ت��ق��دمي  يف  وامل��و���ش��وع��ي��ة 
الربامج  م���ن  امل�����ش��ت��دام��ة  وال��ن��ت��ائ��ج 
اإىل  وال�شعي  املوؤ�ش�شات  تنفذها  التي 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  وت��ب��ن��ي  ال��ت��ط��ور 
اجلائزة  تعمل  كما  فاعليًة،  واأكرها 
م���ن خ���ال ه���ذه امل��ع��اي��ري ع��ل��ى دعم 
واآليات  ث��ق��اف��ة ومم��ار���ش��ات  وت��ق��دي��ر 

املوؤ�ش�شات العاملة يف املجال الإن�شاين 
ال�شاحات  ع��ل��ى  ال�������ش���وء  وت�����ش��ل��ي��ط 
الأكر ت�شرراً والتعرف على اأولويات 

املحتاجني فيها

 اجلائزة اأداة تكرمي وتطوير 
مدير  احل������م������ادي،  م������رمي  واأك����������دت 
جائزة  اأن  الكبري"  القلب  "موؤ�ش�شة 
مل��ن��ا���ش��رة ودعم  ال�����ش��ارق��ة ال���دول���ي���ة 
انطاقتها  منذ  متكنت  ال��اج��ئ��ني، 
ال�������ش���وء ع��ل��ى مناهج  ت�����ش��ل��ي��ط  م���ن 
وب��رام��ج وم��ب��ادرات غ��ري تقليدية يف 
العمل الإن�شاين، واأ�شارت اإىل اأن �شاحة 
العمل الإن�شاين حتتاج لاإبداع اأكر 
نتائج  تكون  اأن  اأج��ل  من  من غريها 
امل��ب��ادرات وال��ربام��ج ذات اأث��ر حقيقي 
من  تدريجي  ب�شكل  يغري  وم�شتدام 
ودورهم  ومقدراتهم  الاجئني  واقع 

يف املجتمعات امل�شيفة. 
دعم  "بف�شل  احل�����م�����ادي:  وق����ال����ت 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ال�شارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 
ورعاية قرينته �شمو ال�شيخة جواهر 

القلب  م��وؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ال���ك���ب���ري، ت����ط����ورت اجل�����ائ�����زة خال 
ال�شنوات املا�شية وانتقلت من تكرمي 
الأعمال الإن�شانية املميزة اإىل تطوير 
العمل املوؤ�ش�شاتي والفردي الإن�شاين، 
فلم تتعامل اجلائزة مع ما هو كائن 
اأن يكون  ب��ق��در م��ا ع��رف��ت مب��ا يجب 
عليه ال��ع��م��ل مل�����ش��اع��دة ال��اج��ئ��ني يف 
ظل الزيادة امل�شتمرة يف اأعدادهم وما 
حتدثه من �شغوطات على جتمعاتهم 

وعلى املجتمعات امل�شيفة.  
واأ�شافت احلمادي: " �شملت الدورات 
ال�شابقة من جائزة ال�شارقة الدولية 
ال��اج��ئ��ني قطاعات  مل��ن��ا���ش��رة ودع���م 
ال�شحة والتعليم والتدريب والتاأهيل 
الدعم  جانب  اإىل  واملجتمعي،  املهني 
الفنية  امل����واه����ب  ورع����اي����ة  ال��ن��ف�����ش��ي 
ال���دورة  ت�شلط  اأن  ون��اأم��ل  املختلفة، 

ال����ق����ادم����ة ال�������ش���وء ع���ل���ى اإب�����داع�����ات 
بو�شلة  ت�����ش��ك��ل  ج���دي���دة  وق���ط���اع���ات 
العمل  ق��ط��اع  يف  للعاملني  وحم��ف��زاً 

الإن�شاين اأفراداً وموؤ�ش�شات". 
و�شعت  ق��د  الكبري"  "القلب  وك��ان��ت 
الدورة  يف  اجلغرايف  اجلائزة  النطاق 
والأفراد  املوؤ�ش�شات  لي�شمل  ال�شابقة 
اأفريقيا كاملًة بعد  العاملني يف قارة 
اآ�شيا  ق���ارة  ع��ل��ى  مقت�شرة  ك��ان��ت  اأن 
وخ�شو�شاً  اأفريقيا،  �شمال  ومنطقة 
بلدانها  م��ع��ظ��م  ت��ع��اين  اأف��ري��ق��ي��ا  اأن 
نحو  وت�شت�شيف  امل�����وارد،  يف  ن��ق�����ش��اً 
الاجئني  اإج�����م�����ايل  م����ن   26%
الذين  ال����ع����امل  ح�����ول  وال����ن����ازح����ني 
مليون   70 ح��اج��ز  ع���دده���م  جت����اوز 
لج���ئ ون�����ازح. وو���ش��ل اإج���م���ايل عدد 
من  الرابعة  ال���دورة  يف  الرت�شيحات 
 52 م��ن  م��ل��ف��اً   242 اإىل  اجل���ائ���زة 

اأثروا  واأف���راد  موؤ�ش�شات  ت�شم  دول��ة، 
اإي��ج��اب��ي وم�����ش��ت��دام يف حياة  ب�����ش��ك��ل 
الاجئني، حيث ت�شكل امللفات الواردة 
من قارة اأفريقيا 49 % من اإجمايل 
 44 اآ�شيا  قارة  املر�شحة ومن  امللفات 
% ومن   5 اأوروب����ا  ق��ارة  وم��ن   ،%
%2، يف حني جاء  العامل  بقية دول 
اأك���رب ع��دد م��ن امل��ل��ف��ات املر�شحة من 
باإجمايل  الها�شمية  الأردن��ي��ة  اململكة 
24 ملفاً، تاها كينيا ب� 19 ملفاً ثم 
17 ملفاً  ب�  18 ونيجرييا  ب�  اأوغندا 
والوليات املتحدة والكامريون ب� 11 
بع�شرة  وباك�شتان  منهما  لكل  ملفاً 
امللفات  ع����دد  ت�����راوح  ب��ي��ن��م��ا  م��ل��ف��ات، 
وبنغادي�س  بريطانيا،  من  املر�شحة 
والهند  وغ����ان����ا  واإث���ي���وب���ي���ا  ول���ب���ن���ان 
اأفريقيا،  واأفغان�شتان وتركيا وجنوب 

بني 4 و8 ملفات لكل منها.

اأحمد النعيمي ي�سدر قرارا ب�ساأن نظام التاأمني ال�سحي يف حكومة عجمان

ت�ستقبل تر�سيحات املوؤ�س�سات واالأفراد للمنظمات االإن�سانية يف اآ�سيا واأفريقيا بني 1 �سبتمرب و31 اأكتوبر املقبل

القلب الكبري تفتح باب الرت�سيح للدورة اخلام�سة من جائزة 
ال�سارقة الدولية ملنا�سرة ودعم الالجئني2021   

•• اأبوظبي-وام:

توظيف  يف  الب�شرية  وامل���وارد  الجتماعي  للدعم  اأبوظبي  هيئتا  جنحت 
العديد  يف  الجتماعي  للدعم  اأب��وظ��ب��ي  برنامج  م��ن  م�شتفيد   100
امل�شرتكة بني  القطاعات احلكومية واخلا�شة، وذلك �شمن اجلهود  من 
الهيئتني لتوفري احلياة الكرمية للمواطنني والتي ُت�شكل اأولوية ق�شوى 

للقيادة الر�شيدة واحلكومة.
ومتثل هذه النتائج الإيجابية باكورة اجلهود امل�شرتكة ومذكرة التفاهم 
املوارد  2020، حيث عملت هيئة  الهيئتني يف �شهر فرباير  املوقعة بني 
للدعم  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  مل�شتفيدي  ع��م��ل  ف��ر���س  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ال��ب�����ش��ري��ة 

وعرو�س  فر�س  تن�شيق  يف  و�شاهمت  العمل،  على  القادرين  الجتماعي 
لفئات  وظ��ائ��ف  لتوفري  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد  م��ع  وال��ربام��ج  العمل 
معينة من امل�شتفيدين، كما عملت على و�شع اأولوية لتوظيف م�شتفيدي 

الربنامج ممن تنطبق عليهم ال�شروط واملعايري املحددة.
الأ�شر  م��ن  العمل  على  ال��ق��ادري��ن  الأف���راد  متكني  اإىل  الهيئتان  وت�شعى 
امل�شتفيدة من برنامج اأبوظبي للدعم الجتماعي، حيث توفر هيئة املوارد 
وتقدمي  املواطنني،  من  املجتمع  �شرائح  ل�شتى  ال��ازم  الدعم  الب�شرية 
اخلا�شة  البيانات  تبادل  عرب  الجتماعي  للدعم  اأبوظبي  لهيئة  الدعم 
بامل�شتفيدين مبا يخدم الطرفان من خال الربط الإلكرتوين والتوجيه 
الإلكرتونية  املن�شة  يف  املتاحة  الوظيفية  ال�شواغر  حتديد  يف  وامل�شاعدة 

خلدمات حكومة اأبوظبي /مت/.
للدعم  اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  العامري،  حميد  عبداهلل  �شعادة  وق��ال 
الب�شرية يف حتقيق هذه  امل��وارد  هيئة  دور  " نثمن  بالإنابة:  الجتماعي 
امل�شتمر  التعاون  ملزيد من  البداية  ُت�شكل خطوة  التي  الإيجابية  النتائج 
والبناء ملا فيه م�شلحة الأ�شر املواطنة ذات الدخل املحدود وامل�شتفيدين 
من برنامج اأبوظبي للدعم الجتماعي، والذي تعمل الهيئة من خاله 
اإىل دعم الأ�شر املواطنة ذات الدخل املحدود ومتكني اأفراد الأ�شر امل�شتفيدة 

وحتقيق ا�شتقرارهم الجتماعي وا�شتقالهم املايل".
من جانبها قالت �شعادة علياء عبداهلل املزروعي، املدير العام لهيئة املوارد 
الب�شرية: " اإن التعاون بني اجلهتني يعك�س روؤى واهتمام القيادة الر�شيدة 

لدعم التنمية الجتماعية يف الإمارة والرتقاء بالعن�شر الب�شري املواطن 
وتقدمي كافة �شبل الدعم وت�شخري الإمكانات وامل��وارد الازمة لتحقيق 
ال�شتقرار والرفاه له والنهو�س به لي�شاهم يف م�شرية البناء الجتماعي 
والتنمية امل�شتدامة اإ�شافة اإىل اأن هذا التعاون ياأتي لو�شع الأطر الازمة 
الدعم  ب��رن��ام��ج  �شمن  امل�شتفيدين  لتمكني  احل��ي��وي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  وت��ب��ادل 
تطوير  يف  ت�شاهم  التي  امل�شرتكة  ال��ربام��ج  على  للح�شول  الجتماعي 
مهاراتهم وانخراطهم يف �شوق العمل بجانب اإتاحة املن�شات الإلكرتونية 
للت�شجيل  ال�����ش��روط  ع��ل��ي��ه��م  ت��ن��ط��ب��ق  مم���ن  للم�شتفيدين  واخل���دم���ات 
وال�شتفادة من فر�س التدريب والتطوير والرت�شح على الوظائف املتاحة 

يف القطاعات القت�شادية املختلفة يف اإمارة اأبوظبي".

توظيف 100 م�ستفيد من برنامج اأبوظبي للدعم الجتماعي

العدد 13026 بتاريخ 2020/9/2 

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

برودكت�س للتجارة العامة
رخ�شة رقم:CN 2861224  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13026 بتاريخ 2020/9/2 

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

تو لزينة ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 2882980  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13026 بتاريخ 2020/9/2 

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

اخل�شل الذهبيه لل�شيدات
رخ�شة رقم:CN 1188575  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13026 بتاريخ 2020/9/2 

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

ملعة للف�شة
رخ�شة رقم:CN 2867763  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

ب��ح��ث جم��ل�����س ���ش��اح��ي��ة اخل���ال���دي���ة ال��ت��اب��ع ل���دائ���رة �شوؤون 
ال�شواحي والقرى خال اجتماعه مبقره يف مدينة ال�شارقة 
وم�شاريعه  مبادراته  من  ع��ددا  الحتياطات  كافة  اأخ��ذ  بعد 

املقبلة واعتمد م�شروعا بيئيا لتدوير الكتب القدمية.
املجل�س  رئي�س  امل��ري  �شعيد  خلفان  �شعادة  الجتماع  ت��راأ���س 
را�شد  املجل�س حممد  رئي�س  نائب  الجتماع كل من  وح�شر 
املجل�س  وم�����ش��وؤول  امل��ط��وع  اح��م��د  �شيف  والع�شو  ج��ر���س  ب��ن 

عمران احلمادي واملوظف حامد احلمادي.
الواردة  امل�شتجدات  كافة  ومناق�شة  ط��رح  الجتماع  وت��ن��اول 
للمجل�س من اجلهات املتعاونة و ا�شتعدادات املجل�س لعدد من 
املبادرات املزمع اإقامتها يف الفرتة القادمة والتي �شيتم طرح 
التابعة للمجل�س  التوا�شل  الإع��ان عنها قريباً على قنوات 

وتناول اأع�شاء املجل�س متطلبات تنفيذ هذه املبادرات. 
يعد  وال���ذي  �شندوق  و�شع  اعتماد  الجتماع  خ��ال  وج��رى 
 " �شعار  حت��ت  املجل�س  مقر  يف  البيئية  امل�شاريع  اأه��م  ك��اأح��د 
ال�شارقة  " مكتب  " بالتعاون مع  لكتاب قدمي  حياة جديدة 

العا�شمة العاملية للكتاب " بدعم من �شركة " بيئة " والذي 
بها  م��رغ��وب  وغ��ري  القدمية  الكتب  جمع  على  يعمل  �شوف 
ليتم اإعادة تدويرها واإعادة ال�شتفادة من ورقها خللق فر�س 

لطباعة كتب جديدة من تلك الكتب القدمية.
وميكن امل�شروع جميع اأفراد املجتمع بامل�شاركة يف اإيداع الكتب 
ب�شكل �شهل ومي�شر واإتاحة األيات تدويرها اأمام الأهايل وذلك 
يف اإطار م�شاهمة جمل�س �شاحية اخلالدية يف طرح امل�شاريع 
النوعية والتي حتقق منها اأهدافا اجتماعية وقرائية وبيئة 

تتاقى مع كافة اجلهود املبذولة يف هذا املجال .

امل�سروع حتت �سعار حياة جديدة لكتاب قدمي

جمل�س �ساحية اخلالدية خالل اجتماعه يبحث عددا من مبادراته ويعتمد م�سروعا بيئيا لتدوير الكتب القدمية   

•• دبي- الفجر:

اأ�����ش����اد م���ع���ايل ال���ف���ري���ق ع���ب���د اهلل 
خليفة املري، القائد العام ل�شرطة 
دب���ي، ب��ت��ط��ور م��راك��ز ال�����ش��رط��ة يف 
املجالت كافة وا�شتمرارها بالعمل 

لتعزيز  ع��ال��ي��ة،  وف��ع��ال��ي��ة  ب��ك��ف��اءة 
الأم����ن والأم������ان، م�����ش��ي��داً بجهود 
ال�شرطة  م��راك��ز  م��دي��ري  جمل�س 
ال�شاعة، يف  الذي يعمل على مدار 
ظل الظروف ال�شتثنائية جلائحة 
م�شرياً  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  فريو�س 
اإىل اأن تعزيز �شامة املجتمع ياأتي 
العليا  القيادة  اأولويات  مقدمة  يف 
اأمنة  اأجل توفري بيئة �شحية  من 

للجميع. 
ج���اء ذل���ك خ���ال اج��ت��م��اع معاليه 
ال�شرطة  مراكز  مديري  مبجل�س 
ال�������ذي ع���ق���د يف جم���ل�������س امل���زه���ر 
املجتمعي، بح�شور العميد يو�شف 
ع��ب��د اهلل ال��ع��دي��دي، م��دي��ر مركز 
جمل�س  رئي�س  الق�شي�س  �شرطة 
واأع�شاء  ال�شرطة،  مراكز  مديري 

املجل�س وعدد من ال�شباط.

ون������وه م���ع���ايل ال���ف���ري���ق ع���ب���د اهلل 
خليفة املري اإىل الدور الذي يقوم 
به جمل�س مديري مراكز ال�شرطة 
وتطوير  ال���ت���وا����ش���ل  ت���ع���زي���ز  يف 
اإج������راءات ال��ع��م��ل، وال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
بالعمل  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ال�������ش���رك���اء 
لطرح  وال�شعي  واخلدمي،  الأمني 
الأفكار الإبداعية التي تعمل على 

الرتقاء مبنظومة العمل.
مديري  جم��ل�����س  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
العمل  ا�شتطاع  مراكز �شرطة دبي 
بروح الفريق الواحد، الأمر الذي 
للعمل  ال����ع����ايل  امل�������ش���ت���وى  ع��ك�����س 
دبي،  ل�شرطة  امل��ت��م��ي��زة  وال�شمعة 
وال��ع��م��ل ال��دائ��م م��ن اأج���ل التميز 
وتوحيد اجلهود لتحقيق الأهداف 

ال�شرتاتيجية ب�شرطة دبي.
ومت خال الجتماع الطاع على 

ال��ع��م��ل يف جم��ل�����س مديري  ���ش��ري 
الفرتة  خ����ال  ال�����ش��رط��ة  م���راك���ز 
امل���ا����ش���ي���ة، وم���ن���اق�������ش���ة ع������دد من 
للمراكز،  امل�شتقبلية  امل�����ش��روع��ات 
نتائج  ا���ش��ت��ع��را���س  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

للحالت  الدوريات  ا�شتجابة  زمن 
ح��ق��ق��ت��ه��ا مركز  ال���ت���ي  ال���ط���ارئ���ة 

ال�شرطة.
القائد  م��ع��ايل  وج����ه  اخل���ت���ام  ويف 
لتحقيق  اجلهود  مب�شاعفة  العام 

ل�شرطة  ال�شرتاتيجية  الأه���داف 
ال�شرطي،  بالعمل  والرت��ق��اء  دب��ي، 
وط����رح الأف����ك����ار الإب���داع���ي���ة التي 
مبنظومة  الرت����ق����اء  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 

العمل، وحتقق الأهداف املرجوة.

املري يرتاأ�س اجتماع جمل�س مديري مراكز ال�سرطة

العدد 13026 بتاريخ 2020/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة خزنه اخلري

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1020871 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خليفه �شيف حممد بطي املهريي  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم �شيف �شامل �شعيد الهنائي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

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

العدد 13026 بتاريخ 2020/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايري�س ميني ماركت ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2562944 

تعديل ا�شم جتاري من/ ايري�س ميني ماركت ذ.م.م

IRIS MINI MARKET LLC

اىل/ �شوبر ماركت ايري�س ذ.م.م

IRIS SUPERMARKET LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة جممع ا�شتهاكي )�شوبر ماركت( )4711002(

تعديل ن�شاط/حذف متجر ا�شتهاكي )4711004(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13026 بتاريخ 2020/9/2 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1906661 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/م�شبح �شامل علي الكعبي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ م�شبح �شامل علي الكعبي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة م�شتا ميل جان �شري جان %49

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة الرب�شاء ملواد البناء
AL BARSHA BUILDING MATERIALS EST

اىل/ الرب�شاء ملواد البناء ذ.م.م
AL BARSHA BUILDING MATERIALS LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13026 بتاريخ 2020/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/داميوند كا�س موتورز ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2731048 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

�شيده ريحانه �شيد اليا�س �شيد احمد ح�شيني مينابى من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

 �شيده ريحانه �شيد اليا�س �شيد احمد ح�شيني مينابى من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد �شامي مهدي بردى العي�شاوي

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ داميوند كا�س موتورز ذ.م.م
DIAMOND CLASS MOTORS LLC

اىل/ داميوند كا�س موتورز  - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
DIAMOND CLASS MOTORS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 13026 بتاريخ 2020/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبرمي للتجارة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2036994 
تعديل ا�شم جتاري من/ �شوبرمي للتجارة العامة

SUPREME GENERAL TRADING
اىل/ برو�شرب للحلول ال�شت�شارية

PROSPER CONSULTING SOLUTIONS
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شت�شارات امل�شرتيات )7020023(

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شت�شارات تطوير امل�شاريع )7020020(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شت�شارات �شيانة وتقنية حلول الت�شغيل لالت ال�شناعية )7110961(

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شت�شارات املوارد الب�شرية )7020008(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شت�شارات تخطيط موارد املن�شاآت )7020010(

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شت�شارات عقارية )6820005(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شت�شارات يف جمال العاقات العامة )7020001(

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شت�شارات ودرا�شات ادارية )7020003(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة عامة )4690018(

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

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

فقد املدعو/ �شيد زمري ح�شني 
باك�شتان    ، ح�شني  نذير  �شيد 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )CT6891853(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

لدعمهما يف مكافحة كوفيد - 19 

الإمارات تر�سل طائرتي م�ساعدات طبية اإىل كمبوديا وكولومبيا

كو�سنري يزور جامع ال�سيخ زايد الكبري
•• اأبوظبي-وام: 

زار جاريد كو�شنري، كبري م�شت�شاري الرئي�س الأمريكي، والوفد املرافق له، جامع 
ال�شيخ زايد الكبري �شمن زيارته الر�شمية للدولة. وجتول الوفد ب�شحبة �شعادة 
قاعات  الكبري يف  زاي��د  ال�شيخ  عام مركز جامع  العبيديل؛ مدير  يو�شف  الدكتور 
اجلامع واأروقته اخلارجية، حيث تعرف من خال اأحد الخت�شا�شيني الثقافيني 
يف املركز على ر�شالة اجلامع احل�شارية الداعية للتعاي�س والت�شامح والنفتاح على 
الآخر؛ املنبثقة من ماآثر وقيم الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان ، والدور الكبري الذي يقوم به مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري يف التعريف 
بالثقافة الإ�شامية ال�شمحة، وتعزيز التوا�شل احل�شاري بني خمتلف الثقافات 
الكبري،  ال�شرح  تاأ�شي�س  ت��اري��خ  على  ال��وف��د  تعرف  كما  ال��ع��امل.  ح��ول  وال�شعوب 
وجماليات اجلامع وبديع فنون العمارة الإ�شامية التي جتلت بو�شوح يف جميع 
زواي��اه، وما يحويه من مقتنيات فريدة، واأروع ما جادت به احل�شارة الإ�شامية 
التقت على اختافها وتنوعها يف  الع�شور من فنون وت�شاميم هند�شية  على مر 
ت�شميم اجلامع، لتعك�س جمال ان�شجام الثقافات وتناغمها يف عمل اإبداعي واحد. 
“ف�شاءات من نور”  اإه��داء �شيف اجلامع، ن�شخة من كتاب  ويف ختام الزيارة، مت 
اإ���ش��دارات مركز جامع ال�شيخ زاي��د الكبري؛ ال��ذي ي�شم ع��ددا من اللقطات  اأح��د 
ينظمها  التي  ال�شوئي  للت�شوير  نور”  من  “ف�شاءات  بجائزة  اخلا�شة  وال�شور 
بالإ�شافة  اجل��ام��ع،  يف  الإ�شامية  العمارة  جماليات  وت��ربز  دوري،  ب�شكل  املركز 
اإىل اإهدائه ن�شخة من كتاب “بيوت اهلل” الذي يتناول تاريخ اجلوامع يف التاريخ 
الإ�شامي مبا فيها جامع ال�شيخ زايد الكبري. يذكر اأن جامع ال�شيخ زايد الكبري 
التابع لوزارة �شوؤون الرئا�شة يحظى برعاية ومتابعة من �شمو ال�شيخ من�شور بن 
ليكون  وتاأ�ش�س  الرئا�شة  �شوؤون  وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 
نواة للحركة الثقافية والفكرية التي تتمحور حول اجلامع انطاقا من القيمة 
الثقافية والوطنية التي تعرب عن املفاهيم والقيم التي ر�شخها املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان ..تلك القيم املتجذرة يف الوجدان والوعي والتي ت�شكل 

امتدادا للهوية الوطنية امل�شتلهمة من تعاليم ديننا احلنيف.

وت���ن���وع���ه���ا يف ت�����ش��م��ي��م اجل���ام���ع، 
الثقافات  ان�شجام  ج��م��ال  لتعك�س 

وتناغمها يف عمل اإبداعي واحد.
ويف ختام الزيارة، مت اإه��داء �شيف 
اجلامع، ن�شخة من كتاب “ف�شاءات 
اإ����ش���دارات مركز  اأح���د  نور”  م��ن 
الذي  الكبري؛  زاي��د  ال�شيخ  جامع 
وال�شور  اللقطات  ع��ددا من  ي�شم 
من  “ف�شاءات  ب��ج��ائ��زة  اخل��ا���ش��ة 
التي  ال�����ش��وئ��ي  ل��ل��ت�����ش��وي��ر  نور” 
ينظمها املركز ب�شكل دوري، وتربز 

اخلارجية، حيث تعرف من خال 
الثقافيني  الخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ني  اأح����د 
اجلامع  ر����ش���ال���ة  ع���ل���ى  امل����رك����ز  يف 
للتعاي�س  ال���داع���ي���ة  احل�������ش���اري���ة 
الآخر؛  على  والنفتاح  والت�شامح 
امل��ن��ب��ث��ق��ة م��ن م��اآث��ر وق��ي��م الوالد 
املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن 
، وال��دور الكبري  اآل نهيان  �شلطان 
الذي يقوم به مركز جامع ال�شيخ 
بالثقافة  التعريف  يف  الكبري  زايد 
وتعزيز  ال�����ش��م��ح��ة،  الإ����ش���ام���ي���ة 

يف  الإ���ش��ام��ي��ة  ال��ع��م��ارة  جماليات 
اإهدائه  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اجل���ام���ع، 
ن�شخة من كتاب “بيوت اهلل” الذي 
التاريخ  اجلوامع يف  تاريخ  يتناول 
ال�شيخ  جامع  فيها  مبا  الإ�شامي 
زايد الكبري. يذكر اأن جامع ال�شيخ 
�شوؤون  ل���وزارة  التابع  الكبري  زاي��د 
ومتابعة  برعاية  يحظى  الرئا�شة 
زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  من 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 

خمتلف  بني  احل�شاري  التوا�شل 
الثقافات وال�شعوب حول العامل.

تاريخ  ع���ل���ى  ال����وف����د  ت���ع���رف  ك���م���ا 
تاأ�شي�س ال�شرح الكبري، وجماليات 
العمارة  ف���ن���ون  وب����دي����ع  اجل����ام����ع 
ال��ت��ي جت��ل��ت بو�شوح  الإ���ش��ام��ي��ة 
زواي���اه، وم��ا يحويه من  يف جميع 
جادت  م��ا  واأروع  ف��ري��دة،  مقتنيات 
مر  على  الإ�شامية  احل�شارة  ب��ه 
وت�شاميم  ف���ن���ون  م����ن  ال���ع�������ش���ور 
اختافها  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ت  ه��ن��د���ش��ي��ة 

للحركة  ن������واة  ل���ي���ك���ون  وت���اأ����ش�������س 
تتمحور  التي  والفكرية  الثقافية 
حول اجلامع انطاقا من القيمة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي تعرب 
ر�شخها  التي  والقيم  املفاهيم  عن 

ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
املتجذرة  القيم  ..ت��ل��ك  نهيان  اآل 
ت�شكل  والتي  والوعي  الوجدان  يف 
امتدادا للهوية الوطنية امل�شتلهمة 

من تعاليم ديننا احلنيف.

زايد الكبري �شمن زيارته الر�شمية 
ال��وف��د ب�شحبة  ل��ل��دول��ة. وجت���ول 
العبيديل؛  يو�شف  الدكتور  �شعادة 
مدير عام مركز جامع ال�شيخ زايد 
واأروقته  اجلامع  قاعات  الكبري يف 

•• اأبوظبي-وام: 

كبري  ك����و�����ش����ن����ري،  ج������اري������د  زار 
الأمريكي،  ال��رئ��ي�����س  م�����ش��ت�����ش��اري 
ال�شيخ  ل��ه، جامع  امل��راف��ق  وال��وف��د 

كو�سنري يزور قاعدة الظفرة اجلوية
اإعجابه مبا حققته  الوفد  واأب��دى 
ال��ق��وات اجل��وي��ة وال���دف���اع اجلوي 
ب��دول��ة الم���ارات م��ن تطور نوعي 
�شاهم يف رفع قدرة قواتنا امل�شلحة 
العديد  يف  الفعالة  امل�شاركة  على 
من عمليات التحالف الدولية �شد 

الرهاب والتطرف.

ال�شلم  على  املحافظة  يف  �شاهمت 
والأمن يف املنطقة.

كما اأطلع الوفد على اآليات العمل 
واملعلوماتي  العملياتي  والتن�شيق 
ذات  امل����ج����الت  ال���ب���ل���دي���ن يف  ب����ني 
ال����ع����اق����ة مب����ح����ارب����ة الإره����������اب 

والتطرف.

ال���وف���د لدى  ا���ش��ت��ق��ب��ال  وك�����ان يف 
�شعادة  ال���ق���اع���دة..  م��ق��ر  و���ش��ول��ه 
ال��ل��واء ال��رك��ن ط��ي��ار ف��اح حممد 
امل�شاعد  ال����وك����ي����ل  ال���ق���ح���ط���اين 
لل�شيا�شات وال�شوؤون ال�شرتاتيجية 
ب�������وزارة ال����دف����اع وع�����دد م���ن كبار 

ال�شباط وامل�شوؤولني.

ب�����زي�����ارة مركز  ال����وف����د  ق�����ام  ك���م���ا 
للقاعدة  امل���������ش����رتك  ال���ع���م���ل���ي���ات 
م����ن فريق  وال����ش���ت���م���اع لي����ج����از 
النوعية  الإم���ك���ان���ات  ع���ن  ال��ع��م��ل 
والتي  باملركز  وامل��ت��وف��رة  املتطورة 
ف���ري���دا م���ن نوعه  ت��ع��د من����وذج����اً 

باملنطقة.

ومت ت�شليط ال�شوء خال الإيجاز 
الوفد يف جل�شة  الذي عر�س على 
برامج  م��ن  العديد  ..ع��ل��ى  مغلقة 
ال���ع���م���ل امل���������ش����رتك ب�����ني ال����ق����وات 
على  ال�شريكني  للبلدين  امل�شلحة 
اأثمرت  ال��ت��ي  م���دى ث��اث��ة ع��ق��ود 
ع��ن ب��ل��ورة ع��اق��ة دف��اع��ي��ه مميزه 

•• اأبوظبي-وام:

قام الوفد الأمريكي الزائر للدولة 
ب��رئ��ا���ش��ة ج���اري���د ك��و���ش��ن��ري كبري 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  م�����ش��ت�����ش��اري 
الظفرة  ل���ق���اع���دة  ب����زي����ارة  اأم�������س 

اجلوية باأبوظبي.
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اإىل  ذوالفقاري  واأ�شار   .»227% بن�شبة  زادت  اأنها  اأي  1702 حالة 
الداعية  الها�شتاغات  ر�شدت  و�شيربانية  ا�شتخباراتية  تقارير   “ اأن 
لاحتجاج على مواقع التوا�شل الجتماعي املوجهة من خارج الباد 
الأمني  امل�����ش��وؤول  وو���ش��ف  ال���ب���اد«.  داخ���ل  ن�شرها  يعيد  م��ن  وه��ن��اك 
الإعام  و�شائل  يف  العمالية  والتجمعات  الإ�شرابات  تغطية  الإي��راين 
الأجنبية، باأنها تهدف اإىل “�شورنة اإيران«. بدوره، حذر ح�شني بيادي، 
ال�شغط  جماعات  م��ن  وه��ي  ال�شباب”  “البناوؤون  جمعية  ع��ام  اأم��ني 
جتدد  من  خامنئي،  علي  الإي���راين  الأعلى  للمر�شد  املوالية  املت�شددة 
الحتجاجات ال�شعبية ب�شبب تدهور الأو�شاع املعي�شية وتف�شي الف�شاد 
“انتخاب”   موقع  مع  مقابلة  يف  بيادي  وق��ال  ال�شيا�شي«.  والن�����ش��داد 
اجتماعية  اأح����داث  ل��وق��وع  اح��ت��م��ال  “هناك  اإن  الث��ن��ني  الأول  اأم�����س 

•• طهران-وكاالت

ح���ذر م�����ش��وؤول��ون و���ش��ي��ا���ش��ي��ون وو���ش��ائ��ل اإع�����ام يف اإي�����ران م���ن جتدد 
الحتجاجات ال�شعبية ب�شبب الغاء وتف�شي الف�شاد وت�شاعد ال�شراع 
الإيراين  الداخلية  وزي��ر  م�شاعد  وق��ال  احل��اك��م.  النظام  اأجنحة  بني 
العامة  ال���دع���وات  اإن ع���دد  ال��ف��ق��اري،  الأم��ن��ي��ة، ح�����ش��ني ذو  ل��ل�����ش��وؤون 

لاحتجاجات يف اإيران ت�شاعف 3 مرات منذ العام املا�شي.
“دعوات  اأن  الثاثاء  اأم�س  �شحايف  موؤمتر  خ��ال  الفقاري  ذو  واأك��د 

الحتجاج ت�شاعفت ثاث مرات مقارنة بالعام املا�شي«.
الأ�شهر اخلم�شة  انطلقت خال  دعوة لاحتجاج   519“ اأن  واأ�شاف 
الأوىل من العام املا�شي، لكن خال نف�س الفرتة من هذا العام بلغت 

�شيا�شية غري متوقعة بنهاية كانون الأول / دي�شمرب املقبل«. واأ�شاف 
وجتاوز  الداخلية،  ال�شيا�شات  ف�شل  ب�شبب  متوقعة  “الحتجاجات  اأن 
مطالب ال�شعب خلطاب الأجنحة ال�شيا�شية وعدم وجود حلول مل�شاكل 
املهيمنة  الع�شابات  دور  عن  التغا�شي  “بعدم  بيادي  وطالب  النا�س«. 
القت�شادية  املوؤ�ش�شات  يف  كالأخطبوط  املتوغلة  وال���روة  بال�شلطة 
�شحيفة  ح��ذرت  جهتها،  م��ن  و�شفه.  ح��د  على  املهمة”،  وال�شيا�شية 
“مردم �شالري” يف افتتاحيتها اأم�س الأول الثنني من زيادة الفوارق 
هكذا  “نتيجة  اأن  وكتبت  ج��دي��دة،  انتفا�شة  ان���دلع  وخطر  الطبقية 
ماأزق تكون عادة باأ�شاليب عنيفة«. واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن “حركات 
غري  ب�شكل  عليها  وال���رد  املا�شية  ال��ث��اث  ال�شنوات  خ��ال  الحتجاج 

متنا�شب اأظهرت اأن العنف له عواقب �شلبية للغاية«.

ميلي�سيا احلوثي تقطع ج�سد معلم حتى املوتب�سبب الغالء والف�ساد.. حتذيرات من جتدد الحتجاجات يف اإيران
•• �شنعاء-وكاالت

ما زالت ميلي�شيات احلوثي النقابية يف اليمن م�شتمرة بجرائمها، حيث 
اأقدمت على تعذيب اأحد الرتبويني يف حمافظة حجة، �شمايل غرب اليمن، 
امل��دي��ن��ة. وق��ال��ت م�شادر  و���ش��ط  اأي���ام م��ن اختطافه م��ن   4 امل���وت بعد  حتى 
تويف جراء  “حممد عبداهلل حم�شن �شلبة”  اإن الرتبوي املختطف  حملية، 
اإىل  اأي��ام متوا�شلة   4 ملدة  �شجون ميلي�شيات احلوثي  الوح�شي يف  التعذيب 
اأن قتله بطريقة مروعه، بعد اختطافه من مدينة حجة، اخلمي�س املا�شي. 
احلوثية  امليلي�شيات  اأن  حملية،  اإخ��ب��اري��ة  م��واق��ع  بح�شب  امل�����ش��ادر،  وذك���رت 
خال الأربعة الأي��ام، ومن  “�شلبة”  مار�شت تعذيبا وح�شيا بحق املختطف 
ذلك اقتطاع اأجزاء من ج�شده واأوردته وتركته ينزف حتى املوت. ي�شار اإىل 
اأن رابطة اأمهات املختطفني اليمنيني كانت ك�شفت يف اإح�شائيات �شابقة عن 
وفاة اأكر من 200 خمتطف حتت التعذيب يف �شجون ميلي�شيات احلوثي.

•• عوا�شم-وكاالت

البحر”..  يف  ج���ارت���ن���ا  »ل��ي��ب��ي��ا 
رئي�س  اأ������ش�����دره  ك���ت���اب  ع����ن����وان 
ال�شابق،  الرتكية  البحرية  اأركان 
يك�شف الكثري من اأ�شرار التفاق 
الرتكي الليبي خ�شو�شا البحري 
الكتاب  اإليه. ويعر�س  وما يرمي 
اأطماع تركيا يف ليبيا وما بعدها.

يبداأ  املتو�شط  غاز  اإىل  »الطريق 
ك�شفه  م����ا  ه�����ذا  ليبيا”..  م����ن 
مهند�س  ن�����ش��ره  ال����ذي  ال���ك���ت���اب، 
ات��ف��اق��ي��ة احل�����دود ال��ب��ح��ري��ة مع 
ليبيا جهاد يايجي، الذي مت نقله 
ب��ع��د ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى الت���ف���اق اإىل 

رئا�شة هيئة اأركان اجلي�س.
يف  ج���ارت���ن���ا  “ليبيا  ك���ت���اب���ه  ويف 
قال اجلرنال يايجي اإن  البحر” 
مع  ات��ف��اق  لتوقيع  تركيا  حت��رك 
ليبيا كان هدفه وقف خمططات 
ت��ق��ا���ش��م ث�������روات امل���ت���و����ش���ط بني 
اليونان وقرب�س وم�شر، م�شريا 
بتوقيع  بالتعجيل  ن�شح  اأن��ه  اإىل 

التفاق مع ليبيا.
الكتاب:  يف  ورد  م��ا  �شمن  وم���ن 
�شيف�شد  ل��ي��ب��ي��ا  م����ع  “اتفاقنا 
اليونان  و�شعته  الذي  ال�شيناريو 
لتقا�شم  ال���ي���ون���ان���ي���ة  وق����رب�����س 

منطقة �شرق املتو�شط«.
الوطني  اجل��ي�����س  ك����ان  وب��ي��ن��م��ا 
الليبي يتحرك يف نوفمرب املا�شي 
ن��ح��و ط��راب��ل�����س، وو���ش��ط تراجع 
التي تدافع  امل�شّلحة  للميلي�شيات 

•• عوا�شم-وكافالت

ل�شتنزاف  �شبيا  تركيا  ت��رتك  ل 
ا�شتنادا  و�شلكته،  اإل  ليبيا  م���وارد 
تربطها  ال����ت����ي  ال����ع����اق����ات  اإىل 
يقودها  ال��ت��ي  ط��راب��ل�����س  بحكومة 
ال�شبل  ال�شراج، واأح��دث هذه  فائز 
اأنه  م�شوؤولون  ي��وؤك��د  م��ايل  ات��ف��اق 

يهدف لنهب املقدرات الليبية.
ون�شر م�شرف ليبيا املركزي التابع 
فيه  ق��ال  مقت�شبا،  بيانا  لل�شراج، 
اإن حمافظه ال�شديق الكبري اأبرم 
تفاهم  مذكرة  ووق��ع  ماليا  اتفاقا 
مع نظريه الرتكي مراد اأوي�شال.

وت�شمنت مذكرة التفاهم “العديد 
اأوج��ه التعاون يف جم��ال عمل  من 
يحقق  مب��ا  امل��رك��زي��ني،  امل�شرفني 
القدرات  ورفع  املوؤ�ش�شي  التطوير 

الب�شرية«.
“التعاون  امل���ذك���رة  ت�شمنت  ك��م��ا 
وتطوير  ال����ت����دري����ب  جم������ال  يف 
واأنظمة  امل�����ش��رف��ي��ة  امل���ن���ظ���وم���ات 

الدفع الإلكرتوين«.
لكن البيان مل يخ�س يف تفا�شيل 
ه����ذا ال���ت���ع���اون، ومل ي��ت��ح��دث عن 

جدول زمني لتنفيذه.

خماطر
لكن وفقا لوجهة نظر رئي�س جلنة 
اإدارة اأزمة ال�شيولة مب�شرف ليبيا 
امل���رك���زي ب��ال�����ش��رق ال��ل��ي��ب��ي رمزي 
فاإن التفاق يفر�س مزيدا  الأغ��ا، 
من ال�شيطرة الرتكية على البنك 

املركزي الليبي.
واأ�شاف الأغا يف حديث اإىل موقع 
اأن “الأ�شل  “�شكاي نيوز عربية”، 
األ ي��ك��ون ال��ت��دري��ب )امل���زع���وم يف 
التفاق( مقت�شرا على دولة واحدة 
بعينها، بل يجب اأن يكون مفتوحا 

عن فايز ال�شراج، حترك اأردوغان 
الدعم  ط���راب���ل�������س..  ل��ي��ق��اي�����س 
على  الإم�����ش��اء  مقابل  الع�شكري 
اأعدت  ال��ت��ي  البحرية  التفاقية 
للتوقيع  ال�����ش��راج  وُدع���ي  ب�شرعة 

عليها يف اإ�شطنبول.
النواب  جمل�س  ع�شو  وب��ح�����ش��ب 
“اأردوغان  ف���اإن  ال�شعيدي،  علي 
غاز  يف  اأط��م��اع��ه  لتحقيق  اجت���ه 
ال�شراج  ح��ك��وم��ة  اإىل  امل��ت��و���ش��ط 
ال�����ش��ع��ي��ف��ة، ووق����ع م��ع��ه��ا مذكرة 
الرتكي  ال��ربمل��ان  �شّرعها  تفاهم 
ومل تعر�س على الربملان الليبي، 
اأردوغ������ان ل��دع��م حكومة  واجت����ه 
ال�������ش���راج ب���امل���رت���زق���ة واخل������رباء 
ليحقق  وال�����ش��اح  وال��ع�����ش��ك��ري��ني 
وكذلك  خ���ال���ه���ا،  م���ن  اأه����داف����ه 
ل���ي���ت���ح���رك م����ن م��ن��ط��ل��ق الأم�����ر 

الواقع«.
خرباء يف الطاقة قالوا اإن تعط�س 
الأ�شباب  اأه��م  من  للطاقة  تركيا 
ال��ت��ي ت��دف��ع ب��ه��ا اإىل ال��ت��دخ��ل يف 
ليبيا بحثاً عن ن�شيب من ثروات 
املكت�شفة  الغازية  املتو�شط  �شرق 
ت�شتورد  اأن��ه��ا  خ�شو�شاً  ح��دي��ث��اً، 
ح��اج��ت��ه��ا من  م���ن   99% ن��ح��و 
من  حاجتها  م��ن  و94%  ال��غ��از 

ال���ي���ون���ان حل���ل اخل���اف���ات حول 
البحر  يف  وامل�������������وارد  احل�����ق�����وق 
اأثينا  ك����ان����ت  ط����امل����ا  امل���ت���و����ش���ط، 

م�شتعدة لذلك.
وق����ال ج��اوي�����س اأوغ���ل���و اأي�����ش��ا يف 
اليونان  اإن  ���ش��ح��ف��ي،  م����وؤمت����ر 
عرب  ت��رك��ي��ا  ا����ش���ت���ف���زاز  “حتاول 

اتخاذ موقف يت�شم بالعداء«.
تركيا  اأعلنت  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 
متديد عمليات التنقيب عن الغاز 
باملحروقات  ال��غ��ن��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
متجاهلة  امل����ت����و�����ش����ط،  ������ش�����رق 
لتخفيف  ال����دول����ي����ة  ال�����دع�����وات 

التوتر مع اأثينا.
وقالت البحرية الرتكية يف اإ�شعار 
اإن��ه��ا �شتمدد  ب��ح��ري )ن��اف��ت��ك�����س( 
الزلزايل  امل�����ش��ح  ���ش��ف��ي��ن��ة  م��ه��م��ة 
جانب  اإىل  ري�س”،  “عروج 
و”جنكيز  “عثمان”  �شفينتي 

حتى 12 �شبتمرب. خان”، 
ال�شفينة  اأر���ش��ل��ت  اأن���ق���رة  وك��ان��ت 
ع�شكرية  بحرية  قطع  ترافقها 
كا�شتيلوريزو  جزيرة  جنوب  اإىل 
ما  اأغ�شط�س،   10 يف  اليونانية 
التوتر  و�شعد  اأثينا  غ�شب  اأث��ار 

بني البلدين.
اإعان  م��ن  قليلة  ���ش��اع��ات  وق��ب��ل 

النفط.
وب��ح�����ش��ب م���ا ف��ه��م م���ن اجل���رنال 
ال������رتك������ي، م���ه���ن���د����س الت�����ف�����اق 
ال���ب���ح���ري م����ع ط���راب���ل�������س، ف����اإن 
تدخل اأنقرة يف ليبيا ورقة �شغط 

ل��ل��ج��دل ع���ن م�����وارد ال��ط��اق��ة يف 
املنطقة.

فقد قال وزير اخلارجية الرتكي 
الثاثاء،  اأوغلو،  جاوي�س  مولود 
ل��ل��ح��وار مع  ب����اده م�����ش��ت��ع��دة  اإن 

ثروات  توزيع  مفاو�شات  لإف�شاد 
اليونان  ت�شتهدف  املتو�شط، فهي 
وقرب�س وم�شر اأكر منها دعما 

حلكومة الوفاق.
ال�شارخ  التناق�س  على  دليل  ويف 

اأعلنت  والأف����ع����ال،  الأق������وال  ب��ني 
مع  للحوار  م�شتعدة  اأن��ه��ا  تركيا 
البحر  �شرق  اأزم���ة  حل��ل  اليونان 
الوقت  يف  م��ددت  فيما  املتو�شط، 
املثرية  ال��ت��ن��ق��ي��ب  ع��م��ل��ي��ات  ذات����ه 

على العديد من اخليارات«.
وي���ع���ن���ي الت�����ف�����اق ع��م��ل��ي��ا دراي������ة 
ليبيا  م�������ش���رف  ب���ع���م���ل  وا�����ش����ع����ة 
امل��رك��زي وال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه، ك��م��ا اأن 
ح��ك��وم��ة ط��راب��ل�����س م��ل��زم��ة بدفع 
الدفع  واأنظمة  التدريب  تكاليف 
الإلكرتوين واملنظومات امل�شرفية، 

التي �شتحددها اأنقرة.

اتفاقات �سابقة
بني  ت�����ع�����اون  اأول  ل���ي�������س  وه��������ذا 
والبنك  امل���رك���زي  ل��ي��ب��ي��ا  م�����ش��رف 
اأن قدم  اإذ �شبق  ال��رتك��ي،  امل��رك��زي 
 8 بقيمة  ودائ��ع  الثاين  اإىل  الأول 
اأم��ريك��ي، يف وقت  م��ل��ي��ارات دولر 
امل���وظ���ف���ون يف ل��ي��ب��ي��ا من  ي�����ش��ك��و 
اأ�شهر،  منذ  الرواتب  �شرف  تاأخر 
الكهرباء واملاء  انقطاع  ف�شا عن 

وثائق  وك�����ش��ف��ت  ال����وق����ود.  و����ش���ح 
ن�شرتها  ���ش��اب��ق،  وق���ت  يف  م�����ش��رب��ة 
امل�شرف  اأن  ليبية،  اإع���ام  و�شائل 
املركزي حول يف املجمل 12 مليار 
 8 ب��ني  ت��وزع��ت  ت��رك��ي��ا،  اإىل  دولر 
مليارات دولر كوديعة يف امل�شرف 
املركزي الرتكي، و4 مليارات نقدا 

حلكومة اأنقرة.
ال��ودائ��ع من  اأن��ق��رة ه��ذه  وت�شتغل 
اخلا�شة  م�شاحلها  حتقيق  اأج���ل 
مثل  الليبيني،  م�شالح  عن  بعيدا 
الباد،  يف  امل��ت��ف��اق��م  ال��ع��ج��ز  ���ش��د 
الودائع  ه��ذه  اأن  جلهة  خ�شو�شا 
�شتظل ل�شنوات يف تركيا با فوائد 

اأو عوائد.
ول ميلك ال�شديق الكبري �شرعية، 
الليبي  النواب  جمل�س  اأقاله  فقد 
امل��ن��ت��خ��ب م���ن ال�����ش��ع��ب، ل��ك��ن��ه ظل 

دعم  ب�شبب  طرابل�س  يف  مبن�شبه 
امليلي�شيات التابعة حلكومة الوفاق 
ل���ه. وق����ال م�����ش��وؤول��ون يف حكومة 
تركيا  م��ع  ع��اق��ات��ه��ا  اإن  ال�����ش��راج 
قرار  اأن  موؤكدين  “ا�شطرارية”، 
الليبي  ال��ن��زاع  ال��ت��دخ��ل يف  اأن��ق��رة 
مرتبط ب�شكل مبا�شر مع خططها 

القت�شادية باملنطقة.
باتت  م�����ع�����دودة،  اأ����ش���ه���ر  وخ������ال 
القت�شاد  الطوىل يف  اليد  لأنقرة 
اتفاقات  �شل�شلة  اأبرمت  اإذ  الليبي، 

بني الطرفني.
املا�شي،  اأغ�شط�س  يف  اآخرها  وكان 
بني  العالقة  امل�شكات  ح��ل  ال���ذي 
ال�شركات الرتكية واأ�شحاب العمل 
جديدة  مل�����ش��اري��ع  وم��ّه��د  ليبيا،  يف 

هناك.
ب��ني بنود الت��ف��اق، �شتتمكن  وم��ن 

حواىل 100 �شركة تركية، تخلت 
عن م�شاريعها يف ليبيا عام 2011 
حينها،  والفو�شى  احل��رب  ب�شبب 
امل�شاريع  ت��ل��ك  اإىل  ال���ع���ودة  ع��ل��ى 
عن  تعوي�شات  على  احل�شول  مع 
الأ�����ش����رار ال���ت���ي حل��ق��ت ب���ه���ا، اإىل 
مليار   16 بقيمة  �شفقات  جانب 

دولر.
ويف يوليو املا�شي، اأف�شى اتفاق بني 
الرتكية  ال�شيطرة  اإىل  الطرفني 
البحرية  ال�����واردات  على  الكاملة 
التي  الليبي،  ال��غ��رب  مناطق  اإىل 
حكومة  ميلي�شيات  عليها  ت�شيطر 

ال�شراج.
اأب����رم م��ع ال�شراج  اأردوغ�����ان  وك���ان 
اتفاقني يف اأواخر نوفمرب املا�شي، 
احلدود  تر�شيم  اإىل  يهدف  الأول 
وتركيا،  ل��ي��ب��ي��ا  ب����ني  ال���ب���ح���ري���ن 

والثاين ع�شكري اأمني.
وبدا اأن اأردوغان يريد من التفاق 
احلقول  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة  الأول 
املتو�شط،  مياه  يف  بالنفط  الغنية 
رغم اأن بع�شا منها يعود لقرب�س 
التفاق  ه����ذا  ولق�����ى  وال���ي���ون���ان، 

تنديدا اإقليميا ودوليا.
ال������ث������اين، كما  الت������ف������اق  و����ش���ع���ى 
دع����م  ت�����ق�����دمي  اإىل  م����ع����ل����ن،  ه�����و 
اأعطى  ل��ك��ن��ه  ال�������ش���راج،  حل��ك��وم��ة 
جنوبي  ق��دم  موطئ  عمليا  اأن��ق��رة 
للنفوذ  جديدا  وموقعا  املتو�شط، 

وال�شيطرة.
اأعلنت  ع���ن���دم���ا  ذل�������ك،  وات�������ش���ح 
باآخر  اأو  ب�شكل  ا�شتحوذها  اأن��ق��رة 
ا�شرتاتيجيتني  ق���اع���دت���ني  ع��ل��ى 
الوطية  ق��اع��دت��ي  ه��م��ا  ل��ي��ب��ي��ا،  يف 
كما  البحرية،  وم�شراتة  اجلوية 
منحها التفاق �شيطرة كبرية على 
عرب  الليبية  والأم����وال  القت�شاد 

التفاهمات املتتالية.

الرئي�س  ق��ال  الرتكية،  البحرية 
ال���رتك���ي رج����ب ط��ي��ب اأردوغ�������ان 
اأم�س الأول الثنني اإن “ال�شفينة 
بت�شميم  ت��وا���ش��ل  ري�������س  ع�����روج 

اأن�شطتها«.
على  احل�������ش���ول  “ناأمل  واأك�������د: 
اأخ��ب��ار ���ش��ارة خ��ال وق��ت ق�شري 
املتو�شط، كما ح�شلنا  من البحر 
من البحر الأ�شود”، يف اإ�شارة اإىل 
اكت�شاف تركيا الأخري حلقل غاز 
مليار   320 بنحو  يقدر  طبيعي 

مرت مكعب يف البحر الأ�شود.
وت���ت���ن���ازع ال���ب���ل���دان ال��ع�����ش��وان يف 
ح���ل���ف ����ش���م���ال الأط���ل�������ش���ي حول 
تقا�شم احتياطيات الغاز املكت�شفة 
�شرق  يف  الأخ������رية  ال�����ش��ن��وات  يف 

املتو�شط.
اأث���ي���ن���ا اأن ل��ه��ا احل����ق يف  وت����وؤك����د 
حول  الطبيعية  امل��وارد  ا�شتغال 
ج����زره����ا ال���واق���ع���ة ب���ال���ق���رب من 
اأنقرة  ل��ك��ن  ال���رتك���ي،  ال�����ش��اح��ل 
اأن ذلك  ذل����ك، م��ع��ت��ربة  ت��رف�����س 
اآلف  ���ش��ي��ح��رم��ه��ا م���ن ع�������ش���رات 

الكيلومرتات املربعة من البحر.
التوتر،  ت��زاي��د  م��ن  ال��ق��ل��ق  واإزاء 
ه��دد الحت���اد الأوروب�����ي اجلمعة 
بفر�س مزيد من العقوبات على 
ت��رك��ي��ا م���ا مل ي��ح�����ش��ل ت���ق���دم يف 

احلوار بني اأنقرة واأثينا.
وق�����������ال اأردوغ�������������������ان الث������ن������ني: 
للقر�شنة  اأب�����دا  ن�شت�شلم  “لن 
املتو�شط  البحر  يف  والل�شو�شية 

وبحر اإيجه«.

تركيا تراوغ: م�ستعدون للحوار مع اليونان و�سنمدد التنقيب

اأطماع اأنقرة باملتو�سط.. مهند�س التفاق مع ليبيا يك�سف التفا�سيل

مزيد من ال�سيطرة الرتكية على البنك املركزي الليبي

اتفاق مريب جديد.. يد اأخرى لرتكيا يف جيب ليبيا

مادورو يعفو عن 100 معار�س لتعزيز »امل�ساحلة الوطنّية« 

 •• المم املتحدة-اأ ف ب

املتحدة يف جمل�س الأمن الدويل  ا�شتخدمت الوليات 
ب�شاأن م�شري  قرار  �شّد م�شروع  )الفيتو(  النق�س  حّق 
الإرهالبيني الأجانب، وذلك ب�شبب عدم ت�شّمنه فقرة 
ما  بح�شب  الأّم،  بلدانهم  اىل  ه���وؤلء  ب��اإع��ادة  تطالب 
اأندوني�شيا،  اأع��ّدت��ه  ال��ذي  والن�ّس  دبلوما�شيون.  اأف���اد 
الدائم يف جمل�س الأم��ن، حظي مبوافقة  الع�شو غري 
الوليات  با�شتثناء  ال�14  الأم��ن  جمل�س  اأع�شاء  �شائر 
�شدوره.  ملنع  ���ش��ّده  الفيتو  ا�شتخدمت  ال��ت��ي  امل��ّت��ح��دة 
يف  الأع�����ش��اء  ال���دول  بت�شجيع  ال��ق��رار  م�شروع  واكتفى 
الأمم املّتحدة على اإعادة دمج هوؤلء املقاتلني ال�شابقني 
اأن ينّفذوا اأحكام ال�شجن ال�شادرة  يف جمتمعاتهم بعد 
بحّقهم يف الدول املعتقلني فيها، وعلى تقدمي م�شاعدة 
خا�شة اإىل زوجاتهم واأبنائهم، علماً اأن اآلفاً من هوؤلء 
املتطرفني م�شجونون يف �شوريا والعراق. ولطاملا دعت 
وا�شنطن، التي حظيت خال املفاو�شات حول م�شروع 
الن�ّس  ت�شمني  اإىل  مو�شكو،  م��ن  بتاأييد  ه��ذا  ال��ق��رار 
منطلق  م��ن  وذل���ك  الوطن”  اإىل  “الإعادة  م�شطلح 
الأجانب  املقاتلني  اإع���ادة  وج��وب  اإىل  ال��داع��ي  موقفها 
لكّن  الأّم.  بلدانهم  اإىل  والعراق  �شوريا  يف  املحتجزين 
ذلك  العرب،  ومعهم  الأوروب��ي��ون،  عار�شه  املوقف  هذا 
الدول  يف  امل��ت��ط��رف��ون  ُي��ح��اك��م  اأن  لون  يف�شّ ه���وؤلء  اأّن 

فيتو اأمريكي ملنع قرار دويل ب�ساأن الدواع�س
واأن يق�شوا عقوباتهم يف  ارتكبوا جرائمهم فيها  التي 
هذه ال��دول. ويف اأوروب��ا، اعتمدت دول ع��ّدة، من بينها 
كّل  در�س  تقوم على  �شيا�شة  وبلجيكا،  فرن�شا  خ�شو�شاً 
حالة على حدة لإعادة الأطفال )اأو حتى اأمهاتهم( اإذا 

كان اآباوؤهم متطرفني حمتجزين يف ال�شرق الأو�شط.
اإىل ا�شتخدام حّق النق�س يف جمل�س الأمن  وبلجوئها 
الدويل ملنع �شدور قرار يتعّلق مبلّف مكافحة الإرهاب 
يحظى  ملفاً  القريب  الأم�����س  ح��ّت��ى  يعترب  ك��ان  ال���ذي 
قد  وا�شنطن  تكون  الدولية،  املحافل  يف  غربي  بتوافق 
خطت خطوة اإ�شافية على طريق الفرتاق عن حلفائها 
الأوروبيني الذين وّجهوا لها �شفعة يف جمل�س الأمن 
قبل اأ�شابيع. وكان حلفاء وا�شنطن الأوروبيون �شّوتوا 
اأمريكي  ق���رار  م�����ش��روع  ���ش��ّد  اآب/اأغ�����ش��ط�����س  يف مطلع 
اإي��ران. وتعليقاً  املفرو�س على  الأ�شلحة  لتمديد حظر 
على الفيتو الأمريكي قال دبلوما�شي اأوروبي يف الأمم 
املّتحدة طالباً عدم ذكر ا�شمه اإّنه “من العار” اأن تلجاأ 
ال�شفرية  وكانت  النق�س.  حّق  ا�شتخدام  اإىل  وا�شنطن 
الأمريكية يف الأمم املّتحدة كيلي كرافت اأعربت خال 
مكافحة  ملف  ح��ول  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  ج��رت  مباحثات 
هذا  يف  يعمدون  الأوروب��ي��ني  لأّن  اأ�شفها  ع��ن  الإره���اب 
امل��ل��ّف، كما يف امل��ل��ّف الإي����راين، اإىل “دفن روؤو���ش��ه��م يف 
الرمال” يف مواجهة “التهديد اخلطري” الذي ي�شّكله 

الإرهابيون الأجانب.

•• كراكا�س-اأ ف ب

نيكول�س  الفنزويلي  الرئي�س  اأ�شدر 
م�������ادورو ع���ف���واً ع���ن اأك�����ر م���ن مئة 
وم�شاعدون  ن����ّواب  بينهم  م��ع��ار���س، 

مقّربون من زعيم املعار�شة خوان غوايدو، وذلك “بهدف تعزيز 
اأم�س الأول الثنني وزير  اأعلن   امل�شاحلة الوطنّية”، بح�شب ما 

الّت�شال خورخي رودريغيز.
وق���راأ رودري��غ��ي��ز لئحة م��ن الأ���ش��م��اء خ��ال م��وؤمت��ر �شحايف بّثه 
التلفزيون الر�شمي، قائًا اإّن “املواطنني املذكورين اأدناه مُيَنحون 
 110 من  املوؤّلفة  الطويلة  الائحة  هذه  وت�شّم  رئا�شّياً«.  عفواً 
مكتبه،  ومدير  لغوايدو  الأمي��ن  ال�شاعد  ماريرو  روبرتو  اأ�شماء، 
وقد اعُتقل بتهمة “الإرهاب” و�ُشجن يف اآذار/مار�س 2019 بعد 

بالوكالة.  للجمهورية  رئي�شاً  نف�شه  غوايدو  اإع��ان  من  �شهرين 
كارو  وجيلرب  برييتو  رينزو  من  ك��ًا  الرئا�شي  العفو  �شمل  كما 

النائَبني امل�شجونني واملعار�َشني ب�شّدة ملادورو.
وبالفعل ما هي اإل ب�شع �شاعات حتى اأطلقت ال�شلطات �شراح كّل 
والنائبني  لغوايدو  الأمي��ن  ال�شاعد  وك��ارو،  وبرييتو  ماريرو  من 
امل��ع��ار���ش��ني، بح�شب م��ا اأع��ل��ن��ت امل��ع��ار���ش��ة ووك����اء ال���دف���اع عن 
القياديني الثاثة. وقال املحامي خويل غار�شيا وكيل الدفاع عن 
“روبرتو ماريرو  اإّن  مدير مكتب غوايدو يف تغريدة على تويرت 
حّر«. واأرفق املحامي تغريدته ب�شورة ملوّكله على منت �شيارة قرب 

�شاندرا  املحامية  قالت  ب��دوره��ا  كراكا�س.  يف  ال�شتخبارات  مقر 
“اأطلق  وك��ارو  برييتو  النائبني  موكليها  اإّن  تغريدة  يف  فلوري�س 
من  اأ�شهر  ثاثة  قبل  م��ادورو  خطوة  وتاأتي  اأي�شاً.  �شراحهما” 
النتخابات الت�شريعّية املقّررة يف 6 كانون الأول/دي�شمرب والتي 
دعا غوايدو واأحزاب املعار�شة الرئي�شّية اإىل مقاطعتها، معتربين 
عر�شة  �شيجعلها  الت�شافية  ال�شلطات  ج��ان��ب  م��ن  تنظيمها  اأّن 
“للتزوير” يف كّل الأحوال. وبع�س الأ�شخا�س امل�شمولني بالعفو 
�شدرت بحّقهم اأحكام اأو يخ�شعون ملاحقات ق�شائية جنائّية، من 
اأحد رموز  األ��وب،  اأن يتّم �شجنهم، على غرار هرني رامو�س  دون 

املنفى،  يف  اآخ���رون  وهناك  املعار�شة. 
م��ث��ل ال��ن��ائ��ب ل��وي�����س ف��ل��وري��دو. اأما 
غوايدو الذي تعرتف به حواىل 60 
دولة رئي�شاً موقتاً لفنزويا، فا�شمه 
لي�س وارداً يف الائحة، وهو ماحق 
لأوامر  باخل�شوع  املعار�شة  تّتهمه  الذي  الفنزويلي  الق�شاء  من 

ال�شلطة.
وُياحق الق�شاء غوايدو يف اأكر من �شّت ق�شايا، بينها خ�شو�شاً 
ني�شان/اأبريل   30 م��ادورو عرب دعوة وّجهها يف  اإطاحة  حماولة 
2019 اإىل انتفا�شة للجي�س. لكّن غوايدو ما زال يتمّتع بحرية 
“حّيز  رودري��غ��ي��ز  ت��اه  ال���ذي  الرئا�شي  امل��ر���ش��وم  ودخ���ل  التنّقل. 
التنفيذ اعتباراً من تاريخ ن�شره” ويتعنّي على املحاكم “تطبيق 

الإجراءات الفورية لاإفراج عن الأ�شخا�س املذكورين«.



األربعاء   2   سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13026  
Wednesday  2  September   2020   -  Issue No   13026

11

عربي ودويل

 قالت الوكالة الوطنية لاإعام اإن اإطاق نار وقع اأم�س الثاثاء يف 
منطقة خلدة جنوبي بريوت، حيث ت�شببت ا�شتباكات الأ�شبوع املا�شي 

يف مقتل �شخ�شني واأثارت خطر ن�شوب �شراع طائفي يف لبنان.
وذكرت الوكالة اأن دورية للجي�س تدخلت لتهدئة الو�شع يف خلدة. ومل 
تذكر تفا�شيل اأخرى. كانت ا�شتباكات الأ�شبوع املا�شي بني �شنة و�شيعة 
يف خلدة حمركا ملوجة ن�شطة من الت�شالت بني �شا�شة لبنانيني �شعوا 
لبنان  ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  وي��زور  التوتر.  لحتواء 
اإ�شاحات  اإق��رار  ق��ادرة على  اأجل ت�شكيل حكومة  حاليا لل�شغط من 
اأزمة  م��ن  اخل���روج  على  لبنان  مل�شاعدة  طويلة  ف��رتة  منذ  مطلوبة 

اقت�شادية تفاقمت ب�شبب انفجار مرفاأ بريوت ال�شهر املا�شي.

قال م�شوؤول هندي بارز اأم�س الثاثاء اإن القوات الهندية انت�شرت على 
اأربع قمم جبلية ا�شرتاتيجية بعد ما و�شفته نيودلهي باأنها حماولة 
فيما  الهيماليا  جبال  يف  عليها  املتنازع  احل��دود  عرب  �شينية  توغل 
يلقي ال�شوء على التوتر املحتدم بني البلدين. وتنفي ال�شني اأن تكون 
البادئة بالتحرك. واتهمت متحدثة با�شم ال�شفارة يف نيودلهي القوات 
وارتكاب  احل��دود،  خط  وهو  الفعلي،  ال�شيطرة  خط  بتجاوز  الهندية 
“ا�شتفزازات �شارخة«. وثمة مواجهة بني القوات الهندية وال�شينية 
منذ �شهور مبنطقة لداخ يف غرب الهيماليا. ويتنازع اجلانبان على 
احلدود منذ اأكر من ن�شف قرن. وقال امل�شوؤول الهندي، الذي اأُطلع 
على اأحدث التطورات، اإن حترك القوات الهندية جاء ردا على حماولة 
عدد كبري من قوات امل�شاة ال�شينية التوغل عرب ممر جبلي رئي�شي يف 
وقت متاأخر يوم ال�شبت. واأ�شاف امل�شوؤول “ح�شدنا )قواتنا( واحتللنا 
اأن القمم الأرب��ع��ة داخ��ل اجل��ان��ب الهندي من  واأ���ش��اف  اأرب���ع قمم”. 
خط احلدود. وقال امل�شوؤول الهندي اإن اجلنود ال�شينيني املدعومني 
مبركبات ع�شكرية اقرتبوا مبا يكفي لانخراط يف جدل لفظي مع 

القوات الهندية، لكن مل يقع ا�شتباك.

الكربى  اخلم�س  وال���دول  اإي���ران  م��ن  ب���ارزون  دبلوما�شيون  يجتمع 
التطورات يف ظل  اآخ��ر  ال��ن��ووي يف فيينا لبحث  الت��ف��اق  املتبقية يف 
اخلارجية  وزير  نائب  وقال  املتحدة.  الوليات  من  ال�شغوط  تزايد 
“العامل  فيينا:  من  الإيرانية،  لاإذاعة  عراقجي،  عبا�س  الإي��راين 
باأ�شره يراقب الآن ما الذي �شتفعله الدول الأع�شاء يف خطة العمل 
املرحلة  يف  ال��ن��ووي،  لاتفاق  الر�شمي  العنوان  ال�شاملة،  امل�شرتكة 
امل�شار  لتو�شيح  للغاية  مهم  وه��ذا  الأمريكية،  اجلهود  �شد  املقبلة 
اإنقاذ  اأنها تريد  اأن الدول اخلم�س توؤكد  امل�شتقبلي للتعاون«. ورغم 
التفاق النووي، اإل اأنها اأعربت عن قلقها من تو�شيع اإيران تخ�شيب 
اليورانيوم مبا يتجاوز احلدود املتفق عليها، اخلطوة التي اتخذتها 
اإيران رداً على ان�شحاب الوليات املتحدة من التفاق. وتعمل الوليات 
املتحدة جاهدة منذ فرتة لل�شغط لإعادة فر�س العقوبات التي كانت 
 ،2015 النووي يف  اإي��ران والتي ُرفعت بعد التفاق  مفرو�شة على 
مبا يف ذلك متديد حظر الأ�شلحة الذي �شينتهي يف اأكتوبر )ت�شرين 
الأول( املقبل. وتقدمت اإدارة ترامب يف ال�شهر املا�شي بطلب لتفعيل 
اآلية “�شناب باك” العودة التلقائية للعقوبات، التي تتيح لأي دولة 
اإذا مل متتثل طهران  العقوبات  اإع��ادة تفعيل  النووي  وقعت التفاق 

لاتفاق. اإل اأن الطلب مل يلق دعماً.

من املقرر اأن يحدد احلزب الليربايل الدميقراطي احلاكم يف اليابان، 
جدول �شباق القيادة خلافة رئي�س الوزراء �شينزو اآبي، الذي اأعلن 
اليابانية  ك��ي��ودو  وك��ال��ة  وذك���رت  �شحية.  ظ���روف  ب�شبب  ا�شتقالته 
 14 ال��ق��ي��ادة يف  اأن يعقد احل��زب انتخابات  امل��ق��رر  اأن��ه م��ن  ل��اأن��ب��اء 
يو�شيهيدي  اليابانية،  احلكومة  با�شم  املتحدث  اأن  وت��ردد  �شبتمرب. 
يحظى  املن�شب،  لذلك  تر�شحه  يعلن  اأن  املتوقع  من  ال��ذي  �شوجا، 
ب��دع��م وا���ش��ع ال��ن��ط��اق ب��ني ن���واب احل���زب ال��ل��ي��ربايل الدميقراطي.   
ونقلت كيودو عن م�شدر مل تك�شف عنه من احلزب اأن �شوجا �شيعلن 
يوم  ا�شتقالته  اأعلن  قد  اآب��ي  كان  الأرب��ع��اء.  اليوم  للمن�شب  تر�شحه 
يف  اأ�شهر  وثمانية  �شنوات  �شبع  ق�شاء  بعد  �شحية  لأ�شباب  اجلمعة 
اإنه �شيبقى يف  اآبي65 يف موؤمتر �شحفي  اإدارة �شوؤون الباد. وقال 

من�شبه اإىل حني اختيار رئي�س وزراء جديد للباد.

عوا�شم

بريوت

نيودلهي

فيينا

طوكيو

جمل�س الأمن الدويل يجتمع حول بيالرو�س 
•• االأمم املتحدة -اأ ف ب

حول  ر�شمّي  غري  ج��دي��داً  اجتماعاً  اجلمعة  ال��دويل  الأم��ن  جمل�س  يعقد 
الأزمة يف بيارو�س �شيكون هذه املرة علنياً و�شي�شارك فيه مبدئياً زعيمة 
املعار�شة يف هذا البلد �شفيتانا تيكانوف�شكايا، وفق ما اأعلن دبلوما�شيون  

اأم�س الأول الثنني.
�س  وقال م�شدر دبلوما�شي اإن الجتماع الذي �شيعقد عرب الفيديو �شيخ�شّ
لبحث حقوق الإن�شان يف بيارو�س بعد قرار حكومتها طرد و�شائل اإعام 

اأجنبية نهاية الأ�شبوع املا�شي و�شحب اعتماد عدد من ال�شحافيني.
اآب/  18 اأب��واب مغلقة يف  التي عقدت خلف  ال�شابقة  وعلى غ��رار اجلل�شة 
الع�شو غري  اإ�شتونيا  ُتنّظم هذه اجلل�شة اجلديدة مببادرة من  اأغ�شط�س، 
الدائم يف جمل�س الأمن. و�شيكون هذا الجتماع غري ر�شمي و�شي�شمح اإطاره 

غري العتيادي لأع�شاء يف جمل�س الأمن الدويل بعدم امل�شاركة فيه.
وتعترب دول عّدة يف مقّدمها رو�شيا وال�شني اأّن التطّورات يف بيارو�س �شاأن 
داخلي ول ُتهّدد ال�شلم والأمن الدوليني وبالتايل فاإّن لي�س من م�شوؤولية 

جمل�س الأمن التدّخل فيها.
مين�شك  العا�شمة  ���ش��وارع  اإىل  جم����ّدداً  املتظاهرين  اآلف  ع�����ش��رات  ون���زل 
وكربيات مدن الباد الأحد للمطالبة برحيل الرئي�س األك�شندر لوكا�شينكو 
الرئا�شية  النتخابات  بتزوير  واملّتهم  عاماً   26 منذ  الباد  يحكم  ال��ذي 

الأخرية التي جرت يف 9 اآب/اأغ�شط�س.
 

 

الن اإىل اّتفاق لتثبيت التهدئة  اإ�سرائيل وحما�س تتو�سّ

�سرطة بورتالند تفرق احتجاجا وتعتقل 19 

اجلزائر تخّفف اإجراءات احلجر بعد تراجع اإ�سابات كوفيد-19 

•• بورتالند-رويرتز

بورتاند  م��دي��ن��ة  يف  جم����ددا  الح��ت��ج��اج��ات  ا�شتعلت 
ا�شتبك متظاهرون مع  الليل عندما  الأمريكية خال 
ال�شرطة يف �شوارع املدينة التي حتولت اإىل حمور ارتكاز 
ال�شتباكات  من  �شهور  بعد  الرئا�شة  انتخابات  ل�شباق 

العنيفة التي وقعت بني وقت واآخر.
الفلفل  ورذاذ  ال��دخ��ان  ق��ن��اب��ل  ال�����ش��رط��ة  وا���ش��ت��خ��دم��ت 
ال�شرطة  واعرتفت  املحتجني.  جمهور  على  لل�شيطرة 
ال�شيطرة  ذخ��ائ��ر  بع�س  “ن�شروا  رجالها  ب��اأن  بيان  يف 
 19 على  القب�س  األ��ق��ت  اإن��ه��ا  وق��ال��ت  احل�شود”  على 
واعرتا�س  املن�شبط  غ��ري  ال�شلوك  بتهمة  معظمهم 

عمل ال�شرطة.
وجتمع ما بني 200 و300 متظاهر يف منطقة و�شط 
بلدية  رئي�س  م�شكن  اإىل  م�شرية  يف  للم�شاركة  املدينة 
و�شوهدوا  بال�شتقالة.  ملطالبته  ويلر  تيد  بورتاند 
وهم ي�شعلون النار يف مقاعد خ�شبية و�شناديق النفايات 

البا�شتيكية خال امل�شرية.
واأعلنت ال�شرطة عدم قانونية التجمع وو�شفته يف وقت 

•• غزة-اأ ف ب

واإ�شرائيل  حما�س  حركة  اأعلنت 
لإنهاء  اّت��ف��اق  اإىل  لتا  تو�شّ اأّنهما 
التهدئة  وت��ث��ب��ي��ت  “الت�شعيد” 
ال����ذي ت�شيطر  غ����زة  ق��ط��اع  ب���ني 

عليه احلركة والدولة العربية.
حما�س  ح����رك����ة  رئ���ي�������س  وق��������ال 
تلّقته  ب��ي��ان  ه��ن��ي��ة يف  اإ���ش��م��اع��ي��ل 
ل  وكالة فران�س بر�س “مّت التو�شّ
الت�شعيد  لح���ت���واء  ت��ف��اه��م  اإىل 
�شعبنا”،  ع��ل��ى  ال���ع���دوان  ووق����ف 
ال��ت��ف��اه��م جاء  ه���ذا  اأّن  م��و���ش��ح��اً 
وات�شالت  ح���وارات  جولة  “بعد 

)مع اجلانب الإ�شرائيلي( .
ال��دول��ة العربية  اأّك����دت  ب��دوره��ا 
با�شم  م����ت����ح����ّدث  ل���������ش����ان  ع����ل����ى 
احلكومة  اأعمال  تن�شيق  “وحدة 
ل  الإ�شرائيلية يف املناطق” التو�شّ

لاّتفاق.
تلّقته  ب��ي��ان  يف  امل���ت���ح���ّدث  وق����ال 
“ا�شتمراراً  اإّن�����ه  ب��ر���س  ف��ران�����س 
تهدئة  اإىل  ال���ت���و����ش���ل  جل����ه����ود 
م�شاورات  اختتام  وبعد  لاأو�شاع 
تن�شيط معرب  اإعادة  تقّرر  اأمنية، 

فيه  العمل  ليتّم  ���ش��ال��وم  ك��ريمي 
ك���امل���ع���ت���اد، مب����ا يف ذل�����ك اإدخ������ال 
اأم�س  م���ن  اع���ت���ب���اراً  امل���ح���روق���ات، 

الثاثاء«.
اإع��ادة م�شافة  “تقّرر  اأّنه  واأ�شاف 
بحرًيا”،  ميًا   15 اإىل  ال�شيد 
اأّن  ال��وق��ت نف�شه م��ن  حم����ّذراً يف 
جتاه  امل��دن��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  “عودة 
عهدها  ���ش��اب��ق  اإىل  غ����زة  ق���ط���اع 
احلفاظ  ب��ا���ش��ت��م��رار  م�����ش��روط��ة 
الأمني،  الهدوء وال�شتقرار  على 
اأمام  ال��ق��رار  ه��ذا  اختبار  و�شيتّم 

الواقع«.
ومنذ 6 اآب/اأغ�شط�س �شهد قطاع 
ق�شفت  م��ت��ب��ادًل،  ت�شعيداً  غ���ّزة 
خاله اإ�شرائيل جواً وبراً القطاع 
ب�شكل �شبه يومي، وذلك رّداً على 
اإطاق ن�شطاء فل�شطينيني مئات 
الورقية  وال��ط��ائ��رات  ال��ب��ال��ون��ات 
املحّملة مبواد حارقة اأو متفّجرة 
اأ���ش��ف��رت ع���ن م��ئ��ات احل���رائ���ق يف 
اأطلق  الأرا�شي الإ�شرائيلية. كما 
اأحياناً  فل�شطينيون  م�����ش��ّل��ح��ون 
���ش��واري��خ م���ن غ����ّزة ع��ل��ى جنوب 

الدولة العربية.

لحق باأنه �شغب بعد اأن اأ�شعل املحتجون النار يف مبنى 
لل�شماح  املنطقة  تاأمني  اإنه مت  ال�شرطة  وقالت  �شكني. 
بورتاند  وت�شهد  امل��وق��ف.  مبواجهة  الإط��ف��اء  لرجال 
الأ�شود  ف��ل��وي��د  ج���ورج  مقتل  م��ن��ذ  ليلية  اح��ت��ج��اج��ات 
 25 ي��وم  منيابولي�س  يف  ع��ام��ا   46 العمر  م��ن  البالغ 
مايو اأيار. ومت اإلقاء القب�س على مئات املحتجني منذ 
توترات بني  املا�شية عكرت  الأ�شابيع  الوقت. ويف  ذلك 

اجلماعات اليمينية والي�شارية �شفو و�شط املدينة.
املدينة يف  ترامب يف  دونالد  للرئي�س  وجتمع موؤيدون 
مظاهرات م�شادة ُقتل اأحدهم بالر�شا�س ليل ال�شبت. 
اإذ �شاهدت ال�شرطة  ومل يوجه اتهام لأحد يف الق�شية 

لقطات رديئة الت�شوير للحادث.
ومت اإر����ش���ال اأف����راد م��ن ���ش��رط��ة ال��ولي��ة وم���ن املناطق 
واقعة  اأعقاب  يف  الثنني  اأم�س  بورتاند  اإىل  املجاورة 
ومدن  بورتاند  يف  القاقل  ت��رام��ب  وا�شتغل  القتل. 
الدميقراطي  اإىل قيادات احلزب  اللوم  لتوجيه  اأخرى 
يف ال��وق��ت ال��ذي يكثف فيه ن��داءات��ه م��ن اأج��ل ا�شتباب 
“القانون والنظام” قبل انتخابات الثالث من نوفمرب 

ت�شرين الثاين.

م�ش��ري  اأمن�����ي  وف������د  وك�����ان 
التوّتر  اأ���ش��ب��وع م��ن  ب��ع��د  اأج����رى 
ج�����ول�����ة حم�������ادث�������ات م���ّك���وك���ي���ة 
الفل�شطيني  اجل����ان����ب����ني  ب�����ني 
ل  التو�شّ ب�����دون  والإ����ش���رائ���ي���ل���ي 

لتثبيت التهدئة.

اأمام  البحر  واإغ���اق  القطاع،  يف 
ال�شيادين الفل�شطينيني.

لفران�س  غ����زة  يف  م�����ش��وؤل  وق����ال 
اإّن “التفاهم مع الحتال  بر�س 
ف�شائل  ك���اف���ة  م���ع  ب��ت��ن�����ش��ي��ق  مت 
تعليمات  اأع���ط���ي���ت  امل����ق����اوم����ة. 

وقبل نحو ثاثة اأ�شابيع فر�شت 
اإ�شرائيل �شل�شلة اإجراءات عقابية 
ب���ي���ن���ه���ا وق�������ف ت�����وري�����د ال����وق����ود 
وال�شلع  الب�شائع  م��ن  وال��ع��دي��د 
اىل قطاع غزة، ما اأّدى اإىل توّقف 
حمطة توليد الكهرباء الرئي�شية 

لوقف اإطاق البالونات احلارقة 
واملتفّجرة طاملا توّقف العدوان«.

ال��ذي طلب عدم  امل�شوؤول  واأ���ش��ار 
اأّن��ه وف��ق التفاهم  اإىل  ذك��ر ا�شمه 
توريد  ب�����دء  “�شيتم  اجل����دي����د 
اأبو  ك���رم  م��ع��ب�����ر  عب�������ر  ال���وق���ود 
�شامل )كريمي �ش�����الوم( التجاري 
الثاثاء وت�ش����غيل حمّطة  �شباح 

الطاقة«.
باإدخال  اأي�����ش��اً  الت��ف��اق  ويق�شي 
تف�شي  ملواجهة  طبية  م�شتلزمات 
ف����ريو�����س ك����ورون����ا امل�����ش��ت��ج��ّد يف 

القطاع، وفق امل�شدر نف�شه.

�سغب يف �سجن اأ�سرتايل احتجاجا على قيود كورونا للمرة الثالثة.. ا�ستدعاء الرئي�س املوريتاين ال�سابق للتحقيق
•• �شيدين-رويرتز

اخلا�شع  اأ�شرتاليا  �شجون  اأح��د  يف  ال�شجناء  اإن  الثاثاء  اأم�س  ال�شلطات   قالت 
واأغرقوها  نوافذها  وه�شموا  الزنازين  يف  النار  اأ�شرموا  م�شددة  اأم��ن  لإج��راءات 
ب�شبب  واخل��دم��ات  املوظفني  ع��دد  نق�س  على  احتجاجا  �شغب  ان��دلع  بعد  باملياه 

اإجراءات العزل العام ملكافحة فريو�س كورونا.
بداأ ال�شغب اأم�س يف مركز اأرثر جوري الإ�شاحي مبدينة برزبني بعد اأربعة اأيام 
من فر�س عزل عام يف ال�شجن اإثر اكت�شاف اإ�شابة اثنني من املوظفني بكوفيد-

19. وقالت ال�شلطات اإن نق�س عدد العاملني الذين حلوا حمل من ُعزلوا ليجري 
فح�شهم اأدى مل�شكات يف توفري اخلدمات الأ�شا�شية مثل الوجبات والأدوية.

وقال مفو�س ال�شجون بيرت مارتن لل�شحفيني “كان هناك بع�س ال�شغب )�شمل( 
اإ�شعال حرائق �شغرية جرى حتديد مكانها واإخمادها ب�شهولة«.

ترحيب دويل بتوقيع اتفاق ال�سالم يف ال�سودان
•• اخلرطوم-اأ ف ب

الفعل على  اأب��رز ردود  ياأتي  يف ما 
�شودانية  ح���رك���ات  ق�����ادة  ت��وق��ي��ع 
احلكومة  يف  وم�شوؤولني  متمردة 
ال�������ش���ودان���ي���ة ر���ش��م��ي��ا ب����الأح����رف 
اتفاق  الأول الثنني  اأم�س  الأوىل 
���ش��ام ت��اري��خ��ي��ا ينهي ن��زاع��ات يف 
اإقليم  يف  �شيما  ل  ع���دة،  م��ن��اط��ق 

دارفور:
رحبت الرتويكا )الوليات املتحدة 
باتفاق  وال���������رنوج(  وب���ري���ط���ان���ي���ا 
ال�شودانية  احلكومة  بني  ال�شام 
التي  ال�شودانية  الثورية  واجلبهة 
ت�شم اأربع حركات وقعت التفاق.

وقالت يف بيان اإن التفاق “ي�شكل 
طويلة  ع��م��ل��ي��ة  يف  اأوىل  خ���ط���وة 
وال�شتقرار  الم����ل  ب��ن��اء  لع�����ادة 

النزاع  املت�شررة من  للمجموعات 
اتفاق  اأن  واأ�شافت  ال�����ش��ودان«.  يف 
ل�شام  اأ���ش��ا���ش��ا  “ي�شع  ال�����ش��ام 
وا����ش���ت���ق���رار دائ����م����ني يف دارف������ور 
وم���ن���اط���ق اخ�����رى م��ت�����ش��ررة من 
اأ�شا�شيا لانتقال  النزاعات، ويعد 

الدميوقراطي يف ال�شودان«.
اتفاق  بتوقيع  ال�شعودية  رح��ب��ت 
ي�شكل  اأن��������ه  م���ع���ت���ربة  ال���������ش����ام 
“خطوة مهمة على طريق حتقيق 
ط���م���وح���ات ال�������ش���ع���ب ال�������ش���وداين 
ال�����ش��ق��ي��ق واآم����ال����ه امل�������ش���روع���ة يف 
والزدهار”  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال�����ش��ام 
على  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت  كما 
ت��وي��رت. ودع���ت اخل��ارج��ي��ة “بقية 
اأط�������راف ال����ن����زاع ل���ان���خ���راط يف 
عملية ال�شام، وعدم تفويت هذه 

الفر�شة التاريخية«.

للجامعة  ال����ع����ام  الأم�������ني  رح�����ب 
بتوقيع  الغيط  اأبو  اأحمد  العربية 
اتفاق ال�شام قائا اإن “اجلامعة 
العربية ملتزمة بدفع كافة اأ�شكال 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع جميع 
�شركاء ال�شام ال�شودانيني خال 
الفرتة النتقالية القادمة واملقرر 
من  تبداأ  �شنوات  لثاث  متتد  اأن 

تاريخ توقيع التفاق«.
ح�شد  يف  “ال�شتمرار  اىل  ودع���ا 
امل�������ش���ان���دة ال���ع���رب���ي���ة وال���دول���ي���ة 
يعزز  ومب��ا  ال�شودان  مع  للوقوف 
م���ن وي��رت��ك��ز ع��ل��ى ه����ذه احلقبة 
اجل����دي����دة ال���ت���ي ت���ر����ش���ي الأم�����ن 
ال�شودان  رب��وع  وال�شام يف جميع 
الدولة  ت��ع��زي��ز ج��ه��ود  اأج����ل  م���ن 
ال�شتقرار  تثبيت  يف  ال�����ش��ودان��ي��ة 
ودفع التنمية ل�شالح جميع اأبناء 

ال�شعب ال�شوداين«.
رّحب الأمني العام لاأمم املّتحدة 
اأنطونيو غوتريي�س بتوقيع اّتفاق 
ال�شام، قائًا يف بيان اإّنه “يهّنئ 
ال�������ش���ع���ب ال���������ش����وداين ع���ل���ى ه���ذا 
اأطراف  ويهّنئ  التاريخي  الإجناز 
املفاو�شات على اإرادتهم ال�شيا�شية 
يف  العمل  على  ت�شميمهم  وع��ل��ى 

�شبيل هدف ال�شام امل�شرتك«.
ق���ال ج��ريمي��اي��ا م��ام��ب��ول��و رئي�س 
اإن  دارف��ور  املتحدة يف  بعثة المم 
على  الوىل  ب���الح���رف  ال��ت��وق��ي��ع 
ل�شودان  “الأمل  يحمل  الت��ف��اق 
“يتطلب  ل��ك��ن��ه  ا�شراقا”  اأك����ر 

التزاما«.
ودعا الطراف الذين مل ي�شاركوا 
يف التوقيع “اىل عدم تفويت هذه 
ف��ر���ش��ة لتحقيق  ان��ه��ا  ال��ف��ر���ش��ة. 

•• اجلزائر-اأ ف ب

اإجراءات  تخفيف  اجلزائر  اأعلنت 
فريو�س  ملواجهة  املّتخذة  احلجر 
تراجع  �شوء  يف  امل�شتجّد  ك��ورون��ا 

اأعداد الإ�شابات اجلديدة بكوفيد-
19، وقّررت باخل�شو�س تقلي�س 
ع���دد ال���ولي���ات اخل��ا���ش��ع��ة حلظر 
دور احل�شانة  فتح  واإع���ادة  جت��ّول 
مكتب  واأ�شار  واملتاحف.  واملكتبات 

اأّن  اإىل  ب��ي��ان  يف  ال�������وزراء  رئ��ي�����س 
ي�شري فيها  ال��ت��ي  ال��ولي��ات  ع��دد 
حظر التجّول من ال�شاعة احلادية 
ال�شاد�شة  ح���ّت���ى  م�������ش���اء  ع�������ش���رة 
5،00 ت  )22،00 حّتى  �شباحاً 
18، من  اإىل   29 ت��راج��ع م��ن  غ( 
ال�48، وذلك  الباد  اأ�شل وليات 
ال�شّحي  الو�شع  اإىل حت�ّشن  نظراً 

فيها “ب�شكل وا�شح«.
اإ�����ش����اب����ة  اأول  ت�������ش���ج���ي���ل  وم����ن����ذ 
 25 يف  اأرا�شيها  على  بالفريو�س 
اجلزائر  اأح�شت  �شباط/فرباير، 
نحو 45 األف اإ�شابة بكوفيد-19، 
بينها 348 اإ�شابة خال ال�شاعات 
الأرب�����ع وال��ع�����ش��ري��ن الأخ�����رية )يف 
الإ�شابات  مقابل عدد قيا�شي من 

بلغ 675 يف 26 متوز/يوليو(.

حظر  ح���ال���ة  ع���ل���ى  الإب�����ق�����اء  ومّت 
ال���ت���ج���ّول ال�������ش���اري���ة يف ع����دد من 
ووهران  اجلزائر  بينها  الوليات، 
وبجاية  والبليدة  غ���رب(  )�شمال 
)�شمال(، من احلادية ع�شرة م�شاًء 

حّتى ال�شاد�شة �شباحاً.
باإعادة  احلكومة  �شمحت  ك��ذل��ك، 
والرعاية  احل�����ش��ان��ة  “دور  ف��ت��ح 
ال�شارم  التنفيذ  م��ع  ل��اأط��ف��ال، 
يجب  مكّيف  �شحي  ل��ربوت��وك��ول 
اخل�شو�س  وجه  على  يت�شّمن  اأن 
ق�����درات  م����ن   50% ا����ش���ت���خ���دام 
ا����ش���ت���ق���ب���ال ه������ذه امل���وؤ����ش�������ش���ات يف 
التباعد  واح����رتام  اأوىل،  م��رح��ل��ة 

اجل�شدي«.
امل�شتخدمني  �شيخ�شع جميع  كما 
لفحو�س  احل���������ش����ان����ة  دور  يف 

م����ا ي����ح����ارب����ون م����ن اأج����ل����ه لكن 
بدون اإراق��ة دم��اء«. اعترب يونا�س 
ه��ورن��ر خبري ���ش��وؤون ال�����ش��ودان يف 
جم��م��وع��ة الزم������ات ال��دول��ي��ة اأن 
“التفاق الذي وقع اليوم يف جوبا 
ي�شكل خطوة مهمة للمناطق التي 
ت�شهد نزاعات يف ال�شودان واإ�شارة 
مهمة جدا اىل التقدم يف العملية 

النتقالية يف ال�شودان«.

عليهم  و���ش��ي��ت��وّج��ب  كوفيد-19 
اأي�شاً  املقّرر  وم��ن  كمامات.  و�شع 
املطالعة  وق���اع���ات  امل��ك��ت��ب��ات  ف��ت��ح 
واملتاحف، مع تنفيذ الربوتوكولت 

ال�شحية نف�شها.
يف املقابل، تقّرر الإبقاء على اإجراء 
التظاهرات  اأن������واع  ج��م��ي��ع  ح��ظ��ر 
واللقاءات  والتجمعات  ال�شيا�شية 
احتفالت  ���ش��ّي��م��ا  ول  ال��ع��ائ��ل��ي��ة، 

الزواج واخلتان.
اأعادت  اآب/اأغ�����ش��ط�����س،   15 وم��ن��ذ 
امل�شاجد  فتح  تدريجياً  ال�شلطات 
التي تّت�شع لأكر من األف م�شّل، 
وكذلك ال�شواطئ واأماكن الرتفيه 
ومطاعم  ف����ن����ادق  م����ن  الأخ��������رى 
ومقاه، لكّن حدود الباد ل تزال 

مغلقة.

الذي  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  بعد  ال�شتدعاء  ه��ذا  وي��اأت��ي 
عقده ولد عبد العزيز، الأ�شبوع املا�شي، وحتدث فيه 
للقانون  اإن���ه خم��ال��ف  وق���ال  التحقيق  ع��ن جم��ري��ات 
“حمكمة  اأن  العزيز على  والد�شتور. و�شدد ولد عبد 
بالتحقيق معه”،  املخولة  الوحيدة  العليا هي  العدل 

يف حالة توجيه تهمة اخليانة العظمى اإليه.
و�شبق اأن ا�شتدعي ولد عبد العزيز من طرف �شرطة 
اجلرائم القت�شادية واملالية مرتني، يف الأوىل احتجز 

لقرابة اأ�شبوع، ويف الثانية لعدة �شاعات.
ورف�����س ال��رئ��ي�����س ال�����ش��اب��ق يف احل��ال��ت��ني ال��ت��ع��اون مع 
���ش��وؤال رف�س   40 ل��ه  اإن��ه��م وج��ه��وا  املحققني، وق���ال 

و�شعت  ق��د  ال�شلطات  وك��ان��ت  ك��ل��ه��ا.  عليها  الإج���اب���ة 
حتت  وو�شعته  ال�شفر  من  ال�شابق  موريتانيا  رئي�س 

املراقبة املبا�شرة.
تتعلق  ال��ع��زي��ز،  ول��د عبد  ح��ول  ف�شاد  �شبهات  وحت��وم 
بح�شب  عامة”  اأم������وال  واخ���ت���ا����س  احل���ك���م  “�شوء 

ال�شلطات.
الباد  ع��ائ��دات  اإدارة  كيفية  التحقيق،  ملفات  وب��ني 
النفطية وبيع ممتلكات عامة يف نواك�شوط، وت�شفية 
اإم��دادات الباد من املواد  موؤ�ش�شة عامة كانت توؤمن 
ال�شيد  ب�شركة  تتعلق  ن�شاطات  اإىل  الغذائية، و�شول 

البحري ال�شينية “بويل هونغ دونغ«.

•• نواك�شوط-وكاالت

الرئي�س  موريتانيا  يف  التحقيق  �شلطات  ا�شتدعت 
يف  الثالثة  للمرة  ال��ع��زي��ز،  عبد  ول��د  حممد  ال�شابق 
يف  ت��ورط��ه  �شبهات  خلفية  على  واح���د،  �شهر  غ�شون 

ق�شايا ف�شاد.
باأخبار منطقة  املتهم  “�شحراء ميديا”  وذكر موقع 
ا�شتدعت  القت�شادية  اجل��رائ��م  �شرطة  اأن  ال�شاحل، 
منذ  الثالثة  للمرة  الث��ن��ني،  م�شاء  ال�شابق  الرئي�س 
بداية “البحث البتدائي” حول �شبهات ف�شاد، اأثارها 
تقرير برملاين اأحيل اإىل الق�شاء نهاية يوليو املا�شي.

اأنقرة تعتقل »اأمري 
داع�س« يف تركيا

•• اأنقرة-وكاالت

الرتكي  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�����ر  اأع���ل���ن 
�شليمان �شويلو، عن اعتقال زعيم 
تنظيم “داع�س” يف تركيا حممود 
جنوبي  اأ���ش��ن��ة  م��دي��ن��ة  يف  اأوزدن، 

الباد.
وقال �شويلو اإن املعلومات التي مت 
اأحد م�شلحي  عليها من  احل�شول 
اعتقل  ال����ذي  “داع�س”،  تنظيم 
الأ�شبوع  اإ�شطنبول  يف  مداهمة  يف 
ل�شن  يخطط  ك���ان  بينما  امل��ا���ش��ي 
اإىل  اأدت  املدينة،  يف  �شخم  هجوم 

اعتقال اأوزدن.
وو���ش��ف وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة الرتكي 
يف  داع�س”  “اأمري  ب���اأن���ه  اأوزدن 
التنظيم  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ت��رك��ي��ا، 
خ��ط��ط ل�����ش��ن ه��ج��م��ات ع��ل��ى عدة 

اأهداف يف الباد.
الرتكية  ال�������ش���رط���ة  و�������ش������ادرت 
ح��ا���ش��وب زع��ي��م ال��ت��ن��ظ��ي��م، وم���واد 
رقمية ك�شفت اأن “داع�س” خطط 
ونقلهم  اأت���راك  �شيا�شيني  خلطف 
اإىل �شوريا. وقال �شويلو يف ح�شابه 
العثور  مت  اإن�����ه  “تويرت”،  ع��ل��ى 
بحوزة  مهمة”  “خمططات  على 
املت�شدد املعتقل، وذكر اأن العمليات 

�شد تنظيم داع�س م�شتمرة.
هجمات  �شل�شلة  ت��رك��ي��ا  و���ش��ه��دت 
“داع�س”  تنظيم  م�شلحو  �شنها 
اخلم�س  ال�������ش���ن���وات  م�����دى  ع���ل���ى 
ه��ج��وم على  ذل��ك  املا�شية، مب��ا يف 
خال  اإ���ش��ط��ن��ب��ول  يف  ليلي  ملهى 
احتفالت راأ�س ال�شنة عام 2017، 
�شخ�شا   39 مقتل  عن  اأ�شفر  مما 

معظمهم اأجانب.
�شمال غرب  بور�شة  ويف حمافظة 
الباد، اعتقلت ال�شرطة ع�شوا يف 
املا�شي  ال�شهر  “داع�س”  تنظيم 
ك���ان ي��خ��ط��ط ل��ه��ج��وم ع��ل��ى مركز 

لل�شرطة.
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•• وا�شنطن-وكاالت

عن  ال�������دف�������اع  “معهد  ك���������ش����ف 
اأن  الأم���ريك���ي  الدميوقراطية” 
ف��ري��ق امل��ر���ش��ح ال��دمي��ق��راط��ي جو 
ب���اي���دن ي��خ��ط��ط ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف من 
لإغرائها  اإي����ران  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات 
املفاو�شات  ط��اول��ة  اإىل  ب��ال��ع��ودة 
واإح�����ي�����اء الت�����ف�����اق ال�����ن�����ووي مع 
ال�شهرين  اأن  ط��ه��ران. وح��ذر من 
امل��ق��ب��ل��ني ح��ا���ش��م��ني مل��ن��ع ح���دوث 
جملة  يف  ورد  م���ا  ب��ح�����ش��ب  ذل����ك، 

.Newsweek »نيوز ويك“
ال�شهرين  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����ش���ح 
نوفمرب،  انتخابات  قبل  املقبلني، 
للقتال  ح���ا����ش���م���ان  اأم��������ران  ه���م���ا 
النووية  وطموحاتها  اإي���ران  �شد 
والإقليمية، حيث يجب اأن توا�شل 
حملتها  ت���رم���ب  دون����ال����د  اإدارة 
بناء  م�����ع  الأق�����������ش�����ى،  ل��ل�����ش��غ��ط 
التفاق  اإىل  العودة  ملنع  �شمانات 

النووي اخلطري.
وتابع التقرير: يجب على الإدارة 
القائمة  يف  ب�����ش��رع��ة  ت�����ش��ع  اأن 
الإيراين  امل��ايل  القطاع  ال�����ش��وداء 
الإيرانية  البنوك  ط��رد  وبالتايل 
نظام  م��ن  املتبقية  ع�شر  الثاثة 
املالية.  للتحويات   SWIFT
ب��ن��ك واحد  ي��ظ��ل  اأن  امل��ه��م  وم���ن 
املطالب  مل���ع���اجل���ة  ال���ن���ظ���ام  ع���ل���ى 
�شيوؤدي  الإج���راء  ه��ذا  الإن�شانية. 
اإىل ق��ط��ع الأك�����ش��ج��ني امل����ايل عن 
تاأجيج  يف  و���ش��ي�����ش��ت��م��ر  ط����ه����ران، 
الح����ت����ج����اج����ات والإ�������ش������راب������ات 
النظام، وبناء نفوذ  العمالية �شد 

للمفاو�شات امل�شتقبلية.
اأن  ��ا  اأي�����شً الإدارة  على  يجب  كما 
اخلا�س  العقوبات  “جدار  تكمل 
من  واملايل”  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ب���ال���ردع 
نظام  يف  ال����ث����غ����رات  ����ش���د  خ������ال 
ال��ع��ق��وب��ات الأم���ريك���ي. وي��ج��ب اأن 
العقوبات  من  املزيد  ذل��ك  ي�شمل 

النظام  دع������م  ت�������ش���ت���ه���دف  ال����ت����ي 
ال�شواريخ  وب��رن��ام��ج  ل���اإره���اب، 
حلقوق  وان��ت��ه��اك��ات��ه  البالي�شتية 
والف�شاد. كما يجب على  الإن�شان 
يو�شحوا،  اأن  ا  اأي�شً اجلمهوريني 
م�����ن خ�������ال مت����ري����ر ق��������رار من 
العقوبات  رف���ع  اأن  ال��ك��ون��غ��ر���س، 
�شيكون  ب���اي���دن  اإدارة  ق��ب��ل  م���ن 
ل  اخلطوة  هذه  مثل  واأن  موؤقًتا، 
ال�شلوك  ب�شاأن  ال�شوق  اآراء  تغري 
كما يجب  امل�شروع لطهران.  غري 
الدولية  ال�������ش���رك���ات  ت��ت��وق��ع  اأن 
اإذا  اإي���ران  يف  ا�شتثماراتها  خ�شارة 
يف  ال�شلطة  اجلمهوريون  ا�شتعاد 
واأع���ادوا جميع  �شنوات   4 غ�شون 

العقوبات.
جدار  يحتاج  كما  التقرير:  وتابع 
العقوبات اأي�شا اإىل عن�شر دويل. 
على �شبيل املثال يف 20 اأغ�شط�س، 
ب�شكل  الأمريكية  الإدارة  ا�شتندت 
اإعادة  اأم��ريك��ا يف  اإىل حق  �شحيح 
ف��ر���س عقوبات م��ن ج��ان��ب واحد 
�شتمنع هذه  الأم��ن.  على جمل�س 
�شاحية  انتهاء  املفاجئة  العودة 
التقليدية  الأ�����ش����ل����ح����ة  ح����ظ����ر 
املتحدة  الأمم  ت��ف��ر���ش��ه  ال������ذي 
ع��ل��ى اإي������ران يف اأك���ت���وب���ر ال���ق���ادم، 
ال���������ش����اروخ����ي يف ع���ام  واحل����ظ����ر 
اإع����ادة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،2023
احل���ظ���ر امل����ف����رو�����س ع���ل���ى اإن���ت���اج 
على  ال��ن��ووي��ة  الن�شطارية  امل���واد 

الأرا�شي الإيرانية.
وي�شري التقرير اإىل اأن م�شت�شاري 
بايدن يدر�شون الآن كيفية العودة 
اإىل التفاق النووي لعام 2015، 
العمل  خ���ط���ة  ب���ا����ش���م  امل�����ع�����روف 

جلميع قرارات الأمم املتحدة، مبا 
يف ذلك عدم تخ�شيب اليورانيوم 
الع�شكرية  الأب���ع���اد  ج��م��ي��ع  وح���ل 

املحتملة لربنامج اإيران النووي.
ت����ف����وق الإي�����ران�����ي�����ون على  ل���ق���د 
الذين  الأم��ريك��ي��ني،  امل��ف��او���ش��ني 
�شفقة  تاأمني  على  عازمني  كانوا 
اأوباما  ب����اراك  ان��ت��ه��اء ولي���ة  ق��ب��ل 
العمل  وم��ن��ح��ت خ��ط��ة  ال��ث��ان��ي��ة. 
اإي�����ران   2013 ل���ع���ام  امل�����ش��رتك��ة 
للجلو�س  ال���������دولرات  م���ل���ي���ارات 
اإىل  جنًبا  الطاولة،  على  بب�شاطة 
ال�شريح  الع��������رتاف  م����ع  ج���ن���ب 
وغري امل�شبوق بحقوق التخ�شيب 
من  العديد  نفتها  التي  الإيرانية 
التابع  الأم������ن  جم��ل�����س  ق�������رارات 

لاأمم املتحدة.
ال�شاملة  العمل  خطة  ذهبت  لقد 
اأبعد  اإىل   2015 لعام  امل�شرتكة 
من ذلك. لقد منح النظام تخفيفاً 
اأعطت  ل��ق��د  ل��ل��ع��ق��وب��ات.  ه���ائ���ًا 
اإي���ران احل��ق ال��ف��وري يف  ال�شفقة 
والتطوير  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
املتقدمة،  املركزي  الطرد  لأجهزة 
منح  كما  اإخ��ف��اوؤه��ا.  ي�شهل  والتي 
مزيًدا  الإي����ران����ي����ة  اجل���م���ه���وري���ة 
ال�شواريخ  لتطوير  احل��ري��ة  م��ن 
الو�شول  عن  ف�شًا  البالي�شتية، 
اإىل الأ�شلحة الثقيلة، حيث ي�شقط 
الأ�شلحة  على  امل��ف��رو���س  احل��ظ��ر 
و�شتتلقى  التقليدية.  وال�شواريخ 
دبلوما�شياً  تطبيعاً  اأي�شاً  طهران 
واق��ت�����ش��ادي��اً ون���ووي���اً ك��ام��ًا دون 
التي  الأه�������داف  م���ن  اأي  حت��ق��ي��ق 
الأمريكيون  امل�شوؤولون  بها  وع��د 

لإ�شرائيل.

كيف مننع تكرار  هذه الأخطاء؟
اأوًل ، يجب على الوليات املتحدة 
الدولية  ال��وك��ال��ة  ج��ه��ود  ت��ع��زي��ز 
للطاقة الذرية، خا�شة بعد زيارة 
من  طهران  اإىل  املا�شي  الأ�شبوع 
رافائيل  للوكالة  العام  املدير  قبل 
الدولية  الوكالة  وعلى  غرو�شي. 
توا�شل  اأن  ال�����ذري�����ة  ل���ل���ط���اق���ة 
م��ط��ال��ب��ت��ه��ا ب��الم��ت��ث��ال الإي�����راين 
مبا  القائمة،  لاتفاقيات  الكامل 
ال��ذي مت التفاق  يف ذلك التفاق 
عليه الأ�شبوع املا�شي والذي منح 
الوكالة حقوق الزيارة يف موقعني 
اأن الإيرانيني اأخفوا فيهما  ُيزعم 
م�شروعة  غ���ري  ن���ووي���ة  اأن�����ش��ط��ة 
انت�شار  حظر  مل��ع��اه��دة  ان��ت��ه��اك  يف 
وال�شمانات  ال��ن��ووي��ة  الأ���ش��ل��ح��ة 

ال�شاملة.
املخابرات  اأج��ه��زة  على  يجب  كما 
واإ�شرائيل  امل���ت���ح���دة  ل���ل���ولي���ات 
وال����ق����وى ال��غ��رب��ي��ة الأخ�������رى اأن 
ت��وا���ش��ل اجل��ه��ود ال�����ش��ري��ة لوقف 
برنامج اإيران النووي غري امل�شروع 
املهم  وم��ن  الإرهابية.  واأن�شطتها 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ت�����ش��ت��م��ر  اأن 
واإ���ش��رائ��ي��ل والأط�����راف الأخ����رى، 
�شرب  يف  م�شاركتها  ُيحتمل  التي 
املن�شاآت النووية الإيرانية والبنية 
والع�شكرية،  ال�شاروخية  التحتية 
اإيران،  على  ال�شغوط  مبمار�شة 
ف�شًا عن ميل�شياتها بالوكالة يف 

املنطقة.
اأوباما  ب���اراك  اإدارة  ارت��ك��ب��ت  لقد 
خطاأ تقييد اأيدي اأجهزة املخابرات 
هو  وه��ذا  والأجنبية،  الأم��ريك��ي��ة 
ت�شتخدمه  اأن  يجب  الذي  النفوذ 
حالة  ويف  طهران.  �شد  وا�شنطن 
باك”  “�شناب  ع��م��ل��ي��ة  اك���ت���م���ال 
ي��ج��ب ع��ل��ى الأمم امل��ت��ح��دة اإع���ادة 
للمفاو�شات  الأ�شا�س  خط  تعيني 
لتجنب  اإي�������ران  م���ع  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

اأخطاء خطة العمل ال�شاملة.

 ،)JCPOA( ال�شاملة امل�شرتكة
اإبرام  اإمكانية  يدر�شون  اأنهم  كما 
�شموًل.  واأك�������ر  ج���دي���د  ات����ف����اق 
ب�شكل  امل���ق���رتح���ات  ه����ذه  وت��ف��ك��ر 
خطاأ يف تخفيف العقوبات مقدًما 
اإي��ران بالعودة اإىل طاولة  لإغ��راء 
تلك فكرة  ك��ان��ت  لقد  امل��ف��او���ش��ات 
�شيئة يف عامي 2013 و2015، 

و�شتكون كذلك يف عام 2021.
ولتجنب تكرار مثل هذه الأخطاء، 
يف  ارتكابها  كيفية  فهم  املهم  من 
 ،2012 ع��ام  ففي  الأول.  امل��ق��ام 

اإىل  اأم��ريك��ي��ون  م�شوؤولون  و�شل 
اإ���ش��رائ��ي��ل يف زي�����ارة ���ش��ري��ة. قال 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  امل�����ش��وؤول��ون 
اإي��ران مبخرج  تزويد  اإىل  بحاجة 
يف  اجلارية  النووية  املواجهة  من 
عر�س  اأرادوا  ل��ق��د  ال��وق��ت.  ذل���ك 
العقوبات مقابل تنازلت  تخفيف 
اأطلقوا  وق�����د  ط���ف���ي���ف���ة.  ن����ووي����ة 
“اإجراءات  الإغ�����راءات  ه��ذه  على 
اأ�شبح  مفهوم  وه��و  الثقة”،  بناء 
العام  اأوب��ام��ا  اإدارة  لنهج  �شرورًيا 
مل���ف���او����ش���ات اإي�������ران وي����ب����دو، مرة 

جل��م��ي��ع ق������رارات جم��ل�����س الأم����ن 
ال���ت���اب���ع ل�����اأمم امل���ت���ح���دة، مب���ا يف 
للتخ�شيب  الكامل  التعليق  ذل��ك 
ف�شًا  ال��ن��ووي��ة،  املعاجلة  واإع���ادة 
ع���ن ال��ك�����ش��ف ال��ك��ام��ل ع���ن جميع 
واأن�شطة  ال����ن����ووي����ة  الأن�������ش���ط���ة 
فقط،  عندها  ال�شابقة.  الت�شليح 
الإ�شرائيليون، ينبغي مكافاأة  قال 
بتخفيف  الإ�شامية  اجلمهورية 
ال���ع���ق���وب���ات. اأ�����ش����ر امل�������ش���وؤول���ون 
ال�شفقة  اأن  ع��ل��ى  الأم���ريك���ي���ون 
النهائية �شتحقق المتثال الكامل 

اأنه جزء من خطة بايدن  اأخ��رى، 
رف�شتها  اإذا  وق���ال���وا  امل��ح��ت��م��ل��ة. 
طهران، ف�شوف ت�شاعف الوليات 
املتحدة و�شركاوؤها العقوبات. لقد 
املنحدر  هذا  اإ�شرائيل من  ح��ذرت 
تكت�شب  اأن  وت���وق���ع���ت  ال�����زل�����ق، 
امل��ف��او���ش��ات ���ش��ري��ان ح��ي��اة خا�شة 
�شيف�شلون  امل��ف��او���ش��ني  واأن  بهم 
اإىل  التو�شل  ع��دم  على  اتفاق  اأي 

اتفاق على الإطاق.
الإ�شرائيليون  امل�شوؤولون  وطالب 
الكامل  الإي�����������راين  ب���الم���ت���ث���ال 

اإ�شرام  ت��ظ��اه��را.  ل��ي�����س  “النهب 
ت��ظ��اه��را. ل �شيء من  ال��ن��ار لي�س 
كل ذلك له �شلة بالتظاهرات. اإنها 

فو�شى، نقطة على ال�شطر«.
يتمكن  “مل  الرئي�س  اأن  اأكد  لكنه 
تواجه  التي  اأمريكا”  حماية  من 
األفا   180 من  باأكر  اأودى  وب��اء 
اقت�شادية  واأزم���ة  مواطنيها  م��ن 
ال�شحي  الو�شع  ح��ادة جنمت عن 
�شد  حا�شدة  احتجاجات  وم��وج��ة 

العن�شرية.
وت���اب���ع ب���اي���دن ال����ذي ي��ت��ق��دم على 
ت���رام���ب يف ا���ش��ت��ط��اع��ات ال�����راأي 
يخيف  اأن  ي���ح���اول  اإن����ه  “والآن، 
اإن كل حملته النتخابية  امريكا. 

تخت�شر بكلمة واحدة: اخلوف«.
ال��ب��ال��غ من  امل��ع��ت��دل  امل��ر���ش��ح  ورد 
الرئي�س  ع��ل��ى  ع��ام��ا   77 ال��ع��م��ر 
باأيدي  “دمية”  الذي يتهمه باأنه 

الي�شار املتطرف.
تاريخ  ت��اري��خ��ي،  “تعلمون  وق���ال 
هل  اإذا:  اأنف�شكم  ا�شاألوا  عائلتي. 
يبدو علي اأنني ا�شرتاكي راديكايل 
النهب؟  مي����ار�����ش����ون  م����ن  ي����وؤي����د 

بجّد؟«.
ل��ك��ن ه���ذا مل مي��ن��ع ت��رام��ب )74 
ع���ام���ا( م���ن ال����رد ب��ات��ه��ام خ�شمه 
“الربنامج  باتباع  الدميوقراطي 
ال�شغب  “مثريي  م���ث���ل  ذاته” 
حجج  و”با�شتخدام  العنيفني” 
�شتدعكم  ال���غ���وغ���اء  ب�����اأن  امل���اف���ي���ا 
و�شاأنكم اإن اأعطيتموها ما تريد«.

•• بيت�شربغ-اأ ف ب

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ي���زور 
حيث  وي�شكون�شن  ولي���ة  ت��رام��ب 
جو  الدميوقراطي  خ�شمه  اتهمه 
ال�شطرابات  ب�”تاأجيج”  ب��اي��دن 
تلت  التي  والجتماعية  العرقية 
اإ�شابة اأمريكي اأ�شود بجروح بالغة 

بر�شا�س �شرطي اأبي�س.
حتديدا  التوجه  الرئي�س  ويعتزم 
اأطلق  ح��ي��ث  كينو�شا  م��دي��ن��ة  اإىل 
ال�شرطي النار على جايكوب بليك 
�شبع مرات عن قرب يف ظهره، ما 
اأث����ار م��وج��ة اح��ت��ج��اج��ات جديدة 

�شد العن�شرية وعنف ال�شرطة.
و�شيكرم ترامب قوات الأمن مرددا 
وقت  يف  املت�شلب  الأم��ن��ي  خطابه 
والنظام”  “القانون  ���ش��ع��ار  ب���ات 
قبل  الن��ت��خ��اب��ي��ة  حملته  يت�شدر 
ال�شتحقاق  م��ن  ب��ال��ك��اد  ���ش��ه��ري��ن 

الرئا�شي.
اأم�س  وقال خال موؤمتر �شحايف 
نعيد  اأن  “علينا  الث���ن���ني  الأول 
الكرامة والحرتام اإىل �شرطيينا” 
�شرطيون  اأحيانا  “هناك  م�شيفا 
�شيئون )...( لكنهم اأحيانا اأخرى 
فح�شب”،  �شيئة  ق��رارات  يتخذون 
يف ت�شريحات بدت وكاأنها تخفف 
ال�شرطة ل  من خطورة جت��اوزات 

بل تربرها.
اأن����ه ل���ن يلتقي  واأو�����ش����ح ت���رام���ب 
ب��ل��ي��ك، مو�شحا  ج��اي��ك��وب  ع��ائ��ل��ة 

اأنه رف�س التعامل مع حماميهم. 
واكتفى بالقول “حتدثت اإىل ق�س 
“رجل  ب���اأن���ه  وو���ش��ف��ه  العائلة” 

رائع«.
ورد على الذين يعتربون اأنه ي�شب 
ال��زي��ت على ال��ن��ار ب��زي��ارت��ه، فقال 
احلما�شة  اأي�����ش��ا  ت��ث��ري  “قد  اإن��ه��ا 

)...( واحلب والحرتام لبلدنا«.
ون��ف��ى وال���د ج��اي��ك��وب بليك كام 
اإن  اإن  �شي  ل�شبكة  موؤكدا  الرئي�س 
“لي�س لدينا ق�ّس للعائلة، ل اأدري 
م��ن ال����ذي حت���دث اإل���ي���ه، وه����ذا ل 

يهمني«.
تهديدات  تلقت  عائلته  اإن  وق���ال 
فندق  اإىل  ل��ان��ت��ق��ال  وا���ش��ط��رت 

اآخر.
وقال حمامي العائلة بني كرامب 
“ل نريد اأن ُيعرف مكان �شكنهم” 
ات�شالت  يتلقون  “اإنهم  مو�شحا 
تهديد يف غرفة الفندق، علينا اأن 
نحميهم م��ن ذل��ك، لأن ه��ذا غري 

مقبول«.
ويف ظل ا�شتعال الأو�شاع، يتقاذف 
ج�����و ب�����اي�����دن ودون������ال������د ت���رام���ب 
النتخابات  اقرتاب  مع  امل�شوؤولية 
الأول/ ت�����ش��ري��ن  م���ن  ال��ث��ال��ث  يف 

نوفمرب.
وت�����ع�����ر������س ج����م����ي����ع ال�������ش���ب���ك���ات 

املنا�شر  امل�����ش��ل��ح  ال��ف��ت��ى  وم�����ش��اه��د 
�شخ�شني  بقتل  وامل��ت��ه��م  ل��رتام��ب 
من  قافلة  و�شور  و�شيكون�شن،  يف 
موؤيدين  ت��ق��ل  ال�������ش���ي���ارات  م���ئ���ات 
مدينة  يف  ال�شبت  تعرب  ل��رتام��ب 

باحلق  د�����ش����ت����وره  يف  وي���ق���ر  ح�����اد 
بايدن  وق�����ال  ال�������ش���اح.  ح��م��ل  يف 
الإثنني خال جتمع يف بيت�شبورغ 
يف  الأ�شا�شية  بن�شيلفانيا  ولية  يف 
“يعتقد  ت��رام��ب  اإن  الن��ت��خ��اب��ات 

ب�شكل  الأم���ريك���ي���ة  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
م����ت����وا�����ش����ل م���������ش����اه����د احل��������راك 
وعنف  العن�شرية  �شد  التاريخي 
ال�������ش���رط���ة جت�����اه ال�������ش���ود وال�����ذي 
�شغب،  اأع����م����ال  اأح���ي���ان���ا  ت��ت��خ��ل��ل��ه 

ب�����ورت�����ان�����د امل����ع����ق����ل ال���ت���ق���دم���ي 
اأن�����ش��ار الرئي�س  اأح���د  ق��ت��ل  ح��ي��ث 

بالر�شا�س.
متفجرا  مزيجا  ذل��ك  كل  وي�شكل 
�شيا�شي  انق�شام  من  يعاين  بلد  يف 

قانون  ك��ل��م��ت��ي  اط�����اق  اأن  رمب����ا 
ف�شله  ل��ك��ن  ق��وي��ا،  يجعله  ون��ظ��ام 
الكف عن  اىل  دع��وة منا�شريه  يف 
يف  م�شلحة  كميلي�شيا  ال��ت�����ش��رف 
اأي حد هو  اىل  لكم  الباد يظهر 
الرئي�س  ن��ائ��ب  وت���اب���ع  ���ش��ع��ي��ف«. 
ال�����ش��اب��ق يف ع��ه��د ب������اراك اأوب���ام���ا 
وهو  النار”  ترامب”يوؤجج  اأن 
“ح�شور �شام يف بادنا منذ اأربعة 
ب�”ت�شميم  اإي����اه  متهما  اأعوام”، 

قيم” الوليات املتحدة.
العنف  وق���ف  ي�شتطيع  “ل  واأك����د 

لأنه ت�شبب به طوال اأعوام«.
ن�������ش���اط���ات���ه على  وب����ع����د جت���م���ي���د 
ب�شبب  اآذار/م������ار�������س  يف  الأر��������س 
امل�شتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�شي 
الرحلة  بهذه  حملته  ب��اي��دن  فّعل 
زيارة  م�شتاأنفا  بالطائرة،  الأوىل 
حت�شم  ال��ت��ي  الأ�شا�شية  ال��ولي��ات 

نتيجة النتخابات الرئا�شية.
م��ب��ارزة ترامب يف  اأن��ه اختار  غري 
اأبرز عناوين حملة الرئي�س املنادي 
ب�”القانون والنظام” والذي يتهم 
وامل�شوؤولني  خ�شمه  اأ�شابيع  منذ 

الدميوقراطيني بالت�شاهل.
التنديد  ع���ل���ى  ب����اي����دن  ف���ح���ر����س 
وقعت  التي  العنيفة  بال�شدامات 
ع��ل��ى ه��ام�����س ال��ت��ظ��اه��رات. وقال 

ال�سهران املقبالن حا�سمان للقتال �سد طهران وطموحاتها 

تقرير: بايدن يخطط لتخفيف عقوبات اإيران واإحياء التفاق النووي

ا�ستطالع راأي يفجر مفاجاأة ويظهر: نقطتني تف�سل ترامب عن بايدن

اإرجاء حماكمة الب�سري يف ق�سية النقالب
املحاكمة،  �شري  على  اإيجابا”  اأو  �شلبا  توؤثر  “ل  الباد 
من  واح���دة  م�شافة  على  “تقف  املحكمة  اأن  اإىل  م�شريا 

الأطراف«.
وح�شر املتهمون اجلل�شة وعلى راأ�شهم الب�شري يف ماب�س 
اإىل  امل��ح��ام��ون  دع��ا  اجلل�شة،  وخ��ال  البي�شاء.  ال�شجن 
اأو�شع ت�شمن  تاأجيل املحاكمة للبحث عن قاعة حمكمة 
الل���ت���زام ب��ت��داب��ري ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي يف ظ��ل جائحة 

كوفيد-19.
ويف حالة اإدانة الب�شري والآخرين، فهم يواجهون عقوبة 
بتهمة  ال�28  املتهمون  ويحاكم  الإع���دام.  اإىل  ت�شل  قد 
عام  ال�شلطة  اإىل  الب�شري  اأو�شل  ال��ذي  النقاب  تنظيم 

•• اخلرطوم-وكاالت

اأرجاأت حمكمة �شودانية اأم�س الثاثاء حماكمة الرئي�س 
اآخرين  �شخ�شا  و27  الب�شري  عمر  امل��ع��زول  ال�����ش��وداين 
متهمني بال�شتياء على ال�شلطة يف انقاب عام 1989، 

اإىل منت�شف �شبتمرب اجلاري.
وق���ال ال��ق��ا���ش��ي ال���ذي ت��راأ���س املحكمة ب��ع��د ح���وايل 45 
دقيقة على انعقاد اجلل�شة: “ُترفع اجلل�شة )..( اإىل 15 
انت�شار  ال�شحية يف ظل  الإجراءات”  لل�شري يف  �شبتمرب 

فريو�س كورونا امل�شتجد.
يف  ال�شيا�شية  احل��ال��ة  اإن  القا�شي  ق��ال  اجلل�شة  وب��داي��ة 

ال��ع�����ش��ك��ري عام  ان��ق��اب��ه  ال��ب�����ش��ري يف  وح�����ش��ل   .1989
1989 على دعم “اجلبهة الإ�شامية القومية” بقيادة 

ح�شن الرتابي الذي تويف عام 2016.
الدولية  اجلنائية  املحكمة  من  اأي�شا  مطلوب  والب�شري 
اب����ادة ج��م��اع��ي��ة وت��ط��ه��ري عرقي  ارت���ك���اب ج��رائ��م  بتهمة 
وجرائم �شد الإن�شانية اأثناء النزاع يف اإقليم دارفور غرب 
واأ�شفر عن  1959 و2004،  ا�شتمر بني  الذي  الباد، 

300 األف قتيل ومايني النازحني.
وكان انقاب الب�شري الثالث منذ ا�شتقال ال�شودان عام 
1956، بعد انقابني قام بهما اإبراهيم عبود )1959-

1964( وجعفر منريي )1985-1969(.

حماكمة م�ست�سار ترامب ال�سابق بانون تبداأ مايو املقبل
•• وا�شنطن-وكاالت

ح����ددت ق��ا���ش��ي��ة ت��ن��ظ��ر ق�����ش��ي��ة الح��ت��ي��ال امل��رف��وع��ة ���ش��د ���ش��ت��ي��ف بانون، 
يف  للمحاكمة  مبدئيا  م��وع��داً  ت��رام��ب،  دون��ال��د  للرئي�س  ال�شابق  امل�شت�شار 
اآخرين  وثاثة  بانون  اإىل  اتهامات  ووجهت   .2021 م��اي��و)اأي��ار(   24
لبناء جدار على  الذين تربعوا حلملة خا�شة  الأ�شخا�س  بالحتيال على 
حدود الوليات املتحدة مع املك�شيك. وظهر الرجال الأربعة عرب الفيديو 
كونفران�س يف جل�شة حمكمة يف نيويورك اليوم الإثنني، وهي الأوىل اأمام 

قا�شية املحكمة اجلزئية اأنالي�شا توري�س.
واأكد املتهمون الثاثة براءتهم من التهم. وكان بانون قد دفع بالفعل باأنه 

غري مذنب يف وقت �شابق من ال�شهر اجلاري واأفرج عنه بكفالة.
البيت الأبي�س، بتحويل  ال�شابقني يف  واتهم بانون، كبري ال�شرتاتيجيني 

اأموال التربعات لتمويل منظمي احلملة.

•• وا�شنطن-وكاالت

اأظهر ا�شتطاع للراأي اأن الرئي�س دونالد ترمب تلقى زيادة يف التاأييد 
ب��ع��د امل���وؤمت���ر اجل��م��ه��وري ب��ني ال��ن��اخ��ب��ني م��ن اأ����ش���ول اإف��ري��ق��ي��ة و�شمل 
اآب/  30 بني  ناخبا   1576 اإمير�شون  كلية  اأجرته  ال��ذي  ال�شتطاع 

الوطنيني  املوؤمترين  تاأثري  من  للتاأكد  اآب/اأغ�شط�س  و31  اأغ�شط�س 
اإمير�شون  نتائج  العام.  وت�شري  الراأي  اجلمهوري والدميوقراطي على 
نقطتني  بفارق  ال�شابق  الرئي�س  نائب  عن  الآن  يتخلف  ترمب  اأن  اإىل 
مماثل  ا�شتطاع  واأظ��ه��ر  امل��ائ��ة(.  يف   47 اإىل  امل��ائ��ة  يف   49( مئويتني 
ترمب  يتقدم على  كان  الدميقراطي  املر�شح  اأن  اأج��ري يف متوز/يوليو 

بن�شبة 50 يف املئة اإىل 46 يف املئة. 
زيادة  ال�شتطاع  من  للده�ش�������ة  اإث�������ارة  الأك��ر  النتائج  اإح��دى  وكانت 
اأن  ال�ش�������تطاع  واأظهر  ال�شود.  الناخبني  بني  ترمب  الرئي�س  �شعبية 
بايدن ح�شل على 77 يف املئ�����ة من التاأييد بني ال�شكان، مقارنة ب� 19 

يف املئ������ة لرتمب. 
 وعلى الرغم من اأن ا�شتطاع اإمير�شون ل يبدو اأن لديه بيانات تقي�س 
ا�شتطاعاً مماثًا  اأن  اإل  ال�شود يف متوز/يوليو،  الناخبني  بني  الدعم 
ترمب  على  يتقدم  بايدن  اأن  اأظهر  اأناليتيك�س  زغبي  موؤ�ش�شة  اأج��رت��ه 

بن�شبة 77 يف املئة مقابل 14 يف املئة لدى الناخبني ال�شود.
وحزبه  لبايدن  كبرية  م�شكلة  يطرح  فاإنه   ، دقيًقا  ال�شتطاع  كان  واإذا 

ال�شرتاتيجيني  معظم  وي�����ش��ري  ال��ع��ام��ة.  الن��ت��خ��اب��ات  اإىل  ل��ان��ت��ق��ال 
 2012 عامي  ب��ني  ال�شود  م�شاركة  ن�شبة  ت��راج��ع  اإىل  الدميقراطيني 
ال�شابقة  اخلارجية  وزيرة  الرئي�شي خل�شارة  ال�شبب  باعتباره  و2016 

هياري كلينتون قبل اأربع �شنوات.
ال�شود،  اأ���ش��وات  88% من  على  كلينتون  ال�شباق، ح�شلت  ذل��ك  وخ��ال 
اإل  وفًقا ل�شتطاعات الراأي. على الرغم من كونها مثرية لاإعجاب، 
اأن الأرقام كانت اأقل بكثري من 93 يف املائة التي ح�شل عليها الرئي�س 

ال�شابق باراك اأوباما والذي كان يف طريقه لإعادة انتخابه يف 2012.

واليات دميوقراطية
وكان الرتاجع الأكر اأهمية يف وليات مي�شيغان وبن�شلفانيا ووي�شكون�شن 
- الوليات التي ذهبت بفارق �شئيل بالن�شبة لرتمب يف تلك الدورة بعد 
اأن كانت وليات دميوقراطية على امل�شتوى الرئا�شي ملا يقرب من ثاثة 
مي�شيغان  مكتب  من  ال���واردة  البيانات  ت�شري  امل��ث��ال،  �شبيل  على  عقود. 
اإىل اأن كلينتون ح�شلت على 75000 �شوت وهو اأقل مما ح�شل عليه 
باملقاطعة  ف��ازت  كلينتون  اأن  من  الرغم  وعلى   .2012 ع��ام  يف  اأوب��ام��ا 
كلينتون  بخ�شارة  ت�شبب  ال��دع��م  يف  النخفا�س  اأن  اإل  ك��ب��ري،  بهام�س 
الولية ل�شالح ترامب - الذي حقق جناحات قوية مع ناخبي الطبقة 
العاملة البي�س - باأكر من 10000 �شوت. ويعتقد الكثريون اأنه اإذا 
كان اإقبال ال�شود هو نف�شه يف عام 2016 كما كان يف عام 2012، لكانت 
كلينتون قد فازت بالرئا�شة، على الرغم من جاذبية ترامب ال�شعبوية 
للبي�س ذوي الياقات الزرقاء. وبالنظر اإىل البيانات، بذلت حملة ترامب 
جهوًدا مت�شافرة لتو�شيع الدعم بني املجتمعات امللونة قبل النتخابات 
العامة. على هذا النحو ، ا�شتثمرت حملة اإع���ادة انتخاب الرئي�س موارد 
اجلمهوري  احل��زب  وخ�ش�س  ال�شود.  الناخبني  مع  التوا�شل  يف  كبرية 
ا جزًءا كبرًيا من الوقت يف موؤمتر الرت�شيح لت�شليط ال�شوء على  اأي�شً

عمل الإدارة ل�شالح الأ�شخا�س امللونني.

منوت�سني يحّمل الدميوقراطيني 
م�سوؤولية ف�سل خطة امل�ساعدات 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

حّملت وزير اخلزانة الأمريكي �شتيفن منوت�شني الإثنني خ�شومه الدميوقراطيني 
يف جمل�شي النواب وال�شيوخ يف الكونغر�س امل�شوؤولية عن ف�شل املفاو�شات حول خطة 
اقت�شادية جديدة مل�شاعدة الأ�شر وال�شركات واملدار�س واملجتمعات املحلّية، م�شرياً 
اإىل اأّن حلفاءه اجلمهوريني �شيقرتحون الأ�شبوع املقبل خّطة جديدة. وقال لقناة 
وزعيم  بيلو�شي  نان�شي  النواب  جمل�س  رئي�شة  اإّن  التلفزيونية  بيزن�س”  “فوك�س 
الأقلية الدميوقراطية يف جمل�س ال�شيوخ ت�شاك �شومر “ل يريدان التفاو�س بح�شن 
الأم��وال مل�شاعدة الأطفال  املزيد من  “الرئي�س يريد مّنا توفري  اأّن  واأ�شاف  نّية«. 
اأن ن�شّخ ب�شرعة تريليون دولر اأخرى يف القت�شاد«. واأو�شح  والوظائف، وميكننا 
بقيمة  اأخ��رى  بخطة  وتقّدموا  اخلطة،  ه��ذه  رف�شوا  الدميوقراطيني  اأّن  ال��وزي��ر 
اأ�شابيع  اّتفاق بعد  اإىل  ل  التو�شّ 3 تريليونات دولر، لكّن الطرفني مل يتمّكنا من 
عّدة من املناق�شات. واأ�شاف “كما قلت من قبل، اإذا مل يكن هذا كافياً ميكننا دائماً 
العودة والقيام باملزيد، ولكن لدينا انتعا�س اقت�شادي جّيد بف�شل عمليات اإعادة فتح 
القت�شاد” بعد الإغاق الذي حّتمته اإجراءات مكافحة فريو�س كورونا امل�شتجّد. 
الأ�شبوع  �شيتقّدمون  ال�شيوخ  جمل�س  يف  اجلمهوريني  ق��ادة  اأّن  اإىل  ال��وزي��ر  ولفت 
املقبل مب�شروع قانون جديد يرّكز على م�شاعدة الأطفال والوظائف ويلحظ كذلك 

من دون مزيد من التفا�شيل. “حماية قانونية لل�شركات ال�شغرية”، 

ترامب متهم بتاأجيج التوتر العرقي قبل زيارته اإىل وي�سكون�سن 
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عربي ودويل
وزير خارجية ال�سني يواجه احتجاجات يف برلني 

•• برلني-وكاالت

يواجه وزير اخلارجية ال�شيني، وانغ يي، احتجاجات �شد �شيا�شات باده يف هونغ كونغ، 
بور�شيج يف  الحتجاجات يف فيا  اأن ترتكز  املتوقع  وم��ن   . زي��ارت��ه لربلني  اأث��ن��اء  وذل��ك 
الأملاين  اخلارجية  وزي��ر  مع  حمادثات  وان��غ  �شيجري  حيث   ، الأملانية  العا�شمة  �شواحي 
هايكو ما�س. ومن املقرر اأن ي�شارك النا�شط البارز من هونغ كونغ ناثان لو ، الذي دعا ما�س 
اإىل اإثارة ق�شايا احلرية وحقوق الإن�شان يف املنطقة الإدارية اخلا�شة، يف احتجاج منف�شل 
اأمام وزارة اخلارجية يف و�شط برلني. وقبيل زيارة وانغ، دعا �شيا�شيون يف الئتاف احلاكم 
ومن اأحزاب املعار�شة، احلكومة اإىل اإبداء معار�شتها �شراحة ل�شيا�شات ال�شني يف هوجن 
كوجن. ي�شار اإىل اأن وانغ يقوم باأول زيارة خارجية منذ بدء جائحة فريو�س كورونا. وخال 

اجلولة التي متتد لأ�شبوع، زار وانغ بالفعل اإيطاليا وفرن�شا والرنويج وهولندا.

•• بريوت-وكاالت

اأع���ل���ن���ت عنها  خ���ط���وط ع��ري�����ش��ة 
امل��ع��ار���ش��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ت��زام��ن��اً مع 
لت�شكيل  ج����دي����د  ا�����ش����م  ت���ع���ي���ني 
للحراك  ف��ه��ل مي��ك��ن  احل��ك��وم��ة. 
تغيري الو�شع؟ وما هي طموحات 
املقتنعون  وه����م  احل�����راك  ���ش��ب��اب 
ب�شهولة  ي���خ���رج  ل����ن  ال���ب���ل���د  اأن 
الأجنبي  ال���ت���دخ���ل  ���ش��رن��ق��ة  م���ن 

والنق�شام الطائفي؟
يف حم���اول���ة لإن���ق���اذ ال��و���ش��ع من 
م���زي���د م����ن ال�����ت�����اأزم وت���اأك���ي���د اأن 
خارطة  ب������دوره  مي��ل��ك  احل������راك 
طريق، اأعلنت جمموعات واأحزاب 
يف املعار�شة اللبنانية عن تو�شلها 
هذه  يف  م�شرتك”  “موقف  اإىل 
ال��ظ��رف��ي��ة احل�����ش��ا���ش��ة ال���ت���ي تلت 
ا���ش��ت��ق��ال��ة احل��ك��وم��ة ع��ل��ى خلفية 

انفجار مرفاأ بريوت.
ويعّد هذا الإعان موؤ�شراً اإيجابياً 
تلقاها  وا����ش���ع���ة  ان����ت����ق����ادات  ب���ع���د 
جتان�شه  ع�����دم  ب�����ش��ب��ب  احل�������راك 
املنتظرة  الإ�شافة  تقدميه  وع��دم 
 ،2019 ع�������ام  ان������دلع������ه  م����ن����ذ 
للمحا�ش�شة  رف�����ش��ه  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء 
اأ�شباب  من  كانت  التي  الطائفية 
اإخفاق لبنان يف خلق دولة وطنية 

تنهي النق�شام.
املعار�شة  قوى  برنامج  ويت�شمن 
DW ثماين  الذي اطلعت عليه 
املنظومة  “حما�شبة  منها  نقاط، 

املايل  النهيار  ووق��ف  املجرمة”، 
توزيع  يف  ال���ع���دال���ة  اأ����ش�������س  وف����ق 
اإنقاذ  واإط�����اق خ��ط��ة  اخل�����ش��ائ��ر، 
تاأثروا  وم���ن  الن��ف��ج��ار  ل�شحايا 
مبادرة  واإط���اق  امل��ايل،  بالنهيار 
اجتماعي  عقد  لتاأ�شي�س  وطنية 
ت�شكيل  واإع���ادة  م��دين ل طائفي، 
انتخابي  ق���ان���ون  ع���رب  ال�����ش��ل��ط��ة 

جديد.
املحّلل  ي���ق���ول  ال�������ش���ي���اق  ه�����ذا  يف 
هذه  اإن  قمورية،  اأم��ني  ال�شيا�شي 
امل��ب��ادرة اجل��دي��دة تعّد اأه��م اإجناز 
اإذ �شمت  حتقق لهذه املجموعات، 
تلغي  اأن  دون  وتكتل  م��ب��ادرة   84
خ�شو�شية كل طرف اأو توجهاته.
وي�����ش��ري ق���م���وري���ة يف ح���دي���ث مع 
الأم�����ر  اأن  اإىل  ع���رب���ي���ة   DW
الأ�شا�شية  ب��امل��ج��م��وع��ات  ي��ت��ع��ّل��ق 
 17 ح��������راك  �����ش����ارك����ت يف  ال����ت����ي 
اأكتوبر ت�شرين الأول، واأن املوقف 
املعلن عنه ميثل احلّد الأدنى من 
الفو�شى  اإنهاء  لغاية  التفاهمات 
ال���ت���ي ت�����ش��ت��غ��ل م����ن ط�����رف قوى 
خارجية  ق���وى  وك��ذل��ك  ال�شلطة 
تتبنى احلراك �شكًا لكنها تبحث 

فقط عن م�شاحلها.
وتزامناً مع الإعان، ُكّلف ال�شفري 
اأديب  اأملانيا م�شطفى  اللبناين يف 
جديدة.  حكومة  ت�شكيل  مبهمة 
وه�����و ا�����ش����م غ����ري م�����ت�����داول على 
اللبنانية، لكن  ال�شيا�شية  ال�شاحة 
القوى ال�شيا�شية الأبرز يف الباد 

توافقت على ا�شمه.
غري اأن هاين فيا�س، من موؤ�ش�شي 
مبادرة  وه����ي  ال����دول����ة،  ائ���ت���اف 
اأن  ي��رى  متخ�شت ع��ن احل����راك، 
اإماءات  اأدي��ب جاء نتيجة  تعيني 
اخلارجية،  ال��ه��ي��م��ن��ة  ق����وى  م���ن 
ل  �شيا�شي  م�شروع  فهو  وبالتايل 

يختلف عن �شابقيه ب�شيء.
وي�شيف النا�شط ل�DW  عربية 
لبنان  ب��خ��روج  احل���راك طالب  اأن 
عن النفوذ الأجنبي، ومنه النفوذ 
تعيني  نحو  دف��ع  ال��ذي  الفرن�شي 
الإماءات  ه��ذه  وا�شتمرار  اأدي��ب، 

يعني عدم وقوع تغيري.

اختالفات احلراك 
هل ت�سرب الفكرة؟

رك����ز ���ش��ب��اب احل�����راك ع��ل��ى فكرة 
اأ�شا�شية منذ البداية هي رف�س اأّي 
حديث عن الطائفية يف م�شتقبل 
ل���ب���ن���ان، وك������ان ج���ل���ي���اً ك���ي���ف ركز 
داخل  الدينية  للطوائف  املنتمون 
زعمائهم  ان��ت��ق��اد  ع��ل��ى  احل�����راك 
�شعار  حت��ت  برحيلهم  وامل��ط��ال��ب��ة 
م�شهد  وه���و  كلن”،  يعني  “كلن 
مل يكن من تتبع اأحداث البلد يف 
كانت  اإذ  يتخيله،  املا�شية  العقود 
�شبباً  والإيديولوجيات  الطائفية 
ما  ال��ت��واف��ق،  ه�س  البلد  جعل  يف 
كان دوماً يهّدد بانفجار الأو�شاع.

املجموعات  اإىل  ق��م��وري��ة  وي�شري 
ت��ع��رف نف�شها  ل��ل��ح��راك  امل�����ش��ّك��ل��ة 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب

حملة  ك�����ون�����غ  ه�����ون�����غ  اأط����ل����ق����ت 
الك�شف  فحو�س  لإج���راء  مكثفة 
عاد  ح����ني  يف  كوفيد19-  ع����ن 
رو�شيا  اإىل  فرن�شا  من  التاميذ 
الكمامات  وا�شعني  امل��دار���س  اإىل 
وجمهزين مبواد معّقمة، لتجّنب 
اإىل  التعليمية  املوؤ�ش�شات  حت��ّول 

بوؤر لفريو�س كورونا امل�شتجّد.
ن�شف مليون  م��ن  اأك���ر  و���ش��ّج��ل 
اأ�شماءهم  كونغ  هونغ  يف  �شخ�س 
الفحو�س  ه���ذه  م��ن  ل��ا���ش��ت��ف��ادة 
امل���ج���ان���ي���ة، رغ������م اخل�������ش���ي���ة من 
م�����ش��ارك��ة اأط����ب����اء و����ش���رك���ات من 

ال�شني القارية.
نقاط  م��ن ن�شف  اأك���ر  واأع��ل��ن��ت 
عددها  البالغ  الفحو�س  اإج���راء 
اأرجاء  كافة  يف  واملنت�شرة   141
امل���دي���ن���ة خ�����ش��و���ش��اً يف امل���دار����س 
وامل����اع����ب، ام���ت���اء ج��دول��ه��ا يف 

اليوم الأول من عملها الثاثاء.
الريبة حيال  تواجه  املبادرة  لكن 
اإذ  احل���ك���وم���ة امل���ح���ل���ي���ة وب����ك����ني، 
ا�شتخدام  ال�شكان  بع�س  يخ�شى 
جمعها  ي����ت����ّم  ال����ت����ي  ال����ب����ي����ان����ات 
ويرف�س اآخرون امل�شاركة يف فعل 
غرار  ع��ل��ى  �شلبية”  “مقاومة 
قطب ال�شحافة جيمي لي الذي 
م���وؤخ���راً مب��وج��ب قانون  اأُوق������ف 

الأمن القومي املثري للجدل.
املكتظة  ك���ون���غ  ه���ون���غ  وت�����ش��ّج��ل 
ووفيات  اإ�شابات  اأع��داد  بال�شكان، 
لكنها  ن�شبياً.  جيدة  بالفريو�س 
ارتفاعاً  مت��وز/ي��ول��ي��و  يف  �شهدت 
يف عدد الإ�شابات، مرتبطاً ب�شكل 
موؤ�ش�شات  يف  ب���ح���الت  اأ���ش��ا���ش��ي 
م���ع���ف���ي���ة م������ن ت������داب������ري ال����ع����زل 

ال�شارمة.
حملة  اأن  ال�������ش���ل���ط���ات  وت�����وؤك�����د 
النطاق  ال���وا����ش���ع���ة  ال���ف���ح���و����س 
الإ�شابات  �شا�شل  ك�شر  �شتتيح 

غري املكت�شفة.
التاميذ  ي����ع����ود  اأوروب��������������ا،  يف 
والبلجيكيون  ال���ف���رن�������ش���ي���ون 
الثاثاء  والأوكرانيون  والرو�س 
زمائهم  ب���ع���د  امل������دار�������س  اإىل 
ال�شمالية  واإي���رل���ن���دا  اأمل���ان���ي���ا  يف 

اأمل���ان���ي���ا ت��رف�����س 
ال�سينية  التهديدات 
����س���د ال��ت�����س��ي��ك

•• برلني-وكاالت

رف�����س وزي����ر اخل���ارج���ي���ة الأمل����اين 
ال�شينية  التهديدات  ما�س،  هايكو 
ميلو�س  الت�شيكي،  ال��ربمل��اين  �شد 
ف���ي�������ش���رت����ش���ي���ل، ب�������ش���ب���ب زي����ارت����ه 

لتايوان.
وق���ال م��ا���س اأم�����س ال��ث��اث��اء عقب 
ال�شيني  ن���ظ���ريه  م����ع  اج���ت���م���اع���ه 
“الحتاد  اإن  ب��رل��ني،  يف  ي��ي  وان���غ 
وثيق”  بتعاون  يت�شرف  الأوروب��ي 
ويعامل  اخل��ارج��ي��ة،  ال�شيا�شة  يف 
�شركائه باحرتام، واأ�شاف “نتوقع 
مع  تتما�شى  ل  والتهديدات  املثل، 

ذلك«.
ومن جانبه، كرر وانغ انتقاد زيارة 
عن  وحت��دث  لتايوان  في�شرت�شيل 
للخط  وجت����اوز  علنية”  “اإهانة 

الأحمر.
جمل�س  رئي�س  ه��و  وفي�شرت�شيل، 
غرفتي  اإح��دى  الت�شيكي،  ال�شيوخ 
الربملان، ويزور تايوان مع وفد من 
ورجال  �شيا�شيني  ي�شم  ف��رداً   90
وممثلي  و���ش��ح��اف��ي��ني  الأع�����م�����ال 

موؤ�ش�شات علمية وثقافية.
في�شرت�شيل  ع��ل��ى  اإن  وان����غ  وق����ال 
مقابل  باهظاً”  “ثمناً  ي��دف��ع  اأن 
م�شيفاً  النظر”،  ق�شري  “�شلوكه 
“�شني  م����ب����داأ  يف  ال��ت�����ش��ك��ي��ك  اأن 
نف�شك  جت��ع��ل  اأن  يعني  واحدة” 

عدواً ل�1.4 مليار �شيني.
ت�����اي�����وان  اأن  ال���������ش����ني  وت�������وؤك�������د 
انف�شلت  ال���ت���ي  ال���دمي���ق���راط���ي���ة، 
 ،1949 ال��رئ��ي�����ش��ي يف  ال����رب  ع���ن 
دولة  ولي�شت  انف�شالية  مقاطعة 

م�شتقلة، وحتاول عزلها دولياً.

جيداً، وتعي جيداً وجود اختافات 
بينهما، لكن ما يجمع بينها اأكر 
مم���ا ي���ف���رق، وب��ا���ش��ت��ط��اع��ت��ه��ا اأن 
املعار�شة  من  اأك��رب  اأطيافاً  جتمع 
من  لكن  اجل��دي��دة،  مبادراتها  يف 
اأن تظهر ائتافات  املتوقع كذلك 
م����وازي����ة ل��ل��م��ع��ار���ش��ة ت��ع��ل��ن عن 
مبادرات اأخرى باأهداف خمالفة.

وخ���اف���اً لأم����اين ���ش��ب��اب احلراك 
تنهي  جديدة  لبنانية  دول��ة  ببناء 
ك���ل م���ا ع��اي�����ش��ه ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون من 
ا�شتقال  م��ن��ذ  ���ش��ي��ا���ش��ي  ت�����ش��رذم 
ال������ب������اد ع������ن ف����رن���������ش����ا، ي������درك 
مثل  هدفاً  اأن  للحراك  املتتبعون 
هذا يحتاج اإىل الكثري من الوقت، 
واأّن الف�شيف�شاء الطائفي متاأ�شل 

يف الدولة منذ عقود.
ال�شدد  ه��ذا  يف  قمورية  ويتحدث 
للحراك  مي���ك���ن  م����ا  اأق�������ش���ى  اأن 
الو�شول اإليه هو اأن يفر�س نف�شه 
يفر�س  واأن  ال�شاحة،  على  لع��ب��اً 
ب��ع�����س ال�����ش��روط ال��ت��ي ت�����وؤدي يف 

النهاية لتاأ�شي�س دولة.
»عندما خرج املحتجون للمطالبة 
بحقوقهم امل�شروعة، اجتمعوا على 
فا�شدة”،  احل��اك��م��ة  املنظومة  اأن 
اأن  م�شيفاً  ف��ي��ا���س،  ه���اين  ي��ق��ول 
مو�شوع اإعادة تكوين ال�شلطة هو 
وذلك  للتغيري،  احلقيقي  ال��ب��اب 
ن��ي��اب��ي��ة حقيقية  ان��ت��خ��اب��ات  ع���رب 
ولي�س  املواطنة  اأ�شا�س  على  تكون 
ال��ت��م��ث��ي��ل ال���ط���ائ���ف���ي، م����وؤك����داً يف 

وا�شكتلندا. يف املدار�س الفرن�شية، 
ُي��ف��ر���س و����ش���ع ال��ك��م��ام��ات على 
املدر�شني والتاميذ الذين تفوق 
اأعمارهم 11 عاماً، فيما تفر�س 
التدبري  هذا  جهتها  من  اليونان 
ب����دءاً من  ع��ل��ى جميع ال��ت��ام��ي��ذ 

�شفوف احل�شانة.
يف اإ�شبانيا، حيث متتّد العودة اإىل 
املدار�س من 4 حتى 15 اأيلول/

�شينبغي  املناطق،  ح�شب  �شبتمرب 
تفوق  ال����ذي����ن  الأط������ف������ال  ع���ل���ى 
اأع���م���اره���م ال�����ش��ّت ���ش��ن��وات و�شع 

الكمامات يف كافة الأوقات.
وال�شويد التي مل تفر�س تدابري 
عزل على �شكانها كما فعلت �شائر 
ال�����دول الأوروب�����ي�����ة، ه���ي اإح����دى 
ال����دول ال���ن���ادرة ال��ت��ي مل تفر�س 
�شتوكهومل،  يف  الكمامات.  و�شع 
ن�����ادرون ه���م الأ���ش��خ��ا���س الذين 
املتاجر  يف  ك���م���ام���ات  ي�������ش���ع���ون 

واملكاتب واحلافات واملرتو.
امل�شوؤول  اأول�����ش��ون  جيني  وي��ق��ول 
يف حمل جتاري يبيع كمامات يف 
“يعتقدون  ال�شويدية  العا�شمة 
اأكر  يعرفون  اأنهم  )امل�شوؤولون( 

من �شائر دول العامل«.
م����ن ج���ه���ت���ه���ا، ق�������ررت اجل����زائ����ر 

يبقى  اأن  �شوى  تريد  ل  الأجنبية 
اإىل  ي�شل  واأّل  ح��ال��ه  على  لبنان 
دول����ة ع�����ش��ري��ة، وب��ال��ت��ايل تبحث 
ه���ذه ال���ق���وى ع���ن ���ش��ي��غ��ة ممكنة 
تخدم  التي  الطائفية  ل�شتمرار 
م�شاحلها. ويدرك �شباب احلراك 
الطائفية  اق��ت��اع  حم����اولت  اأن 
اأم�����ر �شعب  وال���ن���ف���وذ اخل���ارج���ي 
بداية  ي�����ش��ع��ون  ل���ذل���ك  ل��ل��غ��اي��ة، 
كخو�س  م��ك��ت�����ش��ب��ات  حت��ق��ي��ق  اإىل 
موحدة،  مبجموعات  النتخابات 
اإىل  جديدة  اأ���ش��وات  و�شول  تتيح 
الربملان مبا يتيح تقدمي م�شاريع 
�شياع  ع�����دم  وي�����ش��م��ن  ق����وان����ني، 
وقت  ال�شارع  تبناها  التي  الأفكار 

احلراك.
اأكرب التحديات التي تواجه  ومن 

عنه دون مواربة، خ�شو�شاً مع كل 
التحركات الفرن�شية للو�شاطة يف 
فاإن  ال�شيا�شي اجلديد”،  “العقد 
اأخ��رى ل تعلن كثرياً  هناك قوى 
عن نف�شها، لكن لها اأدواتها داخل 

البلد .
اأن  فيا�س على  ي�شّدد  ومن جهته 
التدخل اخلارجي مرفو�س، لكن 
احلوار  رف�س  ذل��ك  يعني  اأن  دون 
ب��ق��در م��ا ي��ع��ن��ي ت��ق��دمي م�شلحة 
“هذه  اع���ت���ب���ار:  اأّي  ف����وق  ل��ب��ن��ان 
ال����ق����وى اخل���ارج���ي���ة ت����داف����ع عن 
م�شاحلها وم�شالح �شعبنا، ونحن 
من حقنا تقدمي م�شلحة ال�شعب 
الأ�شا�س  ه����ذا  وع���ل���ى  ال��ل��ب��ن��اين، 

ميكن اأن يتم التفاعل بيننا«.
ال���ق���وى  اأن  ق����م����وري����ة  وي���������ش����ّدد 

جمموعات  اأن  ذات�������ه،  ال�������ش���ي���اق 
�شيا�شية  م�������ش���ارب  ل��ه��ا  احل������راك 
خمتلفة،  واإي��دي��ل��وج��ات  خمتلفة 
ل��ف��رد واحد  ول مي��ك��ن احل���دي���ث 

احلديث با�شمها؟

هل ترتك القوى االإقليمية؟
مل يحدث يف اأّي بلد عربي، خال 
عقود ال�شتقال، اأن و�شل م�شوؤول 
الباد  اإىل  ال��ربق  ب�شرعة  غربي 
لتفقد اأحواله بعد كارثة اإن�شانية 
الرئي�س  �����ش����ور  ك����ان����ت  وق����ع����ت. 
وهو  ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي 
يعانق ع��دداً من املواطنني مثرية 
اأكيداً،  للجدل، لكنها عك�شت اأمراً 
اأن النفوذ الأجنبي موجود بقوة يف 
اأعلن  قد  كان ماكرون  واإن  البلد، 

وق�������ال رئ���ي�������س احت�������اد الأط����ب����اء 
ال�����ب�����ريوف�����ي�����ني غ������ودوف������ري������دو 
ت���الف���ريا ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
ومراكز  م�شت�شفيات  “ينق�شنا 
�شحية واأدوية وخمتربات. كثري 
منازلهم  يف  مي��وت��ون  النا�س  م��ن 
اأو  امل�شت�شفى  اإىل  الذهاب  خ�شية 
اأجهزة  اأو  اأ�شّرة  هناك  لي�س  لأن��ه 

تنف�س«.
اأكر  ث����اين دول����ة  ال����ربازي����ل،  يف 
ت�شرراً جراء الوباء بعد الوليات 
املتحدة مع قرابة 121 األف وفاة، 
اأُدخل الزعيم القبلي يف الأمازون 
امل�شاب  م���ي���ت���وك���ت���ريي  راوين 

بكوفيد-19 اإىل امل�شت�شفى.
يف املك�شيك، يعر�س الخت�شا�شي 
الأ�شخا�س  على  الأو����ش���ام  دق  يف 
اأن  امل�شتجّد  املتعافني من كورونا 
يدق لهم على اجللد و�شماً بعبارة 
وي�شرح  كوفيد-19”.  من  “ناِج 
اأومي ديبوا لفران�س بر�س “بهذه 
�شنوات،  ب�شع  وخ��ال  الطريقة 
واأحفادهم  لأطفالهم  �شيقولون 
 2020 اأين يف  اأذك����ر  +اأن���ظ���روا، 
اأ�شبت بكوفيد الذي كان جائحة 
وها  حيا،  وبقيت  فتاكا،  ومر�شا 

هو و�شمي«.

الأبحاث،  �شعيد  على  امل��ت��ح��دة. 
الأب���ح���اث حول  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
ب��اح��ث��ون كنديون  ي��ج��ري  ل��ق��اح، 
درا�����ش����ات ح����ول ف��اك��ه��ة الأ����ش���اي 
�شعيا لإيجاد عاج �شد العوار�س 
الفاكهة  ه��ذه  لأن  ح���دًة،  الأك���ر 

تخفف اللتهابات.
اأوه���ورو  الرئي�س  اأم���ر  كينيا،  يف 
ال�شحة  وزارة  الث��ن��ني  كينياتا 
بن�شر تفا�شيل كل عمليات ال�شراء 
ال��ت��ي ج���رت خ���ال ف���رتة تف�شي 
باختا�س  ات��ه��ام��ات  بعد  ال��وب��اء، 
م��اي��ني ال�����دولرات اأث��ن��اء �شراء 
اأحدث  يف  اأ�شا�شية،  طبية  معدات 
ق�شية اختا�س اأموال ُي�شتبه باأن 
تكون مرتبطة مبكافحة كوفيد-

.19
الطواقم  م����ن  اأع�������ش���اء  ون�������ش���ر 
التوا�شل  ���ش��ب��ك��ات  ع��ل��ى  ال��ط��ب��ي��ة 
وقائية  معدات  �شور  الجتماعي 
اأق�شام  اإىل  اأُر����ش���ل���ت  خ��ل��ل  ف��ي��ه��ا 

الطوارئ.
اأ�شبحت  ال��ات��ي��ن��ي��ة،  اأم��ريك��ا  يف 
اأعلى  البريو الدولة التي ت�شّجل 
عدد  اإىل  ن�����ش��ب��ة  وف���ي���ات  م���ع���ّدل 
وفاة   87 م��ع  ال��ع��امل،  �شكانها يف 

من اأ�شل كل مئة �شخ�س.

العزل  ت��داب��ري  تخفيف  الث��ن��ني 
ع����رب ت��خ��ف��ي�����س ع�����دد ال����ولي����ات 
جتول  حظر  فيها  ُي��ف��ر���س  ال��ت��ي 
احل�شانات  فتح  باإعادة  و�شمحت 
واملكتبات واملتاحف، بعد انخفا�س 

عدد الإ�شابات.
املتحدة حيث  الوليات  وجتاوزت 
ال���ش��ت��ج��اب��ة ال�����ش��ح��ي��ة ل ت���زال 
ولية  ب��ني  ع��ادل��ة  وغ���ري  م�شتتة 
���ش��ت��ة مايني  ع��ت��ب��ة  واأخ����������رى، 

اإ�شابة باملر�س.
احل�شيلة  ت��ت��ج��اوز  اأن  وُي��ت��وق��ع 
الأمريكية للوفيات البالغة حاليا 
اأكر من 183 األفاً، عتبة مئتي 
�شبتمرب،  اأيلول  �شهر  خال  األف 
ال��وب��ائ��ي��ة، حتى  ال��ن��م��اذج  بح�شب 
اإىل  ي�شعى  الأبي�س  البيت  اأن  لو 
احل���ّد م��ن ع���دد ال��ف��ح��و���س التي 
�شاأن  م��ن  للتقليل  اإج��راوؤه��ا  يتّم 

الوباء.
على امل�شتوى العاملي، اأ�شاب الوباء 
اأكر  بح�شب احل�شائل الر�شمية 
من 25،3 مليون �شخ�س، يف ما 
ُيقدر اأنه اأقّل من العدد يف الواقع، 
خ�شو�شاً يف دول مثل الهند التي 
اإ�شابات  عدد  اأعلى  حالياً  ت�شّجل 
الوليات  اليوم، متقدمة على  يف 

هو  بالتغيري  املوؤمنني  اللبنانيني 
الو�شع القت�شادي املتدهور الذي 
زادت تفجري املرفاأ من تداعياته، 
املتحدة  الأمم  جل��ن��ة  اأن  ل��درج��ة 
لغرب  والجتماعية  القت�شادية 
اآ�شيا اأعلنت اأن ن�شف �شكان لبنان 
على  احل�شول  عليهم  يتعذر  ق��د 
بحلول  ال��غ��ذائ��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

نهاية العام.
واأم����ام ه���ذا ال��و���ش��ع ال���ذي يجعل 
ال��ب��ل��د م��رت��ه��ن��اً، ول���و ع��ل��ى املدى 
الدولية،  للم�شاعدات  ال��ق��ري��ب، 
يبقى اإبعاد التدخل الأجنبي اأمراً 
غاية يف ال�شعوبة، اإذ ميكنه العبور 
الجتماعي،  ال��دع��م  ن��اف��ذة  ع��رب 
التغلغل  ب��واب��ة  اأن  اكت�شف  م��ا  اإذا 

ال�شيا�شي قد �شرعت يف الإغاق.

 اليونان تتفاو�س على
 �سراء مقاتالت فرن�سية

•• اأثينا-رويرتز

اإن اليونان جتري حمادثات  قال م�شوؤول حكومي لرويرتز اأم�س الثاثاء 
مع فرن�شا وبلدان اأخرى حول م�شرتيات اأ�شلحة لدعم قواتها امل�شلحة مع 

ت�شاعد التوتر على موارد الطاقة يف منطقة �شرق البحر املتو�شط.
اإن باده م�شتعدة لإنفاق  اأم�س الأول الثنني،  وقال وزير املالية اليوناين 
التي  الو�شائل  من  وغريها  اأ�شلحة  ل�شراء  النقدية  احتياطياته  من  جزء 

�شت�شاعده يف زيادة “قوة الردع” بعد اأعوام من تقلي�س الإنفاق الدفاعي.
اإمكانيات  لزيادة  لي�س وحدها،  ولكن  فرن�شا،  “نتحادث مع  امل�شوؤول  وقال 

بادنا الدفاعية«.
واأ�شاف “يف هذا الإطار جنرى نقا�شاً ي�شمل �شراء طائرات«.

بينما ذكرت و�شائل اإعام  وتابع اأنه “مل تتخذ قرارات نهائية حتى الآن”، 
من  مقاتلة   18 �شراء  على  اتفقت  اأثينا  اأن  الثنني  الأول  اأم�س   يونانية 

طراز رافال من فرن�شا.
وقال م�شدر يف احلكومة الفرن�شية: “ل يوجد اأي اتفاق مثلما كتبت عدة 
ومل يذكر  الق�شايا”.  اإع��ام، لكن هناك مناق�شات حول عدد من  و�شائل 
ق�شايا  عدة  ب�شبب  تركيا  وجارتها  اليونان  وتتنازع  التفا�شيل.  من  املزيد 
يف  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات  م���وارد  على  ال�شيادة  بحقوق  املطالب  ت��داخ��ل  منها 
القاري  اجل��رف  امتداد  حول  مت�شاربة  نظر  وجهات  اإىل  ا�شتناداً  املنطقة 
ال�شتك�شافية  �شفينتها  عمل  الأول  اأم�س  م�شاء  تركيا  وم��ددت  للبلدين. 
الأوروبي  املقبل، بعد دعوة الحتاد  )اأيلول(  �شبتمرب   12 اإىل  عروج ري�س 
بغري  الإ���ش��ع��ار  اليونانية  اخلارجية  وزارة  وو�شفت  اأن��ق��رة.  م��ع  ح��وار  اإىل 
القانوين ودعت تركيا اإىل “الكف عن اإثارة اجللبة يومياً والعمل من اأجل 

الأمن وال�شتقرار يف املنطقة«.

النم�سا: لدينا �سكوك حول اأن�سطة 
لال�ستخبارات الرتكية بالبالد

•• فيينا-وكاالت

قال وزير داخلية النم�شا كارل نيهمر: “ل يجب اأن يكون لرتكيا اأي نفوذ 
مبادئنا  على  للتاأثري  تركية  ب��اأي حماولة  نقبل  “لن  م�شيفا  اأوروبا”،  يف 
الأ�شا�شية”. وعرب عن �شكوك النم�شا “حول اأن�شطة لا�شتخبارات الرتكية 
األك�شندر  النم�شاوي  اخلارجية  وزي��ر  طالب  اأ�شبوعنب،  وقبل  ال��ب��اد«.  يف 
�شالنبريغ الحتاد الأوروبي “باأن يعيد تقييم عاقاته مع تركيا، يف �شوء 
�شل�شلة الأحداث الأخرية، م�شرياً اإىل قلق خا�س من الو�شع يف �شرق البحر 

املتو�شط«.
�شحايف  م��وؤمت��ر  يف  �شالنبريغ  وق���ال 
م���������ش����رتك م������ع وزي���������ر اخل����ارج����ي����ة 
بومبيو:  م��اي��ك  ال���زائ���ر  الأم���ريك���ي 
ت�شعر  النم�شا  اإن  اأق����ول  اأن  “يجب 
بقلق بالغ من الو�شع اخلطري الذي 

نعتقد اأنه قد يت�شاعد«.
تتخذها  التي  “الإجراءات  واأ�شاف: 
دول معينة يف �شرق البحر املتو�شط، 
يجب اأن تدفع الحتاد الأوروبي اإىل 

اإعادة تقييم عاقاته مع تركيا«.

بعد اإعالن موقف م�سرتك

كيف ميكن حلراك لبنان اإخراج البلد من النفق؟

اإعادة فتح املدار�س واإطالق حمالت فحو�س كوفيد-19

دول حتاول ك�سر �سال�سل اإ�سابات كورونا غري املكت�سفة

ال�سحة العاملية: الهند تقود 
الزيادة العاملية باإ�سابات كورونا

•• نيودلهي-وكاالت

قالت منظمة ال�شحة العاملية، الثاثاء، اإن الهند �شجلت زيادة يف الإ�شابات اجلديدة 
بكوفيد-19 اأعلى من اأي بلد اآخر يف الأ�شبوع الأخري، وبلغت هذه الزيادة نحو ن�شف 
اإجمايل  اأن  املنظمة  وذك��رت  باملئة.  واح��دا  لارتفاع  العاملي  الإجمايل  ودفعت  مليون، 
باملقارنة   3% بن�شبة  الأخ��رية  ال�شبعة  الأي��ام  يف  انخف�س  باملر�س  اجلديدة  الوفيات 
بالأ�شبوع ال�شابق. واأ�شافت اأن الإ�شابات اجلديدة على م�شتوى العامل ارتفعت اإجمال 
التنف�شي  املر�س  اأن  تقاريرها،  اأح��دث  يف  املنظمة،  وتابعت  حالة.  مليون   1.8 بنحو 
ينت�شر كذلك يف الأمريكيتني اللتني ما زالتا متثان اأكر من ن�شف حالت الإ�شابة 

والوفاة امل�شجلة على م�شتوى العامل رغم تراجع طفيف يف احلالت يف بع�س املناطق.
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اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 334432         بتاريخ: 2020/08/25

با�ش��م: اوليدين تكنولوجي، ال ال �شي

وعنوانه: 4025 بلوبونيت درايف، �شتافورد، تك�شا�س 77477، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

معدات م�شح وقيا�س قاع البئر يف اآبار النفط والغاز

الواق�عة بالفئة: 9

و�شف العامة: كلمة DartFusion باتينية باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 330150         بتاريخ: 2020/05/08
رقم الأولوية: 3449398

تاريخ الأولوية: 2019/12/05
بلد الأولوية: املمكلة املتحدة

با�ش��م: درايواي انرتنا�شيونال تكنولوجيز ليميتد
وعنوانه: 24-25 ذي �شارد 32 لندن بريدج �شرتيت، لندن، اأ�س اأي 1 9 اأ�س جي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الرطوبة لا�شتخدام  ال�شناعية. مزيات  الرطوبة  ؛ مزيات  الرطوبة  ؛ مزيات  الهواء  معدات معاجلة 
اأجهزة  ؛  التكثيف  منع  اأو  اإزال��ة  يف  لا�شتخدام  جهاز  ؛  املنزيل  لا�شتخدام  الرطوبة  مزيات  ؛  التجاري 
جتفيف  اأجهزة  ؛  بال�شقف  تركب  التي  الرطوبة  مزيات  ؛  املتنقلة  الرطوبة  مزيات  ؛  للتهوية  ومن�شاآت 
اجلدران والأر�شيات والأ�شقف واملباين واملن�شاآت والأجهزة ؛ قطع الغيار والتجهيزات جلميع ال�شلع املذكورة

الواق�عة بالفئة: 11
و�شف العامة: عبارة عن DRIWAY مكتوبة باأحرف لتينية باللون الأ�شود 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء   2  �شبتمرب  2020 العدد 13026 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 330151         بتاريخ: 2020/05/08
رقم الأولوية: 3449398

تاريخ الأولوية: 2019/12/05
بلد الأولوية: املمكلة املتحدة

با�ش��م: درايواي انرتنا�شيونال تكنولوجيز ليميتد
وعنوانه: 24-25 ذي �شارد 32 لندن بريدج �شرتيت، لندن، اأ�س اأي 1 9 اأ�س جي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات البناء؛ خدمات عزل الرطوبة للمباين اأثناء البناء ؛ �شيانة البناء؛ تركيب واإ�شاح و�شيانة من�شاآت 

واأجهزة التجفيف ؛ ترميم املباين يف جمال اإ�شاح اأ�شرار املياه واحلد منها
الواق�عة بالفئة: 37

و�شف العامة: عبارة عن DRIWAY مكتوبة باأحرف لتينية باللون الأ�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء   2  �شبتمرب  2020 العدد 13026 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 330152         بتاريخ: 2020/05/08
رقم الأولوية: 3449398

تاريخ الأولوية: 2019/12/05
بلد الأولوية: املمكلة املتحدة

با�ش��م: درايواي انرتنا�شيونال تكنولوجيز ليميتد
وعنوانه: 24-25 ذي �شارد 32 لندن بريدج �شرتيت، لندن، اأ�س اأي 1 9 اأ�س جي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات عزل الرطوبة يف املباين القائمة ؛ اإزالة الرطوبة من املباين

الواق�عة بالفئة: 40
و�شف العامة: عبارة عن DRIWAY مكتوبة باأحرف لتينية باللون الأ�شود 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء   2  �شبتمرب  2020 العدد 13026 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 330153         بتاريخ: 2020/05/08
رقم الأولوية: 3449398

تاريخ الأولوية: 2019/12/05
بلد الأولوية: املمكلة املتحدة

با�ش��م: درايواي انرتنا�شيونال تكنولوجيز ليميتد
وعنوانه: 24-25 ذي �شارد 32 لندن بريدج �شرتيت، لندن، اأ�س اأي 1 9 اأ�س جي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
حتليل البيانات الفنية ؛ حتليل البيانات فيما يتعلق مبزيات الرطوبة ؛ البحث والتحقيق وحتليل البيانات 
اأجهزة  وتطوير  ت�شميم  ؛  الرطوبة  مزيل  اأنظمة  ت�شميم  ؛  امل��ت��زاي��دة  وال��رط��وب��ة  بالرطوبة  يتعلق  فيما 

الت�شخي�س فيما يتعلق مبزيات الرطوبة
الواق�عة بالفئة: 42

و�شف العامة: عبارة عن DRIWAY مكتوبة باأحرف لتينية باللون الأ�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء   2  �شبتمرب  2020 العدد 13026 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 334627         بتاريخ: 2020/08/29
با�ش��م: فو�شان بياند ليزر تكنولوجي كو.، ال تي دي.

وعنوانه: منرب 8، ت�شوجياجن اأفينيو، بيجياجن اند�شرتيال زون، بيجياو تاون، �شوندي دي�شرتيكت، فو�شان 
�شيتي، جواجندوجن بروفين�س، ال�شني

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
القو�س  القطع؛ جهاز قطع  اآلت  املعدات؛  اآلة قطع  اأج��زاء  املعادن؛  القطع ملعاجلة  اآلة  املعادن؛  اأ�شغال  اآلت 
الكهربائي؛ قاطعات احلجر؛ اآلة ت�شكيل ملعاجلة املعادن؛ الروبوتات ال�شناعية؛ ناقل احلركة لاآلت؛ معدات 
اللحام بالليزر، اآلة اللحام بالليزر، معدات اللحام الكهربائية؛ اأجهزة الغ�شيل؛ مق�س ورق؛ اآلت الطباعة؛ 
معدات نحت للطباعة والألعاب النارية الأ�شطوانية؛ اآلة التعبئة والتغليف للمواد الغذائية؛ اآلت حت�شري 
امل�شروبات كهروميكانيكية؛ معدات الفخار؛ اآلة و�شع العامات ال�شناعية؛ معاجلات طعام كهربائية؛ الآلت 
ال�شناعية للتجهيزات ال�شيدلنية؛ اآلت النق�س؛ اآلة عمل ال�شحبات؛ اآلت مناولة اأوتوماتيكية )مناورات(؛ 
الفرز  اآلت  واملاتورات؛  اآلة ر�س الطاء؛ مبتدئات احلركة للمحركات  للب�شريات؛  الباردة  املعاجلة  معدات 
اآلة النحناء ملعاجلة املعادن؛ اآلت الت�شطيب؛ طابعات ثاثية الأبعاد؛  لل�شناعة؛ اآلت الطاء الكهربائي؛ 

اآلت النجارة؛ اآلت ت�شنيع الزجاج؛ راأ�س القطع بالليزر
الواق�عة بالفئة: 7

ال�شود باللون  مميز  ب�شكل  بالاتينية   HSG و�شف العامة: العامة عبارة كلمة
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء   2  �شبتمرب  2020 العدد 13026 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء   2  �شبتمرب  2020 العدد 13026 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء   2  �شبتمرب  2020 العدد 13026 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء   2  �شبتمرب  2020 العدد 13026 
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املال والأعمال

اقت�سادية اأبوظبي تطلق خدمة »معاك« لدعم امل�ستثمرين
ثقتهم يف مناخ الأعمال يف الإمارة. وقال: “اإن م�شروع خدمة 
“معاك” يركز يف مرحلته الأوىل على بناء من�شة تفاعلية 
بني م�شت�شاري الدائرة واملتخ�ش�شني يف تقدمي اخلدمات مع 
اأعمال وغريهم من  ورواد  م�شتثمرين  املتعاملني من  كافة 
والدعم  واملعلومات  بالبيانات  وتزويدهم  العاقة،  اأ�شحاب 
الفني الازم لتمكينهم من اتخاذ قرارات �شائبة مل�شاريعهم 

ال�شتثمارية يف خمتلف القطاعات القت�شادية«.
واأو����ش���ح م��ع��ايل حم��م��د ع��ل��ي ال�����ش��رف��اء اأن م�����ش��روع خدمة 
التوا�شل  م��ن  ت��ع��زز  متكاملة  من�شة  ع��ن  ع��ب��ارة  “معاك” 
الأوىل  التجريبية  املرحلة  اأن  اإىل  م�شرياً  املتعاملني،  م��ع 
للم�شروع بداأت منذ بداية العام اجلاري، حيث ا�شتفاد اأكر 
تقدمها  التي  اخل��دم��ات  متعامل من  و400  األ��ف��اً   88 من 

يف  “معاك”  خدمة  تقدمها  التي  اخلدمات  من  ال�شتفادة 
الطاع  خال  من  وذل��ك  القت�شادية،  القطاعات  خمتلف 
على كافة الت�شريعات والقوانني وال�شيا�شات التي ت�شهل من 
اأبوظبي.  اإمارة  والأعمال يف  القت�شادية  الأن�شطة  ممار�شة 
وكيل  البلو�شي،  الكرمي  عبد  را�شد  �شعادة  ذك��ر  جانبه،  من 
دائرة التنمية القت�شادية – اأبوظبي، اأن الدائرة خ�ش�شت 
لتقدمي اخلدمات عرب خدمة  كوادرها كم�شت�شارين  9 من 
اللغة  ج��ان��ب  اإىل  اأج��ن��ب��ي��ة  ل��غ��ات   5 ي��ت��ح��دث��ون  “معاك” 
بنظام  امل�شروع  تعزيز  على  حالياً  العمل  وج���اري  العربية، 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  املبا�شر  وال��رب��ط  العمليات  توثيق 
الأن�شطة  ت��راخ��ي�����س  وم��ع��ام��ات  ب���اإج���راءات  ال��ع��اق��ة  ذات 

القت�شادية.

•• اأبوظبي -وام:

اإطاق  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي   - القت�شادية  التنمية  دائ���رة  اأعلنت 
والدعم  ال�شت�شارية  اخل��دم��ات  لتقدمي  “معاك”  خ��دم��ة 
اإمارة  م�شتوى  على  املتعاملني  وكافة  للم�شتثمرين  املبا�شر 
اأبوظبي، وذلك بهدف تقدمي خدمات متميزة لا�شت�شارات 

القت�شادية والقانونية ودعم وتطوير الأعمال.
رئي�س  احل��م��ادي  ال�شرفاء  حممد  علي  حممد  معايل  واأك��د 
دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة – اأب���وظ���ب���ي اأه��م��ي��ة خدمة 
“معاك” يف ت�شهيل ممار�شة الأعمال يف اأبوظبي، مبا يعك�س 
التزام الدائرة بتعزيز بيئة اأعمال حا�شنة جلذب امل�شتثمرين 
اأبوظبي مقراً لأعمالهم، عرب زيادة  وت�شجيعهم على اتخاذ 

املوقع  عرب  الفورية  الدرد�شة  نظام  ا�شتخدام  عرب  اخلدمة 
الإلكرتوين للدائرة اأو احل�شور ال�شخ�شي.

واأ�شاف اأن خدمة “معاك” تعد اأحد املبادرات الريادية التي 
وامل�شتثمرين  الأعمال  دعم قطاع  �شبيل  الدائرة يف  تطلقها 
�شهولة  من  ميكنهم  مبا  واملتو�شطة،  ال�شغرية  وال�شركات 
احل�����ش��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات و���ش��رع��ة جت�����اوب ال����دائ����رة مع 
متطلباتهم، وهي انعكا�س مل�شرية الرتقاء مبنظومة العمل 
مبا  املتميزة،  اخلدمة  وتقدمي  الرقمي  والتحول  احلكومي 
اأن  اإىل  الرامية  اأبوظبي  اإم���ارة  حكومة  روؤي���ة  م��ع  يتما�شى 
ت�شبح اأبوظبي واحدة من اأف�شل الوجهات العاملية ملمار�شة 

الأعمال وال�شتثمار والعي�س والعمل والزيارة.
اإىل  اأع��م��ال  ورواد  م�شتثمرين  من  املتعاملني  معاليه  ودع��ا 

بيوتي وورلد ال�سرق الأو�سط يناق�س تداعيات كوفيد - 19 على قطاع التجميل

اإجناز 79 % من م�سروع حمطة حتلية مياه البحر بتقنية التنا�سح العك�سي يف جممع حمطات جبل علي

اأ�سواق املال الإماراتية تنهي اليوم
 الأول من تعامالت �سبتمرب على الأخ�سر

كهرباء ومياه ال�سارقة يبحثان 
تعزيز التعاون يف جمال كفاءة الطاقة 

القيادية  الأ�شهم  �شريحة من  ال�شيولة على  الأكرب من 
�شهم  وق��اد   .. والعقار  البنوك  قطاعات  �شمن  امل��درج��ة 
بنك اأبوظبي التجاري م�شرية الدعم يف �شوق العا�شمة 
بعدما ارتفع اإىل 5.58 درهم فيما اأغلق �شهم الدار عند 
2.05 درهم . وعلى اجلانب الأخر فقد وا�شل �شهم بنك 
املايل  دب��ي  الدعم ل�شوق  الوطني تقدمي  دب��ي  الإم���ارات 
مرتفعا اإىل 10.90 درهم ممهدا بذلك لتخطي حاجز 
11 درهما ب�شهولة خال الأ�شبوع اجلاري ،و�شجل �شهم 
به  امل�شموح  الأعلى  باحلد  �شاعدا  قويا  ن�شاطا  اأراب��ت��ك 
بع�س  و�شهدت   . تقريبا  فل�شا   77 عند  ومغلقا  يوميا 
ن�شاطا  الدرهم  التي تقل قيمتها عن  ال�شغرية  الأ�شهم 
اإىل  املرتفع  العقارية  الحت��اد  �شهم  �شمنها  وم��ن  جيدا 
املغلق  للماحة  اخلليج  �شهم  اإىل  بالإ�شافة  فل�شا   31

عند 63 فل�شا .

الإ�شهام يف موا�شلة تطوير الأداء وتوفري اأف�شل اخلدمات 
ل�شكان اإمارة ال�شارقة. وا�شتعر�س �شعادة الدكتور املهند�س 
را�شد الليم عدداً من املبادرات التي اأطلقتها الهيئة لتعزيز 
بيئة العمل وتنمية الوعي لدى املوظفني وبرامج ومبادرات 
�شاعة  مبادرة  حققتها  التي  والنتائج  املجتمعية  امل�شئولية 
اأوقات  يف  خا�شة  الطاقة  ا�شتهاك  لتخفي�س  الرت�شيد 
احلكومية  القطاعات  كافة  ويف  املجتمع  فئات  بني  ال��ذروة 
وال�شكنية وال�شناعية والتجارية. واأ�شار اإىل اأن اللقاء ياأتي 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  بني  والتكامل  التوا�شل  تعزيز  اإط��ار  يف 
ال�شمو  وتوجيهات �شاحب  لروؤية  تنفيذاً  املحلية  والدوائر 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
لتحقيق  اجل��ه��ود  تكاتف  ب�شرورة  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى 

اأهداف وتوجهات حكومة ال�شارقة.

•• اأبوظبي- وام:

اأنهت اأ�شواق املال الإماراتية اليوم الأول من تعاماتها يف 
�شهر �شبتمرب على املربع الأخ�شر، و�شط ا�شتمرار �شيولة 
التداول عند م�شتويات عالية دفعت املوؤ�شرات العامة يف 
�شوقي اأبوظبي ودبي املاليني ملوا�شلة �شعودهما. ويظهر 
املربمة  ال�شفقات  قيمة  اأن  للتعامات  اليومي  الر�شد 
777 مليون دره��م .. فيما و�شل  يف الأ���ش��واق بلغ نحو 
ن��ف��ذت من  �شهم  483 مليون  امل��ت��داول��ة  الأ���ش��ه��م  ع��دد 
دبي  ل�شوق  ال��ع��ام  املوؤ�شر  وك��ان  �شفقة.   8627 خ��ال 
 0.31% ن�شبته  بنمو  نقطة   2252 اإىل  ارتفع  امل��ايل 
العام  املوؤ�شر  اأغ��ل��ق  املالية  ل���اأوراق  اأبوظبي  �شوق  ،ويف 
 %  0.13 ن�شبتها  بزيادة  نقطة   4525 م�شتوى  عند 
مقارنة مع جل�شة اليوم ال�شابق. وتوا�شل تركيز اجلزء 

•• ال�شارقة-واأم:

هيئة  رئي�س  الليم  را���ش��د  املهند�س  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  بحث 
برئا�شة  وف���داً  ام�س  لقائه  خ��ال  ال�شارقة  وم��ي��اه  كهرباء 
�شعادة علي �شامل املدفع رئي�س هيئة مطار ال�شارقة الدويل 
والتن�شيق  التعاون  �شبل  الريا�شي   ال�شارقة  ن��ادي  ورئي�س 
وتبادل اخلربات وتعزيز التعاون امل�شرتك خا�شة يف جمال 
وثيقة  على  والتوقيع  الطاقة  وكفاءة  ال�شتهاك  تر�شيد 
بتوجيهات  الهيئة  اأطلقتها  التي  الرت�شيد  �شاعة  م��ب��ادرة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة والتعرف على مبادرات 
يف  جهودها  وتقدير  العمل  بيئة  تطوير  جم��ال  يف  الهيئة 
وبهدف  زلل  مبياه  الريا�شي  ال�شارقة  نادي  رعاية  جمال 

•• دبي- وام: 

ناق�شت �شل�شلة اجلل�شات احلوارية 
مي�شي  نظمتها  التي  الفرتا�شية 
ف���ران���ك���ف���ورت ال�������ش���رق الأو�����ش����ط 
والتحديات  ال��ف��ر���س  جم��م��وع��ة 
ال�شحي  ال���واق���ع  ي��ف��ر���ش��ه��ا  ال��ت��ي 
اجل��������دي��������د م��������ا ي�������دف�������ع ق����ط����اع 
للرتكيز  التجميل  ُم�شتح�شرات 
الإلكرتونية  الت�شوق  على جتارب 
الثقة  معايري  على  احل��ف��اظ  م��ع 
التي  وال�����ش��ف��اف��ي��ة  وامل�����ش��داق��ي��ة 
لتجارب  اأ�شا�شية  عنا�شر  ت�شّكل 

امل�شتهلكني عموماً.
واأك��������د اخل��������رباء امل���������ش����ارك����ون يف 
التي  ال���ع���وام���ل  ع��ل��ى  اجل��ل�����ش��ات 
التوا�شل  م����واق����ع  دور  ع�������ززت 
اإعامية  ك��و���ش��ائ��ل  الج��ت��م��اع��ي 
للُم�شتهلكني  بالن�شبة  رئ��ي�����ش��ي��ة 
ب�����ش��ك��ٍل متزايد  ي��ع��ت��م��دون  ال����ذي 
الرقمية..  التوا�شل  تقنيات  على 
اإن�شتجرام  م��وق��ع  اأن  مو�شحني 
وم���ا ُي��ق��دم��ه م��ن حم��ت��وى مرئي 
���ش��دي��د ال��ت��ن��وع ب���ات ُي��ع��ت��رب اليوم 
و�شيلة التوا�شل الأف�شل بالن�شبة 
التجميل  ُم�����ش��ت��ح�����ش��رات  ل��ق��ط��اع 
وال��ع��ن��اي��ة ب��اجل��م��ال ول���ك���ن ذلك 
اأ�شلوب  يف  ت����غ����رّيات  م���ع  ت���راف���ق 
تفاعل امل�شتهلكني نتيجة احلر�س 

الرا�شخة  املكانة  الإلكرتونية ذات 
القطاع  �����ش����رك����ات  ����ش���ي���دف���ع  م�����ا 
الأ�شواق  ب��ت��ل��ك  اأك����ر  ل��اه��ت��م��ام 
ا�شرتاتيجياتها  اإط�������ار  ���ش��م��ن 
تقرير  واأك�����������د  ال�����رتوي�����ج�����ي�����ة. 
ال�شوق  اأب��ح��اث  �شركة  ع��ن  ���ش��ادر 
يورومونيتور  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الر�شمي  ال�شريك  اإنرتنا�شيونال 
للفعالية اأن تنظيم معر�س بيوتي 
وورل���د ال�����ش��رق الأو���ش��ط يتزامن 
امل�شتهلكني يف  اع��ت��م��اد  ت��زاي��د  م��ع 
الرقمية  ال��ت��ج��ارب  على  املنطقة 
اأن�����ه مع  اإىل  م�����ش��ريا  امل���ري���ح���ة.. 
التجارة  م��ن�����ش��ات  ع�����دد  ت����زاي����د 
امل�شتهلكون  �شيلجاأ  الإلكرتونية 
اإىل امل��ن�����ش��ات ال��ت��ي ي��رت��اح��ون يف 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  معها  التعامل 
الرقمي  ال��ت��وا���ش��ل  ف���اإن و���ش��ائ��ط 
الأهمية.  بالغة  �شتكون  الفعالة 
اأبرز  اعتماد  زي��ادة  التقرير  وحدد 
املحادثات  على  التجميل  �شركات 
الواقع  وت��ق��ن��ي��ات  الف���رتا����ش���ي���ة 
الآلية  الدرد�شة  وروب��وت��ات  املعزز 
وجتربة املنتجات ب�شكل افرتا�شي 
جت����ارب  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  يف  وورد 
املرونة  وعالية  ال�شل�شة  العماء 
يف  ال��ك��ب��رية  باأهميتها  �شتحتفظ 
الألفية وما  اأبناء جيل  ا�شتقطاب 

بعدها يف املنطقة.

اإعادة درا�شة منهجيتها يف الرتويج 
التوا�شل  مواقع  عرب  والتوا�شل 
�شمرية  لفتت  فيما  الجتماعي.. 
“�شمرية  ���ش��رك��ة  �����ش��ة  م��وؤ���شِّ األ��ف��ت 
التجميل”  مل�����ش��ت��ح�����ش��رات  األ���ف���ت 
ت�شارع  �شي�شهد  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل 
وت�����رية الع���ت���م���اد ع��ل��ى الأ����ش���واق 
تغدو  ق����د  ال����ت����ي  الإل����ك����رتون����ي����ة 
التجارة  ملواقع  حُمتمًا  ُمناف�شاً 

مب�������ش���ارك���ة جم���م���وع���ة م����ن اأب�����رز 
خرباء القطاع حتت عنوان “منو 
قطاع التجارة الإلكرتونية ودوره 
ر���ش��م م��ام��ح ج��دي��دة لقطاع  يف 
واأكدت  التجميل«.  ُم�شتح�شرات 
التنفيذية  الرئي�س  التميمي  نور 
هولدينج  ب��ي��دا���ش��ي��ن��ج  مل��ج��م��وع��ة 
اأن جائحة كوفيد- املنا�شبة  بهذه 
على  ال�����ش��رك��ة  اإدارة  اأج����ربت   19

الواقع  مقت�شيات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى 
اجلل�شات  تاأتي  اجلديد.  ال�شحي 
يف اإطار ا�شتعداد مي�شي فرانكفورت 
معر�س  لتنظيم  الأو�شط  ال�شرق 
يف  الأو�شط  ال�شرق  وورل��د  بيوتي 
الفرتة 23 - 25 نوفمرب املقبل 
يف مركز دبي التجاري العاملي وهو 
املعر�س التجاري العاملي الأكرب يف 
املنطقة لقطاع منتجات التجميل 

•• دبي - وام: 

حممد  ����ش���ع���ي���د  م�����ع�����ايل  اط�����ل�����ع 
الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�شو  ال��ط��اي��ر 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
م�شروع  يف  العمل  �شري  على  دب��ي 
بتقنية  البحر  حمطة حتلية مياه 
ال��ت��ن��ا���ش��ح ال��ع��ك�����ش��ي وال���ت���ي ت�شل 
الإجمالية  الإن���ت���اج���ي���ة  ق���درت���ه���ا 
اليوم  يف  ج��ال��ون  مليون   40 اإىل 
علي  ج���ب���ل  حم����ط����ات  جم���م���ع  يف 
اأحد  املياه  وحتلية  الطاقة  لإن��ت��اج 
اإمارة  لتزويد  الرئي�شية  الركائز 
ذات  وم��ي��اه  كهرباء  بخدمات  دب��ي 

عرب  الكهرباء  اإنتاج  تكلفة  خف�س 
حمطمًة  عاملياً  ال�شم�شية  الطاقة 
الأ�شعار العاملية يف هذا املجال عدة 
ا�شرتاتيجيتها  يف  ومت�شي  م��رات 
ل��ف�����ش��ل ع��م��ل��ي��ة حت��ل��ي��ة امل���ي���اه عن 
اإن���ت���اج ال��ك��ه��رب��اء وال���و����ش���ول اإىل 
امل��ي��اه املحاة  %100 م��ن  اإن��ت��اج 
2030 مب��زي��ج من  ع���ام  ب��ح��ل��ول 
ال����ط����اق����ة ال���ن���ظ���ي���ف���ة ي���ج���م���ع بني 
م�شادر الطاقة املتجددة واحلرارة 
املهدورة الأم��ر الذي �شيجعل دبي 
فيما  عاملياً  املحدد  الهدف  تتجاوز 
يتعلق با�شتخدام الطاقة النظيفة 

يف حتلية املياه.

اعتمادية وكفاءة وجودة عالية.
وك���ان���ت ال��ه��ي��ئ��ة ق���د اأر�����ش����ت عقد 
التحلية  حم��ط��ة  م�����ش��روع  ت��ن��ف��ي��ذ 
مليون   871 ق�����ارب�����ت  ب���ق���ي���م���ة 
دره�����م يف جم��م��ع حم���ط���ات جبل 
املياه  وحتلية  الطاقة  لإن��ت��اج  علي 
�شركة  ي�شم  ال��ذي  التحالف  على 
اأك�شيونا ال�شبانية و�شركة بلح�شا 

بي�شيك�س كون�شرتاكت.
ورافق معايل �شعيد حممد الطاير 
يف جولته التفقدية املهند�س خليل 
تخطيط   – الرئي�س  ن��ائ��ب  �شبت 
من�شور  وامل����ه����ن����د�����س  الإن�������ت�������اج 
ال�شويدي نائب الرئي�س - امل�شاريع 

ل�شيما  التد�شني  اأعمال  يف  البدء 
حمولت  اأول  ت�شغيل  جن���اح  ب��ع��د 

الطاقة الرئي�شية.
ويتم تطوير هذه املحطة اجلديدة 
التنا�شح  ب��ت��ق��ن��ي��ة  ت��ع��م��ل  وال���ت���ي 
/ ال��ب��ح��ر  م��ي��اه  لتحلية  ال��ع��ك�����ش��ي 
من  ي��ل��زم��ه��ا  وم�����ا   /SWRO
ُملحقة عن طريق  اأخ��رى  من�شاآت 
من�شاآت املعاجلة الأولية ملياه البحر 
التنا�شح  اأغ�شية  م��ن  ومرحلتني 
العك�شي ف�شًا عن من�شاآت املعاجلة 
النهائية قبل �شخها يف �شبكة املياه 
م�شتويات  اأع���ل���ى  ل�����ش��م��ان  وذل����ك 
النتهاء من  املتوقع  اجل��ودة وم��ن 

م�شعود  وامل���ه���ن���د����س  وال���ه���ن���د����ش���ة 
امل�شاريع  اأول  م��دي��ر   – ال��ك��م��ايل 
وامل���ه���ن���د����س حم���م���د امل�����رزوق�����ي – 
اإىل ممثلني  اإ�شافة  امل�شروع  مدير 
وال�شت�شاري  امل�شروع  مقاول  عن 

وعدد من موظفي الهيئة.
واطّلع معايل الطاير ب�شكل مّف�شل 
على تقدم �شري الأعمال يف امل�شروع 
العام  الإجن���از  ن�شبة  و�شلت  حيث 
امل�شروع  وي�شهد   .79% اإىل  فيه 
خا�شًة  م��ل��ح��وظ��اً  ت��ق��دم��اً  ح��ال��ي��اً 
النهائية  الت�شطيبات  اأع���م���ال  يف 
من  والإنتهاء  الرئي�شية  للمباين 
اأغ��ل��ب الأع���م���ال ال��ب��ح��ري��ة ك��م��ا مت 

تد�شني هذه املحطة بحلول الربع 
للوفاء   2021 ع����ام  م���ن  الأول 
املحدد  الحتياطي  هام�س  مبعيار 
حيث  امل��ي��اه  على  ال����ذروي  للطلب 
�شدد معاليه على �شرورة اللتزام 
وال�شحة  الأم�����ن  م��ع��اي��ري  ب��اأع��ل��ى 
بجودة  امل�شروع  واإجن��از  وال�شامة 

عالية يف املوعد التعاقدي.
وين�شجم امل�شروع مع خطط الهيئة 
ل��ف�����ش��ل ع��م��ل��ي��ة حت��ل��ي��ة امل���ي���اه عن 
اإنتاج الكهرباء والتوجه نحو تقنية 
الطاقة  ب��ا���ش��ت��خ��دام  امل��ي��اه  حت��ل��ي��ة 
امل�شاريع  �شاهمت  حيث  ال�شم�شية 
يف  الهيئة  اأطلقتها  ال��ت��ي  الكبرية 

عبيد الزعابي : 69 مليار درهم 
ا�ستثمارات قطاع التاأمني خالل 2019

•• اأبوظبي- وام: 

قال �شعادة اإبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التاأمني اإن دولة الإمارات 
اأثبتت قدرتها وكفاءتها العالية يف مواجهة تداعيات اأزمة كورونا “ كوفيد 
- 19” ما مكنها من �شياغة خارطة طريق ل�شت�شراف امل�شتقبل واخلروج 

مبكا�شب عديدة تعزز من مكانتها اإقليميا وعامليا.
حول  الف��رتا���ش��ي  للملتقى  الفتتاحية  كلمته  خ��ال  ال��زع��اب��ي  واأ���ش��اف 
هيئة  نظمته  ال��ذي  كوفيد-19  اأزم���ة  بعد  ال��ت��اأم��ني  م�شتقبل  ا�شت�شراف 
التاأمني اأن قطاع التاأمني بالدولة اأثبت جناحه يف التعامل مع اأزمة كورونا 
على  الأع��م��ال  ممار�شه  ا�شتمرارية  �شمان  على  ال��ت��اأم��ني  هيئة  عملت  اإذ 
تداعيات فريو�س كورونا من خال  تقليل  العمل على  و  القطاع  م�شتوى 
بداية  م��ع  بالتزامن  التاأمني  لقطاع  التحفيزية  احل��زم  م��ن  ع��دد  اإط���اق 

انت�شار فريو�س كورونا بالعامل.
و�شركات  الهيئة  قبل  والأزم���ات من  الطوارئ  تفعيل خطة  اأن  اإىل  اأ�شار  و 
و�شاعد على  القطاع  الأزم���ة على  ت��داع��ي��ات  م��ن  احل��د  �شاهم يف  ال��ت��اأم��ني 
ابتكار منتجات تاأمينية جديدة مبا يتنا�شب مع التغري يف املخاطر. �شارك 
يف امللتقى الذي عقد اليوم عرب تقنية الت�شال املرئي عن بعد نخبة من 
والعاملية  الإقليمية  واملنظمات  الحت���ادات  من  ال��ق��رار  �شناع  و  املتحدثني 
اإىل جانب ممثلني عن �شركات التاأمني املحلية والعاملية وذلك ل�شت�شراف 
م�شتقبل قطاع التاأمني ور�شد جهود دولة الإمارات يف جمال ا�شت�شرافه و 
ال�شتعداد للم�شتقبل وترجمة التوجيهات ملواجهة التحديات كافة باأ�شاليب 

علمية وخطط متطورة وحديثة.
و اأكد مدير عام هيئة التاأمني اأن اأهمية �شناعة التاأمني ظهرت خال اأزمة 
كورونا، وذلك من خال الدور احليوي الذي قام به قطاع التاأمني خا�شة يف 
فرع التاأمني ال�شحي اإذ ك�شفت املُوؤ�شرات عن �شداد �شركات التاأمني بالدولة 
مليون   ”134“ ملطالبات متعلقة بفريو�س كورونا مبا جمموعه حوايل 
درهم حتى نهاية يوليو من عام 2020 يف حني اأ�شارت نتائج عمليات قطاع 
التاأمني خال فرتة اأزمة فريو�س كورونا اإىل جودة املاءة املالية ل�شركات 
التاأمني وتوافر ال�شيولة الازمة ل�شداد اأي تعوي�شات حُمتملة ناجتة من 

تداعيات فريو�س كورونا على املدي الق�شري.
و اأ�شاف الزعابي اأن قطاع التاأمني يف الدولة يقوم بدور حيوي يف �شمان 
اإذ يوا�شل منوه وتطوره لي�شل  املختلفة  املخاطر  واملمتلكات �شد  الأف��راد 
اإىل  ال�شتثمارات  و حجم  دره��م  مليار   44 اإىل  املكتتبة  الأق�شاط  اإجمايل 

حوايل 69 مليار درهم عام 2019.

•• دبي-الفجر:

�شهدت بور�شة دبي للذهب وال�شلع ارتفاعاً ملحوظاً يف اأحجام 
الثمينة خال  امل��ع��ادن  عقود  ال��ت��داول �شمن حمفظتها من 
�شهر اأغ�شط�س، وذلك يف �شوء توجه امل�شتثمرين وامل�شاركني 
عدم  حالة  ا�شتمرار  نتيجة  الآم��ن��ة  الأ���ش��ول  نحو  ال�شوق  يف 
ال�شتقرار التي لزالت تلقي بظالها على القت�شاد العاملي 

و�شعف ال����دولر الأم��ري��ك��ي. و���ش��ه��دت ب��ور���ش��ة دب��ي للذهب 
قيا�شياً يف حجم منتجها  املا�شي منواً  ال�شهر  وال�شلع خال 
الأ�شا�شي - العقد الآجل للذهب بن�شبة 47.64% منذ بداية 
�شجل  بينما  املا�شي،  العام  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة  العام 
العقد الآجل للف�شة منواً يف متو�شط حجم التداول اليومي 

بن�شبة 281.77% منذ بداية العام.
التنفيذي  الرئي�س  لي�س ميل،  قال  النتائج،  تعليقاعلى هذه 
املعادن  “عززت  وال�����ش��ل��ع:  ل��ل��ذه��ب  دب���ي  ل��ب��ور���ش��ة 
اآمن  كماذ  الكبرية  اأهميتها  العام  ه��ذا  الثمينة 
التحديد  وج��ه  على  ال��ذه��ب  واح��ت��ل  لا�شتثمار. 
ع��ن��اوي��ن الأخ���ب���ار م���وؤخ���راً، ح��ي��ث ارت��ف��ع��ت قيمته 
بن�شبة 17% يف الن�شف الأول من العام اجلاري، 
حاجز  ف��وق  املا�شي  ال�شهر  خ��ال  �شعره  لي�شتقر 
تاريخه.  يف  م��رة  لأول  لاأون�شة  دولر   2000
بور�شة  اأداء  على  كبري  ب�شكل  ذل��ك  انعك�س  وق��د 
دبي للذهب وال�شلع، حيث �شهدت عقودنا الآجلة 
اأحجام  يف  ق��ي��ا���ش��ي��اً  ارت���ف���اع���اً  وال��ف�����ش��ة  ل��ل��ذه��ب 

تداولتها«.
كما ا�شتمر زخم النمو يف حمفظة اأزواج العمات 
للذهب  دب��ي  بور�شة  م��ن   G6 ال�شت  الرئي�شية 
اأغ�����ش��ط�����س، وذل���ك يف �شوء  وال�����ش��ل��ع خ���ال �شهر 

التقلبات امل�شتمرة لأ�شعار �شرف العمات الأجنبية. و�شجلت 
على   277.8% بن�شبة  تداولتها  اأحجام  يف  منواً  املحفظة 
اأ�شا�س �شنوي، وبن�شبة %414.66 منذ بداية العام مقارنًة 
بالفرتة ذاتها من العام املا�شي. وكان الأداء الأبرز من ن�شيب 
العقود الآجلة للجنيه الإ�شرتليني، واليورو، والني الياباين، 
اليومية  ت��داولت��ه��ا  اأح��ج��ام  وال��ت��ي �شجلت من��واً يف متو�شط 
بن�شبة 944.5%، و55.51%، و1387.25% على التوايل 

على اأ�شا�س �شنوي.
دب��ي للذهب  ب��ور���ش��ة  ال��ت��داولت يف  اإج��م��ايل حجم  بلغ  كما 
بقيمة  ع��ق��داً    872،918 اأغ�شط�س،  �شهر  خ��ال  وال�شلع 
21.45  مليار دولر اأمريكي. كما �شجلت البور�شة معدل 

اهتمام مفتوح بلغ 136،345  عقداً خال ال�شهر املا�شي.
الآجلة  الأ���ش��ب��وع��ي��ة  ال��ع��ق��ود  اكت�شبت  “لقد  م��ي��ل:  واأ���ش��اف 
التي  الأجنبية  للعمات  املتجددة  والعقود  الهندية  للروبية 
اأطلقناها موؤخراً زخماً قوياً خال ال�شهر املا�شي. وبينما ل 
اإقباًل  لقيت  اأنها  اإل  الأوىل،  مراحلها  يف  العقود  ه��ذه  ت��زال 
كبرياً  من اأع�شاء بور�شة دبي للذهب وال�شلع وامل�شتثمرين 
م�شاركة  تو�شيع  يف  امل�شتمر  �شعينا  يدعم  وذل��ك  ال�شوق،  يف 
امل�شتثمرين وزيادة قاعدة اأع�شائنا حملياً وعاملياً. ونحن على 
باأن هذه العقود �شتحقق منواً كبرياً يف تداولتها  ثقة تامة 

خال الأ�شهر القليلة املقبلة«.

بور�سة دبي للذهب وال�سلع ت�سجل ارتفاعًا كبريًا يف تداولت العقود الآجلة للذهب والف�سة خالل �سهر اأغ�سط�س
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�سراكة بني دبي لل�سلع املتعددة و بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز �سهولة ممار�سة الأعمال

القت�شادية  ال��ت��ج��م��ع��ات  تتيحها 
تكون مفيدة يف جذب  م��ا  وغ��ال��ًب��ا 
النائية  امل��ن��اط��ق  اإىل  ال���ش��ت��ث��م��ار 
ا�شتثمارية  بيئة  اإن�شاء  خال  من 
مواتية وخف�س الر�شوم اجلمركية 
الأجنبي  ال���ش��ت��ث��م��ار  وت�����ش��ج��ي��ع 
احلديثة  التكنولوجيا  وتوظيف 
وتطبيق اأف�شل املمار�شات الإدارية 

لتحفيز التنمية القت�شادية.
واأ�شاف اأن “ اليونيدو “ اعتمدت 
التوجيهية  امل��ب��ادئ  من  جمموعة 
الدولية للمناطق ال�شناعية والتي 
مت اإطاقها يف اأبوظبي يف نوفمرب 
2019 اإذ تعد املناطق ال�شناعية 
فر�س  زي����ادة  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ا  عن�شرا 

العمل والإنتاجية ال�شناعية.

•• اأبوظبي-وام:

�شارمينتو  كالزاديا  برناردو  اأكد 
وال�شتثمار  ال��ت��ج��ارة  اإدارة  مدير 
والبتكار يف منظمة الأمم املتحدة 
“اليونيدو”  ال�شناعية  للتنمية 
لل�شناعة  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ق���م���ة  اأن 
يف  ه��ام  ب��دور  ت�شطلع  والت�شنيع 
امل�شتجد  “كورونا”  وباء  مواجهة 
القرار  ���ش��ن��اع  دع�����وة  خ����ال  م���ن 
امل�����ش��وؤول��ني وق����ادة القطاع  وك��ب��ار 
التحديات  مل��ن��اق�����ش��ة  ال�����ش��ن��اع��ي 
واق��رتاح احللول  ال�شراكات  وعقد 
املبتكرة التي ت�شاعد يف جتاوز هذه 

الأزمة والأزمات امل�شتقبلية.
وقال �شارمينتو يف حوار مع وكالة 
“ اإن القمة  “ وام  اأنباء الإم���ارات 
والت�شنيع  ل��ل�����ش��ن��اع��ة  ال���ع���امل���ي���ة 
ال��ت��ي م��ن امل��ق��رر عقدها ي��وم��ي 4 
اإىل  ت�شعى  اجل����اري  �شبتمرب  و5 
احللول  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  ت�����ش��ج��ي��ع 
مكافحة  اإىل  تهدف  التي  املبتكرة 
“ وذل���ك لدورها  “ ك��ورون��ا  وب���اء 
الأع����م����ال  رواد  ب����ني  اجل����م����ع  يف 
ال�شغرية  وال�����ش��رك��ات  والتقنيني 

واملتمثل بتطوير بنية حتتية قادرة 
على مواكبة التغيريات وت�شاهم يف 
تعزيز ال�شناعة والبتكار اإذ تويل 
للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة 
اأهمية   “ اليونيدو   “ ال�شناعية 
خ���ا����ش���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ه�����ذا ال���ه���دف، 
التنمية  اأه�����داف  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
امل�����ش��ت��دام��ة مت��ث��ل خ��ط��ة طموحة 
القت�شادية  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 
التي  والج���ت���م���اع���ي���ة  وال���ب���ي���ئ���ي���ة 
ن��ع��ي�����ش��ه��ا، وع���ل���ى ج��م��ي��ع ال�����دول 
وخرباتها  مواردها  من  ال�شتفادة 
ك�����ي ت���ت���م���ك���ن م�����ن حت���ق���ي���ق ه���ذه 

الأهداف«.
ال���ت���ط���ور  دور  ي���خ�������س  وف����ي����م����ا 
لتمكني  والب��ت��ك��ار  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
.. قال  ال�شناعي  القطاع  امل��راأة يف 
�شارمينتو اإن البتكار التكنولوجي 
ال���ت���ن���وي���ع  ي���������ش����اه����م يف حت���ف���ي���ز 
القيمة  وت����ع����زي����ز  الق����ت���������ش����ادي 
وتطوير  ال��دخ��ل  وزي����ادة  امل�شافة 
الكفاءة  وزي����ادة  امل��ع��رف��ة  اق��ت�����ش��اد 
ال�شناعية، ولذلك فمن ال�شروري 
متكني املراأة من لعب دورها ب�شكل 
الثورة  ع�����ش��ر  يف  وم��ت�����ش��او  ك��ام��ل 

ال�شناعية الرابعة » .
اجلن�شني  ب��ني  امل�����ش��اواة  اأن  وذك���ر 
ت�شاهم يف حتقيق قيمة اقت�شادية 
كبرية، حيث قدرت درا�شة اأجرتها 
 “ اآن��د كومباين  “ ماكنزي  �شركة 
اجلن�شني  ب��ني  امل�����ش��اواة  تعزيز  اأن 
 12 ح���وايل  اإ���ش��اف��ة  يف  �شت�شاهم 
الإجمايل  للناجت  دولر  تريليون 
العاملي بحلول العام 2025، ولكن 
علينا اأن ندرك اأن اأمتتة العمليات 
�شتوؤثر على فر�س الن�شاء يف املهن 
ذات الأجور املنخف�شة، مثل قطاع 

املاب�س.
اأهمية املجمعات ال�شناعية  وحول 
التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
وامل�شتدامة  ال�شاملة  ال�شناعية 
مدير  ق��ال   .. للبيئة  وال�شديقة 
اإدارة التجارة وال�شتثمار والبتكار 
املناطق  اإن  “اليونيدو”  يف 
ومناطق  اخل��ا���ش��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
وجممعات  ال���������ش����ادرات  جت��ه��ي��ز 
تتمتع  ال�������ش���ن���اع���ي���ة  الأع�������م�������ال 
الن�شاط  حتفيز  يف  طويل  بتاريخ 
القت�شادي وتعزيز الإنتاجية من 
خال ال�شتفادة من الفر�س التي 

العامل  “ اأن  . واأ�شاف  واملتو�شطة 
امل�شتجد  ك����ورون����ا  ب���وب���اء  ت���ف���اج���اأ 
الكبري  وب��ت��اأث��ريه   ”19 “كوفيد 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  ق���ط���اع  ع��ل��ى 
وبعد  املجتمعات  وعلى  والقت�شاد 
ال�شطراب الكبري الذي ت�شبب به 
العاملية  القيمة  �شا�شل  يف  الوباء 
القطاع  اأهمية  م��دى  ن��درك  بداأنا 
ال�شناعي يف دعم اجلهود الدولية 
الأزم��ة، م�شريا  للخروج من هذه 
ملعدات  ال�����ش��خ��م  الإن���ت���اج  اأن  اإىل 
والأدوات  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  احل��م��اي��ة 
امل�شتخدمة يف الختبار والكمامات 
احلماية  توفري  يف  �شاهم  الواقية 
الإ�شابات  ع��دد  وتقليل  ل��اأف��راد 

ب�شكل كبري » .
�شاهم   ”19 “ كوفيد  اأن  واأو�شح 
تقنيات  توظيف  وت��رية  ت�شريع  يف 
ال����ث����ورة ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة يف 
ن�شهد  وب��داأن��ا  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع 
توجًها ملحوًظا نحو زيادة فعالية 
على  وال��رتك��ي��ز  القيمة،  �شا�شل 
التخ�ش�س وتعزيز الإنتاج املحلي.

وح������ول ال����ت����ع����اون امل�������ش���رتك بني 
قال   .. “اليونيدو”  و  الإم�����ارات 

نوفمرب  يف  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  للتنمية 
“اإعان  اع��ت��م��اد  و���ش��ه��د   2019

اأبوظبي«.
لتعزيز  ق���دم���ا  “ ن��ت��ط��ل��ع  وت���اب���ع 
عاقاتنا مع حكومة دولة الإمارات 
كبرية  جهودا  تبذل  واأن��ه��ا  خا�شة 
لتوظيف تقنيات الثورة ال�شناعية 

الرابعة يف القطاع ال�شناعي«.
وحول م�شتقبل القطاع ال�شناعي 
قال   .. “كورونا”  بعد  ما  العاملي 
وال�شتثمار  ال��ت��ج��ارة  اإدارة  مدير 
والبتكار يف “اليونيدو” اإن جميع 
ال�شناعية  بالثورة  �شتتاأثر  الدول 
ال��راب��ع��ة ����ش���واء م���ن ح��ي��ث وترية 
التغري ال�شريعة والزيادة املحتملة 
والكفاءة  امل�������ش���اف���ة،  ال��ق��ي��م��ة  يف 
من  اأو  وال�������ش���ام���ة،  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
مثل  بها،  املرتبطة  املخاطر  حيث 
القوى  وا�شتبدال  العمليات  اأمتتة 
العاملة بالروبوتات وتوطني راأ�س 
املال وزيادة البطالة بني الن�شاء يف 

القطاع ال�شناعي.
العاملية  القمة  “ ت�شاهم  واأ���ش��اف 
ت�شجيع  يف  والت�شنيع  لل�شناعة 
كيفية  ح������ول  ال����ع����امل����ي  احل���������وار 

�شارمينتو اإن “ اليونيدو “ تتمتع 
ب�����ش��ج��ل ت���ع���اون ح���اف���ل م���ع دول���ة 
تاريخه  ي��ع��ود  وال�����ذي  الإم�������ارات 
وقع  ع��ن��دم��ا   1988 ال���ع���ام  اإىل 
التعاون  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ط��رف��ان 
التعاون  ا�شتمر  حيث  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
العديد  يف  التالية  العقود  خ��ال 
بالتنمية  املتعلقة  ال��ق�����ش��اي��ا  م��ن 
ال�شناعية ال�شاملة وامل�شتدامة مبا 
يف ذلك التعاون امل�شرتك لتحديد 
وتنظيم  ال�������ش���ن���اع���ي���ة  ال���ف���ر����س 
وتخطيط واإدارة الق�شايا البيئية 
دعم  ا�شرتاتيجية  وتنفيذ  واإع��داد 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  ال�����ش��رك��ات 
وو�شع الأنظمة الداعمة لابتكار 

يف التكنولوجيا النظيفة.
بني  ال�����ع�����اق�����ات  اأن  واأ��������ش�������اف 
اجل��ان��ب��ني ���ش��ه��دت ت���ط���ورا كبريا 
الرئا�شة  م��ن  الأخ����رية  الآون����ة  يف 
الأمم  منظمة  من  لكل  امل�شرتكة 
ال�شناعية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  امل����ت����ح����دة 
العاملية  للقمة  الإم���ارات  وحكومة 
تبعها  والتي  والت�شنيع  لل�شناعة 
ا�شت�شافة الإمارات للموؤمتر العام 
الثامن ع�شر ملنظمة الأمم املتحدة 

ال�شناعية  الثورة  تقنيات  توظيف 
ال�شناعي  ال���ق���ط���اع  يف  ال���راب���ع���ة 
من  وم�شتدامة  �شاملة  بطريقة 
القطاع  ق�����ادة  ا���ش��ت��ق��ط��اب  خ����ال 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  م���ن 
واحللول  امل��ن��ت��ج��ات  ل���ش��ت��ع��را���س 
واإط��اق مبادرات جديدة  املبتكرة 
هذا  ت�شريع  يف  ت�شاهم  اأن  ميكن 

التحول«.
وح�����ول ج���ه���ود الإم��������ارات يف رفع 
التغري  بق�شايا  ال��وع��ي  م�شتوى 
كالزاديا  برناردو  قال   .. املناخي 
�شارمينتو اإن “ اليونيدو “ تتعاون 
ب�شكل كبري مع دول��ة الإم���ارات يف 
البيئية  الق�شايا  واإدارة  تنظيم 
ال�شناعي  ب��ال��ق��ط��اع  ال�����ش��ل��ة  ذات 
حيث تعترب حماية البيئة عن�شرا 
اليونيدو   “ م��ه��م��ة  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ا 
ال�شناعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز   “
جميع  يف  وامل�����ش��ت��دام��ة  ال�����ش��ام��ل��ة 

اأنحاء العامل.
التي  “ نثمن اجل��ه��ود   : واأ���ش��اف 
تبذلها دولة الإمارات للتعاون معنا 
يف ال�شعي لتحقيق اأهداف التنمية 
امل�شتدامة ل �شيما الهدف التا�شع 

اليونيدو ل� »وام«: القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع تطرح حلول مبتكرة يف مواجهة كورونا

ال�شعبة  الأوق��ات  دبي خال هذه  املحلي يف  القت�شاد  مرونة 
كما �شُتعد ا�شتكماًل للم�شاعي املبذولة يف تر�شيخ مكانة الإمارة 
وال�شنوات  الأ�شهر  خ��ال  الأع��م��ال  ملمار�شة  مف�شلة  كوجهة 
القادمة واإننا على ثقة تامة باأنه من خال ال�شراكات وتعزيز 
قوتنا  وا�شتعادة  جمددا  النهو�س  من  �شنتمكن  التعاون  اأوج��ه 
والتغلب على التحديات الراهنة مع احلفاظ على قّوة ومتانة 

اقت�شادنا املحلي«.
رئي�س  التنفيذي  الرئي�س  نائب  ه��ادي  م��روان  اأك��د  من جهته 
ق�شم اخلدمات امل�شرفية لاأفراد يف الإمارات لبنك الإمارات 
دبي الوطني التزام البنك الدائم بدعم املبادرات الرامية اإىل 

ت�شهيل مزاولة الأعمال يف دولة الإمارات.

املركز عند ا�شتخدام اأي من البطاقات الئتمانية ال�شادرة عن 
اأدنى  وبحد  وال�شركات  ل��اأف��راد  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك 
قدره 500 درهم وتقدم هذه ال�شراكة لأكر من 17.5 األف 
مبنتهى  املنتظمة  الدفعات  اإج��راء  مزايا  باملركز  حالية  �شركة 

الراحة وال�شهولة وبالتايل تعزيز �شيولتها ومرونتها املالية.
على  اجلديدة  ال�شركات  لت�شاعد  هذه  التق�شيط  خطة  وتاأتي 
دون  اأك��رب  مبرونة  اأعمالها  بتاأ�شي�س  املتعلقة  التكاليف  اإدارة 

حتمل اأية تكاليف اإ�شافية.
وميكن للعماء الذين ي�شتخدمون بطاقات ائتمانية لاأفراد 
اخلدمات  تطبيق  با�شتخدام  تامة  ب�شهولة  دفعاتهم  حتويل 
عرب  امل�شرفية  اخل��دم��ات  اأو  الذكية  الهواتف  عرب  امل�شرفية 

بينما ميكن حلاملي  الق�شرية  الن�شية  الر�شائل  اأو  الإنرتنت 
البطاقات من ال�شركات التوا�شل مع مدير عاقات العماء اأو 

مركز الت�شال التابع للبنك لطلب اإجراء الدفعات املذكورة.
التابعة  احل��رة  للمنطقة  التنفيذي  املدير  حمزة  اأحمد  وق��ال 
اإن دع��م جمتمع الأع��م��ال ج��اء يف  امل��ت��ع��ددة  مل��رك��ز دب��ي لل�شلع 
و�شنوا�شل  املا�شية  القليلة  الأ�شهر  خ��ال  اأولوياتنا  مقدمة 
دعمنا بينما من�شي قدما نحو هذه املرحلة الراهنة التي ت�شهد 

عودة مبا�شرة الأعمال والتعايف من جائحة كوفيد-19.
واأ�شاف حمزة : “ اأن �شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني 
التي مت تو�شيعها ومتديد  الأعمال  امتدادا حلزمة دعم  تاأتي 
لتعزيز  انطاقة  نقطة  �شتكون  باأنها  ونوؤمن  موؤخرا  فرتتها 

•• دبي-وام:

وقع مركز دبي لل�شلع املتعددة اتفاقية �شراكة مع بنك الإمارات 
دبي الوطني بهدف متكني جمتمع اأعماله من ال�شركات احلالية 
واجلديدة من �شداد دفعاتها اخلا�شة بخدمات املركز على عدة 

دفعات با�شتخدام البطاقات الئتمانية وبدون فوائد.
ومبوجب التفاقية �شتتيح خطة التق�شيط لل�شركات احلالية 
وجتديد  الأع��م��ال  تاأ�شي�س  ر���ش��وم  حتويل  اإمكانية  واجل��دي��دة 
الرتاخي�س ملركز دبي لل�شلع املتعددة واأية ر�شوم اأخرى مرتبطة 
باخلدمات اإىل اأق�شاط متتد على مدى ثاثة اأو �شتة اأو اثني 
ع�شر �شهراً دون اأية فوائد. وتتوفر اخلدمة ل�شركات جمتمع 

الأرجنتني تتو�سل لّتفاق على اإعادة هيكلة 66 مليار دولر من دينها اخلارجي 

مليار درهم قيمة �سادرات واإعادة �سادرات اأع�ساء دبي اإىل اأفريقيا خالل يونيو 2020  2.94

التقرير اليومي للت�سرفات العقارية

مليار درهم ت�سرفات العقارات يف دبي  1.5
•• دبي-الفجر:

بلغت الت�شرفات العقارية يف دائرة الأرا�شي والأماك يف دبي اأكر من 1.5 مليار 
مليون   340.5 بقيمة  مبايعة   134 ت�شجيل  اأم�س  الدائرة  �شهدت  حيث  دره��م 
درهم و105 مبايعة  227.1 مليون  بقيمة  29 مبايعة لاأرا�شي  دره��م، منها 
اأهم مبايعات الأرا�شي  113.4 مليون دره��م.  وقد جاءت  لل�شقق والفلل بقيمة 
17 مليون  تليها مبايعة بقيمة  118 مليون درهم يف منطقة ند احلمر  بقيمة 
درهم يف منطقة نخلة جمريا تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة �شيح 
�شعيب 4.  وقد ت�شدرت منطقة ند ال�شبا الثالثة املناطق من حيث عدد املبايعات 
اإذ �شجلت 6 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جمريا بت�شجيلها 
3 مبايعة  33 مليون درهم وثالثة يف جمريا الأوىل بت�شجيلها  4 مبايعة بقيمة 
بقيمة 14 مليون درهم.  اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل فقد جاءت 
مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  برج خليفة  دره��م مبنطقة  مليون   4 بقيمة  مبايعة 
بقيمة 3 مليون درهم يف منطقة الثنية اخلام�شة واأخريا مبايعة بقيمة 3 مليون 
درهم يف منطقة الثنية اخلام�شة.  وقد ت�شدرت منطقة ور�شان الأوىل املناطق من 
درهم  مليون   4 بقيمة  مبايعة   17 �شجلت  اإذ  والفلل  ال�شقق  مبايعات  حيث عدد 
وتلتها منطقة الياي�س 2 بت�شجيلها 16 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وثالثة 
يف الثنية اخلام�شة بت�شجيلها 8 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.  و�شجلت الرهونات 
مليار   1.09 بقيمة  اأرا�شي  رهونات   32 منها  دره��م  مليار   1.15 قدرها  قيمة 
درهم و46 رهونات فلل و�شقق بقيمة 60.31 مليون درهم، وكان اأهمها مبنطقة 
ند ح�شة بقيمة 1 مليار درهم واأخ��ري يف منطقة مر�شى دبي بقيمة 26 مليون 
درهم.  واأما الهبات فقد �شهدت ت�شجيل 16 هبة بقيمة 54.81 مليون درهم كان 
27 مليون درهم واأخ��ري يف  اأهمها مبنطقة جممع دبي لا�شتثمار الأول بقيمة 

منطقة الثنية اخلام�شة بقيمة 8 مليون درهم

�سيتي يرفع تقديرات اأرباح الأ�سهم العاملية 
•• لندن-رويرتز:

رفع حمللو �شيتي ب�شكل كبري توقعاتهم للعائد على ال�شهم يف الأ�شهم العاملية، 
“�شديدة  ك��ان��ت  كوفيد-19  تف�شي  ف��ور  لهم  الأوىل  ال��ت��ق��دي��رات  اإن  قائلني 
يف  باملئة   30 عامليا  �شهم  لكل  العائد  انكما�س  يتوقع  البنك  و�شار  ال�شلبية«. 
اأزمة  اأوج  يتوقعه يف  ك��ان  باملئة   50 ن��زول  وه��و حت�شن ملحوظ عن   ،2020
الآراء  واإج��م��اع  التقدير  ذل��ك  ب��ني  �شديد  تناق�س  وه��ن��اك  ك��ورون��ا.  ف��ريو���س 
يقول  ما  2020، وهو  باملئة يف   18 اأ�شا�س معاك�س لنكما�س  على  يف حتليل 
�شيتي اإنه “يبدو مفرطا يف التفاوؤل«. بلغت الأ�شهم العاملية قمة غري م�شبوقة 
الأ�شبوع املا�شي، اإذ تفر�س اإجراءات حتفيز مل ي�شبق لها مثيل، والتي بلغت 20 

مليار دولر وما زالت يف زيادة، تغريا هيكليا يف كيفية تقييم الأ�شول املالية.

•• بوينو�س اير�س-اأ ف ب:

اأّنها  الإثنني  اآير�س  بوين�س  اأعلنت 
اإع�����ادة  اّت���ف���اق ع��ل��ى  ��ل��ت اإىل  ت��و���شّ
هيكلة %99 من ديونها ال�شادرة 
اأجنبي  ق�����ان�����ون  لأح�����ك�����ام  وف�����ق�����اً 
مليار   66.13 قيمتها  والبالغة 
اأك���ر من  ت��ت��ّوج  دولر، يف خ��ط��وة 
اأربعة اأ�شهر من املفاو�شات ال�شاّقة 
ب���ني الأرج���ن���ت���ني ودائ���ن���ي���ه���ا ومن 
حالة  من  الباد  تخرج  اأن  �شاأنها 

التخّلف عن ال�شداد.
الأرجنتيني  القت�شاد  وزي��ر  وق��ال 
اإّن��������ه مبوجب  غ�����وزم�����ان  م����ارت����ن 
 99% هيكلة  “اأعيدت  الّت���ف���اق 
ال�شادرة وفقاً لأحكام  الديون  من 

ت�شريع اأجنبّي«.
وي����اأت����ي ه����ذا الإع�������ان ب��ع��د اأق����ّل 
بوينو�س  اإع������ان  م���ن  ���ش��ه��ر  م���ن 
مع  اّتفاق  اإىل  لت  تو�شّ اأّنها  اآير�س 
الدائنني  م���ن  جم��م��وع��ات  ث���اث 
الرئي�شيني للباد لإعادة التفاو�س 

على �شروط الديون.
واأ����ش���اف غ��وزم��ان وق���د وق���ف اإىل 
األربتو  ال��رئ��ي�����س  ك���ل م���ن  ج��ان��ب��ه 
فرنانديز ونائبة الرئي�س كري�شتينا 
عملية  “بف�شل  اأّن�������ه  ك���ري����ش���رن 
احل����وار ك���ان ه��ن��اك ق��ب��ول وا�شع” 

الأرجنتني  ف��اإّن  التفاق  ومبوجب 
ال�شندات  ه����ذه  حل��م��ل��ة  ���ش��ت��دف��ع 
54،8 �شنتاً عن كل دولر، يف زيادة 
ك��ب��رية ب��امل��ق��ارن��ة م��ع امل��ب��ل��غ الذي 
وقدره  البداية  يف  عليهم  عر�شته 

39 �شنتاً.
ومت����ّث����ل ه�����ذه ال�������ش���ن���دات 20% 
ت����ق����ري����ب����اً م������ن اإج�������م�������ايل دي������ون 
 324 قيمتها  البالغة  الأرجنتني 
 90% ت��ع��ادل  وال��ت��ي  دولر  مليار 
م����ن ال����ن����اجت امل���ح���ل���ي الإج����م����ايل 

للباد.
والأرج��ن��ت��ني يف ح��ال��ة ت��خ��ّل��ف عن 
ال�شداد منذ 22 اأيار/مايو، عندما 
مليون   500 تدفع  اأن  عليها  ك��ان 
على  امل�شتحقة  الفوائد  من  دولر 

هذه ال�شندات.
الأرجنتيني من  القت�شاد  ويعاين 
الركود منذ عام 2018 و�شيعاين 
اأكر هذا العام ب�شبب وباء كوفيد-
املحلي  ال��ن��اجت  ان��ك��م��ا���س  م��ع   ،19
وفًقا   9،9% بن�شبة  الإج���م���ايل 

لتوّقعات �شندوق النقد الدويل.
ل اإىل هذا التفاق  ومن �شاأن التو�شّ
اأن ي�شّهل املفاو�شات التي ا�شتهّلتها 
النقد  ����ش���ن���دوق  م����ع  احل���ك���وم���ة 
املا�شي للح�شول  الأ�شبوع  الدويل 

على قر�س جديد.

 1% قيمتها  وال��ب��ال��غ��ة  ب��الت��ف��اق 
فقال  ال�شندات،  ه��ذه  اإجمايل  من 
م���ات���ي���ا����س راخ�����رنم�����ان امل���ح���ّل���ل يف 
الدين  »ه��ذا  اإّن  اإيكولتينا  �شركة 
مبلغ  ه��ذا  ���ش��داده،  بالتاأكيد  �شيتّم 
دولر  مليون   600 ج���ّداً.  �شئيل 
�شيء  ل  لاأرجنتني  بالن�شبة  ه��ي 

عملياً«.

املا�شي.
فرنانديز  ال��رئ��ي�����س  رّح���ب  ب����دوره 
قادرة  بادها  اأّن  موؤّكداً  بالتفاق، 
ال���واردة  بالتزاماتها  ال��وف��اء  على 
من  خ���رج���ن���ا  “لقد  وق������ال  ف���ي���ه. 

املتاهة«.
اأم�������ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ب��ق��ي��ة ال����دي����ون 
امل�شمولة  وغ��ري  ب��ال��دولر  املقّومة 

مهلة  يعطينا  “هذا  اأّن  واأ����ش���اف 
ك��اف��ي��ة لو�شع  اق��ت�����ش��ادي��ة  زم��ن��ي��ة 
�����ش����ي����ا�����ش����ات م���������ش����ت����دام����ة حت���ّق���ق 

التنمية«.
التفاق  هذا  اأّن  اإىل  الوزير  ولفت 
اأبعد عن الباد �شبح مقا�شاتها يف 
اخلارج من قبل �شناديق امل�شاربة 
يف  عا�شته  واأن  �شبق  ك��اب��و���س  وه��و 

من الدائنني بهذا التفاق.
اأّنه بف�شل التفاق  واأو�شح الوزير 
ف��اإّن باده  اإليه  ل  ال��ذي مّت التو�شّ
�شداد  م��ن  اإع���ف���اء  ع��ل��ى  �شتح�شل 
دولر من  مليار   37.7 قيمته  ما 
�شعر  �شينخف�س  ال��دي��ون، يف حني 
الفائدة ال�شنوي من 7 يف املئة اإىل 

3.07 يف املئة.

ت�����ش��ك��ل��ت م���ن ه���وات���ف نقالة  وق����د 
ومعدات  ف�شائي  ا�شتقبال  واأجهزة 
ك���ه���رب���ائ���ي���ة اأف�����������ران م���اي���ك���روي���ف 

حمم�شات اآلت �شنع القهوة الخ.
�شجلت  ق���د  الأدوي�������ة  اأن  ول���وح���ظ 
ال�شادرات  م��ن   7% ق��دره��ا  ح�شة 
حيث يعك�س ذلك الدور املهم الذي 
العديد  ت��زوي��د  دب��ي يف  يلعبه جت��ار 
بالأدوية  الأف��ري��ق��ي��ة  الأ����ش���واق  م��ن 
وامل���ع���دات ال��ط��ب��ي��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
التي  التعقيم  ومنتجات  ال�شابون 
وباء  م��ك��اف��ح��ة  يف  ���ش��روري��ة  تعترب 

كورونا امل�شتجد.
منطقة  اأن  اإىل  ال��ت��ح��ل��ي��ل  واأ�����ش����ار 
اأ�شواق   9 و�شط اأفريقيا تتكون من 
والكامريون  وت�����ش��اد  اأن���غ���ول  وه���ي 
الو�شطى  اأف���ري���ق���ي���ا  وج���م���ه���وري���ة 
الكونغو  وج���م���ه���وري���ة  وال���ك���ون���غ���و 
ال�شتوائية  وغينيا  الدميقراطية 
وبرين�شيب  تومي  و���ش��او  وال��غ��اب��ون 
حيث بلغت القيمة املعلنة ل�شهادات 
امل��ن�����ش��اأ امل��وج��ه��ة ل��ه��ذه الأ����ش���واق يف 
يونيو 92 مليون درهم مبعدل منو 
�شهري قدره 50 %. وتعترب اأنغول 
اأكرب �شريك ل�شادرات اأع�شاء غرفة 
دبي يف منطقة و�شط اأفريقيا حيث 
بلغت قيمة �شادرات واإعادة �شادرات 
اأع�شاء الغرفة لل�شوق الأنغولية يف 

�شهر يونيو 33 مليون درهم. 

مبنطقة �شرق اأفريقيا املعروفة بني 
جتار الإمارة.

من  اأفريقيا  غ��رب  منطقة  وتتكون 
وبوركينا  ب��ن��ني  وه����ي  ����ش���وق���اً   16
الأخ�����ش��ر و�شاحل  وال���راأ����س  ف��ا���ش��و 
العاج وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا 
وموريتانيا  ومايل  وليبرييا  بي�شاو 
وال�شنغال  ون���ي���ج���ريي���ا  وال���ن���ي���ج���ر 
القيمة  وبلغت  وتوغو  و�شرياليون 
التي  امل���ن�������ش���اأ  ل�������ش���ه���ادات  امل���ع���ل���ن���ة 
يونيو  يف  اأفريقيا  غ��رب  ا�شتهدفت 
درهم  مليون   250 ح��وايل  املا�شي 

بن�شبة منو �شهري قدرها 12%.
وذكر التحليل اأن نيجرييا تعد اأكرب 
اأفريقيا  غ��رب  منطقة  يف  الأ���ش��واق 
واأف�شلها اأداء خال الأ�شهر املا�شية 
 112 وذل��ك بقيمة ���ش��ادرات بلغت 
وت�شكل  ي��ون��ي��و.  يف  دره�����م  م��ل��ي��ون 
املتعددة  البوليمرات  مثل  اللدائن 
ليثلني ��� الفا ���� اولفني والبوليثلني 
ب��اأ���ش��ك��ال��ه الأول���ي���ة ب��ج��ان��ب الأل����واح 
% من   23 ح�����وايل  وال�����ش��ف��ائ��ح 
ال�شادرات واإعادة ال�شادرات لل�شوق 
الآلت  �شاهمت  كذلك  النيجريية. 
ال�شادرات لهذه  %15 من  بن�شبة 
ال�����ش��وق ح��ي��ث ت���اأت���ي ع����ادة يف �شكل 
اأدوات حفر وحمركات هيدروليكية 
واأدوات. وقد �شاهمت الإلكرتونيات 
الأع�شاء  %8 من �شادرات  بن�شبة 

قبل   2020 مار�س  اإىل  يناير  من 
�شلطت  حيث  امل�شتجد  كورونا  وب��اء 
ال��غ��رف��ة يف حت��ل��ي��ل��ه��ا ال�����ش��وء على 
الأقاليم  يف  اأداء  الأ����ش���واق  اأف�����ش��ل 
الف����ري����ق����ي����ة ج����ن����وب ال�������ش���ح���راء 
اإىل  ال�شادرات  مكونات  م�شتعر�شًة 
اأك���رب الأ����ش���واق يف ك��ل اإق��ل��ي��م وذلك 
ال�شهرية  ال���ب���ي���ان���ات  ب���ا����ش���ت���خ���دام 
�شهادات  بيانات  قاعدة  املاأخوذة من 

املن�شاأ ال�شادرة عن غرفة دبي.
ونوه التحليل باأنه توزعت �شادرات 
اإىل دول  الأع�شاء  ���ش��ادرات  واإع���ادة 
يونيو  يف  ال�شحراء  جنوب  اأفريقيا 
مليون   883 بلغت  وال��ت��ي  املا�شي 
دره�����م ع��ل��ى ����ش���رق اأف���ري���ق���ي���ا التي 
مليون   508.3 ع��ل��ى  ا���ش��ت��ح��وذت 
درهم من الإجمايل وغرب اأفريقيا 
 249.5 ع���ل���ى  ا����ش���ت���ح���وذت  ال���ت���ي 
التي  اأفريقيا  وو�شط  دره��م  مليون 
درهم  مليون   92 على  ا���ش��ت��ح��وذت 
ال���ق���ارة الأف���ري���ق���ي���ة التي  وج���ن���وب 
درهم  مليون   3.3 على  ا�شتحوذت 
م��ن الإج���م���ايل. وع��ل��ى ال��رغ��م من 
ال�شادرات  الكبري يف قيمة  التفاوت 
لأقاليم القارة اإل اأن غرب اأفريقيا 
املحرك  كانا  اأفريقيا  و�شط  بجانب 
 2020 للتعايف يف يونيو  الرئي�شي 
ب����اع����ت����ب����اره����م����ا م���ن���ط���ق���ت���ني غري 
مكت�شفتني كثرياً لتجار دبي مقارنة 

•• دبي- وام:

بلغت قيمة �شادرات واإعادة �شادرات 
دبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  اأع�شاء 
�شهر  خ��ال  الأفريقية  ال��ق��ارة  اإىل 
درهم  مليار   2.94 املا�شي  يونيو 
بقيمتها  مقارنة   20% بلغ  وبنمو 
وفق  وذل���ك   2020 م��اي��و  �شهر  يف 
واأظهر  ل��ل��غ��رف��ة.  ح���دي���ث  حت��ل��ي��ل 
ثلثي  ح�����وايل  اأن  ال���غ���رف���ة  حت��ل��ي��ل 
اأع�شاء  ����ش���ادرات  واإع�����ادة  ����ش���ادرات 
�شهر  اأف��ري��ق��ي��ا خ���ال  اإىل  ال��غ��رف��ة 
يونيو كانت وجهتها �شمال اأفريقيا 
مليار   2.05 ح���وايل  بلغت  بقيمة 
القرب  اإىل  ن����ظ����راً  وذل������ك  دره������م 
اجل����غ����رايف ومت���ت���ع ه����ذه الأ�����ش����واق 
ب�شات تاريخية وجتارية وثقافية 
متينة مع دبي يف حني بلغت �شادرات 
الغرفة  اأع�����ش��اء  ����ش���ادرات  واإع������ادة 
ال�شحراء  جنوب  اأفريقيا  دول  اإىل 
حوايل 883 مليون درهم مما رفع 
القيمة الإجمالية ل�شادرات واإعادة 
اأ�شواق  كافة  اإىل  الأع�شاء  �شادرات 
القارة الأفريقية يف يونيو اإىل 2.9 

مليار درهم.
ولفت التحليل اإىل اأن القيمة املعلنة 
ت�شدرها  ال���ت���ي  امل��ن�����ش��اأ  ل�����ش��ه��ادات 
الغرفة عادت اإىل املتو�شط ال�شهري 
الفرتة  خ��ال  �شهدته  ال��ذي  نف�شه 

اليورو يقرتب من 1.20 دولر مع 
ت�ساعد خ�سائر العملة الأمريكية 

•• لندن-رويرتز:

اقرتب اليورو من م�شتوى 1.20 دولر اأم�س الثاثاء بعدما �شعد لذروة 
الأمريكية  العملة  �شعفت  بينما  �شهرا   28 يف  م�شتوى  اأعلى  عند  جديدة 
اإط��ار العمل اجلديد ل�شيا�شة  اأن  اأع��وام مع رهان على  لأقل م�شتوى لعدة 
ا�شتمرار  تعني  الأمريكي(  املركزي  )البنك  الحت��ادي  الحتياطي  جمل�س 
1.1997 دولر يف  ال��ي��ورو  اأط���ول. وب��ل��غ  مل��دة  ال��ف��ائ��دة منخف�شة  اأ���ش��ع��ار 
لي�شجل   2018 اأي���ار  مايو  منذ  م�شتوى  اأع��ل��ى  وه��و  اآ�شيا  يف  التعامات 

مكا�شب 7.5 باملئة يف ثاثة اأ�شهر.
ت�شهد  ف��رتات  قبول  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  الحتياطي  جمل�س  اإع���ان  و�شجع 
ومعدلت  الت�شخم  معدل  متو�شط  علي  والرتكيز  اأع��ل��ى  ت�شخم  معدل 
ال�شيا�شية  ال�شبابية  ال��دولر. و�شغطت  املتعاملني على بيع  اأعلى  توظيف 
يف الوليات املتحدة قبل انتخابات الرئا�شة الأمريكية يف نوفمرب ت�شرين 
الثاين واملخاوف ب�شاأن وترية تعايف القت�شاد الأمريكي على الدولر، وكان 
الأوروبية  العملة  �شعدت  تعامات،  اأح��دث  ويف  الأك���رب.  امل�شتفيد  ال��ي��ورو 

املوحدة 0.3 باملئة اإىل 1.1968 دولر.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي – الفجر: 

 ع����ق����دت جل���ن���ة احل�����ك�����ام ب���احت���اد 
الإم�������������ارات ل����ك����رة ال�����ق�����دم اأم�������س 
نظام  ع����رب  ال�����راب�����ع  اج���ت���م���اع���ه���ا 
الت�������ش���ال امل����رئ����ي ب���رئ���ا����ش���ة علي 
ال�����ب�����دواوي ع�����ش��و جمل�س  ح��م��د 
، ومب�شاركة  اللجنة  رئي�س  الإدارة 
���ش��امل ع���ب���داهلل ال�����ش��ام�����ش��ي نائب 
املرزوقي  و�شالح   ، اللجنة   رئي�س 
بن  وحمد   ، املن�شوري  واإبراهيم   ،
حنيفة ، وعو�س م�شري ، وفاطمة 
وعلي   ، اللجنة  اأع�شاء   ، العامري 
احلكام  اإدارة  م���دي���ر  ال��ط��ري��ف��ي 
الفني  امل���دي���ر  ال���دوخ���ي  وخ���ال���د   ،
ي��ع��ق��وب م�������ش���وؤول فني  ، واأح����م����د 
وحممد   ، وامل��ح��ا���ش��ري��ن  املقيمني 

الع�شماوي مقرراً .
بال�شكر  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  وت���ق���دم 
احتاد  اإدارة  جمل�س  اإىل  والتقدير 

ال��ك��رة ب��رئ��ا���ش��ة ال�����ش��ي��خ را���ش��د بن 
حميد النعيمي رئي�س احتاد الكرة 
واملتابعة  امل��ت��وا���ش��ل  ال���دع���م  ع��ل��ى 
اللجنة  اأن�������ش���ط���ة  ل���ك���ل  احل��ث��ي��ث��ة 
الإمكانيات  كل  وتوفري  وبراجمها 

لتطوير منظومة التحكيم. 
واطلعت اللجنة على تقرير مف�شل 
لإدارة احلكام عن املع�شكر اخلارجي 
ل��ق�����ش��اة امل���اع���ب ال�����ذي اأق���ي���م يف 
 25 اإىل   10 م��ن  للفرتة  �شربيا 
اأكر  املنق�شي مب�شاركة  اأغ�شط�س 
الفريق  حكام  م��ن  حكما   60 م��ن 
املع�شكر  تقرير  وت�شمن   ، الأول  
خو�س احلكام 16 ح�شة تدريبية 
خالها  مت  امل��ل��ع��ب  ع��ل��ى  ع��م��ل��ي��ة 
ملحاكاة  ه��واة  باعبني  ال�شتعانة 
ومراجعتها  التحكيمية  احل���الت 
على الفور ، و 14 ح�شة للتدريب 
ودية  م��ب��اري��ات   5 واإدارة  ال��ب��دين 
حما�شرة   32 ع���ق���د  مت  ك���م���ا   ،

نظرية ت�شمنت حما�شرات خا�شة 
امل�شاعد  ال��ف��ي��دي��و  ح��ك��م  ب��ت��ق��ن��ي��ة 
والأخطاء  الإدارة  يف  وحما�شرات 
باليد  ال���ك���رة  ول���ع���ب  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة 
و�شدة املخالفات ومهام امل�شاعد يف 
وجود تقنية الفيديو والتعاون بني 
اأفراد الطاقم التحكيمي والقراءة 
واأج�����ري�����ت   ، ل���ل���م���ل���ع���ب  اجل�����ي�����دة 
اللعبة  ق��ان��ون  اخ��ت��ب��ارات يف م���واد 
واختبارات فيديو واختتم التقرير 
ب��ن�����ش��ب��ة جن����اح ق�����ش��اة امل���اع���ب يف 
اأجريت  التي  البدنية  الختبارات 
يف اليوم اخلتامي للمع�شكر والتي 

بلغت ن�شبتها 93.5 %.
واع������ت������م������دت ال����ل����ج����ن����ة اخل����ط����ة 
ال�شرتاتيجية حلكام كرة ال�شالت 
ع�شو  املن�شوري  اإب��راه��ي��م  وكلفت 
جل���ن���ة احل����ك����ام ب����الإ�����ش����راف على 
ت��ك��ل��ي��ف كل  ف��ي��م��ا مت   ، ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
م��ن خ��ال��د ال��دوخ��ي امل��دي��ر الفني 

للحكام وعبد اهلل ال�شحي امل�شوؤول 
مب�شوؤولية  ال�شالت  حلكام  الفني 

تنفيذها.
اختبارات  ن��ت��ائ��ج  اع��ت��م��اد  مت  ك��م��ا 
اأجريت  وال��ت��ي  ل��ل��ح��ك��ام  ال��رتق��ي��ة 
موؤخرا واأ�شفرت عن ترقية عدد 5 
حكام من الدرجة الثانية للدرجة 
الدرجة  م��ن  ح��ك��ام   6 و   ، الأوىل 
ال��ث��ال��ث��ة اإىل ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة ، و 
اإىل  م�شتجد  درج��ة  من  حكام   5
الدرجة الثالثة ، ومت رفع تو�شية 
ملجل�س اإدارة احتاد الكرة للت�شديق 

على تلك النتائج.
ورف���ع���ت ال��ل��ج��ن��ة ت��و���ش��ي��ة اأخ����رى 
 32 اإدارة الحت��اد لعتماد  ملجل�س 
م��ن احل��ك��ام اجل��دد » م��ن �شمنهم 
بنجاح  اجتيازهم  بعد  حكمات«   5
امل�شتجدين  اختبارات دورة احلكام 
ال��ت��ي ع��ق��دت خ����ال ���ش��ه��ر يوليو 

املا�شي بنظام الت�شال املرئي .

وك���ان���ت ال��ل��ج��ن��ة اع���ت���م���دت خال 
اإعداد  برنامج  املا�شي  اجتماعها 
حيث   ، اجل��دي��د  للمو�شم  احل��ك��ام 
�شتنطلق اليوم ور�شة عمل ملقيمي 

احلكام ، فيما �شيتم اإجراء اختبار 
املجموعة  حل���ك���ام  ب��دن��ي��ة  ل��ي��اق��ة 
الثانية م�شاء اليوم الأربعاء بنادي 
واإقامة   ، ال��ه��م��م  لأ����ش���ح���اب  دب����ي 

املجموعة  حل��ك��ام  داخ��ل��ي  مع�شكر 
ال��ث��ان��ي��ة مب��ق��ر الحت�����اد ب���دب���ي يف 
�شبتمرب    5 اإىل   3 م���ن  ال���ف���رتة 
ب��الإ���ش��اف��ة ل��ع��ق��د دورة   ، اجل����اري 

امل�����ش��اع��د حلكام  ت��ق��ن��ي��ة ال��ف��ي��دي��و 
مبقر   )VAR( الأول  ال��ف��ري��ق 
الحتاد بدبي خال الفرتة من 6 

اإىل 8 من ال�شهر ذاته.

•• اأبوظبي-الفجر

اإىل ق��ائ��م��ة ال�شركاء  اأك����ور  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ف��ن��ادق ري��ك�����ش��و���س  ان�����ش��م��ت 
خلدمات  ر�شمي  ك�شريك  الإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  لرابطة  ال�شرتاتيجيني 
ال�شيافة من خال اتفاقية رعاية متتد لعامني نظري خدمات تقدر قيمتها 
الرابطة يف  تاأتي هذه اخلطوة كجزء من جهود  اإماراتي.  ب�2 مليون درهم 
تنويع ال�شراكات والرعايات مع خمتلف القطاعات مبا يخدم م�شلحة الكرة 
القدم  كرة  ع�شاق  للتوا�شل مع  فر�شة  ريك�شو�س  لفنادق  ويتيح  الإماراتية، 

يف الإمارات.
جاء الإعان عن ال�شراكة خال املوؤمتر ال�شحفي الذي اأقيم اأم�س الثاثاء 

املوافق 1 �شبتمرب يف فندق ريك�شو�س يف جزيرة ال�شعديات باأبوظبي، وح�شره 
الإماراتية،  املحرتفني  لرابطة  التنفيذي  املدير  احلو�شني،  وليد  من  كل 
الإمارات  يف  »ريك�شو�س«  لفنادق  الإقليمي  العام  املدير  اأن��ف��ريدي،  وجينك 

وممثلي و�شائل الإعام.
وع���رب ول��ي��د احل��و���ش��ن��ي، امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��راب��ط��ة ع��ن ���ش��ع��ادت��ه بتوقيع 
اإيجابية تخدم اأهداف الرابطة وتعود بالنفع  اأنها خطوة  التفاقية، موؤكًدا 
�شالح  يف  تاأكيد  بكل  ال�شراكة  ه��ذه  ”ت�شب  وق��ال:  الإم��ارات��ي��ة،  الكرة  على 
الكرة الإماراتية، وتتما�شى مع برامج واأهداف الرابطة الرامية اإىل تنويع 

ال�شراكات والرعايات مع خمتلف القطاعات.“
الفنادق  ريك�شو�س من  ”فنادق  قائًا:  بال�شريك اجلديد  واأ�شاد احلو�شني   

اتفاقية  تعود  اأن  نتمنى  العاملي،  ال�شعيد  على  ال�شياحي  املجال  يف  الرائدة 
ال�شراكة بالنفع على الطرفني.“ 

وتوجه احلو�شني بال�شكر اإىل القيادة الر�شيدة على حكمتها وحنكتها املعهودة 
اأمن و�شامة القاطنني بالدولة، واأ�شاد بجهود  يف احلر�س والهتمام على 
خط الدفاع الأول موؤكًدا اأنهم يعملون بجهد واإخا�س يف �شبيل تقدمي كل 

الإر�شادات التوعوية والحرتازية لتخطي الأزمة احلالية.
ومن جهته اأبدى جينك اأنفريدي املدير العام الإقليمي لفنادق »ريك�شو�س« 
رابطة  مل�شابقات  امل��ل��ح��وظ  ال��ت��ق��دم  على  مثنًيا  ال��رع��اي��ة  باتفاقية  �شعادته 
املحرتفني الإماراتية قائًا: ”على مدار ال�شنوات القليلة املا�شية، تطورت 
اأ�شكال  اأ���ش��رع  م��ن  واح���دة  لت�شبح  الإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  راب��ط��ة  م�شابقات 

الرتفيه منواً يف املنطقة.“
واأكد اأن اتفاقية ال�شراكة مع الرابطة تعد فر�شة مميزة للتوا�شل مع ع�شاق 
كرة القدم يف الإم��ارات وفر�شة لدعوتهم لكت�شاف عامل ريك�شو�س واأكور. 
واأ�شاف: »رعايتنا مل�شابقات رابطة املحرتفني الإماراتية تعرب عن رغبتنا يف 

تقدمي جتربة فريدة وممتازة لل�شيوف وم�شجعي كرة القدم.“ 
اإحدى  وتعد    2000 عام  تاأ�ش�شت  ريك�شو�س  جمموعة  اأن  بالذكر  اجلدير 
اأربعة  املجموعة  متتلك  حيث  ال��ع��امل.  يف  من���ًوا  ال��ف��ن��ادق  جمموعات  اأ���ش��رع 
جمريا  �شاطئ  مب�شاكن  دب��ي  برمييوم  ريك�شو�س  ت�شم  الإم���ارات  يف  فنادق 
وفندق واأجنحة ريك�شو�س النخلة دبي وريك�شو�س باب البحر يف راأ�س اخليمة 

وريك�شو�س برمييوم يف جزيرة ال�شعديات باأبوظبي. 

رابطة املحرتفني وفنادق ريك�سو�س توقعان اتفاقية �سراكة ا�سرتاتيجية

جلنة احلكام تعقد اجتماعها الرابع

•• الريا�س- الفجر

مدار  على  الاعبني  بلجنة  ممثلة  ال�شعودية  الومل��ب��ي��ة  اللجنة  نظمت 
�شخ�شيات  مب�شاركة  نوعه  من  الأول  ال��دويل  الاعبني  منتدى  يومني 

ريا�شية حملية وعاملية بارزة. 
واأقيمت الندوة عن بعد عرب �شبكة النرتنت ب�شبب تف�شي فريو�س كورونا، 

وح�شدت اأكر من 10 اآلف م�شاهدة. 
رئي�س  الريا�شة  وزي��ر  الفي�شل  تركي  بن  عبدالعزيز  الأم��ري  �شمو  وق��ال 
جلنة  ال��اع��ب��ني  جلنة  امل��ن��ت��دى:  اف��ت��ت��اح  يف  ال�شعودية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
م�شتقلة ولها طبيعة عمل خمتلفة، وهي املعنية باإي�شال م�شكات جميع 

الريا�شيني ال�شعوديني. 
وحث جميع الاعبني على املواظبة وال�شتمرار يف التدريبات، موؤكداً اأن 
املوهبة وحدها ل تكفي، بل يجب اأن ُت�شقل من خال املمار�شة والتعّلم 

من اخل�شوم. 
من جهته، قال �شمو الأمري فهد بن جلوي نائب رئي�س اللجنة الأوملبية 

ال�شعودية يف اخلتام اأن خمرجات املنتدى �شتكون عاما مهما يف تطوير 
بجميع  وال�شخ�شي، م�شيداً  املهني  امل�شتوى  بعد العتزال على  الاعبني 
�شيوف املنتدى الذين كانوا على م�شتوى عالٍ  من اخلربات والإجنازات.

الاعب من  ال��ذي ميثله حميط  املهم  ال��دور  على  الرئي�س  نائب  و�شّدد 
اأ�شرة واأ�شدقاء يف دعم وتوجيه الاعب للح�شول على الإجنازات بال�شكل 
ياأُل  مل  الريا�شة  وزارة  بقيادة  الريا�شي  القطاع  اأّن  اإىل  م�شرياً  الأمثل، 
جهداً لتوفري البيئة املنا�شبة ملمار�شة الريا�شيني لألعابهم املف�شلة، التي 

هدفت من خالها لطماأنة الأ�شر باهتمامات اأبنائهم.
اللجنة  املنتدى رئي�شة جلنة الاعبني يف  اأي�شا يف  املتحدثني  اأب��رز  ومن 
الوملبية الدولية كري�شتي كوفنرتي من زميبابوي، والكورية ريو �شينغ 
الأوملبية  واللجنة  الآ�شيوي  الوملبي  املجل�س  يف  الريا�شيني  ممثلة  مني 
املراأة  جلنة  رئي�شة  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بنت  حياة  وال�شيخة  الدولية، 
والريا�شة يف املجل�س الوملبي ال�شيوي، والعداء ال�شعودي هادي �شوعان 
�شيدين  اأومل��ب��ي��اد  يف  ح��واج��ز  م   400 ل�شباق  الف�شية  بامليدالية  ال��ف��ائ��ز 

 .2000

•• م�شقط-الفجر

كرمت اللجنة الأوملبية العمانية حار�س مرمى منتخب 
اعتزاله  مبنا�شبة  احلب�شي  علي  القدم  لكرة  ال�شلطنة 

بعد م�شرية حافلة على ال�شعيدين املحلي والدويل. 
وا���ش��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة الومل���ب���ي���ة ال��ع��م��ان��ي��ة خالد 
احلب�شي  احل��ار���س  الث��ن��ني  الأول  اأم�����س  البو�شعيدي 
لتكرميه وتقدمي ال�شكر والتقدير له نيابة عن اللجنة 

الأوملبية والأ�شرة الريا�شية مبنا�شبة اعتزاله الكروي 
وع�شو  الك�شري  ط��ه  اللجنة  ع��ام  اأم��ني  اللقاء  وح�شر 

جمل�س الإدارة حم�شن امل�شروري. 
يف  نهائًيا  اللعب  اعتزاله  عن  اأعلن  قد  احلب�شي  وك��ان 
ت��غ��ري��دة ن�����ش��ره��ا ع��رب ح�����ش��اب��ه يف ت��وي��رت ي���وم اجلمعة 
املا�شي قال فيها: بعد �شنوات ت�شرفت فيها بتمثيل عدد 
من الأندية داخل الوطن وخارجه اأعلن اإنهاء م�شريتي 
كاعب كرة القدم ويف هذه اللحظة اأرفع خال�س �شكري 
وعظيم امتناين لكل من �شاندين طوال م�شريتي موؤكدا 

ا�شتمراري يف خدمة وطني يف مواقع اأخرى. 
فيها  خا�س  عاما   20 ق��راب��ة  احلب�شي  م�شرية  ام��ت��دت 
�شعيد الأن��دي��ة ب���داأ مع  وع��ل��ى  دول��ي��ة.  م��ب��اراة   135
الن�شر،  اإىل  انتقل  ث��م  الثانية،  ال��درج��ة  يف  املق�شيبي 
انتقل اىل  ثم  الرنوجي لثاثة موا�شم،  اإىل لني  ومنه 
وريدينغ،  ويغان  ثم  بولتون  يف  اح��رتف  حيث  اجنلرتا 
قبل  املحطة  يف  ال�شعودي  ال��ه��ال  اىل  ينتقل  اأن  قبل 
بروميت�س  و�شت  مع  اىل ختمها  م�شريته  الأخ��رية من 

الجنليزي. 
وكان موقع الحتاد الدويل لكرة القدم ) فيفا ( قد ن�شر 
فيها: خال�س  قال  العربية  باللغة  تغريدة على موقعه 
تهانينا للحار�س العماين الأ�شطوري علي احلب�شي على 
م�شريته الكروية الرائعة والتي قرر اإنهاءها بعد �شنوات 

من التاألق على م�شتوى الأندية واملنتخب . 
كابنت  العالية  والأخ��اق  الذكريات  على  �شكرا  وتابع: 
اختياراتك  ج��م��ي��ع  يف  ال��ن��ج��اح  ب��ك��ل  ومت��ن��ي��ات��ن��ا  ع��ل��ي 

امل�شتقبلية. 

منتدى الالعبني الدويل يف ال�سعودية يح�سد اأكرث من 10 اآلف م�ساهدة

اللجنة الأوملبية العمانية تكرم احلار�س 
املعتزل علي احلب�سي

الوملبية الأردنية 
متدد اإيقاف 

الن�ساط الريا�سي
 •• عمان-الفجر

للجنة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل���ك���ت���ب  اأع����ل����ن 
الأن�شطة  اإي��ق��اف  الأردن��ي��ة  الأوملبية 
املنتخبات  وت���دري���ب���ات  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
اإ�شافية  اأي����ام  �شبعة  مل���دة  ال��وط��ن��ي��ة 
اجلاري  �شبتمرب  من  ال�شاد�س  حتى 

ب�شبب تف�شي فريو�س كورونا.
الأردنية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  وذك����رت 
ل�شامة  ق�����راره�����ا  ات����خ����ذت  اأن����ه����ا 
امل��ن��ظ��وم��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة ن��ظ��راً لتطور 
وزيادة  للفريو�س  ال��وب��ائ��ي  ال��و���ش��ع 
واأ�شارت  اململكة.   يف  الإ�شابات  عدد 
بالتن�شيق مع جلنة  اأنها �شتقوم  اإىل 
مراجعة  يف  ال�شحة  ووزارة  الأوب��ئ��ة 
الإجراءات اخلا�شة بعودة املناف�شات 
حفاظاً  وذل��ك  املنتخبات  وتدريبات 
على �شامة الاعبني واأركان اللعبة 
الريا�شي  وال��ق��ط��اع  خ��ا���س  ب�����ش��ك��ل 
التنفيذي  املكتب  واأك��د  ع��ام.   ب�شكٍل 
ال���ل���ج���ن���ة الأومل�����ب�����ي�����ة الأردن�����ي�����ة  يف 
الريا�شية  التزام الحت��ادات  �شرورة 
عن  ال�شادرة  ال�شحية  ب��الإج��راءات 
على  حفاظاً  وذلك  الأوملبية  اللجنة 

ال�شامة العامة للقطاع الريا�شي.



األربعاء   2   سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13026  
Wednesday  2  September   2020   -  Issue No   13026الفجر الريا�ضي

1818

•• دبي-الفجر

 اأ�شاد جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل 
للريا�شات البحرية بالدعم الكبري 
وامل��ت��اب��ع��ة امل�����ش��ت��م��رة ال��ت��ي حتظى 
من  ال��ن��ادي  وفعاليات  اأن�شطة  بها 
�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي 
ال��ري��ا���ش��ي الأم����ر ال���ذي اأث��م��ر عن 
العودة املوؤزرة اإىل احلياة الطبيعية 
كورونا  جائحة  تداعيات  اأعقاب  يف 
ال����ن����ادي  وت���ن���ظ���ي���م   19 -ك���وف���ي���د 
�شهري  يف  الفعاليات  م��ن  للعديد 

يونيو واأغ�شط�س املا�شيني.
ج���اء ذل���ك خ���ال اج��ت��م��اع جمل�س 
للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  اإدارة 
ال��ب��ح��ري��ة  ال�����ش��ه��ري ال����ذي انعقد 
�شيافة  يف  ال���ث���اث���اء  اأم���������س  ي�����وم 
مركز �شرطة املواين التابع للقيادة 
اأحمد  برئا�شة  دبي  ل�شرطة  العامة 
جمل�س  رئي�س  م�شحار  ب��ن  �شعيد 
للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  اإدارة 
ال��ب��ح��ري��ة وب��ح�����ش��ور ���ش��ي��ف جمعة 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال�����ش��وي��دي 
املقدم  الإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء   ،
را����ش���د ث���اين ال��ع��اي��ل وج���م���ال زعل 
ك����ري���������ش����ان، وع���ي�������ش���ى حممد  ب�����ن 
احلاج نا�شر، وخالد على البلو�شي 

حارب  اهلل  عبد  حممد  اإىل  اإ�شافة 
اهلل  عبد  وحممد  التنفيذي  املدير 

ال�شام�شي مدير الدعم املوؤ�ش�شي.
خ���ال  الإدارة  جم���ل�������س  واأث�����ن�����ى 
التنظيمي  النجاح  على  الج��ت��م��اع 
الفعاليات  ����ش���ادف  ال����ذي  ال��ك��ب��ري 
�شكلت  وال��ت��ي  البحرية  الريا�شية 
م��ه��رج��ان��ات رائ��ع��ة وب��دي��ع��ة خال 
ت��اأك��ي��دا للعودة  ي��ون��ي��و واأغ�����ش��ط�����س 
يف  والفعاليات  و  لاأن�شطة  القوية 
اأ�شبوع  اإم��ارة دبي وذلك من خال 
�شهد  ال��ذي  ال�شيفي  البحري  دب��ي 
ريا�شات  يف  متنوعة  فعاليات   6
)الطائرة(  الطائرة  املائية  الأل��واح 
واألواح التزحلق على املاء باملظات 
التزحلق  واأل�����واح  ���ش��ريف(  )ك��اي��ت 
الل����ك����رتون����ي����ة )م�����وت�����و ����ش���ريف( 
احلديثة  ال�����ش��راع��ي��ة  وال�����ق�����وارب 
و�شيد   )4.7 ول���ي���زر  )اوب��ت��م�����ش��ت 
واألواح  )كاياك(  بقوارب  الأ�شماك 

ال��ت��ج��دي��ف -واق�����ف وال���ت���ي جمعت 
خمتلف �شرائح املجتمع يف تظاهرة 

فريدة على مدار 3 اأيام متتالية.
بجهود  الإدارة  جمل�س  اأ���ش��اد  ك��م��ا 
والتي  ال��ن��ادي  يف  املنظمة  اللجنة 
اأفلحت يف تنظيم مهرجان ريا�شي 
فريد هو الأول من نوعه يف الإمارة 
التجديف  ق���وارب  كرنفال  ب��اإق��ام��ة 
واقف �شمن مبادرة )نحن جندف 
م��ن اأج����ل دب����ي( وال����ذي ج��م��ع 80 
30 دولة  م�����ش��ارك��ا وم�����ش��ارك��ة م��ن 
يف اأجمل كيلو مرت مربع يف العامل 
ببحرية برج خليفة و�شط بوليفارد 
حم���م���د ب����ن را�����ش����د الأم��������ر ال����ذي 
النادي  لأن�شطة  نوعية  نقلة  �شجل 
اجلمهور  اإىل  اأك������ر  ب�����الق�����رتاب 
جميلة  م�شطحات  اإىل  وال��ت��ح��ول 
الرتويج  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  ورائ����ع����ة 
نف�شه  ال��وق��ت  يف  مثمنا  ال�شياحي 
التعاون القائم بني النادي وجمل�س 

دبي الريا�شي من جهة وبني النادي 
واملوؤ�ش�شات  احل��ك��وم��ي��ة  وال���دوائ���ر 

الوطنية من جهة اأخرى.
دبي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  وا���ش��ت��م��ع 
البحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  ال���������دويل 
خ�����ال اج���ت���م���اع���ه ال�������ش���ه���ري من 
الإدارة التنفيذية عن ما اأجنز من 
خطوات من اأجل ا�شتكمال م�شروع 
مر�شوم  ب��ع��د  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال��ت��ح��ول 
اإىل  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  �شم 
النادي كوحدة اإدارية �شمن الهيكل 
الإداري يف النادي ، كما اطمئن على 
التجهيزات اجلارية واخلا�شة ببدء 
اجلديد  البحري  الريا�شي  املو�شم 

.2021-2020
وا�شتعر�س جمل�س الإدارة مدخات 
ال�شرتاتيجي  والتوجه  التخطيط 
التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل  وم���ق���رتح���ات 
ل���ل���ن���ادي واط����ل����ع الأع���������ش����اء على 
م�شتجدات تنفيذ املهام وامل�شوؤوليات 

ودرجة تنفيذها وكذلك اطلع على 
امل�شتقبلية  والأه��������داف  ال���ف���ر����س 
وجمالت التطوير اخلا�شة  بوحدة 

اإدارة الفيكتوري
اأي�����ش��ا خطوات  ون��اق�����س الج��ت��م��اع 
النتهاء من اخلطة ال�شرتاتيجية 
واجل������ه������ود ال����ق����ائ����م����ة لجن����ازه����ا 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة )خ����رباء 
الأداء(  وتطوير  للتدريب  التميز 
باعا طويا يف جمال  التي متتلك 
وال�شت�شارية  التدريبية  اخلدمات 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
ناق�س  ك���م���ا  ال���ع���رب���ي���ة  وامل���ن���ط���ق���ة 
اخلا�شة  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  الج��ت��م��اع 
ب���ال���ن���ادي وامل����راح����ل ال��اح��ق��ة من 
امل�شروع واملتطلبات اخلا�شة باجناز 
والاحق.  الراهن  الوقت  يف  املهام 
و���ش��ج��ل رئ��ي�����س واأع�������ش���اء جمل�س 
للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  اإدارة 
الكبري  بالنجاح  اإ���ش��ادة  ال��ب��ح��ري��ة  

ال�������ذي ح���ق���ق���ه خم���ت���رب الب���ت���ك���ار 
لتطوير الريا�شات البحرية والذي 
ب��ت��ج��اوب ك��ب��ري م��ن �شركاء  ح��ظ��ي 
بالريا�شات  وامل��ه��ت��م��ني  ال���ن���ج���اح 
املجال  ه��ذا  يف  واخل���رباء  البحرية 
الأدوات  اأح��د  املخترب  يعترب  حيث 
التي �شوف ت�شاعد يف اإجناز اخلطة 
التحول  ظ���ل  يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

املوؤ�ش�شي للنادي.
نادي  اإدارة  جمل�س  اجتماع  وناق�س 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 
جدول وبرنامج ال�شباقات البحرية 
الريا�شي  امل��و���ش��م  يف  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
والذي   2021-2020 اجل��دي��د 
�شبتمرب  ���ش��ه��ر  يف  ق��ري��ب��ا  ���ش��ي��ب��داأ 
ال�شفن  �شباقات  ويت�شمن  كاملعتاد 
60 و43 و22  املحلية  وال��ق��وارب 
ال��ت��ج��دي��ف املحلية  ق��دم��ا وق����وارب 

املائية  وال������دراج������ات  ق���دم���ا   30
�شتايل  وف������ري  وواق�������ف  )ج���ال�������س 
والأل����واح ال��ط��ائ��رة( وك��اي��ت �شريف 
وال����������زوارق ال�����ش��ري��ع��ة وال����ق����وارب 
ال�شراعية احلديثة وم�شابقات �شيد 
جمل�س  ا�شتعر�س  كما  الأ���ش��م��اك. 
للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  اإدارة 
البحرية يف الجتماع كذلك املوازنة 
املالية املقرتحة اإ�شافة اإىل املواعيد 
يف انتظار العتماد النهائي واإعان 
قريبا  املرتقبة  الفعاليات  برنامج 
الريا�شات  ع�شاق  ينتظرها  والتي 
للمكانة  نظرا  الدولة  يف  البحرية 
ال���ن���ادي العريق  ب��ه��ا  ال��ت��ي ي��ح��ظ��ي 
حيث   1988 ع��ام  تاأ�ش�س  وال���ذي 
اإع�����ان  ي����راف����ق  اأن  امل���ن���ت���ظ���ر  م����ن 
امل��و���ش��م الك�شف  ف��ع��ال��ي��ات  م��واع��ي��د 
عن العديد من الفعاليات اجلديدة  

اإبداعات  �شل�شلة  اإىل  تن�شم  والتي 
للريا�شات  ال�������دويل  دب�����ي  ن������ادي 

البحرية 

تعاون مع عجمان
دبي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  وواف������ق 
البحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  ال���������دويل 
عجمان  �شباق  تنظيم  يف  امل�شاركة 
وذلك   2020 امل��ائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات 
اإث����ر ت��ل��ق��ي ال���ن���ادي ر���ش��ال��ة ر�شمية 
يف  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  التنمية  دائ����رة  م��ن 
الفني  النجاح  عجمان توا�شا مع 
والتنظيمي الذي حتقق يف الن�شخة 
عجمان  م���ه���رج���ان  م����ن  امل���ا����ش���ي���ة 
برعاية  اأق����ي����م  وال�������ذي  ال���ب���ح���ري 
ال�شيخ  م���ن  وم�������ش���ارك���ة  وح�������ش���ور 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

رئي�س دائرة التنمية ال�شياحية.

•• ال�شارقة-وام:

نائب  ج��اين  عبدامللك  العميد  اأك��د 
الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  رئي�س 
جمل�س  يف  امل��وه��وب��ني  ب��رن��ام��ج  اأن 
ال�����ش��ارق��ة ي�����ش��ت��ه��دف ال��ك�����ش��ف عن 
ورعايتها  م��ب��ك��رة  ���ش��ن  يف  امل���واه���ب 
والأكادمييات  وامل��راك��ز  الأن��دي��ة  يف 
واللجنة  الريا�شية  ومع الحتادات 
ال���دم���اء يف عروق  الأومل��ب��ي��ة ل�����ش��خ 

الريا�شة الإماراتية بكل الألعاب .
ولفت جاين اإىل اأن املرحلة الراهنة 
ت�شهد و�شع ال�شرتاتيجية ال�شاملة 
ال�شتفادة  اأجل  الربنامج من  لهذا 
اختيارهم  مت  م���وه���وب���ا   90 م���ن 
بالفعل يف عدة ريا�شات، بالإ�شافة 
يجري  ج���دي���دا  م��وه��وب��ا   57 اإىل 
�شمهم للم�شروع يف املرحلة املقبلة 
وف�����ق ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة اجل���دي���دة 
م��ن��ه��ا خال  الن��ت��ه��اء  �شيتم  ال��ت��ي 
جمل�س  على  للعر�س  اأ�شابيع  ع��دة 

ال�شارقة الريا�شي .
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  وحت��������دث 
ملفات  ع��دة  يف  الريا�شي  ال�شارقة 
ت�����ش��ري��ح��ات خا�شة  م��ه��م��ة خ����ال 

" وام"،  الإم��������ارات  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
ريا�شة  تطوير  ملف  اأن  اأك��د  حيث 
مبكانة  يحظى  ال�����ش��ارق��ة  يف  امل����راأة 
املجل�س،  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  ك��ب��رية 
الفردية  ب��الأل��ع��اب  ال��ن��ه��و���س  واأن 
ب��الإم��ارة هدف  الأندية  يف خمتلف 
الوطنية  املنتخبات  لدعم  اأ�شا�شي 
جمل�س  وجهها  التي  الر�شالة  واأن 
الأندية  ل��ك��ل  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة 
امل��ن�����ش��وي��ة حت���ت م��ظ��ل��ت��ه واح�����دة، 
مفادها املناف�شة على املراكز الأوىل 
الدعم  لرتجمة  الريا�شات  ك��ل  يف 
اإجن��ازات، واأن قطار  اإىل  املقدم لها 
لتوفري  يتوقف  لن  املرافق  تطوير 
للريا�شيني  تناف�شية  بيئة  اأف�شل 
الهدف  واأن  ب��الإم��ارة،  كل مكان  يف 
ريا�شة  ع���ل���ى  ف���ق���ط  ي��ق��ت�����ش��ر  ل 
ريا�شة  ي�شتهدف  ل��ك��ن��ه  ال��ب��ط��ول��ة 
الريا�شة  تكون  كي  اأي�شا  املمار�شة 
اأ���ش��ل��وب ح��ي��اة وج����زءا اأ���ش��ي��ا من 
ال��ربن��ام��ج ال��ي��وم��ي ل��ك��ل اإن�����ش��ان يف 
الإمارة يف خمتلف ال�شرائح، ملا لها 
العطاء  على  اإيجابية  تاأثريات  من 
ال���ع���م���ل وال���ت���ع���ل���ي���م وم���ق���اوم���ة  يف 
العاج،  نفقات  وت��وف��ري  الأم��را���س 

ي�شتفيد  علما  اأ�شبحت  والريا�شة 
من كل العلوم الأخرى يف جمالت 
الدولية  وال���ع���اق���ات  ال���ش��ت��ث��م��ار 
الناعمة  القوى  بناء  يف  وامل�شاهمة 

لاإمارات.
املوهوبني  رع���اي���ة  ب���رن���ام���ج  وع����ن 
مبجل�س ال�شارقة تف�شيا واختياره 
" املوهوب   : له يقول جاين  رئي�شا 
�شن  يف  ع��ن��ه  ال��ك�����ش��ف  اإىل  ي��ح��ت��اج 
واأ�ش�س مقننة،  وفق معايري  مبكرة 
الفنية  اجل����وان����ب  يف  رع���اي���ت���ه  ث���م 
واملع�شكرات  وال��ت��غ��ذي��ة  وال�شحية 
ماليا  ودعمه  والتثقيف،  والتعليم 
لكل لعب  �شجل خا�س  توفري  مع 
ولع�����ب�����ة، ون����ح����ن ع���ل���ى ث���ق���ة ب����اأن 
الإم�������ارات زاخ�����رة ب���امل���واه���ب، التي 
حتتاج ملن يدعمها ويتبنى خطاهم 
التتويج،  م��ن�����ش��ات  ����ش���ع���ود  ح���ت���ى 
ال�شارقة  جمل�س  ف���اإن  عليه  وب��ن��اء 
ال��ري��ا���ش��ي ي��ع��م��ل م���ع ك���ل اجلهات 
املعنية الأخرى يف الدولة ممثلة يف 
والأكادمييات  والحت���ادات  الأن��دي��ة 
وامل���ج���ال�������س ال���ري���ا����ش���ي���ة الأخ������رى 
واللجنة  للريا�شة  العامة  والهيئة 
اأف�شل  لتوفري  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة 

على  ال��ق��ادر  البطل  ل�شناعة  بيئة 
البطولت  وك��ل  لاأوملبياد،  التاأهل 
واملحافل العاملية والقارية، من اأجل 
رفع علم دولة الإم��ارات، وبالن�شبة 
يل لن اأبداأ من ال�شفر، بل �شاأكمل 
الألعاب  جلنة  ب��داأت��ه  ال��ذي  امل�شوار 
الفردية يف الدورة املا�شية مبجل�س 
�شلطان  بقيادة  الريا�شي  ال�شارقة 
اأنها و�شعت قواعد  اليحياي، حيث 
قوية ميكن البناء عليها، واأولويتي 
ال�شرتاتيجية  و�شع  ه��ي  احلالية 
وعر�شها  الربنامج،  لهذا  ال�شاملة 
من  امليزانية  لتوفري  املجل�س  على 
لنا  ي��ك��ون  و���ش��وف  تطبيقها،  اأج���ل 

الألعاب  احت�����ادات  م���ع  اج��ت��م��اع��ات 
للتن�شيق معها يف  الفردية حتديدا 
ه��ذا امل�����ش��روع، وب��ع��د ذل��ك �شندخل 
ع���ل���ى م���رح���ل���ة ت���ال���ي���ة ه����ي اإق���ام���ة 
ب�شكل  وال����ب����ط����ولت،  امل�������ش���اب���ق���ات 
وينتقل  املحلي  م��ن  ي��ب��داأ  تدريجي 
والعاملي،  وال���ق���اري  الإق��ل��ي��م��ي  اإىل 
 90 ت�����ش��م  ق����اع����دة  الآن  ول���دي���ن���ا 
موهوبا يف 15 لعبة فردية اإ�شافة 
�شيتم  ج���دي���دا  م���وه���وب���ا   57 اإىل 
امليداين  امل�����ش��ح  ���ش��وء  ع��ل��ى  �شمهم 

الأخري".
ملجل�س  ال���ك���ب���ري  ال���ن�������ش���اط  وع������ن 
ال�������ش���ارق���ة ال���ري���ا����ش���ي وامل�����ب�����ادرات 
على  نف�شها  فر�شت  التي  املتتالية 
ال�شاحة يف املرحلة الأخرية وجعلت 
الفعاليات  من املجل�س غدة لإف��راز 
العار�س  برغم  الناجحة  واملبادرات 
ال�شحي العاملي يف ال�شهور الأخرية 
يقول جاين : " لكل جمتهد ن�شيب، 
ونحن نعمل �شمن منظومة �شاملة 
حتت اأهداف حمددة وا�شرتاتيجية 
املجتمع له  ب���اأن  ون����درك  وا���ش��ح��ة، 
اختيارنا  مت  كنخبة  م�شاءلتنا  حق 
الإمارة،  يف  الريا�شي  العمل  لإدارة 

وا�شحا  الجت�������اه  ك�����ان  وب���ال���ت���ايل 
والريا�شة  املنتج،  امل��ي��داين  للعمل 
بالن�شبة لنا لي�شت كرة قدم، ولكنها 
كل الألعاب الأوملبية وغري الأوملبية 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ومل ول����ن ن�����رتدد يف 
والتعاون  الآخ��ري��ن  من  ال�شتفادة 
ريا�شية  جم��ال�����س  يف  ���ش��واء  معهم 
وموؤ�ش�شات  م��ن��ظ��م��ات  اأو  اأخ������رى 
الكوادر  بناء  وع��ن  اأخرى".  دول��ي��ة 
الريا�شية يقول جاين : " من �شمن 
اأولويات جمل�س ال�شارقة الريا�شي 
تويل  على  ال��ق��ادرة  ال��ك��وادر  تاأهيل 
م�������ش���وؤول���ي���ة ال���ق���ي���ادة يف الأن����دي����ة 
واملرافق  والأك��ادمي��ي��ات  وال��ه��ي��ئ��ات 
امل�شتوى  ورفع  املختلفة،  الريا�شية 
الثقايف لكل العاملني واملنت�شبني يف 
الكفاءات  وتاأهيل  الريا�شي،  املجال 
الحت���ادات  يف  العمل  على  ال��ق��ادرة 
الإقليمية  وامل��ن��ظ��م��ات  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
ال�شلة  ذات  وال���ع���امل���ي���ة  وال���ق���اري���ة 
املنا�شب  اح��ت��ال  لأن  ب��ال��ري��ا���ش��ة، 
واملنظمات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  الإداري�����ة 
يف  اأي�شا  ي�شب  الريا�شية  الدولية 

م�شلحة ريا�شتنا".
ال�شارقة يف  ن���ادي  اإجن����ازات  وح���ول 

وكيفية  وال�شلة  وال��ي��د  ال��ق��دم  ك��رة 
جاين  يقول  عليها  للحفاظ  دعمه 
: " اإدارة النادي برئا�شة علي �شامل 
وعبد  جمل�شه  اأع�شاء  وك��ل  امل��دف��ع 
اهلل العجلة رئي�س �شركة كرة القدم 
على  للحفاظ  جيدة  خطة  و�شعوا 
ال�شدارة يف تلك الألعاب، كما اأنهم 
و�شعوا خطة موازية لتطوير باقي 
التتويج،  من�شات  ل�شعود  الأل��ع��اب 
ون���ح���ن ك��م��ج��ل�����س ن���دع���م ك���ل هذه 
اخلطط، وندعم اأي�شا بقية الأندية 
يف الإمارة لحتال مواقع مميزة يف 
ال�شدارة ودعم ريا�شة الدولة. وعن 
 " ريا�شة امل��راأة يف ال�شارقة يقول : 
ريا�شة املراأة يف ال�شارقة حمظوظة 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  بدعم 
ال�شارقة �شمو ال�شيخة جواهر بنت 
حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ال��ت��ي ت��وف��ر كل 
الدعم املادي واللوجي�شتي، وتاأهيل 
املجالت،  ك��ل  يف  الن�شائية  ال��ك��وادر 
وقد اأ�شبح للمراأة يف ال�شارقة حاليا 
القيادية  امل���راك���ز  يف  ق���وي  ت���واج���د 
والعربية  امل���ح���ل���ي���ة  ب������الحت������ادات 
اإىل  ال�شدد  والقارية، لفتا يف هذا 
ال�شارقة  جم��ل�����س  يف  ع�����ش��ك��ر  ن���دى 

ت��ت��وىل من�شب  وال���ت���ي  ال��ري��ا���ش��ي 
لكرة  العربي  الحت���اد  رئي�س  نائب 
املجل�س يوفر كل  اأن  ال�شلة، موؤكدا 
كاعبة  الريا�شية  ل��ل��م��راأة  ال��دع��م 
وحكمة واإدارية، ولدينا جلنة املراأة 
يف جمل�س ال�شارقة الريا�شي تعمل 
ل��ي��ل ن��ه��ار ع��ل��ى اإط�����اق امل���ب���ادرات 
ل�شناعة  ال��ه��ادف��ة  ال��ربام��ج  وتبني 
ال���ب���ط���ات وت���ط���وي���ر ال���اع���ب���ات، 
لذلك،  املنا�شبة  امليزانيات  وتوفري 
وعندما ننظر اإىل ت�شكيل املنتخبات 
لبنات  قويا  تواجدا  جند  الن�شائية 

ال�شارقة فيها جميعا.
ال�شارقة  الفردية يف  الأل��ع��اب  وع��ن 
وت�شورات التطوير يقول : " لدينا 
القتالية  للريا�شات  ال�شارقة  نادي 
الجتاه،  ه��ذا  يف  كبري  بجهد  يقوم 
يتابع  الريا�شي  ال�شارقة  وجمل�س 
الدعم،  ب��ك��ل  خلفه  وي��ق��ف  اأع��م��ال��ه 
ل��ه كل  ت��ت��وف��ر  ن���اد تخ�ش�شي  ف��ه��و 
ب��رام��ج وم��ق��وم��ات ال��ن��ج��اح، ولدينا 
اأب����ط����ال م���ن ال���ع���ي���ار ال��ث��ق��ي��ل لهم 
مكانتهم يف املنتخبات باألعاب كثرية 
منها اجلودو واجلوجيت�شو والقو�س 

وال�شهم واملبارزة واألعاب القوى.

تاأهيل الكوادر لتويل اإدارة االأندية واحتالل املنا�سب الدولية �سمن اأولويات املجل�س

عبدامللك جاين ل� »وام« : برنامج مدرو�س ل�سخ 147 بطال موهوبا يف �سرايني الريا�سة الإماراتية

يف اجتماع جمل�س االإدارة ال�سهري

دبي البحري يثمن دعم ومتابعة من�سور بن حممد

• االأهداف الوا�سحة واال�سرتاتيجية ال�ساملة �سر التميز يف املبادرات والربامج مبختلف الريا�سات 
ال�سارقة برتجمة الدعم الكبري اإىل مناف�سة على املراكز االأوىل يف كل الريا�سات اأندية  كل  • نطالب 

••  جاكرتا-الفجر

اعرتافها  اأندوني�شيا  يف  والريا�شة  ال�شباب  وزارة  اأعلنت 
ر���ش��م��ي��ة، و�شمحت  ك��ري��ا���ش��ة  الإل���ك���رتون���ي���ة  ب��ال��ري��ا���ش��ات 

امل�����ش��اب��ق��ات م��ث��ل الألعاب  ال��ف��ي��دي��و يف  األ���ع���اب  مب��ن��اف�����ش��ات 
الوطنية. 

كما اأعلن عن اإن�شاء املجل�س املركزي للريا�شات اللكرتونية، 
مبثابة احتاد لها، لدعم الريا�شيني وتنظيم البطولت.

وكانت الريا�شات الإلكرتونية ريا�شات ا�شتعرا�شية يف دورة 
الألعاب الآ�شيوية التي ا�شت�شافتها اأندوني�شها عام 2018، 
ثم اأدخلت يف برنامج امليداليات ب�شكل ر�شمي يف دورة األعاب 

�شرق اآ�شيا يف الفيلبني للمرة الأوىل. 

اأندوني�سيا تعرتف ر�سميا 
بالريا�سات الإلكرتونية

واأغ�سط�س  يونيو  فعاليات  اإجناح  يف  النادي  بجهود  • اإ�سادة 
اال�سرتاتيجية اخلطة  واإجناز  املوؤ�س�سي  التحول  ا�ستكمال  • درا�سة 
وموازنة  املو�سم وتعاون لتنظيم مهرجان عجمان برنامج  • مناق�سة 
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة - وام:

اأكدت رجاء حممود �شطح املحا�شرة الآ�شيوية " نخبة " 
لكرة القدم لل�شالت اأن ال�شاحة العربية بها الكثري من 
املواهب كاعبات واإداريات ومدربات وحمكمات، ميكنها 
اأن تربز على امل�شتويات القارية والعاملية برغم التحديات 
ال��دول العربية ومن  التي تواجه لعبة كرة ال�شالت يف 
اأبرزها قلة عدد البطولت املعتمدة عربيا وقاريا ودوليا 
الدول  من  الكثري  عن  املحلية  امل�شابقات  غياب  و  للعبة 
عن  اللعبة  وتطوير  ن�شر  برامج  غياب  وكذلك  العربية 

اأغلب الدول باملنطقة.
اللجنة  نظمتها  التي  العا�شرة  املحا�شرة  يف  ذل��ك  ج��اء 
التنفيذية لكرة ال�شالت بالإمارات حتت رعاية جمل�س 
الكرة  احتاد  مع  والتعاون  بالتن�شيق  الريا�شي  ال�شارقة 
الن�شائية  ال��ك��وادر  لتطوير  عربي  م�شروع  اأك��رب  �شمن 
" املحا�شرة  " �شطح  األ��ق��ت��ه��ا  و  ل��ل�����ش��الت  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
العربية الوحيدة املعتمدة يف قارة اآ�شيا و التي �شبق لها 
العديد  على  كمدربة  واأ�شرفت  كاعبة  اللعبة  ممار�شة 
ال��رج��ال يف  ف��رق  ل��ب��ن��ان، وبع�س  ال�شيدات يف  ف��رق  م��ن 

دوري الدرجتني الثانية والثالثة.
وقالت اإن ندرة البطولت املحلية والدولية يف العامل اأثر 
و  ال�شالت  ك��رة  ماعب  يف  الفتيات  ظهور  فر�س  على 
احلوافز التي تدفع الاعبات ملمار�شة تلك اللعبة والتي 
ت��اأت��ي كخيار ث��ان ل��دى ال��ف��ت��اة ال��ت��ي مت��ار���س لعبة كرة 
القدم بعد اخليار الأول وهو ممار�شة الكرة على املاعب 

الع�شبية، ملا تتيحه من جنومية، وما تلقاه من دعم .
و اأو�شحت �شطح يف حما�شرتها التي عقدت عن بعد من 
خال برنامج الت�شال املرئي "زووم" م�شاء اأم�س حتت 
العامل  الن�شائية يف  ال�شالت  " تطوير كرة قدم  عنوان 
الن�شائية  ال�����ش��الت  ك��رة  لتطوير  ال�شعي  اأن  العربي" 
وتنظيم  للن�شاء،  الحت��ادي��ة  البطولت  تفعيل  يتطلب 
البطولت واملع�شكرات العربية، وتوفري فر�س الحتكاك 
امل��راأة يف تويل من�شب  دور  اخلارجي لاعبات، وتفعيل 
ن�شائية  جلان  وت�شكيل  الن�شائية،  للفرق  الفنية  املديرة 
لكرة القدم لل�شالت، واأن احلديث عن تفعيل بطولت 

للمراحل  م�شابقات  ع��ل��ى  ي�شتمل  اأن  ي��ج��ب  ال�����ش��ي��دات 
ال�شنية على امل�شتويات املحلية و القارية و الدولية".

واأ�شافت اأن املق�شود بتوفري فر�س الحتكاك اخلارجي 
الودية  وامل���ب���اري���ات  اخل��ارج��ي��ة  امل��ع�����ش��ك��رات  تنظيم  ه��و 
على  اخل��ربات  وتبادل  الدولية  البطولت  يف  وامل�شاركة 
م�����ش��ت��وى الأج���ه���زة ال��ف��ن��ي��ة وال��اع��ب��ات الأج���ان���ب، واأن 
للغاية  �شروري  اأم��ر  الن�شائية  التدريبية  ال��ك��وادر  دع��م 
الفرق  ت��دري��ب  ل��ت��ويل  ال��ازم��ة  الفر�س  اعطائهن  م��ع 
توفري  مع  بالتوازي  والأن��دي��ة،  واجلامعات  امل��دار���س  يف 
املاعب وتاأمني الدعم املادي لاعبات واأطقم التدريب، 
وتنظيم البطولت املحلية للمدار�س واجلامعات واعتماد 

برامج للتطوير امل�شتدام على مدار العام.
وحتدث الدكتور ومي�س �شامل املحا�شر الآ�شيوي لكرة 
القدم لل�شالت م�شاعد مدرب منتخب العراق للرجال 
ع��ن م��ع��اي��ري ت��دري��ب ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة م��ن 6 اإىل 18 
�شنة واأكد اأن مدرب املراحل ال�شنية لبد اأن يكون عادل 
النمو  فردية يف  ف��روق  لوجود  الاعبني مدركا  كل  مع 
الأبناء  تعليم  والبطيء لاأطفال حري�شا على  ال�شريع 
للنا�شئني  وامل��رح  املتعة  جانب  توفري  مع  ال��ف��وز،  ثقافة 
لعب  اأي  تطور  م��راح��ل  اأن  حيث  اللعبة  ممار�شة  عند 
مرحلة  ث��م  التاأ�شي�س،  مرحلة  ث��م  امل���رح،  مبرحلة  ت��ب��داأ 

التكوين، ثم مرحلة ال�شباب والن�شج.
التنفيذية  اللجنة  رئي�س  ج��اين  امللك  عبد  العميد  ك��ان 
و  الور�شة  افتتح  قد  الإم���ارات  يف  لل�شالت  القدم  لكرة 
اأداره��ا احلكم املونديايل خمي�س ال�شام�شي نائب رئي�س 
جلنة كرة ال�شالت، و�شهدت ح�شورا وا�شعا من املدربني 

واملدربات يف 17 دولة عربية.
حاليا  مت��ت��ل��ك  الإم������ارات  اأن  ال�����ش��ام�����ش��ي  خمي�س  واأك����د 
م��ن��ت��خ��ب ك����رة ق����دم ل��ل�����ش��الت ج���اه���زا ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
البطولت الإقليمية والقارية و وجه ال�شكر اإىل كل من 
املحا�شرة رجاء �شطح التي قدمت عر�شا مميزا لآليات 
النهو�س بكرة القدم لل�شالت واأ�شاد مبحا�شرة الدكتور 
ومي�س �شامل و و�شفها باأنها وثيقة علمية قيمة ميكن 
و  النا�شئني  ف��رق  لتاأ�شي�س  ال��ف��ور  على  بها  ال�شتعانة 

املراحل ال�شنية املختلفة.

رجاء �سطح املحا�سرة بكرة القدم لل�سالت : ال�ساحة 
العربية زاخرة باملواهب الن�سائية يف اللعبة

بني  كبرية  ت��غ��ريات  الإيطالية،  الإع���ام  و�شائل  ت��رى 
ماوري�شيو  ليوفنتو�س،  ال�شابق  الفني  املدير  طريقة 

�شاري، وتلك اخلا�شة باملدرب اجلديد بريلو.
األغي م�شروع  اأن بريلو  �شبورت،  ديللو  اأك��دت لغازيتا 
اأ�شاليب  لديه  ال�شابق  الو�شط  خط  لعب  واأن  �شاري، 
املدرب  ميتلكها  ك���ان  ال��ت��ي  ت��ل��ك  ع��ن  مت��ام��اً  خمتلفة 

املخ�شرم حتى الآن.
اأول ما يربز هو اأ�شلوب بريلو يف يوفنتو�س، يف تورينو 

كانوا يبحثون عن اأ�شلوب م�شابه لأ�شلوب ريال مدريد 
مع زين الدين زي��دان، لعب �شابق يعرف النادي وله 
خطط، ويعرف كيف يتعامل مع فريق مليء بالنجوم.
مدرب  تكون  اأن  وظيفة  تعنيه  ما  متاماً  بريلو  يعرف 
يوفنتو�س، فبعد 10 �شنوات يف ميان، وقع ليوفنتو�س 
يف 2011 حيث لعب حتى 2015، اأربع �شنوات عا�س 
الآن  ال��دور  �شي�شاعده هذا  اأي��ام م�شريته،  اأف�شل  فيها 
يف معرفة كيفية اإدارة مقاعد البدلء، وقدم الدعم ملن 

هم يف اأم�س احلاجة اإليه على الرغم من اأنه ل ميتلك 
خربة تدريبية.

�شاري  التي حدثت خال فرتة  املتوترة  الأي��ام  وكانت 
مع كري�شتيانو رونالدو جتربة يف جميع اأنحاء العامل، 
الآخر،  على  اأحدهما  اإن�شاف  يف  م��رتددة  الإدارة  ك��ان 
اأف�شل جنم للفريق، وهذا �شيء  حتى لو كان هذا هو 
مع  ولكن  الربتغايل،  النجم  مع  اأحياًنا  التوتر  يثري 
تغري الأمور مع بريلو فهو يعرف دور �شاروخ ماديرا 

يف الفريق.
كما ركز بريلو على احلوار مع الفريق، وهو اأمر كان 
نادراً مع �شاري، وهي املحادثات مع املوظفني اليومية، 
والعاقة  منهم  ك��ل  م��ع  �شخ�شية  م��ق��اب��ات  ول��دي��ه 

تتجاوز املهنية.
يف  تغيري  ه��ن��اك  �شيكون  اأن���ه  على  التاأكيد  مت  اأخ����رياً، 
اأكر  كان  �شاري  يوفنتو�س،  لعب  طريقة  يف  الأ�شلوب 
وجود  م��ع  لكن   ،3-3-4 م��ن  ي��خ��رج  ومل  كا�شيكية 

ب��ريل��و ع��ل��ى م��ق��اع��د ال���ب���دلء، ف��اإن��ه��م ي����رون اأن����ه من 
بدفاع  قريباً  اأخ���رى  م��رة  �شيحاول  اأن��ه  ج��داً  املحتمل 
اأكر  فريقاً  يكون  وبالتايل  اأف���راد،  ثاثة  م��ن  مكون 

هجوماً.
البدلء  مقاعد  على  ك��ان بريلو  اإذا  ما  ن��رى  اأن  يبقى 
بالتتويج  خ��ال  م��ن  الفريق  �شيتمكن  يوفنتو�س،  يف 
بدوري الأبطال اأم ل، وهو الهدف الذي مل يتحقق يف 

الآونة الأخرية.

بريلو يلغي كل ما يتعلق ب�ساري يف 7 اأيام

اأعلن نادي ميان الإيطايل لكرة القدم عن متديد عقد 
ابراهيموفيت�س  زلت��ان  ال�شويدي  املخ�شرم  مهاجمه 

حتى نهاية مو�شم 2021-2020.
وجاء يف بيان للنادي "اي �شي ميان �شعيد بالإعان 
ان زلتان ابراهيموفيت�س جدد عقده مع النادي حتى 

."2021 حزيران/يونيو   30
عاما(   38( ابراهيموفيت�س  وان�����ش��م 

الثاين/يناير  ك��ان��ون  يف  م��ي��ان  اىل 
الفائت من لو�س اجنل�س غالك�شي 

مع  ا�شهر  ل�شتة  بعقد  الم��ريك��ي 
خيار التمديد ل�شنة ا�شافية.

ملعب  اىل  الثانية  عودته  ومنذ 
�شان �شريو بعد فرتة اوىل بني 

�شجل  و2012،   2010
 20 يف  ه���دف���ا   11

مباراة يف جميع امل�شابقات منها 10 اهداف خال 18 
مباراة يف الدوري املحلي، و�شاهم يف قيادة الفريق اىل 
للدوري  التمهيدي  ال��دور  اىل  املوؤهل  ال�شاد�س  املركز 

الوروبي "يوروبا ليغ".
اأم�����س الأول الثنني  ال��ل��وم��ب��اردي  ال��ن��ادي  وت��اب��ع بيان 
واملدرب  زم��ائ��ه  اىل  ابراهيموفيت�س  زلت���ان  ان�شم 
حيث  �شنرت+  �شبورت  +ميانيلو  يف  بيويل  �شتيفانو 

�شارك يف احل�شة التدريبية الوىل للمو�شم".
واأفادت تقارير �شحافية حملية ان ميان تو�شل 
اىل اتفاق مع لعبه يتقا�شى مبوجبه راتب قدره 

�شبعة مايني يورو للعام ال�شايف.
انه �شيبقى مع ناديه  اأمل��ح زلت��ان اىل  اأن  و�شبق 
على  ح�شابه  ع��رب  ���ش��ورة  اجلمعة  ن�شر  عندما 
ان�شتاغرام يظهر فيها مرتديا قمي�س النادي مع 
الرقم 21 الذي لعب به هذا املو�شم، �شاطبا الرقم 
11 وهو الذي  لي�شبح   1 بالرقم  اياه  م�شتبدل   2
لعب به يف الفرنة الوىل، مردفا بتعليق "كما قلت 

انا فقط ا�شتعد اي �شي ميان".
وقال يف فيديو ن�شره املوقع الر�شمي مليان الأحد 
اىل حيث  للعودة  م�شاعدة ميان  "يرغب يف  انه 

ينتمي".
جيدة  ام���ورا  قدمنا  ا�شهر،  �شتة  "خال  وت��اب��ع 
���ش��يء. ي��ج��ب ان ن�شتمر يف  ب���اأي  ن��ف��ز  ول��ك��ن مل 

ذلك".
�شجل  ال�����ن�����ادي  يف  الوىل  ال�����ف�����رتة  وخ�������ال 
85 مباراة يف جميع  "ال�شلطان" 56 هدفا يف 
امل�شابقات حيث فاز بلقب "�شريي اأ" حتت اإ�شراف 

املدرب ما�شيميليانو اليغري عام 2011.
دوري  بطولة  اىل  للعودة  الرو�شونريي  ويطمح 
ابطال اوروبا التي حقق لقبها �شبع مرات للمرة 

الوىل منذ عام 2014.
لقب  حقق  حيث  ع��دة  اندية  "ابرا" بني  وتنقل 
الدوري مع كل من باري�س �شان جرمان الفرن�شي 
اأرب���ع م���رات، ث��اث م���رات م��ع ان��رت اليطايل، 
مرتني مع اياك�س ام�شرتدام الهولندي ومرة 
الدوري  اىل  ا�شافة  ال���ش��ب��اين  بر�شلونة  م��ع 
الوروبي "يوروبا ليغ" مع مان�ش�شرت يونايتد 

النكليزي.

اإبراهيموفيت�س ميدد 
عقده مع ميالن 

اأعلن مهاجم مان�ش�شرت يونايتد، واملنتخب الإجنليزي لكرة القدم، ماركو�س 
را�شفورد، عن ت�شكيله لفريق عمل من عامات جتارية غذائية ملكافحة فقر 

الأطفال يف بريطانيا.
الناجحة لتو�شيع  ملجهوداته يف احلملة  22 عاماً  الإ�شادة برا�شفورد  متت 
انت�شار  اأزم���ة  خ��ال  ال��ف��ق��رية  ل��اأ���ش��ر  املجانية  املدر�شية  ال��وج��ب��ات  ن��ط��اق 
فريو�س كورونا امل�شتجد، حينما كانت احلكومة تعتزم يف ذلك الوقت اإنهاء 

العمل بها توفرياً للنفقات.
وقال را�شفورد: "كان علينا التفكري يف اأف�شل طريقة لفعل ذلك، وكذلك 
التفكري يف اأن ت�شتفيد تلك العائات من الوجبات لأكرب وقت ممكن دون 

م�شاكل".
وكان النجم الإجنليزي قد ا�شتفاد من تلك الوجبات خال فرتة الدرا�شة. 
واأ�شاف: "اأردنا اأن نقوم بذلك باأف�شل طريقة ممكنة، وكذلك �شم اأف�شل 
الأ�شخا�س ملجموعة عملنا، ومعرفة ما اإذا كان وجودهم �شي�شاعدنا اأكر".
ومنذ ذلك احلني كتب را�شفورد ر�شائل لأع�شاء الربملان املحليني، حيث قال 

اأنه واثق من اأن جمموعته اجلديدة ميكنها تغيري الأمور اإىل الأف�شل.
تهدف  والتي  الوطني،  الغذاء  ل�شرتاجتية  خططاً  املجموعة  دعمت  كما 
اإىل تو�شيع نطاق الوجبات املدر�شية، لي�شمل كل الأطفال من عمر 7 اأعوام 
ون�شف  مليون  ح��وايل  وت�شكل  الإع��ان��ات،  تدعمهم  ممن  عاماً   16 وحتى 

طفل.
وت�شمل اخلطط اأي�شاً اأن�شطة خال العطات وزيادة قيمة ق�شائم الطعام، 
اإ�شرتليني  جنيه   3.10 من  �شحيحة"  "بداية  ا�شم  عليها  اأطلق  والتي 

وحتى 4.25 جنيه اإ�شرتليني يف الأ�شبوع.

فاجاأ ميامي هيت مناف�شه ميلووكي 
لإحراز  املر�شحني  اأب���رز  اأح���د  باك�س 
ل����ق����ب ب����ط����ل ال������������دوري الم����ريك����ي 
للمحرتفني يف كرة ال�شلة بفوزه عليه 
املواجهات  م�شتهل  يف   104-115
الباي  من  الثاين  ال��دور  يف  بينهما 
اوف، يف حني اجرب اوكاهوما �شيتي 
ثاندر مناف�شه هيو�شنت روكت�س اىل 
بعد  الول  ال����دور  يف  �شابعة  م��ب��اراة 

تعادلهما 3-3.
وف���ر����س ج��ي��م��ي ب��ات��ل��ر ن��ف�����ش��ه جنما 
ملباراة ميامي وباك�س من دون منازع 
قيا�شي  )رق���م  نقطة   40 بت�شجيله 
 16 اخ���ر  م��ن   13 بينها  �شخ�شي( 
ال�شوط  يف  و27  ل��ف��ري��ق��ه  ن��ق��ط��ة 

الثاين.
وبات باتلر ثالث لعب فقط يف تاريخ 
ميامي ي�شجل 40 نقطة يف مباريات 
النجمني  اىل  لين�شم  اوف  ال��ب��اي 

ليربون جيم�س ودواين وايد.
النقاط  م���ن  ن�����ش��ب��ة  اف�����ش��ل  وك���ان���ت 
�شجل  عندما  اوف  الباي  يف  لباتلر 
�شلة فيادلفيا �شفنتي  36 نقطة يف 

�شيكرز املو�شم املا�شي.
وك��������ان ب���ات���ل���ر ح������ذر زم���������اءه قبل 
ب��ال ينتظروا ان مي��رر الكرة  امل��ب��اراة 
باجتاههم خال املباراة بقوله "قلت 
لزمائي باأين على الرجح لن اقوم 
ال���ك���رة. جن��ح��ت يف بع�س  ب��ت��م��ري��رة 
الكرات فقالوا يل +ل با�س بذلك+".

"ارتقيت مب�شتواي يف الربع  وا�شاف 
القيام  علي  يتعني  ك��ان  اذا  الخ���ري. 
بذلك.  �شاأقوم  م��ب��اراة،  ك��ل  يف  بذلك 
لكن ثمة لعبني اخرين ي�شتطيعون 

القيام مبا فعلته اليوم اي�شاط.
دراغيت�س  غوران  ال�شلوفيني  و�شاهم 
لي�س فقط بت�شجيله 27 نقطة لكن 
اواخر  الدفاعي  جمهوده  خال  من 

امل��ب��اراة حيث ان��ت��زع ال��ك��رة م��ن جنم 
باك�س اليوناين ياني�س انتيتوكونبمو 
بعد  اكتفى ب18 نقطة فقط  ال��ذي 
مع  عليه  املحكمة  الدفاعية  الرقابة 
حا�شمة. متريرات  و9  متابعات   10

للنجم  النقاط  ن�شبة من  ادن��ى  وهي 
الباي  مباريات  اح��دى  يف  اليوناين 
يف  ن��ق��ط��ة   12 ���ش��ج��ل  ان  م��ن��ذ  اوف 
املباراة  يف  راب��ت��ورز  تورونتو  مواجهة 
الثالثة بينهما يف ن�شف نهائي املو�شم 
8 رميات  اه�����در  ان����ه  ك��م��ا  امل���ا����ش���ي. 
12 احت�شبت له �شد  حرة من ا�شل 
ميامي. اما اف�شل م�شجل يف �شفوف 

باك�س فكان خري�س ميدلتون مع 28 
نقطة وا�شاف بروك لوبيز 24.

م���ب���ارات���ه  ب���اك�������س خ�������ش���ر  ان  ي����ذك����ر 
ام���ام  الول  ال������دور  يف  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
يفز  ان  ان  ق��ب��ل  م��اج��ي��ك  اورلن������دو 
ليح�شم  التالية  الرب���ع  امل��ب��اري��ات  يف 
4-1.وتخلف  ���ش��احل��ه  يف  النتيجة 
الول  ال���������ش����وط  يف  ه���ي���ت  م���ي���ام���ي 
يف التقدم على  جنح  لكنح   63-60
الربع  ن��ه��اي��ة  يف   80-82 مناف�شه 

الثالث.
الفريقني  بني  الثانية  امل��ب��اراة  وتقام 

الربعاء يف اورلندو.

ثاندر  ���ش��ي��ت��ي  اوك���اه���وم���ا  وف���ر����س 
روكت�س  هيو�شنت  على  �شابعة  مباراة 
بفوزه عليه 104-100 بف�شل 28 
 15 بينها  بول  نقطة لنجمه كري�س 
ال��رب��ع الخ��ري كما �شجل رميتني  يف 
حرتني يف الثواين الخ��رية لي�شمن 

الفوز لفريقه.
�شفوف  يف  م�������ش���ج���ل  اف�������ش���ل  ام������ا 
ه����اردن مع  ف��ك��ان جيم�س  ه��ي��و���ش��نت 
رميات  و7  متابعات  و8  نقطة   32
ه��و معدننا.  "هذا  ب��ول  وق���ال  ح���رة. 
المر.  بهذا  للقيام  بني  الفريق  هذا 
العديد من لعبي فريقنا انتقل اىل 

لدينا  القوة  نقطة  لكن  اخ��رى  ف��رق 
هي الت�شامن والكفاح".

وي��ت��ح��م��ل را����ش���ل و����ش���ت���ربوك )17 
م�شوؤولية  ما  نوعا  املباراة(  يف  نقطة 
ال���ث���واين ال40  ف��ري��ق��ه يف  خ�����ش��ارة 
الخ���رية م��ن امل��ب��اراة، لن��ه �شدد كرة 
طائ�شة عندما كانت النتيجة 100-
بعد  مبا�شرة  الكرة  خ�شر  ثم   ،100
ثانية  ب�12  امل��ب��اراة  نهاية  قبل  ذل��ك 
بح�شم  غ��ال��ي��ن��اري  ل��دان��ي��ل��و  لي�شمح 

نتيجة املباراة ل�شالح فريقه.
وتقام املباراة ال�شابعة  اليوم الأربعاء 

يف اورلندو.

ميامي يفاجىء باك�س وثاندر يجرب 
هيو�سنت على مباراة �سابعة 

را�سفورد ي�سكل فريق عمل ملكافحة فقر الأطفال 

ديوكوفيت�س يوا�سل �سل�سلة انت�ساراته يف فال�سينغ ميدوز
�شل�شلة  اأول  امل�شنف  ديوكفويت�س  نوفاك  ال�شربي  رفع 
بفوزه   24 اإىل  احل���ايل  ال��ع��ام  مطلع  منذ  ان��ت�����ش��ارات��ه 
و4-6   1-6 دزوم���ه���ور  دام���ري  البو�شني  ع��ل��ى  ال�شهل 
و6-1 ليبلغ الدور الثاين من بطولة الوليات املتحدة 
املفتوحة اإحدى بطولت الأربع الكربى يف كرة امل�شرب 

للغراند �شام.
ويعترب ديوكوفيت�س مر�شحا فوق العادة لحراز اللقب 
على ماعب فا�شينغ ميدوز ل �شيما يف غياب النجمني 
ال��ذي ف�شل عدم  ن��ادال  راف��اي��ل  ال�شباين  املخ�شرمني 
من  يرافقها  م��ا  م��ع  الم��ريك��ي��ة  البطولة  يف  امل�شاركة 
امل�شتجد،  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  ب�����ش��ب��ب  اج������راءات ���ش��ح��ي��ة 
املاعب  ع��ن  يغيب  ال��ذي  ف��ي��درر  روج��ي��ه  وال�شوي�شري 

حتى نهاية العام ل�شابة يف ركبته.

البطولة  يف  ال��راب��ع  لقبه  اح���راز  اىل  ال�شربي  وي�شعى 
الم���ريك���ي���ة ل��ريف��ع ر���ش��ي��ده اىل 18 ل��ق��ب��ا ك��ب��ريا يف 
القيا�شي  والرقم   )19( ن��ادال  من  وليقرتب  م�شريته 

املوجود يف حوزة فيدرر )20(.
واجه  دقيقة   23 يف  الوىل  املجموعة  انهى  ان  وؤوب��ع��د 
هذا  يف  وق��ال  مناف�شه  من  املقاومة  بع�س  ديوكوفيت�س 
املجموعة  يف  ال�����ش��يء  بع�س  الم����ور  "تعقدت  ال�����ش��دد 
العديد  مناف�شي  يرتكب  ومل  تركيزي  فقدت  الثانية، 
م��ن الأخ���ط���اء، اأن���ه اأح���د اأف�����ش��ل ال��اع��ب��ني مت��رك��زا يف 
امللعب والأ�شرع. لقد جنحت يف تخطي م�شاكلي يف هذه 

املجموعة ثم �شارت الأمور ب�شكل جيد".
الربيطاين  م��ع  ال��ت��ايل  ال���دور  يف  ديوكوفيت�س  ويلتقي 

كايل ادموند.



 
رابط بني الناجني من كورونا و�سبغة ال�سعر

قول خرباء ال�شعر، اإن الكثري من الأ�شخا�س يعانون من ردود فعل 
اإ�شابتهم بفريو�س كورونا،  ال�شعر بعد ثبوت  خطرية على �شبغة 
اخ��ت��ب��ار فريو�س  اإج����راء  ب��ات��ت تطلب  ال�شعر  ف���اإن ���ش��ال��ون��ات  ل��ذا 
كورونا قبل 48 �شاعة من اخل�شوع لعاجات ال�شعر اأو الرمو�س اأو 
احلواجب. ويحذر القائمون على عيادة "�شاين هوليتيك" بلندن، 
من اأن عاجات ال�شعر مثل تطبيق ال�شبغة على ال�شعر قد توؤثر 

�شلباً على املتعافني من فريو�س كورونا.
العديد  اأن  م��ن  الربيطانية،  ال�شحة  منظمة  حت��ذر  جهتها  م��ن 
مكونات  على  حتتوي  الدائمة  و�شبه  الدائمة  ال�شعر  �شبغات  من 
ميكن اأن تهيج اجللد اأو ت�شبب رد فعل حت�ش�شي. وترتاوح اأعرا�س 
التنف�س  ���ش��ع��وب��ات  اإىل  اجل��ل��دي  وال��ط��ف��ح  احل��ك��ة  م��ن  التح�ش�س 
والغثيان والإغماء. املادة الأكر خطراً يف �شبغة ال�شعر هي مادة 
ديامني )PPD(، وهي مادة مهيجة  بارافينيلني  ت�شمى  كيماوية 
وم�شببة للح�شا�شية. لذا فاإن جتاهل تعليمات ال�شامة التي تاأتي 

مع ال�شبغة يعر�س الإن�شان لرد فعل خطري.
بالتقارير  علم  على  اإن��ه  واجل��م��ال  لل�شعر  الوطني  الحت��اد  وق��ال 
اجلديدة، لكن من ال�شابق لأوانه معرفة ما اإذا كانت هناك م�شكلة 

حقيقية، ح�شبما نقلت �شحيفة "ال�شن" الربيطانية.

فندق تاريخي فاخر مي�سي النجوم فيه احلجر ال�سحي
�شيم�شي فيه جنوم عر�س  ال��ذي  الفاخر  الفندق  الك�شف عن  مت 
 14 مل��دة  ال�شحي  احلجر  ف��رتة   Strictly Come Dancing
يوماً قبل العودة اإىل تقدمي عرو�شهم ال�شاحرة على �شا�شة بي بي 
�شي. ويحتوي فندق "مانور" الواقع يف و�شط ريف هريتفورد�شاير 
يف بريطانيا على كل ما قد يحتاجه جنوم العر�س اأثناء اإقامتهم 

معاً قبل �شل�شلة عرو�شهم اجلديدة.
التي تبلغ م�شاحتها  الداخلية الفخمة واحلدائق  الت�شاميم  ومع 
العامل،  عن  بعيدين  باأنهم  الفرقة  جنوم  ي�شعر  لن  فدادين،   10

على الرغم من اإقامتهم يف احلجر ال�شحي.
النجوم فيه، من قبيل  العديد من  اإقامة  �شهد  الفندق قد  وك��ان 
توم كروز وجون كلي�شي، كما يرتدد على هذا املكان التاريخي الذي 

يبلغ عمره 500 عام تقريباً جمموعة من جنوم كرة القدم.
يف  التلفزيون  �شا�شة  ع��رب  الفرقة  ع��رو���س  ت��ع��ود  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
اأو  ال�شتوديو  وجود جمهور يف  مع عدم  الأول(،  )ت�شرين  اأكتوبر 
ملنع  التباعد الجتماعي  ب�شبب قيود  العام،  رق�شات جماعية هذا 
انت�شار فريو�س كورونا. واأعلنت هيئة الإذاعة الربيطانية بي بي 
يف  �شت�شارك  التي  الت�شكيلة  يف  ا�شمني  اأول  عن  الأ�شبوع  هذا  �شي 

العرو�س، ومن املتوقع الك�شف عن املزيد خال الأ�شابيع املقبلة.

ماأ�ساة الفيلة حترّي زميبابوي
ماأ�شاة جديدة راح �شحيتها جمموعة من الفيلة وقعت هذه املرة يف 
زميبابوي، حيث حتاول ال�شلطات فك لغز نفوق 11 فيا ب�شورة 
غابة  يف  الفيلة  جثث  على  العثور  ومت  الغابات.  اأح��د  يف  غام�شة، 
اإ�شارة اإىل �شبب نفوقها. وعادة ما ي�شتهدف  اأي  بانداما�شو،  دون 
اأنيابها  على  احل�شول  اأج��ل  من  زميبابوي،  يف  الفيلة  ال�شيادون 
اأنياب الفيلة  وبيعها ب�شورة غري قانونية، لكن يف هذه املرة، فاإن 
ل تزال موجودة، مما زاد من حرية ال�شلطات. واأخ��ذت ال�شلطات 
�شبب  على  التعرف  وحم��اول��ة  لتحليلها  الفيلة  دم��اء  م��ن  عينات 
الوفاة، فيما مت ا�شتبعاد فكرة ت�شميمها مبادة ال�شيانيد التي غالبا 

ما ي�شتخدمها ال�شيادون يف مثل هذه اجلرائم.
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و�سم للراغبني يف تخليد انت�سارهم على كوفيد - 19 
يف خطوة ترمي اإىل اإبقاء ذكرى دائمة من وباء كوفيد19-، قرر املك�شيكي اأومي ديبوا اأن يعر�س على الأ�شخا�س 
املتعافني من فريو�س كورونا امل�شتجد يف مدينة مونتريي �شمال املك�شيك اأن يدق لهم على اجللد و�شما بعبارة "ناِج 

من كوفيد19-".
"بهذه الطريقة، يف خال ب�شع �شنوات،  الأو�شام لوكالة فران�س بر�س  املك�شيكي يف دق  واأو�شح هذا الخت�شا�شي 
�شيقولون لأطفالهم واأحفادهم "انظروا، اأذكر اأين يف 2020 اأ�شبت بكوفيد الذي كان جائحة ومر�شا فتاكا، وبقيت 

حيا، وها هو و�شمي".
"مبثابة هدية جلميع  وقرر نهاية الأ�شبوع الفائت اإطاق هذه احلملة املجانية لدق الأو�شام يف مونتريي لتكون 

الذين فقدوا �شيئا ما" خال الوباء.
ومن بني الأ�شخا�س الذين ا�شتهوتهم الفكرة، دق اأو�شكار مورالي�س البالغ 20 عاما و�شما على ذراعه لي�شتذكر دائما 
كيف نقل العدوى بفعل اإهماله خال بداية تف�شي الوباء، اإىل ثاثة من اأفراد عائلته �شفوا بدورهم من الإ�شابة.

وقال ال�شاب الذي يواظب على و�شع الكمامة "مل اأكن اأتخذ اإجراءات وقائية )...( لكن منذ ثبوت اإ�شابتي، األتزم 
حماية ق�شوى مع و�شع كمامة با�شتمرار وتعقيم اليدين".

و�شجلت املك�شيك ر�شميا اأكر من 64 األف وفاة من اأ�شل حوايل 600 األف اإ�شابة بكوفيد19-.
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الإن�سان واحليوان والأوبئة.. الن�سبة املرعبة
اأك�شفورد  جامعة  فريق  تقود  التي  غلبريت،  ���ش��ارة  الربوفي�شورة  ح��ذرت 
احتمال  من  امل�شتجد،  كورونا  بفريو�س  خا�س  لقاح  تطوير  على  امل�شرف 
اإىل الإن�����ش��ان يف  ال��ت��ي تنتقل م��ن احل��ي��وان  امل��زي��د م��ن الأم���را����س  انت�شار 

امل�شتقبل.
اأن الن�شاط الب�شري يرفع من تهديدات الفريو�شات  واأ�شارت غلبريت اإىل 
ال�شفر  على  والإق��ب��ال  العالية  ال�شكانية  "الكثافة  اأن  م�شيفة  اخل��ط��رية، 

وتقلي�س م�شاحات الغابات، يرفع من فر�س حدوث تف�شي الأوبئة".
"اإن  غ��ل��ب��ريت:  ق��ال��ت  الربيطانية،  "الإندبندنت"  ل�شحيفة  ح��دي��ث  ويف 
ع��دوى حيوانية  العامل، ترجح ظهور  الأم��ور يف  بها  ت�شري  التي  الطريقة 

امل�شدر، وتف�شي اأمرا�س خطرية يف امل�شتقبل".
وت��ع��د ال��ع��دوى احل��ي��وان��ي��ة امل��ن�����ش��اأ م��ن الأم���را����س اخل��ط��رية ال��ت��ي تواجه 
ت�شبب  ال��ذي  امل�شتجد  كورونا  فريو�س  اأن  باحثون  يعتقد  حيث  الب�شرية، 
دي�شمرب،  ال�شني يف  اكت�شافه يف  الأق��ل منذ  على  �شخ�شا   847071 بوفاة 
بح�شب تعداد اأعّدته وكالة "فران�س بر�س"، قد ظهر يف اخلفافي�س قبل اأن 

ي�شيب الب�شر من خال حيوان اآخر.
الإيبول  م��ث��ل  مميتة  اأم���را����س  ن�����ش��اأت  ف��ق��د  "كوفيد19-"،  ج��ان��ب  واإىل 
وال�شار�س وفريو�س غرب النيل يف احليوانات اأي�شا، قبل اأن ت�شيب الب�شر.

مترد الركاب يوؤدي لإ�سابة 16 راكبا بكورونا
بقواعد  لالتزام  تام  اإهمال  ب�شاأن  كاما  حتقيقا  للطريان  �شركة  فتحت 
ال�شفر، اأدى لإ�شابة 16 �شخ�شا بفريو�س كورونا، خال رحلة بني اليونان 
الرحلة بني  ب�شاأن  اآي" اأنها فتحت حتقيقا  يو  "تي  �شركة  واأعلنت  وويلز. 
جميع  من  طلبت  كما  ويلز،  يف  ك��اردي��ف  ومدينة  اليونانية  زانتي  جزيرة 

الركاب احلجر ملدة اأ�شبوعني.
ووفقا مل�شادر بريطانية، فقد اأ�شيب 16 راكبا على منت الرحلة، بفريو�س 
خال  معدية  ح���الت  لديهم  ك��ان  الأق���ل  على  منهم   7 امل�شتجد،  ك��ورون��ا 

الرحلة، التي انطلقت يوم 25 اأغ�شط�س املا�شي.
يخلعون  الركاب  كان  "لقد  "تلغراف":  ل�شحيفة  الراكبات  اإح��دى  وقالت 
املمرات   يف  بحرية  يتحركون  وك��ان��وا  اأ�شدقائهم،  مع  للحديث  الكمامات 
دون كمامات. اإنهم حمقى". لكن ال�شركة تقول اإن "جميع الركاب امتثلوا 
الطائرات  جميع  واأن  رحلتهم"،  م��دة  ط���وال  كوفيد19-  ل��ربوت��وك��ولت 
لديها "نظام تر�شيح هواء متطور ومعيار للم�شت�شفى" ، ف�شا عن كونها 
ثبتت  املا�شي،  الأ�شبوع  ويف  اجل��وي��ة.  ال��رح��ات  بني  عميق  بتنظيف  تقوم 
بليموث يف  اإىل  زانتي  العائدين من  املراهقني  اإ�شابة جمموعة من  اأي�شا 
بريطانيا، بالفريو�س. وكان امل�شافرون، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و 
الفريو�س، وُن�شحوا  اأو معدومة من  اأعرا�س قليلة  يعانون من  19 عاما، 

باحلجر الذاتي على الفور.

ديفيد بيكهام يحتفل 
بعيد ميالد روميو 

احتفل لعب كرة القدم الإنكليزي  
ابنه  م��ي��اد  بعيد  بيكهام   ديفيد 
روم��ي��و ال���ذي ب��ل��غ ع��ام��ه ال�18، 
اإذ  امل��م��ي��زة،  طريقته  على  وذل���ك 
على  اخلا�شة  عرب �شفحته  ن�شر 
اأحد مواقع التوا�شل الجتماعي 
من  ع��دداً  مقطع فيديو، ت�شمن 
طفولته  م��ن��ذ  ل��روم��ي��و  ال�����ش��ور 
جمعته  وال����ت����ي  ال�����ي�����وم،  وح���ت���ى 

بع�شها بوالده ديفيد.
عايده  بتعليق  ال��ف��ي��دي��و  واأرف�����ق 
ف��ي��ه، مم��ازح��اً اأن���ه ل ي�����ش��دق اأن 
اب��ن��ه روم��ي��و اأ���ش��ب��ح اأط����ول منه، 
ك����ث����رياً،  ن���ح���ب���ك  وقال:"نحن 
اأحامك  ع���ن  اأب�������داً  ت��ت��خ��ل��ى  ل 
اأعرتف  اأن  علّي  نعم  واأه��داف��ك، 
اأط��ول مني، عيد  ابني  اأن  اأخ���رياً 

مياد �شعيد يا �شديقي".

كايلي جيرن تق�سي وقتًا 
رومان�سيًا مع حبيبها 

الواقع  كايلي جيرن   تلفزيون  �شاركت جنمة 
اأحد  على  اخلا�شة  �شفحتها  عرب  املتابعني 
ظهرت  �شوراً،  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
يف ب��ع�����ش��ه��ا ب��رف��ق��ة ح��ب��ي��ب��ه��ا اجل���دي���د ذي 

الأ�شول الفل�شطينية  في�شل خ�شرة .
رومان�شية  ب����اإط����ال����ة  ال���ث���ن���ائ���ي  وظ����ه����ر 
اإذ  ك��ب��ري،  ب�شكل  بع�شهما  م��ع  من�شجمني 
تفاعل املتابعون مع اإطالتهما هذه متمنني 
الآخر  البع�س  ت�شاءل  فيما  ال�شعادة،  لهما 

عن حبيبها ال�شابق ترافي�س �شكوت.
ف��ي�����ش��ل خ�����ش��رة وه���و م��غ��ن ���ش��اع��د مولود 
اأمريكا،  اإىل  ينتقل  اأن  ق��ب��ل  ال�����ش��ع��ودي��ة  يف 
عمله  جانب  اإىل  اأزي���اء  كعار�س  يعمل  وه��و 
كيندال  من  مقرباً  �شديقاً  وظل  املو�شيقي، 

جيرن �شقيقة كايلي ل�شنوات.

�سيدة تبتلع اأفعى عمالقة  
"ديلي ميل"  ���ش��ح��ي��ف��ة  ن�����ش��رت��ه  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  اأظ���ه���ر 
لأربعة  ط��ول��ه  ي�شل  ثعبان  اإخ���راج  حلظة  الربيطانية، 
اأقدام، من فم �شيدة رو�شية. ووفق ال�شحيفة الربيطانية، 
فقد دخل الثعبان اإىل فم ال�شيدة اأثناء نومها يف حديقة 

منزلها الواقع بقرية ليفا�شي يف داغ�شتان.
ونقلت ال�شيدة التي مل يك�شف عن ا�شمها اإىل امل�شت�شفى 
للتخدير  خ�شعت  حيث  بطنها،  يف  ب���اآلم  �شعرت  بعدما 
اإخ�����راج ال��ث��ع��ب��ان ال��ع��م��اق. وا���ش��ت��خ��دم يف العملية  ق��ب��ل 
اأنبوب ل�شحب الثعبان الذي مل تبنّي التقارير املحلية اإن 
داخ��ل ج�شد  التي ق�شاها  امل��دة  اأو  ظ��ّل على قيد احلياة، 
ال�شحة بداغ�شتان  وزارة  تعّلق  ومل  النائمة".  "ال�شيدة 
انت�شار ظاهرة  اإىل  اأ���ش��ارت  تقارير  اأن  اإل  احل��ادث��ة،  على 
دخول اأفاعي لأفواه ال�شكان املحليني اأثناء نومهم خارج 
منازلهم يف هذه اجلمهورية الرو�شية خال ف�شل ال�شيف 
احلار. و�شّكك عدد ممن �شاهدوا الفيديو ب�شحته، حيث 
حني  يف  طويلة،  دودة  اإل  لي�س  الثعبان  اإن  بع�شهم  ق��ال 
نفى اآخ��رون اإمكانية دخول مثل هذا احليوان للفم دون 

اأن ي�شعر ال�شخ�س بذلك.

عالج لكورونا من فاكهة نخل الآ�ساي
كورونا  ف��ريو���س  لأع���را����س  ع���اج  اإي��ج��اد  اإىل  م�شعى  يف 
منافع  كنديون  باحثون  ي��در���س  ح���دة،  الأك���ر  امل�شتجد 
ف��اك��ه��ة ن��خ��ل الآ�����ش����اي، ب��ح�����ش��ب م���ا ك�����ش��ف اأح����د ه����وؤلء 
اخلرباء. وقد اأظهرت درا�شات �شابقة اأن الثمرة العنبية 
لهذه النخلة التي اأ�شلها من اأمريكا اجلنوبية والو�شطى 

ميكنها اأن تخفف من حدة اللتهابات.
اأن فريو�س كورونا الذي تنت�شر عدواه  ولحظ اخلرباء 
اأجمع قد يت�شبب بالتهابات حادة توؤدي  اأنحاء العامل  يف 
فاركو  مايكل  الباحث  قرر  وقد  �شحية.  م�شاعفات  اإىل 
الذي يدر�س منذ خم�س �شنوات تاأثري هذه الفاكهة على 
ال�شتجابة اللتهابية اأن يخترب مع زميلته اآنا اأندريات�شا 

فعالية هذه الثمار يف عاج مر�س كوفيد19-.
جتربة.  جم��رد  "اإنها  بر�س  فران�س  لوكالة  فاركو  وق��ال 
اآم��ن��ة ويف متناول  وه���ي  ك��ث��رياً  ال��ف��واك��ه ل تكلف  ف��ه��ذه 

اجلميع، لذا ي�شتحق الأمر عناء التجربة".
مري�شاً   580 نحو  البحث  لأغ��را���س  اخل��ب��ريان  وج��م��ع 
والربازيل  كندا  يف  كورونا  بفريو�س  اإ�شابتهم  �شخ�شت 

حيث تنت�شر زراعة هذا النوع من النخيل.

املقاب�س املنزلية تكفي ل�سحن ال�سيارات الهجني
املقاب�س  فريكري" ب���اأن  ���ش��رتا���ش��ني  "اأوتو  جم��ل��ة  اأف����ادت 
املنزلية العادية غالباً ما تكفي ل�شحن بطاريات ال�شيارات 

.Plug-in الهجني
واأو�شحت جملة ال�شيارات الأملانية اأن املوديات ال�شائعة 
�شعة 15 كيلووات �شاعة يتم �شحنها يف غ�شون 4 �شاعات 
بقدرة  املنزلية  املقاب�س  الغر�س  لهذا  وينا�شب  تقريباً. 

6ر3 كيلووات.
التيار  وخ���ط  امل��ق��اب�����س  م��ن  بالتحقق  اخل����رباء  وي��ن�����ش��ح 
والتاأكد م�شبقا من حتملهما لعمليات �شحن  الكهربائي 
ب��ط��اري��ة ال�����ش��ي��ارة، وذل���ك ت��ف��ادي��اً خل��ط��ر ن�����ش��وب حريق 

باملنزل ب�شبب التيار الكهربائي.

ملاذا غاب بيرب عن 
حفل اإم تي يف؟

 MTV ت��وزي��ع ج��وائ��ز  �شهد حفل 
VMAs الغنائية هذا العام والذي 
ال��ط��ل��ق مبواقع  ال���ه���واء  اأق���ي���م يف 
خمتلفة من نيويورك غياب بع�س 
ال���ن���ج���وم اأب����رزه����م ج��ا���ش��نت بيرب 
وت��اي��ل��ور ���ش��وي��ف��ت ال��ل��ذي��ن ف�شا 

عدم احل�شور ب�شكل �شخ�شي.
عدم  بيرب  جا�شنت  النجم  واخ��ت��ار 
الظهور �شخ�شياً يف الليلة املا�شية 
مع زوجته هيلي بالدوين يف حفل 

MTV VMAs
جلائزة  تر�شيح  على  بيرب  وح�شل 
فنان العام وتر�شيح لأف�شل اأغنية 
بوب، اإىل جانب تر�شيحات م�شرتكة 
مع اأريانا غراندي، لأف�شل تعاون، 
واأف�شل فيديو مو�شيقي من املنزل 
وفاز   Stuck With U لأغ��ن��ي��ة 
اأف�شل  ب���ج���ائ���زة  غ����ران����دي  و  ه���و 
ومل  امل��ن��زل،  م��ن  مو�شيقي  فيديو 

يلقيا خطاباً بهذه املنا�شبة.
ف�شل  بيرب  اأن  امل��راق��ب��ون  ويعتقد 
عدم ح�شور احلدث لأنه كان بعيداً 
عن اأجواء العمل، ومن املرجح اأنه 
البقاء م��ع زوج��ت��ه يف لو�س  اخ��ت��ار 
فريو�س  جائحة  ب�شبب  اأجن��ل��و���س 
ك��ورون��ا، رغ��م اأن��ه ك��ان ن�شطاً على 
يوم  م��ن  �شابق  وق��ت  يف  اإن�شتغرام 
احلفل حيث ن�شر �شورة �شخ�شية 

له.
ومت ت�شوير بيرب اآخر مرة يف لو�س 
ال�شحافيني  ق��ب��ل  م���ن  اأجن��ل��و���س 
يقال  حيث  املا�شي  اخلمي�س  ي��وم 
منزًل  ا�شرتيا  وبالدوين  بيرب  اإن 
يف  دولر  م���ل���ي���ون   25.8 ب��ق��ي��م��ة 

بيفريل هيلز.

الأغذية ال�سناعية املحولة ب�سدة ت�سرع ال�سيخوخة 
املي�شورة  ب�شدة،  املحولة  ال�شناعية  الأغذية  ت��وؤدي 
الأطباق  بع�س  مثل  ال�شتخدام،  وال�شهلة  الكلفة 
والب�شكويت  والربغر  الغازية  وامل�شروبات  اجلاهزة 
لكبار  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  ال�����ش��ي��خ��وخ��ة  ت�����ش��ري��ع  اإىل 

م�شتهلكيها، بح�شب ما ك�شف باحثون.
قيا�س  اإىل  ا�شتندت  التي  ال��درا���ش��ة  ه��ذه  وخل�شت 
طول  ه��و  البيولوجية  ال�شيخوخة  م��وؤ���ش��رات  اأح��د 
العنا�شر اجلينية املعروفة ب� "تيلومري" )اأو القطعة 
اخلام�شة  تخطوا  اإ�شبانيا   886 عند  النهائية( 
ا�شتهاكهم  ال��ع��م��ر م��ع م��راق��ب��ة  واخل��م�����ش��ني م��ن 
النظام  اأن  اإىل  ب�شدة،  املحولة  ل��اأغ��ذي��ة  اليومي 

الغذائي ال�شيئ قد ي�شرع �شيخوخة اخلايا.
وقدم امل�شاركون الذين وزعوا على اأربع جمموعات، 
من الأكر ا�شتهاكا لهذه الأطعمة )ثاث مرات 
اأو اأكر يف اليوم الواحد( اإىل الأقل ا�شتهاكا لها، 
مع  جينية،  لتحاليل  خ�شعت  لعابهم  م��ن  عينات 
لاأغذية  اليومي  ال�شتهاك  معدل  اإىل  الإ���ش��ارة 

املحولة.
الأغذية  ه���ذه  ب��ني  رب��ط��ت  اأن  لأب��ح��اث  �شبق  وق���د 

وامللوحة  الدهون واحلاوة  الكثرية  ب�شدة  املحولة 
واأم�����را������س م��ث��ل ال���ب���دان���ة وارت����ف����اع ���ش��غ��ط ال���دم 

وال�شكري واأنواع متعددة من ال�شرطان.
وت�شاعف تقريبا خطر اأن تكون هذه التيلومريات 
)اأكر  الأطعمة  هذه  م�شتهلكي  كبار  عند  ق�شرية 
م��ن 3 وج��ب��ات اأو اأط��ب��اق يف ال��ي��وم ال��واح��د( التي 
تخ�شع لتحويل كبري نتيجة عمليات �شناعية، وفق 
هذه الدرا�شة التي قدمت يف اإطار املوؤمتر الأوروبي 
للعام  ن�شخته  تعقد  ال��ذي  البدانة  ح��ول  وال���دويل 
من الأول حتى الرابع من  النرتنت  عرب   2020

اأيلول/�شبتمرب.
وال��ت��ي��ل��وم��ريات ه��ي هيكليات واق��ي��ة حت��اف��ظ على 
ذلك  يف  مب��ا  وتكامله،  اجليني  الر�شيد  ا�شتقرار 
احل��م�����س ال���ن���ووي ال�����ش��روري ل��ع��م��ل ك��ل خ��ل��ي��ة يف 
ال��ت��ي��ل��وم��ريات مع  اجل�����ش��م. وينخف�س ط��ول ه��ذه 
التقّدم يف ال�شن لأن اخللية تخ�شر جزءا من طرفها 
الظاهرة  ه��ذه  وتتكرر  فيها.  تنق�شم  م��رة  ك��ّل  ه��ذا 
بحيث توؤدي يف نهاية املطاف اإىل �شيخوخة اخلايا 

التي تتوقف عن النق�شام والعمل ب�شكل طبيعي.

اأديل ت�ستعر�س نحافتها 
الثقافة  اإىل  ب��الإ���ش��اءة  وات��ه��ام��ات  لانتقادات  اأديل   تعّر�شت  النجمة 
جامايكا،  علم  هيئة  على  م�شمم  بيكيني  ارتدائها  ب�شبب  الكاريبية، 
الكاريبية،  الثقافة  متّيز  دوائ��ر  هيئة  على  �شعر  بت�شفيفة  وظهورها 

ويتميز بها ال�شمراوات وُتعرف بعقدة البانتو.
التوا�شل  م��واق��ع  اأح���د  ع��ل��ى  اخل��ا���ش��ة  ع��رب �شفحتها  اأدي����ل  ون�����ش��رت 
احتفالت  ذك���رى  الإط��ال��ة، مبنا�شبة  ب��ه��ذه  لها  ���ش��ورة  الج��ت��م��اع��ي، 
كرنفال Notting Hill يف لندن، والذي اأُلغي ب�شبب فريو�س كورونا، 
ع��رب ���ش��ور ن�شرها حم��ب��وه على مواقع  اف��رتا���ش��ي��اً  ب��ه  ومت الح��ت��ف��اء 

التوا�شل الجتماعي.
العلم،  هيئة  على  البيكيني  بارتداء  جامايكا  باإهانة  اأدي��ل  اُتهمت  وقد 

وت�شاءل البع�س عن �شبب عدم ارتدائها العلم الربيطاين.

ملكة بلجيكا ماتيلد ت�سطحب االأمرية اإليونور يف اليوم االأول من املدر�سة يف هيليج-هارتكولج ، حيث تبداأ اإليونور 
املدر�سة الثانوية هذا العام. ا ف ب


