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خالل الإحاطة الإعالمية ال�ستثنائية حلكومة الإمارات
ت�صجيل 930 �إ�صابة جديدة 

يف �أعلى معدل منذ 4 �أ�صهر
ت�سديد الرقابة وتوقيع الغرامات على املخالفني بال تهاون

•• اأبوظبي-وام:

عقدت حكومة الإمارات، اأم�س اخلمي�س، اإحاطة اإعالمية ا�ستثنائية 
حالت  ع���دد  يف  ل��ل��زي��ادة  العلمية  وال��ت��ف�����س��رات  الأ���س��ب��اب  لتو�سيح 
الإ�سابة بفرو�س كورونا امل�ستجد خالل الفرتة املا�سية، وحث جميع 
اأفراد املجتمع على �سرورة اللتزام بالإجراءات الوقائية والتي ياأتي 
على راأ�سها التباعد الجتماعي وارتداء الكمامة ومراقبة الأعرا�س 

املر�سية كونها عوامل مهمة وحا�سمة لتجاوز هذه املرحلة.
احلو�سني،  فريدة  الدكتورة  اأعلنت  ال�ستثنائية،  الإح��اط��ة  وخ��الل 
املتحدث الر�سمي عن القطاع ال�سحي يف دولة الإمارات، عن ت�سجيل 
930 اإ�سابة جديدة مبر�س كوفيد 19، وهو اأعلى رقم م�سجل منذ 
وبذلك  ج��دي��دا،  82،076 فح�سا  اإج���راء  بعد  وذل��ك  اأ�سهر،  اأرب��ع��ة 

ي�سل العدد الكلي حلالت الإ�سابة املوؤكدة اإىل 76،911 حالة.
ي��رت��ف��ع معها  ���س��ف��اء  586 ح��ال��ة  ع��ن ت�سجيل  وك�����س��ف��ت احل��و���س��ن��ي 
الإجمايل لي�سل اإىل 67،945 حالة كما مت ت�سجيل 5 حالت وفاة 
خالل 24 �ساعة املا�سية نتيجة تداعيات مر�س كوفيد 19، لي�سل 

اإجمايل حالت الوفاة اإىل 398 حالة.
اإل  ال�سفاء  ارتفاع معدلت  الرغم من  اأنه على  واأو�سحت احلو�سني 
اأن الزيادة يف معدلت الإ�سابة تتطلب من اجلميع وقفة مع النف�س 
املا�سي  اأغ�سط�س   10 بتاريخ  وبالتحديد  فقط  واح��د  �سهر  منذ  اإذ 
مت ت�سجيل 179 اإ�سابة فقط لرتفع هذا الرقم خالل �سهر وحد 
لي�سل اإىل اأكرث من 900 حالة اإ�سابة مبعدل زيادة يفوق عن خم�سة 

اأ�سعاف.            )التفا�سيل �س3(

مرفاأ بريوت ي�صتعل جمددً� وهلع بني �للبنانيني 
•• بريوت-وكاالت

اأم�س  ب��روت،  مرفاأ  يف  حريقان  اندلع 
اخلمي�س، مطلقني دخانا كثيفا يف �سماء 
اأكرث  بعد  وذل���ك  اللبنانية،  العا�سمة 
بقليل من �سهر على انفجار هائل دمر 

من�ساآت املرفاأ واملنطقة املحيطة به.
املنطقة  ال���ه���ل���ع  م����ن  ح����ال����ة  و������س�����ادت 
القريبة من املرفاأ بني املواطنني، عقب 
الناجمة  الدخان  ل�سحابة  م�ساهدتهم 

عن احلريق.
امل��دين ال�سيطرة على  ال��دف��اع  وي��ح��اول 
اأ�سبابهما  تعرف  مل  ال��ذي��ن  احلريقني 
فيه  يبتعد  ال��ذي  الوقت  يف  الآن،  حتى 
انفجار  املوقع خوفا من  املواطنون عن 

قد يت�سبب به احلريق.
وو���س��ل��ت ���س��ي��ارات ت��اب��ع��ة ل��ف��وج اإطفاء 
بروت والدفاع املدين اإىل املرفاأ للعمل 
جانب  اإىل  ه��ذا  احلريقني،  اإخماد  على 

فرق من ال�سليب الأحمر.
لبنانية،  اإعالم  لو�سائل  ت�سريحات  ويف 
اللبناين  امل��دين  الدفاع  ع��ام  ق��ال مدير 
ن�سيطر  مل  خ���ط���ار:  رمي�����ون  ال��ع��م��ي��د 
ب��ع��د ع��ل��ى ال���ن���ران ون��ط��ل��ب م���ن اإدارة 
املوجودة يف  امل��واد  املرفاأ حتديد طبيعة 
�سالمة  ع��ل��ى  للمحافظة  امل�����س��ت��ودع��ات 
اأ�سحاب  م���ن  ن��ط��ل��ب  ك��م��ا  ال��ع��ن��ا���س��ر، 
���س��ه��اري��ج امل����اء يف ب����روت ال��ت��وج��ه اإىل 

املرفاأ لتزويد �سيارات الإطفاء باملياه.
من جانبه قال اجلي�س اللبناين يف بيان 

وط��ل��ب حم��اف��ظ ب����روت م����روان عبود 
من املواطنني عدم التوجه اإىل حميط 
�سالمتهم،  على  حفاظا  ب���روت  م��رف��اأ 
ولعدم اإعاقة عمل رجال الإطفاء الذين 

يكافحون نران احلريق.
ونقلت و�سائل اإعالم لبنانية عن املدير 
قوله  القي�سي  با�سم  ب��روت  ملرفاأ  العام 
يف  احل��رة  ال�سوق  يف  ح�سل  احلريق  اإن 
مبنى اإحدى ال�سركات التي ت�ستورد زيت 
املطاطية  الإط����ارات  اإىل  وام��ت��د  القلي 

م�ستودع  ان��دلع حريق يف  تويرت:  على 
للزيوت والإط��ارات يف ال�سوق احلرة يف 
مرفاأ بروت، وقد بداأت عمليات اإطفاء 
اجلي�س يف  و�ست�سارك طوافات  احلريق 

اإخماده.
الأحمر  ال�سليب  رئي�س  اأعلن  وب���دوره 
ال��ل��ب��ن��اين، اأن���ه ل خم���اوف م��ن حدوث 
ان��ف��ج��ار ب�����س��ب��ب ح��ري��ق م���رف���اأ ب���روت، 
با�ستثناء  اإ���س��اب��ات  ل  اأن���ه  اإىل  م�����س��را 

بع�س حالت �سيق التنف�س.

التي ت�سببت بالدخان الأ�سود الكثيف.
العدل  وزارة  الإع���الم يف  واأع��ل��ن مكتب 
اأن��ه ف��ور ان��دلع احلريق يف امل��رف��اأ ظهر 
ال��ع��دل يف حكومة  وزي����رة  ام�����س طلبت 
م��اري كلود جنم من  الأعمال  ت�سريف 
غ�سان  القا�سي  التمييزي  العام  النائب 
اإج���راء حتقيق ف��وري ومعمق  ع��وي��دات 
املو�سوع وخطورته متهيدا  نظرا لدقة 
املالحقات  واإج��راء  امل�سوؤوليات  لرتتيب 

الالزمة.

هيومن رايت�س: ميلي�سيا الوفاق ا�ستخدمت بنادق اآلية �سد متظاهري طرابل�س

�نتهاء مفاو�صات بوزنيقة بتفاهمات على �حلقائب �ل�صيادية
•• عوا�صم-وكاالت

مدينة  يف  ليبيا  وف���دي  ب��ني  تفاهمات  ح���دوث  م�سادر  اأك���دت 
واأفادت  الأزم���ة.  يف  العالقة  امل�سائل  ب�ساأن  املغربية،  بوزنيقة 
حمافظ  من�سب  على  الليبية  الأط���راف  بني  بتوافق  امل�سادر 
ال�سيادية  املنا�سب  تق�سيم  على  والت��ف��اق  امل��رك��زي  امل�سرف 
املجل�س  ال��ب��اب لإع�����ادة هيكلة  ي��ف��ت��ح  م��ا  ب��ال��ت�����س��اوي،  ال�����س��ب��ع 
ختامي  بيان  اإ�سدار  توقع  اإىل  امل�سادر  اأ�سارت  كما  الرئا�سي. 

ميثل توافقا بني الوفدين.
وا�ستوؤنفت املفاو�سات الليبية الليبية يف املغرب، باإجراء جل�سة 
ح��اول طرفا  بوزنيقة. حيث  اأم�س اخلمي�س يف مدينة  رابعة  
عرب  الليبي  ال�سيا�سي  اجل��م��ود  يف  اخ����رتاق  اإح����داث  الأزم����ة 

التو�سل اإىل تفاهمات حقيقية.
احلقوقية  ووت�����س  رايت�س  هيومن  منظمة  اتهمت  ذل��ك،  اإىل 

مرتبطة   - ليبية  م�سلحة  ميلي�سيات  اخلمي�س  اأم�س  ال��ب��ارزة 
بحكومة الوفاق التي تتخذ من طرابل�س مقرا لها - با�ستخدام 
واأ�سلحة ثقيلة لتفريق م�سرات مناه�سة للف�ساد  اآلية  بنادق 
وتعذيبهم  متظاهرين  واعتقال  العا�سمة،  يف  املا�سي  ال�سهر 
املا�سي،  اآب  اأغ�����س��ط�����س   29 و   23 وب���ني  ق�����س��را.  واإخ��ف��ائ��ه��م 
م�سادة  وم��داف��ع  اآل��ي��ة  ب��ن��ادق  الليبية  امليلي�سيات  ا�ستخدمت 
وقالت  املتظاهرين.  �سد  مركبات  على  حممولة  للطائرات 
املنظمة يف بيان لها اإن متظاهرا قتل واأ�سيب اآخرون يف اأعمال 
الأق��ل - بينهم مرا�سل  24 �سخ�سا على  اأن  واأ�سافت  العنف. 

حملي - اعتقلوا وتعر�سوا لل�سرب.
ليبيا يف هيومن  اأوىل خمت�سة يف  باحثة  قالت حنان �سالح، 
رايت�س ووت�س، النق�سامات ال�سيا�سية واملخاوف الأمنية ل تربر 
قيام اجلماعات امل�سلحة مبهاجمة متظاهرين بالبنادق الآلية 
والأ�سلحة امل�سادة للطائرات لرتهيبهم وتفريق الحتجاجات. 

اأ�سماء  عن  والإف�ساح  التحقيق  طرابل�س  �سلطات  على  يتعني 
باملعاير  يلتزموا  مل  الذين  والقادة  امل�سلحة  اجلماعات  هذه 

ال�سرطية الأ�سا�سية وحما�سبتهم.
اأخ��رى تقع  اإىل �سوارع طرابل�س وم��دن  الليبيني  ون��زل مئات 
ال�سهر  ال�����س��راج  فايز  برئا�سة  ال��وف��اق  حكومة  �سيطرة  حت��ت 
املا�سي لالحتجاج على تدهور الأو�ساع القت�سادية. يف ذلك 
- مل  باأن ميلي�سيا  با�ساغا  الداخلية فتحي  وزير  اأقر  الوقت، 
ي�سمها - اأطلقت الذخرة احلية على املتظاهرين ال�سلميني، 
اأعفى ال�سراج با�ساغا من  واأن��ه يحقق يف احل��ادث. بعد ذل��ك، 

من�سبه ل�ستجوابه.
ويف وقت �سابق، قال ال�سراج يف خطاب متلفز اإن املحتجني لي�س 
لديهم ت�سريح للتجمع، واأعلن حظر التجوال ملدة 24 �ساعة 
ملكافحة جائحة فرو�س كورونا، وهي خطوة يعتقد املحتجون 

اأنها تهدف ملنعهم من التجمع.

•• باري�س-وكاالت

اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  ق��ال 
نكون  اأن  اأم�����س:ع��ل��ي��ن��ا   ، م���اك���رون 
اأردوغ��������������ان.. على  ح����ازم����ني م����ع 
الأوروبية  ال�سيادة  اح��رتام  اأن��ق��رة 
اأن  اإىل  م�سرا  ال���دويل،  والقانون 
تركيا تفاقم ال�ستفزازات يف �سرق 
احلمر  اخل��ط��وط  واأن  امل��ت��و���س��ط، 
وا�سحة وعليها تو�سيح خياراتها.

اأن قمة ي�ست�سيفها  وذكر ماكرون 
الحت����اد  يف  اأع�������س���اء  دول  ل�����س��ب��ع 
الأوروب������ي ح���ول ال��و���س��ع يف �سرق 
البحر املتو�سط �ست�سعى اإىل اإيجاد 
م���وق���ف م�����س��رتك ل���الحت���اد جتاه 
ت��رك��ي��ا. وت��وت��رت ال��ع��الق��ات ب�سدة 
ب�سبب عدد  والحت����اد  ت��رك��ي��ا  ب��ني 
عن  التنقيب  منها  الق�سايا،  م��ن 
املتو�سط،  ���س��رق  يف  وال��غ��از  النفط 
حيث توجد خالفات بني اأنقرة من 
جهة وقرب�س واليونان الع�سوين 

يف الحتاد من جهة اأخرى.
وق��ال م��اك��رون يف موؤمتر �سحفي 

واأملانيا  ف��رن�����س��ا  اإن  ك��ور���س��ي��ك��ا  يف 
ت��ع��م��الن م��ن اأج����ل حت���رك من�سق 
اليونان،  م��ع  ال��ت�����س��ام��ن  لإظ���ه���ار 

حيث يقيم اآلف
امل��ه��اج��ري��ن يف ال��ع��راء ب��ع��د حريق 
اأت����ى ع��ل��ى خم��ي��م��ه��م امل��ك��ت��ظ على 

جزيرة لي�سبو�س اليونانية.
دع����ا ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي اأوروب������ا 
اأك���رث وحدًة  »���س��وت��اً  ت��رف��ع  اأن  اإىل 

وو�سوحاً« جتاه تركيا التي مل تعد 
�سريكًة.

وق����ال ق��ب��ي��ل ق��م��ة ل����دول اجلنوب 
كور�سيكا  الأوروب����ي يف  الحت���اد  يف 
نكون  اأن  علينا  ك��اأوروب��ي��ني  »ن��ح��ن 
وا���س��ح��ني وح���ازم���ني م���ع حكومة 
ال����رتك����ي رج������ب طيب  ال���رئ���ي�������س 
اأردوغان التي لديها اليوم ت�سرفات 

غر مقبولة«.

مواقــيت ال�صالة
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بدعم من الإمارات
من  �لأوىل  �ملرحلة  تبد�أ  �ليون�صكو 
�إعادة �إعمار كني�صة �لطاهرة يف �ملو�صل

•• اأبوظبي-وام:

والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  ب���داأت 
الأوىل  املرحلة  تنفيذ  يف  اليون�سكو  والثقافة 
م���ن اإع������ادة اإع���م���ار ك��ن��ي�����س��ة ال��ط��اه��رة مبدينة 
الأنقا�س  اإزال���ة  يف  واملتمثلة  العراقية  املو�سل 
والذخائر غر املنفجرة وتاأمني موقع امل�سروع 
ب�����س��ك��ل ك���ام���ل. ومت����ر ع��م��ل��ي��ة اإع�������ادة الإع���م���ار 
لتدمر  الكني�سة  تعر�س  بعد  معقدة  مبراحل 
وجدرانها  الداخلية  اأروقتها  من  كبرة  اأج��زاء 
املقاولون  يقوم  اأن  املقرر  من  حيث  اخلارجية، 
امل��ح��ل��ي��ون حت��ت اإ����س���راف خ���رباء الآث����ار باإعادة 
الرتاث  جم��ال  يف  حرفيني  مب�ساركة  ترميمها 
املحلي. كما بداأت اليون�سكو موؤخراً يف ا�ستقبال 
اإعمار  لإع��ادة  املحلية  ال�سركات  من  العطاءات 
الكني�سة والدير امللحق بها. )التفا�سيل �س2(

وزير رو�ندي ي�صيد مب�صاعد�ت 
لللبللاده �لطبية  �لإملللللار�ت 

•• كيجايل -وام: 

وزير  مان�سي  ن�سوتي  الربوفي�سور  معايل  اأ�ساد 
جمتمع  عن  امل�سوؤول  اخلارجية  ب��وزارة  الدولة 
الطبية  بامل�ساعدات  روان����دا  يف  اأف��ري��ق��ي��ا  ���س��رق 
لدعمها  لبالدها  الإم���ارات  دول��ة  قدمتها  التي 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  انت�سار ف��رو���س  يف احل��د م��ن 

كوفيد19-.                )التفا�سيل �س2(

�سيارات ال�سعاف هرعت اىل موقع احلريق الهائل يف مرفاأ بروت الذي �سهد كارثة النفجار ال�سهر املا�سي   )رويرتز(

ماكرون خالل موؤمتره ال�سحفي يف كور�سيكا   )رويرتز(

توزيع بنك الطعام ملدينة نيويورك

�سفر تون�س يف الأمم املّتحدة قي�س قبطني

بوري�س جون�سون امام خيارات مّرة

ماكرون يدعو �أوروبا لتخاذ موقف موحد وقوي جتاه �أردوغان

ان�سحب من ال�سلك الدبلوما�سي
�صفري تون�س يف �لأمم �ملتحدة: 

لللم �أعللد �أثلق يف �لرئي�س!
•• الفجر –تون�س

والهجرة  اخل����ارج����ي����ة  ال���������س����وؤون  وزارة  اع����ت����ربت 
تون�س  مندوب  ُنقلة  ق��رار  اأّن  ب��اخل��ارج،  والتون�سيني 
مركز  اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  ل����دى  ال���دائ���م 
دبلوما�سي اآخر، مت اتخاذه يف اإطار احلركة ال�سنوية 
والقن�سلية  والدائمة  الدبلوما�سية  البعثات  لروؤ�ساء 
ويف اإطار �سل�سلة من الُنقل الروتينية لبع�س ال�سفراء 

•• الفجر –خرية ال�صيباين

اإليزابيث الثانية،  لكل عامه الب�سع... بالن�سبة للملكة 
2019 مع ف�سيحة  اإنه عام  موؤلفة املقولة ال�سهرة، 
بالن�سبة  لكن  هاري-ميغان.  ورحيل  اأن��درو-اإب�����س��ت��ني، 
لبوري�س جون�سون، فاإن العام الذي �سينحت يف الذاكرة 
مع  ال��وب��اء  حتالف  حيث   ،2020 ع��ام  �سك  دون  ه��و 

•• تون�س-وكاالت

اأن���ه���ا اأحبطت  اأع��ل��ن��ت ال�����س��ل��ط��ات ال��ت��ون�����س��ي��ة، اأم�������س 
اإره��اب��ي��ة يف حمافظة قف�سة  اإم���ارة  خمططا لإق��ام��ة 

جنوب �سرق البالد.
واأو�سحت وزارة الداخلية يف بيان، اأنه مت القب�س على 
ال�سعد يف معتمدية القطار  بئر  اإرهابيني مبنطقة   3
على  ال��ت��اأث��ر  تعمدوا  اأن  بعد  قف�سة،  حمافظة  م��ن 
الفئات  ا�ستقطاب  بق�سد  باجلهة  امل�ساجد  باأحد  اإمام 

ال�سبابية لالن�سمام اإليهم وتركيز اإمارة اإرهابية.
وتابعت اأن النيابة التون�سية اأذنت باإحالتهم اإىل فرقة 
الأبحاث والتفتي�س والتحفظ عليهم جميعا، ومبا�سرة 

ق�سية بحقهم يف تهمة النتماء اإىل تنظيم اإرهابي.

كاإجراء يندرج �سمن ال�سر العادي للم�سارات املهنية 
م���ع م�سالح  ت��ت��م��ا���س��ى  وت���وج���ه���ات  روؤي�����ة  ���س��وء  ويف 
الدولة ومتطلبات العمل الدبلوما�سي والتعاطي مع 

التحديات التي تواجهها البالد. 
)التفا�سيل �س10(

الربيك�سيت. وما انفك اجلدل الدائر حول قرار رئي�س 
اأق�����س��ام كاملة م��ن اتفاقية  اإل��غ��اء  ال����وزراء ال��ربي��ط��اين 
اململكة  ب��ني   2019 ع���ام  اأوائ�����ل  امل��وق��ع��ة يف  ال��ط��الق 

املتحدة والحتاد الأوروبي، ي�ستمّر يف الت�سخم.
ال��ث��الث��اء، ا���س��ت��ق��ال ج��ون��اث��ان ج��ون��ز، رئ��ي�����س الدائرة 
جون�سون  رف�س  على  احتجاًجا  للحكومة،  القانونية 

احرتام التزاماته الدولية.     )التفا�سيل �س9(

اإرهابية  ع��م��ل��ي��ة  ت��ون�����س  ���س��ه��دت  امل���ا����س���ي،  والأح�������د 
ا�ستهدفت دورية لل�سرطة مبحافظة �سو�سة ال�سياحية، 
بينما متّكنت  اآخ��ر،  وج��رح  �سرطة  ع��ون  راح �سحيتها 
واإيقاف  اإره��اب��ي��ني،   3 الق�ساء على  الأم��ن من  ق��وات 
اأ�سخا�س لرتباطهم بالعملية الإرهابية من بينهم   9

اإمام م�سجد.
اأهم  ال�����س��وء على واح���دة م��ن  وتلقي ه��ذه احل����وادث 
التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجه ال�سلطات 
اجلماعات  ن�ساط  ع��ودة  من  تتوج�س  التي  التون�سية، 
ا�سطراب  م��ن  بالقلق  وت�سعر  ال��ب��الد،  يف  الإره��اب��ي��ة 
الأو�ساع يف ليبيا، مع ا�ستمرار نقل ال�سالح واملرتزقة 
الليبي  ال���غ���رب  م��ن��اط��ق  اإىل  الأج���ان���ب  وامل��ت�����س��ّددي��ن 

القريبة من حدود البالد.

بومبيو: �إير�ن �أذلت �صعبها
 وعاقبته ملمار�صته حقه بالتعبري

•• طهران-وكاالت

اأكد وزير اخلارجية الأمركي مايك بومبيو، اأم�س اخلمي�س، اأن التقرير الأخر ملنظمة 
اإيران يو�سح ف�ساد النظام ووح�سيته، مبا يف ذلك اأحكام الإعدام  العفو الدولية ب�ساأن 

ال�سادرة بعد حماكمات �سورية وتعذيب ال�سجناء وم�سايقة ذويهم.
واأ�ساف بومبيو، يف تغريدة على ح�سابه يف تويرت اأن النظام الإيراين اأذل �سعبه وعاقبه 

على ممار�سة حقه يف التعبر ويف التجمع ال�سلمي.
الإع��دام بعد تغريدة من  مل�سارع يواجه عقوبة  متلفزاً  بّثت اعرتافاً  اإي��ران قد  وكانت 
الرئي�س الأمركي دونالد ترمب تنتقد الق�سية، وهو مقطع ي�سبه املئات من العرتافات 

الق�سرية الأخرى امل�ستبه بها التي مت بثها على مدار العقد املا�سي يف اإيران.
و�سائل  على  حملة  مو�سوع  عاماً   27 العمر  البالغ من  اأفكاري  نافيد  وكانت ق�سية 
التوا�سل الجتماعي التي اأكدت اأنه هو واإخوته ك�سحايا م�ستهدفني ب�سبب م�ساركتهم 
يف احتجاجات �سد ال�سلطة يف اإيران عام 2018. وجذبت ق�سية اأفكاري اهتماماً دولياً 

واأعادت اإحياء مطلب يق�سي مبنع اإيران  من تنفيذ عقوبة الإعدام.

�ص 03

�ص 13

�ص 17

�صندوق الوطن يطلق احللقة الأوىل من 
برامج موهبتنا الإر�صادية للجامعات

اأخبار الإمارات

بعد6 اأ�صهر على كورونا... 
�صكوك ونقاط جمهولة كثرية

عربي ودويل

جنوم العامل يت�صابقون للم�صاركة يف بطولة 
اأبوظبي جراند �صالم للجوجيت�صو مبيامي

الفجر الريا�صي
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�ل�صلطات �ملغربية تفكك 
جديدة �إرهابية  خلية 

•• الرباط-وكاالت

اأع��ل��ن��ت ال�����س��ل��ط��ات امل��غ��رب��ي��ة عن 
اإره���اب���ي���ة جديدة  ت��ف��ك��ي��ك خ��ل��ي��ة 
حماربة  مكتب  ن��ف��ذ  ال���ب���الد.  يف 
عمليات   3 امل���غ���رب،  يف  الإره�����اب 
متزامنة، لإيقاف عنا�سر اإرهابية 

يف 3 مدن مغربية.
اخللية  ت��ف��ك��ي��ك  ع��م��ل��ي��ة  ومت����ت 
تيفلت  م��دي��ن��ت��ي  يف  الإره���اب���ي���ة 
العا�سمة  ���س��واح��ي  يف  ومت������ارة 
مدينة  ويف  ال����رب����اط،  امل��غ��رب��ي��ة 

طنجة يف �سمال املغرب.
ال�ساعات  يف  امل���داه���م���ات  وج����رت 
الأوىل من �سباح اأم�س اخلمي�س، 
ومت��ك��ن امل��ك��ت��ب م��ن ���س��ب��ط اأدلة 
منها  الإرهابية  العنا�سر  ت��ورط 
اإعداد  يف  �ست�ستعملها  كانت  مواد 

اأحزمة نا�سفة.
واأ������������س�����������رف ع������ب������د ال����ل����ط����ي����ف 
لل�سرطة  العام  املدير  احلمو�سي 
ول����ال�����س����ت����خ����ب����ارات ال���داخ���ل���ي���ة 
العتقالت  تنفيذ  على  املغربية 

�سد العنا�سر الإرهابية.

اأزمة كورونا زادت الطني بلة

تفتك باملايني: �آفة �جلوع تتكلم �أمريكي �أي�صا!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

يعاين واحد من كل �ستة اأ�سخا�س تقريًبا من انعدام الأمن الغذائي، منهم 
اأكرب  اأمريكا،  تغذية  ملنظمة  املقلقة  التوقعات  هي  هذه  طفل:  مليون   18
�سبكة لبنوك الطعام يف الوليات املتحدة. يف اأبريل، ذكرت املنظمة اأن 98 
اأزمة كوفيد19-، واأن 37  بداية  منذ  عليها  الطلب  ازداد  بنوكها  % من 
ا يف املوارد. يف نف�س الوقت، �سهد الربنامج الفيدرايل  نق�سً تواجه  % منها 
 37 %، من   16 بن�سبة  الطلبات  زي��ادة يف  التكميلية  الغذائية  للم�ساعدة 

مليون اإىل 43 مليون م�ستفيد.                       )التفا�سيل �س11(

قو�ت �لتحالف تدمر طائرتني حوثيتني 
جنر�ن باجتاه  مفخختني  طيار  بدون 

•• الريا�س-وام: 

امل�سرتكة  ال��ق��وات  ق��ي��ادة  اأع��ل��ن��ت 
ال�سرعية  دع��م  حتالف  للتحالف 
وتدمر  اع�����رتا������س  ال���ي���م���ن  يف 
طائرتني بدون طيار مفخختني 
احلوثية  امل��ل��ي�����س��ي��ا  اأط��ل��ق��ت��ه��م��ا 
الإره��اب��ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن اإي���ران 
ب���اجت���اه م��دي��ن��ة جن�����ران جنوب 

اململكة العربية ال�سعودية.
وقال العقيد الركن تركي املالكي 
امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م قوات 
ال�سرعية  دع��م  حتالف  التحالف 
بيانني منف�سلني  - يف  اليمن  يف 
التحالف  ق��������وات  اإن  ام�����������س- 
اأم�س  امل�����س��رتك��ة مت��ك��ن��ت ���س��ب��اح 
وتدمر  اعرتا�س  من  اخلمي�س 
طائرتني بدون طيار مفخختني 
احلوثية  امل��ل��ي�����س��ي��ا  اأط��ل��ق��ت��ه��م��ا 
ممنهجة  ب��ط��ري��ق��ة  الإره����اب����ي����ة 
الأعيان  ل���س��ت��ه��داف  وم��ت��ع��م��دة 
املدنية واملدنيني مبدينة جنران 

جنوب اململكة.

�تخاذ  ب�صدد  �لأوربي  �لحتاد 
�إجر�ء�ت قانونية �صد بريطانيا

•• بروك�صل-وام:

بداأ ام�س يف العا�سمة لندن �سل�سلة 
بعد  اأوروبية  بريطانية  اجتماعات 
اجلدل الذي اأثاره تقدمي حكومة 
قانون  م�سروع  جون�سون  بوري�س 
اكتوبر  يعدل بع�س فقرات قانون 
احلكومة  ال�������زم  ال�������ذي  امل���ا����س���ي 
الحتاد  مع  اتفاق  ب�سن  جون�سون 
الأوروب����������ي وع������دم ت��ق��ي��ي��د ح����دود 
اي���رل���ن���دا ال�����س��م��ال��ي��ة م���ع الحت����اد 
لتفعيل خروج اململكة من الوحدة 
املفو�سية  اأب����دت  الأوروب���ي���ة.وق���د 
م�سروع  من  امتعا�سها  الأوروب��ي��ة 
رئي�سة  ن��ائ��ب  واأر����س���ل���ت  ال���ق���ان���ون 

املفو�سية اىل اجتماعات لندن.
نائب  �سيفكوفيت�س  مارو�س  وق��ال 
لقد  الأوروب���ي���ة  املفو�سية  رئ��ي�����س 
ال�سديدة  خم��اوف��ن��ا  ع���ن  اأع���رب���ن���ا 
وطلبت تاأكيدات باأن اململكة املتحدة 
لتفاق  ك���ام���ل  ب�����س��ك��ل  ���س��ت��م��ت��ث��ل 
اخل��روج، مبا يف ذلك الربوتوكول 

املتعلق باأيرلندا ال�سمالية.

ياأخذ رغباته على انها واقع:

�ململكة �ملتحدة: بوري�س جون�صون يفقد قوة جاذبيته!

تون�س.. �إف�صال خمطط لإقامة �إمارة �إرهابية جنوب �لباد
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اأخبـار الإمـارات
بدعم من �لإمار�ت..�ليون�صكو تبد�أ �ملرحلة �لأوىل من �إعادة �إعمار كني�صة �لطاهرة يف �ملو�صل

•• اأبوظبي-وام:

"اليون�سكو" يف  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  ب��داأت منظمة 
تنفيذ املرحلة الأوىل من اإعادة اإعمار كني�سة الطاهرة مبدينة املو�سل 
وتاأمني  املنفجرة  والذخائر غر  الأنقا�س  اإزال��ة  واملتمثلة يف  العراقية 

موقع امل�سروع ب�سكل كامل.
ومتر عملية اإعادة الإعمار مبراحل معقدة بعد تعر�س الكني�سة لتدمر 
اأجزاء كبرة من اأروقتها الداخلية وجدرانها اخلارجية، حيث من املقرر 
اأن يقوم املقاولون املحليون حتت اإ�سراف خرباء الآثار باإعادة ترميمها 
مب�ساركة حرفيني يف جمال الرتاث املحلي. كما بداأت اليون�سكو موؤخراً 

الكني�سة  اإع��م��ار  لإع���ادة  املحلية  ال�سركات  م��ن  ال��ع��ط��اءات  ا�ستقبال  يف 
والدير امللحق بها.

اإعمار كني�سة الطاهرة بتمويل من دولة  اإعادة  ويجري تنفيذ م�سروع 
مدينة  يف  املحلية  ال�سلطات  مع  وبالتن�سيق  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

املو�سل.
وقالت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�سباب: " تبعث 
هذه اخلطوة ر�سالة اأمل للمجتمع املو�سلي، وتعيد الوجه امل�سرق ملدينة 
اإعادة  املو�سل التي كانت دوماً حا�سنة ملختلف الديانات، كما ت�سهم يف 
املو�سل  ديارهم يف مدينة  اإىل  املهجرين  املجتمعي وعودة  الن�سيج  بناء 
القدمية من خالل توفر دور عبادة ملختلف اأطياف املجتمع املو�سلي مبا 

يعيد للمو�سليني هويتهم وقيمهم املت�ساحمة والتي حاول الإرهابيون 
طم�سها عرب تدمر املواقع التاريخية والدينية والرتاثية".

كرتاث  ملكانتها  فقط  لي�س  الطاهرة  كني�سة  اإع��م��ار  اع��ادة  اأن  واأ���س��ارت 
ثقايف فقط، بل لأنها اأي�ساً دليل على تنوع مدينة املو�سل، واحت�سانها 

للثقافات، والديانات املختلفة على مر ال�سنني.
الإم����ارات يف مدينة  دول��ة  م�ساريع  اأن  الكعبي  ن��ورة  واأو���س��ح��ت معايل 
املو�سل هدفها متكني �سباب املو�سل عرب خلق فر�س عمل لهم، وتوفر 
ال��ت��دري��ب املهني وال��ف��ن��ي، وت��ع��زي��ز ق���درات احل��رف��ي��ني يف جم��ال �سون 
الرتاث الثقايف من خالل م�سروع ا�سرتاتيجي يجري تنفيذه بالتعاون 

مع منظمة الإيكروم.

وتعمل اليون�سكو على تعزيز امل�ساحلة والتما�سك الجتماعي يف املو�سل 
ك��ج��زء م��ن مبادرة  التاريخية  امل��واق��ع  ب��ن��اء  واإع����ادة  م��ن خ��الل ترميم 

اليون�سكو "اإحياء روح املو�سل".
كنائ�س  اأك���رب  تعترب  الكاثوليك  لل�سريان  ال��ط��اه��رة  كني�سة  اأن  ي��ذك��ر 
العراق و اإحدى كربيات كنائ�س ال�سرق الأو�سط �سعة و هند�سة وجماًل، 
افتتحت 1947 وتتاألف من ثالثة ف�ساءات �ساهقة اأو�سعها و اأعالها 
اأو�سطها، وت�سم قبة �ساهقة تخرتقها اثنتا ع�سرة نافذة. اأما الف�ساءات 
�سخماً  رخ��ام��ي��اً  ع��م��وداً   18 على  فرتتكز  الثالثة  ال��ك��ربى  الداخلية 
تتالقى يف اأقوا�س �ساهقة رائعة. وقد قام الإرهاب بتفجرها يف فرباير 

.  2015

من�صور بن ز�يد ي�صتقبل مبعوث رئي�س �لوزر�ء �لهندي

وزير رو�ندي ي�صيد مب�صاعد�ت �لإمار�ت �لطبية لباده

�صرطة �أبوظبي حتيل م�صاركني بحفل زفاف 
خمالف �إىل نيابة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث

�صرطة �أبوظبي تبد�أ يف تطبيق قانون حجز �ملركبات •• اأبوظبي-وام: 

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
ال��وزراء وزي��ر �سوؤون الرئا�سة ، يف ق�سر  رئي�س جمل�س 
الوطن، معايل �سوري�س برابهو املبعوث الر�سمي لرئي�س 
وجمموعة  ال�����س��ب��ع  جم��م��وع��ة  ق��م��ت��ي  يف  ال��ه��ن��د  وزراء 
ال���وزراء  رئ��ا���س��ة  مبعوث  م��ع  �سموه  وب��ح��ث  الع�سرين. 
ال��ه��ن��دي��ة �سبل ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني دولة 

الإمارات وجمهورية الهند، وتعزيز التعاون القت�سادي 
يف القطاعات كافة، مبا يعود باخلر والتقدم والزدهار 

للدولتني وال�سعبني ال�سديقني.
وناق�س اجلانبان دور قمة الع�سرين التي �ستنعقد يومي 
ال�سعودية  العربية  اململكة  املقبل يف  نوفمرب  و21   20
يف تطوير ال�ستثمارات والأن�سطة القت�سادية وتوحيد 
اجلهود الدولية ملواجهة تبعات اأزمة "كوفيد 19-"، ما 

ي�سمن تعايف القت�ساد العاملي.

•• كيجايل -وام: 

الدولة  وزي��ر  مان�سي  ن�سوتي  الربوفي�سور  معايل  اأ�ساد 
بوزارة اخلارجية امل�سوؤول عن جمتمع �سرق اأفريقيا يف 
رواندا بامل�ساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات 
كورونا  فرو�س  انت�سار  من  احل��د  يف  لدعمها  لبالدها 
امل�ستجد " كوفيد19- " والتي اأ�سهمت يف دعم كوادرها 

الطبية يف مواجهة الوباء.
ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��اء ���س��ع��ادة ه����زاع حم��م��د خر�سان 
مع  روان���دا  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �سفر  القحطاين 

معايل الربوفي�سور ن�سوتي مان�سي.

واأ�سار معاليه اإىل متانة العالقات بني البلدين، موؤكداً 
ح��ر���س ب���الده ع��ل��ى امل�����س��ي ق��دم��ا يف ت��ع��زي��ز العالقات 

الثنائية، وتطويرها اإىل اآفاق اأرحب.
من جانبه اأكد �سعادة �سفر الدولة على عمق العالقات 
بني البلدين يف خمتلف املجالت، موؤكدا احلر�س على 
تعزيز العالقات والعمل مع وزارة اخلارجية الرواندية 
على موا�سلة العمل الثنائي وتعزيز العالقات والتعاون 

يف كافة املجالت.
وا�ستعر�س �سعادة ال�سفر ومعايل الوزير خالل اللقاء 
عالقات التعاون بني البلدين و�سبل تعزيزها وتطويرها 

يف خمتلف املجالت.

•• اأبوظبي-وام:

بداأت القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي اعتباراً 
من اأم�س الول تطبيق القانون رقم 5 ل�سنة 
اإم����ارة  يف  امل���رك���ب���ات  ح��ج��ز  ب�����س��اأن   2020

اأبوظبي.
اخلييلي  ���س��ع��ي��د  ���س��ه��ي��ل  ال��ع��م��ي��د  واأو�����س����ح 
موؤمتر  يف  امل��رك��زي��ة  العمليات  ق��ط��اع  م��دي��ر 
���س��ح��ف��ي ع���ق���ده اأم�������س مب��ق��ر امل���دي���ري���ة اأن 
القانون ليتعار�س مع قانون ال�سر واملرور 
الحتادي وجاء نتيجة لدرا�سات دقيقة لواقع 
اح�سائيات احلوادث واملخالفات املرورية التي 
املا�سية  الأع����وام  خ��الل  ال�سائقون  ارتكبها 
وتغليظ  امل��روري��ة  ال�سالمة  تعزيز  وب��ه��دف 
والتطور  املركبات  ع��دد  زي��ادة  مع  املخالفات 

العمراين واحلد من ارتكاب املخالفات .
وذك���ر اأن م��دي��ري��ة امل����رور وال���دوري���ات تعمل 
ب��ا���س��ت��م��رار ع��ل��ى م��راج��ع��ة و حت��دي��ث قائمة 
الت�سريعات واللوائح املعمول بها تبعا للواقع 
اأخ��ط��ر املخالفات  ب��درا���س��ة  امل����روري وق��ام��ت 
ال�سائقني  ردع  ب���ه���دف  ل���ل���ح���وادث  امل�����س��ب��ب��ة 
وتعزيز  ال���ع���ق���وب���ات  ب��ت��غ��ل��ي��ظ  امل�����س��ت��ه��رتي��ن 
ال�سالمة املرورية م�سرا اإىل اأن اجمايل عدد 
التي وقعت ب�سبب تكرار املخالفات  احلوادث 
 5 رق��م  ال��ق��ان��ون  التعديل عليها يف  ال��ت��ي مت 
لعام 2020 بلغت 894 حادثا مروريا واأدت 
لوفاة 66 �سخ�سا خالل العام 2019 منها 
متو�سطا  حادثا  و716  ج�سيما  حادثا   64

و543 ب�سيطا .
ولفت اإىل اأن معدل الوفيات ب�سبب ال�سلوكيات 
 2019 لعام  الوفيات  اإجمايل  من  امل��ذك��ورة 
البليغة  الإ����س���اب���ات  وم��ع��دل   35.5% ب��ل��غ 
اإجمايل  امل���ذك���ورة م���ن  ال�����س��ل��وك��ي��ات  ب�����س��ب��ب 
الإ�سابات البليغة للعام نف�سه بلغ 49.6%.

الغرامات  لتغليظ  ج��اء  القانون  اأن  واأو���س��ح 
جتنبا ل��وق��وع احل���وادث امل��روري��ة واحل��د من 
ينعك�س  مب��ا  امل��ت��ه��وري��ن  ال�سائقني  جت����اوزات 
ال��وف��ي��ات يف  اأ���س��ب��اب  اإي��ج��اب��ي��ا على تخفي�س 
اإمارة اأبوظبي موؤكدا اهتمام �سرطة ابوظبي 
وع���رب م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي بن�سر 

فيديوهات للجمهور لتو�سيح الآثار ال�سلبية 
املخالفات  ه����ذه  ل���وق���وع  ن��ت��ي��ج��ة  اخل���ط���رة 
بني  تتنوع  واإ���س��اب��ات  وف��ي��ات  م��ن  ومات�سببه 

الب�سيطة واملتو�سطة واجل�سيمة .
حجز  يف  تت�سبب  التي  املخالفات  وا�ستعر�س 
حيث  حجزها  لفك  املالية  والقيمة  املركبات 
مالية  غ��رام��ة  ت�سديد  ال�سائق  على  يتوجب 
ال�سدم  ع��ن��د  دره�����م  ال����ف   50 اإىل  ت�����س��ل 
املتعمد لدورية ال�سرطة اأو الت�سبب يف تلفها 
ال�سرر  قيمة  املخالف  حتمل  اإىل  بالإ�سافة 
امل�ساركة يف  ، ويف حالة  بالدورية  ال��ذي حلق 
ال�سباقات على الطريق بدون ت�سريح م�سبق 
م��ن اجل��ه��ة امل��خ��ت�����س��ة و ع��ن��د ق��ي��ادة مركبة 
مت  اأو  مطمو�سة  اأو  مقلدة  اأو  اأرق���ام  بلوحات 
مع  تتفق  ل  بطريقة  اأوا�ستعمالها  تغيرها 
قائد  علم  حتقق  وم��ع  ال�سارية  الت�سريعات 

املركبة بذلك.
الغرامة  ت�سديد  ال�سائق  على  يتوجب  كما 
قيادة  ح���ال  دره����م يف  ال���ف   50 اإىل  وت�����س��ل 
م��رك��ب��ة ب��ط��ري��ق��ة ت��ع��ر���س ح��ي��اة ال�����س��ائ��ق او 
اأمنهم  اأو  ���س��الم��ت��ه��م  اأو  الآخ����ري����ن  ح���ي���اة 

لالإ�سارة  امل���رك���ب���ة  جت�����اوز  وع���ن���د  ل��ل��خ��ط��ر، 
تتم يف هذه احلالة  ال�سوئية احلمراء حيث 
القيادة  املخالفة �سحب رخ�سة  اإ�سافة لدفع 
للمخالف ملدة ت�سل 6 ا�سهر تبداأ من تاريخ 

�سحب الرخ�سة .
واأ�سار اإىل اأن غرامة املخالفات والتي تتوجب 
حجز املركبة اأي�سا ت�سل اإىل 10 األف درهم 
يف حالة اإحداث تغيرات يف حمرك املركبة اأو 
القاعدة -�سا�سي - بدون ترخي�س وت�سل اإىل 
يف وقوع حادث  الت�سبب  عند  درهم  الف   5
نتيجة ال�سرعة اأو النحراف املفاجئ اأو عدم 
ترك م�سافة كافية اأو عدم اإعطاء اأولوية املرور 
للم�ساة وال�سماح لطفل يقل عمره عن ع�سر 
�سنوات باجللو�س يف املقعد الأمامي للمركبة 
، وعند جتاوز احلد الأق�سى لل�سرعة املقررة 
تبلغ  فيما  ال�ساعة  ك��م  على60  ي��زي��د  مب��ا 
عن كل  احلجز  ح��الت  لباقي  دره��م   100

خمالفة تقرر حجز املركبة من اأجلها .
وذك�����ر ان����ه ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ال�����س��ائ��ق��ني �سداد 
قيمة  جت��اوزت  اذا  كاملة  امل��روري��ة  املخالفات 
املركبة  امل��ف��رو���س��ة على  امل��روري��ة  امل��خ��ال��ف��ات 

مبلغ 7 اآلف درهم .
اأح��م��د عبداهلل  العميد  اأو���س��ح  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
ال�سحي نائب مدير قطاع العمليات املركزية 
اأن �سرطة ابوظبي عملت على درا�سة التدرج 
يف  امل��خ��ال��ف��ني  ل�سبط  ال��ع��ق��وب��ات  تغليظ  يف 
الطرقات م�سراً اإىل اأنه كلما زادت املخالفات 
زادت احلوادث وكان ل بد من اإجراءات رادعة 
وقوع  من  واحل��د  امل��روري��ة  ال�سالمة  لتعزيز 
القيادة  بتطبيق  ال���وع���ي  ن�����س��ر  و  احل�����وادث 
لالأبرياء  حماية  والأم��ن��ة  الواعية  امل��روري��ة 
من ال�سائقني امللتزمني مروريا من خطورة 
نتائج تلك احلوادث التي تت�سبب يف الوفيات 

والإ�سابات اخلطرة.
املركزية  العمليات  قطاع  مدير  نائب  و�سدد 
الطرقات  على  الوقائية  القيادة  اأهمية  على 
امل�ستمر  ابوظبي  �سرطة  اهتمام  اإىل  م�سرا 
ب��ت��ع��زي��ز ال��وع��ي امل�����روري وع��ق��د ور�����س عمل 
متخ�س�سة وتعريف اجلمهور باأف�سل الطرق 
التي تعزز �سالمتهم مرورياً وفقا للتزامهم 
امل��رور عرب من�سات �سرطة  واأنظمة  بقوانني 

اأبوظبي على مواقع التوا�سل الجتماعي.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سخا�س   3 اأبوظبي  اأحالت �سرطة 
والأزم��������ات  ال�����ط�����وارئ  ن���ي���اب���ة  اإىل 
وال���ك���وارث لإق��ام��ت��ه��م ح��ف��ل زفاف 
النائب  ل��ق��رار  باملخالفة  م��ن��زل  يف 
38 ل�سنة 2020 ب�ساأن  العام رقم 
املخالفات  ���س��ب��ط  لئ���ح���ة  ت��ط��ب��ي��ق 
واجل������زاءات الإداري������ة ال�����س��ادر بها 
ق��رار من جمل�س ال���وزراء رق��م 17 
ب�سبط  امل��ت��ع��ل��ق��ة   ،2020 ل�����س��ن��ة 
الحرتازية  وال��ت��داب��ر  امل��خ��ال��ف��ات 
انت�سار  م����ن  ل��ل��ح��د  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
ف��رو���س ك���ورون���ا .وت�����س��م��ل م��ن��ع اأو 
اأو  اأو الجتماعات  تقييد التجمعات 
اأقامة الحتفالت العامة واخلا�سة 
الأماكن  يف  التواجد  اأو  التجمع  اأو 
اأو العزب  اأو امل��زارع اخلا�سة  العامة 
الف  ع�����س��رة   10000 وغ��رام��ت��ه��ا 
التنظيم  اأو  بالدعوة  ق��ام  ملن  دره��م 
لكل  دره��م  الف  خم�سة   5000 و 

من �سارك.
ف��ق��د مت��ت اإح���ال���ة امل��ع��ر���س ووال����ده 
الطوارئ  نيابة  اإىل  العرو�س  ووال��د 
والزم�������������ات وال�������ك�������وارث وات����خ����اذ 
الج�����راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ���س��د جميع 
وامل�����س��ارك��ني يف حفل  امل��ت��واج��دي��ن 

الزفاف.

ب�سرورة  اب��وظ��ب��ي  �سرطة  واأه��اب��ت 
العام  ال���ن���ائ���ب  ب����ق����رارات  الل����ت����زام 
والبتعاد  الجتماعي"  ب�"التباعد 
العائلية" والتقيد  "التجمعات  عن 
بالتعليمات الوقائية جتنًبا لنت�سار 
عدوى فرو�س كورونا موؤكدة على 
اأه��م��ي��ة م���راع���اة ك��اف��ة الإج�������راءات 

املتعلقة بال�سالمة .
ون���ا����س���دت اجل���م���ه���ور ال���ت���ع���اون يف 

الإبالغ عن اأية جتمعات اأو خمالفات 
اجلهات  ع��ن  ال�����س��ادرة  للتعليمات 
م��ع / ال��ت��وا���س��ل  و���س��رع��ة  الر�سمية 
ال��رق��م املجاين  اأم���ان/ على  خ��دم��ة 
الن�سية  ال��ر���س��ائ��ل   8002626
الإل���ك���رتوين  ال���ربي���د  اأو   2828
Aman@adpolice.gov.
جميع  ���س��الم��ة  ع��ل��ى  ح��ف��اًظ��ا   ،ae

اأفراد املجتمع.

�لإمار�ت توؤكد �لتز�مها بدعم �لتعاون بني �جلهات �لإقليمية و�لدولية يف جمل�س �لأمن
•• نيويورك-وام:

الآليات  التعاون بني  التزامها بدعم  الإم���ارات  ج��ددت دول��ة 
يف  املتمثل  امل�سرتك  ال��ه��دف  لتحقيق  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 

ال�سالم والأمن والزدهار العاملي يف جمل�س الأمن الدويل.
واأ�سادت دولة الإمارات - يف بيان لها خالل مناق�سة جمل�س 
الأمن املفتوحة ب�ساأن التعاون بني الأمم املتحدة واملنظمات 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ة  ب�����دور   - الإق��ل��ي��م��ي��ة  ودون  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
مواجهة  يف  املتحدة  الأمم  مل��ب��ادرات  الداعم  للفرانكوفونية 

التحديات يف البلدان الناطقة بالفرن�سية.
واأكدت الدولة يف بيانها اأن املنظمات الإقليمية تتمتع مبيزة 
والأمن  ال�سالم  لتحديات  اأف�سل  وفهم  النظر  منقطعة 
والروابط  اجل��غ��رايف  ال��ق��رب  اأن  واأ�سافت:"  مناطقها..  يف 
املنظمات  اأع�سائها مينح  الوثيقة بني  التاريخية والثقافية 

الإقليمية قدرة مميزة على لعب دور بناٍء يف ال�سعي لإيجاد 
حلول �سلمية للنزاعات".

و���س��ددت ع��ل��ى ���س��رورة ت��ع��زي��ز جمل�س الأم����ن ِل��ت��ع��اون��ه مع 
وفقاً  الوقائية،  الدبلوما�سية  جمال  يف  الإقليمية  املنظمات 
التي  ال�سريعة  الإج���راءات  اأن  م��وؤك��دًة  املتحدة،  الأمم  مليثاق 
املبكر  الإن��ذار  لبوادر  ا�ستجابة  الإقليمية  املنظمات  تتخذها 
هي الطريقة الأكرث فاعليًة ملعاجلة ق�سايا ال�سالم والأمن 
وكذلك من حيث التكلفة. و�سجعت دولة الإمارات يف بيانها 
على موا�سلة اإحراز التقدم يف تعزيز التعاون والتن�سيق بني 
ال�سالم،  حفظ  ب�ساأن  الإقليمية  واملنظمات  املتحدة  الأمم 
ورحبت بالتعاون يف الآونة الأخرة بني اإدارة عمليات ال�سالم 
للفرانكفونية  الدولية  واملنظمة  العملياتي  الدعم  واإدارة 
اللغوية  التعددية  ال�سالم وتعزيز  لبناء قدرات قوات حفظ 
يف العمليات امليدانية، حيث اأن دولة الإمارات توفر التدريب 

املراأة  ت��دري��ب  برنامج  يف  امل�ساركات  للن�ساء  متعددة  بلغات 
وال�سالم والأمن بال�سراكة مع هيئة الأمم املتحدة للمراأة.

تعزيز  اإىل  الإقليمية  املنظمات  حاجة  اإىل  الدولة  نّوهت  و 
ال�سالم  لل�سباب يف ق�سايا  الإيجابي  العمل  اجلهود لتعميم 
الإدماج  اأن  ُم�سيفة  عليه،  ال�سوء  وت�سليط  واإب��راز  والأم��ن 
ال���ه���ادف ل��ل�����س��ب��اب يف ع��م��ل��ي��ات ���س��ن��ع ال���ق���رار ���س��ي��وؤدي اإىل 
بدائل  ا  اأي�سً �سيوفر  كما  وديناميكية،  �سالماً  اأكرث  جمتمٍع 
للتحديات التي تفر�سها حلقات التطرف والعنف، وحتقيقا 
الدولية  املنظمة  ب��دور  الإم���ارات  اأ���س��ادت دول��ة  الغاية،  لهذه 
للفرانكفونية يف دعم �سبكات ال�سباب امل�ساركة يف منع ن�سوب 

النزاعات وبناء ال�سالم.
اأ�سبحت ع�سواً منت�سبا  اأن دولة الإم��ارات  واجلدير بالذكر 
يف املنظمة الدولية للفرنكوفونية يف عام 2018، وذلك بعد 

ان�سمامها اإىل املنظمة كع�سو مراقب يف عام 2010.

�ل�صارقة �خلريية تقدم دعما بقيمة 5 مايني درهم مل�صت�صفى �لقا�صمي
•• ال�صارقة-وام:

اأم�س  القا�سمي  اإدارة م�ست�سفى  ال�سارقة اخلرية  �سلمت جمعية 
375 ح��ال��ة من  5 م��الي��ني دره���م ل��ع��الج  ت��ربع��ا م��ال��ي��ا بقيمة 
عليهم نظر  املرتاكمة  املبالغ  دفع  املتعرثة يف  املر�سية  احل��الت 

الإقامة والعالج بامل�ست�سفى.
رئي�س  القا�سمي  خالد  بن  حممد  بن  �سقر  ال�سيخ  التربع  ق��دم 
املدير  ال��ن��وري��اين  ع���ارف  ال��دك��ت��ور  اىل  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
ال�سيخ  بح�سور  امل�ست�سفى  مبقر  القا�سمي  مل�ست�سفى  التنفيذي 
الدكتور �سقر املعال نائب املدير التنفيذي للم�ست�سفى القا�سمي 

و�سعيد  اإدارة اجلمعية  رئي�س جمل�س  نائب  بيات  را�سد  و حممد 
غامن ال�سويدي ع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية اىل جانب عدد من 
امل�سوؤولني يف امل�ست�سفى . واأ�ساد ال�سيخ �سقر بن حممد القا�سمي 
الرعاية  تقدمي  يف  املتوا�سلة  القا�سمي  م�ست�سفى  اإدارة  بجهود 
ال�سحية للمر�سى خا�سة تلك احلالت من ذوي الدخل املحدود 
�سبيل  يف  م�ساعينا  اخلرية  ال�سارقة  جمعية  يف  نوا�سل   : قائال 
املتعففة  دعم م�ستحقي العالج من ذوي الدخل املحدود والأ�سر 
املر�سية  احل��الت  اإىل  الو�سول  اإىل  كذلك  ون�سعى  ا�ستثناء  دون 
م��ن غ��ر امل��ق��ت��دري��ن ع��ل��ى ت��وف��ر ن��ف��ق��ات ع��الج��ه��م وذل����ك عرب 
�سركائنا يف اجلهات ال�سحية. و اأكد اأن م�ست�سفى القا�سمي يعترب 

احلالت  بك�سوف  اجلمعية  ت��زوي��د  يف  الرئي�سيني  ال�سركاء  م��ن 
بدء  اىل  ..لف��ت��ا  عالجها  بتكاليف  الإي��ف��اء  يف  املتعرثة  املر�سية 
اجلمعية باإعداد درا�سة حول هذه احلالت وفق الآلية املتبعة يف 
نظم تقدمي امل�ساعدات باجلمعية للوقوف على الفئات امل�ستحقة 
النورياين  ع��ارف  الدكتور  ثمن  جانبه  من  ا�ستحقاقا.  والأك���رث 
جهود جمعية ال�سارقة اخلرية يف تفريج كربة احلالت املر�سية 
وا�ستجابتمه  نفو�سهم  اإىل  والبهجة  ال�سعادة  يدخل  ما  املتعرثة 
نف�سيا للعالج ومن ثم العودة اإىل احلياة الطبيعية .. م�سرا اىل 
القا�سمي  م�ست�سفى  اإدارة  بني  القائم  التعاون  و  العالقات  عمق 

وجمعية ال�سارقة اخلرية .
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اأخبـار الإمـارات

- �لهليئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث با�صرت ت�صديد �لرقابة و�صيتم توقيع �لغر�مات على �ملخالفني با تهاون
قبل �صهر و�حد مت ت�صجيل 179 �إ�صابة فقط لريتفع هذ� �لرقم خال �صهر و�حد لي�صل �إىل �أكرث من 900 حالة مبعدل زيادة يفوق عن خم�صة �أ�صعاف
توؤكد �لأرقام �أن 12 % من �لإ�صابات �مل�صجلة خال �لأ�صبوعني �ملا�صيني تعود لأفر�د مو�طنني ومقيمني قادمني من خارج �لدولة
�جلزء �لأكرب من �لإ�صابات �ملكت�صفة وبن�صبة تبلغ 88 % جاء ب�صبب �ملخالطة و�لتجمعات مثل �لأفر�ح و�لعز�ء و�لعمل وك�صر بروتوكول �حلجر �ل�صحي
بع�س �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية ت�صاهلت يف تطبيق �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �ملعتمدة من وز�رة �لرتبية و�لتعليم بعد �كت�صاف حالت لديها

�صرطة دبي تكرم فرق �لدر�جات �لهو�ئية �صمن مبادرة ملتزمون باإجر�ء�ت �ل�صامة
•• دبي-الفجر:

املري،  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  م��ن  بتوجيهات 
خليفة  را���س��د  العميد  ك��رم  دب��ي،  ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد 
الفال�سي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات واملن�ساآت 
والطوارئ بالوكالة، بح�سور العقيد خمي�س ال�سام�سي، 
احلداد،  اأحمد  واملقدم  بالوكالة،  الطوارئ  اإدارة  مدير 
علي  اأدي���ب  اأول  والوكيل  ال�سرايا،  ���س��وؤون  ق�سم  رئي�س 
جابر، م�سوؤول �سعبة الدراجات الهوائية، كرم عددا من 
اأفراد فريق الدراجات الهوائية املعنيني يف القناة املائية 
الدوؤوب  وعملهم  امللحوظ  لن�ساطهم  وذلك  ال�سبا،  وند 

ال�سالمة" التي  باإجراءات  "ملتزمون  تنفيذ مبادرة  يف 
اأطلقتها الإدارة العامة موؤخراً، بهدف م�ساعدة اجلمهور 
الن�سح  وتقدمي  الهوائية،  ال��دراج��ات  م�ستخدمي  من 

والإر�ساد والتوجيهات اخلا�سة باإجراءات ال�سالمة.
الفال�سي �سكره للمكرمني تقديراً  العميد را�سد  وقدم 
جلهودهم يف تنفيذ املبادرة، موؤكداً اأن التكرمي ياأتي يف 
بذل  على  دب��ي  �سرطة  منت�سبي  وت�سجيع  حتفيز  اإط��ار 
امل��زي��د م��ن اجل��ه��د وال��ع��ط��اء يف ت��ق��دمي خ��دم��ات راقية 

لإ�سعاد املجتمع.
وبدورهم، عرب املكرمون عن جزيل �سكرهم وامتنانهم 
لهذه اللفتة الكرمية موؤكدين جاهزيتهم للعمل وبذل 

املزيد من اجلهد والعطاء الذي يعك�س �سورة م�سرفة 
عن �سرطة دبي.

بالإدارة  ممثلة  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأن  يذكر 
ال��ع��ام��ة لأم���ن ال��ه��ي��ئ��ات وامل��ن�����س��اآت وال���ط���وارئ، اأطلقت 
ال�سالمة" يف �سهر يوليو  باإجراءات  "ملتزمون  مبادرة 
من العام اجلاري بالتعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني 
دبي  وامل��وا���س��الت، وجم��ل�����س  ال��ط��رق  هيئة  ممثلني يف 
الدراجات  �سائقي  توعية  ب��ه��دف  وم��ي��دان،  ال��ري��ا���س��ي، 
الهوائية  ب��ال��دراج��ات  اخلا�سة  امل�سامر  يف  الهوائية، 
واخلوانيج  ال�سبا  ند  ال�سالمة، مثل م�سمار  باإجراءات 

وميدان.

�صندوق �لوطن يطلق �حللقة �لأوىل من بر�مج موهبتنا �لإر�صادية للجامعات

خالل الإحاطة الإعالمية ال�ستثنائية حلكومة الإمارات

ت�صجيل 930 �إ�صابة جديدة يف �أعلى معدل منذ 4 �أ�صهر

بلغ عدد امل�ستفيدين 402 األف �سخ�س

�صرطة دبي ُت�صيد بتفاعل �أفر�د �ملجتمع مع مبادرة »يوم با حو�دث«

•• اأبوظبي-وام:

ب��رام��ج موهبتنا  م��ن  الأوىل  ال��وط��ن احل��ل��ق��ة  ���س��ن��دوق  اأط��ل��ق 
اأ�سابيع  ث��الث��ة  وت�ستمر  اجل��ام��ع��ات  على  للتقدمي  الإر���س��ادي��ة 
املوهوبني  الإم���ارات���ي���ني  ال��ث��ان��وي��ة  امل���دار����س  دع���م طلبة  ب��ه��دف 
العايل  التعليم  ملرحلة  للتقدمي  الأكادميية  م�ساراتهم  لتحديد 
يف اأف�سل اجلامعات يف العامل مما يعزز ا�سرتاتيجية ال�سندوق 
يف بناء جيل مت�سلح بالعلم واملعرفة يقود م�سرة التقدم يف كافة 

املجالت.
وقال �سعادة اأحمد حممود فكري مدير عام �سندوق الوطن اإننا 
اأبناء  اإىل حتقيق روؤي��ة احلكومة يف متكني  يف ال�سندوق نهدف 
الدولة من خالل توفر فر�س النمو والتطور واإطالق العنان 
وازدهار  تنمية  يف  للم�ساهمة  املختلفة  ومهاراتهم  لإمكاناتهم 
اكت�ساف  اإىل  " ن�سعى  ال��دول��ة.. و من خ��الل مبادرة" موهبتنا 
الأق���ل من  500 منهم على  ورع��اي��ة  م��وه��وب  2000 ط��ال��ب 
اإتاحة الفر�سة  خالل براجمنا الإثرائية املختلفة والعمل على 

لهم للدرا�سة يف اأف�سل اجلامعات يف العامل.
وتابع ان برنامج الإعداد للجامعات يهدف اإىل تدريب وتوجيه 
ع�سر  احل���ادي  بال�سفني  يلتحقون  ال��ذي��ن  "موهبتنا"  ط��الب 
التقدمي  عملية  على  تعريفهم  خالل  من  وذل��ك  ع�سر  والثاين 
تتنا�سب  التي  التخ�س�سات  حتديد  يف  وم�ساعدتهم  للجامعات 
املنح  بفر�س  الوعي  وزي��ادة  الأكادميية  وميولهم  مهاراتهم  مع 
ال��درا���س��ي��ة امل��ت��اح��ة ف�����س��اًل ع��ن ت��ب��ادل اخل����ربات م��ن خريجي 
اجلامعات املتفوقني. وبهدف ال�ستعداد املبكر لعملية التقدمي 
لاللتحاق باأف�سل اجلامعات يف العامل ي�سارك يف الربنامج 60 
الدولة من خالل  اأنحاء  طالبا وطالبة موهوبون من خمتلف 

تدريب مكثف ميتد لثالثة اأ�سابيع حيث ي�ساركون يف ور�س عمل 
ت�سمل  كما  باجلامعات  الل��ت��ح��اق  طلبات  ت��ق��دمي  عملية  ح��ول 
وال���دورات  املنا�سبة  اجلامعة  اختيار  العمل  ور����س  مو�سوعات 
الختبارات  على  والتدريب  الذاتية  ال�سرة  واع��داد  وال��ربام��ج 
املوحدة مثل "�سات" وكتابة البحوث. و يخ�س�س الربنامج يوما 
املتاحة  الدرا�سية  واملنح  البعثات  فر�س  على  ال�سوء  لت�سليط 
ملواطني دولة الإمارات للدرا�سة يف خارج وداخل الدولة بح�سور 
وزارة  منهم  احلكوميني  ال�سركاء  من  البعثات  مكاتب  ممثلي 
الرتبية والتعليم ووزارة �سوؤون الرئا�سة ودائرة التعليم واملعرفة 
و �سرطة اأبوظبي و"اأدنوك" وجهاز اأبوظبي لال�ستثمار واملركز 
وحتدث  للف�ساء.  را�سد  بن  حممد  مركز  و  لالأر�ساد  الوطني 

الرائد عبداهلل �سالح اجلنيبي رئي�س ق�سم الإ�ستقطاب يف �سرطة 
اأبوظبي - حول ال�سراكة ال�سرتاتيجية مع �سندوق الوطن يف 
جمال دعم املواهب - وقال: اننا نحر�س يف �سرطة اأبوظبي على 
ا�ستقطاب اأف�سل املواهب الإماراتية وال�ستثمار يف قدراتهم مبا 
على  قائم  اقت�ساد  بناء  يف  اأبوظبي  حكومة  روؤي��ة  مع  يتما�سى 
املعرفة و البتكار والبداع و من هنا تنطلق �سراكتنا مع �سندوق 
يف جمال اكت�ساف ورعاية املواهب الإماراتية وتوفر كافة �سبل 
ال��دع��م ل��ه��م م��ن خ���الل ب��رن��ام��ج امل��ن��ح وال��ب��ع��ث��ات امل��م��ي��ز التابع 
اأعرق  يف  التعليمية  م�سرتهم  يدعم  وال��ذي  اأبوظبي  ل�سرطة 
اجلامعات العاملية. ويتيح الربنامج للطالب امل�ساركة والتفاعل 
مع جمموعة من اخلريجني الإماراتيني من اأف�سل اجلامعات 

 MIT، Harvard، Cambridge م��ث��ل  ال���ع���امل  يف 
جمال  يف  العريقة  اخلربة  ذوي  واملعلمني   and Upenn
الر�ساد الأك��ادمي��ي.  و قال فهد العامري من دي��وان ويل عهد 
اأبوظبي اأن م�ساركته يف برنامج الإعداد للجامعات التابع ملبادرة 
موهبتنا تاأتي من اإمياين الرا�سخ باأهمية ال�ستثمار يف املواهب 
الإماراتية التي تعد اللبنة الأ�سا�سية يف عملية التقدم والتطور 
التي ت�سهدها دولة الإمارات نحو بناء اقت�ساد معريف م�ستدام. 
و اأ�ساف كانت ر�سالتي للطلبة من خالل م�ساركتي يف الربنامج 
خالل  م��ن  وتطويرها  مواهبهم  ا�ستثمار  اأهمية  ح��ول  ترتكز 
اللتحاق باأف�سل اجلامعات العاملية وال�ستعداد املبكر للدرا�سة 
التي  الأف�سل  املنا�سب واجلامعة  التخ�س�س  اجلامعية واختيار 

اأخرى لكت�ساب  �سترثي ر�سيد الطالب املعريف و�ستوفر فر�س 
م���ه���ارات وخ����ربات ج��دي��دة والط�����الع ع��ل��ى ث��ق��اف��ات خمتلفة.  
 Princeton �سركتي  موؤ�س�س  ك��ات��زم��ان  ج��ون  وا�ستعر�س 
املتعلقة  Review and Noodle بع�س ال�سرتاتيجيات 
اأهمية  على  الطلبة  " وحفز  الدرا�سية" �سات  القدرات  باختبار 

التجهيز املبكر على عملية التقدمي على اجلامعات.
"موهبتنا"  ج��زءا من مبادرة  للجامعات  الإع��داد  برنامج  ويعد 
يف  العالية  الذهنية  املوهبة  ذوي  ال�سباب  باكت�ساف  تعنى  التي 
متنوعة  ورعاية مواهبهم من خالل جمموعة  الإم���ارات  دول��ة 
اإمكاناتهم  اإط��الق  من  متكنهم  التي  املتخ�س�سة  ال��ربام��ج  من 

وتطوير مهاراتهم.

•• دبي-الفجر:

"يوم  اأفراد اجلمهور مع حملتها  العامة ل�سرطة دبي بتفاعل  القيادة  اأ�سادت 
الدرا�سي اجلديد يوماً  العام  اأول يوم يف  اأن يكون  اإىل  الهادفة  بال حوادث"، 
بال حوادث مرورية، اإ�سافة اإىل التوعية بالإجراءات الحرتازية للوقاية من 
اهلل  عبد  الفريق  توجيهات معايل  على  بناًء   ،"19 "كوفيد  كورونا  فايرو�س 

خليفة املري القائد العام ل�سرطة دبي.
احلوادث  ج��راء  امل�سابني  ع��دد  يف  انخفا�ساً  للمرور  العامة  الإدارة  و�سجلت 
يف  وانخفا�ساً  املا�سي،  العام  اليوم من  بنف�س  %66.6 مقارنة  بلغت  بن�سبة 
احلوادث املرورية بن�سبة بلغت %31 مقارنة بنف�س اليوم من العام املا�سي، 
بلغ عدد  ي��وم درا�سي بدبي، فيما  اأول  الإدارة ح��الت وف��اة خ��الل  ومل ت�سجل 

امل�ستفيدين من احلملة 401 األف و840 �سخ�سا.  
يف  بالوكالة  للمرور  العامة  الإدارة  مدير  �سويدان  بن  جمعة  العقيد  وق��ال 
�سرطة دبي اإن احلملة التي حتمل �سعار " معاً لنجعل �سوارع دبي اأكرث اأمناً"، 
املرورية،  احل���وادث  ع��ن  الناجتة  الوفيات  ع��دد  تخفي�س  يف  اأه��داف��ه��ا  حققت 

اأن احلملة خالل هذا العام  اإىل  امل��روري لدى اجلمهور، لفتاً  وزي��ادة الوعي 
�سائقي  ب��ت��وع��ي��ة  يتعلق  �سحي  وال���ث���اين  م�����روري،  الأول  �سقني  ع��ل��ى  رك���زت 
الواجب  الح��رتازي��ة  ب��الإج��راءات  والطلبة  وامل�سرفني  املدر�سية  احل��اف��الت 
اأو  "كوفيد19-" �سواء يف احلافالت  كورونا  فايرو�س  للوقاية من  تطبيقها 
املدار�س. واأ�ساف اأن احلملة تاأتي يف اإطار حر�س القيادة العامة ل�سرطة دبي 
على اأن يكون يوم عودة الطلبة اإىل مدار�سهم، بال حوادث، مع احلر�س على 
التوعية ب�سرورة تطبيق الإجراءات الحرتازية للوقاية من فايرو�س كورونا، 
م�سراً اإىل اأن احلملة جاءت بالتعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيتني ل�سرطة 
العام  اإجن��اح احلملة مع بداية  دبي، واأف��راد املجتمع الذين يعدون �سركاء يف 
وامل��رور واحلر�س على تطبيق  ال�سر  بقوانني  اللتزام  الدرا�سي، من خالل 

الإجراءات الحرتازية.
اإىل حتقيق  اأن �سرطة دبي ت�سعى من خالل احلملة  اإىل  ابن �سويدان  واأ�سار 
اأفراد  اإ�سعاد  على  والعمل  الآم��ن��ة،  املدينة  يف  املتمثل  ال�سرتاتيجي  توجهها 
املجتمع، وخف�س الوفيات لكل 100 األف من ال�سكان، موؤكداً اأن الإدارة العامة 
احلافالت  يف  امل�ستخدمة  قف  باإ�سارة  ال�سائقني  من  كبراً  التزاماً  لحظت 

املدر�سية، ما اأ�سهم يف تفادي احلوادث املرورية.
اإدارة  م��دي��ر  الفال�سي،  دروي�����س  ب��ن  اأح��م��د  بطي  ال�سيد  اأو���س��ح   جانبه،  م��ن 
يف  جنحت  احلملة  اأن  املجتمع،  لإ���س��ع��اد  العامة  الإدارة  يف  الأم��ن��ي��ة  التوعية 
حتقيق التوعية عن طريق مواقع التوا�سل الجتماعي بن�سبة م�ساهدات بلغت 
يف هذا اليوم، لفتاً اإىل اأن احلملة التي  وفيات  و�سفر  م�ساهدة،  األف   100
يتم تنفيذها يف العام الثالث على التوايل، ت�سمنت التوعية ب�سرورة اللتزام 
بال�سرعة  اللتزام  القيادة،  اأثناء  الأم��ان  ح��زام  ربط  وامل��رور،  ال�سر  بقوانني 
ا�ستخدام  عدم  املركبات،  بني  اآمنة  م�سافة  ترك  الطريق،  واإر���س��ادات  املحددة 
الهاتف اأثناء القيادة، واإعطاء امل�ساة حقهم عند العبور، واأهمية اإف�ساح الطريق 
التوعوية تهدف لتقومي  اأن احلملة  اإىل  الفال�سي  الطوارئ. ولفت  ل�سيارات 
املجتمع  اأف��راد  وتكاتف  امل�سوؤولية،  يف  اإ�سراكهم  خ��الل  من  ال�سائقني  �سلوك 
ي��وم درا���س��ي، وحتقيق �سفر يف  اأول  العامة يف  امل�سلحة  اأج��ل حتقيق  معاً من 
احلوادث املوؤدية اإىل الوفيات عرب اإر�سال الر�سائل التوعوية لكافة م�ستخدمي 
الطريق من �سائقني وم�ساة. واأكد اأن احلملة اأتاحت الفر�سة لأفراد اجلمهور 
للم�ساركة يف اإجناحها، وزيادة ن�سبة الوعي عرب تقليل عدد املخالفات، وخف�س 

معدل احلوادث، اإىل جانب احلر�س على تطبيق الإج��راءات الحرتازية من 
واملدار�س،  احلافالت  يف  اجل�سدي  التباعد  مببداأ  باللتزام  كورونا  فايرو�س 
وا�ستخدام الكمامات، ومواد التعقيم واحلر�س على قيا�س درجة حرارة الطلبة 
للحملة  الت�سويق  ا�ستطاعت  دب��ي  �سرطة  اأن  الفال�سي  وب��نّي  ي��وم��ي.  ب�سكل 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  على  التوعية  ون�سر  التوعوية،  الفيديوهات  خ��الل  م��ن 
ومواقع التوا�سل الجتماعي ل�سرطة دبي، واأجهزة ال�سراف الآيل، والربيد 
امل��دار���س، وعرب  الإل��ك��رتوين ملوظفي �سرطة دب��ي، وع��رب كتيبات �ستوزع على 

ن�سرات التوعية يف عربات الت�سوق يف اجلمعيات التعاونية بدبي.

عبد�هلل بن ز�يد ووزير خارجية �إيطاليا يبحثان 
هاتفيا �لعاقات �لثنائية وتطور�ت �لأو�صاع باملنطقة

•• اأبوظبي-وام:

بحث �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل خالل ات�سال هاتفي مع معايل 
لويجي دي مايو وزير خارجية اإيطاليا عالقات ال�سداقة واأوجه التعاون بني البلدين.

وا�ستعر�س �سموه ومعايل وزير اخلارجية الإيطايل م�ستجدات الأو�ساع يف املنطقة وعددا من الق�سايا الإقليمية 
والدولية ذات الهتمام امل�سرتك منها التطورات يف ال�ساأن الليبي. كما تطرق اجلانبان اإىل معاهدة ال�سالم بني 

دولة الإمارات ودولة اإ�سرائيل ودورها الهام يف حتقيق ال�سالم وتر�سيخ دعائم الأمن وال�ستقرار باملنطقة.
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان على عمق العالقات الثنائية بني دولة الإمارات واإيطاليا واحلر�س 
امل�ستمر على تعزيزها وتطوير جمالت التعاون مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة للبلدين ال�سديقني ويعود باخلر 

على �سعبيهما.

•• اأبوظبي-وام:

اأم�س  الإم���������ارات،  ح��ك��وم��ة  ع���ق���دت 
اخلمي�س، اإحاطة اإعالمية ا�ستثنائية 
والتف�سرات  الأ����س���ب���اب  ل��ت��و���س��ي��ح 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل���ل���زي���ادة يف ع����دد ح���الت 
امل�ستجد  كورونا  بفرو�س  الإ�سابة 
خالل الفرتة املا�سية، وحث جميع 
اأفراد املجتمع على �سرورة اللتزام 
ياأتي  وال��ت��ي  الوقائية  ب���الإج���راءات 
الجتماعي  ال��ت��ب��اع��د  راأ���س��ه��ا  ع��ل��ى 
وارتداء الكمامة ومراقبة الأعرا�س 
ع����وام����ل مهمة  ك���ون���ه���ا  امل���ر����س���ي���ة 

وحا�سمة لتجاوز هذه املرحلة.
وخالل الإحاطة ال�ستثنائية، اأعلنت 
الدكتورة فريدة احلو�سني، املتحدث 
ال�سحي يف  ال��ق��ط��اع  ع��ن  ال��ر���س��م��ي 
 930 دول��ة الإم���ارات، عن ت�سجيل 
 ،19 اإ�سابة جديدة مبر�س كوفيد 
اأربعة  رق��م م�سجل منذ  اأع��ل��ى  وه��و 
اأ�سهر، وذلك بعد اإجراء 82،076 
فح�سا جديدا، وبذلك ي�سل العدد 
اإىل  املوؤكدة  الإ�سابة  حلالت  الكلي 

حالة.  76،911

اجلهات املخت�سة باتخاذ الإجراءات 
الالزمة جتاه هذه الت�سرفات.

اإهمال  اأن  اإىل  احل��و���س��ن��ي  ون��وه��ت 
لفح�س  الأ�������س������خ������ا�������س  ب����ع���������س 
ال���ت���ي تظهر  امل��ر���س��ي��ة  الأع����را�����س 
ع��ل��ي��ه��م، وال����ت����ه����اون يف اإج��������راءات 
احلجر املنزيل، واخلروج وخمالطة 
الآخرين ي�سكل واحداً من الأ�سباب 

املهمة للزيادة احلالية.
زيادة  اأ���س��ب��اب  احلو�سني  ع��زت  كما 
اإىل  املا�سية  الأيام  الإ�سابات خالل 
اإدارات  م���ن  ع���دد  وت���ه���اون  ت�����س��اه��ل 
يف  اخل��ا���س��ة  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات 
الإج�����راءات  وع���دم تطبيق  ال��دول��ة 
اكت�ساف  بعد  املعتمدة  الح��رتازي��ة 
اإجراءات  يخالف  مبا  لديها  حالت 
الرتبية  وزارة  و�سعتها  التي  العزل 
والتعليم لكافة املوؤ�س�سات التعليمية 
الدرا�سة  اإي��ق��اف  على  تن�س  وال��ت��ي 
اأي  اك��ت�����س��اف  ب��ع��د  ي���وم���ا   14 مل����دة 
اإيقاف  اأن���ه مت  م�����س��ددة على  ح��ال��ة، 
التي  واخلا�سة  احلكومية  املدار�س 
امت اكت�ساف حالت اإ�سابة فيها ملدة 

يوما.  14

امل�سجلة  الإ����س���اب���ات  م���ن   12%
تعود  املا�سيني  الأ���س��ب��وع��ني  خ��الل 
لأفراد مواطنني ومقيمني قادمني 
م���ن خ�����ارج ال����دول����ة، ب���ال���رغ���م من 
بلد  �سلبية يف  نتائج  ح�سولهم على 
اأنهم  اإل  ال�سرتاطات  وفق  املغادرة 
ملدة  احلجر  ب��اإج��راءات  يلتزموا  مل 
املعنية  اجل��ه��ات  وت��ق��وم  ي���وم،   14

مبتابعتهم ب�سكل م�ستمر.
اجل�����زء  اأن  احل���و����س���ن���ي  واأع����ل����ن����ت 
املكت�سفة  الإ����س���اب���ات  م���ن  الأك������رب 
ب�سبب  ج���اء   88% ت��ب��ل��غ  وبن�سبة 
امل��خ��ال��ط��ة وال��ت��ج��م��ع��ات، وذل���ك مبا 
والعمل،  وال��ع��زاء،  الأف����راح،  ي�سمل 
ال�سحي،  احلجر  بروتوكول  وك�سر 
كانت  الإ���س��اب��ات  ه��ذه  اأن  مو�سحة 
التقيد  ل����ع����دم  م���ب���ا����س���رة  ن��ت��ي��ج��ة 
ب���الإج���راءات ال��وق��ائ��ي��ة، م��ث��ل لب�س 

الكمامات والتباعد اجل�سدي.
كذلك  ال�سابقة  الن�سبة  وتت�سمن 
عرب  مكت�سفة  لإ����س���اب���ات   10%
الإدارية  للطواقم  امل�سبق  الفح�س 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف امل���دار����س واأول���ي���اء 
اختاروا  ال���ذي���ن  وال��ط��ل��ب��ة  الأم�����ور 

ت�سجيل  ع���ن  احل��و���س��ن��ي  وك�����س��ف��ت 
معها  ي��رت��ف��ع  ���س��ف��اء  ح��ال��ة   586
 67،945 اإىل  لي�سل  الإج���م���ايل 
حالة كما مت ت�سجيل 5 حالت وفاة 
امل��ا���س��ي��ة نتيجة  ���س��اع��ة   24 خ���الل 
تداعيات مر�س كوفيد 19، لي�سل 
اإج��م��ايل ح���الت ال��وف��اة اإىل 398 

حالة.
واأو�سحت احلو�سني اأنه على الرغم 
اأن  اإل  ال�سفاء  معدلت  ارت��ف��اع  من 
الزيادة يف معدلت الإ�سابة تتطلب 
من اجلميع وقفة مع النف�س اإذ منذ 
�سهر واحد فقط وبالتحديد بتاريخ 
ت�سجيل  مت  املا�سي  اأغ�سط�س   10
هذا  لرتفع  فقط  اإ���س��اب��ة   179
اإىل  الرقم خالل �سهر وحد لي�سل 
اأكرث من 900 حالة اإ�سابة مبعدل 

زيادة يفوق عن خم�سة اأ�سعاف.
بع�س  احل���و����س���ن���ي  وا����س���ت���ع���ر����س���ت 
الأرق�����ام وال��ن�����س��ب ال��ت��ي م��ن �ساأنها 
الزيادة  ه���ذه  اأب��ع��اد  خمتلف  ك�سف 
%62 من  ال����ذك����ور  ���س��ّك��ل  ح��ي��ث 
اإج���م���ايل امل�����س��اب��ني م��ق��اب��ل 38% 
م��ن الإن����اث. كما ت��وؤك��د الأرق����ام اأن 

ال���رج���وع ل��ل��م��دار���س ���س��م��ن خطة 
وزارة الرتبية والتعليم.

اجل���ه���ات  اأن  احل���و����س���ن���ي  واأك���������دت 
بدرا�سة  قامت  الدولة  يف  املخت�سة 
للتعرف  ك��ث��ب  ع���ن  ال����زي����ادة  ه����ذه 
هذه  اأ�سباب  واأرجعت  اأمناطها  على 
العوامل  من  جمموعة  اإىل  الزيادة 
ت�ساهل  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  ي���اأت���ي  ال���ت���ي 
الأف������راد يف الل���ت���زام ب����الإج����راءات 
اجل�سدي،  التباعد  مثل  ال��وق��ائ��ي��ة 
وال�ستمرار يف الزيارات والتجمعات 
واقامة  املطاعم،  اأو  املنازل  �سواء يف 
عدد  بح�سور  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  امل��ن��ا���س��ب��ات 
امل���دع���وي���ن مب���ا يخالف  ك��ب��ر م���ن 
نتج  م��ا  ال�سالمة  اج����راءات  اأب�����س��ط 
الإ�سابة  ال��ع��دي��د م��ن ح���الت  ع��ن��ه 

ب�سبب املخالطة.
اأن ثاين العوامل  وذكرت احلو�سني 
ال��ت��زام بع�س مراكز  ع��دم  يكمن يف 
واملرافق  التجارية  واملحال  الت�سوق 
الحرتازية،  ب����الإج����راءات  ال��ع��ام��ة 
ر�سد  ق����د مت  اأن������ه  ع���ل���ى  م�������س���ددة 
بع�س ح���الت ال��زح��ام وال��ت��داف��ع يف 
التجارية حيث قامت  املحال  بع�س 

ب��امل�����س��وؤول��ي��ة م��ن اجلميع  ال��ت��ح��ل��ي 
ب����الأف����راد وال���ع���ائ���الت وحتى  ب�����دءاً 
على  احلو�سني  و�سددت  املوؤ�س�سات. 
اأن املرحلة الراهنة تتطلب التكاتف 
فالقطاع  اجل��م��ي��ع،  م��ن  وال��ت��ع��اون 
ال�سحي بجانب القطاع القت�سادي 
وك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات الأخ����رى �سكلت 
ال���ن���ج���اح، م�سيدة  ه����ذا  م���ن  ج������زًءا 
ب���ال���دور امل��ه��م ال����ذي ق���ام ب��ه اأف����راد 
مواطنني  �سواء  الإم��ارات��ي  املجتمع 
الثمانية  الأ�سهر  اأو مقيمني خالل 

املنق�سية.
�سخ�س  ب��ك��ل  احل��و���س��ن��ي  واأه����اب����ت 
اإي��ج��اب��ي��ة ب�سرورة  خم��ال��ط حل��ال��ة 
املعتمد  احلجر  ب��روت��وك��ول  تطبيق 
وعدم العتماد على نتيجة الفح�س 
اكت�ساف  بعد  جت��رى  التي  ال�سلبية 

فريدة �حلو�صني: 
ت�صجيل 586 حالة 
�صلللفاء جلللديلدة

 و 5 حلللالت وفاة 

وك�سفت احلو�سني اأن هذه العوامل 
جمتمعة اإ�سافة اإىل ت�سجيل ور�سد 
القادمة  الإ����س���اب���ة  ح�����الت  ب��ع�����س 
الرتفاع  يف  اأ���س��ه��م��ت  اخل�����ارج  م���ن 
ل��ع��دد الإ���س��اب��ات. و�سددت  احل���ايل 
الوطنية  اله�يئة  اأن  على  احلو�سني 
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث 
بالتن�سيق مع جلان  بالفعل  با�سرت 
الطوارئ والأزم��ات املحلية يف كافة 
الرقابة  بت�سديد  ال���دول���ة  اإم�����ارات 
املخالفني  حم���ا����س���ب���ة  ����س���ي���ت���م  اإذ 
اأفرادا  �سواًء  الوقائية،  ل��الإج��راءات 
غر ملتزمني بارتداء الكمامات اأو 
اإقامة التجمعات اأو احلجر املنزيل، 
اأو  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��الت وامل���راك���ز  اأو 
بفح�س  امل���ل���ت���زم���ة  غ����ر  امل���ط���اع���م 
الطاقة  وم��ع��اي��ر  احل�����رارة  درج����ة 
يتم  اأن  على  وغ��ره��ا،  ال�ستيعابية 
على  بناء  امللزمة  الغرامات  تطبيق 

قرار النائب العام.
اأن دولة الإمارات  واأكدت احلو�سني 
ح��ق��ق��ت م��ن��ذ ب���دء اجل��ائ��ح��ة وحتى 
ال�����وق�����ت ال�������راه�������ن، ال����ع����دي����د من 
النجاحات والإجنازات بف�سل التزام 
مواطنني  م���ن  الإم�������ارات  جم��ت��م��ع 
اأ�سهر،  ومقيمني لأكرث من ثمانية 
التدريجي  التعايف  اأن  اإىل  م�سرًة 
يتطلب  احليوية  القطاعات  لكافة 

ملمار�سة  ال��ع��ودة  يف  كعذر  املخالطة 
اأن فرتة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ح��ي��ث  احل���ي���اة 
ت�ستمر  ق����د  ال���ف���رو����س  ح�����س��ان��ة 
نتيجة  اأن  يعني  م��ا  ي��وم��اً   14 اإىل 
من  اأ�سبوعني  م��رور  بعد  الفح�س 
الأ�سا�س  ت��ك��ون  اأن  يجب  املخالطة 

لقرار اخلروج من احلجر.
ك���م���ا اأه�����اب�����ت ب����الأ�����س����ر ال����ت����ي ت���ود 
ب�سرورة  م��ن��ا���س��ب��ة  ب����اأي  الح��ت��ف��ال 
الق����ت���������س����ار ع����ل����ى ع�������دد حم�����دود 
بكافة  والل���ت���زام  العائلة  م��ن  ج��دا 
وتوجهت  ال���وق���ائ���ي���ة  الإج�����������راءات 
بال�سكر اإىل كل اأ�سرة اقت�سرت على 
العائلة فقط عند اإقامة اأي منا�سبة 
متا�سياً مع قرارات الدولة وحفاظاً 

على �سالمة املجتمع.
اأك��������دت  الإح��������اط��������ة  ن����ه����اي����ة  ويف 
الإم�������ارات  ح��ك��وم��ة  اأن  احل��و���س��ن��ي 
ق���ام���ت ب���و����س���ع ك���اف���ة الإج���������راءات 
الح���رتازي���ة وال����س���رتاط���ات لفتح 
وع������ودة ال��ق��ط��اع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة من 
م���دار����س وم���راك���ز جت��اري��ة وفنادق 
وم�ساجد ومقار عمل وغرها وهو 
ي��ج��وز رب��ط الفتح  اأن���ه ل  م��ا يعني 
الإ�سابات  يف  ب��ال��زي��ادة  ال��ت��دري��ج��ي 
والتعليمات  الإج�������راءات  ان  ح��ي��ث 
وا�سحة وحمددة واجلميع مطالب 

باللتزام بها.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبا احل�صن-الفجر:

اأولياء اأمور الطلبة والطالبات مبدينة دبا احل�سن التابع  بحث جمل�س 
لدائرة  التابع  احل�سن  دب��ا  مدينة  جمل�س  مع  للتعليم  ال�سارقة  ملجل�س 
���س��وؤون ال�����س��واح��ي وال��ق��رى اأوج����ه ال��ت��ع��اون واأط����ر ال�����س��راك��ة املجتمعية 
لتحقيق تكامل الأدوار بني املجل�سني مبا يخدم الأجيال ويحقق الغايات 

الوطنية.

 ج���اء ذل���ك خ���الل ال���زي���ارة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا جمل�س اأول���ي���اء اأم����ور الطلبة 
مبقره  احل�سن  دبا  مدينة  جمل�س  اإىل  احل�سن  دبا  مبدينة  والطالبات 
�سم �سعادة حممد را�سد ر�سود احلمودي رئي�س املجل�س و اأع�ساء املجل�س 
اأحمد را�سد الهندا�سي وعبداهلل حممد الريامي وعلي حمفوظ خمي�س 
حيث ا�ستقبلهم �سعادة �سليمان حممد بن جمعوه رئي�س جمل�س مدينة دبا 
احل�سن وذلك يف ح�سور الأع�ساء  حممد ح�سن الظهوري نائب رئي�س 

املجل�س وحممد اأحمد بن يعروف وخمي�س علي خ�ساو النقبي.

لرئي�س  التهنئة  احلمودي  ر�سود  را�سد  حممد  قدم  الزيارة  م�ستهل  ويف 
واأع�ساء جمل�س مدينة دبا احل�سن على الثقة الغالية من �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 

ال�سارقة وتوليهم مهام التوا�سل مع املواطنني وم�ساركتهم ق�ساياهم .
تعزيز  على  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  ح��ر���س جمل�س  على  احل��م��ودي  واأك���د 
الوطنية   الأدوار  تكامل  بهدف  احل�سن  دب��ا  مدينة  جمل�س  مع  التعاون 

خلدمة املجتمع ل�سيما امليدان الرتبوي .

من جانبه ثمن �سعادة �سليمان حممد بن جمعوه رئي�س جمل�س مدينة 
دبا احل�سن  زيارة جمل�س اأولياء الأمور للمجل�س معربا عن �سكره للدور 
الكبر والإيجابي الذي يقوم به جمل�س اأولياء اأمور دبا احل�سن يف خدمة 

العملية الرتبوية والتعليمية باملدينة .
بعدها جرى  بحث بع�س املقرتحات لتعزيز ال�سراكة املجتمعية ملوؤ�س�سات 
العملية  وت��وا���س��ل  الأب��ن��اء  رع��اي��ة  ينعك�س على  دب��ا احل�سن  مب��ا  مدينة 

التعليمية .ويِف نهاية اللقاء مت تبادل الدروع التذكارية بني املجل�سني .

جمل�س �أولياء �أمور �لطلبة و�لطالبات يف دبا �حل�صن يبحث تعزيز �لتعاون و�ل�صر�كة مع جمل�س  مدينة دبا �حل�صن

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأطلقت دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي مبادرة ثقافية 
بيت  مظلة  حت��ت  احلرف" ت��ن��درج  "عامل  بعنوان  وطنية 
احلرفيني يف منطقة احل�سن الثقافية، بهدف دعوة اأفراد 
مل�ساركة  واملقيمني  الإم���ارات  دول��ة  مواطني  من  املجتمع 
امل��ق��ت��ن��ي��ات احل��رف��ي��ة ال��ي��دوي��ة امل��ت��وارث��ة ال��ت��ي ت��ع��رب عن 
الرتاث الإماراتي التقليدي، يف �سبيل احلفاظ على ثقافة 
اأبوظبي وتراثها، وتعزيز الوعي بالرتاث الثقايف واحلرف 

التقليدية من خالل املفهوم القائم على امل�ساركة.
ت�ستمر مبادرة "عامل احلرف" طيلة �سهر �سبتمرب احلايل، 

حيث ت�سعى دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي اإىل جمع  
املقتنيات احلرفية اليدوية الأ�سلية واملقتنيات ال�سخ�سية 
م�����س��رة احلرفيني  ح���ول  ت��اري��خ��ي��ة  ت���روي ق�س�ساً  ال��ت��ي 
ال��ن�����س��ي��ج، وفنون  ���س��ت ف��ئ��ات وه���ي:  الإم���ارات���ي���ني، �سمن 
والفخار،  البحرية،  واحل��رف  والعطور،  والزينة  الطهي، 
وال�سور الأر�سيفية، وال�سدو املدرج �سمن قائمة اليون�سكو 
لل�سون العاجل للرتاث غر املادي. �سيتم عر�س املقتنيات 
�سيجري  ال��ذي  احلرفيني  بيت  معر�س  اأروق���ة  يف  لح��ق��اً 
احل�سن  منطقة  يف  ج��دي��دة  بحّلة  قريباً  افتتاحه  اإع���ادة 

الثقافية.
"يعد  احل�سن:  ق�سر  مديرة  ال�سام�سي،  �سالمة  وقالت 

احل���ف���اظ ع��ل��ى ال������رتاث غ���ر امل������ادي وال����رتوي����ج ل���ه من 
لدائرة  الثقافية  لال�سرتاتيجية  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل��رت��ك��زات 
اإىل احلفاظ  ترمي  – اأبوظبي، حيث  وال�سياحة  الثقافة 
يعزز  مب��ا  ال��ي��دوي��ة،  واحل���رف  التقليدية  املمار�سات  على 
الفخر بني الأجيال ال�سابة ويظهر التوا�سل امل�ستمر بني 

املا�سي واحلياة املعا�سرة".
"عامل  م��ب��ادرة  خ��الل  م��ن  "ن�سعى  ال�سام�سي:  واأ���س��اف��ت 
امل��م��ي��ز يف  ال��ث��ق��ايف  ب���ال���رتاث  احلرف" اإىل زي����ادة ال��وع��ي 
واملمار�سات  ب��احل��رف  غ��ن��ي  ت��راث��ن��ا  اأن  ل���س��ي��م��ا  ال���دول���ة، 
عزيزة  مقتنيات  وه���ي  ال��ب��ي��وت،  يف  امل���وج���ودة  التقليدية 
ومن  ل��الأف��راد.  ال�سخ�سي  اأو  العائلي  بالتاريخ  مرتبطة 

على  جديد  �سوء  اإل��ق��اء  ميكن  قطعة  ك��ل  ق�س�س  خ��الل 
املا�سي اجلمعي بال�سراكة مع اأفراد املجتمع ب�سكل مبا�سر. 
مقتنيات  جلمع  ال���رتاث  جامعي  معنا  يتفاعل  اأن  ن��اأم��ل 
تك�سف عمق املمار�سات الرتاثية وخ�سو�سيتها، و�سنعر�س 
�سبق تقدميه يف  احل��رف يف معر�س مميز وخمتلف عما 

بيت احلرفيني".
خالل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي   – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  ت�سعى 
مبادرة "عامل احلرف" اإىل ت�سّليط ال�سوء على املقتنيات 
تاريخي غني وثري  لتوفر حمتوى  الرتاثية  احلرفية  

باملعلومات �سمن معر�س بيت احلرفيني.
خمتلف  من  وا�سع  احلرف" بدعم  "عامل  مبادرة  حتظى 

امل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة امل��ج��ت��م��ع الم����ارات����ي ال����ذي عرف 
باهتمامه بالتاريخ والرتاث، اإىل جانب م�ساركة املوؤثرين 
الإعالمية  واملن�سات  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب 
بجوار  يقع  احلرفيني  بيت  اأّن  بالذكر  جدير  الرقمية. 
ال��ه��دف من  ك��ان  ال��ث��ق��ايف، حيث  وامل��ج��م��ع  ق�سر احل�سن 
ودعم  ح��م��اي��ة  ري����ادي يف  ب���دور  ال���س��ط��الع  ه��و  تاأ�سي�سه 
امل������وروث الإن�������س���اين وامل����ه����ارات احل��رف��ي��ة ال��ق��ّي��م��ة ودعم 
ممار�سيها. وبالإ�سافة اإىل دعم �سون املمار�سات واحلرف 
اإىل  بيت احلرفيني  يهدف  الإم���ارات،  دول��ة  التقليدية يف 
ن�سر املعرفة واملهارات اخلا�سة بهذه احلرف وتناقلها بني 

الأجيال، مبا ي�سمن ا�ستدامتها يف امل�ستقبل.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

اأنها  الإم�������ارات  م���وا����س���الت  ك�����س��ف��ت 
قامت منذ بداية العام اجلاري وحتى 
خدمات  ب��ت��ق��دمي  امل��ا���س��ي  اأغ�سط�س 
 5000 لنحو  والإ���س��الح  ال�سيانة 
راأ���س اخليمة  اإم���ارة  اآلف مركبة يف 
اخليمة  راأ���������س  وح�������دة  خ�����الل  م����ن 
– اأح����د مراكز  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
الأعمال التابعة لها - وذلك يف اإطار 
حر�سها الدائم على تطبيق عن�سري 
ال�سالمة والأمان يف جميع خدماتها 
تقدمها  والتي  منها  الفنية  �سيما  ل 
املوؤ�س�سات  م���ن  وا����س���ع���ة  ل�����س��ري��ح��ة 
وال�سركات واأفراد املجتمع يف الإمارة 
 5 اإىل  متتد  متفاوتة  تعاقديٍة  مل��دٍد 

�سنوات.
واأفاد ال�سيد عبدالرحمن كداو مدير 

وحدة راأ�س اخليمة للخدمات الفنية 
يف موا�سالت الإم��ارات، باأن ال�سركة 
حت��ر���س م��ن خ���الل ور���س��ه��ا الفنية 
الدولة  مناطق  خمتلف  يف  املنت�سرة 
على توظيف خرباتها يف قطاع النقل 
اخلدمات  ت���ق���دمي  يف  وامل���وا����س���الت 
ال��ف��ن��ي��ة مل��خ��ت��ل��ف اأن��������واع امل���رك���ب���ات، 
عالية  اخل���دم���ة  م��ع��اي��ر  وت��ط��ب��ي��ق 
اجلودة وفق اأعلى املعاير والتدابر 
اأث��ن��اء تقدمي اخلدمات  الح��رتازي��ة 
للمتعاملني، وذلك بح�سب التعليمات 
والتوجيهات من اجلهات املخت�سة يف 
الدولة، والتعاميم والقرارات الواردة 
من ال�سركة ودائرة البلديات والنقل، 
ال�سالمة  ع���ن�������س���ري  ي�����س��م��ن  مب����ا 
اخلدمات  ت���ق���دمي  خ����الل  والأم�������ان 
جانب  اإىل  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني،  ال��ف��ن��ي��ة 
العاملني،  اأداء  ك��ف��اءة  على  الرتكيز 

اخلدمات،  ت��ق��دمي  يف  والح��رتاف��ي��ة 
باعتبارها  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  والأ�����س����ع����ار 
للنمو  وال�سبيل  النجاح،  ركائز  اأه��م 

امل�ستدام لالأعمال.
واأو�سح كداو باأن وحدة راأ�س اخليمة 
بداية  منذ  عملت  الفنية  للخدمات 

املا�سي  اأغ�سط�س  نهاية  وحتى  العام 
 5000 نحو  و�سيانة  ا�ستقبال  على 
م��رك��ب��ة ت��ق��ري��ب��اً م��ن خ���الل 4 ور�س 
ب����راأ�����س اخل��ي��م��ة وه����ي ور�سة  ف��ن��ي��ة 
الور�سة  ت��ع��ت��رب  وال���ت���ي  ال��ق�����س��ي��دات 
للمتعاملني  املخ�س�سة  الرئي�سية 
عن  ف�ساًل  واخلارجيني،  الداخليني 
للمتعاملني  خم�س�سة  ور���س  ث��الث 
الداخليني هي ور�سة الظيت، وور�سة 
م�سراً  غ��ل��ي��ل��ة،  وور�����س����ة  ال���رم�������س، 
اأن ال���وح���دة ت��ق��دم خ��دم��ات��ه��ا ل��� 26 
الداخليني  املتعاملني  من  متعاماًل 
بينهم  من  الإم���ارة،  يف  واخلارجيني 
ال��ع��دي��د م���ن امل��وؤ���س�����س��ات وال���دوائ���ر 
احلكومية املحلية، وكذلك ال�سركات 
اخلا�سة والفنادق واملدار�س اخلا�سة، 

ف�ساًل عن الأفراد.
الور�س  خ��دم��ات  اأن  ك����داو  واأ����س���اف 

الفنية يف راأ�س اخليمة يتم تقدميها 
حم����رتف  ف����ن����ي   47 خ��������الل  م������ن 
اأنواع  خمتلف  م��ع  للتعامل  وم��وؤه��ل 
امل���رك���ب���ات، ي���وظ���ف���ون خ���ربات���ه���م يف 
املعتمدة  امل���م���ار����س���ات  اأف�������س���ل  وف����ق 
واملطابقة للمعاير املحلية والعاملية 
توقعات  يتخطى  ومب��ا  ال�سيانة،  يف 
يحقق  قيا�سي  زم��ن  ويف  املتعاملني 
اأن وح����دة راأ����س  ���س��ع��ادت��ه��م، م�����س��راً 
اأطلقت  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  اخل��ي��م��ة 
 ”VIP“ ال�سخ�سيات  كبار  خدمة 
عبارة  وه��ي  معهم  املتعاقد  للعمالء 
ع����ن خ���دم���ة ت��ت��ي��ح مل��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا من 
امل��رك��ب��ات لغر�س  ا���س��ت��الم وت�����س��ل��ي��م 
اجلهد  عليهم  ي��وف��ر  مم��ا  ال�����س��ي��ان��ة 
يتم كذلك من  اأن��ه  وال��وق��ت، منوهاً 
ال�سركة  يف  ال��ف��ن��ي��ة  ال���ور����س  خ���الل 
تقدمي حزمة متنوعة من اخلدمات 

ال�سيانة  خ����دم����ات  م��ن��ه��ا  ال���ف���ن���ي���ة 
املركبات والآليات  واإ�سالح  ال�ساملة، 
وحوادث املركبات، وخدمات الأعمال 
امليكانيكية،  والأع���م���ال  الكهربائية 
التكييف  دائ�����رة  واإ����س���الح  و���س��ي��ان��ة 
واأعمال ال�سبغ وال�سمكرة والتنجيد، 
الغ�سيل  خ���دم���ات  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
والفلرت  الزيت  وتبديل   ، والت�سحيم 
وخ�����دم�����ات ا����س���ت���ب���دال الإط�����������ارات، 
وخ�������دم�������ات ال��������ط��������وارئ، وت����ق����دمي 
ال���س��ت�����س��ارات ال��ف��ن��ي��ة، وغ��ره��ا من 
باأعلى  تتمتع  التي  الفنية  اخلدمات 

م�ستويات الكفاءة.
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ب�����اأن وح�����دة راأ�����س 
على  تعمل  الفنية  لل�سيانة  اخليمة 
تقدمي خدماتها لالأفراد وجمموعة 
وموؤ�س�سات  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 
القطاع اخلا�س يف اإمارة راأ�س اخليمة 

للكهرباء  الإحت��ادي��ة  الهيئة  ومنها، 
وامل����اء، ودائ����رة امل��ال��ي��ة وال��ت��ي تندرج 
حتتها 12 دائرة حملية، دائرة بلدية 
براأ�س  احل��رة  املنطقة  راأ���س اخليمة، 

اخليمة، مكتب ال�ستثمار والتطوير 
اإىل  اإ���س��اف��ة  اخليمة،  راأ����س  حلكومة 
ملوا�سالت  التابعة  الأع��م��ال  م��راك��ز 

الإمارات.

متهيدًا لعر�سها يف معر�س يقام يف بيت احلرفيني مبنطقة احل�سن 

د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة – �أبوظبي تطلق مبادرة عامل �حلرف جلمع �ملقتنيات �حلرفية �ليدوية

من خالل 4 مراكز خدمة 

مو��صات �لإمار�ت: نحو 5000 مركبة ت�صتفيد من خدمات �ل�صيانة �لفنية يف ر�أ�س �خليمة

•• راأ�س اخليمة-وام:

املجل�س  ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو  ب��ن �سقر  ���س��ع��ود  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  اأ����س���در ���س��اح��ب 
2020 ب�ساأن  16 ل�سنة  املر�سوم الأم��ري رقم  راأ���س اخليمة  الأعلى حاكم 
روؤية  اإط��ار  الإم��ارة. وتاأتي هذه اخلطوة يف  املدر�سي يف  النقل  تنظيم قطاع 
ا�سرتاتيجية متكاملة تعك�س حر�س القيادة الر�سيدة يف الإمارة على تطوير 
الكفيلة  والع�سرية  املتطورة  والقوانني  الت�سريعات  من  متكاملة  منظومة 
ومعاير جودة  اخلا�سة مب�ستوى  اجلوانب  بكافة  الرتقاء  مبوا�سلة جهود 

احلياة يف راأ�س اخليمة.
قطاع  بتنظيم  للموا�سالت  اخليمة  راأ���س  هيئة  تكليف  على  املر�سوم  وين�س 
ملزاولتها  اخلا�سة  القيا�سية  واملعاير  ال�سرتاطات  وتطبيق  املدر�سي  النقل 
والرقابة على امل�سغلني للتاأكد من اللتزام بها، ل�سمان توفر خدمات النقل 

املدر�سي وفقاً لأعلى معاير الأمن وال�سالمة والراحة للطالب.
اخليمة  راأ���س  هيئة  ع��ام  مدير  البلو�سي،  اإ�سماعيل  املهند�س  �سعادة  واأو���س��ح 
يف  وروؤيتها  الهيئة  جلهود  قوية  دفعة  ي�سكل  املر�سوم  ه��ذا  اأن  للموا�سالت 

تنظيم قطاع النقل و�سمان تقدمي خدمات نقل اَمنة وموثوقة وذكية.

للحافالت،  ال�سالمة  ا�سرتاطات  ت�سمن  قد  املر�سوم  اأن  اإىل  �سعادته  واأ�سار 
ت�ساريح  اإ�سدار  و�سروط  للم�سغلني،  الن�ساط  ت�سريح مزاولة  اإ�سدار  واآلية 
الأدوار  وحتديد  املدر�سي،  النقل  حافالت  وم�سريف  ل�سائقي  املهنة  م��زاول��ة 
تطبيقها  �سيتم  التي  الت�سغيلية  املخالفات  قائمة  اإىل  اإ�سافة  وامل�سوؤوليات، 
املوا�سفات  قائمة  اأن  بالذكر  واجلدير  بال�سرتاطات.  التقيد  ع��دم  ح��ال  يف 
وال�سرتاطات الفنية ت�سمل العديد من اجلوانب املهمة مثل ا�ستخدام ذراع 
الوقوف اللكرتوين، اأنظمة املالحة ،اأنظمة الت�سال التقنية، اأنظمة التتبع 

الذكية، وكامرات املراقبة داخل وخارج احلافلة.

بهدف تطوير منظومة متكاملة من الت�سريعات لتعزيز جودة احلياة يف الإمارة

�صعود بن �صقر ي�صدر مر�صوما �أمرييا ب�صاأن تنظيم ن�صاط قطاع �لنقل �ملدر�صي يف ر�أ�س �خليمة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

التمهيدية  القائمة  يف  باإدراجها  اخلا�سة  ال�سرتاطات  موقعاً   12 اجتاز 
والعلوم  للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم  ملنظمة  التابعة  ال��ع��امل��ي  ال���رتاث  مل��واق��ع 
القائمة  �سمن  لإع��ت��م��اده��ا  مر�سحة  ب��ات��ت  حيث  "اليون�سكو"  والثقافة 
الر�سمية ملواقع الرتاث العاملي. وتعك�س اخلطوة جهود دولة الإمارات يف 
اإبراز العنا�سر الرتاثية ب�سقيها املادي وغر املادي على ال�ساحة الدولية 
وت�سجيلها على قوائم اليون�سكو مبا ي�سهم يف ت�سويقها للعامل واحلفاظ 

عليها وترميمها ح�سب املعاير الدولية لدى املنظمة.
وكانت وزارة الثقافة وال�سباب قد اأعلنت موؤخرا �سم اأربعة مواقع اأثرية يف 
راأ�س اخليمة للقائمة التمهيدية .. فيما ت�ستعر�س وكالة اأنباء الإمارات يف 
التقرير التايل القيم التاريخية والثقافية واخل�سائ�س الطبيعية املميزة 
للمواقع ال�12. موقع اأم النار- اأبوظبي تقع جزيرة اأم النار قبالة �ساحل 
�ساعدت  اكت�سافات كبرة  اأثمر عن  اأث��ري  وتتميز مبوقع  اأبوظبي،  اإم��ارة 
يف  الربونزي  الع�سر  �سكان  حياة  واأ�سلوب  ثقافة  على  ال�سوء  اإلقاء  على 
2500 قبل  دول��ة الإم����ارات، وق��د كانت ه��ذه اجل��زي��رة، فيما بني عامي 
امليالد و 2000 قبل امليالد تقريباً، مبثابة موطن مل�ستوطنة كبرة لعبت 
دوراً فّعاًل يف التجارة الإقليمية، حيث اأظهرت القطع الأثرية اأن النا�س يف 
النهرين  بعيدة، مثل بالد ما بني  يتاجرون مع ح�سارات  كانوا  اجلزيرة 
القدمية /العراق حالياً/ وح�سارة وادي ال�سند /باك�ستان والهند حالياً/.

ال�سبخة ال�ساحلية -اأبوظبي.
الأبي�س،  واأب��و  ال�سبعية  جزر  جنوب  اأبوظبي  يف  ال�ساحلية  ال�سبخة  تقع 
وتعد ال�سبخة الكاملة الوحيدة يف العامل التي تت�سمن اأربع طبقات رئي�سة 
بارزة من امل�سطحات موجودة جميعها يف موقع واحد، حيث ل ميثل هذا 
اأن  املحتمل  واإمن��ا من  الأزرق فقط،  للكربون  تقليدياً  بيئياً  املوئل نظاماً 
يكون من�ساأ ملخزون الرتبة التاريخي من الكربون يف ال�سبخات ال�ساحلية.

م�سجد البدية - الفجرية.
يعد امل�سجد اأحد اأبرز املعامل التاريخية يف الدولة، ويعود تاريخ بنائه اإىل 
عام 1446، ويتميز عن امل�ساجد الأخرى القدمية يف م�ساحته ال�سغرة، 
ت�ستخدم  مل  اإذ  الت�سقيف،  يف  ال��ف��ري��د  والإن�����س��ائ��ي  امل��ع��م��اري  وت�سميمه 
قباب  يحمل  و�سطه،  يف  عمود  على  يعتمد  ب��ل  �سقفه،  رف��ع  يف  الأخ�����س��اب 

امل�سجد الأربع يف نظام هند�سي بديع.

موقع الدور- اأم القيوين.
يعد موقع "الدور" يف اإمارة اأم القيوين من اأهم املواقع الأثرية يف منطقة 
اخلليج العربي وذلك لتعدد فرتات ال�ستيطان الب�سري فيه والتي يعود 
اأقدمها لالألف الثالث قبل امليالد وا�ستمرت حتى منت�سف القرن الثالث 
من  املكان  ح�سارة  على  �ساهدة  معمارية  عنا�سر  املوقع  وي�سم  امليالدي، 
اإل��ه ال�سم�س" ال��ذي يعود تاريخه اإىل  "معبد  اأهمها معبد ال��دور الأث��ري 
القرن الأول امليالدي، وي�سم حو�سا حجريا يوجد عليه ت�سعة اأ�سطر من 

اللغة الآرامية.

خور دبي - دبي.
الناب�س للمدينة، وهو عبارة عن ل�سان يف  القلب  كان خور دبي ولي��زال 
للخور  ال�سرقية  ال�سفة  يف  دي��رة  يف  الرئي�س  ال��رب  يعرب  العربي  اخلليج 
ويتابع طريقه يف الرب و�سوًل اإىل حممية احلياة الربية يف راأ���س اخلور 
التي توؤوي ما يزيد على 20000 طائر مائي من 67 نوعاً، واأكرث من 

واحليوانات. النبات  من  خمتلف  �سنف   500

�سري بونعري- ال�سارقة.
تقع جزيرة �سر بونعر على بعد 65 كلم من �سواحل دولة الإمارات على 
اخلليج العربي، ومتتد على م�ساحة 13 كلم مربع، وهي حممية طبيعية 
ونباتات  جيولوجية،  طبقات  تت�سمن  والتي  املهمة،  البيئية  ملعاملها  نظراً 

طبيعية، وطيور بحرية، وتتميز مبناظرها الطبيعية اخلالبة، كما ت�سكل 
اجلزيرة ملجاأ طبيعيا لل�سالحف منذ اأكرث من 2000 عام.

قلب ال�سارقة.
امل��واق��ع التاريخية  ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى ع���دد ك��ب��ر م��ن  حت��ت��وي منطقة ق��ل��ب 
والأثرية، التي يعك�س كل واحد منها قيمة تاريخية عظيمة، نظراً لكونها 
�ساهدة على التقاء احل�سارات الإن�سانية يف هذه املنطقة، التي مل ت�سكل 
نقطة عبور للقوافل التجارية، البحرية والربية فح�سب، بل مثلت اأي�ساً 
مينا  املواقع  ه��ذه  اأب��رز  وم��ن  وقبائل خمتلفة،  �سعوب  بني  توا�سل  نقطة 

ال�سارقة القدمي.

املنطقة الو�سطى - ال�سارقة.
تعرب املنطقة ب�سكل فريد عن تاريخ املنطقة املمتد على مدار 250 األف عام 
يف منطقة جبلية حماطة بظروف �سحراوية قا�سية. وتنقل املنطقة براعة 
ال�سكان يف التكيف والتعاي�س املعقد من الع�سر احلجري القدمي اإىل فرتة 
ما قبل الإ�سالم، وحتمل املنطقة �سهادة فريدة من تاريخ الب�سرية حيث 
ت�سم خم�سة مواقع اأثرية رئي�سية هي : جيبل الفاية /الع�سر احلجري 
املتاأخر/،  والربوزنزي  احلديث،  احلجري  /الع�سر  والبحي�س  القدمي/، 
/الع�سر احلديدي،  والتقيبة  املبكر/،  الربوزنزي  /الع�سر  اإمييلة  وجبل 

ومليحة/ما قبل الإ�سالم/ جلفار املدينة التجارية – راأ�س اخليمة.
تقع جلفار املدينة التجارية على مقربة من م�سيق هرمز، وت�سم اأرا�ٍس 
يف  النخيل  حدائق  ومنطقة  للزراعة  ال�ساحلة  املناطق  اأك��رب  من  خ�سبة 
وا�ستخدام  جلفار  بيئة  يف  الطبيعية  التغرات  لتكرار  ون��ظ��راً  الإم���ارات، 
الأرا�سي فاإن العديد من املواقع الأثرية املهمة مرتبطة ارتباطاً مبا�سراً 
باملدينة، وميكن حتديد املواقع الثالثة يف الكو�س واملطاف والندود على 
اأنها موانئ جلفار واملراكز التجارية، والتي مت ا�ستخدامها خالل فرتات 

خمتلفة من الع�سر الإ�سالمي.

اجلزيرة احلمراء – راأ�س اخليمة.
الأ�سل  يف  تقع  هكتاراً   45 م�ساحتها  تبلغ  التي  ال�سابقة  اجلزيرة  كانت 
داخ���ل اخل��ل��ي��ج ق��ب��ال��ة ال�����س��اح��ل اجل��ن��وب��ي ل��راأ���س اخل��ي��م��ة، وك���ان الطرف 
اجلنوبي ال�سرقي مت�ساًل تقريباً بالرب الرئي�سي وميكن الو�سول اإليها يف 
معظم الأوقات. وتربط الأزقة ال�سيقة يف جزيرة احلمراء جمموعة من 
ال�ساطئ  املرجانية و�سخور  الأفنية والتي بنيت من الأحجار  املنازل ذات 
اأمثلة ملنازل جتار  العثور على  اأي�ساً  الأحفورية بتقنية الطبقات، وميكن 
اللوؤلوؤ يف اجلزيرة مثل منزل مثر لالإعجاب من طابقني »بيت عمران«، 

و»بيت عبد الكرمي«.

منطقة �سمل – راأ�س اخليمة.
جبال  �سفوح  ط��ول  على  ميتد  كثيفاً  اأث��ري��اً  م�سهداً  �سمل  منطقة  متثل 
غابات  م��ع  احل�سوية  بال�سهول  وتتميز  ك��م.   3 م��ن  لأك��رث  اخليمة  راأ����س 
الأك��ا���س��ي��ا، وت�����س��م امل��ن��ط��ق��ة اأك����رث م��ن 100 م��ق��ربة ت��ع��ود اإىل م��ا قبل 
يعود  الو�سطى  القرون  من  وق�سر  التاريخ  قبل  ما  وم�ستوطنات  التاريخ 
و�ساركت  �سهدت  امليالد/، وقد  �سوق /2000-1600 قبل  وادي  لفرتة 
مفرتق  على  تطورت  التي  الفريدة  الثقافية  التقاليد  يف  �سمل  منطقة 
طرق التجارة القدمية بني اخلليج، واملحيط الهندي وجنوب �سرق �سبه 

اجلزيرة العربية.

منطقة �ساية – راأ�س اخليمة.
تعترب �ساية من اأكرث املواقع اإثارة لالإعجاب واأهمية يف اإمارة راأ�س اخليمة 
اجلبال  بها  حتيط  حيث  الثقايف،  وم�سهدها  اجلغرايف  موقعها  حيث  من 
850 مرتاً من ثالث جهات،  اإىل  ارتفاعها  التي ي�سل  �سديدة النحدار 
ومن اأهم املناظر الطبيعية املختلفة والأماكن الأثرية واملواقع التاريخية 

يف �ساية: البحرة، حدائق النخيل واحل�سن، وح�سن �ساية.

•• ال�صارقة-وام: 

واملوا�سالت  ال��ط��رق  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
يف ال�������س���ارق���ة اأم���������س ع����ن اإط������الق 
الطلب  وف��ق  للتنقل  جديدة  خدمة 
يف ال�����س��ارق��ة ب��اع��ت��م��اد اأ���س��ط��ول من 
امل��رك��ب��ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م���ن ط���رازي 
 model 3 و model S تي�سال

بنهاية العام 2020 .
اإمارة ال�سارقة  و�ستتوفر اخلدمة يف 
اأول على اأن متتد اإىل باقي الإمارات 
لح��ق��ا وذل���ك ب��ال�����س��راك��ة م��ع �سركة 
امل�ستدام  ال��ن��ق��ل  حل���ل���ول  "اأيون" 
وال�����ذك�����ي ال����ت����ي ت���ت���خ���ذ م�����ن دول�����ة 

الإمارات مقرا لها.
ويتزامن الإعالن عن هذه ال�سراكة 
للمركبات  ال����ع����امل����ي  ال�����ي�����وم  م�����ع 
عاملية  م��ن��ا���س��ب��ة  وه����و  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
لالحتفاء باأهمية ا�ستخدام املركبات 

الكهربائية لتعزيز النقل امل�ستدام.
وياأتي اختيار الهيئة ل�سركة "اأيون" 
ن��ظ��را لمتالكها  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  يف 
الكهربائية  امل��رك��ب��ات  م��ن  اأ���س��ط��ول 
العمليات  على  وتركيزها  امل�ستدامة 
الذكية والدعم املوجه نحو العمالء 

و�ستتاح اخلدمة اجلديدة من خالل 
حيث  املحمول  الهاتف  على  تطبيق 
الوقت  على  الط��الع  للركاب  ميكن 
املركبات  وع�����دد  ل��ل��و���س��ول  امل���ق���در 
اإ�سافة  املجاورة  الأحياء  املوجودة يف 
اإىل ميزة ا�ستخدام خدمة "اأيون" يف 

حماية البيئة.
�سالح  يو�سف  املهند�س  �سعادة  وق��ال 
الطرق  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ال�����س��وي��ج��ي 
واملوا�سالت يف ال�سارقة ت�سعى الهيئة 

وبيئية  ب��دي��ل��ة  ح���ل���ول  ت���وف���ر  اإىل 
للنقل  التحتية  البنية  تطوير  عند 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  والع���ت���م���اد 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  مل��ب��ادرات  تدعيما 
القت�ساد  ن��ح��و  ب��ال��ت��ح��ول  اخل��ا���س��ة 
م�ستدامة  تنمية  اأج��ل  من  الأخ�سر 
ت��ب��ن��ي واحت�سان  م��ن خ���الل  وذل����ك 
البتكارات امل�ستدامة يف جمال النقل 
نحو  خطتنا  حتقيق  يف  ي�سهم  مم��ا 
نقل م�ستدام بيئي وح�ساري ترجمة 

ل��روؤي��ة وت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب ال�سمو 
حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
ب�سرورة  اخل��ا���س��ة  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
يف  ا�ستدامة  الأك��رث  الأ�ساليب  تبني 
كمدينة  مكانتها  يدعم  مبا  الإم���ارة 
الهيئة  اأن  موؤكدا   .. للبيئة  �سديقة 
تعمل على توفر معاير ال�ستدامة 
وال�سحة  الطبيعية  امل��وارد  وحماية 
العامة واحلفاظ على البيئة واحلد 

من النبعاثات ال�سارة.
مع  ال�سراكة  اأن  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
ملبادرات  ا���س��ت��ك��م��ال  ت��ع��د  "اأيون" 
الهيئة نحو امل�ستقبل امل�ستدام ونحو 
تنفيذ خطتنا للتحول الكهربائي يف 
الهيئة  اأ���س��ط��ول  ت�سغيل  م��ن��ظ��وم��ة 
بت�سغيل  الهيئة  وق��ام��ت  �سبق  حيث 
للبيئة  ���س��دي��ق��ة  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ح��اف��ل��ة 
النقل  و����س���ائ���ل  يف  ن���وع���ي���ة  ك��ن��ق��ل��ة 
لتعزيز  طموحة  خ��ط��وة  و  ب��الإم��ارة 
املحاور  كاأحد  امل�ستدام  النقل  فكرة 
نقل  اأنظمة  اإىل  للتو�سل  الأ�سا�سية 
الطاقة  ا���س��ت��ه��الك  ك��ف��اءة يف  اأك����رث 
النبعاثات  م����ن  احل�����د  يف  ت�����س��ه��م 
املحروقات  ع��ن  الناجتة  الكربونية 
 750 الهيئة  ت�سغل  كما  التقليدية 
مركبة اأجرة هجينة تعمل بالكهرباء 
والبنزين مما �ساهم يف تقليل ن�سبة 
يف  الكربونية  والن��ب��ع��اث��ات  امللوثات 

ال�سارقة.
من جانيه قال �سعادة خالد احلرميل 
"بيئة"  التنفيذي ملجموعة  الرئي�س 
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة "اأيون" :" 
"اأيون" باأهمية توفر حلول  توؤمن 
تاأ�سي�س  م��ن  ب����دءا  م�����س��ت��دام��ة  ن��ق��ل 

اإليها  ال��و���س��ول  ي�سهل  حتتية  بنية 
ال��ت��ي ت�ساعد  ت��ق��دمي اخل��دم��ات  اإىل 
امل�ستهلكني على اتخاذ خيارات تقلل 
ال�سخ�سية  الكربونية  ب�سمتهم  من 
ون�سعى من خالل هذه ال�سراكة مع 
هيئة الطرق واملوا�سالت يف ال�سارقة 
اإىل دمج خرباتنا مع �سبكة نقل اأو�سع 
احلياة  ج���ودة  ت��ع��زي��ز  يف  للم�ساعدة 
يف  للمقيمني  ا�ستدامة  اأك��رث  ب�سكل 

اإمارة ال�سارقة".
الهادفة  روؤي���ت���ه���ا  م����ن  وان���ط���الق���ا 
املي�سرة  ال��ن��ق��ل  ح���ل���ول  ت���وف���ر  اإىل 
وامل�ستدامة يف املنطقة تعمل "اأيون" 
"بيئة"  ب���ني  امل�������س���رتك  امل�������س���روع   -
البتكارية"  للم�ساريع  و"الهالل 

التابعة  املوؤ�س�سية  الأع��م��ال  حا�سنة 
ل�����س��رك��ة ال��ه��الل ل��ل��م�����س��اري��ع - على 
ت���وف���ر خ���دم���ات ع����دة ت������رتاوح بني 
التو�سيل باملركبات للركاب والأفراد 
النقل  وت�����س��غ��ي��ل خ���دم���ات ح���اف���الت 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة اإ���س��اف��ة اإىل 
مل���ح���ط���ات �سحن  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 

املركبات الكهربائية.
الكهربائية  امل��رك��ب��ات  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
امل�سببة  للغازات  اأق��ل  انبعاثات  تنتج 
وانبعاثات  احل�������راري  ل��الح��ت��ب��ا���س 
التقليدية  باملركبات  مقارنة  العادم 
ما ي�ساعد على حت�سني جودة الهواء 
يف املدن ومنذ اإطالق �سركة "اأيون" 
املركبات  اأ���س��ط��ول  غطى  خلدماتها 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ت��اب��ع ل��ه��ا ن��ح��و 2.3 
مليون كيلومرت ما يوازي تخفي�سا 
ثاين  13.500 طن من  يزيد عن 

اأك�سيد الكربون.
جميع  تطبيق  "اأيون"  و���س��رتاع��ي 
تعقيم  م���ث���ل  ال�����الزم�����ة  ال����ت����داب����ر 
ل�سمان  الركوب  وبعد  قبل  املركبات 
�سائقيها  وخ�����س��وع  ال��رك��اب  �سالمة 
حول  مكثفة  ل��ت��دري��ب��ات  امل��ح��رتف��ني 
بروتوكولت ال�سالمة علما باأن ن�سبة 
ال�سيدات تبلغ نحو 40 يف املائة من 
جممل فريق قيادة مركبات "اأيون" 
ما يج�سد التزام ال�سركة بالتنوع بني 
ذلك  يوفر  كما  الدولة  يف  اجلن�سني 

و�سيلة نقل مالئمة للعائالت.

•• ال�صارقة-الفجر:

القادة  ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�س�سة  التابعة  ال�����س��ارق��ة،  فتيات  �سجايا  نظمت 
بجامعة  والفلك  الف�ساء  وتكنولوجيا  لعلوم  ال�سارقة  واأكادميية  واملبتكرين، 
املرئي  التوا�سل  املريخ" عرب تطبيق  اإىل  افرتا�سية  "رحلة  برنامج  ال�سارقة، 
"�سجايا"، بهدف توفر  فتاة من منت�سبات  ل�20  اأيام   3 مدار  على  "زووم" 
الختالفات  واأهم  باأبرز  تعرفهن  للم�ساركات خلو�س جتربة مميزة  الفر�سة 
�سابة  اأجيال  اإع��داد  بامل�ساهمة يف  روؤيتها  اإط��ار  وذل��ك يف  والأر����س،  املريخ  بني 

متخ�س�سة يف علوم الف�ساء والفلك.
تعّر�س  وب��اف��رتا���س  النظري  العلمي  والتطبيق  العلمي  اخل��ي��ال  م��ن  مبزيج 

والأدوي����ة  ال��ط��ع��ام  نق�س  خطر  اإىل  امل��ري��خ  على  الف�ساء  رواد  م��ن  زم��الئ��ه��ن 
واملعدات ودروع الأ�سعة الكونية، نفذت الفتيات جتربتهن الفرتا�سية بطريقة 
علمية مع حتديات �سيقة حيث كان عليهن تو�سيل تلك املواد اإىل الرواد هناك 

بنجاح وباأ�سرع وقت ممكن، من خالل جتهيز خطة �سفر ذكية اإىل املريخ.
املحلِّقة،  وه��ي،  الف�سائية  املركبات  اأن��واع  على  الرحلة  يف  امل�ساركات  وتعرفت 
الهبوط  مكان  اختيار  كيفية  على  اّطلعن  كما  املتجولة،  و  الهابطة  امل��داري��ة، 
مدينتهن  ببناء  قيامهم  اإىل  بالإ�سافة  للهبوط،  الآمن  وال�سيناريو  ال�سحيح 

الأوىل على �سطح الكوكب الأحمر.
"ت�سعى  ال�سارقة:  فتيات  �سجايا  م��دي��رة  القا�سمي،  عائ�سة  ال�سيخة  وق��ال��ت 
)عن  نظمتها  التي  الربنامج  هذا  خالل  من  ال�سارقة  فتيات  �سجايا  موؤ�س�سة 

بعد(، اإىل  توفر بيئة �سليمة واآمنة نهيئ من خاللها الفتيات خلو�س جتربة 
وتعزيز  الف�ساء  علوم  درا�سة  على  ت�سجيعهن  جانب  اإىل  املريخ،  اإىل  الرحلة 
بناء  الدولة يف  توجهات  مع  ان�سجاماً  وذلك  لديهن،  العلمي  البتكار  مهارات 

اأجيال اإماراتّية قادرة على ا�ستك�ساف الف�ساء".
لعلوم  ال�سارقة  اأكادميية  ع��ام  نائب مدير  �سويكي  اأن��ور  م��روان  الأ�ستاذ  وق��ال 
اأن  الف�ساء،  ومعار�س  الفلكية  القبة  ل�سوؤون  والفلك  الف�ساء  وتنكولوجيا 
من  والكبر  امل�ستمر  ال��دع��م  بف�سل  م�سرقا  علميا  �سرحا  باتت  الأك��ادمي��ي��ة 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ورعاه(،  تعاىل  اهلل  )حفظه  ال�سارقة  جامعة  ورئي�س  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
اأ�س�سها �سموه كم�سروع قومي وطني ومقر علمي بحثي ي�سعى لتطوير  حيث 

وت��وع��ي��ت��ه يف جميع جم���الت هذه  املجتمع  وال��ف�����س��اء وخ��دم��ة  ال��ف��ل��ك  ع��ل��وم 
عاملًيا  رائ��دة  ال�سارقة،  جلامعة  التابعة  الأك��ادمي��ي��ة  ولتكون  احلديثة  العلوم 
امل�ستويني  على  علمي  كمركز  الدولة  مكانة  وتر�سيخ  الف�ساء  علوم  اأبحاث  يف 
الإقليمي والعاملي، وذلك من خالل تنظيم ور�س العمل واملحا�سرات والندوات 
واملوؤمترات الهادفة والتي تفيد املخت�سني والهواة يف هذا املجال على ال�سواء، 
الفلكية  القبة  ع��رو���س  خ��الل  م��ن  العامة  التوعية  على  الرتكيز  جانب  اإىل 
التكيف  على  الأكادميية  كما حتر�س  ال�سيفية،  واملخيمات  الف�ساء  ومعار�س 
مع الظروف اخلارجية مثل انت�سار وباء COVID-19 الفرو�سي و�سمان 
الو�سائل  با�ستخدام  للمجتمع  العلمية  وامل���واد  اخل��دم��ات  تقدمي  ا�ستمرارية 

والتقنيات احلديثة املبتكرة حملياً وعاملياً.

)و�م( ت�صتعر�س �ملو�قع �لإمار�تية �ملر�صحة لقائمة �لرت�ث �لعاملي

طرق �ل�صارقة و�أيون تطلقان خدمة 
جديدة للنقل �مل�صتد�م 

بالتعاون مع اأكادميية ال�سارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ساء والفلك بجامعة ال�سارقة

منت�صبات �صجايا �ل�صارقة يف رحلة �فرت��صية �إىل �ملريخ

•• عجمان-وام:

الأعلى  املجل�س  النعيمي ع�سو  را�سد  ال�سيخ حميد بن  ال�سمو  وجه �ساحب 
منحة   45 بتخ�سي�س  عجمان  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  عجمان  حاكم 
 10 ب  تقدر  وبكلفة  الإم���ارات  دول��ة  ملواطني  التخرج  حتى  كاملة  درا�سية 

ماليني درهم.
البلدية والتخطيط  دائ��رة  النعيمي رئي�س  را�سد بن حميد  ال�سيخ  اأع��رب  و 
بعجمان نائب رئي�س جمل�س اأمناء جامعة عجمان عن فخره بالدعم الدائم 
الذي يقدمه �ساحب ال�سمو حاكم عجمان لرعاية العلم ودفع عجلة التقدم 
والزده��ار يف جمال املعرفة حيث يوؤمن �سموه اأن العلم هوالأ�سا�س الرا�سخ 

لحداث التغير املن�سود يف �ستى جمالت احلياة.
رائدا  تعليما  �سرحا  اليوم  اأ�سبحت  عجمان  جامعة  اأن  را�سد  ال�سيخ  واأك��د 
التي  املبدعة  والطاقات  النرة  العقول  اأروقتها  ومنارة مهمة حتت�سن بني 
اأ�سواق  يف  واملميزون  املحافل  رواد  ليكونوا  التعزيز  وت�ستحق  الدعم  حتتاج 

العمل.
واأو�سح اأن هذه املكرمة تر�سخ مبادىء احلكومة الر�سيدة التي توؤمن بقيمة 
وتطورها  الأمم  تقدم  يف  الأ�سا�س  يعد  وال��ذي  بالتعليم  وت�سليحه  الن�سان 
القيادة  ج��ه��ود  وث��م��ن   . ك��اف��ة  القطاعات  يف  ال�ساملة  التنمية  اإىل  و���س��ول 
اأجل ح�سول  الإمكانات من  التي ل تدخر جهداً يف توفر جميع  الر�سيدة 
اأعلى امل�ستويات الدرا�سية والتعليمية خلدمة �سعبهم  مواطني الدولة على 

ودولتهم وتعزيز م�ساركتهم يف عملية الزدهار التي ت�سهدها دولة الإمارات 
العربية املتحدة.

اأ�سرة  تقدير  اجلامعة عن  ال�سغر مدير  الدكتور كرمي  اأع��رب  من جانبه 
امللتحقني  للطلبة اجلدد  ال�سخية  املكرمة  لهذه  وامتنانها ِ  جامعة عجمان 
قيادته  اأن  مبيناً  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  بها  اأم��ر  وال��ت��ي  باجلامعة 
لتبووؤ  الرئي�سي  ال�سبب  ك��ان��ت  وامل��ع��رف��ة  للعلم  امل�ستمر  ودع��م��ه  احلكيمة 

اجلامعة مكانة مرموقة على اخلريطة العاملية للتعليم العايل.
 750 اأَف�سل  اأ�سبحت ت�سنف �سمن  اأن اجلامعة  ال�سغر  الدكتور  واأو�سح 
تاأ�سي�سها  مت  جامعة   150 اأف�سل  ب��ني  وم��ن  ال��ع��امل  م�ستوى  على  جامعة 

خالل ال�سنوات ال�خم�سني املا�سية يف اأنحاء املعمورة .

حميد �لنعيمي يوجه بتخ�صي�س 45 منحة در��صية للمو�طنني بقيمة 10 مايني درهم يف جامعة عجمان
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العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ادفيتار للدعاية والعالن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2518455 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة را�سد ماجد خلفان ماجد البدواوي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد حممد ا�سماعيل ال�ستاد احلمادي

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

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل حممد يون�س 

CN لت�سليح ال�سربجنات رخ�سة رقم:1102403 
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداجلبار حممد يون�س %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد يون�س غالم علي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعــــــــــالن
الن�ساف  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN الطبي ذ.م.م رخ�سة رقم:1115573 
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد عبيد را�سد الكعبي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداهلل احمد زهر الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعــــــــــالن
احلباري  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لعمال اجلب�س رخ�سة رقم:3737581 
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فاطمة حممد علي كرم البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبدالكرمي �سعيد جمعه البلو�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�سغال �ساهد للهند�سة 

CN قد تقدموا الينا بطلب الكهربائية رخ�سة رقم:1043925 
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة بدر علي عبدالرب جابر
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة وقا�س حممود ندمي حممود %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �ساهد برويز حممد يو�سف
تعديل وكيل خدمات

حذف بدر علي عبدالرب جابر
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سرق الو�سط للفرو�سية 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1056253 
تعديل ن�سب ال�سركاء

راجي�س بال�سوبرامانيان �سوبرامانيان من 35% اىل %49
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمدان �سامل حمد را�سد النعيمي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حنيفه �ساجي حنيفه
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سمره حممود �سلطان حميي الدين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/املراج  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 
   CN 1927934:الذهبي للنقليات العامة رخ�سة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

هاي كال�سيك لعمال البال�سرت
 رخ�سة رقم:CN 1834942   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ناين واي للمقاولت العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2449124 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد را�سد حممد باجلي�س املن�سوري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �ساري لطفي الديب الهبيان %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف علي �سيف جدمي املزروعي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ ناين واي للمقاولت العامة

NINE WAY GENERAL CONTRACTING
اىل/ ناين واي للمقاولت العامة ذ.م.م

NINE WAY GENERAL CONTRACTING LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين 4329901

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعــــــــــالن
لعمال  الرمال  ربوع  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب احلجر والبالط رخ�سة رقم:1863128 

تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة ربوع الرمال لعمال احلجر والبالط

RABOUA ALRAMAL STONE & TILE WORKS EST

اىل/ موؤ�س�سة ربوع الرمال لعمال البالط

RABOUA ALRAMAL TILE WORKS EST

تعديل ن�ساط/حذف اعمال تركيب احلجر 4330002

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سعيد حممد الكعبي لالقم�سة وخياطة 

CN قد تقدموا الينا بطلب املالب�س الرجالية رخ�سة رقم:3704383 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد مب�سر ب�سور %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد حممد �سعيد الكعبي

تعديل ا�سم جتاري من/ �سعيد حممد الكعبي لالقم�سة وخياطة املالب�س الرجالية

SAEED MOHAMMED ALKAABI TEXTILES & MEN CLOTHES TAILORING

اىل/ بي�ست كاتنج لالقم�سة وخياطة املالب�س الرجالية

BEST CUTTING TEXTILES & MEN CLOTHES TAILORING

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مغ�سلة حممد �سامل

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1109908 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد فايز مفتاح حمدان احلمداين %100

تعديل وكيل خدمات/حذف �سعيد علي �سامل علي ال�سام�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عمر حممد �سامل

تعديل ا�سم جتاري من/ مغ�سلة حممد �سامل
MOHAMMAD SALEM LAUNDRY

اىل/ م�سبغة الذيب
ALTHEEB LAUNDRY

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سركة اآر�س للهند�سة واخلدمات ذ.م.م
عنوان ال�سركة: ابوظبي �سارع الكرتا بناية �سعادة حممد احمد خليفة ال�سويدي

CN 1322870 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه حما�سبون قانونيون، كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/08/17 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بالرقم:2005007873

تاريخ التعديل:2020/09/09
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 

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

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:منجرة زرعواين ذ.م.م
عنوان ال�سركة: �سناعية العني �سناعية العني ليتاق �سارع ال�ساد�س وحدة بناية 

�سعيد عبداهلل جا�سم روغة واخرون
CN 1102123 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/مكتب ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات- فرع   2
العني، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/01/09 وذلك بناء على 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2050000927
تاريخ التعديل:2020/09/10

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سركة التهامي للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�سركة: العني �سناعية العني حو�س بطحاء احلائر ق 11 

طابق 1 مكتب 2 مبنى ال�سيد �سامل را�سد عبداهلل علي النعيمي
CN 1118075 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/بلن�س �سيت لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات   2
ال�سريبية، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/07/13 وذلك بناء 

على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب 
العدل بالرقم:2050009440
تاريخ التعديل:2020/09/10

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة النا�سية لت�سليح 

CN قد تقدموا الينا بطلب املكيفات رخ�سة رقم:1006878 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل اكرم حممد اكرم ملك %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة عبداهلل حممد �سلطان حمد الكندي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد اكرم ملك حممد
تعديل وكيل خدمات

حذف �سرحان حممد حممود الحول املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جنم املهند للديكور

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1653952 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي جا�سم علي عبداهلل املزروعي %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد عتيق الزفنه خمي�س املرر %50

تعديل وكيل خدمات/حذف علي حمدان علي �سعيد الغافري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف او�س �سابق ابو عا�سي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ جنم املهند للديكور
AL MUHANNAD STAR DECOR

اىل/ ما�سرتبي�سز للديكور ذ.م.م
MASTERPIECES FOR DECOR LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الغر�س الطيب للمقاولت 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:2075469 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد جابر عبداهلل ح�سن اجلابري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد علي م�سلح را�سد %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي م�سلح را�سد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد حممد مبارك املعرويف احلارثي

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

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:فئه ايه تو زد للمقاولت الهند�سية ذ.م.م
عنوان ال�سركة: ابوظبي �سارع الكورني�س )غرب( بناية ورثة عبداهلل 

�سلطان بن �سليم
CN 1086206 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه حما�سبون قانونيون، كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/08/31 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2020/09/09 بالرقم:2005008219 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اوتاد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2741909:للعقارات  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

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

تقدمي  و  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  ح���ر����س���ا 
خدمات ذات جودة تالئم احتياجات 
اإ�ستمرارية  ول�����س��م��ان  اجل��م��ه��ور 
اأع��ل��ى معاير  الأع���م���ال وحت��ق��ي��ق 
للمتعاملني  وال�������س���الم���ة  الأم������ن 
�سبيد  م���رك���ز  ا����س���در  وامل���وظ���ف���ني 
التابع  املركبات  وت�سجيل  لفح�س 
�سهادة    10875 ال��ن��ق��ل  ل��ه��ي��ئ��ة 
من  �سهرين  خ��الل  رقميه  فح�س 
يف  املركبة  فح�س   خدمة  اإط���الق 
�سهر يوليو املا�سي ، حيث اأن هذه 
اخلدمة بداأت الهيئة بتقدميها من 
خالل فح�س املركبة دون احلاجة 
ن��زول املتعامل من مركبتة يف  اىل 

جميع مراحل الفح�س.
ال��ن��ق��ل ع��رب مركز  واط��ل��ق��ت هيئة 
املركبات  وت�سجيل  لفح�س  �سبيد 
لفح�س  الرقمية  ال�سهادة  خدمة 
امل��رك��ب��ات وال��ت��ي ت��ع��ت��رب م��ن اوىل 

م�ستوى  على  الرقمية  اخل��دم��ات 
املتحدة،  العربية  الم����ارات  دول���ة 
املتعامل  ي�ستطيع  ذلك  خالل  من 
ا�ستالم  و  ال��ف��ح�����س  ر����س���وم  دف����ع 

ار�سال  خالل  من  الفح�س  �سهادة 
رابط لعر�س ال�سهادة عرب ر�سائل 

ن�سية.
اأكدت ال�سيدة ر�سا خلف ال�سام�سي 

اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
مركز  اأن  امل�������س���اري���ع  و  امل�������س���ان���دة 
املركبات  وت�سجيل  لفح�س  �سبيد 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  مل��واك��ب��ة  ي�سعى 

فيما  يخدم املتعامل على م�ستوى 
عاٍل من اجلوده و التميز والمان 
دعماً  ذل���ك  تعترب  ك��م��ا  للجمهور 
مكافحة  يف  ال���وط���ن���ي���ه  ل��ل��ج��ه��ود 
حر�سا  وذل��ك   19 كوفيد  جائحة 
على التباعد الجتماعي و حفاظاً 
للموظفني  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  على 
الهيئة  ماتعتربه  وهو  واملتعاملني 

من اولوياتها.
الكواي  عتيق  را�سد  ال�سيد  واأ���س��ار 
امل�ساريع  ت���ط���وي���ر  ادارة  م���دي���ر 
دائما  ي�����س��ع��ى  ���س��ب��ي��د  م���رك���ز  اأن 
والتوجه  التكنولوجيا  لت�سخر 
ال��رق��م��ن��ه مم��اي��ع��زز جتربة  ن��ح��و 
العمالء مع املركز بطريقة مميزه 
وذلك  تكلفه  واأق����ل  ام��ان��ا  واأك����رث 
باأن   2021 روؤي��ة عجمان  ملواكبة 
بالكفاء  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل  مي��ت��از 

والفعاليه

•• ال�صارقة-الفجر:

املرئي  ال��ت��وا���س��ل  تقنية  ب��ا���س��ت��خ��دام 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجتمع  بعد(  )ع��ن 
ر�ساد �سامل مدير اجلامعة القا�سمية 
احلكومية  بريفيان  جامعة  وف��د  مع 
ب��اأرمي��ي��ن��ا واأط��ل��ع��ه��م ع��ل��ى م���ا تزخر 
ب���ه اجل���ام���ع���ة م���ن م���ق���وم���ات علمية 
و�سطية  ب��ن�����س��ر  ال��ك��ب��رة  وع��ن��اي��ت��ه��ا 
ومن  كلياتها  يف  و�سماحته  الإ���س��الم 

خالل مناهجها .
التعاون  اأوج��ه  الوفد  مع  وبحث  كما 
العمل  لتن�سيق  امل�سرتك  الأك��ادمي��ي 

امل�سرتك بني اجلامعتني.

الدكتور   بريفيان  جامعة  من  ح�سر 
الدرا�سات  رئي�س  ك��و���س��اري��ان  ه��اي��ك 
العربية يف جامعة بريفيان والدكتور  
اآرث��ر  اأ�ستاذ م�ساعد يف دائ��رة ال�سلك 
بجانب  والإت���������س����ال  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
را�سد  اأح��������الم  امل���ه���ن���د����س���ة  ح�������س���ور 
ال�سالمي القائم بالأعمال بالإنابة يف 
اأرمينيا  جمهورية  يف  ال��دول��ة  �سفارة 
ال��ك��ت��ب��ي م��ن دائ����رة العالقات  وع��ل��ي 

احلكومية بال�سارقة.
القا�سمية  اجلامعة  من  ح�سر  فيما 
ر�ساد  ال���دك���ت���ور  الأ����س���ت���اذ  مب��راف��ق��ة 
القا�سمية  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  ����س���امل 
م��ن مقر اجل��ام��ع��ة ك��ل م��ن الدكتور 

ح�سن امللخ القائم باأعمال عميد كلية 
الآداب والدكتور حممد ال�سيخ مدير 
م�سوؤول  النقبي  وعلي  اللغات  مركز 

العالقات العامة.
امل�سرتك  الج��ت��م��اع  تن�سيق  وج����رى 
امل�سرتكة  اجل���ه���ود  ت��الق��ي  اط����ار  يف 
م���ع دائ�����رة ال��ع��الق��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
الإم����ارات يف  ال�سارقة و���س��ف��ارة دول���ة 
تعزيز  ب���ه���دف  اأرم���ي���ن���ي���ا  ج��م��ه��وري��ة 
لبناء  بريفيان  جامعة  مع  التوا�سل 

اأر�سية عمل م�سرتكة.
الجتماع  اجل��ام��ع��ة  م���دي���ر  ا���س��ت��ه��ل 
بريفيان  ج��ام��ع��ة  ب��وف��د  ب��ال��رتح��ي��ب 
من  وباحل�سور  باأرميينا  احلكومية 

اأرمينيا  يف  الم������ارات  دول����ة  ���س��ف��ارة 
ودائرة العالقات احلكومية بال�سارقة 
م���ع���رب���اً ع����ن ����س���ع���ادت���ه ب��ب��ح��ث اأط����ر 
الهامة  اجلامعة  اأح��دى  مع  التعاون 

وهي جامعة بريفيان.
العلمية  املكانة  اإىل  حديثة  يف  واأ�سار 
يف  القا�سمية  اجلامعة  تبواأتها  التي 
ظل منهجها الو�سطي وما ت�سهده من 
تطور متوا�سل يف علومها ومعارفها 
من  ال��دار���س��ني  للطلبة  وا�ستقبالها 

�ستى دول العامل.
باأن  القا�سمية  اجلامعة  مدير  واأف��اد 
اأن�����س��اأه��ا �ساحب  اأن  اجل��ام��ع��ة وم��ن��ذ 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 

املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم���م���د 
الأعلى حاكم ال�سارقة رئي�س اجلامعة 
ال��ق��ا���س��م��ي��ة وه�����ي ت�����س��ه��د ت���ط���ورات 
براجمها  خم���ت���ل���ف  يف  م���ت���الح���ق���ة 
الأكادميية والتو�سع يف كلياتها والتي 
كان اأخرها كلية القراآن الكرمي والتي 

نالت العرتاف الأكادميي موؤخرا .
ثم ا�ستعر�س الربامج الأكادميية التي 
تطرحها اجلامعة وملختلف الدرجات 
واخلريجني  الطلبة  وع��دد  العلمية 
نظرا  به  تتميز  التي  الثقايف  والتنوع 
ل�ستقبالها �سنويا املئات من الطالب 
النتظام  يف  ال��راغ��ب��ني  وال��ط��ال��ب��ات 
العامل  اأقطار  باجلامعة من خمتلف 

ومن كافة القارات .
بدوره قدم الدكتور  هايك كو�ساريان 
جامعة  يف  العربية  الدرا�سات  رئي�س 
القا�سمية  جلامعة  ال�سكر  بريفيان 
مع  بالتعاون  الكبر  ترحيبها  على 

بريفيان  جامعة  اأن  واأك���د  اجل��ام��ع��ة 
مع  توا�سلها  ت��وط��د  اأن  اإىل  تتطلع 
خمتلف  يف  ال���ق���ا����س���م���ي���ة  اجل���ام���ع���ة 

املجالت املتاحة .
بعدها ج��رى خ��الل الج��ت��م��اع بحث  

القا�سمية  اجل��ام��ع��ة  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
بال�سارقة وجامعة بريفيان احلكومية 
بني  والت�ساور  اأرمينيا  جمهورية  يف 
اجلامعتني لالإ�ستفادة من الإمكانيات 

العلمية وتبادل اخلربات .

•• ال�صارقة-الفجر:

بني  م�سرتك  بتنظيم  م��وؤخ��راً  اأط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  النا�سرين،  ن���ادي  ناق�س 
هيئة ال�سارقة للكتاب ومدينة ال�سارقة للن�سر بهدف دعم قطاع الن�سر يف ظّل 
الظروف التي ميّر بها العامل جّراء انت�سار جائحة كورونا، دور �سبكة النرتنت 
الرتويج  على  واأث��ره��ا  الن�سر  �سناعة  دع��م  يف  الجتماعي  التوا�سل  وم��واق��ع 

لأعمال املوؤلفني والو�سول لأكرب �سريحة من القّراء.
وا�ست�سافت املبادرة يف اأوىل جل�ساتها التي اأقيمت عن ُبعد عرب من�سة التوا�سل 
للن�سر  م��اه��ي  دار  م��دي��ر  اإب��راه��ي��م،  ال��دك��ت��ور جم��دي عبد اهلل  امل��رئ��ي )زووم(، 
والتوزيع، الذي تطرق للحديث عن احللول الواعدة واملبتكرة لت�سويق املوؤلفات 
من  القطاع  يف  والعامل  النا�سر  ي�ستفيد  اأن  و���س��رورة  الإن��رتن��ت،  �سبكة  ع��رب 
الأدوات التي تقدمها خا�سة تلك التي ترافقت مع الظروف التي فر�ست على 

العامل جّراء اجلائحة.
واأو�سح مدير دار ماهي للن�سر، خالل اجلل�سة التي اأدارها الدكتور عماد الدين 
باململكة  الورقية  الكتب  ون�سر  الأكحل، موؤ�س�س ومدير �سركات "اإبييدي" لبيع 
قطاع  ت�سرر  اإىل  اأدى  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س  انت�سار  اأن  وم�سر،  املتحدة 
اأوجد الكثر من اخليارات التي ميكن ال�ستفادة  ، لكنه يف الوقت ذاته  الن�سر 
منها للخروج باأقل اخل�سائر، اأهمها العتماد على �سبكة النرتنت يف قطاعات 

الأعمال.
وقال: "اأ�سارت العديد من الدرا�سات والح�سائيات اإىل وجود نحو 380 مليون 

م�ستخدم لالإنرتنت يف الوطن العربي فقط، فلو ا�ستطاع النا�سر اأن ي�سل اإىل 
%10 منهم فقد ا�ستقطب قاعدة كبرة من العمالء، فهذا الف�ساء الفرتا�سي 
بات اليوم فر�سة �سانحة اأمام النا�سرين والكّتاب على حّد �سواء لال�ستفادة مما 
الرتقاء  فاعاًل يف  دوراً  وتلعب  الرتويج  ت�سّهل من عملية  يقدمه من خيارات 

باأعمالهم وم�ساعفتها وجتاوز اأي خ�سائر".
متاحة  اخليارات  جميع  اأن  ابراهيم:"�سحيح  عبداهلل  جمدي  الدكتور  وتابع 
بها  التقّيد  النا�سرين  على  يجب  اأ�سا�سيات  هناك  لكن  باملجان،  منها  والكثر 
اأهمها و�سع خطط وروؤية وا�سحة ت�سهم يف تو�سعة دائرة العمالء امل�ستهدفني، 
يجب  ل��ه��ذا  الن�سر،  ���س��وق  ي�سهدها  ال��ت��ي  املناف�سة  حجم  حقيقة  ن���درك  لأن��ن��ا 
عن  بيانات  قواعد  واإن�ساء  النرتنت  عرب  الت�سويق  اأ�ساليب  بتطوير  الهتمام 
النا�سرين واأعمالهم، ور�سد العمالء الفعليني واملحتملني، كما اأن العمل على 
الرتويج للكتب من خالل الإعالنات املدفوعة والتي ميكن لها اأن ت�سل لآلف 

القّراء اأمر مهم ويجذب النتباه لن�ساط الدار واإ�سداراتها".
وعن قلة التكاليف و�سهولة الو�سول التي ميكن للنا�سر اأن ي�ستفيد منها عرب 
الإلكرتوين  "الربيد  اإبراهيم:  اهلل  الدكتور جمدي عبد  قال  النرتنت  �سبكة 
اإر�سال  اآلية عمل النا�سرين، فهو بال تكلفة وميكن  وحده ي�سّكل نقطة قوة يف 
تتعلق مب�ساريف  اأعباء  النا�سر  يتكّبد  اأن  دون  بكب�سة واحدة  الر�سائل  ماليني 
توّفر  الإنرتنت  �سبكة  اأن  عن  ناهيك  ذل��ك،  اإىل  وما  وال�سحن  والنقل  الأوراق 
ملقرتحاتهم  وال�ستماع  العمالء  خدمة  مثل  الناجحة  الأعمال  بيئة  اأ�سا�سيات 

و�سكواهم والتوا�سل معهم وغرها". 

املتاحة  التقنية  الو�سائل  م��ن  وغ��ره  الل��ك��رتوين  ال��ربي��د  "ا�ستخدام  وت��اب��ع: 
مبعزل عن وجود الأفكار الإبداعية مثل الهتمام بكتابة حمتوى جيد، وارفاقه 
بت�ساميم جاذبة ذات ر�سالة وا�سحة، ومواد مرئية ترتجم فكرة املحتوى ب�سيغة 

تفاعلية، ل يجدي، وي�سهم يف اأن تبقى اأعمال الدار تراوح مكانها".
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر اأ���س��ار ال��دك��ت��ور جم��دي اإىل اأن ال��رتوي��ج ل��الأع��م��ال م��ن خالل 
مهم،  اأم��ر  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب  املوؤثرين  بالأ�سخا�س  ال�ستعانة 
)فّن  ك��ت��اب  ي��ق��راأ  وه���و  م�سهور  ك���رة  ل��الع��ب  التقطت  واح����دة  "�سورة  وق����ال: 
ندرك  يجعلنا  ه��ذا  الكتاب،  من  الن�سخ  ماليني  ببيع  كفيلة  كانت  الالمبالة( 
اأهمية الدور الذي يلعبه املوؤثرون يف الرتويج للكتب متاماً مثل اأي منتج اآخر، 
لكن على النا�سر اأن يراعي اختياره لل�سخ�سيات واأن يكون على دراية باجلمهور 
الذي ي�ستهدفه". وتابع: "النا�سر يهتم باإي�سال الكتاب للقارئ، لكن هنالك دور 
يلقى على عاتق الكاتب نف�سه يف الرتويج لكتابه. الكثر من الكتاب يعتقدون 
اأن مهمتهم الكتابة فقط، وهذا اأمر خاطئ وي�سعف انت�سار العمل، لهذا يجب 
على الكّتاب اأن ي�ساركوا يف الرتويج وي�سعوا من اأجل اإي�سال موؤلفاتهم للقراء، 
ويحر�سوا يف الوقت ذاته على تقدمي اأنف�سهم واإبداعاتهم ب�سكل �سخ�سي ل اأن 

يبقوا يف الظّل ويرتكوا الأمر للنا�سرين وح�سب".
ولفت الدكتور جمدي عبد اهلل اإبراهيم اإىل اأن اهتمام النا�سرين بالتواجد على 
�سبكة النرتنت ل ُي�سعف ح�سورهم على من�سات املعار�س الدولية للكتب بل 
"القارئ  وق��ال:  اجلمهور،  من  اأك��رب  �سريحة  وي�ستقطب  يعززها  العك�س  على 
عندما يجد النا�سر اأو املوؤلف حا�سرين على مواقع التوا�سل الجتماعي تتعّزز 

عالقته بهم، فالكثر من رّواد التوا�سل الجتماعي يتابعون كّتابهم املف�سلني، 
اأو يناق�سون كتبهم ويتحدثون عنها يف جمموعات ومنتديات ثقافية؛ هذا بحّد 
ذاته ي�سّكل م�ساحة رحبة للتالقي واحلوار مما يخدم الكاتب والقارئ والنا�سر، 
و�سناعة  الن�سر  ب�سوق  النهو�س  يف  ت�سهم  النهاية  يف  التي  اخل���ربات  وي��راك��م 

املعرفة وت�سمن ا�ستمراريته يف خمتلف الظروف". 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت معايل �سارة بنت يو�سف الأمري وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة قائد الفريق 
"م�سبار الأمل"  "م�سبار الأمل" اأن م�سروع  املريخ  الإم��ارات ل�ستك�ساف  العلمي مل�سروع 
وكافة امل�ساريع التكنولوجية الأخرى يف الدولة توؤ�س�س ملرحلة ما بعد النفط .. م�سرة 
اإىل اأن هذا امل�سروع جت�سدت فيه روح الأمل والبناء والتطوير وقام على �سالحي العلم 

واملعرفة.
اآل  اأحمد  بنت  ميثاء  موؤ�س�سة  نظمته  ال��ذي  املبا�سر  الفرتا�سي  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 
�سارة  معايل  مع  الإن�ستجرام  على  ح�سابها  عرب  والثقافية  املجتمعية  للمبادرات  نهيان 

الأمري.

واأ�سافت معاليها اأن القيادة الر�سيدة كر�ست لدى اجلميع ..خا�سة ال�سباب الذي يدور 
حوله فلك الأمنيات يف امل�ستقبل.. فكرة مناف�سة كربيات الدول يف جمال الف�ساء و�سناعة 
العلوم التكنولوجية .. لفتة اإىل اأنه �سيتم الحتفال بنجاح امل�سروع بو�سول امل�سبار اإىل 

الكوكب الأحمر يف فرباير 2021 بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لتاأ�سي�س الدولة.
وا�ستعر�ست معاليها اأبرز التحديات التي واجهت امل�سروع و جنح فريق العمل يف حتويلها 
الأمل  اإط��الق م�سبار  الر�سيدة من قيادة عملية  القيادة  اإىل فر�س ومتكن بف�سل دعم 
التعهدات  يتوافق مع  امل�سبار مبا  ت�سير  التحديات  اأن من هذه  اإىل  ت��ام.. لفتة  بنجاح 
بخرباء  ال�ستعانة  مت��ت  لذلك  الأخ���رى،  الكواكب  تلويث  ع��دم  على  القائمة  الدولية 

دوليني و�سركاء لنقل خرباتهم وتطويرها من قبل فريق عمل امل�سبار.
وقدمت معاليها خال�س ال�سكر للقيادة الر�سيدة التي قررت اإر�سال م�سبار الأمل للف�ساء 

يف ظل حتديات فرو�س كورونا ، قائلة : " هذا نهج قادتنا الذين حولوا امل�ستحيل اإىل 
ل م�ستحيل ومل يتوانوا يف مترير كافة امل�ساريع التي بداأوها وعلى راأ�سها م�سبار الأمل 

وحمطة براكة للطاقة النووية ال�سلمية".
واأكدت اأن مهمة م�سبار الأمل �ست�ساهم يف ا�ستعادة تطوير احل�سارة العربية التي نظرت 
يف املا�سي اإىل ال�سماء والف�ساء وربطتهما بالعلوم الأر�سية، كما اأن هذه املهمة التي تعد 
اإىل املنطقة العربية جمددا  املباركة �ستحول الأنظار  التي تنفذها دولتنا  الأوىل عربيا 

و�ستعيد اإىل الأذهان اأجمادها ال�سابقة.
اأدار اللقاء الإعالمي فهد الهيكل الذي قدم يف م�ستهله ال�سكر اإىل ال�سيخة ميثاء بنت 
اأحمد اآل نهيان على هذه اللقاءات والندوات التي من �ساأنها توعية ال�سباب ون�سر الأفكار 

الإيجابية داخل املجتمع .

•• ال�صارقة -الفجر:

ا�ستقبل �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي، 
م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة وف����دا م���ن اأك���ادمي���ي���ة العلوم 
بني  التعاون  وتعزيز  �سبل  لبحث  بال�سارقة  ال�سرطية 
جامعة  خ��ربات  من  وال�ستفادة  واجلامعة  الأك��ادمي��ي��ة 
ال�سارقة يف املجالت املختلفة، بح�سور الأ�ستاذ الدكتور 
م��ع��م��ر ع��ل��ي ب��ال��ط��ي��ب، ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل�سوؤون 
الدكتور  والأ���س��ت��اذ  العليا،  وال��درا���س��ات  العلمي  البحث 
والفعالية  اجل��ودة  �سمان  عميد  عجمي،  الدين  ع�سام 
املوؤ�س�سية والعتماد الأكادميي، والأ�ستاذ الدكتور راأفت 

العو�سي، عميد كلية الدرا�سات العليا.
�سم وفد الأكادميية كل من: املقدم جمال اأحمد ال�سحي، 
اإدارة كلية ال�سباط، واملقدم الدكتور با�سم  نائب مدير 
العليا،  والدرا�سات  التعليم  ق�سم  رئي�س  النقبي،  ح�سن 

ق�سم  رئي�س  ال�سام�سي،  غ��امن  اأح��م��د  الدكتور  وامل��ق��دم 
�سوؤون الطلبة.

خالل اللقاء رحب مدير اجلامعة بالوفد، موؤكًدا على 
اأن خدمة وتنمية املجتمع من خالل التعاون وال�سراكة  
اأهم  م��ن  ه��ي  املحلية  والهيئات  املوؤ�س�سات  م��ع  ال��ب��ن��اءة 
للجامعة،  احل��ال��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة  ع��ن��ا���س��ر 
ولذلك ترحب جامعة ال�سارقة بكافة اأنواع التعاون مع 

الأكادميية.
ب��ع��د ذل���ك ن��اق�����س احل�����س��ور �سبل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بني 
العلمية  واملناق�سات  المتحانات،  جمالت  يف  الطرفني 
امل�سرتك  ال���س��راف  وك��ذل��ك  العليا  ال��درا���س��ات  لر�سائل 
العلمية،  امل���وؤمت���رات  واإق���ام���ة  العلمية،  ال��ر���س��ائ��ل  ع��ل��ى 
لالأكادميية  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  تطوير  بجانب 
املهني  وال��ت��ط��وي��ر  امل�ستمر  التعليم  م��رك��ز  خ���الل  م��ن 

بجامعة ال�سارقة.

�صارة �لأمريي : م�صبار �لأمل يوؤ�ص�س ملرحلة ما بعد �لنفط

جامعة �ل�صارقة و�أكادميية �لعلوم �ل�صرطية 
بال�صارقة تبحثان تعزيز �لتعاون

بحثت عالقات التعاون يف املجالت الأكادميية 

�جلامعة �لقا�صمية جتتمع عن بعد مع  وفد جامعة بريفيان �حلكومية باأرمينيا 

يف اأوىل جل�ساته التي اأقيمت عن ُبعد مببادرة من ال�سارقة للكتاب

نادي �لنا�صرين يناق�س دور �صبكة �لنرتنت يف �لرتقاء بقطاع �لن�صر و�لرتويج لأعمال �ملوؤلفني

•• ابوظبي-الفجر: 

جميع  �سم  اأم�س  �سباح  اجتماع  عقد 
واملوظفني   ال��ت��دري�����س  هيئة  اأع�����س��اء 
برئا�سة  للتكنولوجيا  الإم��ارات  بكلية 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���رح���ي���م ����س���اب���وين ، 
مبنا�سبة بداية العام الدرا�سي اجلديد 

.  2021-2020
ورحب د.�سابوين رئي�س كلية الإمارات 
للتكنولوجيا يف بداية الجتماع الذي 
عقد عرب املن�سة الإلكرتونية )زووم(  
واملوظفني  التدري�س  هيئة  باأع�ساء 

اجلدد  .
الكلية  واأهداف  روؤية  ناق�س الجتماع 

الإ�سرتاتيجية   ، اجلديد  العام  خالل 
القادمة  ال���ف���رتة  خ���الل  امل�ستقبلية 
وخ��ط��ة ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��ع��ام اجل���دي���د فيما 

يتعلق بتطوير البحث العلمي .
كلية  خطة  الجتماع  ا�ستعر�س  كما   
التو�سعية   ، للتكنولوجيا  الإم�����ارات 
التدري�س  ه���ي���ئ���ة  اأع���������س����اء  جل���م���ي���ع 

وامل��وظ��ف��ني ب��ال��ك��ل��ي��ة وت��ط��وي��ر امل���ادة 
العلمية و ذلك بتزويد برامج درا�سية 
جديدة يف جميع التخ�س�سات لتواكب 

تكنولوجيا الع�سر. 
وقام د، عبد الرحيم �سابوين بجولة 
لتفقد فعاليات الأ�سبوع املفتوح الذي 
الطالب  ل��ت��ع��ري��ف  ال��ك��ل��ي��ة  اأق���ام���ت���ه 

كافة  على  اأط��ل��ع  و  برباجمها  اجل���دد 
املتخذة  الح��ت��ي��اط��ات  و  الإج�������راءات 
الطالبات  و  الطلبة  �سالمة  ل�سمان 
القادمني للت�سجيل يف الكلية. اإنتهى 

عقدت اجتماعًا لتطوير البحث العلمي

كلية �لإمار�ت للتكنولوجيا تطرح بر�مج در��صية 
جديدة يف جميع �لتخ�ص�صات ملو�كبة �لع�صر

مركز �صبيد لفح�س وت�صجيل �ملركبات ي�صدر 10875 �صهادة رقمية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل داي اند نايت لت�سليح 

CN قد تقدموا الينا بطلب كهرباء ال�سيارات رخ�سة رقم:2787663 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نا�سر احمد �سراج الدين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

�سالح �سيد عبداهلل حبيب عبدالرحمن ال�سقاف من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

 �سالح �سيد عبداهلل حبيب عبدالرحمن ال�سقاف من 100% اىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

 قال ع�سو جمل�س النواب الليبي اإبراهيم الدر�سي اإن رئي�س املجل�س 
الرئا�سي حلكومة الوفاق فائز ال�سراج ذاق حالوة ال�سلطة ولي�س من 
ال�سهل اأن ي�سلمها. واأ�ساف يف ت�سريح �سحفي ملوقع اأخبار ليبيا24، 
اأوتوا  “ال�سراج ومن خلفه امليلي�سيات امل�سلحة، يحاولون بكل ما  اأن 
اأن  م�سيفاً  املغربية”،  بوزنيقة  يف  احل��وار  م�سارات  اإف�ساد  ق��وة،  من 
تركيا تدفع يف هذا الجت��اه. وبني اأن هناك تيارات داخل ما ي�سمى 
اأن يتح�سل على كعكته من  مبجل�س الدولة تت�سارع والكل يريدي 

التفاق القادم، والكل يريد اأن ي�سارك يف املرحلة املقبلة.
وتابع الدر�سي اأن “ال�سراج ي�سعر باخلطر الآن، ومن هذه الت�سهيالت 
يقرتح اأن تلتزم قوات الوفاق عند منطقة �سدرة اأي قبل م�سراتة ب� 
50 كيلومرتاً وهذا تطور كبر جداً، فالرجل ل يتكلم عن �سرت اأو 
اجلفرة، كما اأن حديثه تطرق اإىل توزيع النفط والرثوة والعائدات 
النواب  وبع�س  ال�سراج  اأن  واأو���س��ح  امل��غ��رب«.  م�ساورات  ي�ستبق  كاأنه 
قد  ت��ن��ازلت  بو�سع  بوزنيقة،  ح��وار  اإف�سال  على  اجتمعوا  املن�سقني 
ت�سيل لعاب اجلي�س وبع�س الأطراف يف �سرق ليبيا، ودغدغة م�ساعر 
والتزام  اقت�سادية  واتفاقات  حدودها  تاأمني  عن  باحلديث  القاهرة 
القوات ببعد كوبري �سدادة، اإل اأن هذه الأمور جتري يف وقت ي�ستمر 
فيه ال�سغط الرتكي، مبا ي�سر اإىل وجود اأزمة قادمة فيمن �سيكون 

اجلهة التي حتاور من جانب الوفاق.

“ال�سرتات  حل��رك��ة  مزمعة  م��ظ��اه��رة  الفرن�سية  ال�سرطة  ح��ظ��رت 
ال�سفراء” املناه�سة للحكومة يف العا�سمة باري�س يف مطلع الأ�سبوع 
املقبل، واأرجعت ذلك اإىل اأنها قد تف�سي اإىل الإخالل بالنظام العام.
على  اأي�����س��ا  حتظر  اإن��ه��ا  ال�سرطة  ق��ال��ت  اخلمي�س،  اأم�����س  ب��ي��ان  ويف 
وعند  ال�سانزليزيه  مثل  العا�سمة  من  اأم��اك��ن  يف  التجمع  احلركة 

مبنى الربملان وكاتدرائية نوتردام.
التوا�سل الجتماعي يحثون  وت��داول املحتجون ر�سائل على مواقع 
فيها النا�س على التجمع يف باري�س يوم ال�سبت للتظاهر، وذلك برغم 

حظر التجمعات الكبرة ب�سبب جائحة مر�س كوفيد-19.
وبداأت احتجاجات ال�سرتات ال�سفراء يف نوفمرب ت�سرين الثاين عام 

2018 بعد موجة غ�سب عام ب�سبب زيادة ال�سرائب على الوقود.
احلركة  ا�ستمرت  فقد  بعد،  فيما  ال�سرائب  تلك  اإل��غ��اء  برغم  لكن 

وحتولت اإىل احتجاج اأو�سع �سد احلكومة.
دي�سمرب  من  الأول  يف  احلركة  نظمتها  احتجاجية  مظاهرة  واأدت 
التي  ال�سطرابات  اأ���س��واأ  من  بع�س  اإىل   2018 ع��ام  الأول  كانون 

�سهدتها باري�س منذ عقود.
 

ال�سركة  نبهت  �سركة مايكرو�سوفت  اإن  قالت ثالثة م�سادر عليمة، 
ال�ست�سارية الرئي�سية يف احلملة النتخابية للمر�سح الدميقراطي يف 
انتخابات الرئا�سة الأمركية جو بايدن اإىل اأنها كانت هدفا ملت�سللني 

عرب الإنرتنت يعتقد اأنهم مدعومون من الدولة يف رو�سيا.
وقالت امل�سادر اإن حماولت الخرتاق ا�ستهدفت العاملني يف �سركة 
حمالت  ا�سرتاتيجيات  يف  املتخ�س�سة  بوكر  نيكر  اإ�س.كيه.دي.كيه 
ال��دع��اي��ة وم��ق��ره��ا وا���س��ن��ط��ن، وال��ت��ي تعمل م��ع ب��اي��دن وغ���ره من 

الدميقراطيني البارزين وذلك خالل ال�سهرين الأخرين.
اإن  للمحاولت،  للت�سدي  ال�سركة  جهود  على  مطلع  م�سدر  وق��ال 

املت�سللني ف�سلوا يف اخرتاق �سبكات ال�سركة.
التعليق ومل يرد  ال�سركة عن  وامتنعت هيالري روزن، نائبة رئي�س 

متحدث با�سم بايدن على طلب للتعليق على هذا الأمر.
وت��اأت��ي حم���اولت اخ���رتاق ه��ذه ال�سركة يف وق��ت دق��ت فيه وكالت 
م��ن جهود حمتملة من  الإن���ذار  اأج��را���س  الأم��رك��ي��ة  ال�ستخبارات 
املقررة يف  الرئا�سية  اأجنبية للتدخل يف النتخابات  جانب حكومات 
ال�سابق  اخلا�س  املحقق  حتقيقات  وكانت  ال��ث��اين.  ت�سرين  نوفمرب 
اإىل  قد خل�ست  ال�سيوخ،  املخابرات يف جمل�س  روب��رت مولر وجلنة 
اأن كيانات تابعة للحكومة الرو�سية تدخلت يف انتخابات الرئا�سة عام 
2016ن كما حذر مولر من اأن رو�سيا تتدخل يف احلملة النتخابية 

احلالية.

عوا�صم

طرابل�ص

مو�صكو

وا�صنطن

بعد 29 عاما.. �لأردن يعيد 
�خلدمة �لع�صكرية �لإلز�مية

•• عمان-وكاالت

بالتجنيد  اأو ما يعرف  العلم”  “خدمة  تفعيل  اإع��ادة  الأردن��ي��ة،  ق��ررت احلكومة 
الإلزامي للفئة العمرية بني 25 و29 عاما، وذلك وفقا لقالب جديد يركز على 
والفنية  التقنية  املهارات  لكت�ساب  اإ�سافة   ، والن�سباط  النتماء  مهارات  تنمية 
ومبوجب  واق��ت��دار.  بكفاءة  العمل  ���س��وق  اإىل  ال��دخ��ول  م��ن  ال�سباب  متكن  ال��ت��ي 
12 �سهرا �سيق�سيها املنت�سبون،  اإع��ادة خدمة العلم، فاإن مدة اخلدمة هي  قرار 
 140 امل�سلحة الأردنية، و�سيتقا�سون راتبا �سهريا مقداره  يف مع�سكرات القوات 
دولرا. و�سيخ�سع املنت�سبون اإىل تدريب ع�سكري ملدة 3 اأ�سهر، بعدها يتم توزيعهم 

على م�سارات تدريبية مهنية وحت�سرية ملدة 9 �سهور، وفقا ملا اأفاد به مرا�سلنا.
ويهدف القرار اإىل مواجهة ارتفاع ن�سب البطالة بني فئة ال�سباب حيث ارتفعت 
ظ��ل جائحة فرو�س  البطالة يف  ن�سبة  ارت��ف��اع  م��ع  ك��ب��رة، خ�سو�سا  ح��دود  اإىل 
احلايل  ل��ل��ع��ام  منت�سب  اآلف   5 ح���وايل  الأوىل  ال��دف��ع��ة  يف  و�سيلتحق  ك���ورون���ا. 
)2020( من مواليد عام 1995، و�سيتم ا�ستدعاء 15 األفا العام املقبل«. وكان 
التلفزيون الر�سمي الأردين بث مرا�سم التوقيع التي رعاها رئي�س الوزراء عمر 
الرزاز الذي قال “ند�سن اليوم معا، م�سروعا وطنيا قريبا من وجدان كل اأردين، 
العربي،  اجلي�س   - امل�سلحة  القّوات  مع  وافتخار  عز  وب�سراكة  العلم  خدمة  وهو 
مدر�سة الوطنية والنتماء والن�سباط«. واأ�ساف اأن “�سبابنا وطاقاتنا الب�سرّية 
هي اأغلى ما منلك، ول ميكن اأن نقف مكتويف الأيدي اأمام ازدياد اأرقام البطالة، 
اآخذة بالتفاقم يف ظل ا�ستمرار جائحة كورونا«. و�سيلزم كل  وهي ظاهرة عاملّية 
اأردين يف الفئة العمرية بني 25 اإىل 29 عاما باخلدمة الإلزامية، اإذا كان لئقا 
�سحيا ول يدر�س ول يعمل، وغر م�سافر، ولي�س رب اأ�سرة قبل ا�ستدعائه، ولي�س 

الذكر الوحيد لوالديه.

ياأخذ رغباته على اأنها واقع:

�ململكة �ملتحدة: بوري�س جون�صون يفقد قوة جاذبيته...!
كان جون�سون جمربا ومكرها على قبول التفاق، ويعترب الن�س ا�ست�سالما لإمالءات بروك�سل

�صحف عربية: �ل�صود�ن يلملم جر�ح �لفي�صانات

•• الفجر –خرية ال�صيباين
لكل عامه الب�سع... بالن�سبة للملكة 
املقولة  موؤلفة  الثانية،  اإليزابيث 
مع   2019 ع����ام  اإن�����ه  ال�����س��ه��رة، 
ورحيل  اأن��درو-اإب�����س��ت��ني،  ف�سيحة 
بالن�سبة  ل���ك���ن  ه����اري-م����ي����غ����ان. 
العام  ف�����اإن  ج��ون�����س��ون،  ل��ب��وري�����س 
الذاكرة هو دون  الذي �سينحت يف 
حتالف  ح��ي��ث   ،2020 ع���ام  ���س��ك 
انفك  وما  الربيك�سيت.  الوباء مع 
اجل���دل ال��دائ��ر ح��ول ق���رار رئي�س 
اأق�سام  اإل��غ��اء  ال��ربي��ط��اين  ال����وزراء 
كاملة من اتفاقية الطالق املوقعة 
اململكة  2019 بني  اأوائ���ل ع��ام  يف 
املتحدة والحتاد الأوروبي، ي�ستمّر 

يف الت�سخم.
جونز،  جوناثان  ا�ستقال  الثالثاء، 
رئي�س الدائرة القانونية للحكومة 
الربيطانية، احتجاًجا على رف�س 
ج���ون�������س���ون اح��������رتام ال���ت���زام���ات���ه 
ال���دول���ي���ة، يف ن��ف�����س ال���ي���وم ال���ذي 

ا�ستوؤنفت فيه املفاو�سات.
ورئي�س الدائرة القانونية لل�سلطة 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة، ج����ون����اث����ان ج���ون���ز، 
اخلا�س  ب��ال��ت��ك��وي��ن  ب�����س��دة  يتميز 
القانون  رجل  يتلقاه  الذي  للغاية 
بف�سائل  يوؤمن  الذي  الإجنليزي، 
اأكرث  الو�سط  واحللول  الت�سويات 
من املواجهة. يف الوقت نف�سه، مل 
ي�ستطع “املحامي” اإخفاء حقيقة 
اأّم  ب��ال�����س��رورة  لي�س  الع��ت��دال  اأن 

الو�ساطة.
اإدن���ب�������رة، من  اإىل  ب��روك�����س��ل  م���ن 
اأوت������اوا اإىل كرديف، من دبلن اإىل 
ال�سربات  متط������ر   ،... بلفا�ست 
ال�������ذي  ج��ون�����س�����������������ون،  درع  ع��ل��ى 
حتّول  بعد  عيوب������ه  فج����اأة  يظه���ر 
جمل�س  يف  تفا�سيل���ه  ع��ن  ك�سف 

العموم. 
ك���ي���ف ن��ف�����ّس��ر ه�����ذا ال���ت���ح���ّول من 
وّقع  ال��ذي  جون�سون  بوري�س  قبل 
له  ت�سمح  التي  التفاقية  �سخ�سًيا 
يناير   31 يف  الربيك�سيت  بتنفيذ 
هو   ”10“ 2020؟ ان م�ستاأجر 
حاليا يف موقف دفاعي يف مواجهة 
ب�ساأن  ت�ستهدفه  التي  الن��ت��ق��ادات 
ت��ع��ام��ل��ه ال���ف���و����س���وي م���ع الأزم�����ة 

القت�سادي  والأداء  ال�����س��ح��ي��ة 
ويك�سف  خ��ا���س.  ب�سكل  ال�سعيف 
كل  ق���ادرا على  ال��ذي لح  �سرحه، 
يف  النتخابي  انت�ساره  بعد  �سيء 
عن  ف��ج��اأة   ،2019 دي�سمرب   12
املعار�سة  منها  ت�سّللت  ت�سدعات 

املت�ساعدة.

اأوروبا، خرقة 
اليمني احلمراء

اأب���ري���ل من   12 م��ن��ذ خ��روج��ه يف 
امل�����س��ت�����س��ف��ى، ح��ي��ث مت و���س��ع��ه يف 
فرو�س  ب�سبب  امل���رك���زة،  ال��ع��ن��اي��ة 
ب���وري�������س  ي����ج����د  كوفيد-19، 
اإىل  ال��ع��ودة  يف  �سعوبة  ج��ون�����س��ون 
املحلية.  ال�������س���اح���ة  ع���ل���ى  ال��ل��ع��ب��ة 
النتكا�سات  لأن  ح����ذًرا،  اأك���رث  اإن���ه 
للحكومة،  ال���ع���دي���دة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
والتهديد برفع ال�سرائب، قد زادا 
ا حتى داخل  من�سوب ال�ستياء اأي�سً

الأغلبية الربملانية. 
زعيم  �سيواجه  اأك��ت��وب��ر،  ب��داي��ة  يف 
ح��زب يف  املحافظني موؤمتر  ح��زب 
تظل  اليمني،  فعلى  �سعب.  و�سع 

كورونا �ستفوق كثًرا تكلفة اخلروج 
العنيف من الحتاد الأوروبي.

»عالقة خا�سة«
اأخ��������ًرا، ي��ع��ت��ق��د رئ��ي�����س ال������وزراء 
ال��ربي��ط��اين اع��ت��ق��اًدا را���س��ًخ��ا، اأن 
اقت�سادًيا  م�ستعدة  املتحدة  اململكة 
اتفاق”.  “بال  �سيناريو  مل��واج��ه��ة 
ل���ن ميتع�س  اإل���ي���ه،  وب��ال���س��ت��م��اع 
املرور  م��ن  الأج���ان���ب  امل�ستثمرون 
ال���ت���ج���ارة  م��ن��ظ��م��ة  ق����واع����د  اإىل 
املرتفعة  التعريفات  م��ع  العاملية، 
وال���������س����واب����ط ال�������س���ارم���ة لأك����رب 
املتحدة.  للمملكة  جت��اري  �سريك 
رغباته  ياأخذ  ن��راه  املنطق،  وبهذا 

على انها واقع. 
اللوج�ستيات  اإدارة  ه��ي��ئ��ات  ت��وؤك��د 
اجل����م����رك����ي����ة وك������ذل������ك ����س���رك���ات 
بها  املعمول  الرتتيبات  اأن  ال�سحن 
غ��ر ك��اف��ي��ة مت��اًم��ا و���س��ت��وؤدي اإىل 
�سال�سل  يف  خ��ط��رة  ا���س��ط��راب��ات 
التوريد. من جهة اخرى، وب�سبب 
ح����ال����ة الرت�����ب�����اك وال�����س����ط����راب 
الأجنبية  ال�سركات  ف��اإن  املحيطة، 

امل�����س��األ��ة الأوروب���ي���ة اأف�����س��ل خرقة 
حمراء للتلويح بها لإ�سكات النقاد. 
بعد ذلك، يعتقد بوري�س جون�سون، 
اأف�سل  ات��ف��اق  ب��دون  بريك�سيتا  اأن 
اإىل  النتقالية  الفرتة  من متديد 
31 دي�سمرب، الأم��ر الذي  ما بعد 
قد ي�سر مب�سالح اململكة املتحدة، 
ال��ي��وم على ممار�سة  ال��ق��ادرة  غ��ر 
التي  ال�����ق�����رارات  ع��ل��ى  ت���اأث���ر  اأي 
ول  بروك�سل. ل مفو�س  تّتخذ يف 
العدل  ن��واب ول قا�س يف حمكمة 

الأوروبية.
اأم����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة مل��ت��ط��ل��ب��ات الحت����اد 
الأوروب��������������ي ب���������س����اأن ال�������س���واب���ط 
اجلمركية على احلدود بني �سمال 
�سروط  ف�����اإن  اأي����رل����ن����دا،  وج���ن���وب 
املناف�سة من حيث الإعانات العامة 
ت��ع��ت��رب غر  ال�����س��ي��د،  اأو ح�����س�����س 
الوطنية  ال�����س��ي��ادة  با�سم  مقبولة 
نريد  ول  ميكننا  “ل  امل�����س��ت��ع��ادة، 
ب�����س��اأن �سروط  ق��ب��ول ح���ل و���س��ط 

ا�ستقاللنا الوطني”.
ا،  اأي�سً  ومن وجهة نظر جون�سون 
فاإن التكلفة الهائلة لأزمة فرو�س 

التي مت تاأ�سي�سها يف بريطانيا، بدًء 
اأجلت  ني�سان،  الرمز  املوؤ�س�سة  من 
اأيام  اإىل  ال�ستثمارية  م�ساريعها 

اأف�سل.
جون�سون  بوري�س  ك��ان  ال��واق��ع،  يف 
جم�������ربا وم�����ك�����ره�����ا ع����ل����ى ق���ب���ول 
ال�سروري  ب��روك�����س��ل  م��ع  الت��ف��اق 
ل���و����س���ع حت��ق��ي��ق ال��ربي��ك�����س��ي��ت يف 
الناجحة.  النتخابية  حملته  قلب 
زعيم  ي��ع��ت��رب  اأع����م����اق����ه،  يف  ل���ك���ن 
ا�ستفتاء  خالل  “الربيك�ستيني”، 
ا�ست�سالما  ال����ن���������س   ،2016

لإمالءات بروك�سل.
ويف ظل غياب اتفاقية جتارية مع 
الحت����اد الأوروب������ي، ي��ع��ت��زم �ساكن 
داون���ي���ن���غ ���س��رتي��ت اإع������ادة اإط����الق 
الثاين  ال��ن�����س��ف  يف  امل���ف���او����س���ات 
خلق  ب����ه����دف   2021 ع������ام  م����ن 
الحت�����اد  م����ع  خا�سة”  “عالقة 
العالقات  غ�����رار  ع��ل��ى  الأوروب��������ي 
بني  وال�سرتاتيجية  القت�سادية 
كندا والوليات املتحدة... واللبيب 

بالإ�سارة يفهم...!
عن لوبوان

�لربملان �لأوروبي يق�صي �صو ت�صي من »جمموعة حائزي« جائزة �صاخاروف 
الكتل الربملانية يف  ال��ربمل��ان وزع��م��اء  الأوروب����ي. وق��ال رئي�س 
بيان اإن القرار اتخذ “ردا على ف�سلها يف الت�سرف وموافقتها 

على اجلرائم امل�ستمرة �سد جمتمع الروهينغا يف بورما«.
العام  يف  بورما  يف  اجلي�س  �سّنها  وا�سعة  قمع  حملة  واأج���ربت 
2017 حواىل 750 األًفا من امل�سلمني الروهينغا على الفرار 

من ولية راخني اإىل بنغالد�س املجاورة.
اأمام  ه��وؤلء  بحق  اب��ادة  بارتكاب  اتهامات  الآن  بورما  وتواجه 

املحكمة اجلنائية الدولية.
لإنهاء  نا�سلت  �سابقة  �سيا�سية  �سجينة  ت�سي، وهي  �سو  ونالت 
البالد  يف  م��دين  م�سوؤول  اأق���وى  الآن  وه��ي  الع�سكري  احلكم 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  تكرميا  دولة”،  “م�ست�سارة  ب�سفتها 
النظر  بغ�س  اتهامات  تواجه  لكنها  بطلة احلرية.  باعتبارها 

عن النتهاكات �سد الروهينغا اإن مل يكن جتاهلها.
وبداأت احلملة النتخابية يف بورما هذا الأ�سبوع. وياأمل حزب 
وتاأمني   2015 ع��ام  يف  انت�ساره  من  ال�ستفادة  يف  ت�سي  �سو 

دوره كقوة موازنة للموؤ�س�سة الع�سكرية املحتفظة بقوتها.
ل��ك��ن ال��الج��ئ��ني ُح���رم���وا م��ن ح��ق ال��ت�����س��وي��ت، وُج����رد معظم 
 600 عددهم  والبالغ  بورما  يف  يزالون  ل  الذين  الروهينغا 
رغ��م ممار�سة  الأخ���رى،  األ��ف �سخ�س من اجلن�سية واحلقوق 

عدد من املعجبني الدولني ال�سابقني بامل�سوؤولة الرفيعة.
ويعد فقدان �سو ت�سي لمتيازات جائزة �ساخاروف اأمًرا رمزًيا 

اإىل حد كبر.
فهي بالفعل منبوذة يف عوا�سم العامل، خا�سة بعد اأن �سافرت 
ال��دول��ي��ة يف له��اي لدح�س م��زاع��م �سد  ال��ع��دل  اإىل حمكمة 

جي�س بلدها بالغت�ساب واحلرق والقتل اجلماعي.
الذي  اجلي�س  عن  ت�سي  �سو  دافعت  املا�سي،  العام  املحكمة  يف 
اإن بالدها قادرة على التحقيق يف  احتجزها يف املا�سي، قائلة 
اأي مزاعم بارتكاب انتهاكات، حمّذرة من اأن الق�سية قد تعيد 
“جمتمع جائزة  اإن  ال��ربمل��ان الأوروب���ي  اإ�سعال الأزم���ة. وق��ال 
واحلائزين  الأوروب���ي  الربملان  اأع�ساء  بني  يربط  �ساخاروف 
على اجلائزة واملجتمع املدين لزيادة التعاون يف جمال حقوق 
الإن�سان يف بروك�سل وعلى ال�سعيد الدويل«. واأّكد اأن امل�سوؤولة 
اأن�سطة  جميع  من  ر�سميا”  اإق�ساوؤها  “مت  عاما   75 البالغة 
ت�سكل  الن�ساطات  هذه  اأن  الربملان  وتابع  باجلائزة.  الفائزين 
“قناة ات�سال متكن الفائزين والربملان من معاجلة انتهاكات 

حقوق الإن�سان وق�ساياها ب�سكل م�سرتك«.

•• بروك�صل-اأ ف ب

البورمية  الزعيمة  اخلمي�س  اأم�س  الأوروب���ي  الربملان  اأق�سى 
اأونغ �سان �سو ت�سي من “جمموعة حائزي” جائزة �ساخاروف 
بالدها  جرائم  على  “موافقتها”  ب�سبب  املرموقة  احلقوقية 
�سد اأقلية الروهينغا امل�سلمة. ومنح الربملان الأوروبي النا�سطة 
الدميوقراطية ال�سابقة اأعلى جائزة اأوروبية حلقوق الإن�سان 
1990، قبل عام من ح�سولها على جائزة نوبل لل�سالم،  يف 
لكّنه قرر الآن عدم اإ�سراكها يف الأحداث اخلا�سة بالفائزين. 
واأو�سح م�سدر مقرب من الربملان اأن اجلائزة ُمنحت لأعمال 
1990 وبالتايل ل ميكن �سحبها، م�سرا  �سو ت�سي قبل عام 
الربملان  لأع�ساء  متاحة  عقوبة  اأق��وى  هو  ال�ستبعاد  اأّن  اإىل 

من بروك�صل �إىل �إدنربة، من �أوتاو� �إىل كرديف، 
من دبلن �إىل بلفا�صت، متطر �ل�صهام على درع جون�صون

�لنتكا�صات �ل�صيا�صية �لعديدة للحكومة و�لتهديد برفع 
�ل�صر�ئب ز�د� من�صللوب �ل�صللتياء حتى د�خلل �لأغلبية 

ال�سيد من امللفات املفتوحة احلارقةبوري�س جون�سون امام خيارات مّرة

•• عوا�صم-وكاالت

�سيول  تداعيات  على  ال�سوء  �سحافية  تقارير  �سلطت 
اأ�سهر،   3 مل��دة  ال���ذي يعي�س ح��ال��ة ط���وارئ  ال�����س��ودان، 
�سحيتها  وراح  البالد  �سربت  التي  الفي�سانات  ب�سبب 
ن�سف  نحو  ت�سرر  اإىل  واأدت  �سخ�س،  مئة  م��ن  اأك��رث 

مليون �سخ�س.
ووفقاً ل�سحف عربية �سادرة اأم�س اخلمي�س، تعر�ست 
م�����س��اح��ات ك��ب��رة ت��ق��در ب���ح���وايل األ���ف���ي ف����دان لغرق 
م�سوؤولون  توقع  فيما  الأبي�س،  النيل  ولي��ة  يف  كامل 
الأيام  خالل  تدريجياً  الفي�سانات  من�سوب  انخفا�س 

القليلة القادمة.

غرق املحا�سيل
ويف التفا�سيل، اأكد عدد من املزارعني مبحلية ال�سالم 
تقدر  كبرة  م�ساحات  تعر�س  الأبي�س،  النيل  بولية 
والذرة  ال�سم�سم  م��ن حم�سويل  ف��دان  األ��ف��ي  ب��ح��وايل 
واأولد  ال��ط��ري��رة  منطقتي  يف  خ��ا���س��ة  ك��ام��ل،  ل��غ��رق 

ال�سريف.
هناك  اإن  “ال�سوداين”،  ل�سحيفة  م���زارع���ون  وق���ال 
 80 بحوايل  يقدر  ال�سغرة  للم�ساحات  جزئياً  غرقاً 
 90 ب��ح��وايل  تقدر  كبرة  م�ساحات  غرقت  فيما   ،%
الذرة  مبح�سويل  امل��زروع��ة  امل�ساحات  جملة  م��ن   %
وال�سم�سم منها غرق كامل واآخر جزئي، حيث تعر�س 
�سركات  منا�سدين  ك��ام��ل،  لتلف  ال�سم�سم  حم�سول 
التاأمني بتقييم ال�سرر الكلي ولي�س اجلزئي وتعوي�س 
دائرة  املزارعني تعوي�ساً جمزياً حتى ل يخرجوا عن 

الإنتاج.

اأزمة داخلية
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��ك��ات��ب ع��ث��م��ان م��رغ��ن��ي، يف مقال 
ب�سحيفة ال�سرق الأو�سط: “�سحيح اأن حجم الكارثة 

ومروى”،  الرو�سر�س  �سدي  يف  املياه  بتخزين  العام 
م�سراً اإىل اأن هذا كان له الأثر الكبر يف تخفيف حدة 
الكارثة، مو�سحاً م�سوؤولية الوزارة عن ر�سد منا�سيب 
النيل والنذار املبكر ول تتدخل يف عمليات التخطيط، 
موؤكداً نية ال��وزارة لو�سع خطة ت�ستطيع من خاللها 
اإ�سدار تنبوؤات قبل 6 اأيام من حدوث الفي�سانات بدًل 

من ثالثة اأيام حالياً.

»ال�سودان مرة اأخرى«
ويف �سياق مت�سل، قالت الكاتبة �سو�سن دهنيم يف مقال 
ال�سودانيني  م��واق��ف  راأي��ن��ا  “كما  اخل��ل��ي��ج:  ب�سحيفة 
البلدان  م��ع  الت�سامن  يف  الن��ت��ق��اء  راأي��ن��ا  العظيمة، 

يف ال�سودان كان كبراً مع وفاة اأكرث من مائة �سخ�س، 
من  اأك��رث  وانهيار  اإن�سان،  مليون  ن�سف  نحو  وت�سرر 
100 األف منزل، واإتالف اآلف الأفدنة من الأرا�سي 
املزروعة، لكن ما حدث يحتاج اإىل وقفة ل�ستخال�س 
اأن  اإىل  لف��ت��اً  الق�سور”،  اأوج���ه  وم��ع��اجل��ة  ال���درو����س، 
فلي�س  م��ع��اجل��ات.  اإىل  حت��ت��اج  اأخ���رى  م�ساكل  “هناك 
ه��ن��اك م���ن ج����دال يف ع���دم وج����ود ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة تذكر 
ال�سيول  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  اأو  الأم���ط���ار  م��ي��اه  ل��ت�����س��ري��ف 
املو�سمية، هناك اأي�ساً عدم كفاءة يف اإدارة املوارد املائية 
حتدث  ال��ت��ي  ال��ن��ي��ل  في�سانات  م�سكلة  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل 

بدرجات متفاوتة يف مو�سم الأمطار«.
لن  كوارث طبيعية  ال�سودان منطقة  “اإعالن  واأ�ساف 
والإغاثة  الدعم  انتظار  لي�س  فاملطلوب  الأزم��ة.  يحل 
م��ن اخل����ارج ب��ل ال��ب��ح��ث ع��ن ح��ل��ول ذات���ي���ة، ومعاجلة 
الهمم،  وا���س��ت��ن��ه��ا���س  وج����دت،  حيثما  اخل��ل��ل  م��ك��ام��ن 
والرتكيز على تنمية املوارد الذاتية. ال�سودان بلد غني 
ال��ذي ميكن عمله  الكثر  وه��ن��اك  اإدارت����ه  اأح�سنت  ل��و 
ال�سيا�سة واجتهنا للعمل اجلاد لإنقاذ  لو قللنا جرعة 
وطن يغرق يف دوامة الأزم��ات ولي�س فقط يف في�سان 

النيل«.

انخفا�س تدريجي
ت�سريحات  ال�سابع  اليوم  �سحيفة  نقلت  جانبها،  من 
وزير الري واملوارد املائية ال�سوداين يا�سر عبا�س، التي 
الإثيوبية،  اله�سبة  يف  الأم��ط��ار  “غزارة  اإن  فيها  ق��ال 
انخفا�ساً  متوقعاً  للفي�سانات”،  الأ�سا�سي  ال�سبب  هي 
تدريجياً مل�ستوى الفي�سان، كما اأكد اأن منا�سيب النيل 
17.67�سم  ب���  م��ق��ارن��ة  ���س��م   17.65 ال��ي��وم  �سجلت 
ل�  غ����داً  اخل���رط���وم  يف  �ستنخف�س  بينما  اأم�������س،  ل��ي��وم 
يف  التدريجي  نتيجة لالنخفا�س  وذلك  17.61�سم، 

من�سوب املياه يف خزاين �سنار والرو�سر�س«.
هذا  ك�����س��رت  الفي�سان  “حدة  اأن  اإىل  ع��ب��ا���س،  ول��ف��ت 

وال�سعوب، وراأينا مرور الكارثة مرور الكرام يف و�سائل 
والبلدان  عربية  بلدان  يف  امل�سوؤولني  وعلى  الإع���الم، 
الأجنبية وكاأن هذه البالد لي�ست على اخلريطة اإل ما 
واملياه  يعاين  زال  ما  وال�سودان  “اليوم  وتابعت  ن��در«. 
مل جتف بعد، والأرواح مل تكمل م�سرتها لل�سماء ومل 
اأن هذا ال�سعب  ت��واَر كل اأج�سادها ال��رثى، نعلم متاماً 
العظيم، �ساحب الأهرامات الكثرة واحل�سارة املمتدة 
وال�سهامة الرفيعة واخللق النبيل �سينه�س من جديد، 
لكنه ما زال يتوقع ك��وارث اأخ��رى مع قلة حيلته اأمام 
اإعالم اعتاد جتاهله وموارد ت�ستنزف ول يرى منها اإل 
يا  اهلل  النبل واحل�سارة. لك  بلد  يا  اهلل  القليل.. لك 

ال�سودان«.
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اإىل الختالفات ال�سيا�سية. و�سوف ي�سكل تاماكي حزباً  الن�سمام، م�سراً 
جديداً ي�سم اأكرث من 10 نواب، ومت تر�سيح يوكيو اإيدانو الذي يقود حزب 
“احلزب الد�ستوري الدميقراطي الياباين”، لزعامة احلزب املدمج حديثاً 

يف �سباق على القيادة اليوم اخلمي�س.
ويقول املحللون اإن “اآبي اأ�سبح رئي�س الوزراء الأطول خدمة، على الرغم 

من قلة الإجنازات املهمة، بف�سل املعار�سة امل�ستتة منذ فرتة طويلة«.
املعار�س  الياباين”  ال��دمي��ق��راط��ي  “احلزب  ح��ق��ق   ،2009 ع����ام  ويف 
للحزب  املتوا�سل  احلكم  من  ق��رن  ن�سف  من  اأك��رث  منهياً  �ساحقاً،  ن�سراً 
ا�ستعاد حزب   2012 اأواخ��ر عام  الليربايل. ومع ذلك، ويف  الدميقراطي 
على  �ساحق  ن�سر  حتقيق  خ��الل  من  احلكم  الليربايل  الدميقراطي  اآب��ي 

احلزب الدميقراطي الياباين.

•• طوكيو-وكاالت

اندمج مع�سكر املعار�سة الياباين املنق�سم منذ فرتة طويلة لت�سكيل حزب 
وق���رر حزب  اآب���ي.  �سينزو  امل�ستقيل  ال����وزراء  رئي�س  ح��زب  مل��واج��ه��ة  ج��دي��د 
وثاين  الياباين”،  الدميقراطي  الد�ستوري  “احلزب  الرئي�سي  املعار�سة 
اأكرب اأحزاب املعار�سة “احلزب الدميقراطي من اأجل ال�سعب”، ت�سكيل قوة 
معار�سة اأكرب حيث من املقرر اأن يختار املع�سكر احلاكم خليفة لآبي الأ�سبوع 
املقبل. واأعلن اآبي ا�ستقالته ب�سبب م�سكالت �سحية يف اأواخر اأغ�سط�س)اآب( 
املا�سي، ومن املقرر اأن ين�سم ما جمموعه 149 نائباً اإىل احلزب اجلديد، 
بينما  الياباين”،  الدميقراطي  الد�ستوري  “احلزب  با�سم  يحتفظ  ال��ذي 
قرر زعيم “احلزب الدميقراطي من اأجل ال�سعب” يوي�سرو تاماكي عدم 

في�صانات �لنيجر تخّلف 65 قتيًا �ملعار�صة �ليابانية تندمج قبيل �ختيار خليفة لآبي
•• نيامي-اأ ف ب

اأمطار غزيرة منذ حزيران/يونيو  الناجمة عن هطول  الفي�سانات  اأّن  النيجر  ال�سلطات يف  اأعلنت 
خّلفت 65 قتياًل واأكرث من 300 األف منكوب، يف حني ل تزال املياه تغمر اأحياء عّدة من نيامي، 

عا�سمة الدولة الفقرة واجلافة يف ال�ساحل الأفريقي.
قتياًل  ب�45  الفي�سانات  بت�سّبب  اأف��ادت  اآب/اأغ�سط�س  نهاية  يف  ال�سابقة  الر�سمية  احل�سيلة  وكانت 

و226 األف منكوب.
اإّن ح�سيلة  و اأم�س الأول الأربعاء قالت وزارة العمل الإن�ساين واإدارة الكوارث لوكالة فران�س بر�س 
الفي�سانات على ال�سعيد الوطني هي ت�سّرر 329.958 �سخ�ساً اأي 38.099 اأ�سرة، و�سقوط 65 
51 منهم ق�سوا من جّراء انهيار منازلهم ب�سبب الفي�سانات وال�14 الباقون ق�سوا غرقاً،  قتياًل، 
بالإ�سافة اإىل 90 جريحاً. واأ�سافت اأّن الفي�سانات اأ�سفرت اأي�ساً عن تدمر 34.000 منزل وكوخ، 

يف حني غمرت املياه 5768 هكتاراً من الأرا�سي املزروعة.
 

مت اتخاذه يف اإطار احلركة ال�سنوية 
الدبلوما�سية  ال��ب��ع��ث��ات  ل��روؤ���س��اء 
اإطار  ويف  والقن�سلية  وال��دائ��م��ة 
�سل�سلة من الُنقل الروتينية لبع�س 
ال�����س��ف��راء ك���اإج���راء ي���ن���درج �سمن 
املهنية  للم�سارات  ال��ع��ادي  ال�سر 
تتما�سى  روؤية وتوجهات  ويف �سوء 
ومتطلبات  ال���دول���ة  م�����س��ال��ح  م���ع 
والتعاطي مع  الدبلوما�سي  العمل 

التحديات التي تواجهها البالد. 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ه��ائ��ل��ة و�سفت  ح���رائ���ق  وا���س��ل��ت 
على  ومت�����ت�����د  ب”اجلحيم” 
م�ساحات وا�سعة، يوؤججها اجلفاف 
ورياح عاتية، تدمر مناطق على 
ال�ساحل الغربي للوليات املتحدة، 
على  اأ�سخا�س  �ستة  بحياة  واأودت 
ال�ساد�سة  يف  اأح��ده��م طفل  الأق���ل 

من عمره.
�سرطة  رئ���ي�������س  م���ك���ت���ب  واأع�����ل�����ن 
اأوكانوغان اأن الطفل الذي عرثت 
ع��ل��ي��ه ف���رق الإن���ق���اذ ب��ال��ق��رب من 
والديه امل�سابني بحروق خطرة، 
ت���ويف يف ولي����ة وا���س��ن��ط��ن. وكان 
ال���ث���الث���ة ي���ح���اول���ون ال���ه���رب من 

األ�سنة اللهب.
ومت��ت��د ب����وؤر احل���رائ���ق م��ن ولية 
املحاذي  ال�����س��م��ال  يف  وا���س��ن��ط��ن 
جنوب  يف  دييغو  ���س��ان  اإىل  لكندا 

كاليفورنيا.
وب���ني امل��ن��ط��ق��ت��ني، ���س��ه��دت ولية 
اأوريغون تدمر 120 األف هكتار 
وخ���م�������س ب����ل����دات ع���ل���ى الأق�������ل يف 
حرائق “غر م�سبوقة يف تاريخ” 
ال��ولي��ة ع��ل��ى ح��د ق���ول حاكمتها 
“خ�سائر  تتوقع  التي  ب��راون  كيت 
بينما  والأرواح”،  بالأبنية  كبرة 

جتري عمليات اإجالء وا�سعة.
�سرطة منطقة  قائد  وذكر مكتب 
اأوريغون  غ��رب  �سمال  يف  م��اري��ون 
�سخ�سني يف  اإن��ه عرث على جثتي 
ال��ولي��ة الأرب��ع��اء. وذك��رت و�سائل 
يف  �سبي  اأن��ه��م��ا  املحلية  الإع����الم 

الثانية ع�سرة من عمره وجدته.
اإي���ف���ان���ز التي  واأو����س���ح���ت ج����ودي 
ال�سغرة  ديرتويت  بلدة  تقيم يف 
اأنها اعتقد اأنها “جتتاز اجلحيم” 
عند فرارها من النران التي كانت 

“يحتاج  اأّن���ه  ُم��ع��ت��ربا  الأحزاب”، 
لتكوين” وفق تعبره.

ب�����داأ  ال���ق���ب���ط���ن���ي  ان  اىل  ي���������س����ار 
لل�سوؤون  كم�ست�سار  املهنية  حياته 
لدى  التون�سي  للوفد  اخل��ارج��ي��ة 
الأمم املتحدة من عام 2001 اإىل 
عام 2007، وخالل هذه الفرتة، 
جلنة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  من�سب  �سغل 
لالأمم  العامة  باجلمعية  الإع��الم 
ثم   2003-2002 يف  امل��ت��ح��دة 

ي��ق��ب��ل اله���ان���ة، وه���ي ل��ي�����س��ت اأول 
الدبلوما�سيني  لها  يتعر�س  اإهانة 
ال�سلطات  ط��رف  م��ن  التون�سيني 

التون�سية. 
الدولة  “رئا�سة  ال��ل��وم��ي،  وق����ال 
�سخ�س  اي  ي��ول��د  ومل  م��ه��ن��ة  ه��ي 
م�سيفا  دولة”،  رئ��ي�����س  وه���و  م��ن��ا 
ما  اأب��ع��د  ه��و  �سعيد  قي�س  “خا�سة 
اأّن��ه ل  يكون عن هذا املو�سوع مبا 
مع  ولي�س  �سيا�سيا  نف�سه  ي�سنف 

   واأك��ّدت ال��وزارة يف بالغ اأ�سدرته 
ُنقلة  م�ساألة  اأن  اخلمي�س،  اأم�����س 
بنيويورك  لتون�س  الدائم  املندوب 
مّتت يف اإطار تقييم �سامل وُمّعمق 
على  امل����رك����زي����ة  الإدارة  اأج����رت����ه 
الب�سرية  امل������وارد  اإدارة  م�����س��ت��وى 
وتقييم  واملايل  الإداري  رف  والت�سّ
امل��������ردود امل���ه���ن���ي ل��ل��م��ع��ن��ي وم����دى 
الدبلوما�سية  ب��الأه��داف  التزامه 

املر�سومة للبعثة.
   كما اأكّدت اأن هذه الُنقلة لن توؤثر 
الدائمة  امل��ن��دوب��ي��ة  م�����ردود  ع��ل��ى 
�ست�سمح  ب���ل  ب��ن��ي��وي��ورك  ل��ت��ون�����س 
باإ�سفاء اأكرث اأريحية وجناعة على 
ن�ساط البعثة التي تزخر بكفاءات 
وحرفيتها  ج��دارت��ه��ا  اأثبتت  عليا، 
منذ تويل تون�س موقع ع�سو غر 

دائم يف جمل�س المن.
   و���س��ّددت ال���وزارة على اأن خدمة 
و�سون  ال��ع��ل��ي��ا  ت���ون�������س  م�����س��ال��ح 
م�سداقية  وت����ع����زي����ز  ����س���ورت���ه���ا 
مقدمة  يف  ت����ظ����ّل  م���وؤ����س�������س���ات���ه���ا 
ال��واج��ب��ات امل��ح��م��ول��ة ع��ل��ى ممثلي 
وامل����ع����ي����ار  اخل�����������ارج  ال�������دول�������ة يف 
ال�سا�سي لتقييم مردودهم ومدى 

احرتامهم ملواقعهم.

اقالة وا�ستقالة
�سفر  القبطني  قي�س  ان  ي��ذك��ر   
املتحدة  المم  مب��ن��ظ��م��ة  ت��ون�����س 
ا�ستقالته  اأعلن  مهامه،  من  املقال 

من ال�سلك الديبلوما�سي.
الفرن�سية،  الن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
القبطني  ع���ن  اخل��م��ي�����س،  اأم�������س 
من  ال����س���ت���ق���ال���ة  “قّررت  ق���ول���ه 
التون�سي...  الدبلوما�سي  ال�سلك 
ومبداأ”،  ����س���رف  م�������س���األ���ة  اإن����ه����ا 
اىل  ا����س���ار  ال��ق��ب��ط��ن��ي  ان  م�سيفة 
اأّن�����ه مل ي��ع��ل��م ب���ق���رار اإع��ف��ائ��ه من 
اإل  تون�س  اإىل  وا�ستدعائه  مهامه 
ي���وم ال��ث��الث��اء م���ن خ���الل مواقع 

التوا�سل الجتماعي. 
الديبلوما�سي  ان  الوكالة،  واك��دت 
ال�سلطات  ل��ق��رار  اأ�سفه  ع��ن  اأع���رب 
ال��ت��ون�����س��ي��ة ت��غ��ي��ر ���س��ف��ري��ن يف 
غ�سون �سبعة اأ�سهر معترباً اأّن هذا 

الأمر “�سيء جداً ل�سورة بلدي«.
�سبب  ع���زا  ال�سفر  ان  واأ���س��اف��ت، 
“الدائرة  اإىل  من�سبه  من  اإعفائه 
اجلمهورية”  ب��رئ��ي�����س  امل��ح��ي��ط��ة 

اإىل مركز  نقله  اأّن��ه رف�س  م��وؤك��دا 
م���رم���وق يف اأوروب���������ا، ق���ائ���اًل “مل 
�سعّيد”،  ال��رئ��ي�����س  يف  اأث�����ق  اأع�����د 
ب���واج���ب���ي،  ق���م���ت  “لقد  م���ت���اب���ع���ا 
ل��ق��د ب��ذل��ت ق�����س��ارى ج��ه��دي مع 
ف��ري��ق دب��ل��وم��ا���س��ي �سغر ج���داً يف 
اأمله  معرباً عن خيبة  نيويورك”، 

العميقة ملا جرى.
وياأتي قرار تون�س تغير �سفرها 
ت�سغل  وق���ت  يف  امل��ّت��ح��دة  الأمم  يف 
مقعداً   2021 ع���ام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
مبجل�س  ال���ع�������س���وي���ة  دائ������م  غ����ر 

الأمن.
الثانية  امل�������رة  ه�����ذه  ان  وي����ذك����ر 
�سفرها  ت��ون�����س  فيها  ت��غ��ّر  ال��ت��ي 
املتحدة يف غ�سون  مبنظمة المم 
ق��د مت يف  ك��ان  ان��ه  اذ  اأ�سهر  �سبعة 
املن�سف  ال�سفر  ا�ستدعاء  فيفري 
بعد  مهامه  م��ن  واع��ف��اءه  البعتي 
ت�سّلمه  م���ن  ف��ق��ط  اأ���س��ه��ر  خ��م�����س��ة 
رئ��ا���س��ة ال��ب��ع��ث��ة ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة يف 
نيويورك، وكان ال�سبب وراء اإقالته 
اّت��ه��ام��ه م��ن ق��ب��ل ال��رئ��ا���س��ة بدعم 
عالقة  ح�ساب  على  الفل�سطينيني 

تون�س بالوليات املّتحدة.

الدبلوما�سي  ال���ب���ع���ت���ي،  وك�������ان 
امل��خ�����س��رم، م��ت��ق��اع��داً ح��ني طلبت 
 2019 عام  اخلارجية  وزارة  منه 
تون�س  لتمثيل  ال�سلك  اإىل  العودة 
فرتة  خ�����الل  امل���ت���ح���دة  الأمم  يف 
ع�سويتها غر الدائمة يف جمل�س 

الأمن.

اإهانة
ويف تعليقه على قرار اعفاء �سفر 
قي�س  امل���ت���ح���دة،  الأمم  يف  ت��ون�����س 
من  الأخ����ر  وا���س��ت��ق��ال��ة  القبطني 
اأم�س  اعترب  الديبلوما�سي  ال�سلك 
قلب  كتلة  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  اخلمي�س، 
اللومي،  تون�س يف الربملان عيا�س 
من  ل��الإه��ان��ة  تعر�س  ال�سفر  اأن 
ط���رف ال�����س��ل��ط��ات ال��ت��ون�����س��ي��ة واأن 
اأخ��ط��اء رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة قي�س 

�سعيد كرثت يف الفرتة الأخرة. 
ت�سريح  يف  اللومي  عيا�س  و�سدد 
رئا�سة  اأداء  اأن  ع���ل���ى  اذاع����������ي، 
اجل��م��ه��وري��ة ه��زي��ل ال�����س��يء الذي 
عزلة  اليوم يف  تعي�س  تون�س  جعل 

�سيا�سية.
اأح��د  ل  اأن��ه  اللومي  عيا�س  وق��ال 

الطوب  حجارة  من  م��دف��اأة  �سوى 
م��ن م��ن��زل م��دم��ر ب��ال��ك��ام��ل، اإىل 

جانب هيكل غ�سالة حمرتقة.
لو�س  م��ن  ب��ال��ق��رب  اجل��ن��وب  اإىل 
“بوبكات  احلريق  دمر   ، اأجنلي�س 
ال�سيطرة  ت��ت��م  مل  ال����ذي  فاير” 
عليه بعد اأكرث من 4500 هكتار، 

وفًقا لرجال الإطفاء.
باإخالء  لل�سكان  اأوام����ر  و���س��درت 
�سان  م�����ن  ب����ال����ق����رب  م����ن����ازل����ه����م 
دي��ي��غ��و ح��ي��ث اح���رتق ن��ح��و �سبعة 
وفًقا   ، فاير  ف��ايل  يف  هكتار  اآلف 

لل�سلطات املحلية.
وا�سنطن  ولي�������ة  ح����اك����م  �����س����رح 
ت�سعة  اإن  ال��ث��الث��اء  اإن�����س��ل��ي  ج���اي 
اأكرث  على  اأت��ت  “كبرة”  حرائق 
 24 األ��ف هكتار خالل   133 من 
�ساعة، اأي اأكرث من �سعف امل�ساحة 

املحروقة طوال عام 2019.
وقال “نحن نعي�س يف عامل جديد. 
كات  التي  وا�سنطن  تعد  مل  ه��ذه 
تغر  مدينا  قبل”،  من  موجودة 
بحرائق  براأيه  ت�سبب  ال��ذي  املناخ 

مبدى جديد.
“الظروف  اأن  احل���اك���م  واأ����س���اف 
ج��اف��ة ج���دا وح�����ارة ج���دا وت�سهد 
تغر”،  امل��ن��اخ  لأن  ع��ات��ي��ة  ري��اح��ا 
األف  م��ئ��ة  م��ن  اأك���رث  اأن  مو�سحا 
�سخ�س حمرومون من الكهرباء.

ال�سغرة  م���ال���دن  ب��ل��دة  ودم�����رت 
م�سوؤول  وق���ال  تقريبا.  بالكامل 
م���اي���رز يف بيان  ب��ري��ت  ال�����س��رط��ة 
ومكتب  الإط�������ف�������اء  م�����رك�����ز  اإن 
“احرتقت  املدينة  وقاعة  الربيد 

بالكامل«.
كلمات  ه��ن��اك  “لي�ست  وا����س���اف 
اأنه  م��ع��ت��ربا  ال�سرر”،  ل��و���س��ف 
لكن  ال�����ن�����ران  اإخ�����م�����اد  “�سيتم 

جمتمعا باأكمله تغر اإىل الأبد«.

ت��ه��دد م��ن��زل��ه��ا. وحت��دث��ت ل�سبكة 
“نيوزت�سانيل  امل��ح��ل��ي��ة  الأن����ب����اء 
جانبي  ع��ل��ى  “النار  ع���ن   ”21
�سقطت  التي  والأ���س��ج��ار  الطريق 
والرماد  ت��ع�����س��ف  ال��ت��ي  وال���ري���اح 

الذي يتطاير«.
وامتد الدخان الذي حملته الريح 
ب��اجت��اه ال�����س��اح��ل وغ��ط��ى مناطق 

باأكملها.
ت�����س��ه��د ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا اأك������رث من 
ع�����س��ري��ن ح���ري���ق���ا ب��ي��ن��م��ا دم����رت 
ال���ن���ران ه����ذه ال�����س��ن��ة اأك�����رث من 
من  م��رب��ع  كيلومرت  اآلف  ع�سرة 

ال���ولي���ة، وه���و رق���م ق��ي��ا���س��ي منذ 
بدء ت�سجيل املعطيات يف 1987. 
اأ���س��خ��ا���س يف �سمال  وق��ت��ل ث��الث��ة 
منطقة  �سلطات  ح�سب  ال��ولي��ة، 

بوتي.
�سماء  فران�سي�سكو  ���س��ان  وتغطي 
برتقالية ملبدة اأ�سبه ب�سورة يوم 
املنبعث  ال��دخ��ان  ب�سبب  القيامة 
من حرائق م�ستعلة �سمال. وكانت 
ال�����س��ي��ارات ت�����س��يء اأن����واره����ا عند 

ال�سر وكاأن ال�سم�س مل ت�سرق.
ويكافح اأكرث من األف رجل اإطفاء 
احلريق الذي �سمي “كريك فاير” 

بالقرب من فري�سنو )و�سط( على 
م�ساحة 65 األف هكتار.

وا�سطرت املتقاعدة ليانا فيكي�سلر 
للفرار من منزلها يف ميدو ليك�س 
بتاأثر  وقالت  وكلبها.  زوجها  مع 
بالإخالء  الأم����ر  ي��رف��ع  “عندما 
اإذا كان منزلنا  �سنذهب لرنى ما 
“لكن  واأ����س���اف���ت  يحرتق”.  مل 
رج����ال  م���ق���اب���ل  هنا”  ال�����ن�����ران 

الإطفاء يف البلدة.
وتابعت اأن هذه احلرائق “منهكة 
وب���اء  م���ن  مرات”  ب��ع�����س��ر  اأك�����رث 
كوفيد-19 بينما حتتل الوليات 

املتحدة املرتبة الأوىل بني الدول 
الأكرث ت�سررا من انت�سر فرو�س 
الوفيات  ع��دد  يف  امل�ستجد  كورونا 

والإ�سابات على حد �سواء.
وذكر مرا�سل وكالة فران�س بر�س 
يف املكان بالقرب من �سيفر ليك اأن 
اأعمدة من الدخان الكثيف تنبعث 
بينما  الوطنية  �سيرا  غ��اب��ة  م��ن 

حتلق مروحيات فوق املنطقة.
واأغ���ل���ق���ت ال�����س��رط��ة ال��ع��دي��د من 
ال��ت��ع��ب على  ي��ب��دو  بينما  ال��ط��رق 
وجوه رجال الإطفاء. واأمام �سف 
يتبق  مل  املتفحمة،  الأ�سجار  من 

ال�سيا�سية  ال�سوؤون  للجنة  مقررا 
-2004 يف  امل���ذك���ورة  للجمعية 

.2005
�سفراً  قبطني  قي�س  اأ���س��ب��ح  كما 
الدائم  وامل����ن����دوب  اإث��ي��وب��ي��ا  ل����دى 
الأفريقي  الحت����اد  ل���دى  ل��ت��ون�����س 
ويف  و2015،   2010 عامي  بني 
الرئي�س قي�س  2020 عّينه  مايو 
�سعيد �سفراً وممثاًل دائماً لتون�س 

لدى الأمم املتحدة يف نيويورك.

ان�سحب من ال�سلك الدبلوما�سي

�صفري تون�س يف �لأمم �ملتحدة: مل �أعد �أثق يف �لرئي�س...!
عيا�س اللومي: اإعفاء ال�سفري اإهانة... واأخطاء الرئي�س �سعّيد كرثت 

�حلر�ئق تدمر مناطق على �ل�صاحل �لغربي �لأمريكي 

�سفر تون�س يف الأمم املّتحدة قي�س قبطني

وزارة  ـــــربت  اعـــــت
اخلارجية  ال�سوؤون 
والهجرة والتون�سيني 
قــرار  اأّن  بـــاخلـــارج، 
تون�س  مندوب  ُنقلة 
منظمة  لدى  الدائم 
اإىل  املتحدة  الأمم 
مـــركـــز دبــلــومــا�ــســي 

اآخر ..

•• الفجر –تون�س

اخلارجية التون�سية: لهذه الأ�سباب متت نقلة ال�سفري القبطني

�ل�صرطة ت�صتبك مع متظاهرين يف مايل
•• باماكو-رويرتز

باإطالق  مل��ايل  ال�سيا�سي  امل�ستقبل  ح��ول  امل�����س��اورات  م��ن  الأول  ال��ي��وم  ب���داأ 
ال�سرطة الغاز امل�سيل للدموع لتفريق موؤيدين لتحالف لأحزاب �سيا�سية، 
يف اإ�سارة اإىل عمق اخلالف حول من يجب اأن يتزعم احلكومة النتقالية 
بعد النقالب الذي �سهدته البالد. وا�ستبك نحو 100 من اأن�سار ائتالف 
الرئي�س  املظاهرات احلا�سدة �سد  �سهورا من  قاد  الذي  )اإم5-اآر.اإف.بي(، 
املخلوع اإبراهيم اأبو بكر كيتا، مع ال�سرطة عند مدخل مركز املوؤمترات، مما 
اأدى اإىل تاأخر موعد بدء املحادثات. ويريد املجل�س الع�سكري الذي اأطاح 
بقيادة  النتقالية  احلكومة  تكون  اأن  املن�سرم  اآب  اأغ�سط�س-   18 يف  بكيتا 
اأن  اإىل  املنطقة  دول  وزع��م��اء  ال�سيا�سي  الئ��ت��الف  يدعو  حني  يف  اجلي�س، 
يتوىل املن�سب مدين. وقال بكاري كيتا، وهو ع�سو بارز يف الئتالف “اإنهم 
يحاولون م�سادرة ثورتنا، كنا يف غاية الو�سوح منذ البداية. نريد اأن يكون 

رئي�س الفرتة النتقالية مدنيا ل ع�سكريا«.

 مايل.. �ملجل�س �لع�صكري يطلق 
حو�ر� �صيا�صيا وتركيا تقتحم �مل�صهد

•• باماكو-وكاالت

املجل�س  خالله  م��ن  ي�سعى  ج��دي��د،  اجتماع  ب��ام��اك��و،  املالية  العا�سمة  يف  ينعقد 
اإيجاد حل لأزمة  اإىل  اأبو بكر كيتا،  اإبراهيم  الرئي�س  اأطاح حكم  الذي  الع�سكري 
موقع  وبح�سب  املا�سي.  اأغ�سط�س  منذ  متزايدة  دولية  عزلة  تعاين  التي  البالد 
على  يقت�سر  ل��ن  ب��ام��اك��و  يف  �سينعقد  ال���ذي  الج��ت��م��اع  ف���اإن  ال�ساحل”،  “اأخبار 
اأيام.  ثالثة  م��دار  على  و�سي�ستمر  ال��ب��الد،  اأرج���اء  كافة  �سي�سمل  ب��ل  العا�سمة، 
ويرتقب اأن تبادر القوى ال�سيا�سية يف كافة املحافظات اإىل و�سع ت�سوراتها ب�ساأن 
املرحلة النتقالية، حتى ت�ستطيع البالد اأن تخرج من الأزمة عرب تعيني رئي�س 
للجمهورية ووزير اأول. ويجري الرهان يف مايل على اإجناز هذه املهام ال�سيا�سية 
القت�سادية  املجموعة  قبل  من  الع�سكري  للمجل�س  املمنوحة  املهلة  انتهاء  قبل 
اأفريقيا، والتي تنتهي يف اخلام�س ع�سر من �سبتمرب اجل��اري. وياأتي هذا  لغرب 
الجتماع فيما كانت بع�س امل�سادر قد حتدثت عن خالفات بني املجل�س الع�سكري 
وحركة “5 جوان” التي قادت احلراك �سد الرئي�س اإىل اأن متت تنحيته. وتاأججت 
التفاق  اأ�سفرت عن  اجتماعات  الع�سكري عقد  املجل�س  اأن  �ساع  بعدما  اخلالفات 
على اأن يتوىل م�سوؤول ع�سكري رئا�سة املرحلة النتقالية. لكن حركة “5 جوان” 
النتقالية يف  املرحلة  رئا�سة  باأن تكون  تت�سبث  �سيا�سية ومدنية  اإىل جانب قوى 
جوان”   5“ حركة  ونفت  م��دين.  طرف  رئا�سة  من  اأفريقيا  غربي  الواقع  البلد 
نقال عن م�سادر و�سفها  “ال�ساحل نيوز”  اأثر ب�ساأن اخل��الف، واأورد موقع  ما 
باملقربة اأن احلركة “غ�سبت” لأنه مل يجر اإ�سراكها يف كافة املجموعات اخلم�س 

التي �سكلت من اأجل و�سع ت�سور �سامل ب�ساأن املرحلة النتقالية.

»حرب مياه« .. وجه جديد لا�صتهد�ف �لرتكي �لإير�ين للعر�ق
•• عوا�صم-وكاالت

ت�سن كل من تركيا واإيران منذ عقود، حرب مياه على جارتهما العراق، 
مما ت�سبب بدمار اآلف الهكتارات الزراعية يف بالد الرافدين.

املياه التي ت�سنها  تركيا واإي��ران على العراق، ت�سرب  اآث��ار حرب  وباتت 
الزراعة  على  تداعياتها  تقت�سر  ول  العراقي،  الزراعية  احلياة  ع�سب 
فح�سب، بل الرثوة احليوانية وخمزون املياه ال�سرتاتيجي، فقطع اإيران 
ملياه “نهر الزاب” الأ�سفل، جعل خمزونات املياه يف “�سد دكان” ت�سجال 
العراقي  ال�ساأن  يف  الباحث  ال��ع��رار،  زي��اد  وق��ال  م�سبوق.  انخفا�سا غر 
“عندما تكون الدولة �سعيفة يتخطفها جارها  ل�”�سكاي نيوز عربية”: 
الذي ل ي�سعى اأن تكون هذه الدولة بخر، هذا واقعنا مع جراننا تركيا 
واإيران. يقطعون املياه ويتالعبون بكل الأوراق التي ميتلكوها من اأجل 

اأن يتم تنفيذ م�ساحلهم يف الداخل العراقي«.
اأن  بعد  م�ستمر،  تناق�س  يف  فهي  وال��ف��رات،  دجلة  نهري  منا�سيب  اأم��ا 
من  بغداد  على  لل�سغط  اأن��ق��رة  ت�ستخدمها  �سيا�سي  �سغط  ورق��ة  باتت 

ن�صف �لأملان يرون �أن �صيا�صة 
تر�مب جتعل �لعامل �أكرث خطورة

•• برلني-وكاالت

ك�سف ا�ستطالع حديث اأن معظم خماوف املواطنني الأملان ب�سبب الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب.

نتائجه  ال��ذي مت عر�س  الأملان”  “خماوف  ال�سنوي  ال�ستطالع  وج��اء يف 
�سملهم  ممن   53% اأن  اخلمي�س،  اأم�س  اأملانيا  غربي  في�سبادن  مدينة  يف 
�سهري  يف  راأيهم  عن  اأعربوا  �سخ�س   2400 عددهم  والبالغ  ال�ستطالع 
جتعل  ت��رام��ب  �سيا�سة  اأن  املا�سيني  “متوز”  ويوليو  “حزيران”  يونيو 
ال��ع��امل اأك���رث خ��ط��ورة. واأع����رب %48 منهم ع��ن خم��اوف��ه��م م��ن حدوث 
بارتفاع  ال��ذي يرتبط  الأم��ر  ك��ورون��ا،  وب��اء  اأزم��ة  تراجع اقت�سادي يف ظل 
تكاليف املعي�سة. ومل يت�سدر اخلوف من الإ�سابة بفرو�س كورونا خماوف 
املواطنني الأمل��ان مقارنة باملخاوف الأخ��رى، حيث ذكر %32 فقط ممن 

�سملهم ال�ستطالع اأنهم يخ�سون الإ�سابة بالفرو�س.

اأجل احل�سول على ت�سهيالت جتارية، مما ت�سبب يف الق�ساء على اآلف 
الهكتارات الزراعية وهجرة الفالحني لأرا�سيهم.

وحول هذه الق�سية، قال ال�سيا�سي العراقي خالد الأ�سدي ل�”�سكاي نيوز 
“بال �سك العراق ليزال ل ميتلك اتفاقية ت�ساطئ مع تركيا  عربية”: 
ب�سكل اأ�سا�سي، باعتبار منبعني للمياه الأ�سا�سية للعراق املياه التي تردنا 

من اإيران قليلة جدا، باعتبار اأنها روافد ق�سرة. 
دون  اأن حت��ول  وم��وان��ع جبلية كثرة ممكن  ���س��دود  لديها  اأي�سا  اإي���ران 

و�سول هذه املياه اإىل العراق«.
الآن  �سريع  ب�سكل  يتحرك  اأن  للمياه  الوطني  املجل�س  “على  واأ���س��اف: 
تكون  اأن  اأج��ل  م��ن  ال��الزم��ة  ال�سغوط  ك��ل  وا�ستخدام  اتفاقيات  لعقد 

احل�س�س املائية للعراق اأكرب خ�سو�سا مع تركيا«.
ويت�سبب انخفا�س مليار لرت مكعب واحد من املياه بخروج 260 األف 
اإح�سائيات  بح�سب  اخلدمة،  عن  املنتجة  الزراعية  الأرا���س��ي  من  دومن 
ب�سبب  �سنويا  املكعبة  املليارات  اآلف  العراق  يخ�سر  فيما  ر�سمية،  �سبه 

احلرب املائية  الرتكية-الإيرانية عليه. 
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عربي ودويل

بحلول نهاية عام 2020، قد يو�جه 54 مليون �صخ�س �نعد�م �لأمن �لغذ�ئي يف �لوليات �ملتحدة

يعاين و�حد من كل �صتة �أ�صخا�س تقريًبا من �نعد�م �لأمن �لغذ�ئي، منهم 18 مليون طفل

ـــد من     يــعــاين واح
اأ�سخا�س  �ستة  كــل 
انعدام  مــن  تقريًبا 
الأمن الغذائي، منهم 
طفل:  ــيــون  مــل  18
التوقعات  هــي  هــذه 
املـــقـــلـــقـــة ملــنــظــمــة 
تـــغـــذيـــة اأمـــريـــكـــا، 
لبنوك  �سبكة  ــرب  اأك
الوليات  يف  الطعام 

املتحدة.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

حمّرم �إجنه.. �ملر�صح �ل�صابق لرئا�صة تركيا عالق بني حزبني •• اأنقرة-وكاالت

تتجه الأنظار يف تركيا نحو تاأ�سي�س تياٍر �سيا�سي جديد، لكن هذه املرة لن يكون 
موؤ�س�سه ع�سوا �سابقا يف حزب “العدالة والتنمية” احلاكم الذي يقوده الرئي�س 
رجب طيب اأردوغان، واإمنا من حزب اأ�سد خ�سومه وهو “ال�سعب اجلمهوري” 
الذي ميثل حزب املعار�سة الرئي�سي يف البالد ويتزّعمه كمال كليت�سدار اأوغلو. 
واملر�سح  “ال�سعب اجلمهوري”  عاماً(، ع�سو حزب  اإجن��ه )56  وينوي حم��ّرم 
2018، تاأ�سي�س تكتل  الرئا�سي ال�سابق واملناف�س لأردوغ��ان يف انتخابات العام 
�سيا�سي جديد يف تركيا، وفق ما اأفاد م�ست�ساره الإعالمي، لكنه مل يقّدم طلباً 
لوزارة الداخلية للح�سول على ترخي�س اإىل الآن. وقال م�ست�ساره ل�”العربية.
نت” اإن “حمّرم اإجنه لن يوؤ�س�س حزباً جديداً، بل اأطلق يوم 4 اأيلول/�سبتمرب 
“هذه احلركة ترف�س  اأن  )الوطن(”، م�سيفاً  �سيا�سية تدعى  اجل��اري، حركة 
حلزب  تتحول  وق��د  معار�ستها،  اأو  احلكومة  �سفة  على  ���س��واًء  ال��واح��د  الرجل 
“اإجنه يهدف م��ن خ��الل هذه  اأن  معار�س لأردوغ����ان يف وق��ت لح���ق«.  وت��اب��ع 
الرئا�سية  النتخابات  اإىل خو�س  اأي��ام  قبل  انطالقتها  اأعلن عن  التي  احلركة 

املقبلة بعيداً عن حزبه احلايل، ال�سعب اجلمهوري«. وحتى اللحظة، مل يتقّدم 
اإجنه با�ستقالته ر�سمياً من حزب املعار�سة الرئي�سي الذي يتهمه بتهمي�سه منذ 
خ�سارته يف النتخابات الرئا�سية املا�سية قبل اأكرث من عامني، لكن م�سادر من 
داخل “ال�سعب اجلمهوري” ك�سفت ل�”العربية.نت” اأن قيادة احلزب تخطط 
ل�ستبعاده من �سفوفه بعد حتّركاته “الفردية” الأخرة. ويتهم اإجنه، حزب 
الرئا�سية  النتخابات  يف  ك��اٍف  ب�سكٍل  دعمه  بعدم  اأي�ساً  اجلمهوري”  “ال�سعب 
التي خ�سر فيها اأمام اأردوغان ونال اأكرث من %30 من اأ�سوات الناخبني. وقال 
يف اأكرث من منا�سبة بعد ذلك اإن “احلزب مل يراقب ع�سرات �سناديق القرتاع 
اأوغلو. وقال  بداية خالفاته مع زعيم احلزب كليت�سدار  وكانت هذه  اآنذاك”، 
املحلل ال�سيا�سي وهاب جو�س كون، وهو بروفي�سور يف جامعة دجلة احلكومية 
الرتكية، اإن “اإجنه مل ين�سحب بعد ب�سكٍل ر�سمي من حزب ال�سعب اجلمهوري، 
لكنه يف ذات الوقت يهدف لتاأ�سي�س حركة �سيا�سية جديدة ولي�س حزباً �سيا�سياً«. 

واأ�ساف ل� “العربية.نت” اأن “هذه احلركة لن توؤثر كثراً على حزبه احلايل 
اأردوغ��ان، وبالتايل  اإ�سقاط  اإىل  اأن�سار ال�سعب اجلمهوري يهدفون  اأن  ل �سيما 
اإجنه يف  ينجح  لن  “باعتقادي،  وتابع  اأي توجهات خارج حزبهم«.  لن يدعموا 
حتقيق اأهداف هذه احلركة، فهو يحظى بتاأييد احلزب احلاكم لتوجيه �سربة 
للمعار�سة، وهذا ي�سد الطريق اأمام اأي دعٍم حمتمٍل له من حزبه احلايل«. ومن 
جهته، قال �سركي�س ق�سارجيان، ال�سحايف املخت�س بال�ساأن الرتكي ل�”العربية.
نت” اإن “اإجنه راغب يف تاأ�سي�س حزٍب جديد نتيجة خالفات عميقة بينه وبني 
رئي�س حزب ال�سعب اجلمهوري، لكنه يحاول امل�سي يف م�سروعه بخطواٍت حذرة 
انق�ساماٍت يف  اأي  احل��زب يرف�س  ه��ذا  اأن جمهور  يعرف  لأن��ه  ذل��ك  ومدرو�سة، 
م�سيفاً اأنه “قد يكمن هذا ال�سبب وراء �سعف الإقبال اجلماهري  �سفوفه”، 
على اللقاء الذي عقده اإجنه مبدينة �سيوا�س قبل اأيام«. وتابع اأن “اإجنه يحاول 
ج�س نب�س ال�سارع الرتكي خا�سة كتلة ال�سعب اجلمهوري، ففي ت�سريحاته مل 

يغلق الباب اأمام اإمكانية اإقدامه على تاأ�سي�س حزٍب جديد ويف الوقت نف�سه مل 
يعلن ب�سراحة عن نيته بذلك، والهدف هو مراقبة ردود فعل ال�سارع«. كما راأى 
اأن “اإجنه لن يقدم على خطوة تاأ�سي�س حزب جديد اإل يف حال وقوع حدث طارئ 
اأو كبر داخل حزب ال�سعب اجلمهوري، لأنه ع�سو قدمي يف هذا احلزب واأكرث 
التحول  اأو  جديدة  ت��ي��اراٍت  تاأ�سي�س  يف  ف�سلوا  تركوه  من  معظم  اأن  يعرف  من 
اإىل �سخ�سياٍت فاعلة يف الأحزاب الأخرى التي ان�سموا اإليها«. وكان اإجنه قد 
انتقد ب�سدة “نظام الرجل الواحد” يف اإ�سارة اإىل اأردوغان وخ�سمه كليت�سدار 
اأوغلو يف جتّمع �سيوا�س اجلماهري يوم 4 �سبتمرب اجلاري والذي اأعلن فيه 
عن انطالقة “حركة الوطن«. وقال لأن�ساره، متعهداً باإيجاد طرٍق خلال�س 
البالد من حكم الرجل الواحد: “لي�س حمكوماً على تركيا اأن حُتكم من جانب 
اأحزاب الرجل الواحد. نريد اأن نرى ال�سوء يف نهاية النفق، وحتقيق م�ستقبل 
اأف�سل لنا«. كما عرّب عن خيبة اأمله من ا�ستبعاده من دائرة ال�سوء يف موؤمتر 
املا�سي. وقال يف هذا  الذي ُعقد نهاية متوز/يوليو  ال�سعب اجلمهوري  حزب 
ال�سدد: “بالطبع اأ�سعر بالإهانة، لكنني ل�ست �سخ�ساً يفعل �سيئاً طفولياً مثل 

اإن�ساء حزب لأنني كنت م�ستاًء من اجللو�س يف املقاعد اخللفية«.

   يف اأبريل، ذكرت املنظمة اأن 98 
الطلب  ازداد  بنوكها  م��ن  ب��امل��ئ��ة 
كوفيد- اأزم���ة  ب��داي��ة  منذ  عليها 

باملئة   37 واأن  م���ار����س،  يف   19
ا اآنّيا يف املوارد. منها تواجه نق�سً

  يف الوقت نف�سه ، �سهد الربنامج 
الغذائية  للم�ساعدة  ال��ف��ي��درايل 
الطلبات  يف  زي������ادة  ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة 
بن�سبة 16 باملئة، من 37 مليون 
43 مليون م�ستفيد. وكانت  اإىل 
الزيادة الأكرث اإثارة تتعلق بولية 
 89.5 “ م��ا���س��ات�����س��و���س��ت�����س، م��ع 

باملئة.

تدابري طوارئ ت�ستبعد 
الفئات الأ�سد فقرا

اعتمد  ل�����الأزم�����ة،  ا����س���ت���ج���اب���ة     
�سل�سلة  الأم���ري���ك���ي  ال��ك��ون��غ��ر���س 
من تدابر امل�ساعدة، منها قانون 
لال�ستجابة  الأوىل  ال���ع���ائ���الت 
ل��ف��رو���س ك���ورون���ا، ال���ذي ي�سمح 
ملتلقي  ط��ارئ��ة  خم�س�سات  بدفع 

املعونة الغذائية.
   ا���س��ت��ج��اب��ة غ��ر ك��اف��ي��ة، ح�سب 
ال����دك����ت����ورة يف الق���ت�������س���اد دي����ان 
ويتمور �سانزينباخ، مديرة معهد 
اأبحاث ال�سيا�سة العامة يف جامعة 
ن���ورث و���س��رتن )اإل��ي��ن��وي(، التي 
انعدام  تطور  بالتف�سيل  در���س��ت 
الأم�������ن ال���غ���ذائ���ي يف ال����ولي����ات 
ُت�سّدد  مل  الآن،  “ حتى  املتحدة: 
لربنامج  ال���س��اف��ي��ة  امل�����س��اع��دة 
اإل  التكميلية  التغذية  م�ساعدة 

يتلقون  ل  ال��ذي��ن  للم�ستفيدين 
اأ�سال احلد الأق�سى من الإعانة، 
والذي يبلغ حوايل 5.65 دولًرا 

اأمريكًيا للفرد يف اليوم«.
وزارة  ت��ف�����س��ر  ع���ل���ى  وال����ل����وم     
7 ماليني  ب�  اأ�سر  الذي  الزراعة 
اأ����س���رة الأك�����رث ف��ق��را م���ن خالل 
ا�ستبعاد الأ�سر التي ح�سلت على 
املخ�س�سات  م��ن  الأق�����س��ى  احل��د 

قبل اعتماد برنامج امل�ساعدة.
  »ل�����ق�����د �����س����اع����د ه�������ذا اخل����ي����ار 
ال�سيا�سي العديد من امل�ستفيدين 
م��ن امل�����س��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة، ولكن 
اأف��ق��ر الأ���س��ر، وال��ت��ي متثل  لي�س 
حوايل 40 باملئة من امل�ستفيدين 
الأ�ستاذة.  ت�سيف  املذكورين”، 
الأمريكي،  ال��ت��ق��دم  مل��رك��ز  ووف��ًق��ا 
ي��ت��ج��اوز م��ع��دل ال���س��ت��ب��ع��اد 50 
العا�سمة،  وا���س��ن��ط��ن  يف  ب��امل��ئ��ة 
وه���ذا حت��ّد ح��ا���س��م، حيث تواجه 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ارت���ف���اًع���ا يف 
 +( الغذائية  امل��واد  اأ�سعار  ت�سخم 

4 باملئة(.
الأ�س����ر  ه��������������ذه  ب��ي�����������ن  وم�������ن     
العائالت  من  العدي�����د  الفقرة، 
والتي  اأط��ف��������������������ال،  ل��دي��ه��ا  ال���ت���ي 
وبطء  الأزم����ة  وطاأة  من  تعان�����ي 
الوقت  “يف  ال�����دول�����ة.  ج��ه�����������از 
احلايل، ل يذهب معظم الأطفال 
اإىل املدر�سة، حيث يح�سلون عادًة 
تقول  جمانية”،  وج���ب���ات  ع��ل��ى 

يدخل  اأن  امل����ق����رر  م����ن  ك������ان     
اإ�سالح برنامج م�ساعدة التغذية 
التكميلية الذي �سيقّيد الو�سول 
حيز  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����س��اع��دات  اإىل 
 .2020 اأب���ري���ل   1 يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
وق���د يفقد م��ا ي��ق��رب م��ن 700 
نتيجة  اأه��ل��ي��ت��ه��م  ���س��خ�����س  األ�����ف 

لذلك.
اأعقاب �سكوى جمعت عدة     ويف 
القا�سي  ق��ام  وجمعيات،  ولي���ات 
ال��ف��ي��درايل ب��ري��ل اأ. ه���اول، من 
وا�سنطن  م���ق���اط���ع���ة  حم���ك���م���ة 
العا�سمة، بتعليق تطبيقه، قائاًل 
مار�س   13 يف  ُن�سرت  م��ذك��رة  يف 
ال��ب��الد ال��رثي��ة، تعمل  “يف ه���ذه 
والوليات  الفيدرالية  احلكومة 
مًعا حتى ل يعاين الأمريكان من 
وعائالتهم  املحدود  الدخل  ذوي 

من اجلوع.
اجلائحة  اأن  “....”خا�سة   
ت��ن��ط��وي ع��ل��ى خماطر  ال��ع��امل��ي��ة 
���س��ح��ي��ة وا����س���ع���ة ال���ن���ط���اق، ومن 
اأن  م�����ن  ال�����ت�����اأك�����د  ال�����������س�����روري 
امل�������س���وؤول���ني احل���ك���وم���ي���ني، على 
والوليات،  الفيدرايل  امل�ستويني 
لتلبية  ب������امل������رون������ة  ي����ت����ح����ل����ون 
لل�سكان  الغذائي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
و�����س����م����ان رف����اه����ه����م م����ن خ���الل 
م�ساعدة  ب��رن��ام��ج  م��ث��ل  ب���رام���ج 

التغذية التكميلية«.
املا�سي،  م��اي��و   12 ال��ث��الث��اء،     

ديان ويتمور �سانزينباخ.
العائالت  ق����ان����ون  اأن  ورغ������م    
للفرو�س  ل��ال���س��ت��ج��اب��ة  الوىل 
ق���د ن�����س ع��ل��ى اآل���ي���ة ل��ن��ق��ل هذه 
)حتويل  ال���غ���ذائ���ي���ة  اخل����دم����ات 
الوباء  اثناء  الإل��ك��رتوين  املنافع 
التغذية  م�����س��اع��دة  ب���رن���ام���ج  اأو 
ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة(، ف�����اإن ال���ت���اأخ���رات 
ت��ث��ق��ل تكلفة  ال��دف��ع  امل��ت��ع��ددة يف 
تعاين  التي  الأ�سر  الوجبات على 
ال�سكن،  اأ�سعار  ارتفاع  من  اأ�سال 

نواجه هذا ال�سيناريو الكارثي«.
ال�����س��ادرة عن     وتظهر الأرق����ام 
وزارة الزراعة اأن عدد امل�ستفيدين 
التغذية  م�����س��اع��دة  ب��رن��ام��ج  م��ن 
التكميلية كان حوايل 15 مليوًنا 
اأوائ��ل العقد الأول من القرن  يف 
احلادي والع�سرين قبل اأن يرتفع، 
خ��ا���س��ة ب��ع��د اأزم����ة ع���ام 2008، 
وب��ل��غ ذروت����ه م��ق��رتب��ا م��ن �سقف 
اخل��م�����س��ني م��ل��ي��ون ع���ام 2013 

قبل اأن يبداأ يف النخفا�س.

منحة  يف  الأخ�����ر  وال��ت��خ��ف��ي�����س 
البطالة.

خالفات حول اإ�سالح
 املعونة الغذائية

   تتوافق التوقعات التي قدمتها 
م���ن���ظ���م���ة ت���غ���ذي���ة اأم����ري����ك����ا مع 
معدل  زي��ادة  الأ���س��واأ:  ال�سيناريو 
ال���ب���ط���ال���ة ب��ن�����س��ب��ة 7 ف���ا����س���ل 6 
باملئة، وزيادة معدل الفقر بن�سبة 
اأن  �ساأنه  من  باملئة،   8 فا�سل   4

اإ�سايف  �سخ�س  مليون   17 يدفع 
اإىل خانة انعدام الأمن الغذائي.

  وتقدر الربوفي�سورة �سانزينباخ، 
�سخ�س  مليون   39 اإىل   35 اأن 
العام،  هذا  بامل�سكلة  يتاأثرون  قد 
هذا  “عادة،  اأن�����ه  ال���ت���ذك���ر  م���ع 
ال��رق��م ي��ق��رتب م��ن 10 ماليني 
الرقم  ك��ان  اي��ا  لذلك،  ال�سنة.  يف 
مرتفًعا  ي���ظ���ل  ف����اإن����ه  ال���دق���ي���ق، 
يقراأ  اأح���د  ل  اأن���ه  ورغ���م  للغاية. 
اأن  املمكن  م��ن  اأن��ه  اأعتقد  ال��ك��ف، 

الأمريكية  ال��زراع��ة  وزارة  ق��ررت 
لوكالة  وقالت  ال��ق��رار،  ا�ستئناف 
رويرتز لالأنباء “رغم اأننا نواجه 
ل��ل��غ��اي��ة، ل  ح��ال��ًي��ا م��وق��ًف��ا �سعًبا 
نتوقع اأن ي�ستمر هذا اإىل الأبد«.

دعوة للم�سوؤولية ال�سيا�سية
   م��ع بقاء اأق��ل م��ن �سهرين عن 
النتخابات الرئا�سية، حث املر�سح 
الدميقراطي جو بايدن الرئي�س 
قوية  تدابر  اتخاذ  على  ترامب 
ل��ل�����س��م��اح ل��ل��ج��م��ي��ع ب���ت���ن���اول ما 
الوقت  ويف  ال��ط��ع��ام،  م���ن  ي��ك��ف��ي 
لتدمر  اأ���س��ف��ه  ع��ن  اأع���رب  نف�سه 

خمزونات من املواد الغذائية.
بايدن  ج����و  دع�����ا  ب���ي���ان���ه،  ويف     
الكونغر�س  م��ع  للعمل  خ�سمه 
�سي�سمح  ال����ذي  ال���ق���ان���ون،  ل�����س��ن 
مل��دي��ر ال��وك��ال��ة ال��ف��درال��ي��ة لإدارة 
م�ساريع  على  باملوافقة  الطوارئ 
واجلماعات  ال���ولي���ات  ح��ك��وم��ات 
احلمر،  ال��ه��ن��ود  وق��ب��ائ��ل  حملية 
مطاعم  م����ع  ����س���راك���ة  ب����اإق����ام����ة 
ومنظمات  وم��ت��و���س��ط��ة  ���س��غ��رى 
وجبات  ل���ت���ق���دمي  رب���ح���ي���ة  غ����ر 

الطعام للمحتاجني.
   اأخًرا ولي�س اآخًرا، تعهد بايدن 
امل�ساعدة  ب��رن��ام��ج  بتعزيز  ��ا  اأي�����سً
خا�سة  ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة،  ال���غ���ذائ���ي���ة 
بالن�سبة لالأ�سر الأكرث خ�سا�سة 

وفقرا.
   وم����ع ذل�����ك، ف�����اإن اجل�����وع اآف���ة 
ت�ساف اإىل ال�سرور الأخرى التي 
الأمريكي  املجتمع  منها  ي��ع��اين 
ح��ال��ًي��ا، م��ن ح��ي��ث ال��ت��وظ��ي��ف اأو 
الجتماعي  التفاوت  اأو  الإ�سكان 

اأو ال�سحة.
   ويف ال��وق��ت ال���ذي ل ي���زال فيه 
 8( جدا  مرتفعا  البطالة  معدل 
اآخ��ر تقرير  باملئة وف��ق   4 فا�سل 
مل��ك��ت��ب الإح�����س��اء ال��ت��اب��ع ل����وزارة 
ع�سرات  يتعر�س  حيث  ال��ع��م��ل(، 
الأ�������س������ر خلطر  م�����ن  امل�����الي�����ني 
الإخ��������الء، وح���ي���ث اأك�����رث م���ن 5 
تاأمينهم  ف��ق��دوا  ن�سمة  م��الي��ني 
ال�سحي بعد اأن اأ�سبحوا عاطلني 
املر�سح  ����س���ي���واج���ه  ال���ع���م���ل،  ع����ن 
انتخابه،  مت  اإذا  ال��دمي��ق��راط��ي، 
اأزم���ة رهيبة منذ م��ا يقرب  اأ���س��د 

من قرن.
عن �سالت اف ار

اأزمة كورونا زادت الطني بلة

تفتك باملايني: �آفة �جلوع »تتكلم �أمريكي« �أي�صا...!

اأ�سخا�س ينتظرون دورهم لتلقي طعام جماينبايدن �سيواجه ازمة القرنوباء كورونا زاد الزمة ا�ستفحال

توزيع بنك الطعام ملدينة نيويورك

نق�س يف موارد بنوك الطعامالطلب يزداد على برنامج امل�ساعدة الغذائية التكميلية

اجلوع اآفة ت�ساف اإىل ال�سرور الأخرى
 التي يعاين منها املجتمع الأمريكي حالًيا

�سيواجه املر�سح الدميقراطي، اإذا مت  انتخابه،
 اأ�ســد اأزمـــة رهيبــة منــذ ما يقــرب من قـــرن
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•• وا�صنطن-وكاالت

تاكر  ال�����س��ه��ر  الإع�����الم�����ي  ك�����س��ف 
الدميقراطيني  اأن  ك����ارل���������س����ون، 
يهيئون  اجل����م����ه����وري����ني  وب����ع���������س 
اجلمهور لإحياء ال�سيا�سة اخلارجية 
بايدن  جو  انتخاب  مت  اإذا  التدخلية 
اجلديدة  احل��رب  اأن  م��وؤك��دا  رئي�ًسا، 
اأوردت���ه  مل��ا  ���س��وري��ا، وف��ق��ا  �ستكون يف 

فوك�س نيوز .
“تاكر  ب���رن���ام���ج  م���ق���دم  وخ�����س�����س 
من  الف��ت��ت��اح��ي  اجل���زء  كارل�سون” 
ب��رن��اجم��ه ل���رد ال��ف��ع��ل ال���ذي اأعقب 
ترمب  دون�����ال�����د  ال���رئ���ي�������س  اإع�������الن 
ت��وج��ه خل��ف�����س ع��دي��د القوات  ع���ن 

الأم���رك���ي���ة يف ال���ع���راق ب���اأك���رث من 
%40 بنهاية ال�سهر اجلاري.

اآلف  “هناك  ك���ارل�������س���ون:  وق������ال 
يف  منت�سرون  الأم��رك��ي��ني  اجل��ن��ود 
وهم  ال��ع��امل،  ح��ول  البلدان  ع�سرات 
اأج���ي���ال. يف بع�س  م���وج���ودون م��ن��ذ 
احلالت، قد يكون هناك �سبب وجيه 
لوجودهم. ومع ذلك، يف العديد من 
احلالت الأخرى ل يوجد �سبب ول 
اإن��ه غر م�سموح  نتحدث عن ذل��ك. 
وا�سنطن،  “يف  وت��اب��ع  بذلك”.  ل��ك 
م�سروًعا  ال��ط��ائ�����س  ال��ت��دخ��ل  يعترب 
م�����س��رتًك��ا ب���ني احل���زب���ني. الأح�����زاب 
توؤيد«. ووفًقا لتاكر، فاإن ترمب هو 
ال�سخ�س الوحيد يف وا�سنطن الذي 

يبدو اأنه يختلف مع فكرة اأنه “كلما 
اإىل  نر�سلها  ال��ت��ي  ال��ق��وات  ع��دد  زاد 
واأ�ساف:  اأف�سل«.  اخلارج، كان ذلك 
“لقد ك���ان ي��ت��ح��دث ب��ال ه����وادة عن 
اإع���ادة ال��ق��وات اإىل ال��وط��ن م��ن دول 
ح���ول ال���ع���امل، ورمب����ا اأك����رث م��ن اأي 
���س��ب��ب اآخ�����ر، ف����اإن م��ث��ل ه���ذا الكالم 
ال��ر���س��م��ي��ة تكره  ي��ج��ع��ل وا���س��ن��ط��ن 
كارل�سون  وج���ادل  ترمب”.  دون��ال��د 
الوجود  تقلي�س  ع��ن  الإع����الن  ب���اأن 
الع�سكري الأمركي يف العراق يجب 
على  “لالحتفال  ���س��ب��ًب��ا  ي��ك��ون  اأن 

نطاق وا�سع«.
اأف������راد  اأن  ي��ع��ن��ي  “وهذا  وت����اب����ع: 
�سيكونون  الأم���رك���ي���ة  ال���ع���ائ���الت 

قليلة يف  قلة  لكن  الأذى،  بعيًدا عن 
ب�سكل  واأ�ساف  وا�سنطن يحتفلون«. 
ال�سحايف،  ال�سلك  يزال  “ل  �ساخر: 
مبا يف ذلك بع�س الأ�سخا�س الذين 
ل يعرفون �سيئا، يخربونك كم يكره 
اأن  ويريدهم  القوات  ترمب  دونالد 
مي��وت��وا وه��و ال��رج��ل ال���ذي اأعادهم 

اإىل الوطن!«.
للناخبني  بتحذير  كارل�سون  وختم 
بايدن  ان��ت��خ��اب ج��و  اإذا مت  اأن���ه  م��ن 
“يخططون  فاإنهم  هاري�س،  وكمال 
حل�����رب ج�����دي�����دة، ه�����ذه احل�������رب يف 
دول�����ة ����س���وري���ا ال��ب��ع��ي��دة وغ����ر ذات 
�سلة ا�سرتاتيجًيا. اإنهم ل يحاولون 
ذل��ك منذ  ذل���ك، ومل يفعلوا  اإخ��ف��اء 

وقت طويل«.  وكان جو بايدن، نائب 
واملر�سح  الأ�سبق  الأمركي  الرئي�س 
ال��دمي��ق��راط��ي ل��ل��رئ��ا���س��ة، ق��د تعهد 
باإ�سقاط  ب��ال��رئ��ا���س��ة،  ف���وزه  ح���ال  يف 
رج�������ب طيب  ال�����رتك�����ي  ال����رئ����ي���������س 
وتوعد  بامل�ستبد،  وو�سفه  اأردوغ���ان، 
اإ�سقاط  يتم  حتى  معار�سته  ب��دع��م 

“امل�ستبد اأردوغان«.
واتهم بايدن نظام اأردوغان بتاأ�سي�س 
من  قلقه  عن  معربا  داع�س،  تنظيم 
وج���ود 50 راأ���س��ا ن��ووي��ا اأم��رك��ي��ا يف 
حلفاء  مع  بالعمل  تعهد  كما  تركيا، 
الرئي�س  ل��ع��زل  املنطقة  يف  اأم��رك��ا 
الأبي�س  البحر  يف  واأفعاله  الرتكي 

املتو�سط.

تقرير: جو بايدن يخطط حلرب جديدة يف �صوريا يف حال فوزه

بومبيو يك�صف �صبب �صحب جزء من �لقو�ت �لأمريكية من �لعر�ق
“حماية  موا�سلة  اإمكانيتها  م��ن  ت��اأك��دت  الإدارة  اأن  م�سيفاً 
اأمركا«. من جهته، كان اجلرنال املتقاعد بالبحرية الأمركية 
اخلطة،  ه��ذه  راأي،  مقال  يف  انتقد،  ق��د  �ستافريدي�س  جيم�س 
والنظام  ورو�سيا  واإي���ران  لداع�س  باملنفعة  �ستعود  اأنها  بحجة 
تاأتي  اأنها  اأبعادا �سيا�سية خا�سًة  اأن للخطة  اإىل  واأملح  ال�سوري. 
ل��ك��ن بومبيو رف�س  ال��رئ��ا���س��ي��ة الأم��رك��ي��ة.  ق��ب��ل الن��ت��خ��اب��ات 
مزاعم اأن القرار اتخذ لأ�سباب �سيا�سية، وقال: “اأنا يف الإدارة 
اأنا  والآن  املركزية  املخابرات  لوكالة  مديراً  كنت  البداية.  منذ 
وزير للخارجية. عملنا دائماً كان يرتّكز على مكافحة الإرهاب 
وحماية اأمركا وخف�س التكاليف، �سواء يف الأرواح اأو الأموال«. 
وحول الن�سحاب من التفاق النووي الإيراين، قال بومبيو اإن 

•• وا�صنطن-وكاالت

دافع وزير اخلارجية الأمركي مايك بومبيو عن خطط اإدارة 
الأمركية  ال��ق��وات  م��ن  ج��زء  ل�سحب  ت��رم��ب  دون��ال��د  الرئي�س 
التحركات  ه��ذه  اأن  معترباً  وال��ع��راق،  اأفغان�ستان  يف  املتمركزة 
ممكنة بف�سل “ا�سرتاتيجية الرئي�س الفعالة ملكافحة الإرهاب«. 
“القرارات  وقال بومبيو يف مقابلة على �سبكة “فوك�س نيوز”: 
التي اتخذها الرئي�س ب�ساأن عدد القوات املتواجدة هناك تقلل 
على  التكلفة  م��ن  وتقلل  و�ساباتنا،  �سبابنا  على  املخاطر  م��ن 
دافعي ال�سرائب الأمركيني«. وتابع بومبيو: “اإننا نقوم بكل 
هذا على خلفية انخفا�س العنف وانخفا�س عدد املتطرفني”، 

اإدارة الرئي�س ال�سابق باراك اأوباما اأعطت اإيران “م�ساراً وا�سحاً 
م�سيفاً اأن البيت الأبي�س الآن “جعل  لمتالك �سالح نووي”، 
احلياة اأكرث �سعوبة” على احلكومة الإيرانية. اأما ب�ساأن رو�سيا 
فقال بومبيو اإن الإدارة احلالية “اأخذت رو�سيا على حممل اجلد 
وتابع: “وزارة اخلارجية تقود فريقاً يحاول اإطالق  كخ�سم”. 
النووية. وهذه  الأ�سلحة  للحد من خماطر  ا�سرتاتيجي  حوار 
الإدارة مار�ست �سغوطاً حقيقية على الرو�س«. واأ�ساف: “اأعتقد 
اأننا فر�سنا عقوبات على 200 اأو 300 �سخ�س )رو�سي( حتى 
الآن. هذه الإدارة اأخذت التحدي الرو�سي على حممل اجلد، يف 
�سالمة  وللحفاظ على  اآم��ن  اأمركا يف موقف  لو�سع  حماولة 

واأمن الأمركيني«.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

دونالد  الأم���رك���ي  ال��رئ��ي�����س  اأق����ر 
ت���رام���ب ب���اأن���ه ح����اول ال��ت��ق��ل��ي��ل من 
وذلك  كوفيد-19  خ��ط��ورة  م��دى 
ملقتطفات  �سوتية  ت�سجيالت  وفق 
ال�سحايف  معه  اأجراها  مقابلة  من 
وودورد  ب��وب  املخ�سرم  الأم��رك��ي 
وذلك من اأجل جتنيب الأمركيني 

“الهلع«.
م���ن ج��ان��ب اآخ�����ر، اح��ت��ف��ى ترامب 
له  ن��روج��ي  مييني  ن��ائ��ب  برت�سيح 
ل��ن��ي��ل ج���ائ���زة ن���وب���ل ل��ل�����س��الم عام 

.2021
وقال ترامب يف مقابلة مع وودورد 
“اأردت  اآذار/مار�س   19 اأُجريت يف 
ال������دوام م���ن مدى  ع��ل��ى  اأق���ل���ل  اأن 
ما  وف��ق  )الفرو�س(”،  خ��ط��ورت��ه 
التي  ان”  ان  “�سي  �سبكة  اأوردت 
“غ�سب”  ال���ك���ت���اب  ع��ل��ى  اّط���ل���ع���ت 
اأي����ل����ول/  15 يف  ن�������س���ره  امل�����ق�����ّرر 
مقابلته  يف  واأ������س�����اف  ���س��ب��ت��م��رب. 
امل�سجلة مع وودورد “ما زلت اأرغب 
بالتقليل من مدى خطورته، لأين 
ل اأريد اأن اأخلق حالة من الذعر«.

ويف م��ق��اب��ل��ة م�����س��ّج��ل��ة اأخ������رى يف 
قال  ���س��ب��اط/ف��رباي��ر،  م��ن  ال�سابع 
الفرو�س  اإن  ل��������وودورد  ت���رام���ب 
اأنه  رغ���م  الهواء”،  ع��رب  “ينتقل 
كان ي�سخر دائماً من النا�س الذين 
الأ�سابيع  يف  ك���م���ام���ات  ي�����س��ع��ون 
والأ�سهر الالحقة. وا�ستغرق الأمر 
يقتنع  اأن  قبل  مّت��وز/ي��ول��ي��و  ح��ّت��ى 
كمامة  بو�سع  الم��رك��ي  الرئي�س 

خالل ظهوره العلني.
ُن�سرت  التي  الت�سريحات  وتفاقم 
ق��ب��ل ث��م��ان��ي��ة اأ���س��اب��ي��ع م���ن موعد 
ال�سغوط  ال��رئ��ا���س��ي  ال���س��ت��ح��ق��اق 
على ترامب. وتظهر ال�ستطالعات 
الأم���رك���ي���ني غر  ث��ل��ث��ي  ن��ح��و  اأن 

 •• اأنقرة-وكالت

الرتكية  الإع��الم  و�سائل  تداولت 
وثيقة تظهر اأن رئا�سة اجلمهورية 
ط��ع��ن��ت ع���ل���ى ق������رار حت���وي���ل اآي����ا 
متحف،  اإىل  م�سجد  م��ن  �سوفيا 
التي  الكبرة  ال�سجة  بعد  وذل��ك 
���س��اح��ب��ت اإع����الن ال��رئ��ي�����س رجب 
يوليو)متوز(  يف  اأردوغ���ان،  طيب 
�سوفيا  اآي���ا  بفتح  ق�����راراً  امل��ا���س��ي 

لل�سالة.
الرتكية،  زم��ان  ل�سحيفة  ووف��ق��اً 
كانت قد حكمت املحكمة العليا يف 
باإلغاء  املا�سي  يوليو)متوز(   10
ال�سادر يف  ال���وزراء  ق��رار جمل�س 
اآي��ا �سوفيا  بتحويل   1934 ع��ام 
بعدها  م��ت��ح��ف،  اإىل  م�سجد  م��ن 
للعبادة  ���س��وف��ي��ا  اآي����ا  اف��ت��ت��اح  مت 
اجلمهورية  رئ��ا���س��ة  م���ن  ب���ق���رار 
واأديت اأول �سالة فيه بتاريخ 24 

يوليو)متوز( املا�سي.
رئ���ا����س���ة  اأن  امل�����ف�����اج�����اأة  وك�����ان�����ت 
ك���ان���ت طرفاً  ال���ت���ي  اجل��م��ه��وري��ة 
عليه،  مدعى  ب�سفة  الق�سية  يف 

طعنت جمدداً على القرار.

دبلوما�صيون: نز�ع تركيا وقرب�س 
يعرقل �لعقوبات على رو�صيا �لبي�صاء 

•• بروك�صل-رويرتز

اإن فر�س عقوبات على رو�سيا  اأربعة دبلوما�سيني بالحتاد الأوروب��ي   قال 
البي�ساء تاأخر ب�سبب نزاع منف�سل بني قرب�س وتركيا على موارد الطاقة 
يف �سرق املتو�سط، يف اأحدث عالمة على ال�سلل الذي تعانيه �سيا�سة التكتل 
ال�سيا�سية  الأوروب��ي موافقتهم  واأعطى وزراء خارجية الحتاد  اخلارجية. 
على فر�س عقوبات على م�سوؤولني كبار يف رو�سيا البي�ساء خالل اجتماع 
من  التا�سع  يف  اأجرتها  التي  النتخابات  لبحث  املا�سي  ال�سهر  برلني  يف 
اأغ�سط�س اآب والتي يقول الغرب اإنها مزورة، وذلك يف حماولة لإبداء الدعم 

للمحتجني املوؤيدين للدميقراطية.
وقال دبلوما�سي قرب�سي لرويرتز اإن نيقو�سيا اأيدت العقوبات لكنها طلبت 
الحتاد  ينوي  ال��ذي  الأ���س��ول  وجتميد  ال�سفر  حظر  لدرا�سة  وقتا  منحها 
ملراجعتها  ال��الزم��ة  التنظيمية  ال��ق��درة  متلك  ل  لأن��ه��ا  فر�سه  الأوروب����ي 

�سريعا. وقرب�س واحدة من اأ�سغر دول الحتاد.
يف  الإجراءين”،  بني  وال��رب��ط  الأم��ر  عرقلة  قاطعا  نفيا  “ننفي  واأ���س��اف 

اإ�سارة اإىل م�ساألتي رو�سيا البي�ساء وتركيا.
لكن عددا كبرا من دول الحتاد ت�سعر اأن طلب قرب�س ما هو اإل حماولة 
لل�سغط على باقي الأع�ساء ليوافقوا على فر�س اإجراءات عقابية مماثلة 
بالقرب من قرب�س  النفط والغاز  التنقيب عن  وب��داأت تركيا  اأنقرة.  على 
اق��رتاح قرب�س يف  بالرغم من حتذيرات بروك�سل. ومل ينل  املا�سي  العام 
ال�سركات والأف��راد الأتراك  يونيو حزيران فر�س عقوبات على املزيد من 
املوافقة لأن الكثر من دول الحتاد الأوروبي، ومنها اأملانيا، تريد نزع فتيل 
الأزمة مع تركيا عرب احلوار. ويتطلب اإقرار ال�سيا�سة اخلارجية لالحتاد 

توافق جميع الأع�ساء.

م�صوؤول �أوروبي: و�صعية »�لا �تفاق« يف 
مباحثات �لربيك�صت ت�صري �أقرب للو�قع

•• برلني-وكاالت

حذر رئي�س الكتلة الربملانية حلزب ال�سعب الأوروب��ي، من قطع املباحثاث 
ب�ساأن اتفاقية التجارة احلرة بني الحتاد الأوروب��ي وبريطانيا بعد خروج 
اأملاين  “بريك�ست«. وقال مانفرد فيرب، وهو �سيا�سي  الأخ��رة من الحت��اد 
بالئتالف  ال�سريك  بافاريا  بولية  الجتماعي  امل�سيحي  للحزب  ينتمي 
الالاتفاق  و�سعية  “ت�سر  اأملانيا:  لإذاع��ة  اخلمي�س  اأم�س  باأملانيا،  احلاكم 
اأكرث قرباً للواقع كل يوم- كل �سخ�س ي�سعر بذلك اأي�ساً«. وعلى الرغم من 
ذلك اأو�سى فيرب بالتحلي باحلكمة، وقال اإنه يتعني على الحتاد الأوروبي 
اأول  اأعلنت  اأن احلكومة الربيطانية  البقاء على طاولة املفاو�سات.  يذكر 
اأول اأم�س الثالثاء رغبتها يف اإلغاء اأجزاء من اتفاقية الربيك�ست ال�سارية، 
ويتعلق الأمر من حيث املحتوى بالبنود اخلا�سة باإيرلندا ال�سمالية التي 

كانت حمل جدل من البداية.
ومن �ساأن هذه البنود منع ن�ساأة حدود ثابتة بني اإيرلندا ال�سمالية التابعة 
اإيرلندا الع�سو بالحتاد الأوروب��ي، ومنع ن�سوب عدوات  لربيطانيا ودولة 
باأنه مبثابة �سر نحو احلدود  قدمية جم��دداً. وي��رى فيرب هذا الإع��الن 
وقع هذا  بوري�س جون�سن  الربيطاين  ال��وزراء  “رئي�س  اإن  وق��ال  ال�سعبة، 
م�سيفاً اأنه ل ميكنه ت�سديق اأن ذلك مل يعد اأمراً ملزماً  التفاق بنف�سه”، 
بالن�سبة  ال�سمعة  يف  قوية  �سربة  ذل��ك  يعني  “قد  وق��ال:  مفاجئ،  ب�سكل 
الربيك�ست  اتفاقية  اأن  اإىل  ي�سار  اأي�ساً«.  ال��دويل  امل�ستوى  لربيطانيا على 
ت��ن��ظ��م ال�����س��روط الإج��م��ال��ي��ة خل����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن الحت����اد الأوروب������ي، 
نهاية  يف  عليها  امل�����س��ادق��ة  ومت��ت   2019 ع��ام  يف  ب�ساأنها  ال��ت��ف��او���س  ومت 

يناير)كانون الثاين( 2020 قبل حدوث الربيك�ست.
�سيتم بناء  ويعول الحت��اد الأوروب��ي على اللتزام بالتفاق ب�سفته �سرطاً 

عليه اإبرام اتفاقية التجارة مع بريطانيا امل�ستهدف اإمتامها يف 2021.
و���س��وف يتم الت�ساور جم���دداً ح��ول ه��ذه احل��زم��ة ه��ذا الأ���س��ب��وع، وه��ي من 
�ساأنها جتنب الر�سوم اجلمركية والفو�سى، عندما تنتهي الفرتة النتقالية 

للربيك�ست مع نهاية هذا العام.

�لكرملني يندد باتهامات 
و��صنطن يف ق�صية نافالني

•• مو�صكو-وكاالت

املعار�س  ق�سية  يف  الأمريكية  بالتهامات  اخلمي�س  اأم�س  الكرملني  ن��ّدد 
بعد ت�سريح لوزير  الرو�سي األيك�سي نافالني معترباً اأنها “غر مقبولة”، 
اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو، رّجح فيه اأن يكون ت�سميم نافالني قد مّت 
باأمر من “م�سوؤولني رو�س كبار«. وقال املتحدث با�سم الكرملني دميرتي 
بي�سكوف رداً على كالم بومبيو الليلة املا�سية، “نعترب اأي اإ�سارة مبا�سرة اأو 

غر مبا�سرة لتورط م�سوؤولني رو�س يف هذه الق�سية، غر مقبولة«.

وغ���ّر م��واق��ف��ه م����راراً وان��ت��ق��ل من 
اإعالن نف�سه رئي�ساً يعادل الروؤ�ساء 
يف زمن احلروب اإىل معار�سة راأي 
امل�سورة  ي��ق��دم��ون  ال��ذي��ن  ال��ع��ل��م��اء 
اإعادة  اإىل  ال��دع��وة  ع��رب  للحكومة 
اإطالق العجلة القت�سادي يف وقت 

مبكر.
الرئي�س  ع���رب  اآخ������ر،  ج���ان���ب  م���ن 
الأم���رك���ي ع���ن ����س���روره الأرب���ع���اء 
له  ن��روج��ي  مييني  ن��ائ��ب  برت�سيح 
ل��ن��ي��ل ج���ائ���زة ن���وب���ل ل��ل�����س��الم عام 

.2021
واحدة  يف  “�سكرا”  ت��رام��ب  وق���ال 
بهذا  ت�سيد  ت��غ��ري��دات  �سل�سلة  م��ن 
الرت�سيح الذي جاء لرعايته اتفاق 
اإ�سرائيل  دول���ت���ي  ب���ني  ال��ت��ط��ب��ي��ع 

والمارات.
كري�ستيان  الرنوجي  النائب  وق��ال 
اإنه  تيربينغ-غيدي لفران�س بر�س 
“التفاق  ل����دوره يف  ت��رام��ب  ر���س��ح 
اإ�سرائيل  ب��ني  والتاريخي  الفريد 
كو�سرن  جاريد  واأ�ساد  والإم���ارات«. 
���س��ه��ر ت���رام���ب وم�����س��ت�����س��اره، بهذا 
الرت�سيح. فقال يف موؤمتر �سحايف 
“ت�سّرف الرئي�س ترامب برت�سيحه 
ه����ذا ال�����س��ب��اح ل��ن��ي��ل ج���ائ���زة نوبل 
واأ�ساف “اأعتقد اأن هذا  لل�سالم”. 

اأمر رائع فعاًل«.
و���س��ب��ق ل��ه اأن ر���ّس��ح ب��امل�����س��ارك��ة مع 
ن��ائ��ب اآخ����ر ت���رام���ب ل��ل��ج��ائ��زة عام 
2018 لتحقيقه تقاربا ا�ستثنائيا 
هذه  اأن  اإل  ال�سمالية،  ك��وري��ا  م��ع 

اخلطوة مل يكتب لها النجاح.
ومل ي��ع��ل��ق م��ع��ه��د ن��وب��ل ع��ل��ى هذا 
ال��رت���س��ي��ح. وي���رح���ب م��ع��ه��د نوبل 
الرنوجي بجميع الأ�سماء املقرتحة 
من جانب اأ�سخا�س موؤهلني لذلك، 
واأع�ساء الربملان الرنوجي من بني 
ه�����وؤلء ال���ذي���ن ي��ح��ق ل��ه��م تقدمي 

اقرتاحات.

را�سني عن طريقة اإدارت��ه لالأزمة 
باأنه  اّتهامات  وتطاوله  ال�سحية، 
ي��ق��ّل��ل م���ن م���دى خ���ط���ورة الأزم����ة 
م����ن اأج�������ل ت���ع���زي���ز ف����ر�����س ف����وزه 
ت�سريح  ثانية. ويف  رئا�سية  بولية 
الأبي�س  ال��ب��ي��ت  يف  ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني 
باأنه  وو�سفه  بالكتاب  ترامب  ن��ّدد 
�سيا�سي جديدة”.  اغتيال  “عملية 
وق���ال اإّن����ه ق��ل��ل م��ن م���دى خطورة 

كوفيد-19 لتجّنب “ه�ستريا«.
وت����اب����ع ال���رئ���ي�������س الأم�����رك�����ي “ل 
بالذعر  ال�����س��ع��ب  ي�����س��اب  اأن  اأري����د 
ل��ن اأق���ود ه��ذا البلد اأو ال��ع��امل اإىل 
موؤكداً اأّنه “علينا اأن  اله�ستريا”، 
نظهر الريادة واآخر ما تريد القيام 

به هو اإثارة الهلع«.
�سبه  وم���ن  الأرج������ح،  “على  وق����ال 
املوؤكد اأنني لن اأقراأه )كتب وودورد( 

الرئي�س  بدا  عندما  حتى  �سارمة، 
يقول اأمراً خمتلفاً. وقال فاوت�سي 
اأتذكر  “ل  نيوز”،  “فوك�س  لقناة 
يف  ك��ب��راً  ت�سويهاً  �سكل  ���س��يء  اأي 
عنها”.  معه  حتدثت  التي  الأم���ور 
حري�ساً  ك���ان  ت��رام��ب  اأن  واأ����س���اف 

على منع البالد من “التدهور«.
وي�سّر ترامب على جناحه يف اإدارة 
م��واج��ه��ة ال���وب���اء ال���ذي ُي��ت��وق��ع اأن 
تتجاوز ح�سيلة الوفيات جراءه يف 

الوليات املتحدة عتبة مئتي األف.
ق����رارات����ه  ����س���واب���ي���ة  اإىل  وي�������س���ر 
ال�ستباقية بحظر دخول امل�سافرين 
الفرو�س  ظهر  حيث  ال�سني،  من 
للمرة الأوىل، ومن نقاط �ساخنة يف 
اأوروبا. اإل اأن ترامب اأعطى ر�سائل 
مت�ساربة على الأقل يف وقت كانت 

البالد بحاجة اإىل اإر�ساد.

لأن لي�س لدي الوقت لأقراأه«.
الكتاب  يوّفر  اأن  مراقبون  ويتوّقع 
�سي�ستخدمها  ج����دي����دة  ح���ج���ج���اً 
يعتربون  الذين  الدميوقراطيون 
حت�سر  يف  ف�������س���ل  ت�����رام�����ب  اأّن 
الأم����رك����ي����ني مل���واج���ه���ة خ���ط���ورة 
تف�سي الفرو�س ويف قيادتهم نحو 

ال�ستجابة املنا�سبة.
وودورد،  م��ع  �سابقة  مقابالت  ويف 
اأّن  مدركاً  كان  باأنه  ترامب  اأو�سح 
الفرو�س “فّتاك” واأكرث خطورة 

باأ�سواط من الإنفلونزا العادية.
ل��ك��ّن ت���رام���ب ك����ان ي��ط��م��ئ��ن دوم����اً 
باأن   2020 م��ط��ل��ع  الأم��رك��ي��ني 
وباأنه  خ���ط���راً  ل��ي�����س  ال���ف���رو����س 

“�سيزول” من تلقاء نف�سه.
املر�سح  خ�����س��م��ه  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
اأثناء  ب��اي��دن  ال��دمي��وق��راط��ي ج��و 

مي�سيغان  يف  ان���ت���خ���اب���ي  جت���م���ع 
كان  ك���م  ي��ع��ل��م  “كان  ت���رام���ب  اإن 
واأ����س���اف  مميتاً”.  )ال���ف���رو����س( 
“كذب على ال�سعب الأمركي. كذب 
عن دراية وعن ق�سد ب�ساأن التهديد 
الذي كان ي�سكله )الفرو�س( على 

البالد على مدى اأ�سهر«.
خيانة  ك��ان��ت  “لقد  ب��اي��دن  وت��اب��ع 

حياة اأو موت لل�سعب الأمركي«.
القت�سادي  ال��رك��ود  ان  اعترب  كما 
املتحدة  الوليات  الذي تعاين منه 
لأزمة”  ترامب  ادارة  “�سوء  �سببه 

وباء كوفيد-19.
بدعم  يحظى  ك���ان  ت��رام��ب  اأن  اإل 
الأم�����را������س  ال���ك���ب���ر يف  اخل����ب����ر 
املعدية اأنطوين فاوت�سي الذي كان 
م�ستمر  ب�سكل  ال��ع��ام  ل��ل��راأي  يقول 
ا�ستجابة  ي��ت��ط��ل��ب  ال���ف���رو����س  اإن 

ن�سخة  الإع���الم  و�سائل  وت��داول��ت 
املعلوماتي  ال��ن��ظ��ام  م��ن  م��اأخ��وذة 
 )UYAP( الوطني  الق�سائي 
تعر�س  ال���ت���ي  الإن�����رتن�����ت،  ع��ل��ى 
اآخ����ر ت���ط���ورات ال��ق�����س��اي��ا وميكن 

لإل����غ����اء ق������رار جم��ل�����س ال�������وزراء 
الدعاوى  تلك  لكن  اإل��ي��ه،  امل�����س��ار 
تاأكيد  ومت  رف�سها  مت  الق�سائية 

هذا الرف�س.
اآيا  اأن  الرئا�سة  حمامي  واأو���س��ح 
امللكية  ���س��ك  يف  م�سجل  �سوفيا 
�سوفيا  اأي����ا  كم�سجد  )ال��ط��اب��و( 
باإمكان  اأن  واأو�����س����ح  ال�����س��ري��ف، 
جمل�س الوزراء اتخاذ قرار يف هذا 
على  م�سدداً  وق��ت،  اأي  يف  ال�سدد 
�سرورة رف�س الدعوى الق�سائية 
ا�ستناداً اإىل عدم �سحة الدعاءات 
املثارة حول زيف التوقيعات التي 
ي��ح��م��ل��ه��ا ق�����رار جم��ل�����س ال�����وزراء 

ال�سادر عام 1934.
اجلمهورية  رئ���ا����س���ة  اأن  ورغ������م 
اآي����ا  حت����وي����ل  اأن  وق���ت���ه���ا  اأك��������دت 
اإىل م�سجد هو قرار يقع  �سوفيا 
التنفيذية  ال�����س��ل��ط��ة  ع��ات��ق  ع��ل��ى 
اأن  اإل  الق�سائية،  ال�سلطة  ولي�س 
ال��رئ��ي�����س رج���ب اأردوغ�����ان وحزب 
جلاأوا  احلاكم  والتننمية  العدالة 
قبل  ق���رر  ال����ذي  ال���دول���ة  ملجل�س 
اإىل  �سوفيا  اآي���ا  حت��وي��ل  �سهرين 

م�سجد.

�سحة  يف  ط���ع���ن  اإىل  ا�����س����ت����ن����اداً 
القرار  حملها  ال��ت��ي  ال��ت��وق��ي��ع��ات 

ال�سادر قبل 86 عاماً.
وك��ان��ت رئ��ا���س��ة ال����وزراء ق��د تلقت 
طلباً من اإحدى اجلمعيات يف عام 
�سوفيا  اآي���ا  فتح  لإع����ادة   2016
املنطقة  اإدارة  اأن  غ��ر  ل��ل��ع��ب��ادة، 
التابعة  اإ���س��ط��ن��ب��ول  يف  الأوىل 
العامة لالأوقاف رف�ست  ل��الإدارة 

هذا الطلب.
�سحة  يف  اجل���م���ع���ي���ة  وط����ع����ن����ت 
قرار  يحملها  ال��ت��ي  ال��ت��وق��ي��ع��ات 
عام  ال�����س��ادر يف  ال�����وزراء  جمل�س 
اآيا  ب��ت��ح��وي��ل  ال��ق��ا���س��ي   1934
وق���ال���ت  م���ت���ح���ف،  اإىل  ����س���وف���ي���ا 
�سوفيا  اآي��ا  ملكية  �سك  اإن  اأي�ساً 
كم�سجد  و�سعه  يحدد  )الطابو( 
ولي�س متحف، واأنه يتوجب اإلغاء 
و�سرورة  ال�����وزراء  ق����رار جم��ل�����س 
م�سجد  اإىل  ���س��وف��ي��ا  اآي���ا  حت��وي��ل 

بدًل من متحف.
الدائرة  طالبت  الرئا�سة  اأن  اإل 
برف�س  ال��دول��ة،  ملجل�س  العا�سرة 
هذه الدعوى الق�سائية، واأرفقت 
دع��اوى ق�سائية رفعت يف املا�سي 

يظهر  ح��ي��ث  متابعتها،  للجميع 
الق�سية �سجل يف قائمة  اأن ملف 
النظر  اإعادة  �سيتم  التي  الق�سايا 
اأغ�سط�س)اآب(   19 بتاريخ  فيها 

.2020

الدائرة  جل�سة  يف  اأن���ه  اإىل  ي�سار 
ال���ع���ا����س���رة مل��ج��ل�����س ال����دول����ة عام 
2016، طلبت رئا�سة اجلمهورية 
اآيا  لتحويل  رفعت  دع��وى  رف�س 
م�سجد،  اإىل  متحف  م��ن  �سوفيا 

تر�مب يربر تقليله من خطورة كورونا لتجنيب �لأمريكيني �لهلع 

 وثائق تك�صف طعن �لرئا�صة �لرتكية على قر�ر حتويل �آيا �صوفيا �إىل م�صجد
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عربي ودويل
م�صت�صار �لرئي�س �لغيني ع�صو� يف جمل�س حكماء �مل�صلمني

يف  ماج�ستر  على  ث��م  �سعود،  امللك  جامعة  م��ن  الإ�سالمية 
الفقه واأ�سوله من ذات اجلامعة، وعلى الدكتوراة يف الفل�سفة 
من اجلامعة الإ�سالمية العاملية يف ماليزيا، كما ح�سل على 
الدكتوراة يف العلوم الإ�سالمية من جامعة الزيتونة بتون�س، 
امل�ستعني  �ساه  اأحمد  ال�سلطان  من  “داتو”  و�سام  ومت منحه 
باهلل، ملك ماليزيا ال�سابق؛ تقديًرا خلدماته املتميزة لل�سعب 

املاليزي.
حيث  واإداري�����ة،  علمية  منا�سب  ع��دة  �سانو  ال��دك��ت��ور  و�سغل 
رئي�س  مبكتب  التخطيط  ل��وح��دة  كم�ست�سار  ���س��اب��ًق��ا  ع��م��ل 
وزراء ماليزيا، ورئي�س حترير جملة وحدة الأمة الإ�سالمية 
املاليزي،  امل�سلمني  لوحدة  العاملي  للمعهد  ومديًرا  مباليزيا، 
ون��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س جم��م��ع ال��ف��ق��ه الإ���س��الم��ي مبنظمة 

•• القاهرة -وام:

الأزهر  اأحمد الطيب، �سيخ  اأ.د  الأك��رب  الإم��ام  اأ�سدر ف�سيلة 
بان�سمام  ق���راًرا  امل�سلمني،  حكماء  جمل�س  رئي�س  ال�سريف، 
ال���دول���ة لل�سوؤون  ���س��ان��و، وزي����ر  ال��دك��ت��ور ق��ط��ب م�����س��ط��ف��ى 
الغيني  اجلمهورية  رئي�س  وم�ست�سار  غينيا،  يف  الدبلوما�سية 

اإىل ع�سوية جمل�س حكماء امل�سلمني.
وي��ع��د ال��وزي��ر ال��دك��ت��ور ق��ط��ب ���س��ان��و م��ن ال��ع��ل��م��اء املوؤثرين 
يف  علمية  جهود  ول��ه  اآ�سيا،  �سرق  وج��ن��وب  اأفريقيا،  غ��رب  يف 
مواجهة الفكر املتطرف والإرهاب، وتعزيز الت�سامح والتعاي�س 

ال�سلمي يف غينيا املعروفة بتنوعها الديني واللغوي.
الدرا�سات  ب��ك��ال��وري��و���س  على  �سانو  قطب  ال��دك��ت��ور  وح�سل 

التعاون الإ�سالمي بجدة، ومت تعيينه وزيًرا لل�سوؤون الدينية 
وزي�����ًرا  ث���م   ،2011 اإىل   2009 م���ن  غ��ي��ن��ي��ا  ب��ج��م��ه��وري��ة 
اإىل   2016 عام  الإفريقي، ومن  والتكامل  ال��دويل  للتعاون 
الدبلوما�سية  لل�سوؤون  الدولة  وزير  ي�سغل من�سب  وهو  الآن 
ي�سغل  كما  الغيني،  اجلمهورية  رئي�س  وم�ست�سار  غينيا،  يف 
م��ن�����س��ب الأم�����ني ال���ع���ام مل��ج��م��ع ال��ف��ق��ه الإ����س���الم���ي مبنظمة 
التعاون الإ�سالمي. وياأتي قرار الإمام الطيب ب�سم الدكتور 
من  جمموعة  �سم  اإىل  املجل�س  �سعي  اإط���ار  يف  �سانو،  قطب 
يت�سمون  ووجهائها ممن  الإ�سالمية وخربائها  الأم��ة  علماء 
امل�ساهمة  بهدف  والو�سطية،  وال�ستقالل  والعدالة  باحلكمة 
يف تعزيز ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة، وك�سر حدة ال�سطراب 

والكراهية التي �سادت بع�س املجتمعات يف الآونة الأخرة.

»جمل�س �لتعاون« يدين �لهجوم �لإرهابي 
على موكب نائب �لرئي�س �لأفغاين

•• الريا�س-وام:

ال��ع��ام ملجل�س  الأم���ني  احل��ج��رف  م��ب��ارك  ف��الح  نايف  الدكتور  اأدان معايل 
التعاون لدول اخلليج العربية التفجر الذي ا�ستهدف موكب نائب رئي�س 
اأفغان�ستان الإ�سالمية، يف العا�سمة الأفغانية كابل، واأ�سفر عن  جمهورية 

�سقوط عدد من القتلى واجلرحى.
واأعرب معاليه يف بيان اأم�س عن خال�س تعازيه وموا�ساته لأهايل ال�سحايا، 
مع  التعاون  جمل�س  ت�سامن  وعن  العاجل،  بال�سفاء  للم�سابني  ومتنياته 
ج��م��ه��وري��ة اأف��غ��ان�����س��ت��ان الإ���س��الم��ي��ة يف حم��ارب��ة الإره�����اب وت��ع��زي��ز الأمن 

وال�ستقرار يف اأرا�سيها.

يف اأ�سواأ ال�سيناريوهات من املمكن األ يتم النجاح يف تطوير لقاح اأبدا

بعد6 �أ�صهر على كورونا...  �صكوك ونقاط جمهولة كثرية

•• باري�س-اأ ف ب

من  ج������زءا  كوفيد-19  اأ����س���ب���ح 
من  اأ�سهر  �ستة  بعد  اليوم  حياتنا 
اع���ت���ب���اره وب�����اء م���ن ق��ب��ل منظمة 
قريب  عدو  وهو  العاملية.  ال�سحة 
عرفنا الكثر عنه واإن كان ل اأحد 
ال�سوؤال:  ه��ذا  على  ال��رد  ي�ستطيع 
م��������اذا ي���ن���ت���ظ���رن���ا ه������ذا اخل���ري���ف 

وال�ستاء؟

- هل �سيتجدد انت�سار الوباء؟
بعد الختالط الكبر بني ال�سكان 
اإجراءات  باتت  وبينما  ال�سيف  يف 
يرتفع  بعيدة،  الربيع  يف  الحتواء 
ع����دد الإ����س���اب���ات ب�����س��ك��ل ك��ب��ر يف 
اأوروب����ا. ه��ذا ه��و احل��ال يف فرن�سا 
كانت  واإن  وب��ري��ط��ان��ي��ا،  وا���س��ب��ان��ي��ا 
اأق��ل بكثر م��ن تلك التي  الأرق���ام 
اآذار/ يف  ال���وب���اء  ذروة  يف  ���س��ج��ل��ت 

مار�س وني�سان/ابريل.
الفرن�سي  ال�����س��ح��ة  وزي�����ر  وق�����ال 
اأول��ي��ف��ي��ي��ه ف���ران لإذاع����ة فران�س 
انرت اأول اأول اأم�س الثالثاء “اآلف 
الإ����س���اب���ات ي��وم��ي��ا ه���و ع���دد كبر 

)...( هذا يثر القلق بالتاأكيد«.
امل�سوؤولني يف اخلدمات  اأحد  واأك��د 
جوناثان  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
فان-تام للبي بي �سي اأنه اإذا ا�ستمر 
بريطانيا  ف�ستعي�س  امل�����س��ار،  ه���ذا 
الأ�سهر  يف  م�����س��ط��رب��ة  “فرتة 

املقبلة«.
وح����ذر ف����ران م��ن اأن ارت��ف��اع��ا يف 
“اآليا”  ����س���ي���وؤدي  امل�����س��اب��ني  ع����دد 
الإ�سابات اخلطرة،  زي��ادة يف  اإىل 
حد؟  اأي  اإىل  لكن  اأ�سابيع.  بفارق 

هذا هو ال�سوؤال.
يخ�سى العديد من الأطباء الذين 
للوباء من  الأوىل  املوجة  اأنهكتهم 
الأع���ب���اء جم����ددا طاقة  ت��ف��وق  اأن 
العناية  ووح�������دات  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
ك���م���ا يف   ، اخل�����ري�����ف  امل�����رك�����زة يف 
اآذار/م���ار����س. وق��د ح���ذروا م��ن اأن 
رئي�سي  ب�سكل  ينت�سر  ال��ف��رو���س 
تعر�سا  الأق���ل  الفئة  ال�سباب  ب��ني 
والذين  ال�سن  كبار  لكن  للخطر، 

�سيئة  �سحية  اأو���س��اع  م��ن  يعانون 
�سيتاأثرون ب�سدة.

وي����رى اآخ������رون اأق����ل ت�����س��اوؤم��ا اأن 
اأقل  خ��ط��ر ام���ت���الء امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
خ�سو�سا  ال���رب���ي���ع،  يف  ك����ان  مم���ا 
خلطر  املعر�سني  الأ�سخا�س  لأن 
الإ�����س����اب����ة ي���ح���رتم���ون اإج��������راءات 

التباعد اجل�سدي ب�سكل اأف�سل.
واأخ��را، يعول الأك��رث تفاوؤل على 
وج�����ود ح�����س��ان��ة اك��ت�����س��ب��ت خالل 
املوجة الأوىل، ميكن اأن تقف �سدا 
يف وجه املوجة الثانية ومتنع تكرار 
كارثة اآذار/مار�س. لكن هذا جمرد 
اجلميع  ي�سر  املقابل  يف  فر�سية. 
التباعد  اإج��������راءات  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى 

الجتماعي وو�سع الكمامات.

- تكرار الإ�سابة واملناعة
���س��ج��ل ع�����دد ق��ل��ي��ل م����ن احل�����الت 
ملر�سى مت �سفاوؤهم من املر�س ثم 
اأ�سيبوا به مرة اأخرى يف الأ�سابيع 

الأخ������رة ح����ول ال���ع���امل، م���ا اأحيا 
ق�سية املناعة ال�سائكة.

لتكرار  موؤكدة  حالة  اأول  و�سجلت 
رجل  ل��دى  بكوفيد-19  الإ�سابة 
وكانت  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ث��الث��ي��ن��ي يف 
وطاأة املر�س اأ�سد عليه من اإ�سابته 
ذلك  يف  اخل�����رباء  وراأى  الأوىل. 
اأن جهاز  اإىل  اأم���ل وم��وؤ���س��ر  ب��ارق��ة 
املناعة لديه تعلم الدفاع عن نف�سه 

بعد الإ�سابة الأوىل.
ل��ك��ن��ه��م ي�������س���رون خ�����س��و���س��ا على 
نتيجة  اإىل  التو�سل  ميكن  ل  اأن��ه 
ا�ستنادا اإىل ب�سع حالت. وال�سوؤال 
لي�س هل ميكن الإ�سابة بفرو�س 
كورونا امل�ستجد مرتني بل بدرجة 
قدرة امل�ساب على نقل العدوى يف 

املرة الثانية.
املناعة �سد  ت��زال  اأو���س��ع، ل  وب�سل 
فقد  مفهومة.  غ��ر  كوفيد-19 
ركز اخلرباء على ب�سكل كبر على 
الباحثني  لكن  امل�����س��ادة  الأج�����س��ام 

اآخر  �سكل  يتمكن  اأن  يف  ي��اأم��ل��ون 
من الرد املناعي يعتمد على خاليا 
اللمفاوئية  اخل��الي��ا  ت�سمى  ال��ت��ي 

التائية، من كبح الوباء.
لكن ذلك يبقى نظريا حتى الآن.

- دور الأطفال
بينما ب��داأ ال��ع��ام ال��درا���س��ي يف عدد 
م��ن ال����دول، مل ي��ع��رف ب��دق��ة بعد 

دور الأطفال يف الوباء.
وه��ن��اك اأم���ر واح���د اأك��ي��د ه��و اأنهم 
بكوفيد- الأطفال  ي�ساب  ما  نادرا 
19. ومعظمهم ل ي�سابون �سوى 
ب�سكل طفيف وقد ل تظهر عليهم 

عوار�س اإطالقا.
يف املقابل، مل يعرف بعد ما اإذا كانوا 

ينقلون العدوى اإىل البالغني.
للوقاية  الأوروب�������ي  امل���رك���ز  وق����ال 
ومراقبتها ملخ�سا  الأمرا�س  من 
عليهم  ت��ظ��ه��ر  “عندما  ال���و����س���ع 
الأع��را���س، يفرز الأط��ف��ال الكمية 

تخرج  التي  الفرو�س  من  نف�سها 
ال��ب��ال��غ��ني، وم��ع��دي��ة بالدرجة  م��ن 
غر  “من  اأن��ه  مو�سحا  نف�سها”، 
ميكن  درج������ة  اأي  اإىل  امل�����ع�����روف 
اأعرا�س  عليهم  تظهر  مل  لأطفال 

املر�س نقل العدوى اإىل اآخرين«.
اأن  ال��درا���س��ات  م��ن  العديد  وك�سف 
امل���ر����س ب�سكل  ي��ن��ق��ل��ون  الأط���ف���ال 
حم��دود رمب��ا لأن الأع��را���س التي 
ال�سعال  اإن  اإذ  قليلة،  منها  يعانون 
اأو العط�س يزيد من خطر انتقال 

الفرو�س اإىل اآخرين.
يدعون  اخل��رباء  من  العديد  لكن 
الأط������ف������ال  ب������ني  ال���ت���م���ي���ي���ز  اإىل 
قدرتهم  تقارب  الذين  واملراهقني 
ع��ل��ى ال���ع���دوى ت��ل��ك ال��ت��ي ميلكها 

البالغون.

- هل ميكن اإعداد
 لقاح جيد ب�سرعة؟

يعد التو�سل اإىل لقاح فعال واآمن 

العام  ن���ه���اي���ة  ق���ب���ل  ح���ت���ى  ل����ق����اح، 
اجلاري.

عدم  اإىل  ي���دع���ون  اخل������رباء  ل��ك��ن 
والت�سرع لأن  ال�سرعة  اخللط بني 
م�ساكل  ي�سبب  ق��د  امل��راح��ل  ح��رق 

تتعلق بال�سالمة.
احل�������ذر  ه���������ذا  ي����ع����ك���������س  م�������ا  ويف 
اأكرث  اأح���د  تعلي�ق  مت  ال�����س��روري، 
امل�����س��اري��ع ت��ق��دم��ا ب��ق��ي��ادة خمترب 
اأك�سفورد  وجامعة  “ا�سرتازينكا” 
وال�سبب  ال��ث��الث��اء.  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
يتعذر  ق��د  “مر�س  ظه��������ور  ه��و 
الآث����ار  م���ن  ك���ان  رمب���ا  تف�سره” 
اجل����ان����ب����ي����ة ل����ل����ق����اح، ع����ل����ى اأح�����د 

امل�ساركني.
وح�سب تقديرات الوكالة الأوروبية 
لالأدوية، “قد ي�ستغرق الأمر حتى 
2021 على الأق��ل لي�سبح  اأوائ��ل 
جاهزا  كوفيد-19  ���س��د  ال��ل��ق��اح 
بكميات  وم��ت��اح��ا  عليه  للموافقة 

كافية” لال�ستخدام العاملي.

اأف�سل طريقة لإنهاء الوباء. لكننا 
ذل��ك على  �سيحدث  ل نعرف متى 
لإعالنات  عديدة  اآث��ار  من  الرغم 
رهاناتها  ال���ع���امل  يف  م��ن��اف�����س��ة  يف 

املالية هائلة.
اأم�س  ���س��ح��ايف  اإي���ج���از  اآخ�����������������ر  ويف 
منظمة  حت��دث��ت  الأرب���ع���اء،  الأول 
ال�����س��ح�����������������������ة ال��ع��امل��ي��������������������ة ع���ن 35 
يف  تقييمها  مت  مر�سحا”  “لقاحا 
الب�سر حول  على  �سريرية  جت��ارب 

العامل.
وت�سعة من هذه اللقاحات اأ�سبحت 
يف املرحلة الأخرة بالفعل اأو على 
“املرحلة  ه��ذه  ويف  بلوغها.  و�سك 
فاعلية  اخ���ت���ب���ار  ي���ت���م  الثالثة” 
اللقاح على نطاق وا�سع على اآلف 

املتطوعني.
وتخو�س الوليات املتحدة ورو�سيا 
وال�����س��ني م��ع��رك��ة ع��ن ب��ع��د وتقوم 
اأن  اأم���ل  على  الإج�����راءات  بت�سريع 
امتالك  الأوىل  م��ن��ه��ا  ك���ل  ت��ك��ون 

•• لي�صبو�س-اأ ف ب

تابعتان  ����س���ف���ي���ن���ت���ان  ت���وج���ه���ت 
جزيرة  اىل  اليونانية  للبحرية 
من  املهاجرين  لإي���واء  لي�سبو�س 
خميم موريا، الأكرب يف اليونان، 
الأربعاء مل  �سهد حريقني  ال��ذي 
يوقعا �سحايا لكنهما جعال اآلف 

ال�سخا�س دون ماأوى.
اليوناين  امل���دين  ال��دف��اع  واأع��ل��ن 
لي�سبو�س  يف  الطوارئ”  “حالة 
ايجه  ال��واق��ع��ة يف بحر  اجل��زي��رة 
ن�سمة  األ��������ف   85 ت����ع����د  ال����ت����ي 
الرئي�سية  العبور  ب��واب��ة  وتعترب 
ب�سبب  اليونان  اىل  للمهاجرين 
ق��رب��ه��ا م��ن ت��رك��ي��ا. وك���ان املخيم 
األ��ف��ا و700   12 ي����وؤوي ح���وايل 
اأي  ال��ل��ج��وء  �سخ�س م��ن ط��ال��ب��ي 
اأك��رث من  اأ�سعاف  اأرب��ع��ة  مبعدل 
اأربعة  بينهم  ال�ستيعابية  قدرته 

اآلف طفل.
اليوناين  ال��ه��ج��رة  وزي���ر  واأع��ل��ن 
“هناك  م���ي���ت���ارا����س���ي  ن���وت���ي�������س 
3500 مهاجر على الأقل بدون 
ماأوى ونحن نتخذ تدابر طارئة 
من اأجل هوؤلء الأ�سخا�س، �سيتم 
األ���ف �سخ�س على  اإي����واء ح���واىل 
كربى  عبارة يف مرفاأ ميتيلني” 

مدن اجلزيرة.
املفو�سية  رئ���ي�������س���ة  واأع������رب������ت 
الأوروب�����ي�����ة اور�����س����ول ف����ون دير 
العميق”  “حزنها  ع����ن  لي�����ني 

يف امل��خ��ي��م. وق����ال م�����س��اع��د وزير 
كوموت�ساكو�س  ج����ورج  ال��ه��ج��رة 
“اجلزء  ع��ل��ى  اأت�����ى  احل���ري���ق  اإن 
الت�سجيل  م��رك��ز  م��ن  ال��رئ��ي�����س��ي 
وبات الكثر من الأ�سخا�س دون 
ه��ذا اجلزء  واإىل جانب  م���اأوى«. 
الرئي�سي من املخيم، الذي يوؤوي 
وي�سم  �سخ�س  اآلف  اأرب��ع��ة  نحو 
املكاتب الإداري���ة، ميتد املخيم يف 
امل��ج��اورة حيث  ال��زي��ت��ون  ب�ساتني 
�سخ�س  اآلف  ثمانية  نحو  يقيم 
اأي�سا  تعر�ست  خ��ي��م  يف  اآخ��ري��ن 
لأ�سرار كثرة. والأ�سبوع املا�سي 
اأول  اليونانية  ال�سلطات  ر�سدت 
امل�ستجد  كورونا  بفرو�س  اإ�سابة 
يف املخيم وعزلته مدة 15 يوما. 
األفي فح�س، تبينت  وبعد اجراء 
بكوفيد-19  �سخ�سا   35 اإ�سابة 
اآذار/ منت�سف  وم��ن��ذ  م��وري��ا.  يف 

ت��داب��ر �سارمة  ف��ر���س��ت  م��ار���س 
للتنقل يف خميمات املهاجرين.

القيود  هذه  احلكومة  ترفع  ومل 
بتاتا رغم انتقادات منظمات غر 
حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق 
الإن�سان اعتربتها “متييزية” يف 
ح��ني ات��خ��ذ ق���رار رف���ع ال��ع��زل يف 

البالد مطلع اأيار/مايو.
امل���ن���ظ���م���ات حجز  وت����دي����ن ه�����ذه 
املخيمات  هذه  اللجوء يف  طالبي 
ل��ت��ط��ب��ي��ق تدابر  امل��الئ��م��ة  غ���ر 
تف�سي  مل���ن���ع  ال����الزم����ة  ال���وق���اي���ة 

فرو�س كورونا.
 

 »�لنو�ب �جلز�ئري« ي�صوت 
مل�صلحة م�صروع تعديل �لد�صتور 

•• اجلزائر-اأ ف ب

تعديل  م�سروع  مل�سلحة  اجل��زائ��ري  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  ن��واب  �سّوت 
النتخابية، يفرت�س  تبون  املجيد  الرئي�س عبد  وع��ود  اأه��م  اأح��د  الد�ستور 
الت�سويت على  النظام. ومت  ال�سعبي بتغير  اأن ي�ستجيب ملطالب احلراك 
مناق�سة  يت�سمن  ل  خا�س  قانوين  اإج��راء  وف��ق  للبالد  الأ�سا�سي  القانون 
اوتعديال من طرف النواب. وقال رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني )جمل�س 
املجل�س  اأن  “اأعترب  الأي��دي  برفع  الت�سويت  بعد  �سنني،  �سليمان  النواب( 
�سوت بقبول التعديل الد�ستوري باإجماع احلا�سرين” الذين بلغ عددهم 
اإل بعد  ���س��اري��ا  ل��ن ي�سبح  ال��د���س��ت��ور  ن��ائ��ب��ا.  لكن   462 اأ���س��ل  256 م��ن 
الت�سويت ال�سعبي عليه يف ال�ستفتاء املقرر يف الأول من ت�سرين الثاين/
نوفمرب، املوعد الرمزي الذي ي�سادف ممع الحتفال بذكرى اندلع حرب 
التحرير من ال�ستعمار الفرن�سي )1954-1962(. وقال الرئي�س تبون 
يف جمل�س الوزراء الأحد اإن م�سروع الد�ستور” ين�سجم مع متطلبات بناء 
الدولة الع�سرية، ويلبي مطالب احلراك ال�سعبي املبارك الأ�سيل«. واأكد 
بيان جمل�س ال��وزراء الأحد اأن الد�ستور اجلديد يهدف اإىل “الف�سل بني 
و”ال�سفافية  ال�سلطة”  على  ال�سلمي  والتداول  بينها  والتوازن  ال�سلطات 
اإدارة املال العام وجتنيب البالد اأي انحراف ا�ستبدادي«. وكان الرئي�س  يف 
اجلزائري ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة عّدل الد�ستور ثالث مرات لتعزيز 
الوليات  ع��دد  اإل��غ��اء   2008 يف  التعديالت  ه��ذه  اأه��م  وك��ان  �سالحياته. 
الرئا�سية التي كانت حمددة باثنتني حتى يبقى يف ال�سلطة. وقبل و�سول 
مت  الربملان  اىل  تبون،  عينها  خ��رباء  جلنة  اأعدته  ال��ذي  الد�ستور  م�سروع 
الإعالم  وو�سائل  واجلمعيات  والنقابات  الأح��زاب  على  منه  م�سوّدة  توزيع 
املحلية من اأجل تقدمي اقرتاحاتها. ورف�س نا�سطو احلراك ال�سعبي وبع�س 
انتقالية  مبوؤ�س�سات  وطالبوا  امل�ساورات،  هذه  يف  امل�ساركة  املعار�سة  اأح��زاب 
تكلف اإعداد د�ستور جديد، معتربين الربملان احلايل، غر موؤهل ملناق�سة 
الد�ستور. واعتربت قوى البديل الدميوقراطي وهو حتالف للمعار�سة، ان 
اأن يكون حاّل دائما لالأزمة ال�سيا�سية  “ل ميكن  ال�ستفتاء على الد�ستور 

اخلانقة التي تعي�سها البالد«.

الأوروب�������ي  الحت������اد  اأن  م����وؤك����دة 
واأعلنت  للم�ساعدة”.  “م�ستعد 
املفو�سية الأوروبية انها �ستتوىل 
400 طفل على الفور  اأم��ر نقل 

نحو الرب اليوناين.
تتوىل  ال����ت����ي  امل����ان����ي����ا  وط���ل���ب���ت 
ال����رئ����ا�����س����ة ال������دوري������ة ل���الحت���اد 
الأع�ساء  ال����دول  م��ن  الأوروب������ي 
املخيم.  من  مهاجرين  ا�ستقبال 
ب�سكل  ال�سخا�س  اآلف  وتظاهر 
ع��ف��وي الأرب��ع��اء يف ع��دة م��دن يف 
ال�سلطات  مل��ط��ال��ب��ة  ال��ب��ل��د  ه����ذا 
مب�������س���اع���دة امل���ه���اج���ري���ن. اأب�����دت 
النم�سا ا�ستعدادها لتقدمي مليون 
ل�سراء خيم  امل�ساعدات  ي��ورو من 
�سبيل  ال��ي��ون��ان على  واأغ��ط��ي��ة يف 

املثال.
ا�ستعدادها  ف��رن�����س��ا  اأب�����دت  ك��م��ا 
من  ق�����س��ط��ه��ا  “لتويل  الأرب����ع����اء 
الهجرة  وزي��ر  واأك���د  الت�سامن«. 
اليوناين عدم �سقوط “اأي �سحايا 
مفقودين”  ول  ج����رح����ى  ول 
ال�سريع  “بالتدخل  م�������س���ي���دا 

لرجال الطفاء وال�سرطة«.
وخرج اآلف ال�سخا�س مذعورين 
ليل الثالثاء الأربعاء من اخليم 
اث��ر اندلع  واحل��اوي��ات يف املخيم 
احلريق وجلاأ بع�سهم اىل حقول 

الزيتون املجاورة.

وبعد ظهر الأربعاء كان معظمهم 
ي���ت���واج���دون ع��ل��ى ط��ري��ق تربط 
املخيم مبرفاأ ميتيلني كما اأفادت 

مرا�سلة وكالة فران�س بر�س.
و�ساأل حممود وهو من اأفغان�ستان 
اأين  الآن؟  ن��ف��ع��ل  ع�����س��ان��ا  “ماذا 
جانبه  واإىل  نذهب؟”.  ع�����س��ان��ا 
ك��ان��ت م��واط��ن��ت��ه ع��ائ�����س��ة تبحث 
من  “اثنان  وتقول  اأطفالها  عن 

اأعرف  ل  لكن  هنا معي  اأط��ف��ايل 
اأين البقية«.

الو�سع قلق منظمات  ويثر هذا 
جيوفانا  وق��ال��ت  حكومية.  غ��ر 
بال  “اأطباء  م���ن  ����س���اك���اب���اروزي 
اأماكن  يف  كرث  “ت�ستت  حدود”، 
ميكن  ل  اجلزيرة”  ����س���م���ن 
اإليها.  ال����و�����س����ول  ل��ل��م��ن��ظ��م��ات 
“بال�سيق  ت�سعر  اإن��ه��ا  واأ���س��اف��ت 

والياأ�س«.
وقد اأعرب رئي�س الوزراء اليوناين 
ميت�سوتاكي�س  ك����ري����اك����و�����س 
لأح����داث  “حزنه  ع���ن  الأرب����ع����اء 
احلريق  اأن  اإىل  ملمحا  موريا” 
فعل  ردود  اإىل  ع��ائ��دا  ي��ك��ون  ق��د 
ال�سحية  ال��ت��داب��ر  ع��ل��ى  عنيفة 
املا�سي مع  الأ�سبوع  املتخذة منذ 
ت�سجيل 35 اإ�سابة بكوفيد-19 

ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات، من  اأ�����س����واأ  ويف 
تطوير  يف  النجاح  يتم  األ  املمكن 

لقاح اأبدا.

- اأقنعة ورذاذ
التغير مذهاًل. فبعدما  كان هذا 
اعترب القناع غر �سروري لل�سكان 
اأ���س��ب��ح��ت معظم  اآذار/م����ار�����س،  يف 
�سلطات ال�سحة يف العامل مبا فيها 
تو�سي  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منظمة 

به.
العلماء  اكت�سف  نف�سه،  ال��وق��ت  يف 
اأن كوفيد-19 ينتقل على الأرجح 
عن طريق قطرات �سغرة معلقة 
يف الهواء يزفرها املر�سى )“الهباء 
اجلوي”(، ولي�س فقط عرب الرذاذ 

الأكرب حجما اأو الأيدي القذرة.
النمط  ه��ذا  دور  بدقة  يعرف  ومل 
من النتقال يف اآلية انت�سار الوباء 
ل��ك��ن درا�����س����ات ع���دي���دة ت���وؤك���د اأنه 
يكفي احرتام م�سافة  اأ�سا�سي. ول 
اأمان ومن ال�سروري و�سع كمامة 
املغلقة  الأم�����اك�����ن  يف  خ�����س��و���س��ا 
ال�سيئة.  التهوية  وذات  واملزدحمة 
ال����دول و�سع  ف��ر���س��ت بع�س  وق���د 

الكمامات حتى يف ال�سوارع.

- الأدوية
اليوم  اأو�����س����ح  ال����روؤي����ة  اأ���س��ب��ح��ت 
ثبت  ال�سريرية.  التجارب  بف�سل 
الأدوية  من  فقط  واح��ًدا  نوًعا  اأن 
ي���خ���ف�������س خ����ط����ر ال������وف������اة وه����ي 
امل�سادة  “الكورتيكو�سترويد” 

لاللتهابات.
لكن منظمة ال�سحة العاملية ت�سر 
على اأنها ل تو�سف اإل “لالأ�سكال 

احلادة اأو احلرجة” من املر�س.
للفرو�سات  م�����س��اد  دواء  وه��ن��اك 
مدة  ي��ق��ل�����س  “رميدي�سيفر” 
فائدته  لكن  امل�ست�سفى  يف  البقاء 

حمدودة ن�سبًيا.
فاعلية  ت����ت����اأك����د  مل  امل����ق����اب����ل  يف 
الهيدروك�سي كلوروكني الذي دافع 
دونالد  الأم���رك���ي  ال��رئ��ي�����س  ع��ن��ه 
الربوف�سور  ف��رن�����س��ا  ويف  ت���رام���ب 

ديدييه راوول.

�ليونان تنظم �مل�صاعدة �لطارئة ملخيم لي�صبو�س

�ليونان: �حلو�ر مع تركيا مهم لكن لي�س حتت �لتهديد 
•• اأثينا-رويرتز

يف  ميت�سوتاكي�س  كرياكو�س  ال��ي��ون��اين  ال����وزراء  رئي�س  ق��ال 
مقال راأي ُن�سر اأم�س الأول اإنه يتعني على الحتاد الأوروبي اأن 
يفر�س عقوبات “جمدية” على تركيا اإذا مل ت�سحب قطعها 

البحرية من املناطق املتنازع عليها يف �سرق البحر املتو�سط.
وال��ي��ون��ان وت��رك��ي��ا ع��ل��ى خ���الف ب�����س��اأن احل����دود ال��ب��ح��ري��ة يف 
املنطقة. واأر�سلت اأنقرة �سفينة م�سح اإىل منطقة يقول كل من 

البلدين اإنها تابعة له.

�إ�صابة جديدة بكورونا و�صبع وفيات بني �لفل�صطينيني   1000
•• رام اهلل-رويرتز

اأعلنت وزيرة ال�سحة الفل�سطينية مي الكيلة اأم�س اخلمي�س ت�سجيل األف 
اإ�سابة جديدة بفرو�س كورونا امل�ستجد يف اأعلى ح�سيلة يومية منذ انت�سار 
الأربع  ال�ساعات  املا�سي و�سبع حالت وفاة خالل  اآذار  الفرو�س يف مار�س 
اجلديدة  الوفاة  ح��الت  اأن  �سحفي  بيان  يف  واأ�سافت  املا�سية.  والع�سرين 
ال�سموع يف حمافظة  ب��ل��دة  م��ن  واأخ���رى  ي��ط��ا،  م��ن مدينة  �سجلت لم���راأة 
اخلليل، وثالثة من قلقيلية، ورجل من نابل�س، وامراأة من بيت حلم، فيما 
�سلجت حالة وفاة لر�سيع )6 �سهور( من مدينة غزة، وام��راأة م�سنة من 
وادي اجلوز يف مدينة القد�س. وذكرت الكيلة اأن القد�س ت�سدرت الإ�سابات 
اجلديدة م�سجلة 312 حالة تالها قطاع غزة باإجمايل 195 اإ�سابة فيما 

توزعت باقي الإ�سابات على مناطق خمتلفة يف ال�سفة الغربية.

لندن  �سحف  ن�����س��رت��ه  ال���ذي  امل��ق��ال  يف  ميت�سوتاكي�س  وق���ال 
موند  ولو  الأملانية  ت�سايتوجن  اأجلماينه  وفرانكفورتر  تاميز 
الفرن�سية “نحتاج فعال اإىل احلوار لكن لي�س حتت التهديد. 
ما يهدد اأمن وا�ستقرار بلدي يهدد رخاء و�سالمة جميع الدول 

الأع�ساء بالحتاد الأوروبي«.
على  رده��م  ال�سهر  ه��ذا  التكتل  زعماء  يحدد  اأن  املتوقع  وم��ن 
اإذا مل ت�سحب  اأن���ه  ال�����وزراء ال��ي��ون��اين  ت��رك��ي��ا. وك��ت��ب رئ��ي�����س 
تركيا قطعها البحرية فاإنه ينبغي فر�س “عقوبات جمدية” 

عليها.

�سيا�سية  �سلطة  مم��ار���س��ة  ت��ري��د  اأوروب�����ا  ك��ان��ت  “اإذا  واأ����س���اف 
جغرافية حقيقية، فينبغي األ ت�سرت�سي تركيا العدائية«.

العقوبات  لتفادي  وق��ت  تركيا  اأم���ام  زال  م��ا  اإن���ه  ي��ق��ول  وت��اب��ع 
و”الرتاجع خطوة للوراء«.

وا�ستئناف  الطاولة  اإىل  وال��ع��ودة  ال��رتاج��ع  “عليهم  واأ���س��اف 
العمل من النقطة التي غادروا عندها عندما تركوا املحادثات 
فعلينا  نتفق،  اأن  ن�ستطع  مل  واإن   .2016 يف  ال�ستك�سافية 
ال�سعي اإىل حل يف لهاي”، يف اإ�سارة اإىل املحكمة الدولية التي 

تنظر يف النزاعات ب�ساأن ال�سيادة.
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املال والأعمال
�لطري�ن �ملدين توؤكد �لتز�مها بالعودة �لآمنة �مل�صرف �ملركزي ي�صارك يف �جتماع حول ��صتجابة �ل�صيا�صات و�لتحديات �لناجتة عن كوفيد-19 يف �لأ�صو�ق �لنا�صئة

�لمار�ت �أجو�ء  يف   B737 MAX لطائرة بوينج
•• اأبوظبي -وام:

اأكد �سعادة �سيف حممد ال�سويدي مدير عام الهيئة العامة للطران املدين التزام الهيئة 
ب�سمان العودة الآمنة لطائرة بوينج B737 MAX اإىل اأجواء دولة الإمارات.

B737 MAX يف  بوينج  ت�سغيل طائرة  اإع��ادة  ب�ساأن  ال�سويدي - يف ت�سريحات  وق��ال 
اأجواء الإمارات - اإن الهيئة العامة للطران املدين توا�سل العمل ب�سكل مكثف مع اإدارة 
الطران الفيدرالية الأمريكية و�سركة بوينج والناقالت الوطنية الإماراتية للتو�سل اإىل 
احللول املتعلقة باإعادة الت�سغيل. واأو�سح ال�سويدي اأن عودة الطائرة للخدمة يتوقف على 
مدى �سرعة تطبيق الجراءات الت�سحيحية التي �ستلي اختبارات الطران التي قامت بها 

�سركة بوينج موؤخرا .

•• دبي-الفجر: 

النا�سئة،  للم�ساريع  دب��ي  اأع��ل��ن��ت 
اإح���������دى م������ب������ادرات غ����رف����ة دب���ي 
الأعمال عن  ري��ادة  املبتكرة لدعم 
الفرتا�سية  اجل���ول���ة  ان���ط���الق 
ال����ت����ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ب����ال����ت����ع����اون مع 
“�ستارت  وه��م  الهند  يف  �سركائها 
فينتيك  و”مومباي  اإنديا”  اأب 
هب” بالإ�سافة اإىل مكتب غرفة 
بالهند  اخل��ارج��ي  التمثيلي  دب��ي 
املبتكرة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ق���ط���اع���ات  يف 
يف دب���ي ل��ل�����س��رك��ات ال��ه��ن��دي��ة ذات 
 ،)Scaleups( املت�سارع  النمو 
وذل���ك يف اإط���ار ج��ه��ود غ��رف��ة دبي 
بالإمارة  الأعمال  ببيئة  للتعريف 

ومزاياها التناف�سية. 
التي  الفرتا�سية  اجلولة  وت�سم 

تنظمها  رقمية  بعثة  اأول  تعترب 
لالإمارة  زائ��رة  لوفود  دب��ي  غرفة 
15 �سركة هندية من اأ�سل حوايل 
200 �سركة تقدمت للم�ساركة يف 
اجلولة، والتي ت�ستهدف التعريف 
الأعمال يف دبي  ب�سهولة ممار�سة 
املتاحة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  وال��ف��ر���س 
كل  يف  النمو  املت�سارعة  لل�سركات 
من دبي والهند يف جمايل التقنية 
املالية وال�سحية، والرتويج لدبي 
كوجهة مثالية لل�سركات الهندية 
للتو�سع يف اأ�سواق ال�سرق الأو�سط 
وم�ساعدة  اأف���ري���ق���ي���ا،  و����س���م���ال 
ال�سركات الهندية على ا�ستعرا�س 

خرباتها مل�ستثمرين يف الإمارة.
لل�سركات  ال���ف���ر����س���ة  و���س��ت�����س��ن��ح 
الفرتا�سية  اجلولة  يف  امل�ساركة 
ال�سهر  نهاية  حتى  ت�ستمر  ال��ت��ي 

من برنامج �سراكات الأعمال.
الفرتا�سية  اجلولة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
للجولة  ا����س���ت���ك���م���اًل  ال���ت���ق���ن���ي���ة 
ال��رتوي��ج��ي��ة ال��ت��ي ن��ظ��م��ت��ه��ا دبي 
ال�سيف  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ل��ل��م�����س��اري��ع 
امل��ا���س��ي اإىل ال��ه��ن��د ب��ال��ت��ع��اون مع 
لريادة  التكنولوجي  دب���ي  م��رك��ز 
الأعمال اململوك بالكامل من قبل 
�سلطة واحة دبي لل�سيليكون، حيث 
اآن�����ذاك مدينتي  اجل���ول���ة  ���س��م��ل��ت 
نيودلهي وبنغالور، و�سكلت من�سة 
الهندية  لل�سركات  اأت��اح��ت  مهمة 
�سناع  كبار  مع  التوا�سل  اإمكانية 
املعنية بتطوير  القرار والأطراف 
قطاع الأعمال وال�سركات النا�سئة 
امليزات  ع��ل��ى  والط�������الع  دب����ي  يف 

التناف�سية التي توفرها الإمارة.
ل���ل���م�������س���اري���ع  “دبي  وت�����ع�����ت�����رب 

اأمام  م�ساريعهم  لعر�س  اجل���اري 
مهتمة  و����س���رك���ات  م�����س��ت��ث��م��ري��ن 
�سراكات  ع��ق��د  ف���ر����س  اأج�����ل  م���ن 
م�ستقبلية، ون�سج عالقات جديدة. 
التقنية  اجلولة  تنظيم  ويتزامن 
الف���رتا����س���ي���ة م����ع ت��ن��ظ��ي��م دبي 
جديدة  لدورة  النا�سئة  للم�ساريع 
الأعمال  ����س���راك���ات  ب��رن��ام��ج  م���ن 
الكبرة  ال�����س��رك��ات  ي��ج��م��ع  ال����ذي 
النا�سئة  ال�����س��رك��ات  م��ع  ال���رائ���دة 
لتذليل  م�������س���اري���ع  ع���ل���ى  ل��ل��ع��م��ل 
التحديات التي تواجهها ال�سركات 
الكبرة من خالل حلول تبتكرها 
امل�ساريع النا�سئة. ويف اإطار املزايا 
الهندية  ل��ل�����س��رك��ات  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
الفرتا�سية،  اجلولة  يف  امل�ساركة 
�ست�سنح الفر�سة لبع�س ال�سركات 
الهندية للم�ساركة يف هذه الدورة 

الغرفة  اأطلقتها  التي  النا�سئة”، 
من  الأوىل   ،2016 العام  خ��الل 
نوعها يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
واأف���ري���ق���ي���ا، وال����ت����ي ت��ع��م��ل حتت 
مظلة مدينة دبي الذكية، وجت�سد 
القطاعني  ب���ني  ال�����س��راك��ة  ق��ي��م��ة 
ت�سجيع  ب��ه��دف  واخل���ا����س  ال���ع���ام 
الب��ت��ك��ار وري�����ادة الأع���م���ال، حيث 
تعترب م�سدراً رئي�سياً للمعلومات 

والدعم لرواد الأعمال يف دبي.
وتدعم “دبي للم�ساريع النا�سئة” 
الرامية  دب��ي  غرفة  ا�سرتاتيجية 
وت�سجيع  الأع��م��ال  رواد  دع��م  اإىل 
الغرفة  اأط��ل��ق��ت  ح��ي��ث  الب���ت���ك���ار، 
ا�سرتاتيجية   ،2015 ع����ام  يف 
البتكار الهادفة اإىل متثيل ودعم 
وحماية م�سالح جمتمع الأعمال 

يف دبي.

تنظمها غرفة دبي مب�ساركة 15 من اأبرز ال�سركات الهندية يف قطاعي التقنية املالية والرعاية ال�سحية

�نطاق �أول جولة �فرت��صية تقنية ل�صتقطاب �ل�صركات �لهندية ذ�ت �لنمو �ملت�صارع

والتحديات  ال�سيا�سات  ا�ستجابة  ملناق�سة  العامل  حول  دول 
 “ “ كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  الأج����ل  متو�سطة 
التحول  من  ال�ستفادة  وبجانب  اأنه   - النا�سئة  الأ�سواق  يف 
العمل  النا�سئة  الأ���س��واق  يف  ال���دول  على  يتوجب  الرقمي، 
على معاجلة ال�سمول املايل و�سمان بقاء القنوات امل�سرفية 

التقليدية متاحة لأ�سحاب الهمم وكبار ال�سن.
 وناق�س معاليه حاجة البنوك املركزية يف الأ�سواق النا�سئة 
اإىل التفكر ب�سكل ا�سرتاتيجي يف مدى كفاية �سالحياتها 
و�سلطاتها ملواجهة ومعاجلة اأزمات مثل وباء كوفيد- 19، 
هذه  يف  اأك��رب  لقيود  تخ�سع  املالية  ال�سيا�سات  اأّن  مو�سحا 
الأ�سواق، مما ي�ستدعي تن�سيقاً وثيقاً ب�ساأن هذه ال�سيا�سات 

بني ال�سلطات املالية والنقدية.

•• اأبوظبي-وام:

حمافظ  الأح��م��دي  �سعيد  حممد  عبداحلميد  معايل  اأك��د 
م�����س��رف الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة امل��رك��زي اأه��م��ي��ة دور 
كورونا  اأزم��ة جائحة  تداعيات  املركزية يف تخفيف  البنوك 
امل�ستقبلية  ال��ت��وج��ه��ات  ع��ل��ى  م�����س��ددا   .. الق��ت�����س��اد  ع��ل��ى 
يف ال��ق��ط��اع امل�����س��ريف وامل����ايل ال��ت��ي ب����رزت خ���الل الظروف 
اأعمال  يف  الرقمي  التحول  تعزيز  اأهمية  ل�سيما  احلالية، 
القطاع امل�سريف وتقدمي اخلدمات املالية من خالل قنوات 
الرئي�سية  كلمته  يف   - معاليه  واأ���س��اف  ج��دي��دة.  ات  ومن�سّ
الت�سويات  بنك  نظمه  ال��ذي  الف��رتا���س��ي  الجتماع  خ��الل 
عدة  م��ن  املركزية  البنوك  ملحافظي  الأول  اأم�����س  الدولية 

 كما تناول معاليه يف كلمته اأنه وبعد الإجراءات التنظيمية 
يجب  الأزم��ة،  خالل  القت�ساد  لدعم  و�سعت  التي  املوؤقتة 
ع��ل��ى ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��ع��ودة التدريجية 
ونوه   ، قبل اجلائحة  ما  الطبيعية  التنظيمية  ل��الإج��راءات 
فيما  القت�سادات  تعايف  اأن��ه يف مرحلة  اإىل  ال�سدد  ه��ذا  يف 
بعد اجلائحة يجب �سرورة الت�سرف بحذر لتجنب الهبوط 

احلاد يف القدرات الئتمانية.
الرقابية،  اجلهة  ب�سفتها  املركزية  البنوك  اأن  اإىل  واأ���س��ار   
الئتمانية  القدرة  مراقبة  على  تركيزها  توا�سل  اأن  عليها 
امل�ستمر  ال�سعي  م��ع  ال��دول��ي��ة  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  وتطبيق 
لالبتكار من اأجل موا�سلة تعزيز ال�ستقرار املايل وحماية 

القت�ساد.

�أ�صو�ق �ملال حتافظ على تو�زنها و�صط تد�ولت بقيمة 3 مليار�ت درهم خال �لأ�صبوع

م�ستوى  بقيا�س  اخلا�سة  واملوؤ�سرات  واملحلية  والإقليمية 
اأداء العمل املوؤ�س�سي ف�سال عن ا�ستعرا�س اإجنازات الإدارة 
واأبرز اجلوائز التي �ساركت فيها وفازت بها وخطط وبرامج 
ونظم  معاير  اأف�سل  على  ترتكز  التي  املوظفني  ت��دري��ب 
مروان  اأك��د  جانبه  م��ن  والتميز.  ال��ري��ادة  جم��ال  يف  الإداء 
اأهمية احللقة النقا�سية التي مت تنظيمها  را�سد بن ها�سم 
مع هيئة الطرق و املوا�سالت حيث كان اللقاء ثريا وغنيا 
باملعلومات واآليات العمل واخلربات املتبادلة بني اجلانبني 
املعيارية يف  امل��م��ار���س��ات وامل��ق��ارن��ات  اأف�����س��ل  والط����الع على 

جمال التميز والريادة .

املعر�س جمموعات  وتقدم من�سة  الأع��ي��اد.  خالل فرتة 
وجتهيزات  والأظافر  بال�سعر  العناية  منتجات  اأه��م  من 
بالب�سرة  والعناية  التجميل  وم�ستح�سرات  ال�سالون 
الآلت  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��ن��ظ��اف��ة  ال�سخ�سية  وال��ع��ن��اي��ة 
وحلول التغليف واملواد اخلام ومركبات العطور والعطور 
ال�سابقة  الن�سخة  اأن  اجلاهزة وطبيعية وع�سوية. يذكر 
2019 �سهدت  اأي��ام يف عام  للحدث الذي ا�ستمر ثالثة 
جناحا واإقبال ملحوظا تلخ�س يف حتقيق اأرقام قيا�سية 
جديدة حيث جذب 44256 زائرا من اأكرث من 150 
دول���ة ب��زي��ادة ق��دره��ا 20 يف امل��ائ��ة ع��ن ال��ع��ام ال�سابق يف 
ن�سخته الرابعة والع�سرين وم�ساركة 1790 عار�سا من 
66 دولة على م�ساحة 62000 مرت مربع من م�ساحة 

العر�س.

•• دبي -وام:

وفدا  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  اأطلعت 
مبجموعة  احلكومي  التميز  اإدارة  م��ن 
الحتاد للطران على اأف�سل املمار�سات 
العمل  واآل��ي��ات  املتبعة  التميز  جم��ال  يف 
بهذا ال�ساأن يف اإطار ا�سرتاتيجية الهيئة 
يف تبادل اخلربات واملعارف مع خمتلف 
احلكومية  و���س��ب��ه  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
وت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ي م���ع اجلهات 
ذل��ك خ��الل لقاء عرب  ال�سلة. ج��اء  ذات 
بح�سور  م��وؤخ��را  املرئي  الت�سال  تقنية 

الهيئة  يف  وال���ري���ادة  التميز  اإدارة  م��دي��ر  ال��وط��ن��ي  ف��وزي��ة 
الهيئة،  يف  املوؤ�س�سية  واحل��وك��م��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ق��ط��اع 
الدبلوما�سية  ال�سوؤون  اأول  ها�سم مدير  بن  را�سد  وم��روان 
والتميز احلكومي مبجموعة الحت��اد للطران وعدد من 
اللقاء  ان  الوطني  فوزية  ذك��رت  و  اجلانبني.  من  املعنيني 
ت�سمن اطالع الوفد على الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق 
واملوا�سالت والهيكل التنظيمي لإدارة التميز واآليات العمل 
الإدارة  حققتها  التي  والنجاحات  خاللها،  من  تعمل  التي 
برامج  اإدارة  يف  امل�ستخدمة  واأنظمتها  خدماتها  اأمتتة  يف 
التميز وكذلك اآلياتنا املتبعة يف امل�ساركات باجلوائز العاملية 

•• دبي-وام:

اأعلنت مي�سي فرانكفوت ال�سرق الأو�سط اجلهة املنظمة 
التجاري  “ املعر�س  الأو�سط  ال�سرق  وورل��د  “ بيوتي  ل� 
العاملي الأكرب يف املنطقة واملتخ�س�س مبنتجات التجميل 
الن�سخة اخلام�سة  اإط���الق  ت��اأج��ي��ل  ع��ن  ام�����س  وال��ع��اف��ي��ة 
يقام  اأن  على  املقبل  ال��ع��ام  اإىل  املعر�س  م��ن  والع�سرين 
2021 مبركز دبي  اأكتوبر   7 اإىل   5 خالل الفرتة من 
التجاري العاملي . واأكدت اإيلني اأوكونيل مديرة العر�س 
املنظمة  اجل��ه��ة  م��ن  كا�ستجابة  ت��اأت��ي  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن 
لتداعيات جائحة “ كوفيد 19 “ و�سعيها اإىل املواظبة 
لكافة  ال��ع��امل��ي��ة  التناف�سية  م��ن  م�ستويات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
التوا�سل مع اجلهات  اإىل خمرجات  وا�ستنادا  من�ساتها، 

اأي�سا  املوعد  تاأجيل  و�سمل  العار�سة. 
تاريخ انعقاد فعالية اجلوائز امل�ساحبة 
وا�سعا  اق��ب��ال  �سهدت  ال��ت��ي  للمعر�س 
م�ساركة   250 م��ن  اأك���رث  اإىل  و���س��ل 
10 فئات  15 جائزة عرب  تتناف�س يف 
حيث مت اختيار 67 مر�سحا نهائيا كما 
�سيتم الإعالن عن مزيد من التفا�سيل 
العار�سة  اجل���ه���ات  واأ�����س����ادت  ق��ري��ب��ا. 
املعر�س  بتاأجيل  املنظمة  بقرار اجلهة 
املقبل خالل فرتة اخلريف من  للعام 
من  الق�سوى  ال�ستفادة  حتقيق  اأج��ل 
املمكنة  ال��ت��ج��ارة وال���س��ت��ث��م��ار  ف��ر���س 

املالية بن�سبة %0.23 مغلقا عند م�ستوى 4519 نقطة يف حني ا�ستقر 
املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل عند 2270 نقطة يف ختام اجلل�سة.

اأبوظبي  بنك  �سهم  العا�سمة  �سوق  يف  الرابحة  الأ�سهم  قائمة  و�سملت 
ات�سالت  �سهم  اىل  بالإ�سافة  وذل��ك  دره��م   11.42 اىل  املرتفع  الأول 
املغلق عند 16.58 درهم .كما وا�سل �سهم ادنوك للتوزيع �سعوده اىل 

حاجز 3.25 درهم .
اأما يف �سوق دبي املايل فقد وا�سلت ا�سهم التاأمني التكافلي تاألقها و ارتفع 
�سهم امان اإىل 89 فل�سا تقريبا فيما بلغ �سهم دار التكافل 1.11 درهم 
فل�سا   30 نحو  اىل  العقارية  الحت��اد  �سهم  ،و�سعد  فل�سا   78 و�سالمة 
. وكانت �سيولة التداولت �سجلت حت�سنا يف اليوم الأخر من الأ�سبوع 
حيث بلغت قيمتها نحو 650 مليون درهم وو�سل عدد الأ�سهم املتداولة 

500 مليون �سهم نفذت من خالل 7271 �سفقة.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سواق املال الإماراتية على توازنها خالل الأ�سبوع وذلك رغم  حافظت 
من  �سريحة  لها  تعر�ست  التي  الطبيعية  الأرب���اح  جني  عمليات  بع�س 

الأ�سهم التي حققت ارتفاعات قوية يف الأيام القليلة املا�سية.
قيمة  بلغت  ح��ي��ث  ج��ي��دة  م�ستويات  ع��ن��د  ال�سيولة  اح��ج��ام  وا���س��ت��م��رت 
وت���وزع اجلزء  دره���م،  م��ل��ي��ارات   3 5 جل�سات  امل��ربم��ة خ��الل  ال�سفقات 
الأكرب منها على �سريحة من الأ�سهم القيادية وتلك التي تقل قيمتها 
الأ�سبوعي  الر�سد  عملية  تظهره  ما  بح�سب  وذل��ك  واح��د  الدرهم  عن 

للتعامالت.
تباين  الأ�سبوع فقد  الأخ��ر من  اليوم  وبالعودة اىل تفا�سيل تعامالت 
اغالق املوؤ�سرات العامة حيث ارتفع املوؤ�سر العام ل�سوق اأبوظبي لالأوراق 

�لنقد �لعربي ي�صدر �ملبادئ �لإر�صادية حول �لتخلي عن �أ�صعار �لفائدة �ملرجعية
•• اأبوظبي-وام: 

اأ�سدر �سندوق النقد العربي “املبادئ الإر�سادية العامة حول 
كيفية التخلي عن اأ�سعار الفائدة املرجعية الليبور والآيبور�س 
يف  املايل  ال�ستقرار  تعزيز  بهدف  املايل”  ال�ستقرار  لتعزيز 
املنطقة العربية يف �سوء توجه املجتمع الدويل للتخلي عن 

اأ�سعار الفائدة املرجعية “الليبور«.
احلميدي  اهلل  عبد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  معايل  وق��ال 
اإن  العربي  النقد  �سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ع��ام  م��دي��ر 
التخلي عن  العامة ح��ول كيفية  الإر���س��ادي��ة  امل��ب��ادئ  اإ���س��دار 
اأ�سعار الفائدة املرجعية “الليبور” و”الآيبور�س” من �ساأنه 
اأن يعزز ال�ستقرار املايل مبا ي�ساهم يف التح�سر وال�ستعداد 
الأ�سعار  التخلي عن هذه  الناجمة عن  الآث��ار  ملعاجلة  املبكر 
املرجعية، وي�سمن �سالمة وا�ستقرار القطاع املايل الذي ُيعترب 
العربية.  النقد  وموؤ�س�سات  املركزية  امل�سارف  اأول��وي��ات  من 
وت�سمنت املبادئ الإر�سادية جمموعة من التو�سيات املتعلقة 
“الليبور”  املرجعية  الأ���س��ع��ار  ع��ن  التخلي  اأث���ر  م��ن  ب��احل��د 
و”الآيبور�س” حيث اأكدت على اأهمية ت�سكيل جلنة م�سغرة 
موؤقتة داخل امل�سرف املركزي لدرا�سة حجم تعر�س امل�سرف 
و”الآيبور�س”،  “الليبور”  لأ�سعار  امل��ايل  والقطاع  املركزي 
تعمل  بحيث  بهما  التعامل  عن  التخلي  خطة  و�سع  كذلك 
اأو  امل��رك��زي  امل�سرف  لإدارة  دوري��ة  تقارير  رف��ع  على  اللجنة 

للجنة ال�ستقرار املايل اأو كالهما، حلني انتهاء اأعمالها.
الت�ساور  تعزيز  ���س��رورة  على  الإر���س��ادي��ة  امل��ب��ادئ  اأك���دت  كما 
لإيجاد  التجارية،  والبنوك  امل�سارف  احت���ادات  مع  واحل���وار 
مبا  “الآيبور�س”  املرجعية  الت�سعر  لأدوات  مالئم  بديل 
من  النتقال  لإج���راء  البنوك  اأنظمة  تاأهيل  كيفية  ذل��ك  يف 
تخ�سي�س  �سرورة  مع  اأخ��رى،  مرجعية  اأداة  اإىل  الآيبور�س 

املوارد الكافية لدعم جهود النتقال.
امل��رك��زي��ة مبوا�سلة  امل�����س��ارف  قيام  باأهمية  امل��ب��ادئ  واأو���س��ت 
تطوير الإطار الت�سغيلي لل�سيا�سة النقدية للم�سرف املركزي، 
على  التاأثر  على  املركزي  امل�سرف  ق��درة  تعزيز  يتم  بحيث 
اأ�سعار فائدة اإقرا�س بني البنوك من خالل نظام الكوريدور. 
التعليمات  الإر���س��ادي��ة على ���س��رورة مراجعة  امل��ب��ادئ  واأك���دت 
القانونية  احللول  واإيجاد  املايل  امل�ستهلك  بحماية  اخلا�سة 
امل���الءم���ة ب��خ�����س��و���س ع��م��الء ال��ب��ن��وك امل��رت��ب��ط��ة عقودهم 
الئتمانية القائمة، باأ�سعار فائدة مرجعية مرتبطة بالليبور 
والعمالء  ال��ب��ن��وك  ب��ني  ال��ت��ف��او���س  وت�سجيع  الآي��ب��ور���س  اأو 
لبحث حلول قانونية مر�سية للطرفني فيما يخ�س تعديل 

العقود.
فيما  البنوك  وع��ي  تعزيز  ���س��رورة  اإىل  امل��ب��ادئ  تطرقت  كما 
يخ�س تعديل اأنظمة تقنية املعلومات املتعلقة بت�سعر الفائدة 
املتغرة، مبا يتواءم مع اأي اإر�سادات اأو تعليمات جديدة ت�سدر 
عن امل�سرف املركزي بهذا اخل�سو�س. اإ�سافًة اإىل حثها على 

حجم  وتقييم  والآي��ب��ور���س  لليبور  ال��ت��ع��ر���س  ح��ج��م  درا���س��ة 
واأثر  الأ�سعار،  التخلي عن هذه  التي قد تنجم عن  املخاطر 

ذلك على منوذج الأعمال لديها.
بت�سجيع  املركزية  امل�سارف  قيام  اأهمية  اإىل  املبادئ  واأ�سارت 
خطة  لو�سع  موؤقتة،  جلنة  ت�سكيل  على  التجارية  البنوك 
ت�سم  بحيث  و”الآيبور�س”  “الليبور”  اأ�سعار  عن  للتخلي 
والمتثال  واخل��زي��ن��ة،  املخاطر،  اإدارة  دوائ���ر  م���دراء  اللجنة 
والعمليات  ال��داخ��ل��ي،  والتدقيق  املعلومات  وتقنية  وامل��ال��ي��ة 
ويتعني  وال��ق��ان��ون��ي��ة،  امل����ايل  امل�ستهلك  وح��م��اي��ة  امل�����س��رف��ي��ة 
حول  البنك  اإدارة  ملجل�س  �سهرية  تقارير  اللجنة  ترفع  اأن 
العديد  اإىل  امل��ب��ادئ  تطرقت  كما  الإجن���از.  يف  التقدم  م��دى 
املايل، مثل  التي تهم ق�سايا تعزيز ال�ستقرار  من اجلوانب 
تكثيف اجلولت التفتي�سية امليدانية على البنوك التجارية، 
ل��ل��ت��اأك��د م��ن م���دى ج��ه��وزي��ة ال��ب��ن��وك ال��ت��ج��اري��ة بخ�سو�س 
و”الآيبور�س”  “الليبور”  ب��اأ���س��ع��ار  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ن  التخلي 
وتبادل اخلربات والتجارب واملعلومات بني امل�سارف املركزية 
التخلي  خطط  حول  والدولية  الإقليمية  املالية  واملوؤ�س�سات 
وعقد موؤمترات وور�س عمل  عن “الليبور” و”الآيبور�س”، 
وبرامج تدريبية بهذا اخل�سو�س، والتقييم امل�ستمر للمخاطر 
املالية والقانونية والت�سغيلية واملحا�سبية وخماطر ال�سمعة، 
التي قد تن�ساأ يف فرتة النتقال من العتماد على “الليبور” 

و”الآيبور�س” اإىل العتماد على اأداة ت�سعر جديدة.

معاملة لقت�صادية عجمان يف م�صفوت و�ملنامة خال 8 �أ�صهر  800
•• عجمان - وام:

ب��ل��غ ع����دد اإج����م����ايل امل���ع���ام���الت يف 
التابعة  املتعاملني  اإ���س��ع��اد  م��راك��ز 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل����دائ����رة 
م�سفوت  مب��ن��ط��ق��ت��ي  ع��ج��م��ان  يف 
اجلاري  العام  مطلع  منذ  واملنامة 
اأك������رث  اأغ���������س����ط���������س   30 وح�����ت�����ى 
وت����وّزع����ت   . م��ع��ام��ل��ة   800 م����ن 
الرخ�س  اإ����س���دار  ب���ني  امل��ع��ام��الت 
وتعديلها  وجتديدها  القت�سادية 
واإ�سدار  التجارية  الأ�سماء  وحجز 
الأن�سطة  ج��اءت  حيث  الت�ساريح، 
اإ�سدار  اإقبال بالرتتيب يف  الأكرث 
ال���رخ�������س ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال���ت���ايل : 
واحليوانات  الأ���س��م��اء  بيع  ن�ساط 
بالتجزئة،  ال���ط���ازج���ة  ال��ب��ح��ري��ة 
وبيع الوجبات اخلفيفة، وت�سميم 
وب�����رجم�����ة ال����ع����م����الت امل�������س���ّف���رة، 
الطلبات،  ت���و����س���ي���ل  وخ�����دم�����ات 
واأخ������راً ���س��ي��ان��ة امل���ب���اين، يف حني 
اإقباًل  الأك�����رث  الأن�����س��ط��ة  ج����اءت 
: مقاولت  ك��ال��ت��ايل  ال��ت��ج��دي��د  يف 

ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ���س��ه��ر ي��ول��ي��و بلغت 
حر�س  اإىل  م�سرا  امل��ائ��ة،  يف   90
الدائرة على الّلقاءات الدورية مع 
اخلدمات  وُمقّدمي  املراكز  م��دراء 
وامل�ستثمرين على حد  واملتعاملني 
التفّقدية،  ال���زي���ارات  اأث��ن��اء  ���س��واء 
والّلقاء كذلك مع ال�سركاء ملناق�سة 
امل��وا���س��ي��ع امل�����س��رتك��ة وب��ح��ث اأطر 
التعاون امل�ستقبلي لو�سع الربامج 
جتربة  خل��ل��ق  الكفيلة  واخل��ط��ط 

متعامل فريدة«.

رائدة  خ��دم��ات  تقدمي  يف  عجمان 
املتعاملني عرب كافة قنوات  ُت�سعد 
فيها  احل�سول على اخلدمات مبا 
مراكز اإ�سعاد املتعاملني يف م�سفوت 
وامل��ن��ام��ة.  واأو����س���ح احل��م��راين اأن 
املركزين  يف  املتعاملني  ر�سا  ن�سبة 

اليوم  للمراكز  القيادات  من  ع��دد 
بهدف تفّقدها والطالع على �سر 
وتطوير  التوا�سل  وتعزيز  العمل 
اخل���دم���ات. واأك����د احل��م��راين على 
توليه  ال������ذي  ال���ك���ب���ر  اله���ت���م���ام 
دائ������رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة يف 

املباين،  و�سيانة  امل��ب��اين،  م�ساريع 
الطالء  واأعمال  الديكور،  واأعمال 
امليكانيكي  والإ���س��الح  والدهانات، 
للمركبات. اأعلن ذلك خالل زيارة 
احلمراين،  اأحمد  اهلل  عبد  �سعادة 
يرافقه  ب���ال���ن���دب،  ال����ع����ام  امل����دي����ر 

طرق دبي تطلع �لحتاد للطري�ن على �أف�صل �ملمار�صات مبجال �لتميز

تاأجيل �إطاق معر�س بيوتي وورلد �ل�صرق �لأو�صط �إىل �لعام �ملقبل
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املال والأعمال

بنك �مل�صرق و�أبوظبي �لأول و�لفجرية �لوطني يقدمون من�صة �لنقد �لرقمي klip من حمفظة �لإمار�ت �لرقمية
••اأبوظبي-الفجر: 

املبتكرة   »Klip« اأعلنت حمفظة الإمارات الرقمية ام�س عن اإطالق من�ستها
للنقد الرقمي يف الإمارات بالتعاون مع بنك اأبوظبي الأول وبنك امل�سرق وبنك 
الفجرة الوطني.  وتتيح من�سة »klip«، للم�ستخدم حتويل الأموال عرب رقم 
الهاتف املتحرك، اإىل جانب تنفيذ عمليات الدفع ب�سهولة يف املتاجر املتعاملة 
مع البنوك ال�سريكة. وتتيح املن�سة لل�سركات ال�سغرة فر�سة قبول املدفوعات 
من  ال�ستفادة  على  قدرتها  تعزيز  يعني  ما  املتحركة،  الهواتف  عرب  الرقمية 
احلل الوحيد من نوعه وامل�سمم لتوفر   »klip« القت�ساد الرقمي. وتعترب
خدمات الدفع الرقمية بني جميع العمالء والتجار يف الإمارات. ومتتاز من�سة 
والتوافقية،  والأداء  الأم��ان  من  متقدمة  مب�ستويات   »klip« الرقمي  النقد 

التي ترثي جتربة العمالء وتوفر لهم اأكرب قدر ممكن من ال�سهولة لتنظيم 
اخلدمات  جمموعة  رئي�س  �سوم،  �سوبروتو  ق��ال  جانبه،  وم��ن  مدفوعاتهم«.  
وطوال  ن�ساأته،  منذ  امل�سرق  بنك  “ارتكز  امل�سرق:  بنك  يف  ل��الأف��راد  امل�سرفية 
تنموية  ا�سرتاتيجية  على  الزمن  ن�سف قرن من  املمتدة لأكرث من  م�سرته 
امل�سريف  القطاع  تعزيز  �ساأنها  التي من  املبادرات  كافة  تتمثل يف دعم  وا�سحة 
حياتهم  من��ط  وتنا�سب  وامل��رون��ة  بالكفاءة  تتميز  بخدمات  العمالء  وت��زوي��د 
البنك  لعبه  ال��ذي  الريادي  ال��دور  بو�سوح يف  ذلك  با�ستمرار. وجتلى  املتجدد 
اإىل  اإىل الن�سمام  التي �سارعت  املوؤ�س�سات امل�سرفية الوطنية  اأوائل  كونه من 
م�سرة التحول التكنولوجي والرقمي فور بزوغ الطفرة التكنولوجية يف قطاع 
التزامنا  على  تاأكيداً   »klip« ملن�سة  اليوم  دعمنا  وياأتي  امل�سرفية.  اخلدمات 
احلثيثة يف  املتحدة وجهودها  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بروؤية حكومة  الدائم  

يف  وامل�ساعدة  التقليدية،  النقدية  الأوراق  ا�ستخدام  م��ن  احل��ّد  اإىل  وت��ه��دف 
النقدية عرب  ال��ت��داولت  م��ن  الإم����ارات نحو جمتمع خ��اٍل مت��ام��اً  التحول يف 
توفر بديل رقمي لها مبا يتنا�سب مع منط حياة م�ستخدميها.  » وتعليقاً على 
ذلك، قالت هناء الر�ستماين، نائب الرئي�س التنفيذي للمجموعة ورئي�س قطاع 
اإىل  امل�ستهلكون  “يتطلع  اأبوظبي الأول:  اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف بنك 
ال�ستفادة من اأحدث احللول الرقمية يف �ستى املجالت، مبا يف ذلك اخلدمات 
النقد  اإط��الق من�سة  باأن  ثقة  على  ونحن  وامل�سرتيات.  واملدفوعات  امل�سرفية 
اأن  �ساأنه  من  �سواء  حد  على  والتجار  الأف���راد  من  للعمالء   »klip« الرقمي 
يدعم اجلهود املبذولة يف دولة الإمارات العربية املتحدة للو�سول اإىل تعامالت 
مالية غر نقدية، وبالتايل تطوير منظومة القطاع املايل يف الدولة. ونحن يف 
بنك اأبوظبي الأول ملتزمون دائماً بتوفر اأحدث احللول والتقنيات املتطورة 

اإىل جمتمع  ال�سعد، و�سوًل  ال�سامل على جميع  الرقمي  التحول  دفع عجلة 
يف  مل�ساهمتنا  للغاية  �سعداء  ونحن  بالكامل.  لنقدي  واقت�ساد  رقمياً  متمكن 
اإطالق هذه املبادرة الفريدة من نوعها، والإ�سهام يف تعزيز جتربة العمالء على 
املتنامية  امتداد القطاع امل�سريف يف الدولة، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم 
على الوجه الأمثل. “ واأ�ساف فين�س كوك، الرئي�س التنفيذي لبنك الفجرة 
التحول  يف  ري��ادي  دور  بلعب  فخورون  نحن  وطنياً،  بنكاً  “ب�سفتنا  الوطني: 
هذا  اإط���الق  يف  امل�ساركة  وت�سّرفنا  ال��دول��ة؛  يف  امل�سرفية  للخدمات  الرقمي 
احلل الرقمي النوعّي الهام. و�سيوؤدي طرح »klip« يف هذا الوقت اإىل ت�سريع 
ا�ستخدام احللول الرقمية بدًل من النقود التقليدية، وفتح الباب وا�سعاً اأمام 
جمموعة كبرة من اخلدمات املعنية لغر املتعاملني مع البنوك. لقد �سهدنا 

يف ال�سهور الأخرة توجهاً متزايداً نحو ا�ستخدام جميع قنواتنا الرقمية. 

�ختتام �لن�صخة �لفرت��صية من معر�س عامل �لورق يف �ل�صرق �لأو�صط

بف�سل البنية التحية املتطورة و�سهولة مزاولة الأعمال وجذب املواهب والتقنيات

�لإمار�ت تت�صدر �ملنطقة با�صتخد�م �لو�قع �ملعزز يف �لإعانات

�لنقد �لعربي يقدم قر�صا لاأردن بقيمة 41 مليون دولر
ت�سهيل  قر�س  من  الثانية  الدفعة  ب�سحب   2020 مايو 
 38 بقيمة  وامل�سريف  املايل  القطاع  الهيكلي يف  الت�سحيح 
التحديات  ومواجهة  الإ�سالح  جهود  لدعم  دولر  مليون 

املختلفة.
عدد  من  طلبات  احل��ايل  الوقت  يف  ال�سندوق  يدر�س  كما 
املالية ويعمل  الأع�ساء لال�ستفادة من موارده  الدول  من 
يكفل توفر  ال�ساأن مبا  الإج���راءات يف هذا  ا�ستكمال  على 
الأع�ساء  ال��دول  باأق�سى �سرعة ممكنة ومبا ميكن  الدعم 
املالية  مواقفها  وتعزيز  التمويل  احتياجات  ا�ستيفاء  من 

ملواجهة التحديات املختلفة خا�سًة يف مثل هذه الأوقات.

•• اأبوظبي-وام:

للمملكة  تلقائيا جديدا  العربي قر�سا  النقد  قّدم �سندوق 
41 مليون دولر بهدف توفر  الأردنية الها�سمية بقيمة 
امل���ايل للمملكة ويلبي  ال��و���س��ع  ي��دع��م  امل��ال��ي��ة مب��ا  امل����وارد 
الح��ت��ي��اج��ات ال���ط���ارئ���ة. وق���ع ع��ل��ى ال��ق��ر���س ع���ن اململكة 
الأردنية الها�سمية معايل الدكتور حممد الع�سع�س، وزير 
بن  الرحمن  عبد  الدكتور  معايل  ال�سندوق  وع��ن  املالية 
عبداهلل احلميدي املدير العام رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق 
يف  قامت  الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة  العربي.كانت  النقد 

وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون 
 19 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  التجاري  اخلليج  مبنطقة  دره��م 
مليون درهم يف منطقة برج خليفة واأخرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم 

يف منطقة برج خليفة .
وت�سدرت منطقة الرب�ساء جنوب الرابعة املناطق من حيث عدد مبايعات 
ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 78 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وتلتها منطقة 
مر�سى دبي بت�سجيلها 69 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم وثالثة يف اخلليج 

التجاري بت�سجيلها 58 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم .
4.02 مليار درهم منها 127 رهن اأرا�س  و�سجلت الرهون قيمة قدرها 
بقيمة 3.89 مليار درهم و 185 رهن فلل و�سقق بقيمة 129.1 مليون 
اأهمها مبنطقة �سيح الدحل بقيمة ملياري دره��م واأخ��رى يف  دره��م وك��ان 

منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد بقيمة مليار درهم.
اأما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 62 هبة بقيمة 182.31 مليون درهم كان 
اأهمها مبنطقة الثنية الرابعة بقيمة 40 مليون درهم واأخرى يف منطقة 

مدينة املطار بقيمة 30 مليون درهم .

•• دبي-وام:

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي خالل الأ�سبوع 
 660 ال��دائ��رة ت�سجيل  6.7 مليار دره��م حيث �سهدت  اأك��رث من  احل��ايل 
بقيمة  لالأرا�سي  مبايعة   113 منها  دره��م  مليار   2.55 بقيمة  مبايعة 
650.35 مليون  1.9 مليار درهم و547 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 

درهم .
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 997 مليون درهم يف منطقة حدائق 
ال�سيخ حممد بن را�سد تليها مبايعة بقيمة 332 مليون درهم يف منطقة 
حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد تليها مبايعة بقيمة 109 ماليني درهم يف 

منطقة �سيح الدحل .
اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق  الثالثة  ال�سبا  ن��د  منطقة  وت�����س��درت 
�سجلت 22 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية اخلام�سة 
الثالثة  وثالثة يف احلبية  دره��م  مليون   26 بقيمة  مبايعات   9 بت�سجيلها 

بت�سجيلها 8 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم .

•• دبي -وام:
معر�س  ف��ع��ال��ي��ات   hls اخ��ت��ت��م��ت 
الأو�سط  ال�����س��رق  يف  ال����ورق  ع���امل 
�سركة  نظمته  ال���ذي  الف��رتا���س��ي 
مي�سي فرانكفورت ال�سرق الأو�سط 
مب�ساركة خرباء القطاع واأكرث من 
60 ج��ه��ة ع��ار���س��ة م��ن اأك����رث من 
100 دولة . ويعد املعر�س - الذي 
ي��وم��ني بح�سور  م��دى  اأق��ي��م على 
ومت�سوق  زائ���ر   1300 م��ن  اأك���رث 
فعالية  اأك�����رب   - الإن����رتن����ت  ع���رب 
لقطاعات  امل��ن��ط��ق��ة  يف  جت����اري����ة 
والهدايا  وال�������ورق  ال��ق��رط��ا���س��ي��ة 

وم�ستلزمات املدار�س واملكاتب .
ن�سخة هذا  ت��اأج��ي��ل  اأن���ه مت  ي��ذك��ر 
ال����ع����ام م����ن امل���ع���ر����س ال����ت����ي ك���ان 
م��ن امل��ق��ّرر اإط��الق��ه��ا خ���الل �سهر 
م���ار����س امل��ا���س��ي ن��ت��ي��ج��ة اإج�����راءات 
ال��ت��ي ف��ر���س��ت��ه��ا جائحة  الإغ�����الق 
“ كوفيد -19 “ يف جميع اأنحاء 
��ة مدخال  ال��ع��امل . و���س��م��ت امل��ن�����سّ
اف����رتا�����س����ي����ا و�����س����ال����ة وم���ن���اط���ق 
التجريبية  وال��ع��رو���س  ل��ل��ن��دوات 
ما  للتوا�سل  خم�س�سة  ورده����ات 
اأت����اح ل��ل��ج��ه��ات ال��ع��ار���س��ة وال�����زّوار 
امل�����س��ارك��ة مب��ن��اق�����س��اٍت ب����ّن����اءة مع 
عمالء حمتملني مع اإمكانية �سراء 

ال�سنوي  امل���ع���ر����س  م���ن  ال���ق���ادم���ة 
 2021 م���ار����س   2 يف  ���س��ت��ن��ط��ل��ق 

مبركز دبي التجاري العاملي.

الرغبة  اإط���ار  يف  الرقمية  املن�سة 
اأخ�سائيي  مع  والعمل  بالتوا�سل 
الن�سخة  اأن  اإىل  لفتا   ،“ القطاع 

وردود  املعر�س  بنجاح  �سعادته  عن 
ف��ي��م��ا يخ�ّس  الإي���ج���اب���ي���ة  ال��ف��ع��ل 
حتّول احلدث من عامل الورق اإىل 

املنتجات مبا�سرة من املزودين.
اأك���رب م��دي��ر معر�س  واأع����رب علي 
الأو�سط  ال�����س��رق  يف  ال����ورق  ع���امل 

لوباء  خ�سي�ساً  الأداة  هذه  ُت�سمم 
اأهم  اأ���س��ب��ح��ت  ف��ق��د  كوفيد-19، 
الأدوات  جم��م��وع��ة  �سمن  عن�سر 
املتوفرة لدينا لأن النا�س اأ�سبحوا 
جتربة  خ����و�����س  ع����ل����ى  ق������ادري������ن 
مغادرة  اإىل  احلاجة  بدون  جديدة 
م���ن���ازل���ه���م«.  ب������دوره ق����ال مايك 
مثل  الفاخرة  املنتجات  اإن  خ��وري 
ال�سيارات وم�ستح�سرات التجميل 
واملكياج متثل فر�سة فريدة لقطاع 
الواقع  تقنية  با�ستخدام  الإع��الن 
املعزز، وقد قام خوري بتطوير اأداة 
على  ال�سراء  قبل  للتجربة  خا�سة 
مل�ستح�سرات  ت�سات  �سناب  تطبيق 

“ماك” التجميلية. 
بت�سميم  “قمنا  خ������وري:  وق�����ال 
ماك  مل�ستح�سرات  ت�سوق  جت��رب��ة 
وو����س���ع امل��ن��ت��ج ب�����س��ك��ل رق��م��ي بيد 
عد�سة  اأت���اح���ت  وق���د  امل�ستهلكني. 
�سناب ت�سات للم�ستخدمني فر�سة 
خمتلفة  اأ����س���ك���ال  ث���الث���ة  جت���رب���ة 
وحظيت  التجميل  مل�ستح�سرات 
م�ساهدة.  مليون   3.7 من  باأكرث 
املعزز  ال����واق����ع  ت��ق��ن��ي��ة  جن�����اح  اإن 
تكون  وق��د  واق��ع��ي��اً،  قيا�سه  ميكن 
النتائج  لكن  م��ع��ززة  التكنولوجيا 
وقد  ال���واق���ع.  اأر�����س  ع��ل��ى  تنعك�س 
املعزز  ال����واق����ع  جت���رب���ة  ت����ط����ورت 
كونها  م��ن  اأك���رث  ���س��رورة  لت�سبح 
الوقت  وح������ان  رف����اه����ي����ة،  جم�����رد 

ل�ستخدامها بال�سكل الأمثل«.  

•• دبي-الفجر: 

املنطقة  دول  الإم������ارات  ت�����س��درت 
املعزز  ال��واق��ع  تقنية  ا�ستخدام  يف 
بف�سل  وذلك  الإعالنات،  ب�سناعة 
التكنولوجية  ال��ت��ح��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
من  املنطقة  يف  وال��ري��ادة  املتطورة 
وال�سركات  امل��واه��ب  ج��ذب  ناحية 
يف جمالت البتكار بالإ�سافة اإىل 
ح�سبما  الأع��م��ال،  م��زاول��ة  �سهولة 
اأكد بع�س اأبرز اخلرباء املخت�سني 
ب����ه����ذا ال����ق����ط����اع خ�������الل ال����ن����دوة 
 Fireside الرقمية  احل��واري��ة 
مدينة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي   Chat
ال�سوء  لت�سليط  ل��الإن��رتن��ت  دب��ي 
املتنامي  ال��رق��م��ي  الق��ت�����س��اد  على 
تقنية  ا���س��ت��خ��دام  وت��زاي��د  ب�سرعة 
الواقع املعزز التفاعلية يف الدعاية 
والإعالن ب�سبب وباء كوفيد-19. 
اأقيمت  ال���ت���ي  اجل��ل�����س��ة  و����س���ه���دت 
الواقع  تقنية  “تاأثر  حتت عنوان 
املعزز يف قطاع الإعالنات مبنطقة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا”، 
بادياين،  في�سال  م��ن  ك��ل  م�ساركة 
الإبداعية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��دي��ر 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  مبنطقة 
اأفريقيا يف �سناب ت�سات، وبنجامني 
الرقمية  الأع��م��ال  مدير  �سوارتز، 
ومايك خوري،  “جي تي بي”،  يف 
“تاكتيكال”.  ���س��رك��ة  ع���ام  م��دي��ر 
الثالث  ال�������س���رك���ات  ه����ذه  وت��ع��م��ل 

ت�سات بحيث اأتاحت للم�ستخدمني 
اأنف�سهم داخل ال�سيارة بدون  روؤية 
العر�س،  زي��ارة �سالة  اإىل  احلاجة 
ما �سلط ال�سوء على مدى ال�سغف 
واله��ت��م��ام ال���ذي اأظ��ه��ره جمهور 
عد�سات  اأهمية  واأك��د  ت�سات  �سناب 
الواقع املعزز ودورها كاأداة تعليمية 

وترفيهية يف الوقت نف�سه. 
بيانات  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���س  ويف 
“يبلغ  �����س����وارت����ز:  ق�����ال  احل���م���ل���ة، 
مي�سيه  ال�������ذي  ال�����زم�����ن  م����ع����دل 
امل�ستخدم اأمام عد�سة الواقع املعزز 
ب�سكل  ت�����س��ات  ���س��ن��اب  تطبيق  ع��ل��ى 
املنطقة،  يف  ث��ان��ي��ة   12 ن��ح��و  ع���ام 
ل��ك��ن��ن��ا ����س���ه���دن���ا اأك�������رث م����ن 8.5 
ي�ستخدمون هذه  �سخ�س  ماليني 
الواقع  عد�سة  ويجربون  الو�سيلة 
ملدة  لينكولن  �سيارة  ل��روؤي��ة  املعزز 
اأكرث  اأي  ث��ان��ي��ة،   38 اإىل  و���س��ل��ت 
ب��ث��الث م���رات م��ن امل��ع��دل ال�سائد 
ال���ق���ط���اع. وق����د ا���س��ت��م��رت هذه  يف 
اأ���س��اب��ي��ع يف ثالث  احل��م��ل��ة ل�����س��ت��ة 
اأك���رث من  توليد  دول وجن��ح��ت يف 
للرابط  ف��ت��ح  ع��م��ل��ي��ة  األ����ف   100
مل  حني  ويف   .)Swipe-ups(

يف م��دي��ن��ة دب���ي ل��الإن��رتن��ت، اأكرب 
جم���م���ع اأع������م������ال م��ت��خ�����س�����س يف 
املنطقة،  يف  التكنولوجيا  جم���ال 
�سركة   1600 حت��ت�����س��ن  ال���ت���ي 
من  اأك��رث  فيها  يعمل  تكنولوجية 
25 األف متخ�س�س ورائد اأعمال.  
ويف ظل التوقعات باأن ينمو حجم 
الإع�����الن�����ات ب���ا����س���ت���خ���دام ال���واق���ع 
املتحركة  ال���ه���وات���ف  ع��ل��ى  امل���ع���زز 
دولر  م��ل��ي��ار   1.41 م���ن  ع���امل���ي���اً 
مليارات   8 اإىل   2020 ع���ام  يف 
 2024 ع��������ام  ب����ح����ل����ول  دولر 
 ARtillery ل�������س���رك���ة  وف����ق����اً 
Intelligence، اأ�سار اخلرباء 
الذين  امل��ع��ل��ن��ني  اأن  اإىل  ال��ث��الث��ة 
التقنية  ه������ذه  يف  ي�������س���ت���ث���م���رون 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  مبنطقة 
جناح  اإح���راز  م��ن  متكنوا  اأفريقيا 

ملمو�س. 
ال�سدد:  ه����ذا  يف  ب���ادي���اين  وق�����ال 
“تقنية الواقع املعزز لي�ست معقدة 
يف  املعلنون  اأ�سبح  اإذ  نتخيل،  كما 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة 
ومي�سون  ي�ستخدمونها  اأفريقيا 
وي��ل��ب��ون تطلعات  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ن��ح��و 

كوفيد- وباء  ملكافحة  الحرتازية 
19. ويف حني اأن هذه التقنية مل 
اأثناء  لال�ستخدام  م�سممة  تكن 
ال��وب��اء ب�سكل خ��ا���س، قامت  ف��رتة 
لعد�سة  جتربة  بت�سميم  ال�سركة 
�سناب  تطبيق  على  امل��ع��زز  ال��واق��ع 

بدءاً  مبا�سراً،  تالم�ساً  اأو  ات�ساًل 
والأ�سطح  املتاجر  اإىل  النا�س  من 
ونقاط  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ر���س  وكيفية 

البيع«.  
م���ن ج��ان��ب��ه، حت���دث ���س��وارت��ز عن 
تي  “جي  ����س���رك���ة  م���ك���ت���ب  جن������اح 

ه���ذه  اإن  ال����ع����م����الء.  م����ن  م����زي����د 
التكنولوجيا لي�ست م�ستقبلية، بل 
يف  وخا�سة  الآن  ا�ستخدامها  يتم 
الظروف التي منّر بها والتي يقوم 
املخاطر  ب��ت��ق��ي��ي��م  ال��ع��م��الء  ف��ي��ه��ا 
واملنافع املرتبطة باأي �سيء يتطلب 

الإعالنية  احلملة  يف  ب��دب��ي  بي” 
امل���ع���ت���م���دة ع���ل���ى ت���ق���ن���ي���ة ال����واق����ع 
ال�سيارات  ���س��رك��ة  ل�����س��ال��ح  امل���ع���زز 
“لينكولن”،  الفاخرة  الأمريكية 
جناحاً  احلملة  ه��ذه  حققت  حيث 
ك���ب���راً خ����الل ف����رتة الإج��������راءات 

مليار درهم ت�صرفات عقار�ت دبي يف �أ�صبوع  6.7

نتيجة الدمار البيئي وتغري اأ�ساليب الب�سر يف اإنتاج الغذاء

�نخفا�س �أعد�د كائنات �حلياة �لربية بن�صبة �لثلثني
والعمل جنًبا اإىل جنب مع املنظمات واحلكومات والأفراد 
بناء م�ستقبل مرن  وامل�ساعدة يف  البيئي  التدهور  لوقف 
لنا جميعاً نحتاج ذلك لي�س فقط لتعزيز القت�ساد ولكن 

ل�سمان اأمن الأجيال القادمة اأي�ساً.
وا�سافت راأينا خالل هذا الوباء �سريع التطور موؤ�سرات 
على  ت�ساعدنا  اأن  ميكن  التي  التغيرات  على  وا�سحة 

البدء يف ا�ستعادة بيئتنا اإذا خففنا من وطاأتنا عليها .
هذا  وراء  ال��رئ��ي�����س��ي  ال�����س��ب��ب  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����س��ر 
الربية على  كائنات احلياة  اأع��داد  الكبر يف  النخفا�س 
الكوكب احلي - هو  كوكب الأر���س - كما ورد يف موؤ�سر 
تزايد  ذل��ك  يف  مبا  وتدهورها  الطبيعية  امل��وائ��ل  فقدان 
اإنتاج  يف  الب�سر  اأ���س��ال��ي��ب  لتغر  نتيجة  ال��غ��اب��ات  اإزال����ة 

الغذاء.
الإ�سارة  متت  التي  بالنقرا�س  امل��ه��ددة  الأن���واع  وت�سمل 
اإليها يف موؤ�سر الكوكب احلي كال من غوريال الأرا�سي 
اأي�سا با�سم غوريال غراير  ال�سرقية املنخف�سة املعروفة 
زوالتي �سهدت اأعدادها يف منتزه كاهوزي بييغا الوطني 
يف جمهورية الكونغو الدميقراطية انخفا�ساً يقدر بن�سبة 
لل�سيد غر  1994 و2015 نظراً  %87 بني عامي 
القانوين بالإ�سافة اإىل طائر الببغاء الرمادي الأفريقي 
بن�سبة  اأع����داده  انخف�ست  غ��ان��ازوال��ذي  غ��رب  يف ج��ن��وب 
ب�سبب  و2014   1992 ع��ام��ي  ب��ني   99% اإىل  ت�سل 
عمليات ال�سيد اجلائر وجتارة الطيور الربية، اإىل جانب 

فقدان املوائل.

•• لندن-وام: 

اأ�سار تقرير “الكوكب احلي 2020” الذي �سدر اأ�م�س 
العاملية  الأع���داد  اأن  اإىل  للطبيعة  العاملي  ال�سندوق  عن 
والزواحف  وال��ربم��ائ��ي��ات  وال��ط��ي��ور  للثدييات  امل��راق��ب��ة 
والأ�سماك قد �سهدت متو�سط انخفا�س مبقدار الثلثني 
يف اأقل من ن�سف قرن من الزمن، ويرجع ذلك يف جزء 
كبر منه اإىل مظاهر الدمار البيئي ذاتها التي ت�ساهم يف 

ظهور الأمرا�س احليوانية املن�ساأ مثل كوفيد – 19.
وُيظهر تقرير موؤ�سر الكوكب احلي الذي اأعدته جمعية 
علم احليوان يف لندن اأن العوامل التي ُيعتقد اأنها تزيد 
من تعر�س الكوكب لالأوبئة مبا يف ذلك التغر يف اأ�ساليب 
ا�ستخدام الأرا�سي والجتار بالأحياء الربية �سكلت اأي�ساً 
النخفا�س  متو�سط  يف  �ساهمت  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  بع�س 
الذي بلغ %68 يف الأعداد العاملية للفقاريات بني عامي 

و2016.  1970
العاملي  لل�سندوق  العام  لمربتينيداملدير  ماركو  وق��ال 
 ”2020 احل��ي  “الكوكب  تقرير  “يو�سح  للطبيعة: 
كيف اأن التدمر املتزايد للطبيعة يوؤدي اإىل اآثار كارثية 
لي�س فقط على كائنات احلياة الربية، ولكن على �سحة 
الإن�سان وجميع مظاهر احلياة الب�سرية”. وقالت ليلى 
الإمارات  جلمعية  العام  املدير  اللطيف  عبد  م�سطفى 
للطبيعة بالتعاون مع ال�سندوق العاملي للطبيعة: “نحتاج 
اليوم اأكرث من اأي وقت م�سى اإىل التحرك ب�سكل عاجل 
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الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 2851483 بال�سم التجاري كافتريا فيزي 
الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  ايفيكت 

كما كان عيه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 244/2020/11 مدين جزئي   
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )81. 22.817( درهم مع الفائدة القانونية بواقع %12 

من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  
طالب الإعالن : �سركة جمموعة الإمارات لالإت�سالت )جمموعة ات�سالت( �س م ع - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- جا�سم حممد عبداهلل اهلي - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/3/10 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�سالح/�سركة جمموعة الإمارات لالإت�سالت )جمموعة ات�سالت( �س م ع باإلزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  اعتبارا من  �سنويا  بواقع %9  والفائدة عنه  وق��دره 22.817.81 درهما  مبلغا 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهما(   200( ومبلغ  وامل�سروفات  بالر�سوم  الزامه  مع 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2134/2017/11 مدين جزئي   

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )42.501.73 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  

�سفته   - ع  م  ���س   - ات�����س��الت  جمموعة   - لالإت�سالت  الإم����ارات  جمموعة  �سركة   : الإع���الن  طالب 
بالق�سية : مدعي - املطلوب اإعالنه : 1- عا�سف خان - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  يف   2017/11/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���الن  مو�سوع 
املذكورة اأعاله ل�سالح/ �سركة جمموعة الإم��ارات لالإت�سالت - جمموعة ات�سالت - �س م ع بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ اثنان واربعون الفا وخم�سمائة وواحد درهم وثالثة و�سبعون 
الر�سوم  والزمته  التام  ال�سداد  متام  وحتى  التقا�سي  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  خالل ثالثني 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1304/2020/11 مدين جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )38.596.69 درهم( والر�سوم 
امل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
م ع - �سفته  ات�سالت - �س  الإم���ارات لالإت�سالت - جمموعة  �سركة جمموعة   : الإع��الن  طالب 
بالق�سية : مدعي   املطلوب اإعالنه : 1- اإبراهيم عبداهلل عبداللطيف حممد ال�ساده - �سفته  

بالق�سية : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  امل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   38.596.69(
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني   التام و�سمول احلكم  ال�سداد  وحتى 
املوافق  2020/9/21  ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1294/2020/11 مدين جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )53. 28.580 درهم( والر�سوم 
امل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
م ع - �سفته  ات�سالت - �س  الإم���ارات لالإت�سالت - جمموعة  �سركة جمموعة   : الإع��الن  طالب 
 بالق�سية : مدعي - املطلوب اإعالنه : 1- ريكاردو �سينزون رابيز - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
ال�ستحقاق  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  امل�ساريف  والر�سوم  درهم(   28.580  .53(
وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  
املوافق  2020/9/21  ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2116/2020/209 تنفيذ عمايل  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/6333 عمايل جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )69405 درهم( ل�سالح العامل ، بالإ�سافة اىل مبلغ وقدره )1409 درهم( 
ر�سوم تنفيذ احلكم ومبلغ )2563 درهم( ر�سوم الدعوى الإبتدائية ل�سالح املحكمة.   

طالب الإعالن : اومي�س �ساندرا �سيكار جو�سي - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله :  خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- براميد اي & �سي م د م �س- �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )69405( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�سافة اىل مبلغ )3972( درهم 
ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3913/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/1071 امر اداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )162695 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : البنك التجاري الدويل )�س م ع( - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- اإيادوراي راجيندران راجيندران - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )162695( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   

 اعالن بالن�شر
يف  الإ�شتئناف رقم 171/2020/361 ا�شتئناف اأمر اأداء  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

فيكتور  2-ب�سار  م  م  ذ   - ح��رة  منطقة  ميديا  ك�ساب   -1  / �سده  امل�ستاأنف  اىل 
عارف الن�سيوات  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / القطامي للمولدات 
بالدعوى رقم 2158/2018 جت��اري كلي  ال�سادر  ا�ستاأنف احلكم  م - قد  م  ذ   -
بتاريخ 2019/8/14. وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 2020/9/20 ال�ساعة 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   

اعالن حكم بالن�شر        
يف  الدعوى 626/2020/18 عقاري جزئي

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- ال�سيد ها�سم عبدالغفار حممد العلوي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : متويل م�ساهمة خا�سة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/7  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ متويل م�ساهمة خا�سة 

اأول : بف�سخ اتفاقية اليجار املنتهية بالتملك ومالحقها املربمة بني طريف التداعي بتاريخ 2007/12/25 والزامه برد حيازة 
الوحدة العقارية مو�سوع التفاقية وهي الوحدة رقم 4003 - الكائنة مببنى هورايوزن تاور - الطابق الرابع - �سي برامي واملقام 
على قطعة الر�س رقم 31 ورقم البلدية 0456 392 مبنطقة مر�سي دبي باإمارة دبي ، والزام املدعي عليه بت�سليم العقار املوؤجر 
للمدعية باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد و�سطب اإ�سارة القيد العقاري الوارد يف �سند امللكية ل�سالح املدعي عليه من �سهادة 
امللكية اأو اية اإ�سارة اىل املدعي عليه يف اأي م�ستندات و�سجالت العقار ، وجعل ت�سجيل العقار با�سم املدعية وحدها خال�سا وخاليا 
اأي حق او قيد ، وتكليف دائ��رة الأرا�سي والأم��الك بدبي وكل جهة ر�سمية او غر ر�سمية خمت�سة بتنفيذ ذل��ك.  ثانيا :  من 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة الدفعات الإيجارية املتاأخرة مببلغ وقدره 429 ، 236 درهم )مائتني �ستة وثالثون 
قابال  ي�ستجد.  حكما مبثابة احل�سوري  تاريخ 2019/2/6 وحتى 2020/1/16 وما  دره��م( من  ت�سعة وع�سرون  واربعمائة  الف 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 20200909/5
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة / اميان حممد عابده ، اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة 
حتمل هوية رقم 784197948606856 ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة %100 
وذلك اىل ال�سيدة/ علياء احمد جا�سم احمد ال علي اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة حتمل 
تاأ�س�ست  والتي  لل�سيدات(  جوهرة  اأجمل  )�سالون  الرخ�سة  يف   784199996937944 رقم  هوية 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )769544( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية ، تنازل 
�ساحب الرخ�سة لخر.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 571

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ماجد �سامل خمي�س ماجد البا�س ال�سويدي - اإماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك )70%(  اىل ال�سيد/ حمي الدين 
ب�سر بن حمي الدين - هندي اجلن�سية ، و)30%( اىل ال�سيد/ كوجنو �سانكاران راجان كوجنو 
باإمارة  تاأ�س�ست  والتطريز(  للخياطة  امليناء  )انوار  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  هندي   - �سانكاران 
بال�سارقة.  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )539058( رقم  رخ�سة  مبوجب   ال�سارقة 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   

اعالن بالن�شر
   تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- كالبي�س باتيل  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : �سيد حممد عطا �سوبري  

وميثله : �سمر حليم كنعان  
بالت�سامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   1989032.61( وق���دره  مببلغ  والتكافل 
املحاماة وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2020/9/13 
ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 244/2020/11 مدين جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- جا�سم حممد عبداهلل اأهلي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : �سركة جمموعة الإمارات لالإت�سالت )جمموعة ات�سالت( �س م ع 

وميثله : خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2020/3/10  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
ل�سالح/  �سركة جمموعة الإم��ارات لالإت�سالت )جمموعة ات�سالت( �س م ع ب  بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا ومقداره 22.817.81 درهما والفائدة عنه بواقع 9% �سنويا اعتبارا 
درهما(   200( ومبلغ  وامل�سروفات  بالر�سوم  الزامه  مع  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   

اعـالن تغيري ا�شـم
في�سل  بن  احمد  )في�سل  املواطن  تقدم  ال�سابق  لكتابنا  احلاقا 
التوثيقات  ق�سم  الإبتدائية  ابوظبي  حمكمة  اىل  بطلب  ال�سحي 

بتغير ا�سم ابنته من �سهد اىل )�سم�سه( 
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر العالن
منى على املروي - موثق اأول 

القا�شي / �شلطان حممد خمي�ص الكعبي  
قا�شي تركات الدائرة الثالثة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0004426 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : موؤ�س�سة الكوكب الثالثي للهواتف املتحركة ملالكها قا�سم حممد عبداهلل 
حمهول حمل الإقامة : ال�سارقة - ال�سويهني - �سارع العروبة - حمل رقم 3 ملك حممد عبيد �سامل هاتف 

رقم 0566393045 
للتجارة  كندورتيك  )�سركة  حاليا  م  م  ذ  �س  اللكرتونيا  لتجارة  بي  تي  ام   / املدعية  طلب  على  بناء 

اللكرتونيات ذ م م( �سابقا 
املدعي عليها ب�سداد مبلغ  3220.55 درهما ثالثة الف ومائتان وع�سرون درهما وخم�سة وخم�سون  الزام 

فل�سا قيمة املبالغ املرت�سدة يف ذمة املدعي عليها ح�سب الفواتر وك�سف احل�ساب املرفق بالوراق 
الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 

الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2020/9/20 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
او  الثامنة والن�سف �سباحا - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �سخ�سيا  ال�ساعة  املدنية يف متام 
بوا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي 

عليه.  حرر بتاريخ 2020/9/9
مدير اخلدمات الق�شائية  /عاي�شه علي حممد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0003837 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خمي�س عبيد �سيف عبيد الغا�سمي 
جمهول حمل الإقامة : الفجرة يوجد حتري هاتف : 0529651115 

 / عليه  املدعي  فيه  يطالب  علي  ال  ابراهيم  اهلل  مال  ابراهيم  وليد   / املدعي  طلب  على  بناء 
خمي�س عبيد �سيف عبيد الغا�سمي - اإماراتي اجلن�سية الزامه بالتايل : 

الزام املدعي عليه بدفع 25000 درهم. 
املحكمة  ال�سارقة  الدعوى حمكمة  اإدارة  امام مكتب  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2020/9/17 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
- وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�سفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه.     حرر بتاريخ 2020/4/22م 
مدير اخلدمات الق�شائية      
حمدة حممد ح�شن علي اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   
  ال�شماء           

تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعو / حممد �سعيد زيد علي 
اخلنبويل ، طالبا تعديل ا�سافة م�سمى ال�سهرة )اخلنبويل( وتعديل 
م�سمى القبيلة من )اخلنبويل( اىل )ال�سحي( ل�سمه وا�سقائه )علي 
التعديل )حممد وعلي وح�سه  ا�سماوؤهم بعد  ، تكون  ونوره وح�سه( 
ونوره( اأبناء / �سعيد زيد علي اخلنبويل ال�سحي.  وان من له م�سلحة 
يف العرتا�س ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ العالن 

امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
 قا�شي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

ه�شام ابراهيم حممد  

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 1891/2020/305 ا�شتئناف جتاري  
مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/439 جتاري كلي والر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب.   
طالب الإعالن : �سركة ميت�سو للتجارة العامة )�س ذ م م( ب�سفتها كفيل )مظهر �سيكات( - �سفته 

بالق�سية : م�ستاأنف
كفيل  )ب�سفته  �سفوى  ح�سني  �سيد  مرت�سى  �سيد   -2 ح   م  �س  لينك  ذا   -1  : اإعالنهم  املطلوب 
�سخ�سي( 3- �سيد حممد مهدي �سيد مرت�سى �سفوى )ب�سفته كفيل �سخ�سي( 4-حممد علي 
�سفتهم   - �سخ�سي(  كفيل  )ب�سفته  علوي  عبدالر�سول  5-�سيد  �سخ�سي(  كفيل  )ب�سفته  ف��ودة 

بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2020/9/23 ال�ساعة 17.30 م�ساءا بقاعة 
�ستجري  تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4810(
من املنذرة : �سركة التاك�سي الوطني )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

مرتي  اأ�سعد  توفيق  ال�سيد/  وميثلها   -  National Taxi LLC
بوكالة / اإبراهيم ح�سن املال وم�ساركوه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

 Omar Abdellatif Said Abdellatif سد/ املنذر اليه : عمر عبداللطيف �سعيد عبد اللطيف�
 - A16120984 : م�سري اجلن�سية - ويحمل هوية رقم 784198740686310 - رقم اجلواز -

العنوان : اإمارة دبي - منطقة الكرامة - بناية رقم 216 - �سقة رقم 5
لذلك ، فاإن املنذرة تخطر املنذر اليه ب�سرورة املبادرة ل�سداد مبلغ الدين وقدره اأحد ع�سر الف واأربعمائة 
واربع وت�سعون درهما )11494( درهما املرت�سد يف ذمته ل�سالح املنذرة. وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ 

هذا الإنذار ، واإل فاإن املنذرة �ست�سطر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهة املنذر اليه. 
مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �سركة بازيت العاملية )ذ م م(  
العنوان : مكتب رقم 7 ملك كونكورد تاور - تيكوم - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية 
حمدودة ، رقم الرخ�سة : 509531 رقم القيد بال�سجل التجاري : 52240 مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/8/25  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/8/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
واملحا�سبة  للتدقيق  �سيام  رجب  موؤ�س�سة  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
العنوان : مكتب رقم )404( ملك �سعيد �سهيل �سعيد - بردبي - املركز التجاري الول 
- هاتف : 3213314-04  فاك�س : 3212315-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13034 بتاريخ 2020/9/11   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : موؤ�س�سة رجب �سيام للتدقيق واملحا�سبة
العنوان : مكتب رقم )404( ملك �سعيد �سهيل �سعيد - بردبي - املركز التجاري 
الول - هاتف : 3213314-04  فاك�س : 3212315-04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�سفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
بتاريخ   دب��ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م(  م  )ذ  العاملية  بازيت  �سركة 
2020/8/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/8/25 وعلى من 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي  لديه اأي اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  اأع��اله، م�سطحباً  املذكور  العنوان  على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

ه���اج���ر   / امل������دع������و  ف����ق����د 
امل�����غ�����رب    ، اب��������وزك��������ري��������اء 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1747636SY( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0526588720

فقد�ن جو�ز �صفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/  زب���ي���ب���ه 
اث���ي���وب���ي���ا   ، ع����ل����ي  ي����ي����م����ر 
رقم �سفره  ج���واز   اجلن�سية 

)EP4110693( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�سفارة الثيوبية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان �شهادةاأ�شهمفقد�ن جو�ز �صفر
فقد املدعو/را�سد حممد �سعيد املن�سوري ، اإماراتي 

اجلن�سية - �سهادة ا�سهم رقم ETC1539 �سادرة من 
موؤ�س�سة الإمارات لالإت�سالت بعدد 104،173 �سهم 

من يجدها عليه الإت�سالت بتليفون رقم 
الإمارات  ملوؤ�س�سة  اإرجاعها  او   0506933359

لالإت�سالت املبنى الرئي�سي

فقدان �شهادات اأ�شهم
با�سم كل  الواحة كابيتل  ا�سهم �سادرة عن �سركة  فقدان �سهادات 
من :حميد �سعيد بن �ساحوه ال�سويدي رقم ال�سهادة 1140933 
عدد ال�سهم 3511 وا�سهم والدي �سعيد علي �سعيد بن �ساحوه 
271 وا�سهم  1140931 عدد ال�سهم  ال�سويدي رقم ال�سهادة 
 1140929 ال�سهادة  رقم  ح�سن  احمد  �سيخه  بالوالده  خا�سة 
عدد ال�سهم 272 يرجى من يعرث عليها الت�سال على الرقم  او 

هاتف 0552333666
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

اأكد قي�س ال�سالعي رئي�س الحتادين 
العربي والآ�سيوي للرجبي اأن اللجنة 
�ستعقد  العربي  لالحتاد  التنفيذية 
اأ�سبوعني  خ����الل  م��ه��م��ا  اج��ت��م��اع��ا 
ملناق�سة موعد الن�سخة ال�ساد�سة من 
يف  اإقامتها  املقرر  العربية  البطولة 
الإ�سكندرية  مبدينة  املقبل  نوفمرب 

بجمهورية م�سر العربية.
ت�سريحاته  يف  ال�����س��ال��ع��ي  واأ�����س����ار 
لوكالة اأنباء الإمارات " وام " اإىل اأنه 
على �سوء متابعاته لآخر امل�ستجدات 
العاملي  ال�سحي  بالعار�س  اخلا�سة 
املنطقة،  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  والأن�����س��ط��ة 
ال���ب���ط���ول���ة ملدة  ت���اأج���ي���ل  ����س���ي���ق���رتح 
اأو  اأن ت��ق��ام يف ي��ن��اي��ر  ���س��ه��ري��ن ع��ل��ى 
 2021 اأوائ��������ل ف����رباي����ر م����ن ع�����ام 
بطولة  من  اأ�سبوعني  بعد  وحتديدا 
العامل لكرة اليد التي �ست�ست�سيفها 
موؤخرا  قرعتها  واأج��ري��ت  ال��ق��اه��رة 

بنجاح.
العربي  الحت����ادي����ن  رئ��ي�����س  وق�����ال 
" بعد اجتماع   : والآ�سيوي للرجبي 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة والت���ف���اق على 
العربية  للبطولة  امل��ن��ا���س��ب  امل��وع��د 
املقبلة، �سوف ن�ستطلع راأي اجلمعية 
ال��ع��م��وم��ي��ة لع��ت��م��اده، ون��ب��ح��ث لأن 

اأجنح  م��ن  ال�ساد�سة  الن�سخة  تكون 
ال���ن�������س���خ، و�����س����رناع����ي ال���ربوت���ك���ول 
لتوفر  البطولة  يف  املعتمد  الطبي 
الالزمة  الح����رتازي����ة  الإج���������راءات 
واملنظمني،  واحل��ك��ام  الالعبني  لكل 
بالتن�سيق مع اللجنة املنظمة املحلية 
جناح  على  ك��ث��را  ون��ع��ول  م�سر،  يف 
ن�سر  يف  للم�ساهمة  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ل��ك 
نقلة  املنطقة، وحتقيق  اللعبة بدول 
الوجوه  م��ن  ع��دد  ت��ق��دمي  نوعية يف 

اجلديدة كاأبطال للم�ستقبل".
اأنه  ال�سالعي  اأك��د  مت�سل  �سياق  يف 
ر���س��م��ي��ا م���ن املجل�س  ت��ل��ق��ى خ��ط��اب��ا 
بالنجاح  للتهنئة  الآ�سيوي  الأومل��ب��ي 
اجلمعية  اج��ت��م��اع  يف  حت��ق��ق  ال����ذي 
ال���ع���ادي���ة لالحتاد  غ���ر  ال��ع��م��وم��ي��ة 

الآ�سيوي للرجبي بتاريخ 6 �سبتمرب 
امل��ه��م��ة التي  اجل������اري، وال�����ق�����رارات 
املوؤ�س�سي  ال��ن��ظ��ام  لتطبيق  ات��خ��ذت 
القاري،  الحت����اد  اإدارة  يف  ال�����س��ل��ي��م 
بباقي  اأ�����س����وة  مم���ار����س���ات���ه  وت��ق��ن��ني 
الحتادات القارية، وباللجنة الأوملبية 
ال����دويل للعبة،  ال��دول��ي��ة، والحت����اد 
م�سرا اإىل اأن اخلطاب ت�سمن اأي�سا 
التاأكيد على اأهمية لعبة الرجبي يف 
التي  املقبلة  الآ�سيوية  الألعاب  دورة 
عام  م��ن  اأب��ري��ل  يف  بال�سني  �ستقام 
ال�ستعدادات  اأن  مو�سحا   ،2021
لتنظيمها يف  و�ساق  قائمة على قدم 

موعدها.
الآ�سيوي  الحت��اد  لن�ساط  وبالن�سبة 
اأحر�س حاليا  " اإنني  قال ال�سالعي 
ع��ل��ى ع��ق��د اج���ت���م���اع���ات دوري������ة مع 
م��ن��اط��ق ال���ق���ارة اخل��م�����س، ك���ل على 
حدة، ملناق�سة متطلبات كل منطقة، 
ن�سر  ب����رام����ج  يف  ال���ع���م���ل  وحت���ف���ي���ز 
وتطوير اللعبة، وال�ستغالل الأمثل 
الكوادر  تطوير  يف  احلالية  للفرتة 
والنظم وطرق الإدارة، والعمل على 
مواجهة التحديات يف املجالت املالية 
والإدارية والتنظيمية، وطرح الأفكار 
يف  املناطق  ن�ساط  لتفعيل  اجلديدة 
تبادل اخلربات واملع�سكرات والكوادر 

بكافة املجالت".

•• دبي-الفجر:

�سبل  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  بحث 
الثنائية  التعاون وتعزيز العالقات 
وتبادل اخلربات مع اأحد اأهم الفرق 
العاملية امل�ساركة يف بطولة الدوري 
الهندي املمتاز للكريكت التي �ستقام 
يف ع����دد م���ن م����دن ال���دول���ة خالل 
اجلاري  �سبتمرب   19 م��ن  ال��ف��رتة 
املقبل والتي تعد  10 نوفمرب  اإىل 
الكريكت على  واأغلى بطولت  اأهم 
وتبلغ  ال��ع��امل  يف  الأن��دي��ة  م�ستوى 
مليار   6.7 فيها  ال�ستثمار  قيمة 
دولر وبلغ عدد م�ساهدي ن�سختها 
املا�سية التي اأقيمت يف الهند 462 

مليون م�ساهد.
ج��اء ذل��ك خ��الل زي���ارة وف��د نادي 
للكريكت  الهندي  روي��ال  راج�ستان 
رئي�س  ب��ارث��اك��ور  راجن��ي��ت  برئا�سة 
النادي مقر جمل�س دبي الريا�سي، 
ب��ح��ي دب����ي ل��ل��ت�����س��م��ي��م، ح��ي��ث كان 

�سعادة  ال�سيف  الوفد  ا�ستقبال  يف 
�سعيد حارب اأمني عام جمل�س دبي 
اآل رحمة  اأم����ان  ن��ا���س��ر  ال��ري��ا���س��ي 
م�ساعد الأمني العام للمجل�س، كما 
�سارك يف اللقاء راجيف خانا نائب 
رئي�س النادي وع��دد من امل��دراء يف 
امل��ج��ل�����س وال���ن���ادي ال����ذي ي�����س��م يف 
الالعبني  اأه���م  م��ن  ع���دد  �سفوفه 
يتقدمهم  ال���ع���امل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
الأ�سرتايل  ال��ن��ج��م  ال��ف��ري��ق  ق��ائ��د 
الأف�سل  يعد  ال��ذي  �سميث  �ستيف 
بني اأبناء جيله على م�ستوى العامل 
، كما اأن �سفر النادي واأحد مالكه 
الأ�سرتايل  الكريكت  اأ���س��ط��ورة  ه��و 
�سيان وارن ال��ذي يعد اأح��د اأه��م 3 
لعبني يف تاريخ الكريكت على قيد 

احلياة. 
بالوفد  املجل�س  ع��ام  اأم���ني  ورح���ب 
الكريكت  ال��ذي ميثل نخبة  الزائر 
ال���ه���ن���دي وي�����س��م لع���ب���ني م����ن  5 
جن�سيات خمتلفة من بينها اإجنلرتا 

واأ�سرتاليا وجنوب افريقيا والهند 
بع�س  روات���ب  تبلغ  كما  وجامايكا 
لع��ب��ي��ه اأك���رث م��ن م��ل��ي��وين دولر، 
وناق�س معه �سبل التعاون امل�سرتكة 
بني الطرفني، وقال ح��ارب: " اإىل 
الريا�سة  تطوير  يف  عملنا  جانب 
يف دولة الإمارات فنحن حري�سون 
البطولت  وا�ست�سافة  تنظيم  على 
عالقاتنا  وتعزيز  الكربى  الدولية 
الدولية  واملنظمات  املوؤ�س�سات  مع 
التي  ال�سبل  ك��ل  وت��وف��ر  ال��ك��ربى 
ت��دع��م ع��م��ل��ه��ا، وب�����س��ب��ب ت��وف��ر كل 
وال���دع���م وتطور  ال��ن��ج��اح  ع���وام���ل 
م�ستوى اخلدمات فقد نقل املجل�س 
دبي  اإىل  م��ق��ره  للكريكت  ال����دويل 
الذي  الأم��ر  منذ عدة �سنوات وهو 
يوؤكد على مكانة دبي على خارطة 
العامل والريا�سة ب�سكل خا�س، كما 
اأن التنوع ال�سكاين يف الدولة ي�سم 
تع�سق  التي  اجل��ال��ي��ات  م��ن  الكثر 
ال��ري��ا���س��ة، ون��ح��ن حري�سون  ه��ذه 

الفعاليات  وا�ست�سافة  تنظيم  على 
التي تلبي رغبات وع�سق اجلماهر 
م����ن خم���ت���ل���ف ف����ئ����ات امل���ج���ت���م���ع يف 

الدولة".
ومن جانبه عرب راجنيت بارثاكور 
عن  روي���ال  راج�ستان  ن���ادي  رئي�س 
وزيارة  دب��ي  يف  ب��ال��ت��واج��د  �سعادته 
جم��ل�����س دب����ي ال���ري���ا����س���ي، وق����ال: 
"نتقدم بال�سكر اإىل دولة الإمارات 
ا�ست�سافة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
تعد  التي  البطولة  هذه  مناف�سات 
من اأهم البطولت يف الهند ومتثل 
وتنظيم  ال��ه��ن��ود،  لكل  مهًما  رم���ًزا 
ال��ت��وق��ي��ت يعد  ال��ب��ط��ول��ة يف ه����ذا 
املخاطرة  ح��ول��ت  ك��ب��رة  ���س��ج��اع��ة 
اجلالية  ل��ك��ل  وج��ل��ب��ت  ف��ر���س��ة  اإىل 

الهندية ال�سعادة والإيجابية".
نرتبط   " ب����ارث����اك����ور:  واأ������س�����اف 
ب���ع���الق���ات مم���ي���زة م����ع دب�����ي على 
جميع امل�ستويات، و�سنقوم بالتعاون 
الفرق  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة  امل��ج��ل�����س  م���ع 

ال�ستاد  يف  الإماراتيني  والالعبني 
من  لي�ستفيدوا  بالهند  الرئي�سي 
جتربة الهند الحرتافية يف جمال 

ريا�سة الكريكت".

حي  يف  البطولة  عمل  ور�ــســة 
الت�سميم 

ت����اأت����ي زي��������ارة وف������د ال�����ن�����ادي اإىل 
اإقامة  اأثناء  الريا�سي  دبي  جمل�س 
م�ساركته  اإط���ار  يف  بدبي  مع�سكره 

املمتاز  ال��ه��ن��دي  ال����دوري  ببطولة 
ل��ل��ك��ري��ك��ت ال��ت��ي ت��ق��ام يف ع���دد من 
م����دن ال���دول���ة خ����الل ال���ف���رتة من 
 10 اإىل  اجل�����اري  ���س��ب��ت��م��رب   19
جمل�س  ق��ّدم  حيث  املقبل،  نوفمرب 
الت�سهيالت  ك��اف��ة  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي 
واخلدمات  ال��ل��وج�����س��ت��ي  وال���دع���م 
التنظيمية ل�سمان جناح البطولة، 
الأ�سبوع  املجل�س  �سي�ست�سيف  كما 
املقبل ور�س العمل اخلا�سة بالفرق 

ا����س���ت���ع���داًدا ل��ل��م��ن��اف�����س��ات وذل����ك يف 
مقره بحي دبي للت�سميم.

ومت اختيار اإقامة البطولة يف عدد 
من مدن الدولة ملا يتوفر فيها من 
مالعب حديثة واإمكانيات متطورة، 
م��ن تطور  ال���دول���ة  ب��ه  تتمتع  ومل���ا 
والرعاية  والت�������س���الت  ال��ن��ق��ل  يف 
الإن�سانية  واخل���دم���ات  ال�����س��ح��ي��ة 

واملن�ساآت وجميع جمالت احلياة.
املمتاز  ال��ه��ن��دي  ال������دوري  وي�����س��م 

نخبة اللعبني العامليني من خمتلف 
فرق   8 فيه  وت�����س��ارك  اجلن�سيات، 
حمرتفة من خمتلف دول وقارات 
واإجنلرتا  ا���س��رتال��ي��ا  منها  ال��ع��امل 
اإف��ري��ق��ي��ا وال��ه��ن��د، وت�سم  وج��ن��وب 
اإىل  بالإ�سافة  واإدارًيا  لعًبا   680
يتواجدون  الذين  عائالتهم  اأف��راد 
للتدريب  يوما   90 ملدة  الدولة  يف 
مباريات  وخ����و�����س  وال����س���ت���ع���داد 

البطولة.

•• اأبوظبي-وام:

�سهدت الأيام الأخرة اإقبال كبرا من الالعبني امل�سنفني الأوائل عامليا 
يف احلزام الأ�سود للم�ساركة يف جولة اأبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو 
التي �ستقام يف مركز املعار�س مبطار ميامي بولية فلوريدا يف الوليات 
املتحدة الأمريكية يوم 27 �سبتمرب اجلاري، حيث اأكد كل من جونا�س 
اندريد وكاليل �سانتو�س ولوكا�س بينهرو م�ساركتهم يف وزن 55 كجم، 
كجم،   62 وزن  يف  باتي�ستا  ودييجو  اأوليفيرا  وبيبيتو  ج��ورج  وهياجو 
واأكد  كجم.   69 وزن  يف  مي�سيل  وكيندي  ما�سيدو  وتياجو  ت��را  وكيم 
مار�سيو  من  كل  اأن  للبطولة  املنظمة  اللجنة  عن  اأم�س  ال�سادر  البيان 
اأندرو ومي�سيل لرا وجونا�س األفي�س �سوف ي�ساركون يف وزن 77 كجم، 
واأن كل من رونالد جونيور ونيزار لويناب وجاثري باربو�سا اأعلنوا عن 
م�ساركتهم يف وزن 85 كجم. اأما يف وزن 94 كجم فاإن اأبرز الأ�سماء التي 
الثقيل  ال��وزن  وناثان مانديل�سون.. ويف  اي��رون جون�سون،  �ست�سارك هي 
املناف�سات كل من ماك�س  يتقدم احلا�سرين يف  �سوف  120 كجم  حتت 

جيمين�س، وديفونيت جون�سون.
البني  احل���زام  بفئتة  احل���دث  يف  امل�����س��ارك��ات  ال�سيدات  لأب���رز  بالن�سبة  و 
تاكو�سي م�ساركتهما يف  و�سارة  خ��ان،  اأك��دت كل من جي�سا  والأ�سود فقد 
55 كجم،  وزن  اأكوينو يف  وثامري�س  ك��اراوين،  واأبيانا  49 كجم،  وزن 
واليزابيث اإيك�سل، واليك�سا ياني�س، و وودز هيرث يف وزن 62 كجم، وماريا 
"ملكة  العامل  وبطلة  كجم،   70 وزن  يف  �سيلفا  وامييلي  ماليجا�سياك، 
الب�ساط" العام املا�سي جابريلي با�سينها يف وزن 94 كجم، ومعها كل من 

كيلي فيليكانو، وتاليال ريزيندي يف نف�س الوزن.
ويوؤكد طارق البحري مدير جولت اأبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو 
اأن كل الأمور ت�سر على قدم و�ساق لتد�سني مناف�سات املو�سم ال�ساد�س من 
بطولة اأبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو، اعتبارا من جولة ميامي، واأن 
الأوائ��ل عامليا يعطي موؤ�سرا قويا  امل�سنفني  الت�سجيل من  القبال على 
باأن املناف�سات �ستكون حافلة بالإثارة، ول �سيما بعد التعديل اجلديد على 
الفئات امل�ساركة حيث مت ا�ستبعاد فئة احلزام الأزرق، والإبقاء على فئات 
الأعلى  الفئات  باعتبارها  فقط،  والأ���س��ود  والبني  البنف�سجي  الأح��زم��ة 

التطور  وذل��ك يف �سوء  ريا�سة اجلوجيت�سو،  وك��ف��اءة يف  والأك���رث خ��ربة 
والتحول  البطولة  ن��ظ��ام  على  ال���ذي جن��ري��ه  لآخ���ر  م��ن مو�سم  ال��دائ��م 

التدريجي لرفع م�ستوى املناف�سة بالعتماد على الكيف اأكرث من الكم.
بالن�سبة  " وام":  الإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريحات  يف  البحري  وق��ال 
كل  يف  الأوىل  امل��راك��ز  اأ�سحاب  لالعبني  �ستمنح  التي  البطولة  جلوائز 
الفئات �ستبقى كما هي مثل العام املا�سي 225 األف دولر لكل جولة من 
اجلولت، و�سيتم اإغالق باب الت�سجيل غداً ال�سبت يف متام ال�ساعة الثانية 
ع�سر ليال بتوقيت الإمارات، و�ستقام املناف�سات مع مراعاة كافة اإجراءات 
ال�سحة وال�سالمة للم�ساركني، و�سيتم اجراء الفحو�س الطبية للجميع، 
التن�سيق  اأنه يجري  ال�سالة، كما  ولن ي�سمح للجمهور باحل�سور داخل 
بروتوكول  لتطبيق  المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  املحلي  املنظم  م��ع 
يف  املعتمدة  الح��رتازي��ة  الإج�����راءات  م��ن  مزيجا  يحمل  م�سرتك  طبي 
الحتاد الدويل للجوجيت�سو، والإجراءات املتبعة داخل الوليات املتحدة 

الأمريكية ل�سمان �سالمة اجلميع.
باإجراءات  �سيبداأ  للبطولة  الزمني  للجدول  بالن�سبة  البحري:  واأو�سح 

اإىل  ال��راب��ع��ة  م��ن  الأوىل  مرحلتني،  على  �ستقام  التي  الر�سمية  ال���وزن 
ال�ساد�سة م�ساء بتوقيت فلوريدا يوم 26 �سبتمرب اجلاري ب�سالة مركز 
التا�سعة  وحتى  والن�سف  الثامنة  من  والثانية  ميامي،  مبطار  املعار�س 
27 يف املكان نف�سه ، فيما �ستقام املناف�سات اعتبارا  والن�سف �سباح يوم 
 27 امل��واف��ق  الأح��د  ي��وم  فلوريدا  بتوقيت  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  من 
اجلاري، على اأن تكون البداية مع املتناف�سني يف احلزام البنف�سجي، ثم 

احلزامني البني والأ�سود للرجال، ثم الأ�ساتذة وال�سيدات.
ت�سم  كونها  كبر  عاملي  باهتمام  حتظى  البطولة  ان  البحري  واأ���س��اف 
مبتابعة  وحتظى  اجلوجيت�سو،  ريا�سة  يف  العامل  ولعبات  لعبي  نخبة 
الحتاد  لرئي�س  الأول  النائب  الها�سمي  املنعم  عبد  �سعادة  م��ن  دقيقة 
الدويل رئي�س الحتادين الآ�سيوي والإماراتي، وتعد الأوىل بعد ما يقرب 
اجلوجيت�سو  لريا�سة  الدولية  البطولت  فيها  توقفت  ي��وم   200 من 
باقي  ا�ستكمال  املوعد مع  نكون على  و�سوف  املا�سي،  اعتبارا من مار�س 
اجلولت يف كل من مو�سكو وريو دي جانرو ولندن واأبوظبي على مدار 

العام اجلاري.

طارق البحري: اإغالق باب الت�سجيل غدا ال�سبت.. واإجراءات الوزن على مرحلتني

جنوم �لعامل يت�صابقون للم�صاركة يف بطولة �أبوظبي جر�ند �صام للجوجيت�صو مبيامي

جمل�س دبي الريا�سي يعزز التعاون مع اأهم اأندية العامل يف الكريكت 

�ملجل�س ي�صت�صيف ور�صة عمل �لدوري �لهندي 
�ملمتاز �أغلى بطولت �لأندية يف �لعامل  

•• كواالملبور-وام:

اأكد معايل ال�سيخ �سلمان بن اإبراهيم 
رئي�س الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم 
اآ�سيا  اأب����ط����ال  دوري  م���ب���اري���ات  اأن 
�سبتمرب   14 ي��وم  �ست�ستاأنف  ال��ت��ي 
اآ�سيا  غ�����رب  م��ن��ط��ق��ة  يف  اجل�������اري 
العاملني  اإىل  هدية  مبثابة  �ستكون 
والعاملني  الأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط  يف 
يف امل��ج��ال ال�����س��ح��ي، وال��ذي��ن كانوا 
الأ�سهر  خ��الل  احلقيقيني  النجوم 
ال��ق��دم هي  ك��رة  ع��ودة  واأن  املا�سية، 
مثلما  الح����ت����ف����ال،  ي�����س��ت��ح��ق  اأم������ر 
ي�ستحق ذلك العاملون يف اخلطوط 

الأمامية مبختلف دول العامل.
وقال يف كلمته hls خالل الجتماع 
التنفيذي  امل���ك���ت���ب  ع����ق����ده  ال�������ذي 
عرب  القدم  لكرة  الآ�سيوي  لالحتاد 
هذه  ك��ون��ف��ران�����س:  ال��ف��ي��دي��و  تقنية 
تعطي اجلميع  ال��ق��دم  لكرة  ال��ع��ودة 
ال�����س��ع��ور ب���الأم���ل، و مت اإجن����از عمل 
اأجل و�سع الربوتوكولت  كبر من 
ال���الزم���ة م��ن اأج����ل امل��ح��اف��ظ��ة على 
����س���ح���ة اجل����م����ي����ع، ون�����ح�����ن ن���ق���وم 
ذات  يف  ونعمل  الأوىل،  ب��اخل��ط��وات 
ال���وق���ت م���ع ك���ل اأط�����راف ال��ل��ع��ب��ة يف 

قارة اآ�سيا ومع الحتاد الدويل لكرة 
ا�ستمرارية  �سمان  اأج��ل  من  القدم، 

كرة القدم.
اآ�سيا  اأبطال  دوري  مباريات  و�ستقام 
/كرة  �سعار  الغرب حتت  يف منطقة 
وف����ق معاير  ل���الأب���ط���ال/،  ال���ق���دم 
خا�سة للوقاية من فايرو�س كورونا 
امل�ستجد، حيث قام الحتاد الآ�سيوي 
لكرة القدم والدولة امل�سيفة بو�سع 
اأجهزة  و�سع  منها  و  طبية  معاير 
فح�س درج��ة احل��رارة على مداخل 
ج��م��ي��ع امل���الع���ب، ومت��ث��ل الإم�����ارات 
والعني  ال�سارقة  هي  اندية   4 فيها 

والوحدة و�سباب الأهلي دبي.
الحتاد  يف  امل�سابقات  جلنة  وقامت 
الآ�سيوي لكرة القدم بت�سكيل جلنة 
قرارات  اأي  اتخاذ  اأج��ل  من  فرعية، 
و�سيتم  ب��امل�����س��اب��ق��ة،  ت��ت��ع��ل��ق  ط���ارئ���ة 
عند  م�سابهة  فرعية  جلنة  ت�سكيل 
ال�سرق،  منطقة  يف  املباريات  اإقامة 
والتي �ستقام من 15 نوفمرب وحتى 

اجلاري. العام  من  دي�سمرب   13
اإقامة  التنفيذي على  املكتب  وواف��ق 
نهائي دوري اأبطال اآ�سيا، يف منطقة 
غرب اآ�سيا، حيث تقام املباراة النهائية 
يوم 19 دي�سمرب القادم، من جولة 

واح������دة ب�����دًل م���ن م���ب���ارات���ي ذه���اب 
التنفيذي  املكتب  ق��رر  كما  واإي���اب.. 
ل��ك��رة ال�سالت  اآ���س��ي��ا  ب��ط��ول��ة  ن��ق��ل 
تعديل  مت  حيث  ال��ك��وي��ت،  يف  لتقام 
موعد البطولة لتقام يف الفرتة من 
2 اإىل 13 دي�سمرب، بدًل من املوعد 
ال�سابق يف �سهر نوفمرب، وذلك من 
الوطنية  ل��الحت��ادات  ال�سماح  اأج���ل 

بال�ستعداد باأف�سل �سورة.
واأك����د امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي اأن���ه ياأخذ 
ت����اأث����رات جائحة  الع���ت���ب���ار  ب��ع��ني 
ك�����ورون�����ا ع���ل���ى ق�������درة الحت���������اد يف 
اأف�سل  وف�����ق  ال����ب����ط����ولت  اإق�����ام�����ة 
وبعد  لذلك  ونتيجة  ممكنة،  �سورة 

اأولوية �سحة  العتبار  بعني  الأخ��ذ 
ال�سفر  وحتديات  ال�سباب  الالعبني 
بطولة  تاأجيل  تقرر  فقد  وال�سحة، 
ع��ام��اً يف   16 للنا�سئني حت��ت  اآ���س��ي��ا 
لل�سباب  اآ���س��ي��ا  وب��ط��ول��ة  ال��ب��ح��ري��ن، 
حتت 19 عاماً يف اأوزبك�ستان، لتقام 

بداية عام 2021.
العتبار  بعني  الأخ���ذ  بعد  وك��ذل��ك 
املناطق  يف  اللوج�ستية  الرتتيبات 
اجل��غ��راف��ي��ة اخل��م�����س ل��ل��ق��ارة �سمن 
بطولة كاأ�س الحتاد الآ�سيوي، حيث 
وافق املكتب التنفيذي على اعتبار ان 
جائحة كورونا فر�ست ظرف القوة 
اإلغاء  عن  اأعلن  وبالتايل  القهرية، 

 ،2020 ع���ام  ن�سخة  يف  ال��ب��ط��ول��ة 
كما مت اإلغاء بطولة كاأ�س الت�سامن 
الظروف  ب�سبب   2020 الآ���س��ي��وي 
البطولة  ���س��ت��ق��ام  ح��ي��ث  ال��ق��ه��ري��ة، 
اإلغاء  وتقرر   ،2024 ع��ام  القادمة 
ب��ط��ول��ة الأن����دي����ة الآ����س���ي���وي���ة لكرة 
اأن  دب��ي، على  2020 يف  ال�����س��الت 
عام  املقبلة  الن�سخة  دبي  ت�ست�سيف 
�سادق  اأخ���رى  جهة  م��ن   .2021
التقرير  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب 
املدقق  وتقرير   ،2019 لعام  املايل 
املعدلة  امليزانية  وك��ذل��ك  امل�ستقل، 
امل�سادقة  اأي�ساً  ومت   ،2020 لعام 
العمل  جم���م���وع���ة  ت�����س��ك��ي��ل��ة  ع���ل���ى 
الأندية،  ترخي�س  بنظام  اخلا�سة 
وال�سالمة  الأم���ن  عمل  وجمموعة 
-2019 دورة  من  املتبقية  للفرتة 
التي  للتحديات  ون��ظ��راً   ،2023
كوفيد19-،  جائحة  عنها  اأ�سفرت 
عدم  التنفيذي  املكتب  اعتمد  فقد 
الثالثون  الجتماع  اإقامة  اإمكانية 
�سخ�سي  ب�سكل  العمومية  للجمعية 
الأول/ كانون   9 ي��وم  كوالملبور  يف 

عقد  وت����ق����رر   ،2020 دي�������س���م���رب 
الت�سال  ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب  الج���ت���م���اع 

املرئي عن بعد.

»تنفيذي الحتاد الآ�سيوي للقدم« يجري تعديالت كبرية على اأجندة بطولت 2020

�صلمان بن �إبر�هيم: مباريات دوري �أبطال �آ�صيا هدية 
للعاملني يف �خلطوط �لأمامية ملو�جهة حتدي كورونا

قي�س �ل�صالعي: �جتاه قوي لتاأجيل �لبطولة 
�لعربية �ل�صاد�صة للرجبي �إىل يناير �ملقبل
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•• دبي -الفجر

 ك�سف نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية عن مبادرة جديدة �سمن مبادرته 
امل�ستمرة منذ تاأ�سي�سه عام 1988 حيث اأجنز موؤخرا م�سروع جديد ي�ستهدف 
ع�ساق التطبيقات احلديثة واملهتمني باألعاب ريا�سات الأجهزة اللكرتونية، 
وذلك باإطالق �سباق افرتا�سي يحاكي مناف�سات القوارب ال�سراعية احلديثة 

التي تبحر حول العامل با�سم »حتدي دبي فر�سيوال ريغاتا اإن �سور«.
وياأتي خذا اآل اإطالق للمرة الأوىل لع�ساق الريا�سيات البحرية على م�ستوى 
الأو�سط  وال�سرق  واآ�سيا  العربي  وال��وط��ن  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
ال�سيخ من�سور بن حممد بن  ان�سجاما مع  توجيهات �سمو  اإفريقيا  و�سمال 
الريا�سي ومواكبة خلطط جمل�س دبي  اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي  را�سد 

الريا�سي، املظلة الراعية للن�ساط الريا�سي يف الإمارة .
الدويل  دب��ي  ن���ادي  اإدارة  واه��ت��م��ام جمل�س  ح��ر���س  اإط���ار  التد�سني يف  وج���اء 
وتوفر  البحرية  الريا�سات  حمبي  قاعدة  زي��ادة  على  البحرية   للريا�سات 
وتعزيز  املختلفة  الأن�سطة  يف  امل�ساركة  اأجل  من  القطاعات  ملختلف  الفر�س 
مكانتها من خالل التوعية بالقوانني والتعرف على مهارات الإبحار يف اأجواء 
مفعمة بالإثارة واملتعة عرب التطبيقات الذكية والتي باتت ت�ستهوى الكثر 

من ال�سباب. 
ويعد �سباق جولة دبي الفرتا�سية لل�سراعية احلديثة »حتدي دبي فر�سيوال 
ريغاتا اإن �سور« هدية قيمة من نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية يف ظل 
اجتاه �سريحة كبرة من املجتمع اإىل الريا�سات الفرتا�سية وخا�سة حمبي 
املناف�سات  ه��ذه  مثل  على  كبرة  ب�سورة  اأقبلوا  الذين  البحرية  الريا�سات 

ل�سغل وقت الفراغ وتعلم املهارات.

ويهدف امل�سروع اأي�سا اإىل الرتويج اإىل معامل دبي حيث يتيح ال�سباق جلميع 
امل�ساركني خو�س جتربة اإبحار متميزة بني اأبرز معامل دانة الدنيا دبي التي 
تربز  والتي  املائية  الواجهة  اأم��ام  وذل��ك  العربي  اخلليج  �سواطئ  على  تطل 
جمال دبي الفاتن و�سحرها اجلذاب اأمام اجلمال العمراين الرائع بني جزر 
العامل ونخلة جمرا وجزيرة بلو واترز وبولغاري وفندق برج العرب وكايت 
بناء  اأط��ول  بيت�س كما يتيح فر�سة لال�ستمتاع بالإطاللة اخلالبة من علي 
ال�سياحي  امليناء  يف  البحرية  الواجهة  وكذلك  خليفة«  »ب��رج  الإن�سان  �سيده 

وجي بي اأر .
ال��دويل للريا�سات  لنادي دبي  التنفيذي  املدير  واأك��د حممد عبداهلل ح��ارب 
را�سد  ب��ن  حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  واهتمام  توجيهات  اأن  البحرية 
البحرية  الريا�سات  مفهوم  بن�سر  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  مكتوم  اآل 
اإم��ارة دب��ي يف اإط��ار اخلطط وامل��ب��ادرات التي يتبناها جمل�س  وال��رتوي��ج اإىل 
اإدارة النادي برئا�سة احمد �سعيد بن  دبي الريا�سي، ودعم وت�سجيع جمل�س 
لل�سراعية  افرتا�سي  �سباق  اأول  واإط��الق  تاأ�سي�س  يف  ال��دور  لها  كان  م�سحار 

احلديثة على ال�سبكة العنكبوتية والتطبيقات احلديثة  يحمل ا�سم »دبي«.

واأكد حممد عبداهلل حارب اأن الهدف من وراء اإطالق املبادرة املتجددة توفر 
واأي�سا  البحرية  بالريا�سات  اأكرث  لالرتباط  املجتمع  �سرائح  ملختلف  فر�س 
اأفرزتها  التي  والتحديات  احلديث  ال��واق��ع  فر�سها  التي  للظروف  مواكبة 
جائحة كوفيد 19 على جميع القطاعات احليوية بالعامل ومن �سمنها قطاع 
الريا�سة وتوفر فر�س اأف�سل ملحبي الريا�سات البحرية من اجل ممار�سة 
ممار�سة  تعزيز  و  ن�سر  ج��ه��ود  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت��دع��م  حيث  املختلفة  هوايتهم 
الريا�سات  ثقافة  وتعزيز  للمجتمع  اليومية  احلياة  منط  لتكون  الريا�سة  

امل�ستقبلية والتكنولوجية .
اأج���ل ت��وف��ر املتعة ملحبي  امل�����س��روع ج��اء م��ن  اإن ه��ذا  امل��دي��ر التنفيذي  وق���ال 
الريا�سات البحرية حول العامل ولي�س دولة الإمارات العربية املتحدة وحدها 
م�سيدا بجهود اإدارة ال�سباقات يف النادي باإ�سراف هزمي حممد القمزي والتي 
كافة  ومتابعة  النهائي  ب�سكلها  امل��ب��ادرة  اإجن��از  اأج��ل  قدمت جهدا مميزا من 
الت�سالت مع ال�سركاء من اأجل اإجناز امل�سروع والذي راأى النور حاليا حيث 

باإمكان الراغبني الدخول اإىل التطبيق وخو�س التجربة.
ومن جانبه قال هزمي حممد القمزي مدير اإدارة ال�سباقات م�سرف امل�سروع 

�سور(  اإن  ريغاتا  دبي متوفرة حاليا يف تطبيق )فر�سيوال  اأن جولة حتدي 
وعلى كل الراغبني يف الدخول وال�ستمتاع باجلولة عرب تطبيقات الهواتف 
البحث  �سبكة النرتنت  املتواجدين على  اللوحية وحتى  الأجهزة  اأو  الذكية 
يف )غوغل بالي( اأن كنت من يحملون اأجهزة اندرو يد اأو ابل �ستور لهواتف 
ابل الذكية عن التطبيق وبعد تنزيل �ستظهر كل اجلولت الفرتا�سية ومن 

�سمنها �سباق دبي اأحدث اجلولت.
اإن �سور( لي�س  اأن �سباق )حتدي دبي فر�سيوال ريغاتا  واأكد هزمي القمزي 
جمرد �سباق عادي واإمنا وحر�سا على زيادة الهتمام به تقرر اأن تكون هنالك 
واأخرى  ف��رتة  ب��ني  للم�ساركني  عينية  ج��وائ��ز  فيها  متنح  خا�سة  ب��ط��ولت 
كل  بتكرمي  ال��ن��ادي  و�سيقوم  التطبيق  ع��ن  امل�سئولة  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق 
عرب  اإليهم  اجلوائز  باإر�سال  الوطن  ح��دود  خ��ارج  كانوا  ول��و  حتى  الفائزين 
اأن هذا التطبيق ي�ستقطب �سنويا ما  اإىل  الربيد و�سركات التو�سيل م�سرا 
ي�سل اإىل مليوين �سخ�س بينما تتجاوز الزيارات اليومية عدد 50 األف زائر 
العاملية من بينه  املد  60 جولة متثل كربيات  ميار�سون هوايات الإبحار يف 

دبي التي اأ�سبحت اأيقونة متميزة يف هذا املجال.
اأخذ من الوقت  اأن العمل لإجناز هذا امل�سروع  اإدارة ال�سباقات  وك�سف مدير 
الكثر م�سرا اإىل اأن جمل�س اإدارة النادي وفور طرح الفكرة حتم�س لإجنازها 
النهاية  يف  وال��و���س��ول  التطبيق  اإدارة  م��ع  التوا�سل  مت  حيث  وق��ت  اأق���رب  يف 
اأن  اإىل  م�سرا  �سور(  اإن  ريغاتا  )دبي فر�سيوال  ب�سباق  اخلا�س  ال�سكل  اإىل 
التفا�سيل اخلا�سة اإ�سافة اإىل رابط الت�سجيل يتوفر على من�سات التوا�سل 
للنادي  الر�سمي  املوقع  بوك( وكذلك  )ان�ستغرام وتوتر وفي�س  الجتماعي 

على �سبكة النرتنت :
/https://dimc.ae

اللوحية  الأجهزة  على  احلديثة  ال�سراعية  لع�ساق  ريغاتا  • اأجمل 
• حممد حارب: مبادراتنا م�ستمرة خلدمة خمتلف �سرائح املجتمع
جمرد �سباق بل هنالك تناف�س وجوائز م�ستمرة لي�س  • القمزي: 

•• لوزان -الفجر

للجنة  التنفيذي  املجل�س  اعتمد   
الأوملبية الدولية يف اجتماعه اأم�س 
امل�سوؤول  »���س��ه��ادة  الأرب���ع���اء  الأول 
الريا�سة«،  يف  ل��ل��ح��م��اي��ة  ال�����دويل 
اللجنة  م���ن ج���ه���ود  ك���ج���زء  وذل�����ك 
امل�ستمرة لتعزيز �سالمة الريا�سيني 

ورفاهيتهم. 
ال��������دورة  ت�����ب�����داأ  اأن  امل�����ق�����رر  وم������ن 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى هذه 

ال�سهادة يف �سبتمرب 2021. 
نوعها  م��ن  الأوىل  ال�����س��ه��ادة  وه���ي 
اأو  �سهادة  اأي  حاليا  يوحد  ل  لأن��ه 
التدريب  اأو  التعليم  من  اأدن��ى  حد 
الريا�سة على  مل�سوؤويل احلماية يف 

ال�سعيد الدويل. 
التي  التعليمية  ال����دورة  و���س��ت��ك��ون 
مت��ت��د خل��م�����س��ة اأ���س��ه��ر م���ن اإع�����داد 
من  دويل  ا�����س����ت���������س����اري  جم���ل�������س 
ثالثة  اإ������س�����راف  حت����ت   ، اخل�������رباء 
و�ستتواءم   ، ال��ربام��ج  م��دي��ري  م��ن 
متاما مع اجلهود الدولية الأخرى 
حلماية الريا�سيني ومع ال�سيا�سات 
الأمم  اأجندة  وال��ربام��ج  الريا�سية 

املتحدة 2030. 
يتعني على الدار�سني اجتياز اختبار 
ن��ه��اي��ة ال����دورة م��ن اأج���ل احل�سول 

على ال�سهادة. 
يف  للم�ساركة  الت�سجيل  و���س��ي��ك��ون 
لكنها  �سخ�س،  لأي  متاحا  ال���دورة 

الحتادات  خا�س  ب�سكل  ت�ستهدف 
الوطنية  الحت����������ادات  ال����دول����ي����ة، 
وال���ل���ج���ان الومل���ب���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة – 
وهناك ر�سوم للم�ساركة. املر�سحون 
امل�����ق�����رتح�����ون م�����ن ق����ب����ل ال���ل���ج���ان 
التقدم  ميكنهم  الوطنية  الوملبية 
ب��ط��ل��ب ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى م��ن��ح من 
للم�ساركة  الوملبي  الت�سامن  جلنة 

يف الدورة. 
وق������ال رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة 
�سالمة  »اإن  ب��اخ:  توما�س  الدولية 

اأهمية  لهما  الريا�سيني  ورفاهية 
الأوملبية  للجنة  بالن�سبة  ق�سوى 
الأومل��ب��ي��ة. نحن  واحل��رك��ة  الدولية 
ب��ح��اج��ة اإىل ب���ذل ك��ل ج��ه��د ممكن 
الريا�سيني  �سالمة  على  للحفاظ 
وح���م���اي���ة ح��ق��وق��ه��م. ي�����س��رين اأن���ه 
ال�سهادة  هذه  اإط��الق  اليوم  ميكننا 
ل��ت��ع��زي��ز ال���وع���ي وال��ت��ع��ل��ي��م يف هذا 
الريا�سيني،  لرفاهية  املهم  املجال 
اأ�سكال  جميع  �سد  امل��وق��ف  وتعزيز 
ال����ت����ح����ر�����س و������س�����وء امل����ع����ام����ل����ة يف 

الريا�سة. 
الفر�سة  �ستتاح  ذل��ك،  اإىل  واإ�سافة 
الوطنية  الومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ان  اأم�����ام 
11 ن��دوة عرب النرتنت يف  ملتابعة 
اأكتوبر.   20 ب���دءا م��ن  ل��غ��ات  اأرب���ع 
معاجلة  اإىل  الندوات  هذه  وتهدف 
تواجهها  التي  الثقافية  التحديات 
وتنفيذ  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ل��ج��ان  ه����ذه 
مبادرات حماية الريا�سيني، وتعزيز 
قدرتها يف حمايتهم، وت�سهيل تبادل 
الو�سول  وتوفر  املمار�سات  اأف�سل 

الذين  اخل���رباء  م��ن  اإىل جمموعة 
ميكنهم تقدمي املزيد من الدعم. 

ك���م���ا ت��خ��ط��ط ال���ل���ج���ن���ة الأومل���ب���ي���ة 
وتوعية  ت��ع��ل��ي��م  حل��م��ل��ة  ال���دول���ي���ة 
رق��م��ي��ة ل��ل��ري��ا���س��ة الآم���ن���ة ت��ب��داأ يف 

الربع الأخر من عام 2020.  
تتطلع  الريا�سي365  حملة  اإن 
اإىل بناء وعي وعاملي حول الريا�سة 
دورة  ت�سبق  التي  الفرتة  يف  الأمنة 
الألعاب الأوملبية – طوكيو 2020 

التي تاأجلت اإىل �سيف 2021. 

تعزيزا ل�سالمة الريا�سيني ورفاهيتهم

�لأوملبية �لدولية تعتمد �ل�صهادة �لدولية مل�صوؤويل �حلماية
باخ: ل�سالمة الريا�سيني اأهمية ق�سوى يف احلركة الأوملبية

النادي البحري ينجز اأحدث  م�سروع 

�صباق »دبي« �لفرت��صي �أيقونة جديدة يف �لتطبيقات �لذكية

•• اأبوظبي-الفجر 

للمو�سم  الر�سمي  الن�ساط  خطة  بتنفيذ  فعالياته  لل�سطرجن  الإم��ارات  احتاد  ي�ستاأنف 
 « اخل��اط��ف  لل�سطرجن  ال��ف��ردي��ة  الإم�����ارات  بطولة  �سينظم  حيث   ،2020 ال��ري��ا���س��ي 
اأونالين » لفئتي الرجال وال�سيدات ، وذلك اليوم اجلمعة املوافق 11 �سبتمرب 2020 
على  البطولة  يف  للم�ساركة  اخلا�سة  والأكادمييات  الأع�ساء  الأندية  دعوة  متت  حيث 
موقع   lichess.org ، التي تقام وفقاً للنظام ال�سوي�سري لل�سطرجن اخلاطف بزمن 

وقدره 3 دقائق مع اإ�سافة 2 ثانية لكل نقلة ملعوبة . 
 25 اأق�سى بعدد  امل�ساركة بحد  اأحقية كل نادي  الفنية للبطولة على  وتن�س الالئحة 
اأبناء املواطنات وحملة جواز �سفر الدولة وعدد  اأو فئة  لعب من الالعبني املواطنني 
باأن البطولة مدرجة �سمن نقاط  علماً   ، واملقيم  الدولة  مواليد  فئة  من  لعبني   4
املباريات  اأثناء  م�ساعدة  برامج  اأي��ة  ا�ستخدام  فيها  ويحظر   ، العام  التفوق  درع  جوائز 
اإىل  املنظمة  اللجنة  قبل  من  تقرير   ويرفع  نتائجه  ت�سطب  �سوف  �سبطه  يتم  وم��ن 
اجلهاز الفني.  هذا واأكدت ال�سيدة : فوزية عبا�س لطفي رئي�س اجلهاز الفني با�ستعداد 

الالعبني للم�ساركة يف البطولة من خالل م�ساركتهم يف العديد من البطولت اليومية 
املنتخبات الوطنية  ، وكذلك م�ساركة لعبي  العاملية  املن�سات  والتي تقام على خمتلف 
يف ال�ستحقاقات الدولية والقارية والإقليمية التي مت تنظيمها يف الفرتة ال�سابقة عن 
بعد، حيث �سارك الحتاد  يف الأوملبياد العاملي لل�سطرجن عن بعد وبطولة اآ�سيا للنا�سئني 
عن بعد وكذلك بطولة العرب لل�سطرجن عن بعد، ونظم الحتاد يف �سهر مار�س بطولة 
العاملية  اللعب  اإىل من�سات  للتحول  الإم��ارات الأوىل لل�سطرجن عن وبعد وكان �سباقاً 

الفرتا�سية .

�حتاد �ل�صطرجن يبد�أ تنفيذ خطة �لن�صاط للمو�صم
 �لريا�صي 2020 �لر�صمية �ملحلية  

•• الريا�س-الفجر

ا اأم�س الأول  اأعلن الحتاد ال�سعودي لكرة القدم ر�سميًّ
�سبتمرب   9 امل���واف���ق  1442ه�  حم���رم   21 الأرب���ع���اء 
كاأ�س  نهائيات  ل�ست�سافة  حملته  اإط��الق   ، 2020م 

اآ�سيا 2027، حتت �سعار »مًعا مل�ستقبل اآ�سيا«.
ياأتي ذلك، يف ظل التطور الكبر الذي ي�سهده القطاع 
الدعم  الأخ��رة، نظر  ال�سنوات  باململكة يف  الريا�سي 
ل���دن خ����ادم احل���رم���ني ال�سريفني  امل���ح���دود م���ن  غ���ر 
اإىل  اإ�سافة   ،� � حفظهما اهلل  و�سمو ويل عهده الأم��ني 
الريا�سية  الأح����داث  واأه���م  لأك���رب  اململكة  ا�ست�سافة 
يف  املتنوعة  وال��ري��ا���س��ات  الأل��ع��اب  خمتلف  يف  العاملية 
اململكة،  نحو  العامل  اأن��ظ��ار  ولفت  الأخ���رة،  ال�سنوات 
الدولية  الريا�سية  الأح����داث  لهذه  عا�سمة  لت�سبح 

الكربى واملتنوعة.
ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، ف���اإن امل�����س��رة ال��ن��اج��ح��ة للمنتخب 
الت�سفيات  التي حققها يف  املتميزة  ال�سعودي والنتائج 
كاأ�س  ونهائيات   2022 العامل  كاأ�س  لبطولة  املوؤهلة 
 2027 اآ�سيا  ك��اأ���س  اإق��ام��ة  م��ن  جتعل   ،2023 اآ�سيا 
تتخطى  م��ه��م��ة،  ف��ر���س��ة  الأوىل  ل��ل��م��رة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
ف��وائ��ده��ا ح���دود احل��ف��اظ ع��ل��ى زخ���م ال��ت��ط��ور الكبر 
الزخم  هذا  وجتديد  تطوير  لت�سمل  الآ�سيوية،  للكرة 
واإعطاءه دفعة قوية تطال تاأثراتها الإيجابية جميع 

احتادات كرة القدم الوطنية على م�ستوى القارة.
لكرة  ال�سعودي  الحت���اد  رئي�س  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
الوقت  »يف  امل�سحل:  ح�سن  ب��ن  يا�سر  الأ���س��ت��اذ  ال��ق��دم 
التطويرية  اخلطط  اإط��الق  اململكة  فيه  ت�سهد  ال��ذي 
ن��رغ��ب يف   ،2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي����ة  م��ع  تتما�سى  ال��ت��ي 
تكري�س �سغفنا الكبر بريا�سة كرة القدم ودفعه قدًما 
يف  الريا�سة  بهذه  النهو�س  ل�ستمرار  ح��اف��ًزا  ليكون 
عنها  ك�سفنا  التي  روؤيتنا  وتتمحور  اآ�سيا،  اأرج��اء  �ستى 

اآ�سيا  كاأ�س  نهائيات  ل�ست�سافة  الرت�سح  ملف  �سمن 
جمرد  تتجاوز  متكاملة  تنظيم  خطة  ح��ول   ،2027
من  لال�ستفادة  ن�سعى  اإذ  ال��ق��دم،  لكرة  بطولة  اإق��ام��ة 
اآ�سيا،  ال��ري��ا���س��ة يف  ل��ه��ذه  ال��ك��ب��رة  ال��زخ��م وامل��ت��اب��ع��ة 
البناءة  الأفكار  تبادل  قوامها  جديدة  جتربة  لتوفر 
القدم  كرة  باإمكانات  للتو�سع  الآ�سيوية  الحت��ادات  مع 
الآ�سيوية بالعموم، ونتطلع قدًما مل�ساركة الأفكار ذات 
ال�سلة بهذا اجلانب مع جميع اأع�ساء اأ�سرة كرة القدم 

الآ�سيوية خالل الأ�سهر املقبلة«.
حافاًل  �سجالًّ  القدم  لكرة  ال�سعودي  الحت��اد  وميتلك 
م���ن الإجن��������ازات ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال����ق����ارة، ح��ي��ث �سبق 
ثالث  اآ�سيا  بكاأ�س  الفوز  ال�سعودي  الوطني  للمنتخب 

مرات، وتاأهل اإىل نهائيات كاأ�س العامل خم�س مرات.
ل�ست�سافة  ال��رت���س��ح  حلملة  امل��م��ي��ز  ال�����س��ع��ار  وي��ج��م��ع 
هي  عنا�سر،  ثالثة  بني   2027 اآ�سيا  كاأ�س  نهائيات 
فال�سقر  والأج��ن��ح��ة..  ال��ق��دم،  وك��رة  الذهبي،  ال�سقر 
ال�سغف  على  دلل��ة  وهو  الوطني،  الطائر  هو  الذهبي 
ال�����س��ع��ودي، يف ح��ني ت��رم��ز ك��رة القدم  ال��ق��وي لل�سعب 
اإىل التزام اململكة اجلاد با�ست�سافة كاأ�س اآ�سيا 2027 
ب��اأ���س��ل��وٍب ج��دي��د، ي��ك��ف��ل ت��ع��زي��ز زخ���م ه���ذه الريا�سة 
وا�سعة،  اإي��ج��اب��ي��ة  اأ���س��داء  وحتقيق  ت��اأث��ره��ا  وتو�سيع 
تعزيز  اإىل  ترمز  التي  الأجنحة  مع  ال�سعار  ويتكامل 
ال�سراكات، وامل�سي قدًما نحو تنظيم حدث ناجح من 

كافة النواحي.
لتج�سد بطريقة مبتكرة  مًعا  العنا�سر  وتتماهى هذه 
القدم  ك��رة  واق��ع  بتطوير  والتزامها  اململكة  اإمكانات 
الآ���س��ي��وي��ة، والن���ط���الق ب��ه��ا ن��ح��و اآف����اق ج��دي��دة، ومع 
اخلا�سة  ال��روؤي��ة  تكتمل  اآ�سيا«،  مل�ستقبل  »مًعا  اإ�سافة 
التي   ،2027 اململكة  يف  اآ�سيا  ك��اأ���س  نهائيات  باإقامة 
مت و�سعها لتنظيم البطولة وا�ست�سراف م�ستقبل كرة 

القدم يف اآ�سيا.

حتت �سعار »مًعا مل�ستقبل اآ�سيا«

�ل�صعودية ُتعلن �إطاق حملة �لرت�صح 
ل�صت�صافة »كاأ�س �آ�صيا 2027«
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

تاألقت �سعارات اأبناء القبائل اأم�س من خالل حتديات احلول والزمول حيث 

�سهد ميدان املرموم اإقامة 16 �سوطا مل�سافة خم�سة كيلومرتات.
املحليات  احل��ول  قمة  "دمية" على  العامري  حممد  معيوف  ع��ب��داهلل  ق��دم 
كانت  فيما   .. دقائق   7:54:0 وق��دره  زمنا  م�سجلة  الرئي�سي  ال�سوط  يف 
"الظبي" ملك �سرور اأحمد �سرور الظاهري �سيدة احلول املهجنات يف ثاين 

الأ�سواط حيث قطعت م�سافة ال�سباق بزمن 7:55:7 دقائق.
وكان التاألق يف ال�سوط الثالث للزمول املحليات من ن�سيب "احلذر" اململوك 
 8:02:4 بلغ  توقيت  يف  املعركة  ح�سم  ال��ذي  املهري  زيتون  عو�س  حلمد 
ليقطع  دق��ائ��ق   7:59:9 وق���دره  "م�سيح" ل��زم��ن  اح��ت��اج  فيما   .. دق��ائ��ق 

العامري  مبارك  �ساملني  حممد  مالكه  ويهدي  كيلومرتات  اخلم�سة  رحلة 
النامو�س.

الأف�سل يف  التوقيت  العامري  ذويب  �سهيل حممد  "العنود" ملك  وحققت 
جميع الأ�سواط بح�سمها ملعركة ال�سوط اخلام�س للحول املحليات يف توقيت 

•• ال�صارقة - وام:

الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  ناق�س 
التن�سيقي  الج�����ت�����م�����اع  خ�������الل 
مقره  يف  الأول  اأم�����س  عقد  ال���ذي 
�سعادة  برئا�سة  الغبيبة  مبنطقة 
رئي�س  احل����زام����ي  ه����الل  ع��ي�����س��ى 
املجل�س تنظيم "�سباق الرتايثلون 
 2 يف  �سينطلق  ال���ذي  خورفكان" 

اأكتوبر املقبل.
ال����ذي   - الج����ت����م����اع  خ�����الل  ومت 
ح�����س��ره ���س��ع��ادة ع��ب��دامل��ل��ك جاين 
ال�سارقة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
جلمعية  العام  والأم��ني  الريا�سي 
و�سعادة  ل��ل��رتاي��ث��ل��ون  الإم��������ارات 
اأح���م���د احل����اج ج���رب ن��ائ��ب رئي�س 
كافة  ع��ل��ى  الت����ف����اق   - اجل��م��ع��ي��ة 

اخلطوات املتعلقة بال�سباق.
اأن  اإىل  �سعادة عي�سى هالل  واأ�سار 
ي��ت��اب��ع خم��ت��ل��ف اجلهات  امل��ج��ل�����س 
واملوؤ�س�سات الريا�سية وي�سعى دائماً 
اأجل تطوير خمتلف  للتعاون من 
وت�سجيع  وال���ري���ا����س���ات  الأل����ع����اب 

ملمار�سة  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف 
ال��ري��ا���س��ة وج��ع��ل��ه��ا اأ���س��ل��وب حياة 
الالزمة  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ك���ل  وت���وف���ر 
وتوجيهات  ل�����روؤى  ت��رج��م��ة  ل��ه��م 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 

ال�سارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة 
ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد 
ال�سارقة رئي�س  عهد ونائب حاكم 
�سموهما  ودعم  التنفيذي  املجل�س 

للمجل�س واأنديته.

وثمن هالل جهود جمعية الإمارات 
ل��ل��رتاي��ث��ل��ون ورح���ب ب��ال��ت��ع��اون يف 
واإدراج  ال��رتاي��ث��ل��ون  ري��ا���س��ة  ن�سر 
ون�����س��ر ه����ذه ال��ل��ع��ب��ة يف الإم������ارة 
التطلعات  ي��خ��دم  مب���ا  واأن��دي��ت��ه��ا 
امل�����س��رتك��ة م���ع ج��م��ع��ي��ة الإم������ارات 

وت�سجيع  ال��رتاي��ث��ل��ون  ل��ري��ا���س��ة 
الأندية على زيادة اأعداد املمار�سني 
ل��ه��ذه ال��ري��ا���س��ة وت��و���س��ي��ع قاعدة 
الريا�سات  �سمن  لتكون  امل�ساركة 

املهمة يف الإمارة ".
من جانبه، اأو�سح �سعادة عبدامللك 

تنظيم  م��ن��اق�����س��ة  مت  اأن������ه  ج�����اين 
يوم  خورفكان  مدينة  يف  الفعالية 
تت�سمن  حيث  اأكتوبر  من  الثاين 
 800 مل�سافة  ال�سباحة  امل�سابقات 
مرت و�سباق الدراجات مل�سافة 30 
كلم و�سباق اجلري مل�سافة 12 كلم 
الو�سانيك  لفندق  �سيكون  حيث 
مع  ب��ارز  دور  خورفكان  مدينة  يف 
ال�ست�سافة  يف  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

والتنظيم.
املثمر بني  بالتعاون  ج��اين  واأ���س��اد 
جمل�س ال�سارقة الريا�سي وجمعية 
بالنفع  ���س��ي��ع��ود  ال��رتاي��ث��ل��ون مب���ا 
وال���ف���ائ���دة ل��ري��ا���س��ة ال���دول���ة من 
خالل تنظيم مثل هذه الفعاليات 
الفردية،  ل���الأل���ع���اب  ال��ري��ا���س��ي��ة 
بداأت  املنظمة  اللجنة  اأن  م��وؤك��داً 
الالزمة بتطبيق  يف و�سع اخلطة 
ك���اف���ة الإج������������راءات الح����رتازي����ة 
ل�سمان �سالمة اجلميع مع الأخذ 
ب��ع��ني الع��ت��ب��ار ك��اف��ة الإج������راءات 
يف  عليها  املن�سو�س  الح���رتازي���ة 

الربوتوكول الريا�سي.

ب��ل��غ امل�����س��ن��ف ث��ال��ث��ا ع��امل��ي��ا ال��ن��م�����س��وي دوم��ي��ن��ي��ك تييم 
ميدوز  ب��ط��ول��ة فال�سينغ  م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف  ال����دور 
الم��رك��ي��ة ل��ك��رة امل�����س��رب، اإح����دى ال��ب��ط��ولت الربع 
الكربى، للمرة الوىل يف م�سرته لي�سرب موعدا مع 
الرو�سي دانييل مدفيديف و�سيف ال�سنة املا�سية، فيما 
وليام�س  �سرينا  المركية  بني  "العدواة"  �ستتجدد 

والبيالرو�سية فيكتوريا ازارنكا.
مينور  دي  األيك�س  على  ال���س��رتايل  على  تييم  وت��ف��ّوق 
لي�سرب  دقائق  وارب��ع  �ساعتني  يف  و4-6   2-6  ،1-6
موعدا مع مدفيديف امل�سنف خام�سا عامليا الذي تفوق 
و3-6   )6-8(  6-7 روب��ل��ي��ف  ان����دري  م��واط��ن��ه  ع��ل��ى 

و6-7 )5-7(.
�سعور  "كان لدي  البطولة  ثانيا يف  امل�سنف  تييم  وقال 
جيد منذ اللحظات الوىل للمباراة. �سعرت ان املجموعة 
الثانية،  للمرة  ار�ساله  ك�سرت  عندما  خا�سة  الوىل، 

كانت قوية و�سهدت تبادلت طويلة للكرة".
تبدوان  والثانية  الوىل  املجموعتني  اأن  "اأعتقد  وتابع 

ا�سهل اذا نظرنا اىل نتيجتيهما مما كانتا عليه فعال".
بعد  ال��ك��ربى  ال��ب��ط��ولت  يف  الول  للقبه  تييم  وي�سعى 
خ�سارته نهائي رولن غارو�س عامي 2018 و2019 
ونهائي بطولة ا�سرتاليا املفتوحة مطلع هذا العام، امام 
ال�سربي نوفاك ديوكوفيت�س الذي اأق�سي من فال�سينغ 
حكمات  اح��دى  �سربه  ب�سبب  النهائي  ثمن  يف  م��ي��دوز 

اخلطوط بالكرة دون ق�سد.
مواجهة  يف  م��دف��ي��دي��ف  ع��ل��ى  �سهلة  الم����ور  ت��ك��ن  ومل 
مواطنه و�سديق الطفولة روبليف حيث احتاج ل�ساعتني 

و27 دقيقة لتخطي عقبة امل�سنف عا�سر يف البطولة.
ال���ت���ع���ادل من  ����س���وط ك�����س��ر  5-1 يف  وت���ق���دم روب��ل��ي��ف 
امل��ج��م��وع��ة الوىل ق��ب��ل ان ي��ع��ود م��دف��ي��دي��ف م��ن بعيد 

ويح�سمه 6-8.
وقال امل�سنف ثالثا يف البطولة "يف هذه اللحظات ت�سعر 
وكاأنه عليك ان تقاتل من اأجل كل نقطة، ولكن تعتقد 

اأي�سا اأنك +ح�سنا، لقد خ�سرت هذه املجموعة رمبا+".
اأمام  املا�سي  العام  نهائي  خ�سر  الذي  مدفيديف  وتابع 
ماراتونية  مباراة  يف  ن��ادال  رافايل  املخ�سرم  الإ�سباين 
اأدخ��ل يف ماأزق  اأنني قد  "�سعرت  من خم�س جمموعات 
التعادل  ك�سر  ���س��وط  يف  ب��ال��ف��وز  ج��دا  �سعيدا  كنت  ل��ذا 

هذا".
امل�سنفة  وليام�س  املخ�سرمة  تاأهلت  ال�سيدات،  ول��دى 

ثالثة اإىل ن�سف نهائي فال�سينغ ميدوز للمرة الرابعة 
ت�سفيتانا  البلغارية  على  ب��ف��وزه��ا  تاريخها،  يف  ع�سرة 
و3-6   6-4 واح���دة  مقابل  مبجموعتني  ب��رون��ك��وف��ا 

و2-6.
عامي  و�سيفة  ازارن��ك��ا  م��ع  م��وع��دا  وليام�س  و���س��رب��ت 
اليز  البلجيكية  على  تفوقت  التي  و2013   2012

مرتنز ب�سهولة بنتيجة 6-1 و-6�سفر.
وت�سعى الأ�سطورة الأمركية اإىل حتقيق لقبها ال�سابع 
يف  القيا�سي  ال��رق��م  وم��ع��ادل��ة  الأم��رك��ي��ة  البطولة  يف 
متلكه  التي  ال�سيدات  ل��دى  الكربى  الرب��ع  البطولت 

ال�سرتالية مارغاريت كورت )24(.
وبلغت وليام�س ن�سف النهائي يف نيويورك للمرة 11 
يف  باللقب  وتوجت  بها،  �ساركت  التي  الن�سخ  يف  تواليا 
الأعوام 1999 و2002 و2008 و2012 و2013 
اآخر  بينها  م��رات  النهائي ثالث  و2014، وخ�سرت يف 

ن�سختني.
وقالت امل�سنفة ثامنة عامليا بعد املباراة "كنت مرهقة يف 
اإىل  افتقر  وباأين  �ساقّي ثقيلتان،  باأن  و�سعرت  البداية. 
الطاقة )...( لذا من الوا�سح اأنني ل اأ�ستطيع اأن اأفعل 

ذلك اإذا كنت اأريد ال�ستمرار يف الفوز".
حتتفل  ال��ت��ي  وليام�س  ت��ف��وز  ال��ت��ي  الثالثة  امل���رة  وه��ي 
والثالثني  ال��ت��ا���س��ع  م��ي��الده��ا  ب��ع��ي��د  احل����ايل   26 يف 

يف  �ساكاري  ماريا  اليونانية  بعد  لواحدة،  مبجموعتني 
ثمن النهائي ومواطنتها �سلون �ستيفنز الدور الثالث.

ق��ادرة على لعب  اأنني  ال�سار هو  "نعم، اخلرب  وا�سافت 
املباريات مرة اأخرى )وهي بعمر 38 عاما(، ولكن يجب 

اأن اأجد طريقة لبدء مبارياتي ب�سكل اأف�سل".
بلقبها  وليام�س  �سنوات منذ فوز  اأك��رث من ثالث  ومر 
ال��ث��ال��ث وال��ع�����س��ري��ن يف ال��ب��ط��ولت ال��ك��ربى يف بطولة 
اأ�سرتاليا املفتوحة 2017، عندما كانت حامال بابنتها 

اأوملبيا.
ومنذ حينها بلغت نهائي البطولت الكربى اربع مرات، 

خ�سرتها جميعها.
وع����ادت ب��رون��ك��وف��ا اىل م��الع��ب ال��ك��رة ال�����س��ف��راء بعد 
غ��ي��اب دام ل��ث��الث ���س��ن��وات ب��ع��د اجن��اب��ه��ا، وق��ال��ت عنها 
فعل  اأ�ستطع  مل  م��ذه��ل،  ب�سكل  لعبت  "لقد  وليام�س 
ذلك. بالكاد متكنت من الفوز مبباراة عندما عدت، لذا 

هي مذهلة".
ازارن��ك��ا حيث  م��ع  ال��ذه��ب��ي  امل��رب��ع  يف  وليام�س  وتلتقي 

ت�سعى الخرة للثاأر من المركية التي تفوقت عليها 
يف نهائي فال�سينغ ميدوز عامي 2012 و2013.

وعن مواجة وليام�س، قالت ازارنكا امل�سنفة اوىل عامليا 
لعبنا  اأن��ن��ا  اأع��ت��ق��د  �سرينا،  ام���ام  اللعب  "اأحب  �سابقا 
اأقله يف م�سرتي. نلتقي دائما  املباريات،  اأف�سل  اإحدى 
اإنها  املنا�سبات الكربى، كانت هناك معارك طاحنة.  يف 
الم���ام وجتعلني  اىل  تدفعني  ال��ت��ي  ال��الع��ب��ات  اإح���دى 

لعبة اف�سل".
اأن  منذ  وق��ت  مر  لذلك،  متحم�سة  "اأنا  وتابعت 

تواجهنا اآخر مرة. اأعتقد اأن ن�سف نهائي غراند 
مناف�سة  �ستكون  كليا،  خمتلقة  منا�سبة  �سالم 

خمتلفة واتطلع قدما لذلك".
ب�18 انت�سارا يف  وتتفوق المركية على ازارنكا 

املواجهات املبا�سرة مقابل اربع لالخرة.

و13  �ساعة  اىل  ازارنكا  احتاجت  املباراة،  اىل  وبالعودة 
دقيقة فقط للتفوق على مرتنز امل�سنفة 18 عامليا التي 
ار�سالها ولو مرة واحدة  ف�سلت يف احلفاظ على �سوط 
النقاط  املئة فقط من  19 يف  بن�سبة  وف��ازت  اللقاء  يف 

على ار�سالها الثاين.
وقالت ازارنكا )27 عاما ( "كانت مباراة جيدة. �سعرت 
كبرا  امل���ل���ع���ب  ج���ع���ل���ت  وك����اأن����ن����ي 
بالن�سبة لها اليوم، المر الذي 

جنح فعال".
امل�سنفة  ازارن����ك����ا  وت�����س��ع��ى 
23 عامليا للقبها الثالث 
الرب������ع  ال����ب����ط����ولت  يف 
منذ  والول  ال�����ك�����ربى 
لقبي  ب��ع��د  اع����وام  �سبعة 
عامي  املفتوحة  ا�سرتاليا 

و2013.  2012

جتديد العداوة بني وليام�س واأزارنكا 

تييم يلتقي مدفيديف يف ن�صف نهائي فا�صينغ ميدوز 

»دمية« �صيدة للحول �ملحليات و »�حلذر« بطل �لزمول يف حتديات �ملرموم

�ل�صارقة �لريا�صي يناق�س تنظيم �صباق 
تر�يثلون خورفكان �أكتوبر �لقادم

ريال مدريد يعرث على 
خمرج لبيع بيل

ك�سفت تقارير �سحافية اإجنليزية، اأن نادي ريال مدريد ي�ستعد لتخاذ 
قراراً جديداً، من اأجل التخل�س من غاريث بيل هذا ال�سيف.

"ريال مدريد م�ستعد لدفع  الإجنليزية:  تلغراف  ديلي  ل�سحيفة  وفقاً 
%50 من راتب بيل، لتحقيق رغبته يف اإخراجه من �سانتياغو برنابيو، 

ومتهيد الطريق لعودته اإىل الدوري الإجنليزي املمتاز".
وان�سم بيل اإىل املو�سم التح�سري لريال مدريد اليوم، على الرغم من 
اأنه مل يتدرب مع بقية الفريق، ُيزعم اأنه يعاين من اأمل يف الركبة بعد 
اأمامه عامني  اأنه ل يزال  اإل  لعب كلتا املباراتني مع املننخب الويلزي، 
امل�ستقبلية  اخل��ط��ط  ي��دخ��ل يف  لكنه ل  "امللكي"،  م��ع  ع��ق��ده  اآخ��ري��ن يف 
اإدارة الفريق امللكي لأ�سابيع لإيجاد ناٍد  لزيدان الذي كان ي�سغط على 

جديد لبيل.
فريق  مع  ال�سني،  يف  للعب  اتفاق  اإىل  بيل  تو�سل  املا�سي،  ال�سيف  يف 
ريال  رف�س  ب�سبب  النهاية  يف  العملية  توقفت  لكن  �سونينغ،  جيانغ�سو 
مدريد اإطالق �سراحه جماناً، رغم اأن الفريق ال�سيني كان على ا�ستعداد 

لتويل دفع راتب الويلزي بالكامل.
اإن��ه��م لن  م��دري��د  ري��ال  اإدارة  ت��درك  الو�سع خمتلف مت��ام��اً، حيث  الآن 
اأب���واب الدوري  ي��ج��دوا ح��اًل �سوى حتمل ج��زء م��ن عقد ال��الع��ب لفتح 
املبلغ  اأن  اإىل  الإجنليزية  ال�سحيفة  وت�سر  اأم��ام��ه،  املمتاز  الإجنليزي 

يقارب ن�سف الراتب.
واإذا مت تاأكيد هذا امل�سار، �سيعطي خيارات لفرق مثل مان�س�سرت يونايتد 
للتعاقد  خ��ي��ارات  وج��ود  يف  ب��ه،  الآن  حتى  اهتماماً  الأك���رث  توتنهام،  اأو 

معه.

رونالد  الهولندي  الإ���س��ب��اين،  بر�سلونة  لفريق  اجلديد  الفني  املدير  ب��داأ 
كومان، العتماد على خططه الفنية يف تدريبات الفريق، من اأجل انطالق 

املو�سم املقبل.
تعاقد بر�سلونة مع كومان، خلالفة كيكي �سيتني، الذي مت الإطاحة به بعد 
تراجع م�ستوى الفريق يف املو�سم املا�سي، وخ�سارة لقب الدوري الإ�سباين، 

والإق�ساء املحرج من دوري اأبطال اأوروبا على يد بايرن ميونيخ 8-2.
التي  الأخ��رة  التدريبات  "ح�س�س  ديبورتيفو:  موندو  �سحيفة  وبح�سب 

خا�سها بر�سلونة، ك�سفت عن نوايا كومان الفنية".
"املدير الفني اجل��دي��د، ي��ح��اول �سد ال��ث��غ��رات ال��ت��ي ظ��ه��رت يف  واأ���س��اف��ت: 
الثالث موا�سم  يف  اأوروب���ا، وحتديداً  اأبطال  دوري  الفريق خا�سة يف  ق��وام 

الأخرة".
وتابعت: "كومان ي�سع تركيزه على اجلانب البدين، التي يعتربها ثغرة يف 
الفريق، ت�سببت يف اإحلاق الهزائم يف املو�سم املا�سي، نظراً لعتماد الالعبني 

على نقل الكرة، وانتظارها يف نف�س املكان دون احلركة لطلبها.
وحر�س كومان على توزيع الالعبني يف جميع اأنحاء امللعب ب�سكل اأف�سل، 
حترك  و���س��رورة  مبالغ،  ب�سكل  بالكرة  الحتفاظ  ع��دم  على  الرتكيز  م��ع 

الالعبني بدون كرة لفتح م�ساحات اأكرث من امللعب وال�ستفادة منها.

ماهي خطط كومان 
�لفنية يف بر�صلونة؟



 
ز�ئر غري متوقع يثري �لرعب يف مطعم

يف مقطع فيديو يحب�س الأنفا�س، ر�سدت كامرا اأحد رواد مطعم 
يف جنوب اأفريقيا دخول زائر غر ماألوف، ما اأ�سفر عن حالة من 

الرعب بني احل�سور.
وخالل تناول وجبة الإفطار، ظهر منر ب�سكل مفاجئ، والتقطت 
اأث��ن��اء جت��ول��ه حول  للزائر  ع��ام��ا( مقطع فيديو  وي��ز )39  اإري��ك��ا 
�سمال  �ساندز  �سابي  حممية  يف  اإي��ب��وين  �سيينغيتا  ف��ن��دق  مطعم 

�سرقي مدينة جوهان�سربغ.
اإنها كانت  "فوك�س نيوز" الأمركية عن ويز قولها  ونقلت �سبكة 
بداأت  الإفطار عندما  بعد وجبة  اأ�سدقائها  واثنني من  مع عمها 
ظهور  اإىل  اإ�سارة  يف  عادية،  غر  وحركات  اأ�سواتا  ت�سدر  القرود 

احليوان املفرت�س.
مثل  مع  التعامل  على  م��درب��ون  الفندق  "موظفي  اأن  واأو�سحت 
بالهدوء  الل��ت��زام  ب�سرورة  امل��ف��اج��اأت، فن�سحوها  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 

وال�سمت، يف حني كان النمر قريبا منا للغاية".
�سابق من  وق��ت  الفندق يف  اأم���ام  النمر  �سوهد  ل��وي��ز، فقد  ووف��ق��ا 

�سباح ذلك اليوم، وهو ي�سطاد نوعا من الظباء الأفريقية.
وخالل ت�سوير ويز للفيديو، ميكن روؤية النمر وهو ي�سعد الدرج 

للطابق العلوي يف املطعم.
وقالت ويز: "لقد �سعرنا برعب وبرهبة كبرة. يا لها من جتربة 
نادرة اأن يكون مثل هذا اللقاء مع منر. لقد اأثبت هذا املوقف اأن 
بع�سهم  مع  ويتفاعلوا  يعي�سوا  اأن  ميكن  والنا�س  الربية  احلياة 

البع�س يف وئام واحرتام".
وبّينت اأن "كان هذا نادرا جدا بالن�سبة يل وكل ما اأ�ستطيع قوله 

ل�سخ�س يف هذا الو�سع هو التزام الهدوء وال�سمت".

�ل�صماء �حلمر�ء .. ظاهرة ت�صعل �لإنرتنت
اكت�ست مناطق يف ولية كاليفورنيا الأمركية، باللون الأحمر، يف 
م�ساهد �سريالية وكاأنها ماأخوذة من اأحد اأفالم هوليوود للخيال 

العلمي.
وانت�سرت �سور "املدن احلمراء" على و�سائل التوا�سل الجتماعي، 
والتي �ساركها بكثافة �سكان ولية كاليفورنيا ومنطقة خليج �سان 

فران�سي�سكو.
واأدت حرائق الغابات التي اأ�سعلت مناطق عديدة بال�ساحل الغربي 
الأمركي، لكت�ساء ال�سماء يف كاليفورنيا باللون الأحمر املتوهج، 

الذي ر�سم لوحات جميلة وحزينة يف نف�س الوقت.
وقال خبر الأر�ساد اجلوية يف �سبكة "�سي اإن اإن" غود�سون جونز: 
اأكرث كثافة بالقرب من حرائق  والرماد  الدخان  ي�سبح  "عندما 
يجعل  مما  متاما،  ال�سم�س  �سوء  يقطع  اأن  ميكن  فاإنه  الغابات، 

ال�سماء تبدو وكاأنها جوف الليل".
واأ�سعل ال�سكان الأ�سواء، ونظروا اإىل �سماء بلون ال�سداأ مما جعلها 
الغابات من بعيد.  الرياح حتمل دخان حرائق  تبدو وكاأنها ليال. 
بعد  ن��ورث كومبلك�س على  يحرتق كل من حريق اخل��ور وحريق 
اأكرث من 200 ميل ، ومع ذلك ميكن ال�سعور بوجودهما يف منطقة 
ت�سهد توهجات   ، اأوري��غ��ون   ، �سامل  ، مثل  اأخ��رى  اأم��اك��ن  اخلليج. 

نهاية العامل مماثلة.
ن�سخة  مثال  وال��رم��اد  "الدخان  فران�سي�سكو:  �سكان  اأح���د  وق���ال 
املنظر  اآخ��رون  و�سف  بينما  اإن�ستغرام"،  باإعدادات  ل�سور  طبيعية 

"بالكابو�س". "باملرعب" اأو 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�نخفا�س كبري مل�صتهلكي �ل�صجائر �لإلكرتونية 
�سجل عدد التالميذ الأمركيني الذين ي�ستهلكون ال�سجائر الإلكرتونية انخفا�ساً كبراً �سنة 2020 باملقارنة مع 
الأعوام املن�سرمة، على ما ك�سف تقرير ر�سمي . واأفاد ال�ستطالع ال�سنوي للتدخني عند ال�سباب باأن عدد مدخني 
3،6 ماليني  اإىل نحو   2019 5،4 ماليني عام  ال�سباب الأمركيني انخف�س من نحو  ال�سجائر الإلكرتونية بني 
اإ�سابات حادة مفاجئة  اأبرزها ت�سجيل  اأن يكون  ، ولكن من املرّجح  اأ�سباب هذا النخفا�س  2020. وتعددت  �سنة 

بالأمرا�س الرئوية مرتبطة بتدخني ال�سجائر الإلكرتونية، اأدت اإىل وفاة نحو 60 �سخ�ساً.
ا�ستخدام  تراجع  كان  لو  "حتى  ردفيلد  روب��رت  ومكافحتها  الأمرا�س  للوقاية من  الأمركية  املراكز  وقال مدير 

ال�سجائر الإلكرتونية لدى ال�سباب جناحاً مهماً لل�سحة العامة، فاإن عملنا مل ينته".
"ا�ستخدام هذه ال�سجائر ل يزال ُيعترب وباًء، ومراكز الوقاية م�سممة على دعم اجلهود الرامية اإىل  واأ�ساف اأن 

حماية ال�سباب من هذا اخلطر ال�سحي الذي ميكن تفاديه
الثاين/يناير  اأعمارهم بني احلادية ع�سرة والثامنة ع�سرة بني منت�سف كانون  ت��راوح  األف �ساب   20 واأج��اب نحو 
الأيام  خ��الل  اإلكرتونية  �سيجارة  دخنوا  كانوا  اإذا  عما  ال�ستطالع  �سوؤال  عن  املن�سرمني،  اآذار/م��ار���س  ومنت�سف 
الثالثني الأخرة. وبلغت ن�سبة مدخني ال�سجائر الإلكرتونية عام 2020 نحو خم�س عدد تالميذ املدار�س الثانوية 
يف الوليات املتحدة، يف مقابل الربع عام 2019. كذلك بلغ عدد م�ستخدمي هذه ال�سجائر واحداً من كل ع�سرين 

تلميذا تراوح اأعمارهم بني احلادية ع�سرة والرابعة ع�سرة، علماً اأن الن�سبة كانت الُع�سر عام 2019.
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�أفكار خطاأ ل ت�صدقها عن �ملخلل
قالت اأخ�سائية التغذية ال�سهرة روجوتا ديويكار، اإن الفكرة ال�سائدة باأن 

املخلالت ت�سر ب�سحة الإن�سان، فكرة خطاأ طاملا يتم حت�سرها يف املنزل.
واأوردت ديويكار يف حديث لها مع �سحيفة اإنديان اإك�سرب�س جمموعة من 

الأفكار اخلطاأ ال�سائدة عن املخلالت:
"بدون الزيت وامللح،  املخلل مليء بامللح والزيوت ال�سارة: تقول ديويكار: 
لن تنمو البكرتيا ال�سديقة التي حت�سن �سحة اله�سم لدينا ولن نح�سل 

على جميع فوائد املخلل.
امللح يف املخلل �سيوؤدي اإىل م�ساكل يف �سغط الدم.. تقول خبرة التغذية: 
هذان  ال�سخري.  امللح  اأو  الأ�سود  بامللح  التقليدي  امللح  ا�ستبدال  "ميكن 

النوعان من امللح، اأقل تاأثراً بالن�سبة ل�سغط الدم"
الزيت يف املخلل ل يفيد �سحة القلب: اأ�سارت ديويكار اإىل اأن ا�ستهالك بع�س 
اأنواع الدهون اأو الزيوت ل ي�سبب م�ساكل يف القلب. واأو�ست با�ستخدام زيت 
اأو زيت ال�سم�سم، مع املخلالت لأن هذه  اأو زيت اخل��ردل  الفول ال�سوداين 

الزيوت �سحية اأكرث من الزيوت النباتية الأخرى.
بالفيتامينات  غني  املخلل  ف��اإن  دي��وي��ك��ار،  بح�سب  بال�سحة:  �سار  املخلل 
واملعادن والبكتريا النافعة. وتو�سي، بتناول ملعقة اأو ملعقتني �سغرتني 
 .B12 و D من املخلل كل يوم لتقليل النتفاخ وفقر الدم ونق�س فيتامني
اأن املخلل ي�ساعد يف عالج متالزمة القولون الع�سبي )IBS(، والتي  كما 

ت�سمل اأعرا�سها اآلم البطن والإ�سهال والإم�ساك.

ما �لطريقة �ل�صحيحة للعط�س �أثناء �جلائحة؟
عادة ما يكون العط�س بطريقة م�ستمرة عالمة على اأن ال�سخ�س يعاين من 
ح�سا�سية اأو نزلة برد، لكن هذا الأمر بات مثرا لل�سكوك يف زمن كورونا، 

حيث �سار النا�س يتخوفون من اأي �سخ�س يعط�س اأمامهم.
اأو  العط�س  خ��الل  م��ن  اأ�سا�سي  ب�سكل  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س  وينتقل 
اأو �سعل،  ال�سخ�س الذي عط�س  ال�سعال، حيث ت�سدر جزيئات رذاذي��ة عن 

وتنت�سر يف الهواء لعدة �ساعات.
التباعد الجتماعي وارتداء  بالتزام  النا�س  ال�سبب، ين�سح اخلرباء  ولهذا 

الكمامة والبتعاد قدر الإمكان عن الأماكن املغلقة.
وفيما يخ�س العط�س، فقد اأ�سدر علماء ال�سحة جمموعة من التوجيهات 
انت�سار  م��ن  احل��د  وبالتايل  املنت�سر،  ال���رذاذ  لح��ت��واء  اتباعها  ميكن  التي 

"كوفيد19-".
بعدما  ال�سوؤال،  ه��ذا  عن  بو�ست" الأمركية  "وا�سنطن  �سحيفة  واأج��اب��ت 
اأن  "اآداب العط�س يف زمن كورونا". وذكر امل�سدر  اآلف القراء عن  ت�ساءل 
انت�سرت  ن�سبيا،  جديدة  ظاهرة  الواقع  يف  هي  مبرفقينا  العط�س  تغطية 

ب�سكل اأكرب بعد ظهور متالزمة اللتهاب التنف�سي احلاد )�سار�س(.

مبيعات �لإنرتنت تنقذ 
عائد�ت �ملعار�س �لفنية 

الفنية  الأع��م��ال  مبيعات  ارتفعت 
جائحة  خ�����الل  الإن�����رتن�����ت  ع����رب 
الرتاجع  جَل����َم  مم���ا  كوفيد19- 
املعار�س  اأع���م���ال  رق���م  يف  ال��ك��ب��ر 
ن�سرها  درا����س���ة  ب��ح�����س��ب  ال��ف��ن��ي��ة، 
اإ�س" ال�سوي�سري  بي  "يو  م�سرف 

ومعر�س "اآرت بازل".
اأجرتها  التي  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 
مكتب  موؤ�ِس�َسة  اأن���درو،  م��اك  كلر 
للدرا�سات،  اإيكونوميك�س"  "اآرت 
ال�سوي�سري  امل�سرف  مع  بالتعاون 
وم��ن��ظ��م��ي امل��ع��ر���س ال��ك��ب��ر للفن 
املعار�س  م��ب��ي��ع��ات  اأن  امل��ع��ا���س��ر، 
الأول  الن�سف  يف  تراجعت  الفنية 
من 2020 مبعّدل 36 يف املئة عما 
كانت عليه يف الأ�سهر ال�ستة الأوىل 

من عام 2019.
اأج��ري��ت يف  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  اأن  اإل 
متوز/يوليو و�سملت 795 معر�ساً 
ل��ل��ف��ن احل���دي���ث وامل��ع��ا���س��ر يف 60 
املبيعات  ح��ج��م  اأن  اأظ���ه���رت  ب��ل��دا، 
اأعمال هذه  عرب الإنرتنت يف رقم 
املئة  يف  ع�����س��رة  م���ن  زاد  امل��ع��ار���س 
الن�سف  يف  مبيعاتها  جممل  م��ن 
يف   37 اإىل   2019 ع��ام  م��ن  الأول 
املئة خالل الفرتة اإياها من ال�سنة 

اجلارية.
واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن 74 يف املئة 
ذهبت  الإنرتنت  املبيعات عرب  من 
كانوا  ف��ن��ي��ة  اأع���م���ال  ج��ام��ع��ي  اإىل 
ا�سرتوا  ال��ت��ي  امل��ع��ار���س  ي��ع��رف��ون 

منها الأعمال.
اعتادوا  الذين  ن�سبة  اأن  و�سرحت 
لل�سراء  امل���ع���ار����س  اإىل  احل�����س��ور 
منها لكنهم ا�سرتوا عرب الإنرتنت 

للمرة الأوىل بلغت 29 يف املئة.

وفاة رونالد بل �أحد 
موؤ�ص�صي كول �أند ذي غانغ 
عاماً"اأحد   68" ب���ل  رون���ال���د  امل�����وت  غ���ّي���ب 
غانغ"  ذي  اأن������د  "كول  ف���رق���ة  م���وؤ����س�������س���ي 
بينها  �ساربة  باأغنيات  امل��ع��روف��ة  املو�سيقية 
"�سيليرباي�سن" و"جانغل بوغي" و"ليديز 

نايت".
وق���ال اأن��ح��ي��ل��و اإل��رب��ي امل��ق��رب م��ن الفرقة 
ف��ارق احلياة يف  بل  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة 
منزله يف اجلزر العذراء الأمركية، من دون 

اإعطاء تفا�سيل عن �سبب الوفاة.
اأن��د ذي  "كول  ب��ل فرقة  رون��ال��د  اأ�س�س  وق��د 
مع  ف��ان��ك،  واجل���از  الفانك  غانغ" ملو�سيقى 
توما�س  دني�س  واأ���س��دق��ائ��ه  روب���رت  �سقيقه 
وروب�����رت م��ي��ك��ن��ز وت�����س��ارل��ز ���س��م��ي��ث وج���ورج 
براون وريكي وي�ست يف مطلع �ستينات القرن 
على   1978 �سنة  الفرقة  وح�سلت  املا�سي. 
جائزة "غرامي" مل�ساهمتها يف مو�سيقى فيلم 

جون ترافولتا. فيفر" مع  نايت  "�ساترداي 

مري�س عقليًا.. طلبت �أمه �مل�صاعدة  
فاأطلقت عليه �ل�صرطة �لنار

911 ي���وم اجلمعة  ب���ارت���ون ب��رق��م  ح���ني ات�����س��ل��ت غ���ول���دا 
املا�سي كانت تاأمل يف اأن يتمكن امل�ستجيبون للطوارئ من 
يعاين  وال��ذي  عاما،   13 العمر  البالغ من  ابنها  م�ساعدة 
م��ن م��ت��الزم��ة اأ���س��ربج��ر. ب���دل م��ن ذل���ك، اأط��ل��ق �سابط 
�سرطة يف �سولت ليك �سيتي بولية يوتا الأمركية النار 
ب�سكل متكرر على ليندن كامرون بعد اأن حاول الهروب، 
ت��ارك��ا ال��ط��ف��ل يف ح��ال��ة خ��ط��رة م��ع اإ���س��اب��ات يف الأمعاء 
بو�ست"  "وا�سنطن  �سحيفة  ونقلت  والكاحلني.  والكتف 
الأمركية عن اأمه بارتون قوله اإن ابنها مل يكن م�سلحا 
ومل ي�سكل اأي خطر على عنا�سر الأمن، كما اأن ال�سرطة 

بنف�سها اأكدت عدم وجود اأي �سالح يف مكان احلادث.
معه  ي��ت��ع��ام��ل��ون  مل  مل�����اذا  ���س��غ��ر.  ط��ف��ل  "اإنه  وذك������رت 
بانهيار  ابني  اأ�سيب  بعدما  بالطوارئ  ات�سلت  ب��ه��دوء؟.. 
اإنه طفل  عقلي، كان من املفرت�س التعامل معه بهدوء.. 
ال�سرطة،  ح�سرت  "حني  وتابعت  عقلية".  م�ساكل  ولديه 
اأخربتهم اأن كامرون ل يحمل اأي �سالح واأنه يحتاج فقط 
ت�سرف  الأم��ن  �سابط  لكن  امل�ست�سفى..  اإىل  الذهاب  اإىل 
على  ح�سلت  اأن��ه��ا  غ��ول��دا  واأو���س��ح��ت  خمتلفة".  بطريقة 
عمدة مدينة  تعهد  فيما  ال�سرطة،  من  قليلة"  "اإجابات 
�سريع"  "حتقيق  ب��اإج��راء  الأح���د  ي��وم  �سيتي  ليك  �سولت 
يف احل��ادث. وعرب نا�سطون على تويرت عن غ�سبهم من 
ت�سرف ال�سرطة، ودعوا اإىل "تغيرات يف كيفية ا�ستجابة 
عنا�سر الأمن حلالت امل�سابني باأزمات نف�سية وعقلية". 
وتواجه ال�سرطة الأمركية انتقادات متكررة خالل الفرتة 
املن�سرمة، ب�سبب طريقة تعاملها العنيفة، التي توؤدي يف 
بع�س الأحيان اإىل خ�سائر يف الأرواح. و�سهدت عدة وليات 
اأمركية احتجاجات غا�سبة بعد وقوع حادثة مقتل جورج 

فلويد يف ولية ميني�سوتا اأواخر مايو املا�سي.

�ملوت �ل�صامت.. مر�س يهدد �لآف �ل�صود�نيني 
كانت خديجة اأحمد، املراأة ال�سودانية التي تبلغ من العمر 
45 عاما، تزرع الب�سل يف اقليم دارفور غرب ال�سودان ومل 
تكن تعلم اأن ال�سوكة التي دا�ست عليها واخرتقت قدمها 

يوما ما �ستجعلها �سحية مر�س خطر.
مل تهتم اأحمد بوخز ال�سوكة حتى بداأت قدمها يف التورم 
اإنه   .. ال�ساق  ُب��رتت  اأن  اإىل  تدريجيا  حالتها  وت��ده��ورت 

مر�س "املاي�ستوما".
وي��ط��ل��ق ال�������س���ودان���ي���ون ع��ل��ى ه����ذا امل���ر����س ل��ق��ب "املوت 

ال�سامت".
الإن�سان  حل��م  معه  يتاآكل  ال���ذي  امل��ر���س  ه��ذا  يعترب  ول 
قاتال ب�سكل خا�س، لكنه يدمر حياة واأج�ساد امل�سابني، اإذ 

يت�سبب يف بع�س الت�سوهات اجل�سدية وبرت الأطراف.
وه����و م���ا ح����دث لأح���م���د ال���ت���ي ك���ان���ت مت�����س��ك بطرفها 
الي�سرى  �ساقها  يفح�س  بينما  ي��ده��ا  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي 
املاي�ستوما يف اخلرطوم،  اأبحاث  املبتورة طبيب يف مركز 
مدى  تناولها  اإىل  �ستحتاج  التي  الأدوي���ة  اإعطائها  قبل 
م��ن مدينة  بالقرب  تعي�س  التي  اأح��م��د،  وق��ال��ت  احل��ي��اة. 
األ��ف كلم  التي تبعد نحو  دارف��ور  الفا�سر عا�سمة �سمال 
"لقد ان��ت��ظ��رت ت�سع  غ���رب ال��ع��ا���س��م��ة، ل��وك��ال��ة ف��ران�����س 
�سنوات قبل جميئي )اإىل املركز(، وعندما و�سلت كان قد 

فات الأوان وكان ل بد من البرت".

�لعثور على �صحفي 
مقطوع �لر�أ�س 

اأّنها  املك�سيكية  ال�����س��رط��ة  اأع��ل��ن��ت 
البالد، يف منطقة  �سرق  عرثت يف 
ف��ي��ه��ا ع�����س��اب��ات اجلرمية  ت��ن�����س��ط 
امل��ن��ّظ��م��ة وت�����س��وده��ا اأع���م���ال عنف، 

على �سحايف مقطوع الراأ�س.
وق������ال ق���ائ���د ال�������س���رط���ة يف ولي����ة 
ف���������راك���������روز )���������س��������رق( ه����وغ����و 
فالديفيا  خ��ول��ي��و  اإّن  غ��وت��ري�����س 
ال�سحايف يف �سحيفة  )41 عاماً(، 
ُعرث  فراكروز"،  دي  موندو  "اإل 

عليه مقطوع الراأ�س.
اجلبان  ال��ق��ت��ل  "اأدين  واأ�����س����اف 
 .)...( فالديفيا  خوليو  لل�سحفي 
العام  املّدعي  مكتب  مع  بالتن�سيق 
ل��ل��ولي��ة، ���س��ن�����س��ت��خ��دم ك���ل امل����وارد 

املتاحة للعثور على اجلناة".
بال  "مرا�سلون  منظمة  و�سارعت 
ال�سلطات  م��ط��ال��ب��ة  اإىل  حدود" 
املحتملة  ال�����س��الت  يف  بالتحقيق 
ال�سحفي  ق����ت����ل  ج�����رمي�����ة  ب������ني 

واأن�سطته املهنية.
ه���و خ��ام�����س �سحفي  وف��ال��دي��ف��ي��ا 
ُيقتل يف املك�سيك هذا العام، بح�سب 

حدود". بال  "مرا�سلون 
ممّثلة  ف��ل��وري�����س،  بالبينا  وق��ال��ت 
املك�سيك،  يف  ح��دود  بال  مرا�سلون 
املنّظمة  اإّن  بر�س  فران�س  لوكالة 
كل  يف  "بالتحقيق  ت����ط����ال����ب 
تلك  بخا�سة  املمكنة،  الفر�سيات 
كان  لأنه  ال�سحايف  بعمله  املتعّلقة 
يعمل يف منطقة ي�سودها العنف".

فقد  م��ون��دو  اإل  ل�سحيفة  ووف��ق��اً 
ال�سحفي ودراجته  ُعرث على جثة 
ال��ن��اري��ة على خ��ط �سكة ح��دي��د يف 

منطقة جبلية ببلدية تيزونابا.

علماء يطورون �صيغة تتوقع �حتمال �لنجاة من كورونا
تتنباأ  ريا�سية  �سيغة  بريطانيون  ب��اح��ث��ون  ط��ور 
قيد  على  البقاء  يف   -19 كوفيد  مر�سى  بفر�س 

احلياة.
الذين  امل��ر���س��ى  املخاطر"  حت��دي��د  "اأداة  وتق�سم 
متميزة  جمموعات  اأرب��ع  اإىل  امل�ست�سفى  يدخلون 
ويقول  ج��داً،  عالية  اإىل  منخف�سة  من  ت��رتاوح   -
العلماء اإنها �ستنقذ الكثر من الأرواح عن طريق 
ال�سخ�سي  امل��ل��ف  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  ال���ع���الج  ت��خ�����س��ي�����س 
ل��ل��م��ري�����س. ويف ال��ف��ئ��ة الأدن������ى، ي��ك��ون 1 م���ن كل 
100 معر�س خلطر املوت، مقارنة ب� 10 يف الفئة 
املتو�سطة، وترتفع الن�سبة اإىل 31 و62 بني مر�سى 

الفئتني العالية و عالية اخلطورة، على التوايل.
وق���ال ال��ربوف��ي�����س��ور اأوي����ن ه��اري�����س��ون م��ن جامعة 
جمموعات  حتديد  نريد  اأطباء،  "ب�سفتنا  اإدن��ربة 
الوفاة من فرو�س  املر�سى الأكرث عر�سة خلطر 
الباب  عند  بذلك  القيام  م��ن  متكنا  واإذا  ك��ورون��ا، 
للعالج  التخطيط  فيمكن  للم�ست�سفى،  الأم��ام��ي 
�سهلة  الأداة  ه����ذه  و���س��ت�����س��اع��د  اأف�������س���ل.  ب�����س��ك��ل 
ال���س��ت��خ��دام الأط��ب��اء على ات��خ��اذ ق���رارات لتزويد 

املر�سى بالرعاية املثلى".
بيانات  على  اع��ت��م��اداً  اجل��دي��دة  ال�سيغة  بناء  ومت 
املعلومات  ج��م��ع  ومت  م��ري�����س،  األ����ف   35 ح����وايل 
ال�سريرية واإجراء الختبارات عند القبول يف 260 
م�ست�سفى يف جميع اأنحاء اإجنلرتا وويلز وا�سكتلندا 
بني فرباير )�سباط( ومايو )اأيار(، وا�ستوفى جميع 
ب��اإح��دى املجموعات  امل��ع��اي��ر اخل��ا���س��ة  امل�����س��ارك��ني 
الأربع. وت�سمل العوامل التي حتدد درجة الوفيات 
للمري�س: العمر واجلن�س وعدد احلالت املوجودة 
للدم،  اختبارين  ونتائج  التنف�س  وم��ع��دل  م�سبقاً 
اأمام  الباب  تفتح  الت�سنيفات  اإن  الباحثون  وق��ال 
املثال، قد يكون من  م�سارات جديدة، فعلى �سبيل 
الأن�سب عالج الأفراد املعر�سني ملخاطر منخف�سة 

يف املنزل.
ومن ناحية اأخرى، قد ي�ستفيد املر�سى املعر�سون 
الأكرث  الأدوي���ة  من  ج��داً  عالية  اأو  عالية  ملخاطر 
فائدة، مثل ا�ستخدام م�سادات الفرو�سات والقبول 
املبكر يف الرعاية احلرجة، بح�سب �سحيفة مرور 

الربيطانية.

جنمة حب �أعمى تنف�صل عن حبيبها
األب  حبيبها  عن  انف�سلت  اأنها  فيليز   الرتكية  هازال  النجمة  ك�سفت 
جولر، بعد عالقة حب دام��ت مدة عامني، وذل��ك لإح��دى الو�سائل 

الإعالمية الرتكية خالل ح�سورها اإحدى الفعاليات يف ا�سطنبول.
�سداقتنا  ل��ك��ن  "انف�سلنا  اأعمى":  "حب  م�سل�سل  جن��م��ة  وق��ال��ت 

م�ستمرة.. لو �سادفته يف مكان ما بالطبع �ساأمر واأ�سلم عليه".
لها  �سور  انت�سار  بعد  موؤخرا  متابعيها  فيليز  ه��ازال  �سدمت  وكانت 
مالب�سها  ت��ب��ّدل  وه��ي  لها،  التقاطها  م��ن  امل�سورين  عد�سات  متكنت 
برفقة  البحر  �ساطئ  على  ب��اإج��ازت��ه��ا  ا�ستمتاعها  خ��الل  ال��داخ��ل��ي��ة، 

�سديقاتها.
ال�سور  والتقطوا  باملر�ساد،  لها  امل�سورين  بعد�سات  فيليز  وتفاجاأت 

خالل تبديلها مالب�سها الداخلية ب�سكل علني على ال�ساطئ.

املمثلة الإيطالية كلوديا جرييني ت�سل اإىل فندق Excelsior يف اليوم التا�سع من مهرجان البندقية ال�سينمائي ال�سابع وال�سبعني.ا ف ب


