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حتتل املرتبة الأوىل عربيًا والعا�شرة عامليًا
الإمارات من اأكرب امل�ساهمني يف املوارد 

املالية لهيئة الأمم املتحدة للمراأة
•• اأبوظبي-وام:

يف  الأع�ضاء  ال��دول  العا�ضرة لتخاذ  ال�ضنوية  الذكرى  اأم�س  �ضادف 
الأمم املتحدة خطوة تاريخية لت�ضريع حتقيق اأهداف املنظمة الدولية 
فيما يتعلق بامل�ضاواة بني اجلن�ضني ومتكني املراأة، حيث �ضوتت الدول 
الأع�ضاء بالإجماع على تاأ�ضي�س هيئة الأمم املتحدة للمراأة.وتتمتع 
هيئة  م��ع  ومتنامية  قوية  بعالقة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
الأمم املتحدة للمراأة، حيث كانت ع�ضواً يف املجل�س التنفيذي للهيئة 
التنفيذي  املجل�س  رئا�ضة  وتولت   ،2019 و   2013 عامي  بني  ما 

لهيئة الأمم املتحدة للمراأة يف عام 2017.       )التفا�ضيل �س2(

الإ�سناد احلكومي تعرف بالقواعد الإر�سادية للعمل 
والتواجد يف مقار اجلهات احلكومية باأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

نظمت دائرة الإ�ضناد احلكومي يف اأبوظبي ور�ضة عمل ملوظفي ال�ضحة 
وال�ضالمة يف جميع اجلهات وال�ضركات احلكومية يف اأبوظبي وذلك 
واملوردين  املوظفني  �ضالمة  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  جهودها  اإط���ار  يف 
اأبوظبي  حكومة  ملوظفي  الأع��م��ال  ا�ضتمرارية  ظل  يف  واملتعاملني، 
الحرتازية  الإر���ض��ادات  م��ع  يتما�ضى  مب��ا  تدريجياً  عملهم  مقار  يف 

والوقائية املُو�ضى بها من قبل اجلهات ال�ضحية.
)التفا�ضيل �س6(
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حممد بن را�سد يهنيء اأبناءه وبناته 
الطلبة بانتهاء العام الدرا�سي بنجاح 

•• دبي-الفجر:

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ه��ن��اأ 
بانتهاء  الطلبة  اأبناءه وبناته  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
العام الدرا�ضي بنجاح، وقال �ضموه يف تغريدة على ح�ضابه ال�ضخ�ضي يف 

)تويرت(:
اأبنائي وبناتي الطلبة ... انتهى عام درا�ضي ا�ضتثنائي كان مبثابة اختبار 
لنا جميعاً .. وجنحتم فيه .. �ضكراً لجتهادكم .. �ضكراً لآبائكم واأمهاتكم 
.. �ضكراً ملعلميكم املتفانني .. �ضكراً لفريق وزارة الرتبية .. اإجازة �ضعيدة 

.. ونلقاكم العام الدرا�ضي القادم على خري و�ضحة وجناح واإ�ضرار .
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بوتني يوجه ال�ضكر للرو�س على دعمهم وثقتهم   )رويرتز(

قيادة القوات امل�ضرتكة للتحالف تعر�س اأ�ضلحة و�ضواريخ ايرانية اأر�ضلتها اىل امللي�ضيات احلوثية )ا ف ب(

فل�ضطينيون يتظاهرون يف ارا�ضي 48 �ضد خطة ال�ضم ال�ضرائيلية

الإمارات الأن�سط على م�ستوى ال�سرق الأو�سط
يف تقدمي املحفزات لدعم القطاعات القت�سادية

•• اأبوظبي -وام:

على  ال���دول  اأن�ضط  م��ن  تعد  الإم����ارات  دول��ة  اأن  القت�ضاد  وزارة  اأك���دت 
حمفزات  تقدمي  يف  اأفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  م�ضتوى 
مالية ونقدية لدعم اأ�ضواقها وم�ضارفها وخمتلف موؤ�ض�ضاتها واأن�ضطتها 

القت�ضادية خالل الأ�ضهر املا�ضية. واأو�ضحت الوزارة - يف درا�ضة حديثة 
اأ�ضدرتها - اأن املحفزات والتدابري التي اتخذتها الدولة تتميز بالتنوع 
م��ن حيث اجلهات  اأو  امل��ح��ف��زات  املانحة لهذه  م��ن حيث اجل��ه��ات  ���ض��واء 
من  ك��ال  ت�ضمنت  املانحة  اجل��ه��ات  ل��ك��ون  ن��ظ��را  وذل���ك  منها  امل�ضتفيدة 

احلكومة الحتادية واحلكومات املحلية.            )التفا�ضيل �س14(

الت�شدي لـ 12 هجومًا اإرهابيًا للميلي�شيا يف اأقل من 12 �شاعة

عملية نوعية للتحالف العربي �سد احلوثيني يف �سنعاء
فتح وحما�س تعلنان الوحدة �سد خمطط ال�سم 

 

اأفريقيا خ�سرت 55 مليار دولر من 
اجلائحة  ب�سبب  وال�سياحة  ال�سفر 

•• دكار-رويرتز: 

اأب����و زي���د مفو�ضة  اأم�����اين  ق��ال��ت 
الحتاد الأفريقي للبنية التحتية 
وال���ط���اق���ة اأم���������س اخل��م��ي�����س اإن 
 55 قرابة  خ�ضرت  اأفريقيا  دول 
ال�ضفر  اإي���رادات  من  دولر  مليار 
وال�ضياحة يف ثالثة اأ�ضهر ب�ضبب 

جائحة فريو�س كورونا.
�ضحفي  موؤمتر  خ��الل  واأ�ضافت 
اأن قطاع الطريان �ضيتاأثر ب�ضكل 
كبري ب�ضبب طول اإجراءات العزل 
العام واإغالق احلدود ملنع انت�ضار 
الفريو�س.  وقالت بع�س �ضركات 
ل����ن تظل  ال����ق����ارة  ال����ط����ريان يف 

م�ضتمرة ملا بعد كوفيد19-.

ق��رب  م�سلح  ع��ل��ى  القب�س 
م���ن���زل رئ��ي�����س ال������وزراء 

•• اأوتاوا -رويرتز:

قال م�ضوؤولون كنديون اإن ال�ضرطة 
األ��ق��ت ال��ق��ب�����س ع��ل��ى رج���ل م�ضلح 
منطقة  دخ��ل  بعدما  اأم�����س  �ضباح 
يف اأوتاوا تتمتع بخ�ضو�ضية حيث 
يقيم رئي�س الوزراء جا�ضنت ترودو 
م�ضيفة اأن ترودو مل يكن موجودا 

يف م�ضكنه يف ذلك الوقت.

تتيح له احلكم حتى 2036
بوتني: التعديالت الد�ستورية تزيد رو�سيا قوة وا�ستقرارا

•• مو�سكو-وكاالت

اأن  رو�ضيا،  يف  د�ضتورية  تعديالت  على  للت�ضويت  اأولية  نتائج  اأظهرت 
بوتن  فالدميري  الرئي�س  اأم��ام  يبدو،  فيما  الطريق،  مهدوا  الناخبني 
ليبقى يف ال�ضلطة حتى عام 2036، بت�ضويتهم باأغلبية �ضاحقة ل�ضالح 

حزمة تعديالت �ضتعزز اأي�ضا معا�ضات التقاعد.
واأ�ضارت النتائج، بعد فرز نحو ثلث بطاقات القرتاع اأن �ضابط املخابرات 
ال�ضوفيتية ال�ضابق الذي يحكم رو�ضيا منذ اأكرث من 20 عاما كرئي�س 
اأخريني  مرتني  الرت�ضح  يف  باحلق  ب�ضهولة  �ضيفوز  ل��ل��وزراء  رئي�س  اأو 
و�ضعه  اأن  2024. وهذا معناه  انتهاء وليته احلالية يف  بعد  للرئا�ضة 

فالدميري بوتن اأن يبقى رئي�ضا لرو�ضيا ملدة 16 �ضنة اأخرى.
من جانبه قال بوتني يف كلمة متلفزة اأريد اأن اأ�ضكر املواطنني الرو�س. 
�ضكر كبري لدعمكم وثقتكم، موؤكداً اأن التعديل �ضيمنح البالد ا�ضتقراراً 

داخلياً ووقتاً لت�ضبح اأقوى ولتمتني موؤ�ض�ضاتها.

•• اليمن-وكاالت

ال��ع��رب��ي بقيادة  ال��ت��ح��ال��ف  اأع��ل��ن 
ل�8  الت�ضدي  اأم�����س،  ال�ضعودية، 
�ضواريخ  و4  م�����ض��رية  ط���ائ���رات 
احلوثيون  اأط��ل��ق��ه��ا  ب��ال��ي�����ض��ت��ي��ة 
ب���اجت���اه ال���ري���ا����س، ك��ا���ض��ف��اً عن 
ومهاجمته  التحالف  ا�ضتهداف 
ال�ضواريخ  وور���س  خم��ازن  ملواقع 
مليلي�ضيا  ال���ت���اب���ع���ة  ال��ب��ال�����ض��ت��ي��ة 

احلوثي املدعومة من اإيران.
و�����ض����رح امل���ت���ح���دث ب���ا����ض���م ق����وات 
املالكي،  تركي  العقيد  التحالف، 
خالل موؤمتر �ضحايف: متكنا من 
اإرهابياً  هجوماً  ل�12  الت�ضدي 
من  اأق���ل  يف  احل��وث��ي��ة  للميلي�ضيا 

�ضاعة".  12
ا�ضتهداف  اأن  امل��ال��ك��ي  واأ�����ض����اف 
ولن  اأح��م��ر  خ��ط  املدنية  املن�ضاآت 
اأن اجلي�س  اإىل  ن�ضمح به، م�ضرياً 
النف�س  ���ض��ب��ط  ال����ت����زم  ال��ي��م��ن��ي 
تلتزم خاللها  يوما مل   45 م��دة 

امليلي�ضيات.
ت�ضجيل  مت  ب���اأن���ه  امل���ال���ك���ي  اأف������اد 

•• رام اهلل-اأ ف ب

اأع����ل����ن����ت ح���رك���ت���ا ف���ت���ح وح���م���ا����س 
توحدهما  اأم�����س  الفل�ضطينيتان 
الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة ل�ضّم  ���ض��د اخل��ط��ة 
ال�ضفة  م������ن  وا������ض�����ع�����ة  اأج�������������زاء 
ي�ضتكمل  وق��ت  يف  املحتلة،  الغربية 
بنيامني  اإ���ض��رائ��ي��ل  وزراء  رئ��ي�����س 
امل�ضوؤولني  مع  م�ضاوراته  نتانياهو 
الأمنيني  وال����ق����ادة  الأم���ريك���ي���ني 
املدعومة  خطته  تنفيذ  اآلية  ح��ول 

اأمريكيا.
املركزية  اللجنة  �ضّر  اأمني  واجتمع 
حلركة فتح جربيل رجوب املوجود 
املكتب  رئي�س  نائب  رام اهلل، مع  يف 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي حل��رك��ة ح��م��ا���س �ضالح 
ال��ع��اروري امل��وج��ود يف ب���ريوت عرب 
اأول  يف  كونفرن�س،  الفيديو  تقنية 
ال��ط��رف��ني م��ن��ذ كانون  ب���ني  ل���ق���اء 
الثاين يناير 2018. وقال رجوب 
اتفاق  ع��ن  وحما�س  فتح  يف  اأعلننا 
وم�ضروع  ال�����ض��م  �ضفقة  لإف�����ض��ال 
�ضيا�ضية،  كق�ضية  ق�ضيتنا  ت�ضفية 
تطوير  ع���ل���ى  ���ض��ن��ع��م��ل  م�����ض��ي��ف��ا 
الوحدة  حتقق  التي  الآل��ي��ات  كافة 

الوطنية. واأكد الرجوب اأن املرحلة 
يعي�ضها  التي  الأخطر  احلالية هي 
على  ن���ك���ون  اأن  وت��ت��ط��ل��ب  ���ض��ع��ب��ن��ا 
اأنه  م�ضددا  التحدي،  هذا  م�ضتوى 
�ضنتعامل  ال�ضم،  "اأعلن  ح��ال  ويف 

مع الحتالل كعدو.
بروؤية  ن���خ���رج  اأن  ن���ري���د  واأ�����ض����اف 
ملواجهة  كا�ضتحقاق  ا�ضرتاتيجية 
التحديات احلالية مع كافة ف�ضائل 

العمل الوطني.
ب���ني احلركتني  ال��ع��الق��ة  وت�����ض��ه��د 
 ،2007 ال��ع��ام  م��ن��ذ  قطيعة  �ضبه 

ب��ع��د ���ض��ي��ط��رة ح��رك��ة ح��م��ا���س على 
اإث��ر معارك دموية بني  قطاع غ��زة 
فتح  حركة  بطرد  انتهت  الطرفني 
من  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  واأجهزة 

القطاع.
وف�����ض��ل��ت ج��م��ي��ع اجل���ه���ود لإج�����راء 

م�ضاحلة بني اجلانبني.
واأكد �ضالح العاروي من جهته على 
الوحدة بني احلركتني، معربا عن 
تقديره "للموقف ال�ضلب للرئي�س 
اأبو مازن )حممود عبا�س( يف رف�س 

التنازل لالحتالل.

والألغام  ال�ضواريخ  ور�س ت�ضنيع 
جبل  واأن  ���ض��ك��ن��ي��ة،  م���ن���اط���ق  يف 
م���راك���ز تخزين  اأح�����د  ال��ن��ه��دي��ن 
قبل  م��ن  البال�ضتية  ال�����ض��واري��خ 

امليلي�ضيات.
�ضوراً  التحالف  عر�س  ذل��ك  اإىل 
اإيرانية  اأ���ض��ل��ح��ة  �ضخنة  ل�ضبط 
احلوثية  امليلي�ضيات  اإىل  مهربة 
اإيران  متهما  امل��ا���ض��ي،  اأب��ري��ل  يف 
بخرق  احل���وث���ي���ة  وامل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات 
توريد  ب��ح��ظ��ر  الأمم������ي  ال����ق����رار 
ال�����ض��الح اإىل ال��ي��م��ن، ك��ا���ض��ف��اً يف 
ا�ضتخدمت  اإي��ران  اأن  ذاته  الوقت 
����ض���ب���ك���ة ل���ل���ج���رمي���ة امل���ن���ظ���م���ة يف 
اإىل  ���ض��الح  ���ض��ح��ن��ة   16 ت��ه��ري��ب 

ميلي�ضيات احلوثي.
احلوثية  امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات  اأن  واأك�����د 
اأ�ضبحت رهينة لدى قادة احلر�س 

الثوري الإيراين.
واأ�������ض������اف: م��ي��ل��ي�����ض��ي��ا احل���وث���ي 
الإيرانية  الأ���ض��ل��ح��ة  ت�����ض��ت��خ��دم 
ل��ت��ق��وي�����س الأم��������ن وال�������ض���ل���م يف 
املنطقة واإ�ضاعة الفو�ضى وترويع 

املدنيني.

خالل  ح��وث��ي��اً  ان��ت��ه��اك��اً   4276
واأن��ه مت ر�ضد  45 يوماً،  ال�  مدة 
اأطلقتها  بال�ضتياً  �ضاروخاً   118
واعرت�ضتها  احلوثية  امليلي�ضيات 

الدفاعات ال�ضعودية. 
ووفقاً ل�ضحيفة )�ضبق( ال�ضعودية، 
عر�س التحالف �ضوراً لعرتا�س 
وتدمري طائرات م�ضرية حوثية، 

ل�ضتهداف  ����ض���وراً  ع���ر����س  ك��م��ا 
ور������س ل��ل�����ض��واري��خ احل���وث���ي���ة يف 
اأن  حم��اف��ظ��ة ���ض��ن��ع��اء، لف��ت��ا اإىل 
امليلي�ضيات احلوثية تتعمد وجود 

عملية ع�سكرية عراقية وا�سعة 
ملالحقة داع�س �سمال بغداد

•• بغداد-وكاالت

اأم�س اخلمي�س  اأف��ادت خلية الإع��الم الأمني يف قيادة العمليات امل�ضرتكة العراقية 
بانطالق عملية اأمنية وع�ضكرية وا�ضعة ملالحقة عنا�ضر داع�س يف مناطق �ضمايل 

بغداد.
وجاء يف بيان للخلية اأن قيادة عمليات بغداد با�ضرت  فجر ام�س اخلمي�س، بتنفيذ 
ا�ضرتكت فيها قطعات قيادة عمليات  وا�ضعة �ضمايل بغداد  اأمنية وع�ضكرية  عملية 
واملهمات  ال�ضريع  وال��رد  الآيل  امل�ضاة  ول��واء  اجلي�س  ارك��ان  رئا�ضة  وقطعات  بغداد 
اخلا�ضة بال�ضرطة الحتادية واحل�ضد ال�ضعبي باإ�ضناد طريان القوة اجلوية وطريان 

اجلي�س ملالحقة بقايا داع�س.
بقايا  ملالحقة  دقيقة،  ا�ضتخبارية  ملعلومات  وفقاً  تاأتي  العملية:  اأن  البيان  وذك��ر 
على  القب�س  واإل��ق��اء  وال�ضتقرار  الأم��ن  لتعزيز  املناطق  وتفتي�س  داع�س  ع�ضابات 

املطلوبني وحماية م�ضالح املواطنني فيها.
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�ص 18

الإمارات ت�شهد ظاهرة بلوغ كوكبي زحل 

وامل�شرتي مو�شع التقابل مع ال�شم�ص خالل يوليو

اأخبار الإمارات

»جوا�شي�ص اأردوغان« 
يالحقون معار�شيه يف اأملانيا 

عربي ودويل

كلوب يتوقع �رصاعا رباعيا على

 لقب الربميرليغ  املو�شم املقبل

الفجر الريا�شي

لتعزيز جهودها يف مكافحة انت�شار كوفيد- 19

الإمارات تر�سل طائرة م�ساعدات اإىل البريو 
•• اأبوظبي-وام:

اأر�ضلت دولة الإمارات �ضباح اأم�س طائرة عاجلة اإىل ليما - بريو على متنها 5 اأطنان من امل�ضاعدات الالزمة، لتعزيز جهود نحو 5 
اآلف من العاملني يف املجال الطبي لحتواء فريو�س كورنا امل�ضتجد.

وقال �ضعادة جا�ضم �ضيف ال�ضام�ضي، القائم بالأعمال يف �ضفارة دولة الإمارات يف ليما: اإن اإر�ضال طائرة 
امل�ضاعدات  امتداد مظلة  دليل على  اإىل بريو، هو  الطبية  امل�ضاعدات 

الإماراتية لكافة اأنحاء العامل، اإميانا من القيادة الر�ضيدة 
اأن  لدولة الإم��ارات باأننا نعي�س يف عامل واح��د يجب 

واإمكانياته يف  ويتعاون ويوحد جهوده  يت�ضامن 
مواجهة جائحة تعد الأخطر على الب�ضرية يف 

الع�ضر احلديث.            )التفا�ضيل �س2(

باري�س تعلن عن �شروط ل�شتئناف م�شاركتها يف »حار�س البحر«

فرن�سا: النزاع يف ليبيا يحولها اإىل �سوريا جديدة
•• باري�س-وكاالت

الفرن�ضية،  ال��دف��اع  وزي���رة  اأك���دت 
فلوران�س باريل، اأم�س، اأن باري�س 
عملية  يف  م�������ض���ارك���ت���ه���ا  ع���ل���ق���ت 
ي��ق��وم بها  ال��ت��ي  البحر(  )ح��ار���س 
حتالف �ضمال الأطل�ضي )الناتو( 
قبالة ليبيا "يف انتظار رد احللف 
تفر�ضها  �����ض����روط  اأرب����ع����ة  ع���ل���ى 

فرن�ضا للم�ضاهمة باملهمة.
اأع�ضاء  اأم��������ام  ب��������اريل،  وق����ال����ت 
الربملان  والدفاع يف  الأم��ن  جلنة 
ا�ضرتطت  ف��رن�����ض��ا  الأوروب�����������ي: 
احرتام  وج��وب  الناتو  على حلف 
الأ�ضلحة  ت��وري��د  ح��ظ��ر  احل��ل��ف��اء 

اإىل ليبيا.
الفرقاطة  ���ض��ل��وك  اأن  واأك�������دت 
الفرن�ضية  اإزاء نظريتها  الرتكية 
مقبول،  وغ������ري  ع����دائ����ي����اً  ك������ان 
ت�ضرتط  فرن�ضا  اأن  على  م�ضددًة 
اإحداثيات  تركيا  ا�ضتخدام  حظر 
مهمات  خارج  عملياتها  يف  الناتو 
الفرقاطة  اأن  واأو�ضحت  احللف. 
ال��ف��رن�����ض��ي��ة حت��رك��ت ب��ط��ل��ب من 

البحر..  ح���ار����س  ع��م��ل��ي��ة  ق���ي���ادة 
الرتكية  ال���ف���رق���اط���ة  و����ض���ل���وك 

خطري للغاية.
ت���وري���د  ح���ظ���ر  اأن  اأك���������دت  ك���م���ا 
ق�ضية  ل���ي���ب���ي���ا  اإىل  الأ�����ض����ل����ح����ة 
م��رك��زي��ة يف اخل���الف م��ع تركيا، 
اأنه يجب حل اخلالفات  م�ضيفًة 
ال�ضيا�ضية  ب��ال��و���ض��ائ��ل  ال��ق��ائ��م��ة 

داخل الناتو.

واع��ت��ربت ب���اريل اأن ق��وت��ني غري 
اإرادت��ه��م��ا يف  ت��ف��ر���ض��ان  عربيتني 
غ���ري مقبول..  اأم����ر  وه����و  ل��ي��ب��ي��ا 
ي�����ض��ه��د مرحلة  ل��ي��ب��ي��ا  ال���ن���زاع يف 
التحول اإىل �ضوريا جديدة واآلف 

ال�ضوريني يقاتلون يف ليبيا.
ل  ف���رن�������ض���ا  اأن  ع���ل���ى  و�������ض������ددت 
تتجاهل دور رو�ضيا يف اأزمة ليبيا 
يف  اأوروب���ا  اأن  م�ضيفًة  وخارجها، 

ح��اج��ة ل��ل��ح��وار م��ع رو���ض��ي��ا حول 
واأمن  واأوك��ران��ي��ا  و���ض��وري��ا  ليبيا 

اأوروبا.
الفرن�ضي،  ال��رئ��ي�����س  اأن  واأك�����دت 
اإحياء  ق���رر  م���اك���رون،  اإمي��ان��وي��ل 
رو�ضيا  م����ع  ال���ت���وا����ض���ل  ق����ن����وات 
الأزم���ات يف مناطق اجلوار  حل��ل 

وا�ضتقرار اأوروبا.
اأوروب��ا تواجه  اأن  واعتربت باريل 
احل����روب وا���ض��ت��ع��را���ض��اً ل��ل��ق��وة يف 
القوى  اأن  م�����ض��ي��ف��ًة  ع��ت��ب��ات��ه��ا، 
ح�ضاب  على  تت�ضاعد  الع�ضكرية 
النظام الدويل املتعدد الأطراف.

فرن�ضا  اأن  ب������اريل  اأك��������دت  ك���م���ا 
حلل  املتحدة  الأمم  جهود  تدعم 
الأزم�������ة ال��ل��ي��ب��ي��ة، ا����ض���ت���ن���اداً اإىل 
خمرجات موؤمتر برلني، م�ضيفًة 
برلني  م����وؤمت����ر  خم����رج����ات  اأن 
ا�ضطدمت مبواقف بع�س اأطراف 

النزاع ورعاتهم يف اخلارج.
من جهتهم، دعا عدد من النواب 
اإغالق  اإىل  الأوروب���ي  الربملان  يف 
نهائياً  الأوروب��ي��ة  الع�ضوية  ب��اب 

اأمام تركيا.

احتجاجات ليلية يف لبنان دون 
الأمنية القوى  مع  مواجهات 

•• بريوت-وكاالت
�ضل�ضلة  ل�����ي�����اًل  ل����ب����ن����ان  �����ض����ه����د 
قطع  واأع��م��ال  �ضعبية  احتجاجات 
املعي�ضية  ل��الأو���ض��اع  رف�����ض��اً  ط���رق 
�ضعر  وت���ده���ور  وال���غ���الء  ال�ضعبة 
العملة اللبنانية، مع و�ضول �ضعر 
الواحد  الأمريكي  ال��دولر  �ضرف 
يف  لبنانية  ل��رية  اآلف  ت�ضعة  اإىل 

ال�ضوق ال�ضوداء.
ون���ف���ذت الح���ت���ج���اج���ات م���ن دون 
املواطنني  ب���ني  اأم��ن��ي��ة  اإ����ض���ك���الت 
الأمنية،  القوى  و�ضائر  واجلي�س 

خالفاً ملا ح�ضل يف الأيام الفائتة.
�ضاحة  يف  لياًل  املحتجون  وجتمع 
حاملني  ب�������ريوت  يف  ال���������ض����ه����داء 
الأع�������الم ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وم���رددي���ن 
املعي�ضية  ب��الأو���ض��اع  تندد  هتافات 

وتطالب برحيل ال�ضلطة.
وقطع حمتجون الطرق يف العديد 
بحاويات  ال��ع��ا���ض��م��ة  م��ن��اط��ق  م��ن 
امل�ضتعلة، كما  النفايات والطارات 
يف  ال�ضاحلي  الوتو�ضرتاد  قطعوا 
بريوت  �ضرق  ال��دي��ب  ج��ل  منطقة 
حتى �ضاعات الفجر و�ضط تدابري 
للجي�س اللبناين وقوى الأمن من 

دون ت�ضجيل اإ�ضكالت اأمنية.

وزيرة الدفاع الفرن�ضية يف كلمة لها   )اأر�ضيفية(



اجلمعة    3   يوليو   2020  م    -   العـدد   12977  
Friday     3    July   2020  -  Issue No   12977

02

اأخبـار الإمـارات

الإمارات تر�سل طائرة م�ساعدات اإىل البريو لتعزيز جهودها يف مكافحة انت�سار كوفيد- 19

الإمارات ت�سهد ظاهرة بلوغ كوكبي زحل وامل�سرتي مو�سع التقابل مع ال�سم�س خالل يوليو
•• ال�سارقة-وام:

ت�ضهد �ضماء الإمارات خالل �ضهر يوليو اجلاري ظاهرة بلوغ كوكبي 
زحل و امل�ضرتي مو�ضع التقابل مع ال�ضم�س.

ظهورهما  نتيجة  اأ�ضبوعا  التقابلني  بني  الزمنية  الفرتة  تقارب  و 
بالقرب فيما بينهما يف ال�ضماء الظاهرة حيث يكون زحل 7.1 درجة 

�ضرق امل�ضرتي.
وقال اإبراهيم اجلروان ع�ضو الحتاد العربي لعلوم الف�ضاء والفلك 
اإنه يف و�ضعية التقابل اأو املقابلة مع ال�ضم�س يكون الكوكب يف الطرف 
و�ضع  مع  و�ضطهما  يف  تكون  التي  لالأر�س  بالن�ضبة  لل�ضم�س  املقابل 

و  ال�ضم�س  غ��روب  م��ع  ال�ضرقية  اجلهة  م��ن  الكوكب  يطلع  التقابل 
يغرب مع �ضروقها �ضباحا ، ولهذا يظل اأطول فرتة فوق الأفق خالل 
الليل يف ال�ضنة كما يكون اأكرث ملعانا لتقابله مع ال�ضم�س كحالة القمر 
 ، اإ�ضاءته  ف��رتات  اأك��رث  يف  فيكون  ال�ضم�س  مع  يتقابل  عندما  البدر 

ويظهر اأملع قدر واأكرب حجما خالل ال�ضنة.
اأن��ه خالل �ضهر يوليو اجل��اري �ضي�ضاهد النا�س من  وذك��ر اجل��روان 
الأر�س ظاهرة تقابل كوكبي امل�ضرتي و زحل و ي�ضل كوكب امل�ضرتي 
قدر  يف  �ضطوعه  و�ضيكون  اجل���اري  يوليو   14 يف  التقابل  مو�ضع 
اأم��ا كوكب زحل ف�ضيكون يف 20 يوليو اجل��اري يف  ظاهري – 2.6 

و�ضع التقابل ، و�ضيكون �ضطوع زحل يف قدر ظاهري 0.4+.

املجل�س العاملي للت�سامح ي�سيد بدور الربملانيني يف ن�سر ال�سالم
•• ابوظبي-وام:

اأ�ضاد اأحمد بن حممد اجلروان رئي�س املجل�س العاملي للت�ضامح وال�ضالم، 
يف اليوم العاملي للربملانات، بالدور الكبري الذي يقدمه الربملانيون حول 
العامل يف تنمية وا�ضتقرار واأمن و�ضالم بلدانهم ، والعمل على كل ما من 

�ضاأنه رفعة ال�ضعوب ورفاهيتها واحلفاظ على مقدراتها.
يف  اأن�ضاأ  قد  املجل�س  اأن  وال�ضالم،  للت�ضامح  العاملي  املجل�س  رئي�س  وق��ال 
وال�ضالم"  للت�ضامح  ال��دويل  "الربملان  نوعها  من  الأوىل  تعترب  م��ب��ادرة 
اأحد  ليكون  العامل،  حول  وال�ضالم  الت�ضامح  بن�ضر  ح�ضراً  يخت�س  ال��ذي 
 ، عليها،  يرتكز  التي  الأ�ضا�ضية  اأعمدته  وواح��دا من  املجل�س  اأجهزة  اأه��م 
بالغ  تاأثري  ، وما لهم من  بالدور املحوري للربملانات والربملانيني  اإمياناً 
الدويل  الربملان  اأن  اإىل  م�ضرياً  العامل  ح��ول  لل�ضعوب  ممثلني  ب�ضفتهم 

ال�70  70 برملانًيا من ما يقارب  للت�ضامح وال�ضالم بات ي�ضم ما يقارب 
برملاًنا وطنًيا من جميع اأنحاء العامل. 20 منهم من اأفريقيا و 18 من 
2 من  و  اآ�ضيا  12 من  و  الو�ضطى واجلنوبية  اأمريكا  15 من  و  اأوروب���ا 
وال�ضالم  للت�ضامح  الدويل  الربملان  باأع�ضاء  واأ�ضاد اجلروان  اأوقيانو�ضيا. 
�ضبل  بحث  على  تعمل  التي  الدائمة  جلانهم  عرب  الكبرية  وجمهوداتهم 
رفع ون�ضر قيم الت�ضامح وال�ضالم يف �ضتى املجالت، ال�ضيا�ضية والقانونية 
الكبري  بالدور  م�ضيداً  الع��الم،  ويف  والرتبوية  والجتماعية  والتنموية 
ب��ه��دف جتتبيهم ويالت  ال��ع��امل  �ضعوب  ك��اف��ة  خ��دم��ة  يقدمونه يف  ال���ذي 
عن  الناجم  والإره����اب  والتطرف  العنف  وانت�ضار  وال�ضراعات  الأزم���ات 
التمييز العن�ضري والديني والعرقي، وعملهم اجلاد من اأجل زرع ثقافة 
الت�ضامح لدى اأجيال امل�ضتقبل وجتنيبهم الوقوع يف �ضراك مروجي الأفكار 

املتطرفة والهدامة.

•• اأبوظبي-وام

اأر�ضلت دولة الإمارات �ضباح اأم�س طائرة عاجلة اإىل ليما -بريو على متنها 5 
اأطنان من امل�ضاعدات الالزمة، لتعزيز جهود نحو 5 اآلف من العاملني يف 

املجال الطبي لحتواء فريو�س كورنا امل�ضتجد.

وقال �ضعادة جا�ضم �ضيف ال�ضام�ضي، القائم بالأعمال يف �ضفارة دولة الإمارات 
يف ليما: "اإن اإر�ضال طائرة امل�ضاعدات الطبية اليوم اإىل بريو، هو دليل على 
القيادة  اإميانا من  العامل،  اأنحاء  لكافة  الإماراتية  امل�ضاعدات  امتداد مظلة 
يت�ضامن  اأن  يجب  واح���د  ع��امل  يف  نعي�س  باأننا  الإم����ارات  ل��دول��ة  الر�ضيدة 
على  الأخطر  تعد  جائحة  مواجهة  يف  واإمكانياته  جهوده  ويوحد  ويتعاون 

الب�ضرية يف الع�ضر احلديث".
واأ�ضاف" اإن م�ضاعدات دولة الإمارات اإىل بريو تعك�س قوة ومتانة العالقة 
على  والتوافق  البناء  التعاون  من  طويلة  لفرتات  متتد  التي  البلدين  بني 
كافة الأ�ضعدة، كما تاأتي يف اإطار العمل الدوؤوب الذي تقوم به الدولة ملد يد 
العون لأبناء �ضعبها ال�ضديق من خالل امل�ضاهمة يف دعم كافة العاملني يف 

املجال الطبي واإمدادهم بالأدوات وامل�ضتلزمات لتعزيز جهودهم يف مواجهة 
اجلائحة".

اجلدير بالذكر اأن دولة الإمارات اأر�ضلت اأكرث من 1000 طن من امل�ضاعدات 
اإىل اأكرث من 70 دولة، ا�ضتفاد منها اأكرث من مليون من العاملني يف املجال 

الطبي.

حتتل املرتبة الأوىل عربيًا والعا�شرة عامليًا

الإمارات من اأكرب امل�ساهمني يف املوارد املالية لهيئة الأمم املتحدة للمراأة
املنظمة الأممية تعرب عن قلقها من الآثار ال�سلبية لفريو�س كورونا على الن�ساء والفتيات وتدعو اإىل ت�سافر اجلهود العاملية للتخفيف من حدتها

•• اأبوظبي-وام:

الأمم  يف  الأع�ضاء  ال��دول  لتخاذ  العا�ضرة  ال�ضنوية  الذكرى  اأم�س  �ضادف 
املتحدة خطوة تاريخية لت�ضريع حتقيق اأهداف املنظمة الدولية فيما يتعلق 
بامل�ضاواة بني اجلن�ضني ومتكني املراأة، حيث �ضوتت الدول الأع�ضاء بالإجماع 

على تاأ�ضي�س هيئة الأمم املتحدة للمراأة.
هيئة  مع  ومتنامية  قوية  بعالقة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  وتتمتع 
ما  للهيئة  التنفيذي  املجل�س  يف  ع�ضواً  كانت  حيث  للمراأة،  املتحدة  الأمم 
بني عامي 2013 و 2019، وتولت رئا�ضة املجل�س التنفيذي لهيئة الأمم 
املتحدة للمراأة يف عام 2017. وقدمت الإم��ارات خالل هذه الفرتة موارد 
حيث  العامل  م�ضتوى  على  امل���راأة  متكني  جهود  لدعم  منتظم  ب�ضكل  مالية 
املتحدة  الأمم  م��ع هيئة  بالتعاون  الم���ارات  دول��ة  بافتتاح  ال��دع��م  ه��ذا  ت��وج 
برعاية  وذل��ك   ،2016 ع��ام  اأبوظبي  يف  للهيئة  تابع  ات�ضال  مكتب  للمراأة 
كرمية من �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد الن�ضائي العام 
رئي�ضة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية 

اأطلق  احل��ني،  ذلك  ومنذ  العام.  الن�ضائي  الحت��اد  مع  وبال�ضراكة  الأ�ضرية، 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  لدول  للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  ات�ضال  مكتب 
الن�ضاء من جمل�س  امل��راأة وال�ضالم والأم��ن، الذي يزود  الربنامج التدريبي 
التعاون لدول اخلليج العربية، واآ�ضيا واأفريقيا بتدريٍب ع�ضكري اأ�ضا�ضي، اإىل 
جانب التدريب على مهام حفظ ال�ضالم، اإذ اأكملت ما يزيد عن 350 امراأة 

دورتني من الربنامج وتخرجن يف عامي 2019 و 2020.
وبهذه املنا�ضبة، �ضرحت �ضعادة نورة ال�ضويدي، مديرة الحتاد الن�ضائي العام 
بالن�ضبة  فارقة  للمراأة خطوة  املتحدة  الأمم  هيئة  تاأ�ضي�س  كان  لقد  قائلًة: 
للمراأة يف العامل، فهي اأول منظمة اأن�ضاأها املجتمع الدويل لرتكيز اجلهود 
امل��راأة واإع��الء حقوقها، م�ضرية  امل�ضاواة بني اجلن�ضني ومتكني  العاملية نحو 
اإىل اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة تدرك اأهمية هذه امل�ضاعي املحورية، 
الثاين  تاأ�ضي�ضها يف  دافعت عنها منذ  بل  اأولويات وطنية،  اعتربتها  ولطاملا 
من دي�ضمرب 1971، يف ظل الروؤية احلكيمة للقيادة الر�ضيدة، والتوجيهات 
العام  الن�ضائي  الحتاد  رئي�ضة  بنت مبارك  فاطمة  ال�ضيخة  ل�ضمو  ال�ضديدة 
رئي�ضة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية 

الأ�ضرية .
مدار  على  للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  م��ع  الوثيق  تعاوننا  اأن   : واأ���ض��اف��ت 
ال�ضنوات املا�ضية لهو دليل عملي على هذه الروؤية الثاقبة للقيادة الر�ضيدة 
التي ت�ضع الن�ضاء دائماً يف املقدمة ومتكنهن من حتقيق النجاح يف كل امليادين. 
وعلى مدار العقد املا�ضي، عملت هيئة الأمم املتحدة للمراأة مع احلكومات 
والربامج  وال�ضيا�ضات  القوانني  لو�ضع  امل��دين  واملجتمع  اخلا�س  والقطاع 
واخلدمات، التي تتمحور حول اأربعة جمالت عمٍل رئي�ضية ذات اأولوية وهي، 
للمراأة،  القت�ضادي  بالتمكني  والنهو�س  للمراأة،  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  تعزيز 

وتعزيز دور املراأة يف ال�ضالم والأمن واإنهاء العنف �ضد املراأة.
2019، عملت هيئة الأمم املتحدة للمراأة مع ال�ضركاء من جميع  ويف عام 
اأنحاء العامل لتقدمي امل�ضاندة القانونية اإىل ما يزيد عن 150،000 اإمراأة 
والإغاثة الإن�ضانية اإىل 509،000 اإمراأة وفتاة. ومت يف العام املا�ضي اعتماد 
82 قانوناً و�ضيا�ضة يف 40 دولة لتمكني املراأة اقت�ضادياً يف حني زادت املنظمة 

الدولية دعمها للن�ضاء والفتيات الناجيات من العنف يف 49 دولة.
املتحدة  الأمم  هيئة  ات�ضال  مكتب  مديرة  ال�ضحي،  م��وزة  الدكتورة  وقالت 

للمراأة لدول جمل�س التعاون اخلليجي : من خالل وجود هيئة الأمم املتحدة 
للمراأة وعملها، مت حتقيق اإجنازات مهمة، حيث تقدمنا نحو حتقيق امل�ضاواة 
وزاد متثيل الن�ضاء يف املنا�ضب القيادية يف ال�ضيا�ضة والأعمال، لكن ال�ضورة 
مازالت خمتلطة ب�ضكل عام، وتتطلب تعاونا وتن�ضيقا �ضامال لإحداث تغيري 
من  واحلماية  القت�ضادي  التمكني  جم��الت  يف  ول�ضيما  وم�ضتدام،  كبري 
واملجتمعية  الثقافية  احلواجز  واإزال��ة  والأم��ن  ال�ضالم  يف  وامل�ضاركة  العنف 

التي متيز �ضد الن�ضاء والفتيات يف ال�ضحة والتعليم.
وذكرت املنظمة الدولية اأن جائحة "كوفيد - 19" اأدت اإىل زيادة التحديات 
التي تواجهها الن�ضاء، فهن اأكرث عر�ضة خل�ضارة وظائفهن مقارنة بالرجال، 
ُب��ع��د خالل  اأع��ب��اء رع��اي��ة الأط��ف��ال والأ����ض���رة، وم��ه��ام التعليم ع��ن  وحتملن 
الوباء ..ولذلك تدعو هيئة الأمم املتحدة للمراأة حكومات العامل اإىل دمج 
الحتياجات اخلا�ضة باملراأة يف خططها الوطنية لال�ضتجابة والتعايف اأثناء 
الناجمة  املخاطر  للتخفيف من  اإىل عمٍل من�ضق  .. كما دعت  الوباء وبعده 
عن الوباء، وخا�ضة بالن�ضبة للن�ضاء والفتيات الالتي يواجهن بالفعل اأ�ضكاًل 

متعددة من التمييز.

تعاون بني اخلدمة الوطنية والحتياطية و�سحة يف جمال الفح�س الطبي للمجندين
•• اأبوظبي-وام:

للقوات  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  وق���ع���ت 
اخلدمة  بهيئة  ممثلة   - امل�ضلحة 
و�ضركة   - والحتياطية  الوطنية 
ال�ضحية  ل���ل���خ���دم���ات  اأب����وظ����ب����ي 
بهدف  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  "�ضحة" 
الفح�س  جم�������ال  يف  ال�����ت�����ع�����اون 
الوطنية  اخلدمة  ملجندي  الطبي 

والإحتياطية.
اللواء   .. ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  وق����ع 
ال���رك���ن ط���ي���ار ال�����ض��ي��خ اأح���م���د بن 
نهيان  اآل  حم���م���د  ب����ن  ط���ح���ن���ون 
الوطنية  اخل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
�ضامل  و����ض���ع���ادة   ، والح���ت���ي���اط���ي���ة 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
�ضركة اأبوظبي للخدمات ال�ضحية 

"�ضحة" ام�س.
�ضتقوم  التفاهم  مذكرة  ومبوجب 
ل�ضركة  ال��ت��اب��ع��ة  الطبية  امل��ن�����ض��اآت 

�ضحة  اأن  دائ��م��ا  لتوؤكد  وامل��درب��ني 
الإن�������ض���ان ت��ت�����ض��در الأول����وي����ات يف 

جمتمع الإمارات.
اإج��راء الفحو�ضات �ضيتم  اأن  واأك��د 
اخلدمة  جم���ن���دي  ال���ت���ح���اق  ق��ب��ل 
ال���وط���ن���ي���ة ب�����ال�����دورات ال���ق���ادم���ة، 
اأهمية احلفاظ عليهم  م�ضريا اإىل 

وحمايتهم من اجلائحة.
ووج��������ه رئ����ي���������س ه���ي���ئ���ة اخل����دم����ة 
ال�ضكر  والإح��ت��ي��اط��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
الأول،  ال��دف��اع  خ��ط  يف  للعاملني 
وم�ضعفني،  وممر�ضني  اأطباء  من 
امليدان  يف  يتواجدون  الذين  وك��ل 
اأن  واأ�ضاف  الفرتة"..  هذه  خالل 
اأولوية  اجل��م��ي��ع  و���ض��الم��ة  ���ض��ح��ة 
وطنية  م�������ض���وؤول���ي���ة  وه������ي  ل����ن����ا، 
جهته،  من  جميعا.  فيها  نت�ضارك 
اأك����د ���ض��ع��ادة ���ض��امل ال��ن��ع��ي��م��ي، اأن 
اخل���دم���ة ال��وط��ن��ي��ة ���ض��رف عظيم 
والدفاع  م��ق��د���س،  وواج����ب وط��ن��ي 

الفح�س  خدمة  "�ضحة" بتقدمي 
املنت�ضبني  ل��ل��م��ج��ن��دي��ن  ال���ط���ب���ي 
الذين  الوطنية  اخلدمة  لربنامج 
الفحو�ضات  ل��ب��ع�����س  ي��خ�����ض��ع��ون 
لإلتحاقهم  ال�����ض��اب��ق��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
ب�����اخل�����دم�����ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة، وف����ق����ا 
هيئة  حتددها  التي  لالإ�ضرتاطات 
والإحتياطية،  الوطنية  اخل��دم��ة 
بني  عليها  املتفق  املعايري  وح�ضب 

اجلانبني.
وق���ال ال��ل��واء ال��رك��ن ط��ي��ار ال�ضيخ 
اآل  ب��ن حممد  ب��ن طحنون  اأح��م��د 
التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  اإن  نهيان 
�ضمن  "جاءت  " �ضحة  �ضركة  مع 
الوطنية  اخل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  ج���ه���ود 
انت�ضار  م��ن  ل��ل��ح��د  والح��ت��ي��اط��ي��ة 
 "19 "كوفيد-  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
وت���ع���زي���ز ���ض��ح��ة و����ض���الم���ة جميع 
للعام  اجل��دي��دة  ال��دف��ع��ة  منت�ضبي 
2021- وكافة ال�ضباط   2020

عن الوطن �ضرف يتناف�س اجلميع 
لنيله، واأن �ضباب الوطن هم ثروته 
احلقيقية، ويقع على عاتقهم رفع 
راية الإحتاد لتبقى �ضاخمة عالية، 
بالقيام  "�ضحة"  �ضركة  وتت�ضرف 
ب��واج��ب��ه��ا جت���اه جم��ن��دي اخلدمة 
الوطنية وتقدمي الرعاية ال�ضحية 

لهم وفقا لأعلى املعايري.
ب�ضبكة  "�ضحة"  ���ض��رك��ة  اإن  وق���ال 
من�ضاآتها املنت�ضرة يف جميع مناطق 
الطبية  وك��وادره��ا  اأبوظبي،  اإم��ارة 
والإداري����ة  والفنية  والتمري�ضية 
واملوؤهالت  العميقة  اخل��ربات  ذات 
العالية، تعد ركنا اأ�ضا�ضيا يف قطاع 
اأبوظبي،  يف  ال�����ض��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
الرعاية  م�ضتويات  اأرق����ى  وت��ق��دم 
حافل  ب�ضجل  وحت��ظ��ى  ال�ضحية، 
متقدمة  �ضحية  رع��اي��ة  توفري  يف 
تعد  التي  �ضبكتها  عرب  للمجتمع، 

الأكرث تكامال يف دولة الإمارات.

اأن  النعيمي  �ضامل  �ضعادة  واأ���ض��اف 
مزودة  الطبية  "�ضحة"  من�ضاآت 
املتطورة،  الإم���ك���ان���ي���ات  ب��اأف�����ض��ل 

رع�����اي�����ة امل�����ر������ض�����ى، ع����ل����ى اأي�������دي 
خمتلف  يف  م��ت��م��ي��زة  طبية  ك����وادر 
من�ضاآتها  وج��م��ي��ع  ال��ت��خ�����ض�����ض��ات، 

ومت���ت���ل���ك ال���ت���ق���ن���ي���ات والأج�����ه�����زة 
وامل�����ض��ت��ل��زم��ات ال���ت���ي مت��ك��ن��ه��ا من 
�ضعيد  ع��ل��ى  ن��وع��ي��ة  نقلة  اإح����داث 

حا�ضلة على العتماد الدويل من 
امل�ضرتكة لعتماد  اللجنة الدولية 

.JCI/املن�ضاآت ال�ضحية
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اأخبـار الإمـارات
مار�س  عجمان  يف  اإطالقه  منذ  ريادة  برنامج  يف  م�سروع   100

•• عجمان -وام:

ك�ضفت دائرة التنمية القت�ضادية يف عجمان عن جتاوز عدد 
امل�ضاريع املنت�ضبة لربنامج “ريادة” للرخ�س املنزلية لأكرث 
100 م�ضروع منذ اإطالق الربنامج يف مار�س املا�ضي،  من 
وحظيت م�ضاريع خلط وتعبئة العطور وحت�ضري احللويات 
ال�ضعبية ومراكز التجميل والعناية ال�ضخ�ضية للن�ضاء على 
اأكرث امل�ضاريع اإقباًل. وقال ال�ضيخ عبد اهلل بن نا�ضر النعيمي، 
اإطالق برنامج  ان  اإدارة التخطيط وتطوير الأعمال  مدير 
لت�ضجيع  يهدف  للخم�ضني  ال�ضتعداد  ع��ام  مبنا�ضبة  ري��ادة 
املواطنني على ممار�ضة العمل التجاري واملهني والنطالق 
ان الربنامج  الريادة والأعمال احلرة م�ضريا اىل  يف جمال 

ي�ضمح  التي  القت�ضادية  لالأن�ضطة  ترخي�س  مبنح  يتميز 
اإمارة  القاطنني يف  الدولة  ملواطني  املنازل  داخل  مبزاولتها 
3 �ضنوات  املحلية ملدة  الر�ضوم  اإعفاء من كافة  عجمان، مع 
الأن�ضطة  قائمة  ت��ت��اح  كما  الرتخي�س،  اإ���ض��دار  ت��اري��خ  م��ن 
يف  للدائرة،  الإلكرتوين  املوقع  عرب  للربنامج  القت�ضادية 
اأنواع الأن�ضطة القت�ضادية الغري م�ضمولة يف  حني تخ�ضع 
هذه القائمة لدرا�ضة وتقييم بعد تقدمي الطلب ل�ضتخراج 
املوافقة. واأ�ضار النعيمي اإىل اأن اإمارة عجمان حري�ضة على 
تر�ضيخ وا�ضتدامة بيئة اقت�ضادية جاذبة لال�ضتثمار وداعمة 
على  م�����ض��دداً   ،2021 روؤي���ة عجمان  وف��ق  الأع��م��ال  لقطاع 
هدفاً  مُيّثل  ال�ضتثمار  وت�ضجيع  القت�ضادي  النمو  دعم  اأن 
يف  مهمة  خطوة  ري��ادة  برنامج  وُيعد  للدائرة،  ا�ضرتاتيجياً 

دعم تاأ�ضي�س الأعمال وتعزيز م�ضاهمة املواطنني يف الن�ضاط 
القت�ضادي. من جانبها، اأكدت عائ�ضة كاجور النعيمي، مدير 
ق�ضم تنمية امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة، اأن برنامج ريادة 
يخدم فئتي الرجال وال�ضيدات ملزاولة الن�ضاط التجاري من 
املنزل، بهدف رفع م�ضاهمة املواطنني يف الن�ضاط القت�ضادي 
م�ضرية اىل ان جميع امل�ضاريع املنت�ضبة لربنامج ريادة حت�ضل 
على دعم الدائرة من خالل الع�ضوية التلقائية يف برنامج 

امل�ضاريع واملن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة “تعزيز«،.
واأ�ضافت النعيمي اأن اخلدمة متاحة عرب املوقع الإلكرتوين 
ال����ذك����ي  وال���ت���ط���ب���ي���ق   www.ajmanded.ae
مراكز  يف  ت��وّف��ره��ا  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ل��ل��دائ��رة،   ajmanded

اخلدمة.

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو  بحث 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
ال������دويل خ����الل ات�������ض���ال م���رئ���ي مع 
م���ع���ايل ن���ي���ك���ول دمي����ي����رتوف وزي����ر 
مقدونيا  �ضمال  جمهورية  خارجية 
العالقات الثنائية بني البلدين و�ضبل 
العديد  يف  امل�����ض��رتك  ال��ت��ع��اون  دف���ع 
القت�ضادية  وم��ن��ه��ا  امل���ج���الت  م���ن 

والتجارية والأمن الغذائي.
تطورات  املرئي  الت�ضال  تناول  كما 
امل�ضتجد  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  ج��ائ��ح��ة 
الدولية  امل���واج���ه���ة  ت���ع���زي���ز  و����ض���ب���ل 
اجلماعية لهذا التحدي والإجراءات 
التي اتخذها البلدان خالل التعامل 

مع اجلائحة.
وزي��ر خارجية  وم��ع��ايل  �ضموه  واأك���د 
التعاون  اأهمية  على  مقدونيا  �ضمال 
البلدين  ب����ني  ال���ق���ائ���م  وال��ت��ن�����ض��ي��ق 

وتبني  اخل���ربات  ت��ب��ادل  �ضعيد  على 
عن  للك�ضف  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ف��ح��و���ض��ات 

احلالت امل�ضابة بالفريو�س.

التعازي يف �ضحايا  وتبادل اجلانبان 
واأك���دا   .. امل�ضتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
احل�����ر������س ع����ل����ى ت���ك���ث���ي���ف اجل����ه����ود 

الدويل من  العمل  امل�ضرتكة وتعزيز 
 – “كوفيد  ت��داع��ي��ات  اح���ت���واء  اأج���ل 
19” وامل�ضي قدما يف م�ضار التنمية 

امل�ضتدامة مبختلف دول العامل.
واأع�������رب ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
ل�ضعب  متنياته  ع��ن  نهيان  اآل  زاي���د 

ال�ضالمة  ال�ضديق  مقدونيا  �ضمال 
والزده��������������ار م���������ض����ي����داً ب���ال���ت���داب���ري 
والإج��������راءات الح����رتازي����ة ال��ت��ي مت 

اتخاذها يف مواجهة جائحة “كوفيد 
.»19 -

كما اأكد �ضموه احلر�س على تطوير 

العالقات الثنائية بني دولة الإمارات 
وتعزيز  مقدونيا  �ضمال  وجمهورية 
جمالت التعاون امل�ضرتك مبا يحقق 
ويعود  للبلدين  امل�����ض��رتك��ة  امل�����ض��ال��ح 

باخلري على �ضعبيهما.
ينيكول  م���ع���ايل  اأك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
تعزيز  اإىل  ب��الده  تطلع  دمي��ي��رتوف 
ع�����الق�����ات ال����ت����ع����اون امل���������ض����رتك مع 
دول���ة الإم�����ارات وذل���ك ان��ط��الق��ا من 
ت��رب��ط بني  ال��ت��ي  املتميزة  ال��ع��الق��ات 
لل�ضعب  متنياته  عن  معربا  البلدين 
ال�ضالمة  ال�������ض���دي���ق  الإم�������ارات�������ي 

والرخاء.
متنياته  ع����ن  م��ع��ال��ي��ه  اأع�������رب  ك���م���ا 
ب��ال��ت��وف��ي��ق ل���دول���ة الإم�������ارات خالل 
ا�ضت�ضافتها ل� “اإك�ضبو 2020 دبي” 

الذي يقام العام املقبل.
ح�ضر الت�����ض��ال امل��رئ��ي م��ع��ايل رمي 
الدولة  وزير  الها�ضمي  اإبراهيم  بنت 

ل�ضوؤون التعاون الدويل.

•• اأبوظبي - وام:

الإم���������ارات يف حتويل  دول�����ة  جن��ح��ت 
التحديات النا�ضئة عن انت�ضار فريو�س 
19”اإىل  ك��وف��ي��د  امل�����ض��ت��ج��د  ك���ورون���ا 
ال��ك��ث��ري م��ن الأفكار  ف��ر���س لإط����الق 
التي  اخلالقة  والبتكارية  الإبداعية 
اأ�ضهمت يف التخفيف من وطاأة الوباء، 
جميغ  يف  العمل  ا�ضتمرارية  وحتقيق 
القطاعات احليوية وفق اأعلى معايري 

ال�ضحة وال�ضالمة العامة.
وب�����رزت ال��ع��دي��د م���ن اأوج�����ه ت�ضخري 
ت��ع��زي��ز جهود  ال��ع��ل��م��ي يف  الب���ت���ك���ار 
�ضجلت  بعدما  الوباء  ملواجهة  الدولة 
اخلا�س  اجل��ي��ن��وم  ت�ضل�ضل  الإم�����ارات 
ب���ال���ف���ريو����س، ود���ض��ن��ت اأك�����رب خمترب 
ال��ع��امل - خ��ارج ال�ضني - لفح�س  يف 
وت�ضخي�س الإ�ضابة ب�” كوفيد - 19 
“ وافتتحت نحو 24 مركزا للفح�س 
ب��امل��رك��ب��ة. وط����ورت الإم�����ارات عالجا 

باخلاليا اجلذعية للم�ضابني كعالج 
داع�م م�ع التدخ�ل الطب�ي التقلي�دي، 
اجلدي��دة   DPI تقني��ة  واب��ت��ك��رت 
مبج��رد  ال��ف��ي��������رو���س  ع��������ن  ل��ل��ك�����ض��ف 
باإج�راء  ت�ض�مح  التي  و  ال��دم  دخول��ه 
نتائجه��ا  ت�ض��در  جماعي��ة  فحو�ض�ات 
اأع��ل��ن��ت �ضركات  ث��������وان ف��ي��م��ا  خ��������الل 
وحدة ال�ضتثمارات النا�ضئة يف مبادلة 
تطوي��ر  ع���ن  امل��ال��ي��ة  ل��ال���ض��ت��ث��م��ارات 
كوفي��د19-  لفي��رو�س  م�ض��اد  لق��اح 
امل�ض��تجد، بعدما متكن الباحث�ون م�ن 
اأحاديي�ن  م�ضادي�ن  ج�ض�مني  حتدي�د 

ميكنهما مكافح��ة الفي��رو�س.
حكومة  “ م��ب��ادرات  تقرير  ير�ضد  و 
كورونا”  اأزم������ة  مل��واج��ه��ة  الإم��������ارات 
ال���������ض����ادر ع�����ن ال���ه���ي���ئ���ة الحت�����ادي�����ة 
ع�ضرات  والح���������ض����اء  ل��ل��ت��ن��اف�����ض��ي��ة 
ال��ت��ي قدمتها  ال��ن��وع��ي��ة  الب���ت���ك���ارات 
واجله��ات  الأك���ادمي���ي���ة  امل��وؤ���ض�����ض��������ات 
احلكومي��ة و�ض��ركات القط��اع اخل��ا�س 
خط��وات  �ض��كلت  وال��ت��ي  ال���دول���ة،  يف 
احتواء  م�ض�رية  ف��ي  وملهم��ة  مهم��ة 
اآث���ار ال��وب��اء. ال��ب��داي��ة م��ع اجلامعات 
وموؤ�ض�ضات التعليم العايل التي دخلت 
املواجهة مع فريو�س  على خط  بقوة 
جامعة  جنحت  19-” فقد  “كوفيد 
خ��ل��ي��ف��ة ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
املوؤ�ض��رات  لت�ض��خي�س  رادار  تطوي��ر 
ات�ض��ال  دون  ل�����الأف�����راد  احل��ي��وي��������ة 
خالله  م��ن  ميك��ن  ال��ذي  و  مبا�ض��ر 
ر�ض��د درج��ة ح��رارة اجل�ض��م، ومع��دل 
التنف���س،  ومع��دل  القل��ب،  نب�ض��ات 

بع��د. كما طورت  ع��ن  ال��دم،  و�ضغ��ط 
اجلامعة جه�ازا للتنف��س ال�ضطناعي 
حملي��ة،  م��واد  م��ن  الطارئ�ة  للحالة 
و�ضمم��ت وح��دة �ض��املة للعم��ل عل��ى 
يومي��ا،  من��ه  ن�ض��خة   250 اإن��ت��������اج 
يه��دف  م�ض��روع  تطوي��ر  اإىل  اإ�ضافة 
كوفي��د- في��رو�س  وج��ود  ر�ض��د  اإل��ى 

ال�ضح��ي،  ال�ض��رف  مي��اه  ف��ي   19
املبك��ر  وال��ت��ت��ب��������ع  للك�ض��ف  كو�ض��يلة 

للفي��رو�س ل��دى جمي��ع الأفراد.
وبالتعاون مع مرك�ز خليف�ة لالبتكار 
اأع��ل��ن��ت اجل��ام��ع��ة ع��ن اخ��ت��������راع جهاز 
مبتك��ر با�ض��م” توين��كل ه��ارت”، وه�و 
جه�از منزل�ي ت�ض�تخدمه الأم احلامل 
جنينه��ا  ق��ل��������ب  ���ض��رب��������ات  مل��راق��ب��������ة 
امل�ضت�ض��فيات  ل��زي��������ارة  احل��اج��������ة  دون 
اجلامعة  ومت��ك��ن��ت  الأزم��������ة.  وق��������ت 
حم��اكاة  من��������وذج  تطوي��ر  م��ن  اأي�����ض��ا 
كوفي��د- ج��ائ��ح��������ة  ب��ت��ط��������ور  للتنب��وؤ 

بيان�ات  حت�ضي�ل  عل��ى  يعتم��د   19
املعدي�ة  الأم���را����س  بانت�ض�ار  خا�ض�ة 
الجتماعي،  الع��زل  اإن��ه�����اء  وتوقي�ت 
ل��كل  املرك��زة  العناي��ة  وح��دات  وع��دد 
وع��ي  وم�����ض��������ت��وى  م��ري�����������س،  ملي��ون 
ال�ض��خ�ضية،  احلماي��ة  بط��رق  الأفراد 
ال��ي��وم��ي��������ة م��ع  امل��خ��ال��ط��������ات  وع��������دد 

الأ���ض��ح��اء. و يف جامعة  الأ���ض��خ��ا���س 
والعلوم  ل��ل��ط��ب  را�����ض����د  ب����ن  حم���م���د 
الباحثني  من  ع��دد  تو�ضل  ال�ضحية، 
اجلين��وم  ت�����ض��ل�����ض��������ل  ت�����ض��ج��ي��ل  اإىل 
اخل��������ا���س ب��ال��ف��ي��������رو���س لأول م���رة يف 
الإم��ارات الأمر الذي يتيح م�ضتقبال 
الكامل��ة  الوراثي��ة  الب�ضم��ة  حتدي�د 
كوفي��د19-   / ل��  امل�ض��بب  للفي��رو�س 
ومعرف��ة  امل�ضابي��ن،  املر�ض��ى  ف��ي   /
حم��ددة  �����ض����اللت  ب��ي��������ن  ال���ع���الق���ة 
اأو عم��ر  الأعرا�س  للفي��رو�س، وح��دة 
معرف��ة  وكذل��ك  وجن�ض��ه،  املري���س 
وم��دى  اللقاح��ات  اأو  الأدوي��ة  فعالي��ة 
الب�ضم��ة  عل��ى  بن��اء  له��ا  ال�ضتجابة 
ل��ل��ف��ي��������رو���س. م���ن جهتها  ال��وراث��ي��������ة 
العربية  الإم��������ارات  ج��ام��ع��ة  ط�����ورت 
الأوبئة  اأداة حم��اكاة لنت�ضار  املتحدة 
فه�م  ف�����ي  املجتم��ع  اأف��������راد  مل�ض��اعدة 
والعزل�ة  الج��ت��م��اع��ي  التباع�د  اآث�����ار 
كوفي��د19-  ف��ي�����رو���س  ت��ط�����ور  ع��ل�����ى 
امل�ض��تجد ويت��م توفي��ر لوح��ة اإع�دادات 
ف�ي  النت�ضار  خ�ضائ��س  ل�ضتك�ضاف 
اأو  امل��ت��و���ض��������ط��ة  اأو  ال�����ض��غ��ي�����رة  امل�������دن 
الكبي��رة. اأما جامعة الإمارات للعلوم 
للوج��ه  واقيا  ابتكرت  فقد  البتكار  و 
لل�ض��خ�س  ح��م��اي��������ة  ط��ب��ق��������ة  ي��وف��������ر 

امل�ض��تخدم تف��وق حماي��ة قن��اع للوج��ه 
طابع��ات  با�ض��تخدام  وذل��ك  الع��ادي 
اللي��زر  قط��ع  واآلت  الأب��ع��اد  ثالثية 
يتي�ح  ج��ه�����از  ت��ط��وي�����ر  يف  جن��ح��ت  و 
وفت�ح  الكهربائي�ة  امل�ضاع�د  ا�ض�تخدام 
وغل�ق الأبواب ف��ي الكلي��ة ب��دون مل���س 
اإىل  اإ�ضافة  امل�ض��تخدمني،  قب��ل  م��ن 
بتقني��ة  مطبوع��ة  �ض��واعد  ت�ضمي��م 
ثالثي��ة الأبعاد عل��ى الأبواب الداخلي��ة 
لت�ض��هيل  املختب��رات  واأب��واب  للكلي��ة 
فت��ح الأبواب واإغالقها ب��دون اللم���س 
املبا�ض��ر بالي��د. بدورها جنحت جامعة 
مع”  بالتعاون  – اأبوظبي،  نيويورك 
مبادلة للرعاية ال�ضحية” يف ت�ض�خري 
ت��ق��ن��ي�����ة ال��ط��ب��اع�����ة ث��الث��ي��ة الأب���ع���اد 
الطبي��ة  امل�ض�تلزمات  وف���رة  ل�ضمان 
املماثل��ة  اجلدي��دة  الوج��ه  ككمام��ات 
لكمام�ات  م��وا���ض��ف��ات��ه�����ا  ج��������ودة  ف��������ي 
م�ع  ت�ضنيف�ا  الأعلى   N95 احلماي�ة 
م��ع  ا�ض��تخدامها  اإع��ادة  خي��ار  توف�ر 
فالتر بديل��ة. و يف الكلية الربيطانية 
متكن  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
الباحثون من تطوير جه��از التنف���س 
ال�ضطناعي” ن�ض��مة اأم��ل “ و ال��ذي 
ت��م ابت��كاره با�ض��تخدام تقني��ة ال��ذكاء 
اأع����ل����ن جممع  ال����ض���ط���ن���اع���ي ف��ي��م��ا 

والتكنولوجيا  ل��ل��ب��ح��وث  ال�����ض��ارق��ة 
والب�����ت�����ك�����ار ع�����ن ت���ط���وي�������ر واإن����ت���������اج 
الوج�ه  اأقنع�ة  جمموع�ة متنوع�ة م�ن 
م��ع  بالتع��اون  الع��دوى،  م�ن  الواقي�ة 
للتكنولوجي��ا،  اإمين�ض��ا  خم��ت��ب��������رات 
احل��د  ف��ي  فاعليته��ا  اأثبت��ت  وال��ت��ي 
 86% بن�ض��بة  الع��دوى  انت�ض��ار  م��ن 
وامل�ضابي��ن  املر�ض��ى  خمالط��ة  عن��د 
ب��ال��ف��ي��������رو���س. و ج���ه���ود الب���ت���ك���ار يف 
امتدت   ”19 “كوفيد  م���واج���ه���ة 
لت�ضمل عددا من اجلهات واملوؤ�ض�ضات 
التي  واملحلية  الإحت��ادي��ة  احلكومية 
البحوث  يف  ل��ال���ض��ت��ث��م��ار  ����ض���ارع���ت 
تداعيات  مبواجهة  اخلا�ضة  العلمية 
انت�ضار الوباء من منطلق م�ضوؤوليتها 
وزارة  ���ض��م��م��ت  ف���ق���د  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة. 
ت�ض�خ�س  مبتك�رة  خ�����وذة  ال��داخ��ل��ي��ة 
اإل�ى  اآمن�ة ت�ض�ل  احلالت م�ن م�ض�افة 
للتعام�ل  فائق�ة  وبق�درات  اأمت�ار،   5
ال��ب�����ض�����ري��ة، لإعطاء  ال��ت��ج��م��ع�����ات  م�����ع 
ق�راءة حتلي�ل بيان�ات حيوي�ة، وربطه�ا 
لتقدمي  امل��رك��زي�����ة  العملي�ات  بغرف�ة 
وحتذير  القرار  ل�ضناع  �ضريع  تقرير 
درج�ة  ارت��ف�����اع  ع��ن  بيان��ا  تلق��ت  اإذا 
اإل�ى  الطبيع�ي،  املع�دل  ف�وق  احل�رارة 

جان�ب خا�ضي�ة الروؤي�ة الليلي�ة.

ذكية من  دبي نظارة  �ضرطة  وط��ورت 
طراز/ T1 Rokid / تقي���س درج��ة 
النق��ل  قط��اع  م�ض��تخدمي  ح��������رارة 
اآمن��ة، ومت�ض��ح  بطريق��ة  واملوا�ض�الت 
الدقيق��ة  ف��ي  �ض��خ�س   100 ح��رارة 
ح�ض��ب  �ضوتي��ة  تنبيه��ات  وتطل��ق 
ا���ض��ت��خ��دم��ت طائرات  ك��م��ا  احل��ال��������ة.. 
الأمنية  التغطية  يف  اجل��اي��روك��ب��رت 
املبتكرة  ال��ت��وع��ي��ة  وك��ذل��ك  ل���الإم���ارة 
اإىل جانب  اخل��ا���ض��ة،  امل��رك��ب��ات  ع��رب 
للمناطق  الذكية  اخلارطة  ا�ضتخدام 
ال�ضاخنة بنظام اجليومكانية. بدورها 
الدفاع  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ا���ض��ت��خ��دم��ت 
دبي،  وب��ل��دي��ة  اأبوظبي”،  املدين” 
والروبوتات  طي�ار  ب�����دون  الطائ�رات 
ف�ي  الوطن�ي  التعقي�م  عملي�ات  ف�ي 
ليتم  والفرعي�ة  الرئي�ض�ية  ال�ض�وارع 
�ض�خ كمي�ات كبي�رة م��ن امل��واد املعقم��ة 
واملطه��رة بالتحك��م ع��ن بع��د. و اأعلنت 
عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة 
القي�ادة  ذاتي�ة  ذكي�ة  �ض�يارة  ا�ضتخدام 
مث�ل  وقائي�ة  طبي�ة  منتج�ات  لتوزي�ع 
والقف�ازات  وامل��ط��ه�����رات  ال��ك��م��ام�����ات 
بال�ض��ارقة  �ض�كني  جمم�ع  �ض�كان  عل�ى 

والعم��ال املتواجدي��ن به.
من جانبها جنحت هيئة ال�ضحة بدبي 

امل�ض�تخدمة  الأن���ف  م�ض�حة  اإن��ت�����اج  يف 
م�ع  كوفيد19-  في�رو�س  فح�س  ف�ي 
اقنع�ة واقي�ة للوج�ه بتقني�ة الطباع�ة 
ث��الث��ي��ة الأب���ع���اد، ك��م��ا ط���ورت الهيئة 
“ دوائي”  املتنقلة  ال�ضيدلية  خدمة 
جمان�ا  املن�ازل  اإل�ى  الأدوي��ة  لتو�ضي�ل 
الدول��ة، وجتني��ب اأ�ضح��اب الأمرا�س 
اإل�ى  الذه��اب  ال�ض��ن  وكب��ار  املزمن��ة 
نف�ض�ه  ال��وق�����ت  وف�����ي  امل�����ض��ت�����ض�����ف��ي��ات، 
املراف�ق  ع��ل�����ى  ال�����ض��غ�����ط  ت��خ��ف��ي�����ف 
ال��ط��ب��ي�����ة. و ���ض��م��م��ت م��وؤ���ض�����ض��ة دبي 
مبتك��رة  كب�ض��ولة  الإ�ضعاف  خلدمات 
ال�ض��ديدة  احل��الت  لنق��ل  خم�ض�ض��ة 
كوفي��د19-  في��رو�س  م�ضاب��ي  م��ن 
الطب�ي  للطاق�م  الع�دوى  نق�ل  متن�ع 
امل�ض��اب  ن��ق��������ل  اأث��ن��������اء  وللم�ض��عفني 
اأو مرك��ز  امل�ضت�ض��فى  اإل��ى  م��ن منزل��ه 
احل��ج��������ر ال�������ض���ح�����������ي.. ك���م���ا جنحت 
للتعقي�م  مم�����رات  ب��اب��ت��ك��ار  امل��وؤ���ض�����ض��ة 
حتت�وي  احل�����رارة  وكا�ض�فات  ال��ذات�����ي 
احلرك��ة  ت�ضت�ض��عر  جم�����ض��������ات  ع��ل�����ى 
م��واد  م��������ن  رذاذ  ر����س  عل��ى  وتعم��ل 
اأجهزة ر�س  طبي�ة معقم�ة م�ن خالل 
تعق��م  اجل��ه�����ات  خمتل�ف  ف�ي  مثبت�ه 
ل  ق�ضي��رة  فت��رة  ف��ي  الف��رد  مالب�س 

تتج��اوز 20 ثاني��ة.

عبداهلل بن زايد ووزير خارجية �سمال مقدونيا يبحثان عرب ات�سال مرئي التعاون امل�سرتك واحتواء فريو�س كورونا

الإمارات تنجح يف حتويل حتديات كوفيد 19 اإىل فر�س لإطالق ابتكارات خالقة

•• اأبوظبي-وام:

ق��ال��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ريان امل����دين يف ال���دول���ة اإنها 
ب�ضاأن  الباك�ضتانية  امل���دين  ال��ط��ريان  هيئة  م��ع  توا�ضلت 
احلاملني  الطيارين  بع�س  م��وؤه��الت  بخ�ضو�س  ورد  م��ا 
لرخ�س �ضادرة من قبلها واحتمال ح�ضول اأ�ضخا�س غري 
اإط��ار حر�ضها على  وذل��ك يف  الرخ�س  ه��ذه  موؤهلني على 

تطبيق اأعلى معايري ال�ضالمة يف الإمارات.
مع  توا�ضلها  اإن  ام�س  عنها  �ضادر  بيان  الهيئة يف  وذك��رت 

�ضالمة  ت��اأث��ر  ع���دم  ل�ضمان  ج���اء  الباك�ضتانية  نظريتها 
الطريان املدين يف الدولة بهذا املو�ضوع وا�ضتيفاء معايري 

ال�ضالمة الدولية املطلوبة للت�ضغيل يف الإمارات.
اأنها  ال��دول��ة  امل���دين يف  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  واأك����دت 
قامت مبراجعة �ضجالتها ل�ضمان عدم معادلة اأي رخ�س 
الباك�ضتانية  امل��دين  ال��ط��ريان  هيئة  ع��ن  ���ض��ادرة  م�ضتبهه 
املنظمة  م��ع  ال��ت�����ض��اور  على  حاليا  تعمل  اأن��ه��ا  ..م��و���ض��ح��ة 
حني  املعلومات  جميع  وتقييم  امل��دين  للطريان  ال��دول��ي��ة 

توفرها واتخاذ الإجراءات املنا�ضبة حيالها.

الطريان املدين تراجع رخ�س 
الطيارين الباك�ستانيني

•• اأبوظبي -وام:

مبادرة  م��ن  الثالثة  ال���دورة  يف  امل�ضاركني  للطلبة  ل��ق��اء  ال��وط��ن  �ضندوق  نظم 
تر�ضيحهم من  مت  وطالبة  طالبا   80 اإىل  عددهم  ي�ضل  “موهبتنا” والذين 
يف  للم�ضاركة  باأبوظبي  واملعرفة  التعليم  ودائ���رة  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل 
الربنامج وذلك �ضمن ال�ضعي لكت�ضاف ورعاية الطالب املوهوبني الإماراتيني 

وتزويدهم باأف�ضل الأدوات لتمكينهم وتطوير قدراتهم للتفوق يف امل�ضتقبل .
ويهدف اللقاء اإىل توعية الطلبة باملبادرة واأهدافها الرئي�ضية وتعريفهم كذلك 
لتنا�ضب  املعايري  اأعلى  وفق  وت�ضميمها  اإعدادها  مت  التي  املتخ�ض�ضة  بالربامج 
طموحاتهم ويقدمها رواد عامليون لتمكني الطلبة من تعزيز قدراتهم واإك�ضابهم 
اإىل اط���الع الطلبة على ج��ه��ود وم���ب���ادرات كافة  ب��الإ���ض��اف��ة  امل��ه��ارات اجل��دي��دة 

املوؤ�ض�ضات يف تطوير قدرات ومهارات الطلبة املوهوبني يف الدولة.
وقال �ضعادة اأحمد حممود فكري مدير عام �ضندوق الوطن بالإنابة اإننا نفخر 
لربنامج  ال��دول��ة  يف  امل��وه��وب��ني  الطلبة  نخبة  م��ن  جمموعة  بان�ضمام  ال��ي��وم 
العقارية  ال���دار  �ضركة  م��ن  بدعم  نقدمه  وال���ذي  ال��وط��ن  �ضندوق  يف  موهبتنا 
وزارة  مع  وبال�ضراكة  العقارية  اإعمار  و�ضركة  واأولده  علي  وجمموعة  و�ضركة 
الرتبية والتعليم ودائرة التعليم واملعرفة باأبوظبي لكت�ضاف الطلبة املوهوبني 

وذلك بالتعاون مع جامعة جونز هوبنكنز الأمريكية لتنفيذ الربنامج.«.
واأ�ضاف “ن�ضعى مع �ضركائنا اإىل اكت�ضاف الطلبة املوهوبني يف الدولة وا�ضتقطاب 
للتعلم  حم��ف��زة  بيئة  وت��وف��ري  لدعمهم  ال��ع��امل  م�ضتوى  على  اخل���ربات  اأف�ضل 
الطالب  اأم��ام  اأو���ض��ع  اآف��اق  وفتح  امل�ضتقبل  وم��ه��ارات  املتقدمة  العلوم  واكت�ضاب 
لالإبداع لن�ضاهم وبفاعلية يف اإعداد جيل اإماراتي لديه القدرة على اإيجاد حلول 
الإمارات  لروؤية  الوطنية  الأجندة  اأه��داف  املحلية وحتقيق  للتحديات  ملمو�ضة 
اأف�ضل لأبناء الوطن«. 2071 وا�ضت�ضراف م�ضتقبل  2021 ومئوية الإمارات 

وزارة  وك��ي��ل  ال�ضام�ضي  ال�ضحاك  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  �ضعادة  توجهت  جانبها  م��ن 
الرتبية والتعليم امل�ضاعد لقطاع الرعاية والأن�ضطة بال�ضكر اإىل �ضندوق الوطن 
على مبادراتهم لتمكني املوهوبني من اأبناء الوطن والعمل من خالل منظومة 

متكاملة من ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني على توفري اأف�ضل الربامج لهم.
واملبتكرين يف  املوهوبني  ورعاية  اكت�ضاف  اأه��م حم��اور منظومة  اأح��د  اأن  وبينت 
توفري  يف  املتخ�ض�ضة  اجلهات  مع  ال�ضراكات  عقد  هو  والتعليم  الرتبية  وزارة 

برامج رعاية املوهوبني مبعايري عاملية.
واأ�ضافت “من هنا تاأتي اأهمية �ضراكتنا مع �ضندوق الوطن والعديد من اجلهات 
العلمية  كاملجالت  الرئي�ضية  امل��ج��الت  يف  الطلبة  رع��اي��ة  تدعم  التي  الأخ���رى 

والتقنية وجمالت الفنون والثقافة واأي�ضا يف جمال الريا�ضة«.

روؤية  لتحقيق  الركائز  اأه��م  اأح��د  ه��م  املوهوبني  الطلبة  اأن  ن��وؤم��ن  اإن��ن��ا  وق��ال��ت 
الإم�����ارات للخم�ضني ع��ام��ا ال��ق��ادم��ة ويف ظ��ل ال��ظ��روف احل��ال��ي��ة ال��ت��ي مي��ر بها 
العامل جند احلاجة ملحة اأكرث من اأي وقت م�ضى لال�ضتثمار يف قدرات الطلبة 
وتخطي  احللول  اإيجاد  على  ق��ادرة  الوطن  اأبناء  وعقول  ق��درات  لأن  املوهوبني 

احلدود وامل�ضاهمة يف تقدمي اأف�ضل الإجنازات للعامل«.
بدائرة  الإث��رائ��ي��ة  ال��ربام��ج  مدير  العامري  منى  الدكتورة  اعربت  جهتها  من 
التعليم واملعرفة يف اأبوظبي عن الفخر باأبنائنا املوهوبني امل�ضاركني يف برنامج 
الربنامج والذي يدل على  هذا  يف  الت�ضجيل  يف  الراغبني  “موهبتنا” والطلبة 
مدى جديتهم يف تلقي كل ما هو جديد لتطوير قدراتهم ومهاراتهم ومتكينهم 
لتمكنهم من حتقيق  واملعرفة  بالعلم  رواف��د جديدة تزودهم  من احل�ضول عل 

امل�ضتقبل الذي يطمحون اإليه«.
القدرات الوطنية  التعليم واملعرفة نحر�س على بناء  “نحن يف دائرة  واأ�ضافت 
الواعدة من خالل روؤيتها التي تركز على توفري نظام تعليم �ضامل يتمتع بفر�س 
تناف�ضية واإبداعية وريادية عاملية وي�ضاهم بدوره يف حتقيق اقت�ضاد تناف�ضي قائم 
على املعرفة كما حتر�س الدائرة على بناء ال�ضراكات وتوثيق اأوا�ضر التعاون مع 
ال�ضركاء  العديد من  ولديها  والإب��داع  باملوهبة  ال�ضلة  ذات  واملوؤ�ض�ضات  اجلهات 
مواهب  بتنمية  الهتمام  ذات  واحلكومية  الحت��ادي��ة  اجلهات  من  الأ�ضا�ضيني 

الطلبة وقدراتهم«.
وتاأتي املبادرة التي اأطلقها �ضندوق الوطن يف اإطار ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية مع 
وبالتعاون مع مركز  باأبوظبي  واملعرفة  التعليم  ودائرة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
جونز هوبكنز لل�ضباب املوهوبني لكت�ضاف وتطوير مواهب الطالب املوهوبني 
تلبي  التي  املتخ�ض�ضة  براجمهم  خالل  من  اجلامعة  قبل  ما  مرحلة  يف  ذهنياً 

�ضغف وقدرات الطلبة املوهوبني.
 500 ورع��اي��ة  موهوب  اإم��ارات��ي  طفل   2000 اكت�ضاف  اإىل  الربنامج  وي�ضعى 
جميع  يف  اجلامعات  اأف�ضل  يف  منهم  املائة  يف  منهم على الأقل ودعم قبول 60 

اأنحاء العامل.
موهوباً   52 اإىل  بالإ�ضافة  موهوبا   314 اكت�ضاف  من  الربنامج  متكن  وق��د 
التعليم  بالتعاون مع دائرة  28 موهوباً  مر�ضحاً من وزارة الرتبية والتعليم و 

واملعرفة.
وقدم �ضندوق الوطن من خالل مبادرة موهبتنا دعمه ل 225 طالبا وطالبة 
70 موهوباً  ان�ضم  كما  املا�ضيني  العامني  اإثرائية خمتلفة خالل  برامج  اأنهوا 
اإر�ضادهم  مت  موهوباً   81 اإىل  بالإ�ضافة  الإجنليزية  اللغة  تقوية  برنامج  اإىل 
اأف�ضل  على  ح�ضولهم  وتعزيز  اجلامعات  على  التقدمي  عملية  على  وتعريفهم 

املنح والبعثات داخل وخارج الدولة.

�سندوق الوطن ينظم لقاء تعريفيا لطلبة الدورة الثالثة من مبادرة )موهبتنا(

ف��ق��د امل��دع��و / حم��م��د هيثم 
طرابي�ضي  ����ض���ام���ي  حم���م���د 
اجل����ن���������ض����ي����ة  ������������ض�����������وري     ،
رق������م  �������ض������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )N013324943(
يجده  عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0504500056 

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / طالب ح�ضني 
باك�ضتان     ، ع��ب��داحل��ب��ي��ب 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
من   )6899502( رق��م 
اىل  ت�ضليمه  عليه  ي��ج��ده  
ال�����ض��ف��ارة ال��ب��اك�����ض��ت��ان��ي��ة او 

اقرب مركز �ضرطة 

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / لقمان ح�ضني 
بنغالد�س     ، ب��ك�����س  رح���ي���م 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
من   )0980090( رق��م 
اىل  ت�ضليمه  عليه  ي��ج��ده  
اقرب  او  بنغالد�س  �ضفارة 

مركز �ضرطة 

فقدان جواز �سفر

العدد  12977 بتاريخ 2020/7/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى 2020/1142 جتاري جزئي
اىل املدعى عليه /  راتنا رام حكم رام

جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطنى �س.م.ع

وميثله / حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي
قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�ضوعها املطالبة باإلزام املدعي علي�ه مببلغ وقدره ) 541262.15 درهم( 
اأتعاب املحاماة و الفائدة 12 % �ضنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد  و الر�ضوم و امل�ضاريف و 
التام ، وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 07-07-2020 ال�ضاعة 08:30 �ضباحا �س بالقاعة 
التقا�ضي عن ُبعد - موقع حماكم دبي اللكرتوين-اخلدمات العامة-جداول جل�ضات الق�ضايا ) 

الدائرة اجلزئية التجارية الأوىل (
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة ب�ثالثة اأيام على القل.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12977 بتاريخ 2020/7/3

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 3912/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/3168 جتاري جزئي 
عد ان ا�ضبح احلكم قابال للتنفيذ اجلربي
طالب الإعالن : بنك م�ضر - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله : حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- دامان علي �ضاهانى عطا حممد �ضاهانى - �ضفته بالق�ضية : منفذ 

�ضده  - جمهول حمل الإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�ضوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )129077.48( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12977 بتاريخ 2020/7/3
    يف الدعوى رقم 2020/1122    جتاري جزئي - دبي 

املدعي/اميك�س )ال�ضرق الو�ضط( �س.م.ب )م( المارات )حاليا( �ضركة امريكان اك�ضرب�س )ال�ضرق الو�ضط( 
�س.م.ب )�ضابقا( - بوكالة املحامي/بيت احلكمة للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية

املعلن اليهم: املدعي عليه/بهرام حميد كوجم�ضكى
املو�شوع:اعالن بالن�شر للدعوى رقم 2020/1122 جتاري جزئي - دبي

اع��اله ومواكبة جلهود حكومة  ال��دع��وى  امل��وق��رة لعمال اخل��ربة يف  دب��ي  تكليفنا من قبل حمكمة  بناء على 
المارات العربية املتحدة وقيادتها الر�ضيدة لحتواء فر�س انت�ضار الوباء والوقاية منه وحماية �ضحة اجلميع 
فقد حددنا يوم اخلمي�س املوافق:2020/7/9 يف متام ال�ضاعة 10:00 �ضباحا لعقد الجتماع املرئي للخربة عن 

بعد وعليكم التوا�ضل معنا من خالل رقم املكتب:042555155
، لذا يتطلب  املرئي  وعلى بريدنا اللكرتوين:Expert@alsharid.com ملوافاتكم برابط الجتماع 
توافركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور الجتماع املرئي مع ار�ضال كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى على بريدنا 
اللكرتوين وعليكم مراجعة اخلبري اول باول ب�ضان اية ا�ضتف�ضارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية 

وا�ضتالم امل�ضتندات عن بعد والتعقيب عليها
 اخلبري/�شارة املن�شوري       

دعوة حل�شور االجتماع االأول للخربة
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

عبد  علي  اللواء  توجيهات  على  بناًء 
اهلل ب���ن ع���ل���وان ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د عام 
العميد  تفقد  اخليمة،  راأ����س  �ضرطة 
احلميدي  ���ض��ع��ي��د  حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
م����دي����ر ع������ام ال���ع���م���ل���ي���ات امل���رك���زي���ة، 
ال�ضياقة  ت��ع��ل��ي��م  وم����دار�����س  م��ع��اه��د 
ب����الإم����ارة، يف ك����ٌل م���ن م��ب��ن��ى مركز 
باحل�ضا  م��رك��ز   - لل�ضياقة  باحل�ضا 
مدار�س  م��ن  وع��دد  الفني،  للفح�س 
اجلولة  خ��الل  رافقه  القيادة،  تعليم 
ال��ع��ق��ي��د را�ضد  ال��ت��ف��ق��دي��ة، ك����ٌل م���ن 
�ضامل بن يعقوب مدير اإدارة ترخي�س 
الآليات وال�ضائقني ، و مي�ضون حممد 
�ضلطان مدير عام هيئة املوارد العامة 
بالإنابة، و يو�ضف اخلياط رئي�س ق�ضم 
العمليات بالإنابة، وعمرو عبدالعزيز 

را�س  لل�ضياقة  باحل�ضا  مركز  مدير 
اخل��ي��م��ة، وع����دد م���ن ���ض��ب��اط مركز 

خدمات املرور والرتخي�س .

وت�ضمنت اجلولة امليدانية، ا�ضتطالع 
ت��ط��ب��ي��ق الإج����������راءات الح����رتازي����ة، 
مب��ب��ن��ى م��رك��ز ب��احل�����ض��ا ل��ل�����ض��ي��اق��ة - 

الفني،  ل��ل��ف��ح�����س  ب��احل�����ض��ا  م���رك���ز 
والطالع  ال�ضياقة،  تعليم  وم��دار���س 
ع��ل��ى م���دى ���ض��ري اآل��ي��ة ع��م��ل معاهد 

التزامهم  وم��دى  التعليم،  وم��دار���س 
بتطبيق كافة الإجراءات الحرتازية 
ا�ضتهدفت  كما  الوقائية،  والتدابري 

اجلولة التفقدية تعزيز دور ال�ضراكة 
م����ع ال�������ض���ري���ك الإ����ض���رتات���ي���ج���ي من 
امليدانية  ال��زي��ارات  ا�ضراكه يف  خ��الل 

املالحظات،  ب��ع�����س  ع��ل��ى  ل���ل���وق���وف 
وتطوير خطط �ضري العمل امل�ضرتك 
ودعم نقاط القوة وفر�س التح�ضني، 

الإ�ضرتاتيجية  ل���الأه���داف  حتقيقا 
بالهدف  واملتمثلة  الداخلية  ل���وزارة 
املتعاملني  ا���ض��ع��اد  ت��ع��زي��ز  اخل��ام�����س 

باخلدمات املقدمة.
واأ������ض�����اد  ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ور حممد 
العمليات  ع�����ام  م����دي����ر  احل���م���ي���دي 
اخليمة،  راأ�������س  ب�����ض��رط��ة  امل���رك���زي���ة 
التي  وال�ضتثنائية  الكبرية  باجلهود 
مكافحة  يف  الر�ضيدة  القيادة  بذلتها 
ف��ريو���س ك��ورون��ا وال��ع��م��ل على احلد 
ا�ضتكمال  اأهمية  موؤكداً  انت�ضاره،  من 
نتائج  م����ن  اإل����ي����ه  ال���و����ض���ول  مت  م����ا 
اإيجابية ملمو�ضة يف ال�ضيطرة واحلد 
كافة  وت�ضافر  الفريو�س،  تف�ضي  من 
الأعمال  ا�ضتمرارية  ملوا�ضلة  اجلهود 
اللتزام  م��ع  اخلدمية  املوؤ�ض�ضات  يف 
بتطبيق كافة الإجراءات الحرتازية 

والتدابري الوقائية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�����ض��ي��خ زاي����د للكتاب  ن��ظ��م��ت ج���ائ���زة 
بعنوان  اف��رتا���ض��ي��ة  ن��ق��ا���ض��ي��ة  ج��ل�����ض��ة 
“نحو بناء جمتمع معريف افرتا�ضي” 
من  نخبة  مب�ضاركة  املا�ضي،  الأ�ضبوع 
الن�ضر  مب��ج��ال  وامل��ه��ت��م��ني  امل��ث��ق��ف��ني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة  يف 
والعامل العربي، واأدارها �ضعيد حمدان 
الطنيجي، مدير اإدارة الن�ضر يف دائرة 

الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي.
ح�����ض��ر اجل��ل�����ض��ة ال��ن��ق��ا���ض��ي��ة ك���ل من 
اآل علي، املدير  �ضعادة عبد اهلل ماجد 
دائرة  يف  الكتب  دار  لقطاع  التنفيذي 
الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي، و�ضعادة 
را�ضد حممد الكو�س، املدير التنفيذي 
ود.  الإم��ارات��ي��ني،  النا�ضرين  جلمعية 
ورئي�س  موؤ�ض�س  هيكل،  ال�ضالم  عبد 

ميديا،  ه��ي��ك��ل  ���ض��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
وموؤ�ض�س  ال��ن��ا���ض��ر  ����ض���ب���ارو،  و����ض���الح 

من�ضة “نيل وفرات.كوم«. 
ا���ض��ت��ه��ل ال���ن���ق���ا����س ����ض���ع���ادة ع���ب���د اهلل 
التنفيذي  امل���دي���ر  ع���ل���ي،  اآل  م���اج���د 
الثقافة  دائ����رة  يف  ال��ك��ت��ب  دار  ل��ق��ط��اع 
عن  باحلديث  – اأبوظبي،  وال�ضياحة 
للدائرة  الناجحة  التجارب  من  ع��دد 
“قدمنا يف  ب��ق��ول��ه:  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف 
اأبوظبي   - وال�ضياحة  الثقافة  دائ���رة 
بنتائج  اأت��ت  وخمتلفة  جديدة  جتربة 
اأبوظبي  اللوفر  حتويل  منها  ج��ي��دة، 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  اف��رتا���ض��ي،  اإىل م��ت��ح��ف 
اجلولت الفرتا�ضية باملواقع الأثرية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة، وب���ث حم��ت��وي غ��ن��ي من 
الجتماعي  التوا�ضل  قنوات  خمتلف 
اخلا�ضة بالدائرة”. م�ضرياً يف حديثه 
للقراءة،  ك��ل��م��ة  م�����ض��روع  ب��رام��ج  اإىل 

وح���ف���ل ت���ك���رمي ال���ف���ائ���زي���ن ب���ال���دورة 
املا�ضية من جائزة ال�ضيخ زايد للكتاب، 
وال��ذي مت بثه عرب الإن��رتن��ت وحظي 
مبا يزيد على مليوين م�ضاهدة، لفتاً 
�ضيفر�س  ال��ت��ج��ارب  ه��ذه  ج��ّل  اأن  اإىل 
معطيات  و�ضمن  جديد  كواقع  نف�ضه 
انتهاء  ب��ع��د  ح��ت��ى  �ضت�ضتمر  ج���دي���دة 

الأزمة.
املدير  ال���ك���و����س،  را����ض���د  ����ض���ع���ادة  اأم�����ا 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي جل���م���ع���ي���ة ال���ن���ا����ض���ري���ن 
التطور  على  اأثنى  فقد  الإم��ارات��ي��ني، 
يف  الن�ضر  ق��ط��اع  �ضهده  ال���ذي  الكبري 
املتحدة حتت  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
الإماراتيني،  النا�ضرين  مظلة جمعية 
زي��ادة عدد  اأث��م��رت جهودها عن  التي 
دور الن�ضر يف الإم��ارات من 15 نا�ضر 
2009 اإىل 175 داراً للن�ضر  يف عام 
يف الوقت احلايل. اأ�ضار �ضعادته كذلك 

للنا�ضرين”،  الأزم���ات  “�ضندوق  اإىل 
وه�����ي م�����ب�����ادرة م����ن ال�����ض��ي��خ��ة ب����دور 
املوؤ�ض�س   - ال��ق��ا���ض��م��ي  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن��ت 
والرئي�س الفخري جلمعية النا�ضرين 
م�ضاندة  اإىل  ت���ه���دف  الإم����ارات����ي����ني، 
اجلائحة  م��ن  املت�ضررين  النا�ضرين 
واأعمالهم  احلالية ودعم جمهوداتهم 

وم�ضاريعهم.
العربي  الن�ضر  ق��ط��اع  ج��اه��زي��ة  وع���ن 
�ضبارو،  �ضالح  قال  الرقمي،  للتحول 
النا�ضر وموؤ�ض�س مكتبة “نيل وفرات.

كوم”: “اإن الكتاب الإلكرتوين العربي 
ل ميثل حالياً �ضوى 10 اأو 15 % من 
وال�ضبب  العربية،  الإ�ضدارات  جممل 
عديدة،  ع���وام���ل  اإىل  ي���ع���ود  ذل����ك  يف 
واأ�ضار  املايل”  وم��ن��ه��ا  ال��ت��ق��ن��ي  م��ن��ه��ا 
الرتقاء  اإىل  ال�ضاعية  امل��ب��ادرات  اإىل 
ب��ال��ك��ت��اب الإل����ك����رتوين ال���ع���رب���ي اإىل 

والتوزيع،  ال��ن�����ض��ر  م��ن  اأف�����ض��ل  ح��ال��ة 
اأبوظبي الدويل  منها مبادرة معر�س 
جهود  دعم  اإىل  تهدف  والتي  للكتاب، 
ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي ب���ال�������ض���راك���ة مع 

املوؤلفني والنا�ضرين العرب.
ويف معر�س احلديث عن قطاع الن�ضر، 
موؤ�ض�س  هيكل،  ال�ضالم  عبد  د.  اأ���ض��ار 
هيكل  ���ض��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س 
ميديا، اإىل اأن قطاع الن�ضر يف املنطقة 
القوة  اإىل  ي��ف��ت��ق��ر  ي���زل  مل  ال��ع��رب��ي��ة 
اإىل  للو�ضول  ال��الزم��ني  وال���ض��ت��ق��رار 
توفر  اأهمية  على  م�ضدًدا  ال�ضتدامة، 
عدة مقومات لتحقيق ذلك، حيث قال: 
“الن�ضر هو �ضناعة، وال�ضناعة بحاجة 
والت�ضريع  وال�ضتثمار  التخطيط  اإىل 
كذلك  هيكل  د.  تنجح.” اأ���ض��اف  لكي 
اإىل اأن التوزيع هو اأكرث هذه املكونات 
تاأثراً مبا حققته التكنولوجيا، م�ضرًيا 

احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اخ���ت�������ض���ار  اإىل 
حيث  الن�ضر،  دورة  يف  حم��ط��ات  ل��ع��دة 
مي��ك��ن ب��ا���ض��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اأن 
يتوفر الكتاب مرة واح��دة عند نقطة 
واح��دة عرب الإنرتنت لعدد كبري من 
ي���راه هيكل فر�ضة  ال��ن��ا���س، وه���ذا م��ا 
ال���ت���وزي���ع. تطرق  م�����ض��ب��وق��ة يف  غ���ري 
اإىل احل���دي���ث عن  اأي�����ض��اً  امل�����ض��ارك��ون 
الن�ضر  ازده��ار  التي تعرت�س  املعوقات 
العربي عرب الإنرتنت، ومنها م�ضكلة 

القر�ضنة، وعن ذلك قال �ضعادة را�ضد 
الكو�س اأن هناك جهوًدا حثيثة تبذلها 
العربية  الإم����ارات  يف  املعنية  اجل��ه��ات 
امل�ضكلة  ه����ذه  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  امل��ت��ح��دة 
القت�ضادية  املقومات  توفر  و�ضمان 
الالزمة للنا�ضرين واملوؤلفني للبدء يف 
�ضوق  الإنرتنت يف  الكتب عرب  ت��داول 
م��ف��ت��وح��ة، واأ����ض���ار ���ض��الح ���ض��ب��ارو اإىل 
اإمكانية تطوير من�ضات رقمية تتوفر 
ن��ظ��ري ا�ضرتاك  ال��ك��ت��ب  م���ن خ��الل��ه��ا 

�ضهري.
ال�ضالم هيكل  د.عبد  ذل��ك  واأك��د على 
اإي���ج���اد فر�ضة  اأه��م��ي��ة  ب��ح��دي��ث��ه ع���ن 
لال�ضتثمار  جاذبة  حقيقية  اقت�ضادية 
وامل���واه���ب يف ه���ذا امل���ج���ال، لف��ًت��ا اإىل 
ال�ضرتاك  ثقافة  املت�ضارع يف  الزدي��اد 
املنطقة  يف  امل��ح��ت��وى  ع��ل��ى  للح�ضول 
جتربته  مت  ال�����ذي  الأم������ر  ال��ع��رب��ي��ة، 
الفيديو  م��ن�����ض��ات  ح����الت  يف  ب��ن��ج��اح 

واملو�ضيقى.

•• دبي-الفجر: 

ب��رع��اي��ة واإ����ض���راف م��رك��ز ح��م��دان بن 
وبتنظيم  ال�������رتاث،  لإح����ي����اء  حم��م��د 
الأ�ضا�ضي  للتعليم  اأبي حنيفة  مدر�ضة 
ح1، مت الإع��الن عن اأ�ضماء الفائزين 
م�ضابقة  م���ن  ال�����ض��اد���ض��ة  ال�������دورة  يف 
15 يونيو  التي انطلقت يف  املتو�ضف 

املا�ضي.
وج������اء الإع���������الن ع����ن ال���ف���ائ���زي���ن يف 
عرب  يوليو،   1 املوافق  اأم�س  امل�ضابقة 
برنامج زوم، واأقيمت مرا�ضم التكرمي 
 6 امل�ضابقة م�����ض��رية  ل��ت��ت��وج  ب��ع��د،  ع��ن 
اأع����وام م��ن ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز، بخطى 

وا�ضتدامة  ح��ف��ظ  جم����ال  يف  ح��ث��ي��ث��ة 
والتي  الإم��ارات��ي��ة  ال�ضعبية  الأم��ث��ال 
مت جمعها يف كتاب املتو�ضف لعبد اهلل 

حمدان بن دملوك. 
الطلبة  ت���ك���رمي  م���را����ض���م  واأق����ي����م����ت 
وال���ط���ال���ب���ات ال���ف���ائ���زي���ن يف ال������دورة 
عن  املتو�ضف  م�ضابقة  م��ن  ال�ضاد�ضة 
بعد، بح�ضور �ضعادة عبد اهلل حمدان 
بن دملوك، الرئي�س التنفيذي للمركز 
وال�����ض��ي��دة ف��اط��م��ة ���ض��ي��ف ب���ن حريز، 
وال���درا����ض���ات  ال���ب���ح���وث  اإدارة  م���دي���ر 
باملركز، وعدد من امل�ضوؤولني والطلبة 
واولياء الأمور واملدر�ضني وفرق عمل 

الهيئة التدري�ضية.

حمدان  اهلل  ع��ب��د  ����ض���ع���ادة/  وت���وج���ه 
ب��ن دمل���وك ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د لإح��ي��اء ال���رتاث، 
كلمته  وال���ق���ى  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
امل�ضابقة  نهج  على  ���ض��رياً  الفتتاحية 
امل��ت��ب��ع ك���ل ع���ام وق�����ال: ن��ح��ن �ضعداء 
ل�ضنوات  امل�ضابقة  ه���ذه  ب��ا���ض��ت��م��راري��ة 
للتعليم  حنيفة  اأب���ي  مدر�ضة  ون�ضكر 
حفظ  م�ضاركتنا  على  ح1  الأ���ض��ا���ض��ي 
هذا املوروث اجلميل، وتوثيقه ون�ضره 
بال�ضكر  واأخ�س  قادمة.  اأجيال  و�ضط 
ال��ذي��ن حر�ضوا  وذوي���ه���م  امل�����ض��ارك��ني 
على ت�ضجيع هوؤلء الطلبة على حفظ 
تراث دولة الإمارات العربية املتحدة، 

جمعها  مت  ال��ت��ي  ال�ضعبية  ف��الأم��ث��ال 
وثقافة  اأدب  متثل  املتو�ضف،  كتاب  يف 
جمتمعنا وح�ضارته وحكمه املرتبطة 
وت�ضكل  الأر��������س  م���ن  ال��ب��ق��ع��ة  ب���ه���ذه 
خ��ال���ض��ة خ��ربت��ه��م، وب��ال��ت��ايل خلدت 
الأمثال ال�ضعبية م�ضرية اأهل املنطقة 
وجميع  خ�ضو�ضا،  الإن�ضانية  وقيمهم 
دول العامل عموما، لأنها اإرث ال�ضعوب 
وراف��داً ل ين�ضب من املعرفة، وعلينا 
الرتاث  حفظ  يف  متخ�ض�ضة  كجهة 
املوروث  ه��ذا  على  نحافظ  اأن  ون�ضره 

ب�ضتى الو�ضائل واملخرجات.
ت��ن��وع جن�ضيات  اأن  ب��ن دمل���وك  واأو���ض��ح 
امل�������ض���اب���ق���ة من  ال���ت���ح���ك���ي���م يف  جل���ن���ة 

من  يعزز  املواطنني،  وغري  املواطنني 
�ضعيهم  واأن  والتعاي�س  الت�ضامح  قيم 
كان م�ضكوراً، فهم يف النهاية جتمعهم 
لهذه  انتمائهم  من  املنبثقة  الوطنية 

الأر�س الطيبة.   
ال�ضيدة  اأو������ض�����ح�����ت  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 
اإدارة  مدير  ح��ري��ز،  ب��ن  �ضيف  فاطمة 
اأنه وبالرغم من  البحوث والدرا�ضات 
الظروف الراهنة قامت اإدارة البحوث 
م���ع اجلهات  ب��ال��ت��ع��اون  وال���درا����ض���ات 
للم�ضابقة  املنظمة  وامل��در���ض��ة  املعنية 
امل�ضابقة  ت�ضفيات  وم��ت��اب��ع��ة  بتكملة 
الطلبة  بني  التناف�س  روح  وم�ضاهدة 
الإدارة  ي���دف���ع  ����ض���وف  ال�����ذي  الأم������ر 

مثل  لتنظيم  جديدة  منهجية  لو�ضع 
�ضارك  من  كل  ونعترب  امل�ضابقة.  هذه 
نحن  ل��ن��ا.  بالن�ضبة  ف��ائ��ز  امل�ضابقة  يف 
يف م��رك��ز ح��م��دان ب��ن حم��م��د لإحياء 
الرتاث ن�ضعى دائماً للعمل على تقدمي 
الأف�ضل متحدين اأي ظروف ملوا�ضلة 
و�ضوف  الإدارة.  وف��ع��ال��ي��ات  اأن�����ض��ط��ة 
ت�ضع الإدارة اخلطط البديلة ملبا�ضرة 

اأعمالها يف ظل الو�ضع الراهن.

الفائزون
وفازت باملركز الأول يف احللقة الأوىل 
ميثاء عامر علي القادري، وفاز باملركز 
الثاين حممد عبد اهلل �ضالح �ضليمان 

حم��م��د، وف����ازت ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ميثا 
ابراهيم �ضاكر حممد الزرعوين.

باملركز  ف�����از  ال���ث���ان���ي���ة،  احل���ل���ق���ة  ويف 
املري،  ط��ال��ب  ع��ل��ي  ب��ن  ط��ال��ب  الأول 
ن���ورة عبد اهلل  ال��ث��اين  باملركز  وف���ازت 
الثالث  وباملركز  عا�ضور  حممد  �ضامل 
عبا�س  الرحيم علي  ف��ازت ظبيه عبد 
فازت  الثالثة،  احللقة  ويف  البلو�ضي. 
اإ�ضماعيل  حممد  مرمي  الأول  باملركز 
لبانة  ف��ازت  الثاين  وباملركز  حل  علي 
املركز  ح�ضدت  بينما  دودي  حم��م��ود 
ال���ث���ال���ث ���ض��ه��د ع���ب���د ال���رح���م���ن عبد 
الهيئة  ر���ض��ي��د. ويف فئة  اأب��ك��ر  ال��ب��اري 
اأحمد م�ضلح  نادية  التدري�ضية جاءت 

نوال  تلتها  الأول،  باملركز  ال�ضرميي 
ال�ضعدي  رب�����ه  ع���ب���د  حم���م���د  ����ض���ال���ح 
�ضامل  �ضعيد  وعو�ضة  ال��ث��اين،  باملركز 

البدواوي باملركز الثالث. 
م�ضابقة  يف  امل�ضاركني  ع��دد  اأن  ي��ذك��ر 
وو�ضل  مت�ضابق،   180 بلغ  املتو�ضف 
عدد املدار�س امل�ضاركة اإىل 34 مدر�ضة 

على م�ضتوى منطقة دبي التعليمية.

�سرطة راأ�س اخليمة وهيئة املوارد العامة تتفقدان مدار�س تعليم ال�سياقة 

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب ت�ست�سيف جل�سة نقا�سية 
افرتا�سية بعنوان )نحو بناء جمتمع معريف افرتا�سي(

مب�شاركة 180 مت�شابقا و34 مدر�شة على م�شتوى منطقة دبي التعليمية

مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث يعقد مرا�سم تكرمي الفائزين يف الدورة ال�ساد�سة من )م�سابقة املتو�سف( عن بعد

•• اأبوظبي - الفجر

 عمل الباحثون يف مركز “تايز” العاملي 
التدخالت  وم�ضتوى  فاعلية  لدرا�ضة 
 Global( ل��الأط��ف��ال  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة 
وهو   ،)TIES for Children
م���ن جامعة  ك���ل  م��ق��ر يف  ل���ه  م���رك���ز 
نيويورك اأبوظبي وجامعة نيويورك، 
ع���ل���ى ت����ن����اول ع��������دداً م����ن ت���داع���ي���ات 
الالجئون  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ه��ج��رة 
ال�ضوريون الق�ضر يف النظام التعليمي 
اأن  اإىل  الباحثون  وتو�ضل  اللبناين.  
ت��اأخ��ر ال��ط��ال��ب ع��ن اأق��ران��ه وبالتايل 
درا����ض���ت���ه م���ع اآخ���ري���ن ي�����ض��غ��رون��ه يف 
ال��ع��م��ر ق���د ي������وؤدي اإىل ���ض��ع��وب��ات يف 
النمو والتعلم. وبينما ت�ضتعد العديد 
م���ن امل����دار�����س ح����ول ال���ع���امل لإع�����ادة 
تقدم   ،2020 ع���ام  يف  اأب��واب��ه��ا  ف��ت��ح 
الدرا�ضة نتائج هامة ميكن اأن ت�ضاعد 

اإثراء اجلهود املبذولة لإعادة دمج  يف 
الأطفال يف املدار�س بعد انقطاع كبري 
وق�ضاء وقت طويل بعيداً عن احلياة 

الدرا�ضية.  
علم  ال����درا�����ض����ة يف جم���ل���ة  ون�������ض���رت 
ال���ن���ف�������س ال���ت���ن���م���وي ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي ) 
 Journal for Applied
 D e v e l o p m e n t a l
ن�ضر  وج�����رى   )Psychology
بتاريخ  �ضدر  اإي��ج��از  يف  ا�ضتنتاجاتها 
وجمعت   .2020 ي��ول��ي��و  م��ن  الأول 
من  التقييم  بيانات  وحللت  الدرا�ضة 
448 طفاًل �ضورياً لجئاً يف نوفمرب 
 .2017 م����ار�����س  وح���ت���ى   2016
الأكرب  الأط��ف��ال  اأن  الباحثون  ووج��د 
ال�ضف  مل�����ض��ت��واه��م يف  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  ���ض��ن��اً 
العمرية  “املرحلة  ي�����ض��م��ى  م����ا   -
كان   - الأكادميية”  امل��رح��ل��ة  م��ق��اب��ل 
الإدراكية  التنفيذية  ال��وظ��ائ��ف  اأداء 

لديهم  ال�ضلوكي  التنظيم  وم��ه��ارات 
مت  ال��ذي��ن  ب��الأط��ف��ال  مقارنة  اأ�ضعف 
منا�ضب  ���ض��ف  م�����ض��ت��وى  يف  و���ض��ع��ه��م 
الذين  الأط��ف��ال  اأن  كما  لأع��م��اره��م. 
اأعمارهم اأكرب من م�ضتوى مرحلتهم 
اأي�ضاً  ي���واج���ه���ون  ق����د  الأك����ادمي����ي����ة 
انخفا�ضاً يف مهارات القراءة والكتابة 

والريا�ضيات.
ن���ائ���ب رئ���ي�������س مركز  وق�����د ����ض���رح���ت 
“تايز” العاملي والباحثة الرئي�ضية يف 
دولن:  تابز  ك��اريل  د.  الدرا�ضة،  ه��ذه 
بحث  اأول  ال���درا����ض���ة  ه����ذه  “ت�ضكل 
���ض��ام��ل وم��ع��م��ق ي��در���س ال��ع��الق��ة بني 
الالجئون  يواجهها  التي  ال�ضعوبات 
الدخل،  متو�ضطة  ب��ل��دان  يف  الق�ضر 
الأكادميية  اجل����وان����ب  ذل����ك  يف  مب���ا 
وال�ضلوكية.  والنف�ضية  والإدراك����ي����ة 
ويف ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة، ي��واج��ه اأك���رث من 
ال���ع���امل حتديات  م��ل��ي��ار ط��ف��ل ح����ول 

درا�ضتنا  ت�ضاهم  اأن  ون��اأم��ل  مم��اث��ل��ة، 
ت�ضميم  ط����رق  يف  ال��ن��ظ��ر  اإع�������ادة  يف 
وال�ضيا�ضات  الربامج  ومتويل  وتنفيذ 
على  العمل  م��ن  لنتمكن  الأك��ادمي��ي��ة 
�ضاملة  ن��ظ��رة  ذات  ت��اأه��ي��ل��ي��ة  خ��ط��ط 
الأطفال  ه����وؤلء  و���ض��ع  م��ع  تتنا�ضب 

وظ��روف��ه��م خ��الل ال��ف��رتات احلرجة 
اأو الأزمات«.

التي  ال�ضحية  الأزم����ة  اأ���ض��ف��رت  ل��ق��د 
اأك��رث من  ال��ع��امل يف انقطاع  مي��ر بها 
الدرا�ضة  1.6 مليار طفل و�ضاب عن 
يف خمتلف اأنحاء العامل، ومن املتوقع 

القت�ضادية  ال����ت����اأث����ريات  جت���رب  اأن 
امل��الي��ني م��ن الأط���ف���ال ع��ل��ى التخلي 
وت�ضري  الأك����ادمي����ي.  حت�ضيلهم  ع��ن 
الأبحاث اإىل اأن خطورة انقطاع موؤقت 
اأربعة  اإىل  ت�ضل  ق�ضرية  ل��ف��رتة  ول��و 
ع�ضر ا�ضبوعاً على امل�ضرية  التعليمية 
قد توؤثر �ضلبا على النتائج الأكادميية 

لالأطفال على املدى البعيد.
ومن جانبها، قالت ها يون كيم كبري 
العاملي  “تايز”  م��رك��ز  يف  ال��ب��اح��ث��ني 
“ت�ضري  للدرا�ضة:  الرئي�ضي  وامل��وؤل��ف 
اأبحاثنا اإىل اأن التعر�س لهذه التجارب 
بالتح�ضيل  الإ����ض���رار  اإىل  ي���وؤدي  ق��د 
الجتماعية  وامل����ه����ارات  الأك����ادمي����ي 
ل���دى الأط����ف����ال. ولهذا  وال��ع��اط��ف��ي��ة 
ن��ن�����ض��ح ب���اله���ت���م���ام ب��ت��وظ��ي��ف عدد 
التعليمية  ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ات  م����ن 
الدرا�ضة،  موا�ضلة  ل��دى  وال��رتب��وي��ة 
مناهج  واإدراج  الأطفال،  اأعمار  ح�ضب 

�ضمن  والعاطفي  الجتماعي  التعلم 
امل��ن��ظ��وم��ة الأك���ادمي���ي���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

التاأثريات املحتملة وتفاديها«.
ل��ل��درا���ض��ة، ه��ن��اك ع��دة اأ�ضباب  ووف��ق��اً 
تربط بني عدم تنا�ضب الفئة العمرية 
التاأخر  م���ع  الأك����ادمي����ي����ة  وامل���رح���ل���ة 
ال�ضلوكية  وال���ض��ط��راب��ات  الإدراك�����ي 
وال�����ض��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وم��ن��ه��ا اأن 
اأق��ران��ه  قد  عن  درا�ضياً  الطفل  تاأخر 
اإىل مروره بظروف ع�ضيبة يف  ي�ضري 
ت�ضبب  م��ا  م��ت��ك��رر،  ب�ضكل  مبكر  ���ض��ن 
وتراكم  الدرا�ضي  حت�ضيله  عرقلة  يف 
الآخر  الأم��ر  اأم��ا  املتتابعة.  تاأثرياتها 
لفرتات  ال���ط���ف���ل  ح����رم����ان  اأن  ف���ه���و 
اأقرانه وعدم توفر  مطولة من رفقة 
امل��ن��اه��ج امل��ن��ا���ض��ب��ة ل��ع��م��ره ق���د ي�ضهم 
يف ت��اأخ��ر من���وه وت��ط��ور م��ه��ارات��ه، ما 
�ضلوكية.  ا�ضطرابات  اأي�ضاً  عنه  ينتج 
وهناك عامل اآخر، وهو ظاهرة و�ضع 

الأط���ف���ال الأك�����رب ���ض��ن��اً مم���ن لديهم 
حتديات معرفية و�ضلوكية واجتماعية 
وع��اط��ف��ي��ة، يف م��رح��ل��ة اأك��ادمي��ي��ة مع 

اأطفال ي�ضغرونهم �ضناً. 
“تايز”  م��رك��ز  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج���دي���ر 
وم�ضتوى  ف��اع��ل��ي��ة  ل��درا���ض��ة  ال��ع��امل��ي 
لالأطفال  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة  ال���ت���دخ���الت 
الربامج  وتقييم  ت�ضميم  على  يعمل 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ويف جمال  وال�����ض��ي��ا���ض��ات 
والأنظمة  ال�����ض��ي��ا���ض��ات  ا���ض��ت�����ض��ارات 
وم�ضتوى  فر�س  رف��ع  ت�ضتهدف  التي 
معي�ضة الأطفال وال�ضباب يف خمتلف 
وعدم  بال�ضطرابات  املهددة  املناطق 
الدرا�ضة  ه���ذه  و���ض��ك��ل��ت  ال���ض��ت��ق��رار. 
ج��زءاً من م�ضروع م�ضرتك مع جلنة 
الإن���ق���اذ ال��دول��ي��ة ب��دع��م م��ن مبادرة 
امل�ضرتكة  وال�ضبكة  العطاء”  “دبي 
الطوارئ  ح��الت  يف  التعليم  لوكالت 

وجامعة نيويورك اأبوظبي.

درا�سة حول احلياة الأكادميية لالأطفال الالجئني تك�سف نتائج اأ�سا�سية وحمتملة لدى عودتهم اإىل املدار�س بعد »كوفيد- 19«

•• ال�سارقة-الفجر:

الآداب  كلية  تنظمها  التي  العمل  وور���س  املحا�ضرات  �ضل�ضلة  �ضمن 
وال��ع��ل��وم الن�����ض��ان��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة ال�����ض��ارق��ة ع��رب من�ضة 
مايكرو�ضوفت تيمز، ٌعقدت ور�ضة تدريبية بعنوان “ املمار�ضة البحثية 
واقع  من  متعرثة  ومنطلقات  حتديات  العليا:  الدرا�ضات  طلبة  لدى 
العثمان  ح�ضني  الدكتور  الأ���ض��ت��اذ  بح�ضور  وذل��ك  املعا�ضة”  اخل��ربة 
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�ضانية والجتماعية، وعدد كبري جتاوز 
اجلامعة،  وطلبة  والإداري��ة  التدري�ضية  الهيئتني  اأع�ضاء  من   185
وعدد من ال�ضيوف. يف بداية اللقاء رحب عميد الكلية باحل�ضور من 

داخل اجلامعة وخارجها، متمنياً للجميع ال�ضتفادة من هذه الور�س 
التي يتم تنظيمها من قبل الكلية ب�ضكل م�ضتمر والتي تناق�س العديد 
اأ�ضار عميد  من الق�ضايا املنهجية التي نتعاي�س معها يف الواقع، كما 
اأن هذه الور�س العلمية جاءت تنفيذاَ ل�ضرتاتيجية كلية  الكلية اإىل 
الآداب والعلوم الإن�ضانية والجتماعية التي هي جزء من ا�ضرتاتيجية 
جامعة ال�ضارقة اخلم�ضية يف جمايل البحث العلمي والطلبة. تناولت 
الأ�ضتاذ  الكرمي احل��وراين  الدكتور حممد عبد  التي قدمها  الور�ضة 
واأبجديات  اأ�ضا�ضيات  منها  املحاور،  من  العديد  الجتماع  علم  بق�ضم 
على  للوقوف  ال�ضتقرائية  البحوث  اإع��داد  وكيفية  العلمي،  البحث 
ب��ع�����س ال��ق�����ض��اي��ا امل��ه��م��ة يف امل��ج��ت��م��ع  وت���اأم���ل ال��ع��دي��د م��ن اخل���ربات 

البحثية وذلك من خالل جمموعة من اخلطوات وهي: البحث عن 
العنوان وحتديد الفكرة، ومرحلة ما قبل البدء بالبحث واخلطوات 
ومرحلة  للعينات،  الأ�ضئلة  وحت��دي��د  العينة  اختيار  يف  الح��رتازي��ة 
امل�ضكلة  م��رح��ل��ة �ضياغة  ال��ور���ض��ة  ت��ن��اول��ت  ك��م��ا  الأدب���ي���ات،  م��راج��ع��ة 
الدرا�ضة،  مفاهيم  حتديد  وكذلك  النظرية،  باملعلومات  وحتديدها 
الدرا�ضة  وم�ضكلة  الإجرائية  التعريفات  خ��الل  من  الأداة  وت�ضميم 
النظرية  اختيار  كيفية  معرفة  اإىل  بالإ�ضافة  لها،  التابع  واملتغري 
الدرا�ضة  واملتغريات، وحتديد جمتمع  النتائج  و�ضياغتها من خالل 
والعينة، وامل�ضكالت البحثية واملناهج املالئمة وامل�ضتخدمة يف درا�ضة 

احلالت والنظرية املتجذرة يف البيانات.

نظمتها كلية الآداب والعلوم الإن�شانية والجتماعية بجامعة ال�شارقة
ور�سة تدريبية بعنوان »املمار�سة البحثية لدى طلبة الدرا�سات العليا: حتديات ومنطلقات متعرثة من واقع اخلربة املعا�سة«
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•• دبي-الفجر:

عن  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ال�ضيفية  الأن�ضطة  منظومة  اط��الق 
التي  املتنوعة   2020 الفرتا�ضية 
���ض��م��م��ت��ه��ا ال����������وزارة ب���ال���ت���ع���اون مع 
اأجل  م��ن  ال�ضرتاتيجيني  �ضركائها 
لتطوير  مثالية  فر�ضة  الطلبة  منح 
مبا  و�ضقلها  وم��ع��ارف��ه��م  م��ه��ارات��ه��م 
واأكادمييا  م��ه��اري��ا  تقدمهم  ي�ضمن 
وت�ضتهدف  امل�����ج�����الت  خم���ت���ل���ف  يف 
137األف  ق��راب��ة  الأن�����ض��ط��ة  جم��م��ل 
املراحل  خمتلف  م��ن  وطالبة  طالب 
الدرا�ضية موزعني على اأكرث من 98 
ن�ضاطا وبرناجما تدريبيا وت�ضتهدف 
املدار�س  يف  ال��ط��ل��ب��ة  الأن�����ض��ط��ة  ت��ل��ك 
عملت  اإذ  واخل����ا�����ض����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
ال�����وزارة ع��ل��ى ات��اح��ت��ه��ا ع��ل��ى خمتلف 
املعتمدة  الذكية  ومن�ضاتها  براجمها 
اأفراد  كافة  املنظومة  ت�ضتهدف  كما 

املجتمع .
وجاء اإطالق باقة الأن�ضطة ال�ضيفية 
التزاما  افرتا�ضي  ب�ضكل  العام  لهذا 
مب��ع��اي��ري ال�����ض��الم��ة و ال��وق��اي��ة التي 
تتبعها وزارة الرتبية والتعليم حر�ضا 
ال��ت��ي ت�ضعها  ال��ط��ل��ب��ة  ���ض��الم��ة  ع��ل��ى 
ال�����وزارة ع��ل��ى راأ�����س اأول��وي��ات��ه��ا ومبا 
ال�ضتفادة  حت��ق��ي��ق  للطلبة  ي�ضمن 
املثلى من اأوقات الإج��ازات مبا يخدم 
م�ضريتهم الرتبوية والأكادميية على 
على  ال�����وزارة  عملت  ح��ي��ث  وج���ه  اأمت 
ت��ط��وي��ر ب��رام��ج م��ت��م��ي��زة ت��ه��دف اإىل 
املوهوبني  الطلبة  واك��ت�����ض��اف  رع��اي��ة 
وبناء قدراتهم املعرفية وفق م�ضارين 
من الأن�ضطة الأول يحاكي اجلوانب 
الآخر  ال�����ض��ق  ي��ح��اك��ي  فيما  امل��ه��اري��ة 
م��ن��ه��ا اجل����وان����ب الأك����ادمي����ي����ة حيث 
والأن�ضطة  ال��رع��اي��ة  ب��رام��ج  تت�ضمن 
والتخ�ض�ضية  الإث��رائ��ي��ة  املع�ضكرات 
والربامج  ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة  الأن�����ض��ط��ة  و 
املجتمعية  وال�����ربام�����ج  ال���ت���دري���ب���ي���ة 

والعالجية  الت�ضخي�ضية  وال��ربام��ج 
الكادميية  ال��ربام��ج  تت�ضمن   فيما 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل ومتكني  ب���راع���م  ب��رن��ام��ج 

ودبلوم ال�ضغار والفل�ضفة للمعلمني.
وتهدف جممل الأن�ضطة اإىل ا�ضتثمار 
فرتة اإجازة ال�ضيف من خالل اك�ضاب 
واإبداعية  حياتية  م��ه��ارات  املجتمع 
وا�ضتثمار الطاقات واملواهب املبدعة يف 
الدولة بغر�س متكني بقية املجتمع يف 
جمالت متنوعة اإىل جانب ا�ضتغالل 
ف���رتة ت��واج��د ال��ع��ائ��الت م��ع بع�ضها 
لتوطيد  ال�ضيف  اإج����ازة  يف  البع�س 
اأداء  خالل  من  بينها  فيما  العالقات 
ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة م���ع���اً ف�����ض��ال عن  
والتعلم بني كافة  التجربة  خلق روح 
اأفراد املجتمع ومتكينهم من اكت�ضاف 
مواهبهم ومهاراتهم و جتربة مهارات 
مبفاهيم  ورب��ط��ه��ا  ج���دي���دة  وف���ن���ون 
واإ�ضراك  وت��رب��وي��ة  وع��م��ل��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة 
ال��ربام��ج كل  كافة اجل��ه��ات يف تنفيذ 
ح�����ض��ب اخ��ت�����ض��ا���ض��ه وت��ق��دمي الدعم 
ب�ضكل  ب��اأدواره��م  للقيام  لهم  املنا�ضب 
فاعل واأكرث اإيجابية وتوفري الفر�س 
التطوعية لكافة الأعمار واجلن�ضيات 
التخ�ض�ضية  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
بهدف اإ�ضراكهم يف املبادرات الرتبوية 
امل�ضوؤولية  مفهوم  وتر�ضيخ  املختلفة 

املجتمعية.
اإبراهيم  ب���ن  ح�����ض��ني  م���ع���ايل  واك�����د 
والتعليم   ال��رتب��ي��ة  وزي����ر  احل���م���ادي 
الأن�ضطة  كافة  ا�ضتدامة  اأهمية  على 
الإثرائية  وامل��ع�����ض��ك��رات  ال�����ض��ي��ف��ي��ة 
الأك����ادمي����ي لتكون  ال���دع���م  وب���رام���ج 
الرتبية  وزارة  ج��ه��ود  ملجمل  داع��م��ة 
والتعليم يف هذه املرحلة حيث متكنت 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  ب��ف�����ض��ل  ال������وزارة 
ال�ضعوبات  كافة  الر�ضيدة من جتاوز 
ال��ت��ي ت��رت��ب��ت ع��ل��ى ان��ت�����ض��ار فريو�س 
ك��وف��ي��د 19 م��ن خ���الل ال��ع��م��ل على 
الإمكانيات  ك��اف��ة  وت�ضخري  ت��ط��وي��ع 

لالرتقاء بالتعليم يف الدولة.

التي  الكبرية  باملرونة  معاليه  واأ�ضاد 
املزمع  الأن�����ض��ط��ة  خم��ت��ل��ف  تعك�ضها 
الإلكرتوين  الف�ضاء  ع��رب  اطالقها  
اإذ  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع 
عملت خمتلف طواقم وزارة الرتبية 
والتعليم على موائمة براجمها وفقا 
املرحلة  خ��الل  الوطنية  ل��الأول��وي��ات 
على  اأول  حت���ر����س  ال���ت���ي  ال���راه���ن���ة 
اإك�ضابهم  وموا�ضلة  الطلبة  �ضالمة 
اأداوت  واملهارات عرب  واملعارف  العلوم 
قيادتنا  حر�ضت  التي  الذكية  التعلم 
على  ����ض���ن���وات   10 م���ن���ذ  ال���ر����ض���ي���دة 
مبقومات  وتدعيمها  فيها  ال�ضتثمار 
ريادتها �ضمن روؤية م�ضتقبلية نافذة 
خالل  التعليم  م�ضتقبل  ا�ضت�ضرفت 

ال�ضنوات املقبلة.
و�ضدد معاليه على اأهمية امل�ضي قدما 
يف تقدمي برامج نوعية ترتقي مبارات 
التوجهات   ك��اف��ة  ي��خ��دم  مب��ا  الطلبة 
منذ  ال���وزارة  و�ضعتها  التي  وال���روؤى 
الرامية  الإم��ارات��ي��ة  املدر�ضة  اإط���الق 
م���ه���ارات  م����ن  ال��ط��ل��ب��ة  اإىل مت���ك���ني 
املقومات  ب��ك��اف��ة  ورف���ده���م  ع�����ض��ره��م 
ال���ت���ي م����ن ����ض���اأن���ه���ا الرت�����ق�����اء ب����روح 

التناف�ضية والإبداع لديهم.
وق���ال���ت م���ع���ايل ج��م��ي��ل��ة ب��ن��ت �ضامل 
التعليم  ل�ضوؤون  دول��ة  وزي��رة  املهريي 
عكفت  التي  الأن�ضطة  باقة  اأن  ال��ع��ام 
مبختلف  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 

قطاعاتها على اإطالقها تعك�س مدى 
ا�ضتجابة فرق عمل ال��وزارة لالأزمات 
وقدرتها  بحرفية    معها  والتعامل 
على تكييف اأدواتها خا�ضة يف ظل ما 
كوفيد  لفريو�س  تف�ضي  من  نعاي�ضه 
19 يف خمتلف دول العامل وموا�ضلة 
يف  متجددة  م��ه��ارات  الطلبة  اإك�����ض��اب 
واملهارية  املعرفية  احل��ق��ول  خمتلف 
تقنيات  تتيحه  م��ا  م��ن  م�ضتفيدين 
الذكي   ال��ت��ع��ل��م  وم��ن�����ض��ات م��ن��ظ��وم��ة 
ال���ت���ي  اأ���ض��اف��ت ب��ع��دا اآخ����ر ملنظومة 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  التعليم 

املتحدة.
الأن�ضطة  ت��ن��وع  اأن  معاليها  وب��ي��ن��ت 
والربامج التي تقدمها وزارة الرتبية 
اأهمية  على  للتاأكيد  ج��اءت  والتعليم 
املهارى  ب�ضقيها  الأن�ضطة   وحمورية 
والأكادميي كجزء ا�ضيل من منظومة 
التي  الإم��ارات��ي��ة  املدر�ضة  يف  التعليم 
�ضيا�ضاتها  م��ن  ك��ب��ريا  ح��ي��زا  اأف�����ردت 
الطلبة  لتمكني  الرتبوية  وفل�ضفتها 
كذلك  متكينهم  ج��ان��ب  اإىل  م��ه��اري��ا 
اأك��ادمي��ي��ا وف���ق اإط����ار ج��ام��ع يتوخى 
اأية  عن  بها  وال��ن��اأي  الطلبة  م�ضلحة 
م�ضتجدات اأو طوارئ تفر�ضها احلالة 

الراهنة .
���ض��ع��ادة الدكتورة  اأو���ض��ح��ت   ب��دوره��ا 
الوكيل  ال�����ض��ام�����ض��ي  ال�����ض��ح��اك  اآم��ن��ة 
والأن�ضطة  ال��رع��اي��ة  لقطاع  امل�ضاعد 

اأن  ق��ط��اع ال��رع��اي��ة والأن�����ض��ط��ة بلور 
خمتلف  حتاكي  متنوعة  برامج  ع��دة 
املعرفية  وتوجهاتهم  الطلبة  ميول 
اثرائية  مع�ضكرات  القطاع   يطلق  اإذ 
اأن�ضطة  ج���ان���ب  اإىل  وت��خ�����ض�����ض��ي��ة 
تناف�ضية وبرامح تدريبية وجمتمعية 
الت�ضخي�ضية  ال���ربام���ج  ج��ان��ب  اإىل 
املع�ضكرات  وحت���اك���ي   ، وال��ع��الج��ي��ة 
والفنون  الثقافة  وه��ي  جم���الت   5
احلياتية  واملهارات  والتقنية  والعلوم 
واللياقة  وال�����ض��ح��ة  وال��ب��ي��ان  وال��ل��غ��ة 
بح�ضب  للطلبة  وم��وج��ه��ة  ال��ب��دن��ي��ة 
ت�ضتهدف  ف��ي��م��ا   ، ال��ع��م��ري��ة  ف��ئ��ات��ه��م 
ال����ربام����ج  ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة ك���اف���ة اأف�����راد 
ت��ن��ف��ي��ذ جمموعة  ب��ق�����ض��د  امل��ج��ت��م��ع  
الطابع  ذات  والأن�ضطة  الربامج  من 
التفاعلي بهدف  التعليمي الرتفيهي 
تفاعلية  اإ�ضراكهم فيها وخلق من�ضة 
توا�ضل  ونافذة  املجتمع  مع  اإيجابية 

فعالة.
وذكرت �ضعادتها اأن الربامج التدريبية 
التي ت�ضكل اإحدى حماور اأجندة قطاع 
الرعاية والأن�ضطة لفعاليات الإجازة 
ال�ضيفية حتفل بالعديد من الربامج 
الريادية التي �ضت�ضهم يف بناء قدرات 
“اإعداد”  ب��رن��ام��ج  ف��ه��ن��اك  ال��ط��ل��ب��ة 
تعريف  اإىل  يهدف  ال���ذي   التدريبي 
بيئات  متطلبات  و  بقطاعات  الطلبة 
املهارات  اإك�ضابهم  و  املختلفة  العمل 

و  واإع����داده����م   امل��ه��ن��ي��ة  و  ال�ضخ�ضية 
�ضوق  يف  املبكر  لالنخراط  تاأهيلهم  
العمل، اإىل جانب برنامج “ا�ضتعداد” 
الذي يحاكي برنامج �ضفراوؤنا الوطني 
تخ�ض�ضي  ت���دري���ب���ي  ب���رن���ام���ج  وه�����و 
بالتعاون مع اأعرق اجلامعات املحلية 
اإيل  يهدف  التخ�ض�ضية،  واملوؤ�ض�ضات 
رفع  يف  الراغبني  الطلبة  ا�ضتقطاب 
ق���درات���ه���م وم��ع��رف��ت��ه��م يف جم���الت 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، وري�������ادة الأع���م���ال 
للم�ضاركة  وتاأهيلهم  والدبلوما�ضية 
يف ب��رن��ام��ج ���ض��ف��راوؤن��ا ال������دويل، اإىل 
الأخرى  الربامج  من  العديد  جانب 
كاأ�ضبوع العالم الريا�ضي الطالبي و 
برنامج التحكيم الريا�ضي  وبرنامج 
مدخل اإىل العلوم الطبية والتمري�س 
عرب من�ضة “األف للتعليم” وبرنامج 
تطوير مهارات الطلبة وبوابة التعلم 
امل�����ض��ت��م��ر ال��ت��ي ت��ق��دم جم��م��وع��ة من 

الربامج التدريبية.
الربامج  اأن  اإىل  ���ض��ع��ادت��ه��ا  واأ����ض���ارت 
املجتمعية  تت�ضمن  املهرجان العائلي 
وال��ذي يت�ضمن حزمة من  “جرب” 
ذات  التفاعلية  التطبيقية  الأن�ضطة 
الطابع الرتفيهي التناف�ضي بالتعاون 
م��ع ���ض��ان��ع��ي امل��ح��ت��وى امل��ب��دع��ني من 
داخل وخارج الدولة يف �ضتى املجالت، 
و ي�����ض��ت��ه��دف امل��ه��رج��ان ك��اف��ة اأف����راد 
“�ضيفكم  املجتمع، اإىل جانب مبادرة 
تطوير  اإىل   ت��ه��دف  وال���ت���ي  ويانا” 
وجتذير  للم�ضتهدفني  املهني  الأداء 
وا�ضتثمار  امل�����ض��ت��م��ر  ال��ت��ع��ل��م  ث��ق��اف��ة 
الوقت وتعزيز الروابط الأ�ضرية من 
خالل ا�ضتثمار فرتة ال�ضيف يف عمل 
ت��رب��وي ه���ادف ي��ق��دم ع��ن بعد مبينة 
من  الأخ���ري  اجل���زء  اأن  اإىل  �ضعادتها 
برامج قطاع الرعاية والأن�ضطة وهو 
والعالجية  الت�ضخي�ضية  ال���ربام���ج 
وت�����ض��ت��ه��دف كافة  ت�����ض��ت��ه��دف  ال���ت���ي 
ل��ت��ح��دي��د فرزهم  ال��ع��م��ري��ة  امل���راح���ل 
دعم  مبراكز  اأو  باملدار�س  واإحلاقهم 

يتم  ذل��ك  على  وبناء  الهمم  اأ�ضحاب 
وج��ل�����ض��ات عالجية  ب���رام���ج  ت���ق���دمي 

للطلبة من اأ�ضحاب الهمم .
وبينت �ضعادتها اأن الربامج والأن�ضطة 
جوانب  ت��رثي  عليها  العمل  مت  التي 
ال���ت���ط���وع ل�����دى ال��ط��ل��ب��ة م����ن خالل 
ات����اح����ة حم���ت���وى ت��ع��ل��ي��م��ي ل���ه���م من 
خ�����الل امل���ع�������ض���ك���رات ب���ال�������ض���راك���ة مع 
ومتكينهم  الدولة  يف  املعنية  اجلهات 
الوطنية  امل��ن�����ض��ة  اإىل  ل��ل��ول��وج  ت��ال��ي��ا 
ل��ل��ت��ط��وع وك���اف���ة احل���م���الت الأخ����رى 
التي تعنى بهذا الأمر لال�ضتفادة من 
ه��ذا اجل��ان��ب ال��ذي اول��ت ل��ه قيادتنا 

الر�ضيدة اأهمية بالغة.
ولفتت �ضعادتها اإىل اأن الربامج التي 
بال�ضراكة  ج����اءت  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ع��م��ل  مت 
املوؤ�ض�ضات  من  العديد  مع  والتعاون 
وموؤ�ض�ضات  واخل���ا����ض���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
وي�ضيف  ي��رثي  مب��ا  ال��ع��ايل  التعليم 
والربامج  لالأن�ضطة  م�ضاعفة  اأبعاد 
التي تطلقها وزارة الرتبية والتعليم.

 
برامج اأكادميية 

املدر�ضية  العلميات  قطاعي  عمل  و 
امل��ن��اه��ج وال��ت��ق��ي��ي��م  يف  وق��ط��اع   1،2
وزارة الرتبية والتعليم  على تطوير 
جانب  اإىل  اأك���ادمي���ي���ة  دع����م  ب���رام���ج 
بهدف  الأخ��رى  واملع�ضكرات  الربامج 
ت���ط���وي���ر ال���ط���ل���ب���ة اك����ادمي����ي����ا ورف����ع 
ح�����ض��ي��ل��ت��ه��م امل���ع���رف���ي���ة وذل������ك وفق 
امل�ضتقبل   ب��راع��م  وه��ي  ب��رام��ج  ثالثة 
ومتكني، ودبلوم ال�ضغار ، وي�ضتهدف 
براعم امل�ضتقبل الطبة يف اأعمار 4-3 
الرو�ضة   قبل  م��ا  مرحلة  يف  ���ض��ن��وات 
العقلية  امل��ه��ارات  تنمية  اإىل  وي��ه��دف 
التاأمل،  ك��ال��ت��ح��ل��ي��ل،  ال��ط��ف��ل،  ل���دى 
التفكري والبتكار وتعزيز ثقة الطفل 
يف  الطفل  م���دارك  تو�ضيع  و  بنف�ضه 
التفكري والبحث وال�ضتق�ضاء و اإثراء 
لدى  وامل��ع��رف��ي��ة  ال��ل��غ��وي��ة  احل�ضيلة 
متكني  ب��رن��ام��ج  ي��ه��دف  فيما  الطفل 

اإىل  رفع كفاءة اأداء الطالب و متكني 
املرتبطة  امل��ه��ارات  كافة  من  الطالب 
للمناهج  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب������الأه������داف 
الوطنية و ي�ضتهدف الربنامج طلبة 
ال�ضفوف من الرابع اإىل الثاين ع�ضر 
واخلا�س  ال��ع��ام  التعليم  م��دار���س  يف 
املطبق ملنهاج وزارة الرتبية والتعليم 
امل�ضتهدفني  للطلبة  الفر�ضة  ويتيح 
غ��ري امل��ج��ت��ازي��ن يف م���ادة درا���ض��ي��ة  اأو 
اأكرث يف نهاية العام الدرا�ضي 2019 
النجاح  متطلبات  اإمت����ام   2020  /
تعديل  الراغبني يف  الطلبة   وكذلك 
معدل نهاية العام بن�ضبة ل تزيد عن 

.10%
الدعم  ب��رن��ام��ج  ان  ال������وزارة  وب��ي��ن��ت 
الكادميي الثالث وهو دبلوم ال�ضغار 
�ضمم  ليكون منوذجا لربامج الدعم 
الأكادميي ملتعلمي املدر�ضة الإماراتية 
من احللقة الأوىل والثانية لدعمهم 
يف  املهارات الأ�ضا�ضية يف مادتي اللغة 
برنامج  وه��و  وال��ري��ا���ض��ي��ات  العربية 
الطلبة  اإج�������ازات  يف  ي���ق���دم  ت��ع��ل��ي��م��ي 
واكت�ضاب  للتعلم  اأك��رث  فر�ضا  ويوفر 
ا�ضتنادا  للمتعلم  الرئي�ضة  امل��ه��ارات 
وي�ضعى  التعليمية  احتياجاتهم  اإىل 
جديد  وت�����ض��ور  من����وذج  ت��ق��دمي  اإىل 
الذاتي  وال��ت��ع��ل��م  ال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ت��ف��ري��د 
وال��ت��ع��ل��م ال��ت��ف��اع��ل��ي مب�����ض��ارك��ة نخبة 
من املعلمني املتميزين بالإ�ضافة اإىل 
املعاهد  امل�ضاندين من طلبة  املعلمني 
واجلامعات وطلبة املدر�ضة الإماراتية 
الربنامج  ويهدف  الثالثة  احللقة  يف 
الطلبة  م�����ن   70% مت���ك���ني  اإىل 
امل�ضتهدفني من احللقتني  يف املهارات 
ال��ري��ا���ض��ي��ات ومتكني  الأ���ض��ا���ض��ي��ة يف 
امل�ضتهدفني  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن   70%
الأ�ضا�ضية  املهارات  يف  احللقتني   من 
اإتاحة  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  يف 
الفر�ضة  ل 154 مدر�ضة من توجيه 
ح�����ض�����س ال����دع����م الأك������ادمي������ي وفق 

احتياجات الطلبة.

مبجموع 98 ن�شاطا وبرناجما وت�شتهدف 137 األف طالب وطالبة 

وزارة الرتبية والتعليم تطلق منظومة الأن�سطة املهارية والأكادميية 2020 ب�سكل افرتا�سي

هيئة تنمية املجتمع يف دبي توؤكد اكتمال كافة الإجراءات والتدابري الحرتازية، وتعلن عن اإعادة افتتاح دور العبادة لغري امل�شلمني

الإجراءات ت�سمنت و�سع حلول تتنا�سب مع الثقافات والأعراف اخلا�سة لكل ديانة، 
وفحو�سات جمانية للعاملني يف دور العبادة اأقيمت بالتعاون مع هيئة ال�سحة 

•• العني-الفجر

ينظم نادي كّتاب العني مهرجانا ثقافيا افرتا�ضيا يف الفرتة من 4-8 يوليو 2020 حتت 
�ضعار “العني اإرث ثقايف وتاريخي”،حيث ي�ضت�ضيف املهرجان نخبة من اأبناء الإمارات املبدعني 
و  واملو�ضيقى.  والثقافة  والق�ضة  ال�ضعر  بني  اأم�ضياته  التنوع يف  على  النادي  اط��ار حر�س  يف 
�ضرح �ضعادة عبداهلل ماجد اآل علي املدير التنفيذي لدار الكتب يف دائرة الثقافة وال�ضياحة اأن 
مهرجان كّتاب العني الثقايف الفرتا�ضي الأول ياأتي داعما للحراك الثقايف والأدبي يف مدينة 
يعقد من خالل  املهرجان  اأن  اإىل  الثقايف،م�ضريا  الإم��ارات��ي  امل�ضهد  اإث��راء  يف  ،وي�ضهم  العني 
وقال   . اجلمهور  كبرية من  �ضريحة  ا�ضتقطاب  يف  ي�ضهم  ال��ذي  الأم��ر  الفرتا�ضية  القنوات 
جمعة الظاهري مدير مكتبة زايد املركزية  اأن مهرجان كّتاب العني الثقايف الفرتا�ضي الأول 
هو احتفاء بالثقافة والأدب يف مدينة العني والذي �ضعاره “العني اإرث ثقايف وتاريخي”،حيث 
عائ�ضة  الدكتورة  قالت  جانبها  من   . وقيمنا  حل�ضارتنا  انعكا�س  والأدب  الثقافة  ب��اأن  نوؤمن 

ال�ضام�ضي م�ضوؤولة الربامج الثقافية يف نادي كّتاب العني اأنه منذ تاأ�ضي�س نادي كتاب العني 
وهو ي�ضعى اإىل الحتفاء بالثقافة والأدب من خالل اأم�ضياته املتنوعة والتي ا�ضت�ضاف فيها 
ثلة من الكتاب والأدباء، اإ�ضافة اإىل م�ضاهمة النادي يف دعم املواهب ال�ضبابية موؤكدة على اأن 
هذا املهرجان ياأتى �ضمن خطة النادي الثقافية والتي نحر�س فيها على اأن ي�ضاهم نادي كّتاب 
اإحياء امل�ضهد الثقايف الإماراتي حيث يت�ضمن املهرجان يف يومه الأول غدا ال�ضبت  العني يف 
ال�ضيخة  فيها  ت�ضارك  التي   ) العني  مدينة  يف  الثقايف  )احل���راك  بعنوان  الثقافية  الأم�ضية 
الدكتورة �ضما بنت حممد بن خالد اآل نهيان وتديرها الدكتورة عائ�ضة ال�ضام�ضي - ويف اليوم 
الثاين: )الأحد 5 يوليو( تعقد  الأم�ضية ال�ضعرية النبطية التي ي�ضارك فيها ال�ضاعر مبارك 
يوليو(   6 الثالث )الثنني  اليوم  الدرعي.  ويف  الإعالمي حمدان  العامري ويديرها  بالعود 
تقام الأم�ضية املو�ضيقية مع العازفة اإميان الها�ضمي ويدير الأم�ضية الإعالمي يا�ضر حممد. 
 ويف اليوم الرابع )الثالثاء 7 يوليو( تقام الأم�ضية الق�ض�ضية مب�ضاركة الكاتبة فاطمة حممد 

الكعبي والكاتبة مرمي الغفلي ،ويديرها الناقد الدكتور يو�ضف حطيني.

»العني اإرث ثقايف وتاريخي«.. مهرجان ثقايف افرتا�سي ينظمه نادي كّتاب العني غدا 

•• دبي-الفجر:

ك�����ض��ف��ت ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف 
ال�ضلوات  اأداء  ا�ضتئناف  ع��ن  دب���ي، 
امل�ضلمني  ل���غ���ري  ال����ع����ب����ادة  دور  يف 
اكتمال  بعد  الهيئة،  لدى  املرخ�ضة 
والتدابري  الإج�����راءات  م��ن  �ضل�ضلة 
ا�ضتمرت  والح���رتازي���ة  الإر���ض��ادي��ة 
عليها  واأ�ضرفت  اأ�ضابيع،  م��دار  على 
الهيئة بالتعاون مع الهيئة الوطنية 
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث 
دب��ي مبا  ال�ضحة يف  دب��ي، وهيئة  يف 
اآمنة ملمار�ضة ال�ضعائر  ي�ضمن عودة 

ال��دي��ن��ي��ة وح��م��اي��ة و���ض��الم��ة اأف����راد 
املجتمع.

وكانت الهيئة، ويف اإطار خطة العودة 
ب��ع��د جائحة  ل��ل��ح��ي��اة  ال��ت��دري��ج��ي��ة 
القيادة،  ب��ه��ا  ال��ت��ي وج��ه��ت  ك���ورون���ا، 
قد اأعدت لئحة بالإر�ضادات العامة 
والتدابري الحرتازية الواجب على 
دور العبادة اتباعها ا�ضتعداداً لإعادة 
مواعيد  حتديد  ت�ضمنت  الفتتاح، 
التباعد  واإج���راءات  ال�ضلوات  اإقامة 
اجل�����ض��دي، وال��ت��ع��ق��ي��م ال�����ض��ام��ل من 
ق��ب��ل م���راك���ز ت��ع��ق��ي��م م��ع��ت��م��دة من 
فريق  ت�ضكيل  مت  ك��م��ا  دب���ي.  ب��ل��دي��ة 

املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  ه��ي��ئ��ة  م����ن  ع���م���ل 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  والهيئة 
والأزم����ات وال��ك��وارث يف دب��ي وعمل 
ح��م��ل��ة ���ض��ام��ل��ة ت�����ض��م��ن��ت ال���زي���ارات 
امليدانية لدور العبادة ملتابعة تطبيق 
ال�ضت�ضارات  وت��ق��دمي  الإج�������راءات 
واملالحظات التي ت�ضمن جاهزيتها 
لإع�����ادة الف���ت���ت���اح، واإج������راء فح�س 
يف  امل�ضجلني  الدين  لرجال  جماين 
الهيئة  ل��دى  املرخ�ضة  العبادة  دور 
فريو�س  من  �ضالمتهم  من  للتاأكد 

 .»19 “كوفيد 
وب���ني ال��دك��ت��ور ع��م��ر امل��ث��ن��ى، املدير 

الرتاخي�س  ل���ق���ط���اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
والرقابة يف هيئة تنمية املجتمع اأن 
خالل  حثيث  ب�ضكل  عملت  الهيئة 
العبادة  دور  م��ع  املا�ضية  الأ���ض��اب��ي��ع 
لإي����ج����اد حلول  ل���دي���ه���ا  امل���رخ�������ض���ة 
والأع�����راف  ال��ث��ق��اف��ات  م��ع  تتنا�ضب 
اخل���ا����ض���ة ب��ك��ل دي����ان����ة، ب��ح��ي��ث يتم 
اإعادة فتح دور العبادة ب�ضكل مالءم 
يحافظ على �ضالمة و�ضحة الزوار 
بتعميم  الهيئة  وق��ام��ت  وامل�����ض��ل��ني، 
بع�س الإر���ض��ادات الح��رتازي��ة التي 
على دور العبادة اتباعها منها توفري 
وتنظيم  احل����راري،  الك�ضف  اأج��ه��زة 

دخ����ول وخ�����روج امل�����ض��ل��ني، واإغ����الق 
غ����رف ال�������ض���الة م��ب��ا���ض��رة ب��ع��د كل 

�ضالة.
وقال: “انطالقا من حر�س القيادة 
الطبيعية  احل��ي��اة  دورة  اإع����ادة  على 
بعد جائحة ك��ورون��ا، وامل��واءم��ة بني 
املتطلبات الدينية والوقائية يف ظل 
الظروف احلالية، عملت هيئة تنمية 
ال�ضلوكيات  درا����ض���ة  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع 
املتعارف عليها يف كل دار عبادة على 
لكل  خا�ضة  خطط  و�ضع  ومت  ح��دة 
منهم ت�ضمن اإمكانية عودة ال�ضالة 

ب�ضكل اآمن وتدريجي. 

دور  على  الهيئة  “اأكدت  واأ����ض���اف: 
بال�ضوابط  اللتزام  العبادة �ضرورة 
األ  منها  افتتاحها  لإع����ادة  ال��ع��ام��ة 
لدار  ال�ضتيعابية  الطاقة  تتجاوز 
امل�ضلني  وال���ت���زام   ،30% ال��ع��ب��ادة 
واأدوات  ال�������ض���الة،  ك��ت��ب  ب��اإح�����ض��ار 
ال�ضالة اأخرى اخلا�ضة بهم.  وعدم 
بالتلويح  باليد والكتفاء  امل�ضافحة 
وال�ضالم عن بعد.  كما اأعددنا قوائم 
باأ�ضماء رجال الدين امل�ضجلني لدى 
ال��ه��ي��ئ��ة وق��م��ن��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة 
يف  ي���وم  بتخ�ضي�س  ب��دب��ي  ال�����ض��ح��ة 
اأحد املراكز الطبية لإجراء الفح�س 

املجاين لهم، وتاأكدنا من �ضالمتهم 
من الفريو�س، ومت التوجيه ب�ضرورة 
جلميع  “احل�ضن”  تطبيق  حتميل 
تغريات  اأي  ملتابعة  العبادة  دور  زوار 
اأو خماوف �ضحية. ومع �ضدور قرار 
اإعادة الفتتاح متكنت 11 دار عبادة 
امل�ضلني  ا���ض��ت��ق��ب��ال  ا���ض��ت��ئ��ن��اف  م���ن 
اع��ت��ذرت ثالث  بينما  ف���وري،  ب�ضكل 
دور عبادة ب�ضبب عدم جاهزيتهم يف 

املرحلة احلالية«.
ا�ضتئناف  “مت  امل����ث����ن����ى:  وت�����اب�����ع 
اإمارة  يف  الأدي����ان  جلميع  ال�ضلوات 
1 يوليو  املا�ضي  الأرب��ع��اء  ي��وم  دب��ي 

هيئة  تكون  اأن  وي�ضعدنا   ،2020
منظومة  م��ن  ج��زء  املجتمع  تنمية 
توجيهات  حت����ت  ت��ع��م��ل  م��ت��ك��ام��ل��ة 
دورة  ال���ر����ض���ي���دة لإع��������ادة  ال���ق���ي���ادة 
احلياة اإىل طبيعتها واملحافظة على 
و�ضالمتهم  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ���ض��ح��ة 
و�ضعادتهم، و�ضت�ضتمر الهيئة بالعمل 
امل�ضلمني  ل��غ��ري  ال���ع���ب���ادة  دور  م���ع 
بالإجراءات  التقيد  متابعة  ل�ضمان 
يف ك��ل م��رح��ل��ة م��ن م��راح��ل العودة 

التدريجية«.
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اأخبـار الإمـارات
تطبيق »دبي الآن« يجري 700 األف معاملة 

بقيمة 358 مليون درهم خالل 3 اأ�سهر
•• دبي-وام: 

اأجرى تطبيق "دبي الآن" 700 األف معاملة خالل الفرتة من مار�س اإىل مايو 
مليون   358 بلغت  املعامالت  حلجم  اإجمالية  بقيمة  وذل��ك  اجل��اري  العام  من 

درهم وفق اإح�ضاءات دبي الذكية .
من  لأك��رث  ال��دخ��ول  من  املتعاملني  املدينة  خلدمات  ال�ضامل  التطبيق  ميّكن  و 
العامة  املوا�ضالت  و  والعدل  الأمن  هي  باملدينة  قطاعات   10 يف  خدمة   120
اإىل  اإ�ضافة  ال�ضحة والأعمال والتوظيف  و  املركبات  الإقامة و قيادة  وتاأ�ضريات 

التعليم والإ�ضكان والإ�ضالم والتربعات واخلدمات العامة.

بح�شور �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

الدبلوما�سية الثقافية يف ندوة افرتا�سية مبجل�س الفكر واملعرفة
•• العني - الفجر

بح�ضور ال�ضيخة الدكتورة �ضما بنت 
رئي�س  نهيان  اآل  خالد  ب��ن  حممد 
ال�ضيخ  م��وؤ���ض�����ض��ات  اإدارة  جم��ل�����س 
حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية 
ع��ق��د جم��ل�����س �ضما  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
افرتا�ضية  ن���دوة  وامل��ع��رف��ة  للفكر 
الدبلوما�ضية  )م�ضتقبل  ب��ع��ن��وان 
ال���ث���ق���اف���ي���ة يف دول�������ة الإم����������ارات( 
اإميان  الإماراتية  الأديبة  قدمتها 
ال�����ض��ي��خ��ة �ضما  ال��ي��و���ض��ف وب�������داأت 
)الدبلوما�ضية متثل  قائلة  الندوة 
القوة الناعمة للمجتمعات والدول 
ال���ع���امل وخماطبة  م���ع  ل��ل��ت��وا���ض��ل 
الثقايف  اإن���ت���اج���ه���ا  ع����رب  ال����ع����امل 
وال��ف��ك��ري وال��ف��ن��ي وامل��ع��ريف الذي 
يعك�س قيمها وموروثها ومع ات�ضاع 

امل�ضتقبل واقت�ضاد معريف متنوع .
�ضما  د.  ال���������ض����ي����خ����ة  وط������رح������ت 
جم��م��وع��ة م���ن ال���ت�������ض���اوؤلت منها 
تتمتع  الثقافية  الدبلوما�ضية  ،هل 
مب�ضداقية اأعلى من الدبلوما�ضية 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة والق��ت�����ض��ادي��ة؟ وهل 
ال�ضطناعي  ل���ل���ذك���اء  ����ض���ي���ك���ون 
الدبلوما�ضية  يف  حجمه  وم��ا  دور، 
ال��ث��ق��اف��ي��ة؟ وه���ل ل��ل��م��وروث املادي 
الدبلوما�ضية  يف  دور  امل��ادي  وغ��ري 
الثقافية؟  واأكدت الكاتبة اإميان اأن 
املوروث املادي هو ما ي�ضمن للدول 
اأن ت�ضتمر وترتفع معايريها عامليا 
مما يكتب لها ت�ضويق اأممي ناجح.

وقد �ضارك يف احلوار عدد كبري من 
الع�ضوات وكان من اأبرز املداخالت 
ج����اء م���ن خ����الل ال���دك���ت���ورة منى 
البحر م�ضت�ضار رئي�س دائرة تنمية 

اجل��ائ��ح��ة؟ وم���ن اأب����رز م��ا ج���اء يف 
الثقافية  الدبلوما�ضية  اأن  حديثها 
الدبلوما�ضية  جتمع بني مفهومي 
اأنها  كما  الناعمة،  والقوى  العامة 
تقوم على تبادل املعلومات والفنون 
فكري  ل��ت��ب��ادل  ل��ل��و���ض��ول  والآداب 
وف��ه��م وت�����ض��ام��ح واح����رتام وتعاون 
تف�ضريا  اأو����ض���ح���ت  ك��م��ا  م�����ض��رتك 
يف  ي�ضري  ب��اأن��ه  الأمم����ي  للت�ضويق 
ثالث اجتاهات وهي الهوية املرئية 
والهوية  الآخ������ر؟(  ي����راين  )ك��ي��ف 
احل���ق���ي���ق���ي���ة ال����ذات����ي����ة )ال��������رتاث 
والثقافة ( وامل�ضاحة بينهما وكيفية 
تقلي�ضها )ال�ضتماع ( واأ�ضارت اإىل 
الدبلوما�ضية  ا�ضرتاتيجية  جن��اح 
الثقافية يف الإمارات مدللة بذلك 
على من��وذج ) ق�ضة الحت��اد ( وما 
ت�ضهده الدولة من ال�ضعود ال�ضريع 

و���ض��ائ��ل الت�����ض��ال وال����دور الكبري 
الجتماعي  ال��ت��وا���ض��ل  ل�����ض��ب��ك��ات 
مبثابة  املجتمع  يف  ف��رد  كل  اأ�ضبح 
الثقافية،  ل��ل��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة  ���ض��ف��ري 
ل��ذل��ك لب���د اأن ن��ت��ع��رف ع��ل��ى هذا 
وقدمت  الدبلوما�ضية(   النوع من 
ت�ضمن  ع���ر����ض���ا  اإمي�������ان  ال���ك���ات���ب���ة 
جم��م��وع��ة م��ن امل��ح��اور م��ن��ه��ا:  ما 
الثقافية؟  ال���دب���ل���وم���ا����ض���ي���ة  ه����ي 
وم�������ا ه�����و ال���ت�������ض���وي���ق الأمم���������ي؟ 
الدبلوما�ضية  وا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 
العربية  الإم��ارات  لدولة  الثقافية 
يف  والأدب  الثقافة  وتاأثري  املتحدة 
العامل )توجيه الراأي العام( وكيف 
بدبلوما�ضيتها  الإم�����ارات  تعاطت 
كورونا  اأزم������ة  ظ���ل  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
م�ضتقبل  �ضيبدو  وكيف  الراهنة؟ 
بعد  ال���ث���ق���اف���ي���ة  ال���دب���ل���وم���ا����ض���ي���ة 

اأحدثه  وم��ا  العاملية  امل��وؤ���ض��رات  يف 
انعكا�س  من  الت�ضامح  ع��ام  انتهاج 
اإيجابي لدور الدولة العاملي وكيف 
اأن الإم��ارات احتلت املركز )1( يف 
املنطقة واملرتبة  )18( يف العامل 
القوى  م���وؤ����ض���ر  يف   2020 ع����ام 
الناعمة وحتدثت عن الكيفية التي 
تعاملت بها  دولة الإمارات العربية 
حيث    )  19 كوفيد   ( جائحة  م��ع 
اأ�ضرع دول العامل حتول  كانت من 
ت�ضرفت  ك��م��ا   ، ب��ع��د  ع���ن  ل��ل��ع��م��ل 
الدولة بحكمة يف اإطالق م�ضطلح 
وعن  احلجر  م�ضطلح  ل  التعقيم 
م�ضتقبل الدبلوما�ضية الثقافية يف 
الإم��ارات قالت:  اإن الدولة تنتهج 
امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  ا�ضرتاتيجية 
من خالل حماور اأولوياتها تعليم 
يتوافق مع �ضوق العمل ومعطيات 

واأك����ادمي����ي����ة ب��ج��ام��ع��ة الإم��������ارات 
حني  الت�ضعينات  ب��داي��ة  يف  ق��ائ��ل��ة 
�ضيئا  اأمريكا ل يعرفون  اأزور  كنت 
اأزورهم  الإم����ارات والآن ح��ني  ع��ن 
ي��ت��ح��دث��ون ع��م��ا و���ض��ل��ت اإل��ي��ه من 
تقدم و�ضياحة وغريها نتيجة جناح 
�ضورتها  نقل  يف  ال��ب��ارز  الإم����ارات 
�ضديق  اأ�ضماء  اأ���ض��ارت  كما  للعامل 
اإىل  الأدب��ي  امللتقى  �ضالون  رئي�ضة 
عمل  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  اأن 
زايد  ال�ضيخ  الباين  املوؤ�ض�س  عليها 

بجامعة  م�ضاعد  واأ���ض��ت��اذ  املجتمع 
وجه  الناعمة  ال��ق��وة  اأن  الإم����ارات 
ولي�س بديال عن  امل��وج��ودة،  للقوة 
القوى ال�ضلدة، ونحن يف الإمارات 
حني مررنا بتجربة فريو�س كورونا 
بنجاح،  الأزم������ة  اإدارة  يف  مت��ي��زن��ا 
بدولتنا  العاملية  التقارير  واأ�ضادت 
يف  الناجحة  جتربتنا  اإىل  م�ضرية 

ا�ضتخدام القوة الناعمة.
املرزوقي  �ضعاد  الدكتور  واأ�ضافت   
اكلينيكي  ن��ف�����ض��ي  اخ��ت�����ض��ا���ض��ي 

– طيب اهلل ثراه – فقد كان لديه 
الكثري من  الفكر م��ن خ��الل  ه��ذا 
الإن�ضان  اأن  على  موؤكدا  املمار�ضات 
يف  ح�ضارته  يفر�س  ل  هوية  دون 

العامل. 
ويف ن��ه��اي��ة ال���ن���دوة وج��ه��ت اإمي���ان 
ال�ضيخة  ل�ضمو  �ضكرها  ال��ي��و���ض��ف 
د. ���ض��م��ا ع���ل���ى دوره�������ا ال����ب����ارز يف 
وما  الإم��ارات��ي��ة  الثقافية  احل��رك��ة 
مثله هذا الدور يف تكوين م�ضاهد 
الدبلوما�ضية الثقافية الإماراتية.

بالتعاون مع هيئة املوارد الب�شرية ومركز اأبوظبي لل�شحة العامة

دائرة الإ�سناد احلكومي تنظم ور�سة عمل ل�سرح القواعد الإر�سادية للعمل والتواجد يف مقار اجلهات احلكومية يف اإمارة اأبوظبي

ال�ضيا�ضات  اإدارة  مدير  ال�ضام�ضي 
كافة  الهيئة  يف  بالإنابة  والبحوث 
اخلا�ضة  الإج���رائ���ي���ة  ال��ت��ف��ا���ض��ي��ل 
مقار عملهم  املوظفني يف  بتواجد 
وفقاً للدليل الإر�ضادي، م�ضرياً اإىل 
بالن�ضبة  ال�ضتيعابية  الطاقة  اأن 
الفرتة  خ��الل  احلكومية  للمقار 
بحد   35% تتجاوز  ل��ن  احلالية 
التباعد  تطبيق  ل�ضمان  اأق�����ض��ى 
التاأكيد  م��ع  ال����الزم،  الج��ت��م��اع��ي 
ال�ضتيعابية  القدرة  مراجعة  على 
مقت�ضيات  وف���ق  اأ���ض��ب��وع��ي  ب�ضكل 
ال�ضام�ضي  واأ�ضار  العامة،  امل�ضلحة 
احلكومية  للجهات  يعود  اأن��ه  اإىل 
�ضيطلب  الذين  املوظفني  حتديد 
العمل،  م��ق��ار  ال��ت��واج��د يف  م��ن��ه��م 
ومب�������ا ي���ت���م���ا����ض���ى م�����ع ال����ق����واع����د 
الدليل، كما  ال��واردة يف  الإر�ضادية 
ي���ع���ود ل��ل��ج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ق���رار 
العمل  تدوير موظفيها بني نظام 
وفق  بعد  عن  والعمل  املكاتب  من 

ما تراه منا�ضباً. 
الأكرث  ال��ف��ئ��ات  ال�ضام�ضي  وح���دد 
ع��ر���ض��ة ل��ل��خ��ط��ر وامل�����ض��ت��ث��ن��اة من 
ق����رار ال���ع���ودة مل��ق��ار ال��ع��م��ل، حيث 
ال�ضتمرار  ال��ف��ئ��ات  ل��ه��ذه  مي��ك��ن 
ب��ع��د خ����الل الفرتة  ب��ال��ع��م��ل ع���ن 
للموظفني  بالن�ضبة  اأم��ا  احلالية، 
مقار  يف  ����ض���ي���ت���واج���دون  ال����ذي����ن 
اللتزام  عليهم  ف�ضيتعني  العمل، 
جتنب  ت�ضمل  حم���ددة  ب���اإج���راءات 

اإ�ضدار  اأن  اإىل  الإم���ارة، م�ضرياً  يف 
دل��ي��ل ال��ق��واع��د الإر���ض��ادي��ة للعمل 
اجل����ه����ات  م�����ق�����ار  وال�����ت�����واج�����د يف 
جهود  اإط���ار  يف  ي��ن��درج  احلكومية 
انت�ضار  بدء  منذ  املتوا�ضلة  الهيئة 
للحفاظ على �ضحة  ك��ورون��ا  وب��اء 
ج��م��ي��ع امل��وظ��ف��ني واأ����ض���ره���م بناء 
ال�ضحية  ت��و���ض��ي��ات اجل��ه��ات  ع��ل��ى 
ا�ضتمرار  ���ض��م��ان  م���ع  امل���ع���ت���م���دة، 
ت�����ق�����دمي اجل������ه������ات احل���ك���وم���ي���ة 
خ��دم��ات��ه��ا ب��ال��ك��ف��اءة امل��ع��ت��ادة دون 

تاأثر. 
"تتما�ضى  الهاملي:  �ضعادة  وق��ال 
التي  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  الإج�������������راءات 
اأف�ضل  م����ع  ال���دل���ي���ل  ي��ت�����ض��م��ن��ه��ا 
حيث  املعتمدة،  العاملية  املمار�ضات 
ي��رك��ز ال��دل��ي��ل ع��ل��ى و���ض��ع قواعد 
التطبيق  و�ضهلة  وعملية  وا�ضحة 
ل��ل��ت��واج��د يف م��ق��ار ال��ع��م��ل، بحيث 
ي�ضتطيع املوظف تاأدية كافة املهام 
�ضمان  م��ع  بفعالية  اإل��ي��ه  امل��وك��ل��ة 
���ض��الم��ت��ه و�ضالمة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
و�ضتوا�ضل  ح���ول���ه.  م���ن  زم���الئ���ه 
القادمة  ال���ف���رتة  خ����الل  ال��ه��ي��ئ��ة 
ت��ق��ي��ي��م ت���ط���ورات ال�����ض��ي��ط��رة على 
ال���وب���اء ل��ي��ت��م ت��ط��وي��ر الإر�����ض����ادات 
امل�ضلحة  الوقائية وفق مقت�ضيات 
ال��ع��ام��ة وب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق م���ع اجلهات 

املخت�ضة."
ال�ضبلي  �ضعيد  حمد  �ضعادة  واأك��د   
والتطوير  ال�ضيا�ضات  قطاع  مدير 

املوظفني  تف�ضل  زجاجية  حواجز 
ودعت  وامل���وردي���ن.  املتعاملني  ع��ن 
الأقنعة  ت���وف���ري  اإىل  امل�����زروع�����ي 
مقار  يف  وامل���ع���ق���م���ات  وال����ق����ف����ازات 
ل�ضتخدامها  احلكومية  اجل��ه��ات 
يف  واملتعاملني  املوظفني  قبل  من 

حال دعت احلاجة. 
اخلطوات  امل��زروع��ي  وا�ضتعر�ضت 
التي يتعني على املوظفني اتباعها 
العمل  م���ق���ار  اإىل  ال����ذه����اب  ق��ب��ل 
و�ضالمة  ����ض���الم���ت���ه���م  ل�������ض���م���ان 
زمالئهم واأ�ضرهم، م�ضرية اإىل اأنه 
ي�ضعر  ال���ذي  امل��وظ��ف  ع��ل��ى  يتعني 
اأو وجود  م��ر���ض��ي��ة  اأع���را����س  ب����اأي 
اأع��را���س مر�ضية ل��دى اأح��د افراد 
املبا�ضر  م�����ض��وؤول��ه  اإخ��ط��ار  اأ���ض��رت��ه 
العمل  وموا�ضلة  الأع��را���س  بهذه 
ي��ت��ع��اف��ى ب�ضكل  امل���ن���زل ح��ت��ى  م���ن 
الحتياطات  يتبع  اأن  على  ك��ام��ل، 
امل����و�����ض����ى ب����ه����ا م�����ن ق����ب����ل دائ�������رة 
لل�ضحة  اأبوظبي  ومركز  ال�ضحة 
اأنه  اإىل  املزروعي  واأ�ضارت  العامة. 
اأي موظف  اإ���ض��اب��ة  ت��اأك��د  يف ح���ال 
بفريو�س كوفيد19- فيتعني على 
باحتمال  زمالئه  اإبالغ  امل�ضوؤولني 
ل��ل��ع��دوى م���ع احلفاظ  ت��ع��ر���ض��ه��م 
ليتم  واخل�ضو�ضية،  ال�ضرية  على 
اإل��زام املخالطني ممن مل يلتزموا 
بارتداء الأقنعة الواقية والقفازات 
ب���احل���ج���ز ال�����ض��ح��ي امل����ن����زيل ملدة 
مطر  �ضعادة  واأ���ض��ار  ي��وم��اً.     14

ب����ادرت حكومة  ال���ع���امل،  م�����ض��ت��وى 
اأبوظبي لتخاذ جمموعة اإجراءات 
من  خاللها  من  متكنت  ا�ضتباقية 
الفريو�س  انت�ضار  على  ال�ضيطرة 
وع��������ززت ال���ث���ق���ة ب���ك���ف���اءة وق�����درة 
تبعات  مع  التعامل  على  احلكومة 
هذا الوباء، ومع اتخاذ قرار تواجد 
املوظفني يف مقار عملهم، مت و�ضع 
وبروتوكولت  و���ض��واب��ط  خ��ط��ط 
و�ضالمة  ���ض��ح��ة  ت���راع���ي  حم��ك��م��ة 
واملتعاملني  وامل���وردي���ن  امل��وظ��ف��ني 
واأ�ضرهم، وتوفر بيئة عمل �ضحية 
معايري  ب���اأع���ل���ى  ت��ت��م��ت��ع  واآم�����ن�����ة 

ال�ضالمة املهنية" .  
دائ����رة  اأن  ال��ك��ت��ب��ي  واأك������د م���ع���ايل 
الإ������ض�����ن�����اد احل����ك����وم����ي واجل����ه����ات 
���ض��ت��وا���ض��ل توفري  ل���ه���ا  ال���ت���اب���ع���ة 
اجلهات  جلميع  الدعم  �ضبل  كافة 
الإم���ارة خ��الل هذه  احلكومية يف 
لتمكني  وذل��ك  النتقالية،  الفرتة 
ه���ذه اجل��ه��ات م��ن ت��اأدي��ة مهامها 
ب��ك��ف��اءة م��ع ت��وف��ري اأع��ل��ى معايري 
وال�ضالمة  ال�ضحة  وا���ض��رتاط��ات 
على  ومتعامليها  ملوظفيها  املهنية 

حد �ض�واء.
من جهته، اأكد �ضعادة حممد حمد 
ال��ه��ام��ل��ي م��دي��ر ع���ام هيئة امل���وارد 
بالإنابة  اأبوظبي  لإم��ارة  الب�ضرية 
ح��ر���س ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت��وف��ري بيئة 
ع��م��ل ���ض��ح��ي��ة واإي��ج��اب��ي��ة جلميع 
احلكومية  ال��ه��ي��ئ��ات  يف  ال��ع��ام��ل��ني 

والت�ضجيع  الج���ت���م���اع���ات،  غ���رف 
احلديثة  الو�ضائل  ا�ضتخدام  على 
ل��ل��ت��وا���ض��ل ع����ن ب���ع���د، والل����ت����زام 
ال�ضادرة  والإر���ض��ادات  بالتو�ضيات 
اإىل  الإ���ض��ارة  مع  العمل،  عن جهة 
�ضيتم  امل�ضرتكة  امل��راف��ق  ك��اف��ة  اأن 

اإغالقها خالل الفرتة احلالية.
وفيما يتعلق باملوردين واملتعاملني، 
ا�ضتمرار  اإىل  ال�ضام�ضي  اأ�ضار  فقد 
تقدمي  يف  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
خدماتها الإلكرتونية عرب املن�ضات 
املتاحة وتلقي الر�ضوم ب�ضكل رقمي 
�ضيتم  ح��ي��ث  ت��الم�����س،  دون  ك��ام��ل 
اإىل  واملتعاملني  امل��وردي��ن  توجيه 
ال�ضتفادة من اخلدمات الرقمية، 
ويف ح���ال ال�����ض��رورة ف��ق��ط، ميكن 
زيارة مقار اجلهات احلكومية مع 
الإر�ضادية  القواعد  بكافة  اللتزام 
ال���������ض����ادرة ع����ن دائ��������رة الإ����ض���ن���اد 

احلكومي بهذا اخل�ضو�س. 
ال�ضحية  بالنواحي  يتعلق  وفيما 
العمل،  مقار  اإىل  بالعودة  املتعلقة 
املزروعي  �ضرينة  الدكتورة  �ضددت 
يف  ال�����ض��ح��ة  ت��ع��زي��ز  اإدارة  م���دي���ر 
العامة  لل�ضحة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
�ضرورة  على  العمل  ور���ض��ة  خ��الل 
احلكومية  اجل�����ه�����ات  ت����زي����د  اأن 
مقارها  يف  ال���ت���ه���وي���ة  م����ع����دلت 
�ضحية،  عمل  بيئة  على  للحفاظ 
امل�ضاحة  زي��ادة  اأهمية  اإىل  م�ضرية 
و�ضع  املوظفني، مع  الفا�ضلة بني 

الب�ضرية  امل��وارد  املوؤ�ض�ضي يف هيئة 
العمل  اأب��وظ��ب��ي خ���الل ور���ض��ة  يف 
الإر�����ض����ادي����ة  ال���ق���واع���د  دل���ي���ل  اأن 
موظفي  ج���م���ي���ع  ع���ل���ى  ي���ن���ط���ب���ق 
مبختلف  احل���ك���وم���ي���ة  اجل�����ه�����ات 
اإىل  م��ن��وه��اً  الوظيفية،  درج��ات��ه��م 
القواعد  بكافة  الل��ت��زام  ���ض��رورة 
على  للحفاظ  الدليل  يف  ال����واردة 
واملتعاملني  امل����وظ����ف����ني  ����ض���ح���ة 
واأ����ض���ره���م واأف������راد امل��ج��ت��م��ع ككل، 
الدائرة  اأن  ال�ضبلي  �ضعادة  واأو�ضح 
ق��ام��ت ب���اإع���داد ال��دل��ي��ل ب��ن��اء على 
ال��ت��و���ض��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي �ضددت 
التباعد  �ضيا�ضات  تطبيق  اأن  على 
الج��ت��م��اع��ي ب��ن��ج��اح ه���و الإج�����راء 
حالت  تقليل  يف  ال��ف��ع��ال  ال��وح��ي��د 

الإ�ضابة بالفريو�س. 
واأ�ضار �ضعادة ال�ضبلي اإىل اأن حكومة 
التقنيات  ا�ضتخدام  تدعم  اأبوظبي 
ت��ط��ب��ي��ق احل�ضن  م��ث��ل  احل��دي��ث��ة 
وذلك لتمكني اجلهات ال�ضحية من 
الأ�ضخا�س  على  ب�ضرعة  التعرف 
بفريو�س  ل���الإ����ض���اب���ة  امل��ع��ر���ض��ني 
بهم  التوا�ضل  ليتم  كوفيد19-، 
اأنه  موؤكداً  اختبارهم،  اإع��ادة  ليتم 
و�ضرية  خ�ضو�ضية  اح��رتام  �ضيتم 
لالأ�ضخا�س  بالن�ضبة  امل��ع��ل��وم��ات 
موؤكدة  ع���دوى  م��ن  يعانون  ال���ذي 
الجتماعي  للو�ضم  م��ن��ع��اً  وذل���ك 

والتمييز يف مكان العمل. 
الع�ضري  حم���م���د  وا����ض���ت���ع���ر����س 

•• اأبوظبي –الفجر:

 يف اإط�����ار ج��ه��وده��ا ال��رام��ي��ة اإىل 
تعزيز �ضالمة املوظفني واملوردين 
ا�ضتمرارية  ظ��ل  يف  وامل��ت��ع��ام��ل��ني، 
اأبوظبي  حكومة  ملوظفي  الأعمال 
يف م���ق���ار ع��م��ل��ه��م ت���دري���ج���ي���اً مبا 
يتما�ضى مع الإر�ضادات الحرتازية 
وال��وق��ائ��ي��ة املُ��و���ض��ى ب��ه��ا م��ن قبل 
دائرة  نظمت  ال�����ض��ح��ي��ة،  اجل��ه��ات 
الإ�ضناد احلكومي يف اأبوظبي ور�ضة 
وال�ضالمة  ال�ضحة  ملوظفي  عمل 
وال�ضركات  اجل����ه����ات  ج��م��ي��ع  يف 

احلكومية يف اأبوظبي.
ح�����ض��ر ور���ض��ة ال��ع��م��ل ن��ح��و 200 
احلكومية  اجل���ه���ات  مم��ث��ل��ي  م���ن 
خاللها  ومت  اأب���وظ���ب���ي،  اإم�����ارة  يف 
الإر����ض���ادات  تفا�ضيل  ا���ض��ت��ع��را���س 
والتوجيهات التي ي�ضملها التعميم 
الدائرة،  ع��ن  ال�����ض��ادر   )8( رق���م 
للعمل  الإر�ضادية  القواعد  ودليل 
اجل����ه����ات  م�����ق�����ار  وال�����ت�����واج�����د يف 
احلكومية ال�ضادر عن هيئة املوارد 

الب�ضرية يف اأبوظبي.
الكتبي  را���ض��د  م��ع��ايل علي  واأ���ض��ار 
الإ���ض��ن��اد احلكومي  دائ����رة  رئ��ي�����س 
اإىل اأن تنظيم ور�ضة العمل يعك�س 
تطبيق  ع���ل���ى  ال������دائ������رة  ح����ر�����س 
ال�ضوابط الحرتازية والإجراءات 
الالزمة ل�ضمان �ضالمة  الوقائية 
ج���م���ي���ع امل�����وظ�����ف�����ني وامل�������وردي�������ن 
وامل��ت��ع��ام��ل��ني ب��اع��ت��ب��اره��ا اأول���وي���ة 
اأبوظبي.  ح��ك��وم��ة  ل���دى  ق�����ض��وى 
التفاعل  ال��ك��ت��ب��ي  م���ع���ايل  وث���م���ن 
م��وظ��ف��ي اجلهاز  م���ن  الإي���ج���اب���ي 
اأبوظبي خالل  اإمارة  احلكومي يف 
الفرتة املا�ضية التي �ضهدت تطبيق 
وحر�ضهم  ب��ع��د،  ع��ن  العمل  ن��ظ��ام 
يف  ال��ت��واج��د  عملية  ت��ت��م  اأن  ع��ل��ى 
م���ق���ار ال���ع���م���ل ب�������ض���ال����ض���ة، وذل����ك 
الإر�ضادات  كافة  ات��ب��اع  خ��الل  م��ن 

ال�ضحية والوقائية املُو�ضى بها. 
"منذ بدء  ال��ك��ت��ب��ي:  وق���ال م��ع��ايل 
على  كوفيد19-  ف��ريو���س  تف�ضي 

ال���ن���ع���ي���م���ي م�����دي�����ر ع��������ام م���رك���ز 
هذه  اأن  العامة  لل�ضحة  اأب��وظ��ب��ي 
م��ع خطة  ج���اءت متا�ضياً  ال��ور���ض��ة 
الإج�����راءات الح���رتازي���ة حلكومة 
اأبوظبي املتمثلة يف  تنظيم عملية 
وفقاً  ال���ع���م���ل  مل����ق����رات  ال�����دخ�����ول 
واملعطيات  ال�����ض��ح��ي��ة  ل��ل��م��ع��اي��ري 
املتوفرة ل�ضمان �ضالمة املوظفني 
العامة  ل��ل��م�����ض��ل��ح��ة  وحت���ق���ي���ق���اً 
والعمل على رفع م�ضتوى التوعية 
لل�ضيطرة على  ال�ضحي  والتثقيف 
عدوى فريو�س كورونا امل�ضتجد ) 
19(.  حيث ت�ضمنت على  كوفيد 
وا�ضحة  �ضحية  وتعليمات  قواعد 
وحمكمة راعت كافة ال�ضرتاطات 
من  اتباعها  الواجب  والإج����راءات 
قبل جهات العمل واملوظفني كافة. 
ومن هذا املنطلق قام مركز اأبوظبي 
لل�ضحة العامة بالتعاون مع دائرة 
دليل  ب��اإ���ض��دار  احلكومي  ال���ض��ن��اد 
للتواجد  الح��رتازي��ة  الج����راءات 
يف مقار العمل تتما�ضي مع اأف�ضل 
ال�ضحية  وامل���ع���اي���ري  امل���م���ار����ض���ات 
العاملية املتبعة يف الأنظمة املماثلة 
كافة  ت��وف��ري  اإىل  الدليل  وي��ه��دف 
ال�ضرتاطات منها: ع�دم ا�ض�تخدام 
احل�ض�ور  لتثبي�ت  الب�ضم�ة  جه�از 
اآخ�ر،  اإ���ض�����ع��ار  والن�������ض���راف ح��ت�����ى 
ح�رارة  درج�����ة  ق��ي�����ا���س  ج��ان��ب  اإىل 
م�ن  العم�ل  جه�ة  اإل�����ى  الداخلي�ن 
وف�ق  م��ت��ع��ام��ل��ي�����ن  اأو  م��وظ��ف��ي�����ن 
ال�ضحي�ة  والأدوات  الإر������ض�����ادات 
ال�ضحي�ة  اجل��ه�����ات  م�����ن  املعتم�دة 
بالإ�ضافة  ال��دول�����ة  ف�ي  الر�ض�مية 
اإىل �ضرورة املحافظة على التباعد 
" بني  م��رت   2 " مل�ضافة  اجل�ضدي 
ور�ضة  خ���الل  ومت  الأ����ض���خ���ا����س.( 
وا�ضتف�ضارات  اأ�ضئلة  تلقي  العمل 
ال�ضحة  م�������ض���وؤويل  واق�����رتاح�����ات 
احلكومية،  اجلهات  يف  وال�ضالمة 
الإ���ض��ن��اد احلكومي  دائ����رة  ل��ت��ق��وم 
ال��ب�����ض��ري��ة ومركز  امل������وارد  وه��ي��ئ��ة 
بالإجابة  العامة  لل�ضحة  اأبوظبي 

عليها ب�ضكل مبا�ضر. 

غرفة الفجرية تعقد اجتماع جمعيتها العمومية
•• الفجرية-وام:

الفجرية  ���ض��ن��اع��ة  و  جت����ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  ع��ق��د 
اجتماع اجلمعية العمومية الأول لدورته الرابعة ع�ضرة ، 
برئا�ضة �ضعادة �ضرور حمد الزوهري النائب الأول لرئي�س 
اأيات  اأ�ضمى  الجتماع  م�ضتهل  يف  املجل�س  رفع  و  املجل�س. 
بن  ح��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�ضكر 
الفجرية  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  ال�ضرقي  حممد 
ويل  ال�ضرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  و�ضمو 

عهد الفجرية ، لرعاية ومتابعة �ضموهما للغرفة.
الفجرية يف ظل رعاية �ضاحب  اإم��ارة  اأن  الزوهري  واأك��د 

ال�ضمو حاكم الفجرية ومتابعة �ضمو ويل عهده ا�ضتطاعت 
اأن ت�ضري وفق روؤى وا�ضحة نحو البناء والتعمري مواكبة 
النه�ضة احل�ضارية للدولة وحمققة طفرة تنموية �ضاملة 
لالأن�ضطة  ���ض��م��وه  دع���م  بف�ضل  اإن����ه  وق����ال   . وم�����ض��ت��دام��ة 
الإقت�ضادية بالإمارة من خالل اإ�ضدار عدد من القرارات 
من  الإقت�ضادية  الأن�ضطة  من  جمموعة  مبوجبها  اأعفى 
للعام  املحلية  وال�ضرائب  الغرفة  ور�ضوم  الرخ�س  ر�ضوم 
نقلة نوعية كبرية ما اأ�ضهم  الأعمال  بيئة  �ضهدت   2020

يف �ضمود الأن�ضطة الإقت�ضادية اأمام الظروف الراهنة .
و اأ�ضاف اأن املجل�س يف بداية العام الأول من الدورة الرابعة 
ال�ضرتاتيجية  الأول���وي���ات  م��ن  و���ض��ع جم��م��وع��ة  ع�����ض��رة 

لالهتداء بها يف م�ضرية هذه الدورة ومن اأهمها التعاون مع 
اجلهات املخت�ضة خللق بيئة جاذبة لالأعمال والإ�ضتثمار 
واإزالة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وتعزيز جهود 
الإمارة  اقت�ضاد  الأع�ضاء ودعم  الغرفة يف رعاية م�ضالح 
والدويل.  والإقليمي  املحلي  امل�ضتوى  على  لها  والرتويج 
التنموي  احل����راك  اإط����ار  اأن����ه يف  اإىل  ال���زوه���ري  اأ����ض���ار  و 
دع��م م�ضرية  الغرفة دوره��ا احليوي يف  ب��الإم��ارة وا�ضلت 
التنمية امل�ضتدامة وعملت على رفع كفاءة الأداء ملوظفيها 
العمل  منظومة  بتحديث  وال��ت��م��ي��ز  اجل����ودة  يحقق  مب��ا 
وا�ضتخدامها لأكرث و�ضائل التقنيات تطورا ورفع امل�ضتوى 

املهني وتر�ضيخ ثقافة البتكار والتميز .

العدد  12977 بتاريخ 2020/7/3
  اعالن بالن�شر

املرجع : 82
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ �ضوين دليب كومار هار جوفيند دا�س ، هندي اجلن�ضية 
�ضونيل  ال�ضيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
كومار �ضاروجيني راما�ضندران هندي اجلن�ضية وذلك يف الرخ�ضة التجارية امل�ضماة با�ضم 

)موؤ�ض�ضة جاي لتجارة الف�ضيات( مبوجب رخ�ضة جتارية رقم )501325( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه 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  12977 بتاريخ 2020/7/3

  اعالن بالن�شر
املرجع : 87

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ ا�ضماعيل فاليا كانداتيل - الهند اجلن�ضية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيدة / جي�ضينتها ماري مي�ضيل - الهند 
ال�ضارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ض�ضت  املنال -  امل�ضماة/ �ضوبر ماركت ق�ضر  اجلن�ضية يف الرخ�ضة 
رخ�ضة رقم )539596( ال�ضادرة من دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة.  تعديالت اخرى : 
تغيري ال�ضم التجاري حيث كان ال�ضم التجاري ال�ضابق )�ضوبر ماركت ق�ضر املنال( لي�ضبح  

ال�ضم التجاري اجلديد )�ضوبر ماركت ركن البادية(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

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  12977 بتاريخ 2020/7/3

  اعالن بالن�شر
املرجع : 82

الهند   ، امني  حممد  حممد  داناوال  ا�ضفيت  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ 
مقبول ح�ضني �ضيد يا�ضوب ح�ضني - الهند اجلن�ضية يف الرخ�ضة )دار الدانه �ضوبر 
ماركت( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )773259( ال�ضادرة من دائرة 
التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن 
تاريخ  ا�ضبوعني من  بعد  اليه  امل�ضار  الجراء  الت�ضديق  على  يتم  �ضوف  وانه  للعلم 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 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  12977 بتاريخ 2020/7/3

  اعالن بالن�شر
املرجع : 86

 ، ال�ضالم خادم  �ضفيق  ال�ضالم خادم  ال�ضيد/ جهري  بان  للجميع  ليكن معلوما 
بنغالدي�ضي  اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 50%  اىل 
ال�ضيد/ حممد كبري اح�ضان اهلل رارى ، بنغالدي�ضي اجلن�ضية ، مبوجب رخ�ضة 

رقم )212948( با�ضم / املانيا لتنجيد ال�ضيارات 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة   وعمالبن�س 
2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�ضار  الت�ضديق  على الجراء 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 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
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اأخبـار الإمـارات

مع انتهائها وت�شجيل 10 اآلف لدعم جهود مكافحة فريو�س كورونا

عبد اهلل املري: مبادرة �سارك مع فرق الدراجات الهوائية اأبرزت ُعمق العالقة بني احلكومة واملجتمع

حتت رعاية وكيل وزارة الدفاع 

اأكادميية ربدان تختتم دورتي اأمن التكنولوجيا الدفاعية واملبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

•• دبي-الفجر:

اأكد معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد 
فرق  مع  "�ضارك  م��ب��ادرة  اأن  دب��ي،  ل�ضرطة  العام 
اأك��رث عمقا  اأب��ع��ادا  الهوائية"، حققت  ال��دراج��ات 
و�ضمولية مما كنا نت�ضور، فاإىل جانب تر�ضيخها 
ملفهومي التطوع وامل�ضوؤولية املجتمعية التي دعا 
را�ضد  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  اإل��ي��ه��ا 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل 
الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، عرب مبداأ "اجلميع 
املبادرة  اليوم عن اجلميع"، فقد حملت  م�ضوؤول 
العالقات  بعمق  ملهمة  م�ضامني  طياتها  ب��ني 
َب��ُرَزت باحتاد احلكومة واملجتمع، جنبا اإىل  التي 
جميعا،  طالتنا  ع��امل��ي��ة  اأزم����ة  مكافحة  يف  ج��ن��ب 
زادتها  بل  وعزميتنا،  تالحمنا  تزعزع  مل  لكنها 
والرتابط  ال��ت��ك��ات��ف  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ن��ا  وث��ق��ة  يقينا 
الوحدة  من��وذج  على  حفاظا  بفعالية  وامل�ضاركة 
واإمارتنا  الذي طاملا عهدناه يف وطننا  الإن�ضانية 

احلبيبة دبي.
اإع��الن �ضرطة دبي عن النتائج  جاء ذلك، خالل 
الدراجات  ف���رق  م��ع  "�ضارك  مل��ب��ادرة  الإي��ج��اب��ي��ة 
الدولة  باإعالن  ختامها  ياأتي  والتي  الهوائية"، 
معايل  وق��ال  الوطني.  التعقيم  برنامج  لنتهاء 

خمتلف  م�ضارعة  اإن  دب��ي،  ل�ضرطة  العام  القائد 
ون�ضاء لالن�ضمام  رج��ال  دبي  املجتمع يف  �ضرائح 
فريو�س  ملكافحة  التوعوية  جهودنا  ودع��م  اإلينا 
ولكنه  ت��وق��ع��ات��ن��ا،  ف���اق  "كوفيد19-"  ك���ورون���ا 
يف ذات ال���وق���ت ي�����ض��ك��ل ان��ع��ك��ا���ض��ا مل�����ض��اع��ر ال���ولء 
والنتماء التي يحملها املواطنون واملقيمون على 
العميق  واإح�ضا�ضهم  الإم���ارات،  لدولة  �ضواء  حد 
يكونوا  باأن  ورغبتهم  املجتمع،  اجتاه  بامل�ضوؤولية 
يف  ال��دول��ة  جلهود  الداعمة  املنظومة  م��ن  ج��زءا 
نحو  قدما  وامل�ضي  ال�ضتثنائية،  الأزم���ة  جت��اوز 
م�ضتقبل اأكرث اإ�ضراقا وازدهارا متلوؤه الطماأنينة 
وال�ضتقرار، ونحن يف �ضرطة دبي حري�ضون دوما 
على ربط مبادراتنا وبراجمنا وخططنا احلالية 
ل�ضرطة  ال�ضرتاتيجية  بالتوجهات  وامل�ضتقبلية 
والبتكار  امل��ج��ت��م��ع  اإ���ض��ع��اد  اآم���ن���ة،  "مدينة  دب���ي 
التوجهات  ب��دوره��ا  ت��دع��م  وال��ت��ي  القدرات"  يف 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة حل��ك��وم��ة دب���ي يف ت��ع��زي��ز الأمن 

والأمان.

جن�شية  32
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال العميد ج��م��ال اجل���الف مدير 
اإن  اجلنائية،  واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة 
عدد املتطوعني الذين ان�ضموا اإىل مبادرة �ضرطة 

التعقيم  ب��رن��ام��ج  ب��داي��ة  م��ع  اأطلقتها  ال��ت��ي  دب��ي 
الهوائية"،  الدراجات  " �ضارك مع فرق  الوطني 
�ضّجلوا  اآلف   10 اأ�ضل  من  متطوعا   426 بلغ 
يف راب��ط امل��ب��ادرة، ومت اختيار م��ن ت��وف��رت فيهم 
املتطوعون  ونفذ  املطلوبة،  وامل��ع��اي��ري  ال�����ض��روط 
الذين مّثلوا 32 جن�ضية خمتلفة، 1248 جولة 

خالل فرتة التعقيم.
التي  امل��ب��ادرة  انتهاء  وم��ع  دب��ي،  �ضرطة  اأن  وب��نّي 
تتوقع  مل  ال��وط��ن��ي،  التعقيم  بربنامج  ارتبطت 
من  ال�ضريعة  وال�ضتجابة  الكبري  التفاعل  ه��ذا 
اجلمهور، حيث بادر 10 اآلف �ضخ�س للت�ضجيل 

ال��ت��ط��وع م��ع ���ض��رط��ة دب���ي ودعم  رغ��ب��ة منهم يف 
ب�ضرورة  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد  ت��وع��ي��ة  يف  ج��ه��وده��ا 
للوقاية من  ب���الإج���راءات الح��رتازي��ة  الل��ت��زام 

فريو�س كورونا "كوفيد19-".

تغطية 16 موقعا
واأ�ضار العميد اجلالف اإىل اأن اإطالق املبادرة كان 
ع��ب��داهلل خليفة  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل  م��ن  بتوجيهات 
املري القائد العام ل�ضرطة دبي، مبا ير�ضخ مبداأ 
الأفراد عرب متكينهم  امل�ضوؤولية املجتمعية لدى 
وم�ضاركتهم  ال��وق��ائ��ي��ة،  ب���الإج���راءات  وتوعيتهم 

بقية املجتمع املعلومات ذاتها، وهو ما يدعم اأي�ضا 
�ضعار املرحلة "اجلميع م�ضوؤول عن اجلميع".

عليهم  انطبقت  م��ن  ع��دد  اأن  اأو���ض��ح  وتف�ضيليا، 
�ضروط التطوع بلغ 426 متطوعا بواقع 365 
م��ن ال��ذك��ور و 61 م��ن الإن���اث، ن��ف��ذوا جميعهم 
املهام املنوطة اإليهم يف 16 موقعا متت تغطيتهم 
خالل الفرتة ال�ضابقة، متثلت يف لمري، وال�ضيتي 
والبدع،  ال��و���ض��ل،  ،و���ض��ارع  ت���اون  وال����داون  ووك، 
و�ضارع جمريا، و�ضارع ال�ضيافة، وال�ضطوة، و�ضارع 
اخلوانيج،  ومنطقة  القدرة،  و�ضارع  زايد،  ال�ضيخ 
واملرابع العربية، والنخلة، واجلي بي اآر، واملارينا، 
وج���زي���رة ب��ل��واأو���ض��ن. واأ����ض���اف اأن اإج���م���ايل عدد 
�ضاعة، مت   2290 بلغ  امل��ب��ادرة  العمل يف  �ضاعات 
اأ�ضدورا  واأن���ه���م  ك��ل��م،   2330 تغطية  خ��الل��ه��ا 
700 خمالفة لأ�ضخا�س جتاوزا قوانني برنامج 
التعقيم الوطني. كما وّجه العميد اجلالف �ضكره 
اإىل كل من �ضارك يف املبادرة من جهات حكومية 
التوا�ضل  م��واق��ع  ورواد  واإع��الم��ي��ني  وخ��ا���ض��ة، 
الج��ت��م��اع��ي وري��ا���ض��ي��ني وجن����وم ف��ن وجمتمع، 
واأفراد على اختالف جن�ضياتهم واأعمارهم، على 
دورها  تعزيز  يف  وم�ضاهمتهم  للمبادرة،  دعمهم 
التوعوي ملكافحة فريو�س كورونا "كوفيد19-"، 

واحلد من انت�ضاره.

متطوعون �شمن املبادرة
اإن جتربة الن�ضمام ل�ضرطة  وقال مروان احلل 
من  الوقاية  ب��اإج��راءات  اجلماهري  وتوعية  دب��ي 
رائعة، مكنتنا  بالقوانني، كانت  كورونا واللتزام 
يف  وامل�ضاهمة  للوطن،  اجلميل  من  ج��زء  رد  من 
مر  ال��ت��ي  ال�ضتثنائية  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  خدمته 
ب��ه��ا ال��ع��امل اأج��م��ع. م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال الإعالمي 
الآغا،  م�ضطفى  التلفزيونية  ال��ربام��ج  وم��ق��دم 
ال�ضعور  املبادرة نوعية برت�ضيخها مبداأ  اإن فكرة 
اأزمة  يف  الدولة  جهود  مع  وامل�ضاركة  بامل�ضوؤولية 
عاملية طالت اجلمعيع، وواجبنا كلنا يحتم علينا 
الل���ت���زام ب����الإج����راءات وت��ق��دمي  امل�����ض��اع��دة متى 
ا�ضتطعنا ذلك. فيما اأكد حممد را�ضد بن غدير 
اأن امل�ضاركة يداً بيد مع خطوط الدفاع الأمامية 
املتطوعني،  لكافة  ت�ضريف  ه��و  ك��ورون��ا  ملكافحة 
لأنها فر�ضة خلدمة الوطن واملجتمع وامل�ضاهمة 

يف حماية اأفراده ودرء اخلطر عنه.
بامل�ضاركة �ضمن  �ضعادته  ب��در ح��ارب عن  واأع��رب 
ال�����ض��رط��ي��ة لتوعية  ال��ه��وائ��ي��ة  ال����دراج����ات  ف���رق 
ا�ضتثنائية  كانت  التجربة  اأن  موؤكدا  اجلماهري، 
املجتمع لاللتزام بربنامج  اأف��راد  لدعوة  ومهمة 
الحرتازية  وب�����الإج�����راءات  ال��وط��ن��ي،  ال��ت��ع��ق��ي��م 

كافة.

•• اأبوظبي- الفجر

وكيل  الظاهري  �ضامل  مطر  �ضعادة  رع��اي��ة  حت��ت 
وزارة الدفاع نظمت اأكادميية ربدان، املتخ�ض�ضة 
والتاأهب  وال��دف��اع  والأم���ن  ال�ضالمة  يف جم��الت 
بالتعاون مع  الأزم���ات،  واإدارة  ال��ط��وارئ  حل��الت 
وزارة الدفاع، حفل تخريج افرتا�ضي، للم�ضاركني 
 ،)DTS( يف دورتي اأمن التكنولوجيا الدفاعية
ال��دول��ي��ة ب�ضاأن  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة  وامل���ب���ادئ 
الذخرية )IATG(، وذلك التزاماً بالإجراءات 
انت�ضار فريو�س  الحرتازية والوقائية للحد من 

»كورونا« امل�ضتجد )كوفيد19-(.
ال�ضرتاتيجي  التعاون  اإط��ار  يف  ال��دورت��ان  وتاأتي 
الدفاع،  ووزارة  رب����دان  اأك��ادمي��ي��ة  ب��ني  امل�����ض��رتك 
التي  الأ�ضا�ضية  باملعرفة  امل�ضاركني  تزويد  بهدف 
ت��دع��م ج��ه��ود اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ط��وي��ر املعايري 
الذخرية،  اإدارة  واإج�����راءات  و�ضيا�ضات  الوطنية 
التكنولوجيا  اأم��ن  مفهوم  تعزيز  اإىل  بالإ�ضافة 

الدفاعية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
الفرتا�ضي،  التخريج  حفل  مرا�ضم  يف  و���ض��ارك 
حممد  �ضالح  اإ�ضحاق  طيار  الركن  اللواء  �ضعادة 
وتطوير  لل�ضناعات  امل�ضاعد  الوكيل  البلو�ضي، 
ال���ق���درات ال��دف��اع��ي��ة، و���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور في�ضل 
العيان، نائب رئي�س اأكادميية ربدان، واملحا�ضرون 

وامل�ضاركون يف الدورتني.

وب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة، ق���ال ���ض��ع��ادة م��ط��ر ���ض��امل علي 
باإمتام  "نفخر  ال��دف��اع:  وزارة  وك��ي��ل  ال��ظ��اه��ري، 
اأبنائنا هاتني الدورتني الأ�ضا�ضيتني واملتميزتني، 
وال���ت���ي حت��م��ل��ه��م م�����ض��وؤول��ي��ة ك��ب��رية جت���اه البلد 
ال��ن��ج��اح��ات يف ظل  ال��ت��ح��دي��ات وحتقيق  مل��واج��ه��ة 
الروؤية الثاقبة للقيادة الر�ضيدة، بعد اأن اأ�ضبحوا 
جمال  يف  الفنية  وامل��ه��ارات  ب��اخل��ربات  يتمتعون 
التوجيهية  واملبادئ  الدفاعية  التكنولوجيا  اأمن 
لهم  وتقدمها  ال��ذخ��رية،  ب�ضاأن  الدولية  التقنية 
الأكادمييات  اأف�����ض��ل  اإح����دى  رب�����دان،  اأك��ادمي��ي��ة 
املتخ�ض�ضة، على ال�ضعيدين الإقليمي والعاملي".

بال�ضكر  "نتقدم  ال���ظ���اه���ري:  ���ض��ع��ادة  واأ�����ض����اف 
ال�ضريك  رب��������دان،  اأك����ادمي����ي����ة  اإىل  والم����ت����ن����ان 
التعليم  جم��ال  يف  ال��دف��اع  ل���وزارة  ال�ضرتاتيجي 
والتدريب ب�ضقيه العلمي والعملي، والتي متتلك 
اأحدث الربامج والو�ضائل التعليمية، وتتمتع بثقة 
خالل  م��ن  وال��ع��امل،  املنطقة  �ضعيد  على  كبرية 
معايري  ذات  تدريبية  ب��رام��ج  بتقدمي  ان��ف��راده��ا 
ال��وزارة يف تعليم وتدريب  عاملية تلبي احتياجات 
منت�ضبيها يف موا�ضيع تخ�ض�ضية، لتنمية وتطوير 

قدرات العاملني بوزارة الدفاع".
العيان  عبيد  في�ضل  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
بثمرة  ال��ي��وم  »نفتخر  الأك��ادمي��ي��ة:  رئي�س  ن��ائ��ب 
املتدربني  والتعاون بني  العمل اجلاد  اأ�ضابيع من 
واأع�ضاء الهيئتني التدري�ضية والإدارية واخلربات 

واملهارات  امل��ع��ارف  »اأن  م��وؤك��داً  والعاملية«،  املحلية 
رحلتهم  خ��الل  املتدربون  اكت�ضبها  التي  العملية 
حتقيق  نحو  بهم  مت�ضي  ال��ق�����ض��رية،  التعليمية 
اأداء  من  ومتكينهم  الر�ضيدة،  القيادة  طموحات 
ب��ل حتى  الأم���ث���ل،  بال�ضكل  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  م��ه��ام��ه��م 

الرتقاء يف منا�ضبهم«.
تقدمها  التي  املعرفة،  اأن  "نوؤمن  العيان،  وتابع 
تعزيز  يف  ���ض��ك  ب���ال  �ضت�ضهم  رب�����دان،  اأك���ادمي���ي���ة 
بكفاءاتهم  والرت��ق��اء  املتدربني  ق���درات  وتطوير 
وق���درات���ه���م واإم��ك��ان��ي��ات��ه��م، ون�����درك ج���ي���داً ب���اأن 
الربناجمني التدريبني كانا فر�ضة قوية لتمكني 
اخلربات  وتبادل  التوا�ضل  من  امل�ضاركني  جميع 

واجلهات  ال���دف���اع  وزارة  ي��دع��م  مب��ا  وال���ت���ج���ارب، 
التي  ال��ك��ف��اءات  م��ن  بنخبة  امل�ضاركة،  احلكومية 
متتلك اأحدث العلوم املعرفية واخل��ربات يف هذه 

التخ�ض�ضات الفريدة".
"اإن ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية بني  واأ�ضاف العيان، 
دوماً  تدفعنا  ال��دف��اع،  ووزارة  رب����دان،  اأك��ادمي��ي��ة 
ن��ح��و ت��ط��وي��ر ه���ذه ال�����ض��راك��ة مبا  للم�ضي ق��دم��اً 
تغطي  التي  امل�ضتقبلية،  التطلعات  م��ع  يتنا�ضب 
املهنية  املجالت  كافة  يف  الدفاع  وزارة  احتياجات 
اأن العالقة بني الأكادميية  والأكادميية«، موؤكداً 
والوزارة، هي عالقة م�ضتمرة، تت�ضف بال�ضتدامة 
والتطور لتلبية تطلعات القيادة وحتقيق الر�ضالة 

الأ�ضمى لالأكادميية يف اإيجاد وتاأهيل قوة وطنية 
املجتمع  حماية  على  ق��ادرة  التخ�ض�ضات  متعددة 

الدويل واأفراده ومقوماته".
واأع��رب اخلريجون خالل كلمتهم، عن �ضعادتهم 
والعملية  العلمية  باإكمال جزء مهم من حياتهم 
م���ن خ���الل اأك���ادمي���ي���ة رب�����دان، م��وج��ه��ني ر�ضالة 
�ضكر وتقدير للقيادة الر�ضيدة، موؤكدين عزمهم 
اإىل  وم��ه��ارات  خ��ربات  اكت�ضبوه من  ما  نقل  على 
زمالئهم يف العمل لي�ضبحوا منوذجاً يحتذى به 

يف �ضبيل حماية واأمان مكت�ضبات الوطن.
وع���ن ال������دورات، اأو���ض��ح��ت اأك��ادمي��ي��ة رب�����دان، اأن 
التوجيهية  امل��ب��ادئ  ل���دورة  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج 
حماور  ت�ضمن  الذخرية،  ب�ضاأن  الدولية  التقنية 
من بينها: مقدمة ومبادئ اإدارة الذخرية، واإدارة 
املن�ضاآت،  وحماية  املن�ضاآت،  وترخي�س  امل��خ��اط��ر، 
واأمن الذخرية، ومبادئ الأمن لالأنظمة، والبنية 
املن�ضاآت،  وتفتي�س  وامل��ع��دات،  للتخزين  التحتية 
وا�ضتخدام وحفظ الذخرية يف العمليات متعددة 
الإبالغ  ومنهجية  الذخرية  وح��وادث  اجلن�ضيات، 
والتحقيق. وعن دورة اأمن التكنولوجيا الدفاعية، 
الربنامج  ت�����ض��م��ي��م  اأن����ه مت  الأك���ادمي���ي���ة،  اأك�����دت 
احلكومية  الهيئات  ي�ضتهدف  ال���ذي  ال��ت��دري��ب��ي، 
والتجارية املتخ�ض�ضة يف جمال اأمن التكنولوجيا 
الدفاعية لي�ضهم يف دعم اجلهود املبذولة لتاأمني 

نظام الرقابة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

واأو���ض��ح��ت الأك��ادمي��ي��ة، اأن ال��ربن��ام��ج ���ض��اه��م يف 
للتكنولوجيا  ال��رق��اب��ي��ة  للنظم  امل�����ض��ارك��ني  ف��ه��م 
بها،  اخلا�ضة  والت�ضاريح  والرتاخي�س  الدفاعية 
وفهم تطبيقات التكنولوجيا الدفاعية والتدابري 

والإجراءات الأمنية والدفاعية امل�ضاحبة لها.
ج��دي��ر ب���ال���ذك���ر، اأّن الإع�������داد ل��ه��ذه ال������دورة مت 
بالتعاون مع ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني لأكادميية 
ونذكر  والتجارية  احلكومية  اجلهات  من  رب��دان 
والهيئة  الداخلية  ووزارة  ال��دف��اع  وزارة  منهم؛ 
الحتادية للجمارك وجمل�س التوازن القت�ضادي 
"توازن" و�ضرطة اأبوظبي والقيادة العامة للقوات 
وال�ضناعة  الطاقة  ووزارة  دبي  و�ضرطة  امل�ضلحة 
وهيئة الإمارات للموا�ضفات واملقايي�س والإ�ضعاف 
والهيئة  امل��دين  للدفاع  العامة  والقيادة  الوطني 
ال��ع��ام��ة لأم���ن امل��ن��اف��ذ واحل����دود وامل��ن��اط��ق احلرة 
ت�ضميم  على  الأكادميية  وتعمل  هذا  "منافذ". 
لأعلى  وف��ق��اً  الق�ضرية  املهنية  ال���دورات  خمتلف 
والتطوير  امل��ح��ت��وى  ج����ودة  ال��ع��امل��ي��ة يف  امل��ع��اي��ري 
خمت�ضني  خ��رباء  قبل  من  والتقييم،  والتدريب 
لت�ضمل  ودول��ي��ة؛  حملية  جهات  م��ن  ومعتمدين 
واملتقدمة،  وامل��ت��و���ض��ط��ة  التاأ�ضي�ضية  امل�����ض��ت��وي��ات 
املحا�ضرين  م��ن  نخبة  تنفيذها  على  يعمل  كما 
امل��ت��م��ي��زي��ن امل��خ��ت�����ض��ني ذوي امل��ع��رف��ة واخل����ربات 
من  خرباتهم  تطبيق  على  وال��ق��ادري��ن  العالية، 

القاعدة املعرفية لالأكادميية.

م�سبار الأمل .. طموح العرب اإىل املريخ
•• اأبوظبي-وام:

اإىل  التاريخية  رحلته  الأمل" يف  "م�ضبار  انطالق  عن  تف�ضلنا  قليلة  اأي��ام 
املريخ و ذلك جت�ضيدا لفكرة طموحة بداأت قبل نحو 6 �ضنوات حني اأعلنت 
قيادة الدولة الر�ضيدة عن م�ضروع اإر�ضال اأول م�ضبار عربي اإ�ضالمي للكوكب 

الأحمر من اأجل درا�ضة غالفه اجلوي.
دولة  مكانة  ويعزز  املعرفة  على  مبني  م�ضتدام  لقت�ضاد  امل�ضروع  ويوؤ�ض�س 
الف�ضاء و ير�ضخ م�ضاهمتها يف جمال  ا�ضتك�ضاف وعلوم  الإم��ارات يف جمال 

الكت�ضافات العلمية خلدمة الإن�ضانية واملجتمع العلمي.
واأكد امل�ضوؤولون امل�ضاركون يف الإحاطة الإعالمية املرئية التي عقدت اأم�س 
دولة  طموح  يج�ضد  امل�ضروع  اأن  الأمل"  "م�ضبار  م�ضروع  م�ضتجدات  ح��ول 
وتخطيه  امل�ضتحيل  حت��دي  اإىل  امل�ضتمر  الر�ضيدة  قيادتها  و�ضعي  الإم���ارات 
اأبنائها..  وث��ق��اف��ة  ال��دول��ة  ه��وي��ة  يف  را���ض��خ��ة  كقيمة  ال��ت��وج��ه  ه��ذا  وتر�ضيخ 
مو�ضحني اأن امل�ضروع يهدف اإىل اإحداث نقلة نوعية يف الدولة يف جمالت 
ت�ضكيل  يف  اإم��ارات��ي��ة  م�ضاهمة  يعد  و  والب��ت��ك��ار  العلمي  والبحث  الهند�ضة 

و�ضناعة م�ضتقبل واعد لالإن�ضانية.
الإمارات  وك��ال��ة  ع��ام  مدير  الأح��ب��اب��ي  نا�ضر  حممد  الدكتور  �ضعادة  ق��ال  و 
واإمنا  الإم�����ارات  دول���ة  يف  فقط  لي�س  تاريخية  مرحلة  نعي�س   ": للف�ضاء 

للمنطقة العربية باإر�ضال اأول م�ضبار عربي اإ�ضالمي اإىل كوكب املريخ".
و اأو�ضح اأن م�ضروع الإمارات ل�ضتك�ضاف املريخ يلعب دورا مهما يف بث الأمل 
يف ال�ضباب العربي و يهدف اإىل اإلهام الأجيال القادمة وحثهم على الهتمام 

مبجالت العلوم والتكنولوجيا والهند�ضة والريا�ضيات.
واأ�ضار اإىل اأنه رغم التحديات احلالية التي توؤثر يف العامل اأجمع فاإن تنفيذ 

م�ضروع م�ضبار الأمل ا�ضتمر وفق اجلدول الزمني املخطط لها وهو ما يعد 
اأن امل�ضروع �ضيكون نقطة فارقة يف رحلة  اأخر يف حد ذاته .. موؤكدا  اإجن��ازا 

الإمارات للتميز والريادة يف القطاع الف�ضائي.
واأ�ضاف اأن دولة الإم��ارات اأ�ضحت متتلك اأكرب قطاع ف�ضائي على م�ضتوى 
التي  الف�ضائية  والربامج  الأم��ل  م�ضبار  م�ضروع  اأن  اإىل  م�ضريا   .. املنطقة 
تنفذها الدولة عززت من اإقبال الأجيال النا�ضئة على درا�ضة العلوم والتوجه 

لدرا�ضة الربامج الف�ضائية يف املرحلة اجلامعية.
و قال �ضعادته لوكالة اأنباء الإمارات "وام " اإن قطاع الف�ضاء الوطني ي�ضم 
قيد  جديدة  ا�ضطناعية  اأق��م��ار   8 و  م��داري��ة  ا�ضطناعية  اأق��م��ار   10 حاليا 
التطوير .. فيما يبلغ اإجمايل ال�ضتثمارات يف القطاع نحو 6 مليارات دولر 

درهم". مليار   22 "
اأن خطط تطوير القطاع الف�ضائي للدولة تنطلق ا�ضتنادا على عدة  اأكد  و 
الوطنية  وال�ضيا�ضة  الف�ضاء  لقطاع  الوطنية  ال�ضرتاتيجية  ه��ي  حم��اور 
لقطاع الف�ضاء واخلطة الوطنية لال�ضتثمار الف�ضائي وقانون تنظيم قطاع 

الف�ضاء كخارطة طريق لتطوير قطاع الف�ضاء يف الدولة.
الإم��ارات ل�ضتك�ضاف  �ضرف مدير م�ضروع  املهند�س عمران  قال  من جانبه 
املريخ "م�ضبار الأمل" اإنه منذ و�ضوله بنجاح اإىل املحطة الف�ضائية بجزيرة 
الدقة  فائقة  جتهيز  لعمليات  الأم��ل  م�ضبار  يخ�ضع  اليابان  يف  تانيغا�ضيما 
اإنها  وق��ال   .. الإط��الق  اإىل  التجهيز و�ضول  وا�ضتعر�س مراحل  لالإطالق. 
من  كيلوغرام   700 ب��ح��وايل  الأوىل  للمرة  ال��وق��ود  خ��زان  تعبئة  تت�ضمن 
اختبار  اإىل  اإ�ضافة  ت�ضريبات  اأي  وج��ود  ع��دم  من  والتاأكد  وفح�ضه  ال��وق��ود 
اأجهزة الت�ضال والتحكم ونقل امل�ضبار اإىل من�ضة الإطالق وتركيب امل�ضبار 
للمرة  امل�ضبار  بطاريات  و�ضحن  الف�ضاء  اإىل  �ضيحمله  ال��ذي  ال�ضاروخ  على 

اخلا�ضة  للتجهيزات  الأخ���رية  املرحلة  يف  حاليا  :" اأننا  واأ���ض��اف  الأخ���رية. 
يوم  حتى  الخ��ت��ب��ارات  وتتوا�ضل  ال��وق��ود  م��لء  م��ن  الن��ت��ه��اء  ومت  بامل�ضروع 
الإط��الق كما يتم حاليا جتهيز امل�ضبار وو�ضعه داخل ك�ضبولة الإط��الق ثم 
�ضحن  ثم  ومن  ال�ضاروخ  على  وو�ضعها  الكب�ضولة  اأخ��ذ  مرحلة  ذلك  يعقب 
دعم  بف�ضل  امل�ضبار جنح  اأن فريق عمل  واأك��د  البطارية متهيدا لالإطالق. 
قيادة الدولة الر�ضيدة يف جتاوز التحديات كافة التي واجهت امل�ضروع وحتى 
اتخاذها  مت  التي  الحرتازية  التدابري  وا�ضتعر�س  اليابان  اإىل  امل�ضبار  نقل 
 .. اأجمع  العامل  يف  توؤثر  التي  احلالية  ال�ضحية  الأزم��ة  ب�ضبب  امل�ضروع  يف 
م�ضريا اإىل اأنه مت تق�ضيم فريق عمل نقل م�ضبار الأمل اإىل 3 فرق للتغلب 
على التحديات املرتبطة بعمليات النقل ولاللتزام باخلطة الزمنية املحددة 
�ضلفا . وذكر اأن الفريق الأول و�ضل اإىل اليابان يف 6 اأبريل 2020 وخ�ضع 
اأع�ضاوؤه بعدها للحجر ال�ضحي ثم خرجوا منه ليكونوا يف ا�ضتقبال امل�ضبار 
املا�ضي واأع�ضاء هذا  اأبريل   21 امل�ضبار يوم  الثاين مع  الفريق  بينما و�ضل 
الفريق حاليا متواجدون �ضمن الكوادر الوطنية يف القاعدة الف�ضائية بعد 
اأ�ضبوعني اأما الفريق الثالث  انق�ضاء فرتة خ�ضوعهم للحجر ال�ضحي ملدة 
ال�ضتعداد  اأه��ب��ة  على  وه��و  الإم����ارات  دول��ة  يف  حاليا  فمتواجد  الحتياطي 

لتقدمي الدعم وامل�ضاندة العاجلة حال اقت�ضت ال�ضرورة.
ل�ضتك�ضاف  الم���ارات  م�ضروع  مدير  نائب  الظفري  �ضهيل  ق��ال  جهته  م��ن 
تاأ�ضي�س  اإن فريق  الف�ضائية  املركبة  الأمل" م�ضوؤول تطوير  "م�ضبار  املريخ 
املركبة �ضم اأكرث من 50 مهند�ضا اإماراتيا .. لفتا اإىل اأن امل�ضاركة يف هذا 

امل�ضروع م�ضدر فخر لكل �ضاب اإماراتي.
اإلهام للمجتمع العلمي العاملي وهذا  "م�ضبار الأمل" م�ضدر  اأن  اأ�ضار اإىل  و 
ب��دور ه��ام م�ضدر  ال�ضابة  ال��ك��وادر  ال��ذي ا�ضطلعت فيه  الإجن���از الإم��ارات��ي 

الأجهزة  قائد  ال�ضام�ضي  مرمي  قالت  بدورها  العامل.  من  وتقدير  اإعجاب 
العلمية �ضمن الفريق العلمي يف م�ضروع الإمارات ل�ضتك�ضاف املريخ "م�ضبار 
الأمل" اإنها بداأت العمل يف امل�ضروع منذ العام 2015 وتفتخر مب�ضاركتها يف 

هذا امل�ضروع الوطني الرائد التي يعزز من ريادة الدولة يف قطاع الف�ضاء.
و اأ�ضارت اإىل اأن الفريق العلمي �ضيتوىل ا�ضتقبال البيانات العلمية يف املحطة 
عرب  العلمي  للمجتمع  وتوفريها  �ضحته  من  والتاأكد  وحتليلها  الأر�ضية 

من�ضة اإماراتية �ضيتم الإعالن عنها لحقا.
و اأكدت اأن املجتمع العلمي العاملي لديه اهتمام كبري بهذا امل�ضروع الرائد وما 
�ضيقدمه من بيانات هامة .. مو�ضحة اأن الكوادر الن�ضائية امل�ضاركة فخورة 

بدورها يف هذا امل�ضروع الوطني الرائد.
بعد منت�ضف   00:51:27 ال�ضاعة  عند  اجل��اري  يوليو   15 ي��وم  و حت��دد 
الأول  اليوم  امل�ضبار وهو  الإم��ارات موعدا م�ضتهدفا لإطالق  بتوقيت  الليل 

�ضمن "نافذة الإطالق" اخلا�ضة بهذه املهمة الف�ضائية التاريخية.
باأن  علما   2020 اأغ�ضط�س   13 اإىل  يوليو   15 من  النافذة  ه��ذه  متتد  و 
تتعلق  دقيقة  علمية  حل�ضابات  يخ�ضع  الإطالق"  "نافذة  موعد  حتديد 
بحركة م��دارات كل من كوكبي الأر���س واملريخ ومبا ي�ضمن و�ضول امل�ضبار 
اإىل مداره املخطط له حول املريخ يف اأق�ضر وقت ممكن وباأقل طاقة ممكنة 
املناخية وحركة  اأيام حت�ضبا للظروف  الإطالق" لعدة  "نافذة  ومتتد فرتة 
التنفيذ  عملية  للف�ضاء  را�ضد  بن  حممد  مركز  ويتوىل  وغريها.  امل���دارات 
الأمل  م�ضبار  واإر�ضال  وتنفيذ  ت�ضميم  عملية  مراحل  كافة  على  والإ�ضراف 
للف�ضاء .. فيما تقوم وكالة الإم��ارات للف�ضاء - ب�ضفتها الهيئة الحتادية 
املخت�ضة بالقطاع الف�ضائي يف دول��ة الإم��ارات - بالتمويل والإ���ض��راف على 

الإجراءات والتفا�ضيل الالزمة للم�ضروع.
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عربي ودويل

وزيرة فرن�سية: ل نتائج ملمو�سة 
لتح�سني العالقات مع مو�سكو 

•• باري�س-رويرتز

اإن جهود  اأم�س  باريل  فلوران�س  الفرن�ضية  امل�ضلحة  القوات  وزيرة  قالت 
بالدها لإقامة عالقة على اأ�ض�س جديدة مع رو�ضيا خالل العام الأخري 
اإع��ادة مو�ضكو اإىل جمموعة الدول ال�ضناعية الكربى مل ت�ضفر  بهدف 

حتى الآن عن اأي نتائج.
“خطاأ  رو�ضيا  اإبعاد  اإن  قال  ماكرون  اإميانويل  الفرن�ضي  الرئي�س  وكان 
ا�ضرتاتيجي كبري” واإنه يريد م�ضاعدة مو�ضكو يف حل اأ�ضعب الأزمات 
�ضمال  رو���ض��ي��ا وح��ل��ف  ب��ني  الرت���ي���اب  تقليل  نف�ضه  ال��وق��ت  ال��ع��امل��ي��ة ويف 

الأطل�ضي والحتاد الأوروبي.
اأيلول منهيا  �ضبتمرب  اإىل مو�ضكو يف  الدفاع واخلارجية  واأوف��د وزي��ري 

بذلك جتميدا ا�ضتمر اأربع �ضنوات يف 
الزيارات الدبلوما�ضية على م�ضتوى 
عال كما عني مبعوثا خا�ضا لتحقيق 
ت��ق��دم يف ح����وار م��ن��ظ��م ي����دور حول 
اإج�����راءه على  اق���رتح  ن��ق��اط  خم�س 

الرئي�س فالدميري بوتني.
ب����اريل يف جل�ضة  ال����وزي����رة  وق���ال���ت 
“اإذا كان ال�ضوؤال  للربملان الأوروبي 
ن��ت��ائ��ج ملمو�ضة يف  ه��و ه��ل ظ��ه��رت 
احل������وار ال�����ذي ب����داأت����ه ف��رن�����ض��ا مع 
رو�ضيا فاأنا اأجيب بكل اأمانة اأن هذا 

مل يحدث بعد«.
حكومات  م��اك��رون  جهود  واأزع��ج��ت 

الحت��اد الأوروب���ي الأخ��رى، ل �ضيما 
دول �ضرق اأوروبا التي خرجت من فلك مو�ضكو بعد احلرب الباردة.

وتقول هذه الدول اإنه مل يحدث تقدم يذكر ي�ضتحق حت�ضني العالقات 
املتوترة منذ التدخل الرو�ضي يف اأوكرانيا عام 2014.

�ض�����رق  يف  مقاتلني  توؤي������د  حيث  ليبي���ا،  يف  رو�ض����يا  دور  اأن  واأ�ضاف������ت 
لالحت������اد  تهدي�����دا  اأي�ض����ا  ميث�����ل  طرابل�س،  حكوم�������ة  يقاتلون  البالد 

الأوروبي.
اإطار  نحتاج يف  لكننا   ... ال���دور  ه��ذا  ع��ن  را���ض��ني  غ��ري  “نحن  وق��ال��ت 
رو�ضيا.  للحوار مع  ليبيا  النار يف  اإىل وقف لإط��الق  للتو�ضل  م�ضاعينا 

وليبيا لي�ضت هي املجال الوحيد الذي تعد فيه املباحثات �ضرورية«.

اليوناين،  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ����ض���دد  ج���ان���ب���ه،  م���ن 
واملرتزقة  تركيا  خ��روج  �ضرورة  دنديا�س،  نيكو�س 
املوالني لها من ليبيا، م�ضرياً اإىل اأن اأنقرة تتحمل 

م�ضوؤولية تاريخية عما يحدث يف هذا البلد.  
عقيلة  الليبي،  ال��ربمل��ان  رئي�س  لقائ����ه  وخ�������الل 
ال��ي��ون��اين �ضرورة  ال��وزي��ر  اأك���د  �ضالح، يف ط���ربق، 
وق������ت  ويف  ل��ي��ب��ي��ة.  ب��ق��ي��ادة  �ضيا�ضي  ح��ل  حتقيق 
جان  الفرن�ضي،  اخلارجية  وزي�����ر  ل����وح  �ض������ابق، 
جديدة  عقوب����ات  فر�س  باإمكاني����ة  لودريان،  اإي��ف 

على تركيا.
واأكد لودريان، اأن وزراء خارجية الحتاد الأوروبي، 
امللف  لبحث  اجل���اري،  يوليو   13 يف  �ضيجتمعون 

الرتكي، وقد ينظرون يف م�ضاألة فر�س عقوبات.
وك��ان الحت���اد الأوروب����ي، ق��د فر�س عقوبات على 
القت�ضادية  املنطقة  يف  بالتنقيب  لقيامها  اأنقرة، 

لقرب�س.
يف  م�ضاركتها  تعليق  فرن�ضا،  اأعلنت  ال�ضياق،  ويف 
اإىل  ليبيا  ���ض��واح��ل  ق��ب��ال��ة  للناتو  ب��ح��ري��ة  عملية 
احللف  ب��ال��ت��زام  تو�ضيحات  ع��ل��ى  ح�ضولها  ح��ني 
النتهاكات  على خلفية  ليبيا،  اإىل  الأ�ضلحة  حظر 

الرتكية.
وكانت باري�س قد اتهمت تركيا، با�ضتهداف اإحدى 
يف  ي�ضتبه  �ضفينة،  اع���رتا����س  خ���الل  ف��رق��اط��ات��ه��ا 

انتهاكها للحظر املفرو�س على ليبيا.

•• عوا�سم-وكاالت

املوؤقتة،  الليبية  احلكومة  اخلارجية يف  وزي��ر  اأك��د 
اجلانب  مع  التفاق  مت  اأن��ه  احلويج،  الهادي  عبد 
اليوناين على درا�ضة اإعادة تر�ضيم احلدود البحرية 

بني البلدين.
نيوز  “�ضكاي  ات�ضال هاتفي مع  و�ضدد احلويج يف 
عربية” اأن حكومة الوفاق، التي وقعت على اتفاق 
�ضرعية  غري  تركيا  مع  البحرية  احل��دود  تر�ضيم 
“نواجه حتديات  واأ�ضاف  انتهت.  واأن �ضالحيتها 
الرتكي  ال��ع��دوان  يف  تتمثل  اليونان  مع  م�ضرتكة 
اجلوار«.  دول  لأمن  وتهديدها  املرتزقة  واإر�ضالها 

دعوة ملظاهرات يف بنغازي �سد التدخل الع�سكري الرتكي»�سربة«  ملطامع تركيا.. اتفاق ليبي يوناين ب�ساأن احلدود البحرية
•• بنغازي-وكاالت

يف  قدمياً  ح�ضور  لهم  ك��ان  وال��ذي��ن  الليبية  بنغازي  مدينة  داخ��ل  الفاعلون  الن�ضطاء  دع��ا 
مواجهة مد اجلماعات التكفريية، املواطنني اإىل اخلروج يف مظاهرة �ضعبية كبرية اخلام�س 

من يوليو )متوز( اجلاري من اأجل رف�س التدخل الع�ضكري الرتكي.
ووفقاً ملا ذكره موقع “218” الليبي، فاإن الداعني للمظاهرات مل ينادوا ب� “�ضاحة الكي�س” 
ال�ضاحات  املواطنني يف خمتلف  كافة  بل طالبوا بخروج  والتظاهر،  للتجمهر  وحيداً  مكاناً 

املوجودة داخل املدن واملناطق
الوطني  للجي�س  موؤيدون  باأنهم  والعامل  اجل��وار  ل��دول  ر�ضالة  اإي�ضال  املتظاهرون  ويريد 
الليبي، وراف�ضون للح�ضور الرتكي يف ليبيا الذي زود حكومة الوفاق وت�ضكيالتها املتناق�ضة 
بال�ضالح واملرتزقة ال�ضوريني الذين توافدوا بالآلف بح�ضب اأرقام يوثقها املر�ضد ال�ضوري 

حلقوق الإن�ضان.

•• بريوت-اأ ف ب

الع�ضكري  وّق��ع  ع��ام��ني،  نحو  قبل 
امل��ن�����ض��ق ���ض��الم، ات��ف��اق ت�����ض��وي��ة مع 
مركز  اإىل  ذه����ب  وح����ني  دم�����ض��ق. 
متهيداً  ا���ض��م��ه  لت�ضجيل  ���ض��رط��ة 
اجلي�س  يف  خ��دم��ت��ه  اإىل  ل��ل��ع��ودة 
وح�ضلت  يعد”،  “مل  ال�������ض���وري 
عائلته لحقاً على رقم جثة مدّون 
ع���ل���ى ق�����ض��ا���ض��ة، وف�����ق م����ا ي����روي 
فران�س  ل���وك���ال���ة  اأح���م���د  ���ض��ق��ي��ق��ه 

بر�س.
دم�ضق،  قرب  ال�ضرقية  الغوطة  يف 
حم�س  يف  )ج������ن������وب(،  درع�������ا  يف 
القوات  خا�ضت  وغريها،  )و�ضط( 
احل��ك��وم��ي��ة م���ع���ارك ���ض��اري��ة �ضد 
ومتكنت  م���ع���ار����ض���ني،  م���ق���ات���ل���ني 
ب��ع��د اأ���ض��ه��ر ط��وي��ل��ة واأح���ي���ان���ا بعد 
���ض��ن��وات م��ن ال��ت��ق��ّدم ع��ل��ى الأر����س 
بدعم جوي رو�ضي ومن ملي�ضيات 
م�����ض��ل��ح��ة ع��ل��ى راأ����ض���ه���ا ح����زب اهلل 
ال���ل���ب���ن���اين امل����دع����وم م����ن اإي�������ران. 
ففر�ضت ح�ضارات حمكمة ت�ضببت 
بينما  ج���وع���ا  ال���ع�������ض���رات  ب����وف����اة 
املكثفة  اجل��وي��ة  ال��غ��ارات  ح�ضدت 
يف  امل��ع��ارك  وانتهت  الآلف.  ح��ي��اة 
على  ت  ن�ضّ بت�ضويات  ع��دة  مناطق 
خروج املقاتلني اىل مناطق اأخرى 
اأو بقائهم يف مناطقهم بعد ت�ضليم 

�ضالحهم.
املر�ضد  وّث�����ق  الت���ف���اق���ات،  ورغ�����م 
ال�������ض���وري حل���ق���وق الإن�������ض���ان منذ 
على  �ضاباً   219 اعتقال   2018
الأق�����ل واف���ق���وا ع��ل��ى ت�����ض��وي��ات، اأو 
م�ضاحلة”،  “اتفاقات  على  وّقعوا 
خ�ضو�ضاً يف درعا، تويف 32 منهم 
اأو  التعذيب  حت��ت  الأرج����ح  “على 
يف  �ضيئة”  �ضحية  ظ��روف  ب�ضبب 

املعتقالت.
يف �ضيف 2018، وّقع اأحمد )40 
ف�ضيل  يف  ال�ضابق  املقاتل  ع��ام��اً(، 
 26( �ضالم  �ضقيقه  م��ع  معار�س، 
عاماً حينها(، الأب لطفلني، اتفاق 

الت�ضوية يف درعا.
ا�ضتخدم  ال�����ذي  اأح���م���د  وان�������ض���ّم 
املالحقة  من  ا�ضما م�ضتعارا خوفاً 
اخلام�س”،  “الفيلق  اإىل  اأم��ن��ي��ة، 
�ضمن  ال��رو���س  اأ�ّض�ضه  ف�ضيل  وه��و 
قوات النظام، فيما كان على �ضالم 
الذي ان�ضّق عن اجلي�س يف 2012 
املعار�ضة،  م��ق��ات��ل��ي  اىل  ل��ي��ن�����ض��م 

العودة اإىل خدمته الع�ضكرية.

ويقول اأحمد لوكالة فران�س بر�س 
�ضي�ضّلم  اإن�����ه  ق���ائ���اًل  ب���ي  “ات�ضل 
اأ�ضّر.  لكّنه  منعه  ح��اول��ت  نف�ضه، 

ذهب ومل يعد«.
وثيقة  ���ض��ق��ي��ق��ي  “وّقع  وي�����ض��ي��ف 
ثم  اأ�ضهر،  �ضتة  ومّدتها  الت�ضوية 
انتهاء  م���ن  ���ض��ه��ري��ن  ق��ب��ل  ت���وّج���ه 
املهلة، يف اأواخر 2018، اإىل مركز 
دم�ضق  يف  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  ل��ل�����ض��رط��ة 
قطعته  اإىل  وي��ع��ود  نف�ضه  لي�ضّلم 

الع�ضكرية«.
منذ ذاك احلني، انقطعت اأخباره. 
وح����ني ����ض���األ اأف�������راد ع��ائ��ل��ت��ه عنه 
بخط  عليها  ُك��ت��ب  ورق���ة  ت�ضلموا 
يف  الوفاة  وتاريخ  اجلثة  رقم  اليد 

.2019
�ضقيقه  ب����وف����اة  اأح����م����د  ُي�������ض���ّك���ك 
خ�ضو�ضاً اأنهم مل يت�ضلموا اجلثة. 
اأن تكون  ح  واإن �ضّحت وفاته، ُيرجِّ
ظ����روف  اأو  “التعذيب  ن��ت��ي��ج��ة 

اعتقال«.
الت�ضوية  ع��ل��ى  “وافقنا  وي���ق���ول 
لكن  اأنف�ضنا،  لنحمي  ع��ّن��ا  غ�ضباً 

�ضقيقي مل ينج«.
ال�ضهداء  “توثيق  مكتب  واأح�ضى 
حملية  جمموعة  وه��ي  درعا”،  يف 
لتوثيق قتلى   2012 العام  ن�ضاأت 

ذّكر  بينما  فقط”،  واح���دة  دخ��ول 
دب��ل��وم��ا���ض��ي ث��ال��ث م�����ض��رتط��اً عدم 
“حتّدثوا  ال��رو���س  ب���اأّن  ا�ضمه  ذك��ر 
اإيقاف”  ع��ن  م�ضى  م��ا  يف  ك��ث��رياً 

اآلّية نقل امل�ضاعدات عرب احلدود.
واآل������ّي������ة ن���ق���ل امل���������ض����اع����دات ه����ذه، 
2014، ل  ال���ع���ام  م��ن��ذ  امل��ط��ّب��ق��ة 
جانب  م��ن  ت��ف��وي�����س  اأّي  ت��ت��ط��ّل��ب 
دم�����ض��ق، وت��ن��ت��ه��ي ���ض��الح��ي��ت��ه��ا يف 
بداأت  وق��د  ح��زي��ران/ي��ول��ي��و.   10
عن  امل�����ض��وؤول��ت��ان  وبلجيكا،  اأمل��ان��ي��ا 
لتمديدها.  مفاو�ضات  امللّف،  ه��ذا 
ق����رار قّدمته  م�����ض��روع  وي��ت�����ض��ّم��ن 
ع��ل��ى نقطَتي  الإب���ق���اء  ال���دول���ت���ان، 
الدخول احلالّيتني عرب تركيا اإىل 
الأرا�ضي ال�ضورّية وملّدة عام واحد، 
الأمني  قّدمه  لطلب  ا�ضتجابة  يف 
اأنطونيو  امل��ت��ح��دة  ل�����الأمم  ال���ع���ام 
ح�����زي�����ران/  23 يف  غ���وت���ريي�������س 

يونيو.
ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر، قامت  ك��ان��ون  ويف 
النق�س  بحق  تتمّتع  التي  مو�ضكو 
الأم�������ن  )ال����ف����ي����ت����و( يف جم���ل�������س 
ل�ضوريا،  الأّول  الداعم  تعد  والتي 
بتخفي�س عدد نقاط الدخول اإىل 
البالد من اأربع نقاط اإىل اثنتني، 
التفوي�س  م��ّدة  خّف�ضت  اأّن��ه��ا  كما 

النزاع، وفاة 14 من�ضقاً �ضابقاً عن 
النظام منذ ت�ضوية درعا، منهم من 
�ضّلم نف�ضه ومنهم من اعُتقل على 
حواجز. ومل ي�ضّلم النظام اأي جثة 

اأو يحّدد مكان دفنها.
وت���ق���ول ال��ب��اح��ث��ة امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف 
ال�ضاأن ال�ضوري لدى منظمة العفو 
اتفاقات  اإن  �ضمعان  ديانا  الدولية 
بينها  ت�����ض��ّم��ن��ت وع�����وداً  ال��ت�����ض��وي��ة 
“وقف العتقالت التع�ضفية، لكّن 
بنودها،  ب��ك��ل  ت��ل��ت��زم  احل��ك��وم��ة مل 
ريف  اأو  درع���ا  اأو  حم�س  يف  ���ض��واء 
اأ�ضخا�س  اعتقال  ووا�ضلت  دم�ضق، 
ح�ضولهم  ب��ع��د   ... ح��ت��ى  تع�ضفياً 

على “بطاقات ت�ضوية«.
املقيمون  “النا�س  وت�������ض���ي���ف 
احلكومة،  ���ض��ي��ط��رة  م���ن���اط���ق  يف 
اإىل  ال��ت��و���ض��ل  مّت  ح��ي��ث  خ�ضو�ضاً 
مهّددين  زال������وا  م���ا  م�������ض���احل���ات، 
والتعذيب  التع�ضفي  ب��الع��ت��ق��ال 

واملوت يف احلجز«.
وي�ضرح النا�ضط عمر احلريري من 
مكتب “توثيق ال�ضهداء يف درعا”، 
اأن “الت�ضوية ل ت�ضمل حماية من 
اخرتاع  مّت  لذلك  جنائية،  ق�ضايا 
ملفات جنائية لأ�ضخا�س كرث من 
على  وُرفعت  عليهم،  القب�س  اأج��ل 

مدر�ضة،  يف  اآخ��ري��ن  مقاتلني  م��ع 
�ضيدنايا  �ضجن  اإىل  ينقل  اأن  قبل 

الذائع ال�ضيت.
ويقول �ضقيقه، مف�ضاًل عدم ك�ضف 
دفعنا  �ضنوات،  اأربع  “طوال  ا�ضمه، 
م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة لإب��ق��ائ��ه ع��ل��ى قيد 
احلياة يف �ضيدنايا. خرج بعد ذلك 
ووجد نف�ضه جمرباً على اللتحاق 

ب�ضفوف النظام«.
جمدداً،  ال��ف��رار  “يتمنى  وي�ضيف 
ولي�س  مقيدتان،  ي��دي��ه  اأن  ي�ضعر 

باليد حيلة«.
اإىل ذلك، اأبلغت رو�ضيا �ضركاءها يف 
جمل�س الأمن الدويل اأّنها مل تعد 
دخ��ول حدودية  �ضوى نقطة  تريد 
واحدة فقط للم�ضاعدات الإن�ضانية 
التي تقّدمها الأمم املتحدة لل�ضكان 
�ضتة  ومل��دة  �ضوريا،  غ��رب  �ضمال  يف 
اأف���ادت  اأ���ض��ه��ر ح�����ض��راً، بح�ضب م��ا 

م�ضادر دبلوما�ضية .
فران�س  لوكالة  دبلوما�ضي  و�ضرح 
هّويته  ك�ضف  عدم  م�ضرتطاً  بر�س 
اأّن الرو�س “قالوا )اإّنهم يريدون( 
ن��ق��ط��ة دخ����ول واح�����دة ومل����دة �ضتة 

اأ�ضهر” على احلدود الرتكية.
واأكد دبلوما�ضي اآخر اأّن “املفاو�ضات 
تتحّدث عن نقطة  رو�ضيا  معّقدة. 

كاإ�ضكال  ع�ضوائية  �ضكاوى  اآخرين 
مثاًل مع �ضخ�س ما«.

ي�ضن  مل  ال���ي���وم،  “حّتى  وي��و���ض��ح 
وا�ضعة  اأم���ن���ي���ة  ح���م���الت  ال���ن���ظ���ام 
ب���ل يعتقل  امل���ن���ازل يف درع�����ا،  ع��ل��ى 
بناء  اأو  احل��واج��ز  على  الأ�ضخا�س 

على اإخبار«.
وم��ن��ذ ب��دء ال��ن��زاع ال��ع��ام 2011، 
دخ���ل ن�����ض��ف م��ل��ي��ون ���ض��خ�����س اإىل 
األف  م��ئ��ة  ال��ن��ظ��ام، ق�ضى  ���ض��ج��ون 
التعذيب  حت��ت  الأق���ل  على  منهم 
اعتقال مروعة،  نتيجة ظ��روف  اأو 

وفق املر�ضد ال�ضوري.
وت��ت��م��ك��ن امل��ن��ظ��م��ات احل��ق��وق��ي��ة يف 
على  العتقالت،  توثيق  درع��ا من 
ه���ي احل�����ال يف مناطق  م���ا  ع��ك�����س 
بقي  اإذ  دم�ضق،  ا�ضتعادتها  اأخ���رى 
غ��ال��ب��ي��ة امل��ق��ات��ل��ني امل��ع��ار���ض��ني يف 
الذي  الت�ضوية  اتفاق  ون�ّس  درع��ا، 
وق���ع���وه ب��رع��اي��ة رو���ض��ي��ة ع��ل��ى اأن 
يحتفظوا باأ�ضلحة خفيفة ويتولوا 
فيما  مناطقهم،  يف  الأم���ن  حفظ 

تنت�ضر قوات النظام يف حميطها.
املتخ�ض�ضة  ال���ب���اح���ث���ة  وت�����ق�����ول 
منظمة  يف  ال�������ض���وري  ال�������ض���اأن  يف 
�ضارة  ووت�س”  راي��ت�����س  “هيومن 
ح���الت  ع����دد  اإىل  “نظراً  ك���ي���ايل 

الع���ت���ق���ال ال���ت���ي وّث���ق���ن���اه���ا رغم 
حالت  ا�ضتمرار  واق��ع  اأو  الت�ضوية 
الوفاة يف احلجز والتعذيب، يبدو 
يف  الت�ضوية  ات��ف��اق��ات  اأن  وا���ض��ح��اً 
واجهة  اإل  لي�ضت  احل���ايل  ال��وق��ت 

لإيهام النا�س«.
“تر�ضل  الع���ت���ق���الت  اأن  وت��ع��ت��رب 
مل���ن يفكرون  ج�����داً  ���ض��ي��ئ��ة  اإ�����ض����ارة 
كونهم  ����ض���وري���ا(  )اإىل  ب���ال���ع���ودة 

ملزمني بتوقيع ت�ضويات«.
منظمة  يف  م�������ض���در  وي����ت����ح����دث 
ح��ق��وق��ي��ة ت���وث���ق الع���ت���ق���الت عن 
ق��ات��ال مع  اث��ن��ان  اأ���ض��ق��اء،  “ثالثة 
جم���م���وع���ة م�����ض��ل��ح��ة وث�����ال�����ث مل 
بعد  توقيفهم  مّت  دور،  اأي  له  يكن 
اأيام من توقيعهم الت�ضوية  خم�ضة 
يف درع��ا.. وما زال��وا خمتفني منذ 

.»2018
حمكم  ح�����ض��ار  وب��ع��د   ،2014 يف 
املقاتل  خ�����رج  ع��ن��ي��ف��ة،  وم����ع����ارك 
املعار�س عمر )25 عاماً يف حينه( 
ال��ق��دمي��ة يف حم�س  امل��دي��ن��ة  م���ن 
ب��ني املقاتلني  ات��ف��اق  اأ���ض��ا���س  ع��ل��ى 
ين�س على فرتة  الأمنية  والأف��رع 
حت��ق��ي��ق وم��ه��ل��ة ���ض��ت��ة اأ���ض��ه��ر قبل 
لكنه  اجلي�س.  �ضفوف  اإىل  العودة 
عو�ضاً عن ذلك، احتجز اأ�ضهر عدة 

•• عوا�سم-وكاالت

الفرن�ضي  املوقف  ت�ضعيد  اأن  ب��دا 
ب�”الإمربيالية  و�ضف  ما  ب�ضبب 
الوحيد  امل��ل��ف  ���س  يل  الرتكية” 
امل���ط���روح ع��ل��ى ط���اول���ة الأح�����داث 
اإىل  م�����ض��اع  ه��ن��اك  اأن  اإذ  الليبية، 
الر�ضمي  ت��ون�����س  م��وق��ف  ت��ع��دي��ل 
الذي يوافق اإىل حد بعيد النظرة 
وقف  اإىل  ت��دع��و  ال��ت��ي  الفرن�ضية 

اإطالق النار واإجراء انتخابات.
ووفقاً ل�ضحف عربية �ضادرة اأم�س 
الرتكي  الرئي�س  ف���اإن  اخلمي�س، 
“مفاجئة”  ب��زي��ارة  للقيام  يتجه 
اأج���ل احل�ضول  م��ن  ال��دوح��ة  اإىل 
املايل،  الأخ�س  وعلى  الدعم  على 
امليلي�ضياوية  ع��م��ل��ي��ات��ه  ل��ت��م��وي��ل 
جيوب  ا�ضتنزف  اأن  بعد  ليبيا  يف 
م���واط���ن���ي���ه الأت����������راك م����ع زي�����ادة 

الأ�ضعار وال�ضرائب.

م�شاع لتعديل موقف تون�س
اللندنية  “العرب”  �ضحيفة  راأت 
تهدف  وم�ضاع  حتركات  هناك  اأن 
اإىل تعديل موقف تون�س الر�ضمي 
م���ن امل��ل��ف ال��ل��ي��ب��ي، ل���ض��ي��م��ا بعد 
ك��اًل م��ن وزير  ال��ذي جمع  اللقاء 
نورالدين  ال��ت��ون�����ض��ي  اخل��ارج��ي��ة 
املتحدة  ال��ولي��ات  ب�ضفريي  ال��ري 
اأن  ال��رغ��م  على  وليبيا،  تون�س  يف 
ال�ضحيفة،  بح�ضب  تون�س،  موقع 
الفرن�ضية  ال��روؤي��ة  اإىل  اأق���رب  ب��دا 
���ض��رورة وقف  اإىل  فيها  دع��ا  التي 
انتخابات  واإج�����راء  ال��ن��ار  اإط����الق 

الحتالل  بتاريخ  اليوم  املرتبطة 
هي  العربية  ل��الأوط��ان  العثماين 
ر���ض��ال��ة اأردوغ������ان ال��ت��ن��م��ري��ة �ضد 

العرب.
اأما الكاتب حممد فراج اأبو النور، 
اأن  “اخلليج”  �ضحيفة  يف  ف��راأى 
���ض��ي��ن��اري��وه��ات حمتملة   3 ه��ن��اك 
وزراء  اجتماع  بعد  م��ا  مرحلة  يف 

اخلارجية العرب:
طيب  رج�����ب  ق������وات  ت��ن��ت��ه��ك  اأن   
“للخط  ال�ضراج  وف��اي��ز  اأردوغ����ان 
 - )�������ض������رت  خ������ط  الأحمر”- 
ال�ضطدام  وب��ال��ت��ايل  اجل���ف���رة(، 
ب���ال���ق���وات امل�����ض��ري��ة، ف�����ض��اًل عن 
الرف�س الدويل الوا�ضع - وحاجة 
لتتمكن  طوي�������ل  لوق�����ت  تركيا 
ق��ادرة  ق�����������������������������وات  ح�����ض��������������د  م����ن 
ع��ل��ى امل��واج��ه��������ة - واأي�����ض��اً يف ظل 
لل�ضدام  دول�����ي وخم��اط�����ر  رف�����س 
واجلوية  ال��ب��ح��ري��ة  ال���ق���وات  م���ع 

امل�ضرية.
ال����ث����اين، فهو  اأم������ا ال�����ض��ي��ن��اري��و   
���ض��ن ح���رب ا���ض��ت��ن��زاف م��ن جانب 
امليلي�ضيات الإرهابية �ضد اجلي�س 
الوطني الليبي على طول “اخلط 
الأحمر”.. وهو �ضيناريو يعر�ضها 
اجلي�س  ه������ذا  ل�������ض���رب���ات  ل���ي�������س 
ل�ضربات  واأي�������ض���اً  ب���ل  ف��ح�����ض��ب؛ 
و�ضيعر�ضها  امل�����ض��ري��ة،  ال���ق���وات 

لهزائم قا�ضية.
 اأما ال�ضيناريو الثالث، فهو العودة 
ال��ت�����ض��وي��ة، حتت  م��ف��او���ض��ات  اإىل 
وهو  امل���ت���ح���دة..  الأمم  اإ�����ض����راف 

ال�ضيناريو الأرجح.

جُتّدد ال�ضرعية. واأ�ضارت معلومات 
ال�ضابع”  “اليوم  ����ض���ح���ي���ف���ة 
الرئي�س الرتكي  اأن  اإىل  امل�ضرية، 
اأردوغ��ان �ضوف يتجه  رجب طيب 
املقبلة  ال�ضاعات  يف  ال��دوح��ة  اإىل 
الأم���وال  ل�ضتعطاف  حم��اول��ة  يف 
الزيادات  ف�ضلت  اأن  بعد  القطرية 
يف الأ�ضعار وال�ضرائب داخل تركيا 

يف رفع املدخول املايل للدولة،
وو�ضفت م�ضادر معار�ضة الزيارة 

يف م�ضميات قطعه البحرية مثاًل 
وترب�ضاً  اإره���اب���اً  ت��رتب�����س  وال��ت��ي 
باملياه العربية يف البحر املتو�ضط 
الدين  فخري  ال��ع��رب،  بحر  يف  اأو 
وجاقا  بربرو�س  وع��روج  بربرو�س 
�ضاهموا  وغ���زاة  قرا�ضنة  ه��م  بيه 
قدمياً،  التجارية  ال�ضفن  نهب  يف 
وك���ان���وا مب��ث��اب��ة ق��ط��اع ال��ط��رق يف 
ل�����ض��ال��ح خزينة  ال��ب��ح��ار  اأوا����ض���ط 
امل�ضميات  وه��ذه  حينها،  الأ�ضتانة 

متويالت  “جمع  اإىل  تهدف  اأنها 
ال�ضراج  ح��ك��وم��ة  ل��دع��م  ق��ط��ري��ة 
وامللي�ضيات الإرهابية املعاونة له«.

تركية  اإع��������الم  و����ض���ائ���ل  وك����ان����ت 
ك�����ض��ف��ت ال���ن���ق���اب ع���ن ل���ق���اء جمع 
حمافظ امل�ضرف املركزى الليبي، 
بهدف  اإ�ضطنبول،  ف��ى  واأردوغ����ان 
تركي  مت����وي����ل  ع���ل���ى  احل���������ض����ول 
امل�ضلحة  الإره���اب���ي���ة  للميلي�ضات 

املدعومة من اأنقرة.

التنمر الرتكي
ول�����ف�����ت ع�����ب�����داهلل ال����ع����ول����ق����ي يف 
ال�ضعودية  “الريا�س”  �ضحيفة 
جتاه  ال����رتك����ي  ال��ت��ن��م��ر  اأن  اإىل 
امل�ضهد  ع��ل��ى  ي��ق��ت�����ض��ر  ل  ال���ع���رب 
ال��ل��ي��ب��ي، ف��ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي قد 
بحمامات  امل���وب���وءة  اأذرع�����ه  ع��ّم��ق 
ال��ع��راق و���ض��وري��ا وم�ضر  ال���دم يف 
اليمن،  وح���ت���ى  وت���ون�������س  ول��ي��ب��ي��ا 
ت��ب��دو جلية  التنمر  ه��ذا  و���ض��م��ات 

وجعلته ل�ضّتة اأ�ضهر بدًل من �ضنة 
كما كان معمول به يف ال�ضابق.

اللتان  وال�������ض���ني  رو����ض���ي���ا  وت���ق���ول 
م�ضروع  ���ض��ّد  ال��ف��ي��ت��و  ا�ضتخدمتا 
كانون  يف  اأمل��اين-ب��ل��ج��ي��ك��ي  ق�����رار 
الأول/دي�������ض���م���رب ك���ان ي��ن�����س على 
وجود ثالث نقاط دخول حدودية 
ال��ت�����ض��ري��ح مب���رور  اإّن  ع�����ام،  مل����دة 
احل�������دود يخرق  ع����رب  امل�������ض���اع���دة 
امل�ضاعدات  واإّن  ال�ضورية  ال�ضيادة 
ال�ضلطات  ع����رب  مت����ر  اأن  مي���ك���ن 
ت��ب�����ض��ط كامل  ال�������ض���وري���ة ع��ن��دم��ا 

�ضيطرتها على البالد.
لكّن هذا املوقف الرو�ضي ال�ضيني 
يتعار�س مع مواقف الأمم املتحدة 
وال���غ���رب���ّي���ني ال���ذي���ن ي��ع��ت��ربون يف 
امل��ق��اب��ل اأن ل ب��دي��ل ع��ن اآل��ي��ة نقل 
لأّنها  احل������دود  ع���رب  امل�������ض���اع���دات 
ماليني  اإىل  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  ���ض��روري��ة 
الأ�ضخا�س الذين يعي�ضون يف �ضمال 
حمافظة  تقع  حيث  ���ض��وري��ا  غ��رب 
للبالد  ال�ضرقي  ال�ضمال  اإدلب ويف 
حيث ل تزال هناك مناطق خارجة 

عن �ضيطرة دم�ضق.
ولتربير طلبها تقليل عدد النقاط 
احلدودّية، تقول رو�ضيا اإّن من بني 
حالّياً  امل�ضتخدمتني  ال��ن��ق��ط��ت��ني 
الرتكية  ال�����ض��وري��ة  احل�����دود  ع��ل��ى 
)ب�����اب ال�����ض��الم��ة وب�����اب ال���ه���وى(، 
“الأكرث  هي  الثانية  النقطة  ف��اإّن 
بينما النقطة الأوىل  ا�ضتخداًما” 
“بكثري” وبالتايل  اأقّل ا�ضتخداماً 
ينقل  م��ا  بح�ضب  اإغ��الق��ه��ا،  ميكن 

اأحد الدبلوما�ضّيني.
اإىل  تقرير  يف  غوتريي�س  وي�ضري 
اأّن����ه ب��ني 1 ن��ي�����ض��ان/اأب��ري��ل و31 
�ضاحنة   3146 م��ّرت  اأي��ار/م��اي��و، 
م�����ض��اع��دات اإن�����ض��ان��ّي��ة ع���رب هاتني 
النقطتني احلدودّيتني. و�ضهد باب 
يف  مركبة،   593 م��رور  ال�ضالمة 
عرب  مركبة   2553 عبور  مقابل 
باب الهوى خالل فرتة ال�ضهرين، 

ح�ضب التقرير.
 4774 اأّن  اإىل  غوتريي�س  ولفت 
���ض��اح��ن��ة ا���ض��َت��خ��دم��ت ن��ق��ط��ة باب 
فيما   2014 ع��ام  منذ  ال�ضالمة 
�ضاحنة   28574 ا���ض��ت��خ��دم��ت 

نقطة باب الهوى.
التي  اأملانيا  حُت��ّدد  مل  الآن،  وحتى 
ت��راأ���س جمل�س الأم����ن ال����دويل يف 
للت�ضويت  موعد  اأي  متوز/يوليو 

على ن�س.

رو�شيا ت�شعى اإىل تقلي�س اإ�شايف لآلية نقل امل�شاعدات الإن�شانية 

اتفاقات »امل�ساحلة« ل حتمي املقاتلني ال�سابقني يف �سوريا

�شيناريوهات.. الأخري الأكرث ترجيحًا  3

�سحف عربية: اأردوغان اإىل قطر لبحث متويل ميلي�سياته يف ليبيا
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اأن  اأم�س اخلمي�س،  اأكد رئي�س جمل�س الوزراء اللبناين ح�ضان دياب 
جهات حملية وخارجية عملت وتعمل على اإدخال لبنان يف �ضراعات 
كبرية  خ��روق��ات  فيها  دبلوما�ضية  مم��ار���ض��ات  ع��ن  كا�ضفاً  املنطقة، 

لالأعراف الدولية.
ونقلت “الوكالة الوطنية لالإعالم” اأم�س عن دياب قوله، خالل كلمة 
خالل جل�ضة جمل�س الوزراء املنعقدة يف ال�ضرايا احلكومية، “عندما 
�ضكلنا احلكومة، اأطلقنا عليها ا�ضم حكومة مواجهة التحديات، لأننا 

كنا نعلم اأننا �ضنواجه تراكمات كبرية واأزمات �ضخمة«.
واأ�ضاف: “مل نكن خائفني من خو�س هذه املعركة لإنقاذ البلد، وكنا 
اأن الت�ضحيات �ضتكون كبرية، واأننا �ضنخ�ضر الكثري، مع  اأي�ضاً  نعلم 
ذلك، مل نرتدد، وكنا مقتنعني اأننا نقوم مبهمة اإنقاذية وطنية للبلد 
والنا�س وم�ضتقبل اأولدنا«. وتابع: “ومن البداية، قلنا اإننا �ضنبتعد 
انتخابية  رغ��ب��ات  ل  �ضيا�ضي،  طموح  اأي  لدينا  لي�س  ال�ضيا�ضة،  ع��ن 
لدينا. األغينا اأنف�ضنا، وغرقنا بالعمل، من ور�ضة اإىل ور�ضة، من اأزمة 
املرتاكمة على مدى ع�ضرات  امل�ضاكل  �ضل�ضلة طويلة من  اأزم��ة،  اإىل 
ال�ضنني، انفجرت بوجهنا دفعة واحدة مع اأزمات م�ضتجدة«. وقال: 
“اليوم، نحن يف حلظة ال�ضطدام، لكن، وبكل اأ�ضف، خالل الأ�ضابيع 
املا�ضية، وحتى اليوم، هناك جهات حملية وخارجية، عملت وتعمل 
حتى يكون ال�ضطدام مدويا، وتكون النتيجة ح�ضول حتطم كبري، 

وخ�ضائر �ضخمة«.

�ضخ�ضاً، على خلفية   11 على  القب�س  الرتكية  الأم��ن  ق��وات  األقت 
ن�ضر تعليقات ومن�ضورات على مواقع التوا�ضل الجتماعي، تت�ضمن 
اإهانة لإ�ضراء؛ ابنة رئي�س اجلمهورية رجب طيب اأردوغان، وزوجها 

وزير اخلزانة واملالية برات األبرياق.
وك���ان وزي���ر اخل��زان��ة وامل��ال��ي��ة ب���رات األ��ب��رياق ق��د ن�ضر تغريدة على 
اأعلن فيها مولد  التوا�ضل الجتماعي،  ح�ضابه الر�ضمي على موقع 

ابنه الرابع، اإل اأنه ُقوبل بتعليقات مهينة له ولزوجته اإ�ضراء.
ومن جانبها، �ضنت القوات التابعة ملديرية الأمن العام، حملة اأمنية 
اأفرجت  بينما  الق�ضية،  11 �ضخ�ضاً، على ذمة  القب�س على  واألقت 
وفق �ضحيفة  الآن،  بهم حتى  امل�ضتبه  اأربعة من  العامة عن  النيابة 

“زمان” الرتكية، اليوم اخلمي�س.
اأردوغ��ان قد علق على  وكان رئي�س اجلمهورية الرتكي رجب طيب 
الواقعة خالل كلمته على هام�س اجتماعه مع روؤ�ضاء حزب العدالة 
والتنمية يف املدن، واأكد اأنهم يريدون مترير تعديالت قانونية من 
الربملان لفر�س الرقابة وال�ضيطرة على مواقع التوا�ضل الجتماعي، 

بل اإغالقها بالكلية.

بن�ضبة  الربازيلية  الأم��ازون  الغابات يف منطقة  ارتفع عدد حرائق   
ال�ضنة  م��ن  نف�ضه  بال�ضهر  م��ق��ارن��ة  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  % يف   19،5
املا�ضية مع ر�ضد 2248 ب��وؤرة، وهو الأ�ضواأ منذ 13 عاما على ما 
املو�ضم  ب��دء  حزيران/يونيو  �ضهر  وي�ضّكل  ر�ضمية.  بيانات  اأظ��ه��رت 
العام احلايل  اأن  راأوا  توقعات حمّللني  الأرق���ام  ه��ذه  وتوؤكد  اجل��اف 
�ضيكون اأ�ضواأ من 2019، عندما اأثار ارتفاع عدد احلرائق يف غابة 
املعهد  ملوقع  ي�ضبق  باأ�ضره. ومل  العامل  ا�ضتنكار يف  الأم��ازون موجة 
احلقيقي  بالوقت  مبتابعة  ي�ضمح  ال��ذي  الأرا���ض��ي  لأبحاث  الوطني 
عن  ك�ضف  اأن  ال�ضطناعية  بالأقمار  املر�ضودة  احل��رائ��ق  لتنبيهات 
ال�ضنة منذ  ال�ضهر من  ب��وؤر احلرائق يف هذا  املرتفع من  العدد  هذا 
العام 2007 )3519 بوؤرة(. لكن هذا امل�ضدر يتوقع الأ�ضواأ يف اآب/
اغ�ضط�س خ�ضو�ضا بعدما �ضجلت اأكرث من 30 األف بوؤرة حريق يف 
وغالبية  2019 اأي اكرث بثالث مرات مما كانت عليه يف 2018. 
احلرائق يف الأمازون متعمدة ومرتبطة مبا�ضرة بنزع اأ�ضجار الغابة 
ويت�ضبب بها اإجمال مزارعون يحرقون مناطق اأزيلت منها الأ�ضجار 

ليتمكنوا من زراعتها او حتويلها اإىل مرعى ملوا�ضيهم.
وكان قطع اأ�ضجار الغابات مرتفعا جدا يف الربازيل حتى قبل حلول 
كيلومرت مربع بني  األفي  اكرث من  على  اإزالتها  مع  اجل��اف  املو�ضم 
% مقارنة   34 ن�ضبتها  بزيادة  اأي  واأيار/مايو  الثاين/يناير  كانون 
الأخرية  البيانات  تظهر  ما  على   2019 العام  نف�ضها من  بالفرتة 

للمعهد الوطني لالأبحاث الأرا�ضي.

عوا�سم

بريوت

اأنقرة

ريو دي جانريو

 اإ�سرائيل ت�سجل رقمًا قيا�سيًا يف 
عدد اإ�سابات كورونا اليومية

•• القد�س املحتلة-وكاالت

بداأ اأم�س اخلمي�س تطبيق قيود لحتواء فريو�س كورونا يف اإ�ضرائيل، بعد 
اليوم  يف  قيا�ضياً  رقماً  باملر�س  الإ�ضابة اجلديدة  ح��الت  اأع��داد  �ضجلت  اأن 

ال�ضابق، بينما ت�ضتعد ال�ضفة الغربية لبدء فرتة اإغالق.
جديدة  اإ�ضابة  حالة   868 ت�ضجيل  الإ�ضرائيلية  ال�ضحة  وزارة  واأعلنت 
خالل 24 �ضاعة. وكان اأعلى عدد �ضابق من حالت ال�ضابة اجلديدة التي 
819 ح��ال��ة، وك��ان يف 13 م��ن اأبريل  مت ت�ضجيلها خ��الل ي��وم واح���د، ه��و 
)ني�ضان(. ونتيجة لذلك، اأعلن مكتب رئي�س الوزراء ووزارة ال�ضحة مناطق 
حمظورة يف اأحياء اإ�ضرائيلية خمتلفة، من بينها اأحياء يف مدينتي اأ�ضدود 
اأيام،  مل��دة �ضبعة  ال��دخ��ول واخل���روج حم���دوداً  اأن يكون  وال��ل��د. وم��ن املقرر 

بال�ضافة اإىل حركة املرور وال�ضركات العاملة يف تلك املناطق.
الو�ضع  اإن  الفل�ضطينية،  احلكومة  با�ضم  متحدث  قال  اأخ��رى،  ناحية  من 
اإغ��الق مدتها  تطبيق فرتة  �ضيتم  الغربية، حيث  ال�ضفة  يف  اأي�ضاً  تدهور 
الإ�ضرائيلية،  ال�ضحة  وزارة  اليوم اجلمعة. وبح�ضب  ب��دءاً من  اأي��ام  خم�ضة 
فقد مت ت�ضجيل 26 األفاً و257 حالة اإ�ضابة يف اإ�ضرائيل حتى الآن، و322 
حالة وفاة. بينما مت ت�ضجيل 2758 حالة اإ�ضابة يف ال�ضفة الغربية وقطاع 
غزة. وقد تويف حتى الآن ثمانية اأ�ضخا�س نتيجة لإ�ضابتهم بالفريو�س يف 

الأرا�ضي الفل�ضطينية.

م�سر تك�سف »مفاجاأة« ب�ساأن �سد النه�سة.. وحتذر ب�سدة

ميلي�سيات حزب اهلل ُتغِرق لبنان بال�سالح الرتكي ا�ستعدادًا ل� »حرب �سوارع«

•• القاهرة-وكاالت

ال����ري وامل������وارد املائية  اأك����د وزي����ر 
عبدالعاطي،  حم��م��د  امل�������ض���ري، 
اأن  الأرب���ع���اء،  الأول  اأم�����س  م�����ض��اء 
ه��ن��اك جل��ن��ة دول��ي��ة اأك����دت وجود 
النه�ضة  ���ض��د  اأم����ان  يف  م�����ض��ك��الت 
اإثيوبيا  م���ن  وط��ل��ب��ت  الإث���ي���وب���ي 

تعديالت يف ت�ضميم ال�ضد.
واأو�ضح يف ت�ضريحات تليفزيونية 
تعديالت  يف  م��راح��ل   3 هناك  اأن 
اإثيوبيا  بينما  ال�����ض��د،  ت�ضميمات 
مل تفرج �ضوى عن املرحلة الأوىل 
اأو ال�ضودان  فقط ومل تعِط م�ضر 
املرحلة الثانية اأو الثالثة من اأجل 

الطالع عليها.
م�ضر  اأن  ع��ب��دال��ع��اط��ي،  واأ����ض���اف 
وال�ضودان ل تعرفان ما مت تنفيذه 
يف اإثيوبيا فيما يتعلق بالت�ضميمات 
التي ت�ضمن اأمان ال�ضد وهل ذلك 
كاٍف اأم ل، وطاملا ل يوجد �ضفافية 
فيما مت ُي�ضبح الأمر مو�ضع قلق 
للغاية  كبري  وقلق  مل�ضر  بالن�ضبة 
بالن�ضبة لل�ضودان، كون هذا ال�ضد 
ال�ضودان  �ضيغرق  انهياره  حالة  يف 

باأكمله.
و���ض��دد وزي���ر ال���ري امل�����ض��ري على 
مراكز  درا�����ض����ات يف  ع��م��ل  اأن����ه مت 
بحثية يف م�ضر، وكذلك يف جامعة 

•• بريوت-وكاالت

ال�ضورية  احل���دود  على  التهريب 
كاملة  وبرعاية  م�ضتمر  اللبنانية 
حيث  اهلل،  ح��زب  ميلي�ضيات  م��ن 
ت���ت���وا����ض���ل جت������ارة م������ادة ال���وق���ود 
ال�ضعبة  وال���ع���م���ل���ة  “املازوت” 
عنا�ضر  وي���ق���وم  ���ض��وري��ا،  ب���اجت���اه 
التابعة  املقاومة”  “�ضرايا  م��ن 
ل�����ه ب���ح���م���اي���ة خ�����ط ال���ت���ه���ري���ب، 
اعرتا�س  م���ن  امل��ح��ت��ج��ني  وم��ن��ع 
طرق  ع��رب  مت��ر  ال��ت��ي  ال�ضاحنات 
اإىل  “احلزب”  ب��ح��م��اي��ة  خ��ا���ض��ة 

الداخل ال�ضوري.
ولكن جديد التهريب “العك�ضي”، 
هو  ل��ب��ن��ان،  اإىل  ���ض��وري��ا  م���ن  اأي 
جتارية،  بكميات  ال�ضالح  اإدخ���ال 
اللبنانية،  الأ�����ض����واق  يف  ل��ب��ي��ع��ه��ا 
ب��ه��ا م�����ض��وؤول��ني من  ح��ي��ث يحقق 
تدر  اإ�ضافية،  اأرب��اًح��ا  امليلي�ضيات 
التي  ال����دولرات،  ماليني  عليهم 
ت�����ض��ت��ع��م��ل ب��ال��ت��ه��ري��ب جم������دداً، 
تغطية  م��ن  “احلزب”  لتمكني 

نفقاته امل�ضتجدة.
وقبل اأيام اأوقف اجلي�س ال�ضوري 
ب����ع����د م����ع����ل����وم����ات م�����ن ال����ق����وات 
الرو�ضية �ضاحنة يقودها �ضخ�ضني 
بلدة  من ميلي�ضيات حزب اهلل يف 

منطقة اإدلب اإىل مدينة طرابل�س 
الذهاب  من  ليتمكنوا  اللبنانية، 

يف البحر باجتاه دول اأوروبا.
ب����ريوت نبهت  ول��ك��ن م�����ض��ادر يف 
اإىل اأن تهريب ال�ضالح من �ضوريا 
ونقل  لبنان  يف  جت��ار  ع��رب  لبيعه 
يكون  ق����د  م��ق��ات��ل��ني  اأ����ض���خ���ا����س 
ال�ضتباكات  اإ���ض��ع��ال  اإع���ادة  هدفه 
طرابل�س  م��دي��ن��ة  يف  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
حم�ضن  ج����ب����ل  م���ن���ط���ق���ت���ي  ب�����ني 
امل�ضادر  واأ����ض���ارت  ال��ت��ب��ان��ة.  وب���اب 
من  ي�ضتفيد  اهلل  ح���زب  اأن  اإىل 
اأو املعارك، وذلك  اإ�ضعال احلروب 
لأ�ضباب عديدة، منها الهروب من 
الأزم����ة الق��ت�����ض��ادي��ة ال��ت��ي ف�ضل 
وكذلك  حكومته،  ع��رب  ب��اإدارت��ه��ا 
حم����اول����ة ف���ر����س ����ض���روط���ه على 
ال����ذي ي�ضغط  ال�����دويل  امل��ج��ت��م��ع 
من  امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات،  ���ض��الح  لت�ضليم 
خالل اإظهار اأن لبنان بلد م�ضلح 

بالكامل.
وع��م��ل��ي��ة ت���ه���ري���ب ال�������ض���الح اإىل 
التذكري  تعيد  لبنان،  يف  مناطق 
بدور حزب اهلل يف متويل احلرب 
ال�����ض��وري��ة ب��ال�����ض��الح م��ن��ذ الي����ام 
الأوىل للعام 2011، مع انطالق 
حتقيقات  اأظ��ه��رت  حيث  ال��ث��ورة، 
باقر  اأن  وقتها  ال�����ض��وري  اجلي�س 

حم�س،  ملحافظة  التابعة  �ضن�ضار 
وجود  اأظ���ه���ر  ال�����ض��اح��ن��ة  تفتي�س 
و10  اجل��دي��دة،  امل�ضد�ضات  مئات 
ع�ضرات  م���ع  ����ض���واري���خ،  ق���اذف���ات 
ال�������ض���واري���خ ال���ت���ي ت�����ض��ت��ع��م��ل يف 

حروب ال�ضوارع.
الأولية  والتحقيقات  امل��ع��ل��وم��ات 
“عابرة  ال�������ض���ح���ن���ة  اأن  اأك���������دت 
تركيا،  من  قادمة  اأي  للحدود”، 
ح��ي��ث ي��ت�����ض��ارك م�������ض���وؤول���ني من 
حزب اهلل مع �ضباط يف املخابرات 
الرتكية بعمليات تهريب خمتلفة 
عرب  ل���ب���ن���ان  واإىل  م����ن  الأن���������واع 
امل�ضرتكة  امل��واد  اأن  وتبني  �ضوريا، 
ب��ال��ت��ه��ري��ب��ات م��ت��ن��وع��ة م��ن امل���واد 
وال�ضالح  الألب�ضة  اإىل  الغذائية 
وقطع غيار ال�ضيارات واملخدرات.

اأن  اإىل  اأي�ضاً  التحقيقات  واأ�ضارت 
ال�ضالح  تهريب  عملية  م�����ض��وؤول 
قيادي من ح��زب اهلل يدعى علي 
ب���ل���دة حو�س  احل������اج ح�����ض��ن م����ن 
ال�ضيد علي يف ق�ضاء الهرمل على 

احلدود اللبنانية ال�ضورية.
واأفاد �ضائق ال�ضاحنة للمحققني، 
م�ضتمر  ال���������ض����الح  ت���ه���ري���ب  اأن 
واآخرها �ضاحنة اأخرى حلزب اهلل 
الآلية  البنادق  نقلت مئات  اأي�ضا، 
اأ���ض��خ��ا���س من   3 اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

النه�ضة  �ضد  اأن  القاهرة، ووجدوا 
م�ضر  على  �ضيوؤثر  انهياره  حالة 
اأم��ر ل  وال�����ض��ودان واإثيوبيا وه��ذا 

نريده ول نتمنى اأن ينهار ال�ضد.
تتمنى  م�������ض���ر  اأن  اإىل  واأ�������ض������ار 
بعمل  ق���ام���ت  اإث��ي��وب��ي��ا  ت���ك���ون  اأن 
احتياطات كافية لأمان ال�ضد حتى 

ل ينهار، قائال: “لو انهار هيعمل 
م���وج���ة ك���ب���رية وت��رت��ف��ع امل���ي���اه يف 
 150 26 مرت، بعر�س  ال�ضودان 
ك��ي��ل��و، ف��ه��ذا ُي��ع��د ت��دم��ريا كامال 

لل�ضودان«.
م�ضر  يف  لينا  “بالن�ضبة  وت��اب��ع: 
ن���ح���ت���اج ن��ع��م��ل ا����ض���ت���ث���م���ارات كي 

معاملها  ت���ت���ح���دد  مل  الإث����ي����وب����ي 
مت  ل���ك���ن  الآن،  ح���ت���ى  ب����و�����ض����وح 
ال��ت��ج��ه��ي��ز ل��ه��ا ب���اأط���روح���ات مرنة 
واأردف  حت��ق��ق م�����ض��ال��ح اجل��م��ي��ع. 
توليد  يف  تكمن  اإثيوبيا  “م�ضالح 
الكهرباء”، مو�ضحا اأن الأطروحة 
امل�ضرية تت�ضمن ال�ضماح لإثيوبيا 

احتمال  حال  املوجات  مع  نتعامل 
ان��ه��ي��ار ال�����ض��د 1، ل���ذا ي��ج��ب عمل 
ا�ضتثمارات تتعدى من 20 ل� 30 

مليار جنيه حال وقوع الكارثة«.
م�ضر  اأن  ع���ب���دال���ع���اط���ي  وذك�������ر 
ان���ت���ظ���ار ج����ول����ة ج����دي����دة من  يف 
النه�ضة  ���ض��د  ب�����ض��اأن  امل��ف��او���ض��ات 

بتوليد الكهرباء يف اأحلك ظروف 
اجلفاف بكفاءة 85 باملئة. لأن من 
حق ال�ضعب الإثيوبي اأن يدخل له 
كهرباء وينعم بها، بل ت�ضعى م�ضر 

للربط الكهربائي مع اإثيوبيا«.
واأكد اأن م�ضر تدر�س بجدية ربط 
الإثيوبي  اجل��ان��ب  م��ع  ال��ك��ه��رب��اء 
واأن ي�ضبح هناك تكامل، والرئي�س 
وزير  وج���ه  ال�ضي�ضي  ع��ب��دال��ف��ت��اح 
املتجددة،  وال���ط���اق���ة  ال���ك���ه���رب���اء 

حممد �ضاكر، بذلك.
ا�ضتعداد  على  اأن م�ضر  اإىل  ولفت 
التنموية  امل�ضروعات  للم�ضاركة يف 
الدويل،  للقانون  طبقا  الإثيوبية 
اآلية  م���ع ����ض���رورة الت���ف���اق ع��ل��ى 

لف�س املنازعات.

“حزب  ال��ق��ي��ادي يف  ي��زب��ك جن��ل 
ي��زب��ك وه���و ممثل  حم��م��د  اهلل” 
اخلامنئي يف لبنان، باع لأ�ضخا�س 
باملعار�ضة يف �ضوريا 800 بندقية 
كانت  ذخ��ريت��ه��ا،  م��ع  كال�ضنكوف 
ال�ضني  م���ن  ط���ه���ران  ا���ض��رتت��ه��ا 

و�ضلمتها حلزب اهلل.
واأ�ضارت امل�ضادر يومها اإىل اعتقال 

اإىل  واإر���ض��ال��ه  ليزبك  امليلي�ضيات 
مل���ع���اق���ب���ت���ه، ول����ك����ن كما  ط����ه����ران 
مل  يزبك  باقر  ف��اإن  لحقا،  ظهر 
ال�ضالح  بيعه  عملية  واأن  يعاقب، 
قيادة  الكاملة من  باملوافقة  متت 
ل���ت���اأج���ي���ج احل������رب يف  ح�����زب اهلل 
�ضوريا وتدخله لحقا فيها. وقتل 
بعد  �ضيارة  ب��ح��ادث  لح��ق��اً  يزبك 

انك�ضاف دوره كمنفذ لعمليات بيع 
دم�ضق  ج��دا، حيث طالبت  كبرية 
وكانت  معه.  للتحقيق  بت�ضليمه 
اأي�ضاً  اعتقلت  ال�ضورية  ال�ضلطات 
القوات  م��ن  بطلب   2016 ع��ام 
ال���رو����ض���ي���ة، ق���ي���ادي���ا ب���ح���زب اهلل، 
لتنظيم  ال�����ض��الح  ت��ه��ري��ب  بتهمة 

داع�س يف منطقة القلمون.

»بي بي �سي« ت�سطب 450 وظيفة خلف�س التكاليفبايدن يح�سد مئات املحامني ملواجهة الغ�س النتخابي 
•• لندن-وكاالت

خططاً  اخلمي�س،  اأم�س  �ضي،  بي  بي  الربيطانية  والتلفزيون  الذاع��ة  هيئة  اأعلنت 
يف  املحلية  الخبار  هيكلة خدمات  واإع��ادة  التكاليف  450 وظيفة، خلف�س  ل�ضطب 
منعواقب  بريطانية  يف  الرئي�ضية  ال�ضحافيني  نقابة  ح��ذرت  جهتها  ومن  اجنلرتا. 

وخيمة” ل�ضطب الوظائف على تغطية ال�ضبكة لالأخبار املحلية.
اإذاع��ي��ة حملية  م��ن حمطات  املوؤلفة  اجن��ل��رتا  �ضي  ب��ي  ب��ي  �ضبكة  اإن  ال�ضبكة  وق��ال��ت 
وتلفزيون �ضتخ�ضع “لإعادة تاأهيل كبرية” لإنقاذ 25 مليون جنيه ا�ضرتليني )31 

مليون دولر( بحلول مار�س )اآذار( 2022.
اآلف وظيفة حالياً   3 اأكرث من  450 وظيفة من بني  “يعني هذا �ضطب  واأ�ضافت 
لفريو�س  القت�ضادية  التداعيات  اأن  ال�ضبكة  واأو���ض��ح��ت  الجن��ل��ي��زي��ة«.   املناطق  يف 
كورونا جعلتها يف حاجة لتوفري 125 مليون جنيه ا�ضرتليني اإ�ضافية، ب�ضبب نق�س 

الإيرادات.

••الفاتيكان-وكاالت

حد  اإىل  م����األ����وف����ة  غ����ري  خ���ط���وة  يف 
ال��ف��ات��ي��ك��ان �ضفريي  ا���ض��ت��دع��ى  ك��ب��ري 
للتعبري  واإ�ضرائيل،  املتحدة  الوليات 
من  الر�ضويل  الكر�ضي  خم��اوف  ع��ن 
�ضيادتها  لب�ضط  اإ���ض��رائ��ي��ل  حت��رك��ات 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وط��ن��ات ي���ه���ودي���ة، وغ���ور 

الأردن يف ال�ضفة الغربية.

اجتماعات  اإن  للفاتيكان  بيان  وق��ال 
بني  الثالثاء  اأم�����س  اأول  اأول  جمعت 
ال���ك���اردي���ن���ال ب��ي��ات��رو ب���ارول���ني وزير 
وال�ضفرية  ال���ف���ات���ي���ك���ان،  خ���ارج���ي���ة 
غينغريت�س  ك��ال��ي�����ض��ت��ا  الأم���ري���ك���ي���ة 

وال�ضفري الإ�ضرائيلي اأورين ديفيد.
وقال م�ضدر دبلوما�ضي رفيع لرويرتز 
اإن بارولني التقى بال�ضفريين كل على 
حدة وهو تف�ضيل مل يكن وا�ضحاً يف 

بيان الفاتيكان.
وجاء يف البيان اأن بارولني، وهو اأكرب 
“قلق  دبلوما�ضي يف الفاتيكان، اأبدى 
ت�ضرفات  م���ن  ال���ر����ض���ويل  ال��ك��ر���ض��ي 
تهدد  ق��د  اجل��ان��ب  اح���ادي���ة  حمتملة 
امل�ضعى نحو ال�ضالم بني الإ�ضرائيليني 
الو�ضع  وك���ذل���ك  وال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني، 

احل�ضا�س يف ال�ضرق الأو�ضط«.
الداعم  املوقف  الفاتيكان  بيان  واأك��د 

“اإ�ضرائيل  ق���ائ���اًل:  ال��دول��ت��ني  حل��ل 
ودول��������ة ف��ل�����ض��ط��ني ل���ه���م���ا احل������ق يف 
وفق  واأم��ن،  ب�ضالم  والعي�س  الوجود 

حدود معرتف بها دولياً«.
الإ�ضرائيليني  ال��ف��ات��ي��ك��ان  ون���ا����ض���د 
كل جهد ممكن  بذل  والفل�ضطينيني 
على  املبا�ضرة،  املفاو�ضات  ل�ضتئناف 
الأمم  من  ال�ضادرة  ال��ق��رارات  اأ�ضا�س 

املتحدة.

واأ�ضاف “لدينا اأكرث من ع�ضرة اآلف �ضخ�س وقعوا 
من اأجل التطوع. نحن ب�ضدد دخول الوليات املعنية 
وذلك يف  لتدريبهم على الوجود يف مركز اقرتاع”، 
احتياطيات  ك��ورون��ا  وب��اء فريو�س  فيه  يتطلب  وق��ت 

اإ�ضافية.
يف  للغ�س  للجمهوريني  م�����ض��اع  م��ن  ب��اي��دن  وي��ح��ذر 
انتخابات الثالث من نوفمرب ت�ضرين الثاين، وينتقد 
ترامب  دون��ال��د  اجلمهوري  الرئي�س  مناف�ضه  اأي�ضا 

ويتهمه بتقوي�س الثقة يف النتخابات.
البارز  ال�ضيا�ضي  امل�ضت�ضار  ك���الرك  ج��ا���ض��نت  وق���ال 
ب��اي��دن يكذب  اإن  ت��رام��ب  ال��ك��ب��ري حلملة  وامل��ح��ام��ي 

الدميقراطيون  فيه  يحاول  وقت  يف  املخاوف  ويثري 
يف  اأ�ضا�ضي،  ب�ضكل  النتخابات  اإج��راء  طريقة  تغيري 
اإ�ضارة على ما يبدو اإىل دعمهم للت�ضويت عن طريق 
الربيد. ويقول اجلمهوريون اإن الت�ضويت عن طريق 
الدميقراطيون  يقرتحها  اأخ��رى  وتغيريات  الربيد 
حدوث  اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن  ك��ورون��ا  جائحة  و���ض��ط 

تالعب.
الفو�ضى  ي��ب��ث��ون  “اإنهم  ب��ي��ان  يف  ك����الرك  واأ����ض���اف 
والرتباك يف عملية الت�ضويت لأن هذه هي الو�ضيلة 
اأن  واأ���ض��اف  بها”.  ي��ف��وزوا  اأن  ميكن  التي  الوحيدة 

الرئي�س ملتزم “بانتخابات نزيهة وحرة«.

 •• وا�سنطن-رويرتز

جو  الأمريكية  للرئا�ضة  الدميقراطي  املر�ضح  ق��ال 
واآلف  600 حم��ام  م��ن  �ضكل جمموعة  اإن��ه  ب��اي��دن 
“الغ�س”  ملواجهة  لال�ضتعداد  الآخ��ري��ن  املتطوعني 
ت�ضرين  نوفمرب  املقررة يف  النتخابات  قبل  املحتمل 

الثاين.
حلملته  مانحني  مع  الفيديو  عرب  موؤمتر  يف  وق��ال 
الأ�ضخا�س  م��ن  وجم��م��وع��ة  حم���ام   600 “جمعنا 
ملحاولة  ولي���ة  ك��ل  اإىل  �ضيذهبون  ال��ب��الد  اأن��ح��اء  يف 

ا�ضتك�ضاف اإمكانية حدوث غ�س«.

الفاتيكان ي�ستدعي �سفريي اأمريكا واإ�سرائيل ب�سبب خطط ال�سم 

اإعادة 3 متطرفات بلجيكيات مع اأولدهن اإىل بلدهن •• بروك�سل-اأ ف ب

اأعيدت ثالث متطرفات بلجيكيات 
تنظيم  �ضابقني يف  اأرام��ل مقاتلني 

اإىل بلجيكا من تركيا حيث فروا،  اأطفالهن  داع�س يف �ضوريا و�ضتة من 
وفق ما اأعلنت النيابة الفدرالية يف البالد.

ع�������الل  اأب�����و  وب�ض�����رى  عام���������ا(   27( فيالند  تاتيان���ا  اإىل  وبالن�ض����بة 
م������ن  طوي���������ل  م�ضل�ضل  نهاي��������ة  الع����ودة  ه������ذه  متث��������ل  عام���������ا(   26(

الرتحال.
بلجيوم”  “�ضريعة4  جم��م��وع��ة  يف  اأع�����ض��اء  جم��اه��دي��ن  ت��زوج��ت��ا  ف��ق��د 
البالد   2013 العام  التي مت حلها، وغادرتا مع زوجيهما يف  املتطرفة 
العام  2014 ثم عادتا يف  بلجيكا يف  اإىل  العودة  �ضوريا قبل  للقتال يف 

التايل اإىل منطقة احلرب مع اأولدهما.

داع�س  تنظيم  اآخر معاقل  ملغادرة  وا�ضطررتا  اأرملتني  اأ�ضبحتا  وبعدما 
الإرهابي. وقد هربتا يف نهاية العام 2019 من خميم يف �ضمال �ضوريا 
يف  )�ضتة  الأط��ف��ال  م��ع  احتجازهما  مت  حيث  ال��ك��ردي��ة  ال�ضيطرة  حت��ت 

املجموع( اإىل تركيا.
بلجيكية  مقاتلة  مع  الأرب��ع��اء  الأول  اأم�س  تركيا  من  طردهما  مت  لكن 
اأخرى من التنظيم كانت قد فرت من �ضوريا وهي نادية البغوري )28 

عاما(.
وتواجه الن�ضاء الثالث اإدانة �ضادرة عن الق�ضاء البلجيكي بامل�ضاركة يف 

ن�ضاطات جماعة اإرهابية.
بالن�ضبة اإىل فيالند واأبو عالل فاإن احلكم بال�ضجن ملدة خم�س �ضنوات 

حمكمة  يف  ت��اأك��ي��ده  مت  اإذ  ن��ه��ائ��ي، 
العام  اأن������ت������وارب  يف  ال����ض���ت���ئ���ن���اف 
2019، يف حني اأن البغوري التي 
40 �ضهرا يف  حكم عليها بال�ضجن 
اأواخر العام 2019 يف بروك�ضل ميكن اإعادة حماكمتها قريبا يف حمكمة 

ال�ضتئناف وفقا ملكتب املدعي العام الفدرايل.
مع  ع��ادوا  الذين  ال�ضتة  الأولد  ف��اإن  بلجيكية،  اإع��الم  و�ضائل  وبح�ضب 
�ضيمثلون  ع��الل،  واأب��و  فيالند  من  واثنان  البغوري  من  اأربعة  الن�ضاء، 
عند  امل�ضت�ضفى  يف  ال�ضحية  حالتهم  فح�س  بعد  الأح���داث  قا�ضي  اأم��ام 

و�ضولهم.
اأطفال  من  اأرب��ع��ة  اإع���ادة  من  بلجيكا  متكنت  الثاين/يناير،  كانون  ويف 
فيالند واأب���و ع��الل ت���راوح اأع��م��اره��م ب��ني خم�س وث��م��اين ���ض��ن��وات اإىل 

بالدهم بعد التعاون مع اأنقرة.
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الد�ضتورية، من حدوث جتاوزات. 
جينادي  احل�������زب  زع����ي����م  وق�������ال 
والناخبني  بوتني  اإن  زيوجانوف 
يف حاجة لتقييم عواقب التم�ضك 
التي  ال��رو���ض��ي  القائد  ب�ضيا�ضات 

قال اإنها اأف�ضلت القت�ضاد.

الأئمة  ق���ي���ام  وك��ي��ف��ي��ة  ال���ن���ا����س، 
الأمنية،  الأجهزة  تعّينهم  الذين 
مبهمة خمربين، يرت�ضدون من 
ميكن اأن يكونوا معار�ضني لنظام 
اأردوغ����ان،  طيب  رج��ب  الرئي�س، 

وحزبه “العدالة والتنمية«.
عنوان  يحمل  ال���ذي  الفيلم  ويف 
“هكذا يتعر�س منتقدو اأردوغان 
جرى  اأملانيا”،  يف  ل��ل��ت��ج�����ض�����س 
توثيق كيف اأن موؤ�ض�ضة “ الحتاد 
لل�ضوؤون  الإ�����ض����الم����ي  ال����رتك����ي 
احلكومية   »)DİTİB( الدينية 
املخابرات  جل��ه��از  ك�����ذراع  ت��ع��م��ل 
واإدارة  بناء  يف   )MİT( ال��رتك��ي 
اأكرث  و�ضل عددها  التي  امل�ضاجد 
ولية   16 يف  م�ضجد   900 من 
يف اأملانيا، بدعوى خدمة اجلالية 
لكنها  اأملانيا،  الكبرية يف  الرتكية 
ت��������زرع ب���ي���ن���ه���م امل����خ����ربي����ن، ويف 
وذلك  امل�����ض��ج��د،  اإم����ام  مقدمتهم 
ت�ضرفاتهم  ���د  ت���ر����ضّ اأج�����ل  م���ن 
لأجهزة  واإب���الغ���ه���ا  وولءات����ه����م، 
واإ�ضطنبول  اأن����ق����رة  يف  الأم�������ن 
ب���ع���د ذل�����ك تعقب  ت���ت���وىل  ال���ت���ي 
معار�ضة،  اأن��ه��م  بهم  يو�ضى  م��ن 
اهلل  ف��ت��ح  لتنظي�����م  م���وؤي���دون  اأو 
اُت��ه��م بقيادة  غ��ول��ن، ال����ذي ك���ان 
الفا�ضلة،  الن��ق��الب��ي��ة  امل��ح��اول��ة 

العام 2016.

وحل.
الإن��ق��اذ جثًثا ملفوفة  حل رج��ال 
ب��ال��ق��م��ا���س امل�����ض��م��ع خ���ارج بحرية 

الطني.
الرئي�ضية  امل�ضادر  اإحدى  وبورما 
للي�ضم يف العامل، وهذه ال�ضناعة 
بالطلب  كبري  ح��د  اإىل  مدفوعة 
اجلواهر  ع��ل��ى  ين�ضب  ل  ال����ذي 

اخل�ضراء من ال�ضني املجاورة.
املناجم،  م��واق��ع  ال�ضرية  وتغلف 
“جلوبال  م���ن���ظ���م���ة  وذك�����������رت 
الفا�ضد  مل����ح����ارب����ة  ويتن�س” 
مرتبطون  امل���ن���اج���م  ع���م���ال  اأن 
الع�ضكري  امل��ج��ل�����س  ب�ضخ�ضيات 

ال�ضابق والنخبة الع�ضكرية.
للطاقة  الدولية  الوكالة  وقدرت 
قيمتها  تبلغ  كانت  ال�ضناعة  اأن 
31 مليار دولر يف العام  ح��وايل 
القليل جدا منها  لكن   ،  2014

ي�ضل اإىل خزائن الدولة.
يعود  احل��ادث  واملنجم حيث وقع 
كياي”،  “يادانار  ���ض��رك��ة  اإىل 
ب���ح�������ض���ب امل�����وق�����ع الإل������ك������رتوين 

الع�ضكري.
املفتوحة  الي�ضم  مناجم  وت��رك��ت 
هباكانت  ت�����ض��اري�����س  يف  ث��ق��وب��ا 
اأر�ضية  مظهر  واأعطتها  النائية 

القمر ال�ضا�ضعة.

الرئا�ضة مدى احلياة.
ل��ن تنظم  امل��ع��ار���ض��ة  اأن  واأ���ض��اف 
جائحة  ب�ضبب  الآن  احتجاجات 
لكنها  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
�ضتخرج لالحتجاج باأعداد كبرية 
ال�ضلطات  منعت  اإذا  اخل��ري��ف  يف 
م���ر����ض���ح���ي���ه���ا م�����ن امل���������ض����ارك����ة يف 
تعر�ضت  اأو  اإق��ل��ي��م��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات 

نتائج هذه النتخابات للتزوير.
ال����ن����اخ����ب����ني على  ����ض���ج���ع  ومم�������ا 

•• مو�سكو-رويرتز

الرئي�س  اأم��ام  الباب  الرو�س  فتح 
ف�����الدمي�����ري ب����وت����ني ل���ي���ب���ق���ى يف 
 2036 ع������ام  ح���ت���ى  ال�������ض���ل���ط���ة 
�ضاحقة  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة  ب��ت�����ض��وي��ت��ه��م 
ل�ضالح حزمة تعديالت د�ضتورية 
ت�ضمح له برت�ضيح نف�ضه للرئا�ضة 
اأن  غ�����ري  ف����رتت����ني ج����دي����دت����ني 
النتائج  اإن  ق����ال����وا  م���ع���ار����ض���ني 
ع���ل���ى نطاق  ت���زوي�������را  ���ض��������������ه��دت 

وا�ضع.
التي  الر�ضمية  النتائج  واأظهرت 
فرز  بعد  اخلمي�س  اأم�����س  ن�ضرت 
بطاقات  م����ن  امل����ئ����ة  يف   99.9
�ضابط  ب����وت����ني،  اأن  الق���������رتاع 
ال�ضابق  ال�����ض��وف��ي��ت��ي��ة  امل���خ���اب���رات 
ال����ذي ي��ح��ك��م رو���ض��ي��ا م��ن��ذ اأكرث 
رئي�س  اأو  كرئي�س  عاما   20 من 
ب��احل��ق يف  ل��ل��وزراء، ف��از ب�ضهولة 
الرت�ضح مرتني اأخريني للرئا�ضة 
ب��ع��د ان��ت��ه��اء ولي���ت���ه احل��ال��ي��ة يف 

.2024

وهذا معناه اأن بو�ضع بوتني )67 
عاما( اأن يبقى رئي�ضا لرو�ضيا ملدة 

16 �ضنة اأخرى.
وقالت جلنة النتخابات املركزية 
الأ�ضوات  من  املئة  يف   77.9 اإن 
اأكرب  اأن���ح���اء  ف��رزه��ا يف  ال��ت��ي مت 
دول��������������������ة يف ال��ع��ال��������������������م م���ن حيث 
امل�����ض��اح��ة ج����اءت م���وؤي���دة لتغيري 
برف�س  و������ض�����وت  ال����د�����ض����ت����ور. 
يزيد  ما  الد�ضتورية  التعديالت 
من  امل����ئ����ة  يف   21 ع���ل���ى  ق���ل���ي���ال 

الأ�ضوات.
ب��ام��ف��ي��ل��وف��ا رئي�ضة  اإي����ال  وق��ال��ت 
ات�ضم  ال���ت�������ض���وي���ت  اإن  ال���ل���ج���ن���ة 
امل�������ض���وؤول���ني  واإن  ب��ال�����ض��ف��اف��ي��ة 
ل�ضمان  و�ضعهم  يف  ما  كل  بذلوا 

نزاهته.
املعار�س  ال�������ض���ي���ا����ض���ي  اأن  غ����ري 
األ��ي��ك�����ض��ي ن��اف��ال��ن��ي ك����ان ل���ه راأي 
باأنه  الت�ضويت  اإذ و�ضف  خمتلف 
وغري  ل��ه  �ضرعية  ل  ا���ض��ت��ع��را���س 
ال�ضبغة  اإ���ض��ف��اء  ه��دف��ه  ق��ان��وين 
بوتني  ت�����ويل  ع���ل���ى  ال���ق���ان���ون���ي���ة 

امل�����ض��ارك��ة يف ال��ت�����ض��وي��ت اإج�����راء 
�ضحوبات على جوائز تقدم �ضققا 
ت�ضلط  اإع��الن��ي��ة  وح��م��ل��ة  �ضكنية 
ال�����ض��وء ع��ل��ى ت��ع��دي��الت اأخ����رى 
مثل  �ضعبية  لها  احل��زم��ة  ذات  يف 
وفر�س  التقاعد  معا�ضات  حماية 

حظر على زواج املثليني.
وب��اأم��ر م��ن ب��وت��ني ج��رى حتويل 
 141( روب��ل  اآلف  ع�ضرة  مبلغ 
دولرا( كمنحة مالية ملرة واحدة 
الناخبني  اأُ�ضر  من  اأُ�ضرة  كل  اإىل 
اليوم  وت��وج��ه��ت  اأط���ف���ال  ل��دي��ه��ا 
ملراكز القرتاع، لت�ضارك يف اليوم 
الت�ضويت  ع��م��ل��ي��ة  م���ن  الأخ�����ري 
ُن��ظ��م��ت ع��ل��ى م����دى �ضبعة  ال��ت��ي 
اأيام يف حماولة للحد من تف�ضي 

فريو�س كورونا.
وقال الناخب ميخائيل فولكوف، 
“�ضوت  م���و����ض���ك���و  ����ض���ك���ان  م�����ن 
الد�ضتورية.  التعديالت  ل�ضالح 
واأنا  اإىل تعديالت جذرية  نحتاج 

اأوؤيدها«.
و���������ض��������وت اآخ�����������������رون ل�������ض���ال���ح 

•• برلني-وكاالت

الأتراك  اأع��داد الالجئني  تتزايد 
يف اأملانيا ب�ضكل كبري منذ حماولة 
وزادت   ،2016 ع���ام  الن���ق���الب 
ذلك  منذ  اللجوء  طالبي  اأع���داد 
اأكرث  امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام  احل��ني حتى 
مقارنة  ط���ل���ب،  األ������ف   36 م����ن 
جلوء  ط��ل��ب   2000 م���ن  ب���اأق���ل 
بح�ضب  �ضبقت،  التي  الأع���وام  يف 
عليها  ح�����ض��ل��ت  ر���ض��م��ي��ة  اأرق��������ام 
من  “ال�ضرق الأو�ضط”  �ضحيفة 
دائرة الهجرة والالجئني التابعة 

للداخلية الأملانية.
وفيما تزداد اأعداد طالبي اللجوء 
عمليات  ت��ت��ك��ث��ف  وامل���ع���ار����ض���ني، 
ال��ت��ج�����ض�����س ك���ذل���ك ع��ل��ى ه����وؤلء 

املعار�ضني.
�ضوؤون  الأمل��اين يف  ويقدر اخلبري 
�ضميت  اإريك  الرتكية،  املخابرات 
ل�”ال�ضرق  ت�ضريحات  يف  اإينبوم، 
عدد العمالء الأتراك  الأو�ضط”، 
اأمل����ان����ي����ا، وال���ذي���ن  ال���ع���ام���ل���ني يف 
اآلف   8 بنحو  اأن���ق���رة،  جت��ن��ده��م 
 4 نحو  اأملانيا  يف  ويعي�س  عميل. 
منهم  كبري  ع��دد  تركي،  ماليني 
بعد  �ضيوفاً”  “عماًل  ج������اوؤوا 
ومكثوا  الثانية،  العاملية  احل��رب 

فيها.

 •• رانغون-اأ ف ب

انت�ضلت فرق الإغاثة جثث 120 
قتياًل على الأقل من الوحل بعد 
للي�ضم  مناجم  للرتبة يف  ان��زلق 
)اجل��������اد( يف ����ض���م���ال ب����ورم����ا، يف 
اإحدى اأ�ضواأ احلوادث التي ت�ضرب 

ال�ضناعة املحفوفة باملخاطر.
اثناء  م�ضرعهم  الع�ضرات  ويلقى 
املربحة  الي�ضم  �ضناعة  يف  العمل 
لكن �ضيئة التنظيم، والتي تعتمد 
ع��ل��ى ال��ع��م��ال امل��ه��اج��ري��ن الذين 
زهيدة ل�ضتخراج  رواتب  يتلقون 
الأحجار الكرمية املطلوبة بكرثة 

يف ال�ضني.
ووق���������ع ان����������زلق ال�����رتب�����ة ق����رب 
احلدود ال�ضينية يف ولية كا�ضني 
م�ضدراً  ت��ع��د  ال���ت���ي  ال���ب���ورم���ي���ة 
مل��ا ي�����ض��اوي م��ل��ي��ارات ال�����دولرات 
غزيرة،  اأم��ط��ار  ب��ع��د  الي�ضم  م��ن 
على  الإط���ف���اء  اإدارة  ذك����رت  ك��م��ا 

�ضفحتها على في�ضبوك.
املنجم  “عمال  اإن  الإدارة  وقالت 

اختنقوا مبوجة من الوحل«.
وب�����ع�����د ال����ع����م����ل ط���������وال ال����ي����وم 
اأعلنت الإدارة  ل�ضتخراج اجلثث، 
اأن “العدد الإجمايل للقتلى حتى 
اأن  م�����ض��ي��ف��ًة   ،”126 ه���و  الآن 

الأحمر و�ضكلوا باأج�ضامهم تاريخ 
ال�ضرطة  تلقي  اأن  قبل   2036
ال����ق����ب���������س ع���ل���ي���ه���م ع����ل����ى وج����ه 
ال�ضيوعي  و�ضكا احلزب  ال�ضرعة. 
اأن�ضاره  ن�����ض��ح  ال����ذي  امل���ع���ار����س، 
التعديالت  ب��رف�����س  بالت�ضويت 

�ضيئا و�ضّوت، واأنا اأدليت ب�ضوتي«. 
وق����ال م�����ض��وؤول��و الن��ت��خ��اب��ات اإن 
ن�����ض��ب��ة الإق���ب���ال ب��ل��غ��ت ن��ح��و 65 
اأن  راي��ن  تلفزيون  املئة. وذك��ر  يف 
الن�ضطاء  م��ن  �ضغرية  جمموعة 
نظمت احتجاجا رمزيا يف امليدان 

بحما�س  ل����ك����ن  ال�����ت�����ع�����دي�����الت 
اأق�����ل. م���ن ه�����وؤلء ن��اخ��ب��ة تدعى 
مل  “�ضراحة  ق��ال��ت  ل��ي��ودم��ي��ال 
اأقراأ عن التعديالت... ما جدوى 
الت�ضويت اإذا كانوا قرروا بالفعل 
اقراأ  بلدنا،  اأجلك. هذا حال  من 

ال���ذي���ن هربوا  امل���راق���ب���ني  اأع�����ني 
منهم.

امل�شاجد..
مراكز جت�ّش�س

وث���ائ���ق���ي عر�ضه  ف��ي��ل��م  واأظ����ه����ر 
 ،)ZDF( الأمل������اين  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
الرتكي  النظام  ا�ضتخدام  طرائق 
على  جت�ض�س  كاأماكن  للم�ضاجد، 

يلعب�����ون  اأنق�������رة،  من  مبا�ض�����رة 
املخربين  ب���ني  ال��و���ض��������������ي��ط  دور 
وحكومة  اأمل����ان����ي����ا  يف  الأت����������راك 
اإردوغ���ان يف  الرئي�س رجب طيب 

اأنقرة«.
ويروي لجئون اأتراك ل�”ال�ضرق 
يف  ي��ع��ي�����ض��ون  ك���ي���ف  الأو�ضط” 
اإليها بحثاً عن  اأملانيا التي جلاأوا 
الأم�����ان، ول��ي�����س ب��ع��ي��داً ج���داً عن 

اإن  الأمل�����������اين  اخل��ب��ي�����ر  ويق������ول 
“اأنقرة �ضّرحت، عن 12 موظفاً 
والقن�ضليات  ال�������ض�������ف���ارات  يف 
الرتكية يف اأملاني����ا، اأنه��م ينتمون 
عدد  لكن  ال��رتك��ي��ة،  للمخابرات 
اجل��وا���ض��ي�����س غ���ري امل�����ض��رح بهم 

اأعلى بكثري«.
وي��ق�����������������ول ���ض��������م��ي��ت اإي���ن���ب�������وم اإن 
يعّين���ون  الذين  الأتراك  “الأئمة 

الت�ضاري�س  ع����ل����ى  ال����ك����رمي����ة 
اجلبلية احلادة يف بلدة هباكانت، 
عن  ناجمة  اأخ��ادي��د  فككت  حيث 

حفريات �ضابقة الأر�س بالفعل.
وت��ظ��ه��ر يف ����ض���ور و���ض��ع��ت على 
في�ضبوك  على  نف�ضها  ال�ضفحة 
اإط�����ف�����اء واإ�����ض����ع����اف وهم  رج������ال 
�ضيل  فيه  ح��دث  واد  يف  يبحثون 

ال�����ض��ب��اح ل���ض��ت��خ��راج اجل��ث��ث من 
ب���ح���رية ط��ي��ن��ي��ة، و���ض��ح��ب��ه��ا اإىل 

ال�ضطح.
وق�����ال ك�����واو م���ني زع���ي���م اإح����دى 
جرى  اإن��ه  بر�س  لفران�س  القرى 
قبل  ال��وح��ل  م��ن  ن��اج��ني  انت�ضال 

تعليق العمل ب�ضبب الأمطار.
كان العمال يبحثون عن الأحجار 

“عمليات البحث والإنقاذ ل تزال 
متوا�ضلة«.

وكالة  املحلية  ال�ضرطة  واأف����ادت 
حتدوا  العمال  اأّن  بر�س  فران�س 
على ما يبدو حتذيرا بعدم العمل 
اثناء هطول  املفتوحة  املناجم  يف 

المطار.
وع����م����ل رج�������ال الإن������ق������اذ ط����وال 

 الرو�س مينحون بوتني حق متديد حكمه 

»جوا�سي�س اأردوغان« يالحقون معار�سيه يف اأملانيا 

 •• بروك�ضل-اأ ف ب

التحقيق  اإىل  رو�ضيا  اخلمي�س  الأوروب����ي  الحت���اد  دع��ا 
ا�ضتفتاء  �ضبهات مبخالفات خالل  يف 
على تعديالت د�ضتورية تتيح للرئي�س 
ال�ضلطة  يف  البقاء  بوتني  فالدميري 

حتى 2036.
وقال املتحدث با�ضم الحتاد الأوروبي 
بتقارير  علما  “اأخذنا  �ضتانو  بيرت 
خمالفات  ح�����ض��ول  ع���ن  وات���ه���ام���ات 
خ�����الل ال���ت�������ض���وي���ت، وم���ن���ه���ا اإك������راه 
وانتهاك  مرتني  والت�ضويت  ناخبني 
�ضرية الت�ضويت واتهامات با�ضتخدام 
ال�����ض��رط��ة ال��ع��ن��ف ���ض��د ���ض��ح��ايف كان 

متواجدا” يف املكان.

 •• اجلزائر-اأ ف ب

طالب الق�ضاء اجلزائري بفر�س عقوبة ال�ضجن ثالث 
�ضنوات على ثالثة نا�ضطني يف احلراك ال�ضعبي املناه�س 
مل�ضاركتهم يف  تواتي،  م��رزوق  ال�ضحايف  بينهم  لل�ضلطة 
تظاهرة حمظورة يف بجاية يف منطقة القبائل )�ضمال 

�ضرق(، بح�ضب جمعية لدعم �ضجناء الراأي.
اإن  املعتقلني  ل���الإف���راج ع��ن  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وق��ال��ت 
النفاذ  م���ع  ���ض��ن��وات  ث���الث  ال�����ض��ج��ن  ط��ل��ب��ت  “النيابة 
ي��ورو( �ضد  دينار )1375  األف  وغرامة قدرها مئتي 
وياني�س  ت��وات��ي  م����رزوق  الثالثة”  املعتقلني  م��ن  ك��ل 

عجيال وعمار بري.
واأوقف املتهمون الثالثة يف 12 حزيران/يونيو خالل 
حماولة للتجمع من اأجل دعم معتقلي ال��راأي، قمعته 
يف  الكبرية  املدينة  بجاية  و���ض��ط  يف  ب�ضرعة  ال�ضرطة 

منطقة القبائل.
اآذار/ منت�ضف  منذ  �ضارم  ب�ضكل  ع��ام  جتمع  اأي  ومنع 

مار�س ب�ضبب وباء كوفيد-19.
على  “التحري�س  بتهم  الثالثة  النا�ضطون  ويحاكم 
جتمع غري م�ضلح” و”ن�ضر ما ميكن اأن ي�ضر بامل�ضلحة 
خالل  للخطر  الآخ��ري��ن  حياة  و”تعري�س  الوطنية” 

فرتة احلجر” ال�ضحي.
“مهاجم�����ة  بتهم���ة  اأي�ض�������ا  ب������ري  عم������ار  ويالح�������ق 

الحتاد الأوروبي: خمالفات خالل ال�ستفتاء يف رو�سيا 
واأ�ضاف يف موؤمتر �ضحايف يف بروك�ضل “نتوقع اأن يتم 
اتهامات  لأنها  ينبغي،  كما  التقارير  تلك  يف  التحقيق 
خ���ط���رية«. وان��ت��ق��د الحت����اد الأوروب������ي اأي�����ض��ا ب��ن��دا يف 
الرو�ضي  ال��ق��ان��ون  مينح  التعديالت 
���ض��ي��ادة ع��ل��ى ال��ت��زام��ات��ه ال��دول��ي��ة، يف 
حت���د ل���ق���رارات امل��ح��ك��م��ة الأوروب���ي���ة 
عليها  وامل���وق���ع���ة  الإن�������ض���ان  حل���ق���وق 

مو�ضكو.
رو�ضيا،  م���ن  “نتوقع  ���ض��ت��ان��و  وق����ال 
تعديالت  اأي  ع����ن  ال���ن���ظ���ر  ب���غ�������س 
بالتزاماتها  تفي  اأن  الد�ضتور،  لهذا 
الدولية«. وقال الحتاد الأوروبي اإنه 
ل يعرتف باأي اقرتاع جرى يف �ضبه 
رو�ضيا،  �ضمتها  ال��ت��ي  ال��ق��رم  ج��زي��رة 

ويف �ضرق اأوكرانيا.

�ض�����خ�س رئي�����س اجلمهوري�����ة«.
وم��رزوق تواتي الذي اعتقل من قبل، مدون و�ضحايف 
يف املوقع اللكرتوين الي�ضاري “لفان-غارد اجلريي” 
نا�ضط يف  فهو  ياني�س عجيال  اأم��ا  اجل��زائ��ر(.  )طليعة 
احلراك  يف  نا�ضط  ب��ري  وعمار  الإن�ضان  حقوق  جم��ال 

املناه�س للنظام.
اإىل ذلك، ذكرت اللجنة الوطنية لالإفراج عن املعتقلني 
اأن غرفة التهام ثبتت يف حمكمة اجلزائر قرار قا�ضي 
يف  النا�ضط  على  الق�ضائية  املراقبة  بفر�س  التحقيق 

جمال حقوق الإن�ضان حكيم عداد.
العا�ضمة  يف  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و   14 يف  ع����داد  واأوق�����ف 
 16 منذ  الق�ضائية  املراقبة  حتت  وو�ضع  اجلزائرية 
حزيران/يونيو. وهو متهم “بالتحري�س على التجمع 
الوحدة  تقو�س  ق��د  من�ضورات  “ن�ضر  و  امل�ضلح”  غ��ري 

الوطنية«.
وحكيم عداد ع�ضو موؤ�ض�س لتجمع حركة ال�ضباب التي 
تقف يف طليعة حركة الحتجاج، واأمينها العام ال�ضابق. 
ال�ضلطات من  وب��اء كوفيد-19 يف اجلزائر  ومل مينع 
ال�ضيا�ضيني  وامل��ع��ار���ض��ني  احل����راك  ن��ا���ض��ط��ي  م��الح��ق��ة 

وال�ضحافيني وم�ضتخدمي الإنرتنت واإدانتهم.
راأي  �ضجني  �ضبعني  ح��وايل  اإن  نف�ضها  اللجنة  وق��ال��ت 
�ضبكة  ب�ضبب من�ضورات على  معتقلون حاليا معظمهم 

التوا�ضل الجتماعي في�ضبوك.

ال�سني تهدد باإجراءات ردا على جتني�س لندن ل�سكان هونغ كونغ 
وكانت احلكومة الربيطانية اأعلنت اأم�س الأول 
���ض��ت��و���ض��ع حقوق  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  اأن  الأرب���ع���اء 
الربيطانية  اجلن�ضية  منح  لت�ضهيل  ال��ه��ج��رة 
الأمن  ق��ان��ون  اأن  معتربًة  ك��ون��غ،  ه��ون��غ  ل�ضكان 
ال�����ض��ني فيها  ال���ذي فر�ضته  ال��ق��وم��ي اجل��دي��د 
امل�ضتعمرة  ل�ضتقاللية  وا�ضحاً”  “انتهاكاً  يعد 

الربيطانية ال�ضابقة.
وق���ال رئ��ي�����س ال�����وزراء ب��وري�����س ج��ون�����ض��ون اأمام 
املتحدة  اململكة  اإن  الربيطاين  العموم  جمل�س 
ل�ضكان  الهجرة  حقوق  تو�ضيع  تعهدها  �ضتنفذ 

املدينة، مو�ضحاً “هذا ما �ضنفعله بال�ضبط«.

  •• لندن-اأ ف ب

اأن بكني �ضتتخذ  اأعلنت �ضفارة ال�ضني يف لندن 
“اإجراءات منا�ضبة” اإذا و�ضعت بريطانيا اإمكان 
اململكة  جن�ضية  على  كونغ  هونغ  �ضكان  ح�ضول 

املتحدة ب�ضبب القانون حول الأمن القومي.
الربيطاين  اجلانب  غ��رّي  “اإذا  ال�ضفارة  وقالت 
�ضي�ضكل  فهذا  اأح���ادي،  ب�ضكل  احلالية  القاعدة 
ق��ط��ي��ع��ة م���ع م��وق��ف��ه��ا وم����ع ال���ق���ان���ون ال����دويل 
بحزم  ذل�����ك  “نعار�س  واأ�����ض����اف����ت  كذلك”. 

ونحتفظ بحق اتخاذ اإجراءات منا�ضبة«.

بجوازات  اخلا�ضة  ال�ضروط  احلكومة  و�ضتعدل 
�ضفر “بي ان )او(”، بريت�س نا�ضونال )اوفر�ضيز( 
البحار”،  وراء  م��ا   - ب��ري��ط��اين  “مواطن  اأي 
اإىل  بالقدوم  حلامليها  ي�ضمح  ب�ضكل  لت�ضهيلها 
اململكة املتحدة والعي�س والعمل فيها، ما ي�ضهل 

احل�ضول على اجلن�ضية الربيطانية فيما بعد.
وك���ان ع��دد حاملي ه��ذا اجل���واز يف ه��ون��غ كونغ 
يبلغ 350 األف �ضخ�س، لكنه ت�ضاعف منذ بدء 
2،9 مليون  حركة الحتجاج قبل عام. وهناك 
من �ضكان املنطقة جميعهم ولدوا قبل 1997، 

ميكنهم احل�ضول على هذه الوثيقة.

 هوجن كوجن تعتقل م�ستبها به يف طعن �سرطي  
•• هوجن كوجن-رويرتز

األقت ال�ضرطة يف هوجن كوجن القب�س على �ضاب يف الرابعة والع�ضرين من عمره يف مطار املدينة 
اأنه طعن �ضرطيا خالل الحتجاجات على قانون جديد لالأمن القومي  اأم�س لال�ضتباه يف  �ضباح 
املياه  مدافع  ا�ضتخدمت  ال�ضرطة  وكانت  عامليا.  ماليا  مركزا  تعد  التي  املدينة  على  بكني  فر�ضته 
والغاز امل�ضيل للدموع واألقت القب�س على اأكرث من 300 �ضخ�س تظاهروا حتديا للت�ضريع الأمني 
ال�ضامل الذي �ضنته ال�ضني للق�ضاء على املعار�ضة. ويف اأحدث مظاهر التوتر الدبلوما�ضي ب�ضبب 
لعر�س  تخطوها  خطوة  لأي  الكاملة  العواقب  �ضتتحمل  بريطانيا  اإن  ال�ضني  قالت  القانون  هذا 
زي��ارة هوجن  بتجنب  تايوان مواطنيها  ون�ضحت  املتحدة.  اململكة  توطني مواطني هوجن كوجن يف 
كوجن اأو ماكاو اأو ال�ضني اأو املرور عربها دون �ضرورة. وقالت و�ضائل اإعالم حملية اإن املعتقل كان 
على طائرة تابعة خلطوط كاثاي با�ضيفيك تتاأهب لالإقالع اإىل لندن عند اإلقاء القب�س عليه. ومل 

ترد ال�ضركة على الفور على طلب للتعليق. 

الق�ساء اجلزائري يطلب ال�سجن 3 �سنوات لنا�سطني  

ع�سرات ال�سحايا بحادث انزلق تربة يف بورما 
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�ضّيما نواب يف  النّواب، ول  اأوكرانيا هجمات من جانب بع�س 
احلزب الرئا�ضي ُيعتربون مقّربني من امللياردير النافذ ايغور 
الأوكراين  امل��رك��زي  البنك  ا�ضتقاللّية  وُت��ع��ّد  كولوموي�ضكي. 
�ضرطا رئي�ضيا ل�ضندوق النقد الدويل الذي ُيعَترب دعمه املايل 

حا�ضًما لأوكرانيا التي عانت اأزمة اقت�ضادية عميقة.
اأّن��ه وافق  ال��دويل يف يونيو )ح��زي��ران(  النقد  واأعلن �ضندوق 
دولر  م��ل��ي��ارات   5 بقيمة  لأوك��ران��ي��ا  م�ضاعدات  برنامج  على 
ميتّد على 18 �ضهراً، وذلك مل�ضاعدتها على مواجهة تداعيات 
وبح�ضب تقارير اإعالمية، من املتوقع اأن  جائحة كوفيد-19. 
البنك  حاكم  ا�ضتقالة  طلب  يف  اجلمعة  اليوم  الربملان  ينظر 

املركزي.

 •• كييف-وكاالت
الذي  ياكيف �ضمويل  الأوك��راين  املركزي  امل�ضرف  ق��ّدم حاكم 
يحظى باحرتام كبري يف دوائر الأعمال ويف الغرب، ا�ضتقالته ، 

منّدداً ب�”�ضغط �ضيا�ضي” مُيار�س على املوؤ�ّض�ضة.
اأن يوافق على هذه  الأوك���راين  ي��زال يتعنّي على الربملان  ول 
ال�ضتقالة. وقال امل�ضوؤول الذي ي�ضغل من�ضبه منذ عامني، يف 

بيان، اإنه قّدم ا�ضتقالته اإىل الرئي�س فولودميري زيلن�ضكي.
وهو مل ي�ضّم مبا�ضرة اجلهات التي يّتهمها مبمار�ضة “�ضغط 
على  ق��درت��ه  ع��دم  اإىل  ب��الإ���ض��ارة  مكتفياً  منهجي”،  �ضيا�ضي 
يف  امل��رك��زي  البنك  اإدارة  وُت��واج��ه  ب��ف��ع��ال��ّي��ة«.  وظ��ائ��ف��ه  “اأداء 

•• مو�سكو-وكاالت

وجمموعة  امل��ب��ا���ض��رة  لال�ضتثمارات  ال��رو���ض��ي  ال�����ض��ن��دوق  ب���داأ 
املخ�ض�س  “اأفيفافري”  يف ت�ضدير دواء  “خيم رار”،  �ضركات 
ل��ع��الج امل�����ض��اب��ني ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا، ح�ضب م��ا ذك��رت��ه وكالة 

“�ضبوتنيك” الرو�ضية.
اإىل  ال����دواء  ه��ذا  ت�ضدير  امل��ا���ض��ي، مت  )ح���زي���ران(  يونيو  ويف 
امل�ضتقبل  يف  كازاخ�ضتان  اإىل  توريده  املتوقع  ومن  بيالرو�س، 

القريب.
وقال ال�ضندوق الرو�ضي يف بيان: “اأعلن �ضندوقنا وجمموعة 
خيم رار، عن اإنتاج اأول 100 األف دورة دوائية رو�ضية من نوع 

كبري  ب�ضكل  يتجاوز  ما  وه��و  )ح��زي��ران(،  يونيو  يف  اأفيفافري 
خطة الإنتاج الأولية عند م�ضتوى 60 األف دورة«.

اإىل  ال��دواء  “يف يونيو )حزيران(، مت ت�ضليم  البيان:  واأ�ضاف 
جمهورية  اإىل  وك��ذل��ك  رو�ضيا،  اأن��ح��اء  جميع  يف  منطقة   35

بيالرو�س«.
“اأفيفافري”  عقار  اأق��رت  قد  الرو�ضية  ال�ضحة  وزارة  وكانت 
امل�ضتجد،  كورونا  بفريو�س  امل�ضابني  لعالج  دواء حملي  ك��اأول 

وفقاً لبند جديد يف �ضجل الدواء الوطني.
و�ضادقت وزارة ال�ضحة الرو�ضية على اأول دواء م�ضاد لفريو�س 
كورونا امل�ضتجد يف رو�ضيا، حيث اأ�ضدرت ت�ضريحاً ر�ضمياً ي�ضمح 

با�ضتخدام عقار “اأفيفافري” لعالج امل�ضابني باملر�س.

و�سط اهتمام عاملي .. رو�سيا تبداأ ت�سدير عقار لعالج امل�سابني بكوروناب�سبب »�سغوط �سيا�سية«.. حاكم م�سرف اأوكرانيا ي�ستقيل من من�سبه

اليوم  م����ن  اأك������رث  اإ����ض���اب���ة  األ������ف 
ال�ضابق.

اأعداد  ال��زي��ادة يف  ه��ذه  ويف �ضوء 
بع�س  ا�����ض����ط����رت  الإ������ض�����اب�����ات، 
عملية  يف  التمهل  اإىل  ال��ولي��ات 

اخلروج من احلجر.
فقد قرر حاكم ولية كاليفورنيا 
الأول  اأم���������س  ن���ي���و����ض���وم  غ���اف���ني 

الأربعاء منع خدمات املطاعم يف 
اأجنلي�س  لو�س  يف  مغلقة  اأم��اك��ن 
يف  اأخ��������رى  م��ق��اط��ع�����������������������ة  و18 

الولية.
وي���ط���ال احل���ظ���ر احل���ان���ات ودور 
ثالثة  “ملدة  وامل��ت��اح��ف  ال�ضينما 

ا�ضابيع على األقل«.
مي�ضيغن  حاكم  اأعلن  جهته،  من 

يف ���ض��م��ال ال��ب��الد اإغ��������������الق جزء 
كبري م�ن احلان�����ات التي اعتربها 
بينما  جديدة”،  “بوؤر  م�����ض��د 
)�ضمال  اأوري��غ��ون  وليتا  ان�ضمت 
غرب( وبن�ضلفانيا )�ضمال �ضرق( 
و�ضع  ت���ف���ر����س  ال���ت���ي  ت���ل���ك  اإىل 

كمامات.
وقال الطبيب ديفيد روبن مدير 

م�ضت�ضفى  يف  الأب����ح����اث  م���رك���ز 
الأطفال يف فيالدلفيا اإن “غياب 
وخ�ضو�ضا  ح��������ازم  وط����ن����ي  رد 
ك��م��ام��ة يف جميع  و����ض���ع  ف���ر����س 
تهديد  �ضيوا�ضل  ال��ب��الد  اأن��ح��اء 
ا���ض��ت��م��راري��ة اق��ت�����ض��ادن��ا وق����درة 
اأبوابها  فتح  اإع��ادة  على  مدار�ضنا 

يف اخلريف«.
 
 

 •• مومباي-جواهاتي-رويرتز

اإن عدد  ال��ه��ن��د  ال�����ض��ح��ة يف  ب������وزارة  ق����ال م�����ض��وؤول��ون 
الإ�ضابات بفريو�س كورونا يف البالد جتاوز 600 األف 
حالة،   17834 ال��وف��ي��ات  ع��دد  وب��ل��غ  اخلمي�س  اأم�����س 
لحتواء  ال�ضلطات  فيه  تكافح  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  وذل��ك 

الوباء بينما تخفف قواعد العزل العام.
وظهرت حتديات جديدة حلماية ال�ضكان من الفريو�س 
يف ولية اآ�ضام ب�ضمال �ضرق البالد و�ضط هطول اأمطار 
الأر�ضية  والنهيارات  الفي�ضانات  قتلت  حيث  غزيرة، 
 1.5 اأك���رث م��ن  واأج����ربت  الأ���ض��ب��وع  57 �ضخ�ضا ه���ذا 

مليون �ضخ�س على الفرار من منازلهم.
وقال هيمانتا بي�ضوا �ضارما وزير ال�ضحة يف ولية اآ�ضام 
النطاق  وا�ضعة  اخ��ت��ب��ارات  اإج���راء  ب���داأت يف  ال��ولي��ة  اإن 

•• اجلزائر-اأ ف ب

املعار�س  ع��ن  اأم�����س  الإف����راج  الق�ضاء اجل��زائ��ري  ق���ّرر 
البارزين، بعد قبول  اأح��د رم��وز احل��راك  ك��رمي طابو، 
اأح��د حماميه  �ضرح  ما  بح�ضب  املوؤقت،  لالإفراج  طلب 

لوكالة فرن�س بر�س.
الإفراج  طلب  “ُقبل  ب���ادي  الغني  عبد  املحامي  وق���ال 
املوؤقت و�ضيغادر كرمي طابو ال�ضجن اليوم” اخلمي�س. 
وحكم على طابو بال�ضجن ملدة �ضنة يف 24 اآذار مار�س 

بتهمة “امل�ضا�س بوحدة الوطن«.
جياليل �ضفيان يف  “جيل جديد”  واأعلن رئي�س حزب 
الثاين من حزيران يونيو اأن الرئي�س عبد املجيد تبون 
تعهد بالإفراج عن كرمي طابو مع نا�ضط �ضيا�ضي اآخر 

يف احلراك �ضمري بلعربي.
“طلب  اأن  موؤكدة  اخل��رب،  اجلزائرية  الرئا�ضة  واأك��دت 
ا�ضتقاللية  اح���رتام  وم��ع  القانون  وف��ق  �ضيتم  الإف���راج 

الق�ضاء«.
بو�ضا�ضي  م�����ض��ط��ف��ى  واحل���ق���وق���ي  امل���ح���ام���ي  واع���ت���رب 
قرار  احل��راك،  ن�ضطاء  حماكمات  اأغلب  يح�ضر  ال��ذي 

القرويني  ب��ني  ب��ال��ف��ريو���س  الإ���ض��اب��ة  ح���الت  لتحديد 
اأج�����ربوا ع��ل��ى الح��ت��م��اء يف امل���دار����س واملباين  ال��ذي��ن 

احلكومية.
وت�����ض��ك��ل ال���زي���ادة يف الإ���ض��اب��ات حت��دي��ا ك��ب��ريا للنظام 

ال�ضحي املثقل بالأعباء يف الهند.
اإن اخل���وف م��ن احل��ج��ر ال�ضحي يف  وي��ق��ول اخل����رباء 
م��راف��ق حكومية م��ت��داع��ي��ة دف���ع ال��ن��ا���س ل��ل��ع��زوف عن 
اأدى اإىل ظهور حالت جديدة  اخل�ضوع للفح�س، مما 
اإغ��الق يف  اأط��ول ف��رتة  اأن فر�ضت احلكومة  حتى بعد 

العامل.
واأعلنت ال�ضلطات يوم الثنني عن مرحلة جديدة من 
تخفيف اإجراءات العزل العام، لت�ضمح با�ضتئناف املزيد 
من الأن�ضطة القت�ضادية برغم ا�ضتمرار فر�س العزل 

على بع�س املناطق عالية الكثافة ال�ضكانية.

قائال “اأنا م�ضرور له  الإفراج عن طابو “مرّحبا به”، 
ولعائلته«.

�ضيكون  املوقوفني،  جميع  عن  الإف���راج  “ننتظر  وتابع 
بقمع  املتهمة  ال�ضلطة  من  تهدئة”  موؤ�ضر  فعال  ذل��ك 

النا�ضطني يف احلراك.
وحتول كرمي طابو )46 �ضنة(، موؤ�ض�س حزب الحتاد 
الدميوقراطي والجتماعي، اإىل �ضخ�ضية بارزة، ورمبا 
املناه�ضة  الحتجاجية  احلركة  �ضمن  �ضعبية،  الأك��رث 
للنظام، وقد �ضارك يف كل تظاهراتها منذ اأول م�ضرية 

للحراك يف 22 �ضباط فرباير 2019.
وحكمت حمكمة يف 24 اآذار مار�س على طابو بال�ضجن 
الوطن”،  وح��دة  ب�ضالمة  “امل�ضا�س  بتهمة  �ضنة،  مل��دة 
بينما ينتظر اأن يحاكم يف ق�ضية ثانية بتهمة “اإ�ضعاف 
عدة  م��رات  تاأجلت  املحاكمة  لكن  اجلي�س”،  معنويات 
فريو�س  انت�ضار  ظ��ل  يف  املحاكم  عمل  تقلي�س  ب�ضبب 

كورونا امل�ضتجد.
بعد  عنه  واأف��رج  �ضبتمرب،  اأيلول   12 يف  واعتقل طابو 
 26 يف  التايل  اليوم  يف  اعتقاله  اأعيد  لكن  اأ�ضبوعني، 

اأيلول �ضبتمرب.

األف اإ�سابة جديدة بكوفيد-19 بالوليات املتحدة   50

اإ�سابات فريو�س كورونا يف الهند تتجاوز 600 األف 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

األ���ف���ا و898   52 ن��ح��و  ���ُض��ّج��ل��ت 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�ضابة 
املتحدة  ال����ولي����ات  يف  امل�����ض��ت��ج��ّد 
قيا�ضي  رقم  �ضاعة يف   24 خالل 
اإح�ضاء  منذ بداية الوباء، ح�ضب 
ال�ضاعة  هوبكنز  ج��ون��ز  جلامعة 

20،30 بالتوقيت املحلي.
وبذلك، يرتفع اإجمايل الإ�ضابات 
بكوفيد-19 يف الوليات املتحدة 

اإىل نحو 2،7 مليون.
و���ض��ّج��ل��ت ال���ب���الد اأي�������ض���ا 706 
�ضاعة،   24 بالفريو�س يف  وفيات 
كوفيد- وفيات  اإج��م��ايل  لريتفع 

اإىل  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  يف   19
128 األفا و28.

املكت�ضفة  الإ���ض��اب��������ات  وع��������������������دد 
حديًثا يف الولي���ات املتحدة، اأعلى 
ظهور  منذ  م�ضى  وق��ت  اأّي  م��ن 

الوباء.
 ك��ذل��ك ف���اإن ع���دد احل����الت التي 
تتطلب دخول امل�ضت�ضفيات يتزايد 
يف ع��دد م��ن ب���وؤر ال��وب��اء، كما هو 
)تك�ضا�س(  ه��ي��و���ض��نت  يف  احل����ال 

وفينيك�س )اأريزونا(.
رقماً  تك�ضا�س  �ضّجلت  والأرب��ع��اء، 
الإ�ضابات،  عدد  يف  يومّياً  قيا�ضّياً 
اإذ اأح�ضت 8076 اإ�ضابة جديدة 
من  ي��ق��رب  م��ا  اأي  بكوفيد-19، 

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

الربازيلّية  ال�ضّحة  وزارة  اأعلنت 
كوفيد-19  وف���ي���ات  ح�ضيلة  اأّن 
ت�ضجيل  ب��ع��د  األ���ف���اً   60 جت�����اوزت 
اإ�ضافّية  وف������اة   1038 ال����ب����الد 
خالل  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
والع�ضرين  الأرب���������ع  ال�������ض���اع���ات 

املا�ضية.
احل�ضيلة  ت����رت����ف����ع  وب�������ذل�������ك، 
كوفيد-19 يف  لوفيات  الإجمالّية 
و632،  األفا  �ضتني  اإىل  ال��ربازي��ل 
بح�ضب بيانات الوزارة التي يعترب 
املجتمع العلمّي اأنها اأقّل بكثري من 

الأرقام احلقيقّية.
الإ�ضابات  ع��دد  ه��و  اأي�ضا  واملقلق 
اجلديدة الذي بلغ 46 األفا و712 
ما  الأخ�����رية،  ال�24  ال�����ض��اع��ات  يف 
يدل على اأن الوباء ما زال يوا�ضل 
ان��ت�����ض��اره ب��ت�����ض��ارع يف اأك����رب ب��ل��د يف 

اأمريكا الالتينية.
ووليتا �ضاو باولو وريو دي جانريو 
عدد  بلغ  اإذ  ت�����ض��ّرًرا،  الأك���رث  هما 
على  ف��ي��ه��م��ا  كوفيد-19  وف���ي���ات 
التوايل 15 األفا وثالثني وع�ضرة 

اآلف و988.
وم������ع ذل��������ك، اأم���������رت ال����ولي����ت����ان 
القت�ضادية  الن�ضاطات  با�ضتئناف 
على  اأ�ضهر  ثالثة  بعد  والتجارية 

فر�س العزل.

واأ�ضبحت الربازيل ب�ضكانها البالغ 
عددهم 212 مليون ن�ضمة، البلد 
الوفيات  ع���دد  ت�����ض��ررا يف  الأك����رث 
يف  م��ل��ي��ون   1،44  - والإ����ض���اب���ات 

املجموع -، بعد الوليات املتحدة.
لكل  وف�����اة   284 ت�����ض��ج��ل  ل��ك��ن��ه��ا 
مليون ن�ضمة، وتاأتي بعد الوليات 

ي��ب��ل��غ ه����ذا املعدل  امل��ت��ح��دة ح��ي��ث 
385 واإيطاليا )575(.

تفاوتا  يخفي  ال��رق��م  ه���ذا  اأن  اإل 
كبريا بني املناطق. ففي ولية ريو 
دي جانريو ت�ضجل 584 وفاة لكل 
)�ضمال  ك��ي��ارا  ويف  ن�ضمة،  مليون 
املا�ضي،  والأ���ض��ب��وع   .673 ���ض��رق( 

�ضهدت الربازيل التي �ضجلت فيها 
اأول وفاة بكوفيد-19 يف 16 اآذار/
م���ار����س، رق��م��ا ق��ي��ا���ض��ي��ا ج��دي��دا يف 
األفا(.   259 الإ�ضابات )اأكرث من 
باملر�س  اأ�ضخا�س   7005 وت��ويف 

الأ�ضبوع املا�ضي.
ال����ربازي����ل ل  اأن  ال��ع��ل��م��اء  وي�����رى 

تواجه وباء واحدا بل �ضل�ضلة اأوبئة. 
وقال الربوف�ضور روبرتو ميدونيو 
م�ضت�ضفى  يف  البحث  اإدارة  م��دي��ر 
اجلامعي  فيليو  ف��راغ��ا  كلينتينو 
“هناك اأوبئة عدة يف الربازيل. يف 
بع�س الأماكن يرتاجع الوباء ويف 

مناطق اأخرى يتقدم«.

•• لندن-اأ ف ب

اأع��ل��ن ال��ق�����ض��اء ال��ربي��ط��اين اأم�س 
الع���رتاف  لب�س”  “بال  ق���رر  اأن���ه 
“رئي�ضا  غ��واي��دو  خ��وان  باملعار�س 
ق�ضية  يف  ل��ف��ن��زوي��ال،  بالوكالة” 
التي  ال�ضلطة  حتديد  اإىل  تهدف 
البالد  ب��ذه��ب  ال��ت�����ض��رف  ميكنها 

املودع يف بنك انكلرتا.
وك���ت���ب ال���ق���ا����ض���ي ن���اي���ج���ل ت����ري يف 
الربيطانية  “احلكومة  اأن  ق��راره 
د�ضتوريا  رئي�ضا  ب��غ��واي��دو  تعرتف 
و”مبوجب  لفنزويال”  بالوكالة 
مبداأ +�ضوت واحد ينبغي اأن تقبل 

املحكمة هذا الإعالن بال لب�س«.
لفنزويال  امل��رك��زي  البنك  واأع��ل��ن 
وقال  ال��ق��رار.  ه��ذا  �ضي�ضتاأنف  اأن��ه 
زايوال  �ضارو�س  امل�ضرف  حمامي 
ب�ضكل  ي��ت��ج��اه��ل  احل��ك��م  “هذا  اإن 
كامل واقع الأو�ضاع على الأر�س«.

اخلارجية  وزي����ر  اع�����رتاف  وم��ن��ذ 
موقتا  رئي�ضا  بغوايدو  الربيطاين 
����ض���ب���اط/ف���رباي���ر  يف  ل���ف���ن���زوي���ال 
2019، رف�س بنك انكلرتا ب�ضكل 
كراكا�س  اإىل  ي��ع��ي��د  اأن  م��ن��ه��ج��ي 
الذهب  من  احتياطيها  من  ج��زءا 

املودع لديه.

اأكد حمامو  لكن خالل اجلل�ضات، 
الفنزويلية  ال���ن���ق���دي���ة  ال���ه���ي���ئ���ة 
عالقاتها  وع�����رب  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ان 
بالرئي�س  ت��ع��رتف  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة 
ل  ك���ان���ت  واإن  م�������ادوو  ن���ي���ك���ول����س 
وت��ق��دم��ت فنزويال  ع��ل��ي��ه.  ت��واف��ق 
يعادل  م��ا  ل�ضتعادة  ع��دة  بطلبات 
مليار دولر )حواىل 886 مليون 
ال��ذه��ب، بينما  ي���ورو( م��ن �ضبائك 
ك��ت��ب خ����وان غ���واي���دو م��رت��ني اإىل 
بنك انكلرتا ليطلب رف�س طلبات 
رف�س  م���واج���ه���ة  ويف  ك����راك����ا�����س. 
جلاأ  ال��ربي��ط��اين،  امل��رك��زي  البنك 
اإىل  الفنزويلي  امل��رك��زي  امل�����ض��رف 
هذه  اإىل  حاجته  م��وؤك��دا  الق�ضاء 
الأموال ملكافحة وباء كوفيد-19.
النتيجة  “هذه  اإن  زاي����وال  وق���ال 
ح�ضاب  ع���ل���ى  الأم����������ور  ����ض���ت���وؤخ���ر 
حياتهم  باتت  ال��ذي  الفنزويليني 

مهددة«.

اإج������راءات  اأن  ال���ع���امل  ه����ذا  وراأى 
ت��خ��ف��ي��ف احل��ج��ر يف ولي�����ات مثل 
جانريو  دي  وري�������و  ب����اول����و  �����ض����او 

“�ضابقة لأوانها وغري منا�ضبة«.
اأن  يفرت�س  ج��ان��ريو  دي  ري��و  ويف 
و�ضالت  واملطاعم  احل��ان��ات  تفتح 
الريا�ضة اخلمي�س بينما ا�ضتوؤنفت 
ال��ق��دم منذ  ك��رة  م��ب��اري��ات بطولة 
اأثار  م��ا  حزيران/يونيو  منت�ضف 

انتقادات حادة.
ال���ع���ا����ض���م���ة  ب�������اول�������و  �������ض������او  ويف 
تفتح  ل����ل����ربازي����ل،  الق���ت�������ض���ادي���ة 

املتاجر اأبوابها.
نهاية  يف  اإ�ضابة  اأول  ظهور  ومنذ 
اأي  ت��ط��ب��ق  مل  ����ض���ب���اط/ف���رباي���ر، 
�ضيا�ضة وطنية ملنع انت�ضار املر�س. 
وات��خ��ذ ح��ك��ام ال���ولي���ات اإج����راءات 
متفرقة وواجهوا يف اأغلب األأحيان 
ال���رئ���ي�������س جايري  م����ن  ان����ت����ق����ادات 

بول�ضونارو.
خطورة  م���ن  ق��ل��ل  وب���ول�������ض���ون���ارو 
الأزم����ة واع��رت���س ع��ل��ى اإج����راءات 
العزل با�ضم حماية اأول اقت�ضاد يف 

اأمريكا الالتينية.
7،8 ماليني  ال��ربازي��ل  وخ�����ض��رت 
ي�ضهد  اأن  وي�����ت�����وق�����ع  وظ����ي����ف����ة 
اقت�ضادها انكما�ضا تاريخيا ن�ضبته 
اإج���م���ايل  م����ن  امل���ئ���ة  10 يف  ن���ح���و 
�ضندوق  ح�ضب  ال��داخ��ل��ي،  ال��ن��اجت 

النقد الدويل.

 نيوزيلندا: وزير ال�سحة ي�ستقيل 
بعد خرقه لتدابري احلجر ال�سحي

•• �سيدين-وكاالت

ا�ضتقال وزير ال�ضحة النيوزيلندي، ديفيد كالرك، من من�ضبه على خلفية 
املفرو�ضة  ال�ضحي  احلجر  لتدابري  خرقه  ب�ضبب  ال�ضديد  للنقد  تعر�ضه 
املا�ضي، وذلك على الرغم  اأبريل )ني�ضان(  امل�ضتجد يف  ملواجهة وباء كورونا 
من الإدارة الناجحة لأزمة هذا الوباء، وفقا ملا اأعلنته رئي�ضة وزراء نيوزيلندا، 

اخلمي�س.  اأم�����س  اأردي������رن،  ج��ا���ض��ي��ن��دا 
ت�ضريحات  يف  اأردي��������������رن  وق�����ال�����ت 
“ل�ضوء  ويلينجتون  يف  لل�ضحافيني 
يف  انتباهنا  ي�ضتت  ذل��ك  ك��ان  احل���ظ، 
�ضيئاً  وك��ان  ال��ف��ريو���س(  )م��ع  تعاملنا 
اإىل  اإ����ض���ارة  يف  ا�ضتمراره”  مي��ك��ن  ل 
الذي  ك��الرك،  وك��ان  الوزير.  ا�ضتقالة 
اأقر بانتهاك احلجر ال�ضحي يف البالد 
مرتني وي�ضتبه يف انتهاكه مرة ثالثة، 
 3 قبل  بالفعل  با�ضتقالته  ت��ق��دم  ق��د 
بقيامه  ب��ع��د الع�����رتاف ع��ل��ن��اً  اأ���ض��ه��ر 
بنزهة عائلية على بعد 20 كيلومرتا 
)ني�ضان(  اأب����ري����ل   7 يف  م��ن��زل��ه  م���ن 
والتي  ال�ضواطئ،  اأح��د  لزيارة  املا�ضي 

واإج����راءات حجر �ضحي  ال��ب��الد  اليقظة يف  م��ن  اأع��ل��ى م�ضتوى  م��ع  تزامنت 
ا�ضتقالة كالرك يف ذلك  ال��وزراء  رئي�ضة  منزيل م�ضددة. ومع ذلك، رف�ضت 
خطورة.  الأك��رث  املرحلة  كانت  لأنها  نظرا  الوباء،  مواجهة  ملوا�ضلة  الوقت 
و�ضيتوىل مهام الوزير امل�ضتقيل، الذي اأقر خالل فرتة الإغالق اأي�ضاً بركوب 
دراجته ويتهم بالنتقال اإىل منزل اآخر خالل املراحل الأكرث خطورة، كري�س 
التي  نيوزيلندا،  وت�ضجل  الآن.  حتى  التعليم  حقيبة  يتوىل  ال��ذي  هيبكينز، 
حظيت حكومتها باإ�ضادة على نطاق وا�ضع ل�ضتجابتها ال�ضريعة للوباء، حالياً 
جمموعه  م��ا  تاأكيد  بعد  فقط،  )كوفيد-19(  ب���  ن�ضطة  اإ�ضابة  حالة   22

1.178 حالة اإ�ضابة، من بينها 22 حالة وفاة. 

ح�سيلة وفّيات كوفيد-19 تتجاوز 60 األفًا يف الربازيل  

الق�ساء الربيطاين يعرتف بخوان غوايدو رئي�سا لفنزويال الق�ساء يفرج عن اأحد رموز احلراك باجلزائر  هولندا عن وقف الطريان مع 
تركيا: كورونا متف�ٍس لديكم

•• اأم�سرتدام-وكاالت

ياأتي  تركيا،  مع  الرحالت  تعليق  ا�ضتمرار  اإن  الهولندية  احلكومة  قالت 
الذهاب  عدم  ال��الزم  “الدول  ت�ضم  التي  الربتقالية  القائمة  �ضمن  لأنها 
اأبعاد  اأي  يحمل  ل  ال��ق��رار  اأن  م��وؤك��دة  ال�ضرورية”،  احل���الت  يف  اإل  اإليها 

عقابية لرتكيا، واإمنا يتعلق بارتفاع اأعداد م�ضابي كورونا هناك.
ال�ضت�ضاري  املجل�س  رئي�س  اأج���رى  الرتكية”،  “زمان  ل�ضحيفة  ووف��ق��اً 
لالأتراك يف هولندا زكي باران ورئي�س جمعية رجال الأعمال الهوندليني 
والأتراك حكمت جورجو اأوغلو لقاءات مع م�ضوؤولني يف الوزارات املعنية يف 
احلكومة الهولندية، واأو�ضح امل�ضوؤولون اأنه يف حالة تراجع اأعداد الإ�ضابات 
القادمة وو�ضع تركيا يف قائمة   15 التقييم ملرحلة  اإع��ادة  يف تركيا �ضيتم 

الدول الآمنة.
غر�ضنا  “بالتاأكيد  ت�ضريحاتهم:  يف  الهولندية  اخلارجية  م�ضوؤولو  وقال 
اأنه  اإىل  م�ضريين  التمييز”،  اأ�ضا�س  على  التعامل  اأو  تركيا  معاقبة  لي�س 
ارتفع متو�ضط  اأن  بعد  الربتقالية  القائمة  اأخ��رى يف  مت و�ضع تركيا مرة 

الإ�ضابات لديها اإىل اأكرث من 20 بني كل 100 األف �ضخ�س.
اأن مت تداول قائمة بالدول التي �ضيتم فتح حدود الحتاد الأوروبي  وبعد 
املتخذة  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  تخفيف  مع  املقبلة،  الفرتة  خ��الل  معها 
ملواجهة وباء فريو�س كورونا امل�ضتجد )كوفيد-19(، بداأت الت�ضاوؤلت تزيد 

حول �ضبب عدم وجود تركيا بالقائمة بعد اأن كانت مر�ضحة لها.



اجلمعة    3   يوليو   2020  م    -   العـدد   12977  
Friday     3    July   2020  -  Issue No   12977

12

عربي ودويل
موري�سون: اأ�سرتاليا ميكن اأن توفر مالذًا اآمنًا ملواطني هونغ كونغ

واإن  للغاية”،  “مقلق  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ف��ى  املتطور 
ال�������وزراء ي��ن��ظ��رون ف���ى ت��رت��ي��ب��ات امل����الذ الآم����ن 

“بن�ضاط كبري«.
وقال موري�ضون لل�ضحفيني يف كانربا: “عندما 
نتخذ قرارا نهائيا ب�ضاأن تلك الرتتيبات، ف�ضوف 
تت�ضاءلون: هل نحن  ... ولكنكم  اأعلن عن ذلك 
على ا�ضتعداد لتعزيز وتقدمي الدعم؟. اجلواب: 
“اللم�ضات  و���ض��ع  ���ض��ي��ت��م  اأن����ه  واأ����ض���اف   . ن��ع��م« 
جمل�س  ي��ق��وم  ث��م  امل��ق��رتح��ات  ع��ل��ى  النهائية” 
اأم�س  اأعلنت  بريطانيا  كانت  بدرا�ضتها.  ال��وزراء 
ملئات  الإق���ام���ة  ح��ق��وق  لتو�ضيع  خ��ط��ة  الأرب���ع���اء 
الربيطانية  ال�ضفر  ج��وازات  حاملي  من  الآلف 

 •• �سيدين-وكاالت

قال رئي�س الوزراء الأ�ضرتايل �ضكوت موري�ضون، 

اآمن  م���الذ  ت��اأ���ض��ريات  م��ن��ح  ت��در���س  حكومته  اإن 
ب�ضبب  للخطر  امل��ع��ر���ض��ني  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ل�ضكان 
ا�ضتحدثته  الذي  القومي اجلديد  الأمن  قانون 
 ، الأ�ضخا�س  مئات  على  القب�س  واألقي  ال�ضني. 
عندما خرج املتظاهرون اإىل �ضوارع هونغ كونغ، 
ع��ام��اً منذ   23 ح��ي��ث حتتفل اجل���زي���رة مب���رور 

ت�ضليمها اإىل ال�ضني من احلكم الربيطاين.
الو�ضع  اإن  اخل��م��ي�����س  اأم�������س  م��وري�����ض��ون  وق����ال 

م���ن اعرتا�ضات  ال���رغ���م  ع��ل��ى  ك����وجن،  ه���وجن  يف 
الوقت  يف  م��وري�����ض��ون  اإع������الن  وياأت�����ي  ب��ك��ني. 
ال������ذي تتع�ر�س في������ه عالق������ة كانربا مع بكني، 
 ، �ضديدة  ل�ضغوط  الأه���م،  القت�ضادي  �ضريكها 
بعد  خا�ضة  اإل��ك��رتون��ي��ة،  بهجمات  ات��ه��ام��ات  م��ع 
م�ضتقل  حتقيق  اإج����راء  اإىل  اأ���ض��رتال��ي��ا  دع��ت  اأن 
اأخرى،  ك��ورون��ا. وم��ن ناحية  اأ���ض��ول فريو�س  يف 
وحذرت  بالتج�ض�س  اأ���ض��رتال��ي��ا  ال�����ض��ني  ات��ه��م��ت 
طالبها و�ضائحيها من زيارة البالد. كما فر�ضت 
بع�س العقوبات التجارية على ال�ضلع الأ�ضرتالية 
بتهمة  بالإعدام  اأ�ضرتايل  مواطن  على  وحكمت 

تهريب املخدرات.

ال�سعودية: ن�سعى اإىل جتنيب املنطقة
 اأي عمل اأحادي اجلانب حول �سد النه�سة

•• الريا�س-وكاالت

�ضارك نائب مندوب اململكة العربية ال�ضعودية الدائم لدى الأمم املتحدة الدكتور خالد بن حممد 
العام  الأم��ني  امل�ضغرة مع  العربية  للجنة  الفرتا�ضي  الجتماع  الأرب��ع��اء، يف  اأم�س  م�ضاء  منزلوي، 
لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س. وجرى خالل الجتماع بحث �ضبل اإيجاد حل لأزمة �ضد النه�ضة 
بني م�ضر وال�ضودان واأثيوبيا. واأو�ضح الدكتور منزلوي لالأمني العام اأن اململكة العربية ال�ضعودية 
العربية  ال��دول  جامعة  تفوي�س  اإىل  م�ضرياً  املعنية،  الأط���راف  جميع  مع  متميزة  بعالقات  تتمتع 
وم�ضالح  ي�ضمن حقوق  اتفاق  اإىل  التو�ضل  اأج��ل  من  الأم��ن،  املو�ضوع يف جمل�س  تطورات  مبتابعة 
اأو اإج��راء من  جميع الأط��راف. واأكد اأهمية الأمن املائي لكل من م�ضر وال�ضودان، ورف�س اأي عمل 
�ضانه اأن مي�س حقوق الأطراف كافة يف مياه النيل، م�ضدداً على �ضرورة ا�ضتئناف املفاو�ضات بح�ضن نية 

للتو�ضل اإىل اتفاق عادل ُيراعي م�ضالح اجلميع لتجنيب املنطقة اأي ت�ضعيد خطري يف امل�ضتقبل.

••  وا�سنطن-اأ ف ب

بالإجماع على ن�س  الأم��ريك��ي  ال��ن��واب  واف��ق جمل�س 
امل�ضوؤولني  على  اآيل  ب�ضكل  ع��ق��وب��ات  بفر�س  يق�ضي 
ال�ضينيني الذين ينتهكون التعهدات الدولية لل�ضني 

حيال احلكم الذاتي يف هونغ كونغ.
اآخر  ن�����س  ال��ق��رار ه���ذا خمتلف قليال ع��ن  وم�����ض��روع 
25 ح��زي��ران/ ب��الإج��م��اع يف  ال�����ض��ي��وخ  اأق����ره جمل�س 
يونيو. و�ضيعر�س جمددا على جمل�س ال�ضيوخ اعتبارا 
دونالد  الرئي�س  يوقعه  اأن  قبل  اخلمي�س،  اأم�����س  م��ن 
يلقى  ال��ق��رار  واق���رتاح  التنفيذ.  حيز  ليدخل  ترامب 
يرغبون  الذين  والدميوقراطيني  اجلمهوريني  دعم 
الإج���راءات  عن  مبعزل  بكني  على  ال�ضغط  تعزيز  يف 
التي اتخذتها الإدارة الأمريكية منذ اأن اأعلنت ال�ضني 
الربيطانية  امل�ضتعمرة  يف  ال��ق��وم��ي  ل��الأم��ن  ق��ان��ون��ا 
ال�ضناتور  وق�����ال  ال���ث���الث���اء.  اأق����رت����ه  ث���م  ال�����ض��اب��ق��ة، 
التي  ال�ضيغة  اإن  ه��ول��ن  ف��ان  كري�س  ال��دمي��وق��راط��ي 

•• طهران-وكاالت

اإيران،  يف  النووية  بالأن�ضطة  املعنية  ال�ضلطات  اأعلنت 
املباين  اأح��د  يف  “حادث”  وق��وع  اأم�س اخلمي�س،  �ضباح 

التابعة ملحطة نطنز النووية.
ومل تك�ضف ال�ضلطات عن نوع احلادث وحيثيات وقوعه، 
واكتفت بالقول اإنه وقع فجر اأم�س، واأدى اإىل “ت�ضرر 
“ل  واأن  ب�ضرية”،  خ�ضائر  وق���وع  دون  م��ن  امل��ب��ن��ى  يف 

خماوف من وجود تلوث نووي«.
احلر�س  م��ن  القريبة  “ت�ضنيم”  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
“منظمة الطاقة  الثوري الإي��راين عن املتحدث با�ضم 
املبنى  اإن  قوله  كمالوندي  بهروز  الإي��ران��ي��ة  الذرية” 
ال���ذي �ضهد احل����ادث ه��و ق��ي��د الإن�����ض��اء، وي��ق��ع يف فناء 

حملة بايدن تتخطى حملة 
ترامب يف جمع الأموال  

•• وا�سنطن,-اأ ف ب

الرئي�س  بايدن  جو  الرئا�ضية  لالنتخابات  الدميوقراطي  املر�ضح  تخطى 
دونالد ترامب يف جمع الأموال للحملة النتخابية لل�ضهر الثاين على التوايل 
وللربع الثاين من عام 2020، بح�ضب اأرقام ما يوؤكد احلما�ضة القوية للمناف�س 

على مقعد البيت الأبي�س.
من  �ضلة  ذات  وجهات  الدميوقراطي  للحزب  الوطنية  واللجنة  بايدن  ومتّكن 
على  �ضهرية  ت��ربع��ات  اأع��ل��ى  يف  ي��ون��ي��و،  ح��زي��ران  يف  دولر  مليون   141 جمع 
الوطنية  واللجنة  ت��رام��ب  جمعه  عما  دولر  ماليني  ب10  واأك���رث  الإط����الق، 

للحزب اجلمهوري.
والربع الثاين من عام 2020 كان قيا�ضيا للحملتني، وتفّوق بايدن مع 282،1 
مليون دولر مقابل 266 مليون لرتامب للفرتة من ني�ضان اأبريل اإىل حزيران 

يونيو.
“هذه التربعات تعني  اأوم��ايل ديلون يف بيان  وقالت مديرة حملة بايدن جني 
اأننا لل�ضهر الثاين على التوايل تقدمنا على حملة دونالد ترامب، وتظهر تزايد 

احلما�ضة لدى القاعدة ال�ضعبية لنتخاب جو بايدن«.
و68 يف املئة من املتربعني لبايدن يف حزيران يونيو، ال�ضهر الذي ح�ضل فيه 
امل�ضاهمني  من  كانوا  احل��زب،  مر�ضح  لي�ضبح  ال�ضروريني  املندوبني  عدد  على 

للمرة الأوىل، وفق ديلون.
وذكرت حملة ترامب اأن لديها 295 مليون دولر يف ح�ضابات. ومل يعلن فريق 
على  “بكثري”  تتقدم  اإنها  قالت  ترامب  حملة  لكن  نقدية  �ضيولة  عن  بايدن 

بايدن يف ما يخ�س ال�ضيولة النقدية.
النتخابات  ت�ضبق  التي  ال�ضتة  الأ�ضهر  يف  بقوة  الأم���وال  جمع  حملة  وتنطلق 
الرئا�ضية. وُتربز التربعات القيا�ضية يف جزء منها اجلهود الرقمية واللكرتونية 

الكبرية للحملتني خالل اأزمة فريو�س كورونا امل�ضتجد.
الوطنية،  ال�ضتطالعات  يف  الرئي�س  ع��ن  املئة  يف   9،4 ب��ف��ارق  ب��اي��دن  ويتقدم 

بح�ضب اأرقام موقع ريل كلري بوليتيك�س.
كما يتقدم اأي�ضا يف العديد من الوليات املتاأرجحة التي �ضاهمت يف حتقيق الفوز 

لرتامب، ومنها فلوريدا وبن�ضلفانيا ووي�ضكون�ضن.
اإزاء طريقة تعامله  امل�ضتائني  الناخبني  التاأييد لرتامب لدى  ن�ضبة  وتراجعت 
ا�ضتجابته  اإزاء  واأي�����ض��ا  ع��ن��ه��ا،  ال��ن��اج��م��ة  م��ع اجل��ائ��ح��ة والأزم�����ة الق��ت�����ض��ادي��ة 

لالحتجاجات املطالبة بالعدالة العرقية.

“ت�ضمل تغيريات تقنية طفيفة مقارنة بالن�س  اأقرت 
ال�ضناتور )ب��ات( تومي من متريره  ال��ذي متكنت مع 
�ضنذهب  “غدا  تغريدة  يف  وكتب  املا�ضي”.  الأ�ضبوع 
تبني  ال�����ض��ي��وخ  جمل�س  م��ن  لنطلب  ال��ك��ون��غ��ر���س  اإىل 
ال�ضيغة اجلديدة فورا«. وي�ضمح الن�س اجلديد للندن 
مبعاقبة اأي �ضخ�س اأو كيان ي�ضاندهم ماديا يف انتهاك 
“قادة  بالتحديد  ال�ضينية. ويذكر معداه  اللتزامات 
فر�س  ع��ن  م�ضوؤولني  ال�ضيني  ال�ضيوعي  احل���زب  يف 
وكذلك  قانون حول الأم��ن القومي يف هونغ كونغ”، 
املتظاهرين  قمع  يف  م��ت��ورط��ة  ال�ضرطة  م��ن  وح���دات 
تربم  التي  امل�ضارف  اإىل  ي�ضريان  كما  كونغ.  هونغ  يف 
التي  وال��ك��ي��ان��ات  الأ���ض��خ��ا���س  م��ع  مهمة”  “�ضفقات 
تخ�ضع للعقوبات، والتي �ضت�ضتهدفها اإجراءات عقابية 
ايار/مايو  ن��ه��اي��ة  األ��غ��ت يف  اأي�����ض��ا. وك��ان��ت وا���ض��ن��ط��ن 
حذر  بينما  ك��ون��غ،  لهونغ  املمنوح  التف�ضيلي  الو�ضع 
وزير اخلارجية الأمريكي اأم�س الأول الأربعاء من اأنه 

ل ي�ضتبعد فر�س اإجراءات اأمريكية جديدة.

حمطة نطنز ول توجد فيه اأن�ضطة نووية«.
كما نقلت وكالة الأنباء الر�ضمية الإيرانية “اإرنا” عن 
املتحدث نف�ضه قوله اإن “احلادث مل يوؤثر على الأن�ضطة 
م�ضيفاً اأن “اخلرباء بداأوا  النووية يف مفاعل نطنز”، 

بالتحقيق ملعرفة اأ�ضبابه«.
ومل يعلن عن اأي اأعمال بناء معلنة من قبل يف موقع 
بعد نحو  اليورانيوم على  نظنز، وهو مركز لتخ�ضيب 

250 كيلومرتاً جنوب العا�ضمة طهران.
وي�����ض��م��ل ن��ط��ن��ز م��راف��ق حت��ت الأر������س، م��دف��ون��ة حتت 

حوايل 7.6 مرت من اخلر�ضانة.
ون��ط��ن��ز ه���و م���ن ب���ني امل���واق���ع ال��ت��ي ت��راق��ب��ه��ا الوكالة 
النووي مع  اإي��ران  اتفاق  بعد  الذرية،  للطاقة  الدولية 

القوى العاملية.

عقوبات اأمريكية على ال�سني دفاعا عن هونغ كونغ  

حادث غام�س اأدى اإىل اأ�سرار يف حمطة نووية اإيرانية

طالبان تفجر مفاجاأة.. ا�ستهداف الأمريكيني بداأ بعهد اأوباما
•• كابول-وكاالت

فجرت حركة طالبان مفاجاأة قوية 
“نيويورك  �ضحيفة  تقرير  ح��ول 
 New York Times »تاميز
اأن  الأم�����ريك�����ي�����ة، وال����ت����ي زع����م����ت 
الرئي�س الأمريكي، دونالد ترمب، 
مبالغ  رو�ضيا  بدفع  علم  على  ك��ان 
م��ال��ي��ة حل��رك��ة ط��ال��ب��ان، م��ن اأجل 
الأمريكية  ال����ق����وات  ا����ض���ت���ه���داف 

وقتلهم.
ال�����ض��اب��ق حلركة  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
ط��ال��ب��ان امل��ال م��ان��ان ن��ي��از، والذي 
للحركة  ال��ر���ض��م��ي  امل��ت��ح��دث  ك���ان 
حتت قيادة املال عمر لطالبان، اإن 
عهد  منذ  ب��داأت  الرو�ضية  املكافاآت 
باراك  ال�ضابق  الأمريكي  الرئي�س 
ت�ضلم  قبل  اأي   2014 عام  اأوباما 
ترمب الرئا�ضة باأكرث من عامني.

ل�ضحيفة  ت�����ض��ري��ح��ات  يف  وق�����ال 
 The Daily بي�ضت«  ديلي  “ذا 
بالن�ضبة للو�ضع احلايل،   Beast
ال�����ض����ت����خ����ب����ارات  دف�����ع�����ت  “فقد 
ال��رو���ض��ي��ة حل��رك��ة ط��ال��ب��ان مقابل 
الأمريكية  القوات  على  الهجمات 
- وعلى داع�س - يف اأفغان�ضتان منذ 

عام 2014 وحتى الآن«.
للمخابرات  تقرير  ت��داول  وقد مت 
الأم�����ريك�����ي�����ة ح������ول امل�������ض���اع���دات 
ف����ى مبنى  ل���ط���ال���ب���ان  ال���رو����ض���ي���ة 
اأجهزة  الكابيتول هيل وفى جميع 

“رمبا  ت��رم��ب:  وت��اب��ع  الرئي�س”. 
مزاعم  ت�ضبه  ملفقة  مزاعم  كانت 
النتخابات،  يف  ال��رو���ض��ي  التدخل 
م��ن ق��ب��ل اأخ���ب���ار ن��ي��وي��ورك تاميز 
امل�������زورة وال����ذي����ن ي����ري����دون جعل 
�ضيئني!!«.  ي��ب��دون  اجل��م��ه��وري��ني 
وكانت �ضحيفة “نيويورك تاميز« 
قد   New York Times
اأن م�ضوؤولني يف  البداية  ذك��رت يف 
ال�ضتخبارات الأمريكية يعتقدون 
قدمت  رو�ضية  وحدةع�ضكرية  اأن 
�ضرا مكافاآت للم�ضلحني املرتبطني 
التحالف  ق���وات  لقتلهم  بطالبان 
القوات  ا����ض���ت���ه���داف  ذل����ك  يف  مب���ا 
�ضحيفة  حتدثت  كما  الأمريكية. 
 Wall ج��ورن��ال«  �ضرتيت  “وول 
Street Journal و”وا�ضنطن 
 Washington ب����و�����ض����ت« 
الكرملني  ج����ه����ود  ع����ن   Post
ل��ت��ن��ظ��ي��م ه���ج���م���ات ع���ل���ى ال���ق���وات 
الغربية. وهو التقرير الذي فجر 
موجة من اجل��دل داخ��ل الوليات 
امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة وح��ول��ه��ا اإىل 

ق�ضية انتخابية جديدة.
وقال البيت الأبي�س ال�ضبت املا�ضي 
اإن ترمب مل يطلع على املعلومات 
ال�ضتخباراتية الرو�ضية املزعومة، 
التقارير  ي��ن��ِف  اأو  ي��وؤك��د  مل  لكنه 
رو�ضيا  ب���اأن  تفيد  ال��ت��ي  الأ�ضا�ضية 
مل��ه��اج��م��ة اجلنود  م���ك���اف���اآت  ت��ق��دم 

الأمريكيني.

الأم��������ن ال����ق����وم����ى خ������الل الي������ام 
لثالثة  ووف��ق��ا  امل��ا���ض��ي��ة.  القليلة 
اطلعوا  اأو  ال��ت��ق��ري��ر  ق����راأوا  اأف����راد 
ويغطي  طويل  التقييم  فاإن  عليه، 
���ض��ن��وات، وي��رك��ز عموما على  ع��دة 
كيفية تقدمي رو�ضيا الدعم، مبا يف 
ذلك امل�ضاعدة املالية، اإىل طالبان.

املكافاآت  اإىل  التقرير  يتطرق  كما 
اأوردت���ه���ا �ضحيفة  ال��ت��ي  ال��رو���ض��ي��ة 
“نيويورك تاميز” لأول مرة، على 

الرغم من اأن الذين قراأوا التقرير 
يقولون اإن نقطة البيانات ظرفية 
ذلك،  ومع  م�ضتمر.  التحقيق  واإن 
اإىل �ضحيفة  قال �ضخ�ضان حتدثا 
من  الوا�ضح  م��ن  اإن��ه  بي�ضت  ديلي 
متزايًدا  خطًرا  هناك  اأن  التقرير 
ع����ل����ى ال�������ق�������وات الأم������ريك������ي������ة يف 

اأفغان�ضتان ب�ضبب �ضلوك رو�ضيا.
اجلمهوري  ال�����ض��ي��ن��ات��ور  وه���اج���م 
ماركو روبيو التحرك الدميقراطي 

ع���رب ح�ضابه  وق�����ال  ت���رم���ب،  ���ض��د 
اأن  امل���ف���ارق���ات  “من  “تويرت”: 
الآن  ي�ضي�ضون  الذين  من  العديد 
التقرير الأخري يف نيويورك تاميز 
ق��ل��ل��وا من  اأو  ���ض��ك��ك��وا وخ��ال��ف��وا / 
اأدلة  �ضاأن ذلك عندما كانت هناك 
�ضليماين  اأن  م��ن  ف��ي��ه��ا  ج����دال  ل 
ا�ضتهداف  يف  ح��اف��ل  ���ض��ج��ل  ل��دي��ه 
وتابع:  وقتل القوات الأمريكية”. 
على  ب���ه  ي��وؤم��ن��ون  م���ا  “يختارون 

اأ�ضا�س �ضيا�ضي حزبي«.
من جهته، قال الرئي�س الأمريكي، 
ردا  املا�ضي  الثنني  ترمب  دونالد 
ت���ورط رو���ض��ي��ا بدعم  على م��زاع��م 
طالبان لقتل جنود اأمريكيني، اإنها 
غري موثوقة. وقال يف تغريدة عرب 
ح�ضابه يف “تويرت”: “لقد اأبلغتني 
اأنها مل  للتو  الأمريكية  املخابرات 
جتد هذه املعلومات ذات م�ضداقية، 
نائب  تبلغ  اأو  تبلغني  مل  وبالتايل 

الثالثة  بامل�ضتعمرات  املوجودين 
ع�����ض��ر يف ح����ال ا���ض��ط��ف��اف��ه��م مع 
ال��ق��وات ال��ربي��ط��ان��ي��ة وه���و الأمر 
الذي اأجرب كثريا من العبيد على 
�ضعيا  ب��ال��ربي��ط��ان��ي��ني  الل��ت��ح��اق 

وراء وعود حرية زائفة.

حذف الفقرة
التاريخ  يذكر  ل  ثانية،  جهة  من 
ب�ضكل وا�ضح عوامل اإلغاء الفقرة 
فقط  وي��ذك��ر  بالعبودية  املتعلقة 
البالغ  جيفر�ضون  ت��وم��ا���س  ق��ي��ام 
عاما   33 ح��ي��ن��ه��ا  ال���ع���م���ر  م����ن 
ال�ضتقالل  وثيقة  ن�س  بتحرير 
ما بني 11 و28 حزيران/يونيو 
جلنة  ع���ل���ى  وع���ر����ض���ه���ا   1776
اأدامز  اأ�ضا�ضا كال من جون  �ضمت 
وفرانكلني بنجامني قبل عر�ضها 
ع��ل��ى ال��ك��ون��غ��ر���س ال��ق��اري الثاين 
ما  الوثيقة  اأف����راده  ناق�س  ال���ذي 
وحذفوا  متوز/يوليو  و3   1 بني 

الفقرة املتعلقة بالعبودية.
املوؤرخني  م��ن  ال��ع��دي��د  وي��ت��ح��دث 
على عوامل اقت�ضادية وراء حذف 
فعلى  بالعبودية.  املتعلقة  الفقرة 
م�ضوؤويل  اخ���ت���الف  م���ن  ال���رغ���م 
حول  ع�ضرة  ال��ث��الث  امل�ضتعمرات 

م�ضتقبل العبودية، احتاجت 

التنظيمات  ه��������ذه  وغ����ال����ب����ي����ة 
ل��ه��ا وزن كبري  ل��ي�����س  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 

عدديا.
املعار�ضة  الت�ضكيالت  اإع��الن  ومع 
العملية  لهذه  مقاطعتها  الكربى 
الن����ت����خ����اب����ي����ة، ب����ات����ت ال���ط���ري���ق 
الت�ضايف  ال���ت���ي���ار  اأم������ام  م��ف��ت��وح��ة 

لإعادة و�ضع يده على الربملان.
�ضيطرته  الت�ضايف  ال��ت��ي��ار  وخ�ضر 
الأول  ك���ان���ون  يف  ال����ربمل����ان  ع��ل��ى 
عاماً   15 بعد   ،2015 دي�ضمرب 
الهيمنة عليه، حينما متكنت  من 
ب�112  ال����ف����وز  م����ن  امل���ع���ار����ض���ة 
مقعداً من اأ�ضل 167 يف جمل�س 

النواب.
باأنها  احلكومة  املعار�ضة  واتهمت 
دع���ت ل��الن��ت��خ��اب��ات يف وق���ت “مل 
تلب فيه اأدنى �ضروط ال�ضفافية” 

الالزمة.
ال������ث������الث������اء عن  وب������اإع������الن������ه������ا 
كانون  يف  الت�ضريعية  النتخابات 
اإن���دي���را  اأك������دت  دي�����ض��م��رب،  الأول 
اعتماد  ���ض��ي��ج��ري  اأن�����ه  األ���ف���ون���زو 

ترتيبات انتخابية جديدة.
 

•• وا�سنطن-وكاالت

اإق��راره، ت�ضمن اإعالن  تزامناً مع 
املتحدة  ال������ولي������ات  ا����ض���ت���ق���الل 
اأ�ضا�ضا  اأع�����ده  ال����ذي  الأم���ريك���ي���ة 
عليه  وواف���ق  جيفر�ضون  توما�س 
ال��ك��ون��غ��ر���س ال���ق���اري ال��ث��اين يوم 
جملة   1776 مت��وز/ي��ول��ي��و   4
بني  �ض�����اوت  التي  العب�����ارات  من 
حقوقه����م  ع��ل��ى  واأك�����دت  ال��ب�����ض��ر، 
اأن  اأو  ت��ت��ج��زاأ  اأن  مي��ك��ن  ل  ال��ت��ي 

ت�ضلب.
الكلمات  ه�����������������ذه  ظ���ل���ت  وق�����������������د 
البداية  يف  واخل��ال��دة  الإن�����ض��ان��ي��ة 
نهاية  وانتظرت  ورق،  على  ح��ربا 
 1865 ع�����ام  الأه����ل����ي����ة  احل������رب 
امتلك  ح���ي���ث  ل����واق����ع  ل���ت���ت���ح���ول 
العديد   1776 ���ض��ن��ة  ح��ي��ن��ه��ا 
املطالبني  امل�������ض���ت���ع���م���ري���ن،  م����ن 

بال�ضتقالل، عبيدا.
وعلى ح�ضب م�ضادر تلك الفرتة، 
الوقت  ذل���ك  ال��ع��ب��ودي��ة يف  غ���ذت 
حيث  القت�ضاد،  من  هاما  جانبا 
ع���م���ل ال���ع���ب���ي���د ح��ي��ن��ه��ا ب����امل����زارع 
واحل��ق��ول وامل��ن��اج��م وب��ذل��ك حرم 
نحو خم�س الأ�ضخا�س املتواجدين 
الثالث  امل�ضتعمرات  اأرا���ض��ي  على 

ع�ضرة من حريتهم.

•• كراكا�س-اأ ف ب

النتخابي  الوطني  املجل�س  اأعلن 
الن����ت����خ����اب����ات  اأن  ال����ف����ن����زوي����ل����ي 
لتجديد  ال���ه���ادف���ة  ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة 
التي  ال��وح��ي��دة  املوؤ�ض�ضة  ال��ربمل��ان 
يف  حالياً  املعار�ضة  عليها  ت�ضيطر 
من  ال�����ض��اد���س  يف  �ضتعقد  ال��ب��الد، 

كانون الأول دي�ضمرب املقبل.
الوطني  املجل�س  رئي�ضة  واأك����دت 
الن��ت��خ��اب��ي اإن����دي����را األ���ف���ون���زو يف 
التلفزيون  ع����رب  ب����ث  ت�������ض���ري���ح 
ال��وط��ن��ي “كل ال��ب��الد م��دع��وة يف 
 2020 6 كانون الأول/دي�ضمرب 
اإىل  الهادفة  النتخابية  للعملية 

انتخاب اجلمعية الوطنية«.
الثالثاء  اأعلنت  األ��ف��ون��زو  وك��ان��ت 
كانون  يف  �ضتنظم  النتخابات  اأن 
الأول دي�ضمرب بدون اأن ت�ضري اإىل 

املوعد املحدد.
لولية  اجلديد  الربملان  وينتخب 
عام  من  متتد  �ضنوات  خم�س  من 
اأكدت  2026، كما  2021 حتى 

األفونزو.

الأمريكية عرب املحيط الأطل�ضي، 
م�����ض��ن��ف��ا الأم�������ر ك���ج���رمي���ة �ضد 
الإن�������ض���ان���ي���ة. ك��م��ا و����ض���ف جت���ارة 
و�ضبهها  امل�����ض��ني  ب���الأم���ر  ال��ع��ب��ي��د 

باأعمال القر�ضنة.
لإعالن  جيفر�ضون  اأ���ض��ار  اأي�����ض��ا، 
 Lord( دومن����������������ور  ال���������ل���������ورد 
Dunmore( لعام 1775 فنقد 
قيام الأخري بتقدمي وعود للعبيد 

اأن الوثيقة النهائية افتقرت لهذا 
�ضنوات  فاأ�ضفرت عن  الهام  اجلزء 
العبيد  ا����ض���ط���ه���اد  م����ن  ط���وي���ل���ة 
برنامج  ح���ول  ع���دي���دة  وم�����ض��اك��ل 

حقوق ال�ضود بالبالد.
توما�س  نقد  املبدئية،  وبوثيقته 
جورج  بريطانيا  ملك  جيفر�ضون 
نقل  دوره يف  ع��ل��ى  واأك����د  ال��ث��ال��ث 
القارة  نحو  اإفريقيا  م��ن  العبيد 

الوثيقة الأوىل 
ونقد العبودية

اأن  ك����ث����ريون  ي��ج��ه��ل  ذل������ك،  اإىل 
النموذج الأول الذي قدمه توما�س 
ج��ي��ف��ر���ض��ون ح���ول وث��ي��ق��ة اإع���الن 
ال���ض��ت��ق��الل اح��ت��وى ع��ل��ى حوايل 
خاللها  م����ن  ن���ق���د  ك��ل��م��ة   168
اأ�ضلوب  ع��ل��ى  معتمدا  ال��ع��ب��ودي��ة، 
وا���ض��ت��ن��ت��اج��ات ف���رتة ال��ت��ن��وي��ر، اإل 

غري �ضرعي، يحظى الأخري بدعم 
رو�ضيا وال�ضني واإيران وكوبا.

الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ض��ة  اأع��ل��ن��ت 
تنظيماً   89 اأن  الن����ت����خ����اب����ي 
ي�������ض���ارك يف هذه  ق����د  ����ض���ي���ا����ض���ي���اً 
وميكن  الت�ضريعية،  الن��ت��خ��اب��ات 
بتقدمي  ال��ب��دء  التنظيمات  ل��ه��ذه 
العا�ضر  م��ن  اع��ت��ب��اراً  تر�ضيحاتها 
من اآب اأغ�ضط�س وحتى 19 منه.

املجل�س  رئ���ي�������ض���ة  وب���اخ���ت���ي���اره���ا 
انتزعت  الن���ت���خ���اب���ي،  ال���وط���ن���ي 
امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ���ض��الح��ي��ة تعود 
التي  ال��وط��ن��ي��ة،  للجمعية  اأ���ض��اًل 
القيام  القانون  بح�ضب  لها  يحق 

بهذا التعيني.
وي���راأ����س اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة اأي 
غوايدو  خ��وان  املعار�س  ال��ربمل��ان، 
ال�����ذي ي��ع��ت��رب وج�����ود م�������ادورو يف 
ال�ضلطة غري �ضرعي، واأعلن نف�ضه 
يف ك��ان��ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر 2019 

رئي�ضاً بالوكالة لفنزويال.
وت���ع���رتف ب���ه ك���ذل���ك ح��ال��ي��اً 50 
دولة بينها الوليات املتحدة، التي 
تدعو علناً اإىل الإطاحة مبادورو، 
وتفر�س على كراكا�س العديد من 

العقوبات القت�ضادية.
والحتاد  وا�ضنطن  تعترب  وفيما 
اأمريكا  يف  ع���دة  ودول  الأوروب������ي 
الالتينية، نيكول�س مادورو رئي�ضاً 

ت�ضكيالت  اأع����ل����ن����ت  اأن  و����ض���ب���ق 
فنزويال  يف  الرئي�ضية  امل��ع��ار���ض��ة 
النتخابات.  ه��ذه  �ضتقاطع  اأن��ه��ا 
�ضتكون  اأن��ه��ا  م�ضبقاً  تعترب  فهي 
العليا،  العدل  مزورة لأن حمكمة 
الرئي�س  لنظام  موالية  تعّد  التي 
ال����ض���رتاك���ي ن��ي��ك��ول���س م�����ادورو، 
رئي�ضة  األفونزو  اختارت  التي  هي 

للمجل�س الوطني النتخابي.

لهذا ال�سبب حذفت م�ساألة العبودية من اإعالن ا�ستقالل اأمريكا

انتخابات ت�سريعية يف فنزويال 6 دي�سمرب  
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املال والأعمال
»اقت�سادية اأبوظبي« تعكف على تنفيذ م�سروع »ائتالف امل�ساريع النا�سئة « مب�ساركة 40 جهة

على تعزيز ومتكني دور ال�ضركات النا�ضئة وال�ضغرية واملتو�ضطة 
للم�ضاهمة الفاعلة يف الناجت املحلي الإجمايل لالإمارة. و قال 
اإن قطاع ال�ضركات النا�ضئة وال�ضغرية واملتو�ضطة يعد حمركا 
الإمارات  دولة  و  ابوظبي  اإم��ارة  القت�ضادي يف  للنمو  اأ�ضا�ضيا 
ب�ضكل عام وهي هدف ا�ضرتاتيجي لتحقيق روؤية قيادة حكومة 
دولة المارات نحو 50 عاما املقبلة وذلك بالرتكيز على تعزيز 
قدرتها التناف�ضية ودعم منظومة البتكار يف اأعمالها. و اأو�ضح 
واملتو�ضطة  وال�ضغرية  النا�ضئة  ال�ضركات  ائتالف  م�ضروع  اأن 
التزامهم بدعم  و  الإئتالف  اأع�ضاء  يعتمد على مدى تفاعل 
�ضمان  خ��الل  من  ال�ضركات  بني  وال�ضراء  الن��دم��اج  عمليات 
التمويل و تطوير القدرات و فتح الأ�ضواق امل�ضتهدفة و ت�ضهيل 

الأعمال و دفع عجلة البتكار.

�ضركائها  و  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  اآلية عمل  اأن  اأ�ضاف  و 
اأعمال  رواد  ت�ضتهدف  امل�ضروع  ه��ذا  لتنفيذ  ال�ضرتاتيجيني 
تقييم  م��ن  ان��ط��الق��ا  وذل���ك  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�����ض��رك��ات 
ودرا�ضة و�ضعها احلايل لو�ضع برامج حمكمة بال�ضتفادة من 

التجارب الدولية الناجحة يف هذا املجال.
و اأ�ضار معاليه اإىل اأن امل�ضروع يرتكز على اإعداد هيكلية وا�ضحة 
ذات  الأط���راف  جلميع  والأه���داف  وامل�ضوؤوليات  الأدوار  حت��دد 
كاإعداد من�ضة ذكية لتفاعل  العالقة وتوفري ممكنات رئي�ضة 
املعنيني كافة يف تنفيذ املهام املطلوبة عرب جلان متعددة املهام 
حتليلية  ودرا���ض��ات  الرئي�ضة  الأداء  موؤ�ضرات  وفق  الأه��داف  و 

ت�ضهل من اجناز امل�ضروع.
اأي�ضا  اأن امل�ضروع �ضيعتمد  و ذكر معايل حممد علي ال�ضرفاء 

واملتو�ضطة وذلك  ال�ضغرية  للم�ضاريع  وا�ضع  نتائج م�ضح  على 
لتوفري قاعدة بيانات متكاملة ينطلق منها امل�ضروع يف حتقيق 
بتعريف  ق��رارا  موؤخرا  اأ�ضدرت  الدائرة  اأن  اإىل  لفتا  اأهدافه 
وذلك  وامل��ت��و���ض��ط��ة  ال�����ض��غ��رية  و  ال�ضغر  املتناهية  ال�����ض��رك��ات 

بالعتماد على راأ�س املال وحجم العمالة.
اأ�ضارت  اأبوظبي  الإح�ضاء  مركز  بيانات  اأن  اإىل  معاليه  نوه  و 
وال�ضغرية  ال�ضغر  املتناهية  امل��ن�����ض��اآت  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  اإىل 
 2018 للعام  امل�ضح  نتائج  وفق  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  واملتو�ضطة 
33،760 من�ضاأة متناهية  األفا و234 من�ضاأة منها   54 بلغ 
ال�ضغر و18،945 من�ضاأة �ضغرية و1،529 من�ضاأة متو�ضطة 
بلغت  امل�ضاريع  لهذه  الإج��م��ايل  الإن��ت��اج  قيمة  اأن  اىل  م�ضريا 

324 مليارا و741 مليونا و88 األف درهم.

•• اأبوظبي-وام:

اأع���ل���ن م��ع��ايل حم��م��د ع��ل��ي ال�����ض��رف��اء رئ��ي�����س دائ�����رة التنمية 
م�ضروع  تنفيذ  على  تعكف  الدائرة  اأن  اأبوظبي   - القت�ضادية 
و  بالتعاون  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  النا�ضئة  امل�ضاريع  ائ��ت��الف 
حكومية  و���ض��ب��ه  حكومية  ج��ه��ة   40 م��ن  اأك���رث  م��ع  التن�ضيق 
و�ضع  ب��ه��دف  اخل��ا���س  القطاع  اىل  اإ���ض��اف��ة  احت��ادي��ة وحملية 
التبادل  ت�ضهيل  و  ال�ضركات  ه��ذه  لتمكني  حمكمة  منظومة 
تناف�ضيتها  وتعزيز  نطاقها  وتو�ضيع  والدعم  والبتكار  املعريف 
امل�ضتقبلية  واخل��ط��ط  التنمية  ب���اأول���وي���ات  الئ���ت���الف  ورب����ط 
ب�ضكل تفاعلي. واأكد معاليه يف ت�ضريحات له اأن هذا امل�ضروع 
ال�ضرتاتيجي املهم ياأتي يف اإطار حر�س حكومة اإمارة اأبوظبي 

 Hub71 ت�سكل فريق الإمارات للم�ساركة يف كاأ�س العامل لريادة الأعمال 2020

املحطات الت�شغيلية توا�شل العمل ل�شمان كفاءة الإمدادات

قطاع الطاقة يف اأبوظبي يطبق اأف�سل معايري الإجراءات الحرتازية 
والوقائية ل�سمان ا�ستمرارية الأعمال وحر�سًا على �سحة و�سالمة املوظفني

موؤ�شرا على الثقة الكبرية التي حتظى بها الدولة كحا�شنة مميزة لالأعمال

عالمة جتارية جتدد ت�سجيلها يف الإمارات خالل يونيو 2020  1031
امل��ت��ق��دم وه���و الأم����ر ال����ذي ع���زز م��ن تناف�ضية ال���دول���ة يف 
ال��ت��ق��اري��ر ال�����ض��ادرة ع��ن ال��ع��دي��د م��ن امل��وؤ���ض�����ض��ات الدولية 
املتخ�ض�ضة. وكانت اأحدث تقارير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال 
دولة  اأن  اعترب  ال��دويل  البنك  ال�ضادرة عن   2019 ل�ضنة 
الإم����ارات لت���زال اأح��د اأه��م م��راك��ز ج��ذب املبتكرين ورواد 
العامل،  اأن��ح��اء  وجميع  املنطقة  يف  وامل�ضتثمرين  الأع��م��ال 
وكما  عاملياً.  اقت�ضاداً   20 اأف�ضل  �ضمن  بكونها  وت�ضنف 
التي  التجارية  العالمات  قائمة  �ضملت  فقد  ال��ع��ادة  ج��رت 
قامت بتجديد ت�ضجيلها يف الدولة �ضريحة من العالمات 
لتجارية العاملية التابعة ل�ضركات تعمل يف خمتلف القطاعات 
وحتمل جن�ضيات العديد من الدول املتقدمة. وياأتي النمو 
يف ن�ضاط العالمات التجارية العاملة يف الإمارات منذ بداية 
العام 2020 ا�ضتمرارا ملا �ضجله القطاع من ن�ضاط خالل 
العام 2019 حيث منا عدد العالمات التجارية العاملة يف 

. الدولة بن�ضبة جتاوزت %15 مقارنة مع العام 2018 

•• اأبوظبي - وام:

ت�����ض��اع��ف ع���دد ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي ق��ام��ت باإعادة 
جتديد ت�ضجليها يف دولة الإم��ارات خالل �ضهر يونيو من 
م��ع نحو  1031 عالمة مقارنة  بلغ  اجل���اري حيث  ال��ع��ام 
500 ع��الم��ة خ��الل م��اي��و م��ن ال��ع��ام ذات���ه وذل���ك بح�ضب 
ت�ضاعف  وي��ع��د  الق��ت�����ض��اد.  وزارة  ت�ضدرها  ال��ت��ي  الأرق����ام 
ت�ضجليها خالل  ال��ت��ي ج���ددت  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ع���دد 
يونيو موؤ�ضرا على الثقة الكبرية التي حتظى بها الإمارات 
كحا�ضنة مميزة لالأعمال وباتت ت�ضكل مقرا رئي�ضيا لكربى 
ال�ضركات العاملية التي تعترب الدولة مركزا اإقليميا لعملها 

يف املنطقة.
اأن دولة الإم��ارات عملت خالل ال�ضنوات املا�ضية  ي�ضار اإىل 
اإقامة  خ��الل  وذل��ك من  لالأعمال  بيئة جاذبة  توفري  على 
العامل  دول  من  العديد  يف  نظرياتها  ت�ضاهي  حتتية  بنية 

•• اأبوظبي- وام: 

نظم �ضندوق النقد العربي ام�س الجتماع ال�ضتثنائي 
للجنة العربية للمعلومات الئتمانية عن بعد ملناق�ضة 
تداعيات فريو�س كورونا امل�ضتجد على �ضناعة املعلومات 

الإئتمانية.
لدى  الإئتمانية  املعلومات  م��دراء  الجتماع  يف  �ضارك 
و�ضركات  العربية  النقد  وموؤ�ض�ضات  املركزية  امل�ضارف 
�ضندوق  اإىل  اإ�ضافة  املرخ�ضة،  الإئتمانية  املعلومات 
النقد العربي، الذي يتوىل الأمانة الفنية للجان وفرق 
العمل املنبثقة عن جمل�س حمافظي امل�ضارف املركزية 

وموؤ�ض�ضات النقد العربية.
لل�ضلطات  املتوا�ضل  احل���وار  اإط���ار  يف  الجتماع  وي��اأت��ي 
النقد  �ضندوق  برعاية  العربية  ال���دول  يف  ال�ضرافية 

القت�ضادية  وال��ت��داع��ي��ات  امل��خ��اط��ر  ملناق�ضة  ال��ع��رب��ي 
ذلك  وانعكا�س  ك��ورون��ا،  جلائحة  وامل�ضرفية  وامل��ال��ي��ة 
على العمل ال�ضرايف والرقابي مبا يف ذلك التعامل مع 
اإىل احلد  ال�ضلطات  ت�ضعى  الإئتمانية، حيث  املعلومات 
على  الفريو�س  جائحة  لتداعيات  ال�ضلبي  التاأثري  من 

�ضناعة املعلومات والتقارير الإئتمانية.
الئتمانية،  للمعلومات  الدولية  اللجنة  رئي�س  وق��دم 
ومدير دائرة تعزيز ال�ضمول املايل ومتكني امل�ضروعات 
والبنية  الئتمان  اإىل  للو�ضول  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
عر�ضاً  ال��دويل  البنك  جمموعة  يف  والبتكار  التحتية 
حول اآخر امل�ضتجدات املتعلقة باأثر فريو�س كورونا على 
التاأخر  معاجلة  وكيفية  الئتمانية،  املعلومات  �ضناعة 
للعمالء  بالن�ضبة  الأزم����ة  ب�ضبب  امل�ضتحقات  دف��ع  يف 

اجليدين الذين تاأثرت دخولهم ب�ضبب الأزمة.

•• اأبوظبي-وام:

من�ضة   ،Hub71 اأع�����ل�����ن�����ت 
باأبوظبي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وج������ه������ة ال����ت����ن����ظ����ي����م ال����وط����ن����ي����ة 
العامل  “كاأ�س  مل�ضابقة  الإم��ارات��ي��ة 
لريادة الأعمال 2020”، عن بدء 
جهود البحث عن اأف�ضل ال�ضركات 
مرحلة  يف  ت���زال  ل  ال��ت��ي  النا�ضئة 
بكافة  العاملة  الأوىل  التاأ�ضي�س 
الدولة  م�ضتوى  على  ال��ق��ط��اع��ات 
النا�ضئة  ال�ضركات  اختيار  و�ضيتم 
لت�ضكيل اأول فريق لدولة الإمارات 
ي�ضارك يف امل�ضابقة �ضمن فعاليات 
املقرر  العاملي”  “م�ضك  م��ن��ت��دى 
ال�ضعودية  ال��ع��ا���ض��م��ة  يف  ان��ع��ق��اده 
اأكتوبر  ���ض��ه��ر  خ�����الل  ال����ري����ا�����س 

النفط يربح بف�سل
 تراجع خمزونات اخلام 

•• ملبورن -�سنغافورة -رويرتز

ارتفعت اأ�ضعار النفط اأم�س اخلمي�س وعو�ضت خ�ضائر تكبدتها يف التعامالت 
القلق من تزايد  اأثر النخفا�س احلاد يف خمزونات اخلام  اإذ فاق  املبكرة، 
حالت الإ�ضابة بفريو�س كورونا يف الوليات املتحدة وجتدد اإجراءات عزل 

عام يف كاليفورنيا والتي قد تعطل تعايف الطلب على الوقود.
وزادت العقود الآجلة خلام غرب تك�ضا�س الو�ضيط الأمريكي 25 �ضنتا مبا 
 0632 ال�ضاعة  بحلول  للربميل  دولر   40.07 اإىل  باملئة   0.6 ي��وازي 
اأم�س  باملئة   1.4 ن�ضبته  ارت��ف��اع  اإىل  ال��زي��ادة  لت�ضاف  جرينت�س،  بتوقيت 

الأول.
يوازي  مبا  �ضنتا   25 برنت  العاملي  القيا�س  خلام  الآجلة  العقود  و�ضعدت 
يف  باملئة   1.8 بلغ  �ضعود  اإث���ر  للربميل  دولر   42.28 اإىل  باملئة   0.6
الأمريكية  الطاقة  معلومات  اإدارة  من  بيانات  واأظهرت  ال�ضابقة.  اجلل�ضة 
اأن خمزونات النفط اخلام يف الوليات املتحدة هبطت 7.2 مليون برميل 
من م�ضتوى قيا�ضي مرتفع الأ�ضبوع املا�ضي، وهو ما يتجاوز بكثري توقعات 

املحللني مع تعزيز �ضركات التكرير لإنتاجها وتراجع الواردات.
يف  النخفا�س  اإن  اأوان���دا  ل��دى  ال�ضوق  حمللي  كبري  ه��ايل  جيفري  وق��ال 
وب��ي��ان��ات قوية  م��ن خ��زان��ات عائمة  النفط  ع��ن نقل  وت��ق��اري��ر  امل��خ��زون��ات 
اأ�ضا�ضا  �ضكلت  العامل  حول  الت�ضنيع  قطاع  يف  امل�ضرتيات  مديري  ملوؤ�ضرات 
قويا لرتفاع اأ�ضعار النفط. لكن حد من املكا�ضب ما اأ�ضار اإليه حمللون باأن 

خمزونات البنزين جاءت اأعلى رغم توقعات بانخفا�ضها.

وفر�س متويل اإ�ضافية وال�ضتفادة 
م���ن ب���رام���ج م�������ض���ّرع���ات وم������وارد، 
اإجمايل  ي��ت��ج��اوز  عينية  وج���وائ���ز 
قيمتها 75 مليون دولر اأمريكي.

رئي�س  ع������ل������وان،  اأح�����م�����د  وق���������ال 
ال�ضرتاتيجية والتطوير املوؤ�ض�ضي 
تقت�ضر  »ل   :Hub71 مبن�ضة 
اأه��م��ي��ة م�����ض��ارك��ة ف��ري��ق الإم�����ارات 
الأعمال  ل���ري���ادة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف 
ق�������درات  اإظ������ه������ار  ع����ل����ى   2020
التكنولوجيا  جم���ال  يف  الب��ت��ك��ار 
التي حتظى بها دولة الإمارات اأمام 
امل�ضابقة  يف  واحل�����ض��ور  امل�ضاركني 
فح�ضب،  العامل  اأن��ح��اء  جميع  من 
على  ال�ضوء  امل�ضاركة  �ضت�ضلط  بل 
كفريق  للعمل  واحل���اف���ز  ال�����ض��غ��ف 
التنظيم  ج��ه��ة  وب�����ض��ف��ت��ن��ا  واح�����د. 
فاإننا  الإم�����ارات،  ل��دول��ة  الوطنية 
ن����وا�����ض����ل ال����ب����ح����ث ع�����ن اأف�������ض���ل 
والتي  املبتكرة  النا�ضئة  ال�ضركات 
للتمثيل  امل��م��ي��زة  ب��ق��درات��ه��ا  ت��ث��ق 
البطولة  ه��ذه  يف  للدولة  امل�ضّرف 
م�ضاركة  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  ال��ع��امل��ي��ة. 
النا�ضئة  ال�������ض���رك���ات  م����ن  امل����زي����د 
من  واح����دة  يف  الإم������ارات  لتمثيل 
على  التكنولوجية  امل�ضابقات  اأكرب 
ن�ضخة  العامل.” و�ضهدت  م�ضتوى 
توقيع  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل���ا����ض���ي  ال���ع���ام 
تفاهم  مذكرة   Hub71 من�ضة 
ب���ن �ضلمان  م���ع م��وؤ���ض�����ض��ة حم��م��د 
بهدف  “م�ضك”،  العزيز  عبد  بن 
�ضوق  توفري  اإر���ض��اء خطوات جت��اه 
اأكرث ديناميكية لل�ضركات النا�ضئة 
بني دولة الإمارات العربية املتحدة 

واململكة العربية ال�ضعودية. 

املقبل.
الأعمال  العامل لريادة  كاأ�س  ويعد 
اأكرب مبادرة عاملية لرّواد الأعمال، 
حيث �ضت�ضهد م�ضاركات من 187 
اأن���ح���اء العامل.  دول����ة م���ن ج��م��ي��ع 
من  اأكرث  امل�ضابقة  ا�ضتقطبت  وقد 
ن�ضختها  يف  م�����ض��ارك  األ����ف   100

الفتتاحية عام 2019.
وم���ن امل���ق���رر اأن ي��ت��م اخ��ت��ي��ار 10 
���ض��رك��ات ن��ا���ض��ئ��ة ت��ت��خ��ذ م���ن دولة 
�ضهري  خ��الل  لها  الإم���ارات مقراً 
يتم  اأن  ع��ل��ى  واأغ�����ض��ط�����س،  ي��ول��ي��و 
 20 ال����ت����ق����دمي يف  ب������اب  اإغ���������الق 
و�ضتح�ضل   .2020 اأغ�����ض��ط�����س 
ت�����ض��ت��ويف �ضروط  ال��ت��ي  ال�����ض��رك��ات 
مميزة  مالية  ج��وائ��ز  على  التاأهل 
اأمريكي  دولر  م���ل���ي���ون  ب��ق��ي��م��ة 

الفريو�س، األغت كافة الجتماعات 
ا�ضتبدالها  ومت  وال����ف����ع����ال����ي����ات 
خالل  م��ن  بعد  ع��ن  بالجتماعات 

و�ضائل الت�ضال املرئي  املتاحة.
املهند�س  ق����ال  ال�������ض���دد،  ه����ذا  ويف 
“اأ�ضدرت  العلوي:  الرحمن  عبد 
لالإجراءات  دل��ي��اًل  الطاقة  دائ���رة 
ال��وق��ائ��ي��ة ل��ف��ريو���س ك��وف��ي��د 19 
قطاع  يف  املرخ�ضة  اجلهات  لكافة 
الطاقة يف اأبوظبي من اأجل تعزيز 
فايرو�س  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م 
الإج����راءات  وف��ق  امل�ضتجد  ك��ورون��ا 
عليها  ن�����ض��ت  ال���ت���ي  وال�������ض���واب���ط 
حكومة اأبوظبي واأف�ضل املمار�ضات 
الطاقة  ق����ط����اع����ات  يف  ال���ع���امل���ي���ة 

الأخرى. 
وقاية  يف  م�����ض��اه��م��ت��ه��ا  اإط������ار  ويف 
الطاقة  دائ�����رة  وج��ه��ت  امل��ج��ت��م��ع، 
كافة  تفعيل  اإىل  التوزيع  �ضركات 
خ��دم��ات��ه��ا الإل��ك��رتون��ي��ة م��ن اأجل 
اإجراء كافة املعامالت للمتعاملني 
مراكز  اإىل  ال��ت��وج��ه  ع���ن  ع��و���ض��اً 

اخلدمة«.
نظام الإبالغ عن احلوادث

اأبوظبي  يف  الطاقة  دائ���رة  وتعمل 
معايري  تطبيق  كفاءة  تعزيز  على 
ال�ضحة وال�ضالمة يف قطاع الطاقة 
يف الإمارة ومراقبة اللتزام. ويتم 
ت�ضنيف البالغات وفق ثالث فئات 
ت�ضغيلية  “حوادث  ه���ي  رئ��ي�����ض��ي��ة 
وال�ضالمة”  ال�����ض��ح��ة  و”حوادث 

و”احلوادث البيئية«. 

•• اأبوظبي-الفجر:

احلالية  ال���ت���وج���ه���ات  �����ض����وء  يف   
للعمل  ل���ل���ع���ودة  وال�����ض����ت����ع����دادات 
م���ن امل���ك���ت���ب، وم����ا ي���رتاف���ق معها 
طبيعتها  اإىل  احل���ي���اة  ع�����ودة  م���ن 
اأهمية  ت�����ربز  ت���دري���ج���ي،  ب�����ض��ك��ل 
معايري  اأف�����ض��ل  تطبيق  م��وا���ض��ل��ة 
والوقائية  الحرتازية  الإج��راءات 
معايري  اأعلى  توفري  ت�ضمن  التي 
جلميع  وال���������ض����الم����ة  ال���������ض����ح����ة 
يف  تعمل  التي  الوظيفية  ال��ك��وادر 
خمتلف  وع��ل��ى  ال��ق��ط��اع��ات  جميع 

امل�ضتويات.
تطلبت  ال���ت���ي  الإج�����������راءات  وم�����ع 
العمل  امل���ا����ض���ي���ة  ال����ف����رتة  خ�����الل 
امل��ن��زل والتي  ع��ن بعد وال��ب��ق��اء يف 
عدد  يف   100% بن�ضبة  ط��ب��ق��ت 
من اجلهات، اإل اأن موظفي امليدان 
الت�ضغيلية  املحطات  يف  والعاملني 
ال�ضاعة  مدار  وعلى  يعملون  كانوا 
ومن مواقعهم املنت�ضرة يف مناطق 
خمتلف من اإمارة اأبوظبي ل�ضمان 
اأمن الإم��دادات يف جميع الأوقات، 
و�ضمان يف الوقت ذاته ا�ضتمرارية 
القطاعات  ج��م��ي��ع  يف  الأع�����م�����ال 

احليوية خلدمة �ضكان الإمارة.
وان���ط���الق���اً م���ن دوره�����ا ال���رائ���د يف 
قيادة القطاع يف الإمارة واللتزام 
حتر�س  الإم���دادات،  باأمن  الكامل 
اأعلى  تطبيق  على  ال��ط��اق��ة  دائ���رة 
م��ع��اي��ري ال�����ض��ح��ة وال�������ض���الم���ة يف 

من  للوقاية  ال�ضخ�ضية  احلماية 
فايرو�س كوفيد – 19  لنحو 16 
األف عامل يعملون داخل جمموعة 
التابعة  احل���ي���وي���ة  امل�����واق�����ع  م����ن 
جهود  تعزيز  اأج���ل  وم��ن  للقطاع. 
مواجهة الفريو�س، وجهت الدائرة 
باإقامة غرف عزل للمر�ضى الذين 
الذين  اأو  اأع���را����س  عليهم  تظهر 
تاأكد خمالطتهم حلالت مر�ضية، 
وذلك حلني حتويلهم اإىل اجلهات 

املخت�ضة«. 
وب��ني العلوي اأن��ه وم��ن اأج��ل زيادة 
جهود الوقاية، فقد اأ�ضدرت دائرة 
الطاقة تعليماتها اإىل كل اجلهات 
املرخ�ضة ب�ضرورة توزيع القفازات 
اأماكن  جميع  يف  الواقية  والأقنعة 

العمل ملنع انت�ضار العدوى.
دائ�����رة  اأن  اإىل  ال���ع���ل���وي  واأ������ض�����ار 
الطاقة تعمل اأي�ضاً على رفع وعي 
املوظفني والعمال من اأجل �ضمان 
الأوب���ئ���ة، ح��ي��ث مت  م��ن  �ضالمتهم 
11 حملة توعية للعاملني  اإجراء 
���ض��ه��ري مار�س  ال��ق��ط��اع خ���الل  يف 

واإب����ري����ل امل���ا����ض���ي���ني، ل��ل��ت��اأك��د من 
تعاون العاملني يف تطبيق معايري 
من  وال��ت��اأك��د  وال�����ض��الم��ة  ال�ضحة 
بال�ضوابط  والل����ت����زام  الم��ت��ث��ال 
والإج��راءات يف اأماكن العمل. كما 
عن  م�ضتمرة  اج��ت��م��اع��ات  عقد  مت 
والتاأكد  الأعمال  �ضري  ملتابعة  بعد 
باملتطلبات  ال�����ض��رك��ات  ال��ت��زام  م��ن 
للتحديات  ال��الزم  الدعم  وتقدمي 

التي تواجه �ضركات القطاع.
اإجراءات احرتازية

وم���ن���ذ ب���داي���ة اأزم������ة ت��ف�����ض��ي وب���اء 
امل�ضتجد،   ”19 “كوفيد  ك��ورون��ا 
اأبوظبي  يف  ال��ط��اق��ة  دائ���رة  عملت 
على اتخاذ العديد من الإجراءات 
منظومة  ل��ت��ع��زي��ز  الح�����رتازي�����ة 
الأمن وال�ضالمة والبيئة يف قطاع 
ع����زز جاهزية  م���ا  وه����و  ال���ط���اق���ة، 
ال���ق���ط���اع ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع الأزم������ات 

والطوارئ. 
جهودها  و�ضمن  ال��دائ��رة  اأن  كما 
ل�ضمان �ضالمة الكوادر الوظيفية 
انت�ضار  م����ن  واحل������د  ال���ق���ط���اع  يف 

املن�ضاآت التابعة للقطاع من خالل 
والت�ضريعات  ال�ضيا�ضات  توظيف 
ل�ضمان  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  وال����ل����وائ����ح 
ح��م��اي��ة ال��ع��ام��ل��ني وت��ر���ض��ي��خ نهج 
قائم على ا�ضتمرارية عمل القطاع 
لتنفيذ اأهدافه ال�ضرتاتيجية بكل 

كفاءة.
التي  الطاقة  قطاع  كفاءة  وتعك�س 
تتج�ضد من خالل الإجراءات التي 
ا�ضتمرارية  ل�ضمان  اتخاذها  يتم 
اإمداد خمتلف القطاعات ال�ضكنية 
والكهرباء  ب��امل��ي��اه  والق��ت�����ض��ادي��ة 
الدائرة  ح��ر���س  الإم��������ارة،  داخ����ل 
اإمداد  من�ضاآت  اأع��م��ال  تاأمني  على 
ال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه وو���ض��ع �ضالمة 
العاملني فيها على راأ�س الأولويات 
يف جميع الأوق���ات ويف ظ��ل جميع 

الظروف.
وم���ن ج��ه��ت��ه، اأك����د امل��ه��ن��د���س عبد 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ع���ل���وي  ال���رح���م���ن 
ال�����ض��ح��ة وال�����ض��الم��ة وال��ب��ي��ئ��ة يف 
دائرة الطاقة اأن الدائرة تعمل مع 
وال�ضركات  الت�ضغيل  جهات  جميع 

املرخ�ضة يف القطاع على الو�ضول 
والآل����ي����ات  احل����ل����ول  اأف�������ض���ل  اإىل 
لتطبيق معايري ال�ضحة وال�ضالمة 
والبيئة على كافة العاملني يف اإطار 
اإمدادات  با�ضتمرار  الدائرة  التزام 
ورف����ع جاهزية  وامل���ي���اه  ال��ك��ه��رب��اء 

القطاع جتاه خمتلف املتغريات. 
دائ�����رة  “تعمل  ال����ع����ل����وي:  وق������ال 
ال����ط����اق����ة م����ن����ذ ب�����داي�����ة الأزم��������ة 
ال���راه���ن���ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اإج�������راءات 
و�ضوابط الأمن وال�ضالمة جلميع 
جهودهم  مت��ث��ل  ال���ت���ي  ال��ع��ام��ل��ني 
القطاع.  ل��ع��م��ل  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود 
اجلهات  ج��م��ي��ع  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون 
قامت  فقد  الإم�����ارة،  يف  املرخ�ضة 
ال�ضركات العاملة يف قطاع الطاقة  
فح�س   10281 ن��ح��و  ب����اإج����راء 
فايرو�س  لتق�ضي  اح���رتازي  طبي 
يف  العاملني  بني  امل�ضتجد  ك��ورون��ا 
القطاع للحد من انت�ضاره والتاأكد 
و�ضمان  ال��ع��ام��ل��ني  ���ض��الم��ة  م���ن 
بالإ�ضافة  الأع���م���ال،  ا���ض��ت��م��راري��ة 
تعقيم  ن��ق��ط��ة   371 حت��دي��د  اإىل 

لليدين يف خمتلف من�ضاآت القطاع 
يف الإمارة خالل الفرتة املا�ضية«.

واأ�ضاف العلوي: “ويف اإطار اتخاذ 

الحرتازية،  اخلطوات  من  املزيد 
الطاقة  قطاع  يف  ال�ضركات  قامت 
اأدوات  م���ن   538027 ب��ت��وزي��ع 

النقد العربي ينظم اجتماعا حول تداعيات كورونا على �سناعة املعلومات الئتمانية
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 

)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0000189 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليهم :  1 - فوؤاد عبدالعزيز حمد املدفع

اونيبو  بتاري  نوفل   -  3 حمدودة    م�ضوؤولية  ذات  �ضركة  العامة  للتجارة  اليانز  �ضركة   -  2
نعلمكم بان املدعي / بنك دبي التجاري - �س م ع 

يف الدعوى رقم 189/2020 الدائرةاجلزئية الثانية ، قد رقع الدعوى املذكورة يطالب فيها : 
- الزام املدعي عليه الأول بان يوؤدي للبنك مبلغ وقدره )608.871.36( درهم والزام اخل�ضم املدخل الأول / �ضركة 
اليانز للتجارة العامة وميثها اخل�ضم املدخل الثاين / نوفل بتاري اونيبو بالت�ضامن مع املدعي عليه الأول بان يوؤدوا 
للبنك املدعي مبلغ وقدره 211.200 درهم والزام اخل�ضم املدخل الثالث / مركز دجلة خلدمات ال�ضيارات وميثلها 
للبنك  يوؤدوا  بان  الأول  عليه  املدعي  مع  بالت�ضامن  الدين  حمي  كونهي  بالياليتودي  الرابع/علوي  املدخل  اخل�ضم 

املدعي 100.000 درهم من قيمة املبلغ املطالب به. 
علوي  الرابع/  اخل�ضم  وميثلها  امل�ضتعملة  ال�ضيارات  لتجارة  ال�ضروق  اخلام�س/معر�س  املدخل  اخل�ضم  والزام   -

بالياليتودي كونهي حمي الدين بالت�ضامن مع املدعي عليه الأول بان يوؤدوا للبنك املدعي 100.000 درهم. 
والزام املخ�ضم املدخل ال�ضاد�س / حمطة الرملة خلدمات ال�ضيارات وميثلها اخل�ضم املدخل الرابع / عليو بالياليتودي 
للفائدة  اإ�ضافة  درهم   55.000 املدعي  للبنك  يوؤدوا  بان  الأول  عليه  املدعي  مع  بالت�ضامن  الدين  حمي  كونهي 
القانونية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام �ضندا لحكام املواد القانونية مع الزام املدعي عليه 

واخل�ضوم املدخلني بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذا يقت�ضي ح�ضورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم )7( مبحكمة ال�ضارقة الحتادية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد 
، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، وذلك يوم الإثنني املوافق 2020/7/6 وذلك للنظر 
يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�ضفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنك فانه �ضيتم 

ا�ضتكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
حرر بتاريخ 2020/6/28 

مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل



اجلمعة    3   يوليو   2020  م    -   العـدد   12977  
Friday     3    July   2020  -  Issue No   12977

14

املال والأعمال
الإمارات الأن�سط على م�ستوى ال�سرق الأو�سطكهرباء ال�سارقة توفر 34 ميجاوات و 20 طنًا من انبعاثات كربونية خالل �ساعة 

 يف تقدمي املحفزات لدعم القطاعات القت�سادية
•• اأبوظبي -وام:

ال��دول على م�ضتوى منطقة ال�ضرق  اأن�ضط  اأن دول��ة الإم��ارات تعد من  اأك��دت وزارة القت�ضاد 
الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا يف تقدمي حمفزات مالية ونقدية لدعم اأ�ضواقها وم�ضارفها وخمتلف 
موؤ�ض�ضاتها واأن�ضطتها القت�ضادية خالل الأ�ضهر املا�ضية. واأو�ضحت الوزارة - يف درا�ضة حديثة 
اأ�ضدرتها - اأن املحفزات والتدابري التي اتخذتها الدولة تتميز بالتنوع �ضواء من حيث اجلهات 
املانحة لهذه املحفزات اأو من حيث اجلهات امل�ضتفيدة منها وذلك نظرا لكون اجلهات املانحة 
ت�ضمنت كال من احلكومة الحتادية واحلكومات املحلية، كما اأن اجلهات امل�ضتفيدة من هذه 
املحفزات مل تقت�ضر على الكيانات القت�ضادية الر�ضمية وال�ضركات اخلا�ضة الكربى فح�ضب، 

بل اأي�ضا �ضملت الأفراد ورواد الأعمال وامل�ضروعات وال�ضركات �ضغرية ومتو�ضطة احلجم.

اإنتاج  حمطة  لإن�ضاء  تكفي  امل��وف��رة  الطاقة  كميات  تكلفة 
درهم.  مليون   800 تكلفتها  تبلغ  توليد  وح��دات   8 ت�ضم 
هيئة  رئي�س  الليم  را���ض��د  املهند�س  ال��دك��ت��ور  �ضعادة  واأ���ض��ار 
كهرباء ومياه ال�ضارقة اإىل اأن �ضاعة الرت�ضيد التي اأطلقتها 
الهيئة بتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن 
حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة حققت 
امل�ضئولني  لدى  الوعي  تنمية  العام هدفها من خالل  هذا 
الطاقة  باأهمية  الأف���راد  و  واملجتمع  واملوؤ�ض�ضات  بالهيئات 
وامل��ي��اه واأ���ض��ال��ي��ب ال���ض��ت��خ��دام الأم��ث��ل لها وت��ع��زي��ز قدرات 
التحرك اجلماعي ملواجهة ظاهرة الحتبا�س احلراري من 
خالل تر�ضيد ا�ضتهالك الطاقة وا�ضتخدام املوارد الطبيعية 

بطريقة اأكرث وعيا.

•• ال�سارقة-وام:

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه ال�ضارقة م�ضاركة اأكرث من 150 
واملنظمات  املوؤ�ض�ضات  اإىل جانب عدد من  �ضركة  و  موؤ�ض�ضة 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة يف م��ب��ادرة “ ���ض��اع��ة ال��رت���ض��ي��د “ التي 
اإىل   2.30 ال�ضاعة  م��ن  يوليو  م��ن  الأول  يف  �ضنويا  ت��ق��ام 
ميجاوات   34 توفري  عن  الهيئة  وك�ضفت  ظهرا.   3.30
الكربونية خالل  النباعاثات  20.4 طن من  اأك��رث من  و 
التوفري  ا�ضتمرار  اأنه يف حال  .. لفتة اىل  الرت�ضيد  �ضاعة 
الواحد  اليوم  يف  ميجاوات   816 اإىل  �ضي�ضل  املعدل  بهذا 
وقالت   .. الكربونية  النبعاثات  من  طنا   489 وتخفي�س 
فاإن  كامل  عام  خالل  املعدل  بهذا  الرت�ضيد  ا�ضتمر  اإذا  اإن��ه 

الإماراتية بغرفة جتارة و�ضناعة 
مو�ضكو، اأن دبي تعد مركزاً بارزاً 
لتجارة املواد الغذائية، واأو�ضح اأن 
دار الأغذية الرو�ضية يف الإمارة، 
رو�ضية،  �ضركة   35 ميثل  ال���ذي 
ب�ضكل م�ضتمر لال�ضتفادة  يتطلع 
التجارية اجلديدة.  الفر�س  من 
وينبغي على ال�ضركات الإماراتية 
بدورها ال�ضتفادة من املوارد التي 
الرو�ضية  الأغ���ذي���ة  دار  ت��وف��ره��ا 
مو�ضكو  و�ضناعة  جت��ارة  وغ��رف��ة 
مع  التجارية  عالقاتها  لتو�ضيع 

رو�ضيا.

الرو�ضي،  الت�ضدير  مركز  رئي�س 
الرو�ضي  الت�ضدير  مركز  اأن  اإىل 
للم�ضدرين  دع���م  اآل��ي��ات  ميتلك 
زي������ادة  اإىل  ي���ت���ط���ل���ع���ون  ال����ذي����ن 
ح��ج��م ال�����ض��ادرات اإىل الإم�����ارات 
والأ����ض���واق الإق��ل��ي��م��ي��ة الأخ����رى. 
كبرية  اإمكانات  وج��ود  اإىل  واأ�ضار 
الأغذية  ���ض��ادرات  م�ضتوى  على 
الع�ضوية واحلالل اإىل الإمارات، 
واأن مركز الت�ضدير الرو�ضي على 

ا�ضتعداد لدعم هذه القطاعات.
وم��������ن ج����ه����ت����ه ق��������ال األ���ي���ك�������ض���ي 
الرو�ضية  اللجنة  رئي�س  بو�ضيف، 

•• دبي-الفجر:

نظمت غرفة جتارة و�ضناعة دبي 
“جتارة  بعنوان  افرتا�ضية  ن��دوة 
ال��غ��ذاء بني رو�ضيا والإم����ارات يف 
بهدف  كورونا”  بعد  م��ا  مرحلة 
مناق�ضة الآفاق امل�ضتقبلية لتجارة 
الغذائية بني رو�ضيا ودولة  امل��واد 
الإمارات عموماً، واإمارة دبي على 

وجه التحديد.
مت تنظيم هذه الندوة الفرتا�ضية 
لغرفة  التمثيلي  املكتب  قبل  من 
دب���ي يف اأذرب��ي��ج��ان ب��ال��ت��ع��اون مع 
مو�ضكو.  و�ضناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
من  م�����ض��ارًك��ا   131 واج���ت���ذب���ت 
الإم����������ارات ورو����ض���ي���ا واأورا�����ض����ي����ا 
�ضركات  مي���ث���ل���ون  واأف����ري����ق����ي����ا، 
ت��ع��م��ل يف جم��م��وع��ة وا���ض��ع��ة من 

القطاعات القت�ضادية.
مناق�ضة  ال�����ن�����دوة  خ������الل  ومت 
املواد  جت��ارة  يف  امللحوظ  التطور 
ورو�ضيا  الإم����ارات  ب��ني  الغذائية 
ب�ضكل  ح��ج��م��ه��ا  ازداد  وال����ت����ي 
م���ط���رد يف ال�������ض���ن���وات الأخ������رية 
الأمن  ال��ت��ع��اون يف جم��ال  ب�ضبب 

لالأغذية  امل�ضتدام  املحلي  الإنتاج 
احتياجات  يلبي  مب��ا  ال��دول��ة  يف 
ال�����������ض�����وق امل�����ح�����ل�����ي وع����م����ل����ي����ات 
حيث  ���ض��واء.  ح��د  على  الت�ضدير 
الإماراتيون  امل�ضتثمرون  يتميز 
اإب������رام عقود  وا���ض��ع��ة يف  ب���خ���ربة 
امل���ج���ال، ومي��ك��ن تطبيق  ه���ذا  يف 
على  ال�ضتثمارية  الفل�ضفة  ه��ذه 
�ضركات ت�ضنيع وجتهيز الأغذية 

يف اأورا�ضيا«.
بدوره، ك�ضف دميرتي كرا�ضنوف، 
الزراعية  ال�ضادرات  ق�ضم  رئي�س 
ب��������وزارة ال�����زراع�����ة ال���رو����ض���ي���ة يف 
زادت  رو�ضيا  اأن  الرو�ضي،  الحتاد 
يف  الغذائية  �ضادراتها  حجم  من 
قامت  الأخ����رية، حيث  ال�����ض��ن��وات 
تزيد  غذائية  منتجات  بت�ضدير 
دولر  م��ل��ي��ار   25 ع���ن  ق��ي��م��ت��ه��ا 
منتجات  واأن   .2019 ع���ام  يف 
واللحوم  وال�����دواج�����ن  الأل�����ب�����ان 
قائمة  ���ض��م��ن  ت��ع��د  واحل���ل���وي���ات 
امل�����واد امل��ح��ت��م��ل ت�����ض��دي��ره��ا اإىل 

الأ�ضواق الإماراتية.
اأ�ضار  بالندوة،  م�ضاركته  وخ��الل 
نائب  ف��ول��وغ��ود���ض��ك��ي،  ���ض��ريج��ي 

لتنويع  مو�ضكو  وجهود  الغذائي 
اإىل  امل�ضاركون  واأ�ضار  ال�ضادرات. 
اأن الكثري من الإمكانات ل تزال 
موجودة يف كل من فئات املنتجات 

التقليدية واملواد اجلديدة.
و�ضهدت الندوة عرو�ضاً تقدميية 
مت������ح������ورت ح��������ول الجت������اه������ات 
جتارة  على  توؤثر  التي  الرئي�ضية 
امل�������واد ال���غ���ذائ���ي���ة يف الإم��������ارات 
ال����ع����رب����ي����ة امل����ت����ح����دة ورو�����ض����ي����ا، 
وج�����ه�����ود دب������ي ل���ت���ع���زي���ز الأم������ن 
والب��ت��ك��ارات اجلديدة  ال��غ��ذائ��ي، 
التجارية  الأع���م���ال  ق��ط��اع��ات  يف 
الزراعية وت�ضنيع املواد الغذائية، 
وف��ر���س ال��ت��ع��اون ال���واع���دة التي 
والعمل  اإل���ي���ه���ا  ال���ت���ط���رق  مي��ك��ن 
امل�ضرتك على تطويرها من قبل 

الطرفني.
الر�ضمية  الإح�����ض��اءات  وك�ضفت 
التي متت م�ضاركتها خالل الندوة 
عن حجم واردات دبي من رو�ضيا 
بلغت  وال��ت��ي  الغذائية  امل���واد  م��ن 
 ،2019 يف  دولر  مليون   305
وهو ما ميثل احل�ضة الأكرب من 
اإج���م���ايل ال��ت��ج��ارة ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 

العاملي، والبيئة املالئمة لالأعمال 
الدقيق  املايل  التجارية، والنظام 
“ن�ضهد  خان:  واأ�ضاف  واملتطور. 
م���ت���زاي���ًدا م���ن جانب  اه���ت���م���اًم���ا 
منتجي الأغذية يف رو�ضيا الذين 
ي��ح��ر���ض��ون ع��ل��ى ال���ض��ت��ف��ادة من 
الت�ضدير،  لإع�����ادة  ك��م��رك��ز  دب���ي 
�ضريكاً  الإم����ارة  يف  ي��ج��دون  فهم 
دعم  على  ق���ادراً  حمتماًل  مثالياً 
ج���ه���ود ال�������ض���رك���ات ال���رو����ض���ي���ة يف 
وعلى  ت�ضديرها،  اأ���ض��واق  تنويع 
ت���وف���ري خ���دم���ات ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف 

جمال دعم اللوج�ضتي والنقل«.
ت�ضتفيد  اأن  “ميكن  خ��ان:  وتابع 
اإن�ضاء  م��ن  ال��رو���ض��ي��ة  ال�����ض��رك��ات 
يف  بها  اخلا�ضة  التوريد  �ضال�ضل 
منتجاتها  اإي�ضال  وبالتايل  دب��ي 
وتعزيز  امل�ضتهلكني،  اإىل  مبا�ضرة 
ح�������ض���وره���ا ع���ل���ى م�����ض��ت��وى دول 
اخلليجي  ال�����ت�����ع�����اون  جم���ل�������س 
واأفريقيا.  الأو�����ض����ط  وال�������ض���رق 
غرفة  يف  التمثيلية  مكاتبنا  واإن 
واأذربيجان،  باكو  كل من  دب��ي يف 
الدعم  ل��ت��ق��دمي  ا���ض��ت��ع��داد  ع��ل��ى 
للم�ضتثمرين  ال��الزم��ة  وامل����وارد 

�ضادرات  بلغت  حني  يف  البلدين، 
 114 رو�ضيا  اإىل  الغذائية  دب��ي 
منتجات  ومت��ث��ل  دولر.  م��ل��ي��ون 
والزراعة  الإل��ك��رتون��ي��ة  البقالة 
الراأ�ضية والأغذية احلالل واإعادة 
الغذائية  امل���واد  ون��ق��ل  الت�ضدير 
عالية  باإمكانيات  تتميز  قطاعات 
مي���ك���ن ل���ل�������ض���رك���ات الإم����ارات����ي����ة 
وال��رو���ض��ي��ة ب��ن��اء ���ض��راك��ات اأعمال 

واعدة فيها.
املكاتب  خ��ان، مدير  واأل��ق��ى عمر 
اخل��ارج��ي��ة يف غ��رف��ة دب���ي، كلمة 
���ض��ل��ط خاللها  امل�����ض��ارك��ني،  اأم����ام 
التناف�ضية  امل���زاي���ا  ع��ل��ى  ال�����ض��وء 
امل���خ���ت���ل���ف���ة ال����ت����ي ت���وف���ره���ا دب���ي 
الذين  الرو�س  الأغذية  مل�ضدري 
اأ�����ض����واق  اإم��������داد  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة 
اإفريقيا والأ�ضواق الأفريقية بهذه 
اأب��رز هذه املزايا  امل��واد. ومن بني 
ال�ضرتاتيجي  اجل��غ��رايف  امل��وق��ع 
الو�ضول  ي��وف��ر  ال����ذي  ل���الإم���ارة 
اإىل ملياري م�ضتهلك، واخلدمات 
العاملي،  امل�ضتوى  ذات  اللوج�ضتية 
امل�ضتوى  ذات  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 

املحتملني«. وخالل الندوة، اأ�ضار 
رئي�س  نائب  ف��اردان��ي��ان،  �ضورين 
ال�ضوؤون الدولية يف غرفة جتارة 
هنالك  اأن  اإىل  مو�ضكو  و�ضناعة 
فر�س ثمينة للعمل امل�ضرتك بني 
اجل��ان��ب��ني ت��ت��ج��اوز جت����ارة امل���واد 
جمالت  اإىل  ومت��ت��د  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
الزراعية  التقنيات  مثل  اأخ���رى 
وتقنيات معاجلة املواد الغذائية.

خوري،  عي�ضى  ق���ال  جهته  وم���ن 
جت���ار  جم���م���وع���ة  اإدارة  ع�������ض���و 
والفواكه  اخل�����ض��راوات  وم���وردي 
“تتميز دول��ة الإم���ارات  يف دب��ي: 
يف  �ضاعدتها  عاملية  حتتية  ببنية 
الرائدة  مكانتها  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
العاملية  الغذائية  امل��واد  يف جت��ارة 
وم��واج��ه��ة حت���دي���ات الإم������دادات 
فريو�س  انت�ضار  ظل  يف  الغذائية 
“كوفيد- امل�������ض���ت���ج���د  ك�����ورون�����ا 
موردي  جمموعة  وتعمل   .”19
اخل�ضروات والفواكه التي جتمع 
حت����ت م��ظ��ل��ت��ه��ا ����ض���رك���ات جت����ارة 
امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة ال��رائ��دة وتتخذ 
اأ�ضحاب  م��ن دب��ي م��ق��راً لها، م��ع 
تعزيز  ع��ل��ى  الآخ���ري���ن  امل�ضلحة 

ا�شتقطبت الندوة 131 م�شاركًا من الإمارات، ورو�شيا، واأورا�شيا واأفريقيا

غرفة دبي تنظم ندوة افرتا�سية لبحث اآفاق تو�سيع جتارة املواد الغذائية بني الإمارات ورو�سيا

�شمن اإجنازاتها خالل فرتة كوفيد-19

 6.3 % ن�سبة منو ال�سركات اجلديدة يف مدينة ال�سارقة لالإعالم »�سم�س«
ر�ضوم  %20 على  اإىل  ي�ضل  وخ�ضم 
الواحدة  التاأ�ضرية  حلزمة  تراخي�س 
ب���امل���دي���ن���ة، وخ�����ض��م ي�ضل  اخل���ا����ض���ة 
ال�ضنوات  احل�����زم  ع��ل��ى   35% اإىل 
الأعمال  ح��زم��ة  واإ����ض���دار  امل��ت��ع��ددة. 
امل�����ض��ت��ق��ل(، بهدف  )ال���ع���م���ل  احل�����رة 
لالإعالميني  من��وذج��ي��ة  بيئة  ت��وف��ري 
للموهوبني  الفر�ضة  ومنح  املبدعني، 
للبدء بتاأ�ضي�س اأعمالهم اخلا�ضة، كما 
وفرت املدينة العديد من الت�ضهيالت 

والإعفاءات عن الغرامات. 
عمالئها  ل���دع���م  ج���ه���وده���ا  و���ض��م��ن 
اأطلقت �ضم�س �ضراكات  وم�ضتثمريها، 
ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة ل��ت��ن�����ض��ي��ط الأع����م����ال 
ودع������م امل�������ض���اري���ع ووق����ع����ت م����وؤخ����راً 
امل�ضرق،  ب���ن���ك  م����ع  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
الأعمال  اأ���ض��ح��اب  م�����ض��اع��دة  ب��ه��دف 
احل��رة يف الإم���ارة، اإىل جانب متكني 
خربات  م��ن  ال�ضتفادة  م��ن  )�ضم�س( 
بنك امل�ضرق، الذي ب��دوره  ي�ضاعد يف 
التي  التحديات  اأكرب  اإح��دى  معاجلة 
تواجه ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة 

واأ�ضحاب الأعمال احلرة.

الإمارات  دولة  �ضتكون  واآ�ضيا،  اأوروب��ا 
نقطة ربط مهمة فيه. وقال حممد 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ال���ه���ا����ض���م���ي، 
دب���ي:   2020 اإك�����ض��ب��و  يف  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة 
من�ضة   2020 اإك�����ض��ب��و  “�ضيكون 
التقنيات  ق��درات  ل�ضتعرا�س  فريدة 
الرائدة  ترمينو�س،  �ضركة  املبتَكرة. 
وتطبيقات  ال����روب����وت����ات  جم�����ال  يف 
امل��دع��وم��ة بالذكاء  اإن��رتن��ت الأ���ض��ي��اء 
���ض��ري��ك ج��دي��د قّيم،  ال���ض��ط��ن��اع��ي، 
الإمكانات  �ضُيظهر  معها  وت��ع��اون��ن��ا 
دعم  جانب  اإىل  للروبوتات،  املختلفة 
ب�ضفتها   2020 د���ض��رتك��ت  م��ك��ان��ة 

مركزا لالبتكار التقني.”

ال�ضارقة لالإعالم )�ضم�س(: “ حققت 
)���ض��م�����س( جم��م��وع��ة م��ن الإجن�����ازات 
خالل الفرتة املا�ضية، �ضمن جهودها 
وقيادة  الق��ت�����ض��اد،  ع��ج��ل��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
بنيتها  وبف�ضل  املجتمع،  يف  التغيري 
التحتية الرقمية املتقدمة جداً، فقد 
ب�ضهولة  التكيف  م��ن  املدينة  متكنت 
املتوقعة،  غ��ري  العاملية  ال��ظ��روف  م��ع 
التجارية  الأع��م��ال  م�ضرية  وواك��ب��ت 

التي مل تتوقف يف املنطقة.

و����ض���ت���وؤدي جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
بالزوار،  ال��رتح��ي��ب  فيها  مب��ا  امل��ه��ام، 
وتقدمي امل�ضاعدة اإليهم، وامل�ضاركة يف 
امل�ضاهمة  جانب  اإىل  خا�ضة،  عرو�س 
وامل�ضروبات  الأط���ع���م���ة  ت��و���ض��ي��ل  يف 

وخدمات ال�ضيافة.
يف  املتخ�ض�ضة  ترمينو�س،  و�ضتن�ضئ 
الذكاء ال�ضطناعي واإنرتنت الأ�ضياء، 
ف�ضال  ال�ضني،  خ���ارج  الأول  مقرها 
ع��ن م��رك��ز ل��الأب��ح��اث وال��ت��ط��وي��ر، يف 
الذكية  امل��دي��ن��ة   ،2020 د���ض��رتك��ت 
والتي  الإن�����ض��ان،  ح��ول  تتمحور  التي 
���ض��ت��ع��ي��د ت��وظ��ي��ف اأك����رث م���ن 80% 
من من�ضاآت اإك�ضبو 2020 دبي فيما 

•• ال�سارقة-الفجر:

ال�����ض��ارق��ة لالإعالم  م��دي��ن��ة  اأع��ل��ن��ت   
بن�ضبة  ع���ن حت��ق��ي��ق من���و  )���ض��م�����س(، 
%6.3 يف ال�ضركات اجلديدة امل�ضجلة 
  ،2020 ال���ث���اين م���ن ع���ام  ال���رب���ع  يف 
املعدة  ا�ضرتاتيجيتها  تنفيذ  بف�ضل 
با�ضتخدام  الأزم�����ات،  لإدارة  م�ضبقاً 

التقنيات الذكية املبتكرة.
وح���ق���ق���ت )����ض���م�������س( ال����ع����دي����د من 
الأ�ضعدة  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  الإجن�������ازات 
متثل   ،19  - ك��وف��ي��د  ف����رتة  خ����الل 
�ضركة   250 ت�������ض���ج���ي���ل  اأه�����م�����ه�����ا 
احلوافز  نتيجة  اإل��ك��رتون��ي��ة،  جت���ارة 
ومبادرات الدعم املهمة التي قدمتها 
�ضركة   21 وت�ضجيل  للم�ضتثمرين، 
احلرة  الأعمال  حزمة  �ضمن  جديدة 
)ال���ع���م���ل امل�������ض���ت���ق���ل(، م���ن���ذ اإط�����الق 
احلزمة يف يونيو، لدعم رواد الأعمال 
واأ���ض��ح��اب امل��واه��ب امل��ت��ف��ردة. وق��د مت 
خم�ض�ضة  اإلكرتونية  من�ضة  اإط��الق 
التي  العمل  وور���س  التدريب  لرقمنة 
اأك���رب  اإىل  ال���و����ض���ول  ع��ل��ى  ����ض���اع���دت 

قدمت  )�ضم�س(  اأن  احلمادي  واأردف 
وامل�ضتثمرين  للعمالء  ك��ب��رياً  دع��م��اً 
املتوفرة  ال��رق��م��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا  ع���رب 
دعماً  ج�����اءت  ال���ت���ي   ،99% ب��ن�����ض��ب��ة 
ال�ضارقة،  اإمارة  امل�ضتدامة يف  للتنمية 
و�ضمن جهودها للم�ضاهمة بالنه�ضة 

ال�ضاملة يف الإمارة البا�ضمة«.
واأث���ن���ى احل���م���ادي ع��ل��ى ج��ه��ود جميع 
موظفي �ضم�س خالل الفرتة املا�ضية 
متميز  اإن��ت��اج  من  قدموه  مبا  م�ضيداً 
الأخرية  الإجن�����ازات  بتحقيق  �ضاهم 
)���ض��م�����س( يف خدمة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 

عمالئها على كافة الأ�ضعدة.
 وق����دم����ت )����ض���م�������س( جم���م���وع���ة من 
ال��ف��ر���س واحل����واف����ز ل��دع��م الأف�����راد 
وال�ضركات النا�ضئة خالل هذه الفرتة، 
قدمتها  ال��ت��ي  ال���ع���رو����س  و���ض��اه��م��ت 
الرتاخي�س  على  احل�ضول  ب�ضهولة 
وبالتايل زيادة عدد ال�ضركات امل�ضجلة. 
ي�ضل  خ�ضم  العرو�س  ه��ذه  ت�ضمنت 
تراخي�س  ر����ض���وم  ع��ل��ى   50% اإىل 
وعلى  الإع��الم��ي��ة،  الأن�����ض��ط��ة  جميع 
ر�ضوم تراخي�س التجارة اللكرتونية، 

مت  الذين  امل�ضاركني  من  ممكن  ع��دد 
فائدة  حقق  مم��ا  ب��ع��د،  ع��ن  تدريبهم 
اإىل  امل�ضاركني و�ضل  لعدد من  كبرية 
695 م�����ض��ارك، خ��الل ال��رب��ع الثاين 

من 2020.
اإجن���ازات )�ضم�س(  وي��اأت��ي م��ن �ضمن 
متكاملة،  اإل��ك��رتون��ي��ة  من�ضة  ت��وف��ري 
حت�����ت�����وي ع����ل����ى ج���م���ي���ع اخل�����دم�����ات 
الرتاخي�س  كتوثيق  ت��ق��دم��ه��ا،  ال��ت��ي 
املن�ضة  وت���������ض����م����ح  وامل�����������ض�����ت�����ن�����دات، 
للمتعاملني باإنهاء جميع معامالتهم 
دون  الإداري��ة  واأمورهم  وم�ضتنداتهم 
املنزل، مما  اإىل اخل��روج من  احلاجة 
ويوفر  واجلهد،  الوقت  عليهم  يوفر 

طبيعة عمل اأكرث مرونة.
مرت،  التي  ال�ضعبة  ال��ظ��روف  ورغ��م 
ا�ضتمرارية  ع��ل��ى  )���ض��م�����س(  ح��ر���ض��ت 
اذ   100% بن�ضبة  ب��ع��د  ع��ن  ال��ع��م��ل 
ب����ذل ج��م��ي��ع م��وظ��ف��ي ���ض��م�����س كامل 
اأعمالهم  راأ�����س  ع��ل��ى  وه���م  ج��ه��وده��م 
خ��������الل ه��������ذه ال�������ف�������رتة، ومت����ي����زت 
وقال  والبتكار.  ب��الإب��داع  اإنتاجيتهم 
�ضعادة �ضهاب احلمادي، مدير مدينة 

•• دبي -وام:

2020 دبي عن تعيني  اإك�ضبو  اأعلن 
ال�ضركة  تكنولوجيز”،  “ترمينو�س 
ال���رائ���دة يف ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ذك��ي��ة مثل 
ال�ضطناعي،  وال���ذك���اء  ال���روب���وت���ات 
اأول  �ضريك  فئة  من  �ضركائه  اأح��دث 
تتخذ من  التي  ال�ضركة  وهي  ر�ضمي 
ال�ضني مقرا لها . جاء ذلك مبنا�ضبة 
الأجل  ط��وي��ل  ال�ضركة،عقدا  توقيع 
 ،2020 د���ض��رتك��ت  يف  ل��ال���ض��ت��ئ��ج��ار 
منظومة  ���ض��م��ن  ب����وج����ود  ل��ت��ح��ظ��ى 
تطويرها  ���ض��ي��ج��ري  ال��ت��ي  الب���ت���ك���ار 
الدويل.  احل��دث  فعاليات  ختام  بعد 

منظومة   2020 د�ضرتكت  �ضت�ضكل 
دولة  تقدم  دعم  اإىل  تهدف  ابتكارية 
اقت�ضاد  نحو  م�ضريتها  يف  الإم����ارات 
اأي�ضا  و�ضتدعم  الب��ت��ك��ار،  على  يقوم 

النمو ال�ضناعي والتقني يف املنطقة.
وجت�����ض��د ه���ذه ال�����ض��راك��ة م��ك��ان��ة دبي 
لالأعمال  ع���امل���ي���ا  م����رك����زا  ب�����ض��ف��ت��ه��ا 
الطريق  وال�ضراكة، ومتهد  والبتكار 
ل���دور دولة  التعزيز  اأم���ام م��زي��د م��ن 
“احلزام  م���ب���ادرة  دع���م  الإم������ارات يف 
�ضخم  م�����ض��روع  وه����ي  والطريق”، 
برتيليونات  التحتية  البنية  لتطوير 
ال�ضني  رب��ط  اإىل  ال����دولرات، يهدف 
ب���ط���رق جت����اري����ة ح���ي���وي���ة يف اأن���ح���اء 

التي جتعل  ال�ضراكة،  ه��ذه  اإط��ار  ويف 
ت���رم���ي���ن���و����س ����ض���ري���ك ال����روب����وت����ات 
دب����ي،   2020 لإك�������ض���ب���و  ال���ر����ض���م���ي 
���ض��ت��وف��ر ال�������ض���رك���ة ال�����ض��ي��ن��ي��ة اأك����رث 
ق��اب��ال للربجمة  روب���وت���ا   150 م��ن 
ال���دويل  ل��ل��ت��ف��اع��ل م���ع زوار احل����دث 
على مدار اأ�ضهره ال�ضتة، مبا يف ذلك 
روب�����وت ع��ل��ى ����ض���ورة اأوب���ت���ي، اإح���دى 
2020 دبي حيث  اإك�ضبو  �ضخ�ضيات 
بتقنيات  م���زودة  ال��روب��وت��ات  �ضتكون 
وتعيني  املتعدد،  اللم�س  �ضا�ضات  مثل 
بال�ضتعانة  عليها  والتعرف  الكائنات 
ب����ال����ذك����اء ال����ض���ط���ن���اع���ي، وق������درات 
�ضبكات اجليل اخلام�س لالت�ضالت، 

مليار درهم مكا�سب اأ�سهم اأبوظبي يف جل�سة اآخر اأيام الأ�سبوع  3.2
•• اأبوظبي - وام:

اأن��ه��ى ���ض��وق اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق امل��ال��ي��ة ت��ع��ام��الت اليوم 
الأخ���ري م��ن الأ���ض��ب��وع على امل��رب��ع الأخ�����ض��ر ب��دع��م من 
من  �ضريحة  على  النتقائي  ال�����ض��راء  عمليات  توا�ضل 
و  والت�����ض��الت،  ال��ب��ن��وك  القيادية يف قطاعي  الأ���ض��ه��م 
يف  املتداولة  ال�ضركات  لأ�ضهم  ال�ضوقية  القيمة  ربحت 

ختام اجلل�ضة نحو 3.2 مليار درهم.
�ضهم  �ضهده  ال��ذي  الكبري  الن�ضاط  للنظر  لفتا  وك��ان 
اأبوظبي للطاقة املرتفع باحلد الأعلى امل�ضموح به يوما 
عن  ال�ضركة  اإع��الن  بعد  وذل��ك  فل�ضا   77 عند  واملغلق 
اأ�ضفرت  حيث  للطاقة  اأبوظبي  موؤ�ض�ضة  مع  الن��دم��اج 
العملية عن تاأ�ضي�س واحدة من اأكرب ال�ضركات العاملة 

يف القطاع على م�ضتوى ال�ضرق الأو�ضط و اأوروبا.
اأع��ق��ب عملية الن��دم��اج ق��ي��ام وك��ال��ة م��ودي��ز برفع  كما 
وت�ضنيفها   A3 م��ن   Aa3 اإىل  “طاقة”  ت�ضنيف 
على  ���ض��ج��ع  مم���ا   P-2 م���ن   P-1 اإىل  امل����دى  ق�����ض��ري 

ال�ضتثمار يف اأ�ضهمها .
اإىل  الأول  اأب��وظ��ب��ي  ارت��ف��ع �ضهم بنك  اأخ���رى  م��ن جهة 
5.05 درهم  ال��ت��ج��اري  اأب��وظ��ب��ي  وب��ن��ك  11.2 دره���م 
يف  دره��م   16.78 م�ضتوى  اإىل  ات�ضالت  �ضهم  و�ضعد 

حني بلغ �ضهم الدار العقارية م�ضتوى 1.81 درهم .
وك����ان امل��وؤ���ض��ر ال��ع��ام ل�����ض��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق املالية 
ن�ضبتها  ب��زي��ادة  نقطة   4311 م�ضتوى  عند  اأغ��ل��ق  ق��د 
وب��ل��غ��ت قيمة  ال�����ض��اب��ق،  ال��ي��وم  %0.62 م��ق��ارن��ة م��ع 
ال�ضفقات املربمة يف ال�ضوق 145 مليون درهم وو�ضل 

رفع معايري اعتماد اخلرباء العقاريني بالتعاون والتن�سيق بني وزارة العدل ومعهد دبي العقاري
 •• دبي-الفجر:

اأعلنت وزارة العدل وبالتن�ضيق والتعاون مع معهد دبي العقاري عن ت�ضكيل جلنة مقابلة واختبار املتقدمني للقيد بجدول 
وقد  املقررة.  الختبارات  اجتازوا  الذين  وتدريب  تاأهيل  برامج  اإع��داد  على  والعمل  العدل،  وزارة  لدى  العقاريني  اخل��رباء 
اعتمدت اللجنة فئات الت�ضنيف التالية كخرباء عقاريني: خبري الإيجارات، خبري التثمني، خبري الت�ضرفات، خبري التملك 
حر، واخلبري العام. وقالت هند عبيد املري، املدير التنفيذي ملعهد دبي العقاري: “ياأتي ت�ضكيل هذه اللجنة ثمرة التعاون بني 
وزارة العدل ومعهد دبي العقاري لعتماد نخبة من اخلرباء العقاريني وفق اأف�ضل املمار�ضات املعمول بها عاملياً، مبا ي�ضمن 
الق�ضائية مبا يكفل �ضالمة  اأم��ام اجلهات  املتميزة  الكفاءة واخل��ربة  اأ�ضحاب  توفري خ��رباء عقاريني على درج��ة عالية من 
القطاع العقاري ويعزز من املعايري املهنية حتقيقا للم�ضلحة العامة«. واختتمت املري حديثها بالقول: “يوا�ضل معهد دبي 
العقاري ر�ضالته املتمثلة يف تاأهيل العاملني يف القطاع العقاري ورفده بالكوادر املتخ�ض�ضة التي ت�ضمن له البقاء يف طليعة 
العامل«.  العقاري على م�ضتوى  ال�ضتثمار  التميز لرت�ضيخ مكانة دبي على قائمة وجهات  اإحراز  العاملية وموا�ضلة  املناف�ضة 
و�ضرحت اخلبرية املهند�ضة عائ�ضة �ضليمان اآل علي مدير اإدارة �ضوؤون اخلرباء الفنيني بوزارة العدل: “اإننا يف الوزارة نبدي 
قيادتنا  بروؤية  عماًل  الدولة  م�ضتوى  على  القطاعات  خمتلف  يف  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  مع  الوثيق  للتعاون  التام  ا�ضتعدادنا 

الر�ضيدة. خا�ضة اإذا تعلق الأمر باعتماد خرباء تكون طبيعة عملهم مرتبطة باجلهات الق�ضائية .

اإك�سبو 2020 دبي يعلن عن �سراكة مع ترمينو�س تكنولوجيز لتوفري 150 روبوتا للتفاعل مع زوار احلدث

التقرير اليومي للت�شرفات العقارية

مليون درهم ت�سرفات العقارات يف دبي  351
درهم  مليون   6 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  ك��اأه��م 
 6 بقيمة  مبايعة  واأخ��ريا  التجاري  اخلليج  منطقة  يف 

مليون درهم يف منطقة برج خليفة. 
املناطق  الرابعة  جنوب  الرب�ضاء  منطقة  ت�ضدرت  وقد 
 13 �ضجلت  اإذ  والفلل  ال�ضقق  مبايعات  من حيث عدد 
اخلليج  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   8 بقيمة  مبايعة 
مليون   27 بقيمة  مبايعة   12 بت�ضجيلها  ال��ت��ج��اري 
9 مبايعة  بت�ضجيلها  الأوىل  درهم وثالثة يف اخل��ريان 

بقيمة 11 مليون درهم. 
و�ضجلت الرهونات قيمة قدرها 119.36 مليون درهم 
مليون   101.77 بقيمة  اأرا���ض��ي  ره��ون��ات   35 منها 
درهم و21 رهونات فلل و�ضقق بقيمة 17.59 مليون 
درهم، وكان اأهمها مبنطقة الثنية الرابعة بقيمة 39 
بقيمة  املطار  مدينة  منطقة  يف  واأخ���ري  دره��م  مليون 

29 مليون درهم. 
بقيمة  ه��ب��ة   17 ت�ضجيل  ���ض��ه��دت  ف��ق��د  ال��ه��ب��ات  واأم����ا 
مر�ضى  مبنطقة  اأه��م��ه��ا  ك���ان  دره���م  م��ل��ي��ون   25.49
14 مليون درهم واأخ��ري يف منطقة نخلة  دبي بقيمة 

جمريا بقيمة 6 مليون درهم.

•• دبي-الفجر:

بلغت الت�ضرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك 
351 م��ل��ي��ون دره����م ح��ي��ث �ضهدت  اأك����رث م��ن  يف دب���ي 
الدائرة ام�س ت�ضجيل 113 مبايعة بقيمة 206.16 
21 م��ب��اي��ع��ة ل���الأرا����ض���ي بقيمة  م��ل��ي��ون دره�����م، م��ن��ه��ا 
والفلل  لل�ضقق  مبايعة  و92  دره���م  مليون   82.67

بقيمة 123.48 مليون درهم. 
18 مليون  اأه��م مبايعات الأرا���ض��ي بقيمة  وق��د ج��اءت 
درهم يف منطقة نخلة جمريا تليها مبايعة بقيمة 12 
تليها مبايعة بقيمة  مليون دره��م يف منطقة اجل��داف 

10 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا. 
حيث  من  املناطق  جمريا  نخلة  منطقة  ت�ضدرت  وق��د 
مليون   32 بقيمة  مبايعة   3 �ضجلت  اإذ  املبايعات  عدد 
بت�ضجيلها  ال�����ض��اد���ض��ة  احل��ب��ي��ه  منطقة  وت��ل��ت��ه��ا  دره����م 
ال�ضبا  ند  يف  وثالثة  دره��م  مليون   3 بقيمة  مبايعة   2

الثالثة بت�ضجيلها 2 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم. 
اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�ضقق والفلل فقد جاءت 
ب��رج خليفة  دره��م مبنطقة  مليون   12 بقيمة  مبايعة 
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املال والأعمال

امل�ضتهلكني  جميع  احل��م��ادي  ودع��ا 
بتعليمات  ال��ت��ق��ي��د  �����ض����رورة  اإىل 
الأ�ضواق  واإدارة  املخت�ضة   اجلهات 
وامل����ن���������ض����اآت وات�����ب�����اع الإج�����������راءات 
على  للحفاظ  ال��الزم��ة  ال��وق��ائ��ي��ة 
ا�ضطحاب  وجت����ن����ب  ����ض���ح���ت���ه���م، 
الأط������ف������ال وك����ب����ار ال�������ض���ن خ���الل 
على  واحل���ر����س  ال��ت�����ض��وق،  عملية 
الت�ضوق  ع��م��ل��ي��ة  م����ن  الن����ت����ه����اء 
ب��اأ���ض��رع وق���ت مم��ك��ن، م��ع �ضرورة 
الل��ت��زام ب��ارت��داء ك��م��ام��ات الوجه 
قبل  امل�ضتمر  والتعقيم  والقفازات 
وبعد اخلروج من ال�ضوق، ومتابعة 
مواقع  على  الر�ضمية  ح�ضاباتها 
التوا�ضل الجتماعي للتعرف على 
الحرتازية  والتدابري  الإج��راءات 
ل���ل���وق���اي���ة م����ن ف����ريو�����س ك���ورون���ا 
الآمن مع  التعامل  واآلية  امل�ضتجد 

الغذاء يف ظل الظروف الراهنة.

19(، ويف الوقت ذاته احلفاظ على 
وا���ض��ت��م��راري��ة اخلدمات  ا���ض��ت��دام��ة 
الغذائية يف بيئة اآمنة تعزز �ضالمة 

ورفاهية املجتمع.
�ضلمان  حم���م���د  ال���دك���ت���ور  وق������ال 
الت�ضريعات  اإدارة  مدير  احل��م��ادي 
يف الهيئة: “قمنا يف هيئة اأبوظبي 
ل��ل��زراع��ة وال�����ض��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة يف 
وقت �ضابق بالتن�ضيق مع �ضركائنا، 
ال�ضرتاطات  م���ن  ج��م��ل��ة  ب��و���ض��ع 
ال�ضحية والوقائية متثلت يف اإلزام 
باإجراء  املن�ضاأة  يف  العاملني  كافة 
للتحقق  “كوفيد-19”  فح�س 
وخلوهم  ال�ضحية  لياقتهم  م��ن 
ال��ف��ريو���س، وحت��دي��د الطاقة  م��ن 
ال���ض��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل��ل��م��ن�����ض��اأة ب��ح��ي��ث ل 
ل  م�ضافة  وت��رك   ،40% تتجاوز 
ب��ني طاولت  2.5 م��رت  ت��ق��ل ع��ن 
اأماكن  واإل����غ����اء  ال���ط���ع���ام  ت���ق���دمي 

•• اأبوظبي - الفجر

للزراعة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
بالتن�ضيق  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�����ض��الم��ة 
القت�ضادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  م���ع 
من  لعدد  �ضماحها   عن  باأبوظبي 
من�ضاآت  م���ن  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن�����ض��اآت 
واملقاهي  وال��ك��اف��ت��ريي��ات  امل��ط��اع��م 
يف  التجارية  املراكز  خارج  الواقعة 
ن�ضاطها  با�ضتئناف  اأبوظبي  اإم��ارة 
بعد  اجلمهور  وا�ضتقبال  التجاري 
ال��ت��ح��ق��ق م���ن ا���ض��ت��ي��ف��ائ��ه��ا جلميع 
امل��ت��ط��ل��ب��ات وت��ط��ب��ي��ق الإر�����ض����ادات 
ل�ضمان  ال����الزم����ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
موا�ضلة  وذلك  امل�ضتهلك،  �ضالمة 
م�ضتوى  رف����ع  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  جل��ه��ود 
يف  الإم����ارة  يف  الغذائية  ال�ضالمة 
ظل الظروف الراهنة التي �ضببتها 
)كوفيد- امل�ضتجد  كورونا  جائحة 

عدد  يتجاوز  ل  اأن  على  النتظار، 
الطاولة  ي�ضغلون  ال��ذي��ن  الأف����راد 
ال����واح����دة 4 اأ����ض���خ���ا����س، واإج�����راء 
قبل  ال���زوار  جلميع  ح���رارة  قيا�س 
تقدمي  وع���دم  للمن�ضاأة،  دخ��ول��ه��م 
خ��دم��ة ال��ب��وف��ي��ه امل��ف��ت��وح ومن���اذج 
ال�ضتقبال  و����ض���ي���اف���ة  ال���ط���ع���ام 
العاملني  كافة  واإل���زام  وال�ضي�ضة، 
الكمامات  ب��ا���ض��ت��خ��دام  امل��ن�����ض��اأة  يف 
وال��ق��ف��ازات ط��وال ال��وق��ت، والتزام 
الكمامات  ب��ارت��داء  ك��ذل��ك  ال����زوار 
وال���ق���ف���ازات خ����الل ت���واج���ده���م يف 

املن�ضاأة.
واأكد احلمادي اأن هذه ال�ضرتاطات 
التجاري  الن�ضاط  ب��وق��ف  األ��زم��ت 
للمن�ضاأة حال تعر�س اأحد العاملني 
كورونا  ب���ع���دوى  ل��الإ���ض��اب��ة  ف��ي��ه��ا 
امل�ضتجد، وتوجيه جميع العاملني 
فيها اإىل اأقرب مركز م�ضح لإجراء 

من  والتاأكد  الالزمة  الفحو�ضات 
واإجراء  بالعدوى،  اإ�ضابتهم  ع��دم 
تعقيم وتنظيف يومي �ضامل لكافة 
الأ�ضطح واملعدات يف املن�ضاأة واإتاحة 
مداخلها،  ع���ل���ى  ال��ت��ع��ق��ي��م  م������واد 
للطاولت  ال���������دوري  وال���ت���ع���ق���ي���م 
واملقاعد بعد كل ا�ضتعمال ودورات 
امل���ي���اه ب�����ض��ك��ل م���ت���ك���رر، والل����ت����زام 
امل�ضممة  امل��ائ��دة  اأدوات  با�ضتعمال 
ل��ال���ض��ت��خ��دام مل���رة واح������دة، اإل يف 
اأجهزة غ�ضيل الأطباق  حال وجود 
تتما�ضى  اأن  احلرارية، مع �ضرورة 
لت�ضغيل  امل���ح���ددة  ال��ع��م��ل  ���ض��اع��ات 
برنامج  وق����ت  م���ع  امل��ن�����ض��اآت  ه����ذه 
التعقيم الوطني، وجتنب ا�ضتقبال 
ال����زوار مم��ن ت��زي��د اأع��م��اره��م عن 
 12 60 �ضنة والأط��ف��ال دون �ضن 

�ضنة وامل�ضابني باأمرا�س حرجة.
الهيئة  اأن  اإىل  احل���م���ادي  واأ����ض���ار 

اأبوظبي  م����رك����ز  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
باإن�ضاء  ب�����ادرت  ال��ع��ام��ة  ل��ل�����ض��ح��ة 
�ضفحة خا�ضة يف ح�ضابات املن�ضاآت 
الغذائية على موقعها الإلكرتوين 
الر�ضائل  خ��دم��ة  ع���رب  ودع��وت��ه��م 
وجمع  لتعبئة  الق�ضرية  الن�ضية 
لتوفري  ف��ي��ه��ا  ال��ع��ام��ل��ني  ب���ي���ان���ات 
بكوفيد-19  اخل���ا����س  ال��ف��ح�����س 
الغذائية  امل��ن�����ض��اآت  جلميع  جم��ان��اً 
الراغبة با�ضتئناف ن�ضاط ا�ضتقبال 
اجل�����م�����ه�����ور، ف���������ض����اًل ع������ن ق���ي���ام 
تفتي�ضية  ح��م��الت  بتنفيذ  الهيئة 
جميع  ال��ت��زام  من  للتحقق  مكثفة 
بال�ضرتاطات  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن�����ض��اآت 
لكافة  وات���ب���اع���ه���م  وال���ت���ع���ل���ي���م���ات 
والوقائية  الح���رتازي���ة  ال��ت��داب��ري 
ال����ت����ي ت�����ض��م��ن ����ض���الم���ة ال����غ����ذاء 
تطبيق  م��ن  وال��ت��اأك��د  وامل�ضتهلك، 

الإجراءات املنا�ضبة.

بالتن�شيق مع دائرة التنمية القت�شادية

»الزراعة وال�سالمة الغذائية« جتيز لعدد من املن�ساآت الغذائية ا�ستقبال اجلمهور يف اأبوظبي

منوذج متميز لل�شراكات ال�شرتاتيجية بني القطاعني العام واخلا�س لدعم اأعمال قطاع البيع بالتجزئة 

عرو�س اأبوظبي ملو�سم ال�سيف تطلق حملة اكت�سف املفاجاأة مب�ساركة املراكز التجارية 
قبل اإطالق العقود الآجلة املتجددة للعمالت الأجنبية

جمموعة منتجات العمالت يف بور�سة دبي للذهب 
وال�س��لع ت�س�هد اإقب�اًل متزاي��دًا من امل�ستثمرين  •• اأبوظبي-الفجر: 

وال�ضياحة-  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  ك�ضفت 
اأبوظبي عن ا�ضتكمالها العمل لإطالق 
الفرتة من  املفاجاأة يف  اكت�ضف  حملة 
2 يوليو وحتى 31 اأغ�ضط�س، وذلك 
لتعزيز  امل��ت��ك��ام��ل��ة  خ��ط��ت��ه��ا  اإط�����ار  يف 
ودعم  بالتجزئة  البيع  قطاع  اأع��م��ال 
الإمارة  يف  التجارية  امل��راك��ز  م�ضاعي 
اأبوابها  اف��ت��ت��اح  اإع����ادة  مرحلة  خ��الل 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  املت�ضوقني  ل�ضتقبال 

حلول مو�ضم ال�ضيف.
�ضراكًة  املفاجاأة  اكت�ضف  حملة  وتعد 
فاعلة بني القطاعني العام واخلا�س، 
حيث تتعاون دائرة الثقافة وال�ضياحة- 
اأبوظبي، عرب من�ضتها املكر�ضة لقطاع 
البيع بالتجزئة عرو�س اأبوظبي، مع 
اأبوظبي  القت�ضادية-  التنمية  دائ��رة 
امل������زّود  ال���ع���امل���ي���ة،   Visa و����ض���رك���ة 
الرقمية،  الدفع  عاملياً حللول  الرائد 
البيع  التجارية ومنافذ  املراكز  واأبرز 
بنوك  واأرب��ع��ة  اأبوظبي،  يف  بالتجزئة 
وم�ضرف  التجاري  اأبوظبي  بنك  هي 
الهالل  الإ�ضالمي وم�ضرف  اأبوظبي 

وبنك اأبوظبي الأول.
وت�������ض���م���ل ه�����ذه ال�������ض���راك���ة ال����رائ����دة 
يف ال���ق���ط���اع ال���ت���ع���اون م���ع اأك�����رث من 
يف  بالتجزئة  للبيع  م��ن��ف��ٍذ   3،500
والعني  اأبوظبي  يف  التجارية  امل��راك��ز 
الهدف  ع��ل��ى  ي���وؤك���د  م���ا  وال���ظ���ف���رة، 
يف  امل��ف��اج��اأة  اكت�ضف  حلملة  الأو����ض���ع 
على  بالتجزئة  ال��ب��ي��ع  ق��ط��اع  حتفيز 
ام��ت��داد اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي ودع���م منافذ 
واملنتجات  الب�ضائع  ت�ضويق  يف  البيع 
املتوفرة �ضمن خمزونها نتيجة فرتة 
الإغ����الق وال��ت��ب��اع��د ال��ت��ي ب���داأ العمل 

على تخفيفها موؤخراً.
اأو���ض��ع �ضريحٍة  ع��ل��ى ج���ذب  وح��ر���ض��اً 
حملة  �ضتقدم  املت�ضوقني،  من  ممكنة 
اك���ت�������ض���ف امل����ف����اج����اأة جم���م���وع���ًة من 
ال�ضخمة  واخل�����ض��وم��ات  ال���ع���رو����س 
ومكافاآت   ،80% ح��ت��ى  ت�ضل  ال��ت��ي 
ت�����ض��ّوق وارب�����ح ب��ال��ت��ع��اون م���ع �ضركة 
امل�ضاركة  وال��ب��ن��وك  ال��ع��امل��ي��ة   Visa
اجلوائز  م���ن  وال���ع���دي���د  احل��م��ل��ة،  يف 
املمّيزة  ال��ت�����ض��ّوق  وجت����ارب  ال���ك���ربى، 
التي  احل�ضرية  املنتجات  لت�ضكيالت 
املراكز  يف  ح�����ض��ري��اً  ط��رح��ه��ا  ���ض��ي��ت��م 

التجارية امل�ضاركة يف اأبوظبي.
واأهداف  روؤي��ة  تعليقه على  اإط��ار  ويف 
ال�ضيد  ق��ال  امل��ف��اج��اأة،  اكت�ضف  حملة 
التنفيذي  امل����دي����ر  ال�������ض���ي���ب���ة،  ع���ل���ي 
ل��ق��ط��اع ال�����ض��ي��اح��ة وال��ت�����ض��وي��ق لدى 
اأبوظبي:  وال�ضياحة-  الثقافة  دائ��رة 
للعمل  بالتجزئة  البيع  قطاع  “يعود 
ب����ال����ت����زام����ن م�����ع ان�����ط�����الق ع���رو����س 
الأكرب  وه��و  ال�ضيف،  ملو�ضم  اأبوظبي 
حمورياً  دوراً  �ضيلعب  اإذ  ن��وع��ه،  م��ن 
يف دفع عجلة التنمية القت�ضادية يف 
الإمارة. وبف�ضل ال�ضراكة املثمرة التي 
العاملية   Visa �ضركة  م��ع  عقدناها 
باأن  نثق  امل�ضاركة،  الأرب��ع��ة  والبنوك 
م��و���ض��م ه���ذا ال��ع��ام ���ض��ي��ق��دم احلوافز 
عودة  لت�ضريع  ال��الزم��ة  القت�ضادية 

لن�ضاطه  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  ال���ب���ي���ع  ق���ط���اع 
مل�ضاركة  وب��ال��ن��ظ��ر  امل���ع���ت���اد.  ال���ق���وي 
املراكز  م��ن  ال��ق��ط��اع  منظومة  ك��ام��ل 
يف  بالتجزئة  البيع  ومنافذ  التجارية 
تتوزع  والتي  املفاجاأة،  اكت�ضف  حملة 
اأبوظبي  اإم�������ارة  اأرج�������اء  خم��ت��ل��ف  يف 
ب����دءاً م��ن وج��ه��ة ال��رتف��ي��ه الأوىل يف 
الثقافة  ي��ا���س، و���ض��وًل لقلب  ج��زي��رة 
ال���ع���ني، ميكن  م��دي��ن��ة  ال��ن��اب�����س يف 
ل��ل��م��ت�����ض��وق��ني ت���وق���ع اأف�������ض���ل جت���ارب 
مو�ضم  حيوية  �ضتكمل  التي  الت�ضّوق 
النظري  منقطعة  مبجموعٍة  ال�ضيف 
واجلوائز،  وامل��ك��اف��اآت  ال��ع��رو���س  م��ن 
خالل  فاتهم  م��ا  ك��ل  ع��ن  وتعّو�ضهم 

الفرتة املا�ضية«.
املت�ضوقني على مراكز  اإقبال  ولزيادة 
العرو�س  م��ن  وال���ض��ت��ف��ادة  ال��ت�����ض��ّوق 
برنامج  يتيح  تقدمها،  ال��ت��ي  امل��م��ّي��زة 
فر�ضًة  املفاجاأة‘  ’اكت�ضف  ح��م��ل��ة 
يدخل  حيث  والربح،  للت�ضّوق  ممّيزة 
 Visa املت�ضوقون من حملة بطاقات
200 درهم  املوؤهلة، والذين ينفقون 
التجارية  امل��راك��ز  واأك���رث يف  اإم��ارات��ي 
امل�ضاركة، ب�ضل�ضلٍة من ال�ضحوبات التي 
الثقافة  دائ���رة  ب��ني  بال�ضراكة  �ضتتم 
اأبوظبي  عرو�س  ومو�ضم  وال�ضياحة 
الأربعة،  وال��ب��ن��وك  العاملية   Visaو
يف  م�����ض��ارك��ت��ه��م  اإدراج  ���ض��ي��ت��م  ح��ي��ث 
ال�ضحوبات ب�ضكٍل تلقائي دون احلاجة 
ليحظوا  �ضخ�ضي،  ب�ضكٍل  للت�ضجيل 
بفر�ضة الفوز ب�ضيارات مر�ضيد�س من 

واأحدث  لل�ضيارات،  الإم����ارات  �ضركة 
جي  دي  �ضرف  م��ن  التقنية  منتجات 

وغريها من اجلوائز املذهلة.
املدير  خ���ان،  �ضهباز  ق��ال  جانبه،  م��ن 
الإم��������ارات:  يف   Visa ل����دى  ال���ع���ام 
الثقافة  دائ��رة  مع  ل�ضراكتنا  “نفخر 
اكت�ضف  ح��م��ل��ة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  وال�����ض��ي��اح��ة 
اأ�ضا�ضية  رك���ي���زًة  ب��و���ض��ف��ه��ا  امل���ف���اج���اأة 
اأبوظبي.  ع���رو����س  م��و���ض��م  حل��م��ل��ة 
وتن�ضجم هذه ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية 
ال�ضركات  بدعم  الرا�ضخ  التزامنا  مع 
امل��ح��ل��ي��ة ودف������ع ع��ج��ل��ة ع������ودة قطاع 
البيع بالتجزئة اإىل ن�ضاطه. وبف�ضل 
البنوك  اأب��رز  مع  املرموقة  �ضراكاتنا 
وامل�ضارف الرائدة يف اأبوظبي، ي�ضرنا 
 Visa ب���ط���اق���ات  ح��م��ل��ة  من���ّك���ن  اأن 
ال��ع��امل��ي��ة امل��وؤه��ل��ة م��ن ال���ض��ت��ف��ادة من 
املجزية  وال�ضفقات  ال��ع��رو���س  اآلف 
الآمنة  ت�ضّوقهم  جت��ارب  �ضتعزز  التي 
التكّيف  يف  وت�ضاعدهم  ال�ضيف،  ه��ذا 
م���ع ع�����ودة احل���ي���اة اإىل ن�����ض��اط��ه��ا يف 

الإمارات«.
 Go الأم��ان  �ضهادة  مبعايري  وعماًل 
التي اأطلقتها الدائرة موؤخراً   Safe
والنظافة  ال�ضالمة  معايري  لتعزيز 
يف جميع املرافق الفندقية والوجهات 
ال�ضياحية واملطاعم والأماكن العامة، 
وال�ضياحة  ال���ث���ق���اف���ة  دائ�������رة  ت��ع��م��ل 
التنمية  دائ��������رة  م����ع  اأب����وظ����ب����ي   –
الق���ت�������ض���ادي���ة- اأب���وظ���ب���ي وامل����راك����ز 
اللتزام  ل�ضمان  امل�ضاركة  التجارية 

وال�ضالمة  ال�����ض��ح��ة  م��ع��اي��ري  ب���اأرف���ع 
الوقائية  ال���ت���داب���ري  ج��م��ي��ع  وات���خ���اذ 
املت�ضوقني  ل��ث��ق��ة  ت��ع��زي��زاً  ال���الزم���ة، 
وامل�ضتهلكني يف جتربة الت�ضوق الآمنة 
’اكت�ضف  ح��م��ل��ة  م����دة  ك���ام���ل  خ����الل 
احلملة  وت�����ض��ج��ع  ك���م���ا  املفاجاأة‘. 
ب�ضكٍل  ال���ت�������ض���ّرف  ع��ل��ى  امل��ت�����ض��وق��ني 
ال�ضحة  مبعايري  والل��ت��زام  م�ضوؤول 
الت�ضّوق.  رح���ل���ة  خ����الل  وال�����ض��الم��ة 
التدابري فح�س درجات  وت�ضمل تلك 
ح����������رارة ج���م���ي���ع امل���ت�������ض���وق���ني ل����دى 
والتاأكد  ال��ت��ج��اري��ة،  امل��راك��ز  دخولهم 
ومراعاتهم  الكمامات،  ارتدائهم  من 
مل�����ض��اف��ة ال���ت���ب���اع���د اجل�������ض���دي خالل 
الت�ضوق  م��راك��ز  جميع  يف  ت��واج��ده��م 
وامل���ت���اج���ر وامل���ق���اه���ي وامل���ط���اع���م. كما 
عمليات  تكثيف  التدابري  تلك  ت�ضمل 
ال��ت��ع��ق��ي��م وال��ت��ن��ظ��ي��ف امل��ن��ت��ظ��م��ة على 

م�ضتوى جميع املنافذ امل�ضاركة.
تنفيذ  ع���ل���ى  ال��ت�����ض��ج��ي��ع  و����ض���ي���ج���ري 
املعامالت غري التالم�ضية على نطاق 
املبا�ضر،  الت�����ض��ال  م��ن  للحد  وا���ض��ع 
اأن جميع املوظفني العاملني يف  علماً 
اأبوظبي يخ�ضعون  قطاع التجزئة يف 
لختبارات الك�ضف عن فريو�س كوفيد 
19 ب�ضكل منتظم، ما ي�ضمن �ضالمة 

املت�ضوقني ويعزز راحتهم.
وب�����دوره ق���ال ���ض��ع��ادة ح��م��د ع��ب��د اهلل 
اأبوظبي  ملركز  التنفيذي  املدير  املا�س 
لالأعمال بدائرة التنمية القت�ضادية 
الأ�ضابيع  خ���الل  “عملنا  اأب��وظ��ب��ي: 
املا�ضية ب�ضكل وثيق مع دائرة الثقافة 
وال�����ض��ي��اح��ة اأب��وظ��ب��ي، وم��ن��اف��ذ البيع 
بالتجزئة والدوائر احلكومية املعنية 
متكاملة  اإ�ضرتاتيجية  تطوير  على 
التجارية  املراكز  اأبواب  افتتاح  لإعادة 
مع  يتما�ضى  مبا  اأن�ضطتها  وا�ضتئناف 
وال�ضالمة  ال�ضحة  ممار�ضات  اأف�ضل 

املحلية والعاملية«. 
واأك���د امل��ا���س: “حتر�س ال��دائ��رة على 
لتوفري  ال����رام����ي����ة  اجل����ه����ود  ت���ع���زي���ز 
للمت�ضوقني  اآم����ن����ة  ت�������ض���وق  جت���رب���ة 
الإر�ضادات  تطبيق  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
وال���ت���ع���ل���ي���م���ات ل��ت��ع��زي��ز الإج���������راءات 
ال��وق��ائ��ي��ة والح����رتازي����ة م��ن عدوى 
نقب���ل  واأنن�������ا  خا�ض�����ًة  كوفيد-19، 
هذا  ا�ض����تثنائي  �ضيف  مو�ض�������م  على 
التعاون  جميع�����اً  من������ا  يتطلب  العام 
امل�ضرتك حلفظ �ضالمة و�ضحة اأفراد 

املجتمع«.
واأ�ضار �ضعادة حمد املا�س اإىل اأن حملة 
“اكت�ضف املفاجاأة” تعد بداية للعودة 
التدريجية اإىل احلياة بعد ما �ضهدته 
ب�ضبب  تغيرياٍت  من  املا�ضية  الأ�ضهر 
الذي  الأم����ر  كوفيد-19،  ت��داع��ي��ات 
ي��ت��ط��ل��ب م��وا���ض��ل��ة ال��ع��م��ل ب���ني كافة 
الأطراف احلكومية والقطاع اخلا�س 
خل��ل��ق اأج�����واء اآم��ن��ة وحم���ّف���زة حتقق 
وال�ضحة  ال�����ض��الم��ة  م��ع��اي��ري  اأف�����ض��ل 
ال�ضياق  ه����ذا  يف  م�����ض��ي��داً  ل��ل��ج��م��ي��ع، 
والثقافة-  ال�����ض��ي��اح��ة  دائ����رة  ب��ج��ه��ود 
التي  تنظيم هذه احلملة  اأبوظبي يف 
قطاع  وتن�ضيط  تفعيل  يف  �ضت�ضاهم 

الأعمال يف اإمارة اأبوظبي.

منو الوظائف يت�سارع يف اأمريكا يف يونيو ومعدل البطالة ينخف�س 
•• وا�سنطن-رويرتز: 

توفري  م��ن  الأم��ري��ك��ي  القت�ضاد  متكن 
وظائف بوترية قيا�ضية يف يونيو حزيران 
مع ا�ضتئناف مزيد من املطاعم واحلانات 
لعملها، يف برهان اإ�ضايف على اأن الركود 
كوفيد-19  جائحة  فيه  ت�ضببت  ال��ذي 
اأن  من  الرغم  على  الأرج���ح  على  انتهى 
زي��ادة يف ع��دد ح��الت الإ�ضابة اجلديدة 

باملر�س تهدد التعايف الوليد.
واأظهر تقرير الوظائف ال�ضهري لوزارة 
وثيقة،  مبتابعة  يحظى  ال���ذي  ال��ع��م��ل، 

ال�ضهر املا�ضي من 13.3 باملئة يف مايو 
اأيار.

وي��زي��د ال��ت��وظ��ي��ف لأ���ض��ب��اب ع��ل��ى راأ�ضها 
عاملني  ت���وظ���ي���ف  ال�������ض���رك���ات  اإع����������ادة 
اإغالق الأن�ضطة  �ضرحتهم عندما جرى 
واحلانات  املطاعم  مثل  ال�ضرورية  غري 
وعيادات  الريا�ضية  التمارين  و���ض��الت 
اأط��ب��اء الأ���ض��ن��ان ب��ني ���ض��رك��ات اأخ���رى يف 
كوفيد- انت�ضار  لح��ت��واء  ال�ضعي  اإط���ار 

.19
الزيادة  اأرج���ع���وا  اق��ت�����ض��اد  ل��ك��ن خ����رباء 
ال��ك��ب��رية يف ال��وظ��ائ��ف ل��ربن��ام��ج حماية 

الرواتب احلكومي الذي مينح ال�ضركات 
قرو�ضا ميكن ال�ضماح بعدم ردها جزئيا 
تلك  لكن  الأج��ور.  لدفع  ا�ضتخدمت  اإذا 

الأموال اآخذة يف النفاد.
اخلمي�س،  ام�����س  ���ض��در  اآخ���ر  تقرير  ويف 
عدد  اإن  الأم��ري��ك��ي��ة  العمل  وزارة  ق��ال��ت 
�ضوء  يف  املُ����ع����دل  اجل����دي����دة  ال���ط���ل���ب���ات 
اإعانة  على  للح�ضول  املو�ضمية  العوامل 
يف  طلب  مليون   1.427 بلغ  البطالة 
حزيران  يونيو   27 يف  املنتهي  الأ�ضبوع 
يف  طلب  مليون   1.482 من  انخفا�ضا 

الأ�ضبوع ال�ضابق عليه.

ام�س اخلمي�س اأن الوظائف يف القطاعات 
ب��ال��ولي��ات املتحدة زادت  ال��زراع��ي��ة  غ��ري 
حزيران  يونيو  يف  وظيفة  مليون   4.8
ب���داأت احلكومة  اأع��ل��ى م��ع��دل منذ  وه��و 
يف الح��ت��ف��اظ ب�����ض��ج��الت ال��وظ��ائ��ف يف 
1939. وانتع�س عدد الوظائف مبقدار 

2.699 مليون وظيفة يف مايو اأيار.
رويرتز  ا�ضتطلعت  اقت�ضاد  خ��رباء  ك��ان 
الوظائف  ت���زي���د  اأن  ت���وق���ع���وا  اآراءه��������م 
يونيو  يف  وظيفة  ماليني  ثالثة  ب��ق��دار 

حزيران.
وتراجع معدل البطالة اإىل 11.1 باملئة 

كورونا عن تهدئة خماوف من اأن 
ال�ضركات  اإغالق  اأخرى من  جولة 

باتت مرجحة.
اأكدت  املحلي،  ال�ضعيد  على  لكن 
العا�ضمة اليابانية طوكيو ت�ضجيل 
اأكرث من مئة حالة اإ�ضابة جديدة 
يومية  ح�ضيلة  اأع��ل��ى  يف  ب��امل��ر���س 
معنويات  اأح��ب��ط  مم��ا  �ضهرين  يف 
امل�������ض���ت���ث���م���ري���ن. و����ض���ع���د امل���وؤ����ض���ر 
باملئة   0.3 نطاقا  الأو�ضع  توبك�س 
اإىل 1542.76 مع اإغالق اأغلب 
يف  الفرعية  القطاعات  م��وؤ���ض��رات 

•• �سيدين-رويرتز

 اأغ��ل��ق��ت الأ���ض��ه��م ال��ي��اب��ان��ي��ة على 
ارتفاع طفيف اأم�س بعدما اأظهرت 
بداأ  العاملي  القت�ضاد  اأن  موؤ�ضرات 
العزل  اإج����راءات  م��ن  النهو�س  يف 
العام التي ُفر�ضت لحتواء انت�ضار 
الرغم  ع���ل���ى  ك�����ورون�����ا،  ف����ريو�����س 
اأب���ق���وا على  امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  اأن  م���ن 
�ضجلت  اأن  ب��ع��د  احل����ذر  م��وق��ف��ه��م 
طوكيو ارتفاعا يف حالت الإ�ضابة 

بكوفيد-19.

على  القيا�ضي  نيكي  املوؤ�ضر  واأغلق 
عند  ب��امل��ئ��ة   0.1 ن�����ض��ب��ت��ه  ارت���ف���اع 
متعافيا  ن��ق��ط��ة   22145.96
ج��زئ��ي��ا م���ن خ�����ض��ائ��ر م��ن��ي ب��ه��ا يف 
باملئة   0.8 ال�ضابقة بلغت  اجلل�ضة 
اإذ رفعت الأ�ضهم املرتبطة بالدورة 

القت�ضادية املوؤ�ضر.
موؤ�ضرا  اأغ��ل��ق  ���ض��رتي��ت،  وول  ويف 
�ضتاندرد اآند بورز 500 ونا�ضداك 
اأ�ضفر  اإذ  الأول  اأم�����س  ارت��ف��اع  على 
التو�ضل  ب�ضاأن  املتنامي  ال��ت��ف��اوؤل 
ل��ل��ق��اح اآم����ن وف���ع���ال ل��ل��وق��اي��ة من 

على   33 وعددها  طوكيو  بور�ضة 
ارتفاع. وكانت القطاعات ال�ضديدة 
القت�ضادية  ب���ال���دورة  الرت���ب���اط 
والبحري  اجل������وي  ال���ن���ق���ل  وه�����ي 
وم��ع��دات ال��ن��ق��ل م��ن ب��ني الأق���وى 

اأداء يف البور�ضة الرئي�ضية.
 1.8 موتور  تويوتا  �ضهم  وارت��ف��ع 
ب��امل��ئ��ة ب��ع��د ي���وم م���ن ت��ف��وق ت�ضال 
ال�ضيارات  ل�����ض��ن��اع��ة  الأم���ري���ك���ي���ة 
لت�ضبح  ال�ضركة  على  الكهربائية 
اأكرب �ضركة ل�ضناعة ال�ضيارات من 

حيث القيمة ال�ضوقية.

نيكي يرتفع بدعم من اآمال التعايف القت�سادي 

بالطبع  العاملي  ال�ضعيد  على  ا�ضطرابات  من  اأحدثته  وما  كورونا  جائحة  تعترب 
الأحداث  بع�س  اأي�ضاً  وهناك  العمالت،  تدفقات  على  يوؤثر  ال��ذي  الأه��م  العامل 
اجليو�ضيا�ضية الأخرى التي توؤثر ب�ضكل كبري على �ضوق العمالت، مثل املفاو�ضات 
ف�ضل  م��ن  وامل��خ��اوف  الأوروب����ي  الحت���اد  م��ن  بريطانيا  ب��خ��روج  املتعلقة  التجارية 

املحادثات التجارية بني الوليات املتحدة وال�ضني جمدداً«.
وبعد اإطالق العقود الآجلة املتجددة لثالث عمالت اأجنبية الأ�ضبوع املقبل، تخطط 
بور�ضة دبي للذهب وال�ضلع لتو�ضيع حمفظتها من العقود الآجلة للروبية الهندية 
اأ�ضبوعي للروبية الهندية مقابل الدولر الأمريكي يف  من خالل طرح عقد اآجل 
ال�ضوق  للم�ضاركني يف  العقد اجلديد  ه��ذا  و�ضيوفر  ال�ضهر.  ه��ذا  وق��ت لح��ق من 
العامل  يف  جتّمع  اأك��رب  و�ضيتتبع  الق�ضري،  امل��دى  على  واملراجحة  للتحوط  فر�ضاً 
التي  املتداولة  الأمريكي  الهندية-الدولر  الروبية  ملنتجات  اخلارجية  لل�ضيولة 

تقدمها بور�ضة دبي للذهب وال�ضلع.
تطوير  يف  ال��رائ��د  دوره���ا  وال�ضلع  للذهب  دب��ي  بور�ضة  “توا�ضل  ميل:  واأ���ض��اف 
الأ�ضواق املالية مبنطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا. ويتيح لنا املوقع اجلغرايف 
ال�ضرتاتيجي لدبي بني ال�ضرق الأق�ضى واأوروبا اأن نكون مركزاً فريداً من نوعه 
لتدفقات العمالت الأجنبية العاملية. ومع اإطالق هذه املنتجات اجلديدة، ناأمل اأن 
نتمكن من تعزيز الأهمية املتزايدة لدولة الإم��ارات العربية املتحدة واملنطقة يف 

�ضوق العمالت العاملية«.
دب��ي للذهب وال�ضلع  ال��ت��داول يف بور�ضة  اأح��ج��ام  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  الإ���ض��ارة  جت��در 
بلغت 948،377 عقداً بقيمة 23.96  مليار دولر اأمريكي يف �ضهر يونيو. كما 
�ضجلت بور�ضة دبي للذهب وال�ضلع ال�ضهر املا�ضي معدل اهتمام مفتوح و�ضل اإىل 

145،493 عقداً.

 •• دبي-الفجر:

�ضهدت بور�ضة دبي للذهب وال�ضلع اإقباًل قوياً وم�ضتمراً من قبل امل�ضتثمرين على 
حمفظتها من منتجات العمالت بالرغم من التقلبات التي ت�ضهدها اأ�ضعار �ضرف 
العمالت الأجنبية. ويف �ضهر يونيو، �ضجلت حمفظة اأزواج العمالت الرئي�ضية ال�ضتة 
يف بور�ضة دبي للذهب وال�ضلع منواً يف حجم تداولتها بن�ضبة 265.56%   G6
تاريخه مقارنة  العام حتى  بداية  منذ   456.69% وبن�ضبة  �ضنوي،  اأ�ضا�س  على 
الإ�ضرتليني  للجنيه  الآج��ل��ة  العقود  وحققت  املا�ضي.  العام  من  نف�ضها  بالفرتة 
والني الياباين اأف�ضل اأداء �ضمن املحفظة، م�ضّجلًة منواً يف متو�ضط حجم التداول 

اليومي بن�ضبة %307.58 و%1010.45 على التوايل على اأ�ضا�س �ضنوي.
للذهب  دب��ي  ب��ور���ض��ة  يف  ال��ع��م��الت  منتجات  ملجموعة  ال��ق��وي  الأداء  ه��ذا  وي��اأت��ي 
وال�ضلع قبل اإطالق العقود الآجلة املتجددة لثالث عمالت اأجنبية، والتي �ضتوفر 
للم�ضتثمرين فر�ضاً اأكرب للتحوط بكفاءة �ضد املخاطر، ل �ضيما خالل هذه الفرتة 
املتجددة  الآجلة  العقود  و�ضيتم طرح  تقلبات متزايدة.  الأ�ضواق  فيها  ت�ضهد  التي 
الأ�ضرتايل  وال���دولر  الإ�ضرتليني  واجلنيه  اليورو  وه��ي  اأجنبية،  عمالت  لثالث 

مقابل الدولر الأمريكي، للتداول اعتباراً من يوم الثنني 6 يوليو 2020.
اأداء منتجات العمالت القوي يف البور�ضة، قال لي�س ميل، الرئي�س  وتعليقاً على 
التنفيذي لبور�ضة دبي للذهب وال�ضلع: “ي�ضهد �ضوق العمالت الأجنبية يف جميع 
بقوة خالل  مكانته  ع��زز  لكنه  الأخ���رية،  ال�ضنوات  يف  �ضريعاً  املنطقة من��واً  اأن��ح��اء 
ب�ضكل  الأمر  وينطبق هذا  امل�ضتثمرين.  اإقبال  املا�ضية من خالل  القليلة  الأ�ضهر 
للمتداولني  اإقليمياً  خا�س يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، التي تعترب مركزاً 
احلايل،  ال��وق��ت  ويف  القوية.  التنظيمية  بنيتها  بف�ضل  واملوؤ�ض�ضات  الأف���راد  م��ن 

مبيعات ال�سيارات بال�سني 
% يف يونيو  ترتفع 11 

•• بكني-رويرتز: 

قال احتاد م�ضنعي ال�ضيارات يف ال�ضني على ح�ضابه الر�ضمي على وي ت�ضات 
ام�س اخلمي�س اإن من املتوقع ارتفاع مبيعات ال�ضيارات يف البالد بن�ضبة 11 

باملئة على اأ�ضا�س �ضنوي يف يونيو حزيران اإىل 2.28 مليون وحدة.
وذكر الحتاد اأن توقعاته ت�ضتند اإىل بيانات املبيعات التي جمعها من �ضركات 

رئي�ضية دون اأن يف�ضح عن مزيد من التفا�ضيل.
وتوقع الحتاد اأن ترتاجع مبيعات ال�ضيارات يف ال�ضني، اأكرب �ضوق لل�ضيارات 
يف العامل، يف الفرتة من يناير كانون الثاين اإىل يونيو حزيران بن�ضبة 17 

باملئة على اأ�ضا�س �ضنوي اإىل 10.24 مليون وحدة.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

�ضيخة حممد لعمال ال�ضباغ
رخ�ضة رقم:CN 1134438   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12977 بتاريخ 2020/7/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

تالل النور لالدوات ال�ضحية
رخ�ضة رقم:CN 1149153   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12977 بتاريخ 2020/7/3 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/بالك  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوك�س للديكورات
رخ�ضة رقم:CN 3671162   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12977 بتاريخ 2020/7/3 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/القهوه  التنمية القت�ضادية بان  تعلن دائ���رة 

ال�ضقراء للتجارة
رخ�ضة رقم:CN 2925065   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12977 بتاريخ 2020/7/3 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ايليجان�س لال�ضت�ضارات  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهند�ضية ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3669784 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جديد �ضعيد حمد �ضعيد الهاملي %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضلطان احمد �ضليمان احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12977 بتاريخ 2020/7/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطبعة روح البداع

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1510260 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة عائ�ضه نايف را�ضد نايف %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف فاتن حممد مناحي

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

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12977 بتاريخ 2020/7/3 

اإعــــــــــالن
للر�ضاقة  ال�ض�����ادة/كولونريي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والتجميل رخ�ضة رقم:1129264 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة احمد �ضالح ح�ضني حدير امل�ضعبي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حمد مفتاح حممد �ضلطان العرياين

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

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12977 بتاريخ 2020/7/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم فود فليم

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1701765 
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة حمده حممد را�ضد الرميثي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة فهد خمتار خمتار احمد %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حمده حممد را�ضد الرميثي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12977 بتاريخ 2020/7/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/خطاط نبتون ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1152794 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد طفيل ح�ضن حممد ا�ضماعيل %24

تعديل ن�ضب ال�ضركاء

حممد غالم حم�ضن ليت حممد ا�ضماعيل من 49% اىل %25

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد يو�ضف حممد لري %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف جا�ضم خليل حممد جا�ضم احلو�ضني

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12977 بتاريخ 2020/7/3 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  بلدر  كود  ال�ض�����ادة/�ضمارت  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�ضة رقم:2238865 

تعديل ن�ضب ال�ضركاء

�ضالح حممد علي �ضامل عو�س من 49% اىل %5

تعديل ن�ضب ال�ضركاء

علي حممد علي �ضامل بن �ضميدع من 49% اىل %95

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �ضالح احمد �ضالح امل�ضجري

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12977 بتاريخ 2020/7/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضويحان للهواتف املتحركة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1132144 

تعديل ا�ضم جتاري من/ �ضويحان للهواتف املتحركة ذ.م.م

SUWAIHAN MOBILE PHONES LLC

اىل/�ضويحان للكمبيوتر والهواتف املتحركة ذ.م.م

SUWAIHAN COMPUTER AND MOBILE PHONES LLC

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة بيع اجهزة احلا�ضب اليل ولوازمها - بالتجزئة )4741003(

تعديل ن�ضاط/حذف ا�ضالح الهواتف املتحركة )9512002(

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

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12977 بتاريخ 2020/7/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موناكو للوكالت التجارية ومتثيل ال�ضركات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1000711 

تعديل ا�ضم جتاري من/ موناكو للوكالت التجارية ومتثيل ال�ضركات

MONACO COMMERCIAL AGENCIES & REPRSENTATION OF COMPANIES

اىل/موناكو لال�ضتثمارات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

MONAQU INVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة ادارة ال�ضتثمار )6630002(

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة خدمات ادارة ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة )7010009(

تعديل ن�ضاط/حذف متثيل �ضركات )7010004(

تعديل ن�ضاط/حذف وكالت جتارية )4610002(

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

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

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 331858 تاريخ: 2020/07/01
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: يونيليفر ان يف
وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
مواد حمية ُمعدة لال�ضتعمال الطبي، اأغذية للر�ضع واملعوقني، م�ضروبات حليب بال�ضعري لغايات طبية.

 و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة هورليك�س باللغة العربية.
ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  3  يوليو  2020 العدد 12977 

EAT 155571

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 144446
 باإ�ضم :  بربري ليمتد

وعنوانه: هور�ضفريي هاو�س،  هور�ضفريي رود، لندن ا�س دبليو  1بيه 2 اإيه دبليو 
اململكة املتحدة.

بتاريخ: 2013/03/13 وامل�ضجلة حتت الرقم: 144446 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/07/06 

وحتى تاريخ: 2030/07/06

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  3  يوليو  2020 العدد 12977 

EAT 149055

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 331859 تاريخ: 2020/07/01
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: يونيليفر ان يف
وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.

�شورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29
املخي�س،  واللنب  ال�ضويا  اأ�ضا�ضها  بروتينية  منتجات  لالأغذية،  بال�ضعري  حليب  احلليب،  ومنتجات  حليب 
بال�ضكر  الفواكه واخل�ضروات املجففة واملطهوة، جلي )هالم( ومربيات وفواكه مطبوخة  اأ�ضا�ضها  منتجات 

وم�ضتح�ضرات الطعام امل�ضنوعة من احلليب.
 و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة هورليك�س باللغة العربية.

ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  3  يوليو  2020 العدد 12977 

EAT 155572

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 144202
 باإ�ضم :  : زع�ب�ي�ل ل�الإ�ضتثم�ار  )ذ.م.م( 

وعنوانه: مركز دبي املايل العاملي  ، مبنى رقم 4 ، الطابق ال�ضابع ،  �س.ب. 2228 ، دبي ،
 الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ: 2011/12/27 وامل�ضجلة حتت الرقم: 144202 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/29 

وحتى تاريخ: 2030/06/29

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  3  يوليو  2020 العدد 12977 

EAT 51385

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 331861 تاريخ: 2020/07/01
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: يونيليفر ان يف
وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.

�شورة العالمة          

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30
قهوة و�ضاي وكاكاو وقهوة ا�ضطناعية، �ضوكولتة، دقيق وم�ضتح�ضرات م�ضنوعة من احلبوب، ب�ضكويت، خبز 
و�ضربات وغريها من  )اآي�س كرمي(  بوظة  الب�ضري،  ال�ضعري لال�ضتعمال  بنكهة  اأقرا�س  وفطائر وحلويات، 

املثلجات ال�ضاحلة لالأكل.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة هورليك�س باللغة العربية.

ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  3  يوليو  2020 العدد 12977 

EAT 155573

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 331863 تاريخ: 2020/07/01
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: يونيليفر ان يف
وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.

�شورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:32
م�ضروبات غري كحولية، م�ضروبات �ضعري غري كحولية، م�ضروبات وع�ضائر الفواكه، �ضراب وم�ضتح�ضرات 

اأخرى لعمل امل�ضروبات، �ضراب ال�ضعري للم�ضروبات.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة هورليك�س باللغة العربية.

ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  3  يوليو  2020 العدد 12977 

EAT 155574

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  3  يوليو  2020 العدد 12977 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  3  يوليو  2020 العدد 12977 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام: 

الإمارات  مركز  اإدارة  جمل�س  اأ�ضدر 
ل��ل��ت��ح��ك��ي��م ال��ري��ا���ض��ي ت��ع��م��ي��م��ا لكل 
الدولة  يف  ال��ري��ا���ض��ي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
لعتماد املركز كجهة عليا وح�ضرية 
بني  الريا�ضية  املنازعات  يف  للف�ضل 
الهيئات بع�ضها البع�س، وكذلك بني 
اأندية  كانت  �ضواء  والهيئات  الأف��راد 
اخلطاب  وه��و  ريا�ضية،  احت���ادات  اأو 
اإع������داده �ضعادة  اأ����ض���رف ع��ل��ى  ال����ذي 
الأعمال  امل�ضرف على  بالهول  �ضرار 
املدير  باملركز حلني تعيني  الإداري��ة 

التنفيذي.
واأك�����د ال��ت��ع��م��ي��م اأن����ه مب��وج��ب امل���ادة 
رق���م /5/ م���ن ال��ق��ان��ون الحت����ادي 
يتم   ،2016 ل�����ض��ن��ة  رقم/16/ 
ع���ن طريق  امل���ن���ازع���ات  يف  ال��ف�����ض��ل 
اللتزام  م��ع  ال��ت��وف��ي��ق،  اأو  التحكيم 
 – رق�����م /17  ال���ق���ان���ون���ي���ة  ب����امل����واد 
رقم  الحت���ادي  ال��ق��ان��ون  م��ن   /18
اإن�ضاء  ب�ضاأن   2016 ل�ضنة   /16/
الريا�ضي،  للتحكيم  الإم��ارات  مركز 
والتعميم حول بيانات التوا�ضل على 
الربيد الإلكرتوين اخلا�س باملركز.

ج��اء ذل��ك خ��الل الج��ت��م��اع الدوري 
ُعقد  ال������ذي  امل����رك����ز  اإدارة  مل��ج��ل�����س 
الوطنية  الأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  مب��ق��ر 
�ضعادة  برئا�ضة  الأربعاء،  الأول  اأم�س 
الأع�ضاء  وح�����ض��ور  ج�ضيم  ب��و  ع��ل��ي 
ح�ضني،  ال��غ��ف��ار  ع��ب��د  �ضعيد  ���ض��ع��ادة 

بالهول،  ح��م��ي��د  �����ض����رار  و�����ض����ع����ادة 
البطران،  اهلل  عبد  يو�ضف  و���ض��ع��ادة 
وهم  الثالثة  اخلارجيني  واخل��رباء 
حمدة �ضيف ال�ضام�ضي، و�ضعيد علي 
العاجل، واأحمد عبد اهلل الظاهري، 
اإ�ضافة اإىل حممد بن دروي�س املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة، كما 
احلو�ضني  رمي��ة  ال��دك��ت��ورة  ح�ضرت 
ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض��ة 
عرب  الجتماع  من  جانباً  املن�ضطات 

تقنية الت�ضال املرئي.
ت�ضكيل  املركز  اإدارة  جمل�س  واعتمد 
فريق عمل لإعداد الهيكل التنظيمي 
ح�ضني،  ال��غ��ف��ار  ع��ب��د  �ضعيد  ي�ضم   ،
�ضيف  وحمدة  العاجل،  علي  و�ضعيد 
ال�ضام�ضي حيث مت اإ�ضناد املهمة لهذه 
املجموعة ملا ميتلكونه من خربات يف 
والتنظيمي  الإداري  العمل  جم��ال 
ب��ع��د الط�����الع ع��ل��ى جت����ارب عملية 
خم��ت��ل��ف��ة ل��ع��دد م���ن امل���راك���ز املهمة 
الذي  النموذج  واختيار  العامل  حول 

يتنا�ضب مع الإمارات.
ف����ري����ق عمٍل  امل����رك����ز  اع���ت���م���د  ك���م���ا 
الوطنية  ال���ل���ج���ن���ة  م����ع  م�������ض���رتك 
ن�ضر  ب���ه���دف  امل��ن�����ض��ط��ات  مل��ك��اف��ح��ة 
اجلوانب  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز  ال���وع���ي 
اجلانب  يف  املعنيني  لكل  التثقيفية 
من  ك��ال  الفريق  وي�ضم  الريا�ضي، 
الظاهري  واأحمد  ال�ضام�ضي،  حمدة 
بحيث يتوىل الفريق تن�ضيق واإعداد 
كل امللفات التثقيفية التي تربز دور 

الريا�ضي  للتحكيم  الإم���ارات  مركز 
واللجنة الوطنية ملكافحة املن�ضطات 
يف خدمة املجتمع الريا�ضي، ل�ضيما 
واأن كال املوؤ�ض�ضتني جتمعهما اأهداف 
وغايات م�ضرتكة تتمثل يف الرتقاء 
مكانتها  وتعزيز  الإم����ارات  بريا�ضة 

و�ضمعتها على امل�ضتوى العاملي.
اهلل  عبد  يو�ضف  �ضعادة  وا�ضتعر�س 
للمركز  الر�ضمي  املتحدث  البطران 
مقدماً   ، الإعالمية  اخلطة  مالمح 
فعاليات  لتغطية  ال�ضامل  الت�ضور 
امل���رك���ز بكافة  واأن�����ض��ط��ة وم����ب����ادرات 
من�ضات  فيها  مب��ا  الإع����الم،  و�ضائل 
والتقنيات  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل 
التي تعزز و�ضول  املختلفة  الرقمية 
ودقيقة،  ���ض��ري��ع��ة  ب�����ض��ورة  امل��ع��ل��وم��ة 
 ، الر�ضيدة  القيادة  روؤي��ة  مع  متا�ضياً 
والو�ضوح  ال�ضفافية  ملبداأ  وحتقيقا 
النمطية  ال�ضورة  على  احلفاظ  مع 

املن�ضبطة واملحايدة للمركز باعتباره 
بني  النزاعات  يف  للف�ضل  عليا  جهة 
الريا�ضي،  ل��ل��م��ج��ال  املنت�ضبني  ك��ل 
ع��ل��ى م�ضافة واح����دة من  وال���وق���وف 

اجلميع.
من جانبه اأكد �ضعادة علي بوج�ضيم 
اأن مركز الإمارات للتحكيم الريا�ضي 
مي�ضي قدماً نحو اإنهاء كافة الأمور 

العمل  مع  والتاأ�ضي�ضية،  الإجرائية 
النظام  اعتماد  على  ذات��ه  ال��وق��ت  يف 
املالحظات  ع���ل���ى  ب���ن���اء  الأ����ض���ا����ض���ي 
ال�����واردة م��ن الأع�����ض��اء وال��ت��ي متت 
تلك  لإنهاء  وا�ضتعرا�ضها  مناق�ضتها 
اخل��ط��وة يف اأق���رب وق��ت، وه��و الأمر 
ف��ي��ه اجل��م��ي��ع جهوداً  ي���ب���ذل  ال�����ذي 

م�ضاعفة خالل هذه املرحلة.

واأ�ضار اإىل اأن العمل يف املركز بداأ منذ 
ت�ضكيل جمل�س  الإع��الن عن  حلظة 
اإدارته، واأن الأع�ضاء يبذلون جهودا 
التفا�ضيل،  ب��ك��اف��ة  ل���الإمل���ام  ك���ب���رية 
التي  ال��غ��ال��ي��ة  ال��ث��ق��ة  لقيمة  اإدراك�����ا 
فيهم،  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  و�ضعتها 
وهو الأم��ر الذي جعل كل الأع�ضاء 
متوا�ضل  ب�ضكل  يعملون  واخل���رباء 

ال�ضليمة  ال��ق��اع��دة  اأج����ل و���ض��ع  م��ن 
ملتطلبات  ي�ضتجيب  مب��ا  للتاأ�ضي�س 
احل���ا����ض���ر، وت��ط��ل��ع��ات ال��ت��ط��وي��ر يف 
منوذج  يقدم  مبا  وكذلك  امل�ضتقبل، 

موؤ�ض�ضي يحتذى به.
املرحلة  اأن  ب���وج�������ض���ي���م  واأو�������ض������ح 
اع���ت���م���اد اخلطط  ت�����ض��ه��د  ال���راه���ن���ة 
وال������ض�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ات وال������ربام������ج 

واملبادرات املختلفة، �ضواء يف املجالت 
يتولها  التي  والتنظيمية  الإداري���ة 
اأبدى  ب��ال��ه��ول، حيث  ���ض��ع��ادة ���ض��رار 
التوا�ضل  ع��ل��ى  فيها  ك��ب��ريا  ح��ر���ض��ا 
امل��وؤ���ض�����ض��ات ال��ري��ا���ض��ي��ة وبحث  م���ع 
�ضبل التعاون امل�ضرتك واآليات العمل 
املنا�ضبة، اأو امللفات الأخرى اخلا�ضة 
بالت�ضور بالهيكل التنظيمي للمركز، 
اخلطة  ومالمح  الأ�ضا�ضي،  والنظام 
الإعالمية التي مت اإعدادها يف وقت 
قيا�ضي، وكذلك ا�ضتعرا�س ال�ضراكات 
املوؤ�ض�ضات  م��ع  والإي��ج��اب��ي��ة  الفعالة 
اللجنة  ومنها  الريا�ضية،  والهيئات 
وكلها  املن�ضطات،  ملكافحة  الوطنية 
معطيات تب�ضر باخلري لأنها اأجنزت 
يف وق����ت ق��ي��ا���ض��ي. م���ن ج��ه��ت��ه اأك���د 
الإمارات  مركز  اأن  البطران  يو�ضف 
الريا�ضي لن يتوقف دوره  للتحكيم 
على الف�ضل يف الق�ضايا فقط، لكنه 
والتثقيف  للتوعية  م��ن��ربا  �ضيكون 
ب�����الأم�����ور ال���ق���ان���ون���ي���ة، م����ن خالل 
العمل  �ضيتم  التي  املختلفة  من�ضاته 
ع��ل��ى اإط��الق��ه��ا، ���ض��واء ك��ان��ت موقعا 
على  ر�ضمية  ح�ضابات  اأو  اإلكرتونيا 
و�ضائل التوا�ضل الجتماعي، م�ضريا 
اإىل اأن املرحلة املقبلة تتطلب تكاتف 
الإعالمية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ك��اف��ة  ج��ه��ود 
للمركز  امل��ن��ا���ض��ب��ة  ال�����ض��ورة  لإب������راز 
والتعريف  الريا�ضي،  ال�ضارع  ل��دى 
واخت�ضا�ضات  و�ضالحياته  باأهدافه 

عمله.

الريا�ضي  دب�����ي  جم���ل�������س  ن���اق�������س 
وراب���ط���ة ال�����دوري الإ���ض��ب��اين لكرة 
واآليات  خ��ط��ط  ل��ي��غ��ا(  )ل  ال���ق���دم 
القدم  ك��رة  و�ضركات  الأن��دي��ة  تعايف 
 19 كوفيد  جائحة  ت��داع��ي��ات  م��ن 
ا�ضتعرا�س  خ���الل  م��ن  )ك���ورون���ا(، 
الرائدة يف هذا  الإ�ضبانية  التجربة 
�ضركة  مع  بالتعاون  وذل��ك  امل��ج��ال، 

“ان�ضرباتو�س«.
�ضخ�ضا   169 امللتقى  يف  و���ض��ارك 
م�����ن امل���ع���ن���ي���ني ب����ك����رة ال�����ق�����دم من 
تقدمهم  ال����ع����امل  دول  خم���ت���ل���ف 
دبي  اأن��دي��ة  يف  التنفيذيني  امل����دراء 
وعدد  الإ�ضبانية  الأن��دي��ة  وممثلي 
من الإداري��ني واملدربني يف الأندية 

املحلية والإعالميني.
ي��اأت��ي يف  ال���ذي  امللتقى  وحت���دث يف 
اإطار �ضيا�ضة جمل�س دبي الريا�ضي 

الناجحة  التجارب  من  لال�ضتفادة 
و�ضركات  لأن��دي��ة  الفر�ضة  وتوفري 
ك���رة ال��ق��دم يف دب���ي ل��ل��ت��وا���ض��ل مع 
اأ�ضحاب  م��ن  امل��ح��رتف��ة  ن��ظ��ريات��ه��ا 
التجارب الناجحة والتحاور وتبادل 
الأف�����ك�����ار م��ع��ه��م ل��ت��ك��وي��ن من����وذج 
الإماراتية،  القدم  كرة  يتنا�ضب مع 
البلو�ضي مدير  كل من: علي عمر 
مبجل�س  الريا�ضي  التطوير  اإدارة 
فينتورا  وم��اي��ت��ي  ال��ري��ا���ض��ي،  دب���ي 
دوري  ل���راب���ط���ة  الإداري  امل����دي����ر 
امل��ح��رتف��ني الإ���ض��ب��اين ل��ك��رة القدم 
اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  بال�ضرق 
التذاكر  م��دي��ر  �ضيجارا  ف��ران��ك��و  و 
فالن�ضيا  ن�������ادي  يف  وال����ع����الق����ات 
الإ�ضباين، وفريديريكو جونزالي�س 
م�����ض��ت�����ض��ار ن�����ادي ري�����ال اأوف���ي���دي���و، 
الفني  امل���دي���ر  اأرن������و  ف��رن�����ض��ي�����ض��ك��و 

اإىل جانب  اأوف��ي��دي��و،  ل��ن��ادي ري���ال 
املدراء التنفيذيني لأندية و�ضركات 
�ضعيد علي  وه��م:  بدبي  القدم  كرة 
ل�ضركة  التنفيذي  املدير  العامري 
خالد  ود.  ال����ق����دم،  ل���ك���رة  ال��ن�����ض��ر 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال���زاه���د  حم��م��د 
لنادي �ضباب الأهلي، وحميد يو�ضف 
الو�ضل  �ضركة  اإدارة  جم�س  ع�ضو 
الأول،  ال��ف��رق  ال��ق��دم وم��دي��ر  لكرة 
البدواوي  ���ض��ع��ي��د  اهلل  ع��ب��د  وع��ل��ى 
لكرة  حتا  ل�ضركة  التنفيذي  املدير 
عبد  ���ض��ام��ي  احل����وار  واأدار  ال���ق���دم، 
مبجل�س  الإع���الم  اأخ�ضائي  الإم���ام 
من  باريجا  ودان��ي��ل  الريا�ضي  دب��ي 

)لليغا(.
اأهمية  على  التاأكيد  امللتقى  يف  ومت 
التجارب  من  وال�ضتفادة  التوا�ضل 
القدم  ك��رة  ع���ودة  واأه��م��ي��ة  العاملية 

على  حت��ت��ل��ه��ا  ال����ت����ي  امل���ك���ان���ة  اإىل 
والقت�ضادي  املجتمعي  ال�ضعيدين 
على  تلعبه  ال��ذي  الكبري  وال��ت��اأث��ري 
ال���ت���ي مت���ث���ل خمتلف  اجل���م���اه���ري 

�ضرائح املجتمع.
تعامل  اآل���ي���ة  ا���ض��ت��ع��را���س  مت  ك��م��ا 
ال���ض��ب��ان��ي��ة م���ع جتديد  الأن����دي����ة 
ع��ق��ود ال��الع��ب��ني ال��ت��ي ان��ت��ه��ت يوم 
30 يونيو املا�ضي حيث مت التفاق 
على ا�ضتكمال العقد لنهاية املو�ضم 
اجل���اري، وك��ذل��ك احل���ال م��ع عقود 
الأخرى،  لالأندية  الالعبني  اإع��ارة 
ك��م��ا مت م��ن��اق�����ض��ة ق�����ض��ي��ة روات����ب 
الالعبني و التفاو�س مع الالعبني 
ب�����ض��اأن ت��خ��ف��ي�����س روات���ب���ه���م خالل 
التغيريات  واأي�����ض��ا  املقبلة  ال��ف��رتة 
الالعبني  ع��ق��ود  ع��ل��ى  �ضتتم  ال��ت��ي 
انتهاء  م��وع��د  حت��دي��د  بينها  وم���ن 

ال�ضهر  نهاية  ح�ضب  ال��الع��ب  عقد 
اأو مع  املناف�ضات  الأخ��ري يف ج��دول 
توقف  لأي  حت�����ض��ب��ا  امل��و���ض��م  خ��ت��ام 
واأكد  م�ضتقبال،  الريا�ضي  للمو�ضم 
امل�ضاركون من الأندية الإ�ضبانية اأن 
املرتفعة لالعبني  ال��روات��ب  حت��دي 
الأندية  �ضيجعل  الإي������رادات  وق��ل��ة 
تلجاأ ب�ضكل اأكرب اإىل خيارات ت�ضعيد 
ب�ضكل  ال�ضباب والعتماد  الالعبني 
اأك�����رب ع��ل��ى لع���ب���ني الأك���ادمي���ي���ات 
لرفد الفريق الأول وتقليل النفقات 
على �ضفقات انتقال الالعبني التي 

تكلف الأندية اأمواًل طائلة.
واأك����دت الأن��دي��ة الإ���ض��ب��ان��ي��ة خالل 
مع  ال��ت��وا���ض��ل  اأه��م��ي��ة  على  امللتقى 
معهم،  العالقة  وتعزيز  اجلمهور 
اجلماهري  ح�������ض���ور  ع�����دم  ف���رغ���م 
عالقة  اأن  اإل  ح��ال��ًي��ا  امل���درج���ات  يف 

ت�ضتمر  اجل���م���ه���ور  م����ع  الأن�����دي�����ة 
بينها  وم�����ن  ال���و����ض���ائ���ل  مب��خ��ت��ل��ف 
الر�ضائل والتاأكيد على حفظ حقوق 
املقبل،  املو�ضم  ت��ذاك��ر  يف  اجلمهور 
التذكارية  ال��ه��داي��ا  بيع  وا���ض��ت��م��رار 
التي  للجماهري  الأندية  ومنتجات 

وتدمي  للنادي  مهًما  م���ورًدا  ت�ضكل 
عالقة الرتابط مع اجلمهور. 

ا�ضتعرا�س  امل���ل���ت���ق���ى  خ�����الل  ومت 
والريا�ضي  ال��ط��ب��ي  ال���ربوت���وك���ول 
الإ�ضبانية  الأن���دي���ة  ت��ت��ب��ع��ه  ال����ذي 
اأث�����ن�����اء ال����ت����دري����ب����ات ال���ي���وم���ي���ة يف 

وبعد  واأثناء  املباريات  وقبل  النادي 
امل���ب���اري���ات، وك���ذل���ك ال��ل��وائ��ح التي 
الذين  النادي  تنظم عمل منت�ضبي 
مت تق�ضيمهم اإىل جمموعتني تعمل 
والأخرى  ال��ن��ادي  مقر  م��ن  الأوىل 

عن بعد خالل الفرتة احلالية.

»الإمارات للتحكيم الريا�سي« ي�سدر تعميما باعتماده جهة عليا للف�سل يف املنازعات الريا�سية

ملتقى جمل�س دبي الريا�سي و»ل ليغا« 
ي�ستعر�س خطط تعايف الأندية  

• ت�شكيل فريق لإعداد هيكل التنظيمي ي�شتجيب ملتطلبات احلا�شر وخطط التطوير يف امل�شتقبل 
• اعتماد فريق عمل م�شرتك مع اللجنة الوطنية ملكافحة املن�شطات يتوىل دور التثقيف ون�شر الوعي
• اخلطة الإعالمية للمركز ت�شتهدف حتقيق ال�شفافية والوقوف على م�شافة واحدة من اجلميع

•• اأبوظبي-وام:

الإمارات  يف  اليد  ك��رة  اأندية  ت�ضتعد 
حاليا للعودة للتدريبات يف ال�ضالت 
اجلاري  يوليو  منت�ضف  من  اعتبارا 
ال�ضوابط  ب���ك���اف���ة  الل������ت������زام  م�����ع 
الوقائية  الح���رتازي���ة  والإج������راءات 
املعتمدة من قبل املجال�س الريا�ضية 
بهدف  ب��ال��دول��ة،  املخت�ضة  واجل��ه��ات 
الالعبني  ����ض���الم���ة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ 
يف  للعبة،  املنت�ضبني  وك��ل  وامل��درب��ني 
ال��ن��ا���ض��ئ��ني يف  ���ض��ي��ب��داأ منتخب  ح��ني 
اأوائ������ل اأغ�����ض��ط�����س ب��رن��ام��ج الإع�����داد 

كازاخ�ضتان  يف  اآ�ضيا  لبطولة  املتدرج 
والتي  املقبل  اأكتوبر  �ضهر  لها  املقرر 
اأي��ة تعديالت على موعدها  مل جتر 

حتى الآن.
واأكد عبد اهلل الكعبي ع�ضو جمل�س 
منتخب  اأن  ال��ي��د  ك���رة  احت����اد  اإدارة 
قا�ضم  امل�������درب  ب���ق���ي���ادة  ال���ن���ا����ض���ئ���ني 
عن  تدريبيا  برناجما  اعتمد  عا�ضور 
ي��ول��ي��و اجل����اري، لرفع  �ضهر  ب��ع��د يف 
ال��ك��ف��اءة ال��ب��دن��ي��ة ل��الع��ب��ني متهيدا 
الأ�ضحى  عيد  بعد  لهم  جتمع  لأول 
املقبل واأن  اأغ�ضط�س  املبارك يف �ضهر 
اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ���ض��وف ي��ح��ر���س على 

تر�ضيح قائمة مطولة من الالعبني 
يف البداية، ثم يقوم باخت�ضارها على 
العدد املطلوب من العنا�ضر امل�ضموح 
الفرز  عملية  ب��ع��د  بالت�ضجيل  ل��ه��م 
الأف�����ض��ل يف  اخ��ت��ي��ار  ال��ت��ي ت�ضتهدف 
البطولة  تلك  اأن  خا�ضة  م��رك��ز،  ك��ل 

موؤهلة لكاأ�س العامل للنا�ضئني.
لوكالة  ت�ضريحاته  يف  الكعبي  وق��ال 
بالن�ضبة  وام”:  الإمارات”  اأن���ب���اء 
ي�ضتكمل  ����ض���وف  امل���ح���ل���ي،  ل����ل����دوري 
ب��اجل��ول��ة ال��ث��ام��ن��ة ع�����ض��رة والأخ����رية 
�ضت�ضهد  والتي  املقبل،  �ضبتمرب   4 يف 
اأي�ضا  وت�����ض��ه��د  م���ب���اري���ات   5 اإق���ام���ة 

حيث  باللقب  ال�ضارقة  ن��ادي  تتويج 
اعتبارا  ل�ضاحله  املناف�ضة  ح�ضم  اإن��ه 
م��ن اجل��ول��ة ال�����ض��اب��ع��ة ع�����ض��رة، ومن 
املباريات  ت���ل���ك  حت�����دد  ان  امل��ن��ت��ظ��ر 
ب�ضكل  ال��دوري  فرق  ترتيب  اخلم�س 
املو�ضم  مل�ضابقات  بالن�ضبة  اأم���ا  ع���ام، 
املقبل ف�ضوف تبداأ مبباريات الرجال 
يف بطولة كاأ�س الإمارات بتاريخ 11 
�ضبتمرب املقبل، فيما �ضتبداأ مباريات 
كاأ�س �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة يف 
اأي�ضا  اجلاري  العام  من  اأكتوبر   13
م��ب��دئ��ي خلتامها  م��وع��د  و���ض��ع  ومت 
اإل   ،2021 اب��ري��ل م��ن ع��ام   23 يف 

انطالقة  تتاأخر  اأن  املنتظر  من  اأن��ه 
ال�����ض��ن��ي��ة ل�ضهر  امل���راح���ل  م��ن��اف�����ض��ات 
لعبي  ع����ودة  ي�ضمن  مب��ا  ن��وف��م��رب، 
يف  امل�����ض��ارك��ة  م��ن  النا�ضئني  منتخب 
يف  وانخراطهم  الآ�ضيوية،  البطولة 

برامج الإعداد اخلا�ضة باأنديتهم.
للمو�ضم  احلكام  جتهيز  برامج  وعن 
اجلديد يقول الكعبي بو�ضفه رئي�ضا 
للجنة احلكام: برنامج تاأهيل احلكام 
للمو�ضم املقبل �ضوف يبداأ يف الن�ضف 
الأول من �ضهر اأغ�ضط�س، و�ضيت�ضمن 
حما�ضرات فنية وتدريبات بدنية، ثم 
اجلاهزية،  م��دى  لتقييم  اخ��ت��ب��ارات 

ا�ضتعداداتهم لنطالقة  حتى تكتمل 
 4 امل��و���ض��م امل��ق��ب��ل ال���ذي �ضتقام ف��ي��ه 
ب��ط��ولت ه��ي ال����دوري وك��اأ���س نائب 
رئي�س الدولة، وكاأ�س رئي�س الدولة، 
وك���اأ����س الإم���������ارات، ب���الإ����ض���اف���ة اإىل 
الإماراتي  وال�ضوبر  املحلي  ال�ضوبر 

البحريني.
الحت����اد  اإدارة  مل��ج��ل�����س  وب��ال��ن�����ض��ب��ة 
احل���ايل ق���ال اإن���ه اأجن���ز ك��ل م��ا عليه 
م��ن اأم����ور وي��ب��ق��ى ل��ه اج��ت��م��اع واحد 
ا�ضتعدادات  ت�����ض��ورات  ل���ض��ت��ع��را���س 
ومنتخب  ال���وط���ن���ي���ة  امل���ن���ت���خ���ب���ات 
التحديد،  وج�����ه  ع���ل���ى  ال���ن���ا����ض���ئ���ني 

الهيئة  ت��وج��ي��ه��ات  ن��ن��ت��ظ��ر  ح���ني  يف 
واللجنة  ال�����ض��ب��اب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة 
املحددة  باملواعيد  الوطنية  الأوملبية 
لالنتخابات من اأجل البدء يف اتخاذ 
الإج��������راءات ل���دع���وة اجل��م��ع��ي��ة غري 
النظام  لالئحة  وبالن�ضبة  ال��ع��ادي��ة، 
الأ�ضا�ضي فقد مت اعتمادها وار�ضالها 

للهيئة العامة للريا�ضة.
ي�ضرف  �ضوف  الحت��اد  ك��ان  اإذا  وعما 
ع��ل��ى الأن���دي���ة يف ات��خ��اذ الإج�����راءات 
الالزمة للعودة للتدريب يف ال�ضالت 
باإر�ضال  بالن�ضبة لالحتاد قمنا  قال: 
لالأندية  امل���ق���ب���ل  امل���و����ض���م  ج�������داول 

برنامج  تنفيذ  ب��اأن  عليهم  والتاأكيد 
البطولت يف املو�ضم اجلديد �ضيكون 
ال�ضحي  الو�ضع  مبراجعة  مرتبطا 
م���ع اجلهات  ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق  ال���دول���ة  يف 
الأندية  �ضتتبع  ح��ني  يف  امل��خ��ت�����ض��ة، 
املعتمدة من  الإج��راءات الحرتازية 
لها  التابعة  الريا�ضية  املجال�س  قبل 

والتي �ضدر ب�ضاأنها دليل اإر�ضادي.

كرة اليد ت�شتعد للعودة اإىل ال�شالت منت�شف يوليو اجلاري وا�شتئناف الدوري يف 4 �شبتمرب

عبد اهلل الكعبي: برنامج اإعداد متدرج ملنتخب النا�سئني قبل نهائيات اآ�سيا بكازاخ�ستان

•• دبي-وام:

بحثت اللجنة الأوملبية الوطنية ا�ضتعدادات الإمارات للم�ضاركة يف دورة 
املقبل  العام  طوكيو  اليابانية  بالعا�ضمة  ال�ضيفية  الأوملبية  الأل��ع��اب 
وا�ضتعر�ضت مع اللجنة املنظمة لالألعاب م�ضتجدات الأمور التنظيمية 

كافة ل�ضيما الوقائية منها.
ح�ضر الجتماع - الذي ُعقد بتقنية الت�ضال املرئي م�ضاء اأم�س الأول 
الأربعاء - اأحمد الطيب مدير اإدارة ال�ضوؤون الفنية والريا�ضية باللجنة 

باللجنة،  والتطوير  الأداء  متابعة  مدير  العبدويل  وبطي  الأومل��ب��ي��ة، 
الأوملبية  باللجنة  الدولية  العالقات  وكّل من مي�ضال كمروف م�ضوؤول 
اآ�ضيا، وغربيال اندريد امل�ضوؤول اللوج�ضتيي للقرية  الدولية عن غرب 

الأوملبية بطوكيو.
ظل  يف  بطوكيو  املنظمة  اللجنة  جهود  الأوملبية  اللجنة  وا�ضتعر�ضت 
الظروف الراهنة ومت الرتكيز على اآليات حماية و�ضالمة الريا�ضيني، 
الريا�ضية  املناف�ضات  اأثناء  اأو  الأوملبية  بالقرية  تواجدهم  خالل  �ضواء 
الناحية  املنظمة على  اجل��ه��ة  م��ن خ��الل��ه ح��ر���س  ات�ضح  ال���ذي  الأم���ر 

احلدث  ف��رتة  ط��وال  رئي�ضي  عمل  وحم��ور  كاأولوية  وو�ضعها  ال�ضحية 
اإ�ضافة اإىل ما مت اتخاذه من اإجراءات احرتازية وحت�ضريات م�ضبقة.

م�ضاركة  الج��ت��م��اع  خ��الل  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  م�ضوؤولو  اأك��د  و 
العامل، وجاهزية  م�ضتوى  الأب��رز على  الريا�ضي  احل��دث  الم���ارات يف 
نخبة  م��ع  امل��ن��اف�����ض��ات  غ��م��ار  خل��و���س  الآن  ح��ت��ى  امل��ت��اأه��ل��ني  ريا�ضييها 
واخلتام  الفتتاح  حفلي  ح�ضور  على  م�ضددين  امل�ضاركني  الريا�ضيني 
وتقدمي كل اأنواع الدعم للبلد امل�ضت�ضيف لإجناح التظاهرة الريا�ضية 

الكربى.

الأوملبية  لالألعاب  املنظمة  اللجنة  اأن  الطيب  اأحمد  اأو�ضح  جانبه  من 
الطماأنينة  املعتاد بهدف بث  اأكرث فعالية ودقة عن  اإج��راءات  اعتمدت 
اتخذت  و  امل�ضاركة  الريا�ضية  والبعثات  والوفود  الريا�ضيني  نفو�س  يف 
تد�ضني  منها  و  ال��روؤي��ة  تلك  لتحقيق  املهمة  اخل��ط��وات  م��ن  ال��ع��دي��د 
القرية الأوملبية،  مركز طبي �ضخم يوفر كل الإمكانات الطبية داخل 
اعتماد  وكذلك  الريا�ضيني،  اإ�ضابات  مع  ال�ضريع  بالتعامل  ويخت�س 
اآلية الدخول واخلروج من القرية با�ضتخدام اأحدث التقنيات والو�ضائل 

التكنولوجية.

الأوملبية ت�ستعر�س اإجراءات ال�سالمة واآخر ا�ستعدادات اللجنة املنظمة لأوملبياد طوكيو
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الفورمول  اإىل حلبات  تعود احلياة 
واح��د نهاية الأ���ض��ب��وع احل��ايل بعد 
تاأجيل  من  اأ�ضهر  ثالثة  من  اأك��رث 
موعد انطالق بطولة العامل ب�ضبب 

فريو�س كورونا امل�ضتجد.
بطولة  تنطلق  اأن  املقرر  من  وك��ان 
الأوىل  ال��ف��ئ��ة  ل�����ض��ب��اق��ات  ال���ع���امل 
الكربى منت�ضف  اأ�ضرتاليا  بجائزة 
اآذار/م�������ار��������س امل���ا����ض���ي ل���ك���ن وب����اء 
اإلغائها،  اىل  اأدى  “كوفيد19-” 
ال�ضباقات  م���ن  ع����دد  اىل  اإ����ض���اف���ة 
وفرن�ضا  م���ون���اك���و  ه����ي  الأخ���������رى 
واليابان  و����ض���ن���غ���اف���ورة  وه���ول���ن���دا 

واأذربيجان.
املو�ضم  ي��ن��ط��ل��ق  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
املعّدلة يف اخلام�س من  بروزنامته 
متوز/يوليو اجلاري يف النم�ضا التي 
�ضبيلربغ  حلبة  ع��ل��ى  �ضت�ضت�ضيف 
متتاليني،  اأ���ض��ب��وع��ني  يف  ���ض��ب��اق��ني 
 19 امل���ج���ر يف  اإىل  الن���ت���ق���ال  ق��ب��ل 
م��ن��ه وم���ن ب��ع��ده��ا ب��ري��ط��ان��ي��ا التي 
على  م��رح��ل��ت��ني  اأي�����ض��ا  ت�ضت�ضيف 
التوايل يف الثاين والتا�ضع من اآب/
�ضيلفر�ضتون،  حلبة  على  اأغ�ضط�س 
ع��ل��ى اأن ت��ق��ام ك��ل ال�����ض��ب��اق��ات خلف 

اأبواب مو�ضدة.
يف م���ا ي���اأت���ي خ��م�����س ن���ق���اط ب����ارزة 
ال�ضباق  انطالق  �ضارة  اعطاء  قبل 

الأول.

ال����ربي����ط����اين  ي����ك����ون  اأن  ي����ت����وق����ع 
العامل،  ب��ط��ل  ه��ام��ي��ل��ت��ون  ل��وي�����س 
�ضعيه  لنف�ضه يف  الرئي�ضي  التهديد 
للح�ضول على لقبه ال�ضابع ملعادلة 
ميكايل  ل��الأمل��اين  القيا�ضي  ال��رق��م 
اأك���رث م��ن اخلطر  ���ض��وم��اخ��ر، حتى 
زميله  ع���ل���ي���ه  ي�����ض��ك��ل��ه  ق����د  ال�������ذي 
الفنلندي  م��ر���ض��ي��د���س  ف���ري���ق  يف 
فالتريي بوتا�س والهولندي ماك�س 

فري�ضتابن �ضائق فريق ريد بول.
اأ�����ض����ود يف  ع�����امل  ب���ط���ل  اأول  واأق�������ر 
ريا�ضة الفورمول واحد ان التزامه 
النت�ضارات  ي��ت��ع��ّدى  ب��ال�����ض��ب��اق��ات 

ال�ضخ�ضية اأو للفريق.
ال�������ذي جعل  ال����ربي����ط����اين  وق�������ال 
���ض��وت��ه م�����ض��م��وع��ا يف م��ع��رك��ة دعم 
املناه�ضة  الأخ�����رية  الح��ت��ج��اج��ات 
اأجلكم  من  اأ�ضابق  “اأنا  للعن�ضرية 
ت�ضعرون  ق��د  ال��ذي��ن  اأن��ت��م  جميعا، 

باأن ل �ضوت لكم«.
املجتمع  يف  ال���ع���امل،  “يف  واأ����ض���اف 
الذي نعي�س فيه، اأعتقد اأن تتمكن، 
�ضتيفنادج،  اأ�ضود �ضغري من  كطفل 
م��ن دخ���ول ع��امل ال��ف��ورم��ول واحد 
من خالل اأ�ضيق فر�ضة، هذا جزء 
م��ه��م ج���دا ج���دا م��ن رح��ل��ت��ي، ومن 
ث��م ال��ب��ق��اء وال���ض��ت��م��رار يف حتقيق 

النتائج رغم ال�ضعوبات«.
امل���ك���ان  ح������ول  ������ض�����وؤال  ع���ل���ى  وردا 

�ضباقات  فيه  ت��ق��ام  ان  يجب  ال���ذي 
اأج��اب هاميلتون  واح��د،  الفورمول 
للعودة.  مهم  مكان  اإنه  “اإفريقيا. 
يف ال����وق����ت ال�����راه�����ن، ال���ف���ورم���ول 
واحد تذهب اإىل البلدان ول ترتك 
�ضيئا.  ت����رتك  ل  وراءه�������ا،  ال��ك��ث��ري 
ريا�ضة  اإىل  واح��د  اأن تتحول  يجب 
وت���رتك خلفها  اأم��اك��ن  اإىل  ت��ذه��ب 
اأمرا ما ميكن اأن ي�ضاعد املجتمعات 

املحلية«.

وموهبة  ���ض��رع��ت��ه  اأث����ب����ت  ب���ع���دم���ا 
لفري�ضتابن  الوقت  ح��ان  الت�ضابق، 
الفر�ضة  لغ����ت����ن����ام  ب�������ول  وري��������د 
الثالثة  ال�����ض��ب��اق��ات  واخل�����روج م��ن 

الفتتاحية كمت�ضدرين للبطولة.
بال�ضباق  ال��ه��ول��ن��دي  ال�����ض��اب  وف���از 
ال�ضابقتني،  ن�ضختيه  يف  النم�ضوي 
م���ا ي��ج��ع��ل��ه م��ر���ض��ح��ا ل��ت��ك��رار ذلك 
جم�����ددا وب�����دء امل��و���ض��م م���ن موقع 
ال�ضباقني  واأن  ل�ضيما  ال�����ض��دارة، 

“اأر�س”  ع��ل��ى  ���ض��ي��ق��ام��ان  الأول�����ني 
ب��ول رينغ يف  اأي حلبة ري��د  فريقه، 

�ضبيلربغ.
وخالل فرتة الختبارات التي ت�ضبق 
كانت  بر�ضلونة  يف  املو�ضم  ان��ط��الق 
�ضيارة ريد بول �ضريعة لكنها اأي�ضا 
“متاأرجحة” الأداء، ما قد يجعلها 
عليها.  العتماد  يف  م�ضاكل  تواجه 
�ضائقي  ب���ني  ال��ت��ن��اغ��م  اأن  وي���ب���دو 
والتايالندي  فري�ضتابن  ب��ول،  ريد 

األ��ي��ك�����س األ����ب����ون، ق�����ادر ع��ل��ى منح 
الفريق التاألق يف الظروف ال�ضعبة 
وال��ت��ف��ّوق ع��ل��ى ف����رياري يف معركة 

مناف�ضة مر�ضيد�س.
ف���رياري يف  ت��اأك��ي��د رحيله ع��ن  بعد 
نهاية هذا املو�ضم، قد ي�ضعر الأملاين 
�ضيبا�ضتيان فيتل باأنه متحرر وقادر 
على تقدمي الأداء الثابت وال�ضرعة 
مرة  الفريق  اإل��ه��ام  على  ال��ق��ادري��ن 
اأخ����رى، ع��ل��ى رغ���م ال��ت��ه��دي��د الذي 

من  ل��وك��ل��ري  ���ض��ارل  زم��ي��ل��ه  ي�ضكله 
موناكو.

اأربع  ال�ضابق  العامل  بطل  وميتلك 
وال��ق��درة، لكن على  ال�ضرعة  م��رات 
�ضيارة تظهر  ل��ه  ي��ق��ّدم  ان  ف���رياري 
تطورا يف الأداء الفوري مع انطالق 

املو�ضم.
التح�ضري  اخ����ت����ب����ارات  واأظ�����ه�����رت 
2020 خ�ضرت  �ضيارة  اأن  للمو�ضم 
بع�س �ضرعتها يف اخلط امل�ضتقيم يف 
مقابل حت�ضني الإيقاع يف املنعطفات 

البطيئة واملتو�ضطة.
جورج  ال��ربي��ط��اين  ال�ضائق  ي��واج��ه 
ول��ي��ام�����س حتديا،  وف���ري���ق  را����ض���ل 
ب���ع���د ط�����رح الأخ�������ري ل��ل��ب��ي��ع اأث���ن���اء 
ال�ضائق  املناف�ضات، ما يرتك  تعليق 
اأجل  للت�ضابق من  واملوهوب  ال�ضاب 

م�ضتقبله هذا العام.
 22( را����ض���ل  ي��ح��ظ��ى  ان  وي���رج���ح 
عاما( مب�ضتقبل كبري، لكنه يحتاج 
املقبل  امل��و���ض��م  اأق���وى يف  ف��ري��ق  اإىل 
مل  م���ا  ن��ف�����ض��ه  لإث���ب���ات   )2021(
الأداء  م��ن  بع�ضا  وليام�س  ي�ضتعد 
الذي جعله �ضابقا من اأقوى الفرق 

يف تاريخ بطولة الفئة الأوىل.
وا�ضتفاد را�ضل من تعليق املناف�ضات 
ل��ي�����ض��ب��ح ب��ط��ال ل��ل��ف��ورم��ول واحد 
األعاب  ع��رب  اف��رتا���ض��ي  ب�ضكل  لكن 
بالقول  وعلق  منزله.  من  الفيديو 

اإىل  ل��ل��ع��ودة  جدا”  “متحم�س  اإن 
ال�ضباقات الفعلية.

واأ�ضاف “اأريد فقط اأن اأعود لأكون 
يف �ضيارة«.

ي�ضتهر الأ�ضرتايل دانيال ريكياردو 
وعناقاته  ال��ع��ري�����ض��ة  ب��اب��ت�����ض��ام��ت��ه 
���ض��ي��ك��ون عليه  ل��ك��ن  الح��ت��ف��ال��ي��ة، 
ب�ضبب  الأ���ض��ب��وع  ه���ذا  ع��ن  التخلي 
الجتماعي  التباعد  ب��روت��وك��ولت 

جراء “كوفيد19-«.
لريكياردو  جديد  زميل  و�ضين�ضم 
يف فريق رينو هو الفرن�ضي ا�ضتيبان 
اوك��ون، لكن الأ�ضرتايل قّرر خالل 
فرتة توقف البطولة، ترك الفريق 
امل���ق���ب���ل والن����ت����ق����ال اىل  ال����ع����ام  يف 
ماكالرين خلفا لالإ�ضباين كارلو�س 
فرياري  اإىل  �ضين�ضم  ال��ذي  �ضاينز 
ب���دل م��ن ف��ي��ت��ل. وي��ب��دو ان حتّول 
حمركات  ل���ض��ت��خ��دام  م���اك���الري���ن 
مهما  ع����ام����ال  ك������ان  م���ر����ض���ي���د����س 
الربيطاين،  الفريق  اإىل  لالنتقال 
ورمبا مل يعزز ذلك موقفه يف رينو 
وقال  الأخ����ري.  مو�ضمه  ي��ب��داأ  وه���و 
الأ�����ض����رتايل يف م��ك��امل��ة ف��ي��دي��و مع 
اأن  “يجب  املا�ضي  الأ�ضبوع  فريقه 
�ضنجد   )...( امل�ضافة  على  اأح��اف��ظ 
لحت�ضان  اجل��دي��دة  الطرق  بع�س 
بع�ضنا البع�س، خا�ضة بعد حتقيق 

نتيجة جيدة«.
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•• ال�سارقة-وام:

جدد نادي ال�ضارقة الريا�ضي تعاقده 
عبدالعزيز  الإم����ارات����ي  امل�����درب  م���ع 
ليوا�ضل  م��و���ض��م��ني  مل����دة  ال��ع��ن��ربي 
الأول  للفريق  الفني  اجل��ه��از  ق��ي��ادة 

لكرة القدم.
م�ضاء  العقد  م��را���ض��م جت��دي��د  ج��رت 
علي  ���ض��ع��ادة  ب��ح�����ض��ور  الأول  اأم�������س 
اإدارة  امل���دف���ع رئ��ي�����س جم��ل�����س  ���ض��امل 
و�ضعادة  ال��ري��ا���ض��ي  ال�����ض��ارق��ة  ن����ادي 
عبداهلل حممد العجلة ع�ضو جمل�س 
ال�ضارقة الريا�ضي رئي�س  اإدارة نادي 
ال�ضركة  واأع�����ض��اء  ال��ق��دم  ك��رة  �ضركة 
اأحمد وعمران  الدوخي وبدر  جا�ضم 

اجل�ضمي وح�ضن اأحمد.
47 ع��ام��ا تدريب  ال��ع��ن��ربي  و ت��وىل 
 2017 اأك���ت���وب���ر   14 يف  ال���ف���ري���ق 
يف  بي�ضريو  خوزيه  للربتغايل  خلفاً 
الأ���ض��ب��وع اخل��ام�����س ل����دوري اخلليج 
نال فيها  بداية متعرثة  بعد  العربي 

للتوازن  الفريق  ليقود  خ�ضائر  اأرب��ع 
�ضل�ضلة  ي���وق���ف  و  م����ب����اراة  اأول  يف 
الهزائم التي تعر�س لها الفريق منذ 
بداية الدوري لينطلق بعدها الفريق 
حمققاً نتائج اعتربت جيدة يف وقتها 
و ح��ل يف امل��رك��ز ال�����ض��اد���س يف جدول 

ترتيب فرق دوري اخلليج العربي يف 
مو�ضمه الأول رئي�ضاً للجهاز الفني و 
 “ “ العنربي  ق��اد  ال��ث��اين  املو�ضم  يف 
النت�ضارات  من  �ضل�ضلة  اإىل  الفريق 
اأي  ي��خ�����ض��ر  ومل  الأول  ال�������دور  يف 
ويف  ال�ضتاء  بطل  بلقب  وت��وج  مباراة 

الفريق ح�ضده  الثاين وا�ضل  ال��دور 
للنقاط ليحقق درع الدوري لالإمارة 
عن  ع��ام��اً   23 غ��ي��اب  ب��ع��د  البا�ضمة 

قلعة امللك.
 2019-2018 م��و���ض��م  ي��ع��ت��رب  و 
الأميز يف م�ضرية العنربي التدريبية 

اخلليج  دوري  ب��ب��ط��ول��ة  ت����وج  ح��ي��ث 
ال��ع��رب��ي ون���ال ج��ائ��زة اأف�����ض��ل مدرب 
مدربا   13 على  متفوقاً  امل��و���ض��م  يف 
اأجنبيا كانوا اأكرث منه خربة ومتر�ضاً 
فر�س  يف  جن����ح  ل��ك��ن��ه  امل����الع����ب  يف 
ال�ضارقة  م���درب  وا���ض��ل  و  ط��ري��ق��ت��ه 

متيزه وا�ضتطاع التتويج بكاأ�س �ضوبر 
مو�ضم  ب���داي���ة  يف  ال���ع���رب���ي  اخل��ل��ي��ج 

.  2020-2019
و عقب اكمال اإجراءات التوقيع وجه 
�ضكره  ال��ع��ن��ربي  عبدالعزيز  امل���درب 
لالإدارة على جتديد الثقة متمنيا اأن 

ي��ك��ون ع��ن��د ح�����ض��ن ال��ظ��ن و حتقيق 
املرحلة  يف  الفريق  ق��ي��ادة  يف  النجاح 

القادمة .
اأرج����ع ال��ع��ن��ربي ال��ن��ج��اح��ات التي  و 
اهلل  ف�ضل  ب��ع��د  ال��ف��ري��ق  م��ع  حققها 
اإىل الدعم الكبري من �ضاحب ال�ضمو 

حممد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ 
القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�ضيخة  ���ض��م��و  ق��ري��ن��ت��ه  و  ال�����ض��ارق��ة 
القا�ضمي  حم���م���د  ب���ن���ت  ج�����واه�����ر 
وجماهري  الإدارة  جمل�س  وم�ضاندة 
الإنت�ضارات  اإ�ضتمرار  متمنياً  النادي 

يف املرحلة املقبلة.
قال  ال�����ض��ارق��ة  ف��ري��ق  م�ضتقبل  وع��ن 
انتدابات  ب��ع��دة  قمنا   “  : ال��ع��ن��ربي 
لتقوية الفريق على �ضعيد املواطنني 
�ضركة كرة  اإدارة  زلنا نبحث مع  وما 
اأمتنى  القدم على �ضعيد الأجانب و 
قوية  اإ���ض��اف��ة  الخ��ت��ي��ارات  ت�ضكل  اأن 
القادم  امل��و���ض��م  ال�����ض��ارق��ة يف  ل��ف��ري��ق 
املحلية  ال����ض���ت���ح���ق���اق���ات  يف  �����ض����واء 
والقارية. و اأ�ضاد العنربي بالالعبني 
احل��ال��ي��ني يف ���ض��ف��وف ال�����ض��ارق��ة من 
وخارجه  امللعب  داخ��ل  الإلتزام  حيث 
وا�ضتمرار  للجميع  التوفيق  ومتنى 
وجوه  على  وال��ف��رح��ة  الب�ضمة  ر���ض��م 

اجلميع يف اإمارة ال�ضارقة.

نادي ال�سارقة يجدد عقد مدربه العنربي ملو�سمني مقبلني

توقع الأمل��اين يورغن كلوب الذي قاد فريقه ليفربول اإىل اإح��راز لقب 
يكون  اأن  عاما   30 الأوىل منذ  للمرة  املمتاز  الإنكليزي  ال��دوري  بطل 

ال�ضراع رباعيا على التتويج بالربميريليغ املو�ضم املقبل.
وتّوج ليفربول باللقب قبل �ضبع مراحل من انتهاء الدوري بعد تقدمه 

بفارق 23 نقطة عن اقرب مناف�ضيه مان�ض�ضرت �ضيتي .
بني  ينح�ضر  ل��ن  املقبل  املو�ضم  اللقب  على  ال�ضراع  اأن  كلوب  واع��ت��رب 
ليفربول ومان�ض�ضرت �ضيتي كما ح�ضل يف املو�ضمني املن�ضرمني بل ر�ضح 
ال�ضدد  ه��ذا  يف  وق��ال  �ضلبه  يف  للدخول  وت�ضل�ضي  يونايتد  مان�ض�ضرت 
اآت بقوة،. بع�س النا�س يعتقدون بانهم ل ميلكون  يونايتد  “مان�ض�ضرت 
اي فر�ضة، لكننا راأينا مع ا�ضافة لعب او اثنني ي�ضتطيعون ان يكونوا 
اقوياء جدا والكيد بانهم لن يكونوا اأ�ضواأ من املو�ضم احلايل كما هناك 

ت�ضل�ضي اي�ضا«.
املا�ضيني  املو�ضمني  �ضيتي. يف  وبني  بيننا  الم��ر  ينح�ضر  “لن  وا�ضاف 
ح�ضل هذا المر، كما كان مان�ض�ضرت �ضيتي يف �ضلب املناف�ضة على اللقب 

منذ 4 او 5 �ضنوات«.

اأ�ضدل قائد منتخب اإ�ضبانيا لكرة القدم الفائز بكاأ�س العامل وحار�س املرمى 
اإيكر كا�ضيا�س، ال�ضتار على 5 �ضنوات ق�ضاها يف بورتو عقب انتهاء عقده مع 

النادي الربتغايل اأم�س الأول الأربعاء.
العام  تدريبية  ح�ضة  خ��الل  قلبية  اأزم��ة  من  ع��ام��اً(   39( كا�ضيا�س  وعانى 

املا�ضي ومل ي�ضارك يف اأي مباراة ر�ضمية منذ اأبريل )ني�ضان( 2019.
ت�ضكيلة  املو�ضم وكان �ضمن  بداية  الفني يف  وح�ضل على من�ضب يف اجلهاز 

الفريق الأول رغم عدم دخوله قائمة اأي مباراة.
)�ضباط(  كو�ضتا يف فرباير  دا  بينتو  نونو  بورتو جورجي  نادي  رئي�س  وقال 
الحتاد  رئا�ضة  لنتخابات  الرت�ضح  اأج��ل  من  �ضيعتزل  كا�ضيا�س  اإن  املا�ضي، 
الإ�ضباين للعبة، لكنه ان�ضحب لحقاً من ال�ضباق ب�ضبب جائحة كوفيد19-.
وح�ضل كا�ضيا�س، الذي قاد اإ�ضبانيا اإىل اأول األقابها لكاأ�س العامل عام 2010 
و2012،   2008 اأوروب��ا عامي  ببطولتي  الفوز  ب��الده يف  و�ضاعد منتخب 
25 عاماً  2015 بعد ق�ضاء  على ودع باهت من النادي الذي ان�ضم له يف 

يف ريال مدريد.
ون�ضر �ضورة على ح�ضابه يف تويرت من النت�ضار 1-0 يوم الثنني املا�ضي، 

على ملعب باكو�س فرييرا مع تعليق يقول “الرحلة الأخرية«.
منا” لتكرمي احلار�س  واح��د  “دائماً  بعنوان  فيديو يف موقعه  بورتو  ون�ضر 
بلقب  وف��از معه  النادي  مع  ر�ضمية  مباراة   156 يف  �ضارك  ال��ذي  املخ�ضرم 

الدوري مو�ضم 2018-2017.

كلوب يتوقع �سراعا رباعيا على
 لقب الربميرليغ  املو�سم املقبل

كا�سيا�س يودع بورتو بهدوء

ب�ضبب  �ضعيد  غ��ري  اإن���ه  م��وري��ن��ي��و،  ج��وزي��ه  هوت�ضبري  توتنهام  م���درب  ي��ق��ول 
الدوري  مباريات  ا�ضتئناف  منذ  فريقه  مباريات  تف�ضل بني  التي  املدة  طول 
الإجنليزي املمتاز لكرة القدم عقب توقفها ب�ضبب اأزمة فريو�س كوفيد19- 

ال�ضحية حول العامل.
و�ضيلتقي توتنهام مع �ضيفيلد يونايتد يف وقت لحق من اأم�س اخلمي�س، وذك 
بعد مرور 9 اأيام من مباراته املا�ضية والتي انتهت بفوزه 2-0 على و�ضت هام 

يونايتد يف 23 يونيو )حزيران( املا�ضي.
وقال املدرب الربتغايل املخ�ضرم يف موؤمتر �ضحايف قبل املواجهة: “اأنا غري 

�ضعيد ب�ضبب انتظاري ملدة طويلة للغاية قبل خو�س هذه املباراة«.

واأ�ضاف مورينيو: “الوقت الأمثل بني املباراة والأخ��رى، هو ح�ضب راأيي، 3 
واأف�ضل  اأداء  اأف�ضل  اإىل  للو�ضول  ت�ضعى  عندما  الوقت  هذا  يف  وخا�ضة  اأي��ام 

تركيز«.
وعرب مورينيو اأي�ضاً عن اأمله يف اأن يقدم لعب الو�ضط تاجناي ندومبلي اأداء 

متميزاً مع الت�ضكيلة.
وا�ضتبدل ندومبلي �ضاحب ال�ضفقة القيا�ضية يف النادي اللندين بني ال�ضوطني 
خالل اآخر مباراة لتوتنهام قبل توقف الدوري الإجنليزي يف منت�ضف مار�س 
)اآذار( املا�ضي ومل ي�ضارك من يومها يف اأي مباراة وتعر�س لبع�س النتقادات. 
وقال مورينيو عن ذلك: “اأعتقد اأن ندومبلي �ضيقدم اأداء متميزاً، كرة القدم 

جيدة،  النهايات  ج��اءت  ثم  �ضعبة  بداياتهم  كانت  الذين  بالالعبني  مليئة 
عندما تكون املوهبة حا�ضرة ميكن اأن حتدث الكثري من الأ�ضياء على م�ضتوى 

التكيف يف �ضفوف الفريق«.
اأحياناً وجود  الطبيعي  الأخ��رى يكون من  الأندية  الكثري من  “يف  واأ�ضاف: 
وريال  وليفربول  يونايتد  مان�ض�ضرت  مثل  البدلء  مقاعد  على  كبار  لعبني 
اأن  يفهموا  اأن  اجلميع  على  توتنهام  ويف  ميونخ،  وبايرن  وبر�ضلونة  مدريد 

حدوث ذلك اأمر طبيعي اأي�ضاً«.
ويحتل توتنهام املركز الثامن بني فرق الدوري الإجنليزي املمتاز الع�ضرين 

بر�ضيد 45 نقطة قبل 7 جولت من نهاية املو�ضم.

مورينيو ي�ستكي من طول املدة بني مباريات توتنهام
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الفجر الريا�ضي

عاماً(  ريو )17  وابنه  نيك  ي�ضتعد 
م��ن اأ���ض��ح��اب ال��ه��م��م خل��و���س حتدٍّ 
اأكرب؛ حيث �ضي�ضارك الثنائي املتميز 
العامل  اف��رتا���ض��ي��ة ح���ول  يف رح��ل��ة 
لت�ضلق ارتفاع يعادل ارتفاع 6 معامل 
ال�ضت،  القارات  املعامل يف  اأ�ضهر  من 
العاملية  اجل���ول���ة  اإط������ار  يف  وذل�����ك 
اأطلقها  ال��ت��ي  ريو”  م���ع  “ت�ضلق 

فريق اأجنل وولف.
املقبلة،  ال�ضتة  الأ�ضهر  م��دى  وعلى 
���ض��ي��خ��ت��ار ك���لٌّ م���ن ن��ي��ك واب���ن���ه ريو 
�ضهر  ك��ل  يف  ج��دي��داً  ���ض��ه��رياً  معلماً 

خلو�س حتدي الت�ضلق.
واملتابعني  امل��ج��ت��م��ع  ومب�������ض���اع���دة 
الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  على 
الثالثة  الأ�ضابيع  الفريق  �ضيق�ضي 
البحث  يف  ���ض��ه��ر  ك���ل  م���ن  الأوىل 
ال�ضهرية وال��ف��ري��دة يف  امل��ع��امل  ع��ن 
ك���ل ق����ارة لخ��ت��ي��ار ال��ت��ح��دي الذي 
باب  �ضيفتح  ثم  الفريق،  �ضيواجهه 

الت�ضويت لختيار املعلم.
الأخرية  الأ�ضبوع  نهاية  عطلة  ويف 
ريو  وابنه  نيك  �ضيت�ضلق  ال�ضهر،  يف 
وهبوطاً  ���ض��ع��وداً  منزلهما  ���ض��المل 
مبا يعادل ارتفاع املعلم الذي فاز يف 

الت�ضويت.
التحدي،  م�ضاركته يف  على  وتعليقاً 
هدفنا  “يتمثل  وات�ضون:  نيك  ق��ال 
جمتمعنا  يف  الأف�������راد  ت�����ض��ج��ي��ع  يف 
ع���ل���ى ات����ب����اع من����ط ح���ي���اة ن�����ض��ط يف 
نوع  اأي  ع��ن ط��ري��ق  املقبلة  الأ���ض��ه��ر 
من الريا�ضة، حاملني قيم ال�ضمول 
وملتزمني قيود ال�ضالمة املفرو�ضة 
اأن نبقى  امل��ه��م  ال���راه���ن،  ال��وق��ت  يف 
لقيم  دع���م���ن���ا  ون����وا�����ض����ل  ن�����ض��ط��ني 

ال�ضمول ونحافظ على �ضالمتنا«.
دورية  ل��ق��اءات  ن��ي��ك  و�ضي�ضت�ضيف 
الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  عرب 
اإذ يتيح ل�ضيوفه م�ضاركة اإجنازاتهم 
ال�ضخ�ضية وق�ض�ضهم حول ال�ضحة 

واللياقة.
اأطلقت  ق��د  وات�����ض��ون  عائلة  وك��ان��ت 
حتدي “قيادة الدراجة مع ريو” يف 
يونيو )حزيران(، اإذ قادوا الدراجة 
م�ضافة 50كم يومياً على مدار 30 
�ضاعة   90 جمموعه  م��ا  اأي  ي��وم��اً، 

قيادة.
ريو  ���ض��ي��خ��و���س  ال�����ض��ه��ر،  ه����ذا  ويف 
ال�ضري  يف  يتمثل  مب���ف���رده،  حت��دي��اً 
 31 م��دار  على  يومياً  1كم  م�ضافة 

يوماً على التوايل.
وم������ن خ������الل امل���������ض����ارك����ة يف ه���ذه 
ريو  واب��ن��ه  ن��ي��ك  ي�ضعى  الأن�����ض��ط��ة، 
جميع  م���ن  الأف��������راد  ت�����ض��ج��ي��ع  اإىل 

اتباع منط حياة  على  العامل  اأنحاء 
ن�ضط يف الأ�ضهر املقبلة، وت�ضمل هذا 
الأن�ضطة امل�ضري الفرتا�ضي مل�ضافة 
يوليو  �ضهر  يف  ريو  مع  يومياً  1كم 
)متوز(، واختيار معامل �ضهرية من 

حول العامل لت�ضلقها افرتا�ضياً.
من  ي��ت��م��ك��ن��ا  اأن  ال���ث���ن���ائ���ي  وي����اأم����ل 
قيم  تبني  ع��ل��ى  الآخ���ري���ن  ت�ضجيع 

الن�ضاط وال�ضحة وال�ضمول.
ريو”  م���ع  “ام�ِس  حت���دي���ا  وي����اأت����ي 
و”ت�ضلق مع ريو” ليكونا فر�ضتني 
مم����ي����زت����ني ل���ل���م���ج���ت���م���ع ب���اأك���م���ل���ه 
املفتوح  ال���ت���ح���دي  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة 
اإذ �ضيخو�س نيك املغامرة  للجميع، 
م�ضلطاً  املجتمع  م��ع  الف��رتا���ض��ي��ة 
ال�����ض��وء ع��ل��ى امل���ع���امل ال���ف���ري���دة يف 
القارات ال�ضت، ف�ضاًل عن م�ضاركته 
وت�ضاري�س  ت���اري���خ  ع���ن  امل��ع��ل��وم��ات 
التوا�ضل  و�ضائل  ع��رب  امل��ع��امل  ه��ذه 

الجتماعي. واأ�ضاف نيك وات�ضون: 
جداً  ومم��ت��ن��ون  م��ذه��ول��ون  “نحن 
من  تلقيناه  ال����ذي  ال��ك��ب��ري  ل��ل��دع��م 
ال��ن��ا���س جتربتنا  ���ض��ارك��ن��ا  امل��ج��ت��م��ع، 
ب��ط��رق خم��ت��ل��ف��ة، م��ث��ل امل�����ض��ارك��ة يف 
فيه،  م�ضاعدتنا  اأو  نف�ضه  التحدي 
حتدي  يف  معنا  العديد  ���ض��ارك  كما 
لنا، ونتطلع  الدراجات كفريق دعم 
جولتنا  يف  الن����ط����الق  اإىل  الآن 
الف��رتا���ض��ي��ة ح���ول ال���ع���امل«. ولأن 
عائلة  �ضعار  هما  وال�ضمول  التعاون 
“ت�ضلق مع  وات�ضون، متثل حتديات 
ريو”  م��ع  ال��دراج��ة  و”قيادة  ريو” 
التي  ال��و���ض��ي��ل��ة  ريو”  م��ع  و”ام�ِس 
ت��ع��ت��م��ده��ا ع��ائ��ل��ة وات�����ض��ون للجمع 
الأطياف  خمتلف  م��ن  ال��ن��ا���س  ب��ني 
يف هذه الأوق��ات احلرجة، وت�ضجيع 
املجتمع على اتباع منط حياة �ضحي 

ون�ضط.

قال مدرب مان�ض�ضرت �ضيتي بيب غوارديول، اإن فريقه يجب عليه اإعادة 
الإجنليزي  ال��دوري  لقب  على  ليفربول  مناف�ضة  اأراد  لو  الت�ضكيلة  بناء 

املمتاز لكرة القدم املو�ضم املقبل.
ت�ضيل�ضي،  اأم��ام  خ�ضر  عندما  ر�ضمياً  املا�ضي  الأ�ضبوع  لقبه  �ضيتي  وفقد 

ليرتك ليفربول يف ال�ضدارة بفارق ل ميكن تعوي�ضه.
وقال غوارديول، ، اإن اإعادة البناء اأمر ت�ضطر اإليه كل الفرق.

واأ�ضاف: “علينا اإعادة البناء، هذا يحدث يف الأندية حول العامل، علينا 
لدينا  م�ضتوانا،  على  للحفاظ  املنا�ضبة  ال���ق���رارات  وات��خ��اذ  ذل��ك  تقبل 
يف  �ضننظر  امل��و���ض��م  نهاية  بعد  لكن  ال��رائ��ع��ني  ال��الع��ب��ني  م��ن  جمموعة 
اأهداف،  ب�10  7 جولت من النهاية اهتزت �ضباك �ضيتي  الأم��ر«. وقبل 

اأكرث مما حدث طيلة املو�ضم املا�ضي عندما نال اللقب.
وينتهي عقد الثنائي فرناندينيو )35 عاماً( واملهاجم �ضريجيو اأغويرو 
)32 عاما( بنهاية املو�ضم املقبل بينما �ضريحل ديفيد �ضيلفا البالغ عمره 

34 عاماً بنهاية املو�ضم احلايل.
وتابع غوارديول: “هناك عام يف عقد كل من فرناندينيو و�ضريجيو، ل 
اأعلم هل �ضيجددان تعاقدهما اأم ل، يجب ا�ضتبدال بع�س الالعبني لكنها 

لي�ضت كارثة فهذا جزء من كرة القدم«.
وداف��ع غ��واردي��ول عن ق��رار بيع اجلناح ل��ريوي �ضاين اإىل بايرن ميونخ 
“لن  واأ���ض��اف:  اأن يرحل«.  البقاء فيجب  اأي لع��ب  ي��رد  “لو مل  قائاًل: 

نح�ضل على اأف�ضل ما لديهم لو كانوا ل ي�ضعرون بال�ضعادة هنا«.

األقى مدرب ت�ضيل�ضي فرانك لمبارد، باللوم على عدم 
انتباه لعبيه للتفا�ضيل يف هزميته املفاجئة 2-3 اأمام 
الإجنليزي  ال��دوري  يف  يونايتد  ه��ام  و�ضت  م�ضت�ضيفه 

املمتاز لكرة القدم.
لكن  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتات  امل���ب���اراة  ع��ل��ى  ت�ضيل�ضي  و�ضيطر 
اأندريه  ���ض��دد  عندما  مفاجئاً  ه��دف��اً  ا�ضتقبلت  �ضباكه 
 89 الدقيقة  املرمى يف  كرة منخف�ضة يف  يارمولينكو 

بعد هجمة مرتدة.
ل��ل��م��رك��ز الثالث  ال��ت��ق��دم  ي�����ض��ت��ط��ي��ع  ت�����ض��ي��ل�����ض��ي  وك�����ان 

وق���ط���ع خ���ط���وة ك���ب���رية ن��ح��و �ضمان 
ال��ت��اأه��ل ل���دوري اأب��ط��ال اأوروب���ا 

الرابع  امل��رك��ز  ل��ك��ن��ه ظ��ل يف 
فقط  بنقطتني  م��ت��ق��دم��اً 

يونايتد  مان�ض�ضرت  على 
وول�����ف�����ره�����ام�����ب�����ت�����ون 

واندرارز.
وق����������ال لم������ب������ارد: 

املمتاز..  الإجن��ل��ي��زي  ال���دوري  ه��و  فهذا  يحدث  “هذا 
و�ضتوؤملك،  الأخ��ط��اء  ارتكب  لكن  الكرة  على  ا�ضتحوذنا 
ل�ضت را�ضياً عن طريقة ا�ضتقبال اأي هدف، كانت هناك 
تفا�ضيل نعرفها يف املباراة لكننا خ�ضرنا لأننا مل نتعامل 

معها«.
الأ�ضبوع  ال��دوري  �ضيتي يف  الفوز على مان�ض�ضرت  وبعد 
املا�ضي ثم على لي�ضرت �ضيتي وبلوغ الدور قبل النهائي 
القمة  ت�ضيل�ضي مباراة  الإجنليزي دخل  بكاأ�س الحتاد 

يف حالة رائعة.
بعدما  توقف  املو�ضم  ا�ضتئناف  منذ  اجليد  �ضجله  لكن 
ت��ل��ق��ى ال��ه��زمي��ة ال��ث��ان��ي��ة ه���ذا امل��و���ض��م اأم����ام و���ض��ت هام 
امل��ت��ع��رث. وم��ن��ح وي��ل��ي��ان التقدم 
عالمة  م�����ن  ل��ت�����ض��ي��ل�����ض��ي 
توما�س  ل���ك���ن  اجل��������زاء 
وميخائيل  ���ض��وت�����ض��ي��ك 
اأن��ط��ون��ي��و و���ض��ع��ا و�ضت 
بنهاية  امل��ق��دم��ة  ه��ام يف 
اأن  ق��ب��ل  الأول  ال�����ض��وط 
التعادل  وي��ل��ي��ان  ي����درك 

من ركلة حرة.
وب����ح����ث ت�����ض��ي��ل�����ض��ي عن 
لكن  ال��������ف��������وز  ه����������دف 
يارمولينكو  ال��ب��دي��ل 
لو�ضت  الأم���ور  ح�ضم 

هام.
وق������������ال لم�������ب�������ارد: 
ال�������ض���ب���ب  “لهذا 
املربع  ع��ل��ى  نناف�س 
اأول  ال��ذه��ب��ي ول��ي�����س 
نفعل  ل  لأن���ن���ا  م���رك���زي���ن 
مثل  ال�����ض��ح��ي��ح��ة  الأم����������ور 
���ض��ع��ي��داً مبا  امل��ق��دم��ة، ل�ضت  ف��ري��ق��ي 
ال���وق���ت ذات����ه نتقدم  ل��ك��ن يف  ح���دث 
يونايتد  مان�ض�ضرت  ع��ل��ى  بنقطتني 
واأ�ضاف:  ج��ي��دة«.  نتائج  يحقق  ال��ذي 
اأننا لعبنا ب�ضكل رائع يف بع�س  “اأعتقد 
امل��و���ض��م، كمجموعة يجب  ه��ذا  الأوق����ات 

علينا البحث عن ا�ضتمرارية يف الأداء«.

لمبارد: الأخطاء كلفتنا 
الكثري اأمام و�ست هام

ن اإنرت ميالن مركزه الثالث بفوز �ضاحق على �ضيفه بري�ضيا بن�ضف دزينة نظيفة من  ح�ضَّ
الأهداف، فيما جنا جاره ميالن من اخل�ضارة بالتعادل مع �ضبال 2-2 �ضمن املرحلة التا�ضعة 

والع�ضرين من الدوري الإيطايل لكرة القدم.
األيك�ضي�س �ضان�ضيز )20  اأ�ضلي يونغ )5( والت�ضيلي  املباراة الأوىل �ضّجل الإنكليزي  يف 

من ركلة جزاء( ودانيلو دي اأمربو�ضيو )45( وروبرتو غاليارديني )52( والدمناركي 
كري�ضتيان اريك�ضن )83( واأنتونيو كاندريفا )88( الأهداف.

وهو الفوز الثالث لإنرت يف اأربع مباريات منذ ا�ضتئناف املناف�ضات التي كانت معلقة 
ب�ضبب فريو�س كورونا امل�ضتجد، مقابل تعادل واحد، ليعزز موقعه يف املركز 

وبني  بينه  نقاط  اأرب��ع  اإىل  الفارق  معيدا  نقطة،   64 بر�ضيد  الثالث 
لت�ضيو الثاين، وثماين نقاط بينه وبني يوفنتو�س املت�ضدر حامل 

اللقب يف املوا�ضم الثمانية املا�ضية.
وكان لت�ضيو ويوفنتو�س حققا فوزين خارج القواعد الثالثاء 

يف افتتاح املرحلة، الأول على م�ضيفه تورينو 2-1، والثاين 
على م�ضيفه جنوى 1-3.

واأكد ال�”نريات�ضوري” ت�ضبثه باأمل املناف�ضة على اللقب 
2009-2010، حني  الغائب عن خزائنه منذ مو�ضم 

حقق لقبه الثامن ع�ضر.
بعدما  الأخ���ري  الع�ضرين  امل��رك��ز  اإىل  بري�ضيا  وت��راج��ع 
فوز  اأي  بتحقيق  وف�ضل  نقطة   18 عند  ر�ضيده  جتمد 
اإذ خ�ضر ت�ضع مرات مقابل  الأخ��رية،  ال�14  املباريات  يف 

خم�ضة تعادلت.
ب�ضعوبة  ف���ازت  ال��ت��ي  تلك  ع��ن  بت�ضكيلة مغايرة  امل��ب��اراة  اإن���رت  وخ��ا���س 
اأنتونيو كونتي  على امل�ضيف بارما )2-1( الأحد، حيث اأجرى املدرب 
خم�ضة تعديالت عليها اأبرزها اإبقاوؤه على كاندريفا والدويل البلجيكي 

روميلو لوكاكو على مقاعد البدلء.
واأ�ضاد كونتي يف ت�ضريح لقناة “دي اأي زد اأن” ب�ضان�ضيز الذي �ضاهم 

بثالثة اأهداف )متريرتان حا�ضمتان(، وقال “لقد اأح�ضرناه اإىل 
هنا ب�ضبب م�ضتواه. لالأ�ضف افتقدناه كخيار لفرتة طويلة«.

و�ضيطر اإنرت على جمريات اللقاء، وجنح يونغ، القادم من مان�ض�ضرت 
الطاير”  “على  ت�ضديدة  من  �ضريعا  الت�ضجيل  بافتتاح  يونايتد، 

بيمناه من داخل املنطقة )5(، م�ضتغال متريرة �ضان�ضيز.
احلمر”  “ال�ضياطني  فريق  من  اأي�ضا  القادم  �ضان�ضيز،  و�ضاعف 

لكن على �ضبيل الإعارة، النتيجة بت�ضجيله الهدف الثاين من 

ركلة جزاء اثر اعاقة الدويل النيجريي فيكتور موزي�س داخل املنطقة، �ضددها زاحفة على 
ميني احلار�س )20(.

واأنهى دي اأمربو�ضيو ال�ضوط الأول بت�ضجيل الهدف الثالث لفريقه من �ضربة راأ�ضية يف 
الزاوية العك�ضية للحار�س الفنلندي الفنلندي جي�ضي يورونني )45(.

راب��ع عرب  الثاين وع��زز تقدمه بهدف  ال�ضوط  اأف�ضليته يف  اإن��رت على  وحافظ 
راأ�ضية لغاليارديني الذي ا�ضتغل متريرة عر�ضية ل�ضان�ضيز )52(.

واأ�ضاف البديل اري�ضكن اخلام�س بعد متابعته كرة مرتدة من احلار�س على 
دفعتني، اإثر ت�ضديدة زميله البديل الخر لوكاكو )83(.

بت�ضديدة  التهديفي  املهرجان  كاندريفا  الآخ��ر  البديل  واختتم 
ي�ضارية من على م�ضارف املنطقة )88(.

ويف املباراة الثانية، احتاج ميالن م�ضاعدة من مدافع �ضبال 
اخل�ضارة  وتفادي  التعادل  لنتزاع  فيت�ضاري  فران�ضي�ضكو 
اأول  يف  ف��وزي��ن  بعد  البطولة  ا�ضتئناف  منذ  ل��ه  الوىل 
مباراتني، وذلك بت�ضجيله باخلطاأ يف مرمى فريقه يف 

الدقيقة الرابعة من الوقت بدل ال�ضائع.
واملخ�ضرم   )13( فالوتي  ملاتيا  بهدفني  �ضبال  وتقدم 
الربتغايل  يقل�س  اأن  قبل   ،)30( ف��ل��وك��اري  �ضريجيو 
رافاييل لياو الفارق )79( وي�ضجل فيت�ضاري التعادل باخلطاأ 

يف مرمى فريقه )4+90(.
50 دقيقة  ومل ي�ضتفد الفريق اللومباردي من خو�س خ�ضمه حوايل 
بع�ضرة لعبني بعد طرد ماركو دالي�ضاندرو )41( ب�ضبب تدخل قوي على 
لتقنية  مارياين  ماوريت�ضيو  املباراة  حكم  عاد  بعدما  هرنانديز،  تيو  الفرن�ضي 

امل�ضاعدة بالفيديو “يف اأيه اأر«.
ورفع ميالن ر�ضيده اإىل 43 نقطة يف املركز ال�ضابع، مقابل 19 نقطة ل�ضبال يف 
اأمام  دربكة  بعد  الت�ضجيل  الأر���س  اأ�ضحاب  وافتتح  الأخ��ري.  التا�ضع ع�ضر قبل  املركز 
يف  قريبة  م�ضافة  من  بت�ضديدة  فالوتي  انهاها  دون��اروم��ا  جانلويجي  احل��ار���س  مرمى 
ال�ضباك )13(. وملح فلوكاري )38 عاما( احلار�س الدويل متقدما من مرماه ف�ضدد كرة 
لت�ضيو  ملهاجم  الأول  الهدف  وهو  الثاين.  الهدف  فريقه  مانحا  بعيدة  م�ضافة  من  �ضاقطة 
ال�ضابق يف املو�ضم احلايل. وكان حار�س �ضبال الكرواتي كارلو ليتيت�ضا جنم ال�ضوط الثاين، 
بعدما اأبدع اأكرث من مرة يف الذود عن مرماه اأمام ال�ضغط الكبري الذي �ضكله لعبو ميالن، 
قبل اأن ي�ضت�ضلم اأمام ت�ضديدة خادعة للبديل لياو )79(. ويف الوقت الذي كانت فيه املباراة 
تلفظ اأنفا�ضها الأخرية، مرر البديل البلجيكي األيك�ضي�س �ضايليمايكري�س كرة عر�ضية داخل 

املنطقة حاول فيت�ضاري قطعها لكنها حتولت داخل مرمى فريقه )4+90(.

اإنرت يح�سن مركزه ب�سدا�سية 
يف مرمى بري�سيا 

فريق اأجنل وولف ي�ستعد لالنطالق 
يف جولة حول العامل

غوارديول:  
ال�سيتي يحتاج اإعادة بناء

اأنتيتوكومنبو جنم ميلووكي باك�س مت�ضدر ترتيب  اليوناين ياني�س  اعترب 
بالغ  �ضيكون  املو�ضم  ه��ذا  لقب  اإح���راز  اأن  للمحرتفني،  الم��ريك��ي  ال���دوري 
ب�ضبب تداعيات تف�ضي  التتويج  ال�ضعوبة، م�ضتبعدا تكهنات تقلل من قيمة 

فريو�س كورونا امل�ضتجد.
الدوري  ا�ضتئناف  اأج��ل  من  اأورلن���دو  اإىل  للذهاب  ناديا   22 ي�ضتعد  وفيما 
الآمنة  العودة  تو�ضيات  مع  تتنا�ضب  معّدلة  �ضيغة  يف  متوز/يوليو،   30 يف 
اإىل املالعب، اعترب البع�س ان توقف الدوري لربعة اأ�ضهر �ضيقّلل من قيمة 

املتّوج بلقب اأهم بطولة �ضلوية يف العامل.

اأن  ي�ضّر   ،2019-2018 ملو�ضم  ال���دوري  يف  لع��ب  اأف�ضل  ياّني�س،  لكن 
الظروف ال�ضتثنائية لفرتة كورونا �ضتجعل الفوز بلقب الدوري “الأ�ضعب” 
“ا�ضمع  ان”:  بي  ا�س  “اي  ل�ضبكة  الفيديو  عرب  ات�ضال  يف  قال  التاريخ.  يف 
كثريين يقولون اإن هناك جنمة �ضتو�ضع بجانب ا�ضم الفائز باللقب. لكن يف 
اأنها �ضتكون البطولة ال�ضعب للفوز بها، لن الظروف  اأ�ضعر  نهاية النهار، 
�ضعبة جدا جدا حاليا«. و�ضيتم جتميع الأندية يف “فقاعة” جمّمع ديزين 
وورلد يف اورلندو بولية فلوريدا حتى نهاية املو�ضم، مع تدابري احرتازية 

�ضارمة ملنع انتقال عدوى “كوفيد19-«.

�ضي�ضيف مزيدا من  الم��ر  ه��ذا  اأن  عاما   25 البالغ  ميلووكي  وي��رى جنم 
التحدي على ال�ضهر الخرية من الدوري.

تابع الالعب النيجريي ال�ضل “كما قلت �ضابقا ا�ضعر بانه اللقب ال�ضعب. 
تذهب اىل مكان ما دون عائلتك لثالثة-اأربعة اأ�ضهر، ومل تلعب كرة ال�ضلة 

لثالثة اأ�ضهر ون�ضف-اأربعة اأ�ضهر«.
ا�ضاف “اأي فريق يريد املزيد يجب ان يكون م�ضتعدا ذهنيا لكل الحتمالت«. 
عدد  ارت��ف��ع  ف��ل��وري��دا، حيث  الفريو�س يف  تف�ضي  م��ن خم��اوف  ياني�س  وقلل 
ال�ضابات ب�ضكل كبري يف ال�ضابيع الخ��رية، بعد اإعالن رابطة ال��دوري عن 

يخاطر  ان  اأح��د  يريد  ل  �ضحته.  على  يخ�ضى  “اجلميع  املو�ضم  ا�ضتكمال 
بنف�ضه هناك، لكن يف نهاية اليوم هذا ما اختارته رابطة الدوري، و�ضن�ضتاأنف 

املباريات ويجب ان نقوم بعملنا«.
تابع “وظيفتي هي ممار�ضة كرة ال�ضلة والذهاب هناك لدعم زمالئي ومتثيل 
املدينة. لكن بالتاأكيد، اأعتقد اأنني وعائلتي، خ�ضو�ضا والدتي، اجلميع لديه 
خماوف على �ضحتنا و�ضحتي«. وُيعّد باك�س من املر�ضحني الأقوياء لإحراز 
اللقب، وبلغ ر�ضيده 53 فوزا و12 خ�ضارة فقط عند توقف الدوري يف اآذار/

مار�س املا�ضي.

ياّني�س جاهز للتحدي »الأ�سعب« بالدوري الأمريكي 

ذكرت تقارير �ضحافية اأن لعب الو�ضط الربازيلي فيليب كوتينيو مدد اإعارته 
احلايل  املو�ضم  نهاية  حتى  الأمل��اين  ميونخ  بايرن  اإىل  الإ�ضباين  بر�ضلونة  من 

.2020
وبح�ضب �ضحيفتا بيلد الأملانية وماركا الإ�ضبانية فاإن كوتينيو �ضيبقى مع بايرن 

ميونخ بطل الدوري الأملاين حتى نهاية كاأ�س اأملانيا ودوري اأبطال اأوروبا.
واأ�ضارت ماركا اإىل اأن كوتينيو وافق على خف�س راتبه يف بايرن بواقع 50% 
من اأجل ال�ضتمرار مع النادي البافاري حتى نهاية املو�ضم، وهو نف�س ما حدث 

مع زميليه األفارو اأودري��وزول املعار من ريال مدريد واإيفان بريي�ضيت�س املعار 
من اإنرت ميالن.

ي�ضمح لالأخري  اإىل بايرن ميونخ �ضرطاً جزائياً  اإعارة كوتينيو  ويت�ضمن عقد 
ب�ضراء الالعب ب�ضكل نهائي مقابل دفع 120 مليون يورو.

و�ضجل الربازيلي 21 هدفاً خالل 76 مباراة مع بر�ضلونة بعد انتقاله للفريق 
الإجنليزي يف �ضفقة  ليفربول  من  ق��ادم��اً   2018 ال��ث��اين(  )ك��ان��ون  يناير  يف 

قيا�ضية بلغت قيمتها 120 مليون يورو.

كوتينيو ل يريد العودة اإىل بر�سلونة



 
حتذير من تنظيف الأثاث املنجد بال�سابون

التنظيف  ال�ضخ�ضية ومواد  العناية  ملواد  الأملانية  الرابطة  حذرت 
من ا�ضتخدام منظفات ال�ضابون لإزالة البقع املوجودة على الأثاث 

املنجد كالأرائك واملقاعد الفوتيه.
وعللت الرابطة الأملانية ذلك باأن منظفات ال�ضابون ترتك بقايا 
على الفر�س، تكون لحقاً بقعا مرة اأخرى، كما اأن بقايا ال�ضابون 

جتذب جزيئات الت�ضاخات وتعمل على تثبيتها.
املخ�ض�ضة  امل���واد  على  بالعتماد  ال��راب��ط��ة  تن�ضح  ذل��ك  ولتجنب 
لتنظيف فر�س الأثاث، والتي يتم تطبيقها لفرتة وجيزة، ثم ُتزال 
بقطعة قما�ضية، كما يكفي تنظيف فر�س الأثاث ب�ضكل منتظم يف 

اجتاه الألياف.

نفوق منر نادر يف اإندوني�سيا
 نفقت اأنثى منر �ضومطري، وهو نوع من النمور مهدد بالنقرا�س، 
الإندوني�ضي،  اأت�ضيه  اإقليم  يف  ح�ضرية  مببيدات  الت�ضمم  ب�ضبب 

ح�ضبما اأفاد م�ضوؤول بحماية الطبيعة.
وعرث على اأنثى النمر، التي يرتاوح عمرها بني عامني اإىل ثالثة 
اآثار  وعليها  املا�ضي  الثنني  ي��وم  اأت�ضيه  جنوب  منطقة  يف  اأع���وام، 
رئي�س  اأريانتو،  اأجو�س  ذك��ر  ح�ضبما  لها،  فخ  ن�ضب  نتيجة  ج��روح 

هيئة حماية الطبيعة التابعة حلكومة الإقليم.
عن  ناجم  ت�ضمم  ب�ضبب  نفقت  اأن��ه��ا  اإىل  ي�ضري  "الت�ضريح  وق���ال: 

مبيد ح�ضري زراعي".
ومل يت�ضح ما اإذا كانت اأنثى النمر قد مت ت�ضميمها عمدا.

وق��ب��ل اأ���ض��ب��وع ، ن��ف��ق من��ر ���ض��وم��ط��ري اآخ���ر ب��ع��دم��ا ت��ن��اول خروفا 
مد�ضو�ضا فيه �ضم فئران يف اإقليم �ضومطرة ال�ضمالية.

بزعم  اأ�ضخا�س  اأربعة  اأت�ضيه  �ضرطة  اعتقلت  حزيران/يونيو،  ويف 
واأنيابه  ببيع جلده وجمجمته  وقاموا  با�ضتخدام فخ  قتلهم منرا 
مقابل 100 مليون روبية )7 اآلف دولر(. والنمر ال�ضومطري هو 
ال�ضاللة الوحيدة لذلك النوع من النمور املتبقية يف اإندوني�ضيا ، 

بعد انقرا�س النمور يف جزر جاوة وبايل منذ �ضنوات.

البخاخات قد تتحول لعبوات نا�سفة يف ال�سيارة
حذر خبري ال�ضيارات الأملاين �ضورين هاينزه من حتول البخاخات 
اإىل عبوات نا�ضفة يف ال�ضيارة ب�ضبب احلرارة يف ف�ضل ال�ضيف، ما 

يوؤدي اإىل ن�ضوب حريق.
لل�ضيارة  الداخلية  املق�ضورة  احل��رارة يف  درجة  اأن  هاينزه  واأو�ضح 
ال�ضم�س ترتفع ب�ضرعة كبرية وت�ضل لدرجات  اأ�ضعة  املغلقة حتت 
عالية حتى 80 درجة مئوية، ما قد يوؤدي اإىل انفجار عبوات مثل 

بخاخات التطهري، ومزيل العرق، والقداحات.
و�ضدد اخلبري الأملاين على احلذر مع العبوات، التي حتتوي على 
كما  الكحول،  على  املحتوية  املطهرات  قابلة لال�ضتعال مثل  مواد 
توؤكده التحذيرات عليها والتو�ضيات باإبقائها بعيداً عن  احلرارة 
الأخرى،  وال�ضتعال  النار،  وم�ضادر  ال�ضاخنة  والأ�ضطح  املرتفعة 

وجتنب التدخني عند ا�ضتخدامها.
تكون  ب��اأن  بال�ضيارة  املطهرات  ا�ضتخدام  عند  هاينزه  يو�ضي  كما 
يف ظل تهوية جيدة، مع تفادي ر�ضها على لوحة القيادة مبا�ضرًة، 
خارج  م��ن��ه��ا  التخل�س  ث��م  ب��ه��ا،  قما�ضية  ق��ط��ع��ة  تبليل  وي��ف�����ض��ل 

ال�ضيارة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

درا�سة حديثة حتدد م�سافة جديدة للتباعد الآمن بزمن كورونا
تو�ضلت درا�ضة حديثة اإىل اأن م�ضافة التباعد املو�ضى بها للحد من انت�ضار فريو�س كورونا امل�ضتجد، وتقلي�س فر�س 

الإ�ضابة به، وهي مرتين، قد ل تكون كافية.
وجامعة  بنغالور  يف  للعلوم  الهندي  واملعهد  الكندية  تورنتو  جامعة  من  باحثون  اأجراها  التي  الدرا�ضة  وبح�ضب 
كاليفورنيا الأمريكية، فاإن الرذاذ املتطاير من امل�ضابني بكوفيد19-، قابل لالنتقال بفعالية م�ضببا اإ�ضابة اأ�ضخا�س 

اآخرين حتى 13 قدما )3.9 اأمتار تقريبا(، حتى ومل تكن الرياح ن�ضطة.
اأو عطا�ضهم قد يتبخر  ولفت الباحثون اإىل اأن تلك القطرات والرذاذ ال�ضادر عن امل�ضابني بكورونا عند �ضعالهم 

ب�ضكل اأ�ضرع يف درجات احلرارة املرتفعة والرطوبة العالية.
ويف الدرا�ضة التي ن�ضرت نتائجها مبجلة "فيزياء ال�ضوائل"، �ضمم الباحثون منوذجا ريا�ضيا للديناميكا الهوائية 

لتقييم خ�ضائ�س التبخر اخلا�ضة بالقطرات ال�ضادرة عن اجلهاز التنف�ضي.
وتو�ضل العلماء امل�ضاركون يف الدرا�ضة اإىل اأن ال�ضعال ملرة واحدة يطلق 3 اآلف قطرة، تت�ضتت يف اجتاهات خمتلفة، 

يف حني ي�ضل هذا الرقم مع العطا�س اإىل 4 اآلف، ح�ضبما نقلت �ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وبح�ضب الربوفي�ضور �ضويتابروفو ت�ضودوري، املخت�س بعلوم الطاقة يف معهد درا�ضات الف�ضاء يف جامعة تورنتو، 
العتبار يف  بعني  اأخ��ذت  التي  املهمة  العوامل  تقطعها وعمرها، من  التي  وامل�ضافة  القطرات  "�ضحابة  فاإن ح�ضاب 

الدرا�ضة".
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اأع�ساء جدد يف اأكادميية الأو�سكار ملحاربة العن�سرية
ن�ضرت الأكادميية الأمريكية لفنون ال�ضينما والعلوم، التي تتهم بالنحياز 
جديدا  ع�ضوا  ب�819  قائمة  اأع�ضائها،  �ضمن  البي�س  للرجال  املنتظم 
�ضين�ضمون اإىل �ضفوفها هذه ال�ضنة، موؤلفة بن�ضبة 45 يف املئة من الن�ضاء 

و36 يف املئة من الأقليات.
الأفريقية  واملمثلة  اأوكوافينا  الآ�ضيوية  املمثلة  اجلدد  الأع�ضاء  بني  ومن 
لدج  الفرن�ضيان  وال�ضينمائيان  لونغوريا  اإيفا  والالتينية  اإيريفو  �ضينثيا 
العرب،  الأع�����ض��اء  م��ن  ع���ددا  القائمة  �ضمت  كما  ك��الب��ان.  وج��ريمي��ي  يل 
�ضديق،  األك�ضندر  ال�����ض��وداين  وامل��م��ث��ل  ال�����ض��ايف،  علي  امل��غ��رب��ي  امل��خ��رج  مثل 
واملخرجة اللبنانية مونيا عقل، واملخرج ال�ضعودي اأحمد �ضالح، واملخرجة 

الفل�ضطينية جنوى جنار، بالإ�ضافة لآخرين.
�ضنوات  بعد   2016 العام  اأعلنت  اأو�ضكار  املانحة جلوائز  الأكادميية  وكانت 
عدة من النتقادات الالذعة لت�ضكيلتها التي اعتربت منف�ضلة عن املجتمع، 

م�ضاعفة عدد الن�ضاء واملنتمني اإىل اأقليات بحلول العام 2020.
الأك���ادمي���ي���ة هذين  "لقد جت�����اوزت  ب��ي��ان  امل��وؤ���ض�����ض��ة يف  ه����ذه  واأو����ض���ح���ت 

الهدفني".
ال��ن�����ض��اء يف  الن�����ض��م��ام، �ضرتتفع ن�ضبة  الأع�����ض��اء اجل���دد  ق��ب��ول  ويف ح���ال 

الأكادميية اإىل 33 باملئة يف مقابل 25 باملئة يف 2015.
و�ضهدت 7 من الفئات املهنية ال�ضبع ع�ضرة املمثلة يف الأو�ضكار دخول عدد 

اأكرب من الن�ضاء مقارنة بالرجال على ما اأكد البيان.

بارقة اأمل يف لقاح كورونا
اأن م�ضروعا م�ضرتكا  الأملانية و فايزر الأمريكية،  ك�ضفت �ضركتا بيونتيك 
اإيجابية  اأولية  نتائج  امل�ضتجد حّقق  لقاح م�ضاد لفريو�س كورونا  لتطوير 
خالل التجارب ال�ضريرية. ويقوم هذا اللقاح وا�ضمه "بي تي 162 بي وان"، 
باإنتاج ا�ضتجابات مناعية اأقوى من الأج�ضام امل�ضادة، مقارنة بال�ضتجابات 
التي ر�ضدت يف دم اأ�ضخا�س اأ�ضيبوا باملر�س، ب�ضكل طبيعي، يف وقت �ضابق، 
"وا�ضنطن بو�ضت" الأمريكية، فاإن  ثم متاثلوا لل�ضفاء. وبح�ضب �ضحيفة 
هذه النتائج غري نهائية ل تزال خا�ضعة للمراجعة، ومل يجر التاأكد بعد 
يف  كورونا  بفريو�س  الإ�ضابة  من  الإن�ضان  ج�ضم  حماية  على  قدرتها  من 
حال تعر�س للعدوى. واأو�ضح الباحث يف جامعة بايلور الأمريكية للطب، 
بيرت جاي هوتز، اأن اأبرز ما جاءت به ال�ضركتان، هو اأن الرتفاع امللحوظ يف 
الأج�ضام امل�ضادة التي تت�ضدى للفريو�س، عند منح جرعة ثانية من اللقاح. 
اإىل م�ضتوى مهم يفوق م�ضتويات  ارتفعت  امل�ضادة  الأج�ضام  اأن  اإىل  واأ�ضار 

الأج�ضام امل�ضادة لدى اأ�ضخا�س تعر�ضوا لالإ�ضابة يف وقت �ضابق.
و�ضّجلت البيانات الأولية بعد فرتة جتريبية �ضميت ب� 2/1، والهدف خالل 
هذه املرحلة هو اإثبات اأن اللقاح غري �ضام ويفّعل ا�ضتجابة جهاز املناعة حتى 

تويرت يزيل �سورة لرتامب 
عن  امللكية الفكرية 

اأزال��ت �ضركة تويرت �ضورة ن�ضرها 
ال����رئ����ي���������س الأم�����ري�����ك�����ي دون����ال����د 
للتوا�ضل  من�ضتها  ع��ل��ى  ت��رام��ب 
�ضكوى  تلقت  اأن  بعد  الجتماعي 
الفكرية من  امللكية  تتعلق بحقوق 
ون�ضر  ت��امي��ز.  ن��ي��وي��ورك  �ضحيفة 
30 يونيو  ي��وم  ال��ت��غ��ري��دة  ت��رام��ب 
الواقع  "يف  فيها  وك��ت��ب  ح��زي��ران 
هم ل يالحقونني بل يالحقونك 
اأق��ف يف طريقهم"  اأن��ا فقط  اأن���ت، 

وا�ضتخدم �ضورة له يف اخللفية.
التقطها  قد  كان  اخللفية  و�ضورة 
م�ضور نيويورك تاميز لتن�ضر مع 
 2015 اأي��ل��ول  �ضبتمرب  يف  حتقيق 
ع���ن ت���رام���ب م��ر���ض��ح ال��رئ��ا���ض��ة يف 
الآن  تويرت  وتعر�س  الوقت.  ذلك 
اأزالتها  ال���ت���ي  ال�������ض���ورة  م���ك���ان  يف 
اأزيلت  ال�ضورة  "هذه  تقول  ر�ضالة 
�ضاحب  م�����ن  ل����ب����الغ  ا����ض���ت���ج���اب���ة 
وهذه  الفكرية".  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق 
تويرت  تتخذها  اأح��دث خطوة  هي 
لإزالة تغريدات لرتامب ب�ضبب ما 
تتعلق  �ضكاوى  اإنها  ال�ضركة  تقول 
لأنها  اأو  الفكرية  امللكية  بحقوق 
املناه�ضة  ل�ضيا�ضتها  انتهاكا  متثل 
لأ�ضباب  اأو  ب��ال��ع��ن��ف  ل��ل��ت��ه��دي��د 
التحرك  ت��وي��رت  وب������داأت  اأخ������رى. 
�ضد تغريدات ترامب يف مايو اأيار 
وت�����ض��ادم��ت م��ع��ه م����رارا م��ن��ذ ذلك 
بتغيري  ال��رئ��ي�����س  وه�����دد  احل�����ني. 
التوا�ضل  ملواقع  املنظمة  القوانني 
تويرت  اأن و�ضفت  بعد  الجتماعي 
الت�ضويت  ع��ن  ت��غ��ري��دات��ه  اإح����دى 
بالربيد باأنها غري دقيقة وحجبت 
اإنها  ق���ال���ت  ال��ن��ه��ب  ت���غ���ري���دة ع���ن 

حتر�س على العنف.

رحيل املمثل الكوميدي 
القدير كارل رايرن

الأمريكي  الكوميدي  املمثل  رحل 
ك���ارل راي���ر ي���وم الث��ن��ني املا�ضي 
98 عاماً، وج��اءت الوفاة  عن عمر 
لأ����ض���ب���اب ط��ب��ي��ع��ي��ة يف م���ن���زل���ه يف 

بيفريل هيلز.
يف  ���ض��وت��ي��ة  اأدواراً  اأدى  راي������ر 
ال��ت�����ض��ع��ي��ن��ي��ات م����ن ع����م����ره، كما 
الفيلم  يف  رئي�ضياً  دوراً  لعب  اأن���ه 
النعي  يف  تكن  مل  ”اإذا  ال��وث��ائ��ق��ي 
اآر  يو  الإفطار“ )اإف  طعام  تناول 
نوت اإن ذي اأوبيت اإيت بريكفا�ضت( 
وهو يتحدث عن الأ�ضخا�س الذين 
الت�ضعينيات  حتى  يعملون  يظلون 

من اأعمارهم.
يذكر اأن اإي�ضتيل زوجة راير كانت 
عمر  ع��ن   2008 �ضنة  توفيت  ق��د 

ناهز ال� 64 عاماً.

عاد ليتزوج.. وبعد يومني وقعت كارثة كورونا 
كورونا  بفريو�س  تقريبا  �ضخ�س   100 اإ�ضابة  �ضخ�ضت 
امل�ضتجد يف الهند بعدما �ضاركوا يف غ�ضون اأيام قليلة يف 
حفل زواج وم��اأمت �ضاب كان م�ضابا على الأرج��ح مبر�س 

كوفيد19-، على ما ذكر م�ضوؤول طبي حملي الأربعاء.
و�ضارك اأكرث من 400 �ضخ�س يف ولية بيهار )�ضمال( يف 
اأعرا�ضا  15 يونيو يف زواج �ضاب )26 عاما( كان يعاين 
وفاته  بعد  ماأمته  ويف  امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س  �ضبيهة 

اإثر يومني على ذلك.
وقال راغ كي�ضور �ضوداري م�ضوؤول قطاع ال�ضحة يف باتنا، 
عا�ضمة ولية بيهار، "اأ�ضيب 111 �ضخ�ضا �ضاركوا اإما يف 
ال��زواج واإم��ا يف امل��اأمت. وح��ددت هوية امل�ضاركني الآخرين 

وو�ضعوا يف العزل".
الأ�ضخا�س  لفح�س  خا�ضا  خميما  ال�ضلطات  واأق��ام��ت 
الذين ح�ضروا التجمعني بعد ارتفاع كبري يف الإ�ضابات 

يف البلدة املعنية. وفتح حتقيق مع عائلة العري�س.
اإن ك���ان ه���ذا الأخ����ري م�����ض��در انتقال  وي��ج��ه��ل الأط���ب���اء 
العدوى، اإذ اإن العائلة عمدت فورا اإىل اإحراق جثته قبل 
من  اأي  اإ���ض��اب��ة  تثبت  مل  فيما  للفحو�ضات،  اإخ�ضاعها 

اأقاربه اأو زوجته اجلديدة بالفريو�س.

مياه ال�سرف تغرق ال�ساطئ ال�سهري
املك�ضيك  يف  ال�ضهري  "اأكابولكو"  خليج  �ضاطئ  تعر�س 
للتلوث، وذلك بعد �ضخ كميات كبرية من مياه ال�ضرف 
التوا�ضل  م���واق���ع  رواد  وت�����داول  امل��ن��ت��ج��ع.  يف  ال�����ض��ح��ي 
ال�ضرف  م��ي��اه  ���ض��خ  ي��ظ��ه��ر عملية  ف��ي��دي��و  الج��ت��م��اع��ي 
ال�ضحي يف �ضاطئ "اأكابولكو"، املنتجع املك�ضيكي ال�ضهري، 
الأمر الذي دفع م�ضوؤولني اإىل التحرك، والدعوة لإجراء 

حتقيق فوري، والعمل على اإ�ضالح اأعمال الت�ضريف.
ونقلت "رويرتز" عن �ضاهد عيان رف�س الك�ضف عن ا�ضمه 
قوله، اإنه �ضّم رائحة كريهة للغاية جعلته ي�ضعر بالغثيان، 
ال�ضحي  ال�����ض��رف  م��ي��اه  ت��ف��ري��غ  عملية  اأن  اإىل  م�����ض��ريا 
ا�ضتمرت ملا يقارب ال�25 دقيقة. وردا على الفيديو، اأعلنت 
ال�ضلطات البيئية يف ولية غرييرو التي تقع على �ضاحل 
الذي  احل��ادث  يف  التحقيق  املك�ضيك،  يف  ال��ه��ادئ  املحيط 
وقع وفقا لها يف 25 يونيو اجلاري، لفتة اإىل اأنها قدمت 
الواقعة  مع  للتعامل  الفيدرايل  للمدعي  ر�ضمية  �ضكوى 

على اأنها "جرمية احتادية".

دراجة كهربائية مبدى �سري 120 كلم
اأطلقت �ضركة اأوربت دراجتها الكهربائية Ego اجلديدة 
اأن  الإ���ض��ب��ان��ي��ة  ال�ضركة  واأو���ض��ح��ت  ي���ورو.   2700 بنحو 
���ض��واع��د حمرك  ع��ل��ى  تعتمد  اجل��دي��دة   Ego ال���دراج���ة 
بقوة 3 كيلووات، وبطارية �ضعة 42 اأمبري �ضاعة ي�ضتغرق 
تقف  التي  ال��دراج��ة،  وتتمتع  تقريباً.  �ضاعات   7 �ضحنها 
اإىل  ي�ضل  �ضري  مب��دى  بو�ضة،   12 قيا�س  عجالت  على 

120 كلم، بينما تبلغ �ضرعتها الق�ضوى 90 كلم/�س.
670 ملم،  1810 ملم مع عر�س  ال��دراج��ة  ويبلغ ط��ول 
وارتفاع 985 ملم، يبلغ ارتفاع مقعد الدراجة 745 ملم، 
كما ت�ضم املقود عدادين م�ضتديرين كال�ضيكني. ويكتمل 
اخللفية،  وامل�ضابيح  بالك�ضافات،  ال��دائ��ري  املظهر  ه��ذا 

وم�ضابيح تغيري الجتاه.

اإعادة ت�سغيل القطار 
ال�سياحي ال�سهري يف البريو

اأ���ض��ب��ح ال��ق��ط��ار ال�����ض��ي��اح��ي الذي 
الإنكا  اأط�����الل  اإىل  ال���رك���اب  ي��ق��ل 
جاهزاً  بيت�ضو  مات�ضو  يف  ال�ضهرية 
للعودة اإىل العمل، بعد اأن مت و�ضع 
للخدمة  ال�ضحية  الربوتوكولت 
ان��ت�����ض��ار ف��ريو���س كورونا  مل��واج��ه��ة 
ال�ضركة  اأف���ادت  ح�ضبما  امل�ضتجد، 

امل�ضغلة للخدمة )برو ريل(.
التنفيذ  حيز  ال��ربوت��وك��ول  ودخ��ل 
ال�ضحي  احل���ج���ر  ان���ت���ه���اء  ب���ع���د   ،
اأ�ضل  م��ن  اإقليم   18 يف  امل��ف��رو���س 
ب��ي��ن��ه��ا اجل���زء  م���ن  ب�����ريو،  25 يف 
يعني  مم��ا  كو�ضكو،  م��ن  اجل��ن��وب��ي 
ا�ضتئناف ال�ضياحة الداخلية، نظراً 
الدولية  وال��رح��الت  احل���دود  لأن 

�ضتبقى مغلقة.
واأ�ضارت ال�ضركة اإىل اأن الربوتوكول 
ال�ضحية  امل����ب����ادئ  م����ع  ي��ت��م��ا���ض��ى 
الأ�ضا�ضية املتمثلة يف احلفاظ على 
الدائم  وال�ضتخدام  اآمنة،  م�ضافة 
وتطهري  ل��ل��ك��م��ام��ات،  وال�����ض��ح��ي��ح 

الأيدي.
الت�ضديد  مت  ذل��ك،  اإىل  بالإ�ضافة 
تتجاوز  ال���ذي���ن  ال�����ض��ي��اح  اأن  ع��ل��ى 
درج����ة   37.6 ح����رارت����ه����م  درج�������ة 
ال�ضعود  م��ن  يتمكنوا  ل��ن  م��ئ��وي��ة 
ت���ق���دم اخلدمة  ال���ت���ي  ل��ل��ق��ط��ارات 
الواقعة  بيت�ضو،  مات�ضو  بلدة  حتى 
حيث  الغابة  جبل  منحدرات  على 

توجد الأطالل.
اأم�س  اأول  اأول  ي���وم  ب���ريو  واأن��ه��ت 
الثالثاء، احلجر ال�ضحي الوطني 
الذي ا�ضتمر طوال 107 اأيام، وقد 
�ضجلت حتى الآن 285 األف و213 
وت�ضعة  بكوفيد19-،  اإ�ضابة  حالة 

اآلف و677 حالة وفاة.

لغز يحري العلماء.. اختفاء غام�س ل� »النجم الوح�س«
الكون  يف  �ضطوعا  واأكرثها  النجوم  اأعظم  اأح��د  اختفى 
روؤية  املمكن  من  يعد  فلم  الأن��ظ��ار،  عن  غام�س  ب�ضكل 

النجم، الذي يقع يف جمرة "كينمان دوارف".
يف  للنجم،  الغام�س  التال�ضي  الفلك  علماء  واكت�ضف 
املجرة التي تبعد حوايل 75 مليون �ضنة �ضوئية، عندما 
امل��زي��د ع��ن كيفية م��وت النجوم  ح��اول��وا ر���ض��ده ملعرفة 

العمالقة.
وكانت قد متت درا�ضة النجم على نطاق وا�ضع بني عامي 
2001 و2011، ومن خالل املالحظة التي اأظهرت اأنه 
هدفا  النجم  ب��دا  حياته،  م��ن  م��ت��اأخ��رة  مرحلة  يف  ك��ان 

مثاليا للر�ضد الفلكي.
وقال اأندرو األن، من جامعة ترينيتي كوليدج يف دبلن 
اأن  اكت�ضفنا  عندما  فوجئنا  "لقد  الدرا�ضة:  ق��اد  ال��ذي 

النجم اختفى!".
وقد يكون النجم فقد �ضطوعه واأ�ضبح حمجوبا بالغبار 
اأن  دون  اأي�ضا  م��ات  ق��د  يكون  اأن  ميكن  ولكن  ال��ك��وين، 

"امل�ضتعر  اأو  "�ضوبرنوفا"  ت�ضمى  ظ��اه��رة  يف  ينفجر 
اأ�ضود  ذل��ك، قد يكون ثقب  ب��دل من  الأعظم"، ورمب��ا، 

قد التهمه.
ف�ضيكون  �ضحيحا،  الأم���ر  ذل��ك  ك��ان  "اإذا  األن:  وق���ال 
هذا اأول اكت�ضاف مبا�ضر لنجم هائل ينهي حياته بهذه 

الطريقة".
لكيفية  فهمنا  ي��غ��ري  اأن  الك��ت�����ض��اف مي��ك��ن  ه���ذا  وم��ث��ل 
الندبندنت  ل�ضحيفة  وف��ق��ا  ال�ضخمة،  ال��ن��ج��وم  م��وت 

الربيطانية.
اأعظم  م�ضتعر  النجم يف  ينفجر  اأن  يتوقع  العادة،  ففي 
اأن ذلك مل  اأو �ضوبرنوفا مع انتهاء حياته، ولكن يبدو 

يحدث لهذا النجم.
يذكر اأنه مت العثور على جمرة كينمان دوارف يف كوكبة 
الدلو، وهي بعيدة جدا بحيث ل ي�ضتطيع الفلكيون روؤية 
جنوم معينة. وبدل من ذلك، ميكنهم التقاط الآثار اأو 

تعقبها. ميكن  والتي  لبع�ضها  "الب�ضمات" املحددة 

كايتي بريي تطرح ن�سخة 
Daisies جديدة من اأغنيتها

 Daisies اجل��دي��دة  اأغنيتها  ب���ريي  ك��اي��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  النجمة  اأط��ل��ق��ت 
.Acoustic�بن�ضختها ال

الأغنية �ضمن األبوم كايتي اخلام�س الذي ما زال مل يتم حتديد ا�ضمه 
والذي �ضيتم طرحه يف 14 اآب/اأغ�ضط�س.

الأغنية كانت قد اأطلقتها �ضابقاً يف �ضهر اأيار/مايو كايتي وغنتها للمرة 
. American Idol الأوىل مبا�ضرة يف برنامج

ال�3 مليون  وق��د تخطى  ف��ول��و���ض��ني،  ل��ي��زا  واإخ����راج  اإن��ت��اج  م��ن  الكليب 
م�ضاهدة، بعد يوم واحد فقط على طرحه. وا�ضتعر�ضت كايتي حملها 
اأغنيتها، الذي  بطفلها الأول وهي عارية متاماً، يف فيديو كليب 

طرحته عرب قناتها الر�ضمية على "يوتيوب".

�شبل الدب ي�شتمتع يف بركة مربدة يف حديقة حيوان ا�شتوكهومل يف �شكان�شن حيث كانت درجة احلرارة 30 درجة مئوية. ا ف ب


