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حاكم دبي ي�شدر مر�شوما بت�شكيل جمل�س 
اإدارة موؤ�ش�شة حممد بن را�شد للإ�شكان

•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
لإمارة  حاكما  ب�شفته  �هلل،  رع���اه  �ل�����وزر�ء،  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
�إد�رة موؤ�ش�شة  بت�شكيل جمل�س   2020 ل�شنة   15 �ملر�شوم رقم  دبي 
حممد بن ر��شد للإ�شكان برئا�شة عبد �هلل عبد �لرحمن �ل�شيباين 
وع�شوية : حممد عبد �هلل �لتوحيدي، نائبا للرئي�س، وح�شني عبد 
وعمر  �ل�شاعر،  خليفة  وحمد�ن  �ملطوع،  حممد  وعلي  �ل�شعفار،  �هلل 
�إىل  بالإ�شافة  �مل��ري،  �لغ�شي�س  عبيد  وهند  �مل�شمار،  �أحمد  �شلطان 
�ملدير �لتنفيذي للموؤ�ش�شة. ويعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره، 

وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.
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•• دبي - حم�شن را�شد

�ل����دو�م  ح����ددت وز�رة �ل��رب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م �ج������ر�ء�ت 
على  و�خلا�شة  �حلكومية  �ملد�ر�س  لطلبة   �لدر��شي 
م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة �ل���ع���ام �ل���در�����ش���ي �مل��ق��ب��ل 2020 � 

تقدميي �عدته وز�رة �لربية  لعر�س  2021.ووفقاً 
لإ�شتئناف  رئي�شية  �أرب��ع��ة حم��اور  ح��ددت من خلله 
�لدر��شة �لعام �ملقبل؛ ت�شمنت عدة �ج��ر�ء�ت �لزمت 
بها �إد�ر�ت �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة  حفاظاً على 

�شحة �جلميع.                     )�لتفا�شيل �س6(

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

�لرئي�س �ملنتهية وليته ير�هن على �ملنجز �لجتماعي

تركيا توا�صل انتهاكاتها بالعراق.. والنار تطال قرى حدودية

القوات امل�شلحة العراقية 
تتعهد با�شتعادة هيبة الدولة

•• بغداد-وكاالت

على �لرغم من �ل�شتنكار �لعر�قي �ملتكرر، تو��شل 
فقد  �لبلدين.  ب��ني  ح��دودي��ة  مناطق  ق�شف  تركيا 
ك�����ش��ف��ت م�����ش��ادر ر���ش��م��ي��ة ك���ردي���ة ل��ق��ن��ات��ي �لعربية 
�لتهمت  كبرية  حر�ئق  ن�شوب  عن  �ل�شبت  و�حل��دث 
م��ئ��ات �ل��دومن��ات يف ق��رى ح��دودي��ة ج���ر�ء �لق�شف 

�لركي ليل على قرية هوريز.
و�أكد زيرفان مو�شى مدير ناحية دركار يف حمافظة 
ده���وك ���ش��م��ال �ل��ب��لد، �أن �جل��ي�����س �ل��رك��ي ق�شف 
هيزل  نهر  على  هوريز   قرية  �ملتو�شطة  بالأ�شلحة 

�شمال غرب �لناحية �حلدودية مع تركيا.
للقو�ت  �لعام  �لقائد  با�شم  �لناطق  �أك��د  ذل��ك،  �إىل 
�لعر�ق  هيبة  ��شتعادة  �شيتم  �أن��ه  �لعر�قية  �مل�شلحة 
وفقا للقانون، وذلك على خلفية �لعتقالت �لو��شعة 

�لتي �أجرتها قوة مكافحة �لإرهاب يف �لعر�ق.
حتركت  �أن  بعد  مت�شارعة،  تطور�ت  بغد�د  و�شهدت 
�ملو�لية لإير�ن،  �مليلي�شيات  �لعر�قية �شد  �حلكومة 
�لعر�قي،  �لإره���اب  مكافحة  جهاز  من  ق��وة  ونفذت 
عملية نوعية خاطفة �شد ور�شة لت�شنيع �شو�ريخ 
�لبوعيثة  منطقة  يف  �إطلقها  ومن�شات  �لكاتيو�شا 
يف بغد�د تديرها ما يعرف ب�كتائب حزب �هلل تنظيم 

�لعر�ق.
و�أ�شفرت �لعملية عن �عتقال عدد من عنا�شر حزب 
�هلل �لعر�قي و�شبط �شو�ريخ كانت معدة للنطلق 

باجتاه �ملنطقة �خل�شر�ء.
�مل�شلحة  للقو�ت  �ل��ع��ام  �لقائد  با�شم  �لناطق  و�أك���د 
�أن  عربية،  ن��ي��وز  ل�شكاي  ر���ش��ول،  يحيى  �ل��ع��ر�ق��ي��ة، 
قوة جهاز مكافحة �لإرهاب �عتقلت 14 م�شلحا مع 

من�شات �إطلق �شو�ريخ.
و�أ�شار ر�شول يف �ت�شال مع �شكاي نيوز عربية �إىل �أن 
ل�شتعادة  تهدف  �ل�شو�ريخ  مطلقي  توقيف  عملية 

هيبة �لدولة �لعر�قية.
وفقا  �ل��دول��ة  هيبة  ����ش��ت��ع��ادة  �شيتم  ر���ش��ول:  وق���ال 
و�شيتم  �لعر�ق  باأي فو�شى يف  ن�شمح  للقانون.. لن 
تنفيذ �لقانون.. و لن ن�شمح باأي عمليات ل�شتهد�ف 

هيبة �لدولة.
كما �أ�شار �لناطق با�شم �لقائد �لعام للقو�ت �مل�شلحة 
مع  حتقق  وق�شائية  ��شتخبار�تية  ج��ه��ات  �أن  �إىل 
كل  �أن  �أك��د  كما  �مليلي�شيات،  من  �ملوقوفة  �لعنا�شر 
من مت �لقب�س عليهم عر�قيون ول وجود لأجانب 

بينهم.
تو�زنها  �مليلي�شيا  عنا�شر  �ملباغتة  �لعملية  و�أفقدت 
�ىل  عنا�شرها  دع��ت  �حل���ادث حيث  م��ع  �لتعامل  يف 
على  �ل�شغط  بهدف  �ل�����ش��ارع  �ىل  و�ل��ن��زول  �لنفري 

�لقو�ت �لمنية لإطلق �شر�ح �ملعتقلني.
بد�أت  �ملبا�شرة  �ملو�جهة  �أن  يبدو  كثريين،  وبح�شب 
ولن تتوقف يف ظل عزم حكومي على �إنهاء فو�شى 
�ل�شلح، �لذي خرج �إىل �لعلن يف �شو�رع بغد�د من 

قبل حزب �هلل �لعر�قي.

ماكرون يعتزم زيارة رو�صيا قريبا 

اإيطاليا تبلغ ال�شراج ب�شرورة العمل عرب م�شار �شيا�شي
اتفاق م�شر واإثيوبيا وال�شودان ب�شاأن �شد النه�شة خلل اأ�شابيع

•• عوا�شم-وكاالت

�شيكون  �إن��ه  �ل�شبت،  �أم�س  �لإثيوبي،  �ملياه  وزي��ر  ق��ال 
هناك �تفاق بني م�شر و�إثيوبيا و�ل�شود�ن فيما يتعلق 
ثلثة  �إىل  �أ�شبوعني  غ�شون  يف  �لنه�شة  �شد  مب��لء 

�أ�شابيع.
جاء ذلك بعد يوم و�حد من قمة �فر��شية لزعماء 
�ل������دول �ل���ث���لث ورئ���ي�������س ج���ن���وب �إف��ري��ق��ي��ا �شرييل 

ر�مابو�شا �لذي ير�أ�س �لحتاد �لأفريقي.
و�أ�شاف وزير �ملياه و�لري و�لطاقة �لإثيوبي �شيلي�شي 
لو�شع  ت��و�ف��ق  �إىل  �لتو�شل  مت  توير  على  بيكيلي، 
�لإثيوبي  �لنه�شة  �شد  �تفاق  على  �لأخ��رية  �للم�شات 

�لكبري يف غ�شون �أ�شبوعني �إىل ثلثة �أ�شابيع.
ق��م��ة �لحتاد  خ���لل  ق���ررت  �ل����دول  �أن  بيكيلي  و�أك����د 

�لأف��ري��ق��ي ����ش��ت��ئ��ن��اف �مل��ف��او���ش��ات �مل��ت��وق��ف��ة، وو�شع 
�لحتاد  م��ن  ب��دع��م  �لت��ف��اق  على  �لأخ����رية  �للم�شات 

�لأفريقي.
وكان زعماء �ل�شود�ن و�إثيوبيا وم�شر �تفقو�، �جلمعة، 
على �أل تبد�أ �إثيوبيا يف ملء �شد �لنه�شة دون �لتو�شل 

لتفاق بني �لدول �لثلث خلل �أ�شبوعني.
و�أكدت �إثيوبيا �إجر�ء مناق�شات مثمرة فقط مب�شاعدة 

�لحتاد �لأفريقي، وذلك يف بيان لوز�رة �خلارجية.
وذكر �لبيان �أن �ل�شد �مل�شيد على �لنيل �لأزرق، م�شدر 
معظم مياه �لنيل، يوفر "فر�شة لكل �لأطر�ف لنمو 

�قت�شادي غري م�شبوق وتنمية م�شركة".
�لكهرومائية  �ل��ط��اق��ة  م�����ش��روع  �إن  �إث��ي��وب��ي��ا  وت��ق��ول 
�أربعة مليار�ت دولر �شيولد طاقة تبلغ  �لذي يتكلف 

ميغاو�ت.  6450

•• روما-وكاالت

�ل�شبت،  يوم  كونتي،  جو�شيبي  �لإيطايل،  �ل��وزر�ء  رئي�س  �أبلغ 
جميع  عمل  ب�شرورة  �ل�شر�ج،  فايز  طر�بل�س،  حكومة  رئي�س 
�أط�����ر�ف �لأزم�����ة �ل��ل��ي��ب��ي��ة م���ن خ���لل م�����ش��ار ���ش��ي��ا���ش��ي يحقق 
�ل���ش��ت��ق��ر�ر وف��ق��ا ل���ق���ر�ر�ت جمل�س �لأم����ن وخم��رج��ات حو�ر 

برلني.
�لليبية  �لأزم��ة  �أن حل  و�أك��د كونتي ورئي�س حكومة طر�بل�س 

�ملتو��شلة منذ �شنو�ت ل ميكن �أن يتم ب�شكل ع�شكري.
ماكرون،  �إمي��ان��وي��ل  �لفرن�شي،  �لرئي�س  دع��ا  �جل��م��ع��ة،  وي���وم 
�إط��لق �لنار يف  �إىل وقف  ونظريه �لرو�شي، فلدميري بوتن، 

لأنقرة  �إحر�جا  وبوتن  ماكرون  �جلديدة من  �لدعوة  وت�شكل 
�لتي ت�شر على تقدمي دعم �شخي للميلي�شيات �ملو�لية حلكومة 

فايز �ل�شر�ج يف طر�بل�س.
�إنه  �ل�شبت  �أم�س  ماكرون  �إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  وق��ال 
مع  �مل��ح��ادث��ات  م��ن  مزيد  لإج���ر�ء  رو�شيا  �إىل  قريبا  �شي�شافر 

نظريه فلدميري بوتني.
و�أ�شاف ماكرون يف تغريدة حمادثات بناء �لثقة �لتي بد�أت مع 

�لرئي�س بوتني... �شتتو��شل... �شاأ�شافر قريبا �إىل رو�شيا.
�لإقليمية  �لأوروب��ي و�ل�شر�عات  �لأمن  وذكر ماكرون ملفات 
و�لتغري �ملناخي على �أنها �ملو�شوعات �لرئي�شية �لتي �شتجري 

مناق�شتها.

ليبيا و�لعودة �إىل طاولة �حلو�ر، بح�شب ما نقلت وكالة تا�س.
ب��ي��ان، عقب مباحثات عن  وج���اء م��وق��ف م��اك��رون وب��وت��ن، يف 
طريق �لفيديو تطرقا فيها �إىل م�شتجد�ت �مللف �لليبي، و�شط 

دعو�ت �إىل وقف �إطلق �لنار.
ق�شر  يف  م�����ش��ادر  نقل  �لفرن�شية  �ل�شحافة  وك��ال��ة  وذك���رت 
�لإليزيه، �جلمعة، �إىل �أّن �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون 
و�ثق يف �لقدرة على حتقيق تقّدم مع رو�شيا يف عدة ملفات، مبا 

فيها �لأزمة �لليبية.
وكانت فرن�شا و�أملانيا و�إيطاليا قد دعت، يوم �خلمي�س، لوقف 
�لقتال كما حثت �لأط��ر�ف �خلارجية على �لكف عن �لتدخل 

يف �مللف.
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بلدية مدينة اأبوظبي تطور اجلزيرة الو�شطية ل�شارع اخلليج 

العربي من ج�رس م�شفح وحتى جممع تقاطع اجل�شور

اأخبار الإمارات

هل تكون ليبيا مقربة لأطماع 

اأردوغان وامل�رسوع الإخواين؟

عربي ودويل

رونالدينيو يفكر بالعودة 

للمالعب ويختار فريق مارادونا

الفجر الريا�شي

لتعزيز جهودها يف مكافحة انت�صار كوفيد- 19 

الإمارات تر�شل طائرة م�شاعدات اإ�شافية اإىل اإيران 
•• اأبوظبي-وام: 

�أر���ش��ل��ت دول����ة �لإم������ار�ت طائرة 
16 طنا  م�شاعد�ت حتتوي على 
�لعاجلة  �لطبية  �لإم���د�د�ت  من 
�حلد  يف  ل��دع��م��ه��ا  �إي��������ر�ن،  �إىل 

�نت�شار  م��ن 
ف��������ريو���������س 

ك��������������ورون��������������ا 

�مل�شتجد كوفيد19- ، و�شي�شتفيد 
�أل���ف���ا من  �أك�����ر م���ن 16  م��ن��ه��ا 
�لرعاية  جم�����ال  يف  �ل���ع���ام���ل���ني 
�ل�����ش��ح��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ج��ه��وده��م يف 

�حتو�ء كوفيد19-.
�لر�بعة  هي  �لطائرة  ه��ذه  وتعد 
�ل���ت���ي ت��ر���ش��ل��ه��ا دول�����ة �لإم������ار�ت 
�ملا�شي،  م��ار���س  منذ  �إي����ر�ن  �إىل 
�لدولة  �أر�شلت  مار�س   16 ففي 

حتملن  م�������ش���اع���د�ت  ط���ائ���رت���ي 
�أكر من 33 طنا من �لإمد�د�ت 
�أر�شلت  ك��م��ا  �حل��ي��وي��ة،  �ل��ط��ب��ي��ة 
ط���ائ���رة �أخ������رى يف �ل���ث���ال���ث من 

مار�س حتتوي على 7.5 
ط���ن م���ن �لإم�������د�د�ت 

�لطبية 
)�لتفا�شيل �س2(

•• الفجر – اإعداد خرية ال�شيباين

هل �أ�شبح فريو�س كورونا �أف�شل 
ترز��شكوف�شكي؟  ل��ر�ف��ال  حليف 
�لرئي�س  ك����ان  م���اي���و،  �أو�ئ�������ل  يف 
�أندريه  �لبولندي �ملنتهية وليته 
دود� يف طريق مفتوح لك�شب ولية 
�ملتطرف  �ملحافظ  يتمتع  ثانية. 
ب�شجل  مدفوعة  ج��ي��دة،  ب�شورة 
�لأزمة  م��ع  �لتعاطي  يف  م�شرف 
�لقت�شادية  و�ل�شحة  �ل�شحية 
�لبع�س  �أن  للبلد. حتى  �جليدة 
�لأوىل.  �جلولة  يف  بانت�شار  تنباأ 
لكن �لق���ر�ع، �ل��ذي ك��ان مقرر� 
تاأجيله  مت  م��اي��و،   10 يف  �أ���ش��ل 
�ل�شري  �ل��ذي ه��دد  �ل��وب��اء  ب�شبب 
وق�ّشم  ل���لن���ت���خ���اب���ات  �ل�����ش��ل�����س 
ليجري  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  �ل��ط��ب��ق��ة 
�لقر�ع �ليوم �لأحد. ويف �لثناء 

متت �إعادة خلط �لور�ق.

الرئي�س املنتهية واليته يواجه عمدة وار�صو الليربايل

بولندا: اختبار حا�شم حلزب القانون والعدالة املحافظ!

فر�شة  �مل����ع����ار�����ش����ة  �غ���ت���ن���م���ت 
نائب  لتغيري مر�شحها.  �لتاأجيل 
رئ���ي�������س �ل�����رمل�����ان، م���اجل���ورز�ت���ا 
حتلق  مل  �لتي  كيد�و�-بلون�شكا، 
ف�شحت  �ل����ر�أي،  ��شتطلعات  يف 

و�ر�شو  ب��ل��دي��ة  ل��رئ��ي�����س  �مل���ج���ال 
ترز��شكوف�شكي،  ر�ف��ال  �ل�شعبي، 
�ل����ذي ح��ق��ق �ن��ت�����ش��ار� ب���اه���ر� يف 

�أكتوبر 2018.
)�لتفا�شيل �س15(

اإع�������دام ال��ع��ق��ل امل��دب��ر 
مب�شر ال����واح����ات  حل����ادث 

•• القاهرة-وكاالت

�ل�������ش���ب���ت، حكم  ن����ف����ذت م�������ش���ر، 
�لإع�������د�م ���ش��ن��ق��ا ع��ل��ى �لإره���اب���ي 
�ملتورط  �مل�شماري،  �لرحيم  عبد 
يف ح���ادث �ل���و�ح���ات، و�ل���ذي قتل 
�جلي�س  �شباط  من  ع��دد  خلله 

وقو�ت �ل�شرطة.
�لرحيم  ع��ب��د  �لإره����اب����ي  و�أدي�����ن 
�إىل جماعة  �مل�شماري بالن�شمام 
تتبع  و�ل��ت��ي  �ل��ط��غ��اة،  درع  كتائب 
يهدف  �ل�������ذي  �ل���ف���ت���ح،  ت��ن��ظ��ي��م 
�لد�شتور  �أح����ك����ام  ت��ع��ط��ي��ل  �إىل 
موؤ�ش�شات  وم���ن���ع  و�ل����ق����و�ن����ني، 
�ل��دول��ة و�ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ع��ام��ة من 
تنظيم  و�إحياء  �أعمالها،  ممار�شة 
�مللي�شيات �مل�شلحة �لتابعة لتنظيم 

يف ليبيا. "�لقاعدة" �لإرهابي 
كذلك �أدين �مل�شماري بال�شر�ك 
�إره����اب����ي����ة  �رت�����ك�����اب ج�����ر�ئ�����م  يف 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ل�شباط  وق��ت��ل 

هادي: اتفاق الريا�س كفيل باإنهاء الأزمة مع النتقايل
•• الريا�ض-وكاالت

�أم�س  ه��ادي،  من�شور  رب��ه  عبد  �ليمني  �لرئي�س  دع��ا 
�ل�شبت، �إىل تغليب �مل�شلحة �لعامة وتوحيد �جلبهات 

بني �ليمنيني �شد �لنقلب �حلوثي.
و�شدد خلل �جتماع مع �أع�شاء هيئة رئا�شة جمل�س 
�ل���ن���و�ب، ب��ح�����ش��ور رئ��ي�����س �ل������وزر�ء، ل��ب��ح��ث �لو�شع 
ميثل  �لريا�س  �ت��ف��اق  �أن  على  و�مل��ي��د�ين،  �ل�شيا�شي 
�ملخرج �لوحيد لإنهاء �لأزمة مع �ملجل�س �لنتقايل، 

د�عياً لتنفيذه ووقف نزيف �لدم.
�أبني  �لنار يف  �أنه وجه لللتز�م بوقف  �إىل  �أ�شار  كما 

��شتجابة جلهود �ل�شعودية.
و�أ�شاف قائًل: �إن �تفاق �لريا�س ميثل �ملخرج �لآمن 
لإن��ه��اء �أ���ش��ب��اب وم��ظ��اه��ر وت��د�ع��ي��ات �ل��ت��م��رد �مل�شلح 
�ملحررة،  �ملناطق  وبع�س  ع��دن،  �ملوؤقتة  �لعا�شمة  يف 
�جلهود  ويوحد  �لعليا،  �لوطنية  �مل�شلحة  يغلب  مبا 
ملو�جهة �لنقلب �حلوثي، و��شتيعاب �جلميع يف �إطار 
�لدولة وموؤ�ش�شاتها �لع�شكرية و�لأمنية و�ملدنية، لكن 
�ملمار�شات  بع�س  نتيجة  طويلة  لفرة  تعر  تنفيذه 
�لت�شعيدية �لتي كان منها �إعلن ما ي�شمى )�لد�رة 

�لذ�تية( يف حمافظة �أرخبيل �شقطرى.

�لرئي�س  �أك���د  �حل���وث���ي،  مبيلي�شيات  يتعلق  م��ا  ويف 
وتقابل  تعهد�تها،  نكث  �إىل  د�ئما  تلجاأ  �أنها  �ليمني 

حر�س �ل�شرعية على �ل�شلم بالت�شعيد.
ور�أى �أن �حلوثي �تخذ من �ليمن قاعدة ل�شتهد�ف 
�مليلي�شيات  �أن  موؤكد�ً  �لإير�نية،  بال�شو�ريخ  �لأ�شقاء 
�لنقلبية رف�شت �لدعو�ت �لأممية للحو�ر، وتركيز 

�جلهود على مكافحة كورونا.
�أعلن  �ليمن، كان  �ل�شرعية يف  �أن حتالف دعم  يذكر 
�لأ�شبوع �ملا�شي، �لتطور�ت �لت�شعيدية �لتي �شهدتها 
جزيرة �شقطرى وحمافظة �أبني، ��شتجابة �حلكومة 
�ليمنية و�ملجل�س �لنتقايل لطلب وقف �إطلق �لنار 
�ل�شامل وعقد �جتماع يف �ل�شعودية للتنفيذ �لعاجل 

لتفاق �لريا�س.
تركي  �لركن  �لعقيد  �لتحالف  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
�لأخرية  �ل��ت��ط��ور�ت  �شوء  على  �إن��ه  حينه  يف  �ملالكي 
با�شتجابة  �لتحالف  رح��ب  فقد  و�أب���ني  �شقطرى  يف 
بوقف  لطلبه  �لنتقايل  و�ملجل�س  �حلكومة  من  كل 
�إطلق �لنار �ل�شامل، ووقف �لت�شعيد وعقد �جتماع 
�لريا�س،  �تفاق  تنفيذ  يف  قدماً  للم�شي  بال�شعودية 
للعمل  و�لع�شكرية  �ل�شيا�شية  و�لفرق  �للجان  وعودة 

على تنفيذه وب�شكل عاجل.

اليونان ردًا على تركيا: 
جاهزون لكل ال�شيناريوهات

•• اأثينا-وكاالت

�عترت  �أك����ار،  خلو�شي  �ل��رك��ي  �ل��دف��اع  وزي���ر  ت�شريحات  على  رد  يف 
�ليونان �أن تركيا تهدد وتهول، ويف نف�س �لوقت تدعو �إىل �حلو�ر. و�أكد 
�شتفاني�س يف موؤمتر  �لكيافيد�س  �ليوناين �جلرن�ل  �لدفاع  وزير  نائب 
م�شتعدة  ب���لده  �أن  �جلمعة،  م�شاء  �لر�شمي  �لتلفزيون  على  �شحفي 
لكل  وج��اه��زون  �شيئا  نخ�شى  ل  نحن  ق��ائ��ًل:  �ل�����ش��ي��ن��اري��وه��ات،  لكافة 

�ل�شيناريوهات.
كما �عتر �أن �لأتر�ك يهددون ثم يتحدثون عن �حلو�ر يف �لوقت عينه، 
�أي�شا نعرف قدر�تنا للدفاع عن  م�شيفا نحن م�شتعدون للحو�ر لكننا 

�أنف�شنا وم�شاحلنا...وجنهز يوميا ملو�جهة �أي �شيناريو حمتمل.
وتابع :لقد قمنا خلل �ليومني �ملا�شيني ودون �أي �إعلن بتنفيذ خطة 
ع�شكرية عبارة عن مناور�ت بحرية جوية لأول مرة يف �ملنطقة �لبحرية 
�لتي تزعم تركيا وحكومة �لوفاق �لليبية �أنها تقع �شمن �تفاق بينهما.

جم���ددًا  يتف�شى  ك���ورون���ا 
حلم بيت  واإغ��لق  بال�شفة.. 

•• رام اهلل -اأ ف ب

�ل�شبت  ب��ي��ت حل���م  �أع���ل���ن حم���اف���ظ 
ملو�جهة  ���ش��اع��ة   48 مل���دة  �إغ��لق��ه��ا 
كورونا  ل���ف���ريو����س  ج���دي���د  �ن��ت�����ش��ار 
�مل�����ش��ت��ج��د يف �مل��دي��ن��ة �ل�����ش��ي��اح��ي��ة يف 

�ل�شفة �لغربية �ملحتلة.
و�و����ش���ح �مل��ح��اف��ظ ك��ام��ل ح��م��ي��د يف 
تعطيل  ي�����ش��م��ل  �لإغ������لق  �أن  ب��ي��ان 
جميع �ملوؤ�ش�شات �لر�شمية و�خلا�شة، 
و�لفعاليات  �لأن�شطة  جميع  ووق��ف 
�ل�����ش��ح��ي��ة م��ن��ه��ا، ومنع  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء 
�لدخول  �و  بيت حل��م  م��ن  �خل���روج 
�ليها، ومنع �حلركة �لد�خلية �ل يف 

�حلالت �لطارئة و�لإن�شانية.
و�������ش�����اف ���ش��ي��ت��م ن�������ش���ر �حل����و�ج����ز 
�لطو�رئ  جل��ان  و��شتنفار  �لأم��ن��ي��ة 
ل�شمان تنفيذ )�لقر�ر( حتت طائلة 
تعلن  �لثانية  �مل��رة  وه��ي  �مل�شوؤولية. 
�غلق  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  فيها 

�ملدينة لنت�شار �لفريو�س.

ال�صباق اإىل البيت االأبي�س:
هكذا اأ�شبحت �شحة ترامب وبايدن مو�شوًعا انتخابًيا!

•• الفجر -توما�ض ليابوت –ترجمة خرية ال�شيباين

يتجاوز  �مل��ت��ح��دة،  �ل���ولي���ات  ت��اري��خ  م���رة يف  لأول 
ويف  عاًما.   150 �لرئا�شة  مر�شحي  �شّن  جمموع 
تر�مب  دون��ال��د  �شحة  فح�س  يتم  �ل�شياق،  ه��ذ� 
وجو بايدن من جميع �جلهات، �إىل حد �أنه �أ�شبح 

مو�شوًعا للحملة، بدفع من �لرئي�س.
�لرئا�شية  �حل��م��ل��ة  م���و����ش���وع  �ل�����ش��ح��ة  ���ش��ت��ك��ون 
ز�وية  م��ن  فقط  لي�س   ،2020 لعام  �لأمريكية 
من  ب�شدة  ت�شرر  �ل��ذي  �ل�شحي،  �لنظام  هيكلة 
ا من بو�بة �شحة  �أزمة فريو�س كورونا، ولكن �أي�شً
�ملر�شحني دونالد تر�مب وجو بايدن. عام 2016، 
�أ�شبح �مللياردير �أكر �لروؤ�شاء �شّنا يف تاريخ �لبلد 
عند دخوله �لبيت �لأبي�س:  )�لتفا�شيل �س13(

�شعبية ترامب لأدنى م�شتوى يف تاريخ اأمريكا
•• وا�شنطن-وكاالت

بعد  تقريباً،   40% لها،  م�شتوى  لأدن��ى  تر�مب  دون��ال��د  �لأمريكي  �لرئي�س  �شعبية  و�شلت 
مع  بالتز�من  �ل�شرطة،  ق��و�ت  ترتكبها  �لتي  و�لتجاوز�ت  للعن�شرية  �ملناه�شة  �لحتجاجات 

ت�شارع جديد يف وترية �نت�شار جائحة كورونا يف �لبلد، وفقاً ملا �أظهره ��شتطلع.
�أد�ء  جت��اه  ��شتياءهم  ع��ن  �ل�شتطلع  �شملهم  �ل��ذي��ن  م��ن   58% وك�شف 
تر�مب، �لذي �أ�شبح يف 20 يناير )كانون �لثاين( 2017 �لرئي�س رقم 45 
يف تاريخ �لوليات �ملتحدة، منهم %49 يرف�شون ب�شدة �أد�ء �لرئي�س �حلايل، 
بح�شب �ل�شتطلع �لذي �أجر�ه معهد ماري�شت �إن�شتتيوت فور بابليك �أوبنني 

بالتعاون مع م�شادر حملية.
�آر، فاإن ن�شبة �لرف�س هذه هي �لأكر �لتي يعانيها  �إن بي  �إذ�ع��ة  وبح�شب 

تر�مب �أو �أي رئي�س �آخر يف �ل�شابق.
�شارك يف �ل�شتطلع �ألف و640 �شخ�شاً يف �لفرة بني 22 و24 يونيو 

)حزير�ن( �جلاري، 
بايدن بالكمامة عك�س مناف�شه تر�مب



األحد    28   يونيو   2020  م    -   العـدد   12972  
Sunday     28    June   2020  -  Issue No   12972

02

اأخبـار الإمـارات

الإمارات تر�شل طائرة م�شاعدات اإ�شافية اإىل اإيران لتعزيز جهودها يف مكافحة انت�شار كوفيد- 19

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س مدغ�شقر ب�يوم ال�شتقلل

•• اأبوظبي -وام:

�إىل  "حفظه �هلل" برقية تهنئة  �لدولة  نهيان رئي�س  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  بعث �شاحب 
�أندري نريينا رجاولينا رئي�س جمهورية مدغ�شقر وذلك مبنا�شبة يوم �ل�شتقلل  �لرئي�س  فخامة 

لبلده.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س �أندري نريينا رجاولينا.
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �آل مكتوم و�شاحب  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وبعث �شاحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل معايل كري�شتيان �نت�شاي رئي�س وزر�ء جمهورية مدغ�شقر.

دائرة ال�شحة اأبوظبي تعلن خلو جميع م�شت�شفيات الظفرة من حالت كورونا
•• اأبوظبي-وام:

�لظفرة  م�شت�شفيات  جميع  �أن  �أبوظبي  �ل�شحة  د�ئ���رة  �أك���دت 
�إىل  بذلك  لتن�شم  بالكامل  �أ�شبحت خالية من حالت كورونا 
م�شابي  من  خلوها  �أعلنت  �لتي  �لإم���ارة  م�شت�شفيات  من  ع��دد 

كوفيد19- خلل �لأيام �لقليلة �ملا�شية.
�لإم���ارة  يف  �ل�شحي  �ل��ق��ط��اع  ��شر�تيجية  نتيجة  ذل��ك  ي��اأت��ي 
�ل�شتباقية  و�ل��ف��ح��و���ش��ات  �ل��وط��ن��ي  �مل�����ش��ح  ب��رن��ام��ج  وت��ف��ع��ي��ل 
تتطلب  �لتي  �حل��الت  ع��دد  تخفي�س  �إىل  �أدت  و�لتي  �ملختلفة 

عناية طبية.
م�شت�شفى  ي�شمل  مب��ا  �ل��ظ��ف��رة  م�شت�شفيات  جميع  وت��و����ش��ل 
مدينة ز�يد وم�شت�شفى دملا وم�شت�شفى �ملرفاأ وم�شت�شفى غياثي 
�لروي�س تقدمي  ليو� وم�شت�شفى  �ل�شلع وم�شت�شفى  وم�شت�شفى 
للمر�شى  �لتخ�ش�شية  خ��دم��ات��ه  وك��ام��ل  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
وك���ام���ل خدماتها  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل���رع���اي���ة  ت���ق���دمي  و�مل���ر�ج���ع���ني 

�لتخ�ش�شية للمر�شى و�ملر�جعني.
وك��ان��ت د�ئ����رة �ل�شحة �أب��وظ��ب��ي ق��د�أع��ل��ن��ت ع��ن خ��ل��و ع���دد من 
�ملن�شاآت �ل�شحية يف �لإمارة من حالت كوفيد19- مبا يف ذلك 

�مل�شت�شفى �مليد�ين يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س ومدينة 
�ل�شيخ �شخبوط �لطبية وم�شت�شفى تو�م وم�شت�شفيات جمموعة 

ميدكلينك ومن�شاآت مبادلة للرعاية �ل�شحية.
و�أ�شادت �لد�ئرة باجلهود �ملتميزة �لتي قدمتها �لكو�در �لطبية 
يف جميع �مل�شت�شفيات و�ملن�شاآت �ل�شحية يف �لإمارة دون ��شتثناء. 
ب�شرورة  �أفر�د�ملجتمع  بكافة  �أبوظبي  �ل�شحة  د�ئ��رة  و�أه��اب��ت 
كارتد�ء  �للزمة  �لحر�زية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  مو��شلة 
�لتباعد  على  و�حلفاظ  دوري  ب�شكل  �ليدين  وغ�شل  �لكمامات 

�لجتماعي.

•• اأبوظبي-وام: 

�لإمد�د�ت  من  طنا   16 على  حتتوي  م�شاعد�ت  طائرة  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أر�شلت 
�لطبية �لعاجلة �إىل �إير�ن، لدعمها يف �حلد من �نت�شار فريو�س كورونا �مل�شتجد 
كوفيد19-، و�شي�شتفيد منها �أكر من 16 �ألفا من �لعاملني يف جمال �لرعاية 

�ل�شحية لتعزيز جهودهم يف �حتو�ء كوفيد19-.
وتعد هذه �لطائرة هي �لر�بعة �لتي تر�شلها دولة �لإمار�ت �إىل �إير�ن منذ مار�س 
من  �أك��ر  حتملن  م�شاعد�ت  طائرتي  �لدولة  �أر�شلت  مار�س   16 ففي  �ملا�شي، 
�لثالث  يف  �أخرى  طائرة  �أر�شلت  كما  �حليوية،  �لطبية  �لإمد�د�ت  من  طنا   33
بالتعاون مع منظمة  �لطبية  �لإم���د�د�ت  7.5 طن من  من مار�س حتتوي على 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  �شفري  �لزعابي  �شيف  �شعادة  وق��ال   . �لعاملية  �ل�شحة 
ت�شيري  �لإم���ار�ت يف  دول��ة  " �إن جهود   : �لإير�نية  �لإ�شلمية  ل��دى �جلمهورية 
�إير�ن  يف  �لطبي  �لقطاع  مل�شاعدة  �لعاجلة  �لطبية  �لإم���د�د�ت  عدد من طائر�ت 
تعك�س �أ�شالة �لنهج �لإن�شاين وروح �لت�شامح و�لت�شامن يف �ل�شيا�شة �لإمار�تية 
�إىل جانب �لدول و�ل�شعوب يف �لأوق��ات �ل�شعبة  �لتي لطاملا وقفت قيادة و�شعباً 
وم�شاندتهم و�إنقاذ حياتهم، دون �لنظر �إىل �أي �عتبار�ت �أخرى". و�أ�شاف �شعادته 
�أن ت�شاهم ه��ذه �لإم���د�د�ت يف تعزيز ق��در�ت �لطو�قم  " تاأمل دول��ة �لإم���ار�ت   :

�لطبية و�لتمري�شية يف �إير�ن وتوفري �ملزيد من �حلماية و�لوقاية لها " .

الوطني للإعلم يعقد اجتماعا مع ممثلي كليات الإعلم يف الدولة
•• اأبوظبي-وام:

عقد �ملجل�س �لوطني للإعلم �جتماعا "عن بعد" مع ممثلي 
وعمد�ء كليات �لإعلم بالدولة، بهدف تبادل �لروؤى و�لأفكار 
�آليات  وخلق  �لقطاع،  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �أب��رز  ومناق�شة 
خلل  ومتكينهم  �لطلبة  لدعم  ج��دي��دة  ومنهجيات  وف��ر���س 
م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د �ل��ت��خ��رج. رك���ز �لج��ت��م��اع، �ل���ذي ح�����ش��ره كل 
�لوطني  �ملجل�س  عام  مدير  �لري�شي  جلل  حممد  �شعادة  من 
ب��الإن��اب��ة، وع��دد من ممثلي وع��م��د�ء كليات �لإعلم  ل��لإع��لم 
ب��ج��ام��ع��ات �ل���دول���ة، ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز �ل��ت��وط��ني يف قطاع 
�ملو�طنة للعمل يف  �لكو�در  تاأهيل  �لإع��لم، ودور �جلامعات يف 
�ملجال �لإعلمي، ف�شل عن �أهمية بناء ج�شور للتو��شل بني 

و�خلا�س.  �حلكومي  ب�شقيها  �لإعلمية  و�ملوؤ�ش�شات  �لكليات 
وق��ال �لري�شي �إن قطاع �لإع��لم يحظى بدعم ل حم��دود من 
للقطاع  �ملهم  بالدور  توؤمن  �لتي  �لدولة،  يف  �لر�شيدة  �لقيادة 
�لأ�شعدة،  خمتلف  على  �مل�شتد�مة  �لتنمية  م�شرية  تعزيز  يف 
م�شيد� بالدور �لكبري �لذي يقوم به �أع�شاء �لهيئات �لتدري�شية 
يف كليات �لإعلم بالدولة، مبا ي�شهم يف رفد �لقطاع بالبحوث 
�لعلمية �لتي ت�شهم يف تطوير �لعمل �لإعلمي، وتاأهيل كو�رد 

وطنية متتلك �خلرة و�لأفكار �ملبتكرة �لتي تخدم �لقطاع.
وتناول �لجتماع �أهمية و�شع �أهد�ف و��شر�تيجيات و��شحة 
لر�مج �لتدريب و�لتطوير ل�شقل مهار�ت �لطلبة وتطويرها 
و�شمان �ل�شتفادة منها، و�إ�شر�كهم يف مر�كز �لبحوث و�لبتكار 
وتوجيهها مبا يتلئم مع متطلبات �لقطاع �مل�شقبلية، �إ�شافة 

�إىل �لطلع على �آخر �مل�شتجد�ت و�لأح��د�ث �لعاملية وذلك يف 
�لقطاع  تطوير  يف  ي�شهم  مبا  �لأكادميية  �لتخ�ش�شات  معظم 
�ل�شابة  �لوطنية  �ل��ك��و�در  ت��دري��ب  �أه��م��ي��ة  �لج��ت��م��اع  وب��ح��ث   .
�لكافية يف قطاع �لإع��لم من خلل توفري  و�إك�شابها �خل��رة 
فر�س تدريبية يف خمتلف �ملجالت، لتمكينها من �لتعرف على 
�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية وبناء �لعلقات على م�شتويات عالية 

مبا يعزز �لتناف�شية يف �شوق �لعمل يف �مل�شتقبل.
ح�شر �لج��ت��م��اع ع��م��د�ء ومم��ث��ل��و ك��ل��ي��ات �لإع����لم يف ك��ل من 
جامعة �لإمار�ت، وجامعة ز�يد، وكليات �لتقنية �لعليا، وجامعة 
�أبوظبي،  �ل�شارقة، وجامعة  �لأمريكية يف  �ل�شارقة، و�جلامعة 
وجامعة عجمان، وكلية �لإمار�ت للتكنولوجيا، وجامعة �لعني 

للعلوم و�لتكنولوجيا، و�أكادميية مانيبال.

طرق دبي تفتتح اجل�شر املوؤدي للمدخل الغربي ل�خور دبي بطول 740 مرتا 
•• دبي - وام: 

�ملوؤدي  " م�شروع �جل�شر  " �ل�شبت  �فتتحت هيئة �لطرق و�ملو��شلت �م�س 
� دبي كريك هاربر( �لذي يعد مرحلة مهمة  للمدخل �لغربي ل� )خور دبي 
من مر�حل تنفيذ م�شروع تطوير حمور معر �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد و�لذي 
يت�شمن تطوير وتو�شيع تقاطع �شارع ند �حلمر مع �شارع ر��س �خلور وتاأهيل 

وتطوير �شارع ر��س �خلور ب�شكل كامل.
�ملديرين يف  ورئي�س جمل�س  �لعام  �ملدير  �لطاير  وقال معايل مطر حممد 
هيئة �لطرق و�ملو��شلت �إن �مل�شروع �شمل تنفيذ ج�شر ب�شعة ثلثة م�شار�ت 
بطول 740 مر� يربط �حلركة �ملرورية �لقادمة من �شارع دبي _ �لعني 
هاربر  كريك  دب��ي  دب��ي _  خ��ور  �إىل منطقة  �شرقا  و�ملتجهة  �خليل  و�شارع 
وتقدر �لطاقة �ل�شتيعابية للج�شر بنحو 7500 مركبة يف �ل�شاعة باجتاه 
�مل�شروع  �ل�شاعة باجتاه �خل��روج، كما يت�شمن  �لدخول و3000 مركبة يف 
تنفيذ طريق جديد بطول 1.5 كيلومر باأربعة م�شار�ت يف كل �جتاه و�إن�شاء 
مد�خل وخمارج من و�إىل �ملناطق و�ملباين �ملنجزة �جلديدة لت�شهيل �حلركة 

�ملرورية �لقادمة �إليها من تقاطع ند �حلمر مع �شارع ر��س �خلور.
وتوفر �شبكة �لطرق و�جل�شر �جلديد حركة �ن�شيابية مبا�شرة �إىل �لوحد�ت 
�لطرق  مع  ربطها  دبي من خلل  �ملنجزة حديثا يف منطقة خور  �ل�شكنية 
�إن���ارة حديثة مكونة من  ب�شبكه  �جل��دي��دة  �ل��ط��رق  ت��زوي��د  كما مت  �ملحيطة 

�أعمدة.  108

�شعيد  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  معر  حم��ور  تطوير  م�شروع  �أن  �لطاير  و�أو���ش��ح 
�ل�شنو�ت  م�شتقبل يف  تنفيذها  �لهيئة  تعتزم  �لتي  �مل�شاريع  �أك��ر  �أح��د  يعد 
�ملقبلة وي�شمل �إن�شاء ج�شر يعر خور دبي يربط منطقة �جلد�ف يف بردبي 
بالطريق �لفا�شل بني م�شروع خور دبي ودبي ف�شتيفال �شيتي، م�شري� �إىل 
�أنه مت تق�شيم �مل�شروع �ىل عدة عقود �أجنز منها عقد م�شروع �إن�شاء �جل�شر 
�لعمل جار  ه��ارب��ر/ فيما  دب��ي /دب��ي كريك  �لغربي خل��ور  للمدخل  �مل���وؤدي 
ر����س �خل��ور من تقاطع ند  لتنفيذ عقدين �لأول هو م�شروع تطوير �شارع 
�حلمر �إىل �لتقاطع مع �شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد بهدف حت�شني �حلركة 
�ملرورية على �شارع ر��س �خلور ويت�شمن �إن�شاء ج�شر علوي ب�شعة م�شارين 

وبطاقة ��شتيعابية تقدر ب� 3000 مركبة يف �ل�شاعة .
ر����س �خلور  �إىل  �شمال  ند �حلمر  ح��رة من  م��روري��ة  �جل�شر حركة  ويوفر 
��شتيعابية  وبطاقة  م�شارين  ب�شعة  نفق  �إن�شاء  �مل�شروع  يت�شمن  كما  �شرقا 
للقادمني  �آمنة  مرورية  حركة  لتاأمني  �ل�شاعة  يف  مركبة   3000 ب�  تقدر 
من �شارع ر��س �خلور غربا �إىل �شارع ند �حلمر �شمال بالإ�شافة �إىل �أعمال 
�لطرق �لتجميعية �مل�شاحبة على �شارع ر��س �خلور بطول حو�يل 2.5 كم 
وحت�شينات على �شارع ند �حلمر بطول 1.2 كم ل�شتيعاب �حلركة �ملرورية 

�ملتوقعة خلل �ل�شنو�ت �ملقبلة.
و�أ�شاف : " ي�شمل �لعقد �لثاين �إن�شاء ج�شرين رئي�شني �لأول ب�شعة م�شارين 
حلركة �خلروج من م�شروع خور دبي - دبي كريك هاربر - �إىل �شارع ر��س 
بالقرب من  و�ل��ث��اين  ز�ي���د  ب��ن  �ل�شيخ حممد  ���ش��ارع  ب��اجت��اه تقاطع  �خل���ور 

�إىل  بوكدرة  تقاطع  للقادمني من  �ملرورية  �حلركة  بوكدرة خلدمة  تقاطع 
منطقة ر��س �خلور �ل�شناعية و�إلغاء منطقة �لتد�خل �ملروري يف �لتقاطع 
�لو�قع  �إج��ر�ء حت�شينات على �شارع ر��س �خلور يف �جلزء  �لعقد  كما ي�شمل 
بني �شارع دبي � �لعني و�شارع ند �حلمر �إ�شافة �إىل �إن�شاء طريق خدمة على 
طول �شارع ر��س �خلور بطول �إجمايل 4.2 كم ويتوقع �لنتهاء من �أعمال 

�لعقدين يف �لربع �لر�بع من عام 2022.
معر  تطوير  م�شروع  م��ن  �لثلثة  �لعقود  �إجن���از  �أن  �لطاير  معايل  و�أك���د 
�إىل  دقيقة   22 من  �لرحلة  زم��ن  خف�س  يف  ي�شهم  �شعيد  بن  ر��شد  �ل�شيخ 
8 دقائق يف �جلزء �ملمتد من �شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد �إىل �شارع دبي_ 
�ملنطقة  �لكرى يف  �لتطويرية  �مل�شاريع  �لعديد من  �مل�شروع  �لعني ويخدم 
مثل م�شروع �خلري�ن وم�شروع خور دبي وم�شروع ميد�ن هور�يزون ويخدم 

�أكر من 650 �ألف ن�شمة.
جتدر �لإ�شارة �إىل �أن م�شروع خور دبي - دبي كريك هاربر -يعك�س روؤية دبي 
برج خور  ويتو�شطه  و�لبتكار  �لإب��د�ع  عبارة عن مزيج من  كونه  �جلديدة 
دبي �ملتاألق �لذي �شمم ليكون رمز� عامليا جديد� للقرن �حلادي و�لع�شرين 
حيث ي�شمخ من قلب خور دبي ملم�شا �أعايل �ل�شحب ويعد �لرج نتاج روؤية 
لأفق  فريدة  �إ�شافة  �شي�شكل  حيث  �لبناء  يف  وتفوق  مبدع  و�بتكار  متميزة 
مدينة دبي ويرتقي مبكانة �ملدينة �شمن مدن �مل�شتقبل �لع�شرية �لر�ئدة 
�ل�شكنية  و�ل���وح���د�ت  �ل��ت��ج��اري��ة  �لأب����ر�ج  م��ن  �مل�����ش��روع جمموعة  ي�شم  كما 

منع حركة مرور املركبات �ملختلفة.
الثقيلة يف اأبوظبي خلل 

�شاعات الذروة
•• اأبوظبي-وام:

للمركبات  �مل��روري��ة  �حلركة  منع  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �أعلنت 
�أبوظبي  �إم��ارة  يف  �ل��ذروة  باأوقات  �ملقيدة  �لطرق  على  و�ل�شاحنات  �لثقيلة 

�عتبار� من �ليوم �لأحد.
ولفتت �إىل �أن �أوقات �لذروة �شتكون يف مدينة �أبوظبي من 6:30 �شباحا 
�إىل 9:00 �شباحا ومن 3:00 م�شاء �إىل 6:00 م�شاء ويف مدينة �لعني 
 4:00 �إىل  م�شاء   2:00 وم��ن  �شباحا   8:30 �إىل  �شباحا   6:30 م��ن 

ع�شر� .
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اأخبـار الإمـارات

بريد الإمارات ت�شدر جمموعة من الطوابع التذكارية حتمل �شعار دبي عا�شمة الإعلم العربي 2020

�لذي  �لأ����ش���ا����س  ك��ان��ت  م��ك��ت��وم  �آل 
�ن��ط��ل��ق��ت م��ن��ه دب���ي ق��ب��ل ع�شرين 
�لإعلمية  �ل����ري����ادة  ن��ح��و  ع���ام���اً 
ط���و�ب���ع  ط������رح  �أن  �إىل  م�������ش���رية 
بدبي  للحتفاء  تذكارية  بريدية 
ع��ا���ش��م��ة ل���لإع���لم �ل��ع��رب��ي يرز 
�لعمل  جمال  يف  �ملُلهمة  م�شريتها 
�لإع���لم���ي و�ل��ت��ي ن��ت�����ش��رف بكون 
ك��ان م�شاركاً  لل�شحافة  دب��ي  ن��ادي 
دبي  �ختيار  وق��د ج��اء  ب��ق��وة.  فيها 
�ل��ع��رب��ي للعام  ل���لإع���لم  ع��ا���ش��م��ة 
وزر�ء  جم��ل�����س  ِق��َب��ل  م��ن   2020
�لإعلم �لعرب يف ختام �جتماعات 

و�مل�شتوى  �لإع���لم  قطاع  باأهمية 
�لإمار�ت  دولة  بلغته  �لذي  �ملتقدم 
يف ري�����ادة �ل��ع��م��ل �لإع���لم���ي على 
م�شتوى �ملنطقة ل�شيما من خلل 
يكون  �أن  نعتز  م��وؤث��رة  �إ���ش��ه��ام��ات 
ومن  منها  �لأب���رز  �لن�شيب  لدبي 
"منتدى  �مل��ث��ال  �شبيل  على  بينها 
و"جائزة  �لعربي"  �لإع�����������لم 
�ل�شحافة �لعربية" و�لذين ميثل 
�ملنطقة  �إعلميني يف  �أهم حدثني 
�لقطاع.  هذ�  يف  تاأثري�ً  و�أو�شعهما 
�شاحب  روؤي��ة  �أن  بوحميد  و�أك���دت 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر��شد 

•• دبي -وام:

لل�شحافة  دب�������ي  ن��������ادي  �أع�����ل�����ن 
عن  �لإم���ار�ت  بريد  مع  بال�شر�كة 
�لطو�بع  م���ن  جم��م��وع��ة  �����ش���د�ر 
�ل��ت��ذك��اري��ة �ح��ت��ف��اًل ب��ت��ت��وي��ج دبي 
�ل��ع��رب��ي للعام  ل���لإع���لم  ع��ا���ش��م��ة 
�ملتميزة  للمكانة  وتقدير�   2020
�لتي حققتها دبي يف جمال �لإعلم 
�شاحب  وروؤي����ة  توجيهات  بف�شل 
�آل  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
لتتحول �إىل �أحد �أهم مر�كزه على 
مع  و�ل��ع��امل��ي  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل�شتوين 
جناحها يف بناء جمتمع متخ�ش�س 
ي��غ��ط��ي ك���اف���ة ق���ط���اع���ات �لإع�����لم 
عربية  �شركة   4000 م��ن  ب��اأك��ر 
وعاملية تتخذ من دبي مقر� رئي�شا 
�لطو�بع  و�شممت  لها.  �إقليميا  �أو 
يرز  �إب��د�ع��ي  باأ�شلوب  �لتذكارية 
�لروؤى  دبي ويعك�س  �إم��ارة  ملمح 
على  �نتهجتها  �لتي  و�لطموحات 
مد�ر �لع�شرين عاما �ملا�شية و�لتي 

�ل�شوء  وت�شليط  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
و�ملوؤثرة  �لبارزة  �ل�شخ�شيات  على 
مل�شاهمتها  �حل��ي��وي��ة  و�ل��ق��ط��اع��ات 
�ل���دول���ة وحتقيق  ����ش���اأن  �إع�����لء  يف 
دبي  �شعادته:  و�أ���ش��اف  تطلعاتها. 
�إعلمي  كمركز  مكانتها  ر�ّشخت 
تتويجها  وي�شكل  �ملنطقة  يف  ر�ئ��د 
لعام  �ل��ع��رب��ي  ل���لإع���لم  كعا�شمة 
متيزها  على  د�مغا  دليل   2020
�إطار  �ملجال ويف  وجد�رتها يف هذ� 
�ل����دور �حل��ي��وي ل��ري��د �لإم�����ار�ت 
و�مل�����ش��ت��م��ر ل��دع��م ق��ط��اع �لإع����لم 
و�لثقافة و�لتز�مها �لر��شخ بتخليد 
نت�شرف  للدولة  �ملهمة  �لإجن���از�ت 
�لتذكاري  �ل��ط��اب��ع  ه���ذ�  ب��اإ���ش��د�ر 
�لر�ئع. من  �حتفاًل بهذ� �لإجن��از 
بوحميد،  م��ي��ث��اء  �أع���رب���ت  ج��ان��ب��ه��ا 
لل�شحافة عن  دب��ي  ن���ادي  م��دي��رة 
بالغ تقديرها لهذه �لبادرة �لطيبة 
�لإمار�ت  بريد  جمموعة  ِقبل  من 
دبي  باختيار  للحتفاء  ومبادرتها 
 2020 �لعربي  �لإع���لم  عا�شمة 
م��ث��م��ن��ة �مل����ب����ادرة �ل��ن��وع��ي��ة لريد 
�لإمار�ت و�لتي تعك�س مدى �لوعي 

حيث  للإنتاج"  دب����ي  و"مدينة 
وّف���رت م��ن خ��لل تلك �مل��دن بنية 
حت��ت��ي��ة ُت���ع���دُّ م���ن �لأف�������ش���ل على 
�ملوؤ�ش�شات  خلدمة  �لعامل  م�شتوى 
�لإعلمية �لعاملة فيها ومتكينها 
م�شتويات  �أع�����ل�����ى  حت���ق���ي���ق  م�����ن 
�لتميز. وعلى �لرغم من �لظروف 
�ل�شتثنائية �لتي متر بها �ملنطقة 
يو��شل  �لآون�����ة  ه���ذه  و�ل���ع���امل يف 
مع  �لتعاون  لل�شحافة  دب��ي  ن��ادي 
�لأم���ان���ة �ل��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة �ل���دول 
�لعربية لتقدمي مبادر�ت وم�شاريع 
تخدم �لإعلمني يف خمتلف �نحاء 
تقدمي  على  ومعاونتهم  �ملنطقة 
نه�شة  يف  ت�����ش��ه��م  ر�ق���ي���ة  ر����ش���ال���ة 
�ملجتمعات �لعربية. وكان نادي دبي 
لل�شحافة قد ك�شف يف يناير �ملا�شي 
�لإعلم  عا�شمة  "دبي  �شعار  ع��ن 
�ل�شمو  �شاحب  بح�شور  �لعربي" 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ولفيف 
�لإعلمية  �ملوؤ�ش�شات  ق��ي��اد�ت  من 
وروؤ�شاء  و�لُكتَّاب  و�لعربية  �ملحلية 

كان لنادي دبي لل�شحافة دور مهم 
�لنجاح  ق�شة  يف  رئي�س  كم�شاهم 
�ل��ت��ي ع��ا���ش��ت��ه��ا �لإم������ارة يف جمال 
و�لذي قدمت  �لإعلمي  �لتطوير 
دب���ي م��ن خ��لل��ه �جن����از�ت موؤثرة 
�ل��ع��رب��ي ويف  �لإع��لم��ي  �مل�شهد  يف 
�لإع��������لم  "منتدى  م���ق���دم���ت���ه���ا 
�لعربي" �لتجمع �لإعلمي �لأكر 
و"جائزة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  ن���وع���ه  م���ن 
�لأبرز  �لعربية" �ملحفل  �ل�شحافة 
ب���ال���ت���م���ي���ز يف جم���ال  ل���لح���ت���ف���اء 
�ل��ع��رب��ي ونادي  �ل�����ش��ح��ايف  �ل��ع��م��ل 
�لعرب  �لجتماعي  �لتو��شل  رو�د 
على  ن��وع��ه��ا  م���ن  �لأوىل  �مل��ن�����ش��ة 
�ملعنية  �لعربي و�لدويل  �مل�شتويني 
بتعظيم دور و�إ�شهام رو�د �لتو��شل 
�لعربي وتعزيز فر�س  �لجتماعي 

�لتطوير و�لتنمية فيها.
حممد  �هلل  ع���ب���د  ����ش���ع���ادة  وق�������ال 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �لأ�������ش������رم 
�لإمار�ت:  بريد  جمموعة  ل�شركة 
�إ������ش�����د�ر  خ�������لل  م�����ن  "ن�شعى 
�إىل  �لتذكارية  �لريدية  �لطو�بع 
�لح��ت��ف��اء ب��ك��ل �أ���ش��ك��ال �ل��ت��م��ي��ز يف 

�جلامعة  مب��ق��ر  �خلم�شني  دورت����ه 
يوليو  يف  ب����ال����ق����اه����رة  �ل���ع���رب���ي���ة 
دول���ة  دور  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���د�   2019
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة كحا�شنة 
للإعلم �لعربي و�لدويل وتقدير� 
حققتها  �ل��ت��ي  �مل��ت��م��ي��زة  ل��ل��م��ك��ان��ة 
�لإع�������لم. وميثل  دب����ي يف جم����ال 
يف  مل�شريتها  تتويجا  �لختيار  هذ� 
جمال �لتطوير �لإعلمي و�ملمتدة 
عاما مت�شمنًة   20 �أك��ر من  �إىل 
�لعديد من �لإجن��از�ت من �أبرزها 
لل�شحافة"  دب���ي  "نادي  تاأ�شي�س 
قدمت  و�ل�����ذي   1999 �ل���ع���ام  يف 
موؤثرة  �إ�شهامات  خلله  م��ن  دب��ي 
�لعربي  �لإع�����لم�����ي  �مل�������ش���ه���د  يف 
�لإع����لم  "منتدى  مقدمتها  ويف 
�ل�شحافة  و"جائزة  �لعربي"؛ 
دبي  �إم����ارة  �أ�ش�شت  كما  �لعربية" 
قطاعات  تخدم  متخ�ش�شة  مدنا 
و�مل�شموعة  �مل����رئ����ي����ة  �لإع�����������لم 
و�ملقروءة و�لرقمية وكانت بد�يتها 
�لتي  للإعلم"  دب��ي  "مدينة  م��ع 
ومن   2001 �ل���ع���ام  يف  ت��اأ���ش�����ش��ت 
لل�شتوديوهات"  دبي  "مدينة  ثم 

و�لعربية  �ملحلية  �ل�شحف  حترير 
�لنادي  �ق��ام��ه��ا  �ح��ت��ف��ال��ي��ة  خ���لل 
ع���ام���ا على   20 م�����رور  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
دبي  بت�شلم  و�لح��ت��ف��ال  تاأ�شي�شه 
�لعربي  �لإع��������لم  ع��ا���ش��م��ة  درع 
من  �ل�شعار  وج��اء   .2020 للعام 
�ل�شابة  �لإمار�تية  �ملبدعة  ت�شميم 
�ل�شنة  يف  �لطالبة  �ل�شام�شي  رمي 
�لأمريكية  �جل��ام��ع��ة  يف  �لنهائية 
و�لتي  �لت�شميم  وت��در���س  دب��ي  يف 
عبارة  على  ت�شميمه  يف  �ع��ت��م��دت 
�لعربي"  �لإع����لم  عا�شمة  "دبي 
و�لجنليزية  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
�لأبي�س  �ل���ل���ون���ني  م�����ش��ت��خ��دم��ة 
عري�شة  وخ�����ط�����وط  و�لأ��������ش�������ود 
وح��ادة يف رمزية من خلل هذين 
للخط  �لقوي  و�حل�شور  �للونني 
و�شوح  �أهمية  على  تاأكيد�ً  �لعربي 
�لر�شالة �لإعلمية وعدم ت�شمنها 
لظلل من �لأل��و�ن �لتي قد تعيق 
كما  �حل��ق��ائ��ق  �إدر�ك  ع��ن  �مل��ت��ل��ق��ي 
ه��ي وتعبري� ع��ن ق��وة دب��ي يف هذ� 
و�لبارز  �لقوي  وبح�شورها  �ملجال 

يف �شاحة �لإعلم �لعربي.

عرب زراعة 191 نخلة جديدة و293 �صجرة مزهرة

بلدية مدينة اأبوظبي تطور اجلزيرة الو�شطية ل�شارع اخلليج العربي من ج�شر م�شفح وحتى جممع تقاطع اجل�شور
•• اأبوظبي -الفجر:

تنفذ بلدية مدينة �أبوظبي، من خلل مركز بلدية مدينة ز�يد، �أعمال تطوير 
وجتميل �جلزيرة �لو�شطية ل�شارع �خلليج �لعربي يف �ملنطقة من ج�شر م�شفح 

وحتى جممع تقاطع ج�شور م�شفح، وذلك بهدف تعزيز �ملظهر �حل�شاري �لعام 
�لذي تتمتع به طرق �أبوظبي، و�إ�شفاء مل�شة جمالية ينعم بها مرتادو �لطريق 
و�ملارة وتدخل �لبهجة و�ل�شرور على نفو�شهم. وتعمل بلدية مدينة �أبوظبي على 
تطوير �جلزيرة �لو�شطية وتنفيذ �أعمال �لتجميل �لطبيعي يف منطقة �لأعمال 

ذ�ت  مزهرة  �شجرة  و293  جديدة  نخلة   191 وزر�ع��ة  �لت�شميم  �إع��ادة  عر 
�ألو�ن جمالية يف م�شاحة بطول �إجمايل يبلغ 5،300 مر، وم�شاحة �إجمالية 
تزيد على 31،800 مر مربع، بالإ�شافة �إىل تركيب �شبكة ري خلدمة هذه 
�لزر�عات، حيث روعي يف �لت�شميم �أن يتنا�شب و�لبيئة �ملحيطة، ف�شًل عن توفر 

عنا�شر �لأمان لكافة مرتادي �لطريق.  ياأتي تنفيذ هذه �لأعمال �شمن �إطار 
�جلهود �مل�شتمرة حلكومة �أبوظبي �لر�مية �إىل تطوير مد�خل مدينة �أبوظبي 
�لتي  �ملختلفة  �جلهات  خلل  من  بها  �ملحيطة  و�خلارجية  �لد�خلية  و�ملناطق 

تدعم م�شرية �لتقدم وموكب �لريادة �لتي تتفرد بها �لدولة يف قطاعات عدة.

بدء مرحلة تقييم امل�صاركات يف �صبتمرب وارتفاع الفت يف اأعدادها

الإعلن عن الفائزين يف جائزة حممد بن زايد لأف�شل معلم خليجي يف �شهر نوفمرب املقبل

�لإجن���از�ت  لإ�شافة  فر�شة  ومنح 
�لأخ��رية للمعلم وجم��اًل للتعديل 
كامل  ب�شكل  وجتهيزه  �مل��ل��ف  على 
ل�شمان فر�شة �أكر للفوز، م�شري�ً 
�إىل �أنه بالتو�زي مع متديد فرة 
�ل��ت�����ش��ج��ي��ل، ����ش��ت��م��رت �جل���ائ���زة يف 
تنظيم ور�س تثقيفية عن �جلائزة 
جلميع  و����ش���روط���ه���ا  وم���ع���اي���ريه���ا 

�لدول �مل�شاركة.
عر�س  ع���ل���ى  �ل����ل����ق����اء  و�����ش���ت���م���ل 
�مل�شاركة  �ل���دول  ملن�شقي  تقدميي 
ب��دء �لإعلن  عما مت �جن��ازه منذ 
وبدء  �لثالثة  �ل����دورة  �إط���لق  ع��ن 
و�مل�شاركة،  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل   م��رح��ل��ة 

ك���ب���رية، بف�شل  ت��رب��وي��ة  م��ك��ا���ش��ب 
خلل  من  �لر�شيدة،  �لقيادة  دع��م 
�ملعلمني  �أع����د�د  �ل��ت��و���ش��ع يف رق��ع��ة 
�مل�شتهدفني للم�شاركة يف �جلائزة، 
حجم  يف  �ل�����لف�����ت�����ة  و�ل��������زي��������ادة 
�جلائزة،  �أن  �شيما  ل  �مل�����ش��ارك��ات، 
�أف�شل  ت��ت�����ش��م��ن  ب��ك��ون��ه��ا  ت��ت�����ش��م 
�لربوية  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات  �مل��ع��اي��ري 
�لر�ئدة �لتي و�شعت بدقة وعناية، 
لتعزيز �حلر�ك �لربوي، وت�شجيع 
�لتعليمي،  �مل�����ي�����د�ن  يف  �ل���ت���م���ي���ز 
�لربوية  �ل��ك��ف��اء�ت  و����ش��ت��ق��ط��اب 
للم�شاركة و�إبر�ز دورهم �لفعلي يف 
�لنهو�س يف �لتعليم من خلل ما 

لدعم وحتفيز �ملعلمني �لآخرين. 
جهود  �إىل  �ل���ت���ط���رق  �أي�������ش���اً  ومت 
�لتعريف  يف  �لإع���لم���ي���ة  �ل���ف���رق 
�ملحلي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ب���اجل���ائ���زة 
�لثالثة   �ل������دورة  �ط����لق  ب���اإع���لن 
وبدء عملية �لت�شجيل، وما ت�شمن 
م��ن ح��م��لت دع��ائ��ي��ة م��ن��وع��ة عر 
خم��ت��ل��ف �ل���و����ش���ائ���ل �لإع���لم���ي���ة، 
ت��ق��اري��ر خا�شة  �إع����د�د  ع��ن  ف�شًل 
عن م�شاركات �لدول، ونقل جتارب 
و�مل�شاركني  �مل��ت��م��ي��زي��ن  �مل��ع��ل��م��ني 
يف �ل��ن�����ش��خ��ات �ل�����ش��اب��ق��ة، ع���لوة 
�لتو��شل  و�شائل  ��شتخد�م   على  
�لت�شويق  ل���غ���اي���ات  �لج���ت���م���اع���ي 

�للقاء،  ل��ل��ج��ائ��زة،  �ل���ع���ام  �لأم�����ني 
باملجتمعني،  ت��رح��ي��ب��ي��ة  ب��ك��ل��م��ة 
�للجان،  �أع�����ش��اء  ب��ج��ه��ود  م�����ش��ي��د�ً 
و�أدو�ره�����م �مل��ح��وري��ة، وم��ا قدموه 
م���ن ج��ه��ود ت��رك��ت ب�����ش��م��ة مميزة 
يف ت��ط��ور و�ن��ت�����ش��ار �جل��ائ��زة، ودعا 
و�لتن�شيق  �ل��ع��م��ل  ����ش��ت��م��ر�ر  �إىل 
�مل�����ش��رك، و�لط����لع �ل��د�ئ��م على 
�أف�شل  لتحقيق  �مل�شتجد�ت  �آخ���ر 
�ل�����ن�����و�جت مب����ا ي���ح���ق���ق �لأه��������د�ف 
�مل�شتد�مة  �ل���رب���وي���ة  و�ل���������روؤى 

للجائزة .
دورتها  يف  �جل���ائ���زة  �أن  و�أو�����ش����ح 
حتقيق  يف  م�������ش���ت���م���رة  �ل���ث���ال���ث���ة، 

وت�����ش��ج��ي��ع �مل��ع��ل��م��ني ع���ل���ى �إب������ر�ز 
�لربوية  و�جن��از�ت��ه��م  م��و�ه��ب��ه��م 

وتر�شيخ ثقافة �لتميز.
وه��و م��ا متخ�س ع��ن �ق��ب��ال لفت 
�لدورة  يف  �جل��ائ��زة،  يف  للم�شاركة 
�حل��ال��ي��ة م���ن ق��ب��ل �مل��ع��ل��م��ني بعد 
ح�������ش���وره���م �ل���ع���دي���د م�����ن  ور�����س 
خمتلف  يف  �ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  �ل���ع���م���ل 
�ل��ت��ي نظمتها  و�مل���در�����س  �مل��ن��اط��ق 
�جل����ائ����زة ب���ال���ت���ع���اون م����ع �ل�����دول 
حتقيق  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �مل�������ش���ارك���ة، 
�لتغذية �لر�جعة للم�شتهدفني من 
�لفائزين  �ملعلمني  م�شاركة  خلل 
�لور�س  �ل�شابقة يف هذه  بالدور�ت 

تتيحه �جلائزة من جمالت مهمة 
للم�شاركة بها.

�أن �جلائزة ب�شدد  �لدرمكي،  و�أكد 
مرحلة  لإج��ر�ء  �مل�شبق  �لتح�شري 
�ل��ت��ق��ي��ي��م ل��ل��م�����ش��ارك��ات، م���ن قبل 
�شهر  وذل�����ك يف  �ل��ت��ح��ك��ي��م،  جل��ن��ة 
�شبتمر �ملقبل، بهدف فرز �أف�شلها 
وتلك �لتي حتاكي معايري و�أهد�ف 
�شكًل  روؤيتها  وتت�شق مع  �جلائزة، 

وم�شموناً و�أهمية.
�خلا�س  �ل�شابق  �ل��ق��ر�ر  �إن  وق���ال 
�لنهائي  �لت�شجيل  موعد  بتمديد 
م����ن ����ش���ه���ر م����ار�����س ح���ت���ى م���اي���و، 
�مل�شاركات  �أعلى  حتقيق  يف   �أ�شهم 

•• دبي-الفجر:

ك�����ش��ف��ت ج���ائ���زة حم��م��د ب���ن ز�ي���د 
لأف�������ش���ل م���ع���ل���م خ��ل��ي��ج��ي خلل 
و�شم  عقدته،  �ل��ذي  �ملرئي  �للقاًء 
�مل��ن�����ش��ق��ني و�مل��م��ث��ل��ني ع���ن �ل����دول 
�مل�����ش��ارك��ة يف �جل���ائ���زة، ع��ن موعد 
�لإعلن عن �لفائزين يف �جلائزة، 
و�ل������ذي م���ن �مل���زم���ع �أن ي���ك���ون يف 
و�أعلنت    ،2020 ن��وف��م��ر  �شهر 
�لثالثة  للدورة  �لتقييم  خطة  عن 
و�ل�شتعد�د�ت  للجائزة،  �حلالية 
�خل���ا����ش���ة ب���ه���ا مب����ا ي��ت��ن��ا���ش��ب مع 
�لأو�شاع �لر�هنة، حيث من �ملقرر 
للم�شاركات  �لتقييم  مرحلة  ب��دء 
حتى  وت�����ش��ت��م��ر  �شبتمر  ���ش��ه��ر  يف 

�أكتوبر �ملقبل.
مناق�شة  �ل���ل���ق���اء  خ�����لل  وج������رى 
تخ�س  �لتي  �مللفات  من  جمموعة 
�آل����ي����ة ع���م���ل �جل������ائ������زة، و�أف�������ش���ل 
�ملمار�شات �ملتبعة، وجو�نب مرحلة 
�أطر  ��شتعر��س  مت  كما  �لتقييم، 
باجلائزة،  �ل��ت��ث��ق��ي��ف  ����ش��ت��م��ر�ري��ة 
�ملن�شقني يف ن�شر و�طلع  وجتارب 
�جلائزة  ع��ل��ى  �لتعليمية  �ل���ك���و�در 
ومناق�شة  و�أهميتها،  ومعايريها 
�مل�شتقبلية  �ل���رب���وي���ة  �خل���ط���ط 

للجائزة، وجمالت �لتطوير.
�لدرمكي  حمد  �ل��دك��ت��ور  و��شتهل 

�لفكري و�لربوي للجائزة.
�ل���ت���ج���ارب  �����ش���ت���ع���ر�����س  ك���م���ا مت 
�لفائزين  ل��ل��م��ع��ل��م��ني  �ل�����ش��اب��ق��ة 
تقدمي  يف  وم�شاركتهم  ب��اجل��ائ��زة، 
على  و�لإج��اب��ة  �لتثقيفية  �ل��ور���س 
�لدعم  وت���ق���دمي  �ل���ش��ت��ف�����ش��ار�ت، 
وت�شجعيهم  للمعلمني  و�لتحفيز 
�لتميز،  ث����ق����اف����ة  يف  ل���ل���ت���م�������ش���ك 

باعتبارهم �شفر�ء �جلائزة.
�لتجارب  ����ش��ت��ع��ر����س  ك��ذل��ك  ومت 
�لناجحة للمعلمني يف ظل ��شتمر�ر 
و�شائل  و��شتخد�م  بعد  عن  �لتعلم 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �حل���دي���ث���ة وط����رق 
�شاهمت  وكيف  �ملبتكرة،  �لتدري�س 
�مل��م��ار���ش��ات يف ت��ط��وي��ر �ملعلم  ه���ذه 
ظل  يف  �ملطلوبة  �مل��ه��ار�ت  و�ك�شابه 

هذه �لظرف �ل�شحي �لطارىء.
يف  و�لأردن  م�شر  من�شقو،  ووج���ه 
�للقاء، كلمة �شكر لدولة �لإمار�ت، 
و�أ�����ش����ادو� ب���اجل���ائ���زة و�أث����ن����و� على 
ب���ه���ا لرفع  ت���ق���وم  �ل���ت���ي  �جل����ه����ود 
�ل�شوء  وت�����ش��ل��ي��ط  �مل��ع��ل��م  م��ك��ان��ة 
و��شتعر�شو�  م��ن��ه��م،  �ملتميز  ع��ل��ى 
�أب�����رز �لأع����م����ال �ل��ت��ي ن��ف��ذت منذ 
يف  �لبلدين  �إن�شمام  عن  �لإع���لن 
يف  وم�شاهماتهم  �لثالثة،  �ل���دورة 
�ملعلمني  على  �جلائزة  ثقافة  ن�شر 
و�لأقاليم  �ملحافظات  خمتلف  يف 

و�ملناطق. 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

 ل �شك �أّن ق�شية �لتوطني كانت وما 
حلكومة  �ل�����ش��اغ��ل  �ل�شغل  ه��ي  ز�ل���ت 
مد�ر  على  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
عقود م�شت ، وفيما نعلم جميعا ، �أن 
�لدولة  مل تدخْر �أي جهود للنهو�س 
بهذه �لق�شية وو�شعها يف مكانها �لذي 
�لإمكانات  �لدولة  و�شخرت  ت�شتحق، 
حتقق  ب��ر�م��ج  و�شع  يف  �أ�شهمت  �لتي 
غايات �لتوطني ،وبالفعل ز�دت ن�شبة 
�لتوطني يف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية عن 

ذي قبل .
�لنتائج  �أن  �لبع�س  ي��رى  كما  ولكن   
�لتي حتققت حتى �لآن غرُي مر�شية 
ويف    . �لقطاع �خلا�س  وخ�شو�شا يف 
عيال  ملتقى  ��شت�شاف  �لإط���ار   ه��ذ� 
 “ ع��ن��و�ن  نقا�شية حت��ت  ز�ي���د  حلقة 
�ل��ت��وط��ني و�ل����و�ج����ب �ل��وط��ن��ي “ يف 
ح�����ش��ور ن��خ��ب��ة م���ن �أ���ش��ح��اب �ملعايل 
وكان   ، �ل��ك��ر�م  و�ل�شيوف  و�ل�����ش��ع��ادة 
�لأ�شتاذ  �شعادة   : �ملتحدثني  �أب��رز  من 
�لع�شو   ، �ل�����ش��ح��ي  �ل���ن���ار  ���ش��امل ع��ل��ي 
�لحتادي  �لوطني  باملجل�س  �ل�شابق 
�ل�شام�شي  �ل��دك��ت��ور  جنيب  .و���ش��ع��ادة 
،�مل�����ش��ت�����ش��ار �لق��ت�����ش��ادي وم��دي��ر عام 
“�مل�شار للدر��شات �لقت�شادية و�لن�شر 
�آل �شودين  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  ،و���ش��ع��ادة 
�لأفريقية  �لعربية  �ملنظمة  ،رئ��ي�����س 
�لعقاري  و�ل���ت���ط���وي���ر  ل��ل���ش��ت��ث��م��ار 
�لكاتب  �لنقا�شية  �حللقة  �أد�ر  ،وق��د 
بح�شور   ، �لبطل  ع��اط��ف  �ل�شحفي 
�لدكتورة  بقيادة  �لإع��لم��ي  �لفريق 
��شتملت �حللقة  وقد    . �ملاجد  �أمينة 

�لنقا�شية على عدة حماور : 

يف  الييتييوطيين   : االأول  امليييحيييور 
املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة.

وق�����د حت�����دث ع���ن���ه �ل���دك���ت���ور جنيب 
�لبد�ية  يف  حت��دث  حيث   ، �ل�شام�شي 

�أ�شبحت ظاهرة  و�لتي   �لبطالة  عن 
،ولكن  بعينه  جمتمع  مت�س  ل  عاملية 
�شيا�شاتها  ب��ف��ع��ل  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل������دول 
�لظاهرة  هذه  حتا�شر  �أن  ��شتطاعت 
�أم��ا يف جمتمعاتنا ،فقد   ، �إىل حد ما 

جتاوزت �حلد .
  فالعجز يف �ملو�زنة و تر�جع معدلت 
حقيقياعلى  خ���ط���ر�  ���ش��ك��ل  �لإن����ف����اق 
�لأو����ش���اع �لق��ت�����ش��ادي��ة ،مم���ا يعر�س 

دولنا للعنف و�لتطرف.
 وقد ت�شاءل �ل�شام�شي هل �شتتحرك 
م��وؤ���ش�����ش��ات��ن��ا و �أج��ه��زت��ن��ا �مل��ع��ن��ي��ة يف 
�لإمار�ت نحو معاجلة �أ�شباب ظاهرة 
�لبطالة ؛ لأن �لبطالة لها �إفر�ز�ت و 

تد�عيات تهدد مكت�شبات �لدول .
ويف �شياق �ملقارنة بني �لبطالة هنا ويف 
�لدول �لأخرى ، فقد �أ�شار “ل�شام�شي 
�رتفعت  دولنا  يف  �لبطالة  �أن  �إىل   “
من  قلق  يجعلنا يف  ح��ال  �إىل  ن�شبتها 

�نعكا�شاتها �لوخيمة .
وف��ي��م��ا ي��خ�����س دول����ة �لإم�������ار�ت فقد 
فبعد  كبري  ب�شكل  �مل��ع��دلت  ت��ز�ي��دت 
عام  ٪6.3يف  لت���ت���ج���اوز  ك���ان���ت  �أن 
�إىل    1999 ع��ام  يف  بلغت   ،1995
 10٪ بلغت  بزيادة  �أي   16.3٪ نحو 
خلل فرة زمنية مل تتجاوز �خلم�س 
�شنو�ت ؛لذلك على �ملوؤ�ش�شات �ملحلية 
�أج��ل و�شع  و �لحت��ادي��ة �لتعاون م��ن 
لها  ناجعة  و معاجلات  حلول جذرية 

.
عوملة  �أن  “ �إىل  “�ل�شام�شي  و�أ���ش��اف 
تنفيذ  و  �لنفتاح  و  �لعاملي  �لقت�شاد 
قو�نني �ل�شتثمار �لأجنبي ي�شتوجب 
ت����دخ����ل �ل�����دول�����ة مل���ع���اجل���ة م���ع���دلت 
�لو�فدة  �أو  �ملقيمة  �ل��و�ف��دة  �لبطالة 

�مل�شتوردة .
ويف �شياق �حلديث عن �أعد�د �ملوطنني 

�لذي ي�شغلون وظائف معينة : 
ف���ق���د و�����ش����ح ب�������اأن ع������دد �مل���و�ط���ن���ني 
�حلكومي  �ل����ق����ط����اع  يف  �ل���ع���ام���ل���ني 

و �مل��وؤ���ش�����ش��ات �لحت����ادي����ة و�ل���دو�ئ���ر 
�أل����ف   168 �ملحلية”   و�ل���ه���ي���ئ���ات 
،�أم�����ا عدد   42% وب��ن�����ش��ب��ة  م���و�ط���ن 
�لقطاع  يف  �لعاملني  �مل��و�ط��ن��ني  غ��ري 
وبن�شبة  �أل��ف��ا   236000 �حلكومي 
�ملو�طنني  ع��دد  بلغ  و   .58% بلغت  
�خل����ا�����س  �ل�����ق�����ط�����اع  �ل����ع����ام����ل����ني يف 
�شئيلة  وبن�شبة  م��و�ط��ن   25000
خم�شة  مقابل   3% تتجاوز  ل  ج���د�ً 
�ل��ع��م��ال��ة غ��ري �ملو�طنة  م��لي��ني م��ن 

مبا فيها �لعمالة �ملنزلية.
�مل�شريف  �ل��ق��ط��اع  �أم���ا يف   -

مبا فيه �مل�شارف �لتجارية:
م���������������ش�������رف�������اً   48( ع�������������دده�������������ا 
م�شرفا   21 و743فرعاً(،منها 
وطنيا لها 664 فرعا و27 م�شرفا 
عدد  بلغ  فيما  فرعا   79 لها  �أجنبيا 
بنوك �لعمال 11 م�شرفا وحملت 
�ل�شر�فة 118 فيما بلغ عدد �شركات 
�لتمويل 22 �شركة ومكاتب �لتمثيل 
�ملو�طنني  عدد  بلغ  .وقد  مكتبا   98
حتى  م����و�ط����ن   9420 ع����ن  ف���ي���ه���ا 
درج��ات وظيفية  ويف  2019م  يونيو 
�لقطاع  �أن  م���ن  ب���ال���رغ���م  م��ت��ف��اوت��ة 
�لأكر  �لقطاع  هو  �لتجاري  �مل�شريف 
للقطاع  �ملوؤلفة  للقطاعات  بالن�شبة 

�خلا�س .
تتجاوز  ل  �لتاأمني:  �شركات  قطاع   -
ف��ي��ه عن  �ل��ع��ام��ل��ني  �مل��و�ط��ن��ني  ن�شبة 
يف �شركات  �لعاملني  �أعد�د  من   1%
�ل����ت����اأم����ني ح���ي���ث ل ي����ت����ج����اوز ع���دد 

�ملو�طنني عن 100 عامل مو�طن .
�أما بخ�شو�س �لتد�عيات و�لنعكا�شات 
�أ�شار  ف��ق��د   ، �ل��ب��ط��ال��ة  ت�شببها  �ل��ت��ي 

�ل�شام�شي �إىل عدة تد�عيات منها :
  تد�عيات �جتماعية تتمثل يف  بروز 
�لأ�شري  �لتفكك  و  �لعنو�شة  ظ��اه��رة 
تد�عيات  و   ، �لأ����ش���ري���ة  و�خل���لف���ات 
�أم����ن����ي����ة وم���ن���ه���ا ،ت���ف�������ش���ي �جل���رمي���ة 
�خلمور  تعاطي  و  معدلتها  و�رت��ف��اع 
وتر�جع  �أن���و�ع���ه���ا  ب��ك��ل  و�مل�����خ�����در�ت 
م�شتوى �لقيم �لأخلقية يف �ملجتمع 
،وب��ال��ط��ب��ع ���ش��ي��ك��ون ه��ن��اك ���ش��ك��ل من 
�أ�شكال  �لتطرف و�لرمتاء يف �أح�شان 
�لقانون   ع��ل��ى  �خل���ارج���ة  �جل��م��اع��ات 

نظر �ً للحتياج  �ملادي .

اأميييييا عييين امليييحيييور اليييثييياين وهييو 
التي تواجه  بالتحديات  اخلا�س 

التوطن.
�لنار  �شامل  �لأ�شتاذ  عنه  حت��دث  فقد 
�إىل  �ل��ب��د�ي��ة  يف  �أ���ش��ار  ح��ي��ث  �ل�شحي 

وتنادي  ن��ادت  �حلكيمة  “ قيادتنا  �أن 
بع�س  ت�شريحات  و  بالتوطني  د�ئما 
�مل�شوؤولني د�ئما ت�شجع على �لتوطني 
، ل���ك���ن ه����ل �ل���ت�������ش���ري���ع���ات �مل����وج����ودة 
�لت�شريعات  م���ع  ت��ت��و�ف��ق  ل��ل��ت��وط��ني 
�لحت�����ادي�����ة ب��خ�����ش��و���س �ل���ت���وط���ني ، 
�لنف�شية  �حل����ال����ة  ت����ر�ع����ي  ه����ي  ه����ل 
و�لجتماعية للمو�طن ؟ فهذ� يحتاج 
�إىل �إعادة نظر .  وقد ذكر باأنه علينا 
�ل��ت��وط��ني م��ن خلل  مل��و���ش��وع  �لنظر 
جميع  مي�����س  لأن���ه  �حلقيقي  �ل��و�ق��ع 
�شر�ئح �ملجتمع مهما كانت �ل�شهاد�ت 
عن  ،ف��ال��ب��اح��ث  �لعلمية  �ل���درج���ات  و 
�مل�شد�قية  ب���ع���دم  ي�����ش��ط��دم  �ل��ع��م��ل 

وخا�شة يف معار�س �لتوظيف .
وعلى �لباحث عن حل للتوطني عليه 
�لت�شريعات  �لع��ت��ب��ار  بعني  ي��اأخ��ذ  �أن 
�مل������وج������ودة و ه����ل ه����ي ت���ت���و�ف���ق مع 
م�شلحة  و  �لحت����ادي����ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
ف��ع��دم وج���ود قانون  ؟  �أم ل  �مل��و�ط��ن 
م��ل��زم ي�����ش��اع��د ع��ل��ى �ل��ت��وط��ني ميثل 
حتديا �أي�شا ، ول ينبغي ترك �ملو�شوع 

ملبادرة من هنا �أو هناك .
�أع���د�د  �شبق وج���ود  م��ا  �إىل  وي�����ش��اف 
ك��رى م��ن �خل��ري��ج��ني �مل��و�ط��ن��ني يف 
�لدولة مع عدم وجود  �إم��ار�ت  بع�س 

�أقول  عمل يف هذه �لإم���ار�ت ؛ لذلك 
�ملو�طن  �حتياجات  ن��در���س  �أن  علينا 
وعاد�ته . ومن �لتحديات �لتي تو�جه 
�لأ�شخا�س  ب��ع�����س  �أي�����ش��ا  �ل��ت��وط��ني 
�لب�شرية  ل���ل���م���و�رد  ي��ن��ت��م��ون  �ل���ذي���ن 
�ل���وط���ن���ي ول  ب��احل�����س  ي��ت��ح��ل��ون  ول 
��شتعر��س فقط  �مل�شد�قية و�إمنا هو 
؛لذلك يجب �أن يكون هناك حما�شبة 
�لأول  �مل�شوؤول  �لب�شرية  �ملو�رد  لق�شم 
ت�شغيل  ح��ال مت  و يف  �لتعيينات   ع��ن 
موظف بر�تب غري كاٍف �أعتقد يجب 
�أو  �لتعوي�س  �جلهات  �أح��د  تتوىل  �أن 
“  �أن �أهم  “�ل�شحي  �لإم���د�د . وذك��ر 
�لتوطني  ت���و�ج���ه  �ل���ت���ي  �ل���ت���ح���دي���ات 
ه���و وج����ود ع���و�ئ���ق وم��ت��ط��ل��ب��ات مثل 
و�لتي  وج���ود خ��رة معينة  ����ش��ر�ط 
�أر�ه��ا ل د�ع��ي لها مع �ملو�طن ، فمن 
�أي���ن ي��اأت��ي �مل��و�ط��ن �خل��ري��ج �جلديد 

بهذه �خلرة؟
وق���د �أك����د “ �ل��ن��ار “ ع��ل��ى �أن����ه يريد 
�لتمكني ولي�س جمرد �لتوظيفة فقط 
�لوظيفي  �لأم���ان  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  كما   ،
�لعمل  ج���ودة  على  ي�شاعد  �ل���ذي  ه��و 
�لبتكار  و  �لإب���د�ع  و  �لأد�ء  تطوير  و 
بامل�شد�قية  �له��ت��م��ام  �إىل  دع��ا  كما   ،
�مل��و�ط��ن ليكون �حللقة  ت��رك  ع��دم  و 
نهتم   �أن  ع��ل��ي��ن��ا  و�إمن������ا   ، �لأ����ش���ع���ف 
�لوطني  �حل�������س  وت��غ��ل��ي��ب  ب��امل��وظ��ف 
و�مل�����ش��ل��ح��ة �ل��ع��ام��ة ع��ل��ى �خل��ا���ش��ة يف 

جميع �لظروف و�لأحو�ل .
                                      

والييذي   ، الثالث  املييحييور  عيين  اأمييا 
واحلل )املقرتحات  عنوان  حمل 

ول(:                                         
�لدكتور  ����ش���ع���ادة  ع��ن��ه  حت����دث  ف��ق��د 
�أح��م��د �آل ���ش��ودي��ن  ، �ل���ذي ي���رى �أن 
،ول  مهمة  ق�شية  �ل��ت��وط��ني  ق�شية 
علينا  و�إمن�����ا  ه��ك��ذ�  ت���رك  �أن  ي��ج��ب 
و�شع مقرحات وحلول و�قعية لعلها 
ت�شهم ب�شكل �أو باآخر يف معاجلة هذه 

�شودين  �آل   “ ذك���ر  وق���د    . �لق�شية 
ميكن  وح���ل���ول  م���ق���رح���ات  ع����دة   “

تنفيذها ،وهي : 
�خل���ا����س فيما  �ل��ق��ط��اع  �إ����ش���ر�ك   1-
ُي�����ش��در م��ن ق��و�ن��ني ؛ك���ي ي��ت��ل��زم بها 
،فهو �شريك رئي�س للقطاع �حلكومي 
وفيه فر�س عمل �أ�شعاف ما يوجد يف 

�لقطاع �حلكومي .
-2 زيادة �لتعاون بني وز�رة �لتوطني 
و�ملو�رد �لب�شريةو�لقطاع �خلا�س عن 
و�ملعلومات  �ل��ب��ي��ان��ات  ت��ب��ادل  ط��ري��ق 

�ملتعلقة مبو�شوع �لتوطني .
جميع  ت�شم  بيانات  قاعدة  عمل   3-
باخلريجني  �مل���ت���ع���ل���ق���ة  �مل���ع���ل���وم���ات 
�آليا  لتوظيفهم  �مل��و�ط��ن��ني؛���ش��م��ان��ا 
�حلكومي  �لقطاعني  ب��ني  بالتن�شيق 

و�خلا�س.
-4  �ل���ب���دء يف و���ش��ع ج����دول رو�ت���ب 
�ملحلية  �ل������دو�ئ������ر  جل���م���ي���ع  م����وح����د 
�ملعي�شة  و�لحتادية مع مر�عاة غلء 

يف �لأماكن ذ�ت �ل�شلة.
-5 عمل �شندوق تكون مهمته �أمرين 

: �أولهما ،تعوي�س �ملو�طن �لذي فقد 
وظيفته رغما عنه . وثانيهما ، تقدمي 
ر�تب ب�شيط للمو�طن �لذي تخرج يف 

�جلامعة حتى يح�شل على وظيفة.
عملية  يف  �حل���ك���وم���ة  �إ�����ش����ه����ام   6-
�لتوطني يف �لقطاع �خلا�س ب�شكل �أو 
باآخر ، فقد تقدم �حلكومة دعما ماديا 
للقطاع �خلا�س وخ�شو�شا لل�شركات 
باإ�شناد  �حلكومة  تقوم  �أو   ، �ل�شغرية 
مبا�شر  ب�شكل  و�لأع���م���ال  �ملناق�شات 

لبع�س �ل�شركات �خلا�شة.
�إعد�د نخب وطنية تتابع ق�شية    7-
�لتوطني ب�شكل م�شتمر ،�عتماد� على 
�لبيانات �ملحدثة �أول باأول .  وقد �تفق 
م�شطلح  ع��ل��ى  جميعهم  �مل��ت��ح��دث��ون 
و�حلر�س  �مل��و�ط��ن  متكني   ، �لتمكني 
ليكون  م�شتمر  ب�شكل  وتدريبه  عليه 
لوطنه  ،نافعا  مم��ي��ز�  ف��اع��ل  عن�شر� 
، م���ع �ل��و���ش��ع يف �حل�����ش��ب��ان ب���اأن���ه ل 
ك����ان مو�طنا  ����ش���و�ء  جم��ام��ل��ة لأح����د 
ليعلو  �ل��وط��ن  ح�شاب  على  مقيما  �أم 

�لوطن ب�شو�عد �أبنائه �ملخل�شني .

ملتقى عيال زايد ي�شت�شيف حلقة نقا�شية حتت عنوان )التوطني والواجب الوطني(

�صامل النار ال�صحيد جنيب ال�صام�صيد اأحمد اآل �صودين

•• ال�شارقة-الفجر: 

�أعلنت هيئة �ملنطقة �حلرة باحلمرية 
�إم��ارة �ل�شارقة عن ��شتكمال كافة  يف 
�لإج��ر�ء�ت لعودة كو�درها �لوظيفية 
مبعدل %50 �إىل �لعمل �ملكتبي بعد 
�لحر�زية  �لتد�بري  �تخاذها جميع 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل ���ش��ح��ي��ة و�آمنة  ل�����ش��م��ان 
فريو�س  �ن���ت�������ش���ار  حت����دي����ات  ظ����ل  يف 
�إىل  كورونا �مل�شتجد، وذلك ��شتجابة 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  توجيهات 
على  �لهيئة  حر�شت  حيث  �ل�شارقة، 
للموظفني  �لطبي  �لفح�س  �إج����ر�ء 

عن  ف�شًل  للعمل،  عودتهم  �ملخطط 
�لحر�زية  �لإج����ر�ء�ت  كافة  �ت��خ��اذ 
�جل�شدي  بالتباعد  �ملتعلقة  �ل�شحية 
�ملكاتب  وج���اه���زي���ة  �مل���وظ���ف���ني،  ب���ني 
ل�شتقبال �ملر�جعني وحتديد عددهم 
ل�شمان  �ل���وق���ائ���ي���ة  �ل���ت���د�ب���ري  وف����ق 

�شلمة �جلميع. 

بيئة عمل مالئمة �صحيًا 
���ش��امل �ملزروعي  ���ش��ع��ود  ���ش��ع��ادة  و�أك����د 
م���������دي���������ر ه����ي����ئ����ة �مل����ن����ط����ق����ة �حل������رة 
دعم  على  �لهيئة  حر�س  باحلمرية، 
�تخذتها  �ل���ت���ي  �حل��ث��ي��ث��ة  �جل����ه����ود 

وحكومة  ع����ام����ة  ب�������ش���ورة  �ل�����دول�����ة 
�ل�����ش��ارق��ة ب�����ش��ورة خ��ا���ش��ة للحد من 
�مل�شتجد  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  �ن��ت�����ش��ار 
�للتز�م  خ���لل  م��ن   ) كوفيد19   (
�لتد�بري  ل��ك��اف��ة  �ل��دق��ي��ق  بالتطبيق 
و�لإجر�ء�ت �لحر�زية �لتي ت�شمن 
�ل�شلمة �لعامة و�لوقاية من �نت�شار 
هذ� �لوباء، وذلك تنفيذ�ً للتوجيهات 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  �حل��ك��ي��م��ة 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، 
�ل�شاملة  �خلطة  �شمن  �هلل،  حفظه 
�لطبيعية  للحياة  �لتدريجية  للعودة 

يف �إمارة �ل�شارقة.  و�أو�شح �ملزروعي، 
�إج������ر�ء�ت  �ت���خ���ذت ع����دة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن 
�ح����ر�زي����ة ووق���ائ���ي���ة لإي����ج����اد بيئة 
تعقيم  منها  ���ش��ح��ي��اً،  م��لئ��م��ة  ع��م��ل 
�لتابعة،  و�مل����ر�ف����ق  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �مل��ق��ر 
للموظفني  خ��ا���ش��ة  تعاميم  و�إع�����د�د 
وتعميم  د�خلياً  �ملتخذة  ب��الإج��ر�ء�ت 
جميع �لإجر�ء�ت �ملعتمدة من �جلهات 
توعية  جانب  �إىل  �ملعنية،  �حلكومية 
�ملوظفني بالإر�شاد�ت �لو�جب �تباعها 
ع��ن��د �ل���ع���ودة �إىل �ل��ع��م��ل، ك��م��ا متت 
�لحر�زية  �لتد�بري  جميع  تطبيق 
ف�شًل  �جل�شدي،  بالتباعد  �خلا�شة 

و�لقفاز�ت على  �لكمامات  توزيع  عن 
جميع �لوحد�ت و�لأق�شام و��شتخد�م 
و�أج���ه���زة لقيا�س  ك���ام���ري�ت ح���ر�ري���ة 
و�ملر�جعني  �مل��وظ��ف��ني  ح���ر�رة  درج���ة 
وكذلك  �ل��ه��ي��ئ��ة،  �إىل  �ل���ق���دوم  ع��ن��د 
مت جت��ه��ي��ز غ����رف خ��ا���ش��ة ل��ل��ع��زل يف 
�ملزروعي،  و�أ����ش���ار  �ل���ش��ت��ب��اه.  ح���الت 
ب��ق��ر�ر�ت د�ئرة  �أن���ه مت �لل��ت��ز�م  �إىل 
با�شتثناء  �خل��ا���ش��ة  �لب�شرية  �مل����و�رد 
ع��دد م��ن �ل��ف��ئ��ات م��ن �ل��ع��ودة للعمل 
و�لك����ت����ف����اء ب��ال��ع��م��ل ع����ن ب���ع���د مثل 
ذوي  و�ملوظفني  �حل��و�م��ل  �ملوظفات 
مزمنة  باأمر��س  و�مل�شابني  �لإعاقة 

وحالت �شعف �ملناعة، وذلك مبوجب 
�إىل  بالإ�شافة  معتمدة  طبية  تقارير 
�ملوظفني من �لفئة �لعمرية ) 60 ( 
�شنة فما فوق، لفتاً �إىل �أن �ملوظفني 

�أب�����دو جت���اوب���اً ك���ب���ري�ً م���ع �إج������ر�ء�ت 
و�أثبتو�  �ملتخذة،  �ل�شحية  �ل�شلمة 
م�شوؤولياتهم  حت��م��ل  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م 
�لأك��ر يف �حلفاظ  �لرهان  بو�شفهم 

�أف�شل  وفق  �لعمل  بيئة  �شلمة  على 
�مل���ع���اي���ري �ل�����لزم�����ة ل���ل���ح���ف���اظ على 
�لأه�������د�ف  وحت���ق���ي���ق  �لأد�ء  وت������رية 

�ل�شر�تيجية للهيئة .

اتخذت جميع التدابري االحرتازية ل�صمان بيئة عمل �صحية واآمنة

املنطقة احلرة باحلمرية ت�شتكمل كافة اإجراءات العودة لكوادرها الوظيفية مبعدل 50 % اإىل العمل املكتبي

•• ابوظبي-وام:

ك�شف �شندوق �لزكاة �ن قيمة �لزكاة �ملوجهة لكبار �ملزكني من 
وبح�شب  للزكاة  �ل�شرعية  �مل�شارف  �شمن  و�ملوؤ�ش�شات  �لأف��ر�د 
 34 بلغت  �ل�شندوق  يف  بها  �ملعمول  �ل��زك��اة  م�شتحقي  لئحة 
مليون درهم و 338 �ألف 880 درهم، وذلك منذ بد�ية �لعام 
%50 عن �لعام  �جلاري وحتى �لآن، وبزيادة بلغت �أكر من 
 18 �ملوجهة  �ل��زك��اة  قيمة  كانت  حيث  �ل��ف��رة  لنف�س  �ملا�شي 

مليون درهم يف 2019.

وقال �شعادة عبد�هلل بن عقيدة �لأمني �لعام ل�شندوق �لزكاة: 
تتيح هذه �خلدمة للمزكني توجيه زكاتهم للفئات �لتي يرغبون 
�لدولة،  خ���ارج  �أو  د�خ���ل  ك��ان��ت  ���ش��و�ء  �إل��ي��ه��ا،  زك��ات��ه��م  بتوجيه 
�لتي يرغبون بها عر جمموعة من  ووفًقا للطريقة و�لآلية 

�لختيار�ت �لتي يقدمها �شندوق �لزكاة لهم.
�ملهمة  �لعمليات  �أح��د  �ملوجهة  �لزكاة  تعتر  �شعادته:  و�أ�شاف 
من عمليات حت�شيل �لزكاة، كما �أنها حلقة تو��شل مبنية على 
�شندوق  قام  ولذلك  و�ملزكني،  �ل�شندوق  بني  �لر��شخة  �لثقة 
�لزكاة  حت�شيل  م��ن  لتتمكن  �لعمليات  ه���ذه  ب���اإع���د�د  �ل��زك��اة 

�ملوجهة من هذه �لفئة من �ملتعاملني بطريقة تخدم �مل�شالح 
�ملتبادلة بني �لطرفني ومما ي�شاعد يف حتقيق وروؤية ور�شالة 

وخطط و�أهد�ف �ل�شندوق.
�ملزكني  �أهمية تكاتف جموع  �ل��زك��اة،  �أم��ني ع��ام �شندوق  و�أك��د 
يتمكن  حتى  لزكاتهم،  قبلة  �ل��زك��اة  �شندوق  من  جعلت  �لتي 
�ملغفور  ب��د�أه��ا  �ل��ت��ي  �لعطاء  م�شرية  مو��شلة  م��ن  �ل�شندوق 
دولة  د�ئما  ولتظل  �هلل”،  “رحمه  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له 
�لإم���ار�ت رم��ز� للخري و�جل��ود و�ل��ك��رم كعهدها حتت قيادتنا 

�لر�شيدة.

�شندوق الزكاة : 34 مليون درهم ايرادات خدمة الزكاة املوجهة بزيادة 50 % عن عام 2019

•• راأ�ض اخليمة- الفجر:

كافة  لفح�س  طبية  حملة  �خليمة،  ر�أ���س  ب�شرطة  �لطبية  �خلدمات  ق�شم  نظم 
تعزيز�ً  �ل��ط��ب��ي��ة،  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  منطقة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ب��امل��رت��ب،  �مل�شتخدمني 
لرنامج �مل�شح �لوطني لكوفيد – 19، بح�شور �لعقيد حممد عبيد �خلاطري 
�لنعيمي مدير منطقة ر�أ�س  �مل�شاندة، و�لدكتور عبد �هلل  �إد�رة �خلدمات  مدير 
�خليمة �لطبية و�ملقدم �شقر بن حممد �لقا�شمي رئي�س ق�شم �خلدمات �لطبية، 

و�ل�شتاذة مهرة �شر�ي رئي�شة �ملبادر�ت �ملجتمعية مبنطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية 
وحممد �شبيع رئي�س �لأزمات ونائب مدير م�شت�شفى �شعم و�آمنة �ل�شحي رئي�س 

�ملتطوعني يف هيئة �لهلل �لأحمر..
�أو�شح  �لعقيد حممد عبيد �خلاطري مدير �إد�رة �خلدمات �مل�شاندة، �أن �حلملة 
�شملت م�شاركة وفح�س جمموع )103( م�شتخدم من جميع مرتب �شرطة ر�أ�س 
�خليمة، حر�شاً على دعم �لإجر�ء�ت �لإحر�زية و�لتد�بري �لوقائية للوقاية من 
فريو�س كورونا كوفيد 19- وذلك قبل عودة جميع مرتب �شرطة ر�أ�س �خليمة 

�إىل  �ملوظفني  ع��ودة  متت  حيث  �ملكاتب،  من  �أعمالهم  ملز�ولة  عملهم  مقار  �إىل 
فئات  وفق عدة  �ملوظف  ت�شنيف  لتقييم �خلطورة ح�شب  وفقاً  تدريجياً  �لعمل 
هي ��شحاب �لهمم، و�لن�شاء �حلو�مل وكبار �ل�شن، و�أ�شحاب �لأمر��س �ملزمنة، 
مقار  �إىل  �لفئات جم��دد�ً  لهذه  �لتدريجية  بالعودة  �لبدء  قبل  كان لبد  وعليه 
مكاتبها، من تطبيق �إجر�ء�ت �لوقاية و�لتعقيم يف �ملكاتب، وفح�س �مل�شتخدمني 
�لذين يتعاملون معهم مبا�شرة و�لتاأكد من �شلمتهم ووقايتهم من كوفيد – 

و�ل�شلمة. �لأمن  �شمان  على  حر�شاً   ،  19

من جانبه وجه �ملقدم �شقر بن حممد �لقا�شمي رئي�س ق�شم �خلدمات �لطبية 
ب�شرطة ر�أ�س �خليمة، �ل�شكر و�لتقدير و�لثناء �إىل منطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية، 
�لبناء  وتعاونها  جهودها  نظري  �خليمة،  ر�أ���س  ل�شرطة  �لإ�شر�تيجي  �ل�شريك 
و�ملتميز يف ن�شر وتعزيز �ملبادر�ت �ل�شحية �ملجتمعية، ودعم �لإجر�ء�ت و�لتد�بري 
�لوقائية ب�شرطة ر�أ�س �خليمة، �شاكر�ً ومقدر�ً جلهودهم يف توعية �مل�شتخدمني 
�لتي  �لوقائية  �لتوعية  و�لر���ش��اد�ت  �لن�شائح  من  جمموعة  توجيه  خ��لل  من 

ت�شمنت برنامج �لفح�س، متمنياً للجميع �لعودة �إىل �لعمل �أ�شحاء معافني.

•• اأبوظبي -وام:

ب��د�ئ��رة �لق�شاء يف  ���ش��وؤون �خل���ر�ء  و�ف��ق��ت جلنة 
�أبوظبي على �لطلبات �ملقدمة لقيد ثلثة خر�ء 
وجت��دي��د قيد خم�شة خ��ر�ء ب��ج��د�ول �ل��د�ئ��رة يف 
خم��ت��ل��ف �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات. و�ط��ل��ع��ت �ل��ل��ج��ن��ة خلل 
�شكاوى   6 على  �جل���اري،  يونيو  ل�شهر  �جتماعها 
�ملنا�شبة.  �ل��ق��ر�ر�ت  ب�شاأنها  و�ت��خ��ذت  خ��ر�ء،  �شد 
�شعادة  ب��رئ��ا���ش��ة  للجنة  �ل����دوري  �لج��ت��م��اع  وع��ق��د 

�مل�����ش��ت�����ش��ار ي��و���ش��ف ���ش��ع��ي��د �ل���ع���ري، وك��ي��ل د�ئ����رة 
�مل�شت�شار  م��ن  ك��ل  وع�شوية  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �لق�شاء 
�لتفتي�س  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري،  �ل�����ش��اع��ر  ع��ل��ي 
رئي�س  ه��ج��ام��ي،  بو�شعيب  �مل�����ش��ت�����ش��ار  �ل��ق�����ش��ائ��ي، 
�حلو�شني،  ح�شن  يو�شف  �لعني،  ��شتئناف  حمكمة 
خمي�س  و�ملتعاملني،  �ملحاكم  م�شاندة  قطاع  مدير 
�ملحامني  ���ش��وؤون  �إد�رة  م��دي��ر  �لقبي�شي،  م��ب��ارك 
�لكويتي، و�خلبري  و�خل��ر�ء، �خلبري حارب حمد 

عبد�لرحمن ح�شني �ل�شهلوي.

جلنة �شوؤون اخلرباء يف ق�شاء اأبوظبي تقبل قيد وجتديد 8 خرباء

 قبل عودتهم الأعمالهم  

�شرطة راأ�س اخليمة تفح�س امل�شتخدمني بالتعاون مع املنطقة الطبيبة 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

قام �شعادة �للو�ء خبري خليل �إبر�هيم 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  م�����ش��اع��د  �مل��ن�����ش��وري، 
ل�شرطة دبي ل�شوؤون �لبحث �جلنائي 
بتفقد مركز �شرطة  يف �شرطة دبي، 
�لتفتي�س  ب��ر�م��ج  �شمن  �ل�����ش��ب��ا،  ن��د 
ومر�كز  �ل��ع��ام��ة  ل�����لإد�ر�ت  �ل�شنوي 
�لدكتور  �لعميد  بح�شور  �ل�شرطة، 
�لعميمي،  عمري  بن  �شعيد  �هلل  عبد 
حممد  �لعقيد  ونائبه  �مل��رك��ز  مدير 
عبيد بن حميد�ن، و�لر�ئد �لدكتور 
ع��ب��د �ل�����رز�ق �مل���ازم���ي، رئ��ي�����س ق�شم 

�لتفتي�س، وعدد من �ل�شباط.
�للو�ء �ملن�شوري خلل جولته  و�أكد 
�لكبري  �لأمني  �لدور  �لتفقدية على 
�ل�����ذي ي���ق���وم ب���ه م���رك���ز ���ش��رط��ة ند 
وخ�شو�شية  لطبيعة  ن��ظ��ر�ً  �ل�شبا، 
�مل��ن��ط��ق��ة �ل��ت��ي ي��غ��ط��ي��ه��ا، ح��ي��ث قام 
ب��ك��ل كفاءة  ب���ت���اأدي���ة م��ه��ام��ه  �مل���رك���ز 
�حلثيثة  �مل��ت��اب��ع��ة  ن��ت��ي��ج��ة  و�ق����ت����د�ر 
�لتي يقوم بها مدير �ملركز ونائبه يف 

منطقة �لخت�شا�س.
�إد�رة  مبنى  �ملن�شوري  �للو�ء  وتفقد 
و�طلع  ب��ه،  �مللحقة  و�ملن�شاآت  �مل��رك��ز 
�ل�شباط  ����ش���ج���لت  �أق���������ش����ام  ع���ل���ى 
و�لأف�������ر�د، وم��ك��ت��ب �ل����دوري����ات، كما 
�لإح�شائيات  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  �ط��ل��ع 
�ل��ت��ي ت��و���ش��ح �مل��ه��ام �ل��ت��ي ي��ق��وم بها 
�لتي  �لإجن���از�ت  �أه��م  �ملركز، و�شاهد 
و�لر�مج  �مل���رك���ز،  �أق�����ش��ام  حققتها 

و�لت�شجيعية  �لتحفيزية  �لتاأهيلية 
وم��ن �شمنها حتقيق  �مل��رك��ز،  مل��رت��ب 
%99.9 يف نب�س �ل�شعادة �ليومي، 
من  �لفكرية  �مللكية  على  وح�شوله 
12 برنامج ذكي  وز�رة �لقت�شاد يف 

تخدم �ملو�رد �لب�شرية.
ك��م��ا و�ط���ل���ع م�����ش��اع��د �ل��ق��ائ��د �لعام 
�ل���ب���ح���ث �جل����ن����ائ����ي على  ل���������ش����وؤون 
للمركز،  �مل�شتقبلية  �مل�شاريع  بع�س 
�لتي  �مل��رك��ز  �إح�شائيات  �إىل  �إ�شافة 

يوؤديه  �ل�����ذي  �ل��ك��ب��ري  �ل������دور  ت��ب��ني 
�ملنا�شبات  ج��م��ي��ع  ت���اأم���ني  يف  �مل���رك���ز 
�ل�شخ�شيات،  ك��ب��ار  يح�شرها  �ل��ت��ي 
وغريها  و�لهجن  �خل��ي��ل،  ك�شباقات 

من �لفعاليات.

•• ابوظبي-الفجر:

�لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  جلنة  و��شلت 
�لب�شرية  و�مل����و�رد  و�ل�شكان  و�لعمل 
خلل  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س 
برئا�شة  ب��ع��د،  ع���ن  ع��ق��دت��ه  �ج��ت��م��اع 
�شعادة �شر�ر حميد بالهول �لفل�شي 
“م�شروع  مناق�شة  �ل��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����س 
جمع  �������ش������اأن  يف  �حت�����������ادي  ق������ان������ون 
�لذي يتكون من )34(  �لترعات”، 
مادة، ويهدف �إىل توحيد �جلهود بني 
�جلهات �لحتادية و�ملحلية و�لتن�شيق 
ق��ان��ون ينظم جمع  بينها م��ن خ��لل 

�لترعات.
وت��ت��ك��ون �للجنة م��ن ���ش��ع��ادة ك��ل من 
مرمي ماجد بن ثنية مقررة �للجنة، 
�ل�شام�شي،  �ل���ع���ب���ار  ع���ل���ي  وح���م���ي���د 
ود.�شيخة  �ل�شام�شي،  ر��شد  وخلفان 
ح�شن  و���ش��اب��ري��ن  �لطنيجي،  عبيد 
عبد�لرحمن  ون���اع���م���ة  �ل���ي���م���اح���ي، 

�ملن�شوري. 
وق����ال ���ش��ع��ادة ���ش��ر�ر ح��م��ي��د بالهول 
�للجنة  �إن  �للجنة  رئي�س  �لفل�شي 
تو��شل مناق�شة بنود م�شروع �لقانون 
جمع  تنظيم  يف  لأهميته  با�شتفا�شة 

�لترعات يف �لدولة، حيث �أن �للجنة 
�طلعت خلل �جتماعاتها على �لعديد 
�ملجال  ب��ه��ذ�  �ملتعلقة  �ل��ق��و�ن��ني  م��ن 
و�لدر��شات �لفنية و�لجتماعية �لتي 
�لعامة  �لأمانة  قبل  من  �عد�دها  مت 
للمجل�س، كما تد�ر�شت �للجنة نتائج 
�جتماعاتها مع �جلهات �ملعنية خا�شة 

وز�رة تنمية �ملجتمع.
ناق�شت  �للجنة  �أن  �شعادته  و�أ���ش��اف 
ب�شكل مف�شل تعديلت �شعادة �أع�شاء 
�لقانون  م�����ش��روع  ب��ن��ود  على  �للجنة 
�خلروج  حول  �لنظر  وجهات  وتبادل 
�ملجتمع،  �ح��ت��ي��اج��ات  ي��ل��ب��ي  ب��ق��ان��ون 
�لترعات  جمع  �نت�شار  بعد  خا�شة 
�لت�شال  و���ش��ائ��ل  ع��ر  ���ش��اب��ط  دون 
ودون  �لجتماعي،  �لتو��شل  وقنو�ت 
و�ل�شو�بط  ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات  �لل����ت����ز�م 
�ملعمول بها وفقاً للت�شريعات �ل�شارية 

يف �لدولة.
و�أك�����د ���ش��ع��ادت��ه �أن �حل��ك��وم��ة �رت����اأت 
�أمو�ل  حلماية  �مل�شروع  ه��ذ�  �ق���ر�ح 
�مل����ال  �أن  م����ن  و�ل����ت����اأك����د  �مل���ت���رع���ني 
�ل�����ش��ح��ي��ح ويحقق  ب��ال�����ش��ك��ل  ي��وظ��ف 
�لغاية �ملرجوة منه وتوفري بيئة �آمنة 
للعطاء، حيث هدف م�شروع �لقانون 

�جلهات  ب���ني  �جل���ه���ود  ت��وح��ي��د  �إىل 
بينها  و�لتن�شيق  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة 
ي���ن���ظ���م جمع  م�����ن خ�������لل ق�����ان�����ون 

�لترعات.
و�أح�����ال �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
�لنعقاد  دور  من  �ل�شابعة  جل�شته  يف 
�لت�شريعي  للف�شل  �لأول  �ل���ع���ادي 
�ل�شابع ع�شر �لتي عقدها “عن بعد” 
5 مايو  �مل��و�ف��ق  �ل��ث��لث��اء  ي��وم  م�شاء 
2020م برئا�شة معايل �شقر غبا�س 
�إىل  �لقانون  م�شروع  �ملجل�س،  رئي�س 

�للجنة، وفقا لن�س �ملادة “89” من 
�لد�شتور �لتي تن�س على �خت�شا�شات 
مبناق�شة  �ل���ت�������ش���ري���ع���ي���ة  �مل���ج���ل�������س 
م�����ش��روع��ات �ل��ق��و�ن��ني و�مل�����ش��اه��م��ة يف 
تطوير �لبيئة �لت�شريعية �لتي تطال 

خمتلف �لقطاعات.
مل�شروع  �لي�شاحية  �ملذكرة  وبح�شب 
ق��ان��ون �حت����ادي يف ���ش��اأن ج��م��ع ونقل 
�لقانون  م�شروع  ت�شمن  �لترعات، 
)34( مادة، تناولت تعريفات لبع�س 
�ل��ك��ل��م��ات و�ل��ع��ب��ار�ت �ل�����و�ردة �شمن 

�إىل بيان  �لقانون، بالإ�شافة  م�شروع 
�ملتعلقة  و�لأح���ك���ام  ���ش��ري��ان��ه،  ن��ط��اق 
منح  و�إج��ر�ء�ت  و�شروط  بالت�شريح، 
�ملخت�شة  �ل�شلطة  ودر��شة  �لت�شريح، 
لطلب منح �لت�شريح، ومنح �أكر من 

ت�شريح.
ك��م��ا ت��ن��اول��ت م���و�د م�����ش��روع �لقانون 
�ل�شلطة  باحتفاظ  �ملتعلقة  �لأح��ك��ام 
ونقل  بجمع  خا�س  ب�شجل  �ملخت�شة 
ونفل  ج���م���ع  وو����ش���ائ���ل  �ل����ت����رع����ات، 
�ل���ت���رع���ات، وت��ل��ق��ي �ل���ت���رع���ات من 

خارج �لدولة، و�إي�شال �لترعات �إىل 
�لبنكية  و�لتحويلت  �ل��دول��ة،  خ��ارج 
�لدولة من ح�شابات جمع  �إىل خ��ارج 
ب�شهادة  �ملتعلقة  و�لأحكام  �لترعات، 
جلمع  ج��ار  ح�شاب  وفتح  �لت�شنيف، 
�حل�شابات  م��ع  و�لتعامل  �ل��ت��رع��ات، 
ترعات  فيها  يوجد  �لتي  �مل�شرفية 

خمالفة.
كما تناول �لأحكام �ملتعلقة ب�شجلت 
و�لتز�م  �لترعات،  جلمع  حما�شبية 
�جل��ه��ات �مل��رخ�����س ل��ه��ا و�مل�����ش��رح لها 
�ملخت�شة،  لل�شلطة  ت��ق��ري��ر  ب��ت��ق��دمي 
وتطبيق  �لإل�������ك�������روين  و�ل������رب������ط 
و�لأحكام  �لدولية،  �ملمار�شات  �أف�شل 
�لغذ�ئية  �لعينية  بالترعات  �ملتعلقة 
�لترعات  وحت���وي���ل  �ل���دو�ئ���ي���ة،  �أو 
�لعينية �إىل نقدية، و�لنظم �خلا�شة 
و�لأحكام  �ملعلومات،  على  للح�شول 
�ملتعلقة بالإ�شر�ف و�لرقابة، و�أعمال 
�لترعات،  و�لإع��لن جلمع  �لدعاية 
و�لتظلم،  �لإد�ري������������ة،  و�جل����������ز�ء�ت 
بالعقوبات،  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�لأح������ك������ام 
�ملتعلقة  �خل����ت����ام����ي����ة  و�لأح��������ك��������ام 
وتوفيق  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة،  ب��ال�����ش��ب��ط��ي��ة 

�لأو�شاع، و�للئحة �لتنفيذية. 

•• دبي-الفجر:

ت����ر�أ�����س م���ع���ايل �ل���ف���ري���ق ع���ب���د �هلل 
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري،  خليفة 
�شندوق  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  دب��ي، 
�لجتماع  �لج���ت���م���اع���ي،  �ل��ت��ك��اف��ل 
�ل��������������دوري ل���������ش����ن����دوق �ل���ت���ك���اف���ل 
�لجتماعي يف �شرطة دبي، بح�شور 
بن  �شعيد  �ل�شلل  �ل��دك��ت��ور  �ل��ل��و�ء 
�لقائد  م�شاعد  �لفل�شي،  ه��وي��دي 
رئي�س  نائب  �لإد�رة،   ل�شوؤون  �لعام 
�مل���ج���ل�������س، و�أع���������ش����اء �مل��ج��ل�����س من 
�لإد�ر�ت �لعامة، و�ملكتب �لتنظيمي، 
وجمل�س  �ل�شرطة،  مر�كز  وجمل�س 
وجمل�س  و�لإي����ج����اب����ي����ة،  �ل�������ش���ع���ادة 

�أ�شحاب �لهمم، و�للجنة �لطبية.
ورحب معايل �لفريق عبد �هلل خليفة 

�لتكافل  ���ش��ن��دوق  ب��اأع�����ش��اء  �مل����ري، 
�لجتماعي، معر� عن �شكره لكافة 
�جلهود �ملبذولة من كافة �لقطاعات 
�إىل  �ملجل�س  دبي، موجهاً  �شرطة  يف 
تعزيز �لتو��شل مع �لإد�ر�ت �لعامة 
�ملبادر�ت  لطرح  �ل�شرطة،  وم��ر�ك��ز 
منت�شبي  �إ����ش���ع���اد  يف  ت�����ش��اه��م  �ل���ت���ي 
���ش��رط��ة دب�����ي، مم���ا ي�����ش��ه��م يف دعم 
�لأه���د�ف  وحتقيق  �ل�����ش��ن��دوق،  دور 

�ملن�شودة.
�لدكتور  �ل���ل���و�ء  ق����ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
�شندوق  �إن  �ل���ف���ل����ش���ي،  �ل�������ش���لل 
�أث���ر ك��ب��ري يف م�شاعدة  ل��ه  �ل��ت��ك��اف��ل 
دبي من ع�شكريني  �شرطة  موظفي 
�إ�شعاد  يف  ���ش��اه��م  مم���ا  وم���دن���ي���ني، 
م�����ش��ت��وى ر�شاهم  ورف����ع  �مل��وظ��ف��ني 
عن �خلدمات و�لدعم �لذي تقدمه 

�لقوة لهم، من خلل �لوقوف معهم 
ومتطلباتهم،  �حتياجاتهم  وتلبية 
�لإن�شانية  �حل�������الت  يف  وخ���ا����ش���ة 

و�لظروف �لطارئة.
�لدكتور  �لعقيد  ��شتعر�س  ب���دوره، 
�أحمد يو�شف �ملن�شوري، مدير �إد�رة 

ح��م��اي��ة �حل��ق��وق و�حل���ري���ات، �أمني 
�لجتماع  ق��ر�ر�ت  �ملجل�س،  �شر  ع��ام 
منها،  ت���ن���ف���ي���ذه  مت  وم�����ا  �ل�������ش���اب���ق 

�ملو��شيع  م��ن  ع���دد  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�مل��درج��ة يف ج���دول �لأع���م���ال، ومن 
و�آلية  �مل��وظ��ف��ني،  ط��ل��ب��ات  ���ش��م��ن��ه��ا 
من  �لأول  �ل�����دف�����اع  خ����ط  ت����ك����رمي 
م��ن��ت�����ش��ب��ي ����ش���رط���ة دب������ي ت���ق���دي���ر�ً 

جلهودهم يف جائحة كورونا.
�أحمد  �ل��ع��ق��ي��د  و����ش��ت��ع��ر���س  وك���م���ا 
عمل  ونتائج  �إح�شائيات  �ملن�شوري، 
�ل�����ش��ن��دوق خ����لل �ل���ع���ام �جل�����اري، 
مب�شاعدة  �ل�������ش���ن���دوق  ق�����ام  ح���ي���ث 
قيمته  مب��ب��ل��غ  م�����ش��ت��ف��ي��د�   478
�شملت  دره�����م،  م��لي��ني   4 ح����و�يل 
وم�شاعد�ت  �لإن�����ش��ان��ي��ة،  �حل�����الت 
�أب������ن������اء �ل���ع���ام���ل���ني م�����ن �أ����ش���ح���اب 
لأبناء  مالية  مبالغ  و�شرف  �لهمم، 
لظروف  �ل��ق��وة  يف  �شابقا  �لعاملني 

طارئة ��شتجدت لهم.

•• ال�شارقة-الفجر

بعد  ع��ن  �لتو��شل  برنامج  بو��شطة 
حميد  �لدكتور  �لأ�شتاذ  �شعادة  �لتقى 
جمول �لنعيمي مدير جامعة �ل�شارقة 
�لرحمن  �إلهام عبد  �ل�شيد  �شعادة  مع 
طاجيك�شتان  ج��م��ه��وري��ة  ع���ام  قن�شل 
لبحث  �ل�شمالية  و�لإم�����ار�ت  دب��ي  يف 
�مل�شرك  �لأك����ادمي����ي  �ل��ت��ع��اون  ���ش��ب��ل 
�لتدريبية  ب����ال����دور�ت  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
ل���ل���غ���ت���ني �ل����ع����رب����ي����ة و�لإجن����ل����ي����زي����ة 
وز�رة  م��وظ��ف��و  ب��ه��ا  �شيلتحق  �ل��ل��ت��ان 
طاجيك�شتان،  جلمهورية  �خل��ارج��ي��ة 
�لعلمية  �مل��ج��لت  يف  �لأب��ح��اث  ون�شر 
�إم��ك��ان��ي��ة توقيع  ل��ل��ج��ام��ع��ة،  وب��ح��ث 
جمالت  يف  م�شرك  ت��ع��اون  �تفاقية 
�ل�شيا�شية  و�لعلوم  �لدولية  �لعلقات 
وبر�مج �للغة �لعربية �ملتخ�ش�شة بني 
�ل�شارقة وعدد من �جلامعات  جامعة 

يف جمهورية طاجيك�شتان.
��شتهل �شعادة مدير �جلامعة �لجتماع 
�للقاء  ب��ه��ذ�  ب��امل�����ش��ارك��ني  ب��ال��رح��ي��ب 
�شعادته  ع���ن  م��ع��رب��ا  �لقن�شلية  م���ن 
جمهورية  يف  �جلامعات  مع  بالتعاون 
جامعة  �أن  �إىل  م�شري�  طاجيك�شتان، 
ك���رى �جلامعات  �ل�����ش��ارق��ة ه��ي م��ن 
�لثلثة متتد  و�أن فروعها  �لدولة  يف 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع م����دن �لإم��������ارة، ف�شًل 
�ل��ت��ي ت�شمها  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  �مل���ر�ك���ز  ع���ن 
�لتي  �لأك��ادمي��ي��ة  و�ل��ر�م��ج  �جلامعة 
و�لبكالوريو�س  �لدبلوم  يف  تطرحها 
و�ل���در�����ش���ات �ل��ع��ل��ي��ا، وك���ذل���ك مركز 
�مل�����ش��ت��م��ر و�ل��ت��ط��وي��ر �ملهني  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لر�مج  �أف�شل  يقدم  باأنه  قال  �لذي 
�ملهنية  و�ل����ش���ت�������ش���ار�ت  �ل��ت��ط��وي��ري��ة 
كافة  يف  و�ل��ع��امل��ي  �مل��ح��ل��ي  للمجتمع 
�ملجالت، بالإ�شافة �إىل معهد �للغات 
�لذي يعقد دور�ت��ه �للغوية يف �للغات 
وغريهما  و�لإجن���ل���ي���زي���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
م��ن �ل��ل��غ��ات �لأج��ن��ب��ي��ة، وي��ع��م��ل على 
�إع���د�د ك���و�در م��ن �مل��وؤه��ل��ني للتو��شل 

على  يعملون  للذين  خمتلفة  بلغات 
و�لعلمي بني  �لثقايف  �لتبادل  تن�شيط 
�لأجنبية  و�ل���دول  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات 
�ل���ت���ي ت��رت��ب��ط ب���ع���لق���ات وث��ي��ق��ة مع 
�ملتحدة. من  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
ر��شي  �لدكتور  �لأ�شتاذ  �أو�شح  جانبه 
�لزبيدي مدير مركز �لتعليم �مل�شتمر 
و�ل��ت��ط��وي��ر �مل��ه��ن��ي ب���اأن �مل��رك��ز يطرح 
عدة م�شتويات من �لر�مج �لتدريبية 
ويتم  و�لإجنليزية،  �لعربية  �للغة  يف 
للمتدرب  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �ل������دورة  �خ��ت��ي��ار 
�لتقييمية  �لختبار�ت  نتيجة  بح�شب 
�لتي يح�شل عليها، كما يقوم بتقدمي 
تخ�ش�شاتها  مبختلف  �ل���ش��ت�����ش��ار�ت 

�لعلمية  م��ن خ��لل مكتب �خل��دم��ات 
ح�شر  للمركز.   �لتابع  و�ل�شت�شارية 
�لأ�شتاذ  �ل�شارقة  جامعة  م��ن  �للقاء 
مدير  نائب  بالطيب  معمر  �لدكتور 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  ل�������ش���وؤون  �جل���ام���ع���ة 
�لدكتور  و�لأ�شتاذ  �لعليا،  و�لدر��شات 
�لتعليم  مركز  مدير  �لزبيدي  ر��شي 
و�لدكتور  �ملهني  و�لتطوير  �مل�شتمر 
�لعلقات  م���دي���ر  م���ر�ب���ط���ني  ط�����ارق 
قن�شلية  م���ن  ح�����ش��ر  ك��م��ا  �ل���دول���ي���ة، 
ج���م���ه���وري���ة ط���اج���ي���ك�������ش���ت���ان يف دب���ي 
�أكمل  �ل�����ش��ي��د  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  و�لإم�������ار�ت 
�لعام،  �ل��ق��ن�����ش��ل  ن���ائ���ب  م�����اردون�����وف 

و�ل�شيد �شبحان �شريفي �لقن�شل. 

جلنة ال�شوؤون الجتماعية للمجل�س الوطني الحتادي توا�شل 
مناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �شاأن جمع التربعات 

م�صتفيدا مببلغ قيمته حوايل 4 مالين درهم للعام اجلاري  478

عبد اهلل املري يرتاأ�س اجتماع �شندوق التكافل الجتماعي

خالل لقاء عن بعد مع قن�صل طاجيك�صتان يف دبي
جامعة ال�شارقة تبحث التعاون الأكادميي والعلمي وعقد الدورات 

التدريبية يف اللغت��ني العربي��ة والإجنلي��زية ملوظفي وزارة خارجيتها

اللواء املن�شوري يتفقد مركز �شرطة ند ال�شبا 

بدء الت�شجيل يف �شيف ال�شارقة 
الفرتا�شي عطلتنا غري

•• ال�شارقة -وام:

�ل�شارقة  �ل�شنوية �شيف  �لت�شجيل يف مبادرته  بدء  �لريا�شي  �ل�شارقة  �أعلن جمل�س 
للفئة  �جل��اري  يونيو   30 �إىل   27 من  �لفرة  غري” خ��لل  “عطلتنا  �لإفر��شي 
�لعمرية من 8 �شنو�ت حتى 12 �شنة من �جلن�شني ومب�شاركة ماليقل عن 18 ناديا 
. وذكر �شعادة عي�شى هلل  �لوقائية و�لحر�زية  بالإمارة مع �للتز�م بالإجر�ء�ت 
�حلز�مي �لأمني �لعام ملجل�س �ل�شارقة �لريا�شي �إن فعالية هذ� �لعام تقام يف �ملجل�س 
“ويبك�س” .وي�شتهدف �ملجل�س م�شاركة  عن بعد من خلل برنامج �لإت�شال �ملرئي 

ماليقل عن 80 منت�شبا من �جلن�شني .
. https://shjsc.ae/summer للت�شجيل يف �لفعالية

 

ما دمت على قيد �حلياة، فعليك �أن توؤجر عقلك على �لأقل لت�شتفيد 
من �لعائد �ملادي �لذي �شيدفع فيه، خا�شة و�أن هناك من يخاطبنا 
يتقا�شى  وه��و  �ل��ف��ق��ر�ء  وم�����ش��اع��دة  �لف�شيلة و�حل��ك��م��ة  ع��ن  ي��وم��ي��اً 

ملييني �لدولر�ت من �لقنو�ت �لف�شائية �لتي يطل علينا منها.
�لعبث  �أو  �إي��ج��اره  يف  حباً  لي�س  ل��لإي��ج��ار،  عقلي  ظهرك  على  �كتب 
مبقدر�ته، �أو �لإعلن عن رف�شك لهبة وهبها لك خالقك، و�إمنا من 
فارغ  تركه  �أن  �لعار  وم��ن  منه،  ت�شتفيد  ول  �شئ  متتلك  �أن  �لظلم 
بل ��شتعمال، فاأنت ل�شت �أول من �أجر عقله، غريك تركه بل ثمن 
�أمهاتنا  �أوط��ان، علمتنا  �مل�شموم لهدم  بالفكر  ملن يعبث به ويح�شوه 
�لأحفاد  ول  �لأ���ش��لف  نخذل  �ل  على  �أب��اءن��ا  و�أ�شر  وحبها،  ع�شقها 
�أر�شنا ملن يطاأها بغري وجه حق، تعلمنا يف �لربية �لقومية  برك 
�أن منوت دفاعا عن  �أننا نعي�س يف وطن �لت�شامح و�لف�شيلة، تعلمنا 

�لعر�س و�لأر�س.
�ليوم نرى �لكثري وقد تبنو� فكرة �ل�شم�شرة و��شتاأجار �لعقول حتت 
موجه،  فكر  يدعمو�  �ل��وق��ت  نف�س  ويف  �لوطنية،  �ملعار�شة  م�شمى 
طعامهم فيه عقول �لغلبة و�مل�شاكني، وهذ� ملحظ يف �ل�شتملء 
�أن ين�شتو� لهم ويوؤجرو�  �أ�شحاب �لعقول  �مل�شتفز، حني يطلب من 

عقولهم.
للإجار،  لي�شت  ونكتب على ظهورنا، عقولنا  ننتبه  �أن  علينا جميعا 
ولقوة حتمينا من غدر ملك  لأغر��س مميزة  ن�شتعملها  �أن  علينا 
�أن  ن��درك  �أن  جميعا  علينا  �ل�شاذ،  �لفكر  و�أ���ش��ح��اب  �جل��دد  �لعقول 
د�عي  ف��ل  ن�شاركهم فيها  روؤي���ة  لهم  ب��ق��ادة  تنه�س  �ل���دول  م��ق��در�ت 
�أبد� للإ�شغاء ل�شم�شار ياأتي يوميا ليبث علينا ما ميلى عليه ويجيد 
و�إذ� �حتاج  �لتمثيل و�لت�شخي�س م�شتعمل ملحمه ونر�ت �شوته 

�لأمر للبكاء فل مانع.
هناك جهات تاأجر بالقطعة و�جلملة، فانتبه لأن �ملندوبني �لعاملني 
بل  للتمليك  �لعقل  ي��ح��ول  م��ن  ومنهم  �ل���ش��ت��اأج��ار  ي��ج��ي��دون  فيها 
�لعمر  ط��و�ل  معها  تعاي�شنا  لكلمات  فري�شة  �أنف�شنا  فنجد  مقابل، 
�لكلمات  من  �نها  نكت�شف  بنا  و�إذ�  �حلميدة،  �ل�شفات  من  �إنها  على 
يعي�س فيه معظم من  �ل��ذي  �لفر�غ  و�ل�شبب يف ذلك  �ل�شمعة  �شيئة 
فقد �لوعي، وترك نف�شه للتخبط �ملعلوماتي بدون تدقيق ومتحي�س 

يوؤهله لتخاذ ما يلزم جتاه ما ي�شمعه طو�ل �ليوم.
و�لأمل  للحزن  ي��دع��و  و�لج��ت��م��اع��ي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  على  ن���ر�ه  م��ا 
بيعه  مت  م��ا  ومنها  مفرو�س،  �أ�شتاأجارها   مت  عقول  على  و�حل�شرة 
ووجدنا  �إل  ت��دون  كلمات  �أو  ي�شدر  فما من خر  ثمن،  بل  بالفعل 
�شر�ع بني موؤيد ومعار�س و�لغريب �أن �ملو�شوع برمته ن�شر من باب 

�ل�شاعة �لكاذبة، فباأي عقول نفكر وباأي منط حياة نعي�س.

اأ�صامة عبد املق�صود 

عقلي لي�س لالإيجار 

حكايات على 
مائدة الع�صاء 

•• ال�شارقة -وام: 

 121 بقيمة  �إن�شائياً  36 عقد�ً  �لعامة بال�شارقة  �أبرمت د�ئرة �لأ�شغال 
مليون درهم على عدد من �مل�شاريع خلل فرة �لعمل عن بعد.

�ملبنى  و�شيانة  �إن�شاء  م�شروع  �لعقود  تلك  بني  من  �أن  �ل��د�ئ��رة  وذك��رت 
�إىل �شارية  �ملوؤدي  �لإد�ري لنادي خورفكان �لريا�شي و م�شروع �لطريق 
�لعلم يف خورفكان و �أعمال �ل�شيانة �لدورية للأعمال �للكروميكانية 
للمباين �حلكومية مبدينة �ل�شارقة و�أعمال جتهيز�ت �لأنظمة �لأمنية 

باملوؤ�ش�شة �لإ�شلحية يف منطقة �لرمثاء.
�لتنموية  �خلطة  م�شاريع  بني  ما  عقودها  ر�شت  �لتي  �مل�شاريع  وتتنوع 

�ل�شنوية للد�ئرة و�أخرى تعليمية وجمتمعية وخدمية ومنها �لأكادميية 
و�مل�شاجد و�لريا�شية �أي�شا، موزعة يف كافة مناطق �إمارة �ل�شارقة منها 
ما يخ�س مدينة �ل�شارقة و�حلمرية و�أخرى تهم �ملنطقة �لو�شطى ممثلة 
باملد�م و�لبطائح و�لذيد ومليحة، وثالثة تخ�س �ملنطقة �ل�شرقية وت�شم 

كلباء وخورفكان ودبا �حل�شن.
و�أو�شحت فاطمة ح�شن مدير �إد�رة �لعقود يف �لد�ئرة �أن �لد�ئرة �أنتهجت 
تقييم  و  لت�شنيف  م��وح��د  ون��ظ��ام  �ل�شت�شاريني  ع��ق��ود  توحيد  �شيا�شة 
جيد  بتقييم  حظيت  �لتي  �ملقاولت  �شركات  ن�شبة  بلغت  حيث  �ملقاولني 
�ل�شركاء  �ل�شنوية عن بعد مع  �مللتقيات  باملائة �ىل جانب   88 وما فوق 
و�لإج����ر�ء�ت  و�لأن��ظ��م��ة  و�لت�شريعات  �لقو�نني  و�عتماد  �لإ�شر�يجني 

ودر��شات  �لكميات  وم�شح  و�لعقود  باملناق�شات  و�ملتعلقة  بها  �خلا�شة 
�أن ه��ذه �مليز�ت و�لتطور�ت �لأخ��رية �شاهمت يف  �جل��دوى. و�أ���ش��ارت �ىل 
�شركة   23 �شجلت  حيث  �ملناق�شات  يف  للم�شاركة  �ل�شركات  ��شتقطاب 
�شركة   29 �لت�شجيل  جتديد  �إع���ادة  �إىل  بالإ�شافة  �ل��د�ئ��رة  يف  ج��دي��دة 
خلل هذه �لفرة �إىل جانب �إ�شد�ر 328 دفعة مالية لل�شركات �لقائمة 
�لتي  �ملناق�شات  ع��دد  بلغ  فيما  �ل��د�ئ��رة  عليها  ت�شرف  و�ل��ت��ي  بامل�شاريع 

طرحتها �لد�ئرة �إلكرونيا 25 مناق�شة.
كما قامت د�ئرة �لأ�شغال باإجر�ء عمليات تعقيم �شاملة جلميع مر�فقها 
�لعمر�نية وم�شاريعها قيد �لإن�شاء ب�شكل دوري بالتعاون مع �شركة بيئة 

و�جلهات �ملعنية عمًل بتوجيهات وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع.

اأ�شغال ال�شارقة تربم 36 عقدا اإن�شائيا بقيمة 121 مليون درهم على عدد من امل�شاريع خلل فرتة العمل عن بعد
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•• ال�شارقة _ الفجر:

�ل��ع��رب��ي للطفل عن  �ل���رمل���ان  ك�����ش��ف 
حت�����ش��ري�ت��ه �مل��ت�����ش��ارع��ة ح��ال��ي��ا لعقد 
موعده  يف  للرملان  �لر�بعة  �جلل�شة 
كافة  بح�شور  �ملقبل  يوليو  �شهر  يف 
من  و�لتي  �لرملان  وع�شو�ت  �أع�شاء 
�ملقرر �ن تعقد عن بعد نظر� للظروف 

�لر�هنة من جائحة كورونا .
جاء ذلك خلل �جتماع هيئة �لرملان 
�لو�شائط  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  ع��ق��د  و�ل�����ذي 
�شعادة  بح�شور  وب��ح��ث  �لل��ك��رون��ي��ة 

�أمين عثمان �لباروت �لأمني �لعام.
ومت ع��ق��د �لج��ت��م��اع �ف��ر����ش��ي��ا كل 
عمر  وليد  من  كل  بح�شور  دولته  يف 
�لعربي للطفل  �لعطا رئي�س �لرملان 
�لرفاعي  وعبد�لوهاب  �ل�شود�ن   من 
�لكويت  م���ن  �ل���رمل���ان  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
وعمر �ملعايطة �لنائب �لثاين لرئي�س 
عدي  ودمي������ا  �لأردن  م����ن  �ل����رمل����ان 
�لطفل  حقوق  جلنة  رئي�شة  �لنعيمي 
رئي�شة  �ل�شعيدي  وم��ن��ى  �ل��ع��ر�ق  م��ن 
بجانب  �لكويت  م��ن  �لأن�شطة  جلنة 
مقر  للرملان  �لعامة  �لأمانة  ح�شور 
بدولة  �ل�شارقة  مدينة  م��ن  �ل��رمل��ان 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
ويف بد�ية �لجتماع رحب �شعادة �أمين 
عثمان �لباروت �لأمني �لعام للرملان 
هيئة  �جتماع  بانعقاد  للطفل  �لعربي 
�لرملان بح�شور �أع�شائها من رئي�س 
�للجنتني  ون��ائ��ب��ي��ه ورئ��ي�����ش��ا  �ل��رمل��ان 
�لو�شائل  خ������لل  م����ن  �ل���د�ئ���م���ت���ني 
�لأول  �لجتماع  ليكون  �للكرونية 
�لرملان  رئ��ي�����س  بح�شور  �ف��ر����ش��ي��ا 
�ملعنيني  و�أع�����ش��ائ��ه  �ل��ط��ف��ل  �ل��ع��رب��ي 
جائحة  ظ�����ل  يف  �ل������رمل������ان  ب���ه���ي���ئ���ة 
و�أ�شار   )19 )كوفيد  �مل�شتجد  كورونا 
�لرملان  وف��ع��ال��ي��ات  �أن�����ش��ط��ة  �أن  �إىل 
ليكون  �جل��ائ��ح��ة  ه��ذه  رغ��م  تتو��شل 
وتو�جدهم  كلمتهم  �لرملان  لأطفال 
ق�شاياهم  وبحث  ملناق�شة  وتو��شلهم 

و��شتكمالها.
و�أ�شار �لباروت يف كلمته باأن �لأطفال 
وم���ن خ���لل ع��ق��د �جل��ل�����ش��ات �لثلث 

�لرملان  �أعمال  �نطلق  منذ  �ملا�شية 
�أك����دو�  2019م  ع���ام  م���ن  �إب���ري���ل  يف 
م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��م �ل��ك��ب��رية و�أن���ه���م �أق���در 
�حتياجاتهم  وم��ن��اق�����ش��ة  ف��ه��م  ع��ل��ى 
هم  وب���ال���ت���ايل  ����ش���رورت���ه���ا  و�إدر�ك 
�لبا�شم  و�أم��ل��ه��ا  �أوط��ان��ه��م  م�شتقبل 
برعو�  �لذين  �ل�شغار  �لرملانيني  هم 
ق��ب��ة برملانهم  �آر�ئ���ه���م حت��ت  يف ط���رح 
على  بالفخر  يدعو  من��وذج��ا  و�شكلو� 
م�شتوى  على  �لأوىل  �لتجربة  جن��اح 

�لعامل يف برملان للطفل .
�ل�شمو  �شاحب  ورع��اي��ة  بدعم  و�أ���ش��اد 
حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى 
للحتاد حاكم �ل�شارقة _حفظه �هلل 
معايل  ومبتابعة  للرملان    _ ورع��اه 
�أحمد �أبو �لغيط �لأمني �لعام جلامعة 
�لدول �لعربية و�لتن�شيق �ملتو��شل مع 
بجامعة  �لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  قطاع 

�لدول �لعربية .
وتطرق �لباروت �إىل دور هيئة �لرملان 
يف مناق�شة م�شتجد�ت �أعمال �لرملان 
�لعمل  و�آل��ي��ات  �ملقبلة  �ل��ف��رة  خ��لل 
و�تخاذ ما تر�ه على �شوء �مل�شتجد�ت 

من �أجندة عمل .
رئي�س  �لعطا  عمر  وليد  تقدم  بعدها 
بال�شكر  ل��ل��ط��ف��ل  �ل���ع���رب���ي  �ل����رمل����ان 
كو�در  ولكافة  للرملان  �لعام  للأمني 
وتو��شلهم  ج��ه��ده��م  ع��ل��ى  �ل���رمل���ان 
�أعماله  �ل���رمل���ان  ل��ي��و����ش��ل  �ل���د�ئ���م 
�أث��رت يف  �لتي  �لظروف �حلالية  رغم 
خمتلف مفا�شل �حلياة جر�ء تد�عيات 

جائحة كورونا �مل�شتجد )كوفيد19( 
�لرملان  هيئة  ب��اأع�����ش��اء  ورح���ب  ك��م��ا 

ومتنى �أن يحقق �لجتماع �أهد�فه.
وقال:�إن �جتماع هيئة �لرملان �لعربي 
للطفل عن بعد بنجاح كبري ير�ءى 
�لعربي  كاأطفال يف وطننا  قدرتنا  يل 
و�لتفاعل  �ل���ت���و�����ش���ل  ع��ل��ى  �ل��ك��ب��ري 
�لتكنولوجية  �مل��م��ار���ش��ات  خ���لل  م��ن 
ويتحقق  �لأع��������م��������ال  ل����ت����ت����و������ش����ل 
ل��ل��رمل��ان��ي��ني �ل�����ش��غ��ار ت��و����ش��ل��ه��م من 
خ��لل �ل��ع��امل �لف��ر����ش��ي رغ��م عدم 
�ل��ق��درة ع��ل��ى �حل�����ش��ور و�ل��ت��لق��ي يف 
�أطفال  ليكتب  �لأوق��ات �حلرجة  هذه 
بتو��شلهم  م�شرقة  �شفحة  �ل��رمل��ان 
با�شتخد�م  ق�����ش��اي��اه��م  وم��ن��اق�����ش��ة 
�أحد  ويحققو�  �للكروين  �لتو��شل 
�أه��د�ف��ه يف �لت�����ش��ال و�ل��ت��و����ش��ل و�إن 

تباعدت �مل�شافات وقل �لتلقي  .
�شطرت  �ملا�شية  �ملرحلة  �إن  و�أ�شاف.. 
كاأطفال  مب�شاركتا  م�شيئة  م��و�ق��ف 
�لوطن �لعربي يف برملاننا وقدرتنا من 
خلل �جلل�شات �لثلث �لتي عقدناها 
يف  كما  مهمة  م��و���ش��وع��ات  ومناق�شة 
للم�شتقبل  خيارنا  �لتقنية  مو�شوع 
ومو�شوع حق �لطفل يف �لتعليم �أكدت 
�أننا �أنف�شنا �أقدر على فهم �حتياجاتنا 
و�لتعبري عن �أر�ئنا مبناخ من �حلرية 
رئي�س  و�أك���د   . و�ل�����ش��ورى  و�مل�شوؤولية 
�نعقاد  �أن  للطفل  �ل��ع��رب��ي  �ل���رمل���ان 
�إطار  يف  ي��اأت��ي  �ل��رمل��ان  هيئة  �جتماع 
�شهر  يف  �لر�بعة  �جلل�شة  عقد  در��شة 
تنفيذها  �أبعاد  �ملقبل ومناق�شة  يوليو 

وتو�جد خمتلف �لأع�شاء و�لع�شو�ت 
وط���رح م��و���ش��وع��ات ت��لم�����س �حلاجة 
�لطفولة  يفيد  مبا  للرملان  �لفعلية 
�لأمانة  مع  و�لتن�شيق  منها  �لعربية 
�لعامة للرملان و�لدول �لعربية ملدى 
و�نعقادها عن  �لرملان  دعوة  �إمكانية 
�أع�شاء  بعد. وعلى �شوء ذلك تد�خل 
�لعربي  �ل����رمل����ان  ه��ي��ئ��ة  وع�������ش���و�ت 
وتلك  �لتوجه  بهذ�  و�أ���ش��ادو�  للطفل 
خلل  �لر�بعة  �جلل�شة  لعقد  �لدعوة 
�شهر يوليو بعد و�شع جدول �لأعمال 
وحتديد �ملو�شوع ليكون �لنعقاد عن 
ل��دوره وجتاوز  �ل��رمل��ان  ملو��شلة  بعد 

تد�عيات فريو�س كورونا �مل�شتجد.
ك���م���ا وت����ن����اول����ت ه���ي���ئ���ة �ل�����رمل�����ان يف 
�لوعي  مب�شتوى  �لإ���ش��ادة  �جتماعها 
�أب��د�ه �أطفال �لوطن �لعربي يف  �لذي 
�لجتماعي  �ل��ت��ب��اع��د  ع��ل��ى  حر�شهم 
للوقاية  �للزمة  بالأ�شاليب  و�لوعي 
و�مل�شاهمة  ب��ل  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  م��ن 
هذ�  ج���ر�ء  م��ن  جمتمعهم  وق��اي��ة  يف 
و�أكدو�  للفريو�س  �ل�شريع  �لنت�شار 
�لرملان  وع�����ش��و�ت  �أع�����ش��اء  دور  على 
ع���ر من�شة  �مل��ت��و����ش��ل��ة  �ل��ت��وع��ي��ة  يف 
�ل��رمل��ان لأق��ر�ن��ه��م �لأط��ف��ال حلماية 
بدور  و�أ���ش��ادو�  كما  و�أ�شرهم  �أنف�شهم 
�مل��ل��و���س يف مو�جهة  �لأط��ف��ال �ل��ع��رب 
���ش��و�ء من  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
من�شات  ع��ل��ى  م�����ش��اه��م��ات��ه��م  خ����لل 
�آر�ئهم  و�إث��ب��ات  �لجتماعي  �لتو��شل 
�لتي دعمت خمتلف �جلهود �لوطنية 

يف �حلفاظ على �ل�شحة �لعامة .

•• دبي - حم�شن را�شد

و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة  وز�رة  ح����ددت 
�لدر��شي لطلبة  �ل��دو�م  �إج���ر�ء�ت 
�ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة على 
�لدر��شي  �ل��ع��ام  �ل��دول��ة  م�شتوى 

�ملقبل -2020 2021.
�عدته  ت��ق��دمي��ي  ل��ع��ر���س  ووف���ق���اً 
خلله   من  ح��ددت  �لربية  وز�رة 
لإ�شتئناف  رئي�شية  حم��اور  �أرب��ع��ة 
�مل��ق��ب��ل؛ ت�شمنت  �ل��ع��ام  �ل��در����ش��ة 
�إد�ر�ت  بها  �ل��زم��ت  �ج����ر�ء�ت  ع��دة 
و�خلا�شة   �حل��ك��وم��ي��ة  �مل����د�ر�����س 

حفاظاً على �شحة �جلميع.
ومت��ث��ل��ت ت��ل��ك �مل���ح���اور يف �ل����دو�م 
�مل����در�����ش����ي، و �ل����ق����وة �ل���ع���ام���ل���ة، و 
�ل��ن��ق��ل و�مل���و�����ش���لت، �إ���ش��اف��ة �إىل 
�لتعلم،  وب��ي��ئ��ات  �مل��در���ش��ي  �مل��ب��ن��ى 
و�شمل حمور �لدو�م �ملدر�شي 10 

�جر�ء�ت �أ�شا�شية.
�لج���ر�ء�ت، ح�شر  تلك  وت�شدرت 
جميع �لطلبة و�لطالبات مبختلف 
يعانون من حالت  �مل��د�ر���س ممن 
مر�شية، �إ�شافة �إىل ح�شر �لطلبة 
�أ�شحاب �لهمم وذلك بهدف توفري 

�لتعلم �لذكي لهم.
كما �شملت �جر�ءت �لدو�م �ملدر�شي 
ح�����ش��ر �أول���ي���اء �لأم������ور �ل���ذي���ن ل 
ي��رغ��ب��ون يف �إر����ش���ال �أب��ن��ائ��ه��م �إىل 
�لدر��شي،  �لعام  بد�ية  يف  �ملد�ر�س 
�لنف�شي  �لدعم  تقدمي  جانب  �إىل 
و�ملعنوي لهم نظر�ً لقلة ثقتهم يف 

تطبيق �لجر�ء�ت �لحر�زية.
دو�م  ��شتئناف  تطبيق  وت�شمنت 
�لطلبة بن�شبة تر�وح من 30 �إىل 
50 يف �ملئة من �لطاقة �ل�شتيعابية 
ل���ل���غ���رف �ل�������ش���ف���ي���ة و�حل����اف����لت 
�مل����در�����ش����ي����ة وف������ق �ل�����ش����ر�ط����ات 

�لوقائية و�لحر�زية.
و�ل��زم��ت �ل����وز�رة �شمن �ج���ر�ء�ت 

�ملد�ر�س  �إد�ر�ت  �مل��در���ش��ي  �ل����دو�م 
�أولياء �لأمور ممن يعاين  بتوعية 
�أع��ر����س �شحية  �أي  �أب��ن��ائ��ه��م م��ن 
�مل���د�ر����س  �إىل  �إح�������ش���اره���م  ب���ع���دم 
�جلميع  ����ش���لم���ة  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���اً 

و�شلمة �أبنائهم.
بتطبيق  �أي�����������ش�����اً  و�ل�����زم�����ت�����ه�����م 
�ل�����ش����ر�ط����ات �ل�����ش��ح��ي��ة ل�����دو�م 
�لطلبة من خلل �إعتماد �لتباعد 
�ل�شفية  �لغرف  د�خل  �لجتماعي 
– 2 مر،   1.75  -  1.5 ب��و�ق��ع 
�إ�شافة �إىل �إيقاف جميع �لأن�شطة 
و�ل������رح������لت �ل���ط���لب���ي���ة خ���لل 

�لفرة �لحر�زية و�لوقائية.
و�شددت �لوز�رة على توجيه طلبة 
ب�شرورة  و�لثالثة  �لثانية  �حللقة 
�إرت���������د�ء �ل���ك���م���ام���ات و�ل���ق���ف���از�ت 
لفتة  �حل�����ش��ن،  تطبيق  وت��ن��زي��ل 
ب��ر�م��ج مرئية  �إع����د�د  �أه��م��ي��ة  �إىل 
ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وت���وع���وي���ة و�إر�����ش����ادي����ة 
جميع  ��شتثمار  وك��ذل��ك  للطلبة، 
�أثناء  و�مل�شاحات  �ملدر�شية  �ملر�فق 

فرة �ختبار�ت �لطلبة.
حمور  ت�شمن  مت�شل  �شياق  ويف 
�إج�����������ر�ء�ت   5 �ل���ع���ام���ل���ة  �ل�����ق�����وة 
�إد�رية  ��شرطات  و�شع  ت�شدرها 
و�لفنية  �لتدري�شية  �لهيئة  ل�شفر 
خ���لل ف���رة �إج�����ازة ن��ه��اي��ة �لعام 

ت��ك��ون عودتهم  ب��ح��ي��ث  �ل���در�����ش���ي 
قبل ب��د�ي��ة �ل��ع��ام �ل��در����ش��ي وذلك 
لأ�شبوع  �لج�����ب�����اري  ل��ل��ح�����ش��ور 
�لتدريب و�لتنمية �ملهنية يف مر�كز 
�لوز�رة  �ملعتمدة. وركزت  �لتدريب 
يف �ملحور ذ�ته على تطبيق �لتباعد 
�ملعلمني  غ�����رف  يف  �لج���ت���م���اع���ي 
تكون  بحيث  �ل��غ��رف��ة  ح��ج��م  وف���ق 
 1.5 و�آخ��ر  كل معلم  �مل�شافة بني 
م��ر على �لأق���ل. كما رك���زت على 
�خت�شا�شي  �أو  �ملمر�شات  ت��وف��ري 
�ملد�ر�س،  يف  و�ل�����ش��لم��ة  �ل�����ش��ح��ة 
وك��ذل��ك و���ش��ع ب��رن��ام��ج ت��وع��وي و 
و�لفنية  �لإد�ري���ة  للهيئة  تثقيفي 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ح�����ول �لج���������ر�ء�ت 
باملدر�شة.  و�لح��ر�زي��ة  �لوقائية 
و�ملو��شلت  �لنقل  ملحور  وح��ددت 
م��ت��ن��وع��ة مت��ث��ل��ت يف  �ج������ر�ء�ت   6
تطبيق �إجر�ء�ت �حر�زية ووقائية 
�لطلبة قبل  بقيا�س درج��ة ح��ر�رة 
��شطول  وتعقيم  �حلافلة،  �شعود 
�حل���اف���لت �مل��در���ش��ي��ة ق��ب��ل وبعد 
ك��ل رح��ل��ة. و���ش��ددت �ل�����وز�رة على 
جميع  على  �ملبكر  �لك�شف  �إج���ر�ء 
�ل�شائقني و م�شريف �حلافلت، مع 
تطبيق جميع برتوكولت �ل�شحة 
�لوقائية  ل��ل��خ��ط��ط  و�ل�������ش���لم���ة 
�لجر�ء�ت  و�متدت  و�لحر�زية. 

لت�شمل تقليل �لطاقة �ل�شتيعابية 
�ملدر�شية  ب���احل���اف���لت  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
�لطلبة  جميع  ��شتئناف  ح���ال  يف 
�ملدر�شي، وذلك من خلل  للدو�م 
بني  �لجتماعي  �لتباعد  تطبيق 
�لطلبة. و�هتمت �لوز�رة يف حمور 
برنامج  بو�شع  و�ملو��شلت  �لنقل 
توعوي وتثقيفي ل�شائقي ل�شائقي 
وم�شريف �حلافلت حول �لجر�ء�ت 
ركوب  عند  و�لحر�زية  �لوقائية 
�ملدر�شية،  ل���ل���ح���اف���لت  �ل��ط��ل��ب��ة 
�ل�شر�طات  تطبيق  �إىل  �إ�شافة 
ل�شيار�ت  و�لح���ر�زي���ة  �ل��وق��ائ��ي��ة 
و�أخ����ري�ً  للطلبة.  �خل��ا���س  �ل��ن��ق��ل 
�ملبنى �ملدر�شي وبيئات  جاء حمور 
�جر�ء�ت   5 ت�شمن  �ل��ذي  �لتعلم 
متنوعة جاء يف مقدمتهم جتهيز 
�للكرونية  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
�لدعم  م���ن  و�ل���ت���اأك���د  ل��ل��م��د�ر���س 
�ل���د�ئ���م ملو�جهة  و�ل��ت��ق��ن��ي  �ل��ف��ن��ي 
و�لأزم����ات. كما ت�شمن  �ل��ط��و�رئ 
�ل�شر�طات  ب��ت��ط��ب��ي��ق  �لل����ت����ز�م 
�لغذ�ئية  �ل��وج��ب��ات  يف  �ل�����ش��ح��ي��ة 
معقمة  ت����وف����ريه����ا  ي���ج���ب  �ل����ت����ي 
�ل�شفوف  د�خ���ل  �ل��ط��ل��ب��ة  جلميع 
�شهري،  ��������ش������ر�ك  خ������لل  م�����ن 
وكذلك عدم دخول خدمات �لدعم 
�لدو�م  و�ل�شيانة و�لنظافة خلل 
�لطلبة  وج�����ود  ظ���ل  يف  �مل���در����ش���ي 
و�لتعليمي.  �لإد�ري  و�ل�����ك�����ادر 
�ملد�ر�س  �إد�ر�ت  �ل����وز�رة  و�ل��زم��ت 
�لتعقيم  لأجهزة  ميز�نية  بتوفري 
“�لكمامات  �ل��وق��ائ��ي��ة  و�لأدو�ت 
و�لقفاز�ت” يف �ل�شفوف �لدر�شية 
�لطلبة  جلميع  �ملدر�شية  و�ملر�فق 
�إىل  �إ�شافة  و�لعاملني يف �ملدر�شة، 
�لتعقيم �مل�شتمر �ليومي قبل وبعد 
�لتعلم  لبيئات  �لطلبة  ��شتخد�م 

و�ملر�فق �ملدر�شية.  

•• دبي – الفجر:

 �أك���د ���ش��ع��ادة �أح��م��د حم��ب��وب م�شبح 
حماية  �أن  دب��ي  جلمارك  �لعام  �ملدير 
جم��ت��م��ع��ن��ا م����ن �أ�������ش������ر�ر وخم���اط���ر 
�أولوياتنا  مقدمة  يف  ت��اأت��ي  �مل��خ��در�ت 
م���ن خ���لل �ل��ق��ي��ام ب���دورن���ا �حليوي 
�أمن �حلدود  كخط �لدفاع �لأول عن 
و �مل��ن��اف��ذ ،  وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن تز�يد 
�مل�شافرين  وح���رك���ة  �ل��ت��ج��ارة  ح��ج��م 
�أنه  �إل  دب���ي  �إم�����ارة  يف  ���ش��ن��وي  ب�شكل 
للت�شدي  وبر�مج  عمل  خطط  هناك 
ملخاطر تهريب �ملخدر�ت ، وقد زودنا 
�مل����ر�ك����ز �جل���م���رك���ي���ة جل����م����ارك دبي 
�لتفتي�س  و  �لك�شف  �أج��ه��زة  ب��اأح��دث 
لفح�س  �ملتطور  �لنظام  مثل  �لعاملية 
�حلاويات يف ميناء جبل علي و�لنظام 
�جلمركي �لذكي لفح�س �حلقائب يف 
مطار�ت دبي، وننطلق بقوة يف تطوير 
وتزويدها  ل��دي��ن��ا  �لتفتي�س  �أن��ظ��م��ة 
لكت�شاف  �لإم����ك����ان����ي����ات  ب���اأف�������ش���ل 
�ملخدر�ت وغريها من �ملمنوعات حيث 

متتلك �لد�ئرة نظام حمرك �ملخاطر 
د�خلياً  بتطويره  قامت  �ل��ذي  �لذكي 
�لر�ئدة  �لأن��ظ��م��ة  �أه���م  �أح���د  لي�شبح 
عاملياً يف ��شتهد�ف �ل�شحنات �مل�شبوهة 

و �لك�شف عن �ملخاطر �ملحتملة.

�صبطيات نوعية
ملكافحة  �ل���ع���امل���ي  �ل���ي���وم  ومب��ن��ا���ش��ب��ة 
26 يونيو من كل  �مل��خ��در�ت، �ملو�فق 
عام، �أعلنت جمارك دبي عن  تنفيذها 
�شبطيات نوعية يف مكافحة �ملخدر�ت 
�مل��ا���ش��ي��ة م���ن �لعام  خ����لل �لأ����ش���ه���ر 
من  ج�����ر�م   6758 م��ن��ه��ا  �جل�������اري، 
مادة �لكوكايني �ملخدرة ، خمباأة حول 
م�شافرة  �شرة  ويف  �حلقيبة  �أط���ر�ف 
ق��ادم��ة م��ن �إح���دى �ل���دول �لإفريقية 
�ملاريجو�نا  مل���ادة  �أخ����رى  و�شبطية   ،
5600 ج��ر�م مل�شافر  ب��وزن   �ملخدرة 
�لآ�شيوية،  �ل����دول  �إح����دى  م��ن  ق����ادم 
حتوي  كب�شولة   120 �شبط  مت  كما 
�لكوكايني  م��ادة  م��ن  ج��ر�م   1010
قادم  م�شافر  �أح�����ش��اء  د�خ���ل  �مل��خ��درة 

من �إح��دى �ل��دول �لآ�شيوية، كما قام 
مركز تفتي�س ميناء جبل علي ب�شبط 
�ملخدرة  لري���ك���ا  ح���ب���وب   53760
خم��ب��اأة د�خ���ل �ل��ك��ر�ت��ني م��ن �لأ�شفل 

بني �لب�شائع �لتجارية. 

روؤية الدائرة
 وق���ال ���ش��ع��ادة �مل��دي��ر �ل��ع��ام جلمارك 
جهودها  دب��ي  ج��م��ارك  :”عززت  دب��ي 
�ملجتمع  وح��م��اي��ة  �مل��خ��در�ت  ملكافحة 

�لت�شدي  ع�����ر  �أ�������ش������ر�ره������ا،  م�����ن 
مل�����ح�����اولت ت���ه���ري���ب �مل������خ������در�ت من 
�مل��ن��اف��ذ �جل��م��رك��ي��ة لإم������ارة دب����ي، يف 
بالعمل  �ل��د�ئ��رة  ر�شالة  حتقيق  �إط��ار 
�لتنمية  وتعزيز  �ملجتمع  حماية  على 
�لق��ت�����ش��ادي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة م���ن خلل 
�للتز�م و�لت�شهيل و�لبتكار، وتنفيذ�ً 
�جلمركية  �لإد�رة  تكون  باأن  لروؤيتها 
للتجارة  �لد�عمة  �ل��ع��امل  يف  �ل��ر�ئ��دة 

�مل�شروعة«.

كفاءة املفت�صن 
 �أك���د �إب��ر�ه��ي��م �ل��ك��م��ايل م��دي��ر �إد�رة 
عمليات �مل�شافرين يف جمارك دبي �أن 
�لد�ئرة تويل �هتماماً كبري�ً بتطوير 
خلل  م��ن  �لتفتي�س  ���ش��ب��اط  ك��ف��اءة 
�لدور�ت �لتدريبية �ملكثفة لتزويدهم 
�ل��ت��ي متكنهم من  �مل���ه���ار�ت  ب��اأف�����ش��ل 
�ك��ت�����ش��اف حم������اولت ت��ه��ري��ب �مل����و�د 

�ملخدرة و�لت�شدي لها بكفاءة عالية.

�ملعاينة  منظومة  تتكامل  و�أ����ش���اف: 
لت�شمل  دب���ي  ج��م��ارك  يف  و�لتفتي�س 
�ملدعومة  �ملتطورة  �لتفتي�س  �أج��ه��زة 
مب��ح��رك �مل��خ��اط��ر �ل��ذك��ي �إىل جانب 
�لكا�شف  وم��رك��ب��ة  �مل��ت��ن��ق��ل  �مل��خ��ت��ر 
ووح������دة �ل���ك���لب �جل���م���رك���ي���ة، حيث 
متكن هذه �لأدو�ت جمتمعة �ملفت�شني 

من �أد�ء مهامهم على �أكمل وجه.

�صد منيع
وم������ن ج���ان���ب���ه ق������ال ���ش��ع��ي��ب حممد 
�ل�شتخبار�ت  �إد�رة  مدير  �ل�شويدي 
�جلمركية يف جمارك دبي : “جنحنا 
لإمارة  �جلمركية  �ملنافذ  حت��وي��ل  يف 
دب���ي �إىل ���ش��د م��ن��ي��ع يف م��و�ج��ه��ة كل 
حماولت �لتهريب للإ�شر�ر ب�شلمة 
و���ش��ح��ة �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع ،وذل�����ك من 
�ملخاطر  �ملحكم لر�شد  �لنظام  خلل 
�ملتقدمة  بالقدر�ت  مدعوماً  م�شبقاً، 
ملوظفي �إد�رة �ل�شتخبار�ت �جلمركية 
�ملخاطر  حتليل  م��ن  متكنهم  و�ل��ت��ي 
م�شتويات  ل��ت��ح��دي��د  ع��ال��ي��ة  ب��ك��ف��اءة 

�لقادمة  �ل�������ش���ح���ن���ات  يف  �خل����ط����ورة 
�خلطرة  لل�شحنات  �مل�شبق  و�ل��ر���ش��د 
�لدقة  بالغة  م��درو���ش��ة  خلطط  وفقا 
، وي��ع��م��ل ف��ري��ق �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت على 
�لقادمة  �ل�شحنات  و متابعة  �لتحليل 
لإمارة دبي ب�شكل يومي قبل و�شولها 
يتم  وعليه  للإمارة  طريقها  يف  وهي 

حتديد �لأخطار و�لتعامل معها.

دورات متخ�ص�صة
حت���ر����س ج���م���ارك دب����ي ع��ل��ى �إحل����اق 
تدريبية  ب����دور�ت  �لتفتي�س  ���ش��ب��اط 
�أن��و�ع �ملخدر�ت وطرق  متخ�ش�شة يف 
�مليد�نية  �مل��ر�ق��ب��ة  وك��ذل��ك  تهريبها، 
�أ�شاليب  وك�شف  �مل��خ��در�ت،  ق�شايا  يف 
ول��غ��ة �جل�شد،  و�ل��ت��زي��ي��ف،  �ل��ت��زوي��ر 
بالإ�شافة  �لأم���ن���ي،  �حل�����س  وت��ن��م��ي��ة 
�لأ�شخا�س  تفتي�س  فن  عن  دورة  �إىل 
�لفعال  �لت�شال  ومهار�ت  و�لأمتعة، 
ومهار�ت �لتفاو�س و�حلو�ر و�لإقناع، 
وتعقد هذه �ل��دور�ت يف جمارك دبي، 
�أو يف �جلهات �حلكومية �لأخرى ذ�ت 

ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة  مثل  �لعلقة 
�ملخدر�ت بدبي ، �لإد�رة �لعامة لأمن 
�ملطار�ت يف �شرطة دبي، مركز �ل�شلع 
للإقامة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  و�مل����ع����ادن، 
، معهد دبي  �لأج��ان��ب بدبي  و���ش��وؤون 

�لق�شائي
)  K9( وحدة �لكلب �جلمركية

من  �ل����ع����دي����د   K9 وح��������دة  ن����ف����ذت 
�ملنافذ  خم���ت���ل���ف  يف  �ل�������ش���ب���ط���ي���ات 
�جلمركية �لرية و�لبحرية و�جلوية 
يف �إم��������ارة دب�����ي ح���ي���ث ت��ل��ع��ب وح����دة 
�لعمل  م�شاندة  يف  حيويا  دور�   K9
�جل��م��رك��ي ب���الإم���ارة وت��ق��دم خدمات 
تاأ�شي�س  مت  وق����د  وع���اج���ل���ة  ���ش��ري��ع��ة 
كجزء   2007 ع����ام  �ل����وح����دة  ه����ذه 
�لأنظمة  يف  �لتطوير  منظومة  م��ن 
و�لإج��ر�ء�ت و�لوحد�ت �لإد�ري��ة �لتي 
مبهامها  للرتقاء  �ل��د�ئ��رة  �أدخلتها 
�ملو�د  دخ���ول  م��ن  �ملجتمع  ح��م��اي��ة  يف 
�لأوىل  وك���ان���ت  �مل��م��ن��وع��ة و�خل���ط���رة 
�لدو�ئر  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م���ن 

�جلمركية يف �لدولة.

•• ال�شارقة-وام:

�مليكانيكة  �لعد�د�ت  ��شتبد�ل  �لبدء يف  �ل�شارقة عن  ومياه  كهرباء  هيئة  �أعلنت 
جميع  بتحويل  خلطتها  ��شتكماًل  و�لرماقية  �ملو�فجة  منطقتي  يف  �لقدمية 

�لعد�د�ت باإمارة �ل�شارقة �إىل عد�د�ت ذكية لل�شتفادة من مميز�تها .
�ل�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  �لليم  ر��شد  �ملهند�س  �لدكتور  �شعادة  و�أك��د 
�أن ��شر�تيجية �لهيئة تت�شمن �لتحول �لذكي يف �ل�شبكات ومنظومة �لعد�د�ت 
�لذكية لتقدمي �خلدمات لأكر من 450 �ألف م�شرك وربطها بنظام �لقر�ءة 
�ل���ق���ر�ءة للعد�د�ت  �أف�����ش��ل للم�شركني ودق���ة  ت��وف��ري خ��دم��ة  ب��ه��دف  ب��ع��د  ع��ن 
و�إجر�ء�ت ح�شاب �لفاتورة وتقليل �لفاقد وتوفري �لطاقة .. م�شري�ً �إىل �نه مت 
تركيب �أكر من 165 �ألف عد�د ذكي يف خمتلف مناطق �إم��ارة �ل�شارقة حتى 

نهاية �لعام �ملا�شي .
�لذكية حتقق  �لعد�د�ت  �أن  �لذكية  �لعد�د�ت  �ل�شريي مدير مكتب  يا�شر  و�أك��د 
�لعديد من �ملز�يا و�ل�شتفادة للطرفني �لهيئة و�مل�شركني حيث تتميز مب�شاعدة 
�لهيئة يف �حل�شول على نتائج دقيقة وتخفي�س �لعتماد على �لعن�شر �لب�شري 

يف قر�ءة �لعد�د�ت وتليف �لأخطاء �لب�شرية عن طريق �لقر�ءة عن بعد .
و�أو�شح �ملهند�س عمر عبد�لرحيم �لزرعوين م�شئول تنفيذ �مل�شروع مبنطقتي 
�مل�����ش��روع على ربط  ه��ذ�  م��ع  ب��ال��ت��و�زي  �لهيئة تعمل  �أن  و�ل��رم��اق��ي��ة  �مل��و�ف��ج��ة 
�ملتطورة  �لتحتية  �لبنية  »نظام  �لعاملية  �لأنظمة  �أح��دث  مع  �لذكية  �ل��ع��د�د�ت 
ت�شهل  تفاعلية  خدمات  تقدمي  يف  ما�شية  �لهيئة  �أن  مبينا  �لذكية«  للعد�د�ت 
على �مل�شركني �لوقت و�جلهد ومتكنهم من �لدخول �إىل ح�شاباتهم على موقع 

�لهيئة و�لتعرف �إىل خدمات �ل�شتهلك و�ملبالغ �مل�شتحقة للدفع حلظياً .

كهرباء ال�شارقة ت�شتبدل العدادات القدمية يف منطقتي املوافجة والرماقية باأخرى ذكية

ت�صمنت 10 اإجراءات حفاظا على ال�صحة العامةالربملان العربي للطفل  من ال�شارقة يوؤكد عقد اجلل�شة الرابعة للربملان يف �شهر يوليو املقبل   
الرتبية ت�شع اخلطوط العري�شة لآلية بدء الدوام املدر�شي 
للطلبة باحلكومية واخلا�شة العام الدرا�شي املقبل 20 - 21 

جمارك دبي تعلن عن �صبطيات نوعية بالتزامن مع اليوم العاملي ملكافحة املخدرات

اأحمد حمبوب م�شبح: حماية جمتمعنا من اأ�شرار املخدرات يف مقدمة اأولوياتنا
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية-الفجر:

نظم بيت �ل�شعر يف �لفجرية �لتابع 
�لجتماعية  �ل���ف���ج���رية  جل��م��ع��ي��ة 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمموعة 
“منتدى �ل�شعر�ء و�لكّتاب”، �أم�شية 
�شعرية �فر��شية عر برنامج زووم، 
�لظنحاين  خ��ال��د  �لأدي����ب  بح�شور 
رئ��ي�����س �جل��م��ع��ي��ة و�ل��دك��ت��ور �شهاب 
�مل��ج��م��وع��ة، وجمهور  م��دي��ر  غ���امن 
�ل�شعر�ء  م����ن  لف������ت  �ف����ر������ش����ي 

و�ملثقفني و�ملهتمني.
�لهنوف  من  كل  �لأم�شية  يف  �شارك 
حم��م��د رئ��ي�����س �حت����اد ك��ت��اب و�أدب����اء 
�لعام  �لأم��������ني  ن����ائ����ب  �لإم�������������ار�ت، 
و�لكتاب  ل����لأدب����اء  �ل���ع���ام  ل���لحت���اد 
رئي�س  �ل�شقلوي  و�شعيد  �ل��ع��رب، 
و�لأدباء،  للكتاب  �لعمانية  �جلمعية 
ن��ائ��ب �لأم���ني �ل��ع��ام ل��لحت��اد �لعام 
ل���لأدب���اء و�ل��ُك��ّت��اب �ل���ع���رب، وطلل 
�شامل �ل�شابري، �حلائز على جائزة 
ن�شختها  �لعربي يف  لل�شعر  �ل�شارقة 

�ل� 10، و�لكاتبة و�لإعلمية مي�شون 
�أبو بكر، و�لأكادميي �لدكتور حممد 
�شليمة  �ل�شاعرة  وقدمتها  مقد�دي، 

�ملزروعي مديرة �لبيت.
�ل�شاعر  �ل�شعرية  �ل��ق��ر�ء�ت  �فتتح 
تغنى  �ل������ذي  �ل�������ش���ق���لوي  ���ش��ع��ي��د 

بق�شائد وجد�نية ومما قر�أ:
لكْن  ت���ع���ودي-  ومْل  �ل���ق���ط���اُر  »ع�����اَد 
وج��وُدِك يف وج��ودي- مي�شي �لّنهاُر 
ِب��ل وع��وٍد- و�مل�شاُء ِب��ل وع��وِد- و�أنا 
و�أ�شتدعي  َط�����ور�ً-  ف��ك��رت��ي  �أح�����ّدُث 
�شرودي -م��اذ�... وم��اذ�... ثم ماذ�- 

وهو�ِج�شي  وروِد-  ِب����ل  ف��ال��رب��ي��ُع 
ن�شيدي-  يْحلو  جَتيُئ-وَمرًة  َت��ْرى 
-وي�شاأُل  يوؤ�ن�ُشني  �أ�شجاٍر  وحفيُف 
و�أعمدة  �خل����ايل-  �مْل��ق��ع��ُد  ب����روِد  يف 
�لإنارِة- يف هجوِد �لّنا�ُس و�للحظاُت 

و�جلدر�ُن- �أْعُيُنهْم �ُشهودي..«

ق����ر�أت  حم��م��د  �ل���ه���ن���وف   �ل�شاعرة 
ق�����ش��ائ��د ع��اط��ف��ي��ة و�أخ�������رى حتمل 
�أبعاد�ً �إن�شانية تفاعل معها �حل�شور، 

ومن ق�شيدة “ذ�تية” قر�أت:
»جئتني فلم �أجدين- تركت حذ�ئي 
خلف �لباب- فلم �أجد �شوى خطو�ت 
تركت   - يل  ت���ك���ون  ل  ق���د  �أق�������د�م/ 
قلبي  فظلَّ   - �لنافذة  على  قلدتي 
�ل�شدري-  ق��ف�����ش��ي  خ�����ارج  ي��خ��ف��ق 
بحثت عني ثانية - فوجدت �لأحز�ن 
ممدودة ذر�عاها -- كالأ�شرعة �لتي 
ل ميناء لها- جئت �أبحث عن نف�شي 
ثالثة - فوجدت �لآخرين - ي�شغلون 
جميع �لأماكن - فل مكان يل عندي 

-  =�لآخرون هم �جلحيم..«.
باأعذب  �شامل  ط��لل  �ل�شاعر  و�أب��دع 
ومن  �حل��امل��ة،  �لوجد�نية  �لق�شائد 

ق�شيدته “ل �شىء” قر�أ:
ل �شيء �إل موعٌد مت�شامي

وغو�ية �أخرى على �أحلمي
جاءت قبيل �لفجر تن�شد عطرها

وتتوه يف روح �ل�شقي �لظامي

جاءت كبع�س �ل�شعر ياأفل كونه
وي�شيع يف عينيه كل كلمي
زمٌن ي�شيب به �ملدى وكهولٌة

�شافت على وجٍه هناك ملمي
و�أنا على تعب �ل�شنني �أمرين

ولهاً على وجع �لر�شيف �لد�مي
فقٌر به بع�س �بت�شاماٍت �أتت

وتلوح بالأحلم يف �لأنغام
�أطربت  بكر  �أب���و  مي�شون  �ل�����ش��اع��رة 
�لتي  �ل�شاعرية  بقر�ء�تها  �حل�شور 
“�شماء  ق�����ش��ي��دة  وم����ن  �أب���دع���ت���ه���ا، 

ثامنة” قر�أت:
»يبحثون عنك يف دفاتري - يقر�أون 
�آخ�����ر م���ا ك��ت��ب��ت - وي��ت�����ش��ل��ل��ون �إىل 
تلك  بعد-  �أكتبها  مل  �لتي  �لكلمات 
�لتي بقيت يف بنات �أفكاري- يبحثون 
جلدي  -وعلى  �أظ��اف��ري  حتت  عنك 
كلمٍة  ك��ل  �مل��ع��ت��ق-  بعطرك  �ل��رط��ب 
�إليك  ي��ر���ش��ده��م  ك��م��ني  ه��ي  كتبتها 
و�شادتي  ع��ل��ى  زرع��ت��ه��ا  وردٍة  -وك����ل 
حتمل ب�شمتك -وكل قبلة منحتني 
�شكرتها- وكلما حاولت  �أجن من  مل 

ت�شليلهم -��شتدلو� عليك بحو��شي 
�لتي ت�شتيقُظ قربك..«

�ل��دك��ت��ور حم��م��د مقد�دي  �ل�����ش��اع��ر 
�شارك �جلمهور ب�ِشعره �ملتفرد، ومن 

ق�شيدة “وحدي”، حيث قر�أ:
�لرمل-  دروب  -على  �أهيم  »وح��دي 
وحدي-  -و�أ����ش���ري  �خل��ط��ى  منك�شر 
وج����ع ي��ح��ا���ش��ر م���ا �أت������وق ل���ه -من 

-�أن  و�أ����ش���ت���ه���ي  �ل�����ق�����دمي..  �حل���ل���م 
حتتمي �مر�أة -بظل قطويف �لأوىل- 
-�أ�شرعة  �مل����وج  ح�����ش��ور  يف  وت���رف���ع 
�ل��ع��ن��اق- وح����دي- و�أ����ش���رب م��ا يتاح 
من �ل�شر�ب لأرتوي -مملوءة قربي 
مب���اء �ل�����ش��ر، و�ل�����ش��ل��و�ن- وحدود 
�إلي يف   - �أرى  - ول  �لبلد  منفاي 

�شاح �لوغى -وحدي«.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي  و�ل�شياحة-  �لثقافة  د�ئ���رة  يف  للرجمة  “كلمة”  م�شروع  �أ���ش��در 
ترجمة كتاب “�لتوجيه �لتدريبي لتح�شني �لأد�ء: مبادئ �لتوجيه �لتدريبي 
و�لقيادة وممار�شتها” لل�شري جون ومتور، وقد نقله �إىل �للغة �لعربية عمر 

�شعيد �لأيوبي.
 »coach« ي�شري �ملوؤّلف يف �لف�شل �لأول �أن �لبحث يف �ملعجم عن معنى كلمة
�أو “coaching »، ل ي�شعف �لباحث يف �لوقوف على �ملعنى �لدقيق لهما. 
فهو يقّدم تعريفني. �لأول يذكر حافلة ُت�شتخدم للرحلت �لطويلة، وعربة 
و�ملدّر�س  �لريا�شي،  �ل��ت��دري��ب  �أو  �لتعليم  �ل��ث��اين  وي�شمل  و�ل�شفر.  ق��ط��ار، 
�خل�شو�شي، و�لتعليم �لإ�شايف. ويرى �ملوؤلف �أن �ملعنى �لأول رمبا يكون �أكر 
ول  برحلة  يتعّلق   )coaching( �لتدريبي  �لتوجيه  لأن  باملو�شوع،  �شلة 

�شلة له بالتدري�س �أو �لتعليم.
 »coaching« لتوجيه �لتدريبي هو �ملقابل �لذي �ختاره �ملرجم لكلمة�
لهذ�  عربي  مقابل  على  تو�فق  �لآن  حتى  يظهر  مل  �إذ  �لإجنليزية،  باللغة 
رغم  “كوت�شينغ”،  �للفظة  تعريب  �إىل  �لأ�شخا�س  بع�س  دفع  ما  �مل�شطلح، 

عدم تو�فق �للفظ مع �لعربية وتعّذر ت�شريفه.
للتفكري.  وطريقة  لل�معاجلة،  وو�شيلة  ل���لإد�رة،  �أ�شلوب  �لتدريبي  �لتوجيه 
وهو  فيه.  نعي�س  �ل��ذي  للع�شر  ملئمة  مرموقة  مهنة  لي�شبح  تطّور  وق��د 
مهارة تتطلب فهماً عميقاً وكثري�ً من �لتمّر�س ل�شتخر�ج �إمكاناته �ملذهلة. 
ويقوم على �إتاحة �خليار للعاملني بعيد�ً عن �لإملء، وبناء �لوعي و�مل�شوؤولية 

�للذين ي�شّكلن �لعامل �لأ�شا�شي للأد�ء �لرفيع.
�لتوجيه  ينحو  “كلمة”،  ترجمتها  �لتي  �لكتاب،  من  �خلام�شة  �لطبعة  يف 
�لعنان  �إط��لق  كيفية  وعمق  بو�شوح  وي�شرح  ج��دي��دة.  �آف��اق  نحو  �لتدريبي 
لإمكانات �لعاملني بغية رفع �أد�ئهم �إىل �أق�شى حدوده. ويحتوي على �شرح 
ل لنموذج “غرو” )�أي �لأهد�ف و�لو�قع و�خليار�ت و�لإر�دة(، �لذي يعّد  مف�شّ
يف �لوقت �حلا�شر �ملرجع �لأ�شا�شي ملحريف �لتوجيه �لتدريبي. وي�شّم �لكتاب 
جمموعات جديدة من �أ�شئلة �لتوجيه �لتدريبي، وف�شوًل جديدة عن �لذكاء 
�لتدريبي  �لتوجيه  م�شتقبل  �أي�شاً  ويتناول  �لرفيع.  �لأد�ء  �لعاطفي، وقيادة 
ودوره يف �إدخال حتّول على �لتعّلم و�لعلقات يف مكان �لعمل، بالإ�شافة �إىل 

�إي�شاح كيف ميكن �أن ي�شاعد �لتوجيه �لتدريبي يف �أوقات �لأزمات.
بيع منه  �لتوجيه، وقد  �لأد�ء” مرجع لقطاع  �لتدريبي لتح�شني  »�لتوجيه 

وه��و موّجه  ل��غ��ة.  م��ن ع�شرين  �أك���ر  �إىل  وت��رج��م  ن�شخة،  م��ن مليون  �أك���ر 
�إىل  ي�شعون  �لذين  وللمديرين  �أنف�شهم،  تطوير  ي��ري��دون  �لذين  ل��لأف��ر�د 
�لقيادة  �أ�شلوب  �تباع  ي��ري��دون  �لذين  و�ل��ق��ادة  �لإد�رة،  يف  �أ�شلوبهم  حت�شني 
�لتوجيهية، ف�شًل عن �ملوّجهني �ملبتدئني �لذين يريدون �لتعّمق يف �لتوجيه 

�لتدريبي.
�مل�شارك  و�ملوؤ�ش�س  �لأع��م��ال  �لتدريبي يف  �لتوجيه  ر�ئ��د  ِومت��ور  ج��ون  �ل�شري 
�لتوجيه  نقل  من  �أول  كان  عامليا.  �ل�شهرية  ُكن�شلتنت�س  برفورمن�س  ل�شركة 
“غرو”  من��وذج  و��شع  وه��و  �لثمانينيات،  �أو�ئ��ل  يف  �ملوؤ�ش�شات  �إىل  �لتدريبي 
�شاعدت  وق��د  �ل��ع��امل.  يف  ��شتخد�ماً  �لأك���ر  �لتوجيهي  �لنموذج  يعد  �ل��ذي 
�إ�شهاماته �لعاملية يف �لتوجيه �لتدريبي و�لقيادة يف تعزيز �لتحّول �ملوؤ�ش�شي. 

تويّف يف �شنة 2017 بعد �إكماله �لإ�شد�ر �خلام�س للكتاب.
�أكر من ثلثني  �لأيوبي، يعمل يف �لرجمة و�لتحرير منذ  �ملرجم عمر 
�شنة. ترجم كثري�ً من �لكتب �لتي ُن�شر بع�شها �شمن من�شور�ت كلمة، مثل: 
�حلياة:  و”�شر�رة  كويل،  موجز” لديان  تاريخ  �لإج��م��ايل:  �ملحّلي  “�لناجت 
�ل�شرية  و”�أتاتورك:  �أ�شكروفت،  لفر�ن�شي�س  �لإن�شان”  ج�شم  يف  �لكهرباء 

ماجنو. �لذ�تية ملوؤ�ش�س تركيا �حلديثة” لأندرو 

•• دبي-وام:

حققت �لإد�رة �لعامة للإقامة و�شوؤون �لأجانب بدبي �إجناز� غري م�شبوق 
�لدويل  �لعتماد  على  لها  �لتابع  �لوثائق  فح�س  مركز  بح�شول  وذل��ك 
�لإم���ار�ت  مركز  م��ن   ISO/IEC 17025:2017 �لأي���زو  و�شهادة 
معتمد  جنائي  خمتر  �لوثائق  فح�س  مركز  لي�شبح  للعتماد  �لعاملي 

عاملياً يف جمال فح�س وثائق �ل�شفر يف �لدولة.
وت�شلم �شعادة �للو�ء حممد �أحمد �ملري مدير عام �لإد�رة �لعامة للإقامة 
ملركز  �لتنفيذي  �ملدير  �أحمد  �أمينة  من  �ل�شهادة  دب��ي  �لأج��ان��ب  و���ش��وؤون 
وذلك  للعتماد  �ل��ع��رب��ي  �جل��ه��از  ورئي�شة  للعتماد  �ل��ع��امل��ي  �لإم�����ار�ت 
بح�شور �للو�ء �أحمد �ملهريي م�شاعد �ملدير �لعام لقطاع �جلن�شية و�للو�ء 
عو�س �لعومي م�شاعد �ملدير �لعام لقطاع �ملو�رد �لب�شرية و�ملالية و�لعميد 
خلف �لغيث م�شاعد �ملدير �لعام لقطاع متابعة �ملخالفني و�لأجانب وعدد� 

من �مل�شوؤولني من كل �لطرفني.

ل�شل�شة  ��شتكماًل  جديد�  �إجن��از�  �لإد�رة  ت�شيف  �لعتماد  هذ�  ومبوجب 
�إجناز�تها لت�شبح تقارير �لفح�س �ل�شادرة معرف بها عامليا وباإمكان �أي 
جهة �أو هيئة على م�شتوى �لدولة �أو خارجها �ل�شتعانة بها يف �حل�شول 
على �ملعلومة �ملوثقة حول مدى �شحة وثائق �ل�شفر من عدمه مت�شمنا 
�ملحاكم و�إد�ر�ت �جلن�شيات و�ل�شفار�ت و�لقن�شليات يف �لدولة كما وتقدم 
�ل�شفر  وثائق  من  �لتحقق  جم��ال  يف  متقدمة  تخ�ش�شية  دور�ت  �لإد�رة 

و�مل�شتند�ت وك�شف �أي تزوير بها.

�إ�شافة  �أحمد �ملري بهذ� �لإجناز موؤكد�ً على  و�أ�شاد �شعادة �للو�ء حممد 
هذ� �لإجناز على �ملركز بعد� عامليا جديد� حيث ي�شاهم �ملركز ب�شكل كبري 
�أحدث  يوفره من  ما  �إىل جانب  �مل��زورة  �لوثائق  �لك�شف عن  يف عمليات 
�لتقنيات و�لأجهزة �ملطورة �لأمر �لذي �شاعد على ح�شول مركز فح�س 

�لوثائق على �لعتماد �لدويل.
تكون  ب��اأن  روؤيتها  لتحقيق  ت�شعى  دب��ي  �إقامة  �إن  �إىل  �مل��ري  �للو�ء  و�أ���ش��ار 
�لأمن  �لعامل يف حتقيق  �أف�شل دول  �ملتحدة من  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة 

و�ل�شلمة وذلك من خلل حماية منافذها و�لت�شدي لأي �شخ�س ت�شول 
له نف�شه �لخلل باأمن �لدولة �أو �لدخول �أو �خلروج منها بوثائق مزورة 
...منوها باأن �لإد�رة متثل حائط �شد منيع حلماية منافذنا مبا لديها من 
فريق موؤهل من �خلر�ء �ملخت�شني على م�شتوى دويل و�لذين يخ�شعون 
لعملية تدريب م�شتمرة للتعامل مع �أحدث �لتقنيات و�لأنظمة �جلديدة 
درجة  على  تزويرها  ك��ان  و�ن  حتى  بها  �مل�شتبه  �ل�شفر  ج���و�ز�ت  لتحليل 
عالية من �لحر�فية. و�لتي بل �شك �شاهمت يف حتقيق نتائج وموؤ�شر�ت 
عالية تتمتع بالكفاءة �لتامة ك�شرعة �إجناز �ملعاملت يف دقائق مع �شمان 
�أحمد  �أمينة  �أك��دت  �ملحافظ على م�شتوى عال من �لتدقيق. من جهتها 
�ملدير �لتنفيذي ملركز �لإمار�ت �لعاملي للعتماد ورئي�س �جلهاز �لعربي 
للعتماد �أن �عتماد �ملختر�ت �جلنائية وخمتر�ت فح�س وثائق �ل�شفر 
ذ�ت  مطابقة  منظومة  بناء  يف  ز�وي��ة  حجر  وميثل  �أولوياتنا  �شمن  يقع 
�أر�شية �شلبة يف هذ� �لقطاع �حليوي ت�شهم وب�شكل فاعل يف حتقيق �لأمن 

و�لأمان و�لثقة و�ل�شفافية يف ��شد�ر نتائج �لفح�س.

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�شارقة،  هناأت غرفة جتارة و�شناعة 
�لإم��ار�ت قيادة و�شعبا مبنا�شبة  دول��ة 
برنامج  و�نتهاء  �كتمال  عن  �لإع��لن 
�أرج���اء  خمتلف  يف  �ل��وط��ن��ي  �لتعقيم 
�ل����دول����ة و�ل�������ش���م���اح ب��ح��ري��ة �خل����روج 
طو�ل  �ملجتمع  �أف���ر�د  لكافة  و�ل��ع��ودة 
�ل��ي��وم ب����دون ت��ق��ي��ي��د، ك��م��ا �أث��ن��ت على 
�أبطال  قدمها  �لتي  �لوطنية  �جلهود 
ما  �أن  م���وؤك���دة  �لأول،  �ل���دف���اع  خ���ط 
حت��ق��ق خ����لل �لأ����ش���ه���ر �مل��ا���ش��ي��ة هو 
�لإمار�ت  �إجن���از�ت  �إىل  ي�شاف  �إجن��از 
توجيهات  و�أن  ل��ه��ا،  ح�����ش��ر  ل  �ل��ت��ي 
ور�ء  �ل�شبب  ك��ان��ت  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة 
�تخاذ قر�ر�ت �شائبة ملو�جهة فريو�س 
�لإم�����ار�ت  لت�شتمر  �مل�شتجد  ك���ورون���ا 
بخطى  �مل�شتقبل  ن��ح��و  م�شريتها  يف 

ثابتة.

الييعييطيياء  يف  رائيييييييدا  منييييوذجييييا 
االإن�صاين 

و�أكد �شعادة عبد �هلل �شلطان �لعوي�س 
جت���ارة  غ���رف���ة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
و�شناعة �ل�شارقة، �أن ما قدمه �أبطال 
منوذجا  م���ث���ل  �لأول  �ل����دف����اع  خ����ط 
ر�ئ���د� يف �ل��ع��ط��اء �لإن�����ش��اين م��ن �أجل 
�ملجتمع  �أف���ر�د  و�شحة  �شلمة  �شون 
وجهودهم  ت�����ش��ح��ي��ات��ه��م  خ����لل  م���ن 
�لنابعة ب�شكل �أ�شا�شي من نهج �لقيادة 
�ل��ت��ي جعلت �لإن�����ش��ان على  �ل��ر���ش��ي��دة 
ر�أ�س �أولوياتها، و�شّكلت قدوة للجميع 

�لدقيقة  و�ملتابعة  �ملتو��شل  �لعمل  يف 
لكل ما فيه م�شلحة �لوطن و�ملو�طن، 
و�شلمة  و�أم��ان  باأمن  عي�شه  و�شمان 

على هذه �لأر�س �لطيبة.
“تو��شل  ق��ائ��ل:  �لعوي�س  »و�أ����ش���اف 
دول�������ة �لإم�������������ار�ت ب���ف�������ش���ل �ل�����روؤي�����ة 
لقيادتها  �مل��دى  بعيدة  �ل�شت�شر�فية 
�لعاملي  ح�����ش��وره��ا  ت��ع��زي��ز  �ل��ر���ش��ي��دة 
من  جديدة  م�شتويات  و�إظهار  �ملميز، 
�ل��ك��ف��اءة و�ل��ف��ع��ال��ي��ة يف �ل��ت��ع��ام��ل مع 
خمتلف �لتحديات”، موؤكد� �أن �كتمال 
و�نتهاء برنامج �لتعقيم �لوطني على 
�لتام  �لنجاح  يعك�س  �لدولة،  م�شتوى 
خلل  ب��ذل��ت  �ل��ت��ي  �لوطنية  للجهود 
�ملرونة  �أن  �إىل  م�شري�  �ل��ف��رة،  ه��ذه 
و�ل�شرعة يف �تخاذ �لقر�ر�ت، و�إطلق 
�ملبادر�ت �لوطنية للتعامل مع �لأزمة 
فريو�س  �نت�شار  يف  �ملتمثلة  �حل��ال��ي��ة 
تاأكيد وم�شتوى عال من  كورونا، هي 
كفاءة �لإد�رة يف جميع مفا�شل �لعمل 

على  وعملي  ر����ش��خ  ودل��ي��ل  �حلكومي، 
وج����ود م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل ح��ك��وم��ي��ة ذ�ت 
ثقافة �حر�فية متميزة تعمل بتناغم 
�لقيادة،  توجيهات  وف��ق  ت��ام  وتن�شيق 
�لتنمية  �أه����د�ف  حتقيق  ي��خ��دم  ومب��ا 

�مل�شتد�مة يف �لدولة.
توجيهات  �أن  �إىل  �ل��ع��وي�����س  ول���ف���ت 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
�ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة، بعودة �ملوظفني 
للعمل من �ملقار �حلكومية بن�شبة 50 
خ��ط��وة مهمة ع��ل��ى طريق  مت��ث��ل   %
عودة �حلياة �إىل طبيعتها، منوها �إىل 
كافة �لقر�ر�ت �لتي �تخذت و�ملبادر�ت 
و�ملحفز�ت �لتي �أطلقت و�لتي �شاهمت 
�لعجلة �لقت�شادية  �إع��ادة حتريك  يف 
�أج����ل حت��ق��ي��ق �لزده�������ار وتعزيز  م���ن 
�لنمو عر �حتو�ء تاأثري �أزمة كورونا 
بدورها  ت��ق��وم  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  لتظل 
�حل��ي��وي يف ح��رك��ة �لق��ت�����ش��اد �لعاملي 

كمركز جتاري و��شتثماري دويل يربط 
�أ�شو�ق ومناطق �لعامل كافة، كما توؤكد 
�ملرونة �لتي تتمتع بها �ل�شارقة و�لتي 
�لتغري�ت  جميع  مو�كبة  م��ن  مكنتها 
و�ل��ت��ط��ور�ت و�ل��ع��م��ل ب��ك��ف��اءة ت��ام��ة يف 
خم��ت��ل��ف �ل����ظ����روف ب��ف�����ش��ل �ل���روؤي���ة 

�لثاقبة لقيادتنا �لر�شيدة.

بيئة اآمنة
�أحمد  حممد  �شعادة  �أك���د  جانبه  م��ن 
�أمني �لعو�شي مدير عام غرفة جتارة 
�لأزمة �حلالية  �أن  �ل�شارقة،  و�شناعة 
هي حتد حقيقي لأي دولة يف �لعامل، 
وقد ��شتطاعت دولة �لإمار�ت �لتقليل 
من تد�عياتها على جميع �لقطاعات، 
قيادة  وج���ود  ذل���ك  يف  �لف�شل  وي��ع��ود 
ر�شيدة ��شتثمرت يف �لكفاء�ت �لوطنية 
جميع  ل��ه��ا  و���ش��خ��رت  عليها،  ور�ه��ن��ت 
�لتقنيات و�حللول �حلديثة، و�لأدو�ت 
�لذكية ل�شمان جناحها، لفتا يف هذ� 
�ل�شارقة  غرفة  ��شتعد�د  �إىل  �ل�شياق 
موظفيها  ع�������ودة  ح���ي���ث  م����ن  �ل����ت����ام 
�إىل م���و�ق���ع ع��م��ل��ه��م يف م��ك��ات��ب��ه��م يف 
خمتلف �لإد�ر�ت و�لأق�شام، بعد تهيئة 
�لتد�بري  �آمنة، و�تخاذ  �لأج��و�ء لبيئة 
مبد�أ  وحتقيق  �ملختلفة،  �لح��ر�زي��ة 
�ل��ت��ب��اع��د �جل�������ش���دي، ل��ل��ح��ف��اظ على 
�شحة و�شلمة �جلميع، من موظفني 
ين�شده  م����ا  �إط��������ار  يف  وم����ر�ج����ع����ني، 
�ملخت�شة  �جل��ه��ات  وتن�شده  للجميع، 
و�مل���ع���ن���ي���ة ع���ل���ى م�������ش���ت���وى �ل�����دول�����ة، 

وم�شتوى �إمارة �ل�شارقة.

•• دبي -وام:

�أعلنت هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي “دبي للثقافة” وكجزء من حملتها 
�شر�كتها  ع��ن  #لنبدع_معاً،  ع��ن��و�ن  حت��ت  �إط��لق��ه��ا  مت  �لتي  �لرقمية 
تريدينج«  “بري�شتيج  �شركة  رعاية  حتت   ،CreateNations مع 
هذه  م��ع  ومت��ا���ش��ي��اً   .Briar Prestidge Trading LLC
�أفر�د  �إىل ت�شجيع كافة  “دبي للثقافة” من خللها  �لتي �شعت  �حلملة 
�ملجتمع �إىل تقدمي نتاجات �إبد�عية، كل يف جماله، و��شتقطبت �أكر من 
جمموعة  �شمم  و�ملقيمني،،  �لإمار�تيني  �لفنانني  من  م�شاركة   1500
ر�شومات   CreateNations# حملة  يف  �مل�شاركني  �لفنانني  م��ن 
مع  بيعها  يتم  قم�شان  على  لطباعتها  �مل��ن��زيل  �حل��ج��ر  م��ن  م�شتوحاة 
�ل�شموم، متيحني  و�لدهانات �خلالية من  �لتلوين  �أق��لم  جمموعة من 
�لفر�شة �أمام من ي�شريها لتلوينها كل على ح�شب ذوقه مب�شاركة �أفر�د 
هذه  من  �لأوىل  �ملجموعة  عائد�ت  م  ُتقدَّ و�شوف  �لأ�شدقاء.  �أو  �لعائلة 
�ل�شحيني  للعاملني   PPE �ل�شخ�شية  �حلماية  معد�ت  ل�شر�ء  �ملبادرة 
�لذين يعملون على مو�جهة وباء كورونا عر �لهلل �لأحمر �لإمار�تي، 

وذلك مبو�فقة من د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شلمية و�لعمل �خلريي بدبي.
�لفن  م��ن  مبتكر�ً  م��زي��ج��اً  ي�شّكل  ك��ون��ه  �مل�����ش��روع يف  ه��ذ�  ف���ر�دة  وتتمثل 
�ل�شر�كة  و�لبتكار، وبف�شل  �لإب��د�ع  للنا�س فر�شة  و�ملو�شة، حيث يوفر 
�جلديدة مع “دبي للثقافة”، �شيتيح �أمام �لفنانني من جمتمع �لإمار�ت 

فر�شة حتويل فنهم �إىل مو�شة و�مل�شاهمة من خلله يف تعزيز م�شتوى 
�لوعي، وم�شاعدة �لق�شايا �لأكر �إحلاحاً يف �ملجتمع.

وقالت �شيماء ر��شد �ل�شويدي، مدير �إد�رة �لت�شويق و�لت�شال �ملوؤ�ش�شي 
“ من خلل هذ� �لتعاون، ن�شعى �إىل دعم �ملبادر�ت  “دبي للثقافة”:  يف 
لت�شهيل  �لوطني  �مل�شتوى  على  مبن�شة  وتزويدها  و�ملبتكرة،  �لإبد�عية 
ر�شالة  ب��ّث  �إىل  �ل�شر�كة  ه��ذه  خ��لل  من  ونطمح  �ملجتمع.  مع  تفاعلها 
�إيجابية وحب متجدد للثقافة لدى جميع �شر�ئح �ملجتمع«. من جهته، 
قال بر�ير بري�شتيج، موؤ�ش�س CreatNations و�لرئي�س �لتنفيذي 
 CreatNations ب��ني  �ل�شر�كة  “ُتعتر  “بري�شتيج”:  ملجموعة 
حملة  �ن��ط��ل��ق��ت  ف���ق���د  �أ�����ش����ب����اب؛  ل���ع���دة  م�����ش��ج��ع��ة  للثقافة”  و”دبي 
CreateNations باأجندة ب�شيطة - قم بو�جبك مل�شاعدة �لآخرين، 
�ل�شحي”  “�حلجر  عنو�ن  حتت  ج��اءت  �لتي  �لأوىل  جمموعتنا  وتّلقت 
�لثناء على �لت�شاميم و�لذكريات �ملمتعة �لتي �شّكلتها خلل فرة �لإغلق، 
و�شوف يتم �لترع بالعائد�ت ل�شر�ء معد�ت �لوقاية �ل�شخ�شية للعاملني 
جلهودهم  تقدير�ً  �ملر�س،  �نت�شار  ملكافحة  �لأمامية  �لدفاع  خطوط  يف 
وت�شحياتهم يف �شبيل �شلمتنا”. وميكن للم�شاركني �إر�شال ت�شاميمهم 
application@createnations. �لإل��ك��روين  �لريد  عر 
com. فيما ميكن متابعة حملتي CreatNations# و #لنبدع_

ليتم  �لت�شاميم  م�شاركة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�إن�����ش��ت��غ��ر�م،  في�شبوك  ع��ر  م��ع��اً 
عر�شها يف معر�س #لنبدع_معاً يف �مل�شتقبل.

مركز فح�س الوثائق باإقامة دبي ينال العتماد 
الدويل من الإمارات العاملي للعتماد

اأ�صادت بجهود وت�صحيات خط الدفاع االأول مبنا�صبة انتهاء برنامج التعقيم الوطني 

غرفة ال�شارقة: توجيهات القيادة الر�شيدة كانت ال�شبب وراء اتخاذ 
قرارات �شائبة لت�شتمر الإمارات يف م�شريتها نحو امل�شتقبل بخطى ثابتة

دبي للثقافة تتعاون مع CreateNations كجزء من حملة #لنبدع_معا

�شعراء عرب يتاألقون افرتا�شيًا يف بيت ال�شعر بالفجرية 

م�شروع )كلمة( ي�شدر ترجمة كتاب التوجيه التدريبي لتح�شني الأداء: مبادئ 
التوجيه التدريبي والقيادة وممار�شتها ملوؤلفه ال�شري جون ِومتور



األحد    28   يونيو   2020  م    -   العـدد   12972  
Sunday     28    June   2020  -  Issue No   1297208

العدد 12972 بتاريخ 2020/6/28 

اإعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لفيفاء 

للعقار�ت
رخ�شة رقم:CN 2575879   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12972 بتاريخ 2020/6/28 

اإعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا 

زيرو فايف زيرو
رخ�شة رقم:CN 2695263   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعييييييييييالن
�ل�ش�����ادة/بيوتي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شتي�شن لتجارة م�شتح�شر�ت �لتجميل
رخ�شة رقم:CN 2109165   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعييييييييييالن
�أدفايزرز  �ل�ش�����ادة/بكت�شر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لل�شت�شار�ت ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2670942 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد خالد حممد �حمد �ملنهايل ٪1

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �بر�هيم علي �شيف �لنعيمي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعييييييييييالن
للزجاج و�لملنيوم  �ل�ش�����ادة/جناتا  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:2296206 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �بو بكر حمابو عامل ٪49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عزيز �شامل طريف �لعلوي ٪51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �بو بكر حمابو عامل

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شن حممد ح�شن علي �ملرزوقي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12972 بتاريخ 2020/6/28 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
حميده   �لتجاري  بال�شم    CN  1195379 رقم: 
�لرخ�شة  �لغاء  طلب  بالغاء  لللكرونيات  ح�شن 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لد�نتيل �لف�شي للخياطة �لن�شائية ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1013267 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/فاطمه �شعيد عبيد ماجد �ملهريي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ فاطمه �شعيد عبيد ماجد �ملهريي من 50٪ �ىل ٪100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيف �شعيد عبيد ماجد �ملهريي

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ �لد�نتيل �لف�شي للخياطة �لن�شائية ذ.م.م

SILVER LACE LADIES TAILORING LLC

�ىل/�لد�نتيل �لف�شي للخياطة �لن�شائية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

SILVER LACE LADIES TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خلل 

�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/زيغيتز� �خلليج طبي ��شتجابة وخدمات �ل�شعاف 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب - فرع �أبوظبي 1 رخ�شة رقم:2822412 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�ل�شمد �شعيب حممد �ل علي من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�ل�شمد �شعيب حممد �ل علي من 0٪ �ىل ٪100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ردي�س فيليود�ن كوتى فيليود�ن

تعديل �شكل قانوين/من فرع �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/ زيغيتز� �خلليج طبي ��شتجابة وخدمات �ل�شعاف - فرع �أبوظبي 1

ZIQITZA GULF MEDICAL RESPONSE AND AMBULANCE SERVICES - BRANCH OF ABU DHABI1

�ىل/زيغيتز� �خلليج طبي ��شتجابة وخدمات �ل�شعاف  - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 ZIQITZA GULF MEDICAL RESPONSE AND AMBULANCE SERVICES

- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خلل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعييييييييييالن
لعمال  �حمد  مبارك  �ل�ش�����ادة/علي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لطابوق و�لبل�شر

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1026843 

تعديل ��شم جتاري من/ علي مبارك �حمد لعمال �لطابوق و�لبل�شر

ALI MUBARAK AHMED BLOCK & PLASTER WORKS

�ىل/مرجح لعمال �لطابوق و�لبل�شر

MARJEEH BLOCK WORKES & PLASTER

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12972 بتاريخ 2020/6/28 

اإعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خياط ر�شو�ن �حمد لل�شيد�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1134852 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/علي حمد �شعيد حمد �لكلباين من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ علي حمد �شعيد حمد �لكلباين من من 0٪ �ىل ٪100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ر�شو�ن �حمد خان حممد

تعديل ��شم جتاري من/ خياط ر�شو�ن �حمد لل�شيد�ت

�ىل/خياط �جلمال �لرفيع لل�شيد�ت

AL JMAL ALRAFEE TAILOR WOMEN

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 34/2018/250 بيع عقار مرهون   
مو�شوع �لتنفيذ : طلب �ذن بيع عقار مرهون عبارة عن �لعقار رقم 510 مز�يا 24 منطقة و�دي 

�ل�شفا 2 
طالب �لإعلن : م�شرف �أبوظبي �ل�شلمي - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعلنهما : 1- �شركة برولوجيك�س ذ.م.م  2-�شارو�ن �شينغ لل �شينغ بهوجال - �شريك 
�شامن - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهول حمل �لإقامة 

ل�شد�د قيمة  �علنكم  ب��ت��اري��خ:2020/4/30  �لبتد�ئية  دب��ي  ق��ررت حمكمة   : �لإع��لن  مو�شوع 
�لتنفيذ  �لتبليغ يف ملف  �ملطالبة وقدرها )675000( درهم خلل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ 
�عله و�ل بيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت 
�ملدنية )نوع �لعقار �شقة �شكنية  - �ملنطقة و�دي �ل�شفا 2 - رقم �لر�س 1407 - رقم �لبلدية 764-
643 - رقم �ملبنى 1 - ��شم �ملبنى مز�يا 24 - رقم �لعقار 510 - م�شاحة �لعقار 86.39 مر مربع.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  يونيو  2020 العدد 12972 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12972 بتاريخ 2020/6/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1785/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 165.879.86 درهم مع 

�لفائدة �لقانونية 12٪ �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق يف 2018/8/1 حتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة. 

�شفته   - �ملهريي  �شعيد  �شاحي  حممد  خالد   / مديرها  وميثلها  جر�ند  بانور�ما  فندق   : �لإع��لن  طالب 
بالق�شية : مدعي  وميثله : ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان - �شفته بالق�شية : وكيل 

�ملطلوب �إعلنه : 1- مو�شم �ملغامر�ت لل�شياحة - �س ذ م م - �شفته   بالق�شية : مدعي عليه 
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره 165.879.86 درهم مع �لفائدة �لقانونية 12٪ �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق يف 2018/8/1 حتى �ل�شد�د 
�لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2020/7/12 �ل�شاعة 8.30 
�شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : مزارع للت�صميم الداخلي - �س ذ م م 
م م  ذ  ���س   - و�لمل��ا���س  �ل��ذه��ب  جممع  ملك   )GDP-5-2-218( مكتب   :  �ل��ع��ن��و�ن 
�لقيد  رق��م   646161  : �لرخ�شة  رق��م   ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�شكل   -
باأنه  �لتنمية �لقت�شادية بدبي  بال�شجل �لتجاري : 1066882 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
وذلك   ، �أع���له  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحلل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د 
دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2017/5/16 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
�إىل �مل�شفي �ملعني  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عر��س  بتاريخ 2017/5/16 وعلى من لديه 
- ملك   910 رقم  : مكتب  �لعنو�ن  ال�صجالت  لتدقيق احل�صابات وتنظيم  ايزي�س 
جمموعة �شلطان لل�شتثمار - بور �شعيد - هاتف : 2947002-04  فاك�س : 04-2947003  
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ايزي�س لتدقيق احل�صابات وتنظيم ال�صجالت
�لعنو�ن : مكتب رقم 910 - ملك جمموعة �شلطان لل�شتثمار - بور �شعيد - 
هاتف : 2947002-04  فاك�س : 2947003-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
مزارع  �أعله لت�شفية  باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور  �لقت�شادية بدبي 
وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ   للت�صميم الداخلي - �س ذ م م 
2017/5/16 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/5/16 وعلى 
من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�لأور�ق  �أع��له، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 3469/2019/315 ا�شتئناف عمايل  
مو�شوع �لإ�شتئناف: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 7838 ل�شنة 2019 

عمايل جزئي مع �لز�م �مل�شتاأنف �شده بالر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.   
طالب �لإعلن : جينا�شاندر�ن فانار�كال - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

وميثله : عادل عبد�لقادر حميد فاخر - �شفته  بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه:1- �شركة برون �لإمار�ت للمقاولت و�ل�شناعة )ذ م م( - �شفته 
بالق�شية : م�شتاأنف �شده جمهويل حمل �لإقامة. مو�شوع �لإعلن : وحددت 
لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 2020/6/29 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم 2019/3922  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شيما بيوتي لوجن )فرع( جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ مي توفيق بوكرم - قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)165047( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�شافة 
�ملحكمة  �ملحكمة. وعليه فان  �ىل مبلغ 8321 درهم ر�شوم خلزينة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
 املو�شوع اأمر على عري�شة/اأ�شافة م�شمى قبيلة 

مقدم الطلب:عبدالرحمن علي حممد        
يطيب ملحكمة خورفكان �لحتادية �لبتد�ئية �ن تقدم ل�شعادتكم �أطيب حتياتها وو�فر �شكرها للطب �ملقدم من 
، ��شافة م�شمى قبيلة )�لبلو�شي( يف خل�شة قيده رقم )2036/304( ��شتناد�  �ل�شيد/عبد�لرحمن علي حممد 
�ىل خل�شة قيد �شقيقه )حممد علي حممد �لبلو�شي( رقم �لقيد )304-2234(.وجلميع �أبنائه �ملنف�شلني بقيود 

م�شتقلة وهم:
1- حممد عبد�لرحمن - خل�شة �لقيد رقم )304-5356( - 2- ر��شد عبد�لرحمن - خل�شة �لقيد رقم )304-

4689( - 3- علي عبد�لرحمن - خل�شة �لقيد رقم )034-5988( - 4- يو�شف عبد�لرحمن - خل�شة �لقيد رقم 
)304-7868( - 5- �شعود عبد�لرحمن - خل�شة قيد رقم )304-8568( - 6- عبد�هلل عبد�لرحمن - خل�شة قيد 
رقم )304-7490( - 7- �شريفة عبد�لرحمن يف خل�شة زوجها رقم )707-2256( - 8- عائ�شة عبد�لرحمن يف 
خل�شة زوجها رقم )304-6331( - 9- �مرية عبد�لرحمن يف خل�شة زوجها رقم )304-7960( - 10- خديجة 
��شماء عبد�لرحمن يف خل�شة قيد زوجها رقم   -11 - رقم )6714-304(  عبد�لرحمن يف خل�شة قيد زوجها 

)304-7293( - 12- �شارة عبد�لرحمن يف خل�شة قيد زوجها رقم )795-304(
يوما  ع�شر  خم�شة  خلل  �لبتد�ئية  �لحتادية  خورفكان  حمكمة  �ىل  يتقدم  �ن  ذلك  على  �عر��س  لديه  فمن 

من تاريخ هذ� �لعلن
القا�شي/�شليمان را�شد �شليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية            

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 
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اآراء الكتاب
م�صاحة ن�صتعر�س فيها االأفكار واالإبداع 

بهدف اإثراء احلياة الثقافية
 يعرب القارىء فيها عن راأيه وال ميثل وجهة نظر ال�صحيفة

نتلقى م�صاركتكم عرب االمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

حماوالت ال�صعود 
�ملناف�شة على �لو�شول قبل �لآخر لإز�حته  �أعجب ملن ي�شعون د�ئما يف ظل 
�لأوىل  ث��لث  على  مبني  وعجبي  ل��لأع��ل��ى،  ه��م  ي�شعدو�  ك��ي  جانبهم  م��ن 
كي  بدقة  عليه  �شت�شعد  ما  �ختيار  فعليك  للأعلى  ت�شعد  �أن  �أردت  �إن  �أن��ك 

ت�شمن ��شتقر�رك لكن �ل�شعود على 
رقاب �أو �أكتاف مناف�شيك لن ي�شمن 
بالأعلى  �ل��ب��ق��اء  يف  �ل���ش��ت��م��ر�ر  ل��ك 
ول  ي��ن��زل  م��ن يحفر  �أن  و�ل��ث��ان��ي��ة   ،
حماولتك  �أو  باإز�حتك  و�أن��ت  ي�شعد 
لإز�ح��������ة �لآخ�������ر ف����اأن����ت حت���ف���ر بئر 
بكل  �لثالثة  ت�شتحق  لأن��ك  هاويتك 
تاأكيد وهو �أن ينطبق عليك قول �هلل 
�إل  �ل�شيء  �ملكر  يحيق  :" ول  تعاىل 

باأهله"
 ما بالنا �إن كانت حماولتنا لل�شعود 
�أ�شا�س  على  مبنية  �لغري  رق��اب  على 
م��ن �لوقيعة ب��ني �لآخ���ر وغ��ريه من 

رفقائنا �شوياً ممن ن�شتهني بعقولهم ونوقعهم يف م�شكلت مع �لآخر بكيد 
منا كي يظهر �لآخر مذموماً ويبقى وحيد�ً مدحور�ً مبعد�ً عن �لنا�س كذلك 
�أنك  �أن �هلل معه لأنك تعلم بينك وبني نف�شك  لكنك و�لغري تن�شون �لأهم 
ظامله و�أنك كدت له ليهوي وت�شعد �أنت على رقبته، فاأ�شبح مغلوباً من وجهة 
نظرك ، لكن يف �للحظة �لتي تن�شى فيها �أنت �إميانك بربك و�أن �لأمور جتري 
مبقادير ، يبقى هو موؤمناً باأن ربه نا�شره ولو بعد حني ،فيكون له �لن�شر 
عليك ولو فقط باإح�شا�شك �ملرير باخلزي تلو �خلزي من عدم متكنك من 
�أنت  �إن  ن�شيبك  �شتكون من  �أنها  توهمت  �لتي  بالقمة  �مل��وؤزر  �لفوز  حتقيق 

جنحت يف �إز�حة من توهمت �أنهم يز�حمونك عليها .
وهنا لك علي حق باأن �أهم�س لك يف �أذنك قائًل �تق �هلل يف نف�شك وغريك 
و�لآخر، و�علم �أنه كما علمنا ر�شول �هلل فما �أ�شابك مل يكن ليخطئك وما 
�أخطاأك مل يكن لي�شيبك، و�أنه رفعت �لأقلم وجفت �ل�شحف و�أنك لن تغري 
�إل بالقدر �لذي كتب لك �أن تغريه فاعمل على �أن يكون تغيريك بالأف�شل 
من �لأ�شاليب وللأف�شل من �لنتائج ولي�س ل�شيء �آخر و�إن مكانك حمفوظا 

يف �لقمة �أو يف �لقاع كما هو ينتظرك �إن كان ُمقدر�ً لك .
حمدي اإ�صماعيل عبد الظاهر/  اإعالمي

فريو�س ال�صو�صيال ميديا 
تخرج �ل�شو�شيال ميديا بفتو�ها غري 
�ملوثقة فور تعر�س �ملجتمع لأي ظرف 
�نت�شار فريو�س كورونا  ط��ارئ، ومنذ 
و�ل�شلمة  �لعامة  �ل�شحة  وخ���ر�ء 
خ��ري��ج��ي �مل��ي��دي��ا ي��ت�����ش��دق��ون بطرق 
�ل��ع��لج و�أ���ش��ال��ي��ب �حل��د م��ن �نت�شار 
�لأوبئة، لي�س بو�شف �لعقاقري ولكن 
�لدينية  و�لفتاوى  �لأع�شاب  بو�شف 
ف��م��ن عباقرة  �ل���ت���ي حت����رم وحت���ل���ل، 
كورونا  ي�شف  من  ميديا  �ل�شو�شيال 
و�ملقاهي،  �مللهي  لتغلق  ج��اءت  �أنها 
ياأتي  باأنها جند  وغريها من ي�شفها 

بقائمة �أ�شماء �شيح�شدها ومي�شي
توؤخر، لكن �خلطورة يف كل من يخرج على  �لفتاوى ل تقدم ول  ه��ذه  كل 
خرة  �أو  وع��ي  �أي  ب��ل  كيميائية  عقاقري  وي�شف  �ل��ع��لج،  ب��ط��رق  �ملجتمع 
�ملتابعني،  ع��دد من  �أك��ر  �ل�شهرة وح�شاد  يبحث عن  �شخ�س  ؛لأن��ه جم��رد 
حتى مقدمي بر�مج �لطبخ �أفتو� باأكلت ت�شفي من كورونا، ومدعي �لعلم 
بالأع�شاب قدمو� فتاو�هم و�شرحو� فريو�س كورونا وكاأنهم عاي�شوه من قبل 
وكانت لهم جتارب يف �ل�شفاء، ودخل م�شمار �لفيديوهات غري �مللزمة للكثري 
من �لأطباء، يفتون بكيفية �رتد�ء �لكمامة ويو�شون باأ�شماء �أدوية وعقاقري، 
يتحدثون عن كورونا كما لو كانو� خر�ء يف �لوباء و�أجرو� جتارب و��شتفادو� 

من ��شتق�شاء �أجروه يف �خليال
 للأ�شف �لتجارة باأرو�ح �لب�شر �شارت على مو�قع �ل�شو�شيال ميديا، بهدف 
�ملقابل  �ملال و�ل�شهرة، ويف  �ملهم  �أهمية ملن ي�شرونه  �ملتابعني ول  ��شتقطاب 
بالبحث �جلاد على علج ينهي  �لذين يقومون حاليا  �خلر�ء �حلقيقيون 
باأن  ويفتون  معتمد،  ل���دو�ء  ي�شلو�  مل  باأنهم  ي�شرحون  �لب�شرية،  ماأ�شاة 
عليه  �ل�شيطرة  ميكنهم  ول  �شيئا  عنه  يعرفون  ل  جمهول  فريو�س  كورونا 
�إل بالتد�بري �لحر�زية وجتنب �لعدوى، �إما باملطهر�ت �أو �لعزل و�لتقليل 

من �خلروج 
ومب���ا �أن��ن��ا ع��ل��ى ع��ل��م ب���اأن ه��ن��اك م��ن ي�����ش��درو� ل��ن��ا م��ع��ل��وم��ات خ��ط��اأ ع��ن كل 
�ملو�شوعات �ل�شائعة يف �ملجتمع، يجب علينا جتنب هوؤلء، و�لن�شر�ف عنهم 
�أن  �أق��ل من  باأنهم  لهم  ر�شالة  تو�شيل  �لأول:  ل�شببني  بهم  �لهتمام  وع��دم 
�لثاين،  و�ل�شبب  لذلك،  موؤهلني  غري  وهم  �ملعلومة  منهم  وناأخذ  نتابعهم 
خ�شائرهم �لفادحة من �ل�شهرة و�ملال مما يوؤثر على تو�جدهم على �ل�شاحة، 

وبهذه �لطريقة نق�شي على كورونا �ل�شو�شيال ميديا متاما 
ال�صيماء حممد  /خبري �صحافة واإعالم 

اأفالم اأبي�س واأ�صود 
، و�إذ�  �إذ� تزوج �لإن�شان �أجنب �إن�شاناً 
�أب��دع��ت �حل��ي��اة �أجن��ب��ت ف��ن��ان��اً ، رمز 
جمازي ، ولي�س معادلة فكرية ولكنه 
�لأوىل  �أن  �ل��ف��رق  وي��ب��ق��ى    ، حقيقة 
متفاوتة  و�ل��ث��ان��ي��ة   ، ي��وم��ي��ا  حت���دث 
لي�شت  �حل��ي��اة  �لزمانية   �أب��ع��اده��ا  يف 
و�لأعمال  �ملهن  ولكن   ، لأح��د  حكر� 
ولي�شت  ل��ل��ك��ل  ه���ي  �ل���ف���ن���ون  وب��ق��ي��ة 
يعك�س  ف��م��ن   ، �ل��ف��ن  يف  �إل  للبع�س 
�لو�قع يف �شورة من ر�شم فنان على 
لوحة هي �أحياناً قد ل تقدر بثمن ، 
�ملوناليز� ( خري دليل  و�جليوكند� ) 
وغريها ، ومن مي�شك قلماً هو �أقوى 

ممن مي�شك مبعول ، ولكليهما ف�شل .
و�إن مل يكن مقت�شر� على فنون  �لذي نعرفه نحن فهو  بالن�شبة للفن  �أما 
 ، بعينها لرويجه  ما درجت عليها موؤ�ش�شات  ولكن هذ�   ، و�ل�شينما  �مل�شرح 
�أو �لذين ل ز�ل��و� يتح�شرون بحرقة عبد  فانت�شر  و�أن��ا و�ح��دة من �للئي 
 ، حميدو  �ب��ن  فيلم  يف   2 �لنورماندي  منه  غرقت  عندما  �لق�شري  �لفتاح 
وِبلَوعة �ل�شتياق �لذي كانت به �لفنانة زينات �شدقي على دورها يف جملت 
كفتة �لر�ق�شة ، وحزينة مبقد�ر حزن فوزي �جلز�يريل حني توفيت �بنته 
�أ�شدد  �أن  �مل�شتطاع  ق��در  و�أح���اول   ! زوجته  دور  معه  متثل  كانت  طاملا  �لتي 
�لرمية لأ�شل للم�شتوى �لذي ي�شهد يل به �لفنان ��شتيقان رو�شتي يف �أ�شهر 
جملة قيلت يف تاريخ �ل�شينما �لعربية ) ن�شنت يافالح ( ، ولكن لأنه ) �أحلى 
من �ل�شرف ما في�س ( فاإذ� مل �أفرط يف �شرف مهنة �لفن كما بد� مع بع�س 

�لفنانني وهان عليهم �أن ل ي�شوهو� �لفن فقط ! ولكن طال ذلك �لت�شويه 
ز�وية  يف  و�جلرية  �لقهرية  بالقوة  �أدرجوها  �لتي  �خلا�شة  حياتهم  �أرك��ان 
�لفن لعتقادهم باأن حياتهم �خلا�شة ) فن ( ، فمن مروج لنف�شه يخرج على 
�لنا�س �شبه عار �أو عارية ، وفنان يتوعد بالتهديد و�لوعيد و�لكي باحلديد 
هناك  �أن��ه  ي�شتوعبو�  مل  باأنهم  �لظن  و�أغ��ل��ب   ) �ملجنونة   ( فكرته  وتتبنى 
فرق ما بني فكرة جمنونة فنياً ، وما بني جمنون ميتطي فناً �أعطاه لعاقل 

فريبطه بحبل كالقرد�تي �لذي يلف بالقرد ي�شرزق من ور�ئه.
قد يكون نوعاً جديد�ً من �لفنون ، ولكنه فن على �لأق��ل بالن�شبة يل غري 
م�شت�شاغ ، فلذلك �أنا من جيل �لوعي �ملجتمعي �لذي تربى من �لأ�شالة �لتي 
كانت يف معلم �حلي �ل�شعبي كالق�شري وحممد ر�شا ، وعماد حمدي فكر� 

معا�شر�ً ، ل جنونا وجموناً �شافر� .
مريا علي/اإعالمية 

نبوية مو�صى ) �صوت الن�صاء يف القرن الع�صرين(
�رتبطت نه�شة م�شر �حلديثة، باأ�شماء عديدة لعل من �أهمها نبوية مو�شى 
– 1951(  �لتي كانت �أول فتاة حت�شل مبجهودها �لذ�تي على   1886(

1907،وكانت  ���ش��ن��ة  �ل��ب��ك��ال��وري��ا 
�مل����ر�أة  بتعليم  �مل��ط��ال��ب��ات  �أك����ر  م��ن 
ح��ي��ث ك��ان��ت  ت���رى يف �ل��ع��ل��م طريقا 
�جلن�شني،  ب��ني  �مل�����ش��او�ة  حتقيق  �إىل 
و�ل�شبيل نحو نه�شة �ملر�أة �مل�شرية؛ 
�أول �م��ر�أة تعمل  كانت نبوية مو�شى 
�أول  ولعلها  بل  ناظرة،  و�أول  معلمة 
�لفتيات  ت��ع��ل��ي��م  م���ن  ت��ت��خ��ذ  �م������ر�أة 
مو�شى  نبوية  �أن  �أي  وطنية،  ق�شية 
كافحت من �أجل ق�شية �لتعليم على 
تلميذة،  وهي  عمرها،  مر�حل  مدى 
كامر�أة  و�أي�����ش��ا  ون���اظ���رة،  وم��ع��ل��م��ة، 

م�شرية  .
"�ملر�أة  وكتابها  �لفتاة،  جملة  خلل  من  �أفكارها  تن�شر  مو�شي  نبوية  كانت 
�لعمل،  يف  �مل����ر�أة  بحق  فيه  طالبت  عام1920و  يف  ���ش��در  �ل���ذي  و�لعمل" 
ومتنت �أن حتذو �مل�شرية حذو مثيلتها  �لأوروبية يف حبها للعمل وميلها �إىل 
�أيدت  �ملنزل، ودخولها للجامعة، كما  �لب�شاطة يف �ملظهر و�إىل �لقت�شاد يف 
نبوية مو�شى عمل �ملر�أة من كل �لطبقات، و كانت ترى �أنه لبد من تعليم 
بنات �لطبقتني �لو�شطى و�لفقرية �أوًل ثم توجيه �لعناية للخادمات لحقا، 
كما  طالبت باأن يكون �لتعليم يف �لقرية منا�شباً للبيئة مبعنى �إدخال �ملو�د 

�لزر�عية �شمن بر�مج �لدر��شة بها .
�شببا يف عمل  كانت  ورفيقاتها  نبوية مو�شى  كتابات ومطالبات  �أن  �شك   ل 
�ملر�أة وحتقيق جزء كبري من مطالبهن، ومع تاأييد كل �جلمعيات �لن�شائية 
�لأح��ز�ب حلقوق  كافة  وتاأييد  و�لعمل،  �لعلم  ونزولها ميد�ن  �مل��ر�أة  لتعليم 
�ملر�أة بزعامة �لوفد خا�شة مع �إن�شاء وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية عام 1939 
بد�أت �ملر�أة تنال بع�س حقوقها ومكت�شباتها �لتي ز�دت مع قيام ثورة يوليو 

بالنجاح. ورفيقاتها  مو�شى  نبوية  جهود  لتكلل   1952
اإميان احل�صيني /اإعالمية 

جائحة الدرو�س ال�صاملة
ثقافة �لعجز �ملعريف كانت من �أعظم �لدرو�س �لتي لقنتها �جلائحة للإن�شان 
، فهو حتى حلظات كتابة هذه �ل�شطور ينتظر �قتحام عامل ما بعد �جلائحة 

���ش��ي��ب��د�أ ول كيف  م��ت��ى  ي���دري  �أن  دون 
ميلك  �أن  دون  وحتى   ، �شكله  �شيكون 
زو�ل  ي�شمن  وف��ع��ال  حقيقيا  علجا 
ما  لفرة  �ملجال  و�إف�شاحها  �جلائحة 

بعدها .
�لفريو�س  حجم  �شغر  تناهي  ورغ��م 
�لذي ل يرى، ورغم �شغر �شنه قيا�شا 
على مر�حل تطوره ، �إل �أنه متّكن يف 
�أقل من عام من �إحد�ث تغيري �شامل 
�لتي  �لإمكانيات  عجزت عنه خمتلف 
بعلمه  و���ش��ل  �ل����ذي  �لإن�����ش��ان  ملكها 
وللخارطة  ج�����ي،  �ل���ف���اي���ف  ل��ت��ق��ن��ي��ة 
�لتهجني  ع���ل���وم  وط���ف���ر�ت  �جل��ي��ن��ي��ة 

و�لعلوم �لور�ثية ،  ومتكن من قلب خمتلف �ملو�زين،  وفر�س �أو�مره بالقوة 
�جلرية بعدما جاء بح�شب �لر�شومات �ملتد�ولة يلب�س �لتاج ول يتنازل .

وي��خ��رق حتى   ، و�حل���دود  �ملطبات  توقفه  ك��ائ��ن ل  �أن���ه  �ل��ف��ريو���س  م�شكلة 
جمال�س �لوزر�ء و�أ�شّرة �مل�شوؤولني وغرف نوم �لأثرياء ويجرنا على �شجن 
�أنف�شنا باأنف�شنا ، ويجرنا على �لتباعد طائعني �أو مكرهني ، ويتحكم بكل 
�شهولة يف حركاتنا وت�شّرفاتنا ونومنا ويقظتنا وم�شيتنا وجلو�شنا وحركاتنا 

و�شكناتنا ومز�جنا �لعام ، ورمبا يتدخل بعد قليل فيما ناأكل ون�شرب .
وجدنا  ولكننا   ، زم��ان��ه  يف  �ل�شيوف  نحن  �أم  علينا  �شيف  �أه��و  ن��دري  ل�شنا 
�أنف�شنا فجاأة يف عامل يختلف متاما عن �لعامل �لذي نعي�س فيه ، عامل فيه 
�شخ�شية �لطبيب �أهم من �شخ�شية �لوزير ، و�لإنفاق على مر�كز �لدر��شات 
و�لبحوث و�لتعليم و�ل�شحة يتفوق على �إنفاقات �لدفاع ، عامل توقفت فيه 
�مل�شانع وقّلت حاجات �لإن�شان �حلياتية ، ولكنه �متلأ باخلوف من جمهول 
ل يدريه ، ففي هذ� �لعامل �أ�شبح �ملوت �أقرب من �أي وقت م�شى ، وموت هذ� 

�لعامل لي�س كموت عاملنا ، فهو موت باجلملة ل باملفرد .
�لثقافة يف هذ� �لعامل هي �لأخرى خمتلفة ، فالثقافات �ل�شلوكية و�لطبية 
ت��ت��ف��وق ع��ل��ى غ��ريه��ا م���ن �أمن�����اط �ل��ث��ق��اف��ات �حل��ي��ات��ي��ة �لأخ������رى ، وحتى 
لهجاتنا  خمتلف  على  جديد  لغوي  بتطّور  تب�ّشر  �مل�شتخدمة  �مل�شطلحات 
وغريها  �لجتماعي  و�لتباعد  و�لعزل  �ملخالطة  م�شطلحات  دخلت  بعدما 
من �مل�شطلحات ، وقد كتب �أحدهم يف �إحدى �شفحات �لتو��شل :�أنه لي�س 
�شاعر� ولكنه خمالط لل�شعر�ء ، وهكذ� �شتم�شي ثقافة �ملفرد�ت يف عامل ما 
�لنا�س  يق�شي  كورونا  عامل  ويف   . جديدة  م�شطلحات  باإدخال  كورونا  بعد 
�أوقاتهم يف �لعامل �لفر��شي �أكر من �لعامل �لو�قعي ، حتى در��شة �أبنائهم 
وق�شاء �أعمالهم وخمتلف حاجاتهم �حلياتية ، حتّول معظمها فجاأة للعامل 

�لفر��شي ، وهي ميزة مهمة مللمح عامل ما بعد كورونا .
عبد الدين �صالمة/كاتب 

�صوء
تر�ودين بع�س �لأ�شئلة �ملتعلقة بالفن 
�جلميل، هذ� �مل�شطلح �جلديد وليد 
�ل�����ش��و���ش��ي��ال م��ي��دي��ا �ل����ذي ي��ع��ر عن 
ب��ك��ل م��ا ف��ي��ه م��ن جماليات  �مل��ا���ش��ي 
باأن هذه  �إبد�عية وفن ر�ٍق، مررين 
فيها  �ل�شلوك  ك��ان  �لزمنية  �ل��ف��رة 
يو�كب �حتياجات �ملجتمع من خلل 
�حلياة  و�إث��ر�ء  �ملهمة  �لق�شايا  ر�شد 
�لقيم  و�إب�����ر�ز  �لطبيعة  ب��ج��م��ال��ي��ات 

و�ملبادئ �لعامة لل�شعوب دون �إ�شفاف �أو مغازلة فئة على �لأخرى.
�لتي  �لزمنية  �ل��ف��رة  ه��ذه  على  يطلق  م��ن  �شياأتي  عاما  خم�شني  بعد  ه��ل 
يف  قابعا  �جلميل  �لزمن  �شيظل  �أم  �جلميل؟  �لفن  زمن  باأنها  �لآن  نعي�شها 
�لقرن �ملا�شي متلحفا باللون �لأبي�س و�لأ�شود بعيد� عن �لألو�ن و�لتطور يف 

�أ�شلوب �ملعاجلة �لفنية وما و�شلت �إليه �لتقنية �حلديثة من �إبد�ع.
قد تكون �لإجابة مقت�شرة على مدى تقبل �لآخر وقدرة �حلا�شر مبو�كبة 
�ملا�شي وقر�ءة �مل�شتقبل فالفن غالبا لي�س له وطن و�لإبد�ع ل ي�شجن د�خل 
بتاأ�شري�ت �ملرور فهو حمطم لكل �لقو�عد و�ملر��شيم ما  حدود ول يعرف 
د�م مي�شي يف نهج �لإ�شلح، ويف �شوء �لعرف �مللتزم وت�شليط �ل�شوء على 
�لتما�س  �ل�شائكة و�حلفاظ على نقطة  �لق�شايا  �ملجتمع ومعاجلة  مفرد�ت 
�حر�م  لوجود  �لقدمي  �لفن  على  �مل�شطلح  هذ�  ت�شاعد  رمبا  �لأخلقية. 
م��ت��ب��ادل ب��ني �ل��ع��م��ل و�جل��م��ه��ور وم���ر�ع���اة خ��د���س ح��ي��اة �لأ���ش��ر يف معاجلة 
�ملو�شوعات و�لهتمام بالإ�شقاط على �أ�شياء من �لطبيعة تعر عن مو�قف 
�أن  �لت�شويق و�لرويج للعمل، كما  �أه��م و�شائل  تعد يف ع�شرنا �حل��ايل من 
ويف  و�ل�شر،  �خل��ري  وتو�شيح  �لأب��ط��ال  تعدد  على  تركز  �ملا�شي  يف  �لأع��م��ال 
من  كبري  لقطاع  مر�شية  �لنهاية  تكون  ما  وغالبا  �خل��ري  ينت�شر  �لنهاية 
�إجابات  عن  و�لبحث  �لتفكري  �لأ�شئلة حمور  �شتظل  هذ�  كل  مع  �جلمهور، 
�أم �ملجتمع هو من يوؤثر  �إذ� كان �لفن يوؤثر يف �ملجتمع  مر�شية لتبني عما 
�أن �لفن يعر  �ملنتجني، يرى  �لعام من  �ل��ذوق  �لفن. من ي�شعى لإف�شاد  يف 
عن �ملجتمع، فيذهب �إىل �ملناطق �لع�شو�ئية ويفت�س عن �خلطايا �ملجتمعية 
لإبر�زها على �ل�شا�شة يف جو من عدم �لأخلق، وذلك بهدف ترويج �لفيلم 
و�نهيار  �لفيلم مادة للإثارة  �ل�شينما، في�شبح  �ملر�هقني من رو�د دور  عند 
�لذوق �لعام من خلل ت�شليط �ل�شوء على �لبلطجي و�خلارج على �لقانون 

وتاجر �ملو�د �ملخدرة وغريه من فئات �ملجتمع.
وهناك من يهتم بغر�س �ملبادئ و�لقيم وحب �لوطن باأفلم حترم �جلمهور 
وتخلق حالة �إيجابية لتغيري بع�س �ملفاهيم د�خل نفو�س �ل�شباب من عر�س 
ق�ش�س جناح وتليف �ملناظر �لتي تخد�س �حلياء، وهذ� �لنمط يجد رو�جا 
�أي�شا عند �جلمهور بل هذه �لنوعية من �لأفلم تعي�س لفر�ت طويلة جد� 

بف�شل �لوعي و�لر�بط �لفكري و�لإبد�عي.
حممد اأ�صامة 

طاقة ال�صمت 
�أجمُل  ه��ي  و  �لعظماء  ل��غ��ُة  �ل�شمُت 
و�أبلُغ من لغة �لكلم، هو لغة �لأقوياء، 
�أ�شبحت  �أت��ق��ن��ت��ه  �إذ�  ف��ن  فال�شمت 
يتمتع  ل���ذل���ك  ك���لم���ك،  يف  م���ب���دع���اَ 
�ل�شمت بطاقة عظيمة ت�شاعدنا على 
حتقيق �لهدوء �لعاطفي، و�ل�شتقر�ر 
�لنف�شي و�ل�شلم �للنهائي و�ل�شكون 
�جلميع  ع���ل���ى  وي����ج����ب  �ل����د�خ����ل����ي، 
و�شبطها  بالنف�س  بالثقة  �لتحلي 
تبتعد عن  �أن  ج���رب  �ل��غ�����ش��ب.  ع��ن��د 

�ل�شو�شاء وعن �لأ�شخا�س �لرثارين، درب نف�شك على �ل�شمت، �شتجد �أن 
لديك طاقة قوية كي تتاأمل يف �لكون وت�شعر بالمتنان، �شتت�شاعف قدرتك 
�أفكارك  ترتيب  م��ن  و�شتتمكن  ح��ول��ك،  ي���دور  م��ا  بكل  بعمق  �لتفكري  على 
و�لتخلي عن كل ما هو �شلبي، و�شت�شتعيد تو�زنك وتبد�أ �لأفكار �لإيجابية 

بالتجلي و�لتدفق.
�ل�شمت هو م�شدر �شحن وتن�شيط للطاقة �لد�خلية عند �لإن�شان، حيث يتم 
�إغلق هالة �لطاقة حول �جل�شم مما مينع ت�شلل �لطاقة �ل�شلبية �ملحيطة 
مما  �لكهرومغناطي�شية،  �لطاقة  وتن�شيط  �لطاقة  تدفق  من  ويزيد  �إليه، 

ي�شاعد يف �شمو �لروح.
�لرتقاء  �إىل  �لو�شول  �أج��ل  من  و�لعلمية،  �لإلهية  �ل��دع��و�ت  ت��ز�ي��دت  وق��د 

�لفكري و�لروحي و�لتما�س �ل�شفاء و�لهدوء و�ل�شكينة.
لقد �شمتت مرمي فاأجنبت نبي �هلل عي�شى، و�شمت زكريا فمنحه �هلل �لنبي 
لتتفجر  �لإن�شان،  ي�شتخدمه  �شلح  �أخطر  هي  �ل�شمت  طاقة  ف��اإن  يحيى، 
عنده ينابيع �حلكمة، �ل�شر، قوة �لرد، قوة �لثبات و�لت�شامح و�لرجوع �إىل 

�هلل، وتذكر �أن بعد �ل�شمت حتدث �خلو�رق د�ئماَ .
منال حباب /اإعالمية 

التعاي�س 
يف هذ� �لعامل يعي�س �لإن�شان ُمعّر�شا 
�نفر�ج  ُي�شر و  و  ُع�شر  لكل �شيء من 
و نو�ئب �لدهر و حتى يقف �شامد�ً 
يف كل �لأح��و�ل، يجب عليه �أن يكون 

ُمهّياأ لكل ذلك .
�لأي���ام من  ه��ذه  �ل��ع��امل  ي�شهد  فكما 
تد�عياته  و  كورونا  لفريو�س  �نت�شار 
على كل �لأ�شعدة) �شحية ، نف�شية ، 
�جتماعية، �قت�شادية( فمن �لأحرى 
بالإن�شان بدل �لوقوف متفرجاً على 

هذه �لتد�عيات �أن يقف يف وجهها قدر 
�لإمكان و �لنظر باإيجابية للأمور و عدم �لركيز على �ل�شلبي منها ، ففي 
حياة �لإن�شان هدف يطمح �لو�شول �إليه و ي�شع خطة لذلك، ومن �ملنطقي 
�أو  للف�شل  �لرئي�شة  �خلطة  تعر�شت  ح��ال  يف  بديلة  خطة  هناك  يكون  �أن 

للمعّوقات فل ي�شطدم باحلائط .
�لقيام  ن�شتطيع  �لتي  �لأ�شياء  من  �لكثري  هناك  �لقت�شادي  �ل�شعيد  فعلى 
بها و �أن نحرفها كمهنة و م�شدر رزق نعي�س منه، فوجود م�شاحات كبرية 
من �لأر��شي خالية من �ملزروعات �لأحرى بنا �أن ن�شتغلها و نزرعها، بالتايل 
توفر �ملحا�شيل و توفر فر�س عمل و تقلل من ُكلف �ل�شتري�د و ِق�س على 
ذلك من �لفر�س �لتي ت�شاعد على �لنهو�س بالأمة و �لو�شول قدر �لإمكان 
للكتفاء �لذ�تي.  �أما على �ل�شعيد �لآخر فلقد �شعرنا بنعم كثرية مل ندركها 
من قبل فكانت لنا فر�شة لنذكرها و نحمد �هلل و ن�شكره عليها من �ل�شحة و 

�لعافية و �لأمان و �حلرية و غريها �لكثري .
و �لأهم من ذلك كله �أدركنا قوة و عظمة �خلالق �شبحانه و تعاىل و �شعفنا و 

قلة حيلتنا و �أل نتعلق �إل به �شبحانه و تعاىل .
حممد رو�صدة  

احلجر املنزيل
ما  لتعوي�س  و�ق��ع��ا  �أم����ر�  �أ���ش��ب��ح��ت 
تعذر  در����ش��ي��ة  م��ق��رر�ت  م��ن  تخلف 
يكون �حل�شور  �أخذها كفاحا، حيث 
�مل��ر���ش��ل و�ملتلقي،  ب��ني  ل��وج��ه  وج��ه��ا 
نه�شو�  �لذين  �لأ�شاتذة  جعل  فيما 
�لعلمية مبهمة  �ملادة  تو�شيل  بعبء 
مبا  بعد،  ع��ن  و�لتخاطر  �لتحا�شر 
ه���و حت��ا���ش��ر م��ب��ا���ش��ر �أو م�����ش��ج��ل ، 
و�شائط  ع��ر  �لتفاعل  يجري  فيما 

�لتو��شل �لجتماعي على فحوى �ملادة �لعلمية بال�شرح و�لإثر�ء. 
وفعل مثل ذلك �ل�شحفيون و�لكتاب وبع�س �لإد�ريني، �أما �أولئك �لتقنيون 
�لذين يتوجب عليهم �إجناز �أعمالهم ب�شورة فردية فقد عكفو� على �إجناز 
�إىل  �ملنا�شب  �ل��وق��ت  يف  �أعمالهم  �إر���ش��ال  على  وح��ر���ش��و�  بعد  ع��ن  �مل��ط��ل��وب 
�إد�ر�تهم �ملركزية،  �لتي تقوم هي بدورها بتجزئة وتوزيع �لأعمال من جديد 

على عموم �ملوظفني �لذين بات ح�شورهم متعذر� كما �أ�شلفنا. 
�أغلقت حمالهم  �ل��ذي��ن  �لتجار  ف���اإن ع��م��وم  �لإد�ري����ني  ���ش��اأن  ك��ان ه��ذ�  و�إذ�   
�لفر��شي  �لت�شويق  �إىل  جل��وؤو�  فقد  فتحها،  دون  �لوباء  وح��ال  �لتجارية 
�لتو�شيل  خدمة  توفري  مع  للمادة  �للكرونية  �ملعاينة  على  يعتمد  �ل��ذي 
�لتي �أ�شهمت يف �إنعا�س غري ما جتارة تكيفا مع و�قع جديد، فيما حتول عدد 
غري قليل من �ملهنيني و�حلرفيني �إىل مز�ولة ن�شاطاتهم يف �لبيوت، مع �أخذ 
�حليطة و�حلذر، فيما ظلت بع�س �لوجبات �أو �مل�شروبات �لتي تقدمها �ملحال 

�ملغلقة حتتفظ بنكهتها.
�إىل  ق�شد�  و�ملهام،  للأعباء  و�لفر��شية  �لرقمية  �ملعاجلة  على  �لعتماد 
تفادي �لتنقل، فيما حتولت �حلاجة �إىل حمفز �إبد�عي يجري �إيجاد حلول 
ممكنة ملعتاد غري ممكن، من ذلك �قتناء ماكينات �حللقة وو�شائل حت�شري 
�قتناء تطبيقات جديدة على  �أو  ذ�ت جودة عالية  �أوع�شائر  بعينها،  وجبات 

�لهاتف توفر �إ�شافات جديدة . 
غري �أن هذ� �جلو �لعام �أ�شهم يف تنامي �لإدمان على �لنرنت، فيما ت�شاءل 
هام�س �حلركة �لتي توفر ممار�شة �أنو�ع معينة من �لريا�شات، ما �شكل عبئا 
من�شوب  ��شطر�د  مع  وزنها  يتنامى  �لتي  �لبدينة  �لأج�شام  ل��ذوي  �إ�شافيا 
�لأكل وت�شاوؤل هام�س �حلركة، فيما يبقى �لأمل معلقا باآجال رفع �حلجر.

عبد العزيز ن�صيب /اإعالمي اجلزائر 

م�صافر زاده �صالته
من  �ل�شفر  حقائب  منتجو  ي�شتخدمها  �لتي  �ملغريات  و�أن��و�ع  �أ�شكال  تتنوع 
حيث �للون و�ل�شكل و�حُللي خللق �شعور عند ر�ئيها باأنه مميز و�شط �لآلف 

�ل���ذي���ن ي��ت��ح��رك��ون ج��ي��ئ��ة وذه���اب���ا يف 
�ملطار�ت �أو �ملحطات �أو �ملو�نئ.

�لرحلة  �شتمر  م��ا  ���ش��رع��ان  ول���ك���ن.. 
�شاحبها  ن��ظ��ر  يف  �حلقيبة  وت�شبح 
ج����زء� م���ن م��ت��ع��ل��ق��ات��ه �لأخ�����رى مثل 
�لتي  �شاعته  �أو  �أو حمفظته  ملب�شه 
فيخفت  وم���ن���ظ���ره���ا  ���ش��ك��ل��ه��ا  ي���ع���ت���اد 
�شي�شعر  ب��ل  بريقها  وينطفئ  زه��وه��ا 
�أنها عبٌء عليه قد يعطله عن غايته 

من �لرحلة. 
نف�شه  �لإن�����ش��ان  يجد  �أن  �لهم  و�أك���ر 
�حلقائب  م�����ن  ب���ك���ث���ري  َث�����ُق�����ل  وق������د 
و�ملتعلقات �لتي قد تعكر �شفو رحلته 

�شو�ء كانت للعمل �أو لل�شياحة �أو لأي غر�س �آخر. 
�شافرت كثري� ومل �أفكر يوما �إل يف وزن �حلقائب �لتي �أحملها فاأنا من هو�ة 
وم�شارها  تفا�شيلها  تتغري  مرة  كل  يف  لأن��ه  ذ�تها  �ل�شفر  برحلة  �ل�شتمتاع 
�لنا�س  �هلل  دف��ع  م��ن  و�حل��ك��م��ة  نف�شي  ع��ن  ج��دي��دة  فيها حقيقة  و�أك��ت�����ش��ف 

بع�شهم ببع�س.
و�شردت  �ل��ب��ال،  ر�ح���ة  وه��ي  �شالتي،  مني  �شاعت  باأمتعتي  �ن�شغلت  ف���اإذ�    
بالتعب  �شخيف  ب�شعور  �إل  غايتي  �إىل  �أ�شل  فل  و�مل��و�ق��ف  �لذكريات  مني 

و�لإرهاق. 
متى  تعرف  ل  رحلة  يف  م�شافر  �أبيت،  �أم  �شئت  فاأنت،�شو�ء  �لدنيا  هي  هكذ� 
ت�شغل  ول  �شالتك،  فاجعلها  منها  حكمة  هناك  بالتاأكيد  ولكن  نهايتها؟ 

نف�شك بزينتها وكرة �أمتعتها �ملادية �لتي �شتح�شب عليك وزنا ز�ئد�.
�شريعا  ونتعب  �شنمل  ب��ال��ن��ا،  وي�شلح  ب��اأرو�ح��ن��ا،  ي�شمو  ل  مب��ا  �أُث��ِق��ل��ن��ا  ف���اإذ� 
�أرهق  مب��ا  �إل  فيها  ن��ت��زود  مل  ع��دي��دة  مبحطات  م��رت  حياتنا  �أن  ونكت�شف 

لنا ما ل طاقة لنا به. نفو�شنا وبالتاأكيد ُحمِّ
حممد �صمري

اأم هارون
عر�س يف �شهر رم�شان �ملبارك م�شل�شل �أم هارون للكاتبني �لبحرينيني علي 
�شم�س وحممد �شم�س، ومن �إخر�ج �ملخرج �مل�شري حممد �شامي �لعدل ،هذ� 

قبل  �لكثريون   �ل��ذي هاجمه  �لعمل 
عر�شه على �شا�شة" �إم بي �شي" وبعد 
�أنه  �أول  ن��لح��ظ  للعمل  م�شاهدتنا 
�ل�شماوية  �ل��دي��ان��ات  بت�شوير  �ه��ت��م 
من  و�لإ���ش��لم  و�مل�شيحية  �ليهودية 
�ل��دي��ن��ي��ة �خلا�شة  �مل��ع��ت��ق��د�ت  خ���لل 
�شخ�شية  �أب��رز  ولكن   ، بال�شخ�شيات 
ه��ي �أم ه���ارون �مل����ر�أة �ل��ي��ه��ودي��ة �لتي 
تزوجت مبن حتب و�أ�شلمت من �أجله 
ث��م �أ���ش��ب��ح �أه��ل��ه��ا ي��ط��اردون��ه��ا �إىل �أن 

قتلو� زوجها.
 �شخ�شية �أم هارون �أكر �شخ�شية يف 

�لأديان  جميع  م��ع  مت�شاحمة  �لعمل 
فهي �ل�شخ�شية �لتي كانت �حل�شن �لد�فئ للفريج، ولكن نلحظ �أي�شا �أنها 
ز�لت معتقد�تها  ما  �ليهودية، حيث  قناعاتها  تغري من  �إ�شلمها مل  ورغم 
�ليهودية ر��شخة يف عقليتها حتى من خلل ت�شرفاتها و�شكلها، على �شبيل 
با�شتخد�م  �ل�شابق  �لن�شاء يف  �ملثال عدم تغيري لون �شعرها كما كانت تفعل 
�ليهودية  �لديانة  لأن  �لأبي�س  �شعرها  لون  على  حتافظ  ظلت  بل  �حلناء، 
حترم تغيري �للون، �أي�شا ظلت حتافظ على ملب�شها �لتي تختلف عن جميع 
�لن�شاء  �أي�شا، بحيث تختلف عن  ديانتها  توؤكد  �لفريج، وهي ملب�س  ن�شاء 
كن  �ل��لت��ي  �مل�شلمات  �لن�شاء  م��ن  وغ��ريه��م  حممد  و�أم  هند  مثل  �مل�شلمات 
�أما من �لناحية �لفنية نلحظ تكر�ر  يرتدين �لبو�شية و�لعباية و�ل�شيلة. 
�أ�شباب �مللل �لذي �شعرنا به، فطو�ل �لوقت هناك  �أحد  �مل�شاهد �لتي  كانت 
، حيث متر �حللقات  و�إليها  �ملنازل  �ل�شخ�شيات من  وخ��روج  تكر�ر لدخول 
�أ�شا�شية، وهي �حلب و�لختلف يف �لأدي��ان و�لرغبة يف  �أح��د�ث  �أحيانا بل 
�لأحد�ث  يف  �لتجديد  ع��دم  ب�شبب  �ملتلقي  عند  �مللل  �إىل  �أدى  مما  �لنتقام 

وغياب عن�شر �لت�شويق.
�لذي متيز من خلل دوره يف  �لنمر  �ل�شعودي عبد�ملح�شن  �لفنان  �أما عن 
�شخ�شية �حلاخام د�وود، حيث �نتقل من جت�شيد �شخ�شية �لرجل �لبدوي 
�لأد�ء  �شخ�شية خمتلفة متاما،  وعلى م�شتوى  �إىل  �ل�شابق،  تكرر يف  �لذي 
�شخ�شية  ج�شدت  �لتي  �ل�شفي  فاطمة  لدى  �جلامد  �لأد�ء  جند  �لن�شائي، 
كما  �حل���و�ر  لغة  خ��لل  م��ن  لديها  �لتمثيل  حيث   ، �مل�شيحية  �لفتاة  م��رمي 
باأد�ئها  �أتاأثر  �لثلثني حلقة مل  ، وط��و�ل  �لإذ�عية  �لأعمال  هو موجود يف 
�إطلقا ، وهو �أمر غريب كونها تخرجت من �ملعهد �لعايل للفنون �مل�شرحية 
ق�شم �لتمثيل و�لإخر�ج �مل�شرحي، �لأمر يتكرر مع �ملمثلة رو�ن �ملهدي �لتي 
ج�شدت دور رحيل، و�لتي كانت تعي�س ق�شة حب مع �شخ�شية حممد و�لذي 
كان يوؤدي دوره �لفنان حممد �لعلوي، فقد كان �أد�ءهما يوحي باأننا ن�شاهد 

فلما عربيا قدميا بالأبي�س و�لأ�شود.
بدر االأ�صتاذ /ناقد 
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عربي ودويل
اأمريكا تفر�س قيودا علىاملعار�شة الرتكية: حكم الرجل الواحد �شبب انهيار البلد

 تاأ�شريات الدخول �شد م�شوؤولني �شينيني  
•• وا�شنطن-رويرتز

 قال وزير �خلارجية �لأمريكي مايك بومبيو �إن �لوليات �ملتحدة فر�شت قيود� على تاأ�شري�ت 
تقييد  ع��ن  م�شوؤولون  �أن��ه��م  ُيعتقد  �ل�شيني  �ل�شيوعي  �حل��زب  يف  مب�شوؤولني  تتعلق  �ل��دخ��ول 
�أيام  ت�شتمر ثلثة  �ل�شيني  للرملان  �جتماعات  قبيل  تاأتي �خلطوة  �حلريات يف هوجن كوجن. 
�أث��ار قلق  �لقومي يف هوجن كوجن  �أن ت�شهد �شن ت�شريع جديد للأمن  ُيتوقع  �لأح��د  ب��دء� من 
حكومات �أجنبية ون�شطاء �لدميقر�طية. وقال بومبيو يف بيان مل يرد فيه �أ�شماء من ت�شتهدفهم 
يف  و�شابقني  حاليني  م�شوؤولني  على  بالتاأ�شري�ت  تتعلق  قيود  فر�س  عن  �أعلن  “�ليوم  �لقيود 
�حلزب �ل�شيوعي �ل�شيني ُيعتقد �أنهم م�شوؤولون عن تقوي�س �حلكم �لذ�تي �لو��شع �لذي تتمتع 

به هوجن كوجن �أو متو�طئون يف ذلك«.

•• عوا�شم-وكاالت

�ل�شوء  ع��رب��ي��ة  ���ش��ح��ف  ���ش��ل��ط��ت 
�لرئي�س  مغامر�ت  تد�عيات  على 
�أردوغ���ان يف  �لركي رج��ب طيب 
�أجندة  حتقيق  �إىل  و�شعيه  ليبيا، 

�لإخو�ن من خللها.
�أن  �إىل  �شحافية  تقارير  ولفتت 
ت��رك��ي��ا ت���ق���دم ح��ج��ج��اً و�ه���ي���ة يف 
من  �مل��زي��د  �ح��ت��لل  �إىل  �شعيها 
�شوريا،  ب��ع��د  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل���ن���اط���ق 
بخبث،  م�������ش���احل���ه���ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
طريقها  يف  �أن����ه����ا  �إىل  م�������ش���رية 

لف�شل ذريع.

مقربة اأردوغان واالإخوان
ويف �لتفا�شيل، لفت �لكاتب حميد 
�لعرب،  ب�شحيفة  م��ق��ال  يف  زن���از 
�إىل �أنه “يبدو و��شحاً �أن �لتدخل 
�لتعبري  ه���و  ل��ي��ب��ي��ا  يف  �ل���رك���ي 
�ل�شيا�شة  ل���ش��ت��م��ر�ر  �مل��ل��م��و���س 
�خلارجية �لركية �لتي كانت لها 
�لبحر  يف  كبرية  طموحات  د�ئماً 
لوعيها  يف  حتمل  ب��ل  �مل��ت��و���ش��ط، 
�لهيمنة«.  يف  ع��ث��م��ان��ي��ة  رغ���ب���ة 
�أردوغ������������ان،  “يو��شل  وت�����اب�����ع 
�مل�شتبدين  �لعثمانيني  ك��اأج��د�ده 
لي�س  �خل��ارج��ي��ة  �شيا�شته  رب���ط 
تركيا  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ب��ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
عن�شر�ً  و�ع��ت��ب��اره��ا  ب��ل  فح�شب، 
ه����ام����اً م����ن ه���وي���ة �ل���ب���ل���د. وهو 
ور�ء  ع��ادة  �لأت���ر�ك  يوحد  عامل 
يتعلق  حينما  خ�شو�شاً  قائدهم، 
�خلارجية،  ب��ال�����ش��ي��ا���ش��ة  �لأم������ر 
وهذ� ما يحتاجه �أردوغان بعدما 
كل  يف  �ل��ذري��ع  ف�شله  يظهر  ب���د�أ 
من  �ملعار�شة  وحتا�شره  �مللفات 
كل جانب وتطرده من على ر�أ�س 
بلدية مدينة �إ�شطنبول �لرمزية، 
�لنظرية  ه����ذه  �أن  ي���ب���دو  ول���ك���ن 
و�شيجد  نهايتها  �إىل  و�شلت  ق��د 

•• وا�شنطن-وكاالت

�أق���ّر جمل�س �ل��ن��و�ب �لأم��ريك��ي يف 
قانون  م�شروع  تاريخي،  ت�شويت 
�لعا�شمة  حت����وي����ل  ع���ل���ى  ي���ن�������س 
�شابقة  يف  ولي�����ة  �إىل  و����ش��ن��ط��ن 
تاريخية رحب بها �لدميقر�طيون، 
لكنها لن متر بالتاأكيد يف جمل�س 
عليه  ي���ه���ي���م���ن  �ل��������ذي  �ل�������ش���ي���وخ 

�جلمهوريون.
�لنو�ب  جم��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  وق���ال���ت 
�لدميقر�طية، نان�شي بيلو�شي، �إن 
جعل و��شنطن ولية يعني “�إثبات 

�حر�منا للدميقر�طية«.
�أك���ر م��ن قرنني  “منذ  و�أ���ش��اف��ت 
ُحرم �شكان �لعا�شمة و��شنطن من 
يف  �مل�����ش��ارك��ة  يف  �لكاملة  حّقوقهم 
من  �ل��رغ��م  على  دميقر�طيتنا”، 
�أنهم يدفعون �ل�شر�ئب ويخدمون 

يف �جلي�س.

للمرة االأوىل
 بتاريخ الكونغر�س

و�أقر �لقانون ب�232 �شوتا مقابل 
�لدميقر�طيني.  من  بدعم   180
�لتاريخ  يف  �لأوىل  �مل�������رة  وه�����ي 
�لأمريكي �لتي يتبنى �أحد جمل�شي 
�لكونغر�س �لأمريكي ن�شا من هذ� 
 1993 منذ  �لأوىل  و�مل��رة  �لنوع، 
على  �لت�شويت  فيها  يجري  �لتي 

و�شع و��شنطن.
لكن �لقانون �لذي يهدف �إىل منح 
�ل��ع��ا���ش��م��ة ح��ق��وق ت�شويت  ���ش��ك��ان 
مت�شاوية مع بقية �لأمريكيني لن 

�ل�شيوخ،  جمل�س  يف  بالتاأكيد  مير 
حيث يعار�شه �جلمهوريون ب�شكل 
كبري. وحتى �إذ� و�فق عليه جمل�س 
دونالد  �لرئي�س  �شيعطله  �ل�شيوخ، 
ترمب �لذي يرى �أن �جلمهوريني 
ل��ي�����ش��و� ع���ل���ى ه�����ذه �ل����درج����ة من 

“�لغباء” لتبنيه.
بذلك  �جلمهوري  �لرئي�س  ويلمح 
�لأ�شا�شي  �ل�شيا�شي  �ل��ره��ان  �إىل 
لهذ� �لن�س. فهو يق�شي بانتخاب 
�ل�شيوخ  جم���ل�������س  يف  ع�������ش���وي���ن 
�أن يغري  �لولية ما ميكن  لتمثيل 

�آليات �ل�شلطة يف �لكونغر�س.

الوالية 51
وو���ش��ع��ت ب��ي��ل��و���ش��ي و�ل��ع��دي��د من 
�لآخرين  �لدميقر�طيني  �ل��ن��و�ب 
�أ�شود  ���ش��ح��ي��ا  ق��ن��اع��ا  ل��ل��م��ن��ا���ش��ب��ة 
لأن   ،51 �لرقم  عليه  كتب  �للون 
�لت�شويت يهدف �إىل جعل و��شنطن 

�لولية �حلادية و�خلم�شني.
�لوحيدة  و��شنطن  ممثلة  وق��ال��ت 
هوملز  �إل��ي��ان��ور  �ل��ن��و�ب  جمل�س  يف 
�لكونغر�س  “�أمام  �إن  ن����ورت����ون 
�أح���د خ��ي��اري��ن: �إم���ا �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
غري  ����ش��ت��ب��د�دي��ة  �شلطة  مم��ار���ش��ة 
�أل����ف   750 ع���ل���ى  دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
“�أو  و��شنطن  �شكان  هم  �شخ�س” 
وُمُثلها”  �لأم��ة  ه��ذه  بعهد  �لوفاء 
�لقانون.  ل�شالح  �لت�شويت  ع��ر 

�أكر من عدد �شكان كل من وليتي 
�إىل  و�أق��رب  وو�يومينغ،  فريمونت 

حو�يل �شت وليات �أخرى.
جمل�س  يف  �مل���ن���اق�������ش���ات  وخ�������لل 
�ل���ن���و�ب، ق���ال �جل��م��ه��وري جودي 
“فعليا  ي��ت��ع��ل��ق  �لأم�����ر  �إن  ه��اي�����س 
مقعدين  على  �حل�شول  مبحاولة 
جمل�س  يف  ل����ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ني 

�ل�شيوخ«.

ك�صب ع�صوين
مو  �جل����م����ه����وري  �ل���ن���ائ���ب  ور�أى 
بروك�س �أن جهود حتويل و��شنطن 
من  حم�����اول�����ة  ه�����ي  ولي���������ة  �إىل 
ك�شب  ل�����ش��م��ان  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني 
ي�شاريني  �آخرين  �ثنني  “ع�شوين 

يف جمل�س �ل�شيوخ«.
�لفيدر�لية  �لعا�شمة  �ل��و�ق��ع  ويف 
ه��ي م��دي��ن��ة ي�����ش��اري��ة ���ش��وت �أكر 
ناخبيها  م���ن  ب��امل��ئ��ة  ت�����ش��ع��ني  م���ن 
�لنتخابات  يف  ل��ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة �لأخ�������رية. ومي��ك��ن �أن 
يغري ناخبوها �لأغلبية يف جمل�س 

�ل�شيوخ.
“�إنهم  �جل��م��ع��ة  ب��ي��ل��و���ش��ي  وق��ال��ت 
�إن  ي���ق���ول���ون  “�جلمهوريون” 
�مل��دي��ن��ة ت�����ش��م ع����دد� م��ف��رط��ا من 
وي�شكل  �ل�شود و�لدميقر�طيني”. 
�شكان  م���ن   45% ن��ح��و  �ل�������ش���ود 

و��شنطن.

�لأت��ر�ك �أنف�شهم يف ورطة كبرية 
جر�ء مغامر�ت رئي�شهم يف ليبيا 
ورمبا  ذري��ع  ف�شل  ينتظره  حيث 
تتبعها  ن��ك��ر�ء  ع�شكرية  ه��زمي��ة 
حتما هز�ئم �نتخابية له وحلزبه 

�لإخو�ين«.
و�أ�شار �إىل �أنه “ل ميكن باأي حال 
�جلز�ئر  تبقى  �أن  �لأح����و�ل  م��ن 
�لأيدي  مكتوفة  وم�شر  وتون�س 
�ملرتزقة  م��ن  �لآلف  تدفق  �أم���ام 
وق����د  ل���ي���ب���ي���ا  �إىل  �مل����ت����ط����رف����ني 
دبلوما�شية  ب�����ش��ر�م��ة  ت��ت�����ش��دى 
تلك  �نت�شار  ملنع  ع�شكرية  وحتى 
�مل���م���ول���ة م���ن قطر،  �جل���م���اع���ات 
وم�شر  �جل��ز�ئ��ر  �شتحمي  ورمب��ا 
��شتباقية  ب�����ش��رب��ات  ح��دوده��م��ا 

ب�����ش��ح��ي��ف��ة �لحت������اد  م����ق����ال  يف 
�لذي  “ما  ق���ائ���ًل:  �لإم���ار�ت���ي���ة، 
ي��ري��ده منا حت��دي��د�ً ك��ع��رب؟ وما 
ه����ي ن����و�ي����اه جت���اه���ن���ا؟ وم�����ا هي 
ومنبعها  �ل���ن���و�ي���ا  ت��ل��ك  �أ����ش���ب���اب 
و�أهد�فها؟ وما �لذي فعلناه جتاه 
بلدك و�شعبك حتى تقوم جتاهنا 
مبا تقوم به؟ وهل ما تفعله من 
نابع  للعرب  وتنكيل  ون��ح��ر  قتل 
جميع  �أن  �أم  �لإ����ش���لم؟  روح  م��ن 
�أن������و�ع �لأف���ع���ال ه���ذه ن��اب��ع��ة من 
��شتعادة  بها  تريد  تو�شعية  نو�يا 
�لبلد  يف  �ل�شيئ  �أ�شلفك  تاريخ 
ونهبو�  غ���زوه���ا  �ل���ت���ي  �ل��ع��رب��ي��ة 
خري�تها و�أذلو� �شعوبها ملا يقارب 
ق��رون، ثم خرجو� منها  �لأرب��ع��ة 

�لإرهابي  �ل��وب��اء  ينت�شر  �أن  قبل 
مهدد�ً  وي�شبح  ح��دوده��م��ا  ع��ل��ى 

لأمنهما �لد�خلي«.

م�صر والعرب.. 
والتحدي الرتكي

�أل��ق��ى �لكاتب  م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى، 
مقال  يف  �ل�����دي�����ن  ن������ور  حم���م���د 
على  �ل�����ش��وء  �خل��ل��ي��ج،  ب�شحيفة 
�ل������دور �مل�������ش���ري ب�������ش���اأن �لأزم�����ة 
�ملرة  “لي�شت  ق���ائ���ًل:  �ل��ل��ي��ب��ي��ة، 
�شوتها  م�شر  ترفع  �لتي  �لأوىل 
لليبيا.  �ل��رك��ي  ب��ال��غ��زو  م��ن��ددة 
لكن �لرئي�س �مل�شري عبد �لفتاح 
�لأوىل،  ل��ل��م��رة  ي��خ��رج  �ل�شي�شي 
�لركي  �جلي�س  وم��ه��دد�ً  م��ن��ذر�ً 

و�نتظرت  ت�شتكن  مل  و�لتنمية 
�لفر�شة مرة �أخرى للنق�شا�س 
ع��ل��ى م�����ش��ر وم����ن م��ع��ه��ا، وه���ذه 
�لليبية. خطري  �لبو�بة  �ملرة من 
جد�ً �أن حتتل تركيا ليبيا وتنهب 
�أن هذ�  �لأخ��ط��ر،  لكن  ث��رو�ت��ه��ا، 
�لأمن  ل�شرب  مم��ر  ���ش��وى  لي�س 
�ل���ق���وم���ي �ل���ع���رب���ي يف ق���ل���ب���ه، يف 
�أن  م�شر  ت�شتطيع  فهل  م�شر. 
تك�شر �أغلل ما بعد كمب ديفيد 
وتعود، وهذه �أمنية كل عربي حر، 

�إىل ريادة �لوطن �لعربي؟«.

اأ�صئلة مفتوحة اإىل اأردوغان
�أما �لكاتب عبد�هلل جمعة �حلاج، 
ف��ط��رح ع����دة �أ���ش��ئ��ل��ة لأردوغ�������ان، 

خط  و�جل�����ف�����ر�  �����ش����رت  �أن  م�����ن 
�لقو�ت �مل�شلحة �إىل  �أحمر، د�عياً 
خارج  مبهمات  للقيام  �ل�شتعد�د 

حدود م�شر عند �ل�شرورة«.
ه���ذ�،  �ل�����ش��ي�����ش��ي  “خروج  وت���اب���ع 
�لوطن  �أن���ح���اء  م��ع��ظ��م  ق��وب��ل يف 
�لعربي برحاب لي�س لأنه ميكن 
�لركي  للتدخل  ح���د�ً  ي�شع  �أن 
ليبيا(،  من  نهائياً  �إخ��ر�ج��ه  )ب��ل 
فهذ� يتطلب ت�شافر كل �جلهود 
�لعربية ومطلوب يف �لأ�شا�س منذ 
وقت طويل. لكن خروج �ل�شي�شي 
كان يعيد �لأمل باإمكانية �أن تعود 
�لريادي  ب���دوره���ا  ل��ل��ق��ي��ام  م�����ش��ر 
م�شر  تتحرك  وعندما  �لعربي. 
�ل��ع��رب��ي، وعندما  �ل��وط��ن  مي���وج 

�لأمن  يتعر�س  دوره����ا  ي��ر�ج��ع 
�ل����ق����وم����ي �مل���������ش����ري و�ل����ع����رب����ي 

للمخاطر �لكثرية«.
يدعو  �أح����د  “ل  �أن����ه  �إىل  ول��ف��ت 
�ملنهكة  م�شر،  ق��در�ت  ل�شتنز�ف 
�لليبي.  �مل�شتنقع  يف  �ق��ت�����ش��ادي��اً، 
لكن �لندفاعة �لركية يف ليبيا 
ت��ك��اد ت�����ش��ل، وه����ذ� ه��دف��ه��ا، �إىل 
�ل��غ��رب��ي��ة مل�����ش��ر. وكانت  �حل����دود 
�خلطورة  بالغة  حماولة  لركيا 
يف �أن يكون �لنظام يف م�شر تابعاً 
لها عندما �نتخب حممد مر�شي 
و�أنقذت  ك����ان.  م���ا  وك����ان  رئ��ي�����ش��اً 
م�شر نف�شها و�أنقذت معها �لعرب 
��شتفحال  قبل  مر�شي  ب��اإط��اح��ة 
�أن��ق��رة ح��زب �لعد�لة  �أم���ره. لكن 

ونورتون تتمتع ب�شفة مر�قبة ول 
يحق لها �لت�شويت يف �ملجل�س.

ي�شكل  �ل��ذي  ه��ذ�  �لتمثيل  ونق�س 
ل���ب �جل�����دل، م����دون ع��ل��ى لوحات 
و��شنطن  يف  �ل�����ش��ي��ار�ت  ت�����ش��ج��ي��ل 
بعبارة “�شر�ئب بل متثيل”، وهو 
�ل�شتعمار  حقبة  �إىل  يعود  �شعار 

ل���ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني وي�����ف�����وق ع���دد 
�شكانها �إجمايل عدد �شكان وليتي 

و�يومنغ وفريمونت جمتمعتني.
نورتون  ه��ومل��ز  �إل���ي���ان���ور  و�أ�����ش����ارت 
�ملقاطعة  يف  ف�����رد  “�أي  �أن  �إىل 
�أي ولية  �أك��ر من  يدفع �شر�ئب 
�شكانها  وع��دد  �أخرى”.  �أمريكية 

�إن�شاء �لوليات  �لريطاين. وعند 
�ل��ث��ام��ن ع�شر،  �ل��ق��رن  �مل��ت��ح��دة يف 
رغب �لآب��اء �ملوؤ�ش�شون يف �أن يكون 
�ل��ف��ي��در�ل��ي��ة خارج  مقر �حل��ك��وم��ة 
لتجنب  �لأوىل  �ل�13  �ل���ولي���ات 
�لد�شتور  ن�����س  ل��ذل��ك  �ل��ن��ز�ع��ات. 
على �إن�شاء “مقاطعة” يف 1790، 

بال�شلطة  مبا�شر  ب�شكل  ملحقة 
�ملركزية.

»�صود ودميقراطيون«
�آلف   705 م����ن  �أك�������ر  ي��ع��ي�����س 
كولومبيا”  “منطقة  يف  �أم��ريك��ي 
معقل  ت�����ع�����ّد  �ل�����ت�����ي  �لإد�ري����������������ة 

عنوة بفعل �ل�شتعمار �لغربي بعد 
�أن ت��رك��وه��ا وه��ي م��ن �أك���ر بلد 
وتخلفاً؟  وج��ه��ًل  ف��ق��ر�ً  �لأر�����س 
وه���ل �أن����ت وم���ن ي��ن��ا���ش��رون��ك يف 
روح  ع�����دو�ن�����ك حت���م���ل���ون ح����ق����اً 
و�ملت�شامح؟ هذه  �ل�شمح  �لإ�شلم 
�لأ���ش��ئ��ل��ة ه���ي غ��ي�����س م���ن في�س 
�أح��م��ل��ه يف نف�شي من  �ل���ذي  م��ن 
جميعها  وه��ي  �شلبية،  ت�����ش��اوؤلت 
ت����دي����ن وت�������ش���ج���ب �أع����م����ال����ك يف 

�أوطاننا كعرب«.
ليبيا  ب��ه يف  ت��ق��وم  “ما  و�أ����ش���اف 
لآلف  وت�شريد  و�شحل  قتل  ه��و 
مدن  جميع  يف  �ل��ع��زل  �لليبيني 
�لتي  و�لأ���ش��ل��ح��ة  �لليبي،  �ل��غ��رب 
ت�����ش��ت��خ��دم��ه��ا ك���ل���ف���ت م���ل���ي���ار�ت 
م���ن خزينة  �لآت���ي���ة  �ل��������دولر�ت 
�إىل  بالإ�شافة  �لركية،  �ل��دول��ة 
م�شادر �أخرى �شاأحجب ذكرها �إىل 
�أن يحني �لوقت �ملنا�شب لك�شفها، 
�أو  �أم���و�ل ���ش��روري��ة وتكفي  وه��ي 
تزيد لنت�شال �ملو�طنني �لأتر�ك 
�لذي يعي�شون  �لفقر و�لعوز  من 
فيه ب�شبب �لردي �لقت�شادي يف 
�لد�خل �لركي وتقوم حكومتك 
حمورها  لأغ��ر����س  با�شتخد�مه 
و�لتنكيل  و�ل����ق����ت����ل  �ل������ع������دو�ن 
ب��ال��ل��ي��ب��ي��ني �ل�����ش��رف��اء، ف���اأي���ن هو 
و�أي���ن ه��ي �حلكمة جتاه  �ل��ع��ق��ل، 
ه���ذه �مل�����ش��األ��ة؟ و�مل���ه���م يف �لأم���ر 
مت  م�شلمة  ع��رب��ي��ة  دول����ة  �أن  ه��و 
تدمريها وقتل �شعبها عن طريق 
يف  فتكاً  �لأ�شلحة  �أك��ر  ��شتخد�م 
م�شرية  طائر�ت  من  �ليوم  ع��امل 
و�����ش����و�ري����خ م��ت��ق��دم��ة وق���ذ�ئ���ف 
وذ�ك عن  ه����ذ�  وف�����وق  م���دم���رة، 
طريق ��شتئجار وت�شليط مرتزقة 
م��ن �لإره���اب���ي���ني و����ش���ذ�ذ �لآف����اق 
�لليبيني  ي��ن��ح��رو�  ل��ك��ي  �مل��ارق��ني 
وي�شتبيحو�  ب�شبابهم  وي��ف��ت��ك��و� 

حرماتهم«.

»وا�صنطن دوغال�س 
كومونولث«

“و��شنطن  با�شم  �لق����ر�ع  وق���دم 
دوغل�س كومونولث”، لتجمع بني 
رئي�س  �أول  و��شنطن  ج��ورج  ��شمي 
وفريديريك  �مل��ت��ح��دة  ل���ل���ولي���ات 
دوغل�س وهو �أ�شود وكان من �أهم 

دعاة �إلغاء �لعبودية.
و�أ�شار جودي هاي�س �إىل �أن �ملدينة 
�لفيدر�لية.  �ل�شلطة  مقار  ت�شم 
متييزها  “مت  �ملقاطعة  ب��اأن  وذك��ر 

حتى ل تتاأثر باأي ولية«.
ب���اأن  ردو�  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني  ل��ك��ن 
�أدنى  ح��د  على  ين�س  ل  �لد�شتور 
حلجم �ملنطقة �لفيدر�لية، ويكفي 
غري  �مل���ن���اط���ق  ع���ل���ى  ت��ق��ت�����ش��ر  �أن 
�ملاأهولة حول �لبيت �لأبي�س ومقر 
و�ملحكمة  �لكابيتول،  �لكونغر�س 
نا�شونال  �لكبرية  و�ملحمية  �لعليا 
مول و�ملتاحف �لفيدر�لية ومكاتب 

�حلكومة.
وك����ت����ب �مل����ر�����ش����ح �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 
للنتخابات �لرئا�شية جو بايدن �أن 
كولومبيا(  )دي�شريكت  �شي  “دي 

يجب �أن تكون ولية«.
وك������ان ت���ع���دي���ل د����ش���ت���وري �أق������ر يف 
ن�شا   1977 �ل�����ن�����و�ب  جم���ل�������س 
ع���ل���ى مت��ث��ي��ل ����ش���ك���ان ����ش��ن��ط��ن يف 

�لكونغر�س.
ي�شادق  مل  �ل�شيوخ  جمل�س  لكن   

عليه.
وكانت �أل�شكا وهاو�ي �آخر وليتني 
�شبعة  بفارق  �لحت��اد  �إىل  �ن�شمتا 

�أ�شهر يف 1959.

م�صر والعرب.. والتحدي الرتكي

هل تكون ليبيا مقربة لأطماع اأردوغان وامل�شروع الإخواين؟

�أ�شار  ذل��ك،  �إىل   .19 �ملركز  �إىل  �لعاملي  �لقت�شاد  17 يف 
�إىل حت��ال��ف ح��زب��ه مع  رئ��ي�����س ح���زب �ل�شعب �جل��م��ه��وري 
م��ع��ار���س( يف  ك��ردي  �لدميقر�طي )ح��زب  �ل�شعوب  ح��زب 
�ملوجهة  �لتهامات  و�نتقد  �لأخ���رية،  �ملحلية  �لنتخابات 
 6.5“ بالإرهابيني  وو�شفهم  �لكردي  �حلزب  ناخبي  �إىل 
مليون مو�طن �شوتو� ل�شالح حزب �ل�شعوب �لدميقر�طي، 
�إرهابيني، هل هذ� �شيء  6.5 مليون مو�طن  �شنعلن  هل 
با�شم  �ملتحدثة  �نتقدت  مت�شل  �شياق  يف  �لعقل؟«.  يقبله 
�لتي  �ل�شغوط  غوناي  �إب��رو  �لدميقر�طي  �ل�شعوب  حزب 
متار�شها حكومة �أردوغان على قياديي حزبها و�أن�شارهم، 
و�أكدت يف موؤمتر �شحايف �أم�س �لأول “�شرورة حل �مل�شكلة 
�لد�شتور،  عليها  ن�س  �لتي  �حل��ق��وق  خ��لل  م��ن  �ل��ك��ردي��ة 

•• اأنقرة-وكاالت

�أوغلو،  كيلت�شد�ر  ك��م��ال  �ل��رك��ي��ة،  �مل��ع��ار���ش��ة  زع��ي��م  ج��دد 
�نتقاده �لنظام �لرئا�شي يف �لبلد، وحمل �لرئي�س �أردوغان 

و�شيا�شته م�شوؤولية تدهور و�نهيار �لو�شع �لقت�شادي.
�أم�س  م�شاء  تلفزيونية  مقابلة  يف  �أوغلو  كيلت�شد�ر  وق��ال 
بد�أ  �ل��ذي  �ل��و�ح��د  �لرجل  حكم  “نظام  �إن  �جلمعة  �لأول 
�أدى �إىل �رتفاع �شعر �شرف �للرية �لركية،   2018 عام 
 6 �أك���ر م��ن  �إىل   2018 ل���ري�ت   4 �ل����دولر م��ن  مقابل 
 328 �لذهب من  �شعر  “�رتفع  �أ�شاف  �لآن«. كما  لري�ت 
 100 �ل��ق��وم��ي  دخلنا  و�نخف�س  ل���رية،   661 �إىل  ل��رية 
مليار دولر”، لفتاً �إىل �أن ترتيب بلده تر�جع من �ملركز 

�مل�شاكل  �أي من  �مل�شكلة فل ميكن حل  ت�ُحل هذه  وما مل 
ولفتت �إىل �أن “�ل�شيا�شة �ملتبعة حيال �لأكر�د  �لأخرى”. 
هي �أكر عقبة �أمام �لتحول �لدميقر�طي يف �لبلد«. كما 
�ل�شو�رع  �إىل  نزلو�  حزبها  �أن�شار  �أّن  �إىل  غوناي  �أ���ش��ارت 
حزب  ح��ك��وم��ة  تتبعها  �ل��ت��ي  �ل���ش��ط��ه��اد  �شيا�شات  “�شد 
�لعد�لة و�لتنمية، و�لتي تزد�د ��شتبد�ًد� كل يوم، لقد نقلنا 
�لأمل �إىل �ملناطق �لتي ينت�شر فيها �حلزب، لقد �شرعنا يف 
)دمقرطة( تركيا«. ي�شار �إىل �أن �ل�شلطات �لركية �أوقفت 
و�ملنتقدين  �ملعار�شني  من  �لعديد  �ملا�شية  �لفرة  خلل 
تتهمهم  �آخرين  عن  ف�شًل  �لبلد،  يف  �حلكومة  ل�شيا�شة 
يف  ح��دث��ت  �ل��ت��ي  �لفا�شلة  �لن��ق��لب  مب��ح��اول��ة  ب�شلتهم 

.2016

ت�شويت تاريخي مبجل�س النواب.. هل ت�شبح اأمريكا 51 ولية؟

اأول تعليق اإثيوبي على »التفاق« ب�شاأن �شد النه�شة
•• اأدي�ض اأبابا-وكاالت

�أ�شاد رئي�س وزر�ء �إثيوبيا، �آبي �أحمد علي، م�شاء �أم�س �لأول 
�جلمعة، بنتائج �جتماعه عر تقنية “�لفيديو كونفرن�س”، 
وزر�ء  ورئي�س  �ل�شي�شي،  عبد�لفتاح  �مل�شري،  �لرئي�س  م��ع 

�ل�شود�ن، عبد�هلل حمدوك، ب�شاأن ق�شية �شد �لنه�شة.
“حمادثات  “توير”:  على  تغريدة  يف  �أح��م��د،  �آب��ي  وكتب 
مثمرة للحلول �لأفريقية ب�شاأن ملف �شد �لنه�شة مع م�شر 

و�ل�شود�ن ومكتب جمعية �لحتاد �لأفريقي«.
�ملنا�شبة للحو�ر  �ل�شاحة  “�لحتاد �لأفريقي هو  �أن  و�أ�شاف 

ب�شاأن �لق�شايا �لأفريقية �ملهمة«.
ويف وقت �شابق، �أكد �ملتحدث �لر�شمي با�شم �لرئا�شة �مل�شرية، 
ب�����ش��ام ر�����ش���ي، �أن����ه مت �ل��ت��و�ف��ق يف خ��ت��ام �ل��ق��م��ة ب��ني م�شر 

�لأع�شاء  �لأفريقية  �ل��دول  جانب  �إىل  و�إثيوبيا،  و�ل�شود�ن 
�تفاق  ب��ل��ورة  على  �لأف��ري��ق��ي،  �لحت���اد  رئا�شة  مكتب  بهيئة 
قانوين نهائي ملزم جلميع �لأطر�ف بخ�شو�س قو�عد ملء 

وت�شغيل �شد �لنه�شة.
�شمل �لمتناع عن  �لثلث  �ل��دول  �لتو�فق بني  �أن��ه  و�أ�شاف 
�ل�شد قبل  ذل��ك م��لء  �أح��ادي��ة، مبا يف  �إج���ر�ء�ت  باأية  �لقيام 
�لتو�شل �إىل هذ� �لتفاق و�إر�شال خطاب بهذ� �مل�شمون �إىل 
جمل�س �لأمن باعتباره جهة �لخت�شا�س لأخذه يف �لعتبار 
عند �نعقاد جل�شته ملناق�شة ق�شية �شد �لنه�شة يوم �لثنني 

�ملقبل.
للرئي�س  �ل�شكر  عن  �لقمة  خ��لل  �مل�شري  �لرئي�س  و�أع��رب 
بالدعوة  مبادرته  على  ر�م��اف��وز�،  �شرييل  �أفريقي،  �جلنوب 
لعقد هذه �لقمة �لهامة لتناول ق�شية �شد �لنه�شة بح�شور 

�ل�����دول �مل��ع��ن��ي��ة �ل���ث���لث، ب��اع��ت��ب��اره��ا ق�����ش��ي��ة ح��ي��وي��ة مت�س 
و�ل�شود�ن  م�شر  مو�طني  من  �ملليني  حياة  مبا�شر  ب�شكل 

و�إثيوبيا.
من جانبه، قال رئي�س �لوزر�ء �ل�شود�ين: “�تفقنا يف �لقمة 
�لأفريقية �مل�شغرة على �شرورة �لو�شول �إىل �تفاق ب�شاأن �شد 

�لنه�شة يحفظ م�شالح �لدول �لثلث«.
و�أ�شاف حمدوك “مت �لتفاق على �أن يتم تاأجيل ملء خز�ن 

�شد �لنه�شة �إىل ما بعد �لتوقيع على �تفاق«.
وت��اب��ع: “�أكدت �ل��ق��م��ة �مل�����ش��غ��رة ع��ل��ى ب���دء م��ف��او���ش��ات �شد 
�لنه�شة على م�شتوى �للجان �لفنية فور� بغية �لو�شول �إىل 

�تفاق يف غ�شون �أ�شبوعني«.
وذكر حمدوك: “حتدثنا عن �شرورة �أن ي�شل �جلميع حلل 

ير�شي جميع �لأطر�ف وباإر�دة ودعم من �لقادة �لأفارقة«.
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عربي ودويل

 دعا �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�س �إىل مزيد من 
�لتعاون �لدويل يف مو�جهة �جلو�ئح، يف ظل �أزمة جائحة كورونا.

وقال غوتريي�س يف ت�شريحات ل�شحيفة “فيلت” �لأملانية �ل�شادرة 
لل�شحف  “لينا”  ل��ت��ح��ال��ف  ت��اب��ع��ة  �أخ����رى  �ل�����ش��ب��ت و���ش��ح��ف  �أم�����س 
نحو  على  وتف�شى  م��ا،  ي��وم��اً  ظهر  فريو�شاً  �أن  “ت�شور  �لأوروب��ي��ة: 
تكون  �أن  �آم��ل  �إي��ب��ول..  للغاية مثل  لكنه مميت  �شريع مثل كورونا، 
هذه �لأزمة جر�س �إنذ�ر يك�شف لنا: ل ميكننا �لتغلب على حتديات 

مثل �جلو�ئح �إل على نحو م�شرك«.
�لرئي�س  �تهام  �شد  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  عن  غوتريي�س  ود�ف��ع 
�لأمريكي دونالد تر�مب باأنها حتابي لل�شني و�شاعدتها يف حماولة 

�إخفاء تف�شي كورونا.
وقال غوتريي�س �إنه رمبا وقعت �أخطاء، لكنه “يعرف �مل�شوؤولني يف 

منظمة �ل�شحة �لعاملية... �إنهم ل يخ�شعون ل�شيطرة �أي دولة«.
لإنهاء  جهدها  ق�شارى  ت��ب��ذل  �ملتحدة  �لأمم  �أن  غوتريي�س  و�أك���د 
مليون   250 �لفريو�س  تف�شي  منذ  وزعنا  “لقد  وق��ال:  �جلائحة، 
110 مليني  �إىل  كمامة ومعطف طبي وقفاز.. م�شاعد�تنا ت�شل 
�أن ذلك يتم بالتو�زي مع �ملكافحة  مو�شحاً  64 دولة”،  �شخ�س يف 

�ملنتظمة للأمر��س و�جلوع و�لفقر يف �أنحاء �لعامل.
عليها  عفا  وهياكل  بريوقر�طية  م�شاكل  لدينا  يكون  “قد  وق���ال: 

�لزمن هنا �أو هناك، لكن دعمنا �لإن�شاين فعال«.

�أعلنت �ل�شفارة �لرو�شية يف و��شنطن عن تعر�س حياة دبلوما�شييها 
لتهديد�ت، وذلك على خلفية مقال مزيف ن�شرته �شحيفة “نيويورك 

تاميز” يزعم متويل مو�شكو مل�شلحي حركة طالبان يف �أفغان�شتان.
�ل�شبت طالبت  �أم�س  �ليوم”  “رو�شيا  قناة  �ورده موقع  وبح�شب ما 
�ل�شفارة �لرو�شية �ل�شلطات �لأمريكية برد منا�شب على �لتهديد�ت 

�لتي يتلقاها �لدبلوما�شيون ب�شبب �أنباء كاذبة.
“�تخاذ  �إىل  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�شلطات  �ل��رو���س  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون  ودع���ا 
�إجر�ء�ت فعالة لتاأمني وتنفيذ �لتز�ماتها �لدولية، مبوجب �تفاقية 

فيينا للعلقات �لدبلوما�شية لعام 1961«.
و�أرفقت �ل�شفارة �لرو�شية ن�شخا من من�شور�ت �لتهديد، �لتي �أطلقها 
�لرو�شية  �ل�شفارة  ودع��ت  موظفيها.  �شد  توير  م�شتخدمي  بع�س 
�شحيفة “نيويورك تاميز” �إىل �لكف عن ن�شر �لأخبار �ملزيفة، �لتي 

باتت تثري تهديد�ت حلياة �لنا�س، وفق “رو�شيا �ليوم«.

�أعلنت ولية فيكتوريا �لأ�شر�لية �أم�س �ل�شبت عن ت�شجيل 41 حالة 
�ملعدل  مثلّي  �أي  �مل�شتجد،  كورونا  بفريو�س  موؤكدة  جديدة  �إ�شابة 
�ليومي �لذي �شهدته قبل �أ�شبوع، �إذ تو�جه �شعوبة يف �ل�شيطرة على 
�نت�شار �جلائحة بينما تو��شل باقي �لوليات تخفيف قيود �لتباعد 

�لجتماعي.
وقال م�شوؤولون يف قطاع �ل�شحة �إن ولية فيكتوريا، وهي ثاين �أكر 
وليات �لبلد من حيث عدد �ل�شكان، ت�شهد منذ 11 يوما �إ�شابات 
يف  معروفة  تف�س  ببوؤر  مرتبطة  �أغلبها  يوميا  ح��الت  �لع�شر  تفوق 
�شو�حي مدينة ملبورن. ولدى �لولية حاليا 204 حالة ن�شطة من 

بني 270 حالة �إ�شابة ن�شطة �إجمال يف �أ�شر�ليا باأكملها.
كل  �أ�شر�ليا  وُتلزم  عائد.  مل�شافر  كانت  �جلديدة  �حل��الت  و�إح��دى 
مو�طنيها �لعائدين من �خلارج بالبقاء يف حجر �شحي يف فنادق ملدة 
�أ�شبوعني. لكن حو�يل 30 يف �ملئة من �شكان فيكتوريا �أحجمو� عن 
�خل�شوع لفح�س كوفيد-19 قبل �أن يركو� �حلجر، ح�شبما قالو 

م�شوؤولو قطاع �ل�شحة.
�أكر ولية يف �لبلد من حيث عدد  و�أعلنت ولية نيو �شاوث ويلز، 
وقال  �ل�شبت،  �أم�����س  ج��دي��دة  �إ���ش��اب��ة  ح���الت  �شت  ت�شجيل  �ل�شكان، 
م�شوؤولون �إن �مل�شافرين �لعائدين للولية �لذين يرف�شون �خل�شوع 
للفح�س �شيتعني عليهم �لبقاء يف عزل �شحي �إلز�مي ملدة ع�شرة �أيام 
�إ�شافية. وعلى �لرغم من زيادة عدد �حلالت �جلديدة يف فيكتوريا، 
�شجلت �أ�شر�ليا نحو 7600 �إ�شابة و104 وفيات، وهو معدل يقل 

كثري� عن �لعديد من �لدول �لأخرى.

عوا�شم

برلني

مو�شكو

ملبورن

ماكرون وبوتني يبحثان عقد قمة 
حمتملة جديدة ب�شاأن اأوكرانيا

•• باري�ض-وكاالت

�تفق �لرئي�شان �لفرن�شي �إميانويل ماكرون و�لرو�شي فلدميري بوتني من 
حيث �ملبد�أ �أم�س �لأول �جلمعة على �أنه �شيكون من �ملفيد عقد قمة جديدة 

ب�شاأن �لنز�ع يف �شرق �أوكر�نيا، ح�شبما قال م�شدر يف ق�شر �لإليزيه.
و�أ�شاف �مل�شدر �أن فرن�شا تعمل مع �أملانيا لعقد �لقمة �ملحتملة، �لتي �شتعقد 
يف برلني و�شت�شم �أي�شاً قادة �أملانيا و�أوكر�نيا، على �لرغم من عدم حتديد 

موعد حمتمل.
لرو�شيا  مو�لون  �نف�شاليون  يقاتل  حيث  �لنز�ع،  وماكرون  بوتني  وبحث 
بعد ظهر  �لفيديو  تقنية  موؤمتر عر  وذل��ك يف  �أوكر�نية،  ق��و�ت حكومية 

�أم�س �لأول �جلمعة.
ووفقاً لبيان ر�شمي من �لإليزيه، �أبلغ ماكرون بوتني �أهمية ��شتئناف تنفيذ 
�لأوكر�نية  �لقمة  خلل  عليها  �ملتفق  �لت�شعيد  خلف�س  �لطريق  خريطة 

�لأخرية رباعية �لأطر�ف يف باري�س يف دي�شمر)كانون �أول( �ملا�شي.
�لنار  لإط��لق  كامل  وق��ف  على  و�أوك��ر�ن��ي��ا  رو�شيا  �تفقت  �لقمة،  تلك  ويف 

بنهاية �لعام وكذلك على �إجر�ء�ت لبناء �لثقة مثل تبادل �لأ�شرى.
وجرت عملية �لتبادل يف وقت لحق، لكن تو��شل �لقتال.

م��ن خطر �لتدخل �لأج��ن��ب��ي يف  �أي�����ش��اً  “ماكرون ح��ذر  �إن  وق��ال �لإل��ي��زي��ه 
�حلرب �لأهلية يف ليبيا«.

�ل�شعيفة يف  للحكومة  �ل��رك��ي  ب��ال��دع��م  وت���ك���ر�ر�ً  م����ر�ر�ً  ب��اري�����س  وت��ن��دد 
طر�بل�س. وقال م�شدر بالإليزيه �إن “ماكرون قبل دعوة من بوتني لزيارة 

رو�شيا، و�أن م�شوؤولني �شيعملون على حتديد موعد للزيارة«.

اأ�شمرا واخلرطوم... اأ�شباب تعقيدات العلقة بني البلدين منذ 1993

وقف اقتتال الف�شائل �شمال �شوريا.. »الن�شرة« ت�شع قوانينها
•• بريوت-وكاالت

�ملقاتلة �شمال �شوريا، وذلك  �لف�شائل  �لتوتر �لأخري بني  تنتِه ف�شول  مل 
بعدما قررت قبل �أيام �مليلي�شيا �لتي �أقيمت على رفات جبهة �لن�شرة �شابقاً 

)فرع �لقاعدة يف �لبلد(، �لقتتال لت�شفية �حل�شابات يف ما بينها.
فبعدما عمدت هيئة حترير �ل�شام برئا�شة �أبو حممد �جلولين، على مدى 
�لأيام �ملا�شية �إىل �عتقال عدد من �لقياد�ت �لتي كانت من�شمة �شابقا �إىل 
جبهة  ت�شكيل  معلنة  عنها  �نف�شلت  ث��م  �ل�شام،  حترير  ث��م  وم��ن  �لن�شرة 
تفّجرت  جديدة، ولعل �أبرزها “�أبو �شلح �لأوزبكي” و”�أبو مالك �لتلي”، 
حالة من �لحتقان بني تلك �لف�شائل �ملتطرفة يف �إدلب، و��شتنفر ف�شيل 

�أن�شار  و”جبهة  �لدين”  “حر��س 
غرفة  �شمن  )�مل��ن�����ش��وي��ان  �لدين” 
�عتقال  ب��ع��د  “فاثبتو�”(  ع��م��ل��ي��ات 
�شر�ج �لدين خمتاروف، �ملعروف باأبو 
�شلح �لأوزبكي، مع قياديني �آخرين 
كانا معه �لأ�شبوع �ملا�شي، ف�شًل عن 
�أبو مالك �لتلي قبل �أيام، وعمدو� �إىل 
تنفيذ عدد من �لهجمات على مو�قع 

ف�شيل �جلولين.
ولتخفيف حدة �لتوتر، �أ�شدرت هيئة 
حترير �ل�شام بياناً، �أعلنت فيه توحيد 
�إن�شاء  وم��ن��ع  �لع�شكرية،  �لن�شاطات 
ت�شكيل  �أو  �أخ���رى  عمليات  غرفة  �أي 
�ملحا�شبة،  طائلة  حتت  جديد  ف�شيل 
�ملجال  يف  �مل�شاهمة  �أر�د  م��ن  د�ع��ي��ًة 
�لقيام  تعبريها،  بح�شب  �لع�شكري، 
�لهيئة  لتكون  قو�نينها،  ع��ر  بذلك 
ب��ه��ذ� �ل��ق��ر�ر ق��د �أل��غ��ت وج���ود غرفة 
�لعمليات �مل�شركة للف�شائل �ملعروفة 

با�شم”فاثبتو�«.

•• اخلرطوم-وكاالت

�إىل  �خلمي�س  �أم�����س  �أول  �أول  �أف��ورق��ي  �أ�شيا�س  �لإري����ري  �لرئي�س  و���ش��ل 
�خلرطوم و�شط م�شاعر خمتلطة بني �لت�شاوؤم و�لتفاوؤل حول �إمكانية نزع 
��شتقلل  �أي منذ  27 عاما،  ��شتمر نحو  �لذي  �لبلدين  �لتوتر بني  فتيل 

�إريريا عن �أثيوبيا يف �لعام 1993.
ويعود توتر �لعلقة بني �ل�شود�ن و�إريريا �إىل �تهام �أ�شمر� لنظام �لرئي�س 
�ل�شود�ين �ل�شابق عمر �لب�شري بدعم جماعات �إريرية م�شلحة ذ�ت طابع 

عقائدي ت�شعى لزعزعة ��شتقر�ر �لبلد �لوليد �آنذ�ك.
�لب�شري  ح��ك��وم��ة  �أغ��ل��ق��ت  �أن  ب��ع��د   ،2018 ف��ر�ي��ر  �أك���ر يف  �ل��ت��وت��ر  وز�د 
�أن�شطة  �ملعار�شني وتغذية  باإيو�ء  �تهامات متبادلة  نتيجة  �حل��دود  �آن��ذ�ك 

�لتهريب.

و�صع جديد
وتعتر هذه �لزيارة هي �لثانية لأ�شيا�س �أفورقي �إىل �ل�شود�ن بعد �لإطاحة 
2019 �أم�شى �أفورقي يومني يف �خلرطوم  بنظام �لب�شري، ففي �شبتمر 

عاد بعدها �إىل بلده دون �نفر�ج حم�شو�س يف �لعلقة بني �لبلدين.
جمل�س  عن  �شادر  بيان  بح�شب  �حلالية  للزيارة  �ملعلن  �لهدف  �أن  ورغ��م 
�ل�شيادة �ل�شود�ين هو بحث جهود �إر�شاء �ل�شلم و�ل�شتقر�ر باملنطقة، �إل 
�إن مر�قبني يرون �أن �لعلقة بني �لبلدين مل ت�شل بعد �إىل مرحلة �حل�شم 
�لتي ظلت تلزمها  �لتعقيد�ت  ب�شبب  �لتاريخية  �لنهائي لنقاط �خللف 

منذ �لعام 1997.

�صياق تاريخي
وينظر �لكاتب �ل�شحفي �شديق حمي�شي لتعقيد�ت �لعلقة بني �جلانبني 
�إن  عربية”  نيوز  ل�”�شكاي  حديث  يف  وي��ق��ول  ت��اري��خ��ي،  �شياق  خ��لل  م��ن 
�إىل  و�شلت  و�ل��ر�ج��ع حتى  �ل��ت��ق��دم  ب��ني  ت��ت��اأرج��ح  �لبلدين ظلت  ع��لق��ة 
مرحلة �لتوتر �لكامل يف �لعام 1997 عندما ��شتقبلت �إريريا �ملعار�شة 
�ل�شود�نية و�شلمتها �ل�شفارة �ل�شود�نية يف �أ�شمر� بعد �أن طلبت منها م�شر 

مغادرة �أر��شيها.
وي�شيف �أن �خلطوة �لإريرية جاءت رد� على �خلطوة �لتي قام بها ح�شن 
�لر�بي زعيم �جلبهة �لإ�شلمية �حلاكمة �آنذ�ك و�ملتمثلة يف دعم وتكوين 

“تنظيم �جلهاد” �لإريري ل�شن عمليات م�شلحة لإ�شقاط نظام �أ�شمرة.
وي�شري حمي�شي �إىل �أن �أفورقي فتح يف مرحلة لحقة �لأر��شي �لإريرية 
�ل�شعبي  �مل�شلح لإ�شقاط نظام �خلرطوم، وتبعا لذلك نقل �جلي�س  للعمل 
ليفتح  �ل�����ش��ود�ن  م��ن جنوب  بقيادة ج��ون قرنق ج��ن��وده  �ل�����ش��ود�ن  لتحرير 
مع�شكر�ت  فتحت  كما  �مل�����ش��رك��ة،  �ل�شرقية  �حل���دود  على  ج��دي��دة  جبهة 

و�أغلقوها،  مقر�تهم  من  �لدين”  “حر��س  تنظيم  عنا�شر  �ن�شحب  فيما 
تطبيقاً للتفاق �لذي جرى �أم�س �لأول �جلمعة بينهم وبني �لهيئة، حيث 
و�ملتو�شطة  �لفردية  باأ�شلحتهم  مدججني  �ل�شام  حترير  عنا�شر  �نت�شرت 
على طريق مدينة �إدلب �لغربي مرور�ً بقرية عرب �شعيد و�شوًل �إىل �شهل 

�لروج، و�فتتحو� �لطريق.
�ل�����ش��ام وغ��رف��ة عمليات  ب��ني هيئة حت��ري��ر  �ل���ذي ج��رى  ويق�شي �لت��ف��اق 
�شعيد  ع��رب  من  كل  يف  �لطرفني  بني  �لقتتال  بوقف  يف�شي  “فاثبتو�” 
و�ل���ش��ت��ن��ف��ار�ت بني  بالإ�شافة لرفع �حل��و�ج��ز  �إدل���ب،  غ��رب  �ل���روج  و�شهل 
�جلانبني، على �أن يبقى �أبناء عرب �شعيد يف �لقرية مع �شلحهم �ل�شخ�شي، 
ويخرج من �أر�د �خلروج منها ب�شلحه �ل�شخ�شي، فيما يحال �آخرون �إىل 

�شقوط  �إىل  �أدى  ما  �ل�شمالية  للمعار�شة  تابعة  م�شلحة  حلركات  �أخ��رى 
مدينة هم�شكوريب يف �شرق �ل�شود�ن وو�شلت قو�ت �لتحالف �لدميقر�طي 

�ل�شود�ين �ملعار�س �إىل م�شارف ك�شل، عا�شمة �لإقليم �ل�شرقي.
 2005 �مل��ن��و�ل حتى حلول  ذل��ك  على  �حل��ال  ��شتمر  فقد  ملحي�شي  ووفقا 
�حلكومة  بني  �ل�شود�ن  �شرق  �شلم  �تفاقية  على  �إري��ري��ا  �أ�شرفت  عندما 
�ل�شمالية  �ل�شود�نية  للمعار�شة  �لتابعة  �مل�شلحة  و�حل��رك��ات  �ل�شود�نية 
و�حلكومة  �ل�شعبية  �حلركة  بني  نيفا�شا  �تفاقية  على  �لتوقيع  �أعقاب  يف 

�ل�شود�نية و�لتي �أدت لحقا لنف�شال جنوب �ل�شود�ن.
�أن �لإطاحة بنظام �لب�شري عر ثورة  �أن��ه على �لرغم من  وي��رى حمي�شي 
�أن�شطة �ملجموعات  �أمام وقف  2019 قد ميهد �لطريق  �أبريل  �شعبية يف 
�مل�شلحة ذ�ت �لتوجه �لعقائدي �ملناوئة لأفورقي، فاإنه قد يثري يف �جلانب 
�لآخر خماوف من �أن يلهم ثورة �شعبية مماثلة د�خل �لأر��شي �لإريرية.

الدبلوما�صية ال�صعبية
ويتفق حممد �حل�شن �أحيمر �لقيادي يف قوى �حلرية و�لتغيري و�لباحث 
�إن  ويقول  حمي�شي،  �إليه  ذه��ب  ما  مع  �لإري��ري��ة  �ل�شود�نية  �لعلقات  يف 

1993 يف م�شاألة �حت�شان نظام  �لبلدين منذ �لعام  جوهر �خللف بني 
�ملخلوع �لب�شري للجماعات �ملعار�شة للنظام �لإريري �لتي رف�شت �لعودة 
بعد ��شتقلل دولة �إريريا و�أقامت مع�شكر�ت تدريب وجتنيد يف �لأر��شي 

�ل�شود�نية بدعم من نظام �ملوؤمتر �لوطني.
�شهده  �ل���ذي  �لتغيري  بعد  مو�تية  ب��ات��ت  �لفر�شة  �أن  �إىل  �أحيمر  وي�شري 
�ل�شود�ن، م�شدد� على �شرورة �لهتمام ب�”�لدبلوما�شية �ل�شعبية” للدفع 
�إقامة علقات متو�زنة بال�شتفادة من �لرو�بط و�لتدخلت �لقبلية  نحو 

و�لثقافية و�لجتماعية �لر��شخة منذ �لقدم بني �شعبي �لبلدين.
وينبه �أحيمر �إىل �لدور �ملحوري �لذي ميكن �أن تلعبه ولية ك�شل �ل�شود�نية 

�لقريبة من �حلدود و�لتي ت�شهد تد�خل �جتماعيا كبري� بني �لبلدين.
�أنه ي�شرط لنجاح ذلك �لدور وجود �شلطة مدنية يف �لولية قادرة  غري 
�للزمة  �ل�شر�تيجيات  ور���ش��م  �ملنطقة  دميوغر�فية  طبيعة  فهم  على 
وتوفري �ملناخ �لأمني و�ل�شيا�شي �للزم لفك تعقيد�ت �لعلقة و�ل�شتفادة 
من �لبعد �لدميوغر�يف من �أجل تاأ�شي�س علقة حترم �لرو�بط و�مل�شالح 
�مل�شركة من خلل حتويل �لتحديات �حلالية �إىل فر�س ت�شمح بالتعاي�س 

و�لتبادل �لتجاري و�لقت�شادي �ملنظم.

�لق�شاء.
كما ن�س �لبيان على �إغلق مقر “حر��س �لدين” يف عرب �شعيد ويتعّهد 

�لف�شيل بعدم �إقامة حو�جز يف �لقرية.

ا�صتباكات خّلفت 30 قتياًل
ي�شار �إىل �أن رقعة �ل�شتباكات بني هيئة حترير �ل�شام من جهة، وف�شائل 
يف غرفة عمليات “فاثبتو�” من جهة �أخرى، كانت قد �ت�شعت حيث هاجم 
عنا�شر يعتقد �أنهم من “حر��س �لدين” حاجز� �أمنيا ل�”حترير �ل�شام” يف 
قرية �ليعقوبية �شمال ج�شر �ل�شغور، ومتكنو� من �ل�شيطرة على �حلاجز، 

فيما ق�شفت �لأخرية مو�قعهم، خلف ذلك خ�شائر ب�شرية بني �لطرفني.
وكان �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان 
�ل�شتباكات  ب�����اأن  ح��ي��ن��ه��ا  �أف������اد  ق���د 
�ل�شام”  “حترير  ب����ني  �ل���ع���ن���ي���ف���ة 
تو��شلت خلل  “فاثبتو�”  وف�شائل 
�ل�شاعات �ملا�شية على �أطر�ف مدينة 
�إدلب �لغربية وقرية عرب �شعيد �لتي 
باتت تتخذها �لأخرية مركز� لها بعد 
�شهدت  حيث  �لهيئة،  م��ع  �ل��ت��وت��ر�ت 
ع�شر�ت  ن�����زوح  ���ش��ع��ي��د  ع����رب  ق���ري���ة 
ب��ع��ي��دة عن  �أم����اك����ن  �إىل  �ل���ع���ائ���لت 
�لف�شائل  تلك  حولتها  �لتي  �لقرية 
�إىل منطقة ع�شكرية، ت�شتخدم فيها 
ر�دع،  دون  �لثقيلة  �لأ�شلحة  خمتلف 

�إىل �أن مت توقيع �لتفاق.
بحياة  �أودت  �ل���ش��ت��ب��اك��ات  �أن  ي��ذك��ر 
منذ  �ل���ط���رف���ني  م����ن  م���ق���ات���ل   29
18 عن�شر� من  ب��دء �لق��ت��ت��ال، ه��م 
قيادي من  بينهم  �لدين”،  “حر��س 
من  و11عن�شر�  �أج��ن��ب��ي��ة،  جن�شية 

هيئة حترير �ل�شام.

بن�س يدافع عن حرية التجمع و التعبري خلل جائحة كورونامريكل تدعو اإىل اللتزام ب�شيادة القانون يف الحتاد الأوروبي
•• وا�شنطن-وكاالت

�ملخاوف  على  رد�ً  �لتجمع،  �لتعبري و�حلق يف  بن�س، عن حرية  �لأمريكي مايك  �لرئي�س  نائب  د�فع 
من �ملوؤمتر�ت و�لفعاليات باحلملة �لنتخابية للرئي�س دونالد تر�مب، و�شط قفزة يف �أعد�د �مل�شابني 
“حرية �لتعبري و�حلق يف �لتجمع ب�شكل �شلمي  �إن  بفريو�س كورونا �مل�شتجد يف �لبلد. وقال بن�س 
يفقد  ل  �لأمريكي  �ل�شعب  �شحية،  �أزم��ة  يف  وحتى  �ملتحدة.  �ل��ولي��ات  د�شتور  يف  عليهما  من�شو�س 
�لبيت  �شكلها  �لتي  �لعمل  جمموعة  رفقة  �جلمعة  �شحفي  موؤمتر  يف  وذل��ك  �لد�شتورية”،  حقوقه 
�أ�شئلة �ل�شحفيني ب�شاأن �أن�شطة �حلملة �لنتخابية  �لأبي�س ملو�جهة �جلائحة. وهكذ� رد بن�س على 
مر�س  ومكافحة  �أوك��له��وم��ا(  )ولي��ة  تل�شا  يف  �ملا�شي  �ل�شبت  ي��وم  تر�مب  �لرئي�س  ��شتاأنفها  �لتي 
�أنهم يعملون مع �شلطات �لوليات،  كوفيد-19 �لناجم عن �لفريو�س �لتاجي. و�أكد نائب �لرئي�س 
مثلما فعلو� يف �أوكلهوما و�أريزونا، حيث و�شل �لرئي�س �لثلثاء �ملا�شي لتفقد ما �أحرز من تقدم يف 

بناء �جلد�ر على �حلدود مع �ملك�شيك.

منظمة التعاون الإ�شلمي ت�شيد بنتائج موؤمتر �شركاء ال�شودان
•• الريا�ض-وكاالت

ملنظمة  �ل���ع���ام���ة  �لأم����ان����ة  رح���ب���ت 
�أم�س  ي����وم  �لإ����ش���لم���ي،  �ل���ت���ع���اون 
�شركاء  م���وؤمت���ر  ب��ن��ت��ائ��ج  �ل�����ش��ب��ت، 
�ل�����ش��ود�ن �لف��ر����ش��ي �ل���ذي �أكد 
�لبلد  يف  �لنتقالية  �ل��ف��رة  دع��م 
�ل�شلم  لأج���ل م��و�ج��ه��ة حت��دي��ات 

و�لتنمية.
و�نعقد �ملوؤمتر �لذي نظمته �أملانيا 
يف �خلام�س و�لع�شرين من يونيو، 
م�شعى  يف  ك��ب��ري�،  ح�����ش��ور�  و�شهد 
ل����دع����م �ل���ت���ح���ول �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 
و�ل������ش�����ت�����ق�����ر�ر �لق����ت���������ش����ادي يف 

�ل�شود�ن.
�ل��ع��ام��ة بالدعم  و�أ����ش���ادت �لأم��ان��ة 
�لأع�شاء؛  �ل�����دول  ق��دم��ت��ه  �ل����ذي 
وخا�شة دولة �ملقر �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية ودولة �لمار�ت �لعربية 
يف  �لن��ت��ق��ال��ي��ة  للحكومة  �مل��ت��ح��دة 

�ل�شود�ن.
موؤ�ش�شات  ب��ج��ه��ود  �أ�����ش����ادت  ك��م��ا 
�ل���ت���م���وي���ل �ل�����ش����لم����ي����ة يف دع���م 
�ل�شود�ن وخا�شة �لبنك �ل�شلمي 
�لت�شامن  و����ش���ن���دوق  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

�ل�شلمي.
�لتز�م  �ل���ع���ام���ة  �لأم����ان����ة  و�أك�������دت 

�ملنظمة بت�شخري جميع �مكانياتها 
ل���دع���م �حل���ك���وم���ة �لن��ت��ق��ال��ي��ة يف 
�ل�������ش���ود�ن �ن�����ش��ج��ام��ا م���ع ق����ر�رت 
وزر�ء  وجمل�س  �ل�شلمية  �لقمة 

�خلارجية.
وتعهد م�شاركون يف موؤمتر �شركاء 
بتقدمي  �خلمي�س،  ي��وم  �ل�����ش��ود�ن، 
منها  دولر،  م��ل��ي��ار   3 م���ن  �أك����ر 
1.28 مليار دعم مبا�شر للمرحلة 

�لنتقالية.
�أعلن  ف��ق��د  ل��ل��ت��ع��ه��د�ت،  وبالن�شبة 
عن  للتنمية  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ش��ن��دوق 
م�شاهمته مبليار دولر ملدة خم�شة 

مليون   200 مب����ع����دل  ����ش���ن���و�ت 
فرن�شا  وتعهدت  �شنة،  لكل  دولر 
�لبالغة  م�����ش��اه��م��ت��ه��ا  مب�����ش��اع��ف��ة 
100 مليون يورو 6 مر�ت خلل 
�ل����ف����رة �مل��ق��ب��ل��ة ل��ت�����ش��ب��ح 600 

مليون يورو.
وقدم �لبنك �لدويل 400 مليون 
دولر، و�أعلن عن مبادرة لتاأ�شي�س 
�لفرة  ل���دع���م  خ���ا����س  ����ش���ن���دوق 

�لنتقالية.
وم��ن ج��ان��ب��ه، �أك���د ���ش��ن��دوق �لنقد 
برنامج  �لكبري  �هتمامه  �ل��دويل 
�لجتماعية  �مل�������ش���اع���د�ت  ���ش��ب��ك��ة 

وقالت  �ل��ه��ي��ك��ل��ي��ة،  و�لإ����ش���لح���ات 
مديرة  ج��ورج��ي��ف��ا  ك��ري�����ش��ت��ال��ي��ن��ا 
�ل�شود�ن  ���ش��رك��اء  �إن  �ل�����ش��ن��دوق 
�ل�شتقر�ر  دع���م  يف  ���ش��ي�����ش��ت��م��رون 

�ملايل يف �ل�شود�ن.
ورح��������ب مم���ث���ل���و �أك��������ر م�����ن 50 
���ش��ارك��ت يف  ع��امل��ي��ة  دول���ة ومنظمة 
لل�شود�ن  �لقوية  بالعودة  �مل��وؤمت��ر 
عزلة  ب���ع���د  �ل��������دويل  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
د�مت 30 عاما فر�شت على نظام 
بدعم  �ملتهم  �لب�شري  عمر  �ملخلوع 
�شد  جر�ئم  يف  و�ل�شلوع  �لإره���اب 

�لإن�شانية.

بريطانيا ترفع احلجر 
ال�شحي عن الوافدين  

 •• لندن-رويرتز

قالت �حلكومة �لريطانية �إنها �شتعفي 
ب��ل��د�ن ت�شكل خماطر  �ل��و�ف��دي��ن م��ن 
من  كورونا  بانت�شار  تتعلق  منخف�شة 
 14 �ل��دخ��ول يف حجر �شحي  ���ش��رط 
يوما. و�شرفع �حلكومة �أ�شماء بع�س 
�لدول و�ملناطق من توجيهات ر�شمية 
تن�شح �ملو�طنني بعدم �ل�شفر �إليها �إل 
على  �لإج���ر�ء�ت  و�شت�شهل  لل�شرورة. 
لق�شاء  للخارج  �ل�شفر  �لريطانيني 
�لعطلت، وتاأتي يف ظل بحث �لوزر�ء 
عن �شبل للحد من �ل�شرر �لقت�شادي 

�لناجم عن �لوباء.

“دول  �أخ��رى:  �أوروبية  �إع��لم  وو�شائل  �ل�شبت 
�أعو�م  م��د�ر  على  لديها  ك��ان  �ل�شرقية  �لكتلة 
ومت  �لقومية.  هويتها  لت�شكيل  فر�شة  قليلة 
بذلك، على نحو متاأخر، �للحاق بركب عمليات 
�لدول  يف  طويلة  لفرة  تعي�س  �أن  ��شتطاعت 

�لغربية«.
و�أ�شافت مريكل: “�لكثري من �لدول �ملن�شمة 
ناحية  من  تت�شارك  �لأوروب���ي  للحتاد  حديثا 
�لأوروب�����ي، �شنيعة  �لحت���اد  يف �حلما�س جت��اه 
ت�شككا  �أخ��رى  �ل�شلم، لكنها تبدي من ناحية 
�أن  �أرى  ذل��ك.  تفهم  علينا  يتعني  �أوروب���ا.  �إز�ء 
�أوروب��ا م�شتقلة  �أج��ل  �أعمل من  �أن  من و�جبي 

وحرة تتميز باحلقوق �لأ�شا�شية للفرد«.
و�ع���������رف���������ت م������ريك������ل ب������������اأن �ن�����ت�����������ش�����ار�ت 
بعد  بانتكا�شات  ُمنيت  �حل��رة  �لدميقر�طيات 
�أنه  “مثال �ل�شني يبني  1989، وقالت:  عام 
تكون  �أن  دميقر�طية  غري  لدولة  حتى  ميكن 
بالغا  حت��دي��ا  لنا  ميثل  م��ا  �قت�شاديا،  ناجحة 

كدميقر�طيات حرة«.
�مل�����ش��ت�����ش��ارة �إىل ف�����ش��ل �لآم�����ال  �أ�����ش����ارت  ك��م��ا 
�لدميقر�طية يف �لربيع �لعربي و�إىل �لإرهاب 
�لإ�شلمي، وقالت: “حتى �لآن، مل نتمكن من 
تقدمي دليل بن�شبة مئة يف �ملئة على �أن �لنظام 

�حلر يحقق �نت�شار�ت. هذ� يقلقني«.

•• برلني-وكاالت

للحتاد  �ل��دوري��ة  �لرئا�شة  �أملانيا  ت��ويل  قبيل 
�ملقبل،  ي��ول��ي��و)مت��وز(  �لأول م��ن  �لأوروب����ي يف 
�إىل  مريكل  �أجن��ي��ل  �لأمل��ان��ي��ة  �مل�شت�شارة  دع��ت 
�للتز�م باملبادئ �لدميقر�طية و�شيادة �لقانون 
د�خل �لحتاد، وطالبت يف �لوقت نف�شه بتفهم 
�شرق  دول  يف  �ل��ت��ك��ت��ل  �إز�ء  �ملت�شككة  �مل���و�ق���ف 
�لحتاد، وف�شرت ذلك باأن هذه �لدول عا�شرت 

ديكتاتورية ثانية عقب �لنتهاء من �لنازية.
“زود  �شحيفة  م��ع  مقابلة  يف  م��ريك��ل  وق��ال��ت 
�أم�س  �ل�����ش��ادرة  �لأمل��ان��ي��ة  ت�شايتونغ”  دويت�شه 
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•• عوا�شم-وكاالت

م��ع حت��ذي��ر وك���الت �إغ��اث��ة تابعة 
�شوريا  �أن  م���ن  �مل��ت��ح��دة،  ل����لأمم 
�أزم��ة غذ�ء غري م�شبوقة،  تو�جه 
ح���ي���ث ي��ف��ت��ق��ر �أك�������ر م����ن 9.3 
�لكايف  �لغذ�ء  �إىل  �شخ�س  مليون 
يف وق���ت ق��د ي��ت�����ش��ارع ف��ي��ه تف�شي 
ف���ريو����س ك����ورون����ا ب���ال���ب���لد رغم 
�أن���ه ي��ب��دو حت��ت �ل�����ش��ي��ط��رة �لآن، 
�لتو��شل،  م��و�ق��ع  على  �نت�شرت 
���ش��ور لبيع م�����ش��اع��د�ت �أمم��ي��ة يف 

�شو�رع �شورية.
وع�����اد �ل�������ش���وء ل��ُي�����ش��ّل��ط جم����دد�ً 
على �مل�شاعد�ت �لإغاثية �لأممية 
�ل���ت���ي تدخل  �ل�������ش���وري  ل��ل�����ش��ع��ب 
�شيما  ل  �للبنانية،  �ل��ب��ّو�ب��ة  ع��ر 
و�شلت  �لتي  �مل�شاعد�ت  �شاحنات 
عر  �ملا�شي  �لأ�شبوع  دم�شق  �إىل 
وجهة  لت�شبح  �للبنانية  �حل��دود 
“�ل�شوق  جزء منها على ما يبدو 

�ل�شود�ء«

امل�صاعدات يف ال�صوق 
ال�صوداء

�ل�شيد  مي��ان  �ل�شحايف  �أك��د  فقد 
من مدينة �إدلب ل�”�لعربية.نت” 
وجود “ عمليات بيع للم�شاعد�ت 
للنظام  تابعني  �شّباط  قبل  م��ن 
م����ع����ر خميم  ع������ر  �ل�����������ش�����وري 
�ل�شرقية،  �لغوطة  يف  �ل��و�ف��دي��ن 
على  “خو�ت”  ف�شًل عن فر�س 
�ل�شاحنات �لتي تدخل �إىل مناطق 

�شيطرة �ملعار�شة«.
ب�������د�أت   2014 �ل�����ع�����ام  وم�����ن�����ذ 
�مل�����ش��اع��د�ت �لأمم���ي���ة ت��دخ��ل �ىل 
�لنظام  ف���ر����س  ع���ن���دم���ا  ����ش���وري���ا 
على  �لّول  ح�������ش���اره  �ل�������ش���وري 
منها  �ملعار�شة،  �شيطرة  مناطق 

و�لغربية،  �ل�����ش��رق��ي��ة  �ل��غ��وط��ت��ان 
مية �ل�شام، وم�شايا  ود�ريا ومع�شّ
و�لزبد�ين ومناطق جنوب دم�شق 
ممثلة مبخيم �لريموك للجئني 
�لأ�شود  و�حل��ج��ر  �لفل�شطينيني 

ومناطق �أخرى جماورة.
م�����و�د  “�أن  �إىل  مي�������ان  ول����ف����ت 
�ل�شوق  تغزو  �لإغاثية  �مل�شاعد�ت 
يبيعها  حيث  دم�شق،  يف  �ل�شود�ء 
�ل�شوري  ل��ل��ن��ظ��ام  م���ّو�ل���ون  جّت���ار 
بعد �أن ح�شلو� عليها من �شباط 
مقابل  �ل�شوري  �لنظام  جي�س  يف 

مبالغ مادية كبرية«.

ق�صمان من امل�صاعدات
وتنق�شم �مل�شاعد�ت �لأممية �لآتية 
�إىل �شوريا عر �حلدود مع لبنان 
�ل�شحايف  ب��ح�����ش��ب  ق�����ش��م��ني  �إىل 
�ل�شوري: ق�شم يذهب �إىل مناطق 
�ل��ن��ظ��ام وت���ت���وّزع ب�شكل  ���ش��ي��ط��رة 
�شباط  على  ي��وّزع  وق�شم  منّظم، 
�ل��ن��ظ��ام �ل��ذي��ن ي�����ش��ي��ط��رون على 
لنفوذ  �خلا�شعة  �ملناطق  مد�خل 
�مل�شاعد�ت  يبيعون  حيث  �لنظام، 
�لنظام  ع��ل��ى  ل��ت��ّج��ار حم�����ش��وب��ني 
ل��ي��ع��ود ه������وؤلء وي��ط��رح��ون��ه��ا يف 

�ل�شوق �ل�شود�ء.
�ل�شّباط  “هوؤلء  ق��ال  ذل��ك،  �إىل 
ي���ب���ي���ع���ون �ل����ت����ّج����ار �مل�������ش���اع���د�ت 
�لأممية بن�شف قيمتها. مثًل �إذ� 
كانت �ل�شّلة �لغذ�ئية ُتكّلف 100 
دولر�ً  ب�50  ي��ب��ي��ع��ون��ه��ا  دولر 
�ل�شوق  يف  يوّزعونها  ثم  للتّجار، 

بع�س �حلالت �لفردية �ل�شئيلة، 
�إىل  �لأ�شخا�س  بع�س  يلجاأ  حيث 
ت�شل  �لتي  �لغذ�ئية  �ل�شلل  بيع 
ُمنتظم  وب�شكل  با�شتمر�ر  �إليهم 
من �أجل �شّد حاجات �أخرى كبدل 

�إيجار �ملنزل مثًل«.
برنامج  ب��ا���ش��م  �ل��ن��اط��ق��ة  و�أك�����دت 
�لرنامج  موظفي  “�أن  �لأغ��ذي��ة 
ير�قبون عمليات توزيع �مل�شاعد�ت 
غري �أنها �أ�شارت يف  ب�شكل د�ئم”، 
تو�جههم  “�شعوبات  �إىل  �ملقابل 
�ل��ت��ي تخ�شع  �مل��ن��اط��ق  ب��ع�����س  يف 

ل�شيطرة �ملعار�شة«.
و�أعلنت رد�ً على �شوؤ�ل “�أننا ُنن�ّشق 
و�ل�شلطات  �ل�����ش��وري  �ل��ن��ظ��ام  م��ع 
حملية من �أجل �ل�شماح ل�شاحنات 
�مل�شاعد�ت باملرور وتاأمني �حلماية 
لها، كما �أننا ُنن�ّشق مع م�شوؤولني 
�خلا�شعة  �ملناطق  �ملعار�شة يف  يف 

لهم للغاية نف�شها«.

قي�صر وامل�صاعدات
“قي�شر”  ق����ان����ون  ب�������ش���اأن  �أم�������ا 
�ل�شوري  �لنظام  ي�شتهدف  �ل��ذي 
وج��م��ي��ع �ل��د�ع��م��ني �لأج���ان���ب له 
م��ال��ي��اً وع�����ش��ك��ري��اً وت��ق��ن��ي��اً، �لذي 
�ملا�شي،  �لأ����ش���ب���وع  تطبيقه  ب����د�أ 
م�����ش��ت��ث��ن��ي��ا �لأع����م����ال �لإغ���اث���ي���ة.، 
�إىل  �ل�شيد  ميان  �ل�شحايف  فلفت 
�ملتحدة  �لأمم  م�����ش��ت��ودع��ات  “�أن 
موجودة  �مل�������ش���اع���د�ت  ل��ت��خ��زي��ن 
يف م��ن��اط��ق ���ش��ي��ط��رة �ل��ن��ظ��ام، ما 
�مل�شاعد�ت  توزيع  �أن  حكماً  يعني 

ومع  �لنظام،  مبو�فقة  �إل  يتم  ل 
“قي�شر”  ق���ان���ون  ت��ط��ب��ي��ق  ب����دء 
�مل�شاعد�ت  ت���وزي���ع  م���ع���ّدل  ف�����اإن 
ما  بال�شابق،  م��ق��ارن��ًة  �شير�جع 
“تكثيف”  �إىل  �ل��ن��ظ��ام  ���ش��ي��دف��ع 
�لأممية  �مل��ن��ظ��م��ات  ع��ل��ى  �شغطه 
ل��ت��ج��ي��ري معظم  ����ش���وري���ا  د�خ������ل 
للمناطق  �لإغ���اث���ي���ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
لأن  ح�شر�ً،  ل�شيطرته  �خلا�شعة 
مالياً  د�عميه  �شتطال  �لعقوبات 

وع�شكرياً«.
فاإن  قي�شر  ق��ان��ون  “بعد  وق����ال 
�شتذهب  �لأمم����ي����ة  �مل�������ش���اع���د�ت 
�ل�شّباط  ع��ائ��لت  �إىل  جميعها 
�ل�شوري  �ل��ن��ظ��ام  يف  �ل��ن��اف��ذي��ن 
عليهم،  �مل���ح�������ش���وب���ني  وب���ع�������س 
)معظهم  �لأمم���ي���ني  و�مل��وظ��ف��ني 
يعملون �شمن  �ل��ذي��ن  ���ش��وري��ون( 
ن���ط���اق م��ن��اط��ق ن���ف���وذ �ل��ن��ظ��ام ل 
ي�����ش��ت��ط��ي��ع��ون رف����ع ت���ق���اري���ر �شد 
�ّتهامه مب�شادرة  �لنظام تت�شّمن 
�ل���وف���ود  �إن  ح���ت���ى  �مل���������ش����اع����د�ت، 
مهمتها  ك���ان���ت  �ل���ت���ي  �لأمم����ي����ة 
م��ر�ق��ب��ة ت��وزي��ع �مل�����ش��اع��د�ت كانت 
تدخل حتت حماية �لنظام ومتكث 

يف فنادق يوؤّمنها لهم �لنظام«.
�إىل ذلك، ر�أى “�أن �لنظام �ل�شوري 
���ش��ي��ح��اول �لل��ت��ف��اف ع��ل��ى قانون 
“قي�شر” من �أجل زيادة من�شوب 
�شيقوم  فهو  �لأمم��ي��ة.  �مل�شاعد�ت 
مليون   11 مب�����ش��ري  ب��امل��ت��اج��رة 
مع  �أو�شاعهم  و��شتغلل  �شوري 
�ل�����ش��وري��ة و�رتفاع  �ل��ل��رية  �ن��ه��ي��ار 
�أجل  م��ن  وذل��ك  �لبطالة،  م��ع��ّدل 
مل�شاعفة  �ل��دويل  �ملجتمع  �ب��ت��ز�ز 
ل�شيما  �لإغ���اث���ي���ة،  �مل�������ش���اع���د�ت 
�ل����وق����ود و�ل���ط���ح���ني و�لأدوي���������ة، 
لل�شمود  منه  حم��اول��ة  يف  وذل���ك 

�أمام �لعقوبات �ملفرو�شة عليه«.

�ل�شود�ء باأ�شعار م�شاعفة«.

مراكمة ثروات
كما �أكد “�أن �شباطا لديهم نفوذ 
د�خل �لنظام ر�كمو� �لرو�ت من 
�لأممية  �مل�����ش��اع��د�ت  ب��ي��ع  خ���لل 
�أن  �لنفطية، خ�شو�شاً  و�مل�شتّقات 
�مل�����ش��اع��د�ت ك��ان��ت ت��دخ��ل بكميات 
�ملحا�شرة،  �مل��ن��اط��ق  �ىل  ك��ب��رية 
يومية  ���ش��اح��ن��ة   200 ب����ح����دود 
حمّملة بنحو 400 طن من �ملو�د 

�لت�شريحات،  ه���ذه  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة«. 
ل�”�لعربية.نت”  �أي�����ش��اً  �أك��دت��ه��ا 
�ل�شحافية يقني بيدو من مدينة 
�مل�شاعد�ت  “�إن  ق���ائ���ل���ًة  �إدل�������ب، 
�لأمم���ي���ة �ل��ت��ي ت�����ش��ل ع��ر مرفاأ 
طرطو�س و�للذقية وعر �ل�شام 
ُيعيد  �ل�����ذي  �ل���ن���ظ���ام  ع���ر  مت����ّر 
توزيعها ح�شب م�شاحله، ويحرم 
منها �ملناطق �لتابعة للمعار�شة«.

�مل�شاعد�ت  “�أن  �أو�شحت  �أنها  �إل 
�لتي تاأتي عن طريق تركيا ت�شل 

�مل���ت���ح���دة عبري  ل�������لأمم  �ل���ت���اب���ع 
ل�”�لعربية. م�شر  م��ن  ِعطيفة 

نت” “�أي عمليات بيع للم�شاعد�ت 
�لغذ�ئية يف �ل�شوق �ل�شود�ء«.

يف  ن��ع��م��ل  “نحن  ق��ال��ت  �أن���ه���ا  �إل 
�شوريا منذ �لعام 2011 وتطال 
م�����ش��اع��د�ت��ن��ا �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة ن��ح��و 4 
م���لي���ني ون�������ش���ف �����ش����وري، وكل 
�شاحنات �مل�شاعد�ت تتم مر�قبتها 
�إل  �إىل م�شتحّقيها،  ت�شل  �أن  �إىل 
�ل�شنو�ت �لأخرية  �أننا لحظنا يف 

�إىل مدينة �إدلب و�ملناطق �ملحررة 
�لتي  �لطرق  لأن  طبيعي،  ب�شكل 
�ل�شاحنات ل تخ�شع  متّر عرها 
�إىل  ول���ف���ت���ت  �لنظام”.  ل���ن���ف���وذ 
�خلا�شعة  �ملعار�شة  مناطق  “�أن 
�أو�شاعاً  تعاين  �لنظام  ل�شيطرة 

�قت�شادية �شعبة جد�ً«.

االأمم املتحدة تنفي
يف �ملقابل، نفت �لناطقة �لر�شمية 
�لعاملية  �لأغ���ذي���ة  ب��رن��ام��ج  ب��ا���ش��م 

�أحدهم  ق���ادة  ث��لث��ة  بينهم  �هلل 
يدعى “�أبو خميني” وهو قيادي 
�مليلي�شيات،  م�شلحي  ي��ق��ود  ب���ارز 
�إي��ر�ين �جلن�شية  ومعهم �شخ�س 
ت�شنيع  جم���م���وع���ة  ق����ائ����د  ه�����و 

�ل�شو�ريخ.
باملقابل ردت �مليلي�شيات بالنت�شار 
�لكثيف للعنا�شر �مل�شلحني، فيما 
�ملنطقة  م�شلح،   300 نحو  دخل 
�خل�شر�ء و�قتحمو� �ملقر �لقدمي 
جلهاز مكافحة �لإرهاب، مهددين 
�ل�شفارة  جت����اه  �أك�����ر  ب��ال��ت��وغ��ل 
�لأمريكية وحماولة �إحر�قها من 
�غتيال  بعد  ح�شل  مثلما  جديد 
�لقيادي يف �حلر�س �لثوري قا�شم 

�شليماين.
وقاد �لتحركات قائد كتائب حزب 
�ملحمد�وي  �ل���ع���زي���ز  ع��ب��د  �هلل، 
و�أبو زينب  �مللقب ب� “�أبو فدك”، 
تطويق  ح������اول  ح���ي���ث  �ل����لم����ي 
�ل��ق�����ش��ر �ل��رئ��ا���ش��ي وم��ق��ر جهاز 
على  لل�شغط  �لإره���اب،  مكافحة 

�حلكومة لإطلق �ملعتقلني.
�ل��ت��وت��ر �ل��ع�����ش��ك��ري ع��ل��ى �لأر����س 
دف����ع م�����ش��وؤول��ني ل��ل��ت��و���ش��ط حلل 
�لأمن  م�شت�شار  ح���اول  �لأزم�����ة، 
�ل��ف��ي��ا���س وزعيم  �ل��وط��ن��ي ف��ال��ح 
�إير�ن  من  �ملدعوم  �لفتح  حتالف 
ه���ادي �ل��ع��ام��ري، وم��ع��ه��م رئي�س 
�لوزر�ء �لأ�شبق نوري �ملالكي مللمة 
بت�شليم  �حل���ل  وج����اء  �مل���و����ش���وع. 
�أم����ن �حل�شد  �مل��وق��وف��ني جل��ه��از 
كتائب  يف  �لقيادي  ير�أ�شه  �ل��ذي 
حزب �هلل �أبو زينب �للمي، على 
�أمام  ويعر�شهم  معهم  يحقق  �أن 

قا�شي �حل�شد.

•• وا�شنطن-وكاالت

�عتقل  �لتي  �مل�شتعلة  بغد�د  ليلة 
ف��ي��ه��ا ج���ه���از م��ك��اف��ح��ة �لإره������اب 
ع��ن��ا���ش��ر م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ح����زب �هلل 
�مل��و�ل��ي��ة لإي�����ر�ن ب��ت��ه��م��ة �إط���لق 
ومقر�ت  ق��و�ع��د  على  �ل�شو�ريخ 
حتولت  �لأم��ريك��ي��ني،  ت�شت�شيف 
�لأمريكي  ل��ل��خ��لف  ع����ودة  �إىل 
ب��غ��د�د، رغ���م �تفاق  �لإي�����ر�ين يف 
�حلد �لأدنى بني �لطرفني �لذي 
�شاهم بو�شول حكومة م�شطفى 

�لكاظمي.
وكما يبدو فاخللف بني طهر�ن 
ي��ع��د م���ن جمال  وو����ش��ن��ط��ن مل 

لإ�������ش������لح������ه، رغ�������م حم�������اولت 
عديدة يقوم بها وزير �خلارجية 
�لإي������ر�ين حم��م��د ج����و�د ظريف 
لإقناع �لأمريكيني بجل�شة حو�ر، 
على  باحل�شول  لطهر�ن  ت�شمح 
دع���م م���ايل م���ن ���ش��ن��دوق �لنقد 
ت���ه���دئ���ة على  �ل���������دويل، م���ق���اب���ل 
حماور عدة، �أبرزها وقف �إطلق 

�ل�شو�ريخ يف �لعر�ق.
�أن  �إىل  �أ����ش���ارت  م�����ش��ادر م��ت��اب��ع��ة 
��ر ل��ل��ق��اء م��ع �ملوفد  ظ��ري��ف ح�����شّ
بر�يان  �إي�������ر�ن  �إىل  �لأم���ري���ك���ي 
ه�����وك، ي����وم 14 ي���ون���ي���و، وذل���ك 
مدينة  �إىل  زي�������ارت�������ه  خ��������لل 
قبل  ول��ك��ن  �ل��رك��ي��ة.  �إ�شطنبول 

�ألغي  تركيا  و�شوله  م��ن  �شاعات 
باأنه  و�شف  فيما  �ل�شري،  �للقاء 
مع  ح����ل  لأي  �أم����ري����ك����ي  رف�������س 
�ملطالب  تنفيذ  دون  من  طهر�ن 
�إىل  �أدت  �لتي  �لكاملة  �لأمريكية 
تر�مب  دون��ال��د  �لرئي�س  �إع���لن 
خروج بلده من �لتفاق �لنووي 
طهر�ن.  على  �ل��ع��ق��وب��ات  و�إع����ادة 
على  �حل�����ش��ول  �لإي��ر�ن��ي��ون  �أر�د 
تهدئة ومعها �أمو�ل من �شندوق 
�ل�شو�ريخ  وق���ف  م��ق��اب��ل  �ل��ن��ق��د، 
�تفاق و�شول  �أن  �لعر�ق، رغم  يف 
وقف  يت�شمن  �لكاظمي  حكومة 
�مليلي�شيات  و�شحب  �لع��ت��د�ء�ت، 
عمليات  ووق�����ف  �ل�������ش���و�رع،  م���ن 

�أي  وقطع  و�لف�شاد،  �مل��ايل  �لهدر 
�لنفط  �أرب���اح  م��ن  مالية  م�شادر 
عن �مليلي�شيات، وو�شعها بالكامل 

حتت �شلطة �حلكومة.
بغد�د  ل���ي���ل���ة  ح�������ش���ل  م����ا  ول����ك����ن 
�مل�شتعلة �أظهر �أن �لعر�ق �شيكون 
هو �لآخر بو�بة �شر�ع متو��شل، 
ك�شر  �إي����������ر�ن  ����ش���ت���ح���اول  ح���ي���ث 
�لكاظمي  و”تهديد”  �لت���ف���اق، 
�لإد�رة  و�شع  و�لهدف  وحكومته 
�لأم��ري��ك��ي��ة مب��وق��ف ح��رج بامللف 
�ل�����ع�����ر�ق�����ي ق����ب����ل �لن����ت����خ����اب����ات 

�لأمريكية.
�عتقال  �أك��دت  بغد�د  من  م�شادر 
14 عن�شر�ً من ميلي�شيات حزب 

�صباط لديهم نفوذ داخل النظام راكموا الرثوات من خالل امل�صاعدات

اجلوع يهدد �شوريا.. م�شاعدات اأممية تباع يف ال�شوق ال�شوداء

اإيران ت�شتجدي احلوار مع الوليات املتحدة

 •• و��شنطن-رويرز

مزمعة  زي��ارة  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �ألغى 
ل��ل��ج��ول��ف يف  �إىل منتجعه  �لأ���ش��ب��وع  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  يف 
نيوجريزي وقال �إنه باق يف و��شنطن “ل�شمان تطبيق 
�إىل  “�أمكن  �لأمن و�لنظام«. وقال تر�مب على توير 
و�لناهبني  و�لفو�شويني  �حل��ارق��ني  �إي��ق��اف  كبري  ح��د 
�أف��ع��ل م��ا ه��و ���ش��روري للحفاظ على  و�مل��ح��ر���ش��ني... 
�إىل  �شيقدمون  �لنا�س  وه���وؤلء   - جمتمعاتنا  �شلمة 
�لعد�لة«. وتعهد تر�مب باتخاذ نهج �شارم جتاه كل من 
يدمر �أو ي�شوه �لن�شب و�لتماثيل �لأمريكية �لتاريخية 
وه���دد ب��ا���ش��ت��خ��د�م �ل��ق��وة م��ع بع�س �مل��ح��ت��ج��ني، وذلك 
�لتمييز  على  �حتجاجات  فيه  تنت�شر  �ل��ذي  �لوقت  يف 

�لعرقي يف �أنحاء �لبلد.
�لقوة”  “بالغ  �إد�ري���ا  �أم��ر�  وّق��ع  �أن��ه  وكتب على توير 
�لأمر  وين�س  �لتذكارية.  و�لتماثيل  �لن�شب  حلماية 
�أن تلحق �حلكومة �لحتادية ق�شائيا  �لتنفيذي على 
و”لأق�شى مدى” كل من يلحق �شرر� �أو ي�شوه ن�شبا 

ترامب يوؤكد بقاءه يف وا�شنطن حلماية الأمن والنظام 
قانون  وين�س  �أث��ري��ة.  متاثيل  �أو  وتاريخية  ت��ذك��اري��ة 
حماية �لن�شب �لتذكارية لقد�مى �ملحاربني �ل�شادر يف 
2003 على توقيع عقوبات ت�شل لل�شجن ع�شر �شنو�ت 
خدمو�  م��ن  ت��ك��رم  ن�شب  ت��دم��ري  حم��اول��ة  �أو  لتدمري 
�لأمر  �أي�����ش��ا  وي��ه��دد  �لأم��ري��ك��ي��ة.  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  يف 
�لتنفيذي �لذي وقعه تر�مب بحجب �لدعم �لحتادي 
عن �لوليات و�أجهزة �إنفاذ �لقانون �ملحلية �لتي تخفق 
يف حماية تلك �لآثار و�لن�شب �لتذكارية. وهناك مئات 
�لعا�شمة  يف  �مل�شلحة  غري  �لوطني  �حلر�س  ق��و�ت  من 
�إنفاذ  �أجهزة  �أفر�د  ��شتعد�د مل�شاعدة  و��شنطن يف حالة 
بعد  و�لأثرية  �لتذكارية  �لن�شب  حماية  على  �لقانون 
�لأمريكي  �لرئي�س  متثال  �إ�شقاط  حمتجون  ح��اول  �أن 
�آن��درو جاك�شون يف متنزه قرب �لبيت �لأبي�س  �ل�شابق 
يوم �لثنني �ملا�شي. وجاءت دعو�ت �إز�لة تلك �لتماثيل 
و�لن�شب بالتز�من مع �حتجاجات حركة )بلك ليفز 
ماتر( �أو “حياة �ل�شود مهمة” و�لتي خرجت �إثر موت 
جورج فلويد �لأ�شود �لأعزل وهو رهن �حتجاز �شرطة 

مدينة منيابولي�س يف 25 مايو �أيار.

ارتفاع قيا�شي يف عدد الإ�شابات بكوفيد-19 يف اجلزائر
�لإ�شابات يف يوم و�حد منذ  �رتفاع يف عدد  �أكر  وهو 
نهاية فر�ير  �أول حالة يف �جل��ز�ئ��ر يف  ع��ن  �لإع���لن 
�ملا�شي. ويعود �لرقم �لقيا�شي �ل�شابق �لذي بلغ 199، 

�إىل 28 �أبريل �ملا�شي.
مو�شحا  م�شابا،   9066 �شفاء  ع��ن  ف���ور�ر  وحت���دث 
تلقو� علجا  �ملجموع  �شخ�شا يف  و832  �ألفا   29 �أن 
يف  مري�شا   48 ز�ل  م��ا  بينما  ب�”هيدروكلوروكني”، 

�لعناية �ملركزة.
بوؤر  يف  �لإ�شابات  عدد  �رتفاع  �ليومية  �لأرق��ام  وتوؤكد 

�لوباء يف �شرق �لبلد وجنوب �شرقها.
وقال رئي�س جمل�س نقابة �لأطباء حممد بقات بركاين 
وبع�س  ت�شاهل  نتيجة  “�إنها  ب��ر���س:  فر�ن�س  لوكالة 

 •• اجلزائر-وكاالت

�شجلت  �جلز�ئر  �أن  �جلز�ئرية،  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
بفريو�س  �إ�شابة   240 �خلمي�س  �أم�س  �أول  �أول  منذ 
�أ�شابيع  �مل�شتجد، وهو رقم قيا�شي، بعد ثلثة  كورونا 

على فر�س �إجر�ء�ت �لعزل �لأوىل.
فور�ر  جمال  �أو�شح  �ليومي،  �ل�شحفي  موؤمتره  ففي 
�لناطق با�شم �للجنة �لعلمية لر�شد ومتابعة فريو�س 
كورونا يف �جلز�ئر، �لتابعة لوز�رة �ل�شحة �جلز�ئرية، 
�لبلد �لأك���ر ت�����ش��رر� ب��ال��وب��اء يف �مل��غ��رب �ل��ع��رب��ي، �أن 
عدد �مل�شابني بكوفيد-19 �رتفع بذلك �إىل 12 �ألفا 

و685.

�شطيف  مثل  �ل��ولي��ات  بع�س  يف  خ�شو�شا  �لإه��م��ال، 
يف  �خلبري  بيتام  �يدير  �لروف�شور  وي��رى  وب�شكرة«. 
�لأمر��س �ملنقولة �أن �لرتفاع ناجم عن �شلوك �ل�شكان، 
“ل  �جلز�ئرية  �لعا�شمة  خ��ارج  �ل�شكان  �أن��ه  مو�شحا 
يحرمون �لتباعد” منذ رفع �إجر�ء�ت �حلجر �لأكر 

�شر�مة. ودعا �لدولة �إىل “رد قوي” على ذلك.

يونيو يف  �ل�شابع من  �ملتاجر يف  و�أع��ي��د فتح ج��زء من 
�لعزل  من  للخروج  حكومي  برنامج  �إط��ار  يف  �ل��ب��لد، 

“تدريجيا ومبرونة«.
وبد�أت �ملرحلة �لثانية من تخفيف �لعزل يف 14 يونيو، 

مع ��شتئناف �لنقل يف �ملدن ب�شكل حمدود.

ت��ز�ي��د ع��دد �لإ���ش��اب��ات، ق��ررت �حلكومة  ويف مو�جهة 
�لبلد  29 من ولي��ات  للتجول يف  �لإب��ق��اء على منع 

�ل�48، مبا فيها ولية �لعا�شمة، حتى 29 يونيو.
يف �مل��ق��اب��ل رف���ع �حل��ج��ر ب��ال��ك��ام��ل يف �ل���ولي���ات �ل�19 
�لأخرى. وفر�س و�شع �لكمامات منذ 24 مايو، بينما 

يعاقب �ملخالفون بغر�مات كبرية.
با�شتور يف �جلز�ئر  ملعهد  �لعام  �ملدير  �أك��د  من جهته، 
فوزي در�ر لوكالة �لأنباء �جلز�ئرية �أن �جلز�ئر تريد 

زيادة عدد خمتر�ت �لفح�س.
يوميا  ي��ج��ري  حتليل   2500“ �أن  �إىل  در�ر  و�أ����ش���ار 
ع��ر خم��ت��ل��ف مناطق  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  ع��ن  للك�شف 

�لوطن«. 

م�شرع �شتة مهاجرين قبالة ال�شواحل الليبية   •• طرابل�ض-اأ ف ب

لقي �شتة مهاجرين حتفهم ومت �إنقاذ 
�لليبية  �ل�شو�حل  قبالة  �آخرين   93
ح��ي��ث ك��ان��و� ي��ح��اول��ون ع��ب��ور �لبحر 

�لدولية  �ملنظمة  �لأول  �أم�س  �أوروب��ا، وفق ما ذكرت  �إىل  �ملتو�شط  �لأبي�س 
للهجرة نقل عن ناجني.

و�أعيد �لناجون ليل �جلمعة �إىل �ل�شبت �إىل ميناء �خلم�س �لتي تبعد 120 
كلم �إىل �لغرب من طر�بل�س.

�أّن  توير  على  تغريدة  يف  ليبيا  يف  للهجرة  �لدولية  �ملنظمة  مكتب  وذك��ر 
“من بينهم �مر�أة �أجنبت طفلها على منت قارب مطاطي«.

ونقلت �ملنظمة عن مهاجرين “لقي �شتة �أ�شخا�س حتفهم خلل �لرحلة” 
دون �إعطاء مزيد من �لتفا�شيل.

ن��ي��ك��ول���س روم���ان���ي���وك �لذي  وق����ال 
ي��ن�����ّش��ق ع��م��ل��ي��ات �لإن����ق����اذ ع��ل��ى منت 
فايكينغ”،  �أو�شن  �مل�شاعد�ت  �شفينة 
�إنقاذ،  بعمليات  ت��ق��وم  �شفينة  وه���ي 
ون�شف”  �شاعة  بعد  على  كنا  “لقد 

من �لقارب �ملنكوب عندما تدخل خفر �ل�شو�حل �لليبي.
و �أ�شاف رومانيوك ملر��شل وكالة فر�ن�س بر�س �ملتو�جد على منت �ل�شفينة 
نحن  �لإن��ق��اذ.  بعمليات  �ملتعلقة  للمعلومات  تبادل  ول  تن�شيق،  يوجد  “ل 
نتحدث عن �أ�شخا�س يو�جهون �ملوت، وعن طفل حديث �لولدة على منت 

�لقارب. “...” �إنه عار مطلقا«.
�أو  “�أ�س  ملنظمة  �لتابعة  �لإن�شانية  فايكينغ”  “�أو�شن  �شفينة  و��شتاأنفت 
�أ�س ميديتري�نيه” �لإبحار �لثنني بعد توقفها لثلثة �أ�شهر ب�شبب �أزمة 

كوفيد-19.

وي�شتغل   .2011 ع��ام  �ل��ق��ذ�يف  نظام  �شقوط  منذ  ن��ز�ع��ات  ليبيا  وت�شهد 
�ملهربون �لفو�شى لتحويل ليبيا �إىل طريق رئي�شي للهجرة غري �لقانونية 

باجتاه �أوروبا.
وتنتقد �ملنظمات غري �حلكومية �حتجاز �ملهاجرين �لذين يتم �عر��شهم 

يف �لبحر �لأبي�س �ملتو�شط يف خميمات مكتظة يف ليبيا.
�إطلق �شر�حهم  “مت  �أنه  �أكدت �ملنظمة �لدولية للهجرة  ولكن هذه �ملرة، 

جميًعا بعد و�شولهم«.
غري  �ملنظمات  �لليبية  �لبحرية  ت�شبق  م��ا  غالبا  ليبيا،  �شو�حل  وقبالة 

�حلكومية وت�شرع يف �إعادة �ملهاجرين �إىل ليبيا.

ارتفاع طلب اللجوء يف اأوروبا
•• بروك�شل -وام:

�لأوروبي  �للجوء يف �لحت��اد  �إن طلبات  �لأوروب���ي  �للجوء  قال مكتب دعم 
�رتفعت للمرة �لأوىل منذ عام 2015 ومن �ملتوقع �أن ي�شتمر هذ� �لجتاه 
�ل��دول �لأع�شاء يف �لحتاد  و�أبلغت   .  19 على �لرغم من جائحة كوفيد 
�لأوروبي عن زيادة بن�شبة 11 يف �ملائة يف عدد طلبات �للجوء �لعام �ملا�شي 
- وهو �أول �رتفاع �شنوي منذ ذروة �أزمة �ملهاجرين و�للجئني. وذكر مكتب 
دعم �للجوء �لأوروب��ي يف بيان له يف بروك�شل �إن �لزيادة ترجع جزئياً �إىل 
“�رتفاع حاد يف عدد �ملتقدمني من فنزويل 103 يف �ملائة عن عام 2018 

- وكولومبيا 214 يف �ملائة عن عام 2018.
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تاريخ  يف  مييرة  الأول 
املتحدة،  الييواليييات 
�صّن  جمموع  يتجاوز 
الرئا�صة  مر�صحي 
ويف  عيييياًمييييا.   150
يتم  اليي�ييصييييياق،  هيييذا 
فح�س �صحة دونالد 
بايدن  وجييو  ترامب 
اجلهات،  جميع  ميين 
اأ�صبح  اأنييه  حييد  اإىل 
للحملة،  مييو�ييصييوًعييا 

بدفع من الرئي�س.

•• الفجر -توما�ض ليابوت 

–ترجمة خرية ال�شيباين

التيار الي�شاري يوا�شل تقدمه يف �شفوف الدميوقراطيني 
د�ئرة  يف  �لكونغر�س  يف  �لدميوقر�طية  �ل�شخ�شية  ك��ر�ويل  جو  على   2018
�نتخابية تقع يف كوينز وبرونك�س يف نيويورك. وينتمي جمال بومان �لذي مل 
ير�شح لأي �نتخابات، �إىل �لنهج �لإ�شلحي نف�شه �لذي تنتمي �إليه �ألك�شندريا 
بريين  وكذلك  تدعمه،  وكانت  �لثلثاء  ب�شهولة  فازت  �لتي  �أوكا�شيو-كورتيز 
و�ملر�شح �خلا�شر عن �حلزب  �لأمريكي  �لي�شار  �لنافذة يف  �ل�شخ�شية  �شاندرز 
يف  �لأ�شتاذة  ب��ر�ون  ناديا  وترى  �ملقبلة.  �لرئا�شية  للنتخابات  �لدميوقر�طي 
�لعلوم �ل�شيا�شية يف جامعة بوردو يف ذلك “�متد�د� ملا �شهدناه يف 2018 مع 
غري �لبي�س �لذين هم �أ�شغر �شنا و�أكر تقدمية �لذين ير�شحون ويفوزون«. 
ولو �أظهرت �لنتخابات �لت�شريعية قبل عامني تقدم �لن�شاء، كانت كل من �آيانا 

بري�شلي و�لهام عمر ور�شيدة طليب حققت فوز� وينتمني كلهن �إىل �أقليات.
وتقول “لكن هذ� �لعام �لتظاهر�ت �ملناه�شة للعن�شرية فتحت عيون �ل�شعب 
�ل�شابق  يف  �لبي�س  �لناخبون  ك��ان  �إذ  هي”  كما  �لعن�شرية  ل��ريى  �لأم��ريك��ي 

 •• نيويورك-اأ ف ب

حققو�  بعدما  �لدميوقر�طييني  �شفوف  يف  �ل�شباب  �ملر�شحني  من  ع��دد  ب��رز 
�خر�قا �أوليا يف 2018 وهم غالبا ما ينتمون �إىل �أقليات و�إىل �لي�شار، وذلك 
يف  �لأمريكيني  ورغبة  فلويد  ج��ورج  وف��اة  بعد  ن�شاأت  �لتي  �حلركة  من  بدفع 

�لتغيري.
�أنغل )73 عاما(  �إليوت  �لنائب عن نيويورك  �أ�شهر كان ل يز�ل موقع  وقبل 
ثابتا. فقد دخل �لكونغر�س قبل 31 عاما و�أعيد �نتخابه 15 مرة بدعم من 
كلية  مدير  وهو  بومان  جمال  �أم��ام  كبري  بفارق  هزم  لكنه  كلينتون،  هيلري 
�أ�شود يف �ل44، خلل �لنتخابات �لتمهيدية �لثلثاء �ملا�شي حتى و�إن كانت 

�لنتائج غري نهائية.
�أوكا�شيو-كورتيز �لتي تفوقت يف  �ألك�شندريا  وهذ� �لفوز لقى �أ�شد�ء مع فوز 

�ملحامي  ف��از  ب��وم��ان  جمال  �إىل  و�إ���ش��اف��ة  �أ���ش��ود.  ملر�شح  للت�شويت  يتحفظون 
�لأ�شود موندير جونز )33 عاما( �لثلثاء يف �شمال نيويورك وكذلك ريت�شي 

توري�س )32 عاما( وهو �أ�شود �أي�شا يف حي �لرونك�س �لذي ينحدر منه.
ويتوقع �أن ي�شبحا يف ت�شرين �لثاين/نوفمر، �أول نائبني �أ�شودين مثليني يف 
�لأ�شود  �لطبيب  فاز  �لكرى،  �لدميوقر�طية  �ملعاقل  �ملتحدة. وور�ء  �لوليات 
�لتمهيدية  �لنتخابات  يف  فريجينيا  يف  �لثلثاء  عاما(   37( وي��ب  كامريون 
فوز  �شمان  على  ق���ادر  �ن��ه  وي��ب��دو  �ل�شيوخ  جمل�س  يف  مقعد  على  للح�شول 

للدميوقر�طيني يف د�ئرة مل يفوزو� فيها �شوى مرة و�حدة منذ 20 عاما.
وي���رى ب��ر�ي��ن �أرب����ور �لأ���ش��ت��اذ يف �ل��ع��ل��وم �ل�شيا�شية يف ج��ون ج��اي ك��ول��ي��دج يف 
نيويورك، �أن �أف�شل مثال على هذ� �لزخم �لناجم عن �حلركة �لتي ن�شاأت نهاية 
�أيار/مايو، هو ت�شارلز بوكر يف كانتكي. وهذ� �لنائب �ملحلي �لفريقي-�لمريكي 
�لبالغ �ل35 من �لعمر “�نتقل من كونه �شخ�شية جمهولة �إىل خ�شم جدي 

بف�شل �لتظاهر�ت” �لتي كان د�ئما حا�شر� فيها. ويف مبارزة يرتقب �أن يكون 
خا�شر� فيها �أمام �لقائدة �ل�شابقة يف �شلح �جلو �آميي ماكغر�ث، باتا مت�شاويني 
يف �لنتخابات �لتمهيدية للح�شول على مقعد يف جمل�س �ل�شيوخ، وفر�س فوزه 
كبرية. وتقول ناديا بر�ون �ن “�جليل �جلديد يتمثل مبجموعة �لأمريكيني 
“�شيتم  �زدي��اد عدد هذه �ملجموعة  ومع  �لأك��ر تنوعا يف تاريخ هذه �لأمة”. 
�نتخاب عدد �أكر من غري �لبي�س. �نها م�شاألة �أرقام«. وتوؤكد �ن هذ� �لزخم 
�لناجم عن م�شاركة كبرية، متاأ�شل يف تف�شي فريو�س كورونا �مل�شتجد وطريقة 

معاجلته �إذ �أثبت للناخبني �أهمية �ل�شيا�شات �لعامة.
نحو  عموما  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  �حل��زب  “يتحرك  �لإدي��وي��وجل��ي��ة  �لناحية  وم��ن 
�لي�شار” بح�شب بر�ين �ربور كما �أثبت بروز �أفكار بني �ملر�شحني للنتخابات 
�لتمهيدية �لدميوقر�طية خلو�س �لقر�ع �لرئا�شي، و�لتي كانت تعتر قبل 

�أربع �شنو�ت، جريئة جد�.

�حلملة  مو�شوع  �ل�شحة  �شتكون 
لعام  �لأم����ري����ك����ي����ة  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة 
ز�وية  م��ن  ف��ق��ط  لي�س   ،2020
ه��ي��ك��ل��ة �ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��ح��ي، �لذي 
فريو�س  �أزم���ة  م��ن  ب�شدة  ت�شرر 
��ا م��ن بو�بة  ك���ورون���ا، ول��ك��ن �أي�����شً
تر�مب  دونالد  �ملر�شحني  �شحة 

وجو بايدن.
�مللياردير  �أ���ش��ب��ح   ،2016 ع���ام 
�أكر �لروؤ�شاء �شّنا يف تاريخ �لبلد 
عند دخوله �لبيت �لأبي�س: كان 
و�إذ�  ع��اًم��ا.   70 �لعمر  م��ن  يبلغ 
بايدن  �لدميقر�طي  �نتخاب  مت 
يف نوفمر �ملقبل، ف�شوف يحطم 
و�شيكون  �ل��ق��ي��ا���ش��ي،  �ل��رق��م  ه���ذ� 
تن�شيبه  ع��ن��د  ع���اًم���ا   78 ع��م��ره 
وت���ط���رح    .2021 ي���ن���اي���ر  يف 
�حلالة  م�������ش���األ���ة  �لأرق���������ام  ه�����ذه 
�لأيام  يف  للمر�شحني.  �ل�شحية 
دونالد  ���ش��ح��ة  ك��ان��ت  �لأخ�������رية، 
ت��ر�م��ب ه��ي �ل��ت��ي ف��ت��ح��ت نافذة 
�ل�شكوك و�لأ�شئلة. و�أثار �لرئي�س 
�لأم���ري���ك���ي، �ل����ذي ي��ت��ب��اه��ى منذ 
�شنو�ت ب�شحته �جليدة، �لتكهنات 
�أكادميية وي�شت  خلل رحلة �إىل 
ب��وي��ن��ت �ل��ع�����ش��ك��ري��ة �مل��رم��وق��ة يف 
يونيو:  م��ن��ت�����ش��ف  يف  ن���ي���وي���ورك 
�أم����ام �لنخب  �أل��ق��اه  * يف خ��ط��اب 
�لأمريكي،  �جلي�س  �مل�شتقبلية يف 
ي��دي��ه لإي�����ش��ال كوب  �ح��ت��اج كلتا 
وجد  ك��م��ا  �شفتيه.  �إىل  �مل���اء  م��ن 
���ش��ع��وب��ة يف ن��ط��ق ����ش��م �جل���رن�ل 
دوغل�س ماك �آرثر، بطل �حلرب 

�لعاملية �لثانية ب�شكل �شحيح.
�لركح  م���غ���ادرة  �ىل  وب��دع��وت��ه   *
�أن��ه يو�جه  ب��د�  يف نهاية خطابه، 
ب��ع�����س �ل�����ش��ع��وب��ات ع��ل��ى �مل����درج، 

ونزل بخطو�ت حذرة.

ترامب ينّكت عن 
�صحته يف تول�صا

»ل��ق��د ب���د� وك���اأن���ه وع���ل يف بركة 
�لر�مج  م��ق��دم  ع��ل��ق  جممدة”، 
�ل���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة ����ش���ي���ث م����اي����رز. 
�أط��ل��ق حملته  مل���اذ�  ن��ع��رف  “�لآن 
نزوله  خ���لل  م���ن   2016 ع���ام 
تهّكم �شتيفن كولبري،  مب�شعد”، 
�آخ��ر م�شهور،  ب��ر�م��ج  وه��و مقدم 
يو��شل  لكان  َدر�ْب��زي��ن،  كان  “�إذ� 

نزوله �ىل �لن«. 
على  ب�شرعة  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  رد 
ت�����وي�����ر: ووف�������ق رو�ي������ت������ه، ك���ان 
َدر�ْبزين “طويًل جًد� ومنحدًر�، 
ولي�س به حو�جز حماية، وخا�شة، 

كان زلًقا للغاية«.
�ملو�شوع  �إغ����لق  ب��الإم��ك��ان  ك���ان 
�لرئي�س  يتحدث  مل  ل��و  ب�شرعة 
�لأم�����ري�����ك�����ي ع���ن���ه م������رة �أخ������رى 
�ل�شبت خلل �جتماعه يف تول�شا 

)�أوكلهوما(.
م�شكلة،  ه�����ن�����اك  ك�����ان�����ت  »�إذ� 
�مللياردير  �أك����د  ف�شاأخركم”، 
بعد  حلملته  �جتماع  �أول  خ��لل 
�أكر من ثلثة �أ�شهر. ثم ناق�س 
و�أعاد  طويلة،  لدقائق  �مل��و���ش��وع 
جت�شيد �مل�شهد، وحماكاة خطوته 
بيد  �مل�����اء  م���ن  ك����وب  ����ش���رب  و... 

و�حدة، حتت هتاف �جلماهري.
تر�مب  �شحة  ح��ول  �لأ�شئلة  �إن 

لي�شت جديدة. ومتت تغذيتها ملّا 
قام بزيارة غام�شة �إىل م�شت�شفى 
بالقرب  �ل��ع�����ش��ك��ري  ري����د  و�ل����ر 
خارج  نوفمر،  يف  و��شنطن  م��ن 

�جلدول �لزمني �ملعتاد.

�صحة ترامب، حجة حملة
يه�شمه  ولن  للو�شع مل  �نقلب 
�ط��لق��ا، هو  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س 
�ل����ذي ج��ع��ل م��ن �ل��ه��ج��م��ات على 
�شحة �أو لياقة خ�شومه �لبدنية، 
 ،2016 ع��ام  و�خت�شا�شه.  فنه 
�شبق �ن ��شار �إىل �فتقار هيلري 
و�لن�شاط.  ل��ل��ح��ي��وي��ة  ك��ل��ي��ن��ت��ون 
وم��ن��ذ �أ���ش��ه��ر، �أط��ل��ق ع��ل��ى بايدن 
وي�شاعف   ،“ �ل����ن����ائ����م  ج�����و   “
�ل�شبت،  لياقته.  على  �لهجمات 
“هناك  �أع����اد �ل���ك���ّرة:  يف ت��ول�����ش��ا، 
�أن  ب���اي���دن، ميكنني  يف  م��ا  خ��ط��اأ 
تر�مب،  لأن  هذ�”.  ل��ك��م  �أق����ول 
يف  كحجة  ق��وت��ه  ي�شتخدم  �ل���ذي 
درجة  �ىل  �لن��ت��خ��اب��ي��ة،  �حل��م��ل��ة 
و�ل�شخرية  �لكمامة  �رت��د�ء  عدم 
م��ن ب��اي��دن عندما ي��رت��دي��ه��ا، مل 
�أنه  على  ت�شويره  ا  �أي�شً ي�شت�شغ 
ك�شفت  ع��ن��دم��ا  ���ش��ع��ي��ف  رئ��ي�����س 
�إىل  �أن��ه مت نقله  �لإع���لم  و�شائل 
خمباأ حتت �لبيت �لأبي�س خلل 
و��شنطن  يف  �ل�شغب  �أعمال  ذروة 
بد�ية  وم���ن���ذ  ي���ون���ي���و.  �أو�ئ�������ل  يف 
�ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة، كرر  �حل��م��ل��ة 
�لذي  ب��اي��دن،  ج��و  �شد  هجماته 
ي�����ش��اع��ف �لأخ���ط���اء و�ل��ث��ق��وب يف 

�لكو�لي�س.  ور�ء  حت����دث  ك��ان��ت 
�لتو��شل  و�شائل  بف�شل  و�لآن، 
�لهجومي  و�لأ�شلوب  �لجتماعي 

حلملت تر�مب، حدث حتول«.

بايدن،  ج���و  “��شمي  �ل����ذ�ك����رة: 
و�أن����ا م��ر���ش��ح دمي��ق��ر�ط��ي ملجل�س 
نائب  ق��ال  �لأمريكي”،  �ل�شيوخ 
�أوباما،  ب���ار�ك  �ل�شابق  �لرئي�س 

موؤرخة  ب����ريي،  ب���ارب���ر�  وح�����ش��ب 
عنها  نقلت  فرجينيا،  جامعة  يف 
���ش��ح��ي��ف��ة و����ش��ن��ط��ن ب���و����ش���ت: “ 
�ل�شربات  م����ن  �لأن�����������و�ع  ه������ذه 

ف���ر�ي���ر،  ن���ه���اي���ة  يف  ����ش���ن���ة،   77
ولية  يف  �نتخابي  خطاب  خ��لل 
ك��ارول��ي��ن��ا �جل��ن��وب��ي��ة. ي���ذك���ر �ن 
جو بايدن كان ع�شًو� يف جمل�س 

 ... 35 عاًما  �ل�شيوخ لأك��ر من 
ولكن بني 1973 و2009. ثم 
بد� �أنه يخلط بني زوجته و�أخته 
�ن���ت�������ش���اره بعد  خ������لل خ����ط����اب 

�لثلثاء �لكبري يف �أو�ئل مار�س.

اأنواع جديدة  من الهجمات
�لفادحة  �لأخ���ط���اء  م���ن  �ل��ك��ث��ري 
�لتي ي�شتغلها فريق حملة دونالد 
حديثة  ظ���اه���رة  وه����ي  ت����ر�م����ب، 
�لأمريكي.  �ل�شيا�شي  �جل��دل  يف 

بايدن  �أن  �أع��ت��ق��د  ل  »ب�����ش��ر�ح��ة، 
يعرف �ىل �ي وظيفة قد تر�شح”، 
ت��ر�م��ب يف م���ار����س. و�عتر  ق���ال 
رئي�ًشا  �شيكون  ب��اي��دن  �أن  ��ا  �أي�����شً
يف  “�شي�شعونه  متحركة:  دمية 

منزل و�شيحكم �آخرون �لبلد«.
على في�شبوك و�لتلفزيون، هناك 
���ا �ل��ع��دي��د م���ن �لإع���لن���ات  �أي�������شً
�ل�شحية  �حل���ال���ة  ع���ن  ت��ت�����ش��اءل 
ذو حدين”  “�شيف  ب��اي��دن،  جل��و 
لباربر�  وفًقا  ل��ر�م��ب،  بالن�شبة 
مدخل  �أن����ه  تعتقد  �ل��ت��ي  ب����ريي، 
على  �ل�������ش���وء  ي�����ش��ل��ط  �أن  مي��ك��ن 

�شحة تر�مب نف�شه.  
يحر�س  �حل���������ايل،  �ل�����وق�����ت  يف 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي على عدم  �مل��ر���ش��ح 
�ن  �ل  خ�شمه،  �إىل  �ل�شفعة  رد 
�أن  ب��ع��د  ي���ن���ت���ظ���رو�.  �آخ����ري����ن مل 
�إن����ه ياأخذ  ق���ال دون���ال���د ت���ر�م���ب 
�شد  وقائي  ك��اإج��ر�ء  �لكلوروكني 
�لرئي�شة  �أ����ش���ارت  كوفيد-19، 
�لنو�ب  مل��ج��ل�����س  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�إىل �ملخاطر �ملرتبطة ب� “�شمنته 
ت���ردد جمموعة  ول  �مل��ر���ش��ي��ة«. 
دون����ال����د  م���ه���اج���م���ة  �أخ���������رى يف 
تر�مب يف هذ� �ملو�شوع: م�شروع 
لينكولن، �ملوؤلفة من جمهوريني 
معار�شني للرئي�س �لأمريكي. يف 
مدتها  لقطة  ن�شرت  يونيو،   16
45 ثانية بعنو�ن “�لرئي�س لي�س 
يرجتف،  “�إنه  ير�م”...  ما  على 
ي��ج��د ���ش��ع��وب��ة يف �لكلم  و�ه����ن، 
ي�شرح �لر�وي. ويتابع:  و�مل�شي”، 
يحتاج  �لعامل  يف  من�شب  “�أقوى 
�إىل �أكر من رئي�س و�هن وعاجز 
ومرجتف«. دونالد تر�مب، �لذي 
�لأخرية  �لطبية  زي��ارت��ه  ك�شفت 
جيدة  “ب�شحة  �أن����ه  ن��وف��م��ر  يف 
�لبيت  ط��ب��ي��ب  ح�����ش��ب  للغاية” 
ووفًقا  �لنتقام.  يعتزم  �لأبي�س، 
ل�شحيفة و��شنطن بو�شت، �شغط 
فريق حملته على جلنة �ملناظر�ت 
�لرئا�شية لتنظيم �أربع مناظر�ت، 
ول��ي�����س ث��لًث��ا ك��م��ا ه��و خمطط. 
ويعتقد مع�شكر تر�مب �أن بايدن 
�ملزيد  و�شريتكب  �أ�شعف  �شيبدو 
مثل  ت�شاعفت  �إذ�  �لأخ��ط��اء  م��ن 

هذه �ملو�عيد �لكرى.

ال�صباق اىل البيت االأبي�س:

هكذا اأ�شبحت �شحة ترامب وبايدن مو�شوًعا انتخابيا...!
 اأ�صبح امللياردير اأكرب الروؤ�صاء �صّنا يف تاريخ البيت االأبي�س، وانتخاب بايدن �صيحطم هذا الرقم القيا�صي

بايدن بالكمامة عك�س مناف�شه تر�مب�شخر من �حلديث عن �شحته يف تول�شا

تر�مب  هل حقا �شتخذله لياقته وي�شقط نزل من �لجتماع منهكا وكئيبا

نان�شي
 ��شارت �ىل 

�ل�شمنة
 �ملر�شية 
لر�مب

بايدن 
�خطاء 

باجلملة 
و�خرى 

بالتق�شيط

الأ�شئلة حول �شحة ترامب لي�شت جديدة وغّذتها 
زيارته الغام�شة اإىل م�شت�شفى والرت ريد الع�شكري

حاليا، يحر�س املر�صح الدميقراطي على عدم رد ال�صفعة اإىل خ�صمه، لكن اآخرين مل ينتظروا

جعل دونالد ترامب من الهجمات على �شحة اأو لياقة خ�شومه البدنية فّنه واخت�شا�شه
 ي�شتغل فريق ترامب اأخطاء جو بايدن الفادحة، 
وهي ظاهرة حديثة يف اجلدل ال�شيا�شي الأمريكي
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يف  الإ�شتئناف رقم 295/2020/322 ا�شتئناف عقاري  
مو�شوع �لإ�شتئناف: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 488/2019 عقاري جزئي 

و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب   
طالب �لإعلن : ��شحاق �شقر حممد �حمد �شامل - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

وميثله : ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان - �شفته  بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه : 1- �شركة تاكتك للمقاولت - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف 

�شده. - جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعلن : قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2018/488 عقاري جزئي 

بقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2020/7/1 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�شي 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1654/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )20000 درهم ( و�لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  
طالب �لإعلن : �حمد عي�شى �حمد �ل�شرم �لفل�شي  - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : عبد�هلل عبد�لرحمن عبد�هلل �مل�شرب - �شفته بالق�شية : وكيل 
 - عليه  مدعي   : بالق�شية  �شفته   - كوجنومون  مول�شريي  موهان  ر�ج   -1  : �إعلنه  �ملطلوب 

جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   ٪9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   ) دره��م   20000(
�ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثلثاء �ملو�فق  2020/7/7 �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 45/2020/20 جتاري كلي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره )1843855.20 

درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة ٪12 
من تاريخ �لإ�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  

طالب �لإعلن : �ي تي كان - م م ح - �شفته بالق�شية : مدعي  
�ملطلوب �إعلنه : 1- �إليبلز دي دبليو �شي - �س ذ م م -  �شفته  بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل �لإقامة 
بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد   : �لإع���لن  مو�شوع 
و�لتكافل مببلغ وقدره )1843855.20 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من 
تاريخ �لإ�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق  2020/7/12  �ل�شاعة 8.30 
�شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1626/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 99. 29.740 درهم )ت�شعة 

وع�شرون �لف و�شبعمائة و�ربعون درهما وت�شعة وت�شعون فل�س( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ 
�ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

طالب �لإعلن :  مو�رد للتمويل - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : عي�شى �شامل �حمد �حلر�شي �ملهري - �شفته بالق�شية : وكيل 

�ملطلوب �إعلنه : 1- مرمي �شامل غريب مبارك �ل�شعدي - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
99. 29.740 درهم )ت�شعة وع�شرون �لف و�شبعمائة و�ربعون درهما وت�شعة وت�شعون فل�س( و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 12٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها 
جل�شة يوم �لثلثاء  �ملو�فق  2020/7/7  �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثلثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 4086/2020/207 تنفيذ جتاري   
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/1704 �مر �د�ء ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 417105 درهم( ، �شامل للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعلن : �ر�مك�س �لإمار�ت )�س ذ م م( - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : �أمل عمري �ل�شبيعي - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعلنهما : 1- دليب مهبال كولنارين 2-�شكاي كوم لل�شحن - �س ذ م م - �شفتهما 

بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )417105( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3908/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر بال�شتئناف بالرقم 1368/2018 م جتاري و�ملعدل 
للدعوى رقم 88/2018 م جتاري جزئي و�لقا�شي ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 212272.71 

درهم �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف. 
طالب �لإعلن : بنك �مل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة( - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : خالد خليفة حممد �شيف حثبور - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه : 1- يون�س في�شل يون�س عو�س - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )212272.71( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خلل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 4013/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2436/2019 �مر �د�ء ، ب�شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )213670 درهم( ، �شامل للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �لإعلن : تري� للحلول �لد�رية -  م م ح - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان - �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعلنه  : 1- �بو بكر �فتخار فالبكات موندوكيل - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )213670( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 3947/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 947/2020 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره ) 27.694 درهم( ، �شامل للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعلن : �لقبة للمعار�س - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه : 1- فوك�س د�يركت للمعار�س - ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )27.694( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3907/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/3476 جتاري جزئي ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 104850.75 درهم( ، �شامل للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعلن : بنك �مل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة(  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : خالد خليفة حممد �شيف حثبور -  �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعلنهما : 2- فينا مورو�ين جاي كي�شان مورو�ين عن نف�شها وب�شفتها مدير �مل�شهور 
 - م  م  ذ  �س   - �ل��و�ح��د  �ل�شخ�س  �شركة  للكهربائيات  متعب  1-م��ن��اور  م(  م  ذ  )���س  للكهربائيات 

�شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )104850.75( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خلل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 3846/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 4403/2018 جتاري جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )241961.5 درهم( ، �شامل للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعلن : بنك �مل�شرق - �شركة م�شاهمة عامة - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : خالد خليفة حممد �شيف حثبور -  �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه : 1- �ومت كمار نارجوتر� - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )241961.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 308/2020/211 تنفيذ عقاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/231 عقاري كلي و�ملعدل 
بالإ�شتئناف رقم 2019/199 ��شتئناف عقاري ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 171838 درهم( ، 

�شامل للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعلن : فخر �لدين بروبرتيز ليمتد - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : �أمل عمري �ل�شبيعي - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه : 1- �مري �شيد لجوردي - �شفته  بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�شتبا�شر  �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة  �لتنفيذ  به وقدره )171838( درهم �ىل طالب 
تاريخ  �ملذكور خلل 15 يوما من  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت 

ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2054/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2799/2019 ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره ) 322657.50 درهم( ، �شامل للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعلن : �م دبليو �م للتجارة �لعامة - �س ذ م م وميثلها مديرها/ �لوليد م�شطفى ح�شن 

يو�شف �لكردفاين - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : عبد�لعزيز كر�مه �شالح �لعامري - �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعلنهما : 1- �ملريغني للو�شاطة �لتجارية - �س ذ م م 2-خالد مري غني �حمد �خل�شر 
- �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )322657.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  �ملذكور خلل 15 يوما من  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت 

ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3183/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/898 جتاري كلي و�ملعدل بالإ�شتئناف 

131-2019 جتاري بالز�م �ملنفذ �شدها �لأوىل ب�شد�د مبلغ وقدره )17786846.20 درهم( �شامل 
�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة على �ن يت�شامنو� �ملنفذ �شدهم �لثاين و�لثالث و�لر�بع مع 

�ملنفذ �شدها �لوىل يف حدود مبلغ وقدره )15.450.000 درهم( 
طالب �لإعلن : مو�رد للتمويل - �س م خ - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملل -  �شفته بالق�شية : وكيل
للمقاولت  �لإم���ار�ت  �ليا�س  3-كيلي  2-�ن���درو  م   م  ذ  �س   - للمقاولت  كيلي   -1 : �إعلنهم  �ملطلوب 
: منفذ �شدهم - جمهول  بالق�شية  م( - �شفتهم  م  ذ  �ل�شارقة )�س  للمقاولت فرع  �لعامة 4-كيلي 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع  حمل �لإقامة. مو�شوع �لإعلن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )17786846.20( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1498/2020/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى : �أمر �أد�ء مببلغ وقدره 81.427.00 درهم �إمار�تي و 12٪ �لفو�ئد �لقانونية على مبلغ 

�ملطالبة من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د 
طالب �لإعلن : �شركة �لفا للدو�ت �لكهربائية - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله :  عائ�شة حممد ح�شن طاهر - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه : 1- �حلمد للعمال �لكهروميكانيكية - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول  حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعلن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/3/25 �أول : �نفاذ �لعقد �لتجاري �ملرم بني 
�لطرفني.  ثانيا : �لز�م �ملدعي عليها �حلمد للعمال �لكهروميكانيكية �س ذ م م  بان توؤدي للمدعية �شركة 
�لفا للدو�ت �لكهربائية �س ذ م م مبلغ وقدره 81.427 درهم )و�حد وثمانون �لف و�ربعمائة و�شبعة وع�شرون 
 ، �لتام  درهما( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ من تاريخ �لإ�شتحقاق �حلا�شل يف 2017/3/23 وحتى �ل�شد�د 
وبالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة و�شملت �لأمر بالنفاذ �ملعجل بل كفالة.  

ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خلل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
املو�شوع / طلب اعالن بالن�شر  

تتقدم �شركة فالكون فور�س خلدمات حر��شة �لبنية - �س ذ م م 
بطلب �لعلن بالن�شر للن�س �لتايل : 

تود �شركة فالكون فور�س خلدمات حر��شة �لبنية رخ�شة  رقم 745156 
دفعات  �و  خلف  باي  �ملت�شررين  �و  �ملر�جعني  بتنويه  دبي  �قت�شادية 
مالية �و حقوق قانونية باملر�جعة خلل مدة �ق�شاها 15 يوم من تاريخ 
�لعلن ولن تتحمل �ل�شركة �ية م�شوؤولية قانونية بعد ذلك فيما يخ�س 
�ملطالبات �و �ل�شرر �لذي وقع على �ي �شخ�س �و �شركة �و �يه مطالبات 

�خرى وهذ� للعلم.  رقم �لتو��شل 0507452500
فالكون فور�س خلدمات حرا�شة البنية - �س ذ م م  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
 اعالن بالن�شر       

اعالن �شحيفة الطعن رقم 2020/396 
بوكالة �ملحامي / �بر�هيم علي �ملو�شى 

�ىل 1- هوجنك�شيا زهو 
�ل�شادر  جت��اري   2019/910 رقم  �ل�شتئناف  �حلكم  بان  لديكم  معلوما  ليكن   
بتاريخ 2020/3/23 قد مت �لطعن عليه بالنق�س من طرف �لطاعن/ حممد 
�ي��د�ع مذكرة  �ع��له وعليكم  �ليه  �مل�شار  �لطعن  ، يف  �لرحمن حممد  مق�شود 
يرى  �لتي  وبامل�شتند�ت  عنكم  �ملوكل  �ملحامي  توكيل  ب�شند  م�شفوعة  بدفاعكم 
من  يوما  ع�شر  خم�شة  �ق�شاه  موعد  يف  �ل��دع��وى  �د�رة  مكتب  ل��دى  تقدميها 

تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
ليلى حممد ال�شكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

 المارات العربية املتحدة
املحكمة الحتادية العليا

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
تظلم  SHCFICIGRI2020 /0002430 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : نعمان علي حممد - جمهول حمل �لإقامة : �إمارة �ل�شارقة ، �ملنطقة �لو�شطى ، �ملليحة ، خلف �شناعية مليحة �جلديدة ، �أر�س 
، رقم �لهاتف   12313 ، رقم �لرخ�شة �لتجارية  ، �ل�شارقة   20814 1 ملك �حمد حمد �شامل �خلرم �لكتبي �شندوق �لريد رقم  م�شورة رقم 

�ملتحرك : 0506362654 رقم �لفاك�س 065310410 رقم �لهاتف 0653010310 
نعلمكم بان متظلم / بنك ر��س �خليمة �لوطني )�س م ع( �لعنو�ن / حمل �لإقامة : �إمارة دبي ، و�حدة دبي لل�شيليكون ، �شندوق بريد 1531 ، هاتف 

رقم 042916780 قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعله للمطالبة ب���� 
يلتم�س �لبنك �ملتظلم تعديل �لقر�ر �ملتظلم منه لي�شمل كل ما مل ي�شتجب له من طلبات و�ردة يف لئحة �حلجز - وهي �أول : �حلجز على كافة �لأمو�ل �ملنقولة 
 وغري �ملنقولة يف �مل�شنع �لو�قع يف �إمارة ر��س �خليمة على �لعنو�ن تايل : منطقة �لغيل �ل�شناعية - �لغيل - ر�أ�س �خليمة - هاتف رقم 07258928 -

�ملرفق.  �لك�شف  يف  �لظاهرة  و�لآلت  �ملعد�ت  على  حتفظيا  للحجز  وذلك   canadiancartons.com - 9XXJ  +  74
ثانيا : �ل�شتعلم لدىوز�رة �لقت�شاد عن �أية علمات جتارية مملوكة �و مرخ�شة للم�شتدعي �شدهم متهيد�ت للحجز عليها حتفظيا 

ثالثا : �ل�شتعلم لدى وز�رة �لقت�شاد عن �ية بر�ء�ت �خر�ع مملوكة للم�شتدعي �شدهم متهيد� للحجز عليها حتفظيا 
ر�بعا : ت�شطري ر�شالة للهيئة �لحتادية للجمارك للتعميم على �ل�شلطات �جلمركية �ملتو�جدة يف جميع منافذ �لدولة للحجز على �أية ب�شائع د�خلة 
�و خارجة با�شم �أي من �مل�شتدعي �شدهم.  خام�شا :- خماطبة د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية يف دبي و�بوظبي ومناطق �بوظبي �حلرة وجبل علي �حلرة 
و�حلمرية �حلرة ور��س �خلمية �حلرة للأمر بالإ�شتعلم عن و�حلجز على رخ�س �مل�شتدعى �شدهم �لتجارية وعلى �أية ح�ش�س مملوكة من جانب 
�مل�شتدعى �شدهم يف �شركات �خرى وفقا للمادة رقم 81 من قانون �ل�شركات �لتجارية �لإحتادي رقم ل�شنة 2015 ، لذ� يتوجب عليكم �حل�شور 
�أمام �لد�ئرة د�ئرة �لأمول �مل�شتعجلة و�لتظلمات �لثانية حمكمة �ل�شارقة �شباح يوم �ملو�فق 2020/7/2 �ل�شاعة 9.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�شتند�ت ، ويف حالة عدم ح�شوركم �أو �إر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �شتبا�شر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 
مدير اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية -  عبدالرحيم حممد را�شد را�شوان  
مدين    SHCEXCICIVS2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001101/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عبد�لرحيم حممد ر��شد ر��شو�ن 
�أنه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي �ملنفذ جمدي �ملتويل علي  حيث 

عي�شى - �جلن�شية : م�شري يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 

�حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف : 8000.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعله خلل )15( يوما من تاريخ �ليوم 
�لتايل للن�شر. ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري 

�ملقررة قانونا.  
اأمينه حممد را�شد     
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : �صيلكت ابل�س لتجارة االلكرتونيات - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب ملك مركز ميبل ليف للعمال - ��شتد�مة B  �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت 
م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 703082 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1129861 
�ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
�لتجاري لديها باإنحلل �ل�شركة �ملذكورة �أعله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
لديه  من  وعلى   2020/3/5 بتاريخ   دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2020/3/5
�أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات 
�لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف : 4421762-
04  فاك�س : 4421764-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�س   04-4421762  :
�صيلكت  �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعله لت�شفية  
ابل�س لتجارة االلكرتونيات - �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2020/3/5  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/3/5 وعلى 
من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��له،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : جيك�صياجن لتجارة املالب�س - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 2701- 12 ملك برمي 25 ليمتد - برج خليفة - �ل�شكل �لقانوين 
: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 808511 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 
1349138 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف 
�ل�شجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�شركة �ملذكورة �أعله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
  2020/6/2 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق    2020/6/2 بتاريخ  دبي 
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني مبادئ ملراجعة 
احل�صابات �لعنو�ن : مكتب 411 ملك عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملو�شى - بردبي - عود 
ميثاء - هاتف : 8866575-04 فاك�س : 8866575-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : كاب�س خلدمات اإدارة امل�صاريع - ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 45 - 2901 ملك �إم بيه �وفر�شي�س كومباين ليمتد -بردبي - مر�شى 
دبي - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة ، رقم �لرخ�شة : 834868 رقم �لقيد 
باأنه  �لتنمية �لقت�شادية بدبي  بال�شجل �لتجاري : 1414849 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
وذلك   ، �أع���له  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحلل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د 
دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2020/6/14 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
�إىل �مل�شفي �ملعني  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عر��س  بتاريخ 2020/6/14 وعلى من لديه 
مبادئ ملراجعة احل�صابات �لعنو�ن : مكتب 411 ملك عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملو�شى 
- بردبي - عود ميثاء - هاتف : 8866575-04 فاك�س : 8866575-04 م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : مبادئ ملراجعة احل�صابات
- عود  بردبي   - �ملو�شى  : مكتب 411 ملك عبد�هلل حممد عبد�هلل  �لعنو�ن 
ميثاء - هاتف : 8866575-04 فاك�س : 8866575-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعله لت�شفية 
جيك�صياجن لتجارة املالب�س - �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ  2020/6/2 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/6/2 
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��له،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12972 بتاريخ 2020/6/28
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : مبادئ ملراجعة احل�صابات
�لعنو�ن : مكتب 411 ملك عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملو�شى - بردبي - عود ميثاء 
- هاتف : 8866575-04 فاك�س : 8866575-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
كاب�س  لت�شفية  �أع���له  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�شادية 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ   - امل�صاريع  اإدارة  خلدمات 
2020/6/14 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/6/14 وعلى من 
لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  �أع��له، م�شطحباً  �ملذكور  �لعنو�ن  على 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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عربي ودويل

غ�شب يف بريطانيا بعد تعليق م�شاركة هيئات حملفني يف حماكمات 
يقررها  عد�لة  على  يح�شل  �أن  �لعادي  للمو�طن  �لعادي،  للإن�شان  ميكن 
ت�شليح،  �إىل  يحتاج  ول  �لق�شائي غري معطل  “�لنظام  و�أ�شافت  �أقر�نه«. 
وز�رة  تقول  ل��لإن��ع��ا���س«.  يحتاج  م��ا  ه��ي  �ل�شتثمار  يف  �حلكومة  رغبة  �إن 
�جلائحة.  قبل  ما  �إىل  تعود  �لعالقة  �جلنائية  �لق�شايا  معظم  �إن  �لعدل 
�ملنتقدين  مع  بورنيت  �إي��ان  �للورد  وويلز  �نكلر�  يف  �لق�شاة  كبري  ويتفق 
بظللها«.  لرخي  “عادت  �لتمويل  نق�س  من  و�شنو�ت”  “�شنو�ت  �أن  يف 
�أن �غلقت  و�شاء �لو�شع خلل تف�شي �لفريو�س مع تاأجيل حماكمات بعد 
فر�شت  فيما  �ملوظفني  بني  بالفريو�س  �لإ�شابات  �أع��د�د  و�رتفعت  حماكم 
�أم��ام جلنة  �إع��ادة تنظيم هائلة. وقال باكلند  �لتباعد �لجتماعي  قو�عد 

�ملوقت لق�شايا ميكن �لنظر فيها �أمام رجل قانون �أو قا�س وهيئة حملفني، 
�إن تف�شي فريو�س كورونا  مثل �ل�شرقة و�ل�شطو. لكنه قال �أمام م�شرعني 
عليه �لتفكري  “�لو�جب ميلي”  و�إن  “حتد غري م�شبوق”  �أوجد  �مل�شتجد 
يف جميع �خليار�ت. لكن جمرد �لتفكري يف تلك �خلطوة �أثار غ�شب بع�س 
�لتمويل  �قتطاعات  �إن  يقولون  �لذين  �لقانونيني  و�لعديد من  �مل�شرعني 
رئي�شة  وكتبت  ذل��ك.  يف  �ل�شبب  هي  �لفريو�س  تد�عيات  ولي�س  �حلكومية 
نقابة �ملحامني �جلنائيني كارولني غودوين ر�شالة مفتوحة ذكرت فيها �أن 
من �شاأن خطوة كتلك �أن “تغري وجه �لعد�لة للأ�شو�أ«. وقالت �إن “�حلق 
�لذي  �مل��ك��ان  �إن���ه  للنخبة.  �م��ت��ي��از�  لي�س  حملفني  هيئة  �أم���ام  حماكمة  يف 

 •• لندن-اأ ف ب

غ�شبا  �لريطانية  �حلكومة  �أث���ارت 
م�شاركة  تعليق  ع��زم��ه��ا  �إع����لن  ب��ع��د 
هيئات حملفني �شعبية يف حماكمات 

بع�س �جلر�ئم نظر� لر�كم مئات �لآلف من �لق�شايا لأ�شباب عدة بينها 
�أزمة جائحة كوفيد19-. وكانت نحو 484 �ألف ق�شية تنتظر بدء �لنظر 
فيها �أمام حماكم �لغرفة �لأوىل يف �إنكلر� وويلز حتى 17 �أيار/مايو، فيما 
كانت قر�بة 41 �ألف ق�شية ل تز�ل عالقة �أمام حماكم �أعلى درجة. وقال 
وزير �لعدل روبرت باكلند هذ� �لأ�شبوع �إن �ل�شتماع لق�شايا معينة �أمام 
قا�س و�ثنني من رجال �لقانون قد يكون مبثابة “طريق �إىل �لأمام وملذ 
�أخري” لتخفيف �لعبء. وقال �إنه “تردد كثري�” يف م�شاألة �إجر�ء �لتعديل 

�إن  �لرملان  �لق�شاء يف  مر�قبة عمل 
�لو�شع “يتح�شن ب�شرعة” مع �إعادة 
غالبية �ملحاكم فتح �أبو�بها بعد �أ�شهر 
�لنرنت.  على  �جلل�شات  عقد  م��ن 
لكن �ملديرة �لتنفيذية جلهاز �ملحاكم 
�ملحاكمات  ��شتئناف  �أن  �عترت  �كلند-هود  �شوز�ن  �لق�شائية  و�لهيئات 
�أمام هيئات �ملحلفني هو �جلزء “�لأ�شعب«. وقالت �إن ذلك “ل يز�ل مقيد� 
�ملباين يجري تخ�شي�شها  بع�س  �إن  باكلند  وقال  �لجتماعي«.  بالتباعد 
كمحاكم موقتة، و�إنه يفكر يف �ل�شماح بهيئات حملفني �أ�شغر حجما ت�شم 
خلل  �حل��ال  ك��ان  كما  �لق�شايا،  بع�س  يف   12 م��ن  ب��دل  �أ�شخا�س  �شبعة 
�حلرب �لعاملية �لثانية. لكنه �أ�شاف �أن ذلك قد ل يكفي حلل �أزمة تر�كم 
حمتمل  تعليق  �إىل  يدفع  قد  ما  �ملقبل،  �لعام  �لف�شح  عيد  قبل  �لق�شايا 

مل�شاركة هيئات حملفني يف بع�س �ملخالفات.

ت�صع ا�صتطالعات الراأي اليوم املعار�س على قدم امل�صاواة مع مناف�صه يف حالة اجلولة الثانية
ما  �ل��ف��ور  ع��ل��ى  ز�ده  تعيينه  وق����ر�ر   
��شتطلعات  يف  ن��ق��ط��ة   20 ق����دره 
قدم  �ل��ي��وم على  ي�شعه  �ل����ر�أي، مب��ا 
�مل�شاو�ة مع مناف�شه يف حالة �جلولة 

�لثانية.

مدينون حلزب 
العدالة والقانون

منحنى  �ن�����ع�����ك�����������س  م������ن������ذئ������ذ،    
�ل����ش���ت���ط���لع���ات وت��ق��ل�����س �ل���ف���ارق 
يتمتع  �لرئي�شيني:  �ملتناف�شني  بني 
�أندريه دود� �لآن 42 باملئة فقط من 
فا�شل   28 مقابل  �لت�شويت  ن��و�ي��ا 
ترز��شكوف�شكي.  ل��ر�ف��ال  باملئة   14
و�إذ� كان فوز �لرئي�س �ملنتهية وليته 
مبار�ة  فان  و�رد�،  �لأوىل  �جلولة  يف 
�ل�شابق  حظا  �لأف�شل  تنتظر  �شعبة 
ترحيل  م����ع  �ل���ث���ان���ي���ة،  �جل����ول����ة  يف 
�ملعار�س  �إىل  �إيجابية  �أك��ر  �أ���ش��و�ت 

)�ملقرر �إجر�وؤها يف 12 يوليو(.
جناح  ع��ل��ى  دود�  �أن����دري����ه  ي���ر�ه���ن    
للحكومة.  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة 
�لإعانة  برنامج  م��ن  �لآن  وي�شتفيد 
�ملوجه   ”+  500“ �مل�شمى  �لأ�شرية 
للعائلت منذ �لطفل �لأول، كما مت 
رف��ع �حل��د �لأدن���ى ل��لأج��ور، ويتمتع 
�لدخل  �شريبة  من  باإعفاء  �ل�شباب 
�لأك�����ر  �إن  ����ش���ن���ة.   26 ����ش���ن  ح���ت���ى 
حرماًنا، و�لذين يعي�شون يف �ملناطق 
�لريفية، مدينون للحزب �حلكومي، 
بزعامة  و�ل���ع���د�ل���ة  �ل���ق���ان���ون  ح����زب 
يارو�شلف كازين�شكي، نتيجة �لزيادة 

�مل�شجلة يف قدرتهم �ل�شر�ئية.

املثلية اأيديولوجية
��شمه  ر�ف��ال ترز��شكوف�شكي     �شنع 

ميثاًقا  ن��ف��ذ  ع��ن��دم��ا   ،2019 ع���ام 
ب�شتى  �مل���ث���ل���ي���ني  ح����ق����وق  حل���م���اي���ة 
درو�ًشا  وق���دم  و�ر����ش���و،  �أ���ش��ن��اف��ه��م يف 
�ملد�ر�س.  يف  �جل��ن�����ش��ي��ة  �ل��رب��ي��ة  يف 
ومنذئذ، وهو هدف رئي�شي للإعلم 
“�لتحر�س  �لعمومي، �لذي يتهمه ب� 
مو�شوع  وه��و  بالأطفال”،  �جلن�شي 
بولند�  يف  كبرية  �ل�شيا�شية  عائد�ته 

�لكاثوليكية. 
�لر�ي  ��شتطلعات  يف  ت��ر�ج��ع  ويف    
�ل�شحي  رف��ع �حل��ج��ر  �أن��ه��ى  �ن  منذ 
�أندريه  ���ش��رح  �لإع��لم��ي��ة،  هيمنته 
لي�شو�  “�ملثليني  �إن  �جتماع  يف  دود� 
و�لتي  �أيديولوجية”،  �إن��ه��ا  ب�����ش��ًر�، 

يعترها “�أ�شو�أ من �ل�شيوعية ».
�مل����ق����رب من  �مل���ر����ش���ح  ي������ردد    ومل 

�إع���ادة  يف  �حل��م��ل��ة،  خ���لل  �لكني�شة، 
ت��اأك��ي��د ك���ل �ل�����ش��ر �ل����ذي ي��ع��ت��ق��ده يف 
تنت�شب  �لتي  �ملثليني،  �أيديولوجية 
“خلل  �لأ���ش��رة:  قيم  �شد  كتهديد 
�حل���ق���ب���ة �ل�����ش��ي��وع��ي��ة ب���اأك���م���ل���ه���ا، مت 
�ل�شيوعية  �لإي��دي��ول��وج��ي��ة  ف��ر���س 
�لبل�ش���فية.  وكانت  �لأط��ف��ال...  على 
و�ل����ي�����������������������������وم ي����ح����اول�������������������ون غ���ر����س 
�إنها  ف��ي��ه��م،  �أي��دي��ول��وج��ي��ة ج���دي���دة 
�شدد  �جلديدة”،  �لبل�شفية  من  نوع 

�أندريه دود�.
�للحظة  زي���ارة يف  ��شتغل  �أخ����رًي�،     
دعم  لتاأمني  و��شنطن  �إىل  �لأخ���رية 
تر�مب،  دون��ال��د  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س 
للبولنديني  ي���ع���ل���ن  �أن  ومي���ك���ن���ه 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �أن  �لأط��ل��ن��ط��ي��ني 

�لتهديد  �شد  �إ�شافية  ق��و�ت  �شتقدم 
�لرو�شي.

�صلطة م�صادة
  ب��������دًل م�����ن ذل��������ك، ����ش���ع���ى ر�ف�������ال 
�شكان  ت��ع��ب��ئ��ة  �إىل  ت��رز����ش��ك��وف�����ش��ك��ي 
وللحاق  و�ملتو�شطة.  �ل��ك��رى  �مل���دن 
جميع  يف  �ل����ب����لد  ج�����اب  ب���ال���رك���ب، 
�إىل  ي�شل  م��ا  ز�ر  حيث  �لجت��اه��ات، 

خم�س بلديات يف �ليوم.
  �مل��ر���ش�����������������ح، �ل�����ش��������������������������اب، �ل������ودود، 
يبقى معتدًل يف  �أن  و�حلري�س على 
ل  “�لتي  ب��ول��ن��د�  ببناء  يعد  ن��رت��ه، 
دور  ولعب  �شخ�س”  �أي  �إىل  ت�شيء 
با�شتخد�م  م�شادة،  ك�شلطة  حقيقي 
�لت�شريعية  و�مل���ب���ادرة  �ل��ن��ق�����س  ح��ق 

�ملمنوحة لرئي�س �جلمهورية. 
   �إن و�شول خ�شم على ر�أ�س �لدولة 
�لعد�لة  “حزب  ح���رك���ة  ���ش��ي��ح��ب��ط 
�ملتكررة  �ع��ت��د�ء�ت��ه  يف  و�لقانون’’ 

على ��شتقللية �لق�شاء و�لإعلم.

ممثل لفرتة ق�صرية
�ب��ن ع��ازف بيانو  �أ�شيل،     فر�شويف 
وحفيد لغوي، كان ترز��شكوف�شكي يف 
منا�شبتني وزير� عام 2010، �ل�شوؤون 
�لرقمية ثم �ل�شوؤون �لأوروبية، نائب 
يف �ل����رمل����ان �لأوروب����������ي و�ل����دي����ات. 
دكتور�ه يف �لعلوم �ل�شيا�شية، در�س يف 
للم�شة  وبالن�شبة  و�أك�شفورد.  باري�س 
�لتمثيل  طفل  وه��و  م��ار���س  �لفنية، 
لفرة ق�شرية.   وللم�شة �لتقليدية، 

�لنخبة  ي��ج�����ش��د  ف��ه��و  و�ل���ري���ف���ي���ني، 
�ملتعالية و�ملنف�شلة عن �لنا�س.

�ل��دول��ي��ة نظريات  وت��ث��ري جت��رب��ت��ه   
�مل�����وؤ�م�����رة: ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ن��ائ��ب حزب 
�ل�����ق�����ان�����ون و�ل�����ع�����د�ل�����ة �رك������ادي������وز 
هو  ترز��شكوف�شكي  ف��ان  مالك�شيك، 
“يف  �لأجنبية  �مل�شالح  ميثل  “رجل 
بولند�”، حتت �إمرة برلني وبروك�شل 

و�مللياردير جورج �شورو�س.

وكاثوليكي  لطفلني  و�أب  متزوج  هو 
�أ�شبح  �أن  وم��ن��ذ  ل�شعائره.  مم��ار���س 
حملة  ترز��شكوف�شكي  ق��اد  مر�شًحا، 
دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ج��م��ع��ت ح���������ش����وًد� من 
�لبولندية  بالأعلم  يلوحون  �لنا�س 

و�لأوروبية... علمة على �شعبيته.

بالن�صبة اإىل �صكان
 الريف، يج�صد النخبة

هو  �ل���ت���ق���دم���ي���ني،  �إىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة    
�إنقاذ  على  �ل��ق��ادر  �لأبي�س  �لفار�س 
ب��ول��ن��د� م��ن �ل��ث��ورة �مل��ح��اف��ظ��ة �لتي 
عام  و�لعد�لة  �لقانون  حزب  �أطلقها 
طفولته  ���ش��دي��ق  وي���ق���ول   .2015
�ملمثل مي�شال زبروف�شكي عنه �أنه “ل 
ي�شتهويه �ملال بل �ملعرفة و�لثقافة”. 
)يتحدث  �لأجنبية  للغات  �إتقانه  �إن 
و�لرو�شية  و�لفرن�شية  �لإجن��ل��ي��زي��ة 
�أك�شبه  و�لإ���ش��ب��ان��ي��ة(  و�لإي���ط���ال���ي���ة 

مقالت متوهجة متدحه.
   ولكن بالن�شبة للناخبني �ملحافظني 

�للير�يل،  �مل��ر���ش��ح  �أن  و�لأ������ش�����و�أ،   
�لعام  �مل�����ال  ���ش��ي�����ش��ت��خ��دم  جن����ح،  �إذ� 
للتعوي�س عن �خل�شائر �لتي تكبدها 
�ل��ي��ه��ود �ل��ب��ول��ن��دي��ون خ���لل �حلرب 
بي”،  يف  “تي  وف��ق  �لثانية،  �لعاملية 
�لأد�ة  �ل��ب��ول��ن��دي،  �ل��ع��ام  �لتلفزيون 
و�لعد�لة،  �لقانون  حل��زب  �لدعائية 
ترز��شكوف�شكي  ر�ف�����ال  رف���ع  �ل����ذي 

ق�شية �شده.
ل��ن��ف�����ش��ه مبهاجمة  ي�����ش��م��ح  ول���ئ���ن     
لآخ������ر،  وق������ت  م����ن  دود�  �ل���رئ���ي�������س 
خلل  ترز��شكوف�شكي  ر�ف���ال  يدعو 
و�ل�شلم:  ل��ل��ت�����ش��ام��ح  �ج��ت��م��اع��ات��ه 
�لعلقات  ب��ن��اء  �إع����ادة  علينا  “يجب 
ب���ني �ل���ب���ول���ن���دي���ني... ل���ن���دع ه����وؤلء 
�ل�شيا�شيني يتجادلون ويتخا�شمون، 
ولنعتني باأهم �شيء: �حلو�ر “. ووعد 
�لقانون  ح��زب  ناخبي  �إىل  ر�شالة  يف 
عدوكم”...  ل�شت  “�أنا  و�ل��ع��د�ل��ة: 

لي�س موؤكد� �أنهم �شمعوه.

ماجلورز�تا كيد�و�-بلون�شكا ف�شحت �ملجال للأكر �شعبية

هل تفعلها �ملعار�شة؟

�لرئي�س �ملنتهية وليته ير�هن على �ملنجز �لجتماعي

�ختبار �نتخابي حا�شم

دعم تر�مب ورقة ل�شالح دود�

الرئي�س املنتهية واليته يواجه عمدة وار�صو الليربايل

بولندا: اختبار حا�شم حلزب القانون والعدالة املحافظ...!
•• الفجر –اإعداد خرية ال�شيباين

لرافال  حليف  اأف�صل  كورونا  فريو�س  اأ�صبح  هل     
الرئي�س  كييان  مييايييو،  اأوائييييل  يف  ترزا�صكوف�صكي؟ 
طريق  يف  دودا  اأنييدريييه  واليته  املنتهية  البولندي 

مفتوح لك�صب والية ثانية.

مدفوعة  جيدة،  ب�صورة  املتطرف  املحافظ  يتمتع   
ال�صحية  االأزمييية  مييع  التعاطي  يف  م�صرف  ب�صجل 

وال�صحة االقت�صادية اجليدة للبالد. 
االأوىل.  اجلولة  يف  بانت�صار  تنباأ  البع�س  اأن  حتى 
مايو،   10 يف  اأ�صال  مقررا  كان  الييذي  االقييرتاع،  لكن 
ال�صل�س  ال�صري  هدد  الذي  الوباء  ب�صبب  تاأجيله  مت 

ليجري  ال�صيا�صية،  الطبقة  وق�ّصم  لالنتخابات 
االقرتاع اليوم االأحد. ويف االثناء متت اإعادة خلط 

االأوراق.
   اغتنمت املعار�صة فر�صة التاأجيل لتغيري مر�صحها. 
كيداوا-بلون�صكا،  ماجلورزاتا  الربملان،  رئي�س  نائب 
التي مل حتلق يف ا�صتطالعات الراأي، ف�صحت املجال 

لرئي�س بلدية وار�صو ال�صعبي، رافال ترزا�صكوف�صكي، 
الذي حقق انت�صارا باهرا يف اأكتوبر 2018. 

ليربايل  حزب  املدنية،  للمن�صة  اجلديد  الزعيم    
اأ�صبوع  ميين  اأقيييل  يف  جميييييع  الأوروبييييا،  وموؤييييييد 
لتقدمي  مطلوب  توقيييع  األييف  مئييية  من  بكثري  اأكييرث 

تر�صحه.

يرى التقدميون يف رافال، الفار�س القادر على اإنقاذ بولندا من الثورة املحافظة التي اأطلقها احلزب احلاكم

 �شعى ترزا�شكوف�شكي اإىل تعبئة �شكان املدن الكربى واملتو�شطة، ويبقى الريف مدينا للقانون والعدالة 

يراهن الرئي�س اأندريه دودا على جناح ال�شيا�شة الجتماعية للحكومة

هل �صيكون فريو�س كورونا اأف�صل حليف ملر�صح املعار�صة؟ 
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الفجر الريا�ضي

•• العني-الفجر: 

لل�شطرجن  �لعني  لنادي  ر�لتنفيذي 
�لبلو�شي  �شعيد  �لذهنية   و�لألعاب 
تنظيم  م���و�����ش���ل���ة  ع���ل���ى  ع���زم���ه���م 
�لفر��شية  �ل�شطرجن  م�شابقات 
�شي�س”  �آي  �أل   “ ت��ط��ب��ي��ق  ع����ر 
�لوقائية  �لح�����ر�ز�ت  م��ع  متا�شياً 
�ل���ت���ي ف��ر���ش��ه��ا ف���ريو����س ك����ورون����ا ، 
بطولت  ب���ع���د جن�����اح  خ�������ش���و����ش���اً  
�لنادي �لأربعة �لتي �أقامها يف �شهر 
يونيو �جلاري ، وهي “بيبي �شي�س” 
�لطوية  بطولتي  و�أخ��ري�ً  و�لعامرة 
وبطولة  ل��ل�����ش��ي��د�ت  �لل���ك���رون���ي���ة 
�ل��ط��وي��ة ل��ل��م��ب��ت��دئ��ني ، و�لأخ������رية  
د�خلية   ك��ب��ط��ول��ة  �ل���ن���ادي  �أق���ام���ه���ا 
�لآ�شيوي  و�لحت��اد  �لنادي  للعبي 

لل�شطرجن.
�أكادميية  تعاون  :” نثمن  و�أ�شاف   
للريا�شات  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
ب�شمتهم  ك���ان���ت  وق�����د  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة 
بطولتنا  �إجن����������اح  يف  و������ش����ح����ة 
وقد   ، ي��ون��ي��و  ل�شهر  �لف��ر����ش��ي��ة 
ك��ان��ت م��ل��ح��م��ة ر�ئ���ع���ة ت��ن��ظ��ي��م هذه 

�ل��ب��ط��ولت مب�����ش��ارك��ة م��ع��ت��رة من 
خمتلف �جلن�شيات و�لأعمار«.

�شعادتهم  ع���ن  �ل��ب��ل��و���ش��ي  و�أع�������رب 
�لر�هنة  �ل���ظ���روف  ع��ل��ى  ب��ال��ت��غ��ل��ب 
كورونا  ف��ريو���س  بانت�شار  �ملتعلقة 
ب���ت���ن���ظ���ي���م ب������ط������ولت �ل�������ش���ط���رجن 
�إد�رة  ر�أت   ”: وز�د   ، �لف��ر����ش��ي��ة 
�شلطان  �ل�����ش��ي��خ  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل����ن����ادي 
نهيان  �آل  �شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن 
تنظيم  ع����ر  ن�����ش��اط��ن��ا  م���و�����ش���ل���ة 
�لبطولت �للكرونية �لفر��شية 
للعبينا و�مل�شاركني من كل مناطق 
�ل��دول��ة ، وت��ر�ف��ق��ت �ل��ب��ط��ولت مع 
فوتو�شوب  لور�شات  �ل��ن��ادي  تنظيم 

جمانية للمبتدئني مب�شاركة جيدة 
مدينة  جم��ت��م��ع  ����ش���ر�ئ���ح  مل��خ��ت��ل��ف 

�لعني«.
بامل�شاركة  �شعادتنا  رغ��م   ”: و�أردف 
�أن  �إل  �لبطولت  جميع  يف  �جليدة 
م��ا �أث��ل��ج ���ش��دورن��ا �أك���ر ه��و فر�شة 
�لحتكاك �جليد �لذي ح�شل عليه 
لعبو �لنادي وهو �أحد �أهم �أهد�ف 
باملحافظة  �لفر��شية  �لبطولت 
�لذهنية  �ل���لع���ب���ني  ل���ي���اق���ة  ع���ل���ى 

وتركيزهم و�شغفهم باللعبة ».
وت��اب��ع :” وق��د ك��ان��ت روؤي���ة جمل�س 
�لنادي  ل��لع��ب��ي  م��ل��ه��م��ة  �لإد�رة 
�ل���ذي���ن ح��ق��ق��و� �أرق�����ام�����اً ج���ي���دة يف 

��شتفادتهم  �أكدت  �لأرب��ع  �لبطولت 
م��ن��ه��ا ب��امل��م��ار���ش��ة و�لح���ت���ك���اك لأن 
يبعدهم  �أن  مي��ك��ن  �ل��غ��ي��اب  ط����ول 
ول���ك���ن لعبي   ، �ل�������ش���ط���رجن   ع����ن 
وجدية  باحر�فية  متيزو�  �ل��ن��ادي 

وبرهنت   ، ك����ب����رية  وم�������ش���وؤول���ي���ة 
على  �لأرب��ع  �لبطولت  نتائجهم يف 

جودتهم �لعالية«.
و�أك��م��ل :” وحت��ق��ق ه��دف �آخ���ر من 
�لفر��شية  �ل���ب���ط���ولت  ت��ن��ظ��ي��م 

�ملو�هب  م���ن  �ك��ت�����ش��اف ع�����دد�ً  وه���و 
�ل�������ش���ط���رجن���ي���ة �ل����ق����وي����ة م����ن بني  
�مل�شاركني ، وه��و �لأم��ر �ل��ذي كانت 
ت��وف��ره لنا زي���ار�ت م��د�ر���س �ملدينة 
�ملعروفة  ل��ل��ظ��روف  ت��وق��ف  ول��ك��ن��ه 

�لتي نرجو زو�لها �شريعاً«.
�لعني  ن�����ادي  �أن  ب���ال���ذك���ر  وي���ج���در 
لل�شطرجن و�لريا�شات �لذهنية قد 
�ختتم  بطولة �لطوية �لإلكرونية 
مب�شاركة  ل��ل�����ش��ي��د�ت  ل��ل�����ش��ط��رجن 

جن�شيات خمتلفة   8 و  لعبة   25
لنادي  �إ���ش��اف��ة  �لبطولة  و�شهدت   ،
�لعني �مل�شيف م�شاركة لعبي ناديي  
دبي وفتيات ر�أ�س �خليمة لل�شطرجن  

ولعبات من �شلطنة عمان.
لل�شيد�ت  �لطوية  بطولتي  وت��اأت��ي 
�لنادي  بطولت  �شمن  �ملبتدئني  و 
�لتي  �لأ����ش���ب���وع���ي���ة   �لل���ك���رون���ي���ة 
�جلاري  يونيو  �شهر  خ��لل  نظمها 
بتطبيق “ �ل �آي �شي�س”  و�شبقتهما 
بطولتي “ بيبي �شي�س” و �لعامرة.

وحققت لعبة �لعني و�فية �ملعمري 
�ملركز �لأول وحلت �شقيقتها  زينب  
�ل�شام�شي  �أم��ل  �أح��رزت  بينما  ثانية 
�ملركز �ل��ر�ب��ع  ، بينما ج��اءت لعبة 
نعمان  �آم��ن��ة  لل�شطرجن  دب��ي  ن���ادي 

خام�شة.
وت��ر�ف��ق��ت �ل��ب��ط��ولت  م��ع ور�شات 
�لأ�شبوعية  �مل��ج��ان��ي��ة  �ل��ف��وت��و���ش��وب 
�لنادي  �أق��ام��ه��ا  �ل��ت��ي  ل��ل��م��ب��ت��دئ��ني 
“�أونلين” ، قدمها �ملهند�س �أحمد 
�لهاملي �أ�شبوعياً طو�ل �شهر يونيو 
�لت�شال  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ع���ر  �جل�����اري 

�ملرئي و�مل�شموع. 

�أفادت تقارير �شحفية ريا�شية باأن �لنجم �لر�زيلي 
و�لعودة  �لع��ت��ز�ل،  عن  بالر�جع  يفكر  رونالدينيو، 
�إىل �مللعب، وذلك مع فريق جيمنا�شيا لبلتا، �لذي 
ي�شرف على تدريبه �أ�شطورة �لكرة �لأرجنتينية دييغو 

مار�دونا.
�لبالغ  رونالدينيو،  �ل�شابق  بر�شلونة  يلعب جنم  ومل 
من �لعمر 40 عاما ب�شكل �حر�يف، منذ عام 2015، 

عندما كان يف نادي فلومينين�شي �لر�زيلي.
ونقلت �شحيفة “ديلي ميل” �لريطانية عن �لن�شخة 
�لأرجنتينية ل�شحيفة “ماركا”، �أن مار�دونا حري�س 
با�شتعد�د  علم  بعدما  لفريقه،  رونالدينيو  �شم  على 

�لأخري لذلك.
وذلك  �جل��ري��ة،  �لإق��ام��ة  قيد  رونالدينيو  ي��ز�ل  ول 
عقب �عتقاله من قبل �ل�شلطات يف بار�غو�ي بتهمة 
�أن يفرج عنه  ب��ج��و�ز �شفر م���زور، قبل  �ل��ب��لد  دخ��ول 

بكفالة مالية بلغت قيمتها 1.6 مليون دولر.
و�أوقف رونالدينيو و�شقيقه روبرتو دي ��شي�س مورير� 
بعد  �أ�شون�شيون،  يف  �ملا�شي  م��ار���س  م��ن  �ل�شاد�س  يف 

�تهامهما بدخول بار�غو�ي بجو�زي �شفر مزورين.
قبلها  �أ�شون�شيون  �إىل  و�شقيقه  رونالدينيو  وو���ش��ل 
ب��ي��وم��ني ق���ادم���ني م���ن �ل���ر�زي���ل و�أح�������ش���ر� ج���و�زي 
�شفرهما ل�شرطة �لهجرة �لتي مل تلحظ على �لفور 

�أي م�شكلة يف �لوثائق.
وبعد �شاعات، عندما مت �لتنبه ملو�شوع �لتزوير د�همت 

�ل�شرطة �لفندق �لذي يقيم فيه �للعب، حيث يرّوج 
خريية  جمعيات  ترعاها  م��وؤمت��ر�ت  وح�شور  لكتاب 
ع��ل��ى جو�زي  وع���رت  �مل��ح��روم��ني،  ب��الأط��ف��ال  تهتم 

�ل�شفر �ملزورين.
جو�زي  �أخ���ذ  �إن���ه  �لتحقيقات  يف  رون��ال��دي��ن��ي��و  وق���ال 
�ل�شفر من �أ�شخا�س دعوه حل�شور موؤمتر�ت ترعاها 

جمعيات خريية تعمل مع �لأطفال �ملحرومني.
ب��ر�زي��ل��ي م��ت��ورط يف  �أع��م��ال  ومت �لقب�س على رج��ل 
قيد  ب��ار�غ��و�ي  من  �م��ر�أت��ان  و�شعت  بينما  �لق�شية، 
��شتقالة  �إىل  �مل��و���ش��وع  �أدى  كما  �جل��ري��ة،  �لإق��ام��ة 

مدير �إد�رة �لهجرة يف �لبلد.
من  رونالدينيو  حرمت  قد  بر�زيلية  حمكمة  وكانت 
جو�ز �شفره يف نهاية عام 2018، لعدم دفعه غر�مة 
مالية قدرها 2.5 مليون دولر �أمريكي على خلفية 
منطقة  يف  بحرية  حافة  على  �إذن  دون  ر�شيف  بناء 
لو�شائل  وف��ق��ا  )ج��ن��وب(  �أل��ي��غ��ري  ب��ورت��و  يف  حممية 

�إعلم حملية.
كرة  ت��اري��خ  يف  �للعبني  �أب���رز  م��ن  رونالدينيو  ويعد 
له من  �ملتاحة  �لألقاب  تقريبا كل  �أح��رز  �لقدم، وقد 
كاأ�س عامل وكوبا �أمريكا وكاأ�س �لقار�ت ودوري �أبطال 
�أوروبا و�لدوري �لإ�شباين و�لإيطايل و�لكرة �لذهبية، 
كما مّثل 3 من �أكر �لأندية �لأوروبية هي بر�شلونة 
�لإ���ش��ب��اين وم��ي��لن �لإي��ط��ايل وب��اري�����س �شان جرمان 

�لفرن�شي.

�صطرجن العن يختتم بطولة الطوية االإلكرتونية لل�صيدات

وافية وزينب املعمري يف املركزين الأول والثاين تواليًا
البلو�صي : نثمن م�صاهمة اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�صات الن�صائية

رونالدينيو يفكر بالعودة للملعب ويختار فريق مارادونا

•• دبي-الفجر

�جتماعها  �ملن�شطات  ملكافحة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �للجنة  ع��ق��دت 
�لدكتورة رمية  �للجنة،  رئي�شة  برئا�شة  بعد  �ل��دوري، عن 
ملناق�شة  �ل��ل��ج��ن��ة،  �أع�����ش��اء  جميع  ومب�����ش��ارك��ة  �حل��و���ش��ن��ي، 
�لن�شخة �ملحدثة من �للئحة �لدولية ملكافحة �ملن�شطات، 

و�لتي حتتوي على تعديلت جديدة �شتدخل حيز �لتنفيذ 
در��شتها  ج��رى  �أن  بعد  وذل���ك   ،2021 يناير  م��ن  ب��د�ي��ة 
�أ�شماء  �إد�رة �للجنة �لدكتورة  بعمق. وقالت ع�شو جمل�س 
“و�د�”  �ملن�شطات  ملكافحة  �لعاملية  �لوكالة  �إن   : �لنعيمي 
لز�ما  �أ�شبح  و�لتي  �للو�ئح،  �لتعديلت على  بع�س  �أجرت 

على جميع �للجان �لوطنية مو�كبتها.

اللجنة الإماراتية ملكافحة املن�شطات 
تناق�س التعديلت اجلديدة

الحتاد الدويل ي�شيد بتنظيم 
ال�شعودية بطولت ال�شلة امل�شغرة

 
•• جّدة -الفجر

�أ�شاد �لحتاد �لدويل لكرة �ل�شلة بتنظيم �ل�شعودية ثلث بطولت لكرة �ل�شلة �مل�شغرة 
�أج��ر�ه موقع �لحت��اد �لدويل  �أكتوبر �ملا�شي يف جدة. جاء ذلك خلل �للقاء �لذي  يف 
مع رئي�س �للجنة �ملنظمة للبطولة وع�شو جمل�س �إد�رة �لحتاد �ل�شعودي لكرة �ل�شلة 
جميع  �شغل  كبري�ً  جماهري�ً  ح�شور�ً  �شهدت  �لبطولة  ق��ال:  �ل��ذي  طا�شكندي  غ�شان 
�شعة �ملدرجات  1200متفرج ، بينما كان هناك �أكر من 3000 �شخ�س يف �لقرية 
للغاية  �شعد�ء  وكنا   ، قدمناها  �لتي  �لرفيه  مب��و�د  �مل�شجعون  لي�شتمتع  �لرفيهية 

بالتعليقات �لإيجابية �لتي تلقيناها يف ح�شن �لتنظيم و�إد�رة �لبطولة.

اإعلن موعد بداية الدوري 
الفرن�شي اجلديد ونهايته 

�أكدت ر�بطة �لدوري �لفرن�شي لكرة �لقدم �أن �ملو�شم �جلديد �شينطلق يف نهاية 
�لأ�شبوع قبل �لأخري من �شهر �أغ�شط�س �ملقبل وينتهي يف 23 مايو 2021.

�ملقبل،  �ملو�شم  روزنامة  على  �إد�رتها  ملجل�س  �جتماع  خلل  �لر�بطة  و�شادقت 
�لذي تاأخرت �نطلقته لعدة �أ�شابيع مقارنة بال�شنو�ت �ل�شابقة، ب�شبب متديد 
مل�شابقتي  �لنهائيتني  �ملبار�تني  ذلك  يف  مبا   ،2020-2019 �حل��ايل  �ملو�شم 

كاأ�س فرن�شا وكاأ�س �لر�بطة ب�شبب فريو�س كورونا �مل�شتجد.
24 يوليو �ملقبل على ��شتاد دو  وتقام �ملبار�ة �لنهائية مل�شابقة كاأ�س فرن�شا يف 
فر�ن�س بني باري�س �شان جرمان و�شانت �إتيان، وكاأ�س �لر�بطة يف 31 منه على 

�مللعب ذ�ته بني باري�س �شان جرمان وليون.
 23 2020-2021 باملرحلة �لثامنة و�لثلثني �لأخرية يف  ويختتم مو�شم 
مايو، قبل �أقل من 3 �أ�شابيع من �نطلق نهائيات كاأ�س �أوروبا )11 يونيو - 

عام ب�شبب “كوفيد19-«. ملدة  بدورها  تاأجلت  و�لتي  يوليو(   11
�ملقبل  للمو�شم  بالن�شبة  للمباريات  جديدة  برجمة  على  �لر�بطة  و�شت�شادق 
بحيث تنطلق كل مرحلة م�شاء يوم �جلمعة مببار�ة و�حدة )21:00 بالتوقيت 
�ملحلي(، تليها مبار�تني يوم �ل�شبت )17:00 و21:00 على �لتو�يل(، على 
 13:00 �ل�شاعة  مت��ام  يف  و�ح���دة  �مل��ب��اري��ات،  معظم  باإقامة  �لأح���د  تختتم  �أن 
�ل�شاعة  و�أخ����رى   17:00 �ل�شاعة  وو�ح����دة   15:00 �ل�شاعة  م��ب��اري��ات  و4 

.21:00
ويقام �لدور �لفا�شل من �أجل تفادي �لهبوط بني �شاحب �ملركز �لثامن ع�شر 
يف دوري �لدرجة �لأوىل وبطل �لأدو�ر �لفا�شلة يف �لدرجة �لثانية يف 27 و30 
يف  �ل�شيقة  �لروزنامة  ب�شبب  ق�شرية  �ل�شتوية  �لتوقف  فرة  و�شتكون  مايو. 
كاأ�س  مل�شابقة  �ل�32  دور  مباريات  تخللها  يناير  و6  دي�شمر   23 بني  �لفرة 
فرن�شا يف عطلة نهاية �لأ�شبوع �ملوؤرخ بالثالث من يناير. كما مت حتديد موعد 
�أعلنه  ما  بح�شب   2021 �أبريل   24 يف  فرن�شا  كاأ�س  مل�شابقة  �لنهائية  �ملبار�ة 
�لحتاد �لفرن�شي للعبة �ليوم. يف �ملقابل، تنطلق بطولة �لدرجة �لثانية يف 22 

�أغ�شط�س وتنتهي يف 15 مايو.
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العائليية  اأفييراد  جمعييت  متفييردة  ريا�صييية  تظاهييرة  • حييارب: 
املنظمية اجلهييات  وي�صكيير  ي�صيييد  اجلوييية  الريا�صييات  • رئييي�س 

••  ال�شارقة-الفجر

عقدت �إد�رة �لألعاب �جلماعية بنادي �ل�شارقة �لريا�شي �جتماعاً دورياً مبقر 
�لنادي يف �شمنان،  برئا�شة �شعادة حممد عبيد �حل�شان، ع�شو جمل�س �إد�رة 
�لإد�رة،  و�أع�شاء  �جلماعية،  �لألعاب  �إد�رة  رئي�س  �لريا�شي،  �ل�شارقة  نادي 

عدنان حممد �خليال، وجا�شم حممد يو�شف، وه�شام جميل.
بالتن�شيق  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��ارق��ة  ب��ن��ادي  �جل��م��اع��ي��ة  �لأل���ع���اب  �إد�رة  وق��ام��ت 
و�لتو��شل مع �حتادي كرة �ل�شلة وكرة �ليد، حول خطط �لحتاد�ت �ملتعلقة 
بتوقيتات و�آلية عودة �لن�شاط �لريا�شي، ح�شب م�شتجد�ت �لو�شع �لر�هن 
فور �إ�شد�ر �جلهات �لعليا �مل�شوؤولة �أي قر�ر�ت بهذ� �ل�شاأن،كما تابعت �لإد�رة 
خطو�ت عودة �لعمل للموظفني �لتابعني للإد�رة و�لآلية �ملتبعة يف تطبيق 
�لإجر�ء�ت �لحر�زية �ملقررة، بالتن�شيق مع �إد�رة �ل�شوؤون �ل�شحية و�لطب 
�إد�ر�ت �لنادي  �أدو�ر �لعمل �ملوؤ�ش�شي بني  �إطار تكامل  �لريا�شي بالنادي، يف 
�لألعاب  �إد�رة  �لإد�رة،و�طلعت  جمل�س  قبل  من  �ملو�شوعة  �لروؤية  لتحقيق 
�جلديد  للمو�شم  �لفنية  �لأج��ه��زة  وحت�شري�ت  جتهيز�ت  على  �جلماعية 

،-2021  2020
كما تابع �لجتماع ملف �أعمال �ل�شيانة �جلارية يف �ل�شالة �لرئي�شية ب�شمنان، 

�إن�شاء مطعم و��شر�حة و�شالة �جلمينازيوم لفرق �ملر�حل  وكذلك �أعمال 
�ل�شنية،ور�جعت �لإد�رة �شري تطبيق �لإجر�ء�ت �لوقائية و�لحر�زية �لتي 
�تخذها �لنادي متهيد� لعودة �لعمل مبقر �لألعاب �جلماعية،و�لتي �شملت 
�لفحو�شات �لطبية �ملرتبطة بالك�شف عن حالت �لإ�شابة بفريو�س كورونا 
�لفنية  و�لأج��ه��زة  و�لعاملني  �ملوظفني  جلميع  “ كوفيد19-” ،  �مل�شتجد 
�ملن�شاآت  ك��اف��ة  وت��زوي��د  ب��ال��ن��ادي،  �مل��ر�ف��ق  تعقيم جميع  و�لإد�ري���ة،وك���ذل���ك 

و�ملر�فق باأجهزة �لتعقيم و�لكامري�ت �حلر�رية.
ومن جهته قال �حل�شان :

�لن�شاط  ل��ع��ودة  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت  �إط���ار  يف  �ل�شيناريوهات  م��ن  ع��دد�  و�شعنا   «
لل�شروط �ملو�شوعة من قبل �جلهات �مل�شوؤولة، ولكي نكون  �لريا�شي وفقاً 
�ل�شلة،  ك��رة  �أو  �ل��ي��د  ك��رة  يف  ���ش��و�ء  �لريا�شي  �ملو�شم  لن��ط��لق  م�شتعدين 
وخا�شة �أن جميع فرق �لألعاب �جلماعية تناف�س بجدية على �لألقاب، مما 

ي�شتلزم �لتجهيز �جليد«.
و�لحت���اد�ت  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  م��ع  بالتن�شيق  نعمل   «  : و�أ���ش��اف 
ب�شاأن مو�عيد  �ليد  و�طلعنا على خطاب �حتاد كرة  �ل�شلة،  ذ�ت  �لريا�شية 
و�لأ�شبال،  و�لنا�شئني  و�ل�شباب  �ل��رج��ال  لفرق  �لريا�شي،  �لن�شاط  ع��ودة 

ومو�عيد قيد وت�شجيل �للعبني للمو�شم �جلديد. «

 •• دبي-الفجر

نظم �لحتاد �لإمار�تي لكرة �لقدم بال�شر�كة مع ر�بطة �ملحرفني �لإمار�تية 
�ملوؤمتر �لريا�شي �لدويل حتت عنو�ن “كوفيد 19 وكرة �لقدم .. كيف تغري 
�شكل �مل�شتقبل؟” �لذي �أقيم عر تقنية �لت�شال �ملرئي و�شارك فيه �شعادة 

�ل�شيخ �شلمان بن �بر�هيم �آل خليفة رئي�س �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم.
و�أكد �ل�شيخ �شلمان حر�س �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم على تقدمي كافة 
لتجاوز  �لآ�شيوية  �لقارة  يف  �لوطنية  ل��لحت��اد�ت  و�مل�شاندة  �لدعم  �أ�شكال 
�لحتاد  ح��ر���س  على  م�شدد�  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة  ت��د�ع��ي��ات 
متطلبات  تر�عي  �أ�ش�س  على  �ملختلفة  م�شابقاته  ��شتكمال  على  �لآ�شيوي 
�إىل  �لتدريجي  �لن�شاط  بعودة  وت�شمح  �لكروية  �ملنظومة  لأرك��ان  �ل�شلمة 

�مللعب �لكروية �لآ�شيوية.
�لآ�شيوية  �لقدم  كرة  �أ�شرة  �أظهرتها  �لتي  و�لت�شامن  �لوحدة  بروح  و�أ�شاد 
�أفر�د  ل��دى  بامل�شوؤولية  �لعميق  �لإح�شا�س  �أن  مبينا  ك��ورون��ا،  �أزم���ة  خ��لل 
�لأزم��ة ومتهيد  تد�عيات  �ملخاوف من  تبديد  �شاعد يف  �لآ�شيوية  �ملنظومة 
على  �لآ�شيوي  �لحت��اد  حر�س  موؤكد�  للن�شاط،  و�ع��دة  لنطلقة  �لطريق 
تبني ودعم �لعديد من �ملبادر�ت �لر�مية لبناء م�شتقبل �أكر �إ�شر�قا للعبة 

يف �لقارة �لآ�شيوية.
�لدويل  �ملوؤمتر  �لقدم يف تنظيم  �لإمار�تي لكرة   كما نوه مببادرة �لحت��اد 
للريا�شة، معتر�ً �أن تنظيم هذ� �ملوؤمتر جاء يف �لتوقيت �ملنا�شب وحماوره 
�ملتميزة ت�شهم يف دفع �جلهود �ملبذولة لتجاوز �آثار �أزمة كورونا و��شتخل�س 

�لعر و�لدرو�س �ملفيدة منها من �أجل م�شتقبل �للعبة.

تاأهبًا  ال�صتئناف الن�صاط..

» الألعاب اجلماعية بنادي ال�شارقة « تبحث �شيناريوهات الإعداد للمو�شم اجلديد

•• دبي -الفجر:

 �شهد �شاطئ كايت بيت�س يف جمري� يوم �أم�س �لأول �جلمعة جتمعا ريا�شيا 
�شاركو�  �لأع��م��ار  خمتلف  من  وريا�شية  ريا�شيا   170 جمع  فريد�  بحريا 
جميعا يف �شباق �ألو�ح �لتجديف و�قف �شمن فعاليات )�أ�شبوع دبي �لبحري 
�ل�شيفي ( و�لذي يقام تنفيذ� لتوجيهات �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي باإ�شر�ف جمل�س دبي �لريا�شي 

وتنظيم نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية.
وتابع �حلدث �لذي �أقيم بالقرب من �ل�شاطئ بح�شور جمهور غفري ��شتمتع 
بالفعاليات مع بد�ية عودة �حلياة �إىل طبيعتها و��شتئناف �لن�شاط �لريا�شي 
�شعيد  بح�شور  �ل�شباق  حظي  كما   ، �لبحرية  �لريا�شات  بو�بة  عر  ر�شميا 
حممد حارب �لأمني �لعام ملجل�س دبي �لريا�شي و�لذي وقف على �لفعاليات 
�لتنفيذي لنادي  من  ق��ارب �للجنة �ملنظمة وحممد عبد �هلل ح��ارب �ملدير 
دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية وهزمي حممد �لقمزي مدير �ل�شباقات يف 

�لنادي.
وجمع �ل�شباق �لذي مثل تظاهرة ريا�شية �حتفالية �أطياف �ملجتمع و�شهد 
�جلاليات  من  �لريا�شة  ه��ذه  حمبي  �إىل  �إ�شافة  لأبطالنا  متميز�  ح�شور 
�حتاد  رئي�س  �لنيادي  ن�شر  م�شاركة  �جلميع  من  �لأ���ش��و�ء  وخطف  �ملقيمة 
�أن  ��شتطاع  �ملو�طنني حيث  �ملت�شابقني  فئة  للريا�شات �جلوية يف  �لإم��ار�ت 
�أحمد  �إىل خط �لنهاية متفوقا على باقي �مل�شاركني ومن بينهم  �أول  ي�شل 
بن دملوك و�لذي حل ثانيا فيما نال �ملركز �لثالث قائد منتخب �لإمار�ت يف 

ريا�شة كايت �شريف  �لبطل حممد �ملن�شوري.
�شكره  عن  �جلوية  للريا�شات  �لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س  �لنيادي  ن�شر  وع��ر 
ت�شهم  �لتي  �حلكيمة  �ل��روؤى  على  دولتنا  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  �إىل  و�متنانه 
د�ئما يف �إ�شعاد كل فرد يف هذه �لأر�س �لطيبة م�شيد� بجهود �لرجال و�شو�عد 
خط �لدفاع �لأول يف بث �لأمن و�لطماأنينة �إىل قلوب �جلميع و�حلمد هلل 

�شجلت �لعودة عر هذه �لتظاهرة �لريا�شية نحو جمتمع معافى و�شليم.
دبي  ن��ادي  و�ىل  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  �إىل  �جل��زي��ل  �ل�شكر  �لنيادي  وق��دم 

�لحر�زية  و�لإج���ر�ء�ت  �لر�ئع  �لتنظيم  على  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل 
و�أي�شا  �لكمامة  و��شتخد�م  �جل�شدي  للتباعد  مر�عية  تنفيذها  مت  �لتي 
تعقيم �لأيدي و�لأ�شطح و�ملعد�ت م�شري� �إىل �أنه �شعد يف �ملقام �لأول مل�شاركة 
و�أي�شا �حل�شول على �ملركز �لأول وتقلد ميد�لية �لوفاء لأبطال خط دفاعنا 

�لأول.
و�أ�شفرت نتائج باقي �لفئات يف �شباق �ألو�ح �لتجديف و�قف عن فوز �ملت�شابق 
تاألقت  بينما  �ل��رج��ال )حم��رف��ني(  فئة  �شتيل  يف  دي  ما�شيمو  �لي��ط��ايل 
جد�رة  ع��ن  �لأول  �مل��رك��ز  حم���رزة  �ل�����ش��ي��د�ت  فئة  يف  ر�شتم  م��ن��ال  �ملت�شابقة 
و��شتحقاق بينما جنح �لبطل �ل�شاعد فيديريكو يف �لفوز باملركز �لأول بفئة 

�ل�شغار.
وقام حممد عبد �هلل حارب �ملدير �لتنفيذي لنادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لإنقاذ  ق�شم  رئي�س  �لنقبي  عبد�هلل  علي  �ملقدم  من  كل  ير�فقه  �لبحرية 
�لبحري يف �شرطة دبي وهزمي حممد �لقمزي مدير �إد�رة �ل�شباقات وعامر 
دند�شلي م�شرف �ل�شباق بتقدمي �مليد�ليات �لتذكارية لأ�شحاب �ملر�كز �لأول 

يف كل فئة و�لتي تتزين ب�شور �أبطال خط �لدفاع �لأول.

حارب: جتمع فريد جمع اأفراد العائلة
�أبدى �شعيد حممد حارب �لأمني �لعام ملجل�س دبي �لريا�شي و�لذي حر�س 
�ملنظمة  �للجنة  ق���ارب  م��ن  و�ق���ف  �لتجديف  �أل����و�ح  فعاليات  متابعة  على 
جمدد� ذكرياته �لطويلة مع �ل�شباقات و�لبطولت �لبحرية ، �أبدى �شعادته 
بامل�شاركة �لكبرية و�لتي جتاوز عددها 170 مت�شابقا ومت�شابقة من خمتلف 
و�شيد�ت  ومو�طنون  رجال حمرفون  فئات هي   4 على  توزعو�  �جلن�شيات 

و�شغار.
وقال �إن ما يلفت �لأنظار �أن �حل�شور �ملتميز كان  جلميع �أفر�د �لعائلة حيث 
ريا�شية خمتلفة وجميلة  تظاهرة  و�لأبناء يف  و�لأم  �لأب  �شارك يف �حلدث 
�شمن �أ�شبوع دبي �لبحري �ل�شيفي و�لذي حقق جناحا �ن�شجم مع توجهات 
�أجل  �ملجتمع من  �أف��ر�د  كافة  �إ�شر�كه  على  �لريا�شي وحر�شه  دبي  جمل�س 

جمتمع �شحي معافى.

اأ�صبوع دبي البحري فعاليات  ثالث  يف  م�صاركة   170

ن�شر النيادي يتاألق يف �شباق األواح واقف التجديف

االإمارات تنظم املوؤمتر الريا�صي الدويل

�شلمان بن اإبراهيم: ت�شامن الأ�شرة الآ�شيوية 
ميهد الطريق لنطلقة واعدة
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الفجر الريا�ضي

ق�������ال ك���ي���ن���ي د�جل����ل����ي���������س م�����درب 
مناف�شه  �إن  �لأ����ش���ب���ق  ل��ي��ف��رب��ول 
�ملدرب  فريج�شون  �أليك�س  �لقدمي 
بعث  ي��ون��اي��ت��د  ملان�ش�شر  �لأ���ش��ب��ق 
�إليه بر�شالة ن�شية هناأه فيها على 
ف���وز ل��ي��ف��رب��ول ب��ب��ط��ول��ة �ل����دوري 
�لقدم  ل���ك���رة  �مل��م��ت��از  �لجن���ل���ي���زي 
يوم  عاما   30 منذ  �لأوىل  للمرة 

�خلمي�س �ملا�شي.
ويحظى �ل�شكتلنديان فريج�شون 
ود�جل���ل���ي�������س ب�����ش��ع��ب��ي��ة ه���ائ���ل���ة يف 

نادييهما �ل�شابقني.
�لفني  ف��ريج�����ش��ون �جل���ه���از  وق����اد 
ملان�ش�شر يونايتد ما بني 1986 
ف���از  ق����ي����ادت����ه  وحت������ت  و2013 
 13 �ملمتاز  �ل��دوري  بلقب  �لفريق 
خم�س  �جنلر�  كاأ�س  وبلقب  م��رة 
�أوروبا  �أبطال  دوري  وبلقب  م��ر�ت 

مرتني.
�إنه  قال  �أن  �شبق لفريج�شون  وقد 
و�إبعاده  بليفربول  �لإطاحة  يريد 

عن طريقه.
ولعب د�جللي�س مع ليفربول قبل 
توليه تدريبه وخ��لل وج��وده مع 
�ل��ن��ادي ف��از ب��ك��اأ���س �أب��ط��ال �أوروب���ا 
ثلث مر�ت وبلقب دوري �لدرجة 
وب���ك���اأ����س  م�������ر�ت  ث����م����اين  �لأوىل 

�جنلر� مرتني.
“�ت�شل  د�جل�����ل�����ي�����������س  وق�������������ال 
�لتهنئة  لتقدمي  بنا  )فريج�شون( 

م�شتخدما �لطريقة �حلديثة.«
�ملرء  “يتذكر  د�جللي�س  و�أ���ش��اف 
�جليل �لأكر �شنا مثل فريج�شون 
وبر�يان  ي��ون��اي��ت��د  م��ان�����ش�����ش��ر  يف 
�جليل  وك��ل  �شامربي  ومايك  كيد 
�ل��ق��دمي �ل���ذي ك��ان يف ك��رة �لقدم 

خلل وجودنا.. ويف �لنهاية فاإنك 
فيها  ت��ق��ول  تهنئة  بر�شالة  تبعث 

�أح�شنتم �شنعا.«
“�لأمر  ق��ائ��ل  د�جل��ل��ي�����س  و�أردف 
لفتة جميلة يف ظل  ه��ذه  ي�شتمر. 
كرمي  لكنك  و�ل��ت�����ش��اب��ق  �لتناف�س 

مبا يكفي لتبعث بر�شالة تهنئة.«
وتوج ليفربول بلقب �لدوري للمرة 
هزمية  بعد   1990 منذ  �لأوىل 

�ملبا�شر  �مل��ط��ارد  �شيتي  مان�ش�شر 
يوم �خلمي�س  ت�شيل�شي  �أمام   1-2
�ملت�شدر  بني  �لفارق  و�شع  ما  وهو 
و�مللحق �إىل 23 نقطة قبل �شبع 

جولت من نهاية �ملو�شم.
�آخر  ع��ام��ا(   69( د�جللي�س  وك��ان 
بلقب  ليفربول  معه  يفوز  م��درب 
�لدوري قبل �ملدرب �حلايل �لأملاين 

يورجن كلوب.

طلب نادي ليفربول، يف بيان م�شرك مع �شرطة مري�شي�شايد، وجمل�س مدينة 
يتجمع  �أل  �شانكلي”،  �أوف  “�شبرييت  �لفريق  م�شجعي  وجمموعة  ليفربول، 

�لنا�س بطريقة غري �آمنة للحتفال بلقب �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز.
�ل��ه��دف م��ن ه��ذه �مل��ب��ادرة ه��و ع��دم ت��ك��ر�ر �مل�شهد �ل���ذي ح��دث ي��وم��ي �خلمي�س 
و�جل��م��ع��ة، ح��ي��ث جت��م��ع �ل��ن��ا���س يف ���ش��اح��ات ل��ي��ف��رب��ول ل��لح��ت��ف��ال ب����اأول لقب 

عاماً.  30 “برمييريليغ” منذ 
وجتمع �مل�شجعون دون �للتز�م مب�شافة �آمنة، فيما بينهم ودون �رتد�ء �أقنعة.

وقال ليفربول يف �لبيان: “مدينتنا ل تز�ل يف �أزمة �شحية عامة، وهذ� �ل�شلوك 
من  ثانية  ذروة  ب��ح��دوث  �ملحتمل  �ل�شرر  م���از�ل  �لإط����لق،  على  مقبول  غ��ري 

�أننا لن  للتاأكد من  �لعمل معاً،  �إىل  ونحن بحاجة  قائماً   19 بكوفيد  �لإ�شابة 
ن�شيع هباء كل ما فعلناه عليه �أثناء فرة �حلجر �ل�شحي«.

�للقب  ليهدي  ت�شيل�شي  �أم��ام  �شيتي  مان�ش�شر  فيها  �شقط  �لتي  �للحظة  ومنذ 
لليفربول، خرج �لنا�س للحتفال بالفوز �لتاريخي، على �لرغم من �أن �شخ�شيات 
مثل مدرب �لفريق، �لأملاين يورغن كلوب، طلب �لقيام بذلك باعتد�ل و�إذ� �أمكن 

من �ملنزل.
معاً  جميعاً  �شنعمل  �آمنا،  �لو�شع  يكون  “عندما  �لإجنليزي:  �لنادي  و�أ���ش��اف 
�شلمة  �شتظل  �حل���ني   ذل��ك  �مل��دي��ن��ة، حتى  �أن��ح��اء  �ح��ت��ف��ال يف جميع  لتنظيم 

مدينتنا و�شعبنا على ر�أ�س �أولوياتنا«.

ثمانية  �آخر  يف  �للقب  حامل  يوفنتو�س،  �بتعد 
�أقرب  ع��ن  ن��ق��اط موقتا  �شبع  ب��ف��ارق  م��و����ش��م، 
�شيفه  على  �ملتوقع  ب��ف��وزه  لت�شيو،  مناف�شيه 
ليت�شي �ملهدد بالهبوط و�ملنقو�س عدديا لنحو 
�لثامنة  �مل��رح��ل��ة  �ف��ت��ت��اح  يف  -4�شفر،  ���ش��اع��ة 

و�لع�شرين من �لدوري �ليطايل لكرة �لقدم.
ديبال  ب��اول��و  �لرجنتيني  �مل��ه��اج��م  و�شجل 
رونالدو  كري�شتيانو  �ل��رت��غ��ايل   ،)53(
�لرجنتيني  ج���������ز�ء(،  رك���ل���ة  م����ن   62(

و�لهولندي  غونز�لو هيغو�ين )83( 
 )85( ل���ي���خ���ت  دي  م���ات���ي�������س 

ليت�شي  �أكمل  فيما  �لأه���د�ف، 
منذ  لعبني  بع�شرة  �مل��ب��ار�ة 
�لدقيقة 32 بعد طرد قلب 

دفاعه فابيو لوت�شوين.
ر�شيده  ي��وف��ن��ت��و���س  ورف����ع 
مقابل  ن���ق���ط���ة،   69 �ىل 

�ل����ذي  ل���لت�������ش���ي���و   62
فيورنتينا  ����ش��ت��ق��ب��ل 

�أم�س  ع�شر  �لثالث 
�ل�شبت.

وكان �أتالنتا �أ�شدى 
خ��������دم��������ة ك�����ب�����رية 
ي���وف���ن���ت���و����س  �ىل 

بعودته  �لربعاء، 
م����������ن ت�������اأخ�������ر 

�ىل  بهدفني 

3-2 على �شيفه لت�شيو، مطارد فريق  �لفوز 
�ل�شد�رة،  ع��ل��ى  �مل��ب��ا���ش��ر  �لعجوز”  “�ل�شيدة 
-2�شفر  بولونيا  �للقب  ح��ام��ل  تخطى  فيما 

�لثنني.
�لذي  �لذهاب  لقاء  1-1 يف  �لفريقان  وتعادل 
ج��م��ع��ه��م��ا يف ت�����ش��ري��ن �لول/�ك����ت����وب����ر 

�لفائت.
وتابع يوفنتو�س ت�شحيح م�شاره 
ب��ع��د ����ش��ت��ئ��ن��اف �مل���ب���اري���ات �ثر 
عطلة فريو�س كورونا �مل�شتجد 
نهائي  خ�����ش��ر  �إذ  �ل���ق�������ش���ري���ة، 
بركلت  �ل���ك���اأ����س  م�����ش��اب��ق��ة 
 4-2 نابويل  �أم��ام  �لرجيح 
�ل���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي، ع��ل��م��ا �أن 
�لنهائي  ن�����ش��ف  �إي����اب  م���ب���ار�ة 
�أي�شا بدون  �أمام ميلن �نتهت 

�أهد�ف.
يوفنتو�س  ت�شكيلة  ع��ن  وغ���اب 
�ليك�س  �ل���ر�زي���ل���ي  �ل��ظ��ه��ري�ن 
ت�شيليو  دي  وم���ات���ي���ا  �����ش����ان����درو 
�لآخر  و�ل��ر�زي��ل��ي  ل�شابتهما، 
�لظهري د�نيلو لتلقيه �نذ�رين 
�لثنني، ف�شارك لعب �لو�شط 
يف  م��ات��وي��دي  بليز  �لفرن�شي 

مركز �لظهري �لي�شر.
�لو�شط  ���ش��اري بلعب  ودف��ع 
بيانيت�س  م��ري�ل��ي��م  �لبو�شني 
��شا�شيا، يف ظل تكهنات �نتقاله 
�شمن  �ل���ش��ب��اين  بر�شلونة  �ىل 
�لر�زيلي  ق���دوم  ت�شهد  �شفقة 

�أرتور.
وقال �شاري قبل �ملبار�ة “ل 
لكننا  �مل���وق���ف،  �أع������رف 
نعّول عليه )بيانيت�س( 
�ذ�  �ع��رف ما  �لن. ل 

كان �شُيباع، ومل ��شمع �شيئا من �لنادي. �أرتور 
لعب يف بر�شلونة، ولن يكون جيد� �أن �أحتدث 
عنه. مل يعجبني عندما حتدث �شيتيني )كيكي 
مدرب بر�شلونة( عن لعبنا بيانيت�س، لهذ� لن 

�أحتدث عن �أرتور«.
�لأول، فبد�أ  �ل�شوط  �لأف�شل يف  �مل�شيف  وكان 
�لطرق على �ملرمى بت�شديدة بعيدة من لعب 
�لو�شط �لفرن�شي �دريان ر�بيو �أبعدها �حلار�س 

�لر�زيلي غابريال )20(.
وك����ان م��ن��ع��ط��ف �ل�����ش��وط ع��ن��دم��ا رف����ع �حلكم 
ب��ط��اق��ة ح���م���ر�ء يف وج����ه ق��ل��ب �ل���دف���اع فابيو 
لوت�شوين �لذي خ�شر �لكرة عندما كان �ملد�فع 
�لخري وعرقل �لوروغوياين رودريغو بنتانكور 

.)31(
بالغة  بفر�شة  �ل�شوط  “بيانكونريو”  و�أن��ه��ى 
على  برنادري�شكي  فيدريكو  �أهدرها  �خلطورة، 
باب �ملرمى بعد عر�شية مق�شرة من �لرتغايل 

كري�شتيانو رونالدو )43(.
وترجم يوفنتو�س �شغطه مطلع �ل�شوط �لثاين 
�ملو�شم  هذ�  �لتا�شع  هدفه  ديبال  �شجل  عندما 
يف  �ملنطقة  ح��دود  من  ر�ئعة  ي�شارية  بت�شديدة 
عدديا  �ملنقو�س  ليت�شي  ملرمى  �لأي�شر  �ملق�س 
�لأرق�����ام م��ن ركلة  )53(. و���ش��اع��ف رون���ال���دو 
�لثانية له هذ�  جز�ء ح�شل عليها )62(، هي 
وبت�شجيله  بولونيا.  �لثنني �شد  بعد  �لأ�شبوع 
���ش��د ل��ي��ت�����ش��ي، ي��ك��ون رون���ال���دو ق���د ه���ز �شباك 
و�جههم يف �لدوري   21 ��شل  من  فريقا   20
�ليطايل. وق�شى �لبديل هيغو�ين نهائيا على 
جميلة  مت��ري��رة  م��ن  م�شتفيد�  ليت�شي،  �آم���ال 
قام مبجهود كبري،  �لذي  رونالدو  بامللعب من 
ت��اب��ع��ه��ا ه��ي��غ��و�ي��ن ���ش��اروخ��ي��ة يف ق��ل��ب �ملرمى 
)83(. وبعد �أقل من دقيقتني تابع يوفنتو�س 
�ملرة  وهذه  ليت�شي،  دفاع  �نهيار  من  �ل�شتفادة 
دي  ماتي�س  �ل�شاب  �لهولندي  �ملد�فع  بر�أ�شية 

ليخت �إثر ركنية )85(.

يوفنتو�س يبتعد 7 نقاط عن 
لت�شيو بعد فوز رباعي 

�ليوم �لأح��د، قبل  �أك��د  �ملدير �لفني لريال مدريد، زين �لدين زي��د�ن، 
�إ���ش��ب��ان��ي��ول، يف �جل��ول��ة 32 م��ن �ل���دوري  �أم����ام  م��ب��ار�ة �ل��ف��ري��ق �ملقبلة 

�لإ�شباين، �أن �ملبار�ة �ملقبلة �شتكون حياة �أو موت.
�أن كل مبار�ة تعد  �لبد�ية  “نعلم منذ  �ل�شحايف:  �ملوؤمتر  زي��د�ن يف  قال 
مبار�ة نهائية ولن تتغري، و�شيجعل �إ�شبانيول �لأمر �شعباً عليه يف ملعبه 
بر�شلونة لأنه يحتاج �إىل نقاط، وعلينا �أن نركز ونعتقد �أنها نهائي �آخر، 

وعلينا �أن نلعبه على �أكمل وجه«.
و�أ�شاف: “�لفوز بجميع �ملباريات �لأربع بعد �لفا�شل ل يعني �أي �شيء، 
ويجب �أن ن�شتمر يف ما نقوم به، نظهر �لقوة وموقف �لفريق، وهو �ل�شيء 

�ملهم للفوز باأ�شياء مهمة«.
وعن �إقالة �أبيلردو علق: “ل�شت م�شطر�ً �إىل قول �أي �شيء من هذ�، �إنه 
�آ�شف جد�ً  �أنني  �إ�شبانيول و�ل�شيء �لوحيد �لذي ميكنني قوله هو  قر�ر 

لأبيلردو لأن هذه �أوقات �شعبة«.
وتابع زيد�ن ت�شريحاته متحدثاً عن ر�مو�س: “�أظهر �أنه قادر 

على حتقيق ما يحققه، وعندما و�شل �إىل ريال مدريد كان 
يريد  وك��ان  �لفوز  و�أر�د  �شخ�شية،  كل  وف��وق  بجودة  يتمتع 
�شنع �لتاريخ يف ه��ذ� �ل��ن��ادي وه��و يحقق ذل��ك، و�أن��ا ل�شت 
عليه،  للح�شول  حمظوظون  ون��ح��ن  يفعله  مب��ا  متفاجئ 

و�آمل �أن يبقى على هذ� �لنحو حتى �لنهاية«.
وو��شل: “�أنا ل �أذهب �إىل �لتدريب ملدة 20 عاماً، �أنا 

ل �أعرف كم عدد �لذين �شاأدربهم؟، يف ر�أ�شي 
كنت د�ئماً لعب كرة قدم، لعبت 17 �أو 

18 عاماً، ثم عندما �شاألني �لنا�س �إذ� 
كنت تريد �أن تكون مدرب قلت ل، 

ويف �لنهاية �أنا كذلك«.
و�أج���اب “زيزو” ع��ن ���ش��وؤ�ل، هل 
�أف�����ش��ل من  ب��اأن��ك م���درب  ت�شعر 
“ل..  ك��رة ق��دم؟ بقوله:  لع��ب 

�أف�شل  ق����دم  ك����رة  �أن�����ا لع����ب 
ب��ال��ط��ب��ع، ول���ك���ن م��ث��ل لعب 

�أف�شل،  ك���ان ه��ن��اك  ك���رة ق���دم، 
�أنا �شعيد مبا قمت به، ول�شيما 

م��ع �لن��ت��ه��اء ك��لع��ب ه��ن��ا، هذ� 
�لأف�شل«.

�أوروب��ا مع  “�أف�شل دفاع يف  و�أ�شاف: 
�ل�شخ�س  هو  وبالن�شبة يل من  ليفربول، 

�ل����ذي ي��ح��ب �ل��ل��ع��ب �أك�����ر، ف����اإن �جلانب 
�ل��وق��ت �حلا�شر،  �ل��دف��اع��ي ه��و �لأه����م يف 
ولدينا ميزة وجود لعبني ملتزمني يف ما 
�أم��ر �جلميع، نحن  و�ل��دف��اع هو  يفعلونه، 
�ل��ف��ري��ق، م��ن �ملهم  �ل��ق��وة وم��وق��ف  نظهر 

جد�ً �لفوز بالأ�شياء«.

حمظوظ  “�أنا  رد:  مبابي  مثل  معينني  لعبني  لتدريب  تطلعاته  وع��ن 
�أحب  �أنني ل  �لرغم من  و�أدرب هنا، على  �ل��ن��ادي  ه��ذ�  ل��وج��ودي هنا يف 
�إىل  لدينا،  ��شتمتع مب��ا  تفعله،  ت��وؤم��ن مب��ا  �أن  يجب  لأن��ك  �حل��ظ  كلمة 
�لقول  وميكنني  ي��وم،  بعد  يوماً  �أعي�س  �أن��ا  لذلك  بذلك،  �أهتم  ل  متى؟ 
�أنني حمظوظ لتدريب �أف�شل �للعبني يف �لعامل، �أنا �أ�شتمتع باملباريات، 

ولكن حيث �أ�شتمتع �أكر يف �لتدريب«.
���ش��وؤ�ًل هل حتب حم��رز كلعب، ما ر�أي��ك بجودته؟ فكان  وتلقى زي��د�ن 
فهو  و�لر�أ�شية،  �لفنية  �لناحية  ج��د�ً، لعب خمتلف من  “جيد  جو�به: 
ولكن يف  �ل��ك��رة،  �شريع مع  �إن��ه  �شيء  �ملرمى وقبل كل  عن  د�ئ��م��اً  يبحث 
فهو   ، �لتي ميتلكها  �جل��ودة  �لنظر عن  ب�شرف  لي�س لعباً يل،  �لنهاية 
لعب من فريق �آخر«. وعن زيادة فعالية �لهجوم على �ملرمى، و�ىل من 
ين�شب �لف�شل يف هذ� قال: “مل نغري �أي �شيء، حتى �للعبني ملدة 60 
يوجد �شيء  ل  �ملنزل،  يف  بالكرة  �لكثري  يفعلو�  مل  يوًما  �أو 70 
خا�س، وما ميكنني �أن �أقوله لكم هو �أن قلة �لتدريب بالكرة 
�إىل  للعودة  �جل��وع  لديهم  �لآن  لأنهم  للفريق  جيدة  كانت 
وخا�شة  �مللعب  �أر����س  على  يظهر  �ل��ذي  و�ل��ت��دري��ب  �للعب 
�ل�شحافيني  �أح��د  تخوف  على  زي���د�ن  ورد  �ل��ت��دري��ب«.  يف 
من �أن هز�ئم �لفريق �لثلث يف �لدوري جاءت يف زيار�ت 
ببع�شنا  نثق  لن  �لنهاية  “يف  �ل�شفلي:  �لن�شف  للفرق من 
لكن  �لأخ��ري،  �شد  �أوًل  نلعب  �أننا  نعلم  نحن  �لبع�س، 
�أنهم  ����ش���وف ي��ظ��ه��رون  ���ش��ي��ئ��اً،  ي�����ش��اوي  ه����ذ� ل 
�ملنزل،  يف  �لثلث  �لنقاط  جميع  يريدون 
�ل�شيء يف مبار�ة مايوركا لن  قيل نف�س 
نثق ببع�شنا �لبع�س، ونحن نعلم ما 
نريد �أن ن�شع �لعزم يف �ملبار�ة وهذ� 
�شنفعله ونحاول �حل�شول على  ما 

�لنقاط �لثلث«.
�ل�����ش��ل��ة مدريد  ك���رة  �إق�����ش��اء  مت 
�أنك  �ل����دوري، ه��ل تعتقد  م��ن 
تفعله مع  م��ا  ح��ق��اً  ت��ق��در  ل 
“نحن  ف����اأج����اب:  ف��ري��ق��ك؟ 
و�شعوبة  ن���ح���ن  �أي������ن  ن��ع��ل��م 
�شيتغري،  ����ش���يء  ل  ل���ك���ن  ذل������ك، 
�لتي  �لديناميكيات  هو  �ملهم  �ل�شيء 
�إن��ه جيد وعلينا  ي��وم، و�لآن  ت�شعها كل 
بال�شعوبات،  تعود  ف��رق  وهناك  ن�شتمر،  �أن 
جميعاً  لكننا  قليًل،  �أف�شل  �لآخ��ر  و�لبع�س 
يف نف�س �لقارب ولدينا �لعديد من �ملباريات 
و�ل��ك��ث��ري م��ن �مل��لب�����س، وع��ل��ي��ك �لتفكري يف 
ولدينا  �لتفا�شيل،  يف  ج��ي��د  ب�شكل  �ل��ت��ع��ايف 
�لتفكري  فقط  علينا  متبقية،  مباريات  �شبع 

يف مبار�ة �لغد«.

زيدان: مباراة اإ�شبانيول »حياة اأو موت«

فريج�شون يهنىء داجللي�س 
بعد تتويج ليفربول 

ليفربول مل�شجعيه: اأوقفوا الحتفال 
بلقب »الربميريليغ«

20 لعباً  �إ�شابة  �أعلنت �لهيئة �لعامة للريا�شة �لكويتية، 
ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا �خل��ط��ري، ب��ع��د ن��ت��ائ��ج �ل��ف��ح�����س �لطبي 

�لأخري، ��شتعد�د�ً لعودة �لن�شاط �ملحلي.
�ملو�شم  ��شتكمال  �أعلن  �ل��ق��دم،  لكرة  �لكويتي  �لحت��اد  ك��ان 
)�آب(  �أغ�شط�س   10  ،2020-2019 �حل���ايل  �ل��ك��روي 
من  �ملكونة  �لثلثية  �للجنة  خماطبة  بعد  وذل��ك  �ملقبل، 

و�للجنة  للريا�شة  �لعامة  و�لهيئة  �لكويتية،  �ل�شحة  وز�رة 
�لأوملبية �لكويتية.

و�أ����ش���اف �لحت����اد يف ب��ي��ان ���ش��ح��ايف، ع��ق��ب �ج��ت��م��اع جمل�س 
�حل�شور  �أن  �ل�����ش��ب��اح،  �ل��ي��و���ش��ف  �أح���م���د  ب��رئ��ا���ش��ة  �لإد�رة 
بنظام  �ملقبل،  �ملو�شم  يف  �ل���دوري  بطولة  بالإجماع  �عتمد 
�أن��ه �شيتم ت�شنيف  �إىل  و�أ�شار  دوري �لدمج من دور و�ح��د. 

�لدوري  10 يف  �إىل ق�شمني، بو�قع  �لدمج  �لفرق يف دوري 
�ملمتاز، وخم�شة فرق يف دوري �لدرجة �لأوىل، على �أن يقام 
�لدوري �ملمتاز من ق�شمني، فيما يقام دوري �لدرجة �لوىل 
�إد�رة �لحت��اد، قرر  �أن جمل�س  �إىل  �أق�شام. ولفت  �أربعة  من 
�إقامة بطولتي كاأ�س �لأمري، وكاأ�س ويل �لعهد بنظام خروج 

�ملغلوب من مبار�ة و�حدة.

اإ�شابة 20 لعبًا بكورونا قبل انطلق 
الدوري الكويتي

�آخر  عن  �ل�شبت،  �أم�����س   بريطاين،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
تطور�ت �حتفال جماهري ليفربول يف �شو�رع �ملدينة، بلقب 

�لدوري �لإجنليزي �ملمتاز.
�لليل  ط��و�ل  عملت  “�ل�شرطة  �إيكو:  ليفربول  ملوقع  وفقاً 
بفوز  للحتفال  �لآلف  جتمع  بعد  �حل�شود،  تفريق  على 

�لإجنليزي، لليوم �لثاين تو�لياً«. “�لريدز” بالدوري 

و�شهدت عملية تفريق �حل�شود، حالة من �لفو�شى ت�شببت 
حالة  �إىل  بالإ�شافة  �جلماهري،  ب��ني  متعددة  �إ���ش��اب��ات  يف 
�لإجنليزي،  �مل��وق��ع  و�أ���ش��ار  �مل��وؤي��دي��ن.  ب�شكني لأح��د  طعن 
و�عتد�ء  لفظية،  لإ�شاءة  تعر�شو�  �ل�شرطة  �شباط  �أن  �إىل 
بلقب  فريقهم  بفوز  �ملنت�شية  �جلماهري  قبل  من  ج�شدي 

عاماً.  30 منذ  مرة  “�لرميريليغ” لأول 

حالة طعن تف�شد احتفالت 
»الريدز« بلقب »الربميريليغ«



 
ي�شفى من كورونا ب�شبب فقدانه 

وزنه من  كيلوغرامًا   130
من  كيلوغر�ماً   130 من  لأك��ر  خ�شارته  �إن  �إيرلندي  رج��ل  ق��ال 
وزنه �شاعدته يف �ل�شفاء من فريو�س كورونا و�لعثور على �شريكة 

حلياته.
وك��ان فيل كايز )47 ع��ام��اً( يعاين م��ن زي���ادة �ل���وزن، ل��درج��ة �أن 
�إنه  �لأط��ب��اء ح��ذروه من خطوره ه��ذ� �ل��وزن على حياته، وق��ال��و� 

�شيكون حمظوظاً �إذ� و�شل �إىل �شن �لأربعني.
وبد�أ وزنه يزد�د عند �لتحاقه باجلامعة، حيث يقول: "كان وزين 
�أختلق  وكنت  م��ت��ز�ي��د،  ب�شكل  معزولة  �أ�شبحت  حياتي  �أن  يعني 

جمموعة متنوعة من �لأعذ�ر لعدم �خلروج من �ملنزل".
�لجتماعية  �مل��ن��ا���ش��ب��ات  م��ث��ل  �لتجمعات  �أجت��ن��ب  "كنت  و�أ����ش���اف 
وحفلت �لزفاف، لأنني �شعرت بعدم �لرتياح. كنت �أعلم �أنني لن 
�أكون قادر�ً على �جللو�س يف مقعد �لطائرة لذ� مل �أ�شافر �أبد�ً، على 

�لرغم من �أنني �أردت ذلك حقا".
وو�شل وزن فيل يف �إىل �أكر من 250 كيلوغر�ماً، لكنه متكن من 

�لو�شول �إىل وزن 100 كيلوغر�م يف غ�شون 3 �شنو�ت فقط.
ويقول فيل �إن نقطة �لتحول �لرئي�شية يف حياته كانت عندما مت 
ت�شخي�س مر�س و�لدته ب�شرطان قاتل، و�أدرك �أنه بحاجة �إىل �أن 
يكون ب�شحة جيدة. وخلل رحلته مع فقد�ن �لوزن �لتقى بفتاة 

�أحلمه نيكول مولهولند.

كواكب تفتح دلئل للبحث عن 
احلياة خارج الأر�س 

�أمكن ر�شد ما ي�شل �إىل ثلثة كو�كب -رمبا كانت �شخرية مثل 
ما  وه��و  �ل�شم�شي،  ن�شبيا من نظامنا  �لأر����س- ح��ول جنم قريب 
�آفاقا مثرية يف جمال �لبحث عن دلئل  �أم��ام علماء �لفلك  يفتح 

للحياة خارج كوكب �لأر�س.
�لكو�كب تدور حول  �إن هذه  �لأول �جلمعة  �أم�س  �لباحثون  وقال 
�لنجم )جليز� 887(، وهو جنم من تلك �لتي يطلق عليها �لنجوم 
�لأق��ز�م �حلمر�ء وتبلغ كتلته ن�شف كتلة �ل�شم�س ويقع على بعد 
�لتي  �مل�شافة  �ل�شوئية هي  و�ل�شنة  �لأر���س.  �شنة �شوئية عن   11

يقطعها �ل�شوء يف �ل�شنة وتبلغ 9.5 تريليون كيلومر.
وهناك 12 جنما �آخر فقط �أقرب منه �إىل نظامنا �ل�شم�شي.

�لنجم  ح��ول  ي���دور  �أح��ده��م��ا  ق��اط��ع،  ب�شكل  كوكبني  ومت حت��دي��د 
)جليز� 887( كل ت�شعة �أيام و�لآخر كل 21 يوما. ويقع �أحدهما 
با�شم  تعرف  و�لتي  لل�شكنى،  �ل�شاحلة  باملنطقة  ي�شمى  ما  د�خ��ل 
�شديدة  لي�شت  منطقة  وهي  �لنجم،  حول  جولديلوك�س،  منطقة 
�حلر�رة ول بالغة �لرودة ورمبا قادرة على �لحتفاظ مبياه �شائلة 

على �ل�شطح و�إيو�ء حياة.
�ملنطقة  50 يوما ويقع يف  ي��دور كل  وهناك كوكب ثالث حمتمل 

�ل�شاحلة لل�شكنى، لكن �لأمر ي�شتدعي مزيد� من �لتاأكد.
�أملانيا  وقالت عاملة �لفلك �شاندر� جيفرز من جامعة جوتنجن يف 
ُن�شر يف جملة  �ل��ذي  �لبحث  ب��دور رئي�شي يف ه��ذ�  و�لتي ت�شطلع 
�أن  يعني  ما  وه��و  عملقة‘،  ‘باأر�س  �أ�شبه  كو�كب  "�إنها  �شاين�س 
كتلتها �أكر ب�شع مر�ت من كتلة �لأر�س ويتوقع �أن يكون لها قلب 

�شلب مثل �لأر�س خلفا لعمالقة �لغاز كامل�شري وزحل".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جزائري ي�شجل 1500 براءة اخرتاع
هناأت �ل�شفارة �لأمريكية يف �جلز�ئر، �لباحث بلقا�شم حبة، وذلك بعد ح�شوله على بر�ءة �لخر�ع �ل�1500.

ومن بني بر�ء�ت �لخر�ع �ل�1500 للباحث بلقا�شم حبة، هناك 500 منها م�شجلة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، 
ح�شبما ذكرت �شحيفة "�لنهار" �جلز�ئرية.

وقالت �ل�شفارة �لأمريكية يف من�شور لها على �شفحتها يف "في�شبوك": "مروك لبن ولية �لو�دي �ملخرع �ل�شهري 
بلقا�شم حبة على ت�شجيل بر�ءة �خر�ع رقم 1500".

ل �لدكتور بلقا�شم على درجة �للي�شان�س من جامعة باب �لزو�ر ثم درجتي ماج�شتري ودكتور�ة يف  و�أ�شافت: "حت�شّ
تخ�ش�س علم �ملو�د و�لهند�شة من جامعة �شتانفورد.".

وتابعت "ومن بني �جلو�ئز �لعديدة �لتي نالها �لدكتور بلقا�شم �أنه م�شّنف �شمن قائمة 100 �أكر خمرع �إنتاجا 
2012. تفتخر كل من �جلز�ئر و�لوليات �ملتحدة بالدكتور  على �مل�شتوى �لعاملي ح�شب جملة ’�أر �أند دي يف‘ عام 

بلقا�شم".
جدير بالذكر �أن �لباحث بلقا�شم حبة من مو�ليد �شنة 1957 باملغرّي ولية و�دي �شوف �جلز�ئرية، وح�شل على 
منحة من جامعة �شتانفورد بكاليفورنيا، �لتي ح�شل فيها على �شهادة �ملاج�شتري يف �لفيزياء �لتطبيقية، كما ح�شل 

�أي�شا �شهادتني يف علوم �ملو�د و�لدكتور�ه يف �لطاقة �ل�شم�شية.
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عينة �شرف �شحي تك�شف.. هل ظهر كورونا يف اإ�شبانيا اأول؟
�آثار لكوفيد19- يف عينة  �أنه  �إ�شبان ما يعتقدون  �كت�شف علماء فريو�شات 

مياه �شرف �شحي، جمعت يف بر�شلونة يف �شهر مار�س 2019.
ظهور  �شيعني  ذلك  ف��اإن  �لإ�شبان،  �لعلماء  �إليه  تو�شل  ما  تاأكيد  حال  ويف 

فريو�س كورونا �مل�شتجد قبل �شهور من �كت�شافه لأول مرة يف �ل�شني. 
لل�شحة  �لإ�شبانية  �جلمعية  م��ن  فيللبي  ر�م���ون  خ��و�ن  �ل��دك��ت��ور  ووف��ق 
�لعامة، فاإن �لفريو�س ظهر يف عينة و�حدة، �لأمر �لذي يتطلب مزيد� من 

�لأبحاث لتاأكيد �لنتيجة.
"عندما  ق��ول��ه:  فيللبي  ع��ن  �لريطانية  نيوز"  "�شكاي  �شبكة  ونقلت 
يظهر فريو�س يف عينة و�حدة فقط�، تكون هناك حاجة ملزيد من �لبيانات 
و��شتبعاد  �لفريو�س  تو�جد  لتاأكيد  �أخ��رى،  و�لبحث يف عينات  و�لدر��شات، 
�لعينة  �لعثور على  بعد  للمر�جعة  �لبحث  �أخطاء خمرية". ويخ�شع  �أي 
�آثار  عن  تبحث  �ختبار�ت  يجري  بر�شلونة،  جلامعة  تابع  فريق  قبل  من 
و�عتر  �لفائت.  �أب��ري��ل  منت�شف  منذ  �ل�شحي  �ل�شرف  مياه  يف  لكورونا 
رئي�س �لباحثني يف �جلامعة �لإ�شبانية، �ألرت بو�س، �أن م�شتويات �لفريو�س 
�أن فريو�س  �إيجابية. ويعتقد خر�ء وباحثون  يف �لعينة منخف�شة ولكنها 
�أول  ت�شجيل  �أن  �إل  �ملا�شي،  يناير   15 �مل�شتجد ظهر بر�شلونة يف  كورونا 

حالة �إ�شابة ر�شمية بالوباء جاء بعد 41 يوما.

كوكا كول تكافح العن�شرية 
�أعلنت "كوكا كول"، �ل�شركة �لعاملية �لعملقة �لتي تنفق مبالغ طائلة على 
�لت�شويق و�لإعلن، �أّنها �شتعّلق ملدة 30 يوماً على �لأقّل كّل �إعلناتها على 
على  �لعن�شرية  ملحاربة  منها  م�شعى  يف  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  ك��ّل 

�ل�شبكات �لفر��شية.
وقال رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة �مل�شروبات �لغازية يف بيان مقت�شب للغاية 
�إّن "ل مكان للعن�شرية يف �لعامل ول مكان للعن�شرية على �شبكات �لتو��شل 

�لجتماعي".
و�أو�شح �أّن �لهدف من هذه �خلطوة هو دفع مو�قع �لتو��شل �لجتماعي �إىل 
�عتماد مزيد من "�ل�شفافية و�مل�شوؤولية"، يف وقت تو�جه فيه هذه �ل�شبكات 
من  �ملو�قع  ه��ذه  حلرمان  عديدة،  ماركات  �إليها  �ن�شّمت  مقاطعة،  حملة 
�لعائد�ت �لإعلنية كو�شيلة لل�شغط عليها كي حتارب بقوة �أكر �ملحتويات 

�لتي تنّم عن عن�شرية �أو كر�هية.
ولحقاً �أعلنت �شركة �مل�شروبات �لغازية �أّن هذ� "�لتوقف" ل يعني �أّن "كوكا 
كول" �ن�شّمت �إىل �حلملة �لتي �أطلقتها �لأ�شبوع �ملا�شي منظمات للدفاع 
عن حقوق �ل�شود و�أخرى من �ملجتمع �ملدين. و�حلملة �لتي �أطلقت بعنو�ن 
�شعار  رفعت  �لربح(  �أج��ل  للكر�هية من  )ل  بروفيت"  فور  هيت  "�شتوب 

مقاطعة �لإعلن على في�شبوك خلل �شهر متوز/يوليو.

مادونا تعيد ن�شر 
فيديو لها من 30 عامًا

م���ن �مل���ع���روف ع���ن جن��م��ة �لبوب 
�أ�شد  م��ن  باأنها  م��ادون��ا  �ل�شهرية 
�ملناه�شني للعن�شرية و�لتي عادت 
موؤخر�ً لتت�شدر �مل�شهد �لأمريكي 
و�لتظاهر�ت  �لح��ت��ج��اج��ات  ب��ع��د 
�ل����ت����ي ع���م���ت �مل�������دن �لأم���ريك���ي���ة 
�أ�شل  ب�شبب مقتل �لأمريكي من 
ف��ل��وي��د بطريقة  �إف��ري��ق��ي ج���ورج 
�أمريكي  �شرطي  يد  على  وح�شية 

�أبي�س.
و�شاركت مادونا متابعيها مبقطع 
 30 ل�  تاريخه  يعود  فيديو قدمي 
عاماً �إىل �لور�ء وذلك يف �شفحتها 
�ل���ر����ش���م���ي���ة ع���ل���ى �أح�������د م���و�ق���ع 
من  وثقت  �لجتماعي  �لتو��شل 
خلل  �ل�����ش��رط��ة  وح�شية  خ��لل��ه 
�عتقالها رجًل �أ�شمر ودجمته مع 
وهي  فيه  تظهر  لها  �أغنية  كليب 
تدخل �إىل كني�شة لت�شلي و�إذ� بها 
�للون  �أ�شمر  قدي�س  م��ن  تقرب 

فتقبله.

جرنال موتورز ت�شيف األيك�شا اإىل �شياراتها
جرن�ل  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�����ش��ي��ار�ت  �شناعة  �شركة  ب���د�أت 
موتورز �إ�شافة خ�شائ�س �مل�شاعد �ل�شخ�شي �لرقمي 
�لذي يعمل بالأو�مر �ل�شوتية "�أليك�شا" من �شركة 
�أمازون �إىل �شيار�تها، على �أن تكون متاحة يف جميع 

�شيار�تها يف �لن�شف �لثاين من �لعام �جلاري.
�خل�شائ�س  م��ن  �ل��ك��ث��ري  �أليك�شا  تكنولوجيا  تتيح 
�أبل،  من  بلي  كار  �آب��ل  �ل�شيار�ت  بتطبيقي  مقارنة 
�لتعرف  بف�شل خا�شية  �أوت��و من غوغل،  و�أندرويد 
�ل�شوتي يف �أليك�شا وقدرته على ت�شغيل �لعديد من 
�لتطبيقات بالأو�مر �ل�شوتية، ما ي�شهل �لتعامل معه 
و��شتخد�مه �أثناء �لقيادة. ومن �أ�شهر �لتطبيقات يف 
�لرفيهة مثل  للمو�د  �ملبا�شر  �لبث  �ليك�شا خدمات 
و�أمازون  وباندور�،  و�شبوتيفاي،  �إم.  �إك�س  �شرييو�س 
ميوزيك. وميكن ��شتخد�م �أليك�شا لطلب �مل�شريات 
م���ن م��وق��ع �أم�������ازون، وم��ت��اب��ع��ة خ���ط ���ش��ري �لطلب، 
�أثناء  �مل�شريات  قائمة  �إىل  ج��دي��دة  �شلع  و�إ���ش��اف��ة 
�أثناء  �ليك�شا  ��شتخد�م  ميكن  كما  �ل�شيارة.  ق��ي��ادة 
�لقيادة، لإجر�ء �ملكاملات �لهاتفية بالأو�مر �ل�شوتية، 
�أقرب  �أو �لبحث عن  �أو �لتعرف على حالة �لطق�س، 

حمطة وقود يف �ملنطقة.

ر�شالة خطاأ حتتجز عائلة ثلثة اأ�شهر 
��شطرت عائلة مكونة من �أم وثلثة �أطفال للمكوث يف 
�إد�رة  من  خطاأ  ر�شالة   ب�شبب  �أ�شبوعاً،   14 قر�بة  �ملنزل 
يف  �لبقاء  منهم  طلبت  �لريطانية،  �لوطنية  �ل�شحة 
من  �ملري�س  طفلهم  على  خوفاً  �آخ��ر  �إ�شعار  حتى  �ملنزل 

�لإ�شابة بفريو�س كورونا.
ومل تغادر فيكي هيوود، و�أبناوؤها �لثلثة بني عام و 13 
عاماً، �ملنزل منذ 2 �أبريل )ني�شان( �ملا�شي، ب�شبب ر�شالة 
�لذ�تي  باحلجر  ن�شحتها  �لوطنية  �ل�شحة  �إد�رة  م��ن 
طفلها  لوقاية  �لآخ��ري��ن  خالطة  وجتنب  �أطفالها،  م��ع 
�لأ�شغر �لذي يعاين من بني �حلني و�لآخر من �لتهابات 

يف �ل�شعب �لهو�ئية.
فيكي  دمت  �شُ طويلة،  لأ�شابيع  �مل��ن��زل  يف  معاناة  وبعد 
من  �لطفل  حالة  در��شة  �إن  تقول  �لأرب��ع��اء  ي��وم  بر�شالة 
قبل �إد�رة �ل�شحة، �أظهرت �أن حالته �ل�شحية ل ت�شتدعي 

�حلجر.
وق���ال���ت ف��ي��ك��ي ل�����ش��ح��ي��ف��ة م��ان�����ش��ي�����ش��ر �إي��ف��ن��ي��ن��غ نيوز: 
و�أطفايل  �أنا  عانيت  �لر�شالة.  ت�شلم  فور  بكاًء  "�نفجرت 
م���ن �ل��ع��دي��د م���ن �مل�����ش��اك��ل خ���لل ع��زل��ن��ا ل��ه��ذه �لفرة 
�ل���ط���وي���ل���ة. ك��ن��ت �أو�ج�������ه ���ش��ع��وب��ات يف �حل�������ش���ول على 
�لأخ��رى، ويف معظم  �لغذ�ء و�حلاجيات  �حتياجاتنا من 
�لأحيان كنت �أعتمد على �لأقارب و�جلري�ن لإح�شار ما 

نحتاجه. كانت جتربة ع�شيبة".
و�لرعاية  �ل�شحة  وز�رة  با�شم  متحدث  ع��ّر  جهته  من 
�لج��ت��م��اع��ي��ة ع��ن �أ���ش��ف��ه ع��ل��ى �خل��ط��اأ وق����ال �إن����ه يتفهم 
"ذ�  �شعوبة هذه �لتجربة على �لعائلة، ح�شب ما ورد يف 

�شن" �لريطانية.

تطبيقات املرا�شلة تدّمر الزيجات يف ال�شني
�لعلقات  ث��ورة يف  �إح��د�ث  �لتحادث يف  �شاهمت من�شات 
�ل��ط��لق من  �لأ���ش��خ��ا���س يف �ل�شني و�رت��ف��اع ن�شبة  ب��ني 

خلل ت�شهيل �ملغازلة وبالتايل �خليانة.
من  جمموعة  ب�شبب  �ل�شني  يف  �ل��ط��لق  ن�شبة  ترتفع 
�ل��ع��و�م��ل، م��ا دف��ع �حل��ك��وم��ة �إىل �إق����ر�ر ق��ان��ون يف مايو 
على  �شهر  "تهدئة" مل��دة  ف��رة  مبوجبه  تفر�س  )�أي���ار( 

�لأزو�ج قبل �نف�شالهم.
لكن بف�شل �لتكنولوجيا، "�أ�شبح �لتعارف �أكر �شهولة. 
من �ملحتمل �أن تكون هناك �إغر�ء�ت"، وفق ما قالت �إيكو 
�لتي �متنعت عن ذكر ��شمها �لكامل و�لتي تذهب حاليا 

�إىل م�شت�شار زو�ج برفقة زوجها.
�شنغهاي  يف  �ل�����زو�ج  م�شت�شار  �شينيونغ  ت�����ش��و  و�أو����ش���ح 
�لجتماعية  �ل�����ش��غ��وط  م���ن  ت���زي���د  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �أن 

و�لقت�شادية �ملتز�يدة على �لأزو�ج.
وتابع "�ملجتمع �ل�شيني يتطور ب�شرعة كبرية جد�ً. لقد 
�ل�شعادة  لكن  ن�شبياً،  مي�شور�ً  جمتمعا  ب�شرعة  �أ�شبحنا 
�أق���ل يف بناء  �أك���ر ومت�����ش��ي��ة وق���ت  �مل���ادي���ة تعني �ل��ع��م��ل 

�لزيجات و�حلفاظ عليها".
وقال ت�شو �إن �لكثريين يجدون منفذ� من خلل �ملغازلة 
"�أ�شخا�س بالقرب مني"  عر �لإنرنت. وقد ذكر ميزة 

�لتي غالباً ما ت�شتخدم لّلقاء�ت �لعادية.
"ويت�شات" قد  ملن�شة  �ل����ريء  �ل���ش��ت��خ��د�م  ح��ت��ى  ل��ك��ن 

ت�شاهم يف �شلل �مل�شتخدمني.

جا�شنت بيرب يطالب ب�20 
مليون دولر يف ق�شية ت�شهري

طالب مغني �لبوب، جا�شنت بير، 
دولر  مليون   20 ق��دره  بتعوي�س 
بالت�شهري  ق�����ش��ائ��ي��ة  دع������وى  يف 
بالعتد�ء  �تهمتاه  �م��ر�أت��ني  �شد 
�جل��ن�����ش��ي. وق�����دم ج��ا���ش��ت��ني بير 
لو�س  حم���ك���م���ة  �أم��������ام  �ل�����دع�����وى 
�أم�س  �أول  �أول  �ل��ع��ل��ي��ا  �أجن��ل��و���س 
�أن نفى عر ح�شابه  �خلمي�س بعد 
ع��ل��ى ت��وي��ر �مل��ز�ع��م ب��اأن��ه �عتدى 
6 �شنو�ت.  جن�شيا على �م��ر�أة قبل 
�لق�شائية  دع��و�ه  يف  بير  وو�شف 
�ملر�أتان  وجهتها  �ل��ت��ي  �لدع����اء�ت 
و�شائنة".  ملفقة  "�أكاذيب  باأنها 
وطالب مغني �لبوب �ل�شاب باإقامة 
ه���ي���ئ���ة حملفني  �أم��������ام  حم���اك���م���ة 
20 مليون دولر  بقيمة  وتعوي�س 
�أم���ريك���ي ب�����ش��ب��ب م���ا حل���ق ب���ه من 
�لتي عرفت  �مل��ر�أة،  وقالت  �أ�شر�ر. 
نف�شها با�شم د�نييل دون �أن تك�شف 
عن هويتها، يف تغريدة على توير 
�إنها  �حل�����ني  ذل�����ك  م���ن���ذ  ح���ذف���ت 
قبل  من  جن�شي  لعتد�ء  تعر�شت 
�أو���ش��نت بولية  ف��ن��دق يف  ب��ي��ر يف 
�لتا�شع من  �لأمريكية يف  تك�شا�س 

مار�س 2014.

ميزة جديدة يف اآيفون حتمي امل�شتخدمني من التن�شت
�أ���ش��اف��ت �آب����ل حت��دي��ث��اً ج���دي���د�ً جل��ه��از �آيفون 
ع���ل���ى حماية  ت�������ش���اع���د  م���ي���زة  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي 
�مليكروفون.  ع��ر  �لتن�شت  م��ن  �مل�شتخدمني 
عند  �مل�شتخدم  تنبيه  على  �مل��ي��زة  ه��ذه  وتعمل 
تن�شيط �مليكروفون، �لأمر �لذي يعني باأن �أحد 

�لتطبيقات يقوم بالت�شجيل خل�شة.
 iOS وت��ع��ت��ر ه���ذه �مل��ي��زة ج����زء�ً م��ن حت��دي��ث
�أن يتم طرحه  14 �جلديد، و�لذي من �ملزمع 
�أن  �إل  �ل����ق����ادم،  )�أي����ل����ول(  ���ش��ب��ت��م��ر  ���ش��ه��ر  يف 
�مل�شتخدمني ميكنهم �إجر�ء هذ� �لتحديث قبل 

طرحه ب�شكل ر�شمي.
حتدث  �لتنبيه  عملية  فاإن  �لتقارير،  وبح�شب 
عر ظهور نقطة برتقالية يف �لز�وية �لعلوية 
�مليكروفون  تن�شيط  عند  �ل�شا�شة  من  �ليمنى 
�إىل  �ل�شريع  �لتمرير  خلل  من  �لكامري�.  �أو 
م���رك���ز �ل��ت��ح��ك��م �خل���ا����س ب����ك، ���ش��ت��ت��م��ك��ن من 
ي�شتخدم  �ل��ذي  �لتطبيق  ح��ول  تفا�شيل  روؤي��ة 

�مليكروفون.

مريب،  ����ش���يء  ح������دوث  يف  ت�����ش��ك  ك���ن���ت  و�إذ� 
فيجب عليك �لتحقق من �أذون��ات �لتطبيق يف 
تطبيقات  و���ش��ول  رف�����س  �لإع�����د�د�ت. ميكنك 
كنت  و�إذ�  �لكامري�.  �أو  �مليكروفون  �إىل  معينة 
ب�شكل  �لتطبيق  فيمكنك حذف  بالقلق،  ت�شعر 

كامل.
�لذي  �لوحيد  �خل�شو�شية  تغيري  لي�س  ه��ذ� 
�إذ�  �جل��دي��د،   iOS 14 حتديث  عليه  يحتوي 
ملكان  م��وق��ع تقريبي  م�����ش��ارك��ة  ب��اإم��ك��ان��ك  ب���ات 
�إق��ام��ت��ك، ب���دًل م��ن �مل��وق��ع �لدقيق ل��ك، وهذ� 
يعني �أن �لتطبيق ميكن �أن يعر�س لك �ملتاجر 
مكان  معرفة  دون  �مل��ث��ال،  �شبيل  على  �لقريبة 

�إقامتك بال�شبط.
ي�شتخدم  بوك  في�س  �أن  �مل�شتخدمون  ويعتقد 
�ملحادثات،  �إىل  لل�شتماع  هاتفك  ميكروفون 
ب��غ��ر���س �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �لإع����لن����ات �ل��ت��ي تهم 
�ملنا�شبة  �مل�شتخدم و��شتهد�فه بنوع �لإعلنات 

لتوجهاته.

كيدمان و زوجها يحتفلن 
بزواجهما بالكمامات

ر�شدت عد�شات كامري�ت �لبابر�زي �لنجمة �لعاملية نيكول كيدمان وزوجها 
كيث �أوربان وهما يتناولون وجبة غد�ء �شريعة د�خل مطعم يف بيفريل هيلز، 
على  �حلائزة  عاًما   53 �ملمثلة  وظهرت  زو�جهما،  عيد  مع  بالتز�من  وذل��ك 

جائزة �أو�شكار مبلب�س �أنيقة و�شرة بي�شاء وقبعة ق�ّس.
و����ش��ت��غ��ل��ت �ل��ن��ج��م��ة �ل��ع��امل��ي��ة ن��ي��ك��ول ك��ي��دم��ان ف����رة �ل���ع���زل �مل���ن���زيل، �لتي 
�للغة  لتعلم  �لأمريكية  تيني�شي  بولية  نا�شفيل  مدينة  يف  بق�شرها  ق�شتها 

�لإيطالية.
وقالت كيدمان �إنها ت�شتغل هذ� �لوقت لتعلم �للغة �لإيطالية، وتابعت قائلة: 
"لطاملا �أحببت �إيطاليا، لكن �لقدرة على �إعادة �كت�شاف �للغة �لآن كان مبثابة 

نعمة �إنقاذ بالن�شبة �إيل".
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