
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

�ل�سماح بدخول �إمارة �أبوظبي لكل من لديه نتيجة 
فح�ص »كوفيد- 19« �سلبية خالل 48 �ساعة

•• اأبوظبي -وام:

الناجمة عن جائحة  وال��ك��وارث  والأزم���ات  الطوارئ  اإدارة  اأعلنت جلنة 
اأبوظبي  دائ��رة ال�شحة و�شرطة  بالتعاون مع  اأبوظبي  اإم��ارة  كورونا يف 
عن ال�شماح بدخول اإمارة اأبوظبي لكل من يقدم نتيجة فح�ص )كوفيد-
19( �شلبية خالل 48 �شاعة من ا�شتالم نتيجة الفح�ص، على اأن يتم 
م�شت�شفى  اأي  من  ن�شية  ر�شالة  اأو  احل�شن  تطبيق  طريق  عن  اإثباتها 
يف  الوطني  امل�شح  لربنامج  التابعة  الفح�ص  م��راك��ز  م��ن  مركز  اأي  اأو 

الدولة.
بينما  اأنواعها،  بكل  الب�شائع  الربيد ونقل  القرار حركة  وي�شتثنى من 

ي�شتمر منع دخول العمالة غري املقيمة يف الإمارة اإليها.
اإىل �شرورة اللتزام بجميع الإج��راءات الحرتازية مبا  ودعت اللجنة 

فيها ارتداء الكمامات والتباعد الجتماعي يف املركبات.

�لإمار�ت توفر �لإمد�د�ت �لطبية لأكرث من مليون 
عامل مبجال �ل�سحة حول �لعامل ملكافحة كوفيد - 19 

•• اأبوظبي-وام:

ج���ددت دول���ة الإم������ارات ال��ت��زام��ه��ا ب��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال����دويل و نهجها 
جمال  يف  العاملني  م��ن  مليون  م��ن  اأك���ر  ���ش��اع��دت  اأن  بعد  الإن�����ش��اين 
الرعاية ال�شحية حول العامل من خالل توفري اأكر من 1000 طن 
من معدات احلماية ال�شخ�شية وامل�شاعدات الطبية والغذائية لعدة دول 

من اأجل احتواء وباء كورونا امل�شتجد كوفيد19-.
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افتتح خمتربات دبي للم�شتقبل واطلع على م�شاريع مبتكرة يتم تطويرها بخربات وطنية

حممد بن ر��سد: �ملخترب�ت �ستوفر وجهة 
عاملية لتطوير �لأبحاث و�لتكنولوجيا �حلديثة

•• دبي -وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 
رع��اه اهلل، اأن دول��ة الإم���ارات وبف�شل ق��درات �شبابها 
بروؤية  امل��ق��ب��ل��ة  للمرحلة  تنظر  جمتمعها  وع��زمي��ة 
اإيجابية ومتفائلة ترتكز على ت�شميم ا�شرتاتيجيات 

العاملية  ال��ت��غ��ريات  ل���ش��ت��ب��اق  م��ت��ك��ام��ل��ة  م�شتقبلية 
القطاعات  يف  ن��وع��ي��ة  ق��ف��زات  لتحقيق  وال���ش��ت��ع��داد 

الرئي�شية التي تهم اأفراد املجتمع.
ج���اء ذل���ك مب��ن��ا���ش��ب��ة اف��ت��ت��اح ���ش��م��وه خم���ت���ربات دبي 
متخ�ش�ص  تطبيقي  خمترب  اأول  لتكون  للم�شتقبل 
واختبارات  اأب���ح���اث  جم���ال  يف  وامل��ن��ط��ق��ة  ال���دول���ة  يف 
وتطبيقات تكنولوجيا امل�شتقبل.   )التفا�شيل �ص2(

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

حممد بن را�شد خالل افتتاحه خمتربات دبي للم�شتقبل     )وام(

جانب من الحتجاجات على انهيار القت�شاد وغالء ال�شعار يف بريوت   )رويرتز(

جمندون من فوج اأزوف الأوكراين من ميلي�شيات اليمني املتطرف يف كييف

تلقى ات�شاال هاتفيا من قدا�شة بابا الكني�شة الكاثوليكية

حممد بن ز�يد و�لبابا فرن�سي�ص يوؤكد�ن �أهمية 
�لت�سامن �لإن�ساين يف �لت�سدي جلائحة كورونا

•• اأبوظبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ت��ل��ق��ى 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
هاتفياً  ات�شاًل  امل�شلحة،  للقوات 
بابا  فرن�شي�ص  البابا  قدا�شة  من 
تناول  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة،  ال��ك��ن��ي�����ش��ة 
ال���ع���الق���ات ال���وث���ي���ق���ة ب����ني دول����ة 
الإمارات والفاتيكان و�شبل دعمها 
يحقق  مب���ا  الأم������ام  اإىل  ودف��ع��ه��ا 

الأهداف امل�شرتكة للطرفني.
م�شتجدات  الت�����ش��ال  ت��ن��اول  كما 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ك����ورون����ا  ج��ائ��ح��ة 
ال���ع���امل���ي، واجل����ه����ود امل���ب���ذول���ة يف 

جمابهتها.
اجلانبان  اأك���د  ال�����ش��ي��اق  ه���ذا  ويف 
اأه��م��ي��ة ال��ت�����ش��ام��ن الإن�����ش��اين يف 
الت�شدي لهذه اجلائحة، وترجمة 
الإن�شانية  الأخ���وة  وثيقة  مبادئ 
اأبوظبي  يف  ت��وق��ي��ع��ه��ا  مت  ال���ت���ي 
خطوات  اإىل  املا�شي  العام  خ��الل 

ليبيا اإىل  نقلوا  لرتكيا  مرتزق  األف   15

�ل�سي�سي: �أمن م�سر �لقومي مرتبط مبحيطها �لإقليمي
با�شم العرق االأبي�ض »احللقة 4«

هكذ� �أ�سبح �ل�سر�ع �لأوكر�ين خمترب �لإرهاب �ليميني �ملتطرف

�حتجاجات وقطع طرق بلبنان مع تدهور �لو�سع �ملعي�سي
•• بريوت-وكاالت

اأن حمتجني  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ر���ش��م��ي��ة  ال��وك��ال��ة  ذك����رت 
يقطعون الطريق الدويل يف طرابل�ص �شمال البالد. 
واأ�شافت اأن عنا�شر من اجلي�ص تفتح الطرق املوؤدية 

ل�شاحة النور بعد اإغالقها من املتظاهرين.
وقطع حمتجون الأوتو�شرتاد الدويل مقابل املطاحن 
اع��رتا���ش��ا ع��ل��ى الأو�شاع  ب��الجت��اه��ني،  يف ط��راب��ل�����ص 
امل��ع��ي�����ش��ي��ة امل���رتدي���ة، وارت���ف���اع ���ش��ع��ر ���ش��رف ال����دولر 
وال�شاحنات،  ال�����ش��ي��ارات  و���ش��ع��وا  ب��ع��دم��ا  الأم���ريك���ي، 

واإطارات ال�شيارات واحلجارة يف و�شط الأوتو�شرتاد.
وا�شطر العابرون على الأوتو�شرتاد، باجتاه طرابل�ص 
اأو باجتاه بريوت، اإىل �شلوك الطريق البحرية، وطرق 

فرعية اأخرى مما ت�شبب بزحمة �شري خانقة.

كما قطع النا�شطون امل�شارب املوؤدية اإىل �شاحة النور، 
اإل اأن عنا�شر اجلي�ص فتحتها.

وعمد عدد كبري من التجار يف املدينة، ول �شيما �شوق 
القمح يف التبانة، اإىل اإقفال حمالهم، اعرتا�شا على 
تفلت �شعر �شرف الدولر، وخوفا من تكبدهم خ�شائر 

مالية كبرية.
ويف العا�شمة بريوت، اعت�شم عدد من ال�شبان �شباحا، 
على  احتجاجا  والتجارة،  القت�شاد  وزارة  مبنى  اأمام 
جاع  اإن  ال�شعب  اأن  بيان،  يف  املحتجون  وراأى  الغالء. 
ياأكل حكامه، اإل اأنه يف وطننا الأمر خمتلف، فالتجار 
ياأكلون ال�شعب وم�شلحة حماية امل�شتهلك يف قيلولة.
فاإن  فعالة  خ��ط��وة  اأي  ن��ر  الآن مل  اأن���ه حتى  واع��ت��رب 
امل�شوؤولية وغري قادرين على حماية  اأكرب من  كنتم، 

القت�شاد اللبناين املنهار، فال�شتقالة هي احلل.

ها�سداي  -اأنطوان  الفجر   ••

-ماك�سيم ما�سيه -بيري بلوتو

بنية جديدة فوق  ارتفعت �شحابة 
اأوروبا. منذ اأبريل 2014، يدور 
النف�شاليني  ب���ني  ع��ن��ي��ف  ن�����زاع 
املنطقة  يف  ل���رو����ش���ي���ا  امل�����وال�����ني 
�شرق  يف  دون�����ب�����ا������ص  امل���ن���ج���م���ي���ة 
امل��وال��ني للحكومة  اأوك��ران��ي��ا، �شد 

املركزية يف كييف. 
احلركة  اأطاحت   ،2014 فرباير 
الأوروبية املوؤيدة لأوروبا بالرئي�ص 
املوايل لرو�شيا فيكتور  الأوكراين 
واأدى  ال�شلطة.  من  يانوكوفيت�ص 
هذا اإىل تفاقم امليول النف�شالية 
لالأوكرانيني املتحدثني بالرو�شية 
-كثريون منهم يعتربون اأنف�شهم 
رو���ش��ا اأك��ر منهم اأوك��ران��ي��ني -يف 
ال��ق��رم ويف منطقة  ���ش��ب��ه ج��زي��رة 

دونبا�ص حيث ي�شكلون الأغلبية.

مار�ص 2014، �شمت رو�شيا �شبه 
مثري  ا�شتفتاء  بعد  القرم  جزيرة 
اأدى   ،2014 اأبريل  ويف  للجدل. 
مترد م�شلح يف دونبا�ص، بدعم من 
جمهوريتني  اإع��الن  اإىل  مو�شكو، 
ان����ف���������ش����ال����ي����ت����ني، دون����ي����ت���������ش����ك 

ول��وغ��ان�����ش��ك... اإن��ه��ا ب��داي��ة حرب 
دونبا�ص.

اليوغو�شالفية  احل�����روب  وم��ن��ذ 
يهز  مل   ،)2001-1991(
بهذه  م�����ش��ل��ح  ����ش���راع  اأي  اأوروب�������ا 

ال�شدة.

•• عوا�سم-وكاالت

قال الرئي�ص امل�شري عبدالفتاح ال�شي�شي، اأم�ص 
ال��ق��وم��ي يرتبط  امل�����ش��ري  اإن الأم����ن  الث��ن��ني، 
بح�شب  الإق��ل��ي��م��ي،  مبحيطها  وث��ي��ق��ا  ارت��ب��اط��ا 

ت�شريحات نقلها عنه التلفزيون امل�شري.
ك��ان على  الإره���اب  اأن خطر  ال�شي�شي  واأ���ش��اف 

راأ�ص ما نواجهه خالل ال�شنوات املا�شية.
وقال: نعي�ص و�شط منطقة �شديدة ال�شطراب.. 
من  جتعل  املنطقة  يف  وال��ت��وازن��ات  والت�شابكات 

ال�شعوبة لدولة اأن تنعزل داخل حدودها.
املخاطر  حلجم  م�شر  ا�شت�شراف  اأن  واأ���ش��اف 
فعلية  لتهديدات  ت�شل  رمب��ا  التي  والتحديات 
تتطلب الت�شدي لها بكل حزم على نحو يحفظ 

الأمن وال�شتقرار.
كما �شدد على اأن م�شر دائما جتنح لل�شلم رغم 

من عنا�شر الف�شائل اإىل مع�شكراتها وتدريبهم 
بهدف نقلهم لليبيا.

امل���رت���زق���ة ح�����ش��ل��وا على  اأن  امل��ر���ش��د  واأ�����ش����اف 
م�شتحقاتهم املالية عقب التقدم الأخري لقوات 

الوفاق ميدانياً.
واأ�شار لوجود نحو 300 دون مقاتل �شوري ما 
دون �شن ال�18 عاماً جرى جتنيدهم للقتال يف 

ليبيا ا�شتغالًل لأو�شاعهم املعي�شية.
ليبيا،  يف  املرتزقة  من   432 نحو  مقتل  واأك��د 
بينهم 30 دون �شن ال�18 عاماً خالل املعارك 
قادة  ه��ن��اك  اأن  واأ����ش���اف  ال���وف���اق.  ج��ان��ب  اإىل 
العمليات  قتلى  �شمن  للف�شائل  جم��م��وع��ات 

الع�شكرية يف ليبيا.
400 من  اإن  امل��ر���ش��د  ق���ال  اآخ�����ر،  ���ش��ي��اق  ويف 
املرتزقة ال�شوريني يف ليبيا دخلوا اأوروبا بطرق 

غري �شرعية عرب اإيطاليا.

حميطها  يف  وم��وؤث��رة  �شاملة  ق���درة  امتالكها 
الإقليمي.

وقال اإن م�شر ل تعتدي على اأحد ول تتدخل يف 
ال�شوؤون الداخلية لأحد، لكنها يف الوقت نف�شه 

تتخذ من اإجراءات ما يحفظ اأمنها القومي.
اأك����د ف��ي��ه املر�شد  ج���اء ه���ذا يف ال���وق���ت ال����ذي 
ال�����ش��وري حل��ق��وق الإن�����ش��ان، اأم�����ص الث��ن��ني، اأن 
الف�شائل  م��ن  امل��رت��زق��ة  اإر���ش��ال  توا�شل  تركيا 
ليبيا،  يف  ال��وف��اق  حكومة  مع  للقتال  ال�شورية 
املرتزقة  م��ن  دف��ع��ات ج��دي��دة  اإىل نقل  م�����ش��رياً 

خالل الأيام القليلة املا�شية.
الذين  ال�شوريني  املجندين  اأع���داد  اأن  واأ���ش��اف 
ذهبوا اإىل الأرا�شي الليبية ارتفع اإىل ما يزيد 

عن 15 األفا.
3200 مرتزق اإىل  كما حتدث عن عودة نحو 
�شوريا، اإل اأنه اأكد اأن تركيا توا�شل جلب املزيد 

�ص 04

�ص 13

�ص 19

دفاع مدين �أبوظبي يد�سن �أول �سيارة 

�إطفاء مزودة بالأوك�سجني �لطبي

�أخبار �لإمار�ت

�ل�رس�ج يخطط لت�سكيل 

»حر�ص وطني« من �مليلي�سيات

عربي ودويل

رغم تاألقه.. ملاذ� تخلى ريال 

مدريد عن �جلوهرة �ملغربية؟

�لفجر �لريا�سي

وم�����ب�����ادرات ع��م��ل��ي��ة ت�����ش��ه��م يف 
ت��ع��زي��ز ا���ش��ت��ج��اب��ة ال��ع��امل لها، 
الإن�شاين  امل�شتوى  على  ���ش��واء 

و  ال��ط��ب��ي  اأو  الق���ت�������ش���ادي  اأو 
غريها. 

)التفا�شيل �ص3(

% �عتبارً� من �لأحد 5 يوليو )التفا�شيل �ض3( عودة موظفي �حلكومة �لحتادية �إىل مقار �لعمل بن�سبة 100 

تفجري�ن يح�سد�ن ع�سر�ت �ملدنيني باأفغان�ستان 
•• قندهار-اأ ف ب

قتل 23 مدنياً بتفجريين وقعا يف �شوق يف جنوب اأفغان�شتان، كما اأكدت 
ال�شلطات الأفغانية التي ن�شبت الهجوم لطالبان.

وقالت القيادة الع�شكرية يف بيان اأم�ص، نفذت طالبان تفجريين يف �شوق 
واأ�شيب  23 مدنياً  يف مقاطعة �شانغني يف ولية هلمند. لالأ�شف، قتل 
املحلية يف هلمند.  احلكومة  اأي�شاً  اأكدتها  ح�شيلة  وهي  بجروح،   15
واتهم املتحدث با�شم املتمردين قاري يو�شف اأحمدي يف حديث لفران�ص 

بر�ص ال�شلطات بالوقوف خلف هذين التفجريين.

 م�سادرة �سحنات �أ�سلحة 
�إير�نية موجهة للحوثيني

•• عوا�سم-وكاالت 

قال م�شدر �شعودي، لقناة العربية اأم�ص الثنني، اإنه متت م�شادرة عدد 
كبري من �شحنات الأ�شلحة الإيرانية املوجهة للحوثيني.

واأ�شاف امل�شدر اأن اإيران تقف وراء اأ�شلحة ا�شتخدمت يف مهاجمة اململكة 
العربية ال�شعودية.

واأردف امل�شدر ال�شعودي اأن التقرير الأممي الأخري مل يت�شمن جديدا 
اإرهابية يف  اإيران ت�شلح ميلي�شيات  اأن  اإيران، م�شريا اإىل  ب�شاأن �شيا�شات 

�شوريا والعراق واليمن ولبنان.
يف ال�شياق ذاته قال ال�شفري ال�شعودي يف الأمم املتحدة عبداهلل املعلمي، 
الثنني، اإن املجتمع الدويل بات يدرك خطورة تو�شعات اإيران الإقليمية، 

م�شيفا: كنا حذرنا مرارا من جتاهل �شلوكها يف هذا ال�شدد.
وت��اب��ع ق��ائ��ال: امل��ج��ت��م��ع ال����دويل ب���ات ي����درك خ��ط��ورة ت��و���ش��ع��ات اإي����ران 
دول  خم��اوف  الآن  يتفهم  ال��دويل  املجتمع  اأن  على  م�شدداً  الإقليمية، 

اخلليج من �شيا�شات اإيران.
اإىل  اإي�����ران  ال��ت��ي نقلتها  ب��ني الأ���ش��ل��ح��ة  ال��ت�����ش��اب��ه  اإىل  امل��ع��ل��م��ي  واأ����ش���ار 
اإىل  املنقولة  وتلك  ولبنان،  و�شوريا  ال��ع��راق  يف  الإره��اب��ي��ة  ميلي�شياتها 

ميلي�شيات احلوثي يف اليمن.
وكان ممثل الوليات املتحدة اخلا�ص لإيران براين هوك، قد قال اأم�ص، 
اإن حظر الأ�شلحة الذي فر�شته الأمم املتحدة على اإيران يجب اأن يظل 
�شارياً للحيلولة دون اأن ت�شبح )طهران( تاجر ال�شالح املف�شل لالأنظمة 

املارقة واملنظمات الإرهابية حول العامل.

قتلى يف هجوم �إرهابي على بور�سة كر�ت�سي
•• كرات�سي-وكاالت

يف  ال��ك��ربى  املدينة  كرات�شي،  بور�شة  امل�شلحني  م��ن  جمموعة  هاجمت 
ال�شرطة.  اأعلنت  كما  الثنني،  اأم�ص  املالية،  وعا�شمتها  باك�شتان  جنوب 
الرئي�شية  املكاتب  اأي�شا  وي�شم  التاأمني  �شديدة  منطقة  يف  املبنى  ويقع 
لوكالة  �شرطة كرات�شي  با�شم  ناطق  البنوك اخلا�شة. وقال  للعديد من 
البور�شة ويف  املهاجمني داخل  فران�ص بر�ص هناك عدد غري حمدد من 

حميطها يطلقون النار.
اأربعة  اإن  ال�شرطة،  يف  م�شوؤول  وه��و  ميمون  نبي  غ��الم  ق��ال  جهته،  م��ن 
مهاجمني قتلوا، م�شريا اإىل اأن الو�شع حتت ال�شيطرة. واأ�شاف لرويرتز 

اإن املهاجمني كانوا قد جاوؤوا يف �شيارة كورول ف�شية اللون.
اإنه بعد  ال�شرطة يف مكان احل��ادث،  اأحد م�شوؤويل  اأحمد،  اأو�شح ر�شوان 
فتح النار، دخل امل�شلحون اإىل قاعة البور�شة ذات الأ�شوار العالية. وقال 
اإنه مت العثور على اإمدادات غذائية مع جثث امل�شلحني، م�شريا اإىل اأنهم 

رمبا خططوا حل�شار طويل اأحبطته ال�شرطة ب�شرعة.
الوقت  يف  النار  اإط��الق  توقف  البور�شة:لقد  يف  م�شوؤول  قال  جهته  من 
الراهن. ووفق تقرير اأويل فاإن اأربعة مهاجمني خرجوا من مركبة واألقوا 
قنابل يدوية عندما ت�شدى لهم اأحد احلرا�ص ، ثم دخلوا مبنى البور�شة 

قبل اأن تتدخل قوات الدرك وتطوق املبني وتتعامنل مع املهاجمني.

ميلي�سيات حزب �هلل �لعر�قية 
تهاجم �لكاظمي وت�سفه بالغادر

•• بغداد-وكاالت

ه��اج��م��ت م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ح����زب اهلل 
الكاظمي  م�����ش��ط��ف��ى  ال��ع��راق��ي��ة 
وو�شفته  العراقي  ال��وزراء  رئي�ص 
القوات  ق��ي��ام  بعد  وذل���ك  ب��ال��غ��ادر 
ال��ع��راق��ي��ة مب��داه��م��ة وك���ر خللية 
الكتيو�شا التي اأ�شفرت عن �شبط 

عنا�شر تابعة للميلي�شيات.
م�شادر  ك�شفت  فيما  ذل���ك  ي��اأت��ي 
عن  ع��راق��ي��ة  و�شيا�شية  حكومية 
و�شغوط  اإيرانية  تدخالت  وجود 
ميلي�شيات  عنا�شر  ع��ن  ل��الإف��راج 
خ���الي���ا ال���ك���ات���ي���و����ش���ا، ال����ذي����ن مت 

القب�ص عليهم موؤخرا.
ه����ذا وي�����ش��ت��م��ر الإع�������الم امل����وايل 
�شد  ح����م����الت  ����ش���ن  يف  لإي����������ران 
رئي�ص الوزراء م�شطفى الكاظمي 
والعمليات الأمنية العراقية ب�شاأن 

عملية العتقال الأخرية.
جلاأت  طهران  اأن  امل�شادر  واأك��دت 
حتالف  خ��الل  م��ن  الو�شاطة  اإىل 
العامري  ه����ادي  ب��زع��ام��ة  ال��ف��ت��ح 
وائ����ت����الف دول�����ة ال���ق���ان���ون ال���ذي 
امل�شادر  امل��ال��ك��ي،  ن���وري  ي��رتاأ���ش��ه 
ال��������وزراء  رئ���ي�������ص  اأن  اأو�����ش����ح����ت 
الكاظمي،  م�����ش��ط��ف��ى  ال���ع���راق���ي 
اأن ملف  الإيرانية،  اأبلغ الأطراف 
الق�شاء  ب��ي��د  اأ����ش���ب���ح  امل��ع��ت��ق��ل��ني 

العراقي للبت فيه.

مو�طنيها  حت��ذر  بريطانيا 
خاطفة �إرهابية  هجمات  من 

•• لندن-وكاالت

حذرت وزارة الداخلية الربيطانية 
حمتملة  اإره����اب����ي����ة  ه���ج���م���ات  م����ن 
ق��د ت�شتهدف ع���ددا من  »خ��اط��ف��ة« 
وامل�شت�شفيات  وامل��ك��ات��ب  امل���دار����ص 
والأماكن العامة الأخ��رى، وطلبت 
اأهبة  ع��ل��ى  ي��ك��ون  اأن  ال�����ش��ك��ان  م��ن 
ن�شره  كتيب  يف  وج���اء  ال���ش��ت��ع��داد. 
ملكافحة  ال���ق���وم���ي  الأم������ن  م��ك��ت��ب 
الإن���رتن���ت: الدفاع  الإره�����اب ع��ل��ى 
اإرهابي  هجوم  �شد  موؤ�ش�شتك  عن 
خم�����ادع م��ه��م��ة ���ش��ع��ب��ة ب���ال �شك، 
ومع ذلك، مع الإج��راءات املتطورة 
والأن���ظ���م���ة الأم���ن���ي���ة وال���ت���دري���ب، 

ميكنك اإنقاذ الأرواح.
ب�شكل  يرتبط  التحذير  اأن  ورغ���م 
مبا�شر مبباين املكاتب، فاإنه ميكن 
اأن ينطبق اأي�شا على مواقع اأخرى.

جثمانان يف موقع الهجوم اأمام بور�شة كرات�شي  )رويرتز(

% �عتبارً� من �لأحد 5 يوليو )التفا�شيل �ض3( عودة موظفي �حلكومة �لحتادية �إىل مقار �لعمل بن�سبة 100 
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اأخبـار الإمـارات

افتتح خمتربات دبي للم�شتقبل واطلع على م�شاريع مبتكرة يتم تطويرها من قبل نخبة من اخلربات الوطنية

حممد بن ر��سد: �ملخترب�ت �ستوفر وجهة عاملية لتطوير �لأبحاث و�لتكنولوجيا �حلديثة

والح���ت���ي���اط���ي���ة وم���ك���ت���ب ال����ذك����اء 
الإم���ارات  حكومة  يف  ال�شطناعي 
لإعداد  للم�شتقبل،  دب��ي  وموؤ�ش�شة 
التعامل  قادرة على  اإماراتية  كوادر 
فعال  ب�����ش��ك��ل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م����ع 
واإي��ج��اب��ي وت�����ش��م��ي��م ح��ل��ول تقنية 
جديدة، وتعزيز دورهم احليوي يف 

ت�شميم وقيادة امل�شتقبل.
ال�شراكة  ه����ذه  مب���وج���ب  و���ش��ي��ت��م 
التدريب  فر�ص  م��ن  امل��زي��د  توفري 
وال����ت����ط����وي����ر مل����ج����ن����دي اخل����دم����ة 
الوطنية ومتكينهم باأدوات ومهارات 
وتقدمي  احل��دي��ث��ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لتوظيف  ل���ه���م  ال���������الزم  ال�����دع�����م 
ه�����ذه امل���ع���رف���ة يف ت�����ش��م��ي��م اأف���ك���ار 
مبكانة  ترتقي  مبتكرة  وم�����ش��اري��ع 
ال���رائ���دة يف تبني  دول����ة الإم�������ارات 
التكنولوجيا  وت��ط��وي��ر  وت��وظ��ي��ف 
العامل، ومبا ين�شجم  على م�شتوى 
مع روؤية وتوجيهات �شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
الإماراتي  ال�شباب  متكني  باأهمية 
وتعزيز  امل�شتقبلية  ال��ق��ط��اع��ات  يف 

وفر�ص  اأ���ش��واق  وخ��ل��ق  امل�شتقبلية 
من�شة  وت����وف����ري  ج�����دي�����دة،  ع���م���ل 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  ت��وا���ش��ل 
توظيف  بتعزيز  املعنية  واجل��ه��ات 

التكنولوجيا احلديثة.
وا����ش���ت���م���ع ����ش���م���وه خ�����الل ال����زي����ارة 
العلمي  الفريق  اأع�شاء  من  ل�شرح 
عن  للم�شتقبل  دب���ي  خم��ت��ربات  يف 
العمل  يتم  التي  املبتكرة  امل�شاريع 
ح��ال��ي��اً يف جم���ال تطوير  ع��ل��ي��ه��م��ا 
اأجهزة التنف�ص ال�شناعي، وتوظيف 
طيار  ب��دون  الطائرات  تكنولوجيا 
وامل��رك��ب��ات ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة، واإطالق 
القطاع  يف  ومبتكرة  جديدة  حلول 

اللوج�شتي.
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ووج�������ه 
فريق  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
للم�شتقبل"  دب��ي  "خمتربات  عمل 
خمتربات  ج��م��ي��ع  م����ع  ل��ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
املتخ�ش�شة  وال�����ش��رك��ات  الب��ت��ك��ار 
والدولية  ال��وط��ن��ي��ة  واجل���ام���ع���ات 
واجلهات اخلا�شة واإتاحة الفر�شة 
التقنيات  تطوير  يف  للم�شاركة  لها 

واإتاحة  املبتكرة  الأف��ك��ار  وت�شجيع 
امل�شاريع  وتطبيق  تطوير  جم��الت 

امل�شتقبلية.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتمع  كما 
ل�شرح  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ق�����دم�����ه ف�����ري�����ق خم������ت������ربات دب����ي 
مبتكر  م�����ش��روع  ح���ول  للم�شتقبل 
الطائرات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ي�����ش��ت��خ��دم 
بدون طيار واملركبات ذاتية القيادة 
واأحدث حلول ال�شحن والتخزين يف 
جمال خدمات التو�شيل مع تزايد 
الإلكرتوين  الت�شوق  على  العتماد 
ويف ظل اإجراءات التباعد اجل�شدي 
جائحة  فر�شتها  ال��ت��ي  وال��ظ��روف 
كورونا امل�شتجد، مما �شاهم بالتايل 
تو�شيل  خل��دم��ات  احل��اج��ة  بتزايد 

�شريعة وفعالة.
وت�شمل املرحلة الأوىل لهذا امل�شروع 
وتطوير  ل��ل��م��ن��ت��ج  اأويل  من�������وذج 
حيث  من  املطلوبة  التحتية  البنية 
ال�شالمة،  وم��ع��اي��ري  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
لالنتقال  الالزمة  البيانات  وجمع 
تركز  ال��ت��ي  ال��ت��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  اإىل 

اأح�����دث احللول  وت��ب��ن��ي  ال��وط��ن��ي��ة 
ال�شناعية  ال�����ث�����ورة  جم������الت  يف 
والذكاء  ال��روب��وت��ات  مثل  ال��راب��ع��ة 

ال�شطناعي والأمتتة".
املختربات  ه����ذه  اإن  ���ش��م��وه  وق�����ال 
لتطوير  ع���امل���ي���ة  وج���ه���ة  ���ش��ت��وف��ر 
احلديثة،  والتكنولوجيا  الأب��ح��اث 
وتلبية  الب���ت���ك���ار،  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز 
م��ت��ط��ل��ب��ات الأ�����ش����واق امل��ح��ل��ي��ة مبا 
ي�����ش��ه��م ب����الرت����ق����اء ب����ري����ادة دول����ة 
الإم��ارات على م�شتوى العامل عرب 
توظيف اخلربات الوطنية املتنوعة 
يف اإعداد الأبحاث التطبيقية واأطر 
واإنتاج  وت�شميم  املنتجات  تطوير 
النماذج الأولية ودرا�شات اجلدوى.

للم�شتقبل،  دبي  وتهدف خمتربات 
دبي  موؤ�ش�شة  عليها  ت�����ش��رف  ال��ت��ي 
للم�شتقبل، اإىل دعم خمتلف جوانب 
املعرفة  ع��ل��ى  ال���ق���ائ���م  الق���ت�������ش���اد 
�شراكاتها  خ����الل  م���ن  ال���دول���ة  يف 
والتطوير  ال��ب��ح��ث  م��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع 
ال��ع��امل، وذلك  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
التطلعات  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ش��ه��م  مب���ا 

دورهم يف م�شرية التنمية ال�شاملة.
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اط��ل��ع  ك��م��ا 
اآل م��ك��ت��وم على  حم��م��د ب��ن را���ش��د 
النقل  ق���ط���اع  يف  م��ب��ت��ك��ر  م�������ش���روع 
واملركبات ذاتية القيادة يتم تطويره 
الذكاء  مكتب  بني  بالتعاون  حالياً 
الإم���ارات  حكومة  يف  ال�شطناعي 
وخمتربات دبي للم�شتقبل و�شركة 
املتخ�ش�شة  "Auto X" العاملية 
م�شتقبل  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ط��وي��ر  يف 
تكنولوجيا  ل���ت���وظ���ي���ف  ال����ن����ق����ل، 
الذكاء ال�شطناعي يف هذا القطاع 
احل���ي���وي وت��ط��وي��ر ح��ل��ول جديدة 
ت�شهم بزيادة العتماد على املركبات 

ذاتية القيادة يف امل�شتقبل.
ويعمل فريق امل�شروع على التن�شيق 
يف  املعنية  الت�شريعية  اجل��ه��ات  م��ع 
باأعلى  الل���ت���زام  ل�����ش��م��ان  ال���دول���ة 
م��ع��اي��ري ال�����ش��الم��ة والأم������ان، ومبا 
ي�����ش��ه��م ب����الرت����ق����اء مب���ك���ان���ة دول����ة 
الإم��ارات الرائدة يف جمال تطوير 
والتنظيمية  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
احلديثة  التقنيات  تبني  وت�شريع 

دولة  يف  املعنية  واجل��ه��ات  احلديثة 
تنفيذ  لت�شريع  وال��ع��امل  الإم����ارات 
ت���دع���م جهود  ج����دي����دة  م�������ش���اري���ع 
واخلا�شة  احل���ك���وم���ي���ة  ال���ه���ي���ئ���ات 

ملواجهة التحديات املقبلة.
الزيارة  ���ش��م��وه خ���الل  ال��ت��ق��ى  ك��م��ا 
ب�����ع�����دد م������ن جم�����ن�����دي اخل����دم����ة 
لربنامج  امل��ن��ت�����ش��ب��ني  ال���وط���ن���ي���ة 
لالطالع  الإل���ك���رتون���ي���ة  امل����ه����ارات 
امل�شاريع  م��ن  ت��ط��وي��ره  م��ا مت  على 
توظيف  عرب  التطبيقية  والأف��ك��ار 
اكت�شبوها  التي  وامل��ع��ارف  امل��ه��ارات 
التكنولوجيا  جم���الت  خمتلف  يف 
منذ ان�شمامهم للخدمة الوطنية، 
م�شاريع  ت���ط���وي���ر  يف  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
نوعية تخدم العديد من القطاعات 
احل��ي��وي��ة يف ال���دول���ة، مب��ا يف ذلك 
التنف�ص  اأج���ه���زة  ت��ط��وي��ر  م�����ش��روع 

ال�شناعي لدعم القطاع ال�شحي.
امل�������ش���اري���ع يف  ه������ذه  ت���ط���وي���ر  ومت 
اإط��������ار ال�������ش���راك���ة وال����ت����ع����اون بني 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
الوطنية  اخل���دم���ة  ب��ه��ي��ئ��ة  مم��ث��ل��ة 

•• دبي -وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
ن��ائ��ب رئي�ص  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" ، اأن دولة الإمارات 
وعزمية  �شبابها  ق����درات  وب��ف�����ش��ل 
املقبلة  للمرحلة  تنظر  جمتمعها 
بروؤية اإيجابية ومتفائلة ترتكز على 
م�شتقبلية  ا�شرتاتيجيات  ت�شميم 
متكاملة ل�شتباق التغريات العاملية 
نوعية  قفزات  لتحقيق  وال�شتعداد 
تهم  التي  الرئي�شية  القطاعات  يف 

اأفراد املجتمع.
�شموه  اف��ت��ت��اح  مبنا�شبة  ذل��ك  ج��اء 
"خمتربات دبي للم�شتقبل" لتكون 
اأول خمترب تطبيقي متخ�ش�ص يف 
اأبحاث  واملنطقة يف جم��ال  ال��دول��ة 
تكنولوجيا  وتطبيقات  واختبارات 
لختبار  عاملية  وحا�شنة  امل�شتقبل، 
وت�شميم  احل���دي���ث���ة  الب����ت����ك����ارات 
وت����ط����وي����ر ت���ق���ن���ي���ات وب���رجم���ي���ات 
اختبارها  ليتم  متقدمة  وم��ع��دات 
احليوية،  القطاعات  يف  وتوظيفها 
الوطنية  للخربات  ومن�شة جامعة 
2071 �شمن  والعاملية يف منطقة 

حي دبي للم�شتقبل.
�شمو   .. الف��ت��ت��اح  ���ش��م��وه يف  راف����ق 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
رئي�ص  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
جمل�ص  رئي�ص  التنفيذي  املجل�ص 
للم�شتقبل،  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأم���ن���اء 
اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  و�شمو 
للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�ص  مكتوم 
طريان  ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�ص 
الإمارات ومعايل حممد بن عبداهلل 
����ش���وؤون جمل�ص  ال���ق���رق���اوي وزي�����ر 
ن��ائ��ب رئي�ص  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل  ال������وزراء 
املنتدب  ال��ع�����ش��و  الأم���ن���اء  جم��ل�����ص 
ومعايل  للم�شتقبل،  دب��ي  ملوؤ�ش�شة 
عمر بن �شلطان العلماء وزير دولة 
الع�شو  نائب  الإ�شطناعي  للذكاء 
للم�شتقبل،  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  امل��ن��ت��دب 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 
عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف 
بلهول  جمعة  خلفان  و�شعادة  دب��ي، 
ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة دبي 

للم�شتقبل.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
"اأطلقنا  م���ك���ت���وم:  اآل  را����ش���د  ب���ن 
للم�شتقبل  دب���ي  خم��ت��ربات  ال��ي��وم 
تنمية  يف  ال�شتثمار  باأهمية  اإمياناً 
دولة  والتطوير يف  الأب��ح��اث  قطاع 
الإمارات ... �شت�شهم هذه املختربات 
جمال  يف  املتخ�ش�شة  التطبيقية 
التقنيات  وت����ط����وي����ر  الأب������ح������اث 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف ت��ط��وي��ر ال���ق���درات 

على التطوير التقني حللول قابلة 
التجاري  امل�شتوى  على  للتطوير 

بكفاءة وفعالية.
و�شيتم العمل يف املرحلة على البدء 
واإي����ج����اد حلول  امل�������ش���روع  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
لتكنولوجيا  اأو�����ش����ع  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
الطائرات بدون طيار والقيادة ذاتية 
التحكم لت�شبح خياراً مف�شاًل من 
لتو�شيل  والفعالية  التكلفة  حيث 
وت�شليم املنتجات يف دولة الإمارات.

رحالت  ب��اإج��راء  ال��ف��ري��ق  و�شيعمل 
البيانات  ج��م��ع  ب���ه���دف  جت��ري��ب��ي��ة 
والت�شليم  الإق������الع  ع��م��ل��ي��ة  ح����ول 
والتنقل، اإ�شافة اإىل احل�شول على 
وتقييماتهم  ال��ع��م��الء  م��الح��ظ��ات 
ل��ل��ت��ج��رب��ة الأول����ي����ة وحت��ل��ي��ل هذه 
الأفكار  املزيد من  املعلومات جلمع 
حول كيفية توفري اأف�شل اخلدمات 
و�شمان  امل�شتقبلية  والتطبيقات 
ال�شالمة  معايري  ب��اأع��ل��ى  الل��ت��زام 

والأمان.
 "M061" يوا�شل فريق م�شروع 
التنف�ص  اأجهزة  العمل على تطوير 
ال�شناعي التي تعتمد ب�شكل رئي�شي 
�شال�شل  يف  م��ت��وف��رة  م��ك��ون��ات  على 
املتوفرة، وميكن جتميعها  الإم��داد 
للحاجة  وفقاً  وتطويرها  ب�شهولة 
الفعالية  عاملي  على  الرتكيز  مع 
وامل��ت��ان��ة. ح��ي��ث ح��ر���ص ال��ف��ري��ق يف 
على  الأج��ه��زة  تلك  تطوير  عملية 
املتاحة  الأ�شا�شية  امل��وارد  ا�شتخدام 
التي  للتبديل  ال��ق��اب��ل��ة  وامل��ك��ون��ات 
لتي�شري  ع��ل��ي��ه��ا  احل�����ش��ول  ي�����ش��ه��ل 
الرعاية  ومقدمي  الأط��ب��اء  مهمة 
املكونات  ل���ن���درة  ن���ظ���راً  ال�����ش��ح��ي��ة، 
واملعدات الطبية يف الفرتة احلالية 

يف جميع اأنحاء العامل.
بال�شراكة بني  امل�شروع  اإط��الق  ومت 
ومكتب  للم�شتقبل،  دب��ي  موؤ�ش�شة 
حكومة  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
الإم��������ارات، وه��ي��ئ��ة اخلدمة  دول����ة 
ومركز  والح��ت��ي��اط��ي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
ملكافحة  وال�������ش���ي���ط���رة  ال���ت���ح���ك���م 
ووزارة  دب����ي،  يف  ك���ورون���ا  ف���ريو����ص 
ودائ���رة  امل��ج��ت��م��ع،  ووق��اي��ة  ال�شحة 
ال�����ش��ح��ة ب���دب���ي، وج��ام��ع��ة حممد 
ال�شحية،  والعلوم  للطب  را�شد  بن 
اجل��ه��ات احلكومية  م��ن  وال��ع��دي��د 
واملراكز البحثية واملوؤ�ش�شات العاملية 

وال�شركات النا�شئة الأخرى.
ويعمل الفريق على اإجراء اختبارات 
وجت�����ارب م��ي��دان��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
اأخ�شائي اجلهاز التنف�شي والأطباء 
يف م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات دب�������ي، واإج��������راء 
جناح  بعد  املر�شى  على  اخ��ت��ب��ارات 
الخ���ت���ب���ارات ال���ت���ي ���ش��ي��خ�����ش��ع لها 

اجلهاز ل�شمان �شالمة املر�شى.

�رتفاع عدد جمعيات �لنفع �لعام يف �لإمار�ت �إىل 195 خالل 2019 
•• اأبوظبي -وام: 

195 جمعية  اإىل  الإم���ارات  دول��ة  العام يف  النفع  ع��دد جمعيات  ارتفع 
185 جمعية  %5.4 مقارنة مع  2019 بزيادة ن�شبتها  خالل العام 
ال�����ش��ادرة ع��ن الهيئة  اأح���دث الأرق����ام  2018 وذل���ك بح�شب  ال��ع��ام  يف 

الحتادية للتناف�شية والح�شاء.
امل�شطرد  النمو  العام  النفع  امل�شجل يف عدد جمعيات  الرتفاع  ويعك�ص 
الذي تلعبه هذه اجلمعيات يف خدمة املجتمع مبختلف �شرائحه الأمر 

الذي يعد ركيزة اأ�شا�شية يف دعم م�شرية التنمية ال�شاملة يف الدولة.
اإمارة  العام يف  اأن عدد جمعيات النفع  ويت�شح من خالل الإح�شائيات 

من   %  37.4 على  بذلك  م�شتحوذة  جمعية  اإىل73  و�شل  اأبوظبي 
اإجمايل اجلمعيات يف جميع اإمارات الدولة خالل العام 2019 يف حني 
و�شل عددها يف دبي اإىل 53 جمعية وبن�شبة %27 ونحو 29 جمعية 
يف ال�شارقة وبن�شبة %15 وتوزع بقية العدد بواقع 15 يف راأ�ص اخليمة 

و13 يف الفجرية و7 يف عجمان و5 يف اأم القيوين .
ت�شدرت  والثقافية  العامة  اأن جمعيات اخلدمات  الح�شائيات  وتظهر 
اإمارات الدولة  71 جميعة يف  قائمة اأكر اجلمعيات املرخ�شة وبواقع 
والهتمام  الثقايف  اجلانب  بدعم  الر�شمي  الهتمام  يعك�ص  مما  كافة 
بالرتاث املحلي ون�شر الكتب واملجالت وغريها من املجالت التي تعزز 

املخزون الثقايف لدى اأفراد املجتمع.

الفنون  جمعيات  تالها  جمعية   34 بواقع  املهنية  اجلمعيات  وج��اءت 
جمعية   25 الإن�شانية  اخل��دم��ات  جمعيات  ث��م  جمعية   29 ال�شعبية 
بالعمل  معنية  جمعية  و13  جمعية   15 ب��واق��ع  اجلاليات  وجمعيات 
امل�شرحي و8 جمعيات ن�شائية. ي�شاراإىل اأن وزارة تنمية املجتمع اجلهة 
الفرتة  خ��الل  �شعت  ال��ع��ام  النفع  ذات  اجلمعيات  عمل  على  امل�شرفة 
العمل  ورع��اي��ة  املجتمعية  امل�شاركة  وت�شجيع  لدعم  زال��ت  ول  املا�شية 
اأولويات  وحت��دي��د  الأه��ل��ي،  العمل  وم��وؤ���ش�����ش��ات  والتكافلي  التطوعي 
احتياجات املجتمع من هذه اجلمعيات وذلك يف اإطار حر�شها على دعم 
حركة العمل الجتماعي وذلك وفقا لأحكام القانون الحتادي يف �شاأن 

اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية ذات النفع العام يف دولة الإمارات .

رئي�ص �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون رئي�ص �سي�سل بيوم �ل�ستقالل

•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه 
الرئي�ص داين فور رئي�ص جمهورية �شي�شل  اإىل فخامة  اهلل" برقية تهنئة 

وذلك مبنا�شبة يوم ا�شتقالل بالده.
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
ال�شمو  "رعاه اهلل" و���ش��اح��ب  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�ص جمل�ص  ال��دول��ة 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 

للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ص داين فور.

 حممد بن را�شد: 
دبي للم�ستقبل من�سة لت�سميم وتطوير تقنيات وبرجميات ومعد�ت متقدمة ليتم �ختبارها وتوظيفها يف �لقطاعات �حليوية •  خمترب�ت 

�لقدر�ت �لوطنية وت�سريع تبني �أحدث �حللول �مل�ستقبلية يف قطاع �لروبوتات و�لذكاء �ل�سطناعي و�لأمتتة تطوير  يف  �ست�سهم  •  �ملخترب�ت 
تنظر للمرحلة �ملقبلة بروؤية �إيجابية ومتفائلة جمتمعها  وعزمية  �سبابها  قدر�ت  وبف�سل  �لإمار�ت  • دولة 

ت�سميم ��سرت�تيجيات م�ستقبلية متكاملة و��ستباق �لتغري�ت �لعاملية و�ل�ستعد�د لتحقيق قفز�ت نوعية يف �لقطاعات �لرئي�سية على  ترتكز  • روؤية 
للم�ستقبل يف جمال �ملركبات ذ�تية �لقيادة و�لطائر�ت بدون طيار و�أجهزة �لتنف�ص �ل�سناعي دبي  خمترب�ت  م�ساريع  على  يطلع  •  �سموه 

�لإمار�ت توفر �لإمد�د�ت �لطبية لأكرث من مليون عامل مبجال �ل�سحة حول �لعامل ملكافحة كوفيد - 19
•• اأبوظبي-وام:

جددت دولة الإم��ارات التزامها بتعزيز التعاون الدويل و نهجها الإن�شاين بعد 
حول  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف  العاملني  م��ن  مليون  م��ن  اأك��ر  �شاعدت  اأن 
العامل من خالل توفري اأكر من 1000 طن من معدات احلماية ال�شخ�شية 
امل�شتجد  اأجل احتواء وباء كورونا  وامل�شاعدات الطبية والغذائية لعدة دول من 
كوفيد19-. وتعليقا على هذا الإجناز قالت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي 
وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل : �شعت دولة الإمارات منذ قيامها اإىل توثيق 
اأوا�شر التعاون والت�شامن مع الدول الأخرى وهي تعتقد اأنه يجب على جميع 
للب�شرية  العام  ال�شالح  لتحقيق  الت�شامن  و  جانبا  خالفاتها  ت�شع  اأن  ال��دول 
ال�شحية  الرعاية  العاملني يف جم��ال  م��ن  مليون  م��ن  اأك��ر  م�شاعدة  ف��اإن  ل��ذا 
العرق  اأو  الدين  عن  النظر  بغ�ص  للجميع  العون  يد  مبد  الدولة  التزام  يوؤكد 

اأو الأيديولوجية".

واأ�شافت معاليها "اأنه يف ظل الروؤية الثاقبة ل��شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  "حفظه اهلل" و�شاحب  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة �شاعفت دولة الإمارات - عندما �شرب هذا الوباء العامل 
اإمكانياتها ف�شال عن مواجهة  بكل  املحتاجة  ال��دول  م�شاعداتها جلميع  - من 
املحتاجني  م�شاعدة  يف  ورغبتنا  القيم  ه��ذه  خ��الل  م��ن  و  الداخلية  حتدياتنا 
توؤكد دولة الإمارات على النهج الإن�شاين الذي ر�شخه املغفور له ال�شيخ زايد بن 
بامل�شوؤولية اجلماعية يف تقدمي  اآمن  "طيب اهلل ثراه" الذي  اآل نهيان  �شلطان 
الب�شرية". و كانت دول��ة الإم��ارات رائ��دة يف تعزيز  يد العون وامل�شاعدة ل�شالح 
اجلهود الإن�شانية العاملية الرامية اإىل وقف انت�شار الفريو�ص منذ بداية اإنت�شاره 
وهي اأكرب مزود للم�شاعدات يف مكافحة الفريو�ص يف املنطقة .. فقد عملت على 
اأن ت�شل م�شاعداتها تلك اإىل البلدان املحتاجة ب�شرف النظر عن اأي اعتبار ومن 

واإي��ران وباك�شتان والربازيل  املتحدة  واإيطاليا واململكة  الدول ال�شني  بني تلك 
الإمارات  دول��ة  قامت  ذلك  على  وع��الوة  وغريها.  واأفغان�شتان  واليمن  ورو�شيا 
و�شول  و���ش��م��ان  فعالية  لتعزيز  العاملية  املنظمات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

م�شاعداتها اإىل الدول التي حتاول الت�شدي جلائحة /كوفيد19-/.
و �شاهمت املدينة العاملية للخدمات الإن�شانية يف دبي التي ت�شم اأكرب م�شتودعات 
لالإغاثة الإن�شانية يف ت�شهيل نقل اأكر من 80 يف املائة من م�شاعدات منظمة 
لدولة  املتميز  اجل��غ��رايف  امل��وق��ع  بف�شل  ال���دول  م��ن  ع��دد  اإىل  العاملية  ال�شحة 

الإمارات وبنيتها التحتية اللوج�شتية املمتازة.
جدير بالذكر اأن دولة الإمارات كانت قد اأطلقت يف 4 مايو املا�شي بال�شرتاك 
لتوفري  دوليا  جويا  ج�شرا  املتحدة  ل��الأمم  التابع  العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج  مع 
حتاول  التي  للدول  الأ�شا�شية  والإن�شانية  ال�شحية  ل��الإم��دادات  احلياة  �شريان 

جاهدة للحد من انت�شار فريو�ص /كوفيد19-/.
و ���ش��ارك��ت دول���ة الإم�����ارات يف ال��ي��وم ذات���ه يف م��وؤمت��ر ع��امل��ي لإع����الن التربعات 

واكت�شاف  لتعزيز اجلهود  يورو  مليار   7.5 الأوروبيون جلمع  القادة  ا�شت�شافه 
واإنتاج وتوزيع لقاح لفريو�ص كورونا امل�شتجد.

الإم��ارات للم�شاهمة يف دعم اجلهود  عالوة على ذلك ومتا�شيا مع جهود دولة 
بت�شجيل  الدولة  وباء كوفيد19- قامت  الدويل يف مكافحة  للمجتمع  الطبية 
ت�شل�شل اجلينوم اخلا�ص بفريو�ص كورونا امل�شتجد يف ك�شف طبي هو الأول من 
نوعه يف دول��ة الإم��ارات وعلى قواعد بيانات عاملية خمتلفة مبا يف ذلك قاعدة 
العامل على  اأنحاء  العلماء يف جميع  "نك�شت�شرتين" مل�شاعدة  املفتوحة  البيانات 

تتبع انت�شار الفريو�ص.
وتوا�شل دولة الإمارات توفري معدات الوقاية ال�شخ�شية ودعم الأبحاث وتوفري 
بالت�شل�شل  العلمية  املعرفة  تقدمي  خ��الل  من  الفريو�ص  بخ�شو�ص  املعلومات 
اجليني والعمل على و�شول اللقاحات اإىل جميع املحتاجني لتعك�ص بذلك اأ�شالة 
نهجها الإن�شاين وروح الت�شامح والت�شامن يف ال�شيا�شة الإماراتية ووقوفها قيادة 

و�شعبا اإىل جانب الدول وال�شعوب يف الأوقات ال�شعبة.
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اأخبـار الإمـارات
تلقى ات�شاال هاتفيا من قدا�شة بابا الكني�شة الكاثوليكية

حممد بن ز�يد و�لبابا فرن�سي�ص يوؤكد�ن �أهمية �لت�سامن �لإن�ساين يف �لت�سدي جلائحة كورونا
•• اأبوظبي -وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، ات�شاًل هاتفياً من قدا�شة البابا 
بني  الوثيقة  العالقات  تناول  الكاثوليكية،  الكني�شة  بابا  فرن�شي�ص 
دولة الإمارات والفاتيكان و�شبل دعمها ودفعها اإىل الأمام مبا يحقق 

الأهداف امل�شرتكة للطرفني.
كما تناول الت�شال م�شتجدات جائحة "كورونا" على امل�شتوى العاملي، 

واجلهود املبذولة يف جمابهتها.

ويف هذا ال�شياق اأكد اجلانبان اأهمية الت�شامن الإن�شاين يف الت�شدي 
مت  التي  الإن�شانية  الأخ���وة  وثيقة  م��ب��ادئ  وترجمة  اجل��ائ��ح��ة،  لهذه 
توقيعها يف اأبوظبي خالل العام املا�شي اإىل خطوات ومبادرات عملية 
ت�شهم يف تعزيز ا�شتجابة العامل لها، �شواء على امل�شتوى الإن�شاين اأو 

القت�شادي اأو الطبي و غريها.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ، خالل الت�شال 
.. ت�شامن دولة الإمارات العربية املتحدة مع قدا�شة البابا فرن�شي�ص 
ميثلها  التي  للمخاطر  الت�شدي  يف  ال��دويل  التعاون  اىل  ال��دع��وة  يف 

فريو�ص كورونا.

زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  البابا �شاحب  �شكر قدا�شة  من جانبه 
اآل نهيان على تعاون دولة الإمارات مع الفاتيكان يف تقدمي امل�شاعدات 
" خا�شة  " ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  م��ن  املت�شررين  اإىل  والغذائية  الطبية 
�شعوب الأمازون يف جمهورية البريو ، حيث اأقامت ج�شرا جويا لنقل 
والغذائية للمت�شررين يف مناطق  الطبية  الم��دادات  من  طنا   40

الأمازون.
واأثنى قدا�شة البابا على النهج الإماراتي الإن�شاين املتمثل يف مد يد 
العون للكثري من املجتمعات والدول يف العامل يف مواجهة الفريو�ص.

يف  اإيكيتو�ص  مدينة  يف  املحتاجني   .. الأخ��رية  امل�شاعدات  وت�شتهدف 

اأحد  على  وتقع  ن�شمة  األ��ف  اأربعمائة  يقطنها  مدينة  وه��ي  ال��ب��ريو، 
منعرجات نهر الأمازون يف غابة الأمازون الكثيفة يف البريو.

 " اأزم��ة  وكانت دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة قد قدمت منذ بداية 
طن  األ��ف  ح��وايل  بلغت  واإن�شانية  طبية  م�شاعدات  " العاملية  ك��ورون��ا 
ال�شحي  القطاع  يف  العاملني  من  األفا   963 يقارب  ما  منها  ا�شتفاد 
يف 68 دولة حول العامل بهدف دعم جهود الدول يف مواجهة جائحة 
" كورونا " .. وذلك انطالقا من نهج دولة الإمارات الإن�شاين الثابت 
اأوقات  العامل و�شعوبها خا�شة خالل  والتعاون مع دول  الت�شامن  يف 

املحن والأزمات ومواجهة التحديات امل�شرتكة.

 �لحتادية للمو�رد �لب�سرية تعلن عودة موظفي �حلكومة �لحتادية �إىل مقار �لعمل بن�سبة 100 % �عتبارً� من �لأحد 5 يوليو

•• دبي -وام:

للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأعلنت 
ال��ب�����ش��ري��ة احل��ك��وم��ي��ة ع���ن ع���ودة 
م���وظ���ف���ي احل����ك����وم����ة الحت�����ادي�����ة 
 100% بن�شبة  العمل  مقار  اإىل 
 ،2020 ي��ول��ي��و   5 م���ن  اإع���ت���ب���اراً 
يف  ت�شهم  مهمة  خ��ط��وة  ُي�شكل  م��ا 
ملا  الإم����ارات  ا�شرتاتيجية  حتقيق 

وال�شالمة  بال�شحة  تتعلق  ال��ت��ي 
التباعد  على  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع  املهنية 
اجل�������ش���دي والأخ�������ذ ب�����الإج�����راءات 
الح���رتازي���ة ال��الزم��ة مب��ا ي�شمن 

�شالمة املوظفني.
ال�شتمرار  على  ال��ق��رار  ين�ص  كما 
وتوزيع  امل�����رن  ال������دوام  ت��ف��ع��ي��ل  يف 
امل���وظ���ف���ني ع��ل��ى جم���م���وع���ات عند 
ل�شمان  والن���������ش����راف  احل�������ش���ور 

يوليو 2020.
وق���د ع��م��م��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال���ق���رار على 
كافة اجلهات الحتادية، واملت�شمن 
املمنوحة  ال�شتثناءات  كافة  اإل��غ��اء 
احلكومة  يف  العاملني  للموظفني 
تنح�شر  اأن  ع���ل���ى  الحت�������ادي�������ة، 
ال���ش��ت��ث��ن��اءات يف فئة واح���دة فقط 
املوظفني  ت�����ش��م��ل  امل���وظ���ف���ني  م���ن 
امل�شابني بالأمرا�ص املزمنة ب�شرط 

ت�شعى  ال��ت��ي   "19 "كوفيد  ب��ع��د 
تكون  اأن  اإىل  خاللها  م��ن  ال��دول��ة 
من اأ�شرع دول العامل منواً ونهو�شاً 
خمتلف  ا����ش���ت���ئ���ن���اف  ع����رب  وذل�������ك 
الأن�شطة القت�شادية والجتماعية 
الوقائية  التدابري  كافة  اتخاذ  مع 
ال���ق���رار يبداأ  ال���الزم���ة. وب��ح�����ش��ب 
امل��وظ��ف��ون يف ال��ع��ودة مل��ق��ار عملهم 
 5 م���ن  اع���ت���ب���اراً   100% ب��ن�����ش��ب��ة 

مما  والختالط  التجمعات  تقليل 
وتفعيل  اجل�شدي،  التباعد  يحقق 
ا���ش��ت��خ��دام ن��ظ��ام ال��ع��م��ل ع���ن بعد 
امل��ع��ت��م��د يف احل���ك���وم���ة الحت���ادي���ة 
والحكام  واملعايري  ال�شوابط  وفق 
ت�شمن  وال�����ت�����ي  ف����ي����ه،  ال������������واردة 
ا����ش���ت���م���راري���ة ت����ق����دمي اخل����دم����ات 

و�شمان �شري العمل والإنتاجية.
جمموعة  ع��ل��ى  ال����ق����رار  واع���ت���م���د 

تقدمي تقرير طبي مف�شل ومعتمد 
من اللجنة الطبية املخت�شة.

و���ش��دد ال��ق��رار على ���ش��رورة التزام 
من  مبجموعة  الحت��ادي��ة  اجلهات 
مقدمتها  يف  ياأتي  التي  ال�شوابط 
"الدليل  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ال���ت���ام  ال��ت��ق��ي��د 
املكتبية  العمل  لبيئة  ال�شرت�شادي 
وال����ع����م����ل م�����ن م����ق����ار ال����ع����م����ل يف 
والتعليمات  الحتادية"،  احلكومة 

املعيارية  ال���درا����ش���ات  م���ن  ك���ب���رية 
والبحوث ل�شيما بروتوكول العودة 
الآمنة اإىل مقر العمل الذي اأعدته 
ال�شحة  وزارة  يف  املخت�شة  اللجنة 
ووق����اي����ة امل��ج��ت��م��ع ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
ابوظبي  يف  ال�شحة  هيئة  م��ن  ك��ل 
الهيئة  و  دب���ي  ال�����ش��ح��ة يف  وه��ي��ئ��ة 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 

والكوارث.
ال�شرتاتيجية  ال���ق���رار  وي��ع��ك�����ص 
املرنة التي تبنتها حكومة الإمارات 
للتعامل  امل��ا���ش��ي��ة  امل��رح��ل��ة  خ���الل 

بكفاءة مع التحديات التي �شاحبت 
خمتلف  يف  كورونا  جائحة  انت�شار 
ظهرت  وال�����ت�����ي  ال�����ع�����امل،  ب�����ل�����دان 
خاللها اجلاهزية الكبرية ملختلف 
م��وؤ���ش�����ش��ات احل���ك���وم���ة الحت���ادي���ة 
وقدرتها على مواكبة تطوير نظم 
التكيف  على  ق��ادرة  عمل  واأ�شاليب 
وتلبية  ال�شتثنائية  ال��ظ��روف  م��ع 
بال�شكل  م���رح���ل���ة  ك����ل  م��ت��ط��ل��ب��ات 
الأعمال  ا�شتمرارية  ي�شمن  ال��ذي 
العامة  ال�شحة  م��ع��اي��ري  وي��راع��ي 

وال�شالمة.

•  �إلغاء �ل�ستثناء�ت �ملمنوحة للموظفني �لعاملني يف �حلكومة �لحتادية
يف فئة و�حدة فقط ت�سمل �ملوظفني �مل�سابني بالأمر��ص �ملزمنة ب�سرط تقدمي تقرير طبي مف�سل ومعتمد من �للجنة �لطبية �ملخت�سة �ل�ستثناء�ت  •  تنح�سر 

•  �سرورة �لتز�م �جلهات �لحتادية بالدليل �ل�سرت�سادي لبيئة �لعمل �ملكتبية و�لعمل من مقار �لعمل يف �حلكومة �لحتادية
و�لأخذ بالإجر�ء�ت �لحرت�زية �لالزمة مبا ي�سمن �سالمة �ملوظفني �جل�سدي  �لتباعد  على  •  �لتاأكيد 

يف تفعيل �لدو�م �ملرن وتوزيع �ملوظفني على جمموعات عند �حل�سور و�لن�سر�ف ل�سمان تقليل �لتجمعات و�لختالط •  �ل�ستمر�ر 
بعد �ملعتمد ل�سمان ��ستمر�رية تقدمي �خلدمات و�سمان �سري �لعمل و�لإنتاجية عن  �لعمل  نظام  ��ستخد�م  •  تفعيل 

زكي ن�سيبة يطلق �أ�سبوع �لثقافة تو�زن يعزز ��ستد�مة توطني �ل�سناعات �لدفاعية و�لأمنية عرب �لتدريب �لفرت��سي
�لفرت��سية �لإمار�تي �ل�سيني

وب�������دًل م����ن ال���ت���دري���ب امل����ي����داين، 
ي�������ش���ارك ك����ل ط����ال����ب يف ت���دري���ب 
خمتلف  يغطي  مبتكر  اف��رتا���ش��ي 
ت���خ�������ش�������ش���ات امل����ت����درب����ني مب�����ا يف 
وعلوم  الت���������ش����الت،  ع���ل���وم  ذل����ك 
الربجميات،  وتطوير  احل��ا���ش��وب، 
والهند�شة  الإل���ك���رتوين،  والأم����ن 
امليكانيكية والكهربائية والف�شائية 

والكهروميكانيكية.
ت������وازن  ب���رن���ام���ج  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
ل������ش�����ت�����دام�����ة وت�����ع�����زي�����ز ت���وط���ني 
قد  والأمنية  الدفاعية  ال�شناعات 
كاإحدى   2019 فرباير  يف  اأطلق 
ال���رك���ائ���ز اجل����دي����دة لإط������ار عمل 
برنامج التوازن القت�شادي، حيث 
ي���وف���ر ل��ل��م��واط��ن��ني الإم���ارات���ي���ني 

امل��ح��ل��ي��ة وه���ي جامعة  اجل��ام��ع��ات 
الإم��������������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، 
وبوليتكنك  خ���ل���ي���ف���ة،  وج���ام���ع���ة 
العليا  التقنية  وك��ل��ي��ات  اأب��وظ��ب��ي 
متطلبات  اج��ت��ي��از  عليهم  ويتعني 
اإحدى  الإف��رتا���ش��ي يف  ال��ت��دري��ب 
ال�����ش��رك��ات امل��رم��وق��ة وال��ع��ام��ل��ة يف 
اإكمال  اأج���ل  م��ن  الهند�شة  جم��ال 

برناجمهم اجلامعي.
بخطة  �����ش����رك����ة  ك������ل  وت�����ق�����دم�����ت 
للح�شول  ل��ل��ج��ام��ع��ات  ت��دري��ب��ي��ة 
ع����ل����ى م����واف����ق����ت����ه����ا ع����ل����ى ����ش���وء 
الدرا�شي،  ال���ربن���ام���ج  م��ت��ط��ل��ب��ات 
على اأن يخ�شع املتدربون لربنامج 
تخ�ش�شاتهم  يتنا�شب مع  تدريبي 

الهند�شية املختلفة.

الإدارة  م�����ش��ت��وي��ات  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
ال���ع���ل���ي���ا وامل����ت����و�����ش����ط����ة، وك����ذل����ك 
اخل����ري����ج����ني الإم������ارات������ي������ني من 
خمتلف التخ�ش�شات فر�شة العمل 
يف  متخ�ش�شة  ع��امل��ي��ة  ���ش��رك��ات  يف 
�شناعات الدفاع والف�شاء لتطوير 
مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وميّكن 
الإماراتيني  املهند�شني  الربنامج 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ني م���ن الن����خ����راط يف 
ال�����ش��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة ال��ت��ي باتت 
احليوية  ال�������ش���ن���اع���ات  اأه������م  م����ن 

القائمة على املعرفة والبتكار.
وقال مطر علي الرميثي، الرئي�ص 
القت�شادي  للتطوير  التنفيذي 
 " ال��ت��وازن الق��ت�����ش��ادي:  مبجل�ص 
املعرفة  على  قائم  اقت�شاد  بناء  اإن 

•• اأبوظبي-وام:

القت�شادي  التوازن  جمل�ص  اأعلن 
حلول  اب����ت����ك����ار  ع�����ن  "توازن" 
ت����دري����ب����ي����ة م������ن خ�������الل اإط�������الق 
ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب الف��رتا���ش��ي يف 
�شركات  �شت  مع  بالتعاون  املجل�ص 
جامعات  واأرب�������ع  دول���ي���ة  دف���اع���ي���ة 
برنامج  اإط�����ار  يف  وذل����ك  حم��ل��ي��ة، 
توطني  وتعزيز  ل�شتدامة  ت���وازن 
والأمنية  ال��دف��اع��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 

.  SEEDS
طالباً   60 ي��ق��ارب  م��ا  وي�شتفيد 
وط��ال��ب��ة اإم���ارات���ي���ني م���ن خمتلف 
ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ال���ه���ن���د����ش���ي���ة من 
براجمهم  ل���ش��ت��ك��م��ال  ال��ربن��ام��ج 
ال�شيفية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
ال�شناعية  ال�������ش���رك���ات  م���ق���ر  يف 
"توازن"  ا�شتطاع  حيث  الدفاعية 
يف ظ����ل ت��ف�����ش��ي ج���ائ���ح���ة ك���ورون���ا 
احلفاظ على ا�شتمرارية الربنامج 
التدريب الفرتا�شي..  من خالل 
الدفاعية  ال�������ش���رك���ات  وت���وا����ش���ل 
تالي�ص،  �شركة  بينها  م��ن  العاملية 
ايه  و"�شي  �شي�شتمز،  ون��ي��ك�����ش��رت 
اإي"، وجمموعة ديهل، وجمموعة 
ن���اف���ال، ول��وك��ه��ي��د م��ارت��ني دعمها 
للربنامج رغم عدم متكن الطلبة 
م��ن ح�شور ال��ت��دري��ب امل��ي��داين يف 

مقار تلك ال�شركات.
ال����ت����دري����ب ط���الب  وي���������ش����ارك يف 
من  ع��دد  يف  الهند�شة  تخ�ش�شات 

والإبتكار ميثل اأولوية هامة لدولة 
الإم����ارات م��ن خ��الل دع��م تطوير 
م��ه��ارات ال��ط��الب الإم��ارات��ي��ني يف 
الهند�شة  ت��خ�����ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف 
ونحن �شعداء بالعمل مع �شركائنا 
بطريقة مبتكرة متكننا من حتديد 
اأولويات التدريب، حيث �شي�شتفيد 
قيمة  تدريبية  برامج  من  طالبنا 
وظيفيا  م�����ش��ت��ق��ب��ال  ل��ه��م  ت�����ش��م��ن 
واع������داً ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ����ش���واء على 
اأو على �شعيد  ال�شخ�شي  ال�شعيد 
والأمنية  ال��دف��اع��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 
اإىل  واأ����ش���ار  الإمارات."  دول����ة  يف 
ل�شركات   SEEDS ب��رن��ام��ج  اأن 
فر�شة  ي��ت��ي��ح  ال���دول���ي���ة  ال����دف����اع 
امل�����ش��ارك��ة يف م�����ش��اري��ع ت��رك��ز على 
اخلربات  وت��ب��ادل  ال��ق��درات  تنمية 
وتوفري  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
الدولة.  مل��واط��ن��ي  ال��ع��م��ل  ف��ر���ص 
وي���������ش����م����ن ب�����رن�����ام�����ج ال����ت����دري����ب 
التعاون  ا�شتمرارية  الف��رتا���ش��ي 
Covid- على الرغم من جائحة
اليوم. العامل  ي�شهدها  التي   19

م���ا حتقق  اأن  ال��رم��ي��ث��ي  واأ�����ش����اف 
وجناحات  اإجن���ازات  من  للربنامج 
ل��������ول دع����م  ل���ي���ت���ح���ق���ق  ي����ك����ن  مل 
الذين مل يدخروا جهدا  ال�شركاء 
املحلية  ال����ك����ف����اءات  اك���ت�������ش���اف  يف 
املوارد واخلربات الالزمة  وتوفري 
لإعدادهم وتدريبهم لي�شاهموا يف 
منو القطاعات الدفاعية والأمنية 

يف الدولة.

•• اأبوظبي -وام:

اأن����ور ن�شيبة  اأط��ل��ق م��ع��ايل زك���ي 
الثقافة  اأ�����ش����ب����وع  دول�������ة  وزي�������ر 
الإمارات  دول��ة  بني  الفرتا�شية 
وال���������ش����ني، وال���������ذي ي����ق����ام عرب 
خم�شة  م�����دى  ع���ل���ى  الإن�����رتن�����ت 
وعرو�شاً  حم��ادث��ات  وي�شم  اأي���ام، 
مو�شيقية وحما�شرات ثقافية يف 

البلدين .
كلمته  يف   - م����ع����ال����ي����ه  واأك�����������د 
الف��ت��ت��اح��ي��ة - اأه��م��ي��ة احل����دث، 
على  ي���ج���ب  اأن�������ه  اإىل  م���������ش����رياً 
الثقة  لبناء  تعمل معاً  اأن  ال��دول 
الت�شدي  اأج�����ل  م���ن  وال���ت���ف���اه���م 
ال��ت��ي تواجه  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ب��ن��ج��اح 

العامل.
الدبلوما�شية  اأن  واأ�شاف:" 
يف  ت�����ش��اع��دان  وال��ع��ام��ة  الثقافية 
ب���ني الأمم  اإزال������ة الن��ق�����ش��ام��ات 
املجتمع  ومت����ك����ن  وال���������ش����ع����وب، 
الدويل من العمل معاً يف معاجلة 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  الق�شايا 
الهتمام  ذات  والج���ت���م���اع���ي���ة 

امل�شرتك".
اأهمية تطوير  و�شدد ن�شيبة على 
الثقافات  بني  واحل��وار  التوا�شل 
 ،"  19  - " كوفيد  اأزم���ة  يف ظ��ل 

اآخذا بعني العتبار تاأثري التبادل 
املجتمع  على  الإي��ج��اب��ي  ال��ث��ق��ايف 

خالل الأوقات الع�شيبة.
من جانبه، قال �شعادة علي عبيد 
الدولة  ���ش��ف��ري  ال���ظ���اه���ري  ع��ل��ي 
ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  لدى 
الإم����������ارات  دول�������ة  م����وق����ع  اإن   :
ال�شرتاتيجي على مفرتق طرق 
يجعلها  وال����غ����رب،  ال�������ش���رق  ب���ني 
مركزا طبيعيا للتبادل والتعاون، 
فهي تربط الدول يف اآ�شيا ب�شبكة 
التجاري  التبادل  وت�شهل  واح��دة 
واأفريقيا  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  ب��ني 

واأوروبا وغريها من الدول.
واأ�����ش����اف: ت��ع��د دول�����ة الإم������ارات 
احلرير  طريق  على  عاملية  بوابة 

اجل���دي���د، وه���ي يف و���ش��ع مثايل 
ا�شرتاتيجية  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
-ح�������زام واح�������د، ط���ري���ق واح�����د- 
هذا  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال�����ش��ي��ن��ي��ة، 
الفرتا�شي  ال��ث��ق��ايف  الأ����ش���ب���وع 
امتداد  ه��و  ال�شيني  الإم���ارات���ي 
الرا�شخة،  العالقة  لتلك  طبيعي 
يف  للم�شاركة  �شعادته  عن  معربا 

هذا احلدث.
اأند  فالكون  �شركة  ينظم احلدث 
�شينيون  وخريجون  اآ�شو�شيت�ص، 
م��ن ب��رن��ام��ج دب���ي ل��ت��دري��ب رواد 
برعاية  ي��ح��ظ��ى  ال����ذي  الأع���م���ال 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال����وزراء 
و�شيبث  "رعاه اهلل" ،  دب��ي  حاكم 
اإىل  لي�شل  مبا�شرة  ال��ه��واء  على 
اأنحاء  جميع  يف  ال��ن��ا���ص  م��الي��ني 

العامل.
فعاليات  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  وجت��در 
ماراثون  اأول  مت��ث��ل  ال���ع���ام  ه���ذا 
يقام  ���ش��ي��ن��ي  اإم������ارات������ي  ث����ق����ايف 
الثقافة  لأ������ش�����ب�����وع  ك�����ام�����ت�����داد 
اأطلق  ال���ذي  ال�شيني  الإم���ارات���ي 
زيارة  مبنا�شبة   2018 ع���ام  يف 
بينغ  جني  �شي  ال�شيني  الرئي�ص 

اإىل الإمارات.

�لرتبية تطلق �لن�سخة 
�لثانية من برنامج 

»�سايرب �سي 3«
•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكني "اأقدر" 
الإلكرتونية  الثقافة  3" لن�شر  �شي  "�شايرب  برنامج  من  الثانية  الن�شخة 
اأمن  واأ�شا�شيات  والإنرتنت  للتكنولوجيا  الإيجابي  بال�شتخدام  والتوعية 
املعلومات. و قال �شعادة امل�شت�شار الدكتور اإبراهيم الدبل الرئي�ص التنفيذي 
 "3 "�شايرب �شي  اإن الن�شخة الثانية من برنامج  لربنامج خليفة للتمكني 
تر�شخ الوعي لدى الطلبة واملعلمني بثقافة ال�شالمة على �شبكة الإنرتنت 
بالتزامن مع تطبيق مبادرة التعلم عن بعد وتدعم برامج ومبادرات حماية 

الن�صء من خماطر ال�شبكة العنكبوتية.
و اأ�شاف :" يعمل برنامج " �شايرب �شي 3" على اإعداد مواطنني ميتلكون 
مهارة القراءة والكتابة الرقمية ويت�شمون بتفكري نقدي يف قراءة وحتليل 
م�شادر املعلومات وفهم العواقب لل�شلوكيات املختلفة عرب الإنرتنت اإ�شافة 

اإىل اتخاذ القرار الأخالقي اجليد ل�شلوكهم على الإنرتنت.
الو�شول  ه��ي  رئي�شة  حم���اور  ثمانية   "3 �شي  "�شايرب  ب��رن��ام��ج  يت�شمن 
وال�شالمة  ال�شيربانية  وال��ق��اع��دة  الإل��ك��رتون��ي��ة  وامل��ع��رف��ة  الإن��رتن��ت  اإىل 
ال�شيربانية والتفاعل ال�شيرباين والتعاون وامل�شاريع الإلكرتونية والرعاية 
"ثقافة  �شهادة  املتدرب على  الإلكرتونية.. ويح�شل  وامل�شاءلة  ال�شيربانية 

التوا�شل الإلكرتوين" يف نهاية الربنامج التدريبي.

خالل عطلة ال�شيف

�لرتبية ت�سع �سو�بط و��سرت�طات لل�سفر خارج �لدولة لكو�درها �لتدري�سية و�لإد�رية

كهرباء �ل�سارقة تدعو للت�سامن مع �ساعة �لرت�سيد وتخفي�ص �لأحمال يف �أوقات �لذروة

•• دبي- حم�سن را�سد

خارج  ال�شفر  وا�شرتاطات  �شوابط  م��وؤخ��راً،  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعتمدت 
"املواطنني  وال��ف��ن��ي��ة  والإداري������ة  التدري�شية  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ن  ل��ك��وادره��ا  ال��دول��ة 
نهاية  اق��رتاب  "كورونا"، ل�شيما مع  انت�شار جانحة  واملقيمني"، خالل فرتة 
ال�شنوية،  الإج��ازات  مو�شم  وبداية   ،2020-2019 اجل��اري  الدرا�شي  العام 

وفق التوجيهات احلكومية للحد من انت�شار الفريو�ص.
الراغبني يف  كوادرها  ال�شاأن، جميع  بهذا  اأ�شدرته  تعميم  ال��وزارة يف  واألزمت 
بتحمل  منه،  ن�شخة  على  "الفجر"  وح�شلت   ، ال�شيف  اإج���ازة  خ��الل  ال�شفر 
املطلوبة من كل م�شافر،  الدولة  ال�شفر خارج  الإج��راءات ومتطلبات  تكاليف 

دون حتملها اأي من تكاليف خا�شة ب�"الفحو�شات، والت�شجيل امل�شبق لل�شفر".
واكدت عدم حتملها لتكاليف منح امل�شافر التاأمني ال�شحي الدويل، الذي يعد 
اإحدى ال�شرتاطات الالزمة لل�شفر خارج الدولة، ويف حالة العودة من ال�شفر، 
اإيجابية،  النتيجة  كانت  ح��ال  يف  ال�شحي،  احلجر  مب�شاريف  املوظف  يتكفل 

ويلتزم مبدة احلجر املحددة من قبل الدولة. 
و�شددت على اأهمية تواجد اأع�شاء الهيئة التدري�شية، داخل الدولة قبل بداية 
التواجد  اإثبات  عدم  حال  ويف  تقريبا،  باأ�شبوعني  باملعلمني  اخلا�ص  التدريب 
الراغبني يف  يتوجب على جميع  وك��ذا  العمل،  �شريان عقد  �شلبا على  �شيوؤثر 

ال�شفر خارج الدولة خالل هذه الفرتة ابالغ اإدارة �شوؤون املوظفني ب�شفرهم.
 42 )اأ( وت�شم  لل�شفر، وفق جمموعتني،  امل�شتهدفة  ال��دول  ال��وزارة  و�شنفت 

دولة  حول العامل "منخف�شة اخلطورة"، و)ب( وعددها 14 دولة متو�شطة 
بال�شفر  باأ�شماء املجموعتني، ومل ت�شمح لكوادرها  اإذ ارفقت قائمة  اخلطورة، 

اإىل الدول عالية اخلطورة.
الدول  اإىل  ال�شفر  واملقيمني،  املواطنني  الرتبوية من  للكوادر  وقالت:"ميكن 
نهائياً  بال�شفر  ي�شمح  ول  اخلطورة"،  "منخف�شة  )اأ(  املجموعة  فئة  �شمن 

للدول �شمن فئة "عالية اخلطورة" .
كما ي�شمح لفئة حمدودة ومعينة من املواطنني ال�شفر اإىل الدول �شمن فئة 
العالج  ولق�شد  الطارئة،  احل��الت  يف  اخلطورة"  "متو�شطة  )ب(  املجموعة 
للبعثات  اأو  الأوىل،  ال��درج��ة  من  القرابة  �شلة  زي��ارة  اأو  ال�����ش��روري،  ال�شحي 

الع�شكرية والدبلوما�شية والر�شمية.

•• ال�سارقة-وام:

دعت هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة خمتلف فئات املجتمع وعددا 
من املوؤ�ش�شات واملنظمات املحلية والعاملية للت�شامن مع مبادرة 
�شاعة الرت�شيد التي تنظمها الهيئة للعام ال�شاد�ص على التوايل 
بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
يوليو  الأول  يف  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي 
من كل عام من ال�شاعة 2،30 حتى 3،30 ظهراً وهي ال�شاعة 
الأحمال  الكهربائي وت�شل  التيار  التي يزداد فيها الطلب على 

اإىل الذروة.

كهرباء  هيئة  رئي�ص  الليم  را�شد  املهند�ص  الدكتور  �شعادة  واأك��د 
ومياه ال�شارقة اأن الهيئة اأعدت برناجما متكامال لت�شجيع فئات 
حققت  التي  الرت�شيد  �شاعة  م��ب��ادرة  يف  امل�شاركة  على  املجتمع 
ال�شتهالك  وتخفي�ص  املجتمع  توعية  جم��ال  يف  كبرية  نتائج 
خ��ا���ش��ة يف ���ش��اع��ات ال�����ذروة م��ن خ���الل ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة تت�شمن 
اخلا�شة  املفاهيم  يف  تغيري  لإح����داث  حم���ددة  وم��ع��اي��ري  اأ���ش�����ص 
املجتمع  و�شرائح  فئات  كافة  وت�شتقطب  الطاقة  با�شتخدامات 
وحظيت بدعم من قادة الراأي والفكر يف املجتمع بالإ�شافة لعدد 
من الوزراء وال�شفراء وال�شخ�شيات العامة املحلية والعربية من 
خالل التوقيع على وثيقة امل�شاركة يف �شاعة الرت�شيد بالإ�شافة 

اإىل دعم عدد من اجلهات احلكومية يف اإمارة ال�شارقة وخارجها 
والتي جتاوزت اأكر من 150 جهة. واأ�شار اإىل اأن الهيئة وفرت 
كافة المكانات الالزمة لتنفيذ املبادرة وفقاً لأف�شل املمار�شات 
العاملية يف هذا املجال حتى ت�شهم املبادرة يف تر�شيخ مكانة اإمارة 
..م�شرياً  البيئة  على  احلفاظ  يف  وريادتها  احل�شارية  ال�شارقة 
اإىل ان املبادرة ت�شعى لتوجيه ر�شالة لقادة املجتمع وال�شيا�شيني 
وم��راك��ز ات��خ��اذ ال��ق��رار وامل��دار���ص ورب���ات امل��ن��ازل وك��اف��ة الفئات 
وتوجيهات  روؤي��ة  من  انطالقاً  وذل��ك  اجلهود  ت�شافر  ب�شرورة 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة .
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•• راأ�س اخليمة-الفجر :

 ين�شح اأطباء م�شت�شفى راأ�ص اخليمة 
الغذائية  خ��ي��ارات��ه��م  اإىل  ب��الن��ت��ب��اه 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى درج����ة احل��م��و���ش��ة يف 
الطبيعية،  م�شتوياتها  �شمن  اجل�شم 
وذل��ك يف ظل ه��ذه الأوق���ات احلرجة 
بال�شحة  اله���ت���م���ام  ت���ف���ر����ص  ال���ت���ي 
اأي وقت  اأك����ر م���ن  امل��ن��اع��ة  وت��ع��زي��ز 

م�شى.
ويلكو،  ه����ارك����ريات  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
اخت�شا�شي ال�شحة ومنط احلياة  .. 

اجل�شم  يف  احلمو�شة  درج���ة  ت���رتاوح 
ي�شري  ح��ي��ث  و14،   0 ب��ني  ال��ب�����ش��ري 
الرقم 0 اإىل و�شط مفرط احلمو�شة 
مفرط  و�����ش����ط  اإىل   14 وال�����رق�����م 
احلمو�شة  درج����ة  ومت��ي��ل  ال��ق��ل��وي��ة. 
القلوية  اإىل  اجل�����ش��م  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
7.4، وه��ي الدرجة  ب��ح��وايل  م��ق��درة 
التي ت�شمن بقاء وظائف الأع�شاء يف 

حالة جيدة. 
كما ميتلك اجل�شم نظاماً متخ�ش�شاً 
للمحافظة على م�شتويات احلمو�شة 
ع��رب ال��رئ��ت��ني ال��ل��ت��ني ت��ط��رح��ان غاز 

التي  والكلى  ال��ك��رب��ون،  اأك�شيد  ث��اين 
الف�شالت  م��ن  التخل�ص  على  تعمل 
ال���ش��ت��ق��الب��ي��ة يف ال����دم، ول��ك��ن ينجم 
درج����ة احلمو�شة   ا���ش��ط��راب��ات  ع���ن  
التنف�شي وعمليات  م�شاكل يف اجلهاز 
ب��ا���ش��م احلما�ص  ت��ع��رف  ال���ش��ت��ق��الب 

والقالء.
وب�����ش��ك��ل ع����ام، ت���ب���داأ م�����ش��اك��ل اجلهاز 
غري  الرئتان  ت�شبح  عندما  التنف�شي 
ب�شورة  بعملهما  القيام  قادرتني على 
تخلي�ص  يف  ���ش��ع��وب��ات  م��ع  �شحيحة 
اجل�شم من غاز ثاين اأك�شيد الكربون 

بكميات  الح��ت��ف��اظ  اأو  ك����اٍف،  ب�شكل 
اجل�شم  عمل  ي�شمن  مب��ا  منه  كافية 
ب�����ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي. وت�����ش��م��ل اأع���را����ص 
والتعب  ال�شداع  التنف�شي  احلما�ص 
بينما  ال�شديد،  والنعا�ص  والرت��ب��اك 
�شكل  على  التنف�شي  ال��ق��الء  يتظاهر 

ت�شنجات ونف�شات يف الع�شالت.
“اإن  ق��ائ��اًل:  ويلكو  الدكتور  واأو���ش��ح 
ي�شبب  ل  احلم�شية  الأطعمة  تناول 
البول فح�شب،  زي��ادة درج��ة حمو�شة 
اإمن�����ا مي��ك��ن اأن ي�����ش��ب��ب ح�����ش��وات يف 
الكلية، بالإ�شافة اإىل ه�شا�شة العظام 

ملخزون  اجل�����ش��م  ا���ش��ت��ه��الك  ب�����ش��ب��ب 
ا�شتعادة  بغية  العظام  يف  الكال�شيوم 
ت�����وازن درج����ة احل��م��و���ش��ة،لف��ت��ا اإىل 
والكميات  ��ة  امل��ع��اجلجَ الأغ���ذي���ة  جت��ن��ب 
وم�شروبات  ال��ك��اف��ي��ني  م��ن  امل��ف��رط��ة 
م�شتويات  ت����رف����ع  ال����ت����ي  ال���������ش����ودا 
على  يجب  كما  اجل�شم  يف  احلمو�شة 
امل��دخ��ن��ني ب�شكل خ��ا���ص م��راع��اة هذا 
اجلانب، لأن اأج�شامهم تختزن كميات 
الكربون  اأك�شيد  ث��اين  غ��از  م��ن  اأك��رب 

الذي يجب طرحه للخارج«.
ميكن  التي  امل��اأك��ولت  قائمة  وت�شمل 

اأن ت�شاعد على تعزيز اجلهاز املناعي 
امل���ك�������ش���رات م���ث���ل ال����ل����وز وم������اء جوز 
واحلم�شيات  ال���ل���وز  وح��ل��ي��ب  ال��ه��ن��د 
الأخ�شر  وال�شاي  والزجنبيل  والثوم 
بالأع�شاب واخل�شروات مثل ال�شبانخ 
واللنب  واخليار  والربوكلي  والكرنب 
والبابايا  والكركم  وال��زب��ادي  الرائب 

والكيوي وغريها ،
م���ن ج��ان��ب��ه، اأ����ش���اف ال���دك���ت���ور ر�شا 
مل�شت�شفى  التنفيذي  املدير  �شّديقي، 
من  الكثري  “انت�شرت  اخليمة:  راأ���ص 
والعتقادات اخلاطئة على  املعلومات 

و���ش��ائ��ل ال��ت��و���ش��ل الج��ت��م��اع��ي حول 
الغذائية  احل��م��ي��ات  ب��ع�����ص  ف��اع��ل��ي��ة 
كورونا  ف���ريو����ص  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء  يف 
امل�شتجد. وعلى الرغم من عدم �شحة 
هذه الدعاءات، اإل اأنه ل ميكن اإنكار 
كخط  ال�شليم  املناعي  اجلهاز  اأهمية 
وهذا  الفريو�شات،  �شد  الأول  الدفاع 

فريو�ص  ملكافحة  اجل�شم  يحتاجه  ما 
كورونا. وانطالقاً من اإدراكنا لتاأثري 
م�شاغل احلياة التي جتعلنا نغفل عن 
العناية ب�شحتنا، ي�شعدنا توجيه هذه 
الإم���ارات  �شكان  كافة  اإىل  الن�شيحة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ه����ذه الأوق�����ات 

ال�شعبة«.

•• دبا احل�سن-الفجر:

يف  احل�شن  دب��ا  مدينة  بلدية  ك�شفت 
الن�شف  تقريرها  عن  ال�شارقة  اإم��ارة 
للخدمات   2020 ل���ع���ام  ال�����ش��ن��وي 
املدينة  ل�شكان  تقدمها  التي  ال�شاملة 
من مواطنني ومقيمني �شمن �شعيها 
امل�شتمر لتقدمي اأف�شل اخلدمات التي 
ت�شهم يف راحة �شكان املدينة الفا�شلة 
و���ش��ع��ادت��ه��م، وذل����ك ع��ل��ى ال��رغ��م من 

جائحة كورونا التي اجتاحت العامل.
الإيجار  عقود  ع��دد  اأن  التقرير  وب��ني 
امل�شدقة التي اأ�شدرتها البلدية خالل 
احلالية  ال�����ش��ن��ة  م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف 

و�شل  فيما  عقداً،   210 بلغ   2020
)اللوحات  اخلارجية  الإع��الن��ات  عدد 
اإعالنية،  ل��وح��ة   156 الإع���الن���ي���ة( 
الذمة  ب��راءات  ا�شتخراج  ع��دد  وو�شل 
وبلغت  ب������راءة،   77 الإي���ج���ار  ل��ع��ق��ود 
نفذتها  ال��ت��ي  ال�����ش��ن��دوق  م��ع��ام��الت 

البلدية 820 معاملة.
اأن عدد ممتلكات  اأي�شاً  وذكر التقرير 
البلدية التي مت تاأجريها اأو الت�شديق 
عليها للمواطنني واملقيمني يف املدينة 
خالل الن�شف الأول من العام اجلاري 
بلغ عدد  15 ممتلكاً، فيما  اإىل  و�شل 
عقود  مثل  القيمة  ذات  ال��دف��ات��ر  بيع 
الإيجار، وغريها مما يحتاجه ال�شكان 

353 دف��رتاً من ذوات  خالل عملهم 
القيمة.

وقال �شعادة طالب عبد اهلل اليحيائي 
م��دي��ر ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة دب���ا احل�����ش��ن يف 
“اأن  ال��ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���ص 
 2020 ع�����ام  م����ن  الأول  ال���ن�������ش���ف 
وب���ال���ذات الأ���ش��ه��ر ال��ث��الث��ة الأخ����رية 
للبلدية  ك��ب��رياً  حت��دي��اً  �شكلت  م��ن��ه، 
اجتاح  ال������ذي  ك����ورون����ا  وب������اء  ب�����ش��ب��ب 
العامل، ولكن البلدية بكافة طواقمها 
جهوداً  بذلت  وموظفيها،  واأق�شامها 
خدماتها  ت��ق��دمي  ملوا�شلة  م�شاعفة 
املدينة  يف  وامل���ق���ي���م���ني  ل��ل��م��واط��ن��ني 
املمكنة، ومل  باأف�شل الطرق  الفا�شلة 
تاأدية  اأج��ل  م��ن  ج��ه��داً  البلدية  توفر 
املواطن  �شبيل  يف  وواجباتها  ر�شالتها 

الظروف  ع��ن  النظر  بغ�ص  وال��وط��ن 
املحيطة«.

املواطنني  “اأن �شحة  اليحيائي  واأك��د 
اأعمالهم،  ت��وق��ف  وع���دم  و�شالمتهم، 
واإجن�������از م��ع��ام��الت��ه��م ب���اأ����ش���رع وقت 
مم��ك��ن، ك��ان��ت ���ش��ع��ارن��ا خ���الل الفرتة 
“العمل  ن��ظ��ام  فعلنا  ول��ه��ذا  املا�شية، 
اخلدمات  ت��ت��وق��ف  ل  ك���ي  بعد”  ع���ن 
واحدة،  حلظة  لل�شكان  نقدمها  التي 
ف��اخل��دم��ة ه��ي واج��ب��ن��ا، وال��ع��م��ل على 
وامل�شتمر  ال��دائ��م  داأب��ن��ا  ال�شكان  راح��ة 

ويف جميع الأوقات«.
ال��ب��ل��دي��ة ومن  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأو�����ش����ح 
منطلق حر�شها على �شحة املتعاملني 

كبرياً  ع��دداً  ت�شتبقبل  كانت  واأمنهم، 
امل���ع���ام���الت ع���ن ط���ري���ق الربيد  م���ن 
اللكرتوين، وتنجزها رقمياً ثم تعيد 
عليهم  موفرة  اأ�شحابها  اإىل  اإر�شالها 
الوقت واجلهد، حيث �شكلت اخلدمات 
البلدية  تقدمها  ال��ت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة 
و�شيلة فعالة ل�شمان �شالمة العمالء 

وعدم تعطل اأعمالهم«.
تك�شف  امل��ح��ن  “اأن  ال��ي��ح��ي��ائ��ي  وذك����ر 
ق���وة امل��وؤ���ش�����ش��ات، وق���د ك��ان��ت جائحة 

الأف�شل  لتقدمي  لنا  ح��اف��زاً  ك��ورون��ا 
الفا�شلة  م��دي��ن��ت��ن��ا  ���ش��ك��ان  خ��دم��ة  يف 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ع��م��اًل 
ال�شت�شالم  ع��دم  دائ��م��اً  علمتنا  ال��ت��ي 
�شبل  اإىل  واأر�شدتنا  التحديات،  اأم��ام 
كانت  مهما  وامل��ج��د  وال��رف��ع��ة  الن�شر 
البلدية  م��دي��ر  واأك����د  ال��ت�����ش��ح��ي��ات«. 
“اأن  ال��ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  تعليقه  خ��ت��ام  يف 
يف  م�شتمرة  اأق�شامها  بكافة  البلدية 
اأف�شل  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  للعمل  ج��ه��وده��ا 

اخل���دم���ات ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني يف 
قرار  ���ش��دور  ب��ع��د  خ�شو�شاً  امل��دي��ن��ة، 
بعد  الر�شمية  املقار  يف  للعمل  العودة 
حيث  بعد”،  ع��ن  “العمل  م��ن  �شهور 
اإ�شافياً  ح���اف���زاً  ال���ق���رار  ه����ذا  ي��ع��ت��رب 
لكافة  م����ر�����ش����داً  ودل�����ي�����اًل  وم���ل���ه���م���اً 
اأجل تقدمي  البلدية من  املوظفني يف 
اأف�شل ما لديهم، ومنتهى قدراتهم يف 
املدينة  املواطنني واملقيمني يف  خدمة 

الفا�شلة«.

•• ال�سارقة –الفجر:

تقدم جديد حتققه اجلامعة القا�شمية يف متيز تعليمها الأكادميي وموا�شلة 
ورعاية  دع��م  بف�شل  ع��ام  بعد  ع��ام��ا  اجلامعة  ت�شهدها  ال��ت��ي  النجاح  خلطى 
املجل�ص  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة رئي�ص اجلامعة _حفظه اهلل ورعاه _ لإعالء 

�شرح اجلامعة القا�شمية كمنارة علمية بني جامعات التعليم العايل .
والإدارة  القت�شاد  كلية  م��ن طلبة  ع��دد  اأع��ق��اب جن��اح  ال��ت��ق��دم يف  ه��ذا  ي��اأت��ي 
العلمية  امل��ج��الت  اإح���دى  يف  اأك��ادمي��ي��ني  بحثني  بن�شر  القا�شمية  باجلامعة 
العاملية مما يعد �شبقا واإ�شافة علمية مل�شتوى الأبحاث وامل�شاريع العلمية التي 

يقدمها الطلبة بعد الدرا�شة وا�شتيفاء املعايري البحثية املتقدمة.
الدخل  م�شتويات  يف  ال��ت��ف��اوت  مو�شوع  ت��ن��اول  لبحث  الأوىل  ال��درا���ش��ة  ففي 
فاطمة  ب��ي  ب��ي  الطالبات  اأجن��زت��ه  الإم��ارات��ي  القت�شاد  يف  والنمو  والدخ���ار 
�شرياآغا واأميمة اأحمد حممد اأحمد ومرمي حممد نور الفرجي مت ن�شره يف 
 International Journal of Social Science and جملة 
املحكمة  العلمية  امل��ج��الت  من  تعد  والتي   Economic Research

عامليا وذلك لقوة الدرا�شة ونوعيتها .
وتناولت الدرا�شة تاأثري التفاوت يف الدخل على النمو القت�شادي من خالل 
دور الو�شيط مل�شتوى الدخار وجرى تقدمي تف�شيل للتفاوت العام يف الدخل 

ح�شب اجلن�ص والعمر والتعليم واجلن�شية.
املو�شوعة  الأه��داف  لقيا�ص  الأولية  البيانات  با�شتخدامها  الدرا�شة  ومتيزت 

العام يف الدخل  التفاوت  اأن  الرغم من  اأن��ه على  النتائج  اأك��دت  وعلى �شوئها 
، فاإن حتليل ارتباط  اإىل الختالفات بني اجلن�شني  منخف�ص ن�شبًيا ا�شتناًدا 
spearman ي�شري اإىل تفاوت كبري يف توزيع الدخل ح�شب م�شتوى العمر 
والتعليم واجلن�شية. وتبني ميل الأ�شخا�ص ذوي الدخل املرتفع اإىل الدخار 

اأكر.
يف  التفاوت  ب��ني  اإيجابية  عالقة  وج��ود  على  املوافقة  اإىل  ال��درا���ش��ة  واأ���ش��ارت 
اإىل  بالإ�شافة  للبالد  القت�شادي  النمو  وبالتايل  الدخ��ار  و�شلوك  الدخول 
التوفري باعتباره الو�شع الأكر تف�شياًل ل�شكان الإمارات  ياأتي ح�شاب  ذلك 
لتوفري اأموالهم ، ويعد قطاع العقارات املحرك الرئي�شي للنمو القت�شادي يف 

الإمارات العربية املتحدة.
امل�شتثمرين  على  امل�شافة  القيمة  �شريبة  اأث��ر  فتناولت  الثانية  الدرا�شة  اأم��ا 
ال�شيا�شات  �شنع  على  املمار�شني  مل�شاعدة  هاما  حم��ورا  و�شكلت  الإم���ارات  يف 
وت���ق���دمي امل�����ش��ورة لأ���ش��ح��اب امل�����ش��ل��ح��ة امل��ع��ن��ي��ني يف ه���ذا امل���ج���ال ون�����ش��رت يف 
 International Journal of Accounting and جملة 
 Taxation، American Research Institute for

.Policy Development
وقامت باإعداد الدرا�شة كل من الطالبتني مرح وليد اللحام وثراء زكريا عبد 

الرحمن .
امل�شتثمرين يف  امل�شافة على جماعة  القيمة  تاأثري �شريبة  الدرا�شة  وتناولت 
التي  ال�شائعة  امل�شاكل  ملعرفة  التحديد  وجه  على  املتحدة.  العربية  الإم��ارات 
اأعمالهم يف  يواجهها امل�شتثمرون الذين لديهم �شريبة القيمة امل�شافة على 

الإمارات العربية املتحدة.
واجتهت  ال��درا���ش��ة  اأه���داف  لقيا�ص  الأول��ي��ة  البيانات  ال��درا���ش��ة  وا�شتخدمت 
وا�شتخدمت  الإم���ارات  يف  امل�شجلون  امل�شتثمرون  وهم  الدرا�شة  جمتمع  نحو 

الباحثتان تقنية اأخذ العينات الع�شوائية وهي 150 م�شتثمر.
التحليل  اإج���راء  مت   SPSS با�شتخدام  امل�شتجيب  ا�شتجابة  حتليل  وج��رى 
غالبية  اأن  النتائج  pdeاأظهرت  املحددة  الدرا�شة  اأه��داف  لتحقيق  الو�شفي 
ربحية  على  امل�شافة  القيمة  ل�شريبة  �شلبًيا  ت��اأث��رًيا  يواجهون  امل�شتثمرين 
اأن  ال��ردود  اأظهرت  نف�شه  الوقت  تكاليفهم ولكن يف  اأعمالهم حيث تزيد من 
معدل %5 من �شريبة القيمة امل�شافة مقبولة ومر�شية ب�شكل عام يف قطاع 

الأعمال.
اأهمية املراجعة امل�شتمرة ملعدل �شريبة القيمة امل�شافة  واأكدت الدرا�شة على 
�شركات  اأداء  وم��وؤ���ش��رات  ع��ام��ة  ب�شفة  القت�شادية  امل��وؤ���ش��رات  م��ع  يتفق  مب��ا 

الأعمال ب�شفة خا�شة.
ميكن  حيث  امل�شتثمرين  �شغار  على  ت��وؤث��ر  ل  اأن��ه��ا  ا  اأي�شً ال��درا���ش��ة  واأظ��ه��رت 
وال����واردات  للم�شتلزمات  امل�شافة  القيمة  �شريبة  مبلغ  ���ش��داد  للم�شتثمر 

اخلا�شعة لل�شريبة اإذا مل تتجاوز 375،000 درهًما �شنوًيا ب�شكل عام.
باأعمال  قائم  ر�شدي  ط��ارق  الدكتور  ال�شتاذ  اأك��د  الإجن��از  ه��ذا  على  وتعقيبا 
اأهمية الن�شر البحثي  عميد كلية القت�شاد والإدارة باجلامعة القا�شمية اإىل 
لتاأهيل  اجلامعة  �شيا�شات  يف  علمية  قفزة  يعد  وال��ذي  الطلبة  م�شتوى  على 
الطلبة على ا�شتيفاء املعايري الأكادميية للن�شر العلمي يف درا�شاتهم واأبحاث 

تخرجهم .

واأ�شار اإىل اأهمية هذا الن�شر للطلبة ملا ميثله من جمال لتنمية جهود اجلامعة 
الع���رتاف  يف  ت�شهم  متعمقة  بحثية  درا���ش��ات  اع���داد  يف  طلبتها  خ��الل  م��ن 
يف  الطلبة  للباحثني  املعرفة  تر�شيخ  على  ع���الوة  ودوره  الباحث  باإنتاجية 
درا�شاتهم وو�شعهم يف  جمالت تخ�ش�شاتهم وحتفزهم على موا�شلة خطى 
م�شار البحث العلمي واملعريف ال�شحيح واأو�شح باأن الكلية تفخر بهذا الجناز 
من قبل طلبتها وبجهود ال�شاتذة امل�شرفني الذين يبذلون طاقاتهم لتنمية 
اأ�ش�ص  على  ترتكز  والتي  احليوية  الدار�شات  نحو  وتوجيههم  الطلبة  معارف 

علمية وق�شايا هامه مت�ص املجتمع .
اأ�شاد ال�شتاذ الدكتور ر�شاد �شامل مدير اجلامعة القا�شمية بن�شر  من جانبه 
�شبق  من  اجلامعة  حتققه  وم��ا  اأكادميية  علمية  جم��الت  يف  الطلبة  اأب��ح��اث 
القا�شمية  للجامعة  العلمية  املكانة  حتقيق  يف  بعد  يوما  يتوا�شل  اأك��ادمي��ي 
بف�شل روؤيتها التي خطها لها موؤ�ش�شها ورئي�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 

�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة .
وباأدوار  والدارة  القت�شاد  كلية  طالبات  بجهود  اجلامعة  �شعادة  على  واأك��د 
جمالت  يف  بحثني  بن�شر  تكللت  التي  اجلهود  تلك  على  الكلية  يف  الأ�شاتذة 
ي�شكل  الن�شر  اأن هذا  اإىل  الأكادميية لفتا  ا�شمها ومكانتها  لها  راقية  علمية 
اأحد اأهداف املحاور التعليمية للجامعة يف بناء م�شتقبلهم وم�شاعدتهم على 
البحث والن�شر عالوة على تر�شيخ مكانة اجلامعة من خالل اأبحاث طلبتها 

وم�شتوياتها املتقدمة مما يرفع القيمة العلمية للجامعة .
واأعرب عن تقديره لهذه اجلهود الأكادميية داعيا اإىل توا�شلها لتكون نهجا 

وعنوانا يف كافة خمرجات اجلامعة .

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت وكالة الإمارات للف�شاء بالتعاون مع “كريبتو لبز” - مركز البتكار 
العاملي الذي يتخذ من اأبوظبي مقرا له - اأ�شماء الفرق الأربعة الفائزة يف 

برنامج “ نيو �شبي�ص” لالبتكار.
وت�شمنت قائمة الفرق والبتكارات الفائزة كال من “كومبا�ص نادر” التي 
تهدف اإىل ت�شنيع جيل جديد ومتطور من احل�شا�شات لتحديد اجتاهات 
وديناميكية العديد من الأجهزة الإلكرتونية مبا فيها الأقمار ال�شناعية 
و”ليت ترابينج دايناميك فوتوفولتيك لتطبيقات الف�شاء” التي تت�شمن 

لوحات �شم�شية مبتكرة لتوفري الطاقة.
لت�شميم  ت�شعى  نا�شئة  �شركة  وه��ي  العربية”  ���ش��ات  “�شار-  ت�شم  كما 
ب�شكل  الأر����ص  ملراقبة  ال�شغرية  ال�شناعية  الأق��م��ار  م��ن  كوكبة  وتطوير 
الزراعي  بينها  من  متعددة  لقطاعات  خدماتها  وتقدمي  وم�شتمر  ممنهج 
املبنية  ال��ق��رارات  اتخاذ  حت�شني  يف  بذلك  م�شاهمة  والأم��ن��ي  واللوج�شتي 
على املعلومات و”�شمارت نافيغي�شون �شي�شتيم�ص” وهي من�شة تعتمد على 
الذكاء ال�شطناعي يف حتليل �شور الأقمار ال�شناعية لتوفري بيانات ذكية 
وال�شتدامة  التخطيط  يف  والكفاءة  اجل��ودة  لتح�شني  احلكومية  للجهات 

واإ�شعاد املتعاملني.
طلبا   150 جت���اوزت  الرت�شح  طلبات  م��ن  كبريا  ع��ددا  الربنامج  تلقى  و 
�شركات  من  اأعمال  ورواد  ومهند�شني  جامعات  وط��الب  اأ�شاتذة  مب�شاركة 

خا�شة وموؤ�ش�شات حكومية وجامعات خمتلفة.
الف�شاء  اأعمال  “م�شرعة  ملبادرة  الأ�شا�شية  الركائز  اأح��د  الربنامج  يعد  و 
العاملية” وهي الأوىل من نوعها يف املنطقة، وتندرج �شمن اخلطة الوطنية 
لتعزيز ال�شتثمار الف�شائي التي تهدف اإىل الرتقاء مبكانة دولة الإمارات 
العربية املتحدة على خريطة البتكار يف علوم الف�شاء العاملية.. و ترمي اإىل 
حتفيز ال�شتدامة يف قطاع الف�شاء وتاأ�شي�ص نظام متكامل وطني م�شتدام 
عرب البتكار والبحث والتطوير وامل�شاهمة يف اقت�شاد وطني متنوع قائم 

على املعرفة.
اختيار  عملية  فيها  مبا  اإلكرتونيا  الربنامج  ن�شاطات  جميع  اإج��راء  مت  و 
وعرو�ص  والتدريبات  التدريبي  باملخيم  للم�شاركة  املتاأهلني  املت�شابقني 
الإلكرتوين  النهج  اعتماد  �شيتم  و   .. للربنامج  الن�شمام  بهدف  الأعمال 
الإم����ارات للف�شاء  ت��اأك��ي��دا على ح��ر���ص وك��ال��ة  التالية  امل��راح��ل  ك��ذل��ك يف 
عرب  الأعمال  ا�شتمرارية  و�شمان  البتكار  تعزيز  على  لبز”  و”كريبتو 

التحول الرقمي.

الإمارات  وكالة  ع��ام  مدير  الأحبابي  نا�شر  حممد  الدكتور  �شعادة  وق��ال 
اأولويتنا  اأن  اإل  ال��راه��ن  الوقت  حتديات  من  الرغم  على  :”اإنه  للف�شاء 
على  بالقدرة  يتمتعون  الذين  املبتكرين  الأعمال  رواد  دعم  هي  الرئي�شة 
و  با�شتمرار  اأهدافنا  و نحر�ص على حتقيق   .. الف�شاء  حتفيز منو قطاع 
الف�شاء  املحلية يف قطاع  الأعمال  ري��ادة  ن�شاطات  تنفيذ  التي ترتكز على 
اأهداف  وحتقيق  املعرفة  على  قائم  اقت�شاد  لتعزيز  عملية  حلول  وتوفري 

ا�شرتاتيجية الإمارات للثورة ال�شناعية الرابعة«.
من جانبه قال املهند�ص نا�شر الرا�شدي مدير اإدارة ال�شيا�شات والت�شريعات 
اأعمال  “م�شرعة  برنامج  ومدير  للف�شاء  الإم���ارات  وكالة  يف  الف�شائية 
الف�شاء العاملية :” فخورون بامل�شاريع الأربعة التي مت اختيارها لاللتحاق 

بالربنامج والتي فاقت جميعها التوقعات جودة واإبداعا و ابتكارا«.
اعتمدت  عاملية  اآلية  خ��الل  من  امل�شاريع  ه��ذه  بت�شفية  :” قمنا  واأ���ش��اف 
ودرا�شة  البتكار  العتبار فئات  اأخ��ذت بعني  وا�شحة وعملية  على معايري 
اجلدوى وموؤهالت وقدرات فريق العمل وعامل اخلطورة التقنية واملالية 

والنهج التقني لهذه امل�شاريع«.
من  وتطويرها  الأع��م��ال  احت�شان  يف  تتمثل  التالية  اخلطوة  اأن  واأو���ش��ح 
اأو امل�شروع اإىل �شركة نا�شئة قادرة على املناف�شة يف ال�شوق  مرحلة الفكرة 

الإماراتي ولحقا يف الأ�شواق العاملية.
ونوه اإىل اأن برنامج احت�شان الأعمال ي�شمل اأربع مراحل تركز على بناء 
ال�شركة من اجلانبني التقني والتجاري وهي مرحلة البحث والبناء والتي 
متكن فريق العمل من التحقق من ال�شوق ومرحلة تاأكيد النموذج التجاري 
ومن ثم مرحلتا ال�شتثمار والنمو.. و�شنقوم خالل ال�شهور القادمة بربط 
رواد الأعمال مع مر�شدين وموجهني وم�شتثمرين وم�شتخدمني و�شركاء 
حمتملني من القطاعات الف�شائية والقطاعات املرتبطة وذلك لالنتقال 

مب�شاريعهم للمرحلة التالية«.
“كريبتو  ل�شركة  املنتدب  الع�شو  الها�شمي  �شالح  الدكتور  قال  من جهته 
لبز  كريبتو  بني  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  ثمار  اليوم  نح�شد   “  : لبز” 
ووكالة الإمارات للف�شاء وهذا اللتزام املتبادل نحو تعزيز البتكار هو ما 
ي�شاعدنا على النهو�ص با�شم دولة الإمارات على خريطة �شناعة الف�شاء 

العاملية«.
واأ�شاف اأنه بف�شل الدعم امل�شتمر من وكالة الإم��ارات للف�شاء ن�شعى اإىل 
�شتمهد  التي  الوطنية  الكفاءات  ومتكني  العلمي  البحث  تطوير  موا�شلة 
ت��ع��زي��ز م�����ش��رية دول���ة الإم������ارات ن��ح��و ال���ري���ادة يف خ��ري��ط��ة ع��ل��وم الف�شاء 

العاملية.

م�شت�شفى راأ�ض اخليمة .. احلمية الغذائية تعزز اجلهاز املناعي 

ة و �لكافيني وم�سروبات �ل�سود�  د. هاركري�ت ويلكو ين�سح بتجنب �لأغذية �ملعاجلجَ

اأجنزت 1631 معاملة يف خدمة �شكان املدينة الفا�شلة 

بلدية دبا �حل�سن تك�سف �لنقاب عن تقريرها �لن�سف 
�ل�سنوي للخدمات �ل�ساملة لعام 2020

يف �سبق علمي  .. بحثان لطلبة كلية �لقت�ساد و�لإد�رة باجلامعة �لقا�سمية ينالن �لن�سر يف جمالت علمية عاملية

�لإمار�ت للف�ساء وكريبتو لبز يعلنان �لفائزين بربنامج نيو �سبي�ص لالبتكار

•• اأبوظبي-وام:

�شيارة  اأول  اأبوظبي  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة  د�شنت 
اإط���ف���اء م��ن ن��وع��ه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة م����زودة ب��اإ���ش��ط��وان��ات من 
الأوك�����ش��ج��ني ال��ط��ب��ي وم��ن��اف��ذ ل��ل��ت��ح��ك��م م��ط��اب��ق��ة للتي 
الأوك�شجني  توفري  بهدف  الإ���ش��ع��اف  مركبات  يف  تتوافر 
واحد  منفذ  بتخ�شي�ص  منافذ   5 ع��رب  الإط��ف��اء  ل��رج��ال 
بالك�شجني  امل���زودة  الط��ف��اء  �شيارة  وتتيح  اإطفائي.  لكل 
ل�شتن�شاق  تعر�شهم  بعد  التعافى  �شرعة  لالإطفائيني 

ال��دخ��ان ال��ن��اجت ع��ن احل��رائ��ق اأث��ن��اء اإخ��م��اده��ا ف�شال عن 
اإنتاجيتهم  م��ن  يزيد  م��ا  وحمايتهم،  لهم  ال��دع��م  تقدمي 
العميد  واأو���ش��ح  مهامهم.  ت��اأدي��ة  اأث��ن��اء  اأدائ��ه��م  ويح�شن 
العامة  الإدارة  عام  مدير  نائب  العامري  اإبراهيم  حممد 
للدفاع املدين - اأبوظبي اأن ال�شيارة اجلديدة تاأتي �شمن 
املعايري  اأعلى  وفق  والآل��ي��ات  الأجهزة  ذكية من  منظومة 
واملمار�شات العاملية يف جمال الوقاية وال�شالمة ومكافحة 
احل��رائ��ق وب��ال��ت��ع��اون م��ع م��دي��ري��ة ال���ط���وارئ وال�شالمة 

العامة ب�شرطة اأبوظبي .

دفاع مدين �أبوظبي يد�سن �أول �سيارة �إطفاء 
مزودة بالأوك�سجني �لطبي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ب��ن��ت خلفان  ���ش��ارك��ت م��ع��ايل ع��ه��ود 
وجودة  لل�شعادة  دولة  وزيرة  الرومي 
احلياة يف جل�شة ع�شف ذهني نظمها 
وجودة  لل�شعادة  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج 
احل���ي���اة م���ع م��ت��ط��وع��ي خ���ط الدعم 
ال��ربن��ام��ج يف  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي  النف�شي 
التعرف  ب��ه��دف  امل��ا���ش��ي،  م��اي��و  �شهر 
ع���ل���ى جت������ارب امل���ت���ط���وع���ني وت���ب���ادل 
�شبل  ح���ول  وال�����روؤى معهم  الأف���ك���ار 
ت��ط��وي��ر امل���ب���ادرة والرت���ق���اء ب��ه��ا مبا 
الوطنية  اجل���ه���ود  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ش��ه��م 
وم����ب����ادرات احل��ك��وم��ة ل���دع���م اأف�����راد 
النف�شية  �شحتهم  وت��ع��زي��ز  املجتمع 
يف مواجهة تداعيات جائحة “كورونا 

امل�شتجد” كوفيد19-.
وق����ال����ت م���ع���ايل ع���ه���ود ال����روم����ي يف 
العطاء  اإن  امل��ت��ط��وع��ني  م��ع  حديثها 
وال��ت��ط��وع وم�����ش��اع��دة الآخ���ري���ن قيم 
اأ���ش��ي��ل��ة يف جم��ت��م��ع دول����ة الإم�����ارات 
امل��وؤ���ش�����ش��ون، وثقافة  الآب�����اء  ر���ش��خ��ه��ا 
وحب  الت�شامح  على  ت��ق��وم  م��ت��ج��ذرة 
الآخ����ري����ن، وت���ه���دف ل��ت��ع��زي��ز ج���ودة 
“خط  اأن  اإىل  م�شرية  املجتمع،  حياة 
الدعم النف�شي” يعك�ص ريادة الدولة 
يف تعزيز هذه القيم الأ�شيلة، وي�شكل 
ترجمة وا�شتجابة �شريعة لتوجيهات 
يف  الدولة  وجلهود  الر�شيدة  قيادتنا 
ت��داع��ي��ات ف��ريو���ص كورونا  م��واج��ه��ة 
حماية  ع���ل���ى  ب���ال���رتك���ي���ز  امل�����ش��ت��ج��د 
للمجتمع  املتكاملة  ال�شحة  وتعزيز 
النف�شية لأفراد  ال�شحة  مبا يف ذلك 

املجتمع.
وال���دور  احلثيثة  ب��اجل��ه��ود  واأ����ش���ادت 
النف�شي  ال��دع��م  خ��ط  لفريق  املتميز 
من املتطوعني واملخت�شني النف�شيني 
تقدمي  يف  امل�شاركني  والجتماعيني 
ال�شحة  وت���ع���زي���ز  ال��ن��ف�����ش��ي  ال���دع���م 
املجتمع  ���ش��رائ��ح  مل��خ��ت��ل��ف  ال��ن��ف�����ش��ي��ة 
التحديات  جت��اوز  على  وم�شاعدتهم 
ال��ت��ي مي����رون ب��ه��ا، و���ش��ك��رت��ه��م على 
اأن  اإىل  م�شرية  وتفانيهم،  عطائهم 
التطويرية  ومقرتحاتهم  اأف��ك��اره��م 
جتربة  لتطوير  مهمة  اأ�ش�شا  ت�شكل 
خط الدعم النف�شي مبا يعزز ال�شحة 
العوامل  اأح���د  ت��ع��د  وال��ت��ي  النف�شية 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة جل������ودة ح���ي���اة الأف�������راد 

واملجتمع.
وت���وج���ه���ت م��ع��ال��ي��ه��ا ب��ال�����ش��ك��ر اإىل 
التطوع  لتنظيم  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الدعم  خ���ط  ل��دع��م��ه��ا  الأزم��������ات  يف 
المارات  ملوؤ�ش�شة  وك��ذل��ك  النف�شي، 
و�شركة �شحة  املجتمع  تنمية  ووزارة 
اأبوظبي لل�شحة العامة على  ومركز 
هذه  اإجن���اح  يف  الفعالة  م�شاهمتهم 

املبادرة.

اال�شتماع  ال���ك���راين:  ع���ادل   -
للنا�ض والتفاعل مع احتياجاتهم 

النف�شية قمة التطوع..
اأحمد  عادل  الدكتور  اأكد  من جهته، 
ال�شت�شارية  اللجنة  رئي�ص  ال��ك��راين 
وا�شت�شاري  ال��ن��ف�����ش��ي  ال���دع���م  خل���ط 
م�شاركته  خ����الل  ال��ن��ف�����ش��ي،  ال���ط���ب 

للنا�ص  ال���ش��ت��م��اع  اأن  الج��ت��م��اع،  يف 
النف�شية  احتياجاتهم  مع  والتفاعل 
ميثل  لهم  النف�شي  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
من  ال���ك���ث���ري  لأن  ال����ت����ط����وع،  ق���م���ة 
ب��ال��ع��زل��ة والتوتر  ي�����ش��ع��رون  الأف�����راد 
ل��ع��دم مت��ك��ن��ه��م م���ن ال��ت��ح��دث لأحد 
املتطوعني  دور  اإليهم، مثمنا  ي�شتمع 
وع����ط����اءه����م وح���ر����ش���ه���م ع���ل���ى دعم 
جم��ت��م��ع��ه��م يف ظ�����ل ه������ذه الأزم�������ة 
اأن  اإىل  ال����ك����راين  واأ�����ش����ار  ال���ع���امل���ي���ة. 
ال�شغوط النف�شية يف املجتمع ازدادت 
كورونا  ف���ريو����ص  ظ���ه���ور  م���ع  اأك�����ر 
مبادرات  اإط��الق  تطلب  ما  امل�شتجد، 
ت�شاهم يف تخفيف الآثار ال�شلبية عن 
الأف��راد وهو الدور الذي يوؤديه خط 
ال�شتماع  خ��الل  من  النف�شي  الدعم 
والإن�شات للمت�شلني وتقدمي الدعم 
ال�شخ�ص  و���ش��ع��ور  ف��الإن�����ش��ات  ل��ه��م، 
�شحته  م��ن  يعزز  الآخ��ري��ن  باهتمام 
يف  اإي��ج��اب��ي��اً  اأث�����راً  وي����رتك  النف�شية 
اأن الفوائد النف�شية  حياته، مو�شحاً 
يف  ب���ل  ف��ق��ط  امل��ت�����ش��ل  يف  تنح�شر  ل 
بالثقة  ي�شعر  ال���ذي  اأي�����ش��اً  امل�شتمع 
بالنف�ص وقيمة العطاء الذي يقدمه 

لأفراد جمتمعه.

- اقرتاحات واأفكار وروؤى ملا بعد 
..»19 “كوفيد 

امل��ت��ط��وع��ون يف خ��ط الدعم  و���ش��ارك 
الع�شف  ج��ل�����ش��ة  خ������الل  ال���ن���ف�������ش���ي 
ال��ذه��ن��ي م���ع م��ع��ايل وزي�����رة الدولة 
ل���ل�������ش���ع���ادة وج���������ودة احل�����ي�����اة، اأب������رز 
بها  م��روا  التي  وال��ت��ج��ارب  الق�ش�ص 
خالل ال�شهر الأول من اإط��الق خط 
جمموعة  وعر�شوا  النف�شي،  الدعم 
من القرتاحات والأفكار التطويرية 
التي ت�شهم يف تعزيز كفاءة اخلط مبا 
النف�شية  ال�شحة  دع���م  ج��ه��ود  ي��ع��زز 
ل���الأف���راد وم�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى جتاوز 

التحديات.
امل�����ش��ارك��ون و���ش��ع خريطة  واق�����رتح 
دولة  جمتمع  يف  النف�شية  للتحديات 
الدعم  خ��ط  عمل  لتعزيز  الإم�����ارات 
ال��ن��ف�����ش��ي، وا����ش���ت���م���رار ع��م��ل اخلط 
ملرحلة ما بعد كوفيد 19، والو�شول 

املجتمع،  وفئات  �شرائح  خمتلف  اإىل 
وتوفري خط الدعم النف�شي مبختلف 
اللغات مبا يتنا�شب مع تنوع الن�شيج 
الدولة،  يف  اللغات  وت��ع��دد  املجتمعي 
اأو�شع  ب�شكل  التكنولوجيا  وتوظيف 
النف�شي،  الدعم  يف خمتلف جم��الت 
ملفاهيم  املجتمعي  الفهم  وت�شحيح 

التوتر والعزلة والقلق.
اأهمية  الجتماع  يف  امل�شاركون  واأك��د 
املوؤثرين  ك��اف��ة  دور  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة 
وتفعيل  وال��ع��ل��م��اء  والخت�شا�شيني 
دور الأئمة وخطباء امل�شاجد يف تعزيز 
ال�شحة  ب��اأه��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال��وع��ي 
بيانات  ق���اع���دة  وت��ط��وي��ر  ال��ن��ف�����ش��ي��ة، 
اأ�ش�ص علمية  وم�شادر معلومات على 
يتم من خاللها تقدمي مواد ون�شائح 
النف�شية  التحديات  ملواجهة  لالأفراد 
لالإجابات  اأك���رب  م�شاحة  يعطي  م��ا 
على ت�شاوؤلت النا�ص وا�شتف�شاراتهم، 
خا�ص  ت��ط��ب��ي��ق  ت��وف��ري  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
للدعم النف�شي مرتبط مب�شت�شفيات 
ال�شحة النف�شية يف الدولة، وتوظيف 
ال�شطناعي  وال��ذك��اء  التكنولوجيا 
خل���دم���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق وت��ث��ق��ي��ف اأف�����راد 
امل��ج��ت��م��ع م���ن خ���الل ت��ع��زي��ز وعيهم 
باأهمية التعامل مع ال�شحة النف�شية 

ب�شكل طبيعي وبانفتاح وتقبل.
واأ�شاروا اإىل اأن اأهمية تو�شيع جمالت 
خط الدعم النف�شي، وتطوير و�شائل 
الج��ت��م��اع��ات الف��رتا���ش��ي��ة ع��ن بعد 
التوا�شل معها  لت�شهيل  مع احلالت 
جمموعات  وت�شكيل  م�شاكلها،  وفهم 
املت�شابهة  احل��الت  اأ�شحاب  دعم من 
عرب التطبيقات الذكية حتت اإ�شراف 
ن��ف�����ش��ي، ودع����م عائالت  م��ت��خ�����ش�����ص 
وت��ط��وي��ر تطبيق  ال��ه��م��م،  اأ���ش��ح��اب 
و�شغار  والطالب  باملراهقني  خا�ص 
النف�شي الالزم  ال�شن لتوفري الدعم 
باأهمية  ال��ن��ا���ص  وع���ي  وزي������ادة  ل��ه��م، 
ال�شحة النف�شية وباأنها ل تقل اأهمية 
وتعريفهم  اجل�����ش��دي��ة،  ال�شحة  ع��ن 
اأك���ر ب��اأه��داف خ��ط ال��دع��م النف�شي 
واأهمية  م���ن���ه،  ال����ش���ت���ف���ادة  وك��ي��ف��ي��ة 
ال�����ش��ح��ي خلدمات  ال��ت��اأم��ني  ���ش��م��ول 
ل��ب��ن��اء جمتمع  ال��ن��ف�����ش��ي��ة  ال���رع���اي���ة 

�شحي و�شليم.
- ق�ش�ض وجتارب ملهمة..

با�شويد  عائ�شة  امل��ت��ط��وع��ة  واأع���رب���ت 
عن �شعادتها بامل�شاركة يف خط الدعم 
النف�شي والتطوع من خالله وخدمة 
النف�شي  ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف  املجتمع 
اأزم�����ة فريو�ص  مل���ن ي��ح��ت��اج��ه خ����الل 
اإىل  الن�������ش���ات  اأن  م��ب��ي��ن��ة  ك����ورون����ا، 
النا�ص والتفاعل مع املت�شلني كان له 
الذين  ع��ن  التخفيف  الأث���ر يف  كبري 

يحتاجون للدعم النف�شي.
اإحدى  من  ات�شاًل  “تلقيت  وقالت: 
الأع���م���ال وك��ان��ت قلقة على  ���ش��ي��دات 
بها  التي مي��رون  واحل��ال��ة  موظفيها 
تناول  راف�شة  كانت  اأن��ه��ا  درج��ة  اإىل 
من  ح��ال��ة  عليها  وت�شيطر  ال��ط��ع��ام، 
البكاء والتوتر اإل اأنها بعد ال�شتماع 
وزرع  اإليها  والإن�شات  م�شكلتها  اإىل 
نف�شها  يف  والإي��ج��اب��ي��ة  ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 
�شارت  لها  النف�شي  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
اأكر تفاوؤًل حتى اأنها عاودت الت�شال 

ل�شكرنا على الدعم الذي تلقته«.
امل��رزوق��ي متطوعة  �شميحة  واأ���ش��ارت 
وطبيبة اأ�شنان، اإىل اأن الإن�شان مبني 
على العطاء وتقدمي العون لالآخرين 
وقته  ه��و  يقدمه  اأن  م��ا ميكن  واأق���ل 
وم�شاعره، وهو ما اأتاحه خط الدعم 
اأنها  مو�شحة  للمتطوعني،  النف�شي 
تلقت ات�شال من اإحدى بطالت خط 
ال�شحي  احل��ج��ر  م��ن  الأول،  ال��دف��اع 
كانت  حيث  بالفريو�ص  اإ�شابتها  اإث��ر 
النف�شية،  ال���ت���اأث���ريات  ب��ع�����ص  ت��ع��اين 
وبث  واحل���وار  النقا�ص  وبعد  اأنها  اإل 
على  و�شكرها  نف�شها  يف  الإي��ج��اب��ي��ة 
اأ�شرت  معنوياتها،  ورف��ع  قدمته  م��ا 
متاثلها  مبجرد  للعمل  ال��ع��ودة  على 
وال�شعادة  بالفخر  ل�شعورها  لل�شفاء 
املتطوع  واأ�شار  لها.  املجتمع  لتقدير 
خط  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  بوكحيل  ع��م��رو 
بالعمل  الثقة  ع��ززت  النف�شي  الدعم 
�شقل  يف  واأ����ش���ه���م���ت  ي����وؤدي����ه  ال������ذي 
مهاراته يف احلوار وال�شتماع اجليد 
باأنف�شنا  اأك���ر  والرت���ق���اء  ل��الآخ��ري��ن 
ك���اأف���راد وم��ت��ط��وع��ني ل��دع��م املجتمع 
اأحد كبار املواطنني  اأن  نف�شيا، مبيناً 

النف�شي،  ال���دع���م  خ���ط  م���ع  ت��وا���ش��ل 
واأخ�����ربه اأن����ه ي��ع��اين ال��ت��وت��ر يف ظل 
تف�شي فريو�ص كورونا وخروج اأبنائه 
اإىل العمل، و�شط الأخبار عن  يوميا 
امل�شنني  اإىل  الفريو�ص  انتقال  خطر 
برز  وهنا  اأح��ف��اده��م،  اأو  اأبنائهم  م��ن 
وتاأثريه  ال��ن��ف�����ش��ي  ال��دع��م  خ��ط  دور 
الإيجابي حيث ا�شتمعت اإليه واأن�شت 
اأن  له  واأكدنا  معه  وتفاعلت  لكالمه 
ال���دول���ة ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى رع���اي���ة كبار 
احتياجاتهم،  وت��ل��ب��ي��ة  امل���واط���ن���ني 
م����ع فريق  ب���ال���ت���وا����ش���ل  ون�����ش��ح��ن��اه 
اأيام  وب��ع��د  اأهلكم”،  “نحن  م��ب��ادرة 
ال��رج��ل عرب  اب��ن  م��ن  ات�شاًل  تلقينا 
���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره جلهودنا  ف��ي��ه ع��ن 
التي انعك�شت اإيجاباً على والده الذي 

اأ�شبحت نف�شيته اأف�شل.
ندى  املتطوعة  اأ���ش��ارت  جهتها،  م��ن 
الأزهري اإىل اأنه رغم اأن عمر جتربة 
خط الدعم النف�شي مل يتجاوز ال�شهر 
مت�شارع  ب��ت��ط��ور  اأح�����ش�����ش��ن��ا  اأن���ن���ا  اإل 
الدعم  ت��ق��دمي  يف  املهنية،  خل��ربات��ن��ا 
النف�شي ملختلف فئات املجتمع، مبينة 
اأنها تلقت ات�شاًل من اأم حتدثت عن 
م�شاكل تعانيها مع اأطفالها، وطلبت 
الدعم لإدارة حالة التوتر وال�شغط، 
ابنها عن جهاز  اإبعاد  يف  وم�شاعدتها 
ال��ه��ات��ف ال��ذك��ي ال����ذي اأ���ش��ب��ح جزءاً 
اأ�شا�شياً يف حياته اليومية، ومت تقدمي 
امل�شاعدة املنا�شبة للحالة التي لديها، 
معنا  التوا�شل  الأم  ه��ذه  اأع����ادت  ث��م 
بعد عدة اأيام وقد اأح�شت بالطمئنان 
النف�شي،  الدعم  ملهنية خط  والأم��ان 
ال�شخ�شية،  م�شكلتها  عن  وحدثتني 
حالة  من  للخروج  امل�شاعدة  وطلبت 
ما  �شخ�شياً  بها  متر  التي  الإح��ب��اط 
عزز من ثقتنا بالعمل الذي نوؤديه يف 

خدمة املجتمع.
اإنها  بهاتيا  اإدي��ت��ي  املتطوعة  وق��ال��ت 
تكون  اأن  يف  ج�����داً  م�������ش���رورة  ك���ان���ت 
املجتمع،  خ���دم���ة  ج���ه���ود  م���ن  ج�����زءاً 
ت�شعر  كانت  التي  الأوق���ات  اأك��ر  واإن 
ف��ي��ه��ا ب��ال�����ش��ع��ادة ه���ي ع��ن��دم��ا ت�شمع 
والنتائج  الإي��ج��اب��ي��ة  الأف���ع���ال  ردود 
جودة  حت�شني  يف  جل��ه��وده��ا  امل��ث��م��رة 
حياة الأف��راد من خالل خط الدعم 
النف�شي، م�شرية اإىل اأنه خالل تلقيها 
الت�شالت توا�شل معها رجل اأ�شيب 
لق�شته  ال�شتماع  وبعد  بالفريو�ص، 
الدائم،  والقلق  التوتر  ومعاناته من 
وتقدمي الدعم النف�شي له على مدى 
اأن  اإل  اأمله  ي��زداد  ات�شالت كان  عدة 
كانت  الإيجابية  الفحو�شات  النتائج 
املر�ص،  م�شاعفات  م��ن  قلقه  ت��زي��د 
فح�شه  اأن  واأك���د  م��رة  ات�شل  اأن  اإىل 
وتظهر  �شلبية  نتيجته  كانت  الأخ��ري 
ت��ع��اف��ي��ه م���ن امل����ر�����ص، وك�����ان لنربة 
نف�شي  يف  عميق  اأث��ر  وفرحته  �شوته 

ما دفعني ملزيد من العمل والعطاء.
اأن  الكعبي  رمي  املتطوعة  واأو�شحت 
ترد  كانت  التي  احل���الت  م��ن  الكثري 
التوتر  ع��ان��ت  النف�شي  ال��دع��م  خل��ط 
والقلق وعدم القدرة على النوم، وكان 
خلط الدعم النف�شي الدور الكبري يف 
التخفيف عنها، وكنا من خالل اخلط 

اأكر من  نكرر الت�شال بالأ�شخا�ص 
مرة لالطمئنان على �شحتهم ورفع 
معنوياتهم، حتى اأن اأ�شرهم لحظت 
تطوراً عليهم واأنهم اأ�شبحوا ينامون 
التوتر  م�شتوى  وخ��ف  اأف�شل  ب�شكل 
والقلق لديهم، ما كان ينعك�ص علينا 
الدعم  خ��ط  يف  كمتطوعني  اإي��ج��اب��اً 

النف�شي.
اأن  اإىل  تري�شكا  امل��ت��ط��وع��ة  واأ����ش���ارت 
م���ب���ادرة خ���ط ال���دع���م ال��ن��ف�����ش��ي تعد 
للمتطوعني  ووف��رت  متميزة  جتربة 
وم�شاعدتهم،  النا�ص  خدمة  فر�شة 
م��و���ش��ح��ة اأن���ه���ا ت��ل��ق��ت ات�������ش���ال من 
ال�شديد  بالقلق  يح�ص  �شركة  مالك 
موظفيه  لأن  اجل����ائ����ح����ة،  ب�����ش��ب��ب 
نتيجة خ��وف��ه��م من  ال��ع��م��ل  رف�����ش��وا 
الإ�شابة بالفريو�ص، وطلب التوا�شل 
وجعلهم  لتطمينهم  م��وظ��ف��ي��ه  م���ع 
للعمل،  ال����ع����ودة  ل��ف��ك��رة  ي���رت���اح���ون 
وقدمت  م��ع��ه��م  حت���دث���ت  وع���ن���دم���ا 
بالأمان  �شعروا  ال���الزم،  ال��دع��م  لهم 
الأداء  م�شتوى  وحت�شن  والطماأنينة 

لديهم، ح�شب مالك ال�شركة.
اأن  النعيمي  بريان  املتطوعة  واأك��دت 
جيدة  النف�شي  ال��دع��م  خ��ط  جت��رب��ة 
ال��ك��ث��ري من  ه��ن��اك  واأن  واإي���ج���اب���ي���ة، 
احل����الت ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��اين م�شاعر 
نتيجة  ���ش��ع��ب��ة  وم�����ش��اك��ل  م��ت��ن��وع��ة 
املجتمع،  ب��ه��ا  مي���ر  ال���ت���ي  ال����ظ����روف 
و�شائل  ل��ه��ا  اأج����د  اأن  اأح������اول  وك��ن��ت 
م�شاعدة لأننا يف اخلط نقدم الدعم 
التجربة  ه���ذه  ت��ط��ور  م���ع  ال���ط���ارئ، 
اأع���ت���ق���د اأن���ن���ا ���ش��ن��ك��ت�����ش��ب امل���زي���د من 
اخلربات وتعزيز دور اخلط يف خدمة 
تعزيز  ع��ل��ى  ن��ح��ر���ص  ال���ذي  املجتمع 
�شحته اجل�شدية والنف�شية. اجلدير 
الوطني  ال����ربن����ام����ج  اأن  ب����ال����ذك����ر، 
“خط  اأطلق  احلياة  وج��ودة  لل�شعادة 
املا�شي،  م��اي��و  يف  النف�شي”  ال��دع��م 
“الإمارات  الوطنية  احلملة  �شمن 
من�شة  م����ع  ب���ال�������ش���راك���ة  تتطوع”، 
ت�شرف  ال��ت��ي  “متطوعني.امارات” 
عليها وزارة تنمية املجتمع وموؤ�ش�شة 
�شركة  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون  الإم����������ارات، 
اأبوظبي للخدمات ال�شحية – �شحة، 
العامة.  لل�شحة  اأب��وظ��ب��ي  وم���رك���ز 
وجاء اإطالق خط الدعم النف�شي يف 
اإطار اجلهود الوطنية حلكومة دولة 
المارات يف حماية املجتمع ومواجهة 
امل�شتجد،  ك��ورون��ا  ت��داع��ي��ات ف��ريو���ص 
لتقدمي الدعم النف�شي الأويل لأفراد 
امل��ج��ت��م��ع ب���ال���ت���ع���اون م���ع ن��خ��ب��ة من 
وال�شت�شاريني  واخل��رباء  املتطوعني 
وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني، ح��ي��ث ت��ل��ق��ى خالل 
املبادرة  اإط�����الق  م���ن  الأول  ال�����ش��ه��ر 
“الإمارات  الوطنية  احلملة  �شمن 
ات�شال   1000 من  اأك��ر  تتطوع”، 
م���ن خم��ت��ل��ف ���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع عرب 
الفورية  وامل��ح��ادث��ات  الهاتفي  اخل��ط 
وذل���ك  اآب”  “وات�ص  ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب 
والجنليزية،  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
على  املجتمع  اأف��راد  وم�شاعدة  لدعم 
مواجهة التداعيات النف�شية لفريو�ص 
/كوفيد19-/  امل�شتجد”  “كورونا 

وتعزيز �شحتهم النف�شية.

خالل جل�شة ع�شف ذهني عن بعد مع متطوعي خط الدعم النف�شي

عهود �لرومي: �لعطاء و�لتطوع وم�ساعدة �لآخرين قيم �أ�سيلة يف جمتمع دولة �لإمار�ت

•• اأبوظبي - الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي، من خالل مركز بلدية مدينة زايد، اأعمال 
يف  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  مل�شجد  املقابل  ال��دوار  وجتميل  تطوير 
مدينة حممد بن زايد، بهدف تعزيز املظهر اجلمايل العام واإ�شفاء مل�شة 

جمالية على املنطقة تدخل ال�شرور على نفو�ص مرتاديها.
على  للدوار  التطويرية  الأعمال  بتنفيذ  اأبوظبي  مدينة  بلدية  وقامت 
اأمتار مربعة، حيث مت تنفيذ ت�شكيالت   3707 م�شاحة اإجمالية بلغت 

تباين  على  تعمل  الكبرية  وال�شخور  امللون  باحل�شى  متنا�شقة  جمالية 
اإىل  بالإ�شافة  ال��دوار،  اأعمال تطوير  امل�شتخدمة يف  والعنا�شر  الأل��وان 
اجلمايل  ال�شكل  مع  ليتوافق  للدوار  اخلارجي  املم�شى  بالط  ا�شتبدال 
مربعاً  م���رتاً   3318 نحو  تغطية  التجميل  اأع��م��ال  وت�شمنت  ال��ع��ام. 
بالبالط  املم�شى  م��ن  مربعاً  م��رتاً  و378  امل��ل��ون،  الطبيعي  باحل�شى 
اجلديد، بالإ�شافة اإىل توزيع 9 �شخرات كبرية على اأماكن متفرقة يف 
منطقة الأعمال ب�شكل يتما�شى مع امل�شهد العام للدوار، وكذلك تركيب 

للطاقة. موفرة   LED اإ�شاءة  وحدات   9

�ملو�رد �لب�سرية بالفجرية جتري فحو�سات 
كورونا ملوظفي حكومة �لإمارة

•• الفجرية - وام:

بداأت دائرة املوارد الب�شرية يف حكومة الفجرية بالتعاون مع وزارة ال�شحة 
و وقاية املجتمع اإجراء الفح�ص اخلا�ص بفريو�ص كورونا امل�شتجد “كوفيد 
19” للعاملني كافة يف حكومة الفجرية وذلك يف مبنى الديوان الأمريي 

بعد عودتهم اإىل العمل للتاأكد من �شالمتهم .
و قال �شعادة حممد �شعيد ال�شنحاين مدير الديوان الأمريي يف حكومة 
الفجرية: “ اإنه بناء على توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد 
�شموه  النابعة من حر�ص  الفجرية  الأعلى حاكم  املجل�ص  ال�شرقي ع�شو 
�شمو  متابعة  و  ال��ف��ج��رية  يف  احلكومية  ال��دوائ��ر  مبوظفي  العناية  على 
لتوفري  الفجرية  عهد  ويل  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
اأعلى درجات ال�شالمة وتطبيق الإجراءات الحرتازية من فريو�ص كورونا 
جاء قرار تنفيذ الفح�ص ملوظفي حكومة الفجرية كافة من مواطنني و 

مقيمني«.
واأك����د ال�شنحاين ال���ش��ت��ج��اب��ة ال��ك��ب��رية م��ن ق��ب��ل ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة يف 
اإر�شال موظفيها، واإجراء الفح�ص، ما ي�شاعد على حتقيق  الفجرية عرب 
ال�شالمة العامة والتاأكد من خلو جميع العاملني من الفريو�ص .. لفتا 
اإىل اأهمية الدعم و اجلهود الكبرية التي توفرها حكومة الفجرية لتطبيق 
الوباء  انت�شار ه��ذا  ك��ل الإج����راءات الح��رتازي��ة التي ت�شهم يف احل��د م��ن 

العاملي و احلفاظ على �شالمة املجتمع و�شحة اأفراده.

بلدية مدينة �أبوظبي تطور �لدو�ر �ملقابل مل�سجد 
�ل�سيخة فاطمة بنت مبارك مبدينة حممد بن ز�يد

•• دبي-وام:

ت����راأ�����ص ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
مكتوم  اآل  را������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب����ي، ال��ن��ائ��ب الأول 
�شباح  التنفيذي  املجل�ص  لرئي�ص 
ال�شوؤون  جم��ل�����ص  اج��ت��م��اع  ام�������ص، 
للمجل�ص  ال��ت��اب��ع  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
التنفيذي لإمارة دبي، والذي ُعقد 
عن ُبعد، بح�شور �شمو ال�شيخ اأحمد 
اآل مكتوم النائب الثاين  بن �شعيد 
لرئي�ص املجل�ص التنفيذي واأع�شاء 
عدد  مناق�شة  مت��ت  حيث  املجل�ص، 
بتطوير  املتعلقة  امل��و���ش��وع��ات  م��ن 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة والرت���ق���اء 
وغريها  التحتية  البنية  ب��ق��درات 
امل��درج��ة على جدول  ال��ن��ق��اط  م��ن 

الأعمال.

الجتماع  خ���الل  امل��ج��ل�����ص  واط���ل���ع 
�شبل  ركزت على  درا�شة  نتائج  على 
احلكومية  ب���اخل���دم���ات  الرت����ق����اء 
ل���دى اجلهات  يف م��راك��ز اخل��دم��ة 
اأع���ده���ا مركز  احل��ك��وم��ي��ة وال���ت���ي 
العامة  لالأمانة  التابع  دبي  منوذج 
بالتن�شيق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��م��ج��ل�����ص 
م���ع دائ�����رة امل��ال��ي��ة ودائ������رة امل����وارد 
مدينة  ودائ����رة  حلكومة  الب�شرية 

دبي الذكية.
و���ش��م��ل��ت ال���درا����ش���ة خ��م�����ش��ة اأن����واع 
املعتمدة  ال���ق���ن���وات  م���ن  رئ��ي�����ش��ي��ة 
يف ح��ك��وم��ة دب����ي ت���ق���دم اأك�����ر من 
274 خدمة  2250 خدمة منها 
حتويلها  على  العمل  يتم  رئي�شية 
لتعزيز  رقمية  خدمات  اإىل  جميعا 
التحّول  ن��ح��و  ال��ع��ام��ة  ال��ت��وج��ه��ات 
الذكي وتوفري اخلدمات على مدار 

عرب  الأ�شبوع  اأي��ام  وطيلة  ال�شاعة 
القنوات الرقمية.

خطة  و�شع  اإىل  الدرا�شة  وخل�شت 
امل�شرتكة  للمراكز  �شامل  لت�شور 
وامل���راك���ز ال��ذك��ي��ة امل�����ش��رتك��ة وذلك 
ل��ت��وح��ي��د اجل���ه���ود واإث������راء جتربة 

القنوات  ك���ف���اءة  وزي������ادة  امل��ت��ع��ام��ل 
وتثقيف  وت���وج���ي���ه  احل���ك���وم���ي���ة، 
املتعاملني على اخلدمات الرقمية. 
دب���ي  ح���ك���وم���ة  روؤي���������ة  اإط���������ار  ويف 
ل��ت��ع��زي��ز ورف����ع كفاءة  وت��وج��ه��ات��ه��ا 
النمو  ل�شتيعاب  التحتية  بنيتها 

امل�شتقبل،  يف  امل���ت���وق���ع  ال�����ش��ك��اين 
ب���ل���دي���ة دب�����ي خالل  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
ملياه  دب���ي  ا�شرتاتيجية  الج��ت��م��اع 
ال�شرف ال�شحي، حيث ركز العر�ص 
على النظام احلايل ملحطات الرفع 
امل�شتقبلية  والتوقعات  الإم����ارة  يف 
ال�شرف  وم���ي���اه  ال�����ش��ك��اين  ل��ل��ن��م��و 
امل�شتقبلية  واخل���ي���ارات  ال�����ش��ح��ي، 

ملنظومة ال�شرف ال�شحي.
ن�شبة  اإىل  ال���ع���ر����ص  ت���ط���رق  ك��م��ا 
التوقعات امل�شتقبلية للنمو ال�شكاين 
يف دبي الأمر الذي ي�شفر عن زيادة 
مياه  ك���م���ي���ات  يف   50% ت����ف����وق 
املتوقع  ..وم����ن  ال�شحي  ال�����ش��رف 
العميقة  الأنفاق  ي�شفر م�شروع  اأن 
ال���ق���ط���اع اخلا�ص  م���ع  ب��ال�����ش��راك��ة 
وفعالية  ك��ف��اءة  تطوير  ���ش��اأن��ه  م��ن 
منظومة ال�شرف ال�شحي، وت�شم 

دبي 13 حمطة �شخ رئي�شية واأكر 
وت�شل  ف��رع��ي��ة،  حم��ط��ة   70 م���ن 
للمحطات  ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
م��ك��ع��ب يومياً،  م���رت  م��ل��ي��ون  ن��ح��و 
وي�شل ا�شتهالكها من الطاقة اإىل 
وياأتي  �شاعة.  جيجاواط-   273
اإطار دور جمل�ص  هذا الجتماع يف 
ال�������ش���وؤون ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف دعم 
جهود املجل�ص التنفيذي من خالل 
وال�شرتاتيجيات  اخلطط  اق��رتاح 
التي ت�شهم يف تطبيق روؤية القيادة 
الر�شيدة الرامية اإىل حتقيق التميز 
يف كافة القطاعات، وابتكار احللول 
واملبادرات لتطوير اخلدمات �شمن 
بلوغ  �شبيل  يف  القطاعات،  خمتلف 
الأهداف التي تر�شخ مكانة الإمارة 
ال���ري���ادي���ة، وحت��ق��ق ���ش��ع��ادة ورف���اه 

املجتمع.

برئا�شة مكتوم بن حممد 

جمل�ص �ل�سوؤون �ل�سرت�تيجية يناق�ص �سيا�سات �لرتقاء باخلدمات �حلكومية وتعزيز جاهزية �لبنية �لتحتية
 

م��اء زمزم  قليلة من  ول��و  اأعطيهم جرعة  ب��األ  نف�شي  حدثتني 
اأنني  ال��ع��م��رة، وم��ع  اأي���اه �شديقا يل ع��ائ��دا م��ن  ال���ذي منحني 
زمزم  بئر  �شاهدت  بيوم  وذك��رين  منه،  عروقي  وارت���وت  �شربت 
ك��ل هذه  م��رور  م��ع  الإن��ت��اج  با�شتمراره يف  وانبهرت  م��رة  لأول 
ال��رف��ع وراأي����ت اخلط  اآلت  ال��ط��وي��ل��ة، وت��اأم��ل��ت حينها  ال��ف��رتة 
اإىل امل�شجد النبوي  الطويل من مكة للمدينة لنقل ماء زمزم 

بوا�شطة م�شخات قوية على م�شافات حمددة.
ل ي�شفع اليوم لهوؤلء ال�شباب الأربعة بجرعة ماء زمزم امنحها 
اأياهم، يف هذا ال�شباح امل�شرق وهم ب�شحبتي يف �شيارتي، كنت قبل 
لقائهم قد اأعددت زجاجة لرت ون�شف ملنحها هدية ل�شديقني 
يف  معه  يعملون  بفنيني  اأت��ي  اأن  اأحدهما  مني  طلب  العمل،  يف 
م�شروع ووافقت باأن األبي له طلبه، وركبوا معي، يف الوقت الذي 
انتهيت فيه من اأخر قطرة من كوب ال�شاي ال�شباحي وو�شعته 

بجوار ماء زمزم.
ال�شديقني،  يكفي  والن�شف  اللرت  باأن  حتدثني  نف�شي  مازالت 
اأمامي  ال�شيارة  لوحة  يف  ب��رز  �شوء  نظري  لفت  م�شافة  وبعد 
ي�شري اإىل اأن هناك م�شكلة طارئة، مما ا�شطرين لالإحراف عن 
الطريق ال�شريع والوقوف ب�شرعة يف منطقة فلل �شكنية لبحث 
به منخف�ص  واإذا  املاء  من�شوب  لأخترب  الغطاء  فتحت  امل�شكلة، 
ج��دا ل��درج��ة اأن ال�����ش��ي��ارة ارت��ف��ع��ت ح��رارت��ه��ا اأع��ل��ى م��ن املعدل 
الطبيعي واحلل الوحيد الأن اأن اأزود ال�شيارة مباء زمزم الذي 
اأو توجهاتهم  العقائدي  انتمائهم  كان  اأي ما  ب�شر  حرمت منه 
ماء  بجرعة  واك��رام��ه��م  ب�شر  اأن��ه��م  ن�شيت  لغتهم،  اأو  العرقية 

مباركة، تيقنت اأنها ر�شالة لبد اأن اأقراأها واإل اأ�شبحت اأميا.
وطرح  بالتفكري  وب��ادروا  ال�شيارة  من  الأربعة  الأ�شخا�ص  نزل 
احللول، واأنا �شارد اأفكر يف تلك النف�ص الأمارة بال�شوء، غ�شلت 
ك��وب ال�شاي جيدا م��ن م��اء زم��زم ث��م اعطيت ك��ل واح��د منهم 
�شئتم،  فاأدعوا مبا  امل��اء مقد�ص  ب��اأن هذا  ك��وب، ونبهتهم  ن�شف 
انفرجت ا�شاريرهم وهم ي�شربون ويدعون بتمتمة مل ا�شمعها، 
وملا انتهينا وبقى يف الزجاجة ن�شفها، اأقرتح اأحدهم باأن يبحث 
م��ا تبقى م��ن ماء  ب��دل م��ن �شياع  امل��ك��ان ع��ن م�شدر للماء  يف 
مقد�ص، وحمل زجاجة فارغة وم�شى يبحث عن ماء مبحيط 
الزجاجة وزودنا  �شبيل فمالأ  الفلل وعلى بعد غري بعيد وجد 
زمزم  م��اء  من  تبقى  ما  وفدينا  �شبيلنا  اإىل  وم�شينا  ال�شيارة، 

لي�شربه ال�شديقني.

اأ�شامة عبد املق�شود

ماء زمزم 

حكايات على 
مائدة الع�شاء 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

للتمكني  ال�����ش��ارق��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ف��ع��ل��ت 
الج�����ت�����م�����اع�����ي ت�����ق�����دمي خ���دم���ات���ه���ا 
اإل���ك���رتون���ي���اً ع���ن ط���ري���ق ور������ص عمل 
تفاعلية عن بعد ملنت�شبيها ، واإدراجهم 
نقا�شية  وحلقات  ح��واري��ة  جل�شات  يف 
ع���ن ب��ع��د ت��ف��ع��ي��اًل ل���دوره���ا ال���ه���ام يف 
واأو�شياءهم  الأي��ت��ام  اأب��ن��اءه��ا  متكني 
تلقي  املا�شية  ال��ف��رتة  �شهدت  فقد   ،
جل�شة  ل70  امل���وؤ����ش�������ش���ة  م��ن��ت�����ش��ب��ي 
 247 فيها  ���ش��ارك  بعد  ع��ن  تفاعلية 

و�شي و99 ابن.
بعد  ع��ن  العمل  ور���ص  وانطلقت  ه��ذا 
و  املوؤ�ش�شة  نظمتها  تدريبية  باأم�شية 
النف�شي باملوؤ�ش�شة  قدمها ال�شت�شاري 
الأ����ش���ت���اذ اأح���م���د ع��ب��د ال�����ش��ب��ور حول 
النف�شي  ال��ت��وازن  حتقيق  “اأ�شاليب 
الأ�شرية”  امل�شكالت  ملواجهة  لالأ�شرة 
وال����ت����ي �����ش����ارك ف��ي��ه��ا 41 و����ش���ي و 
يتيمان، وت�شمنت العديد من املحاور 
داخل  نف�شي  ت��واف��ق  ل��ب��ن��اء  ال��ه��ادف��ة 
ال�شلوكيات  اأب��رز  الأ���ش��رة م��رك��زاً على 
التي متنع ال�شتقرار الأ�شري وطرق 

جتاوزها.
خالل  املقدمة  ال��ور���ص  وتنوعت  كما 
جوانب  ف�����ش��م��ل��ت  امل���ا����ش���ي���ة  ال����ف����رتة 
ال���ت���م���ك���ني ال���ن���ف�������ش���ي والج���ت���م���اع���ي 
،ف���ف���ي جانب  ال�����ش��ل��وك��ي  وال����رتب����وي 

ال��ت��م��ك��ني ال��ن��ف�����ش��ي ان�������ش���م الأب����ن����اء 
والأو�شياء اإىل 14 ور�ص تفاعلية عن 
اإلكرتونية متنوعة   بعد عرب من�شات 

ا�شتفاد منها 60 و�شي و9 اأبناء.
اإدراج  امل��وؤ���ش�����ش��ة ع��ل��ى  ف��ي��م��ا ح��ر���ش��ت 
اجتماعية  وجل�شات  ور���ص  يف  اأبناءها 
رك������زت ع���ل���ى حت��ف��ي��ز امل�������ش���ارك���ني يف 
الجتماعي  تكيفهم  ت��دع��م  ج��وان��ب 
،والتي  امل��ت��ن��وع��ة  م��ه��ارات��ه��م  وت��ن��م��ي 
قدمت باأ�شلوب مميز وجاذب وتفاعلي 
، فقد �شارك 86 و�شي و 52 ابن يف 

بعد. عن  تفاعلية  ور�شة   33
ال��رتب��وي مت  التمكني  اأم���ا يف ج��ان��ب 
التمكني  منت�شبي  م�����ش��ارك��ة  تنظيم 
بعد  ع��ن  تفاعلية  عمل  ور���ص   23 يف 

،ح�شرها 14 ابن و29 و�شي.
الطنيجي  ���ش��ي��خ��ة  اأك������دت  ج��ه��ة  م���ن 
الجتماعية   اخلدمة  ق�شم  –رئي�ص 
ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة- اأه��م��ي��ة م��وا���ش��ل��ة تنظيم 
م��ث��ل ه���ذه ال���ور����ص ع��ن ب��ع��د واأكملت 
ال�شتمرار  ع��ل��ى  :”حر�شنا  ق��ائ��ل��ة 
ت��ق��دمي خ��دم��ات��ن��ا يف ف���رتة العمل  يف 
منت�شبينا  ل�شالمة  �شماناً  بعد  ع��ن 
ومتا�شياً مع �شعي املوؤ�ش�شة يف حتقيق 
التدريبية  الور�ص  من  ا�شتفادة  اأك��رب 
التفاعلية  احل�����واري�����ة  واجل���ل�������ش���ات 
ع��ن بعد ،وال��ت��ي ق��دم��ت اإل��ت��زام��اً منا 
باعتبارات العمل عن بعد للوقاية من 

فريو�ص كورونا امل�شتجد.
ال�شتفادة  اأهمية  مل�شنا  لقد  وتابعت: 

�شخرت  ال��ت��ي  التفاعية  املن�شات  م��ن 
والرتقاء  املعلومة  اإي�����ش��ال  لت�شهيل 
يتنا�شب  مب����ا  اخل�����دم�����ات  ب���ت���ق���دمي 
م����ع ال�����ظ�����روف احل����ال����ي����ة واحل����ل����ول 
للمحافظة  امل��ت��وف��رة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
على ا�شتمرار عطاء املوؤ�ش�شة يف تعزيز 
الأيتام  لأب���ن���اءن���ا  ال��ن��ف�����ش��ي  اجل���ان���ب 

واأو�شياءهم« . 
وت���اأت���ي ه����ذه اخل���ط���وة امل�����ش��ت��ج��دة يف 
اإط����ار اإل���ت���زام امل��وؤ���ش�����ش��ة مب��واك��ب��ة كل 
جديد وتقدمي اأف�شل برامج الرعاية 
احليوي  دوره���ا  وتر�شيخ   ، والتمكني 
معنوياً  الأي��ت��ام  اأ�شر  وم�شاندة  لدعم 
وخلق بيئة جاذبة ومتميزة لرعايتهم 

واإعداد يتيم واعد ومبدع ومتمكن. 

•• اأبوظبي-وام: 

الإعاقة  لأبحاث  �شلمان  امللك  ومركز  الهمم  لأ�شحاب  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
الرتبية  م��ي��دان  يف  ال��رع��اي��ة  وخ��ط��ط  درا���ش��ات  لتنفيذ  ا�شرتاتيجيا  م�شروعا 

اخلا�شة يف املجالت العلمية والأكادميية والتدريب.
املربمة  التفاقية  لبنود  وتنفيذا  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  امل�شروع �شمن  ياأتي 

بني موؤ�ش�شة زايد لأ�شحاب الهمم ومركز امللك �شلمان لأبحاث الإعاقة.
ويهدف امل�شروع الذي يبث من من�شة مركز امللك �شلمان لأبحاث الإعاقة اإىل 
الرتبية اخلا�شة،  العلمي يف  البحث  الهامة حول  املعلومات  امل�شاركني  اإك�شاب 
واملهارات الدقيقة لكيفية اإعداد خطة البحث يف ميدان الرتبية اخلا�شة بدءا 
من الفكرة البحثية، اإىل �شياغة العنوان، وكتابة املقدمة، وبلورة امل�شكلة، وكتابة 
الأ�شئلة، وحتديد الأهداف، اإ�شافة اإىل �شياغة الأهمية، وتعريف امل�شطلحات، 

كما  امل��راج��ع،  �شفحة  وكتابة  والإج�����راءات،  املنهجية  وب��ل��ورة  احل���دود،  وكتابة 
يتخلل هذا الربنامج نقا�شات ثرية للو�شول اإىل مقاربات علمية يتم التوافق 

عليها تخت�ص مبعايري كل ق�شم من اأق�شام خطة البحث.
واختارت موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم جمموعة من كوادرها املتنوعة 
اململكة  يف  الإع��اق��ة  لأب��ح��اث  �شلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  ينظمه  بربنامج  لاللتحاق 
وفنيات  اخلا�شة  الرتبية  ميدان  يف  البحث  خطة  لإع��داد  ال�شعودية  العربية 
الكتابة املهنية وي�شتمر ثالثة اأيام بواقع �شاعتني يوميا عرب من�شة التدريب 
الإلكرتوين للمركز. وقال �شعادة عبداهلل عبد العايل احلميدان الأمني العام 
الإعاقة  �شلمان لأبحاث  امللك  اإن مركز  الهمم..  العليا لأ�شحاب  زايد  ملوؤ�ش�شة 
يتمتع بخربة طويلة ومتخ�ش�شة يف جمال الأبحاث العلمية يف ميدان الرتبية 
ي�شهم يف  بالربنامج  املوؤ�ش�شة  ك��وادر  اإ�شراك عدد من  اأن  اإىل  اخلا�شة، م�شريا 
تطوير املهارات البحثية لديهم وقدراتهم من خالل اأدوات وو�شائل الربنامج 
اجتماعيا  لتمكينهم  الهمم،  اأ�شحاب  حول  ي��دور  ما  بكل  تهتم  والتي  املقدمة 
واملعلومات  بالبيانات  املوؤ�ش�شة  اأق�شام  جميع  يري  كما  واقت�شاديا،  واأكادمييا 
اإج����راء الدرا�شات  ال��رباه��ني والأدل�����ة م��ن  املبنية ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الأدل����ة 
وعلى  العليا  زاي���د  موؤ�ش�شة  يف  بهم  تعنى  ال��ت��ي  امل��و���ش��وع��ات  ح��ول  وال��ب��ح��وث 
الذاتي  الكتفاء  بهدف حتقيق  والعاملي  الإقليمي  والنطاقني  الدولة  م�شتوى 
الهمم  لأ�شحاب  العليا  زايد  موؤ�ش�شة  اأن  واأك��د  العلمي.  البحث  للموؤ�ش�شة من 
وباإ�شراف ومتابعة من �شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص اإدارة 
موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم تعمل على ال�شتفادة من نتائج الأبحاث 
القرار  و�شنع  امل�شتقبلية  ال�شيا�شات  ر�شم  يف  املتخ�ش�شة  العلمية  والدرا�شات 
وفهم الحتياجات والتطوير يف اخلدمات املقدمة للمنت�شبني اإليها من اأ�شحاب 
الهمم وتعزيزها، و�شعيا منها لالرتقاء لآفاق علمية وريادة عاملية للم�شاهمة يف 
موؤ�ش�شة  اإن  واأ�شاف  كافة.  امل�شتويات  على  لعلمية  والدرا�شات  الأبحاث  حقول 
زايد العليا ت�شعى لتطبيق الأبحاث العلمية املتخ�ش�شة يف جمالت واهتمامات 
اأ�شحاب الهمم، والبحث عن طرق وبرامج مبتكرة يف جمال رعايتهم وتاأهيلهم 
اإب��رام اتفاقيات ومذكرات التفاهم  لتمكينهم ودجمهم يف املجتمع، ف�شال عن 
امل�شرتك  التعاون  من  لال�شتفادة  عاملية  اأبحاث  مراكز  مع  امل�شرتك  والتعاون 
ملا فيه م�شلحة اأبنائنا، وتعظيم ال�شتفادة من الكفاءات املتخ�ش�شة، وا�شتثمار 
خربات كوادر املوؤ�ش�شة يف هذا املجال. واأعرب احلميدان عن ال�شكر للم�شوؤولني 
امل�شروع  لهذا  لدعمهم  الإع��اق��ة  لأب��ح��اث  �شلمان  امللك  مركز  على  وللقائمني 
اأن  يذكر  الهمم.  اأ�شحاب  من  به  امل�شاركة  للكوادر  والنجاح  التوفيق  متمنيا 
العدد الإجمايل لكوادر موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم امللتحقني بربنامج 
اإعداد خطة البحث يف ميدان الرتبية اخلا�شة وفنيات الكتابة املهنية يبلغ 26 

م�شاركا من خمتلف املجالت التخ�ش�شية والإدارية.

•• دبي-الفجر:

املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  دع��ت 
ج��م��ي��ع امل��ت��ع��ام��ل��ني ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
على  للح�شول  اللكرتونية  القنوات 
�شهادات  اإ�شدار  تت�شمن  خدمات  عدة 
طبق  ����ش���ورة  اأو  ال���وف���ي���ات  اأو  امل���ي���الد 
اإط���ار حر�ص  وذل���ك يف  ال���ش��ل عنها، 
الوزارة على ت�شهيل وتب�شيط اإجراءات 
اخلدمات  على  واحل�شول  املتعاملني 
ب��اأ���ش��رع وق����ت، واإن�����ش��اء ���ش��ج��ل بيانات 
وتقدم  ال��دول��ة.  وال��وف��ي��ات يف  املواليد 
ه���ذه اخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة مرفقة 
ببطاقة خدمة تو�شح للمتعامل ب�شكل 

اخلدمة،  متطلبات  و�شل�ص  تف�شيلي 
واأحكامها،  و���ش��روط��ه��ا  وخ��ط��وات��ه��ا 
والر�شوم وامل�شتندات املطلوبة والوقت 
امل�شتغرق لإجنازها. وتعترب الوزارة اأن 
الرتويج خلدماتها اللكرتونية �شمن 
اأولوياتها يف ظل جهودها الرامية اإىل 
ن�شبة  ورف���ع  خ��دم��ات��ه��ا  معظم  اأمت��ت��ة 
ال���و����ش���ول اإل���ي���ه���ا وا���ش��ت��خ��دام��ه��ا من 
ممكنة  درج���ة  اأق�����ش��ى  اإىل  املتعاملني 
بال�شافة  ال�شحية،  البيانات  لإدارة 
لن�شر الوعي بطرق واآليات اإجناز هذه 
اخلدمات، ومبا يتوافق مع توجهاتها 
بتوفري خدمات اإلكرتونية تقدم قيمة 
لتلبية  عالية  بجودة  وتتميز  م�شافة 

اأف�شل  وف����ق  امل��ت��ع��ام��ل��ني  اح��ت��ي��اج��ات 
البنية  اإىل  بال�شتناد  العاملية.  املعايري 
التحتية الرقمية التي طورتها الوزارة 
نتائجها  وجنت  ال�شابقة  ال�شنوات  يف 

خالل اأزمة فريو�ص كورونا العاملية. 

واإدار  االل����ك����رتوين  ال���ت���ح���ول 
البيانات

واأك������د ���ش��ع��ادة ال���دك���ت���ور ح�����ش��ني عبد 
الرحمن الرند الوكيل امل�شاعد لقطاع 
توفري  اأن  ال�شحية  والعيادات  املراكز 
املواليد  لت�شجيل  الكرتونية  خدمات 
وال���وف���ي���ات ت���اأت���ي ت���واف���ق���اً م���ع خطط 
والذكي  الل��ك��رتوين  للتحول  ال���وزارة 

وتفعيل الربط مع اجلهات احلكومية 
اللكرتونية  املنظومة  اأن  كما  املعنية، 
الالزمة  الإح�شائية  التقارير  تخدم 
ملتخذي القرار ملتابعة ومراقبة بيانات 
تبنى  والتي  والوفيات،  املواليد  اأع��داد 
امل�شتقبلية  واخلطط  املوؤ�شرات  عليها 
ال�شحية،  ال���رع���اي���ة  ق��ط��اع  ل��ت��ط��وي��ر 
اإح�شائية  بيانات  ت��وف��ري  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
دقيقة عن اأ�شباب الوفيات وفق معايري 

منظمة ال�شحة العاملية.

رب����ط ال����ك����رتوين م���ع اجل��ه��ات 
احلكومية املعنية

توعية  اأه��م��ي��ة  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه  م�����ش��رياً 

القنوات  م��ن  لال�شتفادة  املتعاملني 
الظرف  ل��ل��خ��دم��ات يف  الل��ك��رتون��ي��ة 
ال��������راه��������ن، ب�����ه�����دف خ����ف���������ص ع����دد 
�شالمتهم  ل�������ش���م���ان  امل�����راج�����ع�����ني 
اإط��������ار  يف  امل�����وظ�����ف�����ني،  و������ش�����الم�����ة 
واملمار�شات  ال��وق��ائ��ي��ة  الإج��������راءات 
الح����رتازي����ة ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا دول���ة 
مر�ص  انت�شار  م��ن  للحد  الإم�����ارات 
توجهات  مع  ومتا�شيا  كوفيد19-. 
ح��ك��وم��ة الإم�������ارات ب�����ش��م��ان تقدمي 
كافة اخلدمات الإدارية وفق معايري 
اجلودة والكفاءة وال�شفافية لتحقيق 
وتقليل  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  ور����ش���ا  ���ش��ع��ادة 
عن  ف�شال  معامالتهم،  اإجن���از  م��دة 

للخدمات  ال�شريع  التطور  م��واءم��ة 
يف  وتعزيزها  وال��ذك��ي��ة  اللكرتونية 

دولة الإمارات.
ك��م��ا ت��وف��ر ال������وزارة ب��اق��ة “مربوك 
امل���واط���ن���ني  ل���ل���م���وال���ي���د  ياك”  م�����ا 
على  احل�شول  تت�شمن  التي  اجل��دد 
الهيئة  اإىل  واإر�شالها  امليالد،  �شهادة 
الحت���ادي���ة ل��ل��ه��وي��ة واجل��ن�����ش��ي��ة دون 
للح�شول  املتعامل  ل��ق��دوم  احل��اج��ة 
ال�شفر  وج���واز  ال��ه��وي��ة،  بطاقة  على 
للمولود، لإ�شافته يف خال�شة القيد 
وال�شجل ال�شكاين، من خالل تقدمي 
طلب الكرتوين واحد، حيث ت�شاهم 
هذه اخلدمة يف تخفي�ص عدد زيارات 

املتعاملني اإىل اجلهات احلكومية من 
فقط. واحدة  زيارة  اإىل  زيارات   7

واأو���ش��ح��ت ال��دك��ت��ورة ن��دى املرزوقي 
بالوزارة  الوقائي  الطب  اإدارة  مدير 
ت���وف���ري  ت���ت�������ش���م���ن  اخل������دم������ة  اأن 
للولدة  اإلكرتونية  بالغات  خدمات 
احلكومية  امل�شت�شفيات  من  وال��وف��اة 
اإ�شدار  طلبات  وت��ق��دمي  واخل��ا���ش��ة، 
واإعادة اإ�شدار وبدل الفاقد ل�شهادات 
امل���ي���الد وال���وف���اة م���ن ق��ب��ل الأف�����راد، 
اإ�شافة اإىل اإ�شدار ن�شخة اإلكرتونية 
ال���وف���اة فور  اأو  امل���ي���الد  ���ش��ه��ادة  م���ن 
اإدارة  من  الكرتونيا  الطلب  اعتماد 
الطبية  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ال��وق��ائ��ي  ال��ط��ب 

يوفر  ال��ن��ظ��ام  اأن  م�شيفة  امل��ع��ن��ي��ة. 
الإمارات  هيئة  مع  الكرتونياً  ربطاً 
ال�شجل  ب��ي��ان��ات  ل��ت��ح��دي��ث  ل��ل��ه��وي��ة 
والوفيات،  الولدة  بواقعات  ال�شكاين 
الإلكرتوين  الدفع  اإمكانية  واإت��اح��ة 
الدرهم  بطاقات  با�شتخدام  للر�شوم 

الكرتوين والبطاقات الئتمانية. 

•• اأبوظبي-وام:

ال��ربمل��اين الذي  ال��ع��امل��ي للعمل  ب��ال��ي��وم  ال��ي��وم  حتتفي دول���ة الإم�����ارات 
التي  والإجن���ازات  النجاحات  وقع  عام على  يونيو من كل   30 ي�شادف 
حققها برنامج التمكني ال�شيا�شي الذي اأعلن عنه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” يف العام 2005، 
والذي و�شع خارطة طريق ملهمة لالرتقاء بالعمل الربملاين يف الدولة 
و  املواطنني  قربا من  اأك��ر  ليكون  الحت��ادي  الوطني  املجل�ص  ومتكني 

�شلطة داعمة لل�شلطة التنفيذية.
و تكت�شب املنا�شبة هذا العام طابعا خا�شا يف الإمارات يف �شوء ما حققته 
من تقدم يف جمال متكني املراأة يف العمل الربملاين لت�شبح من بني اأربع 
دول على م�شتوى العامل هي الأكر متثيال للن�شاء يف الربملان بعد اأن 
بلغت ن�شبة ع�شوية املراأة يف املجل�ص الوطني الحتادي يف ت�شكيل ف�شله 

ال�شابع ع�شر الذي بداأ يف 14 نوفمرب 2019م، 50 يف املائة.
ويتزامن اليوم العاملي للعمل الربملاين مع ما ي�شهده العامل من ظروف 
حتديا  �شكلت  ال��ت��ي  و  امل�شتجد  ك��ورون��ا  وب���اء  تف�شي  نتيجة  ا�شتثنائية 
حقيقيا يف وجه ا�شتمرار عمل املوؤ�ش�شات الربملانية حول العامل خا�شة 
يف ظل اإجراءات التباعد الجتماعي، ومدى قدرتها على مواكبة املرحلة 
الراهنة التي تتطلب دورا اأكر حيوية يف مناق�شة القوانني والت�شريعات 

الطارئة ذات ال�شلة.
انتهجها املجل�ص  “عن بعد” التي  العمل  الإم��ارات �شاهمت جتربة  ويف 
الوطني الحتادي، يف اإجناز املهام املوكلة كافة ب�شكل اأكر ابتكارا وتفاعال 
واأريحية يف العمل، الأمر الذي ير�شخ حر�ص املجل�ص على موا�شلة دوره 

ال��واردة، يف ظل الإجراءات  الت�شريعي والرقابي على م�شاريع القوانني 
التي اتخذتها الدولة ملواجهة فريو�ص “كورونا«.

من  بعد  ع��ن  الحت���ادي،  الوطني  املجل�ص  جل�شات  عقد  اآل��ي��ة  حظيت  و 
خالل تقنية “ الفيديو كونفرن�ص “ باهتمام و جناح بالغني باعتبارها 
على  جتلى  ما  وهو  تاأ�شي�شه  منذ  املجل�ص  ي�شهدها  برملانية  جتربة  اأول 
“عن بعد” اأق��ر خاللها ع��ددا من  اأر���ص الواقع يف عقده ع��دة جل�شات 
يف  رقابيا  به  املنوط  وال��واج��ب  ب��ال��دور  قيامه  وتابع  القوانني  م�شاريع 
�شيا�شة  مناق�شة  يف  وت�شريعيا  احل��ك��وم��ة،  ممثلي  اإىل  الأ�شئلة  توجيه 

اجلهات املحلية.
و على الرغم من كون اجتماعات املجل�ص عقدت “عن بعد” فاإن املجل�ص 

من  بداية  كافة  ال���واردة  القانونية  بال�شرتاطات  الل��ت��زام  على  حر�ص 
الجتماع،  حم�شر  وحترير  الجتماع  واإدارة  القانوين  الن�شاب  اكتمال 
وتوجيه الأ�شئلة ونهاية مبناق�شة واإقرار م�شاريع القوانني املحالة من 

احلكومة.
توجيه  على  بعد”  “عن  عقدت  التي  اجلل�شات  خ��الل  املجل�ص  وعكف 
الأ�شئلة اإىل وزراء وممثلي احلكومة الحتادية، والتي �شملت مو�شوعات 
الأن�شطة  تطوير  ومبادرات  ال�شحي،  القطاع  دعم  منها جهود  متنوعة 
ال�شتفادة من  التعلم، وطرق  الهمم يف  اأ�شحاب  دمج  واآليات  ال�شبابية، 
وتوطني  للمطلقات،  املقدمة  امل�شاعدات  و�شروط  املتقاعدين،  خ��ربات 
التخ�ش�شات  لختيار  ال�شباب  توجيه  و  الب�شرية  امل��وارد  مديري  مهن 
القت�شادي  التاأثري  ومواجهة  العمل،  �شوق  مع  تتنا�شب  التي  العلمية 
لفريو�ص “كورونا” على ال�شركات والأفراد، وغريها من املوا�شيع التي 

تهم املجتمع.

�لإمار�ت حتتفي �ليوم باليوم �لعاملي للعمل �لربملاين

موؤ�س�سة ز�يد �لعليا ومركز �مللك �سلمان لأبحاث �لإعاقة يطلقان م�سروعا ��سرت�تيجيا

ملواءمة التطور باخلدمات االلكرتونية والذكية وتوافقًا مع االإجراءات االحرتازية

وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع توعي �ملتعاملني باخلدمات �لإلكرتونية لنظام �ملو�ليد و�لوفيات

•• عجمان -الفجر:

لعام  الثاين  الفرتا�شي  اجتماعه  عجمان  يف  النقل  هيئة  اإدارة  جمل�ص  عقد 
عن بعد عرب و�شيلة الإت�شال املرئي برئا�شة �شعادة  عقده  مت  الذي  و   2020
حممد عبداهلل بن علوان رئي�ص جمل�ص الإدارة بح�شور اأع�شاء جمل�ص الإدارة 

واملدير العام واملدراء التنفيذيني.
الزمات  اإدارة  الهيئة يف جمال  �شعادته على جاهزيه  اأ�شاد  الإجتماع  بداية  ويف 
بتطبيق  املفاجئة  التحديات  ومواجهة  ت��دارك  على  وقدرتها  العقبات  وتذليل 

كافة املمار�شات و احللول الفعاله واملبتكره.
وعر�ص �شعادة م.عمر احمد بن عمري مدير عام الهيئة  نتائج العمل عن بعد 
وثمارة  وتاأثرياته احلاليه وامل�شتقبليه على خطة �شري العمل فقد اثبتت الهيئة 
جناح املبادرة وقدمت منوذجا يحتذى به ملنظومه العمل عن بعد ، حيث عملت 
الهيئة على توفري التدريب الالزم للموظفني العاملني عن ُبعد ل�شمان جودة 

عملهم ووفرت الآليات التقنيه والنظمة الفعاله لتمكني املوظفني بالعمل عن 
بعد دون التاثري على كفاءة �شري العمل.

وناق�ص املجل�ص خطط التعايف و التي مت اقرتاحها للتعامل مع مرحلة ما بعد 
كورونا مع اخذ العتبار بكافة امل�شتجدات ل�شرتداد وا�شتمرار الإنتاجيه وخطه 
للت�شدي من  والتوقعات  الآليات  مناق�شه  كما متت   ، تامه  بكفاءه  العمل  �شري 
اآثارها ال�شلبيه  واأخذ اوجه اليجابيه وذلك  الأزم��ات امل�شتقبليه لتقلي�ص من 

لتحقيق نتائج مر�شيه يف كافة املجالت املتاأثره بالزمه
واهم  الأزم��ه  خ��الل  املحققة  النتائج  و  الهيئة  اعمال  الجتماع  يف  وا�شتعر�ص 
يف  وال�شلبيه  الإيجابية  واآث��اره��ا  والقطاعات  الهيئة  واجهتها  التي  التحديات 
الوقت احلايل ويف امل�شتقبل ومت الإطالع على تقرير واح�شائيات الهيئة خالل 
الأزمه وبعدها . ويف ختام اجلل�شة ثمن �شعادة رئي�ص جمل�ص الإدارة على جهود 
و�شعيهم  التحديات  مواجهة  يف  املتميز  اداءه���م  وعلى  الهيئة  وموظفي  اإدارة 

الدائم لإتباع اأخر واأف�شل امل�شتجدات ل�شمان ا�شتمرارية الإعمال والإنتاجيه

•• اأبوظبي - وام:

بعد  ع��ن   69 الإع��الم��ي  امللتقى  ام�����ص  ب��اأب��وظ��ب��ي  الق�شاء  دائ���رة  نظمت 
واح�شائيات”.  اأرق��ام  الت�شغيلية  ال�شتدامة   .. الق�شاء  “ دائ��رة  بعنوان: 
الداخلية  والعمليات  امل�شاندة  قطاع  مدير  املرزوقي  ابراهيم  اأحمد  واأك��د 
بدائرة الق�شاء من خالل حديثه بامللتقى حر�ص الدائرة على اتخاذ حزمة 
بعد، وحتقيق  الأعمال عن  ا�شتمرارية  اإىل �شمان  تهدف  الإج���راءات  من 
على  واملحافظة  والإداري����ة  الق�شائية  للخدمات  الت�شغيلية  ال�شتدامة 
ال�شالمة وال�شحة العامة من خالل مراعاة التدابري الحرتازية وت�شهيل 

وت�شريع الإجراءات على  املوظفني واملتعاملني واملوردين.
واأ�شار اإىل اأن اإدارة تقنية املعلومات جنحت خالل الأ�شبوع املا�شي يف زيادة 
اأ�شبح  حيث  بعد،  ع��ن  التقا�شي  نظام  مل�شتخدمني  ال�شتيعابية  ال��ق��درة 
قادرا على ا�شتيعاب ما يقارب 10 اآلف م�شتخدم من الق�شاة واملتعاملني 

واملوظفني واملتقا�شني يف اآن واحد.
العديد من  اإ�شافة  اإىل  للمتعاملني لفت  اتخذت  التي  الج��راءات  وح��ول 
التح�شينات على بوابة الدائرة الإلكرتونية، واإن�شاء بريد اإلكرتوين خا�ص 
خدمتي  وا�شتحداث  التح�شري”،  “وات�شاب  برنامج  واإط��الق  باملتعاملني، 

طلبات التنفيذ لوكيل قانوين وطلبات املحاكم لوكيل قانوين اإلكرتونيا.
اإىل  العمال من خالل تو�شيلها  اآلية لت�شليم م�شتحقات  اإىل و�شع  واأ�شار 
الإلكرتوين،  الإي��رادات  الثانية من نظام  املرحلة  واعتماد  اإقامتهم،  مقار 
والتوقيع الإلكرتوين على احلوالت البنكية حيث مت اعتماد 525 حوالة 
يف اليوم الأول من اإطالق اخلدمة ف�شال عن واإلغاء التعامل بال�شيك يف 
العديد من التعامالت، وتركيب 10 اأجهزة لاليداع والدفع اللكرتوين 

يف مركز �شرطة العا�شمة واعتماد الدفع عن طريق الر�شائل الن�شية.
تقدمي  اإىل  اأ���ش��ار  ال��دائ��رة  ملوظفني  ات��خ��ذت  التي  ل��الج��راءات  وبالن�شبة 
كافة اخلدمات لهم عن بعد وتدريبهم على كيفية وتذليل املعوقات حتى 
بلغت ن�شبة العمل عن بعد ا�شتخدام الأنظمة والربامج عن بعد باملحاكم 
والنيابات 100 %، واإن�شاء اكر من بريد اإلكرتوين لتلقي ا�شتف�شاراتهم 
التطوير  خ��ط��ط  لإدارة  اإل���ك���رتوين  ن��ظ��ام  اإن�����ش��اء  ع��ن  و���ش��ك��اوي��ه��م ف�شال 

الفردية.
اأن ال��دائ��رة م��ع ب��داي��ة اجلائحة ات��خ��ذت ع��ددا م��ن الج���راءات  ولفت اإىل 
الأخرى للمحافظة على ال�شالمة وال�شحة العامة كتعقيم مبان الدائرة 
يف اأبوظبي والعني والظفرة، واإلغاء كافة الفعاليات والدورات التدريبية، 
الريا�شي والنادي ال�شحي ودور  النادي  وغلق احل�شانة وغرفة الأمومة 

العبادة مبقر الدائرة واإلغاء التوقيع من خالل الب�شمة باليد.
ولفت اإىل و�شع �شوابط حل�شور مندوبي مكاتب املحاماة للدائرة، وتركيب 
بوابات عند مداخل الدائرة مزودة باأجهزة كا�شف احلرارة والعالن عن 
وو�شع  الن�شية  الر�شائل  خ��الل  من  بعد  عن  وحت�شريها  ال��دع��اوى  قيد 
واأ�شحاب  واملخالطني  واحل��وام��ل  ال�شن  لكبار  الأول��وي��ة  تعطي  �شوابط 
اإدارة خماطر فريو�ص  اإىل ت�شكيل فريق عمل  الأمرا�ص املزمنة ..م�شريا 
كورونا والتن�شيق مع مدير عام القرى العمالية باأبوظبي لتوفري مكتب 
على  احل�شول  م��ن  العمال  ليتمكن  املعتمدة  العمالية  بالقرى  للدائرة 

اخلدمات الق�شائية والعدلية دون احلاجة للح�شور املحاكم.
وتطرق املرزوقي اإىل اجنازات القطاع ..م�شريا اإىل اإجناز 21،481 معاملة 
يف جمال خدمات املوظفني واإجناز 340 حجزا ماليا واأمر �شراء و�شداد 
1198 فاتورة للموردين وامل�شروفات الت�شغيلية، والنتهاء من 11 األف 
األف   245 اإجناز  والعالوات، عالوة على  واملزايا  الرواتب  معاملة �شمن 
األف معاملة يف جمال الأمانات، لفتا  معاملة يف جمال الإي��رادات، و32 
البديلة،  والطاقة  الطاقة  تر�شيد  دره��م يف جمال  7 ماليني  توفري  اإىل 
واإجناز 18 م�شروعا ت�شغيليا واإجناز 8 اآلف من متطلبات مبادرة كفائي، 

وتنفيذ 6 اآلف طلب �شيانة واأمر عمل.
ويف جمال الدعم الفني والتقني لفت املرزوقي اإىل اإجناز اأكر من 580 
�شمن  بالغا   2650 واإغ���الق  وال��ربام��ج،  الأن��ظ��م��ة  على  حت�شينيا  طلبا 
ال��رد على  األ��ف��ا يف جم��ال  بيتي و22  م��ب��ادرة عطاء يف عملي و�شالمة يف 
300 طلب  واإجن��از  ال��واردة عرب الربيد والهاتف  املختلفة  ال�شتف�شارات 
فيما يتعلق بالبنية التحتية والت�شغيل، ف�شال عن اإجناز 240 معاملة يف 
جمال متطلبات طرح املناق�شات واإبرام العقود ، وتوفري 6200 طلب يف 

جمال الدعم اللوج�شتي.

جمل�ص �إد�رة هيئة �لنقل يف عجمان يناق�ص 
�لنتائج �ملحققه خالل �أزمة كوفيد 19

 �ل�سارقة للتمكني �لجتماعي تفعل عملها عن بعد ب� 70 ور�سة تفاعلية

 ق�ساء �أبوظبي تنظم �مللتقى �لإعالمي 69 بعنو�ن )د�ئرة 
�لق�ساء .. �ل�ستد�مة �لت�سغيلية �أرقام و�إح�سائيات(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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اأخبـار الإمـارات

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

 اأكد اأهايل منطقة الظفرة مت�شكهم 
والوقائية  الحرتازية  بالإجراءات 
فريو�ص  انت�شار  م��ن  للحد  املتبعة 
19 وذل���ك �شمان  ك��ورون��ا ك��وف��ي��د 
الأفراد  وحماية  و�شالمتهم  اأمنهم 

واملجتمع من هذا اخلطر .
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  اأه�����ايل  ت���وج���ه  و 
بال�شكر والعرفان للقيادة الر�شيدة 
ع��ل��ى اجل���ه���ود امل��ت��وا���ش��ل��ة ال��ت��ي مت 
التعقيم  ب���رن���ام���ج  خ�����الل  ب���ذل���ه���ا 
و�شالمة  اأم����ن  ل�����ش��م��ان  ال��وط��ن��ي، 
امل���ج���ت���م���ع والأف���������������راد، م���وؤك���دي���ن 
اأه��م��ي��ة الل��ت��زام بكافة الإج����راءات 
التي  وال����وق����ائ����ي����ة،  الح������رتازي������ة 
واملخت�شة  املعنية  اجلهات  حددتها 

للحد من انت�شار فريو�ص كورونا.
برنامج  ان��ت��ه��اء  ق����رار  اأن  واأك�������دوا 
بحرية  وال�شماح  الوطني،  التعقيم 
اخل�������روج وال�����ع�����ودة ل���ك���اف���ة اأف������راد 

تقييد،  دون  ال��ي��وم  ط���وال  املجتمع 
ل ي��ع��ن��ي ال��ت��خ��ل��ي ع���ن الإج������راءات 
مزيداً  يتطلب  ولكنه  الح��رتازي��ة، 
من اللتزام وامل�شوؤولية لدى جميع 
اللتزام  وموا�شلة  املجتمع،  اأف��راد 
الحرتازية  ب����الإج����راءات  ال��ك��ام��ل 
مواجهة  يف  ال��وق��ائ��ي��ة  وال���ت���داب���ري 
والتاأكيد  »كوفيد19-«،  م��ر���ص 
التجمعات  م���ن���ع  ا����ش���ت���م���رار  ع���ل���ى 

العائلية  ال��زي��ارات  وجتنب  العامة، 
اجلميع،  و���ش��الم��ة  �شحة  ل�شمان 
الجتماعي،  ب��ال��ت��ب��اع��د  والل���ت���زام 
عند  والقفازات  الكمامات  وارت���داء 

اخلروج من املنزل.
واأو���������ش��������ح ال������دك������ت������ور اب����راه����ي����م 
الباطني  اأخ�����ش��ائ��ي  ع���ب���دال���وه���اب 
وامل����دي����ر ال���ط���ب���ي مل�����ش��ت�����ش��ف��ى ميد 
ك��ل��ي��ن��ك يف م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة  ، اأن 

على كل فرد يف املجتمع م�شوؤولية، 
على  ويحافظ  نف�شه،  يحمي  حتى 
الآخرين، وذلك من خالل التزامه 
وارتداء  الح��رتازي��ة،  ب���الإج���راءات 
اجل�شدي،  وال���ت���ب���اع���د  ال���ك���م���ام���ات 
اليدين  ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
والتعقيم، وعدم اخلوف، لن�شتطيع 
بناء ج��دار قوي ل ميكن لفريو�ص 

كورونا اخرتاقه.

لتقوية  الطرق  اأف�شل  اأن  واأ���ش��اف 
املحافظة  خ��الل  م��ن  املناعة  جهاز 
و�شليمة،  م���ت���وازن���ة  ت��غ��ذي��ة  ع��ل��ى 
واحل�شول على نوم كاٍف، وممار�شة 
واحلفاظ  م�شتمر،  ب�شكل  الريا�شة 
التدخني،  ومنع  �شحي،  وزن  على 
وم��ن��ع ال��ع��دوى امل��ت��ك��رر، م��ن خالل 
اأو  الأن���ف  مل�ص  وع���دم  ال��ي��د،  نظافة 

اليدين اأو العينني.

اأه��ايل منطقة  بعث  وم��ن جانبهم، 
وامتنان  ���ش��ك��ر  ب��ر���ش��ائ��ل  ال��ظ��ف��رة 
وت��ق��دي��ر ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة؛ على 
انت�شار فريو�ص  جهودها للحد من 
التعقيم  ب��رن��ام��ج  خ���الل  ك���ورون���ا، 
بنجاح،  ان���ت���ه���ى  ال�������ذي  ال���وط���ن���ي 
بانتهاء  ���ش��ع��ادت��ه��م  ع���ن  م��ع��ربي��ن 
ال��ربن��ام��ج، مم��ا اأع��ط��ى م��زي��داً من 
على  م��وؤك��دي��ن  لديهم،  الطمئنان 

الحرتازية  ب��الإج��راءات  التزامهم 
اتباعها  ال�����واج�����ب  وال����وق����ائ����ي����ة، 
واللتزام بها، ل�شمان اأمن و�شالمة 

الأفراد واملجتمع.
واأك���د حممد امل��زروع��ي، م��ن اأهايل 
الظفرة، اأن انتهاء برنامج التعقيم 
احلركة،  ح���ري���ة  وف���ت���ح  ال���وط���ن���ي، 
املجتمع،  �شالمة  من  التاأكد  يعني 
وال�شيطرة على فريو�ص كورونا من 

خ���الل اخل���ط���وات وال���ربام���ج التي 
ات��خ��ذت��ه��ا ال���دول���ة، وه���و م��ا اأ�شفى 
ويف  وال�شعادة  الفرحة  م��ن  م��زي��داً 
، الم��ت��ن��ان جلهود  ن��ف�����ش��ه  ال���وق���ت 
ال����دول����ة يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع الأزم�����ة 
واحلد من انت�شار فريو�ص كورونا.

واأ����ش���ار ح��م��د ال��ه��ام��ل��ي، م��ن اأهايل 
برنامج  ان��ت��ه��اء  اأن  اإىل  ال��ظ��ف��رة، 
التخلي  يعني  ل  الوطني  التعقيم 
الإج����راءات الحرتازية،  ال��ت��ام ع��ن 
من  م��زي��داً  فر�ص  العك�ص  على  ب��ل 
املجتمع  اأفراد  كافة  امل�شوؤولية على 
ل��ل��ت��ع��ام��ل الإي���ج���اب���ي م���ع ال���وب���اء، 
بكافة  الكامل  الل��ت��زام  خ��الل  م��ن 
والوقائية،  الحرتازية  الإج��راءات 
والقفازات  الكمامات  ارت����داء  مثل 
وا�شتمرار  امل��ن��زل،  خ��ارج  با�شتمرار 
التباعد اجل�شدي، �شواء يف الأماكن 
املفتوحة اأو املغلقة، وهو ما يحد من 
والق�شاء  ك��ورون��ا،  فريو�ص  انت�شار 

عليه.

•• ال�سارقة - وام:

الطلبة  ا�شتئناف  امكانية  اخلا�ص  للتعليم  ال�شارقة  هيئة  اأعلنت 
وفق  ب��الإم��ارة  اخلا�شة  امل��دار���ص  جميع  يف  املقبل  العام  درا�شتهم 
ال�����ش��ادرة من  ال�شوابط وال���ش��رتاط��ات الح��رتازي��ة وال��وق��ائ��ي��ة 

اجلهات املعنية.
ياأتي قرار ا�شتئناف الدرا�شة خالل املو�شم الدرا�شي املقبل �شمن 
بالتدابري  التعليمية  املوؤ�ش�شات  ال��ت��زام  على  ترتكز  �شاملة  خطة 
للم�شتجدات  حثيثة  ومتابعة  الوقائية  والج���راءات  الح��رتازي��ة 
للطلبة  واحلماية  ال�شالمة  معايري  اأع��ل��ى  ل�شمان  والتقييمات 
التعليمية  ال��ك��وادر  م��ن  التعليمي  احل��ق��ل  يف  العاملني  وجلميع 
املجتمع  و�شالمة  �شحة  ي�شمن  ومبا  امل�شاعدة  وعمال  والإداري���ة 

املدر�شي ومينح املدار�ص املرونة يف ال�شتجابة ملتطلبات التغيري.
ال�شارقة  هيئة  رئي�ص  الها�شمي  الدكتورة حمدثة  �شعادة  اأك��دت  و 
املدار�ص  جميع  يف  ال��درا���ش��ة  ا�شتئناف  ق��رار  اأن  اخل��ا���ص  للتعليم 
اخلا�شة يعرب عن قدرة الدولة على مواجهة الأزمات و حر�شها 
اهتمام  ي�شاحبه  اإن�شانيا  حقا  باعتباره  التعليم  ا�شتمرارية  على 
بالغ بتاأمني �شحة و�شالمة الطالب والكوادر العاملة يف املوؤ�ش�شات 
ب�شكل  التوا�شل  على  �شتعمل  الهيئة  اأن  اىل  م�شرية   .. التعليمية 
مبا�شر ودائم مع املدار�ص اخلا�شة كافة يف الإمارة متعاونة مع عدد 
من اجلهات واملوؤ�ش�شات للتاأكد من تطبيق الج��راءات والتدابري 
الإداري����ة  ال��ك��وادر  التعليمية وال��ت��زام  امل��وؤ���ش�����ش��ات  الح���رتازي���ة يف 
والتدري�شية بها وتطبيقها بوعي وحذر �شديد معلنة عن جولت 
تفتي�شية جمدولة �شيتم تنفيذها ا�شتعدادا للعام الدرا�شي واأخرى 
اأن عودة الطلبة اإىل  عند عودة الطلبة اىل مدار�شهم. واأو�شحت 
مقاعد الدرا�شة �شتكون وفق خطة ممنهجة ترتكز ب�شكل اأ�شا�شي 
على امل�شتجدات ال�شحية ل�شمان عودة اآمنة ا�شافة اإىل ال�شتئنا�ص 
براأي امليدان الرتبوي الذي توليه الهيئة اأهمية بالغة حيث عقدت 
املدار�ص اخلا�شة  اإدارات  الجتماعات مع جميع  الهيئة عددا من 

املدار�ص  اإىل  ال��ع��ودة  ب�شاأن  ومقرتحاتهم  اآرائ��ه��م  اإىل  لال�شتماع 
بطريقة �شحيحة ت�شمن �شالمة الطلبة والكوادر العاملة بهدف 
الطلبة.  م�شلحة  يخدم  ومب��ا  ال��ق��رار  اتخاذ  عملية  يف  اإ�شراكهم 
الواجب  الإج��راءات والتدابري الحرتازية  الها�شمي  وا�شتعر�شت 
اتباعها والتي اأقرتها احلكومة الإحتادية اأبرزها اللتزام بقيا�ص 
ب�شكل يومي  املدر�شي  اإىل احل��رم  درج��ة احل���رارة لكل من يدخل 
مبا يف ذلك الكوادر العاملة من هيئات تعليمية وطلبة وغريهم و 
احلفاظ على تطبيق اإجراءات التباعد اجل�شدي املعتمدة من قبل 
اجلهات ال�شحية املعنية يف الدولة وتقليل القدرة ال�شتيعابية يف 
الف�شول الدرا�شية والعمل على تعقيم مباين املوؤ�ش�شات التعليمية 
والف�شول الدرا�شية واملختربات وغريها من املرافق ب�شكل دوري 
وفق تو�شيات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث 
والعمل على تنظيم واإدارة اليوم املدر�شي للطلبة مبا يف ذلك اأوقات 
الوجبات الغذائية مبا ي�شمن التباعد اجل�شدي للطلبة واحلر�ص 

على احلد من التجمعات وتعليق الأن�شطة اجلماعية..
اإىل جانب تخفي�ص القدرة ال�شتيعابية للحافالت املدر�شية بحيث 
قيا�ص  و  التباعد اجل�شدي  ل�شمان حتقيق  باملائة   30 تتعدى  ل 
حرارة كل راكب قبل ال�شعود اإىل احلافلة مع اللتزام مبنع دخول 
اأثناء دوام وتواجد  الأفراد العاملني يف خدمات الدعم وال�شيانة 
الإجراءات  والتعليمية واملطالبة �شمن  الإدارية  والكوادر  الطلبة 
م���درب يف  و���ش��الم��ة  م�����ش��وؤول �شحة  بتعيني  الوقائية  وال��ت��داب��ري 
اللتزام  ل�شمان  كادر متري�شي مرخ�ص  اىل  اإ�شافة  كل مدر�شة 

بتطبيق التعليمات وال�شوابط وال�شرتاطات الحرتازي.
و اأكدت الها�شمي �شريان الإجراءات وال�شوابط على املدار�ص كافة 
التطبيق من مدر�شة  اآليات  اختالف  .. م�شرية اىل  ا�شتثناء  دون 
مدر�شة  من  يختلف  قد  التاأثري  وم��دى  امل�شاحات  بحكم  لآخ��رى 
بقدرة  ثقتها  وج��ددت   .. وامل��راف��ق  امل�شاحات  لتوفر  وفقا  لأخ��رى 
جانب  اإىل  واق��ت��دار  بثقة  التعامل  على  كافة  املدر�شية  الإدارات 
م�شوؤولية املدار�ص يف مثل هذه الظروف ال�شتثنائية على ت�شميم 

اأف�شل احللول التي تنا�شبها تبعا لإمكانيات وقدرات كل منها.
املدار�ص  مديري  بني  الت�شاور  و  ال�شتئنا�ص  اأهمية  على  و�شددت 
لعودة  الأن�شب  ال�شكل  لتحديد  والتدري�شية  الإداري���ة  ك��وادره��ا  و 
الطلبة اإىل احلرم املدر�شي مبا ين�شجم مع الإجراءات والتدابري 
امل�شاحات  كل  ا�شتثمار  اىل  داعية  املخت�شة  اجلهات  عن  ال�شادرة 
امل��ت��وف��رة وامل��راف��ق وط���رح ح��ل��ول ابتكارية ت��خ��دم ال��ه��دف ال��ع��ام و 
اأن ترفع املدار�ص  اإىل مدار�شهم وعلى  اآلية عودة الطلبة  تو�شيح 
خططها عرب من�شات اإتقان ومتام يف موعد اأق�شاه اخلام�ص من 
يوليو املقبل فيما تقوم فرق خمت�شة يف الهيئة بدرا�شة اخلطط 
و بحث  املدر�شة  زي��ارة  بعد  تنفيذها  قابلية  التاأكد من  و  املقدمة 
و�شيتم  املدر�شي  احل��رم  يف  الواقع  اأر���ص  على  اخلطة  تنفيذ  اآلية 
لحقا البت يف اخلطط املقدمة و�شيكون بو�شع كل مدر�شة تعميم 
ال�شيناريو املعتمد واطالع اأولياء الأمور والطلبة والكادر املدر�شي 
“اأن هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص حر�شت قبل  عليه. واأ�شافت 
الج����راءات  بتطبيق جميع  الل��ت��زام  امل��دار���ص على  اإغ���الق  ق���رار 
اإ�شافة  املدر�شية  املرافق  و  احلافالت  تعقيم  خالل  من  الوقائية 
اإىل اإلغاء كافة الأن�شطة و الربامج و الرحالت املدر�شية و تعزيز 
العملية  يف  �شركاء  ليكونوا  الأه���ل  ع��ات��ق  على  امللقاة  امل�شوؤولية 
وبناتنا  اأبنائنا  على  احلفاظ  بهدف  ال�شليمة  ال�شحية  الرتبوية 
اأو���ش��ح��ت الدكتورة  ال��ع��ل��م ». و  ل���واء  امل��ن�����ش��وي��ة حت��ت  وك���وادرن���ا 
الها�شمي اأن النجاح الذي حققته الهيئة من خالل توفري الأدوات 
والت�شهيالت الالزمة لإجناح نظام “التعليم عن بعد” �شيتوا�شل 
مع ا�شتئناف الدرا�شة يف �شبتمرب املقبل ل �شيما اأن جميع املدار�ص 
يف كامل جهوزيتها و التي تن�شجم مع ق��رارات الدولة و�شيا�شتها 
الحرتازية و حزمة اإجراءاتها الوقائية . كانت الهيئة قد با�شرت 
مبكرا و�شع جمموعة من اخلطط ال�شتباقية التي تراعي خمتلف 
الظروف وذلك يف اإطار م�شاعيها لتوفري منظومة تعليمية مرنة 
املقبلة من  املرحلة  امل�شتجدات ومتطلبات  التكيف مع  قادرة على 

العام الدرا�شي اجلديد.

�ل�سارقة للتعليم �خلا�ص تعلن �إمكانية ��ستئناف �لدر��سة مبد�ر�سها �لعام �ملقبل

�أهايل �لظفرة يوؤكدون �لتز�مهم بالإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية حتقيقًا لأمنهم و�سالمتهم

•• ال�سارقة -وام:

تراأ�ص �شعادة اللواء �شيف الزري ال�شام�شي قائد عام �شرطة 
الدائمة  العليا  للجنة  ال�شاد�ص  الجتماع  ام�ص  ال�شارقة 
للقيادة الذي عقد عن بعد مب�شاركة العميد عارف حممد 
والعميد  امل�شاندة  واخل��دم��ات  امل���وارد  ع��ام  مدير  ال�شريف 
الدكتور اأحمد �شعيد الناعور مدير عام العمليات املركزية 
وال��ع��م��ي��د اأح��م��د ح��اج��ي ال�����ش��رك��ال م��دي��ر ع���ام العمليات 
ال�شرطية والعميد الدكتور حممد خمي�ص العثمني مدير 
هديب  ع���ارف  والعميد  ال�شرطية  ال��ع��ل��وم  اأك��ادمي��ي��ة  ع��ام 
اإدارة الإع��الم والعالقات العامة وعدد من مديري  مدير 
الإدارات بالقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة. ودعا قائد عام 

الأداء والرتقاء  املحافظة على جودة  اإىل  ال�شارقة  �شرطة 
مبنظمومة العمل ال�شامل مبختلف القطاعات ال�شرطية.. 
اجتماعات  اإليها  خل�شت  التي  التو�شيات  اأب��رز  م�شتعر�شا 
وناق�ص  عنها.  متخ�شت  التي  والنتائج  ال�شابقة  القيادة 
الج��ت��م��اع ت��ق��ري��ر ال��ف��ري��ق ال��ط��ارئ ل��ل��خ��دم��ات الداخلية 
واخلارجية للقيادة وتوجهات املوارد الب�شرية لعام 2021 
الأمنية.  باجلوانب  املتعلقة  املوا�شيع  اإىل جانب عدد من 
ويف اخلتام وجه قائد عام �شرطة ال�شارقة ب�شرورة العمل 
باخلدمات  يتعلق  فيما  الر�شا  اأعلى معدلت  على حتقيق 
املقدمة للجمهور وفقا لأف�شل املمار�شات املطبقة وامل�شي 
قدما يف حتقيق روؤى وتطلعات القيادة الر�شيدة يف تر�شيخ 

الأمن والأمان لكافة اأفراد املجتمع.

�للو�ء �ل�سام�سي يرت�أ�ص �لجتماع �ل�ساد�ص للجنة 
�لعليا �لد�ئمة للقيادة �لعامة ل�سرطة �ل�سارقة

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 2580/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/2914 امر اداء ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )87328( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : احمد حممد ها�شم الكردي - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله:�شامل �شيف �شامل علي الكبي�شي اآل علي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- فريد جودت توفيق اخلطيب - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  

  جمهول حمل الإقامة 
املبلغ  التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأق��ام عليك الدعوى  مو�شوع الإع��الن : قد 
املحكمة  املحكمة. وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )87328( دره��م اىل طالب  املنفذ 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 6971/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/3735 جتاري جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )572536.18( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : �شيمك�ص توب مك�ص �ص.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- هيل اند فورت لتجميل احلدائق ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  
  جمهول حمل الإقامة 

املبلغ  التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأق��ام عليك الدعوى  مو�شوع الإع��الن : قد 
املنفذ به وقدره )572536.18( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 819/2018/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 918/2017 جتاري كلي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )1017555( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : ادفانتيج موتورز �ص.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ابراهيم حم�شن علي ال�شويدي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  

  جمهول حمل الإقامة 
ن�شيب من  اموالكم وهي عبارة عن  بانه مت احلجز على  نعلنكم   : الإع��الن  مو�شوع 
الوحده العقارية )حق منفعة( - رقم الر�ص 648 - املنطقة ند ح�شة - ا�شم املبنى جاد 
ري�شيدن�ص - رقم الوحدة 609 وذلك يف حدود املبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 530/2015/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/120 والزام املنفذ �شده بان ي�شدد لطالبة 
التنفيذ مبلغ وقدره  )290166674( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : ال�شركة العربية للطريان �ص.م.ع - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- �شركة ابيار للتطوير العقاري �ص.م.ع - ممثله ب�شخ�ص مديرها العام - �شفته بالق�شية 

: منفذ �شده   -   جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2020/6/28 اخطاركم ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
ار�ص - رقم  العقارات:1- عبارة عن قطعة  التبليغ وال بيع  تاريخ  )317266513( درهم خالل 15 يوم من 
الر�ص 175 - املنطقة جبل علي ال�شناعية الثالثة - 2-عبارة عن قطعة ار�ص - رقم الر�ص 85 - املنطقة 
ال�شفوح الوىل - 3- عبارة عن قطعة ار�ص - رقم الر�ص 190 - املنطقة ال�شفوح الوىل 4- عبارة عن قطعة 
ار�ص - رقم الر�ص 161 - املنطقة ال�شفوح الوىل - 5-عبارة عن قطعة ار�ص - رقم الر�ص 148 - املنطقة 

ال�شفوح الوىل والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�شيات ن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/3079(

املخطرة:جون�شون هيلث تيك اأ ع م �ص.ذ.م.م - بوكالة /املحامية ديانا حمادة
املخطر اليها الوىل:ثقة رود جيم ليمتد

املخطر اليه الثاين:جيم�ص كينيت هولدين - امريكي اجلن�شية
�شيغة االعالن بالن�شر

تنبه املخطرة على املخطر �شدهما مبوجب هذا الخطاوؤ وتكلفهما ب�شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتهما 
ل�شالح املخطرة بقيمة )341.721.65( درهم ثالثمائة وواحد واربعون الفا و�شبعمائة وواحد وع�شرون 
درهما وخم�شة و�شتون فل�شا - بال�شافة اىل الفائدة القانونية من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
التام  ال�شداد  القانونية من تاريخ ال�شتحقاق وحتى  التام وذلك حتت طائلة اتخاذ كافة الج��راءات 
وذلك حتت طائلة اتخاذ كافة الجراءات القانونية والق�شائية لتح�شيل املبلغ بال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شروفات وذلك خالل مدة اأق�شاها 5 ايام من تاريخ الن�شر باجلريدة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بالن�صر

رقم )2019/3106(
املنذره/بيرت هومز �ص.ذ.م.م

املنذر اليه/�شوي�ص خلدمات النقل �ص.ذ.م.م - رخ�شة جتارية رقم:817378 �شادرة من امارة دبي
تخطر املنذرة/املنذر اليه ب�شرورة �شداد امل�شتحقات اليجارية او اخالء العني املذكورة �شقة رقم 3901 
بناية �شدف 8 وت�شليمها للمنذرة باحلالة التي ت�شلمها عليها و�شداد امل�شتحقات اليجارية املرت�شدة 
املاء  التام مع ا�شالح ما قد يكون حلق بالعني من تلف وت�شوية ح�شاب  بذمته حتى تاريخ الخ��الء 
والكهرباء وغريها عن مدة �شغله للعني وذلك يف خالل مدة اأق�شاها ثالثني يوما من تاريخ ا�شتالمه 
هذا النذار ، وال �شت�شطر املنذرة ا�شفا اىل اتخاذ الجراءات الق�شائية الالزمة وللمطالبة مبا ذكر 
كامال  بحقه  املوؤجر  ويحتفظ  وال�شرر  للعطل  اجلابر  والتعوي�ص  ايجارية  قيمة  من  ي�شتجد  وم��ا 
مبطالبة امل�شتاأجر بالتعوي�ص والعطل وال�شرر على التاأخري يف اخالء العقار املذكور وحتميل املنذر 

اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/3102(

رقم املحرر 2020/1/73976
بنك ابوظبي التجاري/املنذر

ال�شور لال�شتثمارات ذ.م.م/املنذر اليها
بتاريخ:2019/4/24 �شدرت �شهادة من هيئة الوراق املالية وال�شلع بابوظبي با�شتحواذ البنك املنذر على م�شرف الهالل 
بتاريخ:2016/6/8 ابرم م�شرف الهالل مع �شركة ال�شور لال�شتثمارات ذ.م.م اتفاقية متويل مرابحة مبوجبها ح�شلت 
على قر�ص مرابحة من البنك بقيمة )115.000.000( درهم مائة وخم�شة ع�شر مليون درهم - مل تقم املنذر اليها ب�شداد 
الق�شاط املرتتبة عليهما عن اتفاقية قر�ص املرابحة �شالفة الذكر حيث انها تخلفت عن �شداد كامل الق�شط امل�شتحق 
ت�شبح  القر�ص  كامل قيمة  فان  التاريخ  ذلك  الق�شاط منذ  دفع  توقفت عن  اليها  املنذر  ان  ب��ت��اري��خ:2020/3/3 وحيث 
م�شتحقة بذمة املنذر اليها حتى تاريخه مبلغ )100.055.792( درهم كما يف 2020/6/1 بال�شافة اىل الرباح امل�شتحقة 
حتى ال�شداد التام فلهذه ال�شباب فان البنك املنذر يوجه هذا النذار للمنذر اليها بطلب �شداد قيمة املديونية املرت�شدة 
بذمتها للمنذر مبلغ )100.055.792( درهم كما يف 2020/6/1 بال�شافة اىل الرباح امل�شتحقة حتى ال�شداد التام خالل 
خم�شة ايام من تاريخ هذا العالن حتت طائلة اتخاذ الجراءات القانونية للمطالبة بكامل الدين والر�شوم الق�شائية 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
انذار عديل بالن�صر
رقم )3092/2020(

املنذر:حممد حممد بكري عبد العزيز
املنذر اليه:حممد مريان حممد البلو�شي

املو�شوع:
عن  نيابة  فاننا  وعليه  دره��م  ال��ف  وت�شعون  ثمانية   )98.000( مببلغ  بالوفاء  تكليف 
املوكل نكلفكم وننذركم ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمتكم والبالغ )98.000( ثمانية 
وت�شعون الف درهم وذلك خالل مدة ل تتجاوز خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالمكم لهذا 
الن�شر وال فانه �شن�شطر اىل اتخاذ الجراءات القانونية الالزمة بحقكم للحفاظ على 

حقوق موكلتنا مع ت�شمينكم الر�شوم وامل�شروفات وكامل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اأخبـار الإمـارات
موؤ�س�سة �لنعيمي �خلريية تطلق خدمة جاهزين 7/24 ل�سيانة �مل�ساكن �ملت�سررة من �حلريق

•• عجمان-وام:

مع  بالتعاون   - اخلريية  النعيمي  را�شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة  اطلقت 
" ل�شيانة   7/24 "جاهزين  خدمة   ..- عجمان  يف  امل��دين  ال��دف��اع 
بنت  عزة  ال�شيخة  وقالت  للحريق.  تتعر�ص  التي  املت�شررة  امل�شاكن 
النعيمي  را�شد  بن  حميد  ملوؤ�ش�شة  العامة  املديرة  النعيمي  اهلل  عبد 
�شمو  لتوجيهات  تنفيذا  ي��اأت��ي  ه��ذه اخل��دم��ة  اإط���الق  اإن  اخل��ريي��ة.. 
املجل�ص  رئي�ص  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�شيخ 
التنفيذي ب�شرورة التعامل الفوري مع امل�شاكن املت�شررة من احلريق 
احلياة  ت��وف��ري  ب��ه��دف  ���ش��ري��ع،  ب�شكل  املت�شررين  متطلبات  وتلبية 
الكرمية لأف��راد املجتمع من خالل ال�شتجابة لهذه احلالت ، وهو 

للت�شامح.  الإم��ارات عا�شمة عاملية  دول��ة  ما ي�شهم يف تر�شيخ مكانة 
املذكورة  الفئة  ح��اج��ة  تلبية  تت�شمن  اخل��دم��ة  ه��ذه  اأن  واأو���ش��ح��ت 
ال�شيانة  باأعمال  والقيام  لهم،  بديل  �شكن  وت��وف��ري  �شريع  بتدخل 
الذي  ال�شكن  ح��اج��ة  ل�شد  الل��ك��رتون��ي��ات  وتركيب  امل�شكن  وت��اأث��ي��ث 
تعر�ص للحادث ب�شكل كامل م�شرية اإىل اأنه مت و�شع رابط اخلدمة 
على املوقع الإلكرتوين للموؤ�ش�شة www.hrnf.ae للدخول عن 
طريق الهاتف املتحرك ومنها ميكن التوا�شل مبا�شرة مع املهند�ص 

مبوؤ�ش�شة حميد اخلريية.
املجتمع  موؤ�ش�شات  ت��ع��اون  ���ش��رورة  النعيمي  ع��زة  ال�شيخة  واأك����دت 
الأ�شر  م��ن  اح��ت��ي��اج��ا  الأ���ش��د  ال��ف��ئ��ات  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف  املختلفة 

املتعففة وذوي الدخل املحدود.

جلنة �ل�سكاوى ب�الوطني �لحتادي تناق�ص 25 �سكوى وتتخذ ب�ساأنها �لقر�ر�ت �ملنا�سبة
•• اأبوظبي - وام:

عقدت جلنة ال�شكاوى يف املجل�ص الوطني الحتادي ثالثة اجتماعات منذ 
الذي  ع�شر  ال�شابع  الت�شريعي  للف�شل  الأول  ال��ع��ادي  النعقاد  دور  ب��داي��ة 
انطلق يف 14 نوفمرب 2019 و حتى الآن من بينها اجتماع واحد عن بعد 
ناق�شت خاللها 25 �شكوى مت البت فيها و اتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها 

فيما مت حفظ 11 �شكوى بعد الطالع على مربرات اجلهات املعنية.
كل  �شعادة  ع�شويتها  يف  وت�شم  اأح��م��د  جا�شم  علي  �شعادة  اللجنة  ي��رتاأ���ص 
واأحمد  ال��ب��ريق،  ر�شا  عائ�شة  اللجنة" و  "مقررة  العليلي  حميد  هند  من 
وحميد  الزعابي،  حممد  وكفاح  ع��الي،  �شعيد  و�شذى  ال�شويدي،  بو�شهاب 

علي العبار ال�شام�شي.

خالل  املجل�ص  اأع��م��ال  اإجن���اح  يف  ا�شهامها  و  اللجنة  ب���دور  جا�شم  اأ���ش��اد  و 
اللجنة خل�شت  اأن  ال�شابع ع�شر و ذكر  الت�شريعي  ال��دور الأول من الف�شل 
اإىل عدد من التو�شيات واملقرتحات يف اإطار عملها �شمن النظام الداخلي 
للمجل�ص تهدف جميعها اإىل ترجمة روؤى القيادة العليا وحتقيق طموحات 
اآلية  ابتكار  عدة  اأم��ور  بني  ت�شمنت من  التو�شيات  اأن  اإىل  املواطنني لفتا 
جديدة للتن�شيق مع اجلهات املعنية ذات الخت�شا�ص و العالقة مبو�شوعات 
ال�شكاوى لت�شريع الرد على خماطبات اللجنة ب�شاأنها و و�شع خطة تهدف 

اإىل �شرعة الرد عليها بخ�شو�ص القبول املبدئي لل�شكوى من عدمه.
جدير بالذكر اأن جلنة ال�شكاوى تخت�ص ببحث ال�شكاوى الواردة اإىل املجل�ص 
ومتابعتها وتلقي الإجابات الالزمة عليها واإعداد تقرير �شنوي عنها لبيان 

ما اتخذ من اإجراءات حيالها وموؤ�شرات الجتاهات ب�شاأنها.

�لإمارة �لبا�سمة حتتفي بفرق �لتعقيم �لوطني مب�سرية �سكر ون�سف مليون لرت من �لعطور فاح عبريها مناطق مدينة �ل�سارقة

التي  الح������رتازي������ة  الج������������راءات 
وعك�شت  ال���دول���ة  يف  ات��خ��اذه��ا  مت 
وتعاون  ال��وط��ن��ي  ال��ع��م��ل  تكاملية 
املجتمع  اأف���راد  مع  كافة  قطاعاته 
تكلل  ال������ذي  ال���ربن���ام���ج  لإجن�������از 

بالنجاح.
واأ�شاف اللواء ال�شام�شي اإن انتهاء 
يعني  ل  الوطني  التعقيم  برنامج 
انتهاء الأزمة .. داعيا جميع اأفراد 
التزامهم  م��وا���ش��ل��ة  اإىل  املجتمع 
ال�شالمة  واج�����راءات  بالتعليمات 
حفاظا على �شحتهم وللوقاية من 

الفريو�ص.
����ش���ع���ادة ثابت  ق������ال  م����ن ج���ان���ب���ه 
قامت  التي  اجل��ه��ود  اإن  الطريفي 
مدينة  يف  ال���ت���ع���ق���ي���م  ف������رق  ب���ه���ا 
الوطني  الربنامج  �شمن  ال�شارقة 
والتقدير  ال�شكر  ت�شتحق  للتعقيم 
تقديرا  ال���ت���اري���خ  و���ش��ي�����ش��ط��ره��ا 
ل��ل��دور ال��ك��ب��ري ال���ذي ق��ام��وا ب��ه يف 

���ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة ورئ��ي�����ص فريق 
اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث 
يف الإم��ارة وثابت الطريفي مدير 
عام بلدية مدينة ال�شارقة والعقيد 
العام  النقبي املدير  �شامي خمي�ص 
ل�������الإدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دين 
ب��ال�����ش��ارق��ة وط�����ارق ���ش��ع��ي��د عالي 
حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  م��دي��ر 
احلزامي  ه��الل  وعي�شى  ال�شارقة 
ال�شارقة  مل��ج��ل�����ص  ال���ع���ام  الأم������ني 
ال��ري��ا���ش��ي وع���ب���داهلل ���ش��ل��ط��ان بن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي جلمعية  امل��دي��ر  خ����ادم 
ال�����ش��ارق��ة اخل���ريي���ة وف��ه��د �شهيل 
يف  للعمليات  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص 
"بيئة"  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��رك��ة 
القطاع  �����ش����رك����ات  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 

اخلا�ص.
ال��ت��ع��ق��ي��م يف مدينة  ف����رق  وك���ان���ت 
"ن�شف  اأكر من  اأجن��زت  ال�شارقة 
اأكر  نفذها  عمل  �شاعة  مليون" 

�شاركت يف عمليات تعقيم الإمارة.. 
���ش��م��و ال�شيخ  واأث���ن���وا ع��ل��ى ج��ه��ود 
�شلطان  ب���ن  ب���ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان 
حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل  القا�شمي 
امل�شتمرة  �شموه  ملتابعة  ال�����ش��ارق��ة 

وتوجيهاته القيمة.
ال�شارقة  مدينة  بلدية  واختتمت 
وال�شركاء امل�شرية بتعطري مناطق 
من  ل��رت  مليون  بن�شف  ال�����ش��ارق��ة 
اأن�����واع   10 ال���ع���ط���ور وا����ش���ت���خ���دام 
ع��ب��ريه��ا يف جميع  ف����اح  ع��ط��ري��ة 
التعقيم  ب��اأب��ط��ال  احتفاء  املناطق 
وبانتهاء الربنامج واإي�شال ر�شالة 
على  املجتمع  اأف����راد  جلميع  �شكر 
منازلهم  يف  وال��ت��زام��ه��م  تعاونهم 
يوميا  التعقيم  اأع��م��ال  ب��داي��ة  م��ع 
ب�شهولة  العمل  اإجن��از  اأ�شهم يف  ما 

وي�شر.
اللواء  ���ش��ع��ادة  امل�����ش��رية  ����ش���ارك يف 
عام  قائد  ال�شام�شي  ال���زري  �شيف 

وحتقيق  واملجتمع  الوطن  خدمة 
الربنامج  م��ن  امل��رج��وة  الأه�����داف 
بن�شبة  ال�����ش��ارق��ة  مدينة  وتغطية 
بجهود  م�����ش��ي��دا  ب���امل���ائ���ة..   100
البا�شمة  الإم�������ارة  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

للحد من انت�شار الفريو�ص.
ودع�����ا اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع ك���اف���ة اإىل 
بجميع  الل��������ت��������زام  م����وا�����ش����ل����ة 
الوقائية  وال��ت��داب��ري  الإج�������راءات 
واتباع الإر�شادات ال�شحية وحتقيق 
التباعد الجتماعي يف هذه املرحلة 
من  وتكاتفا  ت��ع��اون��ا  تتطلب  ال��ت��ي 
اجلميع مع اجلهات املخت�شة التي 
من  للحد  طاقاتها  اأق�����ش��ى  ت��ب��ذل 

انت�شار الفريو�ص.
�شامي  العقيد  اأع����رب  ج��ان��ب��ه  م��ن 
للجهود  ت���ق���دي���ره  ع����ن  ال���ن���ق���ب���ي 
امل�شاركة  ال��ف��رق  جلميع  ال��ك��ب��رية 
اأفراد  وتكاثف  التعقيم  يف عمليات 
املجتمع يف دعم الربنامج.. م�شيداً 

وع���ام���ل  م���ه���ن���د����ص   1200 م����ن 
با�شتخدام اأف�شل املعدات والآليات 
التي تعترب الأوىل من نوعها على 
والبالغ  الأو���ش��ط  ال�شرق  م�شتوى 

عددها 900 اآلية.
ومت ا�شتخدام اأكر من 85 مليون 
بداية  م���ن���ذ  امل���ع���ق���م���ات  م����ن  ل����رت 
كوادر  خاللها  من  غطت  التعقيم 
ال��ب��ل��دي��ة وال�����ش��رك��اء م��ن اجلهات 
 129 واخل�����ا������ش�����ة  احل����ك����وم����ي����ة 
منها  ال�شارقة  مدينة  يف  منطقة 
52 منطقة جتارية و17 منطقة 
�شكنية  م��ن��ط��ق��ة  و60  ���ش��ن��اع��ي��ة 
و26 �شارعا رئي�شيا و110 مواقع 

من مرافق وحدائق البلدية.
الزري  �شيف  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
التعقيم  ب��رن��ام��ج  اإن  ال�شام�شي.. 
ال��وط��ن��ي ال���ذي ���ش��ارك��ت ب��ه جميع 
اجل�����ه�����ات امل���ح���ل���ي���ة والحت������ادي������ة 
ي�شكل مبادرة وطنية مهمة �شمن 

•• ال�سارقة -وام:

ال�����ش��ارق��ة م�شاء  م��دي��ن��ة  اح��ت��ف��ت 
"التعقيم  ب����ف����رق  الأول  اأم���������ص 
�شكر  مب�شرية  ب��الإم��ارة  الوطني" 
وعرفان تقديرا جلهودهم الكبرية 
مدينة  م��ن��اط��ق  ج��م��ي��ع  تعقيم  يف 
وال�شناعية  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة 
واملناطق  والأن�����ف�����اق  وال���������ش����وارع 
املدينة  وتغطية  واحليوية  العامة 
خطط  وف��ق  ب��امل��ائ��ة   100 بن�شبة 
يومية  وم������درو�������ش������ة  مم���ن���ه���ج���ة 

واأ�شبوعية و�شهرية.
م�شجد  م���ن  امل�������ش���رية  وان��ط��ل��ق��ت 
النور بال�شارقة وحطت مبحطتها 
املجاز  م�����ش��رح  م��ق��ر  يف  الأخ�������رية 
اآلية   200 م���ن  اأك����ر  مب�����ش��ارك��ة 
�شكرهم  ع����ن  م���ع���رب���ني  وم���رك���ب���ة 
التي  ال��ع��م��ل  ل���ف���رق  وت���ق���دي���ره���م 
�شاهمت يف جناح الربنامج الوطني 
للتعقيم وحملت ر�شالة �شامية باأن 
جميع اجلهات حتر�ص على خدمة 
باأق�شى  وت�شعى  واملجتمع  الوطن 
طاقاتها للحد من انت�شار فريو�ص 

كورونا امل�شتجد.
امل�شرية  يف  امل�������ش���ارك���ون  وت����ق����دم 
ب��خ��ال�����ص ال�����ش��ك��ر والم���ت���ن���ان اإىل 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص 
املتوا�شل لأجهزة  �شموه  على دعم 
التي  كافة  ال�شارقة  اإم��ارة  وجهات 

اأفراد  وال��ت��زام  املجتمعي  ب��ال��وع��ي 
امل��ج��ت��م��ع ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات م����ا حقق 
اأهداف الربنامج واأ�شهم يف تنفيذه 
على  للحفاظ  املعايري  اأع��ل��ى  وف��ق 

�شالمة الأفراد وحمياتهم.
واأ���ش��ار اإىل اأن ف��رق ال��دف��اع املدين 
كافة  معداتها  و�شعت  ال�شارقة  يف 
انطالقا  التعقيم  اأغرا�ص  خلدمة 
ر���ش��ال��ت��ه��ا يف احل����ف����اظ على  م����ن 
���ش��الم��ة امل��ج��ت��م��ع وح��م��اي��ت��ه من 
امكانياتها  تر�شيخ  ومت  الأخ��ط��ار 
مت  التي  التعقيم  عمليات  لإج���راء 
عالية  م���واد  ب��ا���ش��ت��خ��دام  تنفيذها 
اجلودة معتمدة من وزارة ال�شحة 
جهود  يدعم  مب��ا  املجتمع  ووق��اي��ة 
اإم�������ارة ال�������ش���ارق���ة مل���واج���ه���ة خطر 
ال���وب���اء. م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال عبداهلل 
جمعية  اإن  خ�������ادم  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
ال�����ش��ارق��ة اخل���ريي���ة ت��ع��ام��ل��ت مع 
الأزمة بخطط مدرو�شة وخ�ش�شت 
لتغطية  دره��������م  م����الي����ني   10
م�شريا  كافة..  الإن�شانية  املبادرات 
اإىل حر�ص اجلمعية على دعم فرق 
خالل  م��ن  واجبها  واأداء  التعقيم 
ت��وزي��ع ال��وج��ب��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ب�شكل 
التعقيم  ع��م��ل��ي��ات  خ���الل  منتظم 
امل�شاركات  ����ش���ور  م���ن  ����ش���ورة  يف 

املجتمعية.
�شهيل عن  فهد  اأع���رب  م��ن جانبه 
يف  امل�شاركة  ال��ف��رق  جلميع  �شكره 
الذين  ال��وط��ن��ي  التعقيم  ب��رن��ام��ج 
�شهروا على اجنازه وبذلوا جهودا 

�شالمة  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ  ك����ب����رية 
على  اأن����ه  اإىل  م�����ش��ريا  الأف��������راد.. 
املا�شية  ال��ث��الث��ة  الأ����ش���ه���ر  م����دى 
مركبة   100 م��ن  اأك���ر  ح�شد  مت 
 123 اأك���ر م��ن  ب��اإج��م��ايل  عاملة 
األف �شاعة عمل ون�شر مئات الفرق 
 47 من  اأكر  لتعقيم  املتخ�ش�شة 
األ�����ف ك��ي��ل��وم��رت م���ن ال���ط���رق ومت 
من  ل���رت  األ�����ف   222 ا����ش���ت���خ���دام 
املطهرات. وقال انه خالل عمليات 
�شركة  متيزت  الم���ارة  يف  التعقيم 
الو�شائل  اأحدث  "بيئة" با�شتخدام 
للبيئة  وال�����ش��دي��ق��ة  امل�����ش��ت��دام��ة 
املجهزة  امل��رك��ب��ات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
لتعقيم  ال�شغط  عالية  ببخاخات 
ترتاوح  م�شافة  والأ���ش��ط��ح  ال��ه��واء 
بني 40 اإىل 50 مرتا..لفتا اإىل 
م�شاهمة عمال اخلطوط الأمامية 
لدى "بيئة" يف دعم وجناح برنامج 
ال��ت��ع��ق��ي��م ال��وط��ن��ي ب��ال�����ش��راك��ة مع 

اجلهات املعنية يف المارة.
ومنذ العالن عن عمليات التعقيم 
�شهر  اأواخ���ر  يف  ال�شارقة  اإم���ارة  يف 
اإمارة  �شكان  اب��دى  املا�شي  م��ار���ص 
ومقيمني  مواطنني  من  ال�شارقة 
ت���ق���دي���ره���م ل���ل���ج���ه���ود امل���ب���ذول���ة 
حل��م��اي��ت��ه��م م����ن ان���ت�������ش���ار ال���وب���اء 
�شرفات  م���ن  ال��ت��ح��ي��ة  ق���دم���وا  اإذ 
منازلهم للفرق العاملة يف عمليات 
واحد  ب�����ش��وت  وان�����ش��دوا  التعقيم 
انتماء  الإم��ارات��ي  الوطني  ال�شالم 

وولء لدولة الإمارات.

طرق  �ت�سال  مركز  متعاملي  ر�سا  % معدل  �سرطة دبي توؤهل مركز جبل علي ليكون �سديقا لأ�سحاب �لهمم بن�سبة 98.9 97% 
•• دبي -وام:

حقق مركز الت�شال التابع لهيئة 
ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت يف دب��ي ر�شا 
% بف�شل   97 املتعاملني مبعدل 
اخلطة التي نفذتها الهيئة لتاأهيل 
الراهنة  ال��ظ��روف  ملواجهة  امل��رك��ز 
التقنية  التجهيزات  كافة  وتوفري 
الزحمي،  مهيلة  وقالت  ال��الزم��ة. 
مدير اإدارة اإ�شعاد املتعاملني بقطاع 
املوؤ�ش�شي  الإداري  الدعم  خدمات 
الت�شال  م���رك���ز  اإن  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
يف  الهيئة  اأدوات  اأه���م  م��ن  يعترب 
اأثر  وقد  املتعاملني،  مع  التوا�شل 
انت�شار فريو�ص كورونا على اأ�شلوب 
العمل ما تطلب ا�شتخدام اأ�شاليب 
م���ت���ط���ورة ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى وت����رية 
ال��ع��م��ل ل��ت��ق��دمي اخل����دم����ات على 

امل�شتوى املعهود .
واأ�شافت اأنه مت و�شع خطة تقنية 

•• دبي-الفجر:

حققت القيادة العامة ل�شرطة دبي، 
تاأهيل  خ���الل  م��ن  متميزا  اإجن����ازا 
م��رك��ز ���ش��رط��ة ج��ب��ل ع��ل��ي، ليكون 
بن�شبة  ال��ه��م��م  ���ش��دي��ق��ا لأ���ش��ح��اب 
خدمة  ملوا�شفات  وفقا   ،98.9%
"و�شول" التي متنحها بلدية دبي.
واأكد �شيف جمعة الفال�شي، رئي�ص 
اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، حر�ص  جم��ل�����ص 
توجيهات  ت��رج��م��ة  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ص 
خليفة  اهلل  ع��ب��د  ال��ف��ري��ق  م���ع���ايل 
دبي،  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد  امل���ري، 
ال�شرتاتيجية  للتوجهات  حتقيقا 
ل�شرطة دبي خا�شة اإ�شعاد املجتمع، 
ا�شرتاتيجية  اأه��������داف  وحم�������اور 
اأ�����ش����ح����اب ال���ه���م���م ب�������ش���رط���ة دب���ي 
تلك  ل�شيما  2016-2021م، 
لتكون  مكاين،  مبحور  تتعلق  التي 
ومباين  وم���ن�������ش���اآت  م���راف���ق  ك���اف���ة 

تقنيات  اإدارة  مع  بالتعاون  �شاملة 
وال�شركاء  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  امل���ع���ل���وم���ات 
خاللها  م��ن  مت  ال�شرتاتيجيني، 
التاأكد من جاهزية برامج واأنظمة 
�شبكة  وقابلية  ُبعد،  عن  الت�شال 
ا�شتيعاب  م��ن  بالهيئة  امل��ع��ل��وم��ات 
اأكر من 250 موظفاً عن طريق 
 ،"  VPN" الفرتا�شية  ال�شبكة 

لأ�شحاب  ���ش��دي��ق��ة  دب����ي  ���ش��رط��ة 
الفال�شي،  ���ش��ي��ف  واأ�����ش����ار  ال��ه��م��م. 
الن�شبة  اأن احل�شول على هذه  اإىل 
ج����اء ث���م���رة ال���ت���ع���اون ال���ب���ن���اء بني 
للدعم  ال��ع��ام��ة  والإدارة  امل��ج��ل�����ص، 
ال��ل��وج��ت�����ش��ي، وم��رك��ز ���ش��رط��ة جبل 
لفريق  امل��ي��داين  ال��ن��زول  بعد  علي، 
من  للتاأكد  دبي  بلدية  يف  التدقيق 

ن املركز من تقدمي خدماته  ما مكُّ
مبعدل و�شل اإىل اأكر من 87%، 
اإع�������ادة ه��ي��ك��ل��ة نظام  ف�����ش��اًل ع���ن 
ا�شتف�شارات  على  للرد  الآيل  ال��رد 
�شاعة   24 م���دار  ع��ل��ى  املتعاملني 
اإىل  املُنجزة  املكاملات  وارتفع معدل 
%111 ، وو�شول معدل ر�شاهم 

اإىل 97%.
اخلطة  نتائج  اأن  الزحمي  واأك���دت 
ال�شاملة �شملت الرد على اأكر من 
زمن  ومبعدل  مكاملة  األ��ف   220
انتظار 13 ثانية، وانخفا�ص ن�شبة 
ُبعد  العاملني عن  املوظفني  غياب 
مبعدل %97، واإزالة معيار خطر 
 Invalidity" عدم توفر املوقع
�شجل  يف   "  Of Primases
اأن  اإىل  لف���ت���ة  امل����رك����ز..  خم���اط���ر 
للهيئة  التحتية  التقنية  ال��ب��ن��ي��ة 
مواجهة  ع���ل���ى  ق���درت���ه���ا  اأث���ب���ت���ت 

التحديات والظروف الطارئة.

ك��اف��ة ال�����ش��روط وج��اه��زي��ة املباين 
واملرافق اخلدمية لأ�شحاب الهمم، 
كود  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  ين�شجم  ومب���ا 
رئي�ص  واأو�شح  املوؤهلة.  للبيئة  دبي 
املجل�ص، اأن �شرطة دبي تنفذ خطة 
مرافقها  ج��م��ي��ع  ل��ت��اأه��ي��ل  ���ش��ام��ل��ة 
الهمم،  لأ���ش��ح��اب  �شديقة  لتكون 
لذلك،  حم���ددة  زمنية  خطة  وف��ق 
من ناحية توفري مواقف ال�شيارات، 
)تك  والإر���ش��اد  التوجيه  وخطوط 
امل��ط��ب��وع��ة بلغة  ت�����ال( وال���ل���وح���ات 
وكذلك  الب�شرية،  للفئة  "برايل" 
تاأهيل امل�شاعد ودورات املياه لكافة 
للفئة  ال�شتقبال  ومكاتب  الفئات، 
احلركية وال�شمعية، ومرتجمي لغة 
الإ�شارة للتوا�شل الفعال على مدار 
لتقدمي  "لبيه"  وخ��دم��ة  ال�شاعة، 
لأ�شحاب  جن�����وم  ���ش��ب��ع  خ����دم����ات 
للمواقف  الو�شول  مبجرد  الهمم 

املخ�ش�شة لهم ب�شغطة زر.

الربامج الطالبية تبني تطوير مواهب ابنها عن ُبعد
مركز حماية �لدويل يف �سرطة دبي يحقق �أمنية زوجة مدمن

•• دبي-الفجر:

اأنها  اإل  للمخدرات،  زوجها  باإدمان  و�شدمتها  الزوجية  حياتها  ظروف  ق�شوة  رغم 
اإرادة، وكانت ال�شند لنف�شها وبيتها، وم�شت  ا�شتمدت من �شعفها قوة، ومن حزنها 
يف احلياة عازمة على �شنع م�شتقبل م�شرق لبنها حتى ل تكون �شهرته يف املجتمع 
وبعزمية  مدر�شته،  يف  واملتفوقني  املثقفني  الطلبة  م��ن  غ��دا  حتى  مدمن"،  "ابن 
حماية  مركز  اأب��واب  طرقت  وامل�شوؤولية،  النجاح  طريق  على  بيده  لالأخذ  واإ���ش��رار 
الدويل بالإدارة العامة ملكافحة املخدرات يف �شرطة دبي، بغية حتقيق اأمنيتها بتبني 
تطوير مواهب ابنها و�شقل مهاراته، لي�شارع على الفور ق�شم الربامج الطالبية يف 
املركز، باحت�شانه وقيا�ص قدراته واإمكانياته ودجمه يف ن�شاطاته وفعالياته املتنوعة.  
تاأتي هذه احلالة �شمن مبادرة "ق�ش�ص ُملهمة"، اإحدى الفعاليات الرئي�شية حلملة 
اليوم العاملي ملكافحة املخدرات 2020، والتي ينتهجها ق�شم الربامج املجتمعية يف 
الدويل،  العقيد عبداهلل اخلياط مدير مركز حماية  ال��دويل. ولفت  مركز حماية 
املثمر  والتعاون  الناجحة  التجارب  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  تهدف  املبادرة  اأن  اإىل 
املجتمع،  واأف��راد يف  املخدرات،  ملكافحة  العامة  الإدارة  ال��دويل يف  بني مركز حماية 
واأ�شاف: "اإدمان الأب" يوؤثر على الأ�شرة باأكملها، كونه عمادها الرئي�شي وم�شدر 
التنبوؤ  ال�شعب  م��ن  ي�شبح  امل��خ��درات،  دهاليز  يف  الأب  وب�شياع  ومتا�شكها،  قوتها 
مب�شتقبل جيد لبقية اأفراد العائلة، ولكن بطلة ق�شتنا ا�شتطاعت بوعيها و�شربها 
اإيجابياً مهذباً يحظى باحرتام  واإ�شرارها على حماية ابنها، اأن جتعل منه �شخ�شاً 

وقبول اأقاربه واأبنائهم."
م�شتقبل

وتابع: حر�ص الأم ومتابعتها ل�شوؤون ابنها الذي ل يزال طالباً يف املرحلة الإعدادية، 
ارتبط بقلق وخماوف حول اإمكانية تاأثره باأ�شدقاء ال�شوء اأو الطلبة امل�شتهرتين، 
اأملها يف احلياة، فتوا�شلت مع مركز حماية الدويل بعد �شماعها عن  ل�شيما واأنه 
فاعلية براجمه الطالبية املجانية، لتو�شح لنا اأنها زوجة مدمن ول ترغب لبنها 

مب�شتقبل ي�شبه م�شتقبل اأبيه، وطلبت تدخلنا لتحقيق هذه الأمنية."
اختبار نف�شي و�شلوكي

الربامج الطالبية يف مركز حماية  اأهلي رئي�ص ق�شم  امل��الزم خليل  من جهته قال 
الدويل: بالتن�شيق مع الأم واإدارة مدر�شته، التقينا بالطالب عن ُبعد، ومت اإخ�شاعه 
وملعرفة  جهة،  من  ومهاراته  ومواهبه  قدراته  على  للتعرف  الختبارات  من  لعدد 
احتياجاته النف�شية التي يجب الرتكيز عليها من جهة اأخرى، ليتمكن من اللتحاق 
يف  اختياره  مت  الطالب  اأن  علما  وم��ه��ارات��ه،  مواهبه  وتنمية  له  املنا�شبة  بالربامج 

مدر�شته ليكون �شفرياً لالإيجابية منذ نحو عام." 
نتائج

لذلك  "كنتيجة  ال��دويل:  الطالبية يف مركز حماية  الربامج  ق�شم  رئي�ص  واأ�شاف 
معنا  لي�شارك  ال��دويل  حماية  مركز  اأ�شدقاء  قائمة  اإىل  �شمه  مت  ال�شامل،  اللقاء 
دبي  �شرطة  جمل�ص  اإىل  لالن�شمام  تر�شيحه  مت  كما  وبراجمنا،  فعالياتنا  كافة  يف 
الطالبي، اإ�شافة اإىل خ�شوعه لتدريب مكثف حول فنون اإدارة احلوار يف اجلل�شات 

النقا�شية.

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 1590/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )7098451.19 درهم( والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12%من تاريخ ال�شتحقاق كل فاتوره وحتى ال�شداد التام. 
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جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)7098451.19 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12%من تاريخ ال�شتحقاق 
كل فاتوره وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2020/7/6 ال�شاعة 8.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�شي  قاعة  يف  �شباحا 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/3078(

املنذرة : اجني اتوال للمالب�ص اجلاهزة �ص.ذ.م.م - بوكالة املحامية/مريه جالل البلو�شي 
املنذر اليها : باري�ص غالريي �ص.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

�شيغة االعالن:
املنذرة تنذر املنذر اليها وتكلفها ب�شداد مبلغ وقدره )924.468.83( درهم ت�شعمائة واربعة 
وع�شرون الف واربعمائة وثمانية و�شتون درهما وثالثة وثمانني فل�شا - والفائدة القانونية 
وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامها  التام  ال�شداد  تاريخ  ال�شتحقاق حتى  تاريخ  بواقع 12% من 
ومقابل اتعاب املحاماة وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا النذار مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
انذار عديل بالن�صر
رقم )3077/2020(

املنذرة : موؤ�ش�شة حممد ح�شن املحرو�ص التجارية 
بوكالة املحامية/مريه جالل البلو�شي 

املنذر اليها :نا�شيونال جلف لالن�شاءات �ص.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
�شيغة االعالن:

الب�شائع  اليها وتكلفها ب�شداد مبلغ وقدره )506.113.00( درهم قيمة  املنذر  املنذرة تنذر 
امل�شلمة للمنذر اليها وامل�شتحق قيمتها ل�شالح املنذرة والفائدة القانونية عنها بقيمة %9 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  اي��ام  خم�شة  خ��الل  وذل��ك  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من 
املبلغ مع  القانونية ل�شرتداد هذه  الج��راءات  كافة  املنذرة لتخاذ  �شت�شطر  وال  الن��ذار 

حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى . 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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عربي ودويل

قتل �شبعة اأ�شخا�ص واأ�شيب اآخرون بحريق هائل اندلع �شباح اأم�ص 
م�شر،  �شمال  يف  ال�شكندرية  حمافظة  يف  م�شت�شفى  داخ��ل  الثنني 
لوكالة  طبي  م�����ش��وؤول  وق��ال  وطبية.  اأمنية  م�شادر  اأك���دت  ح�شبما 
امل�شابني بوباء كوفيد- اإن �شحايا احلريق كانوا من  فران�ص بر�ص 
اأ�شخا�ص  �شبعة  اإ�شابة  عن  اأي�شاً  اأ�شفر  احلريق  اأن  م�شيفاً   ،19
بجروح. وبح�شب م�شوؤول اأمني، اأدى ق�شور كهربائي يف اأحد اأجهزة 
التكييف داخل م�شت�شفى خا�ص يف حي املنتزه �شرق الإ�شكندرية اإىل 
احلريق الهائل. وقال موقع �شحيفة “اأخبار اليوم” احلكومية اأم�ص 
الثنني اإن “احلريق اندلع يف ق�شم خم�ش�ص لعزل م�شابي فريو�ص 
كورونا مب�شت�شفى “بدراوي”، ما اأ�شفر عن م�شرع 6 رجال و�شيدة 
نتيجة اختناقهم دون حروق«. واأ�شافت ال�شحيفة اأنه جرى اإر�شال 
اإىل  امتداده  ومنع  احلريق  على  لل�شيطرة  اإطفاء  �شيارات  “خم�ص 
اأكر  امل�شت�شفى” باأكمله. وج��اء احل��ادث يف وقت �شجلت فيه  مبنى 
من 65 األف اإ�شابة بفريو�ص كورونا امل�شتجد على م�شتوى البالد، 
بح�شب وزارة ال�شحة امل�شرية، بينهم اأكر من 2700 وفاة. واأعلنت 
منظمة ال�شحة العاملية الأحد اأن عدد الإ�شابات بوباء كوفيد19- 

يف منطقة �شرق املتو�شط جتاوز املليون.

اإن اجلي�ص ال�شيني ح�شل على   قالت �شركة كان�شينو بيولوجيك�ص 
وحدة  م��ع  ط��ورت��ه  لكوفيد19-  لقاح  ل�شتخدام  الأخ�����ش��ر  ال�شوء 
وفعال  اآم��ن  اأن��ه  ال�شريرية  التجارب  اأثبتت  بعدما  ع�شكرية  اأبحاث 
اإىل حد ما. واللقاح الذي ُيطلق عليه ا�شم )اأيه.دي.5-اإن.كوف( هو 
اأحد ثمانية لقاحات تطورها �شركات �شينية وباحثون ح�شلت على 
الذي  التنف�شي  املر�ص  من  للوقاية  الب�شر  على  لتجربتها  موافقة 
لتجربته  املوافقة  على  اللقاح  ح�شل  كما  ك��ورون��ا.  فريو�ص  ي�شببه 
املركزية  الع�شكرية  اللجنة  اإن  الب�شر يف كندا. وقالت كان�شينو  على 
ال�شينية �شادقت على ا�شتخدام اجلي�ص للقاح يف 25 يونيو حزيران 
للتكنولوجيا  بكني  ومعهد  كان�شينو  تطوير  من  واللقاح  �شنة.  ملدة 
احليوية التابع لأكادميية العلوم الطبية الع�شكرية. وقالت كان�شينو 
ال�شتخدام  على  حاليا  )اأيه.دي.5-اإن.كوف(  ا�شتخدام  “يقت�شر 
ا�شتخدامه دون احل�شول على موافقة  الع�شكري ول ميكن تو�شيع 
للجنة  التابعة  الإدارة  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  اللوجي�شتي”،  ال��دع��م  اإدارة 
الع�شكرية املركزية التي وافقت على ا�شتخدام اللقاح. وقالت ال�شركة 
اأن  اأظهرتا  ال�شريرية  التجارب  من  والثانية  الأوىل  املرحلتني  اإن 
ي�شببها  ال��ت��ي  ب��الأم��را���ص  الإ���ش��اب��ة  ال��ق��درة على منع  ل��دي��ه  اللقاح 
اأنحاء  يف  �شخ�ص  مليون  ن�شف  بحياة  اأودت  والتي  كورونا  فريو�ص 

العامل، لكن ل ميكن �شمان جناحة جتاريا.  

قالت ولية فيكتوريا ال�شرتالية اأم�ص اإنها تدر�ص اإعادة فر�ص قيود 
يومية يف  زي��ادة  اأك��رب  البالد عن  اأعلنت  بعدما  الجتماعي  التباعد 
عدد الإ�شابات بفريو�ص كورونا خالل اأكر من �شهرين. ورغم عدم 
اأخ��رى حتى الآن  اأرق���ام الإ�شابات اجل��دي��دة يف ع��دة ولي��ات  �شدور 
اأن ولية فيكتوريا، وهي كربى ولي��ات ا�شرتاليا من حيث عدد  اإل 
ال�شكان، قالت اإنها �شجلت 75 اإ�شابة يف ال�شاعات الأربع والع�شرين 
املا�شية يف اأكرب ح�شيلة يومية منذ 11 اأبريل ني�شان. واأثار ارتفاع 
اأ�شابيع  بعد  وذل��ك  ثانية  ع��دوى  العدد خم��اوف من ح��دوث موجة 

عديدة من ت�شجيل اأقل من ع�شرين حالة اإ�شابة يوميا.  

اإ�شابة جديدة  و6719  وفاة  93 حالة  ت�شجيل  ام�ص  رو�شيا  اأعلنت 
ال�24  ال�شاعات  خ��الل   “  19 كوفيد   “ امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص 
مع  مقارنة  والإ�شابات  الوفيات  انخفا�شا يف  ما ميثل  املا�شية  �شاعة 
مركز  واأك��د  اإ�شابة.  و6791  وفيات   104 “ الول  اأم�ص  معدلت 
اليومي  الفريو�ص - يف تقريره  الرو�شي اخلا�ص مبكافحة  العمليات 
ال��ع��دد اجل��دي��د م��ن الوفيات والإ���ش��اب��ات ت�شبح  اأن��ه بت�شجيل ه��ذا   -
ح�شيلة �شحايا الفريو�ص 9166 حالة وفاة واإجمايل عدد الإ�شابات 
ارتفاعا  مي��ث��ل  م���ا  ن�����ش��ط��ة،  ح��ال��ة   228560 م��ن��ه��ا   ،641156
التقرير  واأ���ش��ار  الول.  اأم�ص  ي��وم  مع  مقارنة  ن�شطة  حالة  ب�2283 
اإىل اأن اإجمايل عدد املتعافني يف البالد و�شل اإىل 403430 �شخ�شا 
وذلك بعد متاثل4343 �شخ�شا لل�شفاء خالل ال�24 �شاعة الأخرية 

واإجراء 19.3 مليون فح�ص طبي لت�شخي�ص الإ�شابات .

عوا�سم

�لقاهرة

بكني

�سيدين

مو�سكو

 �إغالق بيت حلم بالكامل بعد 
ظهور ع�سر�ت �لإ�سابات بكورونا 

•• رام اهلل -رويرتز

بال�شفة  اإغالق حمافظة بيت حلم  اأم�ص الثنني  الفل�شطينية  ال�شلطة  اأع��ادت 
بفريو�ص  الإ���ش��اب��ات  ع�شرات  ظهور  بعد  �شاعة   48 مل��دة  كامل  ب�شكل  الغربية 
“الهدف من  بيت حلم لرويرتز  كامل حميد حمافظ  وق��ال  امل�شتجد.  كورونا 
واإعطاء جمال للطواقم  الإ�شابة  وب��وؤر  العينات من م�شادر  اأخ��ذ  الإغ��الق هو 
نحن  وبالتايل  باملئات  للم�شابني  املخالطني  “عدد  واأ���ش��اف  للعمل«.  الطبية 
بحاجة اإىل اأن يكون هناك اإغالق للو�شول اإىل النا�ص واإعطاء فر�شة للطواقم 
الطبية للتحرك«. و�شجلت حمافظة بيت حلم، التي بداأ انت�شار فريو�ص كورونا 
اأم�ص  اإ�شابة   27 �شهرين،  اإغالقها لأكر من  املا�شي ومت  اآذار  فيها يف مار�ص 
120 حالة. وخلت بيت حلم من الإ�شابات  اإىل  اإجمايل احل��الت فيها  لي�شل 
يف اأواخر اأبريل ني�شان قبل اأن تعود للظهور فيها مع منت�شف ال�شهر اجلاري. 
“هذه املرة الإ�شابات منت�شرة تقريبا يف كل مكان يف املحافظة يف  وقال حميد 
اإل  حلم  بيت  يف  منطقة  يوجد  ل  الثالث  واملخيمات  والقرى  الرئي�شية  امل��دن 
فيها حالت«. واأعلنت وزيرة ال�شحة مي الكيلة اأم�ص عن حالة وفاة بفريو�ص 
كورونا ل�شيدة يف الأربعينات من العمر مما يرفع عدد الوفيات اإىل ثمانية منذ 
انت�شار الفريو�ص يف مار�ص اآذار املا�شي. واأ�شافت الوزيرة يف بيان لها اأن اإجمايل 
ن�شطة   1716 منها  اإ���ش��اب��ة   2345 اإىل  ارت��ف��ع  ك��ورون��ا  بفريو�ص  الإ���ش��اب��ات 

وحالت التعايف 621 حالة.

حمللون: تعك�ض االإحباط والياأ�ض والالمباالة

تعبئة خجولة يف �ل�سارع �لفل�سطيني ملو�جهة خمطط �ل�سم

تر�مب ين�سر فيديو ثم يحذفه لأحد موؤيديه يردد �سعارً� عن�سريًا 

حكومة �أردوغان ت�سعر ب� »خيبة �أمل«

•• وا�سنطن-اأ ف ب

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�ص  ���ش��ارك 
ترامب متابعيه على تويرت مقطع 
ملواجهة  اأن حجبه،  لبث  ما  فيديو، 
ب��ني ع��دد م��ن م��وؤي��دي��ه ومعار�شيه 
“�شيادة  ي�����ش��رخ  رج���ل  ف��ي��ه  ي��ظ��ه��ر 
ت���رّدده���ا  ع���ب���ارة  وه����ي  البي�ص”، 
امل��ج��م��وع��ات امل��ن��ادي��ة ب��ت��ف��ّوق العرق 

الأبي�ص.
ون�����ش��ر م�شتخدم ت��وي��رت ه���ذا ال��ف��ي��دي��و ال���ذي ���ش��ّور ك��م��ا ي��ب��دو يف مقّر 
خا�ص باملتقاعدين يف فلوريدا حيث دارت مواجهة كالمية بني موؤيدي 

ومعار�شي ترامب.
ويظهر يف الفيديو اعتباراً من الثواين الأوىل رجل يقود �شيارة غولف 
�شغرية مزّينة بالفتات “ترامب 2020” و”اأمريكا اأول” وهو يواجه 
“�شيادة  عليهم  ف��ريّد  “عن�شري”  باأّنه  ي�شفونه  متظاهرين  �شيحات 

البي�ص” )وايت باور( مّرتني رافعاً قب�شة يده.
يقول  هو  “ها  بالقول  الرجل  على  املتظاهرين  اأح��د  ي��رد  الفيديو  ويف 

هل �شمعتم ذلك؟«. “�شيادة البي�ص”، 
ون�شر ترامب الفيديو مرفقاً بر�شالة “�شكراً ل�شكان فيليجيز الرائعني”، 
عاماً   55 اأعمارهم  تفوق  الذين  لالأ�شخا�ص  املجّمع  هذا  اىل  اإ�شارة  يف 

والذي ي�شتقبل 115 األف ن�شمة يف �شمال فلوريدا.

•• رام اهلل-اأ ف ب

ال�شوت  مكربات  بتجهيز  املحتلة  الغربية  ال�شفة  يف  الحتجاجات  تبداأ 

وال�شماح  الفل�شطيني  ال��ع��ل��م  ورف����ع  امل��ن�����ش��ة  ع��ل��ى  م��ك��ان��ه��ا  ت��اأخ��ذ  ال��ت��ي 
امل�شاركة  انتهاء دوام عملهم، لكن  للموظفني احلكوميني باخلروج قبل 
ال�شعبية يف رام اهلل للتعبري عن رف�ص خمطط ال�شم الإ�شرائيلي كانت 

خجولة.
 200 ح��واىل  ح�شر  اهلل،  رام  مدينة  يف  حزيران/يونيو   8 تظاهرة  يف 
تطلعات  مع  متوافقة  غري  امل�شاركة  وج��اءت  املتوقع  عك�ص  على  �شخ�ص 
�شد  ال�شوارع  يف  الغ�شب  عن  للتعبري  دعت  التي  الفل�شطينية  ال�شلطة 

التحركات الإ�شرائيلية املحتملة.
ل�شم  خمططها  تنفيذ  ج����دول  ع��ن  اإ���ش��رائ��ي��ل  ت��ع��ل��ن  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
امل��ح��ت��ل��ة وم��ن��ط��ق��ة غ����ور الأردن  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��ف��ة  م�����ش��ت��وط��ن��ات��ه��ا يف 

ال�شرتاتيجية ابتداء من الأول من متوز/يوليو.
الذي يعترب جزءا من  ال�شم،  الدولية جتاه خمطط  الإدان��ة  وتت�شاعد 
اأواخر  عنها  اأعلن  والتي  الأو�شط  ال�شرق  يف  لل�شالم  الأمريكية  اخلطة 
الأمريكي  املخطط  رف�شوا  الفل�شطينيني  لكن  الثاين/يناير.  ك��ان��ون 

ب�شكل قاطع، وكذلك خمطط ال�شم الإ�شرائيلي.
ويف ال�شارع، مل تكن التعبئة �شد املخطط الإ�شرائيلي كما هو متوقع.

اإرهاق”،  “هناك  تقول املحللة ال�شيا�شية نور عودة لوكالة فران�ص بر�ص 
م�شيفة “اإرهاق من الوقوف يف رام اهلل وانتظار الكامريات لتظهر حجم 

غ�شبنا«.
وتت�شاءل عودة “اأنت تتحدث اإىل نف�شك، ماذا بعد؟«. ويف مدينة اأريحا، 
م�شرية  تنظيم  يف  فتح  وح��رك��ة  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  جنحت 

حا�شدة الإثنني املا�شي.
ورفعت احل�شود الالفتات الراف�شة لل�شم، كتب على اإحداها “فل�شطني 

لي�شت للبيع” واأخرى تدين خطة ترامب.
موقع  اإىل  الآلف  احل���دث  منظمو  ا�شتاأجرها  ال��ت��ي  احل��اف��الت  ونقلت 

احلدث، لكن غادر معظمهم قبل بدء اخلطابات.
الإحباط من  ب�شعور  اأ�شباب مثل هكذا خلل يتمثل  اأح��د  اإن  ع��ودة  تقول 
خالل  م��ن  ال�����ش��الم  ب��اإح��الل  “وعدوا  ال��ذي��ن  الفل�شطينيني  ال��زع��م��اء 

املفاو�شات لكنهم ف�شلوا«.
 1993 العام  ويف   .1967 العام  يف  الغربية  ال�شفة  اإ�شرائيل  احتلت 
الذاتي  احلكم  نطاق  وحتديد  لل�شالم  اأو�شلو  اتفاقية  على  التوقيع  مت 

الفل�شطيني يف ال�شفة الغربية املحتلة.
الفل�شطينيني  ال�شكوك لدى بع�ص  لكن بعد نحو ثالثة عقود، تزايدت 

حول قدرة قادتهم على التفاو�ص مع اإ�شرائيل على �شفقة تكون مقبولة 
يف ال�شارع الفل�شطيني.

ال�شفة  ت�شكل ثلث م�شاحة  التي  املنطقة ال�شرتاتيجية  الأردن،  يف غور 
الغربية ما جعلها يف مرمى الأهداف الإ�شرائيلية، يقول اأحد املزارعني 
وقد ف�شل عدم الك�شف عن ا�شمه، “ال�شلطة الفل�شطينية �شعيفة للغاية، 

لي�ص لديها �شلطة«.
غ�شان  الفل�شطينية  ال�شلطة  يف  ال�شابق  وامل�����ش��وؤول  الأك���ادمي���ي  وي���رى 
الفل�شطيني  ال�شعب  ب��ني  الت�����ش��اع  يف  اآخ���ذة  “فجوة”  وج��ود  اخلطيب، 

وقادته وهي تف�شر عالمات الالمبالة فيما يتعلق مبخطط ال�شم.
وم���ن ب��ني اأ���ش��ب��اب ه���ذه ال��ف��ج��وة، ع���دم ان��ع��ق��اد الن��ت��خ��اب��ات م��ن��ذ العام 

.2006
واأظهر ا�شتطالع للراأي ن�شر هذا الأ�شبوع من قبل مركز القد�ص لالإعالم 
والت�شالت وموؤ�ش�شة فريديري�ص اإيربت-�شتيفتونغ الأملانية، اأن 83 يف 

املئة من الفل�شطينيني يعتقدون انه من املهم اإجراء النتخابات.
اأراءه���م ثقتهم  امل�شتطلعة  املئة فقط من  13 يف  اأب��دى  ثانية،  من جهة 
بالرئي�ص الفل�شطيني حممود عبا�ص )85 عاما(، بينما و�شف 76 يف املئة 

منهم ال�شلطة الفل�شطينية التي يقودها باأنها فا�شدة. وي�شري اخلطيب 
الفل�شطينيون  الذي يواجه فيه  الوقت  ياأتي يف  بال�شم  التهديد  اأن  اإىل 
ت�شهد  اإذ   ،19- كوفيد  جائحة  ب�شبب  للغاية  �شعبة  اقت�شادية  ظروفا 

ال�شفة الغربية زيادة مطردة يف اأعداد الإ�شابات.
ويقول “يعاين النا�ص من م�شاكل كثرية يف هذه الفرتة«.

باعتباره  ال�شم  اإىل  الفل�شطينيني  بع�ص  ينظر  الأك���ادمي���ي،  وبح�شب 
والتي  الحتالل”  “لتكري�ص  الأمد  طويلة  اإ�شرائيلية  حلملة  ا�شتمرارا 

ت�شمل البناء املنتظم واملت�شارع للمزيد من امل�شتوطنات الإ�شرائيلية.
ويتوقع اخلطيب اأنهم “رمبا يعتقدون اأن ال�شم لي�ص ذلك الإجراء الذي 

�شيكون له تاأثري كبري على حياتهم اليومية«.
اأم���ا ع���ودة ف��ت��ح��ذر م��ن اع��ت��ب��ار ح��ج��م امل�����ش��ارك��ة يف امل��ظ��اه��رات الأخ���رية 

“مقيا�شا” لرد الفعل الفل�شطيني على خطوات ال�شم الإ�شرائيلية.
ال�شارع  امل�����ش��وؤول��ني،  م��ن  تعليمات  ي��ن��ت��ظ��رون  ل  “النا�ص  ع���ودة  ت��ق��ول 

�شيقود«.
وت�شري عودة اإىل النتفا�شة الفل�شطينية الأوىل التي بداأت اأواخر العام 

1978 قائلة “مل يتوقع اأحد النتفا�شة الأوىل«.

وبعد �شاعات، وفيما بداأ اجلدل يحتدم على و�شائل التوا�شل الجتماعي، 
قام ترامب بحذف الفيديو على تويرت.

وقال الناطق با�شم البيت الأبي�ص جود دير اإّن “الرئي�ص ترامب موؤّيد 
هو  �شاهده  م��ا  الفيديو.  ه��ذا  يف  الر�شالة  ي�شمع  مل  للفيليجيز.  كبري 

حما�شة كربى من جانب موؤّيديه«.
لكّن ردود الفعل املنتقدة ب�شّدة لرتامب ما لبثت اأن انهالت على الرئي�ص 

اجلمهوري.
اإّن ما قام به ترامب “ل  وقال رئي�ص احلزب الدميوقراطي توم برييز 

ميكن الدفاع عنه«.

اأن  ي��ح��اول  “الرئي�ص  اأّن  واأ����ش���اف 
اّت�شاق  اأّن  ب��ي��د  ب���اجل���ه���ل،  ي����ت����ذّرع 
اأف��ع��ال��ه - م���ن ���ش��ارل��وت�����ش��ف��ي��ل اإىل 
م��ي��دان لفاييت - مي��الأ ال��ف��راغ يف 

كلماته«.
يف  الوحيد  الأ���ش��ود  ال�شناتور  وك��ان 
���ش��ف��وف اجل��م��ه��وري��ني ت��ي��م �شكوت 
اأم�ص  و�شف �شريط الفيديو �شباح 
الأول الأحد باأّنه “مهني”، مطالباً 
ب��ح��ذف��ه. وي��ّت��ه��م خ�شوم  ال��رئ��ي�����ص 

ترامب الدميوقراطيون الرئي�ص اجلمهوري باأّنه مقّرب من دعاة تفّوق 
العرق الأبي�ص الذين �شّوتوا له باأغلبيتهم ال�شاحقة يف 2016.

اأو�شاط  ت��رام��ب ج���دًل ح���اداً، حتى يف  اأث���ار   2017 اآب/اأغ�����ش��ط�����ص  ويف 
مدينة  يف  يومها  دارت  التي  العنيفة  ال�شدامات  على  عّلق  حني  حزبه، 
ال�شغرية يف ولية فريجينيا بني متظاهرين مناه�شني  �شارلوت�شفيل 
اأ�شخا�شاً  راأى  اإّن���ه  بالقول  اجل���دد،  ال��ن��ازي��ني  م��ن  واآخ��ري��ن  للعن�شرية 

طّيبني “من كال اجلانبني«.
ويف اأي���ار/م���اي���و امل��ا���ش��ي، ح���ني ك��ان��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ت�����ش��ه��د ذروة 
يف  ورم��وزه��ا  العن�شرية  مظاهر  على  بالق�شاء  املطالبة  الحتجاجات 
البالد، انتقد ترامب ب�شّدة حماولة متظاهرين هدم متاثيل ل�شخ�شيات 
من رموز الرّق اأو الكونفدرالية، ل �شّيما يف ميدان لفاييت، بالقرب من 

البيت الأبي�ص.

مريكل ت�ستقبل ماكرون ع�سية تويل �أملانيا رئا�سة �لحتاد 

•• اأنقرة-وكاالت

الرتكية  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اأع���رب���ت 
اأمل احلكومة  اأم�ص الأول  عن خيبة 
ب�شبب  اردوغ��ان،  برئا�شة رجب طيب 
اأنقرة يف التقرير  عدم حت�شني موقع 
اخلارجية  ع����ن  ال�������ش���ادر  ال�������ش���ن���وي 

الأمريكية حول الجتار بالب�شر.
وج�����اءت ت��رك��ي��ا يف ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة يف 
ال�شنوي  الأمريكية  اخلارجية  تقرير 
اأنها  م���وؤك���داً  بالب�شر،  الجت����ار  ح���ول 
مل حتقق احل��د الأدن���ى من التدابري 
وفقاً  ب���ال���ب�������ش���ر،  الجت��������ار  مل���ك���اف���ح���ة 

ل�شحيفة “زمان الرتكية«.
بيان  يف  ال��رتك��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة  وردت 
نحو  اأع��ب��اء  تتحمل  “تركيا  اإن  قائلة 
ا����ش���ط���روا لرتك  4 م���الي���ني لج����ئ 
ا���ش��ت��ق��ب��ال املزيد  دي���اره���م، وت��وا���ش��ل 
ب�����ش��ب��ب ح���ال���ة ع�����دم ال����ش���ت���ق���رار يف 

“على  ال���وزارة  بيان  وزع��م  املنطقة«. 
ف���اإن تركيا توا�شل  ذل��ك  ال��رغ��م م��ن 
بذل اجلهود ملكافحة الجتار بالب�شر 
بالتفاقيات  الل�����ت�����زام  خ�����الل  م����ن 
املنظمات  م����ع  وال����ت����ع����اون  ال���دول���ي���ة 

املتورطني  ومعاقبة  والدولية  املدنية 
يف جتارة الب�شر«.

ب�”خيبة  ت�����ش��ع��ر  اإن���ه���ا  ت��رك��ي��ا  وق���ال���ت 
اأمل” ب�شبب امتناع الوليات املتحدة 
قائمة  يف  ت��رك��ي��ا  م��وق��ع  حت�شني  ع��ن 

بالب�شر.  الجت������ار  مل��ك��اف��ح��ة  ال������دول 
البيان  على  اعرتا�شها  تركيا  واأب��دت 
اعتبار  عن  بالكف  وا�شنطن  مطالبة 
�شريكاً  ال��ك��رد���ش��ت��اين  ال��ع��م��ال  ح���زب 
�شرعياً لها يف املنطقة، متهمة احلزب 
بتهريب الأطفال وجتارة الب�شر. وقال 
الأمريكية،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  تقرير 
 ،2020 ل��ع��ام  بالب�شر  الجت����ار  ع��ن 
اأن  ت��زع��م  ال��رتك��ي��ة  “احلكومة  اإن   :
الكرد�شتاين  ال��ع��م��ال  ح���زب  ع��ن��ا���ش��ر 
يختطفون الأطفال عنوة، لالن�شمام 
املجتمع  يف  الأغلبية  اأن  اإل  للتنظيم، 
الكردي تقول اإنهم ين�شمون للتنظيم 
التقرير يوثق تعر�ص  ب�شكل طوعي. 
لالختطاف  ع��ام��اً   13 �شن  يف  طفل 
للتنظيم،  الن�شمام  اأج���ل  م��ن  ع��ن��وة 
تدريب  مع�شكرات  اإىل  اأر���ش��ل  واآخ����ر 
العراق،  الكرد�شتاين يف  العمال  حزب 

بدافع احل�شول على املال«.

فقد�ن 12 �سيادً� فيليبينيًا 
�إثر ��سطد�م قاربهم ب�سفينة 

 •• مانيال-اأ ف ب

�شياداً   12 اأّن  الأح���د  الأول  اأم�����ص  فجر  مانيال  يف  اإع���الم  و�شائل  اأف���ادت 
قاربهم  ا�شطدام  اإث��ر  املفقودين  ع��داد  يف  اع��ت��ربوا  الأق���ّل  على  فيليبينياً 

ب�شفينة �شحن اأجنبية.
ووق����ع احل�����ادث ي���وم الأح�����د ق��ب��ال��ة ال�����ش��اح��ل ال�����ش��م��ايل ال��غ��رب��ي ملقاطعة 
اإنكوايرر ورابلر الإخباريني  اأوك�شيدنتال ميندورو، بح�شب ما نقل موقعا 

عن خفر ال�شواحل.
ويف حني اأفاد موقع اإنكوايرر اأّن عدد املفقودين هو 12 �شياداً، قال موقع 
�شركتهما(،  يف  وموظفان  �شياداً   12(  14 ه��و  املفقودين  ع��دد  اإّن  راب��ل��ر 
م�شرياً اإىل اأن حادث ال�شطدام وقع بني قارب ال�شيد الفيليبيني و”�شفينة 

�شحن �شينية” ترفع علم هونغ كونغ.
ونقل اإنكوايرر عن �شابط يف خفر ال�شواحل قوله “عندما و�شل )طاقمنا( 
مل  لكنهم  منقلباً،  ال�شيد  ق��ارب  روؤي��ة  بو�شعهم  ي��زال  ل  ك��ان  املنطقة  اإىل 

يعروا على اأي �شخ�ص«.
م�شاء  البحث  عمليات  ا�شتمرار  دون  حال  قوياً  تياراً  اأّن  ال�شابط  واأ�شاف 

الأحد لكّنها ا�شتوؤنفت فجر اأم�ص الثنني.

قوية على م�شتوى رهانات وتوقعات” الفرن�شيني لناحية البيئة.
الأول من متوز/يوليو  اعتبارا من  امل�شت�شارة حتديات كثرية  وامام 
بدءا ب”التفاقية اخل�شراء” الأوروبية اإىل بريك�شت مرورا مبلف 

الهجرة او العالقات مع ال�شني والوليات املتحدة.
ومل تتول رئا�شة الحتاد منذ العام 2007. لكن تف�شي وباء كوفيد-
19 والأزمة القت�شادية الناجمة عنه اأولوية الأ�شهر ال�شتة املقبلة.

ونهاية اأيار/مايو اأعلنت مريكل “لقد ّغري فريو�ص كورونا عاملنا كما 
غري خطط الرئا�شة الأملانية«.

فعلنا  ردود  فيها  مب��ا  الأول��ي��ة  الفعل  ردود  “كانت  م��ريك��ل  وق��ال��ت 
وطنية ولي�ص دائما اأوروبية” وهي تنوي درء “خطر الهوة العميقة 
“الت�شامن  اأوروب���ا«. وباتت تراهن على  واأك��ر يف  اأك��ر  التي تت�شع 

تام  تغيري  وه��و  ال27.  الأع�شاء  ال��دول  بني  املتبادلة”  وامل�شاعدة 
التي كانت  اليونان  بالتعنت يف ملف  اتهمت  التي  يف موقف مريكل 
الآن  حتى  كانت  التي  وامل�شت�شارة   .2011 يف  الإفال�ص  من  قريبة 
تتعر�ص لنتقادات ب�شبب �شرامتها يف املوازنة وحذرها الكبري على 
اإرث”  لت�شكيل  الرئا�شة  ه��ذه  من  “ت�شتفيد  قد  الأوروب��ي��ة  ال�شاحة 

بح�شب دبلوما�شي اأوروبي.
15 عاما، مغادرة  اإىل �شدة احلكم قبل  وتنوي مريكل التي و�شلت 
تتهم  م��ا  غالبا  ال��ت��ي  م��ريك��ل  وك�شرت   .2021 نهاية  امل�شت�شارية 
يف  الأمل��ان��ي��ة  امل��ح��رم��ات  اح��دى  ال�شيا�شية،  ال�شجاعة  اإىل  بالفتقار 
جم���ال ال��ت�����ش��ام��ن امل���ايل م��ن خ���الل اق��رتاح��ه��ا م��ع م��اك��رون خطة 

نهو�ص اأوروبية ب500 مليار يورو.

•• برلني-اأ ف ب

ت�شتقبل امل�شت�شارة الأملانية اأنغيال مريكل الرئي�ص الفرن�شي اإميانويل 
ماكرون ع�شية تويل اأملانيا الرئا�شة الدورية لالحتاد الأوروبي و�شط 
م�شبوقة  غري  اأزم��ة  يواجه  ال��ذي  امل�شتجد،  كورونا  فريو�ص  انت�شار 

تعتزم امل�شت�شارة معاجلتها قبل ترك ال�شلطة.
ويتوقع اأن يح�شن الرئي�ص الفرن�شي موقعه بعد الهزمية التي مني 
بها حزبه الأحد يف النتخابات البلدية التي اأظهرت تقدم املدافعني 
يف  الثنني  ماكرون   ي�شتقبل  برلني  اإىل  التوجه  وقبل  البيئة.  عن 
الفوز  املناخ غداة  اأجل  املواطنني من  اأع�شاء موؤمتر  الإليزيه  ق�شر 
“اأجوبة  اإعطاء  وينوي  البيئة.  عن  املدافع  التنظيم  لهذا  ال�شاحق 
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دورة ثانية بني �لرئي�ص �لبولندي وخ�سمه �لليرب�يل   •• وار�سو-اأ ف ب

النتخابات  م��ن  الأوىل  ال����دورة  يف  امل��ق��رتع��ني  لآراء  ا���ش��ت��ط��الع  اأظ��ه��ر 
اأندريه دودا  املنتهية وليته  الرئي�ص  اأّن  التي جرت يف بولندا  الرئا�شية 
الثانية  ال��دورة  يف  �شيتواجهان  تزاركوف�شكي  لف��ال  الليربايل  واملر�ّشح 
اأج���راه معهد  ال���ذي  12 مت��وز/ي��ول��ي��و. ووف��ق��اً لال�شتطالع  امل��ق��ّررة يف 
اإغالق  فور  البولندية  التلفزة  قنوات  كربيات  نتيجته  وبّثت  اإيب�شو�ص 
 41،8% على  ولي��ت��ه  املنتهية  الرئي�ص  ح�شل  فقد  الق���رتاع،  م��راك��ز 
من الأ�شوات يف حني ح�شل رئي�ص بلدية العا�شمة على %30،4 من 
الأ�شوات. وفور �شدور نتيجة ال�شتطالع قال دودا )48 عاماً( املدعوم 
من احلكومة القومية املحافظة خماطباً اأن�شاره اإّن “الفارق كبري واأنا 
ممنّت لكم«. اأما تزاركوف�شكي )48 عاماً( الذي حّل ثانياً فقال من جهته 
الذين  واأولئك  منفتحة  بولندا  بني  “خياراً  �شتكون  الثانية  ال��دورة  اإّن 
وبلغت  التغيري«.  “مر�ّشح  اأّن��ه  م��وؤّك��داً  نزاعات”،  ال���دوام  على  ي��ري��دون 
نف�شه.  ال�شتطالع  بح�شب   ،62،90% الت�شويت  على  الإقبال  ن�شبة 

وتناف�ص يف الدورة الأوىل 12 مر�ّشحاً، لكّن ا�ش������تطالعات الراأي توقعت 
ينتمي  الذي  وتزاركوف�شكي  دودا  الثاني������ة بني  الدورة  تكون  اأن  �ش���������لفاً 
املناه�ص  الرمز  وق��ال  املعار�شة.  اأح��زاب  اأكب����ر  املدن�ي”،  “املنتدى  اإىل 
لل�شيوعية ليخ فاون�شا اأثناء الإدلء ب�شوته يف غدان�شك )�شمال( وا�شعاً 
قناعاً بال�شتيكياً �شفافاً على وجهه، “اإنها فرتة حا�شمة. هناك كثري من 

الأمور التي تعتمد على هذا القرار«.
وفاون�شا، الذي انُتخب اأول رئي����������ص دميوقراطي لبولندا قبل ثالث�������ني 

عاماً، هو اليوم معار�ص �شر�ص للحكومة احلالية.
وطغى على احلملة النتخابية قلق على حال الدميوقراطية يف البالد 
وق�شايا اجتماعية يف حني تواجه بولندا اأول ركود اقت�شادي يف تاريخها 
منذ انهيار ال�شيوعية. وف�����ي اأنح����اء الب�������الد كاف����ة انتظر الناخبون يف 

الجتماعي  التباعد  قواعد  حمرتمني  القت�������راع  مراكز  اأم��ام  طوابري 
ووا�شعني كمامات، وفقاً ملرا�شلي وكالة فران�ص بر�ص و�شور ن�شرت على 
البولندي  الرئي�ص  يتمتع  للد�شتور  وفقا  الجتماعي.  التوا�شل  مواقع 

ب�شالحيات حمدودة لكن باإمكانه يف املقابل رّد م�شاريع القوانني.
التلفزيونية  يف”  تي  “اأن  قناة  بّثت  الناخبني  لآراء  ا�شتطالع  واأظ��ه��ر 
�شي�شّوتون  الناخبني  من   44،5% اأّن  الت�شويت  انتهاء  عقب  نتيجته 
لدودا يف الدورة الثانية بينما �شي�شّوت %44،7 منهم لرتزاكوف�شكي، 

يف حني قال %9،9 من الناخبني اأّنهم مل يح�شموا قرارهم بعد.
ي�شدد  اأن  ذلك  �شاأن  الثانية فمن  ال��دورة  تزاركوف�شكي يف  فاز  ويف حال 
���ش��رب��ة ق��ا���ش��ي��ة حل����زب ال���ق���ان���ون وال���ع���دال���ة ال����ذي اأط���ل���ق ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
ويوؤكد حزب  الق�شاء.  �شّيما يف جمال  ول  للجدل،  املثرية  الإ�شالحات 

القانون والعدالة ان هذه التعديالت كانت �شرورية لجتثاث الف�شاد من 
انتقدوا  لبولندا  الأوروبيني  وال�شركاء  املعار�شة  لكن  الق�شاة،  �شفوف 
بعد  الدميوقراطية  تاآكل  اإىل  ت��وؤدي  اأنها  موؤّكدين  الإ���ش��الح��ات،  ه��ذه 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  اأن  اإل  ال�شيوعية.  �شقوط  على  عقود  ثالثة 
اأوروبيا  حليفا  وال��ع��دال��ة  ال��ق��ان��ون  ح��زب  حكومة  يعترب  ال���ذي  ت��رام��ب 
الرئي�ص  زي���ارة  وك��ان��ت  الأ���ش��ب��وع.  ه��ذا  ل���دودا  مباركته  اأع��ط��ى  اأ�شا�شيا، 
اإىل  اأجنبي  دول��ة  لرئي�ص  الأوىل  الأ�شبوع  هذا  وا�شنطن  اإىل  البولندي 
اأربعة  قبل  امل�شتجد،  كورونا  انت�شار فريو�ص  بدء  منذ  املتحدة  الوليات 

اأيام فقط من النتخابات.
لإرجائه  ال�شلطات  ا�شطرت  ال��ذي  الق���رتاع  على  ك��ورون��ا  اأزم��ة  وطغت 
الر�شمية  البيانات  وت�شري  ب�شببها.  حزيران/يونيو  اإىل  اأيار/مايو  من 
اآخرين   1400 اأكر من  األف �شخ�ص ووف��اة   33 اأكر من  اإ�شابة  اإىل 
بفريو�ص كورونا امل�شتجد يف بولندا. لكن وزير ال�شحة اعرتف باأن عدد 
الإ�شابات التي مل تر�شد قد يبلغ 1،6 مليون يف هذا البلد الذي ي�شم 

38 مليون ن�شمة.

يف  الوقت  بع�ص  اأم�شى  الذي  وقال جون�شون، 
كوفيد- مر�ص  يكافح  امل��رك��زة  للرعاية  وح��دة 
كورونا،  ب��ف��ريو���ص  الإ���ش��اب��ة  ع��ن  ال��ن��اجت   19
عانوا  اأو  م��ات��وا  م��ن  لكل  مدينة  احل��ك��وم��ة  اإن 
�شار بطريقة خطاأ  “فيما قد يكون  ب��اأن تنظر 

ومتى«.
لكنني  و�شنفعله.  مت��ام��ا  ذل��ك  “اأتفهم  وت��اب��ع 
اأعتقد اأن الوقت غري منا�شب الآن،... واجلميع 
الآن  م��ن��ا���ش��ب  ال���وق���ت  اأن  اأع��ت��ق��د  ل  م��ن��ه��ك، 
احلكومة  وق���ت  م���ن  ك��ب��ري  ق�����ش��م  لتخ�شي�ص 

لذلك«.

 •• لندن-رويرتز
بريطانيا  وزراء  رئي�ص  جون�شون  بوري�ص  ق��ال 
اإن اأزمة فريو�ص كورونا كانت كارثة حلت على 
اإذا كانت اأي  بريطانيا واحلكومة �شتنظر فيما 
منا�شبا  لي�ص  ال��وق��ت  لكن  ارتكبت  ق��د  اأخ��ط��اء 

لفتح حتقيق يف الأخطاء.
كارثة”  “كانت  تاميز  لإذاع���ة  جون�شون  وق��ال 
الكلمات،  وق��ع  م��ن  نخفف  “دعونا ل  واأ���ش��اف 
التي  كابو�شا مروعا لبالدنا  اأن هذا كان  اأعني 

تعر�شت ل�شدمة هائلة«.

جون�سون: جائحة كورونا كارثة حلت على بريطانيا 
“املخطط )الأمريكي( ... لعرقلة اإقرار قانون الأمن القومي لهونغ كونغ لن 
يتحقق«. واأ�شاف “ردا على تلك اخلطوات الأمريكية اخلاطئة قررت ال�شني 
اإزاء  �شيء  ب�شكل  اأمريكيني ت�شرفوا  لأف��راد  تاأ�شريات دخول  فر�ص قيود على 
يف  الت�شريعية  اللجان  اأك��رب  ت��واف��ق  اأن  يتوقع  ك��ون��غ«.  بهونغ  متعلقة  م�شائل 
ال�شني على القانون خالل جل�شات تنتهي الثالثاء. وكان برملان بكني قد وافق 
اأ�شابيع على الك�شف عنه، ما ت�شبب ب�شدمة  اأكر من �شتة  على الت�شريع بعد 
يف هونغ كونغ ذات احلكم �شبه الذاتي، وخارجها. وفيما يحظر القانون التاآمر 
لوكالت  ي�شمح  اأجنبية،  قوى  مع  والتواطوؤ  والإره��اب  النف�شالية  والنزعات 
الوليات  وع��ربت  املدينة.  يف  بحرية  بالعمل  الأوىل  وللمرة  ال�شينية  الأم��ن 
املتحدة وبريطانيا والحتاد الأوروبي ومفو�شية حقوق الإن�شان التابعة لالأمم 
املتحدة عن خ�شيتها من ا�شتخدام القانون خلنق املعار�شة لبكني التي تطبق 

قوانني م�شابهة يف الرب الرئي�شي لقمع املعار�شة.

•• بكني-اأ ف ب

اأع��ل��ن��ت ال�����ش��ني ف��ر���ص ق��ي��ود ع��ل��ى م��ن��ح ت��اأ���ش��ريات دخ���ول ل��رع��اي��ا اأمريكيني 
“ت�شرفوا ب�شكل �شيء” عرب انتقاد قانون مثري للجدل حول الأمن القومي يف 
هونغ كونغ يرتقب اأن يقره النواب ال�شينيون قريبا. وتخطط ال�شني لفر�ص 
وكل  والتخريب  و”الإرهابية”  “النف�شالية”  الن�شاطات  يجرم  اأمني  قانون 
ما من �شاأنه تهديد الأمن القومي يف هونغ كونغ التي �شهدت تظاهرات عارمة 
العام املا�شي للمطالبة بالدميوقراطية، تخللتها اأحيانا اأعمال عنف. واأعلنت 
اإدارة الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب اجلمعة اأنها �شتفر�ص قيودا على منح 
التاأ�شريات لعدد غري حمدد من امل�شوؤولني ال�شينيني، ب�شبب انتهاكات متعلقة 
باحلكم الذاتي للمدينة التي تعترب مركزا ماليا مهما يف اآ�شيا. وردا على ذلك 
اإن  الثنني  اأم�ص  ليجيان  جتاو  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  قال 

�ل�سني تفر�ص قيود� على تاأ�سري�ت �ل�سفر لرعايا �أمريكيني  

الثالث، فهو الأخطر ويتمثل  اأما   
النظام  م����ن  ع��ن��ا���ش��ر  دخ������ول  يف 
الفو�شى  اإث������ارة  حت����اول  ال�����ش��اب��ق 
النظامية  ل���ل���ق���وات  وال���ت���ع���ر����ص 

للوقيعة بينها وقوى الثورة.

قطع الطريق
القيادي  اهلل  خ��ل��ف  ل��ع��ادل  ووف��ق��ا 
وال����ت����غ����ي����ري،  احل������ري������ة  ق��������وى  يف 
ف����اإن ال���وج���ود الأم���ن���ي ال��ك��ث��ي��ف يف 
لقطع  يهدف  اخلرطوم  العا�شمة 
اليائ�شة  امل��ح��اولت  اأم���ام  الطريق 
النظام  ع��ن��ا���ش��ر  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ي 

ال�شابق والهادفة خللق الفو�شى.
احلايل  امل�شهد  ب��ني  خلف  وي��رب��ط 
وم�������ش���ه���د ل���ي���ل���ة ال����ث����الث����ني من 
مهد  ح���ي���ن���م���ا   1989 ي����ون����ي����و 
بحملة  الب�شري  لإنقالب  الإخ���وان 
احلكومة  ع��ل��ى  �شخمة  حت��ري�����ص 
قياداتها  من  وال�شخرية  املنتخبة 
�شيطرتهم  م�����ن  م�������ش���ت���ف���ي���دي���ن 

الوا�شعة على و�شائل الإعالم.

ر�شالة وا�شحة
وي����رى ول��ي��د ال��ري��ح ع�����ش��و جتمع 
النت�شار  اأن  ال�شودانيني  املهنيني 
ر�شالة  ه����و  ال��ك��ث��ي��ف  ال��ع�����ش��ك��ري 
وا�شحة لكل من لديه م�شلحة يف 

•• اخلرطوم-وكاالت

ال�شودانية  ال�������ش���ل���ط���ات  ع�������ززت 
اإج���راءات���ه���ا الأم��ن��ي��ة، حت�شبا  م��ن 
اليوم  متوقعة  وم��واك��ب  مل�����ش��ريات 
ال����دع����وات اإىل  ال���ث���الث���اء، يف ظ���ل 
خمتلف  يف  مليونية”  “مظاهرة 

مدن البالد.
واأفاد مرا�شل “�شكاي نيوزرعربية” 
يف اخلرطوم بت�شكيل غرفة متابعة 
ال�شيادة  جم��ل�����ش��ي  م����ن  م���وؤل���ف���ة 
وال��وزراء، وقوى احلرية والتغيري 
لتقييم  ال���ق���وم���ي  الأم������ة  وح�����زب 

ومتابعة الأو�شاع.
وام����ت����د الن���ت�������ش���ار الأم�����ن�����ي اإىل 
ال�شوارع املوؤدية اإىل القيادة العامة 
للقوات امل�شلحة واملقرات احليوية، 
ورئا�شة  اجل��م��ه��وري  الق�شر  مثل 
اأغلقت هذه  ال���وزراء، وقد  جمل�ص 
اجلي�ص  ب����ق����وات  مت���ام���ا  ال����ط����رق 

وال�شرطة.
و�شهدت ال�شاعات الأوىل من �شباح 
اأم�ص الثنني، انت�شارا اأمنيا كثيفا 
ع��ل��ى اجل�����ش��ور ال��ت��ي ت��رب��ط مدن 
اخلرطوم  ال�����ش��ودان��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
ال����ث����الث، مم����ا اأث�������ار ال���ك���ث���ري من 

الت�شاوؤلت والتكهنات.
ل��ك��ن ي��ح��ذر ك��ث��ريون م��ن احتمال 

للحكومة النتقالية وما تقول اإنه 
“ت�شحيح للم�شار الثوري«. 

م��ا يربك  اأن  ا���ش��م��اع��ي��ل  وي�����ش��ي��ف 
امل�����ش��ه��د ال�����ش��ي��ا���ش��ي والأم����ن����ي هو 
وجود حتركات من عنا�شر النظام 
نف�ص  يف  م��واك��ب  لت�شيري  ال�شابق 
ال��ي��وم ت��زام��ن��ا م��ع م��واك��ب القوى 

الثورية.
تعني  ال�شائعات  زي��ادة  اأن  ويو�شح 
نظر  لتحويل  حم��اول��ة  هنالك  ان 
الثورة  وق��وى  النظامية  الأج��ه��زة 

عما يجري التخطيط له حقيقة.
ويف ظل املخاوف املتعلقة مبا ميكن 
 30 الأح������داث يف  اإل���ي���ه  ت��ت��ج��ه  اأن 
هنالك  اإن  اإ�شماعيل  يقول  يونيو، 
ا�شتبقتها  ���ش��ي��ن��اري��وه��ات  ث����الث 
خطة  بتنفيذ  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  ال���ق���وات 
املناطق  حل��م��اي��ة  م�����ش��ددة  اأم��ن��ي��ة 
احل��ي��وي��ة وح��م��اي��ة امل���واك���ب عند 

خروجها.
الأول  ال�شيناريو  ف���اإن  ل��ه،  ووف��ق��ا 
جغرافية  نطاقات  ر�شم  يف  يتمثل 
حم���������ددة ت���ن���ت���ه���ي امل�����������ش�����ريات يف 
اأن يتمثل  حدودها ب�شالم، وميكن 
ال�شيناريو الثاين يف حماولة جتمع 
والتجمع  اجل�شور  وعبور  املواكب 
امام موقع حكومي موؤثر، وهو ما 

قد يوؤدي ل�شدامات حمدودة.

الحتجاجات  يف  ���ش��دام��ات  وق���وع 
امل��رت��ق��ب��ة، ح��ي��ث ت�����ش��ارك جتمعات 
وجتمع  امل�����ق�����اوم�����ة  جل�������ان  م����ث����ل 
املهنيني وجتمع �شهداء الثورة من 
جهة، مقابل اأن�شار النظام ال�شابق 

من جهة اأخرى.
ب��ي��ان��ات ومقاطع  اأظ���ه���رت  وف��ي��م��ا 
التوا�شل  م����واق����ع  ع���ل���ى  ف���ي���دي���و 
مبا�شرة  ت���ه���دي���دات  الج��ت��م��اع��ي 
للحكومة  اإخوانية  من جمموعات 
وال��ث��وار، اأك��د ع��دد م��ن النا�شطني 
امل�شار  يف  ال��ت��ح��ك��م  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م 
وتفويت  ل���ل���م�������ش���رية،  ال�������ش���ل���م���ي 

الفر�شة على عنا�شر الإخوان.
وت������رتاوح م��ط��ال��ب امل�����ش��ارك��ني يف 
اإ�شقاط  ب��ني  امل��رت��ق��ب��ة  امل��ظ��اه��رات 
ح�����م�����دوك،  اهلل  ع����ب����د  ح����ك����وم����ة 
واإ�شالح م�شار ال�شلطة النتقالية 
وحتقيق  ه��ي��اك��ل��ه��ا،  وا����ش���ت���ك���م���ال 
العدالة  يف  والإ�������ش������راع  ال�������ش���الم 

وحت�شني الأو�شاع املعي�شية.
وم��ن جهة اأخ��رى، اأ���ش��درت جهات 
عدة اآخرها جتمع ال�شيادلة، بيانات 
التظاهرات،  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا  حت��ف��ظ��ت 
باخلوف  متعلقة  �شحية  لأ�شباب 

من انت�شار فريو�ص كورونا.
من  الأوىل  ال�شاعات  و�شهدت  هذا 
�شباح الأحد املا�شي  انت�شارا اأمنيا 

كثيفا يف اجل�شور التي تربط مدن 
اخلرطوم  ال�����ش��ودان��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
ال����ث����الث، مم����ا اأث�������ار ال���ك���ث���ري من 

الت�شاوؤلت والتكهنات.
وامتد النت�شار اإىل ال�شوارع املوؤدية 
اإىل القيادة العامة للجي�ص واملقار 
اجلمهوري  ك��ال��ق�����ش��ر  احل���ي���وي���ة 

ورئا�شة جمل�ص الوزراء.
وجاءت هذه اخلطوة قبل يوم كامل 
املقرر لإغالق اجل�شور  املوعد  من 
اللجنة  ق��ب��ل  م���ن  ر���ش��م��ي��ا  امل��ع��ل��ن 
الأم��ن��ي��ة ل��ولي��ة اخل��رط��وم يومي 
الثنني والثالثاء، مما اأثار موجة 
من التف�شريات امل�شحوبة بجائحة 
اجتاحت  م�شبوقة  غ��ري  اإ���ش��اع��ات 

مواقع التوا�شل الجتماعي.

م�شهد �شبابي
وو����������ش���������ف اخل��������ب��������ري الأم��������ن��������ي 
ا�شماعيل  اأم�����ني  ال���ش��رتات��ي��ج��ي 
املا�شية  ال�����ش��اع��ات  خ���الل  امل�����ش��ه��د 
ت�شريح  يف  وق���ال  بال�”�شبابي”، 
اإن  عربية”  ن���ي���وز  اإىل”�شكاي 
الوجود  ت��ف�����ش��ر  ال�����ش��ب��اب��ي��ة  ه����ذه 
الأمني الكثيف والنت�شار املت�شارع 
���ش��اع��ة من   48 ل��ل�����ش��ائ��ع��ات ق��ب��ل 
ال��ت��ي تنوي  ي��ون��ي��و   30 م�����ش��ريات 
دعما  ت�������ش���ي���ريه���ا  ال�����ث�����ورة  ق������وى 

ف�ص ال�شراكة بني املكون الع�شكري 
اأن  اإىل  ال���ري���ح  وي�����ش��ري  امل�����دين.  و 
التي  للمجموعة  النهائي  الهدف 
حت���اول اخ���رتاق امل�����ش��رية ه��و خلق 
البالد  اأع�����ادة  اإىل  ت����وؤدي  ف��و���ش��ى 
خرجت  التي  ال�شفرية  للمعادلة 
منها بالتفاق الذي توج بالوثيقة 
بالتفاق  وق���ب���ل���ه���ا  ال���د����ش���ت���وري���ة 
الأوراق  خلط  وبالتايل  ال�شيا�شي، 
التحول  واإج����ه����ا�����ص  ج���دي���د  م����ن 

املن�شود.

الثورة امل�شادة
رئي�ص  �شادق  حممد  ي�شتبعد  ول 
اللجنة ال�شيا�شية للحزب الإحتادي 
املوحد اأن تكون الثورة امل�شادة هي 
الكثيفة  ال�شائعات  وراء  تقف  من 
التوا�شل  م��واق��ع  اج��ت��اح��ت  ال��ت��ي 
الج����ت����م����اع����ي خ������الل ال�������ش���اع���ات 

املا�شية.
التاأثري  اأن  اإىل  ����ش���ادق  وي�����ش��ري 
يكون  لن  ال�شائعات  لتلك  ال�شلبي 
ك����ب����ريا، ن����ظ����را مل�������ش���ت���وى ال���وع���ي 
ال�������ش���ارع  ال����ع����ايل يف  ال�������ش���ي���ا����ش���ي 
الكثريين  واإدراك  ال���������ش����وداين 
ال�شائعات  من  الهدف  اأن  بحقيقة 
وخلق  الأم��ن��ي  الو�شع  خلخلة  هو 

بيئة مواتية لإجها�ص الثورة.

�جلي�ص �لباك�ستاين يعلن �إ�سقاط 
تا�سع طائرة جت�س�ص هندية

•• اإ�سالم اأباد-وكاالت

هندية  جت�ش�ص  طائرة  اإن��ه  ق��ال  ما  اأ�شقط  اأن��ه  الباك�شتاين  اجلي�ص  اأعلن 
دون طيار، دخلت اقليم ك�شمري املتنازع عليه و�شط توترات بني اجلارتني 
النوويتني. وتعد هذه هي الطائرة الهندية التا�شعة التي ي�شقطها اجلي�ص 

الباك�شتاين هذا العام، بح�شب اجلناح الإعالمي للجي�ص الباك�شتاين.
اأرب��ع م��راوح( - وه��ي جهاز  اإن طائرة عمودية هندية )ذات  وق��ال اجلي�ص 
من  الباك�شتاين  اجل��ان��ب  يف  م��رتاً   850 مل�شافة  توغلت  �شغري-  مراقبة 
خط ال�شيطرة، وهو خط يق�شم ك�شمري واقعيا اإىل جزاأين ت�شيطر عليهما 
باك�شتان والهند. واندلعت ا�شتباكات دموية على احلدود بني الدولتني منذ 
و�شعها  من  �شيطرتها،  حتت  ك�شمري  من  اأج��زاء  بتجريد  الهند  قامت  اأن 
الد�شتوري اخلا�ص يف اأغ�شط�ص )اآب( من العام املا�شي. ويف وقت �شابق من 
هذا ال�شهر، قتل ما ل يقل عن اأربعة مدنيني باك�شتانيني عندما ا�شتهدفت 
قوات احلدود الهندية قرى يف الوادي املتنازع عليه، بعد اأيام من ا�شتباكات 

دامية بني القوات الهندية وال�شينية يف املنطقة نف�شها.
ي�شار اإىل اأنه خالل عام 2020، ارتكبت الهند حتى الآن 1487 انتهاكاً 
لوقف اإطالق النار على طول خط ال�شيطرة، حيث قتل 13 مدنياً وجرح 
106، وفقاً لوزارة اخلارجية الباك�شتانية. وخا�شت الدولتان حربني من 

حروبهما الثالثة من اأجل وادي ك�شمري يف جبال الهيماليا.

حادث عبارة يف بنغالد�ص يوقع 23 قتيال 
•• دكا-اأ ف ب

غ��رق عبارة يف  اإث��ر  املفقودين  ع��داد  واعترب ع�شرات يف  �شخ�شا   23 غ��رق 
اأعلن م�شوؤولو  اأخرى، كما  ب�شفينة  اإثر ا�شطدامها  دكا عا�شمة بنغالد�ص 
اإنقاذ. وقالت امل�شوؤولة يف ق�شم الطفاء عناية ح�شني لوكالة فران�ص “لقد 
انت�شلنا حتى الآن 23 جثة من العبارة التي غرقت” م�شرية اىل انها كانت 
ا�شطدمت  وق��د  م�شتمرة.  البحث  اأع��م��ال  اأن  واأ�شافت  �شخ�شا.   50 تقل 
بعبارة اأخرى على بعد امتار منها يف �شادرغات،  “مورنينغ بريد”  العبارة 
بو�شط  مدينة  من  قادمة  العبارة  وكانت  بنغالد�ص.  يف  نهري  ميناء  اأك��رب 
البالد وعلق كثريون يف مق�شوراتهم بح�شب اإفادات �شهود جمعتها حمطات 
تلفزة حملية. وتقع حوادث العبارات ب�شكل متكرر يف بنغالد�ص ب�شبب عدم 
احرتام قواعد ال�شالمة العامة خالل بنائها يف الور�ص البحرية. وغالبا ما 

تكون العبارات مكتظة باعداد تفوق قدرة ا�شتيعابها.

 �لنم�سا تفر�ص على �لأملان 
دخول �أر��سيها ب� »�سهادة«

•• فيينا-وكاالت

اأملانية  منطقة  م��ن  الآت���ني  امل�شافرين  على  �شتفر�ص  اأّن��ه��ا  النم�شا  اأعلنت 
موبوءة بكوفيد19- اإظهار �شهادة �شحّية تثبت خلّوهم من فريو�ص كورونا 
امل�شتجّد لل�شماح لهم بدخول اأرا�شيها. وقال وزير ال�شّحة رودولف اأن�شوبر 
�شكان  منع  اإمكانية  عن  ���ش��وؤال  على  رّداً  التلفزيونية  اأف”  اأر  “اأو  ل�شبكة 
غوتري�شلوه، الكانتون الواقع يف غرب اأملانيا، من دخول النم�شا “نحن نّتبع 
الكانتون الراغبني  “�شيتعنّي على �شّكان هذا  اأّنه  خّطاً م�شرتكاً«. واأ�شاف 
كورونا  لفريو�ص  �شلبية  فح�ص  نتيجة  يظهروا  اأن  النم�شا  اإىل  بال�شفر 
امل�شتجّد ل يعود تاريخها لأكر من 48 �شاعة«. والأربعاء اأعادت �شلطات 
الكانتون الواقع يف ولية �شمال الراين-و�شتفاليا والبالغ عدد �شّكانه 360 

األف ن�شمة فر�ص تدابري اإغالق للحّد من تف�ّشي الوباء.

ترقب الحتجاجات اليوم  وحتذير من كورونا املظاهرات

�نت�سار �أمني و�سائعات متالحقة...ماذ� يحدث يف �ل�سود�ن؟

معركة �ملعار�سة �ل�سعبة بوجه تعديالت بوتني �لد�ستورية 

•• مو�سكو-اأ ف ب

ت�����واج�����ه امل����ع����ار�����ش����ة ال���رو����ش���ي���ة 
بوجه  ال�����وق�����وف  يف  ����ش���ع���وب���ات 
م�شروع التعديل الد�شتوري الذي 
الأربعاء،  عليه  الت�شويت  ينتهي 
وي�شمح للرئي�ص فالدميري بوتني 
ال�����ش��ل��ط��ة ح��ت��ى عام  ب��ال��ب��ق��اء يف 
اخلجولة  دعواتها  رغم   ،2036

ملقاطعة ال�شتفتاء ورف�شها له.
ال�����ش����ت����ف����ت����اء على  ب�������دء  وم����ن����ذ 

الأ�شبوع  الد�شتورية  التعديالت 
املا�شي، ندد املعار�شون يف رو�شيا 
به على اعتباره مهزلة، م�شريين 
اإىل وجود ن�شخ  املثال  �شبيل  على 
بالفعل  اجل���دي���د  ال��د���ش��ت��ور  م���ن 

للبيع يف املكتبات.
ومن الليرباليني اإىل ال�شيوعيني، 
مل  لكن  امل�شروع  انتقادات  توالت 

تن�شاأ جبهة موحدة �شده.
الرئي�شي  امل���ع���ار����ص  ي��ظ��ه��ر  مل 
األيك�شي نافالني الذي  للكرملني 
ت��ظ��اه��رات وا���ش��ع��ة ال�شيف  ن��ظ��م 
امل���ا����ش���ي يف م���و����ش���ك���و م����ن اأج����ل 
ان��ت��خ��اب��ات ح���رة، اه��ت��م��ام��اً كبرياً 

اأي�شاً يف الت�شدي للم�شروع.
النق�شامات  اأن  خ������رباء  ي�����رى 
املعار�شة  اأو�����ش����اط  يف  ال��ع��م��ي��ق��ة 
الكرملني  وم���ن���اورات  ال��رو���ش��ي��ة 
�شد  ج���دي���ة  م��ع��رك��ة  اأي  م��ن��ع��ت 

�شريك بالونات«. ورغم اأن موقف 
من  العديد  اآم���ال  خيب  نافالني 
اأن بع�شهم  اإل  موؤيدي املعار�شة، 
باإمكانية  اأن يوؤمن  ل يزال يريد 

حتقيق تغيري قريب.
ميخائيل  الإط����ار  ه���ذا  يف  ي�شري 
عاماً   20 البالغ  املربمج  �شامني 
ال���ذي ���ش��ارك يف ت��ظ��اه��رات العام 
الثقة  م��وؤ���ش��ر  اأن  اإىل  امل���ا����ش���ي، 
النخفا�ص،  نحو  يتجه  ببوتني 
م�شجاًل اأدنى ن�شبة له يف ني�شان/
وف���ق مركز   59% ع��ن��د  اب���ري���ل 

“ليفادا” امل�شتقل لالإح�شاءات.
املعار�شة  “ت�شري  �شامني  اأ�شاف 

واملجتمع بالجتاه ال�شحيح«.
تركيز  اإىل  اأي�����ش��اً  ن��اف��ال��ن��ي  دع���ا 
النتخابات  على  املعار�شة  جهود 
املحلية املقررة يف اأيلول/�شبتمرب، 
والت�شريعية يف عام 2021، بدًل 

خطط بوتني الطموحة.
ي�شري الباحث وامل�شت�شار ال�شيا�شي 
فيتايل �شكلياروف الذي عمل مع 
املعار�شة الرو�شية، لفران�ص بر�ص 
والوجوه  امل���وارد  “نق�ص  اأن  اإىل 
الإلهام  كما  واحلما�ص  اجل��دي��دة 
ت�����ش��ك��ل م�شادر  ك��ل��ه��ا  والإمي�������ان، 

رئي�شية للم�شكلة«.
“املعار�شة  اإن  ل��ل��ق��ول  وخ��ل�����ص 

الرو�شية ل توؤمن بنف�شها«.
اأع���ل���ن يف كانون  ب��وت��ني ق���د  ك���ان 
مفاجئ  ب�����ش��ك��ل  ال���ث���اين/ي���ن���اي���ر 
اأن  قبل  الد�شتوري  التعديل  عن 
الأخرية  اللحظة  اإليه يف  ي�شيف 
بالرت�شح  نظرياً  له  ت�شمح  بنوداً 
اإ�شافيتني  رئا�شيتني  ل��ولي��ت��ني 
ب��ع��د ن��ه��اي��ة ولي���ت���ه احل��ال��ي��ة يف 

.2024
يعزز الد�شتور املنقح كذلك بع�ص 

ويت�شمن  الرئا�شية  ال�شالحيات 
حمافظة  اج���ت���م���اع���ي���ة  م����ب����ادئ 
وال����زواج  باهلل”  “الإميان  م��ث��ل 
كموؤ�ش�شة جتمع بني رجل وامراأة 

فقط.
ا�شتطالعات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ب��ني 
ال����رو�����ص  غ���ال���ب���ي���ة  اأن  ال�����������راأي 
يدعمون اجلانب الجتماعي من 
رب���ط معا�شات  م��ث��ل  ال��ت��ع��دي��الت 
غري  لكنهم  بالت�شخم،  التقاعد 
متحم�شني اإزاء جانبها ال�شيا�شي

و�شبق اأن اأعطى الربملان موافقته 
الد�شتوري،  ال��ت��ع��دي��ل  ه���ذا  ع��ل��ى 
لكن   ،1993 ع����ام  م��ن��ذ  الأول 
بوتني �شدد على اأن يعلن الرو�ص 
“ت�شويت  ع���رب  م��ن��ه  م��وق��ف��ه��م 
اإعطائه  اإىل  ي���ه���دف  �شعبي” 

مزيداً من ال�شرعية.
وك���ان ال���ش��ت��ف��ت��اء م��ق��رراً يف 22 

ن��ي�����ش��ان/اب��ري��ل، ل��ك��ن اأرج����ئ اإىل 
تف�شي  ب�����ش��ب��ب  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 
خرباء  وي��رى  كوفيد-19.  وب��اء 
ال�شتفتاء  وتنظيم  الإرج�����اء  اأن 

اأ�شهما يف اإ�شعاف رد املعار�شة.
�شتانوفايا  ل��ت��ات��ي��ان��ا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
بوليتيك”  “ار  م��رك��ز  م��وؤ���ش�����ش��ة 
الكرملني  ج���رد  ف��ق��د  للتحليل، 
املعار�شة من اأ�شلحتها اأي�شاً عرب 
الد�شتور  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��وي��ت  ط���رح 
ب��ك��ل��ي��ت��ه ول���ي�������ص ف���ق���ط ع���ل���ى كل 

تعديل على حدى.
با�شتطاعة  ي���ع���د  مل  ول�����ذل�����ك 
تدابري  بوجه  ال��وق��وف  املعار�شة 
يت�شمنها  ب�������ش���ع���ب���ي���ة  حت����ظ����ى 
ال���د����ش���ت���ور، م��ث��ل حت�����ش��ني نظام 
ال��ت��ق��اع��د وحت��دي��د احل���د الأدن���ى 

لالأجور.
هذا  “يف  ���ش��ت��ان��وف��اي��ا  وت���و����ش���ح 

تعرف  املعار�شة  تعد  مل  الو�شع، 
ما عليها فعله«.

دع��ا حزب  املع�شلة،  ه��ذه  يف ظ��ل 
“يابلوكو” الليربايل الرو�ص اإىل 
غري  م����زور،  “ت�شويت  مقاطعة 
اأما  قانوين وخمالف للد�شتور”، 
اإىل  دع���ا  ف��ق��د  ال�شيوعي  احل���زب 
مواقفه  رغ��م  ب�”ل”،  الت�شويت 

القريبة غالباً من الكرملني.
نافالني  األيك�شي  ندد  جهته،  من 
“انقالباً  اعتباره  على  بالتعديل 
د�شتورياً”، لكنه مل يفعل الكثري 
مل��ن��اه�����ش��ت��ه. ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل����ه، ف���اإن 
ال���وق���وف ب��وج��ه ال���ش��ت��ف��ت��اء اأمر 
التعديالت  لأن  ال��ف��ائ��دة،  ع��دمي 
ق����د اأق�������رت اأ������ش�����اًل يف ال���ربمل���ان 

والت�شويت �شيكون مزوراً.
تطبيق  ع�����رب  ن���ف���ال���ن���ي  وك����ت����ب 
الرتا�شل تلغرام “ما تبقى لنا هو 

من الرتكيز على ال�شتفتاء.
املر�شحون  مني  امل��ا���ش��ي،  وال��ع��ام 
بالهزمية  ل��ل��ك��رم��ل��ني  امل����وؤي����دون 
يف  البلدي  املجل�ص  انتخابات  يف 
ا�شرتاتيجية  ب��ف�����ش��ل  م��و���ش��ك��و، 

ت�شويت نظمها نافالني.
ب����ح���������ش����ب اخل�������ب�������رية ت����ات����ي����ان����ا 
���ش��ت��ان��وف��اي��ا، ف�����اإن ال���وق���ت وقت 
توفري الطاقة للمعارك الأخرى 
م�شيفًة  ل��ن��اف��ال��ن��ي،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

“زمنه مل يحن بعد«.
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املتحدة  ال��ولي��ات  ت�شعه  البي�ص، 
للمنظمات  ال�����ش��وداء  قائمتها  على 
الإرهابية العاملية يف اأبريل املا�شي. 
ب��ب�����ش��ع م��ئ��ات م���ن امل��ق��ات��ل��ني، فاإن 
الرو�شية  الإم���رباط���وري���ة  احل��رك��ة 
هي حزب ملكي ميجد ذكرى النظام 
اإ�شافة �شعور عميق  القي�شري، مع 
بال�شالموفوبيا، واإرادة للدفاع عن 
ح�شارة “البي�ص”. برجمية كارهة 
لالأجانب تتنا�شب متاًما مع احلركة 

العن�شرية العاملية النا�شئة.
وب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ه���ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م، ف���اإن 
احلملة ال�شليبية اجلديدة �شتكون 
على  واملمكن  الكايف  الوحيد  “الرد 
العدواين”.  الإ����ش���الم���ي  ال��ت��و���ش��ع 
وي��زع��م احل��زب اأن��ه اأر���ش��ل مقاتلني 
اإىل جانب قوات  للقتال  �شوريا  اإىل 
ليبيا  يف  ا  اأي�شً ولكن  الأ���ش��د،  ب�شار 
)ح��ي��ث ُق��ت��ل م��ق��ات��ل��ني اث��ن��ني على 
اإفريقيا  ج��م��ه��وري��ة  ويف  الأق�������ل( 
امل�شيحيني  على  “يجب  الو�شطى. 
مبهاجمة  اأن��ف�����ش��ه��م  ع���ن  ال����دف����اع 
خمبئه”،  ويف  اأرا���ش��ي��ه،  على  العدو 
الإمرباطورية  احل��رك��ة  بيان  ي��ربر 
ال�شبكات  ع��ل��ى  امل��ن�����ش��ور  ال��رو���ش��ي��ة 

الجتماعية.
مدعوًما بدعاية فعالة على و�شائل 
وحمطات  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
املتطرفة  اليمينية  الأح���زاب  داخ��ل 
الأخ����رى يف اأوروب�����ا ال��غ��رب��ي��ة -كان 
قائد  ف����وروب����ي����وف،  ���ش��ت��ان��ي�����ش��الف 
امل��ج��م��وع��ة، ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال يف 
للتحدث   2018 م��اي��و  يف  ب��اري�����ص 
ال���راب���ع لأوروب������ا الذي  امل��ن��ت��دى  يف 
اجلديدة  الفا�شية  احلركة  نظمته 
بينيديتي  اإي��ف��ان  ح���ول  الفرن�شية 
-جنحت املنظمة الرو�شية يف جذب 
الغرب  اأنحاء  متطوعني من جميع 
من  الأمريكيني  املتطرفني  وحتى 
ج��م��اع��ة اأت����وم����واف����ني. وم����ع ذل���ك، 
ي��ق��ات��ل اأع�����ش��اء ه���ذه امل��ن��ظ��م��ة على 
اجل���ان���ب الخ������ر، يف ���ش��ف��وف فوج 
للنازيني  ميلي�شيات  يف  اأو  اأزوف 

اجلدد اأوكرانية موالية.

دورات تدريبية �شبه ع�شكرية
يف ال����واق����ع، وف���ًق���ا مل���رك���ز الإره������اب 
وال���ت���ط���رف وم���ك���اف���ح���ة الإره��������اب، 
ومقره يف مونتريي، كاليفورنيا، “ 
احلركة الإمرباطورية الرو�شية هي 
متورطة  خطرية  متطرفة  منظمة 
تفوق  لنظرية  معتنقني  تدريب  يف 
العنف  امل�����ش��ارك��ة يف  ع��ل��ى  ال��ب��ي�����ص 

داخل وخارج رو�شيا ».
مواطنني  على  املجموعة  وت��ق��رتح 
غ��ري رو����ص احل�����ش��ور يف مع�شكرات 
“كامب  يف  ال���ق���ت���ال  ع��ل��ى  ت���دري���ب 
مقره  ي���ق���ع  ال�������ذي  بارتيزان”، 
بطر�شربغ،  ���ش��ان��ت  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي 
�شو�شنوفكا.  ح��دي��ق��ة  م��ن  ب��ال��ق��رب 
العديد  منهم  املتطوعون،  ويتعلم 
م����ن اأع�������ش���اء ال�������ش���ب���اب الأوروب��������ي 
اليمني  اأح���������زاب  اإىل  امل��ن��ت�����ش��ب��ني 
املتطرف، كيفية ا�شتخدام الأ�شلحة 
والتنقل  احل����رب  ط��ب  واأ���ش��ا���ش��ي��ات 
الطوبوغرافيا.  وح��ت��ى  التكتيكي 
يف اأوائ��ل �شهر يونيو، ك�شفت جملة 
فوكو�ص، ا�شتناًدا اإىل معلومات من 
اأجهزة املخابرات الأملانية، اأن �شبابا 
من احلركة النازية اجلديدة، حزب 
ال�شباب  وف�����رع  ال���ث���ال���ث،  ال��ط��ري��ق 
اجلديد  ال��دمي��ق��راط��ي  احل����زب  يف 
ذهبوا  ال�شباب”(  )“القوميون 

هناك و�شاركوا يف هذه الدورات.
اأوروبا  من  “املتدربني”  بني  وم��ن 
يف احلركة الإمرباطورية الرو�شية، 
الإرهابي  الفعل  اإىل  بع�شهم  انتقل 
وجيمي  ميلني  فيكتور  بالدهم.  يف 
ثالثة  ت��ول��ني،  واأن��ط��ون  جونا�شون 
حمكمة  عليهم  حكمت  �شويديني، 
م����دة ثماين  ب��ال�����ش��ج��ن  غ���وت���ن���ربغ 
�شنوات ون�شف، عام 2017 بتهمة 
ارتكاب هجمات بالقنابل يف نوفمرب 
2016 على مباين منظمة نقابية 

وخميم لالجئني.
الثالثة  مت تدريب جميع الأع�شاء 
يف ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة ال��ن��وردي��ة، وهي 
اجلدد  للنازيني  �شويدية  منظمة 
 ،1997 ع��ام  تاأ�ش�شت  ال�شويد،  يف 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل���ت���ف���ج���رات يف 
اأغ�شط�ص  يف  بارتيزان”،  “مع�شكر 
يوًما.  ع�����ش��ر  اأح����د  ط��ي��ل��ة   ،2016
دل��ي��ل ع��ل��ى اأن ال�����ش��راع الأوك����راين 
الأفراد  وتدريب  تطرف  يف  ي�شارك 
ال���ذي���ن ���ش��ي��ع��ودون ب��ع��د ذل����ك اإىل 
ب���الده���م، م��ث��ل اجل��ه��ادي��ني الذين 
مع  اأفغان�شتان  يف  للتدريب  غ��ادروا 
القاعدة... مع البقية التي نعرفها.
ترجمة خرية ال�شيباين

  بعد احلرب العاملية الثانية، �شعى 
الن�شطاء اليمينيون املتطرفون اإىل 
النخراط  ميكنهم  حيث  �شراعات 
ع�����ش��ك��رًي��ا م���ن اأج�����ل ق�����ش��ي��ة تبدو 
�شحيحة من وجهة نظرهم. ذهب 
فرن�شا،  من  ومعظمهم  متطوعون، 
اإىل  ال�شبعينات  يف  لبنان  يف  للقتال 
بزعامة  امل�شيحية  الكتائب  ج��ان��ب 
ب�شري اجل��م��ي��ل، يف ق��ت��ال ���ش��ر���ص يف 
ب��ريوت. وجن��د نف�ص  ال�شوارع دم��ر 
ه�����وؤلء امل��ت��ط��وع��ني يف ب���ورم���ا، مع 
احلكومة،  �شد  ك��اري��ن  اأقلية  مت��رد 
اأو يف اأنغول يف �شفوف يونيتا، التي 
حاربت النظام املارك�شي املدعوم من 

كوبا يف العقد التايل.
ا  اأي�شً و�شتوفر حروب يوغو�شالفيا 
اليمني  م��ن  احل���رب  ل��دع��اة  فر�شة 
امل���ت���ط���رف ال�����رادي�����ك�����ايل لإط������الق 
القوات  ���ش��ف��وف  خ��ا���ش��ة يف  ال���ن���ار، 

الكرواتية.
النطاق  وا����ش���ع  ����ش���راع  غ���ي���اب  ويف 
نزاعات  ن��ه��اي��ة  م��ن��ذ  ف��ي��ه  ل��ل��ق��ت��ال 
ال����ب����ل����ق����ان، اخ�����ت�����ار ال����ع����دي����د من 
الأ�شخا�ص الذين مروا اإىل مرحلة 
ال��ت�����ش��دد ال���رادي���ك���ايل، ال��ت��ط��وع يف 
يف  ا  اأي�شً ولكن  الوطنية  جيو�شهم 
ي�شكلون  ح��ي��ث  امل��رت��زق��ة،  او����ش���اط 

الغلبية.

البوتقة االأوكرانية
���ش��م��ح ان����دلع ال�����ش��راع الأوك�����راين 
اليمني  اأق�شى  من  كاملة  ملجموعة 
باحلرب  اأوهامهم  ب���اإرواء  املتطرف 
يف �شراع �شديد احلدة، اأودى بحياة 
زال  وم��ا  الأ�شخا�ص  اآلف من  ع��دة 
دون حل. وياأتي اجلميع للقتال با�شم 
لالأجانب  املعادية  اأيديولوجيتهم 
والعن�شرية، حتى لو وجدنا هوؤلء 
اأق�����ش��ى اليمني  ال��رادي��ك��ال��ي��ني م��ن 
واىل  للحكومة،  امل��وايل  املع�شكر  يف 
وي�شعى  اأي�شا.  النف�شاليني  جانب 
ال�شراع  اأط�������راف  م���ن  ج���ان���ب  ك���ل 
اإىل ل��ف��ت ان��ت��ب��اه و���ش��ائ��ل الإع����الم 
اإىل ه��ذه احل��رب التي جت��ري على 
للموالني،  فبالن�شبة  اأوروب���ا.  حافة 
تعي�ص  معركتهم  جعل  م�شاألة  اإنها 
ت�شعى  بينما  ال��غ��رب��ي��ة،  ال��ق��وى  م��ع 
النف�شاليني،  تدعم  التي  رو���ش��ي��ا، 
على  القيادي  موقعها  ا�شتعادة  اإىل 
بقوتها  والتذكري  الدولية،  ال�شاحة 

املزعجة.
العرق  ت��ف��وق  ل��الع��ب��ي  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
الب��ي�����ص يف ال�������ش���راع الأوك�������راين، 
ب��غ�����ص ال��ن��ظ��ر ع��ن ولءات���ه���م، فاإن 
الهدف هو ج��ذب اأك��رب ع��دد ممكن 
احلرب  ه��ذه  يف  للقتال  النا�ص  م��ن 
التي تقّدم على انها متهيد ل�شراع 
عن�شري عاملي. اإنه مو�شوع موحد، 
ميكن  �شابقة،  اأخ���رى  ن��زاع��ات  مثل 
اأو  خ�شبة،  اأر����ص  مبثابة  ي��ك��ون  اأن 
حتى اأ�شطورة تاأ�شي�شية جليل كامل 
من الن�شطاء من اليمني املتطرف، 
ح��رك��ة جديدة  ظ��ه��ور  اإىل  وي�����وؤدي 
عنيفة وعن�شرية وعابرة لالأوطان.
ت�شكيل  مت  امل����وال����ني،  ���ش��ف��وف  يف 
امليلي�شيات  وح������دات  م���ن  ال��ع��دي��د 
اأع�شاء منظمات  من خالل جتنيد 
الهوليغانز  جانب  اىل  كبري  ب�شكل 
ا�شتعر�شوا  ال����ذي����ن  ال��ي��م��ي��ن��ي��ني 
اأورو- م���ظ���اه���رات  يف  ع�����ش��الت��ه��م 
الإط���اح���ة  اإىل  اأدى  مم���ا  م����ي����دان، 
فيكتور  لرو�شيا  امل���وايل  بالرئي�ص 
يانوكوفيت�ص. وفوج اأزوف هو اأ�شهر 

هذه امليلي�شيات ال�شابقة.
عندما كانت الوحدة ل تزال جمرد 
برزت خالل  املتطوعني،  كتيبة من 
ال��ق��ت��ال م���ن اج����ل ا���ش��ت��ع��ادة ميناء 
م����اري����وب����ول ال����ش���رتات���ي���ج���ي من 
النف�شاليني يف اأبريل 2014. ومل 
النازية  قناعاتها  املجموعة  تخفي 
ال�شم�ص  ���ش��اه��د  ب���اإب���راز  اجل���دي���دة، 
وهي  الذئب”،  و”خطاف  ال�شوداء 
�شارة اأملانية قدمية تبناها النازيون، 
اليميني  ����ش���ف���وب���ودا  ح�����زب  ورم������ز 
-والتي   2003 ع��ام  قبل  املتطرف 

كان ي�شعها يف �شعاره القدمي.
نرويجي  تلفزيوين  تقرير  وك�شف 
بع�شهم  اأن  اأزوف،  م��ق��ات��ل��ي  ع���ن 
ا�ص  رم��ز  خ��وذات��ه��م  على  يعر�شون 

ا�ص اأو ال�شليب املعقوف.
النازية  الأي��دي��ول��وج��ي��ة  مت��ن��ع  مل   
امليلي�شيا  ه����ذه  ل��ه��ا  روج�����ت  ال���ت���ي 
ال�شابقة،  الع�شكرية  �شبه  ال��وح��دة 
م��ن الن��دم��اج يف احل��ر���ص الوطني 
 ،2014 ع��ام  نهاية  يف  الأوك�����راين 
وب��ال��ت��ايل رب��ط��ه��ا م��ب��ا���ش��رة ب����وزارة 
ال�شعف  نقاط  لتعوي�ص  الداخلية، 
تراجع  يف  ال��ن��ظ��ام��ي...  اجلي�ص  يف 

كامل.

تنتمي اإليها بحق«.
من  الدعائية  الر�شائل  ن�شر  ويتم 
ال�شبكات  ع��ل��ى  ب��ك��رة  ال���ن���وع  ه����ذا 
الج���ت���م���اع���ي���ة: ت���ل���ك اخل���ا����ش���ة ب� 
�شتنطلق  التي  اأوروبا”  “ا�شتعادة 
من اأوكرانيا، ل�شتعارة امل�شطلحات 
�شيمينياكا،  اأولينا  التي ت�شتخدمها 
�شخ�شية بارزة من الفيلق الوطني 

وامل�شوؤولة عن تطويره دوليا.
اللغات  م��ن  بالعديد  جن��د  وه��ك��ذا، 
باللغة  ����ش���ي���م���ا  ول  الأوروب��������ي��������ة، 
ت��ل��غ��رام التي  ال��ف��رن�����ش��ي��ة، ق���ن���وات 
وحتى  اأزوف،  ف���وج  اأع���م���ال  مت��ج��د 
ج��رائ��م احل���رب م��ث��ل ق��ط��ع روؤو����ص 
يرتدد  ول  النف�شاليني.  املقاتلني 
راديكالية من  اأك��ر  منهم،  البع�ص 
لهجمات  ال���رتوي���ج  يف  الآخ����ري����ن، 
برينتون تارانت، اأو اأندر�ص بريفيك. 
القنوات،  ه���ذه  مل��دي��ري  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
والأعمال  الأوك����راين  ال�شراع  ف��اإن 
هما  امل��ت��ط��رف،  لليمني  الإره��اب��ي��ة 
معركتان يف حرب عاملية اأكر با�شم 

حت�شني  م��ن��ذئ��ذ  اآزوف  ف���وج  ح���اول 
�شورته يف اأوكرانيا وخارجها. ومتت 
�شعار  م��ن  ال�����ش��وداء  ال�شم�ص  اإزال����ة 
الأك����ر حيادية.  ال��وح��دة اجل��دي��د 
اإىل  الن�شمام  ا  اأي�شً قادتها  وحاول 
من  الأوك��ران��ي��ة  ال�شيا�شية  اللعبة 
الوطني  الفيلق  حزب  اإن�شاء  خالل 
واأع�����ش��اوؤه ه��م فقط   ،2016 ع��ام 
م��ن ق��دام��ى امل��ح��ارب��ني يف الوحدة. 
بيليت�شكي،  اأن����دري  احل���زب  وي��ق��ود 

وهو اأي�شا قائد فوج اأزوف.

مركز جذب نازي جديد
الإمربيالية  م��ن  ك��ل  م��واج��ه��ة  يف 
الأوروبي،  الحتاد  وتاأثري  الرو�شية 
فاإن الفيلق الوطني يبني م�شروعه 
وهو  “انرتماريوم”،  ال��دويل حول 
فرتة  طرحه  جيو-�شيا�شي  مفهوم 
الدولة  رئ��ي�����ص  احل���رب���ني  ب���ني  م���ا 
-1918( ال�شتبدادي  البولندي 
بيو�شود�شكي،  ج���وزي���ف   )1922
ل����وح����دة م����ن ب���ح���ر ال��ب��ل��ط��ي��ق اإىل 
البحر الأ�شود على غرار جمهورية 
الأّم��ت��ني، ول���دت م��ن احت���اد بولندا 

وليتوانيا يف القرن ال�شاد�ص ع�شر.
ال�شيا�شية  ال��رم��زي��ة  ال�����ش��ورة  اإن��ه��ا 
احت�����اًدا  ف��ي��ه��ا  ي����رى  اآزوف،  ل���ف���وج 
احلقيقية”،  “اأوروبا  ل���  ���ش��ي��ا���ش��ًي��ا 
مواجهة  يف  ك��ت��ل��ة  ���ش��ي�����ش��ك��ل  ال�����ذي 
بوتني يف  رو�شيا  تو�شعّية وعدوانّية 
“يول�شوفية  باأنها  -تو�شف  ال�شرق 
�شد  ح�شًنا  ا  اأي�شً ولكن  جديدة”، 
الليربالية  للغرب:  املكروهة  القيم 
والعلمانية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ت��ع��ددي��ة 
ع����ن حقوق  وال�����دف�����اع  وال���ن�������ش���وي���ة 
الطريق  م��ا  ب�شكل  اإن��ه��ا  الأق��ل��ي��ات. 
الثوار  اإل��ي��ه��ا  ي�شعى  ال��ت��ي  ال��ث��ال��ث 
ال����ق����وم����ي����ون، ع���ل���ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال 
وورثائه  ال���دف���اع  وح����دة  جم��م��وع��ة 
الحتفاظ  ي��ت��م  ال��ذي��ن  ف��رن�����ش��ا،  يف 

بروابط معهم.
كبرًيا  ع����دًدا  اآزوف  ف���وج  ا�شتقبل    
من املتطوعني من اخلارج، وب�شكل 
واأملانيا  )فرن�شا  اأوروب��ا  من  رئي�شي 

 )... وال�شويد  وك��روات��ي��ا  وال��ي��ون��ان 
ال�شمالية  اأمريكا  من  ا  اأي�شً ولكن 
واجلنوبية واأ�شرتاليا وحتى رو�شيا. 
الأي����ام  يف  اجل��م��ي��ع  ي��ل��ت��زم  مل  واإذا 
باأيديولوجية  ال�شراع  من  الأوىل 
م����وح����دة، ف���ق���د ���ش��ك��ل��وا ب���ع���د ذلك 
امل�شلحني  من  للعديد  جاذبا  قطًبا 
تفوق  لنظرية  املعتنقني  الغربيني 
العرق البي�ص، والنازيني عالنية. 
اليمني  م��ن  ميلي�شيا  ق��ام��ت  وق���د 
امل��ت��ط��رف ال��رادي��ك��ايل، وه���ي فرقة 
اأع�شاوؤها  )اأدي�����ن  م��ي��زان��روب��ي��ك 
بالإرهاب(،  ترتبط  اأعمال  بارتكاب 
الغربية  ال��دول  يف  �شبكات  بتطوير 
املت�شددين  ه��وؤلء  و�شول  لت�شجيع 
اإىل  ب�������ش���ك���ل خ����ا�����ص  امل���ت���ط���رف���ني 

اأوكرانيا.
ع��ل��ى ع���ني امل���ك���ان، اك��ت�����ش��ب��وا خربة 
حا�شمة  ي����ع����ت����ربون����ه����ا  ق����ت����ال����ي����ة 
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل. وي�����رى ال���ع���دي���د من 
اأزوف  �شفوف  اإىل  ان�شموا  ال��ذي��ن 
احلرب الأهلية الأوكرانية، ك�شاحة 
ت���دري���ب ل��ل��ح��رب ال��ع��ن�����ش��ري��ة التي 

�شتاأتي للدفاع عن اأوروبا البي�شاء.
اأ�شبحوا مقاتلني  اأفراد هنا  »لدينا 
اأك��ر راديكالية مما  ا���ش��داء، ورمب��ا 
ك���ان���وا ع��ل��ي��ه ع��ن��دم��ا و����ش���ل���وا. كما 
دولية  �شبكة  م��ع  الآن  نتعامل  اأن��ن��ا 
العنيفني  ال��ب��ي�����ص  امل��ت��ف��وق��ني  م���ن 
ب�شهولة  ال��ت��ح��دث  ميكنهم  ال��ذي��ن 
من�شات  ع��رب  البع�ص  بع�شهم  م��ع 
ديارهم  اإىل  ال���ع���ودة  ث���م  خم��ت��ل��ف��ة 
ح�ش�ص  تنظيم  اأو  دعايتهم،  ون�شر 
املعركة  اإىل  الن��ت��ق��ال  اأو  ت��دري��ب��ي��ة 
ال��ت��ال��ي��ة، ي��و���ش��ح مل��وق��ع ف��اي�����ص، يف 
�شالت�شكوغ،  م��ويل   ،2019 يونيو 
ا���ش��ت��خ��ب��ارات ���ش��م��ن �شركة  حم��ل��ل 
ال�شت�شارات ال�شرتاتيجية �شوفان 

غروب.
ال��ت��ي ك�شف عنها  امل��ق��اب��ل��ة  ب�����ش��ه��ادة 
موقع التحقيقات بيلينكات ملخ�شرم 
نرويجي، يواكيم فورهومل، اجراها 
م���ع حم��ط��ة اإذاع���ي���ة ت��ب�����ش��ر بتفوق 
ال��ب��ي�����ص، رادي�����و وي����رول����ف. ي�شف 
قومي  “ثوري  ب��اأن��ه  نف�شه  ال��رج��ل 

“الدفاع عن العرق الأبي�ص«.

على جانبي اجلبهة
الأوك���راين،  ال��ن��زاع  م��ن خ�شو�شية 
جند هناك اأي�شا مقاتلون ميينيون 
م��ت��ط��رف��ون ع��ل��ى اجل���ان���ب الآخ����ر 
برو�شيا  افتتانا  اجلبهة.  خ��ط  م��ن 
ف����الدمي����ري ب���وت���ني -ال����ت����ي حتظى 
هذه  يف  ك��ب��رية  ب�شعبية  �شخ�شيته 
للقومية  -وان����ت����م����اء  الأو�������ش������اط 
لالحتاد  وم��ع��ار���ش��ة  ب��ان�����ش��الف��ي��ة، 
يف  ح��ت��ى  اأو  ال���ن���ات���و،  اأو  الأوروب��������ي 
ب�شيط  ب����داف����ع  الأح������ي������ان  ب���ع�������ص 
عدة  ان�شم  النار،  لإط��الق  الذهاب 
اإىل  الأج��ان��ب  املتطوعني  من  اآلف 
�شفوف املقاتلني من اجلمهوريتني 
الن����ف���������ش����ال����ي����ت����ني ل����وغ����ان���������ش����ك 

ودونيت�شك. 
ت��وّزع ه��وؤلء املقاتلون يف عدد كبري 
م���ن ال����وح����دات يف ب���داي���ة ال���ن���زاع، 
وك���ان���وا ي��ت��ج��م��ع��ون ع��م��وًم��ا ح�شب 
القارية  املجموعة  مثل  اجلن�شية، 
كونتيننتال  ال�����ش��رب��ي��ة  الفرن�شية 
ال�شيطرة  ت��ت��م  اأن  ق��ب��ل  ي���ون���ي���ت، 
ال�شلطات  قبل  من  تدريجًيا  عليها 
املحلية يف 2015 حتت �شغط من 
املجموعات  مو�شكو. ومن بني هذه 
املتعددة، �شمح الفيلق الإمرباطوري 
بقيادة ديني�ص غارييف ملئات الرو�ص 
يف  املنجمية  املنطقة  يف  بالنت�شار 
املوالني.  مل��ح��ارب��ة  اأوك���ران���ي���ا  ���ش��رق 
رو�شية  ملنظمة  ع�شكري  ف��رع  وه��و 
اأوكرانيا  اأن  ترى  متطرفة،  قومية 
ه���ي اأر������ص رو���ش��ي��ة ت��اري��خ��ي��ا يجب 
الأوك���ران���ي���ني هم  واأن  ا���ش��ت��ع��ادت��ه��ا، 
“من�شقون” يجب حماربتهم با�شم 

الأرثوذك�شية.
خريج جامعة ولية �شانت بطر�شربغ 
هو  غارييف  ديني�ص  فان  املرموقة، 
وزعيم منظمة  امليلي�شيا،  زعيم  اذن 
رو�شية،  راديكالية  ميينية متطرفة 

احلركة الإمرباطورية الرو�شية.
وت��ت��م��ي��ز ه���ذه الأخ�����رية ب��اأن��ه��ا اأول 
تفوق  ن����ظ����ري����ة  ي���ت���ب���ن���ى  ت�������ش���ك���ي���ل 

اأندر�ص  ب���  و”معجب  ا�شرتاكي”، 
اأنه  يف  وي�شتبه  بريفيك”.  بهرنغ 
املتطوعني  رح��ي��ل  ت�شجيع  ح����اول 
تفوق  ل��ت��ي��ار  املنتمني  الأم��ري��ك��ي��ني 
اأوك����ران����ي����ا  اإىل  الب���ي�������ص  ال����ع����رق 
من  اأزوف،  �شفوف  اإىل  لالن�شمام 
الفيلق  ال�����ش��ي��ا���ش��ي،  خ���الل ج��ن��اح��ه 

الوطني.
جمموعة  اأق�������ود  ن��ف�����ش��ي  »وج�������دت 
جميع  م��ن  املتطوعني  م��ن  �شغرية 
بع�ص  ال����غ����رب لك���ت�������ش���اب  اأن�����ح�����اء 
اأمتكن  اأن  واآمل  الع�شكرية،  اخلربة 
الرجال  ه����وؤلء  بع�ص  اإر����ش���ال  م��ن 
“مهاراتهم  ل��ي��ن��ق��ل��وا  دي���اره���م  اإىل 
ف����وره����ومل  �����ش����رح  ومعرفتهم”، 
للبي�ص  املتع�شب  الراديو  مل�شتمعي 
“اإنه  اأوك���ران���ي���ا،  م�����ش��ارك��ت��ه يف  ع��ن 
للفا�شية،  اإىل حد ما خمترب  ي�شبه 
ويخل�ص  الظروف هناك مثالية”. 
اىل القول: “اإنهم فوج اأزوف لديهم 
بقية  م�شاعدة  يف  حازمة  نية  فعال 
التي  الأرا�شي  ا�شتعادة  على  اأوروب��ا 

�شمحت احلرب االأوكرانية ملجموعة كاملة من اأق�شى اليمني باإرواء اأوهامهم باحلرب يف �شراع �شديد احلدة

�حلرك��ة �لإمرب�طوري���ة �لرو�س���ية متورط���ة يف تدريب 
متفوقني بي�ص على �مل�ساركة يف �لعنف د�خل رو�سيا وخارجها

 ال�شراع االأوكراين واالأعمال االإرهابية لليمني املتطرف هما 
معركت��ان يف حرب عاملي�ة با�ش��م الدف��اع عن الع��رق االأبي�ض

مل متنع االأيديولوجية النازية التي روجت لها ميلي�شيا 
ازوف من اندماج هذه االأخرية يف احلر�ض الوطني االأوكراين

ي�سارك �ل�سر�ع �لأوكر�ين يف تطرف وتدريب �لأفر�د �لذين �سيعودون بعد ذلك �إىل بالدهم

دميرتي جايدون من احلركة الإمرباطورية الرو�شية يقاتل مع النف�شاليني املوالني لرو�شيا

اأع�شاء موكب فوج اآزوف يف مدينة ماريوبول مبنا�شبة الذكرى اخلام�شة لتحرير املدينة

مقاتلو يونيتا يف مع�شكر تدريب كابولو 28 يناير 1976

احتجاجات و�شط �شتوكهومل ملعار�شة احلركة النازية اجلديدة التي ينتمي اإليها الإرهابيون الثالثة

  با�شم العرق االأبي�ض  »احللقة 4«

هكذ� �أ�سبح �ل�سر�ع �لأوكر�ين خمترب �لإرهاب �ليميني �ملتطرف
•• الفجر -اأنطوان ها�سداي  
ماك�سيم ما�سيه -بيري بلوتو

اأوروبا.  فوق  جديدة  بنية  �شحابة  ارتفعت 
بني  عنيف  ن��زاع  ي��دور   ،2014 اأبريل  منذ 
املنطقة  يف  لرو�شيا  امل��وال��ني  االنف�شاليني 

اأوكراني����ا،  �شرق  يف  دون��ب��ا���ض  املنجمية 
كييف.   يف  املركزية  للحكومة  املوالني  �شد 
فرباير 2014، اأطاحت احلركة االأوروبية 
املوؤيدة الأوروبا بالرئي�ض االأوكراين املوايل 

لرو�شيا فيكتور يانوكوفيت�ض من ال�شلطة.
االنف�شالية  امليول  تفاقم  اإىل  هذا  واأدى   

لالأوكرانيني املتحدثني بالرو�ش���ية -كثريون 
منه�����م  اأكرث  رو�شا  اأنف�شهم  يعتربون  منهم 
ويف  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �شبه  -يف  اأوك��ران��ي��ني 
االأغلبية.  ي�شكلون  حيث  دونب��ا�ض  منطقة 
جزيرة  �شبه  رو�شيا  �شمت   ،2014 مار�ض 
ويف  ل��ل��ج��دل.   مثري  ا�شتفتاء  بعد  ال��ق��رم 

2014، اأدى مترد م�شلح يف دونبا�ض،  اأبريل 
جمهوريتني  اإع��الن  اإىل  مو�شكو،  من  بدعم 
ولوغان�شك...  دونيت�شك  انف�شاليتني، 
احلروب  ومنذ  دونبا�ض.  حرب  بداية  اإنها 
يهز  مل   ،)2001-1991( اليوغو�شالفية 

اأوروبا اأي �شراع م�شلح بهذه ال�شدة. 

جمندون من فوج اأزوف الأوكراين من ميلي�شيات اليمني املتطرف يف كييف

ال�شعار القدمي لكتيبة اأزوف م�شتخدما الرمز النازي ال�شم�ص ال�شوداء
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العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30 

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

للحوم الطازجة
رخ�شة رقم:CN 2985227   تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30 

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

كوكيز
رخ�شة رقم:CN 1962654   تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30 

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

كافيه
رخ�شة رقم:CN 2979857   تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30 

اإع����������الن
للو�شاطه  لين  ال�ش�����ادة/�شكاي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العقاريه ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1546573 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نادر ابراهيم حممد ح�شن %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة وقا�ص احمد عبداهلل هادي العولقي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نادر ابراهيم حممد ح�شن

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالوهاب احمد كرم حممد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الواحة للموا�شي ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1167578 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيده احمد �شالح عامر العفيفي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي حم�شن عامر �شجاع %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيده احمد �شالح عامر العفيفي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ح�شني علي عامر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي حم�شن عامر �شجاع

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

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

العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مكتب هانوفر لال�شت�شارات 

الهند�شية ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1048942 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جمال ح�شن علي را�شد احلو�شني %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مازن هندي ابو احمد %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمال ح�شن علي را�شد احلو�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مازن هندي ابو احمد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد يحيى عبداحلق عمادالدين التا�شي

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

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

العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخلياط نعيم امتياز

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1027984 
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة حممد احمد �شامل بخيت القبي�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ندمي فيا�ص حممد فيا�ص %100
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد احمد �شامل بخيت القبي�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف زوبيا ندمي ندمي فيا�ص
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30 

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1035209 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد ح�شن عبداهلل حممد العبيديل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ع�شام حممد �شعيد الذهبي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ع�شام حممد �شعيد الذهبي من 100% اىل %49
تعديل وكيل خدمات/حذف خالد عبدالرحيم حممد عبدالرحيم الفهيم

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 50000
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ كافترييا ابوفهد
ABU FAHD CAFETERIA

اىل/كافترييا ابوفهد ذ.م.م
ABU FAHD CAFETERIA LLC

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

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

العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ركن امليزان لقطع غيار ال�شيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1042005 

تعديل ا�شم جتاري من/ ركن امليزان لقطع غيار ال�شيارات

RUKON ALMIZAN AUTO SPARE PARTS

اىل/جود فيتينغ لت�شليح كهرباء ال�شيارات

GOOD FITTING AUTO ELECTRIC REPAIR

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح كهرباء ال�شيارات )4520005(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�شيارات )4530001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

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

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

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ا�شواء اخلليج لال�شباغ

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1115041 

تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة ا�شواء اخلليج لال�شباغ

GULF LIGHT PAINTING EST

اىل/جلف ليت ملقاولت التكييف والتربيد

GULF LIGHT AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CONTRACTING

الهواء  وتربيد  والتهوية  التكييف  انظمة  تركيب  مقاولت  ن�شاط/ا�شافة  تعديل 

و�شيانتها )4322005(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

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

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

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30 

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2490203 

تعديل ا�شم جتاري من/ مطعم ورقز

WARAQZ RESTAURANT

اىل/مطعم ورقزون

WARAQZONE RESTAURANT

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تايل مارين ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1950420 

تعديل ا�شم جتاري من/ تايل مارين ذ.م.م

TILE MARINE LLC

اىل/�شتار لينك لالت�شالت الف�شائية ذ.م.م

STAR LINK SPATIAL COMMUNICATIONS LLC

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30 

اإع����������الن
 - ال�شمدي  ال�ش�����ادة/حلويات  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

موؤ�ش�شة مملوكة ملجموعة �شركات اخلالدية الدولية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1031621 

تعديل ا�شم جتاري من/ حلويات ال�شمدي - موؤ�ش�شة مملوكة ملجموعة 
�شركات اخلالدية الدولية

AL SAMADI SWEETS - OWNED BY AL KHALIDIYAH INTERNATIONAL GROUP

اىل/حلويات ال�شمدي ذ.م.م
AL SAMADI SWEETS LLC

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

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

العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30 

اإع����������الن
العامة  للمقاولت  ال�ش�����ادة/زي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1194165 

تعديل ا�شم جتاري من/ زي للمقاولت العامة ذ.م.م

Z GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/كانوبو�ص للمقاولت العامة ذ.م.م

CANOPUS GENERAL CONTRACTING LLC

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�ص الرخ�شة 
CN  بال�شم التجاري/�شات تامي  رقم: 1551898 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  كافيه 

الو�شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/وايد انغل للخدمات الفنية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1158212 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد نا�شر احمد علي خمريي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بال�شاندار رامادو�ص رامادو�ص

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خلفان حممد عبيد �شامل الرميثي

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ وايد انغل للخدمات الفنية ذ.م.م

WIDE ANGLE TECHNICAL SERVICES LLC

اىل/وايد انغل للخدمات الفنية - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

WIDE ANGLE TECHNICAL SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الرحبة لال�شباغ والديكور 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1042346 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ر�شيد اليا�ص الرحباين %100

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة خالد عو�ص حممد علي الهاجري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مي�شال اليا�ص الرحباين

تعديل وكيل خدمات/حذف خالد عو�ص حممد علي الهاجري

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  يونيو  2020 العدد 12974  العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم  2018/4161 تنفيذ جتاري   

  طالب التنفيذ: �شركة على بن �شامل للمقاولت - �ص ذ م م  - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - 
اخلبي�شي - ديرة - �شارع رقم 20 بناية حممد احمد املهريي - الطابق الثاين مكتب رقم 206 

املنفذ �شده : ك��رمي م��ريزا اق��ا جاهد ب��رى - عنوانه :  اإم���ارة دب��ي - ���ش��ارع ال�شيخ زاي��د ، ب��رج ج��روف��ر ه��او���ص ، 
 1650176919  : مكاين  رقم   2513 رقم  �شقة   -  Grosvenor House Tower

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان 
يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم 

بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
ا�شم املبنى :   - 1 115 - رق��م املبنى :  ن��وع العقار : وح��دة عقارية - املنطقة : احلبية الرابعة - رق��م الر���ص : 
 : التقييم   - مربع  مرت   112.48  : امل�شاحة   -  901  : الوحدة  رق��م   -  ZENITH TOWER A2

عطاء   لعلى  يباع  درهم    847506
ا�شم املبنى :   - 1 115 - رق��م املبنى :  ن��وع العقار : وح��دة عقارية - املنطقة : احلبية الرابعة - رق��م الر���ص : 
ZENITH TOWER A2 - رقم الوحدة : 311 - امل�شاحة : 85.68 مرت مربع - التقييم : 644822 

درهم  يباع لعلى عطاء  
ا�شم املبنى :   - 1 115 - رق��م املبنى :  ن��وع العقار : وح��دة عقارية - املنطقة : احلبية الرابعة - رق��م الر���ص : 
ZENITH TOWER A2 - رقم الوحدة : 112 - امل�شاحة : 77.29 مرت مربع - التقييم : 582359 

درهم  يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم  2018/4161 تنفيذ جتاري   

  طالب التنفيذ: �شركة على بن �شامل للمقاولت - �ص ذ م م  - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - 
اخلبي�شي - ديرة - �شارع رقم 20 بناية حممد احمد املهريي - الطابق الثاين مكتب رقم 206 

املنفذ �شده : ك��رمي م��ريزا اق��ا جاهد ب��رى - عنوانه :  اإم���ارة دب��ي - ���ش��ارع ال�شيخ زاي��د ، ب��رج ج��روف��ر ه��او���ص ، 
 1650176919  : مكاين  رقم   2513 رقم  �شقة   -  Grosvenor House Tower

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان 
يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم 

بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
ا�شم املبنى :   - 1 115 - رق��م املبنى :  ن��وع العقار : وح��دة عقارية - املنطقة : احلبية الرابعة - رق��م الر���ص : 
 : التقييم   - مربع  مرت   112.48  : امل�شاحة   -  901  : الوحدة  رق��م   -  ZENITH TOWER A2

عطاء   لعلى  يباع  درهم    847506
ا�شم املبنى :   - 1 115 - رق��م املبنى :  ن��وع العقار : وح��دة عقارية - املنطقة : احلبية الرابعة - رق��م الر���ص : 
ZENITH TOWER A2 - رقم الوحدة : 311 - امل�شاحة : 85.68 مرت مربع - التقييم : 644822 

درهم  يباع لعلى عطاء  
ا�شم املبنى :   - 1 115 - رق��م املبنى :  ن��وع العقار : وح��دة عقارية - املنطقة : احلبية الرابعة - رق��م الر���ص : 
ZENITH TOWER A2 - رقم الوحدة : 112 - امل�شاحة : 77.29 مرت مربع - التقييم : 582359 

درهم  يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

•• عوا�سم-وكاالت

لاللتفاف  ال�����ش��راج  حكومة  ت��ن��اور 
امليلي�شيات،  لتفكيك  �شغوط  على 
احلر�ص  حيلة  با�شتح�شار  وذل��ك 
املجموعات  ل�����ش��رع��ن��ة  ال���وط���ن���ي 
امل�����ش��ل��ح��ة يف ل��ي��ب��ي��ا، ب��ي��ن��م��ا ع���ادت 
عنا�شر  ب���ني  ال��ت�����ش��ف��ي��ات  م���وج���ة 

امليلي�شيات يف طرابل�ص.
ع��رب��ي��ة �شادرة  ل�����ش��ح��ف  وووف���ق���اً 
اأم�ص الثنني، ا�شتعجلت امليلي�شيات 
برئا�شة  ال��وف��اق  حلكومة  امل��وال��ي��ة 
فائز ال�شراج ح�شد قواتها ملهاجمة 
���ش��رت واجل���ف���رة، ع��ل��ى ال��رغ��م من 
دعوة الأمم املتحدة ل�شرورة وقف 
اإطالق النار يف ليبيا، فيما ت�شتمر 
ه����ادئ����ة منذ  ل��ي��ب��ي��ا  الأو������ش�����اع يف 
اأ�شبه  ولكنه  الأ���ش��ب��وع،  ي��ق��ارب  م��ا 
ال����ذي ي�شبق  ب���ال���ه���دوء  م���ا ي��ك��ون 

العا�شفة.

»حر�ض وطني«
حكومة  تخطط  التفا�شيل،  ويف 
ال�����ش��راج ل��الل��ت��ف��اف ع��ل��ى املطالب 
تتالت  التي  وال��دول��ي��ة  الأمريكية 
تباعاً بخ�شو�ص حل ميلي�شياتهم، 
“حر�ص  ت�شكيل  فكرة  با�شتح�شار 
)كان قد طرحها مارتن  وطني”، 
الأ���ش��ب��ق للبعثة  ال��رئ��ي�����ص  ك��وب��ل��ر، 
ل�شتيعاب  ل��ي��ب��ي��ا،  اإىل  الأمم����ي����ة 
ت��ل��ك امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات، وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
والدفع  ُم��ه��ي��ك��ل��ة(،  ع�شكرية  ق���وة 
ب��ه��ا اإىل ال��واج��ه��ة م��ن ج��دي��د، يف 
ُم����ن����اورة مُت��ك��ن��ه��م م���ن رب����ح وقت 
ال�شغوط  ح���دة  لتخفيف  اإ����ش���ايف 

التي حُتا�شرهم.
“العرب”  ل�������ش���ح���ي���ف���ة  ووف������ق������اً 
اللندنية، عاد ا�شم خالد ال�شريف، 
فجاأة  “اأبوحازم”،  با�شم  املعروف 
ل��ي��رتدد م��ن جديد ك��داع��م �شر�ص 
حل���ك���وم���ة ال�����������ش�����راج، ع���ل���ى وق���ع 
فر�شتها  التي  احلالية  التحركات 
والدولية  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ش��غ��وط 

اأن  اإىل  اأ����ش���ار  ليبيا”،  يف  الأزم�����ة 
ه����ادئ����ة منذ  ل��ي��ب��ي��ا  الأو������ش�����اع يف 
اأ�شبه  ولكنه  الأ���ش��ب��وع،  ي��ق��ارب  م��ا 
ال����ذي ي�شبق  ب���ال���ه���دوء  م���ا ي��ك��ون 

العا�شفة.
واأو����ش���ح ال��ك��ات��ب، اأن الأو����ش���اع يف 
الغزو  م��ن��ذ  الآن  م�����ش��ت��ق��رة  ل��ي��ب��ي��ا 
الع�شكري الرتكي للبالد واحتالل 
ج������زء م���ه���م م���ن���ه���ا، ب���ع���د امل���وق���ف 
اأعلنه  ال��ذي  والع�شكري  ال�شيا�شي 
عبدالفتاح  امل�������ش���ري  ال���رئ���ي�������ص 
ب�شكل  فيه  ه��دد  وال���ذي  ال�شي�شي، 
����ش���ري���ٍح ب���ال���دخ���ول يف ل��ي��ب��ي��ا، ل 
لحتاللها اأو لأي م�شالح فيها، بل 
الليبي،  واجلي�ص  ال�شعب  لن�شرة 
ودرء اخلطر املحدق بتحويل ليبيا 

لدولة “الإخوان«. 
فم�شر  القوة،  “بح�شابات  واأ�شاف 
من  ل  ليبيا،  يف  تركيا  م��ن  اأق���وى 
ناحية امل�شروعية ال�شيا�شية املبنية 
ال��ث��ق��اف��ة وال��ت��اري��خ امل�شرتك  ع��ل��ى 
والأخطار  امل�����ش��ال��ح  ح��ج��م  وع��ل��ى 
ن��اح��ي��ة القوة  ب���ل وم����ن  ف��ح�����ش��ب، 
املبا�شرة،  اخل�����ش��ن��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
حا�شٌم  ع��ن�����ش��ٌر  ه��ن��ا  ف��اجل��غ��راف��ي��ا 
العربية  ال���دول���ة  ف��م�����ش��ر  اأي�������ش���اً، 
املجاورة لليبيا بحدود طولها اأكر 
من األف ومئتي كيلو مرت، تختلف 
متاماً عن امل�شتعمر الرتكي القادم 
من وراء البحار واجلي�ص امل�شري، 
هو اأحد اأقوى اجليو�ص يف املنطقة، 
تناق�شات  ع����ن  ال���ن���ظ���ر  وب���غ�������ص 
امل�����ش��ال��ح ال��دول��ي��ة يف ل��ي��ب��ي��ا، فهو 
قادٌر على تغيري موازين القوى اإذا 

دعت احلاجة«.
“اقت�شاد  ب��������اأن  م���ق���ال���ه  وخ����ت����م 
ب�شبب ف�شل  املنهك ج��داً  اأردوغ���ان 
�شيا�شاته ل ي�شتطيع حتّمل نفقات 
امل���ن���ط���ق���ة، وهو  ح������رٍب خ�����ش��ن��ة يف 
على قوة  ا�شتناداً  يقوم مبغامراته 
اجلي�ص الرتكي ال�شابقة ملغامراته 
ول��ل��دع��م الأم��ري��ك��ي يف ه���ذا امللف 

وللتغطية على الف�شل الداخلي«.

املُ�شلحة  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ل��ت��ف��ك��ي��ك 
يف  والنا�شطة  تركيا  من  املدعومة 
مناطق  وعدة  طرابل�ص،  العا�شمة 

اأخرى يف ليبيا.
ليبية،  اإع��الم��ي��ة  ت��ق��اري��ر  وك�شفت 
يف  حاليا  ُيقيم  ال��ذي  ال�شريف  اأن 
م��دي��ن��ة اإ���ش��ط��ن��ب��ول ال��رتك��ي��ة، قام 
بزيارة  امل��ا���ش��ي  الأ����ش���ب���وع  خ����الل 
مع  طرابل�ص  العا�شمة  اإىل  �شرية 
عدد من �شباط العمليات الرتكية، 
حيث عقد �شل�شلة من اللقاءات مع 
املُ�شلحة  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ق����ادة  رم����وز 
“احلر�ص  ت�شكيل  ف��ك��رة  لإح���ي���اء 
املوؤ�ش�شات  ع��ن  ب��ع��ي��داً  الوطني”، 

الأمنية والع�شكرية.
داخ���ل���ي���ة حكومة  وزي�����ر  وي����ح����اول 
با�شاغا،  فتحي  الإخ��واين  ال�شراج، 
تفادي  م��ن  مُت��ك��ن��ه  �شيغة  اإي���ج���اد 

حترير  اإن  ال���وف���اق،  ق����وات  ب��ا���ش��م 
وم��ن��ط��ق��ة اجلفرة،  ���ش��رت  م��دي��ن��ة 
اجلي�ص  ل�����ش��ي��ط��رة  اخل��ا���ش��ع��ت��ني 
اأكر  ملحاً  “اأمراً  اأ�شبح  الوطني 

من اأي وقت م�شى«.
الإعالم  �شعبة  اأعلنت  املقابل،  ويف 
احل��رب��ي يف اجل��ي�����ص ال��وط��ن��ي عن 
حت���رك م��زي��د م���ن ق���وات���ه الربية 
املنطقة  يف  مت���رك���زات���ه  ل��ت��ع��زي��ز 
الو�شطى، م�شرية اإىل حترك �شرايا 
من الكتيبة 128 م�شاة، بالإ�شافة 
اإىل ال�شرية الثانية بالكتيبة 166 

م�شاة اإىل تلك املنطقة.

هدوء.. وم�شر تدير اأزمة
ويف مقال للكاتب عبداهلل بن بجاد 
“الحتاد”  �شحيفة  يف  العتيبي 
واإدارة  “م�شر  بعنوان  الإم��ارات��ي��ة 

الوقت  ويف  الأم����ري����ك����ان،  غ�����ش��ب 
نف�شه ُيحافظ على متا�شك القوات 
املوالية للحكومة، وذلك بالتفاهم 
اأنهم  م���ع الأت�������راك ال���ذي���ن ي��ب��دو 
تتعلق  التي  خطته  على  ُيوافقون 
من   34 ن���ح���و  م����ن  ب��ال��ت��خ��ل�����ص 
للمتاعب،  املثرية  امليلي�شيات  ق��ادة 
وال������زاوي������ة  م�������دن ط����راب����ل���������ص  يف 

و�شرباتة.

موجة ت�شفيات وخطر داع�ض
وعلى �شعيد مت�شل، عادت موجة 
امليلي�شيات  الت�شفيات بني عنا�شر 
يف طرابل�ص خالل الأ�شبوع املا�شي، 
6 م�����ش��ل��ح��ني يف  ت�����ش��ف��ي��ة  اإذ مت���ت 
ف��ي��م��ا نقلت  ط���راب���ل�������ص وح����ده����ا، 
م�شادر مطلعة، اأّن الأيام القادمة، 
�شت�شهد املزيد من الت�شفيات، بعد 

اإعداد لوائح باأ�شماء الع�شرات ممن 
ت�شفية  م��ن��ه��م،  ال��ت��خ��ل�����ص  ت���ق���رر 
يف  �شائعاً  ب��ات  نهج  يف  للح�شابات، 

�شفوف امل�شلحني.
�شحيفة  بح�شب  مراقبون،  وي��رى 
اأن نذر حرب  “البيان الإماراتية”، 
يف  ت��ل��وح  امليلي�شيات،  ب��ني  ط��اح��ن��ة 
الأف���ق، وب��ق��وة، ل �شّيما م��ع اجتاه 
ميلي�شيات  حل��ل  ال���وف���اق  ح��ك��وم��ة 
دون اأخ��رى، الأمر الذي يرى فيه 
والزاوية  طرابل�ص  من  م�شلحون 
امل����دن الأخ������رى، حماولة  وب��ع�����ص 
التي  م�شراتة،  ميلي�شيات  لتغليب 
املرتزقة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ت�����ش��ع��ى، 
الأت���������راك، ل��ب�����ش��ط ن���ف���وذه���ا على 

العا�شمة.
ويف خ�شم هذا الواقع املعّقد، يطل 
جديد،  م��ن  داع�����ص  تنظيم  خ��ط��ر 

و�شائل  ب������داأت  ال���ت���ي  الأوروب�����ي�����ة، 
الإرهاب  ملخاطر  تتطرق  اإعالمها 
املتمركز يف غربي ليبيا على اأمنها 

وا�شتقرارها.

مهاجمة �شرت واجلفرة
ومن جهة اأخ��رى، اأف��ادت �شحيفة 
اأن امليلي�شيات  “ال�شرق الأو�شط”، 
برئا�شة  ال��وف��اق  حلكومة  امل��وال��ي��ة 
ا���ش��ت��ع��ج��ل��ت ح�شد  ال�������ش���راج  ف���ائ���ز 
ق�����وات�����ه�����ا ح��������ول م����دي����ن����ة ����ش���رت 
ال�����ش��اح��ل��ي��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، على 
ب���ع���ث���ة الأمم  ال����رغ����م م����ن دع�������وة 
امل��ت��ح��دة ل�������ش���رورة وق����ف اإط����الق 
الوطني  اجلي�ص  ع��ّزز  فيما  ال��ن��ار، 
قواته  امل�شري خليفة حفرت  بقيادة 

يف املدينة حلمايتها.
املتحدث  ق���ن���ون���و،  حم���م���د  وق������ال 

اإىل  الإره���اب���ي  التنظيم  ي�شعى  اإذ 
ل  ليبيا،  غ��رب��ي  ح�شوره  تكري�ص 
غرب  ���ش��ربات��ة  منطقة  يف  ���ش��ّي��م��ا 
طرابل�ص، حيث احتل م�شلحوه من 
واملنتجع  ال��رباع��م  مع�شكر  جديد 

ال�شيا�شي، ورفعوا راياتهم. 
ف���ي���م���ا، لح������ظ ك����ث����ريون حت����ّرك 
داع�������ص بحرية  ت��ن��ظ��ي��م  م�����ش��ل��ح��ي 
ب��ني م���دن ال�����ش��اح��ل ال��غ��رب��ي، مثل 
ال�����زاوي�����ة و�����ش����رم����ان و����ش���ربات���ة 
الغربي،  اجل��ب��ل  ومناطق  وزوارة، 
وال��ع��ا���ش��م��ة ط��راب��ل�����ص، م��ا ف�شره 
البع�ص بوجود �شوء اأخ�شر تركي، 
لتكري�ص ن�شاط التنظيم الإرهابي 
مراقبون  ويلفت  ليبيا.  غربي  يف 
ي�شّكل  ب���ات  ال��و���ش��ع  ه���ذا  اأّن  اإىل 
خ��ط��راً داه���م���اً ع��ل��ى دول اجل����وار، 
ال����دول  اإىل ج���ان���ب اخل���ط���ر ع��ل��ى 

 موجة ت�شفيات وخطر داع�ض يف طرابل�ض

�ل�سر�ج يخطط لت�سكيل »حر�ص وطني« من �مليلي�سيات

ميلي�سيات �أنقرة ت�سرق �ملحا�سيل �لزر�عية �سمال �سوريا
الزراعية  امل�شاريع  تلك  اأ�شحاب  املوالية لرتكيا يطالبون  الف�شائل 
من الطائفة امل�شيحية بالعودة اإىل قراهم مقابل دفع غرامة مالية، 
حيث يتم ذلك عرب و�شطاء من اأهايل املنطقة، فيما يرف�ص اأ�شحاب 

الأرا�شي وامل�شاريع الزراعية العودة خوفاً على حياتهم.
وكان املر�شد ال�شوري ر�شد خالل ال�شهر املا�شي، موا�شلة الف�شائل 
يف  للمواطنني  الزراعية  املحا�شيل  على  ا�شتيالءها  لأنقرة  املوالية 
ريف احل�شكة، حيث جرى ال�شتيالء على املحا�شيل يف قرى بعريير 
وقا�شمية وحممودية الواقعة �شمن املنطقة بني اأبو راأ�شني )زركان( 
وتل متر، وذلك يف اإطار ا�شتمرار النتهاكات باأ�شكالها املتعددة �شواء 
بحق من تبقى من اأهايل تلك املناطق، اأو ب�شلب ونهب وال�شتيالء 

على اأمالك واأرزاق الذين اأجربوا على التهجري.

 •• بريوت-وكاالت

املعت�شم”  “لواء  عنا�شر  اأن  الإن�شان،  حلقوق  ال�شوري  املر�شد  اأكد 
املوايل لأنقرة والذي ي�شيطر على منطقة “داودية مال �شليمان” يف 
اأبو را�شني ب�شمال �شوريا، �شرقوا حمركات الديزل التي كانت  ريف 

ت�شتخدم ل�شتخراج املياه و�شقاية امل�شاريع الزراعية.
وقال املر�شد اإنه يتم “جمع تلك امل�شروقات يف اأحد امل�شاريع الزراعية 
ملهاجر م�شيحي منذ �شنوات، ويدير م�شروعه اأحد الأ�شخا�ص الذي 

يتواطاأ مع الف�شائل املوالية لرتكيا«. 
“نبع  مناطق  يف  القمح  حما�شيل  تنهب  الف�شائل  تلك  اأن  واأ�شاف 
عنا�شر  ب���اأن  ال�����ش��وري  امل��ر���ش��د  وذك���ر  ت��رك��ي��ا.  يف  لبيعها  ال�شالم” 

رئي�ص غينيا بي�ساو يقيل خم�سة وزر�ء 
وي��ط��ع��ن ���ش��اح��ب امل��رك��ز ال��ث��اين دوم��ي��ن��ج��وز �شيموز 
الأفريقي  “احل�������زب  ال���ق���وي  وح��زب�����������������ه  ب��ريي�����������������را 
ف����وز  يف  الأخ�شر”  وال����راأ�����ص  غ��ي��ن��ي��ا  ل���ش��ت��ق��الل 

الرئي�ص.
للحزب  امل��وؤي��د  كون�شين�شو  دي  دي��ت��ادورا  موقع  وق��ال 
“اإنها  الأف���ري���ق���ي يف حت��ل��ي��ل ع��ق��ب ����ش���دور امل��ر���ش��وم 
بالأغلبية  للفوز  اإمبالو  �شي�شوكو  عمر  ا�شرتاتيجية 

يف الربملان«.
وتاأتي اإقالة الوزراء قبيل جل�شة برملانية اأم�ص الأول 
ال�شيا�شية  التحالفات  النواب  فيها  يختار  اأن  يتوقع 

التي �شيحق لها حكم البالد.

•• بي�ساو-رويرتز

اأقال رئي�ص غينيا بي�شاو عمر �شي�شوكو اإمبالو خم�شة 
وفقا  وذل���ك  وال��داخ��ل��ي��ة  ال��دف��اع  وزي����را  منهم  وزراء 

ملر�شوم ن�شر يوم اأم�ص الأول الأحد.
املنتمني  ال���وزراء  اإقالة  �شبب  عن  اإمبالو  يك�شف  ومل 
جمعيهم اإىل حزب “مادمي” الذي يتزعمه الرئي�ص 

اأو اأحزاب موالية له.
وزاد الإجراء من الغمو�ص ال�شيا�شي يف البلد ال�شغري 
التي  الرئا�شة  انتخابات  بعد  اأفريقيا  بغرب  ال��واق��ع 

جرت يف دي�شمرب كانون الأول.

خريطة »الكنز«.. هذه تفا�شيل ثروة ليبيا النفطية

ميناء م�سر�تة �ل�سرت�تيجي.. �أطماع تركية وخالفات مع فرن�سا
•• طرابل�س-وكاالت

و�شط ت�شاعد الأطماع اخلارجية 
يعمل  الأ������ش�����ود،  ل��ي��ب��ي��ا  ذه����ب  يف 
اجل��ي�����ص ال��وط��ن��ي ال��ل��ي��ب��ي، على 
البالد،  م���وارد  اأه���م  اأح���د  حماية 

من �شطوة امليلي�شيات.
ويوؤمن اجلي�ص الليبي اأهم حقول 
اأبرزها  ول��ع��ل  ال��ب��الد،  يف  النفط 
الأك��رب يف  النفطي،  ���ش��رارة  حقل 
 300 ال���ذي ينتج زه���اء  ال��ب��الد، 

األف برميل من النفط يوميا
ويقع حقل ال�شرارة، املكت�شف عام 
1980، يف �شحراء مرزق جنوب 

طرابل�ص.
“ال�شرارة”  ع���ن  ب��ع��ي��دا  ول��ي�����ص 
ي�شيطر اجلي�ص على حقل الفيل، 
اأي�������ش���ا يف حو�ص  ي���وج���د  ال�����ذي 
مرزق، ويغطي م�شاحة وا�شعة يف 

اجلنوب الغربي.
م���ك���ام���ن ال��������روة ال���ن���ف���ط���ي���ة يف 
الهالل  اأي�����ش��ا، يف  ت��ك��م��ن  ل��ي��ب��ي��ا 
البالد،  ���ش��رق��ي  ���ش��م��ال  ال��ن��ف��ط��ي 
ومتتد املنطقة على طول مائتني 
ال�شرق،  اإىل  كيلومرتا  وخم�شني 
نحو  وت�شم  وبنغازي،  �شرت  بني 
80 يف املئة من احتياطي النفط 
ل�شيطرة  وت��خ�����ش��ع  ل��ي��ب��ي��ا،  يف 
فيها  وتتمركز  الوطني،  اجلي�ص 
النفطية مثل  البالد  اأهم موانئ 
م��ي��ن��اء ال�������ش���درة وراأ��������ص لن���وف 

والربيقة والزويتينة.

امليلي�شيات  ت�شيطر  امل��ق��اب��ل،  ويف 
فقط على حقل البوري البحري 
وم�شفاة  ط����راب����ل���������ص..  غ����رب����ي 

الزاوية املجاورة له.
النفطية  املن�شاآت  تعر�شت  وق��د 
تخريبية،  واأعمال  هجمات  لعدة 
طرابل�ص،  ميلي�شيات  اأي��دي  على 
فيما تتهم قوى �شيا�شية حكومة 
الوفاق باإهدار ثروات ال�شعب على 
املقاتلني  ج��ل��ب  وع��ل��ى  احل�����روب، 

الأجانب.

ميناء م�شراتة
ي�شكل ميناء م�شراتة على ال�شاحل 
ا�شرتاتيجية  ن���ق���ط���ة  ال���ل���ي���ب���ي 
بال�شالح  امليلي�شيات  ملد  لالأتراك 
وامل����رت����زق����ة، وه�����و الأم�������ر ال����ذي 
حتاول اأنقرة ا�شتغالله من خالل 
م�����ش��اع��ي��ه��ا ل��ت��ح��وي��ل امل��ي��ن��اء اإىل 
تركيا  وحت��اول  ع�شكرية.  قاعدة 
موؤخرا جاهدة لل�شيطرة ع�شكريا 
يف  م�شراتة  ميناء  على  وجت��اري��ا 
ليبيا، لأ�شباب عدة. فما الأهمية 

ال�شرتاتيجية لهذا امليناء؟
يعد هذا امليناء، الواقع يف مدينة 
العا�شمة  ����ش���رق���ي  م�������ش���رات���ة، 

ال�شفن احلربية الرتكية يف ميناء 
م�شراتة �شروري لل�شيطرة على 
لت�شهيل  اإ���ش��اف��ة  الليبي،  النفط 
خطط  م���وا����ش���ل���ة  يف  م��ه��م��ت��ه��ا 
البحر  ال���غ���از، يف  ع���ن  ال��ت��ن��ق��ي��ب 

املتو�شط.

اأطماع اأنقرة
الكاتب  ذك����ر  ال�������ش���دد،  ه����ذا  ويف 
عبدالبا�شط  ال�شيا�شي  والباحث 
ت�شيطر  ت���رك���ي���ا  اأن  ه���ام���ل  ب����ن 

بالفعل على القرار يف م�شراتة.
عربية”:  نيوز  ل�”�شكاي  واأ�شاف 
ومركزا  ح��ي��وي��ا  ي��ع��ت��رب  “امليناء 
الغربية،  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  جت�����اري�����ا 
�شخمة  وت�����ش��دي��رات  ت����وري����دات 
ل��ل��دخ��ل، ناهيك  وم�����ش��در ك��ب��ري 
لالأغرا�ص  ا���ش��ت��خ��دام��ه  اأن  ع��ل��ى 
ل�شيما  ج����دا،  م��ه��م  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
خالل  تطويره  جرى  امليناء  واأن 

الأيام املا�شية«.
وع����ن اخل����الف����ات ال��ق��ائ��م��ة بني 
ليبيا،  ب�������ش���اأن  وف���رن�������ش���ا  ت���رك���ي���ا 
ال���������ش����وؤون  ال����ب����اح����ث يف  اع����ت����رب 
دومينيك  ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة، 
�شكاي  م��ع  مقابلة  يف  ترينكواند 

ط���راب���ل�������ص، ب����واب����ة ال����ش���ت���رياد 
وال�شريان  ال��ب��الد  يف  الرئي�شية 

احليوي للتبادل التجاري.
ي�شبح  اأن  يتوقع  امل�شتقبل،  ويف 
م��ي��ن��اء م�����ش��رات��ة م��رك��زا جتاريا 

اإقليميا رئي�شا، مما يتيح الو�شول 
البحر  اأنحاء  اأ�شواق  اإىل خمتلف 

الأبي�ص املتو�شط.
وخ����الل ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة، ب���داأت 
حكومة  م����ع  حم����ادث����ات  اأن����ق����رة 

الوفاق لتحويل امليناء اإىل قاعدة 
ع�����ش��ك��ري��ة ب��ح��ري��ة، اإ����ش���اف���ة اإىل 
خا�شية  على  ح�شولها  احتمالية 

ت�شغيل واإدارة امليناء التجاري.
ومتثل قاعدة م�شراتة البحرية، 

م�شدر  اأنقرة،  حلكومة  بالن�شبة 
املتو�شط،  الأبي�ص  البحر  يف  قوة 
اإن�شاء قوة  حيث �شت�شاعدها على 
ال�شواحل  ق��ب��ال��ة  ب��ح��ري��ة،  م��ه��ام 
الليبية. كما ترى اأنقرة اأن وجود 

مع  اخل�����الف  اأن  ع���رب���ي���ة،  ن���ي���وز 
تركيا ل يتعلق بفرن�شا فقط، بل 

امتد لأوروبا باأكملها.
ليبيا هي  “الأزمة يف  اأن  واأو�شح 
اأوروب���ا وجتعل  اأب��واب  حاليا على 
امل���ن���ط���ق���ة غ����ري م�������ش���ت���ق���رة، كما 
اأن  امل��ه��اج��ري��ن مي��ك��ن  ورق����ة  اأن 
ب�شطت  ح��ال  يف  تركيا  بها  تلعب 
���ش��ي��ط��رت��ه��ا ع���ل���ى ل���ي���ب���ي���ا.. هذه 
الأ�����ش����ب����اب ت��ع��م��ق اخل������الف بني 

اأوروبا واأنقرة«.
هي  لديها  لي�ص  “اأوروبا  وت��اب��ع 
اأي �شيء �شد تركيا.. لكن تركيا 
اأردوغان تلعب لعبة خطرية �شد 

اأوروبا«.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال امل��ت��ح��دث با�شم 
امل�شماري  اأح��م��د  الليبي  اجلي�ص 
امليلي�شيات  اإن  الأحد  الأول  اأم�ص 
الرئي�ص  خمطط  تنفيذ  حت���اول 
ال���رتك���ي رج����ب ط��ي��ب اأردوغ�������ان 
الهالل  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 

النفطي
وتابع “اأهداف اأردوغان وا�شحة، 
يريد  لكنه  ليبيا  اأر����ص  ي��ري��د  ل 

خرياتها، اأولها النفط والغاز«.
“نواجه تركيا بكل  واأردف قائال 
قطر  ون��واج��ه  واأ�شلحتها  قواتها 
املخابراتية  واأع��م��ال��ه��ا  ب��اأم��وال��ه��ا 
امل�شماري  وك�����ش��ف  اخلبيثة”. 
عزز  الليبي  الوطني  اجلي�ص  اأن 
املن�شاآت  حل��م��اي��ة  �شعيا  ان��ت�����ش��اره 

النفطية الليبية.

عزل م�سوؤولني يف وز�رة �لدفاع �لكورية ب�سبب كورونازعيم �ملعار�سة �لرتكية: �أردوغان خا�سع لو�ساية بهت�سلي
•• �سيوؤول-وكاالت

كوريا  يف  ال��دف��اع  وزارة  م�شوؤويل  من  الع�شرات  خ�شع 
اإ���ش��اب��ة �شبي يبلغ من  ب��ع��د ث��ب��وت  اجل��ن��وب��ي��ة، ل��ل��ع��زل 
رعاية  مركز  اإىل  ح�شر  قد  ك��ان  �شنوات،  ث��الث  العمر 
تديره الوزارة، بفريو�ص كورونا ح�شبما اأفاد م�شوؤولون 
اأم�ص الثنني. وقال م�شوؤولون ان ال�شبي تاأكد اإ�شابته 
داخل  م�شتل  يف  م��در���ص  اإ�شابة  بعد  ك��ورون��ا  بفريو�ص 
العقيد مون مون  ال��وزارة بو�شط �شيول. وقال  جممع 
“اإن  ال�����وزارة،  با�شم  ب��الإن��اب��ة  الر�شمي  ال��ن��اط��ق  �شيك 
نتيجة فح�ص والدي الطفل جاءت �شلبية “. “كخطوة 
وقائية، ومع ذلك، اأمرنا زمالء والده بعزل اأنف�شهم ملدة 

اأ�شبوعني ابتداء من اأم�ص الثنني«. وقال امل�شوؤول اإنه 
بينما كان والد ال�شبي يعمل يف املبنى الرئي�شي للوزارة، 
الرئي�شية  املن�شاآت  يف  تطهري  باأعمال  امل�شوؤولون  ق��ام 
للمبنى، مبا يف ذلك غرفة تقدمي التقارير. ومت اإغالق 
عن  الإب���الغ  بعد  ال�شبت  ي��وم  النهارية  الرعاية  مركز 
اأول مري�ص. وقد ح�شر للمركز 214 طفاًل، ومعظم 
والديهم من م�شئويل الوزارة اأو اأع�شاء اخلدمة. وقال 
واآبائهم  “الختبارات جارية جلميع احلا�شرين،  مون 
بدقة  ال��و���ش��ع  م��راق��ب��ة  يف  و�شن�شتمر  الأم����ر.  ل���زم  اإذا 
وات��خ��اذ اخل��ط��وات ال��الزم��ة«. وحتى ي��وم الث��ن��ني، بلغ 
العدد الإجمايل لالإ�شابات بني الع�شكريني 58 حالة، 

وقد �شفيت 54 حالة منها متاماً، وفقاً للوزارة.

ت�شريحات  يف  اأوغلو  كيليت�شدار  واأ���ش��ار   .2019 البلدية  النتخابات  ثم 
ل  )اأردوغ���ان(  الرئا�شي  الق�شر  “�شاحب  اأن  اإىل  الثنني  اأم�ص  �شحافية 
لي�ص  الأ�شغر )بهت�شلي(،  قائد احلزب  اإذن من  دون  ق��رارات  اتخاذ  ميكنه 
فقط يف الق�شر، بل اأي�شاً يف الربملان، تركيا حالياً حمكومة ل�شيطرة حزب 

ح�شل على 11.9 يف املئة من اأ�شوات الناخبني يف النتخابات الأخرية«.
ولفت اإىل اأن “اأردوغان يقبل الو�شاية حلماية �شلطته، لذلك فنظام احلكم 
الرئا�شي ي�شتمر بو�شاية حزب �شغري، لدرجة اأن الق�شر اأ�شبح غري قادر 
اإذن قيادة احلزب ال�شغري هذا«. واأ�شاف كيليت�شدار  على اتخاذ قرار دون 
اأوغلو “يعلن الرئي�ص اأردوغان جميع قراراته مبوافقة واإذن حليفه بهت�شلي، 
بكل الأحوال بهت�شلي ي�شرح بذلك عالنية، كما لو اأنه يقول ل ميكن اتخاذ 

اأي قرار دون اإذين، لذلك يهدد بالذهاب اإىل انتخابات مبكرة«.

•• اأنقرة-وكاالت

اأك���د زع��ي��م امل��ع��ار���ش��ة ال��رتك��ي��ة ورئ��ي�����ص ح���زب ال�����ش��ع��ب اجل��م��ه��وري كمال 
اأن الرئي�ص ورئي�ص حزب العدالة والتنمية رجب طيب  اأوغلو،  كيليت�شدار 
دولت  القومية  زعيم حزب احلركة  حليفه  ل�”و�شاية”  اأردوغ���ان، يخ�شع 
اأي  اتخاذ  ي�شتطيع  ل  )اأردوغ���ان(  “اإنه  اأوغلو  كيليت�شدار  وق��ال  بهت�شلي. 
واأ�شاف “بهت�شلي ي�شبه طبال يطرق يف اأذن  قرار دون موافقة بهت�شلي”، 
اأردوغان«. وحتالف حزب العدالة والتنمية احلاكم الذي يتزعمه اأردوغان 
مع حزب احلركة القومية الذي يتزعمه دولت بهت�شلي يف ا�شتفتاء 2017 
على تعديل الد�شتور والتحول من النظام الربملاين اإىل النظام الرئا�شي، ثم 
اأعلنا “حتالف ال�شعب” وخا�شا النتخابات الربملانية والرئا�شية 2018، 
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عربي ودويل

�جلز�ئر.. متى ينتهي جدل »م�سودة �لد�ستور«؟
•• اجلزائر-وكاالت

اأمام اخلرباء واملجتمع املدين والأحزاب ال�شيا�شية يف اجلزائر، موؤ�شرات 
لتمديد اآجال التقدم مبقرتحاتهم لتعديل م�شودة الد�شتور اجلزائري 
اجلديد، بعد اأن اأجنبت مدة الثالثة اأ�شهر من النقا�ص اأكر من 1500 
الد�شتور  مفا�شل  ت�شكل  نقطة   60 ح��ول  معظمها  ت��رك��زت  م��ق��رتح، 
بد�شتور  ب��اخل��روج  اجل��زائ��ري��ة  ال�شلطة  وتطمح  امل���اأم���ول.  اجل��زائ��ري 
والتنفيذية  الت�شريعية  ال��ث��الث  ال�شلطات  ب��ني  ال��ت��وازن  م��ب��داأ  يحمي 
والق�شائية، مبا يتما�شى وطبيعة النظام ال�شيا�شي اجلديد، وهو نظام 
امل�شي  من  تبون  املجيد  عبد  اجلزائري  الرئي�ص  �شيمكن  رئا�شي  �شبه 
�شيا�شي  بني  النتخابي.  برناجمه  تطبيق  نحو  ثباتا  اأك��ر  بخطوات 

متفائل واآخر مت�شائم، �شاد ال�شارع اجلزائري مناخ اأقرب اإىل الالمبالة 
والهدوء احلذر، وهذا اجلو العام يعيد لالأذهان �شكل النقا�ص الذي دار 
الأخرية  العهدة  مالمح  ر�شم  ال��ذي   ،1989 عام  البالد  د�شتور  حول 
للرئي�ص الراحل ال�شاذيل بن جديد، واإن كان اجلديد فيما ُيطرح الآن 

هو م�شائل جيو�شرتاتيجية.
خ�شو�شا  اخلارجية،  اجلزائر  �شيا�شية  على  امل�شائل  هذه  تنعك�ص  وقد 
تلك املادة املتعلقة مب�شاركة اجلي�ص يف عمليات خارج البالد، ف�شال عن 
م�شاألة نائب الرئي�ص التي اأثريت ل�شنوات، لكنها بقيت حبي�شة الأدراج.

وباإطاللة تاريخية، ح�شب فقهاء الد�شتور، فاإن اجلزائر تكون قد جربت 
منذ ا�شتقاللها عن امل�شتعمر الفرن�شي عام 1962 تقريبا، كل الأفكار 
املقرتحة لتعديل د�شاتريها الأربعة، مبا فيها تلك التي ت�شري اإىل زهد 

الرئي�ص يف احلكم من خالل حتديد الولية الرئا�شية مرتني. ويبدو اأن 
ال�شلطة احلالية حفظت الدر�ص هذه املرة، للحيلولة دون تكرار اأخطاء 
املا�شي القريب، وخ�شو�شا الفرتة التي حكم فيها الرئي�ص ال�شابق عبد 

العزيز بوتفليقة اجلزائر على مدى 20 عاما.

د�شاتري تولد من رحم الغ�شب
وعرفت اجلزائر امل�شتقلة 4 د�شاتري، مت تعديها عدة مرات، اأولها د�شتور 
ورابعها   1989 د�شتور  وثالثها   1976 د�شتور  وثانيها   ،1963 عام 

د�شتور 1996.
الد�شاتري جاءت على خلفية ظروف ت�شبه احل��راك، فد�شتور  كل هذه 
“الت�شحيح  اأطلق عليه  ما  بعد  ه��واري بومدين جاء  الراحل  الرئي�ص 

ود�شتور  ود�شتور 89 جاء على خلفية اأحداث “5 اأكتوبر”،  الثوري”، 
ومل  ال�شوداء”،  “الع�شرية  ب��اأح��داث  ع��رف  ما  مع  بالتزامن  ج��اء   96
التحولت  قاعدة  امل��رة، على  الد�شتور اجلديد هذه  م�شودة  ي�شذ طرح 
حراك  م��ن  ع��ام  بعد  ال��ب��الد،  �شهدتها  ال��ت��ي  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال�شيا�شية 
اأن توقيت طرح م�شودة الد�شتور  املتابعني  22 فرباير. ويعتقد بع�ص 
للنقا�ص لأول مرة بتاريخ الأول من مايو 2020، “مل يكن منا�شبا”، 
احلقيقة”  ال�شلطة  “نويا  ب�شاأن  ال�شكوك  دائ��رة  تو�شيع  يف  �شاهم  وقد 
وباء  22 فرباير، خا�شة يف ظل  ح��راك  بتطلعات  مقارنة  التغيري،  يف 
كورونا وعدم حل الربملان املوروث عن عهد بوتفليقة. ويرى قانونيون 
و�شيا�شيون اأن امل�شكلة يف اجلزائر مل تكن يوما مع القوانني والد�شاتري، 

“واإمنا مع املمار�شات«.

ب���ني ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة واإي�����ران 
مثال، ل معنى له. فهذا اخلطاب 
ي�������ش���ّو����ص ا����ش���ت���ي���ع���اب ال���ره���ان���ات 

الأمنية. 
تتقا�شم  اي�����ش��ا،  ه��ن��ا  ال��ع��م��ق،  يف 
الرئي�شية  الأوروب���ي���ة  ال��ع��وا���ش��م 
ال��ت�����ش��خ��ي�����ص الأم���ري���ك���ي خلطر 

ال�شيا�شة الإيرانية يف املنطقة. 
وبرلني،  ول���ن���دن  ب��اري�����ص  اأن  اإل 
على  الإي��ران��ي��ون  يوافق  اأن  تريد 
مناق�شة فرتة ما بعد عام 2025 
ب�شاأن  الغروب”  “بنود  )مت��دي��د 
والربنامج  ال���ن���ووي���ة(،  ال��ط��اق��ة 
و�شيا�شة  احل������ايل  ال��ب��ال��ي�����ش��ت��ي 
املنطقة،  يف  ال���ش��ت��ق��رار  زع���زع���ة 
اأ�شا�ص خطة العمل ال�شاملة  على 

امل�شرتكة.
طهران  رف�������ش���ت  ال����ب����داي����ة،  يف   
النوع،  اإج��راء مفاو�شات من هذا 
وجود  احتمال  ا�شتبعاد  وبالتايل 
ال�شتقبال  )ان��ظ��ر  ث��ال��ث  ط��ري��ق 
ال�����ب�����ارد امل��خ�����ش�����ص جل�����ان اإي����ف 
 .)2018 م��ار���ص  دري�����ان، يف  ل��و 
ف�شل  اأي�شا  نتذكر  اأن  يجب  كما 
اأغ�شط�ص  اأواخ���ر  يف  بياريتز  قمة 
ب�شرعة  حت��ول��ت  وال��ت��ي   ،2019
واأو�شح  دبلوما�شي؟  فودفيل  اإىل 
ح�شن روحاين للرئي�ص الفرن�شي 
رق�شة  يرق�شون  ل  “املاليل  اأن 

التانغو«. 
  يف ظ���ل الأو�����ش����اع ال��ق��ائ��م��ة، ل 
يوجد حل و�شط ممكن. من هنا، 
هل على اأوروبا ا�شتيعاب التهديد 
الأو�شط؟   ال�����ش��رق  ع��ن  والتخلي 
بدل العتقاد اأنه ميكنها الختباء 
من  �شيكون  وهمية،  حواجز  وراء 
يف  غربية  جبهة  بناء  اإع���ادة  امللح 
منطقة  يف  كما  الأو���ش��ط،  ال�شرق 

الهند واملحيط الهادئ.
عن اتلنتيكو

ويرى الباحث يف هذا احلوار، انه 
مناطق  يف  الأو���ش��اع  تتوتر  بينما 
ي���ج���ب منع  امل���خ���ت���ل���ف���ة،  ال�����ن�����زاع 
الأ�شواأ حتى ل يحدث. اإل اأن قوة 
تهّز  التي  والتناق�شات  التعار�ص 
اأن تكون  ال����دويل مي��ك��ن  ال��ن��ظ��ام 

اأقوى.
موجنرينييه  �شيلف�شرت  وج����ان 
اجل����غ����راف����ي����ا  يف  دك�������ت�������ور  ه�������و 
ال�شيا�شية، واأ�شتاذ مربز يف تاريخ 
املعهد  يف  وب���اح���ث  -اجل���غ���راف���ي���ا، 
ال�شيا�شية  للجغرافيا  الفرن�شي 
)جامعة باري�ص 8 فان�شني �شانت 

ديني( ومعهد توما�ص مور.
*خالل عمليات ات�شالية خمتلفة، 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  اأظهر 
ذراع  يل  عملية  يف  رغبته  ترامب 
دليل،  دون  م��ت��ه��م��اً،  ال�����ش��ني،  م��ع 
الأخرية باأنها “ �شّربت” فريو�ص 
خمترباتها.  اأح�����د  م���ن  ك����ورون����ا 
الرئا�شية  النتخابات  اأب��واب  على 
الأمريكية، ماذا يعني هذا املوقف 
اأن  مي��ك��ن  وم����اذا  اجليو�شيا�شي؟ 

تكون عواقبه؟
اأي  ال��واق��ع، مل يتم تقدمي   - يف 
ولكن  العامة،  ال�شاحة  على  دليل 
الأ�شئلة عديدة، وت�شري الطريقة 
التي حدثت بها الأ�شياء يف ال�شني 
ال�شعبية يف بداية هذا الوباء ت�شري 
اأن بكني ف�شلت يف التزاماتها  اىل 
الدويل.  املجتمع  جتاه  الأ�شا�شية 
بامل�شاءلة  املطالبة  ب�شاأن  عيب  ل 
التعوي�ص.  يف  التفكري  ح��ت��ى  اأو 
ويف احل���د الدن�����ى، ي��ج��ب اإج����راء 

التب�شريية”  “التجريدات  اأ�شل 
التي ت�شوه ت�شور الأ�شياء، وتفقد 
وتراجيدية  ب���رزان���ة  الإح�����ش��ا���ص 

التاريخ. 
احلايل  ال��رئ��ي�����ص  �شخ�شية  رغ���م 
فاإن  واأ�شلوبه،  املتحدة  للوليات 
واقعياً”.  “عر�شاً  لي�ص  ال��ع��امل 
تتوتر  الو�شاع  اأن  هي  احلقيقة، 
املختلفة.  ال�������ش���راع  م��ن��اط��ق  يف 
“املناطق الرمادية” بني املناف�شة 
وال�شباق ال�شرتاتيجي واملزاحمة 
موؤكدة.  غري  اأ�شبحت  املفتوحة، 
وه����ذا ي��زي��د م���ن اح��ت��م��ال وقوع 
���ش��راع وح��رب يف اأي م��ن املناطق 
يجب  اأن��ه  ويقال  اجليو�شيا�شية. 
ح��ت��ى ل يحدث...  الأ����ش���واأ،  م��ن��ع 
اإل اأن قوة التعار�ص والتناق�شات 
التي تقو�ص النظام الدويل ميكن 
اأن تكون اأقوى. ل يجب العتقاد 
على  ت�شتن�شخ  ال��ع��امل  ح��رك��ة  اأن 

املحطات النتخابية الأمريكية.
اأما عن “التناق�شات الإعالمية” 
اأن  ي��ج��ب  ف��ه��ل  الأب��ي�����ص،  للبيت 
ت�شريحات  ب��ني  التناق�ص  نفهم 
�شيا�شته؟  ت��رام��ب وواق���ع  دون��ال��د 
الأح����ادي����ة يف  اأن  ن��ع��ت��ق��د  اأن  ن���ود 

علمية  لأ����ش���ب���اب  دويل،  حت��ق��ي��ق 
ووبائية فقط. 

لقد تقدم املمثل ال�شامي لل�شوؤون 
اخل��ارج��ي��ة يف الحت����اد الأوروب����ي 
ال���غ���ر����ص. ومن  ه����ذا  ب��ط��ل��ب يف 
الأوروب����ي����ة،  ال�����دول  اأن  امل���وؤ����ش���ف 
ملنظمة  الرئي�شية  املانحة  اجلهة 
ال�شحة العاملية، مل تظهر مزيًدا 
من احلزم خالل اجتماع منظمة 
املا�شي.  م��اي��و   18 يف  ال�����ش��ح��ة، 
الذي  الو�شط  ق��رار احلل  وي�شري 
“حتقيق  اإىل  ذل��ك  بعد  تبنيه  مت 
ولكن  وكامل”،  وم�شتقل  ن��زي��ه 
اأقرب  )“يف  م��وع��ده  حتديد  دون 

وقت ممكن«(.
م��ا يجري  اأن  احل��ق��ي��ق��ة،  وت��ب��ق��ى 
ومتوقع”  “موقف  جم��رد  لي�ص 
م��ن ج��ان��ب دون��ال��د ت��رام��ب. فمع 
الوباء،  بداية  حول  بكني  اأكاذيب 
اأو  الأط��ب��اء،  واحتجاز  وا�شطهاد 
امل���خ���ربي���ن، ف�شال  غ���ريه���م م���ن 
بخ�شو�ص  ال���ه���ائ���ل  ال�����ش��ك  ع���ن 
ال�شينية،  الر�شمية  الإح�����ش��اءات 
ف��م��ن غ��ري امل��م��ك��ن ال��ت��اأك��ي��د على 
ال�شخمة،  ال����ك����ارث����ة  ه������ذه  اأن 
جميع  الآن  ح���ت���ى  ن����ر  مل  ال���ت���ي 

وعواقبها  الق��ت�����ش��ادي��ة  اآث���اره���ا 
ُتف�ّشر  وال�شيا�شية،  الجتماعية 
وحدها.  الأم  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ب��ق�����ش��وة 
الغرب  ق��ادة  العديد م��ن  وي��واف��ق 
الأمريكي،  امل��وق��ف  ج��وه��ر  ع��ل��ى 
ل��ك��ن��ه��م ل مي��ل��ك��ون ن��ف�����ص زاوي����ة 
احلركة التي تتمتع بها الوليات 

املتحدة. 
ومن وجهة نظر فرن�شية، �شحيح 
احلادث  الك�شف عن مثل هذا  اأن 
�شيا�شة  على  تداعيات  له  �شيكون 
مت�شاهلة ب�شاأن نقل التكنولوجيا. 
ال����ع����ل����م����اء  ت���ه���م���ي�������ص  مت  ل�����ق�����د 
ال��ف��رن�����ش��ي��ني يف خم��ت��رب ووه����ان 
الذي جهزته باري�ص لل�شني، ومل 
تك�شب فرن�شا اأي ميزة فيما يتعلق 
بالتقدم العلمي، ومل تتمكن حتى 
الوباء. وقد يدفع هذا  من توقع 
متعدد  ال��ع��م��ل  اأن  يف  ل��ل��ت��ف��ك��ري 
الأطراف هو امل�شوؤول... وهل هو 

مربر لت�شامح ما؟
ع������الوة ع���ل���ى ذل������ك، ���ش��ح��ي��ح اأن 
دونالد ترامب يعتزم جعل امل�شاألة 
التوجيهي  امل����ح����ور  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 

حلملته النتخابية. 
وحقيقة اأنه يجد يف ذلك م�شلحة 

اأن  ي��ع��ن��ي  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة داخ���ل���ي���ة، ل 
والتهديدات  امل��خ��اط��ر  م��واج��ه��ة 
ال�شعبية  ال�����ش��ني  تتمثلها  ال��ت��ي 
العقالنية  م���ن  خ��ال��ي��ة  ���ش��ت��ك��ون 

اجليو�شيا�شية. 
و���ش��ف غ��راه��ام األ��ي�����ش��ون يف “فخ 

ثيو�شيديدز” الو�شع واأخطاره. 
يو�شي  ال���ك���ت���اب  ه�����ذا  اأن  ع��ل��م��ا 
ب�������ش���ي���ا����ش���ة ت���ت���ك���ون م�����ن ت���واف���ق 
وت�������ش���وي���ات، ك���ي ل ن��ت��ح��دث عن 
تهدئة. ولكن األي�ص هذا هو الذي 
)انظر  2001؟  ع��ام  منذ  ي�شود 
منظمة  اإىل  ال�������ش���ني  ان�������ش���م���ام 
الوا�شح  ال��ع��امل��ي��ة(. م��ن  ال��ت��ج��ارة 
احل�شارة”  “دولة  اأن  ال����ي����وم 
ال�شينية هي قوة اإمربيالية يهدد 
الدويل  التفوق  العاملي  طموحها 

الأمريكي. 
ومل���ا ك��ان��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة هي 
للقوى  اجليو�شيا�شية  ال��وري��ث��ة 
القدمية،  ال��ع��ظ��م��ى  الأوروب�����ي�����ة 
الطويلة  ال��غ��رب��ي��ة  الهيمنة  ف���اإن 
ه��ي يف ال��واق��ع امل��ه��ددة. وال�شني 
“القوى  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�شعبية 
رئي�شي  )ب�����ش��ك��ل  التحريفية” 
ت��ردد ذل��ك مراًرا  رو�شيا واإي���ران( 

املدى  ت�شكل  اخلارجية  �شيا�شته 
النف�شية  املتو�شط بني النعزالية 
والتدخل “الويل�شوين املع�شكر”. 
ب�شكل  امل�شكلة  تكمن  ال��واق��ع،  ويف 
اأ�شا�شي يف التذبذب وعدم القدرة 
على التوقع الذي يظهره دونالد 

ترامب.
ففي اأوقات معينة، وحتت ظروف 
“حافة  لدبلوما�شية  مي��ك��ن  م���ا، 
بالتاأكيد  مت��ن��ح  اأن  الهاوية” 

مك�شبا.
 ومع ذلك، فاإنها ل ت�شنع �شيا�شة 
خ��ارج��ي��ة ق��وي��ة وم��وث��وق��ة، تقوم 
على اأ�شا�ص من املبادئ، وخطوط 
بني  الت�����ش��اق  ت�شمن  توجيهية 

الغايات والو�شائل. 
وعدم  والل��ت��ب��ا���ص  ال��غ��م��و���ص  اإن 
على  ي���ح���ث  اأن  مي���ك���ن  ال���ي���ق���ني 
ا�شرتاتيجًيا  خ�����ش��ًم��ا  امل���ح���اول���ة 
الأمريكي  الرئي�ص  ب���اأن  مقتنًعا 
مرعب  انتقام  �شمان  مع  يخادع، 

من جانب الوليات املتحدة.
فاإن تف�شيل  باأوروبا،  فيما يتعلق 
وجهة  )اأو  دي��ن��ي��ة  ن��ظ��ر  وج���ه���ة 
باأنها  والتظاهر  �شرييو�ص(  نظر 
تنت�شب حكما اأو “و�شيطا نزيها” 

وتكراًرا: والإنكار ل يجدي.
تتجاوز  الرهانات  ف��اإن  وبالتايل، 
الرئا�شية  الن���ت���خ���اب���ات  ره������ان 
الدول  تتمكن  ول���ن  الأم��ري��ك��ي��ة، 
الأوروب������ي������ة م����ن م�����راوغ�����ة هذا 
كثريون  يقر  ولالأ�شف،  ال�شوؤال. 
يف اأوروب������ا ب��ه��ذا الن���ح���دار. لقد 
القدمية  العظمى  ال��دول  خرجت 
العامليتني،  احل��رب��ني  م��ن  منهكة 
ممتلكاتها  م��ع��ظ��م  خ�����ش��رت  ث���م 
اخل���ارج���ي���ة، وت��ك��ّي��ف��ت م���ع ذلك. 
تكون  ل����ن  ال���ب���ع�������ص،  ن���ظ���ر  ويف 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ا���ش��ت��ث��ن��اًء. وما 
يجب اأن نخ�شاه هو اقلمة اأوروبا 

وترييفها.
النتخابات  رهانات  مواجهة  *يف 
الأمريكية يف خريف عام 2020، 
اجليو�شيا�شي  ال�شيناريو  ه��و  م��ا 
ذا م�شداقية يف  ل��ك  ي��ب��دو  ال���ذي 
الإعالمية  التناق�شات  مواجهة 

للبيت الأبي�ص؟
“ال�شيناريو”  ه��������و  م��������ا   -
اخل����ري����ف؟  يف  اجل���ي���و����ش���ي���ا����ش���ي 
القطع  ي��ج��ب  الأوىل،  ل��ل��وه��ل��ة 
يطبعها  ال���ت���ي  ال���ل���غ���ة  ه�����ذه  م����ع 
يف  اإن����ه����ا  الفرجة”.  “جمتمع 

رهانات تتجاوز رهان االنتخابات الرئا�شية االأمريكية

غرب مت�سدع يو�جه �لقوة �ل�سينية �جلديدة...!
ال تعتقدوا اأن حركة العامل ت�شتن�شخ على املحطات االنتخابية االأمريكية

 »دولة احل�شارة« ال�شينية هي قوة يهدد طموحها العاملي التفوق الدويل 

ميكن لدبلوما�سية  »حافة �لهاوية« �أن متنح مك�سبا لكنها ل ت�سنع �سيا�سة خارجية قوية وموثوقة

رغم �مل�سلحة �ل�سيا�سية �لد�خلية ل يجب مو�جهة �لتهديد �ل�سيني بدون عقالنية جيو�سيا�سية 

ترامب ال�شيا�شة اخلارجية واملكا�شب الداخليةال�شني تهز هيمنة الغرب يل ذراع قد ي�شتمر

•• الفجر – خرية ال�سيباين

�شيلف�شرت  ج��ان  للباحث  وف��ًق��ا  االآن،  الوا�شح  م��ن 
مونغرينييه، اأن ال�شني اأ�شبحت قوة يهدد طموحها 
العاملي التفوق الدويل االأمريكي. وملا كانت الواليات 
املتحدة هي الوريثة اجليو�شيا�شية للقوى االأوروبية 
الطويلة  الغربية  الهيمنة  فاإن  القدمية،  العظمى 
ويقر  وت�شاوؤل...  مراجعة  مو�شوع  الواقع  يف  هي 

الكثريون يف اأوروبا بهذا االنحدار. 

كورونا فريو�ص زاد الفتيل ا�شتعالالحتاد الوروبي يبحث عن دور
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الفجر الريا�ضي

••  دبي : فايز بجبوج

رحب معايل ال�شيخ فاهم بن �شلطان القا�شمي، رئي�ص الحتادين 
م�شتوى  على  ال�شامية  بالقرارات  للجولف،  والإم��ارات��ي  العربي 
الدولة، واملتعلقة بعودة الن�شاط الريا�شي يف كافة اأرجاء الإمارات، 
وكان اآخرها اإعالن جمل�ص اأبوظبي الريا�شي عن انطالق املرحلة 
بطاقة  اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  الريا�شي  الن�شاط  ل�شتئناف  الثانية 
البدنية  اللياقة  لأن��دي��ة  وال�شماح   ،40% اإىل  ت�شل  ا�شتيعابية 
وال�شالت الريا�شية بالعمل على مدار 24 �شاعة على طوال اأيام 

الأ�شبوع، ملا لها من اأهمية يف اإعطاء ريا�شة اجلولف دفعة قوية.

عودة هادفة 
املرحلة  “توؤكد  اإن:  �شحافية،  ت�شريحات  ويف  القا�شمي  واأو���ش��ح 
اخلطوات  ت�شارع  اأبوظبي،  يف  الريا�شي  الن�شاط  ع��ودة  يف  الثانية 
اأمام  الطريق  كما متهد  الدولة،  اأرج��اء  كافة  الدولة  على �شعيد 
الوطنية  واملنتخبات  عام،  ب�شكل  الفاعلة لالعبي اجلولف  العودة 
ب�شكل  والعمل  ن�شاطهم،  كامل  ا�شتعادة  يف  التحديد،  وج��ه  على 
م��ت��وازن ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��ادة اجل��وان��ب ال��ب��دن��ي��ة وامل��ه��اري��ة، خ��ا���ش��ًة اأن 
الواقع  اأر���ص  على  املمار�شة  ال��دوام  على  تتطلب  اجلولف  ريا�شة 
باجلزء  الحتفاظ  لالعب  توؤمن  ب�شورة  الأندية،  م�شارات  وعلى 

الأ�شا�شي من املهارات على �شعيدي ت�شديد ال�شربات الطويلة اأو 
اإدخ��ال الكرات باحلفر، وباأقل عدد من ال�شربات،  الق�شرية نحو 
التي تعد الأ�شا�ص يف احت�شاب النتائج وحتقيق الإجنازات يف هذه 

اللعبة«.

االلتزام باالإجراءات 
وبالتن�شيق  املا�شي،  ال�شهر  ومنذ  اللعبة  احت��اد  “عمد  م�شيفاً:   
مع املجال�ص الريا�شية، على ت�شكيل جلنة خا�شة بالحتاد تتوىل 
الإجراءات  بكافة  اجلولف  اندية  ال��ت��زام  م��دى  كثب  عن  املراقبة 
للجميع  ال�شالمة  ت�شمن  التي  الجتماعي  والتباعد  الحرتازية 

وذلك  ملنت�شبيها،  اأو  الأندية  تلك  يف  العاملني  اأو  لالأع�شاء  �شواء 
وفقاً للمعايري املطبقة يف الدولة«.

روزنامة املو�شم 
 وعن خارطة املو�شم اجلديد، قال معاليه : “يعكف احتاد اللعبة 
على درا�شة خارطة بطولته للمو�شم اجلديد )2021-2020(، 
وو�شع كافة اخلطوط العري�شة �شواء للبطولت اأو عودة جتمعات 
لعبي املنتخبات الوطنية، ا�شتعداداً لال�شتحقاقات اخلارجية، مع 
الأخذ بعني العتبار التن�شيق التام مع اجلهات الريا�شية و�شاحبة 

ال�شاأن يف حتقيق التزام تام مبا متليه املرحلة املقبلة«.

•• اأبوظبي-الفجر:

 ي�������ش���ت���ع���د م���ن���ت���خ���ب الإم�������������ارات 
دورة  يف  للم�شاركة  للجوجيت�شو 
ال�شاطئية  الآ����ش���ي���وي���ة  الأل����ع����اب 
ال�شاد�شة املقررة يف �شانيا بال�شني 
نوفمرب حتى   28 م��ن  ال��ف��رتة  يف 

ال�شاد�ص من دي�شمرب 2020. 
واأك����د ال�����ش��ي��د م��ب��ارك امل��ن��ه��ايل اأن 
البطولة  املنتخب يف هذه  م�شاركة 
لعودة  م��ن��ا���ش��ب��ة  ف���ر����ش���ة  ت�����ش��ك��ل 
املناف�شات  اأج�����واء  اإىل  ال��الع��ب��ني 
طويلة  توقف  ف��رتة  بعد  ال��دول��ي��ة 
ب�شبب  امل�����ش��اب��ق��ات  ملختلف  ن�شبيا 
ان����ت���������ش����ار ج����ائ����ح����ة ك����وف����ي����د 19 
التي  الح�����رتازي�����ة  والإج�����������راءات 

فر�شتها جميع دول العامل. 
الالعبني  اأن  امل���ن���ه���ايل  واأ�����ش����اف 
يتمتعون بقدر عال من امل�شوؤولية، 
ي�شتثمرون  ي���زال���ون  ول  وك���ان���وا 
ف�����رتات احلجر  اأوق���ات���ه���م خ����الل 
البدنية  ل���ي���اق���ت���ه���م  ت����ع����زي����ز  يف 
وجاهزيتهم  الفنية  وم�شتوياتهم 
خل����و�����ص ال�����ب�����ط�����ولت. وح���ر����ص 
جميع  ت�����وف�����ري  ع����ل����ى  الحت������������اد 
الالعبني  ت�شاعد  ال��ت��ي  امل��ق��وم��ات 
التدريب عن بعد، والتوا�شل  على 
ال���ب���ّن���اء والإي���ج���اب���ي ب��ي��ن��ه��م وبني 

اجلهاز الفني.
اإ�شرتاتيجية  م��ك��ّن��ت  واأ�شاف:” 

للجوجيت�شو  الإم�����������ارات  احت������اد 
التعامل  يف  وك��ف��اءت��ه��ا  وم��رون��ت��ه��ا 
مع مثل هذه الظروف ال�شتثنائية 
ال��الع��ب��ني م��ن الإب���ق���اء ع��ل��ى قدر 
امل�شاركة  عرب  اجلاهزية  من  كبري 
يف مع�شكرين مغلقني يف العا�شمة 
بطولة  يف  وامل�������ش���ارك���ة  اأب���وظ���ب���ي، 
مناف�شاتها  يف  ح��اك��ت  تن�شيطية 

وحما�شها كربى البطولت«. 
املرحلة  اأن  ق��ائ��ال  امل��ن��ه��ايل  وخ��ت��م 
داخلياً  جت��م��ع��اً  ���ش��ت�����ش��ه��د  امل��ق��ب��ل��ة 
لالعبي  اإع�������دادي�������ا  وم���ع�������ش���ك���را 
املنتخب كخطوة اأوىل �شمن رحلة 
ال����ش���ت���ع���داد ل��ق��ائ��م��ة ط��وي��ل��ة من 

والدولية  الإقليمية  ال�شتحقاقات 
التي ت�شكل بطولة اآ�شيا ال�شاطئية 

اإحدى حمطاتها.
ومي��ث��ل امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي خالل 
ال��ب��ط��ول��ة جمموعة  م�����ش��ارك��ت��ه يف 
ال��واع��دي��ن الذين  م��ن ال��الع��ب��ني 
مي��ث��ل��ون م�����ش��ت��ق��ب��ل ال����دول����ة على 
هزاع  منهم  الريا�شة  ه��ذه  �شعيد 
من  ال��ع��ول��ق��ي  وم��ه��دي  القبي�شي 
الرجال، ومهرة وهناء الهنائي من 

ال�شيدات. 
لالعبني  الأول��ي��ة  القائمة  وت�شم 
وال��الع��ب��ات ك��ال م��ن �شعيد جمعه 
ا�شكندر  وخ��ال��د  امل���زروع���ي،  ���ش��امل 

علي  و�شلطان  البلو�شي،  الطاهر 
نواد،  العوي�ص، وحمد حممد علي 
وحم��م��د ع��ل��ي ال�����ش��وي��دي، وه���زاع 
ال��ق��ب��ي�����ش��ي، وعبداهلل  خ��ال��د ح��م��د 
ومهدي  اجلنيبي،  عبداهلل  �شالح 
�شالح  وم���ه���رة  ال���ع���ول���ق���ي،  خ���ال���د 
ال�شام�شي،  ث��اين  وح�شة  الهنائي، 
واأ�����ش����واق اخل������وري، وع��ل��ي��ا هالل 
ال����ظ����ن����ح����اين، وب���������ش����اي����ر ف����ار�����ص 
الهنائي،  �شالح  ومها  املطرو�شي، 
حممد  وع����ذاري  العبيديل،  ورمي 
خالل  املنتخب  ويقود  ال�شام�شي. 
امل��ن��اف�����ش��ات امل���دي���ر ال��ف��ن��ي رام����ون 
اإبراهيم عبداهلل  وامل��درب  ليمو�ص، 

احلو�شني، واملدربة مارينا ريبريو. 
القائمة  ه���ذه  تقلي�ص  و���ش��ي��ج��ري 
ق��ب��ي��ل ان��ط��الق امل��ن��اف�����ش��ات اإىل 4 
لعبني و4 لعبات خلو�ص نزالت 
على  ف��ق��ط  الأوزان  م��ن  فئتني  يف 
النهائية  القائمة  اخ��ت��ي��ار  يتم  اأن 

بوا�شطة اجلهاز الفني للمنتخب.
وي���ت�������ش���م���ن ب�����رن�����ام�����ج الل�����ع�����اب 

�شانيا  يف  ال�����ش��اط��ئ��ي��ة  ال����ش���ي���وي���ة 
هي:  خمتلفة  ريا�شية  مناف�شات 
الريا�شات  )ال�شباحة(،  اأكواثلون 
املائية )ال�شباحة يف املياه املفتوحة 
القوى  األعاب  امل��اء(،  وم�شابقة كرة 
ال�������ش���اط���ئ���ي���ة، ����ش���ب���اق���ات ال�������زوارق 
التنني،  ق��وارب  �شباقات  ال�شريعة، 
الت�شلق  امل�������ش���غ���رة،  ال�����ش��ل��ة  ك�����رة 

الريا�شي، كرة اليد ال�شاطئية، كرة 
الطائرة  ال��ك��رة  ال�شاطئية،  ال��ق��دم 
فنون  اخل�شبية،  الكرة  ال�شاطئية، 
)امل�شارعة  ال��ن��ف�����ص  ع���ن  ال���دف���اع 
ال�شاطئية واجلوجيت�شو(، الكابادي 
ال�شاطئية، ركوب المواج، ال�شراع، 

تقبال والطريان ال�شراعي.
الآ�شيوي  الومل��ب��ي  املجل�ص  واأط��ل��ق 

ال�شاطئية  ال�شيوية  اللعاب  دورة 
الن�شخة  ف��اأق��ي��م��ت   ،2008 ع���ام 
تلتها  باإندوني�شيا،  بايل  يف  الوىل 
ال��ع��ا���ش��م��ة ال��ع��م��ان��ي��ة م�����ش��ق��ط يف 
يف  ال�شينية  هايانغ  ثم   ،2010
يف  التايالندية  وفوكيت   ،2012
دانانغ يف فيتنام  واأخ��رياً   ،2014

يف 2016.

فاهم �لقا�سمي: عودة �لن�ساط �لريا�سي يف
 �أرجاء �لدولة دفعة قوية للجولف �لإمار�تي

منتخب �لإمار�ت للجوجيت�سو ي�سارك يف �لألعاب �لآ�سيوية �ل�ساطئية �ل�ساد�سة يف �ل�سني نوفمرب �ملقبل
• جن�وم املنتخ�ب يتطلع�ون اإل�ى جتدي�د تفوقه�م عل�ى ال�شاح�ة االآ�شيوي�ة  

• نخبة من االأبطال واملحرتفني يتقدمهم هزاع القبي�شي، ومهدي العولقي، ومهرة ومها الهنائي ي�شاركون يف املناف�شات 
• املنهايل: العبو املنتخب حافظوا على معدالت عالية من اللياقة واجلاهزية خالل الفرتة املا�شية وي�شتعدون للعودة اإىل اأجواء املناف�شات وح�شد االألقاب

•• �سلوفينيا-وام:

توج تادي بوجات�شار دراج فريق الإمارات للدراجات اأم�ص الول 
الزمن”  �شد  لل�شباقات  �شلوفينيا  “بطولة  يف  الأول  باملركز 
اأن��ه��ى تادي  فيما اح��ت��ل زميله ي��ان ب��ولن��ك امل��رك��ز ال��ث��ال��ث. و 
15.6 كم يف زمن قدره  21 عاما ال�شباق الذي امتد مل�شافة 

برميوز  مناف�شه  عن  ثوان   9 بفارق  متقدما   31:10:48
روجليك من “فريق جامبو فيزما” الذي حل ثانيا يف ال�شباق 
بعد فوزه بلقب بطولة �شباقات الطرق الأ�شبوع املا�شي. و قدم 
زميله يف فريق الإمارات ومواطنه يان بولنك اأداء قويا مكنه 
من الفوز بامليدالية الربونزية بعد اأ�شبوع متميز من ال�شباقات 

يف �شلوفينيا.

و قال بوجات�شار - بهذه املنا�شبة - : �شعادتي كبرية بهذا الفوز 
ل�شيما بعد فوزي باملركز الثاين الأ�شبوع املا�شي.. اأعرف م�شار 
ال�شباق جيدا، وقد بذلنا جهودا كبرية اأثناء تدريباتنا الأ�شبوع 
اأداء قويا يعك�ص مدى  الذي قدم  يان  اأهنئ زميلي  املنق�شي.. 
بطولة  اأج��ل  املا�شي من  الأ�شبوع  اجتهاده  بعد  لياقته  حت�شن 

�شباقات الطرق وي�شرين فوزه اليوم بامليدالية الربونزية.

 بوجات�سار در�ج فريق �لإمار�ت يتوج بلقب 
بطولة �سلوفينيا لل�سباقات �سد �لزمن
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تختتم غًدا الأربعاء 1 يوليو فعاليات 
يف  للم�شاركني  التدريبي  الربنامج 
“�شباق بوكاري �شِوت” الذي ينظمه 
و�شركة  ال���ري���ا����ش���ي  دب�����ي  جم��ل�����ص 
الرائدة  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ����ش���ِوت  ب���وك���اري 
الريا�شية  امل�����ش��روب��ات  ���ش��ن��اع��ة  يف 
والذي ينطلق يوم الأربعاء 3 يوليو 
املناف�شة يف اجلري  املقبل ويت�شمن 

مل�شافتي 5 و 10 كيلومرتات.
وي�����ق�����دم امل���������درب ال����ع����امل����ي م���ارك���و 
التدريبية  احل�����ش��ة  ���ش��ك��ي��الت�����ش��ي 
م�شاء  ال�شاد�شة  ال�شاعة  الأخ��رية يف 
الربنامج  وذلك �شمن  الأربعاء  غد 
دبي  جمل�ص  اأطلقه  الذي  التدريبي 
الريا�شي وبوكاري �شوت وتبث عرب 
على  الريا�شي  دب��ي  جمل�ص  ح�شاب 
من�شة الن�شتغرام، وكانت احل�ش�ص 
مدار  على  ا�شتمرت  ق��د  التدريبية 
ن�شائح  خاللها  ُق��دم��ت  كامل  �شهر 
وتدريبات جمانية على يد نخبة من 
اأف�شل املدربني الدوليني ومن بينهم 
الأل��رتا ماراثون،  بروم مدرب  اأويل 

بورنفنت�شر،  دانيل  ال�شهري  وامل��درب 
واملدربة �شلمى اإ�شماعيل.

املئات  التدريبية  احل�ش�ص  وح�شر 
بامل�شاركة  والراغبني  املتابعني  من 
من  �شِوت”  ب����وك����اري  “�شباق  يف 
خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
املدربني  ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ن�����ش��ائ��ح 
اللياقة  تدريبات  وخ��رباء  العامليني 
ال��ب��دن��ي��ة ا����ش���ت���ع���داًدا ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
يف  التدريبات  ت�شاهم  ال�شباق، حيث 
للم�شاركني  البدنية  اللياقة  زي���ادة 
حتى يتمكنوا من اإكمال ال�شباق دون 

حدوث اإ�شابات.
يف  للم�شاركة  الت�شجيل  ب��اب  ويغلق 
ال�شباق يف ال�شاعة 12 منت�شف ليل 
غد الأربعاء 1 يوليو، وتتاح امل�شاركة 
يف ال�شباق جلميع اأفراد املجتمع من 
والأعمار  البدنية  امل�شتويات  ك��اف��ة 
م���ن داخ����ل وخ�����ارج ال����دول����ة، وذلك 
الر�شمي  الل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ع��رب 
www.  مل��ج��ل�����ص دب���ي ال��ري��ا���ش��ي

.dubaisc.ae

و�شتكون امل�شاركة يف ال�شباق مفتوحة 
على  ����ش���واء  م���ك���ان  اأي  يف  ل��ل��ج��ري 
ال�شواطئ اأو احلدائق اأو على اأجهزة 
اجل��ري يف امل��ن��زل وم��راك��ز التدريب 
البدنية، ويتميز ال�شباق باأنه يجمع 
بني ال�شباقات الفرتا�شية والفعلية، 
�شحة  على  احلفاظ  يف  ي�شاهم  كما 
املجتمع من  اأف����راد  ك��اف��ة  و���ش��الم��ة 
خالل ا�شتمرارية ممار�شة الريا�شة 

والن�شاط البدين لتقوية املناعة.
�شِوت”  ب���وك���اري  “�شباق  وي��ن��ط��ل��ق 
 3 يوم  �شباح   12:00 ال�شاعة  من 
يوليو وي�شتمر على مدار 24 �شاعة 
اختيار  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  مي��ك��ن  ح��ي��ث 
الفرتة املنا�شبة لهم للتناف�ص خالل 
هذا التوقيت، كما ميكنهم الختيار 
ب��ني ف��ئ��ات ال�����ش��ب��اق، ح��ي��ث يت�شمن 
الذكور  ف��ئ��ات  يف  املناف�شة  ال�����ش��ب��اق 
كيلومرتات،   5 مل�����ش��اف��ة  والإن��������اث 
وال������ذك������ور والإن�����������اث مل�������ش���اف���ة 10 
كيلومرتات، واأ�شحاب الهمم مل�شافة 
5 كيلومرتات، و�شيح�شل الفائزين 

الأوىل يف كل فئة من هذه  باملراكز 
الفئات على جوائز قيمة.

ال�شباق  امل�����ش��ارك��ة يف  ���ش��روط  وم���ن 
جمل�ص  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى  احل�������ش���ول 

على  امل��وج��ود  الذكي  الريا�شي  دب��ي 
اخلا�شة  التطبيقات  متاجر  جميع 
https://( والأب���ل،  ب��الأن��دروي��د 
d s c m o b i l e a p p .

a e / D S C A P P / a p i /
فيه  والت�شجيل    )download
ب��ا���ش��ت��خ��دام ب��ي��ان��ات احل�����ش��اب الذي 
جمل�ص  م����وق����ع  يف  ت�����ش��ج��ي��ل��ه  مت 

دب��ي ال��ري��ا���ش��ي ال��ر���ش��م��ي، ومبجرد 
يف  التطبيق  اإىل  ال��دخ��ول  ت�شجيل 
للم�شتخدمني  تظهر  ال�شباق  ي��وم 
ع��الم��ة ب���دء ���ش��ب��اق ب���وك���اري �شِوت 
�شيتم  عليها  وب��ال�����ش��غ��ط  ل��ل��ج��ري، 
النتقال اإىل نافذة ال�شحة الذكية، 
يف  امل�شارك  تفا�شيل  �شتعر�ص  التي 
قطعها  ال��ت��ي  امل�شافة  مثل  ال�شباق 
التي  وال�شعرات احلرارية  وال�شرعة 

حرقها.
وي���ك�������ش���ف ت���ط���ب���ي���ق جم���ل�������ص دب����ي 
امل�شتخدم  ج�شم  ح��رك��ة  ال��ري��ا���ش��ي 
من خالل اأجهزة ا�شت�شعار خمتلفة 
على الهاتف الذكي حل�شاب ال�شرعة 
امل�شارك  ف����اإن  وب��ال��ت��ايل  وامل�����ش��اف��ة، 
بدء  ع��الم��ة  ع��ل��ى  ينقر  اأن  مب��ج��رد 
ال��ت��اأك��د من  ���ش��ي��ح��ت��اج اإىل  ال�����ش��ب��اق 
ال�شباق  ط���وال  معه  ال��ه��ات��ف  وج���ود 

لت�شجيل امل�شافة التي قطعها.
وي�����ج�����ب اإك������م������ال �����ش����ب����اق اجل������ري 
ع�شرة  اأو  خ��م�����ش��ة  امل�������ش���اف���ات  يف 
كيلومرتات مرة واح��دة دون توقف 

و�شيعطي التطبيق اإ�شارة للمت�شابق 
�شجل  التي  امل�شافة  اإن��ه��ائ��ه  مبجرد 
فيها، كما �شيعر�ص التطبيق بعدها 
بها من  ال��ذي قام  الن�شاط  ملخ�ص 
ال�شباق  امل�شتغرق يف  الوقت  اإجمايل 
ا  اأي�شً ويجب  احل��راري��ة،  وال�شعرات 
عالمة  على  ال�شغط  املت�شابق  على 
الذي  الن�شاط  لت�شجيل  “حفظ” 
مقارنة  ميكنهم  ثم  ومن  به،  قاموا 
امل�شاركني  مع  قطعوه  ال��ذي  الوقت 

الآخرين على لوحة ال�شدارة.
ك���م���ا ي���ج���ب ع���ل���ى امل�������ش���ارك���ني بعد 
اإن�����ه�����اء ال�������ش���ب���اق ت�������ش���وي���ر ن���اف���ذة 
عليها  ح�شلوا  ال��ت��ي  ال�شباق  نتائج 
ال�شخ�شي  ح�شابهم  على  ون�شرها 
يف من�شة الن�شتغرام مع و�شع و�شم 
 ،PocariSweat10KRun#
ح�شابهم  ي���ك���ون  اأن  م���ن  وال���ت���اأك���د 
م���ف���ت���وح ع���ل���ى خ���ا����ش���ة ال����ع����ام حتى 
من  ال�شباق  على  العاملني  يتمكن 
روؤي������ة م�����ش��ارك��ت��ه��م ون�����ش��ره��ا على 

ح�شاب جمل�ص دبي الريا�شي. 

جمل�ص دبي �لريا�سي يختتم �لربنامج �لتدريبي ل�سباق بوكاري �سِوت غًد� 

••  رام اهلل- الفجر:

الأ�شبوع  فعاليات  الفل�شطينية لإطالق  الأوملبية  اللجنة  ت�شتعد 
ال��ع��دي��د من  �شي�شهد  وال���ذي  امل��ق��ب��ل،  ال�شهر  ب��داي��ة  الأومل��ب��ي يف 
زووم  تطبيق  عرب  التثقيفية  واملحا�شرات  الريا�شية  الأح���داث 
ب�شبب ا�شتمرار اإجراءات التباعد الجتماعي الذي فر�شه تف�شي 

فريو�ص كورونا.
الأوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  م��ق��ر  يف  الأح�����د  الأول  اأم�������ص   ظ��ه��ر  وع��ق��د 
الفل�شطينية يف مدينة البرية اجتماعا لروؤ�شاء الوحدات ومدراء 

يف  العامة  الأم��ان��ة  مع  وبالتن�شيق  الأوملبية  اللجنة  يف  ال��دوائ��ر 
بتوجيهات  الأوملبي،  لالأ�شبوع  للتح�شري  اجلنوبية،  املحافظات 

من اللواء جربيل الرجوب رئي�ص.
باإ�شاءة  الرجوب  قيام  الأومل��ب��ي  الأ�شبوع  افتتاح  حفل  و�شي�شهد 
اأوملبية هامة هي مقر الأكادميية  ال�شعلة وافتتاح ثالثة مرافق 
واملركز  الريا�شية  الوطنية  واملحكمة  الفل�شطينية  الأومل��ب��ي��ة 
الأ�شرة  اأرك���ان  م��ن  مميز  وبح�شور  الأومل��ب��ي  الريا�شي  الطبي 

الريا�شية.
من  ميكنها  مب��ا  للقيام  الريا�شية  ل��الحت��ادات  امل��ج��ال  و�شيتاح 

وزارة  وتعليمات  ال�شحي  ال��ظ��رف  م��راع��اة  م��ع  رم��زي��ة  اأن�شطة 
ال�شحة يف ظل جائحة كورونا.

املحا�شرات  م��ن  ال��ع��دي��د  تننظيم  �شيتم  اأن���ه  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
نظام  ع��رب  ال��ف��رتة  تلك  خ��الل  والطبية  والريا�شية  الثقافية 
الأوملبية  اللجنة  يف  الخت�شا�ص  ودوائ��ر  وح��دات  باإ�شراف  زووم 
اأن  املتوقع  من  م�شاركات  و�شط  ودوليني  حمليني  وحما�شرين 

تكون عالية.
وحتتفل اللجنة الأوملبية الفل�شطينية منذ اأعوام باليوم الأوملبي 
العاملي الذي ي�شادف يف 23 يونيو من كل عام مب�شاركة وا�شعة.

ي�شهد افتتاح االأكادميية االأوملبية واملحكمة الريا�شية واملركز الطبي

�لأوملبية �لفل�سطينية ت�ستعد لفعاليات �لأ�سبوع �لأوملبي

•• بانكوك-الفجر:

عقدت اللجنة الثقافية يف املجل�ص الأوملبي الآ�شيوي اجتماعا عن بعد برئا�شة 
ع�شو اللجنة الأوملبية الدولية التايالندية كونيينغ باتاما لي�شوادتراكول.

فريو�ص  تف�شي  ب�شبب  زووم  تطبيق  عرب  ع�شوا   14 الجتماع  يف  �شارك 
للجنة  كرئي�شة  الأخ��ري  اجتماعها  اأن  لي�شوادتراكول  اأك��دت  حيث  ك��ورون��ا، 
وهي  لآ�شيا،  كبريا  �شرفا  كان  الدولية  الوملبية  اللجنة  يف  والإرث  الثقافة 

�شكرت اللجنة الوملبية الدولية على امل�شوؤولية التي األقتها على عاتقها.
اأن عملي كرئي�شة للجنة الثقافية يف املجل�ص الوملبي  وقالت: اأعتقد ب�شدة 
الثقافة  للجنة  كرئي�شة  اجلديدة  مهمتي  يف  ي�شاعدين  اأن  ميكن  ال�شيوي 

والرث يف اللجنة الوملبية الدولية.
ينظمان على  رئي�شيني: معر�ص ومهرجان  الجتماع على مو�شوعني  ركز 
املجل�ص  ينظمها  التي  الريا�شات  متعددة  ال�شيوية  اللعاب  دورات  هام�ص 
لل�شباب  ثقايف  مع�شكر  لقامة  اق��رتاح��ات  هناك  وكانت  ال�شيوي،  الوملبي 
لال�شيوي خالل دورة اللعاب ال�شيوية التا�شعة ع�شرة يف هانغزهو بال�شني 

عام 2022.

وقدم فران�شي�ص واناندي، الذي �شغل من�شب مدير اللجنة املنظمة ل�شياد 
الوملبي  للمجل�ص  اجل��دي��دة  “املوجة  بعنوان  عر�شا   ،2018 اندوني�شيا 
ال�شيوي”، اأبرزت الجتاهات الريا�شية العاملية وال�شواق وتوقعات اجلهات 

الراعية.
اأن  اإقامة مهرجانات للماأكولت والزي��اء واملو�شيقى التي ميكن  اأن  واعترب 

ي�شيف نكهة ثقافية اإىل الحداث الريا�شية.
ال�شيوي  الوملبي  املجل�ص  عام  مدير  امل�شلم  ح�شني  ال�شيد  قال  جهته،  من 
�شتكون  حيث  اللعاب،  حجم  على  �شتعتمد  اجلديدة  املوجة  هذه  حجم  اأن 
دورة اللعاب ال�شيوية يف الطليعة، مع حجم اأ�شغر لدورة اللعاب ال�شيوية 

لل�شالت وفنون الدفاع عن النف�ص.
ب�شل�شلة  اجلديدة  املوجة  مفهوم  لبدء  ال�شيوي  الوملبي  املجل�ص  ويخطط 
من املهرجانات الثقافية خالل دورة اللعاب ال�شيوية ال�شاطئية ال�شاد�شة يف 
�شانيا بال�شني املقررة من 28 نوفمرب حتى ال�شاد�ص من دي�شمرب 2020.

واأو�شح مدير العالقات الدولية يف املجل�ص الوملبي ال�شيوي فينود تيواري 
املقررة  ال�شيوية  الل��ع��اب  يف  ال���ش��ي��وي  لل�شباب  ملع�شكر  خططا  هناك  اأن 

بهانغزهو من 10 اإىل 25 �شبتمرب 2022.

�للجنة �لثقافية يف �ملجل�ص �لأوملبي جتتمع عن بعد وتخطيط ملوجة جديدة من �ملهرجانات �ملر�فقة لالألعاب

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  املهند�ص  برئا�شة  للمبارزة  الإم��ارات  احتاد  اإدارة  جمل�ص  يبحث 
بعد  ع��ن  الأرب���ع���اء  غ���دا  اج��ت��م��اع��ه  القا�شمي خ���الل  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل 
والطالع  اللوائح،  الحتاد اجلديدة، وحتديث  ا�شرتاتيجية  خمرجات 
 –  2019 م��و���ش��م  ال��ت��ي مت حتقيقها يف  والإجن�������ازات  احل�����ش��اد  ع��ل��ى 

.2020
وي��ن��اق�����ص الج��ت��م��اع م��ق��رتح��ات واإج������راءات ع���ودة ال��ن�����ش��اط الريا�شي 
لل�شالت يف املرحلة املقبلة، اإ�شافة اإىل ت�شورات امل�شابقات والبطولت 

الإقليمية  للم�شاركات  املنتخبات  اإع���داد  وب��رام��ج  اجل��دي��د،  املو�شم  يف 
والقارية والعاملية اعتبارا من �شهر اأكتوبر املقبل.

وكان الحتاد قد اأطلق عددا من املبادرات يف الفرتة الأخرية ل�شتثمار 
قدرات  وتنمية  وامل��درب��ني  الالعبني  تثقيف  يف  الن�شاط  ت��وق��ف  ف��رتة 
اتفاقية  وق��ع  كما  والبنات،  للبنني  الوطني  املنتخب  عنا�شر  وم��ه��ارات 
�شراكة ا�شرتاتيجية مع �شركة تيما الدولية لالإدارة الريا�شيةل�شتثمار 
خربات ال�شركة يف اإعداد اخلطط الفنية بعيدة املدى، ورعاية املوهوبني 
ن�شر  يف  وامل�شاهمة  الوطنية،  للمنتخبات  الدولية  املع�شكرات  واإق��ام��ة 

وتطوير لعبة املبارزة بالدولة.

�حتاد �ملبارزة ي�ستعر�ص خطة عودة �لن�ساط 
وبر�مج �إعد�د �ملنتخبات

•• اأبوظبي-وام:

ومقرها  للمالكمة  اخلليجية  التنظيمية  اللجنة  يف  العامة  الأمانة  تلقت 
الأوملبية  للجان  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  م��ن  “ الإثنني” خطابا  اأم�����ص  اأب��وظ��ب��ي 
الوطنية بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، بتعيني �شعادة حممد 
التنظيمية  للجنة  رئي�شا  للمالكمة  الإم��ارات  احت��اد  رئي�ص  نائب  بو خاطر 
بهذا  ر�شميا  الإم��ارات  يف  الوطنية  الأوملبية  اللجنة  اإخطار  ومت  اخلليجية، 

القرار اأي�شا.
اخلليجية  التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ام  اأم����ني  احل���م���ادي  ح�����ش��ن  ب��ذل��ك  ���ش��رح 
اخلليج  ملالكمة  حقيقيا  مك�شبا  يعد  خ��اط��ر  ب��و  اأن  اأك���د  ال���ذي  للمالكمة 

خ�شو�شا اأنه ميلك خربة طويلة يف اإدارة اللعبة بالإمارات واملنطقة العربية 
اأي�شا بو�شفه ع�شوا باملكتب التنفيذي لالحتاد العربي للمالكمة.

بن  خ��ادم  ال�شيخ حامد بن  اإىل  والتقدير  بال�شكر  “نتقدم  وق��ال احلمادي: 
بطي اآل حامد رئي�ص اللجنة التنظيمية اخلليجية ال�شابق الذي بذل جهودا 
كبرية طوال العقد املا�شي يف ن�شر وتطوير اللعبة باملنطقة، و�شاهم بخرباته 
التعاون  الإم��ارات ودول جمل�ص  للعبة يف  نقلة نوعية  وعالقاته يف حتقيق 
اخلليجي، و�شيبقى مرجعا لنا ن�شرت�شد باآرائه ومبادراته، ونتوقع اأن يكمل 
�شعادة حممد بو خاطر املهمة بنجاح لتحقيق النه�شة املاأمولة«. واأ�شاف :” 
قمنا اليوم” الإثنني” وفور تلقينا اخلرب باإر�شال خطابات لإخطار الأع�شاء 
يف اللجنة التنظيمية اخلليجية للمالكمة بتعيني بو خاطر، و�شنعد لعقد 

باأع�شاء  وتعريفه  به  للرتحيب  املقبل  الأ�شبوع  بعد” خالل  “عن  اجتماع 
روزنامة  وم��ق��رتح��ات  الن�شاط،  ع���ودة  ت�����ش��ورات  بحث  ع��ن  ف�شال  اللجنة، 
البطولت يف املرحلة املقبلة، والتي ن�شتهدف منها تعزيز مكانة اللعبة على 
رئي�شا  موقعه  يف  العتيبة  اأن�ص  �شعادة  وج��ود  وا�شتثمار  اخلليجي،  امل�شتوى 
لالحتاد الآ�شيوي ونائبا لرئي�ص الحتاد الدويل من خالل تو�شيع جمالت 
�شعادة  اختيار  اأن  احلمادي  واأك��د  ال��ق��اري«.  الحت��اد  مع  وال�شراكة  التعاون 
حممد بو خاطر يعزز الثقة يف مكانة دولة الإم��ارات، ويبقي مقر الأمانة 
العامة يف اأبوظبي، وي�شب يف م�شلحة اللعبة يف الدولة واملنطقة، خ�شو�شا 
اأنه يتواكب مع الأخبار الإيجابية بعودة الأن�شطة والتدريبات والبطولت يف 

كافة دول املنطقة، بعد فرتة توقف طويلة زادت عن 3 اأ�شهر.

حممد بو خاطر رئي�سا للجنة �لتنظيمية �خلليجية للمالكمة

•• دبي-وام:

جمل�ص  ل��دول  ال�شلة  لكرة  التنظيمية  اللجنة  ق��ررت 
اخلليج  بطولة  اإلغاء  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
لأندية كرة ال�شلة التي كان مقررا اأن تقام يف �شبتمرب 
اللطيف  �شعادة عبد  برئا�شة  اللجنة  اأعلنت  و  املقبل. 
�شعوبة  خلفية  ع��ل��ى  ج���اء  ال���ق���رار  ه���ذا  اأن  ال���ف���ردان 

�شوابط  و  ال���دول  بع�ص  اإىل  و  م��ن  ال�شفر  و  التنقل 
الوقائية  والإج��راءات  املطارات  اإىل  والدخول  ال�شفر 
اأي دول��ة ف�شال ع��ن تاأخر  والح��رتازي��ة عند دخ��ول 
وذكر  احل���دث.  ه��ذا  يف  امل�شاركة  الأن��دي��ة  ا�شتعدادات 
باأغلبية  الإلغاء جاء  اأن قرار  اللجنة  بيان �شادر عن 
املقبل  ال��ع��ام  اإقامتها  على  ن�ص  و  الأع�����ش��اء  اأ���ش��وات 

.2021

تنظيمية  كرة �ل�سلة �خلليجية تقرر 
�لغاء بطولة �لأندية للعام 2020
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الفجر الريا�ضي

يخو�ص بر�شلونة اختبارا م�شرييا 
النقاط  ن��زي��ف  وق��ف  اىل  �شعيه  يف 
مدريد  اأتلتيكو  ي�شت�شيف  عندما 
اف��ت��ت��اح املرحلة  ال��ث��الث��اء يف  ال��ي��وم 
ال��ث��ال��ث��ة وال���ث���الث���ني م���ن ال����دوري 

الإ�شباين لكرة القدم.
وخ�����ش��ر ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��وين اأرب���ع 
نقاط منذ ا�شتئناف املناف�شات التي 
اأ�شهر  ث��الث��ة  ت��وق��ف��ت لأك����ر م���ن 
امل�شتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  ب�شبب 
فوجد نف�شه يف املركز الثاين بفارق 
التقليدي  غ��رمي��ه  خ��ل��ف  نقطتني 
ك��ان متقدما  بعدما  م��دري��د،  ري��ال 

على الأخري بالفارق ذاته.
اأي  اإه������دار  اأن  ب��ر���ش��ل��ون��ة  وي�����درك 
�شي�شعف  ال��غ��د  مواجهة  يف  نقطة 
ب�شكل كبري حظوظه يف الدفاع عن 
التوايل،  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث  ل��ل��ع��ام  لقبه 
خ�شو�شا واأن النادي امللكي يخو�ص 
خيتايف  اأم���ام  ن�شبيا  �شهال  اختبارا 
نتائجه  تراجعت  وال���ذي  ال�شاد�ص 
ع��ق��ب ا���ش��ت��ئ��ن��اف امل��ن��اف�����ش��ات، حيث 
ح�شد اأربع نقاط يف خم�ص مباريات 

مل يذق فيها طعم النت�شار.
وي���ع���اين ب��ر���ش��ل��ون��ة الأم���ري���ن هذا 
املو�شم، فبعدما اأقال مدرب اإرن�شتو 
فالفريدي مطلع العام احلايل، مل 
يف  �شيتيني  ك��ي��ك��ي  خليفته  ي��ن��ج��ح 
حت�شني نتائجه ب�شكل ملمو�ص، ما 
النتقادات  و�شعه حتت موجة من 
اأبرزهم  الفريق  م��ن جن��وم  اآخ��ره��ا 
�شواريز  ل���وي�������ص  الأوروغ�������وي�������اين 
املخيب  ال���ت���ع���ادل  ث��ن��ائ��ي��ة  ���ش��اح��ب 
املرحلة  يف   )2-2( فيغو  �شلتا  م��ع 

الأخرية.
رده  م���ع���ر����ص  �����ش����واري����ز يف  وق������ال 
النادي  م��ع��ان��اة  ح����ول  ����ش���وؤال  ع���ن 

الكاتالوين خارج القواعد )تعادلن 
و�شلتا  ���ش��ف��ر-���ش��ف��ر  اإ���ش��ب��ي��ل��ي��ة  م��ع 
هذه  حتليل  امل��درب��ني  “على  فيغو( 
بفقدان  ان��ط��ب��اع  ل��دي��ن��ا  امل����واق����ف. 
ب��ع��ي��دا ع��ن قواعدنا  ن��ق��اط م��ه��م��ة 
ومل نكن معتادين على خ�شارتها يف 

املوا�شم ال�شابقة«.
 11 “قبل  �شيتيني  ق��ال  من جهته 
بفارق  ال�������ش���دارة  ك��ن��ا يف  م��رح��ل��ة، 
نتخلف  اأ�شبحنا  وال��ي��وم  نقطتني. 
لدينا  ���ش��ي��ك��ون  ن��ق��ط��ت��ني.  ب���ف���ارق 
ه��ام�����ص ���ش��غ��ري ل��ل��خ��ط��اأ. ي��ج��ب اأن 
علينا  يتعني  اأن���ه  اأنف�شنا  يف  ن��ق��ول 
الفوز بجميع املباريات املتبقية، لأن 
خ�شمك ميكنه اأي�شا الفوز بجميع 

مبارياته املتبقية«.
اختياراته  ع����ن  ���ش��ي��ت��ي��ني  وداف�������ع 
للت�شكيلة يف معر�ص رده عن �شوؤال 

حول البقاء على الفرن�شي انطوان 
غريزمان بديال يف املباراة الخرية 

�شد �شلتا فيغو.
وقال “ل اأ�شع يف العتبار اإذا كانت 
اأم  ك��ب��رية  لالعبني  امل��ال��ي��ة  القيمة 
اخرتنا  امل��ا���ش��ي،  الأ����ش���ب���وع  يف  ل. 
الأ�شبوع  وه����ذا  ع�����ش��ر لع��ب��ا،  اأح����د 
اآخر. ويف الأ�شبوع  اأحد ع�شر لعبا 
امل���ا����ش���ي، ���ُش��ئ��ل��ت ع����ن ���ش��ب��ب عدم 
ف��ات��ي وري���ك���ي بوت�ص،  اأن�����ش��و  ل��ع��ب 
وهذا  احل�شر،  ل  املثال  �شبيل  على 
قراراتي،  اإنها  غريزمان.  الأ�شبوع 

ولي�ص من ال�شهل الختيار«.
مطالبا  ���ش��ي��ك��ون  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ل��ك��ن 
املرة  وهذه  النقاط  خ�شارة  بتفادي 
ع��ل��ى اأر����ش���ه اأم����ام اأت��ل��ت��ي��ك��و مدريد 
تعادل  ب��ع��د  عافيته  ا���ش��ت��ع��اد  ال���ذي 
وحقق  بلباو،  اأتلتيك  اأم���ام  خميب 

بها  انتزع  متتالية  انت�شارات  اأرب��ع 
املركز الثالث من اإ�شبيلية.

ا�شتغالل  اأت���ل���ت���ي���ك���و  و����ش���ي���ح���اول 
النادي  لالعبي  امل��ه��زوزة  املعنويات 
انت�شاراته  مل��وا���ش��ل��ة  ال��ك��ات��ال��وين 
امل��ت��ت��ال��ي��ة وت����اأم����ني م�����ش��ارك��ت��ه يف 
اأوروب�������ا  اأب����ط����ال  دوري  م�����ش��اب��ق��ة 
اأكده مدربه  املقبل، وهو ما  املو�شم 
�شيميوين  دي���ي���غ���و  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي 
بالقول “مل نفز اأبدا يف كامب نو يف 
ا�شتغالل  �شنحاول  وبالتايل  الليغا 

هذه الفر�شة«.
ري�����ال مر�شحا  ي���ب���دو  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
ب��ق��وة مل��وا���ش��ل��ة ان��ت�����ش��ارات��ه عندما 
ي�شت�شيف خيتايف ال�شاد�ص اخلمي�ص 

يف ختام املرحلة.
و����ش���رب ري�����ال م���دري���د ب���ق���وة منذ 
ا�شتئناف املناف�شات فحقق العالمة 

الكاملة يف خم�ص مراحل، ما �شمح 
ل��ه ب��ان��ت��زاع ال�����ش��دارة م��ن غرميه 
بر�شلونة، وهو ميني النف�ص بهدية 
بفارق  يبتعد  كي  اللدود  ج��اره  من 
خم�ص نقاط ويقطع خطوة كبرية 
يف ح�شد اللقب الغائب عن خزائنه 

منذ مو�شمني.
واأ�شاف ريال مدريد الأحد م�شيفه 
منذ  قائمة �شحاياه  اإىل  اإ�شبانيول 
عليه  ب��ال��ف��وز  امل��ن��اف�����ش��ات  ا�شتئناف 
ب���ه���دف ل���الع���ب و����ش���ط���ه ال�����دويل 
متريرة  اإث��ر  كا�شيمريو  الربازيلي 
�شاحرة من املهاجم الفرن�شي كرمي 

بنزمية.
الدين  زين  الفرن�شي  وق��ال مدربه 
اأهمية،  الأك���ر  ه��و  “الفوز  زي���دان 
اإن���ه���ا ث����الث ن���ق���اط اإ����ش���اف���ي���ة. ما 
�شهال،  لي�ص  به  القيام  نحن ب�شدد 

الالعبني  اأ�شكر  اأن  اأري��د  وبالتايل 
كل  يبذلونه يف  ال���ذي  اجل��ه��د  على 

مباراة«.
باللقب،  ب��ع��د  ن��ت��وج  “مل  واأ����ش���اف 
امل���رح���ل���ة  الأم������������ور يف  ����ش���ت���ح�������ش���م 
الأخ������رية. ان���ظ���روا ك��م ه��ي �شعبة 
مواجهة �شاحب املركز الأخ��ري، يف 
هذا الدوري ل تعرف اأي �شيء اأبدا. 
اأتذكر اللقب الأخري الذي حققناه، 

كان يف املرحلة الأخرية«.
�شعبة  امل��ب��اراة  بداية  “كانت  وتابع 
بع�ص ال�شيء، مل يكن لدينا انطباع 
باأننا نواجه �شاحب املركز الأخري، 

ولكن هذه هي جمالية الليغا«.
مبواطنه  جم�����ددا  زي������دان  واأ�����ش����اد 
يف  اأف���ك���ر  ع���ب���ق���ري،  “اإنه  ب��ن��زمي��ة 
اللم�شة من الطراز الرفيع التي قام 
كا�شيمريو،  اإىل  الكرة  لتمرير  بها 
الذين  ال���ن���ا����ص  ج���م���ي���ع  يف  اأف����ك����ر 
اجلميل،  اللعب  م�شاهدة  يع�شقون 
ع�شاق  جميع  م��ث��ل  مثلكم،  م��ث��ل��ي، 
روؤية  يف  ياأملون  الذين  امل�شتديرة 
ال��ل��م�����ش��ات. والأك����ر جمالية  ه���ذه 
زميله  اأن  م�������ش���اه���دة  ه����و  اأي�������ش���ا، 
كا�شيمريو يعرف اأن كرمي باإمكانه 

القيام مبثل هذه اللم�شات«.
ويلعب الثالثاء اأي�شا ريال مايوركا 
م���ع ���ش��ل��ت��ا ف��ي��غ��و، ول��ي��غ��ان��ي�����ص مع 

اإ�شبيلية.
بلقاءات  الأربعاء  املرحلة  وت�شتكمل 
األفي�ص مع غرناطة، وفالن�شيا مع 
بيتي�ص مع  وري����ال  ب��ل��ب��او،  اأت��ل��ت��ي��ك 
الوليد مع ليفانتي،  فياريال، وبلد 
اإيبار  اأي�شا  اأن يلعب اخلمي�ص  على 
�شو�شييداد  وري���ال  او���ش��ا���ش��ون��ا،  م��ع 
م��ع اإ���ش��ب��ان��ي��ول، وري���ال م��دري��د مع 

خيتايف.

ت�سابي يتمنى تدريب 
بر�سلونة 

العودة  يف  ياأمل  اإن��ه  هرنانديز  ت�شابي  ال�شابق  بر�شلونة  اأ�شطورة  ق��ال   
حلامل لقب دوري الدرجة الأوىل الإ�شباين لكرة القدم كمدرب عندما 

ياأتي الوقت املنا�شب واإن فريقه الفني املعاون ي�شتعد بالفعل لذلك.
القطري  ال�شد  ي��درب  ال��ذي  ت�شابي،  اأن  اإ�شبانية  اإع��الم  و�شائل  وذك��رت 
حاليا، كان قريبا من تدريب بر�شلونة بدل من ارن�شتو بالبريدي قبل 

تعيني كيكي �شيتني يف يناير كانون الثاين املا�شي.
ويتاأخر بر�شلونة بفاق نقطتني عن ريال مدريد قبل �شت جولت على 

نهاية املو�شم.
وك�شف ت�شابي البالغ عمره 40 عاما عن خططه امل�شتقبلية يف لقاء عرب 
الأكرب  “اأملي  قائال  اليومية  الإ�شبانية  �شبورت  �شحيفة  مع  الفيديو 

الذي اأ�شعى له الآن هو تدريب بر�شلونة واإعادته لالنت�شارات«.
وقال ت�شابي اإنه �شيبداأ من ال�شفر يف حال توليه امل�شوؤولية.

لبداية  املنا�شب  التوقيت  يف  ال��ع��ودة  اأف�شل  ال��ن��ادي.  اب��ن  “اأنا  واأ���ش��اف 
اتخاذ قرارات  اأري��د  لكنني  م��رات  ال�شفر. قلت لذلك عدة  م�شروع من 

تتعلق بكرة القدم يف بر�شلونة.
»من الوا�شح اأنه بعد النتخابات �شتت�شح الأمور بالطبع. اأنا ل ا�شتبعد 
اأي �شيء. ح�شروا يل يف يناير وحتدثنا. اأبلغتهم اأن الظروف والتوقيت 

غري منا�شبني«.

بورو�شيا  م���ع  ال���الف���ت  ت���األ���ق���ه  ب��ع��د 
ت��وق��ع كثريون  الأمل������اين،  دورمت���ون���د 
الإ�شباين  م��دري��د  ري���ال  ي�شتعيد  اأن 
جنمه ال�شاب اأ�شرف حكيمي املعار اإىل 
الفريق الأ�شفر، لكن فوجئ اجلميع 
ل�”اجلوهرة  م��ت��وق��ع��ة  غ���ري  ب��وج��ه��ة 

املغربية«.
انتقال  امل����وؤك����د  ح���ك���م  يف  ب�����ات  ف���ق���د 
ميالنو  اإن����رت  ���ش��ف��وف  اإىل  ح��ك��ي��م��ي 
الإي����ط����ايل، ل��ك��ن م���ا الأ����ش���ب���اب التي 
عن  التخلي  اإىل  م��دري��د  ري��ال  دفعت 
ولعب  كبري،  مب�شتقبل  يعد  م��داف��ع 
يعرف متاما ما يجب فعله يف مركز 

الظهري الأمين؟
الإ�شبانية  “اأ�ص”  �شحيفة  بح�شب 
املقربة من النادي امللكي، فاإن من اأهم 
الأ�شباب التي دفعت حكيمي اإىل عدم 
ال�”مريينغي”،  اإىل  بالعودة  القبول 
بديال  ي���ك���ون  اأن  رف�������ش���ه  يف  ت��ك��م��ن 
للظهري الأمين داين كارفاخال، حيث 

ي�شر على اأن يكون لعبا اأ�شا�شيا.
امل����دري����دي وعد  ال��ع��م��الق  اأن  ورغ����م 
يف  ب�����ارز  دور  ل���ه  ي���ك���ون  اأن  ح��ك��ي��م��ي 
“اأ�شود  منتخب  جن��م  ف��اإن  امل�شتقبل، 

الأطل�ص” غري مقتنع بتلك الوعود.
الأندية  من  العديد  تناف�ص  ظل  ويف 
ع��ل��ى ���ش��م ح��ك��ي��م��ي ب��ع��د ت���األ���ق���ه مع 
دومتورند، ف�شل النجم �شاحب ال�21 
عاما فريق “الأفاعي” الإيطايل على 
ومان�ش�شرت  الأمل����اين  ميونيخ  ب��اي��رن 
طريقة  ب�شبب  الإجن��ل��ي��زي،  يونايتد 
اأن��ط��ون��ي��و كونتي،  اإن���رت،  م���درب  لعب 

التي تنا�شبه.
ووفقا ملوقع “غول” الريا�شي، فاإنه، 
يتمتع  التي  املميزة  الإمكانيات  ورغم 
رواد  اأب���رز  اأح���د  وجعلته  حكيمي  بها 
ل  ح��ال��ي��ا،  ال��ع��امل  يف  اليمنى  اجلبهة 
متطلبات  م��ع  لعبه  طريقة  تتما�شى 
امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل���ري���ال م���دري���د زين 
اإىل  امل��غ��رب��ي  اإذ مييل  زي����دان،  ال��دي��ن 

الهجوم ويحتاج اإىل من يكن يف ظهره 
للتغطية الدفاعية، وهذا متاما عك�ص 

طريقة تعامل “زيزو” مع جبهاته.
ولنف�ص ال�شبب �شيكون حكيمي مثاليا 
م��ع ك��ون��ت��ي، ف���امل���درب الإي���ط���ايل من 
متنح  ال���ت���ي   2-5-3 ط��ري��ق��ة  رواد 
من  ب��وج��ود  احل��رك��ة  حرية  الأجنحة 
اإمكانات  فجر  الأم���ر  خلفهم،  يغطي 
فافر  لو�شيان  طبقه  عندما  حكيمي 

مع دورمتوند.
واأ�شار “غول” اإىل اأن حكيمي “مييل 
الظهري،  من  اأك��ر  اجلناح  فكرة  اإىل 
عك�ص زميله ومناف�شه يف ريال مدريد 
اأن ي���وؤدي  ك���ارف���اخ���ال، ال����ذي مي��ك��ن��ه 
تنفيذ  كفاءة  بنف�ص  الدفاعية  الأدوار 

الهجمات«.
اأما ال�شبب الآخر الذي تراه �شحيفة 
حكيمي،  ع��ن  للتخلي  داف��ع��ا  “اأ�ص” 
فر�شتها  التي  املالية  ال�شائقة  فهي 
امل�شتجد،  ك����ورون����ا  ف����ريو�����ص  اأزم�������ة 
النادي  �شرتفد خزائن  البيع  فعملية 
عن  ناهيك  ي��ورو،  مليون   40 مببلغ 
املتغريات الناجمة عن حتقيق النادي 
اأو  حم��ل��ي��ة  ب���ط���ولت  اأي  الإي����ط����ايل 
قارية اأو عاملية. كما اأن انتقال حكيمي 

للملكي  �شيتيح  �شريو”  “�شان  اإىل 
اإليه،  احلاجة  عند  خدماته  ا�شتعادة 
للغاية  �شعبا  �شيكون  ك��ان  اأم���ر  وه��و 
بايرن  ن���ادي  �شفوف  اإىل  ان��ت��ق��ال  ل��و 
ومن  “اأ�ص«.  ت�����رى  ك���م���ا  م���ي���ون���ي���خ، 
ال���دوري  اإىل  حكيمي  ان��ت��ق��ال  ف��وائ��د 
قوية  �شربة  �شيوجه  اأن��ه  الإي��ط��ايل، 
قوية  رغ��ب��ة  اأب����دى  ال���ذي  لرب�شلونة 
ميالنو  اإن��رت  مهاجم  مع  التعاقد  يف 
فقد  مارتينيز.  لوت���ارو  الأرجنتيني 
ديبورتيفو”  “اإملوندو  ذكرت �شحيفة 
املفاو�شات  اأن  الريا�شية،  الإ�شبانية 
اأ�شا�ص  ع���ل���ى  ك���ان���ت  ال���ط���رف���ني  ب����ني 
م���ب���ل���غ م������ايل وح�������ش���ول اإن�������رت على 
خدمات اأحد الظهريين يف بر�شلونة، 
فريبو،  جونيور  اأو  �شيميدو  نيل�شون 
لن  حلكيمي  املتوقع  ال�شم  بعد  لكن 
الإي����ط����ايل يف حاجة  ال��ف��ري��ق  ي��ك��ون 
على  �شيتعني  ب��ال��ت��ايل،  منهما.  لأي 
يورو  م��ل��ي��ون   111 دف���ع  ب��ر���ش��ل��ون��ة 
وهو  لوت����ارو،  توقيع  على  للح�شول 
اأم�����ر اأ���ش��ب��ه م�����ش��ت��ح��ي��ل ب��ال��ن��ظ��ر اإىل 
�شوق  وح��ال  لالأندية  املالية  الأو�شاع 
اأزم���ة وباء  امل��ت��وق��ع عقب  الن��ت��ق��الت 
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رغم تاألقه.. ملاذ� تخلى ريال مدريد 
تبدو الفر�شة مواتية امام يوفنتو�ص لتعزيز �شدارته عندما يحل �شيفا على جنوى اليوم الثالثاء عن �جلوهرة �ملغربية؟

يف افتتاح املرحلة التا�شعة والع�شرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم التي تختتم اخلمي�ص بقمة 
اأتالنتا و�شيفه نابويل.

يد  على  املحلية  الكاأ�ص  مل�شابقة  النهائية  املباراة  خ�شارته  عقب  توازنه  يوفنتو�ص  وا�شتعاد 
18 حزيران يونيو احلايل، وحقق فوزين متتاليني يف الدوري الذي ي�شعى  نابويل يف 

على  نظيفة  برباعية  ك��ان  اآخرهما  ال��ت��وايل،  على  التا�شع  للعام  بلقبه  الظفر  اإىل 
�شيفه ليت�شي.

املبا�شر  م��ط��ارده  ع��ن  ن��ق��اط  اأرب���ع  ب��ف��ارق  يبتعد  يوفنتو�ص  وب���ات 
على  يتغلب  ان  قبل   3-2 اأت��الن��ت��ا  اأم���ام  خ�شر  ال��ذي  لت�شيو 

فيورنتينا 1-2.
جراح  لتعميق  ال��الزم��ة  الأ���ش��ل��ح��ة  يوفنتو�ص  ومي��ل��ك 

اللقب  نحو  زحفه  وموا�شلة  ع�شر  ال�شاد�ص  جنوى 
الثنائي  بقيادة  ال�شاربة  الهجومية  قوته  خ�شو�شا 

باولو  والأرجنتيني  رون��ال��دو  كري�شتيانو  ال��ربت��غ��ايل 
ديبال اللذين �شجل كل منهما هدفني من اأ�شل �شتة حلامل 
اللقب يف املباراتني اللتني لعبهما عقب ا�شتئناف املناف�شات.

واأكد مدربه ماوريت�شيو �شاري اأنه يبحث عن طريقة لتحقيق اأق�شى ا�شتفادة 
من رونالدو من خالل حت�شني اإدارته وخو�شه للمباريات.

وقال �شاري عقب الفوز الكبري على ليت�شي “يف امل�شتقبل، �شنجد و�شيلة 
لوقاية كري�شتيانو رونالدو. ميكنه الآن اللعب مب�شتوى جيد من 

البطولة  توقف  فرتة  بعد  التح�شن  اإىل  يحتاج  البدنية.  اللياقة 
و�شيفهم  ج��دا جل�شده  منتبه  اإن��ه  الأخ���رى.  تلو  مباراة  ويلعب 

اأنه  اأعتقد  الآن  ولكن  وال��راح��ة.  التوقف  اإىل  �شيحتاج  متى 
يندمج ب�شكل جيد مع اللعب«.

وقد يجد يوفنتو�ص نف�شه على بعد نقطة واحدة فقط من 
مطارده املبا�شر املمثل الثاين للعا�شمة، كون لت�شيو يحل 
دقيقة من  و15  �شاعتني  قبل  تورينو  على  ثقيال  �شيفا 

مباراة فريق “ال�شيدة العجوز«.
قلب  عندما  ال�شبت  النت�شارات  �شكة  اإىل  لت�شيو  وع��اد 
الطاولة على �شيفه فيورنتينا حمول تخلفه بهدف رائع 
للفرن�شي فرانك ريبريي اىل فوز بثنائية لنجمه ت�شريو 

هدفا،   28 بر�شيد  الهدافني  لئحة  مت�شدر  اإميوبيلي، 
والإ�شباين لوي�ص األربتو.

وكان لت�شيو، ال�شاعي للقبه الول يف الدوري منذ 2000 
 ،1974-1973 مو�شم  الأول  بعد  ت��اري��خ��ه  يف  وال��ث��ال��ث 
املو�شم  ه��ذا  فقط  الثالثة  للمرة   3-2 اتالنتا  ام��ام  �شقط 

يف  �شفر1-  ميالن  اإن��رت  ام��ام  �شقوطه  منذ  والأوىل 

املرحلة اخلام�شة يف 25 اأيلول �شبتمرب املا�شي، بعد �شل�شلة من 21 مباراة دون خ�شارة.
و�شدد مدربه �شيموين اإينزاغي على اأن لعبيه يرغبون يف العودة اإىل حتقيق النتائج التي كانوا 
ي�شجلونها قبل فرتة التوقف، مو�شخا اأن الفوز على فيورنتينا “انت�شار ال�شخ�شية والت�شميم 

خ�شو�شا واأن لدينا ت�شكيلة حمدودة يف الوقت احلايل مع العديد من الإ�شابات«.
فرتة  بعد  ولكن  اليقني.  من  الكثري  لدي  كان  التوقف،  فرتة  “قبل  واأ�شاف 
طويلة بعيدا عن املالعب، هناك اإ�شابات، والأمر نف�شه بالن�شبة للجميع. نحن 

م�شتعدون جيدا، الالعبون يرغبون يف موا�شلة نتائجهم من حيث توقفوا«.
)تورينو،  املقبلة  اخلم�ص  مبارياته  بك�شب  الق��ل  على  النف�ص  لت�شيو  وميني 
يف  يوفنتو�ص  على  �شيفا  يحل  اأن  قبل  واأودي��ن��ي��زي(  �شا�شوولو  ليت�شي،  ميالن، 
اأمام  املو�شم  هذا  الرائع  �شجله  على  معول  والثالثني،  الرابعة  املرحلة 
يف   1-3 واح���دة  بنتيجة  م��رت��ني  عليه  تغلب  حيث  اللقب  ح��ام��ل 

الكاأ�ص ال�شوبر الإيطالية وذهاب الدوري.
ولن تختلف حال اإنرت ميالن الثالث عن يوفنتو�ص ولت�شيو حيث 
بري�شيا  ي�شت�شيف  عندما  ن�شبيا  �شهال  اختبارا  ب��دوره  يخو�ص 

�شاحب املركز قبل الأخري الأربعاء.
وعلى غرار لت�شيو، عاد اإنرت ميالن من بعيد الأحد حمول 
تخلفه بهدف اأمام م�شيفه بارما اإىل فوز ثمني 2-1 اأبقاه 
اإىل  الفارق  قل�ص  بعدما  اللقب  على  املناف�شة  �شباق  يف 
عن  نقاط  اأرب���ع  واإىل  يوفنتو�ص  ع��ن  نقاط  ثماين 

لت�شيو.
كري�شتيان  م��ي��الن  لإن���رت  امل�شاعد  امل���درب  وع��ّل��ق 
�شتيليني على الفوز قائال “اعتقد اأنه كان اأكر من 

فوز م�شتحق. كان م�شتحقا متاما«.
وتتجه النظار اخلمي�ص اإىل قمة اأتالنتا الرابع و�شيفه 

نابويل ال�شاد�ص يف ختام املرحلة.
العالمة  حقق  اأتالنتا  ت�شاعدي،  خط  يف  الفريقان  وي�شري 
الكاملة يف املباريات ال�شت الأخرية يف الدوري، وفعلها نابويل 
الكاأ�ص  م�شابقة  بلقب  تتويجه  ع��ن  ف�شال  م��ب��اري��ات  خم�ص  يف 

املحلية على ح�شاب يوفنتو�ص.
اأت��الن��ت��ا ب�شكل ك��ب��ري م��ن �شمان  ويف ال��وق��ت ال���ذي اق���رتب ف��ي��ه 
املقبل حيث ميلك  املو�شم  اأوروب��ا  اأبطال  تواجده يف م�شابقة دوري 
57 نقطة بفارق ت�شع نقاط عن اأقرب مالحقيه روما اخلام�ص، ل 
يزال نابويل يتم�شك باأمل التواجد يف امل�شابقة القارية العريقة 

رغم ابتعاده بفارق 12 نقطة عن اأتالنتا.
اأي�شا بولونيا مع كالياري، و�شبال مع ميالن،  الأربعاء  ويلعب 
مع  وليت�شي  ب��ارم��ا،  م��ع  وف��ريون��ا  �شا�شوولو،  م��ع  وفيورنتينا 

�شمبدوريا، واخلمي�ص اأي�شا روما مع اودينيزي.

يوفنتو�ص �أمام فر�سة تعزيز �ل�سد�رة بلقاء جنوى 

�ختبار م�سريي لرب�سلونة �أمام �لأتلتي �لعنيد

يعار�شون  طوكيو  �شكان  ن�شف  من  اأك��ر  ان  للراأي  ا�شتطالع  اأظهر 
يف  ال�شيفية  الأوملبية  الأل��ع��اب  ل��دورة  اليابانية  العا�شمة  ا�شت�شافة 
من املقرر اإقامتها هذا العام قبل تاأجيلها ب�شبب  كان  والتي   ،2021

فريو�ص كورونا امل�شتجد.
وبح�شب ال�شتطالع الذي اأجري يف نهاية الأ�شبوع من قبل و�شيلتي 
تاأجيل  يف  اأملهم  ال�شكان  م��ن  باملئة   57،1 اأب���دى  حمليتني،  اإع���الم 
جديد لالأوملبياد ال�شيفي اأو حتى اإلغائه بالكامل، بينما اأبدى 46،3 

باملئة رغبتهم يف اإقامته.
وبني املعار�شني، دعا 27،7 باملئة اىل اإلغاء الدورة الأوملبية بالكامل، 

بينما ف�شل 24 باملئة اإرجاء جديدا.
و�شارك يف ال�شتطالع الذي اأجرته وكالة “كيودو” وقناة “طوكيو اأم 
اأك�ص”، 1030 �شخ�شا، وياأتي بعد حتذير عدد من اخلرباء يف املجال 
ال�شحي، من اأن اإقامة الدورة يف موعدها اجلديد قد ل تكون ممكنة 
“كوفيد- جائحة  على  ك��اٍف  ب�شكل  ال�شيطرة  تتم  مل  ح��ال  يف  اأي�شا، 

19” التي ت�شببت حتى الأحد باأكر من 10 ماليني اإ�شابة و500 
ب��دء ظهور الفريو�ص يف ال�شني  ال��ع��امل، منذ  األ��ف وف��اة معلنة ح��ول 

اأواخر العام 2019.
وكانت الألعاب مقررة بني 24 متوز يوليو والتا�شع من اآب اأغ�شط�ص 
2020 قبل ان تقرر اللجنة واحلكومة تاأجيلها يف اآذار مار�ص املا�شي 

ب�شبب تبعات تف�شي وباء “كوفيد19-«.
و�شيكون املوعد اجلديد بني 23 متوز يوليو والثامن من اآب اأغ�شط�ص 

الحتياجات  )ل��ذوي  الباراملبية  الألعاب  دورة  تقام  ان  على   ،2021
اخلا�شة( بني 24 اآب اأغ�شط�ص واخلام�ص من اأيلول �شبتمرب.

“طوكيو  با�شمها  �شتحتفظ  ال����دورة  ان  ي��اب��ان��ي��ون  م�����ش��وؤول��ون  واأك���د 
.»2020

وحذر م�شوؤولون اأوملبيون ويابانيون، من ان تاأجيل الدورة جمددا لن 
يكون ممكنا، علما باأنها املرة الأوىل التي يتم فيها تاأجيل موعد دورة 

األعاب اأوملبية ل�شبب غري النزاعات.

ن�سف �سكان طوكيو يعار�سون �لأوملبياد يف �سيف 2021 



 
�سبعيني يقتل زوجته بعد 30 عامًا من �لرتباط

اأنه  يعتقد  اأمل��اين  مواطن  على  القب�ص  الفلبينية  ال�شلطات  األقت 
الفلبينية،  زوج��ت��ه  قتل  بتهمة  وذل���ك  عقلي،  م��ر���ص  م��ن  ي��ع��اين 
ح�شبما اأفادت ال�شرطة. ومت اعتقال امل�شتبه به البالغ 75 عاماً يوم 
اجلمعة بينما كان يحاول الفرار من منزلهما يف جزيرة �شغرية 
قبالة بلدة باجبيالو يف اإقليم كويزون على بعد 103 كيلومرتات 
اأودي  ال�شرطة الإقليمي  ملا قاله مدير  جنوب �شرق مانيال، وفقاً 
مادريو.  وقال تقرير لل�شرطة اإنه مت العثور على جثة الزوجة، 
من  امل��ن��زل  خ��ارج  ببطانية  مغطاة  متحللة  العمر،  نف�ص  البالغة 
جانب �شقيقتها التي ذهبت اإىل منزل الزوجني، بعد اأن ف�شلت يف 

الو�شول اإليها عرب الهاتف.
يومني،  قبل  ب�شقيقتها  ات�شلت  ال�شحية  اأن  التقرير  واأ���ش��اف 
وتوفيت  بالقتل.  هددها  واأن��ه  يت�شاجران  وزوجها  اأنها  واأخربتها 
لتحقيق  وفقاً  ال��راأ���ص،  فى  و�شربة  طعنات  بعدة  متاأثرة  الزوجة 
ب��ق��ارب، لكن  ال��ف��رار  ب��ه ح��اول  اإن امل�شتبه  اأويل. وق��ال م��ادري��دي��و 
حرا�ص القرية قب�شوا عليه. واأ�شاف اأن املواطن الأملاين يبدو اأنه 

يعاين من مر�ص عقلي، ومت القب�ص عليه عارياً.
كان  ال��ذي  ب��ه،  امل�شتبه  �شد  جنائية  تهم  لتوجيه  ال�شلطات  وتعد 

يعي�ص مع زوجته يف اجلزيرة على مدى العقود الثالثة املا�شية.

حب�ص طفل بقف�ص حماطا بالثعابني
وجه الق�شاء الأمريكي تهمة اإ�شاءة معاملة طفل لثالثة اأ�شخا�ص، 
بالفئران  للكالب حماط  ب�شبب حب�شهم طفال �شغريا يف قف�ص 
فاإنه  نيوز" الأم��ريك��ي،  "فوك�ص  ذك��ر موقع  ما  ووف��ق  والثعابني. 
جرى ا�شتدعاء بع�ص نواب منطقة بوكانان يف ولية تيني�شي  اإىل 

منزل للتحقيق يف تقرير ب�شاأن اإ�شاءة معاملة احليوانات.
 18 اأن��ه بعد و�شولهم، وج��دوا طفال �شغريا ل يتجاوز عمره  اإل 

�شهرا حمبو�شا داخل قف�ص للكالب.
وقال رئي�ص �شرطة مقاطعة هري، مونت بيليو، اإن ال�شبي يبدو 

اأنه كان "يعي�ص هناك لبع�ص الوقت".
التي  8 ثعابني كانت يف نف�ص الغرفة  اأن  امل�شوؤول الأمني  واأو�شح 
يتواجد فيها القف�ص، اإىل جانب عدد من الفئران "جتري يف كل 
ال�شبي،  اأخ��ذوا  الأط��ف��ال  رعاية  عمال  اأن  امل�شدر  وك�شف  مكان". 

الذي مل تعرف بعد حالته ال�شحية والنف�شية.
يف املقابل، جرى اعتقال 3 اأ�شخا�ص على خلفية هذا احلادث، من 
بينهم اأم الطفل، هيذر �شكاربو )42 عاما(. اأما ال�شخ�شان الآخران 
فهما زوج الأم، جيفر�شون براون )46 �شنة(، ووالده ت�شارلز براون 
والق�شوة  الطفل  معاملة  ب�"اإ�شاءة  جميعا  واتهموا  ع��ام��ا(.   82(

امل�شددة على احليوانات وحيازة �شالح ناري وت�شنيع املاريغوانا".

مر��سلة تتعر�ص لل�سطو �مل�سلح على �لهو�ء
تعر�شت مرا�شلة قناة �شي اإن اإن يف الربازيل لل�شطو امل�شلح حني كانت 
على الهواء مبا�شرة، يف اأحد �شوارع �شاو باولو، وفق ما اأظهره مقطع 
اإن برازيل" اإن املرا�شلة برونا مار�شيدو  اإن  "�شي  فيديو. وقال موقع 
كانت يف بث مبا�شر �شباح اأول اأول اأم�ص ال�شبت تتحدث عن الأمطار 

يف �شاو باولو، قبل اأن يفاجئها ل�ص على الهواء.
ور�شد الفيديو الل�ص امل�شلح وهو يقرتب من املرا�شلة ويقتحم البث 
الأمر  ال�شخ�شية،  اأغرا�شها  منها  ويطلب  بال�شكني  ويهددها  املبا�شر 
الذي جعلها ت�شلمه هاتفيها. وذكر املوقع اأن مار�شيدو "ب�شحة جيدة" 
على  كبري  ب�شكل  الفيديو  وانت�شر  طبيعي.  ب�شكل  عملها  اإىل  وع��ادت 
املواقع الجتماعية، حيث اأبدى ن�شطاء ت�شامنهم مع املرا�شلة ال�شابة، 

وطالبوا ال�شلطات بفتح حتقيق للو�شول اإىل الل�ص واعتقاله.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طفلة ت�ستغيث بال�سرطة لإيد�ع و�لدتها يف �ل�سجن
يف واقعة عفوية، ات�شلت طفلة عمرها 6 �شنوات بال�شرطة، لتطلب القب�ص على والدتها، واإيداعها داخل ال�شجن، 
"لعبة قتال" بني الأم والطفلة، نتج عنه ات�شال خطاأ من  ليتبني لل�شرطة فيما بعد باأن ما حدث كان جزءاً من 

قبل الطفلة.
داخل منزلهما  "لعبة قتال"،  بيت�شفورد" )29 عاماً(  "فيكي  والدتها  بيت�شفورد" تلهو مع  "روبي  الطفلة  وكانت 
الواقع يف بلدة �شتافورد�شاير الربيطانية، وبينما كانتا تالحقان بع�شهما البع�ص، ذهبت الطفلة روبي اإىل غرفة 

النوم وات�شلت بخدمات الطوارئ )999(، لت�شتنجد بال�شرطة.
وعندما و�شلت الأم و�شاألتها مع من تتحدث، فقالت لها الطفلة اإنها تتحدث مع ال�شرطة، مل ت�شدق الأم واعتقدت 
اأن ابنتها متازحها، لتفاجئ الوالدة ب�شوت رجل �شرطة يقول لها اإن "ابنتك اأخربتنا اأن ناأخذك اإىل �شجن الأمهات 

لأنك اأم�شكت بقدميها".
واأ�شيبت الأم ب�شدمة �شديدة، ويف الوقت ذاته مل تتمالك نف�شها من ال�شحك، و�شرحت لرجل ال�شرطة باأن طفلتها 
تعلم كيف ت�شتغيث بالطوارئ، لأناها غالباً من تعاين من نوبات �شرع، فعلمت �شغريتها كيفية الت�شال بالطوارئ 

يف حال تعر�شت لأزمة تنف�ص، ح�شب ما ورد يف موقع "مرتو" الربيطاين.
واأ�شافت الأم اأن رجل ال�شرطة ق�شى بع�ص الوقت يف ا�شتجوابها للتاأكد من عدم وجود لعبة �شيئة، ولكن يف نهاية 

املحادثة، �شحك رجل ال�شرطة والأم ب�شكل هي�شتريي، وانتهى الأمر.

الثالثاء    30   يونيو   2020  م    -   العـدد   12974  
Tuesday     30    June   2020  -  Issue No   12974

لأول مرة.. عطر ر�ئحة �لف�ساء يفوح بال�سر �ملثري
هل �شبق اأن فكرت يوما يف رائحة الف�شاء اخلارجي؟ هذا اخلاطر املثري ل 
اإذ �شيوفر لك عطر جديد جتربة فريدة بتن�شم  يبدو الآن خياليا متاما، 

تلك الرائحة، واأنت يف منزلك على الأر�ص.
مت  وقد   ،"Eau de Space" ي�شمى  الف�شاء  برائحة  ياأتي  الذي  العطر 
�شركة  م��وؤ���ش�����ص  وه���و  ب��ري���ص،  �شتيف  ي��دع��ى  كيميائي  ب��وا���ش��ط��ة  ت��ط��وي��ره 
ومكونات  نكهات  "اإنتاج  على  تركز  �شركة  وهي  اإنغريدينت�ص"،  "اأوميغا 

طبيعية ل�شناعة املواد الغذائية وامل�شروبات".
الف�شاء  وك��ال��ة  ت��ع��اق��دت  اإن" ف��ق��د  اإن  "�شي  �شبكة  م��وق��ع  ن��ق��ل  مل��ا  ووف��ق��ا 
وا�شتغرق   ،2008 عام  الرائحة  تلك  لإنتاج  بري�ص  "نا�شا" مع  الأمريكية 
الأمر منه �شنوات لتطويره. الفكرة الأ�شا�شية يف اإنتاج العطر كانت م�شاعدة 
التدريب قبل النطالق يف رحالتهم، وكانت جزًءا من  الف�شاء على  رواد 
الف�شاء  ال��رواد يف  يواجهها  اأي مفاجاآت حمتملة، قد  ملواجهة  نا�شا  خطة 
اخلارجي. و�شبق اأن و�شفت بيجي ويت�شون، وهي رائدة ف�شاء اأقامت �شابقا 
رائحة  "مثل  تقريبا  بكونها  الف�شاء  رائحة  الدولية،  الف�شاء  حمطة  يف 

م�شد�ص، بعد اأن تطلق النار مبا�شرة"، وفق ما نقلت "�شي اإن اإن".
اإىل  بالإ�شافة  رائحة مرة،  ت�شبه  نوًعا ما،  اأنها،  "اأعتقد  وتابعت ويت�شون: 

كونها اأقرب اإىل رائحة الدخان والحرتاق".
وك�شف مدير اإنتاج العطر، مات ريت�شموند، اأنه كافح لو�شف رائحة العطر 
و�شريحة  البارود  من  مزيج  باأنها  الرائحة  الف�شاء  رواد  "ي�شف  م�شيًفا: 

اللحم املحروق والتوت والروم".

يد كورونا �أج�سام م�سادة قوية يف حيو�ن �لألبكة حتحُ
املوجودة  امل�شادة  الأج�شام  اأن  اأفريقيا  ال�شويد وجنوب  باحثون من  اعترب 
يف حيوان الألبكة قادرة على حتييد فريو�ص كورونا ب�شكل فعال، وبالتايل 
ميكن اأن ي�شاعد هذا احليوان يف كبح موجة ثانية من الفريو�ص، وي�شمح 
يف  كارولين�شكا  جامعة  يف  الباحثون  وق��ال  ب��اأم��ان.  الإغ���الق  برفع  ل��ل��دول 
وخيمة  عواقب  لها  احلالية  التاجية  الفريو�شات  جائحة  اإن  �شتوكهومل 
اأو  امل�شادة  الأج�شام  اأو  للقاحات  ما�شة  حاجة  وهناك  ال��ع��امل،  �شكان  على 
الأدوية امل�شادة للفريو�شات. واأ�شافوا اأن حتييد الأج�شام امل�شادة ميكن اأن 
مينع دخول الفريو�ص يف خطوة مبكرة من العدوى ورمبا حتمي الأفراد 
جهازهم  تقوية  وب��ال��ت��ايل  لديهم،  ال��ف��ريو���ص  تطور  خطر  م��ن  املعر�شني 

املناعي على املدى البعيد، ح�شب ما ورد يف �شحيفة تلغراف الربيطانية.
وا�شتخدم الباحثون اأج�شاماً نانونية مت تطويرها "Ty1" و�شميت لحقاً 
با�شم ب�"تاي�شون" على ا�شم الألبكة البالغة من العمر 12 عاماً من اأملانيا 

ومت حت�شينها �شد فريو�ص كورونا.
ت�شتهدف هذه الأج�شام النانونية ال�شغرية طفرات الفريو�ص التي تتداخل 

بدورها لتحول دون قدرة الفريو�ص على اإ�شابة م�شيفه.

غادة عادل وخالد 
�لنبوي  معًا يف قمر 14

خالد  امل�شريان  املمثالن  يجتمع 
فيلم  ببطولة  النبوي وغادة عادل 

."14 "قمر 
ت������دور اأح��������داث ال��ف��ي��ل��م يف اإط�����ار 
رومان�شي اجتماعي، يف ليلة يكون 
ويوؤثر  مكتماًل،  ب��دراً  القمر  فيها 
حيث  الفيلم،  �شخ�شيات  م�شار  يف 
ال��ف��ي��ل��م �شبع  اأح�������داث  ت�����ش��ت��غ��رق 

�شاعات، وتنتهي باختفاء القمر.
امل��م��ث��ل��ني �شريين  ال��ف��ي��ل��م  وي�����ش��م 
فوؤاد،  بيومي  خليل،  اأمينة  ر���ش��ا، 
اليزيد،  اأب��و  اأ�شماء  جمعة،  حممد 
اأن��ور، مي الغيطي، وهو من  خالد 
ت��األ��ي��ف حم��م��ود زه�����ران، واإخ����راج 

هادي الباجوري.
ك���ان  ال����ن����ب����وي  اأن  اإىل  وي���������ش����ار 
الرم�شاين  امل��و���ش��م  ���ش��ارك خ��الل 
"ملا  امل��ا���ش��ي يف ب��ط��ول��ة م�����ش��ل�����ش��ل 
اأمين  تاأليف  م��ن  �شغريين"،  كنا 
�شالمة ومن بطولة ريهام حجاج، 
حم��م��ود ح��م��ي��دة، ن�����ش��ري��ن اأم���ني، 
حجازي،  حم���م���ود  ق��ا���ش��م،  ك����رمي 

نبيل عي�شى، اأ�شرف زكي.

مقا�ساة تر�مب ب�سبب �أغنية عمرها ن�سف قرن
الأمريكي  الرئي�ص  الغنائي  �شتونز  رول��ي��ن��غ  ف��ري��ق  ه��دد 
دونالد ترامب باإقامة دعوى ق�شائية �شده، ل�شتخدامه 
الكف  تعليمات  رغ��م  النتخابية  م�شرياته  يف  اأغنياتهم 

والتوقف.
فريقهم  اإن  ب��ي��ان،  يف  �شتونز"  "رولينغ  اأع�����ش��اء  وق���ال 
ال��ق��ان��وين ي��ت��ع��اون م���ع م��ن��ظ��م��ة احل���ف���اظ ع��ل��ى احلقوق 
مقطوعاتهم  ا���ش��ت��خ��دام  ل��وق��ف  اآي"،  اإم  "بي  املو�شيقية 

املو�شيقية يف حملة ترامب للفوز بولية ثانية.
واأ�شاف الفريق: ")منظمة( بي اإم اآي اأعلمت حملة ترامب 
نيابة عن �شتونز باأن ال�شتخدام غري املرخ�ص لأغنياتهم 
�شيمثل انتهاكا لتفاق الرتخي�ص اخلا�ص بتلك الأغنيات. 
واإذا جتاهل ترامب اأمر الكف والتوقف ووا�شل )ا�شتخدام 
احلظر  لنتهاكه  ق�شائية  دع���وى  ف�شيواجه  الأغ��ن��ي��ات( 

وا�شتخدام املو�شيقى دون ترخي�ص".
"ل ميكنك   1969 واأغنية رولينغ �شتونز التي تعود لعام 
دوما احل�شول على ما تريد"، كانت اإحدى الأغنيات التي 

ي�شتخدمها ترامب ب�شكل متكرر يف حمالته.
وعزفت جمددا يف ختام حملته يف تول�شا بولية اأوكالهوما، 
وهو حدث نظم يف اإحدى القاعات املغلقة، ولقى انتقادات 

وا�شعة لحتمال تف�شي فريو�ص كورونا خالله.

ت�ساهد ق�سة �ختطافها يف م�سل�سل بعد 26 عامًا 
يف  مبنزلها  الأري��ك��ة  على  جتل�ص  �شوندرغني  اآب��ي  كانت 
نيوزلندا لتتابع م�شل�شاًل تلفزيونياً يتحدث عن اختطاف 
26 عاماً، وما هي اإل حلظات، حتى اكت�شفت  طفلة قبل 
قبل  حياتها  من  الأوىل  الأي���ام  عن  يتحدث  امل�شل�شل  اأن 

اختطافها.
يف  التجميل  ���ش��ن��اع��ة  يف  ال��ي��وم  ع���ام���اً(   26( اآب���ي  تعمل 
1994، كانت ق�شتها واح��دة من  اأوكالند، ولكن يف عام 
الربيطاين،  ال��ت��اري��خ  يف  ج����راأة  اخل��ط��ف  عمليات  اأك���ر 
ديانا  الأم��رية  اأن  البالد، حتى  واأحدثت �شجة كبرية يف 

بعثت بر�شالة ودية للتخفيف عن اأ�شرتها.
ويوماً بعد يوم، ت�شدرت ق�شة الطفلة اآبي عناوين الأخبار 
يف ال�شحف الربيطانية، بعد اأن �ُشرقت من مركز امللكة 
الطبي يف نوتنغهام، وذلك عقب ثالث �شاعات ون�شف من 

ولدتها.
ومل يعرف والداها كارين وروجر هامفريز ملدة 17 يوماً 
اأم ل، و كل ما كان  اإذا كانت ابنتهما على قيد احلياة  ما 
لديهما هو بع�ص الذكريات الق�شرية و�شورة لعناقها مع 

والدتها التقطها والدها بعد الولدة.
ويف نهاية املطاف، اأعيدت اآبي اإىل والديها، حيث يك�شف 
م�شطربة  ام���راأة  قبل  م��ن  اختطافها  مت  كيف  امل�شل�شل 
لإنقاذ  حملها  بتزييف  قامت  عاماً،   22 العمر  من  تبلغ 

عالقة فا�شلة.
مرتدية زي ممر�شة، اأخذت جويل كيلي املولودة اجلديدة 
اإىل  الطفلة بحاجة  اأن  اأخربته  اأن  بعد  والدها،  اآبي من 
اختبار لل�شمع، وكانت والدة اآبي قد غادرت لفرتة وجيزة 
جناح الولدة لإجراء مكاملة هاتفية وبحلول الوقت الذي 

عادت فيه، كانت الطفلة قد اختفت.

كلب يبتلع ع�سا طولها ن�سف طول ج�سمه
اأ�شهر، الكثريين، وخ�شع   9 اأذه��ل جرو، يبلغ من العمر 
 10 بحجم  ع�شا  ابتلع  بعدما  ط��ارئ��ة  جراحية  لعملية 

بو�شات، 25 �شم، تبلغ تقريبا ن�شف طول ج�شمه.
�شاوثمبتون  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  اإىل  روك�����ي،  ال��ك��ل��ب  ن��ق��ل  ومت 
�شاحبه  اكت�شف  بعدما  اإجن��ل��رتا  يف  الأليفة  للحيوانات 
باأي  الحتفاظ  ميكنه  ول  م�شتمر  ب�شكل  "مري�ص  اأن��ه 

طعام".
ونقل موقع "�شكاي نيوز" عن املخت�شة البيطرية زوفيا 
بومان اإنه من املده�ص اأن الع�شا مل تثقب اأي من اأع�شاء 
روكي احليوية اأو تت�شبب له يف اإ�شابات قاتلة، م�شيفة: 

قبل". من  هذا  مثل  �شيًئا  اأ�شاهد  "مل 
10 بو�شات خالل  التي يبلغ طولها  الع�شا  اإزال��ة  ومتت 
مراقبة  مت��ت  ث��م  �شاعة،  مل��دة  ا�شتمرت  جراحية  عملية 
روكي عن كثب طوال الليل للتاأكد من عدم وجود نزيف 

داخلي.
اأنه  ن�شدق  "مل  ج��وان��ا:  وت��دع��ى  الكلب  �شاحبة  وق��ال��ت 

متكن من ابتالع ع�شا طولها ن�شف طول ج�شد".
ي��ك��ون قد  اأن  ي��ج��ب  اأن���ه  ونعتقد  ذل���ك  ح���دوث  ن��ر  "مل 
وجدها يف احلديقة.. حل�شن احلظ اإنه يف حت�شن وحالته 

اأف�شل..".
�شيًئا  تناول  روك��ي  اأن  نت�شور  "كنا  ب��وم��ان:  اأك��دت  بينما 
خطاأ ت�شبب يف مر�شه املفاجئ، وا�شتبهنا يف وجود ج�شم 
اأعيننا  ت�شديق  م��ن  نتمكن  مل  لكننا   ، مبعدته  غ��ري��ب 

عندما وجدنا الع�شا اأثناء جراحة".

تون�سية  �أفالم   4
على نتفليك�ص

ت��ون�����ش��ي��ة على  اأف������الم   4 ح��ظ��ي��ت 
البث  من�شة  على  العر�ص  فر�شة 
"نتفليك�ص"  الأمريكية  التدفقي 
مم���ا مي��ث��ل ف��ر���ش��ة ذه��ب��ي��ة جليل 
التون�شية  ال�����ش��ي��ن��م��ا  يف  ال�����ش��ب��اب 
لك�شب جماهري جديدة على من�شة 

يزورها ماليني امل�شاهدين.
عبد  ل��ل��م��خ��رج  "د�شرة"  اأف�������الم 
نعي�ص"  و"بيك  بو�شناق،  احلميد 
حتلم"  و"نورا  الرب�شاوي،  ملهدي 
لهند بوجمعة، و"على كف عفريت" 
للمخرجة كوثر بن هنية ت�شرتك 
الجتماعية  مو�شوعاتها  يف  كلها 
وجت�شيدها  اجلريئة،  وال�شيا�شية 
لق�شايا الت�شدد الديني واحلريات 
الفردية. وجلها ق�ش�ص حملية من 
جميعها  اأنتجت  التون�شي،  الواقع 

يف الثالث �شنوات الأخرية.
خمرجة  ب���وج���م���ع���ة  ه���ن���د  ت����ق����ول 
تلعب  ال����ذي  حتلم"  "نورة  ف��ي��ل��م 
هند  التون�شية  النجمة  بطولته 
�شربي ملوقع "�شكاي نيوز عربية" 
توزيع  ل�شركة  الفيلم  ب��اع��ت  اإن��ه��ا 
ملن�شة  بيعه  ب��دوره��ا  تتوىل  دولية 
الفيلم  ي��ع��د  مل  ح��ي��ث  نتفليك�ص، 
ل��ل��م��خ��رج، وفق  اإجن����ازه ملكا  ب��ع��د 
مقت�شيات �شوق ال�شينما اجلديدة. 
وجتيب املخرجة عن �شوؤال اإىل اأي 
م���دى ت��ت��دخ��ل ه���ذه ال�����ش��رك��ات يف 
باأنه مل يعد  الأف��الم  �شيناريوهات 
م�����ش��م��وح��ا  يف ال�����ش��ن��وات الأخ����رية 
و�شناديق  الإن��ت��اج  �شركات  بتدخل 
التمويل يف حمتوى الأفالم، عك�ص 
م���ا ك����ان ي���ح���دث يف امل���ا����ش���ي غري 
الدعم  �شناديق  ك��ان��ت  اإذ  البعيد، 
الغربية تفر�ص تغيريات و�شروطا 

يف املو�شوعات وال�شيناريو.

حمتجز ب�سبب كورونا يطالب بعودة كلبيه معه 
ق���ال م��غ��ام��ر اأرج��ن��ت��ي��ن��ي اح��ت��ج��ز يف البريو 
ب�����ش��ب��ب اإغ�����الق احل�����دود ل��ل��ح��د م���ن تف�شي 
العودة  يريد  اإن��ه  امل�شتجد،  كورونا  فريو�ص 
اللذين  كلبيه  ب��دون  لي�ص  ال��دي��ار، لكن  اإىل 

تبناهما خالل رحالته.
الأم��������واج م��اي��ك��ل غرايف  راك�����ب  واأو�����ش����ح 
فران�ص  لوكالة  عاما   33 العمر  من  البالغ 
اإن�شانية  رحلة  ليما  يف  ننتظر  "نحن  بر�ص 
ال�����ش��ف��ر اإىل  ت��اأخ��ذ ك��ل��ب��ي ح��ت��ى نتمكن م��ن 

الأرجنتني".
وبعد ال�شري على القدمني وركوب الدراجة 
40 يوما، و�شل  مل��دة  ب��ريو  اأنحاء  يف معظم 
الليايل  مي�����ش��ي  ح��ي��ث  ل��ي��م��ا  اإىل  غ���راي���ف 
ال�شفارة  ق����رب  خ��ي��م��ة  يف  احل���ي���وان���ني  م���ع 
الأرج���ن���ت���ي���ن���ي���ة. وت���اب���ع غ���راي���ف م���ن بلدة 
اأ�ش�شها  ال��ت��ي  ����ش���رق(  )���ش��م��ال  ب��ورت��وري��ك��و 

ردا  "اأنتظر  واأمل��ان  �شوي�شريون  م�شتوطنون 
م��ن ح��ك��وم��ت��ي. ق���ال يل امل�����ش��وؤول��ون اإن����ه ل 
توجد رحالت جوية واأن احليوانات الأليفة 

ل ميكنها دخول الطائرة".
وروى هذا ال�شاب اأنه بداأ رحلته عرب اأمريكا 
طريقه  ويف  ال��وب��اء.  انت�شار  قبل  اجلنوبية 
عرب كولومبيا والإك���وادور عر على كلبني 

واأطلق عليهما "�شامو" و"نيلو".
اأن��وي التخلي  "مل يتخليا عني ول  واأ�شاف 

عنهما. �شاآخذهما معي جوا اأو �شريا".
فنزويلي  "�شامو" م��ن  ا���ش��رتى  اإن���ه  وق���ال 
وح�شل  ك��ول��وم��ب��ي��ا  ع��رب  ي�����ش��ري  ك���ان  بينما 
"اأردت  واأ���ش��اف  الإك����وادور.  "نيلو" يف  على 
ال�����ش��ف��ر لأن���ن���ي ك��ن��ت اأح���ت���اج ل��ل��ت��ع��رف على 
الثقافات  على  لأت��ع��رف  الالتينية  اأم��ريك��ا 

وال�شكان".

دو� ليبا تعايد �أقوى 
�مر�أة يف حياتها

ليبا  اأني�شا  لوالدتها  بالتهنئة  ليبا  دوا  ال�شهرية  العاملية  املغنية  تقدمت 
Anesa Lipa مبنا�شبة عيد ميالدها موجهة لها ر�شالة �شكر على دعمها 
لها ولأخوتها معتربة اأنها حمظوظة لوجودها يف حياتها، ون�شرت دوا ليبا 
�شورة لوالدتها يف حو�ص ال�شباحة وتبدو الفنانة وهي طفلة اإىل جانبها 
اأخرى جمعتها بعائلتها، وعلقت عليها :" عيد ميالد �شعيد لأمي  و�شوراً 
اجلميلة، اأعز �شديقاتي. وتابعت ممازحة ومعربة عن حبها قائلة: "دائًما 
ما تكون الأخرية على حلبة الرق�ص، مرحة، حمبة، حلوة، م�شحكة ولكن 
اأبعد من كل ذلك، اأقوى امراأة يف حياتي؛ �شكرا لك لأنك اأنِت!، نحن جميًعا 
غري  لنا  ودعمك  اأحبك  احلياة  خ��الل  وتقودنا  تقودنا  لأن��ك  حمظوظون 

امل�شروط.. اأحبك، نحن نحبك، ملكتنا".

امراأة ت�شتمتع بال�شم�ض يف باري�ض على �شفاف نهر ال�شني بينما ي�شبح البط اأمامها، حيث تخفف فرن�شا من اإجراءات االإغالق. ا ف ب


