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�سكرا ... ر�سالة من �سموه لأبطال خط الدفاع الأول
حمدان بن حممد: اأنتم اأبطال هذه املرحلة 

وبكم �صنتجاوز هذه الأزمة.. و�صننت�صر
•• دبي-وام:

دبي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  بعث 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، ر�شالة �شكر م�شحوبة ب�شعار تذكاري، لأبطال 
خط �لدفاع �لأول، من خمتلف �جلهات �حلكومية و�خلا�شة وذ�ت �لنفع 
�لتي  �لعظيمة  للجهود  �شموه  من  تقدير  ب��ادرة  يف  دب��ي،  �إم���ارة  يف  �لعام 
�أزم��ة جائحة فريو�س  بد�ية  �ملا�شية ل�شيما منذ  �لفرتة  بذلوها خالل 

كورونا �مل�شتجد.
و�أعرب �شموه عن عميق تقديره للدور �لبطويل �لذي قدمه �أبطال خط 
�لدفاع �لأول يف مو�جهة هذ� �لوباء وما يقدمونه من عطاء ي�شتحق كل 
�لثناء و�لعرفان، وما �أبدوه من تفان و�إيثار للنف�س يف �لت�شدي للفريو�س 
�أروع معاين �لعطاء، وموؤكدين حر�شهم  و�حلد من �نت�شاره، جم�شدين 

على �شالمة �لوطن وكل من يقيم على �أر�شه.      )�لتفا�شيل �س2(

الرتبية تعلن جداول الختبارات املركزية الق�صرية
•• دبي - حم�شن را�شد

�أعلنت وز�رة �لرتبية و�لتعليم جد�ول �لختبار�ت �ملركزية �لق�شرية 
�ملعتمدة لل�شفوف �لدر��شية من �لتا�شع وحتى �لثاين ع�شر باملد�ر�س 
�حلكومية و�خلا�شة �ملطبقة للمنهاج �لوز�ري، �ملقرر تطبيقها خالل 

�لفرتة من 14 �إىل 18 يونيو �جلاري 2020.
�ملد�ر�س  �إد�ر�ت  على  تعميمها  مت  �لتي  �لخ��ت��ب��ار�ت  جل��د�ول  ووف��ق��اً 
�أكدت �لوز�رة �أن �ختبار مادة �لعلوم �ل�شحية لل�شف �لثاين ع�شر يعد 
للطالب،  �أد�ء  �أف�شل  درج��ة  وتعتمدة  �لطلبة  جلميع  متاحة  فر�شة 
موؤكدة يف �جلد�ول ذ�تها �أن �لختبار�ت �ملركزية �لتي �شيتم عقدها 

عن بعد كل �شوؤ�ل بها مقيد بزمن حمدد.        )�لتفا�شيل �س6(
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وزير �خلارجية �لأملاين خالل موؤمتره �ل�شحفي يف �لقد�س �ملحتلة  )� ف ب(

�جلرن�ل �لذي قال ل

وا�سنطن تتخوف من اأزمة اإن�سانية جديدة 

اعتقال خلية اإرهابية وتدمري معدات تركية يف �صرت
•• عوا�شم-وكاالت

ل��ي��ب��ي��ا ع���ن خماوفها  �ل�����ش��ف��ارة �لأم���ريك���ي���ة يف  ع����رت 
�إن  وقالت  �شرت،  يف  جديدة  �ن�شانية  �أزم��ة  ح��دوث  من 
�لت�شعيد يف �شرت �شيعزز �لنق�شام، كما �شيوؤدي لتفاقم 
م��ع��ان��اة �مل��دن��ي��ن. دع���وة �ل�����ش��ف��ارة �لأم��ريك��ي��ة يف ليبيا 
�لت�شعيد جاءت متز�منة  �لنز�ع لوقف  �أط��ر�ف  جلميع 

عن دعوة ملحة �شادرة عن �لدول �لأوروبية.
و�لأمن  �خلارجية  لل�شيا�شة  �لأعلى  �ملفو�س  دع��ا  فقد 
لدى �لحتاد �لأوروبي، جوزيب بوريل، ووزر�ء �أوروبيون 
�إىل وقف �إطالق �لنار يف ليبيا، ودعت دول �لحتاد طريف 
�لأزمة �لليبية، �إىل وقف جميع �لعمليات �لقتالية فور� 

و�إطالق مفاو�شات �شالم بناءة.
هذ� و�أعلن �جلي�س �لوطني �لليبي �إ�شقاط طائرة تركية 
تابعة  �أه��د�ف  عدة  وق�شف  �شرت،  مدينة  قرب  م�شرية 

للميلي�شيات �ملو�لية لرتكيا يف حماور �شرق م�شر�تة.
وقالت �شعبة �لإعالم �حلربي يف �جلي�س �لوطني �لليبي 
�إن �لقو�ت �جلوية ��شتهدفت منظومة دفاع جوي ُتركية 
�شرقي م�شر�تة، كما دمرت �ملدفعية �لتابعة للميلي�شيات 
�لتي كانت ت�شتهدف منازل �ملو�طنن يف منطقة جارف.
�إىل ذل����ك، �أل��ق��ت �ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ل��ي��ب��ي��ة، ف��ج��ر �لأرب���ع���اء، 
�لقب�س على 50 فرد� �شكلو� خلية د�خل مدينة �شرت، 

لاللتفاف على �جلي�س �لليبي.
50 فرد�  �إن �خللية �شمت  �أمنية ليبية  وقالت م�شادر 
بقيادة �ل�شديق بن �شعود، �لذي كان مكلفا من حكومة 
�مليلي�شيات  بوظيفة مدير �أمن �شرت، قبل حتريرها من 

قبل �جلي�س �لليبي يف يناير �ملا�شي.

و�أك������دت �مل�����ش��ادر �أن �خل��ل��ي��ة ك��ان��ت ت��ع��د ل��ه��ج��وم على 
�شرت،  جبهات  يف  �لليبي  للجي�س  �خللفية  �خل��ط��وط 

�لتي ت�شهد هجوما متكرر� من �مليلي�شيات منذ �أ�شبوع.
و�أجهزة  متطورة  �أ�شلحة  �خللية  مع  وجد  �أن��ه  وك�شفت 
�ت�شال ل�شلكية مربوطة على موجة �مللي�شيات و�ملرتزقة 

�ملو�لن لرتكيا.
وق��ب��ل حت��ري��ره��ا ع��ل��ى ي��د �جل��ي�����س �ل��وط��ن��ي �لليبي يف 
تنظيمات  �شيطرة  حتت  �شرت  كانت  �ملا�شي،  يناير   6
�ملدينة و�قعة  �لذي نفذ يف  ر�أ�شها د�ع�س،  �إرهابية على 

ذبح 21 م�شريا قبل �شنو�ت.
وكانت �لتنظيمات �لإرهابية وميلي�شيات م�شر�تة تويل 
�لهالل  ملنطقة  كبو�بة  لأهميتها  بالغا،  �هتماما  �شرت 
مت�شيط  عمليات  خ��الل  وم��ن  ب��اخل��ام.  �لغني  �لنفطي 
خاليا  على  �لليبية  �لأم��ن��ي��ة  �ل�شلطات  �أل��ق��ت  و����ش��ع��ة، 

وجيوب تابعة ل�د�ع�س باملدينة يف �أوقات �شابقة.
ويف ن��ه��اي��ة ي��ن��اي��ر �مل��ا���ش��ي، �أع��ل��ن ول��ي��د �ل��ع��ريف رئي�س 
�لعامة للبحث  �لإد�رة  با�شم  �ملتحدث  �لإعالمي  �ملكتب 
�لزوبيك  م�شطفى  �لإره��اب��ي  على  �لقب�س  �جل��ن��ائ��ي، 
د�ع�س  بتنظيم  �لإعالمين  �مل�شوؤولن  �أح��د  �مل�شر�تي، 
يف  �لأمنية  �ل�شلطات  �أعلنت  �أب��ري��ل  �أو�خ���ر  ويف  �شابقا. 
�شرت توقيف خلية �إرهابية كانت تخطط لعمليات �شد 

قو�ت �جلي�س �لوطني باملدينة.
وقال �لعريف �إن �لإرهابي �ملقبو�س عليه كان ي�شكل خلية 
نائمة متهيد� للقيام بعمليات خا�شة �شد قو�ت �جلي�س 
خاللها  م��ن  تتمكن  ث��غ��ر�ت  وف��ت��ح  باملدينة  و�ل�����ش��رط��ة 
من  طر�بل�س  بحكومة  �ملرتبطة  م�شر�تة  ميلي�شيات 

�للتفاف على �لقو�ت �مل�شلحة.

اأملانيا: �صم م�صتوطنات ال�صفة انتهاك للقانون الدويل

بعد جل�سة عمت فيها الفو�سى:

تون�س: الربملان ُي�صقط لئحة تطالب فرن�صا بالعتذار!
•• الفجر -تون�س

�أ�شقط �لرملان �لتون�شي فحر �أم�س �لربعاء م�شروع 
لئحة قدمتها كتلة �ئتالف �لكر�مة تتعّلق مبطالبة 
عن  �لتون�شي  لل�شعب  ب��الع��ت��ذ�ر  �لفرن�شّية  �ل��دول��ة 
جر�ئمها خالل حقبة �ل�شتعمار �ملبا�شر وبعدها بعد 
ت�شويت 77 نائبا بنعم ورف�س 5 نو�ب و�حتفاظ 46 
نائبا باأ�شو�تهم �أي عدم ح�شولها على عدد �لأ�شو�ت 

�ملطلوب )109 �أ�شو�ت(.
وتبادل  م��ن��او���ش��ات  ���ش��ه��دت  �جل��ل�����ش��ة  �ن  �ىل  ي�����ش��ار 
�لفو�شى  من  وحالة  �مل���د�ولت  و�نقطاع  لالتهامات 
�لذي  �خل��ي��اري  ر����ش��د  �مل�شتقل  �لنائب  مد�خلة  بعد 

�تهم �لزعيم بورقيبة بالعمالة. 

�لكتل وم��ن غري  م��ن خمتلف  �ل��ن��و�ب،  وك���ان معظم 
�مل��ن��ت��م��ن، �أّك������دو� ب��اخل�����ش��و���س يف ت��دخ��الت��ه��م، على 
حقبة  عن  �لتون�شية  للدولة  فرن�شا  �ع��ت��ذ�ر  ���ش��رورة 
يتعّلق  فيما  �ختلفت  مو�قفهم  �أن  غ��ري  �ل�شتعمار، 
م�شاندتهم  �لبع�س عن  عّر  �إذ  لفائدتها  بالت�شويت 
�ل��ت��ام��ة ل���ه���ذه �ل���الئ���ح���ة، ف��ي��م��ا �أو����ش���ح �آخ������رون �أن 
�إىل  و�إح��ال��ت��ه��ا  بتعديلها  مرتبطة  عليها  مو�فقتهم 

رئي�س �جلمهورية.
ك��م��ا ت�����ش��اءل ع���دد �أخ����ر م���ن �مل��ت��دخ��ل��ن ع���ن �لقيمة 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة ل��ه��ذه �ل��الئ��ح��ة، يف �ل���وق���ت �ل����ذي حّذر 
بع�س زمالئهم يف �لرملان مما �عتروه تق�شيم هذه 

�لالئحة للتون�شين وزرع بذور �لتفرقة بينهم.
)�لتفا�شيل �س10(

•• القد�س املحتلة-وكاالت

�أع����رب وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �لأمل����اين، 
هايكو ما�س، �أم�س �لأربعاء، خالل 
�لإ�شر�ئيلي  ب��ن��ظ��ريه  �ج��ت��م��اع��ه 
غ��اب��ي �أ���ش��ك��ن��ازي ع��ن ق��ل��ق برلن 
�إ�شر�ئيل  خ��ط��ط  ب�����ش��اأن  �ل�����ش��دي��د 
�لغربية  �ل�شفة  من  �أج���ز�ء  ل�شم 

�ملحتلة.
�شم  خ����ط����ة  �إن  م�����ا������س  وق����������ال 
�مل�شتوطنات و�لغور ل تن�شجم مع 
�ل�شم  �أن  �لدويل، موؤكد�ً  �لقانون 
�لدولتن  ح���ل  ي��ج��ع��ل  �أن  مي��ك��ن��ه 
غري قابل للتطبيق. ونحن قلقون 
�إز�ء ذل��ك. و�أ���ش��اف م��ا���س: نبحث 
ع��ن ح�����و�ر.. وج��ئ��ت لأع����رف ماذ� 
�لإ�شر�ئيلية.  �حل��ك��وم��ة  تخطط 
�ملعار�س  لغابي موقفنا  و�أو�شحت 

لل�شم. و�شنو��شل �حلديث.
�شمعت  �أ�شكنازي:  قال  جهته،  من 
�شديقتنا.  وه���ي  �أمل���ان���ي���ا،  م��وق��ف 
�تخاذ  �أمل���ان���ي���ا  ت��ن��ت��ظ��ر  �أن  �أت���وق���ع 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل ق���ر�ره���ا وب��ع��ده��ا ترد. 
و�أل  كذلك،  �لأم��ر  يكون  �أن  ناأمل 
ُت��ت��خ��ذ خ��ط��و�ت �أوروب���ي���ة ق��ب��ل �أن 

خطة اأمريكية ت�صتهدف حركة 
وفنزويال اإي��ران  بني  النفط 

•• وا�شنطن-وكاالت

ن�����ق�����ل�����ت وك��������ال��������ة ب����ل����وم����ب����ريغ 
م�شوؤولن  ع���ن   Bloomberg
�لرئي�س  �إد�رة  �أن  �أم���ريك���ي���ن، 
�لأم��ريك��ي دون��ال��د ت��رم��ب تعتزم 
فر�س عقوبات على ما ي�شل �إىل 
50 ناقلة نفط ووقود كجزء من 
�لتجارة  ح��رك��ة  ل��وق��ف  ج��ه��وده��ا 

بن �إير�ن وفنزويال.
فاإنه  بلومبريغ  م�شدر  وبح�شب 
�لعقوبات من  �شيتم تطبيق هذه 
�لأمريكية  �خلز�نة  وز�رة  خ��الل 
لتجنب حدوث مو�جهة ع�شكرية 

مع �إير�ن �أو فنزويال.
وقال �مل�شدر �إن �لوليات �ملتحدة 
عقوبات  ف���ر����س  �أي�������ش���اً  ت���در����س 
على �شركة تابعة لرجل �لأعمال 
مور�ن  �شاب  �أليك�س  �لكولومبي 
نيكول�س  �ل��رئ��ي�����س  م���ن  �مل���ق���رب 

مادورو.
�أن  �إىل  بلومرغ  وك��ال��ة  و�أ���ش��ارت 
دونالد  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �إد�رة 
ت����رم����ب حت��������اول وق�������ف �ل����دع����م 
�لفنزويلي  ل��ل��رئ��ي�����س  �لإي������ر�ين 

مادورو.

تتخذ �إ�شر�ئيل قر�رها.
و�أو�شح �أنه ل توجد خر�ئط ب�شاأن 
�لغربية  �ل�شفة  م��ن  �أج����ز�ء  �شم 
�خلطة  يف  لإ����ش���ر�ئ���ي���ل  �مل���ح���ت���ل���ة 
�لأم����ريك����ي����ة ل���ل�������ش���الم، وق������د مت 

�إرفاقها بخريطة ملحقة.

خطة  �أن  �أ�����ش����ك����ن����ازي  و�أ�������ش������اف 
)�ل���رئ���ي�������س �لأم����ريك����ي دون���ال���د( 
ت�����رم�����ب ����ش���ُت���ن���ف���ذ مب�������ش���وؤول���ي���ة 
وباحلو�ر  و��شنطن  مع  بالتن�شيق 

مع جري�ننا.
لإ�شر�ئيل،  م���ا����س  زي������ارة  وت���اأت���ي 

ب��ه��ا خارج  ي��ق��وم  �أول رح��ل��ة  وه���ي 
�أوروبا منذ تف�شي جائحة فريو�س 
ك���ورون���ا، ق��ب��ل �أ���ش��اب��ي��ع ف��ق��ط من 
�شيادتها  تو�شيع  �إ�شر�ئيل  �ع��ت��ز�م 
�ل�شفة  يف  �مل�������ش���ت���وط���ن���ات  ع���ل���ى 

�لغربية.

طائرة م�صاعدات اإماراتية لل�صودان حتمل 
38 طنا من خريية اآل مكتوم ملجابهة كورونا

•• اخلرطوم -وام:

بتوجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم 
دبى وزير �ملالية ر�عى هيئة �آل مكتوم �خلريية ومتابعة �ل�شيخ 
ر��شد بن حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س �أمناء �لهيئة 
و�شلت ع�شر �أم�س �لأول �ىل مطار �خلرطوم طائرة م�شاعد�ت 
�مار�تية على متنها 38 طنا من �مل�شتلزمات و�ملعينات �لطبية 
للم�شاهمة يف جمابهة فريو�س كوفيد 19 مقدمة من هيئة �آل 
)فالي  ل�  �لتابعة  �لطائرة  ��شتقبال  يف  وك��ان  �خلريية.  مكتوم 
دبي( عند هبوطها على مدرج �ملطار �لروفي�شور �شديق تاور 
للطو�رئ  �لعليا  �للجنة  رئي�س  ونائب  �ل�شيادي  �ملجل�س  ع�شو 
�لدولة  �شفري  �جلنيبي  حميد  حممد  حمد  و�شعادة  �ل�شحية 
�ل�شحة  ب��وز�رة  �مل�شوؤولن  من  وع��دد  �ل�شود�ن  جمهورية  لدى 
و�ع�شاء �شفارة دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة وم�شوؤويل مكتب 
و�شائل  يف  و�لعالمين  �ل�شود�ن  يف  �خلريية  مكتوم  �آل  هيئة 

�لعالم �ل�شود�نية و�لمار�تية.
)�لتفا�شيل �س2(

�صوابط   .. الإم����ارات 
املوظفني  لعودة  حمكمة 
وثقة باإجراءات الحتواء

•• اأبوظبي -وام:

ت�شارعت وترية عودة موظفي 
�جلهات �لحتادية و�ملحلية يف 
دولة �لإمار�ت ملقار �لعمل وفق 
���ش��و�ب��ط و�إج������ر�ء�ت حمكمة 
�لثقة  ح��ج��م  يعك�س  م��ا  وه���و 
فريو�س  �ح���ت���و�ء  ب����اإج����ر�ء�ت 
كوفيد19  �مل�شتجد  ك��ورون��ا 

يف �لدولة.
و�شهدت خطط عودة �ملوظفن 
خطو�ت  ع��م��ل��ه��م  م���ق���ار  �إىل 
م����ت����درج����ة ر�ع��������ت �مل���ع���اي���ري 
�ملتوفرة  و�ملعطيات  �ل�شحية 
�لكفيلة  �لإج�����ر�ء�ت  و�أف�����ش��ل 
�ملوظفن  ���ش��الم��ة  ب�����ش��م��ان 
��شرت�شادية  �أدل��������ة  ����ش���م���ن 
ت�شمنت  وب�������روت�������وك�������ولت 
�شحية  وت��ع��ل��ي��م��ات  ق����و�ع����د 
و��شحة وحمكمة ر�عت كافة 
�ل�����ش����رت�ط����ات و�لإج���������ر�ء�ت 
�ل����و�ج����ب �ت��ب��اع��ه��ا م���ن قبل 
و�ملوظفن.  �ل���ع���م���ل  ج���ه���ات 
�ملعنية  �جل����ه����ات  و�أ������ش�����درت 
�لروتوكولت  من  جمموعة 
و�لأدل�����ة �ل���ش��رت���ش��ادي��ة �لتي 
بقو�عدها  �لل���ت���ز�م  ي�شمن 

حماية �ملوظفن. 
)�لتفا�شيل �س2(

جبهة رف�س �ل�شياغة و�مل�شمون

مقاتالت اأمريكية تعرت�س 
قاذفات قنابل رو�صية قرب األ�صكا

•• مو�شكو-وكاالت

نقلت وكالة �لإعالم �لرو�شية، �أم�س �لأربعاء، عن وز�رة �لدفاع �لقول �إن 
مقاتالت �أمريكية �عرت�شت طريق �أربع قاذفات قنابل رو�شية، ميكنها 
روؤو���س نووية ور�فقتها خالل رحلة روتينية، فوق مياه حمايدة  حمل 

قريبة من �أل�شكا بالوليات �ملتحدة.
وقالت رو�شيا �إن رحلة �لقاذفات، وهي من طر�ز توبوليف تو95- �إم.�إ�س، 
�لتي ��شتغرقت 11 �شاعة �متثلت للقانون �لدويل و�إن مقاتالت �إف22- 

ر�بتور �لتكتيكية �لأمريكية ر�فقتها خالل بع�س مر�حل �لرحلة.
و�أع��ل��ن �لأ���ش��ط��ول �ل�����ش��اد���س �لأم���ريك���ي �مل��ت��م��رك��ز يف �ل��ب��ح��ر �ملتو�شط، 
�لأ�شبوع �ملا�شي �أن طائر�ت رو�شية �عرت�شت طائر�ت ��شتطالع �أمريكية 
�أن هذ�  �لأمريكي  للجي�س  بيان  و�أف��اد  �ملتو�شط.  �لدولية يف  �ملياه  فوق 
�شهرين، ومت ع��ر طائرتن  ن��وع��ه خ��الل  م��ن  �لثالث  ه��و  �لع��رت����س 

رو�شيتن من نوع �شوخوي خم�شة وثالثون.
�أن �مل��ق��ات��ل��ت��ن �ل��رو���ش��ي��ت��ن مت��و���ش��ع��ت��ا ع��ن��د ج��ن��اح��ي طائرة  و�أ����ش���اف 

�ل�شتطالع وقيدت قدرتها على �ملناورة ملدة �أربٍع و�شتن دقيقة.
�آمن،  وغ��ري  مهني  غ��ري  و�ع��ت��ره  �ل��رو���ش��ي،  �لت�شرف  �لبيان  و��شتنكر 

وعّر�س �شالمة �لطائر�ت �لأمريكية للخطر.
 

الأقمار ال�صناعية تك�صف: اإيران 
تبني حاملة طائرات مزيفة

•• وا�شنطن-وكاالت

ك�شفت �شور �لتقطتها �لأقمار �ل�شطناعية �أن �إير�ن �شيدت حاملة طائر�ت 
وهمية ت�شبه تلك �لتي ت�شتخدمها �لبحرية �لأمريكية، و�شط توتر مت�شاعد 
بن و��شنطن وطهر�ن. وظهرت حاملة �لطائر�ت �لوهمية، يف �شل�شلة �شور 
ح�شبما  �لعربي،  �خلليج  على  �ملطلة  عبا�س  بندر  مدينة  ميناء  يف  ف�شائية 

�أوردت وكالة �أ�شو�شيتد بر�س.
وتبدو �ل�شفينة �لإير�نية �ملزيفة �شبيهة بحامالت �لطائر�ت من فئة نيتمز، 
�لتي تعتر �أ�شخم �ل�شفن �حلربية على �لإطالق، و�أبحرت �لعديد منها �إىل 

مياه �خلليج �لعربي.
�أقل  وهي  م��رت�،   48 وعر�شها  مرت�   198 �لوهمية  �ل�شفينة  طول  ويبلغ 
 298 طولها  يبلغ  �لتي  نيتمز  �لأمريكية  �لطائر�ت  حامالت  من  حجما 

مرت� وعر�شها 74 مرت�.
16 طائر�ت مقاتلة على ظهر  وعند �لتدقيق يف �ل�شور، تظهر جم�شمات 

هذه �ل�شفينة �لإير�نية.
وتقول �أ�شو�شيتد بر�س �إن �إير�ن ت�شعى على �لأغلب ل�شتخد�م هذ� �لنموذج 

يف مناور�ت بالذخرية �حلية.
ورغم �أن �مل�شوؤولن يف �إير�ن مل يتحدثو� عن �أمر هذه �حلاملة، فاإن �لأمر 
�إغ��ر�ق وهمية متت يف عام  ي�شي باأن �حلر�س �لثوري ي�شتعد لتكر�ر عملية 

.2015
وتظهر �حلاملة على م�شافة ق�شرية من �لر�شيف �لذي ك�شف فيه �حلر�س 
�ل��ث��وري يف م��اي��و �مل��ا���ش��ي ع��ن 100 ق���ارب ���ش��ري��ع، وه���ي م��ن �ل��ن��وع �لذي 

ي�شتخدمه �أثناء �لحتكاك مع �لقو�ت �لأمريكية يف �خلليج.
ب��د�أو� يالحظون  و�ل�شتخبار�ت  �لدفاع  �أن حمللي  بر�س  �أ�شو�شيتد  وذك��رت 
بناء هذ� �لنموذج �ملزيف يف يناير �ملا�شي، وهو �شبيه بنموذج حاملة �لطائر�ت 
�لوهمية �لتي ��شتخدمتها �إير�ن يف مناور�ت �لنبي �لعظيم 9 عام 2015.

اإث���ي���وب���ي���ا مت�����دد ولي����ة 
رئ��ي�����س ال�����وزراء وال��ن��واب 

•• اأدي�س ابابا -رويرتز:

�أم�س  �لإث���ي���وب���ي  �ل����رمل����ان  و�ف�����ق 
ب��ق��اء رئي�س  �لأرب���ع���اء على مت��دي��د 
�ل�شلطة  يف  �أح���م���د  �أب�����ي  �ل�������وزر�ء 
ب��ع��دم��ا تاأجلت  �إ����ش���ايف  مل����دة ع�����ام  
�لن��ت��خ��اب��ات �ل��ت��ي ك��ان��ت ُم��ق��ررة يف 
�أغ�شط�س �آب، وذلك بعد يومن من 
��شتقالة �شيا�شية بارزة من �ملعار�شة 
من من�شب رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
على  و��شح  �حتجاج  �لرملان يف  يف 

�لتاأجيل.
وقال �ملتحدث با�شم �ملجل�س جيرو 
�ملجل�س  �إن  جري�شال�شي لرويرتز 
����ش���ّوت ل�����ش��ال��ح ق�����ر�ر مي���د ولي���ة 
و�لإقليمين  �لحت���ادي���ن  �ل��ن��و�ب 
و�ل���ف���رع �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ح��ك��وم��ة ملا 
ي������رت�وح ب���ن ت�����ش��ع��ة �أ����ش���ه���ر و12 

�شهر�.
و�أ�شاف �أن �ل�شلطات �شتم�شي قدما 
تلك  خ��الل  �لنتخابات  تنظيم  يف 
�ل�شلطات  ت��رى  �أن  مبجرد  �لفرتة 
�ل�شحية �أن فريو�س كورونا مل يعد 

ميثل تهديد� لل�شحة �لعامة.
و�شجلت �إثيوبيا يف �ملجمل 2336 
كوفيد19-  مبر�س  �إ�شابة  حالة 
�لذي ي�شببه �لفريو�س و32 حالة 

وفاة حتى �أم�س �لأربعاء.

حدود اأوروبا اخلارجية �صتفتح 
يوليو مطلع  بعد  تدريجيا 

•• بروك�شيل-وكاالت

�ل�شيا�شة �خلارجية  �أعلن م�شوؤول 
بالحتاد �لأوروبي، جوزيب بوريل 
لالحتاد  �خل���ارج���ي���ة  �حل�����دود  �أن 
ب�شفة  يوليو  مطلع  بعد  �شتفتح 
�لأربعاء  �أم�س  و�أ�شاف  تدريجية. 
�لأ�شبوع  �شتن�شر  �مل��ف��و���ش��ي��ة  �أن 
تدريجي  لرفع  �ملقبل مقرتحاتها 
وج���زئ���ي ل��ل��ق��ي��ود �مل��ف��رو���ش��ة على 
�ل�شفر خارج حدود �لإحتاد �عتبار� 

من �لأول من متوز يوليو.
وقال بوريل �إن �لأمر يتعلق برفع 
�أن  على  �ل���دول،  بع�س  مع  �لقيود 
�ملبادئ  بع�س  �لع��ت��ب��ار  يف  ت��وؤخ��ذ 
�لد�خلية  وزي���ر  و�أك����د  و�مل��ع��اي��ري. 
�لأملاين ترفع �لقيود على �حلدود 
و�لنم�شا  وف��رن�����ش��ا  ���ش��وي�����ش��ر�  م���ع 

و�لدمنرك يوم 15 يونيو.

اأن ُتعار�س يف املكتب البي�ساوي لي�س �سهال:
هذا هو اجلرنال الذي جتراأ على ترامب!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

�مام  طويل  �شفاهي  باختبار  يقوم  �أن  �ملا�شي،  يوليو  يف  عليه،  ك��ان  عندما 
كاأعلى  من�شبه  يف  تثبيته  على  �مل�شادقة  تتم  حتى  �ل�شيوخ  جمل�س  �أع�شاء 
م�شوؤول ع�شكري يف �لوليات �ملتحدة، كان للجرن�ل ميلي هذه �جلملة: لن 
�أخ�شع لأي تاأثري ولن �خاف �إذ� يطلب مني �تخاذ قر�ر�ت �شخيفة. هل هي 
نبوءة؟ بعد وقوفه، �لإثنن، �إىل جانب دونالد تر�مب �أمام كني�شة �لقدي�س 
يوحنا، بينما يتم طرد �ملتظاهرين بالقرب من �لبيت �لأبي�س بوح�شية، فهم 
�لرجل �شاحب 23 و�شاما �أنه يجب ر�شم خط على �لرمال، خا�شة �أن دونالد 
تر�مب �شبق �ن هدد باإر�شال �جلي�س للحفاظ على �لنظام يف �لوليات �لتي 

جتاوزت فيها �أعمال �لعنف �حلكام �ملحلين.           )�لتفا�شيل �س13(
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اأخبـار الإمـارات

مركز �صواب يطلق حملة كورونا حتت و�صم #قدرة_الإن�صانية
•• اأبوظبي - وام: 

�أم�����س حملة ج��دي��دة على و�شائل  �أط��ل��ق م��رك��ز ���ش��و�ب 
�حلايل  يونيو   17 حتى  ت�شتمر  �لجتماعي  �لتو��شل 
و�ن�شتغر�م،  وف��ي�����ش��ب��وك،  ت���وي���رت،  يف  ح�����ش��اب��ات��ه  ع��ل��ى 

ويوتيوب.
 حتت �لو�شم #قدرة_�لإن�شانية.

وت�شلط �حل��م��ل��ة �جل��دي��دة مل��رك��ز ���ش��و�ب �ل�����ش��وء على 
�لأمل يف �لعامل و�لت�شامن �لإن�شاين �مل�شرتك و�لن�شال 

من �أجل �لتغلب على جائحة "كورونا" يف �لوقت �لذي 
تو��شل فيه "د�ع�س" و�جلماعات �ملتطرفة �لأخرى �شن 

�لهجمات ودعو�ت �ملوت و�لدمار.
وت�شمل �حلملة مقاطع فيديو جديدة منها ما هو متعلق 
بتوعية وحث �لآباء ليظلو� على در�ية مبن قد يتو��شل 
مع �أطفالهم عر �لإنرتنت، ويحذر من خماطر �لعنف 

و�لتطرف عر �ل�شبكة.
ويتابع �ملركز ما يقرب من 8 مالين متابع يت�شامنون 
�شد �لتطرف �لعنيف بجميع �أ�شكاله، ويدعمون جهود 

�لإرهابية  "د�ع�س"  وح�شية  لك�شف  "�شو�ب"  م��رك��ز 
وطبيعتها �لإجر�مية.

�ن�شم �إلينا �شد �شر وخر�ب د�ع�س لنبقى #متحدون_
�شد_�لتطرف.

�أن�ش�����اأت����ها  م�شرتكة  مب������ادرة  �ش�����و�ب  مركز  �أن  ي�����ذكر 
�ملتحدة  �لعربية  و�لإم���ار�ت  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  حكومتا 
يف عام 2015 ملو�جهة �لدعاية �ملتطرفة �لعنيفة على 
"د�ع�س" و�جلماعات  �لجتماعي من  �لتو��شل  و�شائل 

�لإرهابية �لأخرى ### .

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س الربتغال باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي - وام:

�إىل فخامة مار�شيلو  �لدولة حفظه �هلل برقية تهنئة  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  بعث �شاحب 
ريبيلو دي �شوز� رئي�س جمهورية �لرتغال وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني لبالده.

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

تهنئة مماثلتن �إىل فخامة �لرئي�س مار�شيلو ريبيلو دي �شوز�.
�آل نهيان برقيتي  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  �آل مكتوم و�شاحب  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  وبعث �شاحب 

تهنئة مماثلتن �إىل معايل �نطونيو كو�شتا رئي�س وزر�ء جمهورية �لرتغال.

�سكرا ... ر�سالة من �سموه لأبطال خط الدفاع الأول

حمدان بن حممد: باإذن اهلل وبكم �صنتجاوز هذه الأزمة.. و�صننت�صر
�سموه يوؤكد:  ت�سحياتكم �ستبقى حمل فخر واعتزاز و�ستظل حمفورة يف تاريخنا
اأنتم اأبطال هذه املرحلة.. تفانيكم واإخال�سكم �سّكل �سدًا منيعًا �سد هذا الوباء

الإمارات .. �صوابط حمكمة لعودة املوظفني وثقة باإجراءات الحتواء

•• دبي-وام:

بعث �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي، ر�شالة �شكر م�شحوبة ب�شعار تذكاري، لأبطال خط �لدفاع 
�إمارة  �لأول، من خمتلف �جلهات �حلكومية و�خلا�شة وذ�ت �لنفع �لعام يف 
دبي، يف بادرة تقدير من �شموه للجهود �لعظيمة �لتي بذلوها خالل �لفرتة 

�ملا�شية ل�شيما منذ بد�ية �أزمة جائحة فريو�س كورونا �مل�شتجد.
�أبطال خط  �ل��ذي قدمه  �لبطويل  للدور  تقديره  �شموه عن عميق  و�أع��رب 
كل  ي�شتحق  عطاء  من  يقدمونه  وم��ا  �لوباء  ه��ذ�  مو�جهة  يف  �لأول  �لدفاع 

�لت�شدي للفريو�س  و�إيثار للنف�س يف  �أبدوه من تفان  �لثناء و�لعرفان، وما 
و�حلد من �نت�شاره، جم�شدين �أروع معاين �لعطاء، وموؤكدين حر�شهم على 

�شالمة �لوطن وكل من يقيم على �أر�شه.
�لتي  ر�شالته  يف  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�أك��د 
بعثها لأكرث من 50 �ألف جندي وبطل �شمن فرق �لعمل.. �أن جهود �أبطال 
�أ�شمى  �أزم���ة ف��ريو���س ك��ورون��ا �مل�شتجد، ه��ي  ب��د�ي��ة  �ل��دف��اع �لأول منذ  خ��ط 
�أد�ء  يف  و�إخال�شهم  تفانيهم  �أن  على  �شموه  و�شدد  و�لبذل.  �لعطاء  معاين 
�لوباء للحفاظ على �شالمة  �شد هذ�  منيعاً  �شد�ً  �شكلت  بهم  �ملنوطة  �ملهام 
جمتمعاتنا، م�شري� �شموه �إىل �أن ت�شحيات جنود خط �لدفاع �لأول �شتبقى 

حمل فخر و�عتز�ز و�شتظل حمفورة يف تاريخنا.
و�أ�شاف �شموه �أن �أبطال خط دفاعنا �لأول �أثبتو� كفاءتهم �لعالية يف �لتعامل 
مع �لتحدي �لر�هن، و�آثرو� �شالمتنا على �أنف�شهم، فهم �أبطال هذه �ملرحلة 
�مل��ر�ح��ل، وبهم وب��اإذن �هلل �شنتجاوز ه��ذه �لأزم���ة، و�شننت�شر على هذ�  وك��ل 

�لوباء لنعود �أقوى و�أكرث عزما على ��شتكمال م�شريتنا ور�شم م�شتقبلنا.

وفيما يلي �لن�س �لكامل لر�شالة �شموه..
�إخو�ين و�أخو�تي �أبطال خط دفاعنا �لأول..

�شدنا  و�شجاعتكم هي  وهمتكم  و�لعطاء،  �لبذل  �أ�شمى معاين  جهودكم هي 

�ملنيع يف �حلفاظ على �شالمة جمتمعنا.
�لوباء...  ه��ذ�  �شد  �شياجنا  و�أن��ت��م  �مل��ي��د�ن،  قلب  من  �جلنود  �أنتم  �أبطالنا، 
�شكر�ً على طاقاتكم �لتي �شخرمتوها حلماية وطننا... و�شكر� لأنكم �آثرمت 

�شالمتنا على �أنف�شكم.
فخرنا  حم��ّل  �شتبقى  وت�شحياتكم  �مل��ر�ح��ل،  وك��ل  �ملرحلة  ه��ذه  �أبطال  �أنتم 

و�عتز�زنا، و�شتظل حمفورة يف تاريخنا.
باإذن �هلل... ثم بكم، �شنتجاوز هذه �لأزم��ة... و�شننت�شر �شننت�شر على هذ� 

�لوباء لنعود �أقوى، و�أكرث عزما على ��شتكمال م�شريتنا ور�شم م�شتقبلنا.
�شكر�ً لكم..

•• اأبوظبي -وام:

ت�شارعت وترية عودة موظفي �جلهات �لحتادية و�ملحلية يف دولة �لإمار�ت 
ملقار �لعمل وفق �شو�بط و�إج��ر�ء�ت حمكمة وهو ما يعك�س حجم �لثقة 

باإجر�ء�ت �حتو�ء فريو�س كورونا �مل�شتجد كوفيد19 يف �لدولة.
و�شهدت خطط عودة �ملوظفن �إىل مقار عملهم خطو�ت متدرجة ر�عت 
�ملعايري �ل�شحية و�ملعطيات �ملتوفرة و�أف�شل �لإجر�ء�ت �لكفيلة ب�شمان 
قو�عد  ت�شمنت  وبروتوكولت  ��شرت�شادية  �أدلة  �شمن  �ملوظفن  �شالمة 
وتعليمات �شحية و��شحة وحمكمة ر�عت كافة �ل�شرت�طات و�لإجر�ء�ت 
و�أ���ش��درت �جلهات  و�مل��وظ��ف��ن.  �لعمل  قبل جهات  م��ن  �تباعها  �ل��و�ج��ب 
�ملعنية يف �لدولة جمموعة من �لروتوكولت و�لأدلة �ل�شرت�شادية �لتي 

ي�شمن �للتز�م بقو�عدها حماية �ملوظفن.
ويف هذ� �لإطار �أعدت �لهيئة �لحتادية للمو�رد �لب�شرية دليال ��شرت�شاديا 
معايري  �أعل�ى  توفري  ف�ي  �ملعني�ة  �لحت��ادي��ة  و�جل��ه��ات  �ل�����وز�ر�ت  ي�ش�اعد 

حد  على  ومتعامليها  ملوظفيها  �ملهني�ة  و�ل�شالمة  �ل�شحة  و��ش�رت�طات 
�ش�و�ء. ويه�دف �لدلي�ل �ل�شرت�ش�ادي ب�ش�اأن بيئ�ة �لعم�ل �ملكتبي�ة و�لع�ودة 
ملق�ر�ت �لعم�ل ف�ي ظ�ل �لظ�روف �لطارئ�ة �إىل توفي�ر �لإر�شاد�ت �لالزمة 
و�أماك�ن  بيئ�ات  وتوفي�ر  و�ملتعاملي�ن  �ملوظفي�ن  و�شالمة  �شح�ة  ل�شم�ان 
عم�ل تر�ع�ي �أف�ش�ل و�أعل�ى معايي�ر �ل�شحة و�ل�شالمة �ملهني�ة، �إ�شافة �إىل 

�لتاأكد من توفري �لدعم �لنف�شي و�ملعنوي للموظفن وتهيئتهم للعمل.
�أثناء  �ل�شالمة  مم��ار���ش��ات  على  �ملوظفن  ت��دري��ب  �أهمية  �لدليل  و�أك���د 
�لتنقل من خالل �رت�د�ء �لكمامات ف�ي �لأماكن �لعامة، وجتنب �خلروج 
ف�ي  ل�شتخد�مها  �ملعقم�ة  بامل�و�د  �ملوظفي�ن  وتزوي�د  �ل���ذروة،  �ش�اعات  يف 
و�ش�ائل �لنق�ل �لع�ام، و�للتز�م بالتعليم�ات �ل�ش�ادرة م�ن �إد�رة �ملبان�ي فيم�ا 
�ملوجودين  �ملوظفن  عدد  على  بناء  �ل�ش�يار�ت  مو�قف  با�شتخد�م  يتعل�ق 

ف�ي �ملبنى.
و�أ�شار �لدليل �إىل �إجر�ء�ت تنظيم عملية �لدخول ملقر�ت �لعمل و�شرورة 
2 مرت بن �لأ�شخا�س، وتوفري  �ملحافظة على �لتباعد �جل�شدي مل�شافة 

كافة �ل�شرت�طات ملنع �لزدحام، وع�دم ��ش�تخد�م جه�از �لب�شم�ة لتثبي�ت 
درج�ة ح�ر�رة  قي�ا�س  �إىل جانب  �آخ�ر،  ��ش�عار  و�لن�شر�ف حت�ى  �حل�ش�ور 
�أو متعاملي�ن وف�ق �لإر�شاد�ت  �لعم�ل م�ن موظفي�ن  �إل�ى جه�ة  �لد�خلي�ن 

و�لأدو�ت �ل�شحي�ة �ملعتم�دة م�ن �جله�ات �ل�شحي�ة �لر�ش�مية ف�ي �لدول�ة.
وحدد �لدليل جمموعة من �ل�شو�بط خالل �لعمل ومن �أبرزها ت�شجيع 
�ل�شتيعابية  �ل�شعة  ومر�عاة  �ل�شامل،  و�لتنظيف  �ملرنة،  �لعمل  خيار�ت 
�لت�شال  وتقليل  و�مل��وردي��ن،  �ل���زو�ر  دخ��ول  وتقنن  و�مل��ر�ف��ق،  للمكاتب 
�ل�شحية  �مل��ت��غ��ري�ت  ر�شد  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لعمل،  نطاقات  وت��وزي��ع  �ملبا�شر 
للموظفن ب�شورة دورية، وتقليل �لتكد�س على �أ�شطح �ملكاتب، و��شتخد�م 
�حلو�جز �لوقائية، و�متام �ملعامالت �ملالية �إلكرتونيا، �إ�شافة �إىل �لإبالغ 

�لفوري عند �ل�شتباه بالإ�شابة.
وعلى �مل�شتوى �ملحلي �أ�شدر مركز �أبوظبي لل�شحة �لعامة قو�عد �إر�شادية 
�إىل عمل خالل جائحة كورونا ت�شمنت قائمة من �ل�شرت�طات  للعودة 

�ل�شحية و�لوقائية.

بدورها وزعت د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية حلكومة دبي بروتوكول �لعودة للعمل 
�إر�شاد�ت  م��ن  فيه  ج��اء  مب��ا  لال�شرت�شاد  دب��ي  حكومة  دو�ئ���ر  جميع  على 
�أف�شل  تتما�شي مع  و�ملتعاملن،  �ملوظفن  ل�شالمة  و�إج��ر�ء�ت �حرت�زية 

�ملمار�شات و�ملعايري �لعاملية �ملتبعة يف �لأنظمة �ملماثلة.
 19 م��ن فحو�شات كوفيد  ق��در  �أك���ر  ت��وف��ري  �لإم�����ار�ت على  وح��ر���ش��ت 
للموظفن قبل �ملبا�شرة يف �لعودة �إىل �أماكن �لعمل، حيث و��شلت مر�كز 
�مل�شح �لوطني يف خمتلف �إم��ار�ت �لدولة تكثيف عمليات �لفح�س خالل 

�لأ�شهر �ملا�شية وفق �إجر�ء�ت �ت�شمت بال�شهولة و�ل�شرعة.
وعمدت �لعديد من �جلهات �حلكومية و�لر�شمية وبالتعاون مع �جلهات 
ملوظفيها طو�ل  دوري��ة  �إج��ر�ء فحو�شات  �إىل  �لدولة  �ملعنية يف  �ل�شحية 

�لفرتة �ل�شابقة متهيد� ملرحلة �لعودة �إىل مقر �لعمل.
�ل�شارقة جميع موظفي �جلهات �حلكومية يف  �إم��ارة  من جهتها وجهت 
�ل��الزم��ة جمانا  �لفحو�شات  لإج���ر�ء  و�ملقيمن  �مل��و�ط��ن��ن  م��ن  �لإم����ارة 

متهيد� لعودتهم ملقار عملهم.

بتوجيهات حمدان بن را�سد

طائرة م�صاعدات اإماراتية لل�صودان حتمل 38 طنا من خريية اآل مكتوم ملجابهة كورونا 

�لعقود  طو�ل  ومتو��شل  م�شتمر 
�ملا�شية و�شال و�متد�د� لعالقات 

�لبلدين �ملزدهرة.
�شمو  بتوجيهات  �شعادته  و�أ���ش��اد 
�ل�����ش��ي��خ ح����م����د�ن ب����ن ر������ش����د �آل 
بن حمد�ن  ر��شد  و�ل�شيخ  مكتوم 
وجهودهما  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
و�خلري  �ل��ر  �عمال  يف  �مل�شتمرة 
�خلريية  م��ك��ت��وم  �آل  ه��ي��ئ��ة  ع���ر 
�خلريية  �أن�شطتها  تغطي  �ل��ت��ي 
�ل��ع��امل خا�شة  دول ك��ث��رية ح��ول 

�ملا�شية  �لعقود  ط���و�ل  �ل�����ش��ود�ن 
�ل�شود�ن  دع��م  يف  �ملقدر  ودوره���م 
ك����ورون����ا  يف جم���اب���ه���ة ج���ائ���ح���ة 
م��ن خ���الل ج�����ش��ر ج���وي مت عر 
من  م��ق��درة  م�ش�����اعد�ت  ت��ق��دمي 
�لطبية  و�مل��ع��ي��ن��ات  �مل�����ش��ت��ل��زم��ات 

وبكميات كبرية.
تاور �شمو   كما حيا �لروفي�شور 
�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم 
و�هتمامه  ل��ل�����ش��ود�ن  دع��م��ه  على 
مل�شاعدة  �مل�����ق�����در  �ل�������ش���خ�������ش���ي 

�مل�شاعي �خلريية  تلك  تنطلق يف 
�ل�شيخ  م��ن  ومتابعة  بتوجيهات 
ر����ش��د ب��ن ح��م��د�ن ب��ن ر����ش��د �آل 
حر�شا  ُي����ب����دي  و�ل�������ذي  م���ك���ت���وم 
�مل�شاعد�ت  بهذه  و�هتماما كبرية 
وتو�شليها للم�شتفيدين و�ن هذه 
بامل�شتلزمات  �خلا�شة  �مل�شاعد�ت 
منها  �شيتفيد  �لطبية  و�ملعينات 
من  �ل�������ش���ود�ن���ي���ن  م����ن  �لآلف 
�لكو�در �لطبية يف جمال �لرعاية 
�لجتماعية وعموم �فر�د �ملجتمع 

م���ك���ت���وم �خل����ريي����ة يف �ل�������ش���ود�ن 
�لعالم  و�شائل  يف  و�لعالمين 

�ل�شود�نية و�لمار�تية.
�شديق  �ل���روف���ي�������ش���ور  و�أع��������رب 
ت�������اور ب���ا����ش���م رئ���ي�������س و�أع�������ش���اء 
�ملجل�س �ل�شيادي ورئي�س جمل�س 
�لنتقالية  و�حل��ك��وم��ة  �ل������وزر�ء 
للقيادة  و�شكرهم  تقديرهم  عن 
�لر�شيدة لدولة �لإمار�ت �لعربية 
على  و�شعبها  وحكومتها  �ملتحدة 
�لدعم و�مل�شاندة �مل�شتمرة ل�شعب 

بينها  وم����ن  �لف��ري��ق��ي��ة  �ل������دول 
�ل�������ش���ود�ن. وق����ال ���ش��ع��ادة مريز� 
�ل�شائغ مدير مكتب �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم ع�شو 
�آل مكتوم يف  هيئة  �أمناء  جمل�س 
مكتوم  �آل  هيئة  �إن  ل��ه  ت�شريح 
�خل����ريي����ة ظ���ل���ت ح��ري�����ش��ة على 
�مل�����ش��اه��م��ة يف دع����م �ل�������ش���ود�ن يف 
�همها  م����ن  م���ت���ع���ددة  جم�������الت 
�لأيتام  وكفالة  و�ل�شقيا  �لتعليم 
وغريها من وجوه �خلري ..و�أنها 

�ل�����ش��ود�ن يف �مل��ج��الت ك��اف��ة عر 
هيئة �آل مكتوم �خلريية �لتي لها 
�أعمال خريية و��شعة ومتنوعة يف 

�ل�شود�ن.
�ل�شفري  �شعادة  �أك��د  جانبه  وم��ن 
حمد �جلنيبي �أن هذه �مل�شاعد�ت 
مكتوم  �آل  ه��ي��ئ��ة  م����ن  �مل���ق���دم���ة 
ومو��شلة  �ت�شاقا  تاأتي  �خلريية 
تقدمها  �ل����ت����ي  ل���ل���م�������ش���اع���د�ت 
�ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت  دول���ة 
ل��الأ���ش��ق��اء يف �ل�����ش��ود�ن وه��و نهج 

•• اخلرطوم -وام:

حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  بتوجيهات 
حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�آل  ر�ع��ى هيئة  �ملالية  وزي��ر  دب��ى 
�ل�شيخ  ومتابعة  �خلريية  مكتوم 
ر����ش��د ب��ن ح��م��د�ن ب��ن ر����ش��د �آل 
م���ك���ت���وم رئ���ي�������س جم��ل�����س �أم���ن���اء 
�لأول  �أم�س  و�شلت ع�شر  �لهيئة 
ط���ائ���رة  �خل�����رط�����وم  م����ط����ار  �ىل 
متنها  على  �م��ار�ت��ي��ة  م�شاعد�ت 
38 طنا من �مل�شتلزمات و�ملعينات 
جمابهة  يف  للم�شاهمة  �لطبية 
19 مقدمة من  كوفيد  فريو�س 
وكان  �خل��ريي��ة.  مكتوم  �آل  هيئة 
�لتابعة  �ل���ط���ائ���رة  ����ش��ت��ق��ب��ال  يف 
هبوطها  ع��ن��د  دبي"  "فالي  ل���� 
�لروفي�شور  �مل��ط��ار  م���درج  ع��ل��ى 
�ملجل�س  ع�������ش���و  ت�������اور  ����ش���دي���ق 
�للجنة  رئي�س  ون��ائ��ب  �ل�����ش��ي��ادي 
�لعليا للطو�رئ �ل�شحية و�شعادة 
�جلنيبي  ح��م��ي��د  حم���م���د  ح���م���د 
جمهورية  ل���دى  �ل���دول���ة  ���ش��ف��ري 
�مل�شوؤولن  م��ن  وع����دد  �ل�����ش��ود�ن 
�شفارة  و�ع�����ش��اء  �ل�شحة  ب����وز�رة 
�ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت  دول���ة 
�آل  ه���ي���ئ���ة  م���ك���ت���ب  وم�����������ش�����وؤويل 

تو�شيعا لنطاق جمابهة �لكورونا 
م������ن ح����ي����ث ت�����وف�����ري �مل���ع���ق���م���ات 
�لو�قية  و�لل��ب�����ش��ة  و�ل��ك��م��ام��ات 

و�جللوكوز وغريها.
�ب��ر�ه��ي��م ع���دلن �بر�هيم  و�أ���ش��ار 
مدير عام �شلطة �لطري�ن �ملدين 
بال�شود�ن �ىل �أن مطار �خلرطوم 
�إمار�تيا  ج��وي��ا  ج�����ش��ر�  ����ش��ت��ق��ب��ل 
خالل �ل�شهرين �ملا�شين ت�شمن 
متنوعة  �إن�������ش���ان���ي���ة  م�������ش���اع���د�ت 
..م�شيد� ب�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
ر��شد �آل مكتوم و�ل�شيخ ر��شد بن 
حمد�ن بن ر��شد وهيئة �آل مكتوم 
�خل����ريي����ة ع���ل���ى دع�����م �ل�������ش���ود�ن 
�مل�شتلزمات  م��ن  م��ق��درة  بكميات 
ملجابهة  �ل���ط���ب���ي���ة  و�مل����ع����ي����ن����ات 
�جمايل  �ن  �إىل  ي�����ش��ار  ك���ورون���ا. 
من  �لكورونا  جمابهة  م�شاعد�ت 
�لمار�ت بلغ 54 طنا وهي ت�شكل 
�جمايل  م���ن   62% ن�شبته  م���ا 
م�شاعد�ت �لكورونا لل�شود�ن من 
مبد�أ  و�ن  عاملية  ومنظمات  دول 
و�شيا�شة دعم �ل�شود�ن يف �ملجالت 
�لقيادة  ق��ب��ل  م��ن  م�شتمر  ك��اف��ة 
دول��ة �لم���ار�ت عر  �لر�شيدة يف 
لدولة  �ملتاحة  �مل��ت��ع��ددة  �ل��ق��ن��و�ت 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
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اأخبـار الإمـارات
اأطفال ال�صارقة تطلق امل�صابقة الفنية »كن مبدعا ..وابق متوا�صال«

•• ال�شارقة - وام:

للر�شم  م�شابقة   - و�ملبتكرين  �لقادة  ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة   - �ل�شارقة  �أطفال  �أطلقت 
و�أن�شطتها  وب��ر�جم��ه��ا  مبادر�تها  �شمن  وذل��ك   ) متو��شال  و�ب��ق   .. مبدعا  )ك��ن  بعنو�ن  و�ل��ف��ن��ون 
�لتفاعلية �لتي تنظمها عن بعد عر موقع �لتو��شل �لجتماعي �ن�شتغر�م shjchc وت�شتمر حتى 

�جلاري م�شتهدفة �لأطفال يف �لفئة �لعمرية من 6 - 12 �شنة. يونيو   30
وتت�شمن �شروط �مل�شابقة �مل�شاركة بر�شم لوحة فنية و�حدة مل ت�شبق �مل�شاركة بها يف م�شابقة �أخرى 
تتناول �أحد �ملو�شوعن �لتالين: " �شيفنا ممتع " �أو " كيف ترى �حلياة بعد كورونا كوفيد 19 " و 

.info@shjch.shj.ae إر�شال ن�شخة منها عر �لريد �لإلكرتوين �خلا�س باأطفال �ل�شارقة�
وقالت عائ�شة علي �لكعبي مديرة �أطفال �ل�شارقة بالإنابة.. �إن �مل�شابقة تهدف �إىل �كت�شاف �ملو�هب 
خالل  من  �لفني  ح�شهم  تعك�س  �لتي  �لإبد�عية  قدر�تهم  وتعزيز  وتنميتها  �لأط��ف��ال  ل��دى  �لفنية 

ر�شوماتهم بالإ�شافة �إىل ت�شجيعهم على ممار�شة �لأعمال �لفنية عن بعد يف ظل �لظروف �لر�هنة.

نورة الكعبي تبحث مع وزير الثقافة الأندوني�صي تعزيز التعاون الثقايف

اإقبال كبري من الأهايل واملقيمني على مراكز الفح�س �صد فريو�س كوروناالإمارات واأملانيا تبحثان تو�صيع اأطر ال�صراكة الثقافية

بلدية مدينة اأبوظبي توا�صل حمالت البناء الآمن يف الوثبة 
وتنفذ 17,863 اإجراًء توعويًا بالقوانني

�صحة دبي ترخ�س 37 من�صاأة �صحية و2340 مهنيا �صحيا منذ مطلع العام اجلاري

و�لأندوني�شي  �لإم���ار�ت���ي  �ل���رت�ث 
مبا ينعك�س على �أ�ش�س �لتعاون بن 
�لبلدين  يف  �لإب��د�ع��ي��ة  �ملوؤ�ش�شات 
�ملبدعن،  ب��ن  �ل�شر�كة  وت��ط��وي��ر 
وت���ع���ري���ف ���ش��ع��ب��ي �ل��ب��ل��دي��ن على 
�حل����رف �ل���ي���دوي���ة �مل��ح��ل��ي��ة يف كل 
�أ���ش��و�ق ج��دي��دة �أمام  دول���ة،  وفتح 

�حلرف  �لإبد�عية �ليدوية.
كما قدمت نورة �لكعبي �شرحاً عن 
م�شاريع دول��ة �لإم���ار�ت يف مدينة 

مالية  م���ن���ح  ل���ت���ق���دمي  و�ل�����ه�����ادف 
و�ل�شركات  �مل�شتقلن  للمبدعن 
�لإبد�عية �ل�شغرية مل�شاعدتها على 
تو�جهها.  �لتي  �لتحديات  جت��اوز 
وب���ح���ث �ل�����وزي�����ر�ن ت��و���ش��ي��ع �أط����ر 
�لبلدين  ب��ن  �لثقافية  �ل�����ش��ر�ك��ة 
�لإبد�عية،  �ل�شناعات  جم���ال   يف 
و�حل������رف �ل���ي���دوي���ة ون��ق��ل��ه��ا �إىل 
م�����ش��ت��وي��ات ج���دي���دة م���ن �لإب������د�ع 
ع���ر خ��ل��ق ق��ط��ع م�����ش��ت��وح��اة من 

�ت��خ��ذت��ه��ا �أمل���ان���ي���ا ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف من 
ت��اأث��ري �لأزم����ة �ل�شحية  ت��د�ع��ي��ات 
تعمل  حيث  �لثقايف،  �لقطاع  على 
بر�مج  ع��ل��ى  �لأمل���ان���ي���ة  �حل��ك��وم��ة 
�لإبد�عي،  �ل��ق��ط��اع  ت��دع��م  خا�شة 
�شندوقاً  �أي�شاً  �حلكومة  و�أطلقت 
للتخفيف  ي���ورور  مليار   5 بقيمة 
، كما  ع���ن �لأع����م����ال و�ل�������ش���رك���ات 
م��ن�����ش��ة لعر�س  �ل�������وز�رة  �أ���ش�����ش��ت 
مبختلف  �ل���ث���ق���اف���ي���ة  �لأع������م������ال 
�إتاحتها  ب��ه��دف  رق��م��ي��اً  جم��الت��ه��ا 
�أم����ام �أك���ر ع���دد م��ن �جل��م��ه��ور يف 
ظ����ل �إغ�������الق �مل���ت���اح���ف و����ش���الت 

�ملنا�شبة  و�حللول  �لر�مج  لو�شع 
�ل�شناعات  ق���ط���اع  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ن 

�لثقافية و�لإبد�عية.
معايل  م��ع  �لكعبي  ن��ورة  وناق�شت 
�لتعاون  م��ون��ت��ي��ن��ف��ريجن   مي�شيل 
لإ�شد�ر  �ل��ي��ون�����ش��ك��و  م��ظ��ل��ة  حت���ت 
�لرقمية  �ل�شيا�شات  م��وح��د  دل��ي��ل 
للفنانن  �لفكرية  �مللكية  حلماية 
�لفكري  �إنتاجهم  يعر�شون  �ل��ذي 
وذلك  رقمياً  و�لإب��د�ع��ي  و�لثقايف 

حفاظاً على حقوقهم �لفكرية. 
مي�شيل  م�����ع�����ايل  �����ش���ت���ع���ر����ش���ت 
�لتي  �ل����ت����د�ب����ري  م���ون���رتف���ري���ن���غ 

•• اأبوظبي-الفجر:

ب��ح��ث��ت ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د �لكعبي 
�ملعرفة مع  وتنمية  �لثقافة  وزيرة 
�لتعليم  وزي��ر  مكارم  ن��دمي  معايل 
�ندوني�شيا  جمهورية  يف  و�لثقافة 
�لثنائية  �لثقافية  �ل�شر�كة  تعزيز 
�لفنون  جم������الت  يف  خ�������ش���و����ش���اً 

و�حلرف.
�أهمية  �ل���ك���ع���ب���ي  ن�������ورة  و�أك����������دت 
يف  �ل�شديقة  �ل��دول  مع  �لتو��شل 
�ل�شعبة لتبادل  �لأوق��ات  ظل هذه 
�خل���ر�ت و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن جتارب 
على  للتغلب  و�ل��ت��ك��ات��ف  ب��ع�����ش��ن��ا، 
�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ف��ر���ش��ت��ه��ا �أزم���ة 

كوفيد 19 على دول �لعامل،
�جتماع  يف  �لكعبي  ن���ورة  و�ط��ل��ع��ت 
�لأندوني�شي  �ل��وزي��ر   مع  بعد  عن 
على �لإج���ر�ء�ت �لإح��رت�زي��ة �لتي 
ملو�جهة  �لإم����ار�ت  دول���ة  �تخذتها 
كوفيد 19، وجهود �لقطاع �لثقايف 
و�لإب�����د�ع�����ي يف ت���ق���دمي م���ب���ادر�ت 
وحو�فز ت�شهم يف  ��شتد�مة عطاء 
�أو�شحت  كما  �لإب��د�ع��ي.  �ملجتمع 
لدعم  �لوطني  �ل��رن��ام��ج  �أه���د�ف 
�مل��ب��دع��ن �ل����ذي �أط��ل��ق��ت��ه �ل����وز�رة 

�ملو�شل وهي �إعادة �جلامع �لنوري 
ومنارته �حلدباء وم�شروع كني�شي 
�ل�شاعة و�لطاهرة و�لر�مية لإحياء 
م��دي��ن��ة �مل���و����ش���ل و�حل����ف����اظ على 
ج�شر�ً  باعتباره  �لإن�شاين  �ل��رت�ث 
و�شونها  �مل��ج��ت��م��ع��ات،  ب��ن  ي��رب��ط 
م�شرتكة  �إن�������ش���ان���ي���ة  م�������ش���وؤول���ي���ة 
مع  تو��شل  على  �حل�شار�ت  تبقي 
�أن  �أ���ش��ارت  كما  �ل��ع��ري��ق،  ما�شيها 
دول���ة �لإم�����ار�ت ت��وؤم��ن ب���اأن ثقافة 
و�لديانات  �ل�شعوب  بن  �لتعاي�س 
�ملجتمعات  ل��ت��ط��ور  �مل���دخ���ل  ه���ي 
م�شرية �إىل �أن م�شروع بيت �لعائلة 
�إن�شاءه  يجري  �ل��ذي  �لإبر�هيمية 
�شي�شم  �أب���وظ���ب���ي  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 
ك��ن��ي�����ش��ة، وم�����ش��ج��د، وك��ن��ي�����س حتت 
لي�شكل  وذل��ك  و�ح��د،  �شرح  �شقف 
م�شرتكاً  جمتمعاً  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
تتعزز فيه ممار�شات تبادل �حلو�ر 

و�لأفكار بن �أتباع �لديانات.
و�أندوني�شيا  �لإم��ار�ت  دولة  وكانت 
قد وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون يف 
�ملجالت �لثقافية يف يوليو 2019 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  زي���������ارة  خ������الل 
�ل�����ش��ي��خ �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي���د 
نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل  �آل 

•• اأبوظبي-الفجر:

ب��ح��ث��ت ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د �لكعبي 
يف  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وزي��رة 
�جتماع عر تقنية �لت�شال �ملرئي 
مونتينفريجن  مي�شيل  معايل  م��ع 
�لثقافية  لل�شيا�شة  �ل��دول��ة  وزي��رة 
�ل����دول����ي����ة يف م���ك���ت���ب �خل���ارج���ي���ة 
ب���ج���م���ه���وري���ة �أمل����ان����ي����ا �لحت����ادي����ة 
بن  �لثنائية  �لثقافية  �ل��ع��الق��ات 
�ل�شر�كة  تطوير  وفر�س  �لبلدين 
يف �ل��ق��ط��اع �ل��ث��ق��ايف و�لإب����د�ع����ي، 
وت��ب��ادل �خل��ر�ت يف ظل �لأو�شاع 

�ل�شتثنائية �لتي مير بها �لعامل.
�ل���ك���ع���ب���ي معايل  ن������ورة  و�ط���ل���ع���ت 
مي�شيل مونتينفريجن على جتربة 
�ل���ث���ق���ايف يف �لإم���������ار�ت  �ل���ق���ط���اع 
وج����ه����ود  �مل���وؤ����ش�������ش���ات �لإب���د�ع���ي���ة 
�لثقايف  �لعمل  ��شتد�مة  ل�شمان 
خ��الل ف��رتة �لأزم���ة �حلالية، كما 
�أو�شحت معاليها �أهد�ف �لرنامج 
�مل��ب��دع��ن �لر�مي  �ل��وط��ن��ي ل��دع��م 
لالأفر�د  م��ال��ي��ة  م��ن��ح  ت��ق��دمي  �إىل 
و�ل�شركات مل�شاعدتهم على تخطي 
و��شتد�مة  �حل��رج��ة  �ل��ف��رتة  ه��ذه 
مرحلة  يف  �لإب�����د�ع�����ي  ع��ط��ائ��ه��م 
م�شرية  كوفيد19-،  ب���ع���د  م����ا 
�أطلقت  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  �أن  �إىل 
مل��ع��رف��ة حتديات  وط���ن���ي���اً  م�����ش��ح��اً 
�ل����دول����ة  �ل���ق���ط���اع �لإب������د�ع������ي يف 

�لعر�س و�ملعار�س �لفنية.
و�أو����ش���ح���ت �ل���وزي���رة �لأمل���ان���ي���ة �أن 
ب���الده���ا ���ش��ت��ت��وىل رئ��ا���ش��ة جمل�س 
�لحتاد �لأوروب��ي يف يوليو �ملقبل، 
ولديها خطط ��شرت�تيجية متعلقة 
بالرت�ث �لثقايف وربطه بال�شياحة 
بهدف ��شتقطاب �ملزيد من �ل�شياح 

�إىل دول �لحتاد �لأوروبي.
وع������رت �ل�����وزي�����رة �لأمل����ان����ي����ة عن 
�إك�شبو  للم�شاركة يف  تطلع بالدها 
دب���ي �ل��ع��ام �مل��ق��ب��ل يف ج��ن��اح خا�س  
نحو  معرفية  رحلة  ل���زو�ره  يوفر 

�ل�شتد�مة.
�شيكون زو�ر �إك�شبو دبي على موعد 
مع جتربة نوعية يف �جلناح �لذي 
�أملانيا"  "ملتقى  مفهوم  على  يقوم 
ويتميز �جلناح بت�شميم "تركيبي" 
على هيئة حرم جامعي يتاألف من 
وحد�ت منف�شلة تتقاطع يف ردهة 
ومطعماً  م�����ش��رح��اً  ت�شم  ف�شيحة 
مذهاًل  فنياً  �شرحاً  بذلك  ليقدم 
للجناح.  �لرئي�شي  �ملفهوم  يج�شد 
�شمم  �ل���ذي  �جل��ن��اح  �شيوفر  ك��م��ا 
و�لبحوث  للمعرفة  وجهة  ليكون 
تفاعلية  جت����رب����ة  و�ل����ت����و������ش����ل، 
على  ز�ئ��ر  لكل  خ�شي�شاً  م�شممة 
ي�شتعر�س  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف  ح���دة 
�لأملانية  �لب���ت���ك���ار�ت  �أح����دث  ف��ي��ه 
�لتكنولوجيا  جم��الت  خمتلف  يف 

و�لعلوم

•• منطقة الظفرة - لطيفة جابر

نهيان، ويل  �آل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  بناًء على توجيهات �شاحب 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
�أبوظبي  ل�شركة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ظ��ف��رة  م�شت�شفيات  �أب��وظ��ب��ي،�أع��ل��ن��ت   لإم����ارة 
للخدمات �ل�شحية " �شحة " بدء �إجر�ء �لفح�س �ملجاين لكافة مو�طني 
�أ�شحاب  و  �ملو�طنن  �مل�شاعدة يف منازل  �لإم���ار�ت  وعمالة �خلدمة  دول��ة 
عاماً   50 ع��ن  �أع��م��اره��م  تزيد  مم��ن  و�ملقيمن  �حل��و�م��ل  و�لن�شاء  �لهمم 
بجانب  للفريو�س  �مل�شاحبة  �لأع��ر����س  لديهم  �لذين  �لأ�شخا�س  وكذلك 

�ملخالطن �ملقربن من �مل�شابن .
درهما" عن   370" م��ادي  �أع���اله  مبقابل  �لفئات  لغري  �لفح�س  وي��ك��ون 

طريق تطبيق �شحة �أو �لدفع �لذكي �للكرتوين "�لبطاقة �لبنكية".
�لفئات  من  �لفحو�شات  �إج��ر�ء  يف  �لر�غبن  �لظفرة  م�شت�شفيات  وطالبت 
حجز  �لفحو�شات   جميع  تتطلب  حيث  �مل�شبق  �حلجز  ب�شرورة  �مل��ح��ددة 
مو�عيد م�شبقة عر مركز ��شتجابة 8001717 �أو من خالل �لتطبيق 

�للكرتوين �لذكي "�شحة". 
لإجر�ء  �لالزمة  �ل�شرت�طات  �لظفرة عدد من  م�شت�شفيات  �إد�رة  وحددت 
عمالة  فئة  ومنها  و�مل�شتثناة  �مل��ح��ددة  �لفئات  من  لعدد  �ملجاين  �لفح�س 
�خلدمة �مل�شاعدة يف منازل �ملو�طنن،  و�لتي تتطلب �شرورة �إرفاق  �لكفيل  
لرقم �لهوية �لإمار�تية �خلا�شة به و�إرفاق �شورة من �لإقامة للمكفولن 
من هذه �لفئة عر تطبيق �شحة.  �أما فئة �أ�شحاب �لهمم فيتطلب �لأمر 
وفيما  �شحة  تطبيق  عر  �لهمم  �أ�شحاب  من  �أن��ه  يثبت  ما  �إرف���اق  منهم  

يخ�س �لن�شاء �حلو�مل يجب �إرفاق فح�س �حلمل عر تطبيق "�شحة".

•• اأبوظبي -الفجر:

من  �أبوظبي،  مدينة  بلدية  تو��شل 
تنفيذ  �ل��وث��ب��ة،  بلدية  مركز  خ��الل 
حمالت �لبناء �لآمن، �لتي ت�شتهدف 
�ملقاولت  و���ش��رك��ات  �مل�شاكن  م��الك 
�لو�قعة  �ملناطق  يف  و�ل�شت�شارين 
�شمن �لنطاق �جلغر�يف ملركز بلدية 
�ل��وث��ب��ة: )ب��ن��ي ي��ا���س ���ش��رق وغرب، 
ومنطقة  و�ل�����ش��و�م��خ،  و�ل�����ش��اخم��ة، 
�ل��وث��ب��ة، و�مل�����ز�رع و�ل���ع���زب(، وذلك 
�لعام  �ملظهر  على  �حل��ف��اظ  ب��ه��دف 
�ملقاولت  و���ش��رك��ات  �مل���الك  وتوعية 
و�أنظمة  بقو�نن  �لل��ت��ز�م  باأهمية 

�لبناء �ملتبعة يف �إمارة �أبوظبي.
�لبلدية، من خالل �لطاقم  وقامت 
 17،863 بنحو  لديها،  �لتفتي�شي 
منذ  �لبناء  بقو�نن  توعوياً  �إج���ر�ًء 
�ليوم،  2020 وح��ت��ى  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة 
�إج���ر�ًء   15،616 تنفيذ  مت  حيث 
�لعام  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع  يف  ت��وع��وي��اً 
توعوياً  �إج����ر�ًء  و2247  �جل����اري، 

�ملقاولت  و���ش��رك��ات  �مل�شاكن  م��الك 
��شتمر�رية  ع��ل��ى  و�ل���ش��ت�����ش��اري��ن 
�حل��ف��اظ ع��ل��ى �أم���اك���ن �ل��ب��ن��اء �آمنة 
ل��ك��اف��ة �ل��ع��ام��ل��ن ب��ه��ا ح��ف��اظ��اً على 
تنظيم  بقو�نن  و�لتقيد  �شالمتهم، 

�شهري  خ�����الل  م����ن  و�ل�����ش����ت����م����ر�ر 
�أبريل ومايو 2020، كما �شت�شتمر 
مناطق  ك�����اف�����ة  ع����ل����ى  �حل������م������الت 
�خت�شا�س مركز بلدية �لوثبة طو�ل 
�لعام. وحث �لقائمون على �حلمالت 

�لقائمة،  �مل�شاريع  يف  �لبناء  �أع��م��ال 
وتطبيق  �ت���ب���اع  ب�������ش���رورة  وك���ذل���ك 
�لو�جب  �لح����رت�زي����ة  �لإج��������ر�ء�ت 
�تباعها يف �أماكن �لبناء لتبقى بيئة 

�لعمل �آمنة.

جتربتهم  وحت�شن  �مل�شتثمرين 
�ل�شتثنائية  �ل����ظ����روف  خ�����الل 
"كوفيد19-"من  جل����ائ����ح����ة 
�لت�شهيالت  م���ن  ح���زم���ة  خ����الل 
�لق�شوى  و�ل�شتجابة  �حلكومية 
وتطلعاتهم  لح����ت����ي����اج����ات����ه����م 
ل�����ال������ش�����ت�����ف�����ادة م�������ن �ل����ف����ر�����س 
�ل�شتثمارية �لتي توفرها �لإمارة 

.
بدبي  �ل�شحة  هيئة  �أن  و�أو����ش���ح 
ق��ام��ت م��ن��ذ ب��د�ي��ة �ل��ع��ام �جلاري 
�ملا�شي  م��اي��و  �شهر  ن��ه��اي��ة  وح��ت��ى 
�شحية  م��ن�����ش��اأة   37 ب��رتخ��ي�����س 
و�حد  م�شت�شفى  ب��ي��ن��ه��ا  ج���دي���دة 
طبية  عياد�ت  و9  �شيدلية  و16 
مر�كز   9 و  ومتخ�ش�شة  ع��ام��ة 
ل��ف��ح�����س �ل��ن��ظ��ر ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�شحيا  مهنيا   2340 ترخي�س 
بينهم 466 طبيبا و210 �أطباء 
وقابلة  مم��ر���ش��ا   922 و  �أ���ش��ن��ان 

•• دبي-وام:

بلغ عدد �ملن�شاآت �ل�شحية �لتي مت 
ترخي�شها يف �إمارة دبي منذ بد�ية 
�شهر  نهاية  وحتى  �جل���اري  �ل��ع��ام 
�شحية  من�شاأة   37 �ملا�شي  مايو 
�ل�شحين  �ملهنين  بلغ عدد  فيما 
ن��ف�����س �لفرتة  �مل��رخ�����ش��ن خ���الل 

. �شحيا  مهنيا   2340
�ملدير  وق��ال �لدكتور م��رو�ن �ملال 
�لتنظيم  ل���ق���ط���اع  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
بدبي..  �ل�شحة  بهيئة  �ل�شحي 
�لهيئة لطلبات  تلقي  ��شتمر�ر  �إن 
و�لإ�شتثمار  �ملهنية  �ل��رت�خ��ي�����س 
يف �ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ح��ي ب��دب��ي رغم 
مير  �ل��ت��ي  �لإ�شتثنائية  �ل��ظ��روف 
�لكبرية  �لثقة  يعك�س  �لعامل  بها 
كوجهة  �لإم����ارة  بها  حتظى  �لتي 
مثالية لالإ�شتثمار �ل�شحي ويوؤكد 
ومتانة  وق��وة  �لتناف�شية  قدرتها 
و�لت�شريعات  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ت��ه��ا 
�ل�شحي  ل���ل���ق���ط���اع  �ل����ن����اظ����م����ة 
على  وق��درت��ه  �لطموحة  وروؤي��ت��ه 
ع���ب���ور وجت�������اوز ك���اف���ة �ل���ظ���روف 
�أكرث  منها  و�خل���روج  و�لتحديات 

قوة و�شالبة.
�أولته  �لذي  �لبالغ  �لإهتمام  و�أكد 
ملو��شلة  ب���دب���ي  �ل�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 
تقدمي خدماتها �ملتميزة للمر�شى 
وجهودها  ع��ام  ب�شكل  و�ملتعاملن 
وت�شجيع  ل��ت��ح��ف��ي��ز  �مل�������ش���ت���م���رة 

طبيا  م��ه��ن��ي��ا  و723  ق���ان���ون���ي���ة 
تقليدي  "طب   19 و  م�����ش��اع��د� 
�أن  �إىل  لف��ت��ا  وبديل"..  تكميلي 
�ملرخ�شة  �ل�شحية  �ملن�شاآت  ع��دد 
بدبي و�شل حتى نهاية �شهر مايو 
�ملا�شي �ىل 3419 من�شاأة �شحية 
�ل�شحين  �ملهنين  بلغ عدد  فيما 
 39488 �لعاملن بهذه �ملن�شاآت 

مهنيا �شحيا .
�جلهود  �ملال  �لدكتور  و��شتعر�س 
�لهيئة يف  بها  تقوم  �لتي  �لدوؤوبة 
و�آلية  �ل�����ش��ح��ي  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  جم���ال 
منح �لرت�خي�س لالأفر�د و�ملن�شاآت 
�لرقابي  �ل��ه��ي��ئ��ة  ودور  �ل�شحية 
للتاأكد من  �ملن�شاآت �ل�شحية  على 
�ملعايري  بتطبيق  �لتز�مها  م��دى 
�ملقدمة  �خل����دم����ات  يف  �ل���ع���امل���ي���ة 

للمتعاملن .
�أن �ج���ر�ء�ت �حل�شول  و�أ���ش��ار �إىل 
�ملهنة  م����ز�ول����ة  ت��ر�خ��ي�����س  ع��ل��ى 
ي��ك��ون م��ن خ���الل �ل��ت��ق��دم بطلب 
�لكرتوين لإد�رة �لتنظيم �ل�شحي 
�ل�شهاد�ت  ب��ت��ق��ي��ي��م  ت���ق���وم  �ل���ت���ي 
بالتعاون  �شحتها  م��ن  و�ل��ت��اأك��د 
مع جهات خمت�شة يف هذ� �ملجال 
�للكرتونية  �لمتحانات  و�ج��ر�ء 
للمتقدمن �لر�غبن يف �حل�شول 

على ترخي�س مز�ولة �ملهنة .
�ملن�شاآت  برت�خي�س  يتعلق  وفيما 
�ملال  �ل���دك���ت���ور  دع����ا   .. �ل�����ش��ح��ي��ة 
هذه  على  �حل�شول  يف  �لر�غبن 

�لإلكرتوين  �لتقدم  �لرت�خي�س 
تتم  ح��ي��ث  ب��دب��ي  �ل�����ش��ح��ة  لهيئة 
م���ر�ج���ع���ة �ل��ط��ل��ب و�ل���ت���اأك���د من 
مدى ��شتيفائه ملتطلبات و�شروط 
�ل����رتخ����ي���������س وم����������دى ت���ط���اب���ق 
و��شد�ر  �ل���و�ق���ع  م���ع  �مل��ع��ل��وم��ات 
بعد  و�لنهائية  �ملبدئية  �ملو�فقات 
و�شروط  متطلبات  كافة  ��شتيفاء 

�لرتخي�س.
و�أو�شح �أن نظام ت�شجيل �ملمار�شن 
�ل�����ش��ح��ي��ن و�مل��ن�����ش��اآت �ل��ط��ب��ي��ة " 
" ���ش��اه��م ب�شكل ف��اع��ل يف  ���ش��ري��ان 
حت�شن جتربة �لعمالء �لد�خلين 
مر�حل  ك���اف���ة  يف  و�خل����ارج����ي����ن 
و�لرقابة  و�لتفتي�س  �لرتخي�س 
م�شري�ً  �ل�����ش��ح��ي��ة  �مل��ن�����ش��اآت  ع��ل��ى 
�إىل  �لو�شول  و�شرعة  �شهولة  �ىل 
�لذكية  �ل���ق���ن���و�ت  ع���ر  �خل���دم���ة 
لكل  �لفردية  �لحتياجات  لتلبية 
عميل و�شمان �للتز�م بالقو�نن 
و�ل����ت���������ش����ري����ع����ات ع����ن����د ت���ق���دمي 

�خلدمات.
�لدعم  �إىل  �مل���ال  �ل��دك��ت��ور  ول��ف��ت 
و�لت�شهيالت �لتي تقدمها حكومة 
لال�شتثمار  �خلا�س  للقطاع  دب��ي 
�إىل  منوها   .. �لطبي  �ل��ق��ط��اع  يف 
�لقطاع  يلعبه  �ل��ذي  �لهام  �ل��دور 
��شرت�تيجي  ك�����ش��ري��ك  �خل���ا����س 
متميز يف تقدمي خدمات �لرعاية 
خمتلف  يف  ل��ل��م��ر���ش��ى  �ل�����ش��ح��ي��ة 

�لتخ�ش�شات �لطبية.

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �إىل 
�لتعاون  ع��الق��ات  لبحث  ج��اك��رت��ا  
�ل��ب��ل��دي��ن و�إم���ك���ان���ات وفر�س  ب��ن 
تنميتها ودعمها يف �ملجالت كافة.

ك����م����ا �ت����ف����ق����ت دول���������ة �لإم������������ار�ت 
�أهمية  �إندوني�شيا على  وجمهورية 
وقت  م��ن��ذ  �لت�شامح  م��ف��ه��وم  ن�شر 
 2015 �أ����ش���در� يف  م��ب��ك��ر، ح��ي��ث 
ب��ي��ان��اً م�����ش��رتك��اً يف �خ��ت��ت��ام زي���ارة 
جوكو  �لإن���دون���ي�������ش���ي  ل��ل��رئ��ي�����س 
وي������دودو ل���دول���ة �لإم��������ار�ت، �أك����د� 
و�لأمن  �ل�شالم  حتقيق  �أن  خالله 
و�ل�شتقر�ر يف �لعامل يتطلب ن�شر 
�لإ�شالم،  عن  �ل�شحيحة  �ل�شورة 
وت�����ش��ج��ي��ع �حل�������و�ر ب����ن �لأدي�������ان 
�لأعر�ق  �ملختلفة  �ل�شعوب  جلميع 
وت�شارك  و�لأدي���������ان.  و�ل���ث���ق���اف���ات 
�إك�����ش��ب��و دب���ي �لعام  �أن��دون��ي�����ش��ي��ا يف 
�ملقبل لإبر�ز �لتنوع �لذي متتلكه، 
و��شت�شعار  ��شت�شر�ف  ع��ن  ف�شاًل 
�شيكون  ح���ي���ث  �ل�����غ�����د،  وت���������ش����ور 
�جلناح �لإندوني�شي موطناً للتنوع 
ليبن كيف  و�ل��ف��ر���س،  و�لب��ت��ك��ار 
�أف�شل،  م�شتقباًل  �إندوني�شيا  تبني 
عر �بتكار�ت جتمع بن �لتقنيات 

�حلديثة و�ملعارف �ملحلية.

الرتبية ت�صع م�صودة خطة ت�صغيلية للعام الدرا�صي 2020 - 2021 
ودليل خا�س باآلية اتباع خطوات �صداد الر�صوم الدرا�صية 

•• دبي- حم�شن را�شد

�ن��ت��ه��ت وز�رة �ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م م���وؤخ���ر�، م��ن �إع���د�د 
�ملدر�شية  �لعمليات  لقطاع  �لت�شغيلية  �خلطة  م�شودة 
�رتكزت  �إذ   ،2021-2020 �ملقبل  �ل��در����ش��ي  للعام 
�خلطة على �أربعة حماور ت�شم �ملختر�ت �لفرت��شية، 
�ملتلفزة،  و�حل�ش�س  �لل��ك��رتوين،  و�لن�شج  و�ملن�شات 
وتقييم �حل�ش�س �لفرت��شية"، وتركز على متكن 90 
�ملو�قف  يف  �لتكنولوجيا  توظيف  من  �ملعلمن  % من 

�لتعليمية �لإفرت��شية.
و���ش��ددت �ل�����وز�رة يف تعميم ل��ه��ا مل��دي��ري �ل��ن��ط��اق على 
�لعمليات  ق���ط���اع  خ��ط��ة  لأع������د�د  �ل����ش���ت���ع���د�د  �أه��م��ي��ة 
على  �ملبادر�ت  وتوزيع  �ملقبل،  �لدر��شي  للعام  �ملدر�شية 
�لهدف  على  �مل�شودة،  �حتوت  �إذ  �مل��ذك��ورة،  �ملحاور  وفق 
للجميع  متكافئ  نوعي  تعليم  و�شمان  �ل�شرت�تيجي 
مل��ب��ادرة معلمي  �مل��در���ش��ي،  مب��ا يف ذل��ك �لتعليم م��ا قبل 
 - وطني  موؤ�شر  �إىل  تنتمي  �لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �ملدر�شة 

�لأجندة �لوطنية 2021.
وتركز على قيا�س مدى �لتطور �لتقني للمعلمن من 
�ملوقف  د�خ���ل  و�لتعلم   �لتعليم  عمليات  ج���ودة  خ��الل 
�لطلبة  �أد�ء  تطور  ي�شمن  مب��ا  �لإف��رت����ش��ي،  �ل�شفي 
و�لإرتقاء  بالتقادم  �لتح�شيلي،  مب�شتو�هم  و�لإرت��ق��اء 

بامل�شتوى �لتقني للمعلمن

�إذ  �لفرت��شية،  �حل�ش�س  تقييم  �مل��ب��ادرة  من  وينبثق 
��شتحدثت �لوز�رة  �إ�شتمارة لقيا�س مدى جودة عمليات 
�لتعليم و�لتعلم د�خل �ملوقف �ل�شفي �لإفرت��شي، مبا 
�لطالب،  �أد�ء  وت��ط��ور  �لتعلم،  ن���و�جت  حتقيق  ي�شمن 

ومدى متكن �ملعلمن من توظيف �لتكنولوجيا.
متكن  م��دى  ح��ول  �إح�شائية  �إع���د�د  �مل�شودة  وت�شمنت 
�ملعلمن من توظيف �لتكنولوجيا يف �ملو�قف �ل�شفية، 
و�لتعلم  �لتعليم  عمليات  ج���ودة  مب��دى  �إح�شائيات  و 
�ملعلمن  �أد�ء  لتطوير  تدريبي  وبرنامج   ، �لإفرت��شية 

حول توظيف �لتكنولوجيا يف �ملو�قف �ل�شفية . 
دليل  م��وؤخ��ر�،  �ل���وز�رة  �أ�شتحدثت  �أخ���رى  ناحية  وم��ن 
خا�س يت�شمن خطو�ت �ر�شال �شد�د �لر�شوم �لدر��شية 
للطلبة �ملقيمن يف �ملد�ر�س �حلكومية، وتقدر ن�شبتهم 
خالل  من  �لر�شوم  دفع  لت�شهيل  �لطلبة،  من   20%

ر�بط حددته �لوز�رة لهذ� �لغر�س.
و�شددت �لوز�رة على  �أن تكون عملية حت�شيل �لر�شوم 
�ر�شال  ب��ع��دم  �لتنبيه  م��ع  �مل��د�ر���س  �إد�ر�ت  ط��ري��ق  ع��ن 
�لربط لأولياء �لأمور �و �أي  �شخ�س �خر ويكون �لر�بط 
م�شوؤولية مدير �ملدر�شة، وتقوم �ملدر�شة  بعملية �إ�شافة 
عر  و�ر�شالها  �ل��ر�ب��ط  على  �ملطلوبة  �لبيانات  جميع 
يقوم  �ن  على  للدفع،  �لم��ر  لويل  �للكرتوين  �لريد 
ويل �لمر بالدفع عن طريق بطاقة �لئتمان �خلا�شة 

به ) �لفيز� (.



اخلميس    11   يونيو   2020  م    -   العـدد   12958  
Thursday     11    June   2020  -  Issue No   12958

04

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

�أطلقت د�ئرة تنمية �ملجتمع يف �أبوظبي، �شيا�شة لتنظيم �لعمل �لتطوعي يف 
�لإمارة، بهدف �يجاد بيئة تطوعية كفوؤة وفعالة تهدف �ىل تفعيل منظومة 
�لعمل �لتطوعي يف �لإمارة من خالل ن�شر �لوعي و�لت�شجيع على �مل�شاركة 
من قبل كافة �شر�ئح �ملجتمع مبختلف �أطيافهم �شمن معايري مهنية ثابتة 
بدون  �لتطوعية  �لفرق  لت�شجيل  �لفر�شة  �إتاحة  جانب  �ىل  �آمنة،  بيئة  يف 

�شرط �لتبعية جلهة �أو موؤ�ش�شة.
ن�شعد  �ملجتمع:  تنمية  د�ئ��رة  وكيل  �لظاهري،  �ملهند�س حمد  �شعادة  و�شرح 
�جلهة  ب�شفتنا  �أبوظبي،  �إم��ارة  يف  �لتطوعي  �لعمل  �شيا�شة  باإطالق  �ليوم 
حيث  عليه،  و�لإ���ش��ر�ف  �لجتماعي  �لقطاع  تنظيم  عن  �مل�شوؤولة  �لرقابية 
�لإم���ارة،  يف  �لتطوعية  �لبيئة  تنظم  �لتي  �لأ�شا�شات  �ل�شيا�شة  ه��ذه  ت�شع 
�لأفر�د  من  �ملتطوعن  لكافة  و�لو�جبات  �حلقوق  جميع  توفري  �شمان  مع 
�لعمل  لتفعيل منظومة  �شعياً  ت�شتقطبهم  �لتي  و�لفرق �ىل جانب �جلهات 

�لتطوعي �شمن �إطار منظم يعزز �مل�شاركة �ملجتمعية يف �إمارة �أبوظبي.
و�أكد �لظاهري �أن �لد�ئرة تو��شل جهودها �حلثيثه على توفري �لبيئة �ملمكنة 
جلميع فئات �ملجتمع من �ملو�طنن و�ملقيمن لدعم �لأعمال �لتطوعية �لتي 

�لتي حتتاج  �لتخ�ش�شية  �لتنموية ل�شيما لالأعمال  �لعجلة  ت�شاهم يف دفع 
�ىل �أ�شحاب �خلرة �ملتخ�ش�شة.

�مل�شاركة  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ط��وع،  �شلطان  �شعادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
�ملجتمعية و�لريا�شة: “ن�شعى من خالل هذه �ل�شيا�شة �إىل رفع قيمة �لعمل 
فينا حب  زرعت  �لتي  �لر�شيدة،  �لقيادة  ين�شجم مع تطلعات  �لتطوعي مبا 
�لعمل �لإن�شاين �لنبيل، وم�شاعدة �لآخرين عر تقدمي �لدعم �لالزم وقت 
�لر�هن،  �لوقت  يف  �لعامل  يو�جهها  �لتي  �لظروف  ظل  يف  ل�شيما  �حلاجة 
حيث �أتاحت �ل�شيا�شة ت�شجيل �لفرق �لتطوعية بدون �شرط �لتبعية جلهة 
�لطبية من  �لتخ�ش�شات  �أ�شحاب  ��شتقطاب  �شت�شاهم يف  و�لتي  �أو موؤ�ش�شة 
�أهمية  على  تاأكيد�ً  ذل��ك  وي��اأت��ي  �لأول،  �ل��دف��اع  لدعم خط  و�لأف���ر�د  �لفرق 
�حلكومية  �جل��ه��ات  ودع���م  �ملجتمعي  �ل��ت��الح��م  تعزيز  يف  �لتطوعي  �لعمل 

ل�شيما يف ظل �لأو�شاع �لر�هنة«.

الت�ساريح
ت�شمنت �ل�شيا�شة ثالثة �أنو�ع من �لت�شاريح وهي: ت�شريح متطوع و�لذي 
�لتطوعي  �لفريق  ت�شريح  وثانياً  بالتطوع،  �لر�غبن  �إ�شد�ره لالأفر�د  يتم 
 5 �إ�شد�ره ملجموعة تتاألف من  و�لذي يعد ت�شريحاً جديد�ً من نوعه يتم 

�أفر�د فاأكرث من �لر�غبن يف ممار�شة �لعمل �لتطوعي بدون �شرط �لتبعية 
�أو موؤ�ش�شة، وثالثاً ت�شريح �جلهات �لتي ت�شتعن باملتطوعن و�لذي  جلهة 
�أو  �خلا�س  �لقطاع  �أو  �لعام  �لقطاع  من  -�شو�ء  �لقانونية  للجهات  ي�شدر 

�لقطاع �لثالث- �لتي ترغب باإ�شر�ك �ملتطوعن يف عملياتها �أو بر�جمها. 

احلقوق والواجبات
و��شتعر�شت �ل�شيا�شة جمموعة من �حلقوق و�لو�جبات لكل من �ملتطوعن 
و�ل���ف���رق �ل��ت��ط��وع��ي��ة وق���ائ���د �ل��ف��ري��ق �ل��ت��ط��وع��ي و�جل���ه���ات �ل��ت��ي ت�شتعن 
باملتطوعن، وت�شمل �ل�شيا�شة بنود�ً تف�شيلية للعديد من �حلقوق و�لو�جبات 
�لتطوعي يف  �لعمل  و�أد�ء  �مل�شاو�ة و�لعدل  �أ�شا�س  �ملعاملة على  �لتي ت�شمن 

بيئة �آمنة.

هيئة معًا
�ملجتمعية  �مل�شاهمات  هيئة  �ل�شيا�شة  ه��ذه  تطبيق  يف  �ل��د�ئ��رة  ي�شارك  كما 
ن�شر  �لتطوعية، من خالل  �لبيئة  دعم  هاما يف  دور�  �شتوؤدي  �لتي  “معا”، 
�ىل جانب  �أبوظبي  �إم��ارة  �لتطوعية يف  �لفر�س  و��شتقطاب  �لتطوع  ثقافة 
مع  بالتن�شيق  �لتطوعي  �ملجتمعي  و�لعمل  �مل�شاركة  فر�س  وتطوير  �يجاد 

�ملتخ�ش�شن،  غري  للمتطوعن  تعريفية  جل�شات  وتوفري  �ملعنية  �جلهات 
حيث تعمل �لهيئة بال�شر�كة مع موؤ�ش�شة �لمار�ت لإعد�د وتنفيذ �لدور�ت 
لتعزيز  �مل��ب��ادر�ت  تطوير  جانب  �إىل  �ملتخ�ش�شن،  للمتطوعن  �لتدريبية 
�مل�شاركة �ملجتمعية يف �لعمل �لتطوعي ودعم تطوير قدر�ت �لقطاع �لثالث 

يف هذ� �ل�شاأن.

املن�سة الرقمية
�لتطوعية يف  و�لبيئة  �لد�ئرة  دعم  دور� هاما يف  �لم��ار�ت  وت��وؤدي موؤ�ش�شة 
من  �ملتطوعن  ومتكن  �لتطوع  ت�شجيع  خ��الل  م��ن  وذل��ك  �أبوظبي  �إم���ارة 
وت�شجيع   Volunteers.ae من�شة  على  �لتطوع  على فر�س  �حل�شول 
فر�س  ن�شر  على  �لتطوعية  و�ل��ف��رق  باملتطوعن  ت�شتعن  �ل��ت��ي  �جل��ه��ات 
�أبوظبي،  �إم���ارة  يف  �لتطوع  متكن  �ىل  بالإ�شافة  ذ�ت��ه��ا،  �ملن�شة  يف  �لتطوع 
قاعدة  على  و�لإ���ش��ر�ف  �لد�رة  �لد�ئرة ومتكينها يف  �مل�شاهمة مع  فيها  مبا 
�ملن�شة  قيمة  �ل��د�ئ��رة  ت���درك  �لت�شاريح.  �ج����ر�ء�ت  لإد�رة  �لتطوع  بيانات 
Volunteers.ae و�أهميتها للبيئة �لتطوعية يف �إمارة �أبوظبي و ت�شجع 
�ملتطوعن و�لفرق �لتطوعية و�جلهات �لتي ت�شتعن باملتطوعن با�شتخد�م 

�ملن�شة للح�شول على ت�شريح �أو ن�شر �لفر�س �لتطوعية.

ل�سمان توفري بيئة تطوعية كفوؤة وفعالة

دائرة تنمية املجتمع تطلق �صيا�صة العمل التطوعي يف اإمارة اأبوظبي

•• دبي- الفجر:

ت���ر�أ����س م��ع��ايل �ل��ف��ري��ق ���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م، ن��ائ��ب رئي�س 
جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  دب���ي،  يف  �ل��ع��ام  و�لأم����ن  �ل�شرطة 
بعد،  عن  �لإد�رة  ملجل�س  �جتماعا  �ملوهوبن،  لرعاية  �لإم��ار�ت 
�آل  هيئة  �أم��ن��اء  جمل�س  ع�شو  �ل�شايغ،  م��ريز�  �شعادة  ح�شره 
ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  مكتب  ومدير  �خلريية  مكتوم 
جمعية  �إد�رة  جمل�س  �أع�شاء  �لجتماع،  ح�شر  كما  مكتوم،  �آل 
�لإم�����ار�ت ل��رع��اي��ة �مل��وه��وب��ن: �ل��دك��ت��ور من�شور �ل��ع��ور، نائب 
و�لدكتور  �ل��ع��ام،  �ل�شر  �أم��ن  �شفر،  وم��ن��رية  �جلمعية،  رئي�س 
�إبر�هيم  ودي����ال  �ل��ن��ي��ادي،  ���ش��اف��ع  و�ل��دك��ت��ور  �جل���اب���ري،  �شيف 

�لنعيمي، و�ملقدم زيد �ل�شابوين، �مل�شت�شار �لإعالمي للجمعية، 
و�لدكتورة مناهل ثابت، �مل�شت�شارة �لعلمية للجمعية.

خططا  هناك  �أن  متيم،  خلفان  �شاحي  �لفريق  معايل  و�أو�شح 
كبرية  نتائج  م��ن  حققته  م��ا  �شوء  على  للجمعية،  م�شتقبلية 
يف  نوعية  نقلة  �إح���د�ث  على  �شتعمل  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  خ��الل 
�ل�شيا�شة  وتتما�شى مع  و�أ�شلوب عملها،  �ل�شرت�تيجية  خطتها 
�لقيادة  �لإم��ار�ت وروؤي��ة وتوجيهات  دول��ة  تتبعها حكومة  �لتي 
�ملعرفة،  على  ق��ائ��م  �قت�شاد  ب��ن��اء  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ل��ر���ش��ي��دة، 
وخلق بيئة جاذبة لدعم �ملوهوبن، وتركز على �كت�شاف ورعاية 
�لعلمية  �مل��ج��الت  �ل��وط��ن، ومتكينهم يف  �أب��ن��اء  �مل��وه��وب��ن م��ن 
�ملختلفة �لتي تتنا�شب ومو�هبهم وقدر�تهم، حتى يكونو� علماء 

و�لباحثن  للعلماء  ن���و�ة  وي�شكلو�  م�شتقبل،  ورو�د  وباحثن 
و�ملبتكرين يف �لدولة.

بتقنية  للموهوبن  ملتقى  ع��ق��د  �إم��ك��ان��ي��ة  �لج��ت��م��اع  ون��اق�����س 
بعدد  �مل��وه��وب��ن  �لطلبة  م��ن  نخبة  يجمع  بعد،  ع��ن  �لت�����ش��ال 
م��ن �لعلماء و�مل�����ش��وؤول��ن يف �ل��دول��ة، وي��ت��م خ��الل��ه ط��رح كافة 
�لأمور �ملتعلقة مب�شتقبل �ملوهوبن يف �لدولة، و�ملعوقات �لتي 
�لتي  �أه��د�ف��ه��م  �إىل  و�ل��و���ش��ول  ق��در�ت��ه��م،  تنمية  يف  تو�جههم 

يطمحون �إليها، و�خلروج بتو�شيات حول �أهم نتائج �مللتقى.
�لتي  �ملهمة  �ملو��شيع  ��شتعر��س عدد من  ومت خالل �لجتماع 
تهدف �إىل �لتن�شيق و�لتعاون بن �جلمعية و�شركائها يف �ملجالت 

�ملختلفة �لد�عمة مل�شاريع �ملوهبة و�ملوهوبن يف �لدولة.

الفريق �صاحي خلفان يرتاأ�س اجتماع جمعية الإمارات لرعاية املوهوبني عن بعد

•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلنت هيئة �ل�شارقة لال�شتثمار و�لتطوير )�شروق(، عن �إعادة �فتتاح حد�ئق 
�ملنتزه، و��شتقبال زو�رها من �لعائالت و�لأطفال، وذلك يف �إطار خطط �لهيئة 
�لر�مية �إىل �لفتتاح �لتدريجي لوجهاتها �ل�شياحية يف خمتلف مناطق �إمارة 
�ل�شامل،  �لتعقيم  و�إج��ر�ء�ت  �لوقائية  �لتد�بري  �تخاذها جميع  �ل�شارقة، بعد 
مبا ين�شجم مع توجهات �لدولة وجهودها للحد من �نت�شار فريو�س كورونا 

�مل�شتجد “كوفيد – 19«.
ودولة  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف  و�ملقيمن  و�ل�شيوف  ل��ل��زو�ر  �ملنتزه  حد�ئق  وتتيح 
�لإمار�ت، فر�شة لق�شاء �أمتع �لأوقات ومر�فقة �أطفالهم يف مغامر�ت فريدة 
�أوق���ات ممتعة مع  �إىل جانب ق�شاء   ، �لأح��و����س  و  �ملائية  �ملنزلقات  للعب يف 
�أ�شدقائهم خالل ف�شل �ل�شيف �لناب�س باحلياة يف �لإمارة وذلك يف ظل بيئة 

�شحية ت�شمن �شالمتهم ورفاهيتهم يف �آن معاً.
وت�شمل �لتد�بري �لتي �تخذتها )�شروق( ل�شتقبال زو�ر حد�ئق �ملنتزه، جميع 
�لحتياطات �لالزمة لتحقيق �لتباعد �جل�شدي، و�إج��ر�ء�ت �لتعقيم �ل�شامل 
للوجهة �لرتفيهية، و�لعمل يف مر�فقها و�ألعابها ب�شعة �أقل من %30، �إ�شافة 

على  �لألعاب،  �أماكن  �شمن  �لنتظار  خط  يف  �لإر�شادية  �لعالمات  و�شع  �إىل 
�لطاقم  �لأق��ل، وفح�س  �ل�شخ�س و�لآخ��ر مرتين على  �مل�شافة بن  �أن تكون 
�لوقاية و�ل�شالمة للتاأكد من خلوهم  باأكمله من قبل هيئة  �لإد�ري و�لفني 

من فايرو�س كورونا �مل�شتجد )كوفيد 19(.  
�ل�شارقة  هيئة  يف  للعمليات  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لق�شري،  عبيد  �أح��م��د  وق���ال 
�أمام  فر�شة  �ملنتزه  حد�ئق  �إع���ادة  “ي�شكل  )���ش��روق(:  و�لتطوير  لال�شتثمار 
�لطمئنان  بكامل  وهم  و�لألعاب  �لأج��و�ء  لال�شتمتاع يف  و�لأطفال  �لعائالت 
جتاه �إجر�ء�ت �ل�شالمة و�لوقاية من �نت�شار فايرو�س كورونا �مل�شتجد، حيث 
حر�شنا على �تخاذ كافة �لتد�بري �لالزمة ليخو�س �لزو�ر و�ملقيمون جتارب 
عن  و�لعمل  �لبيوت  يف  �لل��ت��ز�م  م��ن  �أ�شهر  بعد  نوعية  ترفيهية  وم��غ��ام��ر�ت 

بعد«. 
و�أكد �لق�شري �أن )�شروق( ت�شع �شمن �أولوياتها �شحة و�شالمة جميع �لزو�ر 
وخ�شو�شاً �لأطفال، �إىل جانب �شالمة موظفيها، وت�شجع �لزو�ر للعودة �إىل 
يف  �لفر��شات  بيت  مثل  �لإم���ارة،  يف  �ملف�شلة  و�ل�شعبية  �ل�شياحية  وجهاتهم 
�لنور، و�مل�شاحات �خل�شر�ء يف و�جهة �ملجاز، وبيت �ملرح لالأطفال يف  جزيرة 
�لق�شباء، و�ملغامر�ت �ل�شياحية و�لتجارب �لنوعية يف مليحة لل�شياحة �لبيئية 

و�تباع  �جل�شدي  بالتباعد  �للتز�م  و�ل�شيوف  �ل��زو�ر  جميع  د�عياً  و�لأثرية، 
�لإر�شاد�ت �ملقدمة من �مل�شرفن على هذه �لوجهات.

بدوره، ذكر خالد �إبر�هيم �لق�شري، مدير عام حد�ئق �ملنتزه، �أن �حلد�ئق على 
درجة عالية من �جلاهزية ل�شتقبال زو�رها من �لعائالت و�لأطفال لق�شاء 
�لتي متنح  �تخاذ كافة �ل�شتعد�د�ت  �ل�شيف مع  �أوق��ات ممتعة خالل مو�شم 
على  �لتاأثري  دون  و�شالمتهم  �شحتهم  على  وحتافظ  �لطماأنينة  مرتاديها 

خ�شو�شيتهم.
�شباحاً   10:00 �ل�شاعه  من  يومياً  �أبو�بها  �ملنتزه  حد�ئق  “تفتح  و�أ���ش��اف 
حتى 7:00 م�شاًء و�شيكون يوم �لثالثاء يوماً خم�ش�شاً لل�شيد�ت، علماً باأن 
�حلديقة �ملائية و�لرتفيهية �شتكون مفتوحة ب�شكل جزئي، كما �شيتم فح�س 
درج���ة ح���ر�رة �مل��وظ��ف��ن م��رت��ن ي��وم��ي��اً قبل و�أث��ن��اء ���ش��اع��ات �ل��ع��م��ل، وتوفري 
وحدة  وت��اأم��ن  �لوجهة،  �إىل  دخولهم  قبل  ل��ل��زو�ر  �حل���ر�ري  �لر�شد  ب��و�ب��ات 
�لذكية  �لدفع  �إىل جانب ت�شهيل طرق  �لطارئة،  للتعامل مع �حل��الت  طبية 

و��شتخد�م تقنيات جديدة لتعقيم �لأور�ق �لنقدية.«
و�لتاأكد من  �لوجهة لالإ�شر�ف  �ملوظفن يف  �إىل تخ�شي�س طاقم من  و�أ�شار 
و�لقفاز�ت  �ل��وج��ه  �أقنعة  و��شتخد�م  �لح��رت�زي��ة  �لإج����ر�ء�ت  جميع  تطبيق 

وجتنب �لتجمعات، وتغليف وتعقيم �لأكيا�س �ملخ�ش�شة للوجبات �لتي توفرها 
�لتجزئة  حم��الت  يف  �ملنتجات  بع�س  وتغليف  �ملنتزه،  حد�ئق  د�خ��ل  �ملطاعم 

ل�شمان �شالمة �لزو�ر.
يذكر �أن حد�ئق �ملنتزه �أن�شئت يف عام 1979، وتقع بالقرب من جزيرة �لعلم 
و�ل�شوق �ملركزي، وجنحت على مدى �أربعة عقود بتطوير وحتديث مر�فقها 
�لرتفيهية و�خلدمية ومعاملها �ل�شياحية وفق �أعلى معايري �ل�شالمة �لدولية، 
وكان �آخرها يف �شهر دي�شمر من �لعام 2018 حيث �أعيد �فتتاح �ملنتزه بحّلته 
�جلديدة وبد�أ با�شتقبال �لزو�ر يف حديقتيه �لرئي�شتن “جزيرة �لأ�شاطري”، 
و�ملغامرة،  �ل��ت��ح��دي  �أل��ع��اب  م��ن  جمموعة  ت�شم  �ل��ت��ي  �لرتفيهية  �حل��دي��ق��ة 

و�حلديقة �ملائية “مملكة �للوؤلوؤ«.
�أعادت موؤخر�ً وبالتز�من مع �إجازة عيد �لفطر �ل�شعيد،  وكانت )�شروق( قد 
وحافالت  �لق�شباء،  وه��ي،  �ل��زو�ر،  �أم��ام  و�لبيئية  �ل�شياحية  وجهاتها  �فتتاح 
�لنور، وو�جهة �ملجاز  �لعلم، وجزيرة  �ل�شارقة”، وجزيرة  “جولة �شياحية يف 
للت�شاميم،  مركز   - و1971  للفنون،  مر�يا  ومركز  �ل�شارقة،  وقلب  �ملائية، 
�لو�شطى،  �ملنطقة  يف  و�لأثرية  �لبيئة  لل�شياحة  ومليحة  �ل�شارقة،  مدينة  يف 

و�شاطئ خورفكان يف �ملنطقة �ل�شرقية.

بعد اتخاذها جميع التدابري الوقائية واإجراءات التعقيم ال�سامل

)�صروق( تعلن اإعادة افتتاح حدائق املنتزه 

•• اأبوظبي-وام: 

ل�شت�شر�ف  �مل�شتقبلية  �خلطط  ل�شتحد�ث  �لتن�شيقي  �لجتماع  ناق�س 
�لتنمية �لجتماعية �أم�س، فر�س �لتح�شن ونقاط �لقوة و�ل�شعف �لتي 
�ل�شت�شار�ت  بو�بة  توفرها  �لتي  �لنوعية  �خلدمات  تطوير  �شاأنها  من 

�لأ�شرية �ملوحدة بح�شور �جلهات �مل�شاركة يف �لبو�بة.
�لعام  �لن�شائي  و�أك��دت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 
ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
دولة  يف  �ملجتمعي  و�ل��ت��الح��م  �ل��رت�ب��ط  تعزيز  �أن  �لأ���ش��ري��ة..  �لتنمية 
�ملوؤ�ش�شات  ب��ن  �لأدو�ر  تكامل  لتوحيد  �لأوىل  �للبنة  يعد   ، �لإم����ار�ت 

�ملجتمعية.
�لتن�شيقي  �لجتماع  يف  �شاركت  �لتي  �جلهات  بجهود  �شموها،  و�أ���ش��ادت 
ل�شتحد�ث �خلطط �مل�شتقبلية ل�شت�شر�ف �لتنمية �لجتماعية بالدولة 
للخم�شن  �لدولة  ��شتعد�د�ت  مع  تتما�شى  مرنة  خطط  تكون  بحيث   ،
عاما �ملقبلة عن طريق ��شتحد�ث خدمات نوعية مقدمة لالأ�شرة ب�شكل 
بيئة  توفري  ي�شمن  كافة ومبا  ب�شكل خا�س، بخ�شائ�شها  للمر�أة  و  عام 
�أدو�ره��ا �لتنموية و�لجتماعية �لتي  د�عمة لها متكنها من �ملو�زنة بن 

من �شاأنها �أن تعزز ��شتقر�ر �لن�شيج �لجتماعي.
و�شع  يف  �ل�شباقة  �ل���دول  م��ن  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  �إىل  �شموها  و�أ����ش���ارت 
��شرت�تيجيات ملو�كبة �لظروف �ل�شتثنائية �لتي متر بها �لدولة، وذلك 
�ملوؤ�ش�شات  ت�شاعد  �لتي  �مل�شتقبل،  ��شت�شر�ف  �أدو�ت  كافة  توظيف  عر 
و�لتد�عيات  و�لتحديات  و�لتوجهات  �لفر�س  توفري  �ملعنية يف  و�جلهات 

�لذي  �لأم���ر  لها،  �ملبتكرة  �حل��ل��ول  وو���ش��ع  �آث��اره��ا،  وحتليل  �مل�شتقبلية، 
يف  ب��دوره  ي�شهم  �ل��ذي  �ل�شليم،  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  على  ي�شاعد 

توجيه �ل�شيا�شات وحتديد �لأولويات بال�شكل �لأمثل.
“ وج��ه��ن��ا �لحت����اد �لن�شائي �ل��ع��ام وب��ال��ت��ع��اون مع  و�أ���ش��اف��ت ���ش��م��وه��ا.. 
كركيزة  �مل��وح��دة  �لأ���ش��ري��ة  �ل�شت�شار�ت  ب��و�ب��ة  ب��اإط��الق  �ملعنية  �جل��ه��ات 
�أ�شا�شية للتخطيط للتنمية �لجتماعية لدر��شة �لو�قع �لفعلي للتالحم 

�ملجتمعي و�لأ�شري يف دولة �لإمار�ت«.
�لأ�شرية  �ل�شت�شار�ت  بو�بة  �مل�شاركة يف  بجميع �جلهات  �شموها  و�أهابت 
�لنتائج  لأف�شل  �لو�شول  ل�شمان  �جلهود  وت�شافر  بالتعاون  �مل��وح��دة 

وحتقيق �لأهد�ف �ملرجوة.
من جانبها قالت �شعادة نورة خليفة �ل�شويدي، مديرة �لحتاد �لن�شائي 
�لعام، �أن �لحتاد �لن�شائي �لعام خا�س جتربة فريدة من نوعها بالتعاون 
جهودهم  تكاتفت  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  خمتلفة  حكومية  ج��ه��ات  م��ع 
�إمار�تي  �مل�شتقبل ملجتمع  بن �لروؤية و�لأه��د�ف �مل�شرتكة لر�شم معامل 

متناغم.
يف  �لأمثلة  �أروع  �شربو�  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  وقادتنا  قدوتنا  �إن  و�أ�شافت 
�لتالحم  ب��اأن  �ملطلق  لإمي��ان��ه��م  �ملجتمع،  �أف���ر�د  ب��ن  و�ل��ت��اآخ��ي  �لتكاتف 
�ملجتمعي يكمن يف تعزيز �لتاآلف بن �أفر�د �ملجتمع دون �أي ��شتثناء�ت، 
و�أن �لتما�شك �لأ�شري �لقائم على �لعالقات �لإيجابية بن �أفر�د �لأ�شرة 

، ما هو �إل �خلطوة �لأوىل يف طريق �مل�شلحة �لعامة للمجتمع.
تنفيذ�ً  جاء  �ملوحدة،  �لأ�شرية  �ل�شت�شار�ت  بو�بة  �إط��الق  �أن  و�أو�شحت 
لتوجيهات �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك ، عر من�شة متكاملة توفر 

خدمات ��شت�شارية جمانية لأفر�د �ملجتمع كافة من مو�طنن ومقيمن 
لتكون �لبد�ية يف توحيد جميع �خلدمات �ملجتمعية يف دولة �لإمار�ت.

ل  �ملجتمع،  موؤ�ش�شات  جميع  بن  �لأدو�ر  تكامل  �أن  �شعادتها،  و�أ���ش��ارت 
بن  �مل�شرتكة  و�لأه����د�ف  �ل��روؤي��ة  يف  تكامل  ع��ر  �إل  يتحقق  �أن  ميكن 
جميع موؤ�ش�شات �ملجتمع، ونحن مع �لفرد و�ملجتمع لن�شكل �شويا �لثقافة 

�لأ�شرية.
دبي  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  �ملن�شوري،  �شيخة  �شعادة  �أ���ش��ادت  جانبها  م��ن 
لرعاية �لن�شاء و�لأطفال بالإنابة، بالدعم و�لهتمام �لكبري �لذي توليه 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام، رئي�شة 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
�لأ�شرية، لتطوير بو�بة �ل�شت�شار�ت �لأ�شرية �ملوحدة و�لتي تعد و�حدة 
من �لعديد من �ملبادر�ت �لتي �أُطلقت حتت رعاية ومتابعة �شموها خلدمة 
�ملجتمع ب�شكل عام و�ملر�أة و�لطفل ب�شكل خا�س، وهو ما �شاهم يف �حتالل 

دولة �لإمار�ت ملوقع ريادي يف هذ� �ملجال.
�لأ�شرية  �لإ�شت�شار�ت  بو�بة  ح��ول  �لتن�شيقي  �لجتماع  عقد  �إن  وقالت 
�لرتقاء  يف  ملمو�س  ب�شكل  ي�شاهم  ���ش��م��وه��ا،  م��ن  بتوجيهات  �مل��وح��دة 
�لعمل  يعزز  كما  للمتعاملن،  �لبو�بة  تقدمها  �لتي  �خلدمات  مب�شتوى 
�ملعنية  �جل��ه��ات  خمتلف  ب��ن  �لتكامل  وحتقيق  �ل��و�ح��د  �ل��ف��ري��ق  ب���روح 
مبجال �لأ�شرة و�ملجتمع، و�لتي ت�شعى جميعها لتحقيق هدف و�حد هو 

خدمة جمتمع �لإمار�ت ر�فعة �شعار “�ملو�طن �أوًل«.
و�أ�شافت �أن موؤ�ش�شة دبي لرعاية �لن�شاء و�لأطفال ت�شع كافة �إمكانياتها 
�لب�شرية و�ملادية خلدمة كافة �أفر�د �ملجتمع من خالل بو�بة �ل�شت�شار�ت 

�لقيادة  تطلعات  يلبي  مبا  م�شتمر،  ب�شكل  وتطويرها  �ملوحدة  �لأ�شرية 
�ملبادرة  ه��ذه  تكون  �أن  يف  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  و�شمو  �لر�شيدة 

منوذجا ر�ئد� يف تقدمي �خلدمات �لأ�شرية يف �ملنطقة و�لعامل.
و�أ�شارت �إىل تعاظم �أهمية بو�بة �ل�شت�شار�ت �لأ�شرية �ملوحدة خ�شو�شاً 
يف �لفرتة �حلالية يف ظل �لظروف �خلا�شة �لتي مير بها �لعامل نتيجة 
وباء كورونا، وتغري �أمناط �حلياة لدى معظم �أفر�د �ملجتمع و�جتاههم 
�إىل �لعتماد على �خلدمات �لإلكرتونية وهو ما ي�شع على عاتق جميع 
�أعلى  لتحقيق  �جلهود  من  �ملزيد  بذل  �ملبادرة  هذه  يف  �مل�شاركة  �جلهات 
�ل��ب��و�ب��ة. ح�شر  �مل��ق��دم��ة ع��ر  �لتميز يف ج���ودة �خل��دم��ات  م�شتوى م��ن 
�لجتماع �لذي متت �إد�رته من قبل �لحتاد �لن�شائي �لعام ممثال ب�شعادة 
نوة خليفة �ل�شويدي، كل من.. �شعادة هدى �لها�شمي من مكتب رئا�شة 
�ملجتمع  تنمية  هيئة  ع��ام  مدير  جلفار  �أحمد  و�شعادة  �ل���وزر�ء،  جمل�س 
�ل��ع��ام بالإنابة  �مل��دي��ر  �مل��ن�����ش��وري  ب��دب��ي وف��ري��ق ع��م��ل��ه، و���ش��ع��ادة �شيخة 
نا�شر  و�شعادة  عملها،  وف��ري��ق  و�لأط��ف��ال  �لن�شاء  لرعاية  دب��ي  ملوؤ�ش�شة 
تنمية  ب���وز�رة  �لجتماعية  �ل��رع��اي��ة  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل  �إ�شماعيل 
�ملجتمع وفريق عمله، و�لعميد �أحمد �ملزروعي مدير قطاع �أمن �ملجتمع 
ب�شرطة �أبوظبي وفريق عمله، و�لعقيد �شعيد �لعامري مدير �إد�رة مر�كز 
�لدعم �لجتماعي بوز�رة �لد�خلية وفريق عمله، و�لدكتور عبد�حلميد 
عمله.،  وفريق  �لق�شاء  بد�ئرة  �لأ�شري  �لتوجيه  �إد�رة  مدير  �حلو�شني 
�ل�شت�شار�ت  تطبيق  فريق  رئي�س  �ل�شحي  عبد�لنا�شر حممد  و�لقا�شي 
�لأ���ش��ري��ة ب����وز�رة �ل��ع��دل، وف��ري��ق ع��م��ل م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي لإي����و�ء �لن�شاء 

و�لأطفال، وفريق عمل �إد�رة مر�كز �لتنمية �لأ�شرية بال�شارقة.

ال�صيخة فاطمة ت�صيد بجهود اجلهات التي �صاركت يف الجتماع التن�صيقي لإ�صتحداث اخلطط امل�صتقبلية لإ�صت�صراف التنمية الجتماعية بدولة الإمارات
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•• اأبوظبي-الفجر: 

بعد - مع  – ع��ن  �أن���ور ن�شيبة، وزي���ر دول���ة، �أم�����س �ج��ت��م��اع��اً  عقد م��ع��ايل زك��ي 
 ، �أملانيا  يف  �لقومي  دري��زدن  �أكرمان، مديرة متحف  ماريون  �لدكتورة  �لأ�شتاذة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لعلماء، �شفرية دولة  �شعادة حف�شة  وذلك مب�شاركة 
�أكرمان، متمنياً  بالدكتورة  �لوزير  بد�ية �لجتماع رّحب معايل  يف برلن. ويف 
�لتو��شل  ��شتمر�رية  �أهمية  على  موؤكد�ً  عملها،  مهام  يف  و�لنجاح  �لتوفيق  لها 
�لعامل  �جتاحت  �لتي  كورونا  �أزم��ة  رغ��م  �لأط���ر�ف  كافة  بن  �لثقايف  و�لتحاور 

باأ�شره، نظر�ً لدور �لثقافة �لكبري يف �إحد�ث تغيري �إيجابي يف حياة �ل�شعوب .

وناق�س معايل زكي ن�شيبة خالل �لجتماع �شبل دعم �حلو�ر وتعزيز �لعالقات 
�لثنائية بن �لبلدين خا�شة يف �ملجال �لثقايف ومبا ُي�شهم يف فتح قنو�ت �لتحاور 
�لإبد�عي لدى �ملو�هب �ل�شاّبة �ملُتمّيزة يف �لبلدين �ل�شديقن، �إ�شافة �إىل تقوية 
�لثقايف  �ل��ت��ب��ادل  تعزيز  عمليات  ع��ر  �لطرفن  ب��ن  �ل��وّدي��ة  �ل��ع��الق��ات  ج�شور 
�لهوية  للتعّرف على  �لفر�س  �إىل توفري  بالتايل  ُي�شهم  �لذي  �لأم��ر   ، و�لعلمي 

�لثقافية و�ملجتمعية لدى كل طرف.
�ملُتمّيزة، و�لتي ت�شّب  – �لأملانية  �لإمار�تية  �لثقافية  و�أ�شاد معاليه بالعالقات 
يف �إطار �لدبلوما�شية �لثقافية، وقوتها �لناعمة يف تعزيز متانة �أو��شر �لعالقة 
بن �لبلدين �ل�شقيقن، وحُتّقق �أهد�ف قيادتا �لدولتن يف تعزيز �آفاق �لتعاون 

�ل�شيا�شية  �ملجالت  �لثنائي يف  �لتعاون  وتو�شيع  ب�شكل خا�س،  �ملُ�شرتك  �لثقايف 
و�لدبلوما�شية و�لقت�شادية ب�شكل عام. 

وجود  �إىل  برلن  يف  �لدولة  �شفرية  �لعلماء،  حف�شة  �شعادة  �أ�شارت  جانبها  من 
يف  �شاهمت  و�ل��ت��ي  و�أمل��ان��ي��ا،  �لإم����ار�ت  جتمع  ع��دي��دة  م�شرتكة  ثقافّية  ق��و����ش��م 
تاأ�شيل �لعالقات بن �لدولتن، م�شرية �إىل وجود �لعديد من �ملبادر�ت �لثقافّية 
�لكتاب  �أم���ام  �لطريق  متهيد  �إىل  خاللها  م��ن  �لبلد�ن  �شعى  و�ل��ت��ي  �مل�شرتكة، 
و�لأدباء و�لباحثن عن �ملعرفة، من �لطرفن لالطالع على تفا�شيل �ملجتمعن 
�لإمار�تي و�لأملاين على حدٍّ �شو�ء، �لأمر �لذي ي�شّب يف �إطار تقوية �لعالقة بن 

�لبلدين �ل�شديقن.

•• ال�شارقة-الفجر:

و�ملحميات  �ل���ب���ي���ئ���ة  ه���ي���ئ���ة  �أع���ل���ن���ت 
فرقها  �أن  ب���ال�������ش���ارق���ة،  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
15 خمالفة ب�شبب  �أك��رث من  ح��ررت 
�ملناطق  �ل��ن��ب��ات��ي يف  �ل��غ��ط��اء  �إت�����الف 
�لرية، وذلك خالل �لربع �لأول من 
�لغر�مات  فر�س  مت  حيث   ،2020
و�إتالف  �لرتبة،  جتريف  �أعمال  على 
�لأ�شجار  وق���ط���ع  �ل��ن��ب��ات��ي  �ل���غ���ط���اء 
�لأهمية  ذ�ت  �ملعمرة،  وغ��ري  �ملعمرة، 
�لوطنية و�لبيئية، بغر�س �لحتطاب 
�آلف   10 وبقيمة  �لرية،  �ملناطق  يف 

درهم للمخالفة.
�ل�شويدي،  �شيف  هنا  ���ش��ع��ادة  و�أك����دت 
و�ملحميات  �ل���ب���ي���ئ���ة  ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س 
�لنباتات  �أن  ب��ال�����ش��ارق��ة،  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
وطنياً، حيث  تعد ثروة وكنز�ً  �ملحلية 
هذه  على  �حلفاظ  على  �لهيئة  تعمل 
�ل��ن��ب��ات��ات م��ن خ��الل �إك��ث��اره��ا و�إع���ادة 

زر�عتها يف مو�ئلها �لطبيعية، و�أي�شاً 
للحفاظ  �ل�شارمة  �لقو�نن  تطبيق 

عليها من �لعبث �أو �لإتالف.
�إن  �ل�شويدي:”  ه��ن��ا  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
و�أن�شطتها  بر�جمها  تو��شل  �لهيئة 
�لرية،  �مل��ن��اط��ق  مل���رت���ادي  �ل��ت��وع��وي��ة 
ل���ل���رتك���ي���ز ع���ل���ى �أه����م����ي����ة و������ش�����رورة 
�ملحافظة عليها، حيث ت�شتند يف ذلك 
 9 رق��م  �لتنفيذي  �ملجل�س  ق���ر�ر  �إىل 
�لتدهور  منع  ب�����ش��اأن   ،2012 ل�شنة 
بالإمارة،  �ل��ري��ة  �مل��ن��اط��ق  يف  �لبيئي 
و�ل��ت��ح��ذي��ر م���ن ت��دم��ري �ل��ك��ث��ري من 
�أو قتل  �لأع�����ش��اب و�ل��ن��ب��ات��ات �ل��ري��ة 
�شائقي  حركة  خ��الل  برية،  حيو�نات 
جزء  تكون  �لتي  �ملناطق  يف  �ل�شيار�ت 
�أو ج����زء من  م���ن حم��م��ي��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
�لطبيعي  و�حل��ي��و�ين  �لنباتي  �مل�شهد 
�لذي ي�شهم يف �شون �لتنوع �حليوي«. 
�لأن�شطة  مم��ار���ش��ة  �ل��ق��ان��ون  ويحظر 
�ملخالفة لأحكام �لت�شريعات �لحتادية 

و�ملحلية �ملنظمة حلماية �لبيئة، و�لتي 
من �شاأنها �لإ�شر�ر بالنظام �لطبيعي 
و�لت�شبب  �ل���ري���ة  �مل��ن��اط��ق  ل��ب��ي��ئ��ات 
على  �ل�شلبي  و�ل��ت��اأث��ري  ت��ده��وره��ا،  يف 
تلك  و�شكان  �لرية  �ملناطق  م��رت��ادي 
�ملناطق، مثل: �إلقاء �لنفايات �خلطرة 

�لتخّل�س  �أو  تخزينها،  �أو  دف��ن��ه��ا  �أو 
منها باأي �شكل من �لأ�شكال يف بيئات 
�ملناطق �لرية، وتلويث بيئات �ملناطق 
ب��الأم��ن �ل�شحي  �ل��ري��ة، و�لإخ����الل 
ل��ل��ف��رد و�مل��ج��ت��م��ع، وجت��ري��ف �لرتبة، 
�ل���ن���ب���ات���ي، وقطع  �ل���غ���ط���اء  و�إت�������الف 

�لأ���ش��ج��ار �مل��ع��م��رة وغ��ري �مل��ع��م��رة ذ�ت 
�لوطنية و�لبيئية و�لرت�ثية  �لأهمية 

بغر�س �لحتطاب، وغريها.
و�ملحميات  �ل��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  وت�����ش��ع��ى 
�لنباتية  �لأن����و�ع  حلماية  �لطبيعية، 
بيئاتها  ����ش���م���ن  �مل���ح���ل���ي���ة،  �ل�����ري�����ة 

�ملحلية  �ل���ن���ب���ات���ات  لأن  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
م��ت��اأق��ل��م��ة م��ع ب��ي��ئ��ت��ه��ا، وت��ت��م��ت��ع باأثر 
للمناطق  �حليوية  �لبيئة  على  كبري 
�مل���ت���و�ج���دة ف��ي��ه��ا، ����ش���و�ء ف��ي��م��ا يخدم 
�لعالج،  �أو  �لغذ�ء،  حيث  من  �لإن�شان 
�أن���ه���ا مت��ن��ع زحف  ح��ي��ث  �ل��ب��ي��ئ��ة،  �أو 
�لكثبان  تثبيت  على  وتعمل  �ل��رم��ال، 
�لرملية، �إ�شافة �إىل �أنها تغني �لتنوع 

�لبيولوجي للمنطقة.
تو�جهها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  وت��ت��م��ث��ل 
تتعر�س  �ل����ذي  �ل��ت��دم��ري  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�إىل  ي���وؤدي  �مل��و�ئ��ل �لطبيعية، مم��ا  ل��ه 
ب�شبب  �ل����ري����ة،  �ل���ن���ب���ات���ات  ت��ن��اق�����س 
�ل��زح��ف �ل��ع��م��ر�ين، و�ل��ت��ع��دي �لذي 
تتعر�س له �لنباتات من خالل رحالت 
�ل���ر و�ل���رع���ي �جل���ائ���ر، وغ��ريه��ا من 
�ملمار�شات غري �ل�شديقة للبيئة، مثل 
و�لحتطاب  لل�شجر،  �جل��ائ��ر  �لقطع 
�لقانوين بحطب تلك  و�لإجت��ار غري 

�لأ�شجار.

•• ال�شارقة-الفجر:

�أظهرت نتائج �لت�شنيفات �لعاملية 
�إعالنها  مت  و�ل���ت���ي  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
تقدم  �����ش���ت���م���ر�ر  ع����ن  م�����وؤخ�����ر�ً، 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �ل�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 
�مل���ح���ل���ي و�لإق����ل����ي����م����ي و�ل���ع���امل���ي 
و�ح���ت���الل م��ك��ان��ت��ه��ا �مل��ت��م��ي��زة يف 
م�شاف �جلامعات �ملتقدمة عربياً 
�لأ�شتاذ  ب��ذل��ك  و�إق��ل��ي��م��ي��اً. ���ش��رح 
�لنعيمي  جم��ول  حميد  �لدكتور 
�ل�����ش��ارق��ة، قائاًل  م��دي��ر ج��ام��ع��ة 

تلك  نتائج  نتلقى  ونحن  �أن��ن��ا   “
�آي���ات  �أ���ش��م��ى  ن��رف��ع  �لت�شنيفات 
�لتهاين و�لتريكات ملقام �شاحب 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ع�شو  �ل���ق���ا����ش���م���ي  حم���م���د  ب�����ن 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
رئ���ي�������س �جل���ام���ع���ة )ح���ف���ظ���ه �هلل 
�لإجناز  ه��ذ�  على  ورع���اه(  تعاىل 
�لرعاية  ي��ج�����ش��د  و�ل������ذي  �مل���ه���م 
و�لدعم و�لتوجيهات �ملبا�شرة من 
بتاأ�شي�س  تف�شل  �أن  منذ  �شموه 
 ،1997 �ل�����ع�����ام  يف  �جل����ام����ع����ة 

�لتي  �لعاملية  �مل��ك��ان��ة  لها  ليكون 
وعلمياً  �أك��ادمي��ي��اً  �إل��ي��ه��ا،  يتطلع 
وم��ن��ه��ج��ي��اً، وخ���الل ت��ل��ك �لفرتة 
�أن  �ل�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  ��شتطاعت 
تخطو بخطى ثابتة نحو تر�شيخ 
�جلامعات  بن  �ملتقدمة  مكانتها 

�لعاملية.
�ل��دك��ت��ور حميد جمول  و�أ���ش��اف 
�لنعيمي �أن نتائج ت�شنيف منظمة 
�ل��ت��امي��ز �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ع��ام 2020 
�ل�شارقة  �أظهرت �ن�شمام جامعة 
�شمن  �إن�شائها  منذ  م��رة  ولأول 
ق���ارة  يف  ج��ام��ع��ة   200 �أف�������ش���ل 
من   169 �مل��رت��ب��ة  حمتلة  �أ���ش��ي��ا 
�ملرتبة  يف  وه��ي  �لت�شنيف.  ه��ذ� 
جامعات  ���ش��م��ن  ع�����ش��ر  �حل���ادي���ة 
�لأو�شط.  و�ل�����ش��رق  �خلليج  دول 
�أي�������ش���اً مت  ب���الإ����ش���اف���ة �إىل ذل����ك 
ت�����ش��ن��ي��ف ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة ويف 
للجامعة  �لعاملي  �لت�شنيف  �إط��ار 
�ل�شتد�مة  م��ع��اي��ري  يف  �مل���وؤث���رة 
�لتاميز  منظمة  جت��ري��ه  و�ل����ذي 
�جلامعات  تطبيق  ح��ول  �لعاملية 
ملعايري �لأمم �ملتحدة لال�شتد�مة 
ول��ل��ع��ام �ل��ث��اين على �ل��ت��و�يل، يف 
�ملرتبة �لأوىل على م�شتوى دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملرتبة 

عامليا.   350-301
ت��ت��ق��دم جامعة  �لإجن������از  وب���ه���ذ� 
�لثامنة  �مل��رت��ب��ة  �إىل  �ل�����ش��ارق��ة 

مكانة  على  توؤكد  �ملوؤ�شر�ت  تلك 
بن  �لأوىل  �ل�������ش���ارق���ة  ج���ام���ع���ة 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  جامعات 
�مل��ت��ح��دة مب��ا ت��ق��دم��ه م��ن بر�مج 
بلغ  ومتطورة  متقدمة  �أكادميية 
برنامج   108 �لعام  ه��ذ�  عددها 
مرحلة  يف   55 وه�����ي  م��ع��ت��م��د 
 36 دكتور�ة،  �لبكالوريو�س، 15 
م��اج�����ش��ت��ري، 2 دب���ل���وم در�����ش���ات 
من  متنوعة  جمموعة  يف  عليا(. 
�لتخ�ش�شات �لعلمية و�لهند�شية 
�لجتماعية  و�ل��ع��ل��وم  و�ل��ط��ب��ي��ة 
طلبتها  عدد  ويزيد  و�لإن�شانية. 
يف خمتلف �لدرجات �لعلمية عن 
منهم  وطالبة  ط��ال��ب  �أل���ف   15
�أكرث من 2200 طالب وطالبة 
و�ملاج�شتري،  �لدكتور�ة  بر�مج  يف 
 30 وجت���اوز ع��دد خريجيها ع��ن 

�ألف خريجا وخريجة.«
وهي على م�شتوى �لبحث �لعلمي 
متتلك قاعدة بحثية متميزة من 
معاهد ومر�كز بحثية يف خمتلف 
�لعلمية  و�ل��ت��خ�����ش�����ش��ات  �ل��ع��ل��وم 
و�لطبية و�لهند�شية و�لإن�شانية، 
يعمل بها عدد كبري من �خلر�ء 
على  �مل���ت���م���ي���زي���ن  و�ل����ب����اح����ث����ن 

�مل�شتوى �لدويل.
ويو�شح �لدكتور طارق مر�بطن 
م���دي���ر م��ك��ت��ب �ل���ت���ع���اون �ل����دويل 
�زدي������اد  �أن  �ل�������ش���ارق���ة  ب��ج��ام��ع��ة 

�لت�شنيف. وبذلك  عربياً يف هذ� 
باحتالل  �أجن����ازه  �شبق  م��ا  ت��ع��زز 
جامعة �ل�شارقة �ملركز �لأول على 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  م�شتوى 
�لثالثة  ل��ل�����ش��ن��ة  وذل����ك  �مل��ت��ح��دة 
يف  م�شاركتها  منذ  �ل��ت��و�يل  على 
لال�شتد�مة  �ل��ع��امل��ي  �لت�شنيف 
 UI( م��ي��رتي��ك  ج��ري��ن  “يو�ي 
  .»)Green Metric
وت�شتمر جامعة �ل�شارقة بالتقدم 
بخطى ثابتة يف حت�شن مكانتها 
“كيو  ت�����ش��ن��ي��ف  �ل��ع��امل��ي��ة ���ش��م��ن 
�رت���ق���ت يف  ح��ي��ث  �أ�س” �ل��ع��ل��م��ي 
يف  �ل�����ش��ادرة  �لت�شنيفات  �أح���دث 
�ملرتبة  �إىل  �حل���ايل  يونيو  �شهر 

عاملياً.  650-601
�أن  �أ�شار مدير �جلامعة على  كما 

�لعاملية  �لعلمية  �ل��ب��ح��وث  ع���دد 
قاعدة  �شمن  و�ملن�شورة  �ملحكمة 
عدد  و�زدي���اد  )�شكوب�س(،  بيانات 
�لقتبا�شات �لعاملية لهذه �لأبحاث 
�مل�شجلة عاملياً و�لد�لة على جودة 
�جلامعة،  تن�شرها  �لتي  �لبحوث 
�لن�شبة  زي������ادة  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�ملئوية يف بر�مج وخريجي درجة 
�ل��دك��ت��ور�ة، ك��ان له �لأث��ر �لأكر 
يف �لتقدم �مل�شتد�م للجامعة نحو 
وعربياً  حم��ل��ي��اً  �لأوىل  �مل���ر�ك���ز 

ودولياً
�ل�شيوف  ع��م��اد  �ل���دك���ت���ور  و�أك�����د 
بجامعة  �ل�شتد�مة  مدير مكتب 
ت�شنيف  تقدم  �أن  على  �ل�شارقة، 
�ل�����ش��ارق��ة وف��ق��ا ملعايري  ج��ام��ع��ة 
لال�شتد�مة  �مل����ت����ح����دة  �لأمم 
جامعة  حققته  مل��ا  ت��ع��زي��ز�ً  ي��اأت��ي 
�أي�شاً  �ح��ت��ل��ت  ح��ي��ث  �ل�������ش���ارق���ة، 
جامعة �ل�شارقة �ملركز �لأول على 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  م�شتوى 
�ملتحدة وذلك لل�شنة �لثالثة على 
وعززت  م�شاركتها،  منذ  �لتو�يل 
تقدمها يف �لت�شنيف �لعاملي يو�ي 
 UI Green( جرين ميرتيك
ي�شنف  �ل���������ذي   )Metric
�لعامل  م�شتوى  على  �جل��ام��ع��ات 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  جم���الت  يف 
�لبيئة  مبعايري  �لتز�مها  وم��دى 

�لنظيفة.

زكي ن�صيبة يبحث مع مديرة متحف دريزدن القومي �صبل دعم احلوار والعالقات الثقافية بني الإمارات واأملانيا 

للحفاظ على النباتات مع تطبيق القوانني ال�سارمة حلمايتها من الإتالف

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�صارقة حترر 15 خمالفة ب�صبب اإتالف الغطاء النباتي للمناطق الربية

•• الفجرية -وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية ومتابعة �شمو �ل�شيخ حممد 
بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية .. �أجن��زت د�ئرة 
�لأ�شغال �لعامة و�لزر�عة يف حكومة �لفجرية �ملرحلة �لأوىل من 
57 كيلو م��رت�، و�لتي  �لإم��ارة بطول  �لد�خلية يف  �شبكة �لطرق 

�شملت خم�س ع�شرة منطقة، خالل �لعام �ملا�شي.
�لفجرية  ودب���ا  �ل��ف��ج��رية  بلديتي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��د�ئ��رة  وتعمل 
�شامل  تغيري  �إح��د�ث  على  �لطبيعية  للمو�رد  �لفجرية  وموؤ�ش�شة 
عر �شبكة طرق حديثة د�خل �لأحياء و�لتجمعات �ل�شكنية، ووفق 

�أعلى معايري �لكفاءة و�جلودة و�ل�شتثمار �لأمثل للمو�رد �ملتاحة.
وقال �شامل �ملك�شح مدير د�ئرة �لأ�شغال �لعامة و�لزر�عة بحكومة 
�لفجرية، �إن �لطرقات �لتي نفذتها �لد�ئرة بالتعاون مع �شركائها 
�حلديثة،  �لإم���ارة  ط��رق  منظومة  من  ج��زء  هي  �ل�شرت�تيجين 
ح��ي��ث مت �لن��ت��ه��اء م��ن �مل��رح��ل��ة �لأوىل ل��ل��ط��رق �ل��د�خ��ل��ي��ة �لتي 
كيلومرت�،   11 بطول  �شدنا  منطقة  ه��ي  منطقة   15 ت�شمنت 
وطرقات د�خلية يف مربح بطول نحو 10 كيلو مرت�ت �إ�شافة �إىل 
و�لقرية  و�لطوين  �لفجرية  دب��ا  كل من  د�خلية يف  ط��رق  تنفيذ 
و�لبليدة  وم�شايف  و�ل�شيجي  و�حل���اله  ومري�شيد  �ل�شدر  وو�دي 
و�لبثنة و�أوحلة وو�دي مي و�ل�شرم، و�إجناز �ملرحلة �لأوىل ل�شارع 
ذ�ت  �لدولية  �ملعايري  وف��ق  وتطويره  �ل�شرقي،  حمد  ب��ن  حممد 

�جلودة �لعالية. و�أ�شاف �أن �إعادة تاأهيل عدد من �لطرق �لد�خلية 
يف مركز �لإم��ارة قد �شاهم يف تخفيف �لزدح��ام �مل��روري وحتقيق 
�ن�شيابية يف حركة �ل�شيار�ت، م�شري� �إىل �أن د�ئرة �لأ�شغال �لعامة 
يف  �لثانية  باملرحلة  �ملبا�شرة  على  تعمل  �شركائها  م��ع  بالتعاون 
��شتكمال �إجناز �شبكة �لطرق �لد�خلية مبا يتو�فق مع خطة �إمارة 
2040. و�أكد مدير د�ئرة �لأ�شغال و�لزر�عة  �لتنموية  �لفجرية 
يف �لفجرية �أن حزمة م�شاريع �لطرق �جلديدة، يف �لإمارة تر�شخ 
حيث  �مل�شتد�مة،  �لتنمية  حتقيق  يف  ت�شب  متكاملة  حتتية  بنية 
ر�ف���ق �أع��م��ال حت��دي��ث و�شيانة ط��رق �ل��ف��ج��رية، �إن�����ش��اء ع��دد من 
و�لطوين،  دب��ا  رول  حديقة  �إجن��از  �إىل  م�شري�  �لعامة،  �حلد�ئق 

عالوة على ��شتمر�ر �لعمل يف حديقتي �لبدية و�ل�شيجي.

اإجناز املرحلة الأوىل من الطرق الداخلية يف الفجرية بطول 57 كلم

طبقًا لنتائج اأحدث الت�سنيفات الدولية للجامعات التي اأُعلنت موؤخرًا

جامعة ال�صارقة توا�صل تقدمها اإقليميًا وعامليًا 

 

ب��ع��د ���ش��ه��ور م��ن �لإج������ر�ء�ت �لح���رت�زي���ة �ل��ت��ي �ت��خ��ذت��ه��ا �لدولة 
من  دقيقة  وبتعليمات  �ملجتمع  ب��د�أ   ،”١٩ “كوفيد  وب��اء  ملو�جهة 
�جلهات �ملخت�شة بالعودة للعمل وممار�شة �ل�شوؤون �ليومية ب�شكل 
من  ج��دي��دة  مرحلة  نحو  �لنتقال  يعني  م��ا  وم��درو���س،  تدريجي 
خمتلف  على  يفر�شها  �لتي  �لتحديات  وجت���اوز  �مل��ر���س  مكافحة 

نو�حي �حلياة. 
�إن هذه �لعودة ل تعر عن �ختفاء �لفريو�س �أو زو�ل �خلطر، بل عن 
تقل�س  للعي�س،  ومبدعة  جديدة  �أ�شاليب  �بتكار  على  �لب�شر  قدرة 
للحياة  وحتفظ  �لدنيا  للحدود  بالفريو�س  �لإ�شابة  �إمكانية  من 
ياأتي دورن��ا كاإعالمين يف  ذ�ت��ه، وهنا  �لوقت  دورتها �لطبيعية يف 
�لتعاي�س معه،  ولي�س  �لوباء  على  �لنت�شار  نحو  توجيه �جلمهور 
تلك  حتى  حياتنا  تفا�شيل  لكافة  و�لنتباه  �لوعي  تر�شيخ  ونحو 

�ل�شغرية منها و�لتي نظن للحظة �أنها غري مهمة. 
�لوعي  على  ره��ان  �حلقيقة  يف  هو  �ليومي  للن�شاط  �ل��ع��ودة  ق��ر�ر 
�لد�ئم  �لب�شر على �لرت��ق��اء  ب��ق��درة  و�إمي����ان  �ل��ف��ردي و�جل��م��اع��ي 
يف  بكفاءة  �أثبتوها  �لتي  �ل��ق��درة  ه��ذه  حياتهم،  و�أ�شاليب  باأ�شكال 
حتدياتهم  على  �نت�شرو�  عندما  �حلا�شمة،  �لتاريخية  حمطاتهم 
�ملرحلة من  �إىل هذه  و�شلنا  و�أدو�ت��ه��م حتى  وط��ورو� ممار�شاتهم 

�لرقي و�لتقدم و�لخرت�عات �لعلمية. 
�لكائنات �حلية بقدرته على  �لإن�شان عن غريه من  لقد ميز �هلل 
�لبد�ع، ففي �لوقت �لذي تكيفت فيه �حليو�نات مع �لرد و�حلر 
و�جلفاف، تو�شل �لإن�شان �إىل بناء �لبيوت و�كت�شف و�شائل �لتدفئة 
و�لنار  �لرياح  طاقة  و�شخر  �لبحر  ورك��ب  �لطرق  و�شق  و�لتريد 
لتلبية �حتياجاته، وعندما عانى يف �ملا�شي من �لأوبئة و�لأمر��س، 
��شتثمر يف علومه ومعارفه و�كت�شف �لعالجات و�للقاحات لت�شتمر 

�حلياة يف �لتطور جياًل بعد جيل.
لقد جتلى هذ� �لإبد�ع �لإن�شاين يف مرحلة �حلظر و�لتز�م �ملنازل، 
�مل�����ش��اع��ر و�ل��ت��ع��اط��ف و�لتعاون.  �مل�����ش��اف��ة وت��ق��ارب��ن��ا يف  ت��ب��اع��دن��ا يف 
ملهامهم  �لوقت  ط��و�ل  م�شدودين  وكانو�  بيوتهم،  يف  �لنا�س  مكث 
�لبع�س،  على  �لأعباء  ز�دت  و�لجتماعية.  �لوظيفية  وو�جباتهم 
فوجدو� من يتقا�شم معهم همومهم ويعمل على تلبية �حتياجاتهم 
�إ�شارة  كله حمل  وه��ذ�  و�ملوؤ�ش�شاتية،  �لفردية  �مل��ب��ادر�ت  من خالل 
مهمة وهي �أن �ملخرج من هذه �حلالة �لطارئة يبد�أ بانت�شار �لوعي 
على �لظروف، وتفوق �لأخالق �لفردية و�جلماعية على حتديات 
�ملرحلة.   وعلى �لرغم مما �أبدته كافة مكونات �ملجتمع �لإمار�تي 
�إل  �لأزم���ة،  و�ل��ت��ز�م وم�شوؤولية فردية وجماعية خ��الل  من وع��ي 
ودقيقة  ح�شا�شة  نقلة  ت�شكل  �لطبيعية  و�حلياة  للعمل  �لعودة  �أن 
جد�ً، ت�شتوجب من �جلميع لي�س فقط �للتز�م بتوجيهات �جلهات 
و�ملو�قف  و�مل�شلكيات  �ملمار�شات  كافة  يف  وترجمتها  بل  �لر�شمية، 
مر�شدين  ن��ك��ون  �أن  ك��اإع��الم��ن،  ودورن�����ا  وخ����الق.  م��ب��دع  ب�شكل 
للجمهور يف م�شريته نحو جتاوز �لأزمة باأقل �لتكاليف، وذلك من 
خالل نقا�س دوري وم�شتمر لكافة �مل�شلكيات و�ملمار�شات للوقوف 
�لثغر�ت وحماولة �شدها بطريقة عملية وحكيمة، و�كت�شاف  على 
�لتي  للممار�شات  �لقدمية  �لتقليدية  �لأمن��اط  بد�ئل جديدة عن 
مل تعد منا�شبة �لأن ، �إىل جانب توفري �إجابات �شافية على �لأ�شئلة 

�لتي قد ت�شغل بال �جلمهور يف هذه �ملرحلة. 
�لنت�شار ولي�س �لتعاي�س هو عنو�ن ��شرت�تيجيتنا للمرحلة �ملقبلة، 
وجناح هذه �ل�شرت�تيجية ل يتعلق بالقر�ر�ت �لر�شمية فقط، بل 
بوعي كل فرد و�إدر�كه �أننا يف معركة ل حتتمل �لرت�خي �أو �لإهمال 
�ل�شر�كة يف  �ملعركة هي  �شالح منلكه يف هذه  �أه��م  و�إن  و�خل�شارة، 

�لوعي ذ�ته، فنفكر معاً ونقرر معاً وننت�شر معاً. 

ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي 
رئي�س جمل�س ال�سارقة لالإعالم 

ا�سرتاتيجيتنا النت�سار 
ولي�س التعاي�س

العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1391/2020/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة با�شد�ر �لمر/بالز�م �ملعرو�س �شده بان يوؤدي لطالب �لمر مببلغ )١8.000( 

درهم و�لفائدة �لقانونية ١2% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.
طالب �لإعالن : حممد علي �حمد طاهر - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله : عبد�حلميد علي حميد �لكميتي - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : ١- عبد�للطيف عزيز زرهى  - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل �لإقامة.
 مو�شوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/3/١٩ بالز�م �ملدعى عليه/ عبد�للطيف عزيز 
�شنويا من  �لقانونية  و�لفائدة  للمدعي/ حممد علي �حمد طاهر مبلغ )١8.000( درهم  ي��وؤدي  بان  زرهى 
مقابل  درهم  ثالثمائة  ومبلغ  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  متام  وحتى  يف:7/20/20١١  �ل�شتحقاق  تاريخ 

�تعاب �ملحاماة. ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خالل ١5 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

الفريق املري يعتمد منوذجًا ا�صت�صرافيًا 
للعمل يف �صرطة دبي بعد جائحة كورونا 

•• دبي- الفجر: 

�عتمد معايل �لفريق عبد �هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة دبي، منوذجاً 
COVID-« ل�شت�شر�ف م�شتقبل �لعمل يف �شرطة دبي بعد جائحة كورونا

و�لتي  م��وؤخ��ر�ً،  �لدولة  �أعلنتها  �لتي  �ل�شرت�تيجية  للتوجهات  وفقاً   ،»19
تنق�شم �إىل ثالثة مر�حل تتمثل يف ��شتمر�رية �لأعمال، مرحلة �لتعايف �لأوىل، 
دبي  ب�شرطة  �إيجاد من��وذج خا�س  �إىل  و�ل��ذي يهدف  �لثانية،  �لتعايف  ومرحلة 

يحقق مفهوم �لر�شاقة �ملوؤ�ش�شية يف �لقطاع �لأمني.
�لبيانات  لغرفة حتليل  �ل�شرت�تيجي  �ل�شت�شر�ف  �عتمد معاليه م�شروع  كما 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع �ملتغري�ت  ����ش��ت��ب��اق��ي��ة  �إي���ج���اد خ��ط��ط  �ل��ر�م��ي��ة �إىل  و�مل��ع��ل��وم��ات 
و�لتحديات �لدولية، بالإ�شافة �إىل �عتماد �لغرفة �لرقمية مل�شروع لعبة �ملحاكاة 
يف جمال ��شت�شر�ف �مل�شتقبل بهدف �لتعامل مع معوقات �لعمل �لأمني، حيث 
وعمليات  �ل�شطناعي  �لذكاء  بنظام  �ملعلومات  وحتليل  بر�شد  �لغرفة  تقوم 
��شت�شر�ف  ملركز  معاليه  تفقد  ذلك خالل  دب��ي.  جاء  �شرطة  �لآيل يف  �لتعلم 
�لإد�ر�ت  على  �ل�شنوي  �لتفتي�س  برنامج  �شمن  �لقر�ر  �تخاذ  ودع��م  �مل�شتقبل 
�لدكتور عبد �هلل عبد �لرحمن بن  �لعميد  �ل�شرطة، بح�شور  �لعامة ومر�كز 
�لتنظيمي  �ملكتب  مدير  زع��ل،  �أحمد  �لدكتور  و�لعقيد  �ملركز،  مدير  �شلطان، 
للقيادة، و�لعقيد �لدكتور �شالح �حلمر�ين، نائب مدير �لإد�رة �لعامة للتميز 
و�ملقدم  و�لتفتي�س،  �لرقابة  �إد�رة  مدير  �شليمان،  بن  خالد  و�لعقيد  و�لريادة، 
�لدكتور حمد�ن �أحمد حمد�ن �لغ�شية، نائب مدير مركز ��شت�شر�ف �مل�شتقبل 
ودعم �تخاذ �لقر�ر، وعدد من �ل�شباط. و�طلع معايل �لفريق عبد �هلل خليفة 
دبي  �شرطة  تكون  لأن  �لهادفة  دب��ي  ل�شرطة  �ل�شت�شر�فية  �ل��روؤي��ة  على  �مل��ري 
�لأكرث ذكاًء و�بتكار�ً يف �ملنطقة بحلول عام 2030، وتعتمد على ��شرت�تيجية 
�أطلقها  �لتي  �لثمانية  �مل��ب��ادئ  م��ع  وتتو�فق  �مل�شتقبل،  ل�شت�شر�ف  �لإم����ار�ت 
رئي�س  �لدولة،  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 
�أطلقها  �لتي  �مل�شتقبل  م��دن  �هلل، ومعايري  رع��اه  دب��ي،  �ل���وزر�ء، حاكم  جمل�س 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س 

�لتنفيذي لالإمارة. 
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اأخبـار الإمـارات

بالتعاون مع املوؤ�س�سات والأفراد
تاأهيل 279 من جل�صاء كبار ال�صن 

�صمن برامج اجتماعية ال�صارقة 
•• ال�شارقة-الفجر:

ك�شفت �إد�رة �لرخ�س �لجتماعية �لتابعة لد�ئرة �خلدمات �لجتماعية يف 
�ل�شارقة؛ عن �أنها نفذت حزمة من �لور�س �لتدريبية ل� )تاأهيل جل�شاء كبار 
�ل�شن( بالتعاون مع موؤ�ش�شات �ملجتمع يف �مارة �ل�شارقة، يف �إطار  تطوير 
ويت�شمن  �ل�شن.   كبار  خدمة  على  و�لقائمن  �جلمهور  م��ه��ار�ت  وتعزيز 

�ل���رن���ام���ج ع�����دد�ً م���ن �مل���ح���اور �لتي 
تتمثل يف؛ �أ�شاليب �لتعامل مع كبري 
و�لأن�شطة  �ل��ر�م��ج  ونوعية   ، �ل�شن 
�لرتفيهية �ملنا�شبة ، وتعليم �مل�شاركن 
�أ���ش��ا���ش��ي��ات �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ع���دم نقل 
و�لنظافة  �لعناية  وط���رق  �ل��ع��دوى، 
 ، �ل���ش��ت��ح��م��ام  وط��ري��ق��ة  �ل�شخ�شية، 
�ل�شليمة  �ل��ط��ري��ق��ة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
فح�س  وط��ري��ق��ة  �ل�����ش��ن،  كبري  لنقل 
�لوقاية  - وطرق  �لعالمات �حليوية 
من تقرحات �لظهر لطريح �لفر��س، 
�ل�شليمة  �ل��ت��غ��ذي��ة  �ىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

�ملنا�شبة ، و�لأ�شعافات �لأولية.
�ل�شن  كبار  جل�شاء  تاأهيل  باآليات  �جلمهور  توعية  �إىل  �لرنامج  يهدف 
و�مل��ع��اق��ن ومتكينهم م��ن �مل���ه���ار�ت و�خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة ل��ه��م ب��ق��در عايل 
معهم،  �لتعامل  م��ه��ار�ت  و�إك�شابهم  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  وف��ق  �ل��ك��ف��اءة  م��ن 
و�ل�شحية  �لنف�شية  و�حتياجاته  �ل�شن  كبري  مبتطلبات  �لأ���ش��رة  وتوعية 

و�لجتماعية.

تنفيذا خلطط ال�سارقة مدينة مراعية لل�سن
وقالت خلود �أحمد �لنعيمي مدير �إد�رة �لرخ�س �لجتماعية، �ملن�شق �لعام 
للد�ئرة عن مبادر�ت �ل�شارقة مدينة مر�عية لل�شن ، �أن �لرنامج �لتدريبي 
ي��اأت��ي يف �إط����ار ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز م��ه��ار�ت �ل��ع��ام��ل��ن يف خ��دم��ة ك��ب��ار �ل�شن 
�لرعائية  �خلدمات  كافة  حت�شن  خالل  من  �خلا�شة،  �لحتياجات  وذوي 
و�لجتماعية �ملقدمة ل�شر�ئح �ملجتمع و�لإرتقاء بها. و�أو�شحت مدير �إد�رة 
�لرخ�س �لجتماعية، �أنه قبل حلول �نت�شار فريو�س كورونا؛ كان �لرنامج 
�لتاأهيلي يتم تنفيذه ب�شكل مبا�شر من خالل ور�س تدريبية حية ومبا�شرة 
 279 ��شتفاد منها   لالأفر�د و�ملوؤ�ش�شات،  نفذت خاللها  9 ور�س تدريبية، 
�ل�شن  ك��ب��ار  �لآب����اء و�لأم���ه���ات م��ن  م��ن �جل��م��ه��ور و�ملعنين بخدمة  ف���رد�ً 

وطريحي �لفر��س
فيما ��شتمرت �لتوعية خالل �أزمة �نت�شار وباء فريو�س كورونا �مل�شتجد كوفيد 
19-  من خالل بر�مج �لكرتونية تبث عر و�شائل �لتو��شل �لجتماعي و 

حما�شر�ت وور�س تدريبية عن بعد عر �ملن�شات �لإلكرتونية.
�لور�س  تنفيذ  �ملجتمع يف  تعاون �جلهات وموؤ�ش�شات  �إىل  �لنعيمي  و�أ�شادت 
�ل�شارقة  �ل�شارقة، وجامعة  �لتدريبية،  متمثلة يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
و�لهالل  �لريا�شي؛  �لثقايف  �حلمرية  ون���ادي  �ل�شارقة،  وبلدية  بالذيد، 
�لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي ب��ال�����ش��ارق��ة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل م��ق��ر�ت د�ئ����رة �خلدمات 
و�مل��د�م، و�لبطائح   ، دبا �حل�شن، وكلباء  �لجتماعية يف مدينة كل مدينة 
،وخورفكان، و�أن �لرنامج م�شتمر يف �لنمو و�لتطوير وفق �أف�شل �ملمار�شات 
�لعاملية يف متكن جل�شاء كبار �ل�شن  ون�شر ثقافة �لتعامل مع كبار �ل�شن يف 

�ملجالت �ملختلفة بن �أفر�د �ملجتمع .

•• العني-وام:

ُيعّد مركز �ل�شيخ ز�يد لعلوم �ل�شحر�ء 
يجمع  مهماً  تعليمياً  ومنهال  �شرحاً 
ا ومكاًنا  بن �ملعرفة و�لتعليم ومعر�شً
ل�شتك�شاف �لتاريخ �لطبيعي و�لثقايف 
�ملركز  وي��ع��ت��ر  �مل��ح��ل��ي��ة  ل��ل�����ش��ح��ر�ء 
م��ن��ح��وت��ة ه��ن��د���ش��ي��ة و���ش��رح��ا كبري� 

�شخما ��شتقطب �ل�شياح و�لزو�ر.
وقالت مرمي بخيت �لظاهري رئي�س 
�ملوؤ�ش�شة  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل��ر�م��ج  وح���دة 
و�لأحياء  �حل��ي��و�ن  �ل��ع��ام��ة حل��دي��ق��ة 
ز�يد  �ل�شيخ  مركز  �إن  بالعن  �ملائية 
لعلوم �ل�شحر�ء يحوي خم�س قاعات 
�أولها قاعة تكرمي �ل�شيخ ز�يد ويحوي 
ن�شاأة  ي��روي  فيديو  ك��ل  �شا�شات  �أرب���ع 
�ملحيطة  بالبيئة  وتاأثره  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي����د يف تطوير  ب��ه و ج��ه��ود 
..كما  �لبيئة  �لإم���ار�ت وحماية  دول��ة 
يحوي معر�س �شحر�ء �أبوظبي عر 
�أبوظبي  ي���روي ق�شة  و�ل���ذي  �ل��زم��ن 
بديع  ملج�شم  جولة  وبه  �جليولوجية 
يحاكي �لبيئة �لطبيعية لكهوف وقمم 
معر�س  �أن  و�أ���ش��اف��ت  ح��ف��ي��ت.  ج��ب��ل 
�لإن�شان  �ل�شحر�ء يرز متيز  �شعوب 
��شتخد�م  وح�شن  باحلكمة  �لإمار�تي 
�ملو�رد �لطبيعية يف بيئته و�ل�شتمر�ر 
يف �لظروف �لقا�شية للبيئات �ملختلفة 

�أبوظبي  عامل  معر�س  �أن  ..مو�شحة 
�ملفعمة  �أبوظبي  �حلي يج�شد طبيعة 
���ش��رح��ا لر�مج  وي���ح���ت���وي  ب���احل���ي���اة 
�لتنوع  و  �ملختلفة  ببيئاتها  �حلماية 
نباتات  من  يحتويه  مبا  �لبيولوجي 
يحتوي  ك��م��ا  بيئة  ك��ل  يف  وح��ي��و�ن��ات 
على �مل�شرح �لديناميكي �ل�شحر�وي.

وترى �أن معر�س نظرة نحو �مل�شتقبل 
�لبيئي  �ل��ت��و�زن  م��دى حتقيق  يو�شح 
�لطبيعة  ث������رو�ت  ع��ل��ى  و�مل���ح���اف���ظ���ة 
��شتهالك  تر�شيد  ط��رق  وي�شتعر�س 

مو�رد �لطبيعة و�إيجاد �لبد�ئل لها.
و��شارت مرمي �لظاهري �ىل �أن �ملركز 
�لرئي�س  ..�مل�شرح  م�شارح  ع��دة  ي�شم 
ه��و �ل��ث��اين م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�شتوى 
�مل���دي���ن���ة، وي�����ش��م و�ح������دة م���ن �أك���ر 
م�شتوى  على  �ل�شينمائية  �ل�شا�شات 
�ل���دول���ة وي�����ش��ت��ق��ب��ل��ك ب��ف��ي��ل��م / روؤي���ة 
�ل�شحر�ء �لعربية/ �لذي ي�شور حياة 
��شتطاع  وك��ي��ف  �لقا�شية  �ل�����ش��ح��ر�ء 
..و�مل�شرح  معها  �ل��ت��ع��اي�����س  �أج���د�دن���ا 
وياأخذك  �ل�����ش��ح��ر�وي  �ل��دي��ن��ام��ي��ك��ي 

�ملتميزة  بطبيعة �لإمار�ت بتفا�شيلها 
ب��ال��ت��ن��وع �حليو�ين  ف��ي��ل��م مي��ت��ع��ك  يف 
�ل�شتد�مة  م�شرح  �أن  ..كما  و�لنباتي 
�ل�شينمائي تتعرف خالله على كيفية 
�حل��ف��اظ ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة وف��ك��ر �ملغفور 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له 
نحو  �ملتطلعة  �هلل” ونظرته  “رحمه 

�مل�شتقبل.
ومكتبة  م��رك��ز  �أن  م���رمي  و�أ����ش���اف���ت 
�أك�����ر مركز  �لأب����ح����اث �ل��ب��ي��ئ��ي ه���و 
على  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل��ع��ل��وم  يف  متخ�ش�س 

نوفمر  يف  و�نطلق  �لدولة،  م�شتوى 
بن  ت���ع���اون  ول���ي���د  وه����و   ،  2016
و�ملوؤ�ش�شة  �أب��وظ��ب��ي   – �لبيئة  هيئة 
�لأحياء  و  �حل��ي��و�ن  حلديقة  �لعامة 
ثرية  م�����ش��ادر  وي�شم  بالعن  �مل��ائ��ي��ة 
و�لإلكرتونية  �ملطبوعة  �مل��ع��ارف  من 
و�شون  �ل��ب��ي��ئ��ة  جم����ال  يف  �مل���ح���دث���ة 
..ويقدم  �ل��ري��ة  و�حل���ي���اة  �لطبيعة 
و�لفهر�س  �لإع������ارة  خ���دم���ات  �مل���رك���ز 
و�لبحث  �لإل����ك����رتون����ي����ة  و�مل���������ش����ادر 
و�لتوجيه  و�لإر������ش�����اد  �مل����ر�ج����ع  ع���ن 

،و�خلدمات �لتوعوية.
وترى رئي�س وحدة �لر�مج �لعامة يف 
�حلديقة �أن ما مييز �ملركز ��شتخد�م 
�لتقنيات �ل�شديقة للبيئة �لتي توّفر 
منوذجاً  يعتر  �إذ  �لطاقة،  ��شتهالك 
مثالياً لالأبنية �ل�شديقة للبيئة �لتي 
من  م��ا  م�شتد�مة،  تقنيات  ت�شتخدم 
روؤية  لتحقيق  �جل��ه��ود  تعزيز  ���ش��اأن��ه 
2030 وحت��وي��ل��ه��ا لإم���ارة  �أب��وظ��ب��ي 
�مل��ج��ال ع��ل��ى م�شتوى  ر�ئ����دة يف ه���ذ� 

�لعامل.

لعلوم  ز�ي������د  �ل�������ش���ي���خ  م���رك���ز  ون���ق���ل 
�ل�شحر�ء �حلياة �لطبيعية و�لثقافية 
و�ل��ت��اري��خ��ي��ة ل���دول���ة �لإم�������ار�ت بكل 
ت��ف��ا���ش��ي��ل��ه��ا �ل��دق��ي��ق��ة وح�����ش��ل على 
ج��ائ��زت��ن ه��م��ا �ل���الآل���ئ �خل��م�����ش��ة يف 
�لتقييم  درج����ات  �شمن  �ل���ش��ت��د�م��ة، 
مرحلة  يف  لال�شتد�مة  �للوؤلوؤ  بنظام 
�لبالتينية  و�جل����ائ����زة  �ل��ت�����ش��م��ي��م، 
�لطاقة  �ل��ق��ي��ادة يف  وه��ي  »لييد«  م��ن 
�شهادة  وه����ي  �ل��ب��ي��ئ��ي،  و�ل��ت�����ش��م��ي��م 
�لت�شنيف �لدولية �لتي تقيم ت�شميم 

وبناء وت�شغيل �ملباين �خل�شر�ء عالية 
�لأد�ء و�جلودة.

م�شاحات  ي�شم  �مل��رك��ز  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
ل�شتقبال  م��ه��ي��اأة  م��ت��ن��وع��ة  وم���ر�ف���ق 
�أن�������ش���ط���ة خم��ت��ل��ف��ة م���ث���ل �مل����وؤمت����ر�ت 
و�لجتماعات  و�لتفاقيات  و�لندو�ت 
و�لدولية  �ل��وط��ن��ي��ة  و�لح����ت����ف����الت 
من  خارجياً  �أو  د�خلياً  �ملنظمة  �شو�ًء 
وهي  �ملختلفن  و�ل�شركاء  �ملوؤ�ش�شات 
�مل�شرح �لرئي�شي، وم�شرح �ل�شتد�مة، 
ومنطقة  جمهزة،  �جتماعات  وغرفة 
�لعلوية  و�ل�������ش���رف���ة  �ل�����رم�����ال،  ق����ط 
و�مل�شاحات  و�مل������درج������ات  ل���ل���م���رك���ز، 
�خلارجية  و�مل�����درج�����ات  �ل���د�خ���ل���ي���ة، 

و�ملنطقة �ملحيطة باملركز.
تبلغ م�شاحة مركز �ل�شيخ ز�يد لعلوم 
�ل�شحر�ء 12 �ألفاً و500 مرت مربع 
�لهند�شي  �مل���رك���ز  ت�����ش��م��ي��م  وي��ت��ك��ون 
��شتد�مة  ت�شمن  م�����ش��ت��وي��ات   3 م��ن 
ن�شبة  �إن  ك��م��ا  و�ل��ت�����ش��م��ي��م،  �لإن�����ش��اء 
����ش��ت��خ��د�م �ل��ط��اق��ة �ل�����ش��م�����ش��ي��ة تبلغ 
وت�شل   ،20% �إىل   10% ح����و�يل 
ن�شبة �ملحافظة على �ملياه %50 من 
�ملركز  ي�شتقبل  كما  �مل��ي��اه،  ��شتهالك 
�شنوياً،  ط��ال��ب   40،000 م��ن  �أك���رث 
�إ�شد�ر   11،000 م��ن  �أك���رث  وي�شم 
�مل�����ش��ادر �ملعرفية  م��ط��ب��وع، وم��الي��ن 

�لإلكرتونية.

 •• دبي - حم�شن را�شد

�ملعتمدة  �لق�شرية  �ملركزية  �أعلنت وز�رة �لرتبية و�لتعليم جد�ول �لختبار�ت 
�حلكومية  ب��امل��د�ر���س  ع�شر  �ل��ث��اين  وح��ت��ى  �ل��ت��ا���ش��ع  م��ن  �ل��در����ش��ي��ة  لل�شفوف 
و�خلا�شة �ملطبقة للمنهاج �لوز�ري، �ملقرر تطبيقها خالل �لفرتة من 14 �إىل 
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ووفقاً جلد�ول �لختبار�ت �لتي مت تعميمها على �إد�ر�ت �ملد�ر�س �أكدت �لوز�رة 
�أن �ختبار مادة �لعلوم �ل�شحية لل�شف �لثاين ع�شر يعد فر�شة متاحة جلميع 
�أن  ذ�ت��ه��ا  �جل����د�ول  يف  م��وؤك��دة  للطالب،  �أد�ء  �أف�����ش��ل  درج���ة  وتعتمدة  �لطلبة 
�لختبار�ت �ملركزية �لتي �شيتم عقدها عن بعد كل �شوؤ�ل بها مقيد بزمن حمدد 

يظهر بجانب �ل�شوؤ�ل من خالل موؤقت زمني.
�ل�شاعة  مت��ام  يف  �متحاناتهم  ع�شر  �لثاين  �ل�شف  طلبة  يبد�أ  �أن  �ملقرر  وم��ن 
�لدر��شية  �ل�شفوف  بينما يبد�أ طلبة  �لو�حدة وخم�س وثالثن دقيقة ظهر�ً، 

من �لتا�شع وحتى �حلادي ع�شر يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شرة ظهر�ً.
ويعتزم طلبة �ل�شفوف �لدر��شية من �خلام�س وحتى �لثامن بدء �متحاناتهم 
يف متام �ل�شاعة �لثادية ع�شرة وع�شر دقائق، يف حن يبد�أ طلبة �ل�شف �لر�بع 

�متحاناتهم يف �ل�شاعة �لثالثة وع�شرين دقيقة ع�شر�ً .
�لدر��شية  �ل�شفوف  طلبة  ت�شمل  �لق�شرية  �ملركزية  �لختبار�ت  �أن  �إىل  ي�شار 
�مل�شار �إليها مبا فيهم طلبة �ل�شفوف من �لتا�شع وحتى �لثاين ع�شر  بامل�شار�ت 

�لتعليمية �لعام، �ملتقدم، �لنخبة، �لتطبيقي.

•• دبي-الفجر:

و��شت�شر�ف  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إد�رة  ن��ظ��م��ت 
ج��ل�����ش��ة حو�رية  دب����ي  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل يف حم���اك���م 
با�شتخد�م  �أزمة كورونا،  ��شرت�تيجية يف ظل 
“�لتناف�شية  بعنو�ن  �مل��رئ��ي،  �لت�شال  تقنية 
قدمها  كورونا”،  �أزم������ة  ظ���ل  يف  �ل���دول���ي���ة 
���ش��ع��ادة �ل��ق��ا���ش��ي حم��م��د �ل�����ش��ب��و���ش��ي رئي�س 
دب����ي ورئي�س  �ل��ت��ج��اري��ة مب��ح��اك��م  �مل��ح��ك��م��ة 
�لعقود،  �إن���ف���اذ  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة يف حم���ور  ف��ري��ق 
�إد�رة  م��دي��ر  عبد�لرحمن  حممد  وبح�شور 
رئي�س  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف  �ل�شرت�تيجية 
فريق ��شتمر�رية �لأعمال، باإد�رة �جلل�شة من 
�ملعرفة  �أول  �شعبة  رئي�س  �خل�شروي  �شريفة 

�لد�خلية.
حيث �أو�شح �شعادة �لقا�شي حممد �ل�شبو�شي 
�لتناف�شية  “تقرير  م���ف���ه���وم  ل��ل��ح�����ش��ور 
�لدويل،  �لبنك  عن  ي�شدر  �أن��ه  �إذ  �لدولية” 
ويقي�س �لتقرير �لقطاع �لقت�شادي يف �إمارة 
�لعاملية  �أكر �لقت�شاد�ت  باعتبارها من  دبي 
تاأ�شي�س  ومت  خمتلفة،  وملحاور  دول��ة  ل��190 
فريق �لتناف�شية مبحاكم دبي برئا�شة رئي�س 
�مل��ح��ك��م��ة �ل��ت��ج��اري��ة، وب��ف��ري��ق ع��م��ل ق�شائي 

و�إد�ري.
و�أع�����رب ���ش��ع��ادت��ه، ب���ق���درة حم��اك��م دب���ي على 
عاملياً،  �لأوىل  �ملر�كز  �أحد  لتحقيق  �ملناف�شة، 
�إنفاذ  ت��ف��وق��ه��ا ع��رب��ي��اً، يف حم���ور  وم��و����ش��ل��ة 

�ل�شنوي  �لتقرير  �شمن  �ل��ت��ج��اري��ة،  �ل��ع��ق��ود 
ممار�شة  ل�شهولة  �ل����دويل،  للبنك  �لأ���ش��ل��ي 
�إىل  �لأعمال، يف غ�شون عام، م�شري�ً  �أن�شطة 
عام  121 يف  �مل��رك��ز  يف  ك��ان��ت  �لإم������ار�ت  �أن 
�لتا�شعة  �ملرتبة  يف  فهي  �لآن  �أم��ا   ،2014
و�لأوىل  �ل��ت��و�يل،  على  �لثانية  لل�شنة  عاملياً، 
وهي  �ل��ت��و�يل،  على  �خلام�شة  لل�شنة  عربياً، 
جديرة باأن تكون يف مقدمة �لدول على هذ� 

�ملوؤ�شر يف وقت قريب، وتبووؤ مكانة مرموقة 
على خريطة �لتناف�شية �لعاملية.

�لتجارية  �ملحكمة  ج��ه��ود  �أن  �شعادته،  و�أك���د 
�لعاملية،  �لتناف�شية  �ملوؤ�شر�ت  تدعم  دب��ي،  يف 
�ملحور  للدولة يف  �ملمثل �حل�شري  باعتبارها 
�أن�شطة  مم��ار���ش��ة  �شهولة  ت��ق��ري��ر  يف  �مل��ذك��ور 
�لذي  �ل���دويل،  �لبنك  من  �ل�شادر  �لأع��م��ال، 
ي�شدر تقرير�ً �شنوياً لقيا�س موؤ�شر�ت 190 

�أب��رزه��ا حمور  دول���ة، يت�شمن ع��دة حم���اور، 
ب���ه �ملحكمة  �ل����ذي ت��خ��ت�����س  �ل���ع���ق���ود،  �إن���ف���اذ 
�لتجارية يف �لإمارة ح�شرياً، وير�شد كاًل من 
�لق�شية  بد�ية  منذ  �لتقا�شي  مدة  “عن�شر 
�لتقا�شي،  تكلفة  وع��ن�����ش��ر  ن��ه��اي��ت��ه��ا،  وح��ت��ى 
وعن�شر جودة �لعمليات �لق�شائية من ناحية 
�لدقة وتقدمي �خلدمة و�لأمتتة، ومنها ن�شر 
�لأحكام �لق�شائية، مع توفر �إمكانية �لطالع 

عليها من قبل عامة �ملجتمع«.
�لأوىل يف  دب���ي  �أن حم��اك��م  ���ش��ع��ادت��ه  م��ن��وه��اً 
�ملنطقة �لتي �أقدمت على مبادرة ن�شر �لأحكام 
بتطوير  دبي  قامت حماكم  �لق�شائية، حيث 
�لق�شائية”،  �لأحكام  ن�شر  “خدمة  وحتديث 
على  �حلكم  حمتوى  �إىل  بالإ�شافة  لت�شمل 
رقم �لق�شية وتاريخ �لت�شجيل وتاريخ �حلكم 
�ل�شادرة  �لأحكام  �لق�شية، على جميع  ومدة 
و�لعقارية  و�مل��دن��ي��ة  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ق�����ش��اي��ا  يف 
�لتقا�شي  درج�����ات  ج��م��ي��ع  ل���دى  و�ل��ع��م��ال��ي��ة 
�لأمر  وهو  و�لتمييز،  �ل�شتئناف  �لبتد�ئية، 
�لذي يعزز �ل�شفافية خا�شة لدى �مل�شتثمرين 

�ملتو�جدين د�خل �لدولة وخارجها.
�أ���ش��ئ��ل��ة من  ك��م��ا تخللت �جل��ل�����ش��ة �حل���و�ري���ة 
�لتناف�شية  يف  �ملحاكم  جهود  ح��ول  �حل�شور 
و�جلهود  ك����ورون����ا،  �أزم������ة  ظ���ل  يف  �ل���دول���ي���ة 
�ملحكمة  رئ��ي�����س  �أك�����د  و�ل��ت��ح�����ش��ي��ن��ات، ح��ي��ث 
�لتجارية، �أن �لإجناز�ت �لتي حققتها �لدولة، 
وع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ح�����ش��ي��ن��ات �ل��ت��ي �أدخ��ل��ت��ه��ا على 
تب�شيط  حيث  من  برمتها،  �لتقا�شي  عملية 
�لكفاء�ت  و����ش��ت��ق��ط��اب  �ل��ت��ق��ا���ش��ي،  �إج�����ر�ء�ت 
�ل��ق�����ش��ائ��ي��ة، و�لأمت����ت����ة يف �ل��ع��م��ل، ����ش���و�ء يف 
�لأحكام  �إ�شد�ر  �أو حتى يف  �لق�شية،  ت�شجيل 
وتنفيذها، و�ل�شرعة بالف�شل، ت�شهم جميعها 
يف تعزيز ريادة �لإمار�ت يف �لتقرير �ل�شنوي، 
�لذي  �لأع���م���ال،  �أن�����ش��ط��ة  مم��ار���ش��ة  ل�شهولة 

ي�شدره �لبنك �لدويل ب�شكل �شنوي.

الرتبية تعلن جداول الختبارات املركزية الق�صرية

حماكم دبي تنظم جل�صة حوارية مع رئي�س املحكمة التجارية 
بعنوان »التناف�صية الدولية يف ظل اأزمة كورونا«

مركز ال�صيخ زايد لعلوم ال�صحراء ..حياة �صحراوية جتمع بني املعرفة واملتعة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

حافظت  �ل��ت��و�يل،  على  �لثالث  للعام 
�شمن  مكانتها  على  �أبوظبي  جامعة 
م�شتوى  ع��ل��ى  ج��ام��ع��ة   750 �أف�����ش��ل 
لت�شنيف  وف�����ق�����اً  وذل��������ك  �ل������ع������امل، 
كوكاريللي �شيموند للجامعات �لعاملية 
�رت���ف���اع���اً يف  2021، حم��ق��ق��ة  ل��ل��ع��ام 

�ل�شمعة �لأكادميية بن�شبة 15%.
ملحوظاً  �جل��ام��ع��ة حت�����ش��ن��اً  وح��ق��ق��ت 
�أخ��رى مبا يف ذلك ن�شب  يف موؤ�شر�ت 
و�لطلبة  �ل���ت���دري�������س  ه��ي��ئ��ة  �أع�������ش���اء 
وت���وث���ي���ق �مل����ر�ج����ع ل��ك��ل ع�����ش��و هيئة 

تدري�س بو�قع %17 لكل موؤ�شر.
�ملا�شين،  �ل����ع����ام����ن  م������دى  وع����ل����ى 

تطلق  �أن  �أبوظبي  جامعة  ��شتطاعت 
لتح�شن  �لهادفة  �مل��ب��ادر�ت  من  ع��دد�ً 
م��ك��ان��ت��ه��ا �ل��ب��ح��ث��ي��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة مبا 
�لر�مية  �لإم����ار�ت  روؤي���ة  م��ع  يتما�شى 
�ملعرفة.  على  قائم  �قت�شاد  لتحقيق 
�لبحثية،  ��شرت�تيجيتها  من  وكجزء 
�أب���وظ���ب���ي ع��ل��ى �شبل  رك�����زت ج��ام��ع��ة 
�ل��ت��ع��اون �ل���دويل م��ع �أب���رز �جلامعات 
�لهامة  �لعلمية  ببحوثها  �مل��ع��روف��ة 
باملنظومة  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث  ودم�����ج 
�مل�شتويات  خمتلف  على  �لتدري�شية 
�ل�21  �لقرن  مهار�ت  ول�شمان �شقل 
يف ن��ف��و���س �ل��ط��ل��ب��ة و�ل���ت���و�����ش���ل مع 
و�حلكومية  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
لتبادل �ملعرفة. وكنتاج لذلك، �شهدت 

�أبوظبي  جلامعة  �لبحثية  �ملخرجات 
�رت���ف���اع���اً م��ل��ح��وظ��اً مب���ع���دل 33% 
���ش��ن��وي��اً ع��ل��ى م���دى �لأع�����و�م �خلم�شة 
�مل��ا���ش��ي��ة، وذل����ك وف���ق ت��ق��ري��ر موؤ�شر 
“�شكوب�س”، �أحد �أهم قو�عد �لبيانات 
و�ملتخ�ش�شة بالبحوث  �ملعروفة عاملياً 
قادت  ذل���ك،  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لعلمية. 
جامعة �أبوظبي �لبحث �لعلمي لطلبة 
م�شتوى  ع��ل��ى  ل��ي�����س  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س 
�جلامعة فح�شب ولكن على �مل�شتوين 
�مل��ح��ل��ي و�لإق��ل��ي��م��ي �أي�����ش��اً م��ن خالل 
�جلامعات”  طلبة  “بحوث  م�شابقة 
دور  �إث����ر�ء  يف  ت�شاهم  �ل��ت��ي  �ل�شنوية 
�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي ك���ج���زء ه����ام �شمن 
هذه  كل  و�أ�شهمت  �جلامعي.  �لتعليم 

ن��ت��ائ��ج ملحوظة  �جل��ه��ود يف حت��ق��ي��ق 
�لطلبة  م���ن خ����الل حت�����ش��ن جت��رب��ة 
للطلبة،  �لعاملية  �لأكادميية  و�ل�شمعة 
�آخ��ر ت�شنيف  �إليه  �لأم��ر �ل��ذي ي�شري 

عاملي.  
وحققت �جلامعة تقدماً عاملياً يف عدد 
من �ملوؤ�شر�ت. فمنذ 2018، تقدمت 
بو�قع %23 عاملياً، بتح�شن بلغ 9% 

خالل �لعام �ملا�شي فقط. 
�لرفي�شور  ق����ال  �ل�������ش���دد،  ه����ذ�  ويف 
�أبوظبي:  جامعة  مدير  �أح��م��د،  وق��ار 
ب���الإجن���از�ت  ج����د�ً  ف���خ���ورون  “نحن 
منذ  �أب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  حققتها  �ل��ت��ي 
حتافظ  �أن  ��شتطاعت  فقد  تاأ�شي�شها، 
جامعات  ب��ن  �ملرموقة  مكانتها  على 

�ل��ع��امل ل��ع��ام �آخ���ر ع��ل��ى �ل���ت���و�يل، و�أن 
موؤ�شر�ت  ع��دة  يف  هاماً  حت�شناً  حتقق 
ي��اأت��ي هذ�  م��ل��ح��وظ��ة.  م��ئ��وي��ة  بن�شبة 
جامعة  �لتز�م  على  كدليل  �لت�شنيف 
�لفكري  �ل��ت��ط��ور  مبو��شلة  �أب��وظ��ب��ي 
موؤ�ش�شة  ب�شفتها  جمتمعها  لأف����ر�د 
حتقيق  على  حتر�س  عاملية  �أكادميية 
�لتدري�س  يف  �لأك������ادمي������ي  �ل���ت���م���ي���ز 
�لعلمي.«   و�ل��ب��ح��ث  �لطلبة  وجت��رب��ة 
و�أ�شار �إىل �أن �لتنوع �لطالبي هو �أحد 
جامعة  متيز  �لتي  �ل��ق��وة  نقاط  �أب���رز 
�أن  مو�شحاً  للت�شنيف،  وفقاً  �أبوظبي 
عاملياً  �لثالث  �ملركز  �حتلت  �جلامعة 
�لتدري�س  ه��ي��ئ��ة  �أع�������ش���اء  ح��ي��ث  م���ن 
�لدولين و�ملركز 11 لتعددية وتنوع 

�لطلبة �لدولين.
�أبوظبي  ج���ام���ع���ة  ت�����ش��ن��ي��ف  وح���ق���ق 
%4 مقارنة  �إىل  �لكلي حت�شناً و�شل 

بالت�شنيف �ل�شابق. 
و�أ�شاف وقار �أحمد: “نلتزم يف جامعة 
�لعاملية  �ملعايري  �أعلى  بتبني  �أبوظبي 
روؤيتنا  تقوم  به، حيث  نقوم  ما  يف كل 
على �أن نكون جامعة ر�ئدة يف منطقة 
�أفريقيا  و���ش��م��ال  �لأو�����ش����ط  �ل�����ش��رق 

باملعارف  خريجينا  تزويد  خ��الل  من 
�لالزمة  �ل��ت��ف��ك��ري  وط����رق  و�مل����ه����ار�ت 
فالت�شنيف  �مل�شتقبل،  ق���ادة  ليكونو� 
�لأخ�����ري ي���وؤك���د ع��ل��ى ت��ر���ش��ي��خ جامعة 
ر�ئ����دة يف  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �أب��وظ��ب��ي مكانتها 
م�شتوى  على  لي�س  �ل��ع��ايل،  �لتعليم 
�أي�����ش��اً.«  وكانت  �لإم���ار�ت بل �ملنطقة 
��ن��ف��ت �شمن  ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي ق���د ���شُ
وفقاً  تقدماً”  جامعات   10 “�أ�شرع 

�شيموند”  “كوكاريللي  ل��ت�����ش��ن��ي��ف 
 ،2020 ل��ل��ع��ام  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
�ملنطقة  يف  �ل�����ش��اب��ع  �مل���رك���ز  حم��ت��ل��ة 
�أع�������ش���اء هيئة  �ل���ع���رب���ي���ة م����ن ح���ي���ث 
�لثامن  و�مل��رك��ز  �لدولين،  �لتدري�س 
وتنوع  ت��ع��ددي��ة  يف  �لت�شنيف  ���ش��م��ن 
كافة  من  ت�شتقطبهم  �لذين  �لطلبة 
�أن���ح���اء �ل��ع��امل ب��و�ق��ع �أك����رث م��ن 80 

جن�شية خمتلفة. 

•• دبي-الفجر: 

�لعلماء  ���ش��ل��ط��ان  ع��م��ر  م���ع���ايل  �أك�����د 
�ل�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  �ل���دول���ة  وزي����ر 
�لإم����ار�ت يف  دول���ة  ق��ي��ادة  ��شتثمار  �أن 
متكن مو�طنيها وقطاعاتها �حليوية 
�ل�شطناعي  �ل����ذك����اء  ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية، �أ�شهم بتعزيز 
�لتغري�ت  مو�كبة  على  �ل��دول��ة  ق��درة 
�لطارئة لتكون من �أف�شل دول �لعامل 
�جلديدة  ل��ل��ت��وج��ه��ات  �ل���ش��ت��ع��د�د  يف 
�لناجمة عن جائحة كورونا �مل�شتجد.

معاليه  ت�����روؤ������س  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
�لإم�����ار�ت  ملجل�س  �ل��ت��ا���ش��ع  �لج��ت��م��اع 
و�لتعامالت  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  ل���ل���ذك���اء 
�ل��رق��م��ي��ة ب��ح�����ش��ور �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د بن 
�أح��م��د ب��ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي مدير 
ع��ام د�ئ���رة �حلكومة �لإل��ك��رتون��ي��ة يف 
�ل�����ش��ارق��ة، و�ل�����ش��ي��خ �مل��ه��ن��د���س حممد 
�ل�����ش��رق��ي رئ��ي�����س �حلكومة  ب��ن ح��م��د 
و�شعادة  �ل���ف���ج���رية،  يف  �لإل����ك����رتوين 
ي��ون�����س ح��اج��ي �خل����وري وك��ي��ل وز�رة 
�شالح  �آل  ع���ب���د�هلل  و���ش��ع��ادة  �مل��ال��ي��ة، 
وكيل وز�رة �لقت�شاد، و�شعادة �شريف 
�لعلماء وكيل وز�رة �لطاقة و�ل�شناعة، 
و�شعادة عبد�هلل لوتاه مدير عام �لهيئة 
و�لإح�شاء،  ل��ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  �لحت����ادي����ة 
و���ش��ع��ادة حم��م��د �ل��ع�����ش��ك��ر م��دي��ر عام 

�لرقمية،  �أب��وظ��ب��ي  ل��ه��ي��ئ��ة  ب���الإن���اب���ة 
و�شعادة �لدكتورة عائ�شة بنت بطي بن 
و�شعادة  �لذكية،  دب��ي  ع��ام  مدير  ب�شر 
خ���ال���د �ل�����ش��ام�����ش��ي م���دي���ر ع����ام د�ئ����رة 
�حلكومة �لذكية لأم �لقيوين، و�شعادة 
�ملهند�س �أحمد �ل�شياح �لنعيمي مدير 
ع��ام هيئة �حل��ك��وم��ة �لإل��ك��رتون��ي��ة يف 
ر�أ�������س �خل���ي���م���ة، و����ش���ع���ادة حم��م��د بن 
لقطاع  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  م�شاعد  طليعة 
رئا�شة  مكتب  يف  �حلكومية  �خلدمات 
جمل�س �ل��وزر�ء بوز�رة �شوؤون جمل�س 

�لوزر�ء و�مل�شتقبل. 
�لعلماء  ���ش��ل��ط��ان  ع��م��ر  م��ع��ايل  وق����ال 
خالل �لجتماع �إن تكنولوجيا �لذكاء 
�لرقمية  و�ل��ت��ع��ام��الت  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
لعمل  وحا�شمة  رئي�شية  �أد�ة  �شتكون 
�مل�شتقبلية  �لعامل وخططها  حكومات 
“كوفيد19-”،  ب��ع��د  م��ا  م��رح��ل��ة  يف 
�حلالية  �لعاملية  �لتحديات  �أن  موؤكد�ً 
تطوير  ج����ه����ود  ب��ت�����ش��ري��ع  ����ش���اه���م���ت 
وزيادة  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  تقنيات 
كافة  يف  �مل����ج����ال  ه�����ذ�  يف  �ل���ب���ح���وث 
متا�شياً  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لقطاعات 
مع روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
من  ح��دده��ا  �هلل” �ل��ت��ي  “رعاه  دب���ي 
للذكاء  �لإم���ار�ت  ��شرت�تيجية  خ��الل 

�ل�شطناعي باأن تكون دولة �لإمار�ت 
م��ن �ل���دول���ة �ل���ر�ئ���دة يف ه���ذ� �ملجال 

�لتقني �ملتقدم.

جديدة  مبادرة  تطلق  الإم���ارات 
الذكاء  تقنيات  تطوير  لت�سريع 

ال�سطناعي
للذكاء  �لإم����������ار�ت  جم��ل�����س  و�أع����ل����ن 
�لرقمية  و�ل��ت��ع��ام��الت  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
خ������الل �لج����ت����م����اع �إط��������الق م����ب����ادرة 
لتوفري   »AI Code Hub«

م��ن�����ش��ة م����وح����دة وم��ت��ك��ام��ل��ة جتمع 
مفتوحة  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  بر�مج 
�مل�����ش��در مب��ا ي��دع��م ج��ه��ود �لقطاعن 
�حلكومي و�خلا�س يف تطوير تقنيات 

�لتكنولوجيا �ملتقدمة. 
�مل�شاريع  دع����م  �إىل  �مل��ن�����ش��ة  وت���ه���دف 
برجميات  ت��ط��وي��ر  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�ل����دول����ة  �ل�����ذك�����اء �ل����ش���ط���ن���اع���ي يف 
�إىل  �ل��و���ش��ول  وخ��ارج��ه��ا ع��ر ت�شهيل 
�خلو�رزميات  من  متنوعة  جمموعة 
عالية �جلودة، وت�شريع عملية تفعيل 

�لأمثل،  بال�شكل  و��شتعمالها  �لر�مج 
�ملرتتبة  �لتكاليف  تقليل  ع��ن  ف�شاًل 
�ملت�شابهة  �لتقنيات  م��ن  ب��ال���ش��ت��ف��ادة 
ودعم منظومة تطوير ون�شر �مل�شاريع 

�مل�شتقبلية.
وي���دع���م �إط�����الق ه���ذه �مل��ن�����ش��ة تنفيذ 
حكومة  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  خم����رج����ات 
�لذكاء  تقنيات  ت��ط��وي��ر  يف  �لإم�����ار�ت 
�ل���ش��ط��ن��اع��ي ودع���م �جل��ه��ود �ملحلية 
�لرجميات  ت���ط���وي���ر  يف  �مل���ت���ن���ام���ي���ة 
قبل  م��ن  �مل�شدر  مفتوحة  و�ل��ب��ح��وث 

رو�د  ودعم  �لبحث  ومر�كز  �جلامعات 
تكنولوجيا  يف  و�ملتخ�ش�شن  �لأعمال 
�إىل  �أف���ك���اره���م  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل يف حت���وي���ل 
�لفر�شة  و�إت���اح���ة  حقيقية  م�����ش��اري��ع 
م�شتوى  ع��ل��ى  وتوظيفها  لتطبيقها 

�لعامل.

الإمارات  ا�سرتاتيجية  خمرجات 
للتعامالت الرقمية

�ملجل�س  �أع�����������ش�����اء  و������ش����ت����ع����ر�����س 
�لإم����ار�ت  ��شرت�تيجية  م�شتجد�ت 

�أعلنتها  �ل��ت��ي  �لرقمية  للتعامالت 
ب��ه��دف توظيف  �لإم�������ار�ت  ح��ك��وم��ة 
 50% تكنولوجيا �لبلوك ت�شن يف 
من �خلدمات �حلكومية مع �لرتكيز 
على 4 حماور رئي�شية ت�شمل �شمان 
وتوفري  �مل��ج��ت��م��ع،  �أف�������ر�د  رف���اه���ي���ة 
�لت�شريع �ملتقدمة، وتعزيز كفاءة �أد�ء 
مبكانة  و�لرت��ق��اء  �حلكومي،  �لعمل 

دولة �لإمار�ت �لر�ئدة عاملياً.
عمل  ف��ري��ق  ت�شكيل  �ملجل�س  و�أع��ل��ن 
تنفيذ  م�شتويات  لتقييم  متخ�ش�س 
�أه��������د�ف ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لإم��������ار�ت 
�إطالقها،  منذ  �لرقمية  للتعامالت 
وت�����ق�����دمي خ���ط���ة ع���م���ل ����ش���ام���ل���ة يف 
جمموعة  تت�شمن  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة 
�لتجريبية  و�مل�شاريع  �مل��ب��ادر�ت  من 
تكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة 

�لبلوك ت�شن.

جت�����ارب رائ������دة ومم���ار����س���ات 
ناجحة

كما ��شتعر�س �أع�شاء �ملجل�س خالل 
�لر�ئدة  �ل��ت��ج��ارب  �أب�����رز  �لج��ت��م��اع 
�ل���ن���اج���ح���ة يف دول����ة  و�مل����م����ار�����ش����ات 
و�أدو�ت  �لتي تبنت تقنيات  �لإم��ار�ت 
�ل�شطناعي  �ل���ذك���اء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
مو�جهة  يف  �ل��رق��م��ي��ة  و�ل��ت��ع��ام��الت 
وخا�شة  “كوفيد19-”  حت���دي���ات 

و�لتعليمية  �ل�شحية  �لقطاعات  يف 
و�خلدمية و�لقت�شادية.

موؤ�سرات الذكاء ال�سطناعي
ون��اق�����س �أع�����ش��اء جم��ل�����س �لإم�����ار�ت 
و�لتعامالت  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
�لرقمية �أهمية تطوير توفري �ملزيد 
من من�شات �لذكاء �ل�شطناعي على 
�خلطط  ومو��شلة  �ملحلي،  �مل�شتوى 
�لطلبة  م��ه��ار�ت  رف���ع  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
و�ملرجمن لالرتقاء مبكانة �لدولة 
يف  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية  �ملوؤ�شر�ت  يف 
و�أ�شارو�  �لذكاء �ل�شطناعي،  جمال 
خا�شة  جلنة  تاأ�شي�س  �شيتم  �أن��ه  �إىل 
جمال  يف  �خل���ر�ء  م��ن  نخبة  ت�شم 
يف  دوره���ا  تفعيل  و�شيتم  �مل��وؤ���ش��ر�ت، 
دولة  م��ك��ان��ة  لإب����ر�ز  �ملقبلة  �ل��ف��رتة 
لتقنيات  ع���امل���ي  ك��م��رك��ز  �لإم��������ار�ت 

�مل�شتقبل.
�جلدير بالذكر �أن جمل�س �لإمار�ت 
و�لتعامالت  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
تن�شيق  يركز يف عمله على  �لرقمية 
جهود �جلهات �حلكومية و�خلا�شة، 
�لتكنولوجيا  �����ش���ت���خ���د�م  وت���ع���زي���ز 
�ملعرفة  ت��ب��ادل  وت�شجيع  �حل��دي��ث��ة، 
و�����ش���ت���ق���ط���اب �مل������و�ه������ب، و�ق�������رت�ح 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �ل���ه���ادف���ة ل��ت��ه��ي��ئ��ة بيئة 

حمفزة على �لبتكار و�لبحث.

•• دبي-الفجر:

�لعامة  �لإد�رة  �ل�شمايل، مدير  �لعميد علي حممد  �أفاد 
للموؤ�ش�شات �لعقابية و�لإ�شالحية يف �شرطة دبي، �أن عدد 
�لفرت��شية”  �لعيادة  “مبادرة  من  �مل�شتفيدين  �لنزلء 
�ل��ت��ي مت �إط��الق��ه��ا يف ���ش��ه��ر �إب���ري���ل �مل��ا���ش��ي ب��ل��غ 312 
“�لعيادة  �إن مبادرة  �ل�شمايل،  �لعميد علي  نزيال. وقال 
�لفريق  بناء على توجيهات معايل  �لفرت��شية” جاءت 
عبد �هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة دبي، ومتابعة 
�لقائد  م�شاعد  �ملن�شوري،  �إبر�هيم  خليل  خبري  �ل��ل��و�ء 
�ل��ع��ام ل�����ش��وؤون �لبحث �جل��ن��ائ��ي، وت��ه��دف �مل��ب��ادرة �لتي 
ل�شرطة  �ل�شحي  �مل��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لإد�رة  تنفذها 

دبي �إىل �إ�شعاد �لنزلء، وتقليل �لوقت و�جلهد و�لتكلفة 
�أو  �خلارجية  �لعياد�ت  و�إىل  من  �لنزيل  نقل  عملية  يف 
�ملر�فق  �لع�شكري  �ل��ك��ادر  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة  �مل�شت�شفى، 
�أنها  كما  �أخ���رى،  م��ه��ام  يف  �ل��ع��ي��ادة  �إىل  للذهاب  للنزيل 
حتقق �لتباعد �جل�شدي للحماية من �لإ�شابة بفريو�س 
�لعميد  و�أو���ش��ح  �ن��ت�����ش��اره.  م��ن  و�حل���د  )كوفيد19-(، 
يف  تكمن  �لف��رت����ش��ي��ة  �ل��ع��ي��ادة  عمل  �آل��ي��ة  �أن  �ل�شمايل 
بعد  ثم  �لطبيب،  ملقابلة  �لنزلء  من  �لر�غبن  ت�شجيل 
ذلك يتم عمل �لفحو�شات �لأولية لهم من قبل �ملمر�س 
�للكرتوين  �لنظام  �لفحو�شات عن طريق  �إر�شال  ويتم 
�إىل �لطبيب، ويتم حتديد موعد مع �لطبيب من خالل 
�لطبيب  مقابلة  وب��ع��د  “�شكايب”،  ب��رن��ام��ج  �لت�����ش��ال 

�إر�شال �لدو�ء للنزيل �ملري�س يف �ملوؤ�ش�شات  عن بعد يتم 
�ل��ع��ق��اب��ي��ة، �أم���ا �إذ� ك��ان��ت ح��ال��ة �ل��ن��زي��ل �مل��ري�����س حرجة 
�ل�شمايل  علي  �لعميد  و�أك���د  �ل��ع��ي��ادة.  �إىل  �إر���ش��ال��ه  يتم 
�أف�شل  تقدمي  على  دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  حر�س 
ومتابعة  �ملتبعة،  �لعاملية  �ملعايري  وفق  للنزلء  �خلدمات 
�شوؤونهم منذ دخولهم للموؤ�ش�شات �لعقابية و�لإ�شالحية 
�إىل  بالإ�شافة  �لنتهاء من ق�شاء فرتة عقوبتهم،  حتى 
وتطبيق  �لتقنيات  �أحدث  ملو�كبة  للم�شتقبل  ��شت�شر�فها 
�لعامة  �لإد�رة  وبر�مج  مبادر�ت  يف  �ل�شطناعي  �لذكاء 
�لتقنيات  �أحدث  �لعقابية و�ل�شالحية وفق  للموؤ�ش�شات 
�لعامة  للقيادة  �مل�شرقة  �ل�����ش��ورة  يعك�س  مب��ا  �ل��ع��امل��ي��ة، 

ل�شرطة دبي.

بدبي العقابية  املوؤ�ص�صات  يف  الفرتا�صية«  »العيادة  من  م�صتفيدًا   312

% حققت ال�سمعة الأكادميية للجامعة ارتفاعًا بن�سبة 15 

جامعة اأبوظبي توا�صل �صدارتها �صمن اأف�صل 750 
جامعة على م�صتوى العامل

جمل�س الإمارات للذكاء ال�سطناعي والتعامالت الرقمية يطلق مبادرة عاملية جديدة

عمر �صلطان العلماء: الذكاء ال�صطناعي والتعامالت الرقمية اأداة رئي�صية حلكومات العامل يف مرحلة ما بعد كوفيد- 19
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 942/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم ١٩22/20١٩ �مر �د�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )230503.06 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : هيبورث .بي.�م.�أي �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله:�حمد ح�شن حممد عبد�هلل �ملازمي - �شفته بالق�شية : وكيل
كري�شتوفر   -2 دبي  فرع   - ذ.م.م  و�لكهربائية  �مليكانيكية  للمقاولت  هايدون   -١  : �إعالنهما  �ملطلوب 
بول بروك�س ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته مدير �ملطلوب �شدها �لوىل و�ملوقع على �ل�شيكات - �شفتهما 

بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهول حمل �لإقامة 
�ملنفذ به  �ملبلغ  �ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ق��ام عليك �لدعوى  �لإع��الن : قد  مو�شوع 
وقدره )230503.06( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 977/2020/208 تنفيذ مدين  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 20١٩/١2٩3 مدين جزئي ، ب�شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )74٩٩8 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �لإعالن : و�شام فريد بطر�س جري�ن حد�د - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ
وميثله:حممد عبد�هلل حممد �لعامري -  �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : ١- نرج�س كو�شكنياء - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد �قام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )74٩٩8( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 706/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 20١8/١220 جتاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )876755 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : رينبو تلفزيون كوربور�شن - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ  

وميثله : حممد عبد�هلل حممد �لعامري - �شفته بالق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنه : ١- حممد فادي ح�شن حميو - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن �لعقار�ت �ملبينة �دناه :١- 
 - Celestial Heights Orion عبارة عن وحدة عقارية رقم �لر�س:4544 - �ملنطقة جبل علي - ��شم �ملبنى
رقم �لوحدة 60٩ ، 2- عبارة عن وحدة عقارية - رقم �لر�س ١6 - �ملنطقة �لثنية �لثالثة - ��شم �ملبنى لينك�س 
�ي�شت تي 2 - رقم �لوحدة 2602 وفاء للمبلغ �ملطالب به وقدره )24467١5( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ 

مفعوله قانونا.بناء� على قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ:2020/6/8
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11

اإنذار عديل بالن�شر 
لالإخطار العديل برقم املحرر 2020/552

�ملنذر :  عبد�لعزيز حممود غالم علي �لكيالين - �مار�تي �جلن�شية
�ملنذر �إليه:  ز�يد منري �شادق - �شوري �جلن�شية 

مبوجب �لنذ�ر �لعديل برقم �ملحرر 2020/552 �نذ�ر عديل و�مل�شجل لدى كاتب �لعدل بال�شارقة بنذر وينبه 
�ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته و�لبالغ قدره )١87.750( درهم فقط مائة و�شبعة وثمانون 
�لف و�شبعمائة وخم�شون درهما و�ملحرر ب�شاأنهم �ل�شيكات �أرقام 000037 مببلغ 22750 و�مل�شحوب على بنك 
�ل�شالمي  �لم���ار�ت  بنك  على  و�مل�شحوب  دره��م   25000 مببلغ   000036 رق��م  و�ل�شيك  �ل�شالمي  �لم���ار�ت 
و�ل�شيك رقم 000035 مبلغ ١40000 درهم و�مل�شحوب على بنك �لمار�ت �ل�شالمي وذلك يف خالل خم�شة 
�يام من تاريخ �عالن هذ� �لنذ�ر و�ل �شوف ي�شطر �ملنذر ��شفا لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة 
قبل �ملنذر �ليه وذلك با�شت�شد�ر �لمر بالز�مه باد�ء ذلك �ملبلغ بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع ٩% 
من تاريخ ��شتحقاق �خر �شيك يف 20١٩/١0/١7 وحتى �ل�شد�د �لتام مع �لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب و�شمول 

�لمر بالنفاذ �ملعجل بال كفالة
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

روعة �ملو�شم لعمال �لملنيوم
رخ�شة رقم:CN 1136137   تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لبطحاء للحوم

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1015267 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل هوي�شل �حمد غامن �ملنهايل ١00%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �بوبكر �حمد �بوبكر �لها�شمي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11 

اإع����������الن
لتجارة  فالكون  �ل�ش�����ادة/و�يت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لدو�ت �لكهربائية
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3013385 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شعيد �شيف خمي�س �لبادي ١00%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جابر علي يو�شف حممد �لبلو�شي

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
لعمال  فيك�س  �ل�ش�����ادة/تكنو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لتك�شية و�لر�شيات
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2005110 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عادل حممد علي جا�شم �ملرزوقي ١00%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شامل عتيق �شامل �خلمريي

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
CN  بال�شم �لتجاري:مطعم �جلزيرة  رقم:1021674 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  و�خلليج 

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

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

العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شهم �ملا�شي لتنظيف �ل�شيار�ت 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1338300 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

عبد�هلل عبد�لرحيم يو�شف �لعلي من �شريك �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عبد�هلل عبد�لرحيم يو�شف �لعلي من 50% �ىل ١00%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبد�هلل حممد عبد�لرحمن �ل علي
تعديل �شكل قانوين

من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مد�د �لقاب�شة ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2671595 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حمد جا�شم �لدروي�س فخرو من �شريك �ىل مدير
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حمد جا�شم �لدروي�س فخرو من 5% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مد�د �لقاب�شة �س.ذ.م.م

MEDAD HOLDING LLC
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حامد بن ز�يد بن �شلطان �ل نهيان

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

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

العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11 

اإع����������الن
�ل�شخ�س  �شركة   - �لورقية  للمخلفات  �ل�ش�����ادة/�ملنطقة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لو�حد ذ.م.م   رخ�شة رقم:1062735 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شمري ح�شن �ملرر %4٩

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد علي �شامل �شعيد �لر��شدي %5١
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي �شامل �شعيد مبارك �لر��شدي

تعديل �شكل قانوين/من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/�ملنطقة للمخلفات �لورقية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

ZONE WASTE PAPER - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�ىل/�ملنطقة للمخلفات �لورقية ذ.م.م
 ZONE WASTE PAPER LLC

تعديل ن�شاط/حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة )4٩2300٩(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كالريتي للتجارة �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3005965 

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/كالريتي للتجارة �لعامة

CLARITY GENERAL TRADING

�ىل/كالريتي للتجارة �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

CLARITY GENERAL TRADING -  SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11 

اإع����������الن
م�شتح�شر�ت  لتجارة  �ل�ش�����ادة/كويل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لتجميل  رخ�شة رقم:2706521 
تعديل ��شم جتاري من/كويل لتجارة م�شتح�شر�ت �لتجميل

COIL COSMETICS TRADING

�ىل/كوتاكال لتجارة �لعامة
KOTTAKKAL GENERAL TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة عامة )46٩00١8(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة م�شتح�شر�ت �لتجميل - باجلملة )464٩028(

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

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

العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شماء �مليادين للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م   

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1095471 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �شامل عبد�هلل خلف �حلمادي %5١

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عامر حممد علي �شامل �مل�شكري
تعديل ��شم جتاري من/�شماء �مليادين للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م

SAMA AL MAYADEEN CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

�ىل/�شماء �مليادين لالعمال �لكهربائية وجتارة مو�د �لبناء ذ.م.م
 SAMA AL MAYADEEN FOR ELECTRICAL WORKS AND BUILDING MATERIALS TRADING LLC

تعديل ن�شاط/��شافة بيع مو�د �لبناء - بالتجزئة )4752034(
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �ملباين )432٩٩0١(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت تركيب �نظمة �لتكييف و�لتهوية وتريد �لهو�ء و�شيانتها )4322005(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �شباأ �حلديث

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1033712 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شادق حممد عبده �ل�شلمى ١00%

تعديل وكيل خدمات/��شافة حمد�ن حممود حمد�ن �شامل �ملهري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي مهدي م�شعد عثمان �لو�حدي

تعديل ��شم جتاري من/مطعم �شباأ �حلديث

SABA MODERN RESTAURANT

�ىل/مطعم �شباأ للمندي و�ملظبي

 SABA MANDI AND MADHBI RESTAURANT

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تريبو لقطع غيار �ل�شيار�ت �مل�شتعملة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1072975 

تعديل ��شم جتاري من/تريبو لقطع غيار �ل�شيار�ت �مل�شتعملة

TURBO USED SPARE PARTS

�ىل/مركز تريبو ل�شالح �ل�شيار�ت

 TURBO CAR REPAIR CENTER

تعديل ن�شاط/��شافة �شمكرة �ملركبات )452000١(

تعديل ن�شاط/��شافة دهان ور�س �ملركبات )4520002(

تعديل ن�شاط/��شافة ��شالح ميكفات هو�ء �ل�شيار�ت )452002١(

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�لو�ن �ل�شقور لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�أبوظبي - �شارع �لكرت� - بناية �شما بطي �لعتيبه

CN 1091502 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعين �ل�شادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2020/6/8 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2005005318 
- تاريخ �لتعديل:2020/6/9

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:بريق �ملفرق للنظافة و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
بناية حممد بخيت   - �لعن  - �شناعية  �لعن  �ل�شركة:�شناعية  عنو�ن 

�لعرياين
CN 1145955 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعين �ل�شادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2020/6/3 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2050007177 
- تاريخ �لتعديل:2020/6/9

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:نوق للتجارة �لعامة
عنو�ن �ل�شركة:غرب 4/قطعة 4 وحدة حممد عبد�هلل حممد حرو�س 

�ل�شويدي
CN 2220752 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعين �ل�شادة/�يه �ي �م لتدقيق �حل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2020/5/21 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2005004702 
- تاريخ �لتعديل:2020/6/10

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 4081/2019/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )١77027( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة ١2% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
طالب �لإعالن :  �شنكر كيمجيز �س.م.م  - �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : ١- �لطريق �ل�شريع لل�شحن �س.ذ.م.م �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/3/١٩ يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
و�لفائدة  درهم   )١77.027( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  �ول:بالز�م  ���س.م.م  كيمجيز  ل�شالح/�شنكر 
�تعاب  مقابل  درهم  خم�شمائة  ومببلغ  بامل�شروفات  و�لزمتها  �ل�شد�د  متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %٩ بو�قع 
هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثن  خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة   

�لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 251/2020/209 تنفيذ عمايل  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم ١١4/20١٩ طعن عمايل ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )25١50٩ درهم( ، مع �لز�م �مل�شتاأنف �شده باملنا�شب من �مل�شروفات 
طالب �لإعالن : حممد �شامي خان حممد �شايف خان - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : حممد �شلمان ح�شن �ل�شابري - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : ١- �ملا للمو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : قد �قام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )25١50٩.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل يوما من تاريخ ن�شر 

هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 3067/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 483٩/20١٩ جتاري جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )52466 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : كابارول للدهانات �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه : ١- بريل وول للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد �قام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )52466( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2658/2020 (

�ملنذرة :  �شنتميرت كيوب للعقار�ت
�ملنذر �إليها :  مطعم ماجن �أنا�شل هاو�س وجريل - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد �س.ذ.م.م - فرع دبي 

2- مطعم ومقهى بو�بة ��شطنبول 3- �حمد علي عبد�هلل ذيبان �لريكي 
 جمهول حمل �لقامة.

وقدره  مبلغ  بذمتهم  �ملرت�شد  �ل��دي��ن  ���ش��د�د  ب�شرعه  ب��ال��وف��اء  �ليهم  �مل��ن��ذر  تكلف  �مل��ن��ذرة  ف��ان 
)١35000( درهم مف�شل كالتي:مبلغ وقدره )١30000( درهم قيمة �يجارية حمرر عنها �شيك 
رقم:500038 �ملرجتع من �لبنك - مبلغ وقدره )5000( درهم غر�مة �رجتاع �ل�شيك من �لبنك 
ح�شب �لبند رقم 2١ من بنود عقد �ليجار وذلك يف خالل خم�شة �يام ، ويف حال عدم �شد�د خالل 
�ملدد �ملحدد فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية لت�شجيل �مر �لد�ء لدى مركز 

ف�س �ملنازعات �ليجارية ،،،
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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عربي ودويل

قال رئي�س وزر�ء بلغاريا بويكو بوري�شوف �أم�س �إن بالده �شتمدد �أجل 
نهاية  حتى  كورونا  فريو�س  جائحة  ب�شبب  �ملفرو�شة  �لطو�رئ  حالة 
زي��ادة يف عدد �حلالت  بعد  �لفريو�س  �نت�شار  ملكافحة  يونيو حزير�ن 

�جلديدة �مل�شجلة خا�شة يف �جلنوب.
�لتي  �ل��ق��ي��ود  �ل��ب��ل��ق��ان معظم  �ل��و�ق��ع��ة يف منطقة  �ل��دول��ة   وخ��ف��ف��ت 
فر�شتها يف منت�شف مار�س �آذ�ر و�شمحت باإعادة فتح �ملطاعم ومر�كز 

�لت�شوق ورفعت حظر �لتنقل بن �ملدن.
 كما �ألغت حظر دخول مو�طني دول �لحتاد �لأوروب��ي لكن حدودها 
ل تز�ل مغلقة �أمام �لو�فدين من دول �أخرى ما عد� جار�تها �شربيا 

و�لبو�شنة و�جلبل �لأ�شود.
�لوقت  �إن �حلكومة ل تنوي و�شع قيود جديدة يف   وق��ال بوري�شوف 
�لجتماعي  �لتباعد  على  يحافظو�  �أن  �ل�شكان  نا�شد  لكنه  �حل��ايل، 
�لإ�شابة  ح��الت  ع��دد  “�رتفاع  و�أ���ش��اف  �لو�قية.  �لكمامات  وي�شعو� 
بعدوى �لفريو�س ناجم عن بوؤر تف�س نتعامل معها �شريعا دون �إغالق 

�ملدن وزيادة �لذعر �أو �خلوف«.
�أيار،  مايو   13 يف  �شهر  مل��دة  �ل��ط��و�رئ  حالة  فر�س  بلغاريا  و�أعلنت   
حلت مكان حالة طو�رئ �شابقة، مما �شمح لوزير �ل�شحة بتمديد �أجل 

�لقيود �ملفرو�شة ملكافحة �لفريو�س. 
م��ن �جلائحة  �لأق���ل ت�شرر�  �لأوروب���ي���ة  �ل���دول  م��ن  و�ح���دة  وبلغاريا 
 167 بينها  ب��ال��ف��ريو���س  �إ���ش��اب��ة  ح��ال��ة   2889 �لآن  حتى  و�شجلت 
حالة وفاة. و�شجلت �لبالد 79 �إ�شابة جديدة خالل �ل�شاعات �لأربع 

و�لع�شرين �ملا�شية.
 

�إ�شابات  و8404  وف���اة  ح��ال��ة   216 ت�شجيل  �أم�����س  رو�شيا  �أعلنت 
�ل�شاعات  “ خالل   19 “ كوفيد  �مل�شتجد  كورونا  جديدة بفريو�س 
�ل� 24 �شاعة �ملا�شية ما ميثل �رتفاعا ملمو�شا يف �لوفيات و�نخفا�شا 
يف �لإ�شابات مقارنة مع معدلت �أم�س �لول “ 171 وفاة و8595 
�إ�شابة«. و �أكد مركز �لعمليات �لرو�شي �خلا�س مبكافحة �لفريو�س 
- يف تقريره �ليومي - �أنه بت�شجيل هذ� �لعدد �جلديد من �لوفيات 
وفاة  حالة   6358 �لفريو�س  �شحايا  ح�شيلة  ت�شبح  و�لإ���ش��اب��ات 
وعدد �لإ�شابات 493657 ،حيث �أن %34،8 من �مل�شابن �جلدد 

مل تظهر لديهم �أعر��س �ملر�س.. 
�شاعة   24 �ل���  خ��الل  لل�شفاء  �شخ�شا   10386 متاثل  �إىل  م�شري� 
�لأخرية ، لتبلغ �حل�شيلة �لنهائية 252783 �شخ�شا. و يف موؤ�شر 
�لرو�شية  �لعا�شمة  يف  �ليومية  �لإ�شابات  �أع���د�د  و��شلت   ، �إيجابي 
مو�شكو - �لتي تعتر بوؤرة تف�شي �لوباء - هبوطا حاد� بت�شجيلها �أقل 

من 1195 �إ�شابة جديدة يف �أقل ح�شيلة منذ �شهرين .

�أك��رث م��ن مئة �شخ�س يف م��الوي خ��الل �شجار ح�شل خالل  ج��رح 
�حت�شاد �آلف �لأ�شخا�س للتقدم �إىل وظائف يف فرق �ختبار�ت وباء 

كوفيد-19.
ويف مدينة مزوزو )�شمال( جتمع �أكرث من خم�شة �آلف طالب عمل 
يف �ل�شباح ��شتجابة لإعالن عن وظيفة ن�شرته وز�رة �ل�شحة، وفق 

ما �أفاد م�شوؤول يف �لوز�رة.
و�ن��دل��ع��ت �ل�����ش��ج��ار�ت ع��ن��دم��ا رف�����س �ل��ب��ع�����س �ل���وق���وف يف طابور 

للم�شاركة يف �ملقابالت.
“�شوء تقدير  وحتدث ت�شارلز مو�ن�شامبو لوكالة فر�ن�س بر�س عن 
�حلادث  يف�شر  ما  “هذ�  �أن  مو�شحا  �لقادمن”،  �لأ�شخا�س  �أع��د�د 

�أم�س”...” مع عو�قب موؤ�شفة وماأ�شاوية”.
 و�أ�شاف “يف مزوزو، جرح 118 �شخ�شا من بينهم �شخ�س �إ�شابته 

خطرية«.
للبالد  �لقت�شادية  �لعا�شمة  بالنتري،  يف  مماثلة  �شجار�ت  ووقعت 

حيث جتمع �شبعة �آلف �شخ�س يف حملة �لتوظيف نف�شها.
�أدى  و��شتخدمت �ل�شرطة �لغاز �مل�شيل للدموع لتفريق �حل�شود ما 

�إىل وقوع عدد من �جلرحى.
وقال �لناطق با�شم �ل�شرطة بول تيمبو لوكالة فر�ن�س بر�س “فتحنا 

حتقيقا ملعرفة ما حدث«.
 443 �ل��ع��امل. وحتى �لآن �شجلت  �أف��ق��ر دول  وم���الوي و�ح���دة م��ن 

�إ�شابة بكوفيد-19 و�أربع وفيات.

عوا�شم

�صوفيا

مو�صكو

مالوي

األف وفاة بفريو�س كورونا يف الربازيل   38
•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

بفريو�س  وف���اة  ح��ال��ة   1272 ت�شجيل  �ل��ر�زي��ل��ي��ة  �ل�شّحة  وز�رة  �أعلنت 
كورونا �مل�شتجّد خالل �ل�شاعات �لأربع و�لع�شرين �لأخرية، لرتتفع بذلك 
�حل�شيلة �لإجمالية ل�شحايا جائحة كوفيد-19 يف هذ� �لبلد �لأمريكي 

�لالتيني �إىل �أكرث من 38 �ألف وفاة.
وقالت �لوز�رة �إّن �جلائحة ح�شدت لغاية �ليوم يف �لر�زيل �أرو�ح 38406 
�أ�شخا�س من �أ�شل 739.503 م�شابن بالفريو�س، يف ثاين �أعلى ح�شيلة 

�إ�شابات ت�شّجلها دولة يف �لعامل بعد �لوليات �ملتحدة.
 32.091 بلغ  �شاعة   24 �شّجلت خالل  �لتي  �لإ�شابات  �أّن عدد  و�أ�شافت 

�إ�شابة.
�أق��ّل بكثري من  �لأرق���ام  �ل��ر�زي��ل يعتر ه��ذه  �لعلمي يف  �ملجتمع  �أّن  غري 
�لفحو�شات  يكفي من  �ل�شلطات ما  �إج��ر�ء  ع��دم  �إىل  ذل��ك  �ل��و�ق��ع، ويعزو 

�ملخرية لك�شف �لعدد �حلقيقي للم�شابن. 
ويقّدر بع�س �خلر�ء �أن يكون �لعدد �حلقيقي للم�شابن �أعلى ب�15 مرة 

من �لعدد �ملعلن ر�شمياً.
و�ل���ر�زي���ل ه��ي ث���اين �أك����رث دول����ة يف �ل��ع��امل ت�����ش��ّرر�ً م��ن �جل��ائ��ح��ة على 
�شعيد �لإ�شابات، و�لثالثة على �شعيد �لوفيات بعد بريطانيا )40883 

وفيات(.
وكان قا�س يف �ملحكمة �لفدر�لية �لعليا �أمر م�شاء �لثنن حكومة �لرئي�س 
�ملتعّلقة  �لإح�������ش���اء�ت  تن�شر  ب���اأن  ب��ول�����ش��ون��ارو  ج��اي��ري  �مل��ت��ط��رف  �ليميني 
بعدما  كاملة،  �مل�شتجّد  �لناجمة عن فريو�س كورونا  و�لوفيات  بالإ�شابات 
عّدلت �حلكومة �عتبار�ً من �خلام�س من حزير�ن/يونيو �جلاري �لنموذج 

�ملّتبع يف �إح�شاء �حلالت ون�شرها.
 

»خطة ال�صم « على راأ�س جدول ما�س يف اإ�صرائيل  

�صرطة هوجن كوجن تعتقل 53 نا�صطا خالل احتجاجات 

•• القد�س-اأ ف ب

و����ش���ل وزي�����ر �خل���ارج���ي���ة �لأمل�����اين 
�ل��ق��د���س حيث  �إىل  م���ا����س  ه��اي��ك��و 
���ش��ي��ن��اق�����س م����ع رئ���ي�������س �ل��������وزر�ء 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ن  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
من  �أج����ز�ء  ل�شّم  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  خطة 
�مل��ح��ت��ل��ة �ملثرية  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة 

للجدل.
مل�شوؤول  �لأوىل  ه��ي  م��ا���س  وزي����ارة 
�أجنبي رفيع بعد ت�شكيل �حلكومة 
�ل�شهر  �جل����دي����دة  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة 
تقّدم  �أن  يفرت�س  و�ل��ت��ي  �مل��ا���ش��ي 
��شرت�تيجيتها حول تنفيذ �خلطة 

بدء� من �لأول من متوز/يوليو.
وت���اأت���ي �ل���زي���ارة ق��ب��ل ن��ح��و ثالثة 
لالحتاد  �أملانيا  تروؤ�س  من  �أ�شابيع 

�لأوروبي.
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  و�أعلن 
�ل���ث���اين/ ك���ان���ون   28 ت���ر�م���ب يف 
لل�شالم  خطة  و��شنطن  من  يناير 
و�لفل�شطينين  �لإ�شر�ئيلين  بن 
�إ�شر�ئيل  ت�����ش��ّم  �أن  ع��ل��ى  ت��ن�����س 
�لغربية  �ل�شفة  يف  م�شتوطناتها 
�لعام  ب��ع��د ح����رب  �ح��ت��ل��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
�خل����ط����ة  وت�����������ش�����م�����ل   .1967
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ���ش��ّم م��ن��ط��ق��ة غور 
ت�شكل  �لتي  �ل�شرت�تيجية  �لأردن 

•• هوجن كوجن-رويرتز

�ع���ت���ق���ل���ت ����ش���رط���ة ه�����وجن ك���وجن 
�حتجاجات  خ���الل  �شخ�شا   53
���ش��ه��دت خ�����روج مئات  �ل���ث���الث���اء 
يف  و�أدت  �ل�����ش��و�رع  �إىل  �لن�شطاء 
�إغ���الق طرق  �إىل  �لأح��ي��ان  بع�س 
يف ق��ل��ب �مل���رك���ز �مل������ايل، ق��ب��ل �أن 
�لفلفل  رذ�ذ  �ل�شرطة  ت�شتخدم 

لتفريق �حل�شود.
ت���اأت���ي �لح��ت��ج��اج��ات، �ل��ت��ي متت 
�ل���دع���وة �إل��ي��ه��ا مب��ن��ا���ش��ب��ة م���رور 
ع���ام ع��ل��ى ب���دء م��ظ��اه��ر�ت د�عمة 
يف  �ل��ع��ن��ف  �شابها  للدميقر�طية 
�مل�شتعمرة  يف  �لأح�����ي�����ان  ب��ع�����س 
و�شط  �ل�������ش���اب���ق���ة،  �ل���ري���ط���ان���ي���ة 
م�شروع  ب�شبب  �ل��ت��وت��ر  ت�����ش��اع��د 
بالأمن  ي��ت��ع��ل��ق  م���ق���رتح  ق���ان���ون 
بدعم �حلكومة  �لقومي ويحظى 

�أقلية  �شي�شتهدف  �لت�شريع  و�إن 
من “مثريي �ل�شغب«.

ك���ان���ت �لح���ت���ج���اج���ات ق���د ب����د�أت 
يف ه���وجن ك���وجن ق��ب��ل ع���ام ب�شبب 
م�����ش��روع ق���ان���ون ل��ل��ح��ك��وم��ة كان 
�لر  �إىل  �أ�شخا�س  ت�شليم  �شيتيح 
�أمام  للمثول  �ل�شيني  �لرئي�شي 
�حلزب  ل�شيطرة  خا�شعة  حماكم 

�ل�شيوعي.
�لرئي�شة  لم  ك������اري  و����ش���ح���ب���ت 
م�شروع  ك��وجن  لهوجن  �لتنفيذية 
�لقانون مع ت�شاعد �لحتجاجات 
من  يخ�شون  ظلو�  �لن�شطاء  لكن 
وقعته  �تفاق  لنكث  �ل�شن  �شعي 
ت�شلمها هوجن  قبل  بريطانيا  مع 
كوجن يف 1997 يق�شي بال�شماح 
مب�شتوى  ب��الح��ت��ف��اظ  ل��ل��م��دي��ن��ة 
ع���ال م��ن �ل���ش��ت��ق��الل��ي��ة مل���دة 50 

عاما.

�ملركزية يف بكن.
وقالت �ل�شرطة �إنها �عتقلت 36 
رجال و17 �مر�أة ب�شبب خمالفات 
ت�شمل �لتجمع ب�شكل غري قانوين 
م�شرح  غ��ري  جتمع  يف  و�مل�شاركة 
ب���ه. وحت����دى �مل��ت��ظ��اه��رون حظر 
�أ�شخا�س  �أكرث من ثمانية  جتمع 
ملنع  فر�شته حكومة هوجن كوجن 

�نت�شار فريو�س كورونا.
وم����ن �مل���زم���ع خ�����روج �مل���زي���د من 
�لحتجاجات خالل �لأيام �ملقبلة، 
�لدميقر�طية  �أن�����ش��ار  يخ�شى  �إذ 
�لقومي  �لأم���ن  ت�شريع  يقمع  �أن 
�ملدينة  يف  �حل�����ري�����ات  �مل�����ق�����رتح 

ب�شورة كبرية.
ومل يتم �لك�شف بعد عن تفا�شيل 
�لقانون �لأمني �أو كيفية تطبيقه 
ل��ك��ن �ل�����ش��ل��ط��ات يف ب��ك��ن وهوجن 
ك���وجن ت��ق��ول �إن���ه ل د�ع���ي للقلق 

�لغربية.  �ل�����ش��ف��ة  م�����ش��اح��ة  ث��ل��ث 
�لغربية  �ل�������ش���ف���ة  يف  وي���ع���ي�������س 
�إ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي يف  �أل�����ف   450 ن��ح��و 
مليون   2،7 و���ش��ط  م�����ش��ت��وط��ن��ات 
�لإ�شر�ئيليون  ورح��ّب  فل�شطيني. 
رف�شها  �ل����ت����ي  ت�����ر�م�����ب  ب���خ���ط���ة 

�لفل�شطينيون رف�شا قاطعا.
وطالب �لحتاد �لأوروبي �حلكومة 
�لإ�شر�ئيلية بالرت�جع عن خمطط 
�ل�شم، مذكر� �إياها باأن �ل�شتيطان 
خمالف للقانون �لدويل، وحمذر� 
�شي�شطر  �لحت�����اد  �أن  م���ن  �إي���اه���ا 
يف حال  “�شعب”  م��وق��ف  لت��خ��اذ 

م�شت �إ�شر�ئيل يف م�شروعها.
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل جت��ن��ب رد فعل  وت���ري���د 
�أنها  خ�����ش��و���ش��ا  ق������وي،  �أوروب���������ي 

•• دكار-رويرتز

�أم�س  �ل��دول��ي��ة  �لعفو  منظمة  ق��ال��ت 
�لأول �إن �جلنود يف ثالث دول يف غرب 
�أو  ب�شكل غري م�شروع  قتلو�  �أفريقيا 
ت�شببو� يف نزوح ما ل يقل عن 199 
�شخ�شا يف �لفرتة بن فر�ير �شباط 
و�أبريل ني�شان �أثناء ت�شعيد �لعمليات 

�شد �لتنظيمات �ملت�شددة.
و�شنت قو�ت �لأمن يف مايل وبوركينا 
هجومية  ح��م��الت  و�ل��ن��ي��ج��ر  ف��ا���ش��و 
ع��ل��ى مت�شددين  �ل��ع��ام  ه���ذ�  ج��دي��دة 
م���رت���ب���ط���ن ب���ت���ن���ظ���ي���م���ي �ل����ق����اع����دة 
بال�شيطرة  ي��ه��ددون  �ل��ذي��ن  ود�ع�����س 
�ل�شاحل  منطقة  م��ن  م�شاحات  على 
�لأفريقي �لتي متتد �إىل �جلنوب من 

�ل�شحر�ء �لكرى.
�إىل  �لهجومية  �حلمالت  تلك  و�أدت 
�ت��ه��ام��ات م��ن ق��ب��ل ج��م��اع��ات حقوق 
ب����اأن ق����و�ت �لأم����ن �رتكبت  �لإن�����ش��ان 
�أع���م���ال وح�����ش��ي��ة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا �إع����د�م 
نازحن مدنين، وهي �تهامات نفتها 

�ل�شلطات ووعدت باإجر�ء حتقيق.

�ختفو� يف جنوب غرب �لنيجر بعدما 
�ع��ت��ق��ل��ه��م �جل��ي�����س يف ����ش���وق وق���رى 
�أبريل  و�أو�ئ����ل  �آذ�ر  م��ار���س  �أو�خ���ر  يف 
�أنه مت �لعثور لحقا  ني�شان. و�أ�شاف 
على عدة مقابر جماعية يف �ملنطقة.

�إي�شوفو  �ل��ن��ي��ج��ر،  دف���اع  وزي���ر  وق���ال 
كامتابي �إن �جلي�س و�للجنة �لوطنية 
يحققان  ك����ان����ا  �لإن���������ش����ان  حل����ق����وق 
يف �حل�������و�دث ول���ك���ن �ل���ذي���ن �أث������ارو� 
تقدمي  من  يتمكنو�  “مل  �لتهامات 

�أدلة” عندما قابلهم �ملحققون.
�حلكومة  با�شم  متحدثون  ي��رد  ومل 
طلبات  على  فا�شو  وبوركينا  مايل  يف 
�ل��دف��اع يف مايل  وزي��ر  لكن  للتعليق، 
بالتحقيق يف  يتعهد فيه  بيانا  �أ�شدر 
للجي�س،  �ملوجهة  �ملتكررة  �لتهامات 
مب��ا يف ذل��ك �لت��ه��ام��ات ب���اأن �جلنود 
قتلو� 43 �شخ�شا �أثناء �لهجوم على 

قريتن �لأ�شبوع �ملا�شي.
�لإن�شان  ح���ق���وق  ج���م���اع���ات  وت���ق���ول 
بها  وع������دت  �ل���ت���ي  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات  �إن 
�حلكومات نادر� ما توؤدي �إىل عقوبات 

جنائية.

مقتل 7 بانفجار يف منجم 
للفحم يف اأفغان�صتان  

•• مزار �رشيف -اأ ف ب

على  م�شرعهم  عمال  �شبعة  لقي 
للفحم  منجم  �نهار  بعدما  �لأق��ل 
�نفجار  �إث���ر  �أفغان�شتان  �شمال  يف 
مل  بينما  للغاز  ت�����ش��ّرب  ب��ه  ت�شبب 
�آخرين،   11 م�����ش��ري  ب��ع��د  ي��ع��رف 

وفق ما �أفاد م�شوؤول �أم�س �لأول.
ووقعت �حلادثة �لثالثاء يف ولية 
���ش��م��ن��غ��ان ح��ي��ث ���ش��ّج��ل��ت ح����و�دث 

م�شابهة يف �ملا�شي.
�نهار  ف��ور� عندما  ع��ام��الن  وُق��ت��ل 
�مل��ن��ج��م يف ح��ن ُع���رث ع��ل��ى خم�س 
�أخ��رى خالل �لليل، وفق ما  جثث 
�لولية  با�شم حاكم  �ملتحدث  �أف��اد 

�شديق عزيزي.
يز�لون  ل  ع��ام��ال   11 �أن  و�أف�����اد 

عالقن د�خل �ملنجم.
على  �شنعرث  �أننا  �أعتقد  “ل  وق��ال 
بالغاز�ت  �ملنجم مليئ  �أن  �إذ  �أحياء 
�ل�������ش���ام���ة«. ووق���ع���ت ع����دة ح����و�دث 
�أف���غ���ان�������ش���ت���ان خ���الل  م���ن���اج���م يف 
�ل�����ش��ن��و�ت �لأخ�������رية ح��ي��ث ي����وؤدي 
معد�ت  دون  م��ه��ام��ه��م  �ل���ع���م���ال 

منا�شبة �أو تدريب على �ل�شالمة.

ت���رت���ب���ط م����ع �لحت�������اد �لأوروب��������ي 
بلغت  �إذ  �ق���ت�������ش���ادي���ة،  مب�����ش��ال��ح 
لتجارتهما  �لإج���م���ال���ي���ة  �ل��ق��ي��م��ة 
�لعام �ملا�شي 30 مليار يورو )34 

مليار دولر(.
قال  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي،  �جل����ان����ب  يف 
رئي�س �لوزر�ء �لفل�شطيني حممد 
ت�شعر  �أن  “نريد  �ل��ث��الث��اء  ��شتية 
 .)...( دول��ي��ة  ب�شغوط  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
�ل�شيا�شيون  يناق�س  �لأوىل  للمرة 
�إ�شر�ئيل  �لأوروبيون عقوبات �شد 

لأننا طلبناها«.
�ل���ث���الث���اء تقدمي  ����ش��ت��ي��ة  و�أع���ل���ن 
�لرباعية  للجنة  �لفل�شطينين 
“�قرت�حا م�شاد�” خلطة �لرئي�س 

�لأمريكي.

�لهكتار�ت  م��ئ��ات  على  �ل���ش��ت��ي��الء 
�لغربية  �ل�������ش���ف���ة  �أر�������ش�����ي  م����ن 

�ملحتلة.
وك��������ان �ل����ق����ان����ون �ل��������ذي �أق��������ر يف 
لإ�شر�ئيل  ي�شمح   2017 �ل��ع��ام 
با�شتمالك �أر��س خا�شة يف �ل�شفة 
�مل�شتوطنات  وت�����ش��ري��ع  �ل��غ��رب��ي��ة 

�لع�شو�ئية ومنع هدمها.
حقوقية  م���ن���ظ���م���ات  و�أوق�������ف�������ت 
تنفيذ  وف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�ل���ق���ان���ون ب���ع���د �ل���ط���ع���ن ب����ه �أم�����ام 

�ملحكمة �لعليا.
و�شيلتقي ما�س يف رحلته �خلارجية 
ف���ريو����س  �ن���ت�������ش���ار  م���ن���ذ  �لأوىل 
�لإ�شر�ئيلي  نظريه  �أي�شا  كورونا، 
�لدفاع  ووزي�����ر  �أ���ش��ك��ي��ن��ازي  غ��اب��ي 

)ب�����دول�����ة  “�لعرت�ف  وق����������ال 
�إجر�ء وقائي �شد  فل�شطينية( هو 
خم��ط��ط �ل�����ش��م، و�ل��ع��ق��وب��ات هي 

خطوة �إ�شافية«.
بامل�شوؤولن  م���ا����س  ي��ل��ت��ق��ي  ول�����ن 
�ل�شلطة  م��ق��ر  يف  �لفل�شطينين 
لكنه  �هلل،  ر�م  يف  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�لفيديو  ع��ر  حم��ادث��ات  �شيجري 
م����ع �����ش���ت���ي���ة خ������الل ت�����و�ج�����ده يف 
�ل��ع��ا���ش��م��ة �لأردن����ي����ة ع��م��ان �لتي 

�شيزورها بعد مغادرته �إ�شر�ئيل.
منعت  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �إن  ��شتية  وق���ال 
�لوزير �لأمل��اين من زي��ارة ر�م �هلل، 

وهو ما نفته �إ�شر�ئيل.
�إ�شر�ئيل  يف  �لعليا  �ملحكمة  و�ألغت 
للحكومة  يتيح  ق��ان��ون��ا  �ل��ث��الث��اء 

وق������ال ع���ث���م���ان دي����ال����و، �ل���ب���اح���ث يف 
منظمة �لعفو �لدولية، �إنه مل يت�شح 
ما �إذ� كانت �نتهاكات �حلقوق، �ملوثقة 
يف تقرير جديد ن�شر �لأربعاء، حتدث 

�لهجمات �لتي �شنها �ملت�شددون.
جد�  ك���ب���رية  رغ���ب���ة  “هناك  وق������ال 

لتحقيق نتائج ع�شكرية«.
�شخ�س   102 �إن  �ل��ت��ق��ري��ر  وق�����ال 

بالعام  م��ق��ارن��ة  ت���ك���ر�ر�  �أك���رث  ب�شكل 
�مل��ا���ش��ي، ل��ك��ن��ه ق���ال �إن���ه���ا ح��دث��ت يف 
�لوطنية  �جل���ي���و����س  ن�����ش��اط  م���وج���ة 
ب���ع���دم���ا ت���ك���ب���دت خ�����ش��ائ��ر ك���ب���رية يف 

ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����س. و���ش��ي��ن��اق�����س وزير 
�خلارجية �لأملاين يف �لقد�س ملف 
�هلل، عدوي  ح��زب  �إي���ر�ن وحليفها 

�إ�شر�ئيل.
وب���رل���ن م���ن �ل������دول �لأوروب����ي����ة 
تقلي�س  �ت�����ف�����اق  ع���ل���ى  �مل����وق����ع����ة 
�لأن�شطة �لنووية �لإير�نية مقابل 
ت��خ��ف��ي��ف �ل��ع��ق��وب��ات ع��ل��ي��ه��ا �لذي 
و�ن�شحبت   .2015 �لعام  يف  �أب��رم 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة م��ن �لت��ف��اق يف 

�لعام 2018.
وق����ال����ت وك����ال����ة �ل���ط���اق���ة �ل���ذري���ة 
�لأ�شبوع �ملا�شي �إن خمزون طهر�ن 
يتجاوز  �ملخ�شب  �ل��ي��ور�ن��ي��وم  م��ن 
�مل�شموح  بنحو ثماين م��ر�ت �حل��ّد 

به يف �لتفاق �لنووي.
و�أك��������دت �ل���وك���ال���ة رف�������س �إي������ر�ن 
بالو�شول  �لوكالة  ملفت�شي  �ل�شماح 
�شرين.  ن����ووي����ن  م���وق���ع���ن  �إىل 
�إىل  نتانياهو  �لإع���الن  ه��ذ�  ودف��ع 
دولية  عقوبات  فر�س  �إىل  �لدعوة 
“�نتهاكات”  ب�شبب  ط��ه��ر�ن  على 

نووية.
ني�شان/ نهاية  يف  ب��رل��ن  و�أع��ل��ن��ت 
حزب  �أن�شطة  جميع  حظر  �أب��ري��ل 
�هلل �ل��ل��ب��ن��اين ع��ل��ى �أر����ش��ي��ه��ا بعد 
�أن كانت حظرت يف �ل�شابق جناحه 

�لع�شكري.

التحقيق يف اغتيال اأولوف بامله عند منعطف حا�صم

العفو الدولية: انتهاكات اإثر ا�صتهداف املت�صددين يف غرب غرب اأفريقيا 

م��ع��ه ���ش��الح �جل��رمي��ة. و����ش��ت��م��ع �ل��ق�����ش��اء لآلف �لأ���ش��خ��ا���س بينما 
يبلغ  رفوفا  وثائقه  ت�شغل  �ل��ذي  �مللف  �لعملية يف هذ�  ع�شر�ت  تبنى 
طولها �لإجمايل 250 مرت�. وتقول �ل�شحيفة �ل�شويدية �ل�شعبية 
“�أفتونبالديت” �إن �ل�شالح �لذي كان يجري �لبحث عنه بات بحوزة 
�لأ�شهر  يف   �ل�ش�����ويدية  �لإع��الم  وو�ش���ائل  خب����ر�ء  و�أمل������ح  �ملحققن. 
�إغ��الق �لق�شية على �لأرج��ح لأن كل �مل�شتبه  �إنه �شيتم  �لأخ��رية �إىل 
�ل�شنو�ت  يف  �لإع��الم  و�شائل  يف  ذكرهم  ورد  �لذين  �لرئي�شين  بهم 
�لأخرية توفو�. وكان بيرت�شون �أو�شح يف �شباط/فر�ير �أنه �إذ� كان 
�لتخلي  يرر  �أن  ميكن  فهذ�  ت��ويف،  �لق�شية  يف  �لرئي�شي  به  �مل�شتبه 
عن �لتحقيق لأن �لقانون ين�س على �أنه ل ميكن توجيه �لتهام �إىل 

�شخ�س متوف.
كري�شرت  �لتحقيق  �ملكلف  للقا�شي  نف�شه  �ل���ش��م  يحمل  رج��ل  ك��ان 

 1989 متوز/يوليو  يف  �أدي��ن  بامله،  �أرملة  عليه  وتعرفت  بيرت�شون 
بالغتيال ثم �أفرج عنه بعد �أ�شهر ب�شبب عدم كفاية �لأدلة.

و�شهدت  عليها  باحل�شول  �أحاطت  �لتي  بالظروف  �إفادته  و��شعفت 
وكانت ليزبن بامله �أرملة �أولوف بامله  خمالفات. وتويف يف 2004. 

تعرفت على �لرجل، لكنها توفيت يف 2018.
وع��ل��ى م��ر �ل�����ش��ن��ن، حت���دث �ل��ق�����ش��اء ع��ن �ل���ش��ت��ب��اه ب��ح��زب �لعمال 
و����ش��ت��خ��ب��ار�ت جنوب  �ل�شويدية  و�ل�����ش��رط��ة  و�جل��ي�����س  �ل��ك��رد���ش��ت��اين 
�لعن�شري يف  �لف�شل  �أ�شد منتقدي نظام  بامله كان من  �إفريقيا لأن 
وق��ف �شد ح��رب فيتنام و�شد  بارعا  بامله متحدثا  وك��ان  �لبلد.  ه��ذ� 

�لطاقة �لنووية، ودعم �حلكومتن �ل�شيوعيتن يف كوبا ونيكار�غو�.
وتر�أ�س حكومة �ل�شويد من 1969 �إىل 1976 ثم من 1982 �إىل 
�أي�شا  �مل�شاو�ة بن �جلن�شن. وت�شري نظريات  �أ�ش�س  و�أر�شى   1986

�إىل �أنه كان �شحية هجوم مرتبط “بكر�هية عقائدية«. وطرح ��شم 
�شتيغ �إينغ�شرتوم �ملعروف با�شم “رجل �شكانديا” �أي�شا، �لذي ورد يف 
�أنه كان معار�شا  به.  ويذكر  �لإع��الم مر�ت عديدة كم�شتبه  و�شائل 

لأفكار بامله �لي�شارية.
وكان �إينغ�شرتوم من �أو�ئل �لذين و�شلو� �إىل مكان �جلرمية �لقريب 
من �شركة �لتاأمن “�شكانديا” �لتي يعمل فيها. و��شتجوبته �ل�شلطات 
ك�شاهد ور�أت �أنه ل ميكن �أن يكون مو�شع ثقة لأنه بدل رو�يته مر�ت 
وو�جهت �ل�شرطة �نتقاد�ت ب�شبب عدم  عدة. وتويف يف �لعام 2000. 
على ح�شاب عمل  فيها  نظرت  �لتي  �لع�شو�ئية  و�لفر�شيات  جديتها 
�ملكان  فم�شاء �جلرمية، مل تطوق  �لتحقيق.  بد�ية  �أك��رث حرفية يف 
ز�ل  ما  خطاأ  يف  لأدل���ة،  حمتمل  تخريب  �إىل  �أدى  ما  �شحيح  ب�شكل 

ي�شكل هاج�شا لدى �ملحققن �ليوم.

•• �شتوكهومل- اأ.ف. ب

�ل�شويدي  �ل���وزر�ء  رئي�س  �غتيال  على  عاما  ثالثن  م��ن  �أك��رث  بعد 
�إذ� كان �شيو��شل �لتحقيق  �ل�شويدي ما  �أول��وف بامله، يعلن �لق�شاء 
�لتي مت  �لفر�شيات  �لرغم من  �إىل طريق م�شدود على  �لذي و�شل 

�لتدقيق فيها منذ 1986، �و ما �إذ� كان �شيطلق مالحقات.
 2017 �مللف منذ  �ملكلف  بيرت�شون  كري�شرت  �لعام  �ملدعي  و�شيعقد 

موؤمتر� �شحافيا بالفيديو عند �ل�شاعة 09،30 )07،30 ت غ(.
وكان رئي�س �لوزر�ء �ل�شرت�كي �لدميوقر�طي قتل بالر�شا�س على 
�شباط/فر�ير   28 يف  �شتوكهومل  و�شط  �ل�����ش��و�رع  �أح��د  يف  ر�شيف 
�ل�شينما  من  عائد�  ك��ان  بينما  و�خلم�شن  �لتا�شعة  �شن  يف   1986
�لفر�ر حامال  قاتله يف  �شخ�شين. وجنح  بدون حر��س  زوجته،  مع 
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يوم  يف  للوفيات  قيا�شيا  رق��م��ا  �لث��ن��ن  ي��وم  و�شهد 
و�حد بلغ 105 حالت. ويف ر�شائل بعثت بها منظمة 
�إىل  حزير�ن  يونيو  من  �ل�شابع  يف  �لعاملية  �ل�شحة 
و�ل�شند  �لبنجاب  �إقليمي  يف  �ل�شحية  �ل�شلطات 
باك�شتان، �شددت  بال�شكان يف  �كتظاظا  وهما �لأكرث 

على �شرورة تخفيف خطر �نهيار �لنظام �ل�شحي.
منظمة  بعثة  رئي�س  وقعها  �ل��ت��ي  �ل��ر���ش��ال��ة  وق��ال��ت 
�ل�شحة �لعاملية يف باك�شتان �لدكتور باليثا ماهيبال 
�حلكومة  ب�شدة  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  “تو�شي 
لأ�شبوعن  �ل��ق��ي��ود  ف��ر���س  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  بتطبيق 

ورفعها لأ�شبوعن«.

•• كرات�شي-رويرتز

�ل�شلطات  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل�������ش���ح���ة  م��ن��ظ��م��ة  �أو������ش�����ت   
�لعام  �ل��ع��زل  �إج����ر�ء�ت  ف��ر���س  ب��اإع��ادة  �لباك�شتانية 
تف�شي  م��ن  للحد  م�شتهدفة  م��ن��اط��ق  يف  �ملتقطعة 
ت�شتوف  مل  �لبالد  �أن  �إىل  م�شرية  كورونا،  فريو�س 

�شروط رفع �لقيود.
�أن  بعد  باك�شتان  ج��دي��دة  �إ���ش��اب��ات  موجة  و�شربت 
�أيار،  م��اي��و  م��ن  �لتا�شع  يف  �لقيود  �حلكومة  رف��ع��ت 
�إىل  �لبالد  و�شجلت  �لقت�شادية.  �ل�شغوط  ب�شبب 
وفاة  و2172 حالة  �إ�شابة  108316 حالة  �لآن 

ال�صحة العاملية تو�صي باك�صتان باإعادة قيود العزل 
�لقريب” دون �أن يحدد موعد� لذلك.

�لأمريكية  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  و���ش��ح��ب��ت 
�أو�خر  يف  وعائالتهم  �لقن�شلية  موظفي 
�أغلقت  �أن  ب���ع���د  �ل����ث����اين  ك����ان����ون  ي���ن���اي���ر 
�حلكومة �ل�شينية �ملدينة للحد من �نت�شار 
�ل��ت��ي تقع يف  �ل��ف��ريو���س. و�شهدت ووه���ان، 
حو�يل  �شكانها  ع��دد  ويبلغ  �ل�شن  و���ش��ط 
�لوفاة  ح��الت  غالبية  ن�شمة،  مليون   11
بكورونا يف �لبالد، على �لرغم من �أن �لوباء 
�نح�شر هناك ويف �أجز�ء �أخرى من �ل�شن 

منذ ذلك �حلن.

•• بكني-رويرتز

�إنها  �ل�شن  يف  �لأمريكية  �ل�شفارة  قالت 
يف  قن�شليتها  يف  �لعمل  قريبا  �شت�شتاأنف 
مدينة ووهان �لتي بد�أ منها تف�شي فريو�س 

كورونا �أو�خر �لعام �ملا�شي.
�ل�شوؤون  م�����ش��وؤول  وي��ت��ي��ك��ر،  ف��ر�ن��ك  وق���ال 
بالريد  ر����ش���ال���ة  يف  ب���ال�������ش���ف���ارة،  �ل���ع���ام���ة 
�لإلكرتوين لرويرتز، �إن �ل�شفري �لأمريكي 
“يعتزم  ب��ر�ن�����ش��ت��اد  ت����ريي  �ل�����ش��ن  ل����دى 
�مل�شتقبل  يف  ووه��ان  يف  �لعمليات  ��شتئناف 

اأمريكا ت�صتاأنف العمل يف قن�صليتها بووهان قريبا 

•• وا�شنطن-وكاالت

ديفين�س”  “بريكينغ  م��وق��ع  ن�شر 
�لأمريكي �ملتخ�ش�س يف �لتحليالت 
تقرير�ً  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�لإد�رة  ت��دخ��ل  ����ش���رورة  ف��ي��ه  �أك����د 
يف  �ملندلعة  �لأزم����ة  �لأم��ري��ك��ي��ة يف 
ليبيا، نظر�ً ملا متثله طر�بل�س من 
لو��شنطن، وكذلك ملو�جهة  �أهمية 
�لدولة  �مل��ت��ن��ام��ي يف  ت��رك��ي��ا  ت��اأث��ري 

�لو�قعة يف �شمال �أفريقيا.
تركيا  “تدخل  �إن  �مل���وق���ع  وق�����ال 
�لأخ��������ري يف ل��ي��ب��ي��ا ي���ك���ث���ف ح���رب���اً 
على  �إقليمية  ومناف�شة  بالوكالة 
�لأمريكية  �مل�شالح  تهدد  �لطاقة 
ي���الح���ظ غياب  ب��ي��ن��م��ا  �حل���ي���وي���ة، 
من  مبر�قبة  و�كتفاوؤها  و��شنطن 

بعيد«.

حان الوقت
�لدولة  يف  �ل��ق��ت��ال  ت�����ش��اع��د  وم����ع 
�مل���ط���ل���ة ع���ل���ى �ل���ب���ح���ر �لأب���ي�������س 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  حتتاج  �ملتو�شط 
ب���دور  �ل���ق���ي���ام  �إىل  ع���اج���ل  ب�����ش��ك��ل 
�أو تخفيف  ق��ي��ادي م��ت��اأخ��ر لإن��ه��اء 

هذ� �ل�شر�ع �ملت�شاعد.
�ملتحدة  للوليات  �لوقت  حان  لقد 
يف  �حلا�شم  �لقيادي  دوره��ا  لتاأكيد 
و�إحباط  �لليبي  �ل�شر�ع  معاجلة 
�لتاأثري �لرتكي و�لرو�شي على هذ� 
�لبلد ذي �ملوقع �ل�شرت�تيجي على 
�أورب���ا، بالإ�شافة لأن��ه غني  �أع��ت��اب 

بالطاقة.
ت�شبح  �أن  ي��ج��ب  �أ���ش��ا���ش��ي  وب�����ش��ك��ل 
�ملتو�شط  �ل��ب��ح��ر  ����ش���رق  م��ن��ط��ق��ة 
حا�شمة  تركيز  نقطة  �أخ���رى  م��رة 
ل���ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة �لأم����ري����ك����ي����ة 

�لكرى.
“�لوجود  �إن  �مل����وق����ع  و�أ�������ش������اف 
�ل��ب��ح��ري �مل��ع��زز ل��ل��ولي��ات �ملتحدة 
�أقوى  دف��اع��ي  وت��ع��اون  �ملنطقة  يف 
مع �ليونان �شيكون مبثابة مظاهر 

•• الفجر -تون�س

�أ���ش��ق��ط �ل���رمل���ان �ل��ت��ون�����ش��ي فجر 
�أم�������س �لأرب�����ع�����اء م�������ش���روع لئحة 
�لكر�مة  �ئ���ت���الف  ك��ت��ل��ة  ق��دم��ت��ه��ا 
�لفرن�شّية  �لدولة  مبطالبة  تتعّلق 
عن  �لتون�شي  لل�شعب  ب��الع��ت��ذ�ر 
�ل�شتعمار  حقبة  خ��الل  جر�ئمها 
ت�شويت  ب��ع��د  وب���ع���ده���ا،  �مل��ب��ا���ش��ر 
نو�ب   5 ورف�����س  بنعم  ن��ائ��ب��ا   77
و�حتفاظ 46 نائبا باأ�شو�تهم �أي 
�لأ�شو�ت  عدم ح�شولها على عدد 

�ملطلوب )109 �أ�شو�ت(.
�شهدت  �جل��ل�����ش��ة  �أن  �إىل  ي�����ش��ار     
لالتهامات  وت����ب����ادل  م���ن���او����ش���ات 
و�ن���ق���ط���اع �مل��������د�ولت وح���ال���ة من 
�لنائب  م���د�خ���ل���ة  ب��ع��د  �ل��ف��و���ش��ى 
�مل�شتقل ر��شد �خلياري �لذي �تهم 

�لزعيم بورقيبة بالعمالة. 
   وكان معظم �لنو�ب، من خمتلف 
�أّك���دو�  �ملنتمن،  غ��ري  وم��ن  �لكتل 
على  ت��دخ��الت��ه��م،  يف  باخل�شو�س 
للدولة  ف��رن�����ش��ا  �ع���ت���ذ�ر  ����ش���رورة 
�ل�شتعمار،  حقبة  ع��ن  �لتون�شية 
فيما  �ختلفت  م��و�ق��ف��ه��م  �أن  غ��ري 
يتعّلق بالت�شويت لفائدتها �إذ عّر 
�لتامة  م�����ش��ان��دت��ه��م  ع���ن  �ل��ب��ع�����س 

ملمو�شة ميكن �أن ت�شاعد يف مو�زنة 
�لتي  �ل��ع��د�وين  �لقوى  ��شتعر��س 

تنتهجه تركيا«.

مبعوث خا�س
و�أ�������ش������ار �مل����وق����ع �أن�������ه ي���ج���ب على 
���ا تعين  �أي�������شً �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات 
�ملتو�شط.  ل�شرقي  خ��ا���س  مبعوث 
ي��ج��ب ع��ل��ي��ه  �ل��ع��م��ل م���ع منتدى 
�ملوؤيد  �ملتو�شط  �لبحر  ���ش��رق  غ��از 
�ملنطقة  وبلد�ن  �ملتحدة.  للوليات 
�لرئي�شية  �لك��ت�����ش��اف��ات  ل��ت��ط��وي��ر 
�لأخرية للطاقة وخلق ثقل مو�زن 

ملطالب تركيا �خلارجية �ملدمرة.
يتوجب على  �أن��ه  �إىل  �ملوقع  و�أ�شار 
�أمريكا من خالل مبعوثها �أن تقود 

ح����ول ت���د�ع���ي���ات ت�����ورط ت��رك��ي��ا يف 
قدوم  �أدى  �مل�شروع  وبح�شب  ليبيا 
�لأتر�ك  �لع�شكرين  �مل�شت�شارين 
و�لأ�شلحة  ب��ال��وك��ال��ة  و�مل��ق��ات��ل��ن 
�لقتال  ت���ف���اق���م  �إىل  �مل���ت���ق���دم���ة 
عن  �لتخلي  على  طر�بل�س  و�شجع 
م�شروع  و�أ���ش��ار  �ل�شالم.  حم��ادث��ات 
�شيا�شة �شرق �ملتو�شط ملعهد �لأمن 
مفرغة”  “حلقة  �إىل  �لأم��ري��ك��ي 
بدعم  ع���ي���ن���ي���اً  ع��ل��ي��ه��ا  ح���ف���رت  رد 
“معنوي”  متفرق وم�شر ورو�شيا 
�ملعهد  ول��ف��ت  وف��رن�����ش��ا وغ���ريه���ا. 
يف  طر�بل�س  تركيا  �شاعدت  �إذ�  �أن��ه 
�لتي  �لع�شكرية  �لنجاحات  حتقيق 
م��ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز �ت��ف��اق �حلدود 
�حلكومة  م���ع  �لأخ������ري  �ل��ب��ح��ري��ة 

حل  ب�����ش��اأن  �لدبلوما�شية  �جل��ه��ود 
تفاو�شي لإنهاء �أو تخفيف �ل�شر�ع 
ديني  ن��ظ��ام غ��ري  و�إن�����ش��اء  ليبيا  يف 
�لليبية،  �لوطنية  �مل�شالح  ي��خ��دم 
�لقابلة  �لت�شوية  تعالج  �أن  ويجب 
�لع�شكرية  �ل���ع���و�م���ل  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق 
�أوًل  �ل����ش���ت���ق���ر�ر،  ل���ع���دم  �مل����وؤدي����ة 
وقبل كل �شيء �لتدخالت �لرتكية 
و�لرو�شية �لتي كثفت �لعنف خالل 
�لوليات  على  يجب  �ملا�شي.  �لعام 
�ملتحدة قدر �لإمكان �إقناع زمالئها 
ب��ت��ب��ن��ي نهج  �ل���ن���ات���و  �لأع�������ش���اء يف 

موحد يف دعم حل تفاو�شي.

غياب ال�سرتاتيجية
ي��ع��ك�����س ن���ه���ج �أم���ري���ك���ا �حل������ايل يف 

�ملتبني لإيدولوجية و�أفكار جماعة 
ت��ت��د�خ��ل ب�شدة مع  �ل��ت��ي  �لإخ����و�ن 
ع��ن��ا���ش��ر �إ����ش���الم���ي���ة �أخ�������رى. ويف 
مقابل تقدمي دعم ع�شكري حا�شم 
�شد �جلي�س �لوطني �لليبي بقيادة 
�مل�شري خليفة حفرت، ح�شلت تركيا 
على �تفاق ثنائي ُيزعم �أنه يعرتف 
يف  �لو��شعة  �لإقليمية  مبطالبها 
�ملياه �لغنية بالطاقة ب�شكل متز�يد 
�ل��ب��ح��ر وي���ق���و����س ح���ق���وق دول  يف 

�أخرى.

التورط الرتكي
���ش��ي��ا���ش��ة �شرق  م�������ش���روع  و�أ�����ش����در 
�لقومي  �لأم��ن  معهد  يف  �ملتو�شط 
تقرير�ً   )JINSA( �لأم��ري��ك��ي 

غياباً  ليبيا  يف  �لأط���ر�ف  مو�جهة 
�ل�شرت�تيجي  ل��ل��رتك��ي��ز  �أو�����ش����ع 
ع��ل��ى �مل��ن��ط��ق��ة م��ن��ذ ن��ه��اي��ة �حلرب 
�ل����ب����اردة، وجت����ري ع��م��ل��ي��ات �إع����ادة 
تنظيم جيو�شيا�شية كبرية تتطلب 

�هتماماً متجدد�ً.
و�أو�شح �ملوقع �أن ليبيا تعد موطناً 
�لبحرية  �ل���ط���اق���ة  لك���ت�������ش���اف���ات 
رئي�شي  ���ش��ري��ان  وه���ي  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
�أوروب������ا  �إىل  �جل��م��اع��ي��ة  ل��ل��ه��ج��رة 

ومناطق �أخرى.
“�جليو�شيا�شي”  �لتناف�س  وع���اد   
ع��ايل �مل��خ��اط��ر م��ع وج���ود مو�شكو 
�ملتز�يد  ونفوذها  �شوريا  يف  �لد�ئم 
يف ليبيا مبا يف ذلك ن�شرها موؤخر�ً 

طائر�ت حربية يف ذلك �لبلد.

�لعميق  “�لتحول  �إن  و�أ�����ش����اف 
يف  لرتكيا  �ل�شرت�تيجي  للموقف 
ظ��ل �ل��رئ��ي�����س �أردوغ�����ان ه��و عامل 
�أنقرة  �أ�شبحت  �أن  ومب��ج��رد  �آخ���ر، 
�لقو�رب  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ف���اإن  حليفاً 
�أن���ق���رة ودع���م جماعة  �حل��رب��ي��ة يف 
و�لعالقات  �لإره���اب���ي���ة  �لإخ�������و�ن 
رو�شيا  مع  متز�يد  ب�شكل  �لوثيقة 
مع  م��ت��ز�ي��د  خ���الف  ع��ل��ى  ت�شعها 
�ل�شركاء �لتقليدين مثل �لوليات 

�ملتحدة و�أوروبا و�إ�شر�ئيل وم�شر.
هذه  ك�����ش��ر  ت���رك���ي���ا  حم����اول����ة  ويف 
�لعزلة ودعم �لإخو�ن وقعت تركيا 
نوفمر  يف  م��ه��م��ت��ن  �ت��ف��اق��ي��ت��ن 
�مل���ا����ش���ي م����ع ح���ك���وم���ة �ل����وف����اق يف 
�ل�شر�ج  ف��اي��ز  ب��رئ��ا���ش��ة  ط��ر�ب��ل�����س 

لهذه �لالئحة، فيما �أو�شح �آخرون 
مرتبطة  ع��ل��ي��ه��ا  م��و�ف��ق��ت��ه��م  �أن 
رئي�س  �إىل  و�إح��ال��ت��ه��ا  ب��ت��ع��دي��ل��ه��ا 

�جلمهورية.
�آخ�������ر من  ت���������ش����اءل ع������دد     ك���م���ا 
�لقانونية  �لقيمة  ع��ن  �ملتدخلن 
ل��ه��ذه �ل��الئ��ح��ة، يف �ل��وق��ت �لذي 
�لرملان  يف  زمالئهم  بع�س  ح���ّذر 
ه����ذه  “تق�شيم  �ع������ت������روه  مم�����ا 
بذور  وزرع  للتون�شين  �ل��الئ��ح��ة 

�لتفرقة بينهم«.
ح�شونة  �ل�����ن�����ائ�����ب  ولح����������ظ     
�ل��ن��ا���ش��ف��ي )ك��ت��ل��ة �لإ����ش���الح( �أنه 
�أن  �ل��ت��ون�����ش��ي  ل��ل��رمل��ان  ل مي��ك��ن 
�لدولة  �إىل  ب��ال��الئ��ح��ة  ي���ت���وّج���ه 
توجيهها  ي��ج��ب  و�أن����ه  �لفرن�شية، 
يقوم  �أن  على  �ل��دول��ة،  رئي�س  �إىل 
�لعتذ�ر  ت��ق��دمي  بطلب  �لرئي�س 
م��ن ف��رن�����ش��ا. وت�����ش��اءل ع��ن �كتفاء 
م�شروع �لالئحة مبطالبة �لدولة 
“يف  ب��الع��ت��ذ�ر،  ف��ق��ط،  �لفرن�شية 

بالعتذ�ر عن حقبة �ل�شتعمار«.
مد�خلته  يف  غربية  ب��ن  و�ع��ت��ر    
�أولويات  �أّن  �لعامة  خالل �جلل�شة 
و�جتماعية  �ق��ت�����ش��ادي��ة  ت��ون�����س 
ت�شر  �ل����ت����ي  �ل����ل����و�ئ����ح  ول���ي�������ش���ت 
مب�شالح تون�س، و��شفا ما يحدث 

ب�’’ �لعبث«.
�لنه�شة  بحركة  �لقيادي  وك��ان     
ع��ل��ي �ل��ع��ري�����س ق��د �ع��ت��ر ع�شية 
مطالبة  لئ�����ح�����ة  �ن  �جل���ل�������ش���ة 
�جلر�ئم  ع���ن  ب���الع���ت���ذ�ر  ف��رن�����ش��ا 
مكتملة  غ������ري  �ل�����ش����ت����ع����م����اري����ة 
غري  يف  “جاءت  و�أن���ه���ا  �ل�����ش��روط 
���ش��روط��ه��ا ول  ت��وف��ر  وق��ت��ه��ا ودون 
ت�شارك  ول  لها  �ملنا�شبة  �لظروف 
رئا�شة  ول�شيما  �لدولة  موؤ�ش�شات 
�حلكومة  ورئ���ا����ش���ة  �جل���م���ه���وري���ة 
ووز�رة �خلارجية “ م�شدد� على �أن 
�لعليا  بامل�شالح  “م�شرة  �لالئحة 
على  فرن�شا  ويفيِ  تون�س  يف  لبالدنا 

�لأقل«.

�ل��ع��ث��م��ان��ي��ة هي  �ل���دول���ة  �أن  ح���ن 
تون�س  ب��ي��ع  ع��ن  �لأوىل  �مل�����ش��وؤول��ة 
لفرن�شا”، معتر� �أن هذه �لالئحة 
�ل��و����ش��ح يف  �ل���ش��ط��ف��اف  “تعك�س 
جمل�س نو�ب �ل�شعب، ور�ء م�شالح 

�أطر�ف �أجنبية«.
�لد�شتوري  كتلة  رئي�شة  وق��ال��ت     
�إن  تعليقها  يف  مو�شي  عبري  �حل��ر 
�عتذ�ر  م��ن  مانعا  ي��رى  ل  حزبها 
�ل�شتعمارية  �ل��ف��رتة  على  فرن�شا 
مايو   12 ب���ن  �مل���م���ت���دة  ل��ت��ون�����س 

1881 �إىل 20 مار�س 1956
كتلة  “ ن���ح���ن  م���و����ش���ي  وق����ال����ت    
حترجنا  ل  �حل������ر  �ل����د�����ش����ت����وري 
ك���ان حول  م��و���ش��وع  �أّي  م��ن��اق�����ش��ة 
فرن�شا �و تركيا �و �لوليات �ملتحدة 
�أو  �ل��ب��رتول  �أو  �مللح  �أو  �لمريكية 
�أو  �أو �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ح��ة  �ل��رتب��ي��ة 
�لأمن �أو �لبيئة... نحن م�شتعدون 
للنقا�س ولإبد�ء �لر�أي نقول نحن 
�شيحدث  و�إذ�  فرن�شا  قاومنا  م��ن 

على  يعي�س  تون�شي  �ملليون  قر�بة 
�لأجيال  م��ن  �لفرن�شية  �لأر����ش��ي 
�حلفاظ  علينا  وب��ال��ت��ايل  �لأرب�����ع 
و�أّل  �لدبلوما�شية  عالقاتنا  على 
ن��خ��ل��ط �لم�����ور وب���ذل���ك ي��ج��ب �أن 
ت��رت��ق��ي ع���ب���ار�ت �أّي������ة لئ���ح���ة �ىل 
وحكيم  م�����ش��وؤول  �شيا�شي  خ��ط��اب 
�لدبلوما�شية  �لعالقات  مي�س  ول 
وبالتايل نطالب حمرري �لالئحة 

بالتز�م �لحرت�م«.
  و�شددت عبري مو�شي على �شرورة 
�دخال تعديالت على �لالئحة من 
بتعوي�شات  �مل��ط��ال��ب��ة  ع���دم  بينها 
و�ملقاومن  �ملنا�شلن  �أن  معترة 
حتقيق  يف  �����ش����اه����م����و�  �ل������ذي������ن 
ي��ن��ت��ظ��رون مقابال  ل  �ل���ش��ت��ق��الل 

ماديا لن�شالتهم.
  و�أّكد �لنائب عن كتلة حتيا تون�س 
مد�خلته  يف  غ��رب��ي��ة  ب���ن  م���ه���دي 
“م�شروع  ل�شالح  ي�شوت  ل��ن  �أن���ه 
�لفرن�شية  �لدولة  مطالبة  لئحة 

للد�شاترة  يكون  �أن  فيجب  �عتذ�ر 
�ل���ذي���ن ح�������ّررو� �ل���ب���الد و�حل����زب 
�حلركة  ق����اد  �ل�����ذي  �ل���د����ش���ت���وري 

�لوطنية«.
�لالئحة  حم��ت��وى  وبخ�شو�س     
�إّن  ن��ق��ول  “نحن  �مل��ت��ح��ّدث��ة  ق��ال��ت 
�ل���ط���ل���ب���ات �مل���وج���ه���ة ���ش��ل��ب هذه 
�لرملان  م���ن  م��ب��ا���ش��رة  �ل��الئ��ح��ة 
�لفرن�شية  �ل��دول��ة  �ىل  �لتون�شي 
يختلف  وه��ذ� ل  للقانون  خُمالفة 
بروتوكولت  ه��ن��اك  �أح�����د...  ف��ي��ه 
و�أعر�ف دبلوما�شية و�شيادة وطنّية 
�لنظر  بغ�س  رئي�شا  لتون�س  لأّن 
عن موقفنا منه وهو �ملكلف بر�شم 

�ل�شيا�شات �خلارجية ».
   و�أ�شافت “يف مطالب �لتعديالت 
يتّم  �أن  ب����ّد  ل  ب��ه��ا  ط��ال��ب��ن��ا  �ل���ت���ي 
�لطلبات  �أّن  ب��اع��ت��ب��ار  �ل��ت��ح��وي��ر 
ت������وّج������ه ل����رئ����ي���������س �جل����م����ه����وري����ة 
وُت���ق���ّدم ل��ه �ل��ط��ل��ب��ات �مل�����ش��م��ن��ة يف 
�لالئحة وهو �ملكلف باإحالتها �ىل 

طبقا  �ملعنية  �جل��ه��ة  و�ىل  ن��ظ��ريه 
وطبق  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  للنو�مي�س 
قو�نن �لبالد وبالتايل �ن مل يتم 
تعديل �لطلبات فهذ� يعتر خرقا 

و��شحا للقانون ».
تت�شمن  �لالئحة  “هذه  وتابعت    
�ل���رمل���ان  …يف  ع��ن��ي��ف��ة  �أل���ف���اظ���ا 
�لتون�شية  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ن��ر�ع��ي 
ون���ري���د �ل��ب��ن��اء ل �ل��ت��ه��دمي ومن 
�أي موقف  �أو  يريد طلب �لعتذ�ر 
�أن يلتزم  �أخ���رى فيجب  م��ن دول��ة 

�لحرت�م يف �لعبار�ت«.
  وقالت يف �ل�شياق نف�شه  “فرن�شا 
ه�������ي �ل�����������ش�����ري�����ك �لق�����ت�����������ش�����ادي 
�لهام  �جل���وه���ري  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
لتون�س... وفرن�شا هي �أّول حريف 
معها  ول��ن��ا  ل��ت��ون�����س  م�����زّود  و�أّول 
و780  �آلف   3 ب���  فائ�س جت��اري 
مليار� يف 2019 على عك�س بع�س 
�ل�����دول �ل��ت��ي ت�����ش��ب��ب��ت ل��ن��ا ب����اآلف 
ولدينا  جت������اري  ع���ج���ز  �مل����ل����ي����ار�ت 

ه��ن��اك ف����اأن ذل���ك ي��ت��ع��ار���س ب�شكل 
�ملطالبات  م���ع  وم��ق�����ش��ود  م��ب��ا���ش��ر 
�لرغم  على  و�لقر�شية  �ليونانية 
م����ن �أن����ه����ا ت��ت��م��ت��ع مب���ك���ان���ة �أق�����وى 
�أنه  �ل��دويل. كما  �لقانون  مبوجب 
و�إ�شر�ئيل  �لدول  يعقد جهود هذه 
وت�شليمه  �لطبيعي  �لغاز  لتطوير 

�إىل �لقارة �لأوروبية.

تركيا والإرهاب
تركيا جمتمعة  �أخذنا مناور�ت  �إذ� 
يف �لع��ت��ب��ار ف��اإن��ه��ا ت��زي��د م��ن حدة 
مثلما  مت���ام���اً  ل��ي��ب��ي��ا  يف  �ل�������ش���ر�ع 
يحدث مع فريو�س كورونا كل هذ� 
لإحياء  م�����ش��اح��ة  ي��خ��ل��ق  �أن  مي��ك��ن 
تنظيم د�ع�س �لإرهابي يف �ملنطقة 
ويزيد من خطر موجات �لالجئن 
وتتحدى  �أوروب�������ا.  �إىل  �جل���دي���دة 
مبا�شر  ب�����ش��ك��ل  �أن����ق����رة  ت�����ش��رف��ات 
�مل�شالح �لأمريكية يف تعزيز تنمية 
ومع  �ل�شلمية،  �لإقليمية  �لطاقة 
ب�شكل  غ��ائ��ب��ة  �أم��ري��ك��ا  تبقى  ذل���ك 
ر�شمياً  و��شنطن  وتعرتف  و��شح. 
ب��ح��ك��وم��ة �ل���وف���اق ط��ر�ب��ل�����س رمبا 
لها،  �شابقاً  �لدويل  �ملجتمع  لتاأييد 
�أي����د ه��ج��وم �جلي�س  ل��ك��ن ت���ر�م���ب 
�مل�شري  ب���ق���ي���ادة  �ل��ل��ي��ب��ي  �ل���وط���ن���ي 
وعلى  �مل��ا���ش��ي  ح��ف��رت�ل��ع��ام  خليفة 
مل  �ملتحدة  �لأمم  �أو  �أوروب���ا  عك�س 
مبادر�ت  �أي  �ملتحدة  �لوليات  تقد 
تاأييد�ً ملحاولة �مل�شري حفرت توحيد 
�لإرهابية  �مليلي�شيات  �لبالد وطرد 
“�إطالق  بوقف  �ملطالبة  با�شتثناء 
�لنار �لإن�شاين«. لفرتة طويلة جد�ً 
مت�شاهاًل  �شبباً  �أمريكا  غياب  ك��ان 
وتو�شعها  �مل��ت��ع��م��ق  ل��ي��ب��ي��ا  ل�����ش��ر�ع 
�لإقليمية  ب���ال���وك���ال���ة  ح����رب  �إىل 
�لآن  �ملتحدة  �لوليات  على  ويجب 
لإنهاء  مت�شافرة  ج��ه��ود�ً  تقود  �أن 
�لقتال قبل �أن تتعمق ليبيا �أكرث يف 
من  �لكثري  معها  وتاأخذ  �لفو�شى 

�شرق �لبحر �لأبي�س �ملتو�شط.

   و�أ���ش��اف “�إن ط��رح ه��ذه �مل�شالة 
و�لأو�شاع  �ملناخات  �ليوم ويف هذه 
و�لفرن�شية  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�أهم  بن  و�ت��ف��اق  تن�شيق  �أي  ودون 
�ملجتمع  وحتى  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات 
�ملدين ودون �إعد�د قانوين وتقدير 
ينتج  �ن  �أت��وق��ع  ل  �شليم  �شيا�شي 
عنه غري �لأ�شر�ر مب�شالح تون�س 
و�لتون�شين وعالقاتنا مع �لدولة 
بهذه  و�ل����زج  �لفرن�شي  و�مل��ج��ت��م��ع 
�أتون  �ملتعددة �لأوجه يف  �لعالقات 
�مل����ز�ي����د�ت و�ل��ت�����ش��وي�����س، ع��ل��م��ا �أن 
لتون�س  ح��ري��ف  �أول  ه���ي  ف��رن�����ش��ا 
و�أول مزّود لتون�س و�أكر م�شتثمر 
يف تون�س ويقيم فيها قر�بة �ملليون 

تون�شي وتون�شية«.
بيان  �لنه�شة يف  وع���رت ح��رك��ة    
م��ث��ل هذه  م��ن ط���رح  “قلقها  ع��ن 
دون  و�حل�شا�شة  �لهامة  �مل��ب��ادر�ت 
تن�شيق وحو�ر م�شبق بن موؤ�ش�شات 
يف  �لأ���ش��ا���ش��ي��ن  وفاعليها  �ل��دول��ة 
حتقيق  ودون  �خلارجية  �ل�شيا�شة 
ت���و�ف���ق���ات وط���ن���ي���ة و�����ش���ع���ة حول 
مكونات  ك��ل  ب��ن  بنودها  تفا�شيل 
و�ملجتمعي،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �مل�����ش��ه��د 
خالف  م�شدر  �إىل  يحولها  �ل��ذي 

و��شتقطاب رغم نبل �أهد�فها.«

ت�سرفات اأنقرة تتحدى ب�سكل مبا�سر امل�سالح الأمريكية

الوليات املتحدة وحتديات النفوذ الرتكي يف ليبيا

بعد جل�سة عمت فيها الفو�سى:

تون�س: الربملان ُي�صقط لئحة تطالب فرن�صا بالعتذار...!

بلجيكا.. تراجع يف عدد 
الإ�صابات والوفيات جراء »كورونا«

•• بروك�شل - وام: 

�شجلت بلجيكا �أم�س 132 حالة �إ�شابة جديدة بفريو�س كورونا �مل�شتجد يف جميع �أنحاء �لبالد 
لي�شل  جديدة  وف��اة  حالة   13 ت�شجيل  �إىل  �إ�شافة   59569 �إىل  �لإ�شابات  �إجمايل  لي�شل 
وقالت وز�رة �ل�شحة �لبلجيكية �إن جممل �لأرقام و�ملعطيات   .9619 �إجمايل �لوفيات �إىل 
�لإلكرتوين  موقعها  على  �ملن�شورة  �لتو�شيات  باإتباع  ون�شحت  �جلائحة  وترية  تر�جع  توؤكد 
حتى يتمكن �جلميع من �مل�شاهمة يف �إبطاء تقدم �لوباء. من جهتها ذكرت خلية �إد�رة �لأزمة 
�لتابعة لوز�رة �ل�شحة �لبلجيكية �أن 525 مري�شا يتلقون �لعالج يف �مل�شت�شفى�ت، مع ت�شجيل 
24 حالة دخول جديدة خالل �ل� 24 �شاعة �ملا�شية ويوجد حاليا ما جمموعه 102 مري�شا 

بالعناية �ملركزة  بانخفا�س قدره 15 حالة خالل �ل� 24 �شاعة �ملا�شية.

جبهة رف�س �ل�شياغة و�مل�شمون فو�شى �شادت �جلل�شة
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عربي ودويل

العديد من النواب اجلمهوريني �صيبتعدون عن الرئي�س الذي بات يبدو عبئا على احتمالت اإعادة انتخابهم

•• الفجر -بيري مارتن 
ترجمة خرية ال�شيباين

املراقبني على تقدم  للعديد من  الفعل الأول      رد 
جو بايدن على دونالد ترامب يف ا�ستطالعات نوايا 
الت�سويت، هو القول باأنه ل ميكن الت�سليم النهائي 
ا تقدًما لهيالري  به، لأن ال�ستطالعات اأعطت اأي�سً

كلينتون عام 2016 واجلميع يعرف البقية.
جميع  يرف�س  الذي  ال�سطحي  النقد  الآن  لنن�سى    
اأو  اختياراته،  تعك�س  ل  التي  ال��راأي  ا�ستطالعات 
التي ت�سر على القول باأن ا�ستطالعات 2016 كانت 

خطاأ. )كانت �سحيحة مبا فيه الكفاية:

�لت�شويت  يف  ك���ل���ي���ن���ت���ون  ت����ق����دم 
عن  نقطة  م��ن  �أق���ل  ك��ان  �ل�شعبي 
��شتطالعات  توقعته  �لذي  �ملعدل 
�ل�����������ر�أي(. وه����ن����اك �ل���ع���دي���د من 
بايدن  ت���ق���دم  �أن  ع��ل��ى  �ل����دلئ����ل 
�حل������ايل ه����و م�������ش���در ق���ل���ق كبري 

لرت�مب.

تقدم اأقوى من عام 2016
�ق������ل من  ق���ب���ل  �ل����ب����د�ي����ة،      يف 
�لنتخابات،  م���ن  �أ���ش��ه��ر  خ��م�����ش��ة 
�ل�شتطالعات،  م��ت��و���ش��ط  ي�����ش��ري 
كما ح�شبتها ريال كلري بوليتيك، 
لبايدن،  8 نقاط  ق��دره  �إىل تقدم 
�لتاريخ  نف�س  يف  نقاط   3 مقابل 
2016 لكلينتون. ب�شكل  من عام 
 2016 ق��ارن��ا �جت��اه��ات  �إذ�  ع���ام، 

 8 �إىل  ي���ن���اي���ر   1 م����ن  و2020 
ي��ون��ي��و، مي��ك��ن��ن��ا م��الح��ظ��ة بع�س 

�لختالفات �لرئي�شية.
�لدعم  متو�شط  �أن  ن��رى  �أوًل،     
ل��ه��ي��الري ك��ل��ي��ن��ت��ون ك����ان حو�يل 
46 باملائة، مع �شقف بحو�يل 50 
باملائة، و�أر�شية 43 باملائة، يف حن 

حدث  منها  تقاربا  لأن  حمظوًظا 
قبل �لنتخابات مبا�شرة.

اآفاق غري بّراقة
   فاز دونالد تر�مب بفارق �شئيل يف 
نوفمر 2016، وخ�شر �لت�شويت 
بفارق نقطتن مئويتن،  �ل�شعبي 
�شئيل  بهام�س  بالنتخابات  وف��از 
ي��ب��ل��غ ح����و�يل 80 �أل����ف ���ش��وت يف 
ث���الث ولي����ات رئ��ي�����ش��ي��ة، ف��م��ا هي 
فر�شه لتكر�ر هذ� �لجناز يف ظل 

�لظروف �حلالية؟
�لتوّقع  د�ئ���ًم���ا  �خل���ط���ورة  م���ن     
يتعّلق  ك��ان  �إذ�  خا�شة  و�ل��ت��ك��ّه��ن، 
�ملمكن  م����ن  ول���ك���ن  ب��امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
مالحظة �أنه لي�س فقط تقدم جو 

 41 ح��و�يل  تر�مب  ك��ان متو�شط 
39 باملائة  باملائة، و�أر�شية بن�شبة 
وبحد �أق�شى 44 باملائة. ونالحظ 
�ملر�شحن  ب��ن  �ل��ف��ارق  �أن  ��ا  �أي�����شً
بلغ   ،2020 ع����ام  ج�����ًد�.  م��ت��غ��ري 
متو�شط بايدن حو�يل 49 باملائة، 
وم��ت��و���ش��ط ت���ر�م���ب ح�����و�يل 43 
�لتو�يل  �أر���ش��ي��ة على  م��ع  ب��امل��ائ��ة، 
 5 باملائة و41 فا�شل   47 بن�شبة 
باملائة   51 بن�شبة  و�شقف  باملائة، 

و45 فا�شل 5 باملائة.
بايدن  يح�شل  �لأوىل،  للوهلة     
ع��ل��ى �أ���ش��ب��ق��ي��ة ت��ف��وق م��رت��ن تلك 
وجتدر  ك��ل��ي��ن��ت��ون.  �شجلتها  �ل��ت��ي 
عدد  هناك  �أن  �ىل  ا  �أي�شً �ل���ش��ارة 
�أقل بكثري من �لناخبن �ملرتددين 

ويونيو  ي���ن���اي���ر  ب�����ن  �ل����ف����ردي����ة 
.)2016

�أخ���رى، لحظنا عام     من ناحية 
2016 عدة مر�ت تاأثري “�ملر�آة” 
يف كال �لجتاهن، مما ي�شري �إىل 
من  �لت�شويت  نو�يا  و�إي���اب  ذه��اب 
�شيولة  وبالتايل  �آخ��ر،  �إىل  مر�شح 

معينة يف �لدعم. 
تبدو حركة �لذهاب و�لإياب هذه، 
�ل��ت��ي ك��ان��ت م���وج���ودة �إىل ح��د ما 
نهاية  يف  وب����اي����دن  ت����ر�م����ب  ب����ن 
عام  ح�����ش��وًر�  �أق����ل   ،2019 ع���ام 
2020. ثماين م��ر�ت خالل عام 
دعم  م�شتويات  �قرتبت   ،2016
كلينتون وتر�مب �أقل من نقطتن 
�حلايل  �لرئي�س  وك��ان  مئويتن. 

عما   2020 ع���ام  �ملتحفظن  �أو 
نف�س  يف   2016 ع���ام  ع��ل��ي��ه  ك���ان 
تر�وحت   ،2020 �لتو�ريخ. وعام 
�ملرتددين وغري  �لأ�شخا�س  ن�شبة 
�مل��ت��ح��ف��ظ��ن ب���ن 5 ب��امل��ائ��ة و11 
باملائة، يف حن كانت بن 8 باملائة 

و17 باملائة عام 2020.

ج�سم انتخابي اأقل حتول
   تقدم بايدن لي�س فقط �أعلى من 
كلينتون عام 2016، ولكن هناك 
جمال �أقل ليتغري. وهذ� �أمر مهم 
�ل���ر�أي  لأن م��الح��ظ��ة �لجت����اه يف 
نو�يا  �أن  2016 تظهر  عام  �لعام 
لتغرّي�ت  عر�شة  كانت  �لت�شويت 
ك���ب���رية، ك��م��ا ي��ت�����ش��ح م���ن �لجت���اه 

�ل���ع���ام ل��ك��ام��ل �ل���ع���ام �ل�����ذي �شبق 
نتوقع  رمب���ا   .2016 �ن��ت��خ��اب��ات 

تغرّي� �أقل بحلول نوفمر �ملقبل.
��ا يف ��شتطالعات  �أي�����شً ن��الح��ظ     
�ل������ر�أي �ل��ت��ي �أج���ري���ت ح��ت��ى �لآن 
قد  ب��اي��دن  ج��و  �أّن   ،2020 ع���ام 
و�����ش����ل يف ك���ث���ري م�����ن �لأح�����ي�����ان 
لالأغلبية  �ل��رم��زي��ة  �ل��ع��ت��ب��ة  �إىل 
جتاوزها  �أو  باملائة(   50( �ملطلقة 
 27( �ل��ف��ردي��ة  �ل�شتطالعات  يف 
مرة من �أ�شل 71 ��شتطالًعا منذ 
ن��ادًر� ما و�شلت  بينما   ، يناير(   1
�حلد  ه��ذ�  �إىل  كلينتون  ه��ي��الري 
متو�شط  يف  ف��ق��ط  و�ح�����دة  )م����رة 
 2016 �أب��ري��ل  يف  �ل�شتطالعات 
�ل�شتطالعات  يف  م����رة  و13   ،

�أعلى  ب��اي��دن على دون��ال��د ت��ر�م��ب 
و�أك���رث ����ش��ت��ق��ر�ًر� مم��ا ك��ان��ت عليه 
هيالري كلينتون قبل �أربع �شنو�ت، 
لكن �لناخبن �لذين مل يح�شمو� 
�أمرهم، �أو ميكن �فتكاكهم، نادرون 
للغاية، و�شيكون من �ل�شعب عليه 

��شتقطابهم �ىل مع�شكره.
�ل�شورة  ه���ذه  �إىل  �أ���ش��ف��ن��ا  و�إذ�     
�ل����ق����امت لدعم  �ل���و����ش���ع  �ل���ع���ام���ة 
تر�مب يف عدة ولي��ات رئي�شية ل 
ميكنه حتّمل خ�شارتها، و�لتقّل�س 
�مل��ل��ح��وظ يف م��ن�����ش��وب دع��م��ه بن 
�لناخبن  م���ن  جم���م���وع���ات  ع����دة 
ي�����ش��ك��ل��ون ج��وه��ر قاعدته  �ل��ذي��ن 
يبد�أ  �أن  م�شتغربا  لي�س  �حلزبية، 
�ل�شعور بالذعر يف �لبيت �لأبي�س، 
�مل�شرعن  م��ن  �لعديد  يفّكر  و�أن 
عن  م�شافة  �أخ��ذ  يف  �جلمهورين 
�ل��رئ��ي�����س �ل���ذي ب���ات ي��ب��دو ب�شكل 
�إعادة  متز�يد عبئا على �حتمالت 

�نتخابهم.
*اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية / 
مركز الدرا�سات والبحوث 

الدولية يف جامعة مونريال 
لتنمية املعرفة حول 

الرهانات الدولية

بايدن  تقدم �شلب�ل�شتطالعات توؤرق تر�مب

�شيناريو 2016 قد ل يتكررقاعدة �نتخابية غري قابلة لالفتكاك

اأ�سبقية جو بايدن على دونالد ترامب اأعلى
 واأكرث ا�ستقراًرا مما كانت عليه هيالري كلينتون

 و�سل املر�سح الدميقراطي يف كثري من الأحيان 
اإىل العتبة الرمزية لالأغلبية املطلقة اأو جتاوزها

الفارق بينهما يزداد ر�سوخا وات�ساعا:

لهذا ت�صرق ا�صتطالعات الراأي النوم من عني ترامب...!
 �سيكون من ال�سعب تدارك تقدم بايدن على ترامب يف نوايا الت�سويت 

•• باري�س-اأ ف ب

�أّنها  �لفرن�شية  �حل��ك��وم��ة  �أع��ل��ن��ت 
تاأمل باأن ت�شع يف 10 متوز/يوليو 

حّد�ً حلالة �لطو�رئ �ل�شحّية �ل�شارية يف �لبالد منذ نهاية �آذ�ر/مار�س 
للحّد من تف�ّشي فريو�س كورونا �مل�شتجّد، م�شّددة على “تطّور �لو�شع 

�ل�شّحي �لإيجابي يف �ملرحلة �لر�هنة«.
“هذ� �خل��روج من  �إّن  �إدو�ر فيليب يف بيان  �ل��وزر�ء  وق��ال مكتب رئي�س 
وتدريجي”،  ���ش��ارم  ب�شكل  ينّظم  �أن  ينبغي  �ل�شحية  �ل��ط��و�رئ  ح��ال��ة 
ولهذه �لغاية فاإّن رئا�شة �حلكومة �شتحيل �إىل جمل�س �لوزر�ء �لأربعاء 

م�شروع قانون يجيز لها باأن تفر�س جمدد�ً، عند �لقت�شاء وخالل فرتة 
�أق�شاها �أربعة �أ�ش��هر، قيود�ً على حركة �لنقل �لعام �أو �أن حتّد من بع�س 
�أمام  �ملوؤ�ش�شات  بع�س  �أب��و�ب  تغلق  �أن  �أو  بالكامل  متنعها  �أو  �لتجّمعات 

�جلمهور.
“هذه �لبنود لن ت�شمح بالعودة �ىل تد�بري �لإغالق  �أّن  و�أو�شح �لبيان 
�ل�شارم” �لتي فر�شت يف 17 �آذ�ر/مار�س للحّد من تف�ّشي �لوباء و�أّدت 

�إىل توقف �لعجلة �لقت�شادية يف �لبالد ب�شورة مفاجئة.

•• طهران-اأ ف ب

�أف���رج���ت �ل�����ش��ل��ط��ات �لإي���ر�ن���ي���ة ع��ن حم���ام د�ف����ع عن 
�ل�شيا�شين  و�ل��ن��ا���ش��ط��ن  �ل�����ش��ح��اف��ي��ن  م���ن  ع����دد 
�أف�����ادت �شحيفة  م��ا  وف���ق  ي���وم،  مل���دة  �عتقلته  ب��ع��دم��ا 

“هم�شهري«.
�لإ�شالحية على موقعها يف وقت  �ل�شحيفة  و�أف��ادت 
ز�ده  جمتهد  علي  ع��ن  “�أُفرج  �أن���ه  �ل��ث��الث��اء  م��ت��اأخ��ر 
بكفالة قبل �شاعات بعدما مت توقيفه ونقله �إىل �شجن 

�إيفن«.
“�عتماد”  �أخ�������رى  �إ�شالحي������ة  �شحيف�����ة  و�أوردت 

تو�شيح  دون  �لث��ن��ن  �مل��ح��ام��ي  توقي��������ف  خب�������ر 
�لأ�شباب.

ومّثل جمتهد ز�ده �شحافيا يدعى م�شعود كاظمي حكم 
عليه عام 2019 بال�شجن لعامن “لن�شره معلومات 
للجمهورية  �لأع��ل��ى  �مل��ر���ش��د  و”�إهانته”  م�شللة” 

�لإير�نية �آية �هلل علي خامنئي و�ل�شلطات.
كما كان حمامي �شتة �إ�شالحين �أد�رو� ح�شابات على 
بال�شجن  عليهم  وحكم  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع 

لفرت�ت ت�شل �إىل خم�س �شنو�ت عام 2017.
وقبل توقيفه، دعا جمتهد ز�ده �لق�شاء لإلغاء قر�ر�ت 

�شدرت عن ق�شاة �ّتهمو� موؤخر� بالف�شاد.

�صلطنة عمان ت�صجل 689 
اإ�صابة جديدة ب� » كورونا«

•• م�شقط -العمانية: 

 689 ت�شجيل  عن  �أم�س  �لعمانية  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
�إ�شابة جديدة مبر�س فريو�س كورونا “ كوفيد - 19”، 
عمان  �شلطنة  يف  �مل�شجلة  للحالت  �لكلي  �لعدد  لي�شبح 
حالة  و4329  وف���اة  ح��ال��ة   84 �إىل  �إ���ش��اف��ة   18887

�شفاء.
وذكرت �لوز�رة - يف بيان �أوردته وكالة �لأنباء �لعمانية - 
24 �شاعة  �ل�  �أجريت خالل  �إجمايل �لفحو�شات �لتي  �أن 

. �ملا�شية 2658 

�ل�شارية  �ل�شحّية  �لطو�رئ  وحالة 
�آذ�ر/م����ار�����س   24 ف��رن�����ش��ا م��ن��ذ  يف 
م��ّددت بعد �شهرين من ذلك لغاية 

10 متوز/يوليو.
�أن  “يجب  �ل�شحية  �لطو�رئ  نظام  �أّن  على  �ل��وزر�ء  رئا�شة  بيان  و�شّدد 
يبقى نظاماً ��شتثنائياً”، م�شري�ً �إىل �أّنه يف حال ر�شدت �حلكومة لحقاً 
تدهور�ً للو�شع �لوبائي على �شعيد �لبالد باأ�شرها �أو على �شعيد منطقة 
بعينها ف�شيتعّن عليها عندئذ �أن تفر�س تد�بري �أكرث تقييد�ً للحريات 
�أو  �ملحلي  �مل�شتوى  على  �إعالنها،  يتم  �شحية  ط��و�رئ  حالة  خ��الل  من 

�لوطني، مبوجب مر�شوم ي�شدر عن جمل�س �لوزر�ء.
 

الكويت تعلن �صفاء 1126 حالة جديدة من»كورونا«فرن�صا تاأمل باإنهاء الطوارئ ال�صحية يف 10 يوليو 
•• الكويت-وام:

�أعلنت �لكويت �أم�س �شفاء 1126 حالة من �مل�شابن مبر�س فريو�س كورونا 
لريتفع بذلك عدد �حلالت �لتي تعافت ومتاثلت لل�شفاء   ”19 كوفيد -   “
�ل�شحة  وزي��ر  �ل�شباح  با�شل  �لدكتور  �ل�شيخ  وق��ال   .23288 �إىل  �لبالد  يف 
�لتحاليل  �إن   - كونا”   “ �لكويتية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  بثته  ب��ي��ان  يف   - �لكويتي 
و�لفحو�س �ملخرية و�لإ�شعاعية �أثبتت �شفاء تلك �حلالت من �ملر�س و�شيتم 
نقلها �إىل �جلناح �لتاأهيلي يف �مل�شت�شفى �ملخ�ش�س ل�شتقبال �مل�شابن مبر�س 

“كوفيد - 19” متهيد� خلروجها من �مل�شت�شفى خالل �ليومن �ملقبلن.

ال�صلطات الإيرانية تفرج عن حمام دافع عن �صحافيني   
•• وا�شنطن-اأ ف ب

�أع��ل��ن ���ش��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل����دويل �أّن����ه و�ف����ق ع��ل��ى برنامج 
على  ميتّد  دولر  مليار�ت   5 بقيمة  لأوكر�نيا  م�شاعد�ت 
�حلال،  يف  عليها  �شتح�شل  مليار   2،1 بينها  �شهر�ً،   18
تد�عيات جائحة كوفيد- مل�شاعدتها على مو�جهة  وذلك 
19. وقال �ل�شندوق يف بيان �إّن برنامج �مل�شاعد�ت �لذي 
م�شاعدة  �إىل  “يهدف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  جمل�شه  ع��ل��ي��ه  و�ف����ق 

�أوكر�نيا على مو�جهة حتديات جائحة كوفيد-19«.
�إىل �حلفاظ  �أّن �لرنامج يرمي من جهة ثانية  و�أ�شاف 
خالل  م��ن  �لآن  ح��ت��ى  حت��ّق��ق��ت  �ل��ت��ي  “�لإجناز�ت  ع��ل��ى 

�ل����دف����ع ق����دم����اً مب��ج��م��وع��ة ����ش���غ���رية م����ن �لإ����ش���الح���ات 
�أوكر�نيا �شتكون يف و�شع  �أّن  �لهيكلية �لرئي�شية، ل�شمان 
�أ�شاد  و�إذ  �لأزم��ة«.  �نتهاء  �لنمو مبجّرد  �إىل  للعودة  جّيد 
ملا حّققته  “�ملتن”  بال�شجّل  و��شنطن  ومقّره  �ل�شندوق 
�أوكر�نيا على مدى �ل�شنو�ت �خلم�س �ملا�شية، حّث كييف 
“ل�شمان من��ّو قوّي  �لإ���ش��الح��ات  �ملزيد من  �إج���ر�ء  على 
كوفيد-19  جائحة  �أّن  م��ن  �ل�شندوق  وح���ّذر  و���ش��ام��ل«. 
من  يتطّلب  مما  �لبالد  يف  �لقت�شادية  �لأو���ش��اع  فاقمت 
�لحتو�ء  تد�بري  على  �لأول  �ملقام  يف  �لرتكيز  �ل�شلطات 
عام  “تتاأّثر ميز�نية  �أن  �لوباء، متوّقعاً  تق�ّشي  للحّد من 

2020 ب�شّدة”.

اإقرا�س اأوكرانيا 5 مليارات دولر مل�صاعدتها على مواجهة كوفيد-19 
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العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
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رقم )2020/2660 (
�ملنذر :  بنك دبي �لتجاري �س.م.ع

�شد �ملنذر �إليها :  �لنق�س للمقاولت �س.ذ.م.م 
ينذر �لبنك �ملنذر �ملنذر �ليها للمبادرة �ىل �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمتها و�لبالغ قدره 
)30.430( درهم ثالثون �لف و�ربعمائة وثالثون درهم - وذلك خالل مدة 7 �يام من 
�ل�شيارة �ملرهونة )نوع  تاريخ ن�شر �لن��ذ�ر حتت طائلة �تخاذ �لج��ر�ء�ت حلجز وبيع 
�ملركبة ��شوك ليالند فالكون - رقم �للوحة R - 5٩044 - جهة �لرتخي�س دبي - �شنف 
�للوحة خ�شو�شي - بلد �ل�شنع �لم��ار�ت - لون �ملركبة �بي�س - �شنة �ل�شنع 20١6 - 

�شنف �ملركبة با�س ثقيل ، �شند� لن�س �ملادة ١72 من قانون �ملعامالت �لتجارية
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
يف الق�شية رقم   2020/45 جتاري كلي   

�ملدعي/�ي تي كان م.م.ح
�شي  دبليو  �إليبلز   -2 ����س.ذ.م.م  �ملالب�س  م�شتلزمات  لتجارة  ليبلز  ب��الك  عليهم/١-  �ملدعي 

�س.ذ.م.م 3- �ليبلز ليمتد
�ىل �ملدعي عليهم يف �لق�شية �مل�شار �ليها بناء على ما جاء باحلكم �لتمهيدي �ل�شادر بتاريخ 
2020/6/١ عن حمكمة دبي يف �لق�شية �مل�شار �ليها بعاليه �نتد�بتنا �د�رة �خلر�ء لعد�د تقرير 
�خلرة �حل�شابية �ملطلوب وبعد ��شتالمنا �ملهمة فقد قررنا عقد �جتماع �خلرة �لول يف متام 
�ل�شاعة ١١:30 �شباحا يوم �لحد �ملو�فق 2020/6/2١ علما بان �لجتماع �شيكون عر برنامج 
لال�شتالم   m.galandar@4nprof.com:للكرتوين� �لريد  عر   Microsoft team
هاتف:056473426١ ، وعليه يرجى �لتكرم من �لطر�ف �ملتقا�شية �و وكيلهم �لقانوين ح�شور 
�لجتماع يف �ملوعد و�ملكان �ملحددين لتقدمي كل طرف مذكرة �شارحة مبو�شوع �لدعوى مرفقا 
بها �مل�شتند�ت �ملوؤيدة ب�شكل و��شح وم�شتقل لكل نقطة من نقاط �ملذكرة �ل�شارحة )من خالل 

فو��شل Divider لكل نقطة مبا يوؤكد �دعاءكم �مام �خلرة
اخلبري احل�سابي املنتدب/د.عبدالكرمي الزرعوين

اإعالن بالن�شر

العدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2020/2661 (
�ملنذر :  بنك دبي �لتجاري �س.م.ع

�شد �ملنذر �إليها :  ق�شر �ل�شرق لل�شقق �لفندقية - �ملنذر �ليه �لثاين:يو�شف �شوباى كاتى �بول �شوبايكاتى 
- �جلن�شية �لهند 

ينذر �لبنك �ملنذر �ملنذر �ليهما للمبادرة �ىل �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمتهم وقدره )447.6٩5( درهم �ربعمائة 
و�شبعة و�ربعون �لف و�شتمائة وخم�شة وت�شعون درهم - وذلك خالل مدة 7 �يام من تاريخ ن�شر �لنذ�ر حتت 

طائلة �تخاذ �لجر�ء�ت حلجز وبيع �ل�شيار�ت �ملرهونة وتفا�شيلها: 

�شند� لن�س �ملادة ١72 من قانون �ملعامالت �لتجارية
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

م
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رقم �للوحة

45١2١
243٩

D
R

�لرمز
خ�شو�شي دبي
خ�شو�شي دبي

�لفئة
تويوتا بر�دو

رجن روفر فوج

�لنوع
�أبي�س
�أ�شود

�للون

20١7
20١6

�شنة �ل�شنع

١24.735 درهم
322.٩60 درهم

�ملبلغ �ملرت�شد

Date 11/ 06/ 2020  Issue No : 12958
Summons by Publication to the defendants

In Arabic and English languages
Issued by Sharjah Federal Court of First Instance

In Case # (9922019/) civil partial-Sharjah
Case returned From Appeal

To the second defendant: Marwan Taha Noureddin- Nationality: Syrian
To the fourth defendant: Mahmoud Naboulai &Co. Contracting –LLC.
Whereas the plaintiffs: inheritors of deceased/ Azad Zamo, namely: 1-Zamo Toti, in his 
personal capacity and as the legal guardian of his minor grandchildren (A- Abdul Lali, 
B-husna Bibi), 2-Baronai    3-Baghiram
Has filed against you before this court the above mentioned case claiming payment of 
(AED 450000) jointly and severally as compensation for all material, vindictive and normal 
damages occurred to them due to the death of their single earner in addition to default interest 
@9% from the date of filing the case until full settlement . Moreover, oblige the defendants 
to pay the court charges, expenses and advocacy fees.  Therefore, you are required to appear 
before this court (Second Partial Circuit), hall number 137, on 21/ 06/ 2020 at 08:30 AM, 
to submit your reply along with all supporting documents. Failure to attend in the specified 
time, in person or by your attorney at law, the court shall take the necessary legal proceedings 
in your absence.
(Signed & Stamped)
Case Management Office 
Secretary / Sharjah Federal Court of First Instance 

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Sharjah Federal Court of First Instance
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عربي ودويل

    عندما كان عليه، 
اأن  املا�سي،  يوليو  يف 
يقوم باختبار �سفاهي 
اأع�ساء  اأم��ام  طويل 
جم��ل�����س ال�����س��ي��وخ 
امل�سادقة  تتم  حتى 
ع���ل���ى ت��ث��ب��ي��ت��ه يف 
م��ن�����س��ب��ه ك���اأع���ل���ى 
يف  ع�سكري  م�سوؤول 
املتحدة،  ال��ولي��ات 
ميلي  للجرنال  ك��ان 

هذه اجلملة:

•• الفجر –خرية ال�شيباين

 “لن �أخ�شع لأي تاأثري ولن �خاف 
ق����ر�ر�ت  �ت���خ���اذ  ي��ط��ل��ب م��ن��ي  �إذ� 
بعد  ن��ب��وءة؟  ه��ي  ه��ل  �شخيفة”. 
�لثنن،  �أم�����س  �أول  �أول  وق��وف��ه 
�أمام  ت��ر�م��ب  �إىل ج��ان��ب دون��ال��د 
بينما  ي��وح��ن��ا،  �ل��ق��دي�����س  كني�شة 
بالقرب  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  ط���رد  ي��ت��م 
بوح�شية،  �لأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت  م���ن 
و�شاما   23 �شاحب  �لرجل  فهم 
�أنه يجب ر�شم خط على �لرمال، 
خا�شة �أن دونالد تر�مب �شبق �ن 
ب��اإر���ش��ال �جل��ي�����س للحفاظ  ه���دد 
�ل���ولي���ات �لتي  �ل��ن��ظ��ام يف  ع��ل��ى 
�لعنف  �أع����م����ال  ف��ي��ه��ا  جت�������اوزت 

�حلكام �ملحلين.
   وب��ح�����ش��ب ���ش��ه��ود ع���ي���ان، ف���اإن 
و�لرئي�س  �جل��رن�ل  بن  �حلديث 
ح���ول ه���ذ� �مل��و���ش��وع ك���ان مبثابة 
�لذي  �ل�شخ�س  لتتويج  م��ب��ار�ة 
�شيكون �شر�خه �أعلى. وكان �لفوز 
جمال  ل  �ل�شابط:  ن�شيب  م��ن 
رجاله  ي��ر���ش��ل  �أن  �إل��ي��ه  بالن�شبة 

للقيام بعمل �ل�شرطة يف �ل�شو�رع 
ولكن  للمتظاهرين،  ُتركت  �لتي 

ا للبلطجية. �أي�شً

تعيني ق�سري
ميلي  م�������ارك  ُي���ف���ه���م  وح����ت����ى     

�لر�شالة  ك��ان��ت  �أف�������ش���ل،  ب�����ش��ك��ل 
�لتايل  �ل���ي���وم  يف  �أر���ش��ل��ه��ا  �ل���ت���ي 
�لآخرين  �لثمانية  �لروؤ�شاء  �إىل 
ل��ل��ف��روع �ل��ع�����ش��ك��ري��ة ت��ت��ك��ون من 
لكنه  فق�����ط،  �ش����طر�  ع�شر  �ثني 

قال فيها كل �ش��يء.

“�أدى كل جندي �ليمن للدفاع   
مينح  “...”�لذي  �لد�شتور  ع��ن 
حرية  يف  �حل������ق  �لأم����ري����ك����ي����ن 

�لتعبري و�لتظاهر �ل�شلمي.
يف  �أع�������ش���اء  “....”وب�شفتكم   
ي�شّم  �ل���ذي  �لأم��ري��ك��ي،  �جلي�س 

ج��م��ي��ع �لأع����������ر�ق و�مل���ع���ت���ق���د�ت، 
�لعليا  �مل���ث���ل  جت�������ش���دون  ف���اإن���ك���م 
لتذكري  ���ش��ك��ر�  د����ش���ت���ورن���ا...  يف 
رجالكم و�شباطكم باأننا �شرنتقي 
و�أننا  �أم��ت��ن��ا،  ق��ي��م  م�����ش��ت��وى  �إىل 
لقو�نيننا  وف����ق����ا  ����ش���ن���ت�������ش���رف 

ت�شوبها  ل  �لتي  �ملهنية  م�شريته 
�شائبة، وبينما كان يدق باب هذ� 
�مل��ن�����ش��ب ك��رئ��ي�����س �أرك�����ان جلي�س 
وزير  ر�ي  �شد  فر�شه  مت  �ل���ّر، 
�آن��ذ�ك، �جل��رن�ل ماتي�س،  �لدفاع 

�لذي ��شتقال يف نهاية �ملطاف.

�ل�شلوك  ج��د� من  ع��ال  مب�شتوى 
يف جميع �لأوقات ».

تر�مب يف  دونالد  �ن معار�شة     
�شهلة.  لي�شت  �لبي�شاوي  �ملكتب 
ع��اًم��ا، من   61 �ختيار ميلي،  مت 
ق��ب��ل �ل��رئ��ي�����س �لم��ري��ك��ي ب�شبب 

�سداقة قدمية
م��ي��ل��ي يف رع���اي���ة مايك  ك����ان      
بومبيو، وزير �خلارجية �حلايل، 
وه��و مانح ثري  �أورب���ان،  وديفيد 
من �حلزب �جلمهوري مقّرب من 
تر�مب. كانو� ثالثتهم زمالء يف 
�أكادميية وي�شت بوينت �لع�شكرية 
�أن  “ل �شك عندي   .1986 عام 
تر�مب قد �أ�شاء معاملة �جلرن�ل 
لفاييت،  �شاحة  �إىل  نقله  عندما 
حلظتها  ق���رر  �لخ����ري  ه���ذ�  و�أن 
علق  �لرئي�س،  عن  بنف�شه  �لناي 
�لعلوم  �أ���ش��ت��اذ  غال�شتون،  ويليام 
بروكينغز  م��ع��ه��د  يف  �ل�شيا�شية 
وموظف �شابق يف �لبيت �لأبي�س 

يف عهد بيل كلينتون.
من  �أن������ه  �أي�������ش���ا  �أدرك  »ل���ق���د     
�ل����ذي يقوده  م�����ش��ل��ح��ة �جل��ي�����س 
�إ�شارة و��شحة للغاية حول  تلقي 
ي��ك��ون غ��ري قانوين  �أن  م��ا ميكن 
فهل ميكن �أن  �أو غري د�شتوري”، 
يعاين �جلرن�ل من هذه �خلطوة 

�إىل �لور�ء؟
�لأب��ي�����س هذ�  �لبيت     مل يخف 
�لأ�شبوع، نيته يف تهمي�س، �إذ� لزم 
�إ�شر،  �لدفاع مارك  �لأمر، وزير 
�شد�قة  مب��ي��ل��ي  جت��م��ع��ه  �ل������ذي 
ترجى  و�ل��ذي  �شنة،   30 عمرها 
م���رت���ن ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى �إع�����ادة 
�ل��ف��رق��ة 82 �مل��ح��م��ول��ة ج���و� �ىل 
ب���ر�ج بولية  م��ق��ر�ت��ه��ا يف ف���ورت 
ب�شع  ن�شر  بعد  كارولينا،  ن��ورث 
و��شنطن  يف  رج��ال��ه��ا  م��ن  م��ئ��ات 
ل  “لكن  �مل����ظ����اه����ر�ت.  ذروة  يف 
�أزمة، ��شتبعاد �لقائد  ميكنك، يف 
�لأعلى للجيو�س من �ملد�ولت”، 
ي�شيف وليام غال�شتون، حتى و�ن 
ر�بط  رت��ق  �إع���ادة  معقد�  �شيكون 

�لثقة بحلول �شهر نوفمر. 
عن لوجورنال دي دميان�س

اأن تعار�س يف املكتب البي�ساوي لي�س �سهال:

هذا هو اجلرنال الذي جتراأ على دونالد ترامب...!
 اأدرك ميلي اأن من م�سلحة اجلي�س تلقي اإ�سارة وا�سحة حول ما ميكن اأن يكون غري قانوين اأو غري د�ستوري

�جلرن�ل �لذي قال ل وزير �لدفاع... �شد�قة طويلة مع ويلي

تربط ميلي ثالثون عاما من ال�صداقة مع وزير الدفاع احلايل مارك اأ�صرب

•• بروك�شل-اأ ف ب

�لأوروبين  �ل��ق��ادة  م��ن  ع��دد  يدعو 
ل��ال���ش��ت��ع��د�د ل��ل��وب��اء �مل��ق��ب��ل، بينهم 
�ل���رئ���ي�������س �ل���ف���رن�������ش���ي �إمي���ان���وي���ل 
ماكرون و�مل�شت�شارة �لأملانية �أنغيال 
�لحتاد  م��ن  �ل��ل��ذ�ن طلبا  م��ريك��ل 
�لأوروبي ��شتخال�س �لدرو�س �لتي 
بينما  كوفيد-19،  �نت�شار  ك�شفها 
ي��ت��و����ش��ل رف���ع �إج�����ر�ء�ت �ل��ع��زل يف 

�لعديد من مدن �لقارة �لعجوز.
�لعزل  ت��خ��ف��ي��ف  ي���ج���ري  وب��ي��ن��م��ا 
دع�����ا عدد  �ل�����ع�����امل،  يف  ت���دري���ج���ي���ا 
م���ن �ل����ق����ادة �لأوروب�����ي�����ن �لحت����اد 
�إىل در��شة و�شائل تاأمن  �لأوروب��ي 
�لوباء  مل��و�ج��ه��ة  �أف�����ش��ل  ����ش��ت��ع��د�د 
�ملقبل، معترين �أن �لتكتل مل يكن 
كوفيد- لوباء  �لت�شدي  مب�شتوى 

.19
رئي�شة  �إىل  ر����ش���ال���ة  يف  وق�����ال�����و� 
�مل��ف��و���ش��ي��ة �لأوروب������ي������ة �أور�����ش����ول 
بوثيقة  م��رف��ق��ة  دي����ر لي����ن  ف����ون 
ب�شكل  �ل���ت�������ش���دي  �إن  ت��وج��ي��ه��ي��ة، 
كورونا  ف��ريو���س  لنت�شار  فو�شوي 
ب�شاأن  ت�شاوؤلت”  “�أثار  �مل�شتجد 
درج���ة �ل���ش��ت��ع��د�د و�أظ��ه��ر �حلاجة 
�أوروب���ا،  م�شتوى  على  مقاربة  �ىل 
ع��ن موجة  ي��ج��ري �حل��دي��ث  بينما 

ثانية لوباء كوفيد-19.
ماكرون  جانب  �إىل  �لر�شالة  ووق��ع 
بولند�  حكومات  روؤ���ش��اء  وم��ريك��ل، 
و��شبانيا  م��ور�ف��ي��ت�����ش��ك��ي  م��ات��و���س 
�شويف  وبلجيكيا  �شان�شيز  ب��ي��درو 
ميتي  و�ل����������دمن����������ارك  ف���ي���ل���م�������س 

فريديريك�شن.
�لر�شالة غد�ة حتذير  وجاءت هذه 
�ل�شحة  م��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����س  �أط���ل���ق���ه 
�أدهانوم  تيدرو�س  �لعاملية  �لعاملية 
�إن  ق������ال  �ل��������ذي  غ���ي���ري���ي�������ش���و����س 
لكنه  يتح�شن  �أوروب����ا  يف  “�لو�شع 

ي�شوء يف �لعامل«.
وح�شب تعد�د �أجرته وكالة فر�ن�س 
ر�شمّية  م�شادر  �إىل  ��شتناد�ً  بر�س 
�لثالثاء،  غ  ت   19،00 �ل�����ش��اع��ة 
�مل�شتجّد  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  �أودى 
�شخ�شاً  و914  �آلف   407 بحياة 
على �لأقل يف �لعامل منذ ظهوره يف 

�ل�شن يف كانون �لأّول/دي�شمر.
�أك����رث م���ن �شبعة  و����ُش���ّج���ل ر���ش��م��ّي��اً 

مالين و169 �ألفا و550 �إ�شابة 
بدء  م��ن��ذ  ومنطقة  ب��ل��د�ً   196 يف 
�لوباء. لكن هذه �لأرق��ام ل  تف�شي 
تعك�س �إّل جزء�ً من �لعدد �حلقيقي 
لالإ�شابات، �إذ �إّن دوًل عّدة ل جتري 
ملن  �إل  �لإ���ش��اب��ة  لك�شف  ف��ح��و���ش��ا 

ي�شتدعي و�شعه دخول �مل�شت�شفى.
ح�شب تعد�د فر�ن�س بر�س، �أح�شيت 
184 �ألفا و807 وفيات من �أ�شل 
و977  �آلف  و308  م��ل��ي��ون��ن 

�إ�شابة يف �أوروبا.
�ل�شركات  �����ش����وؤون  وزي������ر  و�أع����ل����ن 
�ل��ري��ط��اين �أل���وك ���ش��ارم��ا �أن���ه بات 
بامكان كافة متاجر �لتجزئة �إعادة 
ف��ت��ح �أب��و�ب��ه��ا �ع��ت��ب��ار�ً م��ن �لثنن 
�لتقدم  بف�شل  �ن��ك��ل��رت�  يف  �مل��ق��ب��ل 
فريو�س  مكافحة  �إط����ار  يف  �مل��ح��رز 

كورونا �مل�شتجّد.
�حلانات  ع��ل��ى  ي��ن��ب��غ��ي  �مل���ق���اب���ل،  يف 
�ل�شعر  وم�������ش���ف���ف���ي  و�مل�����ط�����اع�����م 
�لن��ت��ظ��ار حتى �ل��ر�ب��ع م��ن مت��وز/

للتمكن  موعد”  “كاأقرب  ي��ول��ي��و 
من �إعادة فتح �أبو�بها، وفق �شارما. 
�إع��ادة فتح  وتر�جعت �حلكومة عن 
�ملد�ر�س متخليًة عن خطتها باإعادة 
جميع �لتالميذ �إىل �ل�شفوف قبل 

عطلة �ل�شيف.
�حلكومة  �أع����ل����ن����ت  ج���ه���ت���ه���ا،  م����ن 
�لفرن�شية م�شاء �لثالثاء �أّنها تاأمل 

ملنظمة �ل�شحة �لعاملية، �لثالثاء �أن 
يهدد�ن  و�لأع��ا���ش��ري  �ل�شتاء  ف�شل 
�لقارة  يف  كوفيد-19  م��ك��اف��ح��ة 

�لأمريكية.
�لوليات  �شّجلت  �لإط���ار،  ه��ذ�  ويف 
�ملّتحدة م�شاء �لثالثاء 819 حالة 
وفاة جّر�ء فريو�س كورونا �مل�شتجّد 
24 ���ش��اع��ة، ل��ريت��ف��ع بذلك  خ���الل 
�إج����م����ايّل �ل���وف���ّي���ات �ل��ن��اج��م��ة عن 
�ل��وب��اء يف ه��ذ� �لبلد �إىل �أك��رث من 
بح�شب  وف����اة،  و750  �أل��ف��ا   111
�أع���ّدت���ه���ا ج��ام��ع��ة جونز  ح�����ش��ي��ل��ة 

هوبكنز.
و�أظهرت بيانات ن�شرتها يف �ل�شاعة 
20،30 بالتوقيت �ملحّلي )�لأربعاء 
�لتي  �جل���ام���ع���ة  غ(  ت   00،30
�لإ�شابات  تتّبع  يف  م��رج��ع��اً  ُتعتر 
�ل��ن��اج��م��ة ع���ن فريو�س  و�ل���وف���ي���ات 
�لفريو�س  �أّن  �مل�����ش��ت��ج��ّد،  ك���ورون���ا 
و803  �ألفا  و973  مليونا  �أ�شاب 

�أ�شخا�س يف �لبالد.
�ل�شّحة  وز�رة  �أعلنت  جهتها،  م��ن 
ت�شجيل  �لثالثاء  م�شاء  �لر�زيلية 
خالل  ب��ال��ف��ريو���س  وف����اة   1272
�ل�شاعات �لأربع و�لع�شرين �لأخرية، 
لرتتفع بذلك �حل�شيلة �لإجمالية 
يف  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة  ل�����ش��ح��اي��ا 
�إىل  �لالتيني  �لأمريكي  �لبلد  هذ� 

�أكرث من 38 �ألف وفاة.

باأن ت�شع يف 10 متوز/يوليو حّد�ً 
�ل�شارية  �ل�شحّية  �لطو�رئ  حلالة 
�آذ�ر/مار�س  نهاية  منذ  �ل��ب��الد  يف 
كورونا  ف��ريو���س  تف�ّشي  م��ن  للحّد 
“تطّور  ع��ل��ى  م�������ش���ّددة  �مل�����ش��ت��ج��ّد، 
�ل���و����ش���ع �ل�������ش���ّح���ي �لإي����ج����اب����ي يف 

�ملرحلة �لر�هنة«.
�إيفل  ب���رج  ي��ع��ي��د  �لإط�����ار  ه���ذ�  ويف 
حزير�ن/يونيو   25 يف  �أبو�به  فتح 
�أمام  �أ�شهر،  ثالثة  د�م  �إغ��الق  بعد 
�ل��ذي��ن ي��ح��ق ل��ه��م �ل��و���ش��ول فقط 

و�شع  م����ع  �ل����ث����اين  �ل���ط���اب���ق  �إىل 
�شن  �عتبار� من  �لإلز�مي  �لكمامة 
�حلادية ع�شرة و�ل�شعود فقط عر 

�ل�شالمل.
�لرو�شية  �لعا�شمة  �شو�رع  وت�شهد 
نهاية  منذ  �لأوىل  للمرة  �زدح��ام��ا 
�لأقنعة  و���ش��ع  ل��ك��ن  �آذ�ر/م����ار�����س، 
�لأماكن  يف  و�لقفاز�ت  �ل�شو�رع  يف 
�ملغلقة وو�شائل �لنقل، يبقى �إلز�ميا 
�شكانها  ع��دد  يبلغ  �لتي  مو�شكو  يف 
مركز  وت�����ش��ك��ل  ن�شمة  م��ل��ي��ون   12

�لوباء يف �لبالد. و�شجل يف مو�شكو 
و�إن  �لبالد  يف  �لوفيات  عدد  ن�شف 
كان عدد �لإ�شابات �ليومية تر�جع 
من �شتة �آلف مطلع �أيار/مايو �إىل 

1572 �لثالثاء.
�لثالثة عامليا  وحتتل رو�شيا �ملرتبة 
يف عدد �لإ�شابات �لذي يبلغ 485 

�ألفا و253 بينها 6142 وفاة.
�ملغرب  ق�����ّرر  ن��ف�����ش��ه،  �لإط�������ار  ويف 
من  ت��دري��ج��ي��ا  �لتخفيف  �ل��ث��الث��اء 
�إج�������ر�ء�ت �حل��ج��ر ومت���دي���د حالة 

منذ  �ملفرو�شة  �ل�شحية  �ل��ط��و�رئ 
�أكرث من �شهرين ون�شف للت�شدي 
ما  ب��ح�����ش��ب  كوفيد-19  جل��ائ��ح��ة 

�أفادت �حلكومة.
�لإ�شابات  م���ن  ب��امل��ئ��ة   75 ���ش��ج��ل 
�جلديدة �لأحد �لتي �رتفعت ب�شكل 
قيا�شي )136 �ألف �إ�شابة جديدة( 
�لقارة  يف  خ�شو�شا  دول،  ع�شر  يف 

�لأمريكية وجنوب �آ�شيا.
�لدول  منظمة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
�لأمريكية لل�شحة �لفرع �لإقليمي 

�جلائحة  �إّن  �ل������������وز�رة  وق�����ال�����ت 
�لر�زيل  يف  �ل��ي��وم  لغاية  ح�شدت 
من  �أ����ش���خ���ا����س   38406 �أرو�ح 
503 م�شابن  و  �ألفا   739 �أ�شل 
ح�شيلة  �أعلى  ثاين  يف  بالفريو�س، 
�لعامل  يف  دول���ة  ت�شّجلها  �إ���ش��اب��ات 

بعد �لوليات �ملتحدة.
�لعام  �لأم�������ن  ح�����ذر  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�س 
غذ�ئية  “�أزمة  م����ن  �ل����ث����الث����اء 
عاملية” تكون تبعاتها بعيدة �لأمد 
ل�”مئات مالين �لأطفال  بالن�شبة 
�أي  ب���ذل  ي��ت��م  مل  �إذ�  و�لبالغن” 
ج����ه����ود ل��ت��خ��ف��ي��ف ع�����و�ق�����ب وب�����اء 

كوفيد-19.
ب���ي���ان �شدر  غ��وت��ريي�����س يف  وق�����ال 
بالتز�من مع در��شة لالأمم �ملتحدة 
تعد  مل  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �أن��ظ��م��ت��ن��ا  “�إن 
تفاقم  كوفيد-19  وجائحة  تعمل 
من  “�أكرث  ب���اأن  م��ذك��ر�  �لو�شع” 
يح�شلون  ل  �شخ�س  مليون   820
�ليوم على ما يكفي من �لغذ�ء ل�شّد 
لتطويق  حم���اول���ة  ويف  ج��وع��ه��م«. 
�لعو�قب �لكارثية لالأزمة �ل�شحية 
�حلكومة  ك�شفت  �لق��ت�����ش��اد  ع��ل��ى 
لقطاع  دع������م  خ���ط���ة  �ل���ف���رن�������ش���ي���ة 
قيمتها  “تبلغ  �جل��وي��ة  �ل�شناعات 

�لإجمالية 15 مليار يورو«.
�ل��دول��ي��ة للطري�ن  �مل��ن��ظ��م��ة  و�أم����ا 
قيمة  ف�����ق�����درت  )�أي�������ات�������ا(  �مل�������دين 
�شركات  ت��ت��ك��ب��ده��ا  �ل��ت��ي  �خل�����ش��ائ��ر 
باأكرث  �جل��ائ��ح��ة  ب�شبب  �ل���ط���ري�ن 
 2020 يف  دولر  م��ل��ي��ار   84 م��ن 

و�أكرث من 15 مليار� يف 2021.
من جهة �أخرى، حّطت يف �إ�شر�ئيل 
تابعة  ط����ائ����رة  �ل����ث����الث����اء  م�������ش���اء 
للطري�ن”  “�لحتاد  مل��ج��م��وع��ة 
مب�شاعد�ت  حم��ّم��ل��ة  �لإم����ار�ت����ي����ة 
ط��ب��ي��ة ل���دع���م �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن يف 
�لت�شدي لفريو�س كورونا �مل�شتجد، 
يف ثاين رحلة من نوعها يف غ�شون 
�أف��اد �شهود  �أق��ّل من �شهر، وف��ق ما 

وم�شوؤولون.
�لنتخابية  �للجنة  �أعلنت  و�أخ��ري�، 
يف ت�شاد �لثالثاء تاأجيل �لنتخابات 
�لأول/ كانون  يف  �ملقررة  �لرملانية 
دي�شمر �ملقبل بدون حتديد موعد 
جديد لها ب�شبب �لظروف �ملرتبطة 

بفريو�س كورونا �مل�شتجّد.

ال�ستاء والأعا�سري يهددان مكافحة كوفيد-19 يف القارة الأمريكية

اأوروبا ت�صتفيد من جتربة كورونا.. وت�صتعد للوباء املقبل 

�أنغيال مريكل �إميانويل ماكرون رئي�س  بلجيكيارئي�س وزر�ء بولند� رئي�س وزر�ء �لدمناركرئي�س وزر�ء ��شبانيا

مري�س �أو “�ملري�س �شفر” ميكن �أن يعود �إىل 17 ت�شرين �لثاين/
نوفمر.

وياأتي هذ� �لبحث �جلديد �لتي مل ين�شر بعد يف جملة علمية، حتت 
جمال “علم �لأوبئة �لرقمي” �جلديد ن�شبيا.

وقام فريق بقيادة �إيالين ن�شويزي يف جامعة بو�شطن بتحليل 111 
�لثاين/ كانون  بن  لووهان  ��شطناعية  �أقمار  من  ملتقطة  �شورة 

عمليات  �أن  �كت�شف  كما   ،2020 ون��ي�����ش��ان/�أب��ري��ل   2018 يناير 
بحث كثرية عن �أعر��س م�شابهة لأعر��س كوفيد-19 �أجريت على 

حمرك �لبحث �ل�شيني “بايدو«.
�ل�شيار�ت  ع���دد  ك��ب��رية يف  زي����ادة  “ر�شدت  �ل��در����ش��ة  م��وؤل��ف��و  وك��ت��ب 
�ملتوقفة يف مر�آب م�شت�شفى ووهان بدء� من �آب/�أغ�شط�س 2019” 
وبلغت ذروتها يف كانون �لول/دي�شمر 2019«. ولأن �ل�شتف�شار�ت 

 •• وا�شنطن-اأ ف ب

�أجر�ها باحثون يف جامعتي بو�شطن وهارفرد  �أولية  �أظهرت در��شة 
�أن �رتفاعا كبري� يف ن�شبة زيار�ت �مل�شت�شفيات وعمليات �لبحث على 
�لإنرتنت �ملتعلقة باأعر��س كوفيد-19 من مدينة ووهان �ل�شينية 
قد ت�شري �إىل �أن فريو�س كورونا �مل�شتجد قد يكون �نت�شر منذ �آب/

وُر�شد هذ� �لوباء �لذي ُربط بفريو�س �نتقل من  �أغ�شط�س 2019. 
�حليو�نات �إىل �لب�شر، يف �لبد�ية يف �شوق هو�نان للماأكولت �لبحرية 

يف ووهان يف كانون �لأول/دي�شمر 2019.
ويف وقت لحق، حتدث خر�ء عن �شلف ور�ثي للفريو�س يف منت�شف 
و�أ�شار تقرير يف �شحيفة “�شاوث  ت�شرين �لثاين/نوفمر 2019. 
�أول  �أن  �إىل  حكومية  ب��ي��ان��ات  ع��ن  نقال  بو�شت”  مورنينغ  ت�شاينا 

�خلا�شة بكلمة “�شعال” ترتفع يف مو��شم �لإنفلونز� �ل�شنوية، فقد 
�أعر��س  �أح��د  يعد  �ل��ذي  �لإ�شهال”  “�أ�شباب  ع��ن  �أي�شا  �لبحث  مت 
�آب/�أغ�شط�س،  “يف  �لفريق  و�أو���ش��ح  حت��دي��د�.  �لأك���رث  كوفيد-19 
�لتي مل تظهر  �لإ�شهال  �لبحث عن  زي��ادة كبرية يف عمليات  حددنا 
�ملتعلقة  �نعك�شت يف بيانات �لبحث  �أو  �ل�شابقة  يف مو��شم �لإنفلونز� 

بال�شعال«.
�شيوعا  �لأك���رث  �ل�شمة  ه��ي  �لتنف�شي  �جل��ه��از  �أع��ر����س  �أن  ح��ن  ويف 
“قد يلعب  �لإ�شهال  �أن  �لدر��شة  �شار�س-كوف-2، �قرتحت  لعدوى 
�إن��ه��م مل  �مل��وؤل��ف��ون  وق���ال  �ل��ف��ريو���س حمليا«.  �نتقال  يف  دور� مهما 
يتمكنو� من �لتاأكيد ب�شكل قاطع �أن �لبيانات �لتي وثقوها مرتبطة 
�أبحاث  �إل��ي��ه��ا  تو�شلت  ��شتنتاجات  دع��م  بحثهم  لكن  ب��ال��ف��ريو���س، 

�أخرى.  

املجر وكرواتيا ترفعان القيود احلدودية غدًا
•• بوداب�شت-رويرتز

�إن �ملجر وكرو�تيا �شرتفعان  �أم�س �لأربعاء  قال وزير خارجية �ملجر بيرت �شيارتو 
�لقيود �ملفرو�شة على �ل�شفر عر حدودهما �عتبار� من يوم غد �جلمعة مع �نح�شار 

جائحة فريو�س كورونا و��شتمر�ر �ل�شيطرة عليها يف �لبلدين.
�أمام �لنم�شا  �أن فتح �حلدود  ُن�شر على في�شبوك  و�أ�شاف �شيارتو يف مقطع فيديو 
حالت  يف  قفزة  ي�شبب  مل  �لت�شيك  وجمهورية  و�شلوفينيا  و�شربيا  و�شلوفاكيا 

�لإ�شابة �جلديدة بالفريو�س.
ب�شكل كبري  يرجع  ما  �لفريو�س وهو  ن�شبيا لنت�شار  �ملجر معدل متو��شع  ولدى 
�إىل �إجر�ء�ت �لعزل �لعام �ملبكرة و�ل�شارمة. و�شجلت �ل�شلطات حتى �أم�س �لأربعاء 
 2355 وت��ع��اف��ى  �شخ�شا   551 منها  ت���ويف  ب��ال��ف��ريو���س،  �إ���ش��اب��ة  ح��ال��ة   4027

مري�شا.

كورونا قد يكون بداأ يف �صيف 2019  
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عربي ودويل

•• وا�شنطن-وكاالت

قال �لكاتب د�يفيد ر�بوي يف تقرير 
�لإم����ارة  �إن  “نيوزويك”  مبجلة 
�خل��ل��ي��ج��ي��ة �ل�����ش��غ��رية �أط��ل��ق��ت يف 
و��شعة  معركة  �ملا�شية  �ل�����ش��ن��و�ت 
ومكلفة جديدة للتغلغل يف �مل�شهد 

�ل�شيا�شي �لأمريكي.
�لر�عي  �أنها  �لكاتب، رغم  و�أ�شاف 
�لر�شمي لتنظيم �لإخو�ن �لإرهابي 
�لنفط  ل���رثو�ت  �متالكها  �أن  ،�إل 
و�لغاز �لطبيعي �شمح لها باكت�شاب 

�أ�شدقاء يف �أماكن مفاجئة.
�أن ��شتخد�م حكام  ويوؤكد �لتقرير 
لإ�شعال  “�جلزيرة”  لقناة  قطر 
�ل�شتقر�ر  وتهديد  �لحتجاجات 
دع�����ا دول  �ل���ع���رب���ي���ة،  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�ل��ع��الق��ات مع  �إىل ق��ط��ع  �جل�����و�ر 
�لقطرية،  �ل�شلطات  ولكن  قطر، 
�إذ�  �شتحل  �لأزم����ة  �أن  ع��ل��ى  ُت�����ش��ر 
�شناع  ع��ل��ى  �ل�����ش��غ��ط  يف  جن��ح��ت 
�ل��ق��ر�ر يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة عر 
وو�شائل  �مل���ن���ا����ش���رة  جم���م���وع���ات 
لتبني  �لدر��شات  ومر�كز  �لإع��الم 
مو�قفها، بدل �حلو�ر مبا�شرة مع 

�لدول �ملقاطعة لها.
ويذكر �لتقرير �أن �أحد تلك �ملر�كز 
�لقطري  “�ملعهد  �مل�����ش��ت��ح��دث��ة، 
�مل�شجل  تك�شا�س،  يف  �لأمريكي” 
�إمارة  ع��ن  نيابة  �شغط  جمموعة 
مالين   5.2 ع��ل��ى  ح�شل  ق��ط��ر، 
�ل��ق��ط��ري��ة يف  دولر م��ن �ل�����ش��ف��ارة 
 2019 يف  �مل���ت���ح���دة  �ل������ولي������ات 

وحدها.
تتبع  حماولة  �أن  �لتقرير  ويتابع 

•• هيو�شتون-رويرتز

ق����ال م�����ش��ي��ع��ون يف ج���ن���ازة ج���ورج 
ف��ل��وي��د، �ل����ذي �أث������ارت وف���ات���ه �إثر 
رقبته  على  بركبته  �شرطي  �شغط 
�حتجاجات يف �أنحاء �لعامل تنديد� 
�إنه رجل عادي حوله  بالعن�شرية، 
�أن  ميكنها  حلركة  رمز  �إىل  �لقدر 

تغري �لعامل.
و�أثناء نقل �ل�شالة على مدى �أربع 
على  مبا�شرة  �ل��ه��و�ء  على  �شاعات 
�لأمريكية  �لتلفزيون  �شبكات  كل 
ك��ن��ي�����ش��ة مبدينة  م���ن  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
فيها  ت����رع����رع  �ل���ت���ي  ه���ي���و����ش���ت���ون 
ورجال  �لعائلة  �أف��ر�د  حث  فلويد، 
�لدين و�ل�شا�شة �ل�شعب �لأمريكي 
على حتويل �حلزن و�لغ�شب على 

وفاته �إىل حلظة ح�شاب لالأمة.
و�أج���ري���ت م��ر����ش��م �ل��ت�����ش��ي��ي��ع بعد 
�أ���ش��ب��وع��ن م��ن وف����اة ف��ل��وي��د �لتي 
بالفيديو.  �مل�������ارة  �أح������د  ���ش��ج��ل��ه��ا 
و�شغط �شرطي �أبي�س بركبته على 
دقائق  ت�شع  ل��ق��ر�ب��ة  ف��ل��وي��د  رق��ب��ة 
ب��ي��ن��م��ا ك����ان م��ك��ب��ال و�أع�������زل على 
�شارع يف مدينة منيابولي�س  �أر���س 
�لنف�س  لل���ت���ق���اط  ي���ج���اه���د  وه�����و 
ويتاأوه طلبا للم�شاعدة ويقول “ل 
�أ�شتطيع �لتنف�س” قبل �أن يختفي 

�شوته.
وي���و�ج���ه دي���ري���ك ت�����ش��وف��ن )44 
عاما( �ل�شرطي �لذي جثم بركبته 
من  �لقتل  تهمة  فلويد  رقبة  على 
ب��ي��ن��م��ا وجهت  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل����درج����ة 
�مل�شاعدة  ت��ه��م��ة  �آخ���ري���ن  ل��ث��الث��ة 
و�ل��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى ق��ت��ل ف��ل��وي��د يف 
�أي��ار. وقد �أقيلو� جميعا  25 مايو 

بعد يوم من �لو�قعة.
وب����ات����ت ك���ل���م���ات ف���ل���وي���د �لأخ������رية 
مظاهر�ت  يف  �ح���ت���ج���اج  ����ش���رخ���ة 
غا�شبة على م�شتوى �لعامل �شارك 
فيها ع�شر�ت �لآلف رغم �ملخاطر 
فريو�س  جائحة  ظ��ل  يف  �ل�شحية 
كورونا، للمطالبة بالعد�لة لفلويد 
�إنفاذ  �شلطات  معاملة  �شوء  و�إنهاء 
�لوليات  يف  ل��الأق��ل��ي��ات  �ل��ق��ان��ون 

�ملتحدة.
�بنة  ب���روك���ل���ن وي��ل��ي��ام��ز  وق���ال���ت 
�أخت فلويد خالل مر��شم �لتاأبن 
دم���ت  م�����ا  �ل���ت���ن���ف�������س.  “ميكنني 

وم�شر �لعالقات مع �لدوحة.  
تقرير  ي��ك�����ش��ف  �آخ������ر،  �إط������ار  ويف 
�إىل  ق���ط���ر  ����ش���ع���ي  “نيوزويك” 
�خ����������رت�ق �����ش����ف����وف �مل���ع���ار����ش���ن 
لرت�مب �أي�شاً، بالتقرب مثاًل من 
�ملناه�شة  تر�مب”  “�أبد�ً  حملة 

ل�شيا�شات �لبيت �لأبي�س.
يقول  عينه،  �ملعهد  وثائق  وح�شب 
من  �أك��رث  �ل��دوح��ة  دفعت  �لكاتب، 
�أبحاث  مل��رك��ز  دولر  �أل����ف   219
ي��دي��ره �أح���د �جل��م��ه��وري��ن، طمعاً 
يف ترتيب لقاء�ت مع �أع�شاء �ملعهد 
و�لتكفل   ،2019 �أو�خ������ر  ح��ت��ى 
يف  للم�شاركة  م��دف��وع��ة  ب���اإج���از�ت 
�لإطار  ه��ذ�  ويف  �ل��دوح��ة،  منتدى 
ل��ف��ت �أح���د �لأع�����ش��اء �ل��ب��ارزي��ن يف 
�مل�شت�شار  تر�مب”،  “�أبد�ً  حملة 
�جلمهوري  �حل������زب  يف  �ل�������ش���اب���ق 
�شفره  بعد  �لأنظار  ويل�شون،  ريك 
�لعديد  يف  و�مل�شاركة  �لدوحة  �إىل 
�ل�شيا�شات  لتمجيد  �للقاء�ت  من 
من�شات  ع���ر  خ��ا���ش��ًة  �ل��ق��ط��ري��ة 

�لتو��شل �لأمريكية.
وي�شف �لتقرير دفع تكاليف �شفر 
قطر،  �إىل  و�مل��وؤث��ري��ن  �ل�شيا�شين 
مبثال و��شح على �لر�شوة، لك�شب 
�لتقرير  وي��وؤك��د  و�ل���ولء،  �لتاأييد 
يهاجم  ي����ز�ل  ل  ف��ري��دري��ك�����س  �أن 
ب��ا���ش��ت��م��ر�ر م���ن ي�����ش��م��ي��ه��م �أع�����د�ء 

قطر، لهذ� �ل�شبب.
“يبدو  ق���ائ���اًل:  �ل��ت��ق��ري��ر  وي��خ��ت��م 
و�لد�عمة  �مل��ت�����ش��ددة  �لإم������ارة  �أن 
للتنظيمات �لإرهابية مثل �لإخو�ن 
عليه  �لعتماد  باإمكانها  �مل�شلمن، 

يف �أي وقت«.

تعيني اأول قائد اأ�صود
 ل�صالح اجلو الأمريكي 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

بر�ون  ت�شارلز  �جل��رن�ل  تعين  على  بالإجماع  �لأمريكي  �ل�شيوخ  و�فق جمل�س 
تاريخ  يف  �أ�شود  �شابط  �أول  بذلك  لي�شبح  �جل��و،  �شالح  لأرك��ان  رئي�شاً  جونيور 
�لوليات �ملتحدة يقود �أحد فروع �لقو�ت �مل�شّلحة �ل�شّتة، يف تعين ياأتي يف خ�شّم 

جدل و��شع ي�شهده هذ� �لبلد حول �لتمييز �لعن�شري فيه.
وبر�ون )57 عاماً( �لذي يتوىّل حالياً من�شب قائد �لقو�ت �جلوية يف منطقة 
�لوليات  ت��اري��خ  يف  �أ���ش��ود  ج���رن�ل  �أول  �لتعين  ب��ه��ذ�  �شي�شبح  �ل��ه��ادئ  �ملحيط 
�ملتحدة ير�أ�س �أحد �أ�شلحة �لبنتاغون �ل�شّتة )�شالح �جلو، �شالح �لبحر، �شالح 

�لّر، م�شاة �لبحرية، خفر �ل�شو�حل و�لقوة �لف�شائية(.
وب�شفته قائد�ً ل�شالح �جلو فاإّن هذ� �ل�شابط �لطّيار �شي�شبح ثاين جرن�ل �أ�شود 

يف ت��اري��خ �ل��ولي��ات �مل��ّت��ح��دة ي�����ش��ارك يف 
ع�شوية هيئة �أركان �جليو�س �مل�شرتكة، 
�شبقه  �لذي  �لوحيد  باأّن �جلرن�ل  علماً 
ب��اول �لذي  ك��ان كولن  �إىل ه��ذه �لهيئة 

تر�أّ�شها بن 1989 و1993.
 98 باأغلبية  �ل�شيوخ  جمل�س  و���ش��ّوت 
�شوتاً مقابل �شفر على تثبيت �جلرن�ل 

بر�ون يف هذ� �ملن�شب.
����ش���الح �جل�����و منذ  وب��������ر�ون ط���ي���ار يف 
�أف-16  مل��ق��ات��ل��ة  ق���ائ���د�ً  ك���ان   ،1984
�ملحيط  منطقتي  يف  خ�شو�شاً  وح���ارب 
�ل��ه��ادئ و�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط، ويف �شجّله 
 130 ب��ي��ن��ه��ا  ط�����ري�ن  ���ش��اع��ة   2900
�شريته  بح�شب  م���ع���ارك،  �أث���ن���اء  ���ش��اع��ة 

�لذ�تية �لر�شمية. وياأتي تعيينه يف وقت تتو��شل فيه �لتظاهر�ت يف جميع �أنحاء 
يف  �ل�شود،  لها  يتعّر�س  �لتي  �ملعاملة  و�شوء  �لعن�شرية  على  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�حتجاجات �أ�شعل فتيلها موت �ملو�طن �لأ�شود �لأعزل جورج فلويد يف 25 �أيار/

مايو �ختناقاً حتت ركبة �شرطي �أبي�س �أثناء توقيفه يف مدينة مينيابولي�س.
على  �ل�شيوخ  جمل�س  مب�شادقة  �لرتحيب  �إىل  تر�مب  دونالد  �لرئي�س  و�شارع 
تويرت  تغريدة على  تر�مب يف  وكتب  �ملن�شب.  ه��ذ�  ب��ر�ون يف  �جل��رن�ل  تعيينه 
“يوم تاريخي لأمريكا! متحّم�س للعمل ب�شكل �أوثق مع �جلرن�ل بر�ون، �لرجل 
�لوطني و�لقائد �لعظيم!«. وكان �جلرن�ل بر�ون �أدىل �لأ�شبوع �ملا�شي ب�شهادة 
�ل�شّلم  �شعوده  �أث��ن��اء  ب�شرته  ل��ون  ب�شبب  و�جهته  �لتي  �لعقبات  ح��ول  م��وؤّث��رة 
للحرية  مثاًل  دوم��اً  تكن  “مل  �ملهنية  حياته  �أّن  م��وؤّك��د�ً  �جلي�س،  يف  �لوظيفي 
�أّنه كان  و�لعد�لة«. وروى �جلرن�ل �ملتحّدر من تك�شا�س يف �شريط فيديو كيف 
يجد نف�شه يف �أغلب �لأحيان �لطيار �لأ�شود �لوحيد يف �شربه �أو �ل�شابط �لأ�شود 
�لوحيد يف غرفة مكتظة بال�شباط، وكيف كان هوؤلء ي�شاألونه عّما �إذ� كان فعاًل 
�شابطاً مع �أّنه كان يرتدي �لزي �لع�شكري نف�شه  �لذي يرتدونه وي�شع �ل�شار�ت 

�لع�شكرية نف�شها �لتي ي�شعونها.
 

�أث���ر ت��ل��ك �لأم�����و�ل و�إن��ف��اق��ه��ا يعد 
كيف  تك�شف  �إذ  ج���د�ً،  لف��ت��اً  �أم����ر�ً 
�أمو�لها �شماًل ومييناً،  تنفق قطر 
مبجموعة  ق����و�ع����ده����ا  ل��ت��غ��ط��ي��ة 
�لوليات  يف  �مل��وؤث��ري��ن  م��ن  و��شعة 
�لد�عمن  م���ن  خ��ا���ش��ًة  �مل���ت���ح���دة، 
�لأمريكي  للرئي�س  و�مل��ع��ار���ش��ن 

دونالد تر�مب.
ل�شحيفة  ���ش��اب��ق  ت��ق��ري��ر  وح�����ش��ب 
�أنفق  جورنال”،  ���ش��رتي��ت  “و�ل 
فو�تري  على  م�شجالن  �شخ�شان 
�لوليات  يف  �ل��ق��ط��ري��ة  �ل�����ش��ف��ارة 
�مل����ت����ح����دة، ن���ي���ك م����وزي����ن وج����وي 
�أ�شا�شية  �شخ�شية   250 �أله����ام، 

و�أغدقو�  تر�مب،  د�ئ��رة  يف  موؤثرة 
�ل�شفر�ت  ج��ان��ب  �إىل  �مل���ال،  عليها 
من  و�لعديد  قطر  �إىل  �ل�شياحية 
�ملكافاآت �لأخرى، بحثاً عن �لتاأثري 
ع��ل��ى ���ش��ي��ا���ش��ة �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س يف 

منطقة �خلليج.
دفعت  قطر  �أن  �لتقرير  ويك�شف 
�لأول(  )ت�������ش���ري���ن  �أك���ت���وب���ر  ب����ن 
�لأول(  )ت�شرين  و�أكتوبر   2017
2019، 180 �ألف دولر، ل�شركة 
هولدينغ”  ميديا  �شان�س  “كومن 
لأحد  �إذ�ع��ي��اً  برناجماً  تنتج  �لتي 
جون  ت��ر�م��ب،  �شيا�شات  منا�شري 
فريدريك�س، �لذي �شبق له �أن �أد�ر 

بولية  �لنتخابية  ت��ر�م��ب  حملة 
فرجينيا يف 2016، و�لذي يعمل 
�ل�شت�شاري  �مل��ج��ل�����س  يف  ح���ال���ي���اً 
حلملة �إع����ادة �ن��ت��خ��اب ت��ر�م��ب يف 
وثائق  وح�����ش��ب  �جل�������اري.  �ل���ع���ام 
فاإن  “�ملعهد �لقطري �لأمريكي”، 
�لدوحة تطلب من فريدريك�س يف 
�ملقابل تاأمن تعرفها �إىل �أ�شخا�س 
منتظم  ظهور  وت��اأم��ن  رئي�شين، 
وقادة  �لقطرين  �مل�شوؤولن  لكبار 
�لأع���م���ال و�خل�����ر�ء، وب���ث حلقات 
مبا�شرة كل �شهر من د�خل �ملعهد 
ل��ل��رتوي��ج ل��ق��ط��ر، و�ل���دع���اي���ة لها 
عر �لهتمام بتنظيم كاأ�س �لعامل 

�أو  م���ث���اًل،   2022 �ل���ق���دم  ل���ك���رة 
مع  منتظمة  حم��ادث��ات  ��شت�شافة 
م�شوؤولن قطرين د�خل �لوليات 
�ملتحدة وخارجها، وغري ذلك من 

�لر�مج.
بي�شت”  “د�يلي  مل���وق���ع  و����ش���ب���ق 
مار�س  يف  �أ����ش���ار  �أن  �لإل����ك����رتوين 
بات  ف��ري��دري��ك�����س  �أن  �إىل  )�آذ�ر( 
ي���ب���ث ب����رن����اجم����ه م�����ن �ل�����دوح�����ة، 
وي������ج������ري م�����ق�����اب�����الت م������ع ك���ب���ار 
�لقطرين  �حلكومين  �مل�شوؤولن 
�ل��ق��ط��ري��ة، وقطع  ح����ول �لأزم������ة 
�لإرهاب،  ملكافحة  �لد�عية  �ل��دول 
و�لبحرين،  و�لإم��ار�ت،  �ل�شعودية، 

�أتنف�س، ف�شوف تتحقق �لعد�لة... 
ه���ذه ل��ي�����ش��ت جم���رد ج��رمي��ة قتل 
ولق����ت  كر�هية”.  ج���رمي���ة  ب����ل 
د�خل  �ملعزين  ��شتح�شان  كلماتها 
كني�شة )نافورة �حلمد( يف مدينة 

هيو�شتون.
كانت ويليامز و�حدة من كثريين 
م��ن �لأق������ارب و�لأ����ش���دق���اء، وكان 
معظمهم يرتدون مالب�س بي�شاء، 

�لذين حتدثو� عن فلويد ك�شخ�س 
ودود �أكر من �حلياة.

تريين�س  �لأ�شغر  �شقيقه  وحت��دث 
منت�شف  يف  ��شتيقاظه  عن  فلويد 
�لأخ��������رية وهو  �لأي��������ام  �ل���ل���ي���ل يف 
ر�أى  بعدما  نف�شية  ب�شدمة  ي�شعر 
�أنفا�شه  �لأك��ر وهو يلفظ  �شقيقه 
�لأخ�������رية. وق�����ال ���ش��ق��ي��ق��ه �لأك����ر 
فيلوني�س وهو يبكي وقد �عت�شره 

“كان جورج رجلي �خلارق  �حلزن 
ب�شفة �شخ�شية«.

�آل  �لق�س  �ملن�شة  �عتلى  وع��ن��دم��ا 
����ش���ارب���ت���ون، وه����و ن��ا���ش��ط ب�����ارز يف 
ومعلق  �مل���دن���ي���ة  �حل���ق���وق  جم����ال 
�لتاأبن  كلمة  لإل��ق��اء  ت��ل��ف��زي��وين، 
“�أخ  باأنه  فلويد  و�شف  �لرئي�شية 
رغم  ع��ظ��ي��م��ا  �إرث�����ا  ت����رك  عادي” 
�ل��ت��ي منعته من  �ل��ق�����ش��ور  �أوج����ه 

حتقيق كل ما كان ي�شبو �إليه ذ�ت 
يوم.

�هلل  �أخ������ذ  “لقد  ق���ائ���ال  و�أردف 
�حل��ج��ر �مل���رف���و����س وج��ع��ل��ه حجر 
�لعامل  �شتغري  ح��رك��ة  يف  �ل���ز�وي���ة 
من  موعظة  م�شتدعيا  باأ�شره”، 

�لعهد �جلديد.
�شتقود  فلويد  عائلة  �أن  و�أ���ش��اف 
يجري  و�����ش���ن���ط���ن  �إىل  م�������ش���رية 
�أغ�شط�س   28 يف  ت���ن���ظ���ي���م���ه���ا 
�ل�شابعة  �ل����ذك����رى  لإح����ي����اء  �آب 
حلم”  “لدي  خلطاب  و�خلم�شن 
�لذي �ألقاه عام 1963 عند ن�شب 
�حلقوق  زعيم  �ل��ت��ذك��اري  لنكولن 
�لذي  كينج  ل��وث��ر  م��ارت��ن  �مل��دن��ي��ة 

�غتيل عام 1968.
�شخ�س   2500 ح����و�يل  وح�����ش��ر 
�جلنازة �لتي �أعقبت مر��شم تاأبن 
منيابولي�س  يف  �مل��ا���ش��ي  �لأ���ش��ب��وع 
ب��ع��د مغادرته  ح��ي��ث ع��ا���س ف��ل��وي��د 
ه���ي���و����ش���ت���ون وم�������ش���ق���ط ر�أ������ش�����ه يف 

ريفورد بولية نورث كارولينا.
�لرئي�س  نائب  بايدن  وخاطب جو 
�لأم�����ري�����ك�����ي �ل�������ش���اب���ق و�مل���ر����ش���ح 
�لرئا�شة  لنتخابات  �لدميقر�طي 
�لتي جترى يف �لثالث من نوفمر 
�لتاأبن  م��ر����ش��م  �ل��ث��اين،  ت�شرين 
ع��ر �لإن���رتن���ت، وع���ر ع��ن �أ�شفه 
�ل�شود  “كثري� من �لأمريكين  �أن 
�أنهم قد  ي�شتيقظون وهم يعلمون 
�أرو�ح���ه���م خ���الل عي�شهم  ي��ف��ق��دو� 
“يجب  وق���ال  فح�شب«.  حلياتهم 
�أل نغ�س �لطرف. ل ميكننا ترك 
هذه �للحظة معتقدين �أنه ميكننا 
�أن نغ�س �لطرف عن  �أخ��رى  م��رة 

�لعن�شرية«.

 ك�سفت �سعي الدوحة  اإىل اخرتاق �سفوف املعار�سني لرتامب اأي�سًا

نيوزويك: هكذا حتاول قطر ا�صتمالة �صناع القرار يف وا�صنطن...بالر�صوة

فلويد يتحول اإىل رمز وعائلته تطالب بتحقيق العدالة  

بروز دور �صقيقة كيم جوجن يف خالف مع كوريا اجلنوبية 
�كت�شبت كيم يو جوجن �هتماما دوليا بقيادة وفد �إىل دورة 

�لألعاب �لأوملبية عام 2018 يف كوريا �جلنوبية.
وفيما بعد �شوهدت وهي تعمل على �لتاأكد من �شري �لأمور 
م��رة وهي  ذ�ت  �شوهدت  بل  �لأك��ر  ل�شقيقها  ي��ر�م  على ما 
حتمل له منف�شة �ل�شجائر يف حمطة قطار وهو يف طريقه 
حل�����ش��ور ق��م��ة م��ع �ل��رئ��ي�����س �لأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب يف 

فيتنام.
وعززت  �ل�شيا�شة  ر�شم  يف  �أك��ر  عاما  دور�  تولت  �أنها  غري 
�ل�شاحة  على  �ل��ن��ف��وذ  ذوي  م��ن  �مل�����ش��وؤول��ن  ك��اأح��د  و�شعها 

�ل�شيا�شية.
وقالت ريت�شل مينيوجن يل �ملحللة �ل�شابقة �ملتخ�ش�شة يف 

 •• �شول-رويرتز

دور�  �أون  جوجن  كيم  �ل�شمالية  كوريا  زعيم  �شقيقة  تتوىل 
�أكرث ت�شدد� ت�شتهدف كوريا  ب��ارز� يف حملة �شغط جديدة 
�إنه  حمللون  يقول  ما  على  �ل�شوء  ي�شلط  فيما  �جلنوبية 
م�شاعدة  جم��رد  يتجاوز  �ل�شيا�شات  ر�شم  يف  ج��وه��ري  دور 

�شقيقها.
من  �لثالثينيات  �أو�ئ����ل  يف  �أن��ه��ا  �ملعتقد  ج���وجن،  ي��و  وك��ي��م 
�لتي  �ل�شمالية  �أف��ر�د عائلة زعيم كوريا  �أق��رب  �لعمر، هي 

تلعب دور� عاما يف �ل�شيا�شة.
وخالل طفرة يف �لدبلوما�شية �لدولية يف 2019-2018 

ذلك  “قبل  �لأمريكية  باحلكومة  �ل�شمالية  كوريا  �شوؤون 
�شقيقة  �أنها  �لدولة ي�شور كيم يو ج��وجن على  �إع��الم  ك��ان 
�أو  ب��ه  �خلا�شة  �ل��روت��وك��ول  م�شوؤولة  �أو  �أون  ج��وجن  كيم 
�ل�شماليون  فالكوريون  �لآن  �أم��ا  مر�فقيه...  م��ن  و�ح���دة 

يدركون بالتاأكيد �أنها �أكرث من ذلك«.
�لدعاية بكوريا  �لكو�لي�س يف وكالت  وقد عملت كيم ور�ء 
�إىل  �شمها  �إىل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  دف��ع  دور  وه��و  �ل�شمالية 
ق��ائ��م��ة ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ن �خل��ا���ش��ع��ن ل��ع��ق��وب��ات يف 2017 

ب�شبب �نتهاكات حقوق �لإن�شان و�لرقابة.
ويف مار�س �آذ�ر ن�شرت و�شائل �لإعالم �لر�شمية �أول ت�شريح 
ذلك  وت��ال  �جلنوبية.  �لكورية  �ل�شلطات  فيه  �نتقدت  لها 

ويف  ت��ر�م��ب  م��ن  تعليقات  ع��ل��ى  رد  منها  ت�شريحات  ع���دة 
�لأ�شبوع �ملا�شي حتذير من �أن �ل�شمال �شيقطع �لت�شالت 

مع كوريا �جلنوبية.
وع��ن��دم��ا �أع��ل��ن��ت و���ش��ائ��ل �لإع�����الم �ل��ر���ش��م��ي��ة �ل��ث��الث��اء �أن 
�إن  �أي�شا  �خلطوط �ل�شاخنة بن �لكوريتن �شتقطع قالت 
كيم يو جوجن وكيم يوجن ت�شول وهو من قد�مى �ل�شقور 

�أيد� �لقر�ر يف �جتماع.
وق����ال م��اي��ك��ل م����ادن �خل��ب��ري يف ����ش���وؤون �ل��ق��ي��ادة يف كوريا 
هذ�  �إن  لالأبحاث  �لأمريكي  �شتيم�شون  مبركز  �ل�شمالية 
�ل�شرح �لنادر لعملية ر�شم �ل�شيا�شات ير�شم �شورة لكيم يو 

جوجن باعتبارها �شخ�شية يف غاية �لأهمية.

 •• وا�شنطن-اأ ف ب

�لأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  �ن��ت��ق��د 
��س  “�ت�س  جمموعة  بومبيو  مايك 
�لريطانية  �مل�����ش��رف��ي��ة  �شي”  ب���ي 
لدعمها �لقانون �ملثري للجدل حول 
�لأم�����ن �ل��ق��وم��ي �ل����ذي ت��ري��د بكن 

فر�شه على هونغ كونغ.
�مل�شرفية  �مل����ج����م����وع����ة  وع���������رت 
�لعمالقة �لتي تتمتع بوجود قوي يف 
�آ�شيا، �لأ�شبوع �ملا�شي عن دعمها علنا 
“ويت�شات”  من�شة  على  للم�شروع 
مع �شورة ملدير فرعها يف �آ�شيا بيرت 

وونغ وهو يوقع عري�شة يف هذ� �لجتاه.
و���ش��رح ب��ي��رت وون���غ ل��وك��ال��ة �أن��ب��اء �ل�����ش��ن �جلديدة 
�لر�شمية �أنه ياأمل يف �أن يجلب �لقانون “�ل�شتقر�ر 

و�لزدهار على �لأمد �لطويل” لهونغ كونغ.
وقال بومبيو يف بيان “يبدو يل �أن �إظهار هذ� �لولء 
ل يجلب �حرت�ما لت�س ��س بي �شي من جانب بكن 
�ل�شن  يف  �مل�شرف  ن�شاطات  ��شتخد�م  تو��شل  �لتي 
“�ل�شلوك  �أن  و�أ�شاف  لندن«.  �شد  �شيا�شية  كر�فعة 
�أن تتجنب �لدول  �لعدو�ين لبكن يك�شف ملاذ� يجب 
بناها  و�أن حت��م��ي  �ل�����ش��ن  ع��ل��ى  �لع���ت���م���اد جت���اري���ا 

بومبيو ينتقد »ات�س ا�س بي �صي« لدعمه قانون هونغ كونغ 

»تويرت« و»�صكوير« تقران عطلة 
احتفال بانتهاء العبودية يف اأمريكا 

�حل����زب  تاأثري”  م����ن  �ل���ت���ح���ت���ي���ة 
�ل�شيوعي �ل�شيني. 

وك����رر ب��وم��ب��ي��و دع��وت��ه �ل����دول �إىل 
�ل�شيني  ه�����و�وي  جم��م��وع��ة  م��ن��ع 
�ل��ع��م��الق��ة ل��الت�����ش��الت م���ن بناء 
بنى حتتية ل�شبكة �جليل �خلام�س 
و��شنطن  تخ�شى  بينما  )5جي( 

خماطر عديدة بينها �لتج�ش�س.
ين�س  قانون  فر�س  �ل�شن  وتريد 
على “منع ووقف وقمع �ي حترك 
�لقومي  �لأمن  ب�شكل خطري  يهدد 
و�لتاآمر  �لنف�شالية  �لنزعة  مثل 
�أو �لوقوف ور�ء ن�شاطات  و�لإع��د�د 
�إرهابية، وكذلك ن�شاطات قوى �أجنبية ت�شكل تدخال 

يف �شوؤون” هونغ كونغ. 
�إىل قمع  �لقانون  ي��وؤدي  �أن  �لن�س  ويخ�شى معار�شو 

�شيا�شي �شبيه مبا يحدث يف �ل�شن �لقارية.
وردت �لوليات �ملتحدة باإلغاء �لو�شع �خلا�س �ملمنوح 
جمموعة  وقالت  �ل�شابقة.  �لريطانية  للم�شتعمرة 
“�ت�س ��س بي �شي” علنا �إنها تدعم �لقانون �ل�شيني 
بعد �شغوط علنية مار�شتها �شخ�شية مو�لية لبكن 

يف هونغ كونغ.
 

•• �شان فران�شي�شكو-اأ ف ب

ير�أ�شهما،  �للتن  �ل�شركتن  �أن  دور���ش��ي  ج��اك  �أع��ل��ن 
�شيجعالن يوم 19 حزير�ن/ “تويرت” و”�شكوير”، 

فيهما  ل��ل��م��وظ��ف��ن  ع��ط��ل��ة  ي���ون���ي���و 
�حتفال بنهاية �لعبودية يف �لوليات 

�ملتحدة.
�شميت  �ل����ت����ي  �ل���ع���ط���ل���ة  وت���������ش����ادف 
ح����زي����ر�ن/  19 يف  “جونتينث” 

ي��ون��ي��و، ي���وم و���ش��ل��ت ق����و�ت �لحت���اد 
ر�شالة  م��ع   1865 يف  تك�شا�س  �إىل 
�نتهت  �لأه��ل��ي��ة  �حل���رب  �أن  م��ف��اده��ا 
“جون  ملوقع  وفقا  �نتهت  و�لعبودية 

تينث” �لذي ��شتند �إليه دور�شي.
وكان �لرئي�س �بر�هام لنكولن �أ�شدر 
�إع�������الن �ل���ت���ح���ري���ر ه�����ذ� ق���ب���ل �أك����رث 

ب��د�ي��ة �لعام  �لتنفيذ يف  م��ن ع��ام��ن وق���د دخ���ل ح��ي��ز 
.1863

ووفقا للموقع �لإلكرتوين، فاإن و�شول قو�ت �لحتاد 
�إىل تك�شا�س وفر �لقوة �لالزمة للتغلب على �ملقاومة 

هناك لتحرير �لعبيد.
وقال دور�شي يف تغريدة على تويرت 
�أن “تويرت و�شكوير �شيجعالن 19 
للموظفن  عطلة  حزير�ن/يونيو 
و�أ�شاف  �ملتحدة”.  �ل����ولي����ات  يف 
و�لتعليم  ل���الح���ت���ف���ال  “يوم  �أن������ه 

و�لتو��شل«.
�أن  �أخ��������رى  ت���غ���ري���دة  يف  و�أو������ش�����ح 
�شتعمالن  و”�شكوير”  “تويرت” 
�لعطلة ه��ذ� مطبقا  ي��وم  على جعل 
يف �لبلد�ن �لأخرى �لتي متلك فيها 

مقّر�ت.
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•• اأبوظبي -وام:

�لطاولة  �لإم��ار�ت لكرة  ي�شتعد �حتاد 
�فرت��شية  ب���ط���ول���ة  �أول  لإط��������الق 
ت�شمح  �جل����اري  �ل�شهر  ن��ه��اي��ة  دول��ي��ة 
وكل  و�لعرب  �ملحلين  �لالعبن  لكل 
ر�غ���ب���ي �مل�������ش���ارك���ة م���ن خم��ت��ل��ف دول 
�ل���ع���امل ب��الن�����ش��م��ام ل��ه��ا ع���ن ب��ع��د يف 
مناف�شات �ملحاكاة بنف�س قو�نن تن�س 
ح�شن  و�أك��د  دول��ي��ا.  �ملعتمدة  �لطاولة 
�ل���زرع���وين �أم���ن �ل�����ش��ر �ل��ع��ام لحتاد 
لأول  تقام  �لبطولة  �أن  �لطاولة  ك��رة 
قريبا  عنها  و�شيعلن  �ملنطقة،  يف  مرة 
و�أنها  ل��الحت��اد  �لر�شمي  �مل��وق��ع  على 
ت��ع��د ����ش��ت��ث��م��ار� مم��ي��ز� ل��ف��رتة توقف 
لتطوير  م��ه��م��ة  وف���ر����ش���ة  �ل��ن�����ش��اط 
م�شتوى �لالعبن �ملحلين يف �لأندية 
�لنتقالية  �مل��رح��ل��ة  يف  و�مل��ن��ت��خ��ب��ات 
�ل��ت��ي ���ش��ت��وؤدي ل��ع��ودة �ل��ن�����ش��اط ب�شكل 
�لهيئة  توجيهات  ���ش��وء  على  طبيعي 
 - �ل��زرع��وين  وق��ال  للريا�شة.  �لعامة 
�لإمار�ت  �أنباء  لوكالة  ت�شريحاته  يف 
ل�شتئناف  “بالن�شبة   : “و�م” 
ل�شتكمال  �لأندية  خاطبنا  �مل�شابقات 
�ملقبل  �شبتمر  �شهر  �ل���دوري  بطولة 
ع��ل��ى ���ش��وء تو�شية  م��ب��دئ��ي،  ب�����ش��ك��ل 
جل��ن��ة �مل�����ش��اب��ق��ات، ون��ت��اب��ع �إج������ر�ء�ت 
�لأندية  و���ش��و�ب��ط  �ل�����ش��الت،  تعقيم 
مع �ملجال�س �لريا�شية لعودة �لن�شاط 
�لتباعد  ت���وف���ري  ظ����ل  يف  ل����الأن����دي����ة 
�لجتماعي«. و�أ�شاف �أن �حتاد �للعبة 

�ملقبل  �ملو�شم  لديه ت�شور�ت مل�شابقات 
نف�شه  �لوقت  يف  مبدئي،  ب�شكل  �أي�شا 
�للجنة  تعليمات  ف��ي��ه  ي��رتق��ب  �ل���ذي 
�لعامة  و�ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة 
�لتوقيتات  ب��خ�����ش��و���س  ل���ل���ري���ا����ش���ة 
�ملقرتحة لإجر�ء �لنتخابات للتجهيز 
�لنظام  �لأن��دي��ة لعتماد  ودع���وة  ل��ه��ا، 
�لأندية وعقد �جلمعية  �لأ�شا�شي من 
�ل���ع���م���وم���ي���ة غ�����ري �ل�����ع�����ادي�����ة. وع����ن 
�ملحلي  �ل���دوري  ��شتكمال  ��شرت�طات 
�ملنتخبات  مدير  �لبحر  �أحمد  ق��ال   ..
�لوطنية �إن ��شتئناف م�شابقة �لدوري 
�مل��ع��ت��م��دة نف�شها  ب��ال�����ش��روط  ���ش��ي��ك��ون 
للمو�شم �حلايل، �أي ل ميكن ��شتبد�ل 
�أي  ت�شجيل  �أو  �لقائمة  يف  لع��ب  �أي 
�ملو�شم  بخ�شو�س  �أم���ا  ج��دي��د،  لع��ب 
�لتفاق  ف��ق��د مت  وم�����ش��اب��ق��ات��ه  �مل��ق��ب��ل 
على موعد مبدئي لنطالقها يف �شهر 
ببطولت  تبد�أ  �أن  على  �ملقبل،  �أكتوبر 
�أن��ه بخ�شو�س  وذك��ر  �ل�شنية.  �ملر�حل 
م�شابقة  ���ش��ن��ع��ت��ر  ف���اإن���ن���ا  �مل��ن��ت��خ��ب 
فر�شة  �مل��ق��ب��ل  ���ش��ب��ت��م��ر  �ل������دوري يف 
يف  للم�شاركة  لعبيه  لإع���د�د  متميزة 
ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل ب��ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة يف 
�شهر �أكتوبر2020، و�شيمثل منتخبنا 
�لبلو�شي  عبد�هلل  هم  لعبن   5 فيها 
وعي�شى  عبد�حلميد،  �لدين  و�شالح 
وه��ز�ع حممد  �لبلو�شي وزبري ها�شم، 
حممود. وعن ن�شاط �ملنتخب حاليا .. 
�أو�شح �أنه بالتعاون مع �للجنة �لفنية 
�إعد�د  ب��رن��ام��ج  و���ش��ع  مت  للمنتخبات 

لالعبن، يرتكز على تدريبات �ملرونة 
بعد” �لتي  “عن  �ل��ب��دن��ي��ة  و�ل��ل��ي��اق��ة 
�لفني،  قبل �جلهاز  متابعتها من  تتم 
يف �ل��وق��ت نف�شه �ل��ذي مت �إع���د�د عدة 
جل�شات فنية للمدربن مع �لالعبن 
ب�شكل جممع حيث يقوم �ملدرب ب�شرح 
حركات  ببع�س  م�شحوبا  ب��رن��اجم��ه 
��شتعر��س  م��ع  �ل��ع��امل��ي��ن،  �ل��الع��ب��ن 
لالعبينا  �مل�����ش��اب��ه��ة  �مل�����ش��اه��د  ب��ع�����س 
�لت�شرف  ع��ل��ى  �مل��ح��ل��ي��ن لط��الع��ه��م 
�ملثايل يف مثل هذه �ملو�قف، وكان لهذه 
�لكبري،  �لإيجابي  مردودها  �جلل�شات 
خ�شو�شا يف م�شالة “�لتكنيك �لفني” 
�مل��ب��اري��ات. وب�����ش��اأن خطة عودة  خ��الل 
لعبي �ملنتخب للتدريبات يف �ل�شالت 
م���ع ت��ط��ب��ي��ق �ل��ت��ب��اع��د �لج��ت��م��اع��ي .. 
قال: “ريا�شتنا يف �لأ�شا�س لي�س فيها 
�حتكاك مبا�شر، و�مل�شافة بن �لالعب 
وزم��ي��ل��ه �مل��ن��اف�����س ع��ل��ى �ل��ط��اول��ة هي 
�ملطلوبة،  �لح��رت�زي��ة  �مل�شافة  نف�شها 
به،  �أدو�ت���ه �خلا�شة  وك��ل لع��ب لديه 
و�ل�����ش��الت �ل��ري��ا���ش��ي��ة ب��ذل��ت جهود� 
�لأخ����رية،  �ل��ف��رتة  �لتعقيم  يف  ك��ب��رية 
ونحن ننتظر �نتهاء فرتة �لمتحانات 
ح���ت���ى ن���ع���ل���ن ع�����ن ب����رن����ام����ج �ل����ع����ودة 
�ل�شالت  يف  �ل���الع���ب���ن  ل���ت���دري���ب���ات 
و�لإج��ر�ء�ت �لالزمة لذلك، و�لأقرب 
�لأهلي،  �شباب  �شالة  �شن�شتخدم  �أننا 
مع �إبالغ �لالعبن مبو�عيد كل منهم 
بدخول  ي�شمح  ل  بحيث  �لتدريب  يف 
�أعد�د كبرية يف وقت و�حد، مع مر�عاة 
�لتعقيم بعد كل ح�شة«. وعن تفا�شيل 
“هي  ق��ال:   .. �لفرت��شية  �لبطولة 
مبادرة فريدة من نوعها توفر فر�س 

ميار�شون  وك��اأن��ه��م  لالعبن  �مل��ح��اك��اة 
�لطاولة  ع��ل��ى  ب��ال�����ش��ب��ط  ري��ا���ش��ت��ه��م 
ن����ظ����ار�ت خا�شة  �رت�������د�ء  م���ن خ����الل 
�لفرت��شي  �لعامل  �لالعب يف  تدخل 
م�شارب  ��شتخد�م  مع  �ملناف�س،  �أم��ام 
على  وك���اأن���ه  بتحريكها  ي��ق��وم  خ��ا���ش��ة 
بال�شبط من و�شع �حلركة،  �لطاولة 
دور  م��ن  �ملفتوحة  �لبطولة  و���ش��ت��ب��د�أ 
�ملغلوب،  خ���روج  بنظام  وت��ق��ام   64 �ل��� 
�لت�شجيل  ب����اب  ف��ت��ح  �مل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
�لأ�شبوع �ملقبل مع �ل�شماح لكل ر�غب 
�ملوقع  ع��ل��ى  ب��ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ب��امل�����ش��ارك��ة 
�ل��ر���ش��م��ي �خل���ا����س ب��ال��ب��ط��ول��ة، �لتي 
���ش��ت��ك��ون جت���رب���ة مي��ك��ن ت���ك���ر�ره���ا يف 
كما  �ملطلوب،  للنجاح  حتقيقها  حالة 
م�شابقاتنا  �شمن  �عتمادها  ميكن  �أنه 
�ملقبل«.  �مل��و���ش��م  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �ملحلية 
تنظيم  �شيتم  �أن���ه  �إىل  �ل��ب��ح��ر  و�أ����ش���ار 
دورة عن بعد لرتقي �حلكام يف �لفرتة 
من 25 - 27 يونيو �جلاري ي�شتفيد 
معتمد�  م���و�ط���ن���ا  ح��ك��م��ا   64 م��ن��ه��ا 
�إىل  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل��درج��ة  م��ن  لرتقيتهم 
�لثانية، ومن �لثانية �إىل �لأوىل، ومن 
�لأوىل �إىل �لدرجة �لدولية، و�شيكون 
بها حما�شر دويل معتمد هو �لكابنت 
�أمي����ن ع��ب��د �حل��م��ي��د، و���ش��ي��ت��م تقدمي 

�لمتحان فيها عن بعد.
�أخرى  دورة  تنظيم  �شيتم  �نه  و�أ�شاف 
للحكام �جلدد للر�غبن يف �لن�شمام 
طلبة  على  تركز  �لتحكيم  جم��ال  �إىل 
�ملو�طنن  و�ل����الع����ب����ن  �جل����ام����ع����ات 
دولية  عمل  ور�شة  تنظيم  �إىل  �إ�شافة 
ل��ل��م��درب��ن ع���ن ب���ع���د، ب���ال���ت���ع���اون مع 

�لحتاد �لدويل يوم 5 يوليو �ملقبل.

•• دبي – الفجر:

 نظمت �إد�رة �حلكام باحتاد �لإم��ار�ت لكرة �لقدم �أم�س �لأول ور�شة عمل فنية 
�لتي  �جلديدة  و�لتعديالت  �لقو�نن  ملناق�شة  ُبعد  عن  �ملرئي  �لت�شال  بنظام 

طر�أت على قانون لعبة كرة �ل�شالت .
لكرة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�شو  �ل�شحي  عبد�هلل  قدمها  �لتي  �لور�شة  وناق�شت 
�لتعديالت  حكماً  �لقدم �ل�شالت مبجل�س �ل�شارقة �لريا�شي و�شارك فيها 24 
 12 �شملت  و�لتي  �جلديد  �ملو�شم  من  �عتبار�ً  تطبيقها  �شيتم  �لتي  �جل��دي��دة 
�أ�شبح  �لبد�ية و�لتي  17 بقانون كرة قدم �ل�شالت منها ركلة  �أ�شل  مادة من 

يجوز ت�شجيل هدف مبا�شرة منها مبرمى �لفريق �ملناف�س ، و�إ�شارة نهاية �ملبار�ة 
�شتكون وفًقا جلهاز �شبط �لوقت ولي�س �شافرة �حلكم ، وزيادة ركالت �لرتجيح 

لت�شبح 5 ركالت بدًل من 3 ركالت .
و�أكد �إبر�هيم �ملن�شوري ع�شو جلنة �حلكام حر�س �للجنة على �إقامة مثل هذه 
�لور�س و�ملحا�شر�ت لطالع كافة �حلكام على �لتعديالت �جلديدة ومناق�شتها 
معهم من �أجل تطبيقها بال�شكل �لأمثل ، م�شيد�ً باجلهود �لتي تبذلها �للجنة 
�للعبة  تطوير  نحو  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��ارق��ة  مبجل�س  �ل�����ش��الت  ل��ك��رة  �لتنفيذية 
و�لأن�شطة  �ل��ب��ط��ولت  م��ن  �ل��ع��دي��د  تنظيم  خ��الل  م��ن  بانت�شارها  و�مل�شاهمة 

�ملختلفة .

•• اأبوظبي-الفجر
رئي�س  دف��ورك��وف��ي��ت�����س  �أرك�����ادي  �شهد 
�حلفلة  لل�شطرجن  �ل����دويل  �لحت����اد 
�لف��رت����ش��ي��ة �ل��ت��ي �أق��ام��ه��ا �لحت���اد 
بطولة  ختام  يف  لل�شطرجن  �لآ�شيوي 
�أون  و�لفتيات  لل�شباب  �لفردية  �آ�شيا 
�ل��ت��ي �ختتمت  ���ش��ن��ة   20 لي���ن حت��ت 
قيا�شية  مب�شاركة  �لأول  �أم�����س  م�شاء 
ل��ع��دد 200 لع���ب ولع��ب��ة م��ن 43 

دولة �آ�شيوية 
وقد �ألقى ه�شام �لطاهر �لأمن �لعام 
كلمة  لل�شطرجن  �لآ���ش��ي��وي  ل��الحت��اد 
�إىل  �ل�شكر  م��وج��ه��ا  �ل��ق��اري  �لحت����اد 
ت�شريفه   على  �ل��دويل  �لحت��اد  رئي�س 
�لفائزة  �لحت����������اد�ت  وه����ن����اأ  �حل���ف���ل 
و����ش���ك���ر فريق  �مل���ت���وج���ن  و�لأب�����ط�����ال 
�لعمل وحكام �لبطولة و�لفريق �لفني 
من �شركة ت�شي�س.كوم و�شركة نريفانا 

لل�شياحة �لر�عي �لر�شمي للحدث 
من جهته �أ�شاد رئي�س �لحتاد �لدويل 

�شلطان  �ل�����ش��ي��خ  ب��ج��ه��ود  ل��ل�����ش��ط��رجن 
نهيان  �آل  ���ش��خ��ب��وط  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
رئي�س �لحتاد �لآ�شيوي لل�شطرجن يف 
�أن�شطة  وتنويع  �آ�شيا  �شطرجن  تطوير 
�لحتاد�ت وهناأ �لفائزين يف �لبطولة 
�لآ�شيوية م�شيد� بالتنظيم �لحرت�يف 
ل��ل��ح��دث و�أع����ل����ن خ����الل ك��ل��م��ت��ه نية 
ل��ل�����ش��ط��رجن فيد�  �ل�������دويل  �لحت�������اد 
�لعاملي  �ل�����ش��ط��رجن  �أومل��ب��ي��اد  لتنظيم 
ملو�جهة  �لون لي���ن  ع��ر  �ل��ع��ام  ه���ذ� 
حتديات �نت�شار وباء كوفيد19 و�أ�شاد 
ب��ال��ب��ط��ل �لأوزب���ك�������ش���ت���اين �ل�����ذي كان 
رعايته  مت  �لتي  �لعاملية  �مل��و�ه��ب  م��ن 
�لدويل  �ملع�شكر  يف  و���ش��ارك  فيد�  من 

لرعاية �ملوهوبن. 
ث������م ق�������ام �حل�����ك�����م �ل�����������دويل م���ه���دي 
�لبطولة  ح��ك��ام  رئ��ي�����س  ع��ب��د�ل��رح��ي��م 
بطولة  وهم  �لفائزين  �أ�شماء  باإعالن 
�لأول  ب���امل���رك���ز  ف�����از  ل��ل�����ش��ب��اب  �آ����ش���ي���ا 
عبد�ل�شتاروف  ن��ادر  �ل���دويل  �لأ���ش��ت��اذ 

نقطة   7.5 بر�شيد  �أوزبك�شتان  م��ن 
�أر��س  �ل��الع��ب  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يليه يف 
تاهباز من �إير�ن بر�شيد 6.5 نقطة 
�لدين  �شم�س  �أوزب��ك�����ش��ت��ان  لع���ب  ث��م 
بر�شيد  �لثالث  �مل��رك��ز  يف  فوخيدوف 
�آ�شيا  بطولة  �أم���ا    ...  . ن��ق��اط     6
20 ���ش��ن��ة ف��ق��د فازت  ل��ل��ف��ت��ي��ات حت��ت 
ب��ال��ل��ق��ب لع���ب���ة �ل�����ش��ن ك���اي���و ناجن  
ب��ر���ش��ي��د 7 ن��ق��اط وت�����ش��اوت م��ع��ه��ا يف 
ر�شيد �لنقاط ولكنها جاءت يف �ملركز 
�لثاين لعبة منغوليا مونخ زول بينما 
يف  موخريجي  �أربيتا  �لهندية  ج��اءت 

�ملركز �لثالث بر�شيد 6.5 نقطة .
 ويف م���ب���ادرة م��ب��ت��ك��رة م���ن �مل���ب���ادر�ت 
�لآ�شيوي  �ل�����ش��ط��رجن  ع���ن  �مل���ع���ه���ودة 
وع��ل��ى ط��ري��ق��ة ح��ف��الت �لأو���ش��ك��ار مت 
مبنا�شبة  كلمة  لإلقاء  �لأب��ط��ال  دع��وة 
حيث  ���ش��ع��وره��م  ع���ن  للتعبري  �ل���ف���وز 
و�حلياة  و�لتنظيم  بالبطولة  �أ���ش��ادو� 

�ل�شطرجنية �جلديدة 

ويف خ���ت���ام �حل���ف���ل �لف����رت������ش����ي مت 
و�أعلن   �ل��ت��ذك��اري��ة  �ل�����ش��ور  �ل��ت��ق��اط 

ه�شام �لطاهر عن ختام �لبطولة 
بن  عبد�هلل  �لدكتور  �أ�شاد  جانبه  من 
�لتنفيذي   �ل��رئ��ي�����س  �ل��وح�����ش��ي  ���ش��امل 
مدير  لل�شطرجن  �لآ���ش��ي��وي  ل��الحت��اد 
للبطولة بالنجاح �لتنظيمي للبطولة 
و�لإق���ب���ال �ل��ك��ب��ري ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة من 
�لآ�شيوية  �ل������دول  ولع����ب����ات  لع���ب���ي 
وح�شور رئي�س �لحتاد �لدويل للحفل 
�خلتامي وح�شور رئي�س جلنة �حلكام 
بالحتاد �لدويل لل�شطرجن �لفرن�شي 
لور�نت فريد ، ووجه �لوح�شي �ل�شكر 
�لفني  �مل�����ش��وؤول  �أب���ون���دو  ك��ا���ش��ت��و  �إىل 
�مل�شوؤول  ب��ه��ل��ون  وم���ه���رد�د  للبطولة 
نريفانا  و�شركة  للبطولة  �لتنظيمي 
للبطولة  �لر�شمي  �ل��ر�ع��ي  لل�شياحة 
�لقارية .   �أد�ر �لبطولة بنجاح طاقم 
مهدي  �ل���دويل  �حلكم  برئا�شة  حكام 
�حلكام  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ع��ب��د�ل��رح��ي��م 

بالحتاد �لآ�شيوي لل�شطرجن و�حلكام 
كي  و  بنجالد�س  م��ن  �لر�شيد  ه���ارون 
ت�شان من هونغ كوجن و�حلكم باتريك 

يل وفيليك�س بولويابوي 
 قام بالتعليق �لفني على �ملباريات على 
�شفحة �لحتاد �لآ�شيوي لل�شطرجن يف 
بث مبا�شر كل من �لأوكر�ين دميرتي 
كوماروف و�لإ�شرت�يل جيمي كنموري 
.  �أقيمت �لبطولة على مرحلتن ، يف 
�لبد�ية م�شابقة متهيدية على م�شتوى 
كل منطقة من �ملناطق �ل�شبعة �ملكونة 
وذلك  لل�شطرجن  �لآ���ش��ي��وي  ل��الحت��اد 
ب���و�ق���ع م�����ش��اب��ق��ة و�ح�����دة ي��وم��ي��ا وكل 
تاأهل  ح��ي��ث  ج����ولت   9 م��ن  م�شابقة 
�لنهائية  �مل�شابقة  �إىل  �لفتيات  �أو�ئ��ل 
�إىل  �ل�����ش��ب��اب  �أو�ئ�����ل  وت���اأه���ل  للفتيات 

�مل�شابقة �لنهائية لل�شباب . 
كلها  �لت�شعة  �مل�شابقات  ف���اإن  وب��ذل��ك 
طبقا  ج��ول��ة   81 �إج���م���ايل  ت�شمنت 
ل��ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��وي�����ش��ري م���ن خ����الل 9 

م�شابقات منهم 7 م�شابقات متهيدي 
للمناطق وم�شابقتان يف �لنهائي . 

ح�شل كل لعب على زمن تفكري 10 
�إ�شافة  دقائق لكل لعب للمبار�ة مع 

�ملبار�ة   من بد�ية  نقلة  لكل  ثانية   2
متت  فقد  �ملناف�شات  نز�هة  ول�شمان 
�مل�شابقة  ط����و�ل  �ل��الع��ب��ن  م��ر�ق��ب��ة 
م��ن خ���الل ك��ام��ري� �ل��ه��ات��ف �ملتحرك 

 “ “ �ل��الب ت��وب  �أو كامري� �حلا�شوب 
و�للجنة  �حلكام  رئي�س  �إ���ش��ر�ف  حتت 
تطبيق  خ��الل  م��ن  للبطولة  �ملنظمة 

برنامج زووم .  

•• اأبوظبي- وام:

مع عودة �لفرق للتدريبات يف عدد من �لدوريات �لكرى، و��شتئناف �مل�شابقات 
�ل���دول، بعد ف��رتة ت��وق��ف طويلة �ع��ت��ب��ار� م��ن مار�س  �آخ���ر م��ن  ر�شميا يف ع��دد 
�حلياة  ��شتئناف  ثقتها يف  �لعامل  �لكرة حول  ت�شتعيد جماهري  ب��د�أت  �ملا�شي.. 
يف  �لأوىل  �ل�شعبية  �للعبة  مبناف�شات  �ل�شتمتاع  ومو��شلة  ت��دري��ج��ي  ب�شكل 

�لعامل.
و�أعلن عدد من م�شوؤويل �لحتاد�ت و�لأندية �لكرى ورو�بط �لدوريات يف �أكرث 
و��شتعادة  كورونا،  جائحة  على  �لنت�شار  حتقيق  ميكنها  �لكرة  �أن  منا�شبة  من 
فيها  ل��زم  �ل��زم��ن  م��ن  ��شتثنائية  ف��رتة  بعد  لل�شعوب  و�ملتعة  و�لأم���ل  �ل��ت��ف��اوؤل 
�جلميع بيوتهم، وتوقفت فيها كل �أن�شطة �لرتفيه و�لريا�شة، و�أ�شيبت كذلك 

قطاعات �لقت�شاد و�ل�شفر و�ل�شياحة و�ل�شتثمار بال�شلل �لتام.
وت�شتعر�س وكالة �أنباء �لإمار�ت “ و�م” مو�عيد عودة �لدوريات �لعاملية �لكرى، 
وكذلك عدد من �لدوريات �لعربية، مع �إنعا�س �لذ�كرة مبوقف �ملناف�شة يف كل 
م�شابقة منها، فمن �لدوريات �لتي �أ�شبحت على بعد �شاعات قليلة من �لعودة، 
�شي�شتاأنف  �ل��ذي  �ل�شباين  �ل��دوري  �لكرة،  ع�شاق  من  كبرية  مبتابعة  وحتظى 
لقاء�ته غد� �جلمعة حيث تلعب �ملباريات فيه يوميا وفقا للت�شور �ملعتمد من 
قبل ر�بطة �لليجا �ل�شباين، و�شوف يكون ديربي �لندل�س بن �أ�شبيلية وريال 
�شان�شيز  ر�م���ون  ملعب  على  �لأن��ظ��ار  �شتلفت  �لتي  “�لديربيات”  �أول  بيتي�س 
بيثخو�ن. ويت�شدر بطولة �لدوري �ل�شباين فريق بر�شلونة ب 58 نقطة، فيما 
��شبيلية  فريق  ويحتل  نقطة،   56 بر�شيد  �لثاين  �ملركز  �لريال  يحتل غرميه 
�ملركز �لثالث بر�شيد 47 نقطة، وبعده ريال �شوي�شيد�د يف �ملركز �لر�بع بر�شيد 
منها، فيما تتبقى 11  لكل  �مل�شابقة  من  جولة   27 �لفرق  ولعبت  نقطة   46

جولة من عمر �ملناف�شات.
ويف �لدوري �لإجنليزي �ملعروف ب” �لرمييري ليج” �مل�شابقة �لأقوى و�لكر 
 29 �أن مرت  17 يوليو �جل��اري بعد  �ملناف�شات يف  ت�شتاأنف  �أن  �لعامل تقرر  يف 
جولة من عمر �مل�شابقة، ويحتل فريق ليفربول بطل دوري �لأبطال يف �ملو�شم 
�ملا�شي �ملركز �لأول بر�شيد 82 نقطة، فيما ياأتي يف �ملركز �لثاين مان�شي�شرت 
�شيتي حامل لقب �ملو�شم �ملا�شي بر�شيد 57 نقطة، و�شوف تقام يوم 17 يوليو 
�جلاري مبار�تان جتمع �لأوىل بن كل من ��شتون فيلال و�شيفلد يونايتد، فيما 
جتمع �لثانية بن مان�شي�شرت �شيتي و�ر�شنال وهو �للقاء �لذي يحظى مبتابعة 
كبرية من ع�شاق �لكرة حول �لعامل.. ويحتل لي�شرت �شيتي �ملركز �لثالث بر�شيد 

�ملركز �لر�بع بر�شيد 48 نقطة. يف  ت�شيل�شي  ياأتي  فيما  نقطة،   53
يف  ر�شميا  �ملباريات  عودة  “�لكال�شيو”  ويف �لدوري �لإيطايل ترتقب جماهري 

يف 9 مار�س �ملا�شي، ويحتل يوفنتو�س /حامل  توقفها  بعد  �جلاري  يونيو   20
�للقب/ �ملركز �لأول بر�شيد 63 نقطة بعد 26 جولة من �ملناف�شات، فيما ياأتي 
و�ح��دة/ عن  نقطة  /بفارق  نقطة   62 بر�شيد  فريق لت�شيو  �لثاين  �ملركز  يف 
54 نقطة، ويليه  �لثالث بر�شيد  �ل�شد�رة، فيما يبتعد فريق �لنرت يف �ملركز 
�تالنتا يف �ملركز �لر�بع بر�شيد 48 نقطة. و�شتلعب كل �ملباريات بدون جمهور 
كما هو �لأمر يف كل �لدوريات �لتي تقرر ��شتئنافها، وهو �لقر�ر �لذي دفع عدد 
من �جلماهري �لإيطالية �إىل �خلروج لل�شارع �عرت��شا عليه لرغبتها يف �لعودة 

للمالعب.
“ �لبوند�شليجا” �أول �لدوريات �لأوروبية �لكرى �لتي  وكان �لدوري �لأملاين 
�لعاملي، حيث عادت  �ل�شحي  �لعار�س  �لنت�شار على  و�أعلنت  ن�شاطها  ��شتانفت 
عجلة �لدوري للدور�ن يف تاريخ 16 مايو �ملا�شي، ويحتل بايرن ميونيخ �ملركز 
�لأول بر�شيد 70 نقطة، فيما ياأتي برو�شيا دورمتوند يف �ملركز �لثاين بر�شيد 
63 نقطة بعد مرور 30 جولة من عمر �مل�شابقة، وياأتي فريق ليبزيج يف �ملركز 
 55 �لر�بع بر�شيد  �ملركز  باخ يف  59 نقطة، ثم مون�شينجالد  �لثالث بر�شيد 
نقطة.. فيما مت �لغاء �لدوري �لفرن�شي بقر�ر حكومي مع �عالن باري�س �شان 
جريمان بطال للم�شابقة، وهو �لدوري �لوحيد �لذي مت �لغائه من �لدوريات 
�خلم�س �لكرى يف �أوروبا. ومن �لدوريات �لتي ��شتوؤنفت �أي�شا �لدوري �لرتغايل 
�لذي عادت له حيويته يف 3 يونيو �جلاري ويقت�شم فيه كل من بنفيكا وبوردو 
�ل�شد�رة بر�شيد 60 نقطة لكل منهما، وبفارق �لأهد�ف ل�شالح بنفيكا، فيما 
يحتل بر�ج �ملركز �لثالث بر�شيد 46 نقطة، و�شبورتينج لي�شبونة �ملركز �لر�بع 
�لدوري  �أي�شا  ��شتوؤنف  كما  �ملناف�شات.  25 جولة من  بعد  نقطة   43 بر�شيد 
 66 6 يونيو �جلاري ويحتل �وليمبياوكو�س �ملركز �لأول بر�شيد  �ليوناين يف 
جولة   26 بعد  نقطة   54 بر�شيد  و�شيفا  �شالونيك  ب��اوك  ياأتي  فيما  نقطة، 
�لذي  �لوحيد  �ل�شوري هو  �ل��دوري  كان  �لعربي  �مل�شتوى  وعلى  �ملناف�شات.  من 
مت ��شتئنافه يف 28 مايو �ملا�شي ويحتل فريق ت�شرين �ملركز �لأول بر�شيد 43 
نقطة، ويليه �لوثبة يف �ملركز �لثاين بر�شيد 39 نقطة بعد 19 جولة من عمر 
�مل�شابقة.. ومن �ملوؤكد �أن �لتجربة �لناجحة لعودة �لدوري �لأملاين كانت حافز� 
قويا لأغلب �لدوريات على �مل�شتوى �لعاملي . وعلى �مل�شتوى �لعربي �أعلنت عدد 
من �لدول مو�عيد مبدئية لعودة �لن�شاط يف دورياتها حيث �أكدت �لإمار�ت �أن 
�لدوري من �ملمكن �ن يعود يف �أغ�شط�س �ملقبل ما مل تكن هناك �أي م�شتجد�ت، 
كما �أعلنت تون�س عن عودة �لدوري يف �أو�ئل �أغ�شط�س، وم�شر عن عودة �مل�شابقة 
يف منت�شف يوليو برغم حتفظ �غلب �لفرق عن ��شتئناف �مل�شابقة، فيما �أعلنت 
�ن  م�شادر  و�أك��دت  �ملناف�شات،  ل�شتئناف  مبدئي  كموعد  يوليو  �شهر  �لبحرين 

�لدوري �لعماين �شوف ي�شتانف يف �شبتمر.

احتاد الكرة ينظم ور�صة عمل 
حلكام كرة ال�صالت

بح�سور ه�سام الطاهر يف حفلة افرتا�سية 

رئي�س الحتاد الدويل لل�صطرجن يتوج اأوزبك�صتان وال�صني اأبطال �صباب وفتيات اآ�صيا 

»وام« تر�سد عودة احلياة للدوريات الأوروبية والعربية بعد توقفها مار�س املا�سي 

الليجا ي�صتاأنف ن�صاطه خالل 48 �صاعة.. و »الربميري ليج«  17 اجلاري
 جناح جتربة »البوند�سليجا« �سجعت اأغلب دول العامل على اتخاذ القرار

جمل�س اإدارة احتاد الكرة يعتمد 
ت�صكيل جلنة العالقات الدولية

•• دبي – الفجر:

�لقدم  ل��ك��رة  �لإم����ار�ت  �حت���اد  �إد�رة  جمل�س  �عتمد   
�شامل علي  برئا�شة  �لدولية  �لعالقات  ت�شكيل جلنة 
من  كاًل  وع�شوية  �لإد�رة  جمل�س  ع�شو  �ل�شام�شي 
من�شور   ، �لكتبي  �شيف  ، حممد  �ل�شحي  زي��د  عنود 
و�لدكتور  �خل��اج��ة  م��ه��رة حممد   ، �ل��ن��ي��ادي  �أح��م��د 

�شامل حميد �لدرعي م�شت�شار�ً للجنة .

••  الريا�س-الفجر

مب�شاركة  �لكمامة”،  “حتدي  بعنو�ن  توعوية  حملة  �ل�شعودية  �لريا�شة  وز�رة  �أطلقت 
�لريا�شين،  و�لإعالمين  �لالعبن  من  كبري  وع��دد  �ل�شعودية،  يف  �لريا�شية  �لأندية 

متا�شيا مع �لإر�شاد�ت و�لن�شائح �لتوعوية �حلالية للوقاية من فريو�س كورونا.
لب�س  باأهمية  �ملجتمع  �شر�ئح  جميع  ل��دى  �ل�شحي  �لوعي  تعزيز  �إىل  �حلملة  وتهدف 
�لكمامة و�للتز�م بذلك، مل�شاهمتها يف �لوقاية من �لإ�شابة بفريو�س كورونا و�حلد من 

�لجتماعية،  �مل�شوؤولية  يف  لدورها  �لريا�شة  وز�رة  تفعيل  من  �نطالًقا  وذل��ك  �نت�شاره، 
ون�شر ر�شائل تثقيفية على نطاق و��شع لعموم �ملو�طنن و�ملقيمن.

�لالعبن  �إىل  �إ�شافة  �لريا�شية،  و�لحت����اد�ت  لالأندية  �لر�شمية  �حل�شابات  و�شاركت 
و�لإعالمين، يف �حلملة من خالل تنّوع طرق �لتحدي و�إي�شال �لر�شائل �لتوعوية ب�شكل 
مبا�شر، عر و�شم #حتدي_�لكمامة مع �لأخذ بتعليمات وز�رة �ل�شحة �لتي حّثت على 
و�لتد�بري  �لحرت�زية  �لإج���ر�ء�ت  من  ذلك  وغري  �لكمامة،  ولب�س  �لجتماعي  �لتباعد 

�لوقائية �ملطبقة حالًيا با�شتخد�م و�شم #نعود_بحذر.

وزارة الريا�صة ال�صعودية تطلق
 حملة حتدي الكمامة

الإمارات تنظم اأول بطولة افرتا�صية دولية لكرة الطاولة نهاية يونيو
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الفجر الريا�ضي

فيدرر،  روجيه  �ل�شوي�شري  �لنجم  �أعلن 
�ألقاب  ع��دد  يف  �لقيا�شي  �لرقم  حامل 
�لبطولت �لكرى يف كرة �مل�شرب، 
�ن�����ه ���ش��ي��ب��ت��ع��د ع����ن �مل����الع����ب حتى 
جلر�حة  خ�����ش��وع��ه  ب��ع��د   2021

جديدة باملنظار يف ركبته �ليمنى.
وكتب �لالعب �لبالغ 38 عاما يف بيان 
ن�����ش��ره يف ح�����ش��اب��ه ع��ل��ى تويرت 
�أ�شابيع  “قبل  �لأرب���ع���اء 
خالل  �نتك�شت  عدة، 
فرتة �إعادة �لتاأهيل، 
لإجر�ء  و��شطررت 
ت��������دخ��������ل ج�����دي�����د 
ركبتي  يف  باملنظار 

�ليمنى«.
�أعلن  قد  فيدرر  وك��ان 
������ش�����ب�����اط/ف�����ر�ي�����ر  يف 
لعملية  �خل�����ش��وع  �مل��ا���ش��ي، 
يف �ل��رك��ب��ة ذ�ت���ه���ا، ك���ان من 
بع�س  ع��ن  تبعده  �ن  �ملتوقع 
�ل��دور�ت ل�شيما بطولة رولن 
ثانية  �ل���ف���رن�������ش���ي���ة،  غ�����ارو������س 
قبل  �لكرى،  �لأرب��ع  �لبطولت 
�للعبة  م��ن��اف�����ش��ات  ك��ل  ت��ع��ل��ق  �ن 
ب�شبب فريو�س كورونا �مل�شتجد.

ت��اب��ع �ل���الع���ب �ل����ذي ح�����ش��د يف 
لقبا   20 �ل�����ز�خ�����رة  م�����ش��ريت��ه 
فرتة  يف  معي  ح�شل  “كما  كبري� 
�أخطط   ،2017 مل��و���ش��م  �لإع������د�د 
�أكون جاهز�  لأخذ �لوقت �لالزم كي 
�أع���ل���ى  يف  ل���ل���ع���ب   100% ب��ن�����ش��ب��ة 

م�شتوياتي«.
و���ش��ي��ج��ّدد ه����ذ� �لع������الن ع��ل��ى �لأرج�����ح 
�ل�شوي�شري  �ع��ت��ز�ل  �حتمال  ح��ول  تكهنات 
�لذي �شيتم �لتا�شعة و�لثالثن من �لعمر يف 
�لثامن من �آب/�أغ�شط�س، ويعود لقبه �لأخري 
�ملفتوحة  �أ�شرت�ليا  �ىل  �لكرى  �لبطولت  يف 
و�لدور�ت  �ملعجبن  “�شاأفتقد  تابع   .2018
ك��ث��ري�، لكني �أت��ط��ل��ع ل���روؤي���ة �جل��م��ي��ع جم���دد� يف 

بد�ية مو�شم 2021«.

•• اأبوظبي-الفجر

200 م���درب  �أك�����رث م���ن  مب�����ش��ارك��ة 
وم���درب���ة ����ش��ت��م��ع��و� ون��اق�����ش��و� خالل 
لتاأهيل  �ملو�شوعة  �لتدريبية   �ل��دورة 
�ملدربن  �لتي قام باإلقاء حما�شر�تها  
�لأ���ش��ا���ش��ي��ة و�ل��ف��ن��ي��ة �ل��دك��ت��ور عماد 
�لريا�شة  ع���ام  م��دي��ر  �ل��دي��ن  حم��ي��ى 
�لإقليمية   �ل���رئ���ا����ش���ة  و�ل����ت����دري����ب 
ل���الأومل���ب���ي���اد �خل���ا����س �ل������دوىل  حول 
�مل���وح���دة ، وع����ر طالل  �ل��ري��ا���ش��ات 
لالأوملبياد  �لوطني  �مل��دي��ر  �لها�شمى 
�شعادته  ع����ن  �لإم������ار�ت������ي  �خل����ا�����س 
�لبالغة بهذ� �لإقبال من قبل �ملدربن 
�ملوحدة  �لريا�شات  ح��ول   ، و�مل��درب��ات 
و�لتى �عترها من �لأبو�ب �ل�شحرية 
�ل��ت��ى فتحها  �لأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س باأن 
�ل��ف��ك��ري��ة مع  �لإع����اق����ة  ي�����ش��ارك ذوو 
فريق  فى  �ملعاقن  غري  من  �أقر�نهم 

و�ح����د ، وت���اأت���ي �أه��م��ي��ة ه���ذه �ل����دورة 
ع���دد كبري  �لف��رت����ش��ي��ة م��ن جتهيز 
م���ن �مل���درب���ن و�مل����درب����ات   م���ع عودة 
مو�شعا  برناجما  بانطالق  �لأن�شطة 
ربوع  خمتلف  فى  �ملوحدة  للريا�شات 
بعدد  �لو�شول  �إىل  ون�شعى   ، �ل��دول��ة 

جيد من �مل�شاركن فى تلك �لريا�شات 
خا�شة مع تز�يد �لإقبال �لهائل �لذي 
ت�شهده �لريا�شات �ملوحدة فى �لعامل 
ون�شف  م��ل��ي��ون  ه���ن���اك  �أن  و�أع�������رف 
 ، �لريا�شات  تلك  ي�شاركون يف  �ملليون 
�لريا�شات  ت�شمل  �أنها  ميز�تها  و�أه��م 

�جلماعية و�لفردية �ي�شا ، و�ن هناك 
�ع���ت���م���ده���ا جمل�س  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ���ط���ة 
�لإمار�تي  �خل��ا���س  �لأومل��ب��ي��اد  �أم��ن��اء 
برئا�شة معايل �لوزيرة �شما �ملزروعي 
بالفعل  وبد�أنا  �ل�شباب   �شوؤون  وزي��رة 
�خلطو�ت �لتنفيذية لها ، و�لتى روعي 

�ملتعلقة  �جلو�نب  جميع  تغطية  فيها 
باأن�شطة �لأوملبياد �خلا�س  وحماولة 
جنيناه  �ل���ذى  �لإرث   ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 
لالألعاب  �أب���وظ���ب���ى   ����ش��ت�����ش��اف��ة  م���ن 
.    وح��ر���س د.   2019 �لعاملية ع��ام 
ع��م��اد حم��ي��ي �ل���دي���ن خ����الل �ل����دورة 
�لتدريبية  �لتاأهيلية  و�لتي ��شتعر�س 
�ملوحدة  �لريا�شات  تاريخ دخول  فيها 
 1989 لالأوملبياد �خلا�س  منذ عام 
�لأهد�ف  من  �لكثري  حققت  و�لتي   ،
�إليها  ي�����ش��ع��ى  ك�����ان  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ام��ي��ة 
وتقبل  �لدمج  من  �خلا�س  �لأوملبياد 
�لآخر ، ويكفى �أن نعلم �أن �لريا�شات 
مل�شاركة  ر�ئ��ع��ة  فر�شة  كانت  �مل��وح��دة 
�ل���ك���ث���ري م����ن م�������ش���اه���ري �ل����ع����امل فى 
خمتلف �ملجالت �إىل جانب �شخ�شيات 
�شيا�شية و�جتماعية �شاركو� مع لعبى 
�لوملبياد �خلا�س فى مباريات و�حدة 
�أقيمت  �ل��ت��ى  �ل���ع���امل  ك���اأ����س  �إن  ب���ل   ،

2010 �شهدت  �أفريقيا  عام  بجنوب 
�شارك  �ملوحدة  �لقدم  كرة  فى  مبار�ة 
 ، �فريقيا  ج��ن��وب  رئي�س  زوم��ب��ا  فيها 
�لأرق����ام �خلا�شة  �آخ���ر  �ىل  ل��و نظرنا 
�أهمية  ن��درك  �ن  ل�شتطعنا  باملنطقة 
�إح�شائيات  �لريا�شيات �ملوحدة فاآخر 
 198482 �ملنطقة ت�شري �ىل وجود 
لعب ولعبة   من بينهم  ي�شاركون فى 
ويقام   23833 �مل��وح��دة  �لريا�شات 
م�شابقة    3559 �ل��و�ح��د  �ل��ع��ام  ف��ى 
ومدربة   م���درب���ا   10472 ول��دي��ن��ا 
�ن  يجب  �لأهمية  �شديد  رقم  وهناك 
نتوقف �أم��ام��ه  وه��و �أن هناك  222 
وي�شعى   ، باملنطقة  م��وح��دة   مدر�شة 
ج���اه���د� �ىل زي�����ادة ت��ل��ك �لأرق������ام مع 
�نتهاء جائحة كورونا وعودة �لن�شاط 
�شديدة  �ل�������دور�ت   ت��ل��ك  م��ث��ل  و�أن   ،
�لريا�شات  �إىل  جتذب  لأنها  �لأهمية 

�ملوحدة �ملزيد من �ملدربن .

الها�سمي ي�سيد بنجاحها

من ومدربة  مدرب  اأكرث من 200 
 الإمارات  �صاركوا يف   دورة  تاأهيل املدربني 

دبي الريا�صي ير�صم �صيناريوهات مب�صاركة دولية حول عودة اجلماهري للمالعب

•• عّمان-الفجر

�حلايل  �لكروي  �ملو�شم  ��شتكمال  �لقدم  لكرة  �لأردين  �لحت��اد  قرر 
منذ  تعليقه  بعد  جمهور،  دون  �ملقبل  �أغ�شط�س  يف   2020 للعام 
يف  �لأردين  �لحت��اد  و�أو�شح  �مل�شتجد.  كورونا  فريو�س  ب�شبب  �أ�شهر 
�ل�شالمة  معايري  تر�شيخ  �لهتمام  بعن  �شياأخذ  �أن��ه  �شحفي  بيان 

�لعامة ملنظومة �للعبة، �إ�شافة �إىل �لإجر�ء�ت و�لتد�بري �لحرت�زية 
�حلر�س  م��ع  �ل�شحية،  �لتو�شيات  �إىل  و����ش��ت��ن��اد�ً  �جل��ان��ب  ذل��ك  يف 
على �ملر�قبة �مل�شتمرة للو�شع �لوبائي يف �لأردن. و�أرجع �لقر�ر �إىل 
�أهمية عودة �لن�شاط ومتا�شياً مع رغبات �جلماهري، و�حلر�س على 
تعزيز موؤ�شر�ت �لتطوير �لفني و�لإد�ري، ومبا ي�شب �أي�شا بخدمة 

حت�شري�ت �ملنتخبات و�لأندية لال�شتحقاقات �ملقبلة.

مناف�صات كرة القدم الأردنية 
تعود يف اأغ�صط�س •• ال�شارقة-وام:

ت�شهد فعالية �ليوم �لعاملي �لدر�جات �لهو�ئية �لفرت��شية �لتي �أطلقها 
بالتعاون مع  �جل��اري  يونيو  �لثالث من  �لريا�شي يف  �ل�شارقة  جمل�س 
من  و��شعا  و�إق��ب��ال  كبري�  تفاعال  �لريا�شية  للخدمات  �ل��ق��درة  �شركة 
مايقارب  �إىل  �مل�شاركن  ع��دد  �إج��م��ايل  لي�شل  �ملجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف 

�لدولة. وخارج  د�خل  من  م�شارك   500
�ل�شارقة  ملجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ن  �حل��ز�م��ي  ه��الل  عي�شى  �شعادة  و�أع���رب 
�لريا�شي عن �شعادته بالإقبال �لكبري على هذه �لفعالية خالل �أ�شبوع 
منذ �نطالقتها ووجود م�شاركات من دول خارج �لدولة منها �ل�شعودية 

وعمان و�لكويت و�لبحرين و�لهند و�أمريكا حيث يعزز جناحها ت�شجيع 
�ملجل�س �مل�شتمر على ممار�شة �لريا�شة يف �أي وقت وجعلها �أ�شلوب حياة 
وفق روؤية وتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة وقرينته  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو 
�لأ�شرة  ل�شوؤون  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  �لقا�شمي،  حممد  بنت  جو�هر 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ومتابعة 
�مل�شتمر  ودعمهم  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �ل�شارقة  ونائب حاكم  عهد 

ورعايتهم للريا�شة و�لريا�شين من كال �جلن�شن.
وتوقع جناح �لفعالية و�رتفاعا يف �أعد�د �مل�شاركن خالل �لأيام �ملقبلة 

خا�شة و�أن �لت�شجيل فيها متاح حتى تاريخ 29 يونيو �جلاري.

الهوائية للدراجات  العاملي  اليوم  فعالية  يف  م�صارك   500

جراحة يف الركبة تبعد 
فيدرر حتى 2021 

خارطة  �لريا�شية”  للمالعب  �مل�شتقبلية  �جلماهري  “عودة  ملتقى  ر���ش��م 
�لطريق للعودة �لآمنة جلماهرينا �لريا�شية من خمتلف �لفئات و�جلن�شيات 
�لقر�ر  بانتظار  �لنجاحة  و�لتجارب  �لإج���ر�ء�ت  ��شتعر��س  ومت  و�لريا�شات، 

�لر�شمي من �جلهات �حلكومية بعودة �جلماهري �إىل �ملدرجات.
وياأتي �مللتقى يف حملة “�لتز�مكم �شعادة” و�كت�شب عنو�ًنا جديًد� م�شاًفا هو 
�لت�شجيع �لآمن �لذي يلخ�س حر�س جمل�س دبي �لريا�شي و�لقيادة �لعامة 
ل�شرطة دبي وجميع �جلهات على �أن تكون عودة �جلماهر ملالعبنا و�شالتنا 

و�شو�طئنا عودة �إيجابية و�آمنة.
و�شارك يف �مللتقى ممثلون عن جمل�س دبي �لريا�شي و�لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�لإعالم  و�شائل  وممثلو  �لريا�شية  و�لحت����اد�ت  �لريا�شي  دب��ي  و�أن��دي��ة  دب��ي 
و�إعالميي و�شائل �لتو��شل �لجتماعي، وحتدث يف �مللتقى �شعادة �شعيد حارب 
مدير  �لغيثي  علي  عبد�هلل  �للو�ء  و�شعادة  �لريا�شي،  دبي  جمل�س  عام  �أم��ن 
�آل رحمة م�شاعد  �أمان  �لإد�رة �لعامة لأمن �لهيئات و�ملن�شاآت، و�شعادة نا�شر 

�أمن عام جمل�س دبي �لريا�شي.
�ل�شلة، بطي  �لإم���ار�ت لكرة  �أم��ن عام �حت��اد  كما حتدث �شعادة �شامل �ملطوع 
�لفال�شي مدير �إد�رة �لتوعية �لأمنية ب�شرطة دبي، �أحمد �شامل �ملهري مدير 
ق�شم �لأكادمييات مبجل�س دبي �لريا�شي، وجنم كرة �لقدم �لإ�شباين مي�شيل 
�شلغادو، توم فيليب�س مدير عمليات �جلولف يف �ل�شرق �لأو�شط، �أندرو مور�ي 
مدير �لد�ئرة �لطبية يف �جلولة �لأوربية للجولف، جريكو ز�بو مدير �لإعالم 

يف �لحتاد �ملجري لكرة �لقدم.
�لقدم،  لكرة  �لإم���ار�ت  �حت��اد  من  ح�شن  عبد�لقادر  �مللتقى  فعاليات  وح�شر 
�ملدير  �ل��ز�ه��د  خ��ال��د  د.  �لن�شر،  ل��ن��ادي  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  علي  عبد�لبا�شط 
ل�شركه  �لتنفيذي  �ملدير  عامر  علي  حممد  �لأه��ل��ي،  �شباب  لنادي  �لتنفيذي 
�لو�شل لكرة �لقدم، علي �لبدو�وي �ملدير �لتنفيذي ل�شركة حتا لكرة �لقدم، 
يو�شف  حميد  �لقدم،  لكرة  �لن�شر  ل�شركه  �لتنفيذي  �ملدير  �لعامري  �شعيد 
وهم  �لإعالمين  ح�شر  كما  �لقدم،  لكرة  �لو�شل  �شركة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
منذر �ملزكي، و�أحمد �شلطان، طه عزت من ر�بطة دور �ملحرتفن �لإمار�تية، 

وعدد من �لإعالمين وممثلي و�شائل �لإعالم �لعربية و�لأجنبية �ملختلفة.
ورحب �شعادة �شعيد حارب �أمن عام جمل�س دبي �لريا�شي باحل�شور وقال: 
عام من لقاءنا يف �لعام �ملا�شي، ومرة �أخرى يكون  بعد  معكم  �للقاء  “يتجدد 

�مل�شتقبلية  للعودة  �ل�شتباقية  �لإج����ر�ء�ت  لنناق�س  لقاءنا  حم��ور  �جلمهور 
للجمهور، ويكون �شعارنا )�لتز�مكم �شعادة(، وي�شرنا �أن يكون لقاءنا هذه �ملرة 
يف �شتاد �آل مكتوم، هذ� �ل�شرح �لريا�شي �لوطني �لذي نفتخر با�شمه �لكبري، 
عموما  �لريا�شة  يف  �ملميزة  ومبكانته  وتنفيذه  ت�شميمه  بجمال  نفتخر  كما 

وكرة �لقدم خ�شو�شا.
�للقاء يف نادي �لن�شر لتاأكيد مكانة  �أن يكون  “حر�شنا على  و�أ�شاف حارب: 
�لوطني  �لعمل  �لأندية يف  دور  �ل�شوء على  ولت�شليط  �ملجل�س،  �لأندية لدى 
�لأهلي  �شباب  ون��ادي  �لن�شر  ن��ادي  و�أن  �شيما  خ�شو�شا،  و�لريا�شي  عموما 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  يف  �لتقينا   ،19 كوفيد  ف��ريو���س  م��ن  للفح�س  م��رك��ز�  ي�شمان 
وكان مو�شوعنا نبذ �لتع�شب و�لت�شجيع بروح ريا�شية، و�ليوم نلتقي وحمور 
�لآم��ن، لأننا نريد عودة �جلماهري للمالعب وتطبيق  �لت�شجيع  حديثنا هو 

�أعلى معايري �ل�شالمة و�لوقاية وحماية �جلماهري من �لوباء.
لي�س  للمدرجات  للعودة  مت�شوق  �جلمهور  �أن  ن��درك  “نحن  ح��ارب:  و�ختتم 
لكرة �لقدم وح�شب بل لكل �لريا�شات �لفردية و�جلماعية يف �لدولة و�لعامل، 
على  ونعمل  نخطط  ف��اإن��ن��ا  �لريا�شية  للفعاليات  �لتدريجية  �ل��ع��ودة  وم��ع 
�لعودة �لتدريجية للجمهور بعناية، ونحن ندرك دور �جلميع يف هذه �لعودة 
�لريا�شية  و�ملوؤ�ش�شات  دب��ي  �شرطة  يف  �شركائنا  مع  �لعمل  على  نحر�س  كما 
حافلة  وب��ط��ولت��ن��ا  مالعبنا  وج��ع��ل  و�ملجتمع  �ل��وط��ن  خل��دم��ة  و�لإع��الم��ي��ة 
دبي  جمل�س  لقاء  لي�س  �للقاء  هذ�  �لريا�شية،  و�ل��روح  و�لت�شجيع  باحلما�س 
�لكل  �أن  و�ثقون  ونحن  لقاء �جلميع  بل هو  دبي وح�شب،  و�شرطة  �لريا�شي 
�شي�شاهم يف حتقيق �لهدف من هذ� �للقاء بالفكرة و�لكلمة و�ل�شورة، و�ملجال 

ملفتوح للحديث دومنا �أية قيود«.
و�ملن�شاآت  �لهيئات  لأم��ن  �لعامة  �لإد�رة  مدير  �لغيثي  �هلل  عبد  �للو�ء  و�شكر 
و�لطو�رئ يف �شرطة دبي جمل�س دبي �لريا�شي على �لعمل �مل�شرتك و�أكد �أنه 
�لأو�شاع �حلالية �أ�شبحت �أف�شل كثري�ً من �ل�شابق بف�شل �جلهود �لتي تقوم 
بها كافة �جلهات من �أجل عودة �حلياة �إىل طبيعتها يف �لدولة، لفتا �إىل وجود 

�لعديد من �ملوؤ�شر�ت �لإيجابية نحو ذلك. 
ب�شكل  ل��ع��ودة �جلماهري جم��دد�  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت  �أن��ه مت جتهيز كافة  �أك��د  كما 
�آمن ويف �نتظار قر�ر�ت �حلكومة وجلنة �لطو�رئ و�لأزم��ات من �أجل �لعودة 
�جلن�شيات  تنوع  ه��ي  تو�جهنا  �لتي  �لتحديات  �أب���رز  �أن  وو���ش��ح  �لتدريجية، 

و�لثقافات يف دولة �لإمار�ت حيث يعي�س على �أر�شها �أكرث من 200 جن�شية، 
لكن توحيد �جلهود وتن�شيقها كان له �لدور يف مو�جهة ذلك.

وت�شمن �مللتقى عدة جل�شات حملت �لأوىل عنو�ن “�إجر�ء�ت عودة �جلماهري 
ق�شم  �مل��ه��ري مدير  �شامل  �أح��م��د  فيها  “ وحت��دث  يف ظ��ل جائحة كوفيد19 
�لحتاد�ت  من  من��اذج  ��شتعر�س  �ل��ذي  �لريا�شي   دب��ي  مبجل�س  �لأكادمييات 
�لعاملية �لتي بد�أت يف تطبيق عودة �جلماهري �لتدريجية وهي �لدوري �ملجري 
بطولة  ويف  �ملا�شي  مايو   30 من  بد�ية  �شخ�س   5000 بعودة  �شمح  �ل��ذي 
يوم  من  بد�ية  كاماًل  �جلماهري  بعودة  �شمحت  �لتي  نيوزيلند�  يف  �لرجبي 
�ل�شوي�شري �لذي �شمح بعودة 1000 �شخ�س  و�لدوري  �جلاري،  يونيو   13
فقط بد�ية من 20 يونيو، و�لدوري �لبولندي �لذي �شمح بعودة %25 من 

�جلمهور بد�ية من 29 يونيو �جلاري.
و�شرح �ملهري باأن جمل�س دبي �لريا�شي خاطب 33 �حتاد ريا�شي ب�شاأن عودة 
�ملقرتح  �ل��روت��وك��ول  ��شتعر�س  كما  �لريا�شات،  ه��ذه  يف  �لريا�شي  �لن�شاط 
�لإجر�ء�ت  يت�شمن  �ل��ذي  �لريا�شية  �لأن�شطة  خمتلف  يف  �جلماهري  لعودة 
�لحرت�زية و�لأعمال �لتح�شريية قبل �ملباريات و�أثناء و�شول �جلمهور وبعد 

مغادرته.
بروتوكول عودة  �إط��الق  �ملجال وهي  �ملجل�س يف هذ�  تو�شيات  ��شتعر�س  كما 
�لأمن  و�شركات  �ملالعب  مل�شوؤويل  عمل  ور�شة  و�إقامة  �لريا�شية،  �جلماهري 
�لريا�شية بعد �حل�شول  بالتعاون مع �شرطة دبي، ومقرتح عودة �جلماهري 

على �ملو�فقات من �جلهات �ملعنية.
�ملوؤ�ش�شات  دور  ا عن  �لفال�شي عر�شً دروي�س  �أحمد بن  ومن جانبه قدم بطي 
على  �جلائحة  ت��اأث��ري  ع��ن  حت��دث  حيث  �لآم���ن،  �لت�شجيع  ل�شمان  �لرقابية 
�لعمل،  �إىل  �لعودة  وبرتوكول  �لريا�شي،  �لقطاع  وتفاعل  �جلماهري،  ح�شور 
�جلماهري  ع��ودة  بروتوكول  ثم  وم��ن  �لريا�شي،  �لن�شاط  ع��ودة  وب��روت��وك��ول 
�أن �شرطة دبي  �لعر�س على  و�أك��د خالل  و��شتعر�س فيها جتربة �لدمنارك، 
تر�هن على قوة وفعالية �لإعالم وبر�مج �لتو��شل و�لتوعية، و�لدور �مل�شرتك 

بن كافة �لأطر�ف يف رفع وعي �جلمهور وتغيري �شلوكه.
�لدولة  يف  �لريا�شية  �ملوؤ�ش�شات  جاهزية  رفع  ت�شمنت  �لتي  �لتو�شيات  وقدم 
للتعامل مع �لأزمات و�حلالت �لطارئة، دعم عمليات �تخاذ �لقر�ر �لريا�شي 
من خالل �إيجاد و�عتماد �أنظمة �إد�رية تعتمد على �ملعلومات وحتليلها، كفاءة 

قيا�س  �لعاملية،  �ملمار�شات  و�أف�شل  �لتجارب  على  �مل�شتمر  و�لط��الع  �لتدريب 
على  و�لوقوف  دوري��ة  ب�شورة  �ملجتمع  يف  �لريا�شية  و�لثقافة  �جلمهور  وعي 
معدلت �لتغري يف �لنتائج، �لعمل على ��شت�شر�ف م�شتقبل �لريا�شة �لإمار�تية 
�لتحتية، �عتماد  �لعمل و�لبنية  و�أنظمة  �لت�شريعات  ملا بعد كورونا من حيث 
يف  �ملجتمعية  و�لتوعية  �لت�شال  حمالت  �أث��ر  قيا�س  منهجية  تطبيق  نتائج 

�شلوكيات �جلمهور �مل�شتهدف كمدخل لعمليات �لتخطيط.
و��شتعر�س �شعادة �شامل �ملطوع �أمن عام �حتاد �لإمار�ت لكرة �ل�شلة �لإجر�ء�ت 

�لإر�شادية �لتي �شينفذها �لحتاد يف حال �شدور قر�ر عودة �جلماهري.

�لحتاد �ملجري لكرة �لقدم ينظم نهائي �لكاأ�س بح�شور %25 من �جلمهور
وتعاون  �لوقائية  ب��الإج��ر�ء�ت  �لل��ت��ز�م  تقت�شي  �مللعب  �إىل  �جلماهري  ع��ودة 
�لأ�شبوع  �لكاأ�س  نهائي  بتنظيم  قمنا  �ملنظمة،  �جلهات  مع  نف�شها  �جلماهري 
�مل��ب��ار�ة يف  ومت��ت  �ل���ش��ت��اد،  �شعة  م��ن   25% بن�شبة  بح�شور جمهور  �ملا�شي 
�أجو�ء ر�ئعة وبث ر�شائل توعوية للجمهور من خالل �شا�شات �مللعب و�لتذكري 
و�شرورة  �لكمامات،  و�رت��د�ء  �لجتماعي  �لتباعد  مثل  �لوقائية  ب��الإج��ر�ء�ت 

تعقيم �لأيادي عند بو�بات �لدخول �إىل �ملالعب.
وقدم كاًل من توم فيليب�س مدير عمليات �جلولف يف �ل�شرق �لأو�شط و�لدكتور 
ا مف�شاًل عن  �أندرو مور�ي �ملدير �لطبي يف �جلولة �لأوروبية للجولف، عر�شً
�إجر�ء�ت عودة �ملناف�شات يف مالعب �جلولف و��شتعد�د�ت مو�نئ دبي �لعاملية 
يف �لبطولة �ملقبلة �لتي تت�شمن جولت يف 30 مدينة وتقام نهائياتها يف دبي 
خالل �لفرتة من 10 �إىل 13 دي�شمر �ملقبل، وهي �لإجر�ء�ت �لتي تتو�فق 
�لبطولت  �أن  وذك��ر�  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  وتعليمات  �لدولية  �ملعايري  مع 
مقرونة  �جلماهري  ع���ودة  و�شتكون  جماهريي  ح�شور  ب���دون  ت��ق��ام  �حلالية 
ب�شدور قر�ر�ت من �جلهات �ملخت�شة يف منظمة �ل�شحة �لعاملية ويف �لحتاد�ت 

و�ملدن �ملنظمة.
و�أجنز جمل�س دبي �لريا�شي منوذًجا جللو�س �جلماهري يف مدرجات �ملالعب 
و�ل�شالت يف �ملن�شة �لرئي�شية ل�شتاد �آل مكتوم و�ل�شالة �ملغلقة بالنادي، وفق 
معايري �ل�شالمة و�إجر�ء�ت �لتباعد �ملعتمدة ليكون منوذًجا للتنفيذ يف جميع 
�ملالعب عند �عتماده و�شدور �لقر�ر �لر�شمي من �جلهات �حلكومية �ملخت�شة 

بعودة �جلماهري للمالعب.



 
ي�صتلم وجبات البيتزا منذ 9 اأعوام دون اأن يطلبها

روؤية عامل �لتو�شيل يطرق باب �ملنزل لت�شليم طلبية بيتز� تعتر 
�لرجل  لهذ�  بالن�شبة  �أم��ا  للكثريين،  بالن�شبة  لل�شعادة  م�شدر�ً 
في�شاب بنوبة غ�شب مبجرد �شماع �شوت در�جة عامل �لتو�شيل 
تقرتب من منزله. وبح�شب موقع �أوديتي �شنرت�ل للغر�ئب، يتلقى 
�لرجل �لبلجيكي فان جان لندخيم )65 عاماً( يومياً وجبات من 
�لبيتز� من قبل مندوب تو�شيل منذ 9 �أعو�م لكن �مل�شحك �أنه مل 

يطلب و�حدة منها بنف�شه وجميعها وردت له بطريق �خلطاأ. 
ويف �لبديات ظن فن جان �أن �لأمر جمرد �شدفة ومل يويل �أهمية 
عنو�ن  على  �ل�شريعة  �لوجبات  طلبيات  تكر�ر  لكن  لذلك،  كبرية 
منزله يف مدينة تورنهاوت باإقليم �أنتوير دون �أن يطلبها حتول �إىل 
�أوق��ات متاأخرة  �أن بع�شها ي�شل يف  �أمر مزعج بالن�شبة له خا�شة 

من �لليل �أو يف �أيام �لعطالت.
ولأنها ت�شل باخلطاأ، رف�س ��شتالم �أّياً من هذه �لطلبيات و�متنع 
عن دفع ثمنها قائاًل: "�أ�شعر باخلوف عندما �أ�شمع جر�س �ملنزل، 
�أو �شوت در�جة يف �ل�شارع، لأنها من �ملمكن �أن تكون طلبية بيتز� 
جديدة". و�أكد �أنه يف �إحدى �لأيام تلقى 10 طلبيات يف وقت و�حد 
لي�س  لكنه  ي���ورو.   450 نحو  قيمتها  تبلغ  بيتز�   14 جمموعها 
�أ�شار  حيث  مدينته،  يف  نف�شها   �مل�شكلة  من  يعاين  �ل��ذي  �لوحيد 
�إىل �أن �شديقه �أي�شاً يعاين من ت�شلمه وجبات �شريعة مل يطلبها 
بهذه  �ملت�شّبب  لكت�شاف  �لآن  حتى  يتو�شال  ملا  �أنهما  �إىل  م�شري�ً 

�لطلبيات �لكاذبة.

حا�صد الأرواح  ين�صى ن�صائحه.. ويظهر يف الحتجاجات
ن�شائحه  يخالف  �لأور�ح" �أن  ب�"حا�شد  لقب  �أمريكي  قرر حمام 
تظاهر�ت  يف  ل��ي�����ش��ارك  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��ب��اع��د  ب�����ش��اأن  �ل�شخ�شية 

�لحتجاج على مقتل �ملو�طن من �أ�شل �أفريقي جورج فلويد.
وكان �ملحامي و�لنا�شط، د�نييل �أولفلدر، �ملقيم يف ولية فلوريد�، 
�لتو��شل �لجتماعي ب�شوره وهو يرتدي زي  ��شتهر عر مو�قع 
�لإغالق  �جر�ء�ت  تخفيف  خطر  من  �لأور�ح" للتحذير  "حا�شد 
و�ل�شماح للنا�س بالعودة �إىل �ل�شو�طئ قبل �ل�شيطرة على فريو�س 

كورونا.
�لأف���الم  م��ن  �ل��ك��ث��ري  يف  م�����ش��ه��ورة  �لأرو�ح"  "حا�شد  و�شخ�شية 

وم�شل�شالت �لكرتون �لأمريكية وتعني قدوم �ملوت و�لهالك.
و�أر�د �أولفلدر" من خالل تقم�شها �لتعبري عن غ�شبه من �شلطات 
ولية فلوريد� �لتي �شمحت للنا�س بالذهاب �إىل �ل�شو�طئ للتنزه 
و�ل�شباحة، مما قد يوؤدي باعتقاده �إىل مزيد من �نت�شار فريو�س 
كورونا �مل�شتجد �لذي �شجل �أرقاما قيا�شية يف �لوفيات و�لإ�شابات 

عر خمتلف �لوليات �لأمريكية.
�أنه  "�أعتقد  �شهر مايو:  �أولفلدر على ح�شابه يف توتري يف   وكتب 
�إن خطر جلب كل هوؤلء  �شو�طئنا..  نفتح  �أن  لأو�ن��ه  �ل�شابق  من 
�لأ�شخا�س �إىل مناطقنا �شيزيد من خطر �لفريو�س، و �أعتقد �أنه 

�شيطيل فرتة �لتعايف".
ويوم �لأحد �ملا�شي، ن�شر على توتري مقطعا م�شور لتجمع حا�شد 
يف فلوريد� �حتجاحا على مقتل فلويد، وعلق عليه "ح�شد �شخم. 

�بقو� متفائلن و�أقوياء".
ولكنه يف �ليوم نف�شه، غرد �أن �أمريكا �شهدت 1433 حالة جديدة 
�مل�شتجد، م�شحوبا مبقطع م�شور   من �لإ�شابة بفريو�س كورونا 

لتجمع يف مدينة ميامي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عار�صة اأزياء مدمنة على املاء
ك�شفت عار�شة �أزياء �إيرلندية عن �إدمانها على �ملاء لدرجة �أنها ت�شرب يف �ليوم ما ي�شل �إىل 8 لرت�ت، وهو ما يعادل 

4 �أ�شعاف �لكمية �لتي يو�شي بها �لأطباء.
وعلى مدى �شنو�ت، �عتادت �لعار�شة ومقدمة �لر�مج زوي �شاملون )40 عاماً( على �شرب كميات كبرية من �ملياه، 

بهدف �حلفاظ على ر�شاقتها وجمال ب�شرتها، غري مدركة للمخاطر �ل�شحية �لتي ميكن �أن تتعر�س لها.
وب��د�أت �لق�شة مع زوي يف مر�حل �شبابها �ملبكرة، عندما كانت تعاين من م�شاكل يف �لب�شرة، وكانت ت�شمع كثري�ً 
�أن �لإكثار من �شرب �ملاء ميكن �أن ي�شاعد يف �لتغلب على هذه �مل�شاكل، كما كانت �ملعتقد�ت �لقدمية �لتي تقول �إن 

�لعط�س يدفع لل�شعور باجلوع، مما جعلها تكرث من �شرب �ملاء لتقلل من كمية �لطعام �لتي تاأكلها.
وتبد�أ زوي يومها ب�شرب لرت كامل من �ملاء، ويف بع�س �لأحيان و�شل ما ت�شربه يف �ليوم �لو�حد �إىل 10 لرت�ت من 
�أكتوبر )ت�شرين �لأول( �ملا�شي، عندما �أخرت مدلكتها عن كمية �ملاء �لتي  �ملاء، و��شتمرت على هذ� �حلال حتى 

ت�شربها، فن�شحتها �ملدلكة مبر�جعة طبيب لتجنب �لتعر�س مل�شاكل �شحية.
وتقول زوي "مل �أكن �أعتقد �أن �شرب �لكثري من �ملاء ميكن �أن يكون م�شكلة بالن�شبة يل، كنت بحالة �شحية جيدة 
و�شعيدة مبظهري، ولكن عندما ن�شحتني �ملدلكة مبر�جعة �لطبيب قررت �ل�شت�شالم �أخري�ً و�لمتثال لن�شيحتها". 
و�أ�شافت "كان �لأمر �شخيفاً عندما �أخذت موعد�ً من �لطبيب، ولكن عندما �أخرته بكمية �ملاء �لتي �أ�شربها طلب 

مني تخفي�س هذه �لكمية ب�شكل تدريجي، لأعود �إىل �لكمية �ملو�شى بها وهي لرتين يف �ليوم".
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ابنة فريد �صوقي: اأ�صبت بكورونا.. ل تكرروا ما فعلت
بفريو�س  �أ�شيبت  �أن��ه��ا  �شوقي  فريد  �ل��ر�ح��ل  �مل�شري  �لنجم  �بنة  �أعلنت 
كورونا �مل�شتجد، ب�شبب "خجلها" يف �لتعامل مع �لآخرين، د�عية �إىل "عدم 

فريد  ع��ب��ري  و�أو����ش���ح���ت  فعلتها".  ت���ك���ر�ر 
ح�شابها  على  ن�شرتها  ت��دون��ي��ة  يف  �شوقي 
�أ�شيبت بفريو�س  �أنها  "في�شبوك"،  مبوقع 
كورونا ب�شبب رف�شها �إحر�ج رجل �شافحها 
يف �ل��ع��م��ل. وك���ان���ت ع��ب��ري يف م��وع��د عمل 
�لأ�شبوع �ملا�شي، عندما بادر رجل مبد يده 
مل�شافحتها، ف�"خجلت �أن ترده �أو �أن تخرج 
�أمامه  يديها  لتعقم  حقيبتها  من  �ملطهر 
حتى ل جترح م�شاعره"، على حد و�شفها. 
و�أ�شافت: "�لذوق ود�ين يف د�هية )�أدى بي 
�إىل م�شيبة(. كورونا كورونا �حلمد هلل". 

ونقلت �شحيفة "�ليوم �ل�شابع" ت�شريحات 
ل�شقيقتها ر�نيا فريد �شوقى، قالت فيها �إن حالة عبري م�شتقرة. و�أو�شحت 
ر�نيا �أن عبري ملتزمة بالعزل �ملنزيل يف �لوقت �لر�هن وحت�شل على �لعالج 
تذهب  �أن  قبل  �لجتماعي  بالتباعد  ملتزمة  كانت  �أ�شرتها  و�أن  �ملنا�شب، 

�شقيقتها ملوعد عمل وتخالط �أحد �مل�شابن بالفريو�س.

كوكايني بثالثة اأرباع مليار دولر يف  براميل اأنانا�س
تقدر  �لكوكاين  م��ن  قيا�شية  كمية  �شبط  �لبولندية،  �ل�شلطات  �أعلنت 
قيمتها بحو�يل 770 مليون دولر خمباأة يف بر�ميل "لب �لأنانا�س �ملجلد" 

م�شتوردة من �إكو�دور، عر �أملانيا.
منع  م��ن  "متكنا  مور�فيت�شكي  ماتيو�س  �لبولندي  �ل���وزر�ء  رئي�س  وق��ال 
عملية �جتار بقيمة قيا�شية يف بولند�" مو�شحا �أن �ملخدر�ت كانت موجهة 

على �لأرجح �إىل �ل�شوق �لبولندية ف�شال عن �لأملانية و�لإ�شكندنافية.
�لعام  نهاية  �أر�شلت  �ملخدر�ت  �أن  �لبولندي  �حل��دود  بيان حلر�س  وج��اء يف 

�ملا�شي من �إكو�دور، عر مرفاأ هامبورغ �لأملاين.
وقد نقلت بعد ذلك بر� �إىل خمزن تابع ل�شركة يف مدينة غدينيا يف �شمال 
وزنها  يزيد  "�لتي  للمخدر�ت  �ل�شوقية  �لقيمة  �أن  �لبيان  و�أو�شح  بولند�. 
عن 3.2 طم من �ملادة �لتي حتوي �لكوكاين" قدرت بثالثة مليار�ت زلوتي 

)767 مليون دولر(.
و�أوقفت �ل�شرطة ثالثة رجال تر�وح �أعمارهم بن 64 و71 عاما يقيمون يف 
منطقة غدينيا. ووجهت �إليهم تهمة �مل�شاركة يف ع�شابة للجرمية �ملنظمة 

و�لجتار باملخدر�ت.

غ�صروف ا�صطناعي مطبوع 
ثالثي الأبعاد حلماية املفا�صل

كولور�دو  ج��ام��ع��ة  يف  ع��ل��م��اء  ب����د�أ 
�لطابعات  با�شتخد�م  �لأم��ري��ك��ي��ة 
لت�شنيع  �حلديثة  �لأب��ع��اد  ثالثية 
لعالج  �����ش���ط���ن���اع���ي  غ���������ش����روف 
م��ف��ا���ش��ل �ل��رك��ب��ت��ن و�ل����ورك����ن. 
وع���������ادة م�����ا ي����ع����اين �لأ����ش���خ���ا����س 
�لوركن  يف  م�شاكل  لديهم  �لذين 
�شعف  م��ن  و�ل��ف��ق��ر�ت  و�لركبتن 
�إىل  ي��وؤدي  �لغ�شاريف، مما  وتاآكل 
بع�س  مع  بع�شها  �لعظام  �حتكاك 
وحدوث �للتهابات و�ل�شعور باآلم 
ويحتوي  �مل��ر���ش��ى.  ل��دى  مزعجة 
�لغ�شروف �ل�شطناعي على نف�س 
�حلقيقي  �ل��غ�����ش��روف  خ�����ش��ائ�����س 
وميكن �أن ي�شمح بحماية �ملفا�شل 

�ملت�شررة مرة �أخرى.
ن�شخ  �إن�����������ش�����اء  �ع�����ت�����ر  ول����ط����امل����ا 
�����ش���ط���ن���اع���ي���ة م�����ن �ل���غ�������ش���روف 
م�شتحياًل ب�شبب تعقيد�ت متعلقة 
�مل�شتخدمة لت�شنيعها، لكن  باملادة 
��شتخد�م  يف  جن���ح���و�  �ل��ب��اح��ث��ن 
للتغلب  �لأب��ع��اد  ثالثية  �لطابعات 
ويركز  �ل�������ش���ع���وب���ات.  ه�����ذه  ع���ل���ى 
�للد�ئن  م���ع���اجل���ة  ع���ل���ى  �ل���ب���ح���ث 
و�ملعروفة  �ل�������ش���ائ���ل���ة،  �ل���ب���ل���وري���ة 
�لعادية  غ��ري  وق��درت��ه��ا  مبرونتها 
�لعالية،  �ل���ط���اق���ة  ت���ب���دي���د  ع���ل���ى 
و�لتي �شبق و�أجريت عليها �أبحاث 
لل�شدمات  كممت�س  ل�شتخد�مها 
�ل��ق��دم �لأمريكية،  ك��رة  يف خ���وذ�ت 
�أي�شاً  �مل��ادة �لتي ت�شنع منها  وهي 
وميكن  �لذكية.  �لهو�تف  �شا�شات 
للبوليمر�ت �مت�شا�س كمية هائلة 
من �لطاقة، ومتكن �لباحثون من 
مبا  لينة  �ل��ب��ول��ي��م��ر�ت  ه��ذه  جعل 
يف  "حر"  ك���  ل�شتخد�مها  يكفي 

�لطابعة ثالثية �لأبعاد.

هيونداي تطلق املوديل 
SANTA FE اجلديد من

ك�شفت �شركة هيوند�ي �لنقاب عن �ملوديل �جلديد 
لفئة  تنتمي  �ل��ت��ي   ،Santa Fe �أي��ق��ون��ت��ه��ا  م��ن 
 .SUV �لأغ��ر����س  متعددة  �لريا�شية  �مل��ودي��الت 
�أن �شيارتها  �ل�شركة �لكورية �جلنوبية  و�أو�شحت 
�جل���دي���دة ت��ظ��ه��ر خ���الل ف�����ش��ل �خل��ري��ف �لقادم 
مبالمح ت�شميمية جديدة تتمثل يف �شبكة �ملرد 
�لكبرية �لالمعة، وم�شابيح �ل�شوء �لنهاري على 
�شكل حرف T.  وتتميز موؤخرة �ل�شيارة من خالل 
�شريط  ط��ري��ق  ع��ن  �ملت�شلة  �خل��ل��ف��ي��ة  �مل�����ش��اب��ي��ح 
�لعجالت  ك�شو�ت  تظهر  �جلو�نب  وعلى  عاك�س، 
�لد�خلية  �ملق�شورة  وح�شلت  عري�س.  بت�شميم 
على قمرة جديدة مع �شا�شات رقمية و�ملزيد من 
�ملزيد  جلب  �إىل  تهدف  �لتي  �مل�شاعدة،  �لأنظمة 
من �لر�حة و�ل�شالمة د�خل �ل�شيارة. ومل تك�شف 
�ل�شركة حتى �لآن عن �لتفا�شيل �لتقنية لل�شيارة، 
�لتعليق  جمموعة  على  ت��ع��دي��الت  �أج���رت  لكنها 
وخ��ف�����ش��ت م��رك��ز �ل��ث��ق��ل، وم���ن �مل��ت��وق��ع �أن يزيد 

برنامج دفع �ل�شيارة بن�شخة �لدفع �لهجن.

�صنعود.. ر�صالة من �صجينان هربا لأ�صباب عائلية 
روما  �شجن يف  م��ن  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  ف��ر�  �شجينان  ت��رك 
ر�شالة يعد�ن فيها بالعودة ما �إن يحال م�شاكلهما �لعائلية 

على ما ذكرت �شحيفة "لريبوبليكا".
و�أو�شح د�ود زوكانوفيت�س )40 عاما( وليل �أحمدوفيت�س 
يف  روم��ا،  غجر  �إىل  وينتميان  قريبان  وهما  عاما(   46(
ر�شالتهما، �أن �أبناءهم يف و�شع �شيء على �لأرجح ب�شبب 
يتعن  �أن��ه  موؤكدين  ب��امل��خ��در�ت،  ب��الإجت��ار  تتعلق  ق�شية 

عليهما "حمايتهما".
�إىل �لهرب من �شجن ريبيبيتا يف  �أنهما ��شطر�  و�أ�شافا 
�شاحية روما، لأن زوجتيهما م�شجونتان �أي�شا، لذ� قرر� 

�أن يحال �شخ�شيا م�شاكل �لأبناء.
ون�شر �لرجالن ق�شبان �لزنز�نة بو��شطة مرد ومن ثم 
�شنعا حبال م�شتعينن بق�شاطل م�شادة للحريق، قبل �أن 
يق�شا �أ�شالكا �شائكة بو��شطة مق�س ليتمكنا من �خلروج 

من �ل�شجن. 
ووعد �بنا �لعم �ملحكوم عليهما بال�شجن حتى عام 2029 
م�شروقات،  و�إخ���ف���اء  ب��الح��ت��ي��ال  بتهمتي  �إد�ن��ت��ه��م��ا  ب��ع��د 
بالعودة "باأ�شرع وقت ممكن" بح�شب �ل�شحيفة. وكتبت 
�ل�شحيفة: "�أما �لآن وقد فر� من ريبيبيا، �شتوجه �إليهما 
تهمة �لفر�ر وقد يو�جهان عقوبة �إ�شافية بال�شجن خم�س 
بن�شيان  �شتقنعهما  �جلديدة  �لعقوبة  هذه  رمبا  �شنو�ت. 

�لوعد بالعودة وكتابة ود�عا بدل من �إىل �للقاء".

تطلق حملة بحث عن خامتها 
�أطلقت �إحدى موظفات �أمازون حملة بحث يف بريطانيا 
على �أمل �لعثور على خامت خطوبتها، بعد �أن �أ�شقطته يف 

طرد مت �إر�شاله �إىل �أحد �لعمالء.
و�كت�شفت يا�شمن باجيت )18عاماً( فقد�ن �خلامت، بعد 
بعد  وذل��ك  �لتغليف،  بق�شم  �لعمل  يف  مناوبتها  �أنهت  �أن 
�أ�شهر قليلة من خطوبتها على جو�س مانينغز )20 عاماً( 

يف عيد �لفالنتاين.
وتعتقد يا�شمن �أنها �أ�شقطت �خلامت يف و�حد من مئات 
عبارة  وه��و  �مل��ا���ش��ي،  �ل�شبت  ي��وم  حزمتها  �لتي  �ل��ط��رود 
بها  حتيط  كبرية  ما�شة  تتو�شطه  �لف�شة  من  خامت  عن 

جمموعة من �ملا�شات �ل�شغرية.
�ل�شاعة  يف  �خل��امت  فقدت  �أنني  "�أعتقد  قائلة  و�أو�شحت 
�إلقاء  �إىل  �أميل  لأنني  �لعمل،  يف  مناوبتي  من  �لأخ���رية 
نظرة خاطفة عليه بن �لفينة و�لأخرى، وعندما نظرت 

�إىل �إ�شبعي هذه �ملرة، كان �خلامت قد �ختفى".
وحتزم يا�شمن عادة نحو 160 طرد�ً يف �ل�شاعة �لو�حدة، 
وميكن �أن يكون �خلامت يف �أي من �لطرود �لتي حزمتها 
فقد�ن �خلامتة  �كت�شف  �لأخ��رية، حيث  �شاعة عملها  يف 
يف  مناوبتها  نهاية  قبل  �أي  م�شاء،   5:50 �ل�شاعة  عند 

�لعمل بدقائق.
�شديد،  بحزن  ت�شعر  وه��ي  منزلها  �إىل  يا�شمن  وع���ادت 
و�شاركت ق�شتها �ملوؤ�شفة على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي 
خالل عطلة نهاية �لأ�شبوع، و�أطلقت ند�ًء ترجو فيه من 

�أي �شخ�س يعرث على �خلامت �أن يعيده �إليها.

ي�صرم النار يف نف�صه 
لالحتجاج على ف�صله

رجاًل  �إن  نيبال  يف  �ل�شرطة  قالت 
م�شت�شفى  يف  ي��ع��م��ل  ع���ام���اً(   27(
�أ�شرم  �أن  نيبال توفى عقب  بغرب 
�لنار يف نف�شه لالحتجاج على قر�ر 

ف�شله.
�إن  �و����ش��ث��ي  ر�مي�س  �ملفت�س  وق���ال 
����ش���ي���ده���ار�ت �ه���وج���ي، وه����و و�ل���د 
ط��ف��ن وي��ع��م��ل ع���ام���ل ن��ظ��اف��ة يف 
منطقة  يف  ب��اي��ال��ب��ات��ا  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
��شام، �أ�شرم �لنار يف نف�شه يف وقت 
م��ب��ك��ر م���ن �لث���ن���ن، وت���وف���ى بعد 
م�شت�شفى  يف  وتوفى  �شاعات.  عدة 
�مل������دن بغرب  �أك������ر  ن���ي���ب���اجل���وجن، 
�إليها  ن��ق��ل��ه  ج����رى  ح��ي��ث  ن���ي���ب���ال، 
ب��ع��د ت��ل��ق��ي��ه ع����الج غ���ري ن���اج���ح يف 
�مل�شت�شفى �لتي كان يعمل بها منذ 

يناير )كانون �لثاين( 2019.
و�أ�شاف �و��شثي "�ملتوفى وزمالوؤه 
�مل�شت�شفى  �إد�رة  ي��ط��ال��ب��ون  ك��ان��و� 
ب�����ش��ح��ب ق�����ر�ره�����ا ب���ت�������ش���ري���ح 32 
م���وظ���ف���اً م���وؤق���ت���اً �ب����ت����د�ء م���ن 30 

يوليو �ملقبل".
وكان �مل�شت�شفى، �لذي يعتمد على 
�ل��ت��رع��ات، وي��ق��دم رع��اي��ة �شحية 
جمانية يف و�حدة من �أكرث �ملناطق 
فقر� يف نيبال، قد �أعلن عن ت�شريح 
عدد من �ملوظفن ب�شبب �نخفا�س 
�أزمة تف�شي  �لترعات على خلفية 
ما  بح�شب  وذلك  كورونا،  فريو�س 
ق��ال��ه ك���ول ب���اه���ادور ك���ون���و�ر، �أحد 

�مل�شوؤولن �ملحلين.
وت�شري �لتقدير�ت �إىل �أن �أكرث من 
وظائفهم  فقدو�  عامل  مليون   3
كورونا،  ف���ريو����س  ت��ف�����ش��ي  ن��ت��ي��ج��ة 
وم��ن �ملتوقع زي��ادة ه��ذ� �لعدد مع 
نيبال  �ملالين من مو�طني  ع��ودة 

�لعاملن يف �خلارج.

بعد 3 �صهور.. برج اإيفل يفتح اأبوابه ب�صرطني
بعد  يونيو   25 �أب��و�ب��ه يف  �إي��ف��ل فتح  ب��رج  يعيد 
�شي�شمح  �ل��ذي��ن  �أم���ام  �أ���ش��ه��ر،  د�م ثالثة  �إغ���الق 
�ل��ث��اين، مع  �ل��ط��اب��ق  �إىل  ب��ال��و���ش��ول  لهم فقط 
و�شع �لكمامة �لإلز�مي �عتبار� من �شن �حلادية 

ع�شرة، و�ل�شعود فقط عر �ل�شالمل.
�ل�شهري،  �مل��ع��ل��م  ل��ه��ذ�  �مل�شغلة  �ل�����ش��رك��ة  وق��ال��ت 
�ل��ذي �أغ��ل��ق �أب��و�ب��ه يف 13 م��ار���س ع��ر موقعها 
�للكرتوين "بعد �إغالق ��شتمر �أكرث من ثالثة 
�أطول  �إط��ار جائحة كوفيد19-، وهي  �أ�شهر يف 
فرتة �إغالق منذ �حلرب �لعاملية �لثانية �شيعيد 
برج �إيفل فتح �أبو�به �أمام �جلمهور يف 25 يونيو 

عند �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا.
و�أو���ش��ح��ت �أن ع���دد �ل�����زو�ر ���ش��ي��ك��ون حم���دد� يف 
مع  للتنقل  �جت��اه  و�شيعتمد  و�لطو�بق،  �لباحة 
���ش��ع��ود ع��ر �ل�����ش��المل �ل�����ش��رق��ي��ة، ون����زول عر 

�ل�شالمل �لغربية.
يف  مغلقة  �ل��ق��م��ة  "�شتبقى  �ل�����ش��رك��ة  و�أ���ش��اف��ت 

�مل�شاعد  يف  �لكتظاظ  لتجنب  �ل��ر�ه��ن  �ل��وق��ت 
�مل���وؤدي���ة م��ن �ل��ط��اب��ق �ل��ث��اين �إىل �ل��ق��م��ة، وهي 
�أ�شغر م�شاحة. و�شت�شتقبل �لقمة �لزو�ر جمدد� 

خالل �ل�شيف".
�لو�شع �ل�شحي  �إنه بح�شب تطور  �لبيان  وتابع 
"قد ي�شتاأنف �لعمل بامل�شاعد �ملوؤدية من �لباحة 
�إىل �لطابق �لثاين "�شريعا يف ظروف متكيفة" 

مع �لو�شع.
و���ش��ي��ع��ل��ن �إع������ادة �ل��ع��م��ل ب��ب��ي��ع �ل��ب��ط��اق��ات عر 
�لإنرتنت "قريبا"، مع ت�شجيع �لزو�ر على �شر�ء 

�لبطاقات من �ملوقع �ملخ�ش�س لها.
�لبالغ  �ل�شهري،  �ملعلم  �لعزل، كرم  وخالل فرتة 
�رتفاعه 324 مرت�، �لأ�شخا�س �لذين يحاربون 
�لأمامية  �ل�شفوف  �مل�شتجد يف  كورونا  فريو�س 
ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة ع��ن��د �ل�شاعة  ب���اإن���ارة �لأ�����ش����و�ء 
�لثامنة م�شاء، ومن خالل عر�س كلمة "�شكر�" 

ف�شال عن ر�شائل حت�س على مالزمة �ملنازل.

مادونا تهاجم دونالد ترامب
هاجمت �لنجمة �لعاملية مادونا �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب، 
منادية بعدم �لت�شويت له يف �لنتخابات �لأمريكية �ملقبلة بدعوى 
توليه  منذ  �لأبي�س  �جلن�س  وتفوق  للعن�شرية  �ل�شريح  تاأييده 
مو�قع  �أح��د  على  ح�شابها  عر  �شاركت  حيث  �جلمهورية،  رئا�شة 
�لتو��شل �لجتماعي جزء من فيلم وثائقي يظهر خالله تر�مب 
وهو يوؤكد على عدم �أحقية �ل�شود يف �ملطالبة بحقوق �إ�شافية لهم 

و�أنهم لن يجروؤو� على �لقيام بالتظاهر�ت.
من  مقتطف  �لفيديو  :"هذ�  قائلة  �لفيديو  على  مادونا  وعلقت 
�آخر  دليل  �أي  �إىل  نحتاج  هل  ع�شر"..  "�لثالث  �لوثائقي  �لفيلم 
�لبيت  م��ن  �لأبي�س  �لعن�شري  ه��ذ�  �إخ���ر�ج  �إىل  بحاجة  �أن��ن��ا  على 
�لأبي�س؟ .. هل نحتاج �إىل �ملزيد من �لأ�شباب للخروج و�لت�شويت 

ل�شمان عدم �إعادة �نتخابه؟ .. تاأكد من م�شاهدة هذ� �لفيلم ".

الدراجة الأوملبية ماندي ماركواردت مع كلبها روبي يف منزلها يف األينتاون ، بن�سلفانيا. حيث يتدرب الريا�سيون يف 
جميع اأنحاء العامل الآن يف عزلة مبوجب �سيا�سات �سارمة لتفادي فريو�س كورونا.  ا ف ب


