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متديد مهلة حاملي اأذونات الدخول املنتهية 
اعتبارا من 11-8-2020 وملدة �شهر

•• اأبوظبي-وام:

مبوجبه  مينح  ق��راراً  واجلن�سية  للهوية  االحت��ادي��ة  الهيئة  اأ���س��درت 
داخل  للمتواجدين  املنتهية  ال��دخ��ول  وت��اأ���س��رات  اأذون�����ات  ح��ام��ل��ي 
الدولة مهلًة اإ�سافية، اعتباراً من تاريخ 11-8-2020 وملدة �سهر 
بهدف متكينهم من املغادرة مع االعفاء من كافة الغرامات املرتتبة 
خالل هذه الفرتة. ياأتي ذلك �سمن املبادرات الوطنية التي تطلقها 
دولة االإمارات، وتنفيذاً لقرارات جمل�س الوزراء والتزاماً من الهيئة 

بتنفيذ القرارات يف �ساأن اأنظمة وقوانني دخول واإقامة االأجانب.
على  بالعمل  املنتهية  ال��دخ��ول  اأذون����ات  حاملي  كافة  الهيئة  ودع��ت 
بهم  للرتحيب  امل��ق��ررة  املهلة  �سمن  امل��غ��ادرة  عرب  اأو�ساعهم  ت�سوية 

جمدداً لزيارة الدولة.

198 حالة �شفاء جديدة وال وفيات

الإمارات �شباقة على امل�شتوى العاملي يف البدء يف 
البحوث الرامية لتطوير لقاح ملر�ض كوفيد 19

•• اأبوظبي-وام: 
االإعالمية  لالإحاطة  الر�سمي  املتحدث  احل��م��ادي،  عمر  الدكتور  اأعلن 
مبر�س  املرتبطة  احل���االت  وم�ستجدات  اأرق���ام  ع��ن  االإم�����ارات،  حلكومة 
اليومية اجلديدة  الفحو�س  اأن عدد  اإىل  الدولة، م�سراً  19 يف  كوفيد 
تتلقى  اإ�سابة جديدة   179 ت�سجيل  ك�سفت عن  58،953 فح�سا،  بلغ 
اإجمايل  بذلك  لي�سل  ال�سحية،  الرعاية  موؤ�س�سات  يف  الالزمة  الرعاية 
62،704 ح��االت .         )التفا�سيل  احل��االت امل�سجلة يف ال��دول��ة اإىل 
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املتظاهرون يطالبون با�شتقالة الربملان ورحيل كل الطبقة ال�شيا�شية

ا�شتقالة احلكومة اللبنانية.. وغ�شب ال�شارع يت�شاعد
 

•• بريوت-وكاالت

ا�ستقالة  االإث��ن��ني  اأم�س  دي��اب  ح�سان  اللبناين  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  اأعلن 
اأفاد  ما  وف��ق  ب��روت،  انفجار مدمر يف مرفاأ  وق��وع  اأي��ام على  بعد  حكومته 

وزيران وكالة فران�س بر�س.
واتخذ القرار خالل جل�سة ملجل�س الوزراء. وقالت وزيرة ال�سباب والريا�سة 
اال�ستقالة  اإع��الن  عقب  دي��اب  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  اأوه��ان��ي��ان  فارتينيه 

�سيتوجه اإىل ق�سر بعبدا للقاء رئي�س اجلمهورية مي�سال عون.
باال�ستقالة خالل اجلل�سة،  ال��وزراء طالب  االأك��رب من  اأن اجل��زء  واأو�سحت 
م�سيفة طالبت منذ اليوم االأول با�ستقالة احلكومة جراء ما ح�سل على اأن 

تكون ا�ستقالة جماعية ولي�س فردية.
اأرب���ع���ة من  وب���دت احل��ك��وم��ة اللبنانية اأم�����س يف و���س��ع ه�����س ب��ع��د ا���س��ت��ق��ال��ة 
اللبنانيني  اإثر فاجعة انفجار مرفاأ بروت، فيما يت�ساعد غ�سب  اأع�سائها 
الذين يحاولون مللمة جراحهم متم�سكني مبحا�سبة امل�سوؤولني واإ�سقاط كل 
الرتكيبة ال�سيا�سية. وكان اآخر الوزراء امل�ستقيلني وزير املالية غازي وزين. 
و�سبقه ك��ل م��ن وزي���رة ال��ع��دل م��اري كلود جن��م ووزي���رة االإع���الم منال عبد 

ال�سمد ووزير البيئة دميانو�س قطار.
واأفادت و�سائل اإعالم حملية عن �سغوط �سيا�سية يتعّر�س لها وزراء راغبون 
باال�ستقالة لثنيهم عن ذلك واحلوؤول دون مزيد من اإ�سعاف احلكومة التي 

قد ينتهي بها االأمر.
وتتاألف احلكومة من ع�سرين وزيرا. ومبوجب القانون، ال بّد من ا�ستقالة 

اأكرث من ثلث اأع�سائها لت�سقط حكما.
وجنم، كما وزين وعبد ال�سمد، من الوجوه ال�سيا�سية اجلديدة التي ت�سلمت 
حقائب وزارية للمرة االأوىل يف احلكومة التي �سكلها ح�سان دياب يف كانون 
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االمتناع عن الت�سويت... فرو�س مدمر

امل�سي�سي واخليار ال�سعب

لبنانيون غا�سبون يحت�سدون قرب الربملان مطالبني برحيل كامل الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة   )ا ف ب(

احلكومة الليبية تتفاو�ض مع اليونان على تر�شيم احلدود البحرية

عقيلة �شالح يجري مباحثات مب�شر حول منطقة منزوعة ال�شالح
احتاد ال�شغل يدعو اإىل حكومة كفاءات م�شغرة

تون�ض: ت�شكيل احلكومة ي�شطدم بجدار النه�شة

خالفات �شد النه�شة تت�شاعد وتهدد باإغراق املفاو�شات
•• عوا�صم-وكاالت

النه�سة  �سد  مفاو�سات  بانهيار  تهدد  اخلالفات  ع��ادت 
وحل  ال�سدع  راأب  يف  تنجح  مل  جولة  بعد  ج��دي��د،  م��ن 

الق�سايا العالقة يف هذا امللف.
ا�ستئناف مفاو�سات  اإثيوبيا  اأعلنت  اآخر التطورات،  ويف 
�سد النه�سة، اأم�س االثنني، لكن م�سر وال�سودان اأعلنتا 

مقاطعة هذه اجلولة.
م�سادر �سودانية اأكدت رف�سها العودة اإىل التفاو�س من 

دون التزام اأدي�س اأبابا باالأجندة املتفق عليها.
االأ�سبوع  امل��ف��او���س��ات  يف  م�ساركتها  م�سر  علقت  فيما 
اأي قواعد لت�سغيل  اإثيوبيا مل تقدم  اأن  املا�سي، موؤكدة 

ال�سد.

عليها  املتفق  االأج��ن��دة  ف��اإن  ال�سوداين  امل�سدر  وبح�سب 
اإىل  م�سرا  لل�سد،  والت�سغيل  امل��لء  قواعد  يف  تنح�سر 
اأن الو�سيط االإفريقي طرح العودة للتفاو�س ومناق�سة 
رف�سه  ال��ذي  املقرتح  وهو  املناق�سات  خالل  التحفظات 

ال�سودان.
واالأ�سبوع املا�سي، علقت م�سر م�ساركتها يف املفاو�سات.

ر�سمي،  بيان  يف  امل�سرية،  املائية  امل���وارد  وزارة  وذك���رت 
لنظرائه  خطاب  بتوجيه  ق��ام  االإثيوبي  املياه  وزي��ر  اأن 
خطوط  م�سودة  به  مرفقاً  وال�سودان  م�سر  من  كل  يف 
اإر�سادية وقواعد ملء �سد النه�سة ال تت�سمن اأي قواعد 
القانونية  االإلزامية  تعك�س  عنا�سر  اأي  وال  للت�سغيل، 
اآل��ي��ة قانونية لف�س  ل��الت��ف��اق، ف�ساًل ع��ن ع��دم وج���ود 

النزاعات.

•• الفجر -تون�س

االإث����ن����ني حركة  اأم���������س  اأع���ل���ن���ت 
رف�سها  ر�سمية  ب�سفة  النه�سة 
لت�سكيل حكومة كفاءات م�ستقلة، 
احلكومة  بت�سكيل  املكلف  داع��ي��ة 
ت�سكيل  اإىل  امل�����س��ي�����س��ي  ه�������س���ام 
�سيا�سية  وط��ن��ي��ة  وح���دة  ح��ك��وم��ة 
ذات حزام �سيا�سي وا�سع ت�ستجيب 

لالأوزان يف الربملان.
�سورى  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  و����س���دد 
الهاروين  ال��ك��رمي  عبد  النه�سة 
خالل ندوة �سحفية، على �سرورة 
اأن تقوم احلكومة اجلديدة على 
اأمام  تون�س  اأن  موؤكدا  االأح���زاب، 

فر�سة لت�سويب االأمور.
وذك���ر اأن���ه مت ات��خ��اذ ه��ذا املوقف 
املنعقد  ال�����س��ورى  جمل�س  داخ���ل 

االحد باإجماع 92 باملائة.
وق�����ال »الب�����د م���ن االت����ع����اظ من 
ف�����س��ل احل��ك��وم��ة االأوىل  جت��رب��ة 
ب����اأن ال��و���س��ع مل يكن  وال��ث��ان��ي��ة 
�سرورة  ع��ل��ى  و����س���دد  ط��ب��ي��ع��ي��ا«. 

اح����������رتام ن����ت����ائ����ج االن����ت����خ����اب����ات 
وا�سع  ���س��ي��ا���س��ي  ن���ظ���ام  و����س���م���ان 
واأغ���ل���ب���ي���ة م���ري���ح���ة ق�������ادرة على 

مترير االإ�سالحات الكربى.
)التفا�سيل �س15(

•• القاهرة-وكاالت

احلويج  الهادي  عبد  الليبّية  باحلكومة  اخلارجّية  وزي��ر  قال 
لل�سلم،  ف�ساًء  املتو�ّسط  البحر  تريد  ليبيا  اإن  االإثنني،  اأم�س 
الرتكي،  النظام  م��ن  واالإره����اب  املرتزقة  جللب  ب��ح��راً  ولي�س 
الفتاً اإىل اأن املرتزقة ال يهددون ليبيا وحدها، بلدول اجلوار 

واأوروبا اأي�ساً.
نقلها موقع  ت�سريحات  احل��وي��ج يف  رح��ب  اأخ���رى  وم��ن جهة 
م�سر  بني  البحرية  احل��دود  تر�سيم  باتفاقية  الليبي  املر�سد 
يتوافق  ات��ف��اق  ب���اأي  ت��رح��ب  ليبيا  اأّن  على  م�����س��ّدداً  وال��ي��ون��ان، 
و يحفظ حقوق  املتحدة  ب���االأمم  اخل��ا���س  البحار  ق��ان��ون  م��ع 

الليبيني.
نظرتها  م��ع  مباحثات  اأج���رت  الليبية  اخلارجية  اأن  وك�سف 
مفاو�سات  اإط��الق  على  واتفقتا  �سهر،  قرابة  منذ  اليونانية 
البلدين،  ب��ني  االأخ����رى  الق�سايا  وب��ع�����س  احل����دود  لرت�سيم 

اتخاذ  ب��اجت��اه  للدفع  ات�ساالت  اأج��ري��ا  ق��د  ن��ورالن��د،  ريت�سارد 
خطوات ملمو�سة وعاجلة لتنفيذ املقرتح االأمركي.

هذا وتعتزم كل من اأملانيا و فرن�سا واإيطاليا الدفع نحو فر�س 
اإىل  ال�����س��الح  ت�سدير  حظر  منتهكي  على  اأوروب���ي���ة  ع��ق��وب��ات 

ليبيا.
اأعدت قائمة  وبح�سب م�سادر يف االحت��اد، فاإن الدول الثالث 
اأو  وال��ط��ائ��رات  ال�سفن  ي�سخرون  الذين  واالأف���راد  بال�سركات 

غرها من اخلدمات اللوج�ستية لنقل االأ�سلحة.
اإىل  وكازاخ�ستان  تركيا  م��ن  �سركات  ث��الث  القائمة  وت�سمل 

جانب �سخ�سني ليبيني.
وك��ان��ت ف��رن�����س��ا ات��ه��م��ت ت��رك��ي��ا م����رارا ب��ان��ت��ه��اك ح��ظ��ر توريد 
االأ�سلحة التي اأطلق االحتاد االأوروبي عملية اإيريني ملراقبته.

واأك�����د روؤ����س���اء ح��ك��وم��ات ال�����دول ال���ث���الث يف ب��ي��ان م�سرتك، 
حال  يف  للعقوبات  حمتمل  ا�ستخدام  يف  للنظر  ا�ستعدادهم 

ا�ستمرت االنتهاكات �سد احلظر الربي والبحري واجلوي.

 74 امل��ادة  امل�ساكل عن طريق  ليبيا ترحب بحل  اأّن  اإىل  الفتاً 
االتفاق  على  املبنية  باحللول  تتعلق  والتي  البحار  قانون  من 

وح�سن اجلوار.
اإىل ذلك، ا�ستاأنف اأم�س االثنني، رئي�س جمل�س النواب الليبي، 
يف  واإقليمية  دولية  لقاءات  �سل�سلة  القاهرة،  يف  �سالح،  عقيلة 

اإطار امل�ساعي الرامية حللحلة االأزمة الليبية.
دونالد ترمب  االأمركي  الرئي�س  اإدارة  ب��داأت  ياأتي ذلك فيما 
ع��ن ط��ري��ق منطقة منزوعة  ح��ل  ب��اإي��ج��اد  اق��رتاح��ه��ا  ترجمة 
الليبي  النفط  قطاع  فتح  واإع���ادة  واجل��ف��رة،  �سرت  يف  ال�سالح 

ب�سفافية كاملة، على االأر�س بني االأفرقاء الليبيني.
وا���س��ت��ه��ل ���س��ال��ح ات�����س��االت��ه م��ن ال��ق��اه��رة ب��ل��ق��اء م��ع ال�سفر 
اأن ي��ج��ت��م��ع م���ع وف����ود غربية،  ل��ي��ب��ي��ا ع��ل��ى  ل���دى  االأم���رك���ي 

باالإ�سافة اإىل القيادة امل�سرية.
االأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  القومي  االأم��ن  جمل�س  مدير  وك��ان 
و�سمال اإفريقيا ميغيل كوريا، وال�سفر االأمركي لدى ليبيا 
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حمدان بن زايد يوجه ب�إطالق ا�شم ال�شيخ طحنون بن 
حممد على احلرم اجل�معي اجلديد جل�معة اأبوظبي يف العني

اأخب�ر الإم�رات

الف�ش�د وحزب اهلل.. عقبت�ن 
بني لبن�ن وم�نحيه

عربي ودويل

»نورة الربيكي« بطلة العرب يف املب�رزة: 
اأوملبي�د ب�ري�ص 2024 هديف الأكرب

الفجر الري��شي

حمدان بن زايد يوجه الهالل االأحمر بكفالة االأيتام ورعاية اأ�شر املتوفني و�شحايا حادث انفجار مرفاأ بريوت  )التفا�شيل �ض2(حمدان بن زايد يوجه الهالل االأحمر بكفالة االأيتام ورعاية اأ�شر املتوفني و�شحايا حادث انفجار مرفاأ بريوت  )التفا�شيل �ض2(

�سغط  حتت  احل��ري��ري،  �سعد  برئا�سة  حكومة  �سقوط  بعد  يناير  الثاين 
تظاهرات �سعبية، وكانت ت�سم ممثلني عن غالبية االأحزاب ال�سيا�سية.

اإىل  االث��ن��ني،  اأم�����س  �سمر جعجع،  اللبنانية،  ال��ق��وات  ح��زب  رئي�س  ودع��ا 
اأن ا�ستقالة احلكومة احلالية  اإجراء انتخابات نيابية مبكرة، م�سرا اإىل 

غر كافية حلل االأزمة التي تع�سف بالبالد، يف اأعقاب كارثة مرفاأ بروت 
التي فجرت الغ�سب اإزاء الطبقة ال�سيا�سية.

واأ�ساف اأن حزب القوات مقدم على خطوة كبرة خالل ال�ساعات املقبلة، 
راف�سا عن الك�سف عن طبيعة هذه اخلطوة.

اأنقرة تر�شل �شفينة وتزعم انها من اأجل م�شح زلزايل 

اليونان: التحركات الرتكية يف املتو�شط ت�شعيد خطري
•• اأثينا-وكاالت

اأ�سدرت البحرية الرتكية اإخطارا 
ال�سفينة  اإن  ف��ي��ه  ق��ال��ت  م��الح��ي��ا 
�ستجري  ري�س،  ع��روج  لها  التابعة 
�سرق  زل������زايل يف  م�����س��ح  ع��م��ل��ي��ات 
املتو�سط خالل االأ�سبوعني  البحر 
تزيد  اأن  امل���رج���ح  وم���ن  امل��ق��ب��ل��ني. 
�سرق  يف  ال���ت���وت���ر  ح�����دة  اخل����ط����وة 
امل���ت���و����س���ط، ب���ني ت��رك��ي��ا م���ن جهة 
م��ن جهة  املنطقة  دول  م��ن  وع���دد 

اأخرى، على راأ�سها اليونان.
و�سيكون االإخطار �ساريا يف الفرتة 
من 10 اإىل 23 اأغ�سط�س اجلاري، 

وفقا للبحرية الرتكية.
االثنني،  اأم�������س  ال���ي���ون���ان،  ودع�����ت 
ت��رك��ي��ا اإىل وق���ف ال��ت��ح��رك��ات غر 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���ت���ي ت��ق��و���س االأم����ن 
ذلك  معتربة  املنطقة،  يف  وال�سلم 

ت�سعيدا خطرا.
وقالت اخلارجية اليونانية يف بيان 

ن�سرته على �سفحتها الر�سمية يف 
الرتكية  التحركات  تعد  في�سبوك 
ت�سعيدا  ومت���ث���ل  ق���ان���ون���ي���ة  غ����ر 
خ����ط����را ج�����دي�����دا وت���ك�������س���ف دور 
واملهدد  لال�ستقرار  املزعزع  تركيا 

لل�سالم.
وتابعت اليونان لن تقبل اأي ابتزاز. 
���س��ي��ادت��ه��ا وحقوقها  ع��ن  ���س��ت��داف��ع 

ال�سيادية.
الزلزايل  امل�����س��ح  ع��م��ل��ي��ات  وت���ك���ون 
عادة جزءا من االأعمال التمهيدية 
م�سادر  ع���ن  وال��ت��ن��ق��ي��ب  ل��ل��ب��ح��ث 
واليونان  تركيا  اأن  كما  ال��ط��اق��ة، 
ع��ل��ى خ����الف ح����ول ق�����س��اي��ا مثل 
اإيجة وقرب�س  التحليق فوق بحر 

املق�سمة عرقيا.

االأ�شواأ مل ياأت بعد:

النتخابات الرئا�شية الأمريكية، انتخابات جميع املخاطر
•• الفجر -فالريي دي غرافيرنيد –ترجمة خرية ال�صيباين

حتى  قبل  كبالون  انفجرت  االنتخابية  احلملة  ب��داي��ة 
انتفاخه كليا، واملوؤمترات الوطنية للحزب الدميقراطي 
واجلمهوري تقل�ست اىل حدود الغياب، ورئي�س حما�سر 
يدين مقدًما "التزوير الهائل": ان االنتخابات الرئا�سية 
لعام 2020، التي �سايقها كوفيد 19-، �سوف �سجلها 

التاريخ. لكّن االأ�سواأ رمبا مل ياأت بعد.
يرف�س  فقد  ن��وف��م��رب،   3 يف  ت��رام��ب  دون��ال��د  اإذا خ�سر 
د�ستورية  اأزم���ة  ال��ب��الد يف  وي��غ��رق  بهزميته  االع���رتاف 
ويبدو  الفو�سى،  من  ف��رتة  ا�ستبعاد  ميكن  ال  خطرة. 
اأكرث من غره،  دائًما منطقيا  الكارثي  ال�سيناريو  هذا 
يف حني مل تكن فر�س اإع��ادة انتخابه مو�سع �سك قبل 

ب�سعة اأ�سهر.                )التفا�سيل �س15(

البيالرو�شي  الرئي�ض  مناف�شة 
ال�شلطة  عن  بالتخلي  تطالبه 

•• مين�صك-اأ ف ب:

رف���������س����ت امل����ر�����س����ح����ة امل���ع���ار����س���ة 
لالنتخابات الرئا�سية يف بيالرو�س 
طالبًة  الر�سمية،  النتائج  االثنني 
من الرئي�س التخلي عن ال�سلطة، 
غداة عملية االقرتاع وقمع عنيف 

للتظاهرات املناه�سة للحكومة.
تيخانوف�سكايا  �سفتالنا  ون����ّددت 
اأ�سابيع  التي ظهرت خالل ب�سعة 
للرئي�س  متوقعة  غ��ر  كمناف�سة 
ل��وك��ا���س��ن��ك��و، ب��ان��ت��خ��اب��ات م�����زّورة، 
املنتهية  الرئي�س  ف��وز  اإع��الن  بعد 
 80،8% على  بح�سوله  والي��ت��ه 
نتائج  ب��ح�����س��ب  االأ�������س������وات،  م����ن 

جديدة ن�سرت بعد ظهر االثنني.
وقالت تيخانوف�سكايا البالغة 37 
ع��ام��اً واحل��دي��ث��ة ال��ع��ه��د يف عامل 
تفكر  اأن  يجب  ال�سلطة  ال�سيا�سة، 
اأعترب  احلكم.  ت�سليمنا  كيفية  يف 
نف�سي فائزة يف هذه االنتخابات، يف 
وقت ح�سلت على %10،09 من 

االأ�سوات وفق النتائج الر�سمية.

ال�شجن  داخ���ل  ن��ار  اإط���الق 
ال���رئ���ي�������ش���ي مب��ق��دي�����ش��و 

•• مقدي�صو-رويرتز: 

اأ�سوات  اإن  ل��روي��رتز  ���س��اه��د  ق���ال 
ال�سجن  داخ����ل  دوت  ن���ار  اإط�����الق 
الرئي�سي يف العا�سمة ال�سومالية 
حممد  واأ���س��اف  اأم�����س.  مقدي�سو 
ال�سجن �سمعت  ن��ور وه��و نزيل يف 
�سوت اإطالق النار من داخل عنرب 
ال��زن��ازي��ن امل���رك���زي. اأن���ا يف غرفة 

منف�سلة وال اأدري ماذا يحدث.

عن  الإف��راج  مر�شوم  يوقع  غني 
الدفعة الأخرية من �شجناء طالبان 

•• كابول-رويرتز:

اإن  ل�����روي�����رتز  م���������س����ادر  ق����ال����ت 
ال��رئ��ي�����س االأف���غ���اين اأ���س��رف غني 
مر�سوم  على  االثنني  اأم�س  وق��ع 
باالإفراج عن الدفعة االأخرة من 
طالبان  ح��رك��ة  اع��ت��ربت  �سجناء 
اإط�����الق ���س��راح��ه��م ���س��رط��ا لبدء 

حمادثات ال�سالم.

االإ�شابات حول العامل جتاوزت 20 مليون حالة
 ال�شحة العاملية: الوقت مل 

يتاأخر لوقف فريو�ض كورونا 
•• جنيف-وام:

يتاأخر  مل  ال��وق��ت  اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأك���دت 
اأج���ل وقف  واأن ه��ن��اك ف�سحة م��ن االأم����ل واأك����رث م��ن 

وال�سيطرة على انت�سار فرو�س كورونا.
املدير  غربي�سيو�س  اده��ان��وم  تيدرو�س  الدكتور  ودع��ا 
العام ملنظمة ال�سحة العاملية - خالل موؤمتر �سحفى 
على  ال�سغط  ا���س��ت��م��رار  اإىل   - جنيف  ف��ى  ام�����س  عقد 
ال��ت��ى جنحت  ب��ال��ن��ت��ائ��ج  م�����س��ي��دا   .. ال��ف��رو���س لقمعه 
بع�س البلدان فى حتقيقها لل�سيطرة على الوباء مثل 
نيوزالندا التى و�سلت االآن اإىل مائة يوم دون اأن ت�سجل 

اأية حالة اإ�سابة بالفرو�س .
وقال اإن البلدان التى ت�سهد عودة لزيادة احلاالت فى 
القيود  وتخفيف  اقت�سادتها  فتح  بعد  املناطق  بع�س 

..ع��ل��ي��ه��ا م��ع��رف��ة م����دى ���س��رع��ة اال���س��ت��ج��اب��ة لتف�سى 
ال��ف��رو���س وت���وخ���ى احل����ذر ال���دائ���م واال���س��ت��م��رار فى 
التعامل ب�سرعة مع عملية الك�سف عن حاالت االإ�سابة 

والعزل واقتفاء اأثر املخالطني.
واأفادت منظمة ال�سحة العاملية ام�س باأن عدد حاالت 
 20 االإ�سابة بفرو�س كورونا حول العامل قد جتاوز 
األف   750 ح��واىل  الوفيات  بلغت  بينما  حالة  مليون 

حالة وفاة.

نقل عجوز اأ�سبانية اىل احدى م�ست�سفيات مدريد

ال�سفينة الرتكية )عرو�س ري�س( تعربد يف مياه البحر املتو�سط
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  وج��ه 
االأيتام  بكفالة  الهيئة  االإم��ارات��ي،  االأحمر  الهالل  هيئة  رئي�س  الظفرة 
اإىل جانب رعاية  ب��روت،  انفجار مرفاأ  الذين فقدوا معيلهم يف ح��ادث 
اأ�سر املتوفني وال�سحايا، وتوفر احتياجاتهم احلياتية، و�سيانة منازلهم 

وممتلكاتهم املت�سررة من جراء احلادث.
وت�سمل املبادرة كافة االأ�سر التي فقدت اأحد اأفرادها اأو اأكرث يف احلادث، 
اللبنانيني  االأ�سقاء  ل�سالح  االإن�سانية  االإم���ارات  ا�ستجابة  �سمن  وذل��ك 

املتاأثرين من حادثة االنفجار.
دور  لتعزيز  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  وت��اأت��ي 
االإمارات يف هذا ال�سدد، واإحداث الَفرق املطلوب يف جهود االإغاثة اجلارية 

لتخفيف اآثار الكارثة وتقدمي اأف�سل اخلدمات لل�سحايا واملتاأثرين.
الهالل  لهيئة  ال��ع��ام  االأم����ني  ال��ف��الح��ي،  ال��دك��ت��ور حم��م��د عتيق  واأك����د 
يتابع تطورات  نهيان، ظل  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  اأن  االأحمر، 
االأو����س���اع امل��ي��دان��ي��ة منذ وق���وع االن��ف��ج��ار، وت��داع��ي��ات��ه��ا االإن�����س��ان��ي��ة على 
اأن �سموه على توا�سل دائم مع االإدارة التنفيذية  اإىل  املتاأثرين، م�سرا 
للهالل االأحمر، ويتابع �سر اخلطط والربامج والعمليات االإغاثية التي 

اال�ستجابة  وتعزيز  احل��ادث،  عن  الناجمة  االآث��ار  ل��درء  الهيئة  و�سعتها 
االإن�سانية جتاهها.

وق����ال اإن امل���ب���ادرة ت��ن��م ع��ن ح��ر���س ���س��م��وه ع��ل��ى ت��وف��ر رع��اي��ة �ساملة 
للمت�سررين، مع الرتكيز على ال�سرائح ال�سعيفة، ويف مقدمتهم االأيتام، 
م�سرا اإىل اأن الهيئة تعمل حاليا بالتن�سيق مع من�سقية العون االإن�ساين 
وال�سحايا،  املتوفني  واأ�سر  االأي��ت��ام  حل�سر  ب��روت،  يف  الدولة  �سفارة  يف 
وحتديد اأولوياتهم من الدعم وامل�ساندة يف هذه املرحلة، ومن ثم و�سع 
برامج م�ستقبلية تراعي احتياجاتهم ومتطلباتهم ال�سحية والتعليمية 

واحلياتية ب�سورة عامة.

حمدان بن زايد يوجه الهالل الأحمر بكفالة الأيتام ورعاية
 اأ�شر املتوفني و�شحايا حادث انفجار مرفاأ بريوت

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ض الإكوادور بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
اهلل" برقية تهنئة اإىل فخامة لينني فولتر مورينو غار�سي�س رئي�س جمهورية 

االإكوادور مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بعث �ساحب  كما 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
برقيتي  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س لينني فولتر مورينو غار�سي�س.

•• اأبوظبي-وام: 

اأع����ل����ن ال����دك����ت����ور ع���م���ر احل����م����ادي، 
امل����ت����ح����دث ال����ر�����س����م����ي ل����الإح����اط����ة 
االإم�����ارات، عن  االإع��الم��ي��ة حلكومة 
املرتبطة  اأرقام وم�ستجدات احلاالت 
مبر�س كوفيد 19 يف الدولة، م�سراً 
اليومية  ال��ف��ح��و���س  ع����دد  اأن  اإىل 
فح�سا،   58،953 ب��ل��غ  اجل���دي���دة 
اإ�سابة   179 ت�سجيل  ع��ن  ك�سفت 
ج��دي��دة تتلقى ال��رع��اي��ة ال��الزم��ة يف 
لي�سل  ال�سحية،  الرعاية  موؤ�س�سات 
امل�سجلة يف  احل���االت  اإج��م��ايل  بذلك 

الدولة اإىل 62،704 حاالت .
ت�سجيل  ع���ن  احل���م���ادي  اأع���ل���ن  ك��م��ا 
لرتفع  جديدة،  �سفاء  حالة   198
اإىل  ال�سفاء  العدد االإجمايل حلاالت 

يتم  مل  ح��ني  يف  ح��ال��ة،   56،766
اأن  اإىل  اأي حالة وف��اة، الفتاً  ت�سجيل 
العالج  يتلقون  الذين  املر�سى  ع��دد 
ال���دول���ة يبلغ  ال���وق���ت احل����ايل يف  يف 

مري�سا.  5،581
اأن  واأو�سح احلمادي خالل االإحاطة 
اللقاحات تعد و�سيلة فعالة للت�سدي 
الأي جائحة، موؤكداً اأن دولة االإمارات 
كانت �سباقة على امل�ستوى العاملي يف 
البدء يف البحوث والدرا�سات الهادفة 
اإىل ت��ط��وي��ر ل��ق��اح اآم���ن وف��ع��ال �سد 
ل��ل��ح��ف��اظ على   19 ك��وف��ي��د  م��ر���س 
حياة املاليني من الب�سر حول العامل، 
وامل�ساهمة يف تخفيف الكلفة العالية 
التي تنفقها دول العامل حالياً بهدف 
املنا�سبة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ر 

للم�سابني.

اللقاح  ا�ستخدام  عملية  اأن  واأ���س��اف 
حقن  ط��ري��ق  ع��ن  ت��ت��م  "التطعيم" 
يف  �سعيفة  اأو  ميتة  ميكروبية  م��ادة 
اجل�سم من اأجل ا�ستثارة جهاز املناعة 
وحتفيزه على اإنتاج االأدوات املطلوبة 
ل���ل���دف���اع ع����ن اجل�������س���م وم�����ن خالل 
طريقة  اجل�سم  يتذكر  املحاكاة  هذه 

حماربة املر�س يف امل�ستقبل.
بع�س  اأن  اإىل  احل������م������ادي  ون��������وه 
اللقاحات تك�سب اجل�سم مناعة مدى 
احلياة مثل لقاح احل�سبة، ومنها ما 
يوفر مناعة ملدة عام واحد مثل لقاح 
�سكل  تغر  ب�سبب  وذل��ك  االإنفلونزا 
ما  الهجومية  واأ�ساليبه  ال��ف��رو���س 

ي�ستدعي تطوير اللقاح اأو جتديده.
الغاية  اأن  اإىل  احل����م����ادي  واأ������س�����ار 
كتابة  يف  تتمثل  ل��ل��ق��اح��ات  االأ���س��م��ى 

يف  االإن�سان  جنح  حيث  املر�س  نهاية 
اجلدري  مر�س  على  ال��ت��ام  الق�ساء 
ال����ل����ق����اح، ك���م���ا جنحت  ب���ا����س���ت���خ���دام 
على  الن�سبي  الق�ساء  يف  اللقاحات 
�سلل االأطفال وبات العامل على و�سك 

التخل�س من هذا املر�س.
العلمي  ال��ت��ق��دم  اإن  احل��م��ادي  وق���ال 
اأ�سهم يف االنتقال من جمال تطوير 
لقاحات االأمرا�س املعدية اإىل جمال 
االأمرا�س  ���س��د  ال��ل��ق��اح��ات  ت��ط��وي��ر 
امل��زم��ن��ة م��ث��ل ل��ق��اح ف��رو���س التهاب 
القدرة  ميلك  ال���ذي  ال��وب��ائ��ي  الكبد 
على حماية االإن�سان من تليف الكبد 
وال�������س���رط���ان، وك���ذل���ك ال��ل��ق��اح �سد 
الب�سري  احل��ل��ي��م��ي  ال�����ورم  ف���رو����س 
امل��راأة من �سرطان عنق  الذي يحمي 

الرحم.

ف��وائ��ده��ا ودوره����ا يف مواجهة  وع���ن 
ع����ّدَد احلمادي  امل��ع��دي��ة،  االأم���را����س 
اللقاحات  ت��ق��دم��ه��ا  م��ن��اف��ع  ث���الث���ة 
ت��اأت��ي يف مقدمتها  وال��ت��ي  ل��الإن�����س��ان 
منع  اأو  االإ������س�����اب�����ة،  م����ن  ح���م���اي���ت���ه 
االإ�سابة  عند  املر�س  اأعرا�س  ظهور 
ت�ستطيع  ذل�����ك  ع���ل���ى  وع�������الوة  ب�����ه، 
الناجتة  امل�ساعفات  تقليل  اللقاحات 
ع��ن االإ���س��اب��ة ب��امل��ر���س، ف�����س��اًل عن 
من  املايكروب  انتقال  فر�سة  تقليل 
امل�ساب اإىل غر امل�ساب. واأجاب عن 
خالل  اال�ستف�سارات  م��ن  جمموعة 
االإحاطة، حيث ك�سف اأن زيادة ن�سبة 
 30% االإ�سابات بني املواطنني اإىل 
خ����الل ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة، ت���رج���ع يف 
املقام االأول اإىل الزيارات االجتماعية 
ال���ب���ع�������س يف االإج����������راءات  وت�����ه�����اون 

الوقائية.
املخت�سة  اجلهات  اأن  احلمادي  واأك��د 
املتغرات  ك��اف��ة  بر�سد  يومياً  ت��ق��وم 
واالإ�سابات  احل��االت  باأعداد  املتعلقة 
اخل���ا����س���ة مب��خ��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات يف 
ال����دول����ة، م�������س���دداً ع��ل��ى اأن�����ه ق���د مت 
االإعالن عن الزيادة يف اأعداد االإ�سابة 
هذا  ر�سد  مت  اأن  بعد  املواطنني  بني 
�سحة  على  وح��ف��اظ��اً  املقلق،  امل��وؤ���س��ر 
احلمادي  واأو�سح  اجلميع.  و�سالمة 
االأ�سواق  فتح  بني  يربط  البع�س  اأن 
واملطاعم واملراكز التجارية يف مقابل 
املنزلية،  التجمعات  على  الت�سديد 
يف  تقام  التي  التجمعات  اأن  مو�سحاً 
االأم���اك���ن ال��ع��ام��ة ت��ت��م حت��ت متابعة 
اجل���ه���ات امل��خ��ت�����س��ة ومب���راع���اة كافة 
التعليمات واالإجراءات الوقائية مثل 
وك�سف  اجل�����س��دي  ال��ت��ب��اع��د  تطبيق 
ع���ل���ى عك�س  وال���ت���ع���ق���ي���م،  احل���������رارة 
ال��ت��ج��م��ع��ات امل��ن��زل��ي��ة ال��ت��ي ال ميكن 
التغا�سي  يتم  م��ا  وغ��ال��ب��اً  مراقبتها 

خاللها عن االإجراءات الوقائية مثل 
لب�س الكمامات.

وفيما يتعلق مبدى موثوقية فح�س 
فرو�س  لت�سخي�س  ب��ال��ل��ي��زر  ال����دم 
اأج�����اب احلمادي  امل�����س��ت��ج��د،  ك���ورون���ا 
ب������اأن ه�����ذا ال����ن����وع م����ن االخ���ت���ب���ارات 
التعرف  يف  ي�����س��اع��د  وال��ف��ح��و���س��ات 
الدم  يف  ت���غ���رات  اأي  ع��ل��ى  ال�����س��ري��ع 
وهو ما قد ي�سر اإىل االإ�سابة، ولكن 
على  م�سدداً  نهائي،  ب�سكل  يثبتها  ال 
البوليمراز  "تفاعل  ف��ح�����س  اأن 
املت�سل�سل" PCR هو االأكرث دقة يف 

اإثبات الت�سخي�س والتعايف.
اأن جهاز املناعة يف  واأو�سح احلمادي 
االإ�سابة  عند  ي��ق��وم  االإن�����س��ان  ج�سم 
دفاعية  اأ�سلحة  بتطوير  بالفرو�س 
حتدث تغيراً يف الدم وت�ستغرق هذه 
العملية فرتة 3-10 اأيام، م�سراً اإىل 
الدفاعية  االأ�سلحة  من  ن��وع  اأول  اأن 
يتم انتاجه يعرف با�سم IgM، وهو 
وجوده  ويثبت  م��وؤق��ت  ولكنه  �سريع 

اإ���س��اب��ة حديثة كما  ال���دم ح���دوث  يف 
زال  ما  ال�سخ�س  اأن  يثبت  اأن  ميكن 
احلمادي  واأ�ساف  الفرو�س.  يحمل 
خالل  الح��ق��اً  يقوم  املناعة  جهاز  اأن 
فرتة متتد من اأ�سبوع اإىل اأ�سبوعني 
بعد االإ�سابة باإنتاج النوع الثاين من 
ي�سكل  ،ال��ذي   ،IgM وهو  االأ�سلحة 
االأجل،  طويلة  اأو  امل�ستدامة  املناعة 
اإ�سابة  ح���دوث  اإىل  وج����وده  وي�����س��ر 
اأعرا�س  �سابقة حتى مع عدم ظهور 
اأن  اإىل  ي�����س��ر  ك��م��ا  امل�������س���اب،  ع��ل��ى 
ال�سخ�س لديه مناعة �سد الفرو�س 
ب�سبب  اأو  �سابقة  اإ���س��اب��ة  ب�سبب  اإم���ا 

تناول التطعيم.
و�سدد احلمادي على اأن هذه العملية 
يحمل  اأن  امل���م���ك���ن  م����ن  اأن������ه  ت��ع��ن��ي 
ال�سخ�س الفرو�س لعدة اأيام قبل اأن 
يطور اجل�سم االأ�سلحة املناعية التي 
ترتاوح  ف��رتة  انتاجها  ي�ستغرق  ق��د 
بعد  اأ�سابيع  ث��الث��ة  اإىل  اأ���س��ب��وع  ب��ني 

حدوث االإ�سابة.

•• اأبوظبي – الفجر:

ملواطني  عاجلة  اإن�سانية  وطنية  م��ب��ادرة   ،« تتطوع  االإم���ارات   « حملة  اأطلقت 
ومقيمي الدولة » من االإم��ارات ومن اأجل لبنان » بالتعاون مع اجلهات ذات 
ال�سلة ، وذلك يف اإطار الت�سامن و م�ساندة ودعم ال�سعب اللبناين ال�سقيق بعد 
ما�سهدته بروت،  وتاأثر العديد من االأ�سر ومنازلهم جراء االنفجار العنيف 

.
تاأتي هذه املبادرة ت�سامناً مع ال�سعب اللبناين ال�سقيق، ملا اأمّل به من خ�سائر 
بعد انفجار مرفاأ بروت الذي كان له االأثر جتاه االأ�سر ومنازلهم، وهي دعوة 
اإن�سانية عاجلة ملواطني ومقيمي الدولة للتطوع وم�ساندة اأ�سقاوؤنا يف لبنان، 
حيث   ، متطوعني.امارات«   « للتطوع  الوطنية  املن�سة  يف  بالت�سجيل  وذل��ك 

تت�سمن املهام املوكلة للمتطوعني يف الفرتة »10-25 اأغ�سط�س« ،  هي جمع 
وفرز امل�ستلزمات املقدمة لل�سعب اللبناين ال�سقيق .

متطوعني متخ�ش�شني يف جمال الهند�شة .
املتخ�س�سني يف جمال  اإع��م��ار لبنان جميع  اأج��ل دع��م  امل��ب��ادرة من  كما تدعو 
الهند�سة من مواطنني ومقيمني يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة للتطوع 
اإعمار لبنان  البناء الالزمة الإع��ادة  التخ�س�سي يف فرز م��واد  وتعزيز دوره��م 
وت�سريع اإر�سالها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية واملتطوعني يف لبنان يف الفرتة 

» 15غ�سط�س 12-�سبتمرب« .
و�ستقدم مبادرة من االإمارات ومن اأجل لبنان الدعم املتكامل والعاجل لل�سعب 
اللبناين ال�سقيق وفق االأولويات واالحتياجات الرئي�سية كامل�ستلزمات الطبية 

وال��غ��ذائ��ي��ة وغ��ره��ا م��ن ال�����س��روري��ات ال��ع��اج��ل ت��وف��ره��ا، حيث يتم املتابعة 
والتن�سيق مع اجلهات املعنية يف دولة االإمارات ولبنان باأهم االحتياجات التي 
تتطلب توفرها ب�سكل عاجل للحد من اأثر الظرف الراهن على املت�سررين 

.
اأع��ل��ن��ت عنها  ال��ت��ي  ت��ت��ط��وع«،  »االإم�����ارات  الوطنية  اأن احلملة  ذك���ره  اجل��دي��ر 
اأوائل  انطلقت  قد  االأزم���ات،  خ��الل  التطوع  لتنظيم  العليا  الوطنية  اللجنة 
وزارة  بني  بال�سراكة  »متطوعني.امارات«  من�سة  مظلة  حتت  املا�سي،  اأبريل 
تنمية املجتمع وموؤ�س�سة االإمارات لتنمية ال�سباب، وباإ�سراف الهيئة الوطنية 
الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث، وذلك يف اإطار روؤيتها لتوحيد االأن�سطة 
التطوعية على م�ستوى الدولة وتعزيز التكامل والتعاون بني كافة القطاعات 
احلكومية واخلا�سة وم�ساركة املجتمع �سمن �سياق تاأكيد التالحم والتعاون 

يف دولة االإمارات، ودعم اجلهود الوطنية ملواجهة انت�سار »كوفيد 19«.
الدولة،  م�ستوى  على  املتطوعني  ج��ه��ود  دع��م  الوطنية  احلملة  وت�ستهدف 
وت�سخر خربات ومهارات ومواهب اأفراد املجتمع واإ�سراكها يف عملية التطوع، 
من خالل نوعني من التطوع وهما امليداين واالفرتا�سي، و�سمن منظومة 

متكاملة وم�ستدامة للعمل التطوعي يف الدولة خالل االأزمات. 
بامل�ساركة  الدولة  ومقيمي  مواطني  من  للراغبني  تتطوع«  »االإم��ارات  وتتيح 
بالتطوع  املجتمع  فئات  خمتلف  وم�ساندة  بدعم  امل��ب��ادرة  فر�سة   ، بالتطوع 
»متطوعني. من�سة  زي���ارة  التطوع  يف  وللراغبني  االف��رتا���س��ي،  اأو  امل��ي��داين 
عن  اأو   ،www.volunteers.ae االإل���ك���رتوين:  امل��وق��ع  ع��رب  ام����ارات« 
وعرب   ،)VOLAE 800  )80086523 ب��ال��رق��م:  االت�����س��ال  ط��ري��ق 

.info@volunteers.ae:الربيد االإلكرتوين

االإحاطة االإعالمية : 198 حالة �شفاء جديدة وال وفيات

الإمارات �شباقة على امل�شتوى العاملي يف البدء يف البحوث الرامية لتطوير لقاح ملر�ض كوفيد 19
عمر احلمادي: 179 حالة اإ�شابة جديدة واالإجمايل يبلغ 62,704 198 حالة �شفاء جديدة واالإجمايل 56,766 حالة

احلملة الوطنية »االإمارات تتطوع« تطلق من االإمارات ومن اأجل لبنان

حملة وطنية عاجلة للت�شامن وم�شاندة ودعم ال�شعب اللبناين ال�شقيق

•• دبي-وام: 

لالإقامة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  اأجن�����زت 
اآالف   7 ب��دب��ي  و����س���وؤون االأج���ان���ب 
و92 معاملة قانونية عرب من�ستها 
خالل  القانونية  امل�سرعات  الذكية 

الن�سف االأول من العام اجلاري .
وت�����ن�����وع�����ت امل������ع������ام������الت م������ا بني 
اال�����س����ت���������س����ارات ال���ق���ان���ون���ي���ة ح���ول 
تقدمها  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  خم��ت��ل��ف 
بخدمة  خ��ا���س��ة  وط��ل��ب��ات  االإدارة، 
التوفيق وامل�ساحلة للفئة العمالية 
الواردة  اال�ستف�سارات  اإىل  اإ���س��اف��ة 

من اجلهات الق�سائية.
القانونية  امل�سرعات  من�سة  وجاءت 
التطبيق  ع���رب  اإط��الق��ه��ا  مت  ال��ت��ي 
من�سة  لتكون   ،2016 الذكي عام 
حزمة  تت�سمن  ذك��ي��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة 
ت�سهم  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اخل���دم���ات  م���ن 

التطور  عملية  وت����رة  ت�����س��ري��ع  يف 
اإمارة  توجهات  وحت��اك��ي  احلكومي 
للتحول  التوجه  نحو  وروؤيتها  دبي 

الذكي وفق اأ�س�س مبتكرة.
الدكتور علي عجيف  العميد  وق��ال 
القانوين الإقامة  امل�ست�سار  الزعابي 
تقدمها  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  اإن  دب����ي 
القانونية  امل���������س����رع����ات  م���ن�������س���ة 
�سهولة  ل���ل���م���ت���ع���ام���ل���ني  اأت������اح������ت 
القانونية  ا���س��ت�����س��ارات��ه��م  ت���ق���دمي 
اأي  يف  بعد"  "عن  وا�ستف�ساراتهم 
وقت ويف اأي مكان دون احلاجة اإىل 
يعك�س  ما  ال�سخ�سي وهو  احل�سور 
اأحدث  مواكبة  على  االإدارة  حر�س 
مبا  وتطويعها  التكنلوجيا  و�سائل 
�سعورهم  وي��ع��زز  املتعاملني  ي��خ��دم 

بالر�سا وال�سعادة.
ال�������س���وؤون  م���وظ���ف���ي  اأن  واأ������س�����اف 
ومهيئون  م����وؤه����ل����ون  ال���ق���ان���ون���ي���ة 

الظروف  للعمل يف كافة  وجاهزون 
جتربة  جن����اح  اإىل  اأدى  م���ا  وه�����ذا 
اإدارة  اأن  ح���ي���ث  ب���ع���د  ع����ن  ال���ع���م���ل 
ال�������س���وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة ع��ك��ف��ت على 
تقدمي خدماتها عن طريق املن�سات 
اأكرث  جعلها  ال���ذي  االأم����ر  ال��ذك��ي��ة 
فاعلية وكفاءة خالل هذه الظروف 
ال���ت���ي حت��ت��م ع��ل��ي��ن��ا اأن ن�����س��ت��م��ر يف 
وعلى  اإل��ك��رتون��ي��ا  خدماتنا  ت��ق��دمي 
ا�ستمرارية  ل�سمان  ال�ساعة  م��دار 

العمل و�سالمة اجلميع.
اعتمدت  دب���ي  اإق��ام��ة  اأن  اإىل  ون���وه 

حلول  كاأف�سل  الرقمية  املنظومة 
ذك���ي���ة ل��ك��اف��ة ع��م��ل��ي��ات��ه��ا االإداري�������ة 
اأ�سا�سية  ركيزة  اليوم  اأ�سبحت  التي 
ل������الرت������ق������اء مب����ن����ظ����وم����ة ال���ع���م���ل 
جميع  تقدم  باتت  حيث  احلكومي 
باملائة   100 الكرتونيا  خدماتها 
تعزيز  ال��ت��ح��ول يف  ه��ذا  �ساهم  مم��ا 
التكيف  على  االإدارة  وق��درة  مرونة 
م����ع ك���اف���ة امل����ت����غ����رات وال����ظ����روف 
ال����س���ي���م���ا يف ظ����ل ه������ذه ال����ظ����روف 
العامل  بها  مي��ر  ال��ت��ي  اال�ستثنائية 

اأجمع ب�سبب " كوفيد19-".

�شرطة اأبوظبي: جتاوز الإ�شارة احلمراء 
يهدد �شالمة م�شتخدمي الطريق

•• اأبوظبي-وام:

حذرت �سرطة اأبوظبي من اخلطورة 
الوخيمة  وال����ت����ب����ع����ات  ال���������س����دي����دة 
ل��ت��ج��اوز ب��ع�����س ال�����س��ائ��ق��ني االإ����س���ارة 
ب�����س��ب��ب عدم  ال�������س���وئ���ي���ة احل�����م�����راء 
االن��ت��ب��اه واالإن�����س��غ��ال ع��ن الطريق .. 
احلمراء  االإ���س��ارة  قطع  اأن  مو�سحة 
مل�ستخدمي  ك����ارث����ة  ح������دوث  ي��ع��ن��ى 
اأو وق����وع ح����ادث ب��ل��ي��غ على  ال��ط��ري��ق 
عبور  خم��ال��ف��ة  ت�سنف  ح��ي��ث  االأق����ل 
املخالفات  �سمن  احل��م��راء  االإ����س���ارة 
اأ�سباب وراء  اخلطرة. وحددت ثالثة 
ال�سوئية  لالإ�سارة  ال�سائقني  جت��اوز 
احل���م���راء، ه���ي زي�����ادة ال�����س��رع��ة على 
التقاطعات الإدراك االإ�سارة اخل�سراء، 
وع������دم االن����ت����ب����اه، واالن�������س���غ���ال عن 
والعامل  الهاتف  با�ستخدام  الطريق 
ال�سائقني  داع����ي����ة   .. االف����رتا�����س����ي 
على  املخالفة  ه��ذه  خطر  اإدراك  اإىل 
االآخرين  ال�سائقني  وح��ي��اة  حياتهم 

وااللتزام بالقوانني واأنظمة املرور.
ال�سائقني  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رط��ة  ودع����ت 
القيادة  اأث���ن���اء  وال��رتك��ي��ز  ل��الن��ت��ب��اه 
لت�سّفح  ال��ه��ات��ف  ا���س��ت��خ��دام  وجت��ن��ب 
االإن��������رتن��������ت وم�������واق�������ع ال����ت����وا�����س����ل 

ال���ق���ي���ادة، جتنًبا  اأث���ن���اء  االج��ت��م��اع��ي 
االإ�سارة  اأوجت����اوز  امل��رك��ب��ة  الن��ح��راف 

ال�سوئية احلمراء.
واأك������دت اأن���ه���ا ت��ت��اب��ع ب��اه��ت��م��ام ر�سد 
خمالفات جت��اوز االإ���س��ارة م��ن خالل 
التقاطعات  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة  ك��ام��رات 
والتحكم  املتابعة  مركز  مع  بالتعاون 
االإ�سارة  ق��ط��ع  وت�����س��م��ل  اأب��وظ��ب��ي  يف 
ال�سوئية احلمراء، وت�سوير املركبات 
العابرة للتقاطع ب�سرعات زائدة على 

ال�سرعة املقررة لل�سارع.
وك���ان���ت ���س��رط��ة اأب���وظ���ب���ي ق���د نفذت 
خطتها  �سمن  ال�سالمة  درب  حملة 
معاير  اأع����ل����ى  ل���ت���وف���ر  ال���ت���وع���وي���ة 
الوعي  ل��ن�����س��ر  امل����روري����ة  ال�����س��الم��ة 
االإ����س���ارة احلمراء،  ب��خ��ط��ورة جت���اوز 
االجتماعي،  للتوا�سل  عرب من�ساتها 
والو�سائل االإعالمية حلث ال�سائقني 
واملرور  ال�سر  بقانون  االل��ت��زام  على 
اأمن  ت�ستهدف  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  �سمن 

و�سالمة م�ستخدمي الطريق .
خمالفة  غ���رام���ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال�����س��وئ��ي��ة احلمراء  االإ����س���ارة  جت���اوز 
ل��ل��م��رك��ب��ات اخل��ف��ي��ف��ة ت��ب��ل��غ 1000 
حجز  و  م��روري��ة  نقطة  و12  دره���م 
وبالن�سبة   ، ي����وم����ا   30 امل����رك����ب����ة 
 3000 املالية  املخالفة  لل�ساحنات 
دره��م ووق��ف الرخ�سة مل��دة ع��ام تبداأ 
من تاريخ �سحب الرخ�سة للمركبات 

الثقيلة املتجاوزة االإ�سارة احلمراء.

اأ�شهر  6 خالل  القانونية  امل�شرعات  من�شة  عرب  دبي  اإقامة  اأجنزتها  معاملة  اآلف   7

• اللقاحات و�شيلة فعالة للت�شدي الأي جائحة تعزز القدرة على مواجهتها وتقلل انت�شارها
• الهدف االأ�شمى للقاحات هو كتابة نهاية املر�ض وقد جنح االإن�شان يف الق�شاء على بع�شها بالكامل مثل مر�ض اجلدري
• التجمعات يف املنازل ال تتوفر فيها مقومات الوقاية عك�ض االأماكن العامة التي تكون حتت رقابة االأجهزة املعنية
•اختبار فح�ض االأج�شام امل�شادة ي�شاعد يف التعرف ال�شريع على اأي تغريات يف الدم وال يعني اإثبات االإ�شابة ب�شكل نهائي

•تطوير االأج�شام املناعية ي�شتغرق فرتة من 1 ولغاية 3 اأ�شابيع بعد حدوث االإ�شابة
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اأخبـار الإمـارات
التعليم واملعرفة تنظم املعر�ض الدويل الفرتا�شي للجامعات

•• اأبوظبي - وام:

م�ست  اأ�سابيع   4 م��دار  على  اأبوظبي  يف  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  نظمت 
الثانوية  لطلبة  اأت���اح  وال���ذي  للجامعات  االف��رتا���س��ي  ال���دويل  املعر�س 

فر�سة التوا�سل مع اأهم اجلامعات املحلية والعاملية.
اأع�ساء  م��ع  االإن��رتن��ت  ع��رب  التوا�سل  للطلبة  الفر�سة  املعر�س  واأت���اح 
الهيئات التدري�سية من جمموعة من اأرقى اجلامعات الرائدة يف اأبوظبي 
بجوالت  الطلبة  ا�سطحبوا  والذين  واآ�سيا  واأوروب���ا  ال�سمالية  واأمريكا 
افرتا�سية تفاعلية حول احلياة يف احلرم اجلامعي واالأن�سطة اجلامعية 

ومتطلبات الت�سجيل والقبول.
 3000 اأكرث من  املعر�س االفرتا�سي  االأوىل من  الن�سخة  وا�ستقطبت 

طالب ما يج�سد دوره الهام يف توفر من�سة جتمع الطلبة واجلامعات.

وقالت خلود الظاهري مدير اإدارة عقود املن�ساآت التعليمية يف الدائرة اإن 
اختيار م�سار التعليم العايل لبع�س الطلبة يعد اأمرا هاما للغاية وت�سعى 
دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي اإىل تقدمي امل�سورة واالإر�ساد للطلبة يف 

جميع مراحل التعليمية.
بهدف  ج��اء  املعر�س  من  االفرتا�سية  الن�سخة  تنظيم  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
العاملية حيث وفر لهم و�سوال مبا�سرا و�سهال  الطلبة باجلامعات  ربط 
للجامعات املختلفة التي قدم ممثلوها معلومات مهمة �ساعدت الطالب 

يف التخطيط مل�ستقبلهم ب�سكل مدرو�س".
بجنوب  ف��ارن��ه��ام  االإب��داع��ي��ة يف  الفنون  م��ن جامعة  عبا�س  خ��ال��د  وق���ال 
اإجنلرتا " اإن املعر�س �ساعدنا على الو�سول مبا�سرة اإىل الطلبة الذين 
يخططون للت�سجيل يف اخت�سا�سات الفن والت�سميم ومتكنا من دعمهم 
مبختلف املعلومات والتفا�سيل التي ت�سمن قدرتهم على اتخاذ قرارات 

مدرو�سة يف م�سرتهم التعليمية " .
من جانبها قالت �سامنثا ديليون من معهد اإلينوي للتقنية " اإن املعر�س 
االفرتا�سي هذا العام �ساعدنا يف احلفاظ على قنوات التوا�سل املفتوحة 

مع الطلبة الذين زاروا اجلامعة العام املا�سي " .
قوية  عالقة  جتمعنا  " اإننا  مي�سيغان  جامعة  من  �سميث  األيك�س  وق��ال 
االفرتا�سي  املعر�س  اأن  موؤكدا  اأبوظبي،  يف  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  مع 
�سكل فر�سة ا�ستثنائية للتفاعل والنقا�س املطول يف موا�سيع حمددة مع 

الطلبة".
املعر�س االفرتا�سي  " اإن  �سين�سيناتي  ليندل من جامعة  وقالت ميغان 
اأتاح اإمكانية التوا�سل مع املزيد من الطلبة من خمتلف املناطق والبلدان 
مقارنة باملعار�س التقليدية " . وقالت يب يي يي من جامعة ييل-نو�س 
يف �سنغافورة " اإن اختيار اجلامعة املنا�سبة ي�سكل حتديا يواجهه الطالب 

واملهني  االأك��ادمي��ي  م�سارهم  حتديد  املرحلة  ه��ذه  يف  عليهم  يتوجب  اإذ 
لل�سنوات املقبلة وتعد بيئة الدرا�سة التي ين�سدها الطالب اأحد العوامل 
االأ�سا�سية يف اتخاذ قرار االن�سمام الإحدى الكليات اأو اجلامعات موؤكدا 
اخليارات  على  للتعرف  للطلبة  من�سة  توفر  يف  املعر�س  ه��ذا  اأهمية 
التعليمية املتاحة لهم". ي�سار اإىل اأن دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي 
نظمت املعر�س الدويل االفرتا�سي للجامعات عرب برنامج اإثراء الطلبة 
والذي ي�سم جمموعة من االأن�سطة الال�سفية امل�سممة لتعريف الطلبة 
باملوا�سيع امل�ستجدة يف القرن احلادي والع�سرين وم�ساعدتهم يف تقدمي 
طلبات االلتحاق باجلامعات وتاأهيلهم للتعامل مع التحديات امل�ستقبلية. 
وي�سم برنامج اإثراء الطلبة جمموعة من الفعاليات ال�سنوية يف جماالت 
من  العديد  جانب  اإىل  والريا�سيات  وال��ف��ن��ون  والثقافة  التكنولوجيا 

املناف�سات املبتكرة واملعار�س املخ�س�سة للطلبة.

�شملت تركيب اإنارة جتميلية لالأ�شجار املمتدة على طول املم�شى البحري  

بلدية مدينة اأبوظبي ترتقي باملظهر اجلمايل لكورني�ض اأبوظبي ب� 652 ك�شافًا �شوئيًا
•• اأبوظبي-الفجر:

اأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي م�سروعاً ا�ستهدف االرتقاء باملظهر اجلمايل 
للواجهة البحرية الأبوظبي على كورني�س اأبوظبي بطول و�سل اإىل 4.5 
املمتدة على طول  لالأ�سجار  اإن��ارة جتميلية  تركيب  كيلو مرت من خالل 
املم�سى البحري لكورني�س اأبوظبي، وذلك �سمن خطة االأعمال التطويرية 

املعتمدة للعام اجلاري 2020 .
للمنطقة  االأوىل  املرحلة  مرحلتني،  على  االأع��م��ال  ه��ذه  تنفيذ  مت  وق��د 

املمتدة من �سارع اخلليج العربي اإىل �سارع ال�سيخ  را�سد بن �سعيد ومت فيها 
�سارع  املمتدة من  الثانية للمنطقة  ، واملرحلة  اإن��ارة  197 ك�ساف  تركيب 

ال�سيخ  را�سد بن �سعيد اإىل �سارع الزاهية بعدد 231 ك�سافاً .
كما ت�سمنت  اخلطة تركيب 224 ك�ساف اإنارة حتت االأ�سجار يف اجلزيرة 
امللك  �سارع  مع  الكورني�س  �سارع  تقاطع  من  املمتدة  للمنطقة  الو�سطية 
عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود وحتى التقاطع مع �سارع الزاهية، لي�سل 

جمموع ك�سافات االإنارة التجميلية اإىل 652 ك�سافا.
احل�ساري  املظهر  تعزيز  بهدف  ج��اءت  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  البلدية  واأك���دت 

لكورني�س مدينة اأبوظبي ، واإبراز القيمة اجلمالية لالأ�سجار مبا ي�سفي 
اال�ستدامة واحلفاظ على  اإ�سافية، ويحقق معاير  مل�سات جمالية  عليها 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  تنتهجه  ال���ذي  ال��ع��ام  النهج  م��ع  ومتا�سياً  البيئة 
ب�سكل  واملدينة  الرتفيهية  للمرافق  العام  احل�ساري  باملظهر  لالرتقاء 
ا�ستخدام  امل�سروع على  تنفيذ  اعتمدت يف  اأنها  البلدية  واأو�سحت     . عام 
حيث  ال��ط��اق��ة،  ا�ستهالك  وتر�سيد  اال���س��ت��دام��ة،  ملعاير  املطابقة  امل���واد 
املواد  للطاقة، كما متتاز  املوفرة   )LED( لتقنية وفقاً  الك�سافات  تعمل 
امل�ستخدمة يف االإ�ساءة التجميلية بكونها مقاومة لتاأثرات املياه والعوامل 

وال�سالمة  االأم���ان  متطلبات  وتت�سمن  ورط��وب��ة،  ح���رارة  م��ن  اخل��ارج��ي��ة 
ملرتادي املم�سى.

اأبوظبي  وكورني�س  اأبوظبي  ملدينة  البحرية  الواجهة  اأن  بالذكر  اجلدير 
ي��ع��دان م��ن اأج��م��ل ال��واج��ه��ات ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى م�ستوى ال��ع��امل، واالأك���رث 
ا�ستقطاباً وجذباً للزوار والقاطنني، حيث ي�سم كورني�س اأبوظبي منظومة 
متكاملة من ال�سواطئ ذات املعاير العاملية ، واملما�سي، وم�سارات الدراجات 
االألعاب ملختلف  التنزه واحلدائق، ومناطق  واملطاعم، ومناطق  الهوائية، 

الريا�سات، واملرافق الرتفيهية واخلدمية الراقية.

البحث عن مواطن متغيب
•• راأ�س اخليمة - الفجر 

تلقت �سرطة راأ�س اخليمة بالغاً عن تغيب مواطن 49 عاماً كان قد تغيب 
اأي��ام. ولفتت �سرطة راأ�س اخليمة اإىل اأنه  عن منزله منذ اأكرث من ثالثة 
مت ت�سكيل فرق بحث وحتري من جميع اجلهات املخت�سة وحتى االن مل 
يعرف بعد مكان املواطن، ودعت �سرطة راأ�س اخليمة منطقة االخت�سا�س 
تفيد  معلومة  اأي��ة  اإىل  يتو�سل  م��ن  ك��ل   - املتغيب  ذوي  فيها  يقطن  التي 
راأ�س  �سرطة  عمليات  بغرفة  االت�����س��ال  اأو  ال�سرطة  اإب���الغ  عليه  بالعثور 
التالية  االرقام  على  االت�سال  اأو   ،  ) اخليمة على االأرقام )999اأو 901 
0506900183 اأو 0507000077 هذا وتوؤكد �سرطة راأ�س اخليمة 

اأن فرق البحث التزال م�ستمرة يف عملها للوقوف على اأ�سباب التغيب.

تقارير متخ�ش�شة تعر�ض اأهم املبادرات احلكومية يف مواجهة كوفيد- 19

 مر�شد البتكار احلكومي يوثق التجارب احلكومية املبتكرة ويعممها عربيًا
•• دبي-الفجر: 

را�سد  ب����ن  م���رك���ز حم���م���د  اأط����ل����ق 
مر�سد  احل����ك����وم����ي  ل����الب����ت����ك����ار 
توثيق  بهدف   ، احلكومي  االبتكار 
االب����ت����ك����ارات احل��ك��وم��ي��ة يف دول���ة 
االإمارات والدول العربية، وت�سليط 
اإجنازاتها، ونقل  اأبرز  ال�سوء على 
ال���ت���ج���ارب ال���ن���اج���ح���ة واخل������ربات 
ون�����س��ر امل��ع��رف��ة وم�����س��ارك��ت��ه��ا مبا 
االبتكار  ث��ق��اف��ة  ت��ر���س��ي��خ  ي�����س��م��ن 
يف  اأ�سا�سياً  مكّوناً  لت�سبح  واملعرفة 

العمل احلكومي.
احلكومي  االبتكار  مر�سد  وميثل 
م�ساهمة اإماراتية يف تعميم ثقافة 
االب��ت��ك��ار ع��رب��ي��اً م��ن خ���الل ر�سد 
احلكومية،  االب���ت���ك���ارات  وت��وث��ي��ق 
وال����ت����ع����ري����ف ب����ه����ا ع�����رب ت���ق���اري���ر 
ت�ستعر�س  م��ت��خ�����س�����س��ة  دوري�������ة 
النجاح  وق�����س�����س  ال��ت��ج��ارب  اأب����رز 
واملمار�سات احلكومية املبتكرة، مبا 
ي�سهم يف و�سع قاعدة بيانات حتفز 
التغير  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى  احل���ك���وم���ات 
وتعزيز اجلاهزية، وتطوير مناذج 
النوعية  واحللول  املتجددة  العمل 

للتحديات. 
رئي�س  ال��ه��ا���س��م��ي  ه����دى  واأك�������دت 

على  وتعمل  احل��ك��وم��ي،  العمل  يف 
توثيقها وم�ساركتها بهدف متهيد 
ت��غ��ي��ر �سامل  ال��ط��ري��ق الإح������داث 
اإيجاد  على  احلكومات  وم�ساعدة 
املفاهيم  لتحويل  ال��ط��رق  اأف�����س��ل 
واملمار�سات اجلديدة اإىل ممار�سات 
ي��وم��ي، يف  واأ���س��ل��وب عمل  طبيعية 
التبادل  ل��ت��ع��زي��ز  اجل���ه���ود  ���س��ي��اق 
يف  احلكومية  اجلهات  بني  املعريف 
يفتح  ما  العربية،  وال��دول  الدولة 

اآفاقاً جديدة للتعاون.

ر�شد اأبرز التجارب املبتكرة
االبتكار  م��ر���س��د  اإط�����الق  وي���اأت���ي 
احل��ك��وم��ي ال����ذي مي��ك��ن االط���الع 
املوقع  خ��الل  م��ن  حمتوياته  على 
https://( االإل���������ك���������رتوين 
ibtekr.org/( �سمن مبادرات 
اأطلقها  ال���ت���ي  "ابتكر"،  م��ن�����س��ة 
را���س��د لالبتكار  ب��ن  م��رك��ز حممد 
احل��ك��وم��ي ل��ت��ك��ون امل�����س��در املعريف 
االإلكرتوين االأول الأف�سل مبادرات 
االبتكار واملمار�سات العاملية، واآلية 
تعميم منهجية االبتكار احلكومي 
للحكومات  وتقدميها  االإم��ارات��ي��ة 

العربية.
وا����س���ت���ع���ر����س م���ر����س���د االب���ت���ك���ار 

اال�سرتاتيجية واالبتكار احلكومي 
حل��ك��وم��ة دول���ة االإم������ارات، حر�س 
احل����ك����وم����ة وم�����رك�����ز حم����م����د بن 
را����س���د ل��الب��ت��ك��ار احل��ك��وم��ي، على 
واملمار�سات  التجارب  اأف�سل  ر�سد 
مع  وم�ساركتها  وتوثيقها  املبتكرة 
احلكومات العربية لت�سجيعها على 
احلكومي  االبتكار  منهجية  تبني 
التحديات،  خم��ت��ل��ف  م��واج��ه��ة  يف 
ال���ف���رتة  ول���ت���ع���زي���ز ج����ه����وده����ا يف 
"كوفيد- حتدي  ملواجهة  احلالية 
19". وقالت الها�سمي اإن مر�سد 
االب��ت��ك��ار احل��ك��وم��ي مي��ث��ل من�سة 
اأف�سل  ت��ر���س��د  ���س��ام��ل��ة  م��ع��رف��ي��ة 
املبتكرة  وال�����س��ي��ا���س��ات  امل��م��ار���س��ات 

احلكومي يف تقريره الدوري االأول، 
االب��ت��ك��ارات احلكومية  م��ن  ع����دداً 
اأحدثت  ال��ت��ي  االإم�������ارات  دول����ة  يف 
ال�سيا�سات  يف  م��ل��ح��وظ��اً  ت��غ��ي��راً 
ووظفت  احل��ك��وم��ي��ة،  واخل���دم���ات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة خلدمة  ال��و���س��ائ��ل 
املتعاملني �سمن اجلهود الوطنية 
"كوفيد19-"،  ملواجهة  ال�ساملة 
حققتها  ال��ت��ي  االإجن��������ازات  واأه�����م 
االحتادي  امل�ستويني  على  اجلهات 
احلكومات  اإل��ه��ام  بهدف  واملحلي، 
ل���ل���ع���م���ل ب�����اآل�����ي�����ات ج������دي������دة من 
االبتكارات  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  خ��الل 

احلكومية يف االإمارات.
اأب��رز االبتكارات  املر�سد  كما يوثق 
احلكومية  وال�سيا�سات  واملمار�سات 
ال����ت����ي ت��ب��ن��ت��ه��ا دول�������ة االإم����������ارات 
ملواجهة  الوطنية  اجل��ه��ود  �سمن 
"كوفيد19-"، ل�سمان ا�ستمرارية 
القطاعني  يف  واالأعمال  اخلدمات 
وينقل  واخل�������ا��������س،  احل����ك����وم����ي 
التجارب واخلربات الناجحة التي 
العربية  وال���دول  ال��دول��ة  طّورتها 
االبتكار  ث��ق��اف��ة  ت��ر���س��ي��خ  ب���ه���دف 
امل�ساهمات  على  ال�سوء  وت�سليط 

احلكومية.
وي�����س��ل��ط امل���ر����س���د ال�������س���وء على 

ال��ت��ي طّورها  وامل����ب����ادرات  االأف���ك���ار 
خمتلف  يف  احلكوميون  املوظفون 
الفر�سة  ل��ه��م  وي��ت��ي��ح  اجل����ه����ات، 
املبتكرين  جمتمع  اإىل  لالن�سمام 

مقرتحاتهم  ون�����س��ر  احل��ك��وم��ي��ني، 
لالآخرين  اإل���ه���ام  م�����س��در  ل��ت��ك��ون 
االب��ت��ك��ار وجعله حموراً  يف جم��ال 

رئي�سياً يف العمل احلكومي.

ا�شتبدال 5،581 ك�شاف اإنارة جديد على طريق الروي�ض العابر
•• الظفرة -الفجر:

الطرق  التحتية-اإدارة  البنية  بقطاع  ممثلًة  الظفرة  منطقة  بلدية  اأجن��زت 
بك�سافات   )HPS( ال�����س��ف��راء  االإن����ارة  ك�سافات  ا���س��ت��ب��دال  م�����س��روع  تنفيذ 
�سديقة للبيئة )LED( على طريق ال�سيخ خليفة بن زايد الدويل-طريق 
الروي�س العابر. ومت ت�سغيل نظام االإنارة طبقاً للموا�سفات املعتمدة يف بلدية 
بلدية  التي اجنزتها  املميزة  امل�ساريع  امل�سروع من  ويعترب  الظفرة.  منطقة 
منطقة الظفرة، الإ�سهامه يف تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء وعمليات ال�سيانة 

ال�سنوية. 
لعدد  وملحقاتها  ال��ق��دمي��ة  االإن����ارة  ك�سافات  ا�ستبدال  امل�����س��روع  ويت�سمن 
2،035 عمود اإنارة وباإجمايل 5،581 ك�سافاً.  ويهدف امل�سروع اإىل تنا�سق 
االإنارة على طريق ال�سيخ خليفة بن زايد الدويل ورفع كفاءة اإدارة االأ�سول 
م�ستوى  ورف��ع  العام  املظهر  وحت�سني  الظفرة  منطقة  يف  التحتية  والبنى 
ال�سالمة املرورية على الطرقات. وتعزيز قدرات اال�ستدامة البيئية واإدارة 

الطوارئ وا�ستمرارية االأعمال واالأمن املوؤ�س�سي.
يقارب  مبا  ال�سنوية  الكهرباء  ا�ستهالك  فاتورة  توفر  يف  امل�سروع  وي�سهم 

تكلفة  تعوي�س  �سيتم  حيث  دره��م   1،824،000 وبقيمة   %  50 ن�سبة 
اأعوام. تنفيذ امل�سروع يف اأقل من 6 

وقد مت اجناز امل�سروع يف زمن قيا�سي رغم الظروف اال�ستثنائية وتداعيات 
والوقائية  االح��رتازي��ة  االج����راءات  بكافة  االل��ت��زام  كما مت  ك��ورون��ا  جائحة 

املطبقة يف الدولة للحد من تف�سي فرو�س كورونا. 
وحتر�س بلدية منطقة الظفرة على تطبيق متطلبات اال�ستدامة واحلفاظ 
على م�سادر الطاقة وتر�سيد اال�ستهالك، من خالل اتباع اأحدث نظم االإ�ساءة 

واأكرثها فعالية يف �سون املوارد وخف�س تكاليف الت�سغيل وال�سيانة.  

الرتبية تنظم برنامج 
املهارات احلياتية �شمن 

فعاليات �شيفكم ويانا
•• اأبوظبي-وام:

"�سيفكم  اأن�سطة  �سمن  احلياتية"  "املهارات  برنامج  فعاليات  انطلقت 
ويانا" الذي اأطلقته وزارة الرتبية والتعليم موؤخرا بهدف تقدمي جتربة 
تعليمية ملهمة ترثي مهارات جميع اأفراد املجتمع خالل ف�سل ال�سيف.

تنظيم  يتم  ال��ذي  احلياتية" -  "املهارات  برنامج  امل�سجلني يف  عدد  وبلغ 
اأن�سطته عن بعد - 808 اأ�سخا�س و�سمل مو�سوعات عدة منها الت�سوير 
ت�سميم  و  الداخلي  والت�سميم  والبناء  واملونتاج  والفيديو  الفوتوغرايف 
والر�سم  وال��روب��وت  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  وتكنولوجيا  االإن��رتن��ت  م��واق��ع 

الهند�سي "االأوتوكاد" وت�سميم االألعاب الرقمية ثالثية االأبعاد.
الكرمية  واالأح���ج���ار  امل��ج��وه��رات  ت�سميم  يف  م��و���س��وع��ات  ت�سمن  ك��م��ا 
االإلكرتوين  والت�سويق  ي��دوي��ة  واأع��م��ال  وف��ن��ون  العطرية  وال�����س��ن��اع��ات 
االإك�سيل  وبرنامج   Power BI با�ستخدام  البيانات  علم  يف  ومقدمة 
واخل���ط ال��ك��ويف امل��رب��ع وخ���ط ال��رق��ع��ة واالإ���س��ع��اف��ات االأول���ي���ة واأ�سا�سيات 
التمري�س. ويهدف الربنامج اإىل تطوير املهارات احلياتية لدى امل�ساركني 
والتوا�سل  االجتماعي  التفاعل  على  قدراتهم  وتنمية  مواهبهم  و�سقل 
اإ�سافة لتمكني امل�ساركني باملهارات املتنوعة من عامل املهن  مع االآخرين 

واحلرف.
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اأخبـار الإمـارات

يف افتتاح االأ�شبوع الرابع من املخيم ال�شيفي

وزارة الثقافة وال�شباب تنظم جل�شة �شناعة املحتوى: الر�شالة والتاأثري
 نورة الكعبي: علينا تقدمي حمتوى يعك�ض الهوية االإماراتية وي�شهم يف تغذية العقول

طحنون بن حممد .. �شجل حافل يف خدمة الوطن 

•• اأبوظبي-الفجر:

وال�سباب  الثقافة  وزارة  افتتحت 
اأجندة االأ�سبوع الرابع من املخيم 
ال�سيفي بجل�سة حوارية تراأ�ستها 
وزيرة  الكعبي  حممد  بنت  ن���ورة 
الثقافة وال�سباب بعنوان " �سناعة 
والتاأثر"  ال��ر���س��ال��ة  امل���ح���ت���وى: 
ماجد  الدكتور  ال�سيخ  مب�ساركة 
ومدير  �سريك  موؤ�س�س  القا�سمي 
فنيال  يف  ال����ع����ام����ة  ال����ع����الق����ات 
املدير  العو�سي  ورا�سد  لالعالم، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الأك���ادمي���ي���ة االإع�����الم 
الكعبي خمرج  اجلديد، وعبداهلل 
رائدة  علي  اآل  ومثايل  �سينمائي، 

اأعمال وموؤثرة.
الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  وق��ال��ت 

وزيرة الثقافة وال�سباب
مت�سارع  حم���ي���ط  يف  ن��ع��ي�����س   "
التوا�سل  و����س���ائ���ل  ت����واف����ر  م����ع 
الرقمية،  وامل��ن�����س��ات  االج��ت��م��اع��ي 
مبا يحتم �سناعة حمتوى يرتك 
ي��ع��ك�����س هويتنا  اأث�����راً جم��ت��م��ع��ي��اً، 
تنمية  يف  وي�����س��ه��م  االإم����ارات����ي����ة، 
ويحدث  العقول،  وتغذية  املعرفة 
ناحية  م�����ن  ح���ي���ات���ن���ا  يف  ف�����رق�����اً 
اأن  اإيجابية" واأك��دت نورة الكعبي 
تتغر،  املحتوى  �سناعة  م��الم��ح 
ن��وع��ي��ة يف �سناعة  ن��ق��ل��ة  ون�����س��ه��د 
تزايد  وم����ع  ال���رق���م���ي،  االإع�������الم 
اأ�سكاله  وت��ع��دد  امل��ح��ت��وى  اأه��م��ي��ة 
وو���س��ائ��ل��ه، اأ���س��ب��ح م��ن امل��ه��م تعلم 
للو�سول  ال�سناعة  ه��ذه  م��ه��ارات 
معربة  االح������رتاف  م��رح��ل��ة  اإىل 
املحتوى  ب�������س���ن���اع  ف���خ���ره���ا  ع����ن 
يقدمون  ال����ذي����ن  االإم����ارات����ي����ني 

يت�سل  ع�سري  متجدد  حم��ت��وى 
ب��ث��ق��اف��ات خم��ت��ل��ف��ة وي��خ��ت��ار لغة 
الر�سالة  الإي�سال  ب�سيطة،  عربية 

االإماراتية اإىل العاملية.
ال���دك���ت���ور ماجد  ال�����س��ي��خ  واأك�������د 
ومدير  �سريك  موؤ�س�س  القا�سمي 
فنيال  يف  ال����ع����ام����ة  ال����ع����الق����ات 
البودكا�ست  �سناعة  اأن  ل��الع��الم 
متتلك فر�سة قوية للنمو خالل 
ال�سنوات املقبلة م�سرة اأن �سركته 
بداأت يف اإنتاج بودكا�ست بعدما راأت 
ال�سناعة،  ه���ذه  يف  ك��ب��رة  ف��ج��وة 
ح���ي���ث مت���ت���ل���ك دول�������ة االإم���������ارات 
موجه  حمتوى  الإنتاج  االإمكانات 
ل���ك���ل ال�����ع�����رب. م����ن ج���ه���ت���ه ق���ال 
التنفيذي  امل��دي��ر  العو�سي  را���س��د 

الأكادميية االإعالم اجلديد:
املحتوى  ���س��ان��ع  ب�����اأن  ن���وؤم���ن   "
علينا  وينبغي  حقيقية،  وظ��ي��ف��ة 
الهياكل  ����س���م���ن  ن�������س���ت���ح���دث���ه���ا 
الو�سيفي  لها   ونكتب  احلكومية 
اأكادميية  ت��ه��دف  مف�سل.  ب�سكل 
ب��ن��اء جيل  اإىل  االإع����الم اجل��دي��د 
ج�����دي�����د م������ن �����س����ن����اع امل���ح���ت���وى 
قيادة  ع��ل��ى  ق����ادري����ن  ال��رق��م��ي��ني 
حيث  امل���ن���ط���ق���ة،  يف  امل���وؤ����س�������س���ات 
على  االأك�������ادمي�������ي�������ة  ح�����ر������س�����ت 
ا���س��ت��ق��ط��اب اأف�����س��ل اخل�����رباء من 
ب��ه��دف �سد  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع 
وا�ستهالك  اإن�����س��اء  ب��ني  ال��ف��ج��وة 
املحتوى يف املنطقة العربية، حيث 
ي�����س��ك��ل االإع�������الم ال���رق���م���ي 4% 
فقط من الناجت املحلي االإجمايل 
ل��ل��دول ال��ع��رب��ي��ة م��ق��ارن��ه 22% 
االأهمية  اإىل  ي�سر  ما  وهو  عاملياً 
التي ينبغي اأن نوليها لهذا ال�سوق 

�سانع  اأن  واأ����س���ار  النمو"  ���س��ري��ع 
م�سوؤولية  ع��ل��ي��ه  ت��ق��ع  امل���ح���ت���وى 
كبرة من خالل �سناعة حمتوى 
على  ون���������س����ره  ف�����ائ�����دة  ذو  ق���ي���م 
مب�سوؤولية،  ال��رق��م��ي��ة  امل��ن�����س��ات 
لي�س  احلقيقي  املوؤثر  ب��اأن  موؤكداً 
ب��ع��دد امل��ت��اب��ع��ني ب��ل ب��ق��درت��ه على 
باحرتاف،  وموؤ�س�سته  قناته  اإدارة 
تكون  ب��������اأن  اأم�����ل�����ه  ع�����ن  م�����ع�����رباً 
اأكادميية االإعالم اجلديد فر�سة 
الالزمة  باملهارات  ال�سباب  لرفد 
لبناء كادر وطني ياأخذ على عاتقه 

قيادة �سناعة املحتوى.

بالرتكيز  العو�سي  را�سد  ون�سح 
اأ�سا�سية  م��وا���س��ي��ع  ث���الث���ة  ع��ل��ى 
ه��ي  ال��واق��ع املعزز الأن��ه م�ستقبل 
�سناعة املحتوى،  واالهتمام اأكرث 
ب��ال��ب��ث امل��ب��ا���س��ر،  وال��رتك��ي��ز على 
االألعاب  مثل  الرقمّية  املنتجات 

عرب االإنرتنت .

من جهته قال عبداهلل الكعبي 
خمرج �سينمائي:

" تطورت ال�سينما خالل ال�سنوات 
امل���ا����س���ي���ة وان���ت���ق���ل���ت م����ن جمرد 
�سناعة  اإىل  ���س��ي��ن��م��ائ��ي��ة  ح���رك���ة 

ن�ساهد  اأ���س��ب��ح��ن��ا  ح��ي��ث  ���س��ي��ن��م��ا، 
االأف���الم االإم��ارات��ي��ة على خمتلف 
املن�سات الرقمية الإي�سال �سوتنا 
العامل".  اإىل  وف��ك��رن��ا  وث��ق��اف��ت��ن��ا 
�سرورة  ال��ك��ع��ب��ي  اهلل  ع��ب��د  واأك����د 
�سناعة  اجلهود يف جمال  توحيد 
ل��ت�����س��ب��ح حت����ت مظلة  االأف���������الم 
وامل�سورة  الن�سح  لتقدمي  واح��دة 
اإىل  االأف����الم  ب�سناعة  واالرت���ق���اء 
اآفاق جديدة. بدورها قالت  مثايل 
اآل علي رائدة اأعمال وموؤثرة باأن 
التوا�سل االجتماعي متر  و�سائل 
مب��رح��ل��ة ت���ط���ور، ون�����رى ت���اأث���راً 

اأحمد منقو�س، والفنانة القديرة 
رزي����ف����ة ال����ط����ار�����س، واالإع����الم����ي 
الدكتور جا�سم عبيد، واالإعالمي 
ابراهيم ا�ستادي، وجل�سة الر�سوم 
مب�ساركة  العاملية  اإىل  املتحركة: 
امل����خ����رج حم���م���د ���س��ع��ي��د ح�����ارب، 
يون،  �ساجن�سول  الكوري  واملخرج 
وجل�سة  ب��و���س��ع��ي��دي،  اآل  وع���اي���دة 
م��ق��ب��الت: ال���ت���ب���ادل ال��ث��ق��ايف من 
خالل الت�سميم والطعام مب�ساركة 
القا�سمي،  في�سل  ���س��امل  ال�سيخ 
مون  وت�سوي  ب��ارك،  ت�سني  و�سان 
ت�سرفيلرا،  واإل���ي���ن���ورا  ك��ي��ون��غ، 

وت���ف���اع���اًل حم��ل��ي��اً وخ��ل��ي��ج��ي��اً مع 
اإىل  م�سرة   االإم��ارات��ي  املحتوى 
وعياً  اأك��رث  اأ�سبح  اجلديد  اجليل 
ب�����س��ن��اع��ة امل���ح���ت���وى، ح��ي��ث تويل 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ن  ال��ك��ث��ر 
املحتوى  ب�سناعة  كبراً  اهتماماً 
الإدراك�����ه�����ا مب�����دى ت����اأث����ره على 
االأ�سبوع  اأجندة  وت�سم  اجلمهور. 
ال���راب���ع ج��ل�����س��ات ح���واري���ة وور����س 
املحتوى  �سناعة  على  تركز  عمل 
ذاكرة  م��ن  ب��ع��ن��وان  جل�سة  بينها 
ال�سا�سة: م�سل�سل ا�سحفان القطو 
واملخرج  االإع����الم����ي  مب�����س��ارك��ة  

وج���ل�������س���ة اأن��������ي��������وجن.. ي�����ا ه����ال! 
الثقافات  يف  التعمق  ع��ن  ق�س�س 
مب�ساركة �سعاد احلمادي، و�سم�سة 
ال���ظ���اه���ري، ون�����ورة ج�����وي. فيما 
بعنوان  ور�سة  العمل،  ور�س  ت�سم 
التوا�سل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ه��وي��ت��ن��ا 
االجتماعي تقدمها مرة النقبي، 
ور���س��ة رح��ل��ت��ك ك�����س��ان��ع حمتوى 
ال�سام�سي، ومرمي  يقدمها �سعيد 
امل����ه����ري، ون���اع���م���ة ال�����س��ح��ي كما 
االأ�سبوع  نهاية  يف  املخيم  يعر�س 
املركز  مع  بالتعاون  ك��وري��اً  فيلماً 

الثقايف الكوري يف اأبوظبي

قطاع التميز والريادة يف �شرطة دبي ينظم خمترب البتكار قطاع بال اأوراق
•• دبي-الفجر:

اآل  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�سيخ ح��م��دان  �سمو  مل��ب��ادرة  ترجمة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لالإمارة،  امل��ج��ل�����س  م��ك��ت��وم، ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����س 
 ،2021 عام  بحلول  اأوراق  بال  م�ستقبلية  حلكومة  بالتحول 
القائد  امل��ري،  الفريق عبد اهلل خليفة  وبتوجيهات من معايل 
عبد  ال��دك��ت��ور  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  وتعليمات  دب���ي،  ل�سرطة  ال��ع��ام 
ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد  العبيديل،  ال��رزاق  عبد  القدو�س 
التميز والريادة، نظم مكتب التطوير املوؤ�س�سي يف قطاع التميز 
والريادة خمترب االبتكار "قطاع بال اأوراق" عن بعد، بح�سور 
واالإدارة  والريادة  للتميز  العامة  االإدارة  من  ال�سابة  القيادات 

العامة حلقوق االإن�سان ب�سرطة دبي.

وق���ال العقيد ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن امل��ع��ي��ن��ي، م��دي��ر مكتب 
التطوير املوؤ�س�سي يف قطاع �سوؤون التميز والريادة، اإن املخترب 
ياأتي تنفيذاً ال�سرتاتيجية دبي للمعامالت الال ورقية بهدف 
%100 يف حتقيق اال�سرتاتيجية بحلول العام  الو�سول اإىل 
التميز والريادة ملتزم  �سوؤون  قطاع  اأن  اإىل  م�سراً   ،2021
الورقية  امل��ع��ام��الت  م��ن  للتخل�س  اأن��ظ��م��ت��ه  اأمت��ت��ة  بت�سريع 
ب�سكل متكامل، بحيث يعتمد على اأف�سل التقنيات واالأ�ساليب 

الذكية.
والريادة قطع  التميز  �سوؤون  اأن قطاع  املعيني  العقيد  واأو�سح 
خالل  من  وذل��ك  الورقية،  املعامالت  من  التخل�س  يف  �سوطاً 
مبادراته وتطبيقاته وبراجمه الذكية، التي مت تنفيذها على 
ق�سم  رئي�س  العلي  مها  قالت  جانبها،  وم��ن  القطاع.  م�ستوى 

التخطيط يف مكتب التطوير املوؤ�س�سي،  اإن خمترب "قطاع بال 
اأوراق" تناول العديد من املحاور، منها حمور التحول الذكي 
للعمليات الداخلية، وحمور التحول الذكي للخدمات املقدمة، 
بال  معامالت  اإىل  الذكي  التحول  اآلية  املحورين  ناق�س  حيث 
اأوراق حتقيقاً ال�سرتاتيجية دبي التي تهدف اإىل اإلغاء ا�ستخدام 

الورق يف جميع املعامالت الداخلية واخلارجية. 
اإع���ط���اء ختم  اأن م��ن ت��و���س��ي��ات امل��خ��ت��رب  ال��ع��ل��ي اإىل  واأ����س���ارت 
�سوؤون  قطاع  يف  الفرعية  االإدارات  على  ورقية(  ال   100%(
ا�ستخدام  دون  معامالتها  يف  تلتزم  وال��ت��ي  وال��ري��ادة،  التميز 
اأه����داف  اإجن����از  يف  االإدارات  جل��ه��ود  ت��ق��دي��راً  وذل����ك  االأوراق، 
ا�سرتاتيجية دبي للمعامالت الالورقية، ومبا ي�سرع من وترة 

التحول الذكي.

•• العني-وام:

يعد �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني من 
القلة القليلة التي كان لها �سرف مرافقة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان الوالد املوؤ�س�س باين دولة االإمارات العربية املتحدة منذ نعومة اأظفاره .

وكان لهذه الرفقة وال�سحبة املباركة طابع ال تخطئه العني يف فكر وت�سرفات 
واإدارة �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد الذي نهل اخلربة العملية و املعرفية من 
ال�سيخ زايد رحمه اهلل الذي كان عليما �سليعا باأحوال اأهايل العني و اأخبارهم 

منذ اأن كان رحمه اهلل ممثل احلاكم يف منطقه العني.
الذين  الرجال  كوكبة  من  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  ويعترب 
و�سع فيهم ال�سيخ زايد ثقته املطلقة فعينه يف احلادي ع�سر من �سبتمرب عام 
1966 يف اأول منا�سبه الر�سمية بعد �سهر من ت�سلمه مقاليد احلكم يف اإمارة 

اأبوظبي.
فقد قام ال�سيخ زايد رحمه اهلل بتعيني �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد رئي�سا 
امل�سروع  العاملني معه على  و كان �سمن  العني  لبلدية  الزراعة رئي�سا  لدائرة 
االحتادي العظيم الذي توج يف الثاين من دي�سمرب عام 1971 باإعالن دولة 

االحتاد.

وقد �سغل �سموه قبلها من�سب وزير البلديات و الزراعة منذ االأول من يونيو 
لعام 1971 كما مت تعيينه ممثل احلاكم يف منطقه العني يف يوم التا�سع من 

اأغ�سط�س من العام نف�سه.
اأمري يق�سي بتعيني �سمو  1972 �سدر مر�سوم  ويف الثامن من يوليو عام 
اأبوظبي لالإمناء و  اإدارة �سندوق  ال�سيخ طحنون بن حممد ع�سوا يف جمل�س 
االقت�ساد العربي و رئي�سا ل�سركة برتول اأبوظبي الوطنية " اأدن��وك " يف عام 

.1973
و يف عام 1974 �سدر مر�سوم بتعيني �سموه رئي�سا لدائرة البلدية و الزراعة يف 
العني ومع تاأ�سي�س جمل�س ادارة موؤ�س�سة اأبوظبي لال�ستثمار كان �سمو ال�سيخ 
طحنون بن حممد ع�سوا يف جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة و جددت ع�سوية �سموه يف 

عام 1980.
و يف عام 1977 اأ�سبح �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان نائبا لرئي�س 
البلديات يف العني  الزراعة و  اأبوظبي رئي�سا لدائرة  التنفيذي الإمارة  املجل�س 
عام  يف  للبرتول  االأع��ل��ى  املجل�س  يف  ع�سوا  اهلل  رحمه  زاي��د  ال�سيخ  عينه  كما 

.1988
اآل نهيان االنطالقة االأوىل للم�سرة  و �سهد �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد 
املباركة و العمل الدوؤوب للتنمية يف خمتلف املجاالت مع تويل املغفور له ال�سيخ 

زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه مقاليد احلكم يف اإمارة اأبوظبي حيث 
مت ت�سخر عوائد االإ�ستثمارات البرتولية يف اإطالق م�ساريع اخلدمات و البنية 
التحتية الإمارة اأبوظبي و اأ�سرف �سموه على مئات امل�ساريع يف البناء و الت�سييد 
اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  للوالد  مرافقته  خ��الل 

ثراه.
العني  مدينة  يف  للخدمات  التطوير  و  التحديث  ت��اب��ع  و  �سموه  اأ���س��رف  كما 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بتنفيذها �ساحب  اأم��ر  التي  و 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  "حفظه اهلل" و �ساحب  الدولة 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة والتي �سملت اإقامة امل�ساكن 
التحتية  والبنى  واجلامعات  واملدار�س  امل�ست�سفيات  وبناء وحتديث  للمواطنني 
ب��ن��اء مدينة  اأج���ل  م��ي��اه وم��راف��ق خمتلفة م��ن  و  م��ن ط��رق وج�سور و كهرباء 

ع�سرية تتوفر فيها كل مقومات احلياة الكرمية ل�سكانها.
و يعرف عن �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان قربة و توا�سله املبا�سر مع 
اأهايل منطقه العني فاأغلب منا�سبه الر�سمية و �سجله احلافل بخدمة الدولة 
و مواطنيها كان يرتكز على عمل �سموه يف مدينة العني " مدينة الواحات " ما 
جعله قريبا ل�سوؤون املواطنني فيها متوا�سال معهم ب�سكل مبا�سر يف اأفراحهم 

و منا�سباتهم املختلفة.

حمدان بن زايد يوجه باإطالق ا�شم ال�شيخ طحنون بن حممد على احلرم اجلامعي اجلديد جلامعة اأبوظبي يف العني
•• اأبوظبي -وام:

احلاكم يف منطقة  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  وج��ه 
اأبوظبي باإطالق ا�سم �سمو ال�سيخ  اأمناء جامعة  الظفرة رئي�س جمل�س 
طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني على املبنى 
اجلديد حلرم جامعة اأبوظبي يف مدينة العني وذلك مبنا�سبة مرور 50 

عاما على تعيني �سموه ممثال للحاكم يف منطقة العني.
واأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اأن اإطالق ا�سم �سمو ال�سيخ 
طحنون بن حممد اآل نهيان على املبنى اجلديد للجامعة ياأتي اعتزازا 
وتقديرا جلهود وعطاءات �سموه التي قدمها للوطن واملواطنني خالل 
ال�سنوات املا�سية ودعمه املتوا�سل للنه�سة احل�سارية والعمرانية التي 
�سهدتها وما زالت ت�سهدها مدينة العني اإ�سافة اإىل حر�س �سموه الدائم 

على متابعة �سوؤون املواطنني واالإطالع على اأحوالهم.
وقال �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اإن جامعة اأبوظبي موؤ�س�سة 
اأكادميية مرموقة جنحت يف فرتة وجيزة من عمرها الذي مل يتجاوز 
االأكادميية  املوؤ�س�سات  �سدارة  يف  ا�سمها  ت�سجل  اأن  يف  عاما  ع�سر  �سبعة 
العاملية مرتجمة بذلك روؤية القائد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " يف بناء االإن�سان وتوفر منظومة 

تعليم متطورة تواكب الع�سر وترتقي بالتنمية الب�سرية.
واأ�ساف �سموه : " اإننا نفخر يف جامعة اأبوظبي مبا حققته من اإجنازات 
جعلت  بعدما  وال���دويل  املحلي  ال�سعيدين  على  وجمتمعية  اأك��ادمي��ي��ة 
اجلامعة من التميز خيارا ا�سرتاتيجيا، ووفرت كل االإمكانيات واملوارد 
ت�سدر  يف  الر�سيدة  قيادتنا  توجيهات  ترجمة  يف  دوره��ا  من  تعزز  التي 
القيادة  روؤي���ة  ت��رتج��م  توجيهات  وه��ي  ال��دول��ي��ة،  التناف�سية  م��وؤ���س��رات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يف  ممثلة  الر�سيدة 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو حكام االإمارات 
ال�سيا�سة  اأجندة  املعرفة وتلبي  يف تطوير منظومة تعليم تواكب ع�سر 

العامة الإمارة اأبوظبي 2030 وكذلك مئوية االإمارات 2071.
و اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اأن النمو الذي �سجلته جامعة 
اأبوظبي منذ انطالق م�سرتها يف العام 2003 مل ياأت من فراغ بل كان 
ثمرة جهود دوؤوبة من خمتلف فرق العمل التي قدمت اإ�سهامات رائدة 
يف التدري�س والبحث العلمي وخدمة املجتمع، م�سرا اإىل اأن اطالق ا�سم 
�سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان على املبنى اجلديد يف مدينة 

ور�سالتها  اجلامعة  مل�سرة  مرموقة  ونقلة  نوعية  اإ�سافة  يعد  العني 
العلمية والتعليمية.

العني  اإطاللة ح�سارية ملدينة  " ميثل احل��رم اجلامعي   : �سموه  وق��ال 
التي انطلقت منها م�سرة غر م�سبوقة يف احل�سارة االإن�سانية على يد 
القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد " طيب اهلل ثراه " يف ال�ساد�س من اأغ�سط�س 
عام 1966 عندما و�سع اللبنات االأوىل مل�سرة النماء و االزدهار التي 
"رحمه اهلل" ممثال للحاكم يف مدينة  االآن، حيث كان  ت�سهدها دولتنا 
العني يف ذلك الوقت ومن هناك من العني �سطر ال�سيخ زايد منوذجا 

فريدا للتنمية الب�سرية وبناء االإن�سان، وهو ما جنني ثماره اليوم.
الطيبة  ع��ن متنياته  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اأع���رب  و 
ع��ل��ى م�ستوى  التميز  ل��ق��وائ��م  ت�����س��دره��ا  اأب��وظ��ب��ي مب��وا���س��ل��ة  جل��ام��ع��ة 
بالكوادر  وامل��ن��ط��ق��ة  املجتمع  رف���د  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
اال�سطناعي،  والذكاء  الرابعة،  ال�سناعية  الثورة  علوم  يف  املتخ�س�سة 
والفلك والف�ساء، وغرها من التخ�س�سات املتنوعة يف العلوم الهند�سية 
و ال�سحية و التكنولوجيا املتطورة واالآداب، موؤكدا اعتزازه مبا حققته 
مكانة  من  ر�سخته  ومبا  املا�سية،  الفرتة  خالل  منجزات  من  اجلامعة 
احل�ساري  ل��الإ���س��ع��اع  وم��رك��ز  وال��ت��ع��اي�����س  للت�سامح  م��ن��ارة  و  م��رم��وق��ة 
80 جن�سية  ينتمون الأكرث من  احت�سانها لطلبة  والفكري من خالل 

من خمتلف اأرجاء العامل .
ك��ان��ت ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي ق��د ان��ت��ه��ت م��وؤخ��را م��ن اجن���از امل��رح��ل��ة االأوىل 
اعتبارا من  الدرا�سة  فيه  �ستنطلق  ال��ذي  من احل��رم اجلامعي اجلديد 

�سبتمرب املقبل.
 2500 الغاف،  �سجرة  ت�سميمه من  ا�ستوحى  الذي  املبنى  ي�ستوعب  و 
طالب و طالبة يف مرحلته االأوىل و5000 طالب وطالبة بعد اكتمال 
للمرحلة  مربع  م��رت  األ��ف   28 البناء  م�ساحة  وتبلغ  الثانية،  املرحلة 
االأوىل مب�ساحة اإجمالية تبلغ 54 األف مرت مربع اأي ما يعادل م�ساحة 

قرابة 8 مالعب كرة قدم.
و ي�سم احلرم اجلامعي اجلديد اأكرث من 70 قاعة درا�سية و خمتربا 
على  وت�سجع  مفتوحة  م�ساحات  وتوفر  حديثة  تعليمية  و�سائل  تعتمد 
للهيئات  مكتبا   137 اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ط��ل��ب��ة،  ب��ني  وال��ت�����س��ارك  ال��ت��ع��اون 

التدري�سية واالإدارية .
ك��م��ا ي�����س��م م���راف���ق خ��دم��ي��ة م��ت��ن��وع��ة و���س��ام��ل��ة م��ث��ل ���س��ال��ة ريا�سية، 
واالي��روب��ك�����س، وق��اع��ة األ��ع��اب وك��اف��ي��ه ورده���ة امل��ط��اع��م، وق��اع��ة النادي، 
وقاعة االجتماعات، وملعب داخلي، وعيادة طبية، باالإ�سافة اإىل مكتبة 
بها منطقة خم�س�سة للقراءة ومنطقة كتب وقاعات مناق�سة وجمل�س 

للطلبة، وفق اأف�سل املعاير العاملية.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  اأ�����س����در 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
ال�����س��ارق��ة م��ر���س��وم��ا بقانون  ح��اك��م 
رقم 6 ل�سنة 2020م ب�ساأن اإن�ساء 
وتنظيم الدائرة القانونية حلكومة 

ال�سارقة.
بقانون  امل���ر����س���وم  ه����ذا  ومب���وج���ب 
الت�سريعية  ل��ل�����س��وؤون  دائ����رة  تن�ساأ 
ال�سارقة  اإم�������ارة  يف  وال���ق���ان���ون���ي���ة 
القانونية  ال�������دائ�������رة  ُت���������س����م����ى: 
باللغة  ال�سارقة"، وتعرف  حلكومة 
 Sharjah ب��ا���س��م:  االإجن��ل��ي��زي��ة 
 Government Legal

.  Department
االعتبارية  بال�سخ�سية  وت��ت��م��ت��ع 
واالأه����ل����ي����ة ال���ق���ان���ون���ي���ة ال���الزم���ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�����داف�����ه�����ا وم���ب���ا����س���رة 
املجل�س  وت��ت��ب��ع  اخ��ت�����س��ا���س��ات��ه��ا، 
وتكون  ال�سارقة،  الإم��ارة  التنفيذي 

م�ستقلة فنياً.
ي��ك��ون م��ق��ر ال����دائ����رة ال��رئ��ي�����س يف 
على  بناء  وي��ج��وز  ال�سارقة  مدينة 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  موافقة 
ومكاتباً  فروعاً  ُتن�سئ  اأن  ال�سارقة 
لها يف باقي مدن ومناطق االإمارة.

اإىل حت��ق��ي��ق ما  ال���دائ���رة  وت���ه���دف 
يلي: 

والتمّيز  ال������ري������ادة  حت���ق���ي���ق   .1
احلكومي  ال����ق����ان����وين  ال���ع���م���ل  يف 
ر�سيدة،  ق��ان��ون��ي��ة  اآراٍء  خ���الل  م��ن 
وفاعلة  م����ت����وازن����ة  وت�������س���ري���ع���ات 
وُتلبي  بالكفاءة  تت�سم  وم�ستدامة 

ال�سيا�سة الت�سريعية لالإمارة.
2. اإر�ساء معاير منهجية موحدة 
يف  وال��ق��ان��وين  ال��ت�����س��ري��ع��ي  للعمل 

االإمارة.
3. تقدمي خمتلف اأنواع اخلدمات 
واملجل�س  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
واالإ�سراف  احل��ك��وم��ي��ة،  واجل���ه���ات 
املتعلقة  امل�������س���ائ���ل  ج���م���ي���ع  ع���ل���ى 

بال�سوؤون القانونية يف االإمارة.
القانونية  امل�����ب�����ادئ  ت���ع���زي���ز   .4

املتكاملة،  الت�سريعية  وامل��ن��ظ��وم��ة 
التطبيق  ����س���م���ان  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
وقواعد  ال���ق���ان���ون  حل��ك��م  االأم���ث���ل 
ال��ع��دال��ة، دع��م��اً وم��واك��ب��ًة للتطور 
خمتلف  يف  االإم����ارة  ت�سهده  ال���ذي 

املجاالت.
وللدائرة يف �سبيل حتقيق اأهدافها 
االآتية:  االخ��ت�����س��ا���س��ات  مم��ار���س��ة 
املتعلقة  االخ���ت�������س���ا����س���ات  اأواًل: 

بال�سوؤون القانونية االأمرية: 
القانونية  امل�������س���ورة  ت���ق���دمي   .1

للحاكم ونوابه.
والق�سايا  املو�سوعات  درا���س��ة   .2
وال��ط��ل��ب��ات ال��ت��ي حُت����ال اإل��ي��ه��ا من 
التقارير  ورف���ع  ن��واب��ه،  اأو  احل��اك��م 
واالآراء والتو�سيات، واتخاذ كل ما 

يلزم ب�ساأنها.
التن�سيق مع اجلهات احلكومية   .3
بال�سوؤون  يتعلق  م��ا  بكل  املخت�سة 
ذلك  يف  مب��ا  االأم��ري��ة،  القانونية 
املحررات  توقيعات  على  امل�سادقة 

الر�سمية وغر الر�سمية.
احلاكم  م��ن  ب��ه  تكلف  م��ا  ك��ل   .4

اأو نوابه.
الت�سريعية:  االخت�سا�سات  ثانياً: 
القوانني  و���س��ي��اغ��ة  اإع�������داد   .1
وامل��را���س��ي��م االأم���ري���ة وال���ق���رارات 
الت�سريعات  وك����اف����ة  واالأوام������������ر 
اأو  التي ت�سدر عن احلاكم  املحلية 
واالإج���راءات  للمراحل  وفقاً  نوابه 

املعتمدة.
ومراجعة  و���س��ي��اغ��ة  اإع�������داد   .2
التنظيمية  وال���ل���وائ���ح  ال����ق����رارات 
ال�سبط  ول�����وائ�����ح  وال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
املجل�س  ع��ن  ت�سدر  ال��ت��ي  االإداري 

التنفيذي الإمارة ال�سارقة.
م�سروعات  وم��راج��ع��ة  درا���س��ة   .3
اجلهات  من  املقرتحة  الت�سريعات 
وم�سموناً،  ����س���ك���اًل  احل���ك���وم���ي���ة 
وال��ت��ع��دي��ل ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 

اجلهة احلكومية املعنية.
الت�سريعية  الن�سو�س  تف�سر   .4
الت�سريعات  يف  ال�����واردة  واالأح���ك���ام 
امل����ح����ل����ي����ة، واإ���������س��������دار امل�����ذك�����رات 
التف�سرية  وامل��الح��ق  االإي�ساحية 

ب�ساأنها.
الت�سريعات  توافق  من  التاأكد   .5
الد�ستور  اأح�����ك�����ام  م�����ع  امل���ح���ل���ي���ة 
والت�سريعات  ل��ل��دول��ة  االحت������ادي 

االحتادية ال�سادرة مبوجبه.
م�سروعات  وم��راج��ع��ة  درا���س��ة   .6
ال��ت�����س��ري��ع��ات االحت����ادي����ة، واإب������داء 
وم��ق��رتح��ات احلكومة  م��الح��ظ��ات 

ب�ساأنها.
واملرا�سيم  ال��ق��وان��ني  ا���س��ت��الم   .7
االحتادية واتخاذ ما يلزم لعر�سها 
ي���ن���وب عنه  م���ن  اأو  احل���اك���م  ع��ل��ى 
للوزارة  واإعادتها  عليها  للم�سادقة 

املخت�سة.
املحلية  الت�سريعات  مراجعة   .8
ب�ساأن  ي���ل���زم  م���ا  وات���خ���اذ  ال���ن���اف���ذة 

حتديثها من وقت الآخر.
9. ت�سكيل اللجان الفنية املخت�سة 
بالت�سريع حملياً ومتثيل احلكومة 
الت�سريعية  ال��ف��ن��ي��ة  ال���ل���ج���ان  يف 

االحتادية.
م���ن ذوي  امل��ع��ن��ي��ني  اإ����س���راك   .10
تراهم  ممن  واالخت�سا�س  اخلربة 
من اجلهات احلكومية يف مناق�سة 
االحتادية  الت�سريعات  م�سروعات 

واملحلية.
الت�سريعات  اأ����س���ول  ج��م��ع   .11
وتوثيقها  ح��ف��ظ��ه��ا  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
واملمار�سات  املعاير  الأف�سل  وفقاً 

املعتمدة يف ذلك.
املحلية  الت�سريعات  ترجمة   .12
الرتجمات  اع���ت���م���اد  اأو  ال���ن���اف���ذة 
اللغات  اإىل  ب�������س���اأن���ه���ا  امل���ق���رتح���ة 

االأجنبية من اجلهات احلكومية.
املتعلقة  االخ��ت�����س��ا���س��ات  ث���ال���ث���اً: 
ب��امل�����س��ورة وال���دع���م ال��ق��ان��وين: 1. 
القانونية  وامل�سورة  ال���راأي  تقدمي 
للحكومة واملجل�س التنفيذي الإمارة 
ال�سارقة واجلهات احلكومية ب�ساأن 
املو�سوعات وامل�سائل القانونية بناء 
على الطلب لتمكينها من ممار�سة 
االخت�سا�سات واملهام املوكلة اإليها.

واالآراء  الفتاوى  ون�سر  اإ�سدار   .2
القانونية.

ومراجعة  ودرا������س�����ة  اإع��������داد   .3

واالتفاقيات  ال��ع��ق��ود  م�����س��روع��ات 
ال���ت���ي تكون  ال��ت��ف��اه��م  وم����ذك����رات 
احلكومية  اجل���ه���ات  اأو  احل��ك��وم��ة 
تلك  طلب  على  ب��ن��اًء  فيها،  ط��رًف��ا 
الناحية  م���ن  ومت��ث��ي��ل��ه��ا  اجل���ه���ات، 
املتعلقة  امل��ف��او���س��ات  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

بها.
تاأ�سي�س  عقود  جميع  مراجعة   .4
املوؤ�س�سات وال�سركات التي توؤ�س�سها 
اأو  اأو اجلهات احلكومية،  احلكومة 

التي تكون طرًفا فيها.
املتعلقة  االخ��ت�����س��ا���س��ات  راب����ع����اً: 
 .1 القانونية:  والرقابة  باملتابعة 
اتخاذ ما يلزم ل�سمان ح�سن تنفيذ 
للت�سريعات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
االحتادية واملحلية، ورفع التقارير 
اأو  احل���اك���م  اإىل  ل���ذل���ك  ال����الزم����ة 
املجل�س التنفيذي الإمارة ال�سارقة.

املحالة  التظلمات  يف  ال��ن��ظ��ر   .2
ل��ل��دائ��رة م��ن احل��اك��م اأو ن��واب��ه اأو 
املجل�س التنفيذي، واتخاذ ما يلزم 

ب�ساأنها.
يحيله  فيما  التحقيقات  اإجراء   .3
املجل�س  اأو  ن��واب��ه  اأو  احل��اك��م  اإليها 
م�سائل  اأو  خمالفات  يف  التنفيذي 

ت�ستوجب التحقيق.
واالإلتما�سات  ال��ط��ل��ب��ات  تلقي   .4
للحاكم  املرفوعة  واال�سرتحامات 
اأو نوابه ودرا�ستها، وطلب املعلومات 
وال��ت��ق��اري��ر ال���الزم���ة ب�����س��اأن��ه��ا من 
والق�سائية،  االأم���ن���ي���ة  اجل����ه����ات 
وعر�سها على احلاكم اأو من ينوب 
عنه مع اقرتاح التو�سية القانونية 

الالزمة ب�ساأنها.
املبادرات،  جل���ان  يف  امل�����س��ارك��ة   .5
العام  اأو  اخل���ا����س  ال��ع��ف��و  وجل�����ان 
ونزالء  واملحكومني  املطلوبني  عن 
يف  والعقابية  االإ�سالحية  املوؤ�س�سة 

االإمارة.
تعيني  ع�����ل�����ى  االإ�����������س����������راف   .6
االأكفاء  ال��ق��ان��ون��ي��ني  امل�ست�سارين 
وترقيات  احل��ك��وم��ي��ة،  اجل��ه��ات  يف 
درجة  اإىل  ال��ق��ان��ون��ي��ني  موظفيها 

قانوين". "م�ست�سار 
7. التن�سيق مع اجلهات احلكومية 

يف متابعة اأعمال االإدارات واالأق�سام 
اجلهات،  لتلك  التابعة  القانونية 

وال�سعي اإىل رفع م�ستويات اأدائها.
املتعلقة  االخ��ت�����س��ا���س��ات  خ��ام�����س��اً: 
احلكومية:  والق�سايا  ب��امل��ن��ازع��ات 
1. متابعة كل ما يتعلق باملنازعات 
اجلهات  اأو  احل��ك��وم��ة  ت��ك��ون  ال��ت��ي 
احلكومية طرًفا فيها داخل وخارج 

الدولة.
وال���دع���اوى  ال�����س��ك��اوى  ت��ل��ق��ي   .2
احلكومية،  اجل��ه��ات  �سد  امل��ق��دم��ة 
وال�سعي اإىل ت�سويتها ودّياً، ومتثيل 
يف  احلكومية  واجل��ه��ات  احل��ك��وم��ة 
اجلهات  اأم��ام  واملنازعات  ال��دع��اوى 
الق�سائية املخت�سة، وجلان ومراكز 

التوفيق والتحكيم.
على تعيني املحامني  االإ�سراف   .3
وزارة  م���ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق  واخل�������رباء، 
املخت�سني  املحامني  لندب  ال��ع��دل 
بق�سايا احلكومة لتمثيل احلكومة 
الق�ساء  اأم��ام  احلكومية  واجلهات 

عند احلاجة.
�ساد�ساً: االخت�سا�سات العامة: 

اجل����ري����دة  ع���ل���ى  االإ��������س�������راف   .1
الر�سمية للحكومة.

وزارة  م��ع  والتن�سيق  التعاون   .2
الق�سائية  وال�������س���ل���ط���ات  ال����ع����دل 
وامل�سائل  االأم��ور  كافة  يف  املخت�سة 
العامة  والنيابات  باملحاكم  املتعلقة 

الكلية واجلزئية يف االإمارة.
مهنة  م��������زاول��������ة  ت����ن����ظ����ي����م   .3
االإمارة،  يف  القانونية  اال�ست�سارات 
مكاتب  ب����اإن���������س����اء  وال����ت���������س����ري����ح 

اال�ست�سارات القانونية.
ت����دري����ب  ع����ل����ى  االإ���������س��������راف   .4
وتاأهيل  احل��ك��وم��ة  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ني 
منها  لال�ستفادة  املحلية  ال��ك��وادر 
م��ن ِق��ب��ل اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة من 
والربامج  ال����دورات  تنظيم  خ��الل 
كافة  يف  العمل  وور����س  التدريبية 

التخ�س�سات القانونية.
جميع  وت��وث��ي��ق  وح��ف��ظ  جمع   .5
املتعلقة  وال����وث����ائ����ق  امل�������س���ت���ن���دات 
والعقود  وامل��ذك��رات،  باالتفاقيات، 
امل����ربم����ة م����ن ِق���ب���ل احل���ك���وم���ة اأو 

م���ع اجلهات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
ر�سمية داخل وخارج الدولة.

والدرا�سات  ال��ب��ح��وث  اإع�����داد   .6
املتخ�س�سة  القانونية  واالإ�سدارات 

ون�سرها.
واالتفاقيات  ال��ع��ق��ود  اإب������رام   .7
اعتمادها  بعد  التفاهم  وم��ذك��رات 

من احلاكم اأو املجل�س.
ُتكّلف  اأخ��رى  اخت�سا�سات  اأي��ة   .8
بها الدائرة من احلاكم اأو املجل�س.

بقانون  امل���ر����س���وم  م�����واد  وب��ح�����س��ب 
اإ�سراف  حتت  ال��دائ��رة  اإدارة  يتوىل 
املجل�س التنفيذي الإمارة ال�سارقة، 
وحتديد  بتعيينه  ي�سدر  م�ست�سار 
مر�سوم  والوظيفية  املالية  درجته 
اأم������ري، وُي���ع���اون���ه ع���دد ك���اف من 
القانونيني،  واخل��رباء  امل�ست�سارين 
وال�سالحيات  ال�سلطات  له  ويكون 
الدائرة  ����س���وؤون  الإدارة  ال���الزم���ة 
القرارات الالزمة لتحقيق  واتخاذ 
اأهدافها وله بوجه خا�س ما يلي: 

العامة  ال�������س���ي���ا����س���ة  اق��������رتاح   .1
لتحقيق  الالزمة  واال�سرتاتيجية 
اأه������داف ال����دائ����رة وع��ر���س��ه��ا على 
اأو  الع��ت��م��اده��ا  التنفيذي  املجل�س 

اتخاذ الالزم ب�ساأنها.
العمل يف  �سر  على  االإ���س��راف   .2
الدائرة وفق الت�سريعات واالأنظمة 
ال�سارية واإ�سدار القرارات االإدارية 

ومتابعة تنفيذها.
ال���دائ���م���ة  ال���ل���ج���ان  ت�����س��ك��ي��ل   .3
التابعة  ال��ع��م��ل  وف�����رق  وامل���وؤق���ت���ة 
اخت�سا�ساتها  وحت��دي��د  ل��ل��دائ��رة 

ونظام عملها.
مت��ث��ي��ل ال���دائ���رة يف ع��الق��ات��ه��ا مع 

االآخرين.
اإبرام العقود  4. متثيل الدائرة يف 
التفاهم  وم���ذك���رات  واالت��ف��اق��ي��ات 
وال�������س���راك���ات ب��ع��د اع���ت���م���اده���ا من 

املجل�س التنفيذي.
ح�سور  يف  ال����دائ����رة  مت��ث��ي��ل   .5
م�سروعات  م���ن���اق�������س���ة  ج���ل�������س���ات 
واللوائح  وال�����ق�����رارات  ال���ق���وان���ني 
املجل�س  يف  اأن����واع����ه����ا  مب��خ��ت��ل��ف 
اال�ست�ساري  املجل�س  اأو  التنفيذي 

لالإمارة.
املعنية  ب��اجل��ه��ات  اال���س��ت��ع��ان��ة   .6
االإداري  ال���دع���م  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
اال�ستعانة  ل���ه  وي���ج���وز  وال���ف���ن���ي، 
وبيوت  واال���س��ت�����س��اري��ني  ب���اخل���رباء 
كل  يف  االخ��ت�����س��ا���س  ذات  اخل����ربة 
ويجوز  ال��دائ��رة،  باأعمال  يتعلق  ما 
ل��ه ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات االأخ���رى 
يف امل��و���س��وع��ات ال��ت��ي ت��دخ��ل �سمن 

اأهداف الدائرة واخت�سا�ساتها.
موظفي  م��ن  غ���ره  تفوي�س   .7
الدائرة بع�س �سلطاته و�سالحياته 
وف����ق����اً ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات ال�������س���اري���ة يف 

االإمارة.
اأية مهام اأو اخت�سا�سات اأخرى   .8

يكّلف بها من احلاكم اأو املجل�س.
على  وب��ن��اًء  بقانون  املر�سوم  وح��دد 
املجل�س  واعتماد  امل�ست�سار  اق��رتاح 
التنفيذي ي�سدر الهيكل التنظيمي 

للدائرة مبر�سوم اأمري.
وتتك�����ون املوارد املالية للدائرة من: 

احلكومي�ة. املخ�س�سات   .1
للدائرة  ال��ذات��ي��ة  االإي�������رادات   .2

نتيجة ممار�سة اخت�سا�ساتها.
عليها  يوافق  اأخرى  موارد  اأية   .3

املجل�س.
ب��ق��ان��ون جملة  امل���ر����س���وم  واأو�����س����ح 
حددها  اخل��ت��ام��ي��ة  االأح����ك����ام  م���ن 

مب�سمى  ُي�ستبدل   .1 ي��ل��ي:  فيما 
�سمو  مبكتب  القانونية  "االإدارة 
ن�سو�س  يف  ورد  اأي��ن��م��ا  احلاكم" 
واأحكام الت�سريعات النافذة، م�سمى 
حلكومة  ال���ق���ان���ون���ي���ة  "الدائرة 

ال�سارقة".
2. ُينقل موظفو االإدارة القانونية 
الدائرة  اإىل  احل��اك��م  �سمو  مبكتب 

بدرجاتهم وخم�س�ساتهم املالية.
املجل�س  م�����ن  ب������ق������رارات  ي�������س���در 
التنفيذي بناًء على عر�س امل�ست�سار 
الالزمة  ال����ق����رارات   .1 ي���ل���ي:  م���ا 
لتنفيذ اأحكام هذا املر�سوم بقانون.

يرد  مل  ال���ت���ي  امل���و����س���وع���ات   .2
املر�سوم  ه����ذا  يف  ن�����س  بتنظيمها 
يخالف  اأو  يتعار�س  ال  بقانون مبا 

اأحكامه.
ُتعفى الدائرة من جميع ال�سرائب 
بكافة  املحلية  احلكومية  والر�سوم 
اأ�سكالها واأنواعها با�ستثناء الر�سوم 

اال�ستهالكية.
وُيبّلغ املجل�س اال�ست�ساري لالإمارة 

بهذا املر�سوم بقانون فور انعقاده.
من  بقانون  امل��ر���س��وم  ب��ه��ذا  وُيعمل 
تاريخ �سدوره وعلى اجلهات املعنية 
اأي  وُيلغى  يخ�سه،  فيما  كل  تنفيذ 
وُين�سر  اأحكامه  مع  يتعار�س  حكم 

يف اجلريدة الر�سمية.

•• ال�صارقة-وام:

اأطلقت قرينة �ساحب ال�سمو حاكم 
ال�سارقة �سمو ال�سيخة جواهر بنت 
موؤ�س�سة  رئي�سة  القا�سمي  حممد 
البارزة  امل��ن��ا���س��رة  ال��ك��ب��ر  ال��ق��ل��ب 
لالأطفال الالجئني لدى املفو�سية 
ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�����س��ام��ي��ة 
ال���الج���ئ���ني وع�����رب ح�����س��اب��ه��ا على 
بهدف  لبروت  �سالم  حملة  تويرت 
ل�سحايا  العاجلة  االإغ��اث��ة  ت��وف��ر 
االن���ف���ج���ار امل���اأ����س���اوي ال����ذي �سرب 
بروت  اللبنانية  العا�سمة  م��رف��اأ 

االأ�سبوع املا�سي.
احلملة  من  االأوىل  املرحلة  وتركز 
القلب  موؤ�س�سة  عليها  ت�سرف  التي 
ال���ك���ب���ر ع���ل���ى م�������س���اك���ن االإي���������واء 
وال����غ����ذاء وال���ع���الج ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
ال���ط���وارئ واجل��ه��ات املحلية  جل���ان 
يف  امل�����س��ارك��ة  ت�سمل  ك��م��ا  املخت�سة، 

االأ�سرار  وتقييم  االأن��ق��ا���س  اإزاح���ة 
واملمتلكات  ب��امل��ب��اين  حل��ق��ت  ال���ت���ي 
وحتديد م�ستلزمات اإعادة الرتميم 
لتحديات  حلول  توفر  جانب  اإىل 
االإنارة وال�سرف ال�سحي وال�سالمة 

العامة.
وت��ف��ت��ح احل��م��ل��ة ب����اب ال���ت���ربع عرب 
https:// ال�����ت�����ايل  ال������راب������ط 
bh .ikha i r .net /ml /

عرب  ال����ت����ربع  ت��ت��ي��ح  ك���م���ا   lebn

ال���ت���ح���وي���ل امل���������س����ريف م�����ن خ���الل 
م�������س���رف ال���������س����ارق����ة االإ�����س����الم����ي 
للتحويل:  ال�������دويل  ال����رم����ز  ع����رب 
 AE900410000011430430024
االإلكرتونية  والدفعات  وال�سيكات 

م���ن خالل  امل��ب��ا���س��رة  ال��ن��ق��دي��ة  اأو 
التوا�سل مع موؤ�س�سة القلب الكبر 

عرب الهاتف 0557574930 .
جواهر  ال�����س��ي��خ��ة  ����س���م���و  وق����ال����ت 
ل��ه��ا على  ت���غ���ري���دات  ال��ق��ا���س��م��ي يف 
ح�سابها يف تويرت : » م�ساب لبنان 
هو م�سابنا جميعا واآالم بروت اآالم 
كل العرب واملخل�سني حول العامل 
لواجبهم االأخالقي واالإن�ساين وال 
املاأ�ساوي  احل��ادث  ه��ذا  اأم��ام  ي�سعنا 
اإخواننا  ج��ان��ب  اإىل  ن��ك��ون  اأن  اإال 
اأحباءهم  ف��ق��دوا  ال��ذي��ن  واأخ��وات��ن��ا 
عنهم  لنخفف  واأمنهم  منازلهم  اأو 
ه���ول م�����س��اب��ه��م ون�����س��اع��ده��م على 

تخطي هذه املحنة«.
اإن حملة »�سالم  واأ�سافت �سموها » 
الثابت  امل���وق���ف  ت��رتج��م  ل���ب���روت« 
وال�������س���ادق الإم�����ارة ال�����س��ارق��ة جتاه 
العربية  البلدان  كافة  يف  االأ���س��ق��اء 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  وجت�سد 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
الوقوف  يف  املتمثلة  ال�سارقة  حاكم 
حمنتها  يف  ال�����س��ع��وب  ج���ان���ب  اإىل 
وم�سابها وم�ساعدتها على مواجهة 

حتدياتها على خمتلف ال�سعد«.
ودع�������ت ����س���م���و ال�������س���ي���خ���ة ج���واه���ر 
العربية  امل���ج���ت���م���ع���ات  ال���ق���ا����س���م���ي 
اإىل  للوقوف  واأفرادها  مبوؤ�س�ساتها 
جانب ب��روت وت��وف��ر م��ا حتتاجه 
لعبور هذه املرحلة ال�سعبة، موؤكدة 
اأن دعم لبنان يف هذا الظرف ال�سعب 
واجب على كل عربي ملا ميثله هذا 
البلد من مكانة ح�سارية وثقافية 
اآثارها النرة  وفنية وعلمية تركت 
يف جميع املجتمعات العربية و�سكلت 

وجهة للمثقفني الطموحني.
ي�ستحق  ل��ب��ن��ان   »: �سموها  وق��ال��ت 
ال�سالم واالأمان وهذا وقت الوفاء، 
اأن  وم��ن خ��الل ه��ذه احلملة نريد 
نقول لكل عائلة وفرد يف لبنان ويف 
ب�سكل  ب���روت  اجلميلة  عا�سمتها 
خ���ا����س م���ن ال�����س��ارق��ة واالإم��������ارات 
جمتمعاتنا  ..ف�سالمة  معكم  نحن 
يرحم  اأن  اهلل  ون���دع���و  ت���ت���ج���زاأ  ال 
ويرد  اجل��رح��ى  وي�سفي  ال�سحايا 
عائالتهم  اأح�����س��ان  اإىل  املفقودين 
فقدوا  م����ن  اأح��������زان  ي��خ��ف��ف  واأن 
اأحباءهم » . وبداأت موؤ�س�سة القلب 
املعنية  االإن�سانية  املوؤ�س�سة  الكبر 
واملحتاجني  ال��الج��ئ��ني  مب�����س��اع��دة 

االأول  ال����ي����وم  م���ن���ذ  ال����ع����امل  ح�����ول 
لبنان  يف  �سركائها  م��ع  بالتوا�سل 
ب�����ه�����دف ح�������س���د اجل�����ه�����ود وج���م���ع 
اللجان  م��ع  والتن�سيق  ال��ت��ربع��ات 

العا�سمة  يف  امل���ع���ن���ي���ة  واجل�����ه�����ات 
لتو�سيل   « ب������روت   « ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
امل�ساعدات وتوجيهها نحو احلاالت 

االأكرث ت�سررا .

�شلطان القا�شمي ي�شدر مر�شوما بقانون ب�شاأن اإن�شاء وتنظيم الدائرة القانونية حلكومة ال�شارقة

جواهر القا�شمي تطلق حملة �شالم لبريوت 

�شلطان القا�شمي ي�شدر مر�شوما اأمرييا ب�شاأن ترقية 
وتعيني رئي�ض للدائرة القانونية حلكومة ال�شارقة

•• ال�صارقة-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى 
ب�ساأن ترقية وتعيني رئي�س  2020م  ل�سنة   22 االأم��ري رقم  املر�سوم  ال�سارقة  حاكم 

للدائرة القانونية حلكومة ال�سارقة.
ار اإىل درجة  ون�س املر�سوم على اأن ُيرّقى �سعادة امل�ست�سار الدكتور من�سور حممد بن ن�سّ
للدائرة  رئي�ساً  وُيعنّي  ال�سارقة،  حكومة  يف  اخلا�سة  الوظائف  نظام  على  دائ��رة  رئي�س 

القانونية حلكومة ال�سارقة.
وُيعمل بهذا املر�سوم اعتباراً من تاريخ �سدوره، وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كٌل فيما 

يخ�سه، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

•• اأبوظبي-وام:

ب��ل��غ ع���دد امل��ن�����س��اآت ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف ق��ط��اع ت��ق��دمي امل��ن��ت��ج��ات الغذائية 
خالل  االإم���ارات  يف  من�ساأة   59136 ال�سيدالنية  وامل��واد  وامل�سروبات 
العام 2019 وذلك وفقا لالأرقام املوثقة يف �سجالت الهيئة االحتادية 

للتناف�سية واالإح�ساء.
الدور  اأهمية  القطاع  يف  العاملة  املن�ساآت  م��ن  الكبر  ال��ع��دد  ويعك�س 
الذي تلعبه يف ادامة تلبية احتياجات ال�سوق املحلي من املواد الغذائية 

واال�ستهالكية االأخرى باالإ�سافة اىل االدوية .
وت�سمل قائمة املن�ساآت التي مت ر�سد عددها قطاعات البقاالت واملخابز 
وال�سيدليات باالإ�سافة اىل االأ�سواق اال�ستهالكية والتعاونيات واملطاعم 

املواد  املثلجات واملرطبات و�سناعة االأغذية وامل�سروبات ومتاجر  وبيع 
وكانت  واحل��ب��وب  وال��ف��واك��ه  واال���س��م��اك  وال��دواج��ن  اللحوم  الغذائية 
الدولة يف اإطار تعزيز التوجهات اال�سرتاتيجية لالأمن الغذائي �سهدت 
�سانها  من  التي  امل��ب��ادرات  من  العديد  اإط��الق  املا�سية  الفرتة  خ��الل 
حتقيق اأهداف االأمن الغذائي يف االإمارات ومن �سمنها تد�سني من�سة 
توظيف  يف  كبرة  مب��رون��ة  تتميز  التي  دب��ي  يف  الغذائي  االأم���ن  حالة 
الغذائية  لل�سل�سلة  كامل  تطوير  يف  اال�سطناعي  الذكاء  تكنولوجيا 
ومراقبة حركة اال�ستراد من اخلارج وتعزيز املخزون اال�سرتاتيجي 
االأ�سعار  وحتديد  اال�ستهالك  واأمن���اط  االأ�سعار  ومراقبة  ال��غ��ذاء  من 

لكافة ال�سلع االأ�سا�سية.
االإم����ارات و�سل  دول��ة  العاملة يف  املطاعم  ع��دد  اأن  االأرق����ام  واأظ��ه��رت 

اللحوم  الغذائية  امل��واد  متاجر  ع��دد  بلغ  فيما  مطعما   20742 اىل 
وحمالت  متجرا  والدواجن واال�سماك والفواكه واحلبوب 14277 
اال�ستهالكية  االأ������س�����واق  ع����دد  و5143  ب��ق��ال��ة   6446 ال��ب��ق��ال��ة 

والتعاونيات.
 5030 الدولة  وامل�سروبات يف  االأغذية  �سناعة  من�ساآت  بلغ عدد  كما 
املثلجات  لبيع  2033 حمال  و  2709 خمابز  املخابز  وع��دد  من�ساأة 
وامل���رط���ب���ات. وم���ن امل��ت��وق��ع يف ظ��ل ت��وا���س��ل ال��ن�����س��اط يف ال��ع��دي��د من 
تقدمي  جمال  يف  العاملة  املن�ساآت  عدد  ارتفاع  االقت�سادية  القطاعات 
االأغذية وامل�سروبات خالل الفرتة القادمة خا�سة مع ا�ستمرار حركة 
الن�ساط يف ا�سدار الرتاخي�س يف جميع اإمارات الدولة وذلك بح�سب 

ما تظهره االأرقام التي ير�سدها ال�سجل الوطني االقت�سادي.

قرابة 60 األف من�شاأة تقدم خدمات املنتجات الغذائية وامل�شروبات واملواد ال�شيدلنية يف الإمارات خالل 2019

العدد 13008 بتاريخ 2020/8/11 
نحن، �سركة القمة الدولية لو�سطاء التاأمني ذ م م ال نرغب يف 
اأبوظبي اخلا�سة  جتديد رخ�سة دائرة ال�سحة/ دائرة �سحة 

بنا B009، التي تنتهي يف 2020/08/21.  
قد يكون اأي حجز / اعرتا�س و / اأو مطالبة موجهة اإىل دائرة 
ال�سحة مبا�سرة اأو لنا على النحو التايل خالل �سبعة )7( اأيام 

من تاريخ هذا االإعالن :-
�سركة القمة الدولية لو�سطاء التاأمني ذ م م

الطابق الثاين، بناية عبداهلل بن دروي�س، �سارع ال�سيخ زايد
�س.ب: 35764، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

هاتف رقم: 026786900 / فاك�س رقم: 026790060
 apexins@emirates.net.ae :الربيد االإلكرتوين

اإخ�ط���ار
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 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 230/2020/300 ا�شتئناف مدين  
مو�سوع االإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2151/2019 مدين 

جزئي والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   
طالب االإعالن : معز عادل عودة عرابي - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله : احمد �سالح عبداهلل خمي�س الرم�سي - �سفته  بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ه�سام بن خمي�س بوبكر - �سفته بالق�سية : اخل�سم املدخل 

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/2151 مدين جزئي 
 10.00 ال�ساعة  املوافق 2020/8/17  االثنني  يوم  لها جل�سه  وح��ددت   2020/2/6 بتاريخ 
قانونيا ويف  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  بعد وعليه  التقا�سي عن  بقاعة  �سباحا 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13008 بتاريخ 2020/8/11

 اعالن بالن�شر
يف  الإ�شتئناف رقم 1518/2020/305 ا�شتئناف جتاري  

مو�سوع االإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/21 اإجراءات 
اإفال�س والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   

طالب االإعالن : اأحمد حممد �سيف حممد بن �سعفار  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله : عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع  - �سفته  بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- عمرو ح�سني حممد وهبه  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/21 اإجراءات اإفال�س.  
بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2020/9/1 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف���ق���د ورث�������ة ���س��ع��ي��د ع���ب���داهلل 
ع�����ل�����ي خ�����ل�����ف�����ان احل�����������س�����اين 
امل�ستثمر  ب��رق��م  ا�سهم  ���س��ه��ادة 
�سادرة   ADSB88471
من �سركة اأبوظبي لبناء ال�سفن  
�سهما،    12،232 وع����دده����ا 
االت�سال  ي��ج��ده��ا  م���ن  وع��ل��ى 
 0509866166 ب��ال��رق��م 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ابو نبني 

لت�سليح االدوات الكهربائية 
رخ�سة رقم:CN 1071752 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13008 بتاريخ 2020/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/خياطة 

درة البحر الزياء ال�سيدات 
رخ�سة رقم:CN 1127966 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13008 بتاريخ 2020/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اليازيه للرعاية الطبية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2540675 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي حمد هادي عامر االحبابي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعد ح�سني م�سعود ذفال االحبابي

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13008 بتاريخ 2020/8/11 

اإعــــــــــالن
املدينة للمقاوالت  ال�س�����ادة/ج�سر  التنمية االقت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1192671 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل زاهر حممد مطر الطائي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان حممد ابراهيم ال�سامان النعيمي

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13008 بتاريخ 2020/8/11 

اإعــــــــــالن
الزرقاء  املا�سة  ال�س�����ادة/�سالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للرجال  رخ�سة رقم:1900758 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل �سعيد علي ح�سن املنهايل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد عبدالنور حممدطاهر حممد�سالح الزرعوين

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13008 بتاريخ 2020/8/11 

اإعــــــــــالن
لل�سيانة  برايت  ال�س�����ادة/هاي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:1850665 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سوبرامانيان مايابوزها كوتان %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيندهومول فا�سو رامان

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13008 بتاريخ 2020/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/معرب الرتاث للعقارات وال�سيانة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:1749912 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي خمي�س �سالح خمي�س امل�سجري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اي�سر عبدالرزاق �سالمه ال�سالحات %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اي�سر عبدالرزاق �سالمه ال�سالحات

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف طار�س حممد عبداهلل نا�سر البلو�سي

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13008 بتاريخ 2020/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اوزون للم�ساريع

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1013673 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جمعه �سالح خلفان �سويلم الكا�سبى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سالح بدر �سالح عمر الكثري

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13008 بتاريخ 2020/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم ديزرت جيت ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2242778 

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ مطعم ديزرت جيت ذ.م.م

DESERT GATE RESTAURANT LLC

 اىل/ مطعم ديزرت جيت  - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

DESERT GATE RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13008 بتاريخ 2020/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة االخال�س

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1047393-2 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رافى كوريابيلى ابو ابو كوريبيلى كنجو حممد %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد مال اهلل عبيد ظالم القبي�سي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد مال اهلل عبيد ظالم القبي�سي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ بقالة االخال�س

ALEKHLAS BAQALA
 اىل/ بقالة االخال�س ذ.م.م

ALEKHLAS BAQALA LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 13008 بتاريخ 2020/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جرين هيلز للتجارة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2834290 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة امل �سعيد را�سد مطر البادي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة م�سطفى حممد عبداهلل يو�سف بخيت %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سني علوي عبداهلل امل�سعبي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ جرين هيلز للتجارة العامة
GREEN HILLS GENERAL TRADING

 اىل/ جرين هيلز للتجارة العامة ذ.م.م
GREEN HILLS GENERAL TRADING LLC

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

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

العدد 13008 بتاريخ 2020/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/رويال ديزاين للهواتف املتحركه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1666033 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة م�سعل حامد العا�سمي %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سعود م�سفر عبدالرحمن هادي االحبابي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سعود م�سفر عبدالرحمن هادي االحبابي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 200000
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ رويال ديزاين للهواتف املتحركه
ROYAL DESIGN MOBILE PHONE

 اىل/ رويال ديزاين للهواتف املتحركه ذ.م.م
ROYAL DESIGN MOBILE PHONE LLC

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

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

العدد 13008 بتاريخ 2020/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية جرين هيلز

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2064718 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة امل �سعيد را�سد مطر البادي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة م�سطفى حممد عبداهلل يو�سف بخيت %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سني علوي عبداهلل امل�سعبي

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ �سيدلية جرين هيلز

GREEN HILLS PHARMACY

 اىل/ �سيدلية جرين هيلز ذ.م.م
GREEN HILLS PHARMACY LLC

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

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

العدد 13008 بتاريخ 2020/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/رول جروب ميدل اي�ست لالأالت الثقيلة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب واملعدات ذ.م.م  رخ�سة رقم:3018110 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد فرج حممد م�سعود املحربي %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رول جروب بروجيكت�س بي يف
Roll Group Projects B V

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بي بي جي لتمثيل ال�سركات ذ.م.م
PPG COMPANIES REPRESENTATION LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اليك�ساندر جو�سيفو�س فينك
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بي بي جي لتمثيل ال�سركات ذ.م.م

PPG COMPANIES REPRESENTATION LLC
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بروفي�سينال بارترن�سب لال�ستثمارات ذ.م.م

PROFESSIONAL PARTNERSHip INVESTMENTS LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 13008 بتاريخ 2020/8/11 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/حممد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رحمة لل�سيانه العامة وخدمات تنظيف املباين 
رخ�سة رقم:CN 1136988 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13008 بتاريخ 2020/8/11 

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

احلازي العمال الطابوق والبال�سرت 
رخ�سة رقم:CN 1117092 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13008 بتاريخ 2020/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/وايت الين وذ اإن للت�سميم  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2774357 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سو�سن رجب علي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ميثاء جمعه علي بالقيزى الفال�سي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - الفجر

ال�سابري  ع����ف����راء  ����س���ع���ادة  اأك�������دت 
الت�سامح  ال��ع��ام مبكتب وزي��ر  امل��دي��ر 
النجاح  ث��م��رات  اأول  اأن  وال��ت��ع��اي�����س 
للمحتوى  االف��رتا���س��ي  ل��ل��م��ع��ر���س 
تنظمه  ال������ذي  ل��ل��ت�����س��ام��ح  امل����ع����ريف 
الوزارة بالتعاون مع اأكرث من 150 
دار ن�سر ، متثل يف التعاون االإيجابي 
الثقافية  املوؤ�س�سات  كافة  جانب  من 
الن�سر،   ودور  واملبدعني  االإم��ارات��ي��ة 
م��ن خ���الل م��ا ت��ق��دم��ه م��ن حمتوى 
مع  الفاعلة  وامل�ساركة  رائ��ع  معريف 
ك��اف��ة االأن�����س��ط��ة وال����ن����دوات  لليوم 
ال���ث���اين ع��ل��ى ال���ت���وايل ح��ي��ث حفلت 
بحوارات  والندوات  اجلل�سات  جميع 
حقيقية  ل���ث���ق���اف���ة  ت���وؤ����س�������س  ب����ن����اءة 
فيها  وي�سهم  وال��ت��ع��اي�����س  للت�سامح 
موؤكدة  وروؤي��ت��ه،  ب��اإب��داع��ت��ه  اجلميع 
اأن ن�سر وتعزيز ثقافة التعاي�س التي 
ت��ب��ن��ى ع��ل��ى ت����راث را���س��خ م��ن القيم 
االأ�سيلة وحمتوى معريف ي�سهم فيه 
الثقافات،  خمتلف  من  املبدعني  كل 
هو اأحد اأهم اأولويات وزارة الت�سامح 

والتعاي�س.
  واأ�سافت ال�سابري اأن املعر�س يعد 
اإجنازه  مت   م��ا  لن�سر  ج��ي��دة  فر�سة 
من حمتوى معريف لوزارة الت�سامح 
واملتمثل يف م�سروع االألف مبا ي�سمه 
من منتج ورقي ورقمي وفني، موؤكدة 
اأن وزارة الت�سامح والتعاي�س حري�سة 
املعر�س  يكون  اأن  على  احلر�س  كل 
للمبدعني  ن�����اف�����ذة  االف�����رتا������س�����ي 
مبختلف  اجلمهور  على  والنا�سرين 
ث��ق��اف��ات��ه وف���ئ���ات���ه ال��ع��م��ري��ة، حيث 
يزخر املعر�س بالعديد من االأ�سماء 
تتناول  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رة  وامل�������س���اري���ع 
اإىل  ، م�سرة  املعرفة  كافة جم��االت 
التكنولوجيا  اأت��اح��ت��ه  مب��ا  االه��ت��م��ام 
الرقمية من قدرات وطاقات واأثرها 
وتعزيز  امل�����ع�����ريف،  امل����ح����ت����وى  ع���ل���ى 
الكتاب  دع��م  وك��ذل��ك  العربية  اللغة 
والنا�سرين اإ�سافة غلى اإلقاء ال�سوء 
كتجربة  االأندل�سية  التجربة  على 
اإ����س���اف���ة اإىل  م��ل��ه��م��ة يف ال��ت�����س��ام��ح، 
العربي  والغنائي  املو�سيقى  االإب���داع 
للم�ساركة  اجلميع  داع��ي��ة  وال��ع��امل��ي، 

بفاعلية يف كافة اأن�سطة املعر�س.

نحن؟(  ولي�ض  ــا  اأن )ملــاذا  ــدوة  ن
لـ«اأبو الري�ض« .

ح���ظ���ي���ت ال������ن������دوة االف����رتا�����س����ي����ة 

الت�سامح  وزارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
املعر�س  فعاليات  �سمن  والتعاي�س 
املعريف  ل��ل��م��ح��ت��وى  االف����رتا�����س����ي 
االأدباء  جانب  م��ن  كبرة  مبتابعة 
والكتاب االإماراتني والعرب، وعدد 
وجمهور  االإع���الم���ي���ني  م���ن  ك��ب��ر 
التي  الندوة  وا�ستعر�ست  الثقافة، 
اجلابري  حممد  االإعالمي  اأداره��ا 
اأن���ا ولي�س ن��ح��ن؟ حيث  ك��ت��اب مل���اذا 
ت��ن��اول��ت اأه���م االأ���س��ئ��ل��ة ال��ت��ي حاول 
اإجابات تك�سف  اأن يجد لها  الكتاب 
للكاتب  ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة  ال����روؤي����ة  ع���ن 
اأبو الري�س ، حيث بداأ  الكبر علي 
الكتاب باأ�سئلة يف الت�سامح طرحها 
الكاتب مبنظور فل�سفي، ثم انطلق 
الوجودية،  اأ�سئلته  اإىل  ذل��ك  بعد 
مت�سلة  منف�سلة  ف�سول   7 خالل 
وك����اأن����ه����ا ف�������س���ول ل���ع���م���ل روائ������ي 
م��ب��ا���س��رة يف  ب��ن��ا  م��ل��ح��م��ي، فينتقل 
راأيه  اأم��ام  لي�سعنا  الثاين  الف�سل 
التي  امل��وت  »وح�سة  حول  الفل�سفي 
تف�سخ االأنا«، ثم ينطلق بنا الكتاب 
اإىل روؤية الكاتب لالإن�سانية والتي 
عقل  )االأن�����س��ن��ة..  عنوانه  خل�سها 
ينحو نحو العزلة( بعدها يتحدث 
عن العادة واملعتقد وكيف ميكن اأن 
ف�سل  يف  ع��ادت��ه  االإن�����س��ان  ت�ستعبد 
امل�ستعبد(  وال��وع��ي   .. اال�ستعباد   (
لي�سلمنا هذا الف�سل اإىل مغامرات 
العقل والتي اأ�سر فيها اأبو الري�س 
ليدع  ع��ق��ال(  اجل��ن��ون  )اأن يف  على 
قبل  بنف�سه،  ذل��ك  يكت�سف  ال��ق��ارئ 
الوجودي  ال�سوؤال  اإىل  به  يلقي  اأن 
طريق  ����س���ل   .. وح���������س  االأن���������ا   (
احلب( وهنا ننطلق من العقل اإىل 
يف  نحن  التي  واالإن�سانية  العاطفة 
اأم�س احلاجة اإليها لكي نقاوم ذلك 
اأنف�سنا جميعا،  املتوثب يف  الوح�س 
يلقي  اأن  ال��ري�����س  اأب����و  ي��ن�����س��ى  وال 
اإىل حلظة قدرية جديدة  بالقارئ 
وهي  لالإن�سان  ال��ذات��ي  ال�سراع  يف 
)اخل���وف م��ن امل���وت .. ع��دو االأنا( 
ل��ي��خ��ت��ت��م ك��ت��اب��ه ب��ف�����س��ل ي��ر���س��د ) 

جنون العظمة ... مقربة االأنا(.
  وخالل الندوة اأ�ساد الروائي علي 
ال�سيخ  معايل  بجهود  الري�س   اأب��و 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
الت�سامح والتعاي�س الذي فتح الباب 
لديهم  م��ا  ليقدموا  امل��ب��دع��ني  اأم���ا 
يرثي  اأن  ميكنه  معريف  اإن��ت��اج  م��ن 
القيم  ي��دع��م  مب��ا  ال��ع��رب��ي��ة  املكتبة 
االإن�سانية الراقية ويف القلب منها 

التعاي�س والت�سامح، موؤكدا اأن هذه 
امل�سروع الذي تبنته وزارة الت�سامح 
وال��ت��ع��اي�����س ي�����س��ت��ح��ق ك���ل االإ����س���ادة 
والدعم، موؤكدا اأن اأي انطالق اإىل 
عامل الت�سامح البد اأن يبداأ بالوالد 
�سلطان-  بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س 
طيب اهلل ثراه -الذي كان ت�ساحما 
مي�سي على قدمني، فر�سمت اأفعاله 
روؤي����ة متكاملة  واأق���وال���ه  واأع��م��ال��ه 
االإن�ساين  والتعاي�س  الت�سامح  عن 
لي�س يف االإم��ارات فقط واإمن��ا على 
يف  زاي���د  و�سيظل  ال��ع��امل،  م�ستوى 
ال�سمر االإن�ساين رمزا لالإن�سانية 

يف اأ�سمى معانيها.
ويف رده على اأ�سئلة احل�سور قال اأبو 
الري�س االأنا والنحن بينهما �سراع 
ع�سرات  وي��ط��رح  ي��ت��وق��ف،  ال  اأزيل 
تتمحور  وال��ت��ي  االأ�سئلة  م��ئ��ات  ب��ل 
االإن�سان  اأن  م��وؤك��دا  ال����ذات،  ح���ول 
م��ن حوله  ال��ك��ون  يتفكر يف  حينما 
�سغر  ج��زء  جم��رد  اأن���ه  �سيكت�سف 
ال��ك��ل ال�سخم وهنا  ج��دا م��ن ه��ذا 

ويتعرف  قليال،  يتوا�سع  اأن  عليه 
ع��ل��ى ح��ق��ي��ق��ت��ه، م�����س��ت�����س��ه��دا بقول 
امل�سيح ) احلقيقة حتررك(  ال�سيد 

و)وجهك هو احلقيقة(.
الكتاب  اأن  اإىل  الري�س  اأب��و  واأ�سار    
ف�سوله  واأن  نف�سه،  رت���ب  م��ن  ه��و 
ميكن  وال  منف�سلة،  غ��ر  مت�سلة 
�سياقه،  خ��ارج  منه  البع�س  اجتزاء 
ميكنهم  اجل����م����ي����ع  اأن  م������وؤك������دا 
ال��ت��ع��اط��ي م���ع ه����ذه ال��ن��وع��ي��ة من 
يتوفر  الأن�����ه  ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة،  ال��ك��ت��ب 
ي�ساأل  ك��ام��ن  فيل�سوف  م��ن��ا  ك��ل  يف 
ما  وك��ل  ويتاأمل،  ويتعلم  ويتعجب 
العنان،  ل��ه  ن��رتك  اأن  مطلوب  ه��و 
اإىل  اإ�سافة  كتابه  يكون  اأن  متمنيا 
الت�سامح  جمال  يف  العربية  املكتبة 
واأن  اأي�����س��ا  والفل�سفة  وال��ت��ع��اي�����س 
ي��ل��ب��ي ���س��غ��ف ال���ق���ارئ امل��ح��ب لهذا 

العامل.
واخ��ت��ت��م اأب���و ال��ري�����س ب��ر���س��ال��ة اإىل 
اأج��ل عامل  .. من  اجلميع فحواها 
اأك����رث ت�����س��احم��ا  ت��ق��ب��ل االآخ�����ر وال 

ت�سقط ما بداخلك عليه.

املعر�ض  يف  الوطني  االأر�شيف 
االفرتا�شي

ي�������س���ارك االأر�����س����ي����ف ال���وط���ن���ي يف 
للمحتوى  االف���رتا����س���ي  امل��ع��ر���س 
املعريف الذي تنظمه وزارة الت�سامح 
»تعاي�س  ���س��ع��ار  حت���ت  وال��ت��ع��اي�����س 
مبني على املعرفة« برعاية وح�سور 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ 
وزير الت�سامح والتعاي�س يف الفرتة 

من 9-13 اأغ�سط�س اجلاري.
الوطني  االأر�سيف  م�ساركة  وتاأتي 
بهذا املعر�س تقديراً جلهود القائد 
املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
واأهمية  ث���راه-  اهلل  –طيب  نهيان 
ت�سليط ال�سوء على م�سرته واإرثه 
االأ�سيلة  االإن�سانية  وقيمه  العريق 
االإمارات،  اأبناء  لدى  ر�سخها  التي 
الت�سامح  ق��ي��م��ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
واالأخ�������وة االإن�������س���ان���ي���ة، وه�����ذا مما 

اإ�سدارات االأر�سيف الوطني  وثقته 
ال����ت����ي حت���ف���ظ ت����اري����خ االإم����������ارات 
ومثل  بالوثيقة،  مدعماً  لالأجيال 
هذه االإ�سدارات املوثقة جديرة باأن 
يتم تقدميها للمعر�س االفرتا�سي 
للكتاب، ال �سيما واأن الدورة االأوىل 
من هذا املعر�س حتمل ا�سم القائد 
اهلل-  –باإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  امل��وؤ���س�����س 
نهيان؛  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 
للت�سامح  ع��امل��ي��اً  رم�����زاً  ب��اع��ت��ب��اره 
اأقواله  ج�����س��دت  وق���د  وال��ت��ع��اي�����س، 
واأف���ع���ال���ه وم���واق���ف���ه اأع���ظ���م م���ا يف 

الت�سامح والتعاي�س واحلوار.
األقي  املعر�س  م��ن  االأول  ال��ي��وم  يف 
اإدارة  ال�سيد حمد احلمري مدير 
كلمة  املعرفية  واخلدمات  البحوث 
فيها  اأك��د  التي  الوطني،  االأر�سيف 
اأن م���ن ي��ت��اأم��ل ���س��رة امل��غ��ف��ور له 
-باإذن اهلل- ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان يجدها مكللة بقيم املحبة 
والتعاي�س،  والو�سطية  والت�سامح 
الف�سائل حم�سورة  تكن هذه  ومل 
واإمنا  االإم���ارات فح�سب،  يف ح��دود 
دول  اإىل  اإن�����س��ان��ي��ة  ر���س��ال��ة  ك���ان���ت 
اأن  اإىل  فيها  واأ�سار  قاطبًة،  العامل 
ثقافة الت�سامح التي اأر�سى دعائمها 
ال�سيخ زايد وعززها ال�سائرون على 
دربه هي التي اأ�سهمت يف بناء وطٍن 

�سار واحة للت�سامح واالعتدال.
وع������ر�������س االأر�������س������ي������ف ال���وط���ن���ي 
اهتمام  م��دى  ب��نّي  وث��ائ��ق��ي��اً  فيلماً 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
داخل  ون�سرها  الت�سامح  بف�سيلة 
والقول،  بالفعل  وخارجها  الدولة 

مهمة  حمطات  الفيلم  وا�ستعر�س 
ب��ي��ئ��ة االإم��������ارات وم����ن تاريخ  م���ن 

االأر�سيف الوطني.
و���س��م��ل��ت اجل��ول��ة االف��رتا���س��ي��ة يف 
االأر����س���ي���ف ال���وط���ن���ي ال���ت���ي ج���اءت 
حتت  عنوان )اإرث زايد بني اأروقة 
املعرفة( التعريف بجهود االأر�سيف 
الوطن،  ذاك���رة  توثيق  يف  الوطني 
بقيم  ُتعنى  التي  اإ�سداراته  وباأهم 
ومبادئ القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد 
اهلل  طيب   - نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
ثراه- ومبا كان يتمتع به من حكمة 
جماالت  خمتلف  يف  ثاقبة  وروؤى 
احل�����ي�����اة، وب����ه����ذا ال���������س����دد ع����ّرف 
املعر�س  الوطني متابعي  االأر�سيف 
التالية:  ب��ال��ك��ت��ب  االف����رتا�����س����ي 
)يوميات زايد، زايد رجل بنى اأمة، 
زاي����د م���ن ال��ت��ح��دي اإىل االحت����اد، 
والتميز،  زاي�����د  وال��������رتاث،  زاي�����د 
زاي���د وال��ت��ع��ل��ي��م(، وق��د وث��ق��ت هذه 
االإ�سدارات بع�س جهوده العظيمة 
بالوطن  ينتقل  وهو  اهلل-  –رحمه 
االإمارات  اإىل  ال�ساحل  اإم���ارات  من 
امل���ت���ح���دة، ووث���ق���ت دوره  ال��ع��رب��ي��ة 
االأ�سيلة  ال��ق��ي��م  غ��ر���س  يف  ال��ك��ب��ر 
اأبناء الوطن،  والف�سائل يف نفو�س 

ويف مقدمتها ف�سيلة الت�سامح.
ب��ن جر�س،  الدكتور حممد  اأك��د     
واأدباء  كتاب  ال��ع��ام الحت��اد  االأم���ني 
والتعاي�س  الت�سامح  اأن  االإم����ارات، 
توليها  التي  الركائز  اأه��م  اأح��د  هو 
باعتبارها  بالغا  اهتماما  االإم���ارات 
م����ن ث����واب����ت ال���ث���ق���اف���ة وال�������رتاث 
ثقافة  اأن  م�����وؤك�����دا  االإم�������ارات�������ي، 
الت�سامح اأ�سهمت يف تطور االإمارات 
ع���رب احل������وار ال���ب���ن���اء واالإي���ج���اب���ي 
لع�سرات  ال��ث��ق��اف��ات  خم��ت��ل��ف  ب���ني 
اجل��ن�����س��ي��ات امل��ق��ي��م��ة ع���ل���ى اأر������س 

الوطن.
الوطنية  ال����روؤي����ة  اأن  واأ�����س����اف     
ثقافة  تعتمد  والتعاي�س  للت�سامح 
امل�ستقبل  ل��ب��ن��اء  اأ����س���ا����س���ا  احل������وار 
ح���ي���ث ي�����س��ه��م اجل���م���ي���ع يف اإث������راء 

 ، حقيقية  واإبداعات  باأفكار  الواقع 
قدرة  االإماراتية  التجربة  واأثبتت 
الثقافات املختلفة على اإقامة حوار 
اإيجاد  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  بينها  اي��ج��اب��ي 
ترثي  اجلميع  من  مقبولة  �سيغة 
كافة االأط��راف وت��وؤدي اإىل النجاح 
اأن ثقافة الت�سامح  والتقدم موؤكدا 

هي الر�سيد احلقيقي للم�ستقبل.
  واأ�ساد الدكتور ابن جر�س بالدور 
وزارة  ب�����ه  ت����ق����وم  ال�������ذي  ال���ك���ب���ر 
معايل  بقيادة  والتعاي�س  الت�سامح 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ 
الت�سامح  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  ن�سر  يف 
امل���ج���ت���م���ع وعلى  ف���ئ���ات  ك����ل  ل�����دى 
امل�ستوى العاملي، موؤكدا ان املعر�س 
املعريف  ل��ل��م��ح��ت��وى  االف����رتا�����س����ي 
تعمل  رائ��دة  مبادرة  يعد  للت�سامح 
وتعزيز  والنا�سر  الكاتب  دعم  على 
القيم االإن�سانية، واحل�سور الكثيف 
اإىل  والنا�سرين  واملثقفني  للكتاب 
ال�سباب  امل��ب��دع��ني  ح�����س��ور  ج��ان��ب 
اأبلغ دليل على اأهمية هذه النوعية 
من االأحداث الثقافية، التي ت�سلط 
اأهمها  حيوية  ق�سايا  على  ال�سوء 
التعاي�س  دع���م  يف  ودوره  االإب������داع 

االإن�ساين.

اأجندة اليوم »الثالثاء«
تفاعلية  بور�سة  الفعاليات  تنطلق 
ب��ع��ن��وان ق�����س�����س ال��ت�����س��ام��ح تروى 
ب����اإ�����س����راف ع�����دد م����ن ال���ك���ت���اب مع 
اأط����ف����ال امل�����دار������س، ج��ل�����س��ة ق����راءة 
ال�ساعرة،  و  ال���ك���ات���ب���ة  ب�����س��ح��ب��ة 
العديد من  على  احلائزة  والفنانة 
اجلوائز �سما الب�ستكي، تليها حلقة 
املجتمع  يف  الت�سامح  حول  نقا�سية 
واالإعالمية  ال��ك��ات��ب��ة  االإم����ارات����ي 
ال���دك���ت���ورة ع��ائ�����س��ة ال��ب��و���س��م��ي��ط ، 
ث���م ن��ل��ت��ق��ي ال��ط��ف��ول��ة ب���ني اأروق�����ة 
االإماراتية  الن�سر  دور  مع  املعر�س 
الطفل،  كتب  ن�سر  يف  املتخ�س�سة 
يتبعه حفل توقيع كتاب ر�سائل اإىل 

احلرب للكاتبة بدرية ال�سام�سي

•• دبي - وام:

بلغ عدد طلبات الت�سجيل االإلكرتوين لتخزين اخلاليا اجلذعية مبركز دبي 
72 طلبا الأمهات  لدم احلبل ال�سري واالأبحاث التابع لهيئة ال�سحة بدبي 

من خمتلف اجلن�سيات املقيمة يف الدولة.
حر�ست الهيئة على اإطالق هذه اخلدمة �سمن جهودها امل�ستمرة للت�سهيل 
املركز يف كافة  ب�سكل عام لالإ�ستفادة من خدمات  واملتعاملني  االأمهات  على 
الظروف وخا�سة يف هذا الظرف االإ�ستثنائي خالل جائحة »كوفيد –19 » 

توفرا للوقت وحماية لالأمهات .
و�ساهمت اخلدمة منذ اطالقها خالل �سهر يونيو املا�سي يف توفر الوقت 
واجلهد على االأمهات وا�ستمرارية وترة العمل يف املركز مع املحافظة على 
ل��دى احل��وام��ل يف ظ��ل الظروف  االإح��رتازي��ة والوقائية  االإج����راءات  تعزيز 
لالإ�سابة  عر�سة  االأك���رث  ال��ف��ئ��ات  م��ن  احل��وام��ل  فئة  واأن  خا�سة  احل��ال��ي��ة 

بالعدوى .
اخلاليا  بتخزين  الراغبات  لالأمهات  االل��ك��رتوين  الت�سجيل  خدمة  وتتيح 
ال�سري كطلب  احلبل  لدم  دبي  اىل مركز  الكرتوين  بريد  اإر�سال  اجلذعية 

اأرقام التوا�سل املختلفة ..حيث يقوم الفريق  ت�سجيل يف اخلدمة مع كتابة 
املعني يف املركز بتزويدهن بكافة االأوراق املطلوبة لت�سجيل البيانات الر�سمية 
DCRC@dha. االل��ك��رتوين  الربيد  عرب  املركز  اىل  ار�سالها  واإع���ادة 
ا�ستيفاء  من  والتاأكد  البيانات  وتدقيق  مراجعة  ذلك  بعد  ليتم   gov.ae
ال�سروط املطلوبة والت�سجيل الر�سمي يف املركز لتخزين اخلاليا اجلذعية 

ملدة 30 �سنة.
ويقوم مركز دبي لدم احلبل ال�سري واالأبحاث بالتن�سيق امل�ستمر مع االأمهات 
واالأدوات  امل��ع��دات  تو�سيل  يتم  حيث  اخل��دم��ة  يف  الر�سمي  الت�سجيل  بعد 

اأثناء  معها  الإ�سطحابها  االأم  اإىل  ال�سري  احلبل  دم  عينات  جلمع  الالزمة 
الطبية  الطواقم  قبل  م��ن  ال�ستخدامها  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  يف  ال���والدة 
والتمري�سية بينما يتم توفر هذه املعدات يف امل�ست�سفيات احلكومية التابعة 
ل��دم احلبل  دب��ي  اآخ��ر متكن مركز  »دب��ي ولطيفة وحتا«. من جانب  للهيئة 
التدريبية عن بعد خالل  ال���دورات  ال�سري واالأب��ح��اث من تنظيم ع��دد من 
مب�ست�سفيات  والتمري�سية  الطبية  الكوادر  لتدريب  »كوفيد-«19  جائحة 
املركز  تخزينها يف  التي مت  الناجحة  العينات  العديد من  وا�ستقبال  الهيئة 

وفقا الأف�سل املعاير واالإ�سرتاطات والربوتوكوالت املعمول بها عامليا .

دبي  ب��شحة  اجلذعية  اخلاليا  لتخزين  اإلكرتوين  ت�شجيل  طلب   72

حوارات املبدعني ترثي املعر�ض االفرتا�شي للمحتوى املعريف

وزارة الت�شامح والتعاي�ض ت�شيد بتعاون دور الن�شر واملوؤ�ش�شات الثقافية الإماراتية

•• ال�صارقة-الفجر:

عن  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  اأعلنت 
امل�ساركة  ا�ستقبال طلبات  ا�ستمرار 
جائزة  م���ن  ال���راب���ع���ة  ال�������دورة  يف 
"ترجمان"،  ل��ل��رتج��م��ة  ال�����س��ارق��ة 
اجلائزة العاملية االأوىل من نوعها 
يف جمال الرتجمة والتاأليف، حتى 
االأول من �سبتمرب املقبل، وذلك يف 
اإطار حر�سها على ا�ستقطاب اأكرب 
عدد من امل�ساركات االإبداعّية التي 
املوؤلفات  ح�سور  تعزيز  يف  ت�سهم 
فاعاًل  دوراً  وتلعب  عاملياً،  العربية 
التوا�سل احل�ساري  يف مّد ج�سور 

واالإن�ساين بني خمتلف الثقافات. 
دورتها  يف  الفائز  اجل��ائ��زة  وت��ت��وج 
الدورة  فعاليات  خ��الل  اجل��دي��دة 
ال�سارقة  م���ع���ر����س  م����ن   39 ال������ 
تفتح  ح���ي���ث  ل���ل���ك���ت���اب،  ال���������دويل 
الن�سر  دور  خمتلف  اأم����ام  امل��ج��ال 
ال��ع��امل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي متتلك 
ت��رج��م��ات اأج��ن��ب��ي��ة، ب����اأي ل��غ��ة من 
اللغات، للم�ساركة باأكرث من عمل 
منها  واح��د  يفوز  اأن  -على  ورق��ي 
االأعمال  ت��ك��ون  اأن  ���س��رط  ف��ق��ط- 
االأوىل  بطبعتها  و���س��ادرة  اأ�سلية 
يف  ت�ستلهم  واأن  ال��ع��رب��ي��ة،  باللغة 
العربية  احل�سارتني  م�سامينها 

اأو االإ�سالمية، من خالل الدخول 
https:// التايل:  الرابط  اإىل 

 bit.ly/3fLiEGK
فعاليات  ���س��م��ن  اط��الق��ه��ا  وم��ن��ذ 
ال�سارقة  35 من معر�س  ال��دورة 
اجلائزة  اأح��دث��ت  للكتاب،  ال���دويل 
الرتجمة  ن��وع��ي��ة يف جم���ال  ن��ق��ل��ة 
املوؤلفات  اإي�������س���ال  ع��ل��ى  وع��م��ل��ت 
املكتبات  رف�������وف  اإىل  ال���ع���رب���ي���ة 
التعّرف  للقراء  ليت�سنى  العاملية 
العربية  ال��ث��ق��اف��ة  اإب����داع����ات  ع��ل��ى 
االإبداعية،  واالط��الع على كنوزها 
وح�����������س�����دت ال��������������روؤى م������ن اأج������ل 
بواقع الرتجمة وتعريف  االرتقاء 

وتاريخ  ب���اإرث  الغربية  املجتمعات 
العربية واالإ�سالمية،  احل�سارتني 
ودوره يف اإثراء االإن�سانية مبوؤلفات 
العلمّية  املجاالت  �ستى  وبحوث يف 

واالأدبية. 

تكرميات
وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 
املجل�س االأعلى، حاكم ال�سارقة قد 
بتكرمي   2017 ال��ع��ام  يف  ل  تف�سّ
"بربوم"  االإ���س��ب��ان��ي��ة  الن�سر  دار 
وذلك  االأوىل  دورتها  يف  باجلائزة 
ع��ن ن�����س��ره��ا ت��رج��م��ة ك��ت��اب "األف 

االإ�سبانية،  ب��ال��ل��غ��ة  وليلة"  ل��ي��ل��ة 
كما كّرم �سموه دار "�سندباد /      اأكت 
�سود" الفرن�سية، عن ترجمة كتاب 

بالفوز   ،E/O Edizioni
اجلائزة  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة  ال������دورة  يف 
لرواية  ت��رج��م��ت��ه��ا  ن��ظ��ر  وذل�����ك 

"طبائع اال�ستبداد" لعبد الرحمن 
الفرن�سية،  ال��ل��غ��ة  اإىل  ال��ك��واك��ب��ي 
االإيطالية  الن�سر  دار  فيما حظيت 

والكاتب  للروائي  �سغر"  "موت 
ال�سعودي حممد ح�سن علوان اإىل 

اللغة االإيطالية.

• علي اأبو الري�ض : نهيان بن مبارك فتح الباب اأمام املبدعني ليقدموا ما لديهم من اإنتاج معريف يرثي التعاي�ض 
• د حممد بن جر�ض: الت�شامح املبني على حوار الثقافات هو الر�شيد احلقيقي لبناء امل�شتقبل
• حمد احلمريي: املعر�ض فر�شة لعر�ض اأهم ما اأنتجه االأر�شيف الوطني تتناول �شرية الوالد املوؤ�ش�ض والت�شامح

ا�شهامًا يف تعزيز ح�شور املوؤلفات العربية والتعريف مبنجزات مبدعيها

ال�شارقة للكتاب توا�شل ا�شتقبال طلبات امل�شاركة يف جائزة ترجمان حتى اأول �شبتمرب املقبل

ف���ق���د امل������دع������و/  م���ن���رول 
بنغالدي�س   ، ع����ل����ى  ي�������اد 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )0199337BH( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0556009026

فقدان جواز �شفر
ل���ول���ي���ه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ارتريا    ، ت�����س��ف��اى  داوي�����ت 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )K0377941( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0552960768

فقدان جواز �شفر
ان����ي����ل   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
الهند   ، ب�����ودا������س  ك�����وم�����ار 
�سفره  ج������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)4540672P(  رق������م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

 0565494098

فقدان جواز �شفر
امل����دع����و / م��ر���س��ل��ه بت  ف���ق���د 
اندوني�سيا   ، ك������ارداىل  م��رت��ا 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )C0423670(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة االندوني�سية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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عربي ودويل

 قال م�سوؤول مبعبد �سهر يف الهند اإن املعبد �سهد اأكرث من 700 
ح��ال��ة اإ���س��اب��ة ب��ف��رو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ب��ني ال��ع��ام��ل��ني ب��ه خالل 
الهند  يف  بالفرو�س  االإ�سابة  حاالت  وارتفعت  املا�سيني.  ال�سهرين 
اإ�سابة   62064 ت�سجيل  بعد  حالة  مليون   2.2 م�ستوى  لتتجاوز 
املرتبة  يف  الهند  وت��اأت��ي  االأخ����رة.  �ساعة  والع�سرين  االأرب���ع  خ��الل 
والربازيل  املتحدة  ال��والي��ات  بعد  احل���االت  ع��دد  حيث  م��ن  الثالثة 
األف   45 اأق��ل من  بلغ  الوفيات  لكنها �سجلت ع��ددا قليل ن�سبيا من 
تاأتي قبل  الهند رمب��ا ال  التف�سي يف  ذروة  اإن  حالة ويقول اخل��رباء 
اأ�سهر. وقال معبد فينكاتي�سوارا يف بلدة تروماال يف جنوب  ب�سعة 
الهند، وهو اأحد اأكرب واأغنى املعابد الهندو�سية يف العامل، اإن اثنني 
كوفيد- مبر�س  متاأثرين  توفوا  �سابقا  وموظفا  به  العاملني  من 
19 الناجت عن االإ�سابة بالفرو�س منذ 11 يونيو حزيران عندما 
اإج��راءات عزل عام فر�ستها  اأبوابه للنا�س بعد رفع  اأع��اد املعبد فتح 
 743 بلغ  اإج��م��اال  املعبد  يف  امل�سابني  ع��دد  اأن  واأ���س��اف  احل��ك��وم��ة. 
�سخ�سا. ومل يت�سح كم من زوار املعبد، الذين يعدون باالآالف يوميا، 

قد اأ�سيب باملر�س.

اأع��ل��ن��ت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان اأن��ه��ا م�ستعدة الإج����راء حم��ادث��ات ���س��الم مع 
احلكومة االأفغانية بعد اإمتام عملية االإفراج عن مئات من عنا�سرها 

املتهمني بارتكاب جرائم خطرة والتي �ستبداأ خالل اأيام قليلة.
بدء  اأم����ام  ط��ال��ب��ان عقبة  م��ن  �سجني   400 ح���واىل  و���س��ك��ل م�سر 
اإكمال  التزاما  اللذين  املتنازعني  الطرفني  بني  ال�سالم  حم��ادث��ات 

عملية تبادل ال�سجناء قبل بدء املفاو�سات.
ووافق اآالف االأعيان االأفغان االأع�ساء يف “املجل�س الكبر” )اللويا 
جرغا( وهو جمل�س اأفغاين تقليدي ي�سم زعماء القبائل وغرهم 
امل�سائل  ب�ساأن  ق��رارات  الّتخاذ  اأحيانا  يعقد  املوؤثرة  ال�سخ�سيات  من 
املثرة للجدل، االأحد على االإفراج عن ال�سجناء. وقال الناطق با�سم 
كان  “موقفنا  بر�س  فران�س  لوكالة  �ساهني  �سهيل  طالبان  حركة 
ال�سجناء، فنحن م�ستعدون الإجراء  االف��راج عن  اكتمل  اذا  وا�سحا، 
م�سيفا  اأ�سبوع”،  خ��الل  االفغانية  ال�سلطات  م��ع  �سالم  حم��ادث��ات 
الدوحة يف قطر. وقال  �ستعقد يف  املحادثات  اأن اجلولة االوىل من 
لوكالة فران�س  القومي جاويد في�سل  با�سم جمل�س االمن  الناطق 
400 �سجني من  “احلكومة االفغانية �ستبداأ االفراج عن  اإن  بر�س 
طالبان خالل يومني«. وكان تبادل االأ�سرى جزءا رئي�سيا من اتفاق 
قواتها  �سحب  على  وا�سنطن  مبوجبه  وافقت  ال��ذي  �سباط/فرباير 
مع  ���س��الم  حم��ادث��ات  اإج����راء  ط��ال��ب��ان  تعهد  مقابل  اأفغان�ستان  م��ن 

احلكومة االأفغانية.

11 اأمركيا، بينهم ال�سناتوران  اأم�س عقوبات على  فر�ست ال�سني 
ماركو روبيو وتيد كروز، ردا على خطوات م�سابهة اّتخذتها وا�سنطن 
هونغ  يف  االأمنية  بكني  حملة  خلفية  على  �سينيني  م�سوؤولني  بحق 
كونغ. واّتهمت وا�سنطن االأ�سبوع املا�سي 11 م�سوؤوال بقمع “احلريات 
والعمليات الدميوقراطية” يف هونغ كونغ، مبن فيهم زعيمة املدينة 
كاري الم، واأعلنت اأنها �ستجّمد اأي اأ�سول لهم يف الواليات املتحدة. 
بكني  فر�س  على  االآن  حتى  لوا�سنطن  رد  اأق��وى  اخلطوة  واعُتربت 

قانونا جديدا مثراً للجدل على املدينة يتعلق باالأمن القومي.
االثنني  ليجيان  ت�ساو  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  با�سم  املتحدث  واأ���س��ار 
ال�سني  �سوؤون  يف  �سارخا  “تدخال  تعد  االأمركية  اخلطوة  اأن  اإىل 
ال�سني  “قررت  وق��ال  ال���دويل«.  للقانون  جديا  وانتهاكا  الداخلية 
فر�س عقوبات على بع�س االأ�سخا�س الذين ت�سّرفوا ب�سكل �سيء يف 
ما يتعّلق مب�سائل على �سلة بهونغ كونغ«. وت�سمل العقوبات مدير 
ال�سندوق  ورئي�س  روث  كينيث  ووت�س”  رايت�س  “هيومن  منظمة 
الوطني للدميوقراطية كارل غر�سمان. ومل يحدد ت�ساو تفا�سيل 
كاثنني من  وك��روز  روبيو  ال�سناتوران اجلمهوريان  وبرز  العقوبات. 
اأبرز داعمي احلراك املدافع عن الدميوقراطية يف هونغ كونغ منذ 

خرجت احتجاجات �سخمة تخللها العنف اأحيانا العام املا�سي.
واّتهمت بكني “قوى اأجنبية” باإثارة اال�سطرابات التي ردت عليها 
بفر�س قانون اأمني اأواخر حزيران/يونيو، ما اأثار خماوف �سيا�سية 

يف املدينة التي تتمتع بحكم �سبه ذاتي.

عوا�صم

نيودلهي

ك�بول

بكني

قتلى يف البريو خالل مواجهات مع ال�شرطة 
•• ليما-اأ ف ب

ال��ب��رو بالرماح  االأ���س��ل��ي��ني يف  ال�����س��ك��ان  ه��اج��م��ت جم��م��وع��ة غا�سبة م��ن 
وباء  وانت�سار  التلوث  على  احتجاجا  االأم���ازون  يف  نفط  ل�سركة  مع�سكرا 
ال�سرطة،  مع  ا�ستباك  بعد  منهم  اأ�سفر عن مقتل ثالثة  ما  كوفيد-19، 

وفق ما اأعلنت احلكومة .
احلكومي  وااله��م��ال  النفطية  الت�سربات  م��ن  االإح��ب��اط  متلكهم  وبعدما 
خالل اأزمة تف�سي فرو�س كورونا، بح�سب زعمهم، حاول نحو 70 �سخ�سا 
من ال�سكان االأ�سليني عند منت�سف ليل ال�سبت اقتحام مع�سكر �سركة نفط 
يف حماولة لوقف العمل يف بئر تابع لها يف بلدة بريتانا النائية يف منطقة 
البئر التي تديرها �سركة  اأن هذه  ال�سكان االأ�سليون من  لوريتو. وي�سكو 
برتوتال الكندية ت�سببت بتلوث اأرا�سيهم من خالل �سل�سلة من الت�سربات 
باملوقع حيث  العمل  اأوقفت  انها  اال�ستباك  بعد  ال�سركة  وقالت  النفطية. 
ال��ب��رويف خورخي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  واأع��ل��ن  100 �سخ�س.  ن��ح��و  ي��وج��د 
مونتويا اأن اال�ستباك اأ�سفر عن مقتل ثالثة من ال�سكان االأ�سليني، اإ�سافة 
اىل جرح 6 من عنا�سر ال�سرطة و11 من ال�سكان. ولفت مونتويا اىل انه 
قد مت اإر�سال وفد حكومي اىل منطقة لوريتو يف حماولة لتهدئة االأمور. 
وقالت منظمة “اأوربيو” التي متثل ال�سكان االأ�سليني يف اجلزء البرويف 
اإهمال  “�سركة النفط والدولة ب�سبب  اإن الهجوم كان �سد  من االأم��ازون 
اأحبتنا والتخلي عنهم جراء نق�س العالج واالأدوية” يف ظل انت�سار الوباء. 

لكن كانت هناك روايات مت�ساربة حول كيفية بدء اأعمال العنف.

الدول االأجنبية طالبت بال�شفافية فيما يتعلق بامل�شاعدات 

الف�شاد وحزب اهلل.. عقبتان بني لبنان ومانحيه

اأغ�شط�ض الأ�شود.. اإ�شرائيل تواجه اأ�شواأ �شهر مع كورونا بالأرقام 

•• عوا�صم-وكاالت

�سرورة  على  ع��دة  دول  اتفقت  بينما 
دع���م ل��ب��ن��ان يف حم��ن��ت��ه ال��ت��ي خلفها 
انفجار مرفاأ بروت موؤخرا، تتخوف 
هذه الدول من اأال ي�سل الدعم املقدم 
واأن  اللبناين،  ال�سعب  م�ستحقه،  اإىل 
ي�����س��ي��ع و���س��ط ال��ف�����س��اد ال����ذي اأغ���رق 
للغليان منذ  ال�����س��وارع  ودف���ع  ال��ب��الد 
اإىل يد ميلي�سيات  اأن ي�سل  اأو  اأ�سهر، 

حزب اهلل.
عن  نقلت  “رويرتز”  وك��ال��ة  وك��ان��ت 
التحقيقات  ع���ل���ى  م��ط��ل��ع  م�������س���در 
االأول���ي���ة ب�����س��اأن امل���اأ����س���اة، اأن وراءه����ا 
“اإهمال وف�ساد” من جانب احلكومة، 
ن���رتات  مب�����ادة  االح���ت���ف���اظ  اإىل  اأدى 
بروت  ميناء  يف  ل�سنوات  االأم��ون��ي��وم 

قبل اأن تنفجر وت�سبب الكارثة.
واالأحد قال مكتب الرئي�س الفرن�سي 
طارئا  موؤمترا  اإن  ماكرون  اإميانويل 
انفجار  بعد  لبنان  لدعم  للمانحني 
 253 بنحو  ت��ع��ه��دات  تلقى  ب����روت، 
دوالر(  مليون   298( ي���ورو  مليون 

م�ساعدات اإغاثة فورية.
التعهدات لن  تلك  اأن  املكتب  واأ�ساف 
�سيا�سية  باإ�سالحات  م�سروطة  تكون 
االإليزيه  ق�سر  واأ���س��ار  موؤ�س�سية،  اأو 

اإىل اأن تعهدات اأخرى متعلقة بالدعم طويل االأمد �ستعتمد على تغيرات 
تنفذها ال�سلطات اللبنانية.

وخالل موؤمتر االأحد، تعهدت قوى عاملية بح�سد “موارد مهمة” مل�ساعدة 
بروت على التعايف من االنفجار الهائل الذي دمر مناطق وا�سعة باملدينة، 

كما وعدت باأنها “لن تخذل ال�سعب اللبناين«.
اإال اأن الدول االأجنبية طالبت بال�سفافية فيما يتعلق با�ستخدام امل�ساعدات، 
خ�سية اأن تكتب “�سيكات على بيا�س” حلكومة ي�سفها �سعبها باأنها غارقة 

يف الف�ساد.
ودمر االنفجار اأحياء باأكملها، وت�سبب يف ت�سريد نحو 300 األف �سخ�س، 

وهدم موؤ�س�سات جتارية واأطاح اإمدادات احلبوب االأ�سا�سية.
اإعمار بروت مليارات الدوالرات،  اإع��ادة  اأن تبلغ كلفة عملية  ومن املرجح 
من  باملئة   25 اإىل  ي�سل  ما  االنفجار  يبتلع  اأن  اقت�ساديون  يتوقع  فيما 

الناجت املحلي االإجمايل للبالد.
اإن�ساين  دع��م  تقدمي  اأج��ل  انهالت عرو�س من  االأح��د،  قبل موؤمتر  وحتى 

•• القد�س املحتلة-وكاالت

عن  �سادرة  جديدة  بيانات  ح��ذرت 
من  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�سحة  وزارة 
اأن اأغ�سط�س �سيكون ال�سهر االأ�سواأ 
م���ن ح��ي��ث ع���دد ���س��ح��اي��ا فرو�س 
كورونا امل�ستجد يف البالد، منذ اأن 

بداأت اجلائحة قبل اأ�سهر.
“جرو�ساليم  ���س��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
بيانات  ع��ن  االإ�سرائيلية  بو�ست” 
الوزارة، اأن اأغ�سط�س �سي�سهد عددا 
اأكرب ممن ينقلون اإىل امل�ست�سفيات 
وه���م يف ح��ال��ة خ��ط��رة، م��ن جراء 

اإ�سابتهم بالفرو�س.
وتقول التقارير اإن اإ�سرائيل جنحت 
مع  كورونا”،  منحنى  “ت�سوية  يف 
تلميحات حكومية بعدم فر�س اأي 
اإ�سافية خالل  اإجراءات احرتازية 

االأ�سبوعني املقبلني على االأقل.
فقد  ال��ب��ي��ان��ات،  اإىل  بالنظر  ل��ك��ن 
977 مري�سا يف حالة  كان هناك 
يوليو،  �سهر  بامل�ست�سفى يف  حرجة 
اأبريل،  يف  مري�سا   481 م��ق��اب��ل 
كورونا  ف��رو���س  ذروة  �سهد  ال��ذي 

يف اإ�سرائيل.
املر�سى  غالبية  ك��ان��ت  اأب��ري��ل  ويف 
اخل���ط���رة )261(  احل������االت  م���ن 

الإ�سرائيل، فقد بلغ عدد ال�سحايا 
يف   192 مقابل   ،199 اأب��ري��ل  يف 
حتى  اأغ�����س��ط�����س  يف  و78  ي��ول��ي��و، 
اإىل  ي�سل  اأن  امل��رج��ح  وم���ن  االآن، 
268 اإذا ا�ستمر على نف�س املنوال 

حتى نهاية ال�سهر.
ال�سحة  وزارة  ب��ي��ان��ات  تظهر  كما 
باتت  اإ�سرائيل  يف  امل�ست�سفيات  اأن 
مرهقة حتت وط��اأة ك��ورون��ا، حيث 
يعمل عدد كبر منها بطاقة 100 
باملئة، فيما كانت وحدات كورونا يف 
5 م�ست�سفيات كربى مكتظة متاما 
باملر�سى وغر قادرة على ا�ستيعاب 

املزيد.
املا�سي،  يوليو  �سهر  منت�سف  ويف 
اأعرب م�سوؤولو ال�سحة عن قلقهم 
اإ�سرائيل  يف  امل�ست�سفيات  اأن  م��ن 
�سوف تنهار اأمام الفرو�س، وحذر 
ال�سابق  ال��رئ��ي�����س  واك�����س��م��ان  اإي��ل��ي 
للجنة امل�ست�سارين اخلرباء التابعة 
ملجل�س االأمن القومي ب�ساأن تف�سي 
“اإذا  اأن�����ه  ك����ورون����ا، م���ن  ف���رو����س 
ا�ستمر هذا النمو يف اأعداد املر�سى 
وقال: “يجب  ف�سنكون يف خطر”، 
اأن االأرق��ام تنخف�س  اأن نتاأكد من 
كل ب�سعة اأيام، واإال ف�سيتعني علينا 

اتخاذ اإجراءات اأكرث جدية«.

فوق �سن 65 عاما، بينما يف يوليو 
كانت اأعمار 388 مري�سا ترتاوح 

بني 18 و65 عاما.
هناك  ك��ان  فقد  اأغ�سط�س،  يف  اأم��ا 
حالة  يف  م��ري�����س��ا   355 ب��ال��ف��ع��ل 
االأوىل،  الت�سعة  االأي��ام  يف  خطرة 
جديد  م��ري�����س   33.4 ومب���ع���دل 
هذا  ا�ستمر  واإذا  الواحد،  اليوم  يف 
اأغ�سط�س   31 ف��ب��ح��ل��ول  االجت����اه 
���س��ي��ك��ون ه���ن���اك م���ا ب���ني 1056 
و1222 مري�سا جديدا يف حالة 

خطرة.
ك��م��ا ت��ث��ر اأع�����داد امل��ر���س��ى الذين 
ت��ط��ل��ب��ت ح��االت��ه��م و���س��ع��ه��م على 
جهاز التنف�س اال�سطناعي، القلق 
اأب���ري���ل و�سل  اإ���س��رائ��ي��ل، ف��ف��ي  يف 
215 يف  222، مقابل  اإىل  العدد 
اأي���ام فقط من   9 يف  و82  يوليو، 
�سخ�س يف   9.4 اأغ�سط�س مبعدل 

اليوم الواحد.
التنف�س  ح��������االت  ������س�����ارت  واإذا 
فاإن  امل��ع��دل،  بنف�س  اال���س��ط��ن��اع��ي 
 197 ب��ني  م��ا  �ستعرف  اإ���س��رائ��ي��ل 
و268 مري�سا يحتاج هذا اجلهاز 

خالل ال�سهر اجلاري.
كما ي�سر عدد الوفيات من جراء 
بالن�سبة  اأ�سود”  “�سهر  اإىل  الوباء 

انعدام  الطبية. لكن يف موؤ�سر على  واالإم���دادات  االإنقاذ  �سمل فرق  ف��وري 
الثقة بني بروت واملانحني قبل االنفجار، تعرثت حمادثات بني احلكومة 

اللبنانية و�سندوق النقد الدويل يف ظل غياب االإ�سالحات.
اإيران  اأخ��رى، ت�سعر بع�س الدول بالقلق للنفوذ الذي متار�سه  ومن جهة 

عن طريق جماعة حزب اهلل.
تكون”�سريعة  اأن  يجب  امل�ساعدات  اأن  للموؤمتر  اخلتامي  البيان  يف  وج��اء 
مبا�سرة  ُت�سلَّم  واأن  اللبناين.  ال�سعب  احتياجات  م��ع  ومتنا�سبة  وكافية 

لل�سعب اللبناين، باأعلى درجات الفعالية وال�سفافية«.
وعا�س لبنان الأ�سهر على وقع احتجاجات طالبت بالت�سدي للف�ساد ووقف 
عرب  تخريبيا،  دورا  اإي���ران  ب��ه  تلعب  ال��ذي  البلد  يف  االأجنبية  التدخالت 
�سلطتها على ميلي�سيات حزب اهلل، التي “تختطف” الدولة على حد و�سف 

البع�س.
الذي  املرفاأ  انفجار  قبل  ومالية  �سيا�سية  اأزم��ة  بالفعل  يعاين  لبنان  وك��ان 
ع�سرات  ع��ن  ف�����س��ال  ���س��خ�����س��ا،   158 �سحيته  وراح  ال��ث��الث��اء،  ي���وم  وق���ع 
الذي  م��اك��رون،  امل�سردين.  من  االآالف  ومئات  امل�سابني  واآالف  املفقودين 

وا�ست�ساف  اخل��م��ي�����س،  ب����روت  زار 
موؤمتر املانحني عرب الفيديو، وحث 
يف كلمته االفتتاحية الدول امل�ساركة 
على تنحية خالفاتها جانبا من اأجل 
دعم ال�سعب اللبناين، وقال اإن االأمم 
اال�ستجابة  تن�سق  اأن  يجب  املتحدة 

الدولية يف لبنان.
دعم  على  امل�ساعدة  ع��ر���س  وا�ستمل 
اإجراء حتقيق م�ستقل ذي م�سداقية 

يف انفجار مرفاأ بروت.
ب�سبب  ال�������س���ع���ب���ي  ال���غ�������س���ب  ودف�������ع 
االن���ف���ج���ار ب��ع�����س ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني اإىل 
ال������دع������وة الن���ت���ف���ا����س���ة ل����الإط����اح����ة 
وبالفعل  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني،  ب��زع��م��ائ��ه��م 
م���اج���ت �����س����وارع ب�����روت ع��ل��ى م���دار 
�ساخطة  املا�سيني بحمالت  اليومني 
التي كانت  على حكومة ح�سان دياب 
من  ك��ب��رة  كميات  ب��وج��ود  علم  على 
مواد �سديدة اخلطورة خمزن ب�سكل 

غر اآمن يف ميناء العا�سمة.
ومن جهة اأخرى، قال البيت االأبي�س 
اإن الرئي�س االأمركي دونالد ترامب 
ا�ستعداد  ع����ن  امل����وؤمت����ر  اأم�������ام  ع����رب 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة مل��وا���س��ل��ة تقدمي 

امل�ساعدة للبنانيني.
الهدوء  اإىل  الرئي�س  “دعا  واأ���س��اف: 
امل�سروعة  امل��ط��ال��ب  واأق�����ر  ل��ب��ن��ان  يف 

للمحتجني من اأجل ال�سفافية واالإ�سالح واملحا�سبة«.
وقال ترامب يف وقت الحق اإن الواليات املتحدة �سرت�سل طائرات اإ�سافية 
مالية  م�ساعدة  للبنان  و�ستقدم  وم��ي��اه،  واأغ��ذي��ة  طبية  ب��اإم��دادات  حمملة 

كبرة، لكنه اأحجم عن تقدمي اأرقام.
رقما  نقدم  “مل  نيوجر�سي:  بوالية  موري�ستاون  يف  لل�سحفيني  واأ�ساف 

لكنه �سيكون كبرا. علينا القيام بذلك من منطق اإن�ساين«.
وجاء يف البيان اخلتامي ملوؤمتر املانحني اأن �سركاء لبنان م�ستعدون لدعم 
النهو�س االقت�سادي للبنان اإذا التزم الزعماء التزاما كامال باالإ�سالحات 

التي يتوقعها اللبنانيون.
كانت  م�ستودع  ب�سبب  وق��ع  ال��ذي  االنفجار،  اإن  كثرون  لبنانيون  ويقول 
خمزنة فيه كمية كبرة من نرتات االأمونيوم، �سلط ال�سوء على ا�ستهتار 

نخبة �سيا�سية فا�سدة.
فيما خرجت مظاهرات  ال�سبت،  يوم  ب��روت  وزارات يف  واقتحم حمتجون 

جديدة يوم االأحد.

لكن منذ ذلك احلني مل تنخف�س 
االأرقام.

وبح�سب اإح�ساءات �سدرت االأحد، 
مري�سا   24433 ه���ن���اك  ك�����ان 
اإ�سرائيل،  يف  ك����ورون����ا  ب���ف���رو����س 
خالل  ج���دي���دة  ح���ال���ة   763 م���ع 
ال����ي����وم ال�������س���اب���ق، ال�������س���ب���ت، ال����ذي 

اإ�سابة  الفحو�س  خ��الل��ه  ك�سفت 
الذين مت  االأ�سخا�س  باملئة من   9

اختبارهم.
ويبلغ عدد املر�سى يف حالة خطرة 
من   ،395 ح��ال��ي��ا  اإ����س���رائ���ي���ل  يف 
التنف�س  اأجهزة  على   118 بينهم 
اال���س��ط��ن��اع��ي، ف��ي��م��ا ت����ويف 594 

 ”19 “كوفيد  ب�سبب  اإ�سرائيليا 
منذ بداية تف�سي الوباء.

وتاأتي البيانات رغم تقارير �سدرت 
غامزو،  روين  ال��ربوف��ي�����س��ور  ع���ن 
ملف  ع��ن  كم�سوؤول  حديثا  امل��ع��ني 
كورونا يف اإ�سرائيل، ووزير ال�سحة 

يويل اإدل�ستاين.

تاأجيل حماكمة الب�شري بطلب من حمامي الدفاع 

•• غزة-اأ ف ب

الق�سام  ال��دي��ن  ع��ز  كتائب  اأطلقت 
حما�س  حلركة  الع�سكري  اجل��ن��اح 
ال�سواريخ  م��ن  دفعة  اأم�����س  �سباح 
باجتاه  غزة  قطاع  من  التجريبية 
ال���ب���ح���ر، ب���ع���د ����س���اع���ات ع���ل���ى �سن 
الطران احلربي االإ�سرائيلي غارة 
على موقع لها، وفق م�سادر اأمنية 

و�سهود عيان.
التابعة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وق���ال���ت 
“اأ�سوات  اأن  ب���ي���ان  يف  حل���م���ا����س 
اأجواء  �سمعت يف  التي  االنفجارات 
ق���ط���اع غ�����زة ن���اجت���ة ع����ن اأع���م���ال 
من  م����زي����د  دون  للمقاومة” 

التفا�سيل.

واأكد �سهود عيان و�سحافيو وكالة 
الق�سام  ك��ت��ائ��ب  اإن  ب��ر���س  ف��ران�����س 
ال�سواريخ  م���ن  ع�����ددا  “اأطلقت 
�سماء  ف��وق  �سوهدت  القطاع،  م��ن 

القطاع بعيد اإطالقها«.
واع������ت������رب م���������س����در م�����ق�����رب من 
التجريبية  ال�سواريخ  اأن  حما�س 
لالحتالل  تهديد  ر�سائل  “حتمل 
املقاومة  ف�سائل  ب��اأن  اال�سرائيلي 
م�����س��ت��ع��دة الأي ع�����دوان، وان��ه��ا لن 
ت�سكت على ا�ستمرار خنق وح�سار 

قطاع غزة«.
ال�سربات ليل  اأحدث هذه  وجاءت 
االأح���د اإىل االإث��ن��ني واأك���دت وزارة 
“طائرات  اأن  غ���زة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
االحتالل االإ�سرائيلي اأغارت الليلة 

يف  للمقاومة  م��وق��ع  على  املا�سية 
�سمال قطاع غزة،  بلدة بيت الهيا 
ومل  اأ�����س����رار.  وق����وع  اإىل  اأدى  م���ا 

ت�سجل اإ�سابات«.
وج����اء ال��ق�����س��ف االإ���س��رائ��ي��ل��ي ردا 
فل�سطينيني  ن�سطاء  اإط���الق  على 
مبواد  املحملة  البالونات  ع�سرات 
و�سائل  بح�سب  ومتفجرة،  حارقة 

اإعالم اإ�سرائيلية.
وكان اجلي�س االإ�سرائيلي �سّن ليل 
غارات  عدة  اجلمعة  اإىل  اخلمي�س 
بعد  غ���ّزة  م��واق��ع حلما�س يف  على 
اإطالق بالونات حارقة من القطاع 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ب����اجّت����اه االأرا�����س����ي 

االإ�سرائيلّية.
اأن��ه مت  فل�سطينيون  ن�سطاء  وذك��ر 

اإطالق ع�سرات البالونات احلارقة 
وم�ساء  االإث��ن��ني،  �سباح  واملتفجرة 
االإ�سرائيلية  املناطق  اجت��اه  االأح��د 

القريبة من حدود القطاع.
تو�سلت   ،2014 ح������رب  م���ن���ذ 
حما�س واإ�سرائيل بو�ساطة م�سرية 
القطاع  يف  ل��ل��ت��ه��دئ��ة،  ل��ت��ف��اه��م��ات 
الذي حتا�سره اإ�سرئيل منذ عقد، 
اإذ  ه�سة،  التهدئة  ه��ذه  بقيت  لكن 

مت اخرتاقها عدة مرات.
 53% ك��ان  ال���دويل،  للبنك  وفًقا 
من �سكان غزة يعي�سون حتت خط 
الفقر قبل اأزمة كوفيد -19، لكن 
نحو  اإىل  ترتفع  ق��د  الن�سبة  ه��ذه 
%64 ب�سبب التباطوؤ االقت�سادي 

املرتبط بالوباء.

املعروف  عبد  وعمر  ال�سنو�سي  وابراهيم  احل��اج حممد  على 
علما اأن حمكمة البداية رف�ست  لالفراج عنهم بال�سمان”، 
طلبهم هذا. وا�سار ح�سره ايل ان املوعد اجلديد �سيحدد بعد 
ان تقرر حمكمة اال�ستئناف يف طلب حمامي دفاع املتهمني 
الذي  ال�سعبي  املوؤمتر  ح��زب  قياديي  كبار  من  وه��م  الثالثة 
كان يتزعمه االإ�سالمي ح�سن الرتابي الذي تويف يف 2016. 
وقد اأ�س�س احلزب يف 1999 بعد خالفات بني الرتابي وعمر 

الب�سر.
اأوىل جل�سات  والع�سرين من متوز يوليو  ُعقدت يف احل��ادي 
حماكمة الب�سر واملتهمني ال�سبعة والع�سرين وهم ع�سكريون 
ومدنيون، ولكن القا�سي ع�سام حممد ابراهيم رفع اجلل�سة 

بعد وقت قليل حتى 11 اآب اأغ�سط�س. وقال رئي�س املحكمة 
اجلل�سة  افتتاح  بعد  ابراهيم  حممد  الدين  ع�سام  القا�سي 
“لدينا ثمانية وع�سرون متهما. ... هذه املحكمة �ستتيح لكل 
و�ستقف  ق�سيته  ويعر�س  دفوعاته  ليقدم  الفر�سة  �سخ�س 

على م�سافة واحدة من اجلميع«.
“هذه القاعة ال تت�سع لكل حمامي الدفاع  وقال على االأثر 
ه��ذه اجلل�سة التخاذ  رف��ع  ق��ررن��ا  ل��ذل��ك،   .199 وع��دده��م 

تدابر اأف�سل«.
واملحاكمة فريدة من نوعها يف العامل العربي حيث مل ميثل 
اي منفذ انقالب ناجح يف التاريخ احلديث اأمام الق�ساء. ويف 
اإدان��ة الب�سر، قد ت�سل العقوبة الق�سوى يف حقه اىل  حال 

االإعدام. اأطاح اجلي�س بالب�سر يف 11 ني�سان اأبريل 2019 
ال�سعبية املطالبة برحيله. ومّت  اأ�سهر من االحتجاجات  بعد 

توقيفه على االأثر.
والب�سر هو اأول رئي�س �سوداين و�سل اىل ال�سلطة يف انقالب 
عام  يف  ال�����س��ودان  ا�ستقالل  منذ  للمحاكمة  ي��ق��ّدم  ع�سكري 
1956. و�سهد ال�سودان بعد ذلك ثالثة انقالبات ع�سكرية 
حتى  ال�سلطة  يف  وب��ق��ي   1959 يف  ع��ب��ود  اب��راه��ي��م  ق��اده��ا 
1964، وجعفر منري )1969 اىل 1985( ثم الب�سر 
وا�ستوىل الب�سر على ال�سلطة من  )1989 اىل 2019(. 
االأمة  حزب  زعيم  املهدي  ال�سادق  برئا�سة  منتخبة  حكومة 

واأكرب االأحزاب ال�سودانية.

•• اخلرطوم-اأ ف ب

ت��اأج��ل��ت جل�سة حم��اك��م��ة ال��رئ��ي�����س ال�����س��وداين ال�����س��اب��ق عمر 
الب�سر و�سبعة وع�سرين �سخ�ساً اآخرين بتهمة االنقالب على 
1989 بعد رفع حمامي ثالثة من  احلكومة املنتخبة عام 
املتهمني طلب االفراج عنهم بكفالة اإىل حمكمة اال�ستئناف، 

وفق م�سدر ق�سائي.
الب�سر  �سد  بالدعوى  املتقدم  املحامي  ح�سره  املعز  وق��ال 
واآخرين لفران�س بر�س االإثنني “تاأجلت جل�سة املحكمة التي 
كان من املفرت�س ان تعقد الثالثاء يف 11 اآب اأغ�سط�س حتى 
تقرر حمكمة اال�ستئناف يف طلب تقدم به حمامو املتهمني 

حما�ض تطلق جمموعة �شواريخ جتريبية من غزة  تدريب اآلف املتطوعني يف كوريا 
ال�شمالية للت�شدي لكورونا 

•• �صول-رويرتز

قال م�سوؤول يف ال�سليب االأحمر اأم�س اإن املنظمة تدرب اأكرث من 43 األف 
للعزل  اخلا�سعة  كاي�سوجن  مدينة  يف  بع�سهم  ال�سمالية  بكوريا  متطوع 
م�ساعدات  وت��ق��دمي  ك��ورون��ا  ف��رو���س  مكافحة  يف  للم�ساعدة  وذل��ك  ال��ع��ام 
للمت�سررين من الفي�سانات. واأعلن زعيم كوريا ال�سمالية كيم جوجن اأون 
كاي�سوجن  العام يف مدينة  العزل  املا�سي وفر�س  ال�سهر  الطوارئ يف  حالة 
ال��واق��ع��ة ق���رب احل����دود م��ع ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة وذل���ك ب��ع��د ظ��ه��ور اأعرا�س 
الفرو�س على �سخ�س عاد للبالد من كوريا اجلنوبية التي فر اإليها من�سقا 
االأي��ام االأخرة  واأث��ارت االأمطار الغزيرة والفي�سانات يف   .2017 يف عام 
املخاوف ب�ساأن االأ�سرار التي ميكن اأن تلحق باملحا�سيل واإمدادات االأغذية 
الدويل  با�سم االحت���اد  امل��ت��ح��دث  ب��امل��ني  ان��ط��وين  وق���ال  امل��ن��ع��زل.  البلد  يف 
جلميعات ال�سليب االأحمر والهالل االأحمر اإن االحتاد اأقام �سبكة مو�سعة 
االأقاليم  ال�سكان يف كل  مل�ساعدة  ال�سمالية  اأبناء كوريا  املتطوعني من  من 
عن  الناجمة  االأ���س��رار  وتقليل  بالفرو�س  االإ���س��اب��ة  جتنب  على  الت�سعة 

الفي�سانات واالنهيارات االأر�سية.
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ال�سحابة  بو�سوح  ترى  اأن  “ميكنك  كوبي  واأ�ساف اخلبر  لونها.  وا�سح 
على  يوؤ�سر  ما  وه��و  ال��ف��احت..  االأح��م��ر  اإىل  لونها  مييل  التي  الربتقالية 

ح�سور عن�سر الليثيوم«.
لل�سواريخ  ال��داف��ع  ال��وق��ود  يف  يتجلى  اأن  ميكن  الليثيوم  “عن�سر  وتابع 

الع�سكرية.. اأعتقد اأنه كانت هناك اأ�سلحة«.
قتيال   154 خلف  قويا،  انفجارا  املا�سي،  الثالثاء  ب��روت،  مرفاأ  و�سهد 

واآالف اجلرحى، اإىل جانب ع�سرات املفقودين.
مادة  م��ن  طنا   2750 اأن  دي��اب  ح�سان  اللبناين  احلكومة  رئي�س  وذك��ر 
نيرتات االأمونيوم كانت خمزنة منذ �ست �سنوات يف امل�ستودع، يعتقد اأنها 
ال�سبب وراء انفجار مرفاأ بروت، فيما توا�سل جلنة خا�سة التحقيق يف 

الواقعة.

•• لندن-وكاالت

ب��روت نتج عن  م��رف��اأ  ال��ذي وق��ع يف  اأن االنفجار  زع��م خبر متفجرات 
الرتويج  كما جرى  االأمونيوم،  ولي�س نرتات  اح��رتاق �سواريخ ع�سكرية 
له. ووفق ما ذكرت �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، فاإن الراأي �سدر 
عن االإيطايل دانيلو كوبي، البالغ من العمر 56 عاما، والذي يعد اأحد 

خرباء املتفجرات الرائدين يف البالد.
ويعتقد كوبي اأن االنفجار الذي وقع يف 4 اأغ�سط�س مل يكن ب�سبب نرتات 
ح�سب ما اأظهرته ال�سور  االأمونيوم “الأن لون ال�سحابة كان برتقاليا”، 

ومقاطع الفيديو.
�سفراء  �سحابة  يخلف  االأم��ون��ي��وم  ن���رتات  ان��ف��ج��ار  اأن  اخل��ب��ر  واأو����س���ح 

خبري متفجرات: انفجار بريوت نتج عن احرتاق �شواريخ ع�شكرية
دعوات  ال�سعبي،  احل��راك  االأثناء، وجهت جمموعات من  قليلة. يف 
االثنني،  اليوم  ب��روت،  و�سط  يف  ال�سلح  ريا�س  �ساحة  يف  للتجمع 
ع��ن��د ال�����س��اع��ة 12:00 ب��ت��وق��ي��ت غ��ري��ن��ت�����س، وذل���ك ب��ال��ت��زام��ن مع 
اجتماع مقرر للحكومة اللبنانية. وت�سهد العا�سمة اللبنانية حالة 
تاأهب اأمني عقب ليلتني من التظاهرات الوا�سعة. وو�سط توقعات 
مبوجة جديدة من االحتجاجات، اليوم االثنني، عززت قوات االأمن 
احل��واج��ز االأم��ن��ي��ة يف م��دخ��ل وحم��ي��ط جمل�س ال��ن��واب يف بروت. 
وكانت �سوارع بروت �سهدت، اأم�س االأول، يوما ثانيا من التظاهرات 
تخللتها مواجهاٌت عنيفة مع حماوالت املحتجني الو�سول اإىل مقِر 
الربملان الذي �سهد �سدامات بني قوى االأمن واملحتجني املطالبني 

باإ�سقاط النظام.

•• برلني-وكاالت

االإدارة  �سوء  اإن  االأمل��اين هايكو ما�س، االثنني،  قال وزير اخلارجية 
اخلارجية  وزي���ر  و���س��دد  اللبنانيني.  م��ع��ان��اة  يف  يت�سببان  والف�ساد 
االأملاين على �سرورة اإجراء اإ�سالحات الإنهاء الف�ساد يف لبنان. وقال 
حكومية  غر  فاعلة  اأطرافا  هناك  اإن  �سابقة،  ت�سريحات  يف  ما�س 
املمكن  والتي من  “حزب اهلل”،  لبنان ممولة من اخل��ارج، مثل  يف 
اأن ت�ستغل الفراغ احلايل، واإن “الكارثة تنطوي على خماطر كبرة 

ملزيد من زعزعة اال�ستقرار يف لبنان«.
وحذر هايكو ما�س من مغبة ا�ستمرار زعزعة ا�ستقرار لبنان، وذلك 
اأيام  قبل  ب��روت  العا�سمة  �سهدته  ال��ذي  امل��روع  االنفجار  �سوء  يف 

وزير خارجية اأملانيا: �شوء الإدارة والف�شاد �شبب معاناة اللبنانيني

•• بريوت-وكاالت

انفجار مرفاأ  ك��ارث��ة  ت��ط��ورات  يف 
العام  امل���ح���ام���ي  ب��ا���س��ر  ب������روت، 
غ�سان  ال���ق���ا����س���ي  ال���ت���م���ي���ي���زي 
اخل���وري ال��ي��وم االإث��ن��ني جل�سات 
وعنا�سر  �سب�����اط  م��ع  التحقيق 
الثالثة  االأم��ن��ي��ة  االأج���ه���زة  م���ن 
)ا���س��ت��خ��ب��ارات اجل��ي�����س واالأم����ن 
وي�ستمع  ال���دول���ة(.  واأم����ن  ال��ع��ام 
يف ه��ذه االأث��ن��اء اىل اإف���ادة مدير 
اللواء  الدول������ة  اأم��ن  جه�����از  عام 
العدل يف  ط��وين �سليبا يف ق�سر 

بروت.
اإع��الم لبنانية  اأف��ادت و�سائل  كما 
اأن قا�سي التحقيق �سي�ستمع اإىل 

اإفادات وزراء االأ�سغال ال�سابقني.
وكان اجلي�س اللبناين اأفاد االأحد 
ب��رتاج��ع االآم����ال يف ال��ع��ث��ور على 

ناجني من انفجار مرفاأ بروت.
واأ�سار اجلي�س، يف موؤمتر �سحفي، 
اأن�����ه م�����س��ت��م��ر يف اأع����م����ال ال����ردم 
اأن  موؤكدا  االأ�سالء،  عن  والبحث 
ي��زال��ون يف  �سخ�سا ال   21 هناك 

عداد املفقودين.
اأبدى �سندوق  اآخر،  وعلى جانب 
النقد الدويل ا�ستعداده مل�ساعفة 
ل���ب���ن���ان بعد  مل�������س���اع���دة  اجل����ه����ود 
ال�����ذي �سرب  امل�������رّوع  االن���ف���ج���ار 

•• عوا�صم-وكاالت

التفاعل  يف  ل��ب��ن��ان  اأزم������ة  ت�����س��ت��م��ر 
ب��ع��د ان���ف���ج���ار ب������روت، وب������داأ بع�س 
احلكومي  املركب  من  يقفز  ال���وزراء 
ح�سان  حكومة  رئي�س  ي��ق��وده  ال���ذي 
دي��اب ال��ذي اأ�سبح ب��دوره اأق��رب اإىل 

اال�ستقالة.
اأم�س  �سادرة  عربية  �سحف  وح�سب 
اللبنانية  احلكومة  اأ�سيبت  االإثنني، 
ت�سونامي  ب��ع��د  ك�����ربى،  ب��ان��ت��ك��ا���س��ة 
عن  وع��ج��زه��ا  املتتالية  اال���س��ت��ق��االت 
ورف�سها  ال�������س���ارع،  ���س��خ��ط  ت��ط��وي��ق 
يوم  امل��رف��اأ  تفجر  مالب�سات  ك�سف 

الثالثاء املا�سي.

ا�شتقاالت
ك�سفت م�سادر ل�سحيفة “اجلريدة” 
كانوا  كثرين  “وزراء  اأن  الكويتية، 
ا�ستقاالتهم،  ل��ت��ق��دمي  ي��ت��ح�����س��رون 
راوؤول  االقت�ساد  وزي��ر  راأ���س��ه��م  على 
نعمة، ووزير الرتبية طارق املجذوب، 
ق��ط��ار، ما  البيئة دمي��ان��و���س  ووزي����ر 
احلكومة  رئي�س  لتقدم  الباب  يفتح 
احلكومة  ب��ا���س��ت��ق��ال��ة  دي�����اب  ح�����س��ان 

اليوم«.
الإقناع  ج��ه��د  “دياب  اأن  واأ����س���اف���ت 
ا�ستقاالتهم،  ل���ت���اأج���ي���ل  ال�����������وزراء 
اأو  لبحثها،  وزاري����اً  اج��ت��م��اع��اً  وع��ق��د 
وهو  اجلماعية،  اال�ستقاالت  لبحث 

اأن كل  اأك����د ع��ل��ى  ب�����روت، ل��ك��ن��ه 
حاجة  يف  ل����ب����ن����ان  م����وؤ�����س���������س����ات 
تنفيذ  على  نيتها  �سدق  الإظ��ه��ار 

االإ�سالحات االقت�سادية.
وك������ان������ت م������دي������رة ال���������س����ن����دوق 
اأعلنت  غ��ورغ��ي��ي��ف��ا  كري�ستالينا 
املانحني،  مب��وؤمت��ر  ل��ه��ا  ب��ي��ان  يف 
ت�سمل  املتوقعة  االإ���س��الح��ات  اأن 
خ��ط��وات ال���س��ت��ع��ادة ال��ق��درة على 
الوفاء بالديون يف املاليات العامة 
واإجراءات  املايل  النظام  و�سالبة 
ا�ستمرار  لتجنب  موؤقتة  حماية 

هروب روؤو�س االأموال.
واأ���س��اف��ت م��دي��رة ال�����س��ن��دوق اأن 
جلهوده  ال�������س���ن���دوق  م�����س��اع��ف��ة 
املوؤ�س�سات  ك��ل  ب��ات��ف��اق  م��ره��ون��ة 
على تنفيذ االإ�سالحات املطلوبة 

ب�سدة.
وكان الرئي�س الفرن�سي اإميانويل 
م����اك����رون اأع���ل���ن ت���ق���دمي ال����دول 
يف  امل�ساركة  ال��دول��ي��ة  واملنظمات 
لبنان،  ل���دع���م  ب���اري�������س  م���وؤمت���ر 
مليون   253 ب��ن��ح��و  ت���ع���ه���دات 

اأرى  اأن  اأت��وق��ع  يف ك��ل زاوي����ة. مل 
اأن  متوّقعاً  بهذا احلجم”،  دم��اراً 
الرتميم  اإع���ادة  عملية  ت�ستغرق 
اأك�����رث م���ن ع����ام ح��ت��ى ي���ع���ود اإىل 
�سابق عهده، على اأن تبلغ التكلفة 

“ماليني” الدوالرات.
بهذا  ج��داً  متم�سك  “اأنا  وي��ق��ول 

املبنى، اأ�سعر وكاأنه منزيل«.
متحف  ف��ت��ح   ،1961 ال���ع���ام  يف 
�سر�سق اأبوابه للمرة االأوىل نزواًل 
ع��ن��د رغ��ب��ة م��ال��ك امل��ب��ن��ى نقوال 
بتحويل  اأو����س���ى  ال����ذي  ���س��ر���س��ق 
وفاته.  ب��ع��د  م��ت��ح��ف  اإىل  ب��ي��ت��ه 
و���س��ه��د امل��ت��ح��ف م��ع��ار���س كثرة 
وب��ق��ي��ت اأب���واب���ه م��ف��ت��وح��ة خالل 
االأهلية  احل���رب  ���س��ن��وات  غالبية 

.)1990-1975(
ث���ّم اأغ��ل��ق امل��ت��ح��ف اأب���واب���ه ثماين 
ليعود  ترميمه،  اأج��ل  من  �سنوات 
اأب��واب��ه جم��ددا يف ت�سرين  ويفتح 
االأول/اكتوبر 2015، وي�ستقبل 
الفنانني ومعار�سهم،  عو�ساً عن 
ب���اأن يحتفلوا  ال��راغ��ب��ني  اأع��را���س 

يورو على املدى الق�سر مل�ساعدة 
ال�سعب اللبناين.

ب��ف��ر���س عقوبات  ه���دد  م���اك���رون 
ت�سمل  لبنانية  �سخ�سيات  ع��ل��ى 
ح��ج��ز اأم������وال يف اخل������ارج وع���دم 

اإ�سدار تاأ�سرات.
وق����������ال م���������س����در دب����ل����وم����ا�����س����ي 
اأمهل  م��اك��رون  اإن  ل�”احلدث”، 
 3 اللبنانية  ال�سيا�سية  ال��ق��وى 
ميثاق  اإىل  ل��ل��ت��و���س��ل  اأ����س���اب���ي���ع 

�سيا�سي جديد.
هدد  ماكرون  اأن  امل�سدر  واأ�ساف 
العقوبات �ستطال �سخ�سيات  باأن 
�سيعية  ولي�س  و�سنية  م�سيحية 

فقط.

اأبنية اأثرية
اأحدث انفجار بروت دمارا هائال 
يف املدينة واأباد مرفاأها بالكامل، 
اأي�ساً على تاريخ عريق  اأتى  لكنه 
تراثية  اأب���ن���ي���ة  ع��ل��ي��ه  ح���اف���ظ���ت 
ونوافذها  امل��زخ��رف��ة  ب��ج��دران��ه��ا 
امللونة وقناطرها العالية قبل اأن 

اأيلول/�سبتمرب  م��ط��ل��ع  ال��ك��ب��ر 
1920، حتى هذه اللحظة.

عليها  ُك���ت���ب  الف���ت���ة  ج���ان���ب  اإىل 
“اأهال و�سهاًل يف متحف �سر�سق”، 
وميت األواح معدنية ملتوية فوق 
اأخرجت  بعدما  البع�س  بع�سها 

من املنزل.
وع��ل��ى غ����رار م���ن���ازل ب�����روت، ما 
من لوح زجاجي بقي على حاله، 
�سغرة  ق��ط��ع  اإال  ت�����س��م��د  ومل 
ع�سرات  يف  امل���ل���ون  ال���زج���اج  م���ن 
واجهات  ت���زّي���ن  ال���ت���ي  ال���ن���واف���ذ 
منطقة  قلب  يف  االأبي�س  الق�سر 

االأ�سرفية يف بروت.
خالد  اأب���و  ج��اك  املهند�س  يتفقد 
الق�سر الذي اأ�سرف على ترميمه 
اأن  وُي��ط��م��ئ��ن  ع����ام����اً.   20 ق��ب��ل 
ثابتة،  زالت  ما  الق�سر  اأ�سا�سيات 
اأم���ا ك��ل ���س��يء اآخ���ر ف��ق��د ت�سّرر، 
من  ا�سُتحدثت  ال��ت��ي  ك��اجل��دران 

اأجل تعليق لوحات املعار�س.
عاماً(   68( خ��ال��د  اأب����و  وي���ق���ول 
انهيار  “الأنه مبنى مغلق، ح�سل 

تتحول جمرد واجهات تخرتقها 
فجوات �سخمة.

ل��ب��ن��ان حت���ت حكم  ك����ان  اأن  م��ن��ذ 
االنتداب  ثم  العثمانية  ال�سلطنة 
 ،)1943-1920( الفرن�سي 
واإن  �سامدة  االأب��ن��ي��ة  تلك  بقيت 
ت���رّه���ل���ت ب��ع�����س ال�������س���يء. خالل 
ث���وان ف��ق��ط، ت��ب��ّدل امل�����س��ه��د كلياً 
م��ع ان��ف��ج��ار ت��ع��ادل ق��وت��ه زل���زااًل 
درج��ات على مقيا�س   3،3 �سدته 
االأحياء  اأ�سراره  ريخرت، فطالت 

حيث تقع، يف حميط املرفاأ.
�سر�سق  ع���ائ���ل���ة  ب��ن��ت��ه  ق�����س��ر  يف 
ال��ب��روت��ي��ة االأر����س���ت���ق���راط���ي���ة يف 
القرن الثامن ع�سر، و�سمد بوجه 
ع��ل��ى لبنان،  م����ّرت  ع����دة  ح����روب 
األ�����واح زج��اج��ي��ة ملونة  ���س��ق��ط��ت 
اأبواب  اأجزاء من  اأر�ساً، وتك�سرت 
باالأحرف  ك��ت��اب��ات  عليها  ُح��ف��رت 
العربية، ومل تبق واجهة زجاجية 

على حالها.
يف اإحدى الزوايا، يتكّد�س ما تبقى 
من اأرائك حمطمة وطاوالت مل 

ق��ط��ع خ�سبية  ���س��وى  ي��ب��ق م��ن��ه��ا 
مبعرثة.

تانيا  ال���ق�������س���ر  وري����ث����ة  مت�������س���ك 
تبقى من لوحة ممّزقة  اإجن��ا ما 
والد جدها، مرددة  ت�سور  متاما 
اأج����ل  م����ن  ع��ل��ي��ه��ا  “�ساأحافظ 

الذكرى«.
اإجن��ا، يف اخلم�سينات من  وتقول 
اأ�سبه بعملية  “ما ح�سل  عمرها، 
وت�سيف “بات هناك  اغت�ساب”. 
االآن �سرخ بني املا�سي واحلا�سر. 
بالن�سبة  الذاكرة  اأو�سال  ُقطعت 
للمكان وللعائلة وجلزء ال يتجزاأ 

من تاريخ بروت«.
اأم����ا امل��ب��ن��ى امل���ج���اور، ف��ه��و ق�سر 
�سر�سق ال�سهر الذي بنته العائلة 
وحولته   ،1912 العام  يف  ذاتها 
الحقاً اإىل متحف وم�ساحة عر�س 

للفنانني اللبنانيني واالأجانب.
ي��روي ق�سة  ال��ي��وم  وب��ات الق�سر 
�سهد  بعدما  “منكوبة”  مدينة 
ع��ل��ى ت��اري��خ ل��ب��ن��ان ب��اأك��م��ل��ه منذ 
اإع�����الن دول����ة لبنان  ن�����س��اأت��ه م���ع 

جديدة،  فر�سة  ال��ت��ق��اط  اأراد  ال���ذي 
وتاأجيل اال�ستقالة اإىل ما بعد جل�سة 

احلكومة اليوم«.

�شقوط 
الوطن”  “نداء  �سحيفة  واأ����س���ارت 
اللبنانية اإىل اأن حكومة دياب اهتزت 
معنوياً،  واإمن��ا  فعلياً  تقع  مل  ولكنها 
اللبناين  ال����ربمل����ان  اإع������الن  ب��دل��ي��ل 
اأمام  ي�سعها  ما  ال�ستجوابها  جل�سة 

امتحان ميكن اأن تف�سل يف جتاوزه.
القوى  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ول��ف��ت��ت 
“الثنائي  ف��ي��ه��ا  مب����ا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، 

تقديراً  مت��ل��ك  ت��ك��ن  مل  ال�سيعي”، 
اليومني  خ���الل  ح�سل  مل��ا  �سحيحاً 
احلكومة  وم��ع  ال�����س��ارع  يف  املا�سيني 
حيث و���س��دم��ت جم��ري��ات االأح���داث 

التي �سهدها ال�سارع اجلميع.
نيابياً  اأن�����ه  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأو����س���ح���ت 
باملفرق”  “اال�ستقاالت  م��ن  وبعيداً 
بري  ك���ان  امل���وارن���ة،  م��ن  وغالبيتهم 
نيابية  اىل جل�سة  الدعوة  يرتيث يف 
مل�ساءلة احلكومة يف حماولة لتجنبها 
ه����ذه ال���ك���اأ����س ال��ت��ي ق���د ت��ط��ي��ح بها، 
اىل  الدعوة  من  لكنه مل يجد مفراً 
جل�سات مفتوحة ابتداًء من اخلمي�س 

خا�سًة، اأن البلد دخل يف حال طوارئ 
منذ اأ�سبوع وال بد للمجل�س اأن يفتح 

اأبوابه«.

بريوت ت�شتعل
اخلليج”  “اأخبار  �سحيفة  وتناولت 
امل����دي����ن����ة من  ب��������روت  ال����ت����وت����ر يف 
ونداءات  وزارات  واقتحام  مظاهرات 
�سالح  و���س��ح��ب  احل��ك��وم��ة  ال�ستقالة 
حزب اهلل االإرهابي، وت�سكيل حكومة 
اإ�سالح همها �سالح الوطن ال �سالح 
�سحية  ال���وط���ن  ت���ق���دم  وال  اإي�������ران، 
التو�سع  يف  ومطالبها  اإي��ران  مل�سالح 

الكالم،  “زبدة  ال�سحيفة:  وق��ال��ت 
باإن�ساء  رهناً  يبقى  املوؤمتر  جن��اح  اأن 
لال�ستجابة  و���س��ف��اف��ة  م��وح��دة  اآل��ي��ة 
االإن�سانية الطارئة لل�سعب اللبناين، 
ت����رك����ز ع����ل����ى دع�������م وا�����س����ت����م����راري����ة 
القطاعات احليوية ال �سيما ال�سحية 
االآن  اإىل  ي��ع��ن��ي  وه����ذا  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
ال��ت��ع��اون م���ع امل��ن��ظ��م��ات واالأط�����راف 
ل�����س��م��ان و�سول  ال��ف��اع��ل��ة  ال��دول��ي��ة 
امل�ساعدات اإىل م�ستحقيها” معتربًة 
اأن ي�ساعد لبنان نف�سه  “املطلوب  اأن 
الداخلية  ال��دوي��الت  من  بالتخل�س 
ق��اع��دة تطمئن ه��ذه الدول  واإر���س��اء 
على اأن امل�ساعدات لن تذهب هباء يف 
واأولها  الفا�سدين  ميلي�سيات  جيوب 

حزب اهلل.

انهيار احلكومة
تي  “اإم  حم��ط��ة  ذك���رت  جهتها،  م��ن 
اأن ا�ستقالة احلكومة  اللبنانية،  يف” 
“ممكنة”،  االإث������ن������ني  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة 
م�سيفة اأن “املو�سوع مطروح ب�سكل 
كبر ما يجعل من جل�سة الغد جل�سة 
�سحيفة  ن��ق��ل��ت  ف��ي��م��ا  م�سرّية”، 
جمل�س  رئ����ي���������س  ع�����ن  “النهار” 
“جل�سات  ق��ول��ه:  ب��ري  نبيه  ال��ن��واب 
اعتباراً  النيابي  للمجل�س  مفتوحة 
احلكومة  مل��ن��اق�����س��ة  اخل��م��ي�����س  م����ن 
التي  امل����ت����م����ادي����ة  اجل�����رمي�����ة  ع����ل����ى 
دعا  جهته،  م��ن  بالعا�سمة«.  حلقت 
البطريرك ب�سارة بطر�س الراعي اإىل 
ت�ستطع  مل  اإن  احلكومة،  “ا�ستقالة 
عاجزة  وباتت  حكمها  طريقة  تغير 
وم�ساعدتها  بالبالد،  النهو�س  ع��ن 

على التعايف من االنفجار املرّوع«. 
املتوالية  اال�ستقاالت  موجة  وتعترب 
للغاية،  وال��ن��واب مهمة  ال���وزراء  بني 
ا���س��ت��ق��ال ثمانية  اأن����ه يف ح���ال  ح��ي��ث 
وزراء من اأ�سل 20 ي�سكلون جمل�س 
ال�������وزراء، ف��ت��ع��ت��رب احل��ك��وم��ة بحكم 

امل�ستقيلة.

العرب دولة تلو اأخرى«.

زبدة الكالم
من جهتها قالت �سحيفة “االحتاد” 
بعنوان  اف��ت��ت��اح��ي��ة  يف  االإم����ارات����ي����ة 
العربية  “الدول  اإن  الكالم”  “زبدة 
يد  م����د  ت��ق�����س��ر يف  واالأج���ن���ب���ي���ة مل 
اللبناين،  ال�سعب  الإغ��اث��ة  امل�ساعدة 
�سيا�سية،  خ���الف���ات  اأي  ع���ن  ب��ع��ي��داً 
ت����زال  ك����ل اجل����ه����ود وال  وان�������س���ب���ت 
امل�ساعدات،  اإر�����س����ال  ت�����س��ري��ع  ع��ل��ى 
وع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ت���اأم���ني و���س��ول��ه��ا اإىل 
املت�سررين، دون تعر�سها للنهب من 

جانب “االأيدي الفا�سدة«.
“البيان  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
اخلتامي ملوؤمتر املانحني جاء وا�سحاً 
يف ت��واف��ق ال����دول امل�����س��ارك��ة ع��ل��ى اأن 
ُت�سلَّم امل�ساعدات مبا�سرة اإىل ال�سعب 
الفاعلية  درج����ات  ب��اأع��ل��ى  ال��ل��ب��ن��اين، 
ما  “لكن  ُم�����س��ي��ف��ًة  وال�سفافية”، 
ت�سليم  اآل��ي��ة  البيان ح��ول  ي��ذك��ره  مل 
امل�����س��اع��دات، ج��اء يف كلمة االإم����ارات 
اأن  على  التاأكيد  يف  و�سادقاً  مبا�سراً 
وتداعياتها  ال��راه��ن��ة  االأزم���ة  جت���اوز 
يتطلب اأن تكون كافة املنافذ واملوانئ 
املنفرد  االإ�����س����راف  وامل����ط����ارات حت���ت 
ل��ل��دول��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وت��ف��ع��ي��ل ق���رار 
اإىل  ال��ه��ادف   1701 جمل�س االأم��ن 
االأ�سلحة لتكون مقت�سرة يف يد  نزع 

القوات امل�سلحة اللبنانية«.

اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت  والنفوذ. 
مطالبة املتظاهرين “بتحقيق دويل 
تت�سرت  ب��روت حتى ال  انفجارات  يف 
ال��ذي يقف  احلكومة على حزب اهلل 
وراء هذا االنفجار، وهو الذي يخزن 
املناطق  يف  وامل��ت��ف��ج��رات  االأ���س��ل��ح��ة 
احلكومة  لكن  اأع���وام،  منذ  ال�سكنية 
حتقيق  ه���ن���اك  ي���ك���ون  اأن  رف�������س���ت 
دويل، على غرار ما حدث يف اغتيال 
احلريري حيث مل يحاكم املجرمون، 
ي��ل��ق��وا ج���زاءه���م الأن ح���زب اهلل  ومل 
العرب  اأع���داء  وجميع  وراءه���م  يقف 
ليدمر  يبقى  ان  اهلل  يريدون حلزب 

ذاكرة  م��ن  ج���زءاً  ُي�سكل  ق�سر  يف 
بروت.

والزجاج  االنفجار  جراء  وت�سّرر 
20 و30 عماًل  املتطاير ما بني 
�سر�سق  لنقوال  لوحة  بينها  فنياً، 
ور�سمها  ال��ث��الث��ي��ن��ات  اإىل  ت��ع��ود 
الفنان الهولندي الفرن�سي كي�س 

فان دونغن.
وت��ق��ول م�����س��اع��دة م��دي��ر املتحف 
لوحتي  “اإنها  ح���ك���ي���م  اإل���������س����ا 

املف�سلة«.
على  ي���ن���ط���ب���ق  ال  االأم����������ر  ل����ك����ن 
يف  ال���رتاث���ي���ة  امل���ب���اين  “مئات” 
بروت، التي ت�سدعت اأو تهّدمت 
خ����الل امل���ع���ارك وال��ق�����س��ف اإب����ان 

احلرب االأهلية.
اإ�سالح  ت��ك��ل��ف��ة  م��رت�����س��ى  وق�����ّدر 
ماليني  ب�”مئات  االأثرية  املباين 
�سرورة  اإىل  منّبهاً  الدوالرات”، 
ب���دء ال��ع��م��ل ���س��ري��ع��اً ق��ب��ل حلول 

ف�سل ال�ستاء.
ال�سياحة  وزارة  يف  فريق  ويعمل 
اخل�سائر،  ت��ق��دي��ر  ع��ل��ى  ح���ال���ي���اً 
على اأمل احل�سول على م�ساعدة 

خارجية خ�سو�ساً من فرن�سا.
من  “الكثر  م��رت�����س��ى  وي���ق���ول 
ف�سل  ح��ّل  اإذا  ينتظرنا..  العمل 
�سيئاً،  نفعل  اأن  دون  م��ن  ال�ستاء 

�سنكون اأمام خطر كبر«.

الأغ����ذي����ة ال��ع��امل��ي 
الأطنان  اآلف  ير�شل 
لبنان  اإىل  احلبوب  من 

•• بريوت-وكاالت

لربنامج  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر  اأط����ل����ع 
اأم�س  بي�سلي  ديفيد  العاملي  االأغ��ذي��ة 
االإثنني، الرئي�س اللبناين مي�سال عون 
الربنامج  ق��رر  ال��ت��ي  امل�����س��اع��دات  على 
املت�سررين  اللبنانيني  اإىل  تقدميها 

من انفجار مرفاأ بروت.
عن  اللبنانية  االأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
االأغذية  ل��ربن��ام��ج  التنفيذي  امل��دي��ر 
عون  الرئي�س  م��ع  لقائه  بعد  العاملي 
فى بروت اإنه “على توا�سل دائم مع 
عدد من امل�سوؤولني الدوليني لتوفر 
اللبناين  لل�سعب  الالزمة  امل�ساعدات 
يف هذا الظرف الدقيق الذي مير به”، 
 150 ي��وزع  “الربنامج  اأن  اإىل  الفتاً 
األف ح�سة غذائية للمت�سررين تكفي 

ملدة �سهر وتغطي 25 األف �سخ�س«.
�سر�سل  اأي����ام  ع�����س��رة  “خالل  وق����ال: 
احلبوب،  م��ن  م���رتي  ط��ن   17500
وقد اأبحرت البواخر التي حتمل هذه 
ب��روت، كما �سيوؤّمن  الكمية يف اجتاه 
30 األف طناً مرتياً من دقيق القمح 
لتاأمني  اللبنانية  امل��خ��اب��ز  على  ت���وزع 
انتاج اخلبز«. ولفت اإىل اأن “الربنامج 
ومولدات  وجتهيزات  معدات  �سر�سل 
ب� 30 مليون دوالر بعد تنظيف بقعة 
ال�سفن  ال�ستقبال  ب���روت  م��رف��اأ  م��ن 
ت��ن��ق��ل احل����ب����وب م����ن خمتلف  ال���ت���ي 
خالل  ب���روت  اإىل  و�ست�سل  االأن����واع. 
املرفاأ  يف  تو�سع  موؤقتة  خم��ازن  اأي���ام، 

لتخزين احلبوب«.
واأو�سح اأن الربنامج “�سي�ساعف عدد 
خدمة  م��ن  امل�ستفيدين  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني 
و�سيزداد  ال�سهرية،  النقدي  الو�سع 
اخلدمة  ه���ذه  م��ن  امل�ستفيدين  ع���دد 
وذلك مبجموع يبلغ 25 مليون دوالر 
االقت�ساد  اإن��ع��ا���س  يف  ت�ساهم  �سهرياً 

اللبناين«.

يع�شف باأبنية اأثرية �شاهدة على تاريخ لبنان 

انفجار مرفاأ بريوت.. الق�شاء ي�شتجوب قادة الأجهزة الأمنية

دياب اأقرب للتنحي واللبنانيون ينتف�شون �شد حزب اهلل

ت�شونامي ال�شتقالت يهدد بانهيار حكومة لبنان
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•• مقدي�صو-وكاالت

اأنها  ال�سومالية،  القبائل  اأك���دت 
عازمة على طرد الرئي�س احلايل 
امل������وايل ل��ق��ط��ر حم��م��د ع��ب��د اهلل 
الدوحة من  وكل رجال  فرماجو، 
ك��ل ال��ق��ط��اع��ات واالأق��ال��ي��م، حيث 
اأعلنت اأكرب قبيلتني يف ال�سومال 
ت�سامنهما وحتالفهما معاً خلو�س 

االنتخابات الربملانية املقبلة.
قبائل  ق�����ي�����ادة  جم���ل�������س  ودع��������م 
نتائج  ب���ي���ان���ه  يف  “هربغدير” 
وق������������������رارات م�������وؤمت�������ر ع�������س���ائ���ر 
يف  ع����ق����د  ال���������ذي  “مودولود” 
 5 3 اإىل  مقدي�سو يف الفرتة بني 

من اأغ�سط�س)اآب( اجلاري.
اأمور  ب�3  بيانه  يف  املجل�س  واأ���س��اد 
ع��ل��ي��ه��ا قبائل  ت��واف��ق��ت  اأ���س��ا���س��ي��ة 
مودولود وهي: بناء جمل�س قيادي 
لع�سائر مودولود، وتفعيل ت�سكيل 
الذي  ب��ن��ادي��ر  اإق��ل��ي��م  وم��ق��ام  اإدارة 
وذلك  مقدي�سو،  العا�سمة  ي�سم 
بالت�ساور مع كل قطاعات املجتمع 
املعنية، واإجراء االنتخابات املقبلة 
توافقية  اأ�س�س  ووف��ق  موعدها  يف 

وعدم تاأجيلها.
موؤمتراً  م��ودول��ود  قبائل  وعقدت 
ق�سايا  ف���ي���ه  ن��اق�����س��ت  ت�������س���اوري���اً 
بها  متر  التي  االنتقالية  املرحلة 
واملواجهات  وامل�����س��ك��الت  ال���ب���الد 
الرئي�س  اأ����س���ر  م���ا  اإذا  امل��ت��وق��ع��ة، 
فرماجو  ل��ق��ط��ر  امل�����وايل  احل����ايل 

•• بر�صلونة-رويرتز

اإ�سبانيا  يف  حم���ت���ج���ون  ط���ال���ب 
باإنهاء النظام امللكي بعد الرحيل 
امل��ف��اج��ئ ل��ل��م��ل��ك ال�����س��اب��ق خوان 
ك��ارل��و���س م���ن ال���ب���الد ق��ب��ل اأي���ام 

و�سط ف�سيحة ف�ساد.
ك���ان ك��ارل��و���س ال����ذي ت���ن���ازل عن 
لنجله   2014 ع���ام  يف  ال��ع��ر���س 
ق���راره  ف���ج���اأة  اأع���ل���ن  ق���د  فيليبي 
املا�سي  االث���ن���ني  ي����وم  ب���امل���غ���ادرة 
ر�سمي  ت��اأك��ي��د  اأي  ي���رد  ول��ك��ن مل 
العنان  اأطلق  مما  وجهته،  ب�ساأن 
ال��ت��ك��ه��ن��ات على  م���ن  م��وج��ة  اإىل 

ال�سعيد الدويل.
وقال �سائق حافلة يدعى خو�سيه 
م�ساركته  خ���الل  م��ارت��ن  اإمي��ل��ي��و 
مع زهاء مئة �سخ�س يف احتجاج 
االأحد  اأم�����س  م��دري��د  بالعا�سمة 
الف�ساد،  نظام  ننظف  اأن  “علينا 
من  ن����ب����داأ  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  وي���ن���ب���غ���ي 

القمة«.
االح���ت���ج���اج���ات �سد  وان���ت�������س���رت 
اإ�سبانيا  اأن��ح��اء  يف  امللكية  االأ���س��رة 
للعاهل  امل����ث����ر  اخل���������روج  م���ن���ذ 
 100 نحو  تظاهر  ال�سابق حيث 
االأح���د،  ي���وم  بلن�سية  يف  �سخ�س 
وي��خ��ط��ط اآخ������رون ل��ل��ت��ظ��اه��ر يف 
مايوركا هذا االأ�سبوع خالل زيارة 

امللك فيليبي للجزيرة.
اأجرته  ل��ل��راأي  ا�ستطالع  واأظ��ه��ر 

انتهاء  بعد  احلكم  يف  البقاء  على 
العام  م��ط��ل��ع  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ف���رتت���ه 

املقبل.
و���س��ه��د امل����وؤمت����ر ح�����س��ور روؤ����س���اء 
�سيخ  وه��م: ح�سن  للبالد  �سابقني 
حممود، و�سريف �سيخ علي، وعلي 
م��ه��دي حم��م��د، ورئ��ي�����س ال����وزراء 
االأ�سبق علي حممد جيدي، ورئي�س 
عبدي  حممد  هر�سابيلي،  والي��ة 
واري، وعدد كبر من ال�سخ�سيات 

الربملانية وال�سيا�سية.
القبيلتني  هاتني  اأن  تقرير  وذك��ر 
ه��م��ا م��ن اأب����رز واأك����رب ال��ق��ب��ائ��ل يف 
البالد، وت�سببتا يف االإطاحة بحكم 
الرئي�س االأ�سبق لل�سومال حممد 
يعني  معاً  وحتالفهما  ب��ري،  �سياد 
اأن الرئي�س احل��ايل امل��وايل لقطر 
عليه الرحيل اأو الدخول يف حرب 
يف  فيها  م�����س��ره  �سيكون  اأه��ل��ي��ة، 
الرئي�س  م�����س��ر  ن��ف�����س  ال��ن��ه��اي��ة 

االأ�سبق.
ه���ذه  اأن  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  ول����ف����ت 
كبر  �سيا�سي  ت��اأث��ر  لها  القبائل 
هاتان  وت���ع���ت���رب  ال�������س���وم���ال،  يف 
االأق���وى  ه��م��ا  حت��دي��داً  القبيلتان 
ع�سكرياً واقت�سادياً من جمموعة 
قبائل الهوية التي تتوطن بكثافة 
ال�سومال،  وج����ن����وب  و����س���ط  يف 
متكنت  م��ا  واإذا  اأن��ه��ا  اإىل  م�����س��راً 
ال�سيا�سية  م��واق��ف��ه��ا  ت��وح��ي��د  م��ن 
وق���واه���ا ال��ع�����س��ك��ري��ة، ف��ل��ن يكون 
ه��ن��اك م��ك��ان ل��ق��ط��ر ورج��ال��ه��ا يف 

مقا�شاة عنا�شر من �شرطة 
هونغ كونغ يف بريطانيا 

•• لندن-اأ ف ب

اأعلنت جمموعة دولية من املحامني والنا�سطني اأم�س اأنها تعتزم مقا�ساة 
خالل  “التعذيب”  بتهمة  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ���س��رط��ة  يف  ب��ري��ط��ان��ي��ني  عنا�سر 
امل�ستعمرة  يف  للدميوقراطية  امل��وؤي��دة  االح��ت��ج��اج��ات  قمع  يف  م�ساركتهم 

الربيطانية ال�سابقة.
حما�سبة  امل�ستحيل  من  اأن��ه  اإىل  “نظرا  بيان  يف  املجموعة  ه��ذه  و�سرحت 
ملحا�سبة  ال��وح��ي��دة  اخل��ي��ارات  اأح��د  ف��اإن  اأفعالها،  على  كونغ  هونغ  �سرطة 
يف  امل�ستوى  رفيعي  الربيطانيني  العنا�سر  ه��وؤالء  حماكمة  هو  امل�سوؤولني 

اإنكلرتا وويلز«.
“عنا�سر  لكّن   1997 العام  يف  ال�سينية  ال�سيادة  اإىل  كونغ  هونغ  وع��ادت 
ت�سليم  قبل  كونغ  هونغ  �سرطة  �سفوف  �سمن  ك��ان��وا  بريطانيني  �سرطة 
وفق  البالد،  �سرطة  يف  بارزة”  مراكز  على  يهيمنون  زال��وا  ما  امل�ستعمرة، 

البيان.
وبح�سب هوؤالء املحامني والنا�سطني، “بعد 23 عاما من ت�سليم بريطانيا 
هونغ كونغ اإىل ال�سني، فاإن ثالثة من القادة االإقليميني ال�ستة هم عنا�سر 

�سرطة بريطانيون رفيعو امل�ستوى«.
اأم��رت بها  التي  ي��وؤدوا دورا رئي�سيا يف حملة القمع  “مل  اأنهم  اإىل  واأ�ساروا 
ال�سرطة  متهمني  مبا�سر”،  ب�سكل  اأي�سا  عليها  اأ�سرفوا  بل  فح�سب،  بكني 
املتظاهرين  �سد  “التعذيب  وممار�سة  متنا�سبة”  غر  “قوة  با�ستخدام 

املدافعني عن الدميوقراطية«.
ومينح قانون االأمن القومي الذي و�سعته بكني يف اأواخر حزيران/يونيو 
ال�سلطات املحلية �سالحيات ملكافحة اأربعة اأنواع من اجلرائم هي النزعات 
واعترب  اأجنبية.  ق��وى  م��ع  وال��ت��واط��وؤ  واالإره����اب  والتخريب  االنف�سالية 
القانون ردا من بكني على التظاهرات املطالبة بالدميوقراطية التي هزت 

هونغ كونغ عام 2019.
بح�سب  والالاإن�سانية”  القا�سية  “املعاملة  اإىل  املتظاهرين  قمع  وم��ّه��د 
و”اعتداءات  اأثناء االحتجاز”  “الراأ�س  اإىل �سرب على  اأ�سار  الذي  البيان 
االحتجاز”  ترتكب خالل فرتة  اغت�ساب  “عمليات  ذلك  مبا يف  جن�سية” 

لدى ال�سرطة.
وب�سفتهم مواطنني بريطانيني، ميكن ان يخ�سعوا للمالحقة الق�سائية 
�سمنها  م��ن  بتهم  ملحاكمتهم  مطلقة  �سالحية  بريطانيا  ومت��ل��ك  مب��ا 

“التعذيب«.

وك�سف  ال���������س����وم����ال.  م�����س��ت��ق��ب��ل 
القبيلتني  هاتني  اأن  عن  التقرير 
املعار�س  م��وق��ف��ه��م��ا  ع���ن  اأع��ل��ن��ت��ا 
الرئي�س احلايل  وب�سدة ل�سيا�سات 
فرماجو، وم�ساعيه لتمديد فرتته 
الرئا�سية حتى نهاية عام 2022، 
التوافق  اأن��ه مت  القبيلتان  واأك��دت 
االنتخابات  اإج�����راء  ع��ل��ى  بينهما 
املقرر  م���وع���ده���ا  يف  ال���ربمل���ان���ي���ة 
املقبل،  االأول(  دي�����س��م��رب)ك��ان��ون 
يف  الرئا�سية  االنتخابات  واإج���راء 
فرباير)�سباط(  امل��ق��رر  موعدها 
يرغب  كما  تاأجيلها  وع��دم  املقبل، 
ال��رئ��ي�����س احل����ايل ل��ل��ع��ام 2022 
ب��ح��ج��ة ع����دم اال����س���ت���ع���داد، وحتى 
بناء حتالفات جتعله قادراً  ميكنه 
ال�����س��ل��ط��ة لوالية  ال��ب��ق��اء يف  ع��ل��ى 

جديدة.

دور قطري خبيث 
لوكالة  ال�سابق  الرئي�س  وك�سف 
الوطنية  واالأم�����ن  اال���س��ت��خ��ب��ارات 
�سنبلو�سي،  ع��ب��داهلل  ال�سومالية، 
يف مقال ن�سرته جملة “نا�سيونال 
م�ساكل  اأن  االأمريكية،  اإنرت�ست” 
كبر  ح���د  اإىل  ت��ن��ب��ع  ال�������س���وم���ال 
الذي  املقد�س  غر  التحالف  من 
عبداهلل  ال����ب����الد  رئ���ي�������س  ���س��ن��ع��ه 
ف���رم���اج���و م����ع ق���ط���ر، وال���ت���اأث���ر 
اخلبيث الذي متار�سه هذه الدولة 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى ك���ل ج���ان���ب من 
والدبلوما�سية  ال�سيا�سة  ج��وان��ب 

ل�سالح  ���س��ي��ج��م��ادو���س  م��وؤ���س�����س��ة 
 63.3 اأن  م��ون��دو  اإل  �سحيفة 
اآراوؤه���م  ا�سُتطلعت  مم��ن  املئة  يف 
ا�ستيائهم من مغادرة  عربوا عن 
العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ال�سابق  امل��ل��ك 
27.2 يف  اأي��د  82 عاما يف حني 

املئة رحيله.
اإنهم  امل��ئ��ة  يف   80.3 نحو  وق���ال 
كان  كارلو�س  خ��وان  اأن  يعتقدون 

يتعني اأن يواجه اإجراءات قانونية 
حمتملة. ووجد اال�ستطالع الذي 
اإىل  الرابع  اأج��ري يف الفرتة من 
بعد  اآب  اأغ�سط�س  م��ن  ال�����س��اد���س 
مغادرته، اأن 12.4 يف املئة قالوا 
يعرب  مل  بينما  مذنبا  لي�س  اإن���ه 

7.3 يف املئة عن راأيهم.
ال�سابق  اإ�سبانيا  وال يخ�سع ملك 
مرارا  ورف�س  الر�سمي  للتحقيق 

ال�سومالية.
ميتد  ق���ط���ري  “نفوٌذ  اإن  وق�����ال 
���س��ن حرب  ال��دوح��ة يف  اإىل رغ��ب��ة 
االإقليمية  ال��ق��وى  �سد  ب��ال��وك��ال��ة 
م��ا ترجمه طلبها  االأخ����رى، وه��و 
ب��خ��ف�����س عالقة  ف���رم���اج���و  م����ن 
ال�سومال العميقة واال�سرتاتيجية 
اخلليجية  ال��دول  مع  والتاريخية 

االأخرى وم�سر«.
واأَ�����س����اف اأن ق��ط��ر وف����رت امل����وارد 
لفر�س  وال���ل���وج�������س���ت���ي���ة  امل���ال���ي���ة 
اأقاليم  يف  ل���ف���رم���اج���و  امل����وال����ني 
ال��ب��الد، وه��و ما ح�سل حتى االآن 
ال�سومال  غرب  جنوب  واليتي  يف 
تقوي�س  ع���ن  ف�����س��اًل  وغ����ام����دوغ، 
ال�سيا�سية  وال��ت��وازن��ات  ال�سوابط 

يف مقدي�سو.

التعليق على االتهامات.
وق�������ال حم����ام����ي ك����ارل����و�����س ي���وم 
ت�سرف  اإن موكله حت��ت  االث��ن��ني 
املدعي العام االإ�سباين رغم قراره 

باملغادرة.
�سي(  ب��ي  )اإي����ه  �سحيفة  وذك����رت 
املوالية للنظام امللكي يوم اجلمعة 
بطائرة  �سافر  كارلو�س  خ��وان  اأن 
خ��ا���س��ة م���ن اإ����س���ب���ان���ي���ا. وذك����رت 

اأقاليم  ال�سومال، هو وجود حكام 
على  الطريق  يقطعون  مناوئني 
مطامعها يف الهيمنة على منطقة 
نهايتهم  تكون  االأف��ري��ق��ي،  القرن 

يف الغالب: االغتيال.
حالة  يف  ال�سومال  اأن  اإىل  ولفت 
ك���ان���ت عليه  ب��ك��ث��ر مم����ا  اأ������س�����واأ 
الرئا�سة،  ف���رم���اج���و  ت����ويل  ق��ب��ل 
ان��ه��ار االقت�ساد،  االأم���ن م���رتدي؛ 
ال����������دول ال����ف����درال����ي����ة ت����ن����اف����رت، 
وال�سيا�سة اخلارجية غر مركزة، 
اأ�سيبت  ذل����ك،  اإىل  وب���االإ����س���اف���ة 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة ب��ال�����س��ل��ل، يف 
ف��رو���س كورونا  ي��دم��ر فيه  وق��ت 
ال�سكان ببطء اإ�سافة اإىل عا�سمة 
يف حالة اإغالق ب�سبب التهديدات 

االإرهابية املتزايدة.

فرماجو  اأن  �سنبلو�سي  واأو����س���ح 
جمل�س  بتهمي�س  قاما  وال��دوح��ة، 
القطرية  االأم�����وال  ع��رب  ال�����س��ي��وخ 
امل�����وج�����ه�����ة ع�������رب ف�����ه�����د ي���ا����س���ني 
اجلزيرة  يف  ال�����س��اب��ق  )ال�����س��ح��ف��ي 
ورئ��ي�����س اال���س��ت��خ��ب��ارات احل���ايل( 

والتي بدورها اأف�سدت الربملان.
الو�ساية  “حتت  ق���ائ���اًل  واأردف 
بتفكيك  ي��ا���س��ني  ق���ام  ال��ق��ط��ري��ة، 
للوكالة،  االأ����س���ا����س���ي���ة  ال���رك���ائ���ز 
وا�ستبدل ب�سكل منهجي املحرتفني 
وذوي اخلربة باملتدربني الهواة”، 
م�سراً اإىل اأن هوؤالء عملوا ب�سكل 
املخابرات  لعمليات  كواجهة  فعال 

القطرية يف القرن االأفريقي.
وذكر اأن اأكرث ما يعكر على الدوحة 
يف  باأهدافها  يتعلق  فيما  �سفوها 

و�سائل اإع��الم اأخ��رى اأن��ه موجود 
اأو  ال���دوم���ن���ي���ك���ان  ج��م��ه��وري��ة  يف 
الربتغال. وقال امل�سوؤولون هناك 

اإنهم ال يعلمون بو�سوله.
با�سم  م����ت����ح����دث����ة  واأح�����ج�����م�����ت 
االأحد  ي��وم  االإ�سبانية  احلكومة 
وجوده.  مكان  على  التعليق  ع��ن 
امللكي  والق�سر  حماميه  وامتنع 

عن االف�ساح عن مكانه.

القبائل ال�شومالية حتا�شر رجال قطر

حمتجون يدعون لإنهاء امللكية يف اإ�شبانيا 

رئي�ض رو�شيا البي�شاء يفوز بفرتة ولية �شاد�شة 
اأن  بعد  ُقتل  االأق��ل  على  واح��دا  �سخ�سا  اإن  ل��روي��رتز  االإن�سان 
الع�سرات  اأ���س��ي��ب  كما  لل�سرطة  تابعة  �سجناء  ع��رب��ة  ده�سته 
اإغالق مراكز االقرتاع  بعد  بداأت  التي  اال�ستباكات  بجروح يف 
عام  منذ  البي�ساء  رو�سيا  لوكا�سينكو  ويحكم  االأح���د.  اأم�����س 
قب�سته  ملوا�سلة  �سنوات  منذ  حتد  اأك��رب  يواجه  لكنه   1994
املحكمة على ال�سلطة اإذ يعتقد بع�س الناخبني اأن اأوان رحيله 
قد حان. ويقدم لوكا�سينكو نف�سه على اأنه ال�سامن لال�ستقرار 
كورونا  ف��رو���س  وب���اء  م��ع  لتعامله  م��وج��ة غ�سب  واج���ه  لكنه 
تيخانو�سكايا  وخا�ست  االإن�����س��ان.  ح��ق��وق  و�سجل  واالق��ت�����س��اد 
ال�سباق االنتخابي بعد �سجن زوجها املدون املعار�س الذي كان 
ينوي الرت�سح. وجذبت ح�سودها يف حملة الدعاية االنتخابية 
بع�سا من اأكرب التجمعات منذ �سقوط االحتاد ال�سوفيتي عام 

•• مين�صك-رويرتز

قالت اللجنة املركزية لالنتخابات يف رو�سيا البي�ساء االثنني 
اإن الرئي�س األك�سندر لوكا�سينكو حقق فوزا كا�سحا يف انتخابات 
الرئا�سة، وذلك بعد ا�ستباكات اأثناء الليل بني ال�سرطة واآالف 

املحتجني الذين يقولون اإن االنتخابات زورت ل�ساحله.
بن�سبة  فاز  لوكا�سينكو  اأن  اللجنة  بيانات �سادرة عن  واأظهرت 
80 ب��امل��ئ��ة م��ن االأ����س���وات. واأ����س���ارت ال��ب��ي��ان��ات اأي�����س��ا اإىل اأن 
االإجنليزية  للغة  معلمة  كانت  التي  تيخانو�سكايا،  �سفيتالنا 
وملع جنمها قبل اأ�سابيع لت�سبح اخل�سم الرئي�سي للوكا�سينكو 

يف االنتخابات، ح�سلت على 9.9 باملئة من االأ�سوات.
حقوق  ع��ن  املدافعة   )96 )�سربينج  جماعة  ع��ن  ممثل  وق��ال 

ومل ي�سف املراقبون االأجانب اأي انتخابات يف رو�سيا   .1991
اأي  �ساأن  ومن   .1995 عام  منذ  ونزيهة  حرة  باأنها  البي�ساء 
ملد  اأن ت�سر مب�ساعي لوكا�سينكو  املحتجني  حملة عنيفة على 
حليفه  رو�سيا  مع  متوترة  عالقات  و�سط  الغرب  مع  اجل�سور 
التقليدي والتي حاولت ال�سغط على رو�سيا البي�ساء للدخول 

يف احتاد اقت�سادي و�سيا�سي اأقوى.
وتقول جماعات حقوق االإن�سان اإن ال�سلطات احتجزت اأكرث من 
بينهم  ومن  االنتخابات  قبل  اأمنية  حملة  يف  �سخ�س   1300
احلملة  ف��ري��ق  يف  واأع�����س��اء  لالنتخابات  م�ستقلون  م��راق��ب��ون 
نفى  االأح��د،  ب�سوته  اأدىل  اأن  وبعد  لتيخانو�سكايا.  االنتخابية 
باأنه  ت��ردد  ما  وو�سف  قمعية  اإج���راءات  اأي  فر�س  لوكا�سينكو 

“اأخبار كاذبة واتهامات غر معقولة«.

اليونان حتث تركيا على وقف 
الأعمال غري القانونية 

•• اأثينا-رويرتز
قالت وزارة اخلارجية اليونانية اإن اأثينا حثت تركيا اأم�س على وقف االأعمال 
ا�ستفزازية  االأن�سطة  ه��ذه  واإن  املتو�سط  البحر  �سرق  يف  القانونية  غ��ر 

وتقو�س ال�سلم واالأمن يف املنطقة.
كانت البحرية الرتكية قد اأ�سدرت اإخطارا جاء فيه اأن ال�سفينة الرتكية 
ب�سرق  عليها  متنازع  منطقة  يف  زلزاليا  م�سحا  �ستجري  رئي�س  اأوروت�����س 

البحر املتو�سط خالل االأ�سبوعني املقبلني.
وقال بيان وزارة اخلارجية اليونانية “لن تقبل اليونان باالبتزاز. و�ستدافع 

عن حقوقها ال�سيادية«.
 

•• عوا�صم-وكاالت

جت���اوز ع���دد االإ���س��اب��ات ب��ف��رو���س ك��ورون��ا يف العامل، 
���س��خ�����س، يف ح��ني تخطى عدد  م��ل��ي��ون   20 االث���ن���ني، 
املتحدة  ال����والي����ات  ت����زال  وال  األ���ف���ا،   734 ال���وف���ي���ات 
عدد  حيث  من  العامل  دول  تت�سدر  والهند  والربازيل 
يف  املخت�س  ميرتز”،  “وورد  موقع  وذك��ر  االإ���س��اب��ات. 
ر�سد االإ�سابات والوفيات الناجمة عن فرو�س كورونا 
مليونا   20 اإىل  االإ���س��اب��ات و�سل  ع��دد  اأن  ال��ع��امل،  يف 

ونحو 32 األفا، حتى حلظة اإعداد هذا التقرير.
واأ�سار املوقع نف�سه اإىل اأن عدد الوفيات مبر�س “كوفيد 
19”، الناجم عن االإ�سابة بفرو�س كورونا، بلغ 734 
األفا و98 وفاة بالعامل، مبينا اأن عدد املتعافني و�سل 

اإىل 12 مليونا واأكرث من 904 اآالف �سخ�س.
ال���ع���امل بعدد  ت��ت�����س��در  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  ت�����زال  وال 

•• باماكو-اأ ف ب

ديكو  االإم��ام حممود  مايل  البارز يف  املعار�س  الزعيم  اتهم 
وزراء  رئي�س  حلماية  االأروق����ة  يف  بتحرك  بالقيام  فرن�سا 

م�ستعمرتها ال�سابقة الغارقة يف اأزمة �سيا�سية منذ اأ�سهر.
و�ساأل االمام ديكو الذي يتمتع ب�سعبية وا�سعة خالل موؤمتر 
�سحايف يف باماكو “ملاذا تتدخل فرن�سا يف اختيار رئي�س وزراء 
مايل«. واأ�سار اىل اأن رئي�س الوزراء بوبو �سي�سي، الذي �سبق 
اأواخر  بينهما  مواجهة  خ��الل  باال�ستقالة  ديكو  طالبه  اأن 
ال�سهر املا�سي، ال يتمتع بال�سرعية يف املجتمع املايل، اال اأن 

�سي�سي بقي ثابتا يف موقعه مع تعّمق املاأزق ال�سيا�سي.
“هي من تقف  باأنها  ووجه ديكو االأح��د االتهام اىل فرن�سا 
اال�سم  م�ستخدما  القرارات”،  ه���ذه  يف  ك���اي  ب��ي  اآي  وراء 
يف  كيتا  بوبكر  ابراهيم  الرئي�س  به  ُيعرف  ال��ذي  املخت�سر 

مايل.
اأن  فرن�سا  على  ول��ك��ن  لفرن�سا،  ع���دوا  ل�ست  “انا  واأ���س��اف 

حترتمنا«.
يونيو  حزيران   5 حركة  زعيم  يعد  ال��ذي  ديكو،  يقدم  ومل 

املعار�سة، اأي دليل على اتهامه لفرن�سا بالتدخل.

مقتل 19 مدنيا يف هجمات بالكونغو الدميوقراطية 
 •• بونيا-اأ ف ب

قتل 19 مدنيا وا�سيب اثنان اآخران يف هجمات متزامنة ا�ستهدفت ثالث 
قرى يف ايتوري ب�سمال �سرق جمهورية الكونغو الدميوقراطية حيث يواجه 
افاد  ما  وف��ق   ،2017 نهاية  منذ  مليلي�سيا  الت�سدي  يف  �سعوبات  اجلي�س 
م�سوؤول حملي. وقال اينو�سان مادوكاداال م�سوؤول منطقة بانيايل كيلو يف 
مقاطعة اإيتوري لفران�س بر�س اإن مقاتلي ما ي�سمى جمعية تنمية الكونغو 
“هاجموا ثالث قرى �سمن قطر م�ساحته ثالثة كيلومرتات وقتلوا 19 
�سخ�سا” االأحد، م�سيفا “بع�سهم قتل ب�سواطر واآخرون باأ�سلحة نارية«.
وا�ساف اأن “خم�سة ا�سخا�س قتلوا يف قرية ليزي واثنني يف قرية ت�سولو 
ار�سلت اىل  اأن جمموعة من �ستة ع�سكريني  و12 يف الويز«. واف��اد �سهود 
القرى  15 كلم من  التي تبعد  املنطقة وع��ادت االثنني اىل كربى مدنها 

التي هوجمت، طالبة من ال�سكان اأن يغادروا منازلهم موقتا.
واو�سح مادوكاداال اأن ال�سكان بداأوا هذا االمر. ومنذ كانون االأول دي�سمرب 
على  لل�سيطرة  ن��زاع  ب�سبب  عنف  اأع��م��ال  اي��ت��وري  منطقة  ت�سهد   ،2017

االرا�سي بني مزارعي قبيلة ليندو والرعاة والتجار من قبيلة هيما.
وت�سر “جمعية تنمية الكونغو” اإىل اأنها تدافع عن م�سالح قبيلة ليندو.

ويف االأ�سهر ال�ستة االوىل من 2020، قتل ما ال يقل عن 636 �سخ�سا يف 
اأعمال العنف هذه بح�سب تقرير للمكتب امل�سرتك لالمم املتحدة حلقوق 

االن�سان �سدر اأخرا.

مليون اإ�شابة كورونا.. واأمريكا والربازيل والهند يف ال�شدارة  20
حالة،  األ��ف   200 ونحو  ماليني  بخم�سة  االإ���س��اب��ات 
األفا   35 م��ن  واأك���رث  ماليني  بثالثة  ال��ربازي��ل  تليها 
اإ�سابة، وتاأتي الهند يف املرتبة الثالثة مبلونني واأكرث 

من 215 األف حالة.
اإ�سابة   5118 االثنني،  الرو�سية،  ال�سلطات  و�سجلت 
االإجمايل  ال��ع��دد  ك��ورون��ا، لرتفع  ب��ف��رو���س  ج��دي��دة 
للحاالت يف البالد اإىل 892 األفا، و654 اإ�سابة، وهو 

ما ميثل رابع اأعلى عدد اإ�سابات يف العامل.
اأكرث  املتحدة  الواليات  �سجلت  فقد  الوفيات،  عن  اأم��ا 
من 165 األف وفاة، تليها الربازيل مبا يزد عن 100 

األف، ثم املك�سيك ثالثة باأكرث من 52 األف وفاة.
م��ن حيث عدد  ال��راب��ع��ة  امل��رت��ب��ة  بريطانيا يف  وج���اءت 
الوفيات بفرو�س كورونا باأكرث من 46 األف وفاة، يف 
حني �سجلت الهند اأكرث من 44 األف حالة وفاة لتكون 

يف املركز اخلام�س.

ويواجه الرئي�س كيتا موقفا مت�سددا من حركة 5 حزيران 
قوى  بني  التحالف  اأن  كما  با�ستقالته.  تطالب  التي  يونيو 
الغ�سب  ت��اأج��ي��ج  ع��ل��ى  ال��دي��ن��ي��ني يعمل  وال���ق���ادة  امل��ع��ار���س��ة 
والف�ساد  ال���ب���الد  امل�����رتدي يف  االق��ت�����س��اد  ظ���ل  ال�����س��ع��ب��ي يف 
�سنوات  ثماين  منذ  امل�ستمر  الع�سكري  وال��ن��زاع  احلكومي 
مع اجلهاديني. وال�سهر املا�سي لقي 11 �سخ�سا م�سرعهم 
على مدى ثالثة اأيام من اال�سرابات والتظاهرات املناه�سة 

لكيتا، يف اأ�سواأ نزاع �سيا�سي ت�سهده مايل منذ �سنوات.
التدخل حر�سا  ال��دول املجاورة ملايل اىل  العنف  ودف��ع هذا 

على جتنب انزالق هذا الدولة يف ال�ساحل اىل الفو�سى.
غرب  ل��دول  االقت�سادية  املجموعة  حكومات  روؤ�ساء  وح�س 
اإفريقيا )ايكوا�س( يف 27 متوز يوليو على ت�سكيل حكومة 
 5 ���س��رع��ان م��ا رف�ست ح��رك��ة  االأزم����ة. لكن  وح���دة لتهدئة 
حزيران/يونيو هذا االقرتاح واأ�سرت على ا�ستقالة الرئي�س 
اي�سا.  �سي�سي  با�ستقالة  اآخ��ر  مطلبا  ديكو  اأ�ساف  ثم  كيتا، 
ج��ذري يف  “تغير  اإىل  هناك حاجة  اإن  ديكو  ق��ال  واالأح���د 

احلكم” يف مايل، موؤكدا اأن املعار�سة لن ترتاجع.
اأمله باأن حُتفر التظاهرة املقررة الثالثاء �سد  واأع��رب عن 

كيتا “يف التاريخ«.

معار�ض مبايل ينتقد تدخل فرن�شا يف بالده
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عربي ودويل

2018 يف احلكومة االئتالفية  اآذار مار�س  امل�ست�سارة منذ 
التي  مركل  اأنغيال  بزعامة  املحافظني  م��ع  ت�سكلت  التي 

�ستكمل العام املقبل واليتها الرابعة واالأخرة.
وعرب �سولتز على تويرت عن �سعادته الختياره “باالإجماع” 

من قبل الهيئات القيادية حلزبه.
التوافقية  مب�ساعيه  امل��ع��روف  املتمر�س  ال�سيا�سي  وتلقى 
�سفعة العام املا�سي عندما ف�سل اأع�ساء احلزب اال�سرتاكي 
اللذين  بورجان�س  وال��رت  ون��ورب��رت  اإي�سكن  الدميقراطي 

يعتربان اأقرب اإىل الي�سار لقيادة اأقدم حزب يف اأملانيا.
ال��ذي يعاين من  الدميقراطي  اال���س��رتاك��ي  ودخ��ل احل��زب 
اأزمة وجودية على م�س�س يف حكومة مركل يف اآذار مار�س 

 •• برلني-اأ.ف.ب

اختار احلزب اال�سرتاكي الدميقراطي االأملاين املتحالف مع 
امل�ست�سارة اأنغيال مركل االثنني وزير املالية اأوالف �سولتز 
ليكون مر�سحه للم�ست�سارية يف االنتخابات الت�سريعية لعام 

.2021
وكتبت �سا�سكيا اإ�سكن الرئي�سة امل�ساركة للحزب اال�سرتاكي 
اإىل حملة  “نتطلع  تويرت  على  على ح�سابها  الدميقراطي 

انتخابية رائعة وناجحة«.
رئي�س  من�سب  ع��اًم��ا   62 العمر  م��ن  البالغ  �سولتز  و�سغل 
نائب  وي��ت��وىل من�سب  اأمل��ان��ي��ا  ���س��م��ال  ه��ام��ب��ورغ يف  ب��ل��دي��ة 

.2018
البقاء  الذي يزيد عمره عن مئة عام يف�سل  وكان احلزب 
عام  الت�سريعية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  ت��راج��ع��ه  بعد  امل��ع��ار���س��ة  يف 
اأ�سابيع،  ع��دة  ا�ستمرت  �سيا�سية  اأزم���ة  بعد  لكن   .2017
اإجراء  البالد من  ملنع  بت�سكيل حتالف جديد  االأم��ر  انتهى 

انتخابات مبكرة.
ا�ستطالعات  تعد  �سعبيته ومل  ت��ده��ورت  احل��ني،  ذل��ك  منذ 
بينما  الت�سويت  نوايا  %15 من  اأك��رث من  ال��راأي متنحه 
وهو  االأ���س��وات  م��ن   20،5% على   2017 ع��ام  ح�سل يف 

اأدنى م�ستوى له تاريخًيا.
وح�����س��ل امل�����س��ي��ح��ي��ون ال��دمي��وق��راط��ي��ون ب��زع��ام��ة مركل 

و�سركاوؤهم البافاريون يف االحتاد االجتماعي امل�سيحي على 
ما بني 36 و%38 من نوايا الت�سويت، بينما ح�سل حزب 

اخل�سر على اأقل من 20%.
مركل،  خلالفة  املتناف�سني  من  العديد  املحافظني  ول��دى 
اخلريف  يف  القادم  املوؤمتر  انعقاد  حتى  �سينتظرون  لكنهم 

لت�سمية املر�سح ورئي�س احلزب اجلديد.
 واأب�������رز امل��ر���س��ح��ني ال���ن���ائ���ب ال�����س��اب��ق وحم���ام���ي االأع���م���ال 
حكومة  ورئي�س  مركل  به  اأطاحت  ال��ذي  مرتز  فريدري�س 
والية رينانيا �سمال و�ستفاليا اأرمني ال�سيت ورئي�س حكومة 
فرو�س  الأزم��ة  باإدارته  اأ�سيد  الذي  �سودر  ماركو�س  بافاريا 

كورونا امل�ستجد.

�شولتز مر�شح احلزب ال�شرتاكي الأملاين للم�شت�شارية 

•• فرا�صني-اأ ف ب

عمارنه  اأح��م��د  الفل�سطيني  جل���اأ 
�سمال  �سفح جبل يف  مغارة يف  اإىل 
مع  فيها  للعي�س  الغربية،  ال�سفة 
اإ�سرائيل  منعته  اأن  ب��ع��د  ع��ائ��ل��ت��ه 
فرا�سني  قريته  يف  منزل  بناء  من 
الفل�سطينيني  ب��ني  عليها  املتنازع 
واالإ�سرائيليني، لكن هذا امللجاأ قد 

ال يدوم.
اأغلق عمارنه مدخل املغارة بجدار 
ل���ه���ا بابا  م����ن احل����ج����ارة وو�����س����ع 
وفتح  اخل�سب  م��ن  واآخ���ر  حديديا 
يوجد  ال��داخ��ل،  يف  نافذتني.  فيها 
اأثاث متوا�سع. ويعي�س عمارنه يف 
وابنته.  احلامل  زوجته  مع  املكان 
اىل جانب املغارة، حظرة �سغرة 

الأغنامه ودجاجاته.
م�سى على وجود العائلة يف املغارة 
ع����ام وث��م��ان��ي��ة ���س��ه��ور، وف����ق قول 
“تفاجاأت  ي�سيف  ال���ذي  ع��م��ارن��ه 
ال�سلطات  م���ن  ب���اإن���ذار  اأي�����ام  ق��ب��ل 
االإ�سرائيلية” يطالبه باإزالة املغارة 

الواقعة يف اأر�سه خالل اأيام.
ال�سلطات  ت�������س���در  م�����ا  وغ����ال����ب����ا 
االإ�سرائيلية اأوامر بتدمر من�ساآت 
ومباين يف ال�سفة الغربية تعتربها 
غ���ر ق��ان��ون��ي��ة. وت���زام���ن االإن�����ذار 
الذي تلقاه عمارنة مع 17 اإنذارا 

اآخر الإزالة منازل ومن�ساآت.
وي��ق��ول امل��ه��ن��د���س امل��ع��م��اري اأحمد 
ف���ران�������س بر�س  ل���وك���ال���ة  ع���م���ارن���ه 
لكن  م����رت����ني،  ال���ب���ن���اء  “حاولت 
باأنه  اأبلغتني  االح��ت��الل  �سلطات 

ممنوع البناء يف هذه املنطقة«.
ودف��ع��ه ه��ذا الت��خ��اذ ق��رار بال�سكن 
يف مغارة موجودة منذ زمن بعيد، 

املياه  اليه  ت�سل  كبر  مياه  خ��زان 
من خارج القرية.

وت��وج��د م��ن��ازل ق��دمي��ة على �سفح 
املجل�س  رئي�س  اليها  ي�سر  اجلبل 
هناك،  يعي�سون  اأهلنا  “كان  قائال 

وهناك مقابرهم«.
على تلة قريبة من القرية، ميكن 
روؤية كرافان يقول �سكان فرا�سني 
اإن����ه مل�����س��ت��وط��ن و���س��ل ح��دي��ث��ا اىل 
املجل�س  رئ��ي�����س  وي��ق��ول  امل��ن��ط��ق��ة. 
اىل  امل�ستوطن  هذا  “جاء  القروي 
من  اأغنام”  ه��ن��ا ق��ب��ل م���دة وم��ع��ه 
الوقت  “يف  اأح���د.  يزعجه  اأن  دون 
نحن  )احل��ك��وم��ة(  طالبتنا  ذات����ه، 
اأ�سحاب ه��ذه االرا���س��ي ب��اإزال��ة كل 

مظاهر احلياة«.

غزو تركي جديد... ف�شائيات اإخوانية 
موجهة لدول اآ�شيا و�شمال اأفريقيا

•• اأنقرة-وكاالت

اليوم  ت�ستعد  االإخ��وان��ي��ة،  التنظيمات  اإن  الرتكية  “اأحوال”  موقع  ق��ال 
العربي،  املغرب  اإىل دول  الإط��الق قناة جديدة من تركيا موجهة بالكامل 
اإىل باك�ستان، وماليزيا  املا�سي، قناة موجهة  العام  تاأ�سي�سها يف  وذلك بعد 
باالإجنليزية، بحجة حماربة االإ�سالموفوبيا و”ت�سحيح املفاهيم اخلاطئة 
اإ�سالمي بني  اأنقرة يف الرتويج لتحالف  عن االإ�سالم«. واأعقب ذلك ف�سل 
“اململكة املتحدة”،  كل من تركيا وماليزيا وباك�ستان وتطويره على غرار 

ليكون التحالف املزمع بدياًل ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي بقيادة ال�سعودية.
يف  الرتكي  الع�سكري  التدخل  اأع��ق��اب  يف  اأفريقيا،  �سمال  �سعيد  على  اأم��ا 
ليبيا، فقالت م�سادر مّطلعة ل�سحيفة “العرب” اللندنية، اإن اأع�ساء من 
خلف  يقفون  وتون�س،  اجلزائر  من  خا�سة  املغاربية،  االإ�سالمية  احلركة 

م�سروع اإعالمي تركي اإ�سالمي.
واأ�سافت م�سادر ال�سحيفة اأن اجلزائري االإخواين، العربي زيتوت، من بني 
له م�ستثمرون اأتراك  هني الرئي�سيني لهذا امل�سروع اجلديد الذي ميوِّ املُوجِّ

و�سرق اأو�سطيون من تركيا با�سم قناة املغاربية.
وك�سف تقارير �سحافية، تاأ�سي�س �سركة براأ�سمال اأويل ي�سل اإىل 200 األف 
يورو �ستتعزز باأموال من الدوحة الإجناح هذا امل�سروع اجلديد الذي يهدف 
اإىل اإقامة قناة ال�سرق امل�سرية، املوالية لتنظيم االإخوان يف م�سر، وخلدمة 

م�سالح التيارات االإ�سالمية التي تدعمها تركيا.
واأكدت تقارير �سحافية تركية ودولية يف هذا ال�سياق، اأن تركيا ا�ستقطبت 
من  الع�سرات  يف  يعملون   2011 منذ  عربي  اإع��الم��ي  اآالف   3 من  اأك��رث 
واملوجهة  بالعربية  االإذاعية  واملحطات  والف�سائيات،  االإلكرتونية،  املواقع 

خلدمة اأجندات حزب العدالة والتنمية.
وقال م�ست�سار رئي�س حزب العدالة والتنمية االإ�سالمي احلاكم يف تركيا، 
يا�سني اأقطاي، اإن وجود االإعالميني العرب يف تركيا “فر�سة ال تقدر بثمن 

لنقل الروؤى الرتكية عرب االإعالم العربي، وهو �سيء ال ُي�سرتى باملال«.
اجلزيرة  قناة  جتربة  ت�ستعيد  تركيا  اإن  الرتكي  لل�ساأن  متابعون  ويقول 
القطرية التي فتحت اأبواب االنتداب اأمام الع�سرات من ال�سحافيني العرب 

برواتب مغرية، ليجدوا اأنف�سهم يف �سف اأجندة معادية لدولهم.
العربية،  املنطقة  يف  باأجندتها  تركيا  مت�سك  اجل��دي��د  امل�����س��روع  ويك�سف 
القدمي  لال�ستعمار”  “قابلية  وخ��ل��ق  ال��رتك��ي��ة،  الثقافة  م��ع  والتطبيع 
بناء  اإىل  وال�سيا�سي  الع�سكري  ال��ن��ف��وذ  ا�ستعادة  ي��ت��ج��اوز  ال���ذي  اجل��دي��د، 

اإمرباطورية جديدة يف مناطق نفوذ االإمرباطورية العثمانية القدمية.
من  تركيا،  يف  اليوم  العاملني  العرب  االإعالميني  من  عدد  اأن  اإىل  وي�سار 
و�سوريا،  والعراق،  اأفغان�ستان،  يف  م�سلحة  اإرهابية  جماعات  رافقوا  الذين 
وليبيا، واليمن، قبل التفرغ لالإعالم، وللرتويج لالإخوان امل�سلمني الذين 

تدعمهم اأنقرة.

معتربا اأنه ال يحتاج اىل ترخي�س 
املغارة  اأن  خ�سو�سا  فيها،  لل�سكن 
م�سجلة  اأر���������س  ق���ط���ع���ة  يف  ت���ق���ع 
طلب  بالتايل  وي�ستغرب  با�سمه. 
“�سيدت  اأن��ه��ا  امل��غ��ارة بحجة  اإزال���ة 

بدون ترخي�س«.
تطرد  ال  ال���ع���امل  “دول  وي���ق���ول 
واأنا  الكهوف،  من  الوحو�س  حتى 
كاأننا  معنا  التعامل  اإال  اأط��ل��ب  ال 

وحو�س وعدم طردنا منها«.
مل���اذا مينعونني  اأف��ه��م  “ال  وي��ت��اب��ع 
ليتعاملوا  مغارة...  يف  ال�سكن  من 
تعي�س يف  ال��ت��ي  ك��احل��ي��وان��ات  معي 
الرفق  دعاة  كانوا من  اإذا  الكهوف 

باحليوان«.
اأع����م����ال  ت���ن�������س���ي���ق  وح��������دة  ورّدت 
احلكومة االإ�سرائيلية يف االأرا�سي 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال���ت���اب���ع���ة ل������وزارة 
)كوغات(  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال���دف���اع 
ا���س��ت��ف�����س��ارات وك��ال��ة فران�س  ع��ل��ى 
ب��ر���س ح���ول امل��و���س��وع ب��ال��ق��ول اإن 
“االأوامر يف املنطقة )...( اأعطتها 
التي  املباين  االإ���س��راف �سد  وح��دة 
بدون  ق��ان��وين،  غ��ر  ب�سكل  بنيت 

الت�ساريح واملوافقات الالزمة«.
تنفيذ  تطبيق  “�سيتم  واأ���س��اف��ت 
الإجراءات  وفًقا  املوقع  يف  االوام��ر 
لالأولويات  و�سيخ�سع  ال�سلطات 

واالعتبارات الت�سغيلية«.
وتتبع االأر�س التي تقع فيها املغارة 
التي  ف��را���س��ني  ل��ق��ري��ة  الطبيعية 
اعرتفت بها ال�سلطة الفل�سطينية 
ك��ه��ي��ئ��ة حم��ل��ي��ة يف اآذار/م������ار�������س 
ال�سلطات  اأن  غ�����ر  امل�����ا������س�����ي، 
�سمن  ت���ع���ت���ربه���ا  اال����س���رائ���ي���ل���ي���ة 
ل�سيطرتها  اخل��ا���س��ع��ة  امل���ن���اط���ق 
ال�سفة  يف  واالأم����ن����ي����ة  االإداري����������ة 

الغربية املحتلة.
ويقول عمارنه وهو يحمل طفلته 
ب����االإن����ذار،  “تفاجاأت  ي���دي���ه  ب���ني 
املغارة  باإن�ساء  اأ�سال  اأقم  الأنني مل 

املوجودة منذ القدم«.
متخوفة  قلق  يف  العائلة  وتعي�س 
اإ�سرائيلية  ج���راف���ات  و���س��ول  م��ن 

لهدم املغارة.
“بت�سليم”  م���ن���ظ���م���ة  وت������ق������ول 
دّمرت  اإ���س��رائ��ي��ل  اإن  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
63 من�ساأة فل�سطينية يف حزيران/
ال����رغ����م م����ن ف�سي  ع���ل���ى  ي���ون���ي���و 
وو�سط  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  فرو�س 
ت���وت���ر ن���اج���م ع���ن اح��ت��م��ال اإق�����دام 
اأج����زاء كبرة  اإ���س��رائ��ي��ل على ���س��ّم 
وامل�ستوطنات  الغربية  ال�سفة  من 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ف��ي��ه��ا ع��م��ال بخطة 
ال����رئ����ي���������س االأم�������رك�������ي دون����ال����د 
االإ�سرائيليني  بني  لل�سالم  ترامب 
اإ�سرائيل  ومتنع  والفل�سطينيني. 
الفل�سطينيني من البناء يف املناطق 
االأمنية  ل�����س��ي��ط��رت��ه��ا  اخل��ا���س��ع��ة 
املعروفة مبناطق “ج” اأو “�سي”، 
ق��وان��ني ���س��ارم��ة. وغالبا  اإال وف��ق 
هدم  على  الفل�سطينيون  يقدم  ما 
منازلهم باأيديهم، حتى ال يدفعوا 
ال�سلطات  ق��ام��ت  اإن  ال��ه��دم  كلفة 
االإ�سرائيلية بهدمها، يف حال كانت 

قد بنيت من دون تراخي�س.
وتقع قرية فرا�سني يف �سمال غرب 
ن�ساأتها  وت���ع���ود  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة 

للعام 1920.

القروي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  وي���ق���ول 
لوكالة  ن���ا����س���ر  اأح����م����د  حم���م���ود 
غالبية  “هجرها  ب��ر���س  ف��ران�����س 
وع����اد   1967 ال����ع����ام  يف  اأه���ل���ه���ا 
عدد  لي�سل   ،1980 ع��ام  البع�س 
يعي�سون  ن�سمة  مئتي  اىل  �سكانها 
م�ساحة  على  متباعدة  مناطق  يف 
القرية الوا�سعة فال ي�سكلون قرية 

مرتابطة«.
خدمات،  اأي  القرية  يف  توجد  وال 
وم��ن��ازل��ه��ا م��ك��ّون��ة اإم����ا م��ن األ����واح 
الزينك. وال  األ��واح من  او  خ�سبية 
����س���وارع م��ع��ب��دة وال خدمة  ت��وج��د 

مياه وال كهرباء.
امل����ن����ازل  امل�����ي�����اه اىل  ����س���خ  وي�����ت�����ّم 
امل��ت��وا���س��ع��ة وق��ط��ع��ان االأغ���ن���ام من 

عائلة فل�شطينية تعي�ض يف مغارة مهددة بالطرد من اإ�شرائيل  

الحتالل يوا�شل اإ�شدار اأوامره بهدم منازل يف ال�شفة

•• نيامي-اأ ف ب

ق��ت��ل ث��م��ان��ي��ة اأ���س��خ��ا���س ه��م �ستة 
ف��رن�����س��ي��ني ون���ي���ج���ري���ان ب���اأي���دي 
م�سلحني ي�ستقلون دراجات نارية 
يف منطقة كوريه يف النيجر التي 
ت�����س��م اآخ����ر ق��ط��ع��ان ال���زراف���ات يف 
غرب اإفريقيا، وفق ما اأفاد م�سدر 

ر�سمي.
وه���ذا اأول ه��ج��وم م��ن ن��وع��ه على 
التي  امل��ن��ط��ق��ة  ه����ذه  غ��رب��ي��ني يف 
م��ع��روف��ة يف  �سياحية  ت��ع��د وج��ه��ة 
ال�سابقة  ال��ف��رن�����س��ي��ة  امل�����س��ت��ع��م��رة 

بف�سل تنوع زرافاتها.
ت��ي��الب��ري تيجاين  وق����ال ح��اك��م 
فران�س  لوكالة  كاتييال  ابراهيم 
قتلى:  ث���م���ان���ي���ة  “هناك  ب���ر����س 
نيجريان اأحدهما دليل )�سياحي( 
االآخرون  وال�ستة  �سائق،  واالآخ���ر 

الوح�سية  احل���رب  رغ���م  ال�����س��اح��ل 
الوطنية  اجل��ي��و���س  ت�سنها  ال��ت��ي 
وقوى دول ال�ساحل اخلم�س وقوة 

برخان.
ع����ام����ا، وج���د   20 ق���ب���ل ح�������واىل 
غرب  زراف�����ات  م��ن  �سغر  قطيع 
الزرافات  م��ن  ن��وع  وه��و  اإفريقيا، 
اآمنا  م��الذا  ال��ف��احت،  بلونه  يتميز 
ال�سرعيني  غ��ر  ال�����س��ي��ادي��ن  م��ن 
منطقة  يف  املفرت�سة  واحليوانات 

كوريه يف النيجر.
املئات  عددها  يبلغ  اأ�سبح  واليوم، 
�سياحي  جذب  منطقة  ت�سكل  كما 
ال�سكان  بحماية  وحتظى  رئي�سية 

املحليني ومنظمات.
وق������ال م�������س���در غ���رب���ي م���ق���ره يف 
اإىل كوريه  “نذهب جميعا  نيامي 
االأ�سبوع  نهاية  خ��الل  ن��زه��ات  يف 
الو�سول  ال�����س��ه��ل ج���دا  الأن����ه م��ن 

اإليها«.
لوكالة  ن��ف�����س��ه  امل�����س��در  واأ����س���اف 
يذهب  “الكل  ب����ر�����س  ف���ران�������س 
ال���������س����ف����راء  ح����ت����ى  ه�����ن�����اك  اإىل 
واملدّر�سون...  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ون 
اإنها ال تعد منطقة خطرة مطلقا، 
ك��م��ا اأن���ه���ا ت�����س��م م��ن��ظ��م��ات غر 

حكومية حتمي الزرافات«.

كاتييال  واأ�����س����اف  ف���رن�������س���ي���ون«. 
الو�سع،  م��ع��اجل��ة  ب�����س��دد  “نحن 
املعلومات  م���ن  م���زي���دا  ���س��ن��ق��دم 
الحقا”، بدون اأن يو�سح الظروف 
التي جرى فيها الهجوم اأو هوية 

منفذيه.
مقتل  الفرن�سية  الرئا�سة  واأك��دت 
النيجر  يف  ف��رن�����س��ي��ني  م��واط��ن��ني 

دون ذكر عدد ال�سحايا.
وق���ال م�����س��در ق��ري��ب م��ن اأجهزة 
فران�س  ل��وك��ال��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة 
بحدود  ج��رى  “الهجوم  اإن  بر�س 
غ(  11،30 )10،30 ت  ال�ساعة 
منطقة  �سرق  كلم  �ستة  بعد  على 
من  ���س��اع��ة  ت��ب��ع��د  ال��ت��ي  كوريه” 

العا�سمة نيامي.
ال�سحايا  “معظم  اأن  واأو�����س����ح 
ق����ت����ل����وا ب����ال����ر�����س����ا�����س وج������رى 
االم�ساك بامراأة فرت ومت ذبحها. 
وجدنا يف املوقع م�سطا فارغاً من 

الر�سا�س«.
ن��ع��رف هوية  “ال  امل�����س��در  وت��اب��ع 
امل���ع���ت���دي���ن، ل��ك��ن��ه��م ج��������اوؤوا على 
دراجات نارية من طريق االأدغال 
وان�����ت�����ظ�����روا و������س�����ول ال�������س���ي���اح. 
ال�سياح  ك���ان  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ة  ت��ع��ود 
اأكتيد  م��ن��ظ��م��ة  اإىل  ي�ستقلونها 

امل�سدر  وق����ال  غ��ر احل��ك��وم��ي��ة«. 
ُم����ددت جنبا  ال�����س��ح��اي��ا  اإن ج��ث��ث 
مت  �سيارة  م��ن  بالقرب  جنب  اإىل 
اخللفي  زجاجها  يحمل  اإحراقها 

اآثار اإطالق نار.
با�سم  ن���اط���ق  ق����ال  ب���اري�������س،  ويف 
برخان  ق��وة  اإن  الفرن�سي  اجلي�س 
اجلهاديني  تقاتل  التي  الفرن�سية 
يف منطقة ال�ساحل، قدمت الدعم 

لقوات النيجر. واأكد مرا�سل وكالة 
فران�س بر�س يف مكان احلادث اأن 
مقاتالت فرن�سية حلقت يف �سماء 
االأحد  املنطقة يف وقت الحق من 
يفّت�س  النيجر  جي�س  ك���ان  فيما 

املنطقة احلرجية ال�سا�سعة.
اجلنائية  ال�سرطة  اأن  اأو�سح  وهو 
ك���ان���ت جت���م���ع ع���ي���ن���ات ق���ب���ل نقل 

اجلثث قبل حلول الليل.

اأن الرئي�س  واأعلن ق�سر االإليزيه 
ال��ف��رن�����س��ي اإمي����ان����وي����ل م���اك���رون 
اأجرى حمادثة هاتفية مع نظره 

النيجري حممد يو�سفو.
املجاورة  اأدان رئي�س مايل  كذلك، 
ب�����س��دة هذا  ب��وب��ك��ر كيتا  اإب��راه��ي��م 

“العمل الهمجي«.
واأعرب عن اأ�سفه ال�ستمرار انت�سار 
منطقة  يف  العنيف”  “التطرف 

ومع ذلك، فاإن منطقة تيالبري 
يف موقع غر م�ستقر، قرب حدود 

مايل وبوركينا فا�سو.
وق�������د ������س�����ارت امل���ن���ط���ق���ة م�������الذاً 
ال�ساحل  يف  اجلهادية  للجماعات 
ال�سحراء  يف  داع�����س  تنظيم  مثل 

الكربى.
الدراجات  ا���س��ت��خ��دام  ح��ظ��ر  ومت 
كانون  منذ  ك��ام��ل  ب�سكل  ال��ن��اري��ة 
ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر يف حم��اول��ة للحد 

من حتركات هوؤالء املتطرفني.
االأوروبيني  م��ن  ال��ع��دي��د  وخ��ط��ف 
ال�ساحل  م��ن��ط��ق��ة  يف  ق���ت���ل���وا  اأو 

امل�سطربة.
وقتل �سابان فرن�سيان، هما اأنطوان 
دو ليوكور وفان�سان ديلوري بعدما 
اختطفهما متطرفون من مطعم 
عام  يف  النيجر  عا�سمة  نيامي  يف 

.2011
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الأردن يفر�ض و�شع الكمامات ملكافحة كوفيد-19   
•• عمان-اأ ف ب

يف  املقبل  ال�سبت  ي��وم  من  اعتبارا  اإلزاميا  الكمامات  و�سع  االأردن  يفر�س 
امل�ستجد و�سيواجه  ملكافحة تف�سي فرو�س كورونا  املغلقة  العامة  االأماكن 

غر امللتزمني غرامات مالية ترتواح بني 30 اىل حواىل 300 دوالر.
ويهدف االإجراء اإىل مكافحة االإ�سابات املحلية اجلديدة التي �سجلت خالل 
االأيام القليلة املا�سية يف حمافظتي اإربد واملفرق �سمال اململكة، والتي تبعث 
ت�سكل �سربة موجعة لالقت�ساد  قد  الوباء  ثانية من  خم��اوف من موجة 

االأردين الذي يعاين من م�ساعب ودين خارجي يتجاوز 40 مليار دوالر.
بها من  املو�سى  ال�سحية  االإج��راءات  االأ�سخا�س  ويتجاهل عدد كبر من 

تباعد اجتماعي وو�سع الكمامات يف االأماكن العامة املغلقة.
وو�سل عدد االإ�سابات بفرو�س “كوفيد-19” يف االأردن حتى م�ساء االأحد 

اىل 1252 حالة فيما و�سل عدد الوفيات اإىل 11.
ان  االإثنني  الع�سايلة  اأجمد  االإع��الم  ل�سوؤون  االأردين  الدولة  وزير  واأعلن 

2020 اعتبارا من  11 ل�سنة  اأمر الدفاع رقم  “احلكومة �ستبداأ بتفعيل 
يوم ال�سبت املقبل 15 اآب اأغ�سط�س«. واأ�ساف يف ت�سريحات اأوردتها وكالة 
االأنباء االأرنية )برتا( اأن “اأمر الدفاع 11 ُيلِزم اأ�سحاب املن�ساآت واالأفراد 
باأق�سى درجات احليطة واحلذر، ويفر�س عقوبات على كّل من�ساأة ال يلتزم 
العاملون فيها، اأو مرتادوها بارتداء الكّمامات اأو التي تهمل اأ�ساليب الوقاية 

باّتباع ممار�سات من �ساأنها تعري�س �سّحة املواطنني و�سالمتهم للخطر«.
11 يت�سمن فر�س عقوبات وغرامات  الدفاع  “اأمر  اأن  الع�سايلة  واأو�سح 
للحد من  املجتمع  العدوى يف  و�سبط  منع  بتعليمات  امللتزمني  على غر 
انت�سار الفرو�س بني املواطنني، اإذ ترتاوح الغرامة على االأفراد املخالفني 
من 20 اإىل 50 ديناراً، )30 اىل 70 دوالر( وعلى املن�ساآت املخالفة من 
اإغالق  اإىل  باالإ�سافة  دوالر(   285 اىل   150( دي��ن��ار،   200 اإىل   100

املن�ساأة املخالفة ملدة 14 يوماً«.
واأكد اأن “احلكومة منحت موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�س مهلة قبل 
من  ال�سحية  ال��وق��اي��ة  متطلبات  توفر  م��ن  لتتمكن  ال��دف��اع  اأم��ر  تفعيل 

 20 اأكرث من  التباعد اجل�سدي ومنع جتمع  والتزام  وكمامات،  معقمات، 
�سخ�سا«. وكان وزير ال�سحة االأردين �سعد جابر دعا رئي�س احلكومة عمر 
انتقال  “ملنع  الكمامات  بو�سع  اخلا�س  الدفاع”  “اأمر  تفعيل  اإىل  ال��رزاز 

الفرو�س يف اأماكن العمل املغلقة«.
املركزية  واالأ���س��واق  “املوالت  الكمامات يف  اإىل و�سع  املواطنني  ودع��ا جابر 
و�سركة  اخللوية،  االت�ساالت  و�سركات  اأنواعها،  بجميع  التجارية  واملحال 

الكهرباء و�سلطة املياه، والبنوك واملكاتب«.
كما دعاهم اإىل و�سع الكمامات يف “و�سائط النقل العام من با�سات و�سيارات 
اأكرث  فيها  يتواجد  التي  اخل�سو�سية  واملركبات  التك�سي  و�سيارات  االأج��رة 
من �سخ�س، وال�ساالت والقاعات بكافة ا�ستعماالتها، و�سالونات احلالقة 
ت�سجيل  يومي  ب�سكل  اململكة  يف  ال�سحية  ال�سلطات  وتعلن  والتجميل«. 
اإ���س��اب��ات يف �سفوف االأردن��ي��ني ال��واف��دي��ن م��ن اخل���ارج وال��ذي��ن يخ�سعون 
اأع��دت خ�سو�سا لهذا الغر�س يف  ا�سبوعني يف فنادق  للحجر ال�سحي ملدة 

فنادق عمان والبحر امليت )50 كلم غرب عمان(.

اإ�شابة جديدة   467
بكورونا و7 وفيات 
بني الفل�شطينيني 

•• رام اهلل -رويرتز

الفل�سطينية  ال�سحة  وزي���رة  اأعلنت 
اأم�������س االث���ن���ني ت�سجيل  ال��ك��ي��ل��ة  م���ي 
467 اإ�سابة جديدة بفرو�س كورونا 
امل�ستجد و�سبع وفيات خالل ال�ساعات 
واأ�سافت  املا�سية.  والع�سرين  االأرب��ع 
وفاة  حالتي  اأن  �سحفي  ت�سريح  يف 
ع��ق��ب وواح���دة  ك��ف��ر  ب��ل��دة  �سجلتا يف 
يف ب��ل��دة ���س��ع��ف��اط وث����الث ح����االت يف 
حمافظة اخلليل وحالة يف حمافظة 
بيت حلم. وقالت اإن حمافظة اخلليل 
االإ�سابات  يف  ن�سبة  اأع��ل��ى  ت�����س��درت 
تليها  حالة   189 م�سجلة  اجلديدة 

القد�س بواقع 172 اإ�سابة.
 24 اأن ه��ن��اك  ب��ي��ان��ه��ا  واأو���س��ح��ت يف 
من م�سابي كورونا يف غرف العناية 
م��ر���س��ى على  ث��الث��ة  بينهم  امل���رك���زة، 
اأجهزة التنف�س ال�سناعي. وا�ستاأنفت 
الفل�سطينية  والتعليم  الرتبية  وزارة 
الدرا�سة االثنني يف املدار�س الثانوية 
فح�سب.  املحتلة  ال��غ��رب��ي��ة  بال�سفة 
واأع��ل��ن��ت ال������وزارة يف وق���ت ���س��اب��ق اأن 
ال���درا����س���ة ب�����س��ك��ل ع����ام ���س��ت��ن��ت��ظ��م يف 
ويبقى  اأي��ل��ول  �سبتمرب  من  ال�ساد�س 
ذلك مرتبطا بتطور و�سع اجلائحة.
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وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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عربي ودويل

•• الفجر -فالريي دي غرافيرنيد 

–ترجمة خرية ال�صيباين
ب�����داي�����ة احل����م����ل����ة االن���ت���خ���اب���ي���ة 
ق���ب���ل حتى  ك����ب����ال����ون  ان����ف����ج����رت 
ان���ت���ف���اخ���ه ك���ل���ي���ا، وامل������وؤمت������رات 
الدميقراطي  ل��ل��ح��زب  ال��وط��ن��ي��ة 
حدود  اىل  تقل�ست  واجلمهوري 
يدين  حما�سر  ورئي�س  ال��غ��ي��اب، 
الهائل”:  “التزوير  م���ق���دًم���ا 
لعام  ال��رئ��ا���س��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  ان 
كوفيد  �سايقها  ال��ت��ي   ،2020
19-، �سوف �سجلها التاريخ. لكّن 

االأ�سواأ رمبا مل ياأت بعد.
 3 ت���رام���ب يف  اإذا خ�����س��ر دون���ال���د 
االعرتاف  يرف�س  فقد  نوفمرب، 
اأزمة  ال��ب��الد يف  وي��غ��رق  بهزميته 

د�ستورية خطرة. 
ف������رتة من  ا����س���ت���ب���ع���اد  ال مي���ك���ن 
ال�سيناريو  هذا  ويبدو  الفو�سى، 
من  اأكرث  منطقيا  دائًما  الكارثي 
ت��ك��ن فر�س  ح���ني مل  غ�����ره، يف 
قبل  �سك  مو�سع  انتخابه  اإع���ادة 

ب�سعة اأ�سهر.

عالمات اإرهاق
اأثناء اإعداد �سل�سلة من التقارير، 
اأن  م��ن  ع���دة والي�����ات، متكنت  يف 
االح�����ظ ع��ل��ى اأر������س ال���واق���ع اأن 
للرئي�س،  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ق��اع��دة 
باأنها  ت��و���س��ف  وال���ت���ي غ��ال��ًب��ا م���ا 
اأحياًنا  تعطي  تتزحزح،  ال  ثابتة 
اإ����س���ارات ت��ع��ب واإره�����اق ح��ت��ى بني 
االإجنيليني، اأو قاعدة 53 باملائة 
اللواتي  ال��ب��ي�����س  ال���ن�������س���اء  م����ن 
 .2016 �ساعدن يف انتخابه عام 

ا،  وتظهر ا�ستطالعات الراأي اأي�سً
جو  ال��دمي��ق��راط��ي  م��ن��اف�����س��ه  اأن 

بايدن هو الفائز.
ل����ك����ن ل����ن����ح����ذر اال����س���ت���ن���ت���اج���ات 
تنته  مل  ال���ل���ع���ب���ة  امل���ت�������س���رع���ة: 
ب����ع����د. اأ����س���ع���ف���ه ال�����وب�����اء، ال����ذي 
اأغ���������رق ال������والي������ات امل����ت����ح����دة يف 
اأزم�������ة اق���ت�������س���ادي���ة وك�������س���ف عن 
اله�سا�سة ال�سديدة ل�سبكة االأمان 
االجتماعي داخلها، يعترب دونالد 
الوجهة  حت���وي���ل  ���س��ي��د  ت���رام���ب 
واالل����ه����اء. اإن�����ه ال ي���رتاج���ع عن 

البلبلة  ل��ب��ث  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأي 
والفتنة، وحتفيز قواته، وت�سويه 
�سمعة خ�سومه، وزعزعة ا�ستقرار 

املجتمع االأمريكي.

هذا هو العدو 
اإن���ه ي��ف��ع��ل، خ�����س��و���س��ا، ك��ل م��ا يف 
و���س��ع��ه ل��ث��ن��ي االأم���ري���ك���ي���ني عن 
تقييد  وي�����ح�����اول  ال���ت�������س���وي���ت، 
معينة  لفئات  الت�سويت  ح��ق��وق 
م���ن ال���ن���ا����س. ال ����س���يء ب�����ريء يف 
ا�سرتاتيجيته القائمة على �سجب 

ال��ت�����س��وي��ت ب���ال���ربي���د، واإع������الن 
“التزوير” و”الكارثة”. 

االأ�سوات  عدد  تقليل  هو  وهدفه 
اىل  تذهب  اأن  املحتمل  من  التي 
الوباء  ب�سبب  الأن����ه  ب���اي���دن،  ج��و 
اإىل  للذهاب  ال�سحية  واملخاطر 
فاإن  ج�سدًيا،  االق���رتاع  �سناديق 
اأك�����رث مياًل  ���س��ي��ك��ون��ون  ال���ذي���ن 
الربيد  ط���ري���ق  ع���ن  ل��ل��ت�����س��وي��ت 
الكثافة،  عالية  امل���دن  �سكان  ه��م 
باأغلبية  ي�������س���وت���ون  وال�����ذي�����ن 

للدميقراطيني.

نف�سه  ت����رام����ب  دون����ال����د  ي��ع��ت��رب 
والنظام”،  “القانون  ل���  رئ��ي�����ًس��ا 
ع��ل��ى وج���ه اخل�سو�س  ان���ه  غ���ر 
رئ��ي�����س اال���س��ط��راب، ن��زع��ت منه 
نتائج اقت�سادية جيدة كان يعول 
انتخابه،  اإع�����ادة  ل�����س��م��ان  عليها 
ي�����س��دد ���س��رب��ات جديدة  وال�����ذي 
ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة ك����ل ي������وم. لكن 
اأع���داء ه��ذه االنتخابات هو:  األ��د 
االم���ت���ن���اع ع���ن ال��ت�����س��وي��ت... ان 
اأيديهم  بني  االأمريكيني  م�سر 

اأكرث من اأي وقت م�سى.

احتاد ال�شغل يدعو اإىل حكومة كفاءات م�شغرة

تون�ض: ت�شكيل احلكومة ي�شطدم بجدار النه�شة
•• الفجر -تون�س

االإث����ن����ني حركة  اأم���������س  اأع���ل���ن���ت 
رف�سها  ر�سمية  ب�سفة  النه�سة 
لت�سكيل حكومة كفاءات م�ستقلة، 
احلكومة  بت�سكيل  املكلف  داع��ي��ة 
ت�سكيل  اإىل  امل�����س��ي�����س��ي  ه�������س���ام 
�سيا�سية  وط��ن��ي��ة  وح���دة  ح��ك��وم��ة 
ذات حزام �سيا�سي وا�سع ت�ستجيب 

لالأوزان يف الربملان.
�سورى  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  و�����س����دد 
الهاروين  ال��ك��رمي  عبد  النه�سة 
ن������دوة ���س��ح��ف��ي��ة، على  خ���������������الل 
احلكومة  ت����ق����وم  اأن  ������س�����رورة 

موؤكدا  االأح����زاب،  على  اجل��دي��دة 
لت�سويب  فر�سة  اأم��ام  تون�س  اأن 

االأمور.
وذك���ر اأن���ه مت ات��خ��اذ ه��ذا املوقف 
املنعقد  ال�����س��ورى  جمل�س  داخ���ل 

االحد باإجماع 92 باملائة.
االت���ع���اظ من  م���ن  “البد  وق�����ال 
االأوىل  ف�����س��ل احل��ك��وم��ة  جت��رب��ة 
ب�����اأن ال��و���س��ع مل يكن  وال��ث��ان��ي��ة 
�سرورة  ع��ل��ى  و���س��دد  طبيعيا”. 
احرتام نتائج االنتخابات و�سمان 
واأغلبية  وا����س���ع  ���س��ي��ا���س��ي  ن���ظ���ام 
مترير  ع����ل����ى  ق����������ادرة  م����ري����ح����ة 

االإ�سالحات الكربى.

املكلف  رف�س  الهاروين  وا�ستبعد 
بت�سكيل احلكومة ه�سام امل�سي�سي 
ت��ك��وي��ن ح��ك��وم��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة وقال 
امل�سي�سي  الأن  متفائلون  “نحن 

متابع للحياة ال�سيا�سية«.
العام  االأم������ني  دع����ا  امل���ق���اب���ل،  يف 
لل�سغل  التون�سي  ال��ع��ام  ل��الحت��اد 
عقب  ال��ط��ب��وب��ي،  الدي�����ن  ن������ور 
املكلف  ل��ق��ائ��ه رئ��ي�����س احل��ك��وم�����ة 
�سرورة  اىل  امل�����س��ي�����س��ي،  ه�����س��ام 
الت�سريع يف ت�سكيل احلكومة نظرا 
واالقت�سادي  ال�����س��ح��ي  ل��ل��و���س��ع 
العودة  اق�����رتاب  اىل  ب��االإ���س��اف��ة 

املدر�سية.

حكومة  ان  ال��ط��ب��وب��ي  واع���ت���رب 
ت�سريف  ح��ك��وم��ة  ه��ي  امل�سي�سي 
مهما كانت قراراتها وا�ستقطابها، 
احلكومة  �سروط  ان  اىل  م�سرا 
امل���ق���ب���ل���ة ه�����ي اال����س���ت���ج���اب���ة اىل 
واالإقليمية  الوطنية  التحديات 
هذا  ال��ي��وم،  تون�س  تعي�سها  التي 
لالحتاد  ال���ع���ام  االأم������ني  وج�����دد 
ال��ت��ون�����س��ي ل��ل�����س��غ��ل دع����وت����ه اىل 
اىل  ت�ستجيب  م�����س��غ��رة  ح��ك��وم��ة 
االجتماعية،  اال����س���ت���ح���ق���اق���ات 
حكومة  جن�����اح  ان  اىل  م�������س���را 
للبالد  جن���اح���ا  ي���ع���د  امل�����س��ي�����س��ي 

التون�سية. 

امل�سي�سي واخليار ال�سعب

االمتناع عن الت�سويت  فرو�س مدمر

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر االآخر

•• ماتيو بوك كوتيه

الدخول  و�سك  ف��رتة: نحن على  ي��روج منذ  تعبر 
املتحدة  الواليات  جنومها،  جديدة.  ب��اردة  حرب  يف 
وال�سني، يت�سارعان من اأجل تق�سيم جديد للعامل، 
هذا  يف  مع�سكره  اخ��ت��ي��ار  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  و�سيتعني 

النزاع.
لكن هذا التعبر م�سلل، وي�ستند اإىل ت�سابه تاريخي 
نعلم، بني  الباردة، كما  كانت احلرب  فيه.  م�سكوك 
اال�سرتاكية  اجلمهوريات  واحت��اد  املتحدة  الواليات 
الكتلة  اأو�سع، بني  اأو لو�سعها يف مدار  ال�سوفياتية، 

الدميقراطية والكتلة ال�سيوعية.
تطمح  “ثوريتني”  وقد و�سعت يف تعار�س دولتني 
ك��ل منهما اىل ف��ر���س من��وذج��ه��ا االج��ت��م��اع��ي على 
ال���ع���امل. وك����ان ه����ذا ال��ت��ع��ار���س، ب�����س��ك��ل م����ا، داخل 
اأنحاء  انت�سر يف جميع  اأنه  رغم  الغربية،  احل�سارة 

العامل.

الواليات املتحدة
وهكذا كانت احلرب الباردة تنت�سر يف جميع القارات، 
�سقوط  وك��ان  البداية.  يف  اأوروب���ا  ق�سمت  وان  حتى 
جدار برلني رمزا لنهاية هذا الع�سر. ومثلت نهاية 
اأراد  ال���ب���اردة، ح��ي��ث  ن��ه��اي��ة احل���رب  اأوروب�����ا  تق�سيم 

البع�س روؤية حرب عاملية ثالثة ال تقول ا�سمها.
�سراع،  ع��امل  �سك  بال  هو  يت�سكل  ال��ذي  العامل  اإن 

لكنه ال يخ�سع حًقا لهذا الت�سّور.
ال�����س��راع ال��ن��ا���س��ئ ���س��ي��ك��ون م��ت��ع��دد االأق����ط����اب، كما 
كتل  ب��ل  عامليني،  طموحني  يطرح  ال  اإن��ه  يقولون. 
ح�سارية كبرة يف �سراع كال�سيكي على القوة، حيث 
ينوي كّل الهيمنة، علما اأنه ال اأحد فيهم �سيلعب دور 

القوة املفرطة.

اأنه ميلك منطقة نفوذه الطبيعية، لكنه  كّل يزعم 
يدرك اأنه مل يعد لديه الو�سائل لفر�س اإرادته. ومن 
اأن تكون هذه العودة اإىل ال�سراع، عودة اإىل  املمكن 
احلياة الطبيعية يف بع�س النواحي. ان روح الوفاق 
الب�سرية، وامنا  تاريخ  التي تهيمن على  لي�ست هي 
منحى ال�سراع. و�سن�سيف اأن هذا العامل املت�سارب 
بينهم  من  اآخ��ري��ن،  رئي�سيني  العبني  من  �سيتكون 

رو�سيا واأمريكا اجلنوبية والعامل االإ�سالمي.
ونحن ال نعرف حقيقة ما �سيحدث الأوروبا يف هذه 
املدار  يف  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  �سترتكها  ه��ل  اللعبة. 
لفرتة طويلة اأم اأنها �ستجد طريقة الإ�سماع �سوتها 

وتعزيز م�ساحلها اخلا�سة؟ 
عالوة على ذلك، فاإن العامل الغربي نف�سه منق�سم 

ب�سكل وثيق بني روؤيتني لذاته.
م���ن ن��اح��ي��ة، جن���د اأول���ئ���ك ال���ذي���ن، ب��ا���س��م العوملة 
اإن�ساء  ي���ن���وون  وال��ع��امل��ي��ة،  اجل���دي���دة  وال��ل��ي��ربال��ي��ة 

ح�سارة كونية.

ال�شني
ومن ناحية اأخرى، هناك من يريدون اإحياء ال�سيادة 
والهويات الوطنية، وُيّتهمون عموًما ب� “ال�سعبوّية” 

اأو حتى مبغازلة اليمني املتطرف.
تتعار�س هاتان املدر�ستان الفكريتان ب�سكل اأو باآخر 
اإيجاد  ال��وا���س��ح كيف ميكن  ب��ل��د، وم��ن غ��ر  يف ك��ل 

اأر�سية م�سرتكة.
ورمبا يكون هذا، من وجهة النظر هذه، هي احلرب 
العامل  ت��ق�����ّس��م  ال��ت��ي  احلقيقية  اجل���دي���دة  ال���ب���اردة 
اأ�سحاب  م��واج��ه��ة  ال��ع��ومل��ة يف  ت�سع  اإن��ه��ا  ال��غ��رب��ي. 
القوميني...  ���س��د  والكو�سموبوليتيني  ال�����س��ي��ادة، 

وهذا اال�ستباك لي�س �سطحيا.
ترجمة خرة ال�سيباين

هل هي حقا حرب باردة...؟

*عامل اجتماع وحما�سر يف املدر�سة العليا للدرا�سات التجارية مونرتيال. من موؤلفاته 
“امرباطورية ال�سوابية ال�سيا�سية “ و”التعددية الثقافية كدين �سيا�سي«.

االأ�شواأ مل ياأت بعد:

النتخابات الرئا�شية الأمريكية، انتخابات جميع املخاطر
اإذا خ�شر ترامب, قد يرف�ض االعرتاف بهزميته ويغرق البالد يف اأزمة د�شتورية حادة

البيت االأبي�ض يتهم الدميقراطيني باإدارة ظهورهم للعمال وال�شركات

ب�شاأن حزمة م�شاعدات.. بيلو�شي ت�شتبك مع مذيع فوك�ض نيوز
•• وا�صنطن-وكاالت

مذيع  مع  بيلو�سي  نان�سي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�سة  ترا�سقت 
عليها  ال�سغط  اأث��ن��اء  لفظيا  واال����س  كري�س  نيوز  الفوك�س 
ب�ساأن م�سروع  اتفاق  اإىل  التو�سل  الكونغر�س يف  ب�ساأن ف�سل 

قانون اآخر لالإغاثة من الفرو�س التاجي.
فوك�س  ق���ن���اة  ع���ل���ى  ظ���ه���وره���ا  وخ������الل 
فكرة  بيلو�سي  رف�����س��ت  ���س��ن��داي،  ن��ي��وز 
عن  امل�����س��وؤول��ون  ه��م  الدميقراطيني  اأن 
تعطيل حزمة امل�ساعدات الفيدرالية بعد 
اأن �سغط عليها واال�س ب�ساأن حقيقة اأن 
اإعانات  املدن والواليات لن حت�سل على 
وو�سفها  م�ستمرة  فيدرالية  اقت�سادية 
�سفقة  اإىل  ال��ت��و���س��ل  يف  ف�����س��ل��ت  ب��اأن��ه��ا 

تر�سي اجلميع.
وبداأ واال�س بالقول: “نظًرا لعدم وجود 
املدن  االإط��الق، لن حت�سل  �سفقة على 
توجد  ال  اأم������وال.  اأي  ع��ل��ى  وال����والي����ات 
اأموال  ت��وج��د  ال  ال��ربي��د.  ملكتب  اأم����وال 
ملجال�س  اأم��وال  توجد  ال  للم�ست�سفيات. 
تعلمني  كنت  لقد  ال��والي��ات.  انتخابات 

الرئي�س )دونالد ترمب( كان يهدد باتخاذ هذا االإجراء  اأن 
التنفيذي. اأفهم اأنك لن حت�سلي على كل ماتريدينه، ولكن 
هل كان عليك عقد �سفقة؟« وردت بيلو�سي بالقول “ح�سًنا، 
���س��واء يف  هنا،  مل��ا يحدث  فهم  لديك  لي�س  اأن��ه  الوا�سح  م��ن 
املال  تعطي  ال  وال��ت��ي  للرئي�س،  التنفيذية  االأوام����ر  �سعف 
والتي  ه��ن��اك،  معقدة  �سيغة  ت�سع  ولكنها  امل��ع��ززة،  وامل��زاي��ا 
امل��ال يف جيوب  وو���س��ع  ذل��ك  وقتا طويال الإجن���از  �ستتطلب 

كرئي�سة  “ولكن،  وت��اب��ع  واال����س  ع��اد  االأم���رك���ي..«.  ال�سعب 
اأفهم االإج��راء التنفيذي للرئي�س ال يفعل كل  الربملان، واأنا 
االأ�سياء التي تريدينها. ولكن عدم وجود اأي م�سروع قانون 
على االإطالق، وعدم التو�سل اإىل اأي اتفاق لن يوفر اأيا من 
االأ�سياء التي تريدين«. ووا�سل واال�س ال�سغط عليها بالقول 
“اأمل تخفقي يف هذا؟” وبعد ذلك، “هل كان يجب اأن تعقدي 
للعودة  ا�ستعداد  على  اأن���ت  ه��ل  �سفقة؟ 
اإىل  للتو�سل  حماولة  يف  املحادثات  اإىل 
حزمة اأف�سل؟ لكنها جادلت باأن الرئي�س 
ترمب هو امل�سوؤول عن ما حدث مهاجمة 
اأ�سدرها  ال���ت���ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال����ق����رارات 
بيلو�سي  ن��ان�����س��ي  واأ�����س����درت  ال��رئ��ي�����س. 
رئي�سة جمل�س النواب وزعيم االأقلية يف 
جمل�س ال�سيوخ ت�ساك �سومر بياًنا ينتقد 
اأوامر الرئي�س ترمب التنفيذية االأخرة 
اإع���ف���اء م��ن ال��ب��ط��ال��ة، وحماية  ل��ت��وف��ر 
امل�ستاأجرين من االإخالء، وتاأجيل بع�س 
الطالب،  قرو�س  بع�س  على  املدفوعات 
�سيا�سية  “اإعالنات  باأنها  اإي��اه��ا  وا�سفة 
خلف�س  و�سيقة  و�سعيفة  عملية  غ��ر 
املاليني  يحتاجها  التي  البطالة  اإعانات 
ب�����س��دة وت��ع��ر���س ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي وال��رع��اي��ة الطبية 
لكبار ال�سن للخطر«. ومع ذلك، قال رئي�س موظفي البيت 
االأبي�س مارك ميدوز اإن الدميقراطيني “اأداروا ظهورهم” 
للعمال وال�سركات واملدار�س يف الواليات املتحدة بف�سلهم يف 
وكتب  االإغاثة.  ب�ساأن حزمة  االإدارة  م�سوؤويل  التفاو�س مع 
بفر�س  حظيا  و�سومر  “بيلو�سي  تويرت  موقع  على  ميدوز 

متعددة للت�سرف. اختارا ممار�سة ال�سيا�سة وقول”ال«.

هكذا جنحت نيوزيلندا 
يف التخل�ض من كورونا

•• �صيدين-وكاالت

االأول مبرور  اأم�س  نيوزيلندا  احتفلت 
اإيجابية  100 يوم دون ظهور حاالت 
ووفقا  كوفيد-19.  مبر�س  لالإ�سابة 
ن�سره موقع  تقرير مو�سع،  ج��اء يف  ملا 
منذ  االأم����ر  ا���س��ت��غ��رق   ،NZHerald
والتي  م���ع���روف���ة،  ح���ال���ة  اأول  ظ���ه���ور 
يف  اخل���ارج  م��ن  نيوزيلندا  اإىل  وف���دت 
26 ف����رباي����ر، وح���ت���ى اك��ت�����س��اف اآخ���ر 
 65 1 مايو،  اإيجابية يف  حالة عدوى 
الوباء  على  والق�ساء  للت�سدي  يوًما 
التقرير، الذي  يف نيوزيلندا. وا�ستمل 
ب��اإع��داده فريق بحثي من جامعة  ق��ام 
بيكر،  مايكل  بروفي�سور  �سم  اأوت��اج��و 
والباحثني  ال��ع��ام��ة،  ال�����س��ح��ة  اأ���س��ت��اذ 
اأماندا كفال�سفيغ ونيك ويل�سون، على 
احلفاظ  لكيفية  وت�����س��ورات  تو�سيات 
الق�ساء  يف  نيوزيلندا  م��ن��ج��زات  على 
ا�ستفادة  وكيفية  كورونا،  جائحة  على 
باقي الدول من االإج��راءات واخلطط 
على  ال��ق�����س��اء  اأم���ل  لتحقيق  املطبقة 

اجلائحة.
اإجراءات احرتازية  3

اأنواع  ثالثة  على  نيوزيلندا  اعتمدت 
للق�ساء على فرو�س   االإج���راءات  من 

كورونا املُ�ستجد:
وحمكمة  م�ستمرة  رق��اب��ة  ف��ر���س   .1
على احلدود واملنافذ اجلوية والربية 
الفرو�س  دخ������ول  مل���ن���ع  وال���ب���ح���ري���ة 

البالد.
2. حظر التجوال واالإغالق والتباعد 

اجل�سدي لوقف انتقال العدوى
ت��ط��ب��ي��ق ال�����س��واب��ط االح���رتازي���ة   .3
اإجراء  خ��الل  من  امل�ستندة  كافة  على 
كورونا  ف��رو���س  ع��ن  الك�سف  اخ��ت��ب��ار 
وت���ت���ب���ع ج����ه����ات االت���������س����ال واحل���ج���ر 
اأ�سهمت  ج��م��اع��ي،  وب�����س��ك��ل  ال�����س��ح��ي. 
ه����ذه االإج����������راءات ع��ل��ى خ��ف�����س عدد 
بالبلدان  مقارنة  وال��وف��ي��ات  احل���االت 
ذات الدخل املرتفع يف اأوروب��ا واأمركا 
ا�سرتاتيجية  ات��ب��ع��ت  ال��ت��ي  ال�سمالية 
والق�ساء  ل��ل��ج��ائ��ح��ة  ل��ل��ت�����س��دي  ق��م��ع 

عليها.

توقيف قطب اإعالمي مطالب بالدميوقراطية يف هونغ كونغ
•• هونغ كونغ-اأ ف ب

للدميوقراطية  امل��وؤي��د  االإع���الم جيمي الي  كونغ قطب  هونغ  �سرطة  اأوق��ف��ت 
قانون  مب��وج��ب  ال�سحافية  جمموعته  وداه��م��ت  بكني  معار�سي  اأ���س��د  واأح���د 
على  �سيطرتها  بكني  ت�سديد  من  جديدة  مرحلة  يف  اجلديد،  القومي  االأم��ن 
امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة. واأو�سح مارك �ساميون اأحد م�ساعديه املقربني 
لوكالة فران�س بر�س اأن ال�سبعيني الرثي اعتقل يف منزله قرابة ال�ساعة 7،00 
االإعالمية  جمموعته  يف  اأع�ساء  اعتقال  اإىل  م�سرا  االأح���د(،  غ  ت   23،00(
اأي�سا. واأفادت ال�سرطة يف بيان عن توقيف �سبعة اأ�سخا�س لال�ستباه بتواطئهم 
القومي  االأم��ن  قانون  ي�ستهدفها  التي  اجل��رائ��م  من  وه��ي  اأجنبية،  ق��وى  مع 
اإ�سافة اىل تهمة  الذي فر�سته بكني يف هونغ كونغ يف نهاية حزيران/يونيو، 
االحتيال. واعترب قانون االأمن القومي ردا من بكني على التظاهرات املطالبة 

ال�سلطات  مينح  وه��و   ،2019 ع��ام  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ه��زت  ال��ت��ي  بالدميوقراطية 
اأنواع من اجلرائم هي النزعات االنف�سالية  اأربعة  املحلية �سالحيات ملكافحة 

والتخريب واالإرهاب والتواطوؤ مع قوى اأجنبية.
ويندد املعار�سون ومعهم العديد من الدول الغربية بقانون يحد من احلريات 
ويقّو�س مبداأ “بلد واحد ونظامان” الذي متت على اأ�سا�سه اإعادة هونغ كونغ 
بقية  �سارية يف  2047 حريات غر  العام  لها حتى  وال��ذي ي�سمن  اإىل بكني 
ال�سني. وميلك جيمي الي جمموعة “نيك�ست ميديا” التي ت�سم �سحيفة اآبل 

ديلي وجملة نيك�ست املطالبتني بالدميوقراطية واملعار�ستني �سراحة لبكني.
يف  االإع��الم��ي��ة  املجموعة  مقر  اإىل  الظهر  قبيل  ال�سرطيني  ع�سرات  وح�سر 

منطقة �سناعية من حي لوها�س بارك يف جنوب �سرق هونغ كونغ.
في�سبوك،  على  مبا�سرة  الدهم  عملية  م�ساهد  ببث  ديلي  اآب��ل  �سحافيو  وق��ام 
فظهر فيها رئي�س حترير ال�سحيفة لوو واي كوونغ يطلب من ال�سرطيني اإبراز 

اأن يتثبت  اأاّل يلم�سوا �سيئا قبل  “قولوا لزمالئكم  تفوي�سهم. وقال لهم لوو 
بالنهو�س والوقوف يف  ال�سحافيني  ال�سرطيون  واأمر  املذكرة«.  حمامونا من 
ال�سف للتثبت من هوياتهم، فيما قام اآخرون بتفتي�س غرفة التحرير. واأُح�سر 
اأن عمليات دهم جرت كذلك يف  املوقع. واأو�سح �ساميون على تويرت  اإىل  الي 
على  اجل���راأة  كونغ متلك  قلة يف هونغ  م��ن  اب��ن��ه. والي  منزل  منزل الي ويف 
توجيه النقد الالذع وال�سريح لبكني، ويعتربه العديد من �سكان هونغ كونغ 
املوؤيدين للحركة املطالبة بالدميوقراطية، مبثابة بطل م�ساك�س جمع ثروته 
بنف�سه. لكن و�سائل االإعالم الر�سمية ال�سينية تعتربه “خائنا” وت�سفه باأنه 
اأكرب “يد �سوداء” وراء التظاهرات ال�سخمة املطالبة بالدميوقراطية يف هونغ 

كونغ عام 2019، وتتهمه بالتاآمر مع دول اأجنبية لتقوي�س الوطن االأم.
وت�ساعدت االتهامات بحقه بالتواطوؤ مع قوة اأجنبية العام املا�سي حني التقى 
وزير اخلارجية االأمركية مايك بومبيو ونائب الرئي�س مايك بن�س. واأجرت 

فران�س بر�س حديثا مع الي يف منت�سف �سهر حزيران/يونيو، قبل اأ�سبوعني 
من فر�س قانون االأمن اجلديد يف املدينة. وقال الرجل البالغ 72 عاما حينها 
مو�سحا اأنه “اإذا حدث ذلك �ستتاح يل فر�سة  “اأنا م�ستعد لدخول ال�سجن”، 
قراءة كتب مل اأمتكن من قراءتها. ال�سيء الوحيد الذي باإمكاين فعله هو اأن 
اأكون اإيجابيا«. واعترب الي اأن القانون اجلديد “�سيدمر حكم القانون لدينا 
ال�سحافيني  معربا عن خ�سيته من مالحقة  الدويل”،  املايل  و�سعنا  ويدمر 
�سكان  اأن��ه من حق  اأك��د  بالتواطوؤ،  االتهامات  على  وردا  لديه.  يعملون  الذين 
هونغ كونغ التقاء �سيا�سيني اأجانب. والي منوذج للرجل الع�سامي، فهو و�سل 
اإىل هونغ كونغ يف �سن الثانية ع�سرة قادما ب�سورة غر قانونية مع عائلته يف 
اأبحر من كانتون. بداأ العمل يف م�سنع للن�سيج ومع اقرتابه من �سن  مركب 
الثالثني تعلم االإنكليزية واأ�س�س �سركة ن�سيج. ومع قمع انتفا�سة تيان اأمنني 

العام 1989، تبّدلت روؤيته ال�سيا�سية واأ�س�س “نيك�س ميديا” عام 1990.

وزير ال�شحة الأمريكي ي�شيد بدميوقراطية تايوان 
•• تايبيه-اأ ف ب

اأ�����س����اد اأرف������ع م�������س���وؤول اأم����رك����ي ي�����زور ت����اي����وان م��ن��ذ عقود 
ب��ه��ا وجن��اح��ه��ا يف مواجهة  ت��ت��م��ّت��ع  ال��ت��ي  ب��ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
رئي�سة اجلزيرة خالل  لقائه  اأثناء  امل�ستجد  كورونا  فرو�س 
ويجري  لل�سالم.  تهديدا  ال�سني  اعتربتها  تاريخية  زي��ارة 
وزير ال�سحة االأمركي األيك�س عازار زيارة اإىل تايبيه ت�ستمر 
الواليات  ق��ب��ل  م��ن  االأع��ل��ى م�ستوى  واع��ت��ربت  اأي����ام  ث��الث��ة 
عام  ب��ت��اي��وان  الدبلوما�سية  عالقاتها  قطعت  منذ  امل��ت��ح��دة 
يف  الزيارة  وتاأتي  عليها.  ال�سني  ب�سيادة  واعرتفت   1979
و�سط  وال�سني،  املتحدة  ال��والي��ات  ب��ني  العالقات  توتر  ظ��ل 
�سجال قائم بني الطرفني ب�ساأن جمموعة وا�سعة من امللفات 
فرو�س  تف�سي  اإىل  اإ�سافة  واالأمنية،  والع�سكرية  التجارية 

كورونا امل�ستجد. وتعترب ال�سني اأن تايوان تابعة لها وتوعدت 
مرارا بال�سيطرة عليها. و�سباح االثنني، التقى عازار رئي�سة 
املجتمع  يعرتف  ب��اأن  تطالب  التي  ان��غ-وي��ن،  ت�ساي  ت��اي��وان 
الدويل باجلزيرة كدولة ذات �سيادة وكثرا ما تثر حفيظة 
اإن  لت�ساي  االأم��رك��ي  ال��وزي��ر  وق���ال  ال�سينيني.  امل�����س��وؤول��ني 
كانت بني االأجنح يف العامل  لكوفيد19-  تايوان  “ا�ستجابة 
والدميوقراطية  وال�سفافة  املنفتحة  الطبيعة  بف�سل  وذلك 
ت�ساي  ���س��ك��رت  ب���دوره���ا،  ال��ت��اي��وان��ي��ة«.  وال��ث��ق��اف��ة  للمجتمع 
اإىل  لالن�سمام  م�سعاها  يف  دعمها  على  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
ملنعه.  اأمر تعمل بكني جاهدة  العاملية، وهو  ال�سحة  منظمة 
قط  تغلب  اأال  ال�سيا�سية  االعتبارات  “على  اإن  ت�ساي  وقالت 
على احلقوق املرتبطة بال�سحة”، وا�سفة رف�س بكني ال�سماح 

لتايوان باالن�سمام اإىل املنظمة باالأمر “املوؤ�سف للغاية«.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام: 

ن����ورة ال��ربي��ك��ي ب��ط��ل��ة العرب  اأك�����دت 
دعم  اأن  امل����ب����ارزة  ل��ع��ب��ة  يف  واخل���ل���ي���ج 
احل���ك���وم���ة وا����س���رتات���ي���ج���ي���ة االحت�����اد 
وامل��ن��اف�����س��ة ال���ق���وي���ة م���ع اأق���ران���ه���ا يف 
وحتقيقها  ت��ف��وق��ه��ا  وراء  امل��ن��ت��خ��ب 
املرحلة  يف  امل���ت���وال���ي���ة  ل������الإجن������ازات 

االأخرة.
ف���خ���ره���ا مب����ا حققته  ع����ن  واأع�����رب�����ت 
والعربي،  اخلليجي  امل�ستويني  على 
اإن��ه��ا م��ا زال���ت يف بداية  ولكنها ق��ال��ت 
تتجاوز هذه  امل�سوار" الأن طموحاتها 
اإجنازات  حتقيق  وت�ستهدف  احل���دود 
الدعم  واأوملبية، يف ظل  وعاملية  قارية 
الكبر الذي تلقاه من برنامج النخبة 
باأكادميية فاطمة بنت مبارك، واحتاد 
ال�سيخ �سامل  املهند�س  املبارزة برئا�سة 
بن �سلطان القا�سمي، و نادي بني يا�س 
يف  لها  والدائمة  االأ�سا�سية  احلا�سنة 

كل املراحل".
وروت نورة الربيكي " 18 عاما"اأ�سغر 
ت�سريحات  وخليجية يف  عربية  بطلة 
" وام" بداية  االإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة 
�سنوات   8 ق��ب��ل  امل���ب���ارزة  م��ع  ق�ستها 
فقالت " كان عمري 10 �سنوات وقتها 
�سالة  يف  اللعبة  على  تعرفت  عندما 
املدرجات  يا�س، وجل�ست يف  بني  نادي 
الأت��اب��ع م���اذا ي��ح��دث ل��ع��دة اأ���س��ه��ر، ثم 
التحكيم  ع��ن  معلومات  اأج��م��ع  ب���داأت 

واأ�ساليب  الفرن�سية،  مب�سطلحاته 
اللعب املختلفة، وبداأت اأتدرب وان�سم 
لفريق بني يا�س حتت ا�سراف الكابنت 
ال������ذي علمني  ال���ف���ت���وح  اأب������و  ف��ت��ح��ي 
االأ�سا�سيات، ثم �ساركت يف اأول بطولة 
حم��ل��ي��ة مب��دي��ن��ة ال���ع���ني ب��ع��د عامني 
التدريبات، وح�سلت فيها  تقريبا من 
ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��اين وك��ان��ت ت��ل��ك هي 

نقطة التحول يف م�سرتي".
الثاين يف بطولة  " املركز   : واأ�سافت 
املنتخب يل،  انتباه مدرب  العني لفت 
فقرر �سمي فورا، ومن هنا بداأت اأفكر 
يف حتقيق اإجنازات للدولة، ورفع علم 
االإمارات يف كل املحافل، ثم �ساركت يف 

البطولة العربية باالأردن عام 2016 
وبرغم انني مل اأحقق مركزا متقدما 
الدولية،  اخل��ربة  اإىل  حلاجتي  نظرا 
حافزا  ك��ان��ت  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ل��ك  اأن  اإال 
ك���ب���را يل، اك��ت�����س��ب��ت م��ن��ه��ا اخل����ربة، 
وقررت اأن اأكون على من�سات التتويج 
م��ا حتقق  املقبلة، وه��و  ال��ب��ط��والت  يف 
بالفعل، فح�سدت الكثر من االألقاب 
كثرا  وا�ستفدت  واخلليجية،  العربية 
م��ن االن�����س��م��ام ل��ربن��ام��ج ال��ن��خ��ب��ة يف 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك الذي وفر 
يل املع�سكرات اخلارجية وامل�ساركات يف 
البطوالت العاملية باأوروبا، مما كان له 
ب�سكل  م�ستواي  تطور  على  بالغ  اأث��ر 

اأ�سلوب  يف  نوعية  نقلة  وحتقيق  الفت 
ب��اإدارة ال��ن��زاالت، مبا انعك�س  تفكري 
البطوالت  م���ن  امل���زي���د  ح�����س��د  ع��ل��ى 

واالألقاب حمليا وخليجيا وعربيا ".
م�سرتها  يف  االإجن�������ازات  اأب�����رز  وع���ن 
ال���ري���ا����س���ي���ة ب�����س��ك��ل ع�����ام اأو����س���ح���ت 
اأك��رث من  نورة:" بالن�سبة يل حققت 
واخلليجي  املحلي  بني  ميدالية   40
وال��ع��رب��ي، ول��ك��ن اأك���رث اإجن���از اأفتخر 
ب���ه ح��ت��ى االآن ه���و ح�����س��ويل ع��ل��ى 3 
العربية  ميداليات ذهبية يف البطولة 
ب��ال��ك��وي��ت خ����الل ���س��ه��ر ف���رباي���ر من 
ح�سدت  ان��ن��ي  خ��ا���س��ة   ،2019 ع���ام 
امل��ي��دال��ي��ات يف 3 ف��ئ��ات ه��ي حت��ت 18 

والعمومي  �سنة،   20 ال���  وحت��ت  �سنة، 
ت�سنيف  على  وحينها ح�سلت  للفرق، 
عربي ي�سعني يف ال�سدارة بلعبة �سالح 
ال�سي�س" الفلوريه"، والكل اأكد حينها 
اأنني كنت مفاجاأة البطولة، وال�سر يف 
ا�ستفادتي  هو  بالتاأكيد  االإجن��از  ذل��ك 
العاملية  وال��ب��ط��والت  امل��ع�����س��ك��رات  م��ن 
التي �ساركت فيها باإيطاليا بدعم من 
ال��ن��خ��ب��ة الأك��ادمي��ي��ة فاطمة  ب��رن��ام��ج 
اكت�سبت  اأن���ن���ي  ح��ي��ث  م����ب����ارك،  ب��ن��ت 
على  انعك�ست  ك��ب��رة  دول��ي��ة  خ����ربات 
بعد  نورة:"  وتوا�سل  لعبي".  اأ�سلوب 
امليداليات الثالث يف الكويت كانت يل 
خليجية  اأخ���رى  واإجن����ازات  م�ساركات 

اأكتوبر  �سهر  ففي  بها،  اأع��ت��ز  وعربية 
بطولة  يف  ال��ذه��ب  ح�سدت   2019
لعبة  وك��ان��ت  بالكويت  امل����راأة  خليجي 
للمراأة  اإجنازات  اأعلى  املبارزة �ساحبة 
االإماراتية يف تلك البطولة، ويف �سهر 
دي�سمرب من عام 2019 كانت هناك 
بطولة عربية للفردي والفرق لل�سباب 
وحققت  اأي�سا،  الكويت  يف  والنا�سئني 
اإحداهما  ذهبيتني  ميداليتني  فيها 
وبالتايل  ل��ل��ف��رق،  واأخ�����رى  ل��ل��ف��ردي، 
يل،  بالن�سبة  ح�سن  ف��األ  الكويت  ف��اإن 
اأن  اأن��ن��ي م��ن ح�سن حظي  اأق���ول  واأن���ا 
زميلتني  وب���ني  بيني  ق��وي��ة  امل��ن��اف�����س��ة 
املنتخب هما لطيفة احلو�سني  يل يف 

املناف�سة حافز  و�سهد خ��رام، واأن تلك 
لتطوير  وت��دف��ع��ن��ا  جميعا،  ل��ن��ا  ك��ب��ر 
مكانة  وعن  م�ستوانا ب�سكل م�ستمر". 
على  ع���ام  ب�سكل  االإم���ارات���ي���ة  امل���ب���ارزة 
" برغم  ن��ورة:  امل�ستوى العربي تقول 
املبارزة  العهد يف  االإم���ارات حديثة  اأن 
ال�سنني  بع�سرات  �سبقتنا  بدول  قيا�سا 
مثل م�سر واجلزائر وتون�س والكويت، 
اأن اجلميع على ثقة باأن االإمارات  اإال 
املقدمة،  ن��ح��و  ث��اب��ت��ة  بخطى  مت�سي 
وهو  م�����س��ت��م��ر،  ب�سكل  االأداء  وت��ط��ور 
ال�سدارة  على  بقوة  تناف�س  ما جعلها 
اأو  البنات  م�ستوى  على  �سواء  حاليا، 
البنني، وبالن�سبة يل هديف االأكرب هو 

اأوملبياد باري�س 2024 ، اأن اأتاأهل لها 
واأحقق فيها اإجنازا، الأن االأوملبياد اأهم 
العامل، وهذا يحتاج  حدث ريا�سي يف 
الربامج  يف  ال���دع���م  م���ن  م���زي���د  اإىل 
وامل�ساركات  وامل��ع�����س��ك��رات  وال��ت��دري��ب 
وعن  االإعالمي".  والرتكيز  الدولية 
ب��ني الدرا�سة  ت��وائ��م  درا���س��ت��ه��ا وك��ي��ف 
البطوالت  يف  وامل�ساركة  وال��ت��دري��ب��ات 
تكنولوجيا  اأدر���������س  نورة:"  ت���ق���ول 
باأبوظبي،  التقنية  كلية  يف  املعلومات 
هند�سة  يف  اأت��خ�����س�����س  اأن  واأمت����ن����ى 
التوازن  اأن حتقيق  وت��رى  ال��ربجم��ة. 
وامل�ساركات  والتدريبات  الدرا�سة  بني 
ل��ي�����س م�ستحيال  ول��ك��ن��ه  ���س��ع��ب  ام���ر 
التي  اجل��ام��ع��ة  م��رح��ل��ة  يف  خ�سو�سا 
:بالن�سبة  وق��ال��ت  تركيز.  اإىل  حت��ت��اج 
يل ويف ظل م�ساعدة االأ�سرة وحر�سي 
اأج����د  امل���ج���ال���ني ال  ال���ن���ج���اح يف  ع���ل���ى 
دقيقة  كل  ا�ستغالل  واأح��اول  �سعوبة، 
للم�ساركة  ال�سفر  اأثناء  لو كانت  حتى 
اأو  ال��ت��دري��ب��ات،  اأو بعد  ال��ب��ط��والت،  يف 
بني النزاالت، وحتى االآن اأ�سر ب�سكل 
يف  الأ�ساتذتها  ال�سكر  ووج��ه��ت  جيد" 
موقفها  ي���ق���درون  ال���ذي���ن  اجل��ام��ع��ة 
الدعم  وي��ق��دم��ون  امل���واق���ف  بع�س  يف 
تاأكدهم  ب�����س��رط  ول���ك���ن  وامل�������س���ان���دة، 
والنجاح،  الدرا�سة  على  حر�سها  من 
وتقول نورة :لهذا فاإنني اأحمل كتبي 
معي دائما يف ال�سفر اخلارجي، وخالل 

املع�سكرات والبطوالت".

زار النجمان الدوليان االإيطايل والرت زينغا والربازيلي األي�ساندرو فالكاو عامل 
دبي للريا�سة الذي ينظمه مركز دبي التجاري العاملي بالتعاون مع جمل�س دبي 
العا�سر  للعام  ويقام  �سهرة  االأك��رث  ال�سيفي  الريا�سي  احل��دث  ويعد  الريا�سي، 
على التوايل يف قاعات زعبيل 4 و 5 و 6 يف مركز دبي التجاري العاملي وي�ستمر 

حتى الثالث من اأكتوبر املقبل.
االإيطايل  للمنتخب  ال�سابق  املرمى  زينغا حار�س  االإيطايل والرت  املدرب  واأ�ساد 
ونادي انرت ميالن واملدرب احلايل لنادي كالياري بالفعاليات التي تقام يف عامل 
حتقيق  اأهمها  ومن  املطبقة  االح��رتازي��ة  ب��االإج��راءات  اأ�ساد  كما  للريا�سة،  دبي 
االأر�سيات  على  امل��وج��ودة  واملل�سقات  امل�ساركني  كافة  بني  االجتماعي  التباعد 
بهذه  امل�ساركني  والتزام جميع  املوجود يف كل مكان،  والتعقيم  وعلى احلوائط، 

االإجراءات رغم االإقبال الكبر على الفعاليات.
ال�سالمة  الرتكيز على  اأن ترى  رائع هنا، الأنه ميكنك  اأمر  ""اإنه  زينغا:  وقال 
مبجرد الدخول اإىل املكان، لذلك اأنا اأحب دبي التي اأعتربها موطني حيث اأقيم 
هنا مع زوجتي واأطفايل منذ 10 �سنوات، ولقد اأحببت عامل دبي للريا�سة فهو 
مكان رائع بالفعل الأنه يوفر الفر�سة ملمار�سة العديد من الريا�سات املختلفة 
اأج��د مكان واح��د يف ال��ع��امل حيث ميكنك ال��ذه��اب اإىل  حت��ت �سقف واح���د، ومل 

الداخل ولعب كرة القدم والتن�س والبادل والكرة الطائرة وكرة ال�سلة".
واأ�ساف زينغا: "لقد قام جمل�س دبي الريا�سي بعمل رائع هنا وقدم حاًل رائًعا 

لتح�سني الريا�سة ودعوة االأطفال ملمار�سة الن�ساط البدين."
ويعد والرت زينغا اأحد اأف�سل حرا�س املرمى يف اللعبة بعد اأن خا�س 58 مباراة 
و�سجل   1990 لعام  العامل  كاأ�س  ذلك  االإي��ط��ايل، مبا يف  الوطني  املنتخب  مع 

على اأر�سه خاللها الرقم القيا�سي لكاأ�س العامل ب�سباك نظيفة بخم�س مباريات 
اأدار فرًقا  16 عاًما يف اإنرت ميالن، وبعد التقاعد  اأم�سى  متتالية، وكمحرتف 
يف بطوالت الدوري املختلفة حول العامل، مبا يف ذلك العني والن�سر وال�سعب يف 

االإمارات العربية املتحدة.
اأ�سهر  اأحد  بفالكاو  ال�سهر  فيرا  روزا  األي�ساندرو  الربازيلي  النجم  عرب  فيما 
جنوم كرة قدم ال�ساالت يف العامل، عن �سعادته بالتواجد يف عامل دبي للريا�سة، 
واأنا  املختلفة  الريا�سات  م��ن  الكثر  يت�سمن  الأن��ه  رائ��ع  احل��دث  "هذا  وق���ال: 
منبهر باالإجراءات االحرتازية القوية يف هذا املكان، والتزام اجلميع باالإر�سادات 
درجة  وقيا�س  والتعقيم  االح��رتازي��ة  االإج����راءات  تطبيق  يتم  حيث  ال�سحية، 
اأع��ود مرة  احل��رارة ب�سكل ا�ستثنائي واأن��ا �سعيد حًقا بزيارة هذا املكان واأري��د ان 
اأخرى".  ويعد فالكاو  اأف�سل هداف على االإطالق يف املباريات الدولية للرجال 
، وحائز على اأربع جوائز الأف�سل العب يف العام )2004 و 2006 و 2011 
لعام  ال�ساالت  لكرة  العامل  لكاأ�س  الذهبي  احل��ذاء  اإىل  باالإ�سافة   ،  )2012 و 
عامي 2004 و 2008 - ، وبداأ م�سرته  الكرة يف  الذهبية  واجلائزة   2004
وكورينثيانز  باولو  �ساو  منها  كبرة  برازيلية  اأن��دي��ة  لعدة  ولعب   1989 ع��ام 
واأتليتكو مينرو، برزت مهارته مع املنتب الربازيلي لكرة قدم ال�ساالت حيث قاد 
املنتخ للفوز بكاأ�س العامل عام 2008. وي�سهد عامل دبي للريا�سة اإقبااًل كبًرا 
من  العديد  يتوافد  كما  واالأع��م��ار  اجلن�سيات  خمتلف  من  الريا�سة  ع�ساق  من 
جنوم الريا�سة املحليني والدوليني الذين يتوافدون يومًيا لال�ستمتاع باالأجواء 
ملعًبا   23 تت�سمن  التي  املكيفة  القاعات  داخ��ل  تقام  التي  واالأن�سطة  الرائعة 
والري�سة  والكريكت  ال�سلة  وك��رة  القدم  كرة  هي  ريا�سية  األعاب   8 وت�ست�سيف 

اأبوابها  وتفتح  الطاولة،  وك��رة  تن�س  والبادل  الطائرة  والكرة  والتن�س  الطائرة 
من ال�ساعة الثامنة �سباًحا حتى ال�ساعة العا�سرة م�ساًء. وكان النجم االإماراتي 
قي�س عمر ال�سبيبي العب نادي �سباب االأهلي واملنتخب االإماراتي لكرة ال�سلة و 
الالعب الدويل فادي اخلطيب اأ�سطورة كرة ال�سلة اللبنانية قد زارا احلدث يف 
وقت �سابق. وتتاح املالعب الريا�سية للحجز اجلماعي، كما توفر االأكادمييات 
الريا�سية امل�ساركة يف احلدث خمّيمات التدريب ال�سيفية. وميكن الو�سول اإىل 
ُي�ساهم يف ت�سهيل حركة  امل�ستقبل  القاعات من خالل مدخل مبا�سر من �سارع 
باالإر�سادات  ريا�سية  لعبة  كل  وتلتزم  منف�سل.  �سيارات  موقف  ويتوفر  ال��زّوار 
ال�سحية والتوجيهات ال�سادرة من حكومة دبي، ل�سمان احلفاظ على ا�ستيعاب 
ع�ّساق الريا�سة والريا�سيني املحرتفني يف كل ملعب باأمان تام. وقد قام فريق 
عامل دبي للريا�سة باإعداد فريق من العاملني املدّربني تدريباً كاماًل للم�ساعدة 
�س يف التعقيم، �سوف يكون  يف جميع االأن�سطة الريا�سية، وجتهيز فريق متخ�سّ
م�سوؤواًل عن التطهر االآمن لكافة املعّدات الريا�سية ب�سورة دورية منتظمة يف 
كفعالية  كبر  دور  للريا�سة  دبي  عامل  ويلعب  الريا�سية.  القاعة  اأنحاء  جميع 
كبرة  وف��ائ��دة  اأهمية  ولها  ت��ام  اأم���ان  يف  ال��ق��اع��ات  داخ��ل  تقام  �سيفية  ريا�سية 
الكبرة، مع  ال�سعبية  ذات  الريا�سية  الربامج  من  ع��دداً  تقدم  للمجتمع، حيث 
م�ساركة جمموعة من املوؤ�س�سات التدريبية الرائدة يف االإمارات، منها اأكادميية 
واأكادميية  فور�س،  وجي   ،360 وتن�س  القدم،  لكرة   IFA واأكادميية  الليجا، 
و�سوتنج  الطائرة،  للري�سة  دبيكا  واأكادميية   ،)PSA( �سبورت�س  بروفي�سنال 
�ستار، واأي�ساً ت�سامب�س اأهد )Champsahead(، وغرها، والذين يقدمون 

دورات تدريبية احرتافية.

ينظمه جمل�ض دبي الريا�شي ومركز دبي التجاري

عامل دبي للريا�شة ي�شتقطب جنومًا دوليني

••  اأبوظبي-الفجر

نا�سر  اأح��م��د  د.  ال��ل��واء  �سعادة  اأ���س��اد   
الري�سي رئي�س اللجنة املنظمة العليا 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  لبطولة 
ال�سيدات  ل��رم��اي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  م���ب���ارك 
الدويل  الفر�سان  منتجع  �سهده  مبا 
اأن���ه �سي�سبح يف  ت��ط��وي��ر م��وؤك��دا  م��ن 

امل�����س��ت��ق��ب��ل ال��ق��ري��ب ق��ب��ل��ة ل��ك��ل رماة 
م���اري���وت  ف���ن���دق  اإن   وق������ال  ال����ع����امل 
داخل  يقع  ال��ذي  اأب��وظ��ب��ي  الفر�سان، 
ووقتا  ك��ب��را  ج��ه��دا  �سيوفر  املنتجع 

ثمينا على الرماة واملنظمني .
نا�سر  اأح��م��د  د.  ال��ل��واء  �سعادة  وثمن 
منتجع  اإدارة  جمل�س  جهود  الري�سي 
جرب  �سعادة  راأ���س��ه��م  وع��ل��ى  الفر�سان 

ادارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ال�������س���وي���دي 
املنتجع لنظرته الثاقبة وحر�سه على 
امليادين لت�ساهي  ا�ستحداث وتطوير 
وتواكب  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ي���ادي���ن  اف�����س��ل 
املتغرات التي ي�سهدها عامل الرماية 
كربيات  ال�ست�سافة  ج��اه��زة  لت�سبح 
ال��ب��ط��والت ال��ق��اري��ة وال��دول��ي��ة ونحن 
ال�سيخة  �سمو  ب��ط��ول��ة  اإق��ام��ة  ن��ع��ت��زم 

لرماية  العاملية  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
�ستحظى  وال��ت��ي  باملنتجع  ال�����س��ي��دات 
ويف  ال��ع��امل  رام��ي��ات  اأف�سل  مب�ساركة 
اإىل  امل��ت��اأه��الت  ال��رام��ي��ات  مقدمتهن 
امل��ق��ب��ل��ة يف  االومل���ب���ي���ة  االأل����ع����اب  دورة 

طوكيو .
بتعيني  االإدارة  جمل�س  ب��ق��رار  واأ���س��اد 
�سلطان حممد الكعبي رئي�سا تنفيذيا 

القرار  ه��ذا  اأن  اإىل  منوها  للمنتجع 
اإ�سافة  ي�سكل  و���س��وف  اأه��ل��ه  ���س��ادف 
والتحديث  ال��ت��غ��ي��ر  مل��واك��ب��ة  ن��وع��ي��ة 
ملا يتمتع به من  املنتجع  الذي �سهده 
العمل  يف  وديناميكية  وحنكة  خ��ربة 
العمل يف  التوفيق وفريق  كتمنني له 
اأف�����س��ل م��ا لديهم م��ن جهود  ت��ق��دمي 
ابوظبي كوجهة  ام��ارة  مكانة  لتعزيز 

ولالرتقاء  عاملية  و�سياحية  ريا�سية 
ب��ري��ا���س��ت��ن��ا امل��ح��ب��ب��ة " ال���رم���اي���ة " 
م�سرق  غ����د  ن���ح���و  ب���ه���ا  وال���ن���ه���و����س 
وم�����س��ت��ق��ب��ل م���زده���ر و م��ت��ج��دد يعيد 
لرماية االإمارات اإجنازاتها املعروفة .

الفر�سان  م��ن��ت��ج��ع  "ُيعّد  واأ�����س����اف 
نوعه  م��ن  االأّول  ال����دويل  ال��ري��ا���س��ي 
االأو���س��ط  وت�ستهر  ال�سرق  يف منطقة 

مدينة اأبوظبي بكونها وجهة ريا�سية 
تزال  و ال  االأول  ال��ط��راز  م��ن  ع��امل��ي��ة 

تتطّور يوماً بعد يوم" .
ميادين  ف�������اإن  م����ع����روف  ه����و  وك����م����ا 
الدويل  ال��ف��ر���س��ان  مبنتجع  ال��رم��اي��ة 
بعد  العمل  اىل  تعود  �سوف  باأبوظبي 
ميادين  وا�ستحداث  �سيانتها  مت  ان 
املرافق  م���ن  ع����دد  واإن�������س���اء  ج���دي���دة 

االإ�سافية كمواقف ال�سيارات ومكاتب 
لت�ستوعب كربيات  اللوج�ستي  الدعم 

البطوالت.

بعد �شيانة امليادين وحتديثها

الري�شي : منتجع الفر�شان الدويل �شيكون قبلة رماة العامل
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•• اأبوظبي-وام:

التنظيمية  اللجنة  رئي�س  بوخاطر  حممد  عقده  ال��ذي  االج��ت��م��اع  ا�ستعر�س 
ومقرها  للجنة  التنفيذية  واالإدارة  العامة  االأم��ان��ة  مع  للمالكمة  اخلليجية 
اأبوظبي االأو�ساع املالية واالإدارية واالأر�سيف اخلا�س باللجنة وامل�سابقات التي 

يتم تنظمها ب�سكل دوري.
كما ا�ستعر�س االجتماع، الذي يعد االأول بعد تعيني بوخاطر لرئا�سة اللجنة، 
اأبرز االإجن��ازات التي حتققت منذ تاأ�سي�سها ومدى م�ساهمتها يف دفع وتطوير 
ن�سرها بدول  ب��دور كبر يف  االإم��ارات قامت  اأن  باملنطقة خا�سة  لعبة املالكمة 

اخلليج واإطالق البطوالت االإقليمية على م�ستوى الكبار وال�سباب والنا�سئني.
وقال ح�سن احلمادي االأمني العام للجنة التنظيمية اخلليجية اإن االجتماع كان 
�سروريا بالن�سبة للرئي�س اجلديد من اأجل اطالعه على الو�سع من الداخل، 
قبل االجتماع املو�سع الذي �سيعقد ال�سهر اجلاري مع اأع�ساء اللجنة التنظيمية 

من خمتلف دول اخلليج.
االأمانة  يف  العمل  اإدارة  باأ�سلوب  اإعجابه  اأب��دى  اجلديد  الرئي�س  اأن  اإىل  ولفت 
العامة، واأ�ساد باملنجزات ال�سابقة التي حتققت يف عهد ال�سيخ حامد بن خادم بن 
بطي اآل حامد على مدار املرحلة املا�سية، واأكد اأنه �سيكمل امل�سرة للبناء على 
القواعد املوجودة، بالتعاون مع كل امل�سوؤولني من خمتلف الدول ال�سقيقة، واأن 
االأولويات الرئي�سية يف العمل للمرحلة املقبلة هي التو�سع يف ن�سر اللعبة لزيادة 
الوطنية يف  باملنتخبات  واالهتمام  ال��دول،  املمار�سة مبختلف  قاعدتها يف  رقعة 
خمتلف املراحل ال�سنية وحتديدا يف مراحل النا�سئني وال�سباب". ونوه احلمادي 
اإىل اأنه مت االتفاق يف االجتماع على تو�سيع اآفاق التعاون مع االحتاد االآ�سيوي 
للمالكمة برئا�سة �سعادة اأن�س العتيبة ال�ستثمار وجوده يف هذا املن�سب الدويل 
من  واال���س��ت��ف��ادة  واالإداري�����ة،  والتحكيمية  التدريبية  ال��ك��وادر  لتطوير  الكبر 
التعاون  املوؤ�س�سي، وكذلك  العمل  االآ�سيوي يف  امل�ستوى  الناجحة على  التجارب 
لها  دفعة  اإعطاء  اأج��ل  من  اخلليجية  للدول  البطوالت  بع�س  تنظيم  اإ�سناد  يف 

للك�سف عن االأبطال والقاء ال�سوء اإعالميا عليهم".
وعن الن�ساط املحلي يف االإمارات وعودة التدريبات اأو�سح احلمادي بو�سفه اأمينا 
" ع��ادت يوم االأح��د املنتخبات للتدريب داخل  لل�سر العام يف احت��اد االإم���ارات : 
مركز االحتاد يف مدينة زايد الريا�سية، مع االلتزام بكافة ال�سوابط واالإجراءات 
االحرتازية املعتمدة من اجلهات املخت�سة، حيث خ�سع كل الالعبني واملدربني 

واالإداريني للفحو�س الطبية .
املدرب  مع  االتفاق  اأن��ه مت  اخلليجية  التنظيمية  للجنة  العام  االأم��ني  واأ���س��اف 
التباعد  لتحقيق  ف���رتات  على  التدريبية  احل�س�س  ت��وزي��ع  على  وال��الع��ب��ني 
االجتماعي، يف نف�س الوقت الذي مت فيه االتفاق مع اإحدى ال�سركات املعتمدة 
لتعقيم املركز، وكل �سيء ي�سر على قدم و�ساق حاليا، ونخطط الإقامة بطولة 
اأما  امل�ستوى،  تطور  معدل  لقيا�س  املقبل  �سبتمرب  �سهر  يف  م�سغرة  تن�سيطية 
القادم  االجتماع  يف  اأجندتها  نعتمد  ف�سوف  املقبل  املو�سم  م�سابقات  بخ�سو�س 

ملجل�س اإدارة االحتاد والذي �سنعقده قبل نهاية ال�سهر اجلاري.

تنظيمية املالكمة اخلليجية ت�شتعر�ض 
اإجنازاتها وم�شاهمتها يف تطوير اللعبة



الثالثاء   11   أغسطس   2020  م    -   العـدد   13008  
Tuesday      11    August   2020   -  Issue No   13008الفجر الريا�ضي

1818

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�سيفي  التدريبي  املع�سكر  يحظي   
متزايد  باإقبال  للجوجيت�سو  الثاين 
اأ�سبوعه  يف  للم�ساركة  ا�ستقبل  حيث 
الثاين اأكرث من 60 م�ساركا جديدا 
وي�ستفيد  اجلن�سيات.  خمتلف  م��ن 
التقنيات  اأج�������ود  م����ن  امل�������س���ارك���ون 
من  بع�س  اإ���س��راف  حت��ت  التدريبية 
اأ�سهر مدّربي اجلوجيت�سو يف الدولة، 
م�ستويات  حت�����س��ني  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل��ون 
جل�سات  ���س��م��ن  ال��ب��دن��ي��ة  ل��ي��اق��ت��ه��م 
ريا�سية دورية، ف�ساًل عن االأن�سطة 
ت�ساعدهم  التي  االأخ��رى  الرتفيهية 
ع���ل���ى ت���ك���وي���ن �����س����داق����ات ج����دي����دة. 
ال����ذي تنّظمه  امل��ع�����س��ك��ر،  وق���د الق���ى 
لال�ستثمارات  العاملية  الروؤية  �سركة 
حت��ت اإ����س���راف م��ن احت����اد االإم�����ارات 
للجوجيت�سو يف نادي وفندق �سباط 
ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ب��اأب��وظ��ب��ي خالل 
اأغ�سط�س،   23-2 ب����ني  ال����ف����رتة 
ا�ستجابة رائعة متثلت مب�ساركة اأكرث 

من 160 ريا�سّيا. 
بروتوكوالت  بكافة  املع�سكر  ويلتزم 
املخ�س�سة  وال�������س���الم���ة  ال�������س���ح���ة 
ال�سعيد  على  كوفيد19-  مل��واج��ه��ة 
ا�ستملت  وال��ت��ي  واالحت�����ادي،  املحلي 
والتاأكد  امل�ساركني  كافة  على فح�س 
لغاية  م���ن���ه���م  ف������رد  ُك������ل  ع������زل  م����ن 
وتاأكيدها.  الفحو�سات  نتائج  ظهور 
ول���ت���ع���زي���ز م�����ه�����ارات ال���ري���ا����س���ّي���ني 
واالرتقاء بقدراتهم، �سارك جمموعة 
م���ن اأب�����رز امل���درب���ني ال��ع��ام��ل��ني لدى 
اأن��دي��ة اجلوجيت�سو جن��اح��اً يف  اأك��رث 
القوة  اإىل ج��ان��ب خ��ب��ٍر يف  ال��دول��ة، 
والتكّيف واأخ�سائي العالج الطبيعي 

للجوجيت�سو.  ال��وط��ن��ي  للمنتخب 
اليومية  اجل���ل�������س���ات  ع����ن  وف�������س���اًل 
والتاأهيل  اجل��وج��ي��ت�����س��و  ل���ت���دري���ب 
البدين يف �سالة االألعاب الريا�سية، 
يحظى املتدّربون بفر�سة لال�ستمتاع 
االأن�سطة  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  مب��ج��م��وع��ة 
ال���رتف���ي���ه���ي���ة، م���ث���ل حت����دي����ات ك���رة 

وال�سباحة  والبولينج  ال��ودي��ة  القدم 
والعرو�س ال�سينمائية. 

م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال امل��������درب رام�����ون 
للمنتخب  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر  ل��ي��م��و���س، 
ت�سميم  اأن  للجوجيت�سو،  ال��وط��ن��ي 
ال���ت���وازن االأم��ث��ل بني  ج���دول يحقق 
واالأن�سطة  اجل��وج��ي��ت�����س��و  ري���ا����س���ة 

االأهمية  �سديد  عاماًل  كان  االأخ��رى 
ا�ستفادة  باأق�سى  املتدّربني  تزويد  يف 
امل�ستمر  اهتمامهم  وتعزيز  ممكنة، 
"ي�سارك  مو�سحاً:  الريا�سة؛  بهذه 
يف املع�سكر مزيج متميز من الفتيان 
�سمن م�ستويات متنوعة من املهارات. 
ي�سقون  امل�����س��ارك��ني  ه����وؤالء  وم��ع��ظ��م 

اجلوجيت�سو،  ري��ا���س��ة  يف  ط��ري��ق��ه��م 
ج���ّدي  ت���دري���ب���ي  م��ع�����س��ك��ر  اأول  وه����و 
لتجّنب  يدفعنا  مم��ا  ل��ه��م،  بالن�سبة 
الفئة.  لتلك  ال��ت��دري��ب  يف  االإف����راط 
الفتيان  م�ساعدة  علينا  ينبغي  كما 
ع��ل��ى اال���س��رتخ��اء ب��ع��ي��داً ع��ن اأج���واء 
م�سوقة  حت��دي��ات  ع��رب  اجلوجيت�سو 

ال�سباحة  وج��ل�����س��ات  ال���ق���دم،  ك���رة  يف 
على  وت�������س���ج���ي���ع���ه���م  وال����ب����ول����ي����ن����غ، 
ال�سداقات  وت���ك���وي���ن  اال����س���ت���م���ت���اع 
بع�سهم  م����ع  ال������رواب������ط  وت���دع���ي���م 

البع�س".
على  "نحر�س  ل��ي��م��و���س:  واأردف 
النف�سية  بالراحة  امل�ساركني  تزويد 

م�ستوى  ل����ت����ع����زي����ز  وال���ت�������س���ج���ي���ع 
ا�ستجابتهم ملا يحاول املدّربون غر�سه 
فيهم. وتعترب ا�ستجابة املتدّربني من 
العوامل التي يوليها املدّربون اأهمية 
امل�ساركة  ف��ر���س��ة  ون��غ��ت��ن��م  ك�����ربى. 
املع�سكر لنعمل  الوا�سعة يف  ال�سبابية 
على تعزيز ارتباطهم بهذه الريا�سة، 

كاأفراد  ال��ت��ط��ّور  ع��ل��ى  وم�ساعدتهم 
اإيجابية  ب���اأج���واء  يفي�س  فاملع�سكر 
للمحافظة  و�سن�سعى  ح��ق��اً،  ناب�سة 

على ذلك حتى اليوم االأخر".
ال������ذي يبلغ  اأي��������وب،  واأع��������رب ج�����ود 
�سعادته  ع��ام��اً، ع��ن   11 ال��ع��م��ر  م��ن 
الذي  املع�سكر  يف  بامل�ساركة  الكبرة 
ملمار�سة  مم���ي���زة  ف���ر����س���ة  ل����ه  اأت�������اح 
اأ�سدقائه؛  برفقة  املف�سلة  ريا�سته 
مب�ساركتي  ج��داً  م�سرور  "اأنا  وق��ال: 
ع�ساق  ي�سّم  ال���ذي  املع�سكر  ه��ذا  يف 
���س��ن��ح��ت لهم  اجل���وج���ي���ت�������س���و مم����ن 
الفر�سة للتدّرب حتت اإ�سراف اأف�سل 
�سيئاً  ل��ن��ا  ي���وم  ك��ل  امل���دّرب���ني. يحمل 
يف  �سي�ساعدنا  مم��ا  نتعّلمه،  ج��دي��داً 
ك��الع��ب��ني. ويقدم  ق���درات���ن���ا  ت��ع��زي��ز 
للمناف�سة  هامة  فر�سة  املع�سكر  لنا 
بانتظام مع العبني راأيناهم ميثلون 
ميزة  ي�سكل  مم��ا  ال��وط��ن��ي،  املنتخب 

اإ�سافية لنا".
وبح�سب امل�سارك رجا اأكحل البالغ من 
العمر 8 �سنوات، فهو يوؤكد اأن جدول 
والذي  للمع�سكر،  املتوازن  الفعاليات 
ي�سمح للم�ساركني باال�سرتخاء بعيداً 
عن الريا�سة عرب االأن�سطة االأخرى، 
اإبقاء املع�سكر مفعماً باملرح  ي�سهم يف 
هنا  "يجمعنا  وق�����ال:  وال��ت�����س��وي��ق؛ 
االأن�سطة  ومتنحنا  للريا�سة،  حّبنا 
املتنوعة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
مع  وال��ت��وا���س��ل  لال�ستمتاع  ف��ر���س��ة 
ال�سداقات.  وتكوين  املتدّربني  بقية 
القدم،  ك���رة  امل��ن��اف�����س��ات يف  وحت��ت��دم 
رائعاً  وقتاً  يومني  منذ  ق�سينا  وق��د 
اأن�سطة  اإن���ه���ا  ال��ب��ول��ي��ن��ج!  ���س��ال��ة  يف 
طاقتنا  جتديد  وتكفل  ج��داً،  ممتعة 

با�ستمرار".

مع�شكر اجلوجيت�شو ال�شيفي الثاين ي�شهد اإقبال لفتا ويرحب باأكرث من 60 م�شاركا جديدا من خمتلف اجلن�شيات يف اأ�شبوعه الثاين 

•• دبي –الفجر:

 اأكد ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 
رئي�س احتاد االإمارات لكرة القدم اأن 
اإدارة االحت��اد يقف بقوة اإىل  جمل�س 
لهم  و�سيوفر  املالعب  ق�ساة  جانب 
كل اأ�سباب التفوق لكي يوؤدوا اأدوارهم 
وخارجيا،  حم��ل��ي��اً  ال�����س��ور  ب��اأف�����س��ل 
التي  بالنجاحات  �سعادته  عن  معرباً 
ح��ق��ق��ه��ا احل���ك���م االإم������ارات������ي خالل 
العقود املا�سية، م�سيداً بحر�س اأ�سرة 
التحكيم على حتقيق التطور املن�سود 

وب�سورة م�ستمرة .
وط���ال���ب ال�����س��ي��خ را����س���د ب���ن حميد 
ببذل  امل����الع����ب  ق�������س���اة  ال���ن���ع���ي���م���ي 

اأق���������س����ى م�����ا ي�������س���ت���ط���ي���ع���ون خ����الل 
من  �سربيا  يف  اخلارجي  مع�سكرهم 
الكروي  ل��ل��م��و���س��م  اال���س��ت��ع��داد  اأج����ل 
الإدارة  ال��ت��ه��ي��ئ��ة  وك���ذل���ك  اجل���دي���د، 
احلكم  اأن  م��وؤك��داً  القارية،  املباريات 
يف  طيبة  ب�سمعة  يحظى  االإم���ارات���ي 
امل��ح��اف��ل اخل���ارج���ي���ة ب��ع��د مت��ي��زه يف 
اإدارة املباريات القارية والدولية، كما 
وبراجمها  احلكام  جلنة  بعمل  اأ�ساد 
النجاح  �سبل  توفر  على  وحر�سها 
ا���س��ت��ق��دام رم�����وز عاملية  م���ن خ����الل 
ل��ت��ن��وي��ر احلكم  ال��ت��ح��ك��ي��م  ع����امل  يف 
املحلي وتهيئته بدنيا وذهنيا للفرتة 

املقبلة.
ب����ن حميد  ال�����س��ي��خ را�����س����د  ومت���ن���ى 

يف  احل��ك��ام  لبعثة  التوفيق  النعيمي 
مبوؤهالت  ث��ق��ت��ه  جم������دداً  ���س��رب��ي��اً، 
احل���ك���م االإم������ارات������ي وق����درت����ه على 
اإىل مزيد من  ال�سعاب، ودعا  جتاوز 
التكاتف والتعاون يف املرحلة املقبلة، 
بات  االإم����ارات����ي  احل��ك��م  اأن  م����وؤك����داً 
�سفراً للدولة يف املحافل اخلارجية . 
وغادرت بعثة حكام كرة القدم �سباح 
بلغراد  ال�سربية  العا�سمة  اإىل  اأم�س 
�سي�ستمر  خ��ارج��ي  مع�سكر  الإق���ام���ة 
ال�سهر  من  والع�سرين  اخلام�س  اإىل 
اإط��ار اال�ستعداد للمو�سم  اجل��اري يف 
 2021-2020 اجل��دي��د  ال��ك��روي 
�سبتمرب  ���س��ه��ر  يف  ���س��ي��ن��ط��ل��ق  ال�����ذي 

املقبل .

علي  يرتاأ�سها  ال��ت��ي  البعثة  و�سمت 
حمد البدواوي ع�سو جمل�س االإدارة 
رئي�س جلنة احلكام عدداً من املدربني 
و  املعتمدين  املحليني  واملحا�سرين 
االأول  الفريق  حكام  من  حكماً   64
رابطة  م�سابقات  �سيديرون  ال��ذي��ن 
املحرتفني االإماراتية وم�سابقة كاأ�س 
رئي�س الدولة ودوري الدرجة االأوىل 
الدوليني  احل���ك���ام  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
امل���ب���اري���ات التي  ���س��ي��دي��رون  ال���ذي���ن 

�سيكلفون باإدارتها خارجياً .
واأع������دت جل��ن��ة احل���ك���ام ب���احت���اد كرة 
القدم برناجماً خا�ساً لق�ساة املالعب 
تدريبات  ي�سمل  �سربيا  مع�سكر  يف 
وعملية  نظرية  وحم��ا���س��رات  بدنية 

خمتلفة وور�س عمل فنية تتناول كل 
واآخر  التحكيم  مبنظومة  يتعلق  ما 
ال��ت��ع��دي��الت ال��ت��ي ط����راأت ع��ل��ى مواد 
عدد  اإدارة  جانب  اإىل  اللعبة،  قانون 
من املباريات الودية لالأندية والفرق 

التي تقيم مع�سكراتها يف �سربيا .
وحر�ست جلنة احلكام على التن�سيق 
واالآ�سيوي  ال����دويل  االحت���ادي���ن  م��ع 
لنخبة  الدعوة  وتوجيه  القدم  لكرة 
حل�سور  الدوليني  املحا�سرين  م��ن 
خرباتهم  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  املع�سكر 

ودعماً مل�سرة  التحكيم االإماراتي .
من جهته توجه علي حمد البدواوي 
جلنة  رئ��ي�����س  االإدارة  جمل�س  ع�سو 
را�سد بن  ال�سيخ  اإىل  بال�سكر  احلكام 

على  االحت��اد  رئي�س  النعيمي  حميد 
لربامج  احلثيثة  ومتابعته  حر�سه 
بتوفر  وتوجيهه  احل��ك��ام  واأن�سطة 
وت�����س��ه��ي��ل ك��اف��ة االإم��ك��ان��ي��ات للجنة 
من اأجل تنفيذ براجمها ومبادراتها 
التحكيم  ���س��ل��ك  ل��ت��ط��وي��ر  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
واالرتقاء به كونه عن�سراً اأ�سا�سياً يف 

جناح منظومة كرة القدم بالدولة .
�سربيا  مع�سكر  اإن  ال��ب��دواوي  وق��ال 
ي���اأت���ي ا���س��ت��ك��م��ااًل ل��ل��ربن��ام��ج ال���ذي 
الن�ساط  توقف  منذ  اللجنة  و�سعته 
كورونا  ج��ائ��ح��ة  ن��ت��ي��ج��ة  ال��ري��ا���س��ي 
لياقة  ت��دري��ب��ات  اأداء  ���س��ه��د  وال�����ذي 
با�ستخدام  اأ���س��ب��وع��ي  ب�سكل  ب��دن��ي��ة 
اإقامة  جانب  اإىل  احلديثة  التقنيات 

عدد من الدورات والور�س والندوات 
االت�سال  ن���ظ���ام  ع���رب  ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة 

املرئي.
وبالتن�سيق  احل��ك��ام  جل��ن��ة  اأن  واأك����د 
م���ع االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة وجل��ن��ة الطب 
كافة  ب����اإن����ه����اء  ق����ام����ت  ال����ري����ا�����س����ي 
وفقاً  باملع�سكر  اخلا�سة  الرتتيبات 
والوقائية  االح��رتازي��ة  ل��الإج��راءات 
اأج������رى كافة  ، ح��ي��ث  ب��ه��ا  امل���ع���م���ول 
اأع�ساء البعثة اأم�س االأول فحو�سات 
وكذلك  �سالمتهم  من  للتاأكد  طبية 
والتقيد  التعقيم  اأدوات  ك��ل  ت��وف��ر 
املعتمد  ال�سحي  بالربوتوكول  التام 
فراغهم  وبعد  احل��ك��ام  اأن  واأ���س��اف   .
�سيخ�سعون  ���س��رب��ي��ا  م��ع�����س��ك��ر  م���ن 

الفيديو  تقنية  ع��ن  متقدمة  ل���دورة 
)VAR(  خ��الل ال��ف��رتة م��ن 27 
التي   2020 اأغ�����س��ط�����س   29 اإىل 
املدير  اإل�������راي  دي��ف��ي��د  ���س��ي��ق��دم��ه��ا 
لكرة  ال��دويل  االحت��اد  ملجل�س  الفني 
الفرتة  خ���الل  �سيتم  فيما   ، ال��ق��دم 
املقبلة اإقامة جتمعات داخلية حلكام 
املجموعة الثانية واحلكام الواعدين 
ال�سنية  امل���راح���ل  حل��ك��ام  واأخ������رى   ،
وامل�����س��ت��ج��دي��ن وع���ق���د ور�����س����ة عمل 

ملقيمي احلكام قبل بداية املو�سم .

بعثة ق�شاة مالعب كرة القدم ُتغادر اإىل مع�شكر �شربيا

را�شد بن حميد ُيطالب احلكام ببذل املزيد من اجلهد والتح�شري الأمثل للمو�شم اجلديد
علي حمد : حري�شون على اإعداد حكامنا باأف�شل �شورة 

•• ال�صارقة-وام: 

الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  بحث 
للبحوث  ال�����������س�����ارق�����ة  وجم�����م�����ع 
�سبل  واالب���ت���ك���ار  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تطوير  وفر�س  امل�سرتك  التعاون 
والبحوث  ال��ري��ا���س��ي  اال���س��ت��ث��م��ار 
االإ�ست�سرافية  العملية  والدرا�سات 
الذي  التن�سيقي  االج��ت��م��اع  خ��الل 
عقد بينهما يف مقر املجمع ملناق�سة 
ومب���ا  ال����ع����الق����ة  ذات  امل����وا�����س����ي����ع 
امل��ج��ل�����س واخلطة  اأه�����داف  ي��خ��دم 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وت��ع��زي��ز جماالت 

اال�ستثمار الريا�سي وفتح اآفاقه.
ح�سر االجتماع �سعادة عي�سى هالل 
ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  احل��زام��ي 
حممد  ح�سني  و���س��ع��ادة  الريا�سي 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  امل���ح���م���ودي 
عبداهلل  الدكتور  و�سعادة  للمجمع 
���س��ل��ط��ان رئي�س  ب��ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
اال�سرتاتيجي  اال�ست�سراف  جلنة 
و����س���ع���ادة ع���ب���داهلل ���س��ل��ط��ان ال���دح 

اال���س��ت��ث��م��ار بجانب  رئ��ي�����س جل��ن��ة 
تنفيذي  ال�����س��رك��ال  ع��ب��دال��رح��م��ن 

م�ساريع باملجمع.
�����س����ع����ادة ح�������س���ني حممد  واأث�����ن�����ى 
املحمودي على دور املجل�س الكبر 
املجمع  مع  التعاون  على  وحر�سه 
وبحث فر�س التطوير اال�ستثماري 
.. فيما قدم عر�سا عن فكرة اإن�ساء 
ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة  وف��ق  املجمع 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 
ل��ي��ك��ون جممعا  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م 
ب�سوق  اجل���ام���ع���ات  ي���رب���ط  ع��ل��م��ي��ا 
العمل ويطور فر�س االبتكار لدى 
ويدعم  واملحلية  العاملية  ال�سركات 
لواقع  االأف��ك��ار  حت��وي��ل  يف  الطلبة 
م��ن خ���الل ت�����س��وي��ق امل��ن��ت��ج حمليا 

وعامليا.
ترتكز  التي  االأولويات  وا�ستعر�س 
املجمع  يف  ال��ع��م��ل  خ��ط��ط  ع��ل��ي��ه��ا 
بيئة  يف  ن���وع���ي���ة  ن��ق��ل��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
املنطقة،  يف  امل���ع���ريف  اال���س��ت��ث��م��ار 

املعرفة  وت��وط��ني  لنقل  باالإ�سافة 
املواطن  ال��ع��ن�����س��ر  ب��ه��دف مت��ك��ني 
القطاعات  يف  اال����س���ت���ث���م���ار  م����ن 
وتناول  امل�ستقبلية،  التكنولوجية 
يحت�سنها  التي  اال�ستثمارات  اأه��م 

املجمع وخططه امل�ستقبلية.
املجمع  اأن  املحمودي  �سعادة  واأك��د 
ملجل�س  ك���اف���ة  اإم���ك���ان���ي���ات���ه  ي���وف���ر 
تقدمي  و�سيتم  الريا�سي  ال�سارقة 
اأهدافه  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ل���ه  ال���دع���م  ك���ل 

�سيكون  املجمع  اأن  اإىل  م�سرا   ..
املقبلة  الفرتة  خالل  توا�سل  على 
التي  امل�����س��رتك��ة  اخل��ط��ط  لتنفيذ 

�سيتم و�سعها بني الطرفني.
����س���ع���ادة عي�سى  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  م����ن 
هالل احلزامي اإن هذا اللقاء بني 
املجل�س وجممع ال�سارقة للبحوث 
ياأتي  واالب���ت���ك���ار  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
للتوا�سل  املجل�س  اأه����داف  �سمن 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  خمتلف  م��ع 
العالقات  وت���وط���ي���د  احل���ك���وم���ي���ة 
ال��ت��ع��اون امل�سرتك  وف��ت��ح جم���االت 
�ساحب  وت���وج���ي���ه���ات  روؤي������ة  وف����ق 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
ومتابعة  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  االأع��ل��ى 
�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن 
�سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب 
املجل�س  رئ��ي�����س  ال�����س��ارق��ة  ح���اك���م 

التنفيذي.
اللقاء  خ�����الل  مت  اأن������ه  واأ������س�����اف 
ت��ن��اول ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ق��اط التي 

اإمكانية  وب���ح���ث  ال���ط���رف���ني  ت��ه��م 
م�سرتك  ا�ستثماري  م�سروع  ط��رح 
روؤي������ة �ساحب  وت��ط��ب��ي��ق  ب��ي��ن��ه��م��ا 
املجال  يف  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  ال�سمو 
باملوؤ�س�سات  ورب����ط����ه  ال���ري���ا����س���ي 
البحثية والعلمية مبا ينعك�س على 
ال��ري��ا���س��ة وت��ط��وره��ا م��ن منطلق 
اأهدافه  �سمن  و���س��ع  امل��ج��ل�����س  اأن 
امل�ستقبل  مل�سرعات  م�ساريع  اإيجاد 
حتقق  ا�ستثمارية  م�ساريع  واإيجاد 
نوعا من التمويل الذاتي للمجل�س 
امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  ���س��ق  ورب����ط 
بال�سق اال�ستثماري وتوجه املجل�س 
املجمع والعمل  ال�سدد مع  يف هذا 
اخلطة  اأه�����������داف  حت���ق���ي���ق  ع����ل����ى 
اأنه من  االإ�سرتاتيجية.. الفتا اإىل 
املجل�س  واأه����داف  م��ب��ادرات  �سمن 
مل�سرعات  اإلكرتونية  من�سة  اإن�ساء 
امل�ستقبل الريا�سي والتي مت العمل 

عليها منذ فرتة .
يف  " �سن�ستمر   : احل���زام���ي  وق����ال 
و  املجمع  م��ع  وال��ت��ع��اون  التوا�سل 

لقاءات خمتلفة وور���س عمل  عقد 
وم�������س���اري���ع ت��ف��ي��د ال���ط���رف���ني مبا 
اإطار  يف  امل�سرتكة  الفائدة  يحقق 

الدائمة  جلانه  عرب  املجل�س  �سعى 
و  اال�سرتاتيجي  اال�ست�سراف  مثل 
اخلروج  اإىل  والبحوث  ال��درا���س��ات 

بالنفع  تعود  التي  املفيدة  باالأفكار 
الت�سورات  وو���س��ع  الطرفني  على 

خلطة العمل امل�ستقبلية".

»ال�شارقة الريا�شي« و »جممع البحوث والتكنولوجيا« يبحثان تطوير ال�شتثمار الريا�شي

باقة من الن�شاطات الرتفيهية  لهم  ويوفر  الالعبني  مهارات  �شقل  يف  • ي�شاهم 
على ال�شاحة املحلية اجلوجيت�شو  مدربي  اأ�شهر  اإ�شراف  حتت  • يقام 

• مناف�شات ترفيهية خارج الب�شاط ت�شاعد الالعبني على اال�شرتخاء وبناء ال�شداقات كتحديات دورية يف كرة القدم ومناف�شات البولينج وغريها من االأن�شطة
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام:

اأع��������رب ال���ع���م���ي���د ع���ب���د امل����ل����ك ج���اين 
القدم  لكرة  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 
لل�ساالت عن �سعادته بقرارات جمل�س 
يتعلق  فيما  وخ�سو�سا  اللجنة،  اإدارة 
الدوري  بطولة  مناف�سات  با�ستكمال 
املقبل  ���س��ب��ت��م��رب   15 م����ن  اع���ت���ب���ارا 
بداأ  التي  والقوائم  نف�سها   بال�سروط 
ب��ه��ا، م�����س��را اإىل اأن����ه مل ي��ك��ن ق���رارا 
التي  احلالية  الظروف  ظل  يف  �سهال 
ت�سببت يف وقف الن�ساط ملدة تزيد عن 
5 اأ�سهر.وقال اإن وعي اأع�ساء جمل�س 
هو  املوقف  الأهمية  واإدراك��ه��م  االإدارة 
ال�����ذي ق���اده���م الت���خ���اذ ه����ذا ال���ق���رار، 
الت�سور  واع���ت���م���اد  ل��و���س��ع  وك���ذل���ك 
الكامل الأن�سطة املو�سم املقبل، يف ظل 
اللعبة  لتطوير  كاملة  ا�سرتاتيجية 

والنهو�س بها.
ا�ستكمال  ق�����رار  اأن  ج����اين  واأو�����س����ح 

ب��ط��ول��ة ال�������دوري ا���س��ت��ن��د ع��ل��ى عدة 
دول   4 ه���ن���اك  ان  اأه���م���ه���ا  ح��ي��ث��ي��ات 
عربية فقط باآ�سيا معرتف بدورياتها 
االإم���ارات  ه��ي  ال��ق��اري،  امل�ستوى  على 
وال��ك��وي��ت وال��ع��راق ول��ب��ن��ان، وبالتايل 
فاإن دورينا يحظى مبكانة مهمة على 

امل�ستوى القاري.
وقال "حينما تفكر يف اإلغائه فاإن ذلك 

�ساحلنا،  يف  لي�ست  تبعات  له  �سيكون 
امل�سابقة وه��ي على بعد  نلغي  مل��اذا  ثم 
3 جوالت فقط من نهايتها؟ يف نف�س 
الوقت ال��ذي متلك فيه االإم���ارات كل 
ا�ستكمالها،  ع��ن��د  ال��ن��ج��اح  م��ق��وم��ات 
فنحن من اأوائ��ل ال��دول التي جنحت 
العاملي  ال�سحي  العار�س  مواجهة  يف 
اأننا  كما  الدولية،  املنظمات  باعرتاف 

املعتمد  ال��ط��ب��ي  ال���ربوت���وك���ول  ل��دي��ن��ا 
ال���س��ت��ئ��ن��اف ال��ن�����س��اط وال�������س���ادر عن 

اجلهات املخت�سة".
وقرار  القوائم  يخ�س  فيما  وتابع:" 
القوائم  ب��ن��ف�����س  امل�����س��اب��ق��ة  ا���س��ت��ئ��ن��اف 
ال�سروط  وب��ن��ف�����س  ب��ه��ا  ب������داأت  ال���ت���ي 
االحتادين  فيه  خاطبنا  فهذا  كذلك، 
الدويل واالآ�سيوي لكرة القدم، ولدينا 

اأي  ا�ستئناف  ب��اأن  تفيد  ر�سمية  ردود 
ال�سروط  بنف�س  يتم  ان  م�سابقة البد 
ب��ه��ا، وبالتايل  ب����داأت  ال��ت��ي  وال��ق��وائ��م 
وت�ساور،  درا�سة  بعد  اتخذ  ق��رار  فاإنه 
ومت التاأكيد على اأنه ال ي�سمح باإ�سافة 
فريق  اأي  ل��ق��ائ��م��ة  ج��دي��د  الع���ب  اأي 
وبعد  امل�����س��اب��ق��ة،  ا���س��ت��ك��م��ال  ب��ع��د  اإال 
الت�سجيل  ب��اب  �سنفتح  ال��دوري  نهاية 
يف  �ست�سارك  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  للقوائم 
املو�سم املقبل". واأو�سح : بعد قرارات 
االأول  اأم�������س  ال��ل��ج��ن��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
االأح�����د وال���ت���ي ح���ددن���ا ف��ي��ه��ا مواعيد 
وك���اأ����س �ساحب  ال������دوري  م�����س��اب��ق��ات 
الدولة، وكاأ�س االحتاد،  ال�سمو رئي�س 
وكاأ�س االإمارات، راأينا انه من املنا�سب 
ان نعقد اجتماعا مع االأندية امل�ساركة 
اإليها  املحلية لال�ستماع  م�سابقاتنا  يف 
الطريق  خ��ارط��ة  تنفيذ  يخ�س  فيما 
ت�سجيل  باآليات  وتنويرهم   ، املعتمدة 
ون�سبة  امل��ق��ب��ل،  ل��ل��م��و���س��م  ال��الع��ب��ني 

املواطنات  واأب��ن��اء  املقيمني  الالعبني 
يف  ال��دول��ة  ومواليد  املرا�سيم  وحملة 
اللوج�ستية  االأم����ور  وك���ل  ف��ري��ق،  ك��ل 
الذي  بالدعم  ن�سيد  ونحن  االأخ���رى، 
احتاد  م��ن  التنفيذية  اللجنة  ت��ل��ق��اه 
الريا�سي،  ال�����س��ارق��ة  وجمل�س  ال��ك��رة 
والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون  ك��ذل��ك  ون�����س��ي��د 
ال���دائ���م ب���ني االأن����دي����ة وب����ني جمل�س 
اجتاه  التنفيذية يف ظل  اللجنة  اإدارة 
وعن  اللعبة".  تطوير  ي�ستهدف  ع��ام 
�ستطلقها  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  امل���ب���ادرات 
اللجنة يف املرحلة املقبلة قال جاين:" 
اعتبارا من مو�سم 2021 – 2022 
لن ي�سمح الأي مدرب بقيادة اأي فريق 
اإال بعد ح�سوله على رخ�سة التدريب 
املبادرة  هي  وتلك  االأق��ل  " B" على 
�سوف  املقبل  املو�سم  وخ���الل  االأوىل، 
للمدربني  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ن��ن��ظ��م 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  التخ�س�سات  ك��اف��ة  يف 
االحتاد االآ�سيوي لتاأهيل تلك الكوادر، 

تطوير  على  النهاية  يف  ينعك�س  مب��ا 
الثانية  وامل���ب���ادرة  امل���درب���ني،  م�ستوى 
لالأكادمييات  بطوالت  بتنظيم  تتعلق 
يف املراحل ال�سنية املختلفة، وبالن�سبة 
التن�سيق  ه����ي  ال���ث���ال���ث���ة  ل���ل���م���ب���ادرة 

والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  والتعاون 
ل��ت��ن��ظ��ي��م م�����س��اب��ق��ات داخ�����ل امل���دار����س 
امل��واه��ب يف �سن  اأج��ل الك�سف عن  من 
املنتخبات  يخدم  مب��ا  وتبنيها  مبكرة 

الوطنية".

مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني  جنمه  موقف  االإ�سباين  بر�سلونة  ن��ادي  ح�سم 
اأمام  اأم�س  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  مباراة  يف  لها  تعر�س  التي  االإ�سابة  عقب 

نابويل، موؤكدين اأن حالته لي�ست خطرة.
وتعر�س مي�سي ل�سربة قوية يف اأ�سفل �ساقه الي�سرى يف ال�سوط االأول من 
املباراة، التي انتهت بفوز العمالق الكتالوين بثالثة اأهداف مقابل هدف، 

ال�سبت.
داخل  ان��زالق��ه  بعد  كوليبايل  كاليدو  م��ن  لل�سرب  »ال��ربغ��وث«  وتعر�س 

منطقة اجلزاء ليح�سل على ركلة جزاء ل�سالح البار�سا.
من  متكن  لكنه  دق��ائ��ق  ب�سع  معه  ومكثوا  ملي�سي،  الفريق  اأط��ب��اء  وت��وج��ه 

اال�ستمرار لنهاية املباراة التي اأقيمت على ملعب »كامب نو«.
كان ال يزال يعاين من االإ�سابة لكن النادي مل يتحدث عن اإ�سابة خطرة 
يف �ساقه، وقال كيكي �سيتني، مدرب بر�سلونة، بعد املباراة اإنه ال يعتقد اأن 

االإ�سابة �ست�سبب م�سكلة ملي�سي.
وي�سعى بر�سلونة حل�سد بطولة دوري اأبطال اأوروبا الأول مرة منذ 2015، 

و�سيواجه بايرن ميونيخ يف ربع نهائي امل�سابقة يوم اجلمعة املقبل.
ال��ث��اين لرب�سلونة،  ال��ه��دف  امل��و���س��م،  ه���ذا  ال��ن��ادي  ه���داف  و���س��ج��ل مي�سي، 

ال�سبت.

•• م�صقط -الفجر

ب���دورة عرب  ال��ك��ارات��ي��ه  ���س��ارك خم�سة ح��ك��ام عمانيني يف ري��ا���س��ة 
االنرتنت نظمها االحتاد االآ�سيوي للعبة. 

�سليمان  القتيتي  و�سامل  ال��زك��واين  اأحمد  هم  اخلم�سة  واحل��ك��ام 
الهنائي ويو�سف ال�سباعي وهالل العبديل. 

واأدار رئ��ي�����س جل��ن��ة احل��ك��ام يف االحت����اد االآ���س��ي��وي وع�����س��و جلنة 
"وبينار" حول  ال�  ال�سلطان  التحكيم يف االحتاد الدويل من�سور 

قوانني الكاتا والكوميتيه  واأحد تعديالتها. 
وي��ن��ظ��م االحت����اد االآ���س��ي��وي ن����دوة اأخ����رى ع��رب االن���رتن���ت اأي�سا 
للمدربني ال�سبت يف اخلام�س ع�سر من ال�سهر اجلاري، تليها دورة 

تدريبية لالعبني يف الكاتا والكوميتيه يف 22 و29 منه اأي�سا. 

م�شاركة 5 حكام عمانيني بدورة 
الحتاد الآ�شيوي للكاراتيه

اأعلن املجل�س االأوملبي االآ�سيوي اأم�س االثنني حتديد موعد جديد 
�سانيا  التي تقام يف  ال�ساد�سة،  ال�ساطئية  االآ�سيوية  االألعاب  لدورة 
مبقاطعة هاينان ال�سينية، وبات من الثاين اإىل العا�سر من اأبريل 
28 نوفمرب حتى ال�ساد�س من  اأن كانت مقررة من  2021، بعد 

دي�سمرب 2020. 
وجاء يف بيان املجل�س االوملبي اال�سيوي الذي ي�سرف على جميع 
دورات االلعاب اال�سيوية: ي�سر املجل�س االوملبي اال�سيوي االعالن 
�سانيا  �ستقام يف مدينة  التي  ال�ساد�سة  اال�سيوية  االلعاب  دورة  اأن 
بال�سني، �ستنطلق يف الثاين من اأبريل 2021 وتختتم يف العا�سر 
ال�ساد�سة  اال�سيوية  االل��ع��اب  دورة  �سيبقى  االأل��ع��اب  ا�سم  اإن  منه. 

�سانيا 2020، كما اإن �سعار االألعاب �سيبقى دون تغير. 
وتابع البيان: اإتخذ القرار بالتتعاون مع اللجنة االوملبية ال�سينية 
�سالمة  ل�سمان  ال�ساطئية  اال�سيوية  لاللعاب  املنظمة  واللجنة 

غر  االأوق���ات  ه��ذه  يف  املتفرجني  واأي�سا  وامل�سوؤولني  الريا�سيني 
امل�سبوقة جلائحة كوفيد 19. 

واأ�ساف: �سيتم االعالن قريبا عن تعديل نظام ت�سجيل الريا�سيني 
للم�ساركة يف االلعاب باال�سافة اإىل تفا�سيل فنية اأخرى بالتعاون 

مع اللجنة املنظمة للدورة. 
وختم البيان: اإن املجل�س االوملبي االآ�سيوي ينظر باإيجابية كبرة 
اأن حتقق االألعاب، مع اجلهود امل�سرتكة جلميع االأطراف املعنية، 

جناحا كبرا. 
اأن��ه يبحث مع  ف��رتة  اأع��ل��ن قبل  املجل�س االومل��ب��ي اال�سيوي  وك��ان 
جدولة  اإع����ادة  يف  املنظمة  وال��ل��ج��ن��ة  ال�سينية  االومل��ب��ي��ة  اللجنة 
موعد  اإىل  ال�ساد�سة  ال�ساطئية  اال�سيوية  االل��ع��اب  دورة  مواعيد 

الحق ب�سبب تف�سي جائحة كورونا. 
ويت�سمن برنامج االلعاب اال�سيوية ال�ساطئية يف �سانيا مناف�سات يف 

17 فعالية ريا�سية، هي: اأكواثلون )ال�سباحة(، الريا�سات املائية 
القوى  األ��ع��اب  امل���اء(،  ك��رة  وم�سابقة  املفتوحة  املياه  يف  )ال�سباحة 
التنني،  ق���وارب  �سباقات  ال�سريعة،  ال���زوارق  �سباقات  ال�ساطئية، 
كرة  ال�ساطئية،  اليد  كرة  الريا�سي،  الت�سلق  امل�سغرة،  ال�سلة  كرة 
القدم ال�ساطئية، الكرة الطائرة ال�ساطئية، الكرة اخل�سبية، فنون 
الدفاع عن النف�س )امل�سارعة ال�ساطئية واجلوجيت�سو(، الكابادي 

ال�ساطئية، ركوب االأمواج، ال�سراع، تقبال والطران ال�سراعي. 
واأطلق املجل�س االوملبي االآ�سيوي دورة االلعاب اال�سيوية ال�ساطئية 
تلتها   باإندوني�سيا،  بايل  الن�سخة االوىل يف  فاأقيمت   ،2008 عام 
ثم   ،2010 يف  م�سقط  العمانية  العا�سمة  يف  الثانية  الن�سخة 
فوكيت  وا���س��ت�����س��اف��ت   ،2012 يف  ال�سينية  ه��اي��ان��غ  يف  ال��ث��ال��ث��ة 
التايالندية الرابعة يف 2014، واأخراً اأقيمت اخلام�سة يف دانانغ 

بفيتنام عام 2016. 

املجل�ض الأوملبي الآ�شيوي يعلن موعدا جديدا لدورة 
الألعاب الآ�شيوية ال�شاطئية ال�شاد�شة ب� »�شانيا«

الربتغالية  ال���ق���دم  ك���رة  اأ����س���ط���ورة  م�����س��رة  اأن  ي��ب��دو 
كري�ستيانو رونالدو مع يوفنتو�س تقرتب من نهايتها، 
عن  رحيله  اق��رتاب  اإىل  اأ�سارت  �سحفية  لتقارير  وفقا 

بطل اإيطاليا.
اأن  �سحفية  تقارير  عن  الريا�سي  »غ��ول«  موقع  ونقل 
رونالدو )35 عاما( يفكر بقوة يف الرحيل عن الدوري 
االإيطايل بعد جتربة ا�ستمرت مو�سمني، واالنتقال اإىل 
ب�«انقالب«  باري�س �سان جرمان الفرن�سي، فيما و�سف 

�سبيه مبا حدث قبل عامني يف ريال مدريد االإ�سباين.
باالإحباط«  »اأ�سيب  الفذ  املهاجم  اأن  التقارير  وك�سفت 
بعد خروج فريقه من دور ال�16 لدوري اأبطال اأوروبا، 
يف  ويفكر  الفرن�سي،  ليون  اأوملبيك  يد  على  اجلمعة، 
خو�س حتد جديد، قد يكون االأخ��ر يف م�سرته، ال 

الفريق  فيها  يغادر  التي  الثانية  املرة  اأنها  �سيما 
بعد  االأول،  ل��ن��ج��م��ه  امل��ف�����س��ل��ة  ال��ب��ط��ول��ة 

اأياك�س  يد  على  املا�سي  العام  االأوىل 
اأم�سرتدام الهولندي.

ومن املقرر اأن يتحدث خورخي 
م���ن���دي���ز وك���ي���ل رون����ال����دو 

املدير  ل���ي���ون���اردو  م���ع 
لباري�س  الريا�سي 

������س�����ان ج����رم����ان 
خ����������الل اأي�������������ام، 
اإمكانية  ل��ب��ح��ث 

اإىل  ال�����ت�����و������س�����ل 
اتفاق مر�س جلميع 

االأط���������������راف ب�������س���اأن 
ال�سفقة املرتقبة.

وك��������ان��������ت ����س���ق���ي���ق���ة 
رونالدو ملحت اإىل اأن 
اعتاد  ال���ذي  امل��ه��اج��م 

ع��ل��ى ح�����س��د االأل���ق���اب 
الفريق  م���ع  االأوروب����ي����ة 

ميكنه  ال  االإ����س���ب���اين  امل��ل��ك��ي 
الفوز  لتحقيق  يوفنتو�س  قيادة 
»مب���ف���رده«، ع��ن��دم��ا ك��ت��ب��ت على 
»اإن�ستغرام« بعد اإق�ساء »ال�سيدة 

العجوز« من دوري اأبطال اأوروبا: 

بروؤيتك  اأنا فخورة  اآخ��ر.  اأي �سخ�س  اأف�سل من  »كنت 
ل�سوء احلظ ال ميكنك  تلعب ولروؤية م�ساركتك. لكن 
فعل كل �سيء مبفردك. بل اإنه م�ستحيل! اأنت تعلم اأن 
وما  لديك،  ما  اأف�سل  قدمت  لكنك  كذلك  القدم  ك��رة 

زلت اأف�سل العب«.
وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتو�س يف 2022، وعندما 
م�ستقبل  عن  موؤخرا  اأنيلي  اأندريا  النادي  رئي�س  �سئل 
اأن����ا متاأكد  اإن رون���ال���دو »���س��ي��ب��ق��ى م��ع��ن��ا.  ه��داف��ه ق���ال 
املو�سم  يوفنتو�س  م��ع  �سيلعب  اأن���ه 
اأعمدة هذا  اأح��د  اإن��ه  اأي�سا.  املقبل 

الفريق«.
ال���ت���ي تبدو  ال��ت�����س��ري��ح��ات  ل��ك��ن 
اإيطاليا  ب��ط��ل  الإدارة  م��ت��ف��ائ��ل��ة 
مطمئنة  ت�����ك�����ون  اأن  مي����ك����ن  ال 
جلماهر  ب��امل��ئ��ة   100 بن�سبة 
ك�سفت  ح���ي���ث  ي���وف���ن���ت���و����س، 
تقارير اأن �ساحب الكرات 
مهتم  اخلم�س  الذهبية 
اإىل  ب����ال����رح����ي����ل  ب����ق����وة 
جرمان،  ���س��ان  ب��اري�����س 
له  ي�����س��ب��ق  مل  ح���ي���ث 
ال�������دوري  يف  ال���ل���ع���ب 
التاألق  بعد  الفرن�سي 
واإ�سبانيا  اإجن��ل��رتا  يف 

واإيطاليا.
ومي�������ت�������ل�������ك ال������وك������ي������ل 
عالقة  منديز  ال��ربت��غ��ايل 
ق������وي������ة م�������ع جن�������م ال�����ك�����رة 
ليوناردو،  ال�سابق  ال��ربازي��ل��ي 
قويا  دورا  ال���راب���ط  ه����ذا  ول��ع��ب 
نافا�س  ك��ي��ل��ور  ان��ت��ق��ال  �سفقة  يف 
�سان  باري�س  اإىل  مدريد  ري��ال  من 

جرمان قبل بداية املو�سم.
ووف����ق����ا ل���ل���رتج���ي���ح���ات، ف���ق���د متت 
بالفعل ات�ساالت اأوىل بني الرجلني 
ب�������س���اأن ���س��ف��ق��ة رون����ال����دو، ل��ك��ن مل 
ي���ع���رف ع���ل���ى وج�����ه ال���ت���ح���دي���د متى 

�ستنتهى، وعم �ست�سفر.

رونالدو املحبط يح�شر
 ل� )انقالب( يف يوفنتو�ض

بر�شلونة عن اإ�شابة مي�شي: ل م�شكلة

•• كاليفورنيا ـ بومبادور-وام:

توجت املهرة " كاليفورنيا �ساند " بلقب اجلولة /27/ من كاأ�س 
الوثبة �ستاليونز، التي اأقيمت مب�سمار جولدن جيت االأمركي، 
�سمن فعاليات الن�سخة 12 من مهرجان من�سور بن زايد العاملي 
للخيول العربية االأ�سيلة. وتقام �سباقات كاأ�س " الوثبة �ستاليونز 
�سمو  لتوجيهات  وتنفيذاً  املهرجان،  ا�سرتاتيجية  مع  مت�سياً   ،"
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
وزير �سوؤون الرئا�سة، بهدف دعم املالك واملربني يف معظم دول 

العامل، وحتفيزهم لزيادة االهتمام باخليل العربي.

ل�سباق  ف��وق،  فما  �سنوات  ث��الث  �سن  يف  خيول   /7/ واجتمعت 
االأول  اأم�س  الرملية  االأر�سية  على  اأقيم  ال��ذي   ،/27/ اجلولة 
على  �ساند"  " كاليفورنيا  فيه  و�سيطرت  م��رت،   1200 مل�سافة 
ال�سباق من البداية اإىل النهاية حمققة زمنا قدره 1:19:81 

دقيقة.
والبالغة  �ساند"  "برننج  ن�سل  من  املنحدرة  البطلة  وح�سدت 
م��ن العمر اأرب���ع ���س��ن��وات، ال��ف��وز ب��ف��ارق 6 اأط����وال ع��ن و�سيفها 
فيما  ب��ورج،  ابل  وباإ�سراف  ام��ادور،  �سلفيو  بقيادة  "دجودجو" 
واإ�سراف  "�ساند كانيون" بقيادة كري�ستوبال هريرا،  ثالثاً  جاء 

تري ايتون.

جدير بالذكر اأن هذا الفوز هو الثاين على التوايل للمهرة غر 
املهزومة يف �سباق كاأ�س الوثبة �ستاليونز يف اأمركا.

جروم  وبقيادة  فور�سي،  توما�س  باإ�سراف   " " منت�سر  وان��ت��زع 
 1500 مل�سافة  الوثبة  كاأ�س  �سباق  من   /26/ اجلولة  كابري 
اأقيم مب�ساركة  الذي  �سيبا�ستيان اال�سباين،  �سان  مرت، مب�سمار 

فوق. فما  �سنوات  اأربع  �سن  يف  خيول   6
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى ف���از " م��غ��ام��ر دو ف��ورج��ي��ه " ب��ق��ي��ادة دامني 
مورين، واإ�سراف دي مر�سون" باجلولة /25/ من �سباق كاأ�س 
الفرن�سي،  بومبادور  مب�سمار  دانباك/  /بري  �ستاليونز  الوثبة 

مل�سافة 1700 مرت، والذي �ساركت فيها 10 خيول.

»كاليفورنيا �شاند« حتلق بلقب »جولدن جيت« 
�شمن مهرجان من�شور بن زايد للخيول

»رئي�ض تنفيذية قدم ال�شالت«:رخ�شة التدريب » B« �شرط لقيادة اأي فريق اعتبارا من مو�شم 2021 - 2022



 
تنفق 60 األف دولر لتحول منزلها اإىل ق�شر وردي

ا�سرتليني )62500  األف جنيه   50 �سيدة بريطانية نحو  اأنفقت 
دوالر( على اإعادة ت�سميم ديكور منزلها باللون الوردي.

ودفع ع�سق ال�سيدة جيما ماركالند )30 عاماً( للون الوردي، اإىل 
حتويل منزلها املكون من 4 غرف يف مدينة مان�س�سرت اإىل ق�سر 

�سممت كل ركن فيه بهذا اللون.
الوردي  باللون  املفرو�سات  عن  البحث  يف  اأ�سهراً  جيما  واأم�ست   
 330 بقيمة  املنزل  اأن ت�سرتي  املذهب، حتى قبل  ال��وردي  واللون 
)اأيلول(  �سبتمرب  يف  دوالر(  األ���ف   412( اإ�سرتليني  جنيه  األ���ف 
2019. وجمعت جيما جمموعتها من املفرو�سات واالأثاث من عدد 
كبر من املتاجر، ويف حال كانت تعجبها قطعة من االأثاث دون اأن 

تكون باللون الوردي، كانت تتكفل بطالئها بهذا اللون.
اأوقات  جميع  ال��زوج��ان  خ�س�س  املا�سية،   11 ال���  االأ�سهر  وخ��الل 
العمل،  اال�سبوع الإجناز  نهاية  االأم�سيات وعطالت  فراغهما مثل 

بح�سب موقع ميرتو الربيطاين.
التي ح�سلت عليها بعد  بالنتيجة  بال�سعادة  ال�سيدة جيما  وت�سعر 
اأ�سهر من العمل اجلاد، واأدخل اللون الرودي مزيداً من ال�سعادة 
 10( جري�س  وابنتها  ع��ام��اً(   28( كايل  زوج��ه��ا  م��ع  حياتها  على 
اأعوام(. وقالت جيما عن هذا العمل ال بد اأنني اأنفقت نحو 50000 
منزيل  جلعل  وامل��ف��رو���س��ات  االإك�����س�����س��وارات  على  ا�سرتليني  جنيه 
امل�ستطاع،  ق��در  اأوف��ر  اأن  اأنني حاولت  رغ��م   ،%  100 اللون  وردي 

فقد قمنا مبعظم العمل باأنف�سنا .

ع�شة خفا�ض تعرقل خطط مر�شحة رئا�شية 
هجوم  اإىل  االأمركية  الرئا�سية  االنتخابات  يف  مر�سحة  تعر�ست 
االنتخابي  ن�ساطها  عرقل  مما  خفا�س،  قبل  من  وع�سة  مباغت 
على  جورغين�سن،  جو  الليربايل،  احلزب  مر�سحة  وكتبت  قليال. 
ح�سابها الر�سمي مبوقع تويرت ، اإنها مل تتمكن من ح�سور جتمع 
لع�سة خفا�س  تعر�سها  اإث��ر  ال�سبت،  لويزيانا،  والي��ة  انتخابي، يف 

قبل بدء احلملة االنتخابية اجلديدة.
اإج��راء وقائي  الكلب يف  داء  لقاح  �ستتلقى  اإن��ه  وقالت جورغين�سن 

بعد احلادث الذي تعر�ست له.
ولي�س من الوا�سح حتى االآن كيف هاجم احليوان الليلي املر�سحة 
كل  يف  موجودة  الكلب  ب��داء  امل�سابة  اخلفافي�س  لكن  االأمركية، 
نف�س  علم  اأ���س��ت��اذة  وجورغين�سن   تقريبا.  االأم��رك��ي��ة  ال��والي��ات 
واحلزب  كارولينا.  �ساوث  والية  يف  كليم�سون  بجامعة  خم�سرمة 
املتحدة،  مقارنة  الواليات  االأمركي حزب هام�سي يف  الليربايل 
بالعمالقني اجلمهوري والدميقراطي.  ويف االنتخابات الرئا�سية 
ال�سابقة التي جرت عام 2016، ح�سد مر�سح احلزب حينها، غاري 

جون�سون، 4 ماليني �سوت على م�ستوى الواليات املتحدة.

ف�ض اعت�شام كان يهدف لن�شر كورونا
حتقق ال�سرطة االإ�سبانية يف الدعوة العت�سام حا�سد يف �ساطئ يف 
كورونا  فرو�س  لن�سر  يهدف  كان  الكناري  بجزر  ترنيفي  جزيرة 
يقع  حيث  اورات��اب��ا  ب��ل��دة  يف  ال�سرطة  عنا�سر  واأع��ل��ن��ت  امل�ستجد. 
�ساطئ لو�س باتو�س على �سبكة تويرت االجتماعية ف�س االعت�سام 

الذي كان �سي�ست�سيف 62 �سخ�ساً ال�سبت.
ت�سريحات  يف  بريز  نار�سي�سو  املنطقة  يف  االأم���ن  م�سئول  وق��ال 
ال�ساطئ  اغ��الق  مت  اإن��ه  املحلية  ترنيفي  دي  دي��ا  �سحيفة  نقلتها 
منذ فرتة ، مرحبا بالتحرك ال�سريع للحر�س املدين الذي اكت�سف 
احت�ساد  وت��ف��ادى  االجتماعية  ال�سبكات  على  لالعت�سام  ال��دع��وة 

مزيد من اال�سخا�س مع زيادة خطر اال�سابة.
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ت�شتعيد �شعرها مبكمل غذائي رخي�ض
قالت امراأة اأ�سرتالية اإنها ا�ستعادت �سعرها الذي فقدت معظمه بعد اإجناب طفلها االأول، بف�سل مكمل غذائي ال 

يتجاوز ثمنه 29 دوالراً.
وذكرت جينا )36 عاماً( من مدينة �سيدين، اإنها كانت دائماً تتمتع ب�سعر كثيف والمع، ولكن عندما اأ�سيبت بحالة 

فرط القيء، اأثناء حملها بطفلها االأول، بداأ �سعرها بالت�ساقط ب�سكل غر م�سبوق.
 HGG واأ�سافت: اأثناء احلمل عانيت من حالة �سحية مزعجة ينتج عنها اإفراز امل�سيمة كمية كبرة من هرمون

طوال فرتة احلمل، مما ت�سبب يف فقداين الكثر من ال�سعر. وبعد اأربعة اأ�سهر من الوالدة، اأ�سبحت �سبه �سلعاء.
ويف حماولة يائ�سة الإيجاد حل، قالت االأم اإنها جلاأت اإىل جميع اأنواع العالجات، مبا يف ذلك اأنواع ال�سامبو املكلفة 

لنمو ال�سعر واالأنظمة الغذائية واملكمالت الغذائية املختلفة، لكن كل تلك املحاوالت باءت بالف�سل.
واأثناء بحثها املتوا�سل على االإنرتنت، عرثت جينا على مبتغاها يف ح�ساب اخت�سا�سية التغذية االأ�سرتالية جي�سيكا 

�سيبيل، والتي تن�سح فيه بتناول اأقرا�س جي هيلث اأند هر اإنرجي ال�ستعادة ال�سعر املت�ساقط خالل عدة اأ�سهر.
حتتوي االأقرا�س مكونات عديدة لتقوية ال�سعر مبا يف ذلك الزنك واليود واأع�ساب البحر، والتي تعمل جميعها معاً 

ال�ستعادة قوة ال�سعر وحجمه وتدعم منو ال�سعر ب�سكل طبيعي.
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انتحار كاتبة مغربية تاركًة زوجًا وطفلتني
االنتحار،  على  البزاز   مغربي  نعيمة  اأ�سل  من  الهولندية  الكاتبة  اأقدمت 
عن عمر يناهز ال�46 عاماً، اإذ تناولت و�سائل االإعالم الهولندية نباأ وفاتها 
 ONS التليفزيونية  القنوات  �سبكة  موقع  ق��ال  حيث  احل��زن،  من  بكثر 
يف  ف�سوله  لبع�س  تطرقت  االكتئاب،  مع  �سراًعا  عا�ست  البزاز  نعيمة  اإن 
كتابها متالزمة ال�سعادة الذي األفته و�سدر عام 2008، م�سيًفا: هي اأي�سا 

عوجلت من اأجل ذلك .
وك�سف عن تفا�سيل هذا اخلرب الكاتب املغربي الهولندي عبد القادر بنعلي 
عرب �سفحته اخلا�سة على اأحد مواقع التوا�سل االإجتماعي، قائاًل: وفاة 
الكاتبة نعيمة البزاز.. بداأنا الظهور الأول مرة يف منت�سف الت�سعينيات، مع 
رواية الطريق اإىل ال�سمال.. لقد اأثارت اإعجابي على الفور.. اأخربتني مبا 
يجب اأن اأفعله ككاتب لكي اأجنح . واأ�ساف: ال تن�سى اأبًدا اأين اختتمت متاًما 
حياة  يتخلل  كتبها،  اأح��دث  اأح��د   Vinex Women امل�سري،  اجلمهور 
 ، اأرق��دي يف �سالم  ال�سيدات املتمنيات ليندا وكان واع��ًدا للغاية.. )نعيمة( 
الدويل  القاهرة  معر�س  يف  االأدبية  باأعمالها  حا�سرها  كانت  اأنها  موؤكًدا 

للكتاب االأخر، و�ساركت بكتابها )�سيدة ال�سيطان( .

انهيار منازل م�شجلة لدى اليون�شكو يف �شنعاء 
انهارت منازل م�سجلة لدى منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
)يون�سكو( يف �سنعاء القدمية بفعل االأمطار الغزيرة وذلك بعد �سهور من 

ال�سيول والعوا�سف .
البني  باللونني  ال��ل��ن  ب��ال��ط��وب  املبنية  امل��م��ي��زة  ال��رتاث��ي��ة  امل��ن��ازل  وت��ع��اين 
قبل  ملا  تاريخها  يرجع  والتي  �سنعاء  يف  التاريخية  االأح��ي��اء  يف  واالأبي�س 

القرن احلادي ع�سر من تداعيات ال�سراع واالإهمال.
وتهدم جزء من منزل حممد علي الطلحي يوم اجلمعة مع �سقوط اأمطار 
غزيرة على �سنعاء لت�سبح عائلته املكونة من �ست ن�ساء و�ستة اأطفال بال 
ماأوى. قال وهو يقف و�سط الركام والطني طالبا م�ساعدته يف اإيجاد ماأوى 

اإن كل ما كان ميكله اأ�سبح حتت الركام.
وقال عقيل �سالح نا�سر نائب رئي�س الهيئة العامة للمحافظة على املدن 
التاريخية اإن املواطنني ال يجرون اأعمال ال�سيانة لهذه املباين القدمية يف 
اإ�سابتها  اإىل  اأدى  الوقت احلايل مثلما كان يحدث يف املا�سي االأمر الذي 
العالية  املباين  5000 من  �سقوف حوايل  اأن  واأ�ساف  وال�سعف.  بال�سروخ 
تهدمت  مباين   107 �سقوف  واإن  املياه  منها  تت�سرب  القدمية  املدينة  يف 
جزئيا. وتعمل الهيئة مع منظمة اليون�سكو و�سناديق اأخرى للحفاظ على 
بع�سها. وقد اأدت االأمطار الغزيرة على غر العادة هذا العام والتي بداأت 
يف منت�سف اأبريل ني�سان وت�ستمر حتى اأوائل �سبتمرب اأيلول اإىل تعقيد ما 

ت�سفه االأمم املتحدة باأ�سواأ اأزمة اإن�سانية يف العامل.

متنزه يوفر عناء 
ال�شعود لأعلى التالل 

على الدراجني
اأق���ل م��ا ي��ق��ال ع��ن �سعود ت��ل على 
م���نت دراج�����ة ه��وائ��ي��ة اأن����ه �سعب، 
امل�سغلون  ا�ستمع  احل��ظ  وحل�سن 
ل�سوت  بالنم�سا  املتنزهات  اأح��د  يف 
اإي�سال  ح��ال��ي��ا  وي���وف���رون  ال�����زوار 
يريدون  ال  الذين  اجلبال  دراج��ي 
����س���وى م��ت��ع��ة ال���ه���ب���وط م���ن على 

التالل.
اأوبرندورف  بلدية  يف  متنزه  ب���داأ 
بالنم�سا يف جبال ترول يف ال�سابع 
عر�س  اجل���اري  اأغ�سط�س  اآب  م��ن 
اإي�سال الدراجني يف عطالت نهاية 
االأ�سبوع. يقوم الدراج بربط حبل 
�سحبه  يتم  ثم  الدراجة  اإىل مقود 

هو والدراجة اإىل اأعلى التل.
املحلي  ال�����س��ي��اح��ة  م��ك��ت��ب  وي���ق���ول 
ت�ستهدف  االإي�������س���ال  ع��م��ل��ي��ة  اإن 
االأطفال، حيث ي�سلون اإىل متنزه 
دراجات جبلية حيث ميكنهم القفز 

من على منحدرات اأر�سية.
و�سط  ب��ارك يف  متنزه جامب  يقع 
�ساحة دراجات جديدة ت�سم اأربعة 
م�سارات خمتلفة بدرجات متفاوتة 

من ال�سعوبة.
 23 اليومية  التذاكر  قيمة  وتبلغ 
و14  للبالغني  دوالرا(   27( ي��ورو 
ي����ورو ل���الأط���ف���ال. وامل���ت���ن���زه يكون 
جم��ان��ا خ���الل االأ����س���ب���وع ول��ك��ن ال 
وبالتايل  االإي�����س��ال  عملية  ي��وج��د 
قيادة  ال���زائ���ر  ع��ل��ى  يتحتم  ���س��وف 

الدراجة الأعلى التالل.

هل تزوج بروكلني بيكهام 
من خطيبته �شرًا؟ 

بيلتز   االأم��ري��ك��ي��ة  نيكوال  املمثلة  اأث���ارت 
�سفحتها  على  ن�سرتها  ب�سورة  اجل��دل 
التوا�سل  م���واق���ع  اأح����د  ع��ل��ى  اخل��ا���س��ة 
اأمل��ح��ت اإىل  اأن  االج��ت��م��اع��ي وذل����ك ب��ع��د 
احتمالية زواج��ه��ا م��ن ع��ار���س االزي����اء  

الربيطاين  النجم  بيكهام ابن  بروكلني 
ديفيد بيكهام والفنانة فيكتوريا بيكهام.

عرب  ل��ه��ا  ���س��ورًة  ن�����س��رت  التفا�سيل  ويف 
املا�سي  اجل��م��ع��ة  ي���وم  اخل��ا���س  ح�سابها 
تظهر يدها ويد بروكلني وهما مي�سكان 
ورق���ة ع��الم��ة جت��اري��ة بينما وظ��ه��ر هو 

يرتدي خامت ذهبي يف يده الي�سرى.
الثنائي  ان  اىل  املعلومات  بع�س  وملحت 
ق��د ات��خ��ذ ق���رار ال����زواج ال�����س��ري ب��ع��د ان 
اال  ق�سرة  فرتة  قبل  خطوبتهما  اعلنا 

ان االخبار ال زالت غر موؤكدة.

ت�شتن�شخ وات�شاب زوجها وتراقبه على مدى اأ�شهر 
الوات�ساب  ا�ستن�سخت  زوجته  اأن  اأي��ام  قبل  رج��ل  اكت�سف 
ما  وف��ق  اأ�سهر،   9 م��دار  تراقبه على  ب��ه وظلت  اخل��ا���س 
املواطن  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت  ع��ك��اظ.  �سحيفة  ذك���رت 
اأن  اكت�سف  اأن  عقب  القانوين  و�سعه  ي��در���س  ال�سعودي 
زوجته جنحت يف ا�ستن�ساخ الوات�ساب اخلا�س به ونقلته 
ن�سخة  اأ���س��ه��ر   9 م���دار  على  تتلقى  وب��ات��ت  ج��وال��ه��ا،  اإىل 
ال��زوج ت�سرف  اأي حمادثة يف جوال زوجها. واعترب  من 
فيما  معلوماتية،  وجرمية  عنه  منهيا  جت�س�سا  ال��زوج��ة 
الطالق.  وطلبت  الواقعة  عن  احلديث  الزوجة  رف�ست 
اأبو  خالد  املحامي  القانوين  امل�ست�سار  عن  عكاظ  ونقلت 
ال��زوج��ة م��ن ا�ستن�ساخ  اأق��دم��ت عليه  اإن م��ا  را���س��د ق��ول��ه 
مكتملة  معلوماتية  جرمية  بزوجها  اخلا�س  الوات�ساب 
500 األف  االأرك��ان وعقوبتها ال�سجن مدة عام والغرامة 
املعلوماتية.  اجلرائم  نظام  الثالثة من  امل��ادة  وف��ق  ري��ال 
واأو�سح اأن النظام مل ي�ستثن اأي روابط اأ�سرية اأو زوجية، 
اأو  اأو زوج��ة  اأي زوج  اإذ يعترب اخ���رتاق اجل���وال م��ن قبل 
الروابط  عن  النظر  بغ�س  معلوماتية  جرمية  اأخ  اأو  اأب 
االإقدام  ال��زوج��ات من مغبة  را�سد  اأب��و  . وح��ذر  االأ�سرية 
على مثل هذه االأمور كونها جرمية معاقب عليها نظاما، 

خالف اأن التج�س�س منهي عنه �سرعا .

طفالن يعرثان على قنبلة يف قاع بحرية 
يف  بحرة  يف  �سباحتهما  اأث��ن��اء  قنبلة  على  طفالن  ع��رث 

والية براندنبورج �سرقي اأملانيا.
الحقاً  تبني  املياه  يف  غريب  ج�سم  الطفلني  نظر  ولفت 
اأحد  اأن  االأح��د،  ي��وم  ال�سرطة  اأن��ه قنبلة يدوية. وذك��رت 

مرتادي البحرة اأبلغ ال�سرطة بعد هذا االكت�ساف .
120 �سخ�ساً  ن��ح��و  ا���س��ط��ر  ال�����س��رط��ة،  ب��ي��ان��ات  وح�����س��ب 
ا�ستدعت  وق��د  املكان،  مغادرة  اإىل  البحرة  مرتادي  من 
البحرة  فتح  واأمكن  الذخرة،  انت�سال  خدمة  ال�سرطة 

لروادها مرة اأخرى بعد نحو ثالث �ساعات.

م�شر تعرث على متثال حتحور
متثال  على  م�سر  يف  لالآثار  االأعلى  املجل�س  اأثريو  عرث 
الأحد كهنة االإله حتحور، اأثناء اأعمال حفائر االإنقاذ التي 
بداأها املجل�س منذ اأواخر �سهر يوليو اجلاري داخل قطعة 
اأر�س ميتلكها اأحد املواطنني اأثناء اإقامة اأحد امل�سروعات 
مبنطقة تبعد حوايل كيلومرتين جنوب �سرقي منطقة 

ميت رهينة، مبحافظة اجليزة.
الدكتور  لالآثار  االأعلى  للمجل�س  العام  االأم��ني  واأو���س��ح 
م�����س��ط��ف��ى وزي������ري، االأح������د، اأن ب��ع��ث��ة ح��ف��ائ��ر االإن���ق���اذ 
واحدة  كتلة  وه��و م�سنوع من  التمثال  ه��ذا  علي  ع��رثت 
ال��غ��ران��ي��ت االأ����س���ود ح��ف��ر عليه م��ن اخل��ل��ف كتابات  م��ن 
هروغليفية. واأ�سار اإىل اأن ارتفاع التمثال بلغ حوايل 95 
�سم وعر�سه 45 �سم، واأن اأعمال احلفر م�ستمرة للك�سف 

عن باقي القطع، وال�سواهد املوجودة.
االأيام  خ��الل  ك�سفت  االإن��ق��اذ  بعثة  اأع��م��ال  اأن  اإىل  ي�سار 
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة ع���ن مت��ث��ال ل��ل��م��ل��ك رم�����س��ي�����س الثاين 
االآل���ه���ة، وع���دد م��ن مت��اث��ي��ل االآلهة  اث��ن��ني م��ن  ب�سحبة 
املختلفة مثل �سخمت وبتاح وحتحور، وعدد من البلوكات 
االأثرية املنقو�سة، ومتاثيل من الغرانيت الوردي واالأ�سود 

واحلجر اجلرى، ترجع لع�سر امللك رم�سي�س الثاين.

فقاعة �شياحية 
خالية من كورونا  

اإق���ام���ة فقاعة  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  ت��ع��ت��زم 
����س���ي���اح���ي���ة خ���ال���ي���ة م����ن ف���رو����س 
ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د م���ع ج���زر كوك 
ال�سغرة نظراً اإىل جناح البلدين 
يف احتواء جائحة كوفيد19-، على 
الوزراء  رئي�سة  االإثنني  اأعلنت  ما 

النيوزيلندية جا�سيندا اأردرن.
االأ�سخا�س  اأن  اأردرن  واأو���س��ح��ت 
البلدين  ب����ني  ي��ت��ن��ّق��ل��ون  ال����ذي����ن 
ع��رب ه���ذا امل��م��ر ل��ن ي��ح��ت��اج��وا اإىل 
مو�سحة  ال�سحي،  احلجر  ال��ت��زام 
ال��ت��ي حققها  اجل��ي��دة  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن 
اجلائحة  م��ك��اف��ح��ة  يف  ال���ب���ل���دان 

اأتاحت اإقامة هذه الفقاعة .
ناأمل  لل�سحافيني  اأردرن  وق��ال��ت 
يف اأن يكون ممكناً تنفيذ ذلك قبل 
نهاية ال�سنة ، لكنها �سّددت على اأن 

احلذر واجب.
ومل ت�سّجل يف نيوزيلندا �سوى 22 
حالة وفاة نتيجة فرو�س كورونا، 
بانتقال  اإ���س��اب��ة  اآخ����ر  ت��ع��ود  ف��ي��م��ا 
العدوى حملياً اإىل اأكرث من 100 
ي��وم. اأم��ا ج��زر ك��وك، فاأعلنت اأنها 
منت�سف  يف  الفرو�س  من  خالية 

ني�سان اأبريل الفائت.
بال  ال�سغر  االأرخ��ب��ي��ل  و���س��ي��ك��ون 
���س��ك امل�����س��ت��ف��ي��د االأك�����رب م���ن هذه 
ب���اأن  اأردرن  وذّك�������رت   . ال��ف��ق��اع��ة 
ال�����س��ي��اح يف جزر  م���ن  امل��ئ��ة  60 يف 
ك�����وك ق���ب���ل اجل���ائ���ح���ة ك����ان����وا من 

النيوزيلنديني.
اإذ  ومع ذلك ال ي��زال احل��ذر قائماً 
ب�سعة  تعتزم قبل  نيوزيلندا  كانت 
اأ���س��ه��ر اإق���ام���ة ف��ق��اع��ة مم��اث��ل��ة مع 
اإىل  اأرج��ئ  امل�سروع  لكّن  اأ�سرتاليا، 
ت�سجيل  ب�سبب  م�سّمى  غ��ر  اأج��ل 

موجة وبائية ثانية يف اأ�سرتاليا.

نظارة غاندي يف اأغرب مكان.. واملُر�شل تفاجاأ ب�شعرها
بريطانيا  يف  ل���ل���م���زادات  دار  م��وظ��ف��ي  اأح����د  وج���د 
نظارة الزعيم الهندي املهامتا غاندي، يف �سندوق 
بريد املوؤ�س�سة، فيما ترك املُر�سل ر�سالة طلب فيها 

االت�سال به.
للمزادات  بري�ستول  اإي�ست  دار  يف  العاملون  وق��ال 
و�سع  رج��ال  اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ن��ي��وز  �سكاي  ل�سبكة 
ال��ن��ظ��ارة يف ���س��ن��دوق ب��ري��د اخل���ا����س ب���ال���دار يوم 
بعد  اكت�سفها  املوظفني  اأح��د  واأن  املا�سي،  اجلمعة 

عطلة نهاية االأ�سبوع.
اأح��د العاملني يف ال��دار: التقط  اأن��درو �ستو،  وق��ال 
امل���ظ���روف، وع��ن��دم��ا فتحه وج���د مالحظة  زم��ي��ل��ي 
م��وج��زة ب��ال��داخ��ل ت��ق��ول: ه���ذه ال��ن��ظ��ارات تخ�س 

غاندي، ات�سل بي .
ب�سكل  واأ�ساف: قراأت املالحظة، ثم وا�سلت عملي 
ب�ساحب  لنت�سل  قلت:  الظهرة  وعند  اع��ت��ي��ادي. 

الر�سالة ولرنى ما هي الق�سة .
وتابع: بعد ب�سع �ساعات، كنا جنري حتقيقنا ب�ساأن 
للغاية.  مهم  تاريخي  كنز  اأنها  واكت�سفنا  النظارة، 
ات�سلت بالرجل ثانية وقال يل: اإذا مل تكن جيدة، 

فما عليك �سوى التخل�س منها .
قيمتها  اأن  اأخ���ربت���ه  ع��ن��دم��ا  ل��ك��ن  ق��ائ��ال:  واأردف 
ت�ساوي 15 األف جنيه اإ�سرتليني، كاد اأن ي�سقط عن 

كر�سيه .
اأقارب  اأح��د  بها  احتفظ  النظارات  اإن  �ستو  ويقول 
اإف��ري��ق��ي��ا، يف  ك��ان يعمل يف ج��ن��وب  ال���ذي  مر�سلها، 
ال��وق��ت ال���ذي ك���ان ب��ه غ��ان��دي يف زي����ارة اإىل البلد 
1910 و1930،  ب��ني ع��ام��ي  ذات����ه، وح���دث ذل���ك 
الهدية  على  ال��ع��م  وح�سل  ال��رج��الن  التقى  حيث 

التاريخية.
وقد اأهدى العم نظارة غاندي اإىل اأبنائه، وانتقلت 
من  التنقل  يف  وا�ستمرت  اأح��ف��اده،  اإىل  اأب��ن��ائ��ه  م��ن 
اأخ��را اإىل  اأن و�سلت  اآخ��ر يف العائلة اإىل  جيل اإىل 

�سندق بريد دار اإي�ست بري�ستول للمزادات.
اأ�سهر نظارة لدينا على االإطالق،  وقال �ستو: هذه 
واأهم العنا�سر التاريخية التي وجدناها. اإنها جزء 
حقيقي ومهم من التاريخ، لي�س فقط بالن�سبة لنا، 
ولكن للمهتمني وللعامل اأي�سا، فهي قطعة خا�سة 

جدا .

ميغان فوك�ض باإطاللة مثرية 
مع حبيبها اجلديد

�ساركت النجمة العاملية  ميغان فوك�س  املتابعني عرب �سفحتها اخلا�سة 
على اأحد مواقع التوا�سل االإجتماعي �سورة لها برفقة حبيبها اجلديد  
ريت�سارد كول�سون ، تقف اإىل جانب حبيبها وتعانقه بقوة، وعلقت على 
ال�سورة: فتى جميل متاأمل، قلبي لك ، اإىل جانب �سور �سكاكني وقلب 

حب.
زوجها  تعجب  مل  حبيبها  مع  لفوك�س  املثرة  ال�سورة  هذه  اأن  ويبدو 
املا�سي  مايو  اأي��ار  �سهر  يف  عنه  اإنف�سلت  ال��ذي  اأو�سنت ،  ال�سابق  بريان 
وذلك بعد 10 �سنوات على الزواج، اإذ اأنه قام هو ويف الوقت نف�سه ن�سر 
من  الثالث  اأطفاله  برفقة  فيها  ظهر  اخلا�سة،  �سفحته  عرب  �سورة 

فوك�س وعّلق بالقول:االأوالد اجلميلون املتاأملون.. قلبي لكم.
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