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بهدف املُحافظة على اأمن و�سالمة املالحة اجلّوية يف الإمارة
حممد بن را�صد ُي�صدر قانون تنظيم 
الطائرات بدون طّيار يف اإمارة دبي

•• دبي - وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س 
لإم��ارة دبي  �ل���وزر�ء، رع��اه �هلل، ب�شفته حاكماً  �لدولة رئي�س جمل�س 
طّيار  ب��دون  �ل��ط��ائ��ر�ت  تنظيم  ب�شاأن   2020 ل�شنة   4 رق��م  �لقانون 
�أمن و�شالمة �ملالحة �جلّوية يف  �إم��ارة دبي، بهدف �ملُحافظة على  يف 
ت�شغيل  للمجتمع وتنظيم عملّيات  �لعامة  �مل�شلحة  �لإم��ارة، وحتقيق 
�لطائر�ت بدون طّيار يف �لإمارة، و�شمان �ل�شتخد�م �لأمثل لها، وفقاً 
وتنظيم  �ل�شاأن،  هذ�  يف  �ملُطّبقة  �لعاملّية  و�ملُمار�شات  �ملعايري  لأف�شل 
وخلق  طّيار،  ب��دون  �لطائر�ت  با�شتخد�م  �ملُرتِبطة  �لأن�شطة  ُمز�ولة 
زة على �ل�شتثمار يف هذ� �لقطاع.            )�لتفا�شيل �س3( بيئة حُمفِّ

اأجرت اأكرث من 71 األف فح�ص ك�سفت عن 716 اإ�سابة 
ال�صحة تعلن �صفاء 704 حاالت جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�شياً 
�مل�شابة  �حل��الت  وح�شر  �ملبكر  �لكت�شاف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات 
�أعلنت  وعزلهم،  لهم  و�ملخالطني   19 كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
�لوز�رة عن �إجر�ئها �أكرث من 71،000 فح�س جديد على فئات خمتلفة 

يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
نطاق  وتو�شيع  �ل��دول��ة  يف  و�لفح�س  �لتق�شي  �إج����ر�ء�ت  تكثيف  و�شاهم 
�لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 716 حالة �إ�شابة جديدة 

بفريو�س كورونا �مل�شتجد من جن�شيات خمتلفة. )�لتفا�شيل �س2(
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زار عددا من املزارع النموذجية للمواطنني يف اأبوظبي

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية توظيف التكنولوجيا احلديثة يف 
القطاع الزراعي وفق معايري اال�صتدامة واجلودة والتناف�صية

•• اأبوظبي -وام:

ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أم�س 
منطقة  يف  �لوطن  �شباب  من  لعدد  منوذجية  م��ز�رع 
�أبوظبي.  ر�فق �شموه خالل �لزيارة �شمو  �لباهية يف 
�أمناء  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  نهيان بن  �ل�شيخ 

موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية 
و�لإن�شانية و�شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل 
�ملجل�س  �أبوظبي ع�شو  دي��و�ن ويل عهد  رئي�س  نهيان 
�لتنفيذي ومعايل �ل�شيخ �شلطان بن حمد�ن �آل نهيان 
م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة و�ل�شيخ حممد 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  طحنون  ب��ن  حمد  ب��ن 

�شركة �أبوظبي للمطار�ت.        )�لتفا�شيل �س2(

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

حممد بن ز�يد خالل زيارته �حدى �ملز�رع �لنموذجية للمو�طنني   )و�م(

�لثنائي �لملاين �لفرن�شي قاطرة �لنعا�س

الإمارات تطلق خالل الأيام القادمة م�سبار الأمل للمريخ .. اأول مهمة عربية للكوكب الأحمر  

حممد بن را�صد يعلن اإطالق برنامج»نوابغ 
الف�صاء العرب« االأول من نوعه عربيا

•• دبي -وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �أع����ل����ن 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
"رعاه �هلل"  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء 
"تويرت"  على  �شموه  ح�شاب  عرب 
�لف�شاء  "نو�بغ  ب��رن��ام��ج  �إط���الق 

�لعرب" �لأول من نوعه عربيا.
لحت�شان  �ل���ربن���ام���ج  وي����ه����دف 
متميزة  جم����م����وع����ة  ورع�������اي�������ة 
�لعرب  و�ل����ن����و�ب����غ  �مل����و�ه����ب  م����ن 
علوم  يف  وت��اأه��ي��ل��ه��م  وت��دري��ب��ه��م 
وجتهيزهم  وت��ق��ن��ي��ات��ه  �ل��ف�����ش��اء 
ب���امل���ه���ار�ت و�ل����ق����در�ت و�خل����رب�ت 
ق����ط����اع  يف  ل����ل����ع����م����ل  �ل��������الزم��������ة 
و�ل�شتفادة  �لف�شائية  �ل�شناعات 
�لتي  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �ل���ف���ر����س  م���ن 
�حليوي  �ل���ق���ط���اع  ه����ذ�  ي��ح��م��ل��ه��ا 
على م�شتوى �ملنطقة وكي يكونو� 
�لعقول  م����ن  ن��خ��ب��ة  م����ن  ج������زء� 
�لعربية �لفذة �لتي ت�شكل �إ�شافة 
�لعاملي  �لعلمي  للمجتمع  نوعية 
كما ت�شهم يف دفع م�شرية �لتنمية 
و�لب�شرية  و�لقت�شادية  �لعلمية 

عقيلة �سالح: ل حوار بني الربملان والوفاق كونها غري قانونية

اجلي�ش الليبي: اتفاقات اأنقرة وال�صراج غري �صرعية
الحتاد الأوروبي يف منعطف حا�سم

التحديات الرئي�صية الثالثة للرئا�صة االأملانية!

حاملتي  ت��ر���ص��ل  وا���ص��ن��ط��ن 
ط����ائ����رات ل��ب��ح��ر ال�����ص��ن 

•• وا�شنطن-رويرتز

ق��ال��ت �ل��ب��ح��ري��ة �لأم��ري��ك��ي��ة �إن 
�أمريكيتني  ط����ائ����ر�ت  ح��ام��ل��ت��ي 
جتريان تدريبات يف بحر �ل�شني 
نف�س  �مل��ت��ن��ازع عليه يف  �جل��ن��وب��ي 
�ل��ذي جت��ري فيه �ل�شني  �لوقت 
تدريبات ع�شكرية �نتقدتها وز�رة 
�ل���دف���اع )�ل��ب��ن��ت��اج��ون( و�ل����دول 

�ملجاورة.
�إن  ب���ي���ان  �ل���ب���ح���ري���ة يف  وق����ال����ت 
رونالد  �ل��ط��ائ��ر�ت  ح��ام��ل��ت��ي  �إن 
بعمليات  تقومان  ونيمتز  ريجان 
�ل�شني  ب����ح����ر  يف  وت�����دري�����ب�����ات 
�جل��ن��وب��ي ل��دع��م وج����ود حميط 

هندي-هاديء حر ومفتوح.

يرف�ص احلكم عليه على اأ�سا�ص مقابلة واحدة
العن�صرية: جنل جون 

واين يهّب الإنقاذ والده!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

»و�لدي مل يكن عن�شرًيا«... يق�شم �إيثان و�ين، جنل �ملمثل 
يف عدد ل يح�شى من �أفالم �لو��شرتن، يف �شورة فحولية 
�لدميقر�طيني  �ليوم يف مرمى  و�ل��ذي جن��ده  وذك��وري��ة، 
يف مقاطعة �أور�جن بولية كاليفورنيا: يريد هوؤلء �إعادة 
ت�شمية �ملطار �لذي يحمل ��شمه.     )�لتفا�شيل �س13(

بوهل  -ديتليف  الفجر   ••

–ترجمة خرية ال�شيباين 

�أجنيال  ت���ت���وىل  ي���ول���ي���و،   1 م��ن��ذ 
مريكل �لرئا�شة �لدورية لالحتاد 
�لأوروبي طيلة �شتة �أ�شهر، يف وقت 
�لأخ��ري لتخاذ  �شيدعى فيه ه��ذ� 
�شركاء  ويتوقع  حا�شمة.  ق���ر�ر�ت 
�مل�شت�شارة  �لكثري من قدرة  �أملانيا 
ع��ل��ى ج��م��ع �لأوروب����ي����ني م��ًع��ا من 

�أجل حلول مقبولة للجميع. 
ث��الث��ة حتديات  ي��ج��ب م��و�ج��ه��ة 
�لنتعا�س  خطة  تطبيق  رئي�شية: 
�قرتحتها  �ل�����ت�����ي  �ل����ط����م����وح����ة 
�لتكامل  وت���ع���زي���ز  �مل���ف���و����ش���ي���ة، 
�لنمو  ب��ني  للتوفيق  �لق��ت�����ش��ادي 
و»�مل�����ي�����ث�����اق �لأخ�����������ش�����ر«، و�ل������رد 
�لأوروب��ي على طموحات �لقوتني 
�ل�شني  �ل������ي������وم...  �ل���ع���ظ���م���ي���ني 

و�لوليات �ملتحدة.
�أزم�������ة فريو�س  ب���ع���د  �إن������ه  ي���ق���ال 

ك���ورون���ا، ل��ن ي��ك��ون �أي ���ش��يء كما 
ك����ان م���ن ق��ب��ل. ل��ك��ن م����اذ� يعني 
بعد«؟  »�مل���ا  �شيكون  وم��ت��ى  ه���ذ�؟ 
وم���ا �ل����ذي ���ش��ي��ح��دث، وم���ا �لذي 
�شيحتاج �إىل �لتغيري يف »ما بعد«، 
�لعودة  �لنا�س  معظم  يريد  بينما 

�إىل حياتهم »قبل«؟ 
�ل���ف���رتة م���ن �لريبة  خ���الل ه���ذه 

�أجنيال  حكومة  تولت  �ل�شديدة، 
�لحتاد  جمال�س  رئ��ا���ش��ة  م��ريك��ل 
�ملهمة هائلة، لأنها  �إن  �لأوروب��ي. 
تنطوي على دمج �لإد�رة �مل�شرتكة 
�لتي  �حلالية،  �ل�شحية  ل��الأزم��ة 
�أ�شبحت �أزمة �قت�شادية خطرية، 

يف �لتحولت �لعظيمة لع�شرنا.
)�لتفا�شيل �س15(

•• عوا�شم-وكاالت

مبادرة  �إن  �شالح  عقيلة  �لليبي  �لنو�ب  جمل�س  رئي�س  قال 
�لقاهرة هي �حلل �لوحيد لالأزمة يف ليبيا، م�شدد�ً على �أن 
حكومة �لوفاق لي�شت طرفا يف �حلو�ر و�إمنا جمل�س �لدولة 

�لأعلى.
جاءت  �لرو�شية  ج�شبوتنيك«  ل��وك��ال��ة   �شالح  ت�شريحات 
على هام�س زيارته ملو�شكو، حيث �أجرى مباحثات مع كبار 

�مل�شوؤولني �لرو�س.
حيث  �ل��وف��اق  حلكومة  �لقانوين  �لو�شع  يف  �شالح  و�شكك 
�أنها "مل حتظ بثقة �لربملان"، بح�شب تعبريه، م�شدد�ً على 
�أنه "لن يكون هناك حو�ر بني �لربملان مع حكومة �لوفاق 

كونها غري قانونية".
تركيا  جلبتهم  �ل��ذي��ن  �ملرتزقة  ع��دد  �أن  �إىل  �شالح  و�أ���ش��ار 

لليبيا بلغ 14،000.

فايز �ل�شر�ج، على �إن�شاء مر�كز تدريب جديدة للميلي�شيات 
غ��رب��ي ل��ي��ب��ي��ا، وذل����ك ع��ق��ب زي�����ارة وزي����ر �ل���دف���اع �لرتكي، 
�إىل  �لع�شكريني  �مل�شوؤولني  كبار  من  وع��دد  �أك���ار،  خلو�شي 

طر�بل�س، �جلمعة.
وقالت حكومة �ل�شر�ج �إن زيارة �لوفد �لرتكي تاأتي يف �إطار 
�لعام  �أنقرة  مع  �أب��رم  �لذي  و�لع�شكري،  �لأمني  "�لتفاق 

�ملا�شي".
�أحد  ين�س  �ل��ذي  �جل��دي��د،  �لت��ف��اق  �أن  ر�أى  �ملحجوب  لكن 
من  حم��اول��ة  ميثل  �ل�شر�ج"،  حكومة  "حماية  على  ب��ن��وده 

تركيا وتنظيم �لإخو�ن �ملو�يل لها لتحقيق ماآربهم.
و�أ�شاف �أن تركيا "ت�شعى لرفع �شقف �ملطالب وحتقيق �أكرب 
�لغربية،  �ملنطقة  يف  خ�شو�شا  ليبيا،  د�خ���ل  ممكن  وج���ود 
�ل�شرعية،  عليه  ت�شفي  ق��و�ع��د  على  �تفاقيات  خ��الل  م��ن 
ليبيا".  ب�شاأن  �ملفاو�شات  �ن��ط��الق  يف  ذل��ك  ك��ل  و��شتخد�م 

و�أكد �ملحجوب �أن "كل هذه �حلجج لن تنطلي على �أحد".

و�أعرب �شالح عن عتابه على �لأمم �ملتحدة للتاأخر بت�شمية 
خلف للمبعوث �لأممي �إىل ليبيا غ�شان �شالمة.

زيار�ت  بعدة  �لفرتة  ه��ذه  �شيقوم خ��الل  �أن��ه  وك�شف �شالح 
�إىل جنيف وروما و�جلز�ئر و�إىل  وخالل �ليومني �ملقبلني 

دول عدة.
�لليبي،  �جل��ي�����س  �مل��ع��ن��وي يف  �ل��ت��وج��ي��ه  �إد�رة  م��دي��ر  وع��ّل��ق 
�لعميد خالد �ملحجوب، يف مقابلة مع »�شكاي نيوز عربية«، 
�أم�س �ل�شبت، على �لتفاق �جلديد �لذي �أبرمته تركيا مع 
حكومة فايز �ل�شر�ج، معترب� �أنه ميثل �إمالء�ت �إر�دة طرف 
لقو�ت  للت�شدي  �جلي�س  ��شتعد�د  موؤكد�  �آخ��ر،  طرف  على 

�أنقرة و�مليلي�شيات �ملو�لية لها.
وقال �لعميد خالد �ملحجوب: »ما يحدث �لآن هو �أن هناك 
طرفت ميلي �إر�دته على طرف �آخر، ينفذ ما يريده �لطرف 

�لأول«.
وكانت تركيا قد �تفقت مع رئي�س حكومة طر�بل�س �لليبية، 

�ص 07

�ص 14

�ص 19

مهرجان ليوا للرطب يعلن �رشوط امل�سابقات 

يف دورته 16 وجداول امل�سابقات وقيمتها

اأخبار الإمارات

تقرير: اأردوغان يقود نظاما تع�سفيا.. 

ق�ّسم تركيا ودمر املجتمع

عربي ودويل

كلوب: ل ميكن لفريق اأن ي�سحقنا 

بهذه الطريقة �سوى ال�سيتي

الفجر الريا�سي

يف جمتمعاتها.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وق����ال 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم بهذه 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة.. »ت��ط��ل��ق �لإم������ار�ت 
�ل��ق��ادم��ة م�شبار  خ���الل �لأي����ام 
مهمة  �أول  ل��ل��م��ري��خ..  �لأم�����ل 
عربية للكوكب �لأحمر.. ونطلق 
�ليوم برناجما لل�شباب �لعربي 

يف  ل��ل��ت��دري��ب  معنا  لالن�شمام 
يف  �لف�شاء  وتكنولوجيا  بر�مج 
دولة �لم��ار�ت.. ن�شعى لتاأهيل 
من  �جلديد  �جليل  و�حت�شان 
علماء �لفلك و�لف�شاء �لعرب.. 
ن�����ش��ع��ى ل���ش��ت��ئ��ن��اف ج�����زء من 

ح�شارتنا �لعلمية«.
)�لتفا�شيل �س2(

مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده
رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن 
زايد يهنئون الرئي�ش االأمريكي 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  رئ��ي�����س  ت��رم��ب  دون��ال��د  ف��خ��ام��ة  �إىل  ب��رق��ي��ة تهنئة  �هلل 

�لأمريكية وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�ل�شمو  و�شاحب  �هلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد 
دونالد  �لرئي�س  فخامة  �إىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  �مل�شلحة  للقو�ت 

ترمب.

بعد قرار مكتب الربملان

الد�صتوري احلر يعزي 
النواب يف الدولة املدنية!

•• الفجر -تون�س

�علنت �لنائب عبري مو�شي، �أن تون�س و�أمنها �لقومي يف خطر م�شرية �إىل 
�أن �أردوغان ي�شعى لتنفيذ �أجندة �لإخو�ن يف �ملغرب �لعربي. وقالت رئي�شة 
�حلزب �لد�شتوري �حلر �إن �لأمن �لقومي لتون�س �أ�شبح مهدد� من �أجند�ت 
�شيا�شاته  و�أدت  �أي منو  �لإخ��و�ن �خلطرية، بعدما ف�شل يف حتقيق  تنظيم 

لرفع �لبطالة وتفقري �لتون�شيني وجتويعهم بطريقة ممنهجة. 
حزبها  �أن  مبينة  �مل�شاألة،  من  �جلمهورية  رئا�شة  موقف  مو�شي  و�نتقدت 
قد قام مبر��شلته عديد �ملر�ت لكن دون جدوى على �لرغم من �أن رئي�س 

�جلمهورية هو رئي�س جمل�س �لأمن �لقومي.      )�لتفا�شيل �س14(

انتعا�ص جتارة املخدرات يف مناطق �سيطرة احلوثي

اليمن يطالب بتدخل جمل�ش االأمن يف نزع فتيل »قنبلة �صافر«
•• اليمن-وكاالت

�لأمن  جمل�س  �ل�شرعية،  �ليمنية  �حلكومة  طالبت 
�ل�����دويل ب��ع��ق��د ج��ل�����ش��ة خ��ا���ش��ة ح���ول خ����ز�ن �لنفط 
�لعائم �شافر، �لذي ترف�س ميلي�شيا �حلوثي �ل�شماح 
بو�شول خرب�ء �لأمم �ملتحدة ل�شيانته �ملتوقفة منذ 
�شنو�ت، وي�شّكل قنبلة موقوتة، و�شط تقارير من   5
يف  بيئية  كارثة  باأكرب  و�لت�شبب  �نفجاره  �حتمالت 

�لعامل.
جاء ذلك يف ر�شالة لوزير �خلارجية �ليمني، حممد 
�حل�شرمي، �إىل رئي�س جمل�س �لأمن �لدويل، طالب 
فيها بف�شل ق�شية خز�ن �لنفط �لعائم )�شافر( عن 
�ملبعوث  مبادرة  يف  �ملدرجة  و�لتد�بري  �لق�شايا  بقية 
وو�شع  ملحة،  ق�شية  باعتبارها  �ليمن  �إىل  �لأمم��ي 

حل منف�شل وحا�شم لها.

اع������ت������داء ان����ت����ح����اري 
م��ق��دي�����ص��و م���ي���ن���اء  يف 

•• مقدي�شو-اأ ف ب

�أ�شيب �شبعة �أ�شخا�س على �لأقل 
�نفجار  �إث��ر  �ل�شبت  �أم�س  بجروح 
�نتحاري  ي���ق���وده���ا  ك����ان  ����ش���ي���ارة 
عند  �ل�شرطة  �عرت�شتها  بعدما 
مدخل ميناء �لعا�شمة مقدي�شو، 
وفق ما �أفاد م�شدر �أمني فر�ن�س 

بر�س.
�ل�������ش���رط���ة عبد  وق�������ال ����ش���اب���ط 
حاول  �نتحارياً  �إّن  �أحمد  �ل��ق��ادر 
عند  لل�شرطة  نقطة  ����ش��ت��ه��د�ف 
�لقوى  �أّن  غ���ري  �مل��ي��ن��اء،  م��دخ��ل 
باجتاهه  �ل���ن���ار  ف��ت��ح��ت  �لأم��ن��ي��ة 
�ل�شيارة  ول��ك��ن  ق��ت��ي��اًل،  و�أردت�������ه 
�شرطيني  �أّن  و�أ���ش��اف  �ن��ف��ج��رت. 

�ثنني وخم�شة مدنيني �أ�شيبو�.

اجلي�ش  بن  دامية  ا�صتباكات 
البادية يف  وداع�ش  ال�صوري 

•• بريوت-اأ ف ب

قتل 44 عن�شر�ً من قو�ت �لنظام 
�ل�شاعات  خ��الل  د�ع�����س  وتنظيم 
�ل�48 �ملا�شية يف ��شتباكات عنيفة 
تخللتها غار�ت رو�شية يف �لبادية 
�ل�����ش��وري��ة، وف��ق م��ا �أف���اد �ملر�شد 

�ل�شوري حلقوق �لإن�شان �أم�س .
بح�شب  د�ع���������س  ت��ن��ظ��ي��م  و�����ش����ّن 
�خلمي�س  ل��ي��ل  ن��ف�����ش��ه،  �مل�������ش���در 
مو�قع  ع���ل���ى  ه���ج���وم���اً  �جل���م���ع���ة 
مدينة  حميط  يف  �لنظام  لقو�ت 
�ل�شخنة يف ريف حم�س �ل�شرقي 
تز�ل  ل  ��شتباكات  �إث���ره  �ندلعت 
م�شتمرة بني �لطرفني. وتدخلت 
�لرو�شية  �حل��رب��ي��ة  �ل���ط���ائ���ر�ت 

دعماً للقو�ت �حلكومية.

ال�صحة العاملية تدعو الدول 
اإىل اال�صتفاقة: كورونا يتحّور

•• وا�شنطن-وكاالت

قالت م�شوؤولة كبرية يف منظمة �ل�شحة �لعاملية �إن حو�يل %30 من بيانات 
ت�شل�شل �جلينوم �ملاأخوذة من عينات �لفريو�س �مل�شبب ملر�س كوفيد19- 
�لتي جمعتها منظمة �ل�شحة �لعاملية تظهر عالمات على حدوث طفرة، 
�أ�شد خطورة.  �إىل مر�س  ت��وؤدي  �أن تلك �لطفرة  لكن ل يوجد دليل على 
وقالت �شمية �شو�ميناثان، كبرية �لعلماء يف منظمة �ل�شحة �لعاملية، م�شاء 
�جلمعة، ل�»رويرتز« على هام�س موؤمتر جلمعية �ل�شحفيني �لتابعة لالأمم 
�ملتحدة يف جنيف: "�أعتقد �أن �لأمر منت�شر على نطاق و��شع. و�أ�شافت �أن 
�لوكالة �لتابعة لالأمم �ملتحدة جمعت حتى �لآن 60 �ألف عينة من �ملر�س. 
�أزمة  �ملت�شررة من  �ل��دول  �لعاملية  �ل�شحة  فيما حّثت منظمة  ذلك  ياأتي 
وباء كوفيد19- على »�ل�شتفاقة« و»�لنخر�ط يف �ملعركة« على تف�شيه لأن 
»�لأرقام ل تكذب«. وقال �مل�شوؤول عن �لطو�رئ �ل�شحية يف �ملنظمة مايكل 
ريان، خالل موؤمتر �شحايف ، �إن "�لوقت حان فعال لأن تنظر �لدول �إىل 

�لأرقام. �أرجوكم، ل تتجاهلو� ما تقوله لكم �لأرقام.  "�ل�شرق  ل�شحيفة  ك�شفت م�شادر مطلعة  ذلك،  �إىل 
�لأو�شط" عن �لنت�شار �لكبري للمخدر�ت يف �لعا�شمة 
�ليمنية �شنعاء و�ملدن �لو�قعة حتت �شيطرة ميلي�شيا 

�حلوثي.
�لقليلة  �لأ���ش��ه��ر  خ���الل  �أن���ه  �ل�شحيفة  و�أو���ش��ح��ت 
�لأم���ن���ي���ة يف �حلكومة  �لأج����ه����زة  ���ش��ب��ط��ت  �مل��ا���ش��ي��ة 
�إىل  �أطنانا من �ملخدر�ت كانت يف طريقها  �ل�شرعية 

مناطق �شيطرة �مليلي�شيات �حلوثية.
يف �لوقت �لذي �أ�شارت فيه �مل�شادر �ملحلية يف �شنعاء 
�إىل تو�شع ظاهرة �لإدمان على تعاطي �ملو�د �ملخدرة 
ودعم  ومتويل  �شيطرة  ظل  يف  �ل�شباب  �أو���ش��اط  بني 

�مليلي�شيا �ل�شري.
ت��ب��اع ب�شورة  ب��ات��ت  �مل����و�د  ه���ذه  �أن  �إىل  �أ����ش���ارت  ك��م��ا 
وُي�شرف على  �لعا�شمة،  �شو�رع  �شبه علنية يف بع�س 

جتارتها ع�شابات �شّكلها ودعمها قادة حوثيون.

وقفة حا�شدة �شد موقف �لربملان

�لدميقر�طيون يريدون �لطاحة بجون و�ين
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت اأكرث من 71 األف فح�ص ك�سفت عن 716 اإ�سابة 

ال�صحة تعلن �صفاء 704 حاالت جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

لتو�شيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  خطة  مع  متا�شياً 
وزيادة نطاق �لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر 
وح�شر �حلالت �مل�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد كوفيد 
19 و�ملخالطني لهم وعزلهم، �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ئها 
خمتلفة  ف��ئ��ات  على  ج��دي��د  فح�س   71،000 م��ن  �أك���رث 
�لفح�س  تقنيات  و�أح���دث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف 
يف  و�لفح�س  �لتق�شي  �إج���ر�ء�ت  تكثيف  و�شاهم  �لطبي. 

�لدولة وتو�شيع نطاق �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف 
كورونا  بفريو�س  جديدة  �إ�شابة  حالة   716 عن  �لك�شف 
�مل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة 
وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع 
�حلالت �مل�شجلة 50،857 حالة. كما �أعلنت �لوز�رة عن 
وفاة ثالثة م�شابني وذلك من تد�عيات �لإ�شابة بفريو�س 
�لدولة  يف  �ل��وف��ي��ات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا 

حالة.  321
و�أعربت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن �أ�شفها وخال�س 

بال�شفاء  ومتنياتها  �ملتوفني،  ل��ذوي  ومو��شاتها  تعازيها 
�لتعاون  �ملجتمع  باأفر�د  مهيبة  �مل�شابني،  جلميع  �لعاجل 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات و�للتز�م  �ل�����ش��ح��ي��ة و�ل��ت��ق��ي��د  م��ع �جل��ه��ات 

بالتباعد �لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.
كما �أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 704 حالت جديدة مل�شابني 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد كوفيد19- وتعافيهم �لتام من 
�أعر��س �ملر�س بعد تلقيهم �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ 
�ل�شفاء  يكون جمموع حالت  �مل�شت�شفى، وبذلك  دخولهم 

.39،857

العليا لالأخوة االإن�صانية ت�صيد بقرار جمل�ش 
االأمن بوقف اإطالق النار عامليا ملواجهة كورونا

•• اأبوظبي -وام: 

�أ�شادت �للجنة �لعليا لالأخوة �لإن�شانية بقر�ر جمل�س �لأمن �لذي �تخذ بالإجماع بوقف �إن�شاين ملدة 90 يوما للنز�عات 
�مل�شلحة و�لأعمال �لقتالية حول �لعامل من �أجل �ل�شماح للدول بالت�شدي لوباء فريو�س كورونا.

و�أكدت �للجنة يف بيان �أ�شدرته �أم�س ترحيبها وم�شاندتها لهذه �لهدنة �لإن�شانية �لتي تاأتي يف وقت يحتاج فيه �لعامل 
�أكرث من �أي وقت م�شى للتوحد من �أجل مو�جهة هذ� �لعدو �مل�شرتك. ودعت ل�شتغالل هذه �لفر�شة من قبل �أطر�ف 
�ل�شر�عات يف كل �أنحاء �لعامل لتغليب �حلكمة و�للجوء �إىل �حلو�ر ك�شبيل وحيد حلل �لنز�عات و�لو�شول �إىل �شالم 
عادل ود�ئم ينعم به جميع �لب�شر. وثمنت �للجنة �جلهود �حلثيثة �لتي قادها �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة، �أنطونيو 
�لت�شامن  من  للمزيد  دعوتها  وج��ددت  �لإن�شانية،  �لهدنة  ه��ذه  �إىل  �لو�شول  �أج��ل  من  ل�شهور  و��شتمرت  غوتري�س، 
�لإن�شاين ملو�جهة �لوباء وم�شاعدة �ملت�شررين منه، خا�شة من �لالجئني و�لنازحني و�لفارين من مناطق �ل�شر�عات.

اإطالق برنامج نوابغ الف�ساء العرب الأول من نوعه عربيا

حممد بن را�صد : م�صبار االأمل للمريخ ..يطلق خالل اأيام.. ونطلق اليوم برناجما لل�صباب العربي للتدريب يف برامج وتكنولوجيا الف�صاء باالإمارات

•• دبي -وام:

�أعلن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
على  �شموه  ح�شاب  ع��رب  �هلل"  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 

من نوعه عربيا. �لعرب" �لأول  �لف�شاء  "نو�بغ  برنامج  "تويرت" �إطالق 
ويهدف �لربنامج لحت�شان ورعاية جمموعة متميزة من �ملو�هب و�لنو�بغ 
�لعرب وتدريبهم وتاأهيلهم يف علوم �لف�شاء وتقنياته وجتهيزهم باملهار�ت 
�لف�شائية  �ل�����ش��ن��اع��ات  ق��ط��اع  يف  للعمل  �ل���الزم���ة  و�خل�����رب�ت  و�ل���ق���در�ت 
و�ل�شتفادة من �لفر�س �مل�شتقبلية �لتي يحملها هذ� �لقطاع �حليوي على 
�لفذة  �لعربية  �لعقول  من  نخبة  من  ج��زء�  يكونو�  وكي  �ملنطقة  م�شتوى 
�لتي ت�شكل �إ�شافة نوعية للمجتمع �لعلمي �لعاملي كما ت�شهم يف دفع م�شرية 

�لتنمية �لعلمية و�لقت�شادية و�لب�شرية يف جمتمعاتها.
 " �ملنا�شبة..  بهذه  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  وقال �شاحب 
�أول مهمة  للمريخ..  �لأم��ل  �لقادمة م�شبار  �لأي��ام  �لإم���ار�ت خالل  تطلق 
عربية للكوكب �لأحمر.. ونطلق �ليوم برناجما لل�شباب �لعربي لالن�شمام 
ن�شعى  �لم���ار�ت..  دول��ة  يف  �لف�شاء  وتكنولوجيا  بر�مج  يف  للتدريب  معنا 
لتاأهيل و�حت�شان �جليل �جلديد من علماء �لفلك و�لف�شاء �لعرب.. ن�شعى 

ل�شتئناف جزء من ح�شارتنا �لعلمية".
"نو�بغ �لف�شاء �لعرب" �لذي ت�شرف عليه وكالة �لإمار�ت  ويوفر برنامج 
للف�شاء تدريبيا تخ�ش�شيا مكثفا ي�شتهدف �ل�شباب �لعرب من �لد�ر�شني 
�ملخت�شني و�لباحثني و�لعلماء و�ملبتكرين و�ملخرتعني من �أ�شحاب �لعقول 
جمال  يف  كبري  �شغف  لديه  �شخ�س  لأي  ميكن  حيث  �خلالقة  �لإب��د�ع��ي��ة 
�لت�شجيل يف �لربنامج  �لعلمية  باملوهبة  �لف�شاء وتطبيقاته ويتمتع  علوم 

.ArabsToSpace.com :من خالل �ملوقع
"م�شبار  �إط��الق  ملوعد  �لتنازيل  �لعد  ب��دء  مع  �لربنامج  �إط��الق  ويتز�من 
�لأمل" �ملقرر يف 15 يوليو �جلاري و�لذي ميثل ثمرة "م�شروع �لإمار�ت 
�لأحمر  �لكوكب  ل�شتك�شاف  عربي  م�شبار  �أول  �ملريخ" ليكون  ل�شتك�شاف 
يحمل طموح �لعرب نحو ��شتك�شاف �لف�شاء �خلارجي �إىل م�شتويات علمية 
جديدة وي�شهم يف �إعد�د كفاء�ت �إمار�تية وعربية وتعزيز �ملعرفة �لإن�شانية 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل" و�شاحب  "رعاه  دب��ي 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة جتعل من �لف�شاء �أفقا 
لطموحات �لأجيال �جلديدة ومن دولة �لإمار�ت وبر�جمها �لر�ئدة جزء� 

حيويا من حر�ك علمي ب�شري ل�شتك�شاف �لف�شاء.
�أن م�شروع م�شبار �لأمل ي�شكل قفزة هائلة يف م�شرية �لزدهار  �إىل  ولفت 
�إ�شهام  من  به  نفخر  تاريخا  خالله  من  نحيي  �لعربي  وطننا  يف  �لعلمي 
�حل�شارة  م�شرية  يف  �لذهبي  ع�شرها  يف  �لإ�شالمية  �لعربية  ح�شارتنا 
�لإن�شانية. وقال " �إنه من خالل قيادتها �لر�شيدة ذ�ت �لروؤية �ل�شت�شر�فية 
�أدركت دولة �لإمار�ت مبكر� �أهمية �ل�شتثمار يف قطاع �لف�شاء و�شناعاته 
حري�شة  وهي  �لتنمية  لدعم  به  �ملرتبطة  و�لبتكار�ت  �لتقنيات  وتطوير 
يف  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  م��دى  على  ر�كمتها  �لتي  �خل���رب�ت  جمع  على  �أي�شا 
و�لتدريب  �لنظري  �لتعليم  ب��ني  ت��دم��ج  متقدمة  تاأهيلية  ب��ر�م��ج  ح��زم��ة 
�لكو�در  من  موؤهل  جديد  جيل  ومتكني  متمر�شة  كفاء�ت  لإع��د�د  �لعملي 

�لعربية �لعلمية يف قطاع �لف�شاء تكون ذخر� لأوطانها وجمتمعاتها".
للمو�هب  خا�شة  م��ز�ي��ا  قائمة  �لعرب"  �لف�شاء  "نو�بغ  ب��رن��ام��ج  وي��ق��دم 
و�ل���ك���ف���اء�ت �ل��ع��ل��م��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ت��ي ت��ن�����ش��م �إل���ي���ه ت�����ش��م��ل ت��وف��ري تدريب 
متخ�ش�س لهم يف علوم وتكنولوجيا �لف�شاء �شمن �أعلى �ملعايري �لعلمية 
يف �لعامل و�إقامة مدتها ثالث �شنو�ت يف دولة �لإم��ار�ت مغطاة �لتكاليف 
بالإ�شافة �إىل ح�شولهم على منح تعليمية وحو�فز مالية وم�شاهمتهم يف 
�لإم��ار�ت وتوفري فر�س مهنية  �أقمار �شناعية متقدمة يف  بناء جمموعة 
م�شتقبلية لهم و�إتاحة �لفر�شة لهم للم�شاركة مع �لفرق �لبحثية و�لعلمية 
�لإمار�تية يف عدد من �لرب�مج و�مل�شاريع �خلا�شة بتكنولوجيا �لف�شاء يف 

�لدولة.
وتبلغ مدة برنامج "نو�بغ �لف�شاء �لعرب" ثالث �شنو�ت تتخللها تدريبات 
و�مل�شتقبلية  �لر�هنة  �مل�شاريع  �شاملة وم�شاركات عملية يف  نظرية وعملية 
�أع�شاء  ق����در�ت  ي���رثي  مب��ا  للف�شاء  �لإم������ار�ت  وك��ال��ة  عليها  تعمل  �ل��ت��ي 
باملهار�ت  �لعربية  �لف�شاء  ب��ر�م��ج  ل��رف��د  م�شتقبال  ويوؤهلهم  �ل��ربن��ام��ج، 

و�خلرب�ت �لتي حتتاجها.

يف هذ� �ملجال.
�أ�شحاب  ورع��اي��ة  �حت�شان  �إىل  �لعرب"  �لف�شاء  "نو�بغ  برنامج  وي��ه��دف 
ترجمة  على  وم�شاعدتهم  �لعربي  �ل�شباب  �لإبد�عية من  �لعلمية  �ملو�هب 
�ملنا�شب يف  �لتخ�ش�شي  �لتدريب  �لف�شاء من خالل توفري  بعلوم  �شغفهم 
دولة �لإمار�ت بف�شل ما تتمتع به من �إمكانات وقدر�ت يف قطاع �ل�شناعات 
�لعربي  �ل��وط��ن  يف  وت��ق��دم��ا  ت��ط��ور�  �لأك���رث  يعد  �ل���ذي  لديها  �لف�شائية 
تعزيز  يف  و�مل�شاهمة  �مل�شتقبل  يف  مهنية  فر�س  على  للح�شول  وتاأهيلهم 
�ل�شتثمار  ع��رب  �لعربي  �ل��وط��ن  يف  �لف�شائية  �ل�شناعات  قطاع  وتطوير 
�ل�شتثمار  �أهمية  تعزيز  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لعربية  و�ل��ط��اق��ات  �ل��ق��در�ت  يف 
�ل�شتخد�مات  م��ت��ع��ددة  �لف�شاء  وتكنولوجيا  �لف�شائية  �ل�شناعات  يف 
و�لتطبيقات �حلياتية كون هذ� �ملجال ي�شكل ع�شبا رئي�شيا يف دعم �قت�شاد 

�مل�شتقبل �لقائم على �ملعرفة.
وقال معايل �لدكتور �أحمد بن عبد �هلل حميد بالهول �لفال�شي وزير دولة 
ل�شوؤون �لتعليم �لعايل و�ملهار�ت �ملتقدمة رئي�س جمل�س �إد�رة وكالة �لإمار�ت 
للف�شاء.. �إن �إطالق برنامج "نو�بغ �لف�شاء �لعرب" ميثل ��شتجابة نوعية 
لطموح �لأجيال �ل�شاعدة يف �ملجتمعات �لعربية نحو تعزيز �لتقدم �لعلمي 
و�ل�شتثمار يف �قت�شاد �مل�شتقبل كما ي�شكل تفاعال حيا مع تطلعات �ل�شباب 
�لعربي خلو�س جمال �شناعات �لف�شاء و�بتكار�تها �لتي ترتقي مبختلف 

جو�نب �حلياة �ليومية.
و�أ�شاف معاليه �إن �لإعالن عن هذ� �لربنامج بالتز�من مع �لعد �لتنازيل 
لإطالق م�شبار �لأمل هو ر�شالة حتفيز للعقول �لعربية و�لطاقات �لإبد�عية 
�أحالمهم  ك��ان��ت  ب��اأن��ه مهما  �ل��ع��رب��ي  �ل��وط��ن  �أن��ح��اء  �ل��ك��ام��ن��ة يف خمتلف 
وطموحاتهم كبرية ول حدود لها فاإن ثمة فر�شة حقيقية لهم لتحويلها 
�لالم�شتحيل  ثقافة  تر�شيخ  يف  �لإمار�تي  �لنموذج  و�أن  ملمو�س  و�قع  �إىل 

�إميانا وفكر� وعمال ميكن حماكاته عربيا.
و�أكد �أن تاأهيل عقول عربية قادرة على �لبتكار و�لإبد�ع و�لريادة و�لتميز 
يف علوم �لف�شاء وتقنياته من �شاأنه �مل�شاهمة �لفاعلة يف �جلهد �لعاملي لبناء 

م�شتقبل �أكرث ��شتد�مة للب�شرية.
و�أو�شح معاليه �أن روؤية �لربنامج �مل�شتمدة من فكر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

لكل  �لربنامج  يف  �لت�شجيل  ب��اب  �لعرب"  �لف�شاء  "نو�بغ  برنامج  ويفتح 
�أ���ش��ح��اب �مل��و�ه��ب �لعلمية و�ل���ق���در�ت �لإب��د�ع��ي��ة يف �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي من 
�أو  �لف�شاء  تكنولوجيا  �أو  علوم  يف  و�ملتخ�ش�شني  و�لباحثني  �ملخرتعني 
طلبات  تخ�شع  حيث  �حليوي  �ملجال  هذ  يف  وطموحا  �شغفا  ميتلكون  من 
�للتحاق بالربنامج �إىل عملية تقييم �شاملة بناء على موؤهالت �أ�شحابها 

و�إجناز�تهم �لعلمية و�لبحثية.
وي�شهم برنامج "نو�بغ �لف�شاء �لعرب" عرب �حت�شان ورعاية نخبة مو�هب 
عربية متميزة علميا وبحثيا يف �إعد�د جيل عربي متمكن علميا ومعرفيا يف 
جمال علوم وتكنولوجيا �لف�شاء كما يدعم �لقطاع �لف�شائي و�ل�شناعات 
��شتك�شاف �لف�شاء  �ملرتبطة بهذ� �لقطاع يف �لعامل �لعربي ليحفز بر�مج 
يوؤمن  �ل��ذي  �لن�سء  ويلهم جيال عربيا جديد� من  �لعربي  �مل�شتوى  على 
�لو�قع  �أر����س  على  لتطبيقها  و�ملعرفة  �ل��روؤي��ة  وميتلك  �ملبتكرة  ب��اأف��ك��اره 
على  �مل�شتحيل  ي��ع��رف  ل  طموحا  وميتلك  للتحديات  �حل��ل��ول  وي��ج��رتح 

�لأر�س كما يف �لف�شاء.

العرب .. وا�صتئناف جزء من ح�صارتنا العلمية  والف�صاء  الفلك  علماء  من  اجلديد  اجليل  واحت�صان  لتاأهيل  • ن�صعى 
االإمارات للف�صاء وي�صهم يف اإعداد جيل عربي رائد ومتمكن يف علوم وتكنولوجيا الف�صاء ويف قطاع ال�صناعات الف�صائية وكالة  عليه  ت�صرف  •  الربنامج 

زار عددا من املزارع النموذجية للمواطنني يف اأبوظبي

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية توظيف التكنولوجيا احلديثة يف القطاع الزراعي يف الدولة وفق معايري اال�صتدامة واجلودة والتناف�صية
•• اأبوظبي -وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�أم�����س م����ز�رع من��وذج��ي��ة ل��ع��دد من 
�لباهية  منطقة  يف  �ل��وط��ن  �شباب 

يف �أبوظبي.
ر�ف����ق ���ش��م��وه خ���الل �ل���زي���ارة �شمو 
�آل نهيان  ز�ي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ 
ز�يد  موؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�س  رئي�س 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
�ل�شيخ  و�شمو  و�لإن�شانية  �خلريية 
�آل نهيان  ذياب بن حممد بن ز�يد 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����و�ن  رئ��ي�����س 
ومعايل  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو 
�ل�شيخ �شلطان بن حمد�ن �آل نهيان 
�ل�����ش��م��و رئي�س  م�����ش��ت�����ش��ار ���ش��اح��ب 
�لدولة و�ل�شيخ حممد بن حمد بن 
جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  طحنون 
للمطار�ت  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  �إد�رة 
�شعيد  حممد  بنت  م��رمي  وم��ع��ايل 
و�شعادة  دولة  وزيرة  �ملهريي  حارب 
حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن 
�أبوظبي. و�عرب �شاحب  ويل عهد 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
على  ب��الط��الع  �شعادته  ع��ن  نهيان 
�مل�شاريع �لطموحة لأبناء �لإمار�ت 
�ل���ذي���ن ي��ط��ب��ق��ون خ��الل��ه��ا �أح����دث 
�لزر�عية  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��ن��ظ��م 
�ملنتجات  �أج��ود  لتوفري  و�لتقنيات 
حتقيق  يف  ت�شهم  و�ل��ت��ي  �ل��زر�ع��ي��ة 

�لأمن �لغذ�ئي �مل�شتد�م يف �لدولة.
و��شتمع �إىل �شرح من �ل�شيد حامد 
" غر��شيا  مزرعة  �شاحب  �حلامد 
" و�لدكتور خالد �ل�شام�شي و�أحمد 
خلفان �لرميثي من �أ�شحاب �ملز�رع 
�ملحا�شيل  �أن��و�ع  حول   .. �لع�شوية 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل�����ز�رع  تنتجها  �ل��ت��ي 
ط����رق ري���ه���ا و�آل����ي����ات �ل��ع��ن��اي��ة بها 

 .. و�لتناف�شية  و�جلودة  �ل�شتد�مة 
مبتكرة  حلول  تطوير  �إىل  �إ�شافة 
قادرة  تكون  و�إد�رت���ه  �ل��غ��ذ�ء  لنتاج 
ع��ل��ى �ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى �ل��ت��ح��دي��ات يف 
�أن  �ل���زر�ع���ي .. م��و���ش��ح��ا  �ل��ق��ط��اع 
�له����ت����م����ام ب����ال����زر�ع����ة ي��ت�����ش��ق مع 
وحماية  �ل���ش��ت��د�م��ة  ��شرت�تيجية 
�ل��ب��ي��ئ��ة و�مل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى �مل������و�رد 

�لزر�عة �هتماماً خا�شاً، ويقدم لها 
بالعقبات  �أب��د�ً  �لدعم، ومل يعرتف 
ي�شتمع  ومل  �أم��ام��ه��ا،  و�ل��ت��ح��دي��ات 
لي�س  �لزر�عة  �إن  له  قالو�  من  �إىل 
لأن���ه،   .. ب���الدن���ا  يف  م�شتقبل  ل��ه��ا 
�ل��ن��ظ��ر ..  ب��ع��ي��د  ك����ان  رح���م���ه �هلل، 
�أ�شا�شي يف  �أم��ر  �ل��زر�ع��ة  �أن  وي��رى 
حياة �أي جمتمع .. وو��شل �شاحب 

�مل�شتخدمة  �مل��ب��ت��ك��رة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
فيها و�شول �إىل ت�شويقها.. بحانب 
تو�جه  �ل���ت���ي  �ل���ت���ح���دي���ات  ب��ع�����س 

�لزر�عة �ملحلية.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
توظيف  �أهمية  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�لقطاع  يف  �حلديثة  �لتكنولوجيا 
�ل���دول���ة وف���ق معايري  �ل���زر�ع���ي يف 

د�خل  �مل����ز�رع وغ��ريه��ا  ه��ذه  ت�شهم 
يف  �لذ�تي  �كتفائنا  بتعزيز  �لدولة 
�عتمادنا  من  و�لتقليل  �ملجال  هذ� 
حيوي  م��ط��ل��ب  وه�����ذ�   .. ل���ل���خ���ارج 
و�أ�شا�شي �شنعمل على تعزيزه خالل 

�لفرتة �لقادمة، �إن �شاء �هلل.
و�أ�شار �شموه �ىل " �أن �لو�لد �ل�شيخ 
ز�ي��د " طيب �هلل ث��ر�ه " كان يويل 

�لطبيعية يف �لدولة.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أ�����ش����اف 
حممد بن ز�يد �آل نهيان .. �أن قطاع 
وحيوي..وهو  مهم  قطاع  �ل��زر�ع��ة 
من �شميم �أمننا �لوطني مبفهومه 
�أ����ش���ا����ش���ي �شمن  �ل�������ش���ام���ل، ورك�����ن 
�لغذ�ئي  ل���الأم���ن  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا 
�ق��ت�����ش��اد م�����ش��ت��د�م .. لذلك  وب��ن��اء 

�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
وتقدمي  �لقطاع  بهذ�  �لهتمام   "
للمز�رعني  ك��اف��ة  �ل���دع���م  �أ����ش���ك���ال 
م�شاريعهم  وت��ط��وي��ر  لتحفيزهم 

�لزر�عية �حليوية ".
مل�شاريع  �ل��ت��وف��ي��ق  ���ش��م��وه  ومت���ن���ى 
ر�فد�  �لتي متثل  �لزر�عية  �ل�شباب 
�لدولة  يف  �ل��زر�ع��ي  للقطاع  ه��ام��ا 
 .. ع��ام  ب�شكل  �لوطني  ولالقت�شاد 
م���وؤك���د� ح��ر���س �ل��ق��ي��ادة ع��ل��ى دعم 
�ملز�رعني وت�شجيع �لنتاج �لزر�عي 
وتطوير  و�����ش���ت���د�م���ت���ه  �ل���وط���ن���ي 
تعزيز  �إىل  �ل����ه����ادف����ة  �مل�������ش���اري���ع 

منظومة �لأمن �لغذ�ئي.
�مل���ز�رع يف كل  �أ�شحاب  �شموه  ودع��ا 
ربوع �لوطن �إىل �ل�شتثمار �لأمثل 
وزيادة  وتطويرها  �مل����ز�رع  ه��ذه  يف 
م�شدر  �إىل  وحت��وي��ل��ه��ا  �ن��ت��اج��ه��ا 
�لإمار�تي،  �ل��زر�ع��ي  �لإن��ت��اج  لدعم 
�لبتكار�ت  م���ن  �ل����ش���ت���ف���ادة  ع���رب 
و�لأ�شاليب �حلديثة يف هذ� �ملجال.

�ملز�رع  �أ�شحاب  �أع��رب  جانبهم  من 
�شاحب  ب��زي��ارة  �شعادتهم  بالغ  عن 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان .. مثمنني �لدعم و�لهتمام 
�ل��ل��ذي��ن ي��ح��ظ��ى ب��ه��م��ا �مل���ز�رع���ون 
و�ل�شباب �أ�شحاب �مل�شاريع �لزر�عية 
�ملبتكرة من قبل �لقيادة و�ملبادر�ت 
�ل��ت��ي ت��دع��م �ل��ق��ط��اع �ل���زر�ع���ي يف 
حتقيق  يف  دوره  ل��ت��ع��زي��ز  �ل���دول���ة 

�لأمن �لغذ�ئي.

انتاجها  وزيادة  وتطويرها  املزارع  هذه  يف  االأمثل  اال�صتثمار  اإىل  الوطن  ربوع  كل  يف  املزارع  اأ�صحاب  يدعو  • �صموه 
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي - وام:

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
الوزراء،  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم، 
رعاه اهلل، ب�سفته حاكمًا لإمارة دبي القانون رقم 
2020 ب�ساأن تنظيم الطائرات بدون طّيار  4 ل�سنة 
و�سالمة  اأمن  على  املُحافظة  بهدف  دبي،  اإم��ارة  يف 
امل�سلحة  وحتقيق  الإم����ارة،  يف  اجل��ّوي��ة  امل��الح��ة 
العامة للمجتمع وتنظيم عملّيات ت�سغيل الطائرات 

بدون طّيار يف الإمارة، و�سمان ال�ستخدام الأمثل 
العاملّية  واملُ��م��ار���س��ات  املعايري  لأف�سل  وف��ق��ًا  لها، 
الأن�سطة  ُمزاولة  وتنظيم  ال�ساأن،  هذا  يف  املُطّبقة 
وخلق  طّيار،  بدون  الطائرات  با�ستخدام  املُرتِبطة 

زة على ال�ستثمار يف هذا القطاع. بيئة حُمفِّ
كما يهدف القانون اإىل احلد من املخاطر الناجمة 
وحتديد  ط��ّي��ار،  ب���دون  ال��ط��ائ��رات  ت�سغيل  ع��ن 
ال�ساأن،  هذا  يف  املعنّية  اجلهات  وم�سوؤولّيات  مهام 
واملُ�ساهمة يف جعل دبي مركزًا ل�سناعة الطائرات 

جمال  يف  والبتكار  الذكي،  والنقل  طّيار،  ب��دون 
ة من  النقل اجلّوي، ومتكني اجلهات العاّمة واخلا�سّ
ا�ستخدام الطائرات بدون طّيار يف تقدمي اخلدمات 

املرُجّوة منها.
وُت��ط��ب��ق اأح��ك��ام ه��ذا ال��ق��ان��ون على ك��اّف��ة اأن���واع 
املُوّجهة  الطائرة  وت�سمل   - طّيار  بدون  الطائرات 
ُبعد،  ع��ن  املُ��وّج��ه��ة  وال��ط��ائ��رة  املُ���ج���ّردة،  بالعني 
والطائرة املُ�سرّية ذاتّيًا - وا�ستخداماتها، باختالف 
م فيها يف جميع اأنحاء اإمارة دبي، مبا  اأنظمة التحكُّ

احُلّرة  ة، واملناطق  التطوير اخلا�سّ يف ذلك مناطق 
جميع  وعلى  العاملي،  امل��ايل  دب��ي  مركز  فيها  مب��ا 
التي ت�ستخدم  ة،  العاّمة واخلا�سّ الأفراد واجلهات 
ُت�ستثنى  الطائرات بدون طّيار يف الإمارة، يف حني 
من اأحكام هذا القانون الطائرات بدون طّيار التي 
يتم ا�ستخدامها لالأغرا�ص الع�سكرّية، على اأن يتم 
التن�سيق يف هذا ال�ساأن مع هيئة دبي للطريان املدين 
تعري�ص  وعدم  الت�سغيل،  عملّيات  �سالمة  ل�سمان 

الطريان املدين للخطر.

بهدف املُحافظة على اأمن و�سالمة املالحة اجلّوية يف الإمارة

حممد بن را�صد ُي�صدر قانون تنظيم الطائرات بدون طّيار يف اإمارة دبي
- اخ��ت�����س��ا���س��ات ه��ي��ئ��ة دب��ي 

للطريان املدين.
ت��ت��وىل هيئة دبي  ل��ل��ق��ان��ون،  ووف��ق��اً 
ل���ل���ط���ري�ن �مل�����دين �لإ�����ش����ر�ف على 
عملّيات  وتنظيم  �أح��ك��ام��ه،  تطبيق 
مبا  �ملُرتِبطة،  و�لأن�ِشطة  �لت�شغيل 
�لحتادّية،  �لت�شريعات  م��ع  ي��ّت��ف��ق 
تكون  �لتي  و�لتفاقّيات  و�ملُعاهد�ت 
ُمن�شّمة  �أو  ف��ي��ه��ا  ط���رف���اً  �ل���دول���ة 
ذلك،  �شبيل  ل��ه��ا يف  وي��ك��ون  �إل��ي��ه��ا، 
�ملعنّية  �جل���ه���ات  م���ع  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
�لقيام بعدد من �ملهام و�ل�شالحّيات 
�لت�شغيل  عملّيات  حت��دي��د  وم��ن��ه��ا: 
و�لإ�شر�ف  �ملُ��رت��ِب��ط��ة،  و�لأن�����ش��ط��ة 
على  و�لإ����ش���ر�ف  عليها،  و�ل��رق��اب��ة 
بدون  �ل��ط��ائ��ر�ت  ت�شغيل  ع��م��ل��ّي��ات 
�س  �ملُخ�شّ �مل��ج��ال �جل���ّوي  ط��ّي��ار يف 
و�عتماد  �ل��ط��ائ��ر�ت، وو���ش��ع  ل��ه��ذه 
�لالزمة  و�لإج����������ر�ء�ت  ���روط  �ل�������شُّ
بعملّيات  للقيام  �لت�شاريح  لإ�شد�ر 
�لأن�شطة  وُم������ز�ول������ة  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل 
�لتجارب  ذل���ك  يف  مب���ا  �ملُ���رت���ِب���ط���ة، 

�لت�شغيلّية.
كما تخت�س �لهيئة بتحديد و�عتماد 
�ملُعتمدة و�لرتفاعات، �لتي  �ملناطق 
�لطائر�ت  با�شتخد�م  فيها  ُي�شَمح 
�لتجارب  و�إج����������ر�ء  ط����ّي����ار  ب������دون 
�ملجالت  و�ع��ت��م��اد  ل��ه��ا،  �لت�شغيلّية 
ُي�شمح  �ل���ت���ي  �جل����ّوي����ة  و�مل���������ش����ار�ت 
�لتحليق  ط���ّي���ار  ب����دون  ل��ل��ط��ائ��ر�ت 
فيها، وو�شع و�عتماد �ُشروط �إ�شد�ر 
�ل��ت�����ش��اري��ح ل��ق��ائ��د �ل��ط��ائ��رة بدون 
ل  �ملُ�شغِّ من  �ملُكّلف  و�ملُ��ر�ِق��ب  طّيار، 
لت�شغيلها  �ل��ط��ائ��رة  ق��ائ��د  ملُ�����ش��اع��دة 
عملّيات  مُب��ر�ق��ب��ة  �أو  �آم����ن،  ب�شكٍل 
�لت�شغيل �ملُتعلِّقة بالطائرة، و�أع�شاء 
�لأ�شخا�س  بهم  و�ملق�شود  �لطاقم 
ل  �ملُ�شغِّ م���ن  و�ملُ��ك��ّل��ف��ني  �مل���وؤه���ل���ني، 
باأنظمة  ت��ت��ع��ّل��ق  ب��و�ج��ب��ات  ل��ل��ق��ي��ام 
�أوقات  طيلة  ط��ّي��ار،  ب��دون  �لطائرة 
�لتز�ماتهم،  وحت���دي���د  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل، 
���روط ومعايري  ����شُ �ع��ت��م��اد  وك��ذل��ك 
ة بالطائر�ت  �إن�شاء �ملطار�ت �خلا�شّ
ُنُظم  و�عتماد  وو���ش��ع  ط��ّي��ار،  ب��دون 
وبيئة  و����ش���الم���ة  �أم������ن  وخ����دم����ات 
بدون  �لطائر�ت  لأنظمة  �لطري�ن 
و�إ�شد�ر  خم��اط��ره��ا،  و�إد�رة  ط��ّي��ار، 
و�ل�شهاد�ت  و�ملُ��و�ف��ق��ات  �لت�شاريح 
�لت�شغيل  بعملّيات  للقيام  �ل��الزم��ة 
وفقاً  �ملُرتِبطة،  �لأن�ِشطة  وُم��ز�ول��ة 
لأح���ك���ام ه���ذ� �ل��ق��ان��ون و�ل���ق���ر�ر�ت 
و�لت�شريعات  مُب��وج��ب��ه  ���ادرة  �ل�������شّ
�ل���������ش����اري����ة يف �لإم�������������ارة، وك���ذل���ك 
�لالزمة  و�ملُ����و�ف����ق����ات  �ل��ت�����ش��اري��ح 
����ة  ل���ت�������ش���غ���ي���ل �مل�������ط�������ار�ت �خل����ا�����شّ
و�إ�شد�ر  ط��ّي��ار،  ب���دون  ب��ال��ط��ائ��ر�ت 
�لتجارب  لإجر�ء  �ملُوؤّقتة  �لت�شاريح 
�إ�شد�ر  على  ع��الوة  لها،  �لت�شغيلّية 
�ملُ�شتِقل،  �ل�شالمة  ملُقيِّم  �لت�شريح 
وف����ق����اً ل����ال�����ش����رت�ط����ات و�مل���ع���اي���ري 
�ملُعتمدة لدى �لهيئة يف هذ� �ل�شاأن.

دبي  موؤ�س�سة  اخت�سا�سات   -
خلدمات املالحة اجلوية.

تتوىل  �أن  ع���ل���ى  �ل���ق���ان���ون  ون���������سّ 
�ملالحة  دب����ي خل���دم���ات  ُم��وؤ���ّش�����ش��ة 
�لطائر�ت  ح��رك��ة  تنظيم  �جل��وي��ة 
بدون طّيار ب�شكل �آمن وفّعال د�خل 
�لمتد�د  �ملجال �جلوي لالإمارة يف 
�لأف�����ق�����ي و�ل�����ع�����م�����ودي، ع���ل���ى نحو 
�جلّوية،  �مل��الح��ة  ���ش��الم��ة  ي�شمن 
�لحتادّية  �لت�شريعات  م��ع  وي��ّت��ف��ق 
تكون  �لتي  و�لتفاقّيات  و�ملُعاهد�ت 
�لدولة طرفاً فيها �أو ُمن�شّمة �إليها، 
�ملهام  م��ن  ع���دد  للُموؤ�ّش�شة  وي��ك��ون 
و�ل�شالحّيات، منها: حتديد �ملجال 
�جل���ّوي �خل��ا���س ب��ال��ط��ائ��ر�ت بدون 
دب���ي، لتتوىل هيئة  �إم����ارة  ط��ّي��ار يف 
دبي للطري�ن �ملدين �لإ�شر�ف عليه 
و�إد�رة  وُم��ر�ق��ب��ة  وتنظيم  و�إد�رت����ه، 
ع��م��ل��ّي��ات وح��رك��ة �ل��ط��ائ��ر�ت بدون 

طّيار يف ذلك �ملجال.
بتقدمي  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  ت��خ��ت�����س  ك���م���ا 
للطائر�ت  �جلوّية  �ملالحة  خدمات 
���ق �أم���ن  ب�����دون ط���ّي���ار ب�����ش��ك��ل ُي���ح���قِّ
�جلّوية  �مل���الح���ة  ح��رك��ة  و���ش��الم��ة 
طّيار،  ب�����دون  �ل���ط���ائ���ر�ت  وح���رك���ة 
�لالزمة  �ملعلومات  توفري  وت�شمل: 
و�لطائر�ت  �ل��ط��ائ��ر�ت،  حركة  ع��ن 
ب������دون ط����ّي����ار و�مل����الح����ة �جل����ّوي����ة، 
وتوفري �ملعلومات �لالزمة عن حالة 
ي���اح، وكذلك  �ل��ط��ق�����س وح��رك��ة �ل���رِّ

و�لع�شكرّية،  �مل���دن���ّي���ة  ل��ل��ط��ائ��ر�ت 
�لأفقي  �لُبعد  حت��دي��د  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�مل�شموح به للقيام بعملّيات �لت�شغيل 
�لأخذ  م��ع  �لت�شغيلّية  �ل��ت��ج��ارب  �أو 
م�شافة  حت���دي���د  �لع����ت����ب����ار  ب���ع���ني 
حلماية  �لكافية  و�لأم��ان  �ل�ّشالمة 
و�لطائر�ت  و�ملُ��م��ت��ل��ك��ات  �لأف�������ر�د 
�ملدنّية و�لع�شكرّية و�ملُن�شاآت و�ملباين 
و�لطائر�ت بدون طّيار �لأخرى من 

خطر �ل�شطد�م.

املُ���راق���ب  امل���ج���ال اجل������ّوي   -
واملناطق املُحرّمة.

ووف���ق���اً ل��ل��ق��ان��ون، ُي��ح��ظ��ر ع��ل��ى �أي 
�لت�شغيل  بعملّيات  �ل��ق��ي��ام  �شخ�س 
�ملجال  يف  �لت�شغيلّية  �ل��ت��ج��ارب  �أو 
�������س  �جل����������ّوي �ملُ�������ر�ق�������ب و�ملُ���خ�������شّ
يف  �لع�شكرّية  �أو  �ملدنّية  للطائر�ت 
غري �لأحو�ل �ملُ�شّرح له بها، ويجوز 
لهيئة دبي للطري�ن �ملدين �ل�شماح 
�لت�شغيل  بعملّيات  بالقيام  ل  للُم�شغِّ
�ملُ����ر�ق����ب وفق  �مل���ج���ال �جل������ّوي  يف 
دها  حُتدِّ �لتي  و�بط  و�ل�شّ روط  �ل�شُّ
�ملالحة  دب����ي خل���دم���ات  ُم��وؤ���ّش�����ش��ة 
�لتاأثري على  �شريطة عدم  �جلوية، 
للطائر�ت  �جلّوية  �ملالحة  عملّيات 

�ملدنّية و�شالمتها و�شالمة ُرّكاِبها.
�لقيام  ���ش��خ�����س  �أي  ع��ل��ى  وُي��ح��ظ��ر 
�لتجارب  �أو  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل  ب��ع��م��ل��ّي��ات 
�ملُحّرمة  �مل��ن��اط��ق  يف  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ّي��ة 
و�ملُ��ق��ّي��دة و�خل��ط��رة، وي��ج��وز لهيئة 
بالتن�شيق  �مل�����دين  ل��ل��ط��ري�ن  دب����ي 
م��ع ���ُش��رط��ة دب���ي �ل�����ش��م��اح للجهات 
�حُلكومّية �لتي ت�شتخدم �لطائر�ت 
�أو  �لأمنّية  لالأغر��س  طّيار  ب��دون 
�أو  �ملُ��ر�ق��ب��ة  �أو  �أو �لإط��ف��اء  �لإن��ق��اذ 
�ملُرتِبطة  �لأغ����ر������س  م���ن  غ��ريه��ا 
بت�شغيل  �ل�����ع�����اّم�����ة،  ب���امل�������ش���ل���ح���ة 
ب���دون ط��ّي��ار يف �ملناطق  �ل��ط��ائ��ر�ت 

�ملُحّرمة �أو �ملُقّيدة �أو �خلطرة.

- تقدمي اخلدمات العاّمة.
وبعد  �حُل��ك��وم��ّي��ة  للجهات  وي��ج��وز 
هيئة  ُم����و�ف����ق����ة  ع���ل���ى  �حُل���������ش����ول 
��شتخد�م  �مل�����دين،  ل��ل��ط��ري�ن  دب����ي 
لتقدمي  ط���ّي���ار  ب�����دون  �ل���ط���ائ���ر�ت 
و�أف����ر�ده،  للُمجتمع  ع��اّم��ة  خ��دم��ات 
و�لتفتي�س  �لرقابة  بعملّية  وللقيام 
ُمتابعتها،  بها  �مل��ن��وط  �مل��ج��الت  يف 
كاب  للرُّ �لنقل �جلّوي  �أهمها:  ومن 
و�ل����ب���������ش����ائ����ع، وج����م����ع �ل���ب���ي���ان���ات 
وت��ق��دمي خدمات  و�لإح�����ش��ائ��ّي��ات، 
وُمر�قبة  و�لإط�����ف�����اء،  �لإ����ش���ع���اف، 
�حلركة �ملُرورّية، وتاأمني �لفعالّيات 
تاأمني  �إىل  حت��ت��اج  �ل��ت��ي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
�لبيئّية  �لتجاوز�ت  وُمر�قبة  جّوي، 
حية و�لتخطيطّية و�لبنائّية،  و�ل�شِّ
�لتحتّية،  �لُبنية  ُم��ر�ق��ب��ة  وك��ذل��ك 
و�مل������و�ن������ئ و�ل���������ش����و�ط����ئ و�مل���ن���اف���ذ 
�ملُ�شوحات  ولإج���������ر�ء  �ل���ب���ح���رّي���ة، 
و�لإنقاذ،  �لبحث  وعملّيات  �جلّوية، 
�لتي  ���و�ب���ط  ل���ل�������شّ وف�����ق�����اً  وذل��������ك 
تعتمدها هيئة دبي للطري�ن �ملدين 
ل  �لتدخُّ �أف���ع���ال   - �ل�����ش��اأن.  ه���ذ�  يف 
�أفعال  �لقانون  �مل�شروع. وعّدد  غري 
�س  ل غري �مل�شروع، و�لتي ُتعرِّ �لتدخُّ
و�لنقل  �مل����دين  �ل���ط���ري�ن  ���ش��الم��ة 
�ل�شتيالء  وه���ي:  للخطر  �جل����ّوي 
غ�����ري �مل���������ش����روع ع���ل���ى �ل����ط����ائ����ر�ت 
�أو  عليها  و�ل�شيطرة  ط��ّي��ار،  ب���دون 
ورة  ب�شُ ت�شغيلها  �أن��ظ��م��ة  �خ����رت�ق 
غ���ري م�����ش��روع��ة، و����ش��ت��خ��د�م��ه��ا يف 
�لأعمال �لتح�شريّية �أو لرتكاب �أي 
�ل�شارية،  للت�شريعات  خُماِلف  فعل 
�أو ماّدة  �أو جهاز  �أي �شالح  وتركيب 
طائرة  ع��ل��ى  حم���ظ���ورة  �أو  خ���ط���رة 
م�شروعة،  غري  ورة  ب�شُ طّيار  بدون 
�أي  �إت��ي��ان  �شخ�س  �أي  على  وُيحظر 
���ش��ال��ف��ة �لذكر،  ف��ع��ل م���ن �لأف���ع���ال 

حتت طائلة �مل�شوؤولّية �لقانونّية.

- اخُل�سو�سّية وحماية البيانات.
ووفقاً للقانون فاإنه على ُكل �شخ�س 
ي�شتخدم �لطائرة بدون طّيار �تخاذ 
للحفاظ  �لالزمة  �لإج���ر�ء�ت  كاّفة 
�نتهاك  وع��دم  �مل�شاكن  ُحرمة  على 
وكذلك  �لأ���ش��خ��ا���س،  ُخ�����ش��و���ش��ّي��ة 
و�لتجارّية  ة  �خلا�شّ �أ�شر�رهم  على 
�ِشّرية  ع��ل��ى  و�حل����ف����اظ  وغ����ريه����ا، 
باحلماية  ت��ت��م��ّت��ع  �ل��ت��ي  �ل��ب��ي��ان��ات 
�لقانونّية، وُيحظر على �أي �شخ�س 
��شتخد�م  �أو  ت�����ش��وي��ر  �أو  ت�شجيل 

�ملطار�ت  ب�شاأن  �ل��الزم��ة  �ملعلومات 
يف  طّيار  بدون  بالطائر�ت  ة  �خلا�شّ
و�لأنظمة  �ملُ��ِع��ّد�ت  و�إد�رة  �لإم����ارة، 
�لطائر�ت  ح��رك��ة  لإد�رة  �ل���الزم���ة 

بدون طّيار يف �ملجال �جلوي.
موؤ�ش�شة  ت��ت��وىل  ل��ل��ق��ان��ون،  ووف���ق���اً 
دب�����ي خل����دم����ات �مل����الح����ة �جل���وي���ة 
للطري�ن  دب��ي  هيئة  م��ع  بالتن�شيق 
�ملناطق  و�ع���ت���م���اد  حت���دي���د  �مل�����دين 
ُي�شمح  �لتي  و�لرت��ف��اع��ات  �ملُعتمدة 
بدون  �ل��ط��ائ��ر�ت  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  فيها 
�لت�شغيلّية  �لتجارب  و�إج���ر�ء  طّيار 
لها، مبا ل ُيوؤثِّر على �أمن و�شالمة 
�ملجالت  وت�شميم  �جل���ّوي،  �مل��ج��ال 
ُي�شمح  �ل���ت���ي  �جل����ّوي����ة  و�مل���������ش����ار�ت 
�لتحليق  ط���ّي���ار  ب����دون  ل��ل��ط��ائ��ر�ت 
�لهيئة، و�تخاذ  بالتن�شيق مع  فيها، 
�لإجر�ء�ت �لالزمة ل�شمان �شالمة 
�لت�شغيل  وعملّيات  �جل���ّوي  �مل��ج��ال 

و�لتجارب �لت�شغيلّية.

دبي  ُموؤ�ّس�سة  اخت�سا�سات   -
مل�ساريع الطريان الهند�سّية.

وحّدد �لقانون �خت�شا�شات ُموؤ�ّش�شة 
�لهند�شّية،  �ل��ط��ري�ن  مل�شاريع  دب��ي 
و�ملعايري  �ملُو��شفات  وت�شمل: و�شع 
���ره���ا يف  ����روط �ل����و�ج����ب ت���وفُّ و�ل���������شُّ
بالطائر�ت  ���ة  �خل���ا����شّ �مل�����ط�����ار�ت 
دبي  �إىل هيئة  ورفعها  ب��دون طّيار، 
وو�شع  �ملدين لعتمادها،  للطري�ن 
�لهند�شّية  �ل��ت�����ش��ام��ي��م  و�ع���ت���م���اد 
بالطائر�ت  ���ة  �خل���ا����شّ ل��ل��م��ط��ار�ت 
ب���������دون ط�����ّي�����ار ل���ال����ش���ت���خ���د�م���ات 
ومر�ِفِقها،  وحمّطاِتها،  �حُلكومّية، 
و�ل���ُب���ن���ي���ة �ل��ت��ح��ت��ّي��ة �ل����الزم����ة لها 
وتنفيِذها.  �إن�شاِئها  على  و�لإ�شر�ف 
باعتماد  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  ت��خ��ت�����س  ك���م���ا 
�لهند�شّية  و�ملُخّططات  �لت�شاميم 
بالطائر�ت  ���ة  �خل���ا����شّ ل��ل��م��ط��ار�ت 
ب����دون ط��ّي��ار ل��ال���ش��ت��خ��د�م��ات غري 
ومر�ِفِقها،  وحمّطاتها،  �حُلكومّية، 
�ل���الزم���ة لها،  �ل��ت��ح��ت��ّي��ة  و�ل��ُب��ن��ي��ة 
تنفيذها،  على  و�لّرقابة  و�لإ�شر�ف 
�ملُتعلِّقة  �لإجن���از  �شهاد�ت  و�إ���ش��د�ر 
بها، على �أن تتو�فق تلك �لت�شاميم 
و�ملُخّططات مع ُمتطّلبات �لتخطيط 
�ل���ع���م���ر�ين �ملُ���ع���ت���م���دة، و�إج��������ر�ء�ت 
و�لنقل  �ملُ��و����ش��الت  ح��رك��ة  تنظيم 
�أ�ش�س  يف �لإم�����ارة، وك��ذل��ك حت��دي��د 
�ملُقاولني  و�عتماد  تاأهيل  ومعايري 
�إن�شاء  يف  �لعاملني  و�ل�شت�شاريني 
ة بالطائر�ت بدون  �ملطار�ت �خلا�شّ
طّيار، وحمّطاِتها ومر�ِفِقها و�لُبنية 
بالتن�شيق  ل��ه��ا،  �ل��الزم��ة  �لتحتّية 
�إىل  بالإ�شافة  �ملعنّية،  �جلهات  مع 
و�لفّنية  �لهند�شّية  قات  �ملُعوِّ در��شة 
ت�شغيل  ع���م���ل���ّي���ات  ُت�����و�ِج�����ه  �ل����ت����ي 
ة بالطائر�ت بدون  �ملطار�ت �خلا�شّ
لها،  �ملُنا�ِشبة  �حللول  وو�شع  طّيار، 
للطري�ن  دب���ي  ه��ي��ئ��ة  �إىل  ورف��ع��ه��ا 

�ملدين لعتمادها.

- �سرطة دبي.
ون�س �لقانون رقم 4 ل�شنة 2020 
رطة دبي بالتن�شيق  على �أن تتوىل �شُّ
م���ع ه��ي��ئ��ة دب����ي ل���ل���ط���ري�ن �مل����دين، 
ع����دد�ً م��ن �مل��ه��ام و�ل�����ش��الح��ّي��ات يف 
و�شع  وم���ن���ه���ا:  �خل�������ش���و����س  ه�����ذ� 
و�لتد�بري  �لإج����������ر�ء�ت  وت��ط��ب��ي��ق 
�لأم��ن��ّي��ة ل��ل��ت�����ش��ّدي و�ل��وق��اي��ة من 
ل غري �مل�شروع �ملُتعلِّقة  �أفعال �لتدخُّ
طّيار،  ب��دون  �ل��ط��ائ��ر�ت  با�شتخد�م 
�لناجتة  �جل����ر�ئ����م  يف  و�ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وتطبيق  وو���ش��ع  ��شتخد�مها،  ع��ن 
�لوقائّية يف  و�ل��ت��د�ب��ري  �لإج����ر�ء�ت 

دبي  ه��ي��ئ��ة  ت�شعها  �ل��ت��ي  �لأم���ن���ّي���ة 
ل���ل���ط���ري�ن �مل�����دين ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
�ملالحة  دب����ي خل���دم���ات  ُم��وؤ���ّش�����ش��ة 
�جلّوية و�جلهات �ملعنّية، و�إجر�ء�ت 
بدون  �ل��ط��ائ��رة  ت�شغيل  و���ش��و�ب��ط 
ط����ّي����ار و�أن���ظ���م���ت���ه���ا، مب����ا يف ذل���ك 
�إجر�ء�ت ما قبل �لرحلة، و�إجر�ء�ت 
����الم����ة �ملُ���ت���ع���لِّ���ق���ة ب�����الإق�����الع  �ل���������شّ
و�لقرت�ب و�لُهبوط و�مل�شافات بني 
د من �أن �لطائرة  �لطائر�ت، و�لتاأكُّ
�شاحلة  و�أن��ظ��م��ت��ه��ا  ط���ّي���ار  ب�����دون 
و�تباع  �لإق�����الع  ق��ب��ل  ل��ال���ش��ت��خ��د�م 
�ل�شاأن،  ه���ذ�  يف  ��نِّ��ع  �ملُ�����شَ ت��ع��ل��ي��م��ات 
�ملُتعلِّقة  �مل��ع��ل��وم��ات  ب��ك��اف��ة  و�لإمل�����ام 

بالرحلة �أو عملّية �لت�شغيل.
ل وقائد �لطائرة  و�ألزم �لقانون �ملُ�شغِّ
و�أع�شاء  و�ملُ�����ر�ِق�����ب  ط���ّي���ار  ب�����دون 
�لطائرة  ����ش��ت��خ��د�م  ب��ع��دم  �ل��ط��اق��م 
باأي  �أو �لإخ��الل  ب��دون طّيار بتهّور 
و�جب قانوين �أو �لقيام باأي فعل �أو 
�أمن  على  �لتاأثري  �شاأنه  من  ن�شاط 
�أو �شالمة  �ملجال �جل��ّوي،  و�شالمة 
�شكٍل  ب��اأي  �ملُمتلكات  �أو  �لأ�شخا�س 
�أو ب����اأي ����ش���ورٍة من  م���ن �لأ����ش���ك���ال 
�لغطاء  ر  توفُّ من  د  و�لتاأكُّ ور،  �ل�شّ
عن  للم�شوؤولّية  �ملُنا�ِشب  �لتاأميني 
�لأ�شر�ر �لتي قد تن�شاأ عن عملّيات 
�لت�شغيلّية،  �ل��ت��ج��ارب  �أو  �لت�شغيل 
د من مالءمة �ملطار �خلا�س  و�لتاأكُّ
لعملّيات  ط���ّي���ار  ب����دون  ب��ال��ط��ائ��رة 
�ل��ت�����ش��غ��ي��ل و�لإق���������الع و�ل���ُه���ب���وط، 
ب�شكٍل  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ه�����ذه  و�إي�����ق�����اف 
د  فوري، يف حال وجود �أي خطر ُيهدِّ
�أو  �لأ�شخا�س  �أو  �ل��ط��ري�ن  �شالمة 

�ملُمتلكات.
ل  �ملُ�شغِّ على  يجب  للقانون،  ووفقاً 
�ملُعتمدة  �ل��ط��و�رئ  بخّطة  �لل��ت��ز�م 
م���ن ه��ي��ئ��ة دب����ي ل���ل���ط���ري�ن �مل���دين 
�أو  بدون طّيار  �لطائرة  ل  تعطُّ عند 
م عن ُبعد  �أنظمتها �أو حمّطة �لتحكُّ
عملّيات  يف  �ملُ�شتخدمة  �ملُ��ِع��ّد�ت  �أو 
�أو  �لت�����ش��ال  ُف���ق���د�ن  �أو  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل 
�لرحلة  �إن��ه��اء  �أو  �ل�شيطرة  ُف��ق��د�ن 
ده����ا  حُت����دِّ �أخ��������رى  ح�������الت  �أي  �أو 
عند  ف����ور�ً  �لهيئة  و�إب����الغ  �ل��ه��ي��ئ��ة، 
�أو ُحدوث  �أو �لو�قعة  وقوع �حلادث 
خُمالفة ل�ُشروط �لت�شريح، و�إجر�ء 
بدون  للطائرة  �ل��دورّي��ة  يانة  �ل�شِّ
طّيار و�أنظمتها وفقاً لدليل �ملُ�َشِنّع 
و�لأدل�������ة �ملُ��ع��ت��م��دة م���ن ه��ي��ئ��ة دبي 
جالت  للطري�ن �ملدين، وحفظ �ل�شِّ
�لت�شغيل  بعملّيات  بالقيام  �ملُتعلِّقة 
و�شيانة  �لت�شغيلّية  �ل��ت��ج��ارب  �أو 
و�أنظمتها  ط��ّي��ار  ب���دون  �ل��ط��ائ��ر�ت 
حتددها  �أخ�������رى  م���ع���ل���وم���ات  و�أي 

دها. �لهيئة طيلة �ملُّدة �لتي حُتدِّ

- ا�ستخدام املجال اجلّوي.
وح�������دد �ل����ق����ان����ون �مل����ج����ال �جل����وي 
و�ملناطق �ملخ�ش�شة للطائر�ت بدون 
طيار، و�لتي يتم حتديدها من قبل 
للطري�ن  دب���ي  لهيئة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
�مل�����دين، ك��م��ا ت���ق���وم ُم��وؤ���ّش�����ش��ة دبي 
خلدمات �ملالحة �جلوية بتخطيط 
�مل�شار�ت  وحت��دي��د  �جل����ّوي  �مل��ج��ال 
للطائر�ت  ي���ج���وز  �ل���ت���ي  �جل����ّوي����ة 
بدون طّيار �لتحليق فيها، مُبوجب 
ويتم  �لغاية  لهذه  ي�شُدر  خُمّطط 
للطري�ن  دب���ي  هيئة  م��ن  �ع��ت��م��اده 
�ملدين. وتقوم �لهيئة بالتن�شيق مع 
بتحديد  �ملعنّية  و�جلهات  �ملُوؤ�ّش�شة 
للقيام  ب��ه��ا  �مل�����ش��م��وح  �لرت���ف���اع���ات 
�لتجارب  �أو  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل  ب��ع��م��ل��ّي��ات 
�لتاأثري  ع���دم  �شريطة  �لت�شغيلّية 
ع���ل���ى ع���م���ل���ّي���ات �مل����الح����ة �جل����ّوي����ة 

بو�شع  �لت�����ش��الت،  ق��ط��اع  لتنظيم 
����روط وُم���ت���ط���ّل���ب���ات و�إج��������ر�ء�ت  �����شُ
د�ت �ل���ر�دي���وّي���ة  ����ش��ت��خ��د�م �ل��������رتدُّ
ب���دون طّيار  ب��ال��ط��ائ��ر�ت  ��ة  �خل��ا���شّ
عن  م  �لتحكُّ وحم��ّط��ات  و�أنظمتها 

ُبعد.

التحتّية  ال��ُب��ن��ي��ة  اإن�����س��اء   -
وت�سغيل املطارات.

�إن�شاء  ����ش��رت�ط��ات  �ل��ق��ان��ون  وح���دد 
بعملّيات  ل��ل��ق��ي��ام  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
طّيار،  ب�����دون  �ل���ط���ائ���ر�ت  ت�����ش��غ��ي��ل 
�إل بعد  �إن�����ش��اوؤه��ا  ي��ج��وز  و�ل��ت��ي ل 
هيئة  م��ن  ت�شريح  ع��ل��ى  �حُل�����ش��ول 
�إ�شد�ر  ويتم  �مل��دين،  للطري�ن  دبي 
ه������ذ� �ل���ت�������ش���ري���ح ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
�لطري�ن  مل�����ش��اري��ع  دب����ي  ُم��وؤ���ّش�����ش��ة 
وفقاً  �ملعنّية،  و�جل��ه��ات  �لهند�شّية 
لدى  �ملُعتمدة  و�ملُتطّلبات  روط  لل�شُّ

�لهيئة وهذه �جلهات.
�شخ�س  �أي  ع��ل��ى  �ل��ق��ان��ون  وح��ظ��ر 
ة  �خلا�شّ �ملطار�ت  ت�شغيل  �أو  �إن�شاء 
�إجر�ء  �أو  ط��ّي��ار  ب���دون  ب��ال��ط��ائ��ر�ت 
�أي تعديل عليه قبل �حُل�شول على 
ت�����ش��ري��ح ب��ذل��ك م��ن �ل��ه��ي��ئ��ة، ويتم 
بالتن�شيق  �ل��ت�����ش��ري��ح  ه���ذ�  �إ����ش���د�ر 
�لطري�ن  مل�شاريع  دبي  ُموؤ�ّش�شة  مع 
وعلى  �ملعنّية،  و�جل��ه��ات  �لهند�شّية 
طّيار،  ب����دون  �ل���ط���ائ���ر�ت  ��ل��ي  ُم�����ش��غِّ
�مل���ط���ار�ت ومهابط  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ن��د 
د  �لتقيُّ �ل���ع���ام���ودّي���ة،  �ل���ط���ائ���ر�ت 
ب�����ُش��روط وم��ع��اي��ري �ل�����ّش��الم��ة �لتي 

ت�شعها �لهيئة يف هذ� �ل�شاأن.

والطاقة  بالوقود  التزويد   -
و�سهادة ال�ّسالمة الت�سغيلّية.

ي���ج���وز لأي  ل���ل���ق���ان���ون، ل  ووف����ق����اً 
طّيار  ب��دون  �لطائر�ت  تزويد  جهة 
بالوقود �أو �لطاقة �إل بعد �حُل�شول 
دبي  هيئة  م��ن  بذلك  ت�شريح  على 
هذ�  �إ�شد�ر  ويتم  �مل��دين،  للطري�ن 
ُموؤ�ّش�شة  م��ع  بالتن�شيق  �لت�شريح 
�لهند�شّية  �ل��ط��ري�ن  مل�شاريع  دب��ي 
ل  �ملُ�شغِّ وع��ل��ى  �مل��ع��ن��ّي��ة،  و�جل���ه���ات 
�لطائرة  با�شتخد�م  �ملُ��ب��ا���ش��رة  قبل 
ت�شغيل  �أو  �أنظمتها  �أو  طّيار  ب��دون 
�مل���ط���ار �خل���ا����س ب��ال��ط��ائ��رة ب���دون 
�إن�شاء  م��ن  �لن��ت��ه��اء  ب��ع��د  �أو  ط��ّي��ار 
�لهيئة  �إىل  م  �لتقدُّ �لتحتّية،  �لُبنية 
لإ�شد�ر �شهادة �ل�ّشالمة �لت�شغيلّية، 
�لت�شغيل،  ُم��ّدة  �شارية طيلة  وتكون 
�إن��ه��اوؤه��ا قبل ذل��ك لأيٍّ  م��ا مل يتم 
من �لأ�شباب �لتي ي�شُدر بتحديدها 
ق��ر�ر من ُمدير ع��ام �لهيئة يف هذ� 

�ل�شاأن.

الطائرة  ت�سغيل  ال��ت��زام��ات   -
بدون طّيار.

وح����دد �ل��ق��ان��ون �لل���ت���ز�م���ات �لتي 
�لطائرة  وقائد  ل  �ملُ�شغِّ على  ينبغي 
و�أع�شاء  و�ملُ�����ر�ِق�����ب  ط���ّي���ار  ب�����دون 
ومنها:  ب���ه���ا،  �لل�����ت�����ز�م  �ل���ط���اق���م 
�ل�ّشالمة،  و�إج��������ر�ء�ت  ُم��ت��ط��ّل��ب��ات 
و�ملُتطّلبات  ���ع،  ���ِنّ �ملُ�������شَ وت��ع��ل��ي��م��ات 

حال ُفقد�ن �ل�شيطرة على �لطائرة 
بدون طّيار �أو ُخروِجها عن �ملناطق 
�ملُعتمدة �أو �مل�شار�ت �جلّوية �أو عدم 
�متثالها لتعليمات �لهيئة و�جلهات 

�ملعنّية.

- تنظيم الأن�سطة وال�ستخدامات.
ووف���ق���اً ل��ل��ق��ان��ون، ُي��ح��ظ��ر ع��ل��ى �أي 
�شخ�س قيادة �لطائرة بدون طّيار، 
بعملّيات  �لقيام  �أو  ��شتخد�مها،  �أو 
�لت�شغيل، �أو ُمز�ولة �أي من �لأن�ِشطة 
�لُبنية �لتحتّية،  �إن�شاء  �أو  �ملُرتِبطة، 
بالطائر�ت  خا�س  مطار  �إن�شاء  �أو 
دب��ي، قبل �حُل�شول  ب��دون طّيار يف 
دبي  هيئة  م��ن  بذلك  ت�شريح  على 
�لقر�ر�ت  د  وحُت��دِّ �مل��دين،  للطري�ن 
�لقانون  ل���ه���ذ�  ت��ن��ف��ي��ذ�ً  �ل�������ش���ادرة 
على  �حُل�شول  وُمتطّلبات  ���ُش��روط 
�إ�شد�ر  ع��ن��د  وُي���ر�ع���ى  �ل��ت�����ش��ري��ح، 
�لناجمة  �ملخاطر  تقييم  �لت�شريح 
طّيار،  ب��دون  �لطائر�ت  ت�شغيل  عن 
ون���وع �ل���ش��ت��خ��د�م �ل���ذي �شيتم من 
خ��الِل��ه��ا، وم��ك��ان �ل���ش��ت��خ��د�م، و�أي 
�لهيئة  ت���ر�ه���ا  �أخ������رى  �ع���ت���ب���ار�ت 
�شالمة  ي�����ش��م��ن  مب����ا  �����ش����رورّي����ة، 
عملّيات  و�أم������ن  �جل����ّوي����ة  �مل���الح���ة 

�لت�شغيل.
��شتخد�مات  �ل����ق����ان����ون  ���ل  وف�������شَّ
�لطائر�ت بدون طّيار يف �إمارة دبي 
باجلهات  �ملنوط  �لأن�شطة  ملُمار�شة 
مُبوجب  ب��ه��ا  �ل���ق���ي���ام  �حُل���ك���وم���ّي���ة 
و�لأن�شطة  �ل�����ش��اري��ة،  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
و�لبحثّية،  و�ل��ع��ل��م��ّي��ة  �ل��ت��ج��ارّي��ة، 
ة مُبمار�شة  وكذلك �لأن�شطة �خلا�شّ
و�أي  �جلّوية،  يا�شات  و�لرِّ �لهو�يات 
دها �ملُدير �لعام  �أن�شطة �أخرى ُيحدِّ
�لذي  �مل��دين،  للطري�ن  دب��ي  لهيئة 
�أوك�����ل ل���ه �ل��ق��ان��ون �إ����ش���د�ر قائمة 
ب��الأن�����ش��ط��ة �ل���ت���ي ت��ت��م ع���ن طريق 
طّيار،  ب�����دون  �ل���ط���ائ���ر�ت  ت�����ش��غ��ي��ل 
و�ُشروط هذ� �لت�شغيل، و�للتز�مات 

�ملرُتتِّبة على �ملُ�شغِّلني.

طّيار  بدون  الطائرات  اأن��واع   -
وتداولها وت�سجيلها.

د �ملُدير  ون�ّس �لقانون على �أن ُيحدِّ
�ملدين  ل��ل��ط��ري�ن  دب��ي  لهيئة  �ل��ع��ام 
بدون طّيار  �لطائر�ت  وفئات  �أن��و�ع 
دبي،  �إم��ارة  يف  ت�شغيلها  يجوز  �لتي 
و�ملُو��شفات  و�ملُتطّلبات  روط  و�ل�شُّ
رها فيها، وُيحظر على  �لو�جب توفُّ
�أو  ت�شنيع  �أو  ت�شميم  �شخ�س  �أي 
جتميع �أو تعديل �أو �شيانة �أو فح�س 
و�أنظمتها  ط��ّي��ار  ب���دون  �ل��ط��ائ��ر�ت 
ة  �خلا�شّ �ملُحاكاة  �أنظمة  تطوير  �أو 
قبل  قيادتها،  على  �لتدريب  �أو  بها 
من  بذلك  ت�شريح  على  �حُل�����ش��ول 

هيئة دبي للطري�ن �ملدين.
�إدخال  �أو  ��شتري�د  �لقانون  وحظر 
�أي  �أو  �أو بيع �لطائر�ت بدون طّيار 
�إمارة  يف  �أنِظمِتها  �أو  �أج��ز�ِئ��ه��ا  م��ن 
ت�شريح  على  �حُل�����ش��ول  قبل  دب���ي، 
�أي  على  ويجب  �لهيئة،  من  بذلك 
طّيار  ب��دون  طائرة  ميتلك  �شخ�س 

هيئة  ل����دى  ب��ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا  ي���ق���وم  �أن 
لأحكام  وفقاً  �مل��دين  للطري�ن  دب��ي 
ادرة  �ل�شّ و�ل���ق���ر�ر�ت  �ل��ق��ان��ون  ه��ذ� 
�جلهات  ع���ل���ى  وي���ج���ب  مُب����وج����ب����ه، 
�لهيئة  مع  �لتن�شيق  دب��ي  يف  �ملعنّية 
لتنفيذ  �لالزمة  �لإج���ر�ء�ت  لو�شع 
�أح��ك��ام ه��ذ� �ل��ق��ان��ون، وي��ك��ون ملُدير 
ع����ام ه��ي��ئ��ة دب����ي ل��ل��ط��ري�ن �مل����دين، 
ولأ���ش��ب��اٍب ُم�����رّبرة، ����ش��ت��ث��ن��اء بع�س 
وذلك  ب��دون طّيار  �لطائر�ت  �أن��و�ع 

بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنّية.
�لقيام  �شخ�س  �أي  على  ُيحظر  كما 
�لتجارب  �أو  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل  ب��ع��م��ل��ّي��ات 
طّيار  ب����دون  ل��ل��ط��ائ��رة  �لت�شغيلّية 
ق���ب���ل ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا ل�����دى ه��ي��ئ��ة دبي 
�إجر�ء  للطري�ن �ملدين، كما ُيحظر 
بدون  للطائرة  �لت�شغيلّية  �لتجارب 
و��شح  وب�شكل  حتمل  �أن  دون  طيار 
�أو  عليها،  �لت�شجيل  ُرم��وز  �أو  �أرق��ام 
�لهيئة  ده��ا  حُت��دِّ �أخ���رى  و�شيلة  �أي 
للتعريف بها ومتييزها عن غريها، 
وي��ج��ب على م��ال��ك �ل��ط��ائ��رة بدون 
طيار ت�شجيلها قبل �لقيام بعملّيات 
�لت�شغيلّية،  �ل��ت��ج��ارب  �أو  �لت�شغيل 
روط  لل�شُّ وفقاً  ت�شجيلها،  �إلغاء  �أو 
و�لإجر�ء�ت �لتي ي�شُدر بتحديدها 
ق�����ر�ر م���ن ُم���دي���ر ع����ام ه��ي��ئ��ة دبي 

للطري�ن �ملدين يف هذ� �ل�شاأن.
خا�س  �شجل  باإن�شاء  �لهيئة  وتقوم 
ب����دون ط���ّي���ار، يحتوي  ب��ال��ط��ائ��ر�ت 
ة  �خلا�شّ و�ملعلومات  �لبيانات  على 
��ل��ي��ه��ا، و�أي  ب��ه��ا ومب��ال��ك��ي��ه��ا وُم�����ش��غِّ
د �شكل  ُح���ق���وق ت���رد ع��ل��ي��ه��ا، وُي���ح���دَّ
و�ملعلومات  و�لبيانات  �ل�شجل،  هذ� 
�ل�����و�ج�����ب ت���دوي���ن���ه���ا ف����ي����ه، ب���ق���ر�ر 
ي�شُدر يف هذ� �ل�شاأن عن ُمدير عام 

�لهيئة.

بالطائرات  م  التحكُّ اأنظمة   -
بدون طيار.

م  �لتحكُّ �أن���ظ���م���ة  �ل���ق���ان���ون  وح�����دد 
وت�شمل  ط��ي��ار  ب����دون  ب��ال��ط��ائ��ر�ت 
م بالعني �ملُجّردة، �لذي  نظام �لتحكُّ
�لطائرة  بحركة  م  �لتحكُّ فيه  يتم 
وؤية  بدون طّيار عن ُبعد بو��شطة �لرُّ
م  �لتحكُّ ونظام  �ملُبا�ِشرة،  �لب�شرّية 
فيه  يتم  �ل��ذي  ُبعد،  عن  بالتوجيه 
م بحركة �لطائرة بدون طّيار  �لتحكُّ
م عن ُبعد،  عن طريق حمّطة �لتحكُّ
و�ل��ط��ائ��رة ب���دون ط��ّي��ار ع��ن طريق 
حركِتها  على  و�ل�شيطرة  برجمِتها، 
ذ�تّياً، ويتم ��شتخد�ُمه يف �لطائر�ت 

�ملُ�شرّية ذ�تّياً.
كما حدد �لقانون �لأ�شخا�س �ملُ�شّرح 
م بالطائرة بدون طّيار،  لُهم بالتحكُّ
�أي �شخ�س قيادة  حيث ُيحظر على 
�لطائرة بدون طّيار، �أو �ملُ�شاعدة يف 
�ملُر�قبة،  بعملّية  �لقيام  �أو  قيادتها 
باأنظمة  يتعلق  عمل  ب��اأي  �لقيام  �أو 
ت�����ش��غ��ي��ل��ه��ا، م����ا مل ي���ُك���ن ُم�����وؤّه�����اًل، 
من  ب��ذل��ك  ت�شريح  على  ��اًل  وح��ا���شِ

هيئة دبي للطري�ن �ملدين.
�ملدين،  للطري�ن  دب��ي  هيئة  وتقوم 
�لعاّمة  �ل��ه��ي��ئ��ة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 

ُبعد  ع�����ن  �ل����ش���ت�������ش���ع���ار  ت���ق���ن���ّي���ات 
�أو  ة  �خلا�شّ �حلياة  ُحرمة  لنتهاك 
ت�شوير  وكذلك  ل��الأف��ر�د،  �لعائلّية 
�ملُحّرمة  و�ملنطقة  و�ملباين  �ملُن�شاآت 
غري  يف  وذل���ك  �ملُ��ق��ّي��دة،  �ملنطقة  �أو 
من  �أو  قانوناً  بها  �ملُ�شّرح  �حل��الت 
بذلك  ت�شريح  على  �حُل�شول  دون 
من �جلهات �ملعنّية، كما ُيحظر على 
�أو  �أج���ه���زة  �أي  ت��رك��ي��ب  �شخ�س  �أي 
و�لبيانات  �ملعلومات  جلمع  ُم��ِع��ّد�ت 

بطريقة غري م�شروعة.

واملُ���خ���ال���ف���ات  ال���ُع���ق���وب���ات   -
والتعوي�ص عن الأ�سرار.

مع ع��دم �لإخ��الل ب��اأي ُعقوبة �أ�شد 
يُن�س عليها �أي ت�شريع �آخر، ُيعاقب 
باحلب�س و�لغر�مة �أو باإحدى هاتني 
للخطر  عّر�س  من  ُك��ل  �لُعقوبتني 
باأي  �جل���ّوي  �مل��ج��ال  و�أم���ن  �شالمة 
�أو  بت�شميم  ق��ام  �أو  ك��ان��ت،  ط��ري��ق��ٍة 
ت�شنيع �أو جتميع �أو تعديل �أو �شيانة 
و�أنظمتها  ط���ّي���ار  ب����دون  �ل���ط���ائ���رة 
و�لتدريب  �ملُحاكاة  �أنظمة  وتطوير 
بذلك  ت�شريح  على  �حل�شول  ُدون 
��شتري�د  على  �أق���دم  �أو  �لهيئة،  م��ن 
بدون  �ل��ط��ائ��ر�ت  بيع  �أو  �إدخ����ال  �أو 
�أن��ظ��م��ت��ه��ا يف  �أو  �أج��ز�ِئ��ه��ا  �أو  ط��ّي��ار 
�لإمارة دون �حل�شول على ت�شريح 
من  كل  وكذلك  �لهيئة،  من  بذلك 
�لتجارب  �أو  �لت�شغيل  بعملّيات  ق��ام 
�لت�شغيلّية للطائرة بدون طّيار على 
نحو خُم��اِل��ف لأح��ك��ام ه��ذ� �لقانون 

ادرة مُبوجبه. و�لقر�ر�ت �ل�شّ
د ب��ق��ر�ر ي�����ش��ُدر ع��ن رئي�س  وُي���ح���دَّ
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�������ارة دبي 
خُمالفة  ���ل  ُت�������ش���كِّ �ل���ت���ي  �لأف�����ع�����ال 
لأح���ك���ام ه���ذ� �ل��ق��ان��ون و�ل���ق���ر�ر�ت 
����ادرة مُب����وج����ب����ه، و�ل���غ���ر�م���ة  �ل���������شّ
�ملالّية و�جل��ز�ء�ت �لإد�رّي��ة �لو�جب 
�ملُخالفات،  ُمرتكبي  بحق  �تخاذها 
و�ُشروط وُحدود ُم�شاعفة �لغر�مة 
�رتكاب  ُم����ع����اودة  ح����ال  يف  �مل���ال���ّي���ة 

�ملُخالفة ذ�تها.
�لناجم  رر  بال�شّ �ملُت�شِبّب  ويتحّمل 
و�لأن�شطة  �لت�شغيل  ع��م��ل��ّي��ات  ع��ن 
عن  �لتعوي�س  م�شوؤولّية  �ملُرتِبطة 
�ملُخالفة  �أ�شباب  �إز�ل���ة  و  �لأ���ش��ر�ر، 
�ملُ��رت��ك��ب��ة م��ن��ه خ����الل �ملُ��ه��ل��ة �لتي 
دها هيئة دبي للطري�ن �ملدين،  حُتدِّ
ويف حال عدم �لتز�مه باإز�لة �أ�شباب 
�إز�لتها،  يف  ���ر  �ل���ت���اأخُّ �أو  �ملُ��خ��ال��ف��ة 
�ملُت�شِبّب  نفقة  وعلى  للهيئة  يكون 
رر �شو�ًء  �أ�شباب �ل�شّ �إز�لة  رر،  بال�شّ
من  �أو  �ل��ذ�ت��ّي��ة  �أجهزتها  بو��شطة 
�أخرى،  ب��اأي جهة  �ل�شتعانة  خ��الل 
�ملُت�شبِّب  حت��م��ي��ل  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
 /20%/ ن�����ش��ب��ت��ه  م����ا  ���رر  ب���ال�������شّ
م���ن ق��ي��م��ة ت��ك��ل��ف��ة �إز�ل������ة �لأ����ش���ر�ر 

كم�شاريف �إد�رّية.
�لتظلُّم  م�شلحة  ذي  ل��ك��ل  وي��ك��ون 
ل���دى ُم��دي��ر ع���ام هيئة دبي  خ��ّط��ي��اً 
ل��ل��ط��ري�ن �مل���دين م��ن �ل���ق���ر�ر�ت �أو 
ه  �لإجر�ء�ت �أو �لتد�بري �ملُّتخذة بحقِّ
و�لقر�ر�ت  �ل��ق��ان��ون  ه���ذ�  مُب��وج��ب 
ثالثني  خالل  مُبقت�شاه،  ادرة  �ل�شّ
�أو  �إخطاره بالقر�ر  يوماً من تاريخ 
منه،  �ملُتظّلم  �ل��ت��دب��ري  �أو  �لإج����ر�ء 
��م خالل  وي��ت��م �ل��ب��ت يف ه���ذ� �ل��ت��ظ��لُّ
ث��الث��ني ي��وم��اً م��ن ت��اري��خ تقدميه 
�لعام  �ملُدير  لها  ُي�شكِّ قبل جلنة  من 
�لقر�ر  ويكون  �لغاية،  لهذه  للهيئة 

ادر يف �لتظلُّم ِنهائّياً. �ل�شّ
ُكلٌّ  �حُلكومّية،  �جلهات  كاّفة  وعلى 
�لتام  �لتعاون  �خت�شا�شه،  بح�شب 
م����ع ه��ي��ئ��ة دب�����ي ل���ل���ط���ري�ن �مل����دين 
و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م��ع��ه��ا يف ُك�����ل م����ا من 
�أحكام  تطبيق  م��ن  متكينها  ���ش��اأن��ه 
ادرة  �ل�شّ و�ل���ق���ر�ر�ت  �ل��ق��ان��ون  ه��ذ� 
مُبوجبه، وتقدمي كاّفة �أوجه �لّدعم 

و�ملُ�شاندة متى ُطِلب منها ذلك.
يخت�س  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  وبا�شتثناء 
رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم���ارة 
دب��ي ب��اإ���ش��د�ره��ا وف��ق��اً لأح��ك��ام هذ� 
لهيئة  �لعام  �ملُدير  ُي�شِدر  �لقانون، 
دب����ي ل���ل���ط���ري�ن �مل�����دين �ل����ق����ر�ر�ت 
�ل������الزم������ة ل���ت���ن���ف���ي���ذ �أح������ك������ام ه����ذ� 

�لقانون.
�آخر  ت�شريع  �أي  يف  ن�س  �أي  وُيلغى 
فيه  ي���ت���ع���ار����س  �ل������ذي  �مل������دى  �إىل 
و�أح���ك���ام ه���ذ� �ل��ق��ان��ون، وُي��ن�����ش��ر يف 
من  به  وُيعمل  �لر�شمّية،  �جل��ري��دة 

تاريخ ن�شره.

جلعل دبي عا�صمة الطريان يف العامل را�صد  بن  حممد  روؤية  مع  ين�صجم  •  القانون 
لال�صتثمار يف القطاع ويجعل دبي مركزًا للنقل الذكي واالبتكار يف جمال النقل اجلّوي الداعمة  البيئة  •  يوفر 

املُوّجهة بالعن املُجّردة، والطائرة املُوّجهة عن ُبعد، والطائرة املُ�صرّية ذاتّيًا  الطائرة  ت�صمل  طيار  بدون  • الطائرات 
على عملّيات ت�صغيل الطائرات بدون طّيار يف املجال اجلّوي االإ�صراف  بها  املنوط  اجلهة  املدين  للطريان  دبي  • هيئة 

بت�صجيلها لدى هيئة دبي للطريان املدين وحظر ا�صتخدامها اأو مزاولة اأي ن�صاط مرتبط بها قبل احل�صول على ت�صريح من الهيئة طّيار  بدون  الطائرات  ُماّلك  • اإلزام 

ة والعائلّية لالأفراد   • منع ا�صتخدام تقنّيات اال�صت�صعار عن ُبعد النتهاك ُحرمة احلياة اخلا�صّ
املُن�صاآت واملباين واملنطقة املُحّرمة اأو املنطقة املُقّيدة ت�صوير  • حظر 

ل غري امل�صروع املُتعلِّقة با�صتخدامها االأمنّية للت�صّدي والوقاية من اأفعال التدخُّ والتدابري  االإجراءات  وتطبيق  و�صع  تتوىل  دبي  • �صرطة 
ل التعوي�ش عن االأ�صرار رر نتيجة لعملّيات الت�صغيل واالأن�صطة املُرتِبطة حتمُّ العقوبتن للمخالفن وعلى املت�صببن بال�صّ هاتن  اإحدى  اأو  والغرامة  • احلب�ش 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

لل�شباب  �لحت��ادي��ة  �ملوؤ�ش�شة  �أطلقت 
فرحتك”  “�شاركنا  م��ن�����ش��ة  �أم�������س 
�لتابعة  �ل��رق��م��ي��ة  �مل����ب����ادر�ت  ���ش��م��ن 
�لإلكرتوين  �ل��ر�ب��ط  عرب  للموؤ�ش�شة 
marriage.youth.gov.
بالنماذج  ل���الح���ت���ف���اء  وذل������ك   ،ae
�ل�شباب  زو�ج  حل��ف��الت  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�ملبالغة،  ع���ن  و�ل��ب��ع��ي��دة  �ل��ب�����ش��ط��ي��ة 
وللم�شاهمة بتكري�س ثقافة م�شتد�مة 
ب���ني �ل�����ش��ب��اب لإق���ام���ة ح��ف��الت زو�ج 
�ل�������زو�ج وقيمه  ع��ل��ى ج���وه���ر  ت���رك���ز 
�أ�شرة متما�شكة ومتحابة كنو�ة  لبناء 
ومرت�بط.  متاآخي  �إم��ار�ت��ي  ملجتمع 
بن  �شهيل  ب��ن��ت  �شما  م��ع��ايل  و�أك����دت 
�مل��زروع��ي وزي��رة دول��ة ل�شوؤون  فار�س 

�ل�شباب رئي�شة جمل�س �إد�رة �ملوؤ�ش�شة 
�ملن�شة  �ط��الق  �أن  لل�شباب  �لحتادية 
�لكرمية  �للفتة  م��ع  بالتز�من  ي��اأت��ي 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
تهنئة  بطاقات  باإر�شال  �هلل”  “رعاه 
�ل�شباب  ل����الأزو�ج  �شموه  م��ن  موقعة 
�ل��ذي��ن �رت��ب��ط��و� ح��دي��ث��ا خ���الل هذه 
تت�شم  ح����ف����الت  وع�����ق�����دو�  �ل�����ف�����رتة 
�ملبالغة،  ع���ن  و�لب���ت���ع���اد  ب��ال��ب�����ش��اط��ة 
�لفعل  ل��ردود  �ملوؤ�ش�شة  ويف ظل ر�شد 
�خلطوة  لهذه  و�ل��د�ع��م��ة  �لإيجابية 
حيث قامت و�شمن مبادر�ت �لإ�شر�ك 
با�شتطالع  ل��ل�����ش��ب��اب،  و�ل����ش���ت���م���اع 
و�شاب  �شابة  �آلف  خم�شة  نحو  �آر�ء 
�لتو��شل  م��ن�����ش��ات  ع��ل��ى  �إم�����ار�ت�����ي 

مل�شتقبل  �آر�ئ���ه���م  ح���ول  �لج��ت��م��اع��ي 
�ل��زو�ج، حيث �أبدى �أكرث من 90% 
تاأييدهم وميلهم نحو  �مل�شاركني  من 
�أهمية  م���ع  �ل��ب�����ش��ط��ي��ة  �لح���ت���ف���الت 
�لتي  و�لعنا�شر  �لقيم  على  �لرتكيز 
�أ�شرة  وت��ك��وي��ن  ن��اج��ح  ل���زو�ج  توؤ�ش�س 
مرت�بطة. وتوجهت معاليها بال�شكر 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م���ق���ام  �إىل 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم على تهنئة 
�شموه لل�شباب �لإمار�تيني �ملتزوجني 
�لر�شيدة  �لقيادة  �أن  و�أك���دت  حديثا، 
بكل  �ل�شباب  دعم  د�ئما على  حتر�س 
على  وت�شجيعهم  و�مل��م��ك��ن��ات  �ل�شبل 
�لزو�ج وبناء �أ�شر تعزز من �ل�شتقر�ر 
وتكون  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لجتماعي 
نو�ة للخري و��شتمر�ر م�شرية �لعطاء 

على �أر�س �لوطن.

�شاحب  تهنئة  �إن  معاليها..  وق��ال��ت 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حديثاً،  للمتزوجني  لل�شباب  مكتوم 
وب������اء فريو�س  �أزم�������ة  وذل������ك خ�����الل 
كورونا �مل�شتجد “كوفيد 19” متثل 
و�لزوجات  �لأزو�ج  لكل  �أم���ل  ر���ش��ال��ة 
�أهمية  ت���ويل  �ل��ق��ي��ادة  ب����اأن  �ل�����ش��ب��اب 
ق�شوى لبناء �لأ�شرة �لإمار�تية يف كل 
دعم  م�شرية  و�أن  و�لظروف  �لأوق��ات 
�لتطور  لتحقيق  م�شتمرة  �ل�����ش��ب��اب 

على �مل�شتوىين �لجتماعي و�ملهني.
�ل�شباب  �إن  م��ع��ال��ي��ه��ا..  و�أ����ش���اف���ت 
�لإم���ار�ت���ي ه��م ث���روة �ل��وط��ن، ونحن 
�لفر�س  ك��اف��ة  ����ش��ت��غ��الل  ع��ل��ى  نعمل 
�ملثالية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  �أج������ل  م����ن 
ع��ل��ى كل  و�ل��ت��ط��ور  �ل��ن��ج��اح  لتحقيق 
�مل�����ش��ت��وي��ات. ول��ع��ل �ل�����زو�ج م���ن �أهم 

�لجتماعي،  �ل����ش���ت���ق���ر�ر  ع����و�م����ل 
وميثل د�فعا لل�شباب لتحقيق �لنجاح 
يف ك���ل جم����الت �حل���ي���اة، وم���ن �أجل 
ذل��ك تقدم دول��ة �لإم���ار�ت ت�شهيالت 
تكوين  على  �ل�شباب  ودع���م  مل�شاعدة 
�أف�شل لهم  �أ�شرهم و�شمان م�شتقبل 

ولأبنائهم.
من جانبه قال �شعادة �شعيد �لنظري، 
مدير عام �ملوؤ�ش�شة �لحتادية لل�شباب.. 
�إن من�شة “�شاركنا فرحتك” �شتعمل 
لنت�شارك  �أول  و�أد�ة  رقمية  كمظلة 
و����ش���اب���ة من  ����ش���اب  ك���ل  زو�ج  ف���رح���ة 
فارتباطهم هو فرحة  �ل��وط��ن،  �أب��ن��اء 
و�أي�شا من  ككل،  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لأ���ش��رة 
�أجل ر�شد وتوثيق �لتجارب �لناجحة 
و�لب�شيطة،  �ملتو�زنة  �لزو�ج  حلفالت 
يف  و�لتعريف  بتعميمها  �شتقوم  كما 

للتاأكيد  �لإم���ار�ت���ي  �ل�شباب  �أو���ش��اط 
على مباركة �ملجتمع وتقديره لثقافة 
�لتخطيط للم�شتقبل وقيم �لب�شاطة 
�ل�شخ�شية  م��ك��ون��ات  �أح���د  ت��ع��د  �ل��ت��ي 
��شتلهمانها  و�ل����ت����ي  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
م���ن ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة وم���ن �لآب����اء 

و�لأجد�د.
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أك����د 
لدعم  �شاملة  روؤي����ة  متتلك  ل��ل��دول��ة 
�أج��ل حتقيق  �ل�شبل من  بكل  �ل�شباب 

لتكوين  و�ل���زو�ج  �لأ���ش��ري  �ل�شتقر�ر 
وتعزيز  م���رت�ب���ط  �ج��ت��م��اع��ي  ن�����ش��ي��ج 
م�شرية  ل���ش��ت��ك��م��ال  �ملجتمع  ت��الح��م 

�خلري و�لعطاء على �أر�س �لإمار�ت.
�لعبيديل  م��ه��ا  ق���ال���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
�خلا�شة  �مل�������ش���اري���ع  م��ك��ت��ب  م���دي���رة 
�ملن�شة  �إن  �لحت���ادي���ة..  �ملوؤ�ش�شة  يف 
���ش��ت�����ش��ك��ل �ن����ط����الق����ة ل���ل���ع���دي���د من 
ثقافة  تكري�س  �إىل  �لهادفة  �ملبادر�ت 
كما  �ل�شباب،  �لأزو�ج  ب��ني  �لب�شاطة 

�لتفاعلية  �لأذرع  �إح��دى  �شتكون  �أنها 
لأفكار  �ل�شتماع  على  حتر�س  �لتي 
�ل�����ش��ب��اب وم��ق��رتح��ات��ه��م ك���ج���زء من 
م��ن��ه��ج ع���م���ل �مل���وؤ����ش�������ش���ة �لحت����ادي����ة 
�ل�شباب  �إ���ش��ر�ك  على  �ملبني  لل�شباب 
و�ملبادر�ت  �مل�شاريع  م��ر�ح��ل  كافة  يف 
و�مل�شاهمة  خ��دم��ت��ه��م  �إىل  �ل���ه���ادف���ة 
�لتنمية  م�����ش��رية  يف  دورة  تفعيل  يف 
�لوطنية  �لأج����ن����دة  وف����ق  �ل�����ش��ام��ل��ة 

لل�شباب �لإمار�تي.

اطالق من�صة )�صاركنا فرحتك( لتكري�ش ثقافة الب�صاطة كممار�صة م�صتدامة يف زواج ال�صباب

•• راأ�س اخليمة- الفجر :

 �لآث��ار و�ملتاحف يف ر�أ���س �خليمة عن 
لو�حد  ك��ب��رية  ترميم  عملية  �ن��ت��ه��اء 
م���ن �أب������ر�ج �مل���ر�ق���ب���ة �لأث����ري����ة خارج 
�جلزيرة �حلمر�ء، و�لذي يقدر عمره 
ك���ان ي�شكل  ع����ام، ح��ي��ث   100 ب��ن��ح��و 
جزء�ً رئي�شياً من �لوحد�ت �لدفاعية 
ب�شيد  ��شتهرت  طاملا  �لتي  للمنطقة 
�ل��ق��و�رب و�لغو�س  �لأ���ش��م��اك، وب��ن��اء 

بحثاً عن �للوؤلوؤ.
��شتخدم يف بناء �لربج مو�د تقليدية 
مثل �لدعامات �خل�شبية �ملاأخوذة من 
�لنخيل  و���ش��ع��ف  �مل���اجن���روف  �أ���ش��ج��ار 
و�حل������ج������ارة �مل����رج����ان����ي����ة، وح����ج����ارة 
�ل�شاطئ. وب�شبب موقعه �ملتميز على 
�ل���رب �ل��رئ��ي�����ش��ي ���ش��ّك��َل �ل����ربج و�شيلة 
وما  �حلمر�ء  للجزيرة  فعالة  حماية 
�آب��ار للمياه. وع��الوة على  ت�شمه من 
هذ� �لربج، يتو�جد على �جلزيرة برج 

�آخر من �آثار هذه �لفرتة.

�ل���رت�ج���ع  يف  �ل������ربج  دور  ب������د�أ  وق�����د 
بالتز�من  �خلم�شينات  حقبة  خ��الل 
م��ع �ل��ن��م��و �حل�����ش��ري، وم���ا ت��ب��ع ذلك 
م���ن رب���ط �جل���زي���رة �حل���م���ر�ء بالرب 
من  �ل�شبعينيات  ب��ح��ل��ول  �ل��رئ��ي�����ش��ي 

خالل ��شت�شالح وردم �لأر��شي.

وعلى مدى �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية، 
�ن�����ه�����ارت �أج���������ز�ء م����ن ���ش��ط��ح �ل����ربج 
د�ئرة  لذ� عملت  �لأح��ج��ار،  وت�شررت 
�خليمة  ر�أ�������س  يف  و�مل���ت���اح���ف  �لآث�������ار 
يت�شمن  مف�شل  �شجل  �إن�����ش��اء  ع��ل��ى 
�مل��ع��م��اري��ة للربج،  ك��اف��ة �خل�����ش��ائ�����س 

�لإ�شالحات  مبختلف  قائمة  و�أع��دت 
بد�أت  ثم  وم��ن  بها  �لقيام  �لتي يجب 
عملية �لرتميم يف مطلع �شهر �أبريل 
2020، حيث قام �لعمال يف �لبد�ية 
بحقن خليط من مو�د تقليدية، مثل 
�ملبنى.  لتدعيم  �جل����در�ن  يف  �جل���ري، 

حو�يل  �ل��رتم��ي��م  عملية  و��شتغرقت 
ا  �أربعة �أ�شابيع، حيث قام �لعمال �أي�شً
باإعادة بناء �شقف �لربج، و�إ�شالح بابه 
�لأعمال  ب��ع�����س  وجت��دي��د  �ل��رئ��ي�����ش��ي 

�جل�شية.
وب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة، ق���ال �أح��م��د هالل، 
�لآث����ار  د�ئ����رة  �لآث�����ار يف  �إد�رة  م��دي��ر 
“�أ�شاليب  �خليمة:  ر�أ�س  يف  و�ملتاحف 
�لبناء �لتقليدية تتعمد ترك فر�غات 
يف �لهيكل وهو ما �شبب �نهيار جزئي 
يف �لربج، وخالل عملية �لرتميم مل 
�أو  كيميائية  م��و�د  �أي  ��شتخد�م  يتم 
مل��ح��اك��اة طريقة  وذل���ك  م���و�د حديثة 
�ل���ب���ن���اء �لأ����ش���ل���ي���ة و�مل���ح���اف���ظ���ة على 
وحر�شنا  للمبنى.  �لتاريخية  �لهوية 
�أي�شاً على جتنب ��شتخد�م �ملو�د �لتي 
تاآكل  ي�شبب  كونه  �مللح  على  حتتوي 

�لهيكل«.
“يبلغ �رت��ف��اع �لربج  و�أ���ش��اف ه��الل: 
كال�شيكي  م��ث��ال  وه��و  م��رت،   11.9
ويعد  �لتقليدية.  �لدفاع  مباين  على 

ت��رم��ي��م��ه ج�����زء�ً م���ن م�����ش��وؤول��ي��ت��ن��ا يف 
�ل���ذي ل  ر�أ����س �خليمة  ت���ر�ث  حماية 
عليه لالأجيال  بثمن و�حلفاظ  يقدر 

�لقادمة«.
وت��ه��دف د�ئ����رة �لآث����ار و�مل��ت��اح��ف �إىل 
�ف��ت��ت��اح �ل����ربج �أم�����ام �جل��م��ه��ور بغية 
�لتاريخي  �لإرث  م��ن  ج��ان��ب  ع��ر���س 
و�لزو�ر.  �ل�شكان  �أمام  لالإمارة  �لغني 
�ملا�شية،  �لقليلة  �لأع��و�م  م��د�ر  وعلى 

كانت �جلزيرة �حلمر�ء مو�شع تركيز 
رئ��ي�����ش��ي جل���ه���ود �ل��رتم��ي��م م���ن قبل 

�لد�ئرة.
�ملن�شاآت  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  وت��ع��د ج��ه��ود 
�لأثرية جزًء� من خطة لتوثيق جميع 
�خليمة.  ر�أ����س  يف  �لتقليدية  �مل��ب��اين 
 1600 م��ن  �أك����رث  ت�شجيل  مت  وق���د 
لها  خ��ر�ئ��ط  ور���ش��م  �لآن،  مبنى حتى 
وت�شمنت  �لد�ئرة،  خطة  يف  وو�شعها 

�إن ع��دد�ً من  75 برجاً.  �ملباين  ه��ذه 
دفاعية  حت�شينات  ه��ي  �لأب����ر�ج  ه��ذه 
مماثلة لربج �جلزيرة �حلمر�ء، بينما 
ي�شكل بع�شها جزء�ً من ح�شون �أكرب 

�أو مباٍن مدنية. 
ومبجرد �كتمال �خلطة، �شيتم �إن�شاء 
قاعدة بيانات رقمية من قبل �لد�ئرة 
�لتاريخية  �مل���ب���اين  ج��م��ي��ع  ل��ع��ر���س 

و�لتقليدية يف ر�أ�س �خليمة. 

اآثار راأ�ش اخليمة ترمم برج مراقبة اجلزيرة احلمراء

•• اأبوظبي -وام:

�ملحاكمة  نظام  تطبيق  �أبوظبي،  يف  �لق�شاء  د�ئ��رة  و�شعت 
مع  �مل�شرتك  �لتعاون  تعزيز  خ��الل  من  ُبعد،  عن  �ملرئية 
�ل�����ش��ارق��ة، باإجر�ء  �ل��ع��ق��اب��ي��ة و�لإ���ش��الح��ي��ة يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
حماكمة لأحد �ملوقوفني �ملطلوبني للتنفيذ �أمام حمكمة 
�لت�شال  تقنية  ��شتخد�م  طريق  عن  �لبتد�ئية،  �لظفرة 
�إفادته  �إىل  و�ل�شتماع  �لقا�شي  على  عر�شه  ليتم  �ملرئي، 
منطقة  �إىل  �ل�شارقة  م��ن  ب�شخ�شه  �إح�����ش��اره  ع��ن  عو�شا 

�لظفرة باإمارة �أبوظبي.
د�ئرة  ب��ني  للتعاون  �لأوىل  �ل��ب��ادرة  �خل��ط��وة،  تلك  وت��ع��د 

و�لإ�شالحية  �لعقابية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ة  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لق�شاء 
�إطار  يف  ُب��ع��د،  ع��ن  �ملحاكمات  لإج���ر�ء  �ل�شارقة،  ب�شرطة 
وتوظيف  �لق�شائية  �ملنظومة  لتطوير  �ملبذولة  �جلهود 
�ملتطورة  �لت�شال  وتقنيات  �لتكنولوجية  �لو�شائل  �أحدث 
�ل�شرعة  و�شمان  �لإج���ر�ء�ت  ت�شهيل  يف  منها  و�ل�شتفادة 

وجودة �لأد�ء.
وياأتي تنفيذ هذ� �لإجر�ء، يف �شوء تطبيق نظام �لتقا�شي 
�أبوظبي، �شمن مبادر�ت  �إم��ارة  عن ُبعد يف جميع حماكم 
�هتماما  �ل��ق�����ش��اء  د�ئ����رة  توليها  �ل��ت��ي  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات  م��ن  �نطالقاً  ك��ب��ري�، 
�شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 

�لرئا�شة رئي�س د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي، مبو��شلة جهود 
لإمتام  �لرقمية  �خل��دم��ات  م��ن  حزمة  لتوفري  �لتطوير 
�لق�شية  تلك  تفا�شيل  ُبعد. ويف  �لق�شائية عن  �لعمليات 
�لتي نظرتها حمكمة �لظفرة �لبتد�ئية، �شدر �أمر �شبط 
�إىل  �لتنفيذ، موجه  و�إح�شار يف ق�شية مالية من قا�شي 
�شده  �ملنفذ  ب��اأن  وتبني  �لظفرة،  منطقة  �شرطة  مديرية 
وبالتعاون  �ل�شارقة،  يف  �أخ��رى  ق�شية  ذمة  على  حمبو�س 
مع فرع �لتحقيق و�إي��د�ع �لق�شايا بق�شم �شوؤون �لتحقيق 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  مع  �لتن�شيق  مت  �ل�شرطة،  مديرية  يف 
�لالزمة  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  جميع  و�تخاذ  بال�شارقة، 

و�إجر�ء �ملحاكمة عرب �لت�شال �ملرئي.

ق�صاء اأبوظبي تنظر ق�صية عرب االت�صال املرئي بالتعاون مع اإ�صالحية ال�صارقة
•• اأبوظبي-وام: 

موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  �لرميثي  حممد  م��رمي  �شعادة  ثمنت 
و�لرتبوية  �لتعليمية  �ل���ك���و�در  ج��ه��ود  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
وموؤ�ش�شات �لتعليم يف �لدولة ومدى حر�شهم و�هتمامهم 
�ملعايري  �أف�������ش���ل  �ل��ت��ع��ل��ي��م وف�����ق  م���ن���ظ���وم���ة  ����ش���ري  ع���ل���ى 

�لتكنولوجية و�لتقنية.
و�أكدت �لرميثي مبنا�شبة �نتهاء �لعام �لدر��شي �أن �لتاريخ 
�أن ��شتمر�رية �لتعليم يف دولة  �شي�شجل بحروف من نور، 
�لإمار�ت يعد �إجناز� حقيقيا نفخر به وجناحا يوؤكد �أن “ 
�إىل ه��ذه �لأر���س �لطيبة  “، وك��ل من ينتمي  ل م�شتحيل 

نحو  �ل�شري  مو��شلة  على  �لتحديات  رغم  ق��ادر  و�ملعطاءة 
�لتقدم . ولفتت �إىل �أن وز�رة �لرتبية و�لتعليم وموؤ�ش�شات 
تكاتفو�  �لإم����ار�ت  يف  و�ل��ط��ال��ب  و�ملعلم  و�لأ���ش��رة  �لتعليم 
وق��دم��و� من��وذج��ا ف��ري��د� مم��ي��ز� وري��ادي��ا نفخر ب��ه يف ظل 
�لظروف �ل�شتثنائية �لتي �أوقفت ماليني �لطلبة يف �لعامل 
للجهود  “ �شكر�   : وقالت  �لدر��شي«.  �لعام  ��شتكمال  عن 
�لإم��ار�ت رقم و�ح��د يف  �أن  �أثبتت  �لتي  �مل�شنية و�ملخل�شة 
�لر�شيدة،  قيادتنا  قامو�س  يف  م�شتحيل  ل  و�أن  �شيء،  كل 
و�ملقيمني  منهم  �مل��و�ط��ن��ني  �لطلبة  �أب��ن��اءه��ا  �ألهمت  �لتي 
لي�س  ��شتثنائيا  وطنهم  و�أن  �لتحديات  رغم  ق��ادرون  �أنهم 

له مثيل«.

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

عام  قائد  �لنعيمي  علو�ن  بن  �هلل  عبد  علي  �للو�ء  �شعادة  توجيهات  على  بناء 
�شرطة ر�أ�س �خليمة، �لر�مية �إىل �شمان بيئة م�شتد�مة، لتعزيز �لأمن و�لأمان 
يف �إمارة ر�أ�س �خليمة، �طلقت �إد�رة �ملرور و�لدوريات حملتها �مليد�نية �لثانية 
وذلك   ) م�شتد�مة  لبيئة  معاً   ( �شعار  و�ملهملة حتت  �ملهجورة  �ملركبات  لر�شد 
حتى  طويلة  لفرت�ت  و�ملهملة  �ملهجورة  �ملركبات  من  �حل��د  على  منها  حر�شاً 

�شّوهت �ملظهر �لعام. 
و�و�شح �لعميد �أحمد �شعيد �لنقبي مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات ب�شرطة ر�أ�س 
�خليمة، �أن �طالق �شرطة ر�أ�س �خليمة حلملة ر�شد �ملركبات �ملهجورة و�ملهملة 

قد جاء حتقيقاً ملبد�أ �ملحافظة على �ملظهر و�لوجه �حل�شاري لالإمارة .
 و�شمن �حلملة قام فريق �لعمل �مليد�ين بقيادة �ملقدم �شامل حممد بورقيبة 
�لإنذ�ر  طريق  عن  �لعمل  �آلية  وف��ق   ، �مل��روري  و�ل�شبط  �ملباحث  ق�شم  رئي�س 
ليتم  و�ملهملة،  �ملهجورة  �ملركبة   �إن��ذ�ر مل�شق على  ب��الإز�ل��ة من خ��الل و�شع 
تاريخ  من  �أي��ام  ع�شرة   )10( خ��الل  مكانها  من  بنقلها  �ملركبة  �شاحب  تنبيه 
�إ�شد�ر �لإن��ذ�ر، �أو �ن يتم حجز �ملركبة ب�شكل فوري ونقلها �إىل  جممع حفظ 
�ملركبة معرو�شة  �و كانت  �أرق��ام،  �ملركبة بدون لوحات  �ملركبات يف حال وجود 
�لأجز�ء  تلف يف  وج��ود  ح��ال  �أو يف  ل��ذل��ك،  �ملخ�ش�شة  غ��ري  �لأم��اك��ن  للبيع يف 
�خلارجية للمركبة ) �لهيكل (، �و �أن تكون �ملركبة تالفة بدون �إطار�ت �أو بدون 
ب��دون �شقف �و  ه��و�ء، و�ي�شاً يف ح��ال تلف زج��اج �ملركبة �خل��ارج��ي، �و جودها 

�أبو�ب �أو حمرك.
و�أ�شاف مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات ب�شرطة ر�أ�س �خليمة، �أنه يتم و�شع �إنذ�ر 
�أ�شهر،   6 عن  تزيد  مل��دة  �لرتخي�س  منتهية  �ملركبة  تكون  �ملركبة  حني  حجز 
�أو �شبغها  �ملركبة  لون  تغيري  �أو  �ملركبة،  و�لأتربة على  �لغبار  تر�كم  ويف حال 
بعدة �لو�ن دون ترخي�س، ويف حال عدم وجود �ملقاعد �أو حدوث تلف بها �أو يف 

طبلون �ملركبة.
وتعمل �إد�رة �ملرور على حجز �ملركبات �ملهجورة و�ملهملة يف �مليادين و�لطرقات 
�لعامة و�خلا�شة و�ل�شاحات و�لأر��شي �ململوكة للحكومة �و �لأفر�د �أو �ملو�قف 
�لعامة، تاأكيد�ً على دورها �لأمني و�لإيجابي يف �ملحافظة على �شالمة ممتلكات 
للهدف �لإ�شرت�تيجي �لأول لوز�رة �لد�خلية �لر�مي  �أفر�د �ملجتمع، وحتقيقاً 
لتعزيز �لأمن و�لأمان، و�شمن مبادر�تها �ملجتمعية يف �حلد من �لظو�هر �لتي 

ت�شوه �ملظهر �ل�شياحي لالإمارة.

•• اأبوظبي-وام:

�أطلقت �أكادميية �أبوظبي �حلكومية �لتابعة لد�ئرة �لإ�شناد 
�أب��وظ��ب��ي لل�شباب  ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س  �م�����س  �حل��ك��وم��ي 
جيل  ب��ر�م��ج  �أوىل  لل�شباب  �لحت��ادي��ة  للموؤ�ش�شة  �ل��ت��اب��ع 
�لإلكرتونية  �لتعليم  من�شة  مع  بالتعاون  �لقادم  �أبوظبي 
�ملهار�ت  “من�شة  م�����ش��روع  م��ن  ك��ج��زء  ي��ود����ش��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل�شبابية” �لذي مت �إطالقه يف �أبريل �ملا�شي ويهدف �إىل 
�أبوظبي يف  ل�شباب  �ملطلوبة  �لتقنية  و�لعلوم  �ملهار�ت  بناء 

�لعامل �لرقمي.
�لقادم” عن طريق من�شة  �أبوظبي  “برنامج جيل  ويوفر 
“يود��شيتي” �شهاد�ت �لنانو - Nanodegree - �لتي 
�لتقنية  ع��امل  يف  �لأح���دث  ه��و  تكنولوجيا  حمتوى  تقدم 
�ل��الزم��ت��ني يف  �لعملية  و�مل��ه��ارة  باملعرفة  �مل�����ش��ارك��ني  مي��د 

�لتخ�ش�شات �مل�شتقبلية �لو�عدة.
�أقل  در��شتها  م��دة  تبلغ  معتمدة  دور�ت  �ملحتوى  وي�شمل 
من 12 �شهر� وذلك مب�شاركة �أكرث من 270 متعلما مت 
�ختيارهم يف �لدفعة �لأوىل �شمن جمال حتليل �لأعمال 
�شملت  ���ش��ارم��ة  تقييم  ملرحلة  تخطيهم  بعد  ذل��ك  وج���اء 
�لدفعة �لأوىل �ليوم رحلة  ��شتهلت  وقد  م�شارك   2000

�لتعلم �لتي متتد على مد�ر 4 �أ�شهر.
وي��ت��م��ث��ل ه���دف �ل��ربن��ام��ج �لأ���ش��ا���ش��ي يف ت��ط��وي��ر �ملهار�ت 
�لتقنية لل�شباب �لإمار�تي و�ملقيم يف �أبوظبي و�لر�غب يف 
حتقيق �لتقدم �شمن �ملجال ذ�ته من خالل �ك�شاب ومتكني 
�ل�شباب وجيل �مل�شتقبل يف �أبوظبي �ملهار�ت �لأ�شا�شية ذ�ت 

�ل�شلة بالقت�شاد يف �مل�شتقبل.
مع  �لقادم” بالت�شارك  �أبوظبي  جيل  “برنامج  و�شع  ومت 
�أبرز  م��ن  �لتكنولوجي  �لقطاع  يف  خبري   200 م��ن  �أك��رث 
�ل�شركات �لعاملية منها جوجل - Google - وفي�شبوك 
Amazon - وغريها  Facebook - و�أم���ازون -   -
على  �لعمل  ط��ري��ق  ع��ن  �لعملي  �لتعلم  فر�شة  و�شيقدم 

م�شاريع و�قعية يقوم بتقييمها �شخ�شيا خرب�ء من �ملن�شات 
 -  Udacity  - “يود��شيتي«  مثل  �لعاملية  �لإلكرتونية 

.- Coursera - »�و”كور�شري
وي�شتهدف �لربنامج جميع �ل�شباب �لإمار�تيني و�ملقيمني 
يف �أبوظبي و�لذين ترت�وح �أعمارهم من 18 �إىل 35 عاما 

وبدون خربة م�شبقة يف ذ�ت �ملجال.
وق��ال��ت ���ش��ع��ادة ع��ل��ي��اء ع��ب��د�هلل �مل���زروع���ي �مل���دي���رة �لعامة 
يف  نو��شل  “�إننا  بالإنابة..  �حلكومية  �أبوظبي  لأكادميية 
و�شيكون  �جل��دي��دة  �لتعليمية  بر�جمنا  ط��رح  �لأك��ادمي��ي��ة 
�أبوظبي �أول من ي�شتفيد من تعاوننا مع  جيل �ل�شباب يف 
من�شة يود��شيتي �شمن دورتي حتليل �لأعمال و�لت�شويق 
�ل���دور�ت �لعملية على  “ تركز ه��ذه  �ل��رق��م��ي«. و�أ���ش��اف��ت 
�ملهار�ت �لأ�شا�شية و�لعملية وتتميز باأنها م�شتوحاة بالفعل 
من �لعديد من م�شاريع �لتحول �لرقمي �جلاري تنفيذها 

يف عدد من �لقطاعات �لنا�شئة«.
و�أ�شارت �إىل �أنه مت ت�شميمها بهدف تطوير مهار�ت �ل�شباب 
قد  �لتي  �لتحديات  من  للعديد  ��شتعد�دهم  ي�شمن  ومبا 
تو�جههم يف �شوق �لعمل �مل�شتقبلية علما �أن درجات �شهاد�ت 
�لتعليمية  بر�جمنا  من  �أ�شا�شيا  جزء�  �شتكون  “�لنانو” 
يف  �لإم���ارة  �قت�شاد  يف  حقيقيا  فرقا  �شتحدث  باأنها  ونثق 
�مل�شتقبل. من جانبها قالت مرمي عبد�هلل �ملحيا�س رئي�شة 
�شهاد�ت  بر�مج  �إط��الق  �إن  �أبوظبي..  �إم��ارة  �شباب  جمل�س 
“�لنانو” عن طريق من�شة “يود��شيتي” هو ثمرة �لتعاون 
نطمح  و�ل��ذي  �حلكومية،  �أبوظبي  �أكادميية  مع  �مل�شتمر 
يف  و�مل��ع��ارف  �لتقنيات  و�أح���دث  �أف�شل  تقدمي  خالله  م��ن 
�لإمارة  �لعمل يف  �شوق  يحتاجها  و�لتي  �ملتطورة  �ملجالت 

متا�شيا مع تطلعات و��شرت�تيجيات �حلكومة.
و�أ�شافت “ تعمل من�شة �ملهار�ت �ل�شبابية د�ئما على تقدمي 
دور�ت وبر�مج مطورة مع �أف�شل �جلهات ذ�ت �لخت�شا�س 
لتجهيز جيل من �ل�شباب �لو�عي و�ملت�شلح بالعلم ملو�جهة 

كافة �لتحديات �مل�شتقبلية ملا ي�شب يف خدمة �لدولة«.

مرمي الرميثي ت�صيد مبنظومة التعليم يف الدولة

• �سما املزروعي : القيادة الر�سيدة متتلك روؤية حكيمة لدعم ال�سباب وتكوين ن�سيج اجتماعي مرتابط ي�ستكمل م�سرية اخلري والعطاء 
• �سعيد النظري : �ستعمل املن�سة كمظلة رقمية واأداة مل�ساركة الفرحة وتوثيق جتارب ال�سباب وتعميمها وتكري�ص ا�ستدامتها

الإزالة خالل 10 اأيام

�صرطة راأ�ش اخليمة تطلق حملة ال�صيارات املهجورة 
اإطالق اأوىل برامج جيل 

اأبوظبي القادم
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اأخبـار الإمـارات

اأحمد بن �سعيد : قانون الطائرات بدون طيار خطوة اأ�سا�سية لتنفيذ م�سروع قبة �سماء دبي

امل�صروع يت�صمن املخطط الرئي�صي للبنية التحتية للمحطات االأر�صية وا�صتخداماتها كمطارات وحمطات حتميل وتو�صيل و�صيانة وت�صغيل و�صحن
•• دبي-وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للطري�ن �ملدين، 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إ���ش��د�ر  �أن 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" للقانون رقم 4 لعام 
2020 ب�شاأن تنظيم �لطائر�ت بدون طيار يف �إمارة دبي، ُيعد ركيزة �أ�شا�شية 
جلعل دبي من بني �ملدن �ل�شباقة عامليا يف ��شت�شر�ف و�شنع �مل�شتقبل �شمن 
لالقت�شاد  �لأ�شا�شية  �مل��ق��وم��ات  �أح��د  ي�شكل  �ل��ذي  �مل��دين  �ل��ط��ري�ن  قطاع 
روؤية  نحو حتقيق  قدما  ليم�شي  �مل�شتمر  تطوره  بف�شل  و�لوطني،  �ملحلي 

�شموه �لطموحة لت�شبح دبي مطار� للعامل.
وقال �شموه: ل�شك �أن هذ� �لقانون ُيّعد خطوة �أ�شا�شية لتمكني هيئة دبي 
"قبة �شماء دبي" لبناء  للطري�ن �ملدين وت�شهيل مهمتها يف تنفيذ مبادرة 
�لقانون على  �إذ يحتوي هذ�  بدون طيار،  للطائر�ت  �لبنيوية  �لبيئة  نظام 
و�لإ�شر�ف،  �لتنظيم،  م�شوؤوليات  لتحديد  �لالزمة  و�لت�شريعات  �لقر�ر�ت 
ت�شميم  كذلك  ويت�شمن  طيار،  ب��دون  �لطائر�ت  ��شتخد�م  على  و�لرقابة 
وتطوير �إطار متكامل خلدمات �لرتخي�س، و�إ�شد�ر �ل�شهاد�ت، و�لت�شاريح، 
طيار،  ب��دون  �لطائر�ت  بنظم  �ملرتبطة  و�لتفتي�س  �ملمانعة،  عدم  و�شهاد�ت 
�ل��ط��ري�ن �ملرتبط  ق��ان��وين للتحقيق يف �حل����و�دث ووق��ائ��ع  ن��ظ��ام  وت��وف��ري 

بت�شغيل هذه �لنظم".
�لتطور�ت  ك��اأح��د  م��ت��ز�ي��د  باهتمام  ط��ي��ار  ب���دون  �ل��ط��ائ��ر�ت  ُن��ظ��م  وحظيت 
عام،  ب�شكل  �ل��ن��ق��ل  وق��ط��اع  �مل����دين،  �ل��ط��ري�ن  ق��ط��اع  يف  �مل��ه��م��ة  �مل�شتقبلية 
دبي  هيئة  تقدمت  �لتنفيذي،  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  �لأم��ان��ة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
طيار  ب��دون  �ل��ط��ائ��ر�ت  نظم  ل�شيا�شة  تف�شيلي  مب�شروع  �مل��دين  للطري�ن 

و�لتي �أطلق عليها مبادرة "قبة �شماء دبي".

من جانبه، قال �شعادة حممد عبد �هلل �أهلي، مدير عام هيئة دبي للطري�ن 
�إن  �جل��وي��ة..  �مل��الح��ة  خل��دم��ات  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �مل���دين، 
�لقانون �جلديد يعد من بني �خلطو�ت �ل�شباقة �لتي تخطوها دبي لتتقدم 
على �لكثري من �ملدن حول �لعامل، وقد مت تطويره و�إع��د�ده نتيجة جهود 
�لعليا  و�للجنة  �لتنفيذي،  للمجل�س  �لعامة  و�لأمانة  �لهيئة  بني  م�شرتكة 
�ل�شركاء من  �إعد�د �لقانون مب�شاركة كافة  للت�شريعات، و�لتي قادت فريق 
�جلهات �حلكومية �ملعنية ليكون هذ� �لقانون �ملكون �لرئي�شي �لأول مل�شروع 

دبي". �شماء  "قبة 
ل��ل��ط��ري�ن �ملدين  دب���ي  ه��ي��ئ��ة  �خ��ت�����ش��ا���ش��ات  �ل��ق��ان��ون  "يو�شح  و�أ�����ش����اف.. 
�ملتعلقة  �لأن�شطة  تنظيم  كيفية  يبني  �أنه  كما  �ملعنية،  �حلكومية  و�جلهات 
وت�شنيعها،  وت�شجيلها،  وتد�ولها،  و��شتخد�مها،  طيار  ب��دون  بالطائر�ت 
و��شتري�دها، وبيعها، و�متالكها، بالإ�شافة �إىل �لت�شريعات �ملتعلقة باأنظمة 
�لتحكم و�ملطار�ت �خلا�شة بها، و�شرح �لقانون �للتز�مات �ملتعلقة بت�شغيل 
و�ملناطق  لالإمارة،  �جل��وي  �ملجال  ��شتخد�م  وكيفية  طيار  ب��دون  �لطائر�ت 

�ملعتمدة، و�ملحرمة، و�ملقيدة، و�خلطرة".
حتتية  بنية  �إىل  دب���ي  م��دي��ن��ة  لتحويل  �أوىل  خ��ط��وة  �ل��ق��ان��ون  �أن  و�أو����ش���ح 
�فرت��شية للمجال �جلوي �خلا�س بنظم �لطائر�ت �ملعروفة با�شم "طائرة 
ب����دون طيار"، ت��ق��وم ب��ال��رب��ط ب��ني �لأم���اك���ن و�مل���ب���اين م��ن خ���الل مهابط 
�شت�شكل  �لأن�شطة  تلك  و�أن  �لإم���ارة،  �أنحاء  خمتلف  يف  م�شغرة  وم��ط��ار�ت 
نظام  ت�شميم وتطوير  �لإم��ارة من خالل  مهماً لقت�شاد  �قت�شادياً  ر�ف��د�ً 
�للوج�شتية  و�خلدمات  �جل��وي  و�ل�شحن  �لتنقل  خلدمات  متكامل  �أعمال 

د�خل �إمارة دبي.
�أمن  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  لنجاوي،  �هلل  عبد  حممد  ق��ال  جانبه،  م��ن 
"قبة �شماء دبي" يف  �لطري�ن و�لتحقيق يف �حل��و�دث رئي�س فريق م�شروع 

هيئة دبي للطري�ن �ملدين.. �إن �لقاعدة �لت�شريعية �جلديدة ت�شمن ت�شهيل 
�أمن  م�شتوى  على  �ملحافظة  م��ع  طيار  ب��دون  �ل��ط��ائ��ر�ت  ت�شغيل  �ج���ر�ء�ت 
حلكومة  �لتنفيذي  �ملجل�س  �أعتمده  �ل��ذي  �مل�شروع  و�إن  �لأج���و�ء،  و�شالمة 
دبي، يهدف �إىل �كت�شاب �لفر�س �لكامنة �مل�شتقبلية لهذه �لأنظمة يف �لوقت 
�لذي ت�شري فيه �لدر��شات �لعاملية �إىل �أن �شوق قطاع �لنقل لنظم �لطائر�ت 
ن ب�شكل رئي�شي من خدمات �لتو�شيل و�ل�شحن و�لركاب  بدون طيار و�ملكوَّ

و�مل�شح و�لت�شوير، �شوف يكون من �لقطاعات �لو�عدة و�لنا�شئة.
وعقب �إجناز �لقاعدة �لت�شريعية للم�شروع باإ�شد�ر قانون تنظيم �لطائر�ت 
بدون طيار يف �إمارة دبي، �شيتم �لعمل على تنفيذ مكونات �مل�شروع �لأخرى 
�ملتمثلة يف بناء نظام �إد�رة �ملالحة �جلوية للطائر�ت بدون طيار، ومنظومة 
"درع دبي" لتحقيق �لأمن و�ل�شالمة يف ��شتخد�مات �لطائر�ت بدون طيار، 
ملطار�ت   "Master Plan" �لتحتية  للبنية  �لرئي�شي  �ملخطط  وبناء 
�لذكية  �ملن�شة  تطوير  ثم  و�جلوية،  �لأر�شية  �خلدمة  ومو�قع  وحمطات 
�ملتكاملة للخدمات كنظام تنظيمي �شامل جلميع ��شتخد�مات �ملجال �جلوي 
�ملحلي للطائر�ت بدون طيار وتقدمي خدمات حكومية فريدة من نوعها ، 
وهي من�شة رقمية ذكية ملنح �لت�شاريح �لفورية، كما �شيتم �إ�شد�ر �شهاد�ت 
عدم �ملمانعة من �جلهات �حلكومية �ملعنية لتوفري �خلدمات �جلوية لنظم 
��شتخد�مها  وحوكمة  دب��ي،  �قت�شاد  يف  للم�شاهمة  طيار  ب��دون  �لطائر�ت 
�جلوي  �ملجال  و�شعة  كفاءة  على  �لتاأثري  وع��دم  و�ل�شالمة  �لأم��ن  ل�شمان 

لالإمارة �خلا�س بالطري�ن �ملدين �لتجاري.
�لتحتية  للبنية  �لرئي�شي  �ملخطط  دبي" �أي�شا  �شماء  "قبة  م�شروع  وي�شم 
وتو�شيل  حتميل  وحمطات  كمطار�ت  و��شتخد�ماتها  �لأر�شية  للمحطات 
�خلا�شة  �ملو��شفات  و�عتماد  وغريها  و�شحن،  وت�شغيل  �شيانة  وحمطات 
دبي  �إم��ارة  يف  �لأ�شا�شية  �لعمر�نية  �ملناطق  ت�شنيف  �شيت�شمن  كما  بذلك، 

بهدف بناء منوذج توزيع مو�قع �خلدمة �لأر�شية و�جلوية وحتديد معايري 
وت�شغيلية،  وت�شريعية  وبيئية  وجمتمعية  �قت�شادية  �أ�ش�س  على  �لتوزيع 
�لنماذج  �أنظمة نقل متعددة  �لعام يف �لإم��ارة وبناء  وتعزيز ن�شاطات �لنقل 
�ملركبات  مع  �جلوية  �ملركبات  بني  �لربط  وتعزيز   "Multimodal"

�لأر�شية بالإ�شافة �إىل خدمة �ملناطق �ل�شناعية و�لتجارية ورفع قيمتها.
و�ملو�د  �ل��ط��ري�ن  �أم���ن  �إد�رة  م��دي��ر  �لنعيمي  �شيف  عبيد  ق��ال  جانبه  م��ن 
�خلطرة بالهيئة رئي�س فريق م�شروع منظومة "درع دبي".. �إن من �ملكونات 
�أمن  "درع دبي" و�ملعنية بحماية  "قبة �شماء دبي" منظومة  �ملهمة مل�شروع 
و�شالمة �لأج��و�ء من ��شتخد�مات �لطائر�ت بدون طيار وذلك من خالل 
�جلهات  ب��ني  بالتعاون  �ملنظومة،  ه��ذه  ت��وف��ر  �إذ  و�لتتبع،  �لك�شف  �أنظمة 
�لنا�شئة  �لتحديات  ملو�جهة  �لالزمة  �لقدر�ت  �ملعنية،  و�لأمنية  �حلكومية 

يف هذ� �ل�شاأن.
وميثل �شعي هيئة دبي للطري�ن �ملدين �لد�ئم لتحقيق روؤية �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي "رعاه �هلل" �أن تكون دبي مطار�ً للعامل و�أن تكون �شباقة ور�ئدة 
عاملياً يف ��شت�شر�ف �مل�شتقبل وخا�شة يف ما يتعلق بتنظيم ��شتخد�م �لطائر�ت 
بدون طيار، و"قبة �شماء دبي" هو من �أهم �مل�شاريع �لد�عمة لهذ� �لتوجه 
�لطري�ن  ل�شوق  �مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق  يف  �لأك���رب  �لأث���ر  ل��ه  و�شيكون 
و�شالمة  �أم���ن  �أد�ء  وت��ع��زي��ز  �ل��ط��ري�ن  لعمالء  �مل�شافة  �لقيمة  وخ��دم��ات 
للتعاون  نتيجة  هو  و�مل�شروع  ل��ه،  �لبيئي  �لتاأثري  وتقليل  �مل��دين  �لطري�ن 
�ملثمر بني �لهيئة وم�شاركة �ل�شركاء يف �ختيار م�شروع متكامل لنظام نقل 
جوي جديد يت�شمن �لت�شريع و�لت�شغيل و�ملر�فق و�خلدمات بالإ�شافة �إىل 
يف  حقيقية  كم�شاهمة  �مل�شروع  جناح  �شيعزز  �ل��ذي  �خلا�س  �لقطاع  �شر�كة 

م�شتقبل دبي نحو �لأف�شل.

غرفة عجمان تطلق موقعها االلكرتوين يف حلته اجلديدة
•• عجمان ـ الفجر 

د�ّشن �شعادة عبد�هلل �ملويجعي رئي�س 
جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة 
ع����ج����م����ان، �مل�����وق�����ع �لل�����ك�����رتوين 
ب��غ��رف��ة عجمان  �جل���دي���د �خل���ا����س 
يف حلته �جل��دي��دة، وذل��ك بح�شور 
ُبعد،  ع��ن  �لإد�رة  جمل�س  �أع�����ش��اء 
ح��ي��ث ت���اأت���ي ه����ذه �خل���ط���وة �شمن 
لالرتقاء  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  م�شاعي 
و�لذكية  �لل��ك��رتون��ي��ة  بخدماتها 
و�ملتعاملني  �لع�������ش���اء  وحت���ف���ي���ز 
م��ع��ام��الت��ه��م بطريقة  ع��ل��ى �جن���از 
�شريعة ومي�شرة ت�شمن �إ�شتمر�رية 
توجهات  م���ع  وت���ت���و�ف���ق  �لأع����م����ال 

�حلكومة �إحتادياً وحملياً. 
www." �مل���������وق���������ع  وي���������������ربز 
a j m a n c h a m b e r .
�ل�شوء  ت�������ش���ل���ط  ae"كمن�شة 
ع����ل����ى مم������ي������ز�ت �ل�����ش����ت����ث����م����ار يف 
�لن�شاطات  و�أب�����رز  ع��ج��م��ان  �إم�����ارة 
و�لفعاليات  و�خلدمات  �لرتويجية 
عجمان،  غ��رف��ة  عليها  تعمل  �ل��ت��ي 

�لتنظيمي  و�ل��ه��ي��ك��ل  و�ل���ر����ش���ال���ة 
�لتابعة لغرفة عجمان،  و�ملوؤ�ش�شات 
باإمتياز�ت  ل��ت��زوي��ده��م  ب��ال���ش��اف��ة 
�ل��ع�����ش��وي��ة و�لط��������الع ع���ل���ى �أه����م 
�لتي  �ل�شنوية  و�لتقاير  �لأب��ح��اث 
تخدم جمتمع �لعمال، كما يربط 
�خل��دم��ات �مل��ق��دم��ة ب��اآل��ي��ات �لدفع 
�لذكي من خالل عجمان بي ونظام 
�أن �ملوقع  �لهوية �لرقمية. و�أف��ادت 
���ش��ي��ع��زز م���ن ت��و����ش��ل �ل��غ��رف��ة مع 
�لع�����ش��اء و�مل��ت��ع��ام��ل��ني م��ن خالل 
�مل��ت��اح��ة لر�شد  �ل��ت��و����ش��ل  خ��دم��ة 
كافة �لر�ء و�ملقرتحات �لتي ت�شب 
يف جودة بيئة �لعمل بدعم ��شتد�مة 
�لع�شاء.  هذ� ودعت خولة خلفان 
و�مل�شتثمرين  �ل���غ���رف���ة  �أع�������ش���اء 
�ملوقع  زي���ارة  �إىل  ورج���ال �لع��م��ال 
للتعرف  �جل����دي����د  �لل������ك������رتوين 
�ملتاحة  و�ملعلومات  �خل��دم��ات  على 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا و�ل��ت��ق��دمي على 
خدمات �لع�شوية  وخدمة �شهاد�ت 
عن  و�جنازها  و�لت�شديقات  �ملن�شاأ 

بُعد.

خدمات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  ج��ان��ب  �إىل 
�ملتعاملني  ل��الأع�����ش��ائ��ه��ا  �ل��غ��رف��ة 
خدمة  �لع�شوية،  "خدمات  ومنها 
و�لت�شديقات،  �مل��ن�����ش��اأ  ����ش���ه���اد�ت 
خدمات  �ل���ق���ان���ون���ي���ة،  �خل�����دم�����ات 
�ع���م���ال عجمان   ����ش���ي���د�ت  جم��ل�����س 
للتوفيق  عجمان  م��رك��ز  وخ��دم��ات 

تقدمي  يف  �لرقمي  �لذكي  �لتحول 
�خل��دم��ات وب��ن��اء �لق��ت�����ش��اد �ملبني 
على �ملعرفة ل�شيما �ن �ملوقع يقدم 
�خلدمات و�ملعلومات �لالزمة �لتي 
ي��ح��ت��اج��ه��ا �مل�����ش��ت��ث��م��ر، م�����ش��رية �إىل 
عجمان  غ���رف���ة  �إد�رة  جم��ل�����س  �ن 
�خلدمة  قنو�ت  تعدد  على  حري�س 

�لو�جبة  و�لح��ت��ي��اط��ات  �ل��ر�ه��ن��ة 
وب�شكل  ُبعد  عن  �لتعامالت  لمتام 
�شل�س حفاظاً على �ل�شحة �لعامة، 
م��و���ش��ح��ة �ن �ل��غ��رف��ة �إع��ت��م��دت يف 
�ملعايري  �أعلى  على  �ملوقع   ت�شميم 
و�ل�����ش����رت�ط����ات ودرج�������ات �لأم�����ان 
�إمكانية  �إىل  ب��ال���ش��اف��ة  �مل��ت��ب��ع��ة، 

و�لتحكيم".
و�أك�����������دت خ����ول����ة خ����ل����ف����ان �مل����دي����ر 
�لتنفيذي لقطاع �خلدمات �مل�شاندة 
يف غرفة عجمان، �ن �إطالق �ملوقع 
مو�كباً  ي���اأت���ي  �جل���دي���دة  ح��ل��ت��ه  يف 
ل��ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان ب�شكل 
خ��ا���س ودول�����ة �لم������ار�ت ع��ام��ة يف 

عالية  و����ش���رع���ة  وج������ودة  ب��ف��ع��ال��ي��ة 
لإثر�ء  جتربة �لع�شاء و�ملتعاملني 
لتطلعاتهم  �ل���و����ش���ول  و����ش���م���ان 
من  وي��زي��د  �لعمل  بيئة  يخدم  مب��ا 

��شتد�متها.
�ملوقع  �إط���الق  �أهمية  �إىل  و����ش��ارت 
�ل����ظ����روف  �لل������ك������رتوين يف ظ�����ل 

ت��ط��وي��ر �مل���ح���ت���وى م�����ش��ت��ق��ب��ال مبا 
�ملتطلبات وم�شتجد�ت  يتنا�شب مع 
بيئة �لعمل.   من جانبها �أو�شحت 
�إد�رة   م���دي���ر  �ل���ع���و����ش���ي  ف���اط���م���ة 
و�خلدمات  �لتكنولوجيا  م�شاريع 
�لل���ك���رتوين  �مل���وق���ع  �أن  �ل���ذك���ي���ة، 
ل���ل���غ���رف���ة ي�����ش��ت��م��ل ع���ل���ى �ل����روؤي����ة 

ت�ستمر حتى نهاية �سبتمرب 2020 يف جزيرة اأبوظبي

بلدية مدينة اأبوظبي واالحتاد الن�صائي العام ينفذان مبادرة »�صقيا« للعاملن يف الظروف املناخية احلارة
اللجنة الوطنية لالأمن البيولوجي تعقد اجتماعها الثاين للعام احلايل

•• اأبوظبي -الفجر:

�أبوظبي،  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ت��ن��ف��ذ 
�لن�شائي  �لحت�����اد  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لعام، مبادرة "�شقيا" �لتي ت�شتمر 
حتى نهاية �شهر �شبتمرب 2020، 
�لظروف  يف  �لعاملني  وت�شتهدف 
�ملناخية �ل�شيفية �حلارة يف مر�فق 
وذلك  �أب��وظ��ب��ي،  مبدينة  �لبلدية 
و�لألفة  �ل��ت��ع��اون  روح  ب��ث  ب��ه��دف 
بني �أفر�د �ملجتمع، وتر�شيخ معاين 
و�لرت�حم  �لتكافل  وقيم  �لعطاء 

�لجتماعي يف نفو�س �جلميع. 
وي���ت���م خ����الل �مل����ب����ادرة، �ل���ت���ي يتم 
و�لأربعاء  �لثنني  يومي  تنفيذها 
�شهر  نهاية  حتى  �أ���ش��ب��وع  ك��ل  م��ن 
�ملياه  ت���وزي���ع   ،2020 ���ش��ب��ت��م��رب 
 1500 و�لع�شائر و�ملظالت على 
�لظروف  يف  �لعاملني  م��ن  ع��ام��ل 
�مل���ن���اخ���ي���ة �ل�����ش��ي��ف��ي��ة �حل�������ارة يف 
�أثناء  �شيتم  كما  �أبوظبي،  جزيرة 
كافة  �ت����خ����اذ  �ل���ت���وزي���ع  ع��م��ل��ي��ات 
و�لوقائية  �لحرت�زية  �لإج��ر�ء�ت 
خ�شو�شاً  ك���ورون���ا،  ف���ريو����س  م���ن 
و�مل�شافات  �جل�������ش���دي  �ل���ت���ب���اع���د 
من  للحد  �لأ�شخا�س  بني  �لآمنة 

�نت�شار �لفريو�س.

•• دبي-وام:

لالأمن  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ع���ق���دت 
للعام  �لثاين  �جتماعها  �لبيولوجي 
�لدكتور  م��ع��ايل  برئا�شة   ،2020
ث�����اين ب����ن �أح����م����د �ل�����زي�����ودي وزي����ر 
�مل��ن��اخ��ي و�ل��ب��ي��ئ��ة لالطالع  �ل��ت��غ��ري 
تو�شيات  ت��ن��ف��ي��ذ  م�����ش��ت��ج��د�ت  ع��ل��ى 
�لعام  ع��ن  للجنة  �لأول  �لج��ت��م��اع 
�جل�����اري، وم��ن��اق�����ش��ة جم��م��وع��ة من 
بالأمن  �ملتعلقة  �ل��ه��ام��ة  �مل��و����ش��ي��ع 
وت�شمنت  ل���ل���دول���ة.  �ل��ب��ي��ول��وج��ي 
ع��ر���س ومناق�شة  �لج��ت��م��اع  �أج��ن��دة 
�ل�شحر�وي  �جل��ر�د  مكافحة  خطة 
حالة  تناولت  و�لتي  وم�شتجد�تها، 
�جل�������ر�د �ل�������ش���ح���ر�وي يف �ل���دول���ة 
�مل��ا���ش��ي��ة، وطبيعة  �لأع������و�م  خ���الل 
و��شتعر��س  �مل���ك���اف���ح���ة،  ع��م��ل��ي��ات 
 ،2014 يف  �لن����ت���������ش����ار  حل��������الت 
وع��م��ل��ي��ات �ل��ر���ش��د و�مل��ت��اب��ع��ة خالل 
 ،2018 �إىل   2015 م��ن  �ل��ف��رتة 
�ملناخية  �ل�����ظ�����روف  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 
�ل��ت��ي ���ش��اع��دت ع��ل��ى ت��و�ج��د وتكاثر 
و����ش��ر�ب �جلر�د  ع��ام  ب�شكل  �لآف���ات 
�لعام �جل��اري يف  �ل�شحر�وي خالل 
�آ�شيا  غربي  وج��ن��وب  �إفريقيا  �شرق 
�لأحمر،  بالبحر  �ملحيطة  و�ملنطقة 
وخ����ارط����ة ت���و�ج���د ه����ذه �لآف�������ات يف 
�لدولة، و�جلهود �ملبذولة ملكافحتها 
وز�رة  ب����ني  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  ب���ال���ت���ع���اون 
و�ملوؤ�ش�شات  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري 
�إمار�ت  يف  بالأمر  �ملعنية  �حلكومية 

�لدولة كافة.

من �ملنتجات �حليو�نية.
وطنية  خ��ط��ة  و���ش��ع  م��ن��اق�����ش��ة  ومت 
ومتطلباتها  �لأوب������ئ������ة  مل���ك���اف���ح���ة 
و�أه���د�ف���ه���ا �مل��ت��م��ث��ل��ة ب�����ش��ك��ل ع����ام يف 
و�ل�شالمة  �ل�شحة  حماية  �شمان 
�لجتماع  �أج��ن��دة  و�شملت  �ل��ع��ام��ة. 
�ملوحد  �لدليل �لر�شادي  ��شتعر��س 
و��شتخد�م  �ل��ت��ع��ق��ي��م  لإج����������ر�ء�ت 
قامت  و�ل���ذي  و�ملنظفات  �مل��ط��ه��ر�ت 
و�لتن�شيق  بالتعاون  باإعد�ده  �لوز�رة 
�ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  م��ع 
و���ش��رك��ائ��ه��ا �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني من 
لتنظيم  �ملحلية  �حلكومية  �جلهات 
ع���م���ل���ي���ات �ل���ت���ع���ق���ي���م و�ل���ت���ط���ه���ري 
معلومات  ت��وف��ري  ب��ه��دف  �مل���ي���د�ين 
�ملختلفة  �جل���ه���ات  ت�����ش��اع��د  ع��م��ل��ي��ة 
�ملطلوبة.  بال�شورة  مهمها  �أد�ء  يف 
جمموعة  �لج���ت���م���اع  و����ش��ت��ع��ر���س 
م���ن �ل��ت��ق��اري��ر م��ن��ه��ا ت��ق��اري��ر وز�رة 
�ل���ت���غ���ري �مل���ن���اخ���ي و�ل���ب���ي���ئ���ة خالل 
�مل�شتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ج��ائ��ح��ة 
�حلية  و�لبقار  �لأغنام  �أع��د�د  حول 
�ملوقف  وتقرير  و�مل�����ش��درة،  �ل����و�ردة 
و�لر�س  و�ل��ت��ط��ه��ري  للنظافة  �ل��ع��ام 
�شد �لفريو�س �مل�شتجد، �إ�شافة �إىل 
�لدولة  �لأ�شبوعي لبلديات  �لتقرير 
لعمليات �لتعقيم، كما مت ��شتعر��س 
مكافحة  حلملة  �ل��ن��ه��ائ��ي  �ل��ت��ق��ري��ر 
�لبعو�شة �لز�عجة. كما مت مناق�شة 
م�شتجد�ت تنفيذ تو�شيات �لجتماع 
لالأمن  �ل���وط���ن���ي���ة  ل��ل��ج��ن��ة  �لأول 
وم�شتجد�ت   ،2020 �لبيولوجي 
�لأول  ت��و���ش��ي��ات �لج���ت���م���اع  ت��ن��ف��ي��ذ 

�لإبالغ  نظام  �لجتماع  و��شتعر�س 
�مل��ب��ك��ر ل���الأم���ن �ل��ب��ي��ول��وج��ي �ل���ذي 
�أطلقته �لوز�رة بهدف �شرعة �لتبليغ 
و�ل���ش��ت��ج��اب��ة لأي�����ة م���الح���ظ���ات �أو 
توؤثر  �أن  ميكن  �إ�شكاليات  �أو  وقائع 
للدولة،  �ل��ب��ي��ول��وج��ي  �لأم�����ن  ع��ل��ى 
�لوز�رية  �خلطة  ��شتعر��س  مت  كما 
و�لتي  �ل�شحر�وي  �جل��ر�د  ملكافحة 
متثل �لإطار �لعام للحد من �أخطار 
هذه �لآفة. و�أو�شى �لجتماع يف هذ� 
عمليات  ب��ا���ش��ت��م��ر�ري��ة  �خل�����ش��و���س 
�مل�شح �مليد�ين ومر�قبة حركة �جلر�د 
و�لإبقاء على �ل�شتعد�د و�جلاهزية 
�عتماد  ومتابعة  �ملكافحة،  لعمليات 
�ل�شحر�وي،  �جل��ر�د  مكافحة  خطة 
وت����ع����زي����ز وت����ط����وي����ر �لإم����ك����ان����ي����ات 
�ملعنية  �جل��ه��ات  جلميع  و�ل���ق���در�ت 

بتنفيذ �أدو�ر يف �خلطة.
�لوطنية  �خلطة  �لجتماع  وناق�س 
�ملعدية  و�لأم��ر����س  �لأوبئة  ملكافحة 
�ل���ت���ي ت�����ش��ي��ب �حل����ي����و�ن����ات، حيث 
�ل��وز�رة عر�شا حول خطورة  قدمت 
ه��ذه �لأوب��ئ��ة و�لأم��ر����س، مو�شحة 
�لأمر��س  م�شببات  م��ن   58% �أن 
و73%  �ملن�شاأ،  حيو�نية  �لب�شرية 
�أمر��س  �مل�����ش��ت��ج��دة  �لأم���ر�����س  م��ن 
تاأثري�تها  �إىل  م�����ش��رية  م�����ش��رتك��ة، 
ت�شمل  و�لتي  �لقت�شاد  حركة  على 
�لإنتاجية  ع��ل��ى  �ل�����ش��ل��ب��ي  �ل���ت���اأث���ري 
�حليو�نية وجودة �ملنتجات، و�لقيمة 
�ل�شيطرة  عمليات  لتكاليف  �ملالية 
و�مل��ك��اف��ح��ة، وم���دى �إم��ك��ان��ي��ة وجود 
�لدول  ���ش��ادر�ت  على  جت���اري  حظر 

�لتو�شية  ���ش��م��ل��ت  و�ل���ت���ي  ل��ل��ج��ن��ة، 
ب���اع���ت���م���اد وت���ع���م���ي���م دل����ي����ل �لأم������ن 
وقد  �ل��دول��ة،  منافذ  يف  �لبيولوجي 
عملت �لوز�رة بال�شر�كة مع �شركائها 
�ل�شرت�تيجيني على �عتماد �لدليل 
و�������ش�����د�ره وت��ع��م��ي��م��ه ف��ع��ل��ي��ا على 
ور�شة  ع��ق��د  ومت  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات 
– عن  – �فرت��شية  عمل تعريفية 
�لدليل. كما مت مناق�شة م�شتجد�ت 
�لثاين  �لج��ت��م��اع  ت��و���ش��ي��ات  تنفيذ 
�إدر�ج  �شملت  و�ل��ت��ي   ،2019 ل��ع��ام 
�لبيولوجي  ل��الأم��ن  خا�شة  مناهج 
�لعليا،  و�مل����ع����اه����د  �جل����ام����ع����ات  يف 
وتطوير نظام �لإبالغ �ملبكر لالأمن 
و��شتحد�ث  �إع���د�د  ومت  �لبيولوجي 
�إج��ر�ء�ت �لنظام و�إ�شافة عدد  دليل 
للنظام  �ملتخ�ش�شة  �لإد�ر�ت  م��ن 
وج�����اري �ل��ع��م��ل ع��ل��ى �لن��ت��ه��اء من 
�لأخري  �لربع  �لنظام خالل  تطوير 

من �لعام �جلاري.

�صرطة اأبوظبي: اإف�صاح الطريق ملركبات الطوارئ ي�صمن اال�صتجابة للحوادث
•• اأبوظبي-وام:

�لد�ئم لإف�شاح �لطريق ملركبات  �أهمية �ل�شتعد�د  �إىل  �ل�شالمة  �ل�شائقني �شمن حملة درب  �أبوظبي  دعت �شرطة 
�لطو�رئ و�لإ�شعاف و�ل�شرطة و�للتز�م بال�شلوكيات �ملرورية �ل�شحيحة عند مرورها ل�شمان عدم تاأخري و�شولها 

ملو�قع �حلو�دث من خالل �إف�شاح �لطريق لهذه �ملركبات و�إعطاء �لأولوية لها وعدم عرقلتها �أو تاأخريها.
وذكرت �أن �إف�شاح �لطريق ملركبات �لطو�رئ و�لإ�شعاف و�ل�شرطة ي�شهم يف منع تاأخري و�شولها �إىل مو�قع �حلو�دث 
�مل�شابني  و�إ�شعاف  ي�شهم يف عالج  �لإ�شعاف على نحو  للم�شابني وت�شهيل عمل طو�قم  �لإ�شعاف  لتقدمي خدمات 
وتر�شيخ  �ح��رت�م  �همية  �نطالقا من  �لطريق  �أف�شلية  �إعطاء  ثقافة  ن�شر  �شرورة  �إىل  ?ودعت  �ملحدد.  �لزمن  يف 
�لقيم و�لهوية �لوطنية و�لتي تعد �شور ح�شارية للوطن ونا�شدت �جلمهور �شرورة �لتعاون مع �ل�شرطة عند وقوع 
�لإن�شانية، حفاظاً على �شالمة �جلميع.  �حلو�دث بعدم �لتجمهر، لتتمكن طو�قم �لإ�شعاف من تقدمي خدماتها 
�ملو�كب  �أو  �ل�شرطة  �أو  �لإ�شعاف  �أو  �ل��ط��و�رئ  ملركبات  �لطريق  و�أول��وي��ة  �أف�شلية  �إعطاء  ع��دم  خمالفة  �أن  و�أك��دت 

�لر�شمية تبلغ قيمتها 3000 درهم مع حجز �ملركبة 30 يوما و6 نقاط مرورية.

ف��ق��د �مل��دع��و / حم��م��د هيثم 
طر�بي�شي  ����ش���ام���ي  حم���م���د 
�جل����ن���������ش����ي����ة  ������������ش�����������وري     ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������و�ز   -
من   )N013324943(
يجده  عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0508115040 

فقدان جواز �صفر
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اأخبـار الإمـارات

مبا�سرة مهامهم وفق قانون ودمية حتقيقًا للحماية الجتماعية لالأطفال

ح�صة بوحميد ت�صهد اأداء 18 اخت�صا�صي حماية الطفل اليمن القانونية

•• دبي – الفجر:

عي�شى  بنت  ح�شة  م��ع��ايل  �شهدت 
�ملجتمع،  تنمية  وزي����رة  ب��وح��م��ي��د 
حماية  �خ��ت�����ش��ا���ش��ي   18 ت����اأدي����ة 
�إيذ�ناً  �لقانونية،  �ليمني  �لطفل 
ملمار�شة  �لخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ني  ب���ب���دء 
مهامهم �خلا�شة بحماية �لطفل، 
�لقانون  يف  ع��ل��ي��ه��ا  و�مل��ن�����ش��و���س 
 2016 �لحتادي رقم )3( ل�شنة 
"ودمية"،  �لطفل  ح��ق��وق  ���ش��اأن  يف 
و�ل���الئ���ح���ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل�����ه، من 
حيث �لتدخل �لوقائي يف �حلالت 
�أو  يتبني فيها تعر�س �شحة  �لتي 
و�لتدخل  للخطر،  �لطفل  �شالمة 
�ل���ع���الج���ي يف ح������الت �لع����ت����د�ء، 
و�ل���ش��ت��غ��الل، و�لإه���م���ال مب��ا يقع 
لأحكام  ب��امل��خ��ال��ف��ة  �ل��ط��ف��ل  ع��ل��ى 
�ل���ق���ان���ون و�ل����ل����و�ئ����ح و�ل�����ق�����ر�ر�ت 

�ل�شادرة تنفيًذ� له.
�ليمني  حلف  �إج����ر�ء�ت  �شهد  كما 
�شعادة  ُبعد"  "عن  مت����ت  �ل���ت���ي 
�أح���م���د ج��ل��ف��ار م���دي���ر ع����ام هيئة 
�مل��ج��ت��م��ع، و���ش��ع��ادة �شيخة  ت��ن��م��ي��ة 
دبي  �ملن�شوري مدير عام موؤ�ش�شة 
لرعاية �لن�شاء و�لأطفال بالإنابة، 
حماية  �خت�شا�شيو  ينتمي  حيث 
مهامهم  ملمار�شة  �ملوؤهلون  �لطفل 

وحمايتها  ل����ل����دول����ة  �حل���ق���ي���ق���ي 
للنمو  �ملنا�شبة  �ل��ف��ر���س  ومنحها 
ود�عمة  حمبة  بيئة  يف  و�لتن�شئة 

ي�شكل حماية للم�شتقبل. 
وقال جلفار: "�شاركت �ليوم نخبة 
يف  �لطفل  حماية  �خت�شا�شي  من 
هيئة تنمية �ملجتمع يف �أد�ء، �ليمني 
وكلنا ثقة باأن خرب�تهم �لرت�كمية 
و�ل���ت���دري���ب���ات �ل���ت���ي خ�����ش��ع��ن لها 
مع  للتعامل  كامل  ب�شكل  �شتوجه 
�لأمثل.  بال�شكل  �لأط��ف��ال  ح��الت 
ك���م���ا ���ش��ت�����ش��ك��ل ح���ل���ق���ة ه����ام����ة يف 
و�لتي  �ملتكاملة  �حلماية  منظومة 
تت�شمن �أي�شاً خطاً �شاخناً موحد�ً 
حماية  �ن���ت���ه���اك���ات  ع���ن  ل����الإب����الغ 
دبي  �إم����ارة  م�شتوى  ع��ل��ى  �ل��ط��ف��ل 
�شابق  وق��ت  يف  �لهيئة  عنه  �أعلنت 

من هذ� �لعام".
�شيخة  ���ش��ع��ادة  �أك����دت  جانبها  م��ن 
موؤ�ش�شة  ع���ام  م��دي��ر  �مل��ن�����ش��وري، 
دب����ي ل��رع��اي��ة �ل��ن�����ش��اء و�لأط���ف���ال 
ماأموري  �شفة  منح  �أن  ب��الإن��اب��ة، 
�ل�شبط �لق�شائي ملوظفي �جلهات 
�ملجتمع،  �لعاملة يف جمال خدمة 
�جل�����اد حلكومة  �ل���ت���وج���ه  ي��ع��ك�����س 
دولة �لإمار�ت و�لتي تاأتي يف �إطار 
و�شون  حل��م��اي��ة  �ل��ق��ان��ون  تفعيل 
مبا  خ��ا���س،  ب�شكل  �لطفل  ح��ق��وق 

�جلديدة، �إىل وز�رة تنمية �ملجتمع، 
وموؤ�ش�شة  �ملجتمع،  تنمية  وهيئة 

دبي لرعاية �لن�شاء و�لأطفال.
�ملجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وز�رة  وك����ان����ت 
ملنح  ت���دري���ب���ي���ة  دورة  ن��ظ��م��ت  ق����د 
�شفة  �لطفل  حماية  �خت�شا�شيي 
�لق�شائي"،  �ل�شبط  "ماأموري 
ممن  �خت�شا�شياً   18 ��شتهدفت 
ت���ن���ط���ب���ق ع���ل���ي���ه���م �ل�����ش����رت�ط����ات 
ق����ر�ر  م����ن  ب����امل����ادة )9(  �ل���������و�ردة 
ل�شنة  رقم )52(  �ل��وزر�ء  جمل�س 
2018 ب�شاأن �لالئحة �لتنفيذية 

لقانون حقوق �لطفل "ودمية".
�أهمية  جلفار  �أح��م��د  �شعادة  و�أك���د 
�أن  �إىل  م�������ش���ري�ً  �خل����ط����وة  ه�����ذه 
ق�شائي  �شبط  م��اأم��ور  �شفة  منح 
�لطفل  ح���م���اي���ة  لخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ي 
ي�����ش��اه��م ب�����ش��ك��ل ع��م��ل��ي وف���ّع���ال يف 
�حلماية،  �إج���ر�ء�ت  تنفيذ  ت�شريع 
وحتقيق ��شتجابة �شريعة للحالت 
�لتي تتوجب ذلك. وقال �أن قانون 
�لقيادة  توجهات  ترجم  "ودمية" 
�ل�شبل  خمتلف  توفري  ���ش��رورة  يف 
م�شلحة  لإع��الء  �لعقبات  وتذليل 
�أنو�ع  جميع  من  وحمايته  �لطفل 
و�لإهمال  و�ل���ش��ت��غ��الل  �لإ����ش���اءة 
�له�شة  �ل�شريحة  ه���ذه  �أن  مبينا 
�ملال  ر�أ����س  ه��ي  لل�شرر  و�ملعر�شة 

يعزز من ��شتقر�ر �ملجتمع ويدعم 
لروؤية  وف��ق��اً  ت��ر�ب��ط��ه ومت��ا���ش��ك��ه، 

�لقيادة �لر�شيدة.
بناء  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
�لإن�شان يف دولة �لإم��ار�ت، وو�شع 
�ملو�طن على ر�أ�س �أولويات �جلهات 
�شعار،  جم����رد  ل��ي�����س  �حل��ك��وم��ي��ة، 
ث��اب��ت وتوجه  ع��م��ل  ه��و منهج  ب��ل 
م�شتد�م، �أثمر �لعديد من �لنتائج 
�لإي��ج��اب��ي��ة �مل��ل��م��و���ش��ة م���ن خالل 
�لقر�ر�ت و�لت�شريعات �لتي تو�كب 
�لفرد  �حتياجات  وت��ر�ع��ي  �لع�شر 
قر�ر  �أن  �إىل  م�����ش��رية  و�مل��ج��ت��م��ع، 
للعاملني  �لق�شائي  �ل�شبط  منح 
جم���ال  يف  �ل���ع���ام���ل���ة  �جل����ه����ات  يف 
على  ل��ي��وؤك��د  ي��اأت��ي  �لطفل  حماية 
�إجن���از�ً جديد�ً  �لنهج، وميثل  ه��ذ� 
ي�شاف �إىل �إجناز�ت دولة �لإمار�ت 

يف هذ� �ملجال.
�أد�ء عدد  �أن  �إىل  ولفتت �ملن�شوري 
دبي لرعاية  من موظفي موؤ�ش�شة 
�لن�شاء و�لأطفال �ليمني �لقانوين 
�لق�شائي،  �ل�شبط  �شفة  حل��م��ل 
للموؤ�ش�شة  ف���خ���ر  م�������ش���در  ي���ع���د 
جمعياً  ويحثنا  موظفيها،  وجميع 
و�لعمل  �جل���ه���ود  م�����ش��اع��ف��ة  ع��ل��ى 
ع��ل��ى �ل��ت��ط��وي��ر وب���ن���اء �ل���ق���در�ت 
�لوفاء  ع��ل��ى  �ل���ق���ادرة  �ملتخ�ش�شة 

بهذه �لأمانة �لعظيمة.
ب���دوره���ا �أو����ش���ح���ت �إمي������ان ح���ارب 
�حلماية  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ف��الح��ي 
�ملجتمع  تنمية  بوز�رة  �لجتماعية 
للطفل  �ل��ُف�����ش��ل��ى  �مل�����ش��ل��ح��ة  �أن 
جعل  �ل��ق��ان��ون،  مب��وج��ب  تقت�شي 
�عتبار  ك��ل  ف��وق  �لطفل  م�شلحة 
جميع  يف  و�أف�شلية  �أول��وي��ة  وذ�ت 
م�شالح  ك��ان��ت  وم��ه��م��ا  �ل���ظ���روف 
�لأطر�ف �لأخرى، ويف هذ� �ل�شياق 
�خ��ت�����ش��ا���ش��ي حماية  ي���اأت���ي ح��ل��ف 
معايل  �أم���ام  �ليمني  ل��ه��ذ�  �لطفل 
وزيرة  بوحميد  عي�شى  بنت  ح�شة 
تنمية �ملجتمع لتوفري �أعلى درجات 
�لأمان و�ل�شتقر�ر لالأطفال، نظر�ً 

حماية �لطفل يف �نعكا�شها ب�شورة 
مبا�شرة على �أمن و�شالمة �لطفل، 
�خلا�شة  �لإج�����ر�ء�ت  تقنن  كونها 
ب����ال����ت����دخ����ل حل����م����اي����ة �لأط�����ف�����ال 
�مل��ع��ر���ش��ني ل���الإ����ش���اءة، ����ش���و�ء كان 
�ل�شرر �لو�قع على �لطفل ب�شيطاً 
رجالت  �أح��د  باعتبارهم  بليغاً  �أو 
�لذين  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  �ل�����ش��ب��ط��ي��ة 
�شفة  �لم���ار�ت���ي  �مل�����ش��رع  منحهم 
للجر�ئم  �ملحدد  �لنوعي  �ل�شبط 

�لو�قعة على �لطفل.
حماية  �خت�شا�شي  دور  ويت�شح 
عمله،  مب��ه��ام  �ل��ق��ي��ام  عند  �لطفل 
يف ح���ال ث��ب��ت ل���ه وج����ود م���ا يهدد 
�لبدنية  �أو �شحته  �لطفل  �شالمة 

�لثقة  ه���ذه  تعك�شه  �ل����ذي  ل��الأث��ر 
�لتي  �مل�شكالت  على طرق معاجلة 

قد يتعر�س لها �لطفل.
�ل���وز�رة  �أن  ح���ارب  �إمي���ان  وك�شفت 
تدريبي  ب��رن��ام��ج  ت��ن��ظ��ي��م  ب�����ش��دد 
�لطفل،  ح��م��اي��ة  لخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ي 
�لأ�شا�شية  باملعلومات  لتزويدهم 
و�لذي  �ملهنة،  مبمار�شة  �خلا�شة 
عملية  ت���ط���ب���ي���ق���ات  ����ش���ي���ت���خ���ل���ل���ه 
�لتعامل  ط�����رق  ع���ل���ى  ل���ل���ت���دري���ب 
ومعاجلتها،  �لإ����ش���اءة  ح���الت  م��ع 
�لأطفال  م��ع  �لتحقيق  و�أ���ش��ال��ي��ب 

�شحايا �لنتهاكات.
ماأموري  ���ش��ف��ة  �أه��م��ي��ة  وت��ت��ج��ل��ى 
لخت�شا�شيي  �لق�شائي  �ل�شبط 

�أو  �لأخ���الق���ي���ة  �أو  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة  �أو 
�لعقلية، بالتفاق مع ويل �لأمر �أو 
�لقائم على رعاية �لطفل )يف حال 
ح�شور  له  كما  �لب�شيط(،  �ل�شرر 
�إن  و�مل��ح��اك��م��ة  �لتحقيق  ج��ل�����ش��ات 
مبفرده  و�لدخول  �لأم��ر،  �قت�شى 
�حلاجة  ي���رى  م��ن  م�شطحًبا  �أو 
فيه  ي���وج���د  م���ك���ان  �أي  �إىل  �إل���ي���ه 
�لطفل )�ملعّنف( وباإذن �شاحبه مع 
وجوب �إظهار بطاقة تثبت �شفته، 
�لوقائية  �ل��ت��د�ب��ري  �ت���خ���اذ  وك����ذ� 
م�شتعينا  �لطفل،  �شاأن  يف  �ملالئمة 
�لج��ت��م��اع��ي من  بالبحث  ذل��ك  يف 
حقيقة  تقدير  �إىل  �لو�شول  �أج��ل 

�لو�شع �خلا�س بالطفل.

اأحمد جلفار: ت�صريع اإجراءات التعامل مع احلاالت بال�صكل االأمثل ورفع اخلطر عن الطفل
�صيخة املن�صوري: اخت�صا�صي حماية الطفل يحفظ احلقوق ويعزز ا�صتقرار املجتمع ومتا�صكه

اإميان حارب: تاأهيل امل�صتهدفن للتعامل مع حاالت االإ�صاءة واأ�صاليب التحقيق مع �صحايا االنتهاكات

•• اأبوظبي-وام:

لالأطفال  �أمنية  �أمنية" 300  "حتقيق  موؤ�ش�شة  حققت 
�لأول من عام  �لن�شف  باأمر��س خطرية خالل  �مل�شابني 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  حرم  و�أ�شادت   .2020
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل  خليفة 
رئي�شة  نهيان،  �آل  بن حممد  �شيف  بنت  �شيخة  �ل�شيخة   ،
جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة "حتقيق �أمنية" بهذ� �لإجناز �لذي 
جائحة  �نت�شار  �أزم���ة  م��ن  �ل��رغ��م  على  �ملوؤ�ش�شة،  حققته 
�لتي  �ملت�شددة  �لعزل  و�إج��ر�ء�ت  �مل�شتجد  كورونا  فريو�س 

طالت كافة �جلهات �حلكومية و�خلا�شة.

وث��م��ن��ت �جل���ه���ود �ل��ك��ب��رية ل��ف��ري��ق ع��م��ل �مل��وؤ���ش�����ش��ة �لذي 
باأمر��س  �مل�شابني  لالأطفال  �أمنية   16 حتقيق  ��شتطاع 
�أمنية   169 �أذهب" من بني  �أن  "�أود  خطرية �شمن فئة 
مت حتقيقها يف �لربع �لأول من �لعام �حلايل على �أن يتم 
�أن  �إىل  م�شرية  �ل�شفر،  حظر  �نتهاء  بعد  �مل��زي��د  حتقيق 
�لثاين  �لربع  خالل  �أ�شهمت  �ملوؤ�ش�شة  يف  �لعاملني  جهود 
��شتخد�م  ع��رب  مري�شا  طفال   131 �أم��ن��ي��ات  حتقيق  يف 
بقدرتنا على  " نفتخر  وقالت  بعد.  �لتقنيات عن  �أح��دث 
حتقيق هذه �لأمنيات على �أر�س �لإمار�ت وطن �لت�شامح، 
و�أر�س �لإن�شانية و�لعطاء و�ل�شالم و�ملحبة، و�لتي توزعت 
بني 152 طفال و148 طفلة من 19 جن�شية خمتلفة، 

�لأم��ر����س �خلطرية  45 مر�شا من  ح��و�يل  يعانون من 
�إىل مو��شلة حتقيق  �لتي تهدد حياتهم، ونتطلع  �ملزمنة 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا رغ���م ك��اف��ة �ل��ت��ح��دي��ات و�ل���ظ���روف �لتي 
تو�جهنا". و�أ�شافت �ل�شيخة �شيخة بنت �شيف بن حممد 
�آل نهيان �أن ر�شم �بت�شامة على وجوه �لأطفال �ملر�شى ل 
تقدر بثمن.. وندعو �هلل �لعلي �لقدير باأن يبارك يف جهود 
�لكبرية يف �لق�شاء  �لر�شيدة و�أن يدعم م�شاعيها  �لقيادة 
على هذ� �لفريو�س �مل�شتجد، و�أن ي�شهم تكاتفنا و�لتز�منا 
جميعا يف ت�شريع عودة �حلياة �لطبيعية �إىل ربوع وطننا 
�ل�شعادة  ب���ذور  غ��ر���س  م��و����ش��ل��ة  م��ن  ومتكيننا  �حل��ب��ي��ب، 

و�لأمل يف قلوب �جلميع.

اأمنية حتقق اأمنيات 300 طفل من 19 جن�صية خالل الن�صف االأول 2020 

Date 05/ 07/ 2020  Issue No : 12978
No. (3235 / 2020)

Before M/s The Honorable Notary Public
Notifying Party : Farmex Freshia Trading L.L.C
Represented by it Manager : Sajid Abdul Ghaffar Saboowala 
Represented by Advocate : Eman Al Ali 
The Notified party : Top Tasty Flor Mill -  Represented by its Manager : 
Jefeer Parattu Veettil Ummer Ponnet Muhammad 

Document No (25130 / 1 /2020) 
The nofitying party notifies the notified party the necessity to pay an 
amount of money valued 27,701.5 (Twenty Seven Thousand Seven 
Hundred One AED and Fifty fills)  in addition to the legal interest from 
the due date up to the full payment within five days from the date of 
publishing of this notice otherwise we will be regretfully obliged to 
take all required legal actions against you and to file a case before 
Dubai Court of First Instance to claim the amount in addition to the 
legal interest, costs and expenses and attorney's fees.
The Notary Public
(Signed and Stamped)

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS 

Date 05/ 07/ 2020  Issue No : 12978
No. (3238 / 2020)

Before M/s The Honorable Notary Public
Notifying Party : Farmex Freshia Trading L.L.C
Represented by it Manager : Sajid Abdul Ghaffar Saboowala 
Represented by Advocate : Eman Al Ali 
The Notified party : V Mark Middle East LLC 
Represented by its Manager : Sasi Kumar Sreedhara

Document No (25135 / 1 /2020) 
The nofitying party notifies the notified party the necessity to pay 
an amount of money valued 23,921 (twenty three thousand nine 
hundred twenty one aed) in addition to the legal interest from the 
due date up to the full payment within five days from the date of 
publishing of this notice otherwise we will be regretfully obliged to 
take all required legal actions against you and to file a case before 
Dubai Court of First Instance to claim the amount in addition to the 
legal interest, costs and expenses and attorney's fees.
The Notary Public
(Signed and Stamped)

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS 

Date 05/ 07/ 2020  Issue No : 12978
No. (3240 / 2020)

Before M/s The Honorable Notary Public
Notifying Party : Farmex Freshia Trading L.L.C
Represented by it Manager : Sajid Abdul Ghaffar Saboowala 
Represented by Advocate : Eman Al Ali 
The Notified party : Aramis Star General Trading LLC 
Represented by its Manager : Mohamed Shafi Kunnath Parambil 

Document No (246429 / 1 /2019) 
The nofitying party notifies the notified party the necessity to pay an 
amount of money valued 95,042.60 (ninety five thousand forty two 
aed sixty fills) in addition to the legal interest from the due date up to 
the full payment within five days from the date of publishing of this 
notice otherwise we will be regretfully obliged to take all required 
legal actions against you and to file a case before Dubai Court of 
First Instance to claim the amount in addition to the legal interest, 
costs and expenses and attorney's fees.
The Notary Public
(Signed and Stamped)

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS 

Date 05/ 07/ 2020  Issue No : 12978
No. (3236 / 2020)

Before M/s The Honorable Notary Public
Notifying Party : Farmex Freshia Trading L.L.C
Represented by it Manager : Sajid Abdul Ghaffar Saboowala 
Represented by Advocate : Eman Al Ali 
The Notified party : Tuba Gift Centre 
Represented by its Manager : Hussain AbdolRahim AboNajmi

Document No (25142 / 1 /2020) 
The nofitying party notifies the notified party the necessity to pay an 
amount of money valued 8,005.47(eight thousand five aed and forty 
seven fills) in addition to the legal interest from the due date up to 
the full payment within five days from the date of publishing of this 
notice otherwise we will be regretfully obliged to take all required 
legal actions against you and to file a case before Dubai Court of 
First Instance to claim the amount in addition to the legal interest, 
costs and expenses and attorney's fees.
The Notary Public
(Signed and Stamped)

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS 

Date 05/ 07/ 2020  Issue No : 12978
No. (3239 / 2020)

Before M/s The Honorable Notary Public
Notifying Party : Farmex Freshia Trading L.L.C
Represented by it Manager : Sajid Abdul Ghaffar Saboowala 
Represented by Advocate : Eman Al Ali 
The Notified party : AL MAHSOOL TRADING LLC
Represented by its Manager : Harish Kamar Rathan Lal

Document No (25128 / 1 /2020) 
The nofitying party notifies the notified party the necessity to pay an 
amount of money valued ....... in addition to the legal interest from 
the due date up to the full 11,600 (eleven thousand six hundred aed) 
within five days from the date of publishing of this notice otherwise 
we will be regretfully obliged to take all required legal actions against 
you and to file a case before Dubai Court of First Instance to claim 
the amount in addition to the legal interest, costs and expenses and 
attorney's fees.
The Notary Public
(Signed and Stamped)

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS 

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : دي غريزوغونو ميدل اي�ست �ص ذ م م  
�ملركز   - بردبي   - نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  : مكتب )1202( ملك  �لعنو�ن 
 : �لرخ�شة  رق��م   ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�شكل   - �لأول  �ل��ت��ج��اري 
703815 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1130671 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة 
�ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2020/6/28 و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/6/28  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ار ايه ايه ملراجعة احل�سابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 
1401 ملك بيينافي�شتا ديفيلومبينت ليمتد - �خلليج �لتجاري هاتف : 04-5667473 
فاك�س : 2955728-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ار ايه ايه ملراجعة احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 1401 ملك بيينافي�شتا ديفيلومبينت ليمتد - �خلليج 
تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-2955728  : فاك�س   04-5667473  : هاتف  �لتجاري 
�أعاله  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ص  اي�ست  ميدل  غريزوغونو  دي  لت�شفية 
حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2020/6/28 و�مل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م دبي 
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2020/6/28 بتاريخ 
�مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه 

ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 413/2019/26 عقاري كلي  
مو�شوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليها باأد�ء مبلغ وقدره 890.766 درهم )ثمامنائة وت�شعة �لف و�شبعمائة و�شتة و�شتون درهما( 
وهو ما ميثل تعوي�شا عن �لعجز يف �ملبالغ �مل�شلمة وعما ��شابه من �شرر وما فاته من ك�شب جر�ء �إخالل �ملدعي عليه بالتز�ماته 
�لتعاقدية معها وما تكبده �ملدعي من م�شاريف وكذلك �شد�د �أية قيمة �إيجارية �و ر�شوم مرتتبة على �لوحدة كر�شوم �خلدمة 
ور�شوم ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه �أو �يه ر�شوم �خرى تكون م�شتحقة على �لوحدة حتى تاريخ �لإخالء �لفعلي و�شمول �حلكم 

بالنفاذ �ملعجل بال كفالة و�لز�م �ملدعي عليه بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
طالب �لإعالن :  متويل م�شاهمة خا�شة - �شفته بالق�شية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنهما : 1- تنميات لال�شتثمار و�لتطوير �لعقاري - ذ م م 2- تنميات جلوبال للتطوير �لعقاري - �س م م  �شفتهما  
بالق�شية : �خل�شم �ملدخل - جمهويل حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليها باأد�ء مبلغ وقدره 890.766 درهم )ثمامنائة وت�شعة 
�لف و�شبعمائة و�شتة و�شتون درهما( وهو ما ميثل تعوي�شا عن �لعجز يف �ملبالغ �مل�شلمة وعما ��شابه من �شرر وما فاته من 
ك�شب جر�ء �إخالل �ملدعي عليه بالتز�ماته �لتعاقدية معها وما تكبده �ملدعي من م�شاريف وكذلك �شد�د �أية قيمة �إيجارية �و 
ر�شوم مرتتبة على �لوحدة كر�شوم �خلدمة ور�شوم ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه �أو �يه ر�شوم �خرى تكون م�شتحقة على �لوحدة 
حتى تاريخ �لإخالء �لفعلي و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة و�لز�م �ملدعي عليه بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2020/7/8 �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف 
�أيام على  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  باحل�شور 

�لأقل )علما بان �لدعوى مت �إحالتها من �لد�ئرة �لعقارية �لكلية �ىل �لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �لثانية(
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية   العقارية 

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3917/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2860/2019 جتاري جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1.067.379.5 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : در�كني كون�شالتن�شي - م د م �س - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

�إع��الن��ه��م��ا : 1- دري���ك �ن���د �شكل �جن��ي��ن��ريجن ���س ذ م م 2-دري����ك �ن���د �شكل  �مل��ط��ل��وب 
�إنرتنا�شيونال - �شركة م�شاهمة عامة - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما

جمهويل حمل �لإقامة 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�شوع �لإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1067379.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 36/2020/211 تنفيذ عقاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/292 عقاري كلي ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 45.765 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �لإعالن : بنك دبي �لإ�شالمي - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنه : 1- غيث حمزه قادر - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل �لإقامة 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�شوع �لإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )45765( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5

 اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 1202/2020/305 ا�شتئناف جتاري 

مو�شوع �لدعوى: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 313/2019 جتاري كلي و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�لتعاب  

طالب �لإعالن : بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود فرع دبي  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
�ملطلوب �إعالنهم : 1- م�شنع �ملا�شة لالإ�شفنج ذ.م.م 2- يو�شف وقار وقار �حمد �شيخ 3- حممد �شعيد 
حممد �شريف 4-وقار �حمد �شايف 5- م�شنع �ملا�شة لالإ�شفنج ذ.م.م - �شابقا �لأملا�س لل�شناعات ذ.م.م  - 

 �شفتهم بالق�شية : م�شتاأنف �شدهم.
جمهويل حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد ��شتاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 313/2019 جتاري كلي ،   وحددت 
لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2020/7/15  �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة �لتقا�شي عن بعد  وعليه 

يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1584/2020/16 جتاري جزئي 

مو�شوع �لدعوى : دعوى حل وت�شفية �شركة 
طالب �لإعالن / 1-حاجي عبد �لقدو�س �شايف حممد ر�شول -  �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله :  حممود ح�شني علي �حمد -  �شفته بالق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنهم :  1-  حممد عبد�هلل �حمد حممد �ل ح�شني �حلمادي 2-غالم ح�شرت �شايف 
حاجي عبد�لقدو�س 3- عبد�هلل �شايف حممد ر�شول 4-�شافيتك�س للتجارة �س.ذ.م.م -  �شفتهم 

بالق�شية : مدعي عليهم  -  جمهول حمل �لقامة 
�شركة. وحددت  دع��وى حل وت�شفية  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد    : �لإع��الن  مو�شوع 
لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2020/7/7  �ل�شاعة 8.30 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد، لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   التجاريه 
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اأخبـار الإمـارات

منطقة   – ليوا  مدينة   ••  
الظفرة-الفجر:

�ملهرجانات  �إد�رة  جل���ن���ة  �أع���ل���ن���ت 
و�لرت�ثية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل�����رب�م�����ج 
م�شابقات  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ب���اأب���وظ���ب���ي، 
م���ه���رج���ان ل���ي���و� ل���ل���رط���ب ب���دورت���ه 
�شمو  رعاية  حتت  تقام  �لتي   ،16
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
من  �لفرتة  خالل  �لرئا�شة،  �شوؤون 
يف  �جل�����اري  ي��ول��ي��و   23 �إىل   17
مدينة ليو� مبنطقة �لظفرة، حيث 
�لحرت�زية  �لإج������ر�ء�ت  �أو���ش��ح��ت 
�ملز�ينات  وم���و�ع���ي���د  ب��ه��ا  �مل��ع��م��ول 
و�مل�شابقات ملختلف �لأ�شناف وقيمة 
وع���دد �جل��و�ئ��ز �خل��ا���ش��ة بكل فئة، 
بالإ�شافة  و���ش��روط��ه��ا،  ومعايريها 
�لت�شجيل،  وم���و�ع���ي���د  �آل����ي����ة  �إىل 

وت�شليم �مل�شاركات.
�مل��زروع��ي، مدير  عبيد خلفان  ق��ال 
يف  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �مل�������ش���اري���ع  �إد�رة 
�للجنة، �إن توجيهات �شاحب �ل�شمو 
نهيان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، برفع قيمة 
م�شابقات  ف��ئ��ات  وزي������ادة  �جل���و�ئ���ز 
�ملهرجان،  �شمن  و�لفو�كه  �لرطب 
�ملخ�ش�شة  �ل��ف��ئ��ات  ع���دد  يف  ���ش��اه��م 
مل����ز�رع �ل��ن��خ��ي��ل و�ل��ف��و�ك��ه يف دولة 
�لإمار�ت، لي�شل عدد �مل�شابقات �إىل 
22 م�شابقة )11 مز�ينة للرطب، 
م�شابقة  ل��ل��ف��و�ك��ه،  م�����ش��اب��ق��ات   7
م�شابقات  و3  خم����ر�ف����ة،  �أج����م����ل 
للمزرعة �لنموذجية(، وقد خ�ش�س 
�إجمالية  بقيمة  ج��ائ��زة   283 لها 
8 ماليني و200  م��ن  �أك��رث  بلغت 

�ألف درهم.
�لإ�����ش����اف����ات  �أن  �مل�����زروع�����ي  و�أك��������د 
مز�ينتي  ت�شمنت  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة 
رط���������ب مل�������������ز�رع م����ن����ط����ق����ة �ل����ع����ني 
وم�شابقتني  و�لفر�س(،  )�خلال�س 
و�لأ�شفر(  )�لأح���م���ر  �ل��ت��ني  ل��ث��م��ار 
وزيادة قيمة �جلو�ئز خلم�س فئات، 
قد لقت ترحيب كبري من �ملز�رعني 

�ل�شكر و�لتقدير  م�شحوب بعبار�ت 
للقيادة �لر�شيدة على دعمها �لد�ئم 
للمز�رعني، حيث تلقت �إد�رة �للجنة 
كم هائل من �ت�شالت �ملز�رعني من 
�إمار�ت �لدولة لال�شتف�شار  خمتلف 
و�لتي  �مل�����ش��اب��ق��ات،  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ع���ن 
�لبيان  لكم من خالل هذ�  نقدمها 
�ل�����ش��ح��ف��ي، ح��ي��ث مت �إ����ش���د�ر دليل 
من  للرطب  ليو�  ملهرجان  �مل�شاركة 
خالل من�شات �لتو��شل �لجتماعي 

�خلا�شة بح�شابات �للجنة.
�ل�شكر  ب��ج��زي��ل  �مل���زروع���ي  وت���وج���ه 
�لر�عية  �جل��ه��ات  لكافة  و�ل��ت��ق��دي��ر 
و�ملتمثلة  ل��ل��م��ه��رج��ان  و�ل���د�ع���م���ة 
مينطقة  �حل���اك���م  مم��ث��ل  ب����دي����و�ن 
و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  �لظفرة، 
و�لنقل  �لبلديات  د�ئ���رة  باأبوظبي، 
�ل���ظ���ف���رة، هيئة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة   -
و�ل�شالمة  ل����ل����زر�ع����ة  �أب����وظ����ب����ي 
مركز  �أب��وظ��ب��ي،  �شرطة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، 
“تدوير”،  �لنفايات  لإد�رة  �أبوظبي 
�ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  �شركة 
�لظفرة،  م�شت�شفيات  “�شحة”، 
و�ل�شريك  للتوزيع،  �أبوظبي  �شركة 

�لإعالمي قناة بينونة �لف�شائية.

ومواعيد  اليومية  امل�سابقات 
الت�سليم

مدير  �مل���زروع���ي،  خلفن  عبيد  �أك���د 
�إد�رة �لتخطيط و�مل�شاريع يف �للجنة 
من  تنطلق  �ملهرجان  م�شابقات  �أن 
 17 بتاريخ  �لأول للمهرجان  �ليوم 
يوليو �جلاري، حيث �شيكون خالل 
من  �مل�شاركات  ت�شليم  �مل�شابقة  ي��وم 
ولغاية  �ل��ت��ا���ش��ع��ة ���ش��ب��اح��اً  �ل�����ش��اع��ة 
�لثالثة م�شاًء، ويتم بعد ذلك �لبدء 
نتائجها  و�إعالن  و�لتحكيم،  بالفرز 

يف �ليوم �لثاين.
م�شابقة  �لأول  �ل���ي���وم  و���ش��ي�����ش��ه��د 
مز�ينة رطب �لدبا�س و�لتي خ�ش�س 
�ألف   446 بقيمة  ج��ائ��زة   25 لها 
و�لتي  ع��ذج  �أك���رب  وم�شابقة  دره���م، 
بقيمة  ج���ائ���زة   15 ل��ه��ا  خ�����ش�����س 
�إجمالية تبلغ 234 �ألف درهم، كما 
م�شابقة  �لأول  �ليوم  خالل  تنطلق 

فئاتها  �شمن  �لنموذجية  �مل��زرع��ة 
�لثالث )ملدن �لظفرة( و�لتي �شيتم 
باملهرجان  يوم  �أخر  نتائجها  �إعالن 
وتقدم  �جل���اري،  يوليو   23 بتاريخ 
لكل  جو�ئز   5 )بو�قع  جائزة   15
�إجمالية تبلغ مليونني  فئة( بقيمة 

و25 �ألف درهم.
ف��ي��م��ا ���ش��ي�����ش��ه��د �ل����ي����وم �ل����ث����اين يف 
�ملهرجان بتاريخ 18 يوليو �جلاري 
م�����ش��اب��ق��ات �مل���اجن���و �مل��ح��ل��ي )10 
دره���م(،  �أل���ف   117 بقيمة  ج��و�ئ��ز 
بقيمة  جو�ئز   10( �ملنوع  و�ملاجنو 
�ألف درهم(، و�ليمون �ملحلي   117
�أل���ف   117 ب��ق��ي��م��ة  ج���و�ئ���ز   10(
درهم(، و�لليمون �ملنوع )10 جو�ئز 

بقيمة 117 �ألف درهم(.
 19 ب���ت���اري���خ  �ل���ث���ال���ث  �ل����ي����وم  ويف 
�شتقام مز�ينة رطب  يوليو �جلاري 
�خلال�س )�شوط مفتوح( وخ�ش�س 
�ألف   446 بقيمة  ج��ائ��زة   25 لها 
رط����ب �خلال�س  وم���ز�ي���ن���ة  دره�����م، 
مل�����ز�رع م��ن��ط��ق��ة �لعني  �مل��خ�����ش�����ش��ة 
بقيمة  ج���ائ���زة   25 ل��ه��ا  وخ�����ش�����س 
�شلة  وم�شابقة  دره���م،  �أل��ف   446
جو�ئز  فو�كه �لد�ر وخ�ش�س لها 3 
�أل��ف دره��م، وم�شابقة   400 بقيمة 
�ل��ت��ني �لأح���م���ر وخ�����ش�����س ل��ه��ا 10 
�أل����ف دره���م،  ج���و�ئ���ز ب��ق��ي��م��ة 117 
وخ�ش�س  �لأ���ش��ف��ر  لتني  وم�شابقة 
�ألف   117 بقيمة  ج��و�ئ��ز   10 لها 

درهم.

بتاريخ  �ل����ر�ب����ع  �ل���ي���وم  و���ش��ي�����ش��ه��د 
رطب  مز�ينة  �جل��اري،  يوليو   20
جائزة   15 لها  وخ�ش�س  �خلنيزي 
ومز�ينة  دره���م،  �أل��ف   397 بقيمة 
رط���ب ب��وم��ع��ان وخ�����ش�����س ل��ه��ا 15 
�أل����ف دره���م،  ج���ائ���زة ب��ق��ي��م��ة 397 
وم�����ش��اب��ق��ة �أج���م���ل خم���ر�ف���ة رطب 
)���ش��ل��ة رط�����ب( وخ�����ش�����س ل��ه��ا 10 
و500  �أل�����ف   54 ب��ق��ي��م��ة  ج���و�ئ���ز 

درهم.
وتقام خالل �ليوم �خلام�س بتاريخ 
مز�ينة رطب  �جل��اري،  يوليو   21
وخ�ش�س  مفتوح(  )�شوط  �لفر�س 
�ألف   397 بقيمة  ج��ائ��زة   15 لها 
�لفر�س  رط�����ب  وم���ز�ي���ن���ة  دره�������م، 
مل�����ز�رع م��ن��ط��ق��ة �لعني  �مل��خ�����ش�����ش��ة 
بقيمة  ج���ائ���زة   15 ل��ه��ا  وخ�����ش�����س 
رطب  ومز�ينة  دره��م،  �أل��ف   397
جائزة   15 لها  وخ�ش�س  �ل�شي�شي 

بقيمة 397 �ألف درهم.
 22 ب��ت��اري��خ  �ل�����ش��اد���س  �ل���ي���وم  ويف 
يوليو �جلاري، �شتقام م�شابقة ليو� 
لها  خ�ش�س  و�لتي  �لرطب،  لنخبة 
15 جائزة بقيمة 540 �ألف درهم، 
وي�����ش��رتط ل��ل��م�����ش��ارك��ة ب��ه��ا تقدمي 
ن����وع خم��ت��ل��ف من   15 ي��ق��ل  م���ا ل 
�لرطب ووزن كل نوع ل يقل عن 3 

كيلوغر�م.
�أم������ا �ل����ي����وم �ل�������ش���اب���ع و�لأخ��������ري يف 
يوليو   23 ب����ت����اري����خ  �مل�����ه�����رج�����ان 
�لظفرة  �جلاري، ف�شي�شهد م�شابقة 

جائزة   15 خ�ش�س  و�ل��ت��ي  لنخبة 
�ألف دره��م، وي�شرتط   725 بقيمة 
للم�شاركة بها تقدمي ما ل يقل 20 
كل  ووزن  �لرطب  من  خمتلف  ن��وع 

كيلوغر�م. نوع ل يقل عن 3 

 معايري امل�سابقات و�سروطها
يف  �مل�شابقات  حتكيم  جل��ان  و�شعت 
م��ه��رج��ان ل���ي���و� ل��ل��رط��ب ع����دد من 
�مل��ع��اي��ري و�ل�����ش��روط �خل��ا���ش��ة بكل 
ت�����ش��م��ن حتقيق  م�����ش��اب��ق��ة، و�ل���ت���ي 
�أع��ل��ى درج���ات �ل��دق��ة خ��الل عملية 
�ملنتج  تقيم  يتم  وعليها  �لتحكيم، 

�مل�شارك.
�لتحكيم  ومعايري  �شروط  وتتمثل 
يف م��ز�ي��ن��ات �ل��رط��ب �ل��ب��ال��غ��ة 11 
مز�ينة )م�شابقة �لدبا�س، �خلال�س 
) �شوط مفتوح (، بومعان، �خلنيزي، 
مفتوح  �شوط   ( �لفر�س  �ل�شي�شي، 
�لعني،  منطقة  مل���ز�رع  �خل��ال���س   ،)
ليو�  �لعني،  منطقة  مل��ز�رع  �لفر�س 
لنخبة  �ل��ظ��ف��رة  �ل���رط���ب،  ل��ن��خ��ب��ة 
يكون  �أن  ي���ل���ي:  ف��ي��م��ا  �ل�����رط�����ب(، 
�لإن����ت����اج حم��ل��ي��اً م���ن م������ز�رع دول���ة 
يكون  و�أن   ، مو�شم  وم��ن  �لإم����ار�ت 
�مل��ن��ا���ش��������ب��ة و�أل  �ل��ن�����ش��ج  يف م��رح��ل��ة 
 ،%.50 ع��ن  �إرط���اب���ه  ن�شبة  ت��زي��د 
ينبغي �أل تت�شمن �مل�شاركة �لو�حدة 
�أك��رث من �شنف و�ح��د �شمن فئات 
�أن يقدم  وي��ن��ب��غ��ي  �مل��ع��ني،  �ل�����ش��ن��ف 
�لرطب �ملر�د �مل�ش��اركة به يف جميع 

فئات �مل�شابقة يف �أكرث من خمر�فة 
وزن  ي��ق��ل  �أل  �أن  وي���ج���ب  )����ش���ل���ة(، 
يف  ك��ل��غ  �ل��رط��ب �مل�����ش��ارك ع��ن 10 
و�أل يقل عدد  �ل��ف��ردي��ة،  �لأ���ش��ن��اف 
�ل��ظ��ف��رة لنخبة  ف��ئ��ة  �لأ���ش��ن��اف يف 
�لرطب عن 20 �شنفاً ويف فئة ليو� 
و�أل  �شنفاً   15 �لرطب عن  لنخبة 
تقل �لكمية �مل�شاركة عن 3 كلغ لكل 

�شنف يف �لفئتني.
ك����م����ا ي���ن���ب���غ���ي خ����ل����و �ل�����رط�����ب من 
�لإ�شابات �حل�شرية ومن �حل�شر�ت 
�أو  ي��رق��ات��ه��ا  �أو  ب��ي��و���ش��ه��ا  �أو  �مل��ي��ت��ة 
خملفاتها، و�أن يكون �لرطب خاليا 
�ل��ظ��اه��رة ول يحمل  �ل��ع��ي��وب  م���ن 
ر�ئحة �أو طعم غري طبيعيني �أو �أن 
مثل  رملية  �أو  معدنية  �آث��ار  ت�شوبه 
�لرطب  ح��ج��م  ي��ك��ون  و�أن  �ل���ن���دب، 
ثمار غري  على  يحتوي  ول  منا�شباً 
بقايا  م��ن  وخالياً  �لن�شج،  مكتملة 
�لكيميائية،  و�لأ����ش���م���دة  �مل��ب��ي��د�ت 
�لفائز  �لإن��ت��اج  فح�س  �شيتم  حيث 
خمربياً. وتت�شمن �شروط ومعايري 
)�ملاجنو  م�����ش��اب��ق��ات  يف  �ل��ت��ح��ك��ي��م 
و�ل���ل���ي���م���ون و�ل����ت����ني( و�ل���ب���ال���غ���ة 6 
م�شابقات، يف �أن يكون �لإنتاج حملياً 
تت�شمن  و�أل   ،2020 مو�شم  ومن 
م��ن �شنف  �أك��رث  �ل��و�ح��دة  �مل�شاركة 
�ملعني،  �ل�شنف  ف��ئ��ات  �شمن  و�ح���د 
وخلو �ملحا�شيل من �لإ�شابات و�أية 
�حلجم  ي��ك��ون  و�أن  ظ���اه���رة  ع��ي��وب 
ثمار غري  على  يحتوي  ول  منا�شباً 
يقدم  �أن  وينبغي  �لن�شج،  مكتملة 
كل  يف  به  �مل�ش��اركة  �مل��ر�د  �ملح�شول 
فئات �مل�شابقة يف خمر�فة، ول يقل 
 10 ب���ه ع���ن  �مل�������ش���ارك  �مل��ن��ت��ج  وزن 

كيلوغر�م.
�ملزرعة  ت��ق��ي��ي��م  م��ع��اي��ري  وت��ت��م��ث��ل 
)مدن  �لثالث  بفئاتها  �لنموذجية 
�لنظافة  �لظفرة(، يف �لرتكيز على 
�لعامة للمزرعة، و��شتخد�م �أ�شاليب 
للمياه،  �مل����وف����رة  �حل���دي���ث���ة  �ل�����ري 
و�ل�شو�بط  ب��ال�����ش��روط  و�لل���ت���ز�م 
�لزر�عية،  �لآف����ات  ملكافحة  �ل��ع��ام��ة 
ب�شور  حم����ددة  �مل���زرع���ة  ت��ك��ون  و�أن 
وب���و�ب���ة، ب��الإ���ش��اف��ات �إىل ع���دد من 

�ملتطلبات �لأخرى مثل توفري �شكن 
و�أم���اك���ن تخزين  ل��ل��ع��م��ال،  م��الئ��م 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات �ل����زر�ع����ي����ة، و�أم����اك����ن 
من  �ل��زر�ع��ي��ة  للمدخالت  تخزين 
وتوفري  وغريها،  و�أ�شمدة  مبيد�ت 
�مل�����زرع�����ة. فيما  مل��خ��ل��ف��ات  �أم����اك����ن 
مل�شابقة  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��روط  ت�شتمل 
ومعايريها   » �ل�����د�ر  »ف���و�ك���ه  ���ش��ّل��ة 
وم��و����ش��ف��ات �ل�����ش��ل��ة، ع��ل��ى م��ا يلي: 
�أن تكون مكونات �ل�شلة من �لإنتاج 
لعام  �لإم�������������ار�ت  ل�����دول�����ة  �مل���ح���ل���ي 
مزرعة  حم�����ش��ول  وم���ن   ،2020
وينبغي  منزله،  حديقة  �أو  �مل�شارك 
ع��ن��د �ل��ت�����ش��ج��ي��ل و�مل�������ش���ارك���ة �إب�����ر�ز 
�لزر�عية  �لأر���س  ملكية  م�شتند�ت 
�مل�����ز�رع  ت��خ�����ش��ع  �مل����ن����زل، ح��ي��ث  �أو 
ب��امل��ر�ت��ب �لأوىل  �ل��ف��ائ��زة  و�مل���ن���ازل 
من  و�لتدقيق  للك�شف  �مل�شابقة  يف 
�أل  يجب  كما  �لتحكيم،  جلنة  قَبل 
من  �أقل  �لو�حدة  �مل�شاركة  تت�شّمن 
من  �لفاكهة  وخلو  �أ�شناف،  خم�شة 
و�أن  �ل��ظ��اه��رة،  و�لعيوب  �لإ���ش��اب��ات 
يحتوي  ول  منا�شباً  �حل��ج��م  ي��ك��ون 
�لن�شج،  م��ك��ت��م��ل��ة  غ���ري  ث��م��ار  ع��ل��ى 
�مل�شاركة  �مل���ر�د  �لفاكهة  ت��ق��ّدم  و�أن 
و�أن  �شنف،  لكل  »خم��ر�ف��ة«  يف  بها 
عن  �مل�������ش���ارك  �مل���ن���َت���ج  وزن  ي��ق��ل  ل 
تقييم  معايري  �أم��ا  كيلوغر�م.   10
�أجمل خمر�فة رطب )�شلة  م�شاقة 
منوذج  يكون  �أن  يف  فتتمثل  رط��ب( 
ويربط  وج��دي��د�ً  مبتكر�ً  �مل��خ��ر�ف��ة 
�حلا�شر،  ب��ج��م��ال  �مل��ا���ش��ي  ع���ر�ق���ة 
م�������ش���اب���ق���ات  م�����������ش�����ارك يف  وغ��������ري 
تكون  و�أن  �لتهوية،  وجيدة  �أخ��رى، 
�ملخر�فة �شف خو�س )�شغل يدوي(، 
تزين  يف  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  و�خل����ام����ات 
 %  80 تكون  �أن  وت�شكيلها  �ل�شلة 
نقلها  و�شهولة  ي���دوي.،  �شغل  منها 
�لعام  �ل�شكل  يكون  و�أن  وحتريكها، 
ومكوناتها،  �أل��و�ن��ه��ا  ب��ني  متنا�شقاً 
�لفاخر  �لنوع  من  رط��ب  وبد�خلها 
ترفق  و�أن  ك���ي���ل���وغ���ر�م،   5 ب������وزن 
م��ع �مل��خ��ر�ف��ة ب��ط��اق��ة ت��و���ش��ح �ملو�د 
�ل�شنع  وط���رق  �مل�شتخدمة  �خل���ام 

وم�شمياتها ونوع �لرطب.

اإجراءات احرتازية
حر�شت �للجنة �ملنظمة على تطبيق 
كافة �لتد�بري �لوقائية و�لإجر�ء�ت 
�لحرت�زية على �مل�شاركني و�للجان 
�جلهات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  �مل�����ش��رف��ة 
�ل�شحية �ملخت�شة و�ملعنية مبنطقة 
م�شرتكة  خ���ط���ة  وف������ق  �ل����ظ����ف����رة، 
درجات  فح�شو�ت  �إج����ر�ء  تت�شمن 
�ل�شتالم  م��رك��ز  وتعقيم  �حل����ر�رة 
يومي،  ب�����ش��ك��ل  �مل���ه���رج���ان  وم���وق���ع 
و�مل�شاركني  �لعاملني  جميع  و�إل��ز�م 
�ختبار  ن��ت��ي��ج��ة  �ب�������ر�ز  ب���������ش����رورة 
�أن  ع��ل��ى  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
كمامات  �رت�����د�ء  م��ع  �شلبية  ت��ك��ون 
�إر�شاد�ت  ح�شب  و�ل��ق��ف��از�ت،  �لوجه 
�جل�����ه�����ات �مل���خ���ت�������ش���ة، و�لل������ت������ز�م 
و�للجان  �لأ�شخا�س  بني  بالتباعد 
�ل�شحية  �ملو�د  توفري  �ملختلفة، مع 
و�لكتفاء  �ملختلفة،  �لتعقيم  وم��و�د 
مهند�شي  ق���ب���ل  م����ن  ب��ال��ت��ح��ك��ي��م 
�ل�شن،  كبار  دون  �ل��زر�ع��ي  �لإر���ش��اد 
�مل�����ش��ارك��ات م��ن �ملز�رعني  و����ش��ت��الم 
من خالل �ملركبات مبا�شرة. وقد مت 
ت�شميم �آلية عمل متكاملة ل�شمان 
و�ل�شالمة،  �ل��وق��اي��ة  درج���ات  �أع��ل��ى 
حيث مت و�شع م�شار خا�س ملركبات 
ن��ق��ل �ل���رط���ب مي���ر ب��ث��الث مر�حل 
�مل�شارك  ن���زول  ع��دم  فيها  ي�شرتط 
من �ملركبة، وب�شكل ي�شمن �لتباعد 
ب���ني �مل�����ش��رتك��ني و���ش��رع��ة �لإج�����ر�ء 
�لق�شم  �أد�ء  �لأوىل  �ملرحلة  ويتم يف 
�لإنتاج من  ب��اأن  �مل�شاركني  قبل  من 
تتم  �لثانية  �ملرحلة  ويف  مز�رعهم، 
م�شتند�ت  و�إب���ر�ز  �لت�شجيل  عملية 
�مل�������ش���ارك���ة، �أم�����ا �مل���رح���ل���ة �لأخ�����رية 
�لفو�كه  �أو  �ل��رط��ب  تنزيل  فت�شمل 
�لعمل  ف���ري���ق  ق��ب��ل  م���ن  �لأخ�������رى 
�مل��خ�����ش�����س م���ن �ل��ل��ج��ن��ة، وم����ن ثم 
خروج �ملركبة من �مل�شار وبذلك يتم 

ت�شجيل �مل�شاركة.

درهم األف  و200  ماليني   8

مهرجان ليوا للرطب يعلن �صروط امل�صابقات يف دورته 16 وجداول امل�صابقات وقيمتها

•• دبي-الفجر:

من  )�ل�شيفّية(  �لثامنة  �ل���دورة  فعالّيات  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  تنظم   
�لإنرتنت  �شبكة  على  �فرت��شي  برنامج  عرب  �مل�شتقبل”،  “مهند�س  خميم 
بالتعاون مع نادي �لإم��ار�ت �لعلمي، مب�شاركة 30 طالباً وطالبة من �أبناء 
موظفي �لهيئة ممن ترت�وح �أعمارهم بني 12 و15 �شنة. وينطلق �ملخيم 
هذ� �لعام يوم 5 يوليو وي�شتمر لغاية 26 يوليو 2020، وي�شتمل على عدة 
�أ�شا�شيات  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شيرب�ين  و�لأم���ن  �لإل��ك��رتون��ي��ات  مثل  جم��الت 

علم �لروبوتات و�لطباعة ثالثية �لأبعاد و�لو�قع �ملعزز.
ويهدف �ملخيم �لفرت��شي �إىل �إعد�د �لطلبة مل�شتقبل مهني و�عد، و�إك�شابهم 
�ملهار�ت �لفنية �لالزمة، وتنمية روح �لبحث �لعلمي و�لإبد�ع و�لبتكار بني 

فئة �لطالب، وحتفيز �جليل �جلديد على تعلم �لعلوم و�لتكنولوجيا، وخلق 
�لتوجهات �مل�شتقبلية لل�شباب نحو �لتخ�ش�شات �لعلمية. 

وقال معايل �شعيد حممد �لطاير، �لع�شو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة 
ولهذ�  �مل�شتقبل،  عماد  �ل�شباب هم  ب��اأن  �لهيئة  “توؤمن  دب��ي:  ومياه  كهرباء 
�لعام  �مل���ب���ادر�ت و�ل��رب�م��ج على م���د�ر  �إط���الق جمموعة م��ن  حت��ر���س على 
وحتفيز  وخرب�تهم  مهار�تهم  تطوير  بهدف  و�جلامعات  �مل��د�ر���س  لطالب 
روح �لبتكار لديهم، مبا ي�شمن تفاعلهم مع �لتغري�ت �ل�شريعة و�ملتطلبات 
�مل�شتقبلية، ويعزز مكانة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة كمركز عاملي للثورة 
على  قائم  تناف�شي  وطني  �قت�شاد  حتقيق  يف  و�مل�شاهمة  �لر�بعة  �ل�شناعية 
مع  �ن�شجاماً  ع��ام  كل  �مل�شتقبل«  »مهند�س  خميم  بتنظيم  ونلتزم  �ملعرفة. 
كلمات �شيدي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س 

�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي- رعاه �هلل-: “�ل�شباب قوة �لأوطان 
فر�شة  �ملخيم  ومي��ث��ل  �مل�شتقبل”.  يبنى  وبطاقاتهم  �ل��غ��د  ب��ن��اء  يف  و�أم��ل��ه��ا 
�لهيئة يف  �أه��د�ف  مع  ين�شجم  �لفنية، مبا  �ملهار�ت  لإك�شاب �جليل �جلديد 
تر�شيخ بيئة معرفية وعلمية متقدمة، وحتقيق روؤيتها يف �أن تكون موؤ�ش�شة 
م�شوؤولة  حكومية  موؤ�ش�شة  وبو�شفنا  وم��ب��ت��ك��رة.  م�شتد�مة  ع��امل��ي��اً  ر�ئ���دة 
�جتماعياً، نعمل على تنمية �شغف �ملعرفة وتعلم �لعلوم و�لتكنولوجيا لدى 
�لن�سء �جلديد وم�شاعدتهم على ��شتك�شاف قدر�تهم وهو�ياتهم وت�شجيعهم 
ي�شتند  علمي  باأ�شلوب  وذلك  و�لهند�شية،  �لعلمية  �لتخ�ش�شات  در��شة  على 
د�عمة  معرفية  بيئة  لرت�شيخ  �ل��ع��امل��ي��ة،  و�مل��ع��اي��ري  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  �إىل 
للتطلعات �لوطنية، ومن �أبرزها �إعد�د �جليل �لقادم من �لعلماء و�أ�شحاب 

�لعقول �ملبدعة و�ملبتكرة«.

و�أبنائهم وحتر�س  ملوظفيها  �أهمية خا�شة  �لهيئة  “تويل  معاليه:  و�أ�شاف 
على توفري بيئة حمفزة لدر��شة �لعلوم و�لتكنولوجيا بني �لطلبة. وير�عي 
خميم مهند�س �مل�شتقبل �حتياجات ومتطلبات �أبنائنا �لعمرية و�لعقلية، حيث 
ي�شمن و�شول �ملعارف و�خلرب�ت بالطريقة �لأ�شهل و�لأن�شب لهم، وتقريب 
�لعلوم و�لتكنولوجيا �إىل �لن�سء �جلديد من خالل جتارب وتطبيقات عملية 
�لعلمية،  �لتخ�ش�شات  نحو  لل�شباب  �مل�شتقبلية  �لتوجهات  خلق  يف  ت�شهم 
و�ختيار �لوظائف �لتقنية لرفد �شوق �لعمل �مل�شتقبلي بالكفاء�ت و�خلرب�ت 
ملفتة  نتائج  �ملا�شية  �ل�شبع  �ل����دور�ت  خ��الل  �ملخيم  حقق  وق��د  �ل��الزم��ة. 
�لهيئة  موظفي  �أب��ن��اء  من  وطالبة  طالبا   215 ��شتقطب  حيث  وم�شجعة 
��شتهالك  تر�شيد  يف  متخ�ش�شاً  و�ع���د�ً  م�شروعاً   94 خاللها  م��ن  ق��دم��و� 

�لكهرباء و�ملياه«.

هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم الدورة الثامنة من خميم »مهند�ش امل�صتقبل« عرب برنامج افرتا�صي مبتكر على �صبكة االإنرتنت
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العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2020/3264 (
�ملنذر :  بنك دبي �لإ�شالمي �س.م.ع

�ملنذر �إليه :  مادهو�شود�نان ناير �شجيف كومار   .
ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )71،660.00( درهم نتيجة �لإخالل 
ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل �أ�شبوع من 
تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 
94591 /�لفئة B / خ�شو�شي/ دبي ( من نوع ) رينو كوليو�س_ ��شتي�شن( موديل 
)2014(– لون ) �بي�س لوؤلوؤي( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2020/3268 (
�ملنذر :  بنك دبي �لإ�شالمي �س.م.ع

�ملنذر �إليه :  خمتار حممد جمعه مو�شي    .
ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )47،123.00( درهم نتيجة �لإخالل 
ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل �أ�شبوع من 
تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 
75714 /�لفئة R / خ�شو�شي/ دبي ( من نوع ) تويوتا كورول _ �شالون ( موديل 
)2015( – لون  ) ف�شي( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/3263 (

�ملنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 
�ملنذر �إليه :  تا�شاو�ر ح�شني �شونو�ر ح�شني .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )67،677.00( درهم نتيجة �لإخالل 
ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل �أ�شبوع من 
تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة رقم 
) D/ 10697 / خ�شو�شي/ دبي( من نوع ) هوند� �ك��ورد   _ �شالون (  موديل 
)2015( _ �للون ) �أ�شود( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2020/3270 (
�ملنذر :  بنك دبي �لإ�شالمي �س.م.ع

�ملنذر �إليه :  �شالح حممد معتز باهلل    .
ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )173،603.00( درهم نتيجة �لإخالل 
ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل �أ�شبوع من 
تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 
 _ MERCEDES C200 ( من نوع ) خ�شو�شي/ دبي / R 16214 /�لفئة
�ملنذر مع  قبل  ل�شاحلكم من  و�ملمولة  �أ�شود(   ( �شالون ( موديل )2016( – لون  

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2020/3265 (
�ملنذر :  بنك دبي �لإ�شالمي �س.م.ع
�ملنذر �إليها :  ر�وناق جمال �لتاز   .

نتيجة  دره��م   )111،816.00( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�شيط  وذلك خالل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��الل 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�إل  �لن�شر  تاريخ  من  �أ�شبوع 
�ل�شيارة رقم ) 22195 /�لفئة R / خ�شو�شي/ دبي ( من نوع )رجن روفر �يفوك 
_ �شالون( موديل ) 2013 (– لون  ) �أزرق( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2020/3269 (
�ملنذر :  بنك دبي �لإ�شالمي �س.م.ع

�ملنذر �إليها :  وي�شينغ و�نغ   .
نتيجة  دره��م   )29،176.00( وق���درة  مبلغ  ���ش��د�د  ب�شرعة  �إليها  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
بالتق�شيط  وذلك خالل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��الل 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�إل  �لن�شر  تاريخ  من  �أ�شبوع 
كروز  �شيفروليه   ( نوع  من   ) دبي  خ�شو�شي/   /  F ل�شيارة رقم ) 64101 /�لفئة�
– لون  ) ف�شي( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر  _ �شالون( موديل )2015( 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2020/3267 (
�ملنذر :  بنك دبي �لإ�شالمي �س.م.ع
�ملنذر �إليه :  �حمد خالد �لرفاعي  .

نتيجة  دره��م   )119،733.00( وق���درة  مبلغ  ���ش��د�د  ب�شرعة  �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
بالتق�شيط  وذلك خالل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��الل 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�إل  �لن�شر  تاريخ  من  �أ�شبوع 
�ل�شيارة رقم ) 35490 /�لفئة D / خ�شو�شي/ دبي ( من نوع ) فورد مو�شتاجن _ 
�شالون( موديل 2014– لون  ) ف�شي( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2020/3266 (
�ملنذر :  بنك دبي �لإ�شالمي �س.م.ع

�ملنذر �إليها :  لوديلني فيتالي�شيو �يجات    .
نتيجة  دره��م   )47،676.00( وق���درة  مبلغ  ���ش��د�د  ب�شرعة  �إليها  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
بالتق�شيط  وذلك خالل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��الل 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�إل  �لن�شر  تاريخ  من  �أ�شبوع 
�ل�شيارة رقم ) 72338 /�لفئة O / خ�شو�شي/ دبي ( من نوع ) تويوتا كورول _ 
�شالون ( موديل )2015( – لون  ) ��شود( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

تعلن حمكمة ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية – د�ئرة �لمور �مل�شتعجلة – عن بيع �ل�شيار�ت �لتالية عن طريق �شركة �لإمار�ت للمز�د�ت �س.ذ.م.م 
يف متام �ل�شاعة �ل�شاد�شة م�شاء�ً يوم �لربعاء �ملو�فق 8 يوليو 2020 وعلى من يرغب مبعاينة �ل�شيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة �ملوقع 

�للكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة �لعرت��س مر�جعة ق�شم �لتنفيذ �ملدين �أثناء �لدو�م �لر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

       
    2013 4665/2020   S/70276/ 15,000      
   A4 2015 4666/2020   B/18148/ 30,000 . . .    
    2018 4664/2020   14/91840/ 42,000    

  2015 4667/2020   L/41570/ 34,000    
 GLK 350 2012 4669/2020   J/14265/ 25,000   

   SE  2016 4670/2020   S/90046/ 19,000        
 GLC 250 2016 4671/2020   13/16890/ 85,000   

    2014 4673/2020   P/81064/ 52,000    
 C 250 2016 4668/2020   13/16885/ 45,000   
  2014 4672/2020   2/8583/ 58,000     

    2016 4674/2020   S/19765/ 33,000   
   QX60 2015 4675/2020   B/25251/ 38,000   
   SC   2015 4676/2020   N/13365/ 160,000      
      2019 4881/2020   13/25414/ 135,000     
     2016 4883/2020   R/9450/ 130,000    
    2014 4882/2020   S/93718/ 21,000    
   XCMG QY50K 2019 4884/2020   W/50298/ 320,000       

   2014 4999/2020   17/40877/ 10,000   
     2015 5266/2020   16/81706/ 18,000    

   2016 5156/2020   1/34302/ 38,000   
  F 150 2015 5348/2020   15/82185/ 55,000   
   2013 5349/2020   13/87220/ 11,000 .  
  C200 2015 5350/2020   1/50025/ 45,000   
   2014 5532/2020   13/75469/ 14,000     

     2016 5504/2020   2/97961/ 65,000     
     2016 5505/2020   2/97520/ 55,000     

    2016 5512/2020   S/99142/ 16,000    
   3 2018 5513/2020   12/73186/ 35,000    
    2016 5514/2020   13/93753/ 24,000    

  4  2015 5531/2020   A/12569/  32,000     
     2017 5515/2020   8/80412/ 31,000     
    2016 4880/2020   19515/ / 75,000   

   2016 3494/2020   1/24804/ 11,000   
   2005 4278/2020   A/29773/ 45,000      
  2012 4287/2020   Q/89593/ 60,000      
 NPR 2008 4285/2020   88201/ /  12,000            
 FH12 2003 4284/2020   43053/ /  27,000 786     
 XCMG 2006 4343/2020   9154/ / 80,000     

يرجى الت�سال علىالإعالناتكم يف 

هاتف:024488300 - فاك�ص:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بيت �لكاري
رخ�شة رقم:CN 1136830   تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12978 بتاريخ 2020/7/5 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/بر�مي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لينك للمعد�ت �ل�شناعية و�لبحرية
رخ�شة رقم:CN 2226812   تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12978 بتاريخ 2020/7/5 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �رث �شيالر �ينارجي 

للمقاولت �لكهروميكانيكية ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2818126 

تعديل ن�شب �ل�شركاء
عمر�ن خان ميو نور �لمني با�شو من 12% �ىل %16

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حممد �شالح �لدين عبد�ل�شبور من 13% �ىل %17

تعديل ن�شب �ل�شركاء/رزو�ن مانو مه من 12% �ىل %16
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شاجنيد� خاتون قي�شر عى علم

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

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

العدد 12978 بتاريخ 2020/7/5 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لد�ر �ملهنية للمحا�شبة ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2543786 

تعديل ��شم جتاري من/ �لد�ر �ملهنية للمحا�شبة ذ.م.م

AL DAAR ALMIHANIA ACCOUNTING LLC

�ىل/�لد�ر �ملهنية للمحا�شبة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية ذ.م.م

AL DAAR ALMIHANIA ACCOUNTING AND LEGAL CONSULTATION LLC

تعديل ن�شاط/��شافة مكاتب �ل�شت�شار�ت �لقانونية )6910002(

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12978 بتاريخ 2020/7/5 

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

�لتربيد لل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1196416   تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12978 بتاريخ 2020/7/5 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ر�ينز در�ي كلني

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1071003 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نا�شر حممد نا�شر عبد�هلل �لربيكي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف نا�شر �حمد �شعيد علي �لزعابي

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12978 بتاريخ 2020/7/5 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/برج دبي لتجارة �لدو�ت �ملنزليه ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1086161 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شهيال عبد�هلل �ماين %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل �حمد عو�نه �مل�شعبي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�خلالق حممد نور �خلوري

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

تعديل ��شم جتاري من/ برج دبي لتجارة �لدو�ت �ملنزليه ذ.م.م

DUBAI TOWER HOME APPLIANCES TRADING LLC

�ىل/برج دبي لتجارة �لدو�ت �ملنزليه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

DUBAI TOWER HOME APPLIANCES TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12978 بتاريخ 2020/7/5 

يف الق�صية رقم 2020/88 ا�صتئناف جتاري ابوظبي
�مل�شتاأنف �شده �لأول/�شركة ر�شالن لإن�شاء �ملباين ذ.م.م

�مل�شتاأنف �شده �لثالث/حممد �شامر فوزي ر�شالن
ل�شركة/ر�شالن  ق�شائيا  م�شفيا  �نتد�بنا  مت  بانه  علما  نحيطكم 
من  و�مل�شتاأنفة  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  ذ.م.م  �ملباين  لإن�شاء 
من  �و  مكلفني  فانتم  وعليه  ر�شالن  �ل�شتار  عبد  �ل�شيد/نو�ف 
�لحد  يوم  عقده  �ملقرر  �مل�شفي  �جتماع  بح�شور  قانونا  ميثلكم 
�ملو�فق:2020/7/12 �ل�شاعة �لثالثة ون�شف وذلك مبكتب �مل�شفي 
�لق�شائي �ملنتدب �لكائن باأبوظبي - �خلالدية - ثالث بناية خلف 
يرجى   ،  02 ميز�نني   - �لتاأمل  م�شبغة  �على   - �لكربى  �ملحالت 
عن  تخلفكم  حال  يف  بانه  علما  �ملحدد  و�ملكان  باملوعد  �حل�شور 
�حل�شور فان �مل�شفي �شيبا�شر �عماله وفقا لل�شالحيات �ملخولة له 

قانونا - لال�شتف�شار �لت�شال ب����:026331500.
امل�سفي الق�سائي/ميثاء �سامل املزروع 

اإعالن للح�صور اأمام امل�صفي الق�صائي

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2020/3231 (
�ملنذر/حممد حممود حممد ��شتادي - �مار�تي �جلن�شية

�ل�شخ�شية  ب�شفته  جزيني  جميل  �حمد   -2 و�لغنام  �ملو��شي  لتجارة  �ليه:1-�ل�شد�فة  �ملنذر 
وب�شفته مدير يف موؤ�ش�شة �ل�شد�فة لتجارة �ملو��شي و�لغنام

يتوجه �ملنذر بهذ� �لنذ�ر �ىل �ملنذر �ليها لنذ�رها بالآتي
�ليهما  �ملنذر  ويطالب  قانونا  مفعوله  ونفاذ  به  ج��اء  مبا  للعلم  �ليهما  �ملنذر  ينذر  �ملنذر  ف��ان 
�لف درهم - يف  �ملديونية و�لبالغة مبلغ وقدره )300000( درهم ثالثمائة  ب�شرعه �شد�د قيمه 
موعد خم�شة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر و�ل ف�شوف يتخذ �ملنذر جتاهكما كافة �لجر�ء�ت 
�لق�شاء �شبيل لكي ي�شتاأدي  �ملذكور �عاله وذلك باتخاذ طريق  �ملبلغ  �ملنا�شبة ل�شد�د  �لقانونية 
�حل�شابات  على  �حلجوز�ت  فيها  مبا  و�مل�شتعجلة  �ملو�شوعية  �لدعاوي  �قامة  ذلك  يف  مبا  حقه 
كامل  �مل��ن��ذرة  ت�شتاأدي  حتى  �لو�شول  وت��رق��ب  �ل�شفر  م��ن  و�مل��ن��ع  �لتجارية  و�لرخ�س  �لبنكية 
حقوقها مع �ملطالبة بالتعوي�شات عن جميع �ل�شر�ر �لتي حلقت بها جر�ء �لمتناع عن �شد�د 

�ملبلغ �ملذكور �عاله،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2020/3232 (
�ملنذر/�حمد �شعيد جمعة �لهويدي - �مار�تي �جلن�شية

�ملنذر �ليها/طريق �خلري لد�رة �ملن�شاآت �س.ذ.م.م
يتوجه �ملنذر بهذ� �لنذ�ر �ىل �ملنذر �ليها لنذ�رها بالآتي

ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )140000( درهم متثل بدل �ليجار �مل�شتحق عن �لفرتة 
من 2020/3/10 وحتى 2020/6/30 وذلك خالل �شهر و�حد من تاريخ ن�شر هذ� 
�لخطار و�لخالء وت�شليم �لعني �ملوؤجرة خالية من �ل�شو�غل و�ل�شاغلني خالل 
�شهر و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لخطار مع حفظ حق �ملنذرة يف �ملطالبة ببدل 

�ليجار عن فرتة �شغل �ملاأجور دون �شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

�إبر�هيم  خليل  خبري  �ل��ل��و�ء  �أ���ش��اد 
ل�شوؤون  �لقائد  م�شاعد  �ملن�شوري، 
�ل��ب��ح��ث �جل��ن��ائ��ي يف ���ش��رط��ة دبي، 
بالدور �لكبري �لذي يوؤديه �شباط 
و�أف��������ر�د مركز  �ل�����ش��ب��اط  و����ش���ف 
�حل��ف��اظ على  �مل��رق��ب��ات يف  �شرطة 
�لخت�شا�س،  م��ن��ط��ق��ة  يف  �لأم�����ن 
مت���ت���از  �مل����ن����ط����ق����ة  و�أن  خ����ا�����ش����ة 
وجتارية  �ق��ت�����ش��ادي��ة  بخ�شو�شية 
�أع����د�د ك��ب��رية من  وت��ت��و�ف��د عليها 
�ل��ذي ي�شكل كثافة  �لأم���ر  �ل��ن��ا���س، 
ب�شرية عالية وتعامالت وتفاعالت 
�جتماعية و�قت�شادية متنوعة بني 

هذه �لفئات.
ت���ف���ق���ده ملركز  ذل�����ك خ�����الل  ج�����اء 
برنامج  ���ش��م��ن  �مل���رق���ب���ات  ���ش��رط��ة 
�لإد�ر�ت  ع��ل��ى  �ل�����ش��ن��وي  �لتفتي�س 
بح�شور  �ل�شرطة،  ومر�كز  �لعامة 
�ملركز،  م��دي��ر  غ���امن،  علي  �لعميد 
�أحمد �شامل،  �لعقيد عي�شى  ونائبه 
مدير  �شليمان،  بن  خالد  و�لعقيد 
و�لعقيد  و�لتفتي�س،  �لرقابة  �إد�رة 
�ل����دك����ت����ور مت���ي���م حم���م���د حم�شن 
�حلاج مدير �إد�رة �لبيئة و�ل�شالمة 
�لعامة  �لإد�رة  يف  �لعامة  و�ل�شحة 
ل��ل��دع��م �ل��ل��وج��ي�����ش��ت��ي، وع�����دد من 

�ل�شباط. 

املوؤ�سرات ال�سرتاتيجية 
و�طلع �شعادة �للو�ء �ملن�شوري على 
للمركز،  �ل�شرت�تيجية  �ملوؤ�شر�ت 
 100% ن�شبة  �مل��رك��ز  حقق  حيث 
منطقة  يف  �لأم���ن���ي���ة  �ل��ت��غ��ط��ي��ة  يف 
�مل�شتهدف  وك�����ان  �لخ���ت�������ش���ا����س، 
ن�شبة  ب���ل���غ���ت  ب��ي��ن��م��ا   ،100%
مو�قع  يف  �ملناوب  �ل�شابط  تو�جد 
�لبالغات %100 ليحققو� بذلك 
متو�شط  وبلغ  �ملطلوب،  �مل�شتهدف 
�لطارئة  للحالت  �ل�شتجابة  زمن 
كان  فيما  ث��ان��ي��ة،  و41  دق��ائ��ق   3
ثانية،  و50  دق��ائ��ق   3 �مل�شتهدف 
بينما بلغ متو�شط زمن �ل�شتجابة 

5 دقائق  �ل��ط��ارئ��ة  ل��ل��ح��الت غ��ري 
�مل�شتهدف  ك��ان  فيما  ثانية،  و51 
�لنتائج  على  �طلع  كما  دقيقة،   6
�خل��ا���ش��ة مب��ع��دل وف���ي���ات ح���و�دث 
�ل�شري لكل 100 �ألف من �ل�شكان، 
ومعدل �جلر�ئم �ملقلقة لكل 100 
�ألف من �ل�شكان، ون�شبة �لبالغات 
�مل���ق���ل���ق���ة �مل���ع���ل���وم���ة م����ن �إج����م����ايل 

�لبالغات �ملقلقة �ملجهولة.

مركز ال�سرطة الذكي
و�طلع �شعادة �للو�ء �ملن�شوري على 
�ملرقبات  ���ش��رط��ة  م��رك��ز  �إجن������از�ت 
�شرطة  م��رك��ز  �أول  �شمنها  وم���ن 
�شرطة  مركز  �ىل  يتحول  تقليدي 
ذك��ي، وذل��ك يف �إط��ار خطة �شرطة 
�إىل مر�كز  �ل��ك��ام��ل  ل��ل��ت��ح��ول  دب���ي 
 24 م��د�ر  �شرطة ذكية تعمل على 
دون  ذك��ي��ة  خ��دم��ات  لتقدمي  �شاعة 
خدمة   27 وي��ق��دم  ب�شري،  ت��دخ��ل 
ذكية، منها 9 جنائية، و4 مرورية، 
و7 خدمات لل�شهاد�ت و�لت�شاريح، 
حيث  جم���ت���م���ع���ي���ة،  خ�����دم�����ات  و7 
ب��ل��غ ع���دد م��ع��ام��الت �مل��رك��ز �لذكي 

�ملا�شية. �لفرتة  خالل   6382

جهاز ال�ستنجاد الذكي  
ك���م���ا و�ط����ل����ع ع���ل���ى م����ب����ادرة جهاز 
 sps“ �ل�������ذك�������ي   �ل�����ش����ت����ن����ج����اد 
مت  �ل�����������ذي    ”–express
منطقة  يف  �لرقة  �شارع  يف  تركيبه 
�لخت�شا�س، وهو عبارة عن جهاز 
ل�شلكية  ت�شوير  بتقنيات  معدين 
�ل�����ش��ري��ع بغرفة  ب��الت�����ش��ال  ي��ق��وم 
من  �ل�شرطة  م��ر�ك��ز  يف  �لعمليات 
�لهوية،  ب��ط��اق��ة  ����ش��ت��خ��د�م  خ���الل 
�جلهاز  يف  �إدخ���ال���ه���ا  ع���رب  وذل�����ك 
للتعريف بهوية �ل�شخ�س، ثم يقوم 
بغرفة  بالت�شال  �لهوية  �شاحب 
منطقة  يف  �مل�����وج�����ودة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
�لخت�شا�س، ويتميز �جلهاز بكونه 
مزود� بكامري� “ �إت�س دي “ تعمل 
�ل��ل��ي��ل��ي��ة، ويوجد  �ل����روؤي����ة  ب��ن��ظ��ام 
لنقل  م��رك��زي  ��شتقبال  جهاز  فيه 

�أن���ه مزود  �ل�����ش��وت و�ل�����ش��ورة، كما 
و�شمعي  ����ش���وئ���ي  حت���ذي���ر  ب���ن���ظ���ام 
كافة  يف  �لرتكيب  ب�شهولة  ويتميز 
�ملناطق مع قابلية �لربط مع كافة 
و�لال�شلكية،  �ل�شلكية  �ل�����ش��ب��ك��ات 
�ملدينة  نظام  مع  �لربط  و�إمكانية 
بالإ�شافة  ف��ردي،  ب�شكل  �أو  �لآمنة 
رب����ط ج���ه���از و�ح���د  �إم���ك���ان���ي���ة  �إىل 
�مل���رك���زي  �ل���ت���ح���ك���م  م����ع  �أك������رث  �أو 
ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة ج��م��ي��ع��ه��ا م���ن غرفة 
�ل��ع��م��ل��ي��ات، وت���ه���دف �مل����ب����ادرة �ىل 
�لر�شيدة  �لقيادة  توجهات  حتقيق 
ودع������م �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة �لإم���������ار�ت 
�إىل  �ل�شاعية  �ل�شطناعي  للذكاء 
تكنولوجيا  �أدو�ت  وتنظيم  تطوير 
تكون  بحيث  �ل�شطناعي،  �ل��ذك��اء 
جزء�ً ل يتجز�أ من منظومة �لعمل 
ي�شاهم  ومبا  �لدولة،  يف  �حلكومي 
�ملت�شارعة،  �مل��ت��غ��ري�ت  م��و�ج��ه��ة  يف 
وحتقيق تطور نوعي يف �لأد�ء �لعام 
عرب  وذل���ك  ك��اف��ة،  �مل�شتويات  على 
كاملة  ذكية  رقمية  منظومة  بناء 
�أوًل  للتحديات  تت�شدى  ومت�شلة 
باأول، وتقدم حلوًل عملية و�شريعة 
بلغ  و�لكفاءة، حيث  باجلودة  تت�شم 
  2508 �جل��ه��از  م�شتخدمي  ع��دد 
�أ�شخا�س يف جمال �لت�شويق ون�شر 
م�شتخدم  و75  �لأمنية،  �لتوعية 
�لتوعية  ون�شر  �لت�شويق  جم��ال  يف 
للمحالت �لتجارية، و41 م�شتفيد 
�شاعات  ب��ع��دد  �ل��ت��ط��وع  م��ن�����ش��ة  يف 
�شاعة، وبلغ عدد �لنتقالت   711
وبلغت  �ن���ت���ق���ال،   45 ل��ل��ب��الغ��ات 
نتيجة ��شتطالع �لر�أي عن �جلهاز 

.98%

خطوة ذكية
ب���رن���ام���ج  ������ش����ت����ع����ر������س  ك����م����ا مت 
خ���ط���وة ذك���ي���ة �ل������ذي ي���ه���دف �إىل 
على  �لإج����ر�ء�ت  وتب�شيط  ت�شهيل 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني، ح��ي��ث مت م���ن خالل 
�إف���ادة،   2678 ت�شجيل  �لتطبيق 
و�إ�شد�ر 92 تقرير، و�لنتقال �ىل 

هام. بالغ   45

مبادرة ال�ستجابة 
�ل�شتجابة  م���ب���ادرة  �مل���رك���ز  ط��ب��ق 
و�ل����ت����ي ت�������ش���اه���م ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري يف 
حتقيق نتيجة ��شتثنائية يف منطقة 
�لخت�شا�س، حيث حقق �ملركز �أعلى 
معدل لزمن �ل�شتجابة يف �حلالت 
وخمفر�ً  مركز�ً   12 بني  �لطارئة 
���ش��رط��ي��اً ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �لإم������ارة، 
�إىل  �ل�شتجابة  معدل  و�شل  حيث 
م��ن خالل  ثانية  و41  دق��ائ��ق   3
طارئاً  ب��الغ��اً   584 م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل 
يف �لعام �ملا�شي، وكان �مل�شتهدف 3 

دقائق و50 ثانية.
ك���م���ا ط���ب���ق �مل����رك����ز م�����ب�����ادرة دع���م 
�إىل  ت����ه����دف  �ل����ت����ي  �ل����ش���ت���ج���اب���ة 
��شتغالل �ملو�رد �ل�شتغالل �لأمثل 
بهدف حتقيق �أف�شل زمن ��شتجابة 
حقق  حيث  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على 
�لتجربة  ه���ذه  خ���الل  م���ن  �مل���رك���ز 
دقيقتني يف زمن �ل�شتجابة �شمن 
جتربة وهمية وبالغ فعلي،   143
�ملا�شي  �لعام  من  �لوقت  نف�س  ويف 
ثو�ن  و5  دق���ائ���ق   8 �مل���رك���ز  ح��ق��ق 
ب���و�ق���ع 16 ب���الغ ف��ع��ل��ي، ح��ي��ث مت 
على  �لط���الع  بعد  �مل��ب��ادرة  تنفيذ 
�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية يف �شرعة 
�لإد�رة  م��ع  وبالتعاون  �ل�شتجابة 
�لعامة  و�لإد�رة  للعمليات  �لعامة 

للمرور. 

ق�سية اليوم الواحد 
على  �ملن�شوري  �ل��ل��و�ء  و�ط��ل��ع  كما 
�لو�حد”  �ل��ي��وم  “ق�شية  م���ب���ادرة 
�لتي تهدف �إىل �لف�شل يف �لق�شايا 
�ملبادرة،  ح��ددت��ه��ا  �ل��ت��ي  �لب�شيطة 
معدلت  ن�شبة  خف�س  يف  و�أ�شهمت 
�لق�شايا  ت��ل��ك  يف  ل��ل��ب��ّت  �لن��ت��ظ��ار 
�لب�شيطة، وخف�س ن�شب �ملوقوفني 
�لق�شايا،  تلك  ذم��ة  على  �ملركز  يف 
ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد �ل��ق�����ش��اي��ا 2299 
بينما   ،2019 �ل���ع���ام  يف  ق�����ش��ي��ة 
ب��ل��غ ع���دد ق�����ش��اي��ا �لأم����ر �جلز�ئي 
�ملركز  ح�شل  كما  ق�شية،   1084

�جلو�ئز  من  �لعديد  على  خاللها 
�أهمها جائزة �شمو وزير �لد�خلية، 
حممد  ب������ن  ح������م������د�ن  وج�������ائ�������زة 

للحكومة �لذكية.

الديلي بريف
قاعة  ن��ت��ائ��ج  ����ش��ت��ع��ر����س  ك��م��ا مت 
بريف”  “�لديلي  �ليومي  �مللخ�س 
�أ�شاليب  تطوير  �إىل  تهدف  و�لتي 
�مل�����ي�����د�ين م���ع���ت���م���دة على  �ل���ع���م���ل 
خدمات  وتقدمي  �مل�شتمر،  �لتعليم 
وتعزيز  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني،  م��ت��م��ي��زة 
�لب�شرية  �مل�������و�رد  م���ع  �ل���ت���و�����ش���ل 
�أج��ل خف�س  من  �لعمل  ومنظومة 
معدل �جلرمية و�حلو�دث �ملرورية 
و�لوفيات �لناجتة عنها، وخلق بيئة 
عمل حمفزة وم�شجعة على حتقيق 
تقدم  �شا�شات  يوجد  كما  �لنتائج، 
�لفئات  ملوظفي  �ملبتكرة  �خلدمات 
تطبيق  ���ش��م��ن��ه��ا  وم�����ن  �مل����ن����اوب����ة، 
�لتطوع،  ومن�شة  �ل��ذك��ي،  �مل��وظ��ف 
و�ل�شرطي �ملت�شدر، وخدمة �إ�شعاد، 
على  �لط��الع  خاللها  من  وميكن 
و�أو�م���ر  �لإد�ري����ة  �لتعليمات  ك��اف��ة 
��شتخد�مها  ومي��ك��ن  ك��م��ا  �ل���ق���وة، 
خالل  م��ن  �مل��ع��رف��ة  ثقافة  ن�شر  يف 
على  و�لط��الع  �ل�شرطية،  �ملكتبات 
�لعلوم  �إل���ي���ه  ت��و���ش��ل��ت  م���ا  �أح�����دث 
�ل�شرطية يف �شتى �ملجالت، وميكن 
و�لبتكار�ت  �لق���رت�ح���ات  ت��ق��دمي 
من خالل �ل�شا�شات، بالإ�شافة �ىل 
وتعر�س  و�لب��ت��ك��ار،  �لتميز  �شا�شة 
�إجن��از�ت �ملوظفني �لذين كان لهم 
�لعمل  م�شتوى  ت��ط��وي��ر  يف  �ل����دور 
�لتي  �لتقارير  وبلغ عدد  �ملركز،  يف 
 1095 �لقاعة  يف  ��شتعر��شها  مت 
ور�شة   69 ف��ي��ه��ا  وع��ق��د  ت���ق���ري���ر�، 
عمل، وبلغ عدد �ملكرمني فيها 92 

من منت�شبي �ملركز.

الت�سجيل املروري 
�ملن�شوري  �ل�����ل�����و�ء  و�ط����ل����ع  ك���م���ا 
�لت�شجيل  ق�شم  �إح�����ش��ائ��ي��ات  ع��ل��ى 
ق��ام بتنفيذ �لعديد  �ل��ذي  �مل���روري 

�ل��ت��وع��وي��ة �ملرورية  م��ن �حل��م��الت 
�لعامة  �لإد�رة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
خف�س  �إىل  �أدى  م�����ا  ل����ل����م����رور، 
�ل���ب���الغ���ات �مل����روري����ة �مل�����ش��ج��ل��ة يف 
�شجل  حيث  �لخت�شا�س،  منطقة 
�ملركز 180 بالغا مروريا يف �لعام 
2019 نتج عنها 5 وفيات، مقابل 
�لعام  يف  م����روري����ا  ب���الغ���ا   217

وفيات.  6 عنها  نتج   2018

ال�سوؤون الدارية
وثمن �للو�ء �ملن�شوري �لدور �لذي 
�لإد�ري���ة يف  �ل�شوؤون  به ق�شم  يقوم 
ما  �ملركز،  منت�شبي  و�إ�شعاد  تاأهيل 
�لوظيفية  �ل�شعادة  رف��ع  �إىل  �أدى 
بالعام  م��ق��ارن��ة  �مل��ا���ش��ي  �ل���ع���ام  يف 
�ملوظفني  ن�شبة  وبلغت   ،2018
�ملركز  يف  حت��ف��ي��زه��م  مت  �ل����ذي����ن 
%78.6 وكان �مل�شتهدف 78%، 
�ل����و�ردة  �لق���رت�ح���ات  بلغت  بينما 
 110 تطبيق  مت  مقرتحا   362
مقابل   ،2019 �ل���ع���ام  يف  م��ن��ه��ا 
�لق����رت�ح����ات  م���ن   115 ت���ق���دمي 
 31 منها  ط��ّب��ق   2018 �ل��ع��ام  يف 

مقرتحا.

اإجراءات جائحة كورونا
و�شكر �للو�ء �ملن�شوري خط �لدفاع 
�ملركز،  يف  �لع�شكريني  م��ن  �لأول 
تقدير�ً لتفانيهم يف �إجناز مهامهم 
�مليد�نية حفاظا على �شالمة �أفر�د 
بفريو�س  �لإ����ش���اب���ة  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع 

“كوفيد19-”،  �مل�شتجد  ك��ورون��ا 
على  كانت  �لتي  بجهودهم  م�شيد�ً 
مد�ر �ل�شاعة ويف ظل هذه �لظروف 
�لتي  �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  و�ل���ت���ح���دي���ات 
�لفريو�س،  ج��ر�ء  �ل��ع��امل  ي�شهدها 
ومعرباً عن تقديره لهم يف خدمة 
�لكبري  و�ه��ت��م��ام��ه��م  �إن�������ش���ان،  ك���ل 
فئاته  بكل  �ملجتمع  �شالمة  بتعزيز 
وتوفري بيئة �شحية �آمنة للجميع.

�مل���ن�������ش���وري على  و�ط����ل����ع �ل����ل����و�ء 
�ملرقبات  ���ش��رط��ة  م��رك��ز  �إج������ر�ء�ت 
خالل فرتة جائحة كورونا “كوفيد 
�لإج����ر�ء�ت  �شملت  و�ل��ت��ي   ،”19
�خلا�شة بربنامج �لتعقيم �لوطني، 
باملركز  �خل���ا����ش���ة  و�لإج�������������ر�ء�ت 
و�لثكنات،  �لأم���ن���ي���ة  و�ل�����دوري�����ات 
بعد،  عن  �ملوقوفني  مع  و�لتحقيق 
وغ��ريه��ا من  ب��ع��د،  ع��ن  و�لتقا�شي 

�لإجر�ء�ت �لأخرى.
9585 خمالفة  �ملركز  �أ�شدر  كما 
�لحرت�زية  ل���الإج���ر�ء�ت  ج��ز�ئ��ي��ة 
�خلا�شة مبكافحة فايرو�س كورونا 
�لوطني،  �ل��ت��ع��ق��ي��م  ف����رتة  خ����الل 
�لعام  �لنائب  لقر�ر  تنفيذ�ً  وذل��ك 
 2020 ل�شنة   38 رق���م  ل��ل��دول�����ة 
�شبط  لئ����ح����ة  ت���ط���ب���ي���ق  ب���������ش����اأن 
�مل��خ��ال��ف��ات و�جل��������ز�ء�ت �لإد�ري������ة 
�لوزر�ء  جمل�س  قر�ر  بها  و�ل�شادر 
2020 للحد من  ل�شنة   17 رق��م 
“ كوفيد  ك��ورون��ا  فايرو�س  �نت�شار 

.»19
وعمل �ملركز على حتقيق �ل�شالمة 

�لتعقيم  ف���رتة  خ���الل  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�لوطني، وذلك من خالل �مل�شاهمة 
مع  بالتن�شيق  �لتوعية  عمليات  يف 
�إىل  �ملُ��خ��ت�����ش��ة،  �ل�شحية  �جل��ه��ات 
�أو�م��ر تقييد �حلركة  جانب تنفيذ 
�لطرقات  ع��ل��ى  و�مل�����ش��اة  �مل���روري���ة 
�لد�خلية و�خلارجية، وو�شع نقاط 
ت�شاريح  م���ن  للتحقق  �ل��ت��ف��ت��ي�����س 

�حلركة �مل�شموح بها ومنع �لتنقل.
تعمل  دوري�����ات  تخ�شي�س  مت  ك��م��ا 
ل�شمان  ����ش���اع���ة   24 م������د�ر  ع���ل���ى 
ت��ط��ب��ي��ق �لإج��������ر�ء�ت �لح���رت�زي���ة 
�لأم��ن و�لأم���ان، كما عمل  وتعزيز 
حول  �مليد�نية  �لتوعية  ن�شر  على 
بفريو�س  �لإ����ش���اب���ة  م���ن  �ل���وق���اي���ة 
�لعدوى  �نتقال  وطرق  “كورونا”، 
لأنف�شهم،  �ل��ن��ا���س  حماية  وكيفية 
وم���ا �لأع����ر������س �ل��ت��ي ت��ظ��ه��ر على 
�ل�����ش��خ�����س �مل�������ش���اب وغ���ريه���ا من 
�لإر�شاد�ت �لأخرى، وقد مت توزيع 
وتوفري  و�لكمامات  �ملعقمات  مئات 

مو�د و�أدو�ت �لتعقيم.
وعلى �شعيد �لتعقيم، �أجرى �ملركز 
ب�شكل  ل��ل��دوري��ات  تعقيم  ع��م��ل��ي��ات 
ملر�فق  تعقيم  وع��م��ل��ي��ات  م�شتمر، 
�لعمل  نظام  تطبيق  و�أت���اح  �لعمل، 
عن ُبعد لعدد من �ملوظفني، ووفر 
�لعامة  �ل�شالمة  م�شتلزمات  كافة 
من �أقنعة وكمامات وقفاز�ت ومو�د 
�لوعي  ن�����ش��ر  ج���ان���ب  �إىل  ت��ع��ق��ي��م، 
وو�شع  �جل�شدي  �لتباعد  ب�شرورة 

مل�شقات توعوية.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شهاد�ت  حت��وي��ل  يف  وورل����د  ���ش��م��ارت  م��ع  �لعليا  �لتقنية  ك��ل��ي��ات  ت��ع��اون��ت 
و�لوثائق �لعلمية �خلا�شة باخلريجني �ىل من�شة بلوك ت�شني مبا ميكن 
هذه  م��ن  �أي  ��شتخر�ج  م��ن  و�جل���دد  �ل��ق��د�م��ى  �خلريجني  �لطلبة  جميع 
�لوثائق يف دقائق معدودة عرب �لبو�بة �لإلكرتونية �لد�خلية للطلبة. كما 
�أ�شبح باإمكان �أ�شحاب �لأعمال �و �ي جهة �خرى �لتحقق من هذه �لوثائق 

مبا�شرة عرب �لدخول �ىل �ملوقع �لإلكرتوين للكليات.
وجنحت �لكليات يف حتويل 155 �ألف وثيقة تخرج �ىل من�شة بلوك ت�شني 
و�لتي تتعلق ب�89500 موؤهل علمي ما بني �شهادة �لدبلوم و�لدبلوم �لعايل 
و�لبكالوريو�س و�لتي منحتها �لكليات لنحو 66 �ألف خريج وخريجة منذ 

�لعام 1992 �ىل �ليوم.
�لتقنية  كليات  �ل�شام�شي مدير جممع  �لدكتور عبد�للطيف  �شعادة  وعرب 
�لتحول  ه��ذ�  حتقيق  يف  وورل���د  �شمارت  م��ع  بالتعاون  �شعادته  ع��ن  �لعليا 
و�لنتقال �ىل �إ�شد�ر وثائق �لتخرج لأول مرة يف كليات �لتقنية �لعليا عرب 

تقنية بلوك ت�شني مبا يتما�شى مع توجهات �لدولة فيما يتعلق بالتعامالت 
�لرقمية “بلوك ت�شني” ومبا يدعم توظيف �لتكنولوجيا �ملتقدمة لتنفيذ 
�ملعامالت باأعلى معايري �ل�شرعة و�لدقة و�خل�شو�شية و�لأمان وي�شاهم يف 

تقليل �ملعامالت �لورقية وتر�شيد �لنفاق وتعزيز �ل�شتد�مة.
ب��اإ���ش��د�ر وث��ائ��ق �لتخرج  �أن ه��ذه �خل��دم��ة �لإل��ك��رتون��ي��ة �ملتعلقة  و�أ���ش��اف 
كافة فروع  ��شبحت متاحة على م�شتوى  ت�شني  بلوك  تقنية  للطلبة عرب 
كليات �لتقنية �ل 16 وهي مفعلة وميكن لكافة �خلريجني �ل�شتفادة منها، 
كما مت تفعيلها كذلك لي�شتفيد منها قطاع �لعمل مبا يدعم ت�شهيل فر�س 
�لعمل  جهات  باإمكان  �شيكون  �ن��ه  و�أو���ش��ح  �خلريجني.  وتوظيف  ت��دري��ب 
رقمية  وثائق  �أي��ة  من  و�لتحقق  للكليات  �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  �ىل  �لدخول 
�أية عمليات  خا�شة باخلريج كما توفر هذه �خلدمة للخريج فر�شة تتبع 
دخول �ىل وثائق �لتخرج �خلا�شة به من خالل ��شعار�ت �إلكرتونية ت�شله 

بهذ� �خل�شو�س ويتم توثيقها يف ذ�ت �لوقت وذلك يف �إطار من �ل�شفافية 
كتاريخ  يحفظ  للطالب  �لرقمي  �مللف  ه��ذ�  ب��اأن  ون��وه  و�حلماية.  و�ل��دق��ة 
�أي وق��ت دومن��ا حاجة  �إليه يف  �ل��رج��وع  �أك��ادمي��ي له م��دى �حلياة وميكنه 
ت�شني  �لبلوك  تقنية  �عتماد  يف  �لكليات  جن��اح  �أن  موؤكد�  �لكليات  ملر�جعة 
�خلدمات  يف  �لتطوير  م��ن  مل��زي��د  �مل��ج��ال  �شيفتح  �لرقمية  �لتعامالت  يف 

�للكرتونية م�شتقباًل.
من جانبه قال �لدكتور �شعيد �لظاهري رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة �شمارت 
وفق  �لعليا  �لتقنية  لكليات  �لعلمية  �ل�شهاد�ت  حتويل  م�شروع  �إن  وورل��د 
تقنية بلوك ت�شني يعد من �مل�شاريع �لر�ئدة لي�س فقط على م�شتوى دولة 
�لإمار�ت بل عاملياً كونه �أول نظام ينفذ بهذ� �حلجم حيث مت �لنتهاء من 
نظام  على  وو�شعها  �لكليات  خلريجي  ت��خ��رج  وثيقة  �أل���ف   155 حت��وي��ل 
با�شتخد�م تقنية بلوك  وورلد  �شمارت  �شركة  يف  طورناه  “�شهادة” �لذي 

ت�شني. و�أو�شح �ن هذ� �لنظام مت ربطه وتكامله مع نظام �لقبول و�لت�شجيل 
من  ويي�شر  �شهولة  بكل  للخريجني  �شي�شمح  مما  �لعليا  �لتقنية  كليات  يف 
�حل�شول على �شهاد�تهم وتقدميها لأي من جهات �لعمل م�شتقباًل وذلك 
من خالل هو�تفهم �لذكية بالإ�شافة �ىل �شهولة متكن جهات �لعمل من 
�لتحقق من موثوقية هذه �لر�شالة”. وتوجه بالتهنئة �إىل كليات �لتقنية 
على هذ� �لجناز مثمناً تعاونهم مع �شمارت وورلد يف �إجناز هذ� �مل�شروع 
و�لطلبة  �لكليات  م��ن  ك��ل  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول  ه��ذ�  م��ن  وي�شتفيد  �ل��ك��ب��ري. 
و�خلريجني وجهات �لعمل حيث �أ�شبح بالإمكان ��شتخر�ج وثائق �لتخرج 
ع��رب من�شة  �ل�شهاد�ت  م��ن  درج���ات وغ��ريه��ا  م��وؤه��الت علمية و�شجل  م��ن 
�خلا�شة  �لإلكرتونية  �لبو�بة  على  �لطالب  دخ��ول  ومبجرد  ت�شني  بلوك 
على  �لنقر  ثم  وم��ن   »»MyHCT و�ختيار  �جلامعي  رقمه  و�إدخ���ال  به 
خيار »e-credentials«. كما ميكن جلهات �لعمل �لتحقق من �شحة 
�ل�شهاد�ت وموثوقيتها عرب �لدخول �ىل �ملوقع �لإلكرتوين لكليات �لتقنية 
http://www. منه  و�لتحقق  �لرقمي  �ل�شهادة  ملف  وحتميل  �لعليا 

./hct.ac.ae/en/e-credentials-verification

•• ال�شارقة - وام:

�لتابعة  �ل�����ش��ارق��ة  �أط���ف���ال  ت��و����ش��ل 
�لقادة  ل�شناعة  ق���رن  رب���ع  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
و�مل���ب���ت���ك���ري���ن ت���ق���دمي �ل���ع���دي���د من 
�لرب�مج و�لأن�شطة “عن بعد” بهدف 
تنمية و��شتثمار طاقات �لأطفال من 
�ل�شارقة  مدينة  يف  �مل��ر�ك��ز  خمتلف 

و�ملنطقتني �لو�شطى و�ل�شرقية.
و�لتكنولوجيا”  “�لعلوم  م�شار  ففي 
ت��ق��دمي جم��م��وع��ة م���ن �لور�س  ي��ت��م 
قدر�ت  لتنمية  �لتدريبية  و�ل���دور�ت 
برنامج   .. �أب����رزه����ا  م���ن  �لأط����ف����ال 
�لذكية” �لذي  �لهو�تف  “تطبيقات 
مهار�ت  �لأط��ف��ال  �إك�شاب  �إىل  ه��دف 
�لذكية  �لهو�تف  تطبيقات  ت�شميم 
�ل��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ظ��ام �لأن���دروي���د 
تطبيقات  وت�����ش��م��ي��م  �ل���ربجم���ة  يف 

�شغرية ومتو�شطة و�أهم �لإحتياجات 
�لعمل  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��ج��ه��ي��ز  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 
�ل�شورة  و�إ�شافة  �لتطبيق  ومعاينة 
�مل�شروع  عنا�شر  وتنظيم  و�ل�����ش��وت 
باإ�شتخد�م  �ل��ت�����ش��م��ي��م  خ����الل  م���ن 

�لربجمة.
وتعرف �ملنت�شبون يف دورة “�لربجمة 
باإ�شتخد�م  �ل�شطناعي”  و�ل��ذك��اء 
�أ�شا�شيات  “�لأردوينو” على  برنامج 
ي�����ش��ت��خ��دم لعمل  �ل�����ذي  �ل���ربن���ام���ج 
�مل�شاريع �لذكية و �لت�شل�شل �ملنطقي 
�لتكر�رية  و�حل���ل���ق���ات  و�ل�������ش���روط 
للربجمة و�لقطع �لإلكرتونية �لتي 
جتارب  �إن�شاء  يف  ��شتخد�مها  ميكن 

�لأردوينو.
 - “�شكر�ت�س«  ب���رن���ام���ج  وي����ه����دف 
�أنو�ع  �لذي يعد �أحد   -  Scratch
و�لب�شيطة  �ل�شهلة  �لربجمة  بر�مج 

�لإب���د�ع  تنمية  �ىل  للطفل  �ملوجهة 
و�لإب��ت��ك��ار ل��دى �لأط��ف��ال وتعريفهم 
و�ملفاهيم  �لربجمة  لغة  باأ�شا�شيات 
يف  �مل�شتخدمة  و�ل��ك��ائ��ن��ات  �جل��دي��دة 
�أل���ع���اب وق�ش�س  لإن�����ش��اء  �ل��ربجم��ة 
�لر�شومات  ب���اإ����ش���ت���خ���د�م  ت��ف��اع��ل��ي��ة 

ب�شورة  �لربجمية  و�للغة  �ملتحركة 
برنامج  ج������اء  ح�����ني  يف  م���ب���ا����ش���رة 
�لتفاعلية  �ل��ب��ي��ان��ي��ة  �مل���خ���ط���ط���ات 
يعالج  �ل����ذي   »POWER BI«
ر����ش���وم  �إىل  وي���ح���ول���ه���ا  �ل����ب����ي����ان����ات 
ت��ف��اع��ل��ي��ة بهدف  ب��ط��ري��ق��ة  ب��ي��ان��ي��ة 

و�أهميتها  �لبيانات  �لأط��ف��ال  تعليم 
وحتويل  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �مل�������ش���اري���ع  يف 
بيانية  ر�شوم  �إىل  �ملجدولة  �لبيانات 
تفاعلية وجلب �لبيانات من م�شادر 
منها  و�خل���روج  ومعاجلتها  خمتلفة 
ب��ت��و���ش��ي��ات ب��ن��اء ع��ل��ى �ل��ن��ت��ائ��ج. كما 

�لور�س  من  جمموعة  �مل�شار  ت�شمن 
منها  و�لريا�شيات  �لعلوم  جم��ال  يف 
وتهدف  �لب�شيطة”  “�لإلكرتونيات 
�إىل �إك�شاب �لأطفال مهار�ت �لتمييز 
�لإلكرتونية  �ل���د�ئ���رة  م��ك��ون��ات  ب��ني 
وقيا�شها  و�إ���ش��ت��خ��د�م��ه��ا  و�أه��م��ي��ت��ه��ا 
و�لتعرف  وت�شغيلها  تركيبها  وكيفية 
يف  ور����س  ج��ان��ب  �إىل  �شالمتها  ع��ل��ى 
و�لإفرت��شية.  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ت��ج��ارب 
�لأطفال  م��ن  �ملنت�شبون  ت��ع��رف  كما 
�لت�شحر  حم����ارب����ة  م���ف���ه���وم  ع���ل���ى 
و�ل�شتالت  �ل����ب����ذور  زر�ع������ة  وط�����رق 
�مل�شاحات  و��شتغالل  �لرتبة  وجتهيز 
�لعبو�ت  تدوير  م��ه��ار�ت  �إىل  �إ�شافة 
من  ل��ل��زر�ع��ة  ك����اأو�ين  �لبال�شتيكية 
�لزر�عية  �ل��ب��ي��ئ��ة   “ ور�������س  خ�����الل 

�خل�شرة و�إعادة �لتدوير«.
ويف دورة عبقري �لريا�شيات “يو�شي 

تعرفو�  �مل�شتويات  مبختلف  ما�س” 
�حل�شاب  لنظام  �لعاملي  �ملفهوم  على 
باإ�شتخد�م  �حل�شاب  وط��رق  �لذهني 
�لعمليات  ح��ل  يف  “�لأباك�س”  �آل����ة 
“�جلمع  وه����ي  �لأرب����ع����ة  �حل�����ش��اب��ي��ة 
و�لطرح و�ل�شرب و�لق�شمة” لتنمية 
م���ه���ار�ت���ه���م �ل��ع��ق��ل��ي��ة و�ل���ذه���ن���ي���ة يف 
و�شرعة  ب��دق��ة  �حل�شابية  �لعمليات 
لديهم  �لرتكيز  معدل  ورف��ع  عالية 

وتعزيز �لثقة بالنف�س.
�لفنون تلقى �لأطفال  و�شمن م�شار 
جمموعة من �لور�س �ملو�شيقية �لتي 

�ملو�شيقي  �حل�����س  تنمية  �إىل  ه��دف��ت 
�لريكوردر  “�آلة  ور�شة  منها  لديهم 
�ل�شغري  و�ل����ع����ود  �ل��ب��ي��ان��و  وع������ازف 
و�لآلت  و�لي����ق����اع  و�ل�����ش��اك�����ش��ف��ون 
�ل���وت���ري���ة �ل���ف���ل���وت و�ل���رت�م���ب���ي���ت«. 
ممار�شة  بتجربة  �لأطفال  و��شتمتع 
م�شار  يف  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  �لأن�������ش���ط���ة 
ور�س  تنفيذ  مت  حيث  “�لريا�شة” 
منها  خمتلفة  ري��ا���ش��ي��ة  وت��دري��ب��ات 
ريا�شة  وم����ه����ار�ت  “�ل�شطرجن” 
ور�س  جانب  �ىل  وقو�نينها  �جل���ودو 

�للياقة �لبدنية.

اإ�صدار 89 األف موؤهل علمي خلريجي كليات التقنية عرب بلوك ت�صن واإتاحتها جلهات العمل

اأطفال ال�صارقة تنمي مهارات منت�صبيها يف الذكاء اال�صطناعي

اللواء املن�صوري يتفقد مركز �صرطة املرقبات بدبي
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•• ال�شارقة -الفجر:

�أدو�رها  �لقا�شمية  �جلامعة  و��شلت 
يف ت��وع��ي��ة ط��ل��ب��ت��ه��ا مب��خ��ت��ل��ف �أوج����ه 
فريو�س  م����ع  و�ل���ت���ع���اي�������س  �ل���وق���اي���ة 
خالل  م��ن  ونظمت  �مل�شتجد  ك��ورون��ا 
�شحية  ن���دوة  �لطلبة  ���ش��وؤون  ع��م��ادة 
ل��ط��ل��ب��ة �جل��ام��ع��ة وح��م��ل��ت ع���ن���و�ن ) 

كورونا بني �لو�قع و�لعالج(.
ودعت للتحدث يف حماور �لندوة كال 
من �لدكتور عبد�هلل �لدرمكي ع�شو 
�ل�شارقة  لإم��ارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س 
لمارة �ل�شارقة �ملتخ�ش�س يف �لتنمية 
�شجو�ين  ع���ادل  و�ل��دك��ت��ور  �لب�شرية 
�خت�شا�شي طب �ل�شرة وع�شو فريق 
 ( كورونا  بفريو�س  للتوعية  �لوطني 

كوفيد 19( .
ويف بد�ية �لندوة �أكد �ل�شتاذ �لدكتور 
ر�شاد �شامل مدير �جلامعة �لقا�شمية 
على �أهمية دور �لفرد يف وقاية نف�شه 
وجمتمعه يف ظل �جلهود �ملبذولة من 
�ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات  �لدولة  قيادة  قبل 
و�شالمة  ���ش��ح��ة  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ  يف 

�جلميع.
يقع  �حل����ايل  �ل�����دور  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�مل�شوؤول  ف��ه��و  نف�شه  �ل�شخ�س  ع��ل��ى 
باجللو�س  �لتز�مه  بعد  �شالمته  عن 
�لوقاية  �لج���ر�ء�ت  و�ت��ب��اع  �لبيت  يف 
و��شاد  ف���اع���ل  ب�����ش��ك��ل  و�لح�����رت�زي�����ة 
�لدكتور  �جل��ام��ع��ة مب�����ش��ارك��ة  م��دي��ر 
ع��ب��د�هلل �ل��درم��ك��ي و�ل��دك��ت��ور عادل 
�ل�شحية  �لندوة  �شجو�ين يف حم��اور 
يف  للجامعة  هاما  دور�  ت�شكل  و�لتي 

توعية طالبها.
عبد�هلل  �ل����دك����ت����ور  حت�����دث  ب���ع���ده���ا 
�ل�شت�شاري  �ملجل�س  ع�شو  �لدرمكي 
منظور  من  �لإمار�تية  �لتجربة  �ىل 
مفاهيم  ب��ه��ا  �ن��ع��ك�����ش��ت  ح��ي��ث  �د�ري 
��شتطاعت  و�ل��ت��ي  و�ل��ت��م��ي��ز  �ل���ري���ادة 
�أن تقدم منوذًجا  �أزمة كورونا  خالل 
��شتباقية  روؤي�����ة  خ���الل  م���ن  ري���ادًي���ا 
�ل�شحية  مب���ن���ظ���وم���ت���ه���ا  �أ����ش���ه���م���ت 
و�لتقنية �ملتطورة لأن ت�شنع جناحها 
�لأزمة  تلك  �لتعامل مع  وريادتها يف 
�لقيم  �إع������الء  ع��ل��ى  ذل����ك  م��ت��ك��ئ��ة يف 
قيادة  ت��ت��ج�����ش��د يف  �ل��ت��ي  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
جن�ًشا  تعرف  ل  �لإن�شانية  �أن  ت��درك 

ول عرًقا.
�أن تلك �لقيم هي ترجمة  و�أ�شار �إىل 
لكلمات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  بن ز�يد 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
»ل ت�����ش��ل��ون ه���م« ت��ل��ك �جل��م��ل��ة �لتي 
لقيادة  و�لقيم  �ملعاين  �أ�شمى  تعك�س 
�لعي�س  ���ش��م��ان  يف  ج���ه���ًد�  ت��دخ��ر  ل 
�لكرمي وبث �لطماأنينة يف نفو�س كل 
و�ملقيمني  وز�ئريها  �لدولة  مو�طني 

على �أر�شها �لطيبة.
�خلطط  لذكر  �لدرمكي  تطرق  كما 
مع  �لر�شيدة  �لقيادة  �تخذتها  �لتي 
ب���د�ي���ات �أزم�����ة ك���ورون���ا و�لإج�������ر�ء�ت 
�لهادفة ملنع تف�شي �لفريو�س وتعاملت 
ب�شفافية كاملة ووفرت كافة �لبيانات 
وفر�شت  ي���وم���ي  ب�����ش��ك��ل  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
و�لحرت�زية  �ل�شرورية  �لإج���ر�ء�ت 

حلماية كافة �أفر�د �ملجتمع.

وقال �لدرمكي يف مد�خلته يف �لندوة 
مل تتعامل دولة �لإمار�ت مبفهوم رد 
�ل�شتباقي  �لفعل  �ت��خ��ذت  ب��ل  �لفعل 
من خالل �إجر�ء �لفحو�شات �ليومية 
وكان  بها  و�ملقيمني  �ل��دول��ة  ملو�طني 
قامت  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  للجهود  ن��ت��اًج��ا 
�ملركز  �حتلت  �أن  �لإم����ار�ت  دول��ة  بها 
عاملًيا  ع�شر  و�حل�����ادي  ع��رب��ًي��ا  �لأول 
من بني �لدول �ملئة �لأكرث �أماًنا من 

�جلائحة .
خم��ت��ت��م��ا ب������اأن �ل������ش�����اد�ت م����ن قبل 
�لتجربة  جناح  مدى  تعك�س  �جلميع 
�لإمار�تية يف �لتعامل مع هذ� �حلدث 
ليج�شد  �إن���ذ�ر  �شابق  دون  �أت��ى  �ل��ذي 
م���دى ج��اه��زي��ة دول���ة �لإم�����ار�ت على 
كافة �مل�شتويات، وقدرتها �لعالية على 

�إد�رة �لأزمات مبختلف �أ�شكالها.

�شجو�ين  ع���ادل  �ل��دك��ت��ور  �أ���ش��ار  فيما 
فريق  وع�شو  �ل���ش��رة  طب  �أخ�شائي 
كورونا  ب��ف��ريو���س  للتوعية  �ل��وط��ن��ي 
تكثيف  �أه��م��ي��ة   �إىل   )19 ك��وف��ي��د   (
و�إط���الق  و�لتثقيف  �ل��ت��وع��ي��ة  ج��ه��ود 
�ل���ت���ي تخدم  �ل���ذك���ي���ة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
جمتمع  حر�س  �إىل  م�شري�  �ملجتمع 
و���ش��ع��ب يف حتقيق   ق���ي���ادة  �لم�������ار�ت 
و�ملجتمعي  �مل���وؤ����ش�������ش���ي  �ل���ت���ك���ات���ف 
تغب  مل  �لتي  �مل�شوؤولية،  و��شت�شعار 
�لطو�قم  م����ن  ب�������دًء�  �جل���م���ي���ع  ع����ن 
�لطبية وعطائها �لكبري، و�شوًل �إىل  

خمتلف فئات �ملجتمع.
وعرف �شجو�ين �جلائحة باأنها �لوباء 
م�شاحة  يف  �لب�شر  ب��ني  ينت�شر  �ل��ذي 
تت�شع  ق��د  �أو  مثال  ق���ارة  مثل  ك��ب��رية 
�ل���ع���امل �شاربا  �أرج������اء  ك��اف��ة  ل��ت�����ش��م 

�لنفلونز�  �لأ���ش��ود  ب��ال��ط��اع��ون  �مل��ث��ل 
�ل�شبانية �لتي �شربت �لعامل م�شري� 
�إىل �أنه من �أطول �جلائحات فريو�س 
ن��ق�����س �مل���ن���اع���ة �مل��ك��ت�����ش��ب��ة م��ن��ذ عام 
�ملحتمل  وم���ن  �لآن  و�إىل  1981م 
ما  �إىل  �لي����دز  �شحايا  ع���دد  و���ش��ول 
يف  �شخ�شا  م��ل��ي��ون  و100   90 ب��ني 

�أفريقيا بحلول عام 2025م .
ثم تطرق �إىل نوعية فريو�س كورونا 
ع��ن طريق  وذل���ك  ل��ل��ع��دوى  و�مل�شبب 
�ل������رذ�ذ �مل���ل���وث ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر مثل 
وب�شكل  و�ملالم�شة  و�لعط�س  �لكحة 
غ���ري م��ب��ا���ش��ر م��ث��ل م��الم�����ش��ة �شطح 

ملوث.
م�شئولية  �إىل  ����ش���ج���و�ين  و�������ش�����ار 
�جل��ام��ع��ة يف وق��اي��ة طلبتها م��ن هذ� 
�ل���ف���ريو����س م����ن خ�����الل �ت����ب����اع عدد 

م���ن �لح�������رت�ز�ت وه����ي ت��ق��ل��ي��ل عدد 
�لو�شائل  ع��ل��ى  و�ل���رتك���ي���ز  �لور�ق 
بعد  �لجتماعات عن  وعقد  �لرقمية 
م���ع ترك  �مل�����ش��غ��رة  �لج��ت��م��اع��ات  �أو 
و�لغ�شيل  �لر�شاد�ت  وو�شع  م�شافات 
�مل�شاعدة  �لعمالة  وفح�س  و�لتعقيم 
وت���ب���اع���د �مل���ك���ات���ب وق���ي���ا����س �حل�����ر�رة 
يف  �ملخالطني  ع��ن  و�لتبليغ  �ليومي 
حالة �كت�شاف حالة مع توفري �لدعم 

�لنف�شي .
ك��م��ا و�أك����د ع��ل��ى م�����ش��وؤول��ي��ة �لطالب 
بوقاية  و�ل��ت��ع��ام��ل  �لكمامة  لب�س  يف 
�لتباعد  وحت��ق��ي��ق  �ل��ط��الب  �شكن  يف 
ي��ق��ل ع���ن مرتين  �جل�����ش��دي مب���ا ل 
و�ل��ت��ع��ق��ي��م ع����ن مل�������س ���ش��ط��ح حمدد 
و�رت����د�ء �ل��ق��ف��از . ودع���ا خ��ال �لندوة 
للوقاية  �جل�����ش��م  م��ن��اع��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل 
�شبحانه  باهلل  بالتعلق  �لفريو�س  من 
�لوقائية  وت��ع��اىل و�ت��ب��اع �لج����ر�ء�ت 
و�لكمام  و�ل��ت��ع��ق��ي��م  �ل��غ�����ش��ي��ل  م��ث��ل 
�ل�شحي  و�لك��ل  �جل�شدي  و�لتباعد 
�ل���غ���ن���ي ب����ال����ف����و�ك����ه و�خل���������ش����رو�ت 
ومم�����ار������ش�����ة �ل����ري����ا�����ش����ة و�لق��������الع 
ع���ن �ل��ت��دخ��ني و�ل���ن���وم ب�����ش��ك��ل جيد 
�لتحديات  م��و�ج��ه��ة  يف  و�لي��ج��اب��ي��ة 
وم�شاعدة �لخرين و�لتو��شل معهم 
�لنف�س  وتخ�شي�س وقت لل�شفاء مع 
�ملجال  �لندوة ج��رى فتح  . ويف ختام 
ل��ط��رح �ل���ش��ئ��ل��ة و�ل��ن��ق��ا���س يف فاعلة 
مع  �لتعامل  و�أليات  �لوقاية  �أ�شاليب 
�لفريو�س و�لتعاي�س معه مبا ي�شمن 
مو��شلة �لأعمال �حلياتية و�حلفاظ 
على �شحة �ملجتمع و�شالمة �أفر�ده .

•• اأبوظبي-وام:

�أطلق برنامج خليفة للتمكني” �أقدر” فعاليات �لدورة �لر�بعة ملبادرة “�أقدر 
و�لق�شة  �ل���رو�ي���ة،  جم���الت  ت�شمل  و�ل��ت��ي  بعد” ،  ع��ن  و�ل���ق���ر�ءة  للكتابة 
�لق�شرية، و�ملقالة، و�أدب �لطفل، وتنمية �لذ�ت، وذلك بعد فتح باب �لت�شجيل 

لدور�ت وور�س �لربنامج �لتدريبية �شمن �ملبادرة ملدة �شهر.
للتمكني  خليفة  لربنامج  �ل��ع��ام  �ملن�شق  �ل��ه��رم��ودي  حممد  �مل��ق��دم  و�أو���ش��ح 
“�أقدر”.. �أن من �أهم ��شرت�تيجيات �لربنامج طويلة �ملدى هي بناء مهار�ت 
وقدر�ت �لن�سء و�ل�شباب يف جمالت �لكتابة �لإبد�عية �ملتنوعة �لتي ت�شتلهم 
من �ل�شخ�شية �لإمار�تية �أهم خ�شائ�شها و�لعمل على بلورتها �أدبياً و�أن هذ� 
�لأدبية  �لن�سء و�ل�شباب يف خمتلف �حلقول  ه��وؤلء  �لهدف يتطلب تدريب 
حول  �ل�شخ�شية  روؤيتهم  وتقدمي  �لإب��د�ع  من  متكنهم  �حرت�فية  بطريقة 
�لإبد�عية  �لكتابة  مب�شوؤولية  �لإح�شا�س  روح  وخلق  تهمهم،  �لتي  �لق�شايا 

ومدى تاأثريها على �ملجتمع و�لتفاعل معها.
يف  �لإبد�عية  �لقدر�ت  تفعيل  على  للعمل  تاأ�ش�شت  �ملبادرة  هذه  �إن  و�أ�شاف 
�حرت�فية  تدريبية  منظومة  خ��الل  م��ن  وذل���ك  و�ل�شباب  للن�سء  �لكتابة 
قو�عد  على  وعمليا  علميا  للتعرف  �مل�شاركني  تاأهيل  على  ترتكز  متكاملة، 
و�أ�شول �لكتابة �لإبد�عية �ملحرتفة لفت �إىل �أنه ل�شمان جناح ذلك ��شتعان 
برنامج خليفة للتمكني بنخبة من �خلرب�ء و�ملبدعني يف كل جمال من هذه 
�لعمل على جت�شري  �إىل  �إ�شافة  �لربنامج  ي�شتهدفها  �لتي  �لأدبية  �ملجالت 
�لعالقة بني هوؤلء �ملبدعني �جلدد وبني مبدعينا لو�شع ح�شيلة جتاربهم 
من  �أعلى  م�شتويات  نحو  �آفاقهم  وفتح  �أيديهم  بني  �لطويلة  �لحرت�فية 
مب�شتوى  �لإب��د�ع��ي��ة  �لكتابة  �ح���رت�ف  يف  وم�شاعدتهم  و�لب��ت��ك��ار  �لإب����د�ع 

عاملي.
�لدولة  �إم��ار�ت  �مل�شاركة من خمتلف  تو�شيع قاعدة  على  “ حر�شاً  و�أ�شاف 

�أطلق �لربنامج �لدورة �حلالية �إلكرتونياً للتدريب عن ُبعد تعزيز�ً لتوجهات 
دولة �لإمار�ت يف هذه �ملرحلة«.

�لفرتة  ه��ذه  �لتدريبية يف  و�ل��ور���س  �ل���دور�ت  �نطالق  �أن  �لهرمودي  و�أك��د 
ي�شهم يف فتح �آفاق �أبنائنا على م�شار�ت جديدة متكنهم من حتقيق �أحالمهم 
وتنفيذها على �أر�س �لو�قع من خالل تبادل �خلرب�ت و�لتعرف على جتارب 
�لآخرين. و�أن ذلك يتيح فر�شة كبرية للم�شاركة �لفاعلة و�إطالق �لإبد�عات 
�أن هذه  �إىل  و�أ�شار  لها.  �ملنا�شبة  �لبيئة  �لإم���ار�ت  دول��ة  تعد  �لتي  و�مل��ه��ار�ت 

�ملبادرة مت ت�شميمها وفقا لأف�شل �ملعايري و�لتناف�شية �لعاملية.
خليفة  لربنامج  �لعام  �ملن�شق  نائب  �لكتبي  �شلطان  �ملقدم  �أك��د  جانبه  من 
�أن هذه �ملبادرة تعد جزء� من مبادر�ت برنامج خليفة  “�أقدر” ..  للتمكني 
�لكتابة  �ل��وط��ن��ي��ة يف جم���الت  �ل���ك���و�در  �إع����د�د  �إىل  ي��ه��دف  �ل���ذي  للتمكني 
�لبد�عية وبناء �ل�شخ�شية �لمار�تية يف خمتلف �حلقول �لأدبية من �أجل 
�لثقايف  �ل��وع��ي  رف��ع  خ��الل  م��ن  �ملجتمع،  على  �إيجابية  �شخ�شية  �إ���ش��اف��ات 

و�لبد�عي وتنمية �ملهار�ت �لبد�عية عند �مل�شاركني.
وقال “ مت �لتن�شيق مع د�ر ن�شر وطنية متخ�ش�شة يف هذ� �ملجال ولها خرب�ت 
متنوعة يف جمال �لدب و�لكتابة وهي د�ر كتاب وتكون مهمتها متابعة �شري 
عمل �ملبادرة عن بعد وقد مت ت�شميم �لربنامج �لتدريبي بطرق �حرت�فية 
�ملتابعة عن طريق  وتنميتها من خالل  �لبد�عية  �لكتابة  لتطوير مهار�ت 
�لن��رتن��ت و�لفيديو و�ل��ربي��د �لل��ك��رتوين و�ل���ش��ر�ف على م��ر�ح��ل �لعمل 
�لبد�عي من �لبد�ية حتى �لنهاية علما بان هذه �لدور�ت �لتدريبية عن بعد 

طيلة �شهرين من موعد �لنطالقة«.
من جانبه �أ�شار �لكاتب جمال �ل�شحي، مدير عام د�ر كتاب للن�شر و�لتوزيع 
�إىل �أن “عامل �لإبد�ع قطع �أ�شو�طاً كبرية يف جمال �لتقنيات �حلديثة، ول 
�لهامة،  �لدرو�س  من  در�شاً  �لإب��د�ع  �أ�شبح  فقد  �أو تخطيها،  �إهمالها  ميكن 
يف  عليها  �لتعرف  من  للم�شارك  ُب��د  ل  �أ�شا�شية،  وقو�عد  فنية  قيماً  و�شكل 

موؤكد�ً  وب��ات  ع�شو�ئية.  بطريقة  ل  وثقافة  بوعي  �لإب���د�ع  مغامرة  خو�س 
�لأ�شاليب �حلديثة يف جمال  ��شتخد�م  �لبتعاد عن  ي�شتطيع  �أن ع�شرنا ل 
تقنيات �لكتابة �لإبد�عية �لتي حتتاجها �ملكتبة �لإمار�تية �ملحلية من �أجل 
تقدمي �أن�شج �لتجارب و�خلرب�ت و�ل�شتفادة من قدر�ت �خلرب�ء و�لأ�شاتذة 
على  و�لتعّرف  عليها،  ي�شرفون  �لتي  �ملجالت  من  جمال  كل  يف  �ملخت�شني 
على  و�لعمل  �لتدريبية  �ل��دور�ت  يف  للم�شاركني  �ملتوفرة  �لإبد�عية  �مللكات 
تفعليها وتن�شيطها وتقويتها، من خالل �إتقان �لكتابة �لإبد�عية، و�حرت�ف 

�لإبد�ع �لكتابي يف �أ�شوله وقو�عده«.
باأ�شول  �ل��دور�ت و�لور�س �لتدريبة تعد �شرورية للتمر�س  �أن هذه  و�أو�شح 
و�أ�شولها  �لكتابة  تقنيات  �أمام  �لآفاق  تفتح  و�لتي  �لنقدية،  �لأدبية  �لقر�ءة 
�إنتاج �أعمال رفيعة،  �لتي يجب �للتز�م بها و�لعمل على تطبيقها من �أجل 
وجت��ّن��ب �ل��وق��وع يف �لأخ��ط��اء �مل��ع��ت��ادة. ول��ع��ل �أه���م م��ا يف ه��ذ� �ل��ربن��ام��ج �أن 
خدمة  يف  �ل��ط��وي��ل��ة  �لح��رت�ف��ي��ة  جت��ارب��ه��م  ي�شعون  و�ملخت�شني  �خل����رب�ء 
�مل�شاركني، ويتبادلون معهم �خلرب�ت و�لتجارب و�ملعارف لأن ت�شعني باملئة 
وب��دون ذلك ل ميكن  و�لتمّر�س و�لجتهاد،  �لعمل  تعتمد على  �ملوهبة  من 

�أن يتحقق �لإبد�ع.
يذكر �أن هذه �لدور�ت و�لور�س �لتدريبية قام بت�شميمها نخبة من �خلرب�ء 
�لإبد�عية  �لكتابة  تطوير  م��ر�ح��ل  على  ب��الإ���ش��ر�ف  �ملخت�شني  و�لأ���ش��ات��ذة 
و�لربيد  �لإل���ك���رتوين  �مل��وق��ع  ط��ري��ق  ع��ن  متابعتها  خ���الل  م��ن  وتنميتها 
�لإلكرتوين و�لوقوف على مر�حل �لعمل �لبد�عي من �لبد�ية حتى �لنهاية، 
�أجل  من  وذل��ك  �لربنامج،  ه��ذ�  �نعقاد  �أث��ن��اء  �لرقمي  �لتو��شل  خ��الل  من 
�لنهائية من  �مل�شاركون ب�شيغتها  �لتي يقدمها  �لإبد�عية  �لن�شو�س  �إخر�ج 
بد�ية كتابة �لأعمال حتى ن�شرها. وت�شتمر هذه �لدور�ت و�لور�س �لتدريبية 
بني  ون�شرها  �لإبد�عية  �أحالمه  حتقيق  من  �مل�شارك  متّكن  �شهرين  طيلة 

خمتلف فئات �ملجتمع.

•• ال�شارقة-وام:

�ل�شارقة �لفرت��شي عطلتنا غري  برنامج �شيف  �لأحد  �ليوم  ينطلق 
وي�شتمر  ناديا   18 �لريا�شي مب�شاركة  �ل�شارقة  �لذي ينظمه جمل�س 

حتى 30 يوليو �جلاري عرب نظام �لت�شال �ملرئي ويبك�س.
�لر�مية  �ل�شرت�تيجية  �ملجل�س  �أه��د�ف  �إط��ار  يف  �خلطوة  هذه  وتاأتي 
�أوقات  و��شتثمار  و�مل��و�ه��ب  بالقدر�ت  و�لرت��ق��اء  بالن�سء  �لعناية  �إىل 
فر�غهم ومتكينهم من ممار�شة هو�ياتهم �ملف�شلة وغر�س روح �لعمل 
يف  و�إبد�عاتهم  طاقاتهم  وتفجري  �لر�هنة  �لظروف  ظل  يف  �جلماعي 

�شتى �ملجالت.
 8 م��ن  ل��الأع��م��ار  منت�شبا   80 ل��ع��دد  �ملجل�س  �لت�شجيل يف  �أغ��ل��ق  وق��د 
�شنو�ت حتى 12 �شنة بنني وبنات ليتم بدء فعاليات و�أن�شطة �لربنامج 
ملدة �شاعتني يوميا من �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء وحتى �ل�شاعة �ل�شابعة 

م�شاء.
�ل�شارقة  ملجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �حل��ز�م��ي  ه��الل  عي�شى  �شعادة  و�أ���ش��ار 
�إطار  يف  تاأتي  �ل�شيفية  �لإج��ازة  يف  �لفعالية  هذه  �إقامة  �أن  �لريا�شي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  لروؤية  وترجمة  بالن�سء  �لهتمام 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور 

رئي�شة  �لقا�شمي  حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  وقرينته  �ل�شارقة 
�ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة ومتابعة �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد 
�ل�شارقة ودعم مثل هذه  بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب حاكم 
�لعمرية ومتكينها  �لفئة  ق��در�ت هذه  �لتي تعمل على تنمية  �لرب�مج 

من �لإ�شتفادة من �شتى �ملجالت.
ولفت �حلز�مي �إىل �أن �لربنامج حظي باإقبال �شريع من �أولياء �لأمور 
يوم  خ��الل  �لت�شجيل  ب��اب  �إغ���الق  ليتم  عنه  �لإع���الن  منذ  للت�شجيل 
و�حد ومت و�شع برنامج منوع ي�شم �لعديد من �لأن�شطة و�لفعاليات 
�لدينية و�لرتفيهية و�لريا�شية و�لثقافية و�لتوعوية و�ل�شحية �لتي 

�لرتفيه  بني  و�جلمع  �ملنت�شبني  ق��در�ت  تنمية  �إىل  جمملها  يف  ن�شعى 
و�لت�شلية و�لفائدة وتر�شيخ �لقيم ون�شر �لوعي و�حلفاظ على �لهوية 
�لوطنية بجانب �إقامة �لعديد من �مل�شابقات �ملختلفة �لتي تعمل على 
�إىل  تق�شيمهم  �شيتم  �ل��ذي��ن  �ملنت�شبني  حما�س  ورف��ع  �مل��و�ه��ب  �إظ��ه��ار 
�لفعاليات  �إد�رة  ��شر�ف  حتت  �لعمرية  �لفئة  ح�شب  جمموعات  �أربعة 

�لريا�شية و�ملجتمعية باملجل�س.
وقام فريق �لعمل بو�شع معايري معينة للم�شاركات ليتم تقييمهم من 
خالل خمتلف �مل�شابقات منها �لدينية يف �لتجويد وحفظ �شورة قر�آنية 

�أ�شبوعيا و�شرح حديث �شريف بالفيديو بجانب �لرب�مج �لريا�شية.

برنامج �صيف ال�صارقة االفرتا�صي ينطلق اليوم مب�صاركة 18 ناديا

اجلامعة القا�صمية تنظم ندوة �صحية لطلبة اجلامعة 
بعنوان كورونا بن الوقاية والعالج 

برنامج خليفة للتمكن يطلق مبادرة اأقدر للكتابة والقراءة عن بعد يف خم�ش جماالت اأدبية

اأخبار ال�صاعة: االإمارات حتوز بو�صطتيها  
واعتدالها ثقة العامل وتقديره

•• اأبوظبي-وام:

��شتفتاء على �لثقة بها  �إىل  �أقرب ما يكون  �إن  �ل�شاعة  �أخبار  قالت ن�شرة 
ومقيا�س ملا حتظى به من تقدير و�شمعة طيبة �إقليمياً وعاملياً، جاء �لدعم 
�لكبري �لذي حظي به تر�شيح دولة �لإم��ار�ت للع�شوية غري �لد�ئمة يف 
2023، كنتيجة طبيعية لنهج   ��  2022 جمل�س �لأمن �لدويل للفرتة 
50 عاماً وقام على �لو�شطية و�لعتد�ل  �ختطته منذ قيامها قبل نحو 
دول  و�ح���رت�م متبادل مع  وت��ع��اون  بناء عالقات �شد�قة  و�حل��ر���س على 
�لكوكب،  �لعامل و�شعوبه على �ختالفها، وحيثما وجدت على �شطح هذ� 
وما ز�ل م�شتمر�ً ويتعزز يوماً بعد يوم من خالل مبادر�تها �لتي ت�شتلهم 
كل  �لإن�شانية  جتنيب  �إىل  د�ئماً  وتهدف  و�لت�شامن  �لعد�لة  قيم  �أرق��ى 
عن  �أو  نف�شه  �لإن�شان  ممار�شات  عن  �لناجمة  تلك  �شو�ء  �ملعاناة،  �أ�شكال 

عو�مل و�أ�شباب خارجة عن �إر�دته.
و�أ�شافت يف �فتتاحيتها حتت عنو�ن “�لإمار�ت حتوز بو�شطيتها و�عتد�لها 
�لكبري هو ثمرة حلر�س �لإمار�ت  ثقة �لعامل وتقديره” �أن هذ� �لدعم 
دعو�ت  لكل  �ملطلق  ورف�شها  �لدولية  �لعد�لة  مبادئ  �إر�شاء  على  �لد�ئم 
ونظريات �ل�شد�م و�ل�شر�ع �لتي ت�شعى �إىل تعميق �لفجوة بني �حل�شار�ت 
و�لثقافات وطم�س مقومات �لتعاون و�لتكامل و�لتفاهم بينها، وجهودها 
يف حماربة �لإرهاب و�لتع�شب و�لتطرف وكل �لأفكار �لظالمية �لتي تريد 
هدم ما حققه �لإن�شان من منجز�ت ح�شارية وتقدم وتطور يف جمالت 
�حلياة كافة، ومو�قفها �مل�شهودة �إىل جانب �حلق وم�شاعيها �لتي يعرفها 
�لقا�شي و�لد�ين لإحالل �ل�شالم وتوطيد �أركانه ودعمها جلهود �لتنمية، 
وم�شاركاتها يف مبادر�ت وجهود �إحالل �لأمن و�إنهاء �لنز�عات و�حلروب 

يف مناطق �لعامل �ملختلفة.
و�لبحوث  للدر��شات  �لإم���ار�ت  مركز  ي�شدرها  �لتي   �� �لن�شرة  و�أو�شحت 
�لإم���ار�ت  نالت  �مل��وق��ع  لهذ�  تر�شيحها  �إع���الن  ف��ور  �إن��ه   ���� �ل�شرت�تيجية 
�لتي  �ل��ه��ادئ  و�ملحيط  �آ�شيا  دول  جمموعة  تاأييد  من  �لكاملة  �لعالمة 
�لرت�شيح  هذ�  دعم  على  وتو�فقت  �أجمعت  دولة  يبلغ عدد �أع�شائها 40 
�ملتحدة،  �لأمم  ميثاق  بدعم  �لفتية  �لدولة  هذه  بالتز�م  ممثلوها  و�أ�شاد 
عن  ف�شاًل  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ملنطقة  يف  �ل�����ش��الم  توطيد  يف  �ل��ق��ي��ادي  وب��دوره��ا 
جهودها يف تعزيز مبد�أ �ل�شمولية ومكافحة �لإرهاب وت�شجيع �لتعددية 
ومتكني �ملر�أة ومبا تقوم به من دور بارز يف �شمان �ل�شالم و�لأمن �لعاملي 
و�لتخطيط للم�شتقبل، وهي �شهادة عاملية ومكانة مل تكن لتتحقق لول 
د�ئماً  �لتي تركز  �لر�شيدة  للقيادة  �ل�شديدة  و�لتوجيهات  �لثاقبة  �لروؤية 
على جعل �لإمار�ت مركز �إ�شعاع ح�شاري ومثاًل يحتذى به يف تبّني ون�شر 
قيم �لعد�لة و�ل�شالم ونبذ �لنزعات �لتي قد تذكي �خلالفات و�لعن�شرية، 
و�لتي ��شتلهمتها وعملت بها �لدبلوما�شية �حل�شيفة للدولة �لتي تو��شل 
�إن�شاين جديد يقوم على  �لإم��ار�ت و�لتب�شري بها نحو عهد  حمل ر�شالة 
�لعون  ب��ذل  ويعتمد  ج��م��ع��اء،  �لب�شرية  خ��ري  فيه  مل��ا  و�ل��ت��ك��ات��ف  �ل��ت��ع��اون 
و�مل�شاعدة يف �شبيل متكينها من جتاوز �ملحن و�لتغلب على �لعو�مل �لتي 

قد تهدد �حلياة �أو تعيق �لتنمية و�لتطور.
و�أكدت �أن دولة �لإمار�ت حر�شت يف كل �لأوقات على �ل�شطالع بدورها 
�ل�شر�عات  ف�س  م�شاعي  يف  و�شاركت  �ل���دويل،  �لقانون  ركائز  تعزيز  يف 
و�لتخفيف من حدة �لنز�عات، وكانت على �لدو�م يف مقدمة �لد�عني �إىل 
�لفو�شى  �نت�شار  عادل مينع  عاملي  نظام  وبناء  �لدولية  �ل�شر�ئع  �ح��رت�م 
وي��ح��ق��ق �ل���ش��ت��ق��ر�ر وي��ح��رتم �ل��ق��و�ع��د و�لأع�����ر�ف �ل��دول��ي��ة وت��ق��وم فيه 
هذه  لها  حقق  ما  وه��و  �ملتبادلة  �لثقة  �أ�ش�س  على  �ل��دول  بني  �لعالقات 
قدمتها  �لتي  �لعربية  �ملجموعة  ثقة  حمل  جعلتها  �لتي  �لدولية  �ملكانة 
كمر�شح وحيد لها لهذ� �ملوقع �لدويل، وكذلك جمموعة »�آ�شيا و�ملحيط 

�لهادئ« �لتي تبنت تر�شيحها بالإجماع.
�لن�شطة  بدبلوما�شيتها  �لأم���ن،  جمل�س  يف  �لإم����ار�ت  وج���ود  �أن  وذك���رت 
وعالقاتها �ملتميزة مع دول �لعامل وقو�ه وتكتالته وقدرتها على �إحد�ث 
نوعية  �إ�شافة  �شك  دون  �شي�شكل  �لدولية،  �ل�شيا�شة  �لإيجابي يف  �لتاأثري 
عليه،  ت��ع��ر���س  �ل��ت��ي  �ل��ع��ادل��ة  �لق�شايا  ك��ل  و���ش��ي��خ��دم  �ملجل�س  لرتكيبة 
�أث��ره يف خدمة �لأم��ن و�ل�شلم �لدوليني، لأنها ترّجح �شوت  و�شيكون له 
�لعقل و�حلكمة وت�شعى �إىل تعزيز ر�شالة �ل�شالم، ون�شر ثقافة �لت�شامح، 
خالل  من  �ل�شلمية  بالطرق  �لنز�عات  ت�شوية  خيار  نحو  د�ئ��م��اً  وجتنح 
�حلو�ر وبناء �لثقة وبعيد�ً عن خطاب �لتهديد و�لكر�هية وتتدخل حيثما 
�نطالقاً من  �ل��دم��اء  �حل���روب وحقن  �أ���ش��و�ت  لإ�شكات  ذل��ك ممكناً  ك��ان 
�مل�شاكل عرب �شلوك هذ� �لطريق �لذي ل  �لتامة با�شتحالة حل  قناعتها 

يجلب لالأطر�ف �ملعنية فيه �شوى �لويالت و�ملاآ�شي.
و�ختتمت �لن�شرة بالقول: “تر�شيح �شادف �أهله ومكانة عاملية تدعو �إىل 
�لفخر و�لعتز�ز وتوؤكد �أن �للتز�م و�لعطاء و�لنهج �لإن�شاين هي �لطريق 

نحو �شفوف �لكبار �لتي باتت �لإمار�ت تقف �ليوم يف �شد�رتها«.

•• دبي-الفجر: 

ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ك��رم 
دبي،  م��ك��ت��وم، ويل عهد  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
جهودها  ن���ظ���ري  �ل������رب،  د�ر  ج��م��ع��ي��ة 
�لأ�شهر  و�لنوعية، على مد�ر  �لكبرية 
�ملا�شية، يف مو�جهة فريو�س “كورونا 

�مل�شتجد«.
ج��اء ذل��ك، خ��الل زي��ارة نفذتها د�ئرة 
�خلريي  و�لعمل  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون 
ب�شارع  �لرئي�شي  مبقرها  للجمعية، 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي������د يف دب������ي، ���ش��م��ن وفد 
�ل�شيخ  ب���ن  ح��م��د  �ل���دك���ت���ور  ت���ر�أ����ش���ه 
لد�ئرة  �لعام  �ملدير  �ل�شيباين،  �أحمد 
�خلريي  و�لعمل  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون 

يف دبي، �لذي كان يف ��شتقباله خلفان 
رئ���ي�������س جمل�س  �مل�����زروع�����ي،  خ��ل��ي��ف��ة 
بن  علي  وع��ب��د�هلل  �لرب”،  “د�ر  �إد�رة 
ز�ي����د �ل��ف��ال���ش��ي، ن��ائ��ب �مل���دي���ر �لعام 

دروي�س  �أح���م���د  ب��ح�����ش��ور  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  �مل���دي���ر  �مل���ه���ريي، 
�ل��د�ئ��رة، وحممد  �خل���ريي يف  �لعمل 
�لتنفيذي،  �مل���دي���ر  �مل���ه���ريي،  ���ش��ه��ي��ل 

�جلمعية،  يف  �ل��ط��و�رئ  جلنة  ورئي�س 
و�لتي �أن�شاأتها خ�شي�شا للم�شاهمة يف 
�لت�شدي لتد�عيات �نت�شار �لفريو�س، 
وم�����در�ء  �لإد�رة  جم��ل�����س  و�أع�������ش���اء 

�لإد�ر�ت وروؤ�شاء �لأق�شام فيها.
با�شم  �مل��زروع��ي،  وق��دم خلفان خليفة 
�ل�شكر  خ���ال�������س  �ل������رب،  د�ر  ج��م��ع��ي��ة 
و�لمتنان  �لتقدير  ع��ب��ار�ت  و�أ���ش��م��ى 
ن��ظ��ري دعمه  دب����ي،  ل�����ش��م��و ويل ع��ه��د 
موؤ�ش�شات  وكافة  للجمعية  �ملتو��شل 
�لإم���ارة، وحتفيزه  �لعمل �خل��ريي يف 
و�مل�شاريع  �لإن�شاين  للقطاع  �مل�شتمر 
�ل��ت��ن��م��وي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، يف ظ���ل روؤي���ة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات 
نائب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س �لدولة، رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 

حاكم دبي-رعاه �هلل.
�مل�شوؤولني  م��ن   25 �لتكرمي  و�شمل   
من  �ل���رب،  د�ر  جمعية  يف  و�ل��ع��ام��ل��ني 

�لأول”  دف��اع��ن��ا  “خط  ب����  �مل��ل��ت��ح��ق��ني 
م���ن موظفي  �ل���ف���ريو����س،  مب��و�ج��ه��ة 
قطاعات  يف  وك������و�دره������ا  �جل���م���ع���ي���ة 
�ل�����ش��ي��ب��اين طاقم  خم��ت��ل��ف��ة. وق��ل��د د. 
�لوباء  مو�جهة  يف  �لرب”  “د�ر  عمل 
و�جلائحة �لعاملية �شارة خا�شة، حتمل 
كلمة )�شكر�(، مقدمة من �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 

�أث��ار �لبهجة و�لع��ت��ز�ز بني كو�در  ما 
�جلمعية.

�أحمد  �ل�شيخ  �لدكتور حمد بن  و�شلم 
“�إ�شالمية  ل�  �لعام  �ملدير  �ل�شيباين، 
دبي،  عهد  ويل  ل�شمو  ممثال  دبي”، 
“د�ر  مل�������ش���وؤويل وم��وظ��ف��ي  �ل��ت��ك��رمي 
�ل�شفوف  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  م���ن  �لرب”، 

�لأوىل يف مو�جهة )كوفيد19-(.

�لزيارة  خ���الل  �ل�����ش��ي��ب��اين،  د.  ون��ق��ل 
�ل�شيخ  �شمو  و�شكر  حتيات  و�لتكرمي، 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
�لرب  د�ر  جل��م��ع��ي��ة  دب������ي،  ع���ه���د  ويل 
و�أع�شاء جمل�س �إد�رتها وطاقم �لعمل 
مو�جهة  يف  �ن���خ���رط���و�  مم���ن  ف��ي��ه��ا، 
ك���ورون���ا، وجميع  ف���ريو����س  ت��د�ع��ي��ات 

�لعاملني فيها.

د. ال�سيباين ينقل �سكر وحتيات ويل عهد دبي للجمعية وكوادرها

حمدان بن حممد يكرم 25  من اأبطال خط دفاعنا االأول يف »دار الرب« 



األحد    5   يوليو   2020  م    -   العـدد   12978  
Sunday     5    July   2020  -  Issue No   12978

11

اآراء الكتاب

م�ساحة ن�ستعر�ص فيها الأفكار والإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه ول ميثل وجهة نظر ال�سحيفة
نتلقى م�ساركتكم عرب المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

زايد حي يف قلوبنا 
 ج��اءين �شيف من خ��ارج �لإم���ار�ت، يزورها للمرة �لأوىل يف حياته، ووفقاً 
لو�جب �ل�شيافة �آخذته ب�شيارتي يف جولة مبختلف �أرجاء �إمار�تنا �حلبيبة، 

ك��ن��ت �ق����دم ل���ه ن��ب��ذة ع���ن ك���ل �إم����ارة 
�حلاكمة  و�لأ�شرة  تاريخها،  نزورها، 
ب��ع��د �أن �أو���ش��ح��ت كنية  ف��ي��ه��ا، ط��ب��ع��اً 
�لالآلئ  وي�شم  يربط  �ل��ذي  �لحت��اد 

�ل�شبع.
�أن�شى �حلديث عن ز�يد  �أن  ل ميكن 
ز�يد  و�لعطاء،  �خلري  ز�ي��د  �ملوؤ�ش�س، 
�لإمار�ت رحمه �هلل وغفر له و�أ�شكنه 
حر�شت  �أين  ورغ����م  ج��ن��ات��ه،  ف�����ش��ي��ح 
ل����ه يف  �أ����ش���ه���ب  �أن  خ������الل ج���ول���ت���ي 
�لتطور �حلا�شل  �حلديث عن مدى 
�ل�شاملة،  ونه�شتها  �لفتية  دولتنا  يف 
�إل �أنه فاجاأين باأن بادرين باحلديث 

عن تبجيلنا حلكامنا، �إل �أنني وعلى غري عادتي قمت بهجمة م�شادة ملا قاله، 
و�لد�ً  �لدولة  رئي�س  باأننا نعترب  د�أبنا  �أن هذ� هو  له  له  فاأو�شحت  و�أ�شهبت 
للجميع، فما كان منه �إل �أن بادر بقوله مثلما تفعلون �لآن يف رجل رحل قبل 

�أكرث من ع�شر �شنو�ت.
هنا فا�س بي �لكيل لأنه طبعاً كان يق�شد ز�يد�ً رحمه �هلل، وهو من هو �شو�ء 
يل ولكل من عاي�شه �إبان حكمه �أو حتى من �شمع عنه ومل يعاي�شه مكاناً �أو 
�لكامل  �لإن�شانية باملعنى  �لو�لد �حلنون رمز  �أ�شهد به لهذ�  زماناً، وهو ما 
لها، فقلت له ما بالك يف رجل يعتربه كل من عا�س على �أر�س �لإمار�ت �أباً 
�ل��ط��و�ل على رحيله  �أن��ه رغ��م م��رور �ل�شنو�ت  ل��ه، فقد ك��ان كذلك، ودليلي 
�أن �جلميع لز�ل��و� يذكرونه باخلري لالآن، فهو بالن�شبة لأهل �لإمار�ت  �إل 

و�ملقيمني على حًد �شو�ء نعم �لأب ونعم �لقائد و�ملعلم و�ملوؤ�ش�س.
ومن فرط �ل�شدف �جلميلة �أننا وقفنا يف �إ�شارة �شوئية �أغلقت علينا طريق 
نظرنا  وجهنا  وقد  �نتظارنا  و�أثناء  �لقادمة،  �ل�شياحية  وجهتنا  �إىل  �مل��رور 
م�شتدير�ً  ياأتينا  �خل��ري  ز�ي��د  بوجه  ف��اإذ�  تخ�شر  �أن  �ل�شوئية  �لإ���ش��ارة  �إىل 
�شورة  ف�شاألني  �لطريق،  لنا  ليفتح  �نتظرناه  �لذي  �لأخ�شر  باللون  منري�ً 
من هذه �لتي ظهرت؟ فقلت له: ز�يد �خلري و�لعطاء و�لذي ��شتمر بف�شل 
فيهم  ب��ارك �هلل  �أبنائه  �شنو�ت من رحيله متمثاًل يف  بعد  �هلل عطاوؤه حتى 
ولهم، و�لذين ��شتمرو� على نهج �أبيهم يف �خلري و�لعطاء لكل من على �أر�س 
�ل�شمو رئي�س �لبالد  �ل�شادر عن �شاحب  �لقر�ر  �لإم��ار�ت، وعندها تذكرت 
مبنحة ز�يد �خلري ملوظفي �لإمار�ت بر�تب �شهر �أ�شا�شي مبنا�شبة عام ز�يد 
ومئوية ز�يد �خلري، فقلت له: نحن يف دولة �لإم��ار�ت نحتفي مبوؤية ز�يد 
�خلري حتى بعد مرور �شنني على وفاته، ل بل وعطاء ز�يد و�أبنائه �لكر�م 

م�شتمر با�شمه وب�شببه. 
رحمة �هلل عليك �أبي ز�يد و�أبا كل من على �أر�س �لإمار�ت �لغالية ، و�أ�شهد �هلل 
�أنني قد مل�شت حبك وذكر�ك �لعطرة على �أل�شنة �أنا�س مل يروك، ومل يزورو� 
�لإم��ار�ت �أو يعي�شو� فيها� لكن نالو� من ف�شل �هلل على �أياديك �لبي�شاء يا 
ز�يد �خلري و�لعطاء ، رحمك �هلل مبا �أ�ش�شت ور�شخت من �أخالقيات عربية 

�أ�شيلة تربيت عليها وربيت �أجياًل و�أجياًل.
 حمدي ا�سماعيل / اإعالمي

معَا للتغيري 
خلق �هلل �لإن�شان ووهبه �لرغبة بالتغيري وخ�شه بها عن �شائر �ملخلوقات، 
ول  و�لتطوير،  �لتجديد  ونحو  �لأف�شل  نحو  ي�شعى  وبالفطرة  فالإن�شان 
�ل��روت��ني يجد  ف��خ  عندما يقع يف  �لعك�س مت��ام��اَ  ب��ل على  ي�شتقر على ح��ال 
نف�شه ملوَل وك�شوَل.  فالتغيري هو �خلطوة �جلوهرية �لتي يجب �أن تقوم 
�أن ترتبط باأي  �أهد�فك وهو قناعة تنبع من د�خلك دون  بها للو�شول �إىل 

زمان �أو مكان، ويجب �أن يكون لديك 
و�ل�شجاعة  و�لعزمية  و�لوعي  �لإر�دة 
لتحفيز قوة �لتغيري، قال تعاىل )�إن 
�هلل ل يغري ما بقوم حتى يغريو� ما 
�لتغيري  ه��ذ�  ي��ك��ون  وق��د  باأنف�شهم( 
�لتوجيه  يجد  مل  �إذ�  �شلبياَ  لالأ�شف 
�إيجابياَ  جنعله  حتى  لكن  �مل��ن��ا���ش��ب، 
فاأنت  ب��ال��ت��ح��ف��ي��ز،  ي��ق��رتن  �أن  ي��ح��ب 
ق���ائ���د ه����ذ� �ل��ت��غ��ي��ري وع��ل��ي��ك �إع�����ادة 
وتخلي�شه  �ل��ب��اط��ن  ع��ق��ل��ك  ب��رجم��ة 
و��شتبد�لها  �ل�شلبية  �ل��رب�م��ج  م��ن 
ب��الإي��ج��اب��ي��ة، �ب��ت��ع��د يف ح��ي��ات��ك عن 

يحبطو�  �أن  لهم  ت�شمح  ل  و�مل�شتفزين،  و�ملحبطني  �ل�شلبيني  �لأ�شخا�س 
عزميتك، ثق بنف�شك وبقدر�تك، ل تقارن نف�شك بالآخرين فلكل منا قدر�ت 
و�ق��رتب من هدفك  ومو�هب و�شخ�شية متيزه، نظم حياتك و�شع خططاَ 
بثبات وبقوة ) يا يحيى خذ �لكتاب بقوة ( �بد�أ بتغيري �أ�شياء ب�شيطة مهما 
كانت �شغرية، ور�قب �لنتائج فهي مقيا�س تقدمك �أو تر�جعك، ر�قب نف�شك 
هل �أ�شبحت �أكرث �إيجابية و�نتاجية لنف�شك، وملن حولك وملجتمعك، �نظر 
�إىل ما حققته و��شعر بالر�شا و�لمتنان و��شكر �هلل فالنجاح �ل�شخ�شي يولد 
�لوحيد  �لد�عم  لأن  �أح��د  على  تعتمد  �أو  تنتظر  ل  بالإيجابية،  قوي  �شعور 
�أبد�َ  �لتغيري ول تقل  �أن��ت، توقف عن �خل��وف من  �لتغيري هو  ق��وة  لطاقة 
"ل �أ�شتطيع" بل تعلم من جتاربك، وتذكر �أنه ل يوجد �شيء ��شمه ف�شل بل 
جتارب وخرب�ت كن �شبور�َ.  �بد�أ �لآن وبدون ت�شويف، ل تظن �أنك تاأخرت 
�أبد�َ مهما كان عمرك �أو ظرفك،  تغري تقدم، و تذكر �أن �لو�شول للهدف هو 

�لبد�ية ولي�س �لنهاية.
منال احلبال /اإعالمية 

البخل عند الرجال
"�لبخيل ي�شرق  �لقدمي:  �ملثل  يقول 
�لآخرين" ولالأ�شف  �أج��ل  من  نف�شه 
ه��ذ� و�ق���ع �حل���ال عند �ل��ب��خ��الء ويف 
مبر�س  مبتلى  �لبخيل  �أن  �عتقادي 
و�لبخل،  بال�شح  مرتبط  لأن��ه  ع�شي 
لي�س فقط يف حجب �ملال عن �أ�شرته 
متع  م��ن  وزوج���ت���ه  �أولده  وح���رم���ان 
من  �لب�شيط  �لق�شط  وحتقيق  �مل��ال 
لكن  �ل���رثوة،  توفرها  �لتى  �ل�شعادة 
�لبخل حتى يف �مل�شاعر ومنح �ل�شعور 
بالأمان و�لتخلي عن متعة �لتو��شل 

�لإن�شاين، فنجده يبخل بالبت�شامة و�لكلمة �لطيبة على �أقرب �لنا�س �إليه 
منه،  �ل�شفاء  �شعب  مر�س  �لبخل  �لعمل.   وزم��الء  و�لأ�شدقاء  �لأه��ل  من 
�ملكانة  ول  �لتعليم،  مب�شتوى  له  عالقة  ل  �ل�شخ�س  بعقيدة  مرتبط  لأن��ه 
�لجتماعية لأن نظرته حمدودة ل يتمتع باأفق عايل ومل ي�شعر بالأخر ورمبا 
�إليه يطلبون  �لنا�س  �أقرب  نف�شه حني يرى  و�ر�شاء  �ل�شادية  �رتقى ملرحلة 
ويرف�س لي�س �ملال فقط بل �أب�شط �حلقوق �حل�شية و�ملعنوية.  جند �لبخيل 
من �لرجال، متجهماً عاب�شاً يوزع �لبت�شامات بقدر ويعرب عن م�شاعره بلغة 
فيبقيها  زو�لها  ويخ�شى من  �لأحا�شي�س  يكنز  وكاأنه  �لإف��ر�ط،  �خلوف من 
�مل�شاعر لأنها تتجدد كلما خرجت وم�شت قلوب  بحوزته ومع �لوقت تتبلد 
�لعنان لها وفتح  �إط��الق  �مل�شاعر وعدم  �أما �حتبا�س  �لب�شر كالرحمة و�ل��ود 
قف�س �لوجد�ن �شتموت وي�شبح �شاحبها يف عد�د �لأمو�ت. �لبخل ل يتجز�أ، 
فالبخيل �شمويل يف كل �شيء من �ملال و�حلب، حتى �لكلمة لها عنده ح�شاب، 
ل ي�شيع وقته يف بناء عالقات ت�شتنزف �أمو�له �أو تنق�شها، لكنه يبحث د�ئما 
عن �ملو�شوعات �لتى تنمي ثروته، �لع�شق �حلقيقي عنده هو روؤية �لأمو�ل 

تزد�د عنده وتنق�س عند غريه، �لبخل �شفة ذميمة فاجتنبوها. 
�لغريب �أن �لبخيل يبدو عليه عدم معرفته بالبخل و�أنه كرمي، بل ويغايل 
ب��ني �لبخل  �ل��ك��الم ع��ن �جل���ود وي���ذم �لبخل وي�شجع �حل��ر���س، و���ش��ت��ان  يف 
و�حلر�س، فكالهما له �شماته وخ�شائ�شه، �حلر�س �لز�ئد ل يختلف كثري� 
عن �لبخل و�إمنا �حلر�س �ملتزن حممود، لأن �حلر�س يتبعه خطة للحفاظ 

على �ملو�رد و�ل�شادر�ت، وو�شع هدف لتحقيقه.
حممد اأ�سامة

املزرعة 
ورث ثروة كبرية جد� من عمه �ملهاجر للرب�زيل ، فكرر �أن ي�شتثمر �لرثوة 
وحرفيني  عمال  ل�شتقد�م  و��شطر  �ل�شحر�ء،  يف  كبرية  مزرعة  �إن�شاء  يف 

م��ن ب��ق��اع �لأر������س، وب��اجل��ه��د و�لعرق 
رمال  م��ن  �مل��زرع��ة، حولها  تعمري  مت 
�شفر�ء جلنة خ�شر�ء، ومبا �أنه ثري 
يتلقو�  �أن  و�أح��ف��اده  �أبنائه  على  فكان 
�للغات  يدر�شون  �خل��ارج،  تعليمهم يف 
و�ل��ف��ن��ون و�لق��ت�����ش��اد، ����ش��ت��ف��ادو� من 
�لتيكيت،  فن  تعلمو�  �لكثري،  �أوروب��ا 
�حلياة  ومن�����ط  �ل�������ش���ي���ار�ت  وق����ي����ادة 
�لقانون،  و�ح����رت�م  للنظام  �ل��د�ع��م��ة 
�أبيهم وجدهم،  �إىل مزرعة  وملا عادو� 
�آلت  �شيء،  كل  يف  متقدمة  وج��دوه��ا 
بالتقطري  �ل�������ري  و����ش���ب���ل  �حل�������رث 
لتوفري �ملياه، �لطريق ممهد و�لنخيل 

تتدىل منها  �أعمدة من حديد  �ملحمولة على  �لعنب  و�أ�شجار  �ل�شفني  على 
�لعناقيد باألو�نها �ملختلفة.

�أ�شحاب  �أزم��ات، �لأحفاد �ملثقفون  �أو   كل �شيء ي�شري بامتياز بدون م�شاكل 
�لعمال  �ل�شتغناء عن  ب��اأن  �خ��ربو� جدهم  �لفذ،  و�لقت�شاد  و�لفنون  �لعلم 
و�حلرفيني �شيوفر مبالغ طائلة، لنهم ياأخذون �أمو�لنا وي�شاركونا معا�شنا، 
�لأمو�ل،  �لعمالة لتوفري  ي�شتغنى عن  �أن  �لفكرة عند �جلد وقرر  �ختمرت 
خا�شة و�أن �لري �لكرتوين و�حل�شاد ل يحتاج �إل �لقليل من �لأيد �لعاملة. 
وزر�عة  م��ن ري  �إد�رت��ه��ا  و�لقائمني على  �مل��زرع��ة  ل�شكان  �خل��رب  و���ش��ل  ومل��ا 
وز�د  �شوؤونهم،  يف  وتدخل  تع�شف  و�ع��ت��ربوه  �ل��ق��ر�ر،  من  ��شجرو�  وح�شاد 
�لقلق و�لتوتر بني �لعاملني، ويف �ليوم �لتايل �نت�شر خرب �أن طبيب �لوحدة 
�أمو�لنا وي�شاركونا يف رزقنا، مل  ياأخذون  �ل�شحية ومهند�س �لري و�ملقاول 
ينتظر كل من �حلرفيني ول �ملهنيني مو�جهة �شاحب �ملزرعة، �إميانا منهم 
باأن �جلد�ل ل يفيد و�ل�شرتحام ل ينفع، وعادو� �إىل بالدهم بدون رجعة.  
لالأر�س  يتطلع  �لباكر  �ل�شباح  يف  كعادته  �مل��زرع��ة  �شاحب  �جل��د  ��شتيقظ 
يهتم  �أح��د، مل  فلم يجد  �لتى جت��ري من حتت ق�شره،  و�لأن��ه��ار  �ل�شا�شعة 
تدخل  �لق�شر  مديرة  �نتظر  �لب�شر،  من  �مل��ز�رع  بخلو  ول  �ملوح�س  بالفر�غ 
�جلميع  خ��اوي،  و�لق�شر  غرفته  من  خ��رج  ت��اأت،  فلم  �لقهوة  بفنجان  عليه 
�أو حتى رجاء، جمع �لأبناء و�لأحفاد ليوزع  �أو نقا�س  ��شتئذ�ن  �ن�شرف بال 
ومل  تعلمو�  ب��اأن��ه��م  �خ���ربوه  عندما  ���ش��دم  و�ملهنيني،  �ل��ع��م��ال  م��ه��ام  عليهم 
�أي مهنة، تطلع  لديهم فكرة عن  ولي�س  �لو�قع،  �أر���س  �ملهام على  ميار�شو� 
�جلد للم�شاكن �خلاوية و�لطرق �خلالية و�شرب كف بكف، وطاأطاأ �لأحفاد 
عبقري،  عندي حل  قائال  و�لذكاء،  �لعلم  �لعريف مدعي  �أب��و  �إل  روؤو�شهم، 

ناأجر �ملزرعة وناأكل من �إيجارها.
خالد عبد املق�سود 

الفن التجريدي
فن يعتمد يف �لأد�ء على �أ�شكال ومناذج 
يف �شورتها �لطبيعية، ويتميز مبقدرة 
وبقدرة �لفنان على ر�شم �ل�شكل �لذي 
�أو �خليال  �ل��و�ق��ع  م��ن  ���ش��و�ء  يتخيله 
�أو  يت�شابه  قد  متاما،  جديد  �شكل  يف 
�ل�شكل �لأ�شلي للر�شم  ل يت�شابه مع 
�لنهائي. يعتمد �لفن �لتجريدي على 
و�أدو�ت  و�لأل������و�ن،  �لأ���ش��ك��ال  ب�شاطة 
�لإمياء يف �إحد�ث �أثره كنوع من �أنو�ع 
 ، معنويا  طابعا  متتلك  �لتي  �لفنون 

ومنظما ويبتعد هذ� �لنوع من �لفنون عن �لو�شف �لدقيق لو�قعية  �لأ�شياء 
�أو طبيعتها، حيث ل ت�شف �للوحة �أو �ملنحوتة كائنا معينا �أو مكانا ما، فما 
�مل�شتخدمة  و�لأ�شكال  �لفني، وحجمه،  �لعمل  لون  �ل  هو  ما  �لناظر   ي��ر�ه 
لر�شمه، وما يحويه من �آثار �شربات �لفر�شاة، ولكنه يف نف�س �لوقت ل يعد 

فنا مبالغا فيه، �أو فنا يغري معامل �ل�شيء كالفن �لتكعيبي.
�سيماء الكيالين /فنانة ت�سكيلية

اأحبك  يا وطني الثاين
يحظى بع�س �لب�شر بالرتحال بني �لأقطار، يحط كالطري �ملهاجر على كل 
غ�شن بع�س من �لوقت، فمن هوؤلء من يحمل يف طياته هموم وطنه �لأم، 
وهناك من يجد يف �أر�س كل �خلري ويخلق بها كيان جديد وحياة جديدة، 
�أ�شري  و�لطماأنينة ف�شار  �لإن�شانية  �شوقا يف وطن منحه  �أنه يذوب  لدرجة 

هذ� �لنجاح و�لأم��ان بعيد� عن وطنه 
�لأم �لذي ولد فيه ون�شاأ وترعرع على 
ثر�ه، و�لوطن �لثاين يغرث يف �لقلب 

�أن�شودة، فتقول فيه:
يا م�شدر �إلهامي و�إبد�عي

يا مهد موهبتي وكتابة �أ�شعاري
�أح��ب��ك وه��ل يف �حل��ب ري��ب �أو مذلة 

لثو�ين
يا وطني �لثاين �أيها �لغايل

�شباحك خري يا وطني �لثاين
�شباحك  ر�ق لعلم يخفق بالأعايل     

ي�شتقر �حلب يف �لوجد�ن وهذ� ل يعني ن�شيان �لوطن �لأول، فغالبا �لوطن 
�لثاين مينح بع�شاً من �لنجاحات لأنه ياأتي يف وقت يكون �ملرء فيه ب�شن 

ي�شمح له بالتمييز. 
يا فرحي ومبعث بهجتي يا وطني �لثاين

يا نغمة يف حياتي يا مهد �أبد�عي ومتيز كلماتي   
يا  عطر� فو�حا  لرت�بك �لغايل

يا مهجة  قلبي باأعماقي
فاأنا  بنب�شك �أحيا و�أرقى باأد�ئي  

وبك �أ�شدو تر�نيم ع�شقي بكنفك لليايل   
يا حكايات جمد  تتجدد بحياتي

و�إذ� بالذي يع�شق �لوطن �لثاين ر�أى يف حياته �جلروح تلم و�لآلم متحى 
مع ع�شق �ملكان و�حرت�م �لنظام و�لقو�نني.

يا ملئم جرحي �لد�مي
يا �أملي ووجعي وحرقة �آلمي

يا �أغنية �أرددها ب�شبحي وم�شائي  
 يا ق�ش�شا  تروي  حكايات بالدي

يا ب�شمة حياتي مل�شتقبل �آتي
و�إ�شر�قه �لأمل بليلي و نهاري  

يا ن�شمة �شحر عبق  بعطر �لو�دي  
�شباحك خري و�أمل يا وطني �لثاين     

�شباح �خلري يا وطني �لثاين
�إليك �أ�شكو همي وحزين ووح�شة مكاين   
�إليك حنيني  و�شوقي لرت�ب ي�شم �آلمي

ويهدئ من روعي 
وروحي  �لتائهة بالرب�ري  

يا وطني �لر�قد  بفكري 
يا م�شدر �لهامي

يا وطني �لثاين
يا من ي�شكن باأ�شلعي  يف حنايا وجد�ين  

�أهديك حبي �لد�ئم
وع�شقي �لد�ئم  ووفائي

�آه يا وطني �ناجيك بغربة �أيامي  
حلبك يا وطني �لثاين

مع غروب �أيامي  
�حلق عاليا باأجنحتي  

�أحلق يف ف�شاءك �لرحب �حلاين
يا وطني  �لغايل �شمني �أح�شن �آلمي

دفئني  مثل �أهلي وع�شرية غائبة بفوؤ�دي
يا وطني �لقريب �لبعيد يا وطني �لثاين

�أهديك حبي �خلال�س بوفاء وتفان  
يا من �شكنت قلبي  و�أزلت وجعي و�آلمي   

هم�شك �خلافت يد�عب �شكوتي ب�شمتي و�آهاتي   
بك حكايات �لن�شر ل�شيوخ �أحبهم مثل �أبائي

يا مليح �لوجه يا وطني �لثاين
فاأنت  �لوطن �لذي كفكف دمعي و�آلمي

�لتحقيق،  �شهلة  معادلة  �لأم  بالوطن  و�لهتمام  �لثاين  �لوطن  �أن�شودة 
فال�شعي ور�ء حتقيق �لأحالم قد يتطلب �لنتقال �إىل وطن �آخر و�لعي�س 
بني �أهله، ومع �لوقت يتحول �ملكان رويد� رويد� �إىل كيان ملت�شق بالنف�س 
مما يجعل �ملرء ي�شعر بالألفة و�لطماأنينة و�شط �شعب طيب يقدم كل ما 

لديه من خدمات للنجاح و�لتفوق.
�سحر حمزة /كاتبة واإعالمية

الطفل وحدة قيا�ص امل�ساعر
عامل �لطفولة يحتوي يف م�شمونه على �لكثري من �مل�شاعر و�لأحا�شي�س �لتى 
يفتقدها عامل �لكبار، وهذ� يت�شح يف لهفة �لطفال و�لتم�شك باأ�شخا�س دون 
�لأخرى، فنبع �مل�شاعر كاحلبل �ل�شري ي�شد ويجذب �لأطفال �إىل كل �شاحب 
ح�س مرهف، وغالبا ما ي�شتكني �لأطفال يف �أح�شان من لديهم حنان وعيون 

�لنقي�س  على  �يجابية،  وط��اق��ة  ب���اردة 
تخرج  �ل��ذي��ن  �لأ�شخا�س  م��ن  متاما 
يفتقدون  منفر،  �شعاع  عيونهم  م��ن 

لأب�شط و�شائل �ملحبة و�لحتو�ء.
بل  للقلوب،  قيا�س  وح��د�ت  �لأط��ف��ال 
�أهلهم  حم��ب��ة  تعك�س  مقابلتهم  ه��م 
لل�شيف، فاإذ� جتنب �لأطفال �ل�شيف 
عدم  على  دليل  فهذ�  عنه،  و�بتعدو� 
�ل�شورة  خ��الل  من  �لنف�شية  �لر�حة 
�ل��ذه��ن��ي��ة �ل��ت��ى ك��ون��ه��ا �لأط���ف���ال من 
ح��دي��ث �لأب��وي��ن ع��ن ه��ذ� �ل�شخ�س، 
�لأبوين  م��ن  ينتقل  و�ل��ك��ره  ف��احل��ب 
يت�شبب  مما  �ل�شمع،  ملجرد  لالأطفال 

�لبتعاد  �لأط��ف��ال  وحماولة  �لفرقة  يف 
عن م�شدر �لكر�هية �لدفينة �لتى غرثها و�ليه فيه بدون ق�شد �أثناء �حلو�ر 

عن �لأ�شخا�س.  
�لأقارب  حول  و�جل��د�ل  �لنقا�س  عدم  �لو�لدين  على  ينبغي  �لأ�شباب  لهذه 
و�لأ���ش��دق��اء وذك���ر �ل��ع��ي��وب و�مل��ح��ا���ش��ن �أم���ام �لأط���ف���ال، وذل���ك لتجنب خلق 
يتحدث  فاأحيانا  �لطبيعية،  �حلياة  ممار�شة  على  تقدر  ل  مهتزة  �شخ�شية 
�شلبي، وهنا موطن  و�أ�شلوب  �يجابي  باأ�شلوب  �ل�شخ�شية  �لأبوين عن نف�س 
�لأ���ش��خ��ا���س، لأن هذ�  �لفكري و�حل��ك��م على  �لقلق و�خل���وف م��ن �لرت��ب��اك 
�لنمط يتبع يف غ�شل �ملخ، من تزويد جرعات �مل�شادة حول ق�شية �أو �شخ�س، 
ويقف �مل�شتمع يف منت�شف �لطريق بال �شيطرة على �لنفي �أو �لقبول، علينا 
�أو�شياء عليه  �أن نحرتم عامل �لطفولة ومننحه �حلرية يف �لختيار، نكون 
فيما يخ�س �ل�شلوك �أما �مل�شاعر و�لأحا�شي�س فرتكها له ول�شت�شعاره �لقوي 

�لذي ل يخيب، لأنه بب�شاطة ياأتي من �لفطرة �ل�شليمة.
رنا ال�سريف /كاتبة �سورية

ملاذا النف�ص اول ؟ 
�لقيامة  ي���وم  ه��ل   ... نف�شي  نف�شي 
م���ن ���ش��دة م���ا ف��ي��ه وه����ول م���ا نتقيه 
 ، نف�شي  نف�شي  لقول  �لد�فع  �شيكون 
ما  ه��ذه �حلياة  �ي�شا يف  �ن هناك  �و 

ي�شتدعي قول نف�شي نف�شي ؟
نقتل  �ن  �لأ����ش���ر�ر  ف��ع��ل  ي�شتحق  ه��ل 
�ليثار فينا لنقول نف�شي نف�شي ؟ �و 
 ، قانون  قانون يختلف عن  �ن هناك 
�لدنيا  يف  �لنف�س غرينا  على  فنوثر 
فقط  �لي����ث����ار  ي���ك���ون  �لخ�������رة  ويف 
م�����ش��ال��ة ح��ريت��ن��ي ولكن  ل��ل��ن��ف�����س ؟ 

�لآخرة  فعل  �إىل  من�شاقة  �لنف�س  �ن  �ل�شوؤ�ل  هذ�  على  �لإجابة  �ن  وج��دت 
�ل  �ملديح  يكون  ول   ، �و مبديح  بطلب  ج��اءت  �لتي  �لدنيا  فعل  �ك��رث من 
للزيادة ، وخا�شة �ن كان �ملادح هنا هو �هلل عز وجل ) َوُيْوِثُروَن َعلَى �َنُف�ِشِهْم 
ٌة ( ، ويوؤكد �هلل على �أن �لنف�س هي �لأوىل باخل�شا�شة  َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخ�َشا�شَ
�إذ� كان جهاد� يف حتويلها �إىل �لغري طلبا لالآجر و�لثو�ب  دون غريها �ل 
وكال   ، �أخ��رى  نف�س  �ىل  ت�شتحقه  �شيئا  �لنف�س  من  تنتزع  حينما  فانت   ،
، كالذي يقدم نف�شه وهي �شد �لنف�س يف قتلها  �لنف�شني نف�س يف �لنهاية 
�شهيدة يف �شبيل �هلل �و �لوطن و�لو�جب ، فالنف�س قطعا ل تتوق كغريها 
من �لرغبات �مللحة �ىل �لت�شحية مامل يكن �ملقابل �كرب و�عظم ، وكم من 

�لنا�س غذينا نفو�شها خري� فقابلت ذلك �خلري �شر� ونكر�نا.
مريا علي /اإعالمية 

زلة ل�سان
م�شطلح زلة �لل�شان ل يتحقق �إل �إذ� خرجت �لكلمات بدون ق�شد وحتت 
تاأثري نف�شي وع�شبي، �شحيح �أن هذ� لي�س مربر� للخطاأ، لكن غالبا هذه 
�ملحتملة، ويف ع�شرنا �حلايل  للردود  ب��دون تفكري م�شبق  �ل��زلت تخرج 

ب�شر،  م��ن  تقتل  ل�شان  زل��ة  م��ن  ك��م 
�لر�شا�شة  م���ن  �أق�����وى  ف��ال��ك��ل��م��ات 
و�أ���ش��د م��ن �ل��ف��ولذ، و�إل م��ا خ�شها 
�هلل ب�شفات �لطيبة و�خلبيثة و�شتان 
وترفع  ت�����ش��ف��ي  ف�������الأوىل  ب��ي��ن��ه��م��ا، 
�ليجابية  ع��ل��ى  وحت���ث  �مل��ع��ن��وي��ات 
تبعث  و�لثانية  �لنف�شية،  و�ل��ر�ح��ة 
�لقلق  وت��ن�����ش��ر  �ل��ن��ف�����س  �خل����وف يف 
�شتكون  ع��و�ق��ب��ه��ا  و�ل��ت��وت��ر وغ��ال��ي��ا 
وخ��ي��م��ة. �أك�����رث �مل��ع��ر���ش��ون ل���زلت 
وهذ�  �ل�شيا�شة،  رج��ال  ه��م  �لل�شان 

منت�شر جد� وقت �لأزمات و�لكو�رث، 
�أن زلة ل�شان رجل �ل�شيا�شة تعك�س �شيا�شة �لدولة ومن �ملمكن  و�لغريب 
�أن  كما  �ملجتمع،  م��ن  فئات  ب��ني  �أو  �ل���دول  ب��ني  �لعالقات  �شفو  تعكر  �أن 
�لإعالميني لهم ن�شيب �لأ�شد يف زلت �لل�شان خا�شة مع بر�مج �لتوك 
�لكالم لفرت�ت طويلة  �ملذيع على  تعتمد على قدرة  �لرب�مج  �شو، فهذه 

مما يوقعه يف �لكثري من �لأخطاء.
�لعالج من هذه �لعادة ين�شاأ مع تدريب �لذ�ت على �لتفكري قبل �لنطق، 
وترك م�شاحة من �لوقت للرد، فهذه �لربهة �لزمنية مهما كان زمنها �إل 
�أنها �شت�شاعد على �لهدوء و�لرد بروية وعمق، علما باأن �لندفاع و�لتاأثر 
باملناخ �ملحيط يجرب �ل�شخ�س على �لرد �ل�شريع بدون تاأين �أو حتى �أخذ 

نف�س عميق يكبح جماح �لغ�شب و�ل�شرعة �ملفرطة يف �جلو�ب.
�لل�شان باخلطاأ تت�شبب يف تقطيع  �لكلمة �لطيبة �شدقة فزلة  �إذ� كانت 
حبال �لود و�ملحبة وتوقع �لفنت �أحيانا، كما �أن عقاب زلة �لل�شان فوري 
�شوي، فالتفكري  ملا حتتويه من م�شمون غري  �أو �جلمهور،  �ملجتمع  من 

�ل�شليم قبل �لرد يجنب �ل�شخا�س �لعديد من �لأخطاء . 
�لتى �ثرت يف م�شار  �لل�شان  �لعديد من زلت  �لثقايف  �مل��وروث  ولدينا يف 
حياة �أ�شحابها، ولعل �أ�شهر زلة ل�شان تلك �لتى تتكون من كلمات معدودة 
" �أذكرين عند ربك" وغريها من زلت �لل�شان �لتى �طاحت بتاريخ طويل 
لقائلها، ولعدم �مل�شي قدما نحو هذه �لأخطاء ينبغي �لتدريب على �شبط 

�لنف�س، و�لتفكري �مل�شتمر و�حرت�م �لأخر.
ال�سيماء حممد ال�سحات /خبرية �سحافة واإعالم

التطبيق الأ�سلوبي عند العرب
�لنّقاد  �لعقود �لأخرية باهتمام عدد من  �لأ�شلوبّية يف  �لدر��شات  حظيِت 
�ل�شتعانة  م��ن  ب���دًء�  �جّت���اه،  م��ن  �أك���رث  ف��وّزع��و� جهودهم يف   ، �ملحدثني 
ب��امل��وؤّل��ف��ات �ل��غ��رب��ّي��ة �ل��ت��ي ت��ه��ت��ّم ب��الأ���ش��ل��وب��ّي��ة وت��رج��م��ت��ه��ا و��شتخال�س 
هذه  بت�شنيف  ُم���روًر�  و�جّت��اه��ات��ه��ا،  باأعالمها  و�لتعريف  م�شطلحاتها 
�لتي  �لكتب  بع�س  يف  بها  و�لتعريف  مفهوماتها  وفح�س  �مل�شطلحات 
�إىل  و���ش��وًل  �لتنظريّي،  �لأ�شلوبّي  �جلانب  على  منهجّيتها  يف  �عتمدت 
ونعني  �حلديث؛  �لأ�شلوبّي  �لدر�س  يف  �ل�ّشنام  ذروة  وهو  �لأه��ّم  �مل�شتوى 

�جّتاه بع�س �لدر��شات �لأ�شلوبّية �إىل �لإطار �لتطبيقّي. 
�إىل �حلديث عن �لعالقة بني �لتنظري  �أنَّ هذ� يقودنا  وغنيٌّ عن �لبيان 
�أغلب  �إنَّ  �إذ  بينهما،  �لتوفيق  وكيفّية  �لأ�شلوبّي،  �ل��در���س  يف  و�لتطبيق 
عمِلها  خطو�ت  ور�شمت  لها،  منهًجا  �لتز�وج  هذ�  من  �ّتخذت  �لدر��شات 

�لأ���ش��ا���س، فغالًبا ما يبد�أ  وف��َق ه��ذ� 
فيه  يتحّدث  بتمهيد  عملَه  �لباحث 
عن �لعالقة �لوثيقة بني �جلانبني 
�ُشرعان  لكّنه  و�لتطبيقّي،  �لنظرّي 
ي��ن�����ش��ى ذل�����ك، ف��ي��غ��و���س عمله،  م���ا 
ق�شد، يف جانب  دون  �أو من  بق�شد 
ت���ق���دمي بع�س  �ل��ت��ن��ظ��ري حم�������اوًل 
�مل��ع��ل��وم��ات �ل��ت��ي ي��ر�ه��ا، م��ن وجهة 
ن���ظ���ره، �أ���ش��ا���ش��ّي��ة، ل��ك��ّن��ه ُي���ف���ِرط يف 
����ش��ت��ع��م��ال��ه��ا ويف ت��ك��ر�ره��ا وه���و ما 
�شورة  �ل���غ���ال���ب  يف  ع��م��ل��ه  ي��ج��ع��ل 

م�شّوهة عن �أعمال �شابقيه. 
�إّن��ه قد  �لتنظريّي، حتى  تناول �جلانب  �حل��ّد يف  يتجاوز  هم  بع�شَ �إنَّ  بل 
ي�شارف على نهاية بحثه دون �أن يقّدم ربًطا مقنًعا بني �لتنظري و�لتطبيق، 
وقد ي�شل �لأمُر به �ألَّ يعّرف �لقارئ مب�شمون در��شته، ثّم َيعود �أدر�جه 
�لعابرة،  �لتطبيقّية  �لأ�شلوبّية  �لإ�شار�ت  بع�س  باإير�د  فاته  ما  ويتد�رك 
ي�شرُي  و�أّن��ه  �بتد�ًء،  قاله  ملتزم مبا  باأّنه  بعده  و�لقارئ من  نف�شه  ليقنع 
وفق منهج و��شح يّتخذ �لتطبيق �شبياًل له، لكّنه يف حقيقة �لأمر ل يخرج 
-يف معظم ما قّدمه- عن �لإطار �لتنظريّي �خلال�س. وهنا يكمن �جلانب 

�لأكرب من �لإ�شكال يف �لتطبيق �لأ�شلوبي.
�لأعمال  بع�س  �أنَّ  �ل��ع��رب��ّي  �لأ���ش��ل��وب��ّي  �ل��در���س  يف  �لفجوة  ق  يعمِّ ومّم���ا   
يعاين من  فاإّنه  خ��رج  و�إن  �لعنو�ن ل يخرج عنه،  ره��ني  �لتطبيقّية ظ��لَّ 
منه.  لي�س  ما  �لتطبيقّي  عمله  يف  �لباحُث  فُيدخل  و�لت�شوي�س،  �خللط 
لي�شت  ق�شايا  و�لتو�ّشع يف  �لت�شّتت  يبدو  �لعمل  بع�ٍس من  ق��ر�ءة  ول��دى 
�أثره يف  �أ�شلوبّية؛ ما ي�شهم بالنتيجة يف تقييد �لبعد �جلمايّل وحتجيم 

هذه �لدر��شات، ورمبا ت�شنيفها يف مكاٍن لي�س لها.
الدكتور ح�سني م�سطفى العبو
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عربي ودويل

ب�شكل منتظم  ت��رودو  وزوج��ت��ه �شويف غريغو�ر  ت��رودو 
غريغو�ر  ت�شت�شيف  كما  “وي”،  موؤ�ش�شة  فعاليات  يف 
للموؤ�ش�شة.  �لإلكرتوين  �ملوقع  على  �شوتيا  بثا  ت��رودو 
كند�،  �لرئي�شي يف  �ملعار�س  �ملحافظني  �أن حزب  يذكر 
“وي”  �لتحقيق. ومل تعد موؤ�ش�شة  هو من طلب هذ� 
�آلف   5 �إىل  ي�شل  ما  يقدم  �ل��ذي  �ملنح  برنامج  تدير 
�لذين  �لثانوية،  �ملرحلة  بعد  ما  لطالب  كندي  دولر 
�لربنامج  ه��ذ�  تطبيق  ومت  ت��ط��وع��ي.  بعمل  ي��ق��وم��ون 
لأن جائحة فريو�س كورونا جعلت من �ل�شعب، �أو من 
خالل  عمل  على  كثريين  ط��الب  ح�شول  �مل�شتحيل، 

�ل�شيف.
�إنه  �لإل��ك��رتوين،  بيان على موقعها  يف  “وي”  وقالت 

“ل�شالح �لربنامج كان من �لأف�شل �ل�شماح للحكومة 
بتويل �إد�رته”، فيما �عتربت �حلكومة �أن �ملوؤ�ش�شة “لن 
ت�شتفيد من تدخلها«. و�لثنني، قال ترودو �إن “وي” 
“�لقدرة  لديها  �ل��ت��ي  ك��ن��د�  يف  �ل��وح��ي��دة  �ملنظمة  ه��ي 
مفو�س  و�شيحقق  �ل��ط��م��وح«.  �ل��ربن��ام��ج  ت��ق��دمي  على 
�لأخالقيات �أي�شا فيما �إذ� كان �لبيان يظهر �أن ترودو 
“�أعطى وي معاملة تف�شيلية على �ملوؤ�ش�شات �لوطنية 
ت��رودو مرتني  �لأخ��رى«. وعاقب مفو�س �لأخالقيات 
�ملرة  �مل�شالح. وكانت  من قبل، خلرقه قو�عد ت�شارب 
خان  �أغ��ا  جزيرة  يف  عطلة  لقبوله   2017 يف  �لأوىل 
�خلا�شة يف 2016، و�لثانية كانت �لعام �ملا�شي ل�شعيه 

للتاأثري على ق�شية قانونية ل�شركة. 

•• اأوتاوا-وكاالت

ثالث  ت���رودو،  جا�شنت  �لكندي  �ل���وزر�ء  رئي�س  ي��و�ج��ه 
مفو�س  ب��د�أ  �أن  بعد  �مل�شالح،  بت�شارب  يتعلق  حتقيق 
�حلكومة  منحته  عقد  يف  حتقيقا  بكند�  �لأخ��الق��ي��ات 
مكتب  وق��ال  ت���رودو.  باأ�شرة  �شلة  لها  خريية  ملوؤ�ش�شة 
�إذ�  �إنه يحقق فيما  مفو�س �لأخالقيات، ماريو ديون، 
كان ترودو قد خرق �لقو�نني �لتي حتظر على �ل�شا�شة 
�شنع �أو �مل�شاركة يف قر�ر�ت تعزز م�شاحلهم �ل�شخ�شية، 
وذلك باختيار موؤ�ش�شة “وي” �خلريية �لكندية لإد�رة 
900 مليون دولر  برنامج منح طالبية يبلغ حجمه 
و�شارك  �أم���ريك���ي(.  دولر  م��ل��ي��ون   664.5( ك��ن��دي 

رو�صيا: التعديالت الد�صتورية تدخل حيز التنفيذرئي�ش وزراء كندا يواجه ثالث »حتقيق اأخالقي«
•• مو�شكو-وكاالت

�لن�س  ن�شر  بعد  �لتنفيذ  حيز  رو���ش��ي��ا  يف  للجدل  �مل��ث��رية  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �ل��ت��ع��دي��الت  دخ��ل��ت 
�جلديد للد�شتور، �أم�س �ل�شبت. وكان �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني وقع على مر�شوم 
ويتيح  بوتني  �شالحيات  �جلديد  �لأ�شا�شي  �لقانون  ويو�شع  �شابق.  وق��ت  يف  بالتعديالت 
�ملعار�شة يف  تتهم  �ملقابل،  �نتخابه. ويف  �أُِع��ْي��د  2036 يف حال  �ل�شلطة حتى  �لبقاء يف  له 
رو�شيا بوتني بالنقالب على �لدولة. كان بوتني �أملح �إىل هذه �لتعديالت يف خطابه لالأمة 
مطلع يناير �ملا�شي، وبعد وقت ق�شري، قامت جمموعة عمل باإعد�د مقرتحات بهذ� �ل�شاأن 
و�شدق عليها �لربملان �شريعاً، غري �أن �مل�شروع عطل بع�س �ل�شيء ب�شبب �أزمة كورونا حيث 
مت تاأجيل �إجر�ء �ل�شتفتاء �لذي كان مقرر�ً يف �أبريل �ملا�شي ليتم يف نهاية يونيو �ملا�شي. 
�لناخبني.  من  92ر77%  �لتعديالت  ل�شالح  �شوت  �لنتخابات،  جلنة  بيانات  وبح�شب 
�إىل حدوث تزوير لالأ�شو�ت على نطاق و��شع، كما قوبلت نتائج  �ملعار�شة  وت�شري توقعات 

�ل�شتفتاء بانتقاد�ت على �مل�شتوى �لدويل.

متويل االأحزاب والتدخالت اخلارجية.. ملف يدق ناقو�ش اخلطر بتون�ش

اأبناء هونغ كونغ يلتفون على قانون االأمن باالبتكار

•• عوا�شم-وكاالت

ملكافحة  �لوطنية  �لهيئة  رئي�س  حذر 
�لطبيب،  �شوقي  ت��ون�����س،  يف  �لف�شاد 

من مغبة �ندلع “حرب بالوكالة” تخو�شها �أحز�ب تون�شية نيابة عن قوى 
�إقيمية، معترب� �أن �لو�شعية �حلالية لتمويل �لأحز�ب، �ملتعلقة بال�شفافية، 

“خطرية«.
�ل�شيا�شية  �لتنظيمات  �شعف  مكامن  عن  مثرية  تفا�شيل  �لطبيب  و�أورد 
“خطرية”،  �أن �لو�شعية �حلالية �ملتعلقة بال�شفافية  يف تون�س، و�أ�شار �إىل 
دور  تر�جع  �لعقاب، ف�شال عن  و�لإف��الت من  ب�”�لت�شيب  و�شفه  ملا  نظر� 

�لق�شاء وتق�شري هيئة �لنتخابات يف مر�قبة متويل �لأحز�ب«.
وبد� �أن هذه �لعو�مل حولت �مل�شهد �ل�شيا�شي يف �لبالد، �إىل ماي�شبه �شاحة 
تتلقاه  متويل  �إىل  خ�شو�شا  �أ���ش��ارو�  مر�قبني،  وف��ق  رقابة”،  بال  “حرب 

حركة �لنه�شة من قطر وتركيا. 

�لو�شع �لإقليمي �ملعقد، وهو ما �عرتف به �أي�شا �لرئي�س �لتون�شي، قي�س 
�شعّيد، �لذي ك�شف عن �متالكه معلومات ب�شاأن تدخالت خارجية يف �ل�شاأن 

�لتون�شي بتو�طوؤ د�خلي.
وت�شاعدت يف �لأ�شابيع �لأخرية حدة �نتقاد�ت �لتون�شيني حلركة �لنه�شة 

�لإخو�نية، على خلفية �لعديد من �مللفات.
ر��شد  �حل��رك��ة،  زعيم  تطالب  عري�شة  توقيع  �لتحركات  �أب���رز  م��ن  وك��ان 
بع�س  ح�شب  دولر  �ملليار  جت���اوزت  �ل��ت��ي  ث��روت��ه  ع��ن  بالك�شف  �لغنو�شي، 

�لتقدير�ت.
�إىل  ب��د�أ يخرج  �إىل حديث   ومل يتوقف �لأم��ر عن ه��ذ� �حل��د، بل تعد�ها 
�شيما  ل  �لنه�شة من جهات خارجية،  تتلقاه  �ل��ذي  �لتمويل  ب�شاأن  �لعلن، 

وحذر �لطبيب من �أن هناك “بو�در خطرية لندلع حرب �إقليمية بالوكالة، 
تخو�شها �أطر�ف �أجنبية من خالل متويل بع�س �لأحز�ب«.

�ل�شيا�شية،  �حلياة  �لأجنبي يف  �لتدخل  تبديد خماوف  �إىل  تون�س  وت�شعى 
من خالل �لتمويل �لأجنبي، عرب �شن قانون جديد.

ويت�شمن م�شروع �لقانون �جلديد تنظيم �أو�شاع �لأحز�ب، و�إعادة �لنظر يف 
�لتمويل �لعمومي، �لذي من �ملنتظر �أن يكون جاهز� على مد�ر �ل�شنة، ول 

يقت�شر على �ملحطات �لنتخابية.
�ملتهمة  �لأح��ز�ب،  لرقابة  �إط��ار قانوين  �لت�شريع �جلديد و�شع  �شاأن  ومن 

بع�شها، ب�شبهات ف�شاد وبالتو�طوؤ مع جهات �أجنبية.
متاهات  يف  بتون�س  �ل��زج  �إىل  ت�شعى  �لأط���ر�ف  بع�س  �إن  تون�شيون  ويقول 

قطر وتركيا. 
�حلزب  رئي�شة  طالبت  جانبها،  م��ن 
�لنائبة  تون�س،  يف  �حل��ر  �لد�شتوري 
ب�شرورة  مو�شى،  عبري  �ل��ربمل��ان،  يف 
من  ياأتي  �ل��ذي  �لتمويل  خا�شة  للربملان،  �لأجنبي  ل��الخ��رت�ق  حد  و�شع 

جهات خارجية. 
�لد�خلي  �لقانون  بخرق  �لتون�شي  �لنو�ب  جمل�س  مكتب  مو�شي  و�تهمت 
للمجل�س، وذلك بعد ت�شويته �شد تعيني جل�شة عامة ملناق�شة �لالئحة �لتي 

تقدم بها �حلزب، و�لتي تهدف لت�شنيف �لإخو�ن تنظيما �إرهابيا.
وتعد 

وتعد مو�شي �شوتا بارز� د�خل �لربملان �لتون�شي، وقادت يف �لآونة �لأخرية 
جهود� مل�شاءلة رئي�س �لربملان ب�شاأن دعمه للتدخل �لرتكي يف ليبيا �ملجاورة، 
رغم جلب �أنقرة �آلف �ملرتزقة و�لإرهابيني من �شوريا، مما ي�شكل تهديد� 

�أمنيا على تون�س و�ملنطقة برمتها.

•• عوا�شم-وكاالت

يعي�س لبنان ظرفاً ��شتثنائياً جلاأ 
�للبنانيني  خالله عدد كبري من 
�مل�شلح  �ل�شطو  �أو  �لن��ت��ح��ار  �إىل 
لتاأمني قوت �أولدهم �لذين باتو� 
ي��ت�����ش��ورون ج���وع���اً ب�����ش��ب��ب غالء 
�لفاح�س،  �لغذ�ئية  �مل���و�د  �أ�شعار 
وتدهور �للرية لأدنى م�شتوياتها 

�أمام �لدولر �لأمريكي.
�أم�س   ���ش��ادرة  عربية  �شحف  ويف 
�ل�����ش��ب��ت، ف����اإن ل��ب��ن��ان ب����ات ينفذ 
للخروج  �حلقيقية  �حل��ل��ول  م��ن 
م���ن �لأزم������ة �لق��ت�����ش��ادي��ة �لتي 
يعي�شيها ب�شبب �شيطرة حزب �هلل 
على قر�ر �حلكومة و�لذي مينع 
دول��ي��ة مانحة  �أي ج��ه��ات  ب����دوره 
غ��م��ار م�شاعدة  �خل��و���س يف  م��ن 

لبنان. 

تدهور الأمن الجتماعي
“�ل�شرق  �����ش����ح����ي����ف����ة  ق������ال������ت 
�لأو�شط”، �إن �نخفا�س �خلدمات 
للمو�طنني  �لدولة  �لتي تقدمها 
�لأزمتني  خلفية  على  �للبنانيني 
�أف�شى  و�مل���ال���ي���ة  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
�لجتماعي،   �لأم����ن  ت��ده��ور  �إىل 
�ل�شطو  ظ���اه���رة  ب�����د�أت  �أن  ب��ع��د 
للح�شول  ب��ال�����ش��الح  �للبنانيني 
�لغذ�ئية  �ح���ت���ي���اج���ات���ه���م  ع���ل���ى 

تتز�يد.
ودفع �لفقر �للبناين علي حممد 
�لهق )61 �شنة( على �إطالق �لنار 
من م�شد�س على ر�أ�شه قرب �أحد 
و�شط  �حلمر�ء،  �شارع  يف  �ملقاهي 
حال ذهول �ملارة. وبا�شرت �لقوى 
�لأم��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ق��ي��ق يف �حل����ادث. 
�لتو��شل  م���و�ق���ع  رو�د  وت��ن��اق��ل 
لبن  فيديو  مقطع  �لجتماعي 
“�جلوع دفعه  �إن  عمه يقول فيه 

لالنتحار«.
�نتحار  و�شهد لبنان عدة حو�دث 
�أقدم  حيث  �لأزم���ة،  �نفجار  منذ 
دي�شمرب   4 يف  ل��ب��ن��اين  م���و�ط���ن 
على  �مل���ا����ش���ي،  �لأول(  )ك����ان����ون 
ب�شبب طرده  ب��ريوت  �لنتحار يف 
من �لعمل، وتر�كم بع�س �لديون 
عليه، وتبعه �آخر يف بلدة عر�شال 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب

يبحث �شكان هونغ كونغ عن طرق 
معار�شتهم  عن  للتعبري  مبتكرة 
جديد�  قانونا  بكني  �أق��رت  بعدما 
ل�شبط �لأمن يف �ملدينة وبا�شرت 
�ل�شرطة توقيف �أ�شخا�س يرفعون 

�شعار�ت �شيا�شية باتت حمظورة.
�جلديد  �ل���ت���ه���دي���د  ومب����و�ج����ه����ة 
مبقا�شاتهم على كل ما من �شاأنه 
�مل��ط��ال��ب��ة ب��ح��ك��م ذ�ت����ي �أو����ش���ع �أو 
يلعب  �مل��دي��ن��ة،  ه��ذه  يف  ��شتقالل 
ويحورون  �ل��ك��الم  ع��ل��ى  �أب���ن���اوؤه���ا 
�ل�شيوعي  �حل����زب  ع��ق��ي��دة  ح��ت��ى 

�ل�شيني للتعبري عن ��شتيائهم.
فعلى ج�شر يف منطقة كوزو�ي باي 
للتظاهر�ت  مركز  وهي  �لتجارية 
�مل����ن����ادي����ة ب���ال���دمي���وق���ر�ط���ي���ة يف 
�ل�شيار�ت  مت��ر  �لأخ�����رية،  �ل�شنة 
ر�شمت حديثا مفادها  عبارة  �أمام 
�أن  ي����اأب����ون  م���ن  ك���ل  “�نه�شو�! 

ي�شبحو� عبيد�!«
و�لعبارة ماأخوذة من �ل�شطر �ألأول 

من �لن�شيد �لوطني �ل�شيني.
ي��ك��ون م��ع��ار���ش��ا كتب  �أن  وي��رج��ح 
هذه �لعبارة �لتي قد تاأتي كذلك 

على ل�شان مو�طن وطني.

�ملرحلة معركة “ع�ّس �أ�شابع«.

ارفع يدك عن لبنان
�ل��ك��ات��ب �شليمان ج���ودة يف  ي��ق��ول 
“�مل�شري  ب�����ش��ح��ي��ف��ة  ل���ه  م���ق���ال 
“ل يبدو لبنان يف حاجة  �ليوم”، 
هذه �لأيام �إىل �شيء قدر حاجته 
�لرئي�س  �شعار  رف��ع  يعيد  �أن  �إىل 
يف  ت��ردد  �ل��ذي  �ل�شهري،  �ل�شاد�ت 
�ل�شبعينيات طوياًل.. وكان يقول: 
لبنان!..  ع���ن  �أي���دي���ك���م  �رف����ع����و� 
تعديل  �إىل  �ل�شعار  يحتاج  ورمب��ا 
�ل�شيغة  ع��ل��ى  ل��ي�����ش��ب��ح  ب�����ش��ي��ط 
لبنان!.  عن  ي��دك  �رف��ع  �لتالية: 
حزب  ه��و  �ملق�شود  يكون  و���ش��وف 
�هلل، �لذي لو ��شتطاع �أن يتعامل 
م��ع �لأم�����ور مب��ن��ط��ق وط���ن���ي.. ل 
لبنان  يقدم  ف�شوف  �أب��د�ً  طائفي 
ع��ل��ى �إي�����ر�ن، �ل��ت��ي ل ُي��خ��ف��ي هو 
عندئذ  ي��درك  و���ش��وف  لها  ولءه 
ل��ه م��ن طهر�ن،  �أب��ق��ى  ل��ب��ن��ان  �أن 
لكل  عا�شمة  عا�شت  ب��ريوت  و�أن 
بلده،  ج��ن�����ش��ي��ة  ي��ح��م��ل  ل���ب���ن���اين 
عا�شمة  فلي�شت  تظل  �أن  ب��د  ول 
للحزب يهيمن عليها من قو�عده 
مرة  �جل���ن���وب���ي���ة  �ل�������ش���اح���ي���ة  يف 
ومرًة ثانية من خالل وجوده يف 
ويتابع  �حلكومة!«.  ويف  �لربملان 
�أن  �أف��ه��م  “�إننى  ق��ائ��اًل،  �ل��ك��ات��ب 
وج������وده �ل����ربمل����اين ي�����ش��ت��ن��د �إىل 
�أن  رغ��م  ه��ذ�  �أفهم  ناخبني  �إر�دة 
�لنتخابات  ج��رت  �ل��ذي  �لقانون 
ع��ل��ى �أ���ش��ا���ش��ه ك���ان م��ع��ي��ب��اً، وكان 
قطاعات  جانب  من  رف�س  حمل 
ول���ك���ن هذ�  �ل���ب���ل���د  ع��ري�����ش��ة يف 
فهو  مو�شوعنا  �أما  �آخر  مو�شوع 
�أن وجوده �لربملاين ل يربر مبد�أ 
باقي  مع  ينتهجه  �ل��ذي  �ملغالبة، 
�لقوى �ل�شيا�شية ومي�شي وفقه، 
�مل�شاركة،  م��ب��د�أ  ي�شتدعي  و�إمن���ا 
�لذي يق�شي باأن لبنان بلد يجب 
�شيا�شي مبثل  تيار  لكل  يت�شع  �أن 
م���ا ي��ت�����ش��ع ب��ال�����ش��ب��ط حل���زب �هلل 
�لتيار�ت..  م��ن  ت���ي���ار�ً  ب��اع��ت��ب��اره 
و�إل.. ف�شوف يجرد �حلزب بالد 
�لذى  �ل��وط��ن،  مفهوم  م��ن  �لأرز 
�إل �إذ� �ت�شع ل�شتى  ل يكون وطناً 

مو�طنيه!«.

باأنها  �ل�����ش��رط��ة  م���ن  حت����ذي����ر�ت 
ق���د ت��ك��ون ت��ن��ت��ه��ك ق���ان���ون �لأم���ن 

�لقومي.
موؤلفة  ع������ادة  �جل���������در�ن  وه������ذه 
ل�شقة  ورق������ة  ق�������ش���ا����ش���ات  م����ن 
�شعار�ت  �لأل�����و�ن حت��م��ل  م��ت��ع��ددة 

�حتجاجية.
وق���د ����ش��ت��ب��دل �أح���د �مل��ق��اه��ي هذ� 

�جلد�ر بق�شا�شات بي�شاء.
“ما هو  “في�شبوك”،  وكتب عرب 
�أ�شا�شي ل تر�ه �لعني” م�شت�شهد� 
بكتاب “�لأمري �ل�شغري” �ل�شهري 

لأنطو�ن دو �شانت �كزوبريي.
�لحتجاجات  م���ك���ان  ح��ل��ت  وق����د 
�شفحات  �مل����دي����ن����ة،  يف  �ل���ف���ن���ي���ة 

بي�شاء.
ومت��ث��ل ه��ذه �خل��ط��وة �لعجز عن 
�ل����ك����الم و�ل���ت���ع���ب���ري ف�������ش���ال عن 
جملة  وه��ي  �لأبي�س”  “�لإرهاب 
�شينية م�شتخدمة لو�شف �لقمع 

�ل�شيا�شي.
وي��ق��ول ���ش��ان وه��و ����ش��ت��اذ جامعي 
“�لقمع  �أي�����ش��ا  �لج��ت��م��اع  علم  يف 
ي��ح��ف��ز �ل���ن���ا����س ع��ل��ى �مل���ق���اوم���ة.. 
�أبناء هونغ كونغ �شريدون بن�شاط 
�أك��رب لكن ذل��ك لن يكون و��شحا 

بال�شرورة«.

)كانون  دي�شمرب   9 يف  �لبقاع  يف 
طفلته  منه  طلبت  بعدما  �لأول( 
�ألف لرية لبنانية كي تذهب �إىل 
�ملدر�شة. و�أظهرت در��شة �أجرتها 
“�لدولية للمعلومات” يف �ل�شهر 
�لقتل  “جر�ئم  �أن  �مل����ا�����ش����ي، 
لي�شل   ،103% بن�شبة  �رتفعت 
عددها �إىل 118 حالة، وبالتايل 
هناك 30 حالة قتل �إ�شافّية عن 

�لعام �لفائت«.
�لقت�شادي  �لنكما�س  �أ�شهم  كما 
�مل�شلح  �ل�����ش��ط��و  م���ع���دل  رف����ع  يف 
و�ل�شرقة �لتي �ُشجل منها 704 
حالت يف �لأ�شهر �لأربعة �لأوىل 
م����ن �ل����ع����ام �حل�������ايل. و�أظ����ه����رت 
مقاطع فيديو تناقلها م�شتخدمو 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي �أم�س 
�أطفال  �لأول، رجاًل ياأخذ حليب 
وح��ف��ا���ش��ات م���ن ���ش��ي��دل��ي��ة بقوة 
�ل�شالح، وهي مقاطع تتكرر منذ 
تفاقم �لأزمة، وُتظهر �نفالتاً يف 

من  �ليائ�شة  �لنظرة  ه��و  �لأول، 
�مر�أة  ت�شبه  باتت  �لتي  �حلكومة 
�لإجناب،  على  ق���ادرة  غ��ري  عاقر 
�لأمريكيني  �أن  ه����و  و�ل�����ث�����اين 
�لإ�شر�ئيليني  م����ن  وغ����ريه����م 
يريدون  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني،  وغ���ري 
ك����ام����اًل و����ش���ري���ع���اً على  ن�������ش���ر�ً 
لي�س  �لأم���ر  وه��ذ�  “حزب �هلل”، 
فر�شية  �أن  معناه  وه���ذ�  م��ت��اح��اً، 
�حلرب م�شتبعدة، ذلك �أن �لإد�رة 
لالنتخابات  تتح�شر  �لأمريكية 
)ت�شرين  ن��وف��م��رب  يف  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
�ل���ث���اين( �مل��ق��ب��ل، ف��ه��ل مي��ك��ن �أن 
�شو�ء  ح����رب  يف  ن��ف�����ش��ه��ا  ُت�����ش��غ��ل 
عرب �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�ل�شوء  �إعطائها  �أو عرب  مبا�شرة 
ق����د ل حتقق  �لأخ�������ش���ر حل�����رب 
نتائج منها؟  م��ن  ت��رج��وه  م��ا  لها 
يجري  مل��ا  �لدقيق  �لتو�شيف  �إن 
�لنز�ع  �أط����ر�ف  �أن  ه��و  ل��ب��ن��ان  يف 
هذه  يف  ي���خ���و����ش���ون  �ل���دول���ي���ني 

خالل  تفاقم  �لجتماعي  �لأم��ن 
�لأ�شهر �ملا�شية.

ل حلول 
“�لعرب”  ����ش���ح���ي���ف���ة  ق�����ال�����ت 
�آمال  �إن  لها،  تقرير  يف  �للندنية 
ت��دخ��ل ���ش��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل���دويل 
لإن���ق���اذ ل��ب��ن��ان ت��ر�ج��ع��ت، يف ظل 
�أن���ه���ا غ���ري ر�غبة  �إم�����ا  ح��ك��وم��ة 
�ل����ذي  حت����ت ���ش��غ��ط ح�����زب �هلل 
�للبنانية  �مل�شكلة  ح��ل  يخت�شر 
و�شيا�شية  �ق��ت�����ش��ادي��ة  ب��ع��الق��ات 
�أق���وى م��ع �إي���ر�ن ولي�س م��ع دول 
�ل�شعودية  م��ث��ل  �ل��غ��ن��ي��ة  �خل��ل��ي��ج 
�أو ع��اج��زة ع��ن �شن  �أو �لإم����ار�ت، 
�أجند�ت  �إ�شالحات، تتعار�س مع 
م��ت�����ش��ارب��ة ل���زع���م���اء ط���و�ئ���ف ل 
�أو  �شلطة  ع��ن  �ل��ت��ن��ازل  ي��ري��دون 

�لتخلي عن �متياز.
ويف �لوقت �لذي يعي�س فيه لبنان 
�للحظات منذ  �أحلك  و�ح��دة من 

�شتكون   ،1943 عام  �ل�شتقالل 
�لطرف  يتبناها  �لتي  �خل��ي��ار�ت 
�لقوى،  بح�شابات مو�زين  �لأه��م 
�مل���دع���وم���ة من  وه�����و ح�����زب �هلل 
خارطة  ر���ش��م  يف  حا�شمة  �إي����ر�ن، 

م�شتقبل �لأحد�ث.
با�شتقالة  �مل��ط��ال��ب  وت��ت�����ش��اع��د 
رئي�س �ل��وزر�ء ح�شان دي��اب، لكن 
�أن �لإب��ق��اء عليه  ح��زب �هلل ي��رى 
ه���و �أق����ل �خل���ي���ار�ت ����ش���وء�ً، على 
�شُينظر  ت��غ��ي��ري  �أي  ب����اأن  �ع��ت��ق��اد 
�شيا�شية  ه��زمي��ة  �أن����ه  ع��ل��ى  �إل��ي��ه 
وي���ف���ت���ح �ل����ط����ري����ق �أم���������ام ف�����ر�غ 
ومن  دي��اب  لكن  طويل.  حكومي 
ع����اج����ز�ن عن  خ��ل��ف��ه ح�����زب �هلل 
حتقيق  �أو  �لإ����ش���الح���ات  ت��ن��ف��ي��ذ 
�لتقدم على م�شار �شندوق �لنقد 
�ل������دويل. وه�����ذ� م���ا دف����ع رئي�س 
�إىل  �للبنانية �خلمي�س  �حلكومة 
�تهامات جلهات خارجية  �إط��الق 

باأنها تعمل على �إخ�شاع لبنان.

م���������ش����وؤول ���ش��ي��ا���ش��ي ت���و�����ش���ل يف 
من  �لعديد  مع  �لأخ���رية  �لفرتة 
و�لأجانب  �لعرب  �لدبلوما�شيني 
�شر�حة  و����ش��ت��ف�����ش��ر  ب�����ريوت،  يف 
لبنان  على  �ل�شغط  ك��ان  �إذ�  عّما 
وبح�شب  ح������رب.  �إىل  م���ق���دم���ة 
�ملعلومات، فاإن �شفري دولة كربى 
ك�شف  �ل��ل��ب��ن��اين،  ب��ال�����ش��اأن  معنية 
�لإد�رة  ب���اأن  �مل��ذك��ور،  للم�شت�شار 
�لأمريكية بد�أت تلم�س �أن “حزب 
�ل�شغوط  م���ن  ق��ل��ق��اً  ب���ات  �هلل” 
�خلارجية، ومن �ل�شغط �ملتز�يد 
ب�شكل  �للبناين  �ل��د�خ��ل  يف  عليه 
خا�س،  ب�����ش��ك��ل  ب��ي��ئ��ت��ه  ويف  ع�����ام، 
�إىل  و��شنطن  يدفع  ما قد  وه��ذ� 
�ل�شغوط  م���ن  �مل���زي���د  مم��ار���ش��ة 
هدفها  ل��ت��ح��ق��ي��ق  و�ل����ع����ق����وب����ات 
�ملعلن بعزل �حلزب وخنقه ب�شكل 
�ملذكور،  �مل�شت�شار  و�أك����د  ك��ام��ل. 
�لدبلوما�شيني  بني  “�جلامع  �أن 
�أم���������ر�ن،  ل���ب���ن���ان  �ل���ع���ام���ل���ني يف 

�أن  نقبل  “لن  �أن���ه  دي���اب  و�أع��ل��ن 
�للبناين  و�ل�����ش��ع��ب  �ل��ب��ل��د  ي��ك��ون 
مل�شالح  د�خ���ل���ي  ب���ري���د  ���ش��ن��دوق 
ح�شابات  وت�شفية  وم��ف��او���ش��ات 
�ل���رد  ي�����ش��ب��ه  م���ا  يف  خارجية”. 
�خلارجية  وزي��ر  ت�شريحات  على 
�ل��ف��رن�����ش��ي ج����ان �إي�����ف ل���ودري���ان 
�للبنانية  �حلكومة  طالب  �ل��ذي 
�أجل  م���ن  حقيقية  ب��اإ���ش��الح��ات 
كما  دول��ي��ة،  مب�شاعدة  حتظى  �أن 
لبنان  يف  �لأمريكية  �ل�شفرية  �أن 
تخ�شع  �أن  رف�شت  �شيا  دوروث���ي 
�حلكومة �للبنانية �إىل حزب �هلل 
�لوليات  ل��دى  �إره��اب��ي��اً  �مل�شنف 
بالدها  �أن  م�����وؤك�����دة  �مل����ت����ح����دة. 
م�شتعدة لدعم لبنان طاملا تتخذ 
�حلكومة �خلطو�ت �لإ�شالحية.

مقدمة حرب
“�جلهمورية”  �شحيفة  ت��وؤك��د 
م�شت�شاري  �أح����د  �أن  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

وتعج و�شائل �لتو��شل �لجتماعي 
�آمنة  بطرق  �لدرد�شة  ومنتديات 
فر�شت  بعدما  لالحتجاج  ن�شبيا 
و��شعا  ت�����ش��ري��ع��ا  �ل���ث���الث���اء  ب��ك��ني 
و�لنف�شال  �ل��ت��خ��ري��ب  ي��ح��ظ��ر 
و�لإره��������اب و�ل���ت���و�ط���وؤ م���ع قوى 

�أجنبية.
تتمتع بحكم  �لتي  �ملدينة  لكن يف 
�لنا�س معتادون  ذ�تي وحيث  �شبه 
عن �لتعبري �نف�شهم، يجد هوؤلء 
�لقانون  ع��ل��ى  ل��الل��ت��ف��اف  ط��رق��ا 
على م��ا ق��ال �شان ك��ني-م��ان وهو 
بالدميوقر�طية  م���ن���اد  ن��ا���ش��ط 
ب�شبب  ���ُش��ج��ن  �أن  �شبق  خم�����ش��رم 

ن�شاطه هذ�.
ويو�شح “يف �لأماكن �لعامة ميكن 
لل�شخ�س �أن ميتنع عن �لتعبري �أو 
“مقبولة  ع���ب���ار�ت  ي�����ش��ت��خ��دم  �أن 

ر�شميا” حلماية نف�شه«.
وقالت �حلكومة �ملحلية �خلمي�س 
�إن �شعار �ملحتجني �لكبري “حررو� 
بات  ع�شرنا”  ث��ورة  ك��ون��غ،  هونغ 

�لآن حمظور�.
ه���ذه �جلملة  �ل��ب��ع�����س يف  وي����رى 
ف��ع��ل��ي��ا لن���ف�������ش���ال هونغ  ت��ط��ل��ع��ا 
ك����ون����غ ع�����ن �ل�������ش���ني وه������و خط 
كرث�  لكن  لبكني،  بالن�شبة  �أحمر 

تبدو  ق����د  �لن���ك���ل���ي���زي���ة  ب���ال���ل���غ���ة 
توجه  �حلقيقة  يف  لكنها  �إيجابية 
�شهاما �إىل بكني من بينها “مايك 
هونغ كونغ غريت” )�جعلو� هونغ 
كونغ عظيمة( يف لعب على �لكالم 
�إذ� �ن “غريت” بالنكليزية تعني 
“عظمى” يف �إ�شارة �إىل بريطانيا 
كونغ  ه��ون��غ  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لعظمى 
م�شتعمرة لها قبل �أن تعيدها �إىل 

�ل�شيادة �ل�شينية.
وخ���الل �ح��ت��ج��اج��ات غ���د�ة �إق���ر�ر 
�أنها  �ل�����ش��رط��ة  �أع��ل��ن��ت  �ل���ق���ان���ون، 
�أوقفت رجال رفع علما كتب عليه 
و�أوردت  كونغ”  هونغ  “��شتقالل 
�أن رو�د �نرتنت  �إل  �شورة لذلك. 
�ل�شورة  ك���رّبو�  �ملالحظة  دقيقي 
ك��ت��ب بخط  �ل���رج���ل  ف���وج���دو� �ن 
�شغري كلمة “ل” قبل “��شتقالل 
هونغ كونغ” �ملكتوبة بخط كبري.
وم���ن���ذ ذل����ك �حل����ني �ن��ت�����ش��ر هذ� 

�ل�شعار غرب �لنرتنت.
وق���د �أو�ل����ت �ل��ك��ث��ري م��ن �ملطاعم 
للحركة  �مل��������وؤدي��������ة  و�مل�����ت�����اج�����ر 
“حائط  �أل���������و�ح  �لح���ت���ج���اج���ي���ة 
خاللها  من  تعترب  �لتي  لينون” 
ع����ن دع���م���ه���ا ل���ل���ح���رك���ة �مل���ن���ادي���ة 
تبلغت  ب��ع��دم��ا  ب��ال��دمي��وق��ر�ط��ي��ة 

�آخ���ري���ن ي����رون ف��ي��ه ���ش��رخ��ة من 
عن  وتعبري�  �لدميوقر�طية  �أجل 

�زدياد �ل�شتياء من حكم �ل�شني.
�إل �أن �لكالم �ملرمز ي�شمح للنا�س 

فثمة  �ل�شعار.  ب��ه��ذ�  بال�شتمر�ر 
ن�����ش��خ��ة ع��ن��ه ت�����ش��ت��خ��دم �لأح����رف 
باللغة  �ل�����ش��ع��ار  ه���ذ�  م��ن  �لأوىل 
�لأبجدية  باأحرف  لكن  �ل�شينية 

بحد  �ل�شينية  �لأح�����رف  وت��وف��ر 
للتحوير  و����ش��ع��ة  ذ�ت��ه��ا جم���الت 

�للغوي.
�شعار�ت  �إىل  �لآخ��ر  �لبع�س  وجل��اأ 

�آخ���ر �أكرث  �ل��الت��ي��ن��ي��ة. ويف م��ث��ال 
�ل�شعار  نربة  حماكاة  تتم  تعقيد� 
باللغة  �أرق��ام  با�شتخد�م  ووتريته 

�لكانتونية.

جلاأ عدد من اللبنانيني اإىل النتحار اأو ال�سطو لتاأمني قوت اأولدهم

حزب اهلل ينكاأ جراح لبنان ويجرفه نحو اأزمة عميقة
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عربي ودويل

�لب�شرة  حمافظة  يف  للتجول  حظر�  �لعر�قية،  �ل�شلطات  فر�شت 
جنوبي �لبالد بعد �رتفاع �لإ�شابات �ملوؤكدة بفريو�س كورونا �مل�شتجد 
كافة  تعطيل  مع  �لب�شرة  يف  �شاعة   48 مل��دة  �حلظر  فر�س  و�شيتم 
�ل�شلطات  �أع��ل��ن��ت  �ل�شياق،  نف�س  ويف  �مل���دة.  ه��ذه  خ��الل  �ملوؤ�ش�شات 
�ملخت�شة يف حمافظة �لأنبار و�شط �لبالد فر�س حظر جزئي جر�ء 
وزير  ك�شف  �آخ��ر،  جانب  من  كوفيد-19.  بوباء  �لإ���ش��اب��ات  �رت��ف��اع 
حجز  ع��ن  �جلمعة،  �لأول  �أم�����س  �لتميمي  ح�شن  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل�شحة 
كميات من عالج لفريو�س كورونا قيد �لت�شنيع من قبل �شركة �أ�شرت� 
�لتميمي قوله:  �لر�شمية عن  �لأنباء  �لدولية. ونقلت وكالة  زينيكا 
“�لوز�رة تو��شلت مع �شركة �أ�شرت� زينيكا وهي باملرحلة �لثالثة من 
عمليات �إنتاج �لعالج ومت حجز كميات خا�شة للعر�ق يف حال جناحه 
“ل يوجد عالج خا�س لفريو�س  �أنه  �إىل  م�شري�ً  ملو�جهة كورونا”، 
ممكن  �لرو�شي  “�لعالج  �أن  �لتميمي  و�أ���ش��اف  �لآن«.  حتى  ك��ورون��ا 
لفتا  ت�شنيعه يف �إي بلد، وحقق نتائج يف �أمريكا و�ليابان وم�شر”، 
�إىل �أن “�ل�شركة �لعامة لت�شويق �لأدوية و�مل�شتلزمات �لطبية لديها 
�لربوتوكولت  من  ج��زء�  و�عتمدته  �ل��دو�ء  ه��ذ�  با�شتري�د  �شو�بط 

�لعالجية ملو�جهة جائحة كورونا«.
 

�إن رو�شيا  �ل��رو���ش��ي �شريغي ري��اب��ك��وف  ن��ائ��ب وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  ق��ال 
معاهدة  يف  �مل�شتقبلية  م�شاركتها  ب�شاأن  �ل��ق��ر�ر  يف  بحقها  حتتفظ 

�ل�شماء �ملفتوحة بعد �ن�شحاب �لوليات �ملتحدة عن هذ� �لتفاق.
�ملوقعة على معاهدة  وقبل يومني من �لجتماع �ل�شتثنائي للدول 
�ل�شماء �ملفتوحة، �أو�شح �مل�شوؤول من خالل ت�شريحات نقلتها وكالة 
“فيما يتعلق باخلط �لذي �شنتبعه، كل  �أنه  )�نرتفاك�س( �لرو�شية، 

�خليار�ت مطروحة على �لطاولة، ول ن�شتبعد �أي �شيء«.
وت�شمح معاهدة �ل�شماء �ملفتوحة، �ل�شارية منذ عام 2002، للدول 
�مل�شاركني  �أر��شي بقية  �أي جزء من  �ل�34 �لأع�شاء بالتحليق فوق 
و�لت�شوير من �جلو، بهدف �لتاأكد من �أن جري�نهم �أو خ�شومهم ل 
يعدون لهجمات ع�شكرية. و�أعلن �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب 
يف 21 مايو )�أيار( �ملا�شي �ن�شحاب بالده، يف غ�شون 6 �أ�شهر، من 

�لتفاقية، �لتي ت�شارك بها كل دول �لحتاد �لأوروبي تقريباً.
ملنظمة  �لتابعة  �ملعاهدة  ه��ذه  �أن  على  �لرو�شي  �لدبلوما�شي  و�شدد 
ل��ف��رتة طويلة  ك��ان��ت  “�تفاقية مفيدة  �لأوروب�����ي  و�ل��ت��ع��اون  �لأم���ن 
�أحد �أ�ش�س �لأمن �لأوروب��ي«. و�أو�شح، “لن �أقول �إنه يف هذه �حلالة 
�شيكون رد �لفعل تلقائياً: ت�شرف �لأمريكيون بطريقة معينة وهذ� 
يعني �أننا �شوف نتبعهم. لكني �أكرر، ل يوجد خيار م�شتبعد، ونو��شل 

در��شة �لو�شع«.

�ل�شمايل، ت�شوي �شون  �لكوري  �لنائب �لأول لوزير �خلارجية  �أعلن 
هوي، �أن بالده لن ت�شتاأنف �ملفاو�شات �لنووية مع �لوليات �ملتحدة، 

ما مل تتجاهل و��شنطن “�ل�شيا�شات �ملعادية” جتاه بيونغ يانغ.
كوريا  م��ن  �ملماثلة  �لإع��الن��ات  م��ن  �شل�شلة  بعد  ت�شوي،  بيان  وج��اء 
رفيعة  باجتماعات  تر�مب  ت��زود  “لن  �أنها  على  للتاأكيد  �ل�شمالية، 
�إجن������از�ت يف �شيا�شته  �أن��ه��ا  ب��ه��ا ع��ل��ى  ي��ت��ب��اه��ى  �أن  �مل�����ش��ت��وى، مي��ك��ن 
ما  وف��ق  �ملقابل”،  يف  جوهري  �شيء  على  حت�شل  مل  ما  �خلارجية، 
�لأح��د�ث، عقب ت�شريح  وتاأتي هذه  بر�س.  �أ�شو�شييتد  وكالة  ذكرت 
تر�مب، جون  دونالد  للرئي�س  �ل�شابق  �لقومي  �لأم��ن  م�شت�شار  من 
�إىل  “قد ي�شعى  �لرئي�س �لأمريكي  �إن  بولتون، �خلمي�س، قال فيها 
باعتبارها  �أون  كيم جونغ  �ل�شمايل  �لكوري  �لزعيم  �أخ��رى مع  قمة 
�لأمريكية. من  �لرئا�شية  وذلك قبل �لنتخابات  �أكتوبر”،  مفاجاأة 
�شغط  �ل��ذي  �إن،  جاي  مون  �جلنوبي  �لكوري  �لرئي�س  عرب  جانبه، 
و��شنطن  ب��ني  �لآن  �ملتوقفة  �ملفاو�شات  �إق��ام��ة  يف  للم�شاعدة  بقوة 
قبل  �أخ��رى  م��رة  وكيم  تر�مب  يلتقي  �أن  يف  �أمله  عن  يانغ،  وبيونغ 
�لأوروبيني،  �ل��زع��م��اء  م��ع  بالفيديو  م��وؤمت��ر  وذل��ك يف  �لن��ت��خ��اب��ات، 
�ل���ث���الث���اء. و�ل��ت��ق��ى ك��ي��م وت���ر�م���ب ث����الث م����ر�ت م��ن��ذ �ل�������ش���روع يف 
�ملفاو�شات  لكن   ،2018 يف  �ملخاطر  عالية  �لنووية  دبلوما�شيتهما 
�ملا�شي يف فيتنام،  �لعام  �لثانية يف فرب�ير من  تعرثت منذ قمتهما 
حيث رف�س �لأمريكيون مطالب كوريا �ل�شمالية بتخفيف عقوبات 

رئي�شية مقابل تنازل جزئي عن قدرتها �لنووية.

عوا�شم

بغداد

مو�سكو

�سيوؤول

 �صاحنة واأ�صلحة.. تفا�صيل 
مثرية القتحام مقر �صكن ترودو

•• اأوتاوا-وكاالت

�أعلنت �ل�شرطة �لكندية، �أن �مل�شلح �لذي �قتحم ب�شاحنته هذ� �لأ�شبوع مقر 
�إقامة رئي�س �لوزر�ء جا�شنت ترودو كان بحوزته عدد من �لأ�شلحة. وكانت 
بالقو�ت  “ع�شو  باأنه  فقط  �مل�شتبه  هوية  ك�شفت  قد  �ل�شابق  يف  �ل�شرطة 

�مل�شلحة �لكندية«.
دوهيمي،  مايك  �مللكية،  �لكندية  �خليالة  �شرطة  مفو�س  نائب  ورف�����س 
�إنه  قالت  �لتي  �ل�شرطة،  تعتقد  بينما  دو�فعه،  �أو  �مل�شتبه  ��شم  �لك�شف عن 

يو�جه تهما عدة، �إنه ت�شرف مبفرده.
كما ذكرت �أن �لرجل �قتحم ب�شاحنته �لبو�بة يف �ل�شاد�شة و�لن�شف �شباح 
قبل  بندقية  حامال  �مل�شتبه  و�شوهد  �ل�شاحنة،  عرقلة  ومت��ت  �خلمي�س. 
ب�شاعتني، وفق  �إليه و�عتقل بعدها  �ل�شرطة باحلديث  حما�شرته. وبد�أت 

“�أ�شو�شيتد بر�س«.
ورف�شت وز�رة �لدفاع �لكندية �لتعليق �أثناء ��شتمر�ر �لتحقيق.

حاليا جويل  ت�شغله  �ل��ذي  �لعام،  كند�  �إقامة حاكم  مقر  ت��رودو يف  ويقيم 
باييت، وهو من�شب �شريف �إىل حد كبري.

ومل تكن باييت متو�جدة باملنزل وقت وقوع �حلادثة.
مقر  لأن  هناك،  ريفي  منزل  يف  �لثالثة  و�أطفاله  وزوجته  ت��رودو  ويعي�س 

�لإقامة �لتقليدي لرئي�س �لوزر�ء يف حاجة للتجديد.

»نيويورك تاميز «: عبوة نا�سفة زرعت داخل املن�ساأة 

انفجاران هزا �صمعة املنظومة النووية االإيرانية
•• عوا�شم-وكاالت

هز �نفجار�ن وقعا خالل �لأ�شبوع 
�ل�شيا�شي  ط��ه��ر�ن  ك��ي��ان  �مل��ا���ش��ي 
و�أرب���ك���ا �لإع����الم �لإي�����ر�ين �لذي 
������ش�����اغ ت������ربي������ر�ت ت�����ت�����الءم مع 
�شمعة  على  �حل��ف��اظ  خمططات 
�ملنظومة �لنووية يف �إير�ن، و�لتي 
وقوع  بعد  �شوؤ�ل  حمط  �أ�شبحت 

حو�دث متكررة يف جوهرها.
ك�����ان �لن����ف����ج����ار �ل�������ذي وق�����ع يف 
�لإير�نية  �لنووية  نطنز  حمطة 
يوم �خلمي�س �ملا�شي �آخر �لهز�ت 
مد�ر  على  ب��اإي��ر�ن  ع�شفت  �ل��ت��ي 
�أ���ش��ب��وع، ورغ���م حم����اولت �إي���ر�ن 
�لنفجار  خ��ط��ورة  م��ن  �لتقليل 
تظهر  متلفزة  ���ش��ورة  ن�شر  ع��رب 
�أج�����ز�ء معينة  ج��زئ��ي��اً يف  خ���ر�ب���اً 
�إعالم  و���ش��ائ��ل  �أن  �إل  �ملبنى  م��ن 
عديدة و�أقمار �شناعية �أثبتت �أن 
دمار�ً هائاًل حل باملوقع �حل�شا�س 

�لقريب من طهر�ن.
وهرعت �إير�ن فور وقوع �لنفجار 
�إىل �تهام جهات خارجية بتدبري 
باأ�شابعها  و�أ������ش�����ارت  �حل��������ادث، 
و�إ�شر�ئيل،  �أم��ري��ك��ا  ن��ح��و  ف�����ور�ً 
�نفجار  على  �شاعات  م�شي  وبعد 
ن���ط���ن���ز ق����ال����ت وك�����ال�����ة �لأن�����ب�����اء 
كانت  “�إذ�  “�إرنا”:  �لإي���ر�ن���ي���ة 
ه��ن��اك �إ�����ش����ار�ت ع��ل��ى ع��ب��ور دول 
�إي��ر�ن �حلمر�ء  معادية خلطوط 
�لأ���ش��ك��ال، خا�شًة  م��ن  �شكل  ب���اأي 
و�لوليات  �ل�����ش��ه��ي��وين،  �ل��ن��ظ��ام 
�لنظر  �إع������ادة  ف��ي��ج��ب  �مل���ت���ح���دة، 
ملو�جهة  �إي����ر�ن  ��شرت�تيجية  يف 

�لو�شع �جلديد ب�شكل �أ�شا�شي«.

اأدلة م�سورة
�نفجار نطنز �شبقه �نفجار موقع 
�أكدت  وحينها  �ل��ن��ووي،  بار�شني 
�إير�ن �أن �لنفجار وقع يف خمزن 
�ل�شوئية  �لهالة  �أن  �إل  للوقود، 
�شماء  �أ�����ش����اءت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��خ��م��ة 
ط��ه��ر�ن �أث����ارت �ل�����ش��ك��وك، وتبني 
�لأقمار  �شور  خالل  ومن  لحقاً 
م�س  �لن���ف���ج���ار  �أن  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
�ل�شو�ريخ  لت�شنيع  مبنى  جوهر 

�شحيفة  وق�������ال�������ت  دق������ي������ق������ة. 
“�لتاميز” �لربيطانية يف تقرير 
�إن  �جل���م���ع���ة،  �لأول  �أم�������س  ل��ه��ا 
موقع  من  �ندلعت  �لتي  �لنري�ن 
نطنز حني �لنفجار كانت كافية 
�ملرت�ت،  �آلف  بعد  ع��ن  لروؤيتها 
كما �أنها كانت يف مرمى كامري�ت 
�لتقطت  �لتي  �ل�شناعية  �لأقمار 
�شور�ً عديدة لها”، ون�شرت �أي�شاً 
وكالة “�أ�شو�شيتيد بر�س” �شورة 
�أم�س  �لتقطت عرب قمر �شناعي 
و�لقبة  �ل��غ��از  خ��ز�ن��ات  �أن  �أثبتت 
بار�شني  م����وق����ع  ف������وق  �مل����ق����ام����ة 
�حرتقت  قد  �ل�شو�ريخ  لت�شنيع 

بالكامل.
تكتم اإيراين

و�أر�شلت �ل�شلطات �لإير�نية فريق 
خ��رب�ء لتقييم �لأ���ش��ر�ر، م�شرية 
�إىل �أن �ل��ه��دف م��ن زي��ارت��ه��م هو 
ت����اأم����ني �مل����ك����ان و�حل����ر�����س على 
ع��دم �إط���الق �إ���ش��ع��اع��ات ���ش��ارة يف 

�جلو، و�أ�شر �ملتحدث با�شم هيئة 
كمال  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل��ذري��ة  �لطاقة 
يو��شل  �مل��وق��ع  �أن  ع��ل��ى  ف��ان��دي 
يت�شبب  مل  �لنفجار  و�أن  عمله، 
من  رئ��ي�����ش��ي  ج�����زء  �أي  ب��ت��ع��ط��ل 
�مل�شوؤول  �شعى  �ل��ن��ووي��ة.  �ملن�شاأة 
�لإير�ين �إىل تهدئة �ملخاوف من 
�إمكانية وقوع ت�شرب ذري، قائاًل 
لعدم  ن���ظ���ر�ً  ل��ل��ق��ل��ق،  د�ع�����ي  “ل 
�ملت�شررة  �ملن�شاأة  ن�شاط يف  وجود 

من �حتمال حدوث �لتلوث«.
�ملوقعني  �أن  �ل��ت��ق��اري��ر،  وت���وؤك���د 
يحتويان  �لإي��ر�ن��ي��ني  �ل��ن��ووي��ني 
على غاز�ت ت�شتخدم يف تخ�شيب 
�ل���ي���ور�ن���ي���وم، وق����ال �خل�����رب�ء �إن 
�لن��ف��ج��ار �ل���ذي وق��ع يف بار�شني 
ت�����ش��رب ع��ن��ه غ����از م�����ش��اب��ه للغاز 
�ن��ف��ج��ار موقع  ت�����ش��رب يف  �ل����ذي 
ن���ط���ن���ز �ل���ق���ري���ب م����ن ط����ه����ر�ن، 
�لغاز �شروري  �أن  و�أ�شار �خلرب�ء 

لتخ�شيب �ليور�نيوم.

�ملخازن،  �شغط  �أجه������زة  عل����ى 
“�جلريدة”  ن��ق��ل��ت��ه  مل����ا  وف����ق����اً 

�لكويتية.

خ�سائر كبرية
�إي�����ر�ن  �أن  �إىل  �مل�������ش���در  و�أ�����ش����ار 
�ل�شهرين  ن���ح���و  �إىل  ���ش��ت��ح��ت��اج 
فقدته،  �ل����ذي  �ل���غ���از  ل��ت��ع��وي�����س 
ت��خ��ف��ي��ف �شرعة  ع��ل��ي��ه��ا  وع��م��ل��ي��اً 
بن�شبة  ل��ل��ي��ور�ن��ي��وم  تخفي�شها 
%80 فعلياً، م�شيفاً �أن �لنفجار 
�أدى �إىل ت�شدع يف مبنى �ملفاعل، 
متخ�ش�شة  جمموعات  وتوجهت 
�إىل �ملفاعل للك�شف �إن كان هناك 

ت�شريب يف �ملو�د �مل�شعة.
“عن  ت��امي��ز  “نيويورك  ون��ق��ل��ت 
�شرق  �����ش���ت���خ���ب���ار�ت���ي  م���������ش����وؤول 
نتج  “�لنفجار  �أن  �أو�����ش����ط����ي، 
م���ن ع��ب��وة ن��ا���ش��ف��ة زرع����ت د�خل 
“دمر  �أن��ه  �إىل  م�شري�ً  �ملن�شاأة”، 
معظم �جلزء �لعلوي من �ملن�شاأة، 

ي���ع���د �لن����ف����ج����ار �ل������ذي وق�����ع يف 
من�شاأة نطنز �لنووية ثاين حادث 
جوهري، ففي وقت �شابق �خرتق 
�ملوقع،  نت”  “��شتاك�س  فريو�س 
ت��اأخ��ر برنامج  م��ا ت�شبب يف  وه��و 

�إير�ن �لنووي.

 »UF6« ا�ستهداف غاز
ق����ال م�شدر  �أخ�������رى،  م���ن ج��ه��ة 
�إن  �ل���ذري���ة،  �ل��ط��اق��ة  منظمة  يف 
�لذي ح�شل يف نطنز  “�لنفجار 
مثله مثل �نفجار �لأ�شبوع �ملا�شي 
��شتهدف  ب���ار����ش���ني،  م��ن��ط��ق��ة  يف 
خمازن لغاز UF6، وعملياً �أدى 
يزيد  ما  خ�شارة  �إىل  �لنفجار�ن 
�إير�ن  خم���زون  م��ن   80% على 
لهذ� �لغاز، �لذي حتتاجه حمطة 
�ليور�نيوم”،  لتخ�شيب  نطنز 
م�شيفاً �أن �لنفجار �لثاين يوؤكد 
�خرت�ق  مل��ح��اول��ة  عمليات  وج���ود 
ت�شيطر  �ل��ت��ي  �لكمبيوتر  �شبكة 

�أج��ه��زة �لطرد  حيث تتم م��و�زن��ة 
�ملركزي �جلديدة قبل ت�شغيلها«.

�لعلوم  “معهد  رئ���ي�������س  وق������ال 
ديفيد  �لدويل”،  و�لأم�������������ن 
عدة  “عو�مل  �إن  �أول������رب�ي������ت، 
ك���ان  ج�����رى  م����ا  �أن  �إىل  ت�������ش���ري 
�أن  و�أو�����ش����ح  تخريبياً”.  ع��م��اًل 
�ملوقع �مل�شتهدف “من�شاأة جتميع 
فرعية  م���ك���ون���ات  ع���ل���ى  حت�����ش��ل 
ف��ي��ه��ا عادة  ت��ك��ون  وجت��م��ع��ه��ا. ل 
لال�شتعال  ق��اب��ل��ة  ك��ث��رية  ���ش��و�ئ��ل 
كبري(.  ح��ري��ق  يف  تت�شبب  )ك���ي 
لي�شت خطرية  �لتجميع  عمليات 
�إنه  تخريباً.  يبدو  ذ�ت��ه��ا.  حد  يف 
لالإير�نيني  �لقيمة  ع��ايل  موقع 

ومبنى بالغ �لأهمية«.

اإ�سرائيل تتبنى
و�أ�شارت م�شادر �إ�شر�ئيلية �إىل �أن 
�لنفجارين،  ور�ء  تقف  �أبيب  تل 
وك���������ان �مل�����������دون �لإ�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي 
�إي����دي ك��وه��ني ن��ق��ل ع��ن م�شادر 
�أول  غ���رب���ي���ة،�أول  ����ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة 
�أكرب  ق�شفت  �أبيب  تل  �أن  �أم�����س  
�ليور�نيوم  ل��ت��خ�����ش��ي��ب  م��ع��م��ل 
يف �إي�������ر�ن. وك��ت��ب ك���وه���ني، عرب 
ق�شفت  “�إ�شر�ئيل  �أن  ت���وي���رت، 
م���ع���م���ل ت��خ�����ش��ي��ب �ل���ي���ور�ن���ي���وم 
�لأك��رب يف �إي���ر�ن، ودم��رت��ه، وثمة 
و�إج���الء  �إ���ش��ع��اع��ي  ت�شمم  ح���الت 
�لق�شف  م����وق����ع  م����ن  ل��ل�����ش��ك��ان 
��شتعانة  �شامل وحماولة  وتعتيم 

بخرب�ء رو�س«.
فهود الوطن«

يف ح���ني ت��ل��ق��ى ���ش��ح��اف��ي��ون من 
�لفار�شية  �شي”  ب��ي  “بي  خدمة 
ر����ش���ال���ة ب����ري����د �إل�����ك�����رتوين من 
�أطلقت  م��ع��روف��ة  غ��ري  جمموعة 
على نف�شها ��شم “فهود �لوطن”، 
تتبنى �لهجوم قبل �أن ت�شبح �أنباء 
�حلريق علنية. وقالت �جلماعة، 
�إن���ه���ا ت��ت��األ��ف م���ن م��ن�����ش��ق��ني عن 
�جل���ي�������س و�لأج�������ه�������زة �لأم���ن���ي���ة 
��شتهدف  �لهجوم  و�إن  �لإير�نية، 
�أج���ز�ء ف��وق �لأر����س م��ن �ملن�شاآت 
من  �حل��ك��وم��ة  تتمكن  ل  “حتى 

تغطية �لأ�شر�ر«.

ماكرون وكا�صتيك�ش ي�صرعان ت�صكيل احلكومة اجلديدة 
�لرئي�س ماكرون �إن �لتعديل �حلكومي “�شيكون و��شعا” و�شي�شم “مو�هب 
“تقني”  رج��ل  �ختيار  ومينح  �لأط��ي��اف«.  كل  من  و”�شخ�شيات  جديدة” 
من  �شنو�ت  ث��الث  بعد  �لتحرك  حرية  �ل��دول��ة  رئي�س  �حلكومة،  لي�شغل   
�لتفاهم �لودي مع �دو�ر فيليب �لذي باتت مكانته ترت�شخ يف �ل�شرت�تيجية 
بينهما خ�شو�شا حول  ب��د�أت خالفات  �لعام. وقد  �ل��ر�أي  ول��دى  �حلكومية 
�إ�شالح �أنظمة �لتقاعد. و�كد رئي�س �لوزر�ء �جلديد “ل�شت هنا لأكون حتت 

�لأ�شو�ء بل لتحقيق نتائج«.
و�لجتماعية،  �لقت�شادية  �جلبهتني  على  �شعوبات  ب���و�در  ت��ل��وح  وبينما 
�لذي يريده رئي�س �لدولة  “�لطريق �جلديد”  �شيكلف كا�شتيك�س تطبيق 
وحدد �لأولوية فيه لل�شيا�شة �ل�شحية وخلطة من �أجل �ل�شباب و��شتئناف 
�إنه  كا�شتيك�س  ق��ال  عمله،  طريقة  وح��ول  �لتقاعد.  �أنظمة  �إ�شالح  تطبيق 
�لأر��شي  ويف  �لجتماعيني  و�ل�شركاء  �لأم��ة،  مع   )...( م�شاور�ت  “�شيفتح 

�لبحث عن حلول”  �أكرب عدد ممكن يف  �لفاعلة لإ�شر�ك  ومع كل �جلهات 
و”و�شع عقد �جتماعي جديد«.

�أزم��ة، يجب �ل�شتمر�ر يف دعم �لقت�شاد، لكن  “عندما نو�جه  �أنه  و�أو�شح 
باإعادة  ت�شمح  خيار�ت  �أي  موجهة،  خيار�ت  مفيدة،  بخيار�ت  �لقيام  يجب 
)1�ت  فرن�شا  لدينا  ي��ك��ون  �ن  �لقت�شادية،  �ل�شيادة  م��ن  و�لك�شب  �لبناء 
بنيوية:  و�إج�����ر�ء�ت  عاجلة  �إج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  �ي  �لبيئة،  ي��ح��رتم  �قت�شاد( 
�لتي  �لبلدية  �لنتخابات  بعد  نعدها«.  �لتي  �لنعا�س  هذ� هو حمور خطة 
�شهدت �شعود� كبري� لدعاة حماية �لبيئة، �أكد كا�شتيك�س �أن �لبيئة “مل تعد 
خيار�«. ور�أى زعيم “�وروبا بيئة �خل�شر” جوليان بايو م�شاء �جلمعة �أن 
م�شتبعد� دخول �حلركة �إىل  ماكرون “يختار زمالءه من �لعامل �لقدمي”، 
�أن ن�شبح  “هدفنا هو ��شتبد�ل )�إميانويل ماكرون( ل  �إن  �حلكومة. وقال 

عكاز� له«.

•• باري�س-اأ ف ب:

�إميانويل  ينوي رئي�س �لوزر�ء �لفرن�شي �جلديد جان كا�شتيك�س و�لرئي�س 
�إنعا�س  خطة  لتطبيق  ممكن”  وق��ت  �أ���ش��رع  “يف  حكومة  ت�شكيل  م��اك��رون 
�لرئا�شية  �لنتخابات  قبل  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لأزم���ة  مو�جهة  يف 
قبل  م��ن  م��ع��روف��ا  ي��ك��ن  �ل���ذي مل  كا�شتيك�س  وق���ال   .2022 يف  �مل��رت��ق��ب��ة 
عهد  يف  لالليزيه  �ل��ع��ام  �لأم���ني  نائب  من�شب  و�شغل  �لعري�س  �جلمهور 
�لرئي�س �لأ�شبق نيكول �شاركوزي �إن “فل�شفة هذه �حلكومة هي �لعمالنية، 
�أي �لتحرك و�لعمل ب�شرعة يف �أو�شاع �لأزمة«. وقال رئي�س �حلكومة �ملوؤيد 
�لإثنني،  قبل  حكومته  لت�شكيل  بو�شعه”  “ما  �شيفعل  �إن��ه  �لعزل  لتخفيف 
ويقدم بيانه �ل�شيا�شي “منت�شف �لأ�شبوع �ملقبل” �إىل �لربملان �لذي باتت 
حميط  يف  م�شادر  وت��ق��ول  �جل��دي��د.  �حلكومي  بالفريق  مرتبطة  �أعماله 

يرف�ص احلكم عليه على اأ�سا�ص مقابلة واحدة

العن�صرية: جنل جون واين يهّب الإنقاذ والده...!
يعرتف ابنه اأن التعليقات، ال�سادرة منذ خم�سني عاًما، كانت خرقاء وميكن اأن ت�سبب اأملًا وغ�سًبا

وي�������ش���ت���ن���د م���ن���ت���ق���دوه ع���ل���ى وج���ه 
قدمية  م��ق��اب��ل��ة  �إىل  �خل�����ش��و���س 
مع  �ل�شبعينات  �أو�ئ����ل  يف  �أج��ري��ت 
جم��ل��ة ب���الي ب���وي و�ل��ت��ي تلت�شق 
�ملمثل،  ك���اوب���وي  ب���ح���ذ�ء  م��ن��ذئ��ذ 
“�أنا   :1979 ع����ام  ت����ويف  �ل�����ذي 
�أوؤمن بتفوق �لرجل �لبي�س طاملا 
درجة  �ىل  يتعلمو�  مل  �ل�����ش��ود  �أن 
ت�شمح لهم مبمار�شة �مل�شوؤوليات”، 
م�شيفا �أنه ل ي�شعر “بالذنب لأن 
�أو  �لنا�س كانو� قبل خم�شة  هوؤلء 
�أنا  “�لن  ع�شرة �أجيال عبيد�”... 

ل �أت�شامح مع �لعبودية. »
بيان  يف  �ليوم،  �إيثان  �بنه  يعرتف 
�لتي  �لتعليقات،  تلك  �أن  �شحفي، 
كانت  ع��اًم��ا،  خم�شني  منذ  �شدرت 
“�أملًا  ت�����ش��ب��ب  �أن  ومي���ك���ن  خ���رق���اء 
لأنه  �أي�شا،  �ملته  “لقد  وغ�شًبا”. 
مت  �حلقيقية  م�����ش��اع��ره  �أن  �أدرك 

ومن  ���ش��ي��ئ.  ب�شكل  عنها  �لتعبري 
وج���ه���ة ن����ظ����ره، ف�����ان ج�����ون و�ي����ن 
من  �ل��ت��ع��ل��م  مي��ك��ن��ن��ا  �أن����ه  “يعتقد 
�نه  حموه”.  دون  ول��ك��ن  �مل��ا���ش��ي، 
�لبي�س”،  “تفوق  ع��ن  ي��د�ف��ع  مل 
�جلميع  على  حكما  �أ���ش��در  “لقد 
�أن �جلميع ي�شتحق  كفرد، و�عتقد 

فر�شة«.
و�شّغل  وّظ�����ف  “لقد  وي�����ش��ي��ف: 
وع��م��ل م���ع �أ���ش��خ��ا���س م���ن جميع 
و�لتوجهات  و�مل��ع��ت��ق��د�ت  �لأع����ر�ق 
�جلن�شية. ومّثل جون و�ين ما هو 
ل��ن��ا جميًعا -جم��ت��م��ع ل  �لأف�����ش��ل 
مييز بني �لذين ي�شعون �إىل �حللم 

�لأمريكي. »
و�ل�����ده  �أن  يف  ����ش���ك  ه���ن���اك  ل��ي�����س 
�ملتظاهرين  ج��ان��ب  �إىل  ���ش��ي��ك��ون 
ب��اإق��ال��ة �شباط  �ل���ي���وم، م��ط��ال��ب��ني 
وفاة جورج  �ملتورطني يف  �ل�شرطة 

�لطليعة  يف  “�شيكون  ف���ل���وي���د: 
ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب���ال���ع���دل و�ل���ع���د�ل���ة 
للجميع... كان يد�فع عن حق كل 
فرد يف �لحتجاج و�لعمل من �أجل 
من  “�شيكون  ليخل�س:  �لتغيري. 
�أ�شا�س  على  عليه  نحكم  �أن  �لظلم 
��شا�س  و�ح��دة، ولي�س على  مقابلة 

�شورته �لكاملة«.

ترامب ي�سعد
�ل�شورة  ه����ذه  ف�����اإن   ، ذل����ك  وم����ع 

�لدميقر�طيني  ت��زع��ج  �ل��ت��ي  ه���ي 
�ملمثل   ، و�ي����ن  ج����ون  �مل��ن��ت��خ��ب��ني: 
�لبطل   ، �ل�ش�������هل  �ل��زن�����������������������اد  ذو 
يف  ه��ول��ي��وود  �شناع�����ة  يف  �مل��ان��وي 
 ، �لوطني و�ملحافظ   ، �لوقت  ذلك 
و�ل��ذي فكر �جلمهوريون يف فرتة 
�لأمريكية  للرئا�شة  تر�شيحه  م��ا 
رونالد  �إىل  لح��ًق��ا  حت��ول��و�  ث��م   ،

ريغان ... 
�شيتم  م��ث��ايل  ، مت��ث��ال  ب��اخ��ت�����ش��ار 
�لطويلة  �ل��ق��ائ��م��ة  يف  حت��ط��ي��م��ه 

�ل��ي��وم مناه�شون  ب��ه��ا  ي��ل��وح  �ل��ت��ي 
منطقياً  وي��ه��اج��م��ون  للعن�شرية 
ولكننا   ، �جل��ن��وب��ي��ني  �جل������ر�لت 
ا كري�شتوفر كولومبو�س  جند �أي�شً
وحتى �مللك �شانت لوي�س �لذي كاد 
ي�شقط من ح�شانه يف نف�س مدينة 
جنم  ينق�س  ك��ان  لقد  م��ي�����ش��وري. 
م��ن ه��ول��ي��وود ل��ق��ط��ع ر�أ����ش���ه، وها 

�نهم وجدوه.
ه�����ل حت���ط���ي���م���ه مم����ك����ن؟ �م���ت���دت 
�ل�شيا�شية،  �ل�شاحة  �إىل  �لق�شية 

�ملعجبني  دونالد تر�مب، وهو من 
باملمثل، ل يخجل من و�شف هذ� 
بينما يحكم  �مل�شروع باأنه “غبي”، 
ل  “�نهم  ب���  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني  على 
�ملتحدث  �أم���ا  ل�شيء”.  ي�شلحون 
�لر�شمي با�شم �ملطار فقد �أنكر �أي 
تغيري يف �لوقت �حلايل، فاملقاطعة 
�لربونزي  �لتمثال  �إز�ل���ة  تنوي  ل 
�شيبقى  متى  �إىل  لكن   ... للممثل 

�أ�شهر كاوبوي يف �أمريكا مقبول؟
عن لوبوان

•• الفجر –خرية ال�شيباين

والدي مل يكن عن�سرًيا... يق�سم اإيثان واين، جنل 
يف  الوا�سرتن،  اأف��الم  من  يح�سى  ل  عدد  يف  املمثل 
يف  اليوم  جن��ده  وال��ذي  وذك��وري��ة،  فحولية  �سورة 
بولية  اأوراجن  مقاطعة  يف  الدميقراطيني  مرمى 
كاليفورنيا: يريد هوؤلء اإعادة ت�سمية املطار الذي 
ب�سبب  اأجنلو�ص  لو�ص  جنوب  والواقع  ا�سمه  يحمل 
العرق  لتفوق  “املنا�سرة  القدمية  النجم  مواقف 
لل�سكان  واملعادية  للمثلية،  واملناه�سة  البي�ص، 

الأ�سليني«.

�لدميقر�طيون يريدون �لطاحة بجون و�ين
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عربي ودويل

�شنت �شحيفة “نيويورك تاميز« 
 New York times
�لأم���ريك���ي���ة ه��ج��وم��ا ح�����اد� على 
�ل��رئ��ي�����س �ل���رتك���ي رج����ب طيب 
�أردوغان وو�شفته باأنه رجل يقود 
وزج  �لبالد  ق�ّشم  تع�شفيا  نظاما 
�ل�شجون  يف  �مل��ع��ار���ش��ني  ب�����اآلف 
ب����رب����ري����ة على  ب���ح���م���ل���ة  وق���������ام 
�ملزعوم  �لنقالب  بعد  معار�شيه 
�لق�شاء  م�شتخدما   2016 عام 
�ملجتمع  و��شفة  �شيا�شية،  ك���اأد�ة 
�ملدين يف تركيا باأنه يتاآكل ب�شبب 

هذ� �لرجل.
“�أد�نت  ت���ق���ري���ره���ا:  يف  وق���ال���ت 
حمكمة تركية يوم �جلمعة �أربعة 
�لإرهاب،  بتهم  ن�شطاء حقوقيني 
مبن فيهم �ثنان من قادة منظمة 
�ل�شابقني”،  �ل���دول���ي���ة  �ل���ع���ف���و 
جزء  باأنها  �لإد�ن����ة  ه��ذه  و��شفة 
م���ن ح��م��ل��ة �أو�����ش����ع ن���ط���اق���اً على 

�أ�شو�ت �ملعار�شة يف �لبالد.
تانر  �مل���ت���ه���م���ني،  �أح�������د  و�أدي����������ن 
كيليت�س، �لذي كان يقود منظمة 
�ل��ع��ف��و �ل��دول��ي��ة يف ت��رك��ي��ا، وهي 
ع��ل��ي��ا حلقوق  رق���اب���ي���ة  م��ن��ظ��م��ة 
�لإن�������ش���ان، ب��ت��ه��م��ة �ل��ع�����ش��وي��ة يف 
�إره���اب���ي���ة. وح��ك��م عليه  م��ن��ظ��م��ة 
بال�شجن ملدة �شت �شنو�ت وثالثة 

�أ�شهر.
و�أدين ثالثة �آخرون - هم �أوزليم 
وغونال  �إي�شر  و�إدي���ل  د�ل��ك��ري�ن، 
“م�شاعدة  ب��ت��ه��م��ة   - ك���ور����ش���ون 
منظمة �إرهابية” وحكم على كل 

منهم بال�شجن ل�شنو�ت.
ق�شاياهم  �إن  �ل�شحيفة  وت��ق��ول 
و��شعة  ح��م��ل��ة  يف  �لأح�������دث  ه���ي 
تركيا  يف  �ملعار�شة  �شد  �لنطاق 
يف �أعقاب حماولة �نقالب فا�شلة 

�شهدت  وق�����د   .2016 ع�����ام  يف 
وتعميق  �مل��ئ��ات  حماكمة  �حلملة 
د�خل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �لن��ق�����ش��ام��ات 

�لبالد.
�حل���ك���وم���ة  �ت����ه����م����ت  ح������ني  ويف 
يقول  ب��������الإره��������اب،  �جل����م����اع����ة 
هي  “�ملحاكمات  �إن  �مل��ن��ت��ق��دون 
تع�شفي يف عهد  ن��ظ��ام  م��ن  ج���زء 
�ل��رئ��ي�����س رج���ب ط��ي��ب �أردوغ������ان 
����ش��ت��ه��دف �مل��د�ف��ع��ني ع��ن حقوق 
�أ�شا�س  ل  ب���ات���ه���ام���ات  �لإن�������ش���ان 
�لق�شائي  �لنظام  و��شتخدم  لها 

لإغالق ن�شاط �ملجتمع �ملدين«.
يحاكمون  م��ن  �أن  �لدع����اء  و�أك���د 
غولن”،  �هلل  “فتح  ب���  �شلة  لهم 
م��ت��ه��م بتنظيم  دي����ن  وه����و رج����ل 
باحلكومة  ل���الإط���اح���ة  م����وؤ�م����رة 
�ل������رتك������ي������ة م�������ن ق������اع������دت������ه يف 
�أي  غ��ول��ن  نفى  وق��د  بن�شلفانيا. 
تورط له و�تهم �أردوغ��ان بتدبري 
ذل���ك ك��ذري��ع��ة ل��ال���ش��ت��ي��الء على 

�ملزيد من �ل�شلطة.
وق�����ش��ى �لأرب����ع����ة �مل����د�ن����ون يوم 
�جلمعة ثالث �شنو�ت يف حماربة 
�لتهم �ملوجهة �إليهم. ومبا �أنه مل 
فلن  �حتجاز،  �أو�م���ر  بعد  ت�شدر 
��شتئنافهم،  �نتظار  يف  ُي�شجنو� 
�ل�شتئناف  عملية  ت�شتغرق  وق��د 
�شبعة  ت���ربئ���ة  ومت�����ت  �����ش����ن����و�ت. 
يحاكمون  كانو�  �آخرين  متهمني 

�أي�شا يوم �جلمعة.
غاردنر،  �أن���درو  و�شف  ب��ي��ان،  ويف 

�أن�شطتهم  ب��ل��غ��ت  ك��ي��ف  ب��و���ش��وح 
�لإره��������������اب«.  ه�����ذ� وت���ت���ع���اىل يف 
بحرية  �ملطالبة  �لأ���ش��و�ت  تركيا 
ت�����ش��دي��د نظام  �ل��ت��ع��ب��ري، يف ظ���ل 
�ل��رئ��ي�����س رج���ب ط��ي��ب �أردوغ������ان 
قب�شته على �ملو�قع �لإلكرتونية، 
�إىل  �ل���و����ش���ول  ح���ظ���ر  ح���ي���ث مت 
حو�يل ن�شف مليون موقع، حتى 

نهاية �لعام �ملا�شي.
“جمعية  ن�شرته  تقرير  وبح�شب 
فقد  تركيا،  يف  �لتعبري”  ح��ري��ة 
جرى حظر �أكرث من 408 �آلف 
موقع يف �لبالد حتى نهاية �لعام 

�ملا�شي.
عن  “�أحو�ل”  م����وق����ع  ون����ق����ل 
ذري���ع���ة  “حتت  �إن�������ه  �ل���ت���ق���ري���ر، 
�ل��ق��ان��ون رق��م 5651، �ل��ذي مت 
لتنظيم   2007 ع����ام  مت���ري���ره 
�لت�شالت عرب �لإنرتنت و�لبث 
�لإنرتنت، فقد جرى حظر  عرب 
عنو�ن  �أل��ف   130 �إىل  �لو�شول 
موقع �إلكرتوين، و7 �آلف ح�شاب 
تغريدة  �أل���ف  و40  ت��وي��رت،  على 
فردية، و�أل��ف مقطع فيديو على 
يوتيوب، و 6200 م�شاركة على 

في�شبوك.
ي���ق���ل عن  م����ا ل  ك���م���ا مت ح���ظ���ر 
عام  يف  �إخ��ب��اري��ة  مقالة   5599
�شبكات  و������ش����ط����رت   ،2019
�لأخبار �إىل �إز�لة 3.528 منها، 
لتجنب حظر �أو�شع على خدماتها، 
وفق ما �أكدته �جلمعية. وحذفت 

�شحيفة “حرييت” 336 مقال 
م��ن موقعها ع��ل��ى �لإن���رتن���ت، يف 
 187 “ميليت  موقع  �أز�ل  حني 
“تي24  �أز�ل موقع  مقالة بينما 

“ 171 مادة �إخبارية.
موقع”  �أز�ل  �ل�شياق،  نف�س  ويف 
�أود� تي يف” �ملعار�س نحو 126 
م��ق��ال، و�أظ��ه��ر �لم��ت��ث��ال بن�شبة 
موقع  �أز�ل  ح��ني  يف  ب��امل��ئ��ة،   98
حمظور�،  م��ق��ال   69 “�شول” 
ل��ي��ب��دي �م���ت���ث���ال ب��ن�����ش��ب��ة 100 
حذف  �مل��ن��و�ل  نف�س  وعلى  باملئة، 

موقع “�إيفرين�شل” 46 مادة.
نقابة  م��وق��ع  رف�����س  �مل��ق��اب��ل،  يف 
رغم  م��ق��الت،  �أي  ح��ذف  �لعمال 
�أن����ه ج���رى ح��ج��ب ن��ط��اق موقعه 

63 مرة حتى �لآن.
وك�����ان �ل��رئ��ي�����س �ل���رتك���ي رجب 
�أعلن يف وقت  �أردوغ���ان قد  طيب 
�شتم�شي  �حل��ك��وم��ة  �أن  ���ش��اب��ق، 
له،  �ملخطط  �لت�شريع  يف  ق��دم��ا 
�لتو��شل  و�شائل  من�شات  جلعل 
�أكرث  �شيطرة  حت��ت  �لج��ت��م��اع��ي 
عائلته  �إن  ق��ال  �أن  بعد  ���ش��ر�م��ة، 
قد جرى “�إهانتها” عرب مو�قع 

�لتو��شل �لجتماعي.
وي��ن�����س م�����ش��روع ق���ان���ون مقرتح 
عمالقة  ي��ع��ني  �أن  وج�����وب  ع��ل��ى 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  و���ش��ائ��ل 
وتويرت  ويوتيوب  في�شبوك  مثل 
قانونيا  مم���ث���ال  و�إن���������ش����ت����غ����ر�م، 
للمحكمة  مي����ك����ن  ت����رك����ي����ا،  يف 
طلبات  ل��ت��ق��دمي  �إل���ي���ه  �ل���ل���ج���وء 
هوية  تقدمي  �أو  �ملحتوى  لإز�ل���ة 
�إخفاء  ينهي  مم��ا  �مل�شتخدمني، 
ب�شكل  �لإن����رتن����ت  ع��ل��ى  �ل���ه���وي���ة 

فعال.

�لعفو  م���ن���ظ���م���ة  يف  �ل�����ب�����اح�����ث 
باأنها  �لدولية يف تركيا، �لإد�ن��ات 
�أب���ع���اد  ذ�ت  ل���ل���ع���د�ل���ة  “مهزلة 
“هذ�  �أن  و�أ������ش�����اف  مذهلة”. 
�شاحقة  ���ش��رب��ة  ي�����ش��ك��ل  �حل���ك���م 
و�إديل  و�أوزليم  لتانر  فقط  لي�س 
لكل من  بل  وغونال وعائالتهم، 
ي���وؤم���ن ب��ال��ع��د�ل��ة، و�ل��ن�����ش��اط يف 
جم��ال ح��ق��وق �لإن�����ش��ان يف تركيا 

وخارجها«.
�إي�شر، �لذي كان يف  �إديل  و�عُتقل 

وق��ت م��ن �لأوق����ات م��دي��ر�ً ملكتب 
تركيا،  �لدولية يف  �لعفو  منظمة 
مد�همة  يف   2017 ع������ام  يف 
ع��ل��ى ور���ش��ة ل��الأم��ن �ل��رق��م��ي يف 
�إ�شطنبول �إىل جانب �لعديد من 
�نتهى  �لذين  �لآخرين  �لن�شطاء 

بهم �لأمر �إىل �ملحاكمة.
ب�شكل  �عُتقل  ق��د  كيليت�س  وك��ان 
مدينة  يف  ���ش��ه��ر  ق��ب��ل  م��ن��ف�����ش��ل 
�ل�شجن  يف  و�ح���ت���ج���ز  �أزم���������ري، 
�ل���ع���ام تقريباً  ون�����ش��ف  ع���ام  مل���دة 

�أجل  م��ن  �لكفاح  �ملجتمع:  بقية 
ق��ل �حلقيقة  �أو  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق 

وعلى م�شوؤوليتك«.
�لإن�شان  ح��ق��وق  خ����رب�ء  وي���ق���ول 
�إىل  ت�����ش��ري  �لإد�ن�����������ات  ه�����ذه  �إن 
تركيا.  يف  �مل���دين  �ملجتمع  ت��اآك��ل 
مقررة  ل����ول����ور،  م������اري  وق����ال����ت 
�ملعنية  �خل��ا���ش��ة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�لإن�شان،  ح��ق��وق  ع��ن  باملد�فعني 
�ل��ت��ي قدمت  �لأدل�����ة  �إن  ب��ي��ان  يف 
“مل تظهر بعد  لدعم �لتهامات 

�أو�خر  يف  �شر�حه  ُيطلق  �أن  قبل 
�أو�م��ر من  �ملا�شي مبوجب  �لعام 

�ملحكمة.
وقبل يوم و�حد من �شدور �حلكم، 
�ملحاكمة  �إي�����ش��ر  �ل�شيدة  و�شفت 
�لبد�ية  م��ن��ذ  �شيا�شية  ب���دو�ف���ع 
ت��ه��دف �إىل تخويف  �إن��ه��ا  وق��ال��ت 
بيان  وق��ال��ت يف  �آخ��ري��ن.  ن�شطاء 
�لق�شائية  �مل��الح��ق��ات  “هذه  �إن 
يف  �ملوجودين  �إ�شكات  �إىل  تهدف 
قف�س �لتهام و�إر�شال ر�شالة �إىل 

بالقب�سة الإلكرتونية.. الرئي�ص الرتكي يخنق حرية التعبري 

تقرير: اأردوغان يقود نظاما تع�صفيا.. ق�ّصم تركيا ودمر املجتمع

العراق.. حتركات على االأر�ش لوقف التوغل الرتكي
�لعر�قية  �لتحركات  تقت�شر  ومل  �لعر�قي.  �ل�شمال  يف 
على �جلانب �مليد�ين فقط، �إذ قالت وز�رة �خلارجية �إن 
بغد�د تبحث �تخاذ �إجر�ء�ت دبلوما�شية و�قت�شادية �شد 
�لدويل،  �لأم��ن  جمل�س  �إىل  �للجوء  �شمنها  من  �أن��ق��رة، 

ومر�جعة �لعالقات �لتجارية بني �لبلدين.
وعلى �لرغم من تاأكيد بغد�د على �أهمية �مل�شار �ل�شيا�شي 
لأن���ق���رة خل��ف�����س م�شتويات  ودع���وت���ه���ا  ل����الأزم����ة،  ك��ح��ل 
بيد  �لبالد،  �شمال  يف  �لع�شكرية  �لعملية  و�إنهاء  �لتوتر 
�لعر�ق لبحث  �ملتو��شلة دفعت  �ل�شتفز�ز�ت �لرتكية  �أن 

�تخاذ خطو�ت �أكرث حدة �شد �أنقرة.
�أو����ش���ح �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �خلارجية  وق����ي ه����ذ� �ل�����ش��دد 
�لعر�قية �أحمد �ل�شحاف، �أن بالده قد تدعو �إىل جل�شة 

•• بغداد-وكاالت
يف ظل ��شتمر�ر �لتوغل �لربي و�لغار�ت �جلوية �لرتكية 
�تخاذ  ب��دوره��ا  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  ب���د�أت  �ل��ع��ر�ق،  �شمايل 
�أم��ن و�شيادة �ل��ب��الد، من  �إج���ر�ء�ت على �لأر����س حلفظ 

خالل تعزيز �نت�شارها �لع�شكري بطول �حلدود.
�لقو�ت  �إىل منع  �لعر�قية  �لع�شكرية  �لتحركات  وتهدف 

�لرتكية من �لتوغل يف �شمال �لبالد.
غار�ت  �شل�شلة  �شنت  ق��د  تركية  حربية  ط��ائ��ر�ت  وك��ان��ت 
طالت منطقتني جبليتني، يف حمافظة دهوك �لعر�قية، 

�جلمعة، دون �أن ت�شفر عن �شقوط �شحايا.
و�أفاد مر��شلنا باأن �لقو�ت �لرتكية �أقامت حتى �لآن، 24 
مركز� ع�شكريا على قمم �ل�شال�شل �جلبلية �لتي �حتلتها 

�ل����دويل و�ج��ت��م��اع ط���ارئ ملجل�س  ط��ارئ��ة ملجل�س �لم���ن 
جامعة �لدول �لعربية.

وهددت بغد�د �أي�شا باللجوء �إىل �أور�ق �أخرى، لعل �أهمها 
تخفي�س �لتبادل �لقت�شادي و�لتجاري مع تركيا.

�ل�شتثمارية  �ل�����ش��رك��ات  ع�����ش��ر�ت  ت��وج��د  �ل���ع���ر�ق  ف��ف��ي 
�لرتكي  �لتجاري  �مليز�ن  �أن  كما  �لرتكية،  و�لقت�شادية 
�ل�شنوي يف �لعر�ق يزيد عن 16 مليار دولر، ناهيك عن 

م�شالح �قت�شادية �أخرى بني �لبلدين.
و����ش���ت���اأت���ي ه����ذه �ل�����ق�����ر�ر�ت ب��ع��د ����ش��ت��ن��ف��اذ ���ش��ب��ل �حلل 
�لدبلوما�شي بني �لبلدين، خ�شو�شا بعد ��شتدعاء بغد�د 
على  �حتجاج  مذكرة  وت�شليمه  مرتني  �لرتكي  لل�شفري 

�لعملية �لع�شكرية يف �شمال �لبالد.

االآالف يف اأ�صرتاليا ي�صاركون 
يف م�صريات تدعم ال�صود 

•• �شيدين-رويرتز

 جتمع �آلف �ملتظاهرين �أم�س �ل�شبت يف �شو�رع �ملدن �لأ�شرت�لية، مرددين �شعار�ت تدعم حركة “حياة �ل�شود مهمة” 
بري�شبان  �لحتجاجية يف مدن  �مل�شري�ت  �أن  �إل  �لأ�شليني.  �لبالد  �شكان  ب�شوء معاملة  �لوعي  لزيادة  �شعيا منهم 
ود�روين وبريث �شهدت تر�جعا يف �أعد�د �مل�شاركني مقارنة بال�شهر �ملا�شي، على وقع دعو�ت من �ل�شلطات لوقفها 
�ملظاهر�ت  �إن  �ملنظمني،  �أح��د  �شبريم،  بوجاين  وق��ال  �مل�شتجد.  كورونا  تف�شي جائحة فريو�س  و�شط خم��اوف من 
�لحتجاجية تاأتي �متد�د� لالحتجاجات �لعاملية �لتي �ندلعت مبقتل �لأمريكي �لأ�شود جورج فلويد خالل �حتجاز 
�شرطة منيابولي�س �لأمريكية له يف �أو�خر مايو �أيار. وبث �لتلفزيون لقطات ملتظاهرين وهم يرددون هتافات من 
و”ل عد�لة ل �شالم، ل لل�شرطة �لعن�شرية«. وتنتظر  قبيل “كانت د�ئما و�شتكون �أبد� �أر�شا لل�شكان �لأ�شليني”، 

مدينة �شيدين �أن ت�شهد �ليوم �لأحد مظاهرة �حتجاجية، 
 

�مل��ت��ع��ل��ق مب��ك��اف��ح��ة �لإره������اب ومنع 
�لف�شول  )وخ��ا���ش��ة  �لأم����و�ل  غ�شل 
تقدمي  م���ن���ه(   37 �إىل   13 م����ن 
��شتعمال  عو�س  ت�شريعية  م��ب��ادرة 

�آلية �للو�ئح«.
ع�شو  �لعماري  ن�شرين  �أك��دت  وق��د 
جمل�س نو�ب �ل�شعب خالل تدوينة 
�لر�شمي  ح�����ش��اب��ه��ا  ع��ل��ى  ن�����ش��رت��ه��ا 
يف  ح�����دث  م����ا  �أن  ب���ال���ف���اي�������ش���ب���وك، 
م��ك��ت��ب �مل��ج��ل�����س خ��ط��اأ ك��ب��ري وقر�ر 
�شافر للف�شل  غري قانوين وجتاوز 

141 من �لنظام �لد�خلي.
و�أ�شافت �لعماري �أن مكتب �ملجل�س 
�لالئحة  م��ن��اق�����ش��ة  ح����ّق  ل���ه  ل��ي�����س 
مهما كان م�شمونها و �إمّنا حتديد 
�لأخ�����رية هي  وه����ذه  ع��ام��ة،  جل�شة 
�لأطر�ف  على  وك��ان  نف�شها.  �شّيدة 
�جلل�شة  تعيني  ���ش��د  ���ش��ّوت��ت  �ل��ت��ي 
عندما  �لطريقة  بنف�س  �لت�شّرف 
َمت لئحة �ئتالف �لكر�مة حول  ُقدَّ
�لفرن�شي، ولي�س �عتماد  �ل�شتعمار 

�شيا�شة �لكيل مبكيالني.
و�لفتيتي  �أن��ه��ا  �ل��ع��م��اري  و�شرحت 
مم��ث��ل��ي ك��ت��ل��ة �لإ����ش���الح م��ع تعيني 
على  و�لت�شويت  للمناق�شة  جل�شة 
تنظيم  �لإخ����و�ن  “ت�شنيف  لئ��ح��ة 
طرف  م����ن  �مل���ق���رتح���ة  �إرهابي” 
�ل���ّد����ش���ت���وري �حل�����ّر �شلب  �حل�����زب 
ملقت�شيات  تطبيقا  �ملجل�س  مكتب 
�لف�شل 141 من �لنظام �لد�خلي.

•• الفجر -تون�س
�أن  مو�شي،  عبري  �لنائب  �أعلنت     
ت��ون�����س و�أم��ن��ه��ا �ل��ق��وم��ي يف خطر 
ي�شعى  �أردوغ��������ان  �أن  �إىل  م�����ش��رية 
�ملغرب  يف  �لإخ����و�ن  �أج��ن��دة  لتنفيذ 
�ل���ع���رب���ي. وق���ال���ت رئ��ي�����ش��ة �حل���زب 
�لقومي  �لأمن  �إن  �لد�شتوري �حلر 
�أجند�ت  من  مهدد�  �أ�شبح  لتون�س 
بعدما  �خل��ط��رية،  �لإخ����و�ن  تنظيم 
و�أدت  من����و  �أي  حت��ق��ي��ق  يف  ف�����ش��ل 
وتفقري  �ل��ب��ط��ال��ة  ل��رف��ع  �شيا�شاته 
بطريقة  وجت��وي��ع��ه��م  �ل��ت��ون�����ش��ي��ني 

ممنهجة. 
   و�ن��ت��ق��دت م��و���ش��ي م��وق��ف رئا�شة 
�أن  مبينة  �مل�شاألة،  من  �جلمهورية 
ح��زب��ه��ا ق���د ق����ام مب��ر����ش��ل��ت��ه عديد 
�ملر�ت لكن دون جدوى على �لرغم 
من �أن رئي�س �جلمهورية هو رئي�س 
جمل�س �لأمن �لقومي وهو �مل�شوؤول 
�لبالد و�ل�شامن لتطبيق  �أمن  عن 
ع��ل��ى حرية  ين�س  �ل���ذي  �ل��د���ش��ت��ور 
�لتعبري وحق �ملعار�شة يف �لن�شاط.

   جاء ذلك يف كلمة �ألقتها يف جتمع 
�أين  تون�س،  �لعا�شمة  و�شط  �شعبي 
�أم�س  �لتون�شيني،  من  �ملئات  �شارك 
ب�شارع  �حتجاجية  وقفة  يف  �ل�شبت، 
�لعا�شمة  و�شط  بورقيبة  �حلبيب 
�لربملان  ب���ق���ر�ر  ل��ل��ت��ن��دي��د  ت��ون�����س، 
بت�شنيف  متعلقة  لئ��ح��ة  �إ���ش��ق��اط 

تنظيما  �مل�شلمني  �لإخ���و�ن  جماعة 
جل�شة  تخ�شي�س  وع����دم  �إره���اب���ي���ا، 
وللدفاع  عليها،  للم�شادقة  ع��ام��ة 
�شيا�شات  م��ن  �ل���دول���ة  م��دن��ي��ة  ع��ن 

تنظيم �لإخو�ن.
   وخ���الل �ل��وق��ف��ة، �ل��ت��ي دع��ا �إليها 
�حل������زب �ل���د����ش���ت���وري �حل������ر، رفع 
بتغّول  ت���ن���ّدد  ����ش���ع���ار�ت  �مل��ح��ت��ج��ون 
ت��ن��ظ��ي��م �لإخ������و�ن و���ش��ي��ط��رت��ه على 
نو�ب  “يا  وهتفو�  �ل��دول��ة  مفا�شل 
�لإخو�ن”  م��ن  خ��ل�����ش��ون��ا  �ل���ربمل���ان 
ك���ذب���و�  م�����ش��ك��ني  ي����ا  زو�يل  و”يا 
جددو�  كما  �لدين”،  با�شم  عليك 
ر��شد  �لثقة من  ب�شحب  مطالبتهم 
رئا�شة  م����ن  و�إز�ح�����ت�����ه  �ل��غ��ن��و���ش��ي 
�لثقة  “�شحب  م���رددي���ن  �ل���ربمل���ان 

و�جب…طرد �لخو�ن و�جب ».

ر�سا�سة الرحمة
   وك����ان����ت رئ���ي�������ش���ة ك���ت���ل���ة �حل����زب 
قد  مو�شي  عبري  �حل��ر  �لد�شتوري 

م���ن ط����رف م��ك��ت��ب �مل��ج��ل�����س و�لتي 
ت���ون�������س ل  ن�����ش��ك��ت ع��ن��ه��ا لأن  ل����ن 
و�إن  حتى  �إخ��و�ن��ي��ة  ت��ك��ون  �أن  يجب 
�لدولة  كانو� يتحكمون يف مفا�شل 

و�لربملان«.

الربملان يعلل
م����ن ج��ه��ت��ه �أع����ل����ن جم��ل�����س ن����و�ب 
يف  “تد�ول  م��ك��ت��ب��ه  �أن  �ل�������ش���ع���ب 
تهدف  �ل����ت����ي  �ل���الئ���ح���ة  م�������ش���روع 
لت�شنيف جماعة �لإخو�ن �مل�شلمني 
منظمة �إرهابية وقرر عدم متريرها 
ملخالفتها  ن��ظ��ر�  �ل��ع��ام��ة  للجل�شة 
ملقت�شيات خامتة �لفقرة �لأوىل من 
141 من �لنظام �لد�خلي  �لف�شل 
م���ن طلب  ت��ت�����ش��م��ن  م���ا  �أن  ب��ح��ك��م 
جديدة  �إره��اب��ي��ة  ج��رمي��ة  ت�شنيف 
ويتطلب  �لت�شريع  جمال  يف  يدخل 
ملقت�شيات  و�ح���رت�م���ا  ل��ذل��ك  ت��ب��ع��ا 
 62 �لف�شالن  )وخا�شة  �لد�شتور 
�لأ�شا�شي  ول��ل��ق��ان��ون  م��ن��ه(  و65 

�مل�شلمني  �لإخ����و�ن  جلماعة  �لتابع 
يف تون�س و�أذرع��ه من نو�ب �ئتالف 
ممثلو  �لأك��رب  …�خلائن  �لتكفري 
�ملكتب  د�خ�����ل  ت��ون�����س  ق��ل��ب  ح����زب 
و�ل��ذي��ن ���ش��ّوت��و� م��ع �لإخ����و�ن ومع 
�لئ���ت���الف �ل��ت��ك��ف��ريي ل��ك��ي ل يتم 
حت���دي���د ج��ل�����ش��ة ع���ام���ة ل��ل��ن��ظ��ر يف 
و��شح  �لت�شويت  …�إذن  �لالئحة 
كتلتا  �شّوتت  كتلتنا  جانب  …�إىل 
و�لإ�شالح على مترير  تون�س  حتيا 
عدم  كانت  �لنتيجة  ولكن  �لالئحة 
قلب  كتلة  ت�شويت  ب��ع��د  مت��ري��ره��ا 
ت��ون�����س ���ش��ده��ا و�ل��ن��ت��ي��ج��ة ك��ان��ت 6 

�أ�شو�ت �شّد و5 مع ».
   وختمت مو�شي �لفيديو بالقول: 
وجهت  ط��ع��ن��ة  �ل����ي����وم  ح�����دث  “ما 
�مل��دن��ي��ة ول��د���ش��ت��ور �لبالد  ل��ل��دول��ة 

حاد�  هجوما  �جلمعة  م�شاء  �شّنت 
على كتل �لنه�شة و�ئتالف �لكر�مة 
وق��ل��ب ت��ون�����س ب��ع��د �إ���ش��ق��اط لئحة 
�لإخو�ن  بت�شنيف  �ملطالبة  كتلتها 
معتربة  �إره��اب��ي��ة  منظمة  �مل�شلمني 
ر�شا�شة  �إط�������الق  م���ّث���ل  ذل�����ك  �ن 
�لد�خلي  �ل���ن���ظ���ام  ع���ل���ى  �ل���رح���م���ة 
للدولة  وجهت  و”طعنة  للمجل�س 
وو�شفت  �لبالد”  ولد�شتور  �ملدنية 
تون�س  قلب  كتلة  ممثلي  ��شطفاف 
�ىل جانب كتلتي �لنه�شة و�ئتالف 

�لكر�مة باخليانة �لكربى.
ن�شرته  فيديو  يف  مو�شي  وق��ال��ت     
 : في�شبوك  م��وق��ع  على  ب�شفحتها 
وخافو�  �رتعبو�  �لإخ���و�ن  “جماعة 
من  نائبة  وخا�شة  �لجتماع  خالل 
هّدد  �لغنو�شي   … �لإخ����و�ن  كتلة 

����ش���ورة مترير  �جل��ل�����ش��ة يف  ب���رف���ع 
�لالئحة لعر�شها على جل�شة عامة 
تتخبط  كانت  �لإخ��و�ن  …جماعة 
مترير  عدم  هو  �لوحيد  …هّمُهم 
�جلل�شة  ع��ل��ى  ل��ع��ر���ش��ه��ا  �ل��الئ��ح��ة 
�ل���ع���ام���ة وج�����ّن�����دو� م���ر�ف���ع���ني من 
�لتابعة  �ل��ت��ك��ف��ري  �ئ��ت��الف  ج��م��اع��ة 
… ك��ان يف ورط��ة  ..�لغنو�شي  لهم 

بعد �نتهاء �جتماع روؤ�شاء �لكتل مت 
�إعالمنا برف�س تعيني جل�شة عامة 
للنظر يف �لالئحة �لتي تقدمنا بها 
�مل�شلمني  �لإخ����و�ن  ت�شنيف  ق�شد 
�إرهابية و�عتبار كل من له  منظمة 
عالقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بها 

مرتكبا جلرمية �إرهابية”.
�ليوم  “�أ�شتطيع  و�أ�����ش����اف����ت:     
�أن����ه مي��ك��ن��ن��ا ك���ن���و�ب تعزية  �ل���ق���ول 

�لد�خلي  �لنظام  يف  �لبع�س  بع�شنا 
�أط���ل���ق���ت عليه  و�ل�������ذي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
ر���ش��ا���ش��ة �ل��رح��م��ة وت����ويف …هذ� 
�ل���ن���ظ���ام �ل���د�خ���ل���ي �ل������ذي ُي���د�����س 
ول  ومك�شوفة  مف�شوحة  بطريقة 
يوجد �أب�شع منها …�لف�شل 141 
ين�س على �شرورة مترير �لالئحة 
وعدم مناق�شة حمتو�ها و��شقاطها 
بالت�شويت  �لعامة  �جلل�شة  خ��الل 

�شدها«.
“ما حدث خرق مف�شوح    وتابعت 
وللقانون  �لد�خلي  للنظام  وو��شح 
�لنظام  ت��ه��م  �ل���ت���ي  ول������الإج������ر�ء�ت 
�لعام من د�خل مكتب جمل�س نو�ب 
�ل�شعب ولذلك ميكن �لقول �أنه مت 
نو�ب  جمل�س  �أن  ر�شميا  �لإع����الن 
�لرجل  ط��رف  م��ن  حمكوم  �ل�شعب 

بعد قرار مكتب الربملان

الد�صتوري احلر يعزي النواب يف الدولة املدنية...!
عبري مو�سي: تون�ص يف خطر... وهذا ما يفعله اأردوغان يف املغرب العربي

وقفة حا�شدة �شد موقف �لربملانمكتب �لربملان يف قف�س �لتهام

ن�صرين العماري: »ما حدث يف جمل�ش ال�صعب ف�صيحة...«
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عربي ودويل
الحتاد الأوروبي يف منعطف حا�سم

التحديات الرئي�صية الثالثة للرئا�صة االأملانية...!
•• الفجر -ديتليف بوهل –ترجمة خرية ال�شيباين 

الدورية  الرئا�سة  مريكل  اأجن��ي��ال  تتوىل  يوليو،   1 منذ 
فيه  �سيدعى  وقت  يف  اأ�سهر،  �ستة  طيلة  الأوروب��ي  لالحتاد 
هذا الأخري لتخاذ قرارات حا�سمة. ويتوقع �سركاء اأملانيا 
من  مًعا  الأوروب��ي��ني  جمع  على  امل�ست�سارة  ق��درة  من  الكثري 

اأجل حلول مقبولة للجميع.  يجب مواجهة ثالثة حتديات 
رئي�سية: تطبيق خطة النتعا�ص الطموحة التي اقرتحتها 
النمو  بني  للتوفيق  القت�سادي  التكامل  وتعزيز  املفو�سية، 
و”امليثاق الأخ�سر”، والرد الأوروبي على طموحات القوتني 
العظميني اليوم... ال�سني والوليات املتحدة. يقال اإنه بعد 
اأزمة فريو�ص كورونا، لن يكون اأي �سيء كما كان من قبل. لكن 

ماذا يعني هذا؟ ومتى �سيكون “ املا بعد”؟ وما الذي �سيحدث، 
يريد  بينما  بعد”،  “ما  يف  التغيري  اإىل  �سيحتاج  الذي  وما 
معظم النا�ص العودة اإىل حياتهم “قبل”؟  خالل هذه الفرتة 
رئا�سة  مريكل  اأجنيال  حكومة  تولت  ال�سديدة،  الريبة  من 
املهمة هائلة، لأنها تنطوي  اإن  الأوروب��ي.  جمال�ص الحتاد 
التي  احلالية،  ال�سحية  لالأزمة  امل�سرتكة  الإدارة  دمج  على 

العظيمة  التحولت  يف  خطرية،  اقت�سادية  اأزمة  اأ�سبحت 
يف  بالفعل  بداأت  التي  والرقمنة  املناخ،  تغرّي  وهي  لع�سرنا، 
تغيري تنظيم عملنا وطرق ات�سالنا، باخت�سار حياتنا، را�سا 
ال�سعور بال�ستعجال، ولكن  على عقب. لذا فاإن املطلوب هو 
ا ال�سعور بالروؤية -ح�سا�سيتان ل ميكن ربطهما بالأملان،  اأي�سً

ول بال�سيدة مريكل على وجه اخل�سو�ص.

ل���ق���د اأ���ص��ب��ح
اأن االحتاد   جلّيا 
االأوروب�����������ي 
حت�����ا������ص�����ره 
ط����م����وح����ات 
قبل  من  الهيمنة 
العظمى القوى 

ل���دى ل��ي�����ش   
االحت��������������اد 
حالًيا  االأوروب��ي 
للثقة  ���ص��ب��ب 
اأه��م  ق��ي��ادة  يف 
�صريك اقت�صادي 
و����ص���ي���ا����ص���ي

جيًد�  ب���رل���ني  يف  �حل���ك���وم���ة  ت������درك 
�لأوروب����ي����ني  ���ش��رك��اءه��ا  �أن  ح��ق��ي��ق��ة 
ي��ن��ت��ظ��رون �ل��ك��ث��ري م��ن ق��درت��ه��ا على 
�ل��ت��وح��ي��د م���ن �أج�����ل �ل��ت��و���ش��ل �إىل 
للجميع.  مقبولة  معقولة  ق����ر�ر�ت 
ويف �لنهاية، فاإن �أ�شلوب مريكل “هو 
�أن يخدم ب�شكل جيد يف  �ل��ذي ميكن 
هذ� �لوقت �حلا�شم بالن�شبة لالحتاد 
�لأوروب��ي... ما هو جيد لأوروب��ا كان 
�مل�شت�شارة  قالت  لنا”،  وما ز�ل جيًد� 
�أوروب��ي��ة، منها  يف مقابلة مع �شحف 
 27 �ل�����ش��ب��ت  ن�����ش��رت  “لوموند”، 
�شخ�شي  �جتماع  �أول  ع�شية  يونيو، 
لها مع �إميانويل ماكرون منذ بد�ية 

�أزمة فريو�س كورونا.
�لثنني 29 يونيو، ��شتقبلت �أجنيال 
يف  �لفرن�شي  �ل��دول��ة  رئي�س  م��ريك��ل 
برلني  م��ن  بالقرب  مي�شبريغ،  قلعة 
–ويف ه���ذ� ت��ع��ب��ري، ك��م��ا ن���اأم���ل، على 
وجود رغبة م�شرتكة يف تعزيز قدرة 
�لحتاد �لأوروبي على �خلروج معزز� 
م��ن ه���ذه �لأزم�����ة. ه���ذ� ه��و �لعنو�ن 
�لأملانية  �ل��رئ��ا���ش��ة  �خ���ت���ارت���ه  �ل�����ذي 
لهذه �لفرتة من يوليو �إىل دي�شمرب 
2020: “معا من �جل تعزيز �أوروبا 

.

قرارات حا�سمة
ت���و�ج���ه �أجن���ي���ال م���ريك���ل ووزر�ئ����ه����ا 
ثالثة حتديات �أ�شا�شية: حتٍد طارئ، 
وحتدي �شيا�شة �لتكامل �لقت�شادي؛ 

وحتديا جيو�شيا�شيا.
�ل���ط���و�رئ و�����ش���ح. خالل  �إن حت���دي 
على  يتعني  �لأملاين”،  “�ل�شد��شي 
�لحت������اد �لأوروب��������ي �ت���خ���اذ ق�����ر�ر�ت 
�ملايل  “�إطارها  و���ش��ي��ك��ون  ح��ا���ش��م��ة. 
 2027-2021 �ل�شنو�ت”  متعدد 
�ل�شنوية  للميز�نية  م��رج��ع  مب��ث��اب��ة 
�أن تو�فق على  2021؛ وعليها  لعام 
مقرتحات �ملفو�شية ب�شاأن “�شندوق 
قيمته  بقر�س  �شي�شمح  لالإنعا�س” 
�ملناطق  ل���دع���م  ي�����ورو  م��ل��ي��ار   500
و�ئتمانا  �ل��وب��اء،  من  ت�شرر�ً  �لأك��رث 
لدعم  ي������ورو  م���ل���ي���ار   250 ب��ق��ي��م��ة 
م�����ش��روع��ات �إع����ادة �لإع���م���ار. ك��ل هذ� 
�ملجل�س  ب��الإج��م��اع  ي��ق��رره  �أن  ي��ج��ب 
�لأوروب���ي قبل �خلريف حتى يتمكن 
�ل�����ربمل�����ان �لأوروب������������ي و�ل����ربمل����ان����ات 
�ل��وط��ن��ي��ة م���ن �مل�����ش��ادق��ة ع��ل��ى هذه 
�مل�شاعد�ت  توزيع  وميكن  �ل��ق��ر�ر�ت، 
�عتباًر� من عام 2021 يف �إطار نظام 

ميز�نية �لحتاد.

�إنه برنامج طموح للغاية... “يف هذ� 
�ل���ن���وع م���ن �لأزم�������ات، ق��ال��ت �أجنيال 
يونيو،   27 ي���وم  مقابلة  يف  م��ريك��ل 
�أن ي��ق��وم �جل��م��ي��ع مبا  �مل��ت��وق��ع  م���ن 
و�ل�شروري، يف هذه  ���ش��روري...  هو 
وبهذه  عادي”.  غ��ري  ���ش��يء  �حل��ال��ة، 
��ح �مل�����ش��ت�����ش��ارة تخلي  �ل��ك��ل��م��ات ت��و���شّ
للحد  �لتقليدي  موقفها  ع��ن  �أمل��ان��ي��ا 
�حتاد  ورف�س”  �مليز�نية،  دي��ون  من 

�لديون«. 
  يف �ملقابل، توؤكد �أنه من �ملهم لأملانيا 
�أن تكون هذه �لتد�بري “غري �لعادية” 
�إط��ار �ملعاهد�ت �لأوروب��ي��ة، ولي�س  يف 
�أملانيا  م�شلحة  “من  لأن  خ��ارج��ه��ا. 
قوية،  و�ح���دة  ���ش��وق  لدينا  ي��ك��ون  �أن 
و�أن ي�شبح �لحتاد �لأوروب��ي موحد� 
�أملانيا تريد �ن  �أكرث، و�أن ل ينهار”. 

يعمل �لحتاد ب�شكل جيد.

تعزيز التكامل القت�سادي
خا�س  ب�شكل  مهمة  �مل��الح��ظ��ة  ه���ذه 
�لثاين  �ل���ت���ح���دي  �إىل  �ل��ن��ظ��ر  ع��ن��د 
للرئا�شة، وهو �إ�شالح �شيا�شة �لتكامل 
ل��الحت��اد. م��ن��ذ �شنو�ت  �لق��ت�����ش��ادي 
ع���دي���دة، ي���و�ج���ه �لحت�����اد �لأوروب������ي 
���ش��ارخ��ة يف منظومة  ���ش��ع��ف  ن��ق��اط 
�ملالية،  )�لأزم��ة  �لقت�شادي  �لتكامل 
�ملتز�يدة  �ل��ي��ورو، �لخ��ت��اللت  �أزم���ة 
، ول يز�ل  �ل�����ش��م��ال و�جل���ن���وب(  ب��ني 
�ليورو  منطقة  يف  �ل��ن��ق��دي  �لحت����اد 
�قت�شادي  ب��احت��اد  ��شتكماله  ينتظر 
حقيقي. ويكفي �لتذكري مبقرتحات 
منطقة  �آل��ي��ات  تعزيز  ب�����ش��اأن  فرن�شا 
“ميثاق  ل����  �ق���رت�ح���ه���ا  م���ع  �ل����ي����ورو، 
دير  ف����ون  جل��ن��ة  ق��دم��ت��ه  �أخ�شر”، 
لني �جلديدة يف بد�ية تفوي�شها عام 
�لتنفيذية  �ل�شلطة  حت��اول   ،2019
�لأوروبية ر�شم م�شار لالحتاد ي�شمح 
مع  �لقت�شادي  �لنمو  بني  بالتوفيق 
�ملناخ  �ل��ب��ي��ئ��ي و�ل��ت��ح��ك��م يف  �ل���ت���و�زن 

قادرين  ن��ك��ون  �أن  ون��ري��د  �خل��ا���ش��ة، 
على �لت�شرف جيو�شيا�شياً”. �ل �أننا 
فعله”،  “نريد  م��ا  ن��ع��رف  �أن  ي��ج��ب 
وكيف  “طريقنا �خلا�شة”،  وما هي 
“نريد �أن نكون قادرين على �حلركة 
-وه���ذ�  �ل�شيا�شية”  �جل��غ��ر�ف��ي��ا  يف 
�لحتاد  ���ش��الح��ي��ات  م��ن  ج���زًء  لي�س 
ما مل يتم �لتفاق بني جميع �لدول 

�لأع�شاء.
ه���ذ� ط��م��وح ل��ل��ع��الق��ات ب��ني �لحتاد 
تاأجيل  مت  لقد  و�ل�����ش��ني.  �لأوروب�����ي 
�لقمة �لتي كانت �لرئا�شة �لأملانية قد 
ليبزيغ  يف  �شبتمرب  يف  لها  خططت 
لإر�شاء �أ�شا�س �أكرث تو�زنا و��شتقر�ر� 
�لتجاريني  “�ل�شركاء  ب��ني  للتعاون 
مناف�شني  ول�����ك�����ن  و�مل����ن����اف���������ش����ني 

دون �إلغائها.  نظاميني”، 
فر�شة  ت���ك���ون  �أن  م���ن���ت���ظ���ر�  وك������ان 
لإ���ش��ف��اء ط��اب��ع ر���ش��م��ي ع��ل��ى تعاون 
�قت�شادي وجتارة �أكرث �إن�شاًفا، وفتح 
�ل�شتثمار،  �تفاقية  حول  �ملفاو�شات 
�ملناخ،  جم����ال  يف  �ل���ت���ع���اون  وت���ع���زي���ز 
وتعزيز تبادل �لآر�ء ب�شاأن �للتز�مات 
يف �أفريقيا. �ل �ن، �ل�شيا�شة �حلالية 
لنظام بكني فيما يتعلق بهونغ كونغ، 
�ملخالفة لالتفاق �ل�شيني �لربيطاين 
للجزيرة طيلة  �خلا�س  �لو�شع  على 
نظامان( قد  و�ح���د،  )بلد  ع��اًم��ا   50
�لأوروبية  �ل�شرت�تيجية  يف  �شككت 
ل��ل��ت��ع��اون م���ع �ل�������ش���ني.   وحم����اولت 
بكني لتاأ�شي�س هيكل تعاون مع �لدول 
�إىل   ”1  +  17“ �شكل  يف  �لأع�����ش��اء 
ج��ان��ب �لحت����اد �لأوروب�����ي مل ت�شهل 

ا.  هذ� �لتعاون �أي�شً
�مل�����ش��ت��م��ر حلقوق  �لن��ت��ه��اك  �ن  ك��م��ا 
)�لتبت،  �ل�������ش���ني  د�خ������ل  �لإن���������ش����ان 
���ش��ي��ن��ك��ي��ان��غ(، وك����ذل����ك �إج����ر�ء�ت����ه����ا 
�لع�شكرية لرتهيب جري�نها يف جنوب 
�شرق �آ�شيا، تدعو �إىل عدم �لثقة بدًل 
م���ن �ل��ث��ق��ة �ل�����ش��روري��ة ل��ك��ل تعاون 

و�لتحولت �لرقمية.
�شيا�شية،  ردود�  ي��ت��ط��ل��ب  ه���ذ�  وك���ل 
�مل�شتوى  ذلك على  يكون  �أن  ل  ويف�شّ
ي���ز�ل ه��ذ� بعيد� عن  �لأوروب�����ي، ول 
�ل��ت��ح��ق��ي��ق. وي���ت���ج���اوز ب��ك��ث��ري هذه 
�حلاجة  ل��ك��ن  �لأمل����ان����ي����ة.  �ل���رئ���ا����ش���ة 
�لعاجلة جلهود �لإنعا�س للخروج من 
�ليوم  ت�شورها  فر�شة  تتيح  �لأزم���ة، 

حول هذه �لتحولت �لأ�شا�شية. 
وهكذ�، فاإن �ملقرتحات �مل�شرتكة بني 
فرن�شا و�أملانيا يف 18 مايو ل�شندوق 
م�شبقا  ت��ه��دف  و�لتحفيز،  �لإن��ع��ا���س 
�إىل ما هو �على، ومتيل �إىل حت�شني 
�لطريقة �لتي يعمل بها �لحتاد من 
خالل �إقامة تن�شيق وثيق بني �لدول 
�شحية  “�شيادة  خل���ل���ق  �لأع���������ش����اء 
“�نتعا�س  و���ش��م��ان  ��شرت�تيجية” 
“�مليثاق  ل��������روح  ويّف  م�شتد�م” 
�لأخ�شر” �لذي �قرتحته �ملفو�شية، 

العالقات مع ال�سني
 والوليات املتحدة

ملو�جهة  �إىل فر�س  لأن هناك حاجة 
�أ�شبح و��شًحا  �لثالث �لذي  �لتحدي 
خ�����الل �أزم�������ة ك����ورون����ا ه�����ذه -حت����ٍد 
ا  �أي�شً جيو�شيا�شي، وهو لي�س جديًد� 
ي�شاء  �ذ  يتم جتاهله  ما  ولكنه غالًبا 
ف��ه��م��ه. ل��ق��د �أ���ش��ب��ح ج��ل��ّي��ا، �أك���رث من 
�أن �لحتاد �لأوروبي  �أي وقت م�شى، 
�لهيمنة  ط���م���وح���ات  ب���ني  حم��ا���ش��ر 
�لوليات  �لعظمى،  �ل��ق��وى  قبل  م��ن 
�مل���ت���ح���دة و�ل�������ش���ني، �ل���غ���ارق���ت���ان يف 
بع�شها  وتلومان  �لتجارية،  حربهما 
�إد�رة  يف  م�شوؤولياتهما  على  �لبع�س 

�لوباء.
يوؤكد  �لأمل��ان��ي��ة،  للرئا�شة  وبالن�شبة 
وزي����ر �خل��ارج��ي��ة ه��ي��ك��و م���ا����س: “ل 
نريد �أن يقول لنا �أحد ما يجب علينا 
طريقتنا  على  ن�شري  �أن  نريد  فعله، 

م��ع �ح����رت�م �لأول����وي����ات �لأوروب���ي���ة. 
�لتي  �جلديدة”  “�لطريق  �أن  ك��م��ا 
تت�شمن  ومريكل  ماكرون  �قرتحها 
“حت�شينات على �لإطار �لأوروبي” يف 
و�لتجارة  و�ملناف�شة  �ل�شر�ئب  جمال 

�لدولية ومنطقة �شنغن.
�لتزم  ه������ذه،  �لإن����ع����ا�����س  خ���ط���ة  م����ع 
كبري  ب��اإ���ش��الح  و�لأمل����ان  �لفرن�شيون 
ي����ج����ب على  �لأوروب���������������ي  ل�����الحت�����اد 
فرن�شا  من  بدعم  �لأملانية،  �لرئا�شة 
عام  �مل�شتقبليون  خلفاوؤها  ويتبعها 
و�شلوفينيا(،  )�ل���ربت���غ���ال   2021
�لبدء يف �لجناز. ويف �لو�شع �حلايل، 
ل تنوي �أجنيال مريكل بعد �أن تلزم 
�لحت���اد،  م��ع��اه��د�ت  بتعديل  نف�شها 
مع  ب�شرعة  نتفاعل  �أن  “يجب  لأن��ه 
ا.  �أي�شً ت�شتبعده  ل  لكنها  �لوباء”، 
�آخ��ر يف موقف  وه��ذ� تغيري ملحوظ 

�أملانيا.
حتى �أن نائب �مل�شت�شارة �أولف �شولز 

من �حلزب �ل�شرت�كي �لدميقر�طي، 
ي�شري �إىل �ألك�شندر هاميلتون، رئي�س 
�لذي  �ملتحدة،  �لوليات  مالية  وزر�ء 
�لوليات  دي���ون   ،1790 ع��ام  ت���وىل، 
�لخت�شا�س  لإث����ب����ات  �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة 
�شياق  �مل�شاألة. ويف  �لحت��ادي يف هذه 
قال وزير �ملالية  “�لتكامل �لعميق”، 
29 مايو يف  ي��وم  �لأمل���اين يف مقابلة 
�لأ�شبوعية،  زيت”  “دي  �شحيفة 
يجب �أل يكون “�لإ�شالح �ل�شريبي” 

من �ملحرمات.
ا  �أي�شً �لأملانية  �لرئا�شة  تو�جه  �ذن، 
حت��دي ر���ش��م �مل�����ش��ار ل��ه��ذه “�لطريق 
مع  ف��ي��ه  ���ش��رع��ت  �ل����ذي  �جلديدة”، 
�إىل  بال�شبط  م��ع��رف��ة  دون  ف��رن�����ش��ا، 
�أين �شتقود، ودون معرفة ما �إذ� كانت 
نف�س  ره��ان وفر�شة يف  �ن��ه  �شتنجح. 
ت�شرت�شل،  وين�شتون  ل�  وفًقا  �ل��وق��ت، 
تف�شد  “ل  ���ش��ول��ز:  �أولف  ع��ن  ن��ق��اًل 

�أبًد� �أزمة جيدة«.

مر�شي. ويف هذ� �ل�شياق �ملعقد، كانت 
�إطار  �إن�شاء  �إع��ادة  �لرئا�شة ترغب يف 
للتعاون �لقت�شادي يف م�شتوى �أكرب 
قوتني جتاريتني يف �لعامل، ول يز�ل 

يتعني بذل جهد ��شايف.
حالة �لعالقات بني �لحتاد �لأوروبي 
�أك���رث ح�شا�شية.  �مل��ت��ح��دة  و�ل��ولي��ات 
�لقت�شادي  �مل��ج��ال  يف  معلن  خ�شم 
�لوليات  رئي�س  قبل  من  و�لتجاري 
�لإد�رة  وجت�����اه�����ل�����ت�����ه  �مل������ت������ح������دة، 
�لتفاقات  م�����ش��ائ��ل  يف  �لأم���ري���ك���ي���ة 
�ملناخية،  باري�س  )�تفاقيات  �لدولية 
و�لت���ف���اق���ي���ات �ل���ن���ووي���ة م���ع �إي������ر�ن، 
و�لعقوبات خارج �حلدود �لإقليمية(، 
�لأوروب����ي حالًيا  ل��دى �لحت���اد  لي�س 
�أه����م �شريك  ق���ي���ادة  ل��ل��ث��ق��ة يف  ���ش��ب��ب 

�قت�شادي و�شيا�شي.
ك��ان��ت ول تز�ل  �ل��ت��ي  �أمل���ان���ي���ا،  ح��ت��ى 
و��شنطن،  حلفاء  �أق���رب  م��ن  و�ح���دة 
م�شتمر  لهجوم  عر�شة  نف�شها  جتد 
وبد�أت  �لأبي�س  �لبيت  م�شتاأجر  من 
�لذي  �لوقت  ويف  عنه.  بنف�شها  تناأى 
يبدو فيه �ملجتمع “�لغربي” يف حالة 
�نهيار، يجب على �لحتاد �لأوروبي �أن 
�لنظام  يف  مكان  عن  ويد�فع  يطالب 
�لدويل ل يجعله جمرد مكّمل للقوة 

�لعظمى ما ور�ء �لأطل�شي.
يريد  �لأوروب�������ي  �لحت�����اد  ك����ان  و�إذ� 
“�لتحرك يف �جلغر�فيا �ل�شيا�شية”، 
كما طلب �لوزير هايكو ما�س، فعليه 
�أن ينظم نف�شه حتى يتمكن من �للعب 
ومعرفة �لتحدث كقوة. ويتجاوز هذ� 
�لتحدي و�لرهان �إىل حد بعيد رهان 
رئا�شة  �أن  خا�شة  �لأملانية.  �لرئا�شة 
من  خرجت  �مل�شاألة  ه��ذه  يف  �ملجل�س 
�ملمثل  �إىل  وع��ادت  �ل��دوري��ة  �لرئا�شة 
�ل�شامي جوزيب بوريل، �لذي �نتخب 
هذ�  �أن  ول��ك��ن مب��ا  ون�����ش��ف.  لعامني 
بعيدة  �إ���ش��الح��ات  م��ن  �آخ����ر  عن�شر 
�ملدى لالحتاد �لأوروبي، فيجب على 
م�شوؤولية  �لأمل��ان��ي��ة حت��ّم��ل  �ل��رئ��ا���ش��ة 
دع����م ب���وري���ل ل��ت��ح��ري��ك �جل���ه���ود يف 

�لجتاه �ل�شحيح.
قبل عام من مغادرة �مل�شهد �ل�شيا�شي 
مريكل  �أجن�����ي�����ال  �م��������ام  �لأمل�������������اين، 
م�شوؤولية وفر�شة �إعطاء دفعة مهمة 
مل�شتقبل �لحتاد �لأوروبي. وقالت يف 
مقابلة 27 يونيو، “يجب �أن نتجنب 
ط���رح �ل�����ش��وؤ�ل ح���ول وج����ود �لحت���اد 
�لأوروب���������ي، يف ك��ث��ري م���ن �لأح���ي���ان، 
ونقوم بعملنا”... ويف قيامها بعملها، 

تعّد �لإجابة على هذ� �ل�شوؤ�ل.

اأمام مريكل م�سوؤولية وفر�سة اإعطاء دفعة مهمة مل�ستقبل الحتاد الأوروبي
�حتفاء بالرئا�شة �لملانية�لثنائي �لملاين �لفرن�شي قاطرة �لنعا�س

�لرئا�شة �لملانية لالحتاد �لوروبي

مريكل... �لفر�شة �لخرية�نتظار�ت كثرية من �لرئا�شة �لدورية �لملانية

على الحتاد الأوروبي املطالبة مبكان يف النظام
 الدويل ل يجعله جمرد مكمل للقوة العظمى الأمريكية

يتوقع �سركاء اأملانيا الكثري من قدرة امل�ست�سارة على
 جمع الأوروبيني مًعا من اأجل حلول مقبولة للجميع
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عربي ودويل

م�صوؤول يف اجلي�ش الليبي: تركيا ت�صتغل 
»الوفاق« لتحقيق مكا�صب اقت�صادية

•• عوا�شم-وكاالت

�إد�رة �لتوجيه �ملعنوي يف �جلي�س �لوطني �لليبي �لعميد خالد  قال مدير 
�لليبي و�ل�شتيالء  �ل�شعب  ث��رو�ت  ��شتغالل  �إن تركيا ترغب يف  حمجوب، 
�ليوم  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي  ق��ن��اة  م��ع  مقابلة  يف  حم��ج��وب  و�أك���د  عليها. 
ليبيا،  يف  �قت�شادية  مكا�شب  على  للح�شول  ت�شعى  “تركيا  �أن  �ل�شبت، 
من  ح��ال��ة  يف  للبقاء  طر�بل�س  يف  �مل�شلحة  �ملجموعات  ��شتغالل  وحت���اول 

�لفو�شى و��شتدعائها عند �حلاجة، وذلك لتحقيق �أهد�ف �أنقرة«.
ت�شعى  تركيا  �أن  �إىل  حم��ج��وب  و�أ���ش��ار 

ليبيا  يف  م���ط���ال���ب���ه���ا  ����ش���ق���ف  ل����رف����ع 
و�مليلي�شيات  �ل���وف���اق،  ح��ك��وم��ة  ع��رب 
�لذين ترعاهم  �لإرهابيني  و�ملرتزقة 
�لوطني  �جل��ي�����س  مل���ح���ارب���ة  �أن����ق����رة، 
لي  مُيْ طرف  هناك  يكون  كي  �لليبي، 
ي��ري��ده يف ليبيا،  �إر�دت������ه وي��ف��ع��ل م��ا 
وجه  يف  �ل�شخري�ت  حكومة  حلماية 

�ل�شرعية.
�إد�رة �لتوجيه �ملعنوي يف  و�أكد مدير 
مذكر�ت  �أن  �لليبي  �لوطني  �جلي�س 
�ل��ت��ف��اه��م �ل���ت���ي وق��ع��ت��ه��ا ت��رك��ي��ا مع 
�ل�شر�ج  فائز  بقيادة  �ل��وف��اق  حكومة 
ميكن  ول  �ل��ربمل��ان،  ل�شرعنة  حت��ت��اج 

للجماعات �لتي تدعي �حلكم يف طر�بل�س �أن حتظى بال�شرعية من �لربملان 
�لليبي، �لذي ميثل �ملوؤ�ش�شة �لليبية �لوحيدة �ملنتخبة يف �لبالد.

من جهة �أخرى، قال ع�شو جمل�س �لنو�ب �لليبي علي �لتكبايل، �إن �لتغلغل 
وتعيني  و�ملعاهد�ت  و�لر�شوة  �لبتز�ز  له عدة طرق منها  ليبيا  �لرتكي يف 
قب�شة  يف  نف�شها  �شتجد  �ل��وف��اق  حكومة  �أن  مبيناً  لها  م��و�ل��ني  �أ�شخا�س 
قناة  مع  مقابلة  يف  �لتكبايل  و�أ�شاف  منها.  �لإف��الت  ت�شتطيع  ولن  تركيا 
�لبد�ية م�شتقرة ولكن عندما تدخلت  �شيا�شة فرن�شا منذ  �إن  “�حلدث”، 
لتوتر  ي���وؤدي  م��ا  ملعبها  �إىل  دخلت  �أن��ق��رة  �أن  فرن�شا  ر�أت  ليبيا  يف  تركيا 
على  جتتمع  لأن  �لعربية  �ل��دول  �لتكبايل  ودع��ا  �جلانبني.  بني  �لعالقات 
�أنه  على  م�شدد�ً  فل�شطني  �شاعت  مثلما  ت�شيع  ليبيا  لأن  تركيا  مقاطعة 
يتوجب على �لدول �ملجاورة �أن تعي �أن ليبيا يف موقف ل حت�شد عليه و�أنها 

�شتكون يف هذ� �ملوقف ب�شبب تركيا.

حمادثات بن االنف�صالين وال�صلطة يف الكامريون 
بالنكليزية  �لناطقني  �لنف�شاليني  زعيم  وق��ال  ر�شميا.  �لأق��ل 
فر�ن�س  لوكالة  حماميه  �شلمها  ر�شالة  يف  تابي  �ي��وك  جوليو�س 
بر�س �جلمعة “�لتقى ت�شعة منا فريقا من جمهورية �لكامريون، 
�ملتحدة«.  �لأمم  ل��دع��وة  تلبية  �ل��ن��ار  لإط���الق  وق��ف  يف  للبحث 
ز�ل��ت مو�شع  “ما  �ل��ن��ار  �إط���الق  وق��ف  “تفا�شيل”  �أن  و�أ���ش��اف 
جديد  م��ن  م��وؤك��د�  ي�شجل،  مهم”  تقدم  ب��اأي  و�شنبلغكم  نقا�س 
يف  م�شوؤول  و�أك��د  �ملنطقتني.  هاتني  “��شتقالل”  على  �إ���ش��ر�ره 
�لأمم �ملتحدة طلب عدم �لك�شف عن هويته لوكالة فر�ن�س بر�س 

�جلمعة عقد �للقاء و�ملحادثات.
فلم  بر�س،  فر�ن�س  بها  �ت�شلت  �لتي  �لكامريونية  �ل�شلطات  �أما 
ح�شرو�  �لذين  �لت�شعة  و�لقادة  �ملعلومات.  هذه  تنف  ومل  توؤكد 
�للقاء �خلمي�س، هم �أع�شاء يف “�حلكومة �لنتقالية لأمبازونيا” 

•• ياوندي-اأ ف ب

�لحتجاج  حركة  من  و�شخ�شيات  �لكامريونية  �حلكومة  ب��د�أت 
�لكامريون  يف  بالنكليزية  ناطقتني  منطقتني  يف  �لنف�شالية 
حمادثات يف �لعا�شمة ياوندي للتو�شل �إىل وقف لإطالق �لنار، 
ت�شكل �شابقة منذ بدء �لنز�ع قبل ثالث �شنو�ت، كما ذكر �جلمعة 

�أحد �لقادة �لنف�شاليني و�لأمم �ملتحدة.
بالنكليزية،  ن��اط��ق��ة  غ��ال��ب��ي��ة  تعي�س  ح��ي��ث  �مل��ن��ط��ق��ت��ان  وت�����ش��ه��د 
وجمموعات  �جلي�س  ب��ني  يومية  �شبه  م��و�ج��ه��ات   2017 منذ 
�شحايا  �لطرفني  بني  �لعالقون  �ملدنيون  فيها  يقع  �نف�شالية، 
مم��ار���ش��ات��ه��م��ا. وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �ل�����ش��غ��وط �ل��دول��ي��ة، مل جتر 
ق��ب��ل، على  م��ن  وي���اون���دي  �نف�شاليني  ق���ادة  ب��ني  �أي حم���ادث���ات 

��شم �لدولة �لتي يريد �لنف�شاليون �إن�شاءها. وهم معتقلون يف 
بال�شجن  ع��ق��وب��ات  مي�شون  حيث  ي��اون��دي  يف  �مل��رك��زي  �ل�شجن 
بتهمة   2019 �آب/�أغ�شط�س  يف  حقهم  يف  �شدرت  �حلياة  مدى 
بالنكليزية  �لناطقة  �لأقلية  ت�شعر  �شنو�ت،  ومنذ  “�لإرهاب«. 
بالتهمي�س باملقارنة مع �لناطقني بالفرن�شية يف هذ� �لبلد �لذي 

يعتمد �لفرن�شية و�لنكليزية لغتني ر�شميتني.
ويف نهاية 2017 وبعد �أ�شهر من تظاهر�ت �ملحامني و�ملدر�شني 
�لناطقني بالنكليزية قمعتها بعنف �ل�شلطة يف �ملنطقتني، حمل 
�لنف�شاليون �ل�شالح �شد ياوندي. و�أ�شفر �لنز�ع منذ ذلك �حلني 
�ألف   700 عن �شقوط �أكرث من ثالثة �آلف قتيل و�أج��رب نحو 
دولية.  ملنظمات غري حكومية  �أرق��ام  �لفر�ر ح�شب  �شخ�س على 

وكانت ياوندي ترف�س با�شتمر�ر �لتفاو�س مع �لنف�شاليني.

•• زغرب-اأ ف ب

يديل �لكر�وتيون �ليوم �لأحد باأ�شو�تهم و�شط �رتفاع 
جديد لإ�شابات فريو�س كورونا �مل�شتجّد، يف �نتخابات 
ت�شريعية معّقدة بالن�شبة للمحافظني �ملنتهية وليتهم 
�لذين يو�جهون حتالفا ي�شاريا و�شطيا وحزبا بزعامة 

مغٍن �شعبي قد يح�شم مو�زين �لقوى.
�لدميوقر�طي  “�لحتاد  �مل��ح��اف��ظ  �حل����زب  وي���و�ج���ه 
�لبحر  ع��ل��ى  �مل���ط���ّل  �ل��ب��ل��د  يف  �حل���اك���م  �لكرو�تي” 
�ل�شياحة،  ع��ل��ى  ك���ث���ري�ً  ي��ع��ت��م��د  و�ل�����ذي  �لأدري���ات���ي���ك���ي 
�ت��ه��ام��ات م���ن ج��ان��ب �أخ�����ش��ام��ه ب���اأن���ه ����ش��ت��غ��ل �لأزم����ة 

�ل�شحية لأغر��س �نتخابية.
معهد  م�����وؤخ�����ر�ً  �أج���������ر�ه  ر�أي  �����ش���ت���ط���الع  وب���ح�������ش���ب 
�أن���دري���ه  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  ح����زب  ف�����اإن  “�إيب�شو�س”، 
�لذي  “ري�شتارت”  وحتالف  عاماً(   50( بلينكوفيت�س 
يقوده �حلزب �ل�شرت�كي �لدميوقر�طي بزعامة د�فور 
برنارديك )40 عاماً(، متقاربان جد�ً بنحو ربع نو�يا 
�لفوز  م��وق��ع  يف  لي�س  �ل��ط��رف��ني  م��ن  و�أي  �لت�شويت. 
مبفرده باأكرثية مقاعد �لربملان �لبالغ عددها 151. 
�لوطنية”  “�حلركة  ح���زب  �مل���ي���ز�ن  ك��ّف��ة  ي��رّج��ح  وق���د 
بزعامة �ملغني �ل�شعبي و�ل�شعبوي مريو�شالف �شكورو 

�لذي يحظى بن�شبة %11 من �لأ�شو�ت.
ومل ي�شَع ل �ملحافظني ول �لتحالف �لي�شاري �لو�شطي 
يّتهمه  �ل���ذي  �ل��ق��وم��ي  �مل��ر���ش��ح  م��ع  ح��ل��ف  ت�شكيل  �إىل 
ب��ت��ع��ل��ي��ق��ات جن�شية  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ون  �ل���ش��رت�ك��ي��ون 
يف  للنازية  �ملوؤيد  “�لأ�شتا�شي”  �حلكم  �إىل  وباحلنني 

كرو�تيا يف �ملا�شي.
�لدميوقر�طي  �لحت����اد  ف����اإن  حم��ل��ل��ني،  بح�شب  ل��ك��ن 
�لكرو�تي قد ل يكون له �أي خيار �آخر �شوى �لتحالف 

معه �إذ� �أر�د ت�شكيل �حلكومة �ملقبلة.
�أي���ار/م���اي���و، ع��ن��دم��ا ق���رر �حل���زب �حل��اك��م تنظيم  ويف 
�لنتخابات �لت�شريعية، كان ياأمل �ل�شتفادة من �إد�رته 

�جلّيدة لأزمة �لوباء �لعاملي.

�لحت�����اد  ي����ق����ول  �آمنة”،  “كرو�تيا  ����ش���ع���ار  وحت�����ت 
�أندريه بلينكوفيت�س،  �لدميوقر�طي �لكرو�تي بزعامة 
�إنه  وهو دبلوما�شي �شابق �شليع يف �ل�شوؤون �لأوروبية، 
�لأف�شل ملو�جهة �لفرتة �لقت�شادية �ل�شعبة �لتي تلوح 
�لناجت �لإجمايل �ملحلي  �لأف��ق مع توقعات برت�جع  يف 

بن�شبة تقارب �ل�10%.
�أ�شبوعني، وبعد ت�شجيل عدد �إ�شابات �شئيل  لكن منذ 
�إ�شابة يف بع�س �لأحيان،  �أية  جد�ً وحتى عدم ت�شجيل 
�لدولة  وتعّد  يومياً.  �لإ�شابات  ع�شر�ت  وج��ود  �أُح�شي 
�لو�قعة يف منطقة �لبلقان �لع�شو يف �لحتاد �لأوروبي 
 4،2 �أ�شل  من  �إ�شابة  و2800  وفيات   110 ح��و�ىل 

مليون ن�شمة.
�شيبيك لوكالة فر�ن�س  �ل�شيا�شي تيومري  �ملحلل  وقال 
كورونا  ف��ريو���س  ب���اأزم���ة  �لن��ت��خ��اب��ات  “تنطبع  ب��ر���س 
�مل�شتجّد” م�شيفاً “�لنا�س يت�شاءلون د�ئماً ما �إذ� كانت 
وما  ل،  �أم  جيدة  �ل�شحية(  )ل��الأزم��ة  �حلكومة  �إد�رة 

يخبئه �مل�شتقبل لهم«.
�ل�شرت�كي  �ب��ن �حل��زب  برنارديك وه��و  د�ف��ور  وتخلى 
بالفتقار  �أخ�����ش��ام��ه  ي��ّت��ه��م��ه  �ل�����ذي  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي 
با�شم  ع���ام���ة  ت��ن��ظ��ي��م جت��ّم��ع��ات  ع���ن  �ل���ك���اري���زم���ا،  �إىل 

“�مل�شوؤولية«.
على  �لقو�عد  خففت  باأنها  �ل�شلطة  ُتتهم  �ملقابل،  يف 
م�شاحلها  يف  قدماً  بامل�شي  لل�شماح  �ل�شالمة  ح�شاب 
�لتد�بري  بني  من  كانت  �ملثال،  �شبيل  على  �ل�شيا�شية. 
بلد  �لقد�دي�س يف  باإقامة  �ل�شماح  �لعزل،  لرفع  �لأوىل 

ُيعترب �لكاثوليك فيه تقليدياً حمافظني.
لذعة  لنتقاد�ت  بنف�شه  بلينكوفيت�س  �أندريه  وتعّر�س 
كرة  يف  تور”  “�أدريا  دورة  بعد  نف�شه  ي��ع��زل  مل  لأن���ه 
�مل�شرب �لتي نظمها �مل�شنف �أول عامليا �ل�شربي نوفاك 
�لبلقان، ومنها كرو�تيا،  دول  ديوكوفيت�س يف عدد من 
بينهم  لعبني  �أرب��ع��ة  �إ�شابة  �لأخ���رية  يف  �شجلت  حيث 
�لوزر�ء  رئي�س  وك��ان  �مل�شتجّد.  بكورونا  ديوكوفيت�س، 

ربت على كتف �لالعب �ل�شربي.

رهانات مفتوحة يف االنتخابات الت�صريعية الكرواتية  

ترمب من اأمام جبل را�صمور: لن ن�صمح بثورة ي�صارية متطرفة
•• وا�شنطن-وكاالت

دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �أعلن 
ترمب، من �أمام جبل ر��شمور يف 
�لكاملة  �إد�ن��ت��ه  �جلنوبية  د�ك��وت��ا 
�ملتطرفة”  �لي�شارية  ل�”�لفا�شية 
و�لدفاع عن “�لقيم �لأمريكية«.

هتافات  و����ش���ط  ت���رم���ب  و�أع����ل����ن 
�حل�شور  م���ن  �مل���ئ���ات  وت�����ش��ف��ي��ق 
�ملوؤ�ش�شني  �لآب����اء  ن�شب  وخ��ل��ف��ه 
�أنه “لن يتم تدني�س هذ� �لن�شب 
�أب�������د�ً، ه�����وؤلء �لأب����ط����ال ل���ن يتم 
ر �إرثهم  ت�شويههم �أبد�ً. ولن ُيدَمّ
�أبد�  �إجناز�تهم  نن�شى  ولن  �أب��د�ً. 
ر��شمور �شوف يقف  �أن جبل  كما 
�إىل �لأبد كتحية �أبدية لأجد�دنا 

وحلريتنا«.
�لهجمات  �أن  �ل���رئ���ي�������س  و�أك�������د 
�لأخرية على �لآثار يف �لبالد، �إىل 
و�شعود  �لثقافة”  “�إلغاء  جانب 
وحركة  �ملارك�شية  �لإيديولوجية 
كانت   ،)BLM( �ل�شود«  “حياة 
ي�شارية”  ثقافية  “ثورة  �أعر��س 
ب����ال����ث����ورة  “بالإطاحة  ت����ه����دد 
“حركة  وت���دع���و  �لأمريكية”. 
تدمري  �إىل  ����ش���ر�ح���ة  �ل�شود” 
�لتي  “بنية �لأ�شرة �لأمريكية”، 
قال ترمب �إنها يف �لو�قع “حجر 

�لأ�شا�س للحياة �لأمريكية«.
وق���ال ت��رم��ب: ن��ح��ن ن��رك��ع فقط 
�إىل  و�����ش���ح���ة  �إ������ش�����ارة  يف  هلل”، 
يركعون  �ل����ذي����ن  �ل���ري���ا����ش���ي���ني 
�حتجاجا خالل �لن�شيد �لوطني. 
وقال “لن يرهبنا �لنا�س �ل�شيئون 

•• كابول-وكاالت

�أ�شرف  �لأف��غ��اين  �لرئي�س  رق��ى 
�ل�شابق عبد  �حل��رب  �أم��ري  غني 
بارتكاب  �ملتهم  دو�شتم،  �لر�شيد 
ماري�شال،  �إىل  وفظائع،  جر�ئم 
�لأفغاين  �جلي�س  يف  رتبة  �أعلى 
مل ي�شبقه يف �حل�شول عليها يف 
تاريخ �لبالد �إل رجالن، بح�شب 

ما �أعلن م�شوؤولون.
رتبة  عاماً(   66( دو�شتم  ومنح 
مبوجب  )م�������ش���ري(  م���اري�������ش���ال 
�لرئي�س  �أ��������ش�������دره  م����ر�����ش����وم 
�إعالم  غ��ن��ي، كما ذك���رت و���ش��ائ��ل 

�أفغانية.
لل�شلطة  �ل�شابق  �لرئي�س  وق��ال 
عبد  �هلل  ع����ب����د  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
�هلل، و�ل�����ذي دع���م���ه دو���ش��ت��م يف 
�لتي  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��������ات 
خ��ا���ش��ه��ا يف ���ش��ب��ت��م��رب )�أي���ل���ول( 
�ملنتهية  �لرئي�س  ���ش��ّد   2019
“�أهّنئكم  غ��ن��ي  �أ����ش���رف  ولي��ت��ه 
ع�شكرية  رتبة  �أعلى  نيلكم  على 

يف �لبالد«.
و�أ�شاف �أن “ح�شولكم على رتبة 
ماري�شال هو �عرت�ف بت�شحيات 
قتلو�  �ل��ذي��ن  �مل��ج��اه��دي��ن  �آلف 
وجرحو� على مّر �ل�شنني دفاعاً 

و�لأ�شر�ر لن يحدث ذلك«.
�ملعار�شة  �جلهود  ترمب  وو�شف 
�أ�شكال  من  ك�شكل  و�لحتجاجات 
على  و”هجوم  “�ل�شمولية” 
باأنها  ووع���د  �لر�ئعة”،  حريتنا 

“�شتتوقف ب�شرعة كبرية«.
وقبل �شاعات من حديثه، �شخرت 
ورددت   ،CNN �إن«  �إن  “�شي 
�شدى �شحيفة “نيويورك تاميز« 
New York Times، �لتي 
“كن�شب  ر����ش��م��ور  جبل  و�شفت 
تذكاري ملالكي �لعبيد يف �لأر��شي 

�لأ�شلية �مل�شروقة«.

�إ�شارة �إىل جورج  وقال ترمب، يف 
جيفر�شون  وت��وم��ا���س  و����ش��ن��ط��ن 
وث�����ي�����ودور روزف�����ل�����ت و�أب�����ر�ه�����ام 
�حلركة  هذه  “تهاجم  لينكولن: 
على  ���ش��خ�����س  ك���ل  �إرث  ع��الن��ي��ة 
معلنا عن خطط  جبل ر�شمور”، 
جديد  ت��ذك��اري  “ن�شب  لإن�����ش��اء 

لعمالقة ما�شينا«.
تنفيذيا  �أم���ر�  �شيوقع  �إن���ه  وق���ال 
لالأبطال  وطنية  حديقة  لإن�شاء 
خارجية  “حديقة  �لأمريكيني.. 
“�أعظم  لعر�س متاثيل  و��شعة” 

�أمريكيني على �لإطالق«.

�لليلة ومن  “من ه��ذه  و�أ���ش��اف: 
هذ� �ملكان �لر�ئع ، دعونا من�شي 
قدماً متحدين يف هدفنا ونكر�س 
�ملا�شي  ع��زم��ن��ا و���ش��رف��ع �جل��ي��ل 

من �لوطنيني �لأمريكيني«.
وج�������اءت ت��ع��ل��ي��ق��ات ت���رم���ب بعد 
�شل�شلة من �لحتجاجات و�أعمال 
�لبالد  �أن��ح��اء  جميع  يف  �ل�شغب 
�لتي �أدت �إىل تدمري �لعديد من 
�إنهاء  �لأثرية، ف�شال عن  �ملعامل 
�مل�شتوى  رفيعي  �أكادمييني  عمل 
ملجرد  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  يف  وخ�������رب�ء 

حتديهم حياة �ل�شود.

هتافات  و����ش���ط  ت����رم����ب،  وق������ال 
ي������ري������دون  »�إن��������ه��������م   :USA
“لكننا  م�����ش��ي��ف��ا:  �إ�شكاتنا”، 
ل���ن ن�����ش��ك��ت.. ن��ري��د ن��ق��ا���ش��اً حر�ً 
�لثقافة..  �إلغاء  ومفتوحاً، ولي�س 
�أف�شل..  �أم��ريك��ا  لي�س  وهدفهم 
�أمريكا.. ولكن  �إنهاء  هدفهم هو 
�لقرون  يف  �حل�����ال  ك����ان  م��ث��ل��م��ا 
�لأمريكي  �ل�شعب  ف��اإن  �ملا�شية، 

�شيقف يف طريقه«.
و�أ�شاد ترمب على وجه �لتحديد 
�لتحقيقات  م���ك���ت���ب  ب���اع���ت���ق���ال 
“منفذي”  م����وؤخ����ر�ً  �ل����ف����در�يل 

عن �لبالد«.
�حل�شول  �حل���ال  يف  يت�شن  ومل 
على تعليق من �لرئا�شة �لأفغانية 
ب�شاأن هذه �لرتقية، لكن و�شائل 
�إعالم عدة �أفادت �أن غني �أ�شدر 
دو�شتم  مبوجبه  رّق��ى  مر�شوماً 

�إىل رتبة ماري�شال.
من جهته قال ب�شري �أحمد تاينغ، 
�مل��ت��ح��ّدث ب��ا���ش��م دو���ش��ت��م، “هذ� 
�لأفغاين”،  لل�شعب  عظيم  ي��وم 
�ل���رتق���ي���ة  ه�������ذه  �أن  م����ع����ت����رب�ً 
جد�رة”  “عن  دو�شتم  ��شتحقها 
�خلدمات  “بكل  عرفاناً  ومتثل 
�لأفغانية  ل��الأم��ة  ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 

خالل �لعقود �لأخرية«.
للرئي�س  ح��ل��ي��ف��اً  دو���ش��ت��م  وك����ان 
�أ������ش�����رف غ���ن���ي ون����ائ����ب����اً ل����ه بني 
�لعامني 2015 و2019. لكنه 
كعادته،  ولءه  ب��دل  �أن  لبث  م��ا 
�لنتخابات  يف  �هلل  ع��ب��د  ودع����م 
�لأخري  خا�شها  �لتي  �لرئا�شية 
وليته  �ملنتهي����ة  �لرئي�س  �ش�������د 

يف نهاية 2019.
وطعن عبد �هلل ودو�شتم بنتيجة 
�أعيد  �ل���ت���ي  �لن���ت���خ���اب���ات  ه����ذه 
�نتخاب غني مبوجبها، وحتدثا 

عن عمليات تزوير.
ف�������وز غني  دو�����ش����ت����م  و�ع������ت������رب 

عبد  �عرت�س  بينما  “�نقالباً” 
وو�شل  �لنتائج  على  لأ�شهر  �هلل 
به �لأمر �إىل �أد�ء �ليمني يف �ليوم 
�لرئي�س  فيه  ت��وىل  �ل��ذي  نف�شه 

غني مهامه لولية ثانية.
�لد�شتورية  �لأزم����ة  و����ش��ت��م��رت 
ح��ّت��ى م��اي��و )�أي�����ار( ع��ن��دم��ا وقع 
على  �ت���ف���اق���اً  �هلل  وع���ب���د  غ���ن���ي 
بقاء  على  ن�ّس  �ل�شلطة  تقا�شم 
وتويّل  �لرئا�شة  كر�شي  يف  غني 
عبد �هلل باملقابل ملّف مفاو�شات 

�ل�شالم مع حركة طالبان.
ون�س �تفاق تقا�شم �ل�شلطة هذ� 
�إىل  دو���ش��ت��م  ترقية  على  يومها 

رتبة م�شري )ماري�شال(.
�لأوزبكي  �حلرب  زعيم  ودو�شتم 

�ل�شيا�شية  �ل�شخ�شيات  �أبرز  من 
وهو  ع��ق��ود.  منذ  �أفغان�شتان  يف 
م��ع��روف ب��ت��ب��دي��ل ولء�ت�����ه منذ 
�لأفغاين  �جلي�س  �إىل  �ن�شمامه 
�ملا�شي.  �ل���ق���رن  ���ش��ب��ع��ي��ن��ات  يف 
ف��ق��د ق��ات��ل م��ع �ل�����ش��وف��ي��ات �شد 
�ملجاهدين، ثم مع حتالف �شاعد 

يف �إطاحة حركة طالبان.
�ل�شابقة،  غ���ن���ي  ح���ك���وم���ة  ويف 
بال�شم  ل��ل��رئ��ي�����س  ن���ائ���ب���اً  ك�����ان 
بعدما  �لأوق����ات  �أغ��ل��ب  يف  فقط 
باأّنه   2016 ن��ه��اي��ة  يف  �ت���ه���م 
�أم������ر رج����ال����ه ب���اخ���ت���ط���اف �أح����د 
�أحمد  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني  خ�����ش��وم��ه 
����ش��ك��ي و�غ��ت�����ش��اب��ه، م��ا ��شطره 
لل�شفر �إىل تركيا يف مايو )�أيار( 
2017. وقد برر �شفره ر�شمياً 

ب�شرورة تلقي عالج.
 ،2018 )مت�������و(  ي���ول���ي���و  ويف 
كانت  حيث  �أفغان�شتان  �إىل  ع��اد 
كابول  م���ط���ار  يف  �ن���ت���ظ���اره  يف 
حماولة �غتيال نفذها �نتحاري 
�عتد�ء جنا منه  نف�شه، يف  فجر 
�أ�شفر  لكنه  �لأوزب���ك���ي  �ل��ق��ي��ادي 
�أحدهم  قتياًل،   23 �شقوط  عن 

�شائق يف وكالة فر�ن�س بر�س.
وما ز�لت �لتهامات �شد دو�شتم 
بكتا�س  وهاجم  قائمة.  وحر��شه 

بعنف  ��شكي  �أح��م��د  جن��ل  ��شكي 
كانا  ع���ن���دم���ا  �هلل  وع���ب���د  غ���ن���ي 

يتفاو�شان على ترقية دو�شتم.
������ش����ك����ي على  ب���ك���ت���ا����س  وك����ت����ب 
�شفحته على في�س بوك يف مايو 
�ملكافاأة  ه��ذه  م��ن  “بدًل  )�أي����ار( 
ل��ع��ب��د �ل��ر���ش��ي��د دو���ش��ت��م مل����اذ� مل 
�ملحكمة مثل  �إىل  بجلبه  تو�شيا 
�أي مو�طن �آخر ملتزم بالقانون 
�شد  �لوح�شية  جرميته  ب�شبب 
�تهمت  �مل�����ش��ن؟«. كذلك  و�ل���دي 
م��ن��ظ��م��ات م��د�ف��ع��ة ع���ن حقوق 
بارتكاب  �لإن�شان دو�شتم وقو�ته 
�نتهاكات و��شعة حلقوق �لإن�شان 
ع��ل��ى م���دى ع��ق��ود، مب��ا يف ذلك 
�أل��ف��ني م��ن مقاتلي  قتل ح��و�ىل 
د�خ��ل حاويات  �لأ���ش��رى  طالبان 
�لأم��ري��ك��ي يف  �ل��غ��زو  �شحن بعد 

.2001
كل  ي���ن���ف���ي  دو�����ش����ت����م  �أن  غ�����ري 

�لتهامات �ملوجهة �إليه.
وي����رى �مل��ح��ل��ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �شيد 
�لذين  “كل  �أن  مو�شوي  نا�شر 
على  �لأفغاين  �لنز�ع  يف  �شاركو� 
�لفائتة  �لأرب����ع����ة  �ل���ع���ق���ود  م���ر 
كانت لديهم ميلي�شيات م�شّلحة 
وح��ق��وق �لإن�����ش��ان ك��ان��ت �شحية 

�شيا�شة ما بعد طالبان«.

�ل���ه���ج���م���ات على  �ل����ع����دي����د م�����ن 
�ل���ت���م���اث���ي���ل، ف�������ش���اًل ع����ن �أم�����ره 
على  �لعقوبات  بزيادة  �لتنفيذي 
�أول��ئ��ك �ل��ذي��ن ي�����ش��وه��ون �ملعامل 

�لأثرية.
جنتمع  ون��ح��ن  “�لليلة،  وق����ال: 
متز�يد  خطر  هناك  �لليلة،  هنا 
�أ�شالفنا  ن��ا���ش��ل  نعمة  ك��ل  ي��ه��دد 
ونزفو�  ون��ا���ش��ل��و�،  �أج���ل���ه���ا،  م���ن 
من  حم��ذر�ً  تاأمينها”،  �أج��ل  من 
على  “للق�شاء  من�شقة  حم��اول��ة 
�أطفالنا”.  وت��ل��ق��ني  ت��اري��خ��ن��ا.. 
�إ���ش��ارة و����ش��ح��ة �إىل  وك��ان��ت تلك 
بتدري�س  �ل��ع��ام��ة  �مل���د�ر����س  ق���ر�ر 
“م�شروع  م��ن  ك��اذب��ة  م��ع��ل��وم��ات 
“نيويورك  ل�شحيفة   ”1619
وقد  �ل�شود.  حياة  ح��ول  تاميز” 
�مل�شروع  ه����ذ�  م��وؤل��ف��ة  �ع���رتف���ت 
للبي�س،  �ملعادي����ة  بالعن�شرية 
وف�������ش���ح �مل�����وؤرخ�����ون �لدع��������اء�ت 

�لأ�شا�شية للم�شروع.
�لت�شفيق  و�شط  �لرئي�س  وت��اب��ع 
�أن  ي���ع���ت���ق���دون  “�إنهم  ق����ائ����ال: 
�شعيف  �لأم�������ريك�������ي  �ل�������ش���ع���ب 
�ل�شعب  ل،  لكن  ومنقاد..  وناعم 
�لأم����ريك����ي ق����وي وف���خ���ور. ولن 
توؤخذ منهم بالدنا  باأن  ي�شمحو� 

وقيمها وتاريخها وثقافتها«.
�لذين  “�أولئك  �إن  ت��رم��ب  وق���ال 
ي�شعون �إىل حمو تر�ثنا يريدون 
ين�شو� عزتنا  �أن  �لأمريكيني  من 
وك���ر�م���ت���ن���ا �ل��ع��ظ��ي��م��ة، ح���ت���ى ل 
نتمكن بعد �لآن من فهم �أنف�شنا 

�أو م�شري �أمريكا«.

الرئي�ش االأفغاين يرقي اأمري حرب �صابق اإىل رتبة ماري�صال

»اأو�صن فايكينغ« تعلن الطوارئ بعد �صجارات وحماوالت انتحار
•• روما-اأ ف ب

ي�����ش��ود ت��وت��ر ���ش��دي��د ع��ل��ى م��نت �شفينة �إن��ق��اذ �مل��ه��اج��ري��ن يف 
من   180 ح��ال��ي��ا  ت��ق��ل  �ل��ت��ي  فايكينغ”  “�أو�شن  �مل��ت��و���ش��ط 
هوؤلء، ب�شبب �شجار�ت وحماولت �نتحار وتهديد�ت لأفر�د 

طاقمها، ما دفعها �إىل �إعالن “حالة �لطو�رئ« .
وكان رجالن �ألقيا بنف�شيهما من على متنها يف خطوة يائ�شة 
�خل��م��ي�����س. وب����د�أ ي���وم �جل��م��ع��ة ق��ب��ل ت��وزي��ع وج��ب��ة �لفطور، 
�ملهاجرين  ه��وؤلء  �لعديد من  و�شجار بني  �نتحار  مبحاولة 
و30   25 ب��ني  عمليات  �أرب���ع  يف  �ل�شفينة  �أنقذتهم  �ل��ذي��ن 

حزير�ن/يونيو.
وقالت منظمة �لإغاثة “��س �و ��س �ملتو�شط” �لتي ت�شتاأجر 
منت  على  �لو�شع  “تدهور  �حل��ني  ذل��ك  منذ  �إن��ه  �ل�شفينة 
�شالمة  �شمان  �ملمكن  م��ن  يعد  مل  �أن��ه  درج��ة  �إىل  �ل�شفينة 

�ملهاجرين �ل�180 �لذين مت �إنقاذهم و�لطاقم«.
من �ل�شفينة �لتي  “فور�”  �إنز�ل �ملهاجرين  وتريد �ملنظمة 

�شعد على متنها �شحايف من وكالة فر�ن�س بر�س.
وقالت �لناطقة با�شم �ملنظمة لور�ن�س بوند�ر لوكالة فر�ن�س 
“�و�شن  �أعلنت  �ل�شائد،  �ل�شديد”  للتوتر  “نظر�  �إن��ه  بر�س 
فايكينغ” �أنها “يف حالة طو�رئ، يف �شابقة” ل�شفينة تابعة 
ل”��س �و ��س �ملتو�شط” �لتي بد�أت عمليات �إغاثة منذ �أربع 

�شنو�ت ون�شف �ل�شنة ب�شفينة “�أكو�ريو�س«.
مرفاأ  يف  للر�شو  ط��ل��ب  �أول  ����ش��ب��وع  ق��ب��ل  �ل�شفينة  وق��دم��ت 
�أيام،  �شبعة  خ��الل  طلبات  �شبعة  بعد  لكن  �ل��رك��اب.  و�إن���ز�ل 
لدى �ل�شلطات �لإيطالية و�ملالطية، ح�شلت �ملنظمة على رد 
�شلبي. وكانت و�حدة من عمليات �لإنقاذ جرت يف �ملياه بني 

هذين �لبلدين.
بني  �ل�شفينة  �شطح  ع��ل��ى  ���ش��ج��ار�ت  ج���رت  �خلمي�س  وم��ن��ذ 

لكن  �ملنظمة.  �أح�شتها  �نتحار  حم��اولت  و�شت  مهاجرين، 
منذ �جلمعة ت�شتهدف تهديد�ت �شادرة عن جمموعة و�حدة 

من �ملهاجرين، طاقم �ل�شفينة.
بعد ظهر  �ملتو�شط”  ����س  �و  “��س  �أخ���رى، طلبت  من جهة 
لهذه  حاد”  ع�شبي  “�نهيار  ب�شبب  طبيا  �إج���الء  �جلمعة 
ومغاربة  تون�شيني  م��ن  �شخ�شا   44 ت�شم  �لتي  �ملجموعة 

وم�شريني.
وق���ال ل��ودوف��ي��ك �أح���د �ل��ب��ح��ارة �مل��ن��ق��ذي��ن �ل���ذي ي�����ش��ارك يف 
�لعمليات منذ �لبد�ية “ل �أ�شعر �أنني يف �أمان. يجب �أن جند� 
و�أ�شاف �أنه مل ير “يوما  مرفاأ �لآن، �إنها م�شاألة �شالمة”. 

مثل هذ� �لعنف” على منت �شفينة.
للبقاء  “نتيجة مبا�شرة  �لو�شع هو  �أن هذ�  �ملنظمة  و�أك��دت 

�لطويل �لأمد وغري �ملجدي يف �لبحر«.
وتبحر �ل�شفينة حاليا قبالة �شو�حل �شقلية.

الرئي�ص الفغاين
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

ت��رك �إع���الن  ف��وز ق���از�ن �لرو�شية  
�ل�شتوية  �لعاملية   �لألعاب  بتنظيم 
، حالة   2022 لالأوملبياد �خلا�س 
خمتلف  بني  �ل�شديد  �لتفاوؤل  من 
لالأوملبياد  �ملنتمية  �ل��ع��امل  ب��ر�م��ج 
�خلا�س و�لبالغة 192 دولة ومن 
�لإمار�تي  �لأوملبياد �خلا�س  بينهم 
تنظيم  �ل�شويد عن  �ع��ت��ذ�ر  بعد    ،
�ملقرر  ك��ان م��ن  �لتى  �لأل��ع��اب  تلك 
وب�شبب جائحة   ،  2021 ع��ام  لها 
ك���ورون���ا ط��ل��ب �لأومل���ب���ي���اد �خلا�س 
�لدويل من �ل�شويد ترحيل �ملوعد 
 ، �ع��ت��ذرت  �ل�شويد  �ن  �إل  ع��ام  مل��دة 
فتم �إ�شناد �لتنظيم لقاز�ن �شاحبة 
ملف �لتنظيم �لثاين ، وبعد ح�شول 
�لأوملبياد �خلا�س �لدويل على كافة 
�ل�شمانات �حلكومية ، ومن �ملتوقع 
م�شاركة 2000 لعب ولعبة من 
108  دول حول �لعامل �إىل جانب 
�أن��ه��ا ���ش��وف جت���ذب �إل��ي��ه��ا 3000 
�أن ت�شهد  م��ت��ط��وع  ، وم��ن �مل��ت��وق��ع 
كبار  م���ن   4000 ق������از�ن   �أل���ع���اب 
�لالعبني   �أ����ش���رة  و  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  
�ل�شتوية حدثا   �لألعاب  مما يجعل 
ع��امل��ًي��ا ح��ق��ي��ق��ًي��ا،  . وت��ق��ام �لألعاب 

وحتى   18 م��ن  يالفرتة  �ل�شتوية 
.  2022 يناير   29

وك��ان��ت �لإم������ار�ت ق��د ���ش��ارك��ت فى 
�ملا�شية  �ل�شتوية  �لعاملية  �لأل��ع��اب 
  2017 ب��ال��ن��م�����ش��ا  �أق���ي���م���ت  �ل���ت���ي 
بينهم  م�شاركا   36 قو�مها  ببعثة 
فر�شان  وحقق  ولعبة  لعبا   24
�لهمم  �أب���ط���ال  و�ل��ت��ح��دي  �لإر�دة 
عن  عبارة  متنوعة  ميد�لية   14
و�أربع  �أرب��ع ذهبيات و�شت  ف�شيات 

برونزيات  . 
�ملزروعي وزيرة  �شما  قالت  معايل 
�ل�����ش��ب��اب ورئي�شة  ل�����ش��وؤون  �ل��دول��ة 
�لأوملبياد  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س 
�ختيار  ح���ول  �لإم����ار�ت����ي  �خل��ا���س 
م��دي��ن��ة ك������از�ن �ل���رو����ش���ي���ة ل����دورة 
نحن   :  2022 �ل�شتوية  �لأل��ع��اب 
����ش���ع���د�ء ب���اخ���ت���ي���ار م���دي���ن���ة ك�����از�ن 
�لألعاب  دورة  لإق���ام���ة  �ل��رو���ش��ي��ة 
�ل�������ش���ت���وي���ة ل����الأومل����ب����ي����اد �خل���ا����س 

و نتطلع مل�شاركة منتخبنا   2022
�لإم���ار�ت���ي ل��الأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س يف 
وتربطنا   ، �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل��ن��اف�����ش��ات 
م��ع �جل��م��ه��وري��ة �ل��رو���ش��ي��ة عالقة 
�ملجالت  �شتى  يف  وط��ي��دة  ���ش��د�ق��ة 
و�ختيارها لإقامة �لألعاب �ل�شتوية 
�نعكا�شاً  ي��اأت��ي  �خل��ا���س  ل��الأومل��ب��ي��اد 
ريا�شة  �ل���دوؤوب يف جم��ال  لعملهم 
�أ�شحاب �لهمم وبالأخ�س منظومة 
�لأوملبياد �خلا�س، و نعمل جميعاً يف 

جميع �لدول و�لقار�ت حتت مظلة 
�لدويل  �خلا�س  �لأوملبياد  منظمة 
ل��ه��دف و�ح���د وه��و دع��م �ل��دم��ج يف 
�لهمم  �أ�شحاب  �ملجتمعات ومتكني 
من  �لذهنية  �لتحديات  ذوي  م��ن 
خالل ت�شليط �ل�شوء على قدر�تهم 

�لريا�شية �لكبرية.
فيما قال طالل �لها�شمي مبنا�شبة 
ل�شت�شافة  برو�شيا  ك���از�ن  �ختيار 
�لألعاب �ل�شتوية لالأوملبياد �خلا�س 

2022
مدينة  و  رو�شيا  جلمهورية  نبارك 
كاز�ن على وجه �لتحديد �ختيارها 
�ل�شتوية  �لأل����ع����اب  دورة  لإق���ام���ة 
لالأوملبياد �خلا�س يف �شتاء 2022، 
�لأوملبياد  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف  ن��رتق��ب  و 
�خل��ا���س �لإم���ار�ت���ي ل��ه��ذ� �حلدث 
خريطة  يف  و�ل��ه��ام  �لكبري  �لعاملي 
م�شتوى  على  �لريا�شية  �لفعاليات 
بتجهيز  ���ش��ن��ق��وم  ح��ي��ث   ، �ل���ع���امل 

�ل�شتوية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  منتخباتنا 
�ل�شركاء  من  �لعديد  مع  بالتعاون 
يف دول������ة �لإم����������ار�ت م��ن��ه��ا �حت����اد 
دبي  �شكي  و  �ل�شتوية  �ل��ري��ا���ش��ات 
جمالت  ط��رح  باأهمية  منا  �إمي��اًن��ا 
من  للريا�شيني  ج��دي��دة  ريا�شية 
�أ�شحاب �لهمم من ذوي �لتحديات 
�أن��ف�����ش��ه��م فيها  �ل��ذه��ن��ي��ة ل��ي��ث��ب��ت��و� 
يف  م�شتحيل  لكلمة  وج���ود  ل  و�أن 

قامو�شهم  .

التاأهل يف   الإم��ارات  وبطاقة 
الفلوربول

 وكانت �لرئا�شة �لقليمية لالأوملبياد 
�ملهند�س  برئا�شة  �ل���دويل  �خل��ا���س 
�أمين عبد �لوهاب �لرئي�س �لإقليمي 
قد �أ�شند لالأوملبياد �خلا�س �مل�شري 
تنظيم �أول كاأ�س �إقليمي للفلوربول  
�لفرتة  يف  بالقاهرة  �أقيمت   و�لتي 
من 17 حتى 21 نوفمرب 2019 
م��ن �أج���ل �خ��ت��ي��ار  6 ف���رق م��ن بني 
دول وهي   6 ف��ري��ق��ا مي��ث��ل��ون    11
و�لأردن،  �مل��ن��ظ��م��ة،  �ل���دول���ة  م�����ش��ر 
و�ملغرب  و�لإم�������ار�ت،   ، و�ل�����ش��ع��ودي��ة 
، و�ل���ك���وي���ت. ك��م��ا ���ش��ارك��ت ك���ل من 
�ل�������ش���ع���ودي���ة وم�������ش���ر و�لإم�����������ار�ت 
ب��الع��ب��ني م���ن �مل��ع��اق��ني ف��ك��ري��ا �إىل 
�أو  �ملعاقني  �أقر�نهم من غري  جانب 
�أو  �مل��وح��دة  �لريا�شات  ب���  ي�شمى  م��ا 
ب��الإن��اث كل من  �مل��دجم��ة، و�شاركت 
بينما  �ملغرب،  و�لإم���ار�ت  �ل�شعودية 
م�شر،  م��ن  ك��ل  �لأولد  يف  ت�����ش��ارك 
�لكويت.  �لأردن،  �لإم��ار�ت،   ، �ملغرب 
وح�شل على بطاقات �لتاأهل منتخبا 
�ملوحد   للفريق  و�ل�����ش��ع��ودي��ة  م�شر 
وم�شر و�ملغرب على بطاقتي �لذكور 
بينما ح�شلت �لإمار�ت و�ملغرب على 

بطاقتي �لإناث.

•• اأبوظبي-الفجر

ت�شتعد �أندية كرة �ليد يف �لإمار�ت 
�ل�شالت  يف  ل��ل��ت��دري��ب��ات  ل��ل��ع��ودة 
�عتبار� من منت�شف يوليو �جلاري 
�ل�شو�بط  ب��ك��اف��ة  �لل����ت����ز�م  م���ع 
�لوقائية  �لحرت�زية  و�لإج��ر�ء�ت 
�ملجال�س  ق����ب����ل  م�����ن  �مل����ع����ت����م����دة 
يف  �ملخت�شة  و�جل��ه��ات  �لريا�شية 
�لإم��������ار�ت، ب��ه��دف �حل���ف���اظ على 
وكل  و�مل��درب��ني  �لالعبني  �شالمة 
تف�شي  ج�����ر�ء  ل��ل��ع��ب��ة،  �مل��ن��ت�����ش��ب��ني 

فريو�س كورونا.
و�شيبد�أ منتخب �لنا�شئني يف �أو�ئل 
�ملتدرج  �لإع��د�د  برنامج  �أغ�شط�س 
لبطولة �آ�شيا يف كاز�خ�شتان �ملقرر 
مل  و�لتي  �ملقبل  �أكتوبر  �شهر  لها 

يعدل موعدها حتى �لآن.
ع�شو  �ل��ك��ع��ب��ي  �هلل  ع���ب���د  و�أك�������د 
�ليد  ك����رة  �حت�����اد  �إد�رة  جم��ل�����س 
�أن  و�م:  �لإم������ار�ت  �أن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
�ملدرب  بقيادة  �لنا�شئني  منتخب 

برناجما  �ع��ت��م��د  ع��ا���ش��ور  ق��ا���ش��م 
يوليو  �شهر  ب��ع��د يف  ع��ن  ت��دري��ب��ي��ا 
�لبدنية  �ل��ك��ف��اءة  ل��رف��ع  �جل����اري، 
لالعبني متهيد� لأول جتمع لهم 
بعد عيد �لأ�شحى �ملبارك يف �شهر 

�أغ�شط�س �ملقبل.
�ملحلي،  ل��ل��دوري  بالن�شبة  وت��اب��ع: 
�لثامنة  باجلولة  ي�شتكمل  �شوف 
�شبتمرب   4 يف  و�لأخ������رية  ع�����ش��رة 
 5 �إق��ام��ة  �شت�شهد  و�ل��ت��ي  �مل��ق��ب��ل، 
تتويج  �أي�����ش��ا  وت�����ش��ه��د  م���ب���اري���ات 
�إنه  حيث  باللقب  �ل�����ش��ارق��ة  ن���ادي 
�عتبار�  ل�شاحله  �ملناف�شة  ح�شم 

من �جلولة �ل�شابعة ع�شرة.
و ع�����ن ب�����ر�م�����ج جت���ه���ي���ز �حل���ك���ام 
�لكعبي  ي��ق��ول  ل��ل��م��و���ش��م �جل��دي��د 
�حلكام:  ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش��ا  ب��و���ش��ف��ه 
للمو�شم  �حل��ك��ام  ت��اأه��ي��ل  ب��رن��ام��ج 
�ملقبل �شوف يبد�أ يف �لن�شف �لأول 
و�شيت�شمن  �أغ�شط�س،  �شهر  م��ن 
حم����ا�����ش����ر�ت ف���ن���ي���ة وت����دري����ب����ات 
لتقييم  �خ����ت����ب����ار�ت  ث����م  ب���دن���ي���ة، 

تكتمل  ح���ت���ى  �جل����اه����زي����ة،  م�����دى 
�ملو�شم  لن��ط��الق��ة  ����ش��ت��ع��د�د�ت��ه��م 

�ملقبل �لذي �شتقام فيه 4 بطولت 
ه��ي �ل����دوري وك��اأ���س ن��ائ��ب رئي�س 

�لدولة،  رئ��ي�����س  وك���اأ����س  �ل���دول���ة، 
وك��اأ���س �لإم������ار�ت، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 

�ل�شوبر �ملحلي و�ل�شوبر �لإمار�تي 
�لبحريني

�سما املزروعي: �سعداء بفوز قازان بالألعاب العاملية  ال�ستوية لالأوملبياد اخلا�ص 2022

نعمل لدعم الدمج يف املجتمعات ومتكن اأ�صحاب الهمم و ت�صليط ال�صوء على قدراتهم الريا�صية الكبرية
طالل الها�سمي �سنقوم بالتعاون مع  ال�سركاء و احتاد الريا�سات ال�ستوية و �سكي دبي لقهر كلمة امل�ستحيل

�صنايدر يلمح لعودته عن االعتزالكرة اليد االإماراتية ت�صتعد للعودة
�ىل  ع��ودت��ه  �حتمال  �ىل  �شنايدر  وي�شلي  �ل�شابق  �لهولندي  �ل���دويل  �أمل���ح 
�ملا�شي،  �لعام  �للعب ر�شميا  �عتز�له  �لأوىل منذ  �لقدم للمرة  مز�ولة كرة 

بح�شب و�شائل �إعالم هولندية �ل�شبت.
وبح�شب قناة “�آر تي يف �أوترخت” �ملحلية، جتمع نحو 75 �شخ�شا ترحيبا 
ب�شنايدر لدى و�شوله �ىل مقر نادي بد�ياته يف مدينة �أوندييب �لهولندية، 
حاملني قمي�شا لنادي �أوترخت )�ملدينة حيث ولد(، كتب عليه ��شم �لالعب 

�لبالغ من �لعمر 36 عاما.
وهتف �مل�شجعون مطالبني �شنايدر ب�”�لتوقيع” على �لقمي�س �يذ�نا بعودته 

�ىل �مل�شتطيل �لأخ�شر، لريد عليهم باأنه “بالتاأكيد” �شيفّكر باملو�شوع.
�ملدير  “بالفعل” �ىل  �إنه حتدث  ونقلت و�شائل �لعالم عن �شنايدر قوله 

�لريا�شي لأوترخت خوردي زويد�م.
و�أكد �لأخري يف ت�شريحات للقناة �لهولندية �لعامة “�أن �أو �أ�س” ح�شول 

تو��شل مع �شنايدر، و�ن �لطرفني تطرقا “�ىل مو�شوع عودة حمتملة«.
يقرر” ما  لكي  �لوقت  �لآن  وي�شلي  �أم��ام  ملعبه.  يف  �لآن  “�لكرة  و�أ���ش��اف 
�ذ� كان يرغب يف �لعودة، م�شري� �ىل �نه “يف و�شع بدين لئق ومتحم�س، 

وبالتاأكيد �شيكون ذلك مثري� لالهتمام بالن�شبة �ىل نادي �أوترخت«.
ويف حال �أقدم �شنايدر على هذه �خلطوة، �شيكرر ما قام به زميله �ل�شابق 
نادي خرونينغن  �أعلن  �لذي  �أري��ني روبن  �ملخ�شرم  �لربتقايل  �ملنتخب  يف 
�لأ�شبوع �ملا�شي، �نه �شيعود �ىل �ملالعب �لتي تركها يف �لعام �ملا�شي، للدفاع 

عن �ألو�نه يف �شن �ل�شاد�شة و�لثالثني.
وخا�س �شنايدر م�شرية طويلة يف عامل �للعبة، بد�أت من �لفئات �لعمرية 
لنادي �أياك�س �أم�شرتد�م و�شول �ىل �لفريق �لأول، قبل �ن يتنقل بني �أندية 
�لإيطايل،  و�إن��رت ميالن  �لإ�شباين  ري��ال مدريد  �أب��رزه��ا  �أوروب���ا  ك��ربى يف 

مرور� بني�س �لفرن�شي وغلطة �شر�ي �لرتكي، و�نتهاء بالغر�فة �لقطري.
ك��ان��ون �لأول دي�شمرب  �ل��غ��ر�ف��ة يف  وخ��ا���س �شنايدر م��ب��ار�ت��ه �لأخ���رية م��ع 
2018، قبل �ن يتعر�س لإ�شابة �أبعدته عن �ملالعب، و�شول �ىل �لعتز�ل 

ر�شميا.

••  البرية-الفجر

لتعزيز  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية  �لفل�شطينية لإطالق �خلطة  �لريا�شة  ت�شتعد 
�لنز�هة ومكافحة �لف�شاد 2020-2022 يف �لقطاع �لريا�شي.

�لبرية �جتماعا حت�شرييا بني  �لف�شاد يف مدينة  وقد �حت�شنت هيئة مكافحة 
�لفل�شطينية لإطالق �خلطة، وذلك من خالل و�شع  �لهيئة و�للجنة �لأوملبية 
�آلية عمل تت�شمن �لأدو�ت �لعملية يف �لتح�شري لال�شرت�تيجيات ومن �شمنها 

م�شاركة كافة �لفاعلني يف هذ� �لقطاع مبا فيها �لحتاد�ت �لريا�شية و�لدو�ئر 
�ملختلفة يف �لأوملبية.

و�تفق �ملجتمعون على �لإ�شر�ع يف �إنهاء متطلبات �لنطالق ملا لذلك �لتعاون من 
�أهمية ق�شوى يف حماية �لريا�شة �لفل�شطينية وم�شتقبلها من �لوقوع يف بر�ثن 
�أمني برهو�س  �لفل�شطينية  �للجنة �لأوملبية  �للقاء عن  �لف�شاد بانو�عه. ح�شر 
وعمر  �لقانوين  �مل�شت�شار  عو�د  وفار�س  �لتطوير  ل�شوؤون  �لعام  �لأم��ني  م�شاعد 

�لربغوثي من د�ئرة �لرقابة.

•• اأبوظبي-وام:

�لعمل  ور����س  م��ن  �شل�شلة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��ح��رتف��ني  ر�ب��ط��ة  تعقد 
من  �عتبار�  �مل��رئ��ي  �لت�شال  تقنية  ع��رب  �ملحرتفة  �لأن��دي��ة  م��ع 
للخطة  للتح�شري  �أي���ام  ثالثة  م��د�ر  على  ومتتد  �لأح���د  �ل��ي��وم 

�ل�شرت�تيجية �ملمتدة لع�شر �شنو�ت من 2020 �إىل 2030.
�ل��ع��ني، و�جلزيرة،  �أن���دي���ة  م��ع  �لأول  �ل��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ن��ط��ل��ق 
مع  �لثاين  يومها  يف  وتتو��شل  و�لظفرة  يا�س  وبني  و�ل��وح��دة، 
باأندية  وتختتم  وحتا،  �لأهلي  و�شباب  و�لو�شل،  �لن�شر،  �أندية 

�ل�شارقة، و�حتاد كلباء، وخورفكان، وعجمان و�لفجرية.

وكانت ر�بطة �ملحرتفني �لإمار�تية قد �أنهت �ملرحلة �لأوىل من 
�لجتماعات  يف  و�ملتمثلة  �جل��دي��دة  لال�شرت�تيجية  �لتح�شري 
وذلك  �ل��ر�ب��ط��ة،  يف  و�لأق�����ش��ام  �لإد�ر�ت  خمتلف  م��ع  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  عمليات  متطلبات  وحتليل  ل��در����ش��ة 
�حرت�فية،  ق��دم  ك��رة  بيئة   : يف  �ملتمثلة  �لأرب��ع��ة  �مل��ح��اور  �شمن 
�ملوؤ�ش�شية  و�لتناف�شية  �ملالية  و�ل��ك��ف��اءة  �لتجارية،  و�ل�����ش��ر�ك��ات 
�لتخطيط  �أدو�ت  وف���ق  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  حت��ل��ي��ل  خ���الل  م���ن 
�ملحاور  ه��ذه  لتطوير  �لر�بطة  وت�شعى  �لعلمية.  �ل�شرت�تيجي 
عن طريق ��شتحد�ث مبادر�ت وبر�مج ت�شغيلية تلبي �لحتياجات 

�حلالية و�مل�شتقبلية.

التح�صري الإطالق اخلطة الفل�صطينية 
ملكافحة الف�صاد يف القطاع الريا�صي

اأندية الكرة تر�صم اخلطة اال�صرتاتيجية 2030-2020
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•• ال�شارقة-الفجر: 

�ل�شارقة  نادي  �إد�رة  �عتمد جمل�س 
�لثاين  �جتماعه  خ��الل  �لريا�شي 
و�ملوؤجرين  �مل�شتثمرين  �إعفاء  قر�ر 
�لربعني  يف  ل��ه  �لتابعة  للم�شاريع 
�جلاري  �لعام  من  و�لثالث  �لثاين 
تامة  مب����و�ف����ق����ة  ح���ظ���ي���ت  و�ل�����ت�����ي 
م��ن ق��ب��ل �لأع�����ش��اء وم��ب��ارك��ة هذه 
م�����ن دور  و�ن�����ط�����الق�����اً  �خل������ط������وة، 
�لنادي وم�شوؤوليته �ملجتمعية �لتي 
جهود  مع  تتز�من  و�لتي  ينتهجها 
�لدولة ونهج �ل�شتد�مة لدعم كافة 

�لأطر�ف �ملعنية.
و�أت�����ى �ع��ت��م��اد �مل��ج��ل�����س ب���ن���اء على 

و�لتطوير  �ل�شتثمار  �إد�رة  تو�شية 
�إعفاء  ب�����ش��اأن  ب���ال���ن���ادي،  �ل��ت��ج��اري 
�لعقود  �إي���ج���ار  ق��ي��م��ة  وت��خ��ف��ي�����س 
للم�شتثمرين، متا�شياً مع توجيهات 
حكومة �ل�شارقة يف تخفيف �لأعباء 
على قطاع �ل�شتثمار ب�شبب جائحة 
�مل�شتجد و�لتبعات  فايرو�س كورونا 

�لقت�شادية.
و�لتطوير  �ل�شتثمار  �إد�رة  وكانت 
�شعادة  برئا�شة  ب��ال��ن��ادي،  �لتجاري 
حم���م���د �إب����ر�ه����ي����م �جل����������رو�ن قد 
�لثاين،  �ج��ت��م��اع��ه��ا  خ����الل  رف���ع���ت 
للم�شاهمة  �لإد�رة  ملجل�س  تو�شية 
م���ع �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ب���اإع���ف���اءه���م من 
قر�ر  و�شمل  �لإي��ج��ار،  ع��ق��ود  قيمة 

�مل�شتثمرين  ك��اف��ة  �لإي���ج���ار  �إع��ف��اء 
و�لذين  �ل���ن���ادي،  م���ع  �مل��ت��ع��اق��دي��ن 
�لإد�رة  ق����ر�ر جم��ل�����س  ع��ل��ى  �أث���ن���و� 
�لتي  �لإي��ج��اب��ي��ة  �خل��ط��وة  مثمنني 
�ل�شتثمار  �إد�رة  يف  ممثاًل  خطتها 

وتفهمها  �ل���ت���ج���اري  و�ل���ت���ط���وي���ر 
�ل��و���ش��ع وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا �ل��ف��ع��ال��ة يف 
�لظرف  ه��ذ�  يف  بجانبهم  �ل��وق��وف 
�لقر�ر  وياأتي  �حلالية.   �لفرتة  يف 
�مل�شتثمرين  ق��اع��دة  على  للحفاظ 
و�إبالغهم �أن �لنادي و�نطالقاً من 
جانبهم  �إىل  يقف  �ملجتمعي،  دوره 
و�لقر�ر ياأتي يف �إطار �لتوجه �لعام 
ينف�شل  ول  و�ل��ذي  �لإد�رة  ملجل�س 
للدولة وحكومة  �لعام  �لتوجه  عن 
�ل�شتثمار،  ق��ط��اع  ع��ل��ى  �ل�����ش��ارق��ة 
مت��ا���ش��ي��اً م���ع م����ب����ادر�ت ع���دي���دة مت 
يف  كبري  ب�شكل  و�شاهمت  �ت��خ��اذه��ا 
رف���ع �ل�����ش��رر ع���ن �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف 
�لتجارية  �مل���ر�ك���ز  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد 

�لنادي  �أن  ول��ت��اأك��ي��د  و�لأ������ش�����و�ق، 
�ملتاأثرة  �ل�����ش��ر�ئ��ح  ك��اف��ة  م��ع  ي��ق��ف 
ب�شبب �أزم��ة ك��ورون��ا.  وم��ن جانبه، 
ت��ق��دم ���ش��ع��ادة �إب���ر�ه���ي���م �جل�����رو�ن، 
و�لتطوير  �ل�شتثمار  �إد�رة  رئي�س 
�ل�شكر  بجزيل  ب��ال��ن��ادي،  �ل��ت��ج��اري 
و�لتقدير ل�شعادة علي �شامل �ملدفع 
�ل�شارقة  نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�ملو�فقة  على  و�لأع�شاء  �لريا�شي 
حت�شب  �لتي  �ملبادرة  لهذه  �لفورية 
�ل�شارقة  ن�����ادي  م����ب����ادر�ت  ���ش��م��ن 
مع  متا�شياً  �ملجتمعية،  �لريا�شي 
ت��وج��ه��ات وم���ب���ادر�ت ح��ك��وم��ة دولة 
لتخفيف  �مل�����ش��اه��م��ة  يف  �لإم�������ار�ت 
عن  �لناجتة  �لقت�شادية  �لتبعات 

ك���ورون���ا )كوفيد  ف��ريو���س  ج��ائ��ح��ة 
�لقائمني  �أن  م�������ش���ي���ف���اً   ،)19

�ملبادر�ت  ي��دع��م��ون  �لإد�ر�ت  ع��ل��ى 
�لجتماعية ومن �لطبيعي �أن يقفو� 

مع �مل�شتثمرين يف هذه �لفرتة �لتي 
ن�شاأل �هلل �أن تنق�شي قريبا.

لعبي  �أف�شل  و�أح��د  �ل�شيني  �لأومل��ب��ي  �لبطل  د�ن،  لني  �أعلن 
عمر  عن  �لريا�شة  �عتز�له  )“بادمنتون”(،  �لطائرة  �لري�شة 

عاما.  36
ولندن   2008 بكني  �أوملبيادي  يف  بالذهب  �ملتوج  يتمكن  ولن 
طوكيو  دورة  يف  ثالثة  �أوملبية  ذهبية  �ىل  �ل�شعي  من   ،2012
موعدها  تاأجيل  مت  بعدما  �ملقبل،  �ل�شيف  يف  �إقامتها  �ملقررة 

�لأ�شا�شي من �شيف 2020 ب�شبب فريو�س كورونا �مل�شتجد.
�تخذها  ع��ام من خطوة مماثلة  �ع��ت��ز�ل لني بعد نحو  وي��اأت��ي 
�مل��ال��ي��زي يل ت�����ش��ون��غ وي. وه��ي��م��ن �ل��الع��ب��ان على  م��ن��اف�����ش��ه 
مناف�شات �للعبة لأكرث من 10 �أعو�م.وكان �ملاليزي �شبب �إبعاد 
2016، �ذ تغلب  �أوملبياد ريو دي جانريو  لني د�ن عن ذهبية 

عليه يف �لدور ن�شف �لنهائي.
�لفردي.  يف  ف��وز�   666 ر�شيده  ويف  �ملناف�شات  ل��ني  ويعتزل 
ذهبية  �أح��رز  �لذهبيتني،  �لأوملبيتني  ميد�ليتيه  �ىل  و�إ�شافة 
مدة  �لعاملي  �لت�شنيف  وت�شدر  م���ر�ت،  خم�س  �ل��ع��امل  بطولة 

طويلة.
�ل�شني  “ويبو” �مل��و�زي لتويرت يف  وكتب �لالعب عرب موقع 
“ر�فقتني عائلتي، �ملدربني، زمالئي و�مل�شجعني، خالل �لعديد 

من حمطات �لقمة و�ل�شعوبات«.
و�أ�شاف “كل قفزة كانت رغبة يف �لفوز لقد خ�ش�شت كل �شيء 

لهذه �لريا�شة �لتي �أحب«.
لقب  و�كت�شب  ور���ش��اق��ت��ه،  مبوهبته  �لأع�����ش��ر  �ل��الع��ب  وع���رف 
“�شوبر د�ن”. لكن �أد�ءه تر�جع يف �لأعو�م �لأخرية مع تقدمه 

يف �ل�شن ومعاناته من �لإ�شابات.
و�شبق له �ن �أكد رغبته يف خو�س �أوملبياد طوكيو. لكن تاأجيل 
�ل�شعوبة  من  جعال   ،)19( حاليا  �لعاملي  وت�شنيفه  �لألعاب، 

مبكان �ن يحجز مكانه يف �ملناف�شة �لعام �ملقبل.
وكان لني قد نفى يف حزير�ن/يونيو �ملا�شي، تقارير عن قرب 
من  لعدد  �لأول  �ل���دور  م��ن  خ��روج��ه  بعد  �ملناف�شات،  �ع��ت��ز�ل��ه 

�لدور�ت �لتي �شارك فيها.

�ملهمة.  عليه  ت�شّعب  �أي�شا  �لبدنية  ح��ال��ه  ب���اأن  �ل�شبت  و�أق���ر 
�أعو�م  يف  كما  �لعاملي  �لت�شنيف  مطاردة  عن  “عو�شا  و�أو���ش��ح 
لريا�شي  �لبدنية  �لقيود  حتدي  يف  �أرغ��ب  كنت   )...( �ل�شباب 
ب��ع��دم �ل���ش��ت�����ش��الم. لكن  +ع��ج��وز+، و�ع��ت��م��اد روح��ي��ة ريا�شية 
�ىل  بالقتال  يل  ي�شمحو�  ي��ع��ودو�  مل  و�لأمل  �لبدنية  ق��در�ت��ي 

جانب زمالئي«.
و���ش��ك��ل��ت خ��ط��وة �لع���ت���ز�ل ف��ر���ش��ة لإ�����ش����اد�ت ب��ل��ني ودوره يف 

�لبادمنتون �لتي حتظى ب�شعبية و��شعة يف �لقارة �لآ�شيوية.
�إن �لعتز�ل  ���ش��ون��الي  ب���او  �ل�����ش��اب��ق  �ل��الع��ب  وق���ال م��و�ط��ن��ه 
ل�  �لتوفيق  متمنيا  مفهوم”،  لكنه  �ل�شيء،  بع�س  “مفاجئ 

“�أخي«.
�نتقاد�ت  لني  و�ج��ه  �لالمعة،  �لريا�شية  م�شريته  رغ��م  وعلى 
لزوجته  خيانته  عن  تقارير  ك�شفت  بعدما   2016 يف  و��شعة 

وهي حامل، ما دفعه �ىل �لعتذ�ر.

انطالقًا من دوره املجتمعي ومتا�سيًا مع نهج الدولة يف احلد من اآثار كورونا

نادي ال�صارقة يعفي امل�صتثمرين من 
اإيجارات الربعن الثاين والثالث

•• دبي -الفجر : 

�شكره  عن  للريا�شة  �لعامة  للهيئة  �لعام  �لأم��ني  �لغفار  عبد  �شعيد  �أع��رب 
وتقديره لحتاد �لدر�جات على مبادرته �لطيبة بتقدمي قمي�س طو�ف دبي 
�لن�شائي �لدويل �لذي نظمه �لحتاد �ىل �جلهات �لر�عية ومن بينها �لهيئة 
جناحه  يف  �أ�شهم  مما  للطو�ف  ورعايتها  لدعمها  تقدير�  للريا�شة  �لعامة 
ب�شفة  و�ل��در�ج��ات  ع��ام  ب�شكل  �لإم���ار�ت  لريا�شة  و�مل�شرف  �لر�ئع  بال�شكل 

خا�شة ..
رئي�شة  �جل�شمي  ن��ورة  لل�شيدة  �لهيئة  مقر  يف  ذلك خالل ��شتقباله  ج��اء 
�للجنة �لن�شائية و�لت�شويق و�لتطوير باحتاد �لدر�جات مديرة طو�ف دبي 
�لن�شائي �لدويل �لتي قدمت بدورها قمي�س �لطو�ف ل�شعادته تعبري� عن 
تقدير �للجنة �ملنظمة �لعليا باحتاد �لدر�جات برئا�شة �أ�شامة �أحمد �ل�شعفار 
بدعم  وفعال  ه��ام  ب��دور  تقوم  �لتي  للريا�شة  �لعامة  �لهيئة  ل��دور  وتثمينا 
م�شرية �لحتاد�ت �لريا�شية ومن بينها �حتاد �لدر�جات وقدمت �جل�شمي 
له كل �ل�شكر على تعاونه �لإيجابي و�إر�شاد�ته �لتي �أ�شهمت يف جناح �لطو�ف 

وخروجه ب�شورة تليق بريا�شة �لإمار�ت �لتي �أ�شاد بها �جلميع..

الطواف اإ�سافة للريا�سة الن�سائية
و�أكد �أمني عام �لهيئة �أن �لطو�ف �أ�شاف �لكثري للريا�شة �لن�شائية و�شاهم 
يف �إقبال �لفتيات على ممار�شة ريا�شة �لدر�جات و�أ�شاد بنجاح فريق �لإمار�ت 
�لذي �شارك يف �لطو�ف وكان مناف�شا قويا للفرق �لأوروبية �ملحرتفة حيث 
بجد�رة  �لثانية  ببطولة �ملرحلة  �ل��ف��وز  م��ن  خالد  �شماح  �لالعبة  متكنت 
�شعوبة  �لعام رغم  �ل��ف��ردي  �ل��رتت��ي��ب  يف  �ل��ث��ال��ث  على �ملركز  وح�شولها 

�ملناف�شة ..
�أن �لطو�ف ب�شكل عام حقق جناحا كبري� فنيا وتنظيميا  و�أ�شاف مو�شحا 
و�أي�شا على �لإقبال �جلماهريي و�أمتنى تو��شل جهود �حتاد �لدر�جات يف 
تنظيم �لطو�ف �شنويا خا�شة بعد �كت�شابه �ل�شفة �لدولية ول ي�شعني �إل �أن 
�أتقدم بال�شكر لحتاد �لدر�جات و�إىل �ل�شيدة نورة �جل�شمي مديرة �لطو�ف 
�لعمل  فريق  قيادة  على  وقدرتها  �مل���ر�أة  دور  على  �لتاأكيد  ��شتطاعت  �لتي 

وحتقيق �لنجاحات و�أن يكون لها �لدور �لفعال يف خمتلف �ملجالت ..

عبد الغفار ي�صيد بالطواف الدويل 
لالإناث وي�صيد بجهود احتاد الدراجات

•• دم�شق-الفجر

�أكد رئي�س �لحتاد �لريا�شي �لعام 
�ل�شورية  �لأوملبية  �للجنة  ورئي�س 
�ملرحلة  ع���ن���و�ن  �أن  م��ع��ال  ف���ر�����س 
�ل���ق���ادم���ة ���ش��ي��ك��ون �ل��ع��م��ل �جل���اد 

ري��ا���ش��ة وطنية  ل��ب��ن��اء  و�مل��خ��ل�����س 
�إعادة  ���ش��رورة  �إىل  لفتا  متطورة 
تاأهيل �ملن�شاآت �لريا�شية و�لهتمام 

بالبطل �لريا�شي.
وق��������ال م����ع����ال خ�������الل �لج����ت����م����اع 
لالحتاد  �مل��رك��زي  للمجل�س  �لأول 

�لعا�شرة:  للدورة  �لعام  �لريا�شي 
�شيكون  �لقادمة  �ملرحلة  �إن عنو�ن 
خالل  من  و�ملخل�س  �جل��اد  �لعمل 
م���رح���ل���ة ج�����دي�����دة وخ����ط����ة عمل 
و��شحة ل تق�شري ول تهاون فيها 
للو�شول �إىل مايطمح �إليه �جلميع 

وط��ن��ي��ة متطورة  ري��ا���ش��ة  ب��ن��اء  يف 
مبا  �جل��م��اع��ي  �لعمل  على  تعتمد 
يخدم م�شلحة �لريا�شة �ل�شورية.

�ملن�شود  �لتطور  لتحقيق  و�أ�شاف: 
�لعمل  �شيتم  �ل�����ش��وري��ة  للريا�شة 
بع�س  يف  �خل���ل���ل  ت�����ش��ح��ي��ح  ع���ل���ى 

جرت  �ل��ت��ي  �لنتخابية  �لعمليات 
يف بع�س �لأن��دي��ة و�ل��ف��روع و�إعادة 
تاأهيل �ملن�شاآت �لريا�شية و�لهتمام 
ب��ال��ب��ط��ل �ل��ري��ا���ش��ي وو���ش��ع خطة 
يتو�فق  مبا  �لريا�شي  لال�شتثمار 
م���ع �لأ����ش���ع���ار �حل��ال��ي��ة د�ع���ي���ا �إىل 

عمل  يف  �لعلمية  �لأ���ش�����س  �ع��ت��م��اد 
يف  ول�شيما  �لريا�شية  �ملوؤ�ش�شات 

�لفروع.
�أو�شح  ب���الح���رت�ف  يتعلق  وف��ي��م��ا 
�أنه  �لعام  �لريا�شي  �لحتاد  رئي�س 
ب��ح��اج��ة لإع������ادة �ل��ن��ظ��ر ب���ه وعدم 

�إل���غ���ائ���ه لأن�����ه و����ش���ل ب�����ش��ك��ل خطاأ 
للريا�شة �ل�شورية حيث مت ت�شكيل 
جلنة �شتكون مهمتها در��شة قانون 
�ملو�شم  �ن���ط���الق  ق��ب��ل  �لح�����رت�ف 

�لقادم للعبتي كرتي �لقدم و�ل�شلة 
م��ن��وه��ا ب����دور �لإع�����الم �ل����ذي يعد 
�لريا�شة  تطوير  يف  �أ�شا�شيا  ركنا 

�ل�شورية.

رئي�ش اللجنة االأوملبية ال�صورية يوؤكد الرتكيز على 
تاأهيل املن�صاآت واالهتمام بالبطل الريا�صي

�ىل �شفوف  يعود  لن  �نه  �أولدي��ب��و  فيكتور  باي�شرز  �نديانا  ك�شف لعب 
فريقه لدى ��شتئناف مناف�شات دوري كرة �ل�شلة �لأمريكي للمحرتفني 
�ملخاطرة يف  لعدم  �ملقبل  �ملو�شم  �إىل  و�شيوؤجل ذلك  يوليو،  �أو�خ��ر متوز 

و�شع ركبته �ليمنى �لتي �أجرى لها عملية جر�حية مطلع عام 2019.
وتعر�س �لالعب �لبالغ من �لعمر 28 عاما، لإ�شابة بالغة يف �أحد �أوتار 
كانون  يف  معقدة  جر�حية  لعملية  وخ�شع  �شهر�،   17 نحو  قبل  �لركبة 
�لثاين يناير 2019. و�بتعد �أولديبو عن �شفوف �لفريق لأ�شهر، قبل 
�ن يعود �ليه يف كانون �لثاين يناير 2020، ويلعب لأ�شابيع قبل تعليق 

�ملناف�شات يف �آذ�ر مار�س ب�شبب فريو�س كورونا �مل�شتجد.

مو�شم  ل�شتئناف  �مل��دع��وة  �ل�22  �ل��ف��رق  �شمن  م��ن  �ن��دي��ان��ا  و���ش��ي��ك��ون 
يف  مو�شدة  �أبو�ب  خلف  يوليو  متوز   30 من  �عتبار�   2020-2019
�أولديبو  �أورلن��دو بولية فلوريد�، لكن  جممع ديزين وورلد يف مدينة 
ل �لن�شر�ف ملو��شلة عملية ��شتعادة لياقته  لن يد�فع عن �ألو�نه، �ذ ف�شّ

�لبدنية.
وكمناف�س  �ألعب،  �أن  فعال  “�أريد  �أثلتيك” �للكرتوين  “ذ�  ملوقع  وق��ال 
بلغت  �نني  �أ�شعر   )...( كثري�  يوؤملني  بعيد�(  )�لبقاء  �لأم��ر  هذ�  وزميل 
 100 بن�شبة  لياقتي  ��شتعادة  م��ن  و�أق���رتب  �لتعايف  م��ن  جيدة  مرحلة 

باملئة«.

و�شوح  وع��دم  منها،  عانى  �لتي  لالإ�شابة  �لدقيق  �لو�شع  �ن  ر�أى  لكنه 
بع�س �جلو�نب �ملتعلقة بعودة مناف�شات كرة �ل�شلة �لأمريكية، يجعالن 

من �ل�شعوبة مبكان “�أن �أكون مرتاحا للعب«.
و�أكد متحدث با�شم باي�شرز �جلمعة، �ن �لإد�رة حترتم خيار �لالعب.

وقال �ملتحدث “نحرتم ونتفهم ب�شكل كامل قر�ر فيكتور بعدم �للعب يف 
��شتئناف مو�شم �ل�+�ن بي �يه+”، م�شيفا �لأولوية بالن�شبة �ىل لعبينا، 

كانت و�شتبقى د�ئما، �شحتهم«.
و�أ�شار �ملتحدث �ىل �ن توقيت �لعودة وعدم خو�س �لفرق متارين كافية 
�للتز�م  عليه  مبكان  �ل�شعوبة  من  “يجعالن  عنها  �لفا�شلة  �لفرتة  يف 

باللعب على �أعلى م�شتوى يتوقعه، و)خطر( �لتعر�س لإ�شابة جديدة. 
نتطلع قدما لعودته بقوة كاملة ملو�شم 2021-2020«.

على رغم ذلك، يعتزم �لالعب مر�فقة فريقه �ىل �أورلندو للم�شاركة يف 
�لتمارين مع زمالئه.

وغاب �أولديبو عن �شفوف �لفريق يف بد�ية �ملو�شم �حلايل، لكنه عاد �ىل 
�ملالعب �عتبار� من �أو�خر كانون �لثاين/يناير، وخا�س 13 مبار�ة �ىل 

حني تعليق �ملو�شم.
 3،2 م��ع  نقطة   13،8 �ل��و�ح��دة  �مل��ب��ار�ة  بلغ معدله يف  �مل��و���ش��م،  وه���ذ� 

متابعات وثالث مترير�ت حا�شمة.

عودة اأوالديبو موؤجلة اىل املو�صم املقبل 

بطل الري�صة ال�صيني لن دان يعلن اعتزاله 
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الفجر الريا�ضي

هاين�س-رومينيغه،  ك�����ارل  رج����ح 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ن��ادي بايرن 
م��ي��ون��ي��خ ب���ط���ل �ل��������دوري �لأمل������اين 
ل��ك��رة �ل��ق��دم، رح��ي��ل لع���ب و�شطه 
�لإ����ش���ب���اين ت��ي��اغ��و �أل���ك���ان���ت���ار� عن 
�شفوف �لفريق هذ� �ل�شيف، نافيا 
تو��شل  �أي  وج���ود  عينه  �ل��وق��ت  يف 

ب�شاأنه مع ليفربول بطل �إنكلرت�.
�لبالغ  �ل��و���ش��ط  وب����ات لع���ب خ���ط 
م��د�ر تقارير  29 عاما،  �لعمر  من 
�لأخرية  �لآون����ة  يف  ع��دة  �شحافية 
مع  عقده  جتديد  مفاو�شات  ب�شاأن 
يف  ينتهي  و�ل��ذي  �لبافاري،  �لنادي 

�أو�خر مو�شم 2021-2020.
وبعدما �أ�شارت تقارير �أملانية يف �أيار 
مايو، �ىل �ن �لالعب �تفق مع �إد�رة 
�لنادي على جتديد �لعقد، تبنّي يف 
مل  �لطرفني  �ن  �ملا�شية  �لأ�شابيع 
حديث  و�شط  �ت��ف��اق،  �ىل  يتو�شال 
�ل����الع����ب  م�����ن  “مماطلة”  ع�����ن 
لرغبته يف �لنتقال �ىل ناٍد �آخر، قد 
�ملو�شم  ه��ذ�  �مل��ت��وج  ليفربول  ي��ك��ون 
�لإن��ك��ل��ي��زي للمرة  �ل�����دوري  ب��ل��ق��ب 

�لأوىل منذ ثالثني عاما.
ب�شاأن  للجدل  ح�شما  ي��ب��دو  م��ا  ويف 
ك�شف  �ل������ن������ادي،  م�����ع  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ه 
ن�شرتها  ت�شريحات  يف  رومينيغه 
ليل  �لأمل���ان���ي���ة  “بيلد”  ���ش��ح��ي��ف��ة 
�جلمعة �ل�شبت “لقد تفاو�شنا معه 
لكن  رغباته.  وحققنا  ج��دي  ب�شكل 
جديد  باأمر  �لقيام  يريد  �ن��ه  يبدو 

يف �ملرحلة �لأخرية من م�شريته«.
�مللعب  �أر���س  على  به  �أ���ش��اد  وبعدما 
وخارجه، تطرق �لرئي�س �لتنفيذي 
�شحافية  ت���ق���اري���ر  �ىل  ل���ل���ن���ادي 
�إنكليزية و�إ�شبانية يف �لأيام �ملا�شية، 
�أفادت عن �تفاق �لالعب �لدويل مع 
ليفربول ب�شاأن �ل�شروط �ل�شخ�شية 

لعقد حمتمل معه.

و�شدد رومينيغيه على �نه “بالتاأكيد 
قبل  )م���ن  ت��و����ش��ل  �أي  يح�شل  مل 
بايرن( مع ليفربول. �ذ� كان يريد 
معه.  �لتعامل  علينا  بذلك،  �لقيام 
ل نريد �ن نخ�شر �أي لعب باملجان 
�أقول  �ن  ميكنني  �مل��ق��ب��ل.  �ل��ع��ام  يف 

ذلك بو�شوح«.
عاما(   29( �ألكانتار�  عقد  وينتهي 
�ملقبل  �ملو�شم  �لبافاري  �لنادي  مع 
�لبوند�شليغا  بلقب  معه  ت��وج  وه��و 
�شبع مر�ت وخا�س �أكرث من 200 
منذ  �مل�شابقات  خمتلف  يف  م��ب��ار�ة 
 2013 ع��ام  �شفوفه  �ىل  �نتقاله 
�لإ����ش���ب���اين، عندما  ب��ر���ش��ل��ون��ة  م���ن 
�ل�شرط  �لبافاري بدفع  �لنادي  قام 

�جل����ز�ئ����ي يف ع���ق���ده و�ل���ب���ال���غ 25 
مليون يورو.

ول�����ن ي���رغ���ب ب����اي����رن م���ي���ون���ي���خ يف 
�لتخلي عن مفتاح يعد �أحد �شانعي 
ما يظهر  وغالباً  �لهجوم  �للعب يف 

يف �ملكان �ملنا�شب يف �لدفاع.
�لنجم  جن����ل  �أل����ك����ان����ت����ار�،  وغ�������اب 
�ل��رب�زي��ل��ي �ل�����ش��اب��ق م��ازي��ن��ي��و، عن 
�مل��الع��ب يف �لآون���ة �لأخ���رية ب�شبب 
ما  �لفخذ، وهو  عملية جر�حية يف 
لفر�س  غوريت�شكا  ل��ي��ون  ��شتغله 
نف�شه �أ�شا�شيا يف خط و�شط �لنادي 
�لبافاري. لكن مدربه هانزي فليك 
�أدرج ��شمه يف �لت�شكيلة �لتي ت�شتعد 
للقاء باير ليفركوزن يف وقت لحق 

يف �ملبار�ة �لنهائية لكاأ�س �أملانيا.
�جلمعة  ت�شريحات  يف  فليك  وق��ال 
للنادي  �لل���ك���رتوين  �مل��وق��ع  نقلها 
تياغو  لها  خ�شع  �لتي  “�لعملية 
ت���ك���ن م���ن���ذ وق�����ت ط����وي����ل، لكن  مل 
خ��ط��ط��ن��ا ����ش���ارت ك��م��ا �مل���ق���رر. لقد 
كامل  )تدريبي(  �شغط  مع  تعامل 
�مل�شاركة  ميكنه  ل��ذ�  �لأرب��ع��اء،  منذ 
ك��اأ���ش��ا���ش��ي �ل�����ش��ب��ت. ل��ي��اق��ت��ه 100 

باملئة«.
�جلن�شيتني  �أي�شا  �ألكنتار�  ويحمل 
ف�شل  وه��و  و�لإيطالية  �لرب�زيلية 
خالفا  �إ�شبانيا  �أل����و�ن  ع��ن  �ل��دف��اع 
عن  ي��د�ف��ع  �ل���ذي  ر�فينيا  ل�شقيقه 

�ألو�ن �لرب�زيل.

�أقر مهاجم �أتلتيكو مدريد، �ألبارو مور�تا، عقب �لفوز �لذي حققه فريقه 
34 من �لدوري �لإ�شباين،  على ريال مايوركا 3-0، يف �فتتاح �جلولة 

�أنه مل يتوقع �إعادة ركلة �جلز�ء �لتي �فتتح بها �أهد�ف فريقه.
�شرح �لالعب عقب �ملبار�ة �لتي �شجل فيها ثنائية “�إهد�ر �لركالت جزء 
من كرة �لقدم، وعدت ملحاولة ت�شديدها جمدد�ً، وكنت �أعلم �أن �حلار�س 
للغاية مب�شاعدة  �شعيد  �أنا  �أعلى،  �شددتها  ولكننا  �ملكان  لنف�س  �شيذهب 
�لفريق، نحن قريبون من حتقيق هدفنا �لذي �تفقنا عليه قبل �لتوقف، 

كان �لو�شع �شعباً لكننا حققنا عودة جيدة للغاية«.
وحول �لركلة �لتي �أعادها �حلكم بعد �لحتكام لتقنية “�لفار” لدخول 
�أحد لعبي مايوركا منطقة �جلز�ء قبل ت�شديده للركلة: “مل �أر �شيئاً، 
كنت حزيناً لف�شلي يف ت�شجيلها، مل �أتوقع هدية بهذ� �ل�شكل من “�لفار”، 

لكن بعد �إعادتها حاولت ت�شجيلها وجنحت«.
كنت  �لأه��د�ف،  ت�شجيل  للغاية  �لهام  للمهاجم من  “بالن�شبة  و�أ�شاف: 
�أريد ت�شجيل �أكرث من هدفني، لكني مل �ألعب �ملزيد من �لوقت، ولكني 
يف  مركز  �أف�شل  �جتالل  نريد  �لفريق،  �أج��ل  من  خا�شة  للغاية  �شعيد 

�لأعلى لطاملا هناك �إمكانية لذلك«.

�أكد مدرب بر�شلونة، كيكي �شيتيني، �شعوبة مو�جهة فياريال غد�ً �لأحد يف 
�أي �شيء ب�شاأن م�شتقبل ليونيل  �إنه مل يعلم  �إىل  و�أ�شار  �لإ�شباين،  �ل��دوري 

مي�شي.
قال �شيتني يف ت�شريحاته �لتي نقلتها �شحيفة موندو ديبورتيفو �لإ�شبانية: 
“�لليغا”،  ��شتئناف  �أق��وى فريق من منذ  لو كان فياريال  �إذ�  �أعلم ما  “ل 
لكنهم ميلكون بالفعل مو�هب كثرية ور�ئعة ويقدمون م�شتوى ممتاز، بكل 

تاأكيد �شيكونو� خ�شم �شعب جد�ً، و�شنلعب على �أر�شهم«.
�أن���ب���اء ع���دم رغ��ب��ة ل��ي��ون��ي��ل مي�شي يف �ل���ش��ت��م��ر�ر مع  وع���ن 

�أ�شمع مي�شي يتحدث  ‘‘مل  بر�شلونة، قال كيكي �شيتني: 
عن ذلك، ومل يخربين باأي �شيء، لذلك هذ� لي�س دوري 

لكي �أعلق على هذ� �ملو�شوع«.
�أنني �أرى ليو ب�شكل جيد، ويتدرب  و�أ�شاف: “حقيقة 

جيد�ً، ول �أعرف ماذ� يدور باأمور عقده؟«.
قر�ر�ً  وتغيري  للعودة  زم��ن  �آل��ة  هناك  ك��ان  “لو  وت��اب��ع: 

م��ع��ي��ن��اً، ن��ع��م ���ش��اأ���ش��ت��خ��دم��ه��ا، ه��ن��اك ق�����ر�ر�ت ت��ت��خ��ذه��ا ثم 
تكت�شف �إنها كانت �لقر�ر �خلاطئ«.

ت�شل�شل  ن���اٍد  ك��ل  يف  �أن���ه  “�أتفهم  وو�����ش���ل: 
بالعمل  �لأمر تكت�شبه  هرمي، وهذ� 
و�خلربة، ولكن مل يفر�س علّي �أبًد� 

�أي �شئ هنا يف بر�شلونة«.
�شباق  خ�������ش���ارة  �ح��ت��م��ال��ي��ة  وع����ن 
�لفوز  ع��دم  ح��ال  “�لليغا”  لقب 
�لتي  �مل��ب��اري��ات  بع�س  “يف  ق���ال: 
�أد�ًء  ق��دم��ن��ا  ن��ق��اط  فيها  �أه���درن���ا 
جيد�ً، و�حلقيقة مل نكن ن�شتحق 
ن���زي���ف �ل����ن����ق����اط، ن���ع���م ن���ح���ن يف 
�أحياء  ز�لنا  ل  لكن  �شعب  موقف 

و�شنقاتل حتى �لنهاية«.
وعن و�شع �أنطو�ن غريزمان، قال: 

حمرتف  لع��ب  وه��و  معه،  “حتدثت 
�شيعود للعب ويقدم  �ملوقف،  ويتفهم  جد�ً 

كل �شيء بامللعب
�إيجابي  �شخ�س  ه��و   ،100% طبيعي  ب�شكل 

وحمرتف عظيم«.
وز�د: “مل �أحتدث و�أقل �أن هناك لعب يجب 
د�ئماً، غريزمان لعب مده�س وهو  �أن يلعب 

فعاًل لعب مهم للنادي وللفريق«.
فقط  11 لع��ب��اً  ه��ن��اك  �أن  تن�شو�  “ل  و�أك���د: 
ملاذ�  تقولو  �أ�شا�شي  �إذ� لعب غريزمان  بامللعب، 

�أجتاهل فاتي؟، �إذ� لعب فاتي �أ�شا�شي تقولون غريزمان ل يلعب، �أحاول �أن 
�أكون عادًل مع �جلميع، مع �لأخذ باحل�شبان مكانة بع�س �لالعبني«.

وعن م�شتقبله لو مل يفز بر�شلونة قال �شيتيني: “ل �أفكر يف �أي ثانية عن 
م�شتقبلي، �أفكر فقط يف �ملبار�ة، هذه �لأمور لن تتغري بكرة �لقدم، �أنا فقط 
مدرب يجب علّي �لرتكيز بفريقي، �ل�شائعات هي لل�شحافة و�لأحاديث لن 

توؤثر علينا«.
�أومتيتي  به  مير  “ما  بال�شعادة:  �أومتيتي  �شامويل  �شعور  ع��دم  وع��ن 
�للعب  ي�شتطيع  ل  تاأكيد  وبكل  و�إ�شابته،  بركبته  يتعلق  �أم��ر  هو 

�شننتظرى ونرى تعافيه«.
“نحن و�ل��ع��امل منر بو�شع خا�س ج��د�ً، ع��ادة هذ�  و�أك��م��ل: 
�ل�شنة نكون بالنتقالت و�لتعاقد�ت، لكن نحن  �لوقت من 
نناف�س على �لدوري وعلينا �لتاأقلم على �أن �لنادي يجب �أن 

ي�شتمر بعمله«.
�أف�شل وجوده  “بالن�شبة يل  �شو�ريز، قال:  لوي�س  وعن جاهزية 
من  �ل��ع��دي��د  ت�شجيل  وي�شتطيع  �شجل  لأن���ه  �مل��ل��ع��ب،  يف  د�ئ��م��اً 
�لدقائق  ب��ع�����س  �إع���ط���ائ���ه  �مل��م��ك��ن  م���ن  �لأه��������د�ف، 
�ملبار�ة  للر�حة، لكن هذ� يعتمد على �شري 

لأننا بحاجة له«.
جو�شيب  مع  �خلا�س  �لجتماع  وع��ن 
�أ�شتطيع  “ل  ق��ال:  بارتوميو  م��اري��ا 
�ل��ت��ح��دث ع��ل��ن��اً ع��ن م��ا ح���دث بيني 
وب���ني �ل��رئ��ي�����س، ل��ك��ن ���ش��ع��رت �أنه 

يريدين �أن �أ�شتمر �ملو�شم �ملقبل«.
جميعناً  “ر�أينا  ب��وي��غ:  ري��ك��ي  وع��ن 
وج��ع��ل��ن��ا جميعاً  �مل��ده�����س،  م�����ش��ت��و�ه 
�للعب،  ي�شتحق  �إن����ه  ب���ه،  ف��خ��وري��ن 
لكنه  �لأم����ور،  بع�س  تطوير  وعليه 

لعب لديه م�شتقبل ممتاز«.
وعن م�شاركة مي�شي يف كل �لدقائق 
منذ ��شتئناف “�لليغا”، “�أرى مي�شي 
ب�شكل مم��ت��از م��ث��ل ع��ادت��ه، وه���و يعلم 
وي��ع��رف متى  �أف�����ش��ل،  ب�شكل  ج�����ش��ده 
يجب عليه �لر�حة، ومتى يجب عليه 

�للعب؟«.
و�ختتم: “لي�س �شر�ً �أن �إبعاد جوردي 
�شيوؤثر  ب���امل���ب���ار�ة  م��ي�����ش��ي  ع���ن  �أل���ب���ا 
لو  60 هدفاً،  بينهم  علينا، ميلكون 
كنت م��درب��اً ومل ت��الح��ظ ذل���ك، هنا 

�مل�شكلة«.

�صيتين: رحيل اأو بقاء مي�صي لي�ش من اخت�صا�صي

بعد  ملا  �أن��ه ل ميلك خططا  �لأمل���اين، يورغن كلوب،  �لفني  �ملدير  �ع��رتف 
�أي��ام بلقب  �ملتوج قبل  �نتهاء عقده �حلايل مع فريق ليفربول �لإجنليزي 

�لربميريليغ بعد غياب 30 عاما.
وي�شري عقد �ملدرب �ملوهوب مع ليفربول، حتى عام 2024، ويبدو 

“�أنفيلد”،  ملعب  �أ�شو�ر  خلف  مدته  ي�شتكمل  �شوف  �أن��ه  حاليا 
�إن��ه ل  �أث��ار ت�شاوؤلت ع��دة، حني ق��ال، لأول م��رة،  لكن كلوب 

حني  عملهم،  يف  ي�شتمرون  �ل���ذي  �مل��درب��ني  ل��ن��وع  ينتمي 
يبلغون مرحلة متقدمة من �لعمر.

وقال كلوب وفق ما نقل موقع “غول” �جلمعة: “ل �أرى 
�أن �أفعل ذلك )�لتدريب( يف ذلك �لعمر.. عندما �أ�شبحت 

33 عاما، حينها فكرت، ح�شنا، �لآن  �أبلغ  مدير� فنيا كنت 
تبد�أ 25 �شنة من بذل �لطاقة«.

وتابع كلوب، �لذي يبلغ 53 عاما حاليا، �أم�شيت 7 �شنو�ت 
مدربا ملاينز، ومثلها يف دورمتوند، ويف 2024 عندما 

ل��ي��ف��رب��ول �شاأكون  ي��ن��ت��ه��ي ع��ق��دي �حل����ايل م���ع 
مهنة  يف  ون�����ش��ف  ع���ام���ا   23 �أمت���م���ت  ق���د 

�لتدريب«.
�أب��ع��د من  �أي خطط  ل��دي  “لي�س  و�أك���د: 

ذلك«.
�لأح��دث يف  �لع�شو  كلوب،  �أن  يبدو  ول 
�لدوري  بلقب  �لفائزين  �ملدربني  نادي 
�لتقاعد  يف  يفكر  �مل��م��ت��از،  �لإجن��ل��ي��زي 
�لآن، لكن ل �شك �أن موعد حدوث ذلك 

ل يبتعد عن خميلته.
“عندما  �لأمل���اين:  �لفني  �ملدير  و�أو���ش��ح 

يحني �لوقت ، �آمل �أن �أكون ب�شحة جيدة 
�أق���ول  �أن  وق��ت��ه��ا  ب��ا���ش��ت��ط��اع��ت��ي  ي��ك��ون  و�أن 

�أن  �أود  �لآن  �لعمل،  �أحببت هذ�  “ر�ئع.. لقد 
�أ�شاهد �لآخرين يفعلون ذلك«.

»�آم������ل �أن �أج�����د �ل����ق����درة لأق������ول �أمت���ن���ى ل��ك��م كل 
ل  ولكن  �أحبكم جميًعا..  �شعيًد�..  �لتوفيق.. حًظا 

تلك   )..( �لقدم  بكرة  يتعلق  �شبب  لأي  بي  تت�شلون 
هي �خلطة«.

�شيتي،  مان�ش�شرت  غ��رمي��ه  مب��و�ج��ه��ة  قا�شية  ب��رب��اع��ي��ة  ل��ي��ف��رب��ول  وخ�����ش��ر 
�خلمي�س، مما جعل �لبع�س يتحدث عن �أن ح�شم �للقب �لأ�شبوع �ملا�شي، 
وهو �لأول له يف �لدوري منذ 30 عاما، و�لحتفالت �مل�شتمرة �أثرت على 

�أد�ء �لفريق.
لكن كلوب رف�س هذ� �حلديث، وقال: “لو �أردمت �ل�شري يف 
هذ� �لجتاه و�أننا مل نكن يف كامل تركيزنا فلتفعلو� ذلك. 

ر�أيت ت�شرفات ر�ئعة. �شاهدتنا نكافح«.
�أن  �ملا�شي، �حلقيقة  بالأ�شبوع  يتعلق  “�لأمر ل  و�أردف: 
�لأمر موؤمل فالهز�ئم توؤمل. ما �أردت م�شاهدته هو فريق 
جاهز للمناف�شة �شد مان�ش�شرت �شيتي �لذي من �لو��شح 

كان لديه ما يريد �إثباته«.
و�أ���ش��اف �مل���درب �لأمل����اين: “لو ه��ن��اك �أي ف��ري��ق يف 
بهذه  ي�����ش��ح��ق��ن��ا  �أن  مي���ك���ن  �ل����ع����امل 
يكون  �أن  �مل��رج��ح  فمن  �لطريقة 
�شيتي، لكننا �شنعود مرة �أخرى. 
�لتغيري�ت  ب��ع�����س  ���ش��ن��ج��ري 
ب�شكل خمتلف  �جليدة ونظهر 
ل���ك���ن �ل���ل���ي���ل���ة م����ا ح�����دث فقد 

حدث«.
ورغ���م �أح���ادي���ث �ل��ت��ق��اع��د فاإن 
ك���ل���وب ي���ب���دو ���ش��ع��ي��د� ج�����د� يف 
موقع  عنه  نقل  وق��د  ل��ي��ف��رب��ول، 
مرة  “�شاأقولها  قوله:  “غول” 
مده�س  لأم�������ر  �إن�������ه   - �أخ��������رى 
�ل���ق���دم ل�شعب  ك����رة  ت��ع��ن��ي��ه  م���ا 

ليفربول«.
“�لريدز”  قيادة  كلوب  وت��وىل 
�لفريق  ل��ي��ع��ي��د   2015 ع���ام 
�لعريق �إىل من�شة �لنت�شار�ت 
�أبطال  دوري  �أل��ق��اب  ويحقق 
�أوروبا وكاأ�س �لعامل لالأندية 
و�ل��دوري �لإجنليزي بفارق 

�شهور قليلة.

ك�سف خطة م�ستقبله التدريبي

كلوب: ال ميكن لفريق اأن ي�صحقنا 
بهذه الطريقة �صوى ال�صيتي

موراتا: مل اأتوقع هدية الفاربايرن يفتح باب رحيل األكانتارا 

يخطط نادي �إنرت ميالن �لإيطايل، للتعاقد ب�شكل د�ئم مع 
يونايتد،  مان�ش�شرت  من  �شان�شيز  �أليك�شي�س  �لت�شيلي  �لنجم 
“�لنري�تزوري” يف  وي���اأم���ل  م��و���ش��م،  مل���دة  �إع�����ارة  ف���رتة  ب��ع��د 
مليون   20 ق���دره  خمف�س  ب�شعر  �ل�شفقة  على  �حل�����ش��ول 
�أنطونيو  فريق  م��ع  �ل���دويل  �لت�شيلي  �ل��الع��ب  يبقى  ي���ورو. 
�أغ�شط�س )�آب(، ومت �لتفاق على متديد  كونتي حتى بد�ية 
2019-2020 يف  م��و���ش��م  ب��اإك��م��ال  ل��ه  ل��ل�����ش��م��اح  �لإع������ارة 

�لدوري �ليطايل.

 30 �أول��د تر�فورد يف  �إىل  �شان�شيز  �أن يعود  �ملقرر  وك��ان من 
يونيو )حزير�ن(، وعلى �لرغم من �أنه مت �لتو�شل �إىل �تفاق 
يف  بامل�شاركة  له  ُي�شمح  فلن  �شريو،  �شان  يف  �إقامته  لتمديد 

�لدوري �لأوروبي مع مان�ش�شرت يونايتد.
ملا ذك��ره موقع ج��ول �لعاملي، ف��اأن يونايتد م��رتدد يف  ووف��ق��اً 
�لدوري  يف  �للعب  م��ن  يتمكن  مل  �ل��ذي  ل�شان�شيز،  �ل�شماح 
�إنرت،  �مل�شاركة يف  �ل�شتمر�ر يف  بالن�شبة لهم، من  �لأوروب��ي 
 ،2021-2020 مو�شم  ب��د�ي��ة  قبل  باإ�شابته  و�مل��خ��اط��رة 

�لأمر �لذي �شيعيق قدرتهم على بيعه.
�إنرت،  يف  ب��دوره  �لقيام  يف  ف�شل  �شان�شيز  �أن  �لبع�س  ويعتقد 
على �لرغم من �إعجاب كونتي بالالعب، و�أنه يرغب �لآن يف 
�لتوقيع عليه ب�شكل نهائي. ومع �حتمالية رحيل �لأرجنتيني 
مع  د�ئ��م  ب�شكل  �لتوقيع  ف��اإن  لرب�شلونة،  مارتينيز  لوت���ارو 
يف  كونتي،  لكتيبة  �لهجوم  يف  �آخ��ر  خيار�ً  �شي�شيف  �شان�شيز 
�ل�شباق على لقب  “�لنري�زوري” يف  ياأمل فيه  �لذي  �لوقت 

�لدوري �ليطايل �ملو�شم �ملقبل.

اإترت ميالن ير�صد مبلغًا زهيدًا ل�صراء �صان�صيز نهائيًا

�أكد مدرب مان�ش�شرت يونايتد، �أويل جونار �شول�شار، �أن عدم �خل�شارة يف 
مبار�ة متتالية يف كافة �مل�شابقات ل يعني �لو�شول لالأد�ء �ملثايل، �إذ   15

�أنه ل يز�ل ميكن �لتطوير.
وقال جاري نيفيل قائد يونايتد �ل�شابق يف �شبكة �شكاي �شبورت�س عقب 
�إن  �ملا�شي  �لثالثاء  يوم  �ألبيون  �أن��د هوف  بر�يتون  على  -3�شفر  �لفوز 
�أربعة لعبني جدد خالل  �أو  �لفريق ل يز�ل بحاجة للتعاقد مع ثالثة 

فرتة �لنتقالت للعودة للمناف�شة على �للقب.
نقطة   52 بر�شيد  �ل���دوري  يف  �خلام�س  �مل��رك��ز  حاليا  يونايتد  ويحتل 
على  ج��ولت  �شت  قبل  ليفربول  �لبطل  ع��ن  نقطة   34 ب��ف��ارق  متاأخر� 

�لنهاية.
وقال �شول�شار، �لذي �شيلتقي فريقه مع بورمنوث يف وقت لحق �ليوم، 
ل�شنا  نحن  �لأ�شياء.  �لكثري من  ب�شاأن  “جاري حمق  موؤمتر �شحفي  يف 

قريبني من �ملكان �لذي يجب �أن نكون فيه.
»نحن بحاجة لتطوير �لتنا�شق و�لتما�شك. لزلنا بحاجة لتطوير �لعديد 
�لنف�س و�لعتقاد  بالر�شا عن  ن�شعر  من �جلو�نب يف طريقة لعبنا. لن 

�أننا حققنا كل �شيء.
بالكثري من �لعمل لكنها رحلة ممتعة. ميكنك روؤية  �لقيام  “يجب علينا 
�لتح�شن يف �لأد�ء. لذلك نعم، نحتاج لتدعيم �لفريق بالعب �أو �ثنني �أو 

رمبا �أكرث. لكنها �شتكون فرتة �نتقالت مهمة قطعا«.
وقال �ملدرب �لرويجي �إنه يتوقع �لتناف�س على �لتاأهل �إىل دوري �أبطال 

�أوروبا �ملو�شم �ملقبل عرب �حتالل �أحد �ملر�كز �لأربعة �لأوىل يف �لدوري.
�لر�بع  �مل��رك��ز  �شاحب  ت�شيل�شي  ع��ن  نقطتني  ب��ف��ارق  يونايتد  وي��ت��اأخ��ر 
وثالث عن لي�شرت �شيتي ثالث �لرتتيب بينما يت�شاوى فريق �شول�شار مع 

ولفرهامبتون و�ندر�رز.

�صول�صار: يونايتد بحاجة للتعاقد 
مع 3 اأو 4 العبن

هل يحقق ال�صيتي حلمه وي�صم مي�صي؟
يثار �لكثري من �جلدل خالل �ل�شاعات �لقليلة �ملا�شية، ب�شاأن م�شتقبل ليونيل مي�شي مع نادي بر�شلونة، 

بعد �لأنباء �لتي حتدثت عن رغبة �لنجم �لأرجنتيني يف مغادرة “�لبلوغر�نا«.
كانت �إذ�عة �لكادينا �شري ذكرت يف وقت �شابق رغبة مي�شي يف �لرحيل عن �شفوف نادي بر�شلونة بعد نهاية 

عقده مع �لفريق �لكاتالوين بنهاية �ملو�شم �ملقبل.
ويف �شياق مت�شل، �أفاد �ل�شحايف �لأرجنتيني �ل�شهري، كري�شتيان مارتن، �أن نادي مان�ش�شرت �شيتي �شيبذل 
�أن يلعب وجود بيب غو�رديول، على  �ملمكن  �أجل �حل�شول على توقيع مي�شي. ومن  ق�شارى جهده من 
ر�أ�س �لإد�رة �لفنية ملان�ش�شرت �شيتي، دور�ً كبري�ً يف �إمكانية �إقناع مي�شي باللتحاق مبلعب �لحتاد. وعا�س 
مي�شي رفقة غو�رديول �أزهى فرت�ته �لكروية، حيث توج �لثنائي معاً بالعديد من �لألقاب، وحقق �لنجم 
�لأرجنتيني مع �ملدرب �لإ�شباين لقب �أف�شل لعب يف �لعامل 4 مر�ت متتالية. و�أكد مارتن عرب ح�شابه 
�لر�شمي يف تويرت: “�حتمالية مغادرة ليونيل مي�شي لرب�شلونة من �أجل �لنتقال ملان�ش�شرت �شيتي هو �أمر 

حقيقي، ميكنني �لتاأكيد من خالل م�شادري يف كاتالونيا و�إجنلرت�.



 
حتققت خماوفه.. كورونا يخطف والد نورحممدوف

تويف و�لد ومدرب بطل �لفنون �لقتالية �ملختلطة �لرو�شي حبيب 
نورحممدوف، نتيجة م�شاعفات �إ�شابته بفريو�س كورونا �مل�شتجد، 

بح�شب ما �أعلن �جلمعة �لزعيم �ل�شي�شاين رم�شان قديروف.
�لرو�شي على مو�قع  �لبطل  ر�ف��ق م�شرية  �ل��ذي  وكتب قديروف، 
�أخبار  "و�شلتني  للر�حل  ي�شلي  �أن  قبل  �لجتماعي  �لتو��شل 
حزينة يا �أ�شدقائي. تركنا، ترك ��شما جيد� ورّبى جيال جدير�".

مرموقة  �شخ�شية  ع��ام��ا(   57( ن��ورحم��م��دوف  �ملنعم  عبد  وُي��ع��د 
�لرو�شية.  د�غ�شتان  جمهورية  يف  �لقتالية  �ل��ري��ا���ش��ات  ع��امل  يف 
وبالإ�شافة �إىل جنله حبيب، �شاهم باإعد�د �لع�شر�ت من �ملقاتلني 

على �ل�شعيد �لعاملي يف �مل�شارعة �أو �لفنون �لقتالية �ملختلطة.
منت�شف  مو�شكو  �إىل  �ملنعم  عبد  ُنقل  بالفريو�س،  ��شابته  وبعد 
مايو �ملا�شي يف حالة حرجة، وُو�شع مرتني يف غيبوبة ��شطناعية، 

بعد معاناته �أي�شا من م�شكالت يف �لقلب.
منطقة  �شمال  �ل��و�ق��ع��ة  �ل�شغرية  �جل��م��ه��وري��ة  د�غ�����ش��ت��ان،  وُت��ع��ّد 
�لقوقاز، من �أكرث �ملناطق يف رو�شيا تاأثر� بجائحة "كوفيد19-"، 
فار�شا  �شخ�شيا  ت��دّخ��ل  ب��وت��ن  ف��الدمي��ري  �ل��رئ��ي�����س  �أن  ل��درج��ة 

تد�بري طو�رئ ملكافحة �نتقال �لعدوى.
�لوزن  �شمن  يخ�شر  مل  �ل���ذي  ع��ام��ا(   31( ن��ورحم��م��دوف  وجل���اأ 
�خلفيف يف بطولة "يو �أف �شي" )"بطولة �لقتال �لق�شوى"( يف 
مايو �ملا�شي �إىل موقع �إن�شتغر�م حلث �لنا�س على "�لن�شباط"، 

و"�ل�شتماع �إىل �لطباء" خالل جائحة كورونا.

عرو�ش البحر.. تخريب متعمد للتمثال التاريخي
تعر�س �لتمثال �ل�شهري ل�شخ�شية ليتل مريميد )عرو�س �لبحر 
�ل�شغرية( �لتي �بتكرها �لكاتب �ل�شهري هان�س كري�شتيان �أندر�شن، 
و�لتي متثل �أحد �أكرب مناطق �جلذب �ل�شياحي يف كوبنهاغن، �إىل 

�لتخريب و�لت�شويه.
وكتبت كلمتا "�شمكة فا�شية" على �لقاعدة �حلجرية �لتي ي�شتقر 
�لربونز،  من  م�شنوع  وه��و  م��رت�،   1.65 وطوله  �لتمثال،  عليها 
مدخل  عند  �لتمثال  وي��ق��ع  لهجمات،  يتعر�س  م��ا  ك��ث��ري�  و�ل���ذي 

ميناء كوبنهاغن.
ومل تعلن �أي جهة م�شوؤوليتها.

�ل��ت��م��ث��ال ت��ك��رمي��ا ل��ك��ات��ب ق�����ش�����س �لأط���ف���ال �لدمناركي  و���ش��ن��ع 
ر�أ�شه  وقطعت  بالتخريب،  ��شتهدف  ما  كثري�  و�لتمثال  �أندر�شن. 

ور�شم عليه وك�شر عاموده.
وميثل �لتمثال �لربونزي �شخ�شية خيالية لبنة ملك �لبحر، وهي 
�ن ت�شبح  �أم��ري وتتمنى  �لرو�ية يف حب  عرو�س بحر، تقع ح�شب 

�آدمية.
و�ل�شهر �ملا�شي �ألقى طالء �أحمر كثيف على متثال ق�س تب�شريي 
عليه  وكتب  غرينالند،  ��شتعمار  يف  رئي�شي  دور  له  كان  دمناركي 

"�أ�شو�شيتد بر�س". نقلت  ما  وفق  �ل�شتعمار"،  "�نهو� 
ول يعرف ما �إذ� كان �لعملني �لتخريبيني على �شلة.

وجتري �إع��ادة �لنظر يف متاثيل ون�شب يف �أنحاء �لعامل، يف �شوء 
ذي  �لأم��ريك��ي  وف���اة  عقب  �لعرقية  بالعد�لة  تطالب  م��ظ��اه��ر�ت 

�لأ�شل �لأفريقي جورج فلويد يف ولية منيابولي�س.
بتجاهل  ن�شطاء حقوقيون م�شوؤولني دمناركيني  �تهم  و�خلمي�س 
مو�طن  مقتل  �أن  �ل�شلطات  �أعلنت  بعدما  �ل��ب��الد،  يف  �لعن�شرية 
�أ�شول �فريقية على يد رجلني )من �لبي�س( لي�س  دمناركي من 

مدفوعا بالعن�شرية.
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اكت�صاف 150 قربًا من القرن الثالث  
 ك�شفت �أعمال تنقيب عن �لآثار يف �أوتون )و�شط �شرق فرن�شا( عن 150 قرب�ً تعود �إىل ما بني منت�شف �لقرن �لثالث 
و�لقرن �خلام�س للميالد، وكانت ت�شّكل مقربة مهمة يف بالد �لغال، بح�شب ما �أفادت �جلهة �لتي تولت �لتنقيب. 
و�أو�شح �ملعهد �لوطني لأبحاث �لآثار �لوقائية �أن �أعمال �لتنقيب �لوقائية �لتي �أجر�ها قبل �ل�شروع يف ت�شييد منزل 

يف �ملوقع، �أظهرت وجود مقربة ت�شم �لقبور �مل�شيحية �لأقدم يف �جلزء �ل�شمايل من بالد �لغال".
و�شرح �أن من بني ما �كت�شفه علماء �لآثار �لثمانية �مل�شاركون يف �لور�شة، "نق�س بيكتوريو�س �لذي يعود �إىل �لقرن 

�لر�بع، وُيعَترَب �أحد �أول �لآثار �لتي ت�شري �إىل �ل�شيد �مل�شيح يف بالد �لغال".
�ملئة  �لقبور  �أحد  �إن  �لتنقيب، يف ت�شريح لوكالة فر�ن�س بر�س،  �أعمال  �مل�شوؤولني عن  �أحد  وقال نيكول تي�شري�ن، 
باإحكام،وميكن  1500 �شنة، ل يز�ل مقفاًل  �إىل  �لتي عرث عليه، وهو تابوت من �حلجر �لرملي يعود  و�خلم�شني 
تالياً �أن يحتوي علي رفات يف حال جيدة، م�شري�ً �إىل �أن من �ملقرر �أن ُيفَتح هذ� �لناوو�س مع �نتهاء ور�شة �لتنقيب 

يف �آب/�أغ�شط�س �ملقبل.
�أما بقية �لتو�بيت، فمعظمها من �خل�شب، ولكن ثمة �أي�شاً تو�بيت نادرة م�شنوعة من �لر�شا�س و�أخرى مغطاة 
بالقرميد. وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن مدينة �أوتون �لرومانية �لتي بنيت يف �لقرن �لأول قبل �مليالد، ُتعَترَب �أحد �أهم 

�ملو�قع �مل�شيحية يف �لقرون �لو�شطى.
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وثائق ميغان.. الدوقة فقدت احلماية وعانت التنمر بفرتة احلمل
�لربيطاين هاري،  �لأمري  �أن ميغان ماركل، زوجة  ك�شفت وثائق ق�شائية 
�شعرت باأنها "غري حممية من �ملوؤ�ش�شة �مللكية يف بريطانيا كما "منعت من 

�لدفاع عن نف�شها" �إز�ء تغطية �لإعالم �ل�شلبية عندما كانت حامال.
ق�شائية  دع��وى  �شمن  �أع���دت  بر�س"  "�أ�شو�شيتد  ر�جعتها  �لتي  �ل��وث��ائ��ق 
رفعتها ميغان �شد �جلهة �لنا�شرة ل�شحيفة "ذ� ميل �أون �شند�ي" وموقع 
"ميل �أونالين" �لإخباري، ب�شبب مو�شوعات �أعادت ن�شر �أجز�ء من خطاب 

كتبته �لدوقة لو�لدها، بعد �شهور من زو�جها يف 2018 بالأمري هاري.
نا�شر  فيها  ت�شبب  �أ�شر�ر  ب�شبب  تعوي�شات  على  للح�شول  ميغان  وت�شعى 
"ميل �أون �شند�ي" لإ�شاءة ��شتخد�م معلومات خا�شة و�نتهاك �خل�شو�شية 

و�مللكية �لفكرية. وينفي �لنا�شر تلك �لتهامات.
ويف م�شتند�ت �ملحكمة �لتي قيل �إنها قدمت بعد طلب فريق حمامني عن 
�لنا�شر مزيد� من �ملعلومات، و�شف حمامو ميغان كيف تدهورت عالقتها 
�ل�شحف  يف  �خل��ط��اب  م��ن  مقتطفات  ن�شر  وق���ت  بريطانيا  يف  ب���الإع���الم 

�لإلكرتونية و�ملطبوعة عام 2019.
وكتبو� "�أ�شبحت �ملدعية مو�شوعا لعدد كبري من �ملقالت �لكاذبة �مل�شرة 
من )�لإعالم �لأ�شفر( باململكة �ملتحدة، خا�شة من �ملدعى عليه، ما ت�شبب 

يف �أمل عاطفي كبري و�شرر على �شحتها �لنف�شية".
ويف �إ�شارة �إىل مقابالت �أجر�ها 5 من �أ�شدقاء ميغان ملجلة "بيبول" �لعام 
�ملا�شي، قال حمامو �لدوقة "لأن �أ�شدقاءها مل يرونها يف هذه �حلالة من 
قبل، كانو� قلقني على �شالمتها، خا�شة �أنها كانت حامال، غري حممية من 

�ملوؤ�ش�شة، وممنوعة من �لدفاع عن نف�شها".

جيزيل ماك�صويل تدفع ثمن »االإغواء 
امل�صن«

رجل  �شديقة  ماك�شويل  على جيزلني  �لقب�س  �لأمريكية  �ل�شلطات  �ألقت 
�لأعمال �لر�حل جيفري �إب�شتني وم�شاعدته �لقدمية يف ولية نيو هامب�شري، 
بتهمة �إغو�ء قا�شر�ت ل�شالح �إب�شتني، �لذي كان ي�شتغلهن جن�شيا. و�عتقال 
�إب�شتني  لغز  �أح��دث منعطف يف  �شيدة جمتمع بريطانية،  ماك�شويل، وهي 
ذلك  بعد  ليعي�س  �لثانوية  باملرحلة  للريا�شيات  مدر�شا  حياته  ب��د�أ  �ل��ذي 
حياة �لرتف ويتملك جزر� خا�شة يف �لكاريبي ويكون عالقات قوية، قالت 

�شحاياه �إنها �شمحت له با�شتغالل ق�شر مع ح�شانة من �لعقاب.
وذكر مكتب �لتحقيقات �لحتادي "�إف.بي.�آي" �أنه جرى �شبط ماك�شويل 
عن  متو�رية  كانت  حيث  هامب�شري،  نيو  بولية  ب��ر�دف��ورد  يف  عاما(   58(

�لأنظار منذ دي�شمرب.
�أرب���ع تهم  �ت��ه��ام �شملت  ووج��ه لها م��دع��ون �حت��ادي��ون يف نيويورك لئحة 

متحف اللوفر يفتح 
اأبوابه باحلد االأدنى 
باري�س  �ل��ل��وف��ر يف  م��ت��ح��ف  ي��ع��اود 
�لأدنى  باحلد  �لثنني  �أبو�به  فتح 
ومتخذ�ً  �ل�شتيعابية  ق��درت��ه  م��ن 
�ملمكنة،  �لوقائية  �لإج�����ر�ء�ت  ك��ل 
�لأمريكيني  �ل�شياح  �شيفتقد  لكنه 
و�لآ�شيويني �لكرث �لذين درجو� يف 
�ملتحف �لأكرب  زي��ارة  �ل�شيف على 
��شتقطاباً  و�لأك��������رث  �ل����ع����امل  يف 

للزو�ر،
جان  ومديره  �ملتحف  رئي�س  وقال 
فريو�س  �أزم���ة  �إن  مارتينيز  ل��وك 
ك����ورون����ا ت�����ش��ب��ب��ت ل��ل��م��ت��ح��ف حتى 
�لأربعني  ت��ف��وق  "بخ�شائر  �ل��ي��وم 
�أن  مارتينيز  وتوقع  ي��ورو.  مليون 
ثالث  �مل��ال��ي��ة  �ل�����ش��ع��وب��ات  ت�شتمر 
تن�شيط  لإع�����ادة  ���ش��ن��و�ت، ط���ارح���اً 
عمل �ملتحف �ل�شعي �إىل ��شتقطاب 
�ل�شباب وزو�ر من فئات �أقل �قتد�ر�ً 
م��ادي��اً م��ن �ل�����ش��ي��اح، وم��ن��ه��م مثاًل 

�شكان منطقة باري�س �لكربى.
ولن تكون كل �أجز�ء �ملتحف متاحة 
�إذ تقت�شر �لأق�شام �لتي  للزيار�ت، 
�ملئة  70 يف  للجمهور على  �شُتفَتح 
�لبالغة  �لإج��م��ال��ي��ة  �مل�����ش��اح��ة  م��ن 
�أل��ف م��رت م��رب��ع، ومنها ق�شم   45
�شتبقى  ف��ي��م��ا  �مل�����ش��ري��ة،  �ل��ت��ح��ف 
ي�شعب  �ل���ت���ي  �لأق���������ش����ام  م��ق��ف��ل��ة 

�لتحكم باحلركة فيها.
وكان مارتينيز �أو�شح خالل موؤمتر 
�شحايف عقده �لأ�شبوع �لفائت �إىل 
�أن �ملتحف �شيفتقد هذه �ل�شنة 80 
يتعدى  ل��ن  جمهوره.  م��ن  �ملئة  يف 
عدد �لزو�ر 20 �إىل 30 يف �ملئة من 
�شيف  يف  ��شتقبلناهم  �لذين  عدد 
ع�شرة  �إىل  �آلف  �أربعة  �أي   ،2019

�آلف ز�ئر يومياً على �لأكرث".

مب�صل �صيني جديد.. الربازيل حتارب كورونا
مع تفاقم �أزمة وباء كوفيد19- يف �لرب�زيل 
و�رتفاع عدد �لوفيات، و�فقت هيئة "�أنفيز�" 
�ل�شريرية  �لتجارب  على  �ل�شحية  للرقابة 
مل�����ش��ل حم��ت��م��ل ل��ل��ف��ريو���س �ل��ق��ات��ل، طورته 
هذه  وي��ر�أ���س  �ل�شينية.  "�شينوفاك"  �شركة 
 11 م��رة يف  لأول  عنها  �أُع��ل��ن  �لتي  �لدر��شة، 
�لذي  ل��الأب��ح��اث،  "بوتانتان"  معهد  يونيو، 
�لتفاق  ي�شمل  ول  باولو.  �شاو  ولي��ة  متوله 
مع "�شينوفاك" �لتجارب فح�شب، و�إمنا نقل 
حمليا،  �ملحتمل  �مل�شل  لإن��ت��اج  �لتكنولوجيا 
بر�زيلية  �شحيفة  يف  ن�شر  بيان  ذكر  ما  وفق 
ر�شمية. وق��ال حاكم ولي��ة �شاو باولو، جو�و 
متطوع  �آلف   9 �إن  ي��ون��ي��و،   29 يف  دوري������ا، 
�شجلو� بالفعل �أ�شماءهم لتجربة �مل�شل �شد 
�لذي  �لتنف�شي  �ملر�س  وهو  "كوفيد19-"، 
و�أو�شح  �مل�شتجد.  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ي�شببه 
دوريا �أن 12 مركز �أبحاث �شيجري �لتجارب 
وت���اأت���ي مو�فقة  ب��ر�زي��ل��ي��ة.  ���ش��ت ولي�����ات  يف 
 1.5 �ل���رب�زي���ل  جت����اوزت  �أن  ب��ع��د  "�أنفيز�" 

مليون حالة �إ�شابة موؤكدة بالوباء.

يخنق زوجته وي�صنق نف�صه ب�صبب جدال حول حماته 
يف  �أ�شرته  مع  لل�شكن  �نتقال حماته  فكرة  زوج  يتحمل  مل 
جد�ل  بعد  نف�شه  و�شنق  زوج��ت��ه  خنق  على  ف��اأق��دم  �مل��ن��زل 
كرييل  �أن  �لربيطانية  ميل  ديلي  �شحيفة  وذك��رت  معها. 
 33( نيمي�شيفا  لن��ا  زوج��ت��ه  هاجم  ع��ام��ا(   32( نيم�شيف 
عاماً(، بعد �أن جتادل حول �نتقال و�لدة �لزوجة ليوبوف 
�لبالغ من  كان طفلهما  بينما  معهما،  لالإقامة  ز�ت�شيبينا 
�لعمر عامني ينام يف مهده. ومت �لعثور على جثة �لزوجة 
ب��ال حر�ك  �ل���زوج ملقى  ك��ان  �أر���ش��ي��ة �حل��ّم��ام، بينما  على 
قد  �ل��زوج��ان  وك��ان  �شتافورد�شاير.  مبدينة  �ملنزل  بهو  يف 
لتفيا،  يف  ر�أ�شهما  م�شقط  من  �ملتحدة  �ململكة  �إىل  �نتقال 
كان  بينما  ع��ي��ون،  طبيبة  وظيفة  على  لن��ا  ح�شلت  حيث 
و��شتمعت  �ك�شرب�س.  بيتز�  مطعم  يف  طاهياً  يعمل  كرييل 
�أن  كورونر  �شتافور�شاير  �شاوث  حمكمة  يف  ��شتماع  جل�شة 
�لطالق  �إج����ر�ء�ت  ع��ن  وبحث  للقلق،  دو�ًء  ت��ن��اول  كرييل 
على �لإنرتنت قبل مهاجمة زوجته. وقال كبري �ملفت�شني 
د�ن �إي�شون، من �شرطة �شتافورد�شاير، �إن عالقة �لزوجني 
وكان  معهما،  لالإقامة  لن��ا  و�ل���دة  �نتقلت  عندما  ت��وت��رت 
�لزوج مطعوناً يف معدته عندما مت �لعثور عليه. وخل�شت 
�لزوجني،  ب��ني  وقعت  م�شاجرة  �أن  ��شتنتاج  �إىل  �ل�شرطة 

وقامت لنا بطعن كرييل، لكنها خنقها ثم �شنق نف�شه.

موجة عمالقة تف�صد فرحة عرو�صن
غري  بطريقة  قر�نهما  بعقد  يحتفال  �أن  عرو�شان  �أر�د 
�لتقاط  �أج���ل  م��ن  �لبحر  �شاطئ  على  فوقفا  تقليدية، 

�ل�شور �لتذكارية، غري �أن �لأمر �نتهى مباأ�شاة.
�لأمريكية،  تاميز"  �أجن��ل��و���س  "لو�س  �شحيفة  ون�شرت 
�جلمعة، مقطع فيديو وثقه �أحد �ملارة، يظهر �لعرو�شني 
لغونا  �شاطئ  يف  �جلميلة،  باللحظات  ي�شتمتعان  وهما 
�لتي كانت  �ملوج  بولية كاليفورنيا، دون �كرت�ث حلركة 
موجة  ���ش��رب��ت  وف���ج���اأة،  ف�شيئا.  �شيئا  خلفهما  ت��رت��ف��ع 
يلتقطان  ك��ان��ا  بينما  �ل�شعيدين،  �ل��ع��رو���ش��ني  ع��م��الق��ة 

�ل�شور، لتدمر جل�شة �لت�شوير وتوقعهما يف �لبحر.
وحل�شن �حلظ، متكن رجال �لإنقاذ من �شحب �لعرو�شني 
ليتقطا  و�إخ��ر�ج��ه��م��ا  �ل��ب��ح��ر،  م��ي��اه  غمرتهما  �ل��ل��ذي��ن 
�أنفا�شهما. ومن �ملوؤكد، بح�شب �ل�شحيفة �لأمريكية، �أن 
بعد �حل��ادث. ومل تعرف  تكتمل  �لزفاف مل  خطة حفل 
�أبريل  �ل�شلطات �لأمريكية يف  هوية �لعرو�شني. و�أعادت 
�ملا�شي فتح �شاطئ لغونا بعد نحو �شهرين من �إغالقه، 
موؤخر�،  �إغ��الق��ه  �أع����ادت  لكنها  ك��ورون��ا.  جائحة  ب�شبب 
��شتقالل  ذك���رى  م��ع ح��ل��ول  �لإ���ش��اب��ات  حت�شبا لرت��ف��اع 
�لرتفاع  وب�شبب  �ل�شبت،  حت��ل  �ل��ت��ي  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات 

�لهائل يف �لإ�شابات بكاليفورنيا.

ال�صرطة االأمريكية تك�صف حقيقة ثلوج يوليو
دون �شابق �إنذ�ر، فوجئ �ملتو�جدون باأحد مناطق مدينة 
لتبدو  �ملكان  تغمر  بي�شاء  بغيمة  "كوين�شي" �لأمريكية 
وكاأنها عا�شفة ثلجية، وذلك نتيجة عطل فني يف حمطة 
وقود �أدى �إىل �إ�شابة 3 �أ�شخا�س، ودفع �ل�شرطة لإ�شد�ر 

بيان ب�شاأن "ثلوج �لأول من يوليو".
ون�شرت �ل�شرطة �لأمريكية مقطع فيديو يظهر حلظات 
�شقوط �ملياه و�لرغوة �لبي�شاء على �ملوجودين يف حمطة 

�لوقود، بولية ما�شات�شو�شت�س، �لأربعاء.

جولة يف كوكب املريخ
قبل  �أو عقود  �شنو�ت  رمبا مت�شي 
�ملريخ،  كوكب  �شطح  ق��دم  تطاأ  �أن 
�لقيام بجولة  �لآن  لكن يف و�شعك 
تغادر  �أن  دون  �لأح��م��ر  �لكوكب  يف 

منزلك.
�لأوروبية،  �لف�شاء  و�أنتجت وكالة 
م�شاهديه  مي��ن��ح  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع 
�لف�شاء،  يف  �فرت��شية"  "جولة 
من خالل مزج �ل�شور �لتي جمعها 
�ملريخ، ون�شرت للمرة  �لوكالة عن 

�لأوىل يف �أو�خر عام 2018.
وت��ظ��ه��ر �ل�����ش��ور ت��ف��ا���ش��ي��ل �شطح 
�ل����ك����وك����ب �لأح������م������ر، م�����ن زو�ي������ا 
فوق  بامل�شاهدين  وحتلق  خمتلفة، 
�لتي  �مل��ري��خ،  يف  �ملتجمدة  �لفوهة 

يطلق عليها ��شم "كوروليوف".
ت�شمى  منطقة  يف  �ل��ف��وه��ة  وت��ق��ع 
يف  �ملنخف�شة  �ل�شمالية  �لأر����ش��ي 
�ملريخ، يبلغ عر�شها 82 كيلومرت� 
كيلومرت،   1.6 ن���ح���و  وع���م���ق���ه���ا 
و�أر���ش��ي��ت��ه��ا م��غ��ط��اة ب��ط��ب��ق��ة من 

�جلليد �ملائي �ل�شميك.
�لفوهة،  �أر���ش��ي��ة  �جلليد  ويغطي 
وي�شل عمقه يف مركز �لفوهة �إىل 

نحو 1524 مرت�.
�لفوهة  يف  �جلليد  طبقة  وتعمل 
�ل����ذي يتحرك  ل��ل��ه��و�ء  ك��م�����ش��ي��دة 
���ش��وب �مل��ن��ط��ق��ة، وت�����ش��ح��ب��ه �شوب 
طبقة  ل��ي�����ش��ك��ل  �جل���ل���ي���د  ط���ب���ق���ة 

�إ�شافية فوقها.
�جلديدة  �ل��ط��ب��ق��ة  ه����ذه  وت����ك����ّون 
من  �جل����ل����ي����د  ي���ح���م���ي  "درعا" 
�لندثار، ويحافظ على ��شتقر�ره.

ال�صرطة تخرتق نظام الع�صابة امل�صفر وتعرث على الكنز
"نظام  جن��ح��ت �ل�����ش��رط��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ب���اخ���رت�ق 
"كبار  م���ن  �مل���ئ���ات  م���ن  م��ك��ون��ة  م�شفر" ل��ع�����ش��اب��ة 
و�لقب�س عليهم لال�شتباه يف تورطهم  �ملجرمني"، 
بجر�ئم قتل وتهريب �لأ�شلحة و�ملخدر�ت، يف عملية 
تقدر  �لعثور على مبالغ  �أي�شا عن  �أ�شفرت  �شخمة 

بع�شر�ت �ملاليني من �لدولر�ت.
"�شكاي  �أوردت  م��ا  بح�شب  �لعملية،  ه��ذه  وج���اءت 
نيوز"، �جلمعة، بعد �أن متكنت �ل�شرطة من �خرت�ق 
�مل�شتبه  ي�شتعمله  كان  �لذي  �مل�شفر  �لتو��شل  نظام 

فيهم.
بريطانيا،  يف  �جل���ر�ئ���م  م��ك��اف��ح��ة  وك��ال��ة  و�أع��ل��ن��ت 
جنيه  م��ل��ي��ون   54 مبلغ  ع��ل��ى  ع���رثو�  �ملحققني  �أن 
دولر(،  يعادل )67 مليون  ما  �أي  نقد�،  �إ�شرتليني 
قطعة  و77  �لكوكايني،  م��ن  طنني  �إىل  بالإ�شافة 
يدوية  وق��ن��اب��ل  هجومية  ب��ن��ادق  بينها  م��ن  ���ش��الح، 

ومد�فع ر�شا�شة.
وكان �لعديد من �ملقبو�س عليهم يعتربون �أنف�شهم 

ممن " ل ميكن �مل�شا�س بهم"، �إذ بدو� وكاأنهم �أباطرة 
�جتماعية  ب��و�ج��ه��ة  ب��اذخ��ة  ح��ي��اة  يعي�شون  ث��ري��ون 
ي��ت��خ��ذون من  ك��ان��و�  ���ش��ري��ف��ة، لكنهم يف �حل��ق��ي��ق��ة 

�شركاتهم �شتار� لأعمالهم �حلقيقية.
خدعو�  ه���وؤلء  �إن  نيوز"،  ل�"�شكاي  م�شدر  وق���ال 
�لكثري من �أ�شدقائهم وجري�نهم، حني بدو� ب�شورة 
خمتلفة عن �شورتهم �حلقيقية، فقد كانو� يعي�شون 

حياة �شرية، معتربين �أنها "�شت�شتمر لالأبد".
و�شاركت كل قو�ت �ل�شرطة يف بريطانيا يف �لعملية 
بعدما  �مل��ا���ش��ي،  �أب��ري��ل  يف  ب���د�أت  �ل��ت��ي  "فينيتك"، 
�لتو��شل  �ل�شرطة من �خ��رت�ق نظام  متكن خرب�ء 
�لذي  "�إنكرو�شات"،  ي�شمى  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف  يف 

ت�شتعمله �شبكات �جلرمية �ملنظمة حول �لعامل.
ما  �شهريا  يدفعون  �لنظام  ه��ذ�  م�شتخدمو  وك��ان 
�حل�شول  مقابل  �إ�شرتليني،  جنيه   1600 ي��ع��ادل 
م�شفرة  �أنها  يعتقدون  كانو�  تو��شل  خدمات  على 

للغاية ول ميكن �خرت�قها.

اأجنلينا جويل طفلة مع والدها 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي، مقطع ف��ي��دي��و ق���دمي من  �نت�شر ع��رب م��و�ق��ع 
طفولة �لنجمة �أجنلينا جويل، وهي يف عمر �ل�10 �شنو�ت، وقد ظهرت 
فيه برفقة و�لدها �لنجم جون فويت، �لذي �إ�شطحبها معه �إىل �إحدى 

حفالت توزيع �جلو�ئز �لفنية.
�لفيديو يوثق مقابلة �إعالمية لفويت، وهو يح�شر حفل توزيع جو�ئز 
ت�شري برفقة و�لدها على �ل�شجادة  �أجنلينا  وظهرت  غلوب"،  "غولدن 

�حلمر�ء، كما تبني �أنها كانت حينها يف �لعا�شرة من عمرها.
وخطفت �أجنلينا بهذ� �لفيديو �أنظار �ملتابعني، فبالرغم من �أنها كانت 
يف مرحلة �لطفولة، �إل �أن �ملتابعني ر�أو� �أن �أجنلينا مل تتغري كثري�ً يف 
مالحمها و�شكلها �ملعتاد، بينما �أ�شاد �لكثريون بطريقة �شريها وتعاملها 
كانت  �أنها  �إىل  م�شريين  حولها،  من  و�حل�شور  �حلمر�ء  �ل�شجادة  مع 

نا�شجة رغم �شغر �شنها.

امراأة تنتظر احتفالت الأيام اخلم�سة لالألعاب النارية ، والتي تبداأ يف الرابع من يوليو يف جميع الأحياء يف بروكلني ، نيويورك.    )رويرتز(


