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�صراعات دامية بني قيادات حوثية.. 
وخالف على غنائم م�صروقة

•• اليمن-وكاالت:

ت�شاعدت حدة ال�شراعات بني م�شريف ميلي�شيات احلوثي جنوب حي�س 
عقب  م�شلحة،  مواجهات  ان��دالع  اإىل  تطورت  اليمن،  غربي  باحلديدة، 

ت�شفية اأحد القيادات يف �شفوف امليلي�شيات.
الغربي  ال�شاحل  امل�شرتكة يف  للقوات  الع�شكري  االإع��ام  نقل  ذلك،  اإىل 
اليمني، عن م�شادر مطلعة، قولها، اإن جمموعة حوثية يف بلدة املحجر 
منطقة  يف  كمني  بن�شب  قامت  ع��ري��ك،  ف��ار���س  امل��دع��و  م�شرفها  بقيادة 
احلدقة للمدعو ف�شل اأحمد راجح جعا�شي، الذي ي�شغل م�شرف منطقة 

حا�شية، واأ�شفر الكمني عن م�شرع اأحد مرافقيه واإحراق �شيارته.
واأ�شافت امل�شادر اأن الكمني جاء عقب قيام املدعو ف�شل جعا�شي بت�شفية 
اأمنية  نقطة  يف  وذل��ك  املحجر،  بلدة  اأب��ن��اء  من  احلوثية  العنا�شر  اأح��د 
مبنطقة ظمي. واأو�شحت اأن مناطق جنوب حي�س ت�شهد عمليات حت�شيد 
بني  وتوتر  اأمني  انفات  و�شط  امل�شلحة  امليلي�شيات  اأط��راف  �شفوف  يف 
يف  املواطنون  يعي�شها  والقلق  اخل��وف  من  وحالة  امليلي�شيات،  م�شلحي 

املنطقة ال�شيما االأطفال والن�شاء.
يف ال�شياق، اأقدمت ميلي�شيا احلوثي على ت�شفية اأحد قياداتها امليدانيني 
يف مديرية حي�س جنوبي حمافظة احلديدة، على خلفية اأموال منهوبة 
االإيرانية  للذراع  تابعاً  م�شرفاً  فاإن  امل�شادر،  وح�شب  امل��ارة.  �شيارات  من 
يدعى فهد املن�شوب، ُقتل اإثر خافات بني عنا�شر ميلي�شيا احلوثي يف 

منطقة املحجر جنوب مديرية حي�س.
املحجر  منطقة  على  احلوثي  امل�شرف  وه��و  املن�شوب،  اأن  بينت  امل�شادر 
امليلي�شيا  يف  النافذين  اأق��ارب��ه  اأح��د  يد  على  لقي م�شرعه  جنوب حي�س 
جراء خافات ن�شبت حول عمليات ابتزازات مالية جراء ال�شطو عليها 
القيادات  بني  �شراع  اإىل  املنهوبة  االأم��وال  واأدت  املنطقة.  مواطني  من 
اأخذ  املن�شوب  املدعو  وحماولة  التقا�شم  عند  وذل��ك  النافذة،  احلوثية 
الن�شيب االأكرب، االأمر الذي دفع اأحد القيادات امليدانية امل�شلحة، وهو 

من اأقاربه اإىل اإطاق النار عليه لي�شقط قتيًا على الفور.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:27            
الظهر.......    12:13  
الع�رص........   03:13   
املغرب.....   05:36  
الع�صاء......   06:54

األحد   29  نوفمبر  2020  م  -  14 ربيع اآلخر  1442 العدد  13100    
Sunday   29  November   2020   -  Issue No   13100

اأطلق برنامج قيادات دبي 
حممد بن را�صد: اإعداد اأجيال جديدة من 

القيادات هو �صمان ا�صتدامة وا�صتمرارية مل�صريتنا
•• دبي-وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأط��ل��ق 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل، ب��رن��ام��ج ق���ي���ادات دب���ي �شمن 
 50 لتمكني  ال��ق��ادة،  الإع���داد  را�شد  بن  مركز حممد 
�شخ�شية قيادية يف املوؤ�ش�شات احلكومية بدبي، وذلك 
بالتزامن مع احتفال املركز التابع للمكتب التنفيذي 

مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
القيادات  برنامج  من  الثالثة  الدفعة  طلبة  بتخريج 
املوؤثرة" والدفعة االأوىل من برنامج االنتداب الدويل 
�شاملة  تدريبية  جت��رب��ة  بعد  االإم��ارات��ي��ة،  ل��ل��ق��ي��ادات 
لتطوير اإمكاناتهم وقدراتهم وخا�شة القيادية منها، 
االأزم��ات والتحديات وفق منوذج  اأوق��ات  يف  وحتديداً 
واأبعاده  العاملية  مبعايريه  للقيادة  را�شد  بن  حممد 

االإن�شانية.                    )التفا�شيل �س2(
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حممد بن را�شد خال اطاقه برنامج قيادات دبي   )وام(

ال�شي�شي خال لقائه �شلفا كري  )رويرتز(

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 
حممد بن زايد ياأمر ب�صرف قرو�ض و اأرا�ض �صكنية و م�صاكن للمواطنني 

واإعفاء متقاعدين واأ�صر متوفني من ال�صداد بقيمة جتاوزت 7 مليارات درهم

اأكد اأن م�سر �ستظل ال�سند الويف ل�سعب جنوب ال�سودان 

ال�صي�صي: نهر النيل يجب اأن يكون م�صدرًا للتعاون والتنمية 
بعد تهديدات باالنتقام ملقتل فخري زادة

حالة تاأهب ق�صوى يف �صفارات اإ�صرائيل
•• جوبا-وكاالت:

قال الرئي�س امل�شري، عبد الفتاح 
روؤية  اإن  ال�شبت،  اأم�س  ال�شي�شي، 
النيل  نهر  اأن  م��ن  تنطلق  ب��اده 
للتعاون  م�شدراً  يكون  اأن  يجب 
جلميع  حياة  ك�شريان  والتنمية 

�شعوب دول حو�س النيل.
واأكد ال�شي�شي يف موؤمتر �شحفي 
عقده عقب مباحثاته يف جوبا مع 
�شلفا كري  ال�شودان  رئي�س جنوب 
ميارديت، اإن باده �شتظل ال�شند 
ال�شودان  ج���ن���وب  ل�����ش��ع��ب  ال�����ويف 

احلري�س على م�شلحته.
ملتزمون  اإن��ن��ا  ق��ائ��ا:  واأ����ش���اف 
ب��ت��ق��دمي ك��اف��ة اأوج����ه ال��دع��م من 
للتعاون  القائمة  االآل��ي��ات  خ��ال 
املجتمع  واأدع������و  ال��ب��ل��دي��ن،  ب���ني 
بتعهداته  ل�����ل�����وف�����اء  ال�����������دويل 

ج�����و ب�����اي�����دن: م�����ا ه��ي 
املقبلني؟ العامني  اأول��وي��ات 

الفجر -جاي�سون فورمان

 –ترجمة خرية ال�سيباين

�شيتم تن�شيب جو بايدن رئي�ًشا يف بلد 
منق�شم وم�شتقطب ودمره فريو�س 
ال��رك��ود. و�شيكون  رهيب وغ��ارق يف 
جمل�س ال�شيوخ، الذي ي�شيطر عليه 
عنيًدا.  االأرج��ح،  على  اجلمهوريون 
الرئي�س  م��ن��اورة  م�شاحة  و�شتكون 
اجلديد حمدودة اإىل حد كبري. لن 
يكون قادًرا على القيام ببع�س اأكرب 
امل�شاريع الت�شريعية، ووعود احلملة 
االنتخابية التي كان ينوي حتقيقها 
ومع  امل��ن�����ش��ب.  يف  االأوىل  �شنته  يف 
فورمان،  جي�شون  يو�شح  كما  ذلك، 
االأ�شتاذ بجامعة هارفارد وامل�شت�شار 

االقت�شادي ال�شابق الأوباما 
���ش��ي��ت��م��ك��ن ال��رئ��ي�����س اجل���دي���د من 
الو�شع  حت�����ش��ن  م����ن  اال����ش���ت���ف���ادة 
االأولني  العامني  خ��ال  االأم��ري��ك��ي 

من واليته.   )التفا�شيل �س13(

وال���ت���زام���ات���ه جت����اه دول����ة جنوب 
بناء  نحو  م�شريتها  يف  ال�����ش��ودان 
م�شاعي  وندعم  اأف�شل،  م�شتقبل 
مبا  عنها  الدولية  العقوبات  رفع 
االنتقال  عملية  دع���م  يف  ي�شهم 

ال�شيا�شي اجلارية.
واأك�����د ال��رئ��ي�����س امل�����ش��ري خال 
م�شر  دع�������م  ع����ل����ى  امل����ب����اح����ث����ات 
�شلفا  ال��رئ��ي�����س  ال��ك��ام��ل جل��ه��ود 
ك����ري م����ي����اردي����ت، ون���ائ���ب���ه ري����اك 

م�شار، وجميع االأطراف اجلنوب 
�شودانية من اأجل حتقيق ال�شام 

يف الباد.
واأ�شاد ال�شي�شي باجلهود املبذولة 
يف  ال�شيا�شية  االأط���راف  قبل  من 
قدماً  للم�شي  ال�����ش��ودان  ج��ن��وب 
املرحلة  ا���ش��ت��ح��ق��اق��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
اتفاق  ل��ب��ن��ود  االن��ت��ق��ال��ي��ة ط��ب��ق��اً 
ال�����ش��ام املُ��ن�����َش��ط، ودع����م جهود 
حكومة الوحدة الوطنية ل�شياغة 
تطلعات  ي��ح��ق��ق  ج��دي��د  د���ش��ت��ور 
ال���������ش����ودان نحو  ����ش���ع���ب ج����ن����وب 

ال�شام واال�شتقرار والتنمية.
�شلفا  م��ع  مباحثاته  اأن  واأو���ش��ح 
كري  �شملت ا�شتعرا�س التطورات 
النه�شة  ���ش��د  بق�شية  اخل��ا���ش��ة 
وم�شار املفاو�شات اجلارية بهدف 
اتفاق قانوين ملزم  اإىل  التو�شل 
حول ملء وت�شغيل �شد النه�شة.
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بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ اأعمال الإ�صالح 
املتكاملة لـ »م�رشوع وطني« يف مدينة خليفة

اأخبار الإمارات

تراجع ن�صبة ر�صا التون�صيني 
على قي�ص �صعّيد ...!

عربي ودويل

فتح حتقيق حول اإهمال 
حمتمل اأدى اإىل وفاة مارادونا 

الفجر الريا�صي

•• اأبوظبي-وام:

ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
..اأمر  الدولة »حفظه اهلل«  رئي�س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�شلحة 
قرو�س  ب�شرف  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة 
وم�شاكن  �شكنية  اأرا����س  و  �شكنية 
ومتقاعدين  متوفني  اأ�شر  واإعفاء 
من  امل����ح����دود  ال����دخ����ل  ذوي  م����ن 
������ش�����داد م�������ش���ت���ح���ق���ات ال���ق���رو����س 
جتاوزت  اإجمالية  بقيمة  ال�شكنية 
منها  ا�شتفاد  دره���م  م��ل��ي��ارات   7
مواطن   6100 ع����ن  ي���زي���د  م����ا 
يف اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي. وي��اأت��ي اعتماد 
ال�شكنية  املنافع  من  احلزمة  هذه 
تزامنا   2020 لعام  واالإع��ف��اءات 
باليوم  ال����دول����ة  اح���ت���ف���االت  م����ع 
الوطني ال� 49، وا�شتكماال للحزم 
ال�شكنية لعام 2020 والتي بلغت 
قيمتها حوايل 15.5 مليار درهم، 
وذلك انطاقاً من حر�س القيادة 
اال�شتقرار  �شمان  على  احلكيمة 

م�شتويات  وتعزيز  االجتماعي 
الكرمية  واحل�����ي�����اة  امل���ع���ي�������ش���ة 
يف  دوره���م  وت��ع��زي��ز  للمواطنني 
التنمية  عجلة  دف��ع  يف  االإ�شهام 

يف املجتمع.
وقد مت اإ�شدار موافقات ملا يزيد 
لعام  �شكني  قر�س   5000 عن 

2020 يف اإطار اهتمام �شاحب 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
تعزيز  على  وحر�شه  نهيان  اآل 
للم�شرعات  اأب��وظ��ب��ي  ب��رن��ام��ج 
التنموية »غداً 21 « وم�شاعفة 
ال�شكنية  ال��ق��رو���س  م��واف��ق��ات 

للمواطنني.

•• عوا�سم-وكاالت:

امل�شوؤولني  من  باالنتقام  االإيرانية  التهديدات  على  ردا 
وبعد  زادة،  فخري  حم�شن  النووي  العامل  اغتيال  عن 
اإ�شرائيل  روح�����اين  ح�����ش��ن  االإي�������راين  ال��رئ��ي�����س  ات���ه���ام 
بالوقوف وراء احلادثة، اأفادت تقارير اإعامية باإعان 

ال�شفارات االإ�شرائيلية حالة التاأهب الق�شوى.
وذكرت قناة اإن 12 االإخبارية االإ�شرائيلية، اأن اإ�شرائيل 
رفعت حالة التاأهب الق�شوى يف �شفاراتها بجميع اأنحاء 
با�شم  اأن متحدثا  اإال  االإيرانية،  التهديدات  بعد  العامل 
على  تعّلق  ال  ال���وزارة  اإن  ق��ال  االإ�شرائيلية،  اخلارجية 
ما  وف��ق  اخل��ارج،  يف  مبمثليها  املتعلقة  االأمنية  امل�شائل 

نقلت رويرتز.
اإع����ان ال�����ش��ف��ارات االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ح��ال��ة التاأهب  وج����اء 
 ، خامنئي،  علي  االإي���راين  املر�شد  دع��ا  بعدما  الق�شوى 

اإىل »معاقبة حتمية« للم�شوؤولني عن اغتيال زادة.
و����ش���دد خ��ام��ن��ئ��ي يف ب��ي��ان ع��ل��ى اأن����ه ي��ج��ب ع��ل��ى جميع 
على  بجدية  مهمتني  ق�شيتني  ي�شعوا  اأن  امل�شوؤولني 

متابعة  يف  تتمّثل  االأوىل  الق�شية  اأع��م��ال��ه��م.  ج���دول 
اأعطوا  ومن  ملنفذيها  احلتمية  واملعاقبة  هذه اجلرمية 
زادة  جهود  موا�شلة  هي  واالأخ���رى  الرتكابها،  االأوام���ر 
يعمل  ك���ان  ال��ت��ي  ك��اف��ة  امل��ج��االت  يف  والتقنية  العلمية 

عليها، ح�شبما نقلت وكالة فران�س بر�س.
واتهم الرئي�س االإيراين يف وقت �شابق ال�شبت، اإ�شرائيل 
العاملي،  لا�شتكبار  ك�عميلة  والت�شرف  زادة،  باغتيال 

على حّد و�شفه.
اأكرث �شجاعة  اإي��ران وم�شوؤوليها  اأن  وحّذر روحاين من 
من اأن يرتكوا هذا العمل االإجرامي دون رد. يف الوقت 

املنا�شب، �شريدون على هذه اجلرمية.
اأعلنت اجلمعة وفاة زادة  وكانت وزارة الدفاع االإيرانية 
و�شفته  ما  قبل  من  ا�شتهدافه  بعيد  بجروحه  متاأثرا 
عنا�شر اإرهابية يف مدينة اأب�شرد مبقاطعة دماوند �شرق 

طهران.
ا�شتهداف  بعد  خطرية  ب��ج��روح  اأ�شيب  اأن��ه  واأو���ش��ح��ت 
�شيارته من مهاجمني ا�شتبكوا بالر�شا�س مع مرافقيه، 

وتويف يف امل�شت�شفى رغم حماوالت اإنعا�شه.

جي�ض اإثيوبيا يتوقع ال�صيطرة 
على عا�صمة تيغراي خالل اأيام

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت

املقبلة، على مدينة  االأي��ام  �شي�شيطر، خال  اإن��ه  االإثيوبي  قال اجلي�س 
ميكيلي، عا�شمة اإقليم تيغراي، وذلك بعد يوم من اإعان رئي�س الوزراء 
اأبي اأحمد بدء املرحلة االأخرية من الهجوم الذي ت�شنه القوات االحتادية 

على االإقليم.
وقال رئي�س وحدة التدريب يف قوات الدفاع االإثيوبية، اللفتنانت جرنال 
ح�شن اإبراهيم، يف بيان، اإن القوات االحتادية �شيطرت على بلدة وقرو، 
التي تبعد 50 كيلومرتا �شمايل ميكيلي، الفتا اإىل اأنها �شت�شيطر على 

العا�شمة خال ب�شعة اأيام.
اأخرى،  بلدات  ع��دة  على  اأي�شا  �شيطرت  احلكومية  القوات  اأن  واأ���ش��اف 

ح�شب ما ذكرت وكالة رويرتز.
)بني  اأ�شابيع   3 منذ  امل�شتمر  ال�شراع  تطورات  من  التحقق  ميكن  وال 
النقطاع  نظرا  تيغراي(،  لتحرير  ال�شعبية  واجلبهة  االحتادية  القوات 
على  امل�شددة  القيود  اإىل  باالإ�شافة  االإقليم،  يف  واالإن��رتن��ت  االت�شاالت 

دخوله.
امل��ج��اورة، يف وقت مبكر  اإريرتيا  االأمريكية يف  ال�شفارة  بيان من  وق��ال 

ال�شبت، اإنه �ُشمع دوي �شو�شاء عالية، رمبا انفجار يف العا�شمة اأ�شمرة 
م�شاء اجلمعة.

اأن �شواريخ اأطلقتها اجلبهة ال�شعبية لتحرير تيغراي، كانت قد  يذكر 
اأن االآالف قتلوا، ف�شا  14 نوفمرب. ويعتقد  اإريرتيا يف  �شقطت على 
عن الدمار وا�شع النطاق، نتيجة ال�شربات اجلوية والقتال الربي منذ 
بدء القتال. وفر نحو 43 األف الجئ اإىل ال�شودان.  واأعطت احلكومة 
اجلبهة ال�شعبية لتحرير تيغراي مهلة االأحد املا�شي، الإلقاء ال�شاح اأو 
مواجهة هجوم على ميكيلي، التي يبلغ عدد �شكانها 500 األف ن�شمة. 

وانق�شت هذه املهلة االأربعاء املا�شي. 

توافق نيابي ليبي يف طنجة.. وبنغازي مقر للربملان
•• طنجة-وكاالت

الربملان  يف  نائباً   120 نحو  اختتم  امل�����ش��اورات،  اأي��ام من  بعد 
ال��ل��ي��ب��ي، اأم�����س ال�����ش��ب��ت، ال��ل��ق��اء ال��ت�����ش��اوري يف م��دي��ن��ة طنجة 

املغربية.
بني  بالتوافق  اأي��ام،   4 ا�شتمرت  التي  امل�شاورات  وات�شمت  هذا 

االأع�شاء يف املوؤ�ش�شة الت�شريعية الليبية.
مبادئ  على  الليبيون  النواب  توافق  فقد  املعلومات  وبح�شب 
ال��دائ��م يف  اال���ش��ت��ق��رار  اأم���ام  ال��ب��اب  تفتح  اأن  باإمكانها  ع��ام��ة، 

ليبيا.

احلفاظ  ���ش��رورة  عن  نقا�شاتهم،  خ��ال  املجتمعون  عرب  كما 
اخلارجية.  التدخات  ومواجهة  الرتابية  ليبيا  وح��دة  على 
الليبي، هو  النواب  ملجل�س  الد�شتوري  املقر  اأن  على  وتوافقوا 

مدينة بنغازي.
باإيجابية،  تعاطيهم  ع��ن  الليبيون  ال��ن��واب  اأع��ل��ن  ذل���ك،  اإىل 
تام  اح���رتام  يف  الليبي،  ال�شيا�شي  احل���وار  م�شارات  نتائج  م��ع 

لاإعان الد�شتوري.
24 دي�شمرب من العام املقبل من اأجل اإجراء  ورحبوا بتاريخ 
ان��ت��خ��اب��ات نيابية ورئ��ا���ش��ي��ة، وه��و ال��ت��اري��خ ال���ذي اأع��ل��ن��ت عنه 

االأ�شبوع املا�شي مبعوثة االأمم املتحدة، �شتيفاين ويليامز.

وجود  حيال  التحري  اإىل  ال��ن��واب  دع��ا  الف�شاد،  مو�شوع  ويف 
�شبهات حول ر�شاوى دفعت وتهديدات وجهت الأع�شاء م�شاركني 

يف احلوارات ال�شيا�شية التي جتريها البعثة االأممية.
من جهة ثانية، اأكدت م�شادر العربية احلدث، اأن لقاء برملانيا 
جديدا بطبيعة �شيا�شية �شيعقد االثنني والثاثاء املقبلني، يف 
االأقل  املغرب. ورجحت م�شاركة على  �شمال  مدينة طنجة يف 

الطرفني. من  نائبا   13
وياأتي االجتماع النيابي الليبي الليبي مطلع االأ�شبوع املقبل، 
للدعم يف  املتحدة  االأمم  وبعثة  املغرب  التن�شيق بني  �شياق  يف 
امل�ست�سار االأول ال�سابق للأمن القوميليبيا، لتقريب وجهات النظر، وكتابة �شفحات جديدة ليبية 

يفا ! الأمريال العكروت: الو�صع يف تون�ض اأ�صبح مخُ
•• الفجر -تون�س:

اعترب االمريال كمال العكروت امل�شت�شار ال�شابق لاأمن القومي ان الو�شع 
االأمور  ب��زم��ام  مم�شكون  ه��م  مم��ن  خا�شة  البع�س  يت�شوره  مم��ا  اخطر 
وعدم  بذواتهم  االكتفاء  و�شيا�شة  واملعرفة  التجربة  ل�غياب  ذلك  مرجعا 

ت�شريك االآخرين اأو اال�شتماع اىل اخلربات واالأ�شخا�س ذوي التجربة.
كل  في�شبوك  مب��وق��ع  �شفحته  على  ن�شرها  ت��دوي��ن��ة  يف  ال��ع��ك��روت  ودع���ا 
امل�شوؤولني على حال الباد اىل اأن ي�شتفيقوا مما و�شفه ب��شباتهم العميق 
اأ�شبح خميفا وال يب�ّشر بخري م�شيفا ان الباد  م�شددا على ان الو�شع 
"منهكة" وان املواطن فقد االمل واأ�شبح يرى يف العنف االعمى و�شيلة 

للح�شول على ما يريد.
ولفت اىل ان التعويل على موؤ�ش�شات الدولة اىل ما نهاية له غري م�شمون 
واىل ان هذه املوؤ�ش�شات تعبت واأُرهقت داعيا امل�شوؤولني اىل املبادرة بطرح 
افكار ُتنقذ الباد مذكرا بان ذلك هو مبتغى ال�شعب الذي انتخبهم وبان 
الوقت لي�س وقت نظريات وت�شرفات و�شعارات قال ان الدهر اكل عليها 
و�شرب م�شيفا ان ال�شعب يريد ان يرى تغيريا يف واقعه املعي�س وتغيريا 
يبعث فيه االمل ويبث يف نفو�س اأبنائه وبناته االمان والثقة" وان يحكم 
بينهم احلاكم بالعدل وي�شري اأو�شاعهم بكل كفاءة وحزم ملا فيه خري كل 

مواطن من اأية طبقة واأي مركز اجتماعي واأية فئة.

�صدامات  قتلى  عدد  ارتفاع 
ال���ع���راق يف  ال��ن��ا���ص��ري��ة 

•• بغداد-وكاالت

ق���ت���ل 7 اأ����ش���خ���ا����س ع���ل���ى االأق������ل 
متظاهرين  ب����ني  �����ش����دام����ات  يف 
العراقية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  م��ع��ار���ش��ني 
واآخرين من موؤيدين لزعيم التيار 
مبدينة  ال�شدر  مقتدى  ال�شدري 
فيما  الباد.  جنوب  يف  النا�شرية 
اأمنية  تدابري  اأخرى  فر�شت مدن 

جديدة.
وق����ت  ال���������ش����دام����ات يف  ووق�����ع�����ت 
حركة  اأن�شار  ب��ني  اجلمعة،  �شابق 
املناه�شة  ال�����ش��ب��اب��ي��ة  االح���ت���ج���اج 
اأكتوبر  يف  ب���داأت  ال��ت��ي  للحكومة، 
ال�شدر  مقتدى  واأن�شار   ،2019
لل�شارع  للنزول  دعا موؤيديه  الذي 
االنتخابات  م���وع���د  اق������رتاب  م���ع 
الت�شريعية املقررة يف يونيو املقبل.
ال��ن��ا���ش��ري��ة يف جنوب  م��دي��ن��ة  ويف 
مناه�شون  ن�شطاء  ات��ه��م  ال��ع��راق، 
باإطاق  ال�شدر  اأن�شار  للحكومة 
يف  خيامهم  واإح����راق  عليهم  ال��ن��ار 
ب�شاحة  الرئي�شي  جتمعهم  م��ك��ان 

احلبوبي.
وا�شتمرت اال�شتباكات طوال الليل، 
ح��ي��ث اأف�����اد م�����ش��ع��ف��ون ع���ن مقتل 
ال�شبت،  �شباح  حتى  ا�شخا�س   7
خم�شة منهم جراء جروح بطلقات 
نارية، وما ال يقل عن 90 جريحا. 

وفقا ملا ذكره مرا�شلنا.
ق��ائ��د �شرطة  ال�����ش��ل��ط��ات  واأق���ال���ت 
امل�����دي�����ن�����ة وف����ت����ح����ت حت���ق���ي���ق���ا يف 
االأح��داث وفر�شت حظرا للتجول 

طوال الليل يف النا�شرية.

نيميتز  ال��ط��ائ��رات  ح��ام��ل��ة 
الأو���ص��ط ال�صرق  اىل  تعود 

•• وا�سنطن-وكاالت

اال�شطول  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة  ق��ال��ت 
ريبيكا  املقدم  املنامة،  يف  اخلام�س 
الطائرات  حاملة  اإن  ريباريت�س،  
اإىل  ع���ادت  نيميتز(  اإ����س  اإ����س  )ي���و 
اخلام�س  االأم����ريك����ي  االأ����ش���ط���ول 
ومل  اخل��ل��ي��ج  يف  ن��وف��م��رب   25 يف 
اإىل  اأدى  حمدد  تهديد  هناك  يكن 
ع��ودت��ه��ا. وج���اء يف ب��ي��ان ���ش��ادر عن 
وزارة الدفاع االأمريكية البنتاغون 
اأن الوزارة �شتحمي قواتها وت�شتمر 
االأمريكيني  امل��واط��ن��ني  حماية  يف 
يف اخل����ارج. وق��د ���ش��درت تعليمات 
ال��دف��اع م��ن ق��ب��ل الرئي�س  ل����وزارة 
ت����رام����ب خل���ف�������س ع������دد االأف��������راد 
العراق  االأمريكيني يف  الع�شكريني 

واأفغان�شتان.

االمريال العكروت يحذر

نازحون اثيوبيون يتلقون التعليم �شرقي ال�شودان  )ا ف ب( 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنوؤون رئي�ض 
اجلمهورية الإ�صالمية املوريتانية بذكرى ال�صتقالل

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  "حفظه اهلل"، برقية تهنئة  اآل نهيان رئي�س الدولة  بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
فخامة الرئي�س حممد ولد ال�شيخ الغزواين رئي�س اجلمهورية االإ�شامية املوريتانية وذلك مبنا�شبة 
ذكرى ا�شتقال باده. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س حممد 
ولد ال�شيخ الغزواين. وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل حممد ولد بال رئي�س وزراء اجلمهورية 

اال�شامية املوريتانية ال�شقيقة.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ض األبانيا بذكرى ا�صتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة 
اأيلري ميتا رئي�س جمهورية األبانيا مبنا�شبة ذكرى ا�شتقال باده.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

االأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س اأيلري ميتا.
اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اآل مكتوم و�شاحب  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وبعث �شاحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل اإيدي راما رئي�س وزراء جمهورية األبانيا.

جلنة �صوؤون املحامني يف ق�صاء 
اأبوظبي تقبل قيد 14 حماميا

•• اأبوظبي-وام:

بجدول  القيد  طلبات  على  اأبوظبي،  يف  الق�شاء  بدائرة  املحامني  �شوؤون  جلنة  وافقت 
14 حمامياً، اإىل جانب املوافقة على طلبات جتديد قيد ثمانية  املحامني امل�شتغلني ل� 
حمامني،  �شد  �شكاوى   4 على  ال���دوري،  اجتماعها  خ��ال  اللجنة  واطلعت  حم��ام��ني. 
واتخذت ب�شاأنها القرارات املنا�شبة، فيما وافقت على طلبات جتديد قيد اأربعة مندوبني 

بجدول مندوبي مكاتب املحاماة، ونقل قيد ثاثة مندوبني.
وعقدت جلنة �شوؤون املحامني، اجتماعها باملقر الرئي�س لدائرة الق�شاء، برئا�شة �شعادة 
االأع�شاء،  وبح�شور  اأبوظبي،  يف  الق�شاء  دائ��رة  وكيل  العربي،  �شعيد  يو�شف  امل�شت�شار 

ومقرر اللجنة خمي�س مبارك القبي�شي، مدير اإدارة �شوؤون املحاماة واخلرباء.

اأطلق برنامج قيادات دبي

حممد بن را�صد: اإعداد اأجيال جديدة من القيادات هو �صمان ا�صتدامة وا�صتمرارية مل�صريتنا

وه��ّن��اأ م��ع��ايل ال��ق��رق��اوي خريجي 
ب�����رن�����ام�����ج ال������ق������ي������ادات امل������وؤث������رة 
وب�����رن�����ام�����ج االن�������ت�������داب ال�������دويل 
م�شّدداً  االإم����ارات����ي����ة،  ل���ل���ق���ي���ادات 
للم�شوؤوليات  ج��ه��وزي��ت��ه��م  ع��ل��ى 
تنتظرهم  ال��ت��ي  وامل��ل��ح��ة  ال��ك��ب��رية 
وامل�شتقبلية،  احلالية  مواقعهم  يف 
ل��ل��م�����ش��اه��م��ة، ك���ل م���ن م��وق��ع��ه، يف 
والتطويري  ال��ت��ن��م��وي  احل�����راك 
املتوا�شل من خال ر�شم اخلطط 
واال�شرتاتيجيات  وال�����ش��ي��ا���ش��ات 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ وترجمة  اآل���ي���ات  وو���ش��ع 
هذه اال�شرتاتيجيات على االأر�س، 
وبناء فرق العمل وتاأهيل ومتكني 
حلول  واإي��ج��اد  املوؤ�ش�شية،  ال��ك��وادر 
ج���دي���دة وم��ب��ت��ك��رة مل��خ��ت��ل��ف اأن����واع 

التحديات.

 - تخريج قيادات جديدة..
القيادات  "برنامج  م���ن  وت���خ���ّرج 
 28 ال��ث��ال��ث��ة،  دف��ع��ت��ه  يف  املوؤثرة" 
حكومية  م��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  منت�شباً 
كافة  اأجن�������زوا  اأن  ب��ع��د  وخ���ا����ش���ة 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال���ربن���ام���ج ع��ل��ى مدى 
ع��ام ك��ام��ل. وي��ع��د ه��ذا الربنامج، 
ال�������ذي اأع��������ده م����رك����ز حم���م���د بن 
بال�شراكة مع  القادة  را�شد الإع��داد 
جامعات عاملية، من اأكرث الربامج 
كفاءة على م�شتوى املنطقة ملقاربته 

ال�شمولية يف االإعداد والتاأهيل.
الدويل  االن��ت��داب  "برنامج  ومنح 
�شهادات  االإماراتية"  ل��ل��ق��ي��ادات 
التخّرج لدفعته االأوىل التي �شمت 
وخريجاً  خريجة   30 ال��ع��ام  ه��ذا 
خا�شوا امل�شاقات النظرية والعلمية 
والتدريبية للربنامج بنجاح خال 

�شتة اأ�شهر من االإعداد املكّثف.
وي�����������ش�����ك�����ل ت�����خ�����ري�����ج اأع�����������ش�����اء 
مل�شرية  ت���ت���وي���ج���اً  ال����ربن����اجم����ني 
م��رك��ز حم��م��د ب���ن را����ش���د الإع����داد 
القادة الذي خّرج منذ تاأ�شي�شه يف 
 700 م���ن  اأك����رث   2003 ال���ع���ام 
���ش��خ�����ش��ي��ة ق���ي���ادي���ة اإم����ارات����ي����ة يف 
والتخ�ش�شات  القطاعات  خمتلف 
ت�شاهم على نحو فعال يف االرتقاء 
ب���امل�������ش���رية ال��ت��ن��م��وي��ة يف ال���دول���ة 
امل�شتقبلية  اأه����داف����ه����ا  وحت���ق���ي���ق 
وطموحها الاحمدود حتت �شعار 

هويتها "ال �شيء م�شتحيل".
وفعاليات  ب��رام��ج  ا�شت�شاف  وق���د 

الثاث حتى االآن يف عقد اأكرث من 
تخ�ش�شية،  تدريبية  ور���ش��ة   30
ا�شرتاتيجية  ���ش��راك��ة   12 واإب����رام 

مع �شركاء عامليني.
ال���ق���ي���ادات  ب���رن���ام���ج  اإع���������داد  ومت 
امل����وؤث����رة ع�����ش��ي��ة اإط����اق����ه ق��ب��ل 3 
جامعات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  اأع���������وام 
االإدارة  جم��ال  يف  م��رم��وق��ة  عاملية 
اإع����داد وت��اأه��ي��ل وتطوير  وب��رام��ج 
القيادات وهي "يو �شي بريكلي" يف 
الواليات املتحدة االأمريكية، وكلية 
"اإمربيال كوليدج لندن"، واملعهد 
اإم  "اآي  االإداري  للتطوير  ال��دويل 
دي" من �شوي�شرا، وذلك انطاقاً 
اأر�شاها  التي  القيادية  املبادئ  من 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

را�شد اآل مكتوم.

 - خربة عاملية..
وي�شعى "برنامج االنتداب الدويل 
ال����ذي  االإماراتية"،  ل���ل���ق���ي���ادات 
اأ�شهر،  ���ش��ت��ة  م���دى  ع��ل��ى  ت��وا���ش��ل 
الثاثني  م��ن��ت�����ش��ب��ي��ه  مت��ك��ني  اإىل 
من  واالإماراتيات  االإماراتيني  من 
القطاعني احلكومي واخلا�س من 
التمّيز والريادة يف العمل واالإحاطة 

الثاث  ال�����ش��ن��وات  خ����ال  امل���رك���ز 
اأكرث   ،2017 ع��ام  منذ  املا�شية، 
من 100 �شخ�شية حملية وعاملية 
واإعداد  تدريب  مرموقة يف جمال 
�شاميون  اأم��ث��ال  القيادات  ومتكني 
���ش��ي��ن��ك وت����وين روب���ن���ز، وه��م��ا من 
اأب��������رز امل���ت���ح���دث���ني ال���ع���امل���ي���ني يف 
جم��ال ال��ن��ج��اح وال��ق��ي��ادة وحتويل 

التحديات اإىل فر�س.
تطوير  امل��رك��ز  ب��رام��ج  �شهدت  كما 
مت  تطبيقياً  بحثياً  م�شروعاً   17
قيادات  ع��ل��ى  ع��ر���س خم��رج��ات��ه��ا 
القطاعني  يف  االأول  ال���������ش����ف 

احلكومي واخلا�س يف الدولة.
ونظم املركز خال االأعوام الثاثة 
اخلربات  ل��ت��ب��ادل  زي����ارات  املا�شية 
�شان  ه��ي  ع��امل��ي��ة  م���دن  خم�س  اإىل 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  فران�شي�شكو 
يف  اأم�����ش��رتدام  ومدينة  االأمريكية 
هولندا ومدينة نيو دلهي يف الهند 
ومدينة تالي�س يف اإ�شتونيا ومدينة 

�شانتياجو يف ت�شيلي.

 - مهارات حمورية..
ال����ق����ي����ادات  "برنامج  وي�����ه�����دف 
املوؤثرة" اإىل تطوير قدرات اجليل 

الربنامج.
الدويل  االنتداب  برنامج  ويتعاون 
تطوير  يف  االإم���ارات���ي���ة  ل��ل��ق��ي��ادات 
م�شاقاته مع �شريكه املعريف "مركز 
املتخ�ش�س  االإبداعية"؛  ال��ق��ي��ادة 
القيادات  تطوير  جم��ال  يف  عاملياً 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب���ن���اء ع��ل��ى االأب���ح���اث 
واالب���ت���ك���ار يف مناذج  وال���درا����ش���ات 
القيادية  امل��ه��ارات  وتقييم  القيادة 
واملوؤ�ش�شات  االأف���راد  ل��دى  املتميزة 

على م�شتوى العامل.

- متيز معريف وتدريبي..
املوؤثرة  ال��ق��ي��ادات  ب��رن��اجم��ا  وك���ان 
للقيادات  ال��������دويل  واالن������ت������داب 
االإم��ارات��ي��ة م��ن م��رك��ز حممد بن 
را���ش��د الإع���داد ال��ق��ادة ق��د ا�شتقبا 
املا�شية  ال��ث��اث  ال�����ش��ن��وات  خ���ال 
اأكرث من 10 اآالف طلب من اأبناء 
احلكومي  القطاعني  يف  االإم���ارات 
لهما  ل����ان����ت���������ش����اب  واخل�������ا��������س 
النوعي  التدريب  من  واال�شتفادة 
ل�شقل  منهما  ك���ٌل  ي��ق��دم��ه  ال����ذي 

املهارات االإدارية والقيادية.
القيادات  ب��رن��اجم��ي  منت�شبو  اأم���ا 
امل�������وؤث�������رة واالن��������ت��������داب ال�������دويل 

بتفا�شيل بيئات العمل املختلفة يف 
كربى ال�شركات العاملية واملنظمات 
القطاعات  خمتلف  م��ن  ال��دول��ي��ة 
النوعية،  ب���اخل���ربات  م��ّده��م  ع��رب 
املمار�شات  اأب����رز  ع��ل��ى  واط��اع��ه��م 
ال��ع��امل��ي��ة، ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن خو�س 
امل�شتوى  واإب�������راز  م��ه��م��ة،  جت����ارب 

املتقدم للقيادات االإماراتية عاملياً.
وق����ّدم خ��ري��ج��و ه���ذه ال��دف��ع��ة من 
الربنامج 6 مقرتحات متكاملة يف 
اخل�شخ�شة،  هي  حيوية  جم��االت 
وال������ري������ا�������ش������ات االف�����رتا������ش�����ي�����ة، 
الثقافية،  وال�����ش��ي��اح��ة  وامل���واه���ب، 
والدرا�شات والبحوث، مبا يتما�شى 
والنا�شئة  اجلديدة  التوجهات  مع 

واملتنامية يف االقت�شادات العاملية.
الدويل  االنتداب  برنامج  ويتكّون 
ل��ل��ق��ي��ادات االإم���ارات���ي���ة م��ن ثاثة 
م�شاقات، وجمموعة من اجلل�شات 
وال�شخ�شية،  املهنية  التوجيهية 
ورح��ل��ة دول��ي��ة ..وي��ت��م��ح��ور ب�شكل 
اأ�شا�شي حول م�شروعني رئي�شيني؛ 
حملي يتمثل يف حل حت��ٍد حمدد، 
حلول  اإي���ج���اد  ع��ل��ى  ي��رك��ز  ودويل 
التي  ال��وج��ه��ة  يف  معينة  لق�شايا 
ملنت�شبي  الدولية  الرحلة  ت�شملها 

ثماين  وفق  القيادات  من  اجلديد 
ك����ف����اءات حم����وري����ة ل���ل���ق���ي���ادة هي 
واال�شت�شراف  ال���ري���ادي،  التفكري 
اال�شرتاتيجي، واملرونة والف�شول، 
وامل�����واَط�����ن�����ة ال���ع���امل���ي���ة، وال���ت���ن���ّوع 
باالإن�شان  وااله��ت��م��ام  واالإ����ش���راك، 
وال�شغف  الريادي،  والتفكري  اأواًل، 
واالل�����ت�����زام وخ���ل���ق ال��ق��ي��م��ة، وهي 
ال��ت��ي يرتكز  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال��رك��ائ��ز 
ب���ن را�شد  ع��ل��ي��ه��ا من�����وذج حم��م��د 

للقيادة.
الثالثة  ال��دف��ع��ة  و���ش��اه��م خ��ري��ج��و 
القيادات  ب��رن��ام��ج  م��ن  واالأح�����دث 
املوؤثرة يف م�شروع ت�شميم اخلم�شني 
عاماً املقبلة لدولة االإمارات بطرح 
اأفكار اإبداعية ومقرتحات مبادرات 
حيوياً  ق���ط���اع���اً   14 يف  م��ب��ت��ك��رة 
واالأمن  وال�شحة  التعليم  اأب��رزه��ا 
احلكومي،  والتطوير  وال�شامة، 
واحلكومة،  االق��ت�����ش��اد  وم�شتقبل 
والتنمية  ال���ت���ح���ت���ي���ة  وال���ب���ن���ي���ة 
م�شتقبل  لبناء  والبيئة  املجتمعية 
و�شواًل  القادمة  لاأجيال  م�شرق 
مئوية  م�����ش��ت��ه��دف��ات  حت��ق��ي��ق  اإىل 

االإمارات 2071.
وجن����ح ال���ربن���ام���ج خ����ال دورات�����ه 

•• دبي-وام:

اأطلق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
برنامج  اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
"مركز  ���ش��م��ن  دبي"  "قيادات 
القادة"،  الإع���داد  را�شد  بن  حممد 
يف  ق��ي��ادي��ة  �شخ�شية   50 لتمكني 
وذلك  بدبي،  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
بالتزامن مع احتفال املركز التابع 
للمكتب التنفيذي ل�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
بتخريج طلبة الدفعة الثالثة من 
"برنامج القيادات املوؤثرة" والدفعة 
االن���ت���داب  "برنامج  م���ن  االأوىل 
الدويل للقيادات االإماراتية"، بعد 
لتطوير  �شاملة  تدريبية  جت��رب��ة 
وخا�شة  وق���درات���ه���م  اإم��ك��ان��ات��ه��م 
اأوقات  القيادية منها، وحتديداً يف 
االأزم����ات وال��ت��ح��دي��ات وف��ق منوذج 
حممد بن را�شد للقيادة مبعايريه 

العاملية واأبعاده االإن�شانية.
تغريدة  يف  ال�شمو  ���ش��اح��ب  وق���ال 
�شهدُت  "تويرت":  من�شة  على  له 
)اليوم( تخريج دفعتني من برنامج 
لربنامج  للقادة  را���ش��د  ب��ن  حممد 
االنتداب الدويل والقيادات املوؤثرة 
..باالإ�شافة ملجموعة من خريجي 
التنفيذية  ال��ق��ي��ادة  يف  املاج�شتري 
اأجيال  ..اإع������داد  ب��اري�����س  ب��ج��ام��ع��ة 
ج��دي��دة م��ن ال��ق��ي��ادات ه��و �شمان 
مل�شريتنا"،  وا�شتمرارية  ا�شتدامة 
اليوم  "واأطلقت  ���ش��م��وه:  م�شيفاً 
الإع����داد  دبي"  "قيادات  ب��رن��ام��ج 
50 من الكفاءات احلكومية ممن 
دوائر  يف  ال��ع��م��وم  م���دراء  ر�شحهم 
ونواباً  م�����ش��اع��دي��ن  ل��ي��ك��ون��وا  دب���ي 
لهم ..الهدف �شمان وجود قيادات 
موؤهلة قادرة على موا�شلة م�شرية 
البناء بنف�س الروح وبنف�س الثقافة 

القيادية".
دبي"  "قيادات  ب��رن��ام��ج  وي��ن��ط��ل��ق 
ت�����ش��م��ي��م��ه م���ن من�����وذج حممد  يف 
ل��ل��ق��ي��ادة وف���ق عنا�شر  را����ش���د  ب���ن 
ال�شخ�شي،  التطوير  هي  اأ�شا�شية 
وتخ�شي�س موجه عاملي للم�شاريع 
على  وال�����ت�����دري�����ب  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة، 
الو�شفة القيادية للمن�شب، ودعم 
اال�شرتاتيجية  ال��وج��ه��ات  حتقيق 
الربنامج  تنفيذ  ..ويتم  اجلديدة 
م���ع جامعة  ب��ال�����ش��راك��ة  اجل���دي���د 

اال�شبانية.  IESE

- قيادات ال�سف االأول..
واأك����د م��ع��ايل حم��م��د ب��ن عبداهلل 
ال���ق���رق���اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
التنفيذي  املكتب  رئي�س  ال����وزراء، 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  ل�شاحب 
اأن من��وذج حممد  اآل مكتوم  را�شد 
اأ�شبح جزءاً من  للقيادة  را�شد  بن 
امل��م��ار���ش��ات ال��ق��ي��ادي��ة ال��را���ش��خ��ة يف 
اإىل  معاليه  الفتاً  العربي،  العامل 
حممد  مركز  برامج  خمرجات  اأن 
بن را�شد الإعداد القادة �شاهمت يف 
ال�شف  قيادات  من  العديد  توفري 
االأول املوجودة حالياً يف الكثري من 
املوؤ�ش�شات  يف  احليوية  القطاعات 

احلكومية واخلا�شة.

للقيادات االإماراتية فاأجمعوا على 
والتدريبي  املعريف  امل�شمون  متّيز 
الذي يقدمه الربناجمان  الدويل 
احل�شريان، باال�شتفادة من اأحدث 
االإدارة  ع���ل���وم  اإل���ي���ه  ت��و���ش��ل��ت  م���ا 
ومن������اذج ال���ق���ي���ادة وب���ال���ب���ن���اء على 
اأر�شته  ال��ذي  اال�شتثنائي  النموذج 
هذا  يف  الر�شيدة  وقيادتها  الدولة 
وتطوير  وتنفيذ  لت�شميم  املجال 
الوطنية وحتقيق  اال�شرتاتيجيات 

طموحات املجتمعات وال�شعوب.

 - توجهات عاملية جديدة..
بن  حممد  "مركز  برامج  وتراعي 
اأحدث  يف  القادة"  الإع�����داد  را���ش��د 
والتطويرية  التدريبية  مناذجها 
توجهات  �شتة  امل��ع��ريف  وحم��ت��واه��ا 
التاأهيل  جم��ال  يف  ج��دي��دة  عاملية 
امل��ت��ق��دم ل��ل��ق��ي��ادات ال��ف��اع��ل��ة وهي 
اجل����ان����ب االإن���������ش����اين ل���ل���ق���ي���ادة يف 
ح��������االت ال�������ط�������وارئ، وال����ت����اأق����ل����م 
اخلارجية،  املعطيات  م��ع  ال�شريع 
واأولوية  القيادية،  وال��ام��رك��زي��ة 
ال��رق��م��ن��ة، وحت��ي��ي��د ال��غ��م��و���س يف 
واالإيجابية  القرار،  اتخاذ  عمليات 
امل����رك����ز منذ  وامل����ث����اب����رة. وي����ق����دم 
 2003 ع����ام  االأوىل  ان��ط��اق��ت��ه 
امل�شتوى  ع��امل��ي��ة  م��ت��ط��ورة  ب��رام��ج 
وبناء  وت��اأه��ي��ل  اإع����داد  يف  �شاهمت 
قيادات امل�شتقبل واإعداد نخبة من 
املتخ�ش�شة  االأول  ال�شف  ق��ي��ادات 
واملدربة يف مراكز حيوية وموؤثرة 
اإيجاباً �شمن موؤ�ش�شات القطاعني 
احل���ك���وم���ي واخل����ا�����س، ب���ن���اء على 
الدولة،  الح��ت��ي��اج��ات  معمق  ف��ه��م 
وا�شت�شراف متطلباتها امل�شتقبلية، 
ال  التي  طموحاتها  حتقيق  ودع��م 
والريادة  للتميز  امل�شتحيل  تعرف 
واملجاالت،  امل��وؤ���ش��رات  خمتلف  يف 
م��ن خ��ال ق��ي��ادات متتلك املرونة 
االطاع  و�شعة  واخل��ربة  والكفاءة 
التخاذ القرارات ال�شليمة وت�شميم 
ا�شرتاتيجيات ناجحة تقود م�شارات 
واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية 

والب�شرية للم�شتقبل.

منوذج اإعلن الن�سر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: برافني لتكرير وت�شنيع الزيوت ذ م م

ibis Lubricants :طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

بتاريخ:2020/10/01   املودعة بالرقم: 336758 
 تاريخ اإيداع االأولوية:    

 با�ش��م: برافني لتكرير وت�شنيع الزيوت ذ م م 
املوطن:را�س اخليمة- الغيل- املنطقة ال�شناعية- هاتف: 072667906

admin@paraffinlubricants.com :شندوق الربيد: 85752- امييل� 
وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:4

زيوت و�شحوم �شناعية مزلقات مركبات امت�شا�س وترطيب وتثبيت الغبار وقود )مبا يف ذلك وقود املحركات( 
مواد ا�شاءة �شموع وفتائل لا�شاءة.

  Lubricants ibis كلمة  وا�شفل  االبي�س  اللون  بي   ibis كلمة  بداخلة  اأحمر  و�شف العامة:  م�شتطيل 
بي اللون  االبي�س.

 اال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك ان يتقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خال 30 يوماً من تاريخ اإ�شدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  نوفمرب  2020 العدد 13100 

منوذج اإعلن الن�سر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: برافني لتكرير وت�شنيع الزيوت ذ م م

TOTO Lube :طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

بتاريخ:2020/10/02   املودعة بالرقم: 336789 
 تاريخ اإيداع االأولوية:    

 با�ش��م: برافني لتكرير وت�شنيع الزيوت ذ م م 
املوطن:را�س اخليمة- الغيل- املنطقة ال�شناعية- هاتف: 072667906

admin@paraffinlubricants.com :شندوق الربيد: 85752- امييل� 
وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:4

زيوت و�شحوم �شناعية مزلقات مركبات امت�شا�س وترطيب وتثبيت الغبار وقود )مبا يف ذلك وقود املحركات( 
مواد ا�شاءة �شموع وفتائل لا�شاءة.

و�شف العامة:  م�شتطيل باللون االحمر بداخله هال باللون االبي�س وبداخل الهال قطرة زيت باللون 
االبي�س وبي داخلها قطرة زيت بي اللون االحمر ومن ثم توتو لوب بي اللغة الاتينية.

 اال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك ان يتقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خال 30 يوماً من تاريخ اإ�شدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  نوفمرب  2020 العدد 13100 

منوذج اإعلن الن�سر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: برافني لتكرير وت�شنيع الزيوت ذ م م

NSC LUBRICANTS :طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

بتاريخ:2020/10/04   املودعة بالرقم: 336933 
 تاريخ اإيداع االأولوية:    

 با�ش��م: برافني لتكرير وت�شنيع الزيوت ذ م م 
املوطن:را�س اخليمة- الغيل- املنطقة ال�شناعية- هاتف: 072667906

admin@paraffinlubricants.com :شندوق الربيد: 85752- امييل� 
وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:4

زيوت و�شحوم �شناعية مزلقات مركبات امت�شا�س وترطيب وتثبيت الغبار وقود )مبا يف ذلك وقود املحركات( 
مواد ا�شاءة �شموع وفتائل لا�شاءة.

و�شف العامة:  م�شتطيل ابي�س يحتوي يف اجلهة اليمنى على 3 احرف اجنليزية وهي NSC وحتتها كلمة 
دائرة   دائرة زرقاء وفوقها قو�س اخ�شر ويقابلها ن�شف  امل�شتطيل ن�شف  ي�شار  LUBRICANTS وعلى 

خ�شراء وحتتها قو�س ازرق.
 اال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك ان يتقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خال 30 يوماً من تاريخ اإ�شدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  نوفمرب  2020 العدد 13100 
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اأخبـار الإمـارات
برعاية ال�صيخة فاطمة .. انعقاد الن�صخة ال� 12 من منتدى جلنة ال�صداقة الإماراتية اليابانية افرتا�صيا

•• اأبوظبي-وام: 

الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  رعاية  حتت 
العام رئي�شة املجل�س االأعلى لاأمومة والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة 
للتطوير  اليابانية  االإماراتية  ال�شداقة  جلنة  عقدت  االأ�شرية،  التنمية 
املهني للمراأة، املنتدى الثاين ع�شر للجنة افرتا�شياً عرب تقنية االت�شال 
املرئي.  وياأتي انعقاد املنتدى الذي يهتم بدعم ومتكني املراأة العاملة يف 
العامل  ي�شهدها  التي  والتعايف  التكيف  والغاز، مع مرحلة  النفط  قطاع 

ب�شبب جائحة كوفيد19-.
ال�شام�شي  ���ش��امل  بنت  ميثاء  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  م��ن  ك��ل  امل��ن��ت��دى  ح�شر 
وزيرة دولة وناكاي ت�شيو�شي، الرئي�س التنفيذي ملركز التعاون الياباين 

للغاز  اأدن���وك  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  النعيمي،  وفاطمة  للبرتول 
الطبيعي امل�شال، ورئي�شة جلنة اإدارة جلنة ال�شداقة االإماراتية اليابانية 
للتطوير املهني للمراأة، اإىل جانب عدد من املتحدثني من �شركة اأرامكو، 
النفط  اليابان و�شركات  ال�شعودية، وجامعة وا�شيدا يف  العربية  باململكة 

والغاز اليابانية.
�شمو  حت��ي��ات  ال�شام�شي  ميثاء  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  نقلت  جانبها،  وم��ن   
جلهود  تقديرها  وم��دى  اللجنة  الأع�شاء  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
العاملني املخل�شة خا�شة يف ظل هذه الظروف اال�شتثنائية، واألقت كلمة 
بالنيابة عنها، حيث ثمنت �شموها الدور املميز للمراأة العاملة يف قطاع 
ومواكبتها  ك��ورون��ا،  جائحة  ظ��روف  لتحديات  وجت��اوزه��ا  والغاز  النفط 
ال�شتخدام التكنولوجيا والتقنيات الأداء مهامها �شواء يف املجال االداري 

اأو يف جمال العمل يف احلقول.
 واأكدت معايل الدكتورة ميثاء خال املنتدى على اأن التعاون امل�شرتك بني 
اأتاح جمااًل وا�شعاً لاطاع على الكثري   JCCP اأدنوك و�شركة  �شركة 
من امل�شتجدات التي ا�شتطاعت معها الن�شاء تطوير مهاراتهن وقدراتهن 
وم�شارهن يف االبتكار وتطوير التقنيات، خا�شة يف ظل الظروف احلالية 

والتي يواجهها اجلميع خال جائحة كوفيد 19.
اأهمية   JCCP ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ن��اك��اي،  اأك��د  جانبه  وم��ن   
و�شلط  التوازن بني اجلن�شني  واليابان يف جمال  االإم��ارات  التعاون بني 
ال�شوء على ا�شتخدام اأف�شل املمار�شات واحللول الذكية التي مت اتخاذها 
الب�شرية  ال��ك��وادر  �شامة  على  واملحافظة  ك��ورون��ا،  جلائحة  للت�شدي 

و�شمان ا�شتمرارية االأعمال.

اأدنوك   ومن جانبها، قالت فاطمة النعيمي، الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
متت  حيث  للغاية  م��ث��م��راً  امل��ن��ت��دى  ه��ذا  "كان  امل�����ش��ال:  الطبيعي  للغاز 
مناق�شة جمموعة من الق�شايا وتبادل االأفكار اجلديدة، و�شيوا�شل هذا 

املنتدى عمله يف جمال متكني القيادات الن�شائية عرب قطاع الطاقة".
 وت�شمنت الق�شايا االأخرى التي نوق�شت خال املنتدى تعزيز العاقات 
قطاع  يف  للمراأة  املهني  التطوير  ودع��م   JCCPو اأدن���وك  �شركتي  بني 

النفط والغاز.
ويف ختام املنتدى، اأعرب اأع�شاء اللجنة من اجلانبني االإماراتي والياباين 
عن �شكرهم وتقديرهم ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك على رعايتها 
وامل�شتمرة الأن�شطة  للمراأة ومتابعتها احلثيثة  الكرمية، مثمنني دعمها 

وم�شتجداتها.

تنظمه وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي بالتعاون مع جامعة االإمارات  

فعاليات الدورة التا�صعة ملنتدى بناء الوعي ال�صيا�صي لطلبة اجلامعات تنطلق افرتا�صيًا يف 7 دي�صمرب املقبل  
•• اأبوظبي-الفجر: 

تنظم وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س 
ال��وط��ن��ي االحت�����ادي ب��ال��ت��ع��اون مع 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  جامعة 
التوا�شل  ت��ق��ن��ي��ات  ب��ع��د وع���رب  ع��ن 
التا�شعة  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  امل��رئ��ي 
ملنتدى بناء الوعي ال�شيا�شي لطلبة 
وعرب  تناق�س  وال��ت��ي  اجل��ام��ع��ات،  
لقاء تفاعلي وعي طلبة اجلامعات 
الوطني  املجل�س  متكني  ب��ربن��ام��ج 
للخم�شني،  واال�شتعداد  االحت���ادي 
�شهر دي�شمرب  ال�7 من  ي��وم  وذل��ك 
املقبل ومب�شاركة نخبة من اخلرباء 

واملخت�شني.

كل  املنتدى  لهذا  االإم���ارات  جامعة 
من�شة  اجلامعة  ك��ون  يعك�س  ع���ام  
طلبة  وع��ي  لتعزيز  وفاعلة  مهمة 
الوطنية،  ب��ال��ق�����ش��اي��ا  اجل���ام���ع���ات 
ل���ي���اأت���ي ه����ذا ال���ع���ام ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��اً يف 
مو�شوعه ويف انعقاده عرب تقنيات 
ثقة  على  ونحن  امل��رئ��ي،  التوا�شل 
الروؤية  بهذه  يتحلون  طلبتنا  ب��اأن 
ولت�شورهم  لدولتهم،  امل�شتقبلية 
ال�����واع�����ي ل���ل���ح���ي���اة ال���ربمل���ان���ي���ة يف 
ووعيهم  ال��ق��ادم��ة،  �شنة  اخلم�شني 
ب���������ش����رورة مت��ك��ي��ن��ه��م واال�����ش����ه����ام 
وامل�شاركة الفاعلة واالإيجابية بهذه 

العملية الوطنية.
باالإنابة:  اجلامعة  مدير  واأ���ش��اف 

املنتدى  "اإن  ���ش��ع��ادت��ه:  واأ�����ش����اف 
ب��اأه��م��ي��ة كبرية  ال��ع��ام يحظى  ه���ذا 
دولة  ا�شتعدادات  مع  يتزامن  الأن��ه 
يف  م�شتقبلها  لت�شميم  االإم�����ارات 
والتي  امل��ق��ب��ل��ة،  ع���ام���اً  اخل��م�����ش��ني 
من  ميلكونه  ومبا  ال�شباب  �شيكون 
معارف وخربات الركيزة الرئي�شية 
الر�شيدة  القيادة  تطلعات  لتحقيق 
يف م��وا���ش��ل��ة م�����ش��رية االإجن�������ازات 
اخلم�شني  خ�����ال  حت��ق��ق��ت  ال���ت���ي 
اإىل املراكز  املا�شية، للو�شول  عاماً 
االإمارات  دولة  ميكن  ومبا  االأوىل، 
ولتكون  ال��ع��امل،  دول  ���ش��دارة  م��ن 
التطور  يف  ب���ه  ي��ح��ت��ذى  من����وذج����اً 

واالزدهار".

���ش��ي��ت��ح��دث يف حمور  ح���ي���ث  ع�����دة 
حمد  �شعادة  والتمكني"  "املجتمع 
للمجل�س  االأول  النائب  الرحومي، 
الوطني االحتادي عن دور املجل�س 
واال�شتعداد  االحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
ل��ل��خ��م�����ش��ني، ك���م���ا ����ش���ت���ت���ح���دث يف 
ومتكني  وم�����ش��ارك��ة  "وعي  حم���ور 
اخلم�شني"  نحو  ثابتة  خ��ط��وات   :
القا�شة  العرميي  �شعاد  الدكتورة 
العلوم  كلية  واأ���ش��ت��اذة  وال��ب��اح��ث��ة،  
االإن�����ش��ان��ي��ة يف ج��ام��ع��ة االم������ارات 
االنتخابية يف  العملية  تطور  حول 
اال�شتعداد  ظل  يف  القادمة  املرحلة 
الدكتور  �شيتحدث  للخم�شني. كما 
اأح����م����د امل���ن�������ش���وري  امل���خ���ت�������س يف 

طارق  �شعادة  ق��ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
الدولة  وزارة  وك��ي��ل  ل��وت��اه،  ه��ال 
ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي: 
"اإن املنتدى اأ�شبح واحدة من اأبرز 
املن�شات املعرفية للتوا�شل مع طلبة 
اجلامعات لتعزيز وعيهم بالق�شايا 
املتعلقة باحلياة الربملانية يف دولة 
االإم��ارات، واإيجاد لغة من التفاعل 
وال���ت���وا����ش���ل ل��ل��ب��ح��ث ع���ن االآف�����اق 
ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن دوره���م وت�شهم يف 
االأمثل  التوظيف  على  م�شاعدتهم 
خلدمة  وط���اق���ات���ه���م  ل���ق���درات���ه���م 
م�شريته  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  ال���وط���ن 
لتحقيق روؤيته يف الريادة يف جميع 

املجاالت".

"اإن مرور ت�شع �شنوات على انعقاد 
جامعة  رح������اب  يف  امل�����وؤمت�����ر  ه�����ذا 
االإمارات هو دليل على اأن اجلامعة 
اإي����ج����اب����اً  ت�����ش��ه��م  االأم  ال���وط���ن���ي���ة 
ال���غ���ال���ي���ة وفق  دول���ت���ن���ا  يف خ���دم���ة 
امل�شتقبلية،  وطموحاتها  تطلعاتها 
واعيني  طلبة  اإع���داد  على  والعمل 
من  ال��ق��ادم��ة،  امل��رح��ل��ة  مبتطلبات 
امل�شاركة  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ش��ي��خ  خ����ال 
طلبة  م��ن  �شبابنا  ل��دى  ال�شيا�شية 
املنتدى  و���ش��ي��ب��ح��ث  اجلامعات". 
الدكتور  يديرها  التي  جل�شاته  يف 
امل�شارك  االأ���ش��ت��اذ  امل��ح��روق��ي  �شيف 
العلوم  ك���ل���ي���ة  يف  ق�������ش���م  ورئ���ي�������س 
االإن�����ش��ان��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، حماور 

واأو�����ش����ح ���ش��ع��ادت��ه اأن�����ه وم����ن هذه 
الروؤية ياأتي ا�شم املنتدى لهذا العام 
ليبحث مامح احلياة الربملانية يف 
عاماً  االإم����ارات يف اخلم�شني  دول��ة 
املقبلة يف ظل برنامج التمكني، وما 
ال��ت�����ش��ورات اخل��ا���ش��ة للعملية  ه��ي 
االن���ت���خ���اب���ي���ة، وم�����ا ي���راف���ق���ه���ا من 
تتنا�شب مع  ج��دي��دة  اآل��ي��ات  و���ش��ع 
العامل يف  ي�شهدها  التي  التطورات 
مقدمتها  ويف  ال��ق��ط��اع��ات،  جميع 
املجال التقني والتي �شوف يكون لها 
الدور البارز يف �شياغة امل�شتقبل". 
واأكد �شعادة  االأ�شتاذ الدكتور غالب 
–مدير  ال����ربي����ك����ي  احل�������ش���رم���ي 
ا�شت�شافة  "باأن  باالإنابة:  اجلامعة 

ال����ق����ان����ون ال���������دويل وال����ع����اق����ات 
وال��دك��ت��ورة  م��رمي لوتاه  الدولية، 
احلكومة  ق�شم  يف  امل�شارك  االأ�شتاذ 
وامل��ج��ت��م��ع ب��ج��ام��ع��ة االإم��������ارات يف 
والتمكني  "االإعام  حم��������وري 
احلا�شر  م�����ش��وؤول��ي��ات  ال�شيا�شي.. 
"ال�شباب  و  امل�شتقبل"،  وره���ان���ات 
ال���ت���م���ك���ني : حم���اول���ة  وم���������ش����رية 

ا�شت�شرافية".

بتكلفة مالية تبلغ 48 مليونًا و850 األف درهم

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ اأعمال الإ�صالح املتكاملة ل� »م�صروع وطني« يف مدينة خليفة
•• اأبوظبي -الفجر:

)م�شروع  ل���  املتكاملة  االإ����ش���اح  اأع��م��ال  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  تنفذ 
تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  م��ال��ي��ة  بتكلفة  خ��ل��ي��ف��ة،  م��دي��ن��ة  ال���واق���ع �شمن  وط��ن��ي( 
البنية  ك��ف��اءة  ورف���ع  تطوير  ب��ه��دف  وذل���ك  دره��م��اً،   48،850،394
راحة  يف  ت�شاهم  ع�شرية  وخدمات  مرافق  لتقدمي  امل�شروع  يف  التحتية 

واإ�شعاد اأفراد املجتمع.
اإن�شاء نظام جديد لتخفي�س املياه اجلوفية، وتاأهيل  ويت�شمن امل�شروع 
طبقات ر�شف الطريق، و�شبكات الري وحمطة ال�شخ القائمة، وكذلك 
تاأهيل �شبكة اإنارة الطرق، وتاأهيل احلدائق وعنا�شر التجميل الطبيعي، 

باالإ�شافة اإىل تاأهيل اأعمال اأخرى �شمن امل�شروع.
ويجري حالياً العمل على الطريق رقم )3( يف وطني )1(، حيث بلغت 
 1 وط��ن��ي  احل��دائ��ق يف  العمل على  ي��ج��ري  كما   ،65% االإجن���از  ن�شبة 
ووطني 2 ذوات االأرق��ام: 1.3، 1.4، 1.5، 1.6 و1.7، و1، و2، و4، 

و5، و7.

•• اأبوظبي-وام:

ت���راأ����س م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن اأحمد 
اجلابر وزير ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
ال��وط��ن��ي��ة الإدارة  ل��ل��ج��ن��ة  ال���ث���اين  االج���ت���م���اع 
اأزم���ة كوفيد- م��ن  ال��ت��ع��ايف  وح��وك��م��ة مرحلة 
19، والذي عقد ام�س مب�شاركة �شعادة عبيد 
الهيئة  ع��ام  مدير  ال�شام�شي،  احل�شان  را�شد 
الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزم��ات والكوارث 
نائب رئي�س اللجنة، وبح�شور اأ�شحاب املعايل 
ال����وزارات وممثلي اجلهات  وك���اء  وال�����ش��ع��ادة 
ب��ه��دف متابعة  ال��ل��ج��ن��ة، وذل���ك  االأع�����ش��اء يف 

تطور االأعمال املتعلقة مبهام اللجنة.
ويف بداية االجتماع، قال معاليه: "من خال 
توجيهات �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان، ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن 
امل�����ش��ل��ح��ة، ومتابعة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
�شيدي �شمو ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان، 
م�شت�شار االأمن الوطني، اأ�شبح لدينا اليوم لنا 
منهاج عمٍل وطني جلميع املوؤ�ش�شات واجلهات 
واالأفراد يف كيفية الت�شدي لتداعيات جائحة 
و�شامة  ���ش��ح��ة  وح���م���اي���ة  "كوفيد19-" 
املجتمع، وبدء العمل ب�شكل ا�شتباقي ا�شتعداداً 
ملرحلة التعايف يف خمتلف القطاعات والرتكيز 
وتعزيز  امل�شتقبلية  الفر�س  ا�شتك�شاف  على 
ل��دول��ة االإم����ارات يف خمتلف  ال��ري��ادي��ة  املكانة 

املجاالت".

واأ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه اأن دول���ة االإم������ارات جنحت 
وتعاون  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  بف�شل 
تداعيات  اح����ت����واء  يف  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
اجلاهزية  خ��ال  من  "كوفيد19-"  جائحة 
االإجراءات  اتخاذ  يف  الفّعال  ونهجها  العالية 
وتقديراً  اإ����ش���ادة  ن��ال��ت  وال���ت���ي  اال���ش��ت��ب��اق��ي��ة، 
االإم��������ارات منوذجاً  اأ���ش��ب��ح��ت  دول���ي���ني ح��ت��ى 
ملِهماً يف مواجهة االأزمات الطارئة مبا ير�شخ 

مكانتها الرائدة على م�شتوى العامل.
جمموعات  جلميع  بال�شكر  معاليه  وت��وج��ه 
العمل على جهودهم الكبرية، منوهاً مبتابعة 
�شعادة عبيد را�شد احل�شان ال�شام�شي، وفريق 
املن�شودة والو�شول  عمله يف حتقيق االأه��داف 

الزمنية ومنوذج  للخطة  وفقا  املخرجات  اإىل 
حوكمة اللجنة.

واأكد معاليه اأن النتائج املحققة من قبل فرق 
الأهمية  اإدراكهم  تعك�س  للجنة  التابعة  العمل 
اجلهود  على  واأثنى  بها،  يقومون  التي  املهام 
عمل  جن��اح  ل�شمان  يبذلونها  ال��ت��ي  الكبرية 
ال��ل��ج��ن��ة، م��ن��وه��اً ب��ال��ت��ق��دم امل��ح��رز ح��ت��ى االآن 
املتميزة  وال��ق��درات  االإم��ك��ان��ات  يعك�س  وال���ذي 
الدولة  يف  ال�شلة  ذات  واجل��ه��ات  للموؤ�ش�شات 
على التن�شيق والتخطيط اال�شرتاتيجي على 

كافة امل�شتويات.
واعتماد  لتحديد  م�شتمر  العمل  اأن  واأو���ش��ح 
والتف�شيلية  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  امل����وؤ�����ش����رات 

املجتمع،  ت�شمل  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة  ل��ل��ق��ط��اع��ات 
واالأمن، وال�شحة، والتعليم، واالأمن الغذائي، 
الربامج  و�شع  ذلك  بعد  ..و�شيتم  واالقت�شاد 
هذه  لتحقيق  واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  وامل���ب���ادرات 
قابلة  ب��ط��ري��ق��ة  وم�����ش��ت��ه��دف��ات��ه��ا  امل���وؤ����ش���رات 
التي  املقبلة  املرحلة  اأهمية  م��وؤك��داً  للقيا�س، 
املقبلة  املراحل  الربامج ح�شب  �شت�شمل و�شع 

وهي التعايف، واال�شتجابة، وعودة االأن�شطة.
ا�شتعرا�س  املوؤ�شرات، مت  مناق�شة  واإىل جانب 
اخلا�شة  اال�شرتاتيجية  االإع��ام��ي��ة  اخل��ط��ة 
الر�شائل  توحيد  اإىل  ت�شعى  ال��ت��ي  باللجنة، 
واملحتوى االإعامي لتحقيق االأهداف املرجوة 
واالإمكانيات  ال���ك���ف���اءات  اإب�����راز  ت�����ش��م��ل  ال��ت��ي 
التي  واالح��رتاف��ي��ة  واال�شتباقية  التناف�شية 
ت��ع��زز ثقة  االإم�����ارات، وال��ت��ي  تتميز بها دول���ة 
وطنية  اإرادة  وتخلق  الدولة،  بجهود  املجتمع 
يف  واالإيجابية  التفاوؤل  على  تركز  م�شتدامة 
فر�س،  اإىل  ال��ت��ح��دي��ات وحت��وي��ل��ه��ا  م��واج��ه��ة 
وكذلك تعزز مكانة الدولة ودورها يف املجتمع 

الدويل.
واأو�شح معايل الدكتور �شلطان اأحمد اجلابر 
لاإطار  وف���ق���اً  ع��م��ل��ه��ا  يف  ت��ت��ق��دم  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 
وتعاون  تكاتف  اأهمية  موؤكداً  املحدد،  الزمني 
كافة اجلهات يف هذا التوقيت املهم يف مرحلة 
"كوفيد19-"  جائحة  تداعيات  من  التعايف 
فالكل م�شوؤول عن امل�شاهمة يف تخطي املرحلة 

والعبور اإىل م�شتقبل مزدهر.

مركز اأبوظبي للخاليا اجلذعية يتمكن من عالج اأكرث من 5 اآلف م�صاب بفريو�ض كوفيد- 19
•• اأبوظبي -وام:

للخايا  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  مت���ك���ن 
من   ADSCC اجلذعية" 
حالة  اآالف  ل�5  ال����ع����اج  ت���ق���دمي 
امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  م�شابة 
من  تعاين  ح��االت  و4  كوفيد19- 
���ش��رط��ان ال����دم م���ن خ����ال العاج 
اجلذعية  اخلايا  بوا�شطة  املبتكر 
فيما اأجرى نحو 584 األف فح�س 
عن  ل��ل��ك�����ش��ف   "PCR"خمربي

االإ�شابة بالوباء.
وجاءت الزيادة الكبرية يف عدد من 

ال���ذي���ن طوره   - ال���ع���اج  ح�����ش��ل  و 
ب��اح��ث��ون يف دول���ة االإم������ارات لعاج 
امل�شتجد  ك��ورون��ا  فريو�س  التهابات 
امللكية  حماية  على   - كوفيد19- 
والذي  امل��ا���ش��ي،  يونيو  يف  الفكرية 
م��ه��د ال��ط��ري��ق اأم����ام م�����ش��ارك��ة هذا 
لي�شتفيد  وا�شع  نطاق  على  العاج 

منه املزيد من املر�شى.
وج���اء ق���رار احل��ك��وم��ة ت��ق��دمي هذا 
اأن  بعد  كوفيد19-  ملر�شى  العاج 
ال��ذي يحمل عامة  ال��ع��اج،  اأثبت 
فعاليته   ،"UAECell19"
و���ش��ام��ت��ه وان��ع��ك�����س ذل���ك يف غياب 

تلقي  م���ن  االآن  مي��ك��ن��ه��م  وال���ذي���ن 
ال��ع��اج داخ���ل ال��دول��ة و احل���د من 
اخلارج  اإىل  ال�شفر  ع��رب  معاناتهم 
اخللوي  ال���ع���اج  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
والطب التجديدي لعاج ال�شرطان 
الذي يعترب امل�شبب الثالث للوفيات 

يف دولة االإمارات.
النخاع  زراع��������ة  ع���م���ل���ي���ات  ت���ع���د  و 
اجلذعية  اخل���اي���ا  اأو  ال��ع��ظ��م��ي، 
امل���ك���ون���ة ل����ل����دم، واح�������دا م����ن اأك����رث 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اخلايا  ال��ع��اج��ات 
اجلذعية ملر�شى ال�شرطان ال �شيما 

اأورام الدم.

املري�س واإعادة اإدخالها اإىل الرئتني 
بعد تن�شيطها من خال ا�شتن�شاقها 

بوا�شطة رذاذ ناعم.
اأن  ا�شتنتاج  من  الباحثون  متكن  و 
مدة  خف�س   "UAECell19"
�شتة  اإىل  يوما   22 من  اال�شت�شفاء 
الذين  باملر�شى  اأي��ام فقط، مقارنة 
بعد  وذلك  التقليدي،  العاج  تلقوا 

جتربة االأولية للعاج.
االإ�شافية  ال��ت��ح��ل��ي��ات  ك�����ش��ف��ت  و 
عاجهم  مت  ال���ذي���ن  امل���ر����ش���ى  اأن 
لل�شفاء  باخلايا اجلذعية متاثلوا 
يف اأقل من 7 اأيام مبعدل 3.1 مرة 

ب��اخل��اي��ا اجلذعية  ال��ع��اج  ت��ل��ق��وا 
بفريو�س  امل�������ش���اب���ني  ل���ل���م���ر����ش���ى 
كوفيد19- نتيجة اجلهود احلثيثة 
التي بذلها املوظفون يف املركز لعاج 
االأ�شخا�س  م��ن  ع���دد مم��ك��ن  اأك����رب 
ب��ع��د ق���رار ح��ك��وم��ة دول���ة االإم����ارات 
اإتاحة العاج جمانا جلميع املر�شى 
الذين ترتاوح حالتهم ال�شحية بني 

معتدلة اإىل خطرية.
و ياأتي هذا االإجناز ملر�شى �شرطان 
ال����دم ب��ع��د ت��د���ش��ني ع��م��ل��ي��ات زراعة 
ب��ن��ج��اح يف املركز  ال��ع��ظ��م��ي  ال��ن��خ��اع 
والذي يعد تقدما ملر�شى ال�شرطان 

امل�شاعفات  يف  ك���ب���رية  ت���غ���ي���ريات 
ال�شلبية املبلغ عنها وغياب اأي ردود 
ف��ع��ل خ���ط���رية غ���ري م��ت��وق��ع��ة مثل 
اأو  اخلفيفة  اأو  املفرطة  احل�شا�شية 
الوفاة املفاجئة كذلك عدم وجود اأي 
وفقا  وذلك  الرئة،  على  م�شاعفات 
الفحو�شات  اأظهرتها  التي  للنتائج 

االإ�شعاعية عقب ا�شتن�شاق الرذاذ.
 "UAECell19" اأن  ي��ب��دو  و 
مكافحة  ع���ل���ى  اجل�������ش���م  ي�������ش���اع���د 
ال���ف���ريو����س وي���ق���ل���ل م����ن اأع����را�����س 
امل��ر���س.. و ه��ذا ال��ع��اج ق��ائ��م على 
دم  ا�شتخراج اخلايا اجلذعية من 

و يت�شمن االإجراء العاجي الفريد 
الذي طوره مركز اأبوظبي للخايا 
اجلذعية ADSCC ا�شتخا�س 
املري�س،  دم  من  اجلذعية  اخلايا 
الذي يخ�شع بعد ذلك جلرعة عالية 
من العاج الكيميائي للق�شاء على 
ال�شرطانية ومعظم  جميع اخلايا 
ال���ن���خ���اع ال���ع���ظ���م���ي ث����م ي���ت���م �شخ 
اإىل  امل�شتخل�شة  اجلذعية  اخلايا 
اخلايا  تعيد  ح��ي��ث  ال���دم  جم���رى 
اأ�شبوعني  م������دار  وع���ل���ى  امل����دم����رة 
وت�شتاأنف اإنتاج خايا الدم ال�شليمة 

غري اخلبيثة.

تلقوا  الذين  باأولئك  مقارنة  اأ�شرع 
 67 واأن  ف��ق��ط،  التقليدي  ال��ع��اج 
عاج  تلقوا  الذين  املر�شى  من   ?
اخل���اي���ا اجل��ذع��ي��ة ي��دي��ن��ون بهذا 

التعايف للعاج اجلديد.
للخايا  اأب����وظ����ب����ي  م���رك���ز  وق������ال 
اجلذعية " اإن الباحثني يف مراحل 
اال�شتق�شائية  اجلهود  من  خمتلفة 
العاج،  يف  املثلى  اجل��رع��ة  الإث��ب��ات 
اجلهاز  اأم��را���س  ل��ع��اج  والفعالية 
الربو  م���ث���ل  االأخ��������رى  ال��ت��ن��ف�����ش��ي 
وم��ر���س االن�����ش��داد ال��رئ��وي املزمن 

والتليف الكي�شي.

اأجرت 148,245 فح�سا ك�سفت عن 1,252 اإ�سابةجلنة اإدارة وحوكمة مرحلة التعايف من اأزمة كوفيد- 19 تعقد اجتماعها الثاين

»ال�صحة« تعلن �صفاء 741 حالة 
جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

ال�شحة  وزارة  خ��ط��ة  م���ع  مت��ا���ش��ي��ا 
زيادة  و  لتو�شيع  املجتمع  وق��اي��ة  و 
نطاق الفحو�شات يف الدولة بهدف 
االك��ت�����ش��اف امل��ب��ك��ر وح�����ش��ر احلاالت 
امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�شابة 
لهم  وامل��خ��ال��ط��ني  "كوفيد19-" 
وع���زل���ه���م اأع���ل���ن���ت ال��������وزارة اإج�����راء 
خال  جديدا  فح�شا   148،245
فئات  املا�شية على   24 ال�  ال�شاعات 
با�شتخدام  امل��ج��ت��م��ع  يف  خم��ت��ل��ف��ة 
الفح�س  ت��ق��ن��ي��ات  واأح�����دث  اأف�����ش��ل 
ال��ط��ب��ي. ���ش��اه��م ت��ك��ث��ي��ف اإج������راءات 
التق�شي و الفح�س و تو�شيع نطاق 
الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات 
حالة   1،252 ع����ن  ال���ك�������ش���ف  يف 
كورونا  ب��ف��ريو���س  ج���دي���دة  اإ���ش��اب��ة 
خمتلفة  ج��ن�����ش��ي��ات  م���ن  امل�����ش��ت��ج��د 
تخ�شع  م�����ش��ت��ق��رة  ح����االت  جميعها 
وبذلك  الازمة  ال�شحية  للرعاية 
امل�شجلة  احل�������االت  جم���م���وع  ي��ب��ل��غ 

اأعلنت  ك��م��ا  ح���ال���ة.   166،502
ال������وزارة ع��ن وف����اة م�����ش��اب��ني اثنني 
بتداعيات االإ�شابة بفريو�س كورونا 
ليبلغ عدد الوفيات يف الدولة 569 
و  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع���رب���ت  و  ح��ال��ة. 
وخال�س  اأ�شفها  عن  املجتمع  وقاية 
املتوفيني  تعازيها وموا�شاتها لذوي 
جلميع  العاجل  بال�شفاء  ومتنياتها 
املجتمع  ب���اأف���راد  م��ه��ي��ب��ة  امل�����ش��اب��ني 
ال�شحية  اجل����ه����ات  م����ع  ال����ت����ع����اون 

وال��ت��ق��ي��د ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات واالل����ت����زام 
بالتباعد االجتماعي �شماناً ل�شحة 

و�شامة اجلميع.
كما اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء 741 
بفريو�س  مل�����ش��اب��ني  ج���دي���دة  ح���ال���ة 
اأعرا�س  من  التام  وتعافيها  كورونا 
املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية 
امل�شت�شفى،  دخ��ول��ه��ا  م��ن��ذ  ال��ازم��ة 
وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء 

حالة.  153،449

اأ�شهم  �شهادة  ف��ق��دان  ع��ن  نعلن 
اأبوظبي  م�����ش��رف  م��ن  ����ش���ادرة 
اال������ش�����ام�����ي ب���ا����ش���م/ن�������ش���ي���م 
ع��ي��ظ��ة م���ب���ارك ال��ع��ام��ري عدد 
على  ���ش��ه��م   )151( االأ����ش���ه���م 
ي���ج���ده���ا االت���������ش����ال على  م����ن 
او  رق�������������������م0502233683 

ت�شليمها لل�شركة املذكورة

فقدان �صهادة اأ�صهم
ن���ع���ل���ن ع������ن ف������ق������دان ����ش���ه���ادة 
�شركة  م�����ن  �������ش������ادرة  اأ�����ش����ه����م 
با�شم/ن�شيم  ك��اب��ي��ت��ال  ال��واح��ة 
ع��ي��ظ��ة م���ب���ارك ال��ع��ام��ري عدد 
على  �شهم   )3511( االأ���ش��ه��م 
ي���ج���ده���ا االت���������ش����ال على  م����ن 
او  رق�������������������م0502233683 

ت�شليمها لل�شركة املذكورة

فقدان �صهادة اأ�صهم
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

م�����ش��وؤول��ون حكوميون  و  ق����ادة  اأ����ش���اد 
التميز احلكومي  بنتائج جائزة  عرب 
ال���ذي تقوم  الكبري  ال���دور  و  ال��ع��رب��ي 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ب��رع��اي��ة ���ش��اح��ب  ب���ه 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
بني  "رعاه اهلل" بالتعاون  دبي  حاكم 
واملنظمة  االإم���������ارات  دول�����ة  ح��ك��وم��ة 
جامعة  يف  االإداري���ة  للتنمية  العربية 
الدول العربية، يف اإحداث نقلة نوعية 
ال��ع��م��ل احل���ك���وم���ي، وت��ع��زي��ز روح  يف 
اأف�����ش��ل اخلدمات  ل��ت��ق��دمي  امل��ن��اف�����ش��ة 
ما  العربية،  باملجتمعات  ترتقي  التي 
التطوير  من  جديدة  ملرحلة  يوؤ�ش�س 

االإداري احلكومي.
فقد هناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ نواف 
دولة  اأم���ري  ال�شباح  اجل��اب��ر  االأح��م��د 
املنفوحي  اأحمد  املهند�س   .. الكويت 
ال��ك��وي��ت مبنا�شبة  ب��ل��دي��ة  م��دي��ر ع���ام 
منحه جائزة التميز احلكومي العربي 
والبيئة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزارة  م���ن 
كاأف�شل مدير بلدية يف املدن العربية 
الذي  املتميز  ال��ت��ك��رمي  ب��ه��ذا  م�شيدا 
التوفيق  دوام  ل���ه  ومت��ن��ى  ب���ه  ح��ظ��ي 
واالإ�شهام  ال��ع��زي��ز  ال��وط��ن  خ��دم��ة  يف 
املحافل  خم��ت��ل��ف  يف  ���ش��اأن��ه  رف��ع��ة  يف 

االإقليمية والدولية.
�شعادة  قال  تعليقه هذه اجلائزة،  ويف 
اأح��م��د امل��ن��ف��وح��ي، م��دي��ر ع���ام بلدية 
اأن  وي�����ش��ع��دين  "ي�شرفني  ال��ك��وي��ت: 
اأهدي هذه اجلائزة اإىل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ نواف االأحمد و�شمو ويل عهد 
فهذه  االأحمد  م�شعل  ال�شيخ  الكويت 
املقام  احل��ب��ي��ب يف  ل��وط��ن��ي  اجل���ائ���زة 
ال�شيا�شية  القيادة  دع��م  ون��ت��اج  االأول 

لنا طوال ال�شنوات املا�شية".
و عرّب املنفوحي عن �شعادته القرتان 
ا���ش��م��ه ب��ج��ائ��زة حت��م��ل ا���ش��م �شاحب 
وقال  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
اأن يقرتن ا�شمي  :" انه ل�شرف كبري 
مب�����ش��م��ى ج���ائ���زة حت��م��ل ا����ش���م قائد 
عربي م��ن ط��راز خا�س ل��ه ب��اع كبري 
يف ميادين التنمية يف الوطن العربي 
لكل  امل�شتمر  ودع��م��ه  ال��راق��ي  بفكره 
املوؤ�ش�شات واجلهات واالأفراد والرامي 
اإىل تطوير املدن العربية و�شاكنيها.. 
خمل�شة  جهود  نتاج  اجل��ائ��زة  اأن  كما 
ال���ب���ل���دي���ة من  زم�����ائ�����ي يف  ب���ذل���ه���ا 
اأنها  ���ش��ك  وال  وم��وظ��ف��ني  ق��ي��ادي��ني 
حتملنا م�شوؤولية م�شاعفة، اأثق باأننا 

�شنتعاون جميعا لنكون لها".
التقدير  " ك��ل   : املنفوحي  اأ���ش��اف  و 
ال�شنوات  ط������وال  دع���م���ن���ا  م����ن  ل���ك���ل 

اأو  ال�شحيح  ب��ال��ف��ك��ر  ���ش��واء  امل��ا���ش��ي��ة 
حتقيق  ا�شتطعنا  حتى  البناء  النقد 
العمل  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  ن���وع���ي���ة  ن��ق��ل��ة 
ال��ب��ل��دي، وب��ات��ت ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت من 
اأف�شل ع�شر جهات تطويرا يف العامل 
وما من �شك اأن هذه اجلائزة حتملنا 
اجلميع  ونعد  امل�شوؤولية،  م��ن  امل��زي��د 
باأن ن�شتمر يف العطاء والعمل باأق�شى 
جهود ممكنة يف �شبيل تطوير اأجهزة 
ت�شتحقها  التي  املكانة  وبلوغ  البلدية 

بني البلديات يف العامل كله".
نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اأك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
خ��ل��ي��ف��ة مم��ث��ل جالة  اآل  ح��م��د  ب���ن 
االإن�شانية  ل��اأع��م��ال  البحرين  ملك 
اأن جت��رب��ة مملكة  ال�����ش��ب��اب  و����ش���وؤون 
ال�شباب  متكني  يف  ال��رثي��ة  البحرين 
باتت م�شرب االأمثال على امل�شتويني 
توجيهات  بف�شل  والعاملي،  االإقليمي 
ج���ال���ة امل���ل���ك ح��م��د ب���ن ع��ي�����ش��ى اآل 
خليفة عاهل البحرين الذي دائماً ما 
وبرامج  مبادرات  اإي��اء  على  يحر�س 
م�شاعفة  اأه���م���ي���ة  ال�����ش��ب��اب  مت��ك��ني 
والعمل على تطوير قدرات ومهارات 
ال�شباب ب�شكل م�شتمر باعتبارهم نواة 
عاتقهم  على  تقع  وال��ذي��ن  امل�شتقبل 

موا�شلة بناء البحرين احلديثة.
حمد  ب��ن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��ار  و 
اآل خليفة اإىل اأن حتقيق وزارة �شوؤون 
اأف�شل  ج���ائ���زة  وال��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ب��اب 
لتمكني  ع����رب����ي  ح���ك���وم���ي  م�������ش���روع 
»�شناعة  ب���رن���اجم���ه���ا  ع����ن  ال�������ش���ب���اب 
التميز  جائزة  �شمن  وذل��ك  النخبة«، 
اأقيمت  ال����ت����ي  ال���ع���رب���ي  احل���ك���وم���ي 
العربية،  ال���دول  جامعة  مظلة  حت��ت 
بال�شراكة بني حكومة دولة االإمارات 
االإداري���ة  للتنمية  العربية  واملنظمة 
يف  الكبري  التطور  على  وا���ش��ح  دل��ي��ل 
املبادرات والربامج التي تقدم لل�شباب 
ت�شهم  وال���ت���ي  اجل���وان���ب  يف خم��ت��ل��ف 
لتحويل  ك��ب��رية  ف��ر���ش��ة  م��ن��ح��ه��م  يف 
لانطاقة  ف��ر���س  اإىل  ال��ت��ح��دي��ات 
اآفاق  اإىل  البحريني  ال�شبابي  بالعمل 
وليكون  وال��ن��م��اء،  التطور  م��ن  رحبة 
عملية  يف  االأ�شا�شي  العن�شر  ال�شباب 

التنمية.
مملكة  جت���رب���ة  اأن  ���ش��م��وه  واأ�����ش����اف 
جنحت  ال�شباب  متكني  يف  البحرين 
القوة  م��واط��ن  ا�شتك�شاف  يف  بامتياز 
لديهم و عملت على تقويتها ومتكني 
ال�����ش��ب��اب ع���رب ب���رام���ج ن��وع��ي��ة ب����ارزة 
ت�شهم يف �شقل مواهبهم االأمر الذي 
الكوادر  من  العديد  تخريج  يف  اأ�شهم 
التي حتمل ق�ش�س  ال�شباب  الوطنية 
جناح ملهمة ت�شتحق الت�شجيع والقاء 
مملكة  اأن  اإىل  م�شريا  عليها  ال�شوء 

نحو  م�شريتها  يف  ما�شية  البحرين 
متكني ال�شباب وت�شدير جتربتها اىل 
جتربتها  باعتبار  ال��ع��امل  دول  جميع 
امل�شتوى  على  املتميزة  ال��ت��ج��ارب  م��ن 

العاملي.
اآل  نا�شر بن حمد  ال�شيخ  �شمو  ون��وه 
خليفة اإىل اأن املجل�س االأعلى لل�شباب 
والريا�شة �شيوا�شل م�شريته يف و�شع 
اخل��ط��ط وال����ربام����ج ال��ت��ي ت�����ش��ه��م يف 
متكني ال�شباب البحريني وحتقيقهم 
مل��خ��ت��ل��ف االإجن����������ازات، وال���ب���ن���اء على 
م���ا حت��ق��ق ل��ل��ح��رك��ة ال�����ش��ب��اب��ي��ة من 
التحول  اأب���رزه���ا  ك���ث���رية،  م��ك��ت�����ش��ب��ات 
املواهب  واإب���راز  و�شقل  اكت�شاف  اإىل 
ال�شبابية البحرينية وت�شليط ال�شوء 
املقبلة  الفرتة  اأن  اىل  م�شرًيا  عليها، 
�شت�شهد املزيد من املبادرات والربامج 
البحرين  جت����رب����ة  ����ش���ت���رثي  ال����ت����ي 
ال�شباب،  متكني  وجم���االت  ال�شبابية 
اإ�شافية  ف��ر���س  ال�����ش��ب��اب  و���ش��ت��ع��ط��ي 
الإبراز قدراتهم ودورهم احلقيقي يف 

املجتمع.
حلمي  هالة  الدكتورة  معايل  واأك��دت 
والتنمية  التخطيط  وزي��رة  ال�شعيد، 

م�شر  ج���م���ه���وري���ة  يف  االق���ت�������ش���ادي���ة 
العربية اأن فوزها بجائزة اأف�شل وزير 
ع��رب��ي ه��و ت��ق��دي��ر جل��ه��ود جمهورية 
م�����ش��ر ب��ج��م��ي��ع م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا خال 
التطوير  جم��ال  يف  املا�شية  ال�شنوات 
وتقدير  ودع����م  واحل��ك��وم��ي  االإداري 
كفاءتها  اأثبتت  التي  امل�شرية  للمراأة 
امل�شرية  احلكومة  قلب  يف  وجدارتها 
التي  والقطاعات  امللفات  ويف خمتلف 

تديرها.
االإم����ارات  ل��دول��ة  بال�شكر  ت��ق��دم��ت  و 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة و ج��ام��ع��ة ال����دول 
موؤكدة  ال��ت��ك��رمي،  ه��ذا  على  العربية 
القيادة  دع��م  نتيجة  االإجن���از  ه��ذا  اأن 
امل�شرية غري امل�شبوق للمراأة والتنوع 
الكبري الذي تديره يف خمتلف امللفات 
احلكومي،  ال��ع��م��ل  يف  وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا 
اأن��ه ميثل ثمرة عمل فرق عملنا  كما 
احلكومة  رئي�س  راأ�شها  على  و  معها 

امل�شرية.
وزير  �شعراوى،  حممود  اللواء  هناأ  و 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة امل�������ش���ري ال���ل���واء 
بور�شعيد  حم��اف��ظ  الغ�شبان،  ع���ادل 
الوطن  يف  حمافظ  اأف�شل  الختياره 

احلكومي  التميز  م�شابقة  يف  العربي 
اأق���ي���م���ت حت���ت رعاية  ال���ت���ي  ال���ع���رب���ي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 

را�شد اآل مكتوم.
وقال �شعراوي اإن حمافظة بور�شعيد 
�شهدت خال ال�شنوات املا�شية تطوراً 
كبرياً يف املجاالت والقطاعات كافة يف 
ظل متابعة م�شتمرة من اللواء عادل 
الغ�شبان، لتنفيذ عدد من امل�شروعات 
التي  واال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ال���ق���وم���ي���ة 
ال�شاملة  التنمية  حتقيق  اإىل  تهدف 
اأف�شل  خدمات  وم�شتوى  باملحافظة 

للمواطنني.
ال�شيا�شية  ال���ق���ي���ادة  اه���ت���م���ام  واأك������د 
ال��وزراء ملف  ومتابعة رئي�س جمل�س 
املقدمة  حت�شني اخلدمات احلكومية 
ل��ل��م��واط��ن��ني ب��ج��م��ي��ع امل��ح��اف��ظ��ات يف 
التي  الرقمى  التحول  اإطار منظومة 
تقوم بها م�شر . واأ�شاد وزير التنمية 
املحلية امل�شري بالقائمني على جائزة 
���ش��اع��دت يف  ال��ت��ي  التميز احل��ك��وم��ي، 
ال�شنوات  اإح��داث طفرة كبرية خال 
وتعزيز  االأداء احلكومي،  االأخ��رية يف 
باجلهاز  العاملني  بني  املناف�شة  روح 

االداري للدولة مبا ي�شاعد يف تقدمي 
اأف�شل اخلدمات للمواطن العربي. و 
دع��ا ال��ل��واء حممود ���ش��ع��راوي، جميع 
والديوان  املحلية  ب����االإدارة  العاملني 
العام للوزارة اإىل التفاين واالإخا�س 
مب�شتوى  وال����ن����ه����و�����س  ال���ع���م���ل  يف 
اخلدمات املقدمة للمواطنني واإيجاد 
احللول املبتكرة للم�شاكل التى تواجه 

املواطنني.
ال�����ش��ي��د، م���دي���ر املركز  ن��ه��ى  وق���ال���ت 
اأول  امل����ن����ت����زه  ب���ح���ي  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي 
مب�شر  االأ�����ش����ك����ن����دري����ة  مب���ح���اف���ظ���ة 
موظفة  اأف�������ش���ل  ب���ل���ق���ب  وال����ف����ائ����زة 
ح��ك��وم��ي��ة ع��رب��ي��ة، اإن��ه��ا اه��ت��م��ت جداً 
جديدة  اأن����ه����ا  خ���ا����ش���ة  ب���امل�������ش���اب���ق���ة، 
وخمتلفة و�شاركت فيها و�شط العديد 

من املتقدمني.
واأ�شافت: "هناك 5 معايري للجائزة 
امل�شتمر،  ال��ت��ع��اون  يف  ال��رغ��ب��ة  م��ن��ه��ا 
وع���دم ال���وق���وف ع��ن��د ال�����ش��ه��ادة فقط 
وامل�شاركة  العملية  اخل��ربات  وتطوير 
كل  اأن  اإىل  ..م�����ش��رية  املوؤمترات"  يف 
االأزمات  التغلب على  اأث��ر يف  له  ذل��ك 
التي يواجهها املوظف ويحولها لتميز 

وتقدمي  ل��ل��ري��ادة  ي�شل  حتى  وجن���اح 
املواطنني  م���ع  اجل���دي���دة  اخل���دم���ات 

واإجناز املهام.
ونوهت اإىل اأن اأكرث اأزمة تغلبت عليها 
وحولتها لطاقة اإيجابية عند حدوث 
ح��ري��ق يف امل���رك���ز ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ومت 
قدمت  اأن��ه��ا  مو�شحة  معها  التعامل 
للمواطنني  اخل���دم���ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
م��ن خ���ال ف��ت��ح ق��ن��وات ت��وا���ش��ل عن 
طريق �شفحات التوا�شل االجتماعي، 
معها،  والتعامل  ال�شكاوى  وا�شتقبال 

حتى التو�شل حللول.
ال�شعودية  ال��ت��ج��ارة  وزارة  ت��وج��ت  و 
العربي  احل��ك��وم��ي  ال��ت��م��ي��ز  ب��ج��ائ��زة 
اأكرث  ب��ني  م��ن  عربية  وزارة  كاأف�شل 
من 5 اآالف م�شاركة حكومية عربية، 
اأف�شل  وف��ق  املوؤ�ش�شي  للتميز  نتيجة 
مفاهيم  وت��ب��ن��ي  ال���دول���ي���ة،  امل��ع��اي��ري 
االأداء  وحوكمة  والتطوير،  االب��ت��ك��ار 
واال�شرتاتيجيات  االأه���داف  لتحقيق 

املرتبطة بالروؤية.
اأف�شل  ال������وزارة ج���ائ���زة  ك��م��ا ح��ق��ق��ت 
العامل  م�شتوى  على  حكومية  خدمة 
�شركتك«  »اأ�ش�س  خدمة  ع��ن  العربي 

التي مُتكن من التاأ�شي�س االإلكرتوين 
لل�شركات خال 30 دقيقة بعد اأمتتة 

جميع االإجراءات.
امل��ن��ا���ش��ب��ة ق���ال وزي���ر التجارة  وب��ه��ذه 
الق�شبي  م��اج��د  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ع��ودي 
التميز  التجارة بجائزة  وزارة  اإن فوز 
يرعاها  ال���ت���ي  ال���ع���رب���ي  احل���ك���وم���ي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
را�شد اآل مكتوم كاأف�شل وزارة عربية 
اإجن����از ج��دي��د ل��وط��ن��ن��ا ال���غ���ايل، وهي 
 ،2030 اململكة  روؤي����ة  ث��م��ار  اإح����دى 
والعمل  االإب��داع��ي��ة  باجلهود  م�شيداً 

الدوؤوب لفريق العمل.
ال�شائقني  ت��رخ��ي�����س  اإدارة  ف����ازت  و 
الرتخي�س  "م�شروع  وامل����رك����ب����ات 
اأف�شل  ف��ئ��ة  ع���ن  ب�������االأردن  املتنقل" 
ح��ك��وم��ي��ة فيما  ت���ط���وي���ري���ة  جت���رب���ة 
ف���از ال��ع��ق��ي��د ال��دك��ت��ور ���ش��اح الدين 
القلب  جراحة  ا�شت�شاري  الطراب�شة 
االأردنية  امللكية  الطبية  اخلدمات  يف 
عن فئة اأف�شل موظف حكومي عربي 
يف حني فازت الدكتورة منى م�شعلفي 
املركز الوطني للبحوث الزراعية عن 

فئة اأف�شل موظفة حكومية عربية.
وب�����ه�����ذه امل���ن���ا����ش���ب���ة اأ�������ش������ادت وزي������رة 
املوؤ�ش�شي  االأداء  ل��ت��ط��وي��ر  ال����دول����ة 
االأردنية  اململكة  يف  العجارمة  راب��ع��ة 
حققها  ال��ت��ي  بالنجاحات  الها�شمية 
املوؤ�ش�شات  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  االأردن 
واالأف��راد امل�شاركني يف ال��دورة االأوىل 
العربي  احلكومي  التميز  جائزة  من 
م���وؤخ���راً يف  نتائجها  اإع����ان  ال��ت��ي مت 

دولة االإمارات.
واأك����دت ال��ع��ج��ارم��ة ح��ر���س احلكومة 
امللك  م����ن  م�����ش��ت��م��رة  وب���ت���وج���ي���ه���ات 
عبداهلل الثاين عاهل االأردن على دعم 
التميز املوؤ�ش�شي الذي من �شاأنه تنفيَذ 
احلكومية  واال�شرتاتيجيات  ال���روؤى 
هذه  اإط��اق  اأن  مو�شحة  امل�شتقبلية، 
الر�شمي  احلر�س  عن  يعرب  اجلائزة 
والتح�شني  ال��ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي، 
العربي،  الوطن  يف  االإداري  والتميز 
العربية،  احلكومية  الكفاءات  ويكّرم 
وي��خ��ل��ق ف��ك��راً ق��ي��ادي��اً اي��ج��اب��ي��اً لدى 

القطاعات احلكومية.
و دعت العجارمة االأف��راد واملوؤ�ش�شات 
احل���ك���وم���ي���ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ال������دورة 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن اجل���ائ���زة ال��ت��ي تنظمها 
االإداري�����ة  للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
العربية  ال�������دول  جل���ام���ع���ة  ال���ت���اب���ع���ة 
وب��دع��م م��ن ح��ك��وم��ة دول���ة االإم����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، واال����ش���ت���ف���ادة من 
جت��رب��ة امل�����ش��ارك��ني يف ال����دورة االأوىل 
التي عقدت يف ظل ظروف ا�شتثنائية 

لتحقيق نتائج اأف�شل.

•• اأبوظبي-الفجر:

خرجت اأكادميية �شيف بن زايد للعلوم ال�شرطية واالأمنية يف القيادة العامة 
ل�شرطة اأبوظبي عدًدا من منت�شبيها امل�شاركني يف دورة مقيمني املعتمدين . 
للعلوم  زاي��د  بن  �شيف  اأكادميية  ال�شام�شي، مدير  العميد ثاين بطي  وك��ان 
االأكادميية،  مقر  يف  املنت�شبني،  تخريج  حفل  �شهد  قد  واالأمنية  ال�شرطية 
املمار�شات  اأف�شل  وف��ق  املحا�شرين  واعتماد  تاأهيل  على  احل��ر���س  م��وؤك��ًدا 

املحلية والدولية والتي تلبي احتياجات  �شرطة اأبوظبي يف االرتقاء باجلودة 
التعليمية للربامج التدريبية.

من  باالأكادميية  املحا�شرين  العتماد  هامة  كخطوة  ال���دورة  اأهمية  واأك��د 
الهيئة الوطنية للموؤهات، الفتاً  اإىل احلر�س على تطوير عملية التخطيط 
والتقييم للمنت�شبني للدورات املختلفة يف االأكادميية، و وتعريفهم ب�شياغة 
التاأكيد على توثيق قرارات  املعارف واملهارات والكفاءات مع  قرارات تقييم 

التقييم . 

•• دبي-الفجر:

�شخيا  دعما  ال��رب  دار  جمعية  قدمت 
الطبية  ال��ع��ل��م��ي��ة  االأب���ح���اث  ل�����ش��ال��ح 
لت�شدي لفريو�س كورنا »كوفيد 19« 
امل�شتجد التي تتبناها موؤ�ش�شة اجلليلة 
بن  را���ش��د  »ب�شمة  مبادرتها  اإط���ار  يف 
�شعيد«، رحمه اهلل تعاىل، لت�شكل اأول 
جمعية خريية تدعم املوؤ�ش�شة وتدون 

ا�شمها على »حائط املتربعني.«
ال����دع����م، حم��م��د �شهيل  ق��ي��م��ة  ���ش��ل��م 
املهريي، املدير التنفيذي جلمعية دار 
الرب  د. عبد الكرمي �شلطان العلماء 
اجلليلة،  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س 
مبقر املوؤ�ش�شة يف مدينة دبي الطبية، 
امل�شوؤولني  م���ن  جم��م��وع��ة  ب��ح�����ش��ور 
حممد  واأك���د  اجلانبني.  يف  واملعنيني 
اهتماما  ت��ويل  ال��رب«  »دار  اأن  املهريي 
خا�شا وحر�شا كبريا على دعم قطاع 
الطبي  وال���ق���ط���اع  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
االإم�����ارات،  دول���ة  يف  ع��م��وم��ا  ال�شحي 
ودع�������م ج����ه����ود ال�����دول�����ة حت����دي����دا يف 
والت�شدي  الفريو�س  انت�شار  مواجهة 
ترجمة  املتوا�شلة،  العاملية  للجائحة 
ديننا  من  امل�شتمدة  لقيمها  وجت�شيدا 
احل��ن��ي��ف و���ش��ي��ا���ش��ة ال����دول����ة وروؤي�����ة 
الر�شيدة. م�شيفا  قيادتنا  وتوجيهات 

اإىل اأن قيمة البحث العلمي واأهميته 
يف احلقل الطبي جتلت خال اجلائحة 
العاملية امل�شتمرة، عرب دوره يف حماية 
من  اأف����راده  و���ش��ام��ة  املجتمع  �شحة 
اأمنه  وتعزيز  واالأوب���ئ���ة،  ال��ف��ريو���ش��ات 
وع��اف��ي��ت��ه. و����ش���دد امل���ه���ريي ع��ل��ى اأن 
املجتمعية يف  ال��رب«  مب�شاهمتها  »دار 
بت�شجيل  تعتز  العلمي،  البحث  دع��م 
االآيل«  املتربعني  »حائط  على  ا�شمها 
دب��ي، وه��و مبثابة  مبقر »اجلليلة« يف 
اأو لوحة �شرف ومتيز  »حائط �شريف« 
كربى، يدون ويوثق اأ�شماء امل�شاهمني 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ودع����م   ، امل���ب���ادرة  يف 
حتديدا،  الطبية  واالأب��ح��اث  اإج��م��اال، 
يف ح��ق��ل ي�����ش��غ��ل ال���ع���امل ح��ال��ي��ا، وهو 
الفريو�س،  وق��ه��ر  ل��ل��وب��اء  ال��ت�����ش��دي 
ا�شم  اأن  واع����ت����زازا  ���ش��رف��ا  وي���زي���ده���ا 

���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة،  را�شد 
دبي،  ال�����وزراء، ح��اك��م  رئ��ي�����س جمل�س 
اأ�شماء املتربعني  »رعاه اهلل«، يتو�شط 
ال�شريف.  اجل���دار  وي��زي��ن  وامل�شاهمني 
اجلمعية  ب���ح���ر����س  امل����ه����ريي  ون������وه 
تعزيز  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ة  وف��ل�����ش��ف��ت��ه��ا 
يف  وال��وط��ن��ي��ة،  املجتمعية  ���ش��راك��ات��ه��ا 
وم�شاعدة  واالإن�شانية،  الوطن  خدمة 
والتخفيف  وامل��ن��ك��وب��ني  امل��ح��ت��اج��ني 
ودعم  ومعي�شيا،  ماديا  معاناتهم  من 
ال�شعادة  ون�شر  واال�شتدامة،  التنمية 
االإمارات  اأبناء  بني  االإيجابية  والقيم 
اجلليلة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ومت��ث��ل  وال���ع���امل، 
الرب«، على  ل�«دار  ا�شرتاتيجيا  �شريكا 
الدور  املا�شية، يف ظل  االأع���وام  م��دار 
احل����ي وال���ف���اع���ل ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة يف دعم 

ومتويل االأبحاث الطبية يف جامعات 
تركيزها على  املختلفة، مع  االإم��ارات 
دع����م االأم����را�����س، ال��ت��ي ي��ع��اين منها 
ال�شكري  م��ث��ل  االإم����������ارات،  جم��ت��م��ع 
الع�شر  واأمرا�س  وال�شرطان  والقلب 
املنت�شرة يف الدولة. ومن جانبه �شرح 
الدكتور عبد الكرمي �شلطان العلماء، 
اجلليلة:  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س 
»يف حني تتطلع دولة االإمارات العربية 
القادمة،  عاًما  اخلم�شني  اإىل  املتحدة 
نتخذها  التي  الهامة  اخلطوات  تربز 
والتقدم  ال��ط��ب��ي  االب���ت���ك���ار  يف  ك���اأم���ة 
لنا  اإل��ه��ام  كم�شدر  والبحثي  العلمي 
عن  نعرب  اأن  اإال  ي�شعنا  وال  جميًعا. 
الرب«  دار  »جلمعية  و�شكرنا  امتنانا 
على التربع ال�شخي الذي قدموه لنا، 
اال�شتثمار  ب��اأن  مثلنا  يوؤمنون  الأنهم 
بالغ  اأم����ًرا  ُي��ع��د  الطبية  ال��ب��ح��وث  يف 
اأعمار االأجيال  االأهمية لزيادة معدل 
العامل  وا�شتدامتها. لقد مر  القادمة 
ل�شنا مبعزل  بتغيريات كبرية، ونحن 
عنه حيث منر بهذه املرحلة احلرجة، 
ال��ع��ل��م والعمل  ع��ل��ى  ن��ع��ت��م��د  ول��ك��ن��ن��ا 
ن�شعر  اإذ  االأرواح  الإنقاذ  مًعا  اخل��ريي 
دار  »جمعية  ا�شم  روؤي���ة  عند  بالفخر 
الرب« على لوحة املتربعني يف ب�شمة 

را�شد بن �شعيد«.

بلدية عربي  مدير  اأف�سل  باختياره  املنفوحي  يهنئ  الكويت  • اأمري 
• ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة: توجيهات امللك حمد بن عي�سى اأ�سهمت يف اإثراء جتربة البحرين يف متكني ال�سباب

م�سر و املراأة امل�سرية جلهود  تقدير  عربي  وزير  اأف�سل  بجائزة  الفوز  ال�سعيد:  • هالة 
الغايل وهو من ثمار روؤية اململكة 2030 لوطننا  جديد  اإجناز  ال�سعودي:  التجارة  • وزير 

االأداء املوؤ�س�سي االأردنية: اجلائزة تعرب عن احلر�س الر�سمي العربي  لتطوير  الدولة  • وزيرة 
على التطوير والتح�سني والتميز االإداري يف الوطن العربي

باأف�سل موظف عربي: اأ�ستمع لل�سكاوى واملواطن �سعر باالهتمام الفائزة  ال�سيد  • نهى 

اإ�صادات عربية وا�صعة بنتائج جائزة التميز احلكومي العربي يف دورتها الأوىل

تخريج دورة متخ�ص�صة باأكادميية 
�صيف بن زايد

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

اأ�شاد اللواء علي عبد اهلل بن علوان قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة ، بربامج 
ومبادرات التوعية االأمنية التي ينظمها فرع التوعية واالإعام املروري 
ب�شرطة راأ�س اخليمة، من خال احلمات املرورية، وتوزيع الربو�شورات 
لن�شر  املختلفة  االإعام  والتوا�شل مع اجلمهور، عرب و�شائل  التوعوية، 
الر�شائل املرورية التوعوية، وفر�س �شلطة القانون، م�شيداً بجهود �شرطة 
راأ�س اخليمة املرورية احلثيثة، التى تعمل على تطبيق اإ�شرتاتيجية وزارة 
اأمن و�شامة  اأمن الطرق، باحلفاظ على  اإىل �شبط  الرامية  الداخلية 

اأرواح م�شتخدمي الطرق من املخاطر املختلفة.
من جانبه اأكد العميد الدكتور حممد �شعيد احلميدي مدير عام العمليات 

املرورية واالإ�شابات  اأن م�شكلة احلوادث  راأ�س اخليمة،  املركزية ب�شرطة 
ذلك  املجتمع،  تواجه  التي  امل�شاكل  واأخطر  اأه��م  تعد من  الناجتة عنها، 
الأنها ت�شتنزف قدراً كبرياً من املوارد الب�شرية، كما اأنها تت�شبب يف خ�شائر 
العوامل  م��ن  ملجموعة  نتاج  وه��ي  ك��ب��رية،  اإجتماعية  واآث���ار  اقت�شادية، 
املرورية واالإ�شابات،  اإىل حدوث احلوادث  توؤدي بدورها  التي  واالأ�شباب 
حمذراً يف الوقت ذاته اأفراد اجلمهور اإىل جتنب هذه العوامل واالأ�شباب 
مثل ال�شرعة الزائدة، وعدم تقدير م�شتخدمي الطريق للم�شافات، وعدم 
عدم  مع  خلوه،  من  التاأكد  دون  امل�شار  دخ��ول  اأو  ال�شري،  بخط  االل��ت��زام 
احلمراء،  ال�شوئية  االإ���ش��ارة  وتخطي  املركبات،  بني  كافية  م�شافة  ترك 
والقيادة بطي�س وتهور، اأو انفجار االإطار على �شبيل املثال، موجهاً عناية 
ال�شائقني وم�شتخدمي الطريق، ب�شرورة اأخذ احليطة واحلذر، وتقدير 

الطريق واالآخرين حق تقديرهم، حفاظاً على �شامة االأرواح واحلقوق 
واملمتلكات.

اإمارة  ب��اأن  اخليمة،  راأ���س  ب�شرطة  املركزية  العمليات  ع��ام  مدير  و���ش��ّرح 
راأ�س اخليمة قد حققت انخفا�شاً ملحوظاً يف املعدل الن�شبي لاإ�شابات 
 30 1 يناير وحتى  امل��روري��ة، خ��ال الفرتة من  الناجتة عن احل��وادث 
�شبتمرب 2020 مقارنة بالعام املن�شرم  2019، بن�شبة 38  % ، فيما 

كانت ن�شبة الوفيات 50 %
 يف 2020 لنف�س الفرتة مقارنة بعام 2019  وذلك وفقاً لاإح�شائية 
العامة للعمليات  ب��االإدارة  املرور والدوريات  اإدارة  ال�شادرة عن   املرورية 
البليغة  ب��ني  االإ���ش��اب��ات  تنوعت  حيث  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  ب�شرطة  امل��رك��زي��ة 

واملتو�شطة والب�شيطة.

 واأ�شاف العميد الدكتور حممد احلميدي، اأن انخفا�س املعدل الن�شبي 
امل��ل��ح��وظ، ل��اإ���ش��اب��ات ال��ن��اجت��ة ع��ن احل����وادث امل��روري��ة ب��راأ���س اخليمة،  
ي��ع��ود اإىل  اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ���ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، يف 
تد�شني  خ��ال  من  الطريق،  وم�شتخدمي  لل�شائقني  امل��روري��ة  التوعية 
التاأكيد  التوعوية، والعمل على  املرورية وتوزيع الربو�شورات  احلمات 
واح��رتام حقوق  وامل��رور،  ال�شري  بقوانني  االلتزام  با�شتمرار على  عليهم 
التي  الركائز  اإح��دى  تعد  التي  امل��روري��ة  التوعية  دور  مثمناً  االآخ��ري��ن، 
ال�شركاء  مع  املبذولة  اجلهود  عن  ف�شًا  امل��روري،  ال�شبط  عليها  يقوم 
ال�شامة على  االإ�شرتاتيجيني واجلهات ذات العاقة، يف تعزير تدابري 
الطرق، ويف املركبات، االأمر الذي اأ�شهم ب�شورة ملحوظة يف التقليل من 

االإ�شابات الناجتة عن احلوادث املرورية واآثارها ال�شلبية.

انخفا�ض اجمايل الإ�صابات الناجمة عن احلوادث املرورية براأ�ض اخليمة بن�صبة 38 %

»دار الرب« تدعم موؤ�ص�صة اجلليلة بن�صف مليون درهم لأبحاث عالج »كوفيد-19 امل�صتجد
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•• اأبوظبي - الفجر

اأكدت اأمل العفيفي االأمني العام 
جل���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة ال��رتب��وي��ة على 
ق��ي��ادة وحكومة  ال��وط��ن  اع��ت��زاز 
ال�شهداء  ب��ت�����ش��ح��ي��ات  و����ش���ع���ب���اً 
اأرواحهم  ال��ذي��ن ق��دم��وا  االأب����رار 
الوطن  ع����ن  دف����اع����اً  ال���ط���اه���رة 
لل�شام  واإع����اء ل��راي��ت��ه ون�����ش��راً 
الوطن  رب������وع  يف  واال����ش���ت���ق���رار 
ال�شهيد  �شورة  و�شتظل  والعامل، 
حولها  تلتف  قلوبنا  يف  نا�شعة 
واعتزازاً  وزه���واً  ف��خ��راً  االأج��ي��ال 
مبا قدمه ال�شهداء من ت�شحيات 
خ��ال��دة ، ف��ق��د ج����ادوا ب��ال��روح يف 
راي��ة احل��ق ودفاعاً  اإع���اء  �شبيل 
عن املظلومني ون�شرة لل�شعفاء 
ال�شهداء  مكانة  الوطن  وُيعلي   ،
يكللها  واالأف������ئ������دة  ال���ق���ل���وب  يف 
ب��ال��ع��رف��ان واالم��ت��ن��ان مل��ا قدموه 
واليوم  ال��غ��ايل  وط��ن��ن��ا  �شبيل  يف 
ون�شلط  ب���ال�������ش���ه���داء  ن���ح���ت���ف���ي 
ع��ل��ى م��اآث��ره��م اخلالدة  ال�����ش��وء 
والتي ينبغي علينا اأن نغر�شها يف 
نفو�س اأبنائنا منذ ال�شغر بحيث 
ي��ت��ع��رف ك���ل م��ن��ه��م ع��ل��ى قيمة 
يف  قدمت  التي  الت�شحيات  ه��ذه 
�شبيل الوطن ودفاعاً عن كرامته 
عزيز  فالوطن  وقيمه،  ومبادئه 
ب����االأرواح،  ونفتديه  قلوبنا  على 
القائد  مدر�شة  يف  تعلمنا  هكذا 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س 
 ،« ث����راه  اهلل  ط��ي��ب   « ن��ه��ي��ان  اآل 
الوطن،  ع��زة  نكون  كيف  تعلمنا 

وه���و ن��ه��ج ت��وا���ش��ل ع��ل��ي��ه ال�شري 
قيادتنا الر�شيدة التي جعلت من 

الوطن اأيقونة يف قلوبنا . 
اإن   : ال���ع���ف���ي���ف���ي  اأم�������ل  وق�����ال�����ت 
واحتفاءه  ال���وط���ن���ي  االل���ت���ف���اف 
باأبنائه ال�شهداء اليوم اإمنا يج�شد 
يف  للوطن  ال�شامية  املكانة  تلك 
نكنه  ال���ذي  واالع���ت���زاز  نفو�شنا، 
لكل من قدم َرُوَحُه فداًء للوطن 
ودفاعاً عن مكت�شباته احل�شارية، 
واإعاًء لرايته وياأتي ال�شهيد يف 
املقدمة دائماً فقد جاد بالروح يف 
و�شطر  وال��ع��زة  ال�شرف  ميادين 
�شجل  ا�شمه يف  نور  بحروف من 
دفتيه  بني  يحمل  ال��ذي  التاريخ 
واملخل�شني  ال��ع��ظ��م��اء  م��ن��ج��زات 
فهنيئاً  الوطن،  وبنات  اأبناء  من 
وهنيئاً  اخل��ل��د  ج��ن��ة  يف  لل�شهيد 
توؤمن  ر�شيدة  وق��ي��ادٍة  بوطٍن  لنا 
بن�شر ال�شام وتر�شيخ اال�شتقرار 
للب�شر  الكرمية  احل��ي��اة  وت��وف��ري 

يف خمتلف ربوع العامل . 

اأمل العفيفي : �صهداوؤنا  نربا�ض 
ال�صالم وال�صتقرار

•• اأبوظبي-وام:

ك�شف املركز الوطني لاأر�شاد عن و�شول عدد حمطات الر�شد �شمن �شبكة 
97 حمطة  تتوزع على  121 حمطة  اإىل  بالدولة  واملناخ  الطق�س  مراقبة 
حمطات   6 اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  االم��ط��ار  لقيا�س  حمطة  و18  �شطحية  ر���ش��د 

�شطحية موجودة يف مطارات الدولة.
واأكد املركز اأن دقة التنبوؤات حلالة الطق�س واملناخ ال�شادرة عنه بلغت ما بني 
90 اإىل 97 باملئة والتي تعترب ن�شبة عالية بالن�شبة للمقايي�س العاملية التي 

حددتها املنظمة العاملية لاأر�شاد اجلوية.
وميتلك املركز �شبكة رادارات متطورة لر�شد ال�شحب والعوا�شف الرعدية 
رادارات   5 ال�شبكة من  وتتاألف  10 دقائق،  الدولة كل  وكميات االمطار يف 
والعني ودبي ومزيرعة وج�شيورة  اأبوظبي  ورادار متحرك موزعة يف  ثابتة 

ال�شحب  يف  املياه  قطرات  كمية  بر�شد  ال���رادارات  ه��ذه  تقوم  حيث  وال�شلع، 
وتبني الغيوم القابلة لا�شتمطار وتو�شح كمية االأمطار بها ومتى �شتهطل 
وتتابع م�شار حتركها واأماكن وجود العوا�شف الرعدية وعليه ميكن ا�شدار 

التحذيرات ب�شكل عايل الدقة لتجنب العوا�شف الرعدية.
ويعتمد املركز على ال�شور امل�شتقبلة من االأقمار اال�شطناعية لر�شد حركة 
ال�شحب واالتربة املثارة والعالقة يف الهواء القادمة من اأي اجتاه نحو الدولة 
املختلفة  الهواء  وكتل  االر�شية  الكرة  على  االعا�شري  حركة  ر�شد  وكذلك 

واأماكن تكون ال�شباب على الدولة وذلك كل 15 دقيقة.
القادمة  ال��ي��وم احل����ايل واالأي�����ام اخل��م�����س  ت��وق��ع��ات لطق�س  امل��رك��ز  وي��وف��ر 
عامل  ويعد  امل�شتقبلية/،  /اخل��رائ��ط  العددية  النماذج  خرائط  با�شتخدام 
املركز على نقل  التنبوؤ اجلوية لذلك يحر�س  العوامل يف  اأهم  اخلربة من 
واملحافظة عليها من خال عمل خرباء عامليني متخ�ش�شني  تلك اخلربة 

اإىل جانب اخلريجني العاملني يف هذا املجال.
و�شدد املركز على اأن عملية التنبوؤ تركز على تقدمي املعلومات التي تك�شف 
ل��اإن�����ش��ان مثل  االأخ��ط��ار احلقيقية  ت�شاحبها  ج��وي��ة  ت��غ��ريات  ح���دوث  ع��ن 
التحذير امل�شبق بوقوع االأعا�شري والفي�شانات واالأمواج العاتية وال�شواعق 
يعطيها  التي  ال�شباب  بحالة  التنبوؤ  كذلك  والرتابية  الرملية  والعوا�شف 
الروؤية  م��دي  ان��ع��دام  ع��ن  الناجمة  ل��اأ���ش��رار  جتنباً  ق�شوى  اأهمية  امل��رك��ز 

االأفقية واملحافظة على االأرواح واملمتلكات.
ويف �شياق مت�شل يعتزم املركز اإجراء درا�شة ميدانية يف �شيف العام 2021 
ملراقبة ور�شد عملية تلقيح ال�شحب ب�شكل مبا�شر با�شتخدام اأنظمة الطائرات 
اإطار جهوده لتوظيف تقنيات الذكاء اال�شطناعي يف  بدون طيار، وذلك يف 

عمليات اال�شتمطار.
منحة  على  احلا�شلة  امل�شروعات  اأح��د  خمرجات  على  بناء  الدرا�شة  وتاأتي 

برنامج االإم��ارات لبحوث علوم اال�شتمطار يف دورته الثالثة، الذي جنح يف 
االأقمار  وبيانات  اجلوية  التنبوؤات  لدمج  هرمية  بحث  خوارزميات  تطوير 
ال�شحب  لتلقيح  املنا�شبة  باملناطق  للتنبوؤ  ال����رادار  وب��ي��ان��ات  اال�شطناعية 

بوا�شطة الطائرات بدون طيار.
وت�شتخدم الدرا�شة طائرتني بدون طيار مزودتني بالكامل باأجهزة ا�شت�شعار 
اإ�شافة  اآن��ي��ة،  فيزيائية  ميكرو  قيا�شات  على  احل�شول  على  ق��ادرة  م�شغرة 
التلقيح اجلاهزة  م���واد  ت��ق��وم بنرث  ب��اآل��ي��ة  م���زودة  ب���دون ط��ي��ار  اإىل ط��ائ��رة 

لا�شتخدام.
ويقوم املركز بعملية اال�شتمطار لل�شحب لزيادة كمية االمطار على الدولة 
لهم مهارات  يقودها طيارين  وهي طائرات  4 طائرات حالياً  حيث ميتلك 
خا�شة يف الطريان ولهم خربة كبرية على هذا النوع من الطائرات ب�شبب 

مهام اال�شتمطار التي تتطلب الطريان بالقرب من ال�شحب الركامية.

•• راأ�س اخليمة : الفجر

ال��ل��واء علي عبد اهلل بن علوان  اأك��د 
ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د ع��ل��م ���ش��رط��ة راأ�����س 
اأهمية الدور املجتمعي  اخليمة على 
بو�شائله  االإع������ام  ب���ه  ي��ق��وم  ال����ذي 
التوعوية  الر�شائل  املختلفة ويف بث 
املعرفة  ج�شور  ومد  ال�شرائح  لكافة 
بني القيادات واجلهات الر�شمية من 

جهة واجلمهور من جهة اأخرى .
تكرمي  هام�س  على  �شعادته  وث��م��ن 
ال�شاهرة  ال��ع��ني  ف��ري��ق ع��م��ل جم��ل��ة 
ال��ع��ام اخلام�س  دخ��ول��ه��ا  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
والع�شرين الدور الفاعل الذي يقوم 
الق�شايا  ت��ن��اول  يف  العمل  فريق  ب��ه 
والتثقيفية  االأم��ن��ي��ة  وامل��و���ش��وع��ات 
ون�شر  املجتمع  رف��د  يف  ت�شهم  ال��ت��ي 
الوعي بني كافة �شرائحه  حالة من 

ال�شاهرة  " ال��ع��ني  منت�شبي  داع��ي��ا   ،
النجاح  طريق  يف  قدماً  للم�شي   "
وال���ت���م���ي���ز مب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى م����ع نهج 

الداخلية  وزارة  واإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
والقيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة 
ع��ب��د اهلل خمي�س  ال��ع��م��ي��د  وك����رم    .

احل���دي���دي ن��ائ��ب ق��ائ��د ع���ام �شرطة 
العقيد عبد  راأ���س اخليمة  بح�شور 
اإدارة  النعيمي مدير  �شلمان  بن  اهلل 

االإع����ام وال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة فريق 
م�شيدا  ال�شاهرة  العني  جملة  عمل 
ت�شليط  ي��ل��ع��ب��ون��ه يف  ال����ذي  ب���ال���دور 

االأمنية  ال��ق�����ش��اي��ا  ع���ل���ى  ال�������ش���وء 
هذه  ط���رح  يف  وال��ت��ن��وع  واملجتمعية 
جمهور  تطلعات  يلبي  مبا  الق�شايا 

القراء .
�شرطة  ع������ام  ق����ائ����د  ن����ائ����ب  ول����ف����ت 
العني  اأن جم��ل��ة  اإىل  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
ال�����ش��اه��رة ب��ات��ت ال���ي���وم واح�����دة من 
املتميزة  املخت�شة  االأمنية  امل��ج��ات 
فريق  ج��ه��ود  بف�شل  نظرياتها  ب��ني 
ال��ع��م��ل ون��وع��ي��ة امل��و���ش��وع��ات التي 
عليها  ال�شوء  وت�شليط  طرحها  يتم 
والتي ت�شهم يف رفع م�شتوى الوعي 
العمل  مبفهوم  واالرت��ق��اء  املجتمعي 
االعامي ال�شرطي الهادف ، م�شرًيا 
فريق  ال��ق��ي��ادة جل��ه��ود  ت��ق��دي��ر  اإىل 
عمل املجلة ال�شاعي دائما اإىل التميز 
االإعامية  ر�شالته  واأداء  وال��ت��ط��ور 

بكل مهنية وحرفية عالية .    

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�شامة الغذائية التزام نحو 1025 من�شاأة 
عمليات  وامت��ام  الذاتية  الرقابة  نظام  بتطبيق  وحيوانية  وزراع��ي��ة  غذائية 
مدخات  وج���ودة  الغذائية  ال�شامة  مبتطلبات  اخلا�شة  ال��ذات��ي  التفتي�س 
اأكتوبر  نهاية  وذل��ك حتى  املن�شاأة  ذات��ي��اً من خ��ال م�شوؤول  ال��زراع��ي  االإن��ت��اج 

املا�شي.
وتعمل الهيئة على حتفيز املن�شاآت الغذائية والزراعية واحليوانية العاملة يف 
اأبوظبي كافة على اال�شتفادة من نظام الرقابة الذاتية وامتام زيارات  اإم��ارة 
بالتعاون مع  بعد-  التفتي�س -عن  اال�شتفادة من خا�شية  و  الذاتي  التفتي�س 

مفت�س الهيئة لارتقاء مب�شتوى �شامة وجودة الغذاء.
"اأندرويد"  من�شتي  عرب  اإلكرتونيا  تطبيقا  الهيئة  ط��ورت  ال�شدد  ه��ذا  ويف 
الو�شول  للم�شتخدمني  يتيح  اللوحية  واالأجهزة  الذكية  iOS" للهواتف  و 
االإنتاج  ومدخات  الغذاء  �شامة  ومعايري  ب�شوابط  املت�شلة  املعلومات  اإىل 
الزراعية  اأو  الغذائية  املن�شاأة   م�شوؤويل  قبل  من  ا�شتخدامه  ويتم  ال��زراع��ي 
و�شمان  املن�شاأة  يف  العمليات  جميع  على  ذات��ي  تفتي�س  الإج��راء  احليوانية  اأو 

اأكدت  و  امل��م��ار���ش��ات.   الأف�شل  وف��ق��اً  الغذائية  ال�شامة  مبتطلبات  االل��ت��زام 
هيئة  يف  الرقابة  لقطاع  التنفيذي  املدير  ال�شويدي  ح��ارب  م��رمي  الدكتورة 
على  ي�شاعد  الذاتية  الرقابة  نظام  اأن  الغذائية  وال�شامة  للزراعة  اأبوظبي 
ت�شهيل مهمة الهيئة يف �شمان توفر الغذاء االآمن من بداية ال�شل�شلة الغذائية 
و�شواًل اإىل امل�شتهلك باالإ�شافة اإىل حت�شني جودة املنتجات واخلدمات املت�شلة 

بها وجتنب احلوادث املحتملة.
املرئي  االت�شال  خا�شية  على  الذاتية  الرقابة  تطبيق  يحتوي   "  : قالت  و 
عرب  مبا�شرة  املن�شاأة  م�شوؤول  مع  التوا�شل  من  الهيئة  مفت�شي  مُتكن  التي 
ب�شاأن  والتوجيه  ال��دع��م  وت��ق��دمي  بعد  ع��ن  التفتي�س  الإج���راء  وذل���ك  النظام 
االإجراءات  تنفيذ  مراجعة  و  اجليدة  واملمار�شات  الذاتي  التفتي�س  متطلبات 

الت�شحيحية".
و اأ�شارت اإىل اأن الهيئة ت�شتهدف تعزيز م�شوؤولية اأ�شحاب املن�شاآت اأو من ينوب 
�شريع  ب�شكل  لها  واال�شتجابة  بالغذاء  املت�شلة  املخاطر  االإب��اغ عن  عنهم يف 
واالأمن  الزراعية  واال�شتدامة  الغذائية  ال�شامة  ثقافة  تبني  اإىل  باالإ�شافة 
القطاعني  ب��ني  امل�شرتكة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  مفهوم  م��ع  ان�شجاماً  وذل���ك  احل��ي��وي 
زراعي  وقطاع  غذائي  احلكومي" اأم��ن  الهدف  لتحقيق  واخلا�س  احلكومي 

التفتي�س  نظام  اأن  ال�شويدي  ح��ارب  الدكتورة مرمي  اأ�شافت  و  م�شتدامة".   
الهيئة  مفت�شو  بها  يقوم  التي  التفتي�شية  ال��زي��ارات  عن  بديًا  لي�س  الذاتي 
ب�شورة منتظمة والتي تغطي كافة املن�شاآت الغذائية والزراعية واحليوانية يف 
اإمارة اأبوظبي غري اأن الهيئة تاأمل يف زيادة اأعداد املن�شاآت امل�شتفيدة من النظام 
اإمياناً منها باأن االرتقاء مب�شتويات ال�شامة الغذائية م�شوؤولية م�شرتكة مع 

جميع املنتجني واملن�شاآت عرب ال�شل�شلة الغذائية وكافة اأفراد املجتمع.
و لفتت ال�شويدي اإىل اأن نظام التفتي�س عن بعد عرب تطبيق الرقابة الذاتية 
اأثبت كفاءته واأهميته ب�شكل كبري يف الرقابة و التفتي�س و�شمان ا�شتمرارية 
االأعمال خال ذروة جائحة "كوفيد19" و�شاهم يف تعزيز التوا�شل عن بعد 
مع املن�شاآت و�شركات تو�شيل االأغذية ملتابعة تطبيقها لاإجراءات االحرتازية 
بعد  االإل��ك��رتوين عن  التفتي�س  اأن نظام  واأو�شحت  ال��غ��ذاء.   و�شمان �شامة 
التزامنا  توؤكد  الهيئة  توفرها  التي  والذكية  االإلكرتونية  اخل��دم��ات  وكافة 
باأهداف حكومة اأبو ظبي الرامية اإىل التمكني حلكومة رقمية متطورة تعزز 
من جودة احلياة يف االإمارة منوهة اإىل �شعى حكومة اأبوظبي دائماً اإىل اإطاق 
ودعم وتنفيذ امل�شاريع واملبادرات التي من �شاأنها تر�شيخ مكانة االإمارة كمركز 

رائد لابتكار الرقمي على امل�شتويني االإقليمي والعاملي.

الأر�صاد: 121 حمطة ملراقبة الطق�ض واملناخ .. ودقة التنبوؤات من 90 اإىل 97 %

كرمهم نائب القائد العام

اللواء النعيمي يثمن جهود فريق عمل العني ال�صاهرة

باأبوظبي  وحيوانية  وزراعية  غذائية  من�صاأة   1025
تطبق نظام الرقابة الذاتية

•• اأبوظبي-وام:

ن�شرت النيابة العامة للدولة ام�س مادة فيلمية توعوية على ح�شاباتها 
العنوان  على  التحايل  عقوبة  ب�شاأن  االجتماعي،  التوا�شل  م��واق��ع  يف 
الربوتوكويل لل�شبكة املعلوماتية بق�شد ارتكاب جرمية او احليلولة دون 

اكت�شافها.
معرف  هو  املعلوماتية  لل�شبكة  الربوتوكويل  العنوان  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
رقمي يتم تعيينه لكل و�شيلة تقنية معلومات م�شاركة يف �شبكة معلومات 

ويتم ا�شتخدامه الأغرا�س االت�شال.
امل��ر���ش��وم بقانون  9 م��ن  ل��ل��م��ادة  اأن���ه وف��ق��اً  اإىل  ال��ع��ام��ة  النيابة  ون��وه��ت 
املعلومات  2012 يف �شاأن مكافحة جرائم تقنية  5 ل�شنة  احتادي رقم 

وتعدياته، ن�س على اأنه يعاقب بال�شجن املوؤقت والغرامة التي ال تقل 
اأو باإحدى هاتني  األ��ف دره��م وال تتجاوز مليوين دره��م،  عن خم�شمائة 
العقوبتني، كل من حتايل على العنوان الربوتوكويل لل�شبكة املعلوماتية 
با�شتخدام عنوان وهمي اأو عنوان عائد للغري اأو باأي و�شيلة اأخرى وذلك 

بق�شد ارتكاب جرمية اأو احليلولة دون اكت�شافها.
واأ�شارت النيابة العامة للدولة اإىل اأهمية املر�شوم بقانون احتادي رقم 5 
ل�شنة 2012 يف �شاأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، ودوره يف تعزيز 
املت�شارع،  التكنولوجي  للتطور  املواكبة  امل�شتحدثة  اجل��رائ��م  مواجهة 
على  ال�شلبية  اآث��اره��ا  من  احل��د  يكفل  ما  رادع،  باأ�شلوب  لها  والت�شدي 
عن  تنجم  والتي  واالأف���راد،  للدولة  واالقت�شادية  االجتماعية  امل�شالح 

اإ�شاءة ا�شتخدام التقنيات احلديثة.

النيابة العامة للدولة تو�صح عقوبة التحايل على العنوان الربوتوكويل لل�صبكة املعلوماتية
•• عجمان -وام: 

والتخطيط  البلدية  عام  دائرة  مدير  النعيمي  حممد  عبدالرحمن  �شعادة   اأكد 
التقني حتت مظلة  العام يف معر�س جيتك�س  ه��ذا  ت�شارك  ال��دائ��رة  اأن  بعجمان 
خدماتها  ال�شتعرا�س  احلكومية  اجل��ه��ات  كافة  جتمع  وال��ت��ي  عجمان  حكومة 
لتوفري  �شعيا  وذل��ك  احلديثة،  التقنيات  اأح��دث  وبا�شتخدام  واملبتكرة  الرقمية 

اخلدمات احلكومية بكفاءة وفعالية و�شمان اإ�شعاد املتعاملني.
 واأو�شح اأن الدائرة اأعدت خطة مف�شلة و�شاملة ال�شتعرا�س خدماتها على مدى 
اجلمهور  ا�شتقبال  على  �شتعمل  والتي  املوؤهلة  لكوادرها  م�شتندة  املعر�س  اأي��ام 

و�شرح اخلدمات بطرق مي�شرة.
 وبني اأن الدائرة عملت وبتوجيهات مبا�شرة من ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
رئي�س الدائرة على حتويل معظم خدماتها اإىل رقمية ت�شل للمتعامل يف اأي وقت 

واأي مكان وت�شمن احل�شول على اأف�شل اخلدمات باأقل جهد ممكن مبا يجعله 
جزءا من العملية التطويرية ويلبي متطلبات واحتياجات الدائمة.

املا�شية من معر�س جيتك�س جناحات  ال���دورات  خ��ال  ال��دائ��رة  : حققت   وقال 
اأوال  تعني  والتي  البلدية  لدائرة  امل�شرقة  ال�شورة  اإب��راز  يف  وجنحت  متاحقة 
واأخريا يف تقدمي االأف�شل للمتعامل مبا ي�شمن �شعادته وح�شوله على اخلدمات 
املثالية وال زالت الدائرة تتطلع لتحقيق االأف�شل خال الدورة احلالية فغايتنا 

وهدفنا توفري اأف�شل اخلدمات وامل�شي نحو م�شتقبل رقمي .
من جانبها اأو�شحت هند ال�شام�شي مدير اإدارة اخلدمات الذكية بالدائرة رئي�س 
فريق العمل امل�شارك يف املعر�س اأن من�شة الدائرة �شتقدم للزوار جمموعة من 
اخلدمات الرقمية واملميزات املبتكرة، والتي متكنهم من اال�شتفادة من خدمات 
الدائرة الرقمية يف وقت قيا�شي، مبينًة اأن العمل يجري على قدم و�شاق وعلى 

مدار ال�شاعة لتقدمي االأف�شل وتد�شني امل�شاريع البناءة واخلدمات الرائدة.

بلدية عجمان ت�صارك يف معر�ض جيتك�ض التقني بخدمات رقمية مبتكرة

بث احتفال )غر�ض الحتاد( عرب 
�صا�صات فوك�ض �صينما جمانا

•• اأبوظبي-وام: 

49 عن بث  ال�  اللجنة املنظمة لاإحتفال الر�شمي باليوم الوطني  اأعلنت 
�شينما"  "فوك�س  �شاالت  �شا�شات  على  االإحتاد"  "غر�س  الر�شمي  احلفل 

املوزعة يف خمتلف اأرجاء الدولة جمانا يف الثاين من دي�شمرب املقبل.
و���ش��ي�����ش��ت��م��ت��ع اجل��م��ه��ور ب��ف��ر���ش��ة م�����ش��اه��دة وق���ائ���ع ه���ذا احل��ف��ل الوطني 
اال�شتثنائي مع العائلة واالأ�شدقاء يف ال�شاالت احلديثة يف فوك�س �شينما يف 
كل من اأبوظبي والعني ودبي جمانا علماً باأنه �شيتم اإتاحة جمموعة مقاعد 
االإج��راءات االحرتازية  امل�شبق متا�شياً مع  حمدودة والتي تتطلب احلجز 

املتعلقة بجائحة كوفيد19- التي فر�شتها اجلهات املعنية.
ب�شور  م�شاءة  البحر  �شطح  فوق  عائمة  فنية  منحوتة  العر�س  ويت�شمن 
وقيمها  االإم�����ارات  دول���ة  ق�شة  م��ن  م�شتوحاة  ف��ق��رات  ت�شتعر�س  رق��م��ي��ة 

العريقة.
ويبث االحتفال، الذي يقام يف اأبوظبي، على الهواء مبا�شرة للجمهور من 
مايني املتابعني داخل االإمارات وخارجها، ليتيح بذلك للجميع الت�شامن 

معاً وامل�شاركة يف االحتفال باأمان يف منازلهم.
وت���وىل ت�شميم ال��ع��ر���س ف��ري��ق م��ن امل��ب��دع��ني االإم��ارات��ي��ني ب��ال��ت��ع��اون مع 
اأعمال  تقدمي  يف  �شاركت  اأن  لها  �شبق  التي  ديفلني،  اإ���س  الفنية  املخرجة 

�شخمة تدمج املو�شيقى واللغة وال�شوء.
ال�شيفية  االأومل��ب��ي��ة  االأل��ع��اب  ل���دورة  اخلتامي  احلفل  ديفلني  �شممت  كما 
ريو  يف  ال�شيفية  االأوملبية  االأل��ع��اب  دورة  افتتاح  وحفل   ،2012 لندن  يف 

.2020 دبي  اإك�شبو  يف  املتحدة  اململكة  وجناح   ،2016
www.uaenationalday. خ��ال  من  احلجز  للجمهور  وميكن 

فوك�س  �شاالت  يف  جماناً  العر�س  مل�شاهدة   ae/ar/celebration
�شينما يف املواقع التالية: يا�س مول، ومارينا مول، وني�شن تاورز يف اأبوظبي، 

و مول االإمارات يف دبي، واجليمي مول يف العني .
و�شيك�شف عن مزيد من التفا�شيل حول حمتوى العر�س يف االأيام القليلة 
اأك���رث االحتفاالت  ي��ك��ون واح���دا م��ن  اأن  املتوقع  ال���ذي م��ن  قبل االح��ت��ف��ال 

ت�شويقا على االإطاق.

•• الظفرة -الفجر:

-2020 الظفرة  ملهرجان  اللوج�شتي  الدعم  الظفرة  منطقة  بلدية  تقدم 
اآل  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  2021 والذي يقام حتت رعاية �شاحب 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة، وتنظمه جلنة 

اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي.

و�شمن االإج��راءات االحرتازية للوقاية من فريو�س كورونا امل�شتجد، تقوم 
البلدية بتجهيز البنية التحتية للمهرجان من خال �شيانة الطرق املوؤدية 
للمهرجان، وعمل الت�شويات الازمة واإزالة الرمال، وت�شوية الطرق املوؤدية 
امل�شاركني،  حركة  ت�شهيل  بهدف  البع�س  بع�شها  م��ع  وربطها  ال��ع��زب  اإىل 

وت�شهيل تقدمي اخلدمات الأ�شحاب العزب.
 وتوا�شل البلدية حماتها التوعوية خال املهرجان للتوعية باأهمية اتباع 

االإجراءات الوقائية وااللتزام باالبتعاد عن التجمعات، وعدم ممار�شة الذبح 
التو�شيات  خ��ال  ال�شامة  اإج���راءات  باتباع  التوعية  وكذلك  الع�شوائي، 

الكهربائية للمحافظة على �شحة و�شامة اجلميع. 
تقام  ال��ت��ي  امل��ه��رج��ان��ات  يف  امل�شاركة  على  الظفرة  منطقة  بلدية  وحت��ر���س 
املجتمع  م�شاركة  لتعزيز  االجتماعية  م�شوؤوليتها  من  انطاقاً  باملنطقة، 

وتفعيل دوره، وتكامل االأدوار مع ال�شركاء احلكوميني.  

بلدية منطقة الظفرة تقدم الدعم اللوج�صتي ملهرجان الظفرة 
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شتقبل اأخ�شر للخدمات الكهروميكانيكية ذ.م.م  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1791389 

تعديل اإ�شم جتاري من/ م�شتقبل اأخ�شر للخدمات الكهروميكانيكية ذ.م.م 

FUTURE GREEN ELECTROMECHANICAL SERVICES LLC 

اإىل /�شاكا للخدمات الكهروميكانيكية ذ.م.م

SAKA ELECTROMECHANICAL SERVICES L.L.C.

تعديل ن�شاط / اإ�شافة املقاوالت امليكانيكية  4220903

تعديل ن�شاط / اإ�شافة املقاوالت الكهربائية  4220904

تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاوالت تركيب اأنظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء و�شيانتها  4322005

تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاوالت االأعمال املدنية ملحطات توليد الطاقة وحتلية املياه  4290105

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خال 

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

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

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29 

اإعــــــــــلن
ال�شخ�س  �شركة  الطبي-  جيت  كورني�س  ال�ش�����ادة/مركز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م  رخ�شة رقم:1041834 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / يو�شف خليفه �شامل عبداهلل اليعقوبى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / يو�شف خليفه �شامل عبداهلل اليعقوبى من 100 % اإىل %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شالح على �شامل احل�شرمى %90

تعديل لوحه االإعان / اإجمايل من م�شاحة 1*8 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

 تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز كورني�س جيت الطبي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
CORNICHE GATE MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / مركز كورني�س جيت الطبي ذ.م.م
CORNICHE GATE MEDICAL CENTER L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خال 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة اريحا للمقاوالت االلكرتوميكانيكية ذ.م.م  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1149739 

تعديل نوع نرخ�شة / من جتارية اإىل حرفية

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة اريحا للمقاوالت االلكرتوميكانيكية ذ.م.م 

ARIHA ELECTROMECHANICAL CO L.L.C

اإىل /�شركة اأريحا الأعمال التكيف ذ.م.م 

ARIHA FOR AIR CONDITIONER WORKS CO L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة اإ�شاح و�شيانة مكيفات الهواء و معدات التربيد وتنقية الهواء 3312007

تعديل ن�شاط / حذف املقاوالت الكهربائية 4220904

تعديل ن�شاط / حذف املقاوالت امليكانيكية 4220903

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خال 

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

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

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم �شوبر فلور ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:2979048 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اميان طالب مال اهلل العجمى من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / اميان طالب مال اهلل العجمى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شا الدين حممد اعظم خان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد منري اال�شام حممد عبداهلل

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم �شوبر فلور ذ.م.م

SUPER FLOWER RESTAURANT L.L.C

اإىل /مطعم �شوبر فلور - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
SUPER FLOWER RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جولدن داميوند 

CN ل�شياغة املجوهرات رخ�شة رقم:1984324 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل �شعد �شعيد �شالح املنهايل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل مبخوت عبداهلل �شالح املن�شوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29 

اإعــــــــــلن
ال�شعرى  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للوجبات ال�شريعة ذ.م.م رخ�شة رقم:1028390 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر عبا�س حمزه %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم ح�شن ابراهيم جمعة احلو�شني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/هاي تك للهواتف 

CN قد تقدموا الينا بطلب املتحركة رخ�شة رقم:1014790 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة را�شد عتيق مبارك خمي�س الرميثي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد علي را�شد املرزوقي اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ مطعم 

CN 2021855:وم�شاوي العيد  رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29 

 اإعـــالن �صطب قيد
تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/�شركة ام يو اف جي بنك ليمتد - ابوظبي 
اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  اليابان(  )اجلن�شية: 
اال�شتثمارات   -  P10 القطعة   -  25 �شرق  املرور  �شارع  )العنوان:  ابوظبي 
البرتولية الدولية IPIC - �س.ب:2174( واملقيدة حتت رقم )9( يف �شجل 

ال�شركات االجنبية يف الوزارة.
 وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات 
�شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعدياتة  التجارية 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج 

واملناطق احلرة بالدولة .
باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  ا�شحاب احلق يف االعرتا�س  ال�شادة   يرجى من 
اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: 

وزارة االقت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  نوفمرب  2020 العدد 13100 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  نوفمرب  2020 العدد 13100 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  نوفمرب  2020 العدد 13100 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  نوفمرب  2020 العدد 13100 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  نوفمرب  2020 العدد 13100 

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29

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

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29

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

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�صر

فى الدعوى رقم  2019/155 بيع عقار مرهون
بجوار  الرئي�شي  املركز  البطني  حي  اأبوظبي  اإم��ارة   : عنوانه  ���س.م.ع  اال�شامي  اأبوظبي  التنفيذ:م�شرف  طالب 
امل�شرف املركزي �س.ب: 313 اأبوظبي بوكالة املحامي خلفان الكعبي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية دبي بردبي 
عود ميثاء بناية عود ميثاء 99 طابق 2 رقم 204-املنفذ �شده :دبجاين مهتا بانرجي عنوانه :اإمارة دبي �شارع ال�شيخ 

زايد- رقم االر�س 201- مبنى ثاوث ريدج 6- الطابق ال�شابع- �شقة رقم 705
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�شاعة 05:00 م�شاء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  باملادة 301 من قانون  املبينة  املواعيد  قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف 
ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خال االيام الع�شر التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ان ال تقل الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع 
كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية- املنطقة: برج 
خليفة- رقم االر�س: 201- رقم البلدية: 798-354- امل�شاحة: 98.48 مرت مربع- رقم املبنى: 6- ا�شم املبنى: �شاوث 

ريدج 6- رقم الوحدة: 705- مببلغ 1.272.034.00 درهم يباع العلى عطاء - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�صر

فى الدعوى رقم  2019/257 بيع عقار مرهون
�شمو  بناية  النجدة-  �شارع  ابوظبي-  ام��ارة  : االم��ارات-  ���س.م.ع.ع عنوانه  العماين  الوطني  التنفيذ:البنك  طالب 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك برج ناهل املنفذ �شده :�شركة ميجا �شتار التجارية ذ.م.م واآخرون عنوانه :االمارات- 
امارة دبي- حمي�شنة الرابعة- املنطقة ال�شناعية- طريق العوير- حمل رقم 4 ملك حممد بن علي �شبيل العامري 

مكاين 3498185859- املنفذ �شدهما: �شركة ميجا �شتار التجارية ذ.م.م- ايليجانت لل�شناعات �س.ذ.م.م
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�شاعة 05:00 م�شاء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  باملادة 301 من قانون  املبينة  املواعيد  قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف 
ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خال االيام الع�شر التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ان ال تقل الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع 
كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : نوع العقار حق منفعة على 
مبنى- املنطقة: �شيح �شعيب 3- رقم االر���س: 58- امل�شاحة: 27698.30 مرت مربع التقييم 32000000 درهم يباع 

العلى عطاء - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�صر

فى الدعوى رقم  2018/3180 تنفيذ جتاري
طالب التنفيذ:البنك التجاري الدويل �س.م.ع عنوانه : امارة دبي- ديرة- �شارع الرقة- نف�س بناية البنك )بعد حمطة مرتو الرقة(- هاتف: 
042275265 رقم مكاين: 3080395337 - املنفذ �شده :�شاروان �شينغ الل �شينغ بهوجال )اال�شم ح�شب االقامة بجواز ال�شفر( �شروان �شينغ بن 
الل �شينغ بهوجال )اال�شم ح�شب افادة التحري اجلن�شية واالقامة( ب�شفته حمرر ال�شيك وكفيل �شامن ملديونية برولوجيك�س �س.ذ.م.م واآخرون 
عنوانه :اإمارة دبي- حمل رقم 1- ملك بطي عبيد بطي املا- بردبي- ال�شوق الكبري ت: 043407840- �س.ب: 72567  متحرك: 0502425511 

رقم مكاين: 3080395337- منفذ �شده: برولوجيك�س �س.ذ.م.م
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�شاعة 05:00 م�شاء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه 
اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال االيام الع�شر 
التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ان ال تقل الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي 
بيان او�شاف املمتلكات  :  �شقة �شكنية )حتت االن�شاء( املنطقة: الثنية اخلام�شة- رقم االر�س: 857- رقم البلدية: 974-393- امل�شاحة: 105.08 

مرت مربع- رقم املبنى: VUE DU LAC- ا�شم املبنى: VUE DU LAC- رقم الوحدة: 2702- مببلغ )823.6993.7( درهم.
�شقة �شكنية )حتت االن�شاء( املنطقة: اخلليج التجاري- رقم االر�س: 66- رقم البلدية: 6875-346- امل�شاحة: 81.60 مرت مربع- رقم املبنى: 

3- ا�شم املبنى: اكزويكتيف باي-بود- رقم الوحدة: 18- مببلغ )1.116.769.24( درهم.
�شقة �شكنية )حتت االن�شاء( املنطقة: اخلليج التجاري- رقم االر�س: 149- رقم البلدية: 713-346- امل�شاحة: 139.20 مرت مربع- رقم املبنى: 

1- ا�شم املبنى: برج با�شفيك- رقم الوحدة: 707- مببلغ )1.198.667.00( درهم.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده

فى الدعوى رقم  2018/3180 تنفيذ جتاري
طالب التنفيذ:البنك التجاري الدويل �س.م.ع عنوانه : امارة دبي- ديرة- �شارع الرقة- نف�س بناية البنك )بعد حمطة مرتو الرقة(- هاتف: 
042275265 رقم مكاين: 3080395337 - املنفذ �شده :�شاروان �شينغ الل �شينغ بهوجال )اال�شم ح�شب االقامة بجواز ال�شفر( �شروان �شينغ بن 
الل �شينغ بهوجال )اال�شم ح�شب افادة التحري اجلن�شية واالقامة( ب�شفته حمرر ال�شيك وكفيل �شامن ملديونية برولوجيك�س �س.ذ.م.م واآخرون 
عنوانه :اإمارة دبي- حمل رقم 1- ملك بطي عبيد بطي املا- بردبي- ال�شوق الكبري ت: 043407840- �س.ب: 72567  متحرك: 0502425511 

رقم مكاين: 3080395337- منفذ �شده: برولوجيك�س �س.ذ.م.م
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�شاعة 05:00 م�شاء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه 
اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال االيام الع�شر 
التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ان ال تقل الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي 
بيان او�شاف املمتلكات  :  �شقة �شكنية )حتت االن�شاء( املنطقة: الثنية اخلام�شة- رقم االر�س: 857- رقم البلدية: 974-393- امل�شاحة: 105.08 

مرت مربع- رقم املبنى: VUE DU LAC- ا�شم املبنى: VUE DU LAC- رقم الوحدة: 2702- مببلغ )823.6993.7( درهم.
�شقة �شكنية )حتت االن�شاء( املنطقة: اخلليج التجاري- رقم االر�س: 66- رقم البلدية: 6875-346- امل�شاحة: 81.60 مرت مربع- رقم املبنى: 

3- ا�شم املبنى: اكزويكتيف باي-بود- رقم الوحدة: 18- مببلغ )1.116.769.24( درهم.
�شقة �شكنية )حتت االن�شاء( املنطقة: اخلليج التجاري- رقم االر�س: 149- رقم البلدية: 713-346- امل�شاحة: 139.20 مرت مربع- رقم املبنى: 

1- ا�شم املبنى: برج با�شفيك- رقم الوحدة: 707- مببلغ )1.198.667.00( درهم.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

دبي،  ال�شرطة يف  م��راك��ز  م��دي��رو  اأك���د 
اأن امل��ج��ت��م��ع ُي��ع��د ���ش��ري��ك��اً اأ���ش��ا���ش��ي��اً يف 
م�����ش��رية ت��ع��زي��ز االأم����ن واالأم�����ان على 
م�����ش��ت��وى اإم������ارة دب����ي، م�����ش��ريي��ن اإىل 
من  وبتوجيهات  ال�شرطة  م��راك��ز  اأن 
املري  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل 
ومتابعة  دب���ي،  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
اإبراهيم  خ��ل��ي��ل  خ��ب��ري  ال���ل���واء  ���ش��ع��ادة 
املن�شوري م�شاعد القائد العام ل�شوؤون 
البحث اجلنائي، حتر�س كل احلر�س 
واإطاق  االإمكانيات  كل  ت�شخري  على 
املبادرات والربامج االأمنية والتوعوية 
الثقة  م�شتوى  رف���ع  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي 
ورف��������ع ن�������ش���ب م�����وؤ������ش�����رات ال�������ش���ع���ادة 
للتوجهات  حت���ق���ي���ق���ات  امل���ج���ت���م���ع  يف 
ال�شرتاتيجية  وت��ط��ب��ي��ق��اً  احل��ك��وم��ي��ة 
القيادة العامة ل�شرطة دبي يف اأن تكون 
دبي »املدينة االآمنة« والوجهة املُف�شلة 

للعي�س واالإقامة وال�شياحة عاملياً.
واأو����ش���ح م����دراء م��راك��ز ال�����ش��رط��ة اأن 
نتائج امل�شح االجتماعي ال�شاد�س الذي 
دبي  يف  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  هيئة  اأع���دت���ه 
ب��ال�����ش��راك��ة م��ع م��رك��ز دب���ي لاإح�شاء 
التي اأكدت ثقة %98 من �شكان دبي 
بالقرب  امل��وج��ودة  ال�شرطة  م��راك��ز  يف 
ال�شكان  ثقة  ت��ف��وق  ن�شبة  وه��ي  منهم 
الغربية  اأوروب���ا  يف  ال�شرطة  مراكز  يف 
اأ�شيا  �شرق  %84 وجنوب  كانت  التي 
ُيعد   ،79% وكندا  واأمريكا   83%
م�شدر فخر ل�شرطة دبي، ويوؤكد على 
والوثيقة  ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة  ال��ع��اق��ة  ع��م��ق 
وال�������ش���راك���ة ال���ف���ع���ال���ي���ة ال���ت���ي جتمع 
دبي من  و�شرطة  واملقيمني  املواطنني 
اأجل جمتمع ي�شوده االأمن واالأمان يف 
وطن ال�شعادة.   واأكد العميد عبداهلل 
مركز  مدير  املع�شم،  �شرور  بن  خ��ادم 
�شرطة بر دبي رئي�س جمل�س مديري 
التي  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  ال�����ش��رط��ة،  م���راك���ز 
اجلمهور  بثقة  اخلا�س  امل�شح  ك�شفها 
وفخراً  و�شاماً  يعد  ال�شرطة  مب��راك��ز 
و�شرفاً  لنا يف �شرطة دب��ي، وهو دليل 
على اأن �شعادة املجتمع وثقة اجلمهور 
مب�شتوى ما نقدمه من خدمات اأمنية 
ه��و م��ا ن�شبوا اإل��ي��ه دوم���اً، وه��ذا ياأتي 
وحدات  جميع  ج��ه��ود  ت�شافر  بف�شل 
راأ�����س  وع���ل���ى  دب�����ي،  ���ش��رط��ة  واإدارات 
ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  م��ع��ايل  هرمها 
دبي، وحر�شه الدائم على متابعة كافة 
والتوا�شل  العامة،  واالإدارات  امل��راك��ز 
املبا�شر مع اجلمهور يف دبي من خال 
املبادرات واللقاءات وغريها من و�شائل 
وقنوات التوا�شل، ما ي�شمن ا�شتدامة 
وتعزيز  االأم��ن��ي��ة،  اخل��دم��ات  م�شتوى 
�شعور االأمن واالأمان والثقة بال�شرطة. 
عملت  لقد  املع�شم:«  العميد  واأو���ش��ح 
مكان  يف  ك��ُل  ال�شرطية  امل��راك��ز  جميع 
اخت�شا�شه على رفع م�شتوى التغطية 
التي  اخلدمات  كافة  وتوفري  االأمنية 
االأمن  وتعزيز  املجتمع  اإ�شعاد  ت�شاهم 
م��ب��ادرات وم�شاريع  واالأم���ان لهم عرب 
ت�شمن  وممار�شات  متنوعة،  ابتكارية 
�شري العملية االأمنية بال�شكل املطلوب، 
فرق  وتاأهيل  متعددة،  برامج  وتنفيذ 
اإيجابي  ب�شكل  �شاهم  ما  متخ�ش�شة، 
والزوار  ال�شكان  ر�شا  م�شتوى  رفع  يف 

ملناطق االخت�شا�س.

االأمن واالأمان يف بر دبي 
واأو�����ش����ح ال��ع��م��ي��د امل��ع�����ش��م اأن�����ه على 

م�����ش��ت��وى م��ن��ط��ق��ة اخ��ت�����ش��ا���س مركز 
�شرطة بر دبي، والتي تعد من املناطق 
ال��ه��ام��ة يف االإم�����ارة، عمل امل��رك��ز على 
اإط�����اق ال��ع��دي��د م���ن امل����ب����ادرات التي 
ت�����ش��اه��م يف ت��ع��زي��ز م�����ش��ت��وى االأم����ن 
وتطوير  ت��ب��ن��ي  وك����ذل����ك  واالأم����������ان، 
اأف�شل الو�شائل واملمار�شات والتقنيات 
ال��ذك��ي��ة م���ع ج���ه���ات االخ��ت�����ش��ا���س يف 
ذات  خدمات  لتقدمي  �شعياً  ال�شرطة، 
ن���ظ���ام اخلدمة  م��ث��ل  ع���ال���ي���ة،  ج�����ودة 
امل��وح��د وغ��ريه م��ن االأن��ظ��م��ة الذكية، 
املراقبة  اإىل زيادة كامريات  باالإ�شافة 
واالأماكن  املن�شاآت  كافة  على  االأمنية 
احليوية، وتعزيز التوا�شل مع ال�شكان 
املجتمعية  امل���ب���ادرات  ع��رب  واجل��م��ه��ور 

واالأن�شطة الهادفة. 

نحر�س على ثقة اجلمهور 
علي غامن،  العميد  ق��ال  وم��ن جانبه، 
رئي�س  امل��رق��ب��ات  �شرطة  م��رك��ز  م��دي��ر 
فريق عمل ال�شعور باالأمن يف القيادة 
امل�شح  نتيجة  اإن  دب��ي،  ل�شرطة  العامة 
القيادة  يف  اجلمهور  ثقة  م��دى  ُتبني 
العامة ل�شرطة دبي من جهة، ويدلل 
ع��ل��ى ح���ر����س واه���ت���م���ام ���ش��رط��ة دبي 
املعدالت ودرجات  اأعلى  اإىل  بالو�شول 

ر�شا للجمهور من جهة اأخرى.
واأكد العميد علي غامن حر�س �شرطة 
اأف�شل  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  امل�����ش��ت��م��ر  دب�����ي 
جت�شيداً  املجتمعية،  الأف��راد  اخلدمات 
لروؤيتها يف �شمان ا�شتمرار اإمارة دبي، 
وال�شامة،  ب���االأم���ن  ي��ن��ع��م  كمجتمع 
ت��ق��دمي خ��دم��ات �شرطية  م��ن خ���ال 
عالية اجلودة للمواطنني واملقيمني يف 
االإمارة وزوارها، ور�شالتها يف العمل من 
اأجل جمتمع اآمن، وحتقيق اال�شتقرار، 
وخف�س اجلرمية، واالإ�شهام يف تنفيذ 
العدالة بطريقة ت�شمن ثقة اجلمهور 
التي  النتائج  اأن  مو�شحاً  بال�شرطة، 
خل�س اإليها امل�شح االجتماعي ت�شب يف 
ي�شهم  املزيد من اجلهود، مبا  حتقيق 
ال�شرطية  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  يف 

للمجتمع.

املرقبات يف  التغطية   100%
ثقة  اأن  اإىل  غ��امن  علي  العميد  ون���وه 
اجل��م��ه��ور ب�����ش��رط��ة دب���ي ع��م��وم��اً، ويف 
�شرطة  م���رك���ز  اخ��ت�����ش��ا���س  م��ن��ط��ق��ة 
املرقبات خ�شو�شاً جاء نتيجة لعوامل 
ك��ث��رية اب���رزه���ا ال��ت��غ��ط��ي��ة االأم��ن��ي��ة يف 
منطقة االخت�شا�س بن�شبة 100%، 
االأمنية  ل��ل��دوري��ات  اجليد  واالنت�شار 
�شرعة  اإىل  اأدى  م��ا  اأن��وع��ه��ا  مبختلف 
اأقل  يف  الطارئة  للحاالت  اال�شتجابة 
التوزيع  اىل  باالإ�شافة  دقيقتني،  من 
خال  م��ن  املراقبة  لكامريات  اجليد 

االأمنية،  وال���ربام���ج  ع��ي��ون،  م�����ش��روع 
وال�������ش���راك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب����ني اأف������راد 
اال�شرتاتيجيني  وال�����ش��رك��اء  املجتمع 
من دوائر حكومية وموؤ�ش�شات خا�شة، 
وع�شف  واالجتماعات  اخللوات  وعقد 
ال�شركاء  م��ع  ال��ع��م��ل  االأف���ك���ار وور�����س 
دور  وت��ع��زي��ز  ال�����ش��ل��ة،  ذات  واجل���ه���ات 
ال�����ش��رط��ة م���ن خ����ال حت���وي���ل مركز 
املرقبات من مركز تقليدي اىل مركز 
العوامل  ذك����ي، وغ��ريه��ا م��ن  ���ش��رط��ة 

االأخرى.

خطط ناجحة يف الرفاعة 
اأح��م��د ث���اين بن  ب����دوره، ق���ال العميد 
الرفاعة  �شرطة  مركز  مدير  غليطة، 
وه�����ام ال  رئ��ي�����ش��ي  دور  ل���ه  امل���رك���ز  اإن 
التوجه  يف  امل��راك��ز  بقية  ع��ن  ينف�شل 
العام والعمل امل�شرتك يف تعزيز االأمن 
واأن  االخت�شا�س،  مناطق  يف  واالأم��ان 
النتائج التي ك�شفها امل�شح، هي نتيجة 
طبيعية تعك�س م�شتوى حر�س املركز 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه وم��وؤ���ش��رات��ه يف 
منظومة  �شمن  اخت�شا�شه،  منطقة 
ع��م��ل حت��ق��ق ال��ت��ك��ام��ل االأم���ن���ي لكافة 
ال�����ش��رط��ة، وت�����ش��م��ن حتقيق  م���راك���ز 
اال�شرتاتيجية  والتوجهات  االأه���داف 
حكومة  وت���وج���ه���ات  دب������ي،  ل�����ش��رط��ة 
وتوجهات  ال��داخ��ل��ي��ة،  ووزارة  دب����ي، 
التي  املتحدة،  العربية  االإم��ارات  دول��ة 
اإ�شعاد  وه��و  واح��د  عن�شر  يف  ت�شرتك 
ت��وف��ري االأم���ن واالأم���ان  املجتمع ع��رب 

له.
�شعى  امل��رك��ز  اأن  غليطة،  ب��ن  واأ���ش��اف 
الرفاعة،  م��ن��ط��ق��ة  ل���درا����ش���ة  ج���اه���داً 
واملزدحمة  الهامة  املناطق  من  كونها 
دقيقة،  بطريقة  بال�شكان  والكثيفة 
اجلمهور  راأي  ا����ش���ت���ط���ل���ع  وك����ذل����ك 
االأمنية  اخل����دم����ات  م�����ش��ت��وى  ح�����ول 
باالأمان،  ال�شعور  وم�شتوى  املُ��ق��دم��ة، 
�شاهم  ما  االأم��ن��ي،  التواجد  وم�شتوى 
يف اإي���ج���اد خ��ط��ط ن��اج��ح��ة ت���ع���زز من 
ت��واج��د ال���دوري���ات االأم��ن��ي��ة مبختلف 

وم�شتمر  دائ����م  ب�����ش��ك��ل  تخ�ش�شاتها 
وبتغطية �شاملة، ًت�شعر �شكان املنطقة 

والزوار باالأمان. 
وبحمد  امل��رك��ز  اإن  ب��ن غليطة:  وت��اب��ع 
حمور  يف  االأول  امل����رك����ز  ح���ق���ق  اهلل، 
االأول يف  وامل���رك���ز  ب����االأم����ان،  ال�����ش��ع��ور 
امل��ق��ل��ق��ة لكل  م��ع��دل اجل���رائ���م  خف�س 
واملركز  ال�����ش��ك��ان،  م���ن  األ�����ف   100
على  ال���وظ���ي���ف���ي  ال���ر����ش���ا  يف  االأول 
م�����ش��ت��وى م���راك���ز ���ش��رط��ة دب����ي، وهذا 
بيئة  االأداء يف  انعكا�س  ه��ام يف  دور  له 
اإىل  اخل��ارج��ي،  اجلمهور  على  العمل 
الثاين يف  املركز  جانب احل�شول على 
التغطية االأمنية، وحتقق �شفر يف عدد 
ق�شايا » ال وجه الإقامة الدعوى« وهو 
امل��رك��ز با�شتكمال  دل��ي��ل ه��ام اله��ت��م��ام 
�شري  ت�شمن  ال��ت��ي  االإج������راءات  ك��اف��ة 
الق�شية، ومتنح ال�شعور باالأمان وثقة 

لدى املتعاملني عن �شري املعامات.
اإ�شراك املجتمع يف الرا�شدية

حمد  �شعيد  العميد  قال  جانبه،  ومن 
اآل م��ال��ك م��دي��ر مركز  ���ش��ل��ي��م��ان  ب���ن 

�شرطة الرا�شدية:« 
تنمية  هيئة  م�شح  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  ُن��ث��ن��ي 
%98من  اأن  اأك�����دت  ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع 
���ش��ك��ان دب���ي ي��ث��ق��ون مب��راك��ز ال�شرطة 
املوجودة بالقرب منهم، وهذه النتائج 
بناء  نتاج تعاون وُمثمر وج��راء  جاءت 
اأف������راد اجلمهور  م���ع  ت��وا���ش��ل  ح��ل��ق��ة 
وال����ع����م����ل ب���ت���ن���اغ���م م�����ع امل���وؤ����ش�������ش���ات 
الفجوة  ل����ردم  احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة 
ال�شرطة  م���راك���ز  ب���ني  م���ا  امل����وج����ودة 
بالربامج  العاقة  وتعزيز  واملجتمع 
احلكومية  للموؤ�شرات  وفقاً  واملبادرات 
وم����راع����اة  اإ����ش���ع���اده���م  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
التي  العقبات  كافة  وتذليل  ثقافتهم 
ال�شرطة  ملراكز  كانت مبثابة حتديات 
ومن خال تواجدنا الدائم عرب كافة 
االأمنية  الدوريات  يف  املتمثلة  مواردنا 
وامل���روري���ة وال��ن��ق��اط االأم��ن��ي��ة ونقاط 

ال�شواحي.
الرا�شدية  اأن مركز �شرطة  اإىل  واأ�شار 

عمل على اإ�شراك املتعاملني واجلمهور 
وفتح قنوات التوا�شل واملبادرات التي 
م�شتويات  ورف���ع���ت  ال��ت��وا���ش��ل  ع����ززت 
ومنها مبادرة عونكم خلدمة اأ�شحاب 
وخدمة  وم��ب��ادرة  ال�شن،  وكبار  الهمم 
على دربك، ومبادرة اأمن املدار�س، اإىل 
جانب اتباع نهج �شيا�شة الباب املفتوح 
اأفراد  اأث��ر كبري لدى  لها  والتي كانت 
مراجعتهم  ع��ن��د  ���ش��ي��م��ا  ال  امل��ج��ت��م��ع 
ل��ل��م��رك��ز ب��خ�����ش��و���س ا���ش��ت��ف�����ش��ارات اأو 
اأو اجراء التن�شيق مع القنوات  خدمة 
املاحظات  ب��خ�����ش��و���س  االإع���ام���ي���ة 
وال�����ش��ك��اوى ال��ت��ي ت���رد ب�����ش��اأن قاطني 

مناطق االخت�شا�س.
على  اع���ت���م���د  امل����رك����ز  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
ال��ت��وا���ش��ل امل��ج��ت��م��ع��ي ال��ف��ع��ال وطرح 
يف  ت�شاهم  ال��ت��ي  جمتمعية  م���ب���ادرات 
الر�شيدة  حكومتنا  ت��وج��ه��ات  حتقيق 
منطقة  يف  القاطنني  اإ���ش��راك��ه��م  مثل 
الوطنية  الفعاليات  يف  االخت�شا�س 
ال��ع��ل��م، وفعالية  ي���وم  ف��ع��ال��ي��ة  وم��ن��ه��ا 
ال�شهيد  ي��وم  وفعالية  الوطني،  اليوم 

وغريها.

الربامج االأمنية 
الدكتور  ال��ع��م��ي��د  ق���ال  وم���ن ج��ان��ب��ه، 
�شرطة  مركز  مدير  ال�شويدي  ع��ادل 
امل���ج���ت���م���ع يف  ث����ق����ة  اأن  ع����ل����ي،  ج����ب����ل 
جاء  ع��ل��ي،  ج��ب��ل  اخ��ت�����ش��ا���س  منطقة 
ن��ت��ي��ج��ة ل���ع���دة ع����وام����ل م��ن��ه��ا زي�����ادة 
منطقة  يف  االأم���ن���ي���ة  ت��غ��ط��ي��ة  ن�����ش��ب��ة 
وزيادة   ،100% بن�شبة  االخت�شا�س 
امليداين  وال����ن����زول  ال�����دوري�����ات  ع����دد 
يف م��ن��ط��ق��ة االخ��ت�����ش��ا���س، وا����ش���راك 
ال�شركاء اال�شرتاتيجيني يف احلمات 
واملروري،  اجلنائي  ب�شقيها  التوعوية 
وت���ق���دمي خ���دم���ات ت��ل��ب��ى ك��اف��ة اأف����راد 
االأحياء  املجتمع، وتفعيل دور جمل�س 
اإىل  باالإ�شافة  مباحظاتهم،  واالخ��ذ 
منطقة  يف  املُطبقة  االأمنية  ال��ربام��ج 

االخت�شا�س.

م�سوؤولية م�سرتكة يف الرب�ساء
ومن جانبه، اأكد العميد عبد الرحيم 
�شرطة  م����رك����ز  م����دي����ر  ����ش���ف���ي���ع،  ب�����ن 
امل��ج��ت��م��ع مبنطقة  ث��ق��ة  اأن  ال��رب���ش��اء، 
ياأتي  ال���رب����ش���اء،  ���ش��رط��ة  اخ��ت�����ش��ا���س 
مب�شتوى  ال���دائ���م  االه���ت���م���ام  ن��ت��ي��ج��ة 
لهم،  املقدمة  االأمنية  اخلدمات  رق��ي 
لتعزيز  ال���������دوؤوب  ال�����ش��ع��ي  وك����ذل����ك 
مع  وتوا�شله  املحيط  املجتمع  عاقة 
ال�����ش��رط��ة، م��ا ���ش��اه��م يف خ��ل��ق عاقة 
مبنية على امل�شوؤولية امل�شرتكة، والتي 
م��ن ���ش��اأن��ه��ا اأن ت��ع��زز االأم����ن واالأم����ان 
وال�شعور بالثقة الكاملة بالدور الذي 

تقوم به �شرطة دبي.
امل���رك���ز قام  اأن  ���ش��ف��ي��ع،  اب����ن  واأو�����ش����ح 
ت��خ��دم اجلمهور  م��ت��ع��ددة  ب����اإج����راءات 
و�شكان  ال����رب�����ش����اء  مل��ن��ط��ق��ة  ال�����زائ�����ر 
تواجد  م�شتوى  رف���ع  منها  امل��ن��ط��ق��ة، 
االأمنية  والتغطية  االأمنية،  الدوريات 
اال�شتجابة  و�شرعة   ،100% بن�شبة 
الطارئة،  وغ���ري  ال��ط��ارئ��ة  ل��ل��ح��االت 
يف  منتظم  ب�شكل  ال���دوري���ات  وت�شيري 
املخالفني،  و�شبط  ال�شكنية،  االأحياء 
والتن�شيق  مرورية،  بحمات  والقيام 
���ش��رك��ات احلرا�شة  مثل  ال�����ش��رك��اء  م��ع 
لتوعية  ال�شكنية  املجمعات  االأمنية يف 
ال���ق���اط���ن���ني ب����ات����خ����اذ االح���ت���ي���اط���ات 
ال���ازم���ة ل�����ش��ون مم��ت��ل��ك��ات��ه��م وعدم 
اإه���م���ال���ه���ا، وك���ذل���ك ت�����ش��ي��ري دوري�����ات 
اخليالة يف االأحياء، والتوا�شل املبا�شر 
اأي  ودون  مبا�شر  ب�شكل  اجلمهور  مع 
االإج�����راءات  تطبيق  وك��ذل��ك  ع���وائ���ق، 
واالهتمام  ا�شتثناء،  دون  اجلميع  على 
من  ال�شرطة  رج���ال  ق���درات  بتطوير 
توكل  التي  للمهام  العملية  النواحي 
ب��امل��ع��ارف والعلوم  اإل��ي��ه��م، وت��زوي��ده��م 
واملهارات الازمة للتعامل والتوا�شل 

الناجح مع اجلمهور.

زمن اال�ستجابة يف نايف  
الدكتور  ال��ع��م��ي��د  ق���ال  وم���ن ج��ان��ب��ه، 
ت��ه��ل��ك، م���دي���ر م���رك���ز �شرطة  ط�����ارق 

اال�شتجابة  زم����ن  ���ش��رع��ة  اإن  ن���اي���ف، 
للحاالت الطارئة يف اأقل من دقيقتني، 
قيا�شي  زم�����ن  يف  اجل����رمي����ة  وك�������ش���ف 
اأ�شحابها،  اإىل  امل�شروقات  وا�شرتجاع 
والعمل بروح الفريق الواحد مع كافة 
مع  واخلارجيني  الداخليني  ال�شركاء 
ن�شبة  ارت���ف���اع  اإىل  ذل���ك  اأدى  امل���رك���ز، 
ثقة اجلمهور ب�شرطة دبي يف منطقة 

اخت�شا�س املركز.
امل��ي��دان��ي��ة يف  اأن اجل�����والت   واأ�����ش����اف 
على  ل��اط��اع  االخ��ت�����ش��ا���س  منطقة 
امليدانية  االأم����ن����ي����ة  اخل����ط����ط  ����ش���ري 
لاإدارة  االأمنية  اخلطة  عن  املنبثقة 
اجلنائية،  واملباحث  للتحريات  العامة 
ال�شركاء  مع  االت�شال  قنوات  وتعزيز 
احل�س  ورف���ع  االأم��ن��ي��ة  الثقافة  ون�شر 
االأمني وغريها من العوامل اأدى اإىل 

رفع ثقة اجلمهور ب�شرطة دبي.

»الق�سي�س« نتوا�سل مع االأهايل
ومن جانبه، قال العميد عبد احلليم 
�شرطة  م����رك����ز  م����دي����ر  ال���ه���ا����ش���م���ي، 
التغطية  اإن  ب���ال���وك���ال���ة،  ال��ق�����ش��ي�����س 
االأمنية يف منطقة االخت�شا�س بن�شبة 
اأدت  العوامل التي  اأهم  من   100%
يف  دب��ي  �شرطة  اجل��م��ه��ور يف  ثقة  اىل 
باالإ�شافة  امل��رك��ز،  اخت�شا�س  منطقة 
للحاالت  اال����ش���ت���ج���اب���ة  ����ش���رع���ة  اإىل 
الطارئة وال�شرعة يف اجناز معامات 
معدل  رف��ع  يف  �شاهم  مم��ا  املتعاملني 
ج��ان��ب احلر�س  اإىل  ل��دي��ه��م،  ال��ر���ش��ا 
املنطقة من  اأه��ايل  التوا�شل مع  على 
اإىل  خال جمل�س االحياء واال�شتماع 
القرار  ات��خ��اذ  و���ش��رع��ة  م��اح��ظ��ات��ه��م 
يف  املُطبقة  االأم��ن��ي��ة  وال��ربام��ج  فيها، 
الفرق  زي�����ادة  االخ��ت�����ش��ا���س  م��ن��ط��ق��ة 
االأمنية بجانب الدوريات خ�شو�شاً يف 

عطلة نهاية االأ�شبوع.

يوميًا  خيالة  دوريات   7
العظب،  عي�شى  حممد  العميد  وق��ال 
م���دي���ر م���رك���ز ���ش��رط��ة اخل���ي���ال���ة، اإن 

ارت���ف���اع ث��ق��ة اجل��م��ه��ور ب�����ش��رط��ة دبي 
ياأتي انعكا�شاً لتوجه القيادة الر�شيدة 
اإر���ش��اء االأم���ن واالأم����ان يف االإمارة  يف 
معايل  من  متميزة  قيادة  خ��ال  من 
القائد العام ل�شرطة دبي واأداء متميز 
والعمل  ال�شرطة  مراكز  مديري  من 
ال�����دوؤوب يف ج��ع��ل م��دي��ن��ة دب���ي واحة 
لاأمن واالأمان، م�شرياً اإىل اأن مركز 
مع  ب��ال��ت��وازي  يعمل  اخليالة  �شرطة 
التغطية  االأخ��رى يف  ال�شرطة  مراكز 
االأمنية جلميع مناطق االمارة، حيث 
يومية  دوري�����ات  �شبعة  امل��رك��ز  ين�شر 
ل��ت��ع��زي��ز االم����ن واالأم������ان يف خمتلف 

مناطق االمارة.

بحرية  بيئة  ــئ...  ــوان امل مركز 
اآمنة 

املدحاين  �شعيد  العقيد  اأك���د  ب���دوره، 
مدير مركز �شرطة املوانئ بالنيابة يف 
�شرطة دبي، اأن املركز �شاهم يف تعزيز 
االخت�شا�س  منطقة  يف  اأم��ن��ة  ب��ي��ئ��ة 
م��ن خ���ال ت��ع��زي��ز ال��ت��واج��د االأمني 
ع��ل��ى ال�����ش��واط��ئ ع���رب دوري������ات فرق 
البحري  واالإن����ق����اذ  ال��ب��ح��ري  االأم�����ن 
الهوائية  الدراجات  اأو  الراجلة  �شواًء 
ال���زوارق،  اأو  ال�شيارات  اأو  ال��ن��اري��ة  اأو 
لدى  الثقة  تعزيز  يف  �شاهم  م��ا  وه��و 
�شرعة  اإىل  باالإ�شافة  املجتمع  اأف���راد 
الطارئة  ال��ب��اغ��ات  م��ع  اال���ش��ت��ج��اب��ة 

خال 5 دقائق.
املركز  اأن  اإىل  املدحاين  العقيد  ولفت 
تعزيز  ع��ل��ى  م��ه��ام��ه  اأداء  يف  ح��ر���س 
من  واجل��ه��ود  املجتمع  ب��اأف��راد  الثقة 
خ���ال ال��ت��واج��د امل��ي��داين ع��ل��ى مدار 
ال�شركاء  م��ع  والتن�شيق  �شاعة،   24
واال�شتجابة  اخل�����دم�����ات  ل���ت���ط���وي���ر 
من  املقدمة  وال�شكاوى  للماحظات 
ق��ب��ل امل��ت��ع��ام��ل��ني وال��ع��م��ل ع��ل��ى حلها 

ب�شرعة.

�سفر جرمية ٌمقلقة يف حتا
اأك���د العقيد م��ب��ارك بن  م��ن ج��ان��ب��ه، 
�شرطة  م��رك��ز  م��دي��ر  الكتبي  م��ب��ارك 
الثقة  تعزيز  ا�شتطاع  املركز  اأن  حتا، 
منطقة  يف  امل���ج���ت���م���ع  اأف���������راد  ل�����دى 
التواجد  خ����ال  م���ن  االخ��ت�����ش��ا���س 
االأم����ن����ي امل����ي����داين ع���ل���ى م������دار 24 
�شاعة واجلاهزية التامة للتعامل مع 
ب��اغ��ات احل���وادث ال��ط��ارئ��ة ���ش��واء يف 
املناطق اجلبلية اأواالأودية اأو التعامل 
اأن  اإىل  مع احلوادث املرورية، م�شرياً 
جنائية  ج��رمي��ة  �شفر  �شجل  امل��رك��ز 
االخت�شا�س  م��ن��ط��ق��ة  يف  ُم���ق���ل���ق���ة 
من  املا�شية  الت�شعة  االأ���ش��ه��ر  خ��ال 
االنخفا�س  جانب  اإىل  اجل��اري  العام 
امللحوظ يف موؤ�شر الباغات اجلنائية 
يف املركز اإىل 40 باغاً خال الفرتة 
بال�شكل  االأف��راد  انت�شار  ب�شبب  ذاتها، 
املطلوب يف خمتلف املناطق، للتعامل 

مع الباغات.
يقدم  ال�����ذي  امل���رك���ز  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
خدماته �شمن م�شاحة تبلغ م�شاحته 
يحافظ  اأن  ا�شتطاع  مربع  كم   127
تقدمي  يف  م���ت���ق���دم  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
اخلدمات الأفراد اجلمهور، واأن ُيطبق 
ال�شرطي  العمل  يف  املمار�شات  اأف�شل 
و�شاهم  اإيجابية  اأث��ار  لها  ك��ان  والتي 
واأن  خا�شة  املجتمع  اأف���راد  اإ���ش��ع��اد  يف 
املنطقة تعترب �شياحية ملا حتتويه من 

�شدود واأودية وجبال. 

•• ال�سارقة-الفجر:

اأجاز املجل�س اال�شت�شاري الإمارة ال�شارقة م�شروع قانون تنظيم هيئة ال�شارقة 
للمتاحف بعد اإدخال عدد من التعديات وذلك بعد اأن ناق�س م�شروع القانون 
يف جل�شته اخلام�شة �شمن اأعماله لدور االنعقاد العادي الثاين من الف�شل 

الت�شريعي العا�شر.
تراأ�س اجلل�شة بعد اأخذ كافة االحتياطات ودواعي ال�شامة العامة والتباعد 

اجل�شدي �شعادة علي ميحد ال�شويدي رئي�س املجل�س اال�شت�شاري.
والتقرير  للمتاحف  ال�شارقة  هيئة  تنظيم  قانون  م�شروع  املجل�س  وناق�س 
ال���وارد م��ن قبل جلنة ال�����ش��وؤون االإ���ش��ام��ي��ة واالأوق����اف وال��ب��ل��دي��ات و�شوؤون 
االأمن واملرافق العامة باملجل�س وذلك بح�شور �شعادة امل�شت�شار عي�شى �شيف 
بن حنظل مدير الدائرة القانونية حلكومة ال�شارقة وال�شيدة عائ�شة را�شد 
ال�شارقة للمتاحف وال�شيد �شلطان  التنفيذية بهيئة  ال�شوؤون  دميا�س مدير 

اجلروان الباحث القانوين بالدائرة القانونية حلكومة ال�شارقة .
ويف بداية اجلل�شة اأ�شار �شعادة اأحمد �شعيد اجلروان االأمني العام للمجل�س 

يف م�شتهل مناق�شة م�شروع القانون باأنه ورد اإىل املجل�س بتاريخ 11 نوفمرب 
الإمارة  التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  م��ن  ك��ت��اب��اً  2020م  ع��ام  م��ن 
هيئة  تنظيم  ب�شاأن  2020م  ل�شنة  رق��م  ق��ان��ون  م�شروع  ب��اإح��ال��ة  ال�شارقة 
فقد  الداخلية  الائحة  من  ال�شارقة للمتاحف، وح�شب اأحكام املادة )71( 
اأحال املجل�س م�شروع القانون املذكور اأعاه يف جل�شته الرابعة املنعقدة يوم 
اخلمي�س بتاريخ 12 نوفمرب من عام 2020م اإىل جلنة ال�شوؤون االإ�شامية 
واالأوقاف والبلديات و�شوؤون االأمن واملرافق العامة، لدرا�شة ونظر امل�شروع 
لهذا  اجتماعاً  بعقد  م�شكورة  اللجنة  قامت  وقد  للمجل�س،  تقريرها  ورف��ع 
الغر�س. وتابع اجلروان : وبناًء على االجراءات املُتبعة يف مناق�شة م�شروعات 

القوانني فاإن املجل�س �شيناق�س م�شروع القانون مادًة مادة مع اأخذ املاحظات 
االإبقاء عليها  اأو  التعديات  باملوافقة على  والت�شديق على كل مادة  عليها، 

كما وردت من املجل�س التنفيذي ) مع اال�شتعانة باجلدول املُقارن املُرفق (.
م��ق��رر جلنة  الطنيجي  ال��ق��اب�����س  عبيد حم��م��د  الع�شو  ���ش��ع��ادة  ت��ا  ب��ع��ده��ا 
العامة  وامل��راف��ق  االأم��ن  و���ش��وؤون  والبلديات  واالأوق���اف  االإ�شامية  ال�شوؤون 
ب��امل��ج��ل�����س م�����ش��روع ق���ان���ون ت��ن��ظ��ي��م ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ارق��ة ل��ل��م��ت��اح��ف م�شتعر�شا 
التعريفات واالأهداف واالخت�شا�شات وغريها من املواد القانونية املذكورة يف 
م�شروع القانون. وتناق�س االع�شاء يف كافة اأحكام القانون وخمتلف اأهداف 
هيئة ال�شارقة للمتاحف الواردة يف م�شروع القانون والرامية لتنظيم العمل 

العامة  ال�شيا�شات  باملتاحف وو�شع  ارتقاء  القانون من  يت�شل مب�شروع  وما 
للمحافظة على املتاحف يف اإمارة ال�شارقة واإدارتها والرتويج لها  

القانون من مواد تنظم منظومة  النظر يف خمتلف ما ورد يف م�شروع  ومت 
ال��ق��ان��ون��ي��ة يف جم���ال االخت�شا�شات  ال�����ش��ي��اغ��ات  ال��ه��ي��ئ��ة م��ن ح��ي��ث  ع��م��ل 
واالأهداف واالدارة وتباحثوا فيما ورد بامل�شروع من متكني الهيئة يف حتقيق 
اأهدافها من خال ممار�شة اخت�شا�شاتها يف تطوير �شيا�شات املحافظة على 
عددا  مداخاتهم  يف  االع�شاء  وق��دم  مقتنياتها    على  واحل��ف��اظ  املتاحف 
على  ب��ال��رد  وق���ام ممثلو احلكومة  ال��ق��ان��ون  م�شروع  م���واد  ح��ول  االأراء  م��ن 
اال�شتف�شارات من خال بيان اأوجه التف�شري القانوين ملواد م�شروع القانون 
وكذلك جوانب العمل يف تطبيق القانون وفوق املواد املذكورة. وبعد نقا�س 
م�شتفي�س �شادق املجل�س على م�شروع قانون تنظيم هيئة ال�شارقة للمتاحف 
يف جل�شته العامة اخلام�شة. ويف نهاية اجلل�شة اأعلن االأمني العام للمجل�س 
اأحمد �شعيد اجلروان باأن  اجلل�شة القادمة- باإذن اهلل- �شُتعقد يوم اخلمي�س 
10 دي�شمرب من عام 2020م و�شيكون مو�شوعها مناق�شة �شيا�شة  املوافق 

هيئة ال�شارقة لاإذاعة والتلفزيون

املجل�ض ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة يجيز م�صروع قانون 
تنظيم هيئة ال�صارقة للمتاحف يف جل�صته اخلام�صة 

ثقة النا�س باملراكز ال�سرطية بن�سبة %98 دليل على العلقة التكاملية والوثيقة

مديرو مراكز ال�صرطة يف دبي: املجتمع �صريك اأ�صا�صي يف م�صرية الأمن والأمان ون�صخر كل الإمكانيات من اأجل �صعادته 

العقيد مبارك الكتبيالعقيد �سعيد �سامل املدحاين

العميد عبد احلليم الها�سمي

لعميد اأحمد ثاين بن غليطة

العميد عبدالرحيم �سفيع

العميد �سعيد حمد

العميد عبداهلل خادم بن �سرور املع�سم

العميد طارق تهلك

العميد علي غامن

العميد عادل ال�سويدي

العميد حممد عي�سى العظب

•• راأ�س اخليمة-وام:

بلحيف  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  زار 
والبيئة  املناخي  التغري  وزير  النعيمي 
م����زرع����ة رج�����ل االأع�����م�����ال االإم�����ارات�����ي 
وحمطة  مالك،  اآل  حمدان  بن  اأحمد 
احلمرانية،  يف  ال���زراع���ي���ة  االأب����ح����اث 
الزراعي  لاإر�شاد  احلمرانية  ومركز 
راأ������س اخليمة  وال��ب��ي��ط��ري، وج��م��ع��ي��ة 
التعاونية الزراعية وذلك �شمن �شل�شلة 
ت�شتهدف  ال���ت���ي  امل��ي��دان��ي��ة  اجل������والت 
ت��ع��زي��ز اأم���ن وا���ش��ت��دام��ة ال��غ��ذاء ورفع 
كفاءة وزي���ادة االإن��ت��اج ال��زراع��ي املحلي 

ومنظومة البحث واالبتكار.
اإنتاج  واط��ل��ع م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى م��ن��ظ��وم��ة 

وتوفري البذور املحلية ملح�شول القمح 
اآل مالك  التي تنفذها مزرعة  اجلبلي 
للقمح  زراع��ة مكثفا  نظام  التي تطبق 
اجل��ب��ل��ي امل��ح��ل��ي ب��ه��دف احل��ف��اظ على 
ب����ذوره م��ن االن���دث���ار، وي��ت��م ح�شادها 

االإماراتيني  امل��زارع��ني  على  وتوزيعها 
الراغبني يف اإنتاج هذا ال�شنف الزراعي 
جم��ان��ا ب�����ش��ورة م��و���ش��م��ي��ة، ك��م��ا تعمل 
امل��زرع��ة على زراع���ة االأ���ش��ن��اف املحلية 
م����ن ال��ن��خ��ي��ل ب���ه���دف احل����ف����اظ على 

زراعة  دائ��م  ب�شكل  وجت��رب  ا�شتدامتها 
اأ�شناف جديدة.

و تنتج املزرعة بنظام "البيوت املربدة" 
فاكهة التني /بنظام احل�شاد اليومي/ 
و يجري العمل حاليا على ت�شغيل خطة 

اإنتاج �شمكي "مزرعة �شمكية م�شغرة"، 
البيوت  بنظام  الورقيات  الإنتاج  وخ��ط 

املربدة، وخط اأخر الإنتاج الفواكه.
و�شارك معايل الدكتور بلحيف النعيمي 
يف املبادرة املجتمعية التي اأطلقها �شيف 
امل��زروع��ي واأهايل  ب��ن �شيف  ب��ن را���ش��د 
املزروعي  ق��ب��ي��ل��ة  م���ن  ال��غ��ي��ل  م��ن��ط��ق��ة 
اأ�شجار  م���ن  ���ش��ت��ل��ة   1200 ل����زراع����ة 
ت��ع��زي��زا لقيمة هذه  وال�����ش��م��ر،  ال�����ش��در 
الثقايف  املحلية ذات االرتباط  ال�شجرة 
االأخ�شر  وللغطاء  االإماراتي  باملجتمع 

يف املناطق اجلبلية.
االبتكار  م��ن��ظ��وم��ة  ت���ع���زي���ز  وب����ه����دف 
واأ�شاليب  اآل��ي��ات  يف  ال��دائ��م  والتطوير 
م�����ش��ت��وى خدمات  وت��ع��زي��ز  ال����زراع����ة، 

االر����ش���اد ال���زراع���ي وال��ب��ي��ط��ري �شملت 
االأبحاث  حمطة  زي���ارة  معاليه  جولة 
ومركز  احل���م���ران���ي���ة،  يف  ال����زراع����ي����ة 
احل����م����ران����ي����ة ل�����اإر������ش�����اد ال�����زراع�����ي 

وال���ب���ي���ط���ري. واط���ل���ع م��ع��ال��ي��ه خال 
ج��ول��ت��ه، ع��ل��ى اأن�����ش��ط��ة ج��م��ع��ي��ة راأ�����س 
اخليمة التعاونية الزراعية، واخلدمات 
توفري  ع��رب  للمزارعني  تقدمها  التي 

واأعاف  الزراعي،  االإنتاج  م�شتلزمات 
ح��ي��وان��ي��ة ب���اأ����ش���ع���ار م��ن��ا���ش��ب��ة، واأ����ش���اد 
تلعبه يف دعم  ال��ذي  وال���دور  بجهودها 

القطاع الزراعي املحلي.

بلحيف النعيمي يزور مزرعة )اآل مالك( وحمطة الأبحاث ومركز الر�صاد الزراعي يف احلمرانية
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي - وام: 

والتي  ال�شحية  الرعاية  م�شتقبل  قمة  من  االأوىل  ال��دورة  دبي  ت�شت�شيف 
املقبل لتجمع بني  8 دي�شمرب  اإىل   6 �شتعقد افرتا�شياً يف الفرتة ما بني 
اأبرز املتخ�ش�شني يف الرعاية ال�شحية يف العامل بهدف مناق�شة املو�شوعات 
ي�شتقطب  اأن  املتوقع  وم��ن  ال�شحية.  ال��رع��اي��ة  يف جم��ال  اإحل��اح��اً  االأك���رث 
احل���دث اأك���رث م��ن 1000 م�����ش��ارك م��ن االأط��ب��اء وامل��م��ر���ش��ني وامل�شعفني 
ال�شحي  القطاع  م��ن  وامل�����ش��وؤول��ني  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  وفنيي  وال�شيادلة 

واجلراحني والطاب.
وتوفر قمة م�شتقبل الرعاية ال�شحية - التي تعقد حتت �شعار "ا�شتقطاب 
املوا�شيع  ملناق�شة  للمتخ�ش�شني  من�شة   - ال�شحية"  الرعاية  جمتمعات 

االأكرث اإحلاحاً يف جمال الرعاية ال�شحية .
اأ�شا�شية هي �شامة املر�شى وم�شتقبل  وت�شلط القمة ال�شوء على حماور 
والتكنولوجيا  واالب��ت��ك��ار  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ومنظمي  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
يف  التطورات  واآخ��ر  الطبية  البيانات  وحتليل  ال�شحية  الرعاية  ومتويل 

النا�شئة  وال�شركات  الطبية  وال�شياحة  وال�شحة  ال�شيدلة احليوية  جمال 
يف جم��ال ال��رع��اي��ة ال�شحية حيث اأن م��ن ���ش��اأن ه��ذه امل��ح��اور االإ���ش��ه��ام يف 
التي  التحديات  على  والتغلب  امل�شتدامة  ال�شحية  الرعاية  اأنظمة  تطوير 
70 متحدثا  يقدمها  علمية متخ�ش�شة  تواجهها، من خال جل�شات  قد 

عامليا خمت�شا.
رم�شان  الدكتور  كل من  االفرتا�شي  احل��دث  اأن يرتاأ�س هذا  املقرر  ومن 
البلو�شي الرئي�س التنفيذي للقطاع التنظيمي ل�شلطة مدينة دبي الطبية 
حميد  معايل  و  ال�شحية  الرعاية  م�شتقبل  لقمة  العلمية  اللجنة  رئي�س 
املدين  ال�شام  عبد  وال��دك��ت��ور  بدبي  ال�شحة  هيئة  ع��ام  مدير  القطامي 
اندك�س   " رئي�س  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  م�شتقبل  لقمة  التنفيذي  الرئي�س 
القاب�شة" و�شعادة الدكتور اأمني ح�شني االأمريي الوكيل امل�شاعد ل�شيا�شة 
ال�شحة العامة والرتاخي�س بوزارة ال�شحة ووقاية املجتمع والدكتور عبد 

العزيز �شعيد بن بطي املهريي مدير عام هيئة ال�شارقة ال�شحية وفي�شنو 
كالرا، املدير االإداري ل�شركة " جان�شن - جون�شون اآند جون�شون " .

املعرفة من خال  تبادل  املوؤمتر برناجما علميا مكثفا ل�شمان  ويت�شمن 
االأكرث  املو�شوعات  وتناق�س  اأي��ام  ثاثة  م��دار  على  �شتقام  التي  اجلل�شات 
اأثناء  "رعاية املر�شى  اإحلاحاً يف القطاع ال�شحي منها جل�شة حتت عنوان 
الوباء" التي �شيقدمها الدكتور اأ�شرف حممود احلويف ا�شت�شاري يف وحدة 
بعنوان  وجل�شة  ب��دب��ي،  ال�شحة  هيئة  دب��ي،  م�شت�شفى  يف  امل��رك��زة  العناية 
"الذكاء اال�شطناعي يدعم رعاية املري�س والتجارب ال�شريرية عن بعد" 
 42 مبجموعة  لاأبحاث  التنفيذي  الرئي�س  زاه��ر  عبا�س  وليد  للدكتور 
الأطباء  الطبي  التعليم  �شياغة  "اإعادة  بعنوان  وجل�شة  ال�شحية  للرعاية 
ال�شيا�شة  ا�شرتاتيجية  اأ���ش��ت��اذة  ال��ق��رق  رمي  ال��دك��ت��ورة  تقدمها  امل�شتقبل" 
والعلوم  للطب  را���ش��د  ب��ن  حممد  جامعة  يف  املوؤ�ش�شي  والتميز  ال�شحية 

ال�شحية واأخرى حول "تكلفة تقدمي الرعاية ال�شحية اأثناء وباء كوفيد-
19" للدكتور مهيمن عبد الغني الرئي�س التنفيذي يف م�شت�شفى الزهراء 

بدبي.
وحتظى الدورة االأوىل من قمة م�شتقبل الرعاية ال�شحية برعاية من قبل 
"جان�شن"  اأكرب العامات التجارية يف جمال الرعاية ال�شحية من بينها 
"�شانويف"و�شركة  وجمموعة  جون�شون"  اآن��د  "جون�شون  ملجموعة  التابعة 
هيئة  من  وبدعم   .. "فيليب�س"  و  �شي�شكو"  "لوجيكوم-  و  "اأكيوميد" 
ال�شحية  املوؤ�ش�شات  اعتماد  وجمل�س  الطبية  دب��ي  ومدينة  بدبي  ال�شحة 
واالحتاد الدويل للم�شت�شفيات وجمعية اإدارة املعلومات ال�شحية االأمريكية 
املعلومات  نظم  وجمعية  الطبية  التنظيمية  لل�شلطات  الدولية  والرابطة 
واإدارة الرعاية ال�شحية، واأي�شاً بال�شراكة مع وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع. 
وتنظم الدورة االأوىل من قمة م�شتقبل الرعاية ال�شحية من قبل �شركة 
"اندك�س" القاب�شة" - وهي  "اندك�س" للموؤمترات واملعار�س - الع�شو يف 
�شركة اإماراتية متخ�ش�شة يف تنظيم املوؤمترات واملعار�س على ال�شعيدين 

االإقليمي والدويل.

•• دبي -وام:

نخبة  م��ن  وا�شعة  اإ���ش��ادة  و�شط  اأعماله   "2020 الت�شريعي  االأ���ش��ب��وع  اختتم 
اإثراء  اخلرباء والقانونيني العاملني يف اجلهات احلكومية بدوره املحوري يف 
املعرفة القانونية ون�شر الوعي الت�شريعي بني اأو�شاط املجتمع االإماراتي ف�شا 
عن دعم م�شرية اال�شتثمار االأمثل يف العن�شر الب�شري املوؤهل لتطوير وتطبيق 
الطموحة  التنموية  للم�شرية  ودافعة  ومتوازنة  م�شتدامة  حكومية  ت�شريعات 

التي تقودها دبي.
وا�شتقطب احلدث الذي نظمته االأمانة العامة ل� "اللجنة العليا للت�شريعات يف 
74 جهة  اأيام م�شاركة رفيعة امل�شتوى من  اإمارة دبي" اإلكرتونيا على مدى 5 
الت�شريعية وطرح روؤى معّمقة  العملية  حكومية حملية ال�شت�شراف م�شتقبل 
تعدد  ظل  يف  الت�شريعي  واال�شتقرار  الت�شريعات  ا�شتدامة  حتقيق  �شبل  حول 
القانوين والت�شريعي  التميز  اإر�شاء دعائم  ال�شيا�شات احلكومية مبا ي�شهم يف 
متا�شيا مع اال�شتعدادات اجلارية لاأعوام اخلم�شني املقبلة التي متهد الطريق 

اأمام ا�شتدامة التنمية الأجيال امل�شتقبل.
املرونة   .. الت�شريعي  "املخترب  انعقاد   "2020 الت�شريعي  "االأ�شبوع  و�شهد 
كونه منظومة  بالغة  اأهمية  يكت�شب  اال�شتدامة" الذي  الت�شريعية يف حتقيق 
الرامية  الوطنية  اال�شرتاتيجية  لدعم  خ�شي�شا  وم�شّممة  متكاملة  ابتكارية 
و�شكل   .. ال��ع��امل  يف  التكنولوجيا  م�شتقبل  وت�شميم  و�شنع  ا�شت�شراف  اإىل 
املخترب الت�شريعي بيئة جتريبية اآمنة لت�شريعات امل�شتقبل التي تت�شم باملرونة 
حماور  ع��دة  على  ال�شوء  م�شلطا  دب��ي  اإم���ارة  يف  احلياة  ج��ودة  تعزيز  ل�شمان 
ماهرة  و"كفاءات  اجلميع"  م�شوؤولية  الت�شريعات  "ا�شتدامة  اأبرزها  رئي�شية 

لت�شريعات م�شتدامة" و"ت�شور امل�شتقبل يف الت�شريعات".

باالرتقاء  للت�شريعات"  العليا  "اللجنة  ل�  العامة  االأمانة  التزام  مع  ومتا�شيا 
االإم���ارات  طموحات  لتحقيق  االأق���وى  ال�شمانة  باعتبارها  ال�شباب  بطاقات 
..متيزت الدورة احلالية ب�شل�شلة من الربامج التدريبية واملحا�شرات التوعوية 
والور�س االإلكرتونية والتي عقدت مب�شاركة طلبة القانون من اأبرز اجلامعات 
والكليات يف دولة االإمارات مبا فيها "جامعة االإمارات العربية املتحدة" و"كلية 
العني  دبي" و"جامعة  �شرطة  والقانون" و"اأكادميية  لل�شريعة  مالك  االإم��ام 
للعلوم والتكنولوجيا" وا�شتمرت الفعاليات التثقيفية التي اأقيمت عرب تقنية 
دون حيازة"  املنقول  "رهن  ع��ن��وان  يومني حت��ت  م��دى  على  امل��رئ��ي  االت�����ش��ال 
ا�شتثنائية الإثراء معارف وخربات  الت�شريعي" مقدمة فر�شة  االأثر  و"تقييم 
ليكونوا  االأمثل  بال�شكل  وتاأهليهم  والت�شريعية  القانونية  امليادين  يف  ال�شباب 

�شركاء حقيقيني يف ر�شم اأف�شل م�شتقبل لدولة االإمارات.
للت�شريعات  العليا  "اللجنة  ل�  العام  االأمني  املهريي  اأحمد بن م�شحار  واأو�شح 
اإم��ارة دبي" ب��اأّن ال��دورة احلالية من "االأ�شبوع الت�شريعي" جنحت جمّدداً  يف 
يف توفري من�شة معرفية وتفاعلية هامة لبحث الق�شايا املوؤثرة على م�شرية 
اآفاق  ا�شت�شراف  عن  ف�شا  واال�شتدامة  امل��رون��ة  �شّيما  ال  الت�شريعي،  التميز 
الت�شريعي االأمثل مبا  الت�شريعية وتعزيز التطبيق  جديدة لتطوير املنظومة 

يواكب متطلبات دبي امل�شتقبل باعتبارها مدينة ذكية ومتكاملة ومرتابطة.
ج�شور  ت��وط��ي��د  يف  امل���ح���وري  دوره  يف  ت��ك��م��ن  احل����دث  اأه��م��ي��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ال��ت��وا���ش��ل امل��ب��ا���ش��ر ب��ني اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ل��و���ش��ع خ��ارط��ة ط��ري��ق وا�شحة 
الدور  تنامي  ظل  يف  الذكي  التحول  وم�شار  يتواءم  مبا  الت�شريعات  لتحديث 
الريادي الإمارة دبي ودولة االإمارات كعا�شمة عاملية للثورة ال�شناعية الرابعة 
والتطبيقات التكنولوجية املتقدمة م�شريا اإىل اأن املناق�شات اأثمرت عن حزمة 
التطور  عن  النا�شئة  القانونية  لاإ�شكاالت  الناجعة  واحللول  املخرجات  من 

وامللكية  واخل�شو�شية  املعلومات  اأم��ن  �شعيد  على  وب��االأخ�����س  التكنولوجي 
والفكرية وغريها.

ال��ث��ق��اف��ة القانونية  ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ن�شر  ال����دورة احل��ال��ي��ة  ت��ف��ّردت  واأ����ش���اف: 
تاأهيل  اأو�شاط طلبة اجلامعات يف خطوة متقدمة على درب  والت�شريعية بني 
م�شتقبلية  ت�شريعات  ت��وف��ري  يف  حم���وري  ب���دوٍر  لا�شطاع  اجل��دي��د  اجل��ي��ل 
وجاءت  املقبلة  اخلم�شني  ال�شنوات  خال  الطموحة  التنموية  اخلطط  تخدم 
اإىل  الرامية  جلهودنا  قوية  دفعة  مبثابة  والتثقيفية  التوعوية  املحا�شرات 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الثاقبة  بالروؤية  تيمنا  ال�شابة  الطاقات  يف  اال�شتثمار 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
دبي "رعاه اهلل" يف الرتكيز على بناء ال�شباب كونه اأولوية ق�شوى الأن م�شتقبل 
يف  الطلبة  اإ�شراك  على  املحا�شرات  خال  وحر�شنا  باأيديهم  اأمانة  االإم���ارات 
ا�شتجابة  الت�شريعات  وا�شتدامة  مرونة  تعزيز  �شبل  ح��ول  مو�شعة  مناق�شات 
اإم����ارات  ت�شميم  اجل��م��ي��ع يف عملية  م�����ش��ارك��ة  اإىل  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  ل��دع��وة 

امل�شتقبل.
جهودنا  تكثيف  اإىل   "2020 الت�شريعي  "االأ�شبوع  جن���اح  يدفعنا   : وق���ال 
ال�شت�شافة احلدث جمددا يف العام القادم وا�شعني ن�شب اأعيننا متابعة تنفيذ 
اال�شرتاتيجيني من اجلهات  �شركائنا  بالتن�شيق مع  الدورة احلالية  تو�شيات 
املتحدة وجندد م�شاعينا احلثيثة  العربية  االإم��ارات  احلكومية يف دبي ودول��ة 
وا�شتباقية وم�شتدامة تخدم  ت�شريعات مرنة  لو�شع  ال�شامنة  ال�شبل  لتوفري 
م�شار منو وازدهار القطاعات احليوية واجلديدة وت�شمن يف الوقت ذاته اأعلى 

م�شتويات جودة احلياة والرخاء واالأمان وال�شعادة للجميع.
و�شّكل "دور ال�شيا�شات احلكومية يف ا�شتقرار الت�شريعات وجودتها" اأحد اأبرز 
موا�شيع النقا�س خال حما�شرات "االأ�شبوع الت�شريعي" حيث جرى ت�شليط 

ال�شوء على اأهمية ال�شيا�شات احلكومية يف �شمان اال�شتقرار الت�شريعي وتعزيز 
والبيئية  االقت�شادية  احل��ي��اة  جم���االت  ملختلف  الناظمة  الت�شريعات  ج���ودة 
اإ�شدار  ���ش��رورة  على  الت�شديد  و���ش��ط  وال�شحية  والتعليمية  واالجتماعية 
ت�شريعات تت�شم باجلودة والكفاءة والفاعلية واملرونة مبا يعزز مبادئ احلوكمة 
اأعلى درجات النزاهة  الر�شيدة و�شيادة القانون وا�شتدامة الت�شريعات ويحقق 

وال�شفافية والعدالة وامل�شاواة.
حتويل  وكيفية  الت�شريعي  اال���ش��ت��ق��رار  مفهوم  اأي�شا  املناق�شات  تناولت  كما 
ا�شتقرار  ب��ني  والعاقة  للتنفيذ  قابلة  ت�شريعات  اإىل  احلكومية  ال�شيا�شات 
ال�شيا�شات احلكومية والت�شريعات وكيفية حتقيق اال�شتقرار الت�شريعي يف ظل 
تعدد ال�شيا�شات احلكومية ف�شا عن االآثار االإيجابية وال�شلبية املرتتبة على 

ا�شتقرار الت�شريعات.
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  ج��اء  فقد  للقانونيني  االأ�شا�شية  االأداة  ه��ي  اللغة  والأن 
فقد  املتخ�ش�شة  القانونية  للور�س  مكما  للقانونيني"  اللغوية  "املهارات 
ت�شمن هذا الربنامج اأهم املهارات اللغوية التي يجب على القانوين اكت�شابها 

لت�شاعده يف التمكن من الكتابة القانونية الر�شينة.
اأيام حزمة من الق�شايا   5 "االأ�شبوع الت�شريعي" ناق�س على مدى  باأّن  يذكر 
املوؤثرة على املرونة واال�شتدامة الت�شريعية حيث قدم من�شة مثالية ال�شتك�شاف 
ال�شبل ال�شامنة لتطوير ت�شريعات مرنة وم�شتدامة وفق منهجية قائمة على 
باعتبارها  لت�شريعاتها  احلكومية  اجلهات  يف  الذاتي  التقييم  باآليات  االرتقاء 
اأهمية بالغة يف  اأبرز االأدوات الفاعلة للرقابة الت�شريعية التي تكت�شب  اإحدى 
العادل  التطبيق  وموثوقة" ت�شمن  �شفافة  "رائدة  حكومة  بناء  دعائم  اإر�شاء 
ال�شعادة للنا�س والرفاهية للمجتمع متا�شيا مع  واملوثوق للت�شريعات وحتقق 

غايات "خطة دبي 2021".

دبي ت�صت�صيف الدورة الأوىل من قمة م�صتقبل الرعاية ال�صحية الإفرتا�صية دي�صمرب امل�صتقبل

الأ�صبوع الت�صريعي 2020 يختتم اأعماله بتو�صيات داعمة للتميز القانوين وال�صتدامة الت�صريعية

•• عجمان-وام: 

عقدت اللجنة العليا الدائمة ل�شرطة عجمان اجتماعا عن بعد عرب تقنية 
النعيمي  �شلطان بن عبداهلل  ال�شيخ  اللواء  �شعادة  املرئي برئا�شة  االت�شال 
قائد عام �شرطة عجمان وبح�شور �شعادة العميد عبد اهلل �شيف املطرو�شي 

الرزي  خلفان  م��ب��ارك  العميد  و���ش��ع��ادة  ال�شرطية،  العمليات  ع��ام  م��دي��ر 
مدير عام املوارد واخلدمات امل�شاندة، واأع�شاء اللجنة من مدراء االإدارات 

بال�شرطة.
بداأ االجتماع با�شتعرا�س ومناق�شة نتائج حتقيق املوؤ�شرات اال�شرتاتيجية، 
وانعكا�شاتها   2020 عام  من  الثالث  للربع  الوطنية  االأجندة  وموؤ�شرات 

ن�شبة  وانخفا�س  عجمان،  اإم��ارة  يف  املقلقة  اجلرائم  ن�شبة  انخفا�س  على 
احلوادث املرورية والوفيات الناجمة عنها، وتعزيز ن�شبة ال�شعور باالأمان.

االحتياجات  درا���ش��ة  تقرير  ومناق�شة  ا�شتعرا�س  االجتماع  خ��ال  مت  كما 
يحقق  مبا  ل�شرطةعجمان،  العامة  للقيادة  التنظيمي  والهيكل  الب�شرية 
اأهداف وزارة الداخلية اال�شرتاتيجية، ويدعم جودة العمل ال�شرطي ويعزز 

كفاءة العاملني.
ويف اخلتام اأ�شاد اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبداهلل النعيمي بجهود اأع�شاء 
اللجنة العليا الدائمة ل�شرطة عجمان يف حتقيق موؤ�شرات االأجندة الوطنية 
مثمنا عملهم على تطبيق القرارات ال�شادرة من القيادة الر�شيدة واتخاذ 

االإجراءات والتدابري الازمة حلني انتهاء هذه االأزمة.

•• دبي - وام:

تتجه هيئة ال�شحة بدبي ال�شتحداث مركزاً عاملياً لاأمرا�س اجللدية والتجميل 
ملتطلبات  ودعماً  املهم  التخ�ش�س  هذا  يف  دبي  ملكانة  تعزيزا  را�شد  م�شت�شفى  يف 
ال�شياحة العاجية وذلك بدعم مبا�شر و رعاية متكاملة من م�شرف االإمارات 
االإ�شامي، الذي اأعلن عن توليه اأي�شاً دعم م�شروع التطوير ال�شامل لق�شم طب 

االأمرا�س التنف�شية واملخترب التنف�شي الرئوي يف امل�شت�شفى.
�اأم�س مع م�شرف  الهيئة يف مقرها  جاء ذلك مبوجب مذكرتي تفاهم وقعتها 
هيئة  ع��ام  مدير  القطامي  حممد  حميد  معايل  بح�شور  االإ�شامي  االإم���ارات 
االإم����ارات  م�����ش��رف  ادارة  رئ��ي�����س جمل�س  ق��ا���ش��م  ه�����ش��ام  و���ش��ع��ادة  ب��دب��ي  ال�شحة 

دبي  االإم���ارات  لبنك  املنتدب  والع�شو  االإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  االإ�شامي 
الوطني .

الدعم  لقطاع  التنفيذي  املدير  النعيمي  اأحمد  الهيئة  من  املذكرتني  على  وقع 
املوؤ�ش�شي امل�شرتك ومن امل�شرف �شاح حممد اأمني عبد اهلل الرئي�س التنفيذي 

لاإمارات االإ�شامي اإىل جانب عدد من امل�شوؤولني واملخت�شني من اجلانبني .
امل�شروعات  م��ن  حزمة  متتلك  بدبي  ال�شحة  هيئة  اإن  القطامي  معايل  وق��ال 
الرعاية  تعزيز منظومة  تنفيذها  ت�شتهدف من  التي  واملبادرات  اال�شرتاتيجية 
وحتقيقاً  و�شعادتهم،  النا�س  لر�شا  حتقيقاً  توفرها،  التي  املتكاملة  ال�شحية 

للتناف�شية العاملية الإمارة دبي يف هذا املجال احليوي.
اأو  اال�شتحداث  اأو  التو�شعة  اأعمال  �شواء من  الهيئة  عليه  تقوم  ما  كل  اأن  واأك��د 

احلديثة  والتقنيات  القوية  التحتية  البنية  على  اأ�شا�شه  يف  يرتكز  التطوير 
واحللول الذكية، اإىل جانب ا�شتناده الأف�شل املعايري املعمول بها عاملياً.

االأمرا�س  امل�شتوى يف  فائق  لديها مركز  يكون  ت�شعى الأن  الهيئة  اأن  اإىل  ولفت 
اجللدية والتجميل، لتلبية الطلب املتنامي على هذا التخ�ش�س، ودعماً ملتطلبات 

ال�شياحة العاجية.
مركز  بتاأ�شي�س  االإ�شامي  االإم���ارات  م�شرف  تكفل  اإن  القطامي  معايل  وق��ال 
االأمرا�س اجللدية والتجميل اإىل جانب تكفله اأي�شاً بتطوير وحت�شني خدمات 
را�شد  م�شت�شفى  يف  الرئوي  التنف�شي  واملخترب  التنف�شية  االأم��را���س  طب  ق�شم 
"�شحة  ل��  ا�شرتاتيجياً  �شريكاً  يعد  امل�شرف  اأن  ..م��وؤك��داً  الهيئة  تقدره  اأم��ر  هو 
التنموي  دوره  بجانب  ال�شحي،  ال��ق��ط��اع  دع��م  يف  الكبري  دوره  ل��ه  واأن  دبي"، 

واملجتمعي الرائد. من جانبه عرب �شاح اأمني الرئي�س التنفيذي يف "االإمارات 
ودعم  بدبي  ال�شحة  لهيئة  امل�شاهمة  ه��ذه  بتقدمي  الفخر  عن  االإ�شامي" 
خططها اال�شرتاتيجية لتطوير وتو�شيع م�شت�شفى را�شد املزود الرائد خلدمات 
الرعاية ال�شحية يف دولة االإمارات. وقال اأمني : باعتباره اأحد املوؤ�ش�شات املالية 
االإ�شامية الرائدة يف الدولة يلتزم االإمارات االإ�شامي بدعم اجلهود الرامية 
عاملية  �شحية  خ��دم��ات  وت��وف��ري  الوطني  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  قطاع  تطوير  اإىل 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  روؤي��ة �شاحب  مع  املر�شى متا�شياً  توقعات  تفوق  امل�شتوى 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل" يف تر�شيخ مكانة دولة االإمارات كمركز رائد خلدمات الرعاية ال�شحية يف 

منطقة ال�شرق االأو�شط والعامل.

اللواء ال�صيخ �صلطان النعيمي ي�صيد بجهود اللجنة العليا الدائمة ل�صرطة عجمان يف حتقيق موؤ�صرات الأجندة الوطنية

 )�صحة دبي( ت�صتحدث مركزا عامليا لالأمرا�ض اجللدية والتجميل يف م�صت�صفى را�صد

•• ال�سارقة-وام:

الثانية من  امل��رح��ل��ة  ال�����ش��ارق��ة  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت 
مع  بالتعاون  وذل��ك  باخلدمة  وو�شعها  االأمل"  "مركبة  م��ب��ادرة 
بيت اأ�شدقاء املر�شى اخلريي بال�شارقة بهدف تب�شيط االإجراءات 
اإ���ش��ع��اد املتعاملني  وحت�����ش��ني اخل���دم���ات ل��ل��ن��زالء وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة 
وقنوات  ال�شراكة  وتفعيل  املقدمة  للخدمات  امل�شتمر  والتطوير 
املوؤ�ش�شات  يف  اخل��دم��ات  بتقدمي  املعنية  اجل��ه��ات  ب��ني  ال��ت��وا���ش��ل 
خا�شة  مبوا�شفات  االأمل  مركبة  وتتميز  واالإ�شاحية.  العقابية 
ُتعنى بنقل نزالء املوؤ�ش�شة خا�شة ذوي االإعاقة وكبار ال�شن منهم 

اإىل امل�شت�شفيات واملراكز العاجية لتلقي الرعاية الطبية الازمة 
لهم وتعد فكرة املركبة ترجمة حقيقية لروؤية القيادة الطموحة 
تطوير  يف  احلديثة  واالأنظمة  التقنيات  من  اال�شتفادة  جمال  يف 
مع  املن�شجمة  اأه��داف��ه��ا  يعزز  م��ا  واخل��دم��ات  العمليات  وحت�شني 
االأهداف اال�شرتاتيجية لوزارة الداخلية الرامية اإىل تر�شيخ ثقافة 
االبتكار يف بيئة العمل املوؤ�ش�شي وتعزيز ر�شا املتعاملني باخلدمات 
اإدارة املوؤ�ش�شة العقابية  املقدمة. وقال العميد اأحمد �شهيل مدير 
واالإ�شاحية ن�شعى يف �شرطة ال�شارقة للو�شول بخدماتنا املقدمة 
خمتلف  مع  ال�شراكة  خ��ال  من  وذل��ك  ال��ري��ادة  اإىل  للمتعاملني 
ات�شال مع  قنوات  وتفعيل  واخلا�شة  العامة  القطاعات اخلدمية 

املعنيني من خال ا�شتخدام و�شائل اإبداعية ملناق�شة احتياجاتهم 
يدعم  مبا  اال�شتجابة  اإمكانية  ودرا�شة  واهتماماتهم  وتوقعاتهم 
واال�شتفادة  اخل��دم��ات  وتطوير  تقدمي  وا�شرتاتيجيات  �شيا�شات 
حيث  االأف�����ش��ل  نحو  بها  واالرت��ق��اء  حت�شينها  على  والعمل  منها 
قمنا مببادرة "مركبة االأمل" لنقل نزالء املوؤ�ش�شة اإىل امل�شت�شفيات 

ب�شورة تراعي حالتهم النف�شية وال�شحية.
وق����دم ال��ع��م��ي��د ���ش��ه��ي��ل ���ش��ك��ره ل��ب��ي��ت اأ����ش���دق���اء امل��ر���ش��ى اخلريي 
اأ�شهموا  الذين  ال�شركاء اال�شرتاتيجيني للقيادة  بال�شارقة وكافة 
يف اإطاق املرحلة الثانية من املبادرة حتى اأ�شبحت واقعاً ملمو�شاً 

خلدمة نزالء املوؤ�ش�شة العقابية واالإ�شاحية.

�صرطة ال�صارقة تطلق املرحلة الثانية من »مركبة الأمل«
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اآراء الكتاب

م�ساحة ن�ستعر�س فيها االأفكار واالإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه وال ميثل وجهة نظر ال�سحيفة
نتلقى م�ساركتكم عرب االمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

االإمارات منوذج يحتذى يف العامل
العامل مبا  تباهي  للخم�شني  اال�شتعداد  ع��ام  وه��ي يف  اخل��رّية  االإم���ارات  اإن 
اأر�س الواقع من منجزات عظيمة �شهد بها القا�شي والداين؛  تنجزه على 
لتكون منوذجا ُيقتدى به يف �شائر الدول، خم�شون عاما �شوف متر االحتاد 

الب�شر  م����ن  ف���ي���ه  م����ا  ب���ك���ل 
وال�����ش��ج��ر واحل����ج����ر، حيث 
،ويهم�س  احل���ج���ر  ي��ن��ط��ق 
قائا  اأذن����ي����ك  يف  ال�����ش��ج��ر 
لك: اأنت يف بلد زايد اخلري 
رحمة اهلل عليه فعاال، رحمة 

اهلل عليه مقااًل.
اأما الب�شر فلهم األف حكاية 
واالإن�شات  �شماعها  مت��ُل  ال 
اإليها، فمنهم حّكاُمه الذين 
حافًا  ت���اري���ًخ���ا  ي�����ش��ن��ع��ون 
امليادين  �شتى  يف  باملنجزات 
باأنهم  التاريخ  لهم  ؛لي�شهد 
ب��اأح��رف من  امل��ج��د  �شطروا 
اأخل�شوا الأوطانهم  نور،لقد 

التعاي�س  من  مدًنا  بنوا  ،لقد  اأر�شهم  على  واملقيم  امل��واط��ن  لهم  ،فاأخل�س 
منيًعا  وح�شًنا  قويا  �شياجا  لهم   ،فكانت  وج��وده  يندر  االإن�شاين  والت�شامح 
�شد ال�شر واأهله، وال عجب وال غرابة اإذا اهتزت الكلمات ،وهتفت االأغنيات 
اأم  �شواء كانوا  مواطنني  زاي��د  ، فالكل هنا عيال  ت�شدو بهم حًبا واحرتاًما 
 ، – حفظه اهلل -  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  مقيمني كما ذكر �شاحب 
فالكل ي�شارك باإخا�س يف م�شرية االحتاد ونه�شته ، فحب االحتاد يرتبع 
على قلوب اجلميع ،فباتوا  يرددون بل�شان واحد  : عا�س احتاد اإماراتنا، ع�شت 

ل�شعب دينه االإ�شام، هديه القراآن. 
يجمع  عربيا  وطنيا  ن�شيدا  تكون  الأن  ت�شلح  الوطني  الن�شيد  كلمات  حتى 
الوطن العربي من �شتاته يف احتاد �شامل تتوق له ال�شعوب العربية ،ولكن 
،واأعجوبة ع�شره ،فقلما  ن��ادرة زمانه  – رحمه اهلل -  بال�شيخ زايد  اأين لنا 
له  وندعو  به  نفخر  اأن  لنا  كعرب حق  ونحن جميعا   ، الزمان مبثله  يجود 

اأبد الدهر. 
عاطف البطل /كاتب �سحفي

ع�سفور تويرت
اإذا كان العامل امل�شري الدكتور اأحمد زويل اأدت اأبحاثه اإىل اكت�شاف ما يعرف 
بالفيمتو ثانية وحدة القيا�س التي اأكدت اأن للتفاعات الكيميائية �شرعات 
تفاعلية حتتاج اإىل قيا�شات جديدة تقي�س ال�شرعة  يف اأق�شى مدى تفاعلي .

اإىل  حاجتها  يقت�شي  ما  وهو  وتفاعاتها  حركتيها  واالآداب  للفنون  كذلك 
قيا�شات جديدة يتم التو�شل اإليها من خال التجارب الطاحمة اإىل اإحداث 

ق��ف��زات ج���دي���دة، م����اذا تراه 
راأى ذلك الطفل ليبكي دون 
دم����وع مت اإي�����داع ال���رات���ب يف 
الو�شادة  اه��دت��ن��ي  ح�����ش��اب��ك، 
و���ش��رق��ت م��ن��ي ال���ن���وم، قطع 
وع�������وداً ك���ث���رية اأح����داه����ا اأن 
ا�شتخدمها  حزينة،  يرتكها 
ينجح  مل  فاأدمنها،  كمخدر 
عاقة  اإح������داث  يف  اإال  ق���ط 
ال��ف�����ش��ل، تقلم  وط���ي���دة م���ع 
وتطليهما  باملربد  اأظافرها 
لكن   ، ال�����ل�����وؤل�����وؤي  ب���ال���ل���ون 
فتخد�س  تطول  م��ا  �شرعان 

من يهديها قلبه.
االأزرق  الع�شفور  ع�س  اإي���اه  اأه��دن��ا  اأدب���ي  ن��وع  ج���داً  الق�شرية  الق�شة  اإن��ه��ا 
"تويرت" التي يلعب فيها القارئ دور املوؤلف ليكمل اأ�شاع ال�شكل الهند�شي 
هذه  تفتح  املخت�شر  ال�شردي  والبناء  املكثفة  اللغة  فعرب  مبخيلته،  للق�شة 
الكاتب يف تكثيف  اإ�شمار  زاد  التخمني واحلد�س وكلما  الق�ش�س احتماالت 

املعنى واللغة زاد رونق الن�س.
املبذول  اجلهد  يف  االأم��ث��ال  اأو  احلكمة  ع��ن  ج��داً  الق�شرية  الق�شة  تختلف 
واملكان  الزمان  ال�شرد من حيث  الن�س على قواعد  بتكييف  املبدع  من قبل 
م�شتعلة بحموالتها  واإي�شالها  االإب��داع  القب�س على جمرة  وال�شخ�شية مع 

الداللية بح�شب عبده خال.
ال��ذي عا�شت  الزمن  الزمن مل يعد هو  اأن  لنا  توؤكد  الق�شرية ج��داً  الق�شة 
اإبداعية ممتدة حتتاج اإىل الوقت واال�شرتخاء بح�شب  فيه الرواية كلحظة 
الكاتب ال�شعودي عبده خال الذي تبنى هذا النوع االأدبي اجلديد عرب و�شم 
" ق�شة ق�شرية جداً " ، بل اأ�شدر كتاباً يدافع فيه عن موؤلفي هذا النوع من 

الق�ش�س الذين ا�ش�شوا اأ�شغر وحدة �شردية عرفها التاريخ االدبي.
فن الق�شة  "التويرتية" لي�س �شهًا كما يظن البع�س ، بل بحاجة اإىل اأدوات 
ابداعية ليتمكن الكاتب  من �شرد اجلمل من خال  دالالت م�شغوطة هدفها 
" لترتك  االب���داع  " وم�شة  وه��ي  املتوقعة  النهاية غري  الده�شة عرب  خلق 

املجال لتاأويل القارئ مبا يحمله من خمزون ثقايف وهنا  تكمن املتعة .
يف�شر اأدب��ي��اً عبده خ��ال  مل��اذا اعترب " مت اإي���داع ال��رات��ب يف ح�شابك " ق�شة 

ق�شرية جداً.
فيقول" قد تكون جملة عادية ت�شلنا عرب الهاتف املتحرك نهاية كل �شهر  ، 
اإال انها �شكل جديد من كتابة الق�شة الق�شرية جداً حتمل عنوان " اإيداع"  
مع عاديتها اأخذت بعداً جديد بح�شب عبده خال، ولكوننا نت�شارك يف ظرفية 
انتظار الراتب ي�شبح اإيراد هذه اجلملة يف زمنية حمددة مهيجاً ال�شتدعاء 
ع�شرات الق�ش�س مبعنى اأنه ن�س حمر�س لوالدة ق�س تتنوع بتنوع القارئ 

حيث تغزل الق�شة الق�شرية جداً خيوطها احلريرية على خميلة القارئ.
خفيفة  كب�شولة  تناول  اإىل  النا�س  اجت��ه   لذلك  اعمارنا  يق�شم  الوقت  اإذن 
اأن��ه مترد   ، اله�شم  ت�شبب ع�شراً يف  " كب�شة" ثقيلة  ب�شرعة  ولي�س  ته�شم 
التويرتيون اجلدد، لكن مما ال�شك فيه اأن هذا التمرد الرقمي �شيت�شبب يف 

ترهل  اللياقة االبداعية للكاتب الذي �شيعتاد ال�شهولة واالخت�شار..فلرَن ما 
�شيك�شفه لنا ع�س الطائر االأزرق يف امل�شتقبل.

مروه ال�سنهوري/كاتبة

ال�سفاء الذاتي
هو نظام متكامل يعرب عن العاقة بني اأفكارنا و�شلوكياتنا وم�شاعرنا وبني 
ج�شدنا الذي نعي�س فيه، حيث اأنه طاملا هناك اأمل هناك طاقة �شلبية مبقدار 
ل��اإن�����ش��ان ه��ي ب�شبب  ال��ت��ي حت��دث  ه��ذا االأمل ف��امل��ر���س واالأح�����داث ال�شيئة 

االإن�شان نف�شه.
خلق اهلل القدر وو�شعه يف الكون لتختار ما ينا�شبك منه، فاالإن�شان هو كائن 
االإيجابية  مثياتها  له  جت��ذب  التي  بالذبذبات  الكون  مع  يتعامل  ذبذبي 

كال�شحة وال�شعادة والوفرة اأو 
واالكتئاب  كاملر�س  ال�شلبية 
�شاحب  فاالإن�شان  واحل��زن. 
الطاقة ال�شلبية اأكرث عر�شة 
للمر�س واالأذى الأن ذبذباته 
جذبت  املنخف�شة  ال�شلبية 
الكون  م����ن  ال�����ش��ل��ب��ي��ات  ل����ه 
اأو مر�س  ح���زن  ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
اأو خ���وف. وه��ن��ا ه��و بحاجة 
بالتاأمل  روح��ي  تنظيف  اإىل 
واال�شتغفار وتنظيف و�شحن 
مراكز الطاقة )ال�شاكرات(.
اأن����ه و�شع  وم���ن رح��م��ة اهلل 
���ش��ف��اء ذاتية  ب���رام���ج  ل��دي��ن��ا 

طبيعية لكنها تعتمد على كمية 
الطاقة االإيجابية املوجودة داخلنا وتزداد عملية الت�شايف بازدياد كمية هذه 
الطاقة. لذلك علينا التوقف عن ا�شتمداد الطاقة و�شحنها من االآخرين اإمنا 
ن�شتمدها من اهلل فقط ومن قوتنا الداخلية، ونبداأ بربجمة عقلنا الباطن 
على قناعات اإيجابية وذلك بتح�شني اأفكارنا والرتكيز على ل�شحة وال�شفاء 
واأ�شلوب  ال�شلوكيات  على  الرتكيز  يجب  كما  ج�شدنا،  يطبقها  اأفكارنا  الن 
ب�شكل متكرر  ال�شيئ  احل��دث  اأو  املر�س  وع��دم احلديث عن  ال�شحي  احلياة 
اأنا اليوم  "اأنا �شليم ومعاف،  بل على العك�س يجب ترديد توكيدات اإيجابية 
للح�شول  الطبيعية  االأماكن  اإىل  اللجوء  واأف�شل" ويف�شل  اأق��وى  �شحتي 

على م�شتويات عالية من الطاقة ورفع م�شتوى ال�شفاء الذاتي. 
كن اإيجابي وتقبل ما حولك وال جتعل اأي �شيء اأو �شعور يقف عائق بينك وبني 
الت�شايف الذاتي، ا�شت�شعر احلب املطلق الغري م�شروط للحياة ولاأ�شخا�س 
ولنف�شك اأواَل وتنف�س طاقة احلياة، ارفع طاقة االمتنان وال�شكر بحمد اهلل  
على نعمه، ا�شنع اخلري واملعروف، تفاءل وابت�شم واجذب ال�شعادة لعاملك، قم 
بجل�شة تاأمل وتاأمل با�شم اهلل ال�شايف وتخيل طاقة ال�شفاء النورانية تدخل 
ج�شدك وتن�شر �شعاع ال�شحة والت�شايف يف خايا ج�شدك وتاأكد اأنه بتح�شن 
اأو  �شحَة  ويرتجمها  اأف��ك��ارك  يتبع  ج�شدك  واأن  اأف��ك��ارك  تتح�شن  قناعاتك 

مر�شاَ.
منال احلبال /اإعلمية

نحن واأباوؤنا 
الطويل  الطائر وهو يحمل مبنقاره  ذلك  واأن��ا طفلة منظر  اأتذكر  زلت  ال 

طفا ملفوفا مبنديل ، ثم يهوي به على م�شافة قريبة يف اإحدى البيوت .
، ثم ينتهي  امل�شهد يبداأ به حملقاً  ن��دري الأن  اأي��ن ج��اء ه��ذا الطائر ال  من 
باإ�شقاطه ، ليثري بداخلنا ت�شاوؤال، هل هذا الطائر هو قدر الطفل اأم اأنه قدر 
باأنه مل ي�شقطنا  الب�شيطة  نلوم الطائر مبداركنا  ملاذا كنا  البيت ؟ ثم  اأهل 
على بيوت اأف�شل من بيوتنا ؟ وح�شلنا على اآباء اأف�شل من اآبائنا واأمهاتنا 

واأخواتنا، وال اأدري اإن كانت 
اأو  ب�شيطة  ذاك  اإذ  مداركنا 
راف�شة  خ��ب��ي��ث��ة  ك��ان��ت  اأن���ه���ا 
ل����ل����و�����ش����ع ب����ق����ب����ول ق���ه���ري 
مبطن ! املهم اأن الراف�شون 
ب��اط��ن��ي��ا ق��ام��وا بتغيري  م��ن��ا 
االأوىل  ال�������ش���ق���ط���ة  م�������ش���ار 
ث��م ارت���ق���وا ، اأم���ا ال��ذي��ن مل 
واأعلنوه  ال��رف�����س  ي��ب��ط��ن��وا 
كفراً بال�شقطة التي قادتهم 
لريغبوا  تكن  مل  بيوت  اإىل 
ال��ع��ي�����س ف��ي��ه��ا ف�����ش��ا عن 

القبول بها .
اأي و����ش���ع ال  م����ن  ال���ت���ذم���ر 

ي�شعى اىل تغيريه ، والتغيري من اأي و�شع ي�شعى اىل حت�شينه ، هذا ما فهمته 
بعد نيٍف من ال�شنوات الأعتنق مذهبي الذي الزلت عليه وهو اأن العمل املتقن 
عباده واإن كان العمل يف جممله عباده ، االأطفال تغريت اأفكارهم واأحامهم 
، فما كنا نحلم به نحن حني كنا اأطفاال حتقق يف واقعهم ، فلم تكن اأحامنا 
هي اأحامهم ، وهذا ما جعل اأن تكون اأحامهم اأعمق من واقعهم الذي كان 

حلمنا، جال�شوا اأطفالكم لتفهموا اأكرث ومنهم تعلموا. 
 مريا علي/كاتبة 

الكلمة
لاأ�شحاب  يلجاأون  اأ�شخا�س  هناك  اأن  اإال  امل�شاعر،  لغة  مفتاحه  احلب  اإن 
ال�شحر واالأعمال ال�شفلية الإعانتهم على امتاك قلب والفوز مبحبته، مع 
اأن الكلمة �شتقوم بالدور بعيدا عن العذاب النف�شي واجل�شدي الذي ي�شعر به 
امل�شحور، وال�شوؤال هل من يلجاأ لتلك احليل يقدم عليها لعدم ثقته يف نف�شه 
اأقوى  تكون  قد  ل�شخ�شية  املزيف  واالمتاك  بالقوة  االح�شا�س  لفقدانه  اأو 
منه واحتمال رف�س تقربه موؤكد، فمن هنا يقدم على تاأجري من يقف احلال 
وي�شد عن القلب كل من يطرق عليه، يجعله اأ�شريه وحتت اأمرته، واخليبة 
منت�شرة  والدعاية  الف�شائيات  على  قنوات  لهم  �شارت  املدعني  ه��وؤالء  اأن 
التى  النف�شية  اخلدمات  من  وغريها  احلبيب،  وجلب  امل�شكات  حل  با�شم 

يعاين منها قطاع كبري من 
الب�شر.

الكام  االم���ث���ال،  يف  ق���ال���وا 
ع����ل����ى ال������������ودان اأ������ش�����د من 
ال�����ش��ح��ر، وه����ذا دل��ي��ل على 
ال�شحر  فعل  لها  الكلمة  اأن 
ع���ل���ى ال���ق���ب���ول وال���رف�������س، 
العقول  تلني  اأن  املمكن  من 
طا�شم  تفك  واأن  املتيب�شة 
فالكلمة  املتحجرة،  العقول 
الطريق  ي�������ش���يء  ن����ربا�����س 
اأمام اأعني اأ�شابتها الغ�شاوة، 
اإذا الكلمة الب�شيطة النابعة 
الروح  تخاطب  القلب  م��ن 

وتعانق االأح�شا�س.
اأمل يكن االأ�شلوب املهذب يف  اإمل يفكر هذا املحتال يف ممار�شة فن الكام،   
التقرب الأي قلب هو البوابة الر�شمية، احلب لي�س بالقوة اأو بفر�س ال�شحر 
بينما احلب هو االهتمام والتقرب للحبيب وتقدمي ال�شعادة على طبق من 
ومد  بال�شوؤال  االهتمام  واإظهار  للحبيب  احلثيثة  واملتابعة  الطيبة  امل�شاعر 

فرتة احلديث وال�شغف للقاء وغريها من النماذج بدال من ال�شحر املجرد.
حممد ا�سامة 

املراأة واملزواج
حتدثنا �شابًقا عن املُطلقة واالأرملة، وعن طبيعة الظروف املُحيطة بهما، حتى 
اأ�شبح الفارق بينهما من حيُث نظرة ف�شيل من املُجتمع وا�شحة، اإال اأنَّ االأرملة 
متتاز بع�س ال�شيء بال�شفقة، التى ُت�شاِعُدها على التعاي�س مع االآخرين، اأما 
للمطلقة نظرة املُدانة يف كل االأح��وال، ويف بع�س االأحيان من االأهل وعلى 
املتزوجة، ُمهدًدا لها بقوله: لي�س لِك  االأب��اء البنته  اأحد  املثال، قرار  �شبيل 
اأ�شباب  وحتققت  توفرت  واإن  حتى  القرب،  اأو  حياته  كانت  مهما  زوج��ك  اإال 
الطاق، وما قال ذلك اإال خوًفا من الف�شيحة التي ُتاحقه من املُحيطني 

ُطلقت  ن�����ش��اء  وه���ن���اك  ب����ه، 
دون �شبب اأو الأدنى م�شكلة، 
له  ك��ان��ت حُم��ب��ة  واإن  ح��ت��ى 
ول��ع�����ش��رِت��ه، وه����ذا ه��و حال 
ال����رج����ل امل���������زواج ال�������ذي ال 
ي�����ش��ت��م��ر م����ع ام��������راأة فرتة 
احلجج  بو�شع  ال��زم��ن  م��ن 
اأنه  عنه  قيل  وما  الوهمية، 
الذي يعي�س  الذواق  الرجل 
قانونه  �شيطرة  حتت  دائًما 
واحدة  "امراأة  ب��ه  اخل��ا���س 
ال تكفي" وي�شعى دائًما اإىل 
التنوع والتغري، لعدة اأ�شباب 

واأكرثها اأ�شباب نف�شية، منها 
مي�شور  اأنه  اأو  اأمثاله  مع  برجولته  التباهي  اأو  واجلن�شي،  العاطفي  الفراغ 
احلال ويرى اأن هذا حٌق م�شروع، ولكن جميعهم يتعاملون مع املراأة وكاأنها 
فقط م�شدر اال�شتمتاع الذي يروى  به املزواج عط�شِه العاطفي، وكٌل منهم 
ُيجيد اللعب بدورِه يف اأ�شاليب الغ�س واخلديعة، واالأ�شباب كثرية ومدونٌة يف 
دفرت الرجل املزواج، التى جتعله ُيطِلق زوجته بكل �شهولة ويبحث عن اإ�شباع 

غريزته يف ج�شد زوجة جديدة.  
على الرغم من اأنَّ ال�شرع اأباح الطاق، ولكن يف حال احلاجة اإليه وو�شع له 
�شوابط �شرعية عظيمة ال يقع اإال يف اأ�شيق احلدود وهو اآخر الِعاجات التى 

تتقدم ملُ�شاٍب قبل البرت.                   
لكن املزواج ي�شتخدم ال�شرع ويتاعب به اأو اأنه يجهل باالأحكام ال�شرعية. 

 حًقا اإنَّ زواجه زواج �شرعي، لكنه ي�شتبطن نية الطاق واأن ي�شتبدلها باأخرى 
يف وقٍت الحق، فما فائدة ال�شرع يف هذا وهو يقع حتت حكم زواج املُتعة، حيُث 

اأنَّه مل يتزوج بنية اال�شتدامة.          
ولاأ�شف هذا ما نراه من بع�س و�شائل االإعام التى مُتِجد الرجل املزواج يف 
بع�س االأعمال مثل، الزوجة الرابعة للفنان م�شطفي �شعبان، واحلاج متوىل 
للفنان الراحل نور ال�شريف، لهم مني كل التقدير واالح��رتام، لكن ينبغى 
على االإعام اأن يعر�س ما يجب اأن يكون داعًما للمراأة املرتملة اأو املُطلقة 

وجعلها قدوة ُيقتاد بها.  
ال يت�شُع املقاُم لذكِر العقبات التى ُتعرقل طريق املراأة وتف�شح الطرق للرجل 
ا، هل امل�شكلة االأ�شا�شية تكُمن  املزواج، لكنى اأ�شاأل نف�شى واأ�شاأل اجلميع اأي�شً
امل��راأة اإال خملوق  اأم يف نظرة جمتمع ذك��وري ال يرى  يف الطاق والرتُمل، 

ُخِلق للُمتعة، اأم اأنَّ ال�شرع اأ�شبح م�شدر مفاهيم خاطئة لل�شعوب.
احمد �سلم /روائي 

حكايات عربية .. العطور 
 يهم�س لنا التاريخ اأن اأ�شل العطور عربي، ولوال العرب ما عرفت االإن�شانية 
العطور ب�شكلها الع�شري فقد ولع العرب قبل االإ�شام بالطيب والتطيب، 
العربي  املجتمع  ح��ي��اة  يف  ك��ب��رًيا  دوًرا  للطيب  اأن  ال��درا���ش��ات  بع�س  وتفيد 

ا�شتعملوه  فقد  واالإ�شامي، 
�شواء  امل��ن��ا���ش��ب��ات،  ���ش��ت��ى  يف 

احلزينة اأو املفرحة.
ويف الع�شر االإ�شامي ازداد 
بالطيب،  ال���ع���رب  اه���ت���م���ام 
�شلى  اهلل  ر����ش���ول  اأن  ح��ت��ى 
يحث  ك���ان  و���ش��ل��م  عليه  اهلل 
اأه��ل بيته على االإك��ث��ار منه 
ابن  وي���ذك���ر  وا���ش��ت��ع��م��ال��ه، 
قال:  اأن���ه  النبي  ع��ن  قتيبة 
ما  ال����رج����ال  ط���ي���ب  "خري 
ظ��ه��ر ري��ح��ه وخ��ف��ي لونه" 
كما حث النبي على التطيب 

عند �شاة اجلمعة.
وعندما ارتبط اجلمال باملراأة، ارتبطت هي بالع�شر، ومنذ زمن بعيد اهتمت 
�شيًئا مهماَ  العطر  اأ�شبح  والبخور، حتى  بالعطور  العربي  امل��راأة يف اخلليج 
اخلليجي  فاالإن�شان  بال�شيوف..  الرتحيب  مظاهر  من  ومظهًرا  لاأ�شرة، 
اأكرث  م��ن  اخلليج  اأه��ل  ويعترب  للعطر،  و���ش��راًء  وارت��ب��اًط��ا  ا�شتخداًما  اأك��رث 

البلدان العربية ع�شًقا للعطور والبخور، واأبدع اأهل تلك الباد يف اإعداده.
والعطور اخلليجية تختلف عن غريها من العطور يف جاذبيتها، والرجال 
لهم عطورهم اخلا�شة بهم.. كما للمراأة عطرها اخلا�س بها، ويقبلون عليها 
ا�شتخدام  بذوق خا�س يف  امل��راأة اخلليجية  وتتمتع  تراثهم،  نابعة من  الأنها 
العطور التقليدية، وتعترب الدول اخلليجية اأكرب مركز لت�شدير املواد اخلام 
الازمة ل�شناعة العطور، مثل دهن العود، وعرق ال�شندل، وعرق الزعفران، 
وعرق العنرب، وعرق امل�شك، وعرق احلنة، وهب الن�شيم واليا�شمني وم�شموم 

الهند، وعطر اليا�س وعطر الندمي. 
ا�شتخدامات معينة، فمثا هناك عطر  العطور  اأن��واع  نوع من  لكل  اأن  كما 
خا�س لتعطري الفرا�س يتكون من امل�شك ال�شائل ودهن العود وماء الكولونيا، 
"املخمرية" وهي جمموعة من العطور تخ�س العرو�س مثل  ا  اأي�شً وهناك 
كلها تخلط  وه��ذه  ال�شندل  وع��رق  والعنرب  العود  وده��ن  والزعفران  امل�شك 
الذي  "الزعفران"  هناك  اأن  كما  اليدين،  ويف  االأذن  خلف  وت��ده��ن  وتعتق 
الطيب، وهناك  امل�شك وج��وزه  اإليه  اأن ي�شاف  بعد  ي�شتخدم كبودرة للوجه 
ا ورائحة  ج�شمها كله لي�شفي عليه بيا�شً العرو�س  به  وتخ�شب  "اآلور�س" 

طيبة، وهو عبارة عن ورق �شجر مطحون.
النباتات  بع�س  من  ت�شتخل�س  واالأوىل  وحيوانية،  نباتية  م�شادر  وللعطور 
وال�شو�شن  البنف�شج  واأهمها  والبذور  والق�شور  والثمار  واالأوراق  ك��االأزه��ار 

والزئبق واليا�شمني، اأما الثانية فهي امل�شك والعنرب.
االأورام  لعاج  بع�شها  في�شتخدم  طبية،  فوائد  اخلليجية  للعطور  اأن  كما 
واجلروح،  االلتهابات  لعاج  واليا�شمني  ال�شندل  زي��ت  ت�شمل  واالأم��را���س، 

ودهن العود يف عاج الكحة وال�شعال.
�شائعة  م��ازال��ت  اخل��ل��ي��ج..  ال��ق��دم يف دول  ت�شتعمل منذ  ك��ان  التي  وال��ب��خ��ور 
البع�س  ويكتفي  ي��وم،  ك��ل  ا�شتعمالها  على  البع�س  ويحر�س  ال��ي��وم،  حتى 
االآخر با�شتعماله يف املنا�شبات، وقدمًيا كان البخور اأحد اأهم مظاهر احلياة 
اليومية، وللبخور اأنواًعا عديدة، منها ما ي�شتعمل بحالته الطبيعية كما هو 

نبات، وهناك بخور خا�شة بالرجال، وبخور خا�شة بالن�شاء.
هاجر  فعندما  اإ�شامية،  عقيدة  اإىل  يعود  بالبخور  اخلليج  اأه��ل  واهتمام 
يطلقون  وه��م  اأهلها  ا�شتقبله  املدينة،  اإىل  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول 
البخور كتعبري عن فرحتهم وترحيبهم به، لهذا ارتبط ا�شتعمال البخور يف 

االأذهان بذكرى هجرة الر�شول، وبذكر الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم.
والبخور الرجالية تقت�شر على حرق العود وحده.. داخل مباخر م�شنوعة 
من الفخار مازالت اإىل يومنا هذا، وي�شتورد العود عادة من الهند، ويتطيب 

به الرجل يف االأعياد .. وعند ال�شاة.. وعند الزيارة.
واأما البخور الن�شائية، فهي نوًعا من البخور ي�شمى الدخون، وتتفنن الن�شاء 
يف �شناعته.. وهو ي�شنع من عجينة مكونة من العود وامل�شك والعنرب وتخلط 
مًعا وتعجن، وت�شكل على هيئة اأقرا�س م�شتديرة.. تو�شع يف اخلو�س وُتعلق 

عليها الثياب لتظل الرائحة عالقة بها دائًما.
ال�شياطني  تطرد  باأنها  لاعتقاد  امل��ر���س،  حالة  يف  اأحياًنا  البخور  وحت��رق 
وُتذهب احل�شد في�شفى املري�س، وكذلك العتقاد اآخر باأن طول رقاد املري�س 
يف الغرفة يوؤثر عل رائحة الغرفة، والبخور هي اأف�شل و�شيلة لتغيري هذه 

الرائحة.
ا يف حفات االعرا�س، حيث ينت�شر حاملو املباخر  كما ت�شتعمل البخور اأي�شً
بني ال�شيوف ين�شرون بينهم الدخان العطر والبخور، وتعترب البخور من 
االأ�شا�شيات وال�شروريات يف البيت اخلليجي.. وهي اأنواع كثرية، منها احل�شت 
والعنرب واحلبوب وامل�شك، ودخون العود وللبخور اأ�شعار خمتلفة جًدا منها 
ب��االآالف ومنها ما هو بالدراهم، ويتم وزنه بوحدة وزنية خا�شة به  ما هو 

البخور.  اأنواع  اأغلى  من  الورد  ودهن  العود  دهن  ت�شمى "التولة" ويعترب 
مازن متيم /كاتب �سحفي      

خذين اإىل ما�سيك 
خذين اإىل ما�شيك 

الأرمتي  على �شدر االنتظار 
يقولون اإن احلب ال مييز 

بني طهر وعار  
فا تعبث بجنوين 

فال�شم�س من ظلها تغار 
انظر اإىل قف�س النجوم 

و�شناديق الغيوم 
ولوحات النهار 

يف كل زاوية اأرى عمري 
ويزدحم طريق الغزل 
والتفت خلف اأغنيات 

كانت الكحل للمقل 
خذين اإليك كي اأ�شري كاأنني 

اأ�شري 
كاأنني ذاك البائع الفقري 

كاأنني عهد لن ي�شري 
كاأنني... وكاأنني .....وكاأنني غبار 

افتح نوافذ ال�شقيع 
والب�س معطف الربيع  

واترك �شايل على �شفاه االأحجار 
واحرتق ...وا�شعف نف�شي 

واأغرق ....واأقاتل املوت 
وينع�شني مياد ال�شنابل 

واأذبل واأنتهي بكل اخت�شار 
خذين اإىل ما�شيك 

عايدة ح�سن /�ساعرة 

اإعداد اأ�سامة عبداملق�سود
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عربي ودويل

اأعلنت وزيرة الهجرة واملهجرين العراقية، اإيفان فائق جابرو اأم�س 
ال�شبت خلو حمافظة دياىل من خميمات النازحني.

االأنباء  وكالة  اأوردت���ه  اأم�س  �شحايف  بيان  يف  الهجرة،  وزي��رة  وقالت 
العراقية، اإن “حمافظة دياىل باتت خالية من خميمات النزوح بعد 
 93 اآخ��ر  وع��ودة  الكرفاين يف ق�شاء خانقني،  الوند  اإغ��اق خميم 
اإىل مناطقهم االأ�شلية يف اأق�شية  اأ�شرة نازحة بواقع 586 �شخ�شاً 
ونواحي املحافظة، وذلك �شمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة 
الإعادة النازحني«.  واأو�شحت اأن خميم الوند كانت تقطنه 1900 
11400 فرد، م�شددة على اجلهود املبذولة  اأ�شرة نازحة باإجمايل 
النازحة  العوائل  اإع���ادة  اإىل  الرامية  ال���وزارة  ط��وارئ  الإجن��اح خطة 
لهذه  االأم��ن��ي  التدقيق  اإمت���ام  “بعد  اأن���ه  ج��اب��رو  وتابعت  ملناطقها. 
االأ�شر، وبالتعاون مع القوات االأمنية مت اإي�شالها اإىل مناطق �شكناها 

االأ�شلية«.

اإدارة  بالفرن�شية يف  الناطقني  امل�شوؤولني  العديد من  تعيني  ي�شكل   
اأنتوين  اأو  كريي  جون  مثل  بايدن  جو  املنتخب  االأمريكي  الرئي�س 
بلينكن حماولة وا�شحة لكن غري حا�شمة لتحقيق تقارب وت�شهيل 
احل����وار ال��ف��رن�����ش��ي االأم���ريك���ي، ل��ك��ن اإ���ش��اح ال��ع��اق��ة ع��رب �شفتي 

االأطل�شي �شيحتاج اإىل جهود اأكرب.
واأم�شى بلينكن الذي مت تعيينه يف من�شب وزير اخلارجية االأ�شا�شي 
املبعوث اخلا�س  بينما كان جون كريي  �شبابه يف فرن�شا،  االإدارة  يف 
اأما مي�شيل  راأ���س والدته.  للمناخ مي�شي عطله يف بريتاين م�شقط 
الفرن�شية يف  اللغة  فتعلمت  الدفاع  وزير  ملن�شب  املر�شحة  فلورنوي 
بلجيكا وعملت يف فرن�شا. وقوبل قدوم هوؤالء امل�شوؤولني الكبار اإىل 
االإدارة برتحيب يف باري�س التي تتوقع ات�شاالت �شل�شة. وقال وزير 
الرئي�س  تعيني  “ي�شرين  ل��ودري��ان  اإي��ف  ج��ان  الفرن�شي  اخلارجية 
العمل  م��ن  “متكنت  مو�شحا  مقبا”،  زم��ي��ا  لبلينكن  املنتخب 
بالدفاع«. وذكر  املرتبطة  الق�شايا  �شابقة يف عدد من  معه يف فرتة 
مع  يتحدثان  ولودريان  “بلينكن  اأن  الفرن�شية  احلكومة  م�شدر يف 
وفرانكوفيلي  ف��ران��ك��وف��وين  وبلينكن  تكلف  ب��ا  البع�س  بع�شهما 
يف اإ�شارة اإىل اإتقان بلينكن للغة الفرن�شية وحبه  وهذا جيد جدا”، 
م�شدر  واأك��د  لفرن�شا«.  امتياز  “هذا  واأ���ش��اف  الفرن�شية.  للثقافة 
وعلق  العاقات«.  “�شي�شهل  ذلك  اإن  قائا  الفكرة  االإليزيه  اآخر يف 
“هل  بوجور  كلود  ج��ان  فرن�شا-االأمريكيتني  جمعية  رئي�س  نائب 
ميكن لفرن�شا اأن ت�شتفيد من هذا البعد الفرانكوفيلي للعديد من 
واأ�شاف اأنه يجب اأن تكون “برلني  امل�شوؤولني؟ نعم ولكن ب�شروط”. 
وباري�س على توافق كبري جتاه الواليات املتحدة واأال يكون االحتاد 

االأوروبي منق�شما بالقدر الذي مييل اإليه اليوم«.

ف��ر���س عقوبات  االأم���ريك���ي م��اي��ك بومبيو  اأع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
بدعم  متهمة  ورو�شية  �شينية  �شركات  اأرب��ع  على  جديدة  اقت�شادية 

تطوير الربنامج النووي االإيراين.
على  عقوبات  فر�شت  املتحدة  “الواليات  تويرت  على  بومبيو  وق��ال 
اأربع �شركات يف ال�شني ورو�شيا لدعمها الربنامج النووي االإيراين«.
اإج��راءات عقابية على �شركتني مقّرهما  وفر�شت وا�شنطن االأربعاء 
يف ال�شني هما “�شنغدو ِب�شت نيو ماترييالز” و”زيبو اإيليم ترايد”، 
و”جوينت  غروب”  “نيلكو  هما  رو�شيا  يف  مقّرهما  �شركتني  وعلى 
�شتوك كومباين اإيليكون«. وقالت وزارة اخلارجية االأمريكية يف بيان 
اإّن هذه ال�شركات املتهمة باأنها “وّفرت تكنولوجيا متطورة ومعدات 

لربنامج ال�شواريخ النووية االإيراين” �شُتواجه قيودا ملدة عامني.
وقال بومبيو “�شنوا�شل ا�شتخدام كل العقوبات املتوافرة لدينا ملنع 
اإيران من زيادة قدرتها النووية«. تاأتي هذه اخلطوة يف وقت تعر�س 
اإيران العودة اإىل االمتثال لاتفاق النووي الذي مت التفاو�س عليه 
املنتخب جو  الرئي�س  اإذا رفع  اأوباما  ال�شابق باراك  الرئي�س  يف عهد 
الثاين-يناير.  كانون   20 يف  من�شبه  توليه  بعد  العقوبات  بايدن 
“�شغوط  �شيا�شة  ترامب  دون��ال��د  واليته  املنتهية  الرئي�س  واعتمد 
االن�شحاب  اخل�شو�س  وج��ه  على  �شملت  ط��ه��ران،  حيال  ق�شوى” 
واإعادة  النووي،  برناجمها  االتفاق حول  2018 من  عام  االأح��ادي 

فر�س عقوبات اقت�شادية قا�شية عليها.

عوا�سم

بغداد

باري�ص

وا�صنطن

الرئي�ض البريويف املعزول 
فيزكارا يرت�صح ملجل�ض النواب 

•• ليما-اأ ف ب

اأعلن الرئي�س البريويف ال�شابق مارتن فيزكارا الذي اأقاله الربملان مطلع 
كانون الثاين-نوفمرب على خلفية ق�شية ف�شاد حمتملة حتقق فيها النيابة 

العامة، انه �شيرت�شح لانتخابات الت�شريعية يف ني�شان-اأبريل املقبل.
ن�شع  اأن  ال��ي��وم  ال��ب��ريو  اأم���ام  املاثلة  ال��ك��ربى  التحديات  “تتطلب  واأو���ش��ح 
قائمة  “�شاأراأ�س  تغريدة  يف  واأ���ش��اف  ال�شعب«.  خدمة  يف  جم��ددا  اأنف�شنا 
الربملان  الن��ت��خ��اب��ات  ال��ب��ريو(  )ن��ح��ن  بريو”  “�شومو�س  ح���زب  مر�شحي 
وقال  وم�شاواة«.  ع��دال  اأك��رث  بلد  لبناء  توؤهلنا  التي  االإ�شاحات  ملوا�شلة 
احلزب يف ر�شالة ن�شرتها رئي�شته باتري�شيا يل اإن الرئي�س ال�شابق دعي اإىل 
عاما(   57( فيزكارا  ورئ�س  الو�شطي.  احلزب  يف  املر�شحني  قائمة  تروؤ�س 
الثاين/نوفمرب  ت�شرين  من  التا�شع  اإىل   2018 اآذار-م��ار���س  من  البريو 
الد�شتور  م��ادة يف  اإىل  الربملان من من�شبه م�شتندا  احل��ايل، عندما عزله 
دائم«.  اأخاقي  “عجز  ب�شبب  الباد  رئي�س  باإقالة  ت�شمح  للجدل  مثرية 
واأكدت الغالبية ال�شعوبية يف الربملان يومها اأنه ال ميكن للرئي�س موا�شلة 
مهامه الأنه مو�شع حتقيق حول اتهامات بالف�شاد. وي�شمل التحقيق ر�شاوى 
600 األف دوالر قد يكون تلقاها العام  حمتملة ت�شل قيمتها اإىل حواىل 
موكيغوا  ملنطقة  حاكما  كان  عندما  عامة  اأ�شغال  عقود  مقابل  يف   2014

)جنوب(. وينفي فيزكارا اأن يكون تلقى اأي ر�شاوى.

 تطهري عرقي لالأكراد يف �صوريا.. برعاية تركية

تعبئة ا�صتثنائية يف كوبا للمطالبة باملزيد من حرية التعبري 

مقتل 3 يف ا�صتباكات بالعراق بعد اقتحام ميم احتجاج 

ال�صني تبداأ ت�صغيل مفاعلها النووي الأول املحلّي الإنتاج تخفيف القيود ال�صحية بالأرجنتني يف �صوء انخفا�ض الإ�صابات بكوفيد-19
املتوقع اأن تزداد هذه احل�شة عما بالهدف الذي حددته ال�شني بتحييد 
وي�شكل خف�س التبعية للتكنولوجيا الغربية  اأثر الكربون بحلول 2060. 
يف ال��ق��ط��اع��ات اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م��ث��ل ال��ق��ط��اع ال���ن���ووي ه��دف��ا حم��وري��ا يف 

اال�شرتاتيجية ال�شينية املحددة يف خطة “�شنع يف ال�شني 2025«.
ومت توزيع مليارات الدوالرات من امل�شاعدات العامة على ال�شركات ال�شينية 
ال�شني  �شركاء  ا�شتياء  تثري  ب�شيا�شة  الهدف، عما  اأج��ل حتقيق هذا  من 

التجاريني، وكانت خلف ن�شوب حرب جتارية مع الواليات املتحدة.
ال�شني حاليا  2015، وتقوم  عام  “هوالونغ وان”  بناء  اأعمال  وانطلقت 

ببناء �شتة مفاعات اأخرى يف ال�شني واخلارج، وفق الهيئة.
ومتلك ال�شني 47 حمطة نووية تبلغ طاقتها االإجمالية 48،75 مليون 
الواليات  بعد  ال�شعيد  ه��ذا  على  الثالثة  املرتبة  يف  ي�شعها  م��ا  كيلواط، 

املتحدة وفرن�شا.
 

•• -اأ ف ب

بداأت ال�شني ت�شغيل مفاعلها النووي االأول املحلي االإنتاج، ما ي�شكل مرحلة 
هامة على طريقها لا�شتقال عن التكنولوجيا الغربية.

وباإمكان املفاعل “هوالونغ وان” )هوالونغ االأول( الذي مت ربطه اجلمعة 
يف  كيلواط  مليارات  ع�شرة  ح��وايل  اإن��ت��اج  الوطنية،  الكهربائية  بال�شبكة 
ال�شاعة كل �شنة مع خف�س انبعاثات الكربون مبقدار 8،16 مايني طن، 

وفق ما اأو�شحت املوؤ�ش�شة الوطنية النووية ال�شينية.
وبذلك تك�شر ال�شني “احتكار التكنولوجيا الغربية على ال�شعيد النووي”، 

بح�شب ما اأو�شحت املوؤ�ش�شة الوطنية النووية يف بيان.
الباد  %5 م��ن ح��اج��ات  ���ش��وى  ال�شينية  ال��ن��ووي��ة  امل��ح��ط��ات  ت��وؤم��ن  ومل 
من  لكن  للطاقة،  الوطنية  االإدارة  وف��ق   ،2019 العام  خ��ال  للكهرباء 

ال�شدر  اأن�������ش���ار  اإن  روي������رتز  م���ن 
قنابل  واألقوا  نارية  اأع��رية  اأطلقوا 
املحتجني مما  ع��ل��ى خ��ي��ام  ح��ارق��ة 
وذكر م�شدر  للرد.  املحتجني  دفع 
�شقطوا  املحتجني  اأن  بامل�شت�شفى 
ق��ت��ل��ى ب����اأع����رية ن����اري����ة. وال ت���زال 
�شاهد  وقال  م�شتمرة.  اال�شتباكات 
من رويرتز اإن اأن�شار ال�شدر اأخلوا 
االأول  اأم�س  �شاحة احلبوبي م�شاء 
اأخرى  ك��ب��رية  �شربة  يف  اجل��م��ع��ة، 
للحكومة  املناه�شة  لاحتجاجات 

التي فقدت زخمها اإىل حد كبري يف 
االأ�شهر االأخرية. و�شاحة احلبوبي 
رئي�شية لاحتجاج  ب��وؤرة  اآخ��ر  هي 
من  واح��دة  املا�شي  العام  و�شهدت 

اأ�شواأ عمليات قتل املتظاهرين.
وقال مهند املن�شور وهو متظاهر 
مناه�س للحكومة “وقعت مذبحة 
املتظاهرين  ... بحق  اليوم  اأخ��رى 
الذخرية  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ال�����ش��ل��م��ي��ني 
ال�شدري  ال��ت��ي��ار  ن��ط��ال��ب  احل��ي��ة. 
بوقف  )ال�شدر(  مقتدى  وال�شيد 

اعتداءاتهم  ووق����ف  ال��ف��ت��ن��ة  ه���ذه 
على املتظاهرين ال�شلميني«.

قوات  اأزال����ت  امل��ا���ش��ي،  ال�شهر  ويف 
االعت�شام  خ��ي��ام  العراقية  االأم���ن 
والتي  ببغداد،  التحرير  �شاحة  يف 
لاحتجاجات  رم������زا  اأ����ش���ب���ح���ت 
امل����ن����اه���������ش����ة ل���ل���ح���ك���وم���ة خ����ال 
التي  النطاق  وا�شعة  اال�شطرابات 

ا�شتمرت الأ�شهر العام املا�شي.
وان�����دل�����ع�����ت اأك���������رب اح���ت���ج���اج���ات 
العراق  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ة  م��ن��اه�����ش��ة 

منذ عقود يف اأكتوبر ت�شرين االأول 
اأ�شهر،  ل��ع��دة  وا���ش��ت��م��رت   2019
من  االآالف  مئات  خالها  وطالب 
واخلدمات  بالوظائف  العراقيني 
ال��ن��خ��ب��ة احل��اك��م��ة التي  واإزاح�������ة 
وُقتل ما يقرب  فا�شدة.  اإنها  قالوا 
وت�شببت  ����ش���خ�������س.   500 م����ن 
رئي�س  ا�شتقالة  يف  االح��ت��ج��اج��ات 

الوزراء عادل عبد املهدي.
ال�����وزراء م�شطفى  وت��ع��ه��د رئ��ي�����س 
من�شبه  ت����وىل  ال�����ذي  ال��ك��اظ��م��ي، 

•• النا�رصية-رويرتز

ق���ال ���ش��اه��د م��ن روي����رتز وم�شدر 
طبي اإن اأن�شار رجل الدين مقتدى 
احتجاج  خميم  اقتحموا  ال�����ش��در 
مدينة  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ة  م��ن��اه�����س 
ال��ن��ا���ش��ري��ة ب��ج��ن��وب ال���ع���راق واإن 
قتلوا  االأق��ل  على  اأ�شخا�س  ثاثة 

واأ�شيب الع�شرات يف اال�شتباكات.
يحملون  ل��ل�����ش��در  اأن�������ش���ار  وخ����رج 
بعد  ال��دي��ن يف م�شرية  �شور رج��ل 
�شاة اجلمعة اإىل �شاحة احلبوبي 
يعت�شم  ح���ي���ث  امل���دي���ن���ة،  ب���و����ش���ط 
للحكومة  م��ن��اه�����ش��ون  حم��ت��ج��ون 
�شاهد  وق����ال   .  2019 ع���ام  م��ن��ذ 

االنتخابات  ب��اإج��راء  اأي���ار،  مايو  يف 
كثري  م����ط����ال����ب  اأح����������د  ل���ت���ل���ب���ي���ة 
م��������ن ال�����ن�����������ش�����ط�����اء امل����ط����ال����ب����ني 
�شابق  وق���ت  ويف  ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة. 
ال�شدر  اأن�شار  م��ن  االآالف  جتمع 
حمافظات  ويف  التحرير  �شاحة  يف 
اأخ�����رى الإظ���ه���ار دعمهم  ج��ن��وب��ي��ة 
لرجل الدين، الذي يحظى بتاأييد 
املقبلة.  االن��ت��خ��اب��ات  ق��ب��ل  وا����ش���ع، 
الكتلة  يتزعم  ال��ذي  ال�شدر  وق��ال 
اإنه  االأك����رب يف ال���ربمل���ان ال��ع��راق��ي 
باأغلبية  ح��رك��ت��ه  ت��ف��وز  اأن  ي��ت��وق��ع 
الربملانية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  امل��ق��اع��د 
يونيو حزيران  اإج��راوؤه��ا يف  املقرر 

املقبل.

وحظر  كمامة  و�شع  اإلزامّية  بينها  دي�شمرب، 
اأكرث  التي ت�شّم  العرو�س والتجّمعات  تنظيم 
..كما  مغلقة  اأم��اك��ن  يف  اأ�شخا�س  ع�شرة  م��ن 
�شيبقى ا�شتخدام و�شائل النقل العام حمدوًدا.

اأم�س  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة  ال�����ش��ّح��ة  وزارة  و���ش��ّج��ل��ت 
و275  بكوفيد-19  جديدة  اإ�شابة   7،846
والع�شرين  االأرب�������ع  ال�������ش���اع���ات  خ����ال  وف�����اة 

املا�شية.
 1،407،264 االإج��م��ال  يف  ال��ب��اد  واأح�شت 
تف�ّشي  ب���دء  م��ن��ذ  وف����اة  و38،216  اإ���ش��اب��ة 

الفريو�س.

•• بوين�س اآير�س-وام:

فرنانديز  األربتو  االأرجنتيني  الرئي�س  اأعلن 
يف  ال��ب��اد  يف  ال�شّحية  القيود  تخفيف  اأم�����س 
بكوفيد-19  االإ���ش��اب��ات  ع��دد  انخفا�س  �شوء 

امل�شّجلة خال االأ�شابيع االأخرية.
زال  م��ا  فقط  مدينتني  اأّن  الرئي�س  واأو���ش��ح 
العزل ال�شحي مفرو�شا فيهما، هما باريلو�س 
/ريو نيغرو/ وبويرتو دي�شيادو /�شانتا كروز/ 

بجنوب الباد.
واأ�شاف اأّن هناك قيوًدا �شتظّل �شارية حّتى 20 

•• عوا�سم-وكاالت

اإدارة  االأك�����رب يف  اخل���ط���اأ  ي��ك��ون  ق���د 
ترامب،  دونالد  االأمريكي،  الرئي�س 
-ت�شرين  اأكتوبر  يف  ال�شادر  ال��ق��رار 
القوات  2019 عندما طالب  االأول 
االأم���ري���ك���ي���ة ب��اجل��ل��و���س ج���ان���ب���اً، ما 
للغزو  االأخ���������ش����ر  ال�������ش���وء  اأع����ط����ى 
ال��رتك��ي ل�����ش��م��ال ���ش��وري��ا ال���ذي اأدى 
ال�شكان  وط���رد  واغ��ت�����ش��اب  ق��ت��ل  اإىل 

االأكراد.
ب��ات��ري��ك ك��وك��ربن يف تقرير  وب����راأي 
اأنه  اإندبندنت”  “ذي  ب�شحيفة  ل��ه 
ترامب  ي��ف��ع��ل  مل  ���ش��ه��راً،   18 ق��ب��ل 
و�شط احتال اجلي�س الرتكي  �شيئاً 
وا�شتبدال  الكردية  عفرين  مقاطعة 
التنظيمات  مبقاتلي  هناك  ال�شكان 

االإرهابية.
االن�شحاب  ذل��ك  اأّن  الكاتب  ويعترب 
ك������ان مب���ث���اب���ة خ���ي���ان���ة حل���ل���ي���ف ق���اد 
�شد  املعارك  اأمريكي  بدعم  مقاتلوه 

تنظيم داع�س االإرهابي.
اإث���ارة  اأن ع���دم  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي��ذه��ب 
اجل����دل ح���ول ق����رار ت���رام���ب اآن����ذاك 
ق���د ي��ك��ون ال��ع��ام��ل االأ���ش��ا���ش��ي الذي 
القتل  عمليات  بارتكاب  تركيا  �شمح 

واخلطف واالإخفاء وطرد مئات االآالف من منازلهم.
حت���ت ال�����ش��ي��ط��رة ال��رتك��ي��ة، ب���ات م���ن امل�����ش��ت��ح��ي��ل على 
التي  املنطقة  اأو  عفرين  زي���ارة  امل�شتقلني  امل��را���ش��ل��ني 

حتتلها تركيا حول بلدتي تل اأبي�س وراأ�س العني.
عملية  ت�شتمر  ال��ع��ي��ان،  ���ش��ه��ود  ب��ع�����س  بح�شب  ول��ك��ن 

التطهري العرقي يف املنطقة.
روهيات هوار، امراأة كردية )34 عاماً( ولديها ثاثة 
اأطفال، كانت تعمل مدر�شة للريا�شيات يف مدر�شة يف 
مدينة عفرين قبل الهجوم الرتكي. حاولت الفرار يف 
فرباير -�شباط  2018 “ب�شبب �شربات جوية تركية 
التي  االأرا�شي  اإىل  الدخول  ُمنعت من  لكنها  يومياً”، 
عليها  ك��ان  وال��ت��ي  ال�شورية  احلكومة  عليها  ت�شيطر 
املرور عربها للو�شول اإىل منطقة احلكم الذاتي التي 

ي�شيطر عليها االأكراد.
عادت اإىل مدينة عفرين حيث تعر�س منزلها للنهب. 

•• هافانا-اأ ف ب

جتمع نحو مئتي كوبي على مدى �شاعات م�شاء اجلمعة 
اأمام وزارة الثقافة للمطالبة مبزيد من حرية التعبري، 

اإىل اأن ا�شتقبل نائب الرئي�س اأخريا وفدا عنهم.
االأمن  قوات  ا�شتخدام  على  احتجاجا  التحرك  وجرى 
كانوا  اإي�شيدرو”  “�شان  اأف��راد من حركة  العنف لطرد 
معت�شمني يف منزل للمطالبة باالإفراج عن مغني راب 

م�شجون.
اأو  اأع�شاء  م��ن  ع�شر  االأرب��ع��ة  الكوبيون  ال�شبان  وك��ان 
فنانني  م��ن  املوؤلفة  اإي�شيدرو”  “�شان  حركة  م��وؤي��دي 
واأ�شاتذة جامعيني و�شحافيني، معت�شمني منذ ع�شرة 
اأي���ام يف م��رك��زه��م يف و���ش��ط ه��اف��ان��ا ال��ت��اري��خ��ي، واأعلن 

بع�شهم اإ�شرابا عن الطعام.
ع�شر  م��ن  اأك���رث  اجلمعة  ال�شلمية  التعبئة  وا�شتمرت 
للن�شيد  وت���اأدي���ة  ���ش��ع��ري��ة  ق�����راءات  وتخللتها  ���ش��اع��ات 
الوطني الكوبي، يف حدث ا�شتثنائي يف البلد ال�شيوعي 

الذي نادرا ما يتيح حق التظاهر.
التقى  ال�شبت(  غ  ت   2،00(  21،00 ال�شاعة  وقرابة 
وزير  نائب  املتظاهرين  ميثلون  �شخ�شا   30 من  وف��د 
الثقافة فرناندو روخا�س بعدما اعت�شموا منذ الظهر 

اأمام مقر الوزارة.
الفنانة  ���ش��اع��ات وق���ال���ت  وا���ش��ت��م��ر االج���ت���م���اع خ��م�����س 
اأنه  منه  خروجها  ل��دى  ب��روغ��ريا���س  تانيا  الت�شكيلية 
لكنه  املوا�شيع”  جميع  ح��ول  �شعبا  “حوارا  ت�شمن 
األبيديو  الوزير  مع توقع لقاء  “فتح قناة حوار”  اأتاح 

األون�شو االأ�شبوع املقبل.
ومن بني املطالب التي وافق عليها الفنانون برفع اليد، 
حرية االبتكار والتعبري واحلق يف االختاف وو�شع حد 

للقمع وامل�شايقات يف حق الفنانني.
ع��دد كبري من  احت�شد  االأم��ت��ار،  ع�شرات  م�شافة  وعلى 
يتدخلوا،  اأن  دون  من  وال�شرطة  الدولة  اأم��ن  عنا�شر 

يحمان  امليلي�شيات  م��ن  اث��ن��ان  ك���ان  االجت����اه.  نف�س 
ببطء.  بجانبهما  مي��ران  نارية  دراج��ة  على  م�شد�شات 
النارية  ال���دراج���ة  اق��رتب��ت  “فجاأة  روه���ي���ات:  ت��ق��ول 
من الفتاتني واأم�شك رجال امليلي�شيا اجلال�شون خلف 
الدراجة بثدي اإحداهن”. بداأت الفتاتان يف البكاء. نزل 
رجال امليلي�شيا من دراجتهم النارية وبداأوا يف تقبيلهن 
احت�شد  عندما  اإال  ين�شرفا  ومل  �شدورهن،  ومداعبة 
منزلها.  اإىل  الفتاتني  روه��ي��ات  وا�شطحبت  النا�س 
من  اخلبز  ت�شرتي  كانت  عندما  اأخ���رى،  منا�شبة  ويف 
يطلب  املتطرفة  التنظيمات  من  م�شلحاً  راأت  ال�شوق، 
من عامل كردي اأن يغادر املدينة. وعندما احتج قائًا 
امل�شلح  اإليه، �شفعه  ليذهب  اآخر  لديه مكان  لي�س  اإنه 
“اأنتم االأكراد وثنيون وكفار باهلل )رغم  وجهه وقال: 

اأن االأكراد جميعهم من امل�شلمني ال�شنة تقريباً(«.
اأحدث  كان  �شوريا،  يف  �شابقاً  الكرديتني  املنطقتني  يف 
نوع لاحتال الرتكي هو �شيطرة عنا�شر امليلي�شيات 

املدعومة  امليلي�شيات  اإن  وتقول  االآن.  حما�شرة  وه��ي 
من تركيا تطلق النار على اأي �شخ�س يحاول املغادرة: 
 10 العمر  من  البالغ  طفلها  مع  يل  �شديقة  “ُقتلت 

�شنوات العام املا�شي اأثناء حماولتها الفرار«.
ال��ذي��ن بقوا  ال��ق��ائ��ل  االأك����راد  باعتبارها واح���دة م��ن 
التنظيمات  عنا�شر  ا�شتولت  حيث  ال��ق��دمي  حيها  يف 
على  وع��وائ��ل��ه��م  العربية  باللغة  الناطقة  االإره��اب��ي��ة 
البيوت، فهي باتت اليوم ال جتروؤ على التحدث باللغة 
الكردية يف ال�شارع. اجلي�س الرتكي يعترب كل االأكراد 
تلك  عنا�شر  من  اأت��ت  االأك��رب  اخلطورة  “اإرهابيني”، 
التنظيمات االإرهابية الذين يعتربون االأكراد “وثنيني 

وكفاراً يجب قتلهم باأمر من اهلل«.
االأكراد الباقون على قيد احلياة يف عفرين ال حول لهم 
وال قوة، ويتم ا�شتغالهم من قبل عنا�شر امليلي�شيات 
�شابق من  ال�شوق يف وقت  اإىل  املتجولني. عند ذهابها 
يف  ت�شريان  كرديتني  فتاتني  روه��ي��ات  راأت  االأ�شبوع، 

واأعتقد اأنه ينبغي اال�شتماع اإليكم اأنت ال�شبان«.
لنقول  ه��ن��ا  “نحن  ف��اأع��ل��ن  ع��ام��ا(  ب��ريي�����س )76  اأم���ا 
بداية  �شتكون  تلك  واإن  ت�شتقبلكم،  اأن  الثقافة  ل��وزارة 

لغة جديدة«.
املغمورة  اإي�شيدرو  �شان  حركة  با�شم  ال��ت��داول  وج��رى 
اإثر  االأخ���رية حتى خ��ارج ح��دود كوبا  االأي���ام  �شابقا، يف 
وا�شعة  تغطية  لقيت  التي  االحتجاجية  اخلطوة  ه��ذه 

على االإنرتنت.
واأتاحت هذا التحرك الافت، خدمة االإنرتنت اجلوال 
التي ن�شرت على الهواتف النقالة يف اأواخر 2018، ما 
اأحدث ثورة يف حياة الكوبيني اليومية و�شمح ملنتقدي 
التوا�شل  ���ش��ب��ك��ات  ب��اإ���ش��م��اع ���ش��وت��ه��م ع���رب  ال�����ش��ل��ط��ات 

االجتماعي.

بح�شب ما اأفاد �شحايف وكالة فران�س بر�س.
و�شرح اأحد املتظاهرين مي�شال ماتو�س لوكالة فران�س 
لكننا  الثقة،  الكثري من  لدينا  لي�س  “من جهة،  بر�س 
اإنهم  ع��ل��ي��ن��ا.  واج����ب  ه���ذا  اأن  اأخ����رى  م��ن ج��ه��ة  ن�شعر 
موظفون حكوميون يف هذا البلد، وحتولت امل�شاألة اإىل 

ق�شية �شيا�شية«.
من جهته قال الفنان الت�شكيلي رينييه ليفا )37 عاما( 
“اإننا بحاجة اإىل احلرية الفكرية وحرية التعبري، هذا 

ما يجمعنا كلنا هنا«.
واملخرج  املمثل  اجلمعة  م�شاء  املتظاهرين  اإىل  وان�شم 
ال���ذي يعترب  خ��ورخ��ي ب��ريوغ��وري��ا وف��رن��ان��دو بريي�س 

اأف�شل خمرج كوبي حاليا.
للتحاور،  الوقت  “حان  عاما(   55( بوروغوريا  وق��ال 

االإرهابيني  من  ومعظمهم  العربية 
االآت�������ني م����ن اأم����اك����ن خم��ت��ل��ف��ة من 
اإىل  االأك���راد يف عفرين  ك��ان  �شوريا. 
امل��زارع��ني، ويزرعون  م��ن  ح��د كبري 
ال��ف��اك��ه��ة واخل�������ش���روات، وق��ب��ل كل 
تقول  لكن روهيات  الزيتون.  �شيء 
اإن امل�شتوطنني اجلدد هم من �شكان 
الزيتون  اأ���ش��ج��ار  “يقطعون  امل����دن 
لذلك،  نتيجة  حطباً”.  ويبيعونها 
الغذائية  امل���واد  ا���ش��ت��رياد  يجب  ب��ات 

وبيعها ب�شعر اأعلى.
املاأهولة  امل��ن��اط��ق  ت���رك  خ���ال  م���ن 
م�شلحني  اإىل  االأك����راد  ال�شكان  م��ن 
اإ����ش���ام���ي���ني م��ن��اه�����ش��ني ل����اأك����راد، 
التطهري  الرتكية  احلكومة  ت�شمن 
تظهر  اأن  دون  م��ن  ول��ك��ن  ال��ع��رق��ي، 
حتى  مبا�شر.  ب�شكل  امل�شوؤولة  باأنها 
امليلي�شيات  كان عنا�شر  وقت قريب، 
من  �شهرياً  دوالر   100 يتقا�شون 
ت��رك��ي��ا، ل��ك��ن مل مي��ن��ع��ه��م اأح����د من 
املمتلكات  وم�شادرة  النهب  ا�شتكمال 
الكردية بينما يغ�س اجلي�س الرتكي 

النظر.
مت  )اآب(،  اأغ�������ش���ط�������س  م���ن���ذ  ل���ك���ن 
امل�شلحة،  العنا�شر  روات��ب  تخفي�س 
الرتكي  اجل���ي�������س  دوري��������ات  وب��������داأت 
ت�شيق اخلناق على عمليات النهب. والهدف من ذلك 
لرتكيا  كوكاء  للقتال  بالتطوع  امل�شلحني  اإق��ن��اع  هو 
ب��اغ. لقد ُقتل  يف ليبيا و�شد االأرم��ن يف ناغورنو ق��رة 
م��ن خيام  ال��ع��دي��د  روه��ي��ات  و���ش��ه��دت  الكثري منهم. 
يف  حتفهم  ل��ق��وا  ال��ذي��ن  ل��ل��رج��ال  التقليدية  احل����داد 
القتال يف اخل��ارج، على الرغم من غياب اجلثث التي 

يجدر دفنها.
اأن احلياة بالن�شبة لروهيات قامتة،  على الرغم من 
فهي واحدة من الناجني بينما االأكراد االآخرون هربوا 
ويعي�شون اليوم يف مع�شكرات غري �شحية، اأو رمبا قتلوا 
اأو احتجزوا من اأجل فدية اأو بكل ب�شاطة اختفوا. كما 
ك����ردي �شوري  3 م��اي��ني  ال��رتك��ي��ة ���ش��د  اأن احل��م��ل��ة 
الرئي�س  هدد  العك�س،  على  تهداأ.  اأن  املرجح  غري  من 
الرتكي رجب طيب اأردوغان ب�شن غزو اآخر من �شاأنه 

اأن ينهي عملياً مهمة تطهري ال�شكان االأكراد.

ك��ذل��ك، ج���رى االع��ت�����ش��ام ب��ع��د اأ���ش��ه��ر م��ن ال��ت��وت��ر بني 
الفنانني امل�شتقلني واحلكومة حول مر�شوم قانون رقم 

349 يرغمهم على الت�شجل لدى هيئة ر�شمية.
ال��ف��ن��ان��ون م��ن خ���ال حت��رك��ه��م االح��ت��ج��اج على  واأراد 
�شجن زميلهم مغني الراب دني�س �شولي�س الذي اأوقف 
عليه  وُح��ك��م  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�شرين  م��ن  التا�شع  يف 
بال�شجن ثمانية اأ�شهر بتهمة “اإهانة” ال�شلطات بعدما 

�شتم �شرطيا.
مبخاطر  تدخلها  تربير  اأج��ل  من  ال�شلطات  وتذرعت 
انت�شار وباء كوفيد-19، مدعية اأن ال�شحايف والكاتب 
الكوبي كارلو�س مانويل األفاري�س املتعاون مع �شحيفتي 
وا�شنطن بو�شت ونيويورك تاميز االأمريكيتني، خالف 

الربوتوكول ال�شحي بان�شمامه اإىل املعت�شمني.
عن  الكوبيني  من  الكثري  اأف��اد  ال�شرطة،  تدخل  وعند 
اإىل �شبكات التوا�شل مثل  انقطاع مفاجئ يف الو�شول 

في�شبوك واإن�شتغرام.
لفحو�س  خ�شعوا  ع�شر،  االأربعة  ال�شبان  توقيف  وبعد 
لك�شف االإ�شابة بكوفيد-19، وتلقوا اأوامر بالعودة اإىل 
منازلهم اإذ اأغلقت ال�شلطات موقع اعت�شامهم، وفق ما 

اأورد الن�شطاء.
األكانتارا  اأوت���ريو  مانويل  لوي�س  احل��رك��ة  قائد  وبقي 

)32 عاما( موقوفا م�شاء اجلمعة لرف�شه االمتثال.
وي��ط��ال��ب امل��ت��ظ��اه��رون مب��ع��رف��ة م��ك��ان وج����ود دني�س 
اإىل  يدعون  كما  له،  عادلة  حماكمة  وباإجراء  �شولي�س 
وفتح  الثقافة،  وزارة  قبل  م��ن  د�شتورية”  “�شفافية 

نقا�س عام حول املر�شوم 349.
الن�شف  املكلف  االأمريكي  اخلارجية  وزير  نائب  وكتب 
تغريدة  يف  ك��وزاك  مايكل  االأر�شية  الكرة  من  الغربي 
باحرتام  النظام  تطالب  الدولية  “االأ�شرة  اأن  اجلمعة 

حقوق االإن�شان يف كوبا«.
كذلك، طالبت منظمة العفو الدولية يف بيان باإطاق 

�شراح األكانتارا معتربة اأنه “�شجني راأي«.
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اأنه كان معروفاً مبا  اإال  امل�شتمر لاأ�شواء،  زاده، وجتنبه  ورغم تخفي فخري 
اإيران وخارجها، وك�شفت ردود الفعلية ال�شريعة يف ال�شحافة  فيه الكافية، يف 
املحلية والدولية مدى اأهمية زادة، ومعرفة النا�س به رغم ندرة ظهوره. وتقول 
اأ�شبه بقائد فيلق القد�س  اإن زاده  االإ�شرائيلية،  “جريوزامل بو�شت”  �شحيفة 
قا�شم �شليماين الذي ق�شى يف �شربة اأمريكية يف يناير )كانون الثاين( املا�شي، 
وكان نادر الظهور، وحني خرج من دائرة الظل وقع حتت النريان االأمريكية، ما 
يف�شر اأن جميع القياديني االإيرانيني املهمني معروفني لدى الواليات املتحدة 
من  ك��ان  زاده  ف��اإن  ال�شحيفة،  وبح�شب  التخفي.   حم���اوالت  رغ��م  واإ�شرائيل 
االأ�شخا�س املراقبني ب�شكل قوي من قبل الواليات املتحدة، لكن ا�شمه مل يكن 
ماألوفاً كثرياً بالن�شبة للبع�س. وت�شري امل�شادر، اإىل اأن زاده الذي كان منهمكاً يف 
تطوير تر�شانة اإيران النووية ويف بناء قنابل ذرية كان اأي�شاً ع�شواً اآيدولوجياً 
مهماً يف احلر�س الثوري االإرهابي. و�شكلت ال�شربات املتتالية الأهداف نووية 

ونعتوها بالفا�شلة، بعد اأن اأخفقت يف حماية اأهم ركائز تطوير ال�شاح النووي 
يف اإيران، فخري زاده، ومن�شاأة نطنز النووية احل�شا�شة.

وكتب مغردون اإيرانيون على تويرت، اإن “اغتيال فخري زاده ال�شخ�شية االأبرز 
الثوري  للحر�س  ا�شتخباراتي  اأك��رب ف�شل  النووي هو  الربنامج  واأه��م عامل يف 
االإيراين منذ 39 عاماً”. م�شيفني اأن “القدرات اال�شتخباراتية للجمهورية 
االإيرانية جمرد وهم”. كما اأ�شار املغردون اإىل اأن “اإيران ال جتيد �شوى اعتقال 

املعار�شني، يف حني تعجز وتف�شل دائماً يف حماية م�شوؤوليها رفيعي امل�شتوى«.
ج��واد ظريف،  اخلارجية حممد  وزي��ر  اإىل  اللوم  اإيرانيون  وج��ه مغردون  كما 
قائلني يف ر�شائل عديدة له، “اغتيال زاده اأظهر ف�شل �شيا�شات وزير اخلارجية 
وقال مغرد اإيراين، “قبل �شهرين قال ظريف: )اإذا  يف التعامل مع الغرب”. 
ال��وق��ت للقيام  ال��ن��ووي��ني، ف�شرند(، ه��ا ق��د ح��ان  ح��دث �شيء الأي م��ن علمائنا 
وكانت اإيران توعدت بالرد على مقتل  بذلك، ال لاكتفاء بال�شعارات فقط”. 
�شليماين، وكان ردها دون االعتبار بح�شب املغردين، كما اأنها توعدت بالرد على 
تفجري نطنز، ومل تفعل �شيئاً وهذا دليل على اأن ال�شعب االإيراين اأ�شبح يدرك 

اأن ال�شلطات يف طهران تكتفي بردود كامية ال فعلية.

•• عوا�سم-وكاالت

يزداد التوتر بني اإيران واإ�شرائيل ويدخل مرحلة جديدة بعد توجيه طهران 
اأبيب يف اغتيال العامل النووي فخري زاده الذي فارق  اإىل تل  اأ�شابع االتهام 
احلياة اأم�س االأول اجلمعة، بعد اإطاق م�شلحني جمهولني النار على �شيارته 
ما اأدى لوفاته متاأثراً بجروحه التي كان يعالج منها يف امل�شت�شفى. واأثار مقتل 
فخري زاده غ�شب اإيران، ودفع م�شوؤوليها الكبار وال�شغار للتهديد برد قا�س 
على االأطراف ال�شالعة بالعملية، ووجهت عدة اأطراف اإيرانية اأ�شابع االتهام 
يف  املو�شاد  ت��ورط  يثبت  ق��وي  دليل  اأي  على  العثور  دون  ف���وراً،  اإ�شرائيل  نحو 

العملية. 
الر�شمية،  راأي اجل��ه��ات  م��ن  اآخ��ر قريب  راأي  ك��ان لهم  ب��دروه��م،  االإي��ران��ي��ون 
واحلر�س الثوري، ف�شرعان ما كتبت التغريدات على تويرت، و�شبكات التوا�شل 
االجتماعي االأخرى، ومن بني تلك الكتابات ما اعترب مهماً، اإذ اأجمع عدد كبري 
ب�شكل  وم�شتهدفة  “اأ�شبحت حم�شورة  اإي��ران  اأن  على  راأيهم  املغردين يف  من 

كبري من املو�شاد االإ�شرائيلي«.

نووي  ع��امل  ُقتل   2012 ففي  النووية،  اإيرانية  لطموحات  انتكا�شة  اإيرانية 
اإيراين يف طهران، ويف يوليو )متوز( اجلاري ا�شتهدفت عدة انفجارات غام�شة 
موقعاً اإيرانياً مهماً الإنتاج ال�شواريخ البالي�شتية، اإ�شافة ل�شرب من�شاأة نطنز 
النووية االأهم بني مثياتها يف طهران. ومل تقت�شر الهجمات على ال�شربات 
الع�شكرية، بل اإن عدداً كبرياً منها نفذ عن طريق الفريو�شات املحو�شبة والتي 
عطلت بدورهاً برامج اإيران النووية لعقد ون�شف العقد، ح�شب امل�شادر. ويعترب 
زاده هدفاً كبرياً الإ�شرائيل منذ انخراطه يف تطوير الربنامج النووي االإيراين، 
بالعمل يف  م��رات عديدة  ويف  ب�شراحة  اتهمته  اأبيب  تل  اإن  ال�شحيفة،  وقالت 
يف  ا�شُتهدف  قد  كان  وال��ذي  نووية،  اأ�شلحة  لتطوير  ال�شري  “عمد”  برنامج 
املا�شي. واأ�شافت امل�شادر، اأن زاده كان يحظى دائماً بحرا�شة اأمنية م�شددة ومت 
عام  نتانياهو  بنيامني  االإ�شرائيلي  ال��وزراء  لرئي�س  ا�شمه يف خطاب مهم  ذكر 
االإيرانية،  اال�شتخبارات  ق��درات  يف  االإيرانيون  امل��غ��ردون  �شكك  كما   .2018

اغتيال زاده.. ف�صل اآخر لال�صتخبارات الإيرانية

•• الفجر -تون�س
   اعترب االأمريال كمال العكروت 
القومي  لاأمن  ال�شابق  امل�شت�شار 
يت�شوره  مم��ا  اأخ��ط��ر  ال��و���ش��ع  اأن 
البع�س خا�شة ممن هم مم�شكون 
ب���زم���ام االأم�������ور م��رج��ع��ا ذل����ك ل� 
“غياب التجربة واملعرفة و�شيا�شة 
ت�شريك  وع��دم  بذواتهم  االكتفاء 
االآخرين اأو اال�شتماع اإىل اخلربات 

واالأ�شخا�س ذوي التجربة«.
   ودعا العكروت يف تدوينة ن�شرها 
على �شفحته مبوقع في�شبوك كل 
امل�شوؤولني على حال الباد اإىل اأن 
ي�شتفيقوا مما و�شفه ب� “�شباتهم 
الو�شع  ان  على  م�شددا  العميق” 
“اأ�شبح خميفا وال يب�ّشر بخري” 
واأن  “منهكة”  الباد  اأن  م�شيفا 
يرى  واأ�شبح  االأم��ل  فقد  املواطن 
يف العنف االأعمى و�شيلة للح�شول 

على ما يريد.
على  ال��ت��ع��وي��ل  اأن  اإىل  ول���ف���ت     
م��ا نهاية  اإىل  ال��دول��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات 
هذه  اأن  واىل  م�����ش��م��ون  غ���ري  ل���ه 
املوؤ�ش�شات “تعبت واأُرهقت” داعيا 

•• دم�سق-اأ ف ب

ب���دء حم��اف��ظ��ة دم�����ش��ق ت�شجيل  ف���ور 
خميم  اإىل  بالعودة  الراغبني  اأ�شماء 
الفل�شطينيني يف  الريموك لاجئني 
جنوب العا�شمةال�شورية، دّون عي�شى 
من  يتمّكن  اأن  اآم��ًا  ا�شمه،  اللوباين 
فيه  لل�شكن  وال��ع��ودة  منزله  اإ���ش��اح 
ال���دم���ار وغ���ي���اب البنى  ق��ري��ب��اً رغ����م 

التحتية.
ومع ت�شّلمهم املوافقة، توّجه اللوباين 
)48 ع��ام��اً( م��ع زوج��ت��ه واب��ن��ت��ه اإىل 
التي  ال�شكنية  املباين  اأحد  يف  �شقتهم 
ما  وتبعرث  جدرانها  الر�شا�س  خرق 

تبقى من حمتوياتها.
وي��ق��ول ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س خال 
من  ل��ل��ك��ث��ري  “يحتاج  امل���ن���زل  ت��ف��ق��ده 
العمل، لكن يبقى ذلك اأرحم من دفع 

بدالت االإيجار ال�شهرية«.
االإمكانيات،  باأقل  “�شاأعود  وي�شيف 
اأكيا�س  و�شع  اإىل  ا�شطررُت  لو  حتى 
م���ن ال���ن���اي���ل���ون ع��ل��ى ال���ن���واف���ذ وب���اب 

خ�شبي م�شتعمل«.
وع��ائ��ل��ة ال��ل��وب��اين واح����دة م��ن اآالف 
فّرت  ال��ت��ي  الفل�شطينية  ال��ع��ائ��ات 
م��ن خميم ال��ريم��وك ال��ع��ام 2012، 
�شيطرة  اإث��ر  اإليه  املعارك  و�شول  مع 
ح�شاره  ث���ّم  عليه  م��ع��ار���ش��ة  ف�شائل 
ي�شكنه  وك��ان  احلكومية.  القوات  من 
قبل ان��دالع ال��ن��زاع 160 األ��ف الجئ 
اآالف  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
متّكن   ،2015 العام  ويف  ال�شوريني. 
الت�شّلل  من  االإره��اب��ي  داع�س  تنظيم 
اإليه. وت�شّببت املعارك واأزمة اإن�شانية 
خانقة بفرار العدد االأكرب من �شكانه 
التنظيم  طرد  قبل  �شحايا،  و�شقوط 

منه يف اأيار/مايو 2018.
املخيم،  اىل  االأوىل  للمرة  ع��اد  ح��ني 
اأّن���ه مل يتمكن  ي��روي ال��ل��وب��اين كيف 
م���ن حت���دي���د ال���ط���ري���ق امل����وؤدي����ة اإىل 
املكان  م��ام��ح  “غياب  ب�شبب  ح��ارت��ه 

جراء الدمار«.
واملاء  الكهرباء  اإىل  “نحتاج  وي��ق��ول 
اأمتنى  ال���ردم   من  ال�شوارع  وتنظيف 
اأن يعود عدد اأكرب من العائات، حتى 

بطرح  امل����ب����ادرة  اىل  امل�������ش���وؤول���ني 
اأف���ك���ار ُت��ن��ق��ذ ال���ب���اد م���ذك���را باأن 
ذل����ك ه���و م��ب��ت��غ��ى ال�����ش��ع��ب الذي 
وقت  لي�س  الوقت  وب��اأن  انتخبهم 
و�شعارات  وت�����ش��رف��ات  ن���ظ���ري���ات 
و�شرب  عليها  اك��ل  الدهر  اإن  ق��ال 
م�شيفا اأن ال�شعب يريد اأن “يرى 
وتغيريا  املعي�س  واقعه  يف  تغيريا 
االأم��ل ويبث يف نفو�س  يبعث فيه 
اأبنائه وبناته االأمان والثقة” واأن 
بالعدل  احل���اك���م  ب��ي��ن��ه��م  “يحكم 
كفاءة  ب��ك��ل  اأو����ش���اع���ه���م  وي�����ش��ري 
وحزم ملا فيه خري كل مواطن من 

يف  ف�شلها  “تغطية  اأو  بالقرو�س 
بقوانني  املالية  التوازنات  حماية 
ال�شلطة  يف  وال���ب���ق���اء  ت��ك��م��ي��ل��ي��ة 
مب��ع��زل ع��ن ���ش��واغ��ل ال��ن��ا���س اإىل 
ال�شيا�شية  ال���ت�������ش���وي���ات  ج���ان���ب 

بالتهديد اأو الرتغيب«.
   واعترب ان الربملان ان�شغل بق�شايا 
جوع  ع����ن  ت��غ��ن��ي  وال  ت�����ش��م��ن  ال 
املواطن  مب�شلحة  لها  �شلة  وال 
الق�شايا  تلك  اغلب  “ان  م��وؤك��دا 
�شيقة  �شخ�شية  ح�����ش��اب��ات  ك��ان��ت 
ذات طابع م�شلحى او حزبي ذات 
طابع مليء باحلقد االيديولوجي 

اجتماعي  م��رك��ز  واأي  طبقة  اأي���ة 
واأية فئة«.

“الدعوة  ال����ع����ك����روت  وت����اب����ع     
للتجميع لي�شت دعوة حلوار وطني 
يف ا�شتن�شاخ للتجربة ال�شابقة الن 
الظرف غري الظرف” معتربا انه 
مازالت امام الباد بع�س الفر�س 
ان  م��وؤك��دا  ال��و���ش��ع  رغ���م �شعوبة 
التعقل  م���ن  ال��ك��ث��ري  “املطلوب 
واخلال�شة  ال��ع��ال��ي��ة  وال��وط��ن��ي��ة 
الإن����ق����اذ ال���ب���اد وب���ال���ت���ايل يجب 
ت�����ش��ري��ك ك��ل ك���ف���اءات ال��ب��اد من 
او  ا�شتثناء  دون  واخل��ارج  الداخل 

فر�س لتدارك الو�شع.
   وذكر باأن اغلب تلك احلكومات 
ُعّينت باملحا�ش�شة و”املح�شوبية” 
وب�����اأن اأغ��ل��ب��ه��ا ا���ش��ت��غ��ل ب���ا روؤي����ة 
وا�شحة ودقيقة م�شيفا ان هّمها 
ك���ان ال��ت��ع��وي�����ش��ات واإث���ق���ال كاهل 
باالنتدابات  ال����دول����ة  م��ي��زان��ي��ة 
ب��ال��ت��وازي م��ع �شراء  ال��ع�����ش��وائ��ي��ة 
بكافة  االج��ت��م��اع��ي��ة  “ال�شلم” 
خلطورة  اإدراك  ودون  ال��و���ش��ائ��ل 

العواقب.
تلك  ع���ل���ى  ال����ع����ك����روت  وع�������اب     
ك��اه��ل الباد  اث���ق���ال  احل��ك��وم��ات 

اق�شاء«.
ا�شتبعاد  ع��ن  التخلي  اىل  ودع���ا    
القدمية  املنظومة  م��ع  عمل  م��ن 
طاملا انه بريء ومل يحاكم موؤكدا 
ايجاد  اىل  ح��اج��ة  يف  ال���ب���اد  ان 
احللول العاجلة واملرور اىل ما هو 

متو�شط وبعيد املدى.
   و�شدد على �شرورة توفر �شفات 
ال�������ش���دق وال���وط���ن���ي���ة وال���ك���ف���اءة 
واملو�شوعية واالبتعاد عن امل�شالح 
ن�شاء  يف  واحل���زب���ي���ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
تون�س  ان  م��وؤك��دا  املرحلة  ورج��ال 
ال�شفات  ه���ذه  ب��اأ���ش��ح��اب  ت��زخ��ر 

ي��ع��اه��دون اهلل على  ���ش��وف  مم���ن 
اإ�شعاع  يعود  اأن  اإال  لهم  ه��ّم  ال  ان 
ت��ون�����س واالم����ل وال��ع��ي�����س الكرمي 

الأبنائها. 
   واأكد العكروت اأن اأغلب حكومات 
ما بعد 14 يناير مل ت�شتوعب دقة 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  املرحلة 
ا�شتقراء  م���ن  ت��ت��م��ك��ن  مل  وان���ه���ا 
للحالة  ���ش��و���ش��ي��ول��وج��ي  م��ف��ه��وم 
انها  معتربا  التون�شية  املجتمعية 
امل�شيعة  احل���ك���وم���ات  ن����وع  “من 
والتغيري”  االإ������ش�����اح  ل���ف���ر����س 
عّدة  اأم��ام��ه��ا  ك��ان��ت  ان���ه  م�شيفا 

اأمراً  التحتية  البنى  ترميم  ي�شبح 
واقعاً«.

على جانبي الطريق يف املخيّم، جتّمع 
اأ�شمائهم  ت�شجيل  بانتظار  الع�شرات 
اإثبات  اإذن للعودة بعد  للح�شول على 
م��ل��ك��ي��ة ع���ق���ارات���ه���م، ال���ت���ي ي���ج���در اأن 
الناحية  م��ن  لل�شكن  ���ش��احل��ة  ت��ك��ون 
حمافظة  اأوردت  م��ا  وف��ق  االإن�شائية، 
امل��واف��ق��ة على  ���ش��روط  دم�����ش��ق �شمن 

العودة.
وكانت دم�شق اأعلنت يف العام 2018 
عزمها اإعادة الاجئني الفل�شطينيني 

اإىل املخيم.
حتى  اأ�شماءها  عائلة   600 و�شّجلت 
االآن، وفق ما ي�شرح رئي�س جلنة اإزالة 
اخلالد  حم��م��ود  املخيم  يف  االأن��ق��ا���س 

لوكالة فران�س بر�س.
املوافقة  على  ح�شل  من  بكل  ويجدر 

ل��ل��ح��واج��ز االأم��ن��ي��ة عند  ي��ربزه��ا  اأن 
العائدون  وي��ت��ح��م��ل  امل��خ��ي��م.  م��دخ��ل 

اأنف�شهم كلفة ترميم منازلهم.
وقع  املعي�شة على  كلفة  ارت��ف��اع  وُي��ع��ّد 
االأزم�������ة االق��ت�����ش��ادي��ة احل������ادة التي 
يدفع  رئي�شياً  �شبباً  �شوريا،  ت�شهدها 
ع�����دداً م���ن اأه�����ايل امل��خ��ي��م اإىل اب���داء 
رغبتهم بالعودة رغم غياب اخلدمات، 

وفق ما ي�شرح اخلالد.
وعادت عائات عدة بالفعل اإىل املخيم 
الر�شمية.  الت�شجيل  عملية  بدء  قبل 
االأمم  م��ن��ظ��م��ة  ب���ي���ان���ات  ت���ظ���ه���ر  اإذ 
الاجئني  وت�شغيل  الإغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة 
عائلة   430 ع����ودة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
خال االأ�شهر االخ��رية، الأن��ه مل يعد 

باإمكانهم حتمل كلفة االإيجارات.
تنّقلت  امل���خ���ي���م،  م����ن  ن���زوح���ه���ا  ب���ع���د 
عائلة اللوباين بني �شقق �شكنية عّدة 

�شليماً اإىل حد كبري، رغم موقعه على 
ويقول  �شابقاً.  التما�س  خطوط  اأح��د 
انتظرنا  “لو  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
لكنا  للمخيم  التحتية  البنية  ع���ودة 
اأنه  مو�شحاً  بقينا خارجه ل�شنوات”، 

اأول من عاد اإىل �شارع فل�شطني.
ب��ل��ي��دي �شريط  وع���ن���د ع����ودت����ه، م����ّد 
منزله،  اإىل  املخيم  خ��ارج  كهرباء من 
ي����زّوده ب��ال��ت��ي��ار ب��ني احل���ني واالآخ����ر. 
لتاأمني  املياه  عبوات  يومياً  وي�شرتي 
يجل�س  بينما  وي�شرح  عائلته.  حاجة 
مع حفيده “الدمار اأكرب من اأن يتم 
ا�شتيعابه من اأي جهة، وحتتاج عملية 
اإعادة االإعمار اإىل جهود دول. واىل اأن 

يتّم ذلك، يجب اأن نتدّبر اأمورنا«.
واإذا كان النازحون اىل مناطق �شيطرة 
احلكومة ال�شورية قادرين على العودة 
ف���اإن  اآج�������ًا،  اأم  ع���اج���ًا  امل��خ��ي��م  اىل 
اآخرين ال ميلكون هذا الرتف بعدما 
الف�شائل  �شيطرة  مناطق  اإىل  نزحوا 

املقاتلة يف �شمال غرب �شوريا.
اأحمد  الفل�شطيني  ه���وؤالء  ب��ني  وم��ن 
فّر من  الذي  خرمندي )43 عاماً(، 
داع�س  تنظيم  ���ش��ي��ط��رة  ب��ع��د  امل��خ��ي��م 
عليه وانتقل اإىل حميط دم�شق، قبل 
اإىل   2018 ال��ع��ام  ي��غ��ادر جم���دداً  اأن 
اإدلب، اإثر اتفاق ت�شوية بني الف�شائل 
مع  حالياً  ويقيم  واحلكومة.  املقاتلة 

عائلته يف خميم دير بلوط.
ويقول ملرا�شل وكالة فران�س بر�س يف 
ال�شوري  ال�شمال  يف  اأح��د  “ال  املخيم 
حتى  اأو  ل��ل��ع��ودة  الت�شجيل  ي�شتطيع 
طردنا  لقد  ال��ريم��وك.  اىل  الو�شول 
النظام”.  ث���م  داع�������س  ق��ب��ل  م��ن��ه م���ن 
وي���ت���ح���دث ع����ن خ�����ش��ي��ة م����ن ال���ع���ودة 

كونهم “مطلوبني” من ال�شلطات.
ال ي��ع��ل��م خ��رم��ن��دي ���ش��ي��ئ��اً ع���ن حال 
منزله يف الريموك، �شوى اأنه تعر�س 
اأبلغه  م���ا  وف����ق  واحلرق”  “للنهب 

معارفه موؤخراً.
اإذا  منزله،  ترميم  ع��ن  ع��ج��زه  ورغ���م 
لكنه  ب��ع��ودت��ه،  ال���ظ���روف  �شمحت  م��ا 
يف ح��ال مت��ّك��ن م��ن ال��ع��ودة ي��وم��اً ما، 
اأنقل  اأن  “م�شتعد  فهو على ما يقول 

خيمتي.. اإىل الريموك«.
 

ا�شتاأجرتها يف دم�شق. وتقول الزوجة 
فران�س  ل��وك��ال��ة  ع���ام���اً(   40( اإل���ه���ام 
حياتنا  وه������ذه  ب��ي��ت��ن��ا  “هذا  ب���ر����س 
اإيّل تبقى  بالن�شبة  العودة  وذكرياتنا. 
اأخ��ف وط��اأة من عبء ا�شتئجار منزل 

يف دم�شق«.
املبنى،  اأم��ام  ال��رك��ام  تتفّح�س  وبينما 
ت��ع��رث ب��ني ك��وم��ة م��ن احل���ج���ارة على 
زفافها  ���ش��ورة  بينها  ق��دمي��ة،  ���ش��ور 
واأخ������رى جت��م��ع اب��ن��ت��ه��ا ���ش��ذى )11 
ع��ام��اً( م��ع وال��ده��ا يف ع��ي��د ميادها 
االأول، وترت�شم ابت�شامة عري�شة على 

وجهها.
على  ومنازله  املخيم  اأبنية  ت��زال  وال 
ح��ال��ه��ا م��ن��ذ ان��ت��ه��اء امل���ع���ارك. يف اأحد 
عّدة  اأبنية  �شرفات  �شقطت  االأح��ي��اء، 
لتقطع  ج���زئ���ي���اً  اأخ�������رى  وت�����دّم�����رت 
متاماً،  الطريق  املت�شاقطة  احلجارة 

اأحياء  اأول  م��ن  ك���ان  امل��خ��ّي��م  اأن  رغ���م 
العا�شمة التي بداأ رفع الركام منها يف 
اإطار م�شروع مّولته منظمة التحرير 
دم�شق  م��ع  بالتن�شيق  الفل�شطينية 

العام 2018.
حديثاً،  تنظيفه  ج���رى  ����ش���ارع  ق���رب 
االأه���ايل،  بع�س  اإىل  اخل��ال��د  ي�شتمع 
بينما ينهمك زم��اوؤه يف تفقد بيوت 
منحهم  ق���ب���ل  ب����ال����ع����ودة  ال����راغ����ب����ني 

املوافقة.
املئة من  “ع�شرين يف  اأن  اإىل  وي�شري 
واأربعني  كلّياً،  مدّمرة  املخيم  مباين 
وترميم،  تدعيم  اإىل  بحاجة  املئة  يف 
واأربعني يف املئة قابلة لل�شكن الفوري 

بعد اإعادة االإك�شاء«.
رغم غياب اخلدمات الرئي�شية، اختار 
 62( بليدي  ال��دي��ن  �شهاب  ال�����ش��وري 
ال��ذي بقي  اإىل منزله  ال��ع��ودة  ع��ام��اً( 

ع��ل��ى ال������راأي امل��خ��ال��ف ح��ت��ى وان 
الباد  م�����ش��ل��ح��ة  يف  ي�����ش��ب  ك����ان 
النقا�س  من  ا�شابيع  بهدر  مذكرا 
الديبلوما�شي  ال�شفر  ج��واز  حول 
م�شيفا “معارك الربملان اأ�شبحت 
ل�شورة  ت�شيء  وم�شجرة  ُمقرفة 
تون�س وتبعث لدى املواطن الياأ�س 
العنف وال�شراع هو  باأن  وال�شعور 

احلل الوحيد«.
   واأكد العكروت يف خامتة تدوينته 
ان��ه ي��ق��ول ك��ل ه��ذا ولي�شت ل��ه ال 
�شخ�شية  ط��م��وح��ات  وال  مطامع 
قال  ال���ذي  ال��وح��ي��د  طموحه  واأن 
اإن����ه ح��ف��ظ��ه ع���ن ظ��ه��ر ق��ل��ب منذ 
الباد  اإن��ق��اذ  ه��و  اأظ��اف��ره  نعومة 
باأنه  م��ذك��را  ورفعتها  وحمايتها 
لي�س  وب��اأن��ه  اأحد”  “رجل  لي�س 
وبانه  �شيا�شي  ب��اأي حزب  مرتبطا 
تون�س  ح��ب  ���ش��وى  قلبه  يف  لي�س 
ب����االأف����راد  م�����ش��ي��ف��ا ان ع���اق���ات���ه 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات وامل��ن��ظ��م��ات وال����دول 
م�شلحة  ع��ن  ال��دف��اع  على  مبنية 
ال��ت��ون�����ش��ي��ة مت��ام��ا مثلما  ال���دول���ة 
علمته ذلك مدر�شته االأم املدر�شة 

الع�شكرية.

»نتائج �صيئة« لتعمد ترامب 
تاأخري ت�صليم ال�صلطة؟

•• وا�سنطن-وكاالت

االع�����رتاف بخ�شارة  وي��رف�����س  ت��رام��ب  دون���ال���د  االأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  يتعنت 
كبري،  ب��ف��ارق  ب��اي��دن  ج��و  الدميقراطي  فيها  ف��از  التي  الرئا�شية  االنتخابات 
وي�شند ترامب روايته على حجج قانونية يوؤكد من خالها اأن تزويراً ما حدث 

يف االنتخابات وقلب الطاولة.
املتحدة جداًل كبرياً حول م�شتقبل  الواليات  ال�شلطة يف  انتقال  تاأخري  واأث��ار 
املوؤ�ش�شات  عمل  على  بظاله  األ��ق��ى  كما  ال��ب��اد،  يف  الدميقراطية  العملية 

احلكومية وحرمها من تدفق االأموال.
اأثر  ي��زال  ال  لبايدن،  ت��رام��ب  م��ن  ر�شمياً  ال�شلطة  انتقال  عملية  ب��دء  ورغ��م 
التاأخري ظاهراً يف جماالت عدة، وتقول �شحيفة “الغارديان” الربيطانية، يف 
تقرير لها اأم�س االأول اجلمعة، اإن التاأخري �شبب انزعاجاً الأن�شار بايدن واأجج 
يف الوقت نف�شه م�شاعر اأن�شار ترامب املتم�شكني ببقائه يف الرئا�شة والداعمني 

لروايته حول الفوز، كما �شاعف كلف ميزانية الواليات املتحدة.
اأح�شن  يف  �شل�شاً  يبدو  ال  عام  ب�شكل  ال�شلطة  انتقال  فاإن  ال�شحيفة،  وبح�شب 
احلكومة  يف  يوجد  اإذ  ط��وي��ًا،  وقتاً  وت�شتغرق  معقدة  عملية  فهي  االأح���وال، 
الفيدرالية اأكرث من مليوين موظف مدين بدوام كامل، و9 مايني اآخرين 

يف اجلي�س والربيد واملقاوالت وجماالت اأخرى.
اأن تفقد ع�شرات  11 مليون على و�شك  تزيد عن  التي  العاملة  القوة  وه��ذه 
بايدن،  اإدارة  عاتق  على  امللقاة  االإداري��ة  التغيريات  ب�شبب  التنفيذيني  امل��دراء 
منا�شبهم  يف  �شخ�س   4100 م��ن  اأك��رث  تعيني  عليها  يتوجب  اأي�����ش��اً  وال��ت��ي 
اجلديدة باأ�شرع وقت ممكن خ�شية من تعطيل القوة العاملة اأو ت�شكيل �شغط 

عليها.
بو�س  م��ع  كامل  بتعاون  اأوب��ام��ا  اإدارة  متتعت   ،2008 يف  ال�شحيفة،  وق��ال��ت 
اأوب��ام��ا �شهراً  ب��اراك  االأم��ر من  ا�شتغرق  ذل��ك  ال�شلطة، ورغ��م  يف عملية نقلة 
والتي   60 عددها  والبالغ  االأول��وي��ة  ذات  املنا�شب  ع��دد  ن�شف  ل�شغل  كامًا 
مللء  كامًا  عاماً  االأم��ر منه  وا�شتغرق  ال�شيوخ،  تتطلب م�شادقة من جمل�س 
الن�شف االآخ��ر. ويف ما يتعلق ب��اإدارة بايدن ي�شبح االأم��ر اأكرث تعقيداً يف ظل 
تعنت وتاأخري ملحوظ من قبل ترامب، كما ت�شري التقارير اإىل اأن الكونغر�س 
ر�شحها  التي  االأ�شماء  بع�س  عرقلة  ب�شدد  اجلمهورية  بالغالبية  االأمريكي 
والدة  ي��وؤخ��ر  اأن  �شاأنه  م��ن  وال���ذي  واملهمة  ال�شيادية  املنا�شب  لتويل  ب��اي��دن 

حكومة اأمريكية كاملة يف وقت ق�شري.
ولتجاوز عقبة انتقال ال�شلطة يف الواليات املتحدة، �شعى الكونغر�س االأمريكي 
بعد ت�شلم اأوباما لل�شلطة من جور�س بو�س االبن الإدخال تعديات يف قانون نقل 
ال�شلطة الذي اأقر يف 1963 قانوناً لتح�شني عمليات االنتقال، ولتق�شري املدة 
الازمة من خال اقرتاح البدء يف عمليات التخطيط والتعيني يف املنا�شب 
عن  االنتخابية  احلمات  حتجم  لكن  االنتخابات.  قبل  واحلكومية  االإداري��ة 
بدء العمل يف التخطيط لل�شلطة خ�شية من عك�س �شورة �شلبية تظهر فوزهم 

افرتا�شياً يف حني قد تتغري االأمور بعد فرز االأ�شوات.
من جهته، يقول ماك�س �شتري املدير التنفيذي ل�شركة اخلدمات العامة املهتمة 
بتطوير واإ�شاح القطاع احلكومي، اإن تاأخري ترامب لنقل ال�شلطة ك�شف عن 
اأن عملية نقل ال�شلطة �شخمة  م�شيفاً  عيوب جديدة يف النظام االأمريكي”، 
وتتطلب وقتاً طويًا، لذا يجب اأن حتدث اإ�شاحات ت�شريعية ت�شمن حتقيق 

االنتقال يف مدة حمددة.

امل�ست�سار االأول ال�سابق للأمن القومي

يفا ...! الأمريال العكروت: الو�صع يف تون�ض اأ�صبح مخُ

بدء حمافظة دم�سق ت�سجيل اأ�سماء الراغبني بالرجوع

نازحون من ميم الريموك ياأملون بعودة قريبة 

»الربملان ان�سغل بق�سايا ال ت�سمن وال تغني 
من جــوع وال �سلــة لهــا مب�سلحـة املـواطن«

»اأغلب حكومات ما بعد 14 يناير
 مل ت�سـتوعب دقة املرحلة ال�سيا�سية 

االمريال العكروت يحذرات�شاع دائرة االحتجاج يف تون�س
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الوليات املتحدة هي القت�صاد املتقدم الوحيد الذي لي�ض لديه نظام وطني لالإجازة مدفوعة الأجر اأو الإجازة املر�صية

   هذه كلها اإ�شارات اإيجابية ميكن 
تعزيزها من خال تنفيذ �شيا�شات 
الفحو�شات  م�شاعفة  مثل  فعالة، 
الفريو�س  �شد  اللقاحات  وت��وزي��ع 
االقت�شاد. و�شريبح  اإنعا�س  وخطة 
جراء  ر���ش��ي��دا  حينها  ب��اي��دن  ج��و 
الو�شع  م��ن  وي�شتفيد  �شيا�شاته، 

املائم عندما يتوىل من�شبه.
ا  منخف�شً ال�شقف  �شلفه  و���ش��ع     
لبع�س  مي���ك���ن  وال������ي������وم،  ج���������ًدا. 
تعمل  اأن  ال��ب�����ش��ي��ط��ة  اخل����ط����وات 
تعيد  واأن  ب����اي����دن  ج����و  ل�������ش���ال���ح 
التغريدات  نهاية  الرئا�شة.  �شورة 
الع�شوائية  وال��ه��ج��م��ات  ال��ق��ه��ري��ة، 
ع���ل���ى احل���ل���ف���اء اأث����ن����اء ال����زي����ارات 
ال���دول���ي���ة، وع����دم اح�����رتام قدامى 
مل   ... االأم���ري���ك���ي���ني  امل���ح���ارب���ني 
الرئي�س  م��وؤي��دي  غالبية  يعجب 
ترامب هذا املوقف، لكنهم حتّملوه 

الأ�شباب �شيا�شية.
   البلد ككل، �شيكون اأكرث ارتياحاً. 
االأمريكي  ال��ت��اري��خ��ي  ف���االجت���اه 
ه��و اأن ال��روؤ���ش��اء االأم��ري��ك��ي��ني يتم 
انتخابهم ب�شكل عام وهم يتمتعون 
الكوجنر�س.  جمل�شي  يف  باأغلبية 
االأغلبية  ه���ذه  ان  م��ن  وان��ط��اق��ا 
يركزون  فاإنهم  وموؤقتة،  انتقالية 
على  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  اإج�����راءات�����ه�����م 
واليتهم  م���ن  االأول�������ني  ال���ع���ام���ني 
وب��ق��وة.    وه��ذا يقودهم، بطريقة 
تلقاء  م��ن  تتحقق  ال��ت��ي  ال��ن��ب��وءة 
نف�شها، اإىل الذهاب اأبعد مما البلد 
وخ�شارة  ل��ق��ب��ول��ه،  ا���ش��ت��ع��داد  ع��ل��ى 
واحد على االأق��ل من املجل�شني يف 
بعد  الن�شفي،  التجديد  انتخابات 
ع��ام��ني م��ن ان��ت��خ��اب��ه��م مب��ا ي�شع 

حدا لطموحاتهم الت�شريعية. 
ت���رك���ز معظم  ل����ذل����ك،  ن��ت��ي��ج��ة     
اإجن���ازات روؤ���ش��اء ال��والي��ات املتحدة 
عامني  اأول  على  ع��ادًة  املعا�شرين 
املن�شب  يف  الثمانية  �شنواتهم  من 
واإذا ظل جمل�س ال�شيوخ يف   .”1“
اأيدي اجلمهوريني )نتيجة اجلولة 
�شتتقرر  جورجيا  والية  يف  الثانية 
5 ي��ن��اي��ر(، ف��م��ن غ��ري امل��رج��ح اأن 
على  ق����ادًرا  ب��اي��دن  الرئي�س  ي��ك��ون 
ات��ب��اع ه���ذا ال��ن��م��وذج، و���ش��ي��ك��ون له 
اأول  خ���ال  اأق���ل  ت�شريعي  ن�����ش��اط 

عامني من توليه من�شبه.
ا  اأي�شً ع��ن��ه  ���ش��ي��ن��ت��ج  ه����ذا  ل��ك��ن     
وبالتايل  اأق��ل،  ت�شريعية  جت��اوزات 
اأ�شفنا  واإذا  للمعار�شة.  اأق��ل  اث��ارة 
اإىل هذا التح�شينات املحتملة جًدا 
ف�شت�شبح  واالقت�شاد،  ال�شحة  يف 
الدميقراطيني  �شيطرة  ا�شتعادة 

 2022 عام  ال�شيوخ  جمل�س  على 
�شيت�شنى  الذي  بايدن  ممكنة جلو 
ل����ه الح���ق���ا اإك����م����ال ب���رن���اجم���ه يف 
الن�شف الثاين من واليته. وحتى 
الرئي�س  على  يجب  احل���ني،  ذل��ك 
و�شعه  يف  م����ا  ي���ف���ع���ل  اأن  ب����اي����دن 
يخدم  ملا  ال��وق��ت،  نف�س  يف  للعمل، 
حاجة  يف  ه��ي  التي  البلد  م�شالح 
الأعمال  االأ����ش���ا����س  وو����ش���ع  ال��ي��ه��ا، 

م�شتقبلية.

املحاور االأربعة 
لل�سرتاتيجية

العامة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ه����ذه     
اأواًل،  اأرب���ع���ة حم�����اور.  ت��ق��وم ع��ل��ى 
ق������در االإم�������ك�������ان، ال���ت���و����ش���ل اىل 
ح��ل��ول و���ش��ط وت�����ش��وي��ات م��ن اأجل 
الق�شوى  واالأول���وي���ات  الت�شريع. 
هي، من بني اأم��ور اأخ��رى: خطط 
للعاطلني،  وامل�����ش��اع��دة  ال��ت��ح��ف��ي��ز 
وال���والي���ات وال��ب��ل��دات ال��ت��ي تعاين 
م���ن ���ش��ائ��ق��ة م��ال��ي��ة، اإ���ش��اف��ة اىل 
الفريو�س.  حتاليل  ا�شرتاتيجية 
كما يجب اأن يكون الدميقراطيون 
على  ق������ادري������ن  واجل����م����ه����وري����ون 
يف  اال�شتثمار  زي���ادة  على  االت��ف��اق 
البنية التحتية والطاقة النظيفة. 
و�شط،  ح��ل��ول  على  ينطوي  وه���ذا 
النووية،  الطاقة  م��ن  امل��زي��د  مثل 
وك��ذل��ك امل��زي��د م��ن ط��اق��ة الرياح 

والطاقة ال�شم�شية. 
  م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، ه��ن��اك جناح 
اجلمهوري  احل���زب  يف  اإ���ش��اح��ي 

التدابري  خ����ال  م���ن  اأك����رب  ب��ق��وة 
وتو�شيع  والتنفيذية،  التنظيمية 
يفعل  اأن  عليه  ال��ه��ج��رة.  �شيا�شة 
ك��ل م��ا يف و���ش��ع��ه. ول�����ش��وء احلظ، 
ب�شدة  حركته  جم��ال  تقييد  �شيتم 
االأمريكية، وكان  املحاكم  من قبل 
هذا هو احلال اأيام الرئي�س اأوباما، 
الق�شاء،  ترامب  رئا�شة  قادت  لقد 
وخ���ا����ش���ة امل���ح���ك���م���ة ال���ع���ل���ي���ا، اإىل 
لذلك  االإداري����ة.  مرونته  تقلي�س 
اأ�شيق  امل��ن��اورة  م�شاحة  ت��ك��ون  ق��د 
يزال  التقدم ال  بع�س  لكن  بكثري، 

ممكًنا.

رهانات ال�سيا�سة اخلارجية
اأخ��رًيا، غالًبا ما مييل الروؤ�شاء     
الداخلية  �شيا�شاتهم  يف  املعوقون 
وقانوين،  ت�شريعي  ح��اج��ز  ب�شبب 
اخلارج.  اإىل  انتباههم  توجيه  اإىل 
الرئي�س  ان��ت��خ��اب  مت  ب��ال��ت��اأك��ي��د، 
امل�����ش��اك��ل يف  مل��ع��اجل��ة  اأوال  ب���اي���دن 
لديه  اأن  اإال  امل���ت���ح���دة،  ال����والي����ات 
بق�شايا  ج�����دا  ق���دمي���ا  اه���ت���م���اًم���ا 

ال�شيا�شة اخلارجية. 
  فالرئي�س ال�شابق للجنة جمل�س 
ال�شيوخ القوية حول هذا املو�شوع 
اأن يكون نائًبا للرئي�س، لديه  قبل 
الذكرى  اإن  ه��ن��ا.  ك��ب��رية  ف��ر���ش��ة 
�شلفه،  خ���ّل���ف���ه���ا  ال����ت����ي  ال�������ش���ي���ئ���ة 
ع��ل��ى حلفائه  امل��ت��ك��ررة  وه��ج��م��ات��ه 
متنحه  االط���راف،  متعدد  والعمل 
بايدن  جل��و  ميكن  وا�شحة.  ميزة 
اإع�����ادة ب��ن��اء ال��ع��اق��ات يف اأوروب�����ا، 

ي���وؤي���د امل���زي���د م���ن اال���ش��ت��ث��م��ار يف 
الطفولة والتعليم ما قبل املدر�شة، 
اإىل  اأن يوؤدي العمل معهم  وميكن 
نتائج مهمة. وللتقدم، �شيكون من 
تنازالت  تقدمي  ��ا  اأي�����شً ال�����ش��روري 
م��وؤمل��ة. وق��د اأظ��ه��ر ج��و ب��اي��دن اأنه 
جمل�س  يف  اأواًل  ذل���ك:  ع��ل��ى  ق���ادر 
اعتماد  اإليه  ُين�شب  حيث  ال�شيوخ 
كنائب  ث��م  ال��ق��وان��ني،  م��ن  العديد 
ال�شخ�س  ك����ان  ع��ن��دم��ا  ل��ل��رئ��ي�����س 

جبهة  بناء  يف  الق�شوى  االأول��وي��ة 
املنا�شرين واإعداد االأر�شية.

التي  امل�����ب�����ادرات  ات����خ����اذ  ث���ال���ًث���ا،    
)االإج������راءات  �شلطته  �شمن  ت��ق��ع 
كلما  الكونغر�س  دون  التنفيذية( 
اأم��ك��ن ذل���ك. وب��ال��ت��ايل ميكن جلو 
ملكافحة  اإج�������راءات  ات���خ���اذ  ب���اي���دن 
ال��ت��غ��رّي امل��ن��اخ��ي، وت��ع��زي��ز حقوق 
املالية،  الرقابة  وحت�شني  العمال، 
االحتكار  مكافحة  قواعد  وفر�س 

العديد  ب�شاأن  للتفاو�س  املرجعي 
م����ن ال����ت����ن����ازالت ال�����ش��ري��ب��ي��ة مع 

الكونغر�س اجلمهوري.
اال���ش��ت��م��رار يف تطوير  ث��ان��ًي��ا،      
م�شتقبلية.  وعملية  تقدمية  روؤى 
االقت�شاد  ه��ي  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
لديه  لي�س  ال��ذي  الوحيد  املتقدم 
مدفوعة  ل����اإج����ازة  وط��ن��ي  ن��ظ��ام 
االأج���ر اأو االإج����ازة امل��ر���ش��ي��ة. وقد 
برز هذا النق�س ال�شارخ وامل�شاكل 

العام  ال��واج��ه��ة  يف  ي�شببها  ال��ت��ي 
املا�شي.

  ول��اأ���ش��ف، اجل��م��ه��وري��ون بالكاد 
مهتمون بهذه الق�شية، لذلك لن 
الدعوة  من  اإال  بايدن  جو  يتمكن 
التخاذ اإجراء يف امل�شتقبل. وباملثل، 
االنتظار  ال�����ش��روري  م��ن  �شيكون 
الرعاية  ن��ظ��ام  يف  ال��ف��ج��وات  مل���لء 
والتاأمني �شد  االأمريكي  ال�شحية 
البطالة. يف الوقت احلايل، تتمثل 

ق�شايا  ح����ول  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  واإح����ي����اء 
اأزم��ة كورونا فريو�س  ت��رتاوح من 
اإىل التغرّي املناخي، واأخرياً �شياغة 
متعددة  ج����دي����دة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ع��ل��ى معايري  وق��ائ��م��ة  االأط�������راف 
االقت�شادي  ال�������ش���ل���وك  مل���واج���ه���ة 
ال�شيئ لل�شني ب�شكل اأكرث فعالية.

   مل يتم ت�شميم النظام ال�شيا�شي 
بتغيريات  ي�شمح  مب��ا  االأم��ري��ك��ي 
يكون  م��ا  وغالًبا  و�شريعة.  ك��ربى 
متعار�شني.  والرئي�س  الكونغر�س 
�شرط  ه�����ي  االأخ������������رى،  ال���ع���ق���ب���ة 
االأغلبية املطلقة بن�شبة 60 باملائة 
ال�شيوخ.  االأ���ش��وات يف جمل�س  من 
ال���ذي غالًبا  ال��ق�����ش��ائ��ي،  ال��ن�����ش��اط 
الت�شريعية  االإج�����راءات  يقلب  م��ا 
وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، ه���و ع��ق��ب��ة اأخ����رى 
فقط  يتعلق  ال  االأم���ر  لكن  اي�شا. 
بالعيوب املوؤ�ش�شية، فهذه ال�شعوبة 
��ا م��ن اثار  يف ال��ت�����ش��رف ه��ي اأي�����شً

الراأي العام االأمريكي املنق�شم.
   نحن بعيدون ج��ًدا عن االإجماع 
التي  التغيريات  من  العديد  حول 
اأحياًنا  واأ�شعر  �شخ�شًيا.  �شاأدعمها 
ب��االم��ت��ن��ان الأن ه��ذا ال��ن��ظ��ام مينع 
اأن  من  اأبغ�شها  التي  االإ�شاحات 
تفر�شها اأغلبية �شئيلة. ويف اأوقات 
لعرقلة  النظام  اأمقت هذا  اأخ��رى، 
اإ���ش��اح��ات �شرورية  اأن��ه��ا  اأرى  م��ا 

وم�شتحقة.
   يف ال�شنوات االأخرية، ازداد اهتمام 
باالإ�شاحات  ال���دمي���ق���راط���ي���ني 
يتعلق  فيما  �شيما  ال  ال�شيا�شية، 
وقواعد  ال�شيوخ،  برتكيبة جمل�س 
اإلخ.  العليا،  واملحكمة  الت�شويت، 
وال ميكن فعل اأي �شيء يف العامني 

املقبلني يف هذا املجال. 
بايدن  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ى  و�شيتعني    
لتغيري  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  اإي�����ج�����اد 
ال��ن��ظ��ام م���ن ال����داخ����ل. ق���د يكون 
ا مترين  اأي�شً قيًدا حمبًطا، ولكنه 
تقدمي  على  بايدن  مطلوب يجرب 
حجج جيدة، ودف��ع جزء كبري من 
الطموحة  روؤيته  لتقا�شمه  الباد 

وال�شاملة مل�شتقبل الباد.
منذ  املـــحـــرر:  مــلحــظــة   )1(  
احلــــــرب الـــعـــاملـــيـــة الــثــانــيــة, 
الروؤ�ساء  معظم  انتخاب  اأعــيــد 
ــرتة  ــة ف ــاي ــه ن االأمـــريـــكـــيـــني يف 
�سنوات  )ثماين  االأوىل  واليتهم 
جيمي  با�ستثناء  املــجــمــوع(  يف 

كارتر وجورج دبليو بو�س.
ــارد  ــارف *االأ�ـــســـتـــاذ بــجــامــعــة ه
ال�سابق  االقت�سادي  وامل�ست�سار 

لباراك اأوباما.

مل يتم ت�سميم النظام ال�سيا�سي االأمريكي مبا ي�سمح بتغيريات كربى و�سريعة
ا تقدمي تنازالت موؤملة  العمل مع اجلناح االإ�سلحي يف احلزب اجلمهوري, واأي�سً

بايدن... املتاعب تبداأ االنجمل�س �شيوخ جمهوري ي�شكل عائقا

الت�شدي للوباء والو�شع االجتماعي املرتدي

املحكمة العليا عقبة ا�شافيةمهمة �شعبة وغري م�شتحيلة تنتظر فريقه احلكومي

اإذا ظل جمل�ض ال�صيوخ يف اأيدي 
للرئي�ض  �صيكون  اجلمهوريني 
اأقل  ت�صريعي  ن�صاط  بايدن 

ميكن لبع�س اخلطوات 
الب�سيطة اأن تعمل ل�سالح جو 

بايدن واأن تعيد �سورة الرئا�سة

روؤ���ص��اء  اإجن���ازات  معظم  تركز 
املعا�صرين  املتحدة  ال��ولي��ات 
عادًة على اأول عامني من وليتهم

هام�س مناورة الرئي�س اجلديد حمدودة جدا

جو بايدن: ما هي اأولويات العامني املقبلني...؟
•• الفجر -جاي�سون فورمان* –ترجمة خرية ال�سيباين

منق�سم  بلد  يف  رئي�ًسا  بــايــدن  جــو  تن�سيب  �سيتم      
الركود.  يف  وغــارق  رهيب  فريو�س  ودمــره  وم�ستقطب 
و�سيكون جمل�س ال�سيوخ, الذي ي�سيطر عليه اجلمهوريون 
الرئي�س  مناورة  م�ساحة  و�ستكون  عنيًدا.  االأرجح,  على 

على  قــادًرا  يكون  لن  كبري.  حد  اإىل  حمــدودة  اجلديد 
الت�سريعية, ووعود احلملة  امل�ساريع  اأكرب  القيام ببع�س 
االنتخابية التي كان ينوي حتقيقها يف �سنته االأوىل يف 
املن�سب. ومع ذلك, كما يو�سح جي�سون فورمان, االأ�ستاذ 
لباراك  ال�سابق  االقت�سادي  وامل�ست�سار  هارفارد  بجامعة 
من  العديد  فاإن  نوفا,  تريا  موقع  ن�سره  عمود  يف  اأوباما, 

هذه التحديات تقدم لبايدن فر�سة مل تتوفر الأ�سلفه.

القا�سي احلائر
حت�سن  من  اال�ستفادة  من  اجلديد  الرئي�س  �سيتمكن      
واليته,  من  االأولـــني  العامني  خــلل  االأمريكي  الو�سع 
ويف  ذلك.  بعد  اأفكاره  لتنفيذ  الطريق  متهيد  وبالتايل 

االإدارة  تتخذه  اإجـــراء  اأي  عن  النظر  بغ�س  الــواقــع, 
 2021 عام  املتحدة  الواليات  يف  الو�سع  فاإن  اجلديدة, 
ال بد اأن يتح�سن. وبالتايل, فاإن عدد الوفيات الناجمة 
عن فريو�س كورونا �سيكون بالتاأكيد اأقل بكثري يف �سيف 
ا, اأن  عام 2021 مما كان عليه يف يناير. ومن املتوقع اأي�سً

ينخف�س معدل البطالة.
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عربي ودويل

توم دونيلون الأقرب اإىل من�صب مدير »�صي اأي اإي«
رو�شيا  �شيواجه  فهو  ل��ل��وك��ال��ة،  ب��اي��دن  خ��ي��ار  ك��ان  واأي����اً  �شيا�شاته. 
اأكرث عدوانية، ف�شًا عن التهديدات العابرة  اأكرث جت��روؤاً و�شني 
دونيلون  اأن  وفيما يرتدد  واالأوبئة.  املناخي  التغري  لاأوطان مثل 
هو املر�شح االأوف��ر حظاً لتويل املن�شب يبقى مايكل موريل، الذي 
موقتاً، مناف�شاً حمتمًا. وكا  اإي”  اأي  “ال�شي  راأ���س  اأن  له  �شبق 
من  قريبان  وهما  �شديد،  �شغط  ملواجهة  بخربة  يتمتع  الرجلني 
البريوقراطية االأمنية على اأعلى م�شتوياتها. لكن كًا منهما لديه 
الوكالة  جل��وء  عن  بالدفاع  متهم  فموريل  ال�شعف،  نقاط  بع�س 
�شناتورات  م��ن  معار�شة  ل��ه  جلب  مم��ا  ال��ت��ع��ذي��ب،  اإىل  امل��ا���ش��ي  يف 
دميوقراطيني بارزين. ولدى دونيلون اأي�شاً بع�س املنتقدين، مبن 
فيهم اأ�شخا�س �شبق له اأن عمل معهم، ويقولون اإنه ميكن اأن يكون 

•• وا�سنطن-وكاالت

اأن  مطلعني  م�شدرين  اإىل  االأمريكية  “بوليتيكو”  جملة  ن�شبت 
الرئي�س املنتخب جو بايدن مييل نحو تعيني توم دونيلون م�شت�شار 
االأمن القومي يف عهد الرئي�س ال�شابق باراك اأوباما، مديراً لوكالة 

اال�شتخبارات املركزية )�شي اأي اإي(.
وقال امل�شدران اإن هذا التعيني هو من اأ�شعب القرارات التي تواجه 
بايدن يف عملية ت�شكيل فريقه لاأمن القومي. وقد وجدت الوكالة 
الداخلية يف عهد  ال�شيا�شة  ب�شكل غري مريح يف  نف�شها منخرطة 
دونالد ترامب، الذي اتهمها باأنها �شعت اإىل تلطيخ �شمعته كعميل 
تقوي�س  ح��اول��ت  التي  العميقة”  “الدولة  متثل  وباأنها  ملو�شكو، 

رئي�شاً قا�شياً ب�شكل غري معتاد، يطلب عمًا مرهقاً من اأجل هدف 
ب�شيط. من بني االأ�شماء املتداولة للمن�شب، جيه جون�شون، وزير 
االأمن الداخلي يف عهد اأوباما. وجون�شون، املدعي العام الفيديرايل 
ال�شابق، توىل من�شب امل�شت�شار العام للبنتاغون يف الوالية االأوىل 
غوانتانامو.  �شجن  يقفل  اأن  ع��ب��ث��اً  وح����اول  اأوب���ام���ا-  رئ��ا���ش��ة  م��ن 
اإي،  اأي  ال�شي  م��دي��ر  ملن�شب  ا�شمه  ط��رح  ج��دي��ة  وا�شحة  ولي�شت 
الدفاع  وزي��ر  اأخ��رى، مبا فيها  ا�شمه لتويل منا�شب  يتداول  وقت 
لوكهيد،  �شركة  اإدارة  العدل. وجون�شون ع�شو يف جمل�س  وزير  اأو 
يريدون  الذين  التقدميني،  قبل  من  واقع ال يجعله حمبباً  وهذا 
من بايدن اأن يخف�س النفقات الدفاعية. وف�شر ي�شاريون تعليقالت 
اأنها  على  املا�شي،  يف  التعذيب  اإي  اأي  ال�شي  ممار�شة  ح��ول  ملوريل 

عن  الدميوقراطي  ال�شناتور  حذر  وقد  املمار�شات.  هذه  عن  دف��اع 
اال�شتخبارات مبجل�س  الع�شو يف جلنة  ويدن  رون  اأوريغون  والية 
ال�����ش��ي��وخ، ب��اي��دن م��ن تعيني م��وري��ل م��دي��راً ل��ل��وك��ال��ة. وق���ال ملوقع 
اإن  قال  بينما  املن�شب،  لتويل  ي�شلح  اأن موريل ال  بي�شت”  “ديلي 
دونيلون وجون�شون هما االأكرث ترجيحاً اإىل حد ما.  وال يعرف راأي 
رئي�س جلنة اال�شتخبارات يف جمل�س ال�شيوخ اجلمهوري عن والية 
الدميوقراطي  اللجنة  يف  الثاين  والع�شو  روبيو  ماركو  فلوريدا 
واإذا وقع  امل��ط��روح��ني.  املر�شحني  وارن���ر، يف  م��ارك  ع��ن فريجينيا 
اختيار بايدن على موريل، فاإنه يكون اجتاز “خطاً اأحمر” بالن�شبة 
للتقدميني يف حزبه، الذين كانوا داعمني له يف خياراته حتى االن، 

على رغم اأنهم ي�شعرون باأنه يبالغ يف و�شطيته.

الد�شتوري احلر يعمق الفارق

قي�س �شعيد يف تراجع

الد�ستوري احلر يت�سدر نوايا الت�سويت للت�سريعية

تراجع ن�صبة ر�صا التون�صيني على قي�ض �صعّيد ...!
ارتفاع موؤ�سر الت�ساوؤم لدى التون�سيني خلل �سهر نوفمرب 

•• الفجر -تون�س
   ك�شف ا���ش��ت��ط��اع ل��ل��راأي ق���ام به 
ال�شتطاع  كن�شلتنغ  اإم��رود  معهد 
املرتاوحة  ال���ف���رتة  خ����ال  ال������راأي 
بني 23 و25 نوفمرب اجلاري، اأّن 
�شيت�شّدر  احلّر  الد�شتوري  احلزب 
اإج�����راء  مّت  اإن  ال��ت�����ش��وي��ت  ن���واي���ا 
 38 بن�شبة  ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات 
باملائة، ويليه حركة النه�شة بن�شبة 
املرتبة  ب���امل���ائ���ة.    وح���ّل���ت يف   19
 9 بن�شبة  م�شتقلة  قائمة  الثالثة 
يف  تون�س  قلب  ح��زب  وح��ّل  باملائة، 
باملائة،   8 بن�شبة  ال��راب��ع��ة  امل��رت��ب��ة 
 5 بن�شبة  ال��ك��رام��ة  ائ��ت��اف  ي��ل��ي��ه 
الدميقراطي  ال��ت��ي��ار  ث���ّم  ب��امل��ائ��ة، 
وت��ل��ي��ه حركة  ب���امل���ائ���ة،   4 ب��ن�����ش��ب��ة 
باملائة،   2 �شعيفة  بن�شبة  ال�شعب 
ث���ّم حت��ي��ا ت��ون�����س 2 ب��امل��ائ��ة، وحّل 
املرتبة  يف  ���ش��ع��ي��د  ال�������ش���ايف  ح����زب 
االأخ��رية بن�شبة 2 باملائة.    واأ�شار 
68 باملائة  اأّن ن�شبة  اإم��رود،  معهد 
من العّينة املُ�شتجوبة مل ي�شّرحوا 
على نوايا ت�شويتهم يف الت�شريعية. 
وناحظ اأّن الد�شتوري احلر الذي 
ت�شّدر نوايا الت�شويت زادت ن�شبته 
املا�شي  اأكتوبر  �شهر  يف  ك��ان  بينما 
 33 بن�شبة  الت�شريعية  م��ت�����ش��ّدرا 
باملائة، وتراجعت النه�شة اإىل 19 
�شهر  ن�شبتها يف  بينما كانت  باملائة 

اأكتوبر تبلغ 21 باملائة.
الراأي  ا�شتطاع  اأّن  اإىل      وُن�شري 
�شمل عّينة مكّونة من األف ومائتي 
الهيئة  �شجل  يف  م�شجلني  �شخ�س 
وينتمون  ل��ان��ت��خ��اب��ات،  امل�شتقلة 
اإىل االأرب��ع وع�شرون حمافظة مبا 
فيها املدن واالأرياف. كما اأّن اأعمار 
 18 ب��ني  م��ا  ت����رتاوح  امل�شتجوبني 
اإىل كل  وي��ن��ت��م��ون  ف���وق،  ف��م��ا  �شنة 
اأطياف املجتمع من حيث الرتكيبة 
ت�شميم  ومت  ال����دمي����وغ����راف����ي����ة، 
العينة وفق منهجية علمية دقيقة، 
وه���ي ع��ب��ارة ع��ل��ى ���ش��ورة م�شغرة 

 •• باري�س-اأ ف ب:

اأوروب�������ا فتح  م���ن دول  ي��ع��ي��د ج����زء 
االأ�شبوع  ن��ه��اي��ة  عطلة  يف  م��ت��اج��ره 
م���ع ت���راج���ع ح���دة ان��ت�����ش��ار فريو�س 
كورونا امل�شتجد يف حني منعت لو�س 
املتحدة حيث  ال��والي��ات  اجنلي�س يف 
التجمعات  غالبية  م�شتعر،  ال��وب��اء 

العامة واخلا�شة.
وق���ال���ت ال�����ش��ل��ط��ات يف ك����ربى مدن 
والي�����ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا )غ������رب( “كل 
ال���ت���ج���م���ع���ات ال����ع����ام����ة واخل���ا����ش���ة 
واحدة  ا�شرة  اإىل  ينتمون  الف��راد ال 
الدينية  املرا�شم  با�شتثناء  حمظورة 
والتظاهرات” لفرتة ثاثة اأ�شابيع 
20 كانون االأّول- على االأق��ل حّتى 

دي�شمرب.
وعلى اجلانب االآخر من االأطل�شي، 
العك�س حت�شنا،  الو�شع على  ي�شجل 
تخفيف  اإىل  ال�����ش��ل��ط��ات  ي��دف��ع  م���ا 
املتاجر  ك��ل  فتعيد  ال��ق��ي��ود.  ب��ع�����س 
ما  ال�شبت  فرن�شا  يف  اأب��واب��ه��ا  ف��ت��ح 
ال�شعداء  يتنف�شون  التجار  يجعل 

مع اقرتاب عيد املياد.
وق��ال��ت ���ش��ويف ب��ات��و م��دي��رة متجر 
�شمال  يف  فيلنوف-دا�شك  يف  األ��ع��اب 
للغاية”.  ����ش���ع���داء  “نحن  ال���ب���اد 
اأبوابها  تفتح  اأن  للمتاجر  ومي��ك��ن 
ب�شبب  فقط   21،00 ال�شاعة  حتى 
حظر التجول مع احرتام بروتوكول 

�شحي �شارم.
يف بولندا، تعيد املراكز التجارية فتح 
�شينتظر  املقابل  يف  ال�شبت.  اأبوابها 
حتى  والبلجيكيون  االإي��رل��ن��دي��دون 
اإال  جم��ددا،  املتاجر  لتفتح  الثاثاء 
البلدين  الوباء يف هذين  اأن تراجع 

يتاأكد.
وقال رئي�س الوزراء االإيرلندي عرب 
“جنحت  العامة  اإي”  “اأر تي  هيئة 

للمجتمع التون�شي. ويقدر هام�س 
اخلطاأ ب 2،7 باملائة تقريبا     كما 
ك�شف اال�شتطاع، اأّن الرئي�س قي�س 

الت�شويت  ن��واي��ا  �شيت�شّدر  �شعيد، 
رئا�شية،  ان��ت��خ��اب��ات  اإج����راء  مّت  اإن 
بن�شبة 42 باملائة.     وحّلت رئي�شة 

احل�����زب ال���د����ش���ت���وري احل�����ّر عبري 
ال��ث��ان��ي��ة بن�شبة  امل��رت��ب��ة  م��و���ش��ي يف 
�شعيد  ال�����ش��ايف  يليها  ب��امل��ائ��ة،   19

وت�شحياته.  م��ن��ا  واح���د  ك��ل  ج��ه��ود 
واأنقذت اأرواح ب�شرية«.

الك�شندر  البلجيكي  ن��ظ��ريه  واأك����د 
“الو�شع يف بادنا يتح�شن  دو كرو 
على  املحافظة  امل��ه��م  م��ن  لكن   )..(

هذا االجتاه«.
�شرتفع ثاث  االأح��د،  واعتبارا من 
القيود  ج���دي���دة  اإي��ط��ال��ي��ة  م��ن��اط��ق 
االأ�شا�شية  غري  للمتاجر  ي�شمح  ما 
لكن يف مناطق  اأبوابها.  فتح  باإعادة 
وبييمومنتي  )���ش��م��ال(  ل��وم��ب��اردي��ا 
)جنوب(  وك��االب��ري��ا  غ��رب(  )�شمال 
مقفلة  واحل���ان���ات  امل��ط��اع��م  �شتبقى 

كما احلال يف فرن�شا وبلجيكا.
ال��ق��ارة االأوروب��ي��ة برمتها مل  اإال ان 
تتخل�س بعد من الوباء. ففي اأملانيا 
التي �شجلت اداء ح�شنا يف اإدارة اأزمة 
�شارية  القيود  �شتبقى  كوفيد-19 

حتى مطلع كانون الثاين/يناير.
ويف قرب�س، قررت ال�شلطات متديد 
من  اع��ت��ب��ارا  التجول  حظر  �شاعات 

�شيفر�س  ت��رك��ي��ا  يف  اأم����ا  االث���ن���ني. 
اعتبارا  العمر  بح�شب  جت��ول  حظر 

من ال�شبت.
اأما يف بريطانيا، �شت�شدد ويلز القيود 
واملطاعم  احل��ان��ات  على  امل��ف��رو���ش��ة 
ل��ل��ح��د م��ن ان��ت�����ش��ار ال��ف��ريو���س قبل 
اإغاق  ذل��ك بعد  واأت��ى  املياد.  عيد 
ال�شمالية  اأي��رل��ن��دا  ق��ررت��ه  ج��دي��د 
اإن��ذار من  اإىل نظام  اإنكلرتا  وع��ودة 

ثاثة م�شتويات.
كل  ي����ع����ج����ب  ال  ذل����������ك  اأن  اإال 
م�شففة  واأ�شبحت  الربيطانيني. 
�شعر قرب برادفورد يف �شمال اإنكلرتا 
رمزا ملناه�شي االإغاق عرب و�شائل 
التوا�شل االجتماعي، با�شتنادها اإىل 
الوثيقة التاريخية  “ماغنا كارتا”، 
املوؤ�ش�شة للدميوقراطية احلديثة يف 
غرامة  عليها  وفر�شت  بريطانيا. 
جنيه  األ���ف   17 قيمتها  م��رتاك��م��ة 
�شالونها  اأب��ق��ت  الأن��ه��ا  ا���ش��رتل��ي��ن��ي 
مفتوحا رغم قرار اإغاق ملدة اأربعة 

ت�شرين  مطلع  من  اعتبارا  اأ�شابيع 
الثاين/نوفمرب يف اإنكلرتا.

اإ�شابة  مليون   61 ح��واىل  و�شجلت 
منذ  العامل  يف  ر�شميا  بكوفيد-19 
ب��دء اجل��ائ��ح��ة ت��ويف اأك���رث م��ن 1،4 

مليون �شخ�س منهم.
و���ش��ج��ل��ت امل��ك�����ش��ي��ك اجل��م��ع��ة ع���ددا 
غ�شون  يف  االإ���ش��اب��ات  م��ن  قيا�شيا 
24 �شاعة جتاوز للمرة االأوىل 12 

األفا يف يوم واحد.
وت���ب���ق���ى ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة اأك����رث 
البلدان ت�شررا على �شعيد الوفيات 
واأدى  األفا و823 حالة.   264 مع 
اإىل  اجل��م��ع��ة  كوفيد-19  م���ر����س 
للجموع  االعتيادية  امل�شاهد  تراجع 
الغفرية التي تنتظر يف طوابري امام 
الكبري  احل�شومات  ي��وم  يف  امل��ت��اج��ر 

“باد فرايداي«.
واأت�������ى االإق�����ب�����ال ه�����ذه ال�����ش��ن��ة عرب 
فانفق  خ���������ش����و�����ش����ا.  االن�������رتن�������ت 
االأمريكيون عرب االنرتنت اجلمعة 

رئ��ي�����س حزب  ث���ّم  ب��امل��ائ��ة   9 بن�شبة 
قلب تون�س نبيل القروي بن�شبة 6 
باملائة، يليه عبد اللطيف املكي عن 
باملائة.   6 بن�شبة  النه�شة  ح��رك��ة 
��ل ع��ب��د ال��ف��ت��اح م����ورو على  وحت�����شّ
ن�����ش��ب��ة 3 ب��امل��ائ��ة، وك����ّل م���ن �شيف 
املرزوقي  ومن�شف  خملوف  الدين 
باملائة،   2 ن�شبة  على  عبو  وحممد 
وح�����ّل رئ��ي�����س ح����زب حت��ي��ا تون�س 
االأخرية  املرتبة  ال�شاهد يف  يو�شف 
بن�شبة 1 باملائة.    اال اأّن ن�شبة ر�شا 
التون�شيني على اأداء الرئي�س قي�س 
بلغت  نوفمرب  �شهر  خ��ال  �شعيد 
36 باملائة، كما بلغت ن�شبة ر�شاهم 
رئي�س  اأداء  ع��ل��ى  ال�شهر  نف�س  يف 
باملائة،   9 الغنو�شي  را�شد  الربملان 
التون�شيني  ر�شا  ن�شبة  بلغت  فيما 
ه�شام  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  اأداء  ع��ل��ى 
ب���امل���ائ���ة.    وهكذا   21 امل�����ش��ي�����ش��ي 
التون�شيني  ر�شا  ن�شبة  انخف�شت 
على الروؤ�شاء الثاث مقارنة ب�شهر 
ن�شبة  بلغت  حيث  املا�شي،  اأكتوبر 
ر�شاهم على قي�س �شعيد يف اأكتوبر 
بن�شبة  را�شون  وكانوا  باملائة،   49
20 باملائة يف �شهر اأكتوبر على اأداء 
امل�شي�شي،  ه�شام  احل��ك��وم��ة  رئي�س 
وبن�شبة 11 باملائة يف نف�س ال�شهر 
را�شد  ال���ربمل���ان  رئ��ي�����س  اأداء  ع��ل��ى 

الغنو�شي.
اأّن  ال���راأي،  ا�شتطاع  ك�شف  كما     
التون�شيني،  من  باملائة   48 ن�شبة 
االأم�������ل  م����وؤ�����ش����ر  اأّن  ي����ع����ت����ربون 
ت���ده���ور، يف حني  االق���ت�������ش���ادي يف 
التون�شيني  من  باملائة   10 اعترب 

اأّن املوؤ�ّشر االقت�شادي يف حت�ّشن. 
   وارت���ف���ع م��وؤ���ش��ر ال��ت�����ش��اوؤم لدى 
���ش��ه��ر نوفمرب  ال��ت��ون�����ش��ي��ني خ���ال 
اىل ن�شبة 51 باملائة بينما كان 49 
باملائة يف �شهر اأكتوبر املا�شي. كما 
خال  التون�شيني  تفاوؤل  ن�شبة  اأّن 
باملائة   43 ب��ل��غ��ت  ن��وف��م��رب  ���ش��ه��ر 
تبلغ  اأك��ت��وب��ر  �شهر  يف  ك��ان��ت  بينما 

44 باملائة.

6،2 مايني دوالر يف الدقيقة اأي ما 
تعداد  وفق  مليارات   4،5 جمموعه 
ن�شرته م�شاء اجلمعة �شركة “اأدوبي 
للمعلوماتية.  اإن�شايت�س”  ديجيتال 
وقالت ال�شركة اإن “باك فرايدي” 
يليه  ال�����ذي  مانداي”  و”�شايرب 
اأكرب  ي�شجان  “قد  املقبل  االثنني 

مبيعات عرب االنرتنت يف التاريخ«.
الوحيدة  لي�شت  املتحدة  وال��والي��ات 
ال�شميم  يف  ت���ع���اين  ت�����زال  ال  ال���ت���ي 
م���ن امل���وج���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال���وب���اء. 
من  ال�شلطات  طلبت  طوكيو،  ففي 
امل�شروبات  ت��ق��دم  ال��ت��ي  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال���ك���ح���ول���ي���ة مب�����ا يف ذل������ك ن������وادي 
ال����ك����اراوك����ي اإغ������اق اأب���واب���ه���ا عند 
ال�شبت  من  اعتبارا  م�شاء  العا�شرة 

مدة ثاثة اأ�شابيع.
ال��ي��اب��ان مب��ن��اأى ن�شبيا حتى  وك��ان��ت 
األفي  اأك��رث من  مع  الوباء  االآن عن 
وفق  اإ����ش���اب���ة  و135400  وف�����اة 
تفر�س  مل  وه��ي  الر�شمية  االأرق����ام 
اإجراءات اإغاق كما يف دول اأخرى. 
قيا�شيا من  االآن عددا  تواجه  لكنها 

االإ�شابات اليومية.
ال��ع��امل ت�شتمر  اأخ���رى م��ن  ويف دول 
كلفة اجلائحة االقت�شادية باالرتفاع 
ال��ه��ن��د اجلمعة  ال�����ش��دي��د. ف��اأع��ل��ن��ت 
ال��ن��اجت املحلي  اإج��م��ايل  ت��راج��ع��ا يف 
متوز/يوليو  ب��ني   %  7،5 ن�شبته 
الثاين  ال��رب��ع  واأي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��رب يف 
يف  بذلك  لتدخل  املالية  �شنتها  من 
حالة ركود تقني للمرة االأوىل منذ 

ا�شتقالها العام 1947.
العماقة  االآ�شيوية  ال��دول��ة  وه��ذه 
مايني  ت�شعة  ف��ي��ه��ا  �شجلت  ال��ت��ي 
العامل  دول  اأك��رث  ث��اين  اإ�شابة، هي 
ت�����ش��ررا م��ن اجل��ائ��ح��ة ع��ل��ى �شعيد 
ع�������دد امل���������ش����اب����ني ب����ع����د ال�����والي�����ات 

املتحدة.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتي

     بينما كنت اأت�شفح االأخبار ال�شباحية، اأده�شني 
اإري����ك اإل م��ول��ر م��ن جامعة  ن�����س ل��ل��ربوف��ي�����ش��ور 
نورث كارولينا. يف كلية احلقوق، يتخ�ش�س مولر 

يف الفقه واالتيقا.
   عندما اأ�شدر الرئي�س عفوه عن الديك الرومي، 
من التقاليد القليلة التي يحرتمها، منح دونالد 
ترامب بالتوازي العفو الرئا�شي مل�شت�شاره ال�شابق 
من  اآخ��ري��ن  الأع�شاء  ملنحه  وي�شتعد  فلني  مايك 

حزامه املقرب
   وكما هو احلال مع جمموعة من ال�شاحيات 
الرئا�شية االأخرى، ي�شتخدم هذا الرئي�س �شلطته 
خارج املمار�شة املالوفة. عادة، ي�شبق العفو اإجراء 
لدينا  �شنوات،  اأرب���ع  م��ن  يقرب  م��ا  ومنذ  ك��ام��ا. 
انطباع باأننا ن�شهد حلقة �شيئة من م�شل�شل 24، 
اإج��راء فوري الأن  حيث يطلب جاك بويور اتخاذ 

اأمن االأمة يتوّقف عليه!
ال��ع��ادي��ة للعديد من  اآخ���ر للطبيعة غ��ري     رم��ز 
كان  اإذا  عما  اليوم  الت�شاوؤل  االإدارة،  ه��ذه  حركة 
ب��اإم��ك��ان دون���ال���د ت���رام���ب، ق��ب��ل م��غ��ادرت��ه البيت 
مبنح  اأخ���رى  م��رة  الت�شريعات  حت��دي  االأب��ي�����س، 

نف�شه عفًوا رئا�شًيا.
   حتى االآن، مل يتخذ الرئي�س اأي اإج��راء يف هذا 
اأث��ار هذا االحتمال، وقال  ان  االجت��اه، لكنه �شبق 
اإنه بالتاأكيد ميلك حق القيام بذلك. وجمرد ذكر 
جانب  اإىل  التاريخ  يدخل  يجعله  االحتمال  ه��ذا 
ريت�شارد نيك�شون. ف�شل هذا االأخري املغادرة بعد 

درا�شة امل�شاألة.
   قبل رئا�شة ترامب، مل اأفكر ابدا بجدية يف هذا 
م��زي��ج من  رئي�س  اأي  ل��دى  يكن  االح��ت��م��ال، ومل 
ذلك،  على  ع��اوة  لتجربته.  واجل���راأة  الغطر�شة 
قا�شًيا  ت��ك��ون  اأن  الطبيعي  غ��ري  م��ن  اأن���ه  ب��دا يل 

وخ�شما.
   ي�شري تفكري الربوفي�شور مولر يف هذا االجتاه، 
كان  اإذا  دالل��ي��ة.  م�شاألة  على  ي�شر  اأن��ه  با�شتثناء 
م��ع��ن��ى ال��ك��ل��م��ات وت��ع��ري��ف��ه��ا م��ه��ّم��ا، وه��م��ا كذلك 

امل�شتخدمة يف  الكلمة  ف��اإن  الد�شتور،  عند حتليل 
العفو  نطاق  من  بو�شوح  حتد  الد�شتوري  الن�س 

الرئا�شي.
“يتمتع  الد�شتوري على ما يلي:  الن�س     ين�س 
العقوبات  تنفيذ  ووق���ف  ال��ع��ف��و  م��ن��ح  ب�شاحية 
ع���ن اجل���رائ���م امل��رت��ك��ب��ة ���ش��د ال���والي���ات املتحدة 
بني  ومن  باالإقالة”.  املتعلقة  الق�شايا  با�شتثناء 
االآباء  اختار  االإجنليزية،  اللغة  االأفعال يف  جميع 

منح العفو. املوؤ�ش�شون كلمة “منح”، 
   قد يكون الفارق ب�شيطا، لكنه حقيقي للغاية. لن 
للح�شول  �شيعمل  لكن  نف�شه،  على  ترامب  يعفو 
ع��ل��ى ع��ف��و. االآن، ك��م��ا ي�����ش��ري م��ول��ر، مي��ك��ن منح 
يعتقد  وال  ل��ذات��ه.  لي�س  ولكن  ل��اآخ��ري��ن،  العفو 
اخلبري يف االيتيقا فقط اأن الفعل امل�شتخدم مثقل 
الد�شتوري  الن�س  باقي  باأن  وامنا يطرح  باملعنى، 

يجعل من املمكن حتديد معامله ب�شكل اأف�شل.
ال��د���ش��ت��ور، ال  يف  “منح”  الفعل  ذك��ر  يتم     كلما 
يتم منح  واح���ًدا.  يتخيل معنى  اأن  اإال  امل��رء  ي�شع 
�شيء ل�شخ�س اآخر، �شواء كان ذلك يف االألقاب اأو 

ال�شلطات اأو القوانني اأو...العفو.
امل�شاألة ي�شيء     ويبدو يل موقف مولر يف هذه 
اأو الق�شاة يف  اأك��رث، الأن��ه عندما ي�شكك اخل��رباء 
بنف�س  يت�شرفون  فاإنهم  الد�شتور،  وح��دود  معنى 
واإذا  االتيقا هذا.  اأ�شتاذ  بها  يعمل  التي  الطريقة 
ما حتدى الرئي�س التاريخ واالأعراف ليمنح نف�شه 
العفو، ف�شوف يتم در�س الن�س التاأ�شي�شي بالكامل 

ملحاولة اإيجاد املعنى الذي يريده املحررون.
   اأختم بتكرار القول مرة اأخرى اإن هذه الرئا�شة 
مطلًقا،  يل  ي�شبق  مل  يل.  بالن�شبة  رائ��ع��ة  ك��ان��ت 
اأق����راأ واأعيد  خ��ال ال��ث��اث��ني ع��اًم��ا امل��ا���ش��ي��ة، اأن 
حدود  م��ن  الأت��اأك��د  التاأ�شي�شية  الن�شو�س  ق���راءة 

ال�شلطة الرئا�شية.
 وقد ك�شفت ال�شنوات االأربع املا�شية عن املناطق 
الرمادية، والقواعد الغام�شة، وحقيقة اأن االآباء 
دونالد  ي�شبح  اأن  اأب����ًدا  ي��ت�����ش��وروا  مل  املوؤ�ش�شني 

ترامب رئي�ًشا.
ترجمة خرية ال�شيباين

هل ي�صتطيع ترامب اأن يعفو عن نف�صه؟ م�صاألة دللية...!

*اأ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�س يف ال�شيا�شة والتاريخ االأمريكيني.

اإعادة فتح املتاجر يف اأوروبا.. ولو�ض اجنلي�ض ت�صدد القيود  اآلف املتظاهرين يف ت�صيلي يطالبون با�صتقالة الرئي�ض 
•• �سانتياغو-اأ ف ب

تظاهر االآالف يف �شانتياغو مطالبني با�شتقالة الرئي�س 
املحافظ �شيبا�شتيان بينيريا و�شط جتدد االحتجاجات 

واال�شتباكات العنيفة مع ال�شرطة.
عرب  ح�����ش��ده��م  مت  ���ش��خ�����س  اآالف   10 ن��ح��و  وجت���م���ع 
�شوارع حميطة مبقر  االجتماعي، يف  التوا�شل  مواقع 
احلكومة الذي انت�شرت قوات ال�شرطة بقوة حلمايته. 
واراد هوؤالء ال�شري يف �شارع اأالميدا، ال�شريان الرئي�شي 

للعا�شمة.
وخراطيم  للدموع  امل�شيل  الغاز  ال�شرطة  وا�شتخدمت 
الذين  امللثمني  الرجال  واملياه لتفريق جمموعات من 

ر�شقوها باحلجارة واأ�شعلوا النار يف مواقف حافات.
ع�شرات  اإن  ب��ر���س  ف��ران�����س  وك��ال��ة  وق���ال �شحافيون يف 
تقياأوا  كيميائية  م��واد  ا�شتن�شقوا  ال��ذي��ن  املتظاهرين 

و�شقطوا اأر�شا.
وقالت املتظاهرة اأندريا مولينا البالغة 36 عاما والتي 
�شُتوا�شل  بكاملها  “ت�شيلي  اإّن  املتاجر  اأح��د  يف  تعمل 

اأّنه  النزول اإىل ال�شوارع حّتى ي�شتقيل الرئي�س. وطاملا 
يف  لي�س  التعبئة،  ت�شيلي  �شُتوا�شل  من�شبه،  يرتك  مل 

�شانتياغو فح�شب، بل يف اأنحاء الباد كاّفة«.
املتظاهرين  ب��ني  ا�شتباكات  بعد  التظاهرة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
وال�شرطة ا�شتمّرت اأّياًما عّدة، وعلى اأثر م�شرية ن�شائّية 
على  للق�شاء  ال��ع��امل��ّي  ال��ي��وم  ملنا�شبة  االأرب��ع��اء  خ��رج��ت 

العنف �شّد املراأة وانتهت باندالع �شغب.
لكّن م�شرية اجلمعة كانت االأكرب خال هذا االأ�شبوع.

و دون وجود اأي زعيم اأو جماعة منّظمة وراء الدعوات 
اىل ال��ت��ظ��اه��ر، جت�����ّددت ال��ت��ع��ب��ئ��ة واأع���م���ال ال��ع��ن��ف يف 
����ش���وارع و���ش��ط ال��ع��ا���ش��م��ة، ل��ك��ّن م�����ش��ت��وى امل�����ش��ارك��ة يف 
تظاهرات  ُنّظمت  كما  املا�شي.  العام  اأق��ل من  التظاهر 
يف مدن كون�شيب�شيون )جنوب( واأنتوفاغا�شتا )�شمال( 

وفالباراي�شو )و�شط(.
وان��دل��ع��ت م��وج��ة غ��ري م�شبوقة م��ن االح��ت��ج��اج��ات يف 
الحقا  توقفت  لكنها   2019 االأول-اأك��ت��وب��ر  ت�شرين 
ج���راء ف��ريو���س ك��ورون��ا ال��ب��اد ال���ذي اأّث���ر على الباد 

ب�شّدة.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر: 

اإدارة موؤ�ش�شة دبي للمراأة  امل��ّري، رئي�شة جمل�س  توجت �شعادة منى غامن 
دبي  "ترايثلون  م��ن  ال��راب��ع��ة  ال��ن�����ش��خ��ة  ال��ف��ائ��زات يف  امل��ن��ت��دب  وال��ع�����ش��و 
لل�شيدات"، احلدث االأول من نوعه يف املنطقة املخ�ش�س لل�شيدات، الذي 
اأقيم حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س 
جمل�س دبي الريا�شي، و�شارك فيه 330 ريا�شية من خمتلف اجلن�شيات 
واالأعمار، ونظمه جمل�س دبي الريا�شي بالتعاون مع نادي دبي لل�شيدات 

يوم اأم�س االأول اجلمعة 27 نوفمرب2020.
�شعادة  لل�شيدات،  دبي  نادي  ا�شت�شافها  التي  الرتايثلون  فعاليات  وح�شر 
اآل رحمة  اأم���ان  ال��ري��ا���ش��ي، ونا�شر  دب��ي  ع��ام جمل�س  اأم���ني  �شعيد ح���ارب 
م�شاعد اأمني عام املجل�س، ورو�شة املحرزي رئي�شة جلنة املراأة والريا�شة 
وفوزية  ب��االإن��اب��ة  لل�شيدات  دب��ي  ن���ادي  م��دي��رة  الب�شتكي  وامل��ه��ا  باملجل�س 
باملجل�س  والريا�شة  امل��راأة  رئي�س جلنة  نائب  الرتايثلون  فريدون مديرة 
الب�شطي  و�شاحلة  باملجل�س  والريا�شة  امل��راأة  جلنة  ع�شو  �شعيب  وميثاء 
دبي  جمل�س  ومنت�شبي  املنظمة  اللجنة  وفريق  امل��راأة  ريا�شة  جلنة  ع�شو 

الريا�شي ونادي دبي لل�شيدات.
دعم  من  توفره  ملا  الر�شيدة  للقيادة  بال�شكر  امل��ري  منى  �شعادة  وتوجهت 
للمراأة يف كافة القطاعات مبا يف ذلك القطاع الريا�شي والتوجيه بتاأهيلها 
على خمتلف امل�شتويات للم�شاركة يف الفعاليات الريا�شية العاملية مواكبة 

لنجاحاتها يف املجاالت كافة حملياً واإقليمياً ودولياً.

اآل  زاي��د  ال�شيخ من�شور بن  �شمو  ال��ذي تقدمه ح��رم  بالدعم  اأ���ش��ادت  كما 
ال�شيخة  �شمو  الرئا�شة،  �شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
اآل مكتوم رئي�شة موؤ�ش�شة دبي للمراأة رئي�شة  را�شد  منال بنت حممد بن 
ن���ادي دب���ي ل��ل�����ش��ي��دات ل��ل��م��راأة ع��رب م���ب���ادرات م��ت��ن��وع��ة يف ك��اف��ة املجاالت 
ملا  الريا�شية  االأن�شطة  اأن��واع  على ممار�شة خمتلف  لها  �شموها  وت�شجيع 
لها من اأهمية �شحية وبدنية ونف�شية، الفتًة اإىل توجيهات �شموها بتوفري 
االأجواء ال�شحية وت�شخري كافة اإمكانات نادي دبي لل�شيدات الإجناح �شباق 
الرئي�شية، ما  والبطولة  االإعداد  فرتة  خال  لل�شيدات"،  دبي  "ترايثلون 
االإمارات  ال�شنوية يف  الريا�شية  االأن�شطة  تر�شيخ مكانته �شمن  اأ�شهم يف 
دبي  ا�شرتاتيجية مع جمل�س  ب�شراكة  لل�شيدات  دبي  نادي  اأجندة  و�شمن 
التي  احلكومية  وال��دوائ��ر  اجلهات  لكافة  �شكرها  عن  معربة  الريا�شي، 
ال�شباق، ويف  وال�شامة الإجن��اح  االأم��ان  �شنوياً يف توفري عن�شري  ت�شاهم 
يف  املدين  للدفاع  العامة  واالإدارة  دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  مقدمتهم 
بدبي  واملوا�شات  الطرق  وهيئة  االإ�شعاف  خلدمات  دب��ي  وموؤ�ش�شة  دب��ي 

وم�شت�شفى االإمارات بجمريا.

التكرمي 
ويف نهاية ال�شباق، كرمت �شعادة منى املّري الفائزات باملراكز االأوىل بجميع 
رو�شة  م��ن  ك��ل  التتويج  مرا�شم  يف  ���ش��ارك  كما  وال��ف��رق،  الفردية  الفئات 
املحرزي، واملها الب�شتكي وفوزية فريدون، ومت تكرمي الرعاة والداعمني 
من املوؤ�ش�شات الوطنية احلكومية واخلا�شة، ويف مقدمتهم القيادة العامة 

ل�شرطة دبي التي وفرت موكباً من ال�شيارات لتاأمني م�شار �شباق الدراجات 
الهوائية، وهيئة الطرق واملوا�شات بدبي التي وفرت الدعم اللوج�شتي 
�شيارات  وف��رت  التي  االإ�شعاف  خلدمات  دب��ي  وموؤ�ش�شة  للحدث،  الكامل 
ال�شباق من بداية  تابعت  التي  الطبية احلديثة  التجهيزات  بكافة  مزودة 
انطاقه حتى و�شول اآخر مت�شابقة وانتهاء ال�شباق، كما كرمت امل�شاركات 

من اأ�شحاب الهمم.

�سوبر �سربنت
فازت ال�شيخة ح�شة اآل مكتوم باملركز االأول يف �شباق ال�شوبر �شربنت فئة 
الفردي 16 اإىل 29 للمواطنات، ويف فئة الفردي 16 اإىل 29 �شنة فازت 
يف املركز االأول لورين اآيجنت، تلتها يف املركز الثاين جود دبو�س، وحلت يف 
املركز الثالث األك�شاندرا اإدورد، ويف فئة الفردي 30 �شنة فما فوق، فازت 
باملركز االأول كايل جون�شون، تلتها يف املركز الثاين رواندا األوبري هولزر، 
وحلت املركز الثالث كورينا برينر�س، ويف فئة الفردي 30 �شنة للمواطنات 
اآل نهيان يف املركز  فازت نوف النون باملركز االأول، تلتها ال�شيخة لطيفة 
الثاين، وحلت هالة الها�شمي يف املركز الثالث، ويف فئة الفرق للمواطنات 
فريق  الثاين  املركز  يف  ت��اه  االول،  باملركز   1 اأبوظبي  �شرطة  فريق  ف��از 
املركز  بدبي يف  واملوا�شات  الطرق  2، وحل فريق هيئة  اأبوظبي  �شرطة 
واملوا�شات1  الطرق  هيئة  فريق  ف��از  املفتوحة  الفرق  فئة  ويف  الثالث، 
باملركز االأول، تاه يف املركز الثاين فريق هيئة الطرق واملوا�شات بدبي 

يف املركز الثالث فريق "ج�شت دو اإيت" وحل   ،2

�سباق �سربنت
يف �شباق ال�شربينت فئة الفردي 16 اإىل 29 فازت يف املركز االأول مي�شيل 
الثالث  املركز  الثاين فازت جورجينا بي�شوب، ويف  املركز  ليندكفي�شت، ويف 
االأول  امل��رك��ز  يف  ف���ازت  �شنة   30 ف��وق  ال��ف��ردي  فئة  ويف  موك�شي،  ميجان 
جي�س تول، ويف املركز الثاين �شارة االأجنف، ويف املركز الثالث فازت �شويف 
كوك�شون، ويف فئة الفرق املفتوحة فاز فريق �شرطة اأبوظبي باملركز االأول، 
�شي�شرتز، وحل فريق نوت فا�شرت   30×30 الثاين فريق  املركز  تاه يف 
باملركز  بي  ذا كي جي  فاز فريق  للمواطنات  الفرق  فئة  نور فوريو�س،ويف 

االأول، تاه فريق ديزرت �شيلد يف املركز الثاين.

امل�سافة االأوملبية
املركز  يف  ف��ازت   29 اإىل   16 ال��ف��ردي  فئة  االأومل��ب��ي��ة يف  امل�شافة  �شباق  يف 
االأول لوتي لوكا�س، تلتها ترينجو جوجيدا يف املركز الثاين، وحلت تانيتا 
اأوكيندي يف املركز الثالث، ويف فئة الفردي فوق 30 �شنة فازت جيما براون 
باملركز االأول، تلتها كري�شتني اإيفانز يف املركز الثاين، وحلت اآميي ميدلتون 
يف املركز الثالث، ويف فئة الفرق فاز فريق �شيانز باملركز االأول، تاه فريق 

دو تريو يف املركز الثاين.
الدوائر  اال�شرتاتيجيني من  ال�شركاء  املري  �شعادة منى غامن  كما كرمت 
الن�شخة  اإجن��اح  يف  جلهودهم  االإم���ارات  وم�شت�شفى  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
الرابعة من ترايثلون دبي لل�شيدات باالإ�شافة ل�شركة "قروينغ�س كوت�شني" 

لتعاونها يف تنظيم البطولة واإعداد امل�شاركات فيها من كافة النواحي.

برعاية من�سور بن حممد 

منى املري تتوج الفائزات يف »ترايثلون دبي لل�صيدات 2020«
من خمتلف اجلن�سيات واالأعمار �ساركن يف ال�سباق ومقيمة  مواطنة   330

�صرطة اأبوظبي ت�صارك يف تاأمني 
»حتدي ليوا للدراجات الهوائية«

•• اأبوظبي-الفجر

�شاركت �شرطة اأبوظبي يف تاأمني �شباقات فريق نادي اأبوظبي للدراجات الهوائية " حتدي 
ليوا للدراجات الهوائية" والذي انطلق اأم�س االأول اجلمعة يف منطقة ليوا بالظفرة. 

وكثفت مديرية �شرطة منطقة الظفرة، بقطاع االأمن اجلنائي ب�شرطة اأبوظبي دورياتها  
لتاأمني حركة املرور واالن�شيابية يف ال�شوارع املوؤدية ملوقع ال�شباق واتخذت كافة التدابري 

واالإجراءات الازمة للحفاظ على املت�شابقني واجلمهور. 
3�شباقات  ال���   اأبوظبي �شمن  ن��ادي  دراج���ي  الهوائية  ل��ل��دراج��ات  ليوا  و���ش��ارك يف حت��دي 
لاحتاد  الكربى  لل�شباقات  للتجهيز  ممكنة" وذل��ك  التحديات  " كل  ب�شعار  الق�شرية   

املو�شم اجلديد.

•• الظفرة – مدينة زايد-الفجر

بدورته  ال��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  اأع���ل���ن 
رع���اي���ة  حت����ت  ي����ق����ام  ال�������ذي   ،14
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال����ق����ائ����د  ن����ائ����ب 
اإدارة  جلنة  من  وبتنظيم  امل�شلحة، 
يف  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات 
اأبوظبي، مزاينة �شوط اإنتاج العزبة 
تاد(  مفاريد   3( القبائل  الأب��ن��اء 
معايل  بح�شور  اأم�����س  م�����ش��اء  ب��ك��ار 
اللواء فار�س خلف املزروعي، القائد 
العام ل�شرطة اأبوظبي رئي�س جلنة 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 

والرتاثية .

ن���ت���ائ���ج ختام  اإع�������ان  ك���م���ا ح�����ش��ر 
املهرجان،  م���ن  ال���ث���اين  اال����ش���ب���وع 
عي�شى �شيف املزروعي، نائب رئي�س 
ال��ل��ج��ن��ة، وع�����دد م���ن ك���ب���ار ماك 
اخلليج،  ودول  االإم�����ارات  يف  االإب����ل 
ووقائية  احرتازية  اإج��راءات  و�شط 
الطاقة  م�����ن   %  30 وب���ن�������ش���ب���ة 
الرئي�شية  للمن�شة  اال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
منطقة  يف  زاي��د  مبدينة  للمزاينة 

الظفرة.
العزبة  انتاج  �شوط  نتائج  واأ�شفرت 
تاد(  مفاريد   3( القبائل  الب��ن��اء 
ب��ك��ار - جم��اه��ي��م ع��ن ف���وز  مطايا 

عيد حمود  ملالكها    6 رق��م  ال�شبك 
املركز  يف  املن�شوري  حميد  �شاملني 
امل���رك���ز  يف  ج�������اءت  ب��ي��ن��م��ا  االول، 
ال���ث���اين م��ط��اي��ا ال�����ش��ب��ك رق����م 11 
�شويد  �شعيد  غ��دي��ر  نا�شر  ملالكها 
الثالث  املركز  يف  وحلت  املن�شوري، 
ملالكها   17 رق����م  ال�����ش��ب��ك  م��ط��اي��ا 
حم���م���د ج�������ش���ار ����ش���امل احل���م���راين 
ال��راب��ع من  املركز  وك��ان  الهاجري، 
ملالكها   12 رق����م  م��ط��اي��ا  ن�����ش��ي��ب 
 ، امل��ن�����ش��وري   �شعبان  �شالح  اح��م��د 
امل��رك��ز اخلام�س  يف ح��ني ج���اءت يف 
ملالكها   18 رق����م  ال�����ش��ب��ك  م��ط��اي��ا 

طبخان  اآل  طبخان  حممد  نا�شر 
املري.

�شباق اخليول العربية االأ�شيلة
العربية  اخل����ي����ول  ����ش���ب���اق  ����ش���ه���د 
)�شوط  الثاث  باأ�شواط  االأ�شيلة 
مرت،   1800 ال��رئ��ي�����ش��ي  ال��ظ��ف��رة 
مرت،   1400 امل���ف���ت���وح  ال�������ش���وط 
مرت(،   1200 امل��ب��ت��دئ��ني  ���ش��وط 
مناف�شات قوية لنيل املراكز االأوىل، 
9 جوائز  ل��ل�����ش��ب��اق  خ�����ش�����س  وق����د 
�شوط،  ك��ل  3 ج��وائ��ز  ب��واق��ع  قيمة 
اأم�س  اأقيم ال�شباق م�شاء يوم  حيث 
االأول اجلمعة يف ميدان مدينة زايد 

باالإجراءات  التزام  و�شط  للخيول، 
االحرتازية والوقائية.

الرئي�شي  ال�شوط  نتائج  واأ���ش��ف��رت 
اخليل  ف�����وز  ع����ن  1700مرت   -
ع�شري  ���ش��ي��ف  مل��ال��ك��ه  "الغربي"  
ال���ث���اين  امل�����رك�����ز  ويف  امل�������زروع�������ي، 
علي �شاملني  �شهيل  "مكتوب" ملالكه 
امل���زروع���ي، ويف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث "عز  
فن  حم��م��د  ���ش��ي��ف  العودة" مل��ال��ك��ه 

املحريبي.
1400مرت  امل��ف��ت��وح  ال�����ش��وط  ويف 
"حوافز"  االول  املركز  على  ح�شل 
ويف  امل���رر،  مر�شد  علي  حمد  ملالكه 

�شيف  ملالكه  "حربه"  املركز الثاين 
املركز  ويف  امل��ح��ريب��ي،  ف���ن  حم��م��د 
اأحمد  ملالكه  نهاوند"  "ا�س  الثالث 

حممد �شيف املرر.
اأما يف �شوط املبتدئني 1200مرت 
"حمدان  االأول  امل��رك��ز  على  ح�شل 
�شاملني  علي  �شهيل  الغربية" ملالكه 
امل��رزوع��ي، ويف امل��رك��ز ال��ث��اين "ا�س 
ع�شري  ���ش��ي��ف  مل��ال��ك��ه  العودة"  ه���و 
املزروعي، ويف املركز الثالث "هيبا" 

ملالكه اأحمد حممد فن املحريبي.
ت�شجيل املطايا يف م�شابقات االأ�شبوع 

اخلام�س

ت���ب���داأ ي���وم���ي ال���ث���اث���اء واالأرب����ع����اء 
املقبل(  دي�شمرب   2-1( القادمني 
�شوط  يف  امل�شاركة  املطايا  ت�شجيل 
اجلمل تاد )15( عام – حمليات، 
و�شوط انتاج العزبة الأبناء القبائل 
)3 مفاريد تاد( بكار – حمليات، 
متهيداً مل�شاركتها يف م�شابقات نهاية 
م�شابقة  ت��ن��ط��ل��ق  ف��ي��م��ا  االأ����ش���ب���وع، 
ال���رم���اي���ة )ال�������ش���وط امل���ف���ت���وح( يوم 
اخلمي�س 3 دي�شمرب املقبل يف نادي 

الظفرة للرماية مبدينة زايد.
 14 ال���  ال���دورة  اأن  بالذكر  اجلدير 
م��ن م��ه��رج��ان ال��ظ��ف��رة، ه���ذا العام 

ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي يف ظل  ب�����ش��ك��ل  ت����اأت����ي 
ملواجهة  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ال����ظ����روف 
حت���دي  ف��ريو���س ك��ورون��ا امل�شتجد 
على  وتقت�شر   ،"19  - "كوفيد 
ع��ل��ى مزاينة  امل��ه��رج��ان  م�����ش��اب��ق��ات 
واملجاهيم،  املحليات  لفئتي  االإب���ل 
ال�شيد  وم�شابقة  ال�شقور  ومزاينة 
العربية  اخليول  و�شباق  بال�شقور 
ال�شلوقي  �شباق  وبطولة  االأ�شيلة 
مرت   2500 ال����رتاث����ي  ال���ع���رب���ي 
ال�شلوقي العربي الرتاثي  ومزاينة 
غنم  وم��زاي��ن��ة  ال��رم��اي��ة  وم�شابقة 
ال���ن���ع���ي���م، وذل��������ك ����ش���م���ن ج�����دول 
ومواعيد كل فئة بواقع ثاثة اأيام 
يف ن��ه��اي��ة ك���ل اأ���ش��ب��وع ول��ن��ح��و 13 

اأ�شبوعاً.

اإعلن نتائج مزاينة اإنتاج العزبة الأبناء القبائل 3 مفاريد تلد جماهيم مبهرجان الظفرة

مطايا »عيد املن�صوري« تتقدم الإبل امل�صاركة وحت�صد املركز الأول
مناف�سات قوية �سهدها �سباق اخليول العربية االأ�سيلة باأ�سواطه الثلث

حمليات  العزبة  واإنتاج   15 اجلمل   ب�سوطي  املطايا  ت�سجيل  القادمني..  واالأربعاء  • الثلثاء 
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•• اأبوظبي : رم�سان عطا

الها�شمي  ع��ب��دامل��ن��ع��م  ���ش��ع��ادة  اأع���ل���ن 
رئي�س االحتادين االإماراتي واالآ�شيوي 
النائب االأول لرئي�س االحتاد الدويل 
العليا  اللجنة  رئ��ي�����س  للجوجيت�شو 
املنظمة لبطولة "حماربي االإمارات" 
ل���ل���ف���ن���ون ال���ق���ت���ال���ي���ة امل���خ���ت���ل���ط���ة، يف 
عن  اأم�س  اأول  م�شاء  �شحفي  موؤمتر 
املدرب  با�شم  �شنوية  بطولة  تنظيم 
ن���ور حممدوف،  ال��راح��ل ع��ب��دامل��ن��اف 
اأ�شطورة  ن��ور حممدوف  وال��د حبيب 

الفنون القتالية املختلطة.
واأ�شار اإىل اأن هذه املبادرة تاأتي تقديرا 
نور  ال��ع��امل��ي حبيب  ال��ب��ط��ل  ل��ت��ج��رب��ة 
حممدوف يف ريا�شة الفنون القتالية 
له  املغفور  ب��دور  واحتفاء  املختلطة، 

والده ومدربه الراحل عبداملناف.

احت�سان  يف  ــارات  االإم دولة  نهج 
املبدعني

ال�شحفي  املوؤمتر  يف  الها�شمي  وق��ال 
ال�  الن�شخة  هام�س  على  عقد  ال���ذي 
االإمارات  حماربي  بطولة  من   14
ب���ح�������ش���ور ح���ب���ي���ب ن������ور حم���م���دوف 
مدينة  اأرينا" يف  "جوجيت�شو  ب�شالة 
اأبوظبي:  بالعا�شمة  الريا�شية  زاي��د 
اأعلن عن تنظيم بطولة  اأن  "ي�شرين 
القتالية  الفنون  يف  باأبوظبي  �شنوية 
امل��خ��ت��ل��ط��ة حت��م��ل ا���ش��م وال����د حبيب 
الن�شخة  نور حممدوف، و�شوف تقام 
املقبل،  ي���ن���اي���ر   16 م��ن��ه��ا  االأوىل 
هذا  مل�شرية  التقدير  اأن��واع  من  كنوع 
ومبادرات  لروؤية  وا�شتمرارا  الرجل، 
احت�شان  يف  االإم�������ارات  دول����ة  ون��ه��ج 
املبدعني بكل مكان يف العامل، وكذلك 
ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ع��م��ق ال���ع���اق���ات مع 
البطل العاملي حبيب نور حممدوف، 
ب�شكل  احل�شور  على  يحر�س  ال���ذي 

وامل�شاركة  بنف�شه  والتواجد  م�شتمر 
بعدد من مقاتلي اأكادمييته يف بطولة 

االإمارات". "حماربي 
اأر�س  "االإمارات  ال��ه��ا���ش��م��ي:  وت��اب��ع 
االإب���������داع، ونحن  ال���ع���ط���اء وم���وط���ن 
ن�����ور حممدوف  ن���ق���در ح����ب ح��ب��ي��ب 
ق��ي��م��ة م�شافة  وه����و  ل��ه��ا والأه���ل���ه���ا، 
ل��ل��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة، من 
خال االأرقام القيا�شية املهمة، وغري 
واالنت�شارات  حققها،  التي  امل�شبوقة 
اأنه  املوؤكد  وم��ن  �شجلها،  التي  املهمة 
ال�شباب  م��ن  للكثري  ومن����وذج  ق����دوة 
يف ك��ل م��ك��ان ب��ال��ع��امل، وق���دم جتربة 
للجميع  ملهمة  واإن�����ش��ان��ي��ة  ريا�شية 
مب�شاعدة والده، ونحن �شعداء بحبه 
نور  ون�شكر حبيب  االإم����ارات،  ل��دول��ة 
حم��م��دوف ع��ل��ى ال��دف��ع ب��اع��ب��ي��ه يف 
النزاالت بالن�شخ املختلفة من بطولة 
حماربي االإم��ارات، التي باتت واحدة 
من اأقوى واأجنح البطوالت يف املنطقة 
والعامل، والبد يف هذا املجال اأن اأ�شيد 
باللجنة املنظمة وجهودها على اإقامة 
الن�شخة الرابعة على التوايل يف ظل 
االلتزام  ك��ورون��ا، مع  ظ��روف جائحة 

بكافة االإجراءات االحرتازية".

املبادرة الم�ست م�ساعري
من ناحيته عرب حبيب نور حممدوف 
املختلطة  القتالية  الفنون  اأ�شطورة 
عن تقديره للمبادرة اخلا�شة باإقامة 
ب��ط��ول��ة حت��م��ل ا���ش��م وال�����ده، قائا: 
دولة  على  بجديدة  لي�شت  "املبادرات 
االإمارات التي اعتربها وطني الثاين، 
الم�شت  امل��ب��ادرة  تلك  ف��اإن  وبالتاأكيد 
التقدير  ف��ك��ل  ول���ذل���ك  م�������ش���اع���ري، 
ول�شديقي  ل��اإم��ارات  وال��ود  واملحبة 
ولبطولة  ال���ه���ا����ش���م���ي  امل���ن���ع���م  ع���ب���د 

االإمارات". "حماربي 
وع����ن م�����ش��روع��ات��ه امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة بعد 

االعتزال قال حبيب نور حممدوف: 
"لدي م�شروعات كثرية ومهمة رمبا 
ت���ك���ون اأك�����رث اأه��م��ي��ة م���ن ت��ل��ك التي 
اأعقد  و�شوف  كاعب،  بها  اأهتم  كنت 
دي�شمرب   2 ي����وم  ���ش��ح��ف��ي��ا  م���وؤمت���را 
املقبل يف مو�شكو الأك�شف عنها جميعا، 
منها  ج��زء  �شيكون  امل�شروعات  وه��ذه 
اأخرى  واأج���زاء  وداغ�شتان،  رو�شيا  يف 
وبالن�شبة  العامل،  الكثري من دول  يف 
ل���اإم���ارات ف��اأن��ا ���ش��وف اأك����ون فخورا 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ب��ع�����س اجل���ه���ات فيها 
يف م�����ش��روع��ني، اأح��ده��م��ا ع��ب��ارة عن 

اأب��ط��ال جدد،  اأك��ادمي��ي��ة ك��ربى لبناء 
وت��خ��ري��ج وت��اأه��ي��ل جن���وم حمرتفني 
مثل  بالع�شرات  القتالية  الفنون  يف 

حبيب نور حممدوف واأكرث".
واأ�شاف: "اأولويتي االأوىل يف املرحلة 
و�شقل  اك���ت�������ش���اف  ه����ي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ونف�شيا  ب��دن��ي��ا  وت��اأه��ي��ل��ه��م  االأب���ط���ال، 
ومهاريا للفوز يف البطوالت الكربى، 
واال����ش���ت���م���رار يف ط���ري���ق االإجن������ازات 
وفريق  وال����دي  ب��دع��م  ر�شمته  ال���ذي 
ع��م��ل��ي، و����ش���وف اأح���ر����س دائ���م���ا على 
"حماربي  ب���ط���ول���ة  اإىل  احل�������ش���ور 

باعبني  فيها  وامل�شاركة  االإمارات" 
الأن��ه��ا بطولة ولدت  اأك��ادمي��ي��ت��ي  م��ن 
ق��وي��ة وم���ن ج��ول��ة اإىل ج��ول��ة ت���زداد 
قوتها، وتنتدب اأبطاال جدد ي�شهمون 
واأ�شكر  ال��دول��ي��ة،  مكانتها  تعزيز  يف 
املنظمني فيها، واأتوقع لها اأن ت�شتمر 
يف النجاح وتوا�شل ح�شورها الافت 
الفنون  يف  ال���ع���امل���ي  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 

القتالية املختلطة".

نزاالت قوية
مناف�شات  اأ���ش��ف��رت  اآخ���ر  �شعيد  على 

حماربي  ب��ط��ول��ة  م���ن   14 اجل���ول���ة 
االإم�����ارات م�����ش��اء اأول اأم�����س ع��ن فوز 
فيورو  م��ان��ون  الفرن�شية  الفرن�شية 
ب��ل��ق��ب ال�������ش���ي���دات ب��ع��د ت��غ��ل��ب��ه��ا على 
االأرجنتينية جابريا كامبو  يف وزن 
ال��ذب��اب��ة، وك��م��ا ت��وج امل��غ��رب��ي جافيري 
على  بفوزه  الديك  وزن  بلقب  علوي 
الكامريوين جريو�س ديا يف النزالني 
14من  ال���  الن�شخة  م��ن  الرئي�شيني 
لاألعاب  االإم����ارات  حم��ارب��ي  بطولة 
اأقيمت  ال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ط��ة  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
على  االأول   اأم�����س  م�شاء  مناف�شاتها 

�شالة جوجيت�شو اأرينا يف مدينة زايد 
الريا�شية.  

مناف�شتها  ع���ل���ى  م�����ان�����ون  وف���������ازت 
بالقا�شية   ج���اب���ري���ا  االرج���ن���ي���ت���ي���ة 
بال�شربة القا�شية الفنية،  وكما فاز 
ع��اوي على دي��ا ال��ن��ق��اط،  ويف باقي 
النزاالت فاز الاعب االإماراتي را�شد 
داوود على مناف�شه االأوزبكي اأوتابيك 
وتغلب   ، ب��اال���ش��ت�����ش��ام  ق�����ادي�����روف  
على  على  حممدوف  اإ�شام  الرو�شي 
االأرميني مارمت مزمليان باال�شت�شام 
ال��ث��ال��ث��ة، و جن��ح الرتكي  يف اجل��ول��ة 
الفوز على خ�شمه  رو���س من  �شانون 
باإجماع  ف��ري��ل��و  دون���اف���ان  االأم��ري��ك��ي 
احل����ك����ام،و خ�����ش��ر االإم����ارات����ي حممد 
يحيى النزال �شد خ�شمه دان كولينز 
وا�شتطاع  باالإ�شت�شام،   الربيطاين 
الرو�شي مولد قابيلييف  التغلب على 
زادا عن طريق  فاتوال  زاكا  االأوزبكي 
العراقي  ف����از  و  اخل��ل��ف��ي��ة،  اخل��ن��ق��ة 
ح�شني �شامل الطاجك�شتاين �شخريور 

جوراييف باال�شت�شام،  
 12 على   14 ال���  الن�شخة  وا�شتملت 
ونقلتها  الثقيل،  ال��ع��ي��ار  م��ن  ن���زاالت 
ق���ن���اة اأب���وظ���ب���ي ال���ري���ا����ش���ي���ة، وع����دة 
وعدد  ع��امل��ي��ة،  تليفزيوينة  حم��ط��ات 
ملواقع متخ�ش�شة يف  التطبيقات  من 
الفنون القتالية املختلطة الأكرث من 
الن�شخة  وهي  م�شاهد،  مليون  ن�شف 
جائحة  ظ���ل  يف  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ال���راب���ع���ة 
واالإثارة  القوة  �شهدت  والتي  كورونا 

يف جميع نزاالتها .
بتتويج  وق�������ام  ال������ن������زاالت  وح�������ش���ر 
عبداملنعم  ���ش��ع��ادة  ال��ف��ائ��زي��ن  ب��ع�����س 
الها�شمي رئي�س االحتادين االإماراتي 
لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  واالآ����ش���ي���وي 
رئي�س  للجوجيت�شو  ال��دويل  االحت��اد 
امل��ن��ظ��م��ة جلوالت"  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
نور  وح��ب��ي��ب  االإمارات"،  حم���ارب���ي 

القتالية  الفنون  اأ�شطورة  حممدوف 
املختلطة" يو اإف �شي" املعتزل، وفوؤاد 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  دروي�������س 
االإم���ارات  حم��ارب��ي  لبطولة  املنظمة 
الريا�شية،  ب��امل��ز  ���ش��رك��ة  ع���ام  م��دي��ر 
وطارق املهريي ع�شو جمل�س االإدارة 
تاي  امل���واي  التنفيذي الحت���اد  امل��دي��ر 

والكيك بوك�شينج.
 منظمة عاملية قادرة على التناف�س

"حماربي  "اإن  دروي�����س:  ف���وؤاد  وق���ال 
اأبطال  م���ن  ت��ق��دم��ه  مب���ا  االإمارات" 
عامليني، وبروزها من خال التنظيم 
االحرتايف ب�شهادة اجلميع، يوؤكد اأنها 
التناف�س  على  ق���ادرة  عاملية  منظمة 
مكانة  واح�����ت�����ال  ن���ظ���ريات���ه���ا  م�����ع 
اأك���رب دل��ي��ل على  دول��ي��ة ك���ربى، واأن 
املقاتلني  وت�����ش��اب��ق  ه��و ح��ر���س  ذل���ك 
وبالتاأكيد  بها،  امل�شاركة  على  الكبار 
الرهان  ك�شبت  املنظمة  اللجنة  ف��اإن 
الرابعة  ل��ل��م��رة  ال��ب��ط��ول��ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
كورونا،  جائحة  ظل  يف  التوايل  على 
اأر�س  االإم���ارات  اأن  لتوؤكد من جديد 
كانت �شباقة  حيث  م�شتحيل"،  "الا 
ا�شتمرارية  م��ع  ال��ن��اج��ح  التعامل  يف 
باأعلى  االل����ت����زام  ظ���ل  يف  ال���ري���ا����ش���ة 
معايري ال�شامة حفاظا على �شامة 

املقاتلني واملنظمني واحلكام.
حققت   14 "الن�شخة  واأ������ش�����اف: 
اأه���داف���ه���ا وق���دم���ت م�����ش��ت��وي��ات فنية 
بالدعم  اأ�شيد  وهنا  احللبة،  يف  قوية 
واملتابعة احلثيثة من �شعادة عبد املنعم 
الها�شمي الذي �شاهم ب�شكل كبري يف 
اإجناح احلدث، كما اأنني اأ�شكر البطل 
نور حممدوف �شديق  العاملي حبيب 
على ح�شوره  واالإماراتيني  االإم��ارات 
بطولتنا  يف  مبقاتليه  والدفع  بنف�شه 
مع  تتما�شى  بطولتنا  اأن  يعك�س  مب��ا 
�شجله التاريخي وتن�شجم مع اأهدافه 

واأهداف اأكادميياته".

اإهمال يف  اإمكانية حدوث  فتح الق�شاء االأرجنتيني حتقيقا اجلمعة حول 
القدم دييغو مارادونا  اأ�شطورة كرة  اإىل وفاة  اأدى  الرعاية الازمة  تلقي 

االأربعاء املا�شي.
قال اأحد اأفراد العائلة لفران�س بر�س "ح�شلت بع�س املخالفات".

60 عاما، اأعلن حمامي  1986 عن  وبعد �شاعات من وفاة بطل العامل 
و�شديق مارادونا ماتيا�س مورال اخلمي�س اإن "�شيارة االإ�شعاف ا�شتغرقت 
انه  م��ن  وح���ّذر  مارادونا".  م��ن��زل  اإىل  للو�شول  �شاعة  ن�شف  م��ن  اأك���رث 

�شيذهب "اإىل النهاية".
لكن مل يتقدم هو اأو اأحد اأفراد العائلة باأي �شكوى، بح�شب ما اأعلن م�شدر 

ق�شائي لفران�س بر�س.
الن  التحقيق  "ُفتح  ا�شمه  عن  الك�شف  ع��دم  ل  ف�شّ ال��ذي  امل�شدر  وا�شاف 
يعني  ه��ذا ال  وف��ات��ه.  �شهادة  اأح��د على  ت��ويف يف منزله ومل يوقع  �شخ�شا 

ح�شول خمالفات".
نومه  املا�شي يف  القرن  ثمانينيات  نهاية  االيطايل يف  نابويل  وتويف جنم 
ب�شبب "وذمة رئوية حادة ثانوية وتفاقم ق�شور مزمن يف القلب" بح�شب 

ت�شريح اأويل.
وكان مارادونا يف منزله يف بلدة تيغري التي تبعد 30 كلم �شمال العا�شمة 
اثر  الثاين/نوفمرب  ت�شرين   11 منذ  يقطن  كان  حيث  اأير�س،  بوينو�س 
خروجه من عيادة خ�شع فيها قبل �شتة اأيام جلراحة يف راأ�شه الزالة ورم 

دموي.

اأو�شح م�شدر يف العائلة لفران�س بر�س "اأعلن املدعي العام يوم وفاة دييغو 
اأن نحدد ما اذا كانوا قد قاموا بعمل �شحيح اأم ال. قّدمت املمر�شة  "يجب 
)املتواجدة اثناء وفاة مارادونا( اإفادتها للمدعي العام يوم وفاة دييغو، ثم 
عليها.  فر�شها  مت  ان��ه  لتعلن  التلفزيون  اأم��ام  حتدثت  بتغيريها.  قامت 

هناك تناق�س يف االإفادة".
وافادت النيابة العامة ان "�شكرترية مارادونا طلبت م�شاعدة طبية ال�شاعة 
12:17 فح�شرت �شيارة ا�شعاف من �شركة فيدا ال�شاعة 12:28 بح�شب 

�شريط من �شجات حي �شان اأندري�س ح�شل عليه مكتب املدعي العام".
وو�شلت �شيارات ا�شعاف ا�شافية من هيئات اأخرى يف وقت الحق.

ات�شل  ل��وك��ي  ل��ي��وب��ول��دو  م���ارادون���ا  طبيب  ان  التحقيقات  اأظ���ه���رت  ك��م��ا 
بالطوارىء ال�شاعة 12:16 طالبا �شيارة ا�شعاف.

وتنتظر النيابة العامة النتائج املخربية، وقد و�شع يده على امللف الطبي، 
باال�شافة اىل ت�شجيات الكامريات يف املنطقة التي عا�س فيها مارادونا 

اأيامه االخرية.
اأح��د موظفي اجل��ن��ازة يلتقط �شورة اىل  اإ���ش��ايف بعد ظهور  واأث��ري ج��دل 
تنفع  ومل  اخلمي�س.  دفنه  قبل  مارادونا  رقد  حيث  املفتوح  النع�س  جانب 
االع����ت����ذارات امل��ت��ك��ررة اجل��م��ع��ة ف��ي��م��ا وع���د حم��ام��ي م���ارادون���ا مبحاكمة 

املخالفني.
"تبنّي  وبداأ الق�شاء باال�شتماع اإىل ال�شهود. قالت النيابة العامة يف بيان 
قيد  على  راآه  �شخ�س  اآخ��ر  ك��ان  مراقبته(  ع��ن  م�شوؤوال  )ممر�شا  اأن  لنا 

احلياة نحو ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف �شباحا بالتوقيت املحلي )9:30 
ت غ( االربعاء اثناء تغيري نوبة املراقبة".

"كان  �شريره" وان��ه  يرتاح يف  "كان  م��ارادون��ا  ان  �شهادته  املمر�س يف  اأّك��د 
يتنف�س ب�شكل طبيعي".

وقت  حا�شرة  وكانت  بعده  املهمة  تولت  التي  املمر�شة  اأّك���دت  املقابل،  يف 
وفاته انها �شمعته "يتحّرك" بعد بنحو �شاعة.

ع�شرة ومل  احلادية  ال�شاعة  نائما  راأت��ه  انها  ال�شابق  يف  اأ�شارت  قد  وكانت 
ترغب يف ازعاجه، مف�شلة و�شول الطبيبة النف�شية اأغو�شتينا كو�شات�شوف 

والطبيب النف�شي كارلو�س ديا�س منت�شف اليوم.
اليقاظه،  حماولة  اأي  مع  يتفاعل  ال  م��ارادون��ا  ان  الثنائي  الح��ظ 

فدقا ناقو�س اخلطر. وقد حاول طبيب يف احلي انعا�شه.
ومت اختيار مكان اإقامة مارادونا كي يكون قريبا من ابنتيه. 

جيد،  ب�شكل  ت�شري  تعافيه  عملية  ك��ان��ت  اجل���راح���ة،  ب��ع��د 
بح�شب طبيبه اخلا�س الدكتور لوكي.

لكن �شحة مارادونا كانت �شيئة ب�شبب ما�شيه مع انتكا�شات 
اإدم��ان الكحول  اأي�شا لعاج للتوقف عن  القلب. خ�شع 

التي كان يخلطها مع ادوية كثرية كان يتناولها.
اإىل  ب��ذه��اب��ه  ال��ع��ي��ادة  "اأو�شت  العائلة  اأف����راد  اأح���د  اأع��ل��ن 

امل�شت�شفى. لكن عائلته قررت خاف ذلك. وقعت ابنتاه على 
خروجه من امل�شت�شفى".

• عبداملنعم الها�صمي:الإمارات اأر�ض املبادرات ونعتز ب�صداقة اأ�صطورة الفنون القتالية املختلطة. 
• فوؤاد دروي�ض اللجنة املنظمة ك�صبت الرهان بتنظيم البطولة للمرة الرابعة على التوايل يف ظل جائحة كورونا
• حبيب نور: �صاأعلن م�صروعاتي امل�صتقبلية يف موؤمتر �صحفي مبو�صكو ولالإمارات ن�صيب منها

»مانون فيورو« تفوز بلقب ال�سيدات بوزن الذبابة وعلوي يتغلب على جريو�س ديا 

»حماربي الإمارات« تعلن عن تنظيم بطولة �صنوية با�صم والد حبيب نور حممدوف

فتح حتقيق حول اإهمال حمتمل اأدى اإىل وفاة مارادونا 
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جمتمع االمارات

اربح �صيارة جيب راجنلر  مع احتفالت 
ديرفيلدز مول باليوم الوطني ومو�صم الأعياد

 تزامناً مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني  التا�شع واالأربعني وقرب حلول 
مو�شم االأعياد، �شيتحّول مركز الت�شوق املجتمعي ديرفيلدز مول التجاري 
الواقع عند مدخل اأبوظبي اإىل بوؤرة اإحتفالية تزدان باأجمل احللل امللّونة.

اأج��واٍء ال مثيل  العائات لاجتماع واالحتفال معاً يف  املركز  اإدارة  وتدعو 
ُتقّدم  وال��ت��ي   العا�شمة  حتت�شنها  وجهة  اأف�شل  يف  اأنف�شهم  وتدليل  لها، 

خيارات ال ح�شر لها لتناول الطعام والت�شوق والرتفيه. 
املطاعم  خ��ي��ارات  م��ع  ال��ع��ن��ان  لنف�شك  واأط��ل��ق  االح��ت��ف��ايل  ب��امل��زاج  ا�شتمتع 
وال��رتف��ي��ه املُ��ت��اح��ة ل��اأط��ف��ال يف ال��ه��واء الطلق م��ع اإط����االت رائ��ع��ة على 
احلديقة. اأ�شبع �شهيتك االحتفالية باختيار جتربة تناول طعام اأنيق ولكن 
غري ر�شمية من �شك�شبري اآند كو، اأو انغم�س يف قائمة رائعة من بيلز ماركت، 

اأف�شل مطعم للحوم ال�شهية.

اأعلن مول االإمارات و�شكي دبي عن برناجمهما احلافل 
واملميز للفعاليات واالأن�شطة االحتفالية اخلا�شة مبو�شم 
االأعياد. وميكن للزوار اال�شتمتاع بتجربة مميزة متلوؤها 
االإم��ارات من  البهجة والفرح مع �شوق االأعياد يف مول 
مو�شم  ق�شاء  ع��رب  اأو  دي�شمرب،   24 اإىل  نوفمرب   26
العجائب  اأر���س  يف  الثلج  وبيا�س  اجلليد  و�شط  العطل 
 25 اإىل   1 م��ن  دب��ي  �شكي  ي�شت�شيفها  ال��ت��ي  ال�شتوية 

دي�شمرب. 
وي��ط��ل��ق م���ول االإم�����ارات اأول ���ش��وق مل��و���ش��م االأع���ي���اد، مع 
يف  ال�����ش��اح��رة  الثلجية  امل��ن��ح��درات  على  مبهرة  اإط��ال��ة 
 Ripe شكي دب���ي، وي��ق��ام ب��ال��ت��ع��اون م��ع راي���ب م��ارك��ت�
بائعاً   19 ال�شوق االحتفايل  وي�شم هذا   .  Market
وامل�شروبات  امل����اأك����والت  م���ن  غ��ن��ي��ة  ي��ق��دم��ون جم��م��وع��ة 

ال�شهية واحللي والهدايا اخلا�شة باالأعياد.
كما ي�شتطيع زوار مول االإم��ارات التربع بنقاط برنامج 
وذلك  االإم��ارات��ي،  االأحمر  الهال  ل�شالح  �شري  املكافاآت 
ا�شتمتاع  و�شمان  االأكرث حاجة،  الفئات  م�شاعدة  بهدف 

اجلميع مبو�شٍم احتفايل ال ين�شى.
وقالت ندى اأبو �شعب، مديرة الت�شويق ملراكز الت�شوق لدى ماجد الفطيم 
اإيجابية ومبهجة، من خال تقدمي  العقارية: نختتم هذا العام بطريقة 
جتربة احتفالية فريدة من نوعها. لقد جنحنا يف التكّيف والتطور خال 
الفرتة التي منر بها، من دون اأن يوؤثر ذلك على التجارب التي نقدمها. 
ومن خال احتفاالتنا اخلا�شة مبو�شم االأعياد، نتطلع اإىل ت�شجيع ثقافة 
برنامج  نقاط  م�شاركة  على  �شخ�س  كل  ن�شجع  االإط��ار،  هذا  ويف  العطاء. 
االإم���ارات���ي. نحن ملتزمون يف ماجد  االأح��م��ر  ال��ه��ال  امل��ك��اف��اآت �شري م��ع 

الفطيم مبجتمعنا، وبتحقيق اأ�شعد اللحظات لكل النا�س، كل يوم .
وقالت ماريا جدعون، مديرة الت�شويق لدى �شركة ماجد الفطيم للت�شلية 
والرتفيه وماجد الفطيم لل�شينما: ُيعد االحتفال هذا العام مع العائات 
االأمور  �شتختلف  وق��ٍت م�شى. ويف حني  اأي  اأهمية من  اأك��رث  واالأ���ش��دق��اء 
قليًا هذا العام، لكن باإمكان الزّوار االطمئنان مع ما اتخذته �شركة ماجد 
الفطيم من تدابري وا�شعة النطاق ل�شمان ا�شتمتاع اجلميع مبو�شم االأعياد 
بطريقة اآمنة وم�شلية. وت�شكل اأر�س العجائب ال�شتوية يف �شكي دبي، من 
خال جمموعتها الوا�شعة من التجارب االحتفالية، املكان االأمثل الأجمل 

الذكريات يف ظل اأجواء �شاحرة مع االأحبة واالأ�شدقاء.
وقام كٌل من مول االإم��ارات و�شكي دبي بتو�شيع نطاق توجيهات واإر�شادات 
للتعقيم  �شاملة  خطة  اعتماد  خ��ال  من  بها،  املو�شى  وال�شامة  ال�شحة 
مع  ا�شتثنائية  جتربة  على  ال���زوار  ح�شول  ل�شمان  االجتماعي  والتباعد 

انطالق عمليات ت�صوير »بنات املاريونيت« يف اأبوظبي
الكوميديا  االأ�شمل وبح�شور نخبة من جنوم  اإنتاج �شركة  املاريونيت، من  بنات  ال�شوري  االإماراتي  الكوميدي االجتماعي  العمل  الثانية من  املرحلة  اأبوظبي، عمليات ت�شوير  اإم��ارة  انطلقت يف 

وترافقها  امل�شوقة،  االأح���داث  من  الكثري  بينها  ت��دور  رئي�شية،  �شخ�شيات  االأح���داث   وتتناول  وال�شورية.  االإم��ارات��ي��ة 
جمموعة عاقات عاطفية واجتماعية مطروحة بطريقة كوميدية جذابة.

وي�شهد االإخراج ربطاً مميزاً بني اجلو العام يف كل من �شوريا واالإمارات، كما يعتمد على حبكة درامية رائعة �شت�شكل 
نقلة نوعية يف االأعمال امل�شرتكة، على اعتباره اأول عمل كوميدي اإماراتي �شوري.

وحول م�شاركته يف العمل، �شرح الفنان عبداهلل بو هاجو�س ، الذي يج�شد �شخ�شية فيحان، اأهمية العمل من الناحيتني 
االجتماعية والكوميدية، م�شدداً على قيمة الفكرة املطروحة.

وقال يف ت�شريحات خا�شة: العمل فريد من نوعه، حيث يعترب اأول تعاون اإماراتي �شوري، يهدف العمل اإىل تقدمي 
وجبة كوميدية فيها الكثري من املواعظ واحلكم، كما ي�شم نخبة من االأ�شماء املميزة التي �شت�شمن جناحه دون �شك. 
اأما الفنانة مروة راتب، التي تلعب �شخ�شية غدير، فتوؤكد اأن اأجواء العمل الرائعة، انعك�شت اإيجاباً على اأداء املمثلني.

اأن  اإىل  املاريونيت، م�شرية  بنات  لتواجدها يف م�شل�شل  �شعادتها  بريفان عبدالرحمن عن  الفنانة  من جهتها، عربت 
التجربة �شتقدم الكثري لها وللدراما امل�شرتكة ب�شكل عام.

بدوره، اأكد خمرج العمل خمل�س ال�شالح اأن بنات املاريونيت �شي�شكل نقطة حتول يف الدراما امل�شرتكة، معترباً اأن هذه 
النوعية من االأعمال حتمل قيمة كبرية من الناحية الفنية واالإخراجية.

افتتاح متجر اإيكيا يف الوحدة مول باأبوظبي
يعلن الوحدة مول الذي يعترب معلما ترفيهيا بارزا ووجهة ت�شوق رائدة يف 
و�شط اأبوظبي؛ عن افتتاح متجر اإيكيا العامة ال�شويدية املعروفة يف عامل 
بيع االأثاث املنزيل بالتجزئة، ويعد هذا املتجر الثاين يف اأبوظبي واخلام�س 
يف االإمارات العربية املتحدة، اإيكيا االآن مفتوح ال�شتقبال زوار املول ورواده، 
مما يرثي جمموعة العامات التجارية املتنوعة املوجودة داخل املول من 

اأجل جتربة ت�شوق ا�شتثنائية.   

القرية العاملية تفوز بجائزة اأف�صل مبادرة 
لل�صحة وال�صالمة والبيئة هذا العام

والوجهة  العامل  يف  الثقافية  املنتزهات  اأكرب  اأحد  العاملية،  القرية  اأعلنت   
العائلية االأوىل للثقافة والت�شوق والرتفيه يف املنطقة، عن فوزها بجائزة 
اأف�شل مبادرة لل�شحة وال�شامة والبيئة يف حفل توزيع جوائز االبتكار يف 
2020. ويتم تنظيم هذا احلفل يف كل  لعام  املرافق  واإدارة  البناء  جمال 
املرافق  واإدارة  البناء  جمال  يف  الرائدة  ال�شركات  باإجنازات  لاحتفاء  عام 
عرب املنطقة. وح�شلت القرية العاملية على هذا التقدير، خال حفل توزيع 
اجلوائز الذي جرت فعالياته يوم موؤخرا، يف فندق �شوفيتيل ذا اأوبلي�شك- 

دبي.
ال�شحة  جم���االت  يف  عملّياتها  ب����اإدارة  ارت��ق��ت  ق��د  العاملية  ال��ق��ري��ة  وك��ان��ت 
وااللتزام  ال��راه��ن،  الو�شع  يفر�شها  التي  التحدّيات  ملواجهة  وال�شامة 
تطبيق  م��ع  ل�شيوفها،  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  الثقافية  ال��ت��ج��ارب  اأف�����ش��ل  ب��ت��وف��ري 
اأعلى املعايري العاملية. ومتكنت الوجهة الرائدة من التفوق يف هذه الفئة 
متكاملة  جمموعة  واتخاذ  �شاملة،  تقييم  اإع��ادة  بعملية  لقيامها  تتويجاً 
من االجراءات االحرتازية على م�شتوى اإدارة العمليات املتعلقة باحلفاظ 
على ال�شحة وال�شامة والبيئة. كما يوؤّكد هذا التقدير على ريادة القرية 
العاملية ما ي�شمن توفري  املعايري  باأعلى  املرافق  اإدارة  العاملية ومتيزها يف 

جتارب اآمنة ومريحة لل�شيوف.

مده�ض ودانة يقدمان عر�صًا 
خا�صًا على م�صرح ل بريل 

اليوم الوطني  اإط��ار احتفاالت    يف 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة 
ميكن ل�شكان دبي وزوارها االن�شمام 
مده�س  املحبوبة  �شخ�شياتهم  اإىل 
بريل  اجل��دي��دة  و�شديقتهم  ودان��ة 
اأف�شل  الب��ريل،  بعر�س  لي�شتمتعوا 
العرو�س التي جتمع بني املو�شيقى 
واال������ش�����ت�����ع�����را������ش�����ات واحل������رك������ات 
البهلوانية يف دبي. و�شيفتح العر�س 
لي�شتمتعوا  اجلمهور  اأم���ام  اأب��واب��ه 
مب�شاهدة مده�س ودانة على م�شرح 
ابتداًء  �شيتي  احلبتور  يف  ب��ريل  ال 

من 1 وحتى 5 دي�شمرب. 
ع���ر����س مده�س  ت�����ش��م��ي��م  وج�����رى 
ودانة يف البريل خ�شي�شاً لي�شتمتع 
والكبار خ��ال مو�شم  االأط��ف��ال  ب��ه 
االأع������ي������اد. وت��������دور ال���ق�������ش���ة حول 
اإىل  �شفرهما  اأث��ن��اء  ودان���ة  مده�س 
مدينة جميلة حيث يلتقيان بريل، 

الفتاة ال�شغرية التائهة.

مواطنتان اإماراتيتان تفوزان ب�صيارتي تي�صال 
من ح�صاب التوفري كنوز من الإمارات الإ�صالمي

 اأعلن االإمارات االإ�شامي، اأحد املوؤ�ش�شات املالية االإ�شامية الرائدة يف دولة 
االإمارات، عن اأ�شماء الفائزين املحظوظني بجوائز ح�شاب التوفري كنوز يف 
�شحب �شهر اأكتوبر 2020. فقد فازت اأمل االأهدل وحور نور ال�شيني من 
فاز كٌل من غولزار  بينما  كلياً،  تي�شا جديدتني  ب�شيارتي  االإم��ارات  دولة 
واأحمد  اإي��ران؛  �شريباين من  الهند؛ وحممد  ياخوب من  بيجوم وحممد 
نقدية  بجائزة  االإم����ارات،  دول��ة  من  عبداهلل  حممد  و�شيماء  ماغوم  عمر 
قدرها 50 األف درهم. وجاء ذلك يف اإطار احلملة الرتويجية التي ت�شتمر 
الفوز  فر�س  للمتعاملني  وتتيح   ،2020 دي�شمرب  حتى  اأكتوبر  �شهر  من 

ب�شت �شيارات من طراز تي�شا.
 ويف هذا ال�شياق، قال فريد املا، نائب رئي�س اخلدمات امل�شرفية لاأفراد 
واإدارة الرثوات يف االإمارات االإ�شامي: ي�شعدنا اأن ن�شاهم يف حتقيق اأحام 
�شبعة فائزين حمظوظني لهذا ال�شهر. وبالنيابة عن االإمارات االإ�شامي، 
الفائزين،  جلميع  والتربيكات  التهاين  اأحر  لتقدمي  الفر�شة  هذه  اأغتنم 
الفوز  فر�شة  لهم  لتت�شنى  االدخ���ار  موا�شلة  على  متعاملينا  ولت�شجيع 

بواحدة من 4 �شيارات تي�شا حتى �شهر دي�شمرب 2020.

فندق اجلداف روتانا ي�صرع اأبوابه لل�صيوف  
 بح�شور �شمو ال�شيخ اأحمد بن مانع بن خليفة اآل 
ر�شمياً  للفنادق  روت��ان��ا  جمموعة  افتتحت  مكتوم، 
والثاثني  ف��ن��دق��ه��ا اخل��ام�����س  امل��ا���ش��ي  اخل��م��ي�����س 
يف منطقة اجل��داف يف دب��ي، وذل��ك يف اإط��ار تعزيز 
بخطة  والتزامها  االإم����ارات،  يف  املجموعة  ح�شور 
تو�شعها اال�شرتاتيجية، وامل�شاهمة يف تطوير قطاع 

ال�شيافة يف املنطقة.  
 هذا وي�شم الفندق 318 غرفة وجناح موّزعًة على 

14 طابًقا جتذب االأنظار يف منطقة اجلداف املزدهرة، وتتنوع الوحدات بني غرف الكينغ، والغرف 
التي  امل�شاحات  ومبختلف  باأناقة  م�شمًما  وا�شًعا  جناًحا   248 جانب  اإىل  االأزواج،  وغرف  العائلية، 
ت�شمل ثاث غرف نوم، وغرفتي نوم، وغرفة نوم واحدة، ما يجعل الفندق الوجهة املثالية للعائات 

واالأزواج ورجال االأعمال على حد �شواء.

»مول الإمارات« و»�صكي دبي« يطلقان فعاليات مو�صم الأعياد

اللجنة الن�صائية يف هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم ور�ض عمل فنية لأبناء املوظفات

 ق�صر الإمارات ي�صتعد
 لالحتفال باليوم الوطني ال� 49 

لدولة  واالأرب��ع��ني  التا�شع  الوطني  باليوم  لاحتفال  االإم���ارات  ق�شر  فندق  ي�شتعد   
لكافة  املنا�شبة  الرتفيهية  والفعاليات  اخلا�شة  العرو�س  من  مبجموعة  االإم���ارات 
االأعمار يف الفرتة مابني 29 نوفمرب و5 دي�شمرب القادم . حيث ازدانت اأ�شوار الق�شر 
ومداخله الرئي�شية باأعام االإمارات فيما ت�شيء األوان العلم االإماراتي القباب التي 

يتميز بها الق�شر وحدائقه املبهرة ليًا .
فوق،  وم��ا  عاماً   12 عمر  من  الطلق  الهواء  يف  ريا�شية  اأن�شطة  الفعاليات  تت�شمن 
اإ�شافة اإىل ح�ش�س لتعليم ال�شيد والغو�س يف اأعماق مياه اخلليج العربي، ح�ش�س 
بالقوارب،  مغامرات  رح��ات  البحرية،  االأن�شطة  يف  متخ�ش�شة  اإلكرتونية  تعليمية 

جنباً اإىل جنب مع العديد من االأن�شطة املجانية املُثرية.

ع��م��ل حمفزة  بيئة  ل��ت��وف��ري  ج��ه��د 
حياة  بني  ال��ت��وازن  حتقق  و�شعيدة 
واالجتماعية  امل��ه��ن��ي��ة  امل��وظ��ف��ات 
واالأ����ش���ري���ة. وت��ن��ظ��م ال��ل��ج��ن��ة على 
واأن�شطة  ف��ع��ال��ي��ات  ال���ع���ام  م�����دار 
وتدريبية  وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ت���وع���وي���ة 
خللق  املوظفات  بقدرات  لارتقاء 
اأج��ي��ال واع���دة وت��ع��زي��ز دوره���ن يف 

ومرتابطة  م��ت��م��ا���ش��ك��ة  اأ����ش���ر  ب��ن��اء 
ي�����ش��ه��م يف حتقيق  و���ش��ع��ي��دة، مب���ا 
امل�شتدامة.  االجتماعية  التنمية 
الأبناء  املقامة  الفعاليات  وتكت�شب 
اأه��م��ي��ة خا�شة،  امل��وظ��ف��ات  وب��ن��ات 
م��ه��م��اً يف  ت�����وؤدي دوراً  اأن���ه���ا  ح��ي��ث 
مهاراتهم  لتنمية  وقتهم  ا�شتثمار 
االإب�����داع�����ي�����ة. وي�������ش���ع���دن���ا دائ����م����اً 

ت�شهده  ال������ذي  ال���ك���ب���ري  االإق�����ب�����ال 
الفعالة  وامل�شاركة  الفعاليات  هذه 

والتفاعل االإيجابي معها.
اللجنة  املوظفات بحر�س  واأ�شادت 
النواحي  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
وت��ع��زي��ز اجلوانب  ت��ه��م��ه��ن،  ال��ت��ي 
اإنتاجيتهن  زي��ادة  �شاأنها  من  التي 

وحتقيق �شعادتهن. 

جانب توفري روابط اإلكرتونية مل�شادر هامة 
الدولّية،  الطفل  حقوق  اتفاقية  ن�س  منها 
ون�س قانون حقوق الطفل االإماراتي قانون 

ودمية.
امل��ت�����ش��ف��ح��ني فر�شة  اأم������ام  امل���وق���ع  وي��ت��ي��ح 
التعّرف على م�شروع بيت الطفل كنف، وهو 
مركز متعدد التخ�ش�شات يهدف اإىل توفري 
واالجتماعي  وال��ن��ف�����ش��ي  ال��ق��ان��وين  ال��دع��م 
ل��اأط��ف��ال ال��ذي��ن ت��ع��ّر���ش��وا ل��اإ���ش��اءة، كما 
خ��ط جندة  ورق���م  االإدارة،  ���ش��رك��اء  ي��ع��ر���س 
الطفل التابع لدائرة اخلدمات االجتماعية 
كتابة  ل��ل��م��ت�����ش��ف��ح��ني  وي��ت��ي��ح  ب���ال�������ش���ارق���ة، 
واآرائهم  مقرتحاتهم  ورف���ع  ماحظاتهم 

للم�شوؤولني يف االإدارة.
املوؤ�ش�شات  اأم������ام  امل���ج���ال  االإدارة  وت��ف��ت��ح   
خمتلف  ح��ول  عمل  ور���س  بتنظيم  الراغبة 
املوا�شيع بالتقدم بطلبها لاإدارة عرب املوقع 
للموؤ�ش�شات  املجال  تفتح  وكما  االإلكرتوين، 

لتكون من �شركاء اإدارة �شامة الطفل.

 20 ال��ع��امل��ي للطفل  ال��ي��وم  ب��ال��ت��زام��ن م��ع 
الطفل،  ���ش��ام��ة  اإدارة  اأط��ل��ق��ت  ن��وف��م��رب، 
االأ�شرة  ل�����ش��وؤون  االأع��ل��ى  للمجل�س  التابعة 
الر�شمي  االإل���ك���رتوين  موقعها  ب��ال�����ش��ارق��ة، 
لتتيح   ،https://childsafety.gov.ae
جهود  على  التعرف  فر�شة  اجلمهور  اأم���ام 
االإدارة واإ�شداراتها وما تنظمه من فعاليات 
املجتمعي حول ق�شايا  الوعي  بتعزيز  تعنى 

الطفل. 
اال�شتخدام  �شهلة  من�شة  عرب  املوقع  يوفر 
التي  ال��ع��م��ل  ور�����س  يف  الت�شجيل  اإم��ك��ان��ي��ة 
االطاع  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  االإدارة،  تنظمها 
�شل�شلة  وت�شّفح  ال��ق��ادم��ة،  الفعاليات  على 

الق�ش�س التي اأطلقتها ..
من  اال�شتفادة  املوقع  ملت�شفحي  ميكن  كما 
االإدارة  اأ���ش��درت��ه��ا  ت��وع��وي��ة  ك��ت��ّي��ب��ات  اأرب�����ع 
خ���ال ال���ع���ام اجل������اري، ح���ول ال�����ش��ام��ة يف 
املنزل، والتعّلم عن بعد، و�شلوكّيات رم�شان، 
اإىل  ال��درا���ش��ي اجل��دي��د،  واال���ش��ت��ع��داد للعام 

هيئة  يف  الن�شائية  اللجنة  نظمت 
ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب����ي ور������س عمل 
اأبناء  فيها  �شارك  افرتا�شية  فنية 
امل��وظ��ف��ات، ل��ت��ع��زي��ز م��ه��ارات��ه��م يف 
ر�شم ال�شخ�شيات الكرتونية وطرق 
املتحركة،  ال���ر����ش���وم  ك��ت��ب  ���ش��ن��ع 
وخيالهم  الفنية  قدراتهم  وتنمية 
االإب��داع��ي.  واأك��دت فاطمة حممد 
الن�شائية  اللجنة  رئي�شة  اجلوكر، 
يف ال���ه���ي���ئ���ة، ع���ل���ى اأه����م����ي����ة ه���ذه 
املوظفات  جهود  دعم  يف  االأن�شطة 
ي�شهم  وم�شوؤول،  واٍع  جيل  الإن�شاء 
يف بناء الوطن ونه�شته. واأ�شافت 
اجلوكر: حتر�س اللجنة الن�شائية 
���ش��ب��ل الدعم  ك���اف���ة  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
اأهمية  وت���ويل  امل��وظ��ف��ات،  جلميع 
خ���ا����ش���ة ل���ل���م���وظ���ف���ات االأم�����ه�����ات، 
احتياجاتهن،  بتلبية  تلتزم  حيث 
مهامهن  اأداء  على  وم�شاعدتهن 
اأكمل  ع��ل��ى  واالأ���ش��ري��ة  الوظيفية 
اأي  ب����ذل  ن���ت���وان���ى ع���ن  وج�����ه. وال 

�سمن احتفاالتها باليوم العاملي للطفل

اإدارة �صالمة الطفل تعر�ض برامج فعاليتها يف موقع اإلكرتوين خا�ض



 
العثور على كنز مفقود من 1000 عام

اآث��ار كوريون جنوبيون عن كنز مفقود منذ ما يقرب  عرث علماء 
من 1000 عام حتت �شطح البحر.

كانوا  بينما  ذهبية  ع��م��ات  ���ش��ّم  ال���ذي  الكنز  العلماء  واكت�شف 
يبحثون عن اآثار غارقة حتت املاء قبالة جزيرة جيجو.

وك���ان���ت امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي ع���رث ف��ي��ه��ا ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى ع��م��ات ذهبية 
قرابة  منذ  ال�شينية  التجارية  لل�شفن  مم��را  خزفية  وم�شغوالت 

1000 عام، ح�شبما ذكرت �شحيفة "ديلي �شتار" الربيطانية.
وحر�س فريق الغو�س الذي �شارك يف عملية ا�شتخراج الكنز على 
االأواين الفخارية، حيث و�شعت يف �شال ورفعت اإىل االأعلى خارج 

املاء.
وكان الكنز خمباأ حتت كتلة حجرية يبلغ طولها 3.1 مرتا، ووزنها 
اأكرث من 586 كيلوغراما، بح�شب ما ذكر املعهد الوطني للحياة 
البحرية يف كوريا اجلنوبية ومتحف جيجو الوطني، اللذين �شاركا 

يف عمليات الك�شف.
والإخراج الكنز مت حتطيم الكتلة احلجرية الكبرية اإىل قطعتني، 
ومت تثبيت كل واحدة منهما من املنت�شف مب�شبك قوي، الإبعادهما 

من املوقع.
العثور عليه  اإن ما مّت  االأث��ري، قال باحثون  الك�شف  وتعليقا على 
 1279 وحتى   960 م��ن  حكمت  وال��ت��ي  �شونغ  اأ���ش��رة  لعهد  يرجع 
جيجو  جزيرة  كانت  التي  الهامة  املكانة  على  موؤكدين  ميادية، 

تتمتع بها يف طرق التجارية البحرية ل�شرق اآ�شيا.

خطيئة نع�ض مارادونا تطيح 3 عاملني
تعر�س 3 عاملني يف دار للجنازات للطرد، ب�شبب التقاط �شور لهم 
بجانب جثة اأ�شطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، قبل وقت 

ق�شري من جنازته.
التوا�شل االجتماعي  التي مت ن�شرها عرب و�شائل  ال�شور  واأث��ارت 
غ�شبا، وحتى تهديدات بالقتل، يف جميع اأنحاء الباد التي تبجل 
مارادونا، الذي تويف االأربعاءاملا�شي بنوبة قلبية عن عمر ناهز 60 

عاما.
ال����وداع على جثمانه يف  ن��ظ��رة  ع�����ش��رات االآالف الإل��ق��اء  وا���ش��ط��ف 

الق�شر الرئا�شي يف االأرجنتني، اخلمي�س.
واأكد العامل كاوديو فرنانديز لراديو "دييز"، اأنه فقد وظيفته يف 
دار ترتيب اجلنازات "بينري"، اإىل جانب ابنه اإ�شماعيل وكاوديو 

ميدينا.
ويرفعان  يبت�شمان  وهما  وابنه  فرنانديز  ال�شور  اإح��دى  وتظهر 
اإبهامهما، اإىل جانب جثة مارادونا يف التابوت. ويظهر ميدينا يف 

�شورة اأخرى بنف�س الو�شع.
واأ�شر فرنانديز على اأنه "مل يكن يعلم" اأنهم يخططون اللتقاط 

�شورة، ناهيك عن ن�شرها، وفق ما ذكرت وكالة اأ�شو�شييتد بر�س.
وقال لاإذاعة: "لقد كان �شيًئا �شريعا. رفعت راأ�شي للتو وفعل ابني 

ذلك مثل اأي طفل يبلغ من العمر 18 عاما".
"اإل  ح��ي  يعي�شون يف  اآخ��ري��ن  م��ن  ت��ه��دي��دات  تلقى  اأن���ه  واأ����ش���اف 
باترينال" حيث ظهر مارادونا كمحرتف الأول مرة عام 1976 مع 

فريق "اأرجنتينو�س جونيورز".
اإنهم  يقولون  احل��ي.  من  اأن��ا  يعرفونني.  "اإنهم  فرنانديز:  وق��ال 
�شيقتلوننا ويحطمون روؤو�شنا". وقد اأ�شدر الفريق بيانا قال فيه 

اإنه يدر�س طرد فرنانديز من ع�شويته.
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علماء يكت�صفون حيوانا م�صيئا
اكت�شف علماء اأ�شرتاليون اأن فراء ال� ومبت اأو ال�شحمور وهو حيوان جرابي ميتلك اأ�شنانا كقواطع القوار�س، قابل 

للتوهج يف الظام.
و�شّلط باحثون اأ�شرتاليون �شوء فوق بنف�شجي على فراء احليوان يف الظام، ليجدوا اأنه ي�شيء يف الظام، دون 

اأن يحددوا �شببا نهائيا لذلك.
اإن  ترافويلون،  كيني  الغربية،  اأ�شرتاليا  مبتحف  احلفريات  ع��امل  ق��ال  نيوز"،  �شي  بي  "اأي  ل�شبكة  حديث  ويف 
التجربة االأ�شرتالية ك�شفت اأي�شا اأن اجلرابيات اآكلة اللحوم ال تتوهج، م�شيفا: "قد يكون ال�شبب وراء ذلك اأنه اإذا 

متكنت الفري�شة من روؤية �شوء االأ�شعة فوق البنف�شجية، فلن تتمكن احليوانات املفرت�شة من االختباء".
النباتات  من  ع��دد  يف  املعروف  احليوي"،  "التوهج  اأ�شكال  اأح��د  باعتباره  اإليه  التو�شل  مّت  ما  ترافويلون  و�شّنف 

واحل�شرات والكائنات البحرية، ح�شبما نقلت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
ويحدث "التوهج احليوي" عندما يكون الكائن احلي قادرا على امت�شا�س ما يكفي من االإ�شعاع عايل الطاقة مثل 

�شوء االأ�شعة فوق البنف�شجية، بحيث ميكن اأن ينبعث منه برتدد اأقل.
بع�س  ف��راء  تاألق  األريت" العلمي،  "�شاين�س  ملوقع  حديث  يف  فرانكهام  غريتا  ال�شرعي  الطب  يف  العاملة  واأرج��ع��ت 

احليوانات يف الظام لوجود مركبات كيميائية معينة باأج�شامها.
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احتجاز رئي�ض هندورا�ض حلمله 18 األف دولر 
قال رئي�س هندورا�س ال�شابق مانويل زيايا اإنه احتجز "دون وجه حق" يف 
مطار تونكونتني الدويل بالدولة الواقعة يف اأمريكا الو�شطى حلمله مبلغ 

18 األف دوالر نقدا قال اإنه ال يخ�شه.
وقال زيايا لو�شائل االإعام املحلية "ال اأعرف اأ�شل هذا املبلغ املايل. من 
الوا�شح اأن �شخ�شا ما و�شعه يف متعلقاتي. لقد �شافرت 400 مرة واأعلم اأنه 
ال ميكنك ال�شفر بهذا املبلغ من املال. من ال�شروري التحري ملعرفة من 

و�شع هذه االأموال يف متعلقاتي".
ويف وقت �شابق، كتب على تويرت اأنه "حمتجز دون وجه حق".

وكتب زيايا "ال�شبب، حقيبة نقود بها 18 األف دوالر ال تخ�شني. االآن يف 
الهجرة يف مطار  ايقافه عند مراقبة  اإنه مت  العام". وقال  املدعي  ح�شور 

تونكونتني بعد تفتي�س حقائبه املحمولة.
وقال يوري مورا املتحدث با�شم مكتب املدعي العام يف هندورا�س لرويرتز اإن 
زيايا "لي�س حمتجزا.. ما يحدث هو ما ين�س عليه القانون وهو ما يعني 
توثيق )ما حدث( ومبجرد اكتمال ذلك والتوقيع عليه من قبل الرئي�س 

ال�شابق زيايا، حيث يقول اإن املال ال يخ�شه، ميكنه الذهاب ب�شهولة".

متعافون من كورونا يك�صفون ال�صدمة: يت�صبب ب�صقوط الأ�صنان
اأعرا�س غريبة  ك�شف عدد من املتعافني من فريو�س كورونا امل�شتجد عن 

ظهرت عليهم يف اأعقاب اإ�شابتهم بالعدوى.
فرح  �شعرت  فقد  تاميز" االأمريكية،  "نيويورك  �شحيفة  ذك��رت  ما  ووف��ق 
خيميلي البالغة من العمر 43 عاما واملقيمة يف نيويورك، موؤخرا، ب�شعف 
هذا  ربيع  ب��ه  اأ�شيبت  ال��ذي  ك��ورون��ا  م��ن  �شفيت  بعدما  اأ�شنانها،  يف  كبري 

العام.
وح�شبما ذكرت فرح، فاإن اأحد �شرو�شها �شقط دون اأي �شعور باالأمل بينما 

كانت مت�شغ قر�س نعناع، الفتة اإىل اأنه مل تكن هناك اآثار دم يف فمها.
واأ�شافت اأن طبيب االأ�شنان اخلا�س بها والذي ا�شت�شارته ب�شاأن حالتها، قد 

�شّخ�س حالتها على اأنها تعاين من تاآكل يف عظام الفك واالأ�شنان.
اأكدت امراأة  اإذ  وال تعد حالة فرح الوحيدة، حيث �شجلت حاالت م�شابهة، 
بطريقة  اأ�شنانهما  فقدا  اأنهما  ع��ام��ا،   12 العمر  م��ن  يبلغ  و�شبي  اأخ���رى 

مماثلة، يف اأعقاب تعافيهم من عدوى كوفيد19-.
يوتا  جامعة  يف  يف  اللثة  اأم��را���س  اأخ�شائي  تاميز" عن  "نيويورك  ونقلت 
ت�شقط  اأن  للغاية  النادر  "من  قوله:  اأوك��ان��و،  ديفيد  الدكتور  االأمريكية، 

االأ�شنان من جذورها. اإننا ندرك اإمكانية مهاجمة فريو�س كورونا للفم".
بكورونا  االإ���ش��اب��ة  اأع��را���س  م��ن  االأ���ش��ن��ان  ت�شاقط  يكون  اأن  وي��رج��ح علماء 
املحول  االإن����زمي  مثبطات  م�شتقبات  خ���ال  م��ن  اخل��اي��ا  ي��دخ��ل  ال���ذي 

ال�صماء البنف�صجية 
تفجع بلدة باأكملها

فوجئ �شكان بلدة �شويدية، خال 
راأوا  ع���ن���دم���ا  االأخ����������رية،  االآون��������ة 
اأرجوانيا  لونا  اتخذت  قد  ال�شماء 
)بنف�شجيا(، وهو ما اأثار ف�شولهم 

ملعرفة ال�شبب وراء االأمر.
ميل"  "ديلي  �شحيفة  وب��ح�����ش��ب 
اللون  ه�����ذا  ف������اإن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة، 
تريليبورغ  ب���ل���دة  يف  االأرج��������واين 
انبعث من اإحدى مزارع الطماطم 

)البندورة(.
واأو�شح امل�شدر اأن هذا االأمر �شار 
يتكرر ليا يف البلدة الواقعة على 

ال�شاحل اجلنوبي لل�شويد.
باالأ�شا�س  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  وجن��م��ت 
اقت�شادي  طاقة  نظام  تركيب  عن 
اأك���رب م���زارع الطماطم  اإح���دى  يف 
بالباد، وهو نظام يحقق االكتفاء 

الذاتي من الطاقة.
تقع  ق���رب���ة  وه����ي  غ��ي�����ش��ل��وف،  ويف 
بلدة  �شرقي  دق��ائ��ق   10 بعد  على 
اإنتاج الطماطم  تريليبورغ، يعتمد 
االقت�شادي  ال��ط��اق��ة  ن��ظ��ام  ع��ل��ى 

يوؤدي اإىل انبعاث �شوء اأرجواين.
ويقول خرباء اإن هذا ال�شوء مفيد 
للزراعة، كما اأنه ي�شاعد اأي�شا على 

متديد مو�شم اإنتاج الطماطم.
بلدتي  ����ش���ك���ان  م�����ن  ع�������ددا  ل���ك���ن 
قدموا  وت���ري���ل���ي���ب���ورغ  غ��ي�����ش��ل��وف 
ا�شتيائهم،  ع��ن  معربني  ���ش��ك��اوى، 

الأن ال�شوء ينبعث �شوب بيوتهم.
وب��ع��د ت��ق��دمي ه��ذه ال�����ش��ك��وى، قرر 
اإطفاء  امل����زرع����ة  ع��ل��ى  ال���ق���ائ���م���ون 
م�شاء  اخل��ام�����ش��ة  ب���ني  االأ������ش�����واء 
اأنها  اأي  ل��ي��ا،  ع�����ش��رة  واحل���ادي���ة 
�شت�شاء عندما يكون اأغلب ال�شكان 

قد خلدوا للنوم.

�صري تطري اإىل باك�صتان 
من اأجل »الفيل الوحيد«

�شتزور املغنية واملمثلة ال�شهرية �شري 
كافان،  برحيل  لاحتفال  باك�شتان، 
االأك���رث  "الفيل  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق  ال����ذي 
�شيرتك  ال����ذي  العامل"،  يف  وح����دة 
باك�شتانية  ح��ي��وان  ح��دي��ق��ة  ق��ري��ب��اً 
من اأجل ظروف اأف�شل يف كمبوديا، 
���ش��ن��وات م��ن ال�شغط م��ن قبل  ب��ع��د 
ون�شطاء.  احل��ي��وان  حقوق  جماعات 
يتم  مل  االأم��ن��ي��ة،  امل��خ��اوف  وب�شبب 
االإعان عن جدول �شري، لكنها "يف 
ب��اور من  طريقها"، كما قال مارتن 
اإنرتنا�شونال"،  ب��وز  "فور  موؤ�ش�شة 
احليوانات  ل��رع��اي��ة  جمموعة  وه��ي 
احلملة  ق��ادت  والتي  فيينا،  ومقرها 
يف  قابًعا  الفيل  وظ��ل  كافان.  الإنقاذ 
عاًما،   35 مل���دة  احل��ي��وان��ات  ح��دي��ق��ة 
 .2012 ع�����ام  يف  ���ش��ري��ك��ت��ه  وف����ق����د 
على  البيطريون  االأطباء  و�شّخ�شه 
اأن���ه ي��ع��اين م��ن زي����ادة ال����وزن و�شوء 
التغذية يف وقت �شابق من هذا العام، 
كما اأنه يعاين من م�شكات �شلوكية. 
اإىل  متوجها  ي��غ��ادر  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
وتبنت  االأح��د.  كمبوديا،  يف  حممية 
�شوتها  وع���ا  ك���اف���ان،  ق�شية  ���ش��ري 
مطالبا باإعادة توطني الفيل. وقامت 
اإنرتنا�شونال"،  ب��وز  "فور  موؤ�ش�شة 
ال��ت��ي غ��ال��ًب��ا م��ا ت��ق��وم مب��ه��ام اإنقاذ 
الطبي  ال��ع��اج  بتوفري  احل��ي��وان��ات، 
ال�����ازم ق��ب��ل ���ش��ف��ر ك���اف���ان. وب�����داأت 
 .2016 ع��ام  يف  الفيل  نقل  معركة 
وقال باور لوكالة "اأ�شو�شيتد بر�س" 
وكذلك  ����ش���ري،  "بف�شل  اجل���م���ع���ة 
احتل  حمليني،  باك�شتانيني  ن�شطاء 
يف  ال�شحف  ع��ن��اوي��ن  ك��اف��ان  م�شري 
جميع اأنحاء العامل، و�شاهم ذلك يف 

ت�شهيل نقله".

توبا بويوك�صتون تو�صح 
اأخبار ارتباطها 

ال��رتك��ي��ة  توبا  امل��م��ث��ل��ة  اأو����ش���ح���ت 
انت�شرت  التي  بويوك�شتون  االأخبار 
امل��ا���ش��ي��ة وحتدثت  ال��ف��رتة  خ���ال 
مع  عاطفية  بعاقة  دخولها  ع��ن 
ع��ار���س االأزي������اء وامل��م��ث��ل الرتكي 
اإذ نفت االأمر  اأك��ني م��ارت دامي���از، 

بطريقة غري مبا�شرة.
موقع  وم���ت���اب���ع���و  رواد  وت���������داول 
التوا�شل االجتماعي مقطع فيديو 
�شفحتها  ع��رب  ت��وب��ا  ن�شرته  ك��ان��ت 
التوا�شل  م���وق���ع  ع��ل��ى  اخل���ا����ش���ة 
عليه  وكتبت  للبحر،  االجتماعي 
الفرتة عاقة  قائلًة:"اأعي�س هذه 
ينتهي  اأن��ا يف موعد ال  نف�شي،  مع 
مع نف�شي، اأنظر يف عيني، واأم�شك 
اأن  البداية  يف  يجب  بنف�شي،  يدي 
الع�شق  اأك�����ون  اأمل�������س روح����ي ح��ت��ى 

بذاته".

ميت ي�صرخ من الأمل يف امل�صرحة 
�شهدت كينيا موؤخرا حادثة غريبة ورمبا فريدة من نوعها 
متثلت بنهو�س رجل اأعلنت وفاته، وهو اأمر تكرر حدوثه، 
غري اأن حادثة الكيني هذا والفريدة اأنه نه�س بينما كان 

فريق يعمل على حتنيطه يف امل�شرحة.
الثاثاء  عاما،   32 العمر  من  البالغ  كيغن  بيرت  وت��ويف 
يف  ال��واق��ع  كابكاتيت  م�شت�شفى  اإىل  نقل  بعدما  املا�شي، 

مدينة كريي�شو، اإثر فقدانه للوعي يف املنزل.
وبعد اإعان وفاته، نقل كيغن اإىل امل�شرحة الإجراء عملية 
من  امليت  ب�شراخ  كانت  املفاجاأة  اأن  اإال  جلثمانه،  حتنيط 

االأمل اأثناء اإجراء �شق يف �شاقه اليمنى.
ونقلت و�شائل اإعام كينية ومنها �شحيفة "ذا �شتاندرد" 
عن �شقيق كيغن قوله اإنه كان يعاين من م�شاكل يف املعدة، 
ونقل اإىل امل�شت�شفى بعدما اأغمي عليه، حيث اأبلغه الفريق 
الطبي بوفاته حتى قبل و�شوله للمكان. وبعدما اكت�شف 
اإىل  ف��ورا  نقل  مي��ت،  مل  كيغن  اأن  امل�شرحة  يف  العاملون 
ق�شم العناية املركزة لتلقي االإ�شعافات االأولية ال�شرورية، 
ح�شبما ذكرت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية. وحتدث 
كيغن، الذي ال يزال يتلقى العاج يف امل�شت�شفى، لو�شائل 
االإعام قائا: "اأ�شعر بال�شعادة لكوين على قيد احلياة. 
و�شفتها  التي  التجربة  وهي  غريبة"،  جتربة  كانت  لقد 

و�شائل االإعام املحلية باأنها مرعبة.

�صداقة غريبة بني قرد و�صبل منر
التوا�شل  م��واق��ع  على  ت��داول��ه  مّت  فيديو  مقطع  اأظ��ه��ر 
"غريبة" ن�����ش��اأت ب��ني قرد  االج��ت��م��اع��ي ع��اق��ة ���ش��داق��ة 

�شغري و�شبل منر يف حديقة حيوانات �شينية.
"املكاك"  ف�شيلة  من  وه��و  القرد  ميتطي  الفيديو،  ويف 
ويبلغ من العمر اأربعة �شهور، ظهر ال�شبل �شاحب الثاثة 
مبقاطعة  الواقعة  هنغ�شوي  حيوانات  بحديقة  �شهور، 
ميل"  "ديلي  �شحيفة  ون��ق��ل��ت  ال�����ش��ني.  ���ش��م��ال  ه��وب��ي 
احليوانني  اإن  ق��ول��ه،  احلديقة  ح��ار���س  ع��ن  الربيطانية 
ن�شاأ معا منذ والدتهما، االأمر الذي قربهما من بع�شهما 
البع�س. وبح�شب مديرة احلديقة داي، فاإنه يتم ال�شماح 
اأن  اإىل  االأحيان، الفتة  بع�س  معا يف  باللعب  للحيوانني 
القرد كان خائفا بع�س ال�شيء من ال�شبل يف البداية اإال 

اأنهما �شرعان ما اأ�شبحا �شديقني.

منر �صال ينق�ض على رجل
اأظهر مقطع فيديو حلظة انق�شا�س منر عماق ت�شلل 

اإىل بلدة هندية، على رجل ورميه يف حفرة عميقة.
وهاجم النمر البنغايل الذي يعتقد اأنه هرب من حممية 
طبيعية، ع�شرات االأ�شخا�س، وت�شبب باإ�شابة اثنني منهم 
"ديلي  �شحيفة  ن�شرته  فيديو  واأظ��ه��ر  بليغة.  باإ�شابات 
رجل  على  النمر  انق�شا�س  حلظة  الربيطانية،  ميل" 

واإ�شقاطه يف حفرة، بينما فّر اآخرون كانوا يف املكان.
وح�شبما ذكر موقع "تاميز ناو" االإخباري الهند، فاإنه مل 
يتم االإم�شاك بالنمر على الفور بح�شب م�شوؤول الغابات 
اأن  م�شوؤولون  ويعتقد  �شيفاكومار.  بي  تيزبور،  بلدة  يف 
نامريي  اأو  كازيرانغا  حديقة  من  هرب  قد  النمر  يكون 
العظمى  للغالبية  موطنا  تعد  الهند  اأن  علما  الوطنية، 
 3 اأك��رث من  اإح�شاء وج��ود  النمور الربية، حيث مّت  من 

اآالف من هذا احليوان العام املا�شي.

لن ت�صدقوا.. هذه ثروة ماردونا
�شريا"  دي����ا  "كوريريي  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ت��ق��ري��ر  ك�����ش��ف 
االإيطالية، تفا�شيل مالية خا�شة باأ�شطورة كرة القدم 
االأرجنتينية، الراحل دييغو مارادونا، واإذا �شح التقرير، 

فاإنه �شي�شكل بالفعل اأمرا ال ي�شدق.
ورغم املبالغ املالية ال�شخمة التي ح�شل عليها مارادونا 
التجارية،  العامات  من  للعديد  ال��رتوي��ج  خ��ال  من 
من  �شنويا  دوالر  مليون   20 يقارب  ما  اإىل  باالإ�شافة 
خ���ال ك��ون��ه ال��رئ��ي�����س ال��ف��خ��ري ل��دي��ن��ام��و ب��ري�����ش��ت يف 
االأندية،  من  عدد  تدريب  على  واالإ���ش��راف  بيارو�شيا، 
اإال اأنه تويف تاركا يف ر�شيده امل�شريف اأقل من 100 األف 

دوالر.
لوي�س  ال�شحفي  ع��ن  االإي��ط��ال��ي��ة  ال�شحيفة  ون��ق��ل��ت 
فينتورا املقّرب من مارادونا قوله، اإن الراحل مل يرتك 

مبلغا كبريا، م�شريا اإىل اأنه "مات فقريا".
وهو  كرميا،  �شخ�شا  كان  م��ارادون��ا  اأن  فينتورا  واأو�شح 
ا�شتغل كثريون  اإذ  وف��ات��ه،  ب��ع��د  ث���روة  ت��رك��ه  ع���دم  ���ش��ر 
جانبه  م��ن  م��ن��ه.  اأم����وال  على  للح�شول  ال�شفة  ه��ذه 

الكرة  اأن جنم  بي�شاين،  اأجنيلو  مارادونا،  بنّي حمامي 
االأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة اأن��ف��ق ب�����ش��خ��اء ع��ل��ى من��ط احل��ي��اة الذي 
معرفة  اأردت  "اإذا  م�شيفا:  ج��دا،  كرميا  وك��ان  عا�شه، 
م�شري اأموال مارادونا، فتحدث اإىل االأ�شخا�س الذين 
اأك��رث من  اأحاطوا به وا�شتغلوا ذل��ك. مل يكن يف جيبه 
ميل"  "ديلي  �شحيفة  ن��ق��ل��ت  م���ا  وف���ق  يورو"،   100
الربيطانية. وعلى الرغم من كون االأ�شول املادية التي 
اأن معركة تلوح يف  اإال  تركها مارادونا تبدو متوا�شعة، 
االأف��ق حول مرياثه واالأ���ش��ول االأخ��رى التي ميتلكها، 
و�شعه  ب�شاأن  التفا�شيل  م��ن  م��زي��دا  �شيك�شف  م��ا  وه��و 

املايل الذي ي�شفه خرباء باأنه "غام�س".
وبح�شب "كوريريي ديا �شريا"، فاإن مارادونا ميتلك 
اأرا�س وعقارات مبا فيها مبنى و�شقق و�شط العا�شمة 
االأرجنتينية بيوني�س اأيري�س، هذا اإىل جانب 6 �شيارات 
واإي��ط��ال��ي��ا، ومدار�س  ك��وب��ا  وا���ش��ت��ث��م��ارات يف  ف���اخ���رة، 
ب�شور  خا�شة  حقوق  ع��ن  ف�شا  ال�شني،  يف  ق��دم  ك��رة 

�شخ�شية �شتبقى �شارية املفعول حتى بعد وفاته.

مايلي �صاير�ض تطرح 
األبومها اجلديد 

عنوان   حتت  اجلديد  األبومها  �شاير�س   االأمريكية  مايلي  الفنانة  طرحت 
"يوتيوب" كما  على  قناتها اخلا�شة  وذل��ك عرب    PLASTIC HEART
ون�شرت بدورها فيديو كليب اأغنيتها الرئي�شية التي تعاونت بها مع النجمة 

."PRISONER" العاملية دوا ليبا حتت عنوان
التوا�شل  واإعجاب عدد كبري من رواد مواقع  وا�شعاً  انت�شاراً  االأغنية  القت 
اأكرث  البحث يف  وت�شدرت مايلي حمركات  قليلة من طرحها،  �شاعات  بعد 

من دولة بالعامل.
يذكر اأن األبوم "PLASTIC HEART" هو ال�شابع ملايلي خال اأعمالها 
لاأطفال  بربنامج  القنية  م�شريتها  بداية  يف  اإ�شتهرت  قد  وكانت  الفنية 

با�شم هانا مونتانا.

مناظر طبيعية خلبة بينما تغادر قوارب �سياحية بحرية جزيرة كوه هونغ يف بحر اأندامان بتايلند.   ا ف ب


