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�ضمن مبادرة حممد بن ز�يد .. تطعيم �أكرث
 من 12 مليون طفل باك�ضتاين �ضد �ضلل �لأطفال

•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان  ب��ن ز�ي���د  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  �ل�����ش��م��و  �شمن م���ب���ادرة ���ش��اح��ب 
�مل�شروع  �إد�رة  �أعلنت  �ل��ع��امل..  يف  �لأط��ف��ال  �شلل  مر�ض  ل�شتئ�شال 
للتطعيم يف  �لإم���ار�ت  باك�شتان عن جناح حملة  مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي 
تنفيذ حملتها �ل�شتثنائية �لثانية لتطعيم �أطفال جمهورية باك�شتان 
�لإ�شالمية �شد �شلل �لأطفال يف ظل تف�شي فريو�ض كورونا �مل�شتجد، 
2020 تنفيذ  �أغ�شط�ض   26 17 حتى  حيث مت خالل �لفرتة من 
حملة رئي�شية لتطعيم �أكرث من 12 مليونا و788 �ألف طفل ممن 
تقل �أعمارهم عن �خلم�ض �شنو�ت، وقد ��شتطاعت �حلملة من �إي�شال 
�ألفا و323 طفال �شد �شلل  12 مليونا و144  �للقاحات وتطعيم 

�لأطفال بن�شبة جناح بلغت %95.                   )�لتفا�شيل �ض3(

و�ضول طائرة ثانية �إىل �خلرطوم �ضمن ج�ضر �لهالل 
�لأحمر �لمار�تي لإغاثة �ملتاأثرين من �لفي�ضانات

•• اأبوظبي-وام: 

و�شلت �ىل �خلرطوم �م�ض، طائرة م�شاعد�ت �إمار�تية ثانية، �شمن 
ج�شر هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �جلوي، لإغاثة �ملتاأثرين من 
�لفي�شانات يف �ل�شود�ن، وذلك يف �إطار برنامج �مل�شاعد�ت �لإن�شانية 
من  ع��دد  يف  و�لفي�شانات  �ل�شيول  �آث���ار  ل���درء  �حل���ايل،  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�لأدوية  م��ن  ك��ب��رية  كميات  �ل��ط��ائ��رة  وحت��م��ل  �ل�شود�نية.  �ل��ولي��ات 
و�مل�شتلزمات �لعالجية و�ملو�د �لطبية و�لغذ�ئية، و�لإيو�ئية، وكان يف 
��شتقبالها مبطار �خلرطوم �مل�شت�شار ب�شفارة �لدولة لدى �ل�شود�ن.              

)�لتفا�شيل �ض3(

          اأطلق ا�صرتاتيجية اأبوظبي ال�صاملة لأ�صحاب الهمم 

حممد بن ز�يد: جمتمعنا متالحم ومتما�ضك 
يت�ضاوى جميع فئاتـه يف �لهتمـام و�لدعـم

•• ابوظبي-وام:

�شاحب  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل�����وزر�ء  �ع��ت��م��د جمل�ض 
�آل مكتوم،  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 
ح���اك���م دب�����ي ق��������ر�ر�ً ب���اإل���ز�م���ي���ة �����ش���رت�ك 
�لربط  نظام  يف  �ل�شكنية  و�مل��ن��ازل  �لبيوت 
و�مل���ر�ق���ب���ة �لإل����ك����رتوين ل���ل���دف���اع �مل����دين، 
و�حلماية  �ل�شالمة  تعزيز  ب��ه��دف  وذل���ك 

و�ملمتلكات  �لأرو�ح  على  و�حل��ف��اظ  �ملدنية 
لبالغات  �ل��ف��وري��ة  �ل�شتجابة  خ��الل  م��ن 

�حلر�ئق �ملنزلية.
�ل��ق��ر�ر يف �شوء �جلهود �حلكومية  وي��اأت��ي 
و�حل���ر����ض �ل����ذي ت��ول��ي��ه �ل��ق��ي��ادة يف دولة 
وممتلكات  �أرو�ح  على  للحفاظ  �لإم����ار�ت 
�مل��و�ط��ن��ن و�مل��ق��ي��م��ن وت��وف��ري �أك����ر قدر 
من �ل�شالمة �لعامة، وحماية �ملجتمع من 

خطر �حلر�ئق.     )�لتفا�شيل �ض2(
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الإمارات تر�سل م�ساعدات 
طبية عاجلة اإىل العراق

اأخبار الإمارات

حرب التربعات بني ترامب 
وبايدن على قدم و�ساق...!

عربي ودويل

اأر�سنال يق�ص �رشيط املو�سم 
بثالثية يف مرمى فولهام 
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•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �أطلق �شاحب 
�ملجل�ض  رئي�ض  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي 
�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي �ل�شرت�تيجية �ل�شاملة لأ�شحاب �لهمم 
�أكرث من28 جهة  2020-2024، مب�شاركة  �أبوظبي  �إم��ارة  يف 
�ملجتمع  تنمية  د�ئ��رة  وبقيادة  معنية،  و�حتادية  حملية  حكومية 
د�جم��ة ومهياأة وممكنة  �لإم��ارة مدينة  �أبوظبي..بهدف جعل  يف 
�ل��د�ئ��رة بتوفري حياة  �ل��ه��م��م، مب��ا ين�شجم م��ع روؤي���ة  لأ���ش��ح��اب 

كرمية جلميع �أفر�د �ملجتمع.
ثقافة  بناء  هي  رئي�شية  �أه���د�ف  خم�شة  �ل�شرت�تيجية  ت�شمنت 
وتفعيل  �لهمم،  لأ�شحاب  �حلقوقي  �ملنظور  على  �ملبني  �ملجتمع 
يف  �إ�شر�كهم  خ��الل  من  ومتكينهم  و�أ�شرهم  �لهمم  �أ�شحاب  دور 
�لو�شول  تتيح  بيئة  وخ��ل��ق  د�م���ج،  جمتمع  نحو  �لتحول  عملية 
�ملتكافئ لأ�شحاب �لهمم للحقوق و�خلدمات و�لفر�ض يف جميع 
مر�حل �حلياة، و�شمان تقدمي خدمات متكاملة وذ�ت جودة عالية 

يف �لقطاع �حلكومي و�خلا�ض.              )�لتفا�شيل �ض2(

�لوفد�ن �لليبيان يوقعان على �مل�ضودة �لنهائية لالتفاق باملغرب
•• الرباط-وكاالت

وّقع وفد� جمل�ض �لنو�ب �لليبي وجمل�ض �لدولة �لليبي، �أم�ض �ل�شبت يف �ملغرب، على �مل�شودة �لنهائية لالتفاق �لذي كانا قد 
تو�شال له موؤخر�ً. وقد تو�شل �لوفد�ن لتفاهمات حول �آليات �ختيار �ل�شخ�شيات �لتي �شت�شغل �ملنا�شب �ل�شيادية يف �لدولة 

�لليبية. كما تو�فق �لوفد�ن على �لق�شايا �لعالقة وعلى و�شع �آليات ملحاربة �لف�شاد يف �ملنا�شب �ل�شيادية.

          مقاتالت �لتحالف تدمر مر�كز
 لت�ضنيع �ل�ضو�ريخ و�مل�ضري�ت �حلوثية

•• اليمن-وكاالت

�شنت مقاتالت حتالف دعم �ل�شرعية يف �ليمن، فجر �أم�ض، عدة غار�ت متتالية على 
جممع د�ئرة �لهند�شة �لع�شكرية يف �شاحية �شعو�ن �شرق مدينة �شنعاء.

��شتهدفت  �ل�شرعية  دعم  �أن طائر�ت حتالف  �ليمن  ملر��شلنا يف  �شهود عيان  و�أف��اد 
ب�شكل مبا�شر مر�كز ت�شنيع وجتميع لل�شو�ريخ �لبالي�شتية وتركيب �مل�شري�ت تابعة 

للميلي�شيات �حلوثية �لنقالبية.
ياأتي ذلك فيما �أعلنت قو�ت �جلي�ض �ليمني، �جلمعة، �شيطرتها على مركز قيادة 
�خلا�شة  �لنقالبية  �حلوثي  مليلي�شيات  �لتابعة  �لال�شلكية  �لت�شالت  ومنظومة 

بجبهة �لن�شود �شرقي مدينة �حلزم، مركز حمافظة �جلوف، �شمايل �لبالد.
فلول  يو��شل مالحقة  �لوطني  �ن �جلي�ض  �ليمني،  للجي�ض  �لر�شمي  �ملوقع  وقال 
�جلوف،  مبحافظة  �لن�شود،  جبهة  يف  �إي���ر�ن،  م��ن  �ملدعومة  �حل��وث��ي  ميلي�شيات 

وتطهريها من �لعنا�شر �حلوثية �لتي تلوذ بالفر�ر.

بهدف احلفاظ على الأرواح واملمتلكات وتعزيز اأمن �صالمة املجتمع

جمل�س �لوزر�ء يلزم مالك �ملنازل �ل�ضكنية برتكيب
 �أجهزة كا�ضف �حلر�ئق و�لربط �لإلكرتوين للدفاع �ملدين
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 95,287 فح�صا ك�صفت عن 1,007 اإ�صابة جديدة

�ل�ضحة تعلن �ضفاء 521 حالة من كورونا
•• ابوظبي-وام:

لتو�شيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  خطة  مع  متا�شياً 
وزيادة نطاق �لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر 
وح�شر �حلالت �مل�شابة بفريو�ض كورونا �مل�شتجد كوفيد 
19 و�ملخالطن لهم وعزلهم، �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ئها 
�شاعة  �لأربع و�لع�شرين  95،287 فح�شا جديد� خالل 
�أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�شية 
و�أحدث تقنيات �لفح�ض �لطبي . و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت 

�لتق�شي و�لفح�ض يف �لدولة وتو�شيع نطاق �لفحو�شات 
على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 1،007 حالة �إ�شابة 
خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�ض  جديدة 
�ل�شحية  ل��ل��رع��اي��ة  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت  وجميعها 
�لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�شجلة 78،849 
حالة. كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة م�شاب ب�شبب تد�عيات 
عدد  يبلغ  وب��ذل��ك  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض  �لإ���ش��اب��ة 

�لوفيات يف �لدولة 399 حالة .
و�أعربت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن �أ�شفها وخال�ض 

بال�شفاء  ومتنياتها  �مل��ت��ويف،  ل���ذوي  وم��و����ش��ات��ه��ا  تعازيها 
�لتعاون  �ملجتمع  باأفر�د  مهيبة  �مل�شابن،  جلميع  �لعاجل 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات و�للتز�م  �ل�����ش��ح��ي��ة و�ل��ت��ق��ي��د  م��ع �جل��ه��ات 

بالتباعد �لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع .
كما �أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 521 حالة جديدة مل�شابن 
بفريو�ض كورونا �مل�شتجد كوفيد19- وتعافيها �لتام من 
�أعر��ض �ملر�ض بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ 
�ل�شفاء  ح��الت  جمموع  يكون  وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولها 

.68،983

�لإمار�ت تو��ضل �إغاثة �أهايل �ل�ضاحل �لغربي يف �ليمن
•• اخلوخة - وام:

و��شلت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تقدمي م�شاعد�تها �لإغاثية لل�شعب �ليمني يف �إطار جهودها �لر�مية �إىل رفع 
�ملعاناة و تطبيع حياة �لأ�شر �لتي تعاين �أو�شاعا �شعبة ب�شبب �لظروف �لتي متر بها �ليمن.

�أ�شرة مبخيم �لوعره   1400 16 طنا من �ملو�د �لإغاثية على  وعر هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي مت تقدمي  
مبدينة �خلوخة �ل�شاحلية كانت قد فرت منذ خم�ض �شنو�ت من مدن �حلديدة و�حلوك و�حلايل و �لدريهمي وبيت 

�لفقية وغريها من �ملناطق �لو�قعة حتت �شيطرة قوى �لقمع �لنقالبية �حلوثية.
وتقدم �لأهايل بخال�ض �ل�شكر و�لتقدير �ىل دولة �لإمار�ت وذر�عها �لإن�شاين  "هيئة �لهالل �لأحمر " على �جلهود 

�ملبذولة يف �شبيل تخفيف �ملعاناة و�لدعم �لنوعي �لذي يقدمه �لهالل يف �جلو�نب �لأ�شا�شية �ملتعلقة بحياتهم .

جمعية حممد بن خالد �آل نهيان لأجيال �مل�ضتقبل تطلق برنامج جل�ضة قر�ئية
•• العني-وام:

�أطلقت �ل�شيخة �لدكتورة �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان رئي�ض جمل�ض �إد�رة موؤ�ش�شات �ل�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان 
�لثقافية و�لتعليمية برنامج "جل�شة قر�ئية" �لفرت��شي عر من�شة تيمز �لتعليمية و ذلك ��شتمر�ر� ل�شل�شلة �لر�مج �لتي 
تنظمها جمعية حممد بن خالد �آل نهيان لأجيال �مل�شتقبل . وياأتي �لرنامج �شمن �شل�شلة من �لر�مج �لقر�ئية �لفرت��شية 
�لتي تبنتها �ل�شيخة �لدكتورة �شما بنت حممد �إ�شهاما منها يف تعزيز �لف�شاء �لقر�ئي و �ملعريف يف ظل جائحة كوفيد 19 �لتي 
فر�شت على �لقر�ء �لتباعد �لجتماعي ، و �إمياناً منها بالدور �لر�ئد �لذي تطلع به موؤ�ش�شات �لعمل �خلدمي �لجتماعي يف تفعيل 
�جلهود �لتطوعية خلدمة �ملجتمع و �لرتقاء مبفهوم �لثقافة و �متالك �ملعارف . و يعنى برنامج "جل�شة قر�ئية" �لفرت��شي 
�لذي نفذته مكتبة �أجيال �مل�شتقبل بح�شور �ل�شيخة �لدكتورة �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان يف �ملقام �لأول بن�شر ثقافة 
�لقر�ءة �جلماعية �لتي ت�شتهدف �لأ�شرة ككيان متكامل فيكون �لو�لد�ن �شركاء يف �شرد �لق�ش�ض و م�شاركة �أطفالهم �لنقا�ض 
حول �لأفكار و �مل�شامن �لتي تعززها هذه �لق�ش�ض، �لأمر �لذي ينعك�ض بالإيجاب على �شحة �لطفل �لنف�شية و �لعاطفية و 
�لفكرية وي�شاهم يف مل �شمل �لأ�شرة حول مائدة متنوعة وغنية من ق�ش�ض �لأطفال �ملميزة و �ملحفزة للقيم �لإيجابية يف �شتى 

�ملجالت و�لتي �أ�شارت �شموها لذلك كونها�ملعزز للتفكري �لإبد�عي لدى �لأطفال و �لبالغن على حد �شوء .

اأطلق ال�صرتاتيجية ال�صاملة لأ�صحاب الهمم يف اإمارة اأبوظبي 2024-2020 

حممد بن ز�يد: �لتز�منا م�ضتمر بتمكني �أبنائنا وبناتنا من �أ�ضحاب �لهمم وحتقيق طموحاتهم

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلق 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة رئي�ض �ملجل�ض �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي 
�ل�شرت�تيجية �ل�شاملة لأ�شحاب �لهمم يف �إمارة �أبوظبي 2024-2020، 
وبقيادة  معنية،  و�حت��ادي��ة  حملية  حكومية  جهة  من28  �أك���رث  مب�شاركة 
د�ئرة تنمية �ملجتمع يف �أبوظبي..بهدف جعل �لإمارة مدينة د�جمة ومهياأة 
وممكنة لأ�شحاب �لهمم، مبا ين�شجم مع روؤية �لد�ئرة بتوفري حياة كرمية 

جلميع �أفر�د �ملجتمع.
ت�شمنت �ل�شرت�تيجية خم�شة �أهد�ف رئي�شية هي بناء ثقافة �ملجتمع �ملبني 
على �ملنظور �حلقوقي لأ�شحاب �لهمم، وتفعيل دور �أ�شحاب �لهمم و�أ�شرهم 
ومتكينهم من خالل �إ�شر�كهم يف عملية �لتحول نحو جمتمع د�مج، وخلق 
بيئة تتيح �لو�شول �ملتكافئ لأ�شحاب �لهمم للحقوق و�خلدمات و�لفر�ض يف 
جميع مر�حل �حلياة، و�شمان تقدمي خدمات متكاملة وذ�ت جودة عالية يف 
�لقطاع �حلكومي و�خلا�ض وتطوير �إطار تنمية �جتماعية م�شتد�مة وقائمة 

على �لبيانات و�لأدلة لأ�شحاب �لهمم و�أ�شرهم.
وق���ال ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان :�أط��ل��ق��ن��ا �ليوم 
��شرت�تيجية �أبوظبي لأ�شحاب �لهمم .. �لتز�منا م�شتمر نحو متكن �أبنائنا 
و بناتنا من �أ�شحاب �لهمم وحتقيق طموحاتهم .. موؤكد� �شموه �أن جمتمعنا 

متالحم ومتما�شك يت�شاوى جميع فئاته يف �لهتمام و�لدعم.
�ملجل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  ق��ال  جانبه  من 
يف  �لهمم  لأ�شحاب  �ل�شاملة  �ل�شرت�تيجية  �إن  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي 
�لفئة  �أ�شا�شية نحو مزيد من �لدمج و�لتمكن لهذه  �أبوظبي خطوة  �إم��ارة 
�لأ�شا�شية يف �ملجتمع بهدف �إطالق كامل طاقاتها حتى ت�شبح جزء� ل يتجز�أ 

من م�شرية �لتنمية، وحتقق مزيد� من �لتميز و�لإجناز�ت.
�إد�رة موؤ�ش�شة  نهيان رئي�ض جمل�ض  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خالد بن  �شمو  و و�شف 
ز�يد �لعليا لأ�شحاب �لهمم �إطالق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ��شرت�تيجية �أبوظبي �ل�شاملة لأ�شحاب �لهمم 2020 – 2024.. 
باأنها خطوة نوعية متميزة تظهر بجالء حر�ض و�هتمام قيادتنا �لر�شيدة 
بتمكن �أبنائنا وبناتنا من �أ�شحاب �لهمم، وحتقيق طموحاتهم يف جمتمعنا 
�ملتالحم و�ملتما�شك �لذي يت�شاوى جميع فئاته يف �لهتمام و�لدعم.. موؤكد� 
للعمل على جناح  بها  �لتي ت�شطلع  و�مل�شوؤولية  �ل��دور  تقدر  �لعليا  ز�يد  �أن 

جهود حكومة �أبوظبي �لر�شيدة لتمكن �أ�شحاب �لهمم.
من جانبه �أكد �شمو �ل�شيخ خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان ع�شو �ملجل�ض 
�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي رئي�ض مكتب �أبوظبي �لتنفيذي : �أن �ل�شرت�تيجية 
�ل�شاملة لأ�شحاب �لهمم هي منظومة متكاملة من �ل�شيا�شات و�لر�مج �لتي 

ت�شمن متكينهم وتعزز �إ�شهاماتهم ودورهم �لأ�شا�شي يف م�شرية �لتنمية.
و�أ�شار �شموه �إىل تنفيذ 30 مبادرة خالل 5 �شنو�ت لتوفري بيئة منا�شبة تتيح 
�لو�شول �ملتكافئ لأ�شحاب �لهمم للحقوق و�خلدمات و�لفر�ض يف �ل�شحة 
لتكون  و�لبتكار  و�لتمويل،  �لعمل  وفر�ض  و�لتعليم  �لجتماعية،  و�لرعاية 

�أبوظبي �ملدينة �لر�ئدة على م�شتوى �لعامل يف متكن �أ�شحاب �لهمم.
�أ�شحاب  �لفرد من  �لزمنية من حياة  �ملر�حل  �ل�شرت�تيجية جميع  تغطي 
�لهمم و ت�شمل �أهم �ملجالت مثل �ل�شحة و �لتاأهيل، و�لتعليم، و�لتوظيف، 
�لجتماعية  �لعامة  �حلياة  يف  و�مل�شاركة  �لجتماعية،  و�حلماية  و�لرعاية 
�لو�شول  تركز على  �أنها  كما  و�ل�شياحية..  و�لرتفيه  و�لثقافية  و�لريا�شية 
و�مل�شاكن  و�ملو��شالت  �ملر�فق  و  �ملباين  حيث  من  �ملوؤهلة  �لبيئة  و  �ل�شامل 

وغريها كاملعلومات و�خلدمات.
�خلدمات  ك��ج��ودة  �لرئي�شية  �ملمكنات  �إىل  �أي�شا  �ل�شرت�تيجية  وتطرقت 
و�لتمويل �مل�شتد�م وذلك بهدف حتقيق ر�شالة دعم �أ�شحاب �لهمم و�أ�شرهم 
من  لتمكنهم  عالية  ج���ودة  ذ�ت  خ��دم��ات  ت��وف��ر  متكاملة  منظومة  ظ��ل  يف 

�مل�شاركة �لفعالة يف �ملجتمع.
ما جاء يف  تتما�شى مع  �أ�شا�شية  توجيهية  مبادئ  �ل�شرت�تيجية  �عتمدت  و 
�عتماد  عر  وذل��ك  �لإعاقة  ذوي  �لأ�شخا�ض  حلقوق  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية 
�ملنظور �لد�عم حلقوق �أ�شحاب �لهمم و �ملنظور �لجتماعي لالإعاقة �لذي 
يوؤكد �أن �لإعاقة لي�شت كامنة يف �لفرد من �أ�شحاب �لهمم و �إمنا هي نتيجة 
�لعو�ئق �لبيئية و �ل�شلوكية و�لتو��شلية و�لتنظيمية �ملوؤ�ش�شاتية �ملوجودة يف 

�ملجتمع و�لتي ي�شادفها �لفرد من �أ�شحاب �لهمم.
�لهمم م�شوؤولية �جلميع وذلك من خالل  �أ�شحاب  �أجندة دمج  �أن  �أك��دت  و 
مبد�أ تعميم م�شاألة �لإعاقة يف جميع �ل�شيا�شات و�لر�مج و�خلدمات بجميع 
تنفيذ  يف  �لهمم  �أ�شحاب  دور  على  و�لتاأكيد  �لإم���ارة،  يف  �ملخت�شة  �جلهات 

�ل�شرت�تيجية من خالل �لقيادة و �لتمثيل لأ�شحاب �لهمم.
و�شيتم تنفيذ �ل�شرت�تيجية من خالل 6 فرق عمل وهي فريق عمل حمور 
�ل�شحة و�لتاأهيل بقيادة د�ئرة �ل�شحة، فريق عمل حمور �لتعليم بقيادة د�ئرة 
�لتعليم و�ملعرفة، فريق عمل حمور �لتوظيف بقيادة هيئة �ملو�رد �لب�شرية، 
فريق عمل حمور �لرعاية �لجتماعية بقيادة موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا لأ�شحاب 
�لهمم، فريق عمل حمور "�لو�شول �ل�شامل" بقيادة د�ئرة �لبلديات و�لنقل 
وفريق عمل حمور "�ملمكنات" بقيادة د�ئرة تنمية �ملجتمع على �أن يت�شمن 
ممثلة  وج��ه��ات  معنية،  و�حت��ادي��ة  حملية  حكومية  ج��ه��ات  عمل  ف��ري��ق  ك��ل 
�أ�شحاب  �لثالث من خالل جمعيات  �لقطاع  للقطاع �خلا�ض، ومتثيال من 

�لهمم �إىل جانب عدد من �أ�شحاب �لهمم و�أ�شرهم.
و�شتعمل د�ئرة تنمية �ملجتمع يف �أبوظبي، �إ�شافة �ىل دورها يف قيادة تنفيذ 
جلميع  �ل��الزم  �لدعم  تقدمي  على  �ملمكنات،  حم��ور  يف  �لتحولية  �مل��ب��ادر�ت 
�لعام  و�لإ���ش��ر�ف  �ملحاور  بن  ما  و�لتكاملية  �لتن�شيق  و�شمان  �لعمل،  فرق 
�لأه����د�ف  حتقيق  ن��ح��و  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  تنفيذ  لتوجيه  �ل��ع��ام  �لأد�ء  ع��ل��ى 

�ل�شرت�تيجية و�ملخرجات �ملرجوة.
�لجتماعي  �لقطاع  خطة  م��ع  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  ��شرت�تيجية  ت��ت��و�ءم  فيما 
ترتكز على ثالثة تطلعات �أ�شا�شية وهي م�شتوى معي�شة لئق  �لتي   2030
كرمية  وح��ي��اة  للجميع  مالئم  م�شكن  توفري  ع��ر  �ملجتمع،  �أف���ر�د  جلميع 
حياتهم  ومر�حل  ظروفهم  مبختلف  �أبوظبي  �إم��ارة  جمتمع  �أف��ر�د  جلميع 
مت�شامح  ملجتمع  ن��و�ة  ت�شكل  متما�شكة  �أ���ش��رة  �ل��ث��اين،  �لتطلع  جانب  و�إىل 

�ملجتمع،  �أف��ر�د  دور جميع  تفعيل  �إىل  و�ل��ذي يهدف  فئاته،  ل�شتى  وحا�شن 
وجعل �لأطفال و�ل�شباب ي�شعرون بال�شعادة و�لأمان، ومتكن �أ�شحاب �لهمم 
لتحقيق طموحاتهم، وحياة حمرتمة ون�شطة ومفعلة لكبار �ل�شن وجمتمع 
�لثالث،  �لتطلع  ويت�شمن  �لآخ���ر،  و�ح���رت�م  �لت�شامح  على  مبني  متالحم 
خدمة  يف  بفاعلية  ي�شاركون  �لأف���ر�د  جعل  عر  م�شوؤول  و  ن�شطا  جمتمعا 

�ملجتمع، وجعلهم ن�شطن يتمتعون بثقافة �ل�شحة �لبدنية.
�ملجتمع  تنمية  د�ئ��رة  رئي�ض  �خلييلي  خمي�ض  مغري  �لدكتور  معايل  �أك��د  و 
�لوعي  رف��ع  يف  ت�شهم  �ل�شرت�تيجية  ه��ذه  �أن   " �لتنفيذي  �ملجل�ض  ع�شو 
�لهمم  �أ�شحاب  حلقوق  �لد�عم  �لنموذج  على  بناء  �لإعاقة  حول  �ملجتمعي 
وتطوير �آليات تت�شمن متكن �أ�شحاب �لهمم باعتبارهم حمفزين للتغيري 
عالية  ج��ودة  ذ�ت  متكاملة  خدمات  تقدمي  �شمان  �ىل  �إ�شافة  �لجتماعي، 
على م�شتوى �حلكومة و �لقطاع �خلا�ض و �لثالث لتحقيق روؤيتنا يف جعل 
�ملجتمع د�جما و ممكنا لأ�شحاب �لهمم و بالتايل حتقيق �لهدف �لأ�شا�شي 

من ر�شالتنا وهو ت�شكيل نو�ة ملجتمع مت�شامح و حا�شن جلميع �لفئات".
و �أ����ش���اف �خل��ي��ي��ل��ي : " ن��ت��ط��ل��ع م���ع �ل�����ش��رك��اء �مل�����ش��ارك��ن يف ت��ن��ف��ي��ذ هذه 
مبا  �لهمم  �أ�شحاب  م��ن  �أبنائنا  دع��م  مو��شلة  �إىل  �لهامة  �ل�شرت�تيجية 
ين�شجم مع خطة �لقطاع �لجتماعي �لتي تهدف يف �ملقام �لأول �إىل توفري 
جنب  �إىل  جنبا  �جل��ه��ود  و�شنو��شل   .. �ملجتمع  �أف���ر�د  جلميع  كرمية  حياة 
لتحقيق �أعلى معدلت �ل�شعادة و�لر�شا من قبل �أ�شحاب �لهمم يف خمتلف 
فئات  ودم��ج خمتلف  �أبوظبي منوذجا عامليا يف متكن  �لتي جتعل  �ملجالت 
د�ئرة  رئي�ض  حامد  �آل  حممد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  معايل  ق��ال  و  �ملجتمع". 
�ل�شحة ع�شو �ملجل�ض �لتنفيذي : " ��شتثنائيون هم قادتنا �لذين يقدمون 
كل دعم ممكن ويعملون على تهيئة �لفر�ض لأبناء �لوطن و �ملقيمن على 
�لهمم  �أ�شحاب  �شيما  �لتنمية ل  �لإ�شهام يف م�شرية  و  �لنجاح  ل�شنع  �أر�شه 
�لذين يعدون جزء� فاعال يف �ملجتمع و�شركاء �أ�شا�شين يف م�شرية بناء وطن 
و  �لإجن��از�ت..  �لتحديات و�شنع  �إ�شر�رهم لتجاوز  و  ر�يته بعزميتهم  تعلو 
جنبا  بالعمل  نعتز  �لهمم  �أ�شحاب  ��شرت�تيجية  �إط��الق  خ��الل  وم��ن  �ليوم 
�إىل جنب مع د�ئرة تنمية �ملجتمع للم�شي قدما على خطى قيادتنا لتمكن 
�أوجه  كافة  لهم  يوفر  جمتمع  يف  متكافئة  فر�شا  ومنحهم  �لهمم  �أ�شحاب 
حيث  �ل�شحة،  �أهمها  وم��ن  �مل�شتويات  جميع  يف  �لنجاح  وع��و�م��ل  �لرعاية 
�شنو��شل جهودنا لتعزيز جودة خدمات �لرعاية �ل�شحية �ملالئمة لأ�شحاب 

�لهمم مبا يتنا�شب مع �حتياجاتهم و�شمان �شهولة و�شولهم �إليها.
�أو�شح معايل فالح حممد �لأحبابي رئي�ض د�ئرة �لبلديات و�لنقل ع�شو  و 
�لتي تعمل  �إحدى �جلهات �حلكومية  باأن نكون  �لتنفيذي:" نفخر  �ملجل�ض 
من �أجل حتقيق �لأهد�ف وحماور �ل�شرت�تيجية �لأ�شا�شية يف دمج �أ�شحاب 
�لهمم ومتكينهم وتوفري �لإمكانات �لالزمة لهم من �أجل �لو�شول �ل�شامل، 
وياأتي ذلك من خالل دعم هذه �لفئة �ملهمة يف ظل منظومة متكاملة قادرة 
�لفعالة  �مل�شاركة  م��ن  ميكنهم  ومب��ا  عالية  ج��ودة  ذ�ت  خ��دم��ات  توفري  على 
للقيادة،  �حلكيمة  �ل��روؤي��ة  يحقق  �ل��ذي  �لأم��ر  منتجة،  كعنا�شر  �ملجتمع  يف 
وين�شجم مع م�شتهدفات د�ئرة �لبلديات و�لنقل يف توفري كل �ملمكنات �لتي 

ت�شهم يف �ل�شتفادة من �لطاقات �لكبرية لدى �أ�شحاب �لهمم �لذين ي�شكلون 
جزء� �أ�شا�شيا من �ملجتمع".

�لتعليم  د�ئ���رة  رئي�ض  م�شلم  عي�شى  عو�ض  ���ش��ارة  معايل  قالت  جانبها  م��ن 
و�ملعرفة ع�شو �ملجل�ض �لتنفيذي: نحن ملتزمون يف د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة 
�إمارة  �ملتعلمن يف  نوعي جلميع  تعليم  بتاأمن حق �حل�شول على  �أبوظبي 
يتجز�أ من  �ل��دم��ج ج��زء� ل  وم��ب��ادر�ت  �شيا�شات  كانت  وم��ن هنا،  �أب��وظ��ب��ي. 
�أ�شحاب  من  طلبتنا  �حتياجات  يلبي  تعليمي  قطاع  تبني  يف  ��شرت�تيجيتنا 
�لهمم، وبدعم من قيادتنا �لر�شيدة، متكنا كمجتمع من قطع �شوط طويل 
توفري  م�شتوى  على  فقط  لي�ض  ق��دم��ا  بامل�شي  خ��الل��ه  ملتزمن  زل��ن��ا  م��ا 
مد�ر�ض �لتعليم �ملتخ�ش�شة ولكن �أي�شا عن طريق �لدمج يف جميع �ملد�ر�ض، 
�إن مهمتنا تتطلب د�ئما �لتعاون مع �شركائنا خللق نظام بيئي �شامل يدعم 
مر�حل  بجميع  وم���رور�  �ملبكر  �لتعليم  ومرحلة  �ل���ولدة  منذ  �لهمم  ذوي 
حياتهم.. ونعمل حاليا على بناء �أول معهد تدريب حكومي يف �ملنطقة ميكن 
�لتعليم �ملهني  �إىل  �لتعليم �حلالية  طلبة �لتوحد من �لنتقال من مرحلة 

ليتمكنو� من �لندماج يف �ملجتمع كاأع�شاء م�شتقلن وفاعلن".
وقال معايل علي ر��شد قنا�ض �لكتبي رئي�ض د�ئرة �لإ�شناد �حلكومي ع�شو 
يف  �لهمم  لأ�شحاب  �ل�شاملة  �ل�شرت�تيجية  �إط��الق  �إن  �لتنفيذي  �ملجل�ض 
�لدعم  ك��ل  بتوفري  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات  م��ع  متا�شيا  ي��اأت��ي  �أبوظبي 
وت�شخري كافة �جلهود لتمكن ودمج �أ�شحاب �لهمم يف �ملجتمع، وذلك من 
خالل �لعمل على حماور متعددة تهدف مبجملها �إىل �إحد�ث نقلة جمتمعية 
نوعية تتجاوز �لعو�ئق وت�شاهم ببناء جمتمع د�مج ي�شمن لأ�شحاب �لهمم 

و�أ�شرهم حياة كرمية ومنتجة.
و�لإمكانات  �لطاقات  �إط���الق  �ل�شرت�تيجية  ه��ذه  �شتدعم  معاليه:  وق��ال 
�لكامنة لدى �أ�شحاب �لهمم، ليكونو� �أع�شاء منتجن يف �ملجتمع وم�شاهمن 

فاعلن يف م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة �لتي ت�شهدها �لإمارة.
و�أ�شاف: "�نطالقا من �إمياننا �لتام باأهمية �لعمل �مل�شرتك وعقد �ل�شر�كات 
�لفاعلة على م�شتوى �لدو�ئر و�جلهات �حلكومية و�شركات �لقطاع �خلا�ض 
لبناء  نحتاجه  �ل��ذي  و�ملوؤ�ش�شاتي  و�ل�شلوكي  �لجتماعي  �لتغيري  لإح��د�ث 
لالإبد�ع  منا�شبة  بيئة  لهم  وي��وف��ر  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  ي��دع��م  حمفز  جمتمع 

و�لإجناز.
و قال �شعادة عبد �هلل عبد �لعايل �حلميد�ن، �لأمن �لعام ملوؤ�ش�شة ز�يد �لعليا 
لأ�شحاب �لهمم: " �إن دور �ملوؤ�ش�شة يتمثل يف �أكرث من حمور ك�شريك ر�شمي 
لكنها تقود فريق عمل حمور �لرعاية �لجتماعية للعمل على تفعيل �حلياة 
�ملتجددة  �ملعارف  �كت�شاب  على  وم�شاعدتهم  �لهمم،  لأ�شحاب  �لجتماعية 
�لن�شيج �ملجتمعي يف �لإمارة  �ل�شلوكية �لإيجابية، فهم جزء من  و�لأمن��اط 
د�مج  �إيجاد جمتمع  ولهم حقوق وو�جبات كغريهم، ل�شمان حتقيق هدف 
�أ�شحاب  لالأ�شخا�ض  �لكرمية  و�حلياة  �لتمكن  ي�شمن  �حلو�جز  من  خال 
ت�شهم  �لتي  �خل��دم��ات  و�بتكار  �ل�شيا�شات  ر�شم  خ��الل  من  و�أ�شرهم  �لهمم 
�ملجتمعي  �ل��دم��ج  �إىل  و�ل��و���ش��ول  ع��ال  م�شتوى  ذ�ت  حياة  ب��ج��ودة  بتمتعهم 

و�مل�شاركة �لفاعلة وتاأكيد دورهم يف �لتنمية".

بهدف احلفاظ على الأرواح واملمتلكات وتعزيز اأمن �صالمة املجتمع

جمل�س �لوزر�ء ي�ضدر قر�ر� باإلز�م مالك �ملنازل �ل�ضكنية برتكيب �أجهزة كا�ضف �حلر�ئق و�ل�ضرت�ك يف �لنظام �لإلكرتوين للدفاع �ملدين
•• ابوظبي-وام:

برئا�شة  �ل�����وزر�ء  �ع��ت��م��د جم��ل�����ض 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�ض  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي قر�ر�ً باإلز�مية ��شرت�ك 
نظام  يف  �ل�شكنية  و�ملنازل  �لبيوت 
�ل���رب���ط و�مل���ر�ق���ب���ة �لإل����ك����رتوين 
بهدف  وذل�������ك  �مل��������دين،  ل���ل���دف���اع 
�ملدنية  و�حلماية  �ل�شالمة  تعزيز 
و�ملمتلكات  �لأرو�ح  على  و�حلفاظ 
�لفورية  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  خ���الل  م���ن 

لبالغات �حلر�ئق �ملنزلية.
���ش��وء �جلهود  �ل���ق���ر�ر يف  وي���اأت���ي 
�حل����ك����وم����ي����ة و�حل������ر�������ض �ل������ذي 
�ل��ق��ي��ادة يف دول���ة �لإم����ار�ت  توليه 
وممتلكات  �أرو�ح  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

�ملوؤ�شر�ت  يف  �ل��دول��ة  ري����ادة  ي��ع��زز 
معدلت  حول  �لدولية  �لتناف�شية 
�حلر�ئق و�لوفيات �لناجمة عنها.

�أمان  �لقر�ر من م�شتوى  و�شيعزز 
و���ش��الم��ة �مل���ن���ازل �ل�����ش��ك��ن��ي��ة �لتي 
وذلك  لالإن�شاء،  ترخي�شها  �شيتم 
م����ن خ�����الل ت���ع���زي���ز �����ش���رت�ط���ات 
�أجهزة  ت��رك��ي��ب  ل��ت�����ش��م��ل  ب��ن��ائ��ه��ا 

كا�شف �حلر�ئق.
وت��ت��ح��م��ل �حل���ك���وم���ة �لحت����ادي����ة 
تكاليف  �لقر�ر  على  بناًء  و�ملحلية 
�ملنازل  �لأج���ه���زة يف  ت��ل��ك  ت��رك��ي��ب 
�ل�شكنية لأ�شحاب �لدخل �ملحدود، 
و���ش��ب��ق ل��ل��ح��ك��وم��ة �لحت����ادي����ة �أن 
ت��ك��ف��ل��ت ب���ه���ذه �ل��ت��ك��ال��ي��ف ملالك 
يتلقون  �ل��ذي��ن  �ل�شكنية  �مل���ن���ازل 
وز�رة  م���ن  �ج��ت��م��اع��ي��ة  م���ع���ون���ات 

تنمية �ملجتمع.

�ملنازل  كافة  على  �ل��ق��ر�ر  ويطبق 
�شيتم  �ل��ت��ي  �أو  �لقائمة  �ل�شكنية 
�ل��دول��ة، حيث ين�ض  �إن�����ش��اوؤه��ا يف 
�ل���ق���ر�ر ع��ل��ى �إل�����ز�م ج��م��ي��ع مالك 
�أجهزة  برتكيب  �ل�شكنية  �مل��ن��ازل 
ك��ا���ش��ف �حل���ر�ئ���ق، و�ل����ش���رت�ك يف 
�لنظام �لإلكرتوين للقيادة �لعامة 
�ملتطلبات  وف����ق  �مل�����دين  ل���ل���دف���اع 
و�ل�شو�بط �لتي ي�شدر باعتمادها 

قر�ر من جمل�ض �لوزر�ء.
�جلهات  قيام  على  �ل��ق��ر�ر  وين�ض 
�ملحلية  �أو  �لحت���ادي���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ملنازل  �إن�����ش��اء  برت�خي�ض  �ملعنية 
با�شرت�ط  �ل���دول���ة  يف  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
ك��ا���ش��ف �حلر�ئق  �أج���ه���زة  ت��رك��ي��ب 
و�ل�شرت�ك يف �لنظام �لإلكرتوين، 
�إجناز  ���ش��ه��ادة  ملنح  ك�شرط  وذل���ك 

�ملنزل �ل�شكني.

وتوفري  و�مل���ق���ي���م���ن  �مل����و�ط����ن����ن 
�لعامة،  �ل�شالمة  م��ن  ق��در  �أك���ر 
م�����ن خطر  �مل���ج���ت���م���ع  وح����م����اي����ة 
ي��رتت��ب عليها من  �حل��ر�ئ��ق وم���ا 
و�ملمتلكات،  �لأرو�ح  يف  خ�����ش��ائ��ر 
�شجلت  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  خا�شًة 
2017-2019عدد�  �لفرتة  يف 
ومباٍن  م���ن���ازل  يف  �حل���ر�ئ���ق  م���ن 
�شكنية، و�لتي ت�شببت يف وفاة 68 
�شخ�شا بالإ�شافة �إىل �لعديد من 
�خل�شائر �ملادية، وذلك على �لرغم 
�لدولة  تبذلها  �لتي  �جل��ه��ود  م��ن 
و�أخطارها.  �حل��ر�ئ��ق  م��ن  للحد 
�ملنازل  حر�ئق  ح��و�دث  �شكلت  كما 
%66 من �إجمايل عدد  �ل�شكنية 
ح��ر�ئ��ق �مل��ب��اين و�مل��ن�����ش��اآت يف عام 
عام  يف  نف�شها  و�لن�شبة   ،2019

.2018

ا منح مالك  ويت�شمن �لقر�ر �أي�شً
�مل���ن���ازل �ل�����ش��ك��ن��ي��ة �ل��ق��ائ��م��ة مهلة 
�شدور  م��ن  ���ش��ن��و�ت   3 �إىل  ت�شل 
منازلهم  �أو���ش��اع  لتعديل  �ل��ق��ر�ر 

�ل�شكنية مبا يتفق مع �أحكامه.
يعد �لقر�ر خطوة مهمة يف �شبيل 
�مل��زي��د م��ن ع��و�م��ل �لأمن  حتقيق 
و�حلماية بالعتماد على �لتقنيات 
�حلديثة، و�لتي من �شاأنها �لإ�شهام 
يف �جلهود �ملبذولة من قبل �إد�ر�ت 
�ل��دف��اع �مل��دين يف �ل��دول��ة لتقدمي 
�أن��ظ��م��ة �حل��م��اي��ة للمنازل  �أف�����ش��ل 
على  بالنفع  يعود  ومب��ا  �ل�شكنية، 
بالأمان  �ل�شعور  وي��ع��زز  �ملجتمع 
لدى �لأ�شر و�لأفر�د على �ل�شو�ء، 
وي��وؤك��د ح��ر���ض حكومة �لإم����ار�ت 
وتوفري  �لإن���������ش����ان  ح���م���اي���ة  ع���ل���ى 
كما  له،  �ملعي�شة  م�شتويات  �أف�شل 

�مل�������دين ت���ن���ف���ي���ذ �أح�����ك�����ام �ل����ق����ر�ر 
و�لتعاون مع كافة �جلهات �ملعنية 

من  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  و���ش��ت��ت��وىل 
�لدفاع  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة  خ����الل 

على  ت��ن��ف��ي��ذه  �إج������ر�ء�ت  لت�شهيل 
كافة �مل�شتويات.

 حممد بن زايد: 
�لدعم و  �لهتمام  يف  فئاته  جميع  تت�ضاوى  ومتما�ضك  متالحم  • جمتمعنا 

�أ�ضا�ضية نحو مزيد من �لدمج و�لتمكني لهذه �لفئة �لأ�ضا�ضية يف �ملجتمع خطوة  �ل�ضرت�تيجية  ز�يد:  بن  •  هز�ع 
خالل 5 �ضنو�ت لتوفري بيئة منا�ضبة تتيح �لو�ضول �ملتكافئ لأ�ضحاب �لهمم للحقوق و�خلدمات و�لفر�س مبادرة   30 تنفيذ  ز�يد:  بن  حممد  بن  •  خالد 
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اأخبـار الإمـارات

و�ضول طائرة ثانية �إىل �خلرطوم �ضمن ج�ضر �لهالل �لأحمر �لمار�تي لإغاثة �ملتاأثرين من �لفي�ضانات

�لإن�شانية جتاه �ملت�شررين.
و�أ��������ش�������اف �أم��������ن ع�������ام �ل����ه����الل 
حجم  �أن  ����ش���ك  ل  �لأحمر.." 
�لكارثة �لكبري و�متد�دها حلو�يل 
يتطلب  ����ش���ود�ن���ي���ة،  ولي�����ة   16
�لإغاثية  �جلهود  من  �ملزيد  ب��ذل 
وفد  ي�شعى  ل��ذل��ك  و�لإن�����ش��ان��ي��ة، 
ه��ي��ئ��ت��ن��ا �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��و���ش��ول �إىل 
ت�����ش��رر�، وتقدمي  �مل��ن��اط��ق  �أك����رث 
ل�شكانها،  و�مل���������ش����ان����دة  �ل����دع����م 

و�نطالقا  �لإم�����ار�ت�����ي  �لأح����م����ر 
بها  ت�شطلع  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت  م��ن 
�ل�شقاء يف  �لإم���ار�ت لدعم  دول��ة 
�ملعاناة  وط��اأة  وتخفيف  �ل�شود�ن، 
عن كاهلهم، وتعزيز قدرتهم على 

جتاوز ظروف �لكارثة �لر�هنة.
�لإمار�ت  دولة  �أن  �لفالحي  و�أك��د 
مل�شاعدة  ك���ب���رية  ج����ه����ود�  ت���ب���ذل 
تد�عيات  تخطي  ع��ل��ى  �ل�����ش��ود�ن 
هذه �لكارثة، و�لعمل مع �ل�شركاء 

�إىل �أن �لوفد �شيقوم �أي�شا ب�شر�ء 
بع�ض �لح��ت��ي��اج��ات �لأخ����رى من 
�مل�شح  ب��ن��اء على  �ل�����ش��ود�ن،  د�خ���ل 
�مل��ي��د�ين و�ل��ت��ق��ي��ي��م �ل���ذي �أج���ر�ه 
�ملا�شين  �ليومين  خ��الل  �لوفد 
�لتفقدية  زي�����ار�ت�����ه  خ�����الل  م����ن 
للمناطق �لتي �جتاحها �لفي�شان. 
من جانبه �أكد �شعادة حمد حممد 
�جل��ن��ي��ب��ي، ���ش��ف��ري �ل����دول����ة لدى 
�خل��رط��وم، وق��وف دول��ة �لإمار�ت 

لهيئة  �ل���ع���ام  �لأم������ن  �ل��ف��الح��ي 
�ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي.. �إن 
ه����ذه �مل�������ش���اع���د�ت ت���اأت���ي يف �إط����ار 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
�آل ن��ه��ي��ان ويل  حم��م��د ب���ن ز�ي����د 
�لقائد  ن����ائ����ب  �أب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ، ومتابعة 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ ح��م��د�ن  �شمو 
منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان، 
�لهالل  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض  �ل���ظ���ف���رة، 

كل  وت��ق��دمي  بجانبهم  و�ل��وق��وف 
ما من �شاأنه �أن ي�شاهم يف حت�شن 

ظروفهم �حلياتية.
����ش��ت��م��ر�ر رح����الت �جل�شر  و�أك�����د 
�إىل �خلرطوم  �لإم��ار�ت��ي  �جل��وي 
خ���الل �ل��ف��رتة �ل��ق��ادم��ة، لتوفري 
�لأ�شا�شية  �لحتياجات  من  �ملزيد 
ل��ل��م��ت��اأث��ري��ن، خ��ا���ش��ة يف جمالت 
�ل�������ش���ح���ة و�ل�������غ�������ذ�ء و�لإي������������و�ء 
م�شري�  �لأط����ف����ال،  وم�����ش��ت��ل��زم��ات 

ه���ن���اك ل��ل��ح��د م����ن ت���ف���اق���م �آث�����ار 
و�لبيئية  �ل�شحية  �ل��ف��ي�����ش��ان��ات 
وفد  �أن  �إىل  م�شري�  و�لنف�شية.. 
�لهيئة �ملوجود حاليا على �ل�شاحة 
�ل�������ش���ود�ن���ي���ة، ي���ق���وم ب������دور كبري 
وتوفري  �مل��ت��اأث��ري��ن،  م�����ش��اع��دة  يف 
�حتياجاتهم �ل�شرورية يف �ملرحلة 
بالتن�شيق  �لوفد  ويعمل  �حلالية، 
�ل��دول��ة يف �خلرطوم  ���ش��ف��ارة  م��ع 
ل���ت���ع���زي���ز �����ش���ت���ج���اب���ة �لإم����������ار�ت 

•• اأبوظبي-وام: 

�م�������ض،  �خل�����رط�����وم  �ىل  و����ش���ل���ت 
ثانية،  �إمار�تية  م�شاعد�ت  طائرة 
�شمن ج�شر هيئة �لهالل �لأحمر 
�لإمار�تي �جلوي، لإغاثة �ملتاأثرين 
م���ن �ل��ف��ي�����ش��ان��ات يف �ل�������ش���ود�ن، 
�مل�شاعد�ت  �إط��ار برنامج  وذلك يف 
�لإن�����ش��ان��ي��ة �لإم���ار�ت���ي���ة �حل���ايل، 
و�لفي�شانات  �ل�شيول  �آث���ار  ل��درء 
�ل�شود�نية.  �لوليات  من  عدد  يف 
وحتمل �لطائرة كميات كبرية من 
�لعالجية  و�مل�شتلزمات  �لأدوي����ة 
و�مل�����������و�د �ل���ط���ب���ي���ة و�ل����غ����ذ�ئ����ي����ة، 
��شتقبالها  يف  وك���ان  و�لإي���و�ئ���ي���ة، 
مبطار �خلرطوم �مل�شت�شار ب�شفارة 
�ل�������ش���ود�ن، رحمه  ل����دى  �ل���دول���ة 
ف��ا���ش��ل �ل�����ش��ام�����ش��ي، ووف����د هيئة 
حممد  برئا�شة  �لأح��م��ر،  �ل��ه��الل 
يف  حاليا  �ملوجود  �جلنيبي،  �شامل 
�لهيئة  عمليات  لقيادة  �ل�����ش��ود�ن 
�إي�شال  على  و�لإ���ش��ر�ف  �لإغاثية 
�مل�شاعد�ت �إىل م�شتحقيها يف عدد 
�ل��ولي��ات �لأك��رث ت�شرر� من  من 

كارثة �لفي�شانات.
وقال �شعادة �لدكتور حممد عتيق 

ق����ي����ادة و���ش��ع��ب��ا م����ع �لأ�����ش����ق����اء يف 
�ل�شود�ن يف كل �لأحو�ل و�لظروف، 
وقال �إن تو�جد �لإمار�ت �لإن�شاين 
و�لتنموي على �ل�شاحة �ل�شود�نية 
ل��ي�����ض ب��ج��دي��د، ب���ل م�����ش��ت��م��ر من 
يرتبط  ول  �ل�������ش���ن���ن،  ع�������ش���ر�ت 
م��ع��ي��ن��ة، م�شري�  �أزم����ة  �أو  ب��ك��ارث��ة 
�أو�ئل  �إىل �أن �لإم��ار�ت تعتر من 
�ل���دول �لتي جت��اوب��ت م��ع ظروف 
حاليا  وتتو�جد  �حلالية،  �لكارثة 
�مل�شاعد�ت  لتقدمي  �مل��ي��د�ن  د�خ��ل 
�ملجالت،  خمتلف  يف  �ل�شرورية 
�لهالل  �لإن�������ش���اين  ذر�ع���ه���ا  ع���ر 
و�ملنظمات  �لإم����ار�ت����ي،  �لأح���م���ر 

و�جلمعيات �لإمار�تية �لأخرى.
" تعتر هذه  �جل��ن��ي��ب��ي  و�أ����ش���اف 
�مل��ق��دم��ة م��ن �لهالل  �مل�����ش��اع��د�ت 
لل�شعب  �لإم��������ار�ت��������ي  �لأح������م������ر 
�شمن  �ل�������ش���ق���ي���ق،  �ل�����������ش�����ود�ين 
�لإن�شانية  �لإمار�تية  �ل�شتجابة 
�ملخاطر  ودرء  �ملتاأثرين،  مل�شاندة 
�ملحدقة بهم، وتعتر هذه �ل�شحنة 
�ملتنوعة  �مل�����ش��اع��د�ت  م��ن  �لثانية 
�لإم��ار�ت��ي، حيث  �لأحمر  للهالل 
يوم  �خلرطوم  �إىل  �لأوىل  و�شلت 

�لثالثاء �ملا�شي".

�لإمار�ت تر�ضل م�ضاعد�ت طبية عاجلة �إىل �لعر�ق لتعزيز جهوده يف مكافحة كورونا
•• اأبوظبي-وام:

�أر���ش��ل��ت دول����ة �لإم�������ار�ت، �م�����ض، ط��ائ��رة م�����ش��اع��د�ت حت��م��ل 20 ط��ن��ا من 
�لإمد�د�ت �لطبية و�أجهزة �لفح�ض �إىل �لعر�ق، لدعم جهود 20 �ألفا من 
�لعاملن يف جمال �لرعاية �ل�شحية، وتعزيز قدر�تهم يف �حلد من �نت�شار 

فريو�ض كورونا �مل�شتجد " كوفيد19-".
�لإمار�ت  �لذي تقدمه دولة  �لكبري  �لدعم  �إط��ار  �مل�شاعد�ت يف  وتاأتي هذه 
�ملجالت  كافة  يف  �ل��ع��ر�ق  كرد�شتان  و�إقليم  �ل�شقيقة  �ل��ع��ر�ق  جلمهورية 

�لقت�شادية و�لتجارية و�ل�شتثمارية.
وحتر�ض دولة �لإمار�ت من خالل هذه �مل�شاعد�ت على �مل�شاهمة يف تعزيز 
�لعر�ق  �ل�شحية يف  �لرعاية  قدر�ت �لطو�قم �لطبية و�لعاملن يف �ملجال 

ملو�جهة فريو�ض كورونا �مل�شتجد.
1412 طنا من  �أك��رث م��ن  �ل��ي��وم،  �أن دول��ة �لإم����ار�ت، قدمت حتى  يذكر 
من  مليون   1.4 نحو  منها  ��شتفاد  دول���ة،   118 م��ن  لأك���رث  �مل�����ش��اع��د�ت 

�لعاملن يف �ملجال �لطبي.

�ضمن مبادرة حممد بن ز�يد .. تطعيم �أكرث من 12 مليون طفل باك�ضتاين �ضد �ضلل �لأطفال
•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  �شمن 
�أعلنت  �لعامل..  يف  �لأطفال  �شلل  مر�ض  ل�شتئ�شال  نهيان 
حملة  جناح  عن  باك�شتان  مل�شاعدة  �لإمار�تي  �مل�شروع  �إد�رة 
�لثانية  �ل�شتثنائية  حملتها  تنفيذ  يف  للتطعيم  �لإم���ار�ت 
�شلل  �شد  �لإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية  �أط��ف��ال  لتطعيم 
مت  حيث  �مل�شتجد،  كورونا  فريو�ض  تف�شي  ظل  يف  �لأطفال 
تنفيذ   2020 �أغ�شط�ض   26 17 حتى  �لفرتة من  خالل 
ح��م��ل��ة رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ت��ط��ع��ي��م �أك����رث م���ن 12 م��ل��ي��ون��ا و788 
���ش��ن��و�ت، وقد  �أع��م��اره��م ع��ن �خلم�ض  �أل���ف طفل مم��ن تقل 
����ش��ت��ط��اع��ت �حل��م��ل��ة م��ن �إي�����ش��ال �ل��ل��ق��اح��ات وت��ط��ع��ي��م 12 
مليونا و144 �ألفا و323 طفال �شد �شلل �لأطفال بن�شبة 

جناح بلغت 95%.
�مل�شروع  �ل��غ��ف��ل��ي م���دي���ر  ع���ب���د�هلل خ��ل��ي��ف��ة  ����ش���ع���ادة  وق�����ال 
للتطعيم  �لإم���ار�ت  حملة  �إن  باك�شتان  مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  �إح���دى 
تاأتي  �ل��ع��امل،  يف  �لأط��ف��ال  �شلل  م��ر���ض  ل�شتئ�شال  نهيان 
يف �إط���ار �لنهج �لإن�����ش��اين ل��دول��ة �لإم����ار�ت وب��ال��ت��ع��اون مع 
�ملنظمات و�ملوؤ�ش�شات �لدولية لتقدمي �مل�شاعد�ت �لإن�شانية 
و�ل�شحية للمجتمعات و�ل�شعوب �ملحتاجة و�لفقرية، ودعم 

و�لتقليل  �لأطفال  �شلل  مر�ض  ل�شتئ�شال  �لعاملية  �جلهود 
�مل�شتهدف  �ل��دول  يف  كبرية  بن�شبة  به  �لإ�شابة  ح��الت  من 
وجمهورية  �لإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية  وه��ي  باملبادرة 
�أفغان�شتان �لإ�شالمية. و�أكد �لغفلي �لأهمية �لكبرية لنجاح 
هذه �حلملة �لتي نفذت لل�شهر �لثاين على �لتو�يل لتطعيم 
�أطفال جمهورية باك�شتان �لإ�شالمية �شد �شلل �لأطفال يف 
ظل تف�شي فريو�ض كورونا �مل�شتجد م�شري�ً �إىل �أن �لهدف من 
تنفيذ �حلملة هو وقاية �لأطفال �ل�شغار من خطر �نت�شار 
�لإ�شابات به  �ل��ذي بلغ عدد ح��الت  فريو�ض �شلل �لأطفال 
68 حالة، وبخا�شة يف �ملناطق �لتي  هذ� �لعام يف باك�شتان 
يعتر �أطفالها �لأكرث تهديد�ً وعر�شة لالإ�شابة ، وقد �شمل 
�لنطاق �جلغر�يف للحملة 88 منطقة من �ملناطق �ل�شعبة 
و�ملناطق  بختونخو�  خ��ي��ر  �أق��ل��ي��م  يف  �خل��ط��ورة  و�ل��ع��ال��ي��ة 
�لقبلية، و�إقليم بلو�ش�شتان، و�إقليم �لبنجاب، و�إقليم �ل�شند، 
ومب�شاركة �أكرث من 82 �ألف عن�شر من �لأطباء و�ملر�قبن 
�أف���ر�د  �أل��ف��ا م��ن   20 و�أع�����ش��اء ف���رق �لتطعيم، و�أك����رث م��ن 

�حلماية و�لأمن وفرق �لإد�رة و�لتن�شيق.
ب��اإج��ر�ء�ت وتد�بري حديثة  �أن ه��ذه �حلملة نفذت  و�أو���ش��ح 
ومبعايري وقائية عالية، �شملت �إقامة دور�ت تدريبية لتاأهيل 
و�ملخاطر  �مليد�نية  �لتحديات  ظ��ل  يف  �ملهمة  لأد�ء  �ل��ك��ادر 
�لأطفال  حماية  و�شمان  و�شالمتهم،  بحمايتهم  �ملتعلقة 

"كورونا"،  بفريو�ض  �لإ���ش��اب��ة  م��ن  بالتطعيم  �مل�شتهدفن 
�ملالب�ض  ت�شمل  �شخ�شية  وقاية  مبعد�ت  تزويدهم  مت  كما 
و�لكمامات و�لقفاز�ت ومو�د �لتعقيم، بالإ�شافة �إىل تنفيذ 
لت�شجيع  و�لجتماعية،  �لإعالمية  للتوعية  جديدة  خطة 
ووقايتهم  �أب��ن��ائ��ه��م  بتطعيم  �مل���ب���ادرة  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م  �لآب����اء 
من  حمايتهم  �إىل  بالإ�شافة  �لأط��ف��ال  ب�شلل  �ل�شابة  من 

�لتعر�ض خلطر �لإ�شابة بفريو�ض كورونا.
و�شملت �لإجر�ء�ت �لحرت�زية لفرق �لتطعيم �أثناء تنفيذ 
�حل��م��ل��ة �إج�����ر�ء �ل��ف��ح��و���ش��ات �ل�����ش��ام��ل��ة ل��ه��م و�ل��ت��اأك��د من 
�مل�شاركة  قبل  "كورونا"  بفريو�ض  �لإ�شابة  من  �شالمتهم 
يف  عاما   50 عمره  يتجاوز  من  م�شاركة  ومنع  �حلملة،  يف 
�حلملة، وكذلك منع م�شاركة �أي م�شاب باأمر��ض مزمنة، 
وعدم زيادة عدد �أي فريق تطعيم عن فردين، ومنعهم من 
مل�ض �لأطفال مبا�شرة �أثناء �لتطعيم، وحماية �لأم�شال من 
�للم�ض من �أي طرف �آخر، بالإ�شافة �إىل �إجر�ء وقائي �آخر 
قبل  �أيديهم  بتعقيم  يتعلق  �لأط��ف��ال  و�أم��ه��ات  لآب��اء  موجه 

تطعيم �أطفالهم، وتوزيع �لكمامات �ملجانية عليهم.
 2014 ع���ام  ب�����د�أت  للتطعيم  �لإم�������ار�ت  ح��م��ل��ة  �أن  ي��ذك��ر 
 468 �إع��ط��اء   ،2020 �أغ�شط�ض  �شهر  حتى  و��شتطاعت 
مليونا و443 �ألفا و542 جرعة تطعيم �شد مر�ض �شلل 

�لأطفال لأكرث من 86 مليون طفل باك�شتاين.
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اأخبـار الإمـارات
��ضتمر�ر مبادرة �أم �لإمار�ت قدوة ملهمة حتى 2 دي�ضمرب �لقادم

•• اأبوظبي-وام:

و�لثقافية  �ملجتمعية  للمبادر�ت  نهيان  �آل  �أحمد  بنت  ميثاء  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
باليوم  �لدولة  �حتفالت  �لإم��ار�ت قدوة ملهمة" حتى  "�أم  ��شتمر�ر مبادرة 
�لوطني �لتا�شع و�لأربعن يف �لثاين من دي�شمر �لقادم، وذلك بعد �لإقبال 
مل�شاعر  تر�شيخاً  �ملجتمع  �شر�ئح  خمتلف  من  �مل��ب��ادرة  �شهدته  �ل��ذي  �لكبري 
�حلب و�لعرفان ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي 
ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�ض  رئي�شة  �لعام 

�لتنمية �لأ�شرية "�أم �لإمار�ت".
"�أم �لإم��ار�ت نور يتالألأ يف �شماء �لإمار�ت" كانت �ملوؤ�ش�شة قد  وحتت �شعار 
�ملا�شي  �أغ�شط�ض  �لإم��ار�ت��ي��ة خ��الل �شهر  �مل���ر�أة  ي��وم  �مل��ب��ادرة يف  ب��دء  �أعلنت 

لت�شكل  تركيبها  يتم  "�لبازل"  �ملمغنطة  �لقطع  من  جمموعة  توزيع  عر 
"�أم �لإمار�ت" مع تدوين ر�شائل يف حمبة �شموها يف مكان خم�ش�ض  �شعار 
زيادة  على  �لقادمة  �لفرتة  خالل  �ملوؤ�ش�شة  و�شتعمل  �ل�شعار.  بجانب  لذلك 
�إم��ار�ت �لدولة، حيث �شيقوم فريق  �لرقعة �جلغر�فية للمبادرة لت�شمل كل 
عمل �ملبادرة بزيارة خمتلف �لدو�ئر و�جلهات �حلكومية و�خلا�شة للتعريف 
بها، بالإ�شافة لاللتقاء باأفر�د �ملجتمع يف �لأماكن �لعامة و�ملر�كز �لتجارية 
وحتقيق  �جل��م��ه��ور،  م��ن  ممكنة  �شريحة  لأك��ر  ب��امل��ب��ادرة  �لتعريف  ل�شمان 

م�شتهدفات �ملبادرة �لتي بد�أت من �لعا�شمة �أبوظبي.
�إد�رة  رئي�شة جمل�ض  نهيان  �آل  بن مبارك  �أحمد  بنت  �ل�شيخة ميثاء  وقالت 
�ملوؤ�ش�شة : مل�شنا تفاعل �ملجتمع �لإمار�تي مبختلف �شر�ئحه مع �ملبادرة منذ 
�ليوم �لأول، وذلك لي�ض بغريب على جمتمع يكن كل م�شاعر �ملحبة ل�شخ�شية 

��شتثنائية لطاملا كانت ملهمة للمر�أة �لإمار�تية ب�شكل خا�ض ولأبناء �لإمار�ت 
ب�شكل عام، فهي رفيقة درب موؤ�ش�ض �لحتاد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�ل نهيان - طيب �هلل ثر�ه - و�لر�ئدة يف دعم �ملر�أة حملياً وعاملياً يف خمتلف 

�ملجالت للنهو�ض بها لتكون عن�شر� هاماً يف م�شرية بناء �لدولة.
�ملر�أة  �ل��دول��ة بيوم  �مل��ب��ادرة م��ع �حتفالت  �ن��ط��الق  �خ��رتن��ا  و�أ���ش��اف��ت قائلة 
�أن  موؤكدة  مبارك،  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو  مميز  يوم  لكونه  �لإمار�تية 
�شموها �لأ�شا�ض لنه�شة �ملر�أة �لإمار�تية منذ قيام �لحتاد، و�خرتنا �نتهاء 
�ملبادرة يف يوم مميز �آخر وهو يوٌم �ختاره �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه ليكون يوما لحتاد دولة �لإمار�ت، ومثلما �نطلقنا 
يف �لعا�شمة �أبوظبي �شنحر�ض على �أل نختتم �ملبادرة �إل باملرور على �إمار�ت 

�لدولة كافة.

�لإمار�ت"  "�أم  �أن  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  �أح��م��د  بنت  ميثاء  �ل�شيخة  و�أك���دت 
�ملو�طنن  �أبنائها  م��ن  �ل�شادقة  �حل��ب  م�شاعر  م��ن  ك��ب��ري�ً  ر���ش��ي��د�ً  متتلك 
و�ملقيمن على حد �شو�ء، فاجلميع يعرف �جلهد �لذي قامت به �شموها يف 
لدعمها  ف�شخرت  �لحت��اد،  فجر  منذ  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  م�شتقبل  ��شت�شر�ف 
و�جلمعيات،  �ملوؤ�ش�شات  لذلك  و�أ�ش�شت  و�لو�شائل،  �ل�شبل  خمتلف  ومتكينها 
نبادلها  �أن  ت�شتحق  ب��ذل��ك  وه���ي  �مل�����ر�أة،  دع���م  �شبيل  يف  �مل���ب���ادر�ت  و�أط��ل��ق��ت 
�آل نهيان  �أحمد  جميعاً م�شاعر �لعرفان و�ملحبة. ودعت موؤ�ش�شة ميثاء بنت 
�حلملة  م��ع  للتفاعل  كافة  �ملجتمع  �أب��ن��اء  و�لثقافية  �ملجتمعية  للمبادر�ت 
�لو�شائل  خمتلف  �لإمار�ت" عر  ل�" �أم  م�شاعرهم  عن  �لتعبري  خ��الل  من 
�لتو��شل  و�شائل  عر  �لر�شائل  تلك  وم�شاركة  و�ملقروءة  و�مل�شموعة  �ملرئية 

�لجتماعي عر و�شم #�?م_�ل?مار�ت_قدوة_ملهمة ".

بالتعاون مع وزارة اخلارجية  والتعاون الدويل 

�ملوؤ�ض�ضة �لحتادية لل�ضباب تطلق �لدورة �خلام�ضة لـربنامج �لإمار�ت للمندوبني �ل�ضباب لدى �لأمم �ملتحدة
�صما املزروعي: ال�صباب الإماراتي يقدم منوذجًا ملهمًا يف مناق�صة الق�صايا العاملية وابتكار احللول الفاعلة لها

�ضقر غبا�س: �لتفاق بني �لبحرين و�إ�ضر�ئيل 
ة يف دعم �ل�ضتقر�ر يف �ملنطقة خطوة مهمَّ

حممد مطر �لكعبي : �عالن �ل�ضالم �ضياج ��ضتقر�ر للبحرين و�ملنطقة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت �ملوؤ�ش�شة �لحتادية لل�شباب 
�خلارجية  وز�رة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
و�ل����ت����ع����اون �ل�������دويل ع����ن �إط�����الق 
"برنامج  م���ن  �خل��ام�����ش��ة  �ل�����دورة 
�لإمار�ت للمندوبن �ل�شباب لدى 
�إىل  يهدف  �ل��ذي  �ملتحدة"،  �لأمم 
رفع وعي �ل�شباب بدور �لإمار�ت يف 
و�إ�شر�كهم  �ملتحدة،  �لأمم  منظمة 
�خلارجية  �ل��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  يف 
�إك�شابهم  خ����الل  م���ن  ل����الإم����ار�ت 
�ملمار�شات  �أح���دث  �خل���ر�ت جت��اه 
تاأهيل  �أج����ل  م���ن  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
ج��ي��ل ج��دي��د م��ن �ل�����ش��ب��اب �لقادر 
خمتلف  يف  �لإم����ار�ت  متثيل  على 

�ملحافل �لدولية. 
توفري  �إىل  �ل��رن��ام��ج  ي��ه��دف  كما 
�مل�شاركن  لل�شباب  �ملالئمة  �لبيئة 
ل���ب���ن���اء ق���در�ت���ه���م  �ل����رن����ام����ج  يف 
�شبكة  وتكوين  مهار�تهم  و�شقل 
خططهم  ت��دع��م  مهنية  ع��الق��ات 
�مل�شاهمة  ع��ن  ف�شاًل  �مل�شتقبلية، 
�ملتحدة  �لأمم  ن��ق��ا���ش��ات  �إث����ر�ء  يف 
وتعريف  �ل�شباب،  بقطاع  �ملعنية 
�ملجتمع �ل��دويل ب��الإجن��از�ت �لتي 

حققها �ل�شباب �لإمار�تي. 
ب��ن��ت �شهيل  ���ش��م��ا  �أك������دت م���ع���ايل 
ل�شوؤون  �ل��دول��ة  �مل��زروع��ي وزي���رة 
�لإم�������ار�ت  ب���رن���ام���ج  �أن  �ل�����ش��ب��اب 
يج�شد  �ل�������ش���ب���اب  ل���ل���م���ن���دوب���ن 
�ل���ر����ش���ي���دة بخلق  �ل���ق���ي���ادة  روؤي������ة 
�ل�شاب  ل�شخ�شية  ع��امل��ي  من����وذج 

ح��ي��ث مت��ّك��ن �ل�����ش��ب��اب �لإم���ار�ت���ي 
م���ن خ��الل��ه ت��ق��دمي من����وذج دولة 
�لإمار�ت �لر�ئد يف متكن �ل�شباب 
�ل�����ع�����امل، و���ش��ج��ع��ه��م على  �أم��������ام 
�مل�شاهمات  م���ن  �ل��ع��دي��د  ت��ق��دمي 
�لق�شايا  خمتلف  ح���ول  و�ل�����روؤى 
�ل�شبابية، و�كت�شاب �خلر�ت �لتي 
توؤهلهم لتمثيل دولة �لإم��ار�ت يف 

�مل�شتقبل".
وبينت معاليها �أن �مل�شاركة �لفاعلة 
�ملحفل  �لإم��ار�ت��ي يف هذ�  لل�شباب 
�لدويل، هو �إ�شافة �إىل �لإجناز�ت 
جميع  يف  �ل�����ش��ب��اب  يحققها  �ل��ت��ي 
�مل�شتويات  �لقطاعات وعلى جميع 
و�لتي �أ�شبحت حمل وتقدير عاملي 
نظر�ً للمكانة �ملميزة �لذي يحظى 
�لإمار�تي  �ملجتمع  يف  �ل�شباب  بها 
يف ظ��ل �ل��ت��م��ك��ن و�له��ت��م��ام غري 
�لقيادة  ت���ول���ي���ه  �ل������ذي  �مل����ح����دود 

�لر�شيدة لهم". 
����ش���ع���ادة �شعيد  ق����ال  م���ن ج���ان���ب���ه، 
�ملوؤ�ش�شة  ع�����ام  م���دي���ر  �ل���ن���ظ���ري 
"�أ�شبحت  ل��ل�����ش��ب��اب:  �لحت���ادي���ة 
�لإمار�تي  �ل�شباب  متكن  عملية 
�لدعم  �أ�����ش����ك����ال  ك���اف���ة  وت����ق����دمي 
وتطوير  خ��ر�ت��ه��م  ل��ت��و���ش��ي��ع  ل���ه 
يحتذى  عاملياً  منوذجاً  مهار�تهم 
دولة  يف  �ل�شباب  ي�شكل  حيث  ب��ه، 
للتنمية  �لإم��ار�ت حمركاً حقيقياً 
�ملزيد  حتقيق  �أج��ل  م��ن  �لب�شرية 
من �لإجناز�ت و�لتقدم، وقد جنح 
يف  لفت  ب�شكل  �لإمار�تي  �ل�شباب 
ل��ب��الده يف  ���ش��ورة م�شرفه  تقدمي 

•• اأبو ظبي-الفجر:

رئي�ض  غبا�ض  �شقر  معايل  �أك��د   
على  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�ض 
�إقامة  �لبحرين  مملكة  ق��ر�ر  �ن 
ع���الق���ات دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة م���ع دولة 
��ة يف دعم  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل خ��ط��وة م��ه��مَّ
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل����ش���ت���ق���ر�ر 
�لأو�������ش������ط، و�����ش����وف ت�������ش���اه���م يف 
�ملنطقة،  ل���دول  �لتنمية  م�شرية 
ت�شودها  جديدة  مرحلة  وتد�شن 
وتفتح  �مل�������ش���رتك  �ل���ع���م���ل  ق���ي���م 
�لتعاون �لدويل  �أرح��ب من  �أف��اق 

وق����ال م�����عاليه �ن �إعل�����ان �ق�����امة 
�لبحرين  مملكة  بن  �لع�����القات 
م�شلحة  يف  ي�����ش��ب  و����ش�����������ر�ئ��ي��ل 
�م�������ن �مل���ن���ط���ق���ة و������ش����ت����ق����ر�ره����ا 
�آف���اقاً  وي��ف��ت�����������������ح  و�زده�������������������اره���ا 
�نفر�جاً  وميثل  لل�شالم  جديدة 
�لعربية- �لع����الق��ات  يف  ك��ب��ري�ً 

�لإ�شر�ئيلية.
 لن �لتعاون ل �ل�شر�ع هو �لذي 
�ل��ت��ف��اع��ل بن  ي��ح��ك��م  �أن  ي��ج��ب 
ر�شالة  وي��وج��ه  �ملختلفة  �ل����دول 
�ل�شعوب  �ىل  وم�شجعة  �إيجابية 

و�لدول �لأخرى.

•• اأبوظبي-وام:

�أك���د ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور حم��م��د مطر 
�لعامة  �لهيئة  رئي�ض  �لكعبي  �شامل 
�أن  و�لأوق����اف  �لإ�شالمية  لل�شوؤون 
�عالن �ل�شالم بن مملكة �لبحرين 
��شتقر�ر  �شياج  هو  �إ�شر�ئيل  ودول��ة 

للمنطقة.
ململكة  �����ش����ع����ادت����ه..ن����ب����ارك  وق�������ال 
وحكومة  ملكا  �ل�شقيقة  �لبحرين 
و����ش���ع���ب���ا ه������ذ� �لت�����ف�����اق م����ع دول����ة 
منطقتنا  �إن  و�أ����ش���اف  �إ�شر�ئيل". 
�لعربية بحاجة �إىل ت�شافر �جلهود 
عالقات  وبناء  و�لتفاهم  و�لتعاون 
و����ش���ر�ك���ات ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �لح�����رت�م 
�لعدل  م���ب���ادئ  وت��ر���ش��ي��خ  �مل���ت���ب���ادل 
وح���ف���ظ �حل���ق���وق و�مل���و�ط���ن���ة لكل 
�ملجتمعي،  �ل�شلم  وتعزيز  �ل�شعوب، 

و�لو�جب �أن ندعم ون�شاند كل �تفاق 
ب��ن �ل����دول ي��وؤ���ش�����ض ل��ب��ن��اء ج�شور 
�أخوية وبناء عالقات وطيدة حتفظ 
م�شالح �ل�شعوب و�لدول، وياأخذ يف 
مزدهر  م�شتقبل  �شناعة  �حل�شبان 
لالأجيال وتهيئة بيئة �آمنة لكل بني 

�لب�شر".
و�أو�شح �شعادته �أن �ملتاأمل يف تاريخنا 
�لتفاقيات  �أن  ي����درك  �لإ���ش��الم��ي 
و�مل��ع��اه��د�ت �ل��ن��ب��وي��ة ك��ان��ت م��ع كل 
�لديانات و�شائر �ملجتمعات، وفق ما 
تقرره �مل�شلحة ، ون�شتلهم من ذلك 
�ملرمة  و�مل��ع��اه��د�ت  �لتفاقيات  �أن 

�ليوم من �شاأن �لدول وحكامها.
�لنمو  م�����ن  م����زي����د  �إىل   " وق�������ال 
و�لزدهار  و�حل�شاري  �لقت�شادي، 
يف مملكة �لبحرين �ل�شقيقة وهنيئاً 

لكم حكمة �مللك و�لقيادة".

�لإم�����ار�ت�����ي ومت��ك��ي��ن��ه ودع���م���ه يف 
�مل�شاركة  و�أن  �ل��دول��ي��ة،  �مل��ح��اف��ل 
�مل�شتمرة لل�شباب �لإمار�تي يف هذ� 
نوعية  حم��ط��ة  ت�شكل  �ل��رن��ام��ج 
ومهار�ت  ق��در�ت  لتطوير  رئي�شية 
�ل�شباب م��ن خ��الل �لط���الع على 
يتم  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة  �لق�شايا  �أه���م 
منظمة  �أروق��������ة  د�خ������ل  ط���رح���ه���ا 
ت�شجيعهم  �ملتحدة، وكذلك  �لأمم 
�لق�شايا  وم��ن��اق�����ش��ة  ب��ح��ث  ع��ل��ى 
تو�جه  �ل��ت��ي  �لعاملية  و�ل��ت��ح��دي��ات 
�لفاعلة  �ل�شباب مع طرح �حللول 
لها ومبا يعود بالفائدة على �شباب 

�لعامل.
�شعد�ء  "نحن  م��ع��ال��ي��ه��ا:  وق��ال��ت 
وز�رة  م����ع  �مل���م���ت���دة  ب���ال�������ش���ر�ك���ة 
�خل����ارج����ي����ة و�ل����ت����ع����اون �ل������دويل 
لإتاحة �لفر�شة لل�شباب �لإمار�تي 
خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية للم�شاركة 
للمندوبن  �لإم�����ار�ت  ب��رن��ام��ج  يف 
�ملتحدة،  �لأمم  ل�����دى  �ل�������ش���ب���اب 

�ملحافل �لدولية، ونحن م�شتمرون 
يف دعم �ل�شباب �لإمار�تي وتقدمي 
ك���ل ���ش��ب��ل �ل���ع���ون ل���ه �ل��ت��ي نطمح 
من خاللها �أن ي�شارك �ل�شباب يف 
�لإمار�تية  �لدبلوما�شية  م�شتقبل 
وتطوير عملها مبا يلبي تطلعات 

وروؤى قيادتنا �لر�شيدة".
ويف هذ� �لإطار �أعلنت �ملوؤ�ش�شة عن 
فتح باب �لت�شجيل يف �لرنامج عر 
https:// �لإل��ك��رتوين:  �ملوقع 
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من �شبتمر �جل��اري، حيث �شيتم 
�إج�����ر�ء ف��ع��ال��ي��ات �ل��رن��ام��ج )عن 
نيويورك  م��دي��ن��ة  ب��ت��وق��ي��ت  ب��ع��د( 
تنفيذ  ب�شبب  وذل���ك  �لأم��ري��ك��ي��ة، 
للوقاية  �لح���رت�زي���ة  �لإج�����ر�ء�ت 
من وباء فريو�ض كورونا �مل�شتجد 
�ختيار  بعدها  ليتم  "كوفيد19"، 
لالن�شمام  �إم����ار�ت����ي����ن  ����ش���اب���ن 
لرنامج �لأمم �ملتحدة للمندوبن 

وتعزيز �ل�شلم و�ل�شتقر�ر و�لمن 
و�لزدهار ل�شعوب �ملنطقة.

وتثبيت ركائز �ل�شالم و�ل�شتقر�ر.
ي��وؤك��د عليه ديننا  " ه���ذ� م��ا  وق���ال 
�لإ����ش���الم���ي �حل��ن��ي��ف وت�����ش��ع��ى �إىل 
ت��ر���ش��ي��خ��ه وت��ك��ري�����ش��ه ع��ل��ى �أر�����ض 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  �ل���و�ق���ع 
قيادتنا  من  حكيمة  ب��روؤى  �ملتحدة 
" من �حلكمة  و�أ���ش��اف  �لر�شيدة". 

عليهم  �شتنطبق  مم��ن  �ل�����ش��ب��اب، 
لاللتحاق  �لخ����ت����ي����ار  م���ع���اي���ري 
و�ل���ذي ميتد لثالث  ب��ال��رن��ام��ج، 
و�شهرين كحد  �أدن��ى  �أ�شابيع كحد 

�أق�شى.
وتت�شمن معايري �ختيار �ملندوبن 
عدة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �إىل  �ل�����ش��ب��اب 
�شروط ت�شمل: �أن يكون �ملتقدم من 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  مو�طني 
�مل����ت����ح����دة، وي���������رت�وح ع����م����رة من 
�تقانه  مع  عاماً   25 وحتى   20
و�لجنليزية.  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��ت��ن 
مبهار�ت  �مل��ت��ق��دم  مت��ت��ع  وك���ذل���ك 
و�خلطابة  �لتو��شل  يف  �شخ�شية 
�أمام �جلمهور، ف�شاًل عن �شرورة  
�لتي  �لرئي�شية  بالق�شايا  �لإمل���ام 

تو�جه �ل�شباب يف دولة �لإمار�ت. 
يذكر �أن برنامج �ملندوبن �ل�شباب 
�إىل �لأمم �ملتحدة �نطلق يف دورته 
قبل  م����ن   2016 ع�����ام  �لأوىل 
جمل�ض �لإمار�ت لل�شباب بالتعاون 
و�لتعاون  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  م���ع 
�لبعثة  خ�������الل  وم�������ن  �ل����������دويل 
�ل��د�ئ��م��ة ل���دول���ة �لإم�������ار�ت لدى 
ويهدف  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم  منظمة 
ممثلن  ل�����ش��م  �ل������دول  ح���ث  �إىل 
للم�شاركة  وف����وده����ا  �إىل  ���ش��ب��اب 
�لعامة،  �جل��م��ع��ي��ة  م��ن��اق�����ش��ات  يف 
و�ملجل�ض �لقت�شادي و�لجتماعي 
ذ�ت  و�ملناق�شات  �لفنية  و�للجنة 
�ل�شباب  ت��ق��دمي  وت�شجيع  ���ش��ل��ة، 
�إىل وفودهم  �أو مقرتحات  حللول 

ب�شاأن �مل�شائل �ملتعلقة بال�شباب. 

�ضيف دبي 2020 .. �حلمالت �لرتويجية و�لعرو�س �لفندقية و �لرتفيهية جذبت �لعائالت و�لزو�ر
•• دبي- وام:

�لرتويجية  �حل����م����الت  ح���ق���ق���ت 
زخر  �لتي  �لرتفيهية  و�ل��ع��رو���ض 
�لعام  2020 هذ�  بها �شيف دبي 
جن��اح��ا ف���اق �ل��ت��وق��ع��ات م���ن قبل 
و�ل��ع��ائ��الت من  و�ملقيمن  �ل���زو�ر 
و�جلن�شيات  �لأع�����م�����ار  خم��ت��ل��ف 
�لت�شوق  م����ر�ك����ز  ����ش���ه���دت  ح���ي���ث 
بالتجزئة و�ملطاعم  �لبيع  ومنافذ 
من����و� وح���رك���ة ن�����ش��ط��ة وزي������ادة يف 
�ملبيعات  ون�شبة  �مل��رت��ادي��ن  �أع����د�د 
�لأن�شطة  ف��ت��ح  �إع����ادة  خ��ا���ش��ة م��ع 
�حلركة  تقييد  بعد  �لإق��ت�����ش��ادي��ة 
جائحة  ب�������ش���ب���ب  �أ�����ش����ه����ر  ل����ع����دة 
دبي  "كوفيد19-"و�إ�شتقبال 
�ل�����ش��اب��ع من  م��ن  �إع��ت��ب��ار�  لل�شياح 

�شهر يوليو �ملا�شي .
كما �شهدت فنادق دبي هذ� �ل�شيف 
و�لزو�ر  �لعائالت  قبل  من  �إقبال 
�خل�شومات  و  ل��ل��ع��رو���ض  ن���ظ���ر� 

قدمت   "  2020 دب�����ي  ����ش���ي���ف 
�لإجمالية  قيمتها  بلغت  ج��و�ئ��ز� 
بينها  م���ن  دره�����م  م��ل��ي��ون   6.2
�شمن  ف�����اخ�����رة  ������ش�����ي�����ار�ت   10
�أب����رز  و�إربح"يف  "�أنفق  ع���رو����ض 
بدبي  �لت�شوق  وم��ر�ك��ز  �ل��وج��ه��ات 
�مل��ت�����ش��وق��ن حظو�  ب������اأن  م���ن���وه���ا 
بالعرو�ض  �لإ���ش��ت��م��ت��اع  ب��ف��ر���ش��ة 
�لت�شوق  م��ر�ك��ز  يف  و�لتخفي�شات 
معايري  ب���اأع���ل���ى  �إل���ت���زم���ت  �ل���ت���ي 

�إحدى   - و�لتجزئة  للمهرجانات 
�ملوؤ�ش�شات �لتابعة لد�ئرة �ل�شياحة 
و�ل���ت�������ش���وي���ق �ل����ت����ج����اري ب���دب���ي " 
�ملنظمة  �جل��ه��ة   " لل�شياحة  دب���ي 
 - "2020 دب���ي  �شيف  مل��ف��اج��اآت 
�لأحد�ث  م��ن  تعتر  �مل��ف��اج��اآت  �أن 
�مل��ه��م��ة ع��ل��ى قائمة  و�مل��ه��رج��ان��ات 
جدول فعاليات قطاع �لتجزئة يف 
ينتظره �جلميع  ح��دث  وه��و  دب��ي 
من مو�طنن ومقيمن وزو�ر كل 
عام ب�شغف كبري ويت�شمن �لكثري 
ت�شفي  �لتي  �ملميزة  �لتجارب  من 
و�ل�شرور  و�مل����رح  �ل��ب��ه��ج��ة  �أج�����و�ء 
�ل��ع��رو���ض �لرتويجية  م��ن خ��الل 
و�لأن�شطة  �مل���م���ي���زة  و�جل�����و�ئ�����ز 
�إىل  م�شري�  �ملتنوعة  و�لفعاليات 
دب���ي- يف  "�لعيد  �ح���ت���ف���الت  �أن 
"�لعودة  ومو�شم  �لأ�شحى"  عيد 
من  �مل��زي��د  �أ�شافت  �ملد�ر�ض"  �إىل 
�ل��زخ��م ل��الأ���ش��و�ق وزي���ادة مبيعات 

مر�كز �لت�شوق و�ملتاجر .

و�ملوؤ�ش�شات  �مل���وؤث���ري���ن  �أب�����رز  م���ن 
�ل��ر�ئ��دة يف دب��ي لإط��الق حتديات 
زي�����ارة وجهات  ت��ت�����ش��م��ن  ج���دي���دة 
مغامر�ت  خم�ض  و�إمت���ام  متعددة 
خم���ت���ل���ف���ة مب�����ا يف ذل������ك جت�����ارب 
�لتجارب  م��ن  و�ل��ع��دي��د  �ل��ت�����ش��وق 
�لأخرى لزيادة م�شتويات �لت�شويق 
و�ملغامرة.. يف حن ركزت �حلملة 
�مل�شاركة  ف��ري��د م��ن  ع��ل��ى م��ف��ه��وم 
ت���ب���ادل���ه ن��خ��ب��ة م���ن ق�����ادة �ل�����ر�أي 
و�ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة �لذين �شاركو� 
�لإجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  عر 
ووجهات  م���و�ق���ع  خ��م�����ش��ة  ���ش��م��ن 

مميزة يف دبي .
" ه��ذ� �لعام  " �شيف دب��ي  ومت��ي��ز 
بتقدمي باقة متنوعة من �لعرو�ض 
�حلفل  ومنها  و�ملو�شيقة  �لفنية 
ح�شن  �لإمار�تي  للفنان  �خلريي 
يار�  �للبنانية  و�لفنانة  �جل�شمي 
مل�شاعدة  و�لذي خ�ش�شت عائد�ته 
�لأط����ف����ال �مل���ت���اأث���ري���ن ب��ج��ائ��ح��ة " 

و�شملت  �ل���ف���ن���ادق  ق��دم��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
خدمات �لإقامة و�ملطاعم و�ملر�فق 
�إنعا�ض  يف  ���ش��اه��م  م��ا  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
�إ�شغال  وزي��ادة  �لد�خلية  �ل�شياحة 
�أفخر  �لتي تعد من   - دب��ي  فنادق 
فنادق �لعامل – حيث و�شلت ن�شبة 
وخا�شة  م��ن��ه��ا  ع���دد  �لإ����ش���غ���ال يف 
باملائة   80 حو�يل  �إىل  �ل�شاطئية 
�لإلتز�م  على  �لفنادق  وحر�شت   .
ب��ك��اف��ة �لإج���������ر�ء�ت �لإح����رت�زي����ة 
�ملخت�شة  �جل��ه��ات  و�شعتها  �ل��ت��ي 
ل��ل��ح��د م����ن �إن���ت�������ش���ار ف����ريو�����ض " 
�ملوظفن  " ع��ل��ى   19 – ك��وف��ي��د 
�إلز�مية فح�ض  و�أهمها  و�ملقيمن 
�لأقنعة  و�رت�����د�ء  �حل����ر�رة  درج���ة 
ردهات  ك��اف��ة  وتعقيم  و�ل��ق��ف��از�ت 
وغ���رف �ل��ف��ن��دق وم��ر�ف��ق��ه وترك 
وغريها  �لأ���ش��خ��ا���ض  ب��ن  م�شافة 

من �لإجر�ء�ت �ملتبعة .
و�أك���������د �أح�����م�����د �خل�����اج�����ة �مل���دي���ر 
�ل�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي مل�����وؤ������ش�����������ش�����ة دب�����ي 

�ل�����ش��ح��ة و�ل�����ش��الم��ة مب��ا يف ذلك 
و�لإمتثال  �حل���ر�رة  درج��ة  فح�ض 
�لجتماعي  �ل���ت���ب���اع���د  مل���ع���اي���ري 

و�لإلتز�م باإرتد�ء �لكمامات.
�جلديدة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �أه�����م  وم����ن 
-�ل��ت��ي ���ش��ه��دت �إق���ب���ال ك��ب��ري� من 
�شيف  "مفاجاآت  خ��الل  �جلمهور 
"�إكت�شف  -ح��م��ل��ة   "2020 دب���ي 
ت�شمنت  �لتي  �شيفك" �جل��دي��دة 
جمموعة من �ملغامر�ت �حلما�شية 
و�أف�������ش���ل �ل���ت���ج���ارب و�ل���ع���رو����ض 
�ل��ع��ائ��ل��ي��ة يف خمتلف  و�لأن�����ش��ط��ة 
�أن����ح����اء دب����ي ه����ذ� �ل�����ش��ي��ف حيث 
تاألفت �حلملة من �شل�شلة حتديات 
يف  حم��ددة  زمنية  لفرتة  متنوعة 
�ملطاعم و�لفنادق ومر�كز �لت�شوق 
وغريها و�أتاحت تتيح للم�شاركن 
�لتجارب  من  بباقة  �لفوز  فر�شة 
�ل�شهية  و�ل�����وج�����ب�����ات  �مل���م���ت���ع���ة 

و�لأن�شطة �لعائلية وغريها .
وتعاونت �حلملة مع 12 �شخ�شية 

خالل  �شهدت  دب��ي  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�ملا�شية  �لأخ�����������رية  �ل���������ش����ن����و�ت 
�شتى  يف  م���ت�������ش���ارع���ة  ت������ط������ور�ت 
�لتحتية  �لبنية  �ملجالت مبا فيها 
�لتكنولوجي  و�ل��ت��ق��دم  �مل��ت��ط��ورة 
و�أ���ش��ب��ح��ت م��دي��ن��ة ذك��ي��ة وه���و ما 
فرتة  خالل  �لتجزئة  جتار  �شاعد 
ن��ت��ي��ج��ة جائحة  �حل���رك���ة  ت��ق��ي��ي��د 
�لإ�شتمر�ر  م���ن  "كوفيد19-" 
وبالتايل  �أع��م��ال��ه��م  مم��ار���ش��ة  يف 
�ملبيعات عر  �إي���ر�د�ت من  حتقيق 
وتخفيف  �لإل����ك����رتوين  �ل��ت�����ش��وق 
�لأع�����ب�����اء �مل���ال���ي���ة ج�������ر�ء �إغ�����الق 
�ملحالت �لتجارية ومر�كز �لت�شوق 
قطاع  �أن  مو�شحا  حم��ددة  لفرتة 
�لتجزئة يف دبي يو�كب �لتوجهات 
قطاع  ي�شهدها  �لتي  و�ل��ت��ط��ور�ت 
ويناف�شها  ب��ل  �ل��ع��امل  يف  �لتجزئة 
وي��وؤ���ش�����ض �أي�����ش��ا ل��ت��وج��ه��ات عاملية 

جديدة .
مفاجاآت   " �أن  �خل���اج���ة  و�أو����ش���ح 

وحفل  �ملنطقة  " يف   -19 كوفيد 
 " " �أم ك��ل��ث��وم  �ل���ر�ح���ل���ة  �ل��ف��ن��ان��ة 
 " " يف  " �ل���ه���ول���وج���ر�م  ب��ت��ق��ن��ي��ة 
�أوبر� دبي " و�أعمال فنية وحفالت 
�لفنانن  م���ن  ل���ع���دد  م��و���ش��ي��ق��ي��ة 
�لعاملي  �لفنان  ومنهم  �مل�شهورين 
بر�شم  �لذي قام  خو�ندري�ض فري� 
�أعماله �ملعروفة بتاأثري�تها ثالثية 
�أر�شية فناء منطقة"  �لأبعاد على 
دب��ي �شمن  قلب  " يف  ووك  �شيتي 

فعاليات " دبي كانف�ض " .
كما جذبت حد�ئق دبي و�شو�طئها 
�لعامة �لعائالت من كافة �لأعمار 
و�ل���ت���ي �أق��ب��ل��ت ع��ل��ى �ل��ت��وج��ه �إىل 
�ل�شو�طئ  على  �ملفتوحة  �لأم��اك��ن 
�أ�شهر  عدة  �ملكوث  بعد  و�ملتنزهات 
�لإ�شتجمام  يف  رغ��ب��ة  �مل���ن���ازل  يف 
�ملائية  �ل���ن�������ش���اط���ات  ومم����ار�����ش����ة 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة وق�����ش��اء �أوق�����ات ممتعة 
على �لبحر ويف �حلد�ئق ومناطق 

�لرتفيه يف خمتلف �أنحاء دبي .
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•• راأ�س اخليمة : الفجر

علو�ن  ب��ن  �هلل  عبد  علي  �ل��ل��و�ء  ق��ال 
�ل��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د ع�����ام ����ش���رط���ة ر�أ������ض 
�خليمة،  ر�أ�������ض  �إم�������ارة  �أن  �خل���ي���م���ة، 
ق���د ���ش��ج��ل��ت �ن��خ��ف��ا���ش��اً م��ل��ح��وظ��اً يف 
�لتدهور   ( �مل���روري���ة  �حل�����و�دث  ع���دد 
 ) �لبليغة  – �لإ���ش��اب��ات  �ل��ده�����ض   –
�نخفا�ض وفيات �حلو�دث  ف�شاًل عن 
�لن�شف  خ������الل  وذل�������ك  �مل�������روري�������ة، 

مقارنة   2020 �ل���ع���ام  م���ن  �لأول 
موؤ�شر  �نخف�ض  حيث   ،2019 بعام 
لينخف�ض   %38 بن�شبة  �حل�����و�دث 
بذلك تف�شياًل موؤ�شر حو �دث �ل�شدم 
وحو�دث   %29.1 بن�شبة  و�لت�شادم 
وح������و�دث   %50 ب��ن�����ش��ب��ة  �ل���ده�������ض 
بلغ  فيما   %43.4 بن�شبة  �لإ�شابات 
م��وؤ���ش��ر �ن��خ��ف��ا���ض وف���ي���ات �حل����و�دث 

�ملرورية بن�شبة بلغت %33.3 .
وت�����ش��ري �لإح�������ش���ائ���ي���ة �مل����روري����ة �إىل 

�ن���خ���ف���ا����ض م����وؤ�����ش����ر �ل����وف����ي����ات من 
3.79% لعام 2019 �إىل %2.35 
موؤ�شر  �نخف�ض  ك��م��ا   ،2020 ل��ع��ام 
�حلو�دث �ملرورية من 5.96% لعام 
2019 �إىل 3.78% لعام 2020.

و�أك��د قائد ع��ام �شرطة ر�أ���ض �خليمة، 
�أن �نخفا�ض موؤ�شر �حلو�دث ووفيات 
�إىل عدة  ي��ع��ود  �مل����روري����ة،  �حل������و�دث 
�أه��م��ه��ا �حل��ر���ض على تطبيق  �أ���ش��ب��اب 
�لهادفة  �مل����رور  ق��ط��اع  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�لطرق وخف�ض عدد  �أم��ن  �إىل �شبط 
مائة  لكل  وفيات   )  3  ( �إىل  �لوفيات 
2021م،  �ل�شكان حتى عام  �أل��ف من 
�ل�شالمة  �أنظمة  تطوير  ع��ن  ف�شاًل 
�إ�شتباقية  خ��ط��ط  وت��ن��ف��ي��ذ  �مل���روري���ة 
�ملتغرية  �جل����وي����ة  �لأح����������و�ل  خ�����الل 
ب��خ��ف�����ض �ل�����ش��رع��ات مب���ا ي��ت��و�ف��ق مع 
�لأف��ق��ي��ة، وتطبيق  �ل���روؤي���ة  م�����ش��ت��وى 
�لدوريات  وت��وزي��ع  و�لرقابة  �ل�شبط 
�لطرق  ك��اف��ة  ت��و�ج��ده��ا يف  وت��ك��ث��ي��ف 

�ل��د�خ��ل��ي��ة و�خل��ارج��ي��ة لإم�����ارة ر�أ����ض 
و�لدر�جات  �ملركبات  ور�شد  �خليمة، 
تتو�فق  ل  و�لتي  �لرتخي�ض  منتهية 
م��و����ش��ف��ات��ه��ا م��ع ����ش��رت�ط��ات �لأم���ن 
و�ل�����ش��الم��ة �مل���روري���ة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 

�لرقابة على �ل�شاحنات.
و�أ�شاد �للو�ء علي بن علو�ن �لنعيمي، 
جمال  يف  �ملطبقة  �ملعيارية  باملقارنات 
�ملرورية،  �ل�شالمة  وتطوير  حت�شن 
مثمناً جهود رجال �لإ�شعاف و�لإنقاذ 

�ل�شرطة  وط��ري�ن  �ل�شريع  و�لتدخل 
و�ل��ك��و�رث نظري جهودهم  و�لأزم����ات 
�ملتميزة يف تعزيز زمن �ل�شتجابة فور 

ورود �لبالغات.
وتقديره  �شكره  عن  �شعادته،  و�أع��رب 
جلهود ودور و�شائل �لإعالم يف تعزيز 
�لتوعية  ون�����ش��ر  �مل����روري����ة  �ل�����ش��الم��ة 
�لتي  �ملختلفة  �ملن�شات  عر  �مل��روري��ة 
حتث �ل�شائقن على خف�ض �ل�شرعات 
و�للتز�م بقانون �ل�شري و�ملرور، د�عياً 

م�شادرها  م���ن  �مل��ع��ل��وم��ات  �أخ����ذ  �إىل 
�ملوثقة  �مل��ع��ل��وم��ات  ون�����ش��ر  �لرئي�شية 
�شعادته،  و�أ���ش��اد  ر�شمية.  م�شادر  م��ن 
بال�شائقن �لذين يحر�شون على ترك 
م�شافة �أمان كافية خلف �ملركبات، مع 
�ل��ت��ز�م��ه��م ب��ا���ش��ت��خ��د�م ح����ز�م �لأم����ان 
بالرد  �لقيادة  ع��ن  �لن�شغال  وجتنب 
بتعاون  �أمله  عن  معرباً  �لهاتف،  على 
�جل����ه����ود جلعل  ت���ع���زي���ز  �جل���م���ي���ع يف 
ط��رق �إم���ارة ر�أ���ض �خليمة، �أك��رث �أمنا 

�ل�شالمة  م�شتويات  لأف�شل  وحتقيقاً 
و�ل�شالمة  �لأم����ن  متمنياً  �مل���روري���ة، 

للجميع.

•• ال�شارقة-وام:

تفقد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
�ل�شارقة،  ح���اك���م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����ض 
�لقر�آن  جممع  �ل�شبت،  �أم�ض  �شباح 
�أكر  يعد  �ل��ذي  بال�شارقة،  �ل��ك��رمي 

جممع للقر�آن �لكرمي يف �لعامل.
حاكم  �ل�������ش���م���و  �����ش����اح����ب  و�ط�����ل�����ع 
�ملجمع من  ي�شمه  ما  على  �ل�شارقة 
�لكرمي  �لقر�آن  بعلوم  معنية  �أق�شام 
دعم  �شاأنها  من  وبحوثه،  ودر��شاته 
وت���ط���وي���ر �مل��ه��ت��م��ن و�ل���ع���ام���ل���ن يف 

�ل�شاأن �لقر�آين وتنمية مهار�تهم.
وع������رج ����ش���م���وه خ�����الل زي����ارت����ه �إىل 
م���ت���اح���ف �مل���ج���م���ع م��ط��ل��ع��اً ع���ل���ى ما 
ت�شمه من خمطوطات ومعرو�شات 
متاحف   7 �مل��ج��م��ع  وي�����ش��م  �أث���ري���ة 
و�لقر�ء�ت  �مل�شاحف،  ن���و�در  ح��ول: 
�لقر�آن عر  و�أعالم  و�لع�شر،  �ل�شبع 
وك�شوة  �ل��ق��ر�ء،  وم�شاهري  �ل��ت��اري��خ، 
�لنبوية  �حل���ج���رة  و���ش��ت��ائ��ر  �ل��ك��ع��ب��ة 

�مل�شحف،  كتابة  وت��اري��خ  �ل�شريفة، 
و�لإن�شان  "�لكون  �لعلمي  و�لإعجاز 

يف �لقر�آن �لكرمي".
ق�شم  حول  �شرح  �إىل  �شموه  و��شتمع 
�ملقارئ �لإلكرتونية �لعاملية و�ملعنية 

تعاىل،  �هلل  كتاب  حفظة  با�شتقطاب 
معارفهم  وزي�����ادة  م�����ش��ت��و�ه��م  ل��رف��ع 
يد  على  �لأد�ئ��ي��ة،  مهار�تهم  و�شقل 
نخبة متميزة من �ملعلمن و�ملقرئن 
�لدقيق،  �لتخ�ش�ض  ذوي  �لأك���ف���اء 

للمقارئ  �ملنت�شبن  ع��دد  و�شل  وق��د 
�إىل 234 منت�شبا، ينتمون �إىل 84 
برو�يات  ختمة   303 �أمت���و�  دول���ة، 

وقر�ء�ت خمتلفة.
وتف�شل �شموه بتوقيع �أوىل �شهاد�ت 

بالقر�ء�ت عر  �لكرمي  �لقر�آن  ختم 
�لقر�آن  �لإلكرتونية مبجمع  �ملقارئ 
�شيتم  و�ل���ت���ي  ب��ال�����ش��ارق��ة،  �ل���ك���رمي 
�لكرمي  �لقر�آن  منحها ملن يتم ختم 

لأي من �لقر�ء�ت.

علمية  م���ك���ت���ب���ة  �مل���ج���م���ع  وي�����ح�����وي 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة ت���زخ���ر ب���اأم���ه���ات كتب 
�لتف�شري و�لقر�ء�ت وما يت�شل بهما 
�ل���ك���رمي و�للغة  �ل���ق���ر�آن  م���ن ع��ل��وم 
و�لعلوم  �ل�شرعية  و�لعلوم  �لعربية 

�لجتماعية و�لنظرية �ملختلفة.
وي�������������ش������م �مل������ج������م������ع ع��������������دد� م���ن 
و�ملجهزة  �ملتخ�ش�شة  �ل�شتديوهات 
�لتقنية  و�لأدو�ت  �لأج��ه��زة  ب��اأح��دث 
و�ملقرئن  �ملتقنن  للمجودين  تتيح 

قر�ء�تهم،  ت�شجيل  يف  �مل��ت��م��ر���ش��ن 
ومت��ن��ح �ل��ف��ر���ش��ة ل��ل��م��ت��م��ي��زي��ن من 
�لطالب  م���ن  ل��ل��م��ج��م��ع  �مل��ن��ت�����ش��ب��ن 

ل�شقل مهار�تهم.
و�شيد �ملجمع على م�شاحة 75 �ألف 
مرت مربع، ومت ت�شميمه على �شكل 
فيما  �لإ�شالمية،  �لثمانية  �لنجمة 
�لعمارة  ج��م��ال  �لت�شميم  يف  روع���ي 
�لتي تتميز بها مباين �إمارة �ل�شارقة، 
ومت �جل���م���ع ب���ن �أك�����رث م���ن ط���ر�ز 
�لفاطمي  منها  �إ���ش��الم��ي  م��ع��م��اري 
عدد�  وي�شم  و�لأندل�شي،  و�ململوكي 

من �لقباب ت�شل �إىل 43 قبة.
�ملهند�ض  �شموه خالل �جلولة  ر�ف��ق 
ع��ل��ي ب��ن ���ش��اه��ن �ل�����ش��وي��دي رئي�ض 
د�ئرة �لأ�شغال �لعامة، وحممد عبيد 
�لت�شريفات  د�ئ����رة  رئ��ي�����ض  �ل��زع��اب��ي 
و�ل�����ش��ي��اف��ة، وحم���م���د ح�����ش��ن خلف 
لالإذ�عة  �ل�شارقة  هيئة  ع��ام  م��دي��ر 
عبد�لرحمن  و�شريز�د  و�لتلفزيون، 
ط���اه���ر �أم�����ن ع����ام جم��م��ع �ل���ق���ر�آن 

�لكرمي وعدد من �مل�شوؤولن.

حاكم �ل�ضارقة يتفقد جممع �لقر�آن �لكرمي

•• راأ�س اخليمة : الفجر

 �أعلنت هيئة حماية �لبيئة و�لتنمية بر�أ�ض �خليمة عن فوز 8 مد�ر�ض يف جائزة 
�لهيئة  تلقت  حيث  فرق حماة �لبيئة �لطالبية يف دورتها �لثالثة لعام 2020، 
عدد 36 م�شاركة يف �جلائزة لفئتي �ملد�ر�ض و�مل�شاركات �لفردية، وكانت �لهيئة  
قد �أطلقت هذه �جلائزة منذ عام 2017 بال�شر�كة مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
حتقيق  يف   2021 �لعربية  �لم���ار�ت  لدولة  �لوطنية  �لأج��ن��دة  ل��روؤي��ة  تعزيز�ً 
 2030 �خليمة  ر�أ����ض  لإم���ارة  �لتنموية  ل��ل��روؤي��ة  وحتقيقاً  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
وتوجهاتها �ل�شرت�تيجية حتت حمور �ل�شتد�مة، حيث  يحظى مو�شوع  حماية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قبل  من  �لدعم  بكل  �لطبيعية  �مل��و�رد  و��شتد�مة  �لبيئة 
�شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�ض �لأعلى لالحتاد حاكم �لإمارة – حفظه 
�ل�شيخ  �شمو  ومتابعة  باإ�شر�ف  �لهيئة  وم�شروعات  م��ب��ادر�ت  حتظى  وكما  �هلل، 

حممد بن �شعود �لقا�شمي ويل �لعهد ورئي�ض �ملجل�ض �لتنفيذي.
و�شرح �لدكتور �شيف حممد �لغي�ض �ملدير �لعام لهيئة حماية �لبيئة و�لتنمية 
باأن �ملد�ر�ض �مل�شاركة يف �لدورة �لثالثة من �جلائزة بفئتيها �لرئي�شتن بلغ عددها 
�لطالبية  �لبيئة  حماة  فرق  يف  �مل�شاركن  �لطالب  عدد  بلغ  كما   ، مدر�شة   23
447 طالبا وطالبة، قامت �لهيئة بامل�شاهمة يف توفري �لزي �لبيئي �ملوحد لهم، 
كما قامت بتوفري عدد 500 �شجرة حملية جماناً بناًء على طلب �إد�ر�ت �ملد�ر�ض 

�مل�شاركة يف �جلائزة. 
يف  �مل�شاركة  �لبيئة  حماة  ف��رق  م��ب��ادر�ت  خمرجات  �أن  �لغب�ض  د.�شيف  و�أ���ش��اف 
�جلائزة لهذ� �لعام قد متيزت بالتنوع و�لرث�ء حيث بلغ عدد �لفعاليات �لبيئية 
متنوعة  جم���الت  يف  متنوعة  بيئية  فعالية   90 م��اي��ق��ارب  تنظيمها  مت  �ل��ت��ي 
�خل�شر�ء  �لرقعة  وزي���ادة   ، و�لبيولوجي  �حل��ي��وي  و�لتنوع   ، �لطاقة  كرت�شيد 
و�أهمية �لأ�شجار �ملحلية  و�عادة �لتدوير و�لأمن �لغذ�ئي ، كما بلغ �جمايل عدد 
�لأ�شجار �ملحلية  �لتي مت زر�عتها يف �ملد�ر�ض �أو يف حميطها �خلارجي ويف نطاق 
�ملجتمع �ملحلي 1672 �شجرة حملية )�لغاف – �ل�شدر �ل�شمر – �لنخيل( مت 

زر�عتها من خالل حمالت �لت�شجري يف �ملد�ر�ض �مل�شاركة ، كما بلغ �جمايل عدد 
�لبتكار�ت �لتي ت�شهم يف حل بع�ض �مل�شكالت �لبيئية 54 �بتكار� بيئيا ، ونظمت 
بيئية  �حتفالية   39 عدد  و   ، للطالب  د�خلية  بيئية  م�شابقة   30 عدد  �لفرق 
�جمايل  بلغ  و   ، و�ملحلية   �لعاملية  �لبيئية  �ملنا�شبات  وذل��ك لالحتفال مبختلف 
45 حملة توعوية مت�شمنة خمتلف  عدد �حلمالت �لتوعية �لتي مت تنظيمها 
�ملحاور �لبيئية مثل حمالت �لتنظيف و �لت�شجري ، وتر�شيد ��شتهالك �لطاقة ، 
و �إعادة �لتدوير، و قامت �لفرق باإز�لة عدد 55 من ��شجار �لد�ما�ض نظر�ً ملا لها 
من ��شر�ر على �لبيئة ، كما بلغ �جمايل عدد �لعمال �لفنية �لبيئية  �لتي مت 
تقدميها من خمتلف �ملد�ر�ض و��شتخد�مها كو�شيلة لرفع م�شتوى �لوعي �لبيئي 
ت�شمنت  فني  بيئي  عمل   25 مايقارب  �ل��ط��الب  ب��ن  �لبيئية  �لثقافة  وتعزيز 
بال�شافة  ه��ذ�   ، �لعر�ئ�ض  م�شرح  و��شتخد�م  فني  ومعر�ض  و�أغ���ان  م�شرحيات 
�إىل جناح معظم �لفرق يف ��شتمر�رية �أن�شطتها خالل �لف�شل �لدر��شي �لثالث 
من �لعام �ملا�شي �أثناء فرتة �لتعليم عن بعد ب�شبب جائحة كورونا حيث �نتقلت 
�لأ�شجار  زر�ع��ة  خ��الل  من  �لطلبة  منازل  �إىل  �مل��د�ر���ض  من  �لبيئية  �ملمار�شات 

�ملحلية و�إعادة �لتدوير وتطبيق مبادر�ت تر�شيد ��شتهالك �لطاقة.

ملدار�س الفائزة  
وقد ح�شلت مدر�شة �أذن للتعليم �لأ�شا�شي – حلقة �أوىل على �ملركز �لأول على 
�لطالق، تلتها رو�شة �ملطاف يف �ملركز �لثاين على �لطالق ، ثم يف �ملركز �لثالث 
ح�شلت  بينما   ، �أوىل  حلقة  �لأ�شا�شي  للتعليم  �لظيت  مدر�شة  �لط���الق  على 
�لأ�شا�شي،  �لتعليم  مرحلة  م�شتوى  على  �لأول  �ملركز  على  �أي�شا  �أذن  مدر�شة 
م�شتوى  على  �لأول  �ملركز  على  للذكور  �لثانوي  للتعليم  خت  مدر�شة  وح�شلت 
مرحلة �لتعليم �لثانوي  ، وح�شلت رو�شة �ملطاف على �ملركز �لأول على م�شتوى 
ريا�ض �لأطفال . وبناء على معايري �جلائزة فقد ح�شلت مدر�شة �أذن على �ف�شل 
مدر�شة يف تطبيق معيار �لتخطيط و�لتنفيذ ، وح�شلت نف�ض �ملدر�شة �أي�شا على 
�ف�شل مدر�شة يف تطبيق معيار �لتوعية و�لتثقيف �لبيئي ، وح�شلت مدر�شة خت 

بالن�شبة  �أم��ا  و   ، �لرقعة �خل�شر�ء  تعزيز  �ف�شل مدر�شة يف تطبيق معيار  على 
ملعيار تر�شيد ��شتهالك �لطاقة ح�شلت مدر�شة بن زيدون للتعليم �لأ�شا�شي على 
�ف�شل مدر�شة مطبقة لهذ� �ملعيار ، وح�شلت مدر�شة طنب للتعليم �لثانوي ذكور 
على �ف�شل مدر�شة يف تطبيق معيار �لبتكار �لبيئي ، وح�شلت رو�شة �لعال على 
�ف�شل مدر�شة يف تطبيق معيار �لتعلم و�لتطوير �مل�شتمر ، وح�شلت مدر�شة �أذن 
مرة �أخرى على �ف�شل مدر�شة يف تطبيق معيار �لنتائج و�لثر ، و�خري�ً ح�شلت 
مدر�شة �خلر�ن للتعليم �لأ�شا�شي على �ف�شل مدر�شة يف تطبيق معيار �لتغطية 

�لعالمية.

 الفئات الفردية الفائزة
 �أما فيما يخ�ض �مل�شاركات �لفردية فتندرج حتتها 4 فئات، منها �بتكار �شخ�شية 
�ملركز �لأول  �مل�شتد�مة وح�شلت على  �لبيئة و�لتنمية  كرتونية بيئية تروج عن 
فيها �لطالبة  وعد حممد من مدر�شة �لهمهام ، وفئة �لق�شة �لق�شرية ومتثل 
كتابة ق�شة ق�شرية ت�شتمدُّ �أحد�ثها من �لو�قع باإمارة ر�أ�ض �خليمة كما ومتت 
فيها  وف��ازت  �لفئة  �مل�شاركات يف هذه  لتقييم  �لعمرية  �ملر�حل  �ختالف  مر�عاة 
�لطالبة غال �أحمد من مدر�شة �لو�دي ، و حتتوي �مل�شاركات �لفردية على فئة 
�لت�شوير �ل�شوئي لت�شوير معامل و جماليات �لبيئة �لرية و�لبحرية و تنوعها 
�حليوي وفازت بها  �لطالبة �شذى حممد �ملن�شوري من مدر�شة جلفار، و�خري� 
وبالفئة �لر�بعة فاز فيها  �لطالب عبد�هلل �حمد �لظهوري من مدر�شة �لو�دي 
�مارة  �لبيئية يف  �لق�شايا  �أح��د  بيئي توعوي ق�شري حول  بفيلم  عن م�شاركته  

ر�أ�ض �خليمة.

 معايري التقييم : 
و�أكد �لغي�ض على �أن  عملية �لتقييم للمد�ر�ض �مل�شاركة قد ��شتندت على �لعديد 
و�أهد�ف  �آلية  وو���ش��وح  و�لتنفيذ  �لتخطيط  م��دى   : مثل  �لتقييم  معايري  من 
وعمليات �لر�مج �لتي يقوم بها �لفريق و�ملبادر�ت و�لأن�شطة �لبيئية، كما يتم 

�لنظر يف درجة تو�زن ت�شكيل �لفريق يف �ملر�حل �لعمرية و�ل�شفوف �لدر��شية. 
ونوعية  عدد  �لبيئي من خالل  و�لتثقيف  �لتوعية  م�شتوى  مر�عاة  ف�شال عن 
�ملبادر�ت و�حلمالت و�لأن�شطة �لبيئية �لتي مت تنفيذها، وعدد �مل�شابقات �لبيئية 

�لد�خلية و عدد �ملنا�شبات �لبيئية �لتي مت �لحتفال بها. 
يف  �خل�شر�ء  �لرقعة  م�شاحة  لقيا�ض  �خل�شر�ء  �لرقعة  تعزيز  معيار  ي��اأت��ي  و 
�ملدر�شة و �أعد�د �لأ�شجار �ملحلية مثل �لغاف و�ل�شدر و�ل�شمر وغريها، �ملزروعة 
قيا�ض  يتم  كما  بها.  و�لعتناء  رعايتها  على  و�حل��ر���ض  �ملدر�شة  خ��ارج  و  د�خ��ل 
م�شتوى تر�شيد ��شتهالك �لطاقة �لكهربائية و�ملاء مبدى وجود �شو�بط د�خلية 
�لبتكار  م�شتوى  قيا�ض  ويتم  �ل�شتهالك.   يف  �لرت�شيد  على  حتث  وممار�شات 
�لأفكار و�مل�شاريع و�لتطبيقات �لبتكارية وو�قعيتها وقابليتها  باإبد�عية  �لبيئي 
للتطوير يف جمال �لعمل �لبيئي. ولأن عملية �لتعلم و�لتطوير �مل�شتمر مهمة 
و�ملعنين  �لفريق  وتاأهيل  �إع���د�د  بالعتبار  �لأخ���ذ  مت  ف��اإن��ه  �لتقييم  عملية  يف 
�ملعيارية �لتي  و�لقائمن عليه و عدد ور�ض �لعمل �لعلمية و�لعملية و�ملقارنات 

نفذها �لفريق .
�لبيئة  ح��م��اة  ف��رق  ج��ائ��زة  م��ن  �ل��ه��دف  :�إن  بقوله  ت�شريحه  �لغي�ض  و�خ��ت��ت��م 
��شتد�متها  و�ملحافظة على  �لبيئة  �إع��د�د جيل م�شاهم يف حماية  �لطالبية هو 
و تعزيز �لنزعة �لبتكارية لدى فرق �لبيئة �لطالبية يف حل �مل�شكالت �لبيئية 
�لبيئة  على  �ملحافظة  يف  �خلا�شة  �ل�شهامات  �ب���ر�ز  يف  �مل��د�ر���ض  م��ع  و�ل��ت��ع��اون 
للتوعية  ج��دي��د�ً  مدخاًل  �جل��ائ��زة  تقدم  كما   ، و�لبتكار  �لتميز  �ىل  و�ل�شاعية 
�لبيئية من خالل �ملدخل �لتعليمي و�لذي يعتمد على نقل �لتوعية �لبيئية �ىل 
�ملد�ر�ض ومنها �إىل خمتلف فئات �ملجتمع  �ملحلي من خالل ت�شجيعهم على رفع 
رقابية توعوية  يف كل مدر�شة  وت�شكيلهم لفرق  �لهيئة  �لبيئي  �لوعي  م�شتوى 
تعزيز�ً ملفهوم حماية �لبيئة و��شتد�مة مو�ردها ، وجتدر �ل�شارة �إىل �أن م�شروع 
فرق حماة �لبيئة �لطالبية قد فاز باملركز �لأول يف فئة �مل�شروع �حلكومي �ملتميز 
بال�شر�كة مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم �شمن فئات جائزة �لتميز �حلكومي بر�أ�ض 

�خليمة لعام 2017".

•• دبي-وام: 

تنظم موؤ�ش�شة �شلطان بن علي �لعوي�ض �لثقافية ملتقى �فرت��شياً عن "�ل�شاعر �لر�حل حبيب �ل�شايغ.. �شرية �حلد�ثة 
16 و17 �شبتمر �جلاري عن بعد حيث يتم بث جل�شات �مللتقى من خالل �شفحة موؤ�ش�شة  و�لتجديد" م�شاء يومي 
�لعوي�ض �لثقافية على �لفي�شبوك مب�شاركة نخبة من �ل�شعر�ء و�لنقاد و�لكتاب و�ملثقفن. ويقدم �مل�شاركون �أور�ق عمل 
و�شهاد�ت وقر�ء�ت من �شعر �ل�شاعر �لر�حل حبيب �ل�شايغ، �لذي مرت �لذكرى �ل�شنوية �لأوىل لرحيله يف �لع�شرين من 
�أغ�شط�ض �ملا�شي، كما يعر�ض خالل �مللتقى فيلم بعنو�ن وهج �ل�شعر و�حلياة عن م�شرية �ل�شاعر �ل�شعرية و�لإعالمية 
 �  1955 �ل�شايغ  حبيب  �لر�حل  �ل�شاعر  عن  وثائقياً  فيلماً  �لثقافية  �لعوي�ض  علي  بن  �شلطان  موؤ�ش�شة  �أنتجت  حيث 
ي�شتعر�ض بع�شاً من �شريته �ل�شعرية و�لإعالمية و�لعملية ويلقي �ل�شوء على حمطات من حياته �لعامة و�أبرز   2019
�إ�شد�ر�ته �ل�شعرية، وتبلغ مدته 5 دقائق. ومبنا�شبة �لذكرى �ل�شنوية �لأوىل لرحيل حبيب �ل�شايغ �أ�شدرت موؤ�ش�شة 
�شلطان بن علي �لعوي�ض �لثقافية، �شمن �شل�شلة »�لفائزون« كتاباً �شعرياً جديد�ً بعنو�ن /وردة �لكهولة/ لل�شاعر �لر�حل 
حيث تن�شر كتاباً  �لثقافية،  �لعوي�ض  علي  بن  �شلطان  موؤ�ش�شة  �تبعته  تقليد  وهو   ،  2019  �  1955 حبيب �ل�شايغ 
لكل فائز بجائزتها. وتز�من �إ�شد�ر هذ� �لكتاب �ل�شعري �لبارز لل�شاعر حبيب �ل�شايغ، مع مرور �شنة على رحيله �لذي 
موؤ�ش�شة  �أ�شدرت  وقد  �ل�شايغ،  حلبيب  �ملميزة  �ل�شعرية  �لكتب  من  �لكهولة  وردة  كتاب  ويعد  عاماً.   64 عن  ي�شادف 
حبيب  �لر�حل  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شاعر  وك��ان  بجو�ئزها.  للفائزين  �لنافدة  �لكتب  ع�شر�ت  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  طيلة  �لعوي�ض 

�ل�شايغ قد فاز بجائزة �شلطان بن علي �لعوي�ض �لثقافية حقل �ل�شعر يف �لدورة �لر�بعة ع�شرة 2014 � 2015.

قائد عام �ضرطة ر�أ�س �خليمة : ر�أ�س �خليمة ت�ضهد �نخفا�ضا يف �حلو�دث �ملرورية

بيئة ر�أ�س �خليمة : 8 مد�ر�س تفوز بجائزة حماة �لبيئة �لطالبية 

�ضلطان �لعوي�س �لثقافية تنظم ملتقى حبيب �ل�ضايغ.. �ضرية �حلد�ثة و�لتجديد �لأربعاء
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د 
دبي  عهد  ويل  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
مرتو  �أن  �لتنفيذي،  �ملجل�ض  رئي�ض 
دبي يعد �إحدى ق�ش�ض �لنجاح �لتي 
حققتها دبي بف�شل �لروؤية �ل�شديدة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�ض �لدولة 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي،  رئ��ي�����ض جمل�ض 
بتلبية  تكتفي  ل  و�ل��ت��ي  �هلل،  رع����اه 
�لعمر�ين  �ل��ن��م��و  م��ت��ط��ل��ب��ات  ك���اف���ة 
ذلك  ت��ت��ج��اوز  ب��ل  فح�شب،  للمدينة 
�مل�شروعات  تنفيذ  يف  �ل��ت��و���ش��ع  �إىل 
�ل��ن��وع��ي��ة �ل����الزم����ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
م��ك��ان��ة دب���ي ب���ن �أ����ش���رع �مل����دن منو�ً 
و�أنه  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على  وت��ط��ور�ً 
�مل�شت�شرفة  �ل����روؤي����ة  ه����ذه  ب��ف�����ش��ل 
للم�شتقبل، �أ�شبحت دبي متتلك بنية 
نظام  يعززها  �مل�شتوى  رفيعة  حتتية 
معايري  �أع��ل��ى  يعتمد  متكامل  ن��ق��ل 
على  �لت�شغيلية  و�ل��ك��ف��اءة  �ل�شالمة 

م�شتوى �لعامل.
ُيّعد  دب���ي  �أن م���رتو  ���ش��م��وه  و�أ����ش���اف 
لنظام  �لفقري  �لعمود  مبثابة  �ليوم 
�ل������ذي يربط  �ل���ع���ام���ة  �مل����و������ش����الت 
خمتلف �ملناطق �حليوية يف �لإمارة، 
�لنقل  منظومة  م�شاريع  �أه��م  و�أح��د 
�جل��م��اع��ي �مل��ت��ك��ام��ل، مب��ا ي��وف��ره من 
لل�شكان،  ومريح  �شهل  تنّقل  �أ�شلوب 
�لأن�شطة  دع��م  يف  دوره  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�لإم���ارة، ع��الوة على  �لقت�شادية يف 
�حلفاظ  يف  �لكبري  �لإي��ج��اب��ي  �أث���ره 
خف�ض  يف  ي�شهم  ك��ون��ه  �لبيئة  ع��ل��ى 

�شموه  و�أ�شار  �لكربونية.  �لنبعاثات 
�عتماد  تظهر  �لإح�������ش���اء�ت  �أن  �إىل 
نقل  كو�شيلة  �مل��رتو  على  دب��ي  �شكان 
مف�شلة لديهم وهو ما يوؤكد قيمته 
حيوي  ك���م�������ش���روع  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
يف  �ل�شاملة  �لتنمية  توجهات  يدعم 
�مل��رتو منذ �فتتاحه  �إذ نقل  �لإم���ارة، 
مليار  ح����و�يل   2009 �شبتمر  يف 
و560 �ألف ر�كب، عر 2.6 مليون 
عاملي مبو�عيد  �لتز�م  رحلة، مبعدل 

�لرحالت بلغ 99.7%.
�ل�شيخ  �شمو  د  تفقُّ خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د ب����ن ر������ش����د �آل 
دبي،  2020" ملرتو  "م�شار  مكتوم، 
�ل����ذي مي��ت��د م��ن حم��ط��ة ج��ب��ل علي 
على �خلط �لأحمر �إىل حمطة �إك�شبو 
كيلومرت�ً،   15 ب���ط���ول   ،2020
بلغت  بتكلفة  حمطات،  �شبع  وي�شم 
��شتقبال  يف  وكان  درهم.  مليار   11
حمطة  �إىل  و����ش���ول���ه  ل����دى  ���ش��م��وه 
"جبل علي" ملرتو دبي، معايل مطر 
ورئي�ض  �لعام  �ملدير  �لطاير،  حممد 
ه��ي��ئ��ة �لطرق  �مل��دي��ري��ن يف  جم��ل�����ض 
����ش��ت��م��ع �شموه  و�مل���و�����ش���الت، ح��ي��ث 
�ل���ذي   ،2020 م�����ش��ار  ع���ن  ل�����ش��رح 
�ل�شرت�تيجية  �ل��روؤي��ة  �إط��ار  ُنفذ يف 

بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�ض �لدولة 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي،  رئ��ي�����ض جمل�ض 
حتتية  ب��ن��ى  ت��ط��وي��ر  يف  �هلل،  رع�����اه 
تلبي  �مل�������ش���ت���وى  ع���امل���ي���ة  وخ���دم���ي���ة 
دبي  ملدينة  �مل�شتمر  �لنمو  متطلبات 

�مل�شتقبل.
كيلومرت�ً،   15 �مل�����ش��ار  ط���ول  وي��ب��ل��غ 
م�شتوى  فوق  كيلومرت   11.8 منها 
كيلومرت�ت  و3.2  �لأر������ض،  �شطح 
حتت م�شتوى �شطح �لأر���ض، وي�شم 
تبادلية  �شبع حمطات، منها حمطة 
مع �خلط �لأحمر، وحمطة �أيقونية 
�إك�����ش��ب��و، وث����الث حمطات  يف م��وق��ع 
مرتفعة وحمطتان نفقيتان، ويخدم 
�شكانية  ك��ث��اف��ة  ذ�ت  م��ن��اط��ق  �مل�����ش��ار 
�ألف   270 م��ن  ب��اأك��رث  ت��ق��در  عالية 
ن�����ش��م��ة، وت�����ش��م م��ن��اط��ق �حل���د�ئ���ق، 
و�لفرجان،  ج����اردن����ز،  ودي�����ش��ك��ف��ري 
وجممع  للجولف،  جمري�  وع��ق��ار�ت 
موقع  ج��ان��ب  �إىل  لال�شتثمار،  دب���ي 

معر�ض �إك�شبو.
"جبل علي"  ���ش��م��وه حم��ط��ة  وت��ف��ق��د 
�ل���ت���ي ت��ع��ت��ر حم��ط��ة ت��ب��ادل��ي��ة بن 
 ،2020 وم�������ش���ار  �لأح����م����ر  �خل�����ط 
�ملرتو  حم��ط��ات  لت�شميم  وم�شابهة 

�حل��ال��ي��ة وذل����ك ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى هوية 
و���ش��ك��ل �مل��ح��ط��ات ع��ل��ى ���ش��ارع �ل�شيخ 
مرت   8800 م�شاحتها  وتبلغ  ز�ي��د، 
وتقدر  م��رت�ً،   150 وطولها  مربع، 
�ألف   17 بنحو  �ل�شتيعابية  طاقتها 
ر�كب يف �ل�شاعة خالل �أوقات �لذروة، 
يومياً،  ر�ك������ب  �أل������ف   320 ون���ح���و 
وت�شم �ملحطة �أربعة �ر�شفة ل�شعود 
�لقطار�ت، و�أربعة مو�قف للحافالت، 
و17 موقفاً ملركبات �لأجرة، و�شبعة 
ت�شم  كما  �لهمم،  لأ�شحاب  مو�قف 
ثمانية حمالت لال�شتثمار �لتجاري 

مرت�ً. م�شاحتها 388 
���ش��م��و ويل عهد  ����ش��ت��ق��ل  ب��ع��د ذل����ك 
�ل��ق��ط��ار �جلديد  دب����ي، وم���ر�ف���ق���وه، 
�أُجريت عليه بع�ض  �ل��ذي  دبي  ملرتو 
يتعلق  فيما  و�لتعديالت  �لإ�شافات 
�ملرتو.  لعربات  �لد�خلي  بالت�شميم 
"جممع  ���ش��م��وه يف حم��ط��ة  وت���وق���ف 
�ملحطة  ُتعد  �لتي  لال�شتثمار"  دب��ي 
وجتول  �مل�شار،  على  �لثانية  �لنفقية 
�شموه يف �ملحطة �لتي تبلغ م�شاحتها 
27000 مرت مربع، وطولها 226 
مرت�ً، وت�شل طاقتها �ل�شتيعابية �إىل 
خالل  �ل�شاعة  يف  ر�ك��ب��اً   13899
�ألف   250 ون��ح��و  �ل�������ذروة،  �أوق������ات 

ر�كب يومياً، وت�شم �ملحطة ر�شيفن 
مو�قف  و�أرب��ع��ة  �ل��ق��ط��ار�ت،  ل�شعود 
ملركبات  م��وق��ف��اً  و20  ل��ل��ح��اف��الت، 
�لهمم،  لأ�شحاب  وموقفن  �لأج��رة، 
كما ت�شم ثمانية حمالت لال�شتثمار 
م���رت�ً.   315 م�����ش��اح��ت��ه��ا  �ل��ت��ج��اري 
تذكارية  �شورة  ل�شموه  �لتقطت  ثم 
يف  و�لأق�����ش��ام  �لإد�ر�ت  م��دي��ري  م��ع 

موؤ�ش�شة �لقطار�ت.
باجتاه  دب��ي  م��رتو  �نطلق  ذل��ك  بعد 
تتميز  �ل����ت����ي  "�إك�شبو"،  حم���ط���ة 
بت�شميمها �لفريد على �شكل �أجنحة 
�ن���ط���الق مدينة  ل��ت��ع��ك�����ض  �ل���ط���ائ���رة 
و�طلع  �لبتكار،  نحو  �مل�شتقبل  دب��ي 
على  ومر�فقوه  دب��ي  عهد  ويل  �شمو 
م�شاحتها  تبلغ  �لتي  �ملحطة  جنبات 
�لكلية 18800 مرت مربع، وطولها 
�ل�شتيعابية  وطاقتها  م��رت�ً،   119
خالل  �ل�شاعة  يف  ر�ك��ب   29000
�أوقات �لذروة، ونحو 522 �ألف ر�كب 
�أر�شفة  يومياً، وت�شم �ملحطة ثالثة 
�ل���ق���ط���ار�ت، و���ش��ت��ة مو�قف  ل�����ش��ع��ود 
ملركبات  م��وق��ف��اً  و20  ل��ل��ح��اف��الت، 
م��و�ق��ف لأ�شحاب  و�أرب���ع���ة  �لأج�����رة، 
�ل��ه��م��م، ك��م��ا ت�����ش��م ت�����ش��ع��ة حمالت 
لال�شتثمار �لتجاري م�شاحتها 264 

مرت�ً، وزودت �ملحطة بثمانية �أجهزة 
وتعبئة  ل�����ش��ر�ء  /ك��ي��و���ش��ك/  ت���ذ�ك���ر 
ب��ط��اق��ات /ن�����ول/، وت��رت��ب��ط �ملحطة 
�ل�����ش��رق��ي��ة م���ع معر�ض  م���ن �جل��ه��ة 
فيما   ،COEX و�إك�����ش��ب��و  �إك�����ش��ب��و 
ترتبط من �جلهة �لغربية مع �ملركز 
�لعمر�ين، وروعي  �لتجاري و�ملجمع 
منظومة  م��ع  �لتكامل  ت�شميمها  يف 
ُخ�ش�شت  حيث  �ل��ع��ام��ة،  �مل��و����ش��الت 
م������و�ق������ف ل����ل����ح����اف����الت وم����رك����ب����ات 

�لأجرة.
ويف ختام �لزيارة، �لتقى �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
يف  و�ملهند�شات  �ملهند�شن  من  ع��دد�ً 
�أ�شرفو�  �ل��ذي��ن  �ل��ق��ط��ار�ت  موؤ�ش�شة 
على تنفيذ م�شار 2020، حيث عر 
���ش��م��وه ع��ن �ع���ت���ز�زه ب��ج��ه��ود وعطاء 
����ش���ب���اب �ل�����وط�����ن، �ل����ذي����ن �ظ����ه����رو� 
�مل�شروع  �إجن�����از  يف  ك���ب���رية  م���ه���ار�ت 
�ملعتمد،  �ل��زم��ن��ي  ل��ل��رن��ام��ج  وف���ق���اً 
فر�شتها  �ل����ت����ي  �ل���ت���ح���دي���ات  رغ�����م 
جائحة /كورونا/، و�لتقطت ل�شموه 
�شورة تذكارية مع فريق �لعمل من 

�ملو�طنن يف �ملوؤ�ش�شة.
جدير بالذكر �أن م�شار 2020 ملرتو 
دبي �شيوفر تنقال �آمناً و�شهاًل لزو�ر 

معر�ض �إك�شبو �لذي �شت�شت�شيفه دبي 
وحتى   2021 �أكتوبر  من  �لأول  يف 
2022، ومناطق دبي  31 دي�شمر 
�شرياناً  و���ش��ي��ك��ون  ����ش���و�ء،  ح���د  ع��ل��ى 
خمتلف  ي�شل  و��شرت�تيجياً  حيوياً 
مكتوم  �آل  مب����ط����ار  دب������ي  م���ن���اط���ق 
�لطاقة  وُتقّدر  �مل�شتقبل،  يف  �ل��دويل 
�ل���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل��ل��م�����ش��ار ب��ن��ح��و 46 
�ل�شاعة يف �لجتاهن  �أل��ف ر�ك��ب يف 
/23 �أل��ف ر�ك��ب يف �لجت��اه �لو�حد 
�لتي  للدر��شات  ووفقاً  �ل�شاعة/.  يف 
ي�شل  �أن  �ملتوقع  من  �لهيئة  �أعدتها 
 2020 م�������ش���ار  م�����ش��ت��خ��دم��ي  ع�����دد 
�ليوم  ر�ك��ب يف  �أل��ف   125 �إىل نحو 
قر�بة  �إىل  ي��رت��ف��ع   ،2021 ع���ام  يف 
275 �ألف ر�كب يف �ليوم بحلول عام 
2030، كما �أظهرت �لدر��شات قيام 
قر�بة 24 �ألف ز�ئر يوميا با�شتخد�م 
موقع  �إىل  للو�شول  �إك�شبو  حمطة 
�مل��ع��ر���ض. ومي��ث��ل ه���ذ� �ل��ع��دد قر�بة 
�ل����زو�ر  ع���دد  �ج���م���ايل  م���ن   18%

�ليومي �ملتوقع ملعر�ض �إك�شبو.
وحملت �لت�شاميم �خلارجية ملحطات 
م�شار 2020 منطاً معمارياً متميز�ً 
ع����ن ت�����ش��ام��ي��م �مل���ح���ط���ات �ل���ت���ي مت 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا ع���ل���ى ط�����ول خ����ط �مل����رتو 

��شتمل  ح��ي��ث  و�لأخ�������ش���ر،  �لأح���م���ر 
�لت�شميم على �أربعة �أمناط خمتلفة، 
موقع  د�خل  �لأيقونة  �ملحطة  وهي: 
على  ممت  �شُ �ل��ت��ي  �إك�����ش��ب��و  م��ع��ر���ض 
لتعك�ض  �ل����ط����ائ����رة  �أج���ن���ح���ة  ���ش��ك��ل 
نحو  �مل�شتقبل  دب��ي  مدينة  �ن��ط��الق 
للربط  �لتبادلية  و�ملحطة  �لبتكار، 
�لأحمر  و�خل��ط   2020 م�شار  ب��ن 
مل���رتو دب���ي ع��ن��د حم��ط��ة ج��ب��ل علي، 
ل��ت�����ش��م��ي��م حمطات  وه����ي م�����ش��اب��ه��ة 
�لأخرين  و�لنمطن  �حلالية،  �ملرتو 
�لتي  و�لنفقية،  �لعلوية  للمحطات 
طاقة  ت��وف��ري  ت�شميمها  عند  روع���ي 
��شتيعابية �أكر من �ملحطات �ملوجودة 
و�إ�شافة  �لأح���م���ر،  �خل���ط  يف  ح��ال��ي��اً 
�لب�شاطة  حت��اك��ي  ت�شميمية  مل�����ش��ات 

و�حلد�ثة ومتطلبات �ل�شتد�مة.
�لعلوية  �ملحطات  م�شاحة  وت���رت�وح 
 8800 �إىل   8100 ب��ن  �مل�����ش��ار  يف 
ت�����رت�وح م�شاحة  م���رت م���رب���ع، ف��ي��م��ا 
 27000 بن  �لنفقيتن  �ملحطتن 
وتبلغ  م���رب���ع،  م���رت   28700 �إىل 
 18800 �إك�����ش��ب��و  م�����ش��اح��ة حم��ط��ة 
�لت�شاميم  وج�������اءت  م����رب����ع.  م����رت 
معا�شر  بطابع  للمحطات  �لد�خلية 
وخ���ط���وط �ن�����ش��ي��اب��ي��ة م�����ش��ت��م��دة من 
وهي:  للطبيعة،  �لأرب��ع��ة  �لعنا�شر 
�ل����ه����و�ء، و�لأر���������ض، و�ل����ن����ار، و�مل�����اء، 
�إ�شافة �إىل ت�شميم دبي �مل�شتقبل، كما 
�لتكامل  �ملحطات  ت�شميم  يف  روع��ي 
�لعامة،  �مل���و�����ش���الت  م��ن��ظ��وم��ة  م���ع 
للحافالت  م��و�ق��ف  خ�ش�شت  ح��ي��ث 
لتحميل  �لأجرة، ومو�قف  ومركبات 

وتنزيل �لركاب.

خالل جولته التفقدية مل�صار 2020 

حمد�ن بن حممد: مرتو دبي ق�ضة جناح حققتها دبي بروؤية حممد بن ر��ضد 

•• دبي-وام:

�ملعتمدة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  و�ل��ع��ل��وم  �لآد�ب  كلية  �ل��ف��الح  ج��ام��ع��ة  ��شتحدثت 
ب��رن��اجم��ن يف  "CAA" و�ل��ت��ي ت�شم  م��ن هيئة �لع��ت��م��اد �لأك���ادمي���ي 
�لبكالوريو�ض، بكالوريو�ض �لآد�ب يف �لدر��شات �لإ�شالمية، وبكالوريو�ض 
�لآد�ب يف �للغة �لعربية و�آد�بها و ذلك مع بد�ية �لعام �لأكادميي �جلديد 
�شوق  ومو�كبة  و�لتحديث  �لتطوير  �شيا�شة  و�شمن   2021  -  2020
�شعي �جلامعة  �إن  �لدكتور عدي عري�شة،  رئي�ض �جلامعة  وقال  �لعمل. 
�شوق �حلاجة  تو�كب  وبر�مج جديدة  و�لإب��د�ع وفتح تخ�ش�شات  للتميز 
هو خلدمة جمتمع دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، مو�شحاً �أن ��شتحد�ث 
برنامج بكالوريو�ض �لآد�ب يف �لدر��شات �لإ�شالمية، وبكالوريو�ض �لآد�ب 

يف �للغة �لعربية و�آد�بها يهدف �إىل خدمة �للغة �لعربية ون�شر ثقافتها 
و�لإ�شالمية،  �لعاملية  �ل�شعوب  م��ع  �حل�����ش��اري  �ل��ت��و����ش��ل  ج�شور  وم��د 
وتزويد �لطالب باملعرفة و�لعلم و�ملهار�ت و�لقيم و�ملفاهيم �لإ�شالمية، 
�ملعرفة  ب��ن  يجمعون  طلبة  وتخريج  �ل��د�ر���ش��ن  نفو�ض  يف  وتر�شيخها 

و�لتطبيق �لعملي.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال �ل���دك���ت���ور �أجم�����د �ل��ن��ا���ش��ر، ن���ائ���ب رئ��ي�����ض �جلامعة 
بر�جمها  تطوير  على  با�شتمر�ر  تعمل  �جلامعة  �إن  �لأكادميية  لل�شوؤون 
يف  �لعمل  �شوق  متطلبات  مع  يتنا�شب  مبا  تطرحها  �لتي  و�لتخ�ش�شات 
مهن  تخدم  �لتي  ومر�عاة�لتخ�ش�شات  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�مل�شتقبل وتر�عي جميع �لتحديات و�لأزمات مبا ي�شاهم يف حتقيق �ملزيد 

من �لتقدم ونه�شة �ملجتمع.

جامعة �لفالح ت�ضتحدث كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�ضانية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ترجمة  �أبوظبي  و�ل�شياحة-  �لثقافة  د�ئ��رة  يف  للرتجمة  )كلمة(  م�شروع  �أ�شدر 
كتاب "يف �لطريق �لطويل لياًل: خمتار�ت ق�ش�شية من �شمال �لقوقاز" من �إعد�د 
�لعربّية  �للغة  �إىل  �لرو�شية  �للغة  من  ترجمه  وقد  و�إيرينا،  �إبر�هيموف  كانطا 

ر�مي �لقليوبي، ور�جعها د. عبد�هلل حبه. 
�شمال  منطقة  يف  �مل�شلمة  �ل�شعوب  وع���اد�ت  تقاليد  على  �ل�شوء  ي�شلط  �لكتاب 
�لقوقاز، و�لتي تعي�ض هناك منذ ع�شور قدمية وفقاً لتقاليدها �خلا�شة، وتتمتع 
بدرجة عالية من �ل�شتقاللية عن �ل�شلطة �ملركزية يف مو�شكو، ومتار�ض عاد�تها 
�خلا�شة مثل �لأخذ بالثاأر وتعدد �لزوجات وخطف �لعر�ئ�ض وغريها من �لعاد�ت 
�ل��ق��وق��از ومنطقة  �شمال  ك��ت��اب  م��ن  ل��ع��دد  م��ن خ��الل ق�ش�ض خم��ت��ارة  �لغريبة، 

�لفولغا.
تقليد  وه��و  �لعرو�ض،  خطف  ق�شة  كاتبها  يتناول  مثاًل،  �لق�ش�ض،  �إح��دى  ففي 
زو�جهما،  �لعرو�ض  و�ل��د  عار�ض  ح��ال  يف  �لفر�شان  �إليه  يلجاأ  �لقوقاز  يف  ق��دمي 

وينتهي �حلال بقبوله �لأمر �لو�قع يف �أغلب �لأحيان. 
�لتكنولوجيا �حلديثة، فيخطف  يو�كب  �لتقليد  بات هذ�  �لزمن،  لكن مع مرور 

�لفار�ض حبيبته بو��شطة طائرة بد�ئية ويذهل �جلميع، فيقبل �لو�لد بالأمر.
بالعد�وة  �مل��رك��زي��ة  بال�شلطة  �مل�شلمة  �ل�شعوب  عالقة  �ت�شمت  كثرية  �أوق���ات  يف 
�لتي و�شلت يف بع�ض �لأحيان �إىل حروب مدمرة و�إر�قة �لدماء يف �لقوقاز، كما 
تعر�شت هذه �ل�شعوب، مبا فيها �شعب تتار �لقرم للظلم و�لقمع، �إذ مت تهجريهم 
1944 بتهمة �لتعاون مع �لحتالل �لنازي خالل �حلرب  �أر��شيهم يف عام  من 
�لعاملية �لثانية.  تتناول �إحدى �لق�شة عودة �أحد �ل�شبان �لتتار �إىل �لبيت �لذي 

ولد فيه يف �لقرم، في�شعى ل�شر�ئه حتى تتمكن و�لدته من ق�شاء �أيامها �لأخرية 
فيه.

�لكتاب من �إعد�د �لكاتبن كانطا �إبر�هيموف و�إيرينا يارماكوفا ويت�شمن ق�ش�شا 
ومنطقة  �لقوقاز  و�شمال  رو�شيا  جنوب  جمهوريات  خمتلف  ميثلون  كاتبا  ل�24 
ود�غ�شتان  وقردينو-بلقاريا  �ل��ق��رم  جمهوريات  فيها،  مب��ا  رو���ش��ي��ا،  يف  �لفولغا 
و�ل�شي�شان �إنغو�شيا و�أو�شيتيا �ل�شمالية وقر�ت�شاي-�شرك�شيا وتتار�شتان وب�شكرييا 
رو���ش��ي من  ه��و �شحفي وم��رتج��م م�شري  �لقليوبي  ر�م���ي  �مل��رتج��م  وغ��ريه��ا.  
مو�ليد عام 1984. تخرج يف كلية �لأل�شن - جامعة عن �شم�ض يف �لقاهرة عام 
2006، ويف عام 2012 ح�شل على درجة �ملاجي�شتري يف �لدر��شات �لأوروبية من 
�لعربية و�لرتجمة يف كلية  �أ�شتاذ� للغة  ناتولن )و�ر�شو(. يعمل  �أوروب��ا يف  كلية 

�ل�شت�شر�ق يف �ملدر�شة �لعليا لالقت�شاد مبو�شكو منذ عام 2015.

م�ضروع كلمة يف د�ئرة �لثقافة و�ل�ضياحة – �أبوظبي ي�ضدر ترجمة كتاب يف �لطريق �لطويل لياًل: خمتار�ت ق�ض�ضية من �ضمال �لقوقاز

راكب �صمن 2.6 مليون رحلة منذ افتتاح املرتو يف �صبتمرب 2009  مليار  من  • اأكرث 
اأعلى معايري ال�صالمة العاملية والكفاءة الت�صغيلية يعتمد  متكامل  نقل  نظام  يعززها  التحتية  دبي  • بنية 

ذات كثافه �صكانية تزيد على 270 األف ن�صمة  مناطق  يخدم   2020 • م�صار 
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�ض �لأعلى حاكم 
�لالزمة  �لمكانيات  كل  وتوفري  عاجلة  �إن�شانية  م�شاعد�ت  بتقدمي  عجمان 
من مو�د وجتهيز�ت للتخفيف من معاناة �لأ�شر �ملت�شررة جر�ء �لفي�شانات 
�لقوية �لتي �جتاحت وليات �ل�شود�ن �ملختلفة خالل �ل�شابيع �ملا�شية وذلك 
�لر�شمية  و�جلهات  بعجمان  �خلريية  �لأعمال  هيئة  مع  و�لتن�شيق  بالتعاون 

�ملحلية �ملعنية و�جلمعيات �خلريية و�ملو�طنن و�ملقيمن.
�ل�شيخ  �أط��ل��ق  �ل�شامية  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  على  وب��ن��اء 
" �غيثو�  حملة  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�ض  �لنعيمي  حميد  بن  ر��شد 
�شعب �لنيلن " جلمع 10 مالين درهم يف �ملرحلة �لوىل بالتعاون مع هيئة 

�لعمال �خلريية.
عبد�لوهاب  خالد  �لدكتور  من  �طلع  �لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  وك��ان 
�لتي حلقت  �ل�شر�ر  على  �لأعمال �خلريية  لهيئة  �لتنفيذي  �ملدير  �خلاجة 

ببع�ض �لوليات و�ملدن �ل�شود�نية جر�ء �لأمطار غزيرة �لتي �أدت �إىل �شيول 
وفي�شانات قوية.

و�أكد �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لتز�م حكومة عجمان بتقدمي كل دعم لال�شقاء 
يف �ل�شود�ن حيث �أمر �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان بال�شر�ع يف تنفيذ عدد من 
�مل�شاريع �ل�شرورية يف �ملناطق �لأكرث ت�شرر� من خالل ت�شكيل فرق �لغاثة 

للم�شاهمة يف رفع �ملعاناة عن �ملت�شررين.
�لأوىل يف تقدمي �خلدمات  �أ�شبحت  �لإم��ار�ت  دولة  �أن  ر��شد  �ل�شيخ  و�أو�شح 
�خلري  �أع��م��ال  يف  �شباقة  د�ئ��م��ا  �أن��ه��ا  و�أثبتت  كافة  �ل��ع��امل  ل�شعوب  �لإن�شانية 
�لفريد من  وذل��ك من خالل نهجها  �أي مكان  �إن�شاين يف  وم�شاندة كل عمل 
نوعه يف تعزيز �أوجه �لعمل �خلريي و�لإن�شاين وفتح �لأبو�ب على م�شرعيها 

�أمام �جلميع ملد يد �لعون وم�شاعدة �ل�شعوب و�لدول �ملحتاجة.
ب��ه يف م��رك��زه��ا �لرئي�شي  ت��ق��وم  و�أ���ش��اد بجهود هيئة �لأع��م��ال �خل��ريي��ة وم��ا 
�أن�شطة  �ل��ع��رب��ي��ة م��ن  �ل��ع��و����ش��م  �ل��ع��دي��د م��ن  يف ع��ج��م��ان وع���ر مكاتبها يف 
وبر�مج لدعم �ملحتاجن.. معربا عن فخره و�عتز�زه بدور �لهيئة و�أعمالها 

ومبادر�تها �لإن�شانية ودورها �ملتميز �لذي ت�شطلع به يف خدمة م�شرية �خلري 
�لتي تتبناها �لدولة وتقدمي �لعون لكل حمتاج.

ب��ر�م��ج خريية  �لأع��م��ال �خل��ريي��ة يف عجمان م��ن  م��ا تقدمه هيئة  �إن  وق���ال 
وموؤ�ش�شها  �لإم���ار�ت  دول��ة  تبنته  �ل��ذي  �لنهج  ي�شب يف  وم�شاعد�ت  ومعونات 
" وت�شري على  " طيب �هلل ث��ر�ه  �آل نهيان  �ملغفور له �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان 
و�ملنكوبن  �ملحتاجن  جانب  �ىل  �لوقوف  يف  للدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  نهجه 
يف كل مكان وتقدمي �لعون و�مل�شاعد�ت �لإن�شانية لهم بهدف �لتخفيف عنهم 

و�ل�شعي لرفع �ملعاناة.
مثنيا  �لنيلن  �شعب  لغ��اث��ة  و�ل��ت��ع��اون  للتكاتف  �جلميع  ر����ش��د  �ل�شيخ  ودع��ا 
هيئة  �أم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض  �لنعيمي  عبد�هلل  بن  حممد  �ل�شيخ  متابعة  على 
�لتز�م  د�ئما  يوؤكدون  و�لذين  عليها  و�لقائمن  �خلريية يف عجمان  �لأعمال 
دورها  خ��الل  م��ن  �ملحتاجن  جت��اه  �لإن�شانية  مب�شوؤولياتها  عجمان  �إم���ارة 
�لريادي يف �لعمل �خلريي وتقدمي �ملزيد من �لر�مج �لإن�شانية و�لعمليات 
لالأ�شقاء  �لكرمية  �حلياة  مبتطلبات  تفي  �لتي  �لتنموية  و�مل�شاريع  �لإغاثية 

يف �ل�شود�ن.
�لأعمال  لهيئة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �حل��اج��ه  خ��ال��د  �ل��دك��ت��ور  �أ���ش��اد  جانبه  م��ن 
�خلريية بتوجيهات �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان باطالق حملة �غيثو� �شعب 
�لنيلن من حكم �لعالقات �لأخوية �لر��شخة بن �لبلدين �ل�شقيقن مو�شحا 
�أن عمل �لهيئة يف �ل�شود�ن �شي�شتمر بتقدمي �لعون و�مل�شاعدة للجميع حتى 
يتم رفع �ملعاناة عن �ل�شعب �ل�شود�ين .. موؤكد� �أن ما تقدمه �لهيئة من دعم 

مل يكن ليتحقق لول توجيهات ودعم �شموه �ملتو��شل لها.
وقال �إن هيئة �لأعمال �خلريية كانت من �لهيئات �لوىل �ملتو�جدة يف �ل�شود�ن 
لتقدمي �مل�شاعد�ت �ل�شرورية للمت�شررين من �لفي�شانات من �أجل تخفيف 

�ملعاناة عن �لأ�شر.
يذكر �أن هيئة �لعمال �خلريية وزعت 5 �آلف طرد غذ�ئي على �ملت�شررين 
من �ل�شيول و�لفي�شانات يف �لعا�شمة �خلرطوم وعدد من �لقرى �لنائية يف 
�ل�شيول منازلهم وذلك خالل زيارة لوفد من  �ل�شود�ن و�لذين جرفت مياه 

�لهيئة جلمهورية �ل�شود�ن.

•• ال�شارقة-وام:

�شبط  م��ن  �ل�����ش��ارق��ة  �شرطة  متكنت 
�شبكة ذ�ت بعد دويل مكونة من "58" 
 "153" ت��روي��ج  �إىل  �شعت  �شخ�شاً 
و69 لرت�ً  �ملخدر�ت  من  كيلوجر�ماً 
من خمدر �لكري�شتال �ل�شائل بق�شد 
�ل�شوقية  قيمتها  تبلغ  ح��ي��ث  بيعها 

نحو"63" مليون درهم.
�مل��وؤمت��ر �ل�شحفي  ج���اء ذل���ك خ���الل 
�ل�شارقة  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��ق��ي��ادة 
�شباط  ب����ن����ادي  �لأول  ق���ب���ل  �أم���������ض 
�ل�شرطة للك�شف عن تفا�شيل عملية 
 7-7 قب�شة  عليها  �أط��ل��ق��ت  ن��وع��ي��ة 
�لزري  �شيف  �ل��ل��و�ء  �شعادة  بح�شور 
�ل�شام�شي قائد عام �شرطة �ل�شارقة و 
�لعميد �أحمد حاجي �ل�شركال مدير 
و�لعميد  �ل�����ش��رط��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ع���ام 
عارف بن هديب مدير �إد�رة �لإعالم 
و�ل���ع���الق���ات �ل��ع��ام��ة و�مل���ق���دم ماجد 
�لع�شم مدير �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت 
وعدد من �ل�شباط ذوي �لخت�شا�ض 

ب�شرطة �ل�شارقة .
و�أك������د ����ش���ع���ادة �ل����ل����و�ء ���ش��ي��ف �ل����زري 

�ل�شام�شي خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي �ن 
عملية �ل�شبط كانت نوعية حيث �إن 
عنا�شر �ل�شبكة �لإجر�مية عمدو� �إىل 
لإدخال  �لر�هنة  �ل��ظ��روف  ��شتغالل 
لها  و�ل��رتوي��ج  �لدولة  �إىل  �شمومهم 
�مل���خ���در�ت  م��ك��اف��ح��ة  �أج���ه���زة  �أن  �إل 
�إمتام  دون  ح��ال��ت  �ل�����ش��ارق��ة  ب�شرطة 
خمططهم ومتكنت من �شبط 153 
و�أحكمت  �مل��خ��در�ت  من  كيلو ج��ر�م��اً 
�أطر�ف  جميع  على  �لأمنية  �لقب�شة 
 .. �شخ�شاً   58 م��ن  �مل��ك��ون��ة  �ل�شبكة 
م�شري�ً �إىل �أن �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت 
�لأ�شهر  خ��الل  ك��ب��رية  بجهود  ق��ام��ت 
ومر�قبة  ومتابعة  ر�شد  يف  �ملا�شية 
�لإحاطة  م���ن  م��ك��ن��ه��ا  �ل�����ش��ب��ك��ة مم���ا 
�لكلية باأع�شائها و�لإيقاع بهم و�حد�ً 

تلو �لآخر.
بفرق  �ل�شام�شي  �للو�ء  �شعادة  و�أ�شاد 
ب�شرطة  �مل��خ��در�ت  مبكافحة  �لعمل 
بالقياد�ت  �ملكافحة  و�أجهزة  �ل�شارقة 
وجاهزيتها  ب���ال���دول���ة  �ل�������ش���رط���ي���ة 
ك���اف���ة ط�����رق تهريب  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
�ملخدر�ت و�إمكانية ك�شفها عن طريق 
����ش��ت��خ��د�م �لأج���ه���زة �مل��ت��ط��ورة �لتي 

�ملدربن  �أف���ر�ده���ا  وح��رف��ي��ة  متتلكها 
تدريباً ميد�نياً ونظرياً عالياً يف هذ� 
�ل�شارقة  �شرطة  �أن  موؤكد�ً   .. �ملجال 
تعزيز  ���ش��ب��ي��ل  يف  ت���دخ���ر ج���ه���د�ً  ل���ن 
و�ملقيم  �مل��و�ط��ن  لينعم  �ل��وط��ن  �أم��ن 
يف  و�لطماأنينة  بال�شالمة  و�ل��ز�ئ��ر 

جميع ربوعه.
�ل�شارقة  �شرطة  ع��ام  قائد  وج��ه  كما 
بالدولة على  �لإعالم  لو�شائل  �شكره 

دورها �لتكاملي �لذي �أ�شهم يف �إي�شال 
�لتوعوية  �ل�����ش��ارق��ة  ���ش��رط��ة  ر���ش��ائ��ل 
وذلك  �ملجتمع  �أف��ر�د  لكافة  �ملختلفة 
�ل�شالبة  �لظو�هر  لكافة  بالت�شدي 
�لتي من �شاأنها �أن توؤرق حياة �أفر�ده 
م��ن خمتلف �لأج��ن��ا���ض و�لأع���م���ار .. 
�أجهزة  مع  �لتعاون  �إىل  �إياهم  د�عياً 
ملجتمع  �لو�شول  �شبيل  يف  �ل�شرطة 

�آمن وخاٍل من �ل�شو�ئب و�ملنغ�شات.

من جانبه �أ�شاد �لعميد �أحمد حاجي 
�ملخدر�ت  مكافحة  بفريق  �ل�شركال 
من  �لكبرية  �لكمية  ه��ذه  ل�شبطهم 
هذه  �أن  �إىل  م�������ش���ري�ً   .. �مل����خ����در�ت 
معر�شة  �لعامل  يو�جهها  �لتي  �لآف��ة 
للدخول �إىل �أي منزل فتخلق �ل�شياع 
�لتي هي جزء  �لأ�شرة  و�لدمار لهذه 
تقع  �ل��ذي  �ملجتمع  ه��ذ�  م��ن  �أ�شا�شي 
وتوفري  عليه  �ملحافظة  عاتقنا  على 

�لأمن و�لأمان له .. د�عياً �إىل ت�شافر 
جميع فئات �ملجتمع يف �شبيل حماربة 
ه����ذه �لآف�����ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى كيان 

�لأ�شر وم�شرية �لتنمية يف �لدولة.
�ملقدم  ق���ال  �ل��ق�����ش��ي��ة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ويف 
مكافحة  �إد�رة  م��دي��ر  �لع�شم  م��اج��د 
�إن  �ل�������ش���ارق���ة  ب�������ش���رط���ة  �مل�����خ�����در�ت 
�لأجهزة  ر�شدتها  م��وؤك��دة  معلومات 
�ملخت�شة بالإد�رة تفيد بوجود ت�شكيل 
يتخذ  دويل  بن�شيج  مرتبط  ع�شابي 
م��ن �إح����دى �ل����دول �لآ���ش��ي��وي��ة مقر�ً 
تهريب  يف  �ملتمثل  ن�شاطه  ملز�ولة  له 
�ملو�د �ملخدرة وتخزينها و�لجتار بها 

وترويجها.
ملر�قبة  ف���ري���ق  ت�����ش��ك��ي��ل  مت  وع���ل���ي���ه 
ور�شد وحتليل �لبيانات وو�شع خطة 
حمكمة لالإيقاع باأفر�د �لع�شابة بعد 
�أع�شاء  �أم����ام  خ��ي��وط��ه��ا  تك�شفت  �أن 
ر�شد  مت  ح���ي���ث  �مل���ك���اف���ح���ة  ف����ري����ق 
ي�شتخدمها  �لتي  �لبحرية  �لو�شيلة 
�أفر�د �ل�شبكة �لإجر�مية باأحد مو�نئ 
�ملمنوح  �لرتخي�ض  م�شتغلن  �لدولة 
لها با�شتري�د �ملو�د �لغذ�ئية يف �إدخال 
تلك �ل�شموم و��شتمرت �أعمال �لبحث 

فيال  ر����ش���د  مت  �أن  �إىل  و�ل���ت���ح���ري 
��شتغلها  �لإم����ار�ت  �إح���دى  يف  �شكنية 
رئي�ض �لع�شابة يف عملية ��شتخال�ض 
خمدر �لكري�شتال وحتويله من �شائل 
�إىل مظهره �لبلوري بعد �إ�شافة مو�د 

كيميائية له.
�أن����ه نتيجة  و�أ����ش���اف �مل���ق���دم �ل��ع�����ش��م 
وعمل  �لل�شيقة  و�مل��ر�ق��ب��ة  للتحري 
�ل�شاعة  م��د�ر  على  �ملكافحة  عنا�شر 
مت حت��دي��د ���ش��اع��ة �ل�����ش��ف��ر ح��ي��ث مت 
�لت�شكيل  �أف����ر�د  على  �لقب�ض  �إل��ق��اء 
�لآخ���ر وذلك  �ل��و�ح��د تلو  �ل��� /58/ 
من خالل و�شع عدة كمائن حُمكمة 
وت�شخري �لأجهزة و�لتقنيات �حلديثة 
�ملتو�فرة لدى �شرطة �ل�شارقة و�لتي 
�لر�شد  ع��م��ل��ي��ات  يف  ت�����ش��ت��خ��دم��ه��ا 
�ملخدرة  �مل��و�د  عن  و�لك�شف  و�ملتابعة 
�أ�شفرت  ح���ي���ث  �أ����ش���ن���اف���ه���ا  ب��ج��م��ي��ع 
�أك���رث من  ع��ن �شبط  �أي�����ش��اً  �لعملية 
�ملخدر�ت  م���ن  ج���ر�م���اً  153كيلو 
ت�شمل خمدر �لكري�شتال و �لهريوين 
م���ن خمدر  ل����رت�ً  و69  و�حل�����ش��ي�����ض 

�لكري�شتال �ل�شائل.
ك���م���ا ر������ش�����دت �لأج������ه������زة �لأم���ن���ي���ة 

ب��ن��ك��ي��ة وبعد  7 ح�����ش��اب��ات  �مل��خ��ت�����ش��ة 
�أنها  تبن  عليها  و�لتدقيق  متابعتها 
كانو�  حيث  �لإجر�مية  لل�شبكة  تعود 
�ملبالغ  حت�����ش��ي��ل  يف  ي�����ش��ت��خ��دم��ون��ه��ا 
�مل��ال��ي��ة �ل��ع��ائ��دة م��ن جت���ارة وترويج 
�لتحقيقات  وخ����الل  �مل���خ���درة  �مل�����و�د 
مبحاولتهم  �لت�شكيل  �أف���ر�د  �أع��رتف 
�مل��خ��درة وخمططاتهم  �مل���و�د  �إدخ���ال 
توقيفهم  مت  ح����ي����ث  ل����رتوي����ج����ه����ا 
�لعامة  �ل���ن���ي���اب���ة  �إىل  و�إح����ال����ت����ه����م 

بال�شارقة.
و�أكد �ملقدم �لع�شم �أن رجال �ملكافحة 
متكنهم  ع��ال��ي��ة  ب��ج��اه��زي��ة  يتمتعون 
�ل�شعيفة  �لنفو�ض  �أ�شحاب  ردع  من 
من جتار ومروجي �ملخدر�ت .. د�عياً 
�أفر�د �ملجتمع �إىل �لتعاون مع �لأجهزة 
�لأم��ن��ي��ة يف �ل��ت�����ش��دي مل��روج��ي هذه 
باإبالغ �جلهات �ملخت�شة  �لآفة وذلك 
ي�شتبهون  حالة  �أي  ر�شدهم  حال  يف 
�أو   8004654 �ل��رق��م  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا 
dea@ ع��ل��ى �ل��ري��د �لإل���ك���رتوين

وذل���ك   shjpolice.gov.ae
حلماية �شبابنا من �لوقوع فري�شة يف 

بر�ثن ع�شابات �ملخدر�ت.

•• دبي –الفجر:

و�شوؤون  �لأوق��اف  موؤ�ش�شة  �أطلقت 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع بلدية دبي  ��ر  �ل��ُق�����شّ
�ملتنقل،  �ل���ع���ز�ء  جم��ل�����ض  م���ب���ادرة 
وذل������ك ل��ت�����ش��ه��ي��ل ت���ق���دمي و�ج����ب 

�لعز�ء يف �ملقرة.
�ملبادرة �شعادة عي�شى �لغرير  د�شن 
موؤ�ش�شة  �إد�رة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض 
و�شعادة  ر،  �لُق�شّ و�شوؤون  �لأوق��اف 
مدير  �ل��ه��اج��ري  د�وود  �مل��ه��ن��د���ض 
ع�����ام ب���ل���دي���ة دب�����ي و�����ش����ع����ادة علي 
ملوؤ�ش�شة  �ل����ع����ام  �لأم�������ن  �مل����ط����وع 
�لأوقاف و�شوؤون �لق�شر يف مقرة 
�ل��ق�����ش��ي�����ض، ب��ح�����ش��ور ع�����دد من 

�مل�شوؤولن من �ملوؤ�ش�شة و�لبلدية.
مكيفة  عربة  ع��ن  ع��ب��ارة  و�ملجل�ض 
م�شاحة  ع��ل��ى  �مل���ع���زي���ن  ت�����ش��ت��ق��ب��ل 
متوفر بها كافة  مربعا،  مرت�   75
�لالزمة  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  �لإم�������د�د�ت 

للتي�شري على �مل�شتخدمن، �إ�شافة 
�إىل �أنها مزودة بعازل حر�ري يعمل 
بالطاقة �ل�شم�شية حلماية �ملعزين 
من حر�رة �جلو �ملرتفعة، وي�شتقبل 
كافة  تطبيق  م��ع  �ملعزين  �ملجل�ض 
للوقاية  �لح���رت�زي���ة  �لإج������ر�ء�ت 

من فريو�ض كورونا �مل�شتجد.
رئي�ض  �لغرير  عي�شى  �شعادة  وق��ال 
�لأوق����اف  م��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة  جم��ل�����ض 
�خلدمة  �إن  ���ر  �ل���ُق�������شّ و������ش�����وؤون 
�جلديدة تاأتي �شمن جهود حكومة 
دبي للتخفيف عن �أ�شحاب �لعز�ء، 
و�لتي�شري على �ملو�طنن و�ملقيمن 

�أثناء تقدمي و�جب �لعز�ء.
�لأوق����اف  موؤ�ش�شة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
��ر يف دب��ي حري�شة  �ل��ُق�����شّ و���ش��وؤون 
�خلدمات  تقدمي  يف  �لبتكار  على 
�ملجتمعية، �شمن خطط �حلكومة 
لتي�شري حياة �ملو�طنن و�ملقيمن، 
وت��ع��زي��ز �ل��ق��ي��م �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ودعم 

�حلالت �ملحتاجة للخدمات.
د�وود  �مل���ه���ن���د����ض  ����ش���ع���ادة  وق�������ال 
�ل��ه��اج��ري م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة دبي 

�حلكومية  �خل���دم���ات  ت��ط��وي��ر  �إن 
ي�شكل  �ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  ذ�ت 
�إحدى �لركائز �لأ�شا�شية يف بلدية 

�لقيادة  من حر�ض  و�نطالقاً  دبي 
تعزيز  ت�شتهدف  �ل��ت��ي  �ل��ر���ش��ي��دة، 
�حلكومي  �لقطاع  وك��ف��اءة  فعالية 

مب����ا ي����و�ك����ب ط���م���وح���ات �لإم�������ارة 
ت����ق����دمي �خل����دم����ات،  ت�����ش��ه��ي��ل  يف 
وتلبية  ف���ه���م  �أن  �إىل  م���������ش����ري�ً 

�شمن  ياأتي  �ملتعاملن  �حتياجات 
تاأتي  وهنا  دب��ي،  حكومة  �أول��وي��ات 
�مل�����ش��رتك��ة، وندعو  �مل����ب����ادرة  ه����ذه 
�جلمهور ب�شرورة �تباع �لإجر�ء�ت 
�لتباعد  و�����ش����روط  �لح�����رت�زي�����ة 

�لجتماعي.
من جانبه، قال �شعادة علي �ملطوع 
�لأم�����ن �ل���ع���ام مل��وؤ���ش�����ش��ة �لأوق�����اف 
"جمل�ض  كلفة  �إن  ر  �لُق�شّ و�شوؤون 
�ألف   500 تبلغ  �ملتنقل"  �ل��ع��ز�ء 
�مل���ب���ادرة لتقدمي  وت���ه���دف  دره�����م، 
�لعز�ء  لأ���ش��ح��اب  مبتكرة  خ��دم��ة 
و�ملعزين للتخفيف عنهم ووقايتهم 
�ملرتفعة وت�شهيل  من حر�رة �جلو 

تقدمي و�جب �لعز�ء يف �ملقرة. 
وذكر �أن �مل�شروع �نطلق يف �ملرحلة 
�لأوىل مبقرة �لق�شي�ض، وخالل 
يتم  �شوف  �ملقبلة  �لقليلة  �ل��ف��رتة 
ت��ق��دمي �خل��دم��ة يف م��ق��رة �لقوز 
�لتز�م  �أه��م��ي��ة  م��وؤك��د� على  ب��دب��ي، 

�حل���ا����ش���ري���ن ب���ك���اف���ة �لإج���������ر�ء�ت 
�لحرت�زية خالل ��شتقبال �ملعزين 
�لتباعد  خ�����ش��و���ش��ا  �مل��ج��ل�����ض  يف 
جائحة  م��ن  للوقاية  �لجتماعي، 

فريو�ض كورونا �مل�شتجد.
من جانب �آخر، كرم �شعادة عي�شى 
�لأول  �لدفاع  �خلط  جنود  �لغرير 
موؤ�ش�شة  ب���ا����ش���م  دب�����ي  ب���ل���دي���ة  يف 
ر جلهودهم  �لأوقاف و�شوؤون �لُق�شّ
فريو�ض  وب��اء  مكافحة  يف  �ملبذولة 

كورونا �مل�شتجد )كوفيد 19-(.
ووجه رئي�ض جمل�ض �إد�رة موؤ�ش�شة 
��ر �ل�شكر  �لأوق����اف و���ش��وؤون �ل��ُق�����شّ
ملوظفي �لبلدية �لذين بذلو� جهد�ُ 
كبري�ً ومتو��شاًل على مد�ر �ل�شاعة 
�لوطني،  �لتعقيم  ب��رن��ام��ج  خ��الل 
�أ�شهم  �ل��ذي  �لكبري  دوره��م  مثمناً 
يف �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى �ل���وب���اء و�حلد 
من عدد �لإ�شابات بالفريو�ض بن 

�ملو�طنن و�ملقيمن يف �لإمارة.

حاكم عجمان يوجه بتقدمي �مل�ضاعد�ت للمت�ضررين من �لفي�ضانات يف �ل�ضود�ن وباإطالق حملة �أغيثو� �ضعب �لنيلني

�ضرطة �ل�ضارقة تطيح ب�ضبكة ترويج وت�ضبط 153 كيلوجر�ما من �ملخدر�ت

•• دبي-وام:

ك�شف تقرير �إد�رة مر�كز مكتوم لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي �لتابعة 
ل��د�ئ��رة �ل�����ش��وؤون �لإ���ش��الم��ي��ة و�لعمل �خل���ريي ب��دب��ي ع��ن �إمتام 
�لدورة  48 طالبا وطالبة حلفظ كتاب �هلل تعاىل وذلك خالل 
با�شتخد�م  بعد  �أقيمت عن  �لتي   2020 للعام  �ملكثفة  �ل�شيفية 
يف  �مل�شاركن  ع��ن  ف�شال  �حلديثة  و�ل�شوتية  �ملرئية  �لو�شائل 
دور�ت �ملر�كز منذ بد�ية �لعام وحتى �شهر �شبتمر �جلاري و�لتي 
�ملر�كز  يوؤكد مو��شلة  �لذي  �لأمر  �إقبال وتفاعال كبري�  �شهدت 
م�شريتها �لتعليمية يف تخريج �لطلبة �حلفاظ وتعليمهم لكتاب 

�هلل تعاىل ومعانيه و�إعانتهم على �شبطه و�إتقان �أد�ئه.

وقال حمد حممد �خلزرجي مدير �إد�رة مر�كز مكتوم لتحفيظ 
�لقر�آن �لكرمي �أنه على �لرغم من �لظروف �ل�شتثنائية وحتول 
بعد  ع��ن  �لتعلم  �إىل  �ملبا�شر  �حل�����ش��ور  م��ن  �لتعليمية  �لعملية 
و��شلت مر�كز مكتوم حر�شها على �لعمل وتقدمي �لأف�شل مهما 
من  �مل��ر�ك��ز  يف  �لعلم  ط��الب  لتمكن  و�لتحديات  �لعو�ئق  كانت 
حتقيق رغبتهم وطموحهم يف تعلم كتاب �هلل وحفظه وذلك بدعم 
وتوجيهات �شعادة �ملدير �لعام لد�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لعمل 

�خلريي ومتابعة �ملدير �لتنفيذي لقطاع �ل�شوؤون �لإ�شالمية.
و�أ�شاف �خلزرجي �أن �ملر�كز ت�شعى ب�شكل دوؤوب �إىل تخريج �ملزيد 
من �خلامتن لكتاب �هلل تعاىل وبختم 76 طالبا وطالبة للقر�آن 
�إل  هو  ما  �جل��اري  �شبتمر  �شهر  �لعام حتى  بد�ية  منذ  �لكرمي 

دليل على �إقبال �لأ�شر باأبنائهم حلفظ كتاب �هلل و�لتعرف على 
رعايتهم  وتعاليمه من خالل  وقيمه  �حلنيف  �لإ�شالمي  �لدين 
�أه��م م�شببات و�شول  �أنها و�ح��دة من  ...م��وؤك��د�  ومتابعتهم لهم 

�لطالب �إىل هذه �مل�شتويات �ملتقّدمة.
وحتر�ض د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لعمل �خلريي على رعاية 
لتحفيظ  مكتوم  مر�كز  �إد�رة  �أك��دت  حيث  وحملته  �ل��ق��ر�آن  �أه��ل 
ب��ر�م��ج وم��ب��ادر�ت وحلقات تتنا�شب  �إع���د�د  �ل��ك��رمي على  �ل��ق��ر�آن 
�ل��ط��الب على  ب��ه��دف حت��ف��ي��ز  �مل���ر�ك���ز  م��ع �ح��ت��ي��اج��ات منت�شبي 
تقدمب  خالل  من  طموحاتهم  مع  يتما�شى  مبا  و�لنجاح  �لتميز 
حلقات تعليمية لكتاب �هلل كتعلم �أحكام �لتجويد ومعرفة �أحكام 

�لقر�ء�ت.

وطالبة �أمتو� حفظ كتاب �هلل يف مر�كز مكتوم لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي  طالبا   48

عربة مكيفة ت�صتقبل املعزين على م�صاحة 75 مرتا مربعا بكلفة 500 األف درهم

ر« و»بلدية دبي« تطلقان جمل�ضا متنقال للعز�ء »�لأوقاف و�ضوؤون �لُق�ضّ
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وعنو�نه: �شي �ن 8، فار �ي�شت �ند�شرتيال بارك، يوياو �شيتي، زهيجياجن 315400، �ل�شن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أجهزة  للم�شابيح؛  �شنابر  �مل�شابيح،  �أغلفة  ؛  لالإ�شاءة  فو�ني�ض  �أو م�شابيح؛  ملبات  �لإ�شاءة؛  لغايات  �أجهزة 
وتركيبات �لإ�شاءة؛ �أ�شو�ء �ل�شقف؛ �أ�شو�ء �ل�شو�رع

�لو�ق�عة بالفئة: 11
و�شف �لعالمة: كلمة LUTEC بحروف لتينية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد 13  �صبتمرب  2020 العدد 13035 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 330020         بتاريخ: 2020/05/23
با�ش��م: نينجبو �يه يو �ك�ض �لكرتيك كو.، �ل تي دي.

وعنو�نه: منر. 1166 مينجو�جن نورث رود، جياجن�شان تاون، ينزهو دي�شرتيكت، نينجبو �شيتي، زهيجياجن 
بروفين�ض، �ل�شن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لغاز؛ فالتر لتكييف  �أجهزة تنقية  �لهو�ء(؛  �ملر�وح )تكييف  �لهو�ء؛  �لهو�ء؛ من�شاآت تكييف  �أجهزة تكييف 
�لهو�ء؛ �أجهزة و�ملن�شاآت �أو تركيبات �لإ�شاءة؛ �أجهزة و�ملن�شاآت �أو تركيبات �لطبخ؛ ثالجات؛ جمففات �ل�شعر 
)جمففات(؛ �شخانات مياه؛ مر�وح كهربائية لال�شتخد�م �ل�شخ�شي؛ �أجهزة بخار للوجه )حمام �ل�شاونا(؛ 
للمركبات؛  ه��و�ء  مكيفات  جتفيف؛  ومن�شاآت  �أجهزة  كهربائية؛  رودي��رت�ت  �أو  م�شعات  �ملياه؛  تنقية  من�شاآت 

�أجهزة ترطيب؛ معقمات �لهو�ء
�لو�ق�عة بالفئة: 11

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة AUFIT باأحرف لتينية باللونن �ل�شود و�لرمادي
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد 13  �صبتمرب  2020 العدد 13035 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 330021         بتاريخ: 2020/05/23
با�ش��م: نينجبو �يه يو �ك�ض �لكرتيك كو.، �ل تي دي.

وعنو�نه: منر. 1166 مينجو�جن نورث رود، جياجن�شان تاون، ينزهو دي�شرتيكت، نينجبو �شيتي، زهيجياجن 
بروفين�ض، �ل�شن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لغاز؛ فالتر لتكييف  �أجهزة تنقية  �لهو�ء(؛  �ملر�وح )تكييف  �لهو�ء؛  �لهو�ء؛ من�شاآت تكييف  �أجهزة تكييف 
�لهو�ء؛ �أجهزة و�ملن�شاآت �أو تركيبات �لإ�شاءة؛ �أجهزة و�ملن�شاآت �أو تركيبات �لطبخ؛ ثالجات؛ جمففات �ل�شعر 
)جمففات(؛ �شخانات مياه؛ مر�وح كهربائية لال�شتخد�م �ل�شخ�شي؛ �أجهزة بخار للوجه )حمام �ل�شاونا(؛ 
للمركبات؛  ه��و�ء  مكيفات  جتفيف؛  ومن�شاآت  �أجهزة  كهربائية؛  رودي��رت�ت  �أو  م�شعات  �ملياه؛  تنقية  من�شاآت 

�أجهزة ترطيب؛ معقمات �لهو�ء
�لو�ق�عة بالفئة: 11

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة XTRON باأحرف لتينية باللونن �ل�شود و�لرمادي
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد 13  �صبتمرب  2020 العدد 13035 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 333529         بتاريخ: 2020/08/05
با�ش��م: �شيكو هولدجنز كابو�شيكي كاي�شا )وتتاجر با�شم �شيكو هولدجنز كوربوري�شن(

وعنو�نه: 5-11، غينز� 4-�شوم، ت�شو- كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�و   �حلافظات  �لعلب  و�لوقت؛  �لزمن  قيا�ض  ومعد�ت  �أدو�ت  �لتوقيت،  �شاعات  �لكبرية،  �ل�شاعات  �ل�شاعات، 
و�لأجز�ء و�شناديق �ل�شاعات و�للو�زم جلميع �لب�شائع �ملذكورة، جميعها �شمن �لفئة 14

�لو�ق�عة بالفئة: 14
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة كلمات SHARP EDGED باحرف لتينية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد 13  �صبتمرب  2020 العدد 13035 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 333872         بتاريخ: 2020/08/12
با�ش��م: �شنغهاي �م �ند جي �شتي�شنريي �نك.

وعنو�نه: بلدينج 3، منر 3469 جينكيان رود، فينجك�شيان د�شرتيكت، �شنغهاي، �ل�شن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة و�لأدو�ت �لب�شرية و�أدو�ت �لوزن 
�لتحكم يف �لطاقة  �أو  �أو تنظيم  �أو تكثيف  �أو حتويل  �أو فتح  و�أدو�ت لو�شل  �أجهزة   ، و�لقيا�ض و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم 
�لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��ض ت�شجيل، �أقر��ض مدجمة، �أقر��ض فيديوية 
معاجلة  معد�ت  حا�شبة،  �آلت  �لنقد،  ت�شجيل  �آلت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  لالأجهزة  �آليات  �لرقمية؛  �لت�شجيل  و�شائط  من  وغريها  رقمية 
�لبيانات، �أجهزة �لكمبيوتر؛ بر�مج كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق؛ �أجهزة كمبيوتر؛ �أقالم �إلكرتونية )وحد�ت عر�ْض ب�شري(؛ فاأرة )معد�ت 
معاجلة بيانات(؛ حا�شبات جيب؛ لباد�ت �لفاأرة؛ م�شغل وم�شي لناقل تتابعي م�شرتك )يو ��ض بي(؛ �م��د�د�ت �لطاقة �ملتنقلة )بطارية قابلة 
�أجهزة  كونوها  و�لن�شر�ف  �أجهزة �حل�شور  كهربائية؛  مفاتيح  لوحات  كهربائية؛  بطاريات  �لكهربائية؛  �لبطاريات  �شو�حن  �ل�شحن(؛  لإعادة 
ت�شجيل �لوقت؛ �شماعات �لأذن؛ ماكينات �لبطاقات �ملثقوبة للمكاتب؛ نظار�ت مكرة )ب�شرية(؛ قطع �لوقت )جهاز ت�شجيل �لوقت(؛ عد�د�ت؛ 
عد�د�ت با�شتخد�م �لعمدة؛ �آلت فاك�ض؛ �أجهزة و�أدو�ت وزن؛ بو�شالت )�أدو�ت قيا�ض(؛ لوحات �لإعالنات �لإلكرتونية؛ �أقر��ض ت�شجيل �ل�شوت؛ 
م�شجالت �شريطية؛ �أجهزة �لر�ديو؛ ميكروفونات؛ م�شجالت فيديو؛ كامري�ت فيديو؛ بطاقات �لذ�كرة لأجهزة �ألعاب �لفيديو؛ �شماعات �لر�أ�ض؛ 
بات فوتوغر�فية؛ تل�شكوبات؛ �شر�ئح )للت�شوير �لفوتوغر�يف(؛ �شا�شات فلورية؛ �أجهزة حتليل �لهو�ء؛  كامري�ت )للت�شوير �لفوتوغر�يف(؛ م�شوِّ
�أدو�ت �ختبار �لغاز؛ �أجهزة ت�شجيل �ل�شوت؛ عد�شات �شيلفي )ت�شوير ذ�تي(؛ قارئات �لكتب �لإلكرتونية؛ ما�شحات )معد�ت معاجلة بيانات(؛ 
عر�ض  �أجهزة  قيا�ض(؛  )�أدو�ت  م�شاطر  �خلياطن؛  مقايي�ض  مقايي�ض؛  �لقيا�ض؛  �شريط  �خلطى؛  ع��د�د�ت  �لإلكرتونية؛  �لتفاعلية  �ل�شبور�ت 
�ل�شر�ئح؛ �شا�شات عر�ض؛ فو�ني�ض �شحرية؛ هو�تف فيديو؛ �أجهزة ��شتقبال �ل�شوت و�لفيديو؛ �أجهزة معاجلة �لبيانات؛ �أجهزة ذ�كرة �لكمبيوتر؛ 
�أقر��ض ب�شرية؛ �أغ�شية و�قية تتكيف مع �شا�شات �لهو�تف �ملحمولة؛ �شنديق للهو�تف �لذكية؛ �أغطية للهو�تف �لذكية؛ مكر�ت �ل�شوت؛ ع�شا 
�لت�شوير �لذ�تي )�شيلفي(؛ لوحات مفاتيح �لكمبيوتر؛ �لهو�تف �خللوية؛ �شاعات �لوقت )�أجهزة ت�شجيل �لوقت(؛ قارئات �شيفر�ت �لأعمدة؛ 
�لفو�تري؛  �آلت  �لكرتونية؛ مو�زين؛  �لنقد؛ مو�زين  �آلت ت�شجيل  �ملزيفة؛  �لعمالت  �أجهزة ك�شف  �لكمبيوتر؛  �أجهزة  طابعات لال�شتخد�م مع 
�ل�شور  �إر�شال  �أجهزة  �ل�شرقة؛  ملنع  كهربائية  �أجهزة  هاتف؛  �أجهزة  طبية؛  لغايات  لي�شت  ح��ر�رة(  )مو�زين  ثريمومرت�ت  �آلية؛  قيا�ض  �أجهزة 
تلغر�فياً؛ م�شاطر )�أدو�ت قيا�ض(؛ لفتات نيونية؛ �أجهزة نقل �ل�شوت؛ �أجهزة �لطالء �لكهربائي؛ �أجهزة �طفاء حريق؛ جهاز �للحام �لكهربائي؛ 

�أجهزة �إ�شعاعية لالأغر��ض �ل�شناعية- �لو�ق�عة بالفئة: 9
و�شف �لعالمة: عبارة عن �أحرف M&G بالالتينية ب�شكل مميز باللون �ل�شود و�لبي�ض

�ل�ش��رت�طات: 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل  �أو   ، فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

)30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد 13  �صبتمرب  2020 العدد 13035 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 333873         بتاريخ: 2020/08/12
با�ش��م: �شنغهاي �م �ند جي �شتي�شنريي �نك.

وعنو�نه: بلدينج 3، منر 3469 جينكيان رود، فينجك�شيان د�شرتيكت، �شنغهاي، �ل�شن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�للعب و�أدو�ت �للعب، �أدو�ت �لريا�شة �جلمنازية و�لأدو�ت �لريا�شية غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، زينة ل�شجرة 
عيد �مليالد؛ جهاز لالألعاب؛ كر�ت �لري�شة؛ طو�حن �لهو�ء؛ كتل بناء كبرية؛ �ألعاب �حليو�نات �لأليفة �ملنزلية؛ 
ُدمى؛ لعبة �ملعجون؛ لعبة �لعجن؛ لألعاب �لطاولة لها �أحجار؛ ورق لعب )�شدة(؛ �ألعاب لوحية؛ كر�ت ريا�شية؛ 
م�شارب غولف؛ م�شارب للعب؛ �أجهزة بناء �لأج�شام؛ �أدو�ت �لرماية؛ �آلت �لتمارين �لبدنية؛ حبال للريا�شة 
حاميات  �ل��ذر�ع؛  حاميات  �ل�شاق؛  حاميات  لالألعاب؛  قفاز�ت  بال�شتيك؛  م�شار  �حلبل(؛  �شد  �أو  �حلبال  )نط 
�ملع�شم؛ �أ�شجار عيد �مليالد من مو�د ��شطناعية؛ حلي �شجرة عيد �مليالد با�شتثناء �حللي �لأ�شو�ء و�حللويات؛ 

عدة �شيد �ل�شمك؛ قو�لب بناء )لعب(؛ �ألعاب ذكية؛ �أحاجي �ل�شور �ملقطوعة؛ لعبة �لروبوتات
�لو�ق�عة بالفئة: 28

و�شف �لعالمة: عبارة عن �أحرف M&G بالالتينية ب�شكل مميز باللون �ل�شود و�لبي�ض
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد 13  �صبتمرب  2020 العدد 13035 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 333907         بتاريخ: 2020/08/13
با�ش��م: جو�جنزهو �شيو�ن �لكرتونيك�ض كو.، �ل تي دي.

وعنو�نه:منر 6، يوجنبو �شي رود، هو�جنبو دي�شرتيكت، جو�جنزهو �شيتي، جو�جندوجن بروفين�ض، �ل�شن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ل�شبور�ت )�لو�ح( تفاعلية  باللم�ض؛  �لتفاعلية تعمل  �شا�شة  �ل�شبورة )�لوحية(؛ طرفيات  �لكمبيوتر  بر�مج 
�لكمبيوتر  برميجات  من�شات  للتحميل؛  قابلة  �أو  م�شجلة  �لكمبيوتر  �شا�شة  �نقاد  برجميات  �إلكرتونية؛ 
م�شجلة �أو قابلة للتحميل؛ برجميات �لكمبيوتر �مل�شجلة؛ �أجهزة �لكمبيوتر؛ تطبيقات بر�مج �حلا�شوب قابلة 
�أجهزة  مغناطي�شيا؛  م�شفرة  دفع  بطاقات  �لإلكرتونية؛  �ملل�شقات  �لإلكرتونية؛  �لذ�كرة  �أجهزة  للتحميل؛ 
تعمل  �شا�شة  �أق��الم  �لطرفية؛  �لكمبيوتر  �أجهزة  يو(؛  بي  )�شي  �ملركزية  �ملعاجلة  وح��د�ت  �لبيانات؛  معاجلة 
باللم�ض؛ �لأقالم �لإلكرتونية )وحد�ت �لعر�ض �ملرئي(؛ برنامج �لتعرف على �لوجه؛ �آلت �لبطاقات �ملثقبة 
����ض(؛ مكر�ت  بي  �لعاملي )جي  �ملو�قع  نظام حتديد  �لعر�ض؛ جهاز  لوحات  مقايي�ض؛  مو�زين؛  للمكاتب؛ 
�مليكروفونات؛  �ل��ر�أ���ض؛  �شماعات  �لفيديو؛  كامري�ت  �لآيل؛  و�لتعلم  �ل�شطناعي  �لذكاء  بر�مج   �ل�شوت؛ 
و�أدو�ت  �أج��ه��زة  ب�شرية؛  م�شابيح  �ملتعددة؛  �لو�شائط  عر�ض  جهاز  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف(؛  )�لت�شوير  �لكامري�ت 
حتليل  �أجهزة  �حل���ر�رة؛  تنظيم  �جهزة  �لفلور�شنت؛  �شا�شات  �لكهربائية؛  �لأ���ش��الك  �لتل�شكوبات؛  �لتعليم؛ 
�ل�شخ�شي  لال�شتخد�م  �حلماية  �أجهزة  �ل�شناعية؛  لالأغر��ض  �لأ�شعة  �أجهزة  �حلريق؛  طفايات  كهربائي؛ 
�شد �حلو�دث؛ �جهزة �إنذ�ر؛ �لنظار�ت؛ بطاريات كهربائية؛ �شر�ئح )�لت�شوير �لفوتوغر�يف(؛ �شر�ئط �شبايك 

)م�شمار( قابلة للن�شر عن بعد ت�شتخدم لإيقاف �ل�شيار�ت بو��شطة ثقب �لإطار�ت- �لو�ق�عة بالفئة: 9
و�شف �لعالمة: كلمة seewo بالتينية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد 13  �صبتمرب  2020 العدد 13035 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 333962         بتاريخ: 2020/08/14
با�ش��م: �وليدين تكنولوجي، �ل �ل �شي

وعنو�نه: 4025 بلوبونيت در�يف، �شتافورد، تك�شا�ض 77477، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

معد�ت م�شح وقيا�ض قاع �لبئر يف �آبار �لنفط و�لغاز
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعالمة: كلمة GeoFusion بالتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد 13  �صبتمرب  2020 العدد 13035 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 333851         بتاريخ: 2020/08/12
با�ش��م: مطعم ومقهى �لفينيق

وعنو�نه: �لر�شا هايت�ض، بناء تو تاورز، دبي، �شندوق بريد 283725، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�شطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�شاغو؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة 
�خلمرية  �لأ���ش��ود؛  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل  �ملثلجة؛  �حللويات  و�حل��ل��وي��ات؛  و�لفطائر  �خلبز  �حل��ب��وب؛  م��ن 

وم�شحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�شل�شات )�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة ALFENIQ باحرف لتينية فوقها ر�شمة د�ئرة بد�خلها ر�شمة �شفينة 
باللون �لرونزي

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد 13  �صبتمرب  2020 العدد 13035 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 333852         بتاريخ: 2020/08/12
با�ش��م: مطعم ومقهى �لفينيق

وعنو�نه: �لر�شا هايت�ض، بناء تو تاورز، دبي، �شندوق بريد 283725، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات، �لإيو�ء �ملوؤقت؛ �ملقاهي؛ �ملطاعم
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة ALFENIQ باحرف لتينية فوقها ر�شمة د�ئرة بد�خلها ر�شمة �شفينة 
باللون �لرونزي

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد 13  �صبتمرب  2020 العدد 13035 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 333869         بتاريخ: 2020/08/12
با�ش��م: �شنغهاي �م �ند جي �شتي�شنريي �نك.

وعنو�نه: بلدينج 3، منر 3469 جينكيان رود، فينجك�شيان د�شرتيكت، �شنغهاي، �ل�شن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لدهانات و�لورني�ض وطالء�ت �للك، مو�د �لوقاية من �ل�شد�أ ومو�د حفظ �خل�شب من �لتلف، مو�د �لتلوين، 
مو�د تثبيت �لألو�ن، ر�تنج طبيعي خام، معادن يف �شكل رقائق �أو م�شحوق لإ�شتخد�م �لدهانن وفنيي �لديكور 
وعمال �لطباعة و�لفنانن؛ �شبغات؛ عبو�ت حر مملوءة للطابعات و�آلت �لت�شوير؛ خر�طي�ض م�شحوق حر 
معباأة لطابعات �لليزر؛ خر�طي�ض �حلر لطابعات �شخ �حلر؛ تونر )خرطو�شة حر( لآلت �لت�شوير؛ حر 
لدباغة �جللود؛ حر �لطباعة لت�شميد �جللد؛ حر لآلت �لت�شوير )تونر(؛ خر�طي�ض �حلر معباأة للمطابع 

و�آلت �لت�شوير؛ ِدهانات؛ �لدهانات �ملائية لال�شتخد�م يف �لفن؛ �لدهانات �لزيتية �مل�شتخدمة يف �لفن
�لو�ق�عة بالفئة: 2

و�شف �لعالمة: عبارة عن �أحرف M&G بالالتينية ب�شكل مميز باللون �ل�شود و�لبي�ض
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد 13  �صبتمرب  2020 العدد 13035 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 333871         بتاريخ: 2020/08/12
با�ش��م: �شنغهاي �م �ند جي �شتي�شنريي �نك.

وعنو�نه: بلدينج 3، منر 3469 جينكيان رود، فينجك�شيان د�شرتيكت، �شنغهاي، �ل�شن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

وك و�ل�شكاكن و�ملالعق(، �أ�شلحة بي�شاء، �أدو�ت حالقة؛  عدد و�أدو�ت يدوية )ُتد�ر باليد(، �أدو�ت قطع )�ل�شُّ
�شكاكن  )جم���ز�ت(؛  مق�شات  �شكاكن؛  مق�شات؛  ي��دوي��ة(؛  )ع��دد  �شفر�ت  )م�شارط(؛  قرطا�شية  �شكاكن 
�أو غري كهربائية؛  �أدو�ت ل�شن �ل�شفر�ت ) �شحذ �لن�شل(؛ ماكينات حالقة كهربائية  �جليب؛ قلم �لكتابة؛ 
�حلد�ئق  �أدو�ت  باليد؛  تد�ر  زر�عية  معد�ت  يدوية(؛  )�أدو�ت  )�شنفرة(  �شحج  عدد  �لرمو�ض؛  جتعيد  �أدو�ت 
مكاوي  يدوية(؛  )ع��دد  جم��ز�ت  بالأظافر(؛  �لعناية  )�أدو�ت  مانيكري  �أدو�ت  �للحى؛  �شعر  مق�شات  يدوية؛ 
�أدو�ت للمائدة )�شكاكن و�شوك  �و �حلفر )عدد يدوية(؛ مالقيط؛  �لنق�ض  �أدو�ت  �لدهون غري كهربائية؛ 
ومالعق(؛ بنادق �ل�شد )تعبئة �لفر�غات( غري �لكهربائية؛ م�شخات تد�ر باليد؛ �أدو�ت يدوية تد�ر باليد؛ 
�لكهربائية؛  �لكهربائية وغري  �ل�شعر  �إز�ل��ة  �أجهزة  �ل�شعر؛  لتجعيد  يدوية  �أدو�ت  �ل�شعر؛  لتجعيد  مالقط 
خر�مات )عدد يدوية(؛ قطاعات �لفاكهة؛ مق�شر�ت �خل�شار )�أدو�ت يدوية(؛ قطاعات قلب �لفاكهة؛  بنادق 

يدوية �أو مر�ّشات ُتد�ر باليد لبثق �ملعاجن �مل�شطكاوية
�لو�ق�عة بالفئة: 8

و�شف �لعالمة: عبارة عن �أحرف M&G بالالتينية ب�شكل مميز باللون �ل�شود و�لبي�ض
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد 13  �صبتمرب  2020 العدد 13035 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 334323         بتاريخ: 2020/08/23
با�ش��م: جنمة �ل�شرق �لأو�شط للتجارة

وعنو�نه: �لطابق �لثاين، �فينيو مول، �ل�شويفية، عمان �لأردن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ل�شوف  �ث��و�ب من  ب��دلت،  �لتنانري،  �ملعاطف،  �لبناطيل، �جلاكيتات، معاطف خارجية،  بها  �ملعني  مالب�ض 
)مالب�ض(، �شدريات، قم�شان، بلوز�ت، ف�شاتن، �شر�ويل ق�شرية، بيجامات، قم�شان �شوفية، جينز، مالب�ض 
�شد �ملطر، ثياب �لبحر، �ثو�ب �شباحة؛ �ملالب�ض �لريا�شية، مالب�ض لالأطفال؛ مالب�ض كتان )مالب�ض( �ملعني 
بها �شر�ويل حتتية، م�شد�ت لل�شدر، �شر�ويل؛ جو�رب ق�شرية؛ لبا�ض �لقدم �ملعني بها �لأحذية، �ل�شنادل، 
�أحذية �شد �ملاء، �أحذية �مل�شي، �جلو�رب؛ �غطية للر�أ�ض؛ قفافيز، جو�رب طويلة، �حزمة، عباء�ت، �أو�شحة، 

�شالت، ياقات، ربطات عنق
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة كلمات La Familia مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�ض باللون �ل�شود 
على خلفية باللون �ل�شفر �لد�كن

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد 13  �صبتمرب  2020 العدد 13035 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 334324         بتاريخ: 2020/08/23
با�ش��م: جنمة �ل�شرق �لأو�شط للتجارة

وعنو�نه: �لطابق �لثاين، �فينيو مول، �ل�شويفية، عمان �لأردن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ل�شتري�د  خدمات  �ملكتبي؛  �لن�شاط  تفعيل  �لعمال؛  توجيه  �لعمال؛  �د�رة  �لع��الن؛  و  �لدعاية  خدمات 
و�لت�شدير و�لتوزيع و�لت�شنيع؛ خدمات �لبيع باجلملة و�ملفرق، خدمات �لبيع عن طريق �لنرتنت و�ملو�قع 

�للكرتونية ؛ خدمات �لبيع عن بعد؛ عر�ض وبيع �ل�شلع
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة كلمات La Familia مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�ض باللون �ل�شود 
على خلفية باللون �ل�شفر �لد�كن

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/توب لين لرتكيب �حلجر 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2316146 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خليل �بر�هيم بياعه %100
تعديل وكيل خدمات

��شافة مبخوت هادي عبد�هلل �ل�شاعري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )العني(

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13 

اإعــــــــــالن
للتجارة  مارت  �ل�ش�����ادة/جريت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:2900407 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة زهري �حمد عبد�هلل حممد �ل علي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جليل ��شلمي حنيف %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف جليل ��شلمى حنيف
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل عثمان حارب �شامل مبارك

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعرة 

لت�شليح مولد�ت �لكهرباء
رخ�شة رقم:CN 2166952   تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/لفرينا 

للحلويات
رخ�شة رقم:CN 2875345   تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�لت�شور �لتجارية
رخ�شة رقم:CN 1123062   تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13 

اإعــــــــــالن
للهو�تف  �مللوك  �ل�ش�����ادة/حمرك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملتحركة - فرع
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1129888 

تعديل �شكل قانوين/من فرع �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري من/ حمرك �مللوك للهو�تف �ملتحركة - فرع

MOHARK AL MOLOUK MOBILE PHONE - BRANCH

�ىل/ �ك�ض كود للهو�تف
XCODE PHONES

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة : الفجر:

رحبت جمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية باجلمهور يف مقرها مبنطقة 
�لظيت بر�أ�ض �خليمة بعد فرتة �إنقطاع للم�شاركة  يف حما�شرة �لتخطيط 

�ل�شرت�تيجي مع �لتقيد بالإجر�ء�ت �لحرت�زية .
�لهام و�مل�شتمر �لذي تلعبه �جلمعية يف رفع كفاءة  �ل��دور  و�نطالقاً من 
موظفي �حلكومة من خالل و�شع �ل�شرت�تيجيات لر�مج �لتدريب �لتي 

ت�شهم ب�شكل كبري يف حت�شن �لأد�ء �لوظيفي وزيادة �لإنتاجية و�ك�شابهم 
يف  �لأمثل  و�ل�شتثمار  �لكفاءة  درج��ات  �أعلى  لتحقيق  و�مل��ه��ار�ت  �ملعارف 
�ملو�رد �لب�شرية كونها �لرثوة �حلقيقية للوطن نظمت هذه �ملحا�شرة و 

نفذها �لدكتور حممد �لنور جاد �هلل – خبري يف �ملجال �ل�شرت�تيجي.
�ملتعلقة مباهية  �مل��ف��اه��ي��م و�ل��ت��ع��ري��ف��ات  �مل��ح��ا���ش��رة ع���دد� م��ن  وت��ن��اول��ت 
قاعدة  لتخاذه  فيه،  �ملتبعة  �لطرق  هي  وم��ا  �ل�شرت�تيجي،  �لتخطيط 

�أ�شا�شية يف جميع �لإد�ر�ت �شو�ء كانت للقطاعات �حلكومية �أو�خلا�شة.

يهدف  �ل���ذي  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  �أه��م��ي��ة  �ملحا�شرة  ت��ن��اول��ت  كما 
كل  يف  �ملتبعة  �خل��ط��و�ت  وحت�����ش��ن  �لإد�ري  �لرت���ق���اء  �إىل  ك��ب��ري  ب�شكل 
على  �ملن�شودة  �أهد�فها  لتحقيق  �ملوؤ�ش�شات  �إد�ر�ت  ت�شعها  �لتي  �خلطط 
�لتحليل  و�أ�ش�ض  �لأه��د�ف،  وحتديد  �مل�شتقبلي  و�ل�شت�شر�ف  وجه  �أكمل 
نقاط  و�أ�شاليب حتليل  و�خلارجية،  �لد�خلية  �لبيئة  �لتناف�شي، وحتليل 
�لقوة و�ل�شعف، و�أ�شاليب حتليل �لفر�ض و�لتهديد�ت، وحتليل �ملتغري�ت 

�لبيئية.

•• دبي-وام:

�أن��ه��ى م��اأم��ورو ج���و�ز�ت م��ط��ار دبي 
�أول فوج  �إج�����ر�ء�ت دخ���ول  �ل���دويل 
دول����ة  �إىل  ق������ادم  رو�����ش����ي  ���ش��ي��اح��ي 
�لإم������������ار�ت ع����ر م�����ط�����ار�ت دب����ي. 
�إقامة  �إط����ار ج��ه��ود  ي��اأت��ي ذل���ك يف 
�مل�شافرين  �إج����ر�ء�ت  لت�شهيل  دب��ي 
�لقادمن عر مطار�ت دبي �آخذين 
ب���ع���ن �لع����ت����ب����ار ك����ل �لإج����������ر�ء�ت 
�ل��ت��ي ت�شهم  �ل��وق��ائ��ي��ة  و�ل��ت��د�ب��ري 
وتعك�ض  �مل�شافرين  ثقة  تعزيز  يف 
�ل�شياحية  �لتحتية  �لبنية  جاهزية 

لالإمارة.
�ملري  �أح��م��د  حممد  �ل��ل��و�ء  وك�شف 
لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة  عام  مدير 
�إقامة  �أن   ، و���ش��وؤون �لأج��ان��ب بدبي 
�ألف   678 و  �أ���ش��درت مليوناً  دب��ي 
للجالية  �أنو�عها  مبختلف  تاأ�شرية 
�لرو�شية منذ 2018 حتى �لثامن 
�ل��ع��ام، فيما  م��ن �شبتمر م��ن ه��ذ� 
�ل����رو�����ض �لذين  �ل�������زو�ر  ب��ل��غ ع����دد 
�لو�شول  ع��ن��د  ت���اأ����ش���ري�ت  م��ن��ح��و� 
نف�شها،  �لفرتة  يف  ز�ئر  �ألف   800
�ملقيمن  ع�����دد  �أن  �إىل  م�������ش���ري�ً 
�لرو�ض يف دبي يف �لفرتة بن عامي 

و  �أل��ف��اً   21 بلغ  و2020   2019
عددهم  بلغ  حن  يف  مقيماً،   838
7280 مقيماً.  يف عام /2018/ 
و�أك���د �ل��ل��و�ء حممد �مل��ري �أن دولة 
دبي  و�إم�����ارة  ع���ام  ب�شكل  �لإم������ار�ت 
�ملف�شلة  �لوجهة  تعد  خا�ض  ب�شكل 
�لرو�شي،  �ل�شائح  �شيما  ول  لل�شياح 
مبكانتها  دب�����ي  �ح���ت���ف���ظ���ت  ح���ي���ث 
�مل���دن م��الءم��ة للعي�ض،  �أك���رث  ب��ن 
وذل��������ك يف ظ�����ل م�����ا مت���ت���ل���ك���ه من 
�شياحية  ج��ذب  وم�شاريع  مقومات 
�إىل ج��ان��ب م��ا تتمتع  و�ق��ت�����ش��ادي��ة، 
ب����ه م����ن م���وؤ����ش���ر ع������اٍل م����ن �لأم�����ن 

�لعالقات  �أن  �إىل  لف��ت��اً  و�لأم�����ان، 
�لثنائية �لإمار�تية �لرو�شية ت�شهد 
�شتى  يف  م�شتمر�ً  و�زده����ار�ً  ت��ط��ور�ً 
�مل��ج��الت، و�ل���ذي �أث���رت ب��دوره��ا يف 
تعزيز مكانة دولة �لإمار�ت وتاأكيد 
و�لقت�شادي  �ل�شيا�شي  ح�شورها 
و�ل�����ش��ي��اح��ي ع��امل��ي��اً، وت��ع��زي��ز فر�ض 
�ل�شرت�تيجية  و�لعالقات  �لتعاون 

�ل�شاملة بن خمتلف �لدول.
�إقامة دبي عكفت  �أن  �ملري  و�أ�شاف 
�مل�شافرين  �إج�������ر�ء�ت  �إن���ه���اء  ع��ل��ى 
�ل��ق��ادم��ن م���ن رو���ش��ي��ا وف���ق �أعلى 
ك���م���ا حتر�ض  �لأم����ن����ي����ة،  �مل���ع���اي���ري 

�إج��������ر�ء�ت  ت�����ش��ه��ي��ل  ع���ل���ى  �لإد�رة 
�مل���ق���ي���م���ن �ل�����رو������ض وت�����وف�����ري كل 
ما  لهم،  �لكرمية  �لإقامة  مقومات 
�أ�شهم يف زيادة تدفق �أعد�د �لرو�ض 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  دب��ي، موؤكد�ً  �إىل 
�جلميع  �حت�شنت  تاأ�شي�شها  منذ 
�لطاقات  كل  ت�شخري  على  وعملت 
م�شتويات  �أع���ل���ى  ل��ت��وف��ري  �مل��م��ك��ن��ة 
�لن�شان  وج���ع���ل  و�لأم�������ان  �لأم������ن 

و�شعادته فوق كل �عتبار.
�أن  �مل���ري: ي�شعدنا  �ل��ل��و�ء  و�أ���ش��اف 
�لإمار�ت  دول��ة  زو�ر  بجميع  نرحب 
ونوؤكد  �ل���ع���امل،  �أن���ح���اء  جميع  م��ن 

لهم �أننا على �أمت �ل�شتعد�د لتي�شري 
�إن���ه���اء �إج������ر�ء�ت ���ش��ف��ره��م يف وقت 
قيا�شي، وفق �أعلى معايري �ل�شالمة 
و�لروتوكولت �ملعتمدة يف �لدولة 
ب�شاأن �إجر�ء�ت ��شتقبال �مل�شافرين. 
وق���ال �ل��ل��و�ء حم��م��د �مل����ري: لدينا 
�ل�شفوف  �أبطال  ك��و�در وطنية من 

بلغات  �لتحدث  يجيدون  �لأمامية 
و�ل�شينية  �لرو�شية  منها  خمتلفة 
�لعربية  ج��ان��ب  �إىل  و�ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
�للغات،  من  وغريها  و�لجنليزية 
ل��ي�����ش��ه��ل ع���ل���ي���ه���م �ل����ت����و������ش����ل مع 
�مل�شافرين و�ملتعاملن من خمتلف 
درجات  �أع��ل��ى  وحتقيق  �جلن�شيات 

�أهمية  �إىل  م�شري�ً  ل��ه��م..  �ل�شعادة 
ت��ع��ل��م ل���غ���ات ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��ع��رف �إىل 
كونهم  وح�شار�ته،  �لعامل  ثقافات 
��شتقبال  يف  �لأم���ام���ي���ة  �ل���و�ج���ه���ة 
�ل��زو�ر و�لتي يعك�شون من خاللها 
����ش���ورة م�����ش��رف��ة ل���دول���ة �لإم������ار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

•• دبي-الفجر:

�لفريق  معايل  م��ن  بتوجيهات 
�لقائد  �مل���ري،  خليفة  �هلل  عبد 
ومتابعة  دب����ي،  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام 
خ���ب���ري خليل  �ل�����ل�����و�ء  ����ش���ع���ادة 
م�شاعد  �مل��ن�����ش��وري،  �إب���ر�ه���ي���م 
�ل���ق���ائ���د �ل����ع����ام ل�����ش��رط��ة دبي 
�لبحث �جل��ن��ائ��ي، كرم  ل�����ش��وؤون 
�شامل  �هلل  عبد  يو�شف  �لعميد 
�شرطة  مركز  مدير  �لعديدي، 
جمل�ض  رئ���ي�������ض  �ل���ق�������ش���ي�������ض، 
م�����دي�����ري م�����ر�ك�����ز �ل�������ش���رط���ة، 
كمال  جيم�ض  ري��ت��ي�����ض  �ل�����ش��ي��د 
وذلك  �جلن�شية،  هندي  لأم��ان��ت��ه وح��ر���ش��ه ع��ل��ى �إع����ادة كومار، 

ماليا  م��ب��ل��غ��ا  حت�����وي  ح��ق��ي��ب��ة 
دولر،  �أل����ف   14،000 ق����دره 
بقيمة  وجموهر�ت  وم�شوغات 
درهم ملركز �شرطة  �ألف   200
�لق�شي�ض بعد عثوره عليها يف 

منطقة �خت�شا�ض �ملركز.
عبد�هلل  يو�شف  �لعميد  وق���دم 
�ل�����ع�����دي�����دي خ�������الل �ل���ت���ك���رمي 
نا�شر  �ل���ر�ئ���د  ح�����ش��ره  �ل�����ذي 
�ل��ع��زي��ز �خل���اج���ه، رئي�ض  ع��ب��د 

، �شهادة  ق�شم �ل�شوؤون �لإد�ري��ة 
���ش��ك��ر وت��ق��دي��ر وه���دي���ة رمزية 
وذلك  ك��وم��ار،  ريتي�ض  لل�شيد 
لأم����ان����ت����ه وح����ر�����ش����ه ع���ل���ى رد 
موؤكد�ً  لأ���ش��ح��اب��ه��ا،  �لأم���ان���ات 
�إطار  يف  ياأتي  �لتكرمي  ه��ذ�  �أن 
�ملجتمعية  �ل�شر�كة  دور  تفعيل 
و�جلمهور،  دب����ي  ���ش��رط��ة  ب���ن 
وب���ث �خل�����ش��ال �حل��م��ي��دة وروح 
�ل��ت��ع��اون و�ل��ع��م��ل ي���د�ً ب��ي��د من 
�أج���ل ب�شط �لأم���ن و�لأم����ان يف 

بالدور  �ل��وط��ن، م�����ش��ي��د�ً  رب���وع 
�ل��ك��ب��ري �ل����ذي ي��ق��وم ب���ه �أف����ر�د 
�لفاعلة  وم�شاهمتهم  �ملجتمع 
�ل��دول��ة عر  ب��الرت��ق��اء ب�شمعة 
�لأجهزة  م���ع  �مل��ث��م��ر  ت��ع��اون��ه��م 

�لأمنية.
�ل�����ش��ي��د ريتي�ض  ت��ق��دم  وب�����دوره 
كومار ماي بال�شكر �جلزيل �إىل 
دبي،  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
يعتر  �لتكرمي  ه��ذ�  �أن  موؤكدة 
مبثابة و�شام ومفخرة يعتز به.

عرث على مبلغ 14 األف دولر وجموهرات بقيمة 200 األف درهم

مركز �ضرطة �لق�ضي�س يكرم هنديًا لأمانته يف ممتلكات �لغري

�لإمار�ت للتنمية �لجتماعية تهتم بالتخطيط �ل�ضرت�تيجي 

ماأمورو جو�ز�ت دبي ينهون �إجر�ء�ت دخول �أول فوج 
�ضياحي رو�ضي قادم �إىل �لدولة عرب مطار�ت دبي

•• دبي-وام: 

�لتعاون  تعزيز  �شبل  دب��ي  وجامعة  �لإ�شعاف  خلدمات  دب��ي  موؤ�ش�شة  بحثت 
وتطوير �ل�شر�كة �ملجتمعية و�لتن�شيق �لعلمي يف جمالت �لتدريب و�لتعليم 

�مل�شتمر.
دبي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  �ل��در�ي  خليفة  �شعادة  زي��ارة  خالل  ذلك  جاء 
مدير  �لب�شتكي  عي�شى  �لدكتور  ولقائه  دبي  جامعة  �ىل  �لإ�شعاف  خلدمات 
جمالت  يف  و�لعلمي  �لتقني  �لتعاون  �شبل  �لطرفان  ناق�ض  حيث  �جلامعة 
�لإبتكار و�لتدريب و�لتعليم  �لإح�شاء ومبادئ  �لبيانات ودر��شة علم  حتليل 
�مل�شتمر و�إمكانية �إ�شتقطاب طلبة وخريجي �جلامعة للتدرب يف موؤ�ش�شة دبي 

خلدمات �لإ�شعاف.
خالل  �مل�شوؤولن  من  عدد  �شم  �لذي  و�طلع وفد موؤ�ش�شة "�إ�شعاف دبي" - 
�ل���زي���ارة - ع��ل��ى م��ر�ف��ق �جل��ام��ع��ة و�ل��ق��اع��ات �ل��در����ش��ي��ة و م��ر�ك��ز �لأبحاث 

�لذكاء  و  �لف�شاء  لعلوم  ر����ش��د  ب��ن  �لب��ت��ك��ار و حممد  م��ن  ك��ل  وخم��ت��ر�ت 
�ل�شطناعي.

ل�شتغالل  �لر�ئد  �جلامعة  م�شروع  عن  تف�شيلي  �شرح  �إىل  �لوفد  و��شتمع 
غرفة  مع  بالتعاون  تنفيذه  مت  و�ل��ذي  �لكهرباء  لتوليد  �ل�شم�شية  �لطاقة 
نهاية  ت�شغيله يف  "�شم�ض دبي" وب��د�أ  م��ب��ادرة  �إط��ار  دب��ي يف  جت��ارة و�شناعة 
يونيو �ملا�شي من خالل �إن�شاء مظالت ملو�قف �ل�شيار�ت تعمل باألو�ح �لطاقة 

�ل�شم�شية وعددها 86 مظلة مزودة باألو�ح �شم�شية كهرو�شوئية.
�لعالقات  تطوير  على  دب��ي  جامعة  حر�ض  �لب�شتكي  عي�شى  �لدكتور  و�أك��د 
�لدولة  �لعام و�خلا�ض خدمة لأه��د�ف  �لأكادميية و�لبحثية مع �لقطاعن 
�لإ�شرت�تيجية ل�شيما فيما يتعلق بالإبد�ع و�لتكنولوجيا وتقنية �ملعلومات.

ح�شر �للقاء من جامعة دبي �لدكتور جيفري غا�شينو نائب رئي�ض �جلامعة 
و��شت�شار�ت  بحوث  مركز  مدير  بر��شاد  �أرون  و�لدكتور  �لأكادميية  لل�شوؤون 

�لأعمال وعدد من �أع�شاء �لهيئتن �لإد�رية و�لتعليمية.

موؤ�ض�ضة خدمات �لإ�ضعاف وجامعة دبي تبحثان 
�لتعاون يف جمالت �لتدريب و�لتعليم �مل�ضتمر

�قت�ضادية دبي: �إغالق مقهى وخمالفة 7 من�ضاآت جتارية 
لعدم �للتز�م بالتد�بري �لحرت�زية للحد من كوفيد-19

•• دبي-الفجر: 

��شتجابًة لتعاون �جلمهور يف �لب��الغ عن جتاوز�ت  �أنه  �قت�شادية دبي،  �أف��ادت 
و�لإج����ر�ء�ت  بالتد�بري  �لل��ت��ز�م  ب��ع��دم  و�ملتمثلة  �ل��ت��ج��اري��ة،  و�مل��ن�����ش��اآت  �مل��ح��ال 
�إغ��الق مقهى يف  تف�شي فريو�ض كوفيد19-، فقد مت  للحد من  �لح��رت�زي��ة 
لعدم  وذل��ك  دب��ي،  و�شياحة  دب��ي  بلدية  كل من  بالتعاون مع  �لكر�مة،  منطقة 
�لتز�مه باإجر�ء�ت �لتباعد �جل�شدي، يف حن مت خمالفة 7 حمال جتارية ب�شبب 

عدم �للتز�م بارتد�ء �لكمامات من قبل �ملوظفن.
و�أ�شارت �قت�شادية دبي �إىل �أن جولت �لرقابة و�لتفتي�ض �مليد�ين، �لتي نظمها 
��شتيفاء  �أظهرت  �جلمعة،  �أم�ض  �مل�شتهلك،  وحماية  �لتجارية  �لرقابة  قطاع 
274 حماًل ومن�شاأة جتارية للتد�بري �لحرت�زية �ملتبعة يف �إمارة دبي، م�شرية 
�إىل �أن جهود �لقطاع متو��شلة ل�شمان �لتز�م جميع فئات �ملجتمع، مبا يف ذلك 
�أهمية  ح��ول  �لوعي  تعزيز  جانب  �إىل  �مل�شتهلكن،  وجمهور  �لتجارية  �ملحال 

دورهم يف �حلفاظ على �شحة �ملجتمع، و��شتمر�رية �لأعمال على حد �شو�ء.
�ل��ف��رق و�جل��ه��ات �ملخت�شة يف  ب��ت��ع��اون �جل��م��ه��ور م��ع  و�أ���ش��ادت �قت�شادية دب��ي 
�للتز�م  ب��ع��دم  �ملتعلقة  �ل�شلبية  �ل��ظ��و�ه��ر  ع��ن  �لب���الغ  و�مل��ب��ادرة يف  �ل��د�ئ��رة، 
�ملخالف،  �ملقهى  �ىل  �ل��و���ش��ول  �إىل  ق��اد  �ل���ذي  �لأم���ر  �لح���رت�زي���ة،  بالتد�بري 
و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة بحقه، موؤكدة مر�ر�ً وتكر�ر�ً على عدم �لتعاون مع 
�أو �شر�ر�ً على �ملجتمع باأي �شكل من  �أن ت�شكل خطر�ً  �أي جت��اوز�ت من �شاأنها 

�لأ�شكال، و�شيتم �لتعامل معها بحزم، ووفقاً لالإجر�ء�ت �ملتبعة يف �لد�ئرة.
وتهيب �قت�شادية دبي بجمهور �مل�شتهلكن، �شرورة �لإبالغ عن �أي حالت عدم 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  منطلق  من  �لح��رت�زي��ة،  و�لإج���ر�ء�ت  بالتد�بري  �لتز�م 
�شورة  �لتقاط  �إىل  ير�شد جت��اوز�ت  كل من  د�عية  �جلميع،  عاتق  على  �مللقاة 
على  دبي" �ملتوفر  "م�شتهلك  تطبيق  عر  رفعها  ثم  وم��ن  �ملخالفة،  للمن�شاأة 
متاجر �أبل وجوجل وهو�وي، �أو من خالل �لت�شال على 600545555 �أو 

.consumerrights.ae عر �ملوقع �لإلكرتوين

فقد �مل��دع��و  / م��رم��ا حممد 
بنغالدي�ض   - �ثيوبيا   ، �حمد 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)EP5120056( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �ضفر
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عربي ودويل

�إ�شر�ئيل، فاإنها كانت من �أول دول �ملنطقة يف �إقامة عالقات مع �لدولة 
�لعرية.

و�عتر كوهن يف مقاله، �أن �لعامل �لعربي �أ�شبح “�أقل �نق�شاما بكثري 
�إيجابي نحو  مما كان عليه يف �ل�شنو�ت �لأخ��رية، و�أن��ه ي�شري يف �جت��اه 
باعتبارها  ه��ن��ا  ي���رز  ق��ط��ر  ����ش��م  �أن  �إىل  لف��ت��ا  و�لوحدة”،  �مل�����ش��احل��ة 
لتنظيم  �لعربي، من خالل دعمها  �لإجماع  ينغ�ض هذ�  �لذي  �لعن�شر 

�لإخو�ن ومتويل �ملنظمات �لإرهابية.
و�شدد �لكاتب على �أن �ل�شبب يف �ملعار�شة “�لعلنية” �لتي تزعمها قطر 
�شد �ل�شالم مع �إ�شر�ئيل، يعود �إىل “�للعبة �ملزدوجة �لتي متار�شها �شد 

جري�نها، ودعمها لالإخو�ن و�إير�ن«.
و�أنها  �أجند�تها،  خلدمة  “�جلزيرة”  قناة  �شخرت  قطر  �أن  �إىل  و�أ�شار 

�إ�شر�ئيل  م��ع  �ل��ع��الق��ات  �أ�شبحت   ،2013 يونيو  يف  ث��اين،  �آل  خليفة 
�شرية«.

�أن��ه��ا جهود  �لبلدين على  ب��ن  �إىل �لت�����ش��الت  �لإ���ش��ارة  “متت  وت��اب��ع: 
و�شاطة بن حما�ض و�إ�شر�ئيل، و�ل�شبب يف ذلك �عتمادها “قطر” على 

�إير�ن وتركيا، ب�شبب عزلتها«.
“�إنتلجن�ض  م��وق��ع  يف  �شابق  لتقرير  ت��اأك��ي��د  مبثابة  �مل��ق��ال  ه��ذ�  وج���اء 
و�لأمن  �لتقنية  �إىل خدمات  �شر�  “تلجاأ  �لدوحة  �أن  ك�شف  �أونالين”، 

�ملقدمة من قبل �شركات �إ�شر�ئيلية«.
ويف �أغ�شط�ض �ملا�شي، �تهم ع�شو �لكني�شت �لإ�شر�ئيلي �إيلي �أفيد�ر، يف 
�لت�شريح  �خل��د�ع يف  �أ�شلوب  بانتهاج  نيوز عربية، قطر  ل�شكاي  حديث 

بعالقاتها مع �إ�شر�ئيل �لتي �متدت على مد�ر �شنو�ت.

•• عوا�شم-وكاالت

�ل�شالم  �إىل  �لو�شول  �إىل  �لعربية  �ل���دول  فيه  ت�شعى  �ل��ذي  �ل��وق��ت  يف 
��شم  بينها، يرز  فيما  �لنظر  وتقريب وجهات  �ملنطقة،  و�ل�شتقر�ر يف 
قطر باعتبارها �لدولة �لتي تطبق منهج �ملعايري �ملزدوجة، من خالل 
�شيا�شات متناق�شة يف �ل�شر و�لعلن لزعزعة ��شتقر�ر �ملنطقة بالتعاون 

مع �إير�ن، و�لبتعاد �أكرث فاأكرث عن �لهوية �لعربية.
وتناول مقال للكاتب �إيدي كوهن يف �شحيفة “�إ�شر�ئيل �ليوم”، تبعات 
�ل�شيا�شات �لقطرية على جري�نها يف �خلليج، و�ملنطقة �لعربية ككل، مع 

�رمتائها يف �أح�شان �إير�ن.
�ل��ذي تدعي فيه معار�شتها لعملية �ل�شالم مع  �أن��ه يف �لوقت  �أك��د  كما 

“لكن  م�شيفا:  مبو�شوعية،  �لأخ��ب��ار  بث  عن  بعيد  زم��ن  منذ  توقفت 
�فتقارها لتغطية �لحتجاجات يف �إير�ن، �أو مدحها ملن قتل مئات �لآلف 
�أن قطر فقدت هويتها  �لعرب مثل قا�شم �شليماين، يثبت بو�شوح  من 

�لعربية يف د�ئرة �لنفوذ �لإير�ين«.
�أول من  �لو�قع  “كانت يف  ب��اأن قطر  �لتذكري يف مقاله،  و�أع��اد كوهن 
وتابع: “كلنا نتذكر زيارة  فتح �أبو�به لكبار �مل�شوؤولن �لإ�شر�ئيلين”. 
�شمعون بري�ض و�فتتاح �ملكتب �لتجاري �لإ�شر�ئيلي هناك )يف قطر( عام 

1996. فما �لذي تغري؟«.
على  �لآن  تعتمد  قطر  �إن  بالقول  �ل��ت�����ش��اوؤل،  ه��ذ�  ع��ن  �لكاتب  و�أج���اب 
�أمري قطر  �أن �شلم  “مبجرد  �إ�شر�ئيل، م�شيفا:  مع  “�شرية”  عالقات 
�آل ثاين، حكم �لبالد لبنه متيم بن حمد بن  �ل�شابق حمد بن خليفة 

�ضيا�ضة »ذ�ت وجهني«.. كيف تهدد قطر ��ضتقر�ر �خلليج؟

•• عوا�شم-وكاالت

�ل�شوء  �شحافية  تقارير  �شلطت 
على �لتدخالت �لرتكية يف ليبيا 
وعدد من �لدول �ملجاورة، م�شرية 
�إىل �شرورة �نتهاج �لدول �لعربية 
ملو�جهة  موحدة  خارجية  �شيا�شة 

ممار�شات �أنقرة.
تو��شلت  عربية  ل�شحف  ووف��ق��اً 
يف ب��وزن��ي��ق��ة �مل��غ��رب��ي��ة ح�����و�ر�ت 
حول �لأزمة يف ليبيا، وقبل ذلك 
�لقاهرة،  �مل�شرية  �لعا�شمة  يف 
�ل�شوي�شرية،  مب��ون��رتو  و�ن��ت��ه��ت 
ك��ون��ه��ا جمرد  ت��ع��دو  �أن���ه���ا ل  �إل 

“م�شاور�ت فردية«.
�شحيفة  ربطت  �لتفا�شيل،  ويف 
�نفجار  ب���ن  �ل��ل��ن��دن��ي��ة،  �ل���ع���رب 
بريوت �لكارثي، وتدخالت تركيا 
�مل����غ����روب فيها  �ل�������ش���اف���رة وغ����ري 
وطر�بل�ض  ل��ب��ن��ان،  ط��ر�ب��ل�����ض  يف 
�ملجاورة،  �لدول  ليبيا، وعدد من 
�ل�شخ�شية  م�����ش��احل��ه��ا  وب�����ن 
�لتي  �لغاز  تنقيب  عمليات  ب�شاأن 
�ليونان وم�شر،  �أث��ارت جدًل مع 
و�ل����ش���ت���ي���الء ع��ل��ى �لأر������ش����ي يف 

�شوريا وليبيا.
تركيا  ه��دف  يكون  “قد  وق��ال��ت: 
و�إ�شعافها  م�شر  حم��ا���ش��رة  ه��و 
ع��ل��ى ث����الث ج��ب��ه��ات م���ن خالل 
��شتنز�ف  ح�����رب  يف  ت���وري���ط���ه���ا 
ن����ز�ع  و�إ�����ش����ر�ك����ه����ا يف  ل��ي��ب��ي��ا،  يف 
�إث��ي��وب��ي��ا ب�شاأن  غ��ري م��ب��ا���ش��ر م��ع 
ب�شد  �ملتعلقة  �لإن�شانية  �ملخاوف 
�لنه�شة، وعلى �جلبهة �لبحرية، 
تعاونها  ت���ق���وي�������ض  خ�����الل  م����ن 
م��ع �ل�����ش��وم��ال و�إث��ي��وب��ي��ا، �لأمر 
�أن يعر�ض م�شر  �لذي من �شاأنه 

•• بوكافو-اأ ف ب

كيفو  �شمال  �إقليم  �شلطات  �أعلنت 
“حفارون”  فيه  يعمل  منجما  �أن 
كاميتوغا  بلدة  يف  �نهار  باأيديهم، 
�لكونغو  ج���م���ه���وري���ة  �����ش����رق  يف 
�ل����دمي����وق����ر�ط����ي����ة، م����ع����رة عن 
ح�شيلة  ت���ك���ون  �أن  م���ن  خ�����ش��ي��ت��ه��ا 

�لقتلى نحو خم�شن �شخ�شا.
وعّر حاكم �لإقليم تيو نغو�بيدي 
خم�شن  “ملقتل  �أ�شفه  ع��ن  كا�شي 
�أن  م��و���ش��ح��ا  �ملفجع”  ���ش��خ�����ش��ا 
�ل�شباب”.  “معظم ه��وؤلء هم من 

و�لتوغالت  �لقر�شنة  لتهديد�ت 
�ل�شغرية  �لبحرية  و�ل�شر�عات 
�ل�شيد  ع��ل��ى  ل��الن��ت��ب��اه  و�مل�شتتة 
م����ن �حل����ق����وق، وحتى  وغ����ريه����ا 

لالإرهاب«.
�إىل  ه�����ذ�  “و�شيوؤدي  وت���اب���ع���ت 
�ن��ق�����ش��ام �ل���ق���و�ت �مل�����ش��ري��ة، �لتي 
ت��و�ج��ه ت��ه��دي��د�ت م�����ش��ت��م��رة من 
جبهات  على  �ش�����يناء،  يف  د�ع�����ض 
متعددة، مما يجعل كل جمموعة 

غري فعالة.
تركيا  �ل�شيناريو  هذ�  و�شيعطي   
�إن  كبري  نفوذ  ممار�شة  �إمكانية 
مل ي��ك��ن �ل�����ش��ي��ط��رة �ل��ك��ام��ل��ة يف 
���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا و�إع��اق�����������������ة �أمن 
�ل��ق��اه��رة �إىل �حل��د �ل��ذي ي�شبح 
�أخ���رى يف  �ل��ت��ع��اون م��ع دول  فيه 
و�أماكن  �مل��ت��و���ش��ط  �ل��ب��ح��ر  ���ش��رق 

�لعربية ي�شكل قوة كبرية للدول 
ومو�جهة  �لتفاو�ض  يف  �لعربية 
�ل���ت���دخ���الت و�إط�������الق م���ب���ادر�ت 
ت�شريحات  يف  و���ش��دد  �شيا�شية، 
�أن  �إىل  “�لحتاد”  ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
وتوحيد  �لعربية  �ل��دول  �جتماع 
�ملوقف هو خطوة نحو مل �ل�شمل 
وج��ع��ل �لأم����ة �ل��ع��رب��ي��ة �أق����وى يف 
�ملجتمع  يف  وت��اأث��ريه��ا  ق��ر�ر�ت��ه��ا 

�لدويل.
�خلارجية  وزي����ر  م�����ش��اع��د  وق����ال 
حممد  �ل�شفري  �لأ�شبق،  �مل�شري 
متار�ض  �أن�����ق�����رة  �إن  �ل���������ش����اذيل، 
تهدد  ���ش��رع��ي��ة  غ����ري  ����ش���ي���ا����ش���ات 
�لأم�����ن �ل��ع��رب��ي ب���د�ي���ة م���ن نقل 
ليبيا.  �إىل  و�ل�������ش���الح  �مل���رت���زق���ة 
�أن �لأمر ل يقت�شر على  و�أو�شح 
وجود  �إىل  ميتد  ب��ل  فقط  ليبيا 

�أخرى رفاهية ل ميكن حتملها«.

م�صاورات فردية
�لأو�شط،  �ل�����ش��رق  �شحيفة  �أم����ا 
م�شاور�ت  على  �ل�شوء  ف�شلطت 
�لليبية،  �لأرم�������ة  ح����ول  �مل���غ���رب 
“�لنق�شامات  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
يف  �ل��ن��ز�ع  ط���ريف  ب��ن  �ل�شيا�شية 
ليبيا، ومت�شك كل طرف بفر�ض 
تعدد  �إىل  �أدت  �خلا�شة،  �أجندته 
�إىل ثالث دول،  �لوفود و�لبعثات 
)عربية و�أوروبية(، بغية طرح كل 
لكن  للحل،  �لأمثل  روؤيته  طرف 
هذه �للقاء�ت �لتي تو��شلت �أم�ض 
ذلك  وقبل  �ملغربية،  بوزنيقة  يف 

موقف موحد
م���ن ج��ه��ة �أخ�������رى، �أك�����د خ���ر�ء 
�شرورة  ودبلوما�شيون  �شيا�شيون 
�شيا�شة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  �ن��ت��ه��اج 
خ�����ارج�����ي�����ة م������وح������دة مل����و�ج����ه����ة 
�لرتكية  و�ل��ت��دخ��الت  �ملمار�شات 
�ل��ع��دي��د م��ن �لدول  �ل�����ش��اف��رة يف 
وزير  م�شاعد  و�ع��ت��ر  �ل��ع��رب��ي��ة. 
�خل����ارج����ي����ة �مل���������ش����ري �لأ����ش���ب���ق 
�أن  ب����ي����وم����ي  ج�����م�����ال  �ل�������ش���ف���ري 
�شيا�شة و�ح��دة من  �لت��ف��اق على 
�لوز�رية  �للجنة  ت�شكيل  خ��الل 
من  كل  وع�شوية  م�شر  برئا�شة 
و�ل�شعودية  و�لبحرين  �لإم���ار�ت 
للجامعة  �لعام  و�لأم��ن  و�لعر�ق 

�لقاهرة،  �مل�شرية  �لعا�شمة  يف 
�ل�شوي�شرية،  مب��ون��رتو  و�ن��ت��ه��ت 
ل تعدو كونها جمرد “م�شاور�ت 
فردية”، غري �أنها تظل من وجهة 
ن��ظ��ر م��ت��اب��ع��ن، حم�����اولت ج�ض 
��شتئناف  �إىل  تف�شي  ق��د  نب�ض، 
�لأمر  وينتهي  �ل�شيا�شي،  �مل�شار 

�إىل حل تو�فقي«.
�لغاط�ض  �جل���زء  “لكن  وت��اب��ع��ت 
كثري  يكتنفه  �لأزم���ة  �شفينة  من 
من �لغمو�ض، ويعر عنه حترك 
م��ع�����ش��ك��ري �ل�����ش��ر�ج و���ش��ال��ح، يف 
�ملح�شوبون  �ل���ن���و�ب  ي��ق��ف  ح���ن 
ل�”�جلي�ض  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  على 
بل  �مل�����ش��اه��د،  م��وق��ف  �لوطني” 

و�لر�ف�ض لكثري مما تطرح هذه 
�مل�شاور�ت �لفردية.

 و��شتكماًل لهذه �مل�شاور�ت، �نتهى 
�أم�����ض يف مدينة  م��ن  �أول  م�����ش��اء 
�جتماع  �ل�����ش��وي�����ش��ري��ة،  م���ون���رتو 
بع�شها   - ليبية  �شخ�شيات  �شم 
نظم������ه   - �ل��ب��الد  خ����ارج  يعي�ض 
�لإن�ش�����اين”،  “�حلو�ر  م��رك��ز 
بالتاأكيد  �أمم����ي،  ت��رح��ي��ب  و���ش��ط 
ت�ش������كيل  ����ش���رورة  ع��ل��ى  �أي�������ش���اً 
جم��ل�����ض رئ��ا���ش��������������������ي، م���ك���ون من 
رئي�ض ونائبن، وحكوم����ة وح������دة 
وط���ن���ي���ة  م�����ش��������������������ت��ق��ل��ة، و�إج������ر�ء 
تتجاوز  ل  مو�عيد  يف  �نتخابات 

18 �شهر�ً«.

�ألك�شندر  �ل��ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ض  ل��ك��ن 
�لعدد  ن���ع���رف  “ل  ق�����ال  ب���ون���دي���ا 
�إىل  م�شري�  لل�شحايا،  �لدقيق” 
�أن �لنهيار حدث عندما “خ�شفت 

�لأر�ض ب�شبب �لأمطار �لغزيرة«.
و�شرح جون نوندو وهو من �شكان 
لوكالة  �ملنطقة،  يف  وك��ان  �ملنطقة 
�ل�شهود  “ح�شب  ب���ر����ض  ف��ر�ن�����ض 

هناك �أكرث من خم�شن قتيال«.
�إىل  �أدت  �لأم����ط����ار  �أن  و�أ�����ش����اف 
ف��ي�����ش��ان ن��ه��ر ق���ري���ب م���ن منجم 
�لذهب، مو�شحا �أن “�ملياه ت�شربت 
�أر�د  وع��ن��دم��ا  �أن���ف���اق.  ث��الث��ة  �إىل 

�ل��ن��ا���ض �خل�����روج، ت��ع��ذر ذل���ك لأن 
�ملياه كانت تتدفق بغز�رة وب�شغط 

كبري«.
ب��ي��ان وزع  �ملنطقة يف  و�أك���د ح��اك��م 
“عمليات  �أن  �لإع��الم  و�شائل  على 
�ل��ب��ح��ث ت��ت��و����ش��ل ل��ل��ت��ع��رف على 

مو�طنينا �لذين ماتو�«.
�ل���ب���ل���دي���ة توقف  رئ���ي�������ض  و�أع����ل����ن 
�حلركة يف �ملنطقة �ل�شبت �لأحد. 
مو�طنينا  “جثامن  �إن  وق�����ال 
�ل�شكان  د�ع��ي��ا  تدفن”،  �أن  يجب 
“لنت�شال  �مل��ك��ان  �إىل  �لتوجه  �إىل 

�جلثث«.

ويقوم �شبان يلقبون ب”�حلفارين” 
بالعمل باأيديهم يف هذ� �لنوع من 
�ملناجم �لتي ل ت�شتثمرها �أي جهة، 
ب��ي��ع �ملعادن  ب��ع��د ذل���ك  ل��ي��ح��اول��و� 
��شتخر�جها يف  �لتي يتمكنون من 

ظروف �شعبة.
�أحد  كيالنغاليال  نيكول�ض  وق��ال 
“يجب  �إن��ه  ممثلي �ملجتمع �مل��دين 
�أ�شباب  لك�شف  حت��ق��ي��ق��ات  �إج�����ر�ء 

هذه �لكارثة«.
و�أ�شاف �أنه “على �ل�شلطات حتمل 
م�شوؤوليتها بدل من فر�ض ر�شوم 

على �حلفارين«.

تطالب  �ملتحدة  �لأمم 
ــا يف  ــغ ــن ــي ــروه ــق �ل ــح ب
�لنتخابات  يف  �مل�ضاركة 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

دع���ا ثمانية م��ن �ل����دول �لأع�����ش��اء يف 
�أقلية  ت�شارك  �أن  �إىل  �لأم���ن  جمل�ض 
�لروهينغا �مل�شلمة �لتي وقعت �شحية 
ب�”�لإبادة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ت�شفه  م��ا 
�إىل   ،2017 �ل���ع���ام  يف  �جلماعية” 
�مل�����ش��ارك��ة يف �لن��ت��خ��اب��ات �مل��ق��ب��ل��ة يف 
بعد  ُن�شر  �ل��ذي  �لبيان  وه��ذ�  ب��ورم��ا. 
موؤمتر بتقنية �لفيديو، وقعته بلجيكا 
و�إ�شتونيا  �لدومينيكان  وج��م��ه��وري��ة 
وبريطانيا  وت��ون�����ض  و�أمل��ان��ي��ا  وفرن�شا 
و�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة. وق���ال���ت �ل���دول 
�ملوقعة “نعرتف باجلهود �لتي تبذلها 
حكومة بورما لإر�شاء �لدميوقر�طية 
و�أ�شافت �أن “�لنتخابات  يف �لبالد”. 
ت�شرين  �لثامن من  يف  �شتجرى  �لتي 
�ل��ث��اين/ن��وف��م��ر ت��ع��د خ��ط��وة مهمة 
�لتي  بورما،  يف  �لنتقالية  �ملرحلة  يف 
بالتمويل  �ل�����دويل  �مل��ج��ت��م��ع  دع��م��ه��ا 
و�خلرة �لتقنية«. و�أكدت هذه �لدول 
�لتز�مها �شمان �أن يتمكن �لأفر�د من 
كل �ملجتمعات، مبا يف ذلك �لروهينغا، 
قدم  وع���ل���ى  “باأمان  �مل�������ش���ارك���ة  م���ن 
���ش��ام��ل��ة وذ�ت  �ن��ت��خ��اب��ات  �مل�������ش���او�ة يف 
م�شد�قية«. كما �أعربت عن قلقها �إز�ء 
��شتمر�ر �ل�شتباكات يف وليتي ر�خن 
“وقف  �إىل  د�ع��ي��ة  ب��ورم��ا  وت�����ش��ن يف 

فوري لالأعمال �لعد�ئية«.
 740 2017، فر ح��و�ىل  �لعام  منذ 
�لنتهاكات  م��ن  �لروهينغا  م��ن  �أل��ف��ا 
�إىل  ب����ورم����ا وجل��������اأو�  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة يف 
��شطرو�  ح��ي��ث  �مل���ج���اورة  ب��ن��غ��الد���ض 

للبقاء يف خميمات �شخمة مكتظة.

تركيا  م����ن  مم����ول����ن  م���رت���زق���ة 
يف ����ش���وري���ا و�ن���ت���ه���اك �لأر������ش����ي 
�ل�شتقر�ر  وت��ه��دي��د  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
�أن  �مل��ت��و���ش��ط، م����وؤك����د�ً  ����ش���رق  يف 
م�شوؤولة  غ���ري  �ل��ت��ح��رك��ات  ه���ذه 
ت��ه��دد �ل���ش��ت��ق��ر�ر و�لأم�����ن ومن 

�ل�شروري �لت�شدي لها عربياً.

مرتزقة تركيا
�لكتب  ق���ال  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  ويف 
ع��ث��م��ان، يف مقال  �أح���م���د  خ���ال���د 
�أكرث  “لعل  �جل��زي��رة،  ب�شحيفة 
خطًر�  �ل��رتك��ي  �لتدخل  ج��و�ن��ب 
�إر�����ش����ال �أردوغ��������ان م��رت��زق��ة من 
بجانب  للقتال  ليبيا  �إىل  �شوريا 
حكومة  م��ي��ل��ي�����ش�����������������������ي��ات  ق������و�ت 
�لوطني  �جل��ي�����ض  ���ش��د  �ل�������ش���ر�ج 
�لنو�ب  ملجل�������ض  �لتاب���ع  �لليبي 

�ملنتخب. 
 وق�����د و���ش�����������������������ل ت����ع����د�د ه�����وؤلء 
�لتقارير  لبع�ض  وف��ًق��ا  �مل��رت��زق��ة 
�أل��ف مرتزق   17 �إىل  �لإعالمية 
�لعرق  م���ن  م��ع��ظ��م��ه��م  �����ش����وري، 
�لرتكماين. ويف ذلك دلل��ة على 
�شيتحول  ل��ي��ب��ي��ا  يف  �ل�����ش��ر�ع  �أن 
�لعربية  �لقومية  بن  �شر�ع  �إىل 

و�لقومية �لرتكية �لغازية«.
�تفاق  م���ن  “وبالرغم  و�أ����ش���اف 
وق���ف �إط����الق �ل��ن��ار �ل���ذي �أعلنه 
لإتاحة  ل��ي��ب��ي��ا  يف  �ل���ن���ز�ع  ط���رف���اً 
ليبي   - ل��ي��ب��ي  �ل��ف��ر���ش��ة حل�����و�ر 
�إي����ج����اد  �إىل  ي����ه����دف  ل���ي���ب���ي���ا،  يف 
�أن  �إل  ل�����الأزم�����ة،  ���ش��ي��ا���ش��ي  ح����ل 
�لأ�شلحة  �إر���ش��ال  ت��و����ش��ل  تركيا 
و�ملرتزقة �إىل ليبيا، وهو ما يوؤكد 
رغبة �لقيادة �لرتكية يف ت�شعيد 

و��شتمر�ر �لنز�ع«.

دعو�ت ل�ضيا�ضة موحدة �ضد تدخالت تركيا

�نهيار منجم يف �لكونغو و�لع�ضر�ت حتت �لأنقا�س

•• جزيرة لي�شبو�س-اأ ف ب

�لغاز  �ليونانية  لي�شبو�ض  جزيرة  يف  �ل�شرطة  �أطلقت 
خالل  ح��ج��ارة  �أل��ق��و�  مهاجرين  على  ل��ل��دم��وع  �مل�شيل 
تظاهرة للمطالبة باحل�شول على ماأوى بعدما �حرتق 

خميم موريا، وفق ما �أفاد م�شّور فر�ن�ض بر�ض.
��شطّرو�  �ل��ذي��ن  �ل��ل��ج��وء  م��ن طالبي  م��ئ��ات  وت��ظ��اه��ر 
�لأي���ام �لأرب��ع��ة �لأخرية  �ل�����ش��و�رع على م��دى  للنوم يف 
وجود  ج���ّر�ء  بديل  خمّيم  �إق��ام��ة  جهود  ت��اأّخ��رت  بينما 

�عرت��شات على �لأمر من قبل �ل�شلطات �ملحلية.

 •• برلني-اأ ف ب

حّذر وزير �ملال �لأملاين �أولف �شولتز من �أن بريطانيا 
�شتتحّمل �لعبء �لأكر من تد�عيات عدم �لتو�شل �إىل 

�تفاق يف �ملحادثات �لتجارية ملرحلة ما بعد بريك�شت.
و�رتفعت حدة �ل�شجال بن �لحتاد �لأوروبي وبريطانيا 
عن  �لعودة  لندن  ق��ررت  مذ  �لتجارية  �ملحادثات  ب�شاأن 
بريك�شت  ب�شاأن  �لتكتل  مع  �إليه  تو�شلت  �لذي  �لتفاق 

من خالل قانون جديد �أقرته.
يناير  �لثاين  كانون   31 يف  �لتكتل  بريطانيا  وغ��ادرت 
على  لالتفاق  �لأوروب���ي  �لحت��اد  مع  حاليا  وتتفاو�ض 
�لفرتة  �ن��ق�����ش��اء  ع��ن��د  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الق��ات  م�شتقبل 

�لنتقالية نهاية �لعام �حلايل.
�حتمال  �مل��خ��اوف من  لندن  �لقانون �جلديد يف  و�أث���ار 
ق��ط��ع ب��ري��ط��ان��ي��ا �ل���ع���الق���ات ب�����ش��ك��ل ح����اد م���ع �لحت����اد 
�لأوروبي عند �نق�شاء �لفرتة �لنتقالية، ما من �شاأنه 

�إحد�ث فو�شى يف �لعالقات بن �لطرفن.

�ل�ضرطة �ليونانية تطلق �لغاز �ملدمع على مهاجرين 

برلني حتّذر لندن من عدم �لتو�ضل لتفاق ب�ضاأن بريك�ضت 

ودمر خميم موريا �لذي كان ي�شم �أكرث من 12 �ألف 
�شل�شلة  يف  مزرية  �شحية  ظ��روف  يف  يعي�شون  �شخ�ض 

حر�ئق �لثالثاء و�لأربعاء.
وق�شى �ملهاجرون �لذين ي�شكل �لأفغان �لق�شم �لأكر 
منهم ����ش��ه��ر� ع��ل��ى �جل���زي���رة، ع��ل��ى �أم���ل �ل�����ش��م��اح لهم 

بالتوّجه �إىل دول �أوروبية �أخرى �شمال.
و�تهم م�شوؤولون مهاجرين باإ�شعال �حلر�ئق يف موريا، 
�إذ �ندلع �لأول بعد وقت ق�شري على تاأكيد �إ�شابة 35 
�شخ�شا بفريو�ض كورونا �مل�شتجد وفر�ض تد�بري حجر 

�شحي عليهم.

وقال �شولتز لل�شحافين بعد �جتماع عقده وزر�ء �ملال 
يف �لحتاد �لأوروبي يف برلن “تقديري هو �أن �لو�شع 
غري �ملنظم )�أي بدون �تفاق( �شيحمل تد�عيات كبرية 

جد� على �لقت�شاد �لريطاين«.
ولن  معها  �لتعامل  �أوروب���ا  مبقدور  “�شيكون  و�أ���ش��اف 
تكون هذه عو�قب �شعبة جد� عليها بعد �لتح�شري�ت 

�لتي قمنا بها يف �لأ�شا�ض«.
وحذر �لحت��اد �لأوروب��ي من �أن �لقانون �ملثري للجدل 
وهدد  �ل��ط��رف��ن  ب��ن  بالثقة”  ج���دي  ب�شكل  “ي�شر 
نهاية  بحلول  �شحبه  يتم  مل  م��ا  بريطانيا  مبقا�شاة 

�ل�شهر �حلايل.
وقال مفو�ض �ل�شوؤون �لقت�شادية يف �لحتاد �لأوروبي 
باولو جينتوليني �إن “�إعادة �لثقة” بن �لطرفن هو 

�أمر عائد �إىل �جلانب �لريطاين.
وقال رئي�ض �لوزر�ء �لإيطايل �ل�شابق من برلن “على 
�أي حال .. نحن جاهزون للتعامل مع �لنتيجة �ل�شلبية 

�ل�شتثنائية لهذه �ملحادثات«.

�ضيا�ضيون فرن�ضيون يتهمون �ضاركوزي بالعن�ضرية
•• باري�س-اأ ف ب

و�جه �لرئي�ض �لفرن�شي �لأ�شبق نيكول �شاركوزي �نتقاد�ت حادة بعدما 
بد� �أنه يربط بن كلمة “قرد” وم�شطلح عن�شري يطلق على �شخ�ض 
�أ�شود. ويف حديث خالل برنامج تلفزيوين م�شاء �أول �أول �أم�ض �خلمي�ض 
�إل  �نتقد �شاركوزي �لنخب “�لتي ت�شبه �لقردة �لتي ل ت�شتمع لأحد”. 
�أنه توقف وقال “ل �أعرف هل ي�شمح لنا بعد �لآن �أن نقول قرد�ً؟ )...( 
�أن نقول ذلك )...( ماذ� نقول؟ +10 عبيد  لنا  لأنه مل يعد م�شموحاً 

�شغار؟... �ملجتمع يتقدم فعاًل«.
وتابع “قد ي�شمح لنا بقول قرد دون �إهانة �أحد«.

تغيري  مت  كري�شتي  لأغ��اث��ا  �شهرية  رو�ي���ة  �إىل  ي�شري  ���ش��ارك��وزي  وك���ان 
و�أ�شبح ��شم  عنو�نها قبل عقود يف بريطانيا لحتو�ئها كلمة “عبيد”. 

�لرو�ية “مل يبق �أحد«.
�لعنو�ن  ُتن�شر حتت  �لأكرث مبيع  للكتاب  �لفرن�شية  �لن�شخة  و��شتمرت 

نف�شه حتى �أغ�شط�ض )�آب( �إل �أنها غرّيته لي�شبح “كانو� ع�شرة” بناء 
على طلب حفيد كري�شتي. وقد �أثارت تعليقات �شاركوزي �شجة يف فرن�شا 

لربطه �لو��شح بن كلمة “قرد” و�لإهانة.
�إنها  باري�ض على تويرت قائلة  نائبة رئي�ض بلدية  �أودري بولفار  وكتبت 
منطقة  ع��ن  �ل��ن��ائ��ب  �شريفا  �أوليفييه  �نتقد  كما  ب��ح��ت��ة«.  “عن�شرية 
غو�دلوب �لفرن�شية يف ما ور�ء �لبحار و�لذي ينتمي �إىل حزب �لرئي�ض 

�إميانويل ماكرون، �شاركوزي.
�شاركوزي  ن��رة  و����ش��ف��اً  ووقحة”  ق���ذرة  “�لت�شريحات  ب��ي��ان  يف  وق���ال 
�ملعاقبة  “�لعن�شرية جرمية ويجب  �أن  باملتغطر�شة و�ملتعالية. و�أ�شاف 
و�لتي ل  �شاركوزي  �ل�شابقة يف عهد  �لوزيرة  د�تي  ر�شيدة  لكن  عليها«. 

تز�ل مقربة منه نفت �أن يكون عن�شرياً.
“قبل  �أوباما  بار�ك  �لتقى  �شاركوزي  �إن  �إعالم فرن�شية  لو�شائل  وقالت 
�أن يت�شور �أحد �أنه �شي�شبح رئي�شاً يوماً ما«. وتابعت “كان يوؤيد �لتمييز 

�لإيجابي، ل�شالح حق �لأجانب يف �لت�شويت«.
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عربي ودويل

  �أعلنت منظمة “�شي �آي” �لأملانية غري �حلكومية مل�شاعدة �ملهاجرين 
�أن �شفينة �لإنقاذ “�آلن كردي”، وهي و�حدة من ثالث �شفن متلكها 

�ملنظمة، ��شتاأنفت مهمتها يف �لبحر �ملتو�شط بعد توقف د�م عدة.
�شميت  �ل��ت��ي  كردي”،  “�آلن  �شفينة  �أن  ب��ي��ان  يف  �ملنظمة  وذك����رت 
تيمنا با�شم طفل �شوري وجد ميتا على �شاطئ تركي �لعام 2015 
وت�شببت �شورته ب�شدمة عارمة، غادرت ميناء بلدة بوريانا �لإ�شبانية 
�ملنظمة غري  و�نتقد رئي�ض  �إىل وجهة غري حم��ددة.  م�شاء �جلمعة 
�حلكومية مرة �أخرى عدم �لتز�م �لدول �لأوروبية م�شاألة �ملهاجرين، 
ول �شيما عدم تهافتها لإيجاد حل لإيو�ء 12 �ألف لجئ بعد حريق 

خميم موريا �ليوناين هذ� �لأ�شبوع.
منذ  �حلقيقي  �لأوروب����ي  �حل��ل  على  “ن�شهد  �إي�شلر  ج���وردن  وق���ال 
خم�ض �شنو�ت، وهو مقتل 20 �ألف �شخ�ض يف �لبحر �ملتو�شط و12 
كان  �أيار/مايو،  منذ  موريا«.  �حلماية يف  يبحثون عن  �شخ�ض  �ألف 
ب�شبب  �لإب��ح��ار  م��ن  �ل�شفينة  مينعون  �لإيطاليون  �ل�شو�حل  خفر 
م�شاكل “تقنية«. ثم �ُشمح لها بالإبحار �إىل �مليناء �لإ�شباين �لو�قع 
�أن  �إىل  �آي”  “�شي  و��شارت  �ل�شيانة.  �أعمال  لإج��ر�ء  فالن�شيا  قرب 
�إ�شالح �ل�شفينة حال دون �إجر�ء ثالث عمليات �إنقاذ. وذكرت، نقاًل 
ا لقو� حتفهم يف  252 �شخ�شً �أن  �ملتحدة،  �لأمم  �أرق��ام وفرتها  عن 

منطقة �لعمليات �ملعتادة لل�شفينة منذ �أيار/مايو خالل غيابها.
�لإذن  كردي”  “�آلن  ل�شفينة  �لإ�شبانية  �ل�شلطات  منح  ي��رث  ومل 
غري  �لأملانية  �ملنظمة  وتنوي  �إيطاليا.  من  �ع��رت����ض  �أي  بالبحار 
�حلكومية ت�شيري �شفينة جديدة بحلول نهاية �لعام با�شم “غالب” 

تيمنا با�شم �شقيق �أيالن.
 

�إ�شابات يومية جديدة بفريو�ض  �أعلى ثاين ح�شيلة  �شجلت �لنم�شا 
كورونا �مل�شتجد منذ ظهور �لوباء يف 26 مار�ض بالنم�شا، وبلغ عدد 
م�شاء  حتى  �شاعة   24 �آخ��ر  خالل  حالة   912 �جلديدة  �لإ�شابات 

�أم�ض �لأول.
�ل�شابات  ع��دد  �جمايل  �ملتز�يدة  �ليومية  �ل�شابات  �أع��د�د  ورفعت 

�لن�شطة يف �لنم�شا �إىل 4.820 مري�شاً.
ويف ��شتجابة لهذ� �لتطور �ملقلق، �أعلن �مل�شت�شار �شبا�شتيان كورت�ض، 
يف موؤمتر �شحفي م�شرتك مع وزير �ل�شحة، حزمة �إجر�ء�ت جديدة 
�ملغلقة،  �لأم��اك��ن  جميع  يف  �لكمامة  �رت���د�ء  ف��ر���ض  ت�شمل  م�شددة 
و�شددت  و�ملفتوحة،  �ملغلقة  �لفعاليات  يف  �مل�شاركن  ع��دد  وتقلي�ض 
�حل��ك��وم��ة �إج�����ر�ء�ت �ح��ت��و�ء �ل��وب��اء جم���دد� يف �مل���د�ر����ض و�ملطاعم 

و�ملكاتب �حلكومية.

جتاوزت �ملك�شيك عتبة 70 �ألف وفاة جّر�ء كوفيد-19، يف ح�شيلة 
�ل�شّحة  �مل�شوؤول يف وز�رة  و�أعلن  �ل�شّحية.  �ل�شلطات  تفوق توّقعات 
�شاعة  �ل�24  خ��الل  �أّن���ه  �شحايف  م��وؤمت��ر  خ��الل  كورتي�ض  ري��ك��اردو 
�لعدد  ل��ريت��ف��ع  كوفيد-19،  ب�شبب  ا  �شخ�شً  534 ت���ويّف  �مل��ا���ش��ي��ة 
ق��ّدرت يف  �ل���وز�رة  وكانت  70،183 حالة.  �إىل  للوفيات  �لإج��م��ايل 
�لبالد  �لوباء يف  بها  يت�شّبب  �لتي قد  �لوفيات  ع��دد  �أّن  �لأم��ر  ب��ادئ 
�شي�شل �إىل نحو 8 �آلف، لتقول يف وقت لحق �إّنها تتوّقع �أن ي�شل 
�لأكرث  �ل�شيناريو  �إط��ار  يف  �ألفاً   60 �أو  �ألفاً   30 �إىل  �لوفيات  ع��دد 
“كارثّية«. وقال كورتي�ض من جهة ثانية، �إّن 5،935 �إ�شابًة جديدة 
يف  �ملا�شية  و�لع�شرين  �لأرب��ع  �ل�شاعات  خالل  �ُشّجلت  بكوفيد-19 
�لبالد، لريتفع �إجمايل عدد �لإ�شابات �إىل 658،299، م�شري�ً �إىل 

�أّن هذ� �لرقم �شهد �رتفاعاً بعد �نخفا�ض د�م �أربعة �أ�شابيع.
ُيو��شل  )كوفيد-19(  فحو�ض  �إيجابّية  معّدل  �أّن  “غري  و�أ���ش��اف 

�نخفا�شه، وهذ� ما يبدو لنا �أّنه خر م�شّجع«.
بلد�ن  �أك��رث  ر�ب��ع  هي  ن�شمة  مليون   128،8 ت�شّم  �لتي  و�ملك�شيك 
�ل��ع��امل ت�����ش��ّرر�ً ب��ال��وب��اء ل��ن��اح��ي��ة �ل��وف��ي��ات ب��ع��د �ل���ولي���ات �ملتحدة 
 ،)75،271( و�لهند   )130،396( و�ل��ر�زي��ل   )191،802(

ح�شب تعد�د �أجرته وكالة فر�ن�ض بر�ض ��شتناد�ً �إىل �أرقام ر�شمّية.
وفر�شت �ملك�شيك حْجر�ً يف 23 �آذ�ر/مار�ض من �أجل مو�جهة �نت�شار 
ومنذ  �لأ�شا�شّية.  �لأن�شطة  مبو��شلة  �شمى  ت�شمح  ومل  �لفريو�ض، 
حزير�ن/يونيو عاودت بع�ض �لقطاعات �لقت�شادّية عملها تدريجاً، 

غري �أّن �ملد�ر�ض ل تز�ل مغلقة.

عوا�شم

برلني

فيينا

مك�سيكو

تركيا �ضتجري مناور�ت 
بحرية بالذخرية �حلية

•• اإ�شطنبول-اأ ف ب

�شو�حل  قبالة  بالذخرية �حلية  �شتجري مناورة بحرية  �أنها  تركيا  �أعلنت 
ق��ر���ض ب��ن �ل�����ش��ب��ت و�لث���ن���ن رغ���م ت��ه��دي��د �لحت����اد �لأوروب������ي بفر�ض 
�ملو�رد  ح��ول  وقر�ض  و�ليونان  تركيا  بن  خ��الف  وي��دور  عليها.  عقوبات 
�لهيدروكربونية و�لنفوذ �لبحري يف �شرق �لبحر �ملتو�شط، ما يثري خماوف 
من �ندلع نز�ع �أكرث حدة. وقالت تركيا �جلمعة يف ر�شالة على “نافتك�ض” 
على  تدريبات  هناك  �شتكون  �إن��ه  �ل��دويل،  �لبحري  �ملالحي  �لتلك�ض  نظام 

�إطالق �لنار قبالة �شاحل �شدر �أعظم كوي يف �شمال قر�ض.
وياأتي هذ� �لإعالن بعدما حذر زعماء دول جنوب �أوروبا �خلمي�ض من �أنهم 
�أنقرة  تهّربت  �إذ�  تركيا  �شد  �لأوروب��ي  لالحتاد  عقوبات  لدعم  م�شتعدون 
من �حلو�ر. و�شتتم مناق�شة هذ� �ملو�شوع جمدد� يف قمة �لحتاد �لأوروبي 
�آب/�غ�شط�ض   10 �أيلول/�شبتمر. وت�شاعد �خلالف يف  24 و25  يوَمي 
و�شفنا  �لطبيعي  �لغاز  ل�شتك�شاف  ري�ض  ع��روج  �شفينة  تركيا  �أر�شلت  حن 
حربية �إىل �مل�شاحات �ملائية �لتي تطالب بها �ليونان وتعترها �أنقرة تابعة 
لها. وردت �ليونان باإجر�ء تدريبات ع�شكرية بحرية �إىل جانب عدة دول يف 
�لحتاد �لأوروبي نّظمت على مقربة من مناور�ت �أ�شغر �أجرتها تركيا بن 
قر�ض وكريت �لأ�شبوع �ملا�شي. ومن �ملفرت�ض �أن تبقى �ل�شفينة يف �ملياه 

�ملتنازع عليها حتى يوم �ل�شبت.
 

هل ت�ضتعد و��ضنطن لالن�ضحاب من قاعدة �إجنرليك �لرتكية؟

�لتحقيق يف �عتد�ء �ضارع روزييه يف باري�س يفتح جمدد� 
•• باري�س-اأ ف ب

�أربعة عقود على هجوم  بعد ح��و�ىل 
�شارع روزييه �لذي ��شتهدف �جلالية 
�أع���ي���د فتح  ب���اري�������ض،  �ل���ي���ه���ودي���ة يف 
�لتحقيق �لق�شائي هذ� �لأ�شبوع مع 
توقيف �أحد �مل�شتبه فيهم يف �لرنوج 
و�لذي تاأمل فرن�شا باأن ي�شلم �إليها.

�لق�شية  يف  �مل���ح���ام���ن  �أح������د  ذه�����ل 
�لرحمن  عبد  وليد  توقيف  باإعالن 
�أب�����و ز�ي�����د يف م��ن��زل��ه يف ���ش��ك��ي��ن يف 
جنوب �لرنوج وعلق قائال “هذ� �مر 

ل ي�شدق!.
وم��ث��ل �أب����و ز�ي����د )61 ع��ام��ا( �أم���ام 
و�أوقف  �خلمي�ض  ن��روج��ي��ة  حمكمة 
على ذمة �لتحقيق. و��شتاأنف �لقر�ر 

ر�ف�شا �لتهم �ملوجهة �إليه.
وق������ال �أم�������ام حم��ك��م��ة �أو����ش���ل���و “ل 
�أثق  ل  لأنني  ت�شليمي  بعملية  �أقبل 
�أنه  م�شيفا  �لفرن�شية”  باحلكومة 

“بريء«.
وي�شتبه �لق�شاء �لفرن�شي يف �أن هذ� 
ح�شل  �ل����ذي  �لفل�شطيني  �ل��رج��ل 
�لعام  يف  �ل��رنوج��ي��ة  �جلن�شية  ع��ل��ى 
منذ  �ل������رنوج  يف  وي��ع��ي�����ض   1997
منفذي  “�أحد  ه��و   ،1991 �ل��ع��ام 
�ليهودي  بليتزل  ح��ي  يف  �لهجوم” 

�لو�قع يف قلب باري�ض.

•• عوا�شم-وكاالت

دف����ع����ت �ل�������ش���ي���ا����ش���ة �خل���ارج���ي���ة 
�لرتكي  ل��ل��رئ��ي�����ض  “�ملقلقة” 
�مل�شوؤولن  �أردوغ����ان  طيب  رج��ب 
ببد�ئل  �لتفكري  �إىل  �لأمريكين 
وفقاً  �جلوية،  �إجنرليك  لقاعدة 
مل���ا �أك��������������������ده م�����ش��������������������وؤول ك��ب��ري يف 
وحمللون  �جل���م���ه���وري  �حل�����زب 

�أمريكيون.
عن  �جل��م��ه��وري  �ل�شناتور  وق���ال 
ولية وي�شكون�شن رون جون�شون، 
�لفرعية  �ل��ل��ج��ن��ة  ي���ر�أ����ض  �ل����ذي 
جمل�ض  يف  �خل��ارج��ي��ة  للعالقات 
“و��شنطن  ل�شحيفة  �ل�����ش��ي��وخ، 
�لذي  “ل نعرف ما  �إكز�ميرن”: 
و�أ�شاف:  لإجنرليك”.  �شيحدث 
علينا  ل��ك��ن  �لأف�����ش��ل،  يف  “ناأمل 

�لتخطيط لالأ�شو�أ«.
وتابع جون�شون: “نريد �حلفاظ 
ع����ل����ى وج�������ودن�������ا �ل�����ك�����ام�����ل “يف 
يف  ت��ع��اون��ن��ا  وع���ل���ى  �إجنرليك” 
تركيا.. ل �أعتقد �أننا نريد �إجر�ء 

�آلية جديدة  �إق��ر�ر  �أن  �ملحلية ذكرت 
ب����ن �أو����ش���ل���و و�لحت��������اد �لأوروب��������ي 
�لتوقيف  م��ذك��ر�ت  ح��ول  و�ي�شلند� 
�ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي ب���ات ي��وف��ر ل��ه��ا هذه 
�لإم��ك��ان��ي��ة. يف وق��ت �شابق م��ن هذ� 
�ل���ش��ب��وع وق��ب��ل �لع����الن ع��ن �إلقاء 
ق���ال حمام  ز�ي����د،  �أب���و  �لقب�ض ع��ل��ى 
�إنه  ب��ر���ض  ف��ر�ن�����ض  ل��وك��ال��ة  فرن�شي 

“موؤيد للحل �لرنوجي«.
ومن �ملفرت�ض من حيث �ملبد�أ �تخاذ 
قر�ر ب�شاأن ت�شليم �أبو ز�يد يف موعد 
توقيفه.  بعد  ي��وم��ا   45 ي��ت��ج��اوز  ل 
�لرنوجي  �لق�شاء  يبحث  �أن  ويجب 
يف هذه �مل�شاألة خالل جل�شة ��شتماع 
�لت�شليم  ه��ذ�  ه��دف  �إن  م�شتقبلية. 
�ملحتمل ب�شيط: تاأكيد �ل�شكوك �لتي 
حت��وم ح��ول ه��ذ� �ل��رج��ل و”�ل�شماح 
باإجر�ء حماكمة” �نتظرتها عائالت 
�أو�شح  كما  طويلة،  لفرتة  �ل�شحايا 
�أحد �ملحامن لوكالة فر�ن�ض بر�ض.

�لعام  �مل���دي���ر  دي���ن���و�  غ���ّي���وم  وك���ت���ب 
ل�شحايا  �ل���ف���رن�������ش���ي���ة  ل���ل���ر�ب���ط���ة 
“�لكفاح  ت����وي����رت  ع���ل���ى  �لإره�����������اب 
عن  �مل�����ش��وؤول��ن  للق�شاة  �مل��ت��و����ش��ل 
و�ل�شحايا  �لإره��اب  ملفات مكافحة 

و�لر�بطة يوؤتي ثماره«.
ف��رن�����ش��ي��ة مطلعة  م�����ش��ادر  و�أك������دت 
بف�شل  مت���ت  �ل��ت��وق��ي��ت  ع��م��ل��ي��ة  �أن 

�أغ�شط�ض  �آب  م����ن  �ل���ت���ا����ش���ع  ف���ف���ي 
م�شلحة  جم��م��وع��ة  �أل��ق��ت   ،1982
غولدنرغ  ج����و  م��ط��ع��م  يف  ق��ن��ب��ل��ة 
وعلى  د�خ�����ل�����ه  يف  �ل�����ن�����ار  وف���ت���ح���ت 
حركة  �إىل  �لعملية  وُن�شبت  �مل����ارة. 
“�أبو  بزعامة  �ل��ث��وري  فتح-�ملجل�ض 
وهي جمموعة فل�شطينية  ن�شال”، 
�لتحرير  م���ن���ظ���م���ة  ع�����ن  م��ن�����ش��ق��ة 
�أ����ش���ف���ر هذ�  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة. وق�����د 
�لهجوم عن �شقوط �شتة قتلى و22 

جريحا.
�لتحقيق  ق�شاة  �أ���ش��در  �مل��ج��م��ل،  يف 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ون �مل��ك��ل��ف��ون �مل��ل��ف، �أرب���ع 
م���ذك���ر�ت ت��وق��ي��ف �إح����د�ه����ا يف حق 
�أبو زيد و�ثنتان  وليد عبد �لرحمن 
ت�شتهدفان �شخ�شن يف �لأردن فيما 
طالت �لأخرية م�شتبها فيه يقال �إنه 

موجود يف �ل�شفة �لغربية �ملحتلة.
ويّتهم �لق�شاء �لفرن�شي كل �مل�شتبه 
بهم بالتح�شري للهجوم �أو بتنفيذه.

�مل�شتبه  ت�شليم  �لأردن مر�ر�  ورف�ض 
ومن  �أر��شيه  على  �ملوجودين  بهما 
�ملفرت�ض  �مل����دب����ر  �ل���ع���ق���ل  ب��ي��ن��ه��م��ا 

للهجوم.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، مل ت�����ش��ت��ج��ب �ل����رنوج 
مل  لأن��ه��ا  �لفرن�شي  للطلب  ي��وم��ه��ا 
�إىل  نروجين  مو�طنن  ت�شلم  تكن 
�لإعالم  و���ش��ائ��ل  �أن  �إل  �أخ���رى  دول 

هذ� �لتحول �ل�شرت�تيجي. لكن 
�أنه  �أع��ت��ق��د  دف��اع��ي،  م��ن منطلق 
حقيقة  �إىل  �لنظر  علينا  يتعن 
�مل�شار  ب���اأن  ن��ع��رتف  و�أن  �ل��و���ش��ع 
لي�ض  �أردوغ����������ان  ي�����ش��ل��ك��ه  �ل������ذي 

جيد�ً«.

توتر �لعالقة
 بن تركيا و�أمريكا

وك��ان �أردوغ���ان قد ه��دد م��ر�ر�ً يف 
�لوليات  و�شول  باإعاقة  �ل�شابق 
�لتي  �لقاعدة،  ه��ذه  �إىل  �ملتحدة 
يقال �إنها ت�شم ع�شر�ت �لأ�شلحة 

�لنووية �لأمريكية.
ويف حال �ن�شحاب �لأمريكين من 
هذه �لقاعدة، �شي�شري هذ� �لأمر 
�لثقة  �إىل حت��ول كبري يف ميز�ن 

بن �لوليات �ملتحدة وتركيا.
وي����اأت����ي �ل���ت���ق���ارب �مل���ت���ز�ي���د بن 
�لرو�شي  و�ل���رئ���ي�������ض  �أردوغ���������ان 
و�ل�شيا�شة  ب���وت���ن  ف����الدمي����ري 
ت��ب��ن��ت��ه��ا تركيا  �ل��ت��ي  �ل��ع��دو�ن��ي��ة 
�أخ��رى يف حلف �شمال  جت��اه دول 

�لأط��ل�����ش��ي )�ل��ن��ات��و( ل��ي��زي��د من 
�لأمريكين  �مل�����ش��وؤول��ن  غ�����ش��ب 

جتاه �أنقرة.
ومنت حدة �خلالفات بن تركيا 
و�أم����ريك����ا ب��ع��د ����ش���ر�ء �أردوغ�������ان 
لأنظمة “�إ�ض 400” �ل�شاروخية 
دفع  �لذي  �لقر�ر  وهو  �لرو�شية، 
دونالد  �لأم��ريك��ي  �لرئي�ض  �إد�رة 
ترمب لإق�شاء �أنقرة من برنامج 

.F-35 ت�شنيع مقاتالت

النزاع الرتكي اليوناين
دخل�����ت  �لأخ�����رية،  �لآون�����������������ة  ويف 
ت���رك���ي���ا يف ن�������ز�ع ع���ل���ى �حل������دود 
�ل���ب���ح���ري���ة م����ع �ل����ي����ون����ان، وه���و 
خطري مبا يكفي لدفع م�شوؤويل 
“�لناتو” �إىل �لتدخل لتجنب �أي 
�لدولتن  بن  ع�شكرية  مو�جهة 

�لع�شوين يف �حللف.
يف ����ش���ي���اق م��ت�����ش��ل، ق�����ال �أي���ك���ان 
�ل�شوؤون  حمللي  ك��ب��ري  �إردم�����ري، 
�لرتكية يف “موؤ�ش�شة �لدفاع عن 
م�شرع  وه���و  �لدميقر�طيات”، 

�أمر  “�إنه  ج��ون�����ش��ون:  و�أ����ش���اف 
موؤ�شف للغاية �أن ي�شلك �أردوغان 
ه����ذ� �ل���ط���ري���ق. �إن�����ه �أم�����ر مقلق 
�لتي  �لأ�شباب  �أح��د  وه��و  للغاية. 
جتعلنا نعمل على زيادة وحت�شن 
�ليونان  م��ع  �ل��ع�����ش��ك��ري  ت��ع��اون��ن��ا 
�شود�،  خليج  يف  وج��ودن��ا  وتعزيز 
مهدد  ت���رك���ي���ا  يف  وج����ودن����ا  لأن 

بالتاأكيد«.

رفع الت�صلح عن قرب�س
�أعلن  ويف خ�شم هذه �خلالفات، 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة م��اي��ك بومبيو 
�شُي�شمح  �أن����ه  �مل��ا���ش��ي  �لأ����ش���ب���وع 
و�أنظمة  “مو�د  ب�شر�ء  لقر�ض 
جزئياً  ي��خ��ف��ف  مم���ا  دفاعية”، 
عليها  �ملفرو�ض  �لأ�شلحة  حظر 

منذ عام 1987.
�ل�شناتور  �أعرب  �ل�شياق،  ويف هذ� 
مينينديز،  ب��وب  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي 
�ل����ع����الق����ات  �ل���ع�������ش���و يف جل����ن����ة 
�خل���ارج���ي���ة، ع���ن دع��م��ه لإع����الن 
م�شلحة  “من  ق���ائ���اًل:  ب��وم��ب��ي��و 

تركي �شابق ومعار�ض لأردوغان، 
خالل نقا�ض حول �لنز�ع �لرتكي 
�ليوناين: “ما يقلقني هو �شد�م 

غري مق�شود” بن �لبلدين.
ع�شكري  ن����ز�ع  “حتى  و�أ����ش���اف: 
�ليونان  )ب�����ن  �لأم��������د  ق�����ش��ري 
�شار�ً  ي��ك��ون  �أن  مي��ك��ن  وت��رك��ي��ا( 

للغاية بحلف �لناتو”.
 و�شرح �أنه “من �ملنظور �لرو�شي، 
�أف�شل  ي��ك��ون  �أن  ���ش��يء مي��ك��ن  ل 
�قتتال  م����ن  مل��و���ش��ك��و  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�جلناح  يف  رئ��ي�����ش��ي��ن  ع�����ش��وي��ن 
حللف  �ل���������ش����رق����ي  �جل���ن���وب���������������ي 

�لناتو«.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ج��ون�����ش��ون، عند 
ت��ط��رق��ه لن�����ش��ح��اب حم��ت��م��ل من 
بالفعل  ننظر  “نحن  �إجنرليك: 

�إىل �ليونان كبديل”.
�لأمريكية  للبحرية  �أن  ي��ذك��ر   
قاعدة يف جزيرة كريت �ليونانية. 
وت����ت����ز�ي����د �أه���م���ي���ة ه������ذ� �مل���وق���ع 
�لتوتر�ت  ظ��ل  يف  �ل�شرت�تيجي 

بن و��شنطن و�أنقرة.

�لت�شلح  قيود  رفع  �لقومي  �أمننا 
�ل���ت���ي ع���ف���ا ع��ل��ي��ه��ا �ل����زم����ن منذ 
�لأمنية  عالقتنا  وتعميق  عقود، 

مع جمهورية قر�ض«.
م�شوؤولو  �ع���ت���ر  ج��ان��ب��ه��م،  م���ن 
�لقر�ر  ه��ذ�  �أن  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
ل���ل���م�������ش���اع���دة على  ه����و و����ش���ي���ل���ة 
ت��خ��ف��ي��ف �ل���ن���ف���وذ �ل����رو�����ش����ي يف 
ق��ر���ض. وم��ع ذل���ك، ف���اإن تعزيز 
�ل��ع��الق��ات �لأم��ن��ي��ة ب��ن قر�ض 
�أي�شاً  �مل��ت��ح��دة مي��ث��ل  و�ل���ولي���ات 
�أن  حتذير�ً لأردوغان و�إ�شارة �إىل 
جمموعة  تعد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
م����ن �خل�����ي�����ار�ت ل���ن���ق���ل �ل����ق����و�ت 
�إىل قو�عد  تركيا  �لأمريكية من 
ج��دي��دة يف ح��ال و����ش��ل �أردوغ���ان 

�شيا�شته �لعد�ئية.
ويف هذ� �ل�شياق، قال مايكل روبن 
من “معهد �أمريكان �إنرتبر�يز” 
�لأ����ش���ل���ح���ة عن  ح��ظ��ر  �إل����غ����اء  �إن 
حت�شري  مب���ث���اب���ة  ه�����و  ق����ر�����ض 
بال�شتعد�د  ل��ل��ج��زي��رة  ل��ل�����ش��م��اح 

ل�شت�شافة قو�ت �أمريكية.

�لتوقيف  مل��ذك��رة  �لأخ���ري  �لتحديث 
و”مثابرة” �ملحققن.

�شكان  �إح��دى  نييغو  جاكلن  وقالت 
�أن���دري���ه يف  �شقيقها  ف��ق��دت  ب��اري�����ض 

ذلك �لهجوم “�إنها �أخبار مذهلة«.
�ل�شحايا،  ع��ن  دف����اع  وك����الء  ووف����ق 
�أر�شيف  م���ن  ج�����اءت  وث���ائ���ق  ت���دع���م 

رئ��ا���ش��ة �حل��ك��وم��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة فكرة 
وجود �تفاق �شّري بن �ل�شتخبار�ت 
�لفرن�شية و�ملجموعة �لفل�شطينية يف 
�لثمانينات، ي�شمن غياب �ملالحقات 
يف حق �لأخ��رية يف فرن�شا يف مقابل 

تعّهدها بعدم �رتكاب �عتد�ء�ت.
وعادت هذه �لفر�شية �إىل �لظهور يف 

�لفرتة �لأخرية بعد ت�شريحات عدة 
�لتج�ش�ض يف  مكافحة  لرئي�ض جهاز 
�لثاين/نوفمر  ت�شرين  بن  فرن�شا 
�لذي  بونيه  �إي��ف  و1985   1982
�أكد خالل جل�شة ��شتماع �أمام قا�شي 
�لتحقيق �ملكلف هذه �لق�شية وجود 

“�تفاق” بن �لطرفن.

قرب�س ت�ضجب �لتدريبات �لرتكية قبالة �ضو�حلها م�ضاع م�ضرية لجناز تبادل �أ�ضرى بني حما�س و��ضر�ئيل 
•• نيقو�شيا-اأ ف ب

�ل�شمايل،  �شاحل �جلزيرة  بالذخرية �حلية قبالة  �إج��ر�ء مناورة بحرية  تركيا  باإعالن  �أم�ض  نددت قر�ض 
�ملتو�شط.  �لبحر  �لتوتر يف  �شيادتها يف ظل ت�شاعد  و”تنتهك”  “غري قانونية”  �ملناور�ت  �أن هذه  معترة 
وكانت تركيا قد �أعلنت �جلمعة يف ر�شالة عر “نافتك�ض” نظام �لتلك�ض �ملالحي �لبحري �لدويل �أنها �شتجري 
مناورة بحرية بالذخرية �حلية قبالة �شاحل �شدر �أعظم كوي يف �شمال قر�ض بن �ل�شبت و�لثنن. ورد 
�ملركز �مل�شرتك لتن�شيق عمليات �لإنقاذ �لتابع لوز�رة �لدفاع �لقر�شية، على نافتك�ض باأن �لتدريبات �لرتكية 
�لعام  قر�ض  من  �ل�شمايل  �ل�شطر  تركيا  و�حتلت  قر�ض«.  جمهورية  �شيادة  “تنتهك  و  قانونية”  “غري 
1974 عندما �جتاحته رد� على �نقالب �شعى �إىل توحيد �جلزيرة �لتي تقطنها غالبية يونانية مع �ليونان. 
�أنقرة  �إع��الن  �أر��شي �جلزيرة. وياأتي  وت�شيطر جمهورية قر�ض، �لع�شو يف �لحت��اد �لأوروب��ي، على ثلثي 
بعدما حذر زعماء دول جنوب �أوروبا �خلمي�ض من �أنهم م�شتعدون لدعم عقوبات يفر�شها �لحتاد �لأوروبي 

على تركيا يف حال مل تتوقف �نقرة عن �شيا�شة “�ملو�جهة” يف �ملنطقة وتهّربت من �حلو�ر.

•• كراكا�س-اأ ف ب

�أعلن �لرئي�ض �لفنزويلي نيكول�ض 
“جا�شو�ض  �ع����ت����ق����ال  م������������ادورو 
يف  م�����ش��ف��اَت��ن  ق�����رب  �أمريكي” 
�ل�شلطات  �إح��ب��اط  بعد  ف��ن��زوي��ال، 
“لإحد�ث  م����وؤ�م����رًة  �ل��ف��ن��زوي��ل��ّي��ة 

�نفجار” يف جمّمع نفطي �آَخر.
متلفز  خ���ط���اب  م������ادورو يف  وق�����ال 
جا�شو�ًشا  �لأول  �أم�����ض  “�عتقلنا 
ولية  يف  يتج�ّش�ض،  ك��ان  �أم��ريك��ًي��ا 
ف��ال��ك��ون، ع��ل��ى م�����ش��ف��اَت��ي �أم����و�ي 

وكاردون«.

�أّن �لأمر يتعّلق بعن�شر  و�أ�شار �إىل 
يف “�لبحرّية خدم يف قو�عد وكالة 
�إيه(  �آي  )�شي  �ملركزّية  �ملخابر�ت 
�إّن��ه مّت �لقب�ض  وقال  يف �لعر�ق”. 
ثقيلة”  “�أ�شلحة  وب��ح��وزت��ه  عليه 

و”مبلغ كبري من �لدولر«.
وج������اءت ع��م��ل��ّي��ة �لع���ت���ق���ال ه���ذه، 
�ل�شلطات  “�كت�شفت”  �أن  ب��ع��د 
خّطًة  و”�أحبطت”  �ل��ف��ن��زوي��ل��ّي��ة 
لتفجري م�شفاة �إل باليتو، �لأقرب 
بو�شط  و�ل���و�ق���ع���ة  ك���ر�ك���ا����ض،  �إىل 
�لرئي�ض  بح�شب  ك��ار�ب��وب��و،  ولي��ة 

�لفنزويلي.

وقبل �شاعات من �لإعالن عن هذ� 
قالت �حلكومة  �لعتقال �جلمعة، 
“خّطة  و�شعت  �إّن��ه��ا  �لفنزويلّية 
تنظيم  �إىل  ت����ه����دف  طو�رئ” 
مو�جهة  يف  �ملحروقات”،  “توزيع 
�ل��ن��ق�����ض �خل��ط��ري يف �ل��ب��ن��زي��ن يف 
�ل��ب��الد و�ل���ذي ي���وؤّدي �إىل طو�بري 

�أمام حمّطات �لوقود.
حكمت  فنزويلّية  حمكمة  وك��ان��ت 
20 عاماً  بال�ّشجن  �لفائت  �ل�شهر 
�شابَقن  ��ن  �أم��ريك��يَّ جنديَّن  على 
ملحاولتهما  فنزويال  يف  موقوفن 
عر  م�����ش��ّل��ح  ب�”توّغل”  �ل���ق���ي���ام 

�ل���ب���ح���ر يف �ل�����دول�����ة �ل����و�ق����ع����ة يف 
�أّيار/مايو  يف  �جل��ن��وب��ّي��ة  �أم���ريك���ا 

بهدف �إطاحة مادورو.
وليام  �لعام ط��ارق  �ملّدعي  و�أو���ش��ح 
�ألك�شندر  ل���وك  �أّن  �آن�����ذ�ك  �شعب 
“�عرتفا”  ب���ريي  و�أر�ن  دي��ن��م��ان 
“�لتاآمر،  بتهمة  م��ذن��ب��ان  ب��اأّن��ه��م��ا 
وب��ت��ك��وي��ن ع�����ش��اب��ة )�إج����ر�م����ّي����ة( 
�أ���ش��ل��ح��ة و�إره�����اب وُحكم  وب��ت��ج��ارة 

عليهما بال�شجن “20 عاماً«.
ودي���ن���م���ان وب�����ريي ه��م��ا ب���ن 91 
�شخ�شاً تقول فنزويال �إّنها قب�شت 
�لقيام  حم��اول��ت��ه��م  خ���الل  عليهم 

�أّي������ار/ ب���ت���وّغ���ل م���ن �ل��ب��ح��ر يف 3 
م��اي��و ت��خ��ّل��ل��ه ن����زول م�����ش��ّل��ح��ن يف 
�شاعة  م��ن  �أق���ّل  بعد  على  ماكوتو، 

من كر�كا�ض.

و�أكد �أن �لوفد �لأمني �مل�شري “يجرى حمادثات مع حما�ض 
“�ملقاومة  �ن  مو�شحا  ر�شائل”  نقل  يتخللها  و�لح��ت��الل 
�لأ�شرى من حمرري �شفقة  بالإفر�ج عن  �أبلغت مبطالبها 
يف  عنهم  �لإف����ر�ج  بعد  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �عتقلهم  )�ل��ذي��ن  �شاليط 
�شفقة �لتبادل 2011( و�لأطفال و�لن�شاء و�ملر�شى كخطوة 

�أولية يف مقابل معلومات عن م�شري �أ�شرى �لحتالل«.
و���ش��ه��د ه���ذ� �مل��ل��ف م��ف��او���ش��ات غ��ري م��ب��ا���ش��رة متقطعة بن 
�إ�شر�ئيل وحما�ض بو�شاطة م�شرية وغربية خ�شو�شا �أملانية 
�أربعة  تاأ�شر  �إن��ه��ا  حما�ض  وت��ق��ول  فل�شطينية.  م�شادر  وف��ق 
�إ�شر�ئيلين بينهم جنديان تعتقد �إ�شر�ئيل �أنهما قتال خالل 

حرب 2014، بعد �أ�شرهما.

و�شدد �مل�شدر �ملطلع على �مللف �أن “م�شر تبذل جهود� تهدف 
�إىل �لو�شول لتفاق تبادل. وناأمل �أن ينجز با�شرع وقت، وهذ� 

يتوقف على ��شتجابة �لحتالل«.
�حل�شار  لإن��ه��اء  �أي�شا  ج��ه��ود�  تبذل  “م�شر  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 

�لإ�شر�ئيلي على قطاع غزة و�متام �مل�شاحلة �لفل�شطينية«.
�أ���ش��رى ب��ن �ل��ط��رف��ن �إىل �لعام  �أخ���ر �شفقة ت��ب��ادل  وت��ع��ود 
�شاليط  �جلندي جلعاد  �أفرجت حما�ض عن  عندما   2011
�ل����ذي ����ش��رت��ه ق��ب��ل خ��م�����ض ���ش��ن��و�ت يف م��ق��اب��ل �أل����ف �أ�شري 

فل�شطيني.
ويعاين �شكان �لقطاع �لبالغ عددهم نحو مليوين ن�شمة من 

ح�شار �إ�شر�ئيلي م�شتمر منذ نحو 14 عاما.

•• القاهرة-اأ ف ب

ك�شف م�شدر مطلع يف حركة حما�ض �أن م�شر جتري و�شاطة 
�تفاق  �إىل  �لتو�شل  ب��ه��دف  وحما�ض  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ب��ن  ج��دي��دة 

لتبادل �لأ�شرى بن �لطرفن.
�أن وفد�  �أ�شمه  �لك�شف عن  �لذي طلب عدم  �مل�شدر  و�أو�شح 
�مل�شرية  �ملخابر�ت  برئا�شة مدير ملف فل�شطن يف  م�شريا 
�للو�ء �أحمد عبد �خلالق و�شل �خلمي�ض �إىل قطاع غزة حيث 

�أجرى حمادثات مع قيادة حما�ض.
�إ�شر�ئيلين  م�شوؤولن  للقاء  �مل�شري  �لوفد  �نتقل  ثم  ومن 

قبل �لعودة �إىل قطاع غزة ومنها �إىل م�شر �جلمعة.

مقتل 6 ن�ضاء مادورو يعلن �عتقال »جا�ضو�س �أمريكي« 
بانفجار لغم يف مايل 

•• باماكو-اأ ف ب

ن�شاء،  ���ش��ّت  �أّن  م�����ش��وؤول��ون  �أع��ل��ن 
بينهّن �مر�أة حامل، ُقتلن بانفجار 
ل��غ��م �أر����ش���ي يف ج���ن���وب م�����ايل، يف 
�أحدث �أعمال �لعنف �لتي ت�شهدها 
�ل��و�ق��ع��ة يف منطقة  �ل��دول��ة  ه���ذه 
�لنائب  وق��ال  �لإف��ري��ق��ي.  �ل�شاحل 
�ل��ع��ام يف ك��وت��ي��ال، در�م���اين ديار�، 
لوكالة فر�ن�ض بر�ض �إّن �لن�شاء ُكنَّ 
يف �شيارة �إ�شعاف مبنطقة �شيكا�شو 
�شيارة  �أن  و�أ�����ش����اف  �جل���ن���وب���ّي���ة. 

�لإ�شعاف مّرت فوق لغم.



األحد  13  سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13035  
Sunday   13  September   2020   -  Issue No   13035

12

عربي ودويل

•• كابول-اأ ف ب

يف م����ا ي����اأت����ي �أب�������رز �مل���ح���ط���ات يف 
�أف��غ��ان�����ش��ت��ان م��ن��ذ ���ش��ق��وط نظام 
حركة طالبان �إثر تدخل �ئتالف 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ب��ق��ي��ادة  دويل 

�لعام 2001:
���ش��ن �ل��رئ��ي�����ض �لأم���ريك���ي جورج 
�لإرهاب”  ع��ل��ى  “حربه  ب���و����ض 
�ي��ل��ول/  11 �ع���ت���د�ء�ت  رد� ع��ل��ى 

نحو ثالثة  �أوقعت  �لتي  �شبتمر 
�آلف قتيل يف نيويورك وو��شنطن 
وبن�شلفانيا مع غار�ت جوية على 
�أفغان�شتان يف �ل�شابع من ت�شرين 

�لول/�أكتوبر 2001.
كانت حكومة طالبان وفرت ملجاأ 
وحركته  ب��ن لدن  لأ���ش��ام��ة  �آم��ن��ا 
ت��ن��ظ��ي��م �ل��ق��اع��دة �ل��ت��ي خططت 

ونفذت �لعتد�ء�ت.
و���ش��رع��ان م��ا ف���رت ط��ال��ب��ان �لتي 
�لعام  م���ن���ذ  �ل�����ش��ل��ط��ة  يف  ك���ان���ت 
�ل�شاد�ض  يف  ك��اب��ول  م��ن   1996

من كانون �لول/دي�شمر.
لقيادة  ك����رز�ي  ت��ع��ي��ن ح��ام��د  مت 
حكومة موقتة يف حن بد�أ حلف 
�شمال �لطل�شي ن�شر قوة �مل�شاعدة 

�لأمنية �لدولية )�ي�شاف(.
جرت �أول �نتخابات يف �أفغان�شتان 
على �أ�شا�ض �لقرت�ع �لعام �ملبا�شر 

ت�����ش��ري��ن �لول/ م���ن  �ل��ت��ا���ش��ع  يف 
ك���رز�ي  وف����از   ،  2004 �أك��ت��وب��ر 
�لأ�شو�ت  �ملئة من  55 يف  بن�شبة 
يف   70 بلغت  م�شاركة  ن�شبة  م��ع 

�ملئة من �لناخبن.
�شفوفها  جتميع  طالبان  �أع���ادت 
وكذلك  و�ل���������ش����رق،  �جل����ن����وب  يف 
ب��اك�����ش��ت��ان ل�شن  ع��ر �حل����دود يف 

هجمات.
مع تكاثر �لهجمات، طلبت �لقيادة 
�أيلول/�شبتمر  يف  �لأم���ريك���ي���ة 
 20 ب��ح��و�ىل  ت��ع��زي��ز�ت   2008
لالن�شمام  �إ����ش���ايف  ج��ن��دي  �أل����ف 
م��ن عملية  ك��ج��زء  �أل��ف��ا   33 �إىل 
�نت�شار قوة حلف �لطل�شي �لبالغ 

عديدها 70 �لف ع�شكري.
�إر�شال خم�شة  �لرئي�ض بو�ض  قرر 
يف  لالنهماك  نظر�  جندي  �آلف 

�لعر�ق.
�لأجانب  �لع�شكرين  ع��دد  وب��ل��غ 
�أع����ل����ى م�������ش���ت���وى ل����ه م����ع 150 
�ألف  مئة  بنيهم  من  عن�شر  �أل��ف 

�مريكي.
 2009 �آب/�غ�����ش��ط�����ض   20 يف 
�أُع��ي��د �ن��ت��خ��اب ك���رز�ي يف �قرت�ع 
و��شعة  ت���زوي���ر  ع��م��ل��ي��ات  ���ش��اب��ت��ه 
ن�شبة  ت��ت��ع��د  مل  ف��ي��م��ا  �ل���ن���ط���اق، 
�مل�شاركة 33 باملئة و�شط هجمات 

طالبان.

�لأول/ ك����ان����ون  م����ن  �لأول  يف 
�أع��ل��ن �ل��رئ��ي�����ض بار�ك  دي�����ش��م��ر، 
�أوب���ام���ا �ل����ذي �ن��ت��خ��ب ب��ن��اء على 
وع�������ود ب����اإن����ه����اء ح����رب����ي �ل����ع����ر�ق 
و�أفغان�شتان، ن�شر 30 �ألف جندي 

�أمريكي �إ�شايف.
قتل بن لدن يف �لثاين من �أيار/
للقو�ت  عملية  يف   2011 م��اي��و 

�خلا�شة �لأمريكية يف باك�شتان.
 ، 2014 14 حزير�ن/يونيو  يف 
�أ�شرف غني رئي�شا بن�شبة  �نتخب 

56 باملئة من �لأ�شو�ت.
�شكل ذلك �أول �نتقال دميوقر�طي 
�أف��غ��ان�����ش��ت��ان، حيث  ل��ل�����ش��ل��ط��ة يف 
�ل�شعي  من  د�شتوريا  ك��رز�ي  منع 

للح�شول على ولية �أخرى.
�أعمال  �لت�شويت  عمليات  �شابت 
�تهامات  ب�شاأن  ون��ز�ع مرير  عنف 

بالتزوير.
�لأول/دي�شمر  ك���ان���ون   31 يف 
�شمال  ح���ل���ف  �أن����ه����ى   ،  2014
�لقتالي���ة  م��ه��ام��������������ه  �لط��ل�����ش��ي 
�ل���ت���ي ����ش�����������������ت��م��رت 13 ع���ام���ا يف 

�أفغان�شتان.
طالبان  حققت  �ل��ت��ايل،  �ل��ع��ام  يف 
منذ  �لع�شكرية  جن��اح��ات��ه��ا  �أب����رز 

�إز�حتها عن �ل�شلطة.
�لإره��اب��ي من  د�ع�����ض  تنظيم  ز�د 

ن�شاطه �أي�شا. 

ل  �لد�مية  �لهجمات  وت�شاعفت 
�شيما يف كابول.

كانت   ،2018 �ل���ع���ام  ���ش��ي��ف  يف 
على  ت�شيطر  �لأفغانية  �حلكومة 
55 % فقط من �أر��شي �لبالد، 

على ما جاء يف تقرير �أمريكي.
عن  وممثلون  و��شنطن  وبا�شرت 
ح��رك��ة ط��ال��ب��ان حم��ادث��ات �شرية 
مكتب  للحركة  حيث  �ل��دوح��ة  يف 

�شيا�شي.
�������ش������ب������اط/ف������ر�ي������ر   18 يف 
�أ�����ش����رف  ف�������������������وز  �ع����ل����ن   2020
�لرئا�شية  ب���الن���ت���خ���اب���ات  غ���ن���ي 
�أيلول/�شبتمر  يف  ج����رت  �ل��ت��ي 
�ملئ�ة  يف   50،64 على  بح�شوله 
�لدورة �لول��ى  من �لأ�شو�ت من 
ن�ش��بة  �شهدت  و�لتي  �لق��رت�ع  يف 
�متناع قيا�شية و�ش�بهات بح�شول 

عمليات تزوير.
ورف�ض مناف�شه �لرئي�شي عدباهلل 
ع����ب����د�هلل �ل��ن��ت��ي��ج��ة و�ع����ل����ن �أن����ه 

�شي�شكل حكومة مو�زية
 2020 ���ش��ب��اط/ف��ر�ي��ر   29 يف 
وحركة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  وقعت 
ت��اري��خ��ي��ا يفتح  �ت��ف��اق��ا  ط��ال��ب��ان 
�شامل  �ن�������ش���ح���اب  �م�������ام  �ل����ب����اب 
�أفغان�شتان  من  �لأجنبية  للقو�ت 
م�شبوقة  غري  �شالم  ومفاو�شات 

بن �لأطر�ف �لأفغانية.

ومطلع  �آذ�ر/م����ار�����ض  ن��ه��اي��ة  ويف 
ن��ي�����ش��ان/�أب��ري��ل �ل��ت��ق��ى وف���د من 
ط��ال��ب��ان يف ك���اب���ول مم��ث��ل��ن عن 
 18 منذ  �لأوىل  للمرة  �حلكومة 
�لأ�شرى  ت��ب��ادل  يف  للبحث  ع��ام��ا 

وهو �شرط م�شبق للمفاو�شات.
�لرئي�ض  وق��ع  �أي��ار/م��اي��و   17 يف 
�أ����ش���رف غ��ن��ي وع���ب���د�هلل عبد�هلل 

�تفاقا لت�شارك �ل�شلطة.
و�أع���ل���ن���ت ح���رك���ة ط���ال���ب���ان وقفا 
لإط����الق �ل��ن��ار يف �أي���ار/م���اي���و يف 
نهاية �شهر رم�شان ومن ثم �آخر 
يف مت��وز/ي��ول��ي��و ت��ز�م��ن��ا م��ع عيد 

�لأ�شحى.
�أ�شهر  �شتة  �إىل  �لطرفان  و�حتاج 
منذ توقيع �تفاق �لدوحة لتبادل 
حركة  م��ن  �شجن  �آلف  خم�شة 
طالبان مع نحو �ألف من عنا�شر 
�ل���ق���و�ت �لأف��غ��ان��ي��ة �أ����ش���رى لدى 

�حلركة �ملتمردة.
 ،2020 �أيلول/�شبتمر   12 يف 
�لأفغاني�ة  �حل��ك��وم�����������������ة  ب�������د�أت 
وح����رك����ة ط���ال���ب���ان حم����ادث����ات يف 
�لدوح������ة بح�ش�ور وزير �خلارجية 

�لأمريكي مايك بومبيو.
�ملتناق�شة  �مل��و�ق�����������������ف  �أن  �إل 
جتعل  �مل����ت����ح����ارب����ن  ل���ل���ط���رف���ن 
غري  ه��ذه  �ل�شالم  م�شاعي  جن��اح 

م�شمون..

�أهم �ملحطات يف �أفغان�ضتان منذ �ضقوط نظام طالبان عام 2001 

ملاذ� عنّي �ل�ضر�ج قادة ميلي�ضيات على ر�أ�س موؤ�ض�ضات �أمنية ؟

برملان �لبريو ي�ضوت على
 بدء �إجر�ء�ت عزل �لرئي�س 

•• ليما-اأ ف ب

�شّوت برملان �لبريو على بدء �إجر�ء�ت لعزل �لرئي�ض مارتن فيزكار� بتهمة 
“عدم �لكفاءة �لأخالقية” ب�شبب �تهامات باأنه حاول عرقلة حتقيق يف ف�شاد 
65 �شوتا  �شد م�شوؤولن حكومين. ومتت �ملو�فقة على �لقرت�ح باأغلبية 
مقابل 36 �شوتا و�متناع 24 نائبا عن �لت�شويت. وكان مطلوبا 52 �شوتا 
 87 �إىل  �لرئي�ض  ع��زل  ويحتاج  �ملقبل.  �لأ�شبوع  مطلع  �لإج���ر�ء�ت  لفتتاح 
�شوتا. وميلك �لرئي�ض فر�شة للدفاع عن نف�شه و�إثبات بر�ءته �أمام �لرملان. 
و�أي���دت �لق���رت�ح �شتة �أح���ز�ب م��ن �أ���ش��ل ت�شعة، متثل 95 م��ن �أ���ش��ل 130 
“لن  �لت�شويت  قبل  متلفز  خطاب  يف  فيزكار�  وق��ال  �لكونغر�ض.  يف  مقعد� 
�أ�شتقيل. �أنا لن �أهرب«. و�أ�شاف “نحن نو�جه موؤ�مرة �شد �لدميوقر�طية”، 
�لت�شرف  �مل�شرعن  �أنه يتعن على  �أنه لي�ض لديه ما يخفيه �شوى  م�شيفا 

“بحذر وحتمل �مل�شوؤولية و�تخاذ �لقر�ر �لذي يرونه �شروريا«.

 •• االأمم املتحدة-اأ ف ب

تلقت �لوليات �ملتحدة دعماً من �إ�شر�ئيل فقط يف ت�شويتها 
���ش��ّد ن�����ّض يف �جلمعّية �ل��ع��اّم��ة ل���الأمم �مل��ّت��ح��دة ي��دع��و �إىل 
كوفيد- جائحة  مو�جهة  يف  ومن�ّشقة”  �شاملة  “��شتجابة 
19 وي�شّدد على “�لدور �حلا�شم” ملنظمة �ل�شّحة �لعاملّية.

وهذ� �لن�ّض �لذي مّت �لتفاو�ض ب�شاأنه منذ �أّيار/مايو، �عُتمد 
بغالبّية �شاحقة من جانب 169 دولة من �لبلد�ن �ل�193 
عن  و�ملجر  �أوكر�نيا  �متنعت  فيما  �ملتحدة،  �لأمم  �لأع�شاء 
لأنه  “قر�ر جامع”  باأنه  يو�شف  �لذي  و�لن�ض  �لت�شويت. 
ي�شمل جو�نب عديدة من �لوباء ويتاألف من نحو �شّتن ماّدة 
و�لدور  �لعاملّية  �ل�شّحة  ملنّظمة  �حلا�شم  ب��ال��دور  “يعرتف 
�لرد  وتن�شيق  تعبئة  يف  �ملتحدة  �لأمم  ملنظومة  �لأ���ش��ا���ش��ي 
�لعاملي �ل�شامل �شّد �لوباء«. و�ن�شحبت �لوليات �ملتحدة يف 
�لربيع من منظمة �ل�شحة �لعاملية متهمة �إياها ب�شوء �إد�رة 
�إط��الق حتذير  وبالتاأّخر يف  �مل�شتجد  �أزم��ة فريو�ض كورونا 
�أّنها  �ملتحدة  �لعاّمة لالأمم  �أمام �جلمعّية  و�أو�شحت  عاملي. 
ل ت�شتطيع دعم قر�ر ُيرز دور منّظمة �ل�شّحة �لعاملية ول 

ياأتي على ِذكر �ملد�فعن عن حقوق �لإن�شان.
وُيطالب �لن�ض “بتعزيز �لتعاون و�لت�شامن �لدوليَّن، من 

�لأمم �ملتحدة تتبنى قر�ر� حول كوفيد-19 
�أجل �حتو�ء �لوباء” و�لتغلب عليه وتخفيف عو�قبه.

�آذ�ر/م��ار���ض �لأم��ن �لعام  كما يوؤّيد �لن�ض دعوة �أطلقها يف 
لالأمم �ملتحدة �نطونيو غوتريي�ض �إىل وقف لإطالق �لنار 
�ملر�ض.  ملكافحة  ت�شهياًل  ن��ز�ع��ات،  ت�شهد  �لتي  �لبلد�ن  يف 

وهذه �لدعوة مل تلق حتى �لآن جتاوبا.
كما يطلب �لقر�ر “�إز�لة �لعقبات غري �ملررة ب�شكل عاجل” 
منتجات  على  �حل�شول  �أم���ام   - �لعقوبات  �أخ���رى  بعبارة   -
ت�شمح مبكافحة �لوباء. ويدعو �لقر�ر �لدول �لأع�شاء �إىل 
و”منح  قابل لال�شتمر�ر”  ب�شكل  �ل�شحي  نظامها  “تعزيز 
كل �لدول �إمكان �حل�شول” على لقاحات وعالجات “ب�شكل 
�شبكات  على  بالإبقاء  �أي�شا  �ل��ق��ر�ر  ويطالب  و�شريع«.  حر 
�لإم������د�د�ت �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�ل���زر�ع���ي���ة، وي�����ش��ج��ع ع��ل��ى مالءمة 
�لتنمية  ت�شجيع  ع��ر  �لق��ت�����ش��اد  �إن��ع��ا���ض  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�مل�����ش��ت��د�م��ة وم��ك��اف��ح��ة ت��غ��ري �مل���ن���اخ. وق��ب��ل �ل��ت�����ش��وي��ت على 
�إجر�ء تعديل لإز�لة فقرة  �لن�ض، حاولت �لوليات �ملتحدة 
تدعم حماية �ملر�أة يف جمال �ل�شحة �جلن�شية و�لإجنابية، 
من دون جدوى. و�إىل جانب �لوليات �ملتحدة �لتي �أو�شحت 
على  �أي�شا  وليبيا  �ل��ع��ر�ق  �شوت  �لإج��ه��ا���ض،  تعار�ض  �أن��ه��ا 
حذف هذه �لفقرة. لكن �أكرث من 120 دولة �أيدت �إبقاءها 

و�متنعت 25 دولة عن �لت�شويت.

هيومن ر�يت�س:�أن�ضار مور�لي�س م�ضطهدون يف بوليفيا 
�لتحدث  مل��ج��رد  ب�”�لإرهاب”  �ت��ه��م  �لبع�ض  �أن  م�شيفة 
�لتي  �أنييز  حكومة  ورف�شت  �لهاتف.  عر  مور�لي�ض  �إىل 
توّلت �ل�شلطة بعد �لأزمة �ل�شيا�شية �لتي �أعقبت �نتخابات 
�لتهامات  قاطع  ب�شكل  �مللغاة،  �لأول/�أكتوبر  ت�شرين   20
عاما(   60( ومور�لي�ض  �شيا�شي.  ��شطهاد  �أي  مبمار�شتها 
�شخ�شية موؤثرة يف بوليفيا رغم �أنه يعي�ض حاليا يف �ملنفى 
يف �لأرجنتن بعد 14 عاما يف �ل�شلطة. وقد فر بعد ثالثة 
�أ�شابيع من �لحتجاجات على �إعادة �نتخابه �ملثري للجدل 
�لأول/�أكتوبر  ت�����ش��ري��ن  يف  د���ش��ت��وري��ة  غ��ري  ر�ب��ع��ة  ل��ولي��ة 
�ملا�شي. وكان مور�لي�ض نا�شد �ملحكمة �لد�شتورية يف لباز 
�إلغاء قر�ر �للجنة �لنتخابية و�ل�شماح له بالرت�شح ملجل�ض 

•• وا�شنطن-اأ ف ب
�حلكومة  �أن  ووت�ض”  ر�ي��ت�����ض  “هيومن  منظمة  �أف����ادت 
ملالحقة  �لق�شائي  �لنظام  ت�شتخدم  بوليفيا  يف  �لنتقالية 
�ملنظمة  وق��ال��ت  مور�لي�ض.  �إي��ف��و  �ل�شابق  �لرئي�ض  �أن�شار 
�ملد�فعة عن حقوق �لإن�شان �إن �لرئي�شة �لنتقالية جانن 
�أن��ي��ي��ز وه���ي م���ن ح���زب �مل��ح��اف��ظ��ن، ����ش��ت��خ��دم��ت �لنظام 
�لي�شاري  للرئي�ض  حليف  مئة  م��ن  �أك���رث  �شد  �لق�شائي 

�ل�شابق، موجودين حاليا يف �ملنفى.
�أنييز �لإج��ر�ء�ت �لقانونية �لو�جبة �شد  و�نتهكت حكومة 
بتقييد  �ملنظمة  �تهمتها  فقد  و�أن�شاره.  مور�لي�ض  حلفاء 
�لوقائي،  لالحتجاز  �ملفرط  و�ل�شتخد�م  �لتعبري  حرية 

�ل�شيوخ عن منطقة كوت�شابامبا )و�شط( حيث ظهر كزعيم 
�شيا�شي قبل عقود. لكن قا�شيا حكم بعدم �أهليته للرت�شح 
�لأ�شبوع �ملا�شي. ومل ي�شدر مور�لي�ض ول حزبه “�حلركة 

من �أجل �ل�شرت�كية” بيانا عقب �حلكم مبا�شرة.
وت�شتهدف �ل�شلطات �لرئي�ض �ل�شابق بال توقف، من �شكوى 
ق�شائية يف عالقات مفرت�شة مع قا�شر �إىل �تهامات �أمام 
ب�شبب  �لإن�شانية  �شد  بجر�ئم  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة 

حو�جز ن�شبها موؤيدوه يف �أوج وباء كوفيد-19.
�لأول/ ت�شرين   18 يف  باأ�شو�تهم  �لبوليفيون  و�شيديل 
�حتجاجات  �أث���ارت  �لتي  �لنتخابات  من  ع��ام  بعد  �أكتوبر، 

حا�شدة على خلفية مز�عم بالتزوير.

  650 �إ�ضابة جديدة بكورونا 
و6 وفيات بني �لفل�ضطينيني 

•• رام اهلل-رويرتز

�أعلنت وزيرة �ل�شحة �لفل�شطينية مي �لكيلة �أم�ض �ل�شبت ت�شجيل 650 
�ل�شاعات  وفاة خالل  و6 حالت  �مل�شتجد  كورونا  �إ�شابة جديدة بفريو�ض 

�لأربع و�لع�شرين �ملا�شية.
و�أ�شافت يف بيان �شحفي �أن حمافظة نابل�ض ت�شدرت �لإ�شابات �جلديدة 
توزعت  فيما  �إ�شابة   88 باإجمايل  غزة  قطاع  تالها  حالة   119 م�شجلة 

باقي �لإ�شابات على مناطق خمتلفة يف �ل�شفة �لغربية.
“يف غرف  36 م�شابا بفريو�ض كورونا  و�أ�شارت وزيرة �ل�شحة �إىل وجود 

�لعناية �ملكثفة، بينهم 11 مر�شى على �أجهزة �لتنف�ض �ل�شطناعي«.
 

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• بيري مارتن

وتتتابع  �لرئا�شية  �لنتخابات  تت�شارع حملة      
ل��ك��ن نو�يا  �ل�����ش��ادم��ة،  �ل��ف�����ش��ائ��ح  �أو  �لأح�����د�ث 

�لت�شويت تظل م�شتقرة بعناد.
وكاأنها  تبدو �حلملة  �شهرين،  �أق��ل من     وقبل 

�شريك متعدد �حللبات.
ي��وم تقريًبا، هناك تطور جديد، يبدو     يف كل 
�أنه مقرر �أن ي�شبح �نعطافا من �شاأنه �أن يقلب 

�ل�شباق يف هذ� �لجتاه �أو ذ�ك.
   ومع ذل��ك، ف��اإن �لفجوة ل�شالح جو بايدن يف 

نو�يا �لت�شويت بالكاد ترت�جع.

�صدمات بال اأثر
  مرت موؤمتر�ت �لرت�شيح، وح�شل كل حزب على 
�ملجانية...  �لدعاية  من  متتالية  �أم�شيات  �أرب��ع 

وجمهور �لناخبن مل يتزحزح.
ف��وز كبري  م��وؤخ��ًر� عن  �لرئي�ض تر�مب  �أعلن     
�لعام  �لنتباه  ح��ّول  ثم  �خلارجية،  �ل�شيا�شة  يف 
يف  �شينت�شر  �أن���ه  متوقعا  �حل�شري  �لعنف  �إىل 
جميع �أنحاء �لبالد �إذ� فاز بايدن... ومل يتغري 

�لكثري.
   ما يك�شف من حقائق ووق��ائ��ع حمرجة حول 
تر�مب ل تعد ول حت�شى، ومن �شاأنها �إغر�ق �أي 
�شيا�شي �آخر. وير�شم مقال يف جملة ذي �تلنتيك، 
�شورة مدمرة لزدر�ئه للجي�ض. وينفي تر�مب 
�لعديد  قبل  من  تاأكيدها  مت  لكن  �ملز�عم،  هذه 
من �ملر��شلن وهي تتطابق مع حقائق معروفة.

�ب��ن��ة ���ش��ق��ي��ق ت���ر�م���ب �أمر��ض     وك�����ش��ف ك��ت��اب 
كوهن  مايكل  مذكر�ت  وتك�شف  للعلن،  �لأ�شرة 
عن جمموعة جديدة من �لف�شائح، ويف �شهادة 
باأنه خدع  �شجلها بوب وودو�رد، �عرتف تر�مب 
�جل��م��ه��ور ع���ن ق�����ش��د ب�����ش��اأن خ���ط���ورة فريو�ض 
ك��ورون��ا... ل وقع ول تاأثري �لفجوة بن بايدن 

وتر�مب ل تتقل�ض.

راأي عام ثابت
   مهما يفعل �ملع�شكر�ن، فاإن رد فعل �لر�أي �لعام 
�شئيل �أو منعدم، وهذ� من غري �مل�شتغرب متاما، 
فقد كانت جميع موؤ�شر�ت �لدعم �حلزبي، منذ 
��شتقر�ًر� من جميع  �أك��رث  تر�مب،  بد�ية ولي��ة 

�لروؤ�شاء �ل�شابقن.
   وخ�شو�شا �أنه منذ يناير 2017، ظلت ن�شبة 
�ل��ر���ش��ا ع��ل��ى ت��ر�م��ب م��ا ب��ن 37 ب��امل��ائ��ة و46 

باملائة.
�ل��رئ��ي�����ض ول نو�يا  ت��اأي��ي��د  ن�����ش��ب��ة  ت��ت��غ��ري     مل 
على  �ملا�شي،  يناير  منذ  كبري  ب�شكل  �لت�شويت 
�لدر�ماتيكية  و�ملنعطفات  �لتقلبات  من  �لرغم 

�لتي �شهدتها �لبالد يف �يقاع يومي.

ما املنتظر؟
   ي��ج��ب �ن ن��ت��وق��ع ت�����ش��ارع �لأح�����د�ث ووم�شات 
ن��اه��ي��ك عن  ن��وف��م��ر،   3 م���ن �لن �ىل  م��ث��رية 
�مل�شاهدون  �شيتحملها  �لتي  �لدعائية  �حلملة 
�لوليات  يف  يقيمون  حظهم  ���ش��وء  م��ن  �ل��ذي��ن 
�أ�شياء يف  للرئي�ض عدة  �أن  �شك  �لرئي�شية.    ل 
قبعته، ونحن نتوقع من �لن “�أكتوبر �ملفاجاأة” 
لقاح جديد  �ملت�شرع عن  �لإع��الن  �ل�شهري، مثل 
م�شاد ل��ف��ريو���ض ك��ورون��ا، و�ل���ذي م��ن ���ش��اأن��ه �أن 

ي�شع تر�مب يف �ملقدمة.
   ومن �ملوؤكد �أن للدميقر�طين مفاجاآت مّدخرة 
ا، ورمبا يكون كال �جلانبن على قناعة حًقا  �أي�شً

باأن �ملناظر�ت �شتكون يف �شاحله.
�لناخبن �لأمريكين يف غاية    ومع ذلك، فاإن 
�أنه  لدرجة  مبو�قفهم  ومت�شبثون  �ل�شتقطاب 
من غري �ملرجح �أن يغرّي ن�شاز �لأ�شابيع �لقليلة 
�أن  يبقى  ج��ذري.  ب�شكل  �حل��ايل  �لو�شع  �ملقبلة 
حزبه  وحيل  �لت�شويت،  �إبطال  كان  �إذ�  ما  نرى 
بال�شلطة،  بالت�شبث  لرت�مب  �شت�شمح  �لأخ��رى، 

لكن هذه ق�شة �أخرى.
ترجمة خرية �ل�شيباين

�جل�ضم �لنتخابي �لأمريكي ل يتزحزح...!

*�أ�شتاذ �لعلوم �ل�شيا�شية / مركز �لدر��شات و�لبحوث �لدولية يف جامعة مونريال لتنمية 
�ملعرفة حول �لرهانات �لدولية

•• عوا�شم-وكاالت

فايز  �ل��وف��اق  حكومة  رئي�ض  ق���ر�ر  �أن  ليبيون  م��ر�ق��ب��ون  �أج��م��ع 
�ل�شر�ج تعين قادة ميلي�شيات على ر�أ�ض موؤ�ش�شات �أمنية ر�شمية، 
�أكر  فر�شة  نف�شه  لإع��ط��اء  �لع�شكري  جناحه  تقوية  ي�شتهدف 
للبقاء يف �ل�شلطة، و�إف�شال كل �مل�شاعي �لدولية �لتي تدفع نحو 
مرحلة �نتقالية ب�شلطة جديدة يف ليبيا، قد ل يكون جزء� منها.

و�خلمي�ض، عّزز �ل�شر�ج حتالفاته مع �مليلي�شيات �مل�شلحة، برتقية 
�ثنن من �أبرز قادتها �إىل رتب عليا بالأجهزة �لأمنية �لر�شمية، 
عماد �لطر�بل�شي �لذي كّلفه  “�لأمن �لعام”  وهما �آمر ميلي�شيا 
ميلي�شيا  و�ل��ق��ي��ادي يف  �مل��خ��اب��ر�ت  ج��ه��از  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  مبن�شب 
“�لدعم مركزي” لطفي �حلر�ري �لذي قام بتعيينه نائبا لرئي�ض 
�إىل �نتقاد�ت كبرية مل  جهاز �لأمن �لد�خلي، يف خطوة عّر�شته 
يف  �شركائه  م��ن  حتى  ولكن  فقط،  �ل�شرق  يف  خ�شومه  م��ن  ت��اأت 

�حلكم و�أ�شا�شا ميلي�شيات وقياد�ت تنظيم �لإخو�ن.
يعرب  �أب���و  �لليبي  �ل�شيا�شي  �ملحلل  �ع��ت��ر  ذل���ك،  على  وتعليقا 
من  �ل�����ش��ر�ج  ه���دف  �أن  “�لعربية.نت”،  م��ع  ح��دي��ث  يف  �ل��رك��ي 
�لتعيينات �لأخرية هو “حماولته �ليائ�شة” للبقاء ممثال لغرب 
ليبيا يف �ملجل�ض �لرئا�شي �ملرتقب ت�شكيله، لذلك فهو يقوم منذ 

فرتة ب�شر�ء �ل��ولء�ت و�ملو�قف لزيادة عدد �ملد�فعن من حوله، 
م�شيفا �أن �لهجوم �حلاّد �لذي �شّنه تنظيم �لإخو�ن على �ل�شر�ج 
يف  ورغبتهم  متاما”،  غرقت  �لوفاق  �شفينة  �أن  لإدر�ك��ه��م  “جاء 
�ملرور نحو �حللول بدل تاأزميها و حدوث �شد�مات م�شلحة د�خل 
�ل�شفقة  يف  �لأك��ر  �لتمثيل  على  للح�شول  وكذلك  مع�شكرهم، 

�لقادمة.
�لتي  �ل�شيا�شية،  �ملفاو�شات  جت��اه  فعل  رّدة  �أي  �ل�شر�ج  يبد  ومل 
�لرملان  م��ن  ن��و�ب��ا  �ملغربية،  بوزنيقة  مدينة  يف  م��وؤخ��ر�  جمعت 
�لليبي و�أع�شاء من �ملجل�ض �لأعلى للدولة، لدر��شة �إعادة توزيع 
�لتي بحثت  �إز�ء م�شاور�ت جينيف  �نفتاحا  �أو  �لقيادية،  �ملنا�شب 
�إع��ادة ت�شكيل جمل�ض رئا�شي و�إن�شاء حكومة وحدة وطنية متثل 
�إف�شال هذه �جلهود �لأممية  �أ�شبح متهما مبحاولة  �جلميع، بل 

و�لدولية �لتي ترمي لإعادة بناء �ل�شالم يف ليبيا.
�لعتريي يف  �شليمان  �لليبي  �ل�شيا�شي  �ملحلل  �إليه  ما ذهب  وهذ� 
�إن �ل�شر�ج وميلي�شياته �شتحاول  وقال  ل�”�لعربية.نت”،  ت�شريح 
�إف�شال هذه �جلهود ولو با�شتعمال �لقّوة، م�شيفا �أن �ل�شر�ج بد�أ 
بتقوية جناحه �لع�شكري حلماية نف�شه وللتح�شري لأي مو�جهة 
رئا�شي جديد  ت�شكيل جمل�ض  �إع��ادة  �شورة  ع�شكرية حمتملة يف 
قوّية  ملي�شياوية  قياد�ت  على  �ملنا�شب  توزيع  خالل  من  نف�شه، 

باملجل�ض  د�خ��ل مكتبه  �شيبقيه  �ل��ذي  �لنجاة”  “حبل  فيها  يرى 
يف  و�نفتاحهم  دعمه  ع��ن  �لإخ���و�ن  تخلي  بعد  خا�شة  �لرئا�شي، 
�أج��ل �حل�شول على  �لليبي، م��ن  �ل��رمل��ان  �لأخ���رية على  �ل��ف��رتة 
�لقادم و�شمان م�شاركتهم يف  �لتفاق  �لأك��ر من كعكة  �لن�شيب 

�ملرحلة �ملقبلة.
�لوفاق  حكومة  مع  ترتبط  �لتي  كذلك  تركيا  �شتدفع  هل  ولكن 
و�أي  �ل�شيا�شية  �لت�شوية  ج��ه��ود  �إف�����ش��ال  �إىل  مهمة  ب��ات��ف��اق��ي��ات 
يف  باأركانها  تطيح  ق��د  ج��دي��دة  �شلطة  لت�شكيل  ت��و�ف��ق  حم���اولت 

ليبيا؟
بالطرف  �شيقبل  �لنظام �لرتكي  �أن  و�جل��و�ب ح�شب �لركي هو 
�أو  �إم��ا حلف �لإخ��و�ن  �أّي �تفاق ليبي ق��ادم  �لقادر على متثيله يف 
ح��ل��ف �ل�����ش��ر�ج وب��ال��ت��ايل �شيدفع ن��ح��و وج���ود �أح���د �ل��ط��رف��ن يف 
�إليه هو �أن  �أو �لثنن معا، لكن �ملهم بالن�شبة  �حلكومة �لقادمة 
وبالتايل  م�شّلح  �شر�ع  �إىل  بينهما  �حلالية  �خلالفات  تتطور  ل 
�أن  �إىل  م�شري�  فيها،  �لتحكم  ميكن  ل  لفو�شى  �لأو���ش��اع  تذهب 
�أن تو�زن بن ��شتمر�رية وجودها و�حلفاظ على  �أنقرة �شتحاول 
ت��و�زن د�خل منظومات غرب ليبيا، وتريد  م�شاحلها من خالل 
�أي ت�شوية يف ليبيا حتفظ لها م�شاحلها دون �ل�شتمر�ر يف حمور 

�ملمانعة و�لت�شعيد مع �لأوروبين.
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عربي ودويل

تطور القانون ب�صكل مينح املر�صحني اليوم اإمكانية جمع مبالغ فلكية, تتجاوز مئات املاليني من الدولرات
يعتمد بايدن على دعم متنوع من الوزن الثقيل عندما يتعلق الأمر بتدوير ماكينة ال�صراف الآيل

•• الفجر –خرية ال�شيباين

    اإذا كان املال ل ي�صرتي ال�صعادة, فهل ميكنه اإجراء 
اأ�صابيع, ي�صحن املر�صحان الرئا�صيان  انتخابات؟ منذ 
املعلنان, دونالد ترامب وجو بايدن اأ�صلحتهما ا�صتعداًدا 
لقرتاع 3 نوفمرب. ومن خالل حمالت اإعالنية, على 
يحاولن  الإنرتنت,  على  اأو  الراديو  يف  اأو  التلفزيون 

اإقناع الناخبني بفتح اأبواب البيت الأبي�س لهما.
  املعركة بني الرجلني لي�صت فقط �صيا�صية اأو اإعالمية, 
ا, وها هما منخرطان يف حرب �صر�صة:  اإنها مالية اأي�صً

حرب متويل حملتهما, وخا�صة جمع التربعات.

�لإعالم �ل�ضيني يندد مبد�همة منازل �ضحفيني �ضينيني يف �أ�ضرت�ليا 
•• �شنغهاي-رويرتز

نددت و�شائل �إعالم �شينية ر�شمية مبد�همة منازل �شحفين 
����ش��ت��م��ر�ر تدهور  �أ����ش���رت�ل���ي���ا، يف ظ���ل  ي��ع��م��ل��ون يف  ���ش��ي��ن��ي��ن 
)ت�شاينا  �ل�شن  �أنباء  وكالة  وذك��رت  �لبلدين.  بن  �لعالقات 
ب�شدة  “تنتهك  �مل��د�ه��م��ات  �أن  �ل�شبت  �أم�����ض  �شريفي�ض(  نيوز 
�مل��ق��ي��م��ن يف  �حل��ق��وق �مل�����ش��روع��ة مل��ر����ش��ل��ي �لإع�����الم �ل�شيني 
�لبدنية  لل�شحة  بالغا  �شرر�  وت�شبب  وم�شاحلهم  �أ�شرت�ليا 

و�لنف�شية لل�شحفين و�أ�شرهم«.
�أنباء �ل�شن �جلديدة  �أعقاب ت�شريحات لوكالة  جاء ذلك يف 
�ل�شلطات  �تخذتها  �لتي  �خل��ط��و�ت  �أن  فيها  ج��اء  )�شينخو�( 

�لأ�شرت�لية “مروعة للغاية” وت�شر بالعالقات بن �لبلدين.
بال�شن  �لدولة  �لتي تدعمها  تاميز  وقالت �شحيفة جلوبال 
�لأ�شبوع �ملا�شي �إن �ل�شلطات �لأ�شرت�لية د�همت منازل �أربعة 

�شحفين �شينين يعي�شون يف �أ�شرت�ليا يف يونيو حزير�ن.
وقال متحدث با�شم �شينخو� “هذ� �لعمل �لفظيع و�ملتعجرف 
وغ��ري �لعقالين م��روع ج��د�. وه��و يك�شف ب�شكل كامل عقلية 
�حل�����رب �ل����ب����اردة و�لإج����ح����اف �ل�����ش��ي��ا���ش��ي ل��ب��ع�����ض �ل������وز�ر�ت 
و�مل�����ش��وؤول��ن يف �أ���ش��رت�ل��ي��ا«. و�أ���ش��اف �مل��ت��ح��دث �ل���ذي مل يتم 
ب�شمعة  ف��ق��ط  ي�شر  ل��ن  ف��ع��ل��وه  “ما  �شخ�شيته  ع��ن  �لك�شف 
ب�شكل  يتدخل  �أي�شا  و�إمن��ا  �ل�شينية  �لإع��الم  و�شائل  و�شورة 

خطري يف �لعالقات �ل�شعبية �لعادية بن �ل�شن و�أ�شرت�ليا«.

ورد وزير �لتجارة �لأ�شرت�يل يوم �جلمعة على �لتقارير قائال 
�إن �أجهزة �لأمن �تخذت هذ� �لإجر�ء طبقا للقانون.

و�شهدت �لعالقات بن �ل�شريكن �لتجارين �لرئي�شين توتر� 
لل�شن  �أ�شرت�لية  �تهامات  ت�شمل  �أ�شباب  لعدة  متز�يد  ب�شكل 
من  ودع��و�ت  جتارية  ونز�عات  �لد�خلية  �شوؤونها  يف  بالتدخل 
كورونا  ف��ريو���ض  م�����ش��در  ب�����ش��اأن  دويل  حتقيق  لفتح  ك��ان��ب��ري� 
م��غ��ادرة �شحفين  م��ع  �مل��د�ه��م��ات  �أن��ب��اء  وت��ز�م��ن��ت  �مل�شتجد. 

�أ�شرت�لين �ثنن �ل�شن.
وعاد �لثنان �إىل وطنهما مب�شاعدة م�شوؤولن قن�شلين بعد 
�إقامتيهما يف  �ل�شيني مقري  �ل��دول��ة  �أم��ن  �أف���ر�د من  ز�ر  �أن 

بكن و�شنغهاي و��شتجوبوهما.

�أمريكا تطرد 8800 طفل مهاجر 
•• وا�شنطن-رويرتز

�أح��د من  8800 طفل مهاجر مل يكن معهم  تر�مب نحو  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ض  �إد�رة  ط��ردت 
�إىل  20 مار�ض مبوجب قو�عد تهدف  �ملك�شيكية منذ  ذويهم بعد �شبطهم على �حل��دود �لأمريكية 
�حلد من �نت�شار فريو�ض كورونا �مل�شتجد يف �لوليات �ملتحدة وذلك طبقا لوثائق قدمتها وز�رة �لعدل 
ملحكمة يوم �جلمعة. و�متنعت �لإد�رة عن ك�شف �لأرقام منذ يونيو حزير�ن عندما قالت �إن نحو �ألفي 
طفل ًطردو�. وقال مد�فعون عن �لهجرة باأن من �ملرجح خ�شوع كثريين �آخرين لهذه �لقو�عد لكن 

نطاق عمليات �لطرد مل يكن و��شحا حتى يوم �جلمعة.
وطبقت �لإد�رة قو�نن حدودية جديدة يف 21 مار�ض �ألغت �جر�ء�ت ��شتمرت عقود� مبوجب قو�نن 
تهدف �إىل حماية �لأطفال من �لجتار بالب�شر ومنحهم فر�شة لتقدمي طلب للجوء لأمريكا لإحدى 
حماكم �لهجرة يف �لوليات �ملتحدة. وقالت �لإد�رة �إن هذه �لقو�عد �لطارئة تهدف �إىل تفادي تف�شي 

فريو�ض كورونا د�خل من�شاآت �يو�ء �ملهاجرين وبن �شكان �لوليات �ملتحدة.

�عــــتــــمــــد 
�ملــر�ــضــحــان 
��ضرت�تيجيات 
ــة  ــاقــ�ــض ــن ــت م
ــــــا ــــــذرًي ج

�ملحيط  �لآخ��ر من   فعلى �جلانب 
�لأطل�شي، تطور �لقانون �ىل درجة 
�إمكانية  �ليوم  �ملر�شحن  �أنه مينح 
و�ل��ت��ي ميكن  فلكية،  م��ب��ال��غ  ج��م��ع 
كل  �لتاريخ  ي��رز  كما  تتجاوز،  �أن 
�أرب����ع ���ش��ن��و�ت، م��ئ��ات �مل��الي��ن من 

�لدولر�ت. 
�شقف  ع������ن  ب�����ع�����ي�����دون  ن����ح����ن     
�لذي  مليوًنا   22 �لبالغ  �لإن��ف��اق 
�لفرن�شين  ل��ن��ظ��ر�ئ��ه��م��ا  مي��ك��ن 
�نفاقه.  �لثانية  للجولة  �ملوؤهلن 
يحتاج  �مل���ت���ح���دة،  �ل����ولي����ات  ف��ف��ي 
قلياًل  ي��زي��د  م��ا  �إىل  �مل��رت���ش��ح��ون 
�ملبلغ  ه��ذ�  مثل  ل��رف��ع  �ل�شهر  ع��ن 

مبا�شرًة.
     هناك، بكل ب�شاطة، �لعديد من 
�لأ�شباب لالعتقاد باأن �ملقارنة بن 
“�لوليات  جت���وز.  ل  �لق��رت�ع��ن 
�ملتحدة 50 ولية. يجب �أن ننظر 
�لأم��ري��ك��ي��ة على  �لن��ت��خ��اب��ات  �إىل 
رئا�شية،  �نتخابات   50 تعادل  �أنها 
ي�شرح  خ�شو�شياتها”،  منها  لكل 
�إريك بر�نا، �لأ�شتاذ �ملحا�شر  جان 
بانتيون  �لثانية  باري�ض  جامعة  يف 
�لوليات  يف  و�ملتخ�ش�ض  �أ���ش��ا���ض، 

�ملتحدة.

اأين و�صل جو بايدن
 ودونالد ترامب؟

�نغم�شت  باري�شيان،  لو  �شحيفة    
�لنتخابات  جل��ن��ة  �إح�����ش��ائ��ي��ات  يف 
�ل��ف��ي��در�ل��ي��ة، �ل��ت��ي ت��ق��وم بتحديث 
ُي��ج��م��ع م��ب��ا���ش��رة م���ن ترعات  م���ا 

�لرئا�شين  �مل��ر���ش��ح��ن  ق��ب��ل  م���ن 
على �أ�شا�ض �شهري. ويف 30 يوليو 
�ملنتهية  �ل��رئ��ي�����ض  ك����ان   ،2020
ولي��ت��ه دون��ال��د ت��ر�م��ب ه��و �لذي 
ح�شاد  م��ع  �شئيال،  تقدًما  يحقق 
دولر،  مليون   347 قلياًل  يفوق 
مقابل 328 مليون دولر ملناف�شه 

�لدميقر�طي.

هل لديهما دخل اآخر؟
�ل����ت����رع����ات  ج����م����ع  مي����ث����ل  ول     
ج���زء �شغري  ���ش��وى  �لآن  �مل��ب��ا���ش��رة 
من ميز�نيات �حلمالت �لنتخابية 
وياأتي معظمها  �لرئا�شة.  ملر�شحي 
من �لأمو�ل �لتي جتمعها �لأحز�ب 
�ل���ت���رع���ات. ولكن  وجل�����ان ج��م��ع 
ا، من خالل ما ي�شمى “جلنة  �أي�شً
 ،2010 ع��ام  �ل�شيا�شي”.  �لعمل 
�لأمريكية  �لعليا  �ملحكمة  رف��ع��ت 
�ملفرو�شة  �ل���ق���ي���ود  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�لنتخابية،  �حلمالت  متويل  على 
حرية  با�شم  لل�شركات،  و�شمحت 
�لتعبري �ملقد�شة، ب�شب مبالغ غري 
حمدودة من خالل منظمات خا�شة 

اأين يجد بايدن 
وترامب مانحيهما؟

�لأمريكية  للرئا�شة  �ملر�شحان     
بالطريقة  �أم��و�ل��ه��م��ا  يجمعان  ل 
ي�شتمد  م����ن����ط����ق����ي����اً،  ن���ف�������ش���ه���ا. 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي ج���و ب���اي���دن معظم 
م��و�رده من �ل��ولي��ات �لأك��رث ولء 
للوليات  �لغربي  �ل�شاحل  �أي  ل��ه، 
��ا يف  �مل��ت��ح��دة ب��اأك��م��ل��ه، ول��ك��ن �أي�����شً
وكذلك  مك�شيكو،  نيو  ك���ول���ور�دو، 
�ل�شرقية  �ل�شمالية  �ل���ولي���ات  يف 
��ا �لوليات  م��ن �ل��ب��الد. وه��ي �أي�����شً
�لوليات  �شكانية يف  كثافة  �لأك��رث 
�ن �لخ��ت��الف��ات يف  �مل��ت��ح��دة، علما 
ما  ج���ًد�  ق��وي��ة  �ل�شكانية  �ل��ك��ث��اف��ة 
وم����ن خالل  �لأط����ل���������ش����ي.     ور�ء 
تاأّمل �ملقاطعات �لتي يح�شل فيها 
ك���ل م��ر���ش��ح ع��ل��ى �أك�����ر ع����دد من 
�ل�شكان،  ب��ع��دد  م��ق��ارن��ة  �ل��ت��رع��ات 
مي���ك���ن م���الح���ظ���ة ن��ف�����ض �لجت�����اه 
�لذي  ت��ر�م��ب،  ل��دون��ال��د  بالن�شبة 
�لق�شى  ي��ب��ل��غ  �مل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى 
ب�شكل خا�ض، يف تك�شا�ض. ويبدو �أن 
�ل�شتثناء،  متثل  �ملقاطعات  �إحدى 
ت��ي��ت��ون يف و�ي���وم���ن���غ، وهي  وه����ي 
�ملقاطعات �شخاًء  �أك��رث  و�ح��دة من 
�إجمايل  ق���ارن���ا  �إذ�  ل��ل��م��ر���ش��ح��ن 

�لترعات بعدد �ل�شكان.

ا... وهكذ� بد�أ  مت �إن�شاوؤها خ�شي�شً
�ل�شباق على �لدولر. “�إنها م�شكلة 
حقيقية،  دميقر�طية  �أ�شئلة  تثري 
ب��ر�ن��ا. عندما  �إي��ري��ك  يطرح ج��ان 
ت�شاهم �شناعة ما يف متويل مر�شح 
ما، ي�شبح من �ل�شعب على �لفور 
تنفيذ �لإ�شالحات �ملتعلقة به ... »

هل الأغنى يفوز دائما؟
   فوز دونالد تر�مب عام 2016، 
�أحد، دليل على  و�لذي مل يتوقعه 
�أن �ملر�شح �لأغنى ل يفوز د�ئًما يف 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة. يف ذل��ك �لعام، 

�لف����وز  وهذ� مل مينعه من  كب����ار، 
رغ����م �إنفاقه �لأ�شعف.

   �إنها لي�شت �لوحيدة �لتي تعر�شت 
ف��ه��ك��ذ� متكن  �خل��ي��ب��ة.  ه���ذه  ملث��ل 
زوجها بيل كلينتون من �لفوز عام 
جمعه  م���ن  �ل���رغ���م  ع��ل��ى   1996

�مو�ل �أقل من خ�شمه بوب دول.

بينه  ك��ب��رية  �مليز�نية  ف��ج��وة  ك��ان��ت 
ك��ل��ي��ن��ت��ون. �لأوىل  وب���ن ه��ي��الري 
ب�شكل  دولر  مليون   585 جمعت 
مبا�شر، وكان دونالد تر�مب يزيد 

قلياًل عن 350 مليون.
   وي�شبح �لفارق �أكرث و�شوًحا �إذ� 
�أخذنا يف �لعتبار جميع �لإير�د�ت. 

�أنفقت هيالري كلينتون ما ل يقل 
عن 1.2 مليار دولر.

 دون�����ال�����د ت�����ر�م�����ب، �ل�������ذي د�ف�����ع 
حملته  متويل  فكرة  ع��ن  لأ�شابيع 
ق�������������������ادًر� على  ي���ك���ن  مب����ف����رده، مل 
�لدميقر�طية  باملر�شحة  �ل��ل��ح��اق 
يف ���ش��ب��اق �حل�����ش��ول ع��ل��ى مانحن 

كيف يتعامل ترامب 
وبايدن مع كنوز احلرب؟

   �عتمد دونالد تر�مب وجو بايدن 
جذرًيا.  متناق�شة  ��شرت�تيجيات 
�ملنتهية  �لرئي�ض  ب���د�أ  م��ا  ���ش��رع��ان 

وليته يف جمع �لأمو�ل. 
كل  يف  ت������ر�م������ب  ه�����اج�����م  “لقد 
�لجت�����اه�����ات، ي����وؤك����د ج�����ان �إري�����ك 
�أثار  و�أنفق مبكًر� جًد�، مما  بر�نا، 
جدل، حيث مت �تهام مدير حملته 
بال�شري يف جميع �لجتاهات. على 
 350 �أن��ف��ق ح���و�يل  �مل��ث��ال،  �شبيل 
مليون دولر على جمع �لترعات، 

وهو ما يبدو جنونًيا. 
حياة  ب��اأ���ش��ل��وب  لنف�شه  ���ش��م��ح  ك��م��ا 
�لإعالين  �لإنفاق  كان  كما  مرّفه. 

مكلًفا للغاية. »
   يف �ملقابل، مل ي�شتعجل جو بايدن 
�ىل درجة �أن �شندوق حربه �شيكون 
ب��ك��ث��ري م���ن �شندوق  �أك����ر  �ل���ي���وم 
قد  مم��ا  ولي��ت��ه،  �ملنتهية  �لرئي�ض 
هام�ض  يف  �أو���ش��ع  م�شاحة  مينحه 
للحملة.  �لخري  �ملناورة يف �خلط 
يبدو  تر�مب  دونالد  �أن  و�لدليل، 
مليون   100 ل�شخ  ج���اه���ًز�  �لآن 
يف  �ل�شخ�شية  ث���روت���ه  م���ن  دولر 

حملته.
 و�شبق عام 2016، �ن �شحب 66 
جو  لأن  جيبه.  م��ن  دولر  مليون 
�لثانية  �ل�شرعة  جتاوز  قد  بايدن، 
على  �لآن  يعتمد  وه��و  وق���ت،  منذ 
دع���م م��ت��ن��وع وم��ل��ت��زم، م���ن ب���ار�ك 
�أوباما �إىل بريين �شاندرز، دعم من 
�لأمر  يتعلق  �لثقيل عندما  �ل��وزن 

بتدوير ماكينة �ل�شر�ف �لآيل.
لوباري�صيان

املال قوام الأعمال يف النتخابات الأمريكية:

حرب �لتربعات بني تر�مب وبايدن على قدم و�ضاق...!

بايدن..

تر�مب �شيلجا لل�شحب من جيبه

حرب م�شتعرة من �جل �لدولر

معركة �شرو�ض من �جل �ملترعنتر�مب بد� �لنفاق مبكر�

جاهًز�  تر�مب  دونالد  يبدو 
من  دولر  مليون   100 ل�ضخ 
حملته يف  �ل�ضخ�ضية  ثروته 

دليل   ,2016 عام  ترامب  فوز 
يفوز  الأغنى ل  املر�صح  اأن  على 
املتحدة الـــوليـــات  يف  دائـــًمـــا 

معركة  وترامب  بايدن  يخو�س 
من  الــكــوالــيــ�ــس,  وراء  �صر�صة 
اأكرث املعارك ح�صما يف حملتهما
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عربي ودويل

�شاعات �نتظار طويلة �أمام �ملر�كز ويعّقد م�شاركة 
و�شتن�شر  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي«.  �مل�����ش��ار  يف  �ل��ن��ا���ض 
“في�شبوك” على �أعلى �شريط �لأحد�ث �خلا�ض 
�لذين  �لأمريكين  تدعو  ر�شالة  بامل�شتخدمن 
�أ�شمائهم لدى  هم يف �شن �لق��رت�ع �إىل ت�شجيل 
لالهتمام  �مل��ح��ل��ي��ن  �لن��ت��خ��اب��ي��ن  �مل�����ش��وؤول��ن 
�لثاين/نوفمر.  ت�شرين  يف  �لت�شويت  مبكاتب 
�أنها لعب  �أن تثبت  �إىل  �ل�شاعية  �ل�شبكة  وكانت 
�أ�شا�شي وم�شوؤول ل من�شة لنقل �لأخبار �مل�شللة 
�ل�شهر  �أو�����ش���ط  ك�شفت  ق��د  و�����ش���ع،  ن��ط��اق  ع��ل��ى 
�ل�شتحقاق  ب�����ش��اأن  للمعلومات  م��رك��ز�  �مل��ا���ش��ي 
�إليه  �لرئا�شي لتزويد �لأمريكين ما يحتاجون 

 •• �شان فران�شي�شكو-اأ ف ب

�حلايل  �لأ���ش��ب��وع  نهاية  يف  “في�شبوك”  تطلق 
ح��م��ل��ة ل��ت��خ��ت��ار م���ن ب���ن م��وظ��ف��ي��ه��ا متطوعن 
للم�شاعدة يف د�خل مر�كز �لت�شويت �لأمريكية 
خ����الل �لن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة يف �ل��ث��ال��ث من 
رئي�ض  �أع��ل��ن  م��ا  على  �ل��ث��اين/ن��وف��م��ر،  ت�شرين 

�ل�شبكة مارك ز�كربرغ .
وق����ال ز�ك����رب����رغ يف ر���ش��ال��ة ع���ر ���ش��ف��ح��ت��ه على 
طو�قم  يف  ه��ائ��ال  ن��ق�����ش��ا  “نالحظ  ف��ي�����ش��ب��وك 
�إىل  “يوؤدي  قد  ما  �لقرت�ع”،  مر�كز  يف  �لعمل 

من تو�شيات يف هذ� �ل�شاأن. وتو�جه “في�شبوك” 
من  بتدبري  بالناخبن،  للتالعب  �شتى  حمالت 
جهات خارجية �أو من جمموعات �أمريكية، بغية 
�لإدلء  ع��ن  �لأ���ش��خ��ا���ض  جم��م��وع��ات  بع�ض  ثني 

باأ�شو�تهم �أو �لتاأثري يف خيار�تهم.
عامليا  �لر�ئدة  �لجتماعية  �ل�شبكة  على  ويتعن 
�ل��ع��ر م���ن جتربة  ����ش��ت��خ��ل�����ش��ت  �أن���ه���ا  ت��ث��ب��ت  �أن 
خروج  على  �ل�شتفتاء  �ت�شم  حن   2016 �لعام 
)بريك�شت(  �لأوروب������ي  �لحت����اد  م��ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة �لأم��ريك��ي��ة بحمالت  و�لن��ت��خ��اب��ات 
م�شوؤولية  تبّينت  �لناخبن  على  للتاأثري  مقنعة 

جهات رو�شية عنها بدرجة كبرية.

جمانية  �إع���الن���ات  “في�شبوك”  ت��ق��دم  ك��ذل��ك، 
لل�شلطات �لنتخابية يف �لوليات للح�شول على 

م�شاعدة يف عملية جتنيد �ملتطوعن.
�لإعالنات  ه��ذه  مثل  بث  كاليفورنيا  ب��د�أت  وق��د 

على �أن تتبعها وليات �أخرى، وفق ز�كربرغ.
وتّرع موؤ�ش�ض “في�شبوك” وزوجته مببلغ 300 
ل�شر�ء  �لنتخابين  للم�شوؤولن  دولر  مليون 
�أو جتهيز�ت للوقاية من تف�شي فريو�ض  معد�ت 

كورونا �مل�شتجد.
كوفيد-19  ت���اأث���ري  ظ���ل  “يف  ز�ك����رب����رغ  وق�����ال 
�أي  ت�شبه  لن  �لنتخابات  هذه  جمتمعاتنا،  على 

��شتحقاق �آخر«.

رو�ضيا ت�ضجل 5488 �إ�ضابة جديدة بـ »كورونا« و119 وفاة»في�ضبوك« ت�ضاعد يف �لت�ضويت لالنتخابات �لأمريكية 
•• مو�شكو-وام: 

�مل�شتجد خالل   “ “ كورونا  �إ�شابة جديدة بفريو�ض   5488 �أم�ض ت�شجيل  �أعلنت رو�شيا 
�ل�شابات  عدد  يف  طفيفا  �نخفا�شا  ميثل  ما  وف��اة  حالة   119 و  �ملا�شية  �ل�24  �ل�شاعات 
و�رتفاعا يف �لوفيات مقارنة مع معدلت �أم�ض  102 وفاة و 5504 �إ�شابة. و�أكد مركز 
هذ�  بت�شجيل  �أن��ه   - �ليومي  تقريره  - يف  �لفريو�ض  �لرو�شي �خلا�ض مبكافحة  �لعمليات 
�لعدد �جلديد من �لإ�شابات و�لوفيات ي�شبح �إجمايل عدد حالت “كوفيد-19” مليون 
 5428 ، مع متاثل  وفاة  18484 حالة  �لفريو�ض  �إ�شابة وح�شيلة �شحايا  و57362 
مر�شى لل�شفاء خالل �ليوم �ملا�شي، لي�شبح جمموع �ملتعافن 873535 �شخ�شا، وبقاء 
165343 حالة ن�شطة حيث �أن %22،4 من �مل�شابن �جلدد مل تظهر عليهم �أعر��ض 
�ملر�ض. ويف �ل�شياق ذ�ته فقد �أعلنت وز�رة �ل�شحة �لرو�شية يف وقت �شابق عن بدء توزيع 
�أول دفعة من �للقاح �لرو�شي “�شبوتنيك V« �شد فريو�ض كورونا على �لأقاليم �لرو�شية 

وتنظيم تلقيح �ملو�طنن، وخا�شة من �لفئات �لأكرث عر�شة للخطر.

�أوروف����ي����ل يف وقت  �جت����اه م��دي��ن��ة 
�لرياح  ب�شبب  �لأ�شبوع  من  �شابق 
�حلر�رة  ودرج��ات  و�جلافة  �لقوية 

�ملرتفعة.
�أن �لطق�ض  �إىل  لكن نيو�شوم لفت 
“بد�أ يتح�شن” مع ��شتقر�ر �لرياح 

وتوقع هطول بع�ض �لأمطار.
ويف �أوريغون �ملجاورة حيث �حرتق 
400 �ألف هكتار و�أعلن عن مقتل 
�أ�شخا�ض وما ز�ل �لع�شر�ت  ثالثة 
�أع����رب����ت  �مل����ف����ق����ودي����ن،  ع��������د�د  يف 
�حل��اك��م��ة ك��اي��ت ب����ر�ون ع��ن �أملها 
ق��د جتاوزت  �ل��ولي��ة  ت��ك��ون  �أن  يف 

مرحلة �خلطر.
وق�����ال�����ت ب���������ر�ون خ������الل م���وؤمت���ر 
�ألفا من   40 �إن �أكرث من  �شحايف 
منازلهم  من  فرو�  �أوريغون  �شكان 
حتى �لآن، مع وجود حو�يل ن�شف 
�لإخ���الء،  مليون حت��ت حت��ذي��ر�ت 

م��و���ش��ح��ة �لأرق�����ام �ل�����ش��اب��ق��ة �لتي 
قدمها م�شوؤولو �لولية.

وتابعت “�لطق�ض �لذي غذى هذه 
�ملا�شية  �لقليلة  �لأيام  �حلر�ئق يف 
�أن  “نتوقع  م�شيفة  �أخري�”  تغرّي 
ياأتي هو�ء �أكرث برودة ورطوبة يف 
خر  وه���ذ�  �ملقبلة  �لقليلة  �لأي����ام 

�شار فعال«.
ع�شر�ت  �أن  �إىل  ب������ر�ون  ول��ف��ت��ت 
�لأ����ش���خ���ا����ض م����ا ز�ل�������و� يف ع����د�د 

�ملفقودين ب�شبب �حلر�ئق.
�أعطت فيه  �ل��ذي  وحتى يف �لوقت 
�شئيال،  �أم����ال  �ل��ط��ق�����ض  ت��وق��ع��ات 
ر�شم نيو�شوم �شورة قامتة لولية 
ع�شفور  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
كناري يف منجم فحم ميثل �لتغري 

�ملناخي.
بينما  متلفزة  ت�شريحات  وق��ال يف 
�ملت�شررة  �مل��ن��اط��ق  يف  ي��ج��ول  ك���ان 

�أن  يجب  لأن��ن��ا  قليال  منهك  “�أنا 
�لق�شية.  ه���ذه  مناق�شة  ن��و����ش��ل 
هذ�  مناخية.  ط���و�رئ  ح��ال��ة  ه��ذه 

�أمر حقيقي وهو يح�شل �لآن«.
و�أ�شاف “�إنها �لعا�شفة �ملثالية«.

فاير”  “كومبلك�ض  حريق  �أ�شبح 
�لأكر  �لأ�شبوع،  هذ�  �ندلع  �ل��ذي 
�أتى  ب��ع��دم��ا  كاليفورنيا  ت��اري��خ  يف 
�ألف فد�ن من �لغطاء   746 على 
�لولية  �شمال  يف  �جل��اف  �لنباتي 

حيث �ندلعت حر�ئق عدة.
لكنه جمرد و�حد من حو�ىل 100 
حريق كبري على �ل�شاحل �لغربي، 
�أخ���رى متتد  �أث��ب��ت��ت ح��ر�ئ��ق  فيما 
ب�شرعة قرب �ملناطق �ملاأهولة، �أنها 

�أكرث فتكا.
ل�شحيفة  زي���د�ك���ر  ب��وب��ي  وق���ال���ت 
كرونيكل”  ف��ر�ن�����ش��ي�����ش��ك��و  “�شان 
�حلم�ض  �خ��ت��ب��ار�ت  �أثبتت  بعدما 

�لنووي �أن �بن �أخيها �ملفقود �لبالغ 
16 عاما ك��ان من بن  من �لعمر 
كومبلك�ض  نورث  �لقتلى يف حريق 
يف  �لتعبري  ع��ن  �ل��ك��ل��م��ات  “تعجز 

�لوقت �حلايل«.
�إد�رة  ب���ا����ش���م  ن���اط���ق���ة  و����ش���رح���ت 
�لإطفاء يف �لولية لوكالة فر�ن�ض 
بر�ض �جلمعة �إن �شخ�شن �آخرين 
كامب  ه��اب��ي  ق���رب  حتفهما  ل��ق��ي��ا 
جبلية  منطقة  يف  لكن  �ل��ري��ف��ي��ة. 
مكان  ق���رب  كاليفورنيا  و���ش��ط  يف 
فاير”،  “كريك  ح��ري��ق  ����ش��ت��ع��ال 
�لأ�شلين  ���ش��ك��ان��ه��ا  ب��ع�����ض  رف�����ض 
م�����غ�����ادرة م���ن���ازل���ه���م رغ�����م �أو�م������ر 

�لإخالء.
وقال جيم�ض هانكوك )52 عاما( 
�لذي يقع منزله يف حممية كولد 
�لهندية  ر�ن�������ش���ريي���ا  ���ش��ري��ن��غ��ز 
�لكهرباء  �إىل  حاليا  يفتقر  �ل��ذي 
�شيمتد  ب���اأن���ه  �أ���ش��ع��ر  “ل  و�مل���ي���اه 
حر�ئق  و�أ�شبحت  �لجت���اه«.  بهذ� 
تكر�ر�  �أك����رث  �ل�����ش��خ��م��ة  �ل��غ��اب��ات 
�لعاملية  �مل��ن��ظ��م��ة  وق��ال��ت  ���ش��ي��وع��ا، 
�ل�شنو�ت  �إن  �جل���وي���ة  ل���الأر����ش���اد 
�شهدت   2019 ح���ت���ى  �خل���م�������ض 
حر�ئق غري م�شبوقة خ�شو�شا يف 

�أوروبا و�أمريكا �ل�شمالية.
حدة  ب��زي��ادة  �مل��ن��اخ  تغري  ويت�شبب 
ما يخلق ظروفا  موجات �جلفاف 
�لغابات  ح��ر�ئ��ق  لن����دلع  م��ث��ال��ي��ة 
�ل�شيطرة  ن��ط��اق  ع���ن  وخ��روج��ه��ا 
وبيئية  م���ادي���ة  �أ�����ش����ر�ر  و�إح�������د�ث 

�شخمة.
وق���د دّم�����رت �حل���ر�ئ���ق ح��ت��ى �لآن 
3،1 مليون فد�ن من �لأر��شي يف 
كاليفورنيا، وهو رقم قيا�شي �شنوي 
كونيتيكت،  ولي����ة  ح��ج��م  ي���ق���ارب 
علما �أن �ملو�شم لن ينتهي قبل نحو 

�أربعة �أ�شهر.

•• مو�شكو-اأ ف ب

غد�ً  لوكا�شنكو  �ألك�شندر  �لبيالرو�شي  �لرئي�ض  يتوّجه 
�لثنن �إىل رو�شيا �شعياً �إىل �حل�شول على دعم نظريه 
فالدميري بوتن، بعد �شهر من حركة �حتجاجّية غري 
م�شبوقة �أثارها فوزه بولية جديدة يف �نتخابات متنازع 
عليها. وبعدما كان �ّتهم مو�شكو قبل �لقرت�ع بال�شعي 
بالده، غرّي لوكا�شنكو موقفه  ��شتقر�ر”  “زعزعة  �إىل 
�لتظاهر�ت  ملو�جهة  �جل��ار  �لبلد  �إىل  فتقّرب  ج��ذرّي��اً، 
�لحتجاجّية �ل�شخمة يف بيالرو�ض، و�لتي �ّتهم �لغرب 
دميرتي  �لكرملن  با�شم  �ملتحّدث  و�أو���ش��ح  باإثارتها. 
عمل”  زي����ارة  “�شتكون  �أّن���ه���ا  لل�شحافّين  بي�شكوف 
للوكا�شنكو �لذي يبلغ من �لعمر 66 �شنة �أم�شى 26 

منها على ر�أ�ض �ل�شلطة.
مكتفياً  �لتفا�شيل،  م��ن  م��زي��د�ً  بي�شكوف  ُي��ق��ّدم  ومل 
ل��ق��اء مع  لعقد  �لتخطيط  ي��ت��ّم  �أّن���ه مل  �إىل  ب��الإ���ش��ارة 
�ل�شحافة �أو توقيع �ّتفاق. وذكر �لكرملن لحقاً يف بيان 
�أّن �لجتماع �شيتناول “تطوير �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجّية 
�مل�شتقبلّية وعالقات �لتحالف” بن �لبلدين، لفتاً �إىل 
ور�أى  رو�شيا.  بجنوب  �شوت�شي  يف  �شُيعقد  �لجتماع  �أّن 
“رو�شيا  �أّن  كالت�شيف  كون�شتانتن  �ل�شيا�شي  �ملحّلل 

�شتحاول �لإفادة ب�شكل كامل من دعمها للوكا�شنكو. هو 
�إّنه يعتمد كّلًيا على  �أّي جمال للمناورة.  مل يعد لديه 

رو�شيا” من �أجل بقائه �ل�شيا�شي.
ويف �إ�شارة �إىل تعزيز �لعالقات “�ل�شيا�شية و�لقت�شادية 
�شي�شعى  �لكرملن  �أّن  �إىل  �خلبري  لفت  و�لع�شكرية”، 
لقرون”.  حّتى  ب��ل  لعقود،  بيالرو�ض  “�شّم  �إىل  �لآن 
و�أعلن �لأمن �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ض 
�لقّوة �شّد  ��شتخد�م  ب�شاأن  للغاية”  “قلق  �أّنه  �جلمعة 
�أّن �لأزمة ل  متظاهرين �شلمّين يف بيالرو�ض، موؤّكًد� 

ميكن حّلها �إل “ِمن ِقبل �ل�شعب �لبيالرو�شي«.
خالل  �شُتعلن  �أّن��ه��ا  �جلمعة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  و�أّك���دت 
�أّيام قليلة حزمة عقوبات جديدة ت�شتهدف �شخ�شّيات 

وكيانات بيالرو�شّية، بالتن�شيق مع �لحّتاد �لأوروبي.
بيغن  �شتيفن  �لأمريكية  �خلارجية  وزي��ر  نائب  وق��ال 
�إّن مو�شكو ُتعّر�ض نف�شها ملخاطر جّمة يف دعمها قمع 
�نتخاب  �إع���ادة  �شّد  �شخمة  �شعبّية  �حتجاجّية  حركة 
لوكا�شنكو. من جهته، �أعرب �لحّتاد �لأوروبي يف بيان 
م�شاء �جلمعة عن �أ�شفه ل� “�لزدر�ء �لو��شح للقانون، 
ب�شكٍل متز�يد” يف بيالرو�ض، “ول �شّيما ت�شاعد �لعنف 
مو�شكو  تربط  �ملعار�شة.  لأع�شاء  �لق�شري”  و�لنفي 

مبين�شك عالقات معقدة منذ �شنو�ت عدة.

قتيال يف حر�ئق غابات �لوليات �ملتحدة  16

  لوكا�ضنكو يزور رو�ضيا للقاء بوتني 

 •• فري�شنو- كاليفورنيا-�أ ف ب

ح����ّذر م�����ش��وؤول��ون �أم��ريك��ي��ون من 
فيما  كبرية  ب�شرية  خ�شائر  وق��وع 
ي�����ش��ارك �أك���رث م��ن 20 �أل���ف رجل 
�إط���ف���اء م���ن ك���ل �أن���ح���اء �ل���ب���الد يف 
�ملميتة  �ل��غ��اب��ات  ح��ر�ئ��ق  مكافحة 
�ل�شاحل �لغربي للوليات �ملتحدة.

�جلوية  �لأر���ش��اد  توقعات  و�أث���ارت 
ب��ان��خ��ف��ا���ض يف درج�����ات �حل�����ر�رة، 
ب��ع�����ض �لأم������ل يف �حل�������ش���ول على 
�ملقبلة،  �لأي���������ام  يف  ر�ح������ة  ف�����رتة 
قيا�ض  �ل�شعب  م��ن  ي���ز�ل  ل  ل��ك��ن 
�لناجم  للدمار  �حلقيقي  �حلجم 
عن ع�شر�ت �حلر�ئق �لهائلة �لتي 
كاليفورنيا  ولي������ات  يف  �ن��دل��ع��ت 

و�أوريغون وو��شنطن.
�لأ�شبوع  16 وف��اة هذ�  تاأكيد  ومت 
من  �شا�شعة  م�شاحات  تدمري  م��ع 

�لأر��شي.
مكتب  مدير  فيلب�ض  �أن���درو  وق��ال 
�أوريغون  ولي��ة  �ل��ط��و�رئ يف  �إد�رة 
حل���ادث  ن�����ش��ت��ع��د  “نحن  �جل��م��ع��ة 
�����ش���ت���ن���اد� �إىل  وف����ي����ات ج���م���اع���ي���ة 
�ملعلومات �لتي لدينا وعدد �ملباين 

�لتي مت تدمريها«.
“�لوفيات  �أوريغون  ولي��ة  وتعّرف 
�جلماعية” باأنه حادث ي�شبب �ملوت 
مو�جهتها  ميكن  ل  �لتي  و�ملعاناة 
باملو�رد �لفردية �أو �ملجتمعية، وفقا 

ل�شحيفة “و��شنطن بو�شت«.
كاليفورنيا  ولي����ة  ح��اك��م  وح�����ّذر 
غ���اف���ن ن���ي���و����ش���وم �أث����ن����اء زي���ارت���ه 
�ندلع  لغابة حمرتقة قرب مكان 
حريق “نورث كومبلك�ض” من �أنه 
“نتوقع �أن يرتفع عدد )�لوفيات( 
�لتي  �مل���ن���اط���ق  �إىل  ع���ودت���ن���ا  م����ع 
دمرتها �أل�شنة �للهب خ�شو�شا مع 

تال�شي �لدخان«.
�أ�شخا�ض  ع�شرة  مقتل  ت��اأك��د  وق��د 
مقاطعة  يف  �حل���ري���ق  ه����ذ�  ج����ر�ء 
ك��ان ميتد ب�شرعة يف  �ل���ذي  ب��ي��وت 

•• بوغوتا-اأ ف ب

�لكولومبي  �ل��دف��اع  وزي���ر  �ع��ت��ذر 
�أن  �إل  �ل�������ش���رط���ة  وح�����ش��ي��ة  ع����ن 
ذل����ك مل مي��ن��ع ل��ي��ل��ة ث��ال��ث��ة من 
�لحتجاجات يف �لعا�شمة بوغوتا 
ع��ق��ب مقتل رجل  �أخ����رى  وم���دن 

�شعقا بيد �ل�شرطة.
ك��ام��ي��ل��و مدينا  �مل��ت��ظ��اه��ر  وق�����ال 
عاما   20 �ل���ع���م���ر  م����ن  �ل���ب���ال���غ 
لوكالة فر�ن�ض بر�ض “�شئمت من 
�لوقت  ح��ان  �ل�شرطة.  �نتهاكات 

لإظهار غ�شب �لنا�ض«.
13 �شخ�شا  وقتل ما ل يقل عن 
�آخ���ر   400 �أك�����رث م���ن  و�أ����ش���ي���ب 
خالل ��شطر�بات و��شعة �لنطاق 
بعدما  و�خلمي�ض  �لأربعاء  ليلتي 
�أظ��ه��ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ن�����ش��ر على 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
ت����ع����ر�����ض خ����اف����ي����ري �أوردون�������ي�������ز 

متكرر  ب�شكل  �لكهربائي  لل�شعق 
م��ن ق��ب��ل �ل�����ش��رط��ة �أث��ن��اء عملية 
توقيفه يف �ل�����ش��ارع. وق��د ت��ويف يف 
وق����ت لح����ق خ����الل �ح���ت���ج���ازه يف 
م��رك��ز ل��ل�����ش��رط��ة. و�أع������رب وزير 
ه��ومل��ز تروخّيو  ك��ارل��و���ض  �ل��دف��اع 
�ل�شرطة  ب��ق��ادة  حم��اط��ا  �جلمعة 
“�أمله  خ��الل م��وؤمت��ر �شحايف ع��ن 
�أوردون������ي������ز  ل����وف����اة  و�شخطه” 
ل��ط��ف��ل��ن يف  و�أب  وه����و م��ه��ن��د���ض 
�لعمر، كان يكمل  �لأربعينات من 

در��شته لي�شبح حماميا.
“�ل�شرطة  �إن  ت���روخ���ي���و  وق������ال 
�نتهاك  �أي  ع��ن  تعتذر  �لوطنية 
للقانون �أو جهل للقو�عد ت�شرف 

على �أ�شا�شه عنا�شر يف �ملوؤ�ش�شة«.
�مل��ب��ادرة مل تكن كافية  ه��ذه  لكن 

من  غا�شبة  جم��م��وع��ات  لتهدئة 
بن  تو�جهو�  �لذين  �ملتظاهرين 
�أثناء  �حلن و�لآخر مع �ل�شرطة 
�لعا�شمة  يف  جم��دد�  �حتجاجهم 
�جلمعة وكذلك يف ميدين ومدن 

كولومبية �أخرى.
غا�شب  مدّر�ض  ق��ال  بوغوتا،  ويف 
ي��ب��ل��غ م���ن �ل��ع��م��ر 26 ع���ام���ا مل 
من  خوفا  ��شمه  ك�شف  يف  يرغب 
�نتقامي  لعمل  تعر�شه  �ح��ت��م��ال 
عندما  �لع����ت����ذ�ر  ي��ع��ن��ي  “ماذ� 

ت�شاب بر�شا�شة يف �لظهر«.
�ألفي  ����ش��ت��دع��اء ح����و�ىل  وق���د مت 
و�جلي�ض  �ل�����ش��رط��ة  م���ن  ع��ن�����ش��ر 

لتعزيز �لأمن يف �لعا�شمة.
�للقطات  يف  �أوردون������ي������ز  ���م���ع  ����شُ
�ملنت�شرة على نطاق و��شع لعملية 

ت��وق��ي��ف��ه و�ل���ت���ي �ل��ت��ق��ط��ه��ا �أح���د 
�لأ����ش���دق���اء، وه���و ي�����ش��رخ م���ر�ر� 
وُنقل  توقفو�”.  ف�شلكم،  “من 
بعدها �إىل مركز لل�شرطة ثم �إىل 
تويف  لكنه  حملية  طبية  من�شاأة 

بعد ذلك بقليل.
�ل�شرطة  �أن  �إىل  عائلته  و�أ���ش��ارت 
�أوردونيز  على  �لع��ت��د�ء  و��شلت 

بعد نقله �إىل مركزها.
غوميز  ف���ادي���ث  �مل���ح���ام���ي  وق�����ال 
“لدي  �إنه  “بوغوتا بلو”  لر�ديو 
�����ش����ور ل���ط���ري���ق���ة ت��ع��ام��ل��ه��م مع 
�ل�شحية. تعّر�ض خافيري لعملية 
ل���ذب���ح، مت �رت���ك���اب ج��رمي��ة قتل 

عمد وجرمية تعذيب«.
و�أو�شحت �ل�شرطة �أنها ��شتجابت 
و�أن  ث��م��ل  ب��رج��ل  تتعلق  ل�شكوى 

�لعنا�شر  على  �ع��ت��دى  �أوردون��ي��ز 
�شاعق  �����ش���ت���خ���د�م  �����ش���ت���ل���زم  م����ا 

كهربائي.
�إد�رة  �إن  �ل����دف����اع  وزي������ر  وق������ال 
د�خليا  حتقيقا  فتحت  �ل�شرطة 
ي��رت��دي��ان زيهما  ���ش��رط��ي��ن  ���ش��د 
مزعومة  ج��رمي��ة  “يف  �ل��ر���ش��م��ي 
تتمثل يف �إ�شاءة ��شتخد�م �ل�شلطة 

و�لقتل«.
وتابع تروخّيو يف �ملوؤمتر �ل�شحايف 
مت  �آخ��ري��ن  �شرطين  خم�شة  �أن 

�إيقافهم عن �لعمل.
�لحت�����اد  خ���ارج���ي���ة  وزي������ر  ود�ن 
�لوروبي جوزيب بوريل ��شتخد�م 
رد�  ل��ل��ق��وة  “�ملفرط”  �ل�����ش��رط��ة 
�حلق  �إن  قائال  �لتظاهر�ت،  على 
“�شروري  �ل�شلمي  �لحتجاج  يف 

رئي�شة  ملكتب  وفقا  نارية،  باأعرية 
كالوديا  �لي�شارية  بوغوتا  بلدية 

لوبيز.
و�أظهر عدد من مقاطع �لفيديو 
مو�قع  ع��ل��ى  ت���د�ول���ه���ا  مت  �ل���ت���ي 
تعّر�ض  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����ش��ل 
�لر�شمي  ب���زي���ه���م���ا  ����ش���رط���ي���ن 
ما  متظاهرين  قبل  من  لعتد�ء 

��شتدعى ردهم باإطالق �لنار.
�ملتظاهرين  �حل��ك��وم��ة  و�ت��ه��م��ت 
بارتكاب عمليات “تخريب منظمة 
�نتقدت  ل��وب��ي��ز  ل��ك��ن  ومن�شقة” 
�لذخرية  ل�شتخد�مها  �ل�شرطة 
قائلة  �لحتجاجات  لقمع  �حلية 
بطلقات  �أ�شيبو�  �شخ�شا   68 �إن 
�لبلدية  رئ��ي�����ش��ة  وق���ال���ت  ن���اري���ة. 
“هناك �أدلة قوية على �ل�شتخد�م 

لأي دميوقر�طية” يف �لعامل.
حتقيق  �إج���������ر�ء  �إىل  دع�����ا  وه�����و 
�مل�شوؤولن  ت���ق���دمي  “يتم  ح��ت��ى 
�إج������ر�ء�ت  و�ت���خ���اذ  �ل���ع���د�ل���ة  �إىل 
موؤ�ش�شية لتجنب �أي تكر�ر” ملثل 

هذه �لأحد�ث.
�ل�شو�رع  يف  �لح��ت��ج��اج��ات  ب����د�أت 
يف م��ن��اط��ق ع���دة يف �ل��ع��ا���ش��م��ة يف 
يف وقت متاأخر من ليل �لأربعاء، 
�أعمال  �إىل  م��ا حت��ول��ت  و���ش��رع��ان 
�شوء  فيديو عن  ت��د�ول  عنف مع 

معاملة �أوردونيز.
ك��م��ا �ن��دل��ع��ت �أع���م���ال �ل�����ش��غ��ب يف 

مدينتي ميدين وكايل.
�لنار  ب��اإط��الق  �ل�شرطة  و�تهمت 
تبّن  وق�����د  �مل���ت���ظ���اه���ري���ن.  ع���ل���ى 
�ل�13  �ل��ق��ت��ل��ى  م��ع��ظ��م  �إ����ش���اب���ة 

من  �لنارية  لالأ�شلحة  �لع�شو�ئي 
قبل �ل�شرطة«.

 209 �إ�شابة  �ل�شلطات  و�أعلنت 
�شرطيا.  و194  م��ت��ظ��اه��ري��ن 
ك����م����ا دّم����������رت ع���������ش����ر�ت م����ر�ك����ز 
�ل�شرطة و�شيار�ت تابعة لل�شرطة 
و�ل��ب��ل��دي��ة. وق���ال خ��و���ش��ي��ه ماريا 
“هذه  بوغوتا  �شكان  �أح��د  بويليز 
م�شكلة  �إنها  �آنية.  م�شكلة  لي�شت 
نو�جهها د�ئما مع قو�ت �ل�شرطة 
“لطاملا  و�أو������ش�����ح  و�جلي�ض”. 

��شتخدمت �لقوة �ملفرطة هنا«.
من  �ل����ع����دي����د  �إىل  وب���ال���ن�������ش���ب���ة 
ق�شية  ت����ذّك����ر  �ل���ك���ول���وم���ب���ي���ن، 
�أوردون�������ي�������ز مب���ق���ت���ل �لأم����ريك����ي 
�لوليات  فلويد يف  �لأ�شود جورج 
�مل���ت���ح���دة �خ���ت���ن���اق���ا ع���ن���دم���ا جثا 
�ل��ب�����ش��رة بركبته  �أب��ي�����ض  ���ش��رط��ي 
على رقبته يف مدينة مينيابولي�ض 

يف �أيار/مايو.

�حتجاجات يف كولومبيا و�ل�ضلطات تعتذر عن وح�ضية �ل�ضرطة 

�لهند تتعقب �لإرهاب �لرتكي على �أر��ضيها •• نيودلهي-وكاالت

هناك  �أن  ف���وروم(  �ي�شت  )ميدل  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منتدى  يف  م�شوؤول  ذك��ر 
�لغربية  �ل���دول  يف  �لعاملة  �لإ���ش��الم��ي��ة  �خل��ريي��ة  �جلمعيات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
تتلقى متوياًل �شخماً ل�شتهد�ف م�شالح �لهند يف �لوليات �ملتحدة و�لدول 
�لأوروبية. ونقل تقرير لقناة “زي نيوز” �لهندية عن مدير “�إ�شالمي�شت 
م�شروع �ملر�شد �لإ�شالمي ملنتدى �ل�شرق �لأو�شط، �شام وي�شرتوب  و�ت�ض”، 
�أن هناك �ملئات من �جلمعيات �خلريية �لإ�شالمية �لغربية �مل�شبوهة مب�شادر 

متويلها وعالقاتها �ل�شيا�شية بخا�شة من �لطرف �لرتكي و�لإخو�ن.
تلك  تعامالت  �لتدقيق يف  �لر�شمية  �أن على �جلهات  �إىل  وي�شرتوب  و�أ�شار 
تنظيم  �ن�شاأها  �لتي  �لإ�شالمية”،  “�لإغاثة  منظمة  ل�شيما  �جلمعيات، 
�لإخو�ن �مل�شنف على لئحة �لإرهاب، ومنظمة “�لعون �لإ�شالمي” �ملد�رة 

يف  و�ت�ض”  “�إ�شالمي�شت  مدير  ويوؤكد  �لإره���اب.  عمليات  وق��وع  و��شتفز�ز 
�ل��غ��رب: �لإخ����و�ن و�جل��م��اع��ة �لإ���ش��الم��ي��ة وجماعة  “�أ�شلمة  ب��ع��ن��و�ن  ن���دوة 
ون�شر  تطوير  �أج��ل  م��ن  �خل��ريي  �لعمل  ت�شتغل  �لتنظيمات  �أن  �لتبليغ” 
�أيديولوجياتها �ملتطرفة. من جهتها، �أو�شحت مديرة �لأبحاث يف �مل�شروع 
للمنظمات  �لأمريكي  “�ملجل�ض  �أن  �شنكر  �أبها  �لإره��اب  حول  �ل�شتق�شائي 
�لإ�شالمية  �ملنظمات  من  ملجموعة  مظلة  هي   »)USCMO( �لإ�شالمية 
�أجندة  بغية تطبيق   2014 عام  �أن�شاأت  �ملتحدة،  �لوليات  �أنحاء  يف جميع 
�شيا�شية تظهر ب�شكل م�شتمر مع تنظيمها للقاء�ت منا�شرة ل�شحن �لنفو�ض 

من قبل تنظيم “�جلماعة �لإ�شالمية” �لتي تنطلق من وعاء فكري و�حد، 
ومن رحم و�حد هو رحم �جلماعة �لتي �أ�ش�شها ح�شن �لبنا. ويذكر م�شروع 
“�إ�شالمي�شت و�ت�ض” �أن �لتنظيمن �ملذكورين ح�شال على ع�شر�ت �لآلف 
متّول وكالء لها وم�شلحن  “�لعون �لإ�شالمي”  �إن  �ل��دولر�ت، ل بل  من 
يف منطقة ك�شمري �ملتنازع عليها، كما يف قطاع غزة وعدد من �ملناطق حول 
�ل�شنو�ت  خ��الل  �ملتز�يد  �لن�شاط  على  �ل�شوء  وي�شرتوب  وي�شلط  �لعامل. 
�ل�شيا�شية  �أعمال  �لولوج يف  �لتنظيمات على �شعيد  �ملا�شية لهذه  �لأخ��رية 
�لهند  �شيطنة  �أج��ل  من  �لغرب  يف  �إرهابية  ر�ديكالية  ملجموعات  و�لرتويج 

�لعامل، مثل ك�شمري وفل�شطن وغريها من  �لإرهابية يف مناطق عدة من 
�لعالقات  منه  تك�شفت  م��رة  م��ن  �أك��رث  يف  �لعلن  �إىل  ظهر  بدعم  �مل��ن��اط��ق، 
�لعالقات  “جمل�ض  �أن  �شنكر  و�أ���ش��اف��ت  �لرتكية.  �ل�شلطات  م��ع  �لوطيدة 
�لأمريكية �لإ�شالمية” يعمل حتت �شتار حقوق �لإن�شان لكنه ينفذ �أجند�ت 
منظمة �لإخو�ن و�أفكار جمموعات �إرهابية �أخرى. كما �أن “موؤ�ش�شة �لأر�ض 
�ملقد�شة لالإغاثة و�لتنمية” �لتي تعمل على �لأر��شي �لأمريكي تدعم �أي�شاً 
�لأفكار �لر�ديكالية �لإ�شالمية �ملتطرفة، و�لأمر م�شابه مع “مركز �لإ�شالم 
و�ل��ذي عمد  تركيا،  و�مل��ق��رب من  �مل��دع��وم   »)CIGA( لعاملية� و�ل�����ش��وؤون 
خالل �ل�شنو�ت �إىل عقد لقاء�ت تتعلق مبلف ك�شمري م�شت�شيفاً �لعديد من 
�لأ�شو�ت �ملناه�شة للهند. و�أعربت وكالت �لأمن �لهندية يف �لفرتة �لأخرية 
عن خماوف من �زدياد �لدعم �لرتكي جلماعات �إرهابية لتعزيز �شعبيته بن 

م�شلمي جنوب �آ�شيا، و�لتحري�ض على �لن�شقاقات بن �ل�شكان.
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ل����الأن����دي����ة  دب�������ي  »دورة  �����ش����ه����دت 
�لتي نظمها  �ملجتمعية و�جلاليات« 
جناًحا  �ل���ري���ا����ش���ي  دب�����ي  جم��ل�����ض 
كبرًي� وم�شاركة و��شعة من خمتلف 
�جل��ن�����ش��ي��ات ت��ن��اف�����ش��و� خ��الل��ه��ا يف 
و�ل�شلة  �ل�����ق�����دم  ك������رة  ري����ا�����ش����ات 
�لطائرة،  و�ل���ري�������ش���ة  و�ل���ك���ري���ك���ت 
و�أقيمت فعالياتها يف مالعب عامل 
دبي للريا�شة بقاعات زعبيل 4 و5 

و6 مبركز دبي �لتجاري �لعاملي.
وف��������از ف����ري����ق �����ش����ي����د�ت �جل���ال���ي���ة 
�ل�شلة  ك��رة  بطولة  بلقب  �ل�شورية 
وذل�����ك ب��ع��د م��ن��اف�����ش��ة ����ش���دي���دة يف 
م��ب��ار�ة م��ار�ث��ون��ي��ة �م��ت��دت لأربعة 
�أ����ش���و�ط ك��ام��ل��ة م��ع ف��ري��ق �شيد�ت 
�جلالية �لفلبينية لتنتهي �ملبار�ة يف 
�لنهاية بنتيجة 45 – 41 ل�شالح 
�ملركز  �ل��ذي جاء يف  �شوريا  �شيد�ت 
�لأول ليكون فريق �شيد�ت �جلالية 
فيما  �ل��ث��اين،  �مل��رك��ز  يف  �لفلبينية 
�مل�شري  �ل��ن��ادي  �شيد�ت  فريق  حل 
�لج��ت��م��اع��ي يف �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث بعد 
���ش��ي��د�ت �جلالية  ف��ري��ق  ف���وزه على 

�للبنانية بنتيجة 59 – 49.
و����ش���ه���دت م��ن��اف�����ش��ات ب��ط��ول��ة كرة 
بن  قوية  مناف�شة  للرجال  �ل�شلة 
�لفرق �مل�شاركة حيث ��شتطاع فريق 
�جل��ال��ي��ة �ل��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة �ل���ف���وز بلقب 
�لبطولة بعد �أن تغلب ب�شعوبة على 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  فريق 
يف مبار�ة حامية �نتهت بنتيجة 49 
– 47 ل�شالح �لفلبن لياأتي فريق 
�لثاين،  �ملركز  يف  �ملتحدة  �لوليات 
�للبنانية  �جلالية  فريق  حل  فيما 

للرجال يف �ملركز �لثالث بعد فوزه 
على ف��ري��ق �ل��ن��ادي �مل�����ش��ري رجال 

بنتيجة 52 – 42.
�لري�شة  ب���ط���ول���ة  م��ن��اف�����ش��ات  ويف 
�لهندية  �لطائرة �شيطرت �جلالية 
�لجتماعي  �ل��ه��ن��دي  �ل���ن���ادي  م���ن 
�ألقاب  على  و�لرجال  �ل�شيد�ت  من 
�شيث  �شا�شن  ف���از  ح��ي��ث  �ل��ب��ط��ول��ة 
�ل���ف���ردي  ف���ئ���ة  يف  �لأول  ب���امل���رك���ز 
�ل�شيني  على  تغلبه  بعد  �ل��رج��ال 
و   12-15 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ل��ي��ان��غ  ���ش��ي 
15-6، فيما فازت �لهندية تاني�شة 
كر��شتو باملركز �لأول يف فئة فردي 
تانيكا  ع��ل��ى  ف���وزه���ا  ب��ع��د  �ل��ن�����ش��اء 
�شيكوير� بنتيجة 15-8 و 4-15، 
روهيث  �ل���ه���ن���دي  �ل���ث���ن���ائ���ي  وف������از 

باملركز  بي  �شي  و�شيبيل  هاريد��ض 
رجال  �ل��زوج��ي  مناف�شات  يف  �لأول 
بعد تغلبهما على �لثنائي �لفلبيني 
وفي�شينت  �شابكوت  نوكوب  مي�شيل 
 8-15 و   12-15 بنتيجة  ري�����ض 

و 15-11
فازت  ن�شاء  �لزوجي  مناف�شات  ويف 
وفيديا  كر��شتو  تاني�شا  �لهنديتان 
�أن  بعد  �لأول  ب��امل��رك��ز  م��اجن��ان��اين 
مايا  جينو  �لنيباليتن  على  تغلبتا 
 9-15 بنتيجة  �شاند  و�شانيا  بارل 
�لزوجي  مناف�شات  ويف   ،5-15 و 
�لهندي  �لفريق  ا  �أي�شً فاز  �ملختلط 
فارجي�ض  ج���ي���م�������ض  م�����ن  �مل�����ك�����ون 
بعد  �لأول  باملركز  كر��شتو  وتاني�شا 
�ملكون  �لنيبايل  �لفريق  على  تغلبه 

ب���ود� وج��ي��ن��و م��اي��ا بارل  م��ن بيكي 
بنتيجة 15-6 و 5-15. 

ويف مناف�شات بطولة �لكريكت حلق 
�لجتماعي  �لهندي  �ل��ن��ادي  فريق 
ب��ل��ق��ب �ل��ب��ط��ول��ة ب��ع��د ت��غ��ل��ب��ه على 

فريق �جلالية �لنيبالية.
وق�����ام ب��ت��ت��وي��ج �ل��ف��ائ��زي��ن ك���ل من 
ق�شم  م����دي����ر  �إب�����ر�ه�����ي�����م  �أح�����م�����د 
�ل���ري���ا����ش���ات �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة وف���وزي���ة 
�ملر�أة  ريا�شة  ق�شم  مدير  ف��ري��دون 
�إد�ر�ت  جم��ال�����ض  �أع�����ش��اء  بح�شور 
�لأن����دي����ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لدورة، وقال �أحمد �إبر�هيم: »لقد 
يف  �مل�شاركن  و�شالمة  �شحة  كانت 
تطبيق  مت  حيث  �أولوياتنا  مقدمة 
كافة �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية يف كل 

�لتز�م  ع��ل��ى  �ل��ب��ط��ولت وح��ر���ش��ن��ا 
و�ملنظمن  �مل���������ش����ارك����ن  ج���م���ي���ع 
ب���ال���ت���ع���ق���ي���م �مل�������ش���ت���م���ر و�رت�����������د�ء 
�لكمامات طو�ل �لوقت مع حتقيق 
بت�شليم  وقمنا  �جل�شدي،  �لتباعد 
�أبطال  �لتي حتمل �شور  ميد�ليات 
�مل�شعفن  م��ن  �لأول  �ل���دف���اع  خ��ط 
و�ل�شرطة  و�لإطفائين  و�لأط��ب��اء 
�لذين نفتخر بهم على جهودهم يف 

حماية �لوطن«.
�شعادة  م������دى  »مل�������ش���ن���ا  و�أ�������ش������اف 
�جلاليات  خمتلف  م��ن  �مل�����ش��ارك��ن 
طالبو�  ح���ي���ث  �ل����������دورة  ه������ذه  يف 
�لبطولت  �مل��زي��د  بتنظيم  جميًعا 
�مل�شابهة لإتاحة �لفر�شة للجاليات 
ب��امل��ن��اف�����ش��ة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م و�إب�������ر�ز 
مليء  ج��و  يف  ومهار�تهم  قدر�تهم 
باملتعة و�ملرح، ونتطلع �إىل م�شاركة 

�لتي  �جلن�شيات  جميع  م��ن  �أو���ش��ع 
تعي�ض يف دبي يف �لبطولت �ملقبلة، 
ف��م��ث��ل ه���ذه �ل��ب��ط��ولت ت�����ش��اه��م يف 
�ك��ت�����ش��اف �مل����و�ه����ب �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 

خمتلف �لريا�شات«.
14 ناديا  و���ش��ارك يف ه��ذه �ل����دورة 
و�جلاليات  �ملجتمعية  �لأن��دي��ة  من 
�مل���خ���ت���ل���ف���ة ب����دب����ي وه�������ي: �ل����ن����ادي 
�لباك�شتاين،  �ل����ن����ادي  �ل���ه���ن���دي، 

�لأردين،  �لج����ت����م����اع����ي  �ل�����ن�����ادي 
�ل����ن����ادي �لج���ت���م���اع���ي �ل�������ش���ود�ين، 
�لنادي �لجتماعي �مل�شري، �لنادي 
�جلالية  �ل��ف��ل��ب��ي��ن��ي،  �لج��ت��م��اع��ي 
�ل�شورية،  �جل���ال���ي���ة  �ل���ل���ب���ن���ان���ي���ة، 
�جلالية  �ل���ن���ي���ب���ال���ي���ة،  �جل����ال����ي����ة 
�ل�شرييالنكية، �جلالية �لأمريكية، 
و�جلالية  �لإن��دون��ي�����ش��ي��ة،  �جل��ال��ي��ة 

�ليمنية و�جلالية �ل�شينية.

جناح كبري لدورة جمل�س دبي الريا�صي لالأندية املجتمعية 

�لفلبني تتغلب على �أمريكا يف �ضلة �لرجال و�ضوريا حتلق بلقب �ل�ضيد�ت 

•• اأبوظبي-الفجر

و�جلودو  �مل�شارعة  �حت���اد  رئي�ض  �ل��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  �شعادة  وج��ه 
بال�شتعد�د �جليد لعودة ن�شاط �لحتاد �ل�شتثنائي لعام  2020 2021-  
موؤخر�   �عتماده  مت  �ل��ذي  �لرنامج  ح�شب  �ملقبل  �أكتوبر   23 يف  له  �ملقرر 
�نطالقة  للم�شارعة و�جل��ودو على  �لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�ض  �شعادة  و�أك��د   ..
مو�شم ريا�شة �جلودو يوم �جلمعة �ملو�فق 23 �أكتوبر �ملقبل من �شالة نادي 
خورفكان مب�شابقة بطولة كاأ�ض �لحتاد للجودو ح�شب ما هو خمطط ، �إل 
يتعلق  فيما  و�لطبية  �لر�شمية  �جلهات  من  جديدة  توجيهات  �شدرت  �إذ� 
بتطور�ت جائحة �لكورونا �لتي �أ�شابت �لعامل ب�شلل تام ،وقد و�شعت �للجنة 
�لفنية للجودو �خلطة �لبديلة حت�شبا لأي طارئ -ل قدر �هلل -حفاظا على 

�شالمة �جلميع .
�ملا�شية  �ل�شهور  �لتوقف �ل�شطر�ري خالل  – باأن فرتة  �لدرعي  و�أ�شاف 

�لتي  �لعمرية  �لفئات  خا�شة  �لتدريب  ل�شالت  �لتدريجية  �لعودة  تتطلب 
يجب �أن تكون بال�شتعد�د �لذهني من قبل �مل�شرفن و�ملدربن ثم �لإحماء 
ومتديد �لع�شالت قبل �لدخول يف �لتدريبات �مل�شرتكة ، تطلعا ملو�شم جديد 
�لتي حر�شنا  �جل��ودو  " من خالل قيم  للجميع  "�جلودو  �شعار  فيه  نرفع 
عليها طيلة �لفرتة �ملا�شية بالتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم و�ملجال�ض 
�لريا�شية و�لأندية �لأع�شاء، بهدف تعريف �ملجتمع بقيم ريا�شتنا �لنبيلة 
�لت�شامح و�لحرت�م  ،فهي ريا�شة كاملة  تعزز قيم  خا�شة ريا�شة �جل��ودو 
�لذ�ت  �ح���رت�م  حت�شن  على  �ل��وق��ت  نف�ض  يف  وتعمل  �ملتبادلة  و�ل��رف��اه��ي��ة 
و�لقوة �لد�خلية لقطاع �ل�شباب و�لنا�شئن من �جلن�شن،على �أمل �أن تكون 
�لبد�ية بر�شائل  تثقيفية عر و�شائط �لتو��شل �لجتماعي بطريقة م�شلية 
�أه��د�ف �جل��ودو، وقيم هذه �لريا�شة و�أهمية دمج �لن�شاط  وممتعة ، حول 
لل�شو�بط  وفقا  �لعملي  �لن�شاط  يبد�أ  �أن  على  �ليومية  �لبدين يف حياتهم 

�لحرت�زية �ل�شحية.

اأكد على �صرورة اللتزام بالإجراءات الحرتازية 

�لدرعي يوجه ببدء �ل�ضتعد�د 
ملو�ضم �مل�ضارعة و�جلودو

ق���ال �ل����دوري �لجن��ل��ي��زي �مل��م��ت��از ل��ك��رة �ل��ق��دم �إن���ه "�شيوؤجل 
هذ�  �حلكومة  قر�ر  بعد  �جلماهري  بح�شور  ريا�شية  فعاليات 

�لأ�شبوع بال�شماح باألف م�شجع فقط د�خل �ملالعب".
�آمال  هناك  كانت  �ل�شبت  �أم�ض  �جلديد  �ملو�شم  �نطالق  وم��ع 
�إج����ر�ء�ت �شحية  �مل��الع��ب حت��ت  ب��دخ��ول  للجماهري  بال�شماح 
يبدو من  لكن  �لأول(،  )ت�شرين  �أكتوبر  �أول  بدء� من  م�شددة 

�ل�شعب تنفيذ �لفكرة �لآن.

�ملمتاز منذ  �ل��دوري  ومل ي�شمح بوجود �جلماهري يف مباريات 
�ملو�شم �ملا�شي عقب ��شتئناف �مل�شابقة يف يونيو )حزير�ن( بعد 

ثالثة �أ�شهر من �لتوقف ب�شبب جائحة كوفيد19-.
بعد  �ملوقف  ب�شبب  �إحباطه  بيان عن  �ملمتاز يف  �ل��دوري  وعر 

تز�يد حالت �لعدوى.
و�أ�شاف "�لآن تقت�شر �ملناف�شات على �ألف م�شجع لذ� �شتوؤجل 
�ل�شماح  �ملمتاز فعاليات جماهريية حتى ميكن  �لدوري  �أندية 

بعدد كاف من �جلماهري".
وقال ريت�شارد ما�شرتز رئي�ض �لدوري �ملمتاز يف وقت �شابق هذ� 
�لأ�شبوع �إن عودة �جلماهري حمورية جد�ً وتوقع �أن ي�شجل 20 
نادياً خ�شائر بقيمة 700 مليون جنيه �إ�شرتليني )895.93 

مليون دولر( �ذ� غابت �جلماهري هذ� �ملو�شم.
2500 م�شجع يف  �ألبيون بح�شور  �أند هوف  بر�يتون  و�شمح 

مبار�ة ودية �شد ت�شيل�شي.

�لدوري �لإجنليزي يوؤجل فعاليات 
جماهريية بعد �لقيود �حلكومية

مو�شمه  يف  �لإي��ط��ايل  �ل���دوري  بطولة  �نطالقة  م��ن  �أ�شبوع  قبل 
�جلديد، يتطلع نادي �إنرت ميالن لتقوية و�شط �مللعب، فبالإ�شافة 
فاإن  فيد�ل،  �أرت��ورو  بر�شلونة،  و�شط  لعب  مع  بالتعاقد  لرغبته 

حلم "�لنري�تزوري" �أ�شبح �شم نغولو كانتي �أي�شاً.
م�شتعد  �لفرن�شي  �ل��الع��ب  ب���اأن  مريكاتو  كالت�شيو  �شبكة  �أك���دت 
لقبول �لتحدي يف ميالنو وترك لندن، و�لعودة للعمل مع مدربه 

�ل�شابق يف ت�شيل�شي، �أنطونيو كونتي.
�إنرت  �إد�رة  حت��اول  ما  وه��و  للغاية،  طيبة  عالقة  �لثنائي  وجتمع 
ميالن ��شتغالله من �أجل تقوية فر�شها ب�شم �لالعب �لفرن�شي. 
و�أ�شارت �لتقارير �أن مو�فقة �لالعب جاهزة، ولكن �لأزمة تكمن 

يف �ملقابل �ملطلوب و�لذي قدره ت�شيل�شي ب�50 مليون يورو.
وبات �إنرت ميالن م�شتعد�ً لتقدمي بع�ض �لت�شحيات، حيث �أدرك 

�ل�شحية  و�شيكون  لم��ب��ارد،  خطط  يف  لي�ض  كانتي  �أن  �مل�شوؤولن 
�لأوىل له ب�"�لنري�تزوري"، ومار�شيلو بروزوفيت�ض.

موناكو  بنادي  �ملطلوبن  �لالعبن  �أب��رز  من  بروزوفيت�ض  ويعد 
�شكرينيار،  م��ي��الن  �أي�����ش��اً  ي��وج��د  حيث  ب��ع��د،  ي�شت�شلم  مل  ولكنه 
�لنادي  ينوي  وجميعهم  غ��ودي��ن،  وكذلك  �إيرك�شن،  وكري�شتيان 

بيعهم لال�شتفادة من مقابل �لبيع يف �شم كانتي.

لهذ� �ل�ضبب يرغب �إنرت ميالن 
�لتخلي عن جنومه
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الفجر الريا�ضي

ق�ض �أر�شنال �شريط مو�شم 2020-
2021 يف �لدوري �لنكليزي لكرة 
�لقدم يف �إفتتاح �ملرحلة �لوىل �أم�ض 
�ل�شبت، بفوز لفت بنتيجة -3 �شفر 
على م�شيفه وجاره �للندين فولهام 

�لعائد حديثا �إىل دوري �ل�شو�ء.
كل  �للندين  �ل��ن��ادي  �أه���د�ف  �شجل 
�ألك�شندر  �ل��ف��رن�����ش��ي  �مل��ه��اج��م  م���ن 
�لر�زيلي  �مل��د�ف��ع   ،)9( لك��ازي��ت 
غابريال ماغالي�ض )49(، و�ملهاجم 
�أوباميانغ  بيار-�إميرييك  �لغابوين 

.)57(
مناف�شات  �ن���ط���الق  م���وع���د  وك�����ان 
خم�شة  ت����اأخ����ر  �ل�"برميريليغ" 
ب�شبب  �ملعتاد  �لرنامج  عن  �أ�شابيع 
ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ض ك���ورون���ا، ع��ل��ى �أن 
�مل��درج��ات على م��ا هي  تبقى ح��ال��ة 
�جلماهري  �شخب  ع��ن  بعيد�  عليه 
ب���اإن���ت���ظ���ار م���ر�ج���ع���ة م���وع���د دخ���ول 
�جلماهري يف ت�شرين �لول/�كتوبر 
�لريطانية  �حل���ك���وم���ة  ق��ب��ل  م���ن 

و�إم��ك��ان��ي��ة ح�����ش��ول ت��ع��دي��ل يف ظل 
خوفا  �شارمة  �إح��رت�زي��ة  �إج����ر�ء�ت 

من تف�شي جائحة "كوفيد19-".
�ملن�شرم  �مل��و���ش��م  �ر����ش���ن���ال  و�أن���ه���ى 
باحتالله  �ل����دوري  يف  �أم���ل  بخيبة 
نقاط   10 ب��ف��ارق  �ل��ث��ام��ن  للمركز 
عن �ل� "بيغ فور"، لكنه عو�ض بفوزه 
غرميه  ح�شاب  على  �إنكلرت�  بكاأ�ض 
 ،1-2 ب��ن��ت��ي��ح��ة  ت�شل�شي  �ل��ل��ن��دين 
�ملو�شم �حلايل باحر�زه درع  و�فتتح 
�ملجتمع على ح�شاب ليفربول بطل 
�ل��دوري بركالت �لرتجيح )4-5( 
تاأثري  وب�����د�   ،1-1 �ل���ت���ع���ادل  ب��ع��د 
�ر���ش��ن��ال �ل���ش��ب��اين ميكيل  م����درب 
�أوناي  �ل���ذي خلف م��و�ط��ن��ه  �أرت��ي��ت��ا 
�مي�����ري، و����ش��ح��ا �أي�����ش��ا يف �ح����ر�ز 

فريقه لقبن يف غ�شون 29 يوما.
�مل�شاعد  ع���ام���ا(   38( �أرت��ي��ت��ا  ب����د�أ 
يف  غ��و�ردي��ول  بيب  ملو�طنه  �ل�شابق 
�جلديد  �مل��و���ش��م  �شيتي  مان�ش�شرت 
وهجومية  دف����اع����ي����ة  ب����ت����ع����اق����د�ت 

غابريال  �ل��ر�زي��ل��ي��ن  ف��ا���ش��ت��ق��دم 
�لفرن�شي  ل��ي��ل  م��د�ف��ع  م��اغ��ال��ي�����ض 
كما  ت�شل�شي.  م��ن  ويليان  و�جل��ن��اح 
ي��ح��اول �أرت��ي��ت��ا �إق��ن��اع ق��ائ��د �لفريق 
بيار-�إميرييك  �ل��غ��اب��وين  �مل��ه��اج��م 
�أوب���ام���ي���ان���غ ب��ت��م��دي��د ع���ق���ده �ل���ذي 
ينتهي يف حزير�ن/يونيو �ملقبل. يف 
حن عاد �حلار�ض �ل�شا�شي �لملاين 
�خل�شبات  ب��ن  للوقوف  لينو  برند 
�لثالث بعد �ن ناب عنه �لرجنتيني 
�ملو�شم  �و�خ���ر  مارتينيز  �مييليانو 

�ملا�شي خالل فرتة ��شابة �لول.
�مل��ف��اج��اأة يف �شفف  �مل��ق��اب��ل ك���ان  يف 
باركر  �شكوت  م��درب��ه  ق��ي��ام  ف��ول��ه��ام 
�لأوىل  �ل�����درج�����ة  ه�������د�ف  ب���اب���ق���اء 
)�ل���ث���ان���ي���ة ف���ع���ل���ي���ا( ب���ر����ش���ي���د 26 
�لك�شندر  �ل�����ش��رب��ي  �مل��ه��اج��م  ه��دف��ا 

ميرتوفيت�ض على مقاعد �لبدلء.
�ل�شوط  �إيقاعه على  �أر�شنال  فر�ض 
يف  خ��رت��ه،  بف�شل  ل��ل��م��ب��ار�ة  �لأول 
وقت عانى �شاحب �لر���ض لتهديد 

م��رم��ى م�����ش��ي��ف��ه و�خ������رت�ق دفاعه 
�ل�شلب.

�ألك�شندر  �لفرن�شي  �مل��ه��اج��م  ودون 
�ملو�شم  ك���ت���اب  يف  ����ش��م��ه  لك����ازي����ت 
بت�شجيله  �ملمتاز،  للدوري  �جلديد 
متريرة  م�شتغال  �له���د�ف  ب��اك��ورة 
�ل�شوي�شري  �إىل  �أوب���ام���ي���ان���غ  م���ن 
غر�نيت ت�شاكا ومنه كرة يف �لعمق، 
ف�شل �ملد�فع �لمريكي تيم ريام يف 
ت�شتيها لت�شل �إىل ويليان ف�شدد كرة 
�ل�شلوفاكي  �ل�شاب  �حلار�ض  �شدها 
ماريك رود�ك )23 عاما( و�رتدت 
م��ن��ه �إىل لك���ازي���ت �مل��رتب�����ض �أم���ام 
بقدمه  ح���ول���ه���ا  �خل�������ايل  �مل����رم����ى 

�لي�شرى �إىل �ل�شباك )9(.
وكاد ويليان �ملميز �أن يفتتح ر�شيده 
بقمي�شه �جلديد وي�شاعف �لنتيجة 
غ��ري �أن ت�����ش��دي��دت��ه م��ن رك��ل��ة حرة 
�جلز�ء  منطقة  خ��ارج  م��ن  مبا�شرة 
�لمين  �ل��ق��ائ��م  با�شفل  ��شطدمت 

.)27(

�لول  �ل�شوط  �شيناريو  وعلى غر�ر 
�أر���ش��ن��ال يف زي����ادة غلته  ي��ت��اأخ��ر  مل 
�أرب����ع دقائق  يف �ل��ث��اين ب��ع��د م����رور 
�إرتقى  بعدما  �لبد�ية،  �شافرة  من 

لركنية  ماغالي�ض  غابريال  �ملد�فع 
نفذها مو�طنه ويليان فا�شطدمت 
ب��ن قدمي  ودخ��ل��ت  �لي�����ش��ر  بكتفه 
�ل�شباك  �إىل  ومنه  رود�ك  �حلار�ض 

.)49(
م���ن ه��ج��م��ة مرتدة  �ل���ث���ال���ث  ج����اء 
يف  بتمريرة  وي��ل��ي��ان  ب��د�أه��ا  �شريعة 
�لذي  �أوب��ام��ي��ان��غ  للغابوين  �لعمق 

دخ����ل م��ن��ط��ق��ة �جل�����ز�ء و����ش���دد كرة 
�لي�شر  �ليمنى من �جلانب  بقدمه 
��شتقرت يف �جلهة �ملعاك�شة للمرمى 

.)57(

�أر�ضنال يق�س �ضريط �ملو�ضم 
بثالثية يف مرمى فولهام 

ياأمل فريق مر�شيد�ض للفورمول و�حد يف �أن يتو�شل �إىل �إتفاق جديد مع 
بطل �لعامل �شت مر�ت �لريطاين لوي�ض هاميلتون خالل فرتة �لعطلة 
�لفريق  ك�شف مدير  ما  بح�شب  �حل��ايل،  عقده  �إىل متديد  يهدف  �ملقبلة 

�لنم�شوي توتو وولف.
و�أكد وولف على هام�ض جائزة تو�شكانا �لكرى �ملقامة على حلبة موجيللو، 
�نه مل يحدد �أي تاريخ يف ذهنه لالإعالن عن نهاية جميلة و�لتاأكيد على 

بقاء �ل�شائق �لريطاين مع �لفريق مبوجب عقد جديد.
وكان هاميلتون مت�شدر ترتيب �ل�شائقن يف �لعام �حلايل و�ل�شاعي لإحر�ز 
لقبه �ل�شابع ومعادلة �لرقم �لقيا�شي لالأملاين ميكايل �شوماخر، �أعلن يف 
متوز يوليو �ملا�شي �أنه يتوقع �أل تكون �ملفاو�شات معقدة جد� و�نه ل "يقوم 

مبجهود كبري" يف ظل عدم رغبته بالنتقال �إىل فريق �آخر.
وبالفعل �أكد وولف ما جاء على ل�شان �شائقه، معتر� �أن �لرنامج 

�ملزدحم لل�شباقات هذ� �لعام بعد �إرجاء �ملو�عيد ب�شبب تف�شي 
فريو�ض كورونا �مل�شتجد، وو�قع �إقامة �ل�شباقات يف ��شابيع 

منح  دون  حال  ��شبوعا(   11 يف  �شباقات   9( متالحقة 
�لكثري من �لفر�ض لإجر�ء حمادثات بهذ� �ل�شاأن.

وقال "هو عمل قيد �لإجناز ول �أريد �للتز�م بتاريخ 
حمدد".

�لأمور  ت�شل  عندما  ول��ك��ن  ج��ي��د،  ب�شكل  "نتفق  و�أردف 
�لكايف لفعل ذلك"،  �لوقت  �لتفا�شيل، حتتاج �ىل  �إىل 

�أن ن�شتت  "مع �شباق تلو �لآخ��ر، ل نريد  م�شيفا 
�أف��ك��ارن��ا مب��ح��ادث��ات )جت��دي��د( �ل��ع��ق��د. مع 

�ل�شبوع  يف  م���ت���وق���ع���ة،  ع��ط��ل��ة 
نتيجة  نحو  نتحرك  �مل��ق��ب��ل، 

م��ر���ش��ي��ة، ول��ك��ن ل �أع����رف 
متى ي�شدر �لإعالن".

ومع نهاية جائزة تو�شكانا 
�ل�شبوع  ه����ذ�  �ل���ك���رى 
�لتي تتز�من مع �ل�شباق 
مت  ل����ف����ري�ري،   1000
خالل  يف  �شباقن  �إدر�ج 
على  ������ش����اب����ي����ع  �أرب������ع������ة 

ب����رن����ام����ج �ل���ب���ط���ول���ة 
م����ا مينح  �ل���ع���امل���ي���ة، 
و�لعاملن  �ل����ف����رق 

فرتة ر�حة ق�شرية.
و�أك����������د وول��������ف �أن�����ه 
على  �لتوقيع  �شيتم 
مع  �جلديد  �لعقد 
قبل  ه���ام���ي���ل���ت���ون 
 2020 ع��ام  نهاية 

م���ر����ش���ي���د����ض  لأن 

�أن يدرك كيف �شن�شابق �لعام �ملقبل". "يريد 
و�أح�����رز ه��ام��ي��ل��ت��ون خم�شة �أل���ق���اب م��ن �ل�����ش��ت��ة �ل��ت��ي ف���از ب��ه��ا ح��ت��ى �لآن، 
"�لأ�شهم  �ىل  �ن�شمامه  تاريخ   2013 عام  منذ  مر�شيد�ض  فريق  باألو�ن 

�لف�شية".
�أن �لمور حم�شومة  �إعتبار  �إل �نه حذر من عدم  ورغم تطمينات وولف، 
م�شبقا وقال "مل ننظر �إىل �لعقد يف �لعو�م �لثالثة �ملا�شية ومل نخرجه 
�لأجو�ء،  وتتغري  �ملو�قف  تتبدل  �لحيان  بع�ض  "يف  م�شيفا  �لدرج"،  من 
لذ�، هذ� هو �لوقت ملهمة جديدة - جزء �آخر من �لرحلة �لني نريد �أن نقوم 

بها معا. نحن فقط �شمن �إطار �لنقا�ض".
"�ملهم ج��د� للفورمول و�حد" �أن  �ن��ه من  �أخ��رى، �شدد وول��ف  من ناحية 
"�لفئة  �أرب��ع مر�ت �لمل��اين �شيبا�شتيان فيتل يف  �لعامل  يبقى بطل 
فري�ري  �حل���ايل  فريقه  م��غ��ادرة  �لأمل����اين  ق���ر�ر  �لوىل" بعد 
حاليا(  بوينت  )ر�ي�شينغ  م��ارت��ن  ��شتون  �إىل  لالإن�شمام 

نهاية �لعام �حلايل.
�لعام  مارتن  �أ�شتون  �إىل  بوينت  ر�ي�شينغ  ��شم  و�شيتبدل 
فيه، وقد  �أن مدير مر�شيد�ض ميلك ح�شة  �ملقبل، علما 
��شتون  يف  ح�ش�ض  ث��الث  "�أملك  بقوله  ذل��ك  �إىل  ����ش��ار 
مارتن لذ� �نطالقا من هذ� �لو�قع، فالمر ر�ئع. �ل�شوق 

�لملاين هو ثاين �أهم �شوق".
يبقى  �أن  �ل��ر�ئ��ع  "من  ق��ال  �حل��ل��ب��ات  ب��ق��اء فيتل على  وع��ن 
�لإنطالق،  �شائق عند خط  �أجنح  +�شيب+. هو ثاين 
حتتفظ  �أن  و�ح��د  للفورمول  �ملهم  وم��ن 
ومل  �شيبا�شتيان".  م��ث��ل  ب�شخ�ض 
ي����رتدد وول����ف يف �ل��ت��ح��دث عن 
موؤكد�  ينتظره،  وم��ا  م�شتقبله 
�نه ما ز�ل يفكر بقر�ره �لتايل. 
"�أريد �أن �أبقى مع مر�شيد�ض" 
متاما  "�أتفق  وت��اب��ع  �أج����اب، 
�أول  )�ل�����������ش�����وي�����دي(  م�����ع 
كالينيو�ض )رئي�ض جمل�ض 
د�ميلر(  ���ش��رك��ة  �إد�رة 
و�أحب �لعاملن هنا يف 

بري�شكوورث".
"هم  ق�����ائ�����ال  وخ�����ت�����م 
جم����������رد جم����م����وع����ة 
ولكن  م���ت���م���ا����ش���ك���ة، 
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى 
�لإنتقال  �أري������د  ل 
م���رح���ل���ة جيد  م����ن 
لذ�  جيد،  �إىل  ج��د� 
ي�شغل  �أم��������ر  ه�����و 

تفكريي".

جنمه  م��ع  �شلتيك�ض  بو�شطن  ج���ّرد 
ن�شف  يف  خ�شمه  ت��اي��ت��وم  جاي�شون 
تورونتو  �ل�شرقية  �ملنطقة  ن��ه��ائ��ي 
�ل�شلة  ك��رة  دوري  ر�ب��ت��ورز من لقب 
�لأمريكية للمحرتفن، بفوزه عليه 
�شابعة  م��ب��ار�ة  يف   87-92 �جلمعة 

حا�شمة يف فقاعة �أورلندو.
دنفر  ق��ل��ب  �ل��غ��رب��ي��ة،  �مل��ن��ط��ق��ة  ويف 
ن��اغ��ت�����ض ت���اأخ���ر� ك��ب��ري� ل��ي��ف��وز على 
لو�ض �أجنلي�ض كليرز 105-111 

ويقل�ض معه �لفارق �إىل 3-2.
كالعادة  ب�����رز  �لأوىل،  �مل�����ب�����ار�ة  يف 
لبو�شطن  م�شجال  تايتوم،  جاي�شون 
و�أ�شاف  متابعة،  و12  نقطة   29
21 نقطة وماركو�ض  جايلن بر�ون 
 ،14 ووك�����ر  وك��ي��م��ب��ا   16 ����ش���م���ارت 
�ل�شل�شلة  �لأخ�شر  �لفريق  ليح�شم 

.  3-4
ويالقي بو�شطن يف نهائي منطقته 
ميلووكي  �ق�شى  �لذي  ميامي هيت 
باك�ض )4-1( �ف�شل فريق يف �ملو�شم 
�ل���ع���ادي و�جل���ري���ح ل���ش��اب��ة جنمه 

�ليوناين ياني�ض �أنتيتوكومنبو.
وه��������ذ� ن����ه����ائ����ي �مل���ن���ط���ق���ة �ل���ث���ال���ث 
خ�شر  �إذ  �شنو�ت،  �أرب��ع  يف  لبو�شطن 
كافاليريز  كليفالند  �أمام  �ل�شابقن 

وجنمه �نذ�ك ليرون جيم�ض.
�أردت  "�إذ�  �ل��ف��وز  ب��ع��د  ت��اي��ت��وم  ق���ال 
حتقيق �شيء عظيم، �إذ� �أردت �لفوز، 
لن تكون �لأمور �شهلة. لهذ� �ل�شبب 

نحن متو�جدون هنا".
وتبد�أ �شل�شلة نهائي �ملنطقة �لثنن 
ب�شبب  �ل�شحية  �أورلن��دو  يف فقاعة 

تف�شي فريو�ض كورونا �مل�شتجد.
وق��ّدم ر�بتورز كل ما لديه يف ن�شف 
يخو�ض  ب��اأن��ه  علما  �ملنطقة،  نهائي 
كو�هي  جنمه  �ن��ت��ق��ال  بعد  مو�شمه 

لينارد �إىل لو�ض �أجنلي�ض كليرز.
لكن تايتوم ح�شم مو�جهته �لفردية 
�شياكام  ب��ا���ش��ك��ال  �ل���ك���ام���ريوين  م���ع 
جنم تورونتو �لذي �كتفى بت�شجيل 

متابعة. و11  نقطة   13

قا�شيا،  �لأم���ر  "كان  ت��اي��ت��وم  ����ش��اف 
ي���ق���ات���ل���ون مثل  مي���ل���ك���ون لع����ب����ن 
باأمر  �لقيام  علينا  وت��ع��ّن  �ل��ك��الب، 

مماثل".
ب��ال��ت��ف��ّوق يف  وجن���ح لع��ب��و بو�شطن 
�ل��ل��ح��ظ��ات �حل���ا����ش���م���ة، ع��ل��ى غ���ر�ر 
مرتدة خاطفة لنيك باول قبل 58 
�مل���ب���ار�ة، �شّدها  ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ن��ه��اي��ة 

ماركو�ض �شمارت ب�شكل ر�ئع.
نهاية  يف  للطاقة  ر�ب���ت���ورز  و�ف��ت��ق��د 
�مل�����ب�����ار�ة، ب���رغ���م حم�������اولت �مل�����وزع 
�خلارج  ن��ق��ط��ة(   16( لوري  ك��اي��ل 
ب���الخ���ط���اء يف �ل���دق���ي���ق���ة �لخ�����رية 
نقطة(.   20( ف��ل��ي��ت  ف����ان  وف���ري���د 
فيما �شعر �ل�شباين �ملخ�شرم �شريج 
متابعات(  و8  ن��ق��ط��ة   14( �ي��ب��اك��ا 
وكاأنه مبفرده و�شط غابة من لعبي 

بو�شطن حتت �ل�شلة.
�لفريق  م�����درب  ن���ور����ض  ن��ي��ك  ق����ال 
مرتن  تاأخره  عّو�ض  �لذي  �لكندي 
"مل  �ل�شل�شلة  يف  و3-2  �شفر2- 
�ل�شل�شلة.  هذه  ر�ئع يف  ب�شكل  نلعب 
ل��ك��ن يف كامل  ���ش��ك ح���ول ذل����ك.  ل 

�ملو�شم كنا ر�ئعن".
�لثنائي  ت��األ��ق  �ل��ث��ان��ي��ة،  �مل���ب���ار�ة  ويف 
�لكندي جمال مور�ي و�ل�شاب مايكل 

ب��ورت��ر ج��ون��ي��ور يف �ل��رب��ع �لأخ����ري، 
ل��ي��ب��ق��ى دن��ف��ر ع��ل��ى ق��ي��د �حل���ي���اة يف 

�شل�شلته مع كليرز )3-2(.
تاأخر  و����ش���ل  �ل������ذي  م��������ور�ي  ق�����ال 
فريقه �إىل 16 نقطة "نقّدم �أف�شل 
�إىل  يكون ظهرنا  م�شتوياتنا عندما 
قاتلنا  �ل��ب�����ش��اط��ة.  ب��ه��ذه  �حل���ائ���ط. 
لكننا  جيدة،  بد�يتهم  كانت  كثري�. 

قاتلنا".
�شيء  �أي  ب��ورت��ر جونيور  ي��ق��ّدم  ومل 
لكن يف  ب��دي��ال،  دخ��ول��ه  بعد  تقريبا 
�لدقيقة �لأخرية قلب �لطاولة على 
ك��ل��ي��رز �ل���ذي ك���ان ق��ري��ب��ا ج���د� من 

ح�شم �ل�شل�شلة 1-4.
ر�فعا  ث��الث��ي��ة  ج��ون��ي��ور  ب��ورت��ر  زرع 
 ،100-105 �إىل  ف��ري��ق��ه  ت���ق���دم 
رم����ي����ات ح�����رة و�شنع  �أرب�������ع  ���ش��ج��ل 
مرتدة ر�ئعة �أمام �لكرو�تي �إيفيت�شا 
بالعودة  كليرز  ينجح  فلم  زوبات�ض 

بعد ذلك.
ج��ون��ي��ور )22 عاما(  ب��ورت��ر  وك���ان 
�ملا�شية  �لأي��ام  �نتقاد�ت يف  قد وّج��ه 

خليار�ت مدربه مايكل مالون.
قام  جونيور،  بورتر  ح�شم  قبل  لكن 
يوكيت�ض  نيكول  �لعمالق  �ل�شربي 
)22 نقطة و14 متابعة( مبجهود 

كبري لتقلي�ض �لفارق بالإ�شافة �إىل 
مور�ي )26 نقطة و8 متابعات و7 

مترير�ت حا�شمة(.
و�شهد �لربع �لأخري منعطفا كبري� 
مقابل  نقطة   38 دن��ف��ر  فيه  �شجل 

لكليرز. فقط   25
وه�������ذ� �لأم���������ر مل ي���ع���ج���ب م�����درب 
�ل���ذي يبحث  ري��ف��رز  �خل��ا���ش��ر دوك 
عن قيادة �لفريق للمرة �لأوىل �إىل 

نهائي �ملنطقة.
لكن �لكرة ل تز�ل يف ملعب كو�هي 
متابعات(  و9  نقطة   36( ل��ي��ن��ارد 
وزم��الئ��ه �ل��ذي��ن ي��ت��ق��دم��ون 2-3. 
ثالثن  �لأق���ل  على  ل��ي��ن��ارد  و�شجل 
�شمن  م����ب����اري����ات  ���ش��ب��ع  يف  ن��ق��ط��ة 

�ل�"بالي �أوف".
و���ش��ح��ا جن���م �ل��ف��ري��ق �لآخ������ر بول 
لينهيها  �مل���ب���ار�ة  م��ت��اأخ��ر� يف  ج���ورج 
�كتفى  ف��ي��م��ا  ن��ق��ط��ة،   26 ب��ر���ش��ي��د 
نقطة   16 بت�شجيل  كليرز  ب���دلء 

فقط.
1-3 يف  ت��خ��ل��ف  ق����د  دن���ف���ر  وك������ان 
�ل�شل�شلة �ل�شابقة �أمام يوتا جاز قبل 
�أن يقلب �لطاولة ويفوز عليه 3-4 
بعد ثالثة �نت�شار�ت متتالية. وتقام 

�ملبار�ة �ل�شاد�شة �لأحد.

وولف: جتديد عقد هاميلتون 
هو عمل قيد �لإجناز

بو�ضطن يجّرد تورونتو من 
�للقب ودنفر ينجو من كليربز 

 مي�ضي ي�ضتمر قائدً� لرب�ضلونة
على  �لثالث  للمو�شم  لر�شلونة  قائد�ً  مي�شي  ليونيل  �لأرجنتيني  �لنجم  ي�شتمر 

�لتو�يل، بعدما �شوت زمالوؤه على هذ� �لقر�ر.
 وبهذ� �شيو��شل مي�شي �رتد�ء �شارة �لقيادة منذ �أن خلف �أندري�ض �إنيي�شتا يف �شيف 

.2018
بو�شكيت�ض وجري�رد  �شرجيو  �ل�شارة  �لتالون يف حمل  �لثالثة  �لالعبون  و�شيكون   

بيكيه و�شرجيو روبرتو مثلما كانو� �ملو�شم �ملا�شي.
ع��دم تو�شله لت��ف��اق مع  بعد  �مل��و���ش��م  ه��ذ�  بر�شلونة  �ل��ب��ق��اء يف  ق��رر  وك���ان مي�شي   
لي�شمح  �ل�شرط �جلز�ئي يف عقده  بدفع  �لذي طالبه  �لنادي  للرحيل عن  �لفريق 

له بالنتقال لناد �آخر.

�ضالح جمعة يف قب�ضة 
�ل�ضرطة جمددً�

حتقق نيابة �جليزة مع جنم �لأهلي �مل�شري، �شالح جمعة، يف تهمة ده�ض �شاب 
ب�شيارته على كورني�ض �لنيل.

قال موقع �شوبر كورة �مل�شري: "مت ترحيل �شالح يف �شيارة ترحيالت �إىل نيابة 
�جليزة، و�شيحقق معه رئي�ض �لنيابة �مل�شت�شار �شياء جنم �لدين، للتحقيق معه 

يف �لق�شية �جلديدة".
وكانت نيابة ق�شر �لنيل قررت �إخالء �شبيل �شالح جمعة بكفالة 5 �آلف جنيه، 

بعد �لت�شالح يف و�قعة ��شطد�م �شيارته ب�شيارتن مبنطقة �لزمالك.
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���ش��اك��ر جن���م �ملنتخب  ن��اظ��م  ت���ويف 
�لعر�قي لكرة �لقدم �ل�شابق و�حد 
رم��وزه يف كاأ�ض �لعامل يف �ملك�شيك 
عام 1986، عن 62 عاما متاثر� 
مب�شاعفات جر�ء ��شابته بفريو�ض 

كورونا �مل�شتجد.
ون��ع��ى �ل��رئ��ي�����ض �ل�����ش��اب��ق لالحتاد 
�لعر�قي لكرة �لقدم ح�شن �شعيد 
زميله �ل�شابق مع �ملنتخب بتغريدة 
ريا�شية  هامة  "فقدنا  فيها  كتب 
نفخر بها، تعازينا لعائلته ول�شعب 

�لعر�ق و�لوطن �لعربي".
وذك���ر م�����ش��در م��ق��رب م��ن �ملد�فع 
�ل������دويل �ل�����ش��اب��ق يف �ت�������ش���ال مع 
وكالة فر�ن�ض بر�ض �أن �شاكر فارق 
�حلياة م�شاء بعد دخوله يف غيبوبة 
م�شاعفات  ب�شبب  �خلمي�ض  منذ 

"كوفيد19-".
����ش���اك���ر م���ن���ذ �ك�����رث من  ن���ق���ل  ومت 
م�شت�شفيات  �ح��دى  �ىل  ��شبوعن 
�ربيل للعالج نتيجة تدهور حالته 

�ل�شحية.
"�أ�شود  �أع���م���دة  �أح����د  ���ش��اك��ر  وي��ع��د 
�لثمانينيات  حقبة  يف  �لر�فدين" 
�ملنطقة  �لقدم يف  و�حد رموز كرة 
بطولت  م�شتوى  على  خ�شو�شا 

كاأ�ض �خلليج.
�شاعة  يف  �ل�����ر�ح�����ل  جن����ل  وغ�������رد 
م��ت��اخ��رة م��ن ل��ي��ل �خل��م��ي�����ض على 

تويرت "و�لدي ينازع �ملوت".
وكانت �لو�شاط �لكروية يف �لعر�ق 
�ملا�شي  حزير�ن/يونيو  يف  فقدت 
جنم �لكرة �لعر�قية �ل�شابق �حمد 
�أي�����ش��ا بفريو�ض  ر����ش��ي ل���ش��اب��ت��ه 

كورونا.
�لعر�قي  �مل��ن��ت��خ��ب  ���ش��خ��رة  ول����د 
عام  م�شجعيه  ب��ن  ي��ع��رف  مثلما 
يف  �ل������دورة  م��ن��ط��ق��ة  يف   1958

�لعا�شمة بغد�د.
�ل�شعبية،  �لأن��دي��ة  يف  ب��د�ي��ة  وبعد 
لعبي  �ب����رز   1976 ع���ام  �أ���ش��ب��ح 

ن�����ادي �ل���ق���وة �جل���وي���ة �ل�����ذي كان 
يعرف وقتها بنادي �لطري�ن وهو 

�عرق �لفرق يف �لبالد.
ويف عام 1979 ��شتدعي ل�شفوف 
��شهر  �ح������د  ل��ي�����ش��ب��ح  �مل���ن���ت���خ���ب 

مد�فعيه.
و�ع��ت��زل ���ش��اك��ر �ل��ل��ع��ب و�جت���ه �ىل 
عامل �لتدريب حيث قاد فرقا عدة 
منها �لكرخ و�ربيل و�لقوة �جلوية 
وده������وك، ك��م��ا ع����ّن ع����ام 2010 
مدربا للمنتخب �لعر�قي و�م�شى 

معه عاما و�حد�.

�ل��ق��وة �جلوية  ن��ادي  �إد�رة  وق���ررت 
وتكرميا  تخليد�   4 �لرقم  حجب 

ل�شاكر.
موقعها  على  �لنادي  �إد�رة  وذك��رت 
�لر�شمي "تخليًد� وتكرميا مل�شرية 
حجب  تقرر  �شاكر  ناظم  �ل��ر�ح��ل 

�لرقم 4 نهائًيا".
ب�شعبية  ي���ت���م���ت���ع  ����ش���اك���ر  وك��������ان 
ل���دى ع�شاق  وج��م��اه��ريي��ة ك��ب��رية 
يطلقون  �لذين  و�أن�شاره  �لفريق 
عليه لقب "�لغز�ل �لأ�شمر" و"�أبو 

غز�لة" نظر� ل�شرعته �لفائقة.

وفاة �ملد�فع �لعر�قي �ل�ضابق 
ناظم �ضاكر بكورونا 

يطمح �ملدير �لفني لريال مدريد �لإ�شباين، زين �لدين زيد�ن، 
باأف�شل  2020-2021 مع �لفريق  �إىل بدء �ملو�شم �جلديد 

�شورة ممكنة، على �ل�شعيدين �لبدين و�لفني.
�لتي  �ل�شتفادة  م��دى  �لإ�شباين  �شنرت�ل  ديفن�شا  موقع  �أب��رز 
�لذي  �ل�شكل  م��ن  �حل��ال��ي��ة  �لإع����د�د  ف��رتة  زي���د�ن يف  يحققها 
2019-20، حينما جنح  �نتهى به �لفريق يف �ملو�شم �ملا�شي 
�لفرن�شي  ��شتغل  ح��ي��ث  �لإ���ش��ب��اين،  �ل����دوري  ل��ق��ب  حتقيق  يف 
�حلالة �لبدنية و�لرتكيز �لكبري لدى لعبيه، وجنح يف تطوير 

وظائف خا�شة لكل لعب.
تدريبات  ب��ع��م��ل  �لإع������د�د  ف���رتة  "زيزو" خ���الل  ق���ام  ح���ن  يف 

�أية  لتقوية جميع ع�شالت �جل�شد يف كل لعب منعاً حلدوث 
�إ�شابات ع�شلية، وعمل على تدريب لعبيه على قوة �لتحّمل 
و�ل�شالبة، ويف نهاية كل جل�شة تدريبية كان ُيجري مبار�ة من 

فريقن للوقوف على م�شتوى كل لعب.
ويكمن �شر جناح زيد�ن مع ريال مدريد يف دور�ت��ه �لتدريبية 
�لهو�ئية  �لأل���ع���اب  ع��ل��ى  �ل��الع��ب��ون  ت���درب  ح��ي��ث  �ل�شخ�شية، 
وتوجيهها  �لكرة  مترير  دق��ة  على  بقوة  عملو�  و�لالهو�ئية، 
بالن�شبة للجميع  �لعمل مكثفة  �إىل  �لعودة  �ل�شليم، بل وكانت 

دون ر�حة.
نقاط  تطوير  على  �لالعبن  بع�ض  عمل  �أُخ���رى،  ناحية  م��ن 

باملو�شم  �لإ���ش��اب��ات  �ل��وق��وع يف خطر  �أج��ل جتنب  �شعفهم من 
�لألعاب  �شالة  يف  بقوة  �أ�شين�شيو  ماركو  عمل  حيث  �جل��دي��د، 
�لريا�شية، ليبد�أ �ملو�شم �جلديد متعافياً بن�شبة %100، على 
له لي�شتطيع  عك�ض مودريت�ض �لذي عمل على تطوير قوة حتمُّ

لعب �ل�90 دقيقة كاملة.
يح�شال  فلم  غ��و���ض،  ورودري��غ��و  بنزميا،  ل��ك��رمي  بالن�شبة  �أم���ا 
بالتز�م  �أي ر�حة خالل فرتة عطلتهما، ي�شعر �لالعبون  على 
كبري يف �لفرتة �حلالية، حيث يبدو �شكلهم �لبدين مثري حقاً، 
ريال  لعبي  �أف�شل  �أح��د  �ل�شغري  �شّنه  رغ��م  رودري��غ��و  و�أ�شبح 

مدريد من �لناحية �لبدنية.

خطة زيد�ن قبل �نطالق »�لليغا«

ك�����ش��ف �مل����درب �لأمل�����اين ل��ل��ي��ف��رب��ول �لإن��ك��ل��ي��زي يورغن 
�ل�شابق  يونايتد  مان�ش�شرت  �عتذر من مدرب  �نه  كلوب 

بعدما  فريغو�شون  �أليك�ض  "�ل�شري" 
�شاعات  يف  �ل����ن����وم  م����ن  �أي���ق���ظ���ه 

�ل�شباح �لأوىل.
"�ل�شياطن  م��������درب  وك��������ان 

بر�شالة  بعث  �ل�شابق  �حلمر" 
فوز  ع��ق��ب  ك���ل���وب  �إىل  ت��ه��ن��ئ��ة 

فريقه بلقب �لدوري �ملمتاز 
لكرة �لقدم بعد فرتة 

عجاف ��شتمرت 30 عاما، وذلك �إثر خ�شارة مان�ش�شرت 
�شيتي �أمام ت�شل�شي يف حزير�ن/يونيو �ملا�شي ما �شاهم 

يف تتويج ليفربول.
�إنتهاء  بعد  فريغو�شون  �إىل  �لتحية  يرد  �أن  كلوب  قرر 
�ل�شاعة  حينها  وك��ان��ت  ب��ال��دوري،  بالفوز  �لح��ت��ف��الت 

ت�شري �إىل �ل�شاعة 3،30 فجر�.
�أن يكون �لهاتف بالقرب من �ملدرب  ومل يتوقع كلوب 
�ل��ب��ال��غ 78 ع��ام��ا، ع��ن��دم��ا ب��ع��ث ب��ال��ر���ش��ال��ة، م��ا دفع 
فريغو�شون للت�شريح لحقا �أن كلوب �أيقظه من �لنوم 

عن طريق �خلطاأ.
�ملوؤمتر  "ريدز" ما ح�شل خالل  �ل�  �شرح م��درب 
ملبار�ة  ع���ق���ده مت��ه��ي��د�  �ل�����ذي  �ل�����ش��ح��ايف 
فريقه �أم�ض �ل�شبت �أمام ليدز يونايتد 
قائال  �لأ����ش���و�ء  دوري  �إىل  �ل��ع��ائ��د 
�إىل  متاأخر�  قدمت  �أين  "�مل�شكلة 
غرفتي يف تلك �لليلة ومل يكن 
�أن����ام ف����ور�، لذ�  �أن  ب��اإم��ك��اين 
�لر�شائل  بتفح�ض  ق��م��ت 
�ل��ت��ي و���ش��ل��ت��ن��ي وو�ح����دة 
�أليك�ض  م���ن  ك��ان��ت  م��ن��ه��ا 

فريغو�شون".
جاوبت  �أين  "�أعتقد  وت��اب��ع 
ب��ط��ري��ق��ة م��ه��ذب��ة ج����د�. كانت 
 3،30 ح��و�يل  �إىل  ت�شري  �ل�شاعة 
�أو 4 فجر� ومل �أكن �أتوقع �أن يكون 
�أريد  �أك��ن  �شريره. مل  هاتفه بجانب 
�إذ�  �إي���ق���اظ���ه. يف ح����ال ح�����ش��ل ذل����ك، 
"مذ�ك مل  �أليك�ض!". و��شاف  عذر� 
نتو��شل مع بع�شنا �لبع�ض. ما ز�ل 
يونايتد  ملان�ش�شرت  �ل�شابق  �مل���درب 
معي  �لتحدث  يريد  �أن��ه  �أعتقد  ول 
وختم  ليفربول"،  جناح  عن  كثري�ً 
ولكن  ذل����ك،  ي��ح��رتم  "هو  ق��ائ��ال 
لي�شاهده  ل��دي��ه  �ملف�شل  لي�ض 

على حمطة تلفزيون".

كلوب يعتذر من فريغو�ضون 
ب�ضبب �إيقاظه من �لنوم 

�لر�زيلي  كورينثيان�ض  ن��ادي  �أعلن 
�إق���ال���ة م���درب���ه تياغو  �ل���ق���دم  ل���ك���رة 
ن��ون��ي�����ض ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
�لنتائج �لهزيلة، وذلك بعد �قل من 

عام على تعيينه مدربا للفريق.
وي���اأت���ي ق����ر�ر �لإق���ال���ة غ����د�ة خ�شارة 
غرميه  �أم��ام  ملعبه  يف  كورينثيان�ض 

باملري��ض )�شفر2-( �جلمعة.
على  ع��ام��ا(   40( نوني�ض  و����ش��رف 
مبار�ة،   28 خ��الل  يف  كورينثيان�ض 
فاز يف 10 منها مقابل 10 تعادلت 
متو��شعة  ن��ت��ائ��ج  وه���ي  ه���ز�ئ���م،  و8 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ن���اٍد ي��ع��ت��ر ث����اين �أك���ر 
�لأن���دي���ة ���ش��ع��ب��ي��ة يف �ل���ر�زي���ل بعد 

فالمنغو.
وكان نوني�ض حتت مق�شلة �لتهديد 
�ملفاجىء  �خل������روج  ب��ع��د  ب���الإق���ال���ة 
�شباط/فر�ير  يف  ل��ك��وري��ن��ث��ي��ان�����ض 
�لبار�غو�ي  �أمام غار�ين من  �ملا�شي 

من �لدور �لثاين �لتمهيدي مل�شابقة 
كوبا ليرتادوري�ض.

وتعاقد كورينثيان�ض مع نوني�ض بعد 
بار�ناين�شي  �أتلتيكو  بروزه مع فريق 
قبل  ي���غ���ادره  �أن  ق��ب��ل   ،2019 ع���ام 

نهاية �ملو�شم �ملا�شي.
و�أعلن �لنادي �لر�زيلي �أن مدرب ما 
دون 20 عاما دييغو كويليو �شي�شرف 
على �لفريق بدل من نوني�ض خالل 
�أمام  �لأح���د  �ل��ي��وم  �ملرتقبة  �مل��ب��ار�ة 

ولية  ن����ادي  وي��ح��ت��ل  فلومينن�شي. 
عام  للدوري  بطال  �ملتوج  باولي�شتا، 
2017، حاليا �ملركز 13 يف �لدوري 
�ملحلي بر�شيد ت�شع نقاط بعد مرور 

ثماين جولت.

كو�لي�ض  بر�شلونة،  مهاجم  ���ش��و�ري��ز  لوي�ض  م��ن  م��ق��رب  م�شدر  ك�شف 
"�أخبار  فيها  و�لتي كتب  �إن�شتجر�م،  ن�شرها عر  �لتي  �لأخ��رية  ر�شالته 

كاذبة".
و�أفادت عدة تقارير باأن �شو�ريز يريد �حل�شول على قيمة �ل�شنة �ملتبقية 
و�أنه تو�شل لتفاق مع يوفنتو�ض هذ�  يف عقده، قبل مغادرة بر�شلونة، 

�ل�شيف.
على  ي���رد  ك���ان  "�شو�ريز  دي��ب��ورت��ي��ف��و  م��ون��دو  ل�شحيفة  �مل�����ش��در  وق���ال 
�ملعلومات �لتي قالت �إن بر�شلونة ويوفنتو�ض تفاو�شا بالفعل، وهذ� غري 

�شحيح".
وتابع "�شو�ريز مت �إبالغه بالرحيل، وهو يريد �ملغادرة مع منحه حرية 

�ختيار وجهته �ملقبلة، لأنه لديه �لكثري من �لعرو�ض".
و�أ�شاف �مل�شدر "�إد�رة بر�شلونة مل تبلغ حمامي �شو�ريز باأي �شيء منذ 

�أ�شبوع، ول حتى �لتو�شل لتفاق ب�شاأن �لرحيل".
�لأف�شل  و�شيختار  �لطاولة،  4 خيار�ت على  �أو   3 لديه  "�لالعب  و�أمت 

بالن�شبة له، لكن �أوًل عليه �لرحيل عن �شفوف بر�شلونة".

يف  م�شتقبلية  �شفقة  عن  �ل�شبت،  �أم�ض  �إ�شباين،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
�لدفاع يرغب بر�شلونة يف �إبر�مها خالل �ل�شيف �ملقبل.

ووفًقا ل�شحيفة "موندو ديبورتيفو" �لإ�شبانية، فاإن م�شوؤويل بر�شلونة 
�ل�شيف  خالل  �إ�شبيلية،  مد�فع  كوندي،  جول  مع  بالتعاقد  معجبون 

�ملقبل.
�مل�شتحيل  م��ن  لكن  بر�شلونة  �أن��ظ��ار  ي��ج��ذب  ك��ون��دي  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
مليون   75 يبلغ  عقده  يف  �جل��ز�ئ��ي  �ل�شرط  لأن  �ل�شيف؛  ه��ذ�  �شمه 
يورو، بالإ�شافة لل�شعي ور�ء ح�شم �شفقة �إريك جار�شيا من مان�ش�شرت 

�شيتي.
و�أو���ش��ح��ت �أن ك��ون��دي ظ��ه��ر ب�شكل مم��ي��ز يف ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة �ل���دوري 
�لثنائي لوتارو  م��ن خ��ط��ورة  ك��ث��رًي�  �إن���رت، حيث قلل  �أم���ام  �لأوروب�����ي 

مارتينيز وروميلو لوكاكو.
وذكرت �أن طول كوندي يبلغ 1.78 مرت، لكنه رغم ذلك يهيمن على 
بالإ�شافة  و�لعقلية  بالقوة �جل�شدية  يتميز  �أنه  كما  �لهو�ئية،  �لألعاب 

لكونه لعًبا نا�شًجا ومن�شبًطا يعرف كيف يلبي �حتياجات فريقه.

�لك�ضف عن كو�لي�س غ�ضب �ضو�ريز

بر�ضلونة يخطط ل�ضفقة م�ضتقبلية

�إقالة مدرب كورينثيان�س بعد 
�خل�ضارة �أمام باملري��س 

كورونا  بفريو�ض  كا�شكو،  ميلتون  ظهريه  �إ�شابة  ع��ن  بليت  ريفر  ن��ادي  �أع��ل��ن 
�مل�شتجد، وذلك قبل �أ�شبوع من مو�جهة �شاو باولو، يف �جلولة �لثالثة من دور 

�ملجموعات بكاأ�ض ليرتادوري�ض.
�لنتيجة  وج���اءت   19 كوفيد  لختبار  خ�شع  "كا�شكو  ب��ي��ان:  يف  �ل��ن��ادي  �أو���ش��ح 

�إيجابية"، م�شيفاً �أن �لالعب معزول �لآن ومل تظهر عليه �أعر��ض.
باولو �شمن مناف�شات  �شاو  �مل�شاركة يف مو�جهة  وبذلك لن يتمكن كا�شكو من 

�ملجموعة �لر�بعة.
�شيجري   بليت  بريفر  �لطبي �خلا�ض  �لفريق  �أن  �إىل  �ملحلية  �ل�شحف  و�أ�شارت 
غد� �لثنن �ملقبل، �ختبار�ت لباقي �أع�شاء �لفريق ل�شتبعاد �أي �إ�شابات �أخرى 
�جلولتن  م��ن  ن��ق��اط  ث���الث  ع��ل��ى  بليت  ري��ف��ر  حت�شل  �لآن،  وح��ت��ى  حمتملة. 
�ملا�شيتن يف دور �ملجموعات، حيث فاز على بينا�شيونال �لبريو�ين وخ�شر �أمام 

ليجا دي كيتو �لإكو�دوري.

ريفر بليت يعلن �إ�ضابة �أحد لعبيه بكورونا
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و�لوجهة  �ل��ع��امل  يف  �لثقافية  �ملنتزهات  �أك���ر  �أح���د  �لعاملية،  �لقرية  ك��ّرم��ت   
�لعائلية �لأوىل للثقافة و�لت�شوق و�لرتفيه يف �ملنطقة، �شركائها من �لهيئات 
وعرو�شها  خدماتها  بتقدمي  ت��اأّل��ق��ت  �لتي  �لتجارية  و�ملوؤ�ش�شات  �حلكومية 
وقّدمت  �ل�شيوف.  من  �ملالين  �أم��ام  �ملا�شي  و�لع�شرين  �لر�بع  �ملو�شم  خالل 
جلميع  تتويجاً  �لفئات  خمتلف  عن  للفائزين  مميزة  تذكارية  دروع  �لوجهة 
10 على موؤ�شر  9.1 من  �جلهود �ملبذولة يف �إجناح �ملو�شم �لذي حقق ن�شبة 
�شعادة �ل�شيوف. وي�شاهم �أكرث من 10،000 �شريك، ميثلون �أكرث من 90 
جن�شية، يف جناح مو��شم �لقرية �لعاملية، عر تقدمي جتارب ثقافية وترفيهية 
��شتثنائية للمالين من �ل�شيوف. يجدر �لذكر �أن �لوجهة يف طور �لإ�شتعد�د 
�ملقبل  �أكتوبر   25 يف  و�لع�شرين  �خلام�ض  مو�شمها  فعاليات  �إن��ط��الق  حالياً 
من  قدر  �أكر  على  للحفاظ  و�لعاملية  �ملحلية  �ملمار�شات  �أف�شل  تطبيق  و�شط 
و�لذي  �ل�شمانة  دبي  ختم  ل�شتالم  �أّهلها  مما  ل�شيوفها،  و�ل�شالمة  �لر�حة 
دبي  و�قت�شادية  �لتجاري  و�لت�شويق  �ل�شياحة  د�ئ��رة  بن  بالتعاون  يتم منحه 
للحفاظ  و�لتجزئة  �لرتفيه  يبذلها قطاع  �لتي  للجهود  تتويجاً  دبي،  وبلدية 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �أنوهي،  و�أع��رب بدر  �ل�شيوف.  على �شالمة مرتاديهم من 
للقرية �لعاملية، عن تقديره و�شكره لالأفر�د و�لفرق و�لهيئات �لذين �شاركو� 
�لتي يقدمها �شركاوؤنا يف  24، قائاًل: تلعب �جلهود �حلثيثة  �ملو�شم  يف جناح 
كل مو�شم دور�ً فاعاًل يف تقدمي جتارب ��شتثنائية ومميزة ل�شيوفنا من جميع 

�أركان �لعامل. يعتر �للتز�م و�لتفاين 
لل�شيوف  تن�شى  ل  ذك��ري��ات  تقدمي  يف 
�أح����د �أه����م �ل��ق��ي��م �ل��ت��ي ن��ع��م��ل ب��ه��ا مع 
ت��وف��ري عن�شر  �إىل  �إ���ش��اف��ًة  ���ش��رك��ائ��ن��ا، 
�مل���ف���اج���اأة يف ت��ق��دمي ك���ل م���ا ه���و فريد 
ومميز من حول �لعامل. تفخر �لقرية 
�لعاملية بالعمل بروح �لفريق �لو�حد مع 
جمموعة من �ل�شركاء �ملبدعن، �شو�ًء 
�ملوؤ�ش�شات  �أو  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات  م��ن 

�لتجارية، �حلري�شن على دعم جناحات �لوجهة يف كل مو�ش����م مبا ي�شاهم يف 
تعزيز �لن�شاط �ل�شياحي و�لقت�شادي لإمارة دبي. نحن �ش���عد�ء بالإعالن عن 
�لفائزين مبختلف �لفئات يف جو�ئز �ملو�ش����م �لر�بع و�لع�شرين، يف �حلن �لذي 
بذكرى  يحتفل  �ل��ذي  و�لع�شرين  �خلام�ض  �ملو�شم  �نطالق  نحو  جميعاً  نعمل 
�ليوبيل �لف�شي. وكّرمت �لقرية �لعاملية جميع �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
�لرئي�شية و�ل�شركاء �لر�شمين �لذين لعب����و� دور�ً بارز�ً يف جناح �ملو�شم، ومتكن 

�ل���ق���ري���ة �ل��ع��امل��ي��ة من 
درجات  �أق�شى  توفري 
�ل����������ر�ح����������ة مل�����الي�����ن 

عامل و�رنر بر�ذرز �أبوظبي تطلق عر�س ما بعد �ملدر�ضة خالل �ضهر �ضبتمرب
يتو��شل �ملرح و�لرتفيه يف عامل و�رنر بر�ذرز �أبوظبي مع �نطالق �لعام �لدر��شي �جلديد، 
حيث �أطلقت �ملدينة �لرتفيهية �ملغلقة �لأكر يف �لعامل عر�ض ما بعد �ملدر�شة �لذي يتيح 
لل�شيوف زيارة عامل و�رنر بر�ذرز �أبوظبي خالل �أيام �لأحد �إىل �لأربعاء من �ل�شاعة 4:00 

ع�شر�ً وحتى موعد �لإغالق عند �ل�شاعة 8:00 م�شاًء. 
ويتيح هذ� �لعر�ض، �لذي ي�شري لغاية 30 �شبتمر، ل�شيوف عامل و�رنر بر�ذرز �أبوظبي 
ترفيهياً  لعبة ومرفقاً   29 تتوفر من خالل  �لتي  �ملميزة  �لرتفيهية  بالتجارب  �ل�شتمتاع 
�لتي متكن �لأ�شدقاء  �لعرو�ض �لرتفيهية �حلّية و�لفريدة من نوعها  �إىل  �إ�شافة  عائلياً، 

و�لعائالت من �ل�شتمتاع بذكريات ل تن�شى.  
ول�شمان توفري جتربة ترفيهية �آمنة للجميع، تدعو عامل و�رنر بر�ذرز �أبوظبي �ل�شيوف 
�إىل �لتقيد باإجر�ء�ت �ل�شحة و�ل�شالمة مثل �شرورة حجز �لتذ�كر �إلكرتونياً لكافة �ل�شيوف 
�لبالغة  �لت�شغيلية  بال�شعة  �لل��ت��ز�م  بهدف  �ل�شنوية  �ل��دخ��ول  بطاقة  حاملي  ذل��ك  يف  مبا 
و�مل�شافات  بالتباعد  و�للتز�م  �لأوق��ات،  جميع  يف  �لكمامات  �رت��د�ء  �إىل  بالإ�شافة   ،30%
�لآمنة و�مل�شح �حلر�ري عند �لدخول، �إىل جانب تعقيم �ليدين بانتظام، و��شتخد�م حلول 

�لدفع �للكرتونية يف جميع �ملنافذ. 

�لقاب�ضة ADQ تعنّي رئي�ضًا جديدً� 
ملجل�س �إد�رة �ضوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية

�ل�شرفاء  ع��ل��ي  م��ع��ايل حم��م��د  ع��ن تعين   ADQ �ل��ق��اب�����ش��ة  �أع��ل��ن��ت   
�حلمادي رئي�شاً ملجل�ض �إد�رة �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية. 

�لرئي�ض  �ل�����ش��وي��دي،  ح�شن  حم��م��د  ���ش��ع��ادة  ق���ال  تعليقه،  م��ع��ر���ض  ويف 
بتحفيز   ADQ �لقاب�شة  ت��ل��ت��زم   :ADQ �لقاب�شة  ل���  �لتنفيذي 
وت���ع���زي���ز �أ�����ش����و�ق �ل����ت����د�ولت 
وق���ط���اع �خل���دم���ات �مل��ال��ي��ة يف 

�إمارة �أبوظبي..
 وم��ن ه��ذ� �ملنطلق ف��اإن �شوق 
�ملالية  ل����������الأور�ق  �أب����وظ����ب����ي 
ي�شّكل �أحد �لركائز �لرئي�شية 
م�����ايل عاملي  ����ش���وق  لإر������ش�����اء 
يتمتع بالنمو �مل�شتمر و�ملتانة 
و�مل���ق���وم���ات �ل��ع�����ش��ري��ة. ول 
م��ع��ايل حم��م��د علي  �أن  ���ش��ك 
ميتلك  �حل���م���ادي  �ل�����ش��رف��اء 
و�لت������ي  و����ش��������������������ع��ة  خ�����ر�ت 
ت�����دع�����م م���ن�������ش���ب���ه �جل����دي����د 
�ل�شوق،  �إد�رة  ملجل�ض  كرئي�ض 

للم�شاعدة يف تطوره و�لتقدم بثقة نحو �مل�شتقبل.
�لتنمية  د�ئ��رة  رئي�ض  من�شب  ي�شغل  �حل��م��ادي  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  ويجدر 
�أبوظبي  ���ش��وق  �إد�رة  جمل�ض  يف  ع�شو  وه��و  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة 

�لعاملي. 

�ل�ضارقة للفنون تعيد �فتتاح 
مبنى  �لطبق �لطائر بعد ترميمه

 �أعلنت موؤ�ش�شة �ل�شارقة للفنون عن �لنتهاء من �أعمال �لرتميم ملبنى 
�شبعينيات  منذ  �ل�شارقة  يف  �ملعمارية  �ملعامل  �أح��د  وهو  �لطائر،  �لطبق 

�لقرن �ملا�شي..
للفنانن  مبعر�ض  �جل��اري  �أي��ل��ول  �شبتمر-   26 ي��وم  �ملبنى  و�شيفتتح 

ليند�شي �شري�ض وكيث �شارجنت بعنو�ن لمكان �أقل من �لآن 3.
�ملوؤ�ش�شة  �إ���ش��ر�ف  حت��ت  �لأ���ش��ل��ي،  �ملبنى  ط��اب��ع  �ل��رتم��ي��م  ه��ذ�  ي�شتعيد 
منى  ت��دي��ره  �ل���ذي  �مل��ع��م��اري  للت�شميم  ك��ون��ت��ي��ن��وم  �شبي�ض  و����ش��ت��ودي��و 
وم�شاحة  �لطلق،  �لهو�ء  يف  جديدة  عامة  م�شاحة  �إ�شافة  مع  �مل�شفي، 
�لأر�شي ت�شم مقهى ومكتبة ومر�فق لالأن�شطة،  �لطابق  جمتمعية يف 
بحيث ي�شّكل �ملبنى وموقعه م�شاحة ح�شرية للموؤ�ش�شة و�لإمارة ب�شكل 
�إ�شافة  �ملجتمع،  �أف��ر�د  لكافة  و�إب��د�ع��ي  فني  كملتقى  و�شي�شتخدم  ع��ام، 

لحت�شانه �لر�مج و�لفعاليات �لعامة.
�ل�شكنية بالقرب من و�شط  �ملناطق  �لعديد من  �ملبنى عند تقاطع  يقع 
�ملدينة، وي�شكل جزء�ً من �لن�شيج �جلمايل و�لوجد�ين لقاطني �ل�شارقة، 
م�شتمد�ً   ،1978 �لعام  يف  و�فتتح  �ل�شبعينيات  منت�شف  يف  �شّيد  حيث 
وع�شر  �لوح�شية،  �لهند�شة  ت��اأث��ري�ت  ��شتوعب  م��زي��ج  م��ن  ت�شميمه 
�لت�شميمية  وت�شمل عنا�شره  �لفرتة،  تلك  �للذ�ن هيمنا على  �لف�شاء، 
�لبارزة، قبة د�ئرية و��شعة تطفو على حلقة موؤلفة من ثمانية �أعمدة، 
ومظلة على �شكل جنمة تلقي بظاللها على و�جهة بانور�مية مزججة 
على  باأعمدة  مدعومة  ومفتوحة،  م�شيئة  د�خلية  وم�شاحة  بالكامل، 

.Vشكل �حلرف �لإجنليزي�

 ASD فالي دبي ت�ضتخدم �أحدث �لتقنيات من
لتتبع �أغطية مقاعد �لطائر�ت وتنظيفها

 بد�أت فالي دبي ، با�شتخد�م �أحدث �لتقنيات �خلا�شة لتعقب دورة �لتنظيف 
يف مقاعد �لطائر�ت و�لتي تتيح متابعة وتعقب لكل غطاء مقعد للم�شاعدة 
يف �حلفاظ على �أعلى معايري �لنظافة و�ل�شالمة على منت �لطائرة. ويعزز 
 ASD  لذي تطوره �شركة� RFIDAeroTrack أحدث برنامج من�
خالل  من  �لطائرة  مقاعد  �أغطية  تنظيف  مر�قبة  خ��الل  من  �لكفاءة   ،
عالمات RFID �ملتقدمة تقنًيا و�لتي يتم �إرفاقها باأغطية �ملقاعد  �لتي 
تتعرف بكفاءة على �ملقاعد   ومتكن �شركة �لطري�ن من تتبع �أغطية �ملقاعد 
يف كل مرحلة من مر�حل دورة �لتنظيف و�لعمر �لفرت��شي عر �ملا�شحات 

و�ملل�شقات.  RFID ل�شوئية �ملحمولة�
يتم فح�ض �أغطية �ملقاعد عند �إز�لتها من �لطائرة ويتم �إخر�ج �أي غطاء 
مقعد و�شل �إىل �حلد �لأق�شى لعدد دور�ت �لتنظيف �خلا�شة به. يتم م�شح 
تعقبها  ويتم   ، �لغ�شيل  �إىل  �إر�شالها  �أخ��رى يف وقت  �ملتبقية مرة  �لأغطية 
دور�ت  لتتبع   ، �لتنظيف  م��ن  خمتلفة  م��ر�ح��ل  يف  عليها  ع��الم��ات  وو���ش��ع 

�لتنظيف �خلا�شة بها وعمرها.
للهند�شة  �لأول  �لرئي�ض  نائب   ، هيلز  ميك  ق��ال   ، �ل�شر�كة  على  وتعليًقا 
د�ئ��ًم��ا ع��ن ط��رق ج��دي��دة ومبتكرة  دب��ي: نحن نبحث  ف��الي  و�ل�شيانة يف 
   RFIDAeroTrack حلول   توفر  �لكفاءة.  حت�شن  على  مل�شاعدتنا 
�مل�شاعدة يف �إد�رة تنظيف �أغطية �ملقاعد لدينا با�شتخد�م �أحدث �لتطور�ت 

يف �لتكنولوجيا ، ونحن نتطلع �إىل �لفو�ئد �لتي �شتوفرها هذه �خلدمة .

�ضيرتك�س  تعنّي نائب رئي�س 
جديد ملنطقة �لأ�ضو�ق �لنا�ضئة

�أمري  تعين  عن  �شيرتك�ض  �أعلنت 
ل��رئ��ي�����ض منطقة  ن��ائ��ب��اً  ���ُش��ه��ر�ب��ي 
�لأ��������ش�������و�ق �ل���ن���ا����ش���ئ���ة، وب���خ���رة 
جت����اوزت �ل��ع��ق��دي��ن م��ن �ل��زم��ن يف 
�لأعمال،  وتطوير  �ملبيعات،  �إد�رة 
و�ل���ت���خ���ط���ي���ط �ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي، 
�لت�شريع  �أمري  �شيقود  و�لت�شويق، 
�ل���ع���م���الء يف  ب��ي��ئ��ات  ���ش��ح��اب��ة  �إىل 
��شتمر�رية  ل��ت��م��ك��ن  �مل���ن���ط���ق���ة 
�لأع���م���ال و�ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي �إىل 
من���اذج عمل ج��دي��دة، مب��ا يف ذلك 
م�شوؤول  و�شيكون  ُبعد.  عن  �لعمل 
ب�شكل مبا�شر �أمام �شريف �شديق، 
و�لع�شو  �لأول  �ل��رئ��ي�����ض  ن���ائ���ب 
�مل���ن���ت���دب ل�����ش��رك��ة  ���ش��ي��رتك�����ض يف 
�أوروبا و�ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا، 

و�شيكون مكان عمله يف دبي.

�لقرية �لعاملية تكّرم �ضركاء �ملو�ضم �لر�بع و�لع�ضرين 

كارفور تو�ضع خدماتها يف مركز 
دبي �ملايل �لعاملي مع خدمة ��ضتلمها بنف�ضك 

�لعربية  �لإم���ار�ت  �لفطيم يف  ماجد  �شركة  تديرها  �لتي  ك��ارف��ور،  �أعلنت   
�لعاملي،  �مل��ايل  دب��ي  مركز  جمّمع  يف  خدماتها  نطاق  تو�شيع  عن  �ملتحدة، 
�إطالقها لتكنولوجيا مبتكرة جديدة هي �لأوىل من نوعها يف  من خالل 
�لعاملي  �ملايل  دبي  �لبو�بة يف مركز  �أفينيو  زو�ر  باإمكان  �أ�شبح  �إذ  �ملنطقة. 
�ل�شتفادة من عرو�ض كارفور �لتناف�شية و�ل�شتمتاع بتجربة ت�شوق مرنة 
�لطلبات  ��شتالم  �شتوفر  و�لتي  �لآلية،  بنف�شك  ��شتلمها  من خالل خدمة 
�ملجر�ة عر �لإنرتنت من خالل روبوت خم�ش�ض لذلك، ما يوفر بدياًل 

مريحاً لنتظار تو�شيل هذه �لطلبات.

مبادرة �ضخ�ضية من خلف �حلبتور دعمًا للقطاع �ل�ضحي �للبناين
ق��ام فريق جمموعة  �أحمد �حلبتور،  �لإم��ار�ت��ي خلف  �لأع��م��ال  م��ب��ادرة �شخ�شية من رج��ل  يف 
�حلبتور يف لبنان بتقدمي معونات طبية طارئة لعدد من �مل�شت�شفيات �للبنانية. يف خطوة �أوىل، 
وتنفيذ�ً منه للخطة �لتي ر�شمها مل�شاعدة لبنان و�للبنانين عقب �لنفجار �ل�شخم �لذي وقع 
يف مرفاأ بريوت و�أحلق دمار� و��شعا بعدد كبري من �لأحياء و�ملباين و�مل�شت�شفيات، جرى توزيع 
للحياة  �ملنقذة  باملعد�ت  �إمد�دهم  ومت  �شرر�ً  �لأك��رث  �للبنانية  للم�شت�شفيات  طبية  م�شاعد�ت 
�لتي تتخطى قيمتها  �لطبية  �ملعد�ت و�لدو�ت  �لأ�شا�شية. ووزعت  �ل�شحية  �لرعاية  وخدمات 
�أمريكي على �مل�شت�شفيات �ملت�شررة يف خمتلف �ملناطق باإ�شر�ف �لقا�شي �ل�شيخ  �ملليوين دولر 
هذه  �شملت  وق��د  ب��ريوت.  يف  و�ملعلومات  للدر��شات  �لإ�شالمي  �ملركز  رئي�ض  عرميط،  خلدون 
�أوتيل  �حلريري،  رفيق  م�شت�شفى  رزق،  �مل�شرق،  �ملقا�شد،  ه��ارون،  �لتالية:  �مل�شت�شفيات  �ملبادرة 
ديو، م�شت�شفى قلب ي�شوع، �شان �شارل، �لوردية وم�شت�شفى �ملعونات جبيل. يف �إطار هذه �حلملة 

�خلريية �لإن�شانية، �أثنى �ل�شيخ خلدون عرميط على هذه �ملبادرة �لنوعية.

جامعة �أبوظبي تعني �لربوفي�ضور
 توما�س هوك�ضتيتلر نائبًا ملدير �جلامعة

ع��ي��ن��ت ج��ام��ع��ة �أب���وظ���ب���ي �ل��روف��ي�����ش��ور ت��وم��ا���ض ج��ي��ه توما�ض 
هوك�شتيتلر، �لذي يعتر من �ل�شخ�شيات �لأكادميية �لر�ئدة يف 
�ن�شم  حيث  �لأك��ادمي��ي��ة،  لل�شوؤون  �جلامعة  ملدير  نائباً  �ملنطقة، 
�أحمد،  وق��ار  �لروفي�شور  �إ�شر�ف  �جلامعة حتت  فريق عمل  �إىل 
مدير جامعة �أبوظبي. و�شيقدم �لروفي�شور هوك�شتيتلر، ب�شفته 
نائباً ملدير �جلامعة، �لتوجيه �ل�شرت�تيجي لالأن�شطة �لأكادميية 
مدير  مع  جنب  �إىل  جنباً  و�شيعمل  �جلامعة  يف  �لعلمي  و�لبحث 

ودبي،  �لعن  يف  �جلامعة  حرمي  وم��در�ء  و�ملالية،  �لإد�ري���ة  لل�شوؤون  �جلامعة  رئي�ض  ونائب  �جلامعة، 
قدماً  للم�شي  �لطلبة  �شوؤون  ومدير  �لتدري�ض،  هيئة  و�أع�شاء  �جلامعة،  يف  �خلم�ض  �لكليات  وعمد�ء 
�لأكادميي  و�لتطور  �لتدري�ض،  هيئة  �أع�شاء  و�أبحاث  �لأكادميية،  و�لر�مج  و�مل�شاقات  �ملناهج  بتطوير 

350 م���رت�ً  ع��ل��ى  خ���ا����ض مي���ت���ّد 
�إط����اللت خ��الب��ة. ويوّفر  وي��وّف��ر 
�مل���رم���وق خ��دم��ة مميزة  �مل��ن��ت��ج��ع 
مع ع�شرة مطاعم و�شالت ر�ئعة، 
م���ع �إي������الء �ه���ت���م���ام خ���ا����ض ب�����اأدّق 
فاخرة  جتربة  ل�شمان  �لتفا�شيل 
با�شتمر�ر  ي��ق��دم  حيث  ل�شيوفه، 
ل  باإقامة  َتِعُد  ��شتثنائية  عرو�شاً 

ُتن�شى.

حتى 30 دي�شمر 2020. ميكن 
باإطاللة من  �ل�شتمتاع  لل�شيوف 
�لعربي  �خلليج  مياه  على  �لأعلى 
طائرة  منت  على  مثرية  جولة  يف 
�إقامتهم  �أث����ن����اء  �جل���اي���روك���ب���رت 
�لطائرة  وت�����ش��ت��م��ل  �ل���ف���ن���دق  يف 
للطيار  م��ق��ع��دي��ن  ع��ل��ى  �ل��ف��ري��دة 
جتربة  ي����وف����ر  مم�����ا  و�ل���������ش����ي����ف، 

حو�يل  ب�شرعة  تطري  �لتي  �لآلية 
و�ح�شل  �ل�����ش��اع��ة،  يف  م��ي��اًل   35
و�لكت�شاف  �ملُ��غ��ام��رة  متعة  ع��ل��ى 
�لطبيعية  �مل��ن��اظ��ر  م�شاهدة  عند 

�خلالبة �ملوجودة يف �لأ�شفل.
�أ�شتوريا  و�ل�������دورف  ف���ن���دق  ُي���ع���ّد 
�ملُتمّيزة  �ل���وج���ه���ات  م���ن  و�ح�������د�ً 
ب�شاطئ  ينفرد  �خل��ي��م��ة،  ر�أ����ض  يف 

قدم،   1500 �رت��ف��اع  على  مثرية 
حيث ي�شتغرق م�شار �لرحلة �لتي 
للطري�ن  �جل��زي��رة  ن��ادي  ُيديرها 
�ل�شيوف  ت����اأخ����ذ  دق���ي���ق���ة.   20
و�ل�شتمتاع  �ل�����ش��اح��ل  ط���ول  ع��ل��ى 
لها  مثيل  ل  �إط����اللت  مب�شاهدة 
�جلميلة.  �لإم��������ارة  م���ع���امل  ع��ل��ى 
�لتي  و�مل��غ��ام��ر�ت  �لإث����ارة  وملحبي 

�أ�شتوريا  و�ل������دورف  ف��ن��دق  �أع��ل��ن 
�لفاخر  عر�شه  عن  �خليمة  ر�أ���ض 
�ل�����ذي ي��ت�����ش��ّم��ن جت���رب���ة ط���ري�ن 
ف�����ري�����دة ل���ل���ت���م���ّت���ع ب������الإط������اللت 
�لعربي  �خل���ل���ي���ج  ع���ل���ى  �خل����الب����ة 
يختارون  �لذين  �ل�شيوف  لكافة 
حجز �لإقامة يف جناح بغرفة نوم 
و�حدة �أو جناح تاور �أو جناح ملكي 

�لأدرينالن  م���ع���ّدلت  م��ن  ت��رف��ع 
�ل�شتمتاع  مي��ك��ن��ه��م  �ل���ع���روق،  يف 
�لتحليق  م���ن خ���الل  ب��ك��ل حل��ظ��ة 
وهي  بالطاقة  تعمل  �لتي  باملظلة 
بعربة  ت��ت��م��ي��ز  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ط���ائ���رة 
ت��ع��م��ل ب���امل���روح���ة وم��ع��ل��ق��ة حتت 
برفقة  �ل��ط��ري�ن  ميكنك  م��ظ��ل��ة. 
�أحد �ملدربن �ملحرتفن، يف �ملظلة 

متّتع برفاهية �لأجنحة �لفاخرة  وحّلق فوق مياه �خلليج �لر�ئعة



 
يف �لعلن معلم.. ويف �خلفاء يعتدي على تالميذه

�أ�شتاذ يف مدر�شة لريا�شة م�شارع  على مدى �شنو�ت طويلة، ظل 
�خلفاء  لكنه يف  �لكثريون،  �ل��ذي يحرتمه  �لثري�ن ميار�ض عمله 

كان يعتدي جن�شيا على تالميذه من �لذكور و�لإناث.
�أعلنت �ل�شلطات �لإ�شبانية توقيف �لأ�شتاذ  �أم�ض �لأول �جلمعة  و 
�لذي يعمل يف مدر�شة لريا�شة م�شارعة �لثري�ن يف مدينة مر�شيا، 
جنوب غربي �إ�شبانيا، لال�شتباه بارتكابه �عتد�ء�ت جن�شية يف حق 

تالميذه، و�شط دلئل قوية تدينه.
عاما،   69 �لعمر  من  �لبالغ  �لرجل  �أن  �إىل  لل�شرطة  بيان  و�أ���ش��ار 
 10 عن  يقل  ل  ما  �شنو�ت  م��دى  على  �غت�شب  �أو  جن�شيا  �عتدى 
�أ�شخا�ض، ترت�وح �أعمارهم حاليا بن 11 و27، وفق وكالة فر�ن�ض 

بر�ض.
وُيتهم �لأ�شتاذ �ل�شتيني بارتكاب �عتد�ء�ت جن�شية و��شتخد�م مو�د 

�إباحية فيها ��شتغالل جن�شي لالأطفال.
من  تالميذه  ي��ج��ذب  ك��ان��ت  �ل��رج��ل  �أن  �لتحقيق  عنا�شر  وبّينت 
�جلن�شن �إىل منزله بحجة عر�ض فيديوهات مرتبطة مب�شارعة 

�لثري�ن، لكنه كان يقوم بعمليات "تدليك عالجية" لهم.
و�كت�شف �ملحققون �إثر مد�همة منزله، "من�شدة �لتدليك" �لتي 
كان ي�شتخدمها �لرجل لالعتد�ء جن�شيا على �شحاياه. و�أو�شحت 
�أربع  �لتعليم يف هذه �ملدر�شة منذ  �أن �لرجل كان يتوىل  �ل�شرطة 

�شنو�ت، غري �أن بع�ض �لوقائع تعود �إىل ما قبل ت�شلمه �لوظيفة.
و�أوقف �ل�شرطة رجال ثانيا يبلغ من �لعمر 51 عاما، على خلفية 
ت�شرته على ممار�شات �لأ�شتاذ رغم علمه بها. ويتو��شل �لتحقيق 

لتحديد وجود �شحايا �آخرين حمتملن.

وفاة ماأ�ضاوية بلحظة قطف �لكمرثي
لقي مر�هق ومز�رع يف جامايكا حتفهما، بعد �أن �شربتهما �شاعقة 
�لغربية  �جل��ن��وب��ي��ة  �ملنطقة  يف  للكمرثى  قطفهما  �أث��ن��اء  ب���رق، 

للجزيرة، ح�شبما ذكرت �ل�شرطة �أول �أول �أم�ض �خلمي�ض.
و�أو�شحت �ل�شلطات يف جامايكا �أن �ل�شحيتن هما ريكاردو في�شر 
)14 عاما(، و�شيلدون كاين )30 عاما(. وقال م�شوؤولون يف بيان 
�شانت  �أبر�شية  �ملا�شي يف  �لأربعاء  �حل��ادث  توفيا من ج��ر�ء  �إنهما 

�إليز�بيث، بح�شب ما نقلت "�أ�شو�شيتد بر�ض".

�أ�ضهل عملية �ضبط خمدر�ت يف �لعامل
ح��ت��ى يف �أك���رث �أح��الم��ه��م وردي����ة، مل ي��ت��وق��ع ���ش��ب��اط �ل�����ش��رط��ة يف 
بطريقة  �مل��خ��در�ت  م��ن  �شخمة  كمية  على  ي��ع��رثو�  �أن  �أ�شرت�ليا 

�شهلة، حتى دون بذل جهد يذكر.
فقد  �لأمريكية"،  �أن  �أن  "�شي  �شبكة  �أوردتها  �لتي  �لتفا�شيل  ويف 
نيو  كاملتعاد يف مركزهم مبقاطعة  �ل�شرطة جال�شن  �شباط  كان 

�شاوث ويلز �شمال �شرقي �لبالد.
وفجاأة، �شمعو� دويا كبري�، ليكت�شفو� �أن �شاحنة �شغرية ��شطدمت 

ب�شيارتن تابعتن لل�شرطة �أمام �ملركز وفرت من �ملكان.
وبعد مالحقة ب�شيطة �عتمدت على �لكامري�ت و�إف��اد�ت �ل�شهود، 
و�شائقها،  �ل�شاحنة  على  �لعثور  من  �لأ�شرت�لية  �ل�شرطة  متكنت 

�لذي كان يت�شرف ب�شكل مريب.
خمدر  م��ن  �شخمة  بكميات  معبئة  �أن��ه��ا  ت��ب��ن  تفتي�شها،  ول���دى 
273 كيلوغر�ما، وتقدر قيمتها بنحو 145  "ميثامفيتامن" تزن 

مليون دولر �أمريكي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�أنثى ثعبان ت�ضع 7 بي�ضات  دون ذكر
يحاول �خلر�ء يف حديقة حيو�ن بالوليات �ملتحدة حل لغز علمي فريد من نوعه، يتمثل يف معرفة كيف و�شعت 

�أنثى ثعبان، تبلغ من �لعمر 62 عاما، 7 بي�شات، وذلك رغم عدم �قرت�بها من �أي ذكر، ملدة عقدين على �لأقل.
يف  تعي�ض  �لتي   ،"Python" وك�شفت �شحيفة "�شانت لوي�ض بو�شت دي�شبات�ض" �أن 3 من بي�شات �أنثى ثعبان �لكرة
حديقة حيو�ن �شانت لوي�ض، نقلت �إىل حا�شنة، بينما ��شتخدمت �ثنتان لأخذ عينات ور�ثية، فيما ف�شدت �لبي�شتان 

�ملتبقيتان. وو�شعت �لأنثى بي�شها يف 23 يوليو �ملا�شي، علما باأنه يجب �أن يفق�ض يف غ�شون �شهر تقريًبا.
وقال مارك و�نر، مدير علم �لزو�حف بحديقة �حليو�ن يف ولية مي�شوري، �إنه من غري �ملعتاد، �إن مل يكن نادًر�، �أن 
تتكاثر ثعابن �لكرة دون �ت�شال جن�شي، وذلك رغم �أن �لإناث تقوم �أحيانا بتخزين �حليو�نات �ملنوية لتاأخري عملية 
�لإخ�شاب. و�شتو�شح �لعينة �جلينية ما �إذ� كان مت �إنتاج �لبي�ض عن طريق �لت�شال �جلن�شي �أو �لالجن�شي، وهو ما 

ي�شمى �لتو�لد �لعذري �لختياري.
وثعبان �لكرة �لوحيد �لآخر يف حديقة حيو�ن �شانت لوي�ض، ذكر، يبلغ من �لعمر حو�يل 31 عاًما. وهو، مثل �لأنثى، 
لي�ض معرو�شا للعامة. و�شبق �أن و�شعت �أنثى �لثعبان، �لتي حتمل يف �حلديقة ��شما يقت�شر على رقم 361003، 

عدد� من �لبي�ض عام 1990، �أي قبل 30 عاما.
وقال و�نر �إن �لتكاثر بهذه �لطريقة غري معتاد لأن ثعابن �لكرة، �ملعروفة �أي�شا با�شم "�لثعبان �مللكي"، تتوقف عن 

و�شع �لبي�ض قبل فرتة طويلة من بلوغها �ل�شتينيات من عمرها.
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جنم بوليوود يتناول بول �لأبقار يوميا
موؤكد�  ج��د�،  يومية خا�شة  ع��ادة  كومار، عن  �أك�شاي  بوليوود،  ك�شف جنم 
�أنه ي�شرب يوميا بول �لبقر، �لذي ين�شب عدد متز�يد من �لهنود له منافع 

عالجية �شد �أمر��ض عدة، بينها كوفيد19-.
ناريندر�  �لهندي  �ل���وزر�ء  رئي�ض  حل��زب  �ل�شديد  بتاأييده  �ملمثل  وُي��ع��رف 
لتطوير منتجات حم�شرة من  �ل���دولر�ت  ي�شتثمر مالين  �ل��ذي  م��ودي 

بول �أو روث هذه �حليو�نات �لتي يقد�شها �لهندو�ض �ملتدّيون.
�أو �ل�شرطان  ويعزى لهذه �ملنتجات قدر�ت مفرت�شة يف مكافحة �ل�شكري 
علمية  در��شة  �أي  تثبت  مل  لكن  �لأ�شنان،  معجون  �شنع  يف  ُت�شتخدم  كما  

متكاملة هذه �ملز�يا �ملزعومة.
عر  ح��و�ر  خ��الل  �ملعلومات  ه��ذه  عاما،   53 �لبالغ  كومار،  �أك�شاي  وك�شف 
ل��ل��رتوي��ج ل��رن��ام��ج تلفزيوين م��ع �ملغامر  �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي  و���ش��ائ��ل 

�لريطاين بري غريلز.
�لفيلة،  ف�شالت  من  �ملح�شر  �ل�شاي  �لرجالن  يتناول  �لرنامج،  وخ��الل 

د�خل حممية منور هندية.
�أتناول  قلقا.  �أك��ن  "مل  �ملحادثة  قر�شي خالل  للممثلة هوما  كومار  وق��ال 
�لهندي  �لتقليدي  �لطب  �لعالجية يف  مز�ياه  �أج��ل  من  يوميا  �لبقر  بول 

)�أيورفريد�(، وهذ� �شر �رتياحي".

�أبرز خبري �أمريكي يجيب: متى تعود حياة ما قبل كورونا؟
ك�شف �لدكتور �أنتوين فاوت�شي، كبري خر�ء �لأمر��ض �ملعدية يف �لوليات 
�ملتحدة، �ملوعد �ملتوقع ل�شتئناف �حلياة �لطبيعية، م�شري� يف �لوقت نف�شه 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ب��اأن  تر�مب  دونالد  �لرئي�ض  تقييم  مع  يختلف  �أن��ه  �إىل 

حتا�شر جائحة فريو�ض كورونا.
وقال فاوت�شي، �لذي يدير �ملعهد �لوطني للح�شا�شية و�لأمر��ض �ملعدية، �إن 
�لوليات �ملتحدة بد�أت مو�شم �لإنفلونز� بت�شجيل معدل مرتفع لإ�شابات 
فريو�ض كورونا بلغ حو�يل 40 �ألف �إ�شابة جديدة يوميا، و�ألف حالة وفاة 

يوميا يف �ملتو�شط.
�خلناق"  "ت�شيق  �ملتحدة  �لوليات  �إن  يعتقد  �إن��ه  تر�مب  قال  و�خلمي�ض، 
"�أجد  �لتلفزيونية  )�إم.�إ�ض.�إن.بي.�شي(  لقناة  فاوت�شي  وقال  �لأزم��ة.  على 
نف�شي م�شطر� لالختالف مع ذلك، لأنك �إذ� كنت تنظر �إىل �ل�شيء �لذي 
عن  تتحدث  كنت  "�إذ�  و�أ�شاف:  ذكرته للتو، فاإن �لإح�شاء�ت... مقلقة". 
�لعودة �إىل درجة من �حلياة �لطبيعية، �لتي ت�شبه ما كنا عليه قبل كوفيد-
19، ف�شيكون ذلك خالل عام 2021، ورمبا حتى قرب نهاية عام 2021". 
تر�مب  ��شتاأنفها  �لتي  �ملفتوحة  �لنتخابية  �لتجمعات  فاوت�شي عن  و�ُشئل 
�لتي يناف�شه فيها �لدميقر�طي  �لثالث من نوفمر،  ��شتعد�د� لنتخابات 

جو بايدن، فقال �إنها حمفوفة باملخاطر "متاما".

ياليتز� تقتحم عامل 
�ملوؤثرين على يوتيوب

ياليتز�  �ملك�شيكية  �ملمثلة  �أظهرت 
تتوقف  ل  م�شريتها  �أن  �أباري�شيو 
روم�����ا )2018،  ف��ي��ل��م  ع��ن��د جن����اح 
ل��ل��ن��و�ي��ا �حل�شنة  ���ش��ف��رية  وك��ون��ه��ا 
موؤثرة  ���ش��ارت  بعدما  لليون�شكو، 

على موقع يوتيوب.
�لأ���ش��ب��وع يف  ه���ذ�  �ملمثلة  وق��دم��ت 
�شناعة  فنانة  مع  حمادثة  قناتها 
�لن�شيج ماريا �ندينا، لإبر�ز �أهمية 

�لعمل �ليدوي �ملك�شيكي.
�أو�خ�����ر يوليو  �مل��م��ث��ل��ة يف  و�أع��ل��ن��ت 
ق���ن���ات���ه���ا على  )مت���������وز( و������ش�����ول 

يوتيوب.
وح��ق��ق��ت م��ن��ذ ذل����ك �حل����ن �أكرث 
معهم  تتناول  متابع  �أل��ف   40 م��ن 
وحتى  وط���م���وح���ات���ه���م  ع����اد�ت����ه����م 

عيوبهم �خلا�شة.
�لفيديو  م��ق��اط��ع  يف  ي��ظ��ه��ر  ك��م��ا 
�لتي  بالن�شاء  قائمة  بها  �خلا�شة 
من  ل��ل��وق��اي��ة  ور���ش��ائ��ل  تع�شقهن 

فريو�ض كورونا )كوفيد 19(.
لها  بالن�شبة  �ل��ق��ن��اة  �أي�����ش��اً  وت��ع��د 
تتحدث  �شخ�شية  م��دون��ة  مبثابة 

فيها عن م�شاعرها.

درع �ضد �ل�ضجيج 
�شّد  "درعا  ���ش��ن��غ��اف��ورة  يف  ب��اح��ث��ون  ي���ج���ّرب 
من  �لآت��ي��ة  �ل�شّجة  على  تق�شي  �ل�شجيج" 
�خل����ارج يف �ل�����ش��ّق��ة ب��و����ش��ط��ة م���ك���ّر�ت �شوت 
�لأمر  ويق�شي  مفتوحة.  ن��اف��ذة  �أم���ام  تو�شع 
�ل�شّجة"،  على  للق�شاء  �ل�شّجة  "��شتخد�م  ب� 
�ل���ذي يقود  ق���ال غ���ان وون-���ش��ن��غ  بح�شب م��ا 
�مل�شروع يف جامعة  ه��ذ�  �لأب��ح��اث ح��ول  فريق 
نانيانغ للتكنولوجيا يف هونغ كونغ حيث غالبا 
من  �لآتية  �ل�شو�شاء  من  �ل�شكان  ي�شتكي  ما 
�خلارج. وقد و�شع �لباحثون 24 مكّر� �شوتيا 
�شغري� على �شبكة معدنية �أمام نافذة مفتوحة 
�ل�شجيج".  �شّد  "درعا  ي�شّمونه  م��ا  لت�شكيل 
وعندما حتدث �شّجة ما، يف زحمة �شري �أو عند 
مرور �لقطار مثال، ي�شدر هذ� �لنظام موجات 
�ل�شّقة  �إىل  �ل����و�رد  �ل�شجيج  تبطل  �شوتية 
يخّف�ض  �أن  �لنظام  لهذ�  وميكن  �خل��ارج.  من 
�ل�شّجة مبعّدل 10 دي�شيبل، وهو �أكرث فعالية 
يف ما يخ�ّض �ل�شجيج �ل�شادر عن �لقطار�ت �أو 
ور�شات �لبناء، لكن ل مفعول له على �أ�شو�ت 

لي�شت يف �حل�شبان، مثل نباح كلب.

 ت�ضاب بحروق ب�ضبب دو�ء م�ضاد لالكتئاب 
�أ�شيبت �شابة �أمريكية برد فعل حت�ش�شي مروع ت�شبب لها 
بحروق د�خلية �أدخلتها يف غيبوبة ملدة �شهر، بعدما تناوًل 

دو�ُء م�شاد�ً للقلق.
بتناول  ع���ام���اً(  م��وري��ن��و )17  ب��ري��ان��ال��ي��ز  ب�����د�أت  ب��ع��دم��ا 
�لأدوية �مل�شادة للقلق مل�شاعدتها على �لتغلب على �لقلق 
وح�شا�شية  �لعينن  يف  �آلم  من  تعاين  ب��د�أت  و�لكتئاب، 
حي  يف  تعي�ض  �لتي  �ل�شابة  لكن  �شديد.  و�إره���اق  لل�شوء 
كيلن بولية تك�شا�ض ظنت باأن ما حدث جمرد �أعر��ض 

جانبية لالأدوية و�أنها �شتختفي خالل وقت ق�شري.
من  تعاين  وب���د�أت  �ل�شابة  حالة  ���ش��اءت  �أ�شبوعن،  وبعد 
لدخول  ��شطرها  م��ا  �جل��ل��د،  يف  وتق�شر  ���ش��دي��دة،  حمى 
�مل�شت�شفى. وخالل وقت ق�شري دخلت �ل�شابة يف غيبوبة، 
حيث �أخر �لأطباء و�لدتها �أوديليز )55 عاماً( �أن �بنتها 

قد ل ت�شتيقظ �أبد�ً.
جون�شون،  �شتيفنز  متالزمة  من  تعاين  برياناليز  كانت 
وهو ��شطر�ب نادر وخطري يف �جللد و�لأغ�شية �ملخاطية 
يوؤدي �إىل موت �لطبقة �لعليا من �جللد وعادة ما يكون 
�أعاين  "كنت  برياناليز:  وقالت  ل��الأدوي��ة.  فعل  رد  �شببه 
من بع�ض م�شاكل �ل�شحة �لعقلية، لذ� و�شف يل طبيبي 
بع�ض �لأدوية للم�شاعدة يف �لتعامل مع �لقلق و�لكتئاب. 
على  �أنني  �أ�شعر  مبا�شرة. مل  �أخذها  بعد  بتوعك  �شعرت 
�إىل  �لنظر  �أ�شتطع  ومل  ت��وؤمل��اين  عيناي  كانت  طبيعتي، 
معي  ح��دث  م��ا  �أن  �عتقدت  بال�شعف.  �شعرت  �لأ���ش��و�ء، 

جمرد ردة فعل طبيعية على �لدو�ء"

�لعثور على �ضفينة نازية بعد 80 عاما من �إغر�قها
ُعرث قبالة �ل�شو�حل �لرنويجية على �شفينة "كارلزرويه" 
�لنازية �لتي �أغرقت �شنة 1940، حيث �كٌت�ِشف حطامها 
معاينة  خ��الل  تقريبا  م��رت   500 عمق  على  م�شادفة 

�شلك كهربائي بحري.
وقال �أويل بيرت هوبر�شتاد، �أحد كبار �ملهند�شن يف �شركة 
ت�شريحات  يف  �لكهربائي،  لل�شلك  �مل�شّغلة  "�شتاتنت" 
"يف بع�ض �لأح���ي���ان ن��ع��رث على  ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����ض ب��ر���ض: 
�آث����ار ت��اري��خ��ي��ة، لكننا مل ن��ع��رث ي��وم��ا ع��ل��ى ح��ط��ام بهذه 

�لأهمية".
 174 طولها  �لبالغ  �لأمل��ان��ي��ة  �حلربية  �ل�شفينة  وك��ان��ت 
م���رت� ق��د �أر���ش��ل��ت يف �إط����ار عملية غ���زو �ل��رنوي��ج خالل 

�حلرب �لعاملية �لثانية.
وبعد �إنز�ل �جلنود يف �لتا�شع من �أبريل 1940 تعّر�شت 
تهاجمها  �أن  قبل  �لرنويجية  �ل��ق��و�ت  قبل  م��ن  لهجوم 
�لقو�ت  ف��ق��ّررت  بطوربيد،  ن�شفتها  بريطانية  غ��ّو����ش��ة 
جنوب  يف  كري�شتيان�شاند  مرفاأ  قبالة  �إغر�قها  �لأملانية 

�لرنويج.
وقبل ثالث �شنو�ت، ر�شدت �أجهزة �شونار حطاما بالقرب 
غري  بالدمنارك،  �لرنويج  يربط  �لتوتر  عايل  كابل  من 
من  مبزيد  تقوم  ل�"�شتاتنت" ك��ي  يت�شّن   مل  �ل��وق��ت  �أن 

�لأبحاث، بح�شب ما �أفادت �ل�شركة.

مك�ضيكيات غا�ضبات ي�ضعلن 
�لنار يف مبنى حكومي

�أ�شرمت نا�شطات يف �ملك�شيك �لنار 
حكومية  حقوقية  جلنة  مبنى  يف 
�جلمعة  �لأول  �أم�ض  �لبالد  و�شط 
�لعنف  ج����ر�ئ����م  ع���ل���ى  �ح���ت���ج���اج���ا 

و�لقتل �لتي تطال �لن�شاء.
"رويرتز" �أن��ه بعد  وذك���رت وك��ال��ة 
�ملبنى،  �شعار�ت على ج��در�ن  كتابة 
ملثمة  �م������ر�أة   25 ن��ح��و  ح��ط��م��ت 
�ملبنى  ي��ق��ت��ح��م��ن  �أن  ق��ب��ل  �ل���ب���اب، 
و�أ�شافت  بد�خله.  وي�شعلن حريقا 
ور�شقن  �ملبنى  غ���ادرن  �لن�شاء  �أن 
بزجاجات  �خل���ارج���ي���ة  ج����در�ن����ه 

مولوتوف.
�إن  مك�شيكو  ولي��ة  حكومة  وقالت 
وقد  �م���ر�أة،   13 �عتقلت  �ل�شرطة 
�أف���رج���ت ع��ن��ه��ن ب��ع��د ذل����ك، عقب 
و�شائل  �ج��ت��اح��ت  غ�����ش��ب  م���وج���ة 
�ل��ت��و����ش��ل �لج���ت���م���اع���ي، ب��ع��د �أن 
ب�شورة  �لأم������ن  ق�����و�ت  ع��ام��ل��ت��ه��ن 

خ�شنة للغاية.
و�لأ�شبوع �ملا�شي، �حتلت نا�شطات 
حقوق  للجنة  �لرئي�شية  �مل��ك��ات��ب 
�لعا�شمة  يف  �لحت���ادي���ة  �لإن�����ش��ان 
للمطالبة  ����ش���ي���ت���ي،  م���ك�������ش���ي���ك���و 
قتلن  �ل��الئ��ي  للن�شاء  بالق�شا�ض 
�أو حتى  ي��ت��م ح��ل��ه��ا  ق�����ش��اي��ا مل  يف 

�لتحقيق فيها ب�شكل مالئم.
و�أ�شارت بيانات ر�شمية �إىل �أن قتل 
5.4 يف  �لن�شاء ب�شبب جن�شهن ز�د 
�ملئة بن يناير ويوليو يف �ملك�شيك، 
باملقارنة مع نف�ض �لفرتة من �لعام 

�ملا�شي.
�مل��ا���ش��ي وح���ده �شهدت  ي��ول��ي��و  ويف 

�ملك�شيك مقتل 74 �مر�أة.

�عتد�ء جماعي على قا�ضرتني.. و�لكامري�ت ت�ضبط �ملجرمني
حتركت �ل�شلطات �لإيطالية ب�شكل فوري بعد وقوع 
جرمية �عتد�ء جماعي على قا�شرتن بريطانيتن 

جنوبي �لبالد.
�أوقفت  �ل�شلطات  �أن  بر�ض،  فر�ن�ض  وكالة  وذك��رت 
ع�شرة  �لتا�شعة  �أعمارهم بن  ت��رت�وح  رجال  �أربعة 
بالق�شية،  �لتحقيق  �إط��ار  يف  و�لع�شرين  و�لثالثة 
يف  �لعام  �ملدعي  �أرجنتو،  بييرتو  �أعلن  ما  بح�شب 

ماتري�، كرى مدن منطقة بازيليكاتا �جلنوبية.
وقد تعر�شت فتاتان بريطانيتان، وهما �شديقتان 
�ملنطقة، بح�شب و�شائل  �إحد�هما من  �أهل  يتحدر 
�إعالم �إيطالية، لالغت�شاب مر�ت عدة ليل 7 �إىل 
8 �شبتمر خالل �شهرة �أقيمت يف فيال يف ماركونيا 
من  كيلومرت�   30 نحو  بعد  على  بي�شتيت�شي،  دي 

جنوب ماتري�.
لإح���دى  ت�شجيال  �لإي��ط��ال��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة  ون�����ش��رت 
�لفيال،  مثبتة يف  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �مل��ر�ق��ب��ة  ك��ام��ري�ت 
وي��ظ��ه��ر ع���دد� م��ن �ل���رج���ال وه���م ي��ج��رون �إحدى 

�لتي  �لأدل��ة  �أح��د  �لت�شجيل  هذ�  وكانت  �لفتاتن. 
و�أث���ارت جرمية  �ملتهمن.  على  �لقب�ض  �إىل  ق��ادت 
�ل��ب��ل��دة، بح�شب  �جل��م��اع��ي �شدمة يف  �لغ��ت�����ش��اب 

�شحيفة "ديلي ميل" �لريطانية.
من  "م�شتفيدين  �ل�شحيتن،  من  �شابان  وتقّرب 
�لآخرين  �ل�شابن  �أن  ويعتقد  �لكحول.  تناولهما 
�لغت�شاب  و�شال يف فرتة لحقة وج��رت عمليات 
يف حقل تابع للفيال"، وفق ما نقلت وكالة �لأنباء 

�لإيطالية "�يه جي �آي" عن �ملدعي �لعام.
و�أفاد هذ� �لأخري باأن �ل�شرطة ل تز�ل تبحث عن 
���ش��ارك��و� يف ذ�ك �لغت�شاب  �آخ��ري��ن  �أرب��ع��ة رج���ال 
من  هم  �لأرب��ع��ة  �ملوقوفن  �أن  م�شيفا  �جلماعي، 

�ملنطقة وللبع�ض منهم �شو�بق ق�شائية.
وروت �لفتاتان، وهما يف قر�بة �خلام�شة ع�شرة من 
�ملنزل،  �إىل  �لعمر، ما ح�شل معهما عند عودتهما 
فطلب �لأهل �شيارة �إ�شعاف نقلتهما �إىل م�شت�شفى 

يف ماتري�.

�ضيلينا غوميز دخلت مركزً� 
لل�ضحة �لعقلية 

�لنف�شي  لل�شغط  تعر�شت  �أنها  غوميز   �لعاملية  �شيلينا  �لفنانة  ك�شفت 
�لأ�شو�ء  ع��ن  �لب��ت��ع��اد  ق���ررت  �ل�شبب  ول��ه��ذ�  �ملهنية،  م�شريتها  خ��الل 
ملدة �شنتن، و�للجوء �إىل مركز لل�شحة �لعقلية للح�شول على �لعالج 
ت�شارب  من  �ملا�شي  يف  تعاين  كانت  �أنها  �إىل  م�شرية  وتابعت  �ملنا�شب. 

�مل�شاعر وعدم قدرتها على �ل�شيطرة على �أحا�شي�شها.
�مل�شاهد  �شيلينا عن ندمها على  Allure، عرت  ويف حديث مع جملة 
�أم��ور� ل تعر عني، كان هناك �شغط  "فعلت   : �لتي قدمتها  �جلريئة 
كبري لأبدو بالغة �أكرث يف �ألبومي Revival، و�شعرت بحاجة �إىل ك�شف 

ج�شدي.. يف �حلقيقة مل �أ�شعر باأنني ذلك �ل�شخ�ض".

املمثلة الفرن�صية �صيلني �صاليت خالل فعالية لتقدمي فيلم Rouge خالل مهرجان ال�صينما الأمريكية 46 يف دوفيل , �صمال غرب فرن�صا. ا ف ب


