يف �إجراء ا�ستباقي  ..فريق الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني
للكوارث الطبيعية يناق�ش م�ستجدات احلالة املدارية «�شاهني»

�ص 04

املر�أة تُعزّز ح�ضورها الفاعل يف معر�ض

•• �أبوظبي-وام:

�أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية

عقد فريق ال�ط��وارئ والأزم��ات و ال�ك��وارث الوطني للكوارث الطبيعية اجتماعه
الثاين ملناق�شة م�ستجدات احلالة املدارية (�شاهني) وذلك ب�إ�شراف الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزم��ات وال�ك��وارث ومب�شاركة املركز الوطني للأر�صاد و وزارة
الداخلية وقيادات ال�شرطة املحلية.
ناق�ش الفريق خالل الإجتماع و�ضع �أهم التدابري االحرتازية يف حال ت�أثر الدولة
باحلالة املدارية (�شاهني) خا�صة باملناطق ال�شرقية املطلة على بحر عمان وفق
�سيناريوهات متوقع وقوعها خالل الفرتة املقبلة.
وتطرقت اجلهات امل�شاركة باالجتماع �إىل و�ضع عدد من الإج��راءات اال�ستباقية
الالزمة ل�ضمان �سالمة اجلمهور وا�ستمرارية عمل اجلهات احليوية يف املناطق
املت�أثرة.
يف ختام االجتماع �أكد امل�شاركون على �ضمان ا�ستمرارية عمل املرافق احليوية وذلك
بالتن�سيق مع ال�شركاء من القيادات ال�شرطية وهيئة الهالل الأحمر.
مواقــيت ال�صالة
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غوا�صات وطائرات :عندما تدفع
فرن�سا ثمنا ً باهظا ً ل�سذاجتها!...
�ص 18

الفجر الريا�ضي

بنزميا :انتقال مبابي �إىل

ريال مدريد م�س�ألة وقت

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
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�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

فريق مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية يف الأردن للإ�شراف
على عمليات توزيع الدعم الغذائي �ضمن حملة  100مليون وجبة

عمان  -وام:
•• ّ

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله رئي�س رواندا (وام)

حممد بن را�شد خالل لقائه وزير اخلارجية الفرن�سي (وام)

زار �أجنحة ال�سعودية و�سلطنة عمان وفرن�سا يف �إك�سبو  2020دبي حممد بن زايد يبحث مع رئي�سي رواندا و�أوغندا
آفاق
�
معه
ويناق�ش
فرن�سا
خارجية
وزير
يلتقي
را�شد
بن
حممد
العالقات الثنائية والق�ضايا الإقليمية والدولية

التعاون بني البلدين للم�ساهمة يف �صنع م�ستقبل �أف�ضل للإن�سانية
•• دبي-وام:

ال�ت�ق��ى ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء
حاكم دبي رعاه اهلل ،ع�صر �أم�س ال�سبت يرافقه �سمو
ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ويل
عهد دبي و�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل

مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير املالية ،معايل جان �إيف لودريان ،وزير خارجية
فرن�سا ،وذل��ك خ�لال زي ��ارة �سموه �إىل مقر اجلناح
الفرن�سي يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي .
م��ن ج�ه��ة اخ ��رى زار ��س�م��وه �أم ����س ج�ن��اح��ي اململكة
العربية ال�سعودية و�سلطنة عمان ال�شقيقني.
(التفا�صيل �ص)3-2

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ف�خ��ام��ة ب��ول ك��اغ��ام��ي رئ�ي����س جمهورية
روان��دا ال�صديقة ال��ذي ي��زور الدولة للم�شاركة يف
فعاليات ال��دورة ال�ـ  14مل�ؤمتر ال�سيا�سات العاملي
الذي ت�ست�ضيفه �أبوظبي خالل الفرتة من الأول
�إىل الثالث من �شهر �أكتوبر اجلاري.

و رحب �سموه بالرئي�س الرواندي والوفد املرافق
م� ��ؤك ��دا الأه �م �ي��ة ال �ت��ي ت��ول �ي �ه��ا دول� ��ة الإم� � ��ارات
ل�ل�ع�لاق��ات م��ع روان� ��دا وال �ق ��ارة الأف��ري �ق �ي��ة عامة
ان �ط�لاق��ا م��ن ق��اع��دة ال �ت �ع��اون وال �ع �م��ل امل�شرتك
وا�ستثمار الفر�ص املتاحة من �أجل التنمية والرخاء
وال�سالم للجميع.
كما ا�ستقبل �سموه ،فخامة الرئي�س يوري كاغوتا
مو�سيفيني رئي�س جمهورية �أوغندا ال�صديقة.
(التفا�صيل �ص)2

ال�شيوخ الأمريكي يدعو �إىل احلفاظ على �سالمة الق�ضاة

نواب �أمريكيون :دور حزب اهلل بتعليق حتقيق مرف�أ بريوت مقلق
•• وا�شنطن-وكاالت:

دع��ا ع��دد من النواب يف جمل�س ال�شيوخ الأم�يرك��ي احلكومة
اللبنانية �إىل احلفاظ على �سالمة الق�ضاة ،الذين يتولون
التحقيق يف االنفجار امل��روع الذي هز مرف�أ بريوت يف الرابع
من �أغ�سط�س العام املا�ضي ( ،)2020خملفا �أكرث من 210
قتلى.
و�أب��دى بيان �صادر عن جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�س
ال�شيوخ ،قلقه من دور ح��زب اهلل يف الدفع بقرار تعليق هذا
التحقيق احل���س��ا���س .ك�م��ا ��ش��دد ع�ل��ى ن��زاه��ة امل�ح�ق��ق العديل
الناظر يف ملف التفجري ،القا�ضي طارق بيطار ،معتربا �أنه
قا�ض حمرتم ،خدم بالده لأكرث من عقد.
ٍ

نائب يطلق النار على ر�أ�سه
و�سط الربملان يف م��االوي
•• ماالوي-وكاالت:

يف ح ��ادث ��ة غ��ري �ب��ة وم ��أ� �س ��اوي ��ة يف
ذات ال��وق��ت� ،أق��دم برملاين �سابق يف
ماالوي على االنتحار ب�إطالق النار
على ر�أ�سه و�سط الربملان يف ظروف
غ��ام���ض��ة ،يعتقد �أن�ه��ا ع�ل��ى خلفية
خالف قانوين ب�ش�أن ا�ستحقاقاته.
و�أك ��د م�ت�ح��دث ب��ا��س��م ال���ش��رط��ة �أن
ال�ع���ض��و ال���س��اب��ق ق�ت��ل نف�سه داخل
مبنى الربملان يف العا�صمة ليلونغوي
اخلمي�س ،بعد �أن ت�سلل ب�سالح ناري
�إىل مكتب كاتب الربملان.
ب� � ��دوره ،ق ��ال ج�ي�م����س ك� ��ادادزي� ��را،
امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م دائ� � ��رة ال�شرطة
يف م� ��االوي� ،إن ال�ب�رمل��اين ال�سابق
ك �ل �ي �م �ن��ت ت �� �ش �ي��واي��ا ،دخ� ��ل املبنى
على ال��رغ��م م��ن التفتي�ش الأمني
الروتيني.
و�أ� � �ض� ��اف �أن ت �� �ش �ي��واي��ا م ��ن ذوي
الإع ��اق ��ة ،وك ��ان ي���س�ت�خ��دم كر�سياً
متحركاً ،حيث �أظهر جهاز الك�شف
عن املعادن يف مبنى الربملان �أج�ساماً
معدنية اع�ت�ق��د �أن �ه��ا م��ن الكر�سي
املتحرك ف�سمح له بالدخول ،وفق
�شبكة (�سي �إن �إن).
والنائب ال�سابق ،البالغ من العمر
 50ع ��ام � �اً ،خ� ��دم ث�ل��اث ف�ت�رات
م�ت�ت��ال�ي��ة ك�ع���ض��و يف ال�ب�رمل ��ان من
� 2004إىل  ،2019وك��ان نائباً
لرئي�س املجل�س بني عامي 2014
و.2019
ومل يتمكن �إي ��ان م��وي�ن��ي ،الكاتب
امل�ساعد يف الربملان ،من ت�أكيد هدف
ت�شيوايا لالنتحار ،لكن بياناً �سابقاً
�أ�صدره الربملان �سلط ال�ضوء على
اخل�ل��اف ال �ق��ان��وين امل���س�ت�م��ر بني
النائب ال�سابق والربملان حول املزايا

�إىل ذل ��ك ،اع �ت�بر امل��وق �ع��ون ع�ل��ى ال�ب�ي��ان �أن ع�ل��ى احلكومة
اللبنانية احلر�ص على �سالمة الق�ضاة واملحققني ،كي يكملوا
واجباتهم وينهوا التحقيق.
يذكر �أن �ضجة كبرية �أثريت يف لبنان ،يف � 21سبتمرب املا�ضي،
بعد �أن �أكدت �إحدى ال�صحافيات �أن م�س�ؤول وحدة االرتباط
والتن�سيق يف حزب اهلل ،وفيق �صفا ،حملها ر�سالة فهم منها
�أنها تهديد للقا�ضي بيطار.
و�أعلنت ال�صحافية الحقا �أنها تقدمت ببالغ للنيابة يف هذا
ال�ش�أن� ،إال �أن الق�ضية طم�ست ،ال�سيما �أن �أي م�س�ؤول مل يعلق
على املو�ضوع املريب.
�أت��ت تلك الر�سالة التهديدية بعد �أن �أ��ص��در بيطار مذكرة
توقيف غيابية بحق وزي��ر الأ��ش�غ��ال العامة والنقل ال�سابق

يو�سف فنيانو�س املقرب من احل��زب ،بعد امتناعه عن املثول
�أمامه لال�ستجواب ،رغم تبلغه موعد اجلل�سة وفق الأ�صول.
كما طلب ا�ستجواب رئي�س احلكومة ال�سابق ،ح�سان دياب،
ف� ً
ضال ع��ن مطالبته ال�برمل��ان ب��رف��ع احل�صانة ع��ن  3نواب
ت��ول��وا �سابقاً منا�صب وزاري ��ة ه��م علي ح�سن خليل (املال)،
غ��ازي زعيرت (الأ��ش�غ��ال) وهما من حلفاء ح��زب اهلل ،ف�ضال
عن نهاد امل�شنوق (الداخلية)،متهيداً لالدعاء عليهم وال�شروع
مبالحقتهم.
�إىل ذلك ،طلب من نقابة املحامني يف طرابل�س (�شماال) منحه
الإذن ملالحقة فنيانو�س ،ومن وزير الداخلية منحه املوافقة
لالدعاء على املدير العام للأمن العام اللواء ع ّبا�س �إبراهيم
(كذلك من املقربني للحزب).

رئي�س الفلبني يعتزم اعتزال العمل بال�سيا�سة

•• مانيال-رويرتز:

قال الرئي�س الفلبيني رودريجو دوتريتي �أم�س ال�سبت �إنه يعتزم ترك العمل بال�سيا�سة ،يف خطوة
مفاجئة تعزز تكهنات ب�أنه ميهد الطريق �أمام ابنته لتخو�ض انتخابات الرئا�سة وتخلفه على الرغم
من �أنها قدمت طلبا لإعادة الرت�شح كرئي�سة بلدية.
وقال دوتريتي :اليوم �أعلن اعتزايل العمل بال�سيا�سة ،وكان برفقة ال�سناتور كري�ستوفر بوجن جو
ال��ذي ينتمي للحزب الدميقراطي الفلبيني�-سلطة ال�شعب ،وهو حزب دوتريتي ،و�سجل
ا�سمه خلو�ض االنتخابات يف العام املقبل على من�صب نائب الرئي�س.
وك��ان متوقعا �أن يخو�ض دوتريتي ( 76عاما) االنتخابات على من�صب نائب
الرئي�س ،وهي خطة يعار�ضها معظم الفلبينيني كونها تنتهك روح الد�ستور
التي حتدد فرتة رئا�سية واحدة ملنع ا�ستغالل ال�سلطة .وقال دوتريتي امتثاال
�إىل رغبة ال�شعب ،الذي انتخبني رئي�سا قبل �أعوام� ،أقول الآن لبني وطني
�إنني �س�ألبي رغبتكم .وحث ال�شعب على دعم تر�شح م�ساعده.
وي�صوت �أكرث من  60مليون فلبيني يف مايو �أيار الختيار رئي�س جديد
ونائبه و�أكرث من � 18ألف من �أع�ضاء الربملان وم�س�ؤويل احلكومات
املحلية.

بوريل يعترب �أن املهمة ب�أفغان�ستان ف�شلت يف بناء دولة حديثة

االحتاد الأوروبي :كابول علمتنا �أنه ال ميكن فر�ض الدميقراطية ع�سكريا
•• بروك�سيل-وكاالت:

�أكد م�س�ؤول ال�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد الأوروبي ،جوزيف بوريل� ،أن
احلرب يف �أفغان�ستان حققت جناحا بالق�ضاء على الإرهاب.
و�أ�ضاف�أن االحتاد تعلم در�سا من �أفغان�ستان ،مفاده �أنه ال ميكن فر�ض
الدميقراطية ع�سكريا .وتابع :الدر�س الأبرز من التجربة الأفغانية هو
�أن احلل الع�سكري لي�س حال.
كما اعترب �أن املهمة الدولية يف �أفغان�ستان ف�شلت يف بناء دولة حديثة.
�إىل ذلك� ،أ�شار �إىل �أن احلرب يف تلك البالد التي طالت ملدة � 20سنة
كانت مربرة يف البداية ،ب�سبب هجمات � 11سبتمرب الدامية.
وتعليقا على االن�سحاب الأمريكي ،قال �إن هذا القرار اتخذته الإدارة
الأمريكية ال�سابقة برئا�سة دونالد ترمب.
�أما عن امللف اليمني ،ف�أكد �أن االحتاد مدرك لكافة ممار�سات احلوثيني
ويدينها ،لكنه يتحدث �إليهم حلل الأزمة .و�أو�ضح �أن الرتكيز الأوروبي
يف اليمن ين�صب على اجلانب الإن�ساين لتخفيف الأزمة.

وردا ع�ل��ى � �س ��ؤال ح��ول م��ا �إذا ك��ان ف��ر���ض ال�ع�ق��وب��ات ق��د ي�شكل رادعا
للميلي�شيات يف اليمن ،قال بوريل �إن��ه يعتقد �أن عقوبات �أوروب��ا قد ال
ت�ؤثر على احلوثيني.
�أم��ا فيما يتعلق باملفاو�ضات النووية مع �إي ��ران ،ف��ر�أى �أنها الطريقة
الوحيدة ملنعها م��ن التحول �إىل ق��وة ن��ووي��ة ،م�ضيفا ال �أت�صور ف�شل
مفاو�ضات فيينا حول االتفاق النووي الإيراين.
كذلك ،تطرق بوريل يف مقابلته �إىل امللف الليبي ،معتربا �أن العملية
ال�سيا�سية يف ليبيا �ضعيفة ،لكنها تعمل ويجب �أن ندعمها.
و�أكد على �أن املجتمع الدويل والأوروب��ي يتفهم ال�صعوبات التي تواجه
الليبيني يف عقد االنتخابات ،لكنه ر�أى من ال�ضرورة احلفاظ على هذا
اال�ستحقاق .كما اعترب �أن الو�ضع يف البالد ب��ات الآن ،رغ��م ال�صعاب
�أف�ضل بكثري عما كان عليه قبل عام.
�أما عن ال�ش�أن اللبناين ،ف�شدد على �أن االحتاد ال ميلك �أي �أجندة خفية
يف البالد ،بل يعمل على دعم ال�شعب اللبناين ،م�ؤكداً �أن �أوروبا قدمت
الكثري من الأموال.

ن ّفذ فريق م��ن م �ب��ادرات حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم العاملية ،اجلهة
املنظمة حلملة  100مليون وجبة ،الأكرب يف املنطقة لإطعام الطعام
يف  30دول ��ة يف �أرب ��ع ق� ��ارات ،زي ��ارة م�ي��دان�ي��ة �إىل امل�م�ل�ك��ة الأردنية
الها�شمية ملتابعة عمليات تقدمي الدعم الغذائي للم�ستفيدين من
احلملة ،بالتن�سيق مع كلٍ من برنامج الأغذية العاملي للأمم املتحدة
وبنك الطعام الأردين ،لالطالع على �أف�ضل املمار�سات التي تطبقها
احلملة العاملية و�شركا�ؤها للو�صول ال�سريع �إىل امل�ستفيدين بالتعاون
مع ال�سلطات واجلهات املعنية يف اململكة.
و�شملت زي��ارة الفريق ،ك ً
ال من خميم الزعرتي لالجئني ال�سوريني،
بالتن�سيق مع برنامج الأغذية العاملي ،حيث يتم تقدمي امل�ساعدة حلوايل
� 52ألف الجئ �سوري داخل املخيم ،ومنطقة الها�شمي ال�شمايل ،حيث
تتوا�صل عمليات توزيع الدعم الغذائي والتي ت�ستمر بالتعاون مع بنك
الطعام الأردين �ضمن �شبكة بنوك الطعام الإقليمية لتوزيع ما يعادل
 9مليون وجبة غذائية يف الأردن( .التفا�صيل �ص)6

رئي�س �صربيا يفتتح جناح
بالده يف �إك�سبو  2020دبي

 •• دبي-وام:

افتتح فخامة الك�سندر فوت�شيت�ش رئي�س جمهورية �صربيا جناح بالده
يف احلدث العاملي �إك�سبو  2020دبي وذلك بح�ضور معايل رمي بنت
�إبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل املدير العام لـ
(�إك�سبو  2020دبي) و تاتيانا ماتيت�ش وزي��رة التجارة و ال�سياحة
(التفا�صيل �ص)4
واالت�صاالت ال�صربي.

جناح ين�شق عن احلرية والتغيري يطالب مبيثاق جديد لل�سودان
•• اخلرطوم-وكاالت:

�أعلنت جمموعات من�شقة عن قوى
احلرية والتغيري (ال�ق��وى املدنية
الأ�سا�سية يف ال�ب�لاد) يف ال�سودان
عن مطالبتها مبيثاق وطني جديد
ي�ن�ه��ي الأزم � ��ة واالح �ت �ق��ان ،الذي
�شهدته البالد منذ �أ�سابيع.
ويف م�ؤمتر �صحايف من اخلرطوم،
�أك � ��د حم �م��د �آدم� ،أح � ��د قياديي
ه ��ذا اجل �ن��اح امل�ن���ش��ق ع��ن احلرية
وال �ت �غ �ي�ير �أن الأزم � � ��ة يف البالد
م��زم�ن��ة ،وت�ت�ط�ل��ب ع�م�لا جماعيا
وتوافقا وطنيا.
ك �م��ا ط��ال��ب ب��اك �ت �م��ال متطلبات
املرحلة االنتقالية ،ودعا �إىل و�ضع
م�ي�ث��اق ي�ن�ه��ي اخل�ل�اف ��ات ،وي�ضح
حدا لها.
�إىل ذلك� ،شدد على �ضرورة حماربة
الف�ساد وا�سرتداد الأموال املنهوبة.
ي�شار �إىل �أن الإعالن مبثابة انق�سام
يف �صفوف قوى احلرية والتغيري

جانب من م�ؤمتر ميثاق التوافق الوطني لقوى احلرية والتغيري باخلرطوم
ال� �ت ��ي رف �� �ض��ت � �س��اب �ق��ا ال ��دع ��وات م��ن  20ح��زب �اً وح��رك��ة م�سلحة
املنادية بتو�سيع قاعدة امل�شاركة يف �سودانية ،رف�ضت الإعالن ال�سيا�سي
املرحلة االنتقالية للحكم ،ف�ضال الذي وقعه املجل�س املركزي لقوى
عن انق�سام يف احلا�ضنة ال�سيا�سية احل� ��ري� ��ة وال� �ت� �غ� �ي�ي�ر يف الثامن
م��ن �سبتمرب امل��ا� �ض��ي ،وق� ��ررت يف
للحكومة ال�سودانية.
وي �� �ض��م ه� ��ذا اجل� �ن ��اح ال � ��ذي ولد الع�شرين م��ن ذات ال�شهر �إطالق
حت��ت ا� �س��م الإ�� �ص�ل�اح �أو �إ�صالح م���ش��روع ال�ت��واف��ق ال��وط�ن��ي لإدارة
احلرية والتغيري ،بح�سب ما �أفادت الفرتة االنتقالية وتو�سعة قاعدة
م�ع�ل��وم��ات للعربية احل ��دث �أكرث االنتقال يف البالد.

تو�صية للربملان الأمل��اين
بحظر جماعة الإخ���وان
وم�������ص���ادرة �أم���وال���ه���ا
•• برملان-وكاالت:

�أو� �ص��ى م ��ؤمت��ر ع �ق��ده جمموعة
م��ن ال�سيا�سيني والدبلوما�سيني
وال � �ك � �ت ��اب يف ب� ��رل�ي��ن ،ال�ب�رمل ��ان
الأمل��اين ب�ضرورة �إق��رار �إجراءات
ع��اج �ل��ة حل �ظ��ر ت�ن�ظ�ي��م الإخ � ��وان
وم �� �ص��ادرة ك��اف��ة �أم ��وال ��ه وتعقب
م�صادر متويله.
ون��اق ����ش امل� ��ؤمت ��ر ال� ��ذي ُع �ق��د يف
ال �ع��ا� �ص �م��ة الأمل� ��ان � �ي� ��ة ،بح�ضور
جم� �م ��وع ��ة ب � � � ��ارزة م� ��ن الكتاب
وال� � �ب � ��اح� � �ث �ي��ن ،حت� � ��ت ع� � �ن � ��وان:
الإ��س�لام ال�سيا�سي و�أوروب ��ا :فهم
الديناميكيات يف الإ�سالم ال�سيا�سي
جت��اه تطورات ال�سيا�سات والنهج
الأوروب��ي املنا�سب ،بالتن�سيق بني
م�ؤ�س�سة ليفانت للن�شر والدرا�سات
وامل �ع �ه��د ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي الأمل � ��اين،
اخلطر الكبري الذي ميثله تنامي
التنظيمات الإره��اب �ي��ة يف العامل
الغربي وحتديداً �أوروبا.
و قال مدير م�ؤ�س�سة ليفانت� ،شيار
خليل� ،إن تنظيم الإخوان الآن من
التنظيمات التي يجب على �أوروبا
وال�ع��امل �أخ��ذ احل��ذر الكامل منه
ن �ت �ي �ج��ة ت��وغ �ل �ه��م يف امل�ؤ�س�سات
وامل �ن �ظ �م��ات وحت ��دي ��داً يف �أوروب� ��ا
حتت غطاء املجتمع املدين.

عبري مو�سي تطالب بحل الربملان

�شلل تام ي�صيب منظومته الإعالمية:

الربملان التون�سي يحال على املعا�ش الوجوبي!

•• الفجر  -تون�س:

�أكدت م�صادر من �إدارة جمل�س نواب ال�شعب املج ّمدة اخت�صا�صاته� ،أم�س
ال�سبت� ،أ ّن ك��ل امل�ج��ال الإع�لام��ي ب��ال�برمل��ان مب��ا يف ذل��ك امل��وق��ع الر�سمي
للمجل�س ومنظومة الرتا�سل الإل �ك�تروين ،بالإ�ضافة �إىل ك��ل منظومة
تطبيقات امل���ش��ارك��ة وت�صويت ال �ن��واب ع��ن ب�ع��د ،توقفت ع��ن العمل منذ
اجلمعة.
و�أو��ض�ح��ت امل���ص��ادر ب� ��الإدارة ال�ت��ي تعمل ع��ن ب�ع��د� ،أ ّن مهند�سي الربملان
املخت�صني� ،أك��دوا �أ ّن العطب خ��ارج عن نطاق املجل�س ومت �إ�شعار الوكالة
التون�سية للأنرتنات ق�صد التدخل و�إعادة ت�شغيل املنظومات.
ويف ال�سياق نف�سه ،اعترب و�سيم اخل���ض��راوي ،م�ست�شار رئي�س الربملان،
املع ّلقة �أ�شغاله� ،أ ّن �إخفاء �أو تعليق موقع املجل�س هو طم�س لذاكرة وتاريخ
هذه البالد وحا�ضرها ويعرب عن انعدام الوعي ملن اتخذ هذا القرار.
و�شدّد يف تدوينة ن�شرها على �صفحته بفي�سبوك على �أ ّن "موقع املجل�س �أو
�صفحته الر�سمية ،لي�ست ملكا لأحد ،هي ملك للدولة التون�سية وحتتوي
ع�ل��ى الأر� �ش �ي��ف الت�شريعي (رق�م�ي��ا) م�ن��ذ املجل�س الت�أ�سي�سي التون�سي
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زار جناحي ال�سعودية و�سلطنة عمان يف �إك�سبو  2020دبي

حممد بن را�شد يثني على امل�ستوى الإبداعي ملحتوى اجلناحني وما يربزانه
من ارتباط �أهل اخلليج العربي بثقافتهم وهويتهم وتطلعهم نحو امل�ستقبل
• حممد بن را�شد  :الإمارات �أثبتت للعامل �أنها قادرة على �صنع الفارق وجمع الطاقات وحتفيز الهمم والعقول املبدعة ملا فيه خري الب�شرية
• �إك�سبو �ساحة متهد لواقع عاملي جديد ميكن ال�شعوب من بلوغ ما تطمح �إليه من رفعة وازدهار

•• دبي -وام:

زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،يرافقه �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية ،معر�ض �إك�سبو 2020
دبي �أم�س ال�سبت يف ثاين �أي��ام احلدث العاملي الكبري ،حيث حر�ص �سموه على
تفقد جانب من �أجنحة الدول اخلليجية امل�شاركة يف احلدث ال�ضخم املقام حتت
�شعار توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل وال��ذي ي�ضم بني جنباته �أجنحة 192
دول��ة �إ�ضافة �إىل م�شاركة �أه��م امل�ؤ�س�سات واملنظمات والهيئات الدولية ونخب
املبتكرين واملبدعني من خمتلف �أنحاء العامل.
و�أك��د �سموه يف م�ستهل الزيارة �أن دولة الإم��ارات �أثبتت للعامل �أنها ق��ادرة على
�صنع ال �ف��ارق وج�م��ع ال�ط��اق��ات وحتفيز الهمم وال�ع�ق��ول امل�ب��دع��ة مل��ا فيه خري
الب�شرية جمعاء ،م�شريا �سموه �إىل م��ا ت�ضمه الأجنحة امل�شاركة يف معر�ض
�إك�سبو  2020دبي من �أفكار وجتارب متميزة ت�شارك بها يف تغيري حياة النا�س
للأف�ضل انطالقا من الإمارات �إىل العامل.
ولفت �سموه �إىل قيمة احلدث ك�ساحة حل�شد اجلهود وم�ضافرة الطاقات ور�سم
واق��ع عاملي جديد ميكن ال�شعوب من بلوغ ما تطمح �إليه من رفعة وازدهار،
ولتقدمي قيمة م�ضافة من �أر�ض عودت العامل �أنها تقود م�سار االبتكار والتغيري
الإيجابي لتحقيق �سعادة الإن�سان ،وامل�ساهمة يف �أن يحل ال�سالم واملحبة بني
الدول انطالقا من املبادئ التي ت�أ�س�ست عليها الدولة وتوا�صل معها م�سريتها
نحو امل�ستقبل بر�ؤية قيادتها الر�شيدة وعقول �أبنائها املخل�صني.
وا�ستهل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم الزيارة بتفقد جناح
اململكة العربية ال�سعودية وهو ثاين �أكرب الأجنحة يف �إك�سبو  2020دبي واملقام

يف منطقة الفر�ص باملعر�ض وع�ل��ى م�ساحة �إجمالية تتجاوز � 13أل��ف مرت
مربع ،ويعتمد ب�صورة كاملة يف ت�شغيله على الطاقة املتجددة ت�أكيدا على مبد�أ
اال�ستدامة ال��ذي يرمز له الت�صميم اخلارجي للجناح ،ما �أهله للفوز ب�شهادة
الريادة البالتينية يف ت�صميمات الطاقة والبيئة.
و�شاهد �سموه ومرافقوه خالل الزيارة جوانب من اجلناح تربز حماور مهمة
لنه�ضة اململكة وتلقي ال�ضوء على ما�ضيها وحا�ضرها ،ور�ؤي�ت�ه��ا الطموحة
للم�ستقبل ع�بر حمتوى �إب��داع��ي يعك�س ال�ث�راء احل�ضاري للمملكة ،برتاثها
وطبيعتها وجمتمعها املتنوع ،ويعرف بخططها امل�ستقبلية الطموحة يف �ضوء
ر�ؤي��ة ال�سعودية  ،2030وذلك من خالل �أق�سام اجلناح املتنوعة والتي تتوزع
�ضمن �أربع ركائز رئي�سية هي :النا�س ،والطبيعة ،والرتاث ،والفر�ص ،عرب �أكرث
من م�سار ومنها :املوروث الثقايف والطبيعة واالقت�صاد ،مع االهتمام باجلانب
العلمي والتكنولوجي الذي ميثل �أحد �أهم ركائز ر�ؤية اململكة للم�ستقبل.
وتوقف �سموه خالل الزيارة عند عر�ض تقني بعنوان  :ر�ؤي��ة ،وهو عبارة عن
كرة عمالقة بقطر  30مرتا ب�أر�ضية تفاعلية ،وتقدم رحلة ب�صرية ،و�سمعية
ت�ستعر�ض جوهر الثقافة ال�سعودية ،ب�أحدث تقنيات العر�ض العاملية ،كما تفقد
�سموه مركز اال�ستك�شاف ،وهو من�صة لبناء الفر�ص اال�ستثمارية ،وال�شراكات
املثمرة واملتنوعة ،ويحتوي على جدول رقمي تفاعلي م�صمم على هيئة خريطة
ال�سعودية ويقدم كما �ضخما من البيانات عن كافة جوانب احلياة يف اململكة،
�ضمن جم��االت ع��دة مثل :الفن والثقافة ،واالقت�صاد واال�ستثمار ،والطاقة،
والطبيعة وال�سياحة ،وغريها.
كذلك اطلع �سموه على منتزه الأعمال والهدف من ورائه واملتمثل يف منح الزوار
فر�صة التوا�صل مع قادة ورواد الأعمال من جميع �أنحاء العامل لإقامة �شراكات
ومناق�شة اخل�برات والفر�ص اال�ستثمارية املتنوعة ،ع�لاوة على ر�صد فر�ص
التنمية االقت�صادية واال�ستثمارية ،والثقافية والعلمية وغريها من م�سارات

تعنى بها اململكة.
وقد �أثنى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم على ما �شاهده من
خالل اجلناح وال��ذي جاء توظيف �أح��دث التقنيات الرقمية يف جنباته لإبراز
تاريخ اململكة العريق وموروثها الثقايف الغني وبيئتها الطبيعية الآ�سرة ،معربا
بدقة عن توجهات اململكة التي تنطلق من التم�سك الكامل باجلذور واالنطالق
ب �ق��وة ن �ح��ول امل�ستقبل ب�ق�ي��ادة خ ��ادم احل��رم�ين ال���ش��ري�ف�ين امل �ل��ك ��س�ل�م��ان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة ومتابعة �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة ،معربا
�سموه عن خال�ص �أمنياته للمملكة وقيادتها احلكيمة و�شعبها الكرمي مبوفور
التقدم واالزدهار.
اجلناح العماين
�إىل ذلك ،قام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،يرافقه �سمو ويل
عهد دبي و�سمو نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية ،بزيارة
جناح �سلطنة عمان ال�شقيقة ،املقام يف منطقة التنقل يف مقر معر�ض �إك�سبو
 2020دبي ،حيث �أبدى �سموه �إعجابه بت�صميم اجلناح الذي جاء م�ستوحى
من �أ�صالة ال�تراث العماين العريق وارتباطه مبكونات البيئة العمانية ومن
�أهمها �شجرة اللبان التي مت ا�ستلهام ت�صميم اجلناح منها .واطلع �سموه خالل
الزيارة على املحتوى الذي يقدمه اجلناح ويعك�س يف مالحمه �إجنازات ال�سلطنة
االقت�صادية والثقافية واالجتماعية والعلمية ،ومبا يج�سد ر�ؤية عمان 2040
حيث �ضمت �أروقة و�أق�سام اجلناح مناذج �أعمال متميزة ومبادرات عمانية �شابة
خمتلفة تربز ارتباط الإن�سان العماين بتاريخه وهويته وجت�سد القيم الأ�سا�سية
ملعر�ض �إك�سبو وترتجم �شعاره تالقي العقول و�صنع امل�ستقبل .و�أثنى �صاحب

ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم على �إب��داع العر�ض ال��ذي قدمت من
خالله �سلطنة عمان ال�شقيقة �سردا �إبداعيا يروي ق�صة النه�ضة ال�شاملة التي
ت�شهدها ال�سلطنة بقيادة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق بن تيمور
�آل �سعيد� ،سلطان عمان ال�شقيقة ،وي�برز ارت�ب��اط الإن�سان العماين مبا�ضيه
وا�ست�شرافه الطموح مل�ستقبله يف �ضوء ر�ؤي��ة وث��اب��ة هدفها ا�ستكمال م�سرية
التنمية وامل�ضي قدما بقوة نحو امل�ستقبل وا�ستحداث الفر�ص الرامية �إىل
تو�سيع م�شاركة ال�شباب يف تعزيز الأه��داف الطموحة لل�سلطنة ،متمنيا �سموه
كل التوفيق وال�سداد لل�سلطنة قيادة و�شعبا للو�صول �إىل م�ستويات التميز يف
خمتلف املجاالت .وقد مت ت�شييد جناح �سلطنة عمان يف معر�ض �إك�سبو 2020
دبي على م�ساحة  2200مرت مربع وهو يتكون من طابق �أر�ضي بالإ�ضافة �إىل
طابقني ،وي�ضم خم�سة �أق�سام حتاكي يف حمتواها ق�صة دورة حياة �شجرة اللبان،
انطالقا من حم��اور املو�ضوعات الفرعية الثالثة لإك�سبو  2020دبي وهي:
اال�ستدامة والفر�ص والتنقل ،كما مت ت�صميم وت�صنيع وتنفيذ الأجهزة واملعدات
والتقنيات التكنولوجية التي �سوف ت�ستخدم يف �سرد وا�ستعرا�ض حمتوى ق�صة
اجلناح يف املعر�ض من قبل كفاءات �شابة عمانية.
وت �� �ش��ارك �سلطنة ع �م��ان يف �إك���س�ب��و  2020دب ��ي مب�ج�م��وع��ة م��ن الفعاليات
وامل�شاركات على م��دى �ستة �أ�شهر ،منها امل�شاركة يف ال�ن��دوات العلمية والفنية
والثقافية واالقت�صادية ،ع�بر تقدمي جمموعة م��ن �أوراق العمل يف خمتلف
املو�ضوعات� ،إ�ضافة �إىل �أ�سابيع حمددة متخ�ص�صة مبجاالت عدة ،بهدف تعظيم
املكا�سب االقت�صادية من امل�شاركة .ومن �أهم هذه الفعاليات املخطط لها ،معر�ض
املنتجات العمانية ،ومعر�ض للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،و�أ�سبوع اال�ستثمار
العماين ،ال��ذي �سيتم من خالله ا�ستعرا�ض الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة يف
ال�سلطنة ،مب�شاركة اجلهات املعنية ،كما �ستت�ضمن امل�شاركة مبادرات عدة ،منها
امل�شاركة يف جناح املر�أة لالحتفاء بيوم املر�أة العمانية يف �أكتوبر اجلاري.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س �أوغندا العالقات الثنائية وامل�ستجدات الإقليمية والدولية
ورح��ب �سموه ،يف بداية اللقاء ،بالرئي�س الأوغ�ن��دي والوفد املرافق ،وهن�أه
•• �أبوظبي-وام:
باليوم الوطني لبالده الذي يوافق التا�سع من �أكتوبر اجل��اري ،معرباً عن
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي متنياته لأوغندا و�شعبها دوام التقدم واال�ستقرار واالزده��ار ،وتطلعه ملزيد
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،فخامة الرئي�س يوري كاغوتا مو�سيفيني من التطور يف العالقات الإماراتية  -الأوغندية خالل الفرتة املقبلة.
رئي�س جمهورية �أوغندا ال�صديقة.
كما رحب �سموه مب�شاركة جمهورية �أوغندا يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي مبا

ح�ضر اللقاء � ..سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زاي��د �آل نهيان وال�شيخ
يتيح لها وبقية الدول امل�شاركة التعريف بح�ضاراتها وثقافتها ومبادراتها.
وبحث �سموه والرئي�س الأوغندي اجلوانب املختلفة للعالقات الثنائية و�سبل حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي
ومعايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان وزي��ر دول��ة و�سعادة
تعزيزها ودفعها �إىل الأمام يف خمتلف املجاالت.
كما تناول اللقاء ع��ددا من الق�ضايا وامل�ستجدات الإقليمية والدولية ذات حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد �أبوظبي و�سعادة عبداهلل ح�سن
عبيد ح�سن ال�شام�سي �سفري الدولة لدى جمهورية �أوغندا.
االهتمام امل�شرتك.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س رواندا العالقات الثنائية والق�ضايا الإقليمية والدولية
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة ف �خ��ام��ة بول
كاغامي رئي�س جمهورية رواندا
ال���ص��دي�ق��ة ال� ��ذي ي� ��زور الدولة
للم�شاركة يف فعاليات ال��دورة الـ
 14لـ" م�ؤمتر ال�سيا�سات العاملي
" الذي ت�ست�ضيفه �أبوظبي خالل
الفرتة من الأول �إىل الثالث من
�شهر �أكتوبر اجلاري.
و رحب �سموه بالرئي�س الرواندي
وال��وف��د امل��راف��ق م��ؤك��دا الأهمية
ال� �ت ��ي ت��ول �ي �ه��ا دول � ��ة الإم� � � ��ارات
ل �ل �ع�لاق��ات م��ع روان� � ��دا والقارة
الأف��ري �ق �ي��ة ع��ام��ة ان �ط�لاق��ا من

قاعدة التعاون والعمل امل�شرتك
وا�� �س� �ت� �ث� �م ��ار ال� �ف ��ر� ��ص املتاحة
م� ��ن �أج � � ��ل ال �ت �ن �م �ي��ة وال� ��رخ� ��اء
وال�سالم للجميع .تناول اللقاء

العالقات الثنائية بني البلدين
ال�صديقني يف خمتلف املجاالت،
خ��ا� �ص��ة االق �ت �� �ص��اد وال �ت �ج��ارة و
اال�ستثمار وغريها من املجاالت.

و ا�ستعر�ض اجل��ان�ب��ان الق�ضايا
الإق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة وال � ��دول � �ي � ��ة حمل
االه �ت �م��ام امل �� �ش�ت�رك ..و تطرقا
�إىل حم��اور "م�ؤمتر ال�سيا�سات

العاملي" و الأهمية التي ميثلها
يف دعم االزدهار واال�ستقرار على
امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ حممد بن

حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س
جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي و
معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان
بن مبارك �آل نهيان وزير دولة و

معايل علي بن حماد ال�شام�سي
ن��ائ��ب الأم �ي��ن ال� �ع ��ام للمجل�س
الأعلى للأمن الوطني و �سعادة
حم�م��د م �ب��ارك امل ��زروع ��ي وكيل

ديوان ويل عهد �أبوظبي و �سعادة
هزاع حممد خر�صان القحطاين
��س�ف�ير ال ��دول ��ة ل ��دى جمهورية
رواندا .
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�أجرت  305,131فح�صا ك�شفت عن � 256إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  331حالة جديدة من كورونا
تقدمي  42,884جرعة من لقاح كوفيد 19 -خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية

•• ابوظبي -وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  305,131فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث

تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  256حالة �إ�صابة
جديدة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  736,524حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة يف

الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة
 2,100حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  331حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  729,242حالة.
م��ن ج�ه��ة �أخ � ��رى �أع �ل �ن��ت وزارة ال���ص�ح��ة و وق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع تقدمي

 42,884جرعة من لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ 24
املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س
 20,164,365جرعة ومعدل توزيع اللقاح  203.88جرعة لكل
� 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعياً
للو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف
تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على الفريو�س.

03

خالل زيارة �سموه اجلناح الفرن�سي يف �إك�سبو  2020دبي

حممد بن را�شد يلتقي وزير خارجية فرن�سا ويناق�ش معه �آفاق التعاون بني البلدين للم�ساهمة يف �صنع م�ستقبل �أف�ضل للإن�سانية
حتت �شعار ال�ضوء م�صدر الإلهام ..جناح فرن�سا يقدم ملحات عن تاريخها العريق با�ستخدام �أحدث التقنيات التفاعلية
•• دبي-وام:

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،ع�صر �أم�س ال�سبت يرافقه �سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�شيخ
مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير املالية ،معايل جان �إيف لودريان ،وزير خارجية فرن�سا ،وذلك
خالل زي��ارة �سموه �إىل مقر اجلناح الفرن�سي يف معر�ض �إك�سبو 2020
دبي  .و�أعرب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم عن ترحيبه
بامل�شاركة الفرن�سية املتميزة يف احلدث العاملي الكبري على �أر�ض الإمارات
ويف رحاب مدينة دبي مع �أول انعقاد له يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
وجنوب �آ�سيا ،مبا ميهد له املعر�ض من فر�ص لتعزيز ال�شراكات الدولية
القائمة وا��س�ت�ح��داث امل��زي��د منها م��ن �أج��ل التوا�صل �إىل ح�ل��ول ناجعة
للتحديات التي تواجه الب�شرية جمعاء واالحتفاء بالرتاث الإن�ساين الذي
ي�شكل القاعدة ال�صلبة لالنطالق نحو امل�ستقبل ،حيث تلتقي �إرادات �أكرث

من  192دولة حر�صت على التواجد يف هذا املحفل الدويل ال�ضخم حتت
�شعار واحد يجمعها وهو توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل.
وجت ��اذب �سموه �أط ��راف احل��دي��ث م��ع وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الفرن�سي خالل
الزيارة حول �آف��اق تعزيز التعاون امل�شرتك يف �ضوء الروابط التاريخية
الوثيقة بني دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية فرن�سا ،وال�شراكة
اال�سرتاتيجية التي �شهدت دفعة قوية نحو �آفاق �أرحب من التعاون البناء
يف خمتلف املجاالت.
وق��د �أك��د معايل وزي��ر خارجية فرن�سا حر�ص ب�لاده على دف��ع العالقات
الإماراتية الفرن�سية قدماً يف �ضوء توافق الإرادة ال�سيا�سية بني البلدين
وتطابق الر�ؤى حول جممل الق�ضايا الإقليمية والدولية وانطالقاً من
ر�سوخ الروابط الوثيقة بني فرن�سا والإم��ارات ،معرباً عن كامل تقديره
للعناية الكبرية التي حتيط بها دولة الإم��ارات العربية املتحدة اجلالية
الفرن�سية املتواجدة فيها وهي �أكرب جالية فرن�سية يف دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية.
كما ه ّن�أ وزي��ر اخلارجية الفرن�سي دول��ة الإم��ارات قيادة و�شعباً مبنا�سبة

انطالق "�إك�سبو دبي  "2020والتي بد�أت �أعماله �أم�س الأول اجلمعة يف
دب��ي ،م�ؤكداً �أن فرن�سا ت�سعى من خالل تواجدها يف هذا املحفل العاملي
الكبري �إىل اكت�شاف مزيد من فر�ص التعاون مع دول��ة الإم ��ارات ودول
املنطقة ،والعامل - .ال�ضوء م�صدر الإلهام.
وقد اطلع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم خالل زيارته
�إىل اجلناح الفرن�سي على حمتوى اجلناح و�أركانه املختلفة والتي ت�سرد
حقبا مهمة من تاريخ فرن�سا ،وتعك�س نظرتها امل�ستقبلية للتقدم و�صنع
م�ستقبل ال�ع��امل .وجت��ول �سموه يف اجلناح الفرن�سي ال��ذي يحمل �شعار
ال�ضوء م�صدر االلهام يف �إ�شارة �إىل دور فرن�سا يف قيادة حركة التنوير
و�صنع م�ستقبل الب�شرية ،حيث يقدم اجلناح مفهوم جديد لإعادة �صياغة
التقدم والتطور ،وتعزيز العالقات من خالل �إطالق العِنان لأفكار جديدة
لإع ��ادة ت�شكيل ال�ع��امل .واط�ل��ع �سموه على ج��ان��ب كبري م��ن معرو�ضات
اجل �ن��اح الفرن�سي وال �ت��ي تتعلق مب �ج��االت ال�ن�ق��ل وال�ه�ن��د��س��ة املعمارية
وال�ف�ن��ون والبيئة ،كما ي�ضم اجل�ن��اح متحفاً على �شكل �سفينة ومنطاد
امل�ستقبل� ،إ�ضافة �إىل معر�ض تفاعلي عن تاريخ كاتدرائية "نوتردام" يف

باري�س املمتد �إىل  850عاماً ،با�ستخدام ت�صميم امل�شاهد ال�سينوغرافيا
با�ستخدام تقنية الواقع املعزز.
ويقدم املعر�ض التفاعلي ،الذي يفتح �أبوابه حتى الأول من نوفمرب املقبل،
رحلة للتع ّرف �إىل مرحلة بناء الكاتدرائية يف الع�صور الو�سطى ،ومكانتها
يف احلياة الدينية والثقافية وال�سيا�سية الفرن�سية ،وكذلك �إىل �أعمال
الرتميم التي تخ�ضع لها حاليا� ،إثر ال�ضرر الذي حلق باملبنى املدرج على
الئحة الرتاث العاملي نتيجة حريق يف �شهر �إبريل .2019
ويبلغ ارتفاع اجلناح الفرن�سي يف �إك�سبو دبي  21مرتا ،ويحيط به واجهة
خارجية متتد على م�ساحة  2500مرت مربع مغطاة ب�ألواح �ضوئية ُتنتج
 60%من الطاقة التي ي�ستهلكها اجلناح� .أما من الداخل ،ف�إن اجلناح
يك�شف عن واجهة تبلغ م�ساحتها  5100مرت مربع تقع بني م�ساحة
�سفلية خم�ص�صة للجمهور و�أخ��رى علوية خم�ص�صة لالجتماعات تبلغ
م�ساحتها  1160مرتاً مربعاً ،مبنية على �شكل �أربعة مربعات ،و�شرفة
م�ساحتها  40م�ت�راً� ،إ��ض��اف��ة �إىل مظلة معلقة على ارت �ف��اع  15مرتاً
وم�ساحة مفتوحة على امتداد  1500مرت مربع.

العليا للت�شريعات ت�ؤهل القطاع اخلا�ص لال�شرتاك
يف تطوير العملية الت�شريعية بدبي
•• دبي -وام:

ع�ق��دت الأم��ان��ة العامة ل�ـ "اللجنة
العليا للت�شريعات يف �إم ��ارة دبي"
ل� �ق ��اء ت �ع��ري �ف �ي��ا ح � ��ول "م�شروع
 "X10ال��ذي ي�ه��دف �إىل �إ�شراك
القطاع اخلا�ص يف تطوير العملية
الت�شريعية ب�إمارة دبي .ح�ضر اللقاء
 الذي �أقيم يف �إطار التعاون املثمرم��ع غ��رف��ة دب ��ي �� 38 -ش��رك��ة من
القطاع اخلا�ص و 12من ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة لالطالع على
م ��راح ��ل ت�ن�ف�ي��ذ امل �� �ش��روع النوعي
املقرر تطبيق مرحلته الأوىل على

� �ش��ري �ح��ة خم� �ت ��ارة م ��ن ال�شركات
اخل��ا� �ص��ة وال� �ت ��ي � �س �ت �ق��وم ب� ��إب ��داء
امل�ل��اح � �ظ� ��ات وامل� � �ق �ت��رح � ��ات على
م�شاريع الت�شريعات قيد الدرا�سة
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى احل �ك��وم��ي املحلي
واالحت��ادي والتي ت�ؤثر على قطاع
الأعمال واال�ستثمار.
وق ��ال �أح �م��د ب��ن م���س�ح��ار املهريي
الأم �ي��ن ال �ع��ام ل �ـ "اللجنة العليا
ل �ل �ت �� �ش��ري �ع��ات يف �إم � � ��ارة دبي" �إن
ال �ل �ق��اء ال�ت�ع��ري�ف��ي ي �ن��درج يف �إط ��ار
ال� �ت ��زام الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة برت�سيخ
دور القطاع اخلا�ص يف دع��م م�سار
تطوير العملية الت�شريعية يف �إمارة

دب��ي متا�شيا م��ع ر�ؤي ��ة وتوجيهات
��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل" ال��ذي �أك��د �أن تعزيز
ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص �أولوية
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ك��ون��ه الع�ب��ا رئي�سيا
يف تعزيز التنمية وبناء جمتمعات
�أكرث ازدهارا.
و�أ�ضاف ابن م�سحار �أن اللقاء �شكل
م�ن���ص��ة م �ث��ال �ي��ة ل �ت��وط �ي��د ج�سور
ال �ت ��وا� �ص ��ل امل �ب��ا� �ش��ر م ��ع �شركات
ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص ف���ض�لا ع��ن فتح
قنوات مبا�شرة لإب��داء ال��ر�أي حول

ال �ت �� �ش��ري �ع��ات ذات ال �� �ص �ل��ة بقطاع
الأع � �م� ��ال واال� �س �ت �ث �م��ار يف خطوة
ت �ت��واءم م��ع احل��ر���ص امل�ستمر على
تفعيل ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع
ج�م�ي��ع اجل �ه��ات امل �ع�ن �ي��ة؛ لإ�صدار
ت�شريعات م�ستدامة ومتوازنة تدفع
امل�سرية التنموية الطموحة التي
تقودها دبي.
وث� �م ��ن ال� �ت� �ع ��اون م ��ع غ ��رف ��ة دبي
ل�ت��وف�ير ال�سبل ال���ض��ام�ن��ة لإجناح
"م�شروع  "10Xال� ��ذي يجعل
ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص م���س��اه�م��ا ب ��ارزا
يف ت���ص�م�ي��م م �ن �ظ��وم��ة ت�شريعية
م�ستقبلية لتحويل دبي �إىل املدينة

الأف�ضل عامليا ..مبديا تطلعه �إىل
تنظيم املزيد من اللقاءات املماثلة
م ��ع مم �ث �ل��ي ال� �ق� �ط ��اع اخل ��ا� ��ص يف
خطوة متقدمة على درب حتديث
الت�شريعات ال��داع�م��ة لإي�ج��اد بيئة
جاذبة لال�ستثمار وداعمة للتنويع
االق�ت���ص��ادي ان�سجاما م��ع اجلهود
ال ��وط �ن �ي ��ة ال ��رام� �ي ��ة �إىل تعزيز
اجلاهزية للم�ستقبل.
وق��ال �سعادة حمد مبارك بوعميم
م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة دب��ي �إن م�شروع
" "10Xل� �ت� �ط ��وي ��ر املنظومة
ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة يف الإم� � � � ��ارة يعترب
م�شروعا نوعيا وا�ستثنائيا يعك�س

عمق ال�شراكة بني القطاعني العام
واخل��ا���ص لتعزيز تناف�سية وكفاءة
جم �ت �م��ع الأع � �م� ��ال وي �ظ �ه��ر حجم
اجلهود املبذولة ل�صناعة م�ستقبل
الأعمال يف دبي �ضمن بيئة ت�شريعية
وقانونية متطورة ت�أخذ باالعتبار
امل�ت�غ�يرات وت��واك��ب ال �ت �ط��ورات مبا
ي�ح�ق��ق ال ��ري ��ادة مل�ج�ت�م��ع الأع �م��ال
بالإمارة.
و�أك��د بوعميم �أن ان�ط�لاق امل�شروع
وب� ��دء االج �ت �م��اع��ات ي��ر� �س��خ بداية
م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة ي �ك��ون امل�ستفيد
الأول منها قطاع الأع�م��ال يف دبي
وي�ع�ك����س ال� �ت ��زام ج�م�ي��ع الأط � ��راف

املعنية بالتعاون من �أج��ل امل�صلحة
ال�ع��ام��ة ح�ي��ث �إن للقطاع اخلا�ص
دورا ح �ي��وي��ا و�أ� �س��ا� �س �ي��ا يف تنمية
منظومة ممار�سة الأعمال وتطوير
ال�ت���ش��ري�ع��ات امل��واك �ب��ة ال �ت��ي تنظم
الأداء االقت�صادي  ..وق��ال  :اليوم
ن�شهد ف�صال جديدا من ال�شراكة
اال�سرتاتيجية بني القطاعني العام
واخلا�ص التي �ستكون لها انعكا�سات
�إيجابية على م�سرية دبي التنموية.

ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن "اللجنة العليا
للت�شريعات يف �إمارة دبي" و"غرفة
دبي" ترتبطان ب�شراكة ا�سرتاتيجية
م�ت�ي�ن��ة ت���س�ت�ه��دف ت��وح�ي��د اجلهود
امل���ش�ترك��ة ل�ت��وط�ي��د �أط ��ر التعاون
ال� �ق ��ان ��وين وامل ��ؤ� �س �� �س��ي والبحثي
وت� �ع ��زي ��ز امل� �ن� �ظ ��وم ��ة القانونية
وامل���س��اه�م��ة يف دف ��ع ع�ج�ل��ة تطوير
املنظومة الت�شريعية يف �إم��ارة دبي
ودولة الإمارات العربية املتحدة.

�ستون من كبار ال�سن املنت�سبني لنادي الأ�صالة يف �ضيافة جمل�س �أولياء �أمور الطلبة والطالبات يف مدينة دبا احل�صن
•• دبا احل�صن-الفجر:

ا�ست�ضاف جمل�س �أولياء �أمور الطلبة والطالبات يف مدينة دبا احل�صن التابع
ملجل�س ال�شارقة للتعليم كبار ال�سن املنت�سبني لنادي الأ�صالة التابع لدائرة
اخلدمات الإجتماعية فرع دبا احل�صن وقدم لهم عدد من الربامج املتنوعة .
وجاءت اال�ست�ضافة م�ساء �أم�س الأول يف �إطار احياء اليوم العاملي للم�سن و ا�شتمل
الربنامج على فقرات عديدة منها الرتحيب باحل�ضور وفقرة فنية تراثية من

تقدمي طالبات املدينة.
وحققت الفعالية التي الق��ت الإ��ش��ادة والثناء تالقي مع �أه��داف منا�سبة يوم
امل�سن العاملي حتت �شعار بركة البالد وذلك �ضمن مبادرة ركائز التي تهدف �إىل
الإ�سهام يف حتقيق امل�ساندة املجتمعية لدعم الربامج الرتبوية واالجتماعية
واندرجت �ضمن الفر�صة التطوعية بادر  2بالتعاون مع مركز ال�شارقة للتطوع
التابع لدائرة اخلدمات االجتماعية بال�شارقة
لذا ت�ضمنت الفقرات جل�سة حوارية بعنوان حديث الذكريات لت�أ�سي�س احتاد

الإم��ارات خالل اخلم�سني �أداره��ا �أحمد عبداهلل الق�صيب النقبي رئي�س جلنة
التطوير والتميز ع��ام كما �شمل الربنامج على م�سابقة بعنوان كنوز تراثية
من تقدمي حممد را�شد ر�شود رئي�س جمل�س �أولياء �أمور الطلبة والطالبات يف
مدينة دبا احل�صن تفاعل معها احل�ضور .
ويف نهاية الفعاليات جرى تكرمي جميع كبار ال�سن احل�ضور والبالغ عددهم 60
ع�ضو كنا �شمل الربنامج زيارات ميدانية لكبار ال�سن لل�سالم عليهم وتكرميهم
 .ويف ه��ذا ال�صدد قالت م��رمي را�شد املعمري رئي�س جلنة الفعاليات باملجل�س

ت�أتي هذه االحتفالية �إىل االرتقاء بجودة كبار ال�سن و�ضمان م�شاركتهم الفعالة
وامل�ستمرة يف حميط املجتمع وكذلك ال�ستثمار طاقاتهم الإيجابية يف امل�شاركة
املجتمعية مب�شاركة �ستني م�شاركا من املنت�سبني لنادي الأ�صالة من كبار ال�سن
 .و�أ�ضافت املعمري ب��أن االحتفال بيوم امل�سن العاملي يرتجم �أه��داف وحماور
ال�سيا�سة الوطنية لكبار املواطنني كما �أنها تعك�س جهود القيادة الر�شيدة يف
جم��ال التنمية والتمكني وتفعيل احل�ي��اة الن�شطة لكبار ال�سن على م�ستوى
الدولة .
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رئي�س �صربيا يفتتح جناح بالده يف �إك�سبو  2020دبي
••دبي-وام:

04

افتتح فخامة الك�سندر فوت�شيت�ش رئي�س جمهورية �صربيا جناح بالده
يف احل��دث العاملي �إك�سبو  2020دبي وذل��ك بح�ضور معايل رمي بنت
�إبراهيم الها�شمي وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون التعاون ال��دويل املدير العام لـ
" �إك�سبو  2020دبي " و تاتيانا ماتيت�ش وزيرة التجارة و ال�سياحة
واالت�صاالت ال�صربي.
 وعرب الرئي�س ال�صربي �ألك�سندر فوت�شيت�ش عن �سعادته بامل�شاركة يف
�إك�سبو 2020دب��ي و�أك��د �أن دول��ة الإم ��ارات لديها �سمعة طيبة حول
العامل بف�ضل ال�سيا�سة احلكيمة التي تنتهجها.
و �أ�ضاف �إن �صربيا و الإمارات تربطهما عالقة �صداقة وطيدة وتطوير

يعد من �أولويات �سيا�ساتنا اخلارجية  ..فاليوم ت�ساهم امل�شاريع امل�شرتكة
لبلدينا يف التنمية االقت�صادية ل�صربيا كما تعطي اقت�صادنا دفعة قوية.
من جانبها قالت تاتيانا ماتيت�ش وزيرة التجارة و ال�سياحة و االت�صاالت
يف جمهورية �صربيا املفو�ض العام جلناح �صربيا يف �إك�سبو  2020دبي:
"مب�شاركتنا يف هذا احلدث الكبري الذي يعد مبثابة �صفحة جديدة
للعامل بعد جائحة كوفيد� -19سنثبت �أن�ن��ا على ق��در امل�س�ؤولية يف
�إيجاد احللول للم�شكالت التي يواجهها العامل ..فنحن ندعم الإبداع
و االبتكار وتعترب �صربيا من �أ�سرع دول البلقان يف النمو االقت�صادي و
لهذا نحن ن�ستمد �إلهامنا من العقول العظيمة و الأفكار اخلالقة التي
تغري �صربيا و العامل".
 و�أ��ض��اف��ت  " :يج�سد ت�صميم اجل�ن��اح ال�صربي م��ا نطمح �إل�ي��ه و ما

ن��ود حتقيقه  ..نحن ننظر للما�ضي لن�شكل امل�ستقبل ،ون��رب��ط ذلك
املا�ضي العريق لبلدنا مب�شاريعنا امل�ستقبلية  ..و يعك�س اجلناح �أهمية
التكنولوجيا يف تطور احل�ضارة والتي ت�أثرت ب�شكل كبري بجائحة كورونا
ولت�ساعدنا هذه التكنولوجيا يف �إيجاد احللول لإنقاذ هذا الكوكب ،وفهم
احلاجات الب�شرية للو�صول �إىل عامل �أف�ضل ".
 و حتتفي �صربيا يف جناحها بتاريخ طويل من الإب��داع و االبتكار مع
ال�ع�م��ل اجل ��اد ع�ل��ى ت�شكيل امل�ستقبل وي�ب�رز اجل �ن��اح ق �ي��ادة �صربيا يف
جم��االت تقنية املعلومات واالت���ص��االت وال���ش��رك��ات النا�شئة و �سعيها
لإعطاء الأول��وي��ة لالبتكار بهدف التو�صل �إىل حلول جديدة لبع�ض
امل�شكالت الأك�ثر �إحلاحا يف العامل  ..و �صنفت بلجراد من بني املدن
اخلم�س الأكرث �إبداعا يف العامل.

�شرطة �أبوظبي تنعى �أبناء الواجب الذين
وافتهم املنية بحادث �سقوط طائرة �إ�سعاف

•• �أبوظبي -وام:

نعت القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي  -بقلوب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل و قدره � -أبناء
الواجب املغفور لهم مقدم مدرب طيار خمي�س �سعيد الهويل و مالزم طيار
نا�صر حممد الرا�شدي و طبيب مدين �شاهد فاروق غالم و ممر�ض مدين
جويل قيوي �ساكارا مينتو الذين وافتهم املنية �أم�س ال�سبت �إثر تعر�ضهم
حلادث �سقوط طائرة الإ�سعاف �أثناء ت�أدية الواجب .وتقدمت القيادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي ب�أحر التعازي واملوا�ساة لأ�سرهم ومعارفهم وزمالء العمل
�سائلني املوىل عز وجل �أن يتغمدهم بوا�سع رحمته وي�سكنهم ف�سيح جناته،
ويلهم �أهلهم وذويهم ال�صرب وال�سلوان (�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون).

املر�أة ُتع ّزز ح�ضورها الفاعل يف معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية
•• ابوظبي-الفجر:

ي���ش�ه��د امل �ع��ر���ض ال� ��دويل لل�صيد
والفرو�سية "�أبوظبي ،"2021
يف دورت � ��ه ال �ث��ام �ن��ة ع �� �ش��رة ،التي
تختتم فعالياتها م�ساء الأح��د 3
�أكتوبر  ،2021يف مركز �أبوظبي
الوطني للمعار�ض ،بتنظيم من
ن��ادي �صقاري الإم ��ارات ،ح�ضورا
ب��ارزا للمر�أة� ،سواء بني اجلمهور
�أو �ضمن امل�شاركات يف الربنامج
اليومي للأن�شطة والفعاليات يف
امل�ع��ر���ض .و�ش ّكل مو�ضوع "املر�أة
يف ال�صقارة" ،حم��ورا مهما على
ج��دول فعاليات ،م��ؤمت��ر االحتاد
العاملي لل�صقارة واملحافظة على
الطيور اجلارحة حول "مُ�ستقبل
ريا�ضة ال�صيد بال�صقور" ،والذي
ي �� �س �ت �� �ض �ي �ف��ه م �ع��ر���ض �أبوظبي
لل�صيد وال�ف��رو��س�ي��ة خ�ل�ال هذه
ال � � ��دورة ،ب��ال �ت �ع��اون م ��ع منظمة
اليون�سكو ،وبتنظيم ك ّل من نادي
�صقاري الإمارات واالحتاد العاملي
( .) IAFويف جم��ال ال�صقارة
�أي�ضاً؛ ي�برز دور امل��ر�أة من خالل
م���ش��ارك��ات م�ت�ع��ددة ب ��إ� �ش��راف من
اجل �ه��ات امل�خ�ت���ص��ة ،م�ث��ل مدر�سة
حممد بن زايد لل�صقارة وفرا�سة
ال � �� � �ص � �ح� ��راء ،ال � �ت� ��ي اح� �ت� �ف ��ت يف
 ،2018بتخريج �أول دفعة على
م�ستوى ال �ع��امل م��ن ال�صقّارات،

بعد �أن جنحن يف �إتقان ال�صقارة
العربية و�أخالقياتها وقواعدها
وفنونها العريقة ،حيث ا�ستطاعت
املدر�سة �أن ت�ستقطب لغاية اليوم:
 2021ط��ال �ب �اً م��ن اجلن�سني،
منهم  1163من الذكور ،و858
م��ن الإن � ��اث .وم��ن ال �ن �م��اذج التي
تفخر بها الإمارات يف هذا املجال،
الطفلة الإم��ارات�ي��ة عو�شة خليفة
امل �ن �� �ص��وري (� � 8س �ن��وات) ،والتي
ا�شتهرت بكونها �أ�صغر �صقارة يف
الإم ��ارات ويف ال�ع��امل ،ومل��ع جنمها
منذ ك��ان عمرها نحو � 4سنوات،
حني �شاركت يف ك�أ�س رئي�س الدولة
ل��ري��ا��ض��ة ال�صيد ب��ال���ص�ق��ور ،كما
�شاركت يف معر�ض �أبوظبي الدويل

ل�ل���ص�ي��د وال �ف��رو� �س �ي��ة ومهرجان
ال�صداقة ال��دويل الرابع للبيزرة
ع ��ام  2017ب�ت�ن�ظ�ي��م م��ن نادي
�صقاري الإمارات.
ويف جم� ��ال ال �ف��رو� �س �ي��ة ،ي�شهد
املعر�ض م�شاركات متعددة لفار�سات
م��ن الإم � ��ارات يف ال �ع��رو���ض التي
يُقدّمها جل�م�ه��وره ،وم��ن �أبرزها
م�شاركة الفار�سة �آمنة اجل�سمي،
التي ا�ستطاعت �أن تقدم منوذجاً
م���ش��رف�اً لبنت الإم� � ��ارات ،خا�صة
م��ع دوره ��ا ال��ري��ادي يف ن�شر هذه
ال��ري��ا��ض��ة امل �ت��وارث��ة م��ن الأج ��داد
ب�ين الأج �ي��ال اجل��دي��دة ،وحملت
على عاتقها ن�شر الفرو�سية ،بني
خمتلف الفئات ،و�إتاحة الفر�صة

لتعليم الفئات العمرية املختلفة
ب��داي��ة م��ن الأط� �ف ��ال يف ع �م��ر 3
�سنوات ،وجنحت يف ت�أ�سي�س نادي
�إ�سطبالت ك��اب��ر ،و�إدراج الرماية
بالقو�س �ضمن �أن�شطته .وقامت
بتقدمي عرو�ض للرماية بالقو�س
وال�سهم على ظهر اخليل� ،ضمن
املعر�ض هذا العام.
واحتفى جناح اليابان يف املعر�ض
ب ��دور امل � ��ر�أة يف ال �� �ص �ق��ارة هناك،
م�ستعر�ضا ��س�يرة ال�سيدة وريكو
�أوت �� �س��وك��ا ال �ت��ي ق��ام��ت بدرا�سة
ال� ��� �ص� �ي ��د ب ��ال� ��� �ص� �ق ��ور م� �ن ��ذ ع ��ام
 ،1995ب�إ�شراف ال�سيد زجنريو
تاغوموري ،رئي�س اجليل ال�سابع
ع�شر ملدر�سة �سوا لل�صيد بال�صقور،

ويف عام � ،2007أ�صبحت �أوت�سوكا
م��ن ال���ص�ي��ادي��ن امل�ع�ت�م��دي��ن لدى
�سوا وعينت ك�سكرترية تنفيذية
جلمعية "�سوا للمحافظة على
ال�صيد بال�صقور" .كما ح�صلت يف
عام  2008على درجة املاج�ستري
يف "انرثوبولوجيا الريا�ضة"،
وق ��ام ��ت يف ع� ��ام  2011بن�شر
كتابها "فن وروح ال�صقار" .يف عام
 2015خلفت ال�سيدة �أوت�سوكا
ال�سيد زجنريو تاغوموري ،وعينت
ك��رئ�ي���س��ة ل�ل�ج�ي��ل ال �ث��ام��ن ع�شر
ملدر�سة �سوا لل�صيد بال�صقور ،حيث
ت�ت��وىل مهمة ت�ق��دمي حما�ضرات
ت� �ق� �ل� �ي ��دي ��ة ودرو�� � � � � ��س منهجية
للطالب واجل �م �ه��ور .و ُي��ذك��ر �أنّ

ال�صقارة و�صلت �إىل اليابان منذ
حوايل  2000عام ،وكان ال�صقار
الأول يف اليابان ك��وري اجلن�سية،
ومنحه االمرباطور �آن��ذاك زوجة
يابانية ك��ي يُ�شجعه على البقاء،
فتعلمت زوجته ا�ستخدام ال�صقور
يف ال�صيد ،فكان �أول �صقار ياباين
ام� ��ر�أة ،وتلتها ام� ��ر�أة �أخ� ��رى ،ثم
انتقل فن ال�صقارة �إىل عدد كبري
من الرجال يف اليابان.
ك��ذل��ك ي���ش�ه��د م �ع��ر���ض �أبوظبي
ل�ل���ص�ي��د وال �ف��رو� �س �ي��ة ،2021
م�شاركة متميزة حلار�سات الرتاث،
من ال�سيدات الإماراتيات الالتي
يحملن على عاتقهن مهمة تعريف
اجلمهور من خمتلف اجلن�سيات

ب ��احل ��رف ال� �ي ��دوي ��ة وال�ت�راث� �ي ��ة،
مثل ال�سدو واخل��و���ص وغريهما
م��ن احل ��رف ال�ت��ي تناقلتها بنات
الإمارات من جيل جليل ،ومازالت
رغ��م التطور الكبري ال��ذي �شهده
امل�ج�ت�م��ع يف ال �� �س �ن��وات الأخ �ي��رة،
ح� ��ا� � �ض� ��رة وم� � �ت � ��واج � ��دة بف�ضل
الأمهات واجلدات.
و�ش ّكلت امل��ر�أة �شريحة كبرية من
امل���ش��ارك��ات الفنية ال�ت��ي ي�شهدها
امل�ع��ر���ض ه��ذا ال �ع��ام ،ح�ي��ث ي�شهد
ق�ط��اع ال�ف�ن��ون واحل ��رف اليدوية
ر�ساماً
م�شاركة وا��س�ع��ة م��ن ّ 80
وف� �ن ��ان� �اً ت���ش�ك�ي�ل�ي�اً وح ��رف� �ي� �اً من
الإم� � � � � ��ارات وع � � � �دّة دول عربية
وخمتلف �أنحاء العامل ،يتواجدون

من�صات و�أجنحة عر�ض خا�صة
يف ّ
ب�ه��م .كما وت��ر���شّ ��ح �أك�ث�ر م��ن 45
ر�� ّ�س��ام �اً و ُم� ��� �ص� � ّوراً فوتوغرافياً
مل ُ�� �س��اب �ق �ت��ي ال ��ر� �س ��م والت�صوير
ال�ف��وت��وغ��رايف م��ن دول��ة الإم ��ارات
ودول جمل�س التعاون والعديد من
دول ال�ع��امل ،وال�ت��ي ت�شمل �أجمل
اللوحات وال�صور الفوتوغرافية
يف جم ��االت ال���ص�ي��د والفرو�سية
والرتاث ب�شكل عام.
�أي�ضا �شكلت امل�شاريع التي تديرها
��س�ي��دات ن�سبة غ�ير قليلة �ضمن
امل���ش��اري��ع وال���ش��رك��ات امل���ش��ارك��ة يف
امل�ع��ر���ض ،وتنوعت املنتجات التي
ُت�ق� ّدم�ه��ا ب�ين ال�ع�ط��ور والدخون،
وامل �ن �ت �ج��ات ال�تراث �ي��ة واليدوية،
واالك �� �س �� �س��وارات وم�ستح�ضرات
التجميل وغريها من املنتجات.
يف امل�ق��اب��ل؛ حر�صت �شركات على
ط��رح منتجات خم�ص�صة للمر�أة
ال�ستقطاب جمهور امل�ع��ر���ض من
ال�سيدات ،مثل جناح �شركة بينونة
الوطنية لتجارة املعدات الع�سكرية
وال �� �ص �ي��د ،ال� ��ذي ع��ر���ض �أ�سلحة
خفيفة ال��وزن خم�ص�صة للن�ساء
م��ن ه��واة ال�صيد ومم��ن يع�شقن
اق �ت �ن��اء ال �ب �ن��ادق ،ب�ع��د �أن وجدت
ال �� �ش��رك��ة �أن ال � � ��دورات ال�سابقة
للمعر�ض �شهدت �إق �ب��ال العديد
من ال�سيدات والفتيات على �شراء
�أ�سلحة �صيد مرخ�صة.

ماجد علي املن�صوري رئي�سا لالحتاد العاملي لل�صقارة لثالث �سنوات جديدة
•• �أبوظبي -وام:

�أع �ل��ن االحت ��اد ال�ع��امل��ي ل�ل���ص�ق��ارة و
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال �ط �ي��ور اجلارحة
" ، "IAFامل�ؤ�س�سة العاملية التي
ت���ض��م يف ع���ض��وي�ت�ه��ا � 110أندية
وم�ؤ�س�سات معنية بريا�ضة ال�صيد
بال�صقور ومتثل  90دولة وينتمي
لها ما يزيد عن � 100أل��ف �صقار
ح��ول ال�ع��امل �إع ��ادة ان�ت�خ��اب معايل
ماجد علي املن�صوري الأم�ين العام

ل �ن��ادي � �ص �ق��اري الإم � � ��ارات رئي�سا
ل�ل�احت ��اد ب ��الإج� �م ��اع و مل ��دة ثالث
�سنوات جديدة تبد�أ مطلع 2022
 .جاء ذلك يف ختام �أعمال اجلمعية
العمومية لالحتاد التي عقدت على
ه��ام����ش ف�ع��ال�ي��ات امل�ع��ر���ض ال ��دويل
ل�ل���ص�ي��د وال �ف��رو� �س �ي��ة � -أبوظبي
 2021وج��رى االنتخاب ب�إجماع
ك��اف��ة �أع���ض��اء ال �ـ  IAFم��ا يعك�س
ال�ث�ق��ة ال�ع��امل�ي��ة امل�ت�ن��ام�ي��ة بقدرات
دول��ة الإم ��ارات وخ�ب�رات �أبنائها يف

ك��ل م �ي��دان وت�ق��دي��ر ال ��دور الكبري
ال� ��ذي ق ��ام ب ��ه م �ع��ايل م��اج��د علي
امل� �ن� ��� �ص ��وري يف ت� �ط ��وي ��ر �أن�شطة
وفعاليات و�إجن��ازات االحت��اد خالل
ال�سنوات املا�ضية وتعزيز عالقاته
الدولية مع امل�ؤ�س�سات املعنية ب�صون
ال���ص�ق��ارة وال�ت��راث الإن �� �س��اين ويف
م�ق��دم�ت�ه��ا م�ن�ظ�م��ة م�ن�ظ�م��ة الأمم
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة "
اليوني�سكو " .
ومت �ث �ل��ت ا��س�ترات �ي�ج�ي �ت��ه لالحتاد

ال�ع��امل��ي ل�ل���ص�ق��ارة وامل�ح��اف�ظ��ة على
الطيور اجل��ارح��ة يف جعله منظمة
دولية غري حكومية ذاتية االكتفاء
وال�ت�م��وي��ل وت�ب�ن��ي جم�ل����س الإدارة
مهمة ور�ؤية وا�ضحة عرب بث ر�سائل
�إي�ج��اب�ي��ة وحت��دي��د �أرب �ع��ة جماالت
رئي�سة ك�أولوية وهي مراقبة ودرا�سة
ال �ق��وان�ين امل�ع�ت�م��دة ع�ل��ى امل�ستوى
ال� ��دويل لتقييمها وم �ع��رف��ة مدى
ت ��أث�يره��ا ع�ل��ى ال���ص�ق��ارة و الت�أكد
م��ن �إمكانية التن�سيق م��ع الهيئات

التنظيمية ال��دول�ي��ة وامل���ش��ارك��ة يف
عملياتها و توفري الو�صول لأف�ضل
املمار�سات واحل���ص��ول على املعرفة
ال��وا��س�ع��ة و��ض�م��ان ج��ودت�ه��ا ودقتها
وحتقيق ت��وا��ص��ل �أك�ث�ر فعالية مع
الأع�ضاء واملنظمني واجلمهور ودعم
وحدات  IAFاملخت�صة يف متطلبات
التوا�صل اخلا�صة بها �إ�ضافة لو�ضع
ب��رام��ج لتن�سيق فعاليات الأع�ضاء
وت�شجيع الن�شاطات الفردية لهم.
ومن �أهم �إجنازاته يف قيادة االحتاد

الدويل متثيل ال�صقارين يف جميع
�أنحاء العامل ومتابعة �إن�شاء �أندية
ل�ل���ص�ق��ارة يف ك��ل م��ن لوك�سمبورج
وفنلندا والرنويج ودعم جهود نادي
ال�صيد بال�صقور الدمناركي لإعادة
م���ش��روع�ي��ة مم��ار� �س��ة ال �� �ص �ق��ارة يف
بالده لتتم بالتايل �إ�ضافة �أربع دول
جديدة �إىل قائمة الدول التي ميثلها
االحتاد العاملي لل�صقارة واملحافظة
على ال�ط�ي��ور اجل��ارح��ة ف�ضال عن
تعزيز جهود ممار�سة ال�صقارة يف

كل من �أفريقيا و�أمريكا ال�شمالية
و�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
ال �ك��اري �ب��ي وا� �س �ت �م��راري��ة م�ساعي
ح �م��اي��ة ال �� �ص �ق��ور ال�ب�ري��ة يف �آ�سيا
والتي حققت ن�سب جناح كبرية.
ك��ان امل�ن���ص��وري ق��د ت��ر�أ���س االحتاد
العاملي منذ العام  2019حتى اليوم
و �أنتخب قبلها ملن�صب نائب رئي�س
االحت� ��اد مل�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا �سنة  .2015يذكر
�أن ن��ادي �صقاري الإم ��ارات ك��ان قد

ان�ضم يف دي�سمرب  2003لع�ضوية
الـ " "IAFوذلك بعد فرتة وجيزة
من ت�أ�سي�سه يف �سبتمرب .2001

دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي تبد�أ العمل مببادرة النافذة املوحدة للتقا�ضي
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي عن بدء العمل مببادرة " النافذة املوحدة
للتقا�ضي" ،والتي تتيح لق�ضاة حماكم مدينة �أبوظبي والعني والظفرة
النظر و�إ��ص��دار الأحكام يف الق�ضايا ال��واردة دون التقيد باملكان اجلغرايف
لقيد الق�ضية ،وذلك من خالل ا�ستخدام تقنية االت�صال املرئي .مع مراعاة
التخ�ص�ص الق�ضائي ،وتنفيذ الأح�ك��ام يف دوائ��ر التنفيذ الواقعة �ضمن
النطاق اجلغرايف الذي مت قيد الق�ضية فيه.

و�أو�ضحت دائ��رة الق�ضاء؛ �أن املبادرة التي تعترب الأوىل من نوعها عاملياً؛
ت�أتي يف �إط��ار جهود ال��دائ��رة نحو تب�سيط االج ��راءات و�سرعة الف�صل يف
امل�ن��ازع��ات مب��ا يحقق الأول��وي��ة اال�سرتاتيجية للدائرة املتمثلة يف تعزيز
فاعلية وا�ستدامة العمليات الق�ضائية وحتقيق العدالة الناجزة.
و�أكد �سعادة امل�ست�شار يو�سف �سعيد العربي وكيل دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي
�أن ه��ذه اخلطوة التي حققت من خاللها حماكم �إم��ارة �أبوظبي الريادة
عاملياً يف جمال التقا�ضي االلكرتوين؛ جاءت يف �إطار تنفيذ توجيهات �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون

الرئا�سة رئي�س دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ب�ضرورة تلبية املتطلبات الق�ضائية
والعدلية للنه�ضة التنموية املت�سارعة يف �إمارة �أبوظبي وذلك عرب منظومة
ت�شريعية وق�ضائية متطورة ومتكاملة وقادرة على تقدمي خدمات ق�ضائية
وعدلية تت�سم باملرونة وال�سرعة والفاعلية مبا يتوافق مع �أرق��ى املعايري
العاملية.
و�أ�ضاف؛ �أن العمل وفق املبادرة امل�ستحدثة �سي�ؤدي �إىل تقليل زمن التقا�ضي
ورفع ن�سبة الف�صل يف الق�ضايا �إ�ضافة �إىل خف�ض تكلفة التقا�ضي  ،ومن
جه ٍة �أخ��رى �ست�ساهم ال�ن��اف��ذة امل��وح��دة للتقا�ضي يف تعزيز ثقة املجتمع

باملنظومة الق�ضائية وجتويد الأحكام؛ وذلك من خالل نقل املعرفة بني
الق�ضاة ،ورفع كفاءة الق�ضاة يف املحاكم البعيدة نتيجة ازدياد عدد الق�ضايا
التي ينظرون فيها وزيادة توا�صلهم مع ق�ضاة املحاكم الأخرى.
و �أ�شار �سعادة امل�ست�شار العربي �إىل �أن املبادرة التي انطلقت بتكلفة مالية
�صفر درهم؛ ا�ستفادت من تقنية التقا�ضي عن بعد ،عرب اال�ستغالل الأمثل
للموارد التقنية لدائرة الق�ضاء التي تعترب الأح��دث �إقليمياً� ،إ�ضافة �إىل
اعتمادها الرئي�سي على الكفاءات واخلربات الق�ضائية املميزة التي تفخر
بها دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي.
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�أخبـار الإمـارات
•• �أبوظبي-وام:

ح��دث��ت دائ ��رة ال�صحة � -أب��وظ�ب��ي اجل�ه��ة التنظيمية ل�ق�ط��اع الرعاية
ال�صحية يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي �إج� ��راءات ترخي�ص املهنيني ال�صحيني يف
عيادات احل�ضانات يف الإمارة و ذلك �إحلاقا بالتعميم رقم  136ال�صادر
دي�سمرب املا�ضي.
يـ�أتي التحديث يف �إط��ار حر�ص ال��دائ��رة على تي�سري و تعزيز �إجراءات
الرتخي�ص للح�ضانات وف��ق احتياجاتها و�إمكاناتها مبا ي�ضمن �صحة
و�سالمة الأطفال والأهايل والعاملني.
و �أ�شارت الدائرة �إىل �أنه يف حال رغبة احل�ضانة بت�سجيل عيادة مدر�سية
�ضمن مرافقها كجزء من متطلبات الرتخي�ص ،ف�إنه يتوجب �أن يتوفر
فيها ممر�ض مدر�سي �أو ممر�ض م�سجل �أو ممر�ض ممار�س �أو م�ساعد
طبيب �أو م�سعف متقدم �أو ممار�س عام.
و يف حال عدم رغبة احل�ضانة بت�سجيل عيادة و ترغب يف �إمتام �إجراءات
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�صحة حتدث �إجراءات ترخي�ص املهنيني ال�صحيني يف ح�ضانات �أبوظبي

الرتخي�ص الالزمة ف�إنه يتعني �أن يكون ما ن�سبته  10%من العاملني
يف احل�ضانة حا�صلني على �شهادات الإنعا�ش ال��رئ��وي الأ�سا�سي BLS
والإنعا�ش القلبي الرئوي للأطفال � PALSصادرة من جهة معتمدة
دوليا مع احلفاظ على �سريان �صالحية هذه ال�شهادات.
و قالت هند الزعابي املدير التنفيذي لقطاع من�ش�آت الرعاية ال�صحية
يف دائرة ال�صحة – �أبوظبي" :نوا�صل يف الدائرة العمل جنبا �إىل جنب
م��ع �شركائنا يف القطاع التعليمي للتعرف على احتياجاتهم و ال�سبل
املمكنة لتي�سري و تعزيز منظومة الرتاخي�ص اخلا�صة بالرعاية ال�صحية
للح�ضانات وامل��دار���س و حر�صنا يف ظل ما ي�شهده العامل بفعل جائحة
كوفيد -19على حتديث متطلبات و�إجراءات ترخي�ص املهنيني ال�صحيني
وت�سهيلها �أمام احل�ضانات من خالل منحهم خيارات للمعايري الواجب

توافرها مبا يتنا�سب مع �إمكانات احل�ضانة واحتياجاتها ويحقق �أعلى
م�ستويات االلتزام ب��الإج��راءات املن�صو�ص عليها وينعك�س ب��دوره �إيجابا
على �سالمة الأطفال و�صحتهم".
ورحب عدد من ممثلي �إدارات احل�ضانات يف الإمارة بالإجراءات املحدثة
و �أو�ضحت كريين مي�شنا من ح�ضانة "ريدوود" �أن احل�ضانة تدعم هذا
القرار الذي تتبناه بالفعل العديد من بلدان العامل املتقدمة حيث يتم
ت��دري��ب املعلمني على ت��ويل م�ه��ام �سالمة و�صحة الأط �ف��ال والعاملني
م�شرية �إىل �أن احل�ضانة تتطلع �إىل تدريب و اعتماد �أكرث من  10%من
العاملني ل�ضمان �صحة املتواجدين يف احل�ضانة يف جميع الأوقات.
من جانبها قالت مايا زبيب من رو�ضة بيت الطفل" :نرحب بالإجراءات
املحدثة ال�صادرة عن دائرة ال�صحة �أبوظبي لت�أهيل الكوادر يف احل�ضانات

Sunday

للتعامل مع احلاالت ال�صحية ومن �ش�أن ذلك �أن ي�سهم يف �ضمان حتقيق
بيئة �آمنة خالل �ساعات عمل الرو�ضة الأمر الذي يعزز ثقة �أولياء الأمور
ويوفر املزيد من �سبل ال�سالمة وال�صحة للأطفال والعاملني".
و قالت �أميليا ب��راون من ح�ضانة فالكون بريت�ش" :نثمن الإج ��راءات
اجلديدة ال�صادرة عن دائرة ال�صحة – �أبوظبي فعلى الرغم من �أن جميع
موظفينا يخ�ضعون لتدريب �أ�سا�سي يف الإ�سعافات �إال �أن احل�ضانة تتوقف
عن العمل يف حال عدم وجود ممر�ضة يف العيادة الأمر الذي �شكل حتديا
ال�سيما خالل جائحة كوفيد -19وذل��ك ل�صعوبة �إيجاد طاقم معتمد
وارتفاع تكلفة التعيني.
كانت دائرة ال�صحة �أبوظبي قد �أ�صدرت يف دي�سمرب املا�ضي تعميما يو�ضح
ويحدد �إجراءات ترخي�ص املهنيني ال�صحيني يف العيادات املدر�سية ملختلف
الفئات العمرية للطلبة وميكن للح�ضانات الراغبة يف معرفة املزيد حول
التحديثات اجلديدة التوا�صل مع دائرة ال�صحة – �أبوظبي عرب الربيد
الإلكرتوين.hfld@doh.gov.ae :
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 3ماليني �شخ�ص ي�ستك�شفون املن�صة االفرتا�ضية لإك�سبو  2020دبي يف � 24ساعة
•• دبي-وام:

�شهد ماليني الأ�شخا�ص افرتا�ضيا
وم ��ن خم�ت�ل��ف ق � ��ارات ال �ع ��امل حفل
افتتاح �إك�سبو  2020دبي املبهر حيث
ا�ستك�شف �أك�ث�ر م��ن ث�لاث��ة ماليني
��ش�خ����ص يف �أن� �ح ��اء ال �ع��امل حمتوى
امل�ن���ص��ة ال�ت�ف��اع�ل�ي��ة امل �ط ��ورة حديثا
عرب الإنرتنت VirtualExpo.
 worldواختربوها �أثناء ال�ساعات
الـ 24الأوىل من �إطالقها للعامل.
وت�ت�ي��ح من�صة �إك���س�ب��و االفرتا�ضية
�سبال جديدة ال�ستك�شاف �أول �إك�سبو
دويل يف العامل العربي  ..وفيما تنقل
دبي العامل �إىل �إك�سبو  ،2020تعمل
من�صة �إك�سبو االفرتا�ضية على نقل
�إك�سبو � 2020إىل العامل  ..وبينما

ت��رح��ب دب��ي ب�ـ  192دول��ة م�شاركة،
�سيتمكن ال�ن��ا���س يف ه��ذه ال ��دول من
م�شاهدة �إك�سبو  2020من خمتلف
�أ�صقاع الأر�ض.
ويوفر �إك�سبو  2020دبي التجربة
ال��رق �م �ي��ة الأك �ث��ر ت �ق��دم��ا يف تاريخ
معار�ض �إك�سبو الدولية �إذ يتيح �إك�سبو
االف�ترا� �ض��ي مت�ث�ي�لا �شيقا للحدث
الفعلي ميكن ل�ل��زوار ال��و��ص��ول �إليه
والتفاعل معه ب�سهولة خ��ارج حدود
املوقع الفعلي .وت�شمل ميزات �إك�سبو
االف�ترا� �ض��ي م�ق��اط��ع ف�ي��دي��و غامرة
بنطاق  360درجة لأجنحة الدول
وامل��و� �ض��وع��ات وع��رو� �ض��ا لفعاليات
ت��رف�ي�ه�ي��ة ح �ي��ة وم� ��دون� ��ات �صوتية
"بودكا�ست" وجولة فيديو للأطفال
م��ع ال��ر� �س��وم امل�ت�ح��رك��ة و�أل �ع��اب��ا عرب

التعليمي خ�ط��ط درو� ��س للمعلمني
ال�ستخدامها يف ف�صولهم الدرا�سية،
مقدمة نظرة �أعمق �إىل مو�ضوعات
احل��دث ومو�ضوعاته الفرعية عرب
الألعاب الغامرة.
وقال ريحان �أ�سد الرئي�س التنفيذي
لربامج الفعاليات يف �إك�سبو 2020
دب � ��ي :ي �ق ��دم �إك �� �س �ب��و  2020دبي
ال �ت �ج��ارب ال��رق �م �ي��ة واالفرتا�ضية
وامل ُ � �ع � � َّززة الأك �ث��ر اب �ت �ك��ارا ومفهوم
ال��زي��ارات االفرتا�ضية للمرة الأوىل
على م�ستوى دورات �إك�سبو الدويل،
ن �ح��ن م �ل �ت��زم��ون ب �ت �ق��دمي �أف�ضل
جت��رب��ة �إك���س�ب��و اف�ترا� �ض �ي��ة ملاليني
"ماينكرافت" وجوالت تفاعلية حية ب�شكل افرتا�ضي با�ستخدام حا�سوب اخل� �ت ��ام �إىل جت��رب � َت��ي ماينكرافت الأ� �ش �خ��ا���ص ح ��ول ال �ع��امل .ويتطلع
على من�صات "تويت�ش".
حم �م��ول �أو ج �ه��از ل��وح��ي �أو هاتف تفاعليتني فيما ت�ضم جتربة �إك�سبو �إك�سبو االف�ترا��ض��ي �إىل م��ا ه��و �أكرث
وت�ت�ي��ح املن�صة ا�ستك�شاف الأجنحة ذك ��ي ،وتحُ � �وّل ح�ف��ل االف�ت�ت��اح وحفل  2020دب��ي ماينكرافت :الإ�صدار م��ن ت �ق��دمي ع��ر���ض رق �م��ي للموقع

والأجنحة حيث يتيح للزوار فر�صة
ال �ت��وا� �ص��ل و�إن �� �ش��اء حم �ت��وى �إك�سبو
 ،2020والتفاعل معه وامل�شاركة
ف�ي��ه ع�بر اخ �ت �ب��اره ب��ال�ط��ري�ق��ة التي
تالئمهم ،من �أي جهاز ومن �أي مكان
يف العامل.
ومي �ك��ن ل� ��زوار �إك���س�ب��و االفرتا�ضي
ال ��و�� �ص ��ول �إىل ه� ��ذا امل �ح �ت��وى عرب
الإنرتنت الآن ومن املقرر �أن تنطلق
مو�سعة وغامرة ب�شكل �أكرب يف
ن�سخة ّ
غ�ضون الأ�سابيع املقبلة.
وج � � � � � ��رى ب� � � ��ث ح� � �ف � ��ل االف� � �ت� � �ت � ��اح
�أم � ��� ��س ق �ب ��ل الأول م �ب ��ا� �ش ��رة عرب
VirtualExpo.world
و�ستتيح جتربة ماينكرافت متعددة
الالعبني للم�ستخدمني "ح�ضور"
الفعالية بو�صفهم �شخ�صيات رمزية

"�أفاتار" واال�ستمتاع بالألعاب النارية
املتزامنة مع مو�سيقى �إك�سبو 2020
واال� � � �ش �ت ��راك يف ل �ع �ب��ة خم�ص�صة
مت �ك �ن �ه��م م ��ن ال �� �س �ف��ر ع�ب�ر الزمن
للتعرف �إىل معار�ض �إك�سبو الدولية
ال�سابقة.
وي��وف��ر �إك �� �س �ب��و االف�ت�را� �ض��ي �أي�ضا
جوالت تفاعلية حية يف �إك�سبو 2020
دبي مع مر�شد فعلي يف املوقع وهو ما
ي���س�م��ح ل�ل�م�ج�م��وع��ات ب��زي��ارة املوقع
ب�شكل جماعي وحتديد الأماكن التي
ي��رغ�ب��ون يف ال��ذه��اب �إل�ي�ه��ا واملعامل
التي يريدون م�شاهدتها.
وت���ض��م ه��ذه اجل ��والت عنا�صر لعب
تتيح للم�ستخدمني ك�سب النقاط
وحت�سني مراكزهم على قائمة �أف�ضل
الالعبني.

عمال �إك�سبو  2020يف قلب الإمارات  ..ر�سالة �إن�سانية �ألهمت العامل
•• دبي-وام:

بعثت دولة الإم��ارات بر�سالة �إن�سانية �سامية �ألهمت العامل �أجمع يف اليوم
الأول الفتتاح �إك�سبو  2020دبي �أمام الزوار �أم�س الأول فالقوى العاملة
التي بنت ب�سواعدها موقع هذا احلدث العاملي ت�صدرت امل�شهد االفتتاحي
وحظيت بتكرمي غري م�سبوق مع �إزاحة ال�ستار عن الن�صب التذكاري لعمال
�إك�سبو  2020دبي.
ورغم الزخم الكبري الذي �شهده اليوم الأول وتوافد �أعداد كبرية من الزوار
على �أجنحة  192دولة م�شاركة �إال �أن هذا التكرمي من جانب دولة الإمارات
للعمال كان احلدث الأبرز وحظي بتقدير وثناء كبريين من كافة امل�شاركني
وزوار �إك�سبو .2020
وجاءت ر�سالة معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون
ال��دويل املدير العام لإك�سبو  2020دبي خالل �إزاح��ة ال�ستار عن الن�صب
التذكاري لعمال �إك�سبو  2020دبي جت�سيدا ملا يحظى به العمال يف دولة
الإم ��ارات م��ن دع��م ورع��اي��ة واه�ت�م��ام على خمتلف الأ��ص�ع��دة  ،حيث �أكدت
معاليها �أن كل واحد من مئتي �ألف عامل �شاركوا يف بناء �إك�سبو  2020دبي

ي�ستحق خال�ص �شكرنا وتقديرنا على اجلهود اجلبارة التي بذلوها.
وعلى الدوام �شكل �صون ورعاية حقوق االن�سان واالهتمام بالعمال وتوفري
احلياة الكرمية لهم ركيزة �أ�سا�سية يف م�سرية دولة الإمارات التنموية خالل
 50عاما �شهدت حمطات بارزة ومبادرات رائدة وق��رارات مهمة يف هذا
ال�صدد وكان �أحدثها �إ�صدار القانون االحتادي رقم  12لعام  2021ب�ش�أن
�إن�شاء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان.
وحظيت هذه اللفتة الكرمية من جانب دولة الإمارات بت�أ�سي�س ن�صب تذكاري
لعمال �إك�سبو  2020دبي يف موقع احلدث العاملي ب�إ�شادة وا�سعة من جانب
امل�شاركني وزوار هذا احلدث العاملي حيث �أكدوا لوكالة �أنباء الإمارات "وام"
�أن دولة الإمارات تر�سخ مكانها خالل هذا احلدث العاملي كموطن للت�سامح
والتعاي�ش وي�ؤكد تواجد �أكرث من  200جن�سية على �أر�ضها �سجلها النا�صع
يف �صون حقوق االن�سان وتوفري احلياة الكرمية لكافة املقيمني على �أر�ضها
والقوى العاملة التي تزخر بها من خمتلف اجلن�سيات.
و�أثنت رو�سفي جيتو�س الوزيرة امل�ساعدة لوزارة التجارة وال�صناعة الفلبينية
واملفو�ض العام املناوب يف �إك�سبو  2020دبي على هذه املبادرة الرائدة من
دولة الإمارات م�ؤكدة �أن �إك�سبو  2020دبي ي�شكل ملتقى عامليا بارزا لتعزيز

التعاون بني الدول و�إع�لاء القيم الإن�سانية ال�سامية كالت�سامح والتعاي�ش
والعمل يدا بيد يف مواجهة التحديات امل�شرتكة من �أج��ل حتقيق التنمية
امل�ستدامة يف املجتمعات.
وقال �شاجهان حممد وراجي�ش كري�شنان وكومار رافني  -زوار من اجلالية
الهندية �إن مبادرة دولة الإمارات ب�إن�شاء ن�صب تذكاري للعمال الذي �شاركوا
يف بناء موقع �إك�سبو  2020دبي ت�أتي جت�سيدا مل�سرية الرعاية واالهتمام
التي يحظى بها العمال يف الدولة منذ عقود الفتني �إىل الإعالن عن هذه
املبادرة ال�سامية يف اليوم الأول لهذا احلدث العاملي رغم زخم الفعاليات التي
ي�شهدها يعك�س التقدير الكبري من دول��ة الإم��ارات قيادة وحكومة و�شعبا
للدور الرائدة الذي قام به العمال يف هذا احلدث العاملي.
وج ��اء ال�ن���ص��ب ال �ت��ذك��اري ل�ع�م��ال �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ع��رف��ان��ا باجلهود
والإجنازات املذهلة التي حققها �أكرث من مئتي �ألف عامل من جميع �أنحاء
ال�ع��امل وتفانيهم يف العمل م��ن �أج��ل �إجن��از ال���ص��روح العمرانية يف موقع
احلدث العاملي.
وي�ضم الن�صب التذكاري �أعمدة حجرية ا�سطوانية ال�شكل نق�ش عليها ا�سم
كل عامل من العمال ومتتد �سل�سلة الأع�م��دة املقتطع كل منها من حجر

واحد على طول املمر الرئي�سي حلديقة اليوبيل يف �إك�سبو  2020دبي.
ي�شار �إىل �أن��ه منذ و�ضع حجر الأ�سا�س لبناء موقع �إك�سبو  2020يف عام
� 2015أكملت القوى العاملة �أكرث من  240مليون �ساعة عمل حمولة
ما كان يف ال�سابق �صحراء رملية �إىل موقع �إك�سبو  2020دبي على �صورته
املبهرة احلالية وه��و مدينة م�ستقبلية عاملية امل�ستوى وحم��ور رئي�سي يف
خطة دبي احل�ضرية .2040
كما �أعد �إك�سبو  2020دبي �أي�ضا "�سل�سلة �صور العمال ال�شخ�صية" التي
ت�شمل �صورا مميزة جت�سد تنوع القوى العاملة يف احلدث الدويل وروحها
وتكملها اقتبا�سات ملهمة لبع�ض �أفراد القوى العاملة وهو ما ي�سلط ال�ضوء
على �إجن��ازات ه��ؤالء الع ّمال وتطلعهم للم�ستقبل وتعر�ض هذه ال�صور يف
فرتة انعقاد �إك�سبو  2020دبي على ال�شا�شات الرقمية يف امل�ساحات العامة.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ��ه طيلة ف�ت�رة الت�شييد وال�ب�ن��اء ات�ب��ع �إك���س�ب��و 2020
ا�سرتاتيجية �شاملة بعنوان "معا �أف�ضل" وهي مقاربة �إيجابية ت�أ�س�ست على
ق َيم ال�صحة وال�سالمة ورفاهية العمال وتدعم ه��ذه اال�سرتاتيجية �ست
ركائز هي القيادة واالت�صال والكفاءة والتوا�صل واملكاف�أة والتقدير والتقدم
املتوا�صل وت�شمل كل ركيزة عددا من الأن�شطة والربامج.

�سعود املزروعي :دولة الإمارات خطت �سطر ًا جديد ًا
يف كتاب جمدها مع انطالق �إك�سبو  2020دبي
•• ال�شارقة  -الفجر:

�أك��د �سعادة �سعود ��س��امل املزروعي
م� ��دي� ��ر ه� �ي� �ئ ��ة امل� �ن� �ط� �ق ��ة احل � ��رة
باحلمرية وهيئة املنطقة احلرة
مل �ط��ار ال �� �ش��ارق��ة ال� ��دويل �أن دولة
الإم ��ارات خطت �سطراً ج��دي��داً يف
كتاب جمدها مع انطالق "�إك�سبو
 2020دبي"  ،موا�صلة م�سريتها

ال�شاخمة على دروب التميز يف ظل
قيادتنا احلكيمة التي ر�سخت الثقة
والأمل وثقافة الال م�ستحيل بني
�أبنائها ،م�شرياً �إىل �أن هذا الإجناز
التاريخي ي�ش ّكل منعطفاً تنموياً
يف م�سرية ال��دول��ة نحو اخلم�سني
عاماً القادمة والتي ندخل خاللها
حقبة جديدة من التقدم والنماء
ا�ستلهاماً من النهج احلكيم والقيم

الرا�سخة للآباء امل� ّؤ�س�سني ،الذين
�أر�� �س ��وا ال �ق��واع��د ال �ق��وي��ة لدولة
�أب� �ه ��رت ال� �ع ��امل مب ��ا ح � ّق �ق �ت��ه من
نه�ضة ح�ضارية �شاملة.
و�أ�شار �سعادة املزروعي �إىل �أن هذا
احل��دث العاملي �سري�سم م�ستقبل
جديد لالقت�صاد العاملي� ،إذ ي�شكل
م �ن �� �ص��ة ع��امل �ي��ة ل �ت �ح �ف �ي��ز رواب� ��ط
الأع �م��ال و�إن �� �ش��اء �أ� �س��واق جديدة

جمل�س �أولياء �أمور الطلبة والطالبات يف املنطقة الو�سطى يزور
املواطن �سعيد �سامل الهمزة ويقدر جهوده يف خدمة التعليم طرق دبي تر�سي عقد تنفيذ طرق
داخلية يف منطقة الرب�شاء جنوب 3

•• الذيد-الفجر:

زار جمل�س �أول �ي��اء �أم ��ور الطلبة وال�ط��ال�ب��ات  -املنطقة
الو�سطى التابع ملجل�س ال�شارقة للتعليم بحكومة ال�شارقة
ممثال برا�شد عبداهلل املحيان رئي�س املجل�س يرافقه �سهيل
�سامل الكعبي رئي�س اللجنة املالية باملجل�س وكادر املجل�س
بزيارة اىل املواطن �سعيد �سامل الهمزة يف منزله الكائن يف
منطقة الثميد حتقيقا ال�سرتاتيجيات املجل�س بالتوا�صل
مع املجتمع املحلي من الرعيل الأول ممن خدموا التعليم
بجهودهم التطوعية وعا�صروا تطور الدولة.
وي�ؤكد املجل�س من خالل برنامج زيارته �إىل �أهمية توا�صل
الأج�ي��ال م��ع بع�ضها وتعريف الن�شء وال�شباب والطلبة
بدور كبار املواطنني وما قدموه من �أعمال تخدم الوطن
والوقوف على �إجنازات الدولة من خالل ما عا�صروه.

وت��أت��ي ال��زي��ارة يف �إط��ار �إح�ي��اء ال�ي��وم العاملي لكبار ال�سن
وجت�سيداً لدور املجل�س و�أهدافه الرامية �إىل بناء ج�سور
التوا�صل مع املجتمع ولتعزيز التالحم بني �أفراد املجتمع
والتعريف ب� ��أدوار �أب�ن��اء ال��وط��ن ال��ذي��ن ق��دم��وا �إ�سهامات
جليلة للوطن.
و�أ�� �ش ��ار ع �ب��داهلل امل �ح �ي��ان رئ�ي����س امل�ج�ل����س �إىل دور �أبناء
االمارات خا�صة من الرعيل االول يف تعزيز �أدوار التعليم
وال�ع�م��ل ع�ل��ى ت��ر��س�ي��خ ق�ي��م ال��وط�ن�ي��ة واالن �ت �م��اء وال ��والء
للوطن وللقيادة الر�شيدة بعد �أن قدموا جهودا يف االرتقاء
مبختلف الربامج الوطنية.
يذكر ب ��أن الهمزة م��ن ال��رج��ال ال��ذي��ن �ساهموا يف خدمة
التعليم بجهوده التطوعية يف فرتة بداية التعليم باملنطقة
حيث ك��ان ينقل الطلبة من واىل امل��دار���س والتي مل يكن
�أنذاك و�سائل نقل تذكر.

•• دبي-وام:

ت� �ن� �ف� �ي ��ذا خل� �ط ��ة ر� � �ص� ��ف ال� �ط ��رق
ال��داخ �ل �ي��ة يف امل �ن��اط��ق ال���س�ك�ن�ي��ة يف
�إم� ��ارة دب��ي ال �ت��ي اع�ت�م��ده��ا �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل
ومبتابعة م��ن �سمو ال�شيخ حمدان
ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ويل
عهد دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي
�أر�� �س ��ت ه�ي�ئ��ة ال �ط��رق واملوا�صالت
ع�ق��د م �� �ش��روع تنفيذ ط ��رق داخلية
يف منطقة ال�بر��ش��اء ج�ن��وب الثالثة
لتلبية اح�ت�ي��اج��ات ال�ن�م��و ال�سكاين
وال� �ع� �م ��راين يف امل �ن �ط �ق��ة وحتقيق
ال�سعادة والرفاهية لل�سكان.
وق ��ال م �ع��ايل م�ط��ر حم�م��د الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
يف الهيئة :ي�أتي تنفيذ م�شروع الطرق
الداخلية يف �إطار حر�ص هيئة الطرق
وامل ��وا�� �ص�ل�ات ع �ل��ى ت �ط��وي��ر البنية
التحتية الأ�سا�سية من �أعمال الطرق
والإن� � ��ارة وت���ص��ري��ف م �ي��اه الأمطار
يف امل�ن��اط��ق ال�سكنية م�شريا �إىل �أن
م�شروع الطرق الداخلية يبلغ طوله

�ستة كيلومرتات و 400مرتا ويقع
امل�شروع يف حدائق حممد بن را�شد
حماطا بالرب�شاء جنوب الثانية من
ال�شمال واحلبية الأوىل والرابعة من
اجل�ن��وب و"موتور �سيتي" واملدينة
ال��ري��ا� �ض �ي��ة و�أرج � � � ��ان م ��ن ال�شرق
والرب�شاء جنوب الرابعة من الغرب
ويت�ضمن امل�شروع �أي�ضا �أعمال �إنارة
الطرق ومواقف لل�سيارات وحمطات
للحافالت .و�أ�ضاف :ي�سهم امل�شروع
يف ت�سهيل الو�صول للمواقع املوجودة
�ضمن منطقة الرب�شاء جنوب الثالثة
التي جرى ت�شييدها م�ؤخرا ويخدم
�أك�ث�ر م��ن  4500ن�سمة يقطنون

يف تلك املنطقة كما ي�سهم امل�شروع
يف حت�سني مداخل املنطقة لرتتفع
طاقتها اال�ستيعابية بحوايل 1500
مركبة يف ال�ساعة على مدخل وخمرج
املنطقة من �شارع ح�صة �إ�ضافة �إىل
حت�سني رب��ط املنطقة ال�سكنية قيد
التطوير مع �شبكة الطرق احلالية
يف م�ن�ط�ق��ة �أرج� � ��ان ل�ت�م�ك�ين �سكان
املنطقة م��ن ال��دخ��ول واخل ��روج من
�شارع �أم �سقيم من جهة ومن خالل
�شبكة ال �ط��رق يف منطقة الرب�شاء
جنوب الثانية من جهة �أخرى.
و�أو��ض��ح معايل املدير العام ورئي�س
جمل�س امل��دي��ري��ن �أن الهيئة تعتزم
يف امل��رح�ل��ة ال�ق��ادم��ة تنفيذ م�شروع
ط � ��رق داخ� �ل� �ي ��ة يف م �ن �ط �ق��ة القوز
الثانية الواقعة بني �شارعي اخليل
وم� � �ي � ��دان ح� �ي ��ث � �س �ي �ج��ري تنفيذ
�شبكة م��ن ال �ط��رق الرئي�سة بطول
 16كيلومرتا وتنفيذ �أعمال بنية
حتتية تت�ضمن �إن�شاء �شبكة �صرف
مياه الأمطار و�أعمال �إنارة لل�شوارع
وتوفري ممرات امل�شاة الآمنة وت�سوية
م�ن��ا��س�ي��ب ال���س�ك��ك ب�ي�ن امل �ن ��ازل كما
�ستقوم الهيئة بر�صف طرق داخلية
يف منطقة ن��د ال�شبا الثانية بطول

وت �ع��زي��ز ال �� �ش��راك��ات وا�ستك�شاف
الفر�ص التي من �ش�أنها �أن تدعم
امل ��ؤ� �ش��رات االق �ت �� �ص��ادي��ة وت�ساعد
ع�ل��ى ال �ع��ودة �إىل م �� �س��ارات النمو
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة م ��ن خ�ل��ال ال�ت�روي ��ج
والتعاون العاملي يف اقت�صاد املعرفة
وال� �ت ��وا�� �ص ��ل مل� ��� �ش ��ارك ��ة احل� �ل ��ول� ،أج��ل مواجهة التحديات وحتقيق
وا� �س �ت �ك �� �ش��اف الأف � �ك� ��ار اجل ��دي ��دة اال�� �س� �ت ��دام ��ة يف �إط � � ��ار الأه � � ��داف
ال�ت��ي ت�شجع على العمل م�ع�اً من الإمنائية العاملية.

 12ك �ي �ل��وم�ت�را وت �ن �ف �ي��ذ مواقف
م ��وازي ��ة و�أع� �م ��ال �إن � ��ارة بالإ�ضافة
�إىل ال��رب��ط م��ع �شبكة ��ص��رف مياه
الأم � �ط ��ار وال �� �ص��رف ال �� �ص �ح��ي �إىل
ج ��ان ��ب ت �ق �ي �ي��م ال� �ط ��رق الداخلية
القائمة البالغ طولها  27كيلومرتا
م��ن الناحية الهند�سية وال�سالمة
املرورية وت�صريف مياه الأمطار كما
�ست�شمل خطة الهيئة لر�صف الطرق
الداخلية يف املناطق الداخلية خالل
املرحلة القادمة منطقة ند ال�شبا 2
وه��ي منطقة �سكنية حت��ده��ا ثالثة
ط��رق رئي�سة هي طريق دب��ي ـ العني

م��ن ج�ه��ة ال �غ��رب و� �ش��ارع ن��د احلمر
م��ن جهتي ال�شرق واجل�ن��وب و�شارع
املنامة من جهة ال�شمال م�شريا �إىل
رف��ع كفاءة احلركة امل��روري��ة للطرق
ال��داخ�ل�ي��ة يف ن��د ال�شبا ال�ث��ان�ي��ة من
ح�ي��ث ال���س�لام��ة وال �ت��دف��ق امل� ��روري
وحت�سني املداخل واملخارج يف املنطقة
وتنفيذ طرق وو�صالت تخدم جميع
قطع الأرا�ضي داخل املنطقة وتوفري
م��دخ�ل�ين وخم��رج�ين ج��دي��دي��ن من
و�إىل �شارع املنامة و�شارع ند احلمر
ل�ت�ح���س�ين رب� ��ط امل �ن �ط �ق��ة باملناطق
املجاورة.
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�صحة حتث على �أهمية الوعي ب�أمرا�ض القلب وال�شرايني
•• �أبوظبي-وام:

حققت من�ش�آت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" جناحات مهمة
لعالج العديد من احلاالت املعقدة لأمرا�ض القلب وال�شرايني حيث حتر�ص
على توفري �أق�سام متخ�ص�صة وم��زودة ب�أحدث التقنيات وال�ك��وادر الطبية
والفنية امل�ؤهلة ت�أهي ً
ال عالياً وذات خ�برات عامليه يف عالج �أمرا�ض القلب
وال�شرايني -و�أكد الدكتور �أنور نا�صر حممد على الزعابي ا�ست�شاري �أمرا�ض
القلب وال�شرايني يف م�ست�شفى توام �إحدى من�ش�آت "�صحة " �أهمية الوعي
ب�أمرا�ض القلب واتباع �أ�سلوب حياة �صحي من �أجل املحافظة على �سالمة
القلب وال�شراييني ليعي�ش �أفراد املجتمع ب�صحة وعافية بعيداً عن املعاناة
من الأم��را���ض .وق��ال يف ت�صريح لوكالة �أنباء الإم��ارات " وام" �إن ال�ضغط

هو القاتل ال�صامت و�أن الكثري من املر�ضى الذين يعانون من ال�ضغط لي�س
لديهم الدراية الكافية بالإ�صابة به ويعتقدون �أن قيا�س ال�ضغط الذي ي�صل
�إىل  130درجة انقبا�ضيه �أمر طبيعي ويقبلوا بالأرقام العالية م�شرياً �إىل
�أن هذا �أمر خاطئ والبد �أن يعرف ال�شخ�ص ما هو القيا�س املثايل لل�ضغط.
و�أ�ضاف �أن ال�ضغط الأنقبا�ضي املثايل يجب �أن يكون حتت � 120أي حوايل
 115فقط �أو  110و�أن االعتقاد ب�أن ال�ضغط املثايل � 130أو  120اعتقاد
غري �صحيح و�أن قيا�س ال�ضغط من � 120إىل  129ال يحتاج لأي عالج
وال �أي تدخل ولكن يجب منع ارت�ف��اع ال�ضغط وال��و��ص��ول �إىل  129من
خالل �أتباع �أ�سلوب حياة �سليم و�أنه عندما ي�صل ال�ضغط �إىل  130وما فوق
فال�شخ�ص يعد مري�ضاً ويحتاج للعالج هو القاتل ال�صامت لأنه ال تظهر
له �أعرا�ض وينخر يف �شرايني اجل�سم ويف الكلى والعيون وي�سبب جلطات

الدماغ.
و�أو� �ض��ح �أن ال�ضغط م��ن الأم��را���ض امل��زم�ن��ة والب ��د م��ن �أن ي�سيطر عليه
ال�شخ�ص من خالل الأدوي��ة واتباع �أ�سلوب حياة �صحي وممار�سة الريا�ضة
واالبتعاد عن الدهون والإبتعاد عن �أكل الطعام املالح.
و�أو�ضح �أنه من املعروف �أن �أمرا�ض القلب تعد القاتل الأول على م�ستوى
العامل وم�سببات �أمرا�ض القلب معروفة ويتم التذكري فيها با�ستمرار وهي
ال�سكر غري املنتظم والدهون غري املنتظمة وال�ضغط والتدخني واحلياة
اخلالية من الريا�ضية ولوقاية �أنف�سنا من �أمرا�ض القلب وم�سبباتها ال بد
من اتباع �أ�سلوب حياة �صحي واالبتعاد عن الدهون والتدخني.
ي��ذك��ر ان ق�سم القلب يف م�ست�شفى ت��وام يعترب �أول م��رك��ز متخ�ص�ص يف
الق�سطرة الكهربائية للقلب من دون جراحة والكي الكهربائي على م�ستوى

مدينة العني ويتماثل املري�ض لل�شفاء يف �أقل من � 48ساعة بن�سبة جناح
تبلغ  98%كما �أن�ش�أت امل�ست�شفى �أول عناية مركزة ملر�ضى القلب واجللطات
القلبية والف�شل القلبي ب�سعة ا�ستيعابية � 10أ��س��رة قابلة ل�ل��زي��اده عند
احلاجه.
كما �أن لدى مدينة ال�شيخ خليفة الطبية برناجماً مبتكراً ملراقبة الأطفال
حديثي ال��والدة يف املنزل والذين يعانون من ت�شوهات يف القلب وال ميكن
عالجها يف مرحلة واحدة ويعد الربنامج الأول من نوعه يف دولة الإمارات
العربية املتحدة �إذ ي�ساعد على مراقبة الأطفال �أثناء تواجدهم يف املنزل
�إىل �أن يحني موعدهم لإجراء جراحة القلب التالية كما ح�صل م�ست�شفى
مدينة زايد التابع مل�ست�شفيات الظفرة �إحدى من�ش�آت �شركة "�صحة" على
جائزة التميز يف الأداء والتفاين يف تنفيذ م�شروع ق�سطرة القلب.

06
فريق مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية يف الأردن للإ�شراف على عمليات توزيع الدعم الغذائي �ضمن حملة  100مليون وجبة
••عمان -وام:
ّ

ن� ّف��ذ ف��ري��ق م��ن م �ب��ادرات حم�م��د بن
را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ال �ع��امل �ي��ة ،اجلهة
املنظمة حلملة  100مليون وجبة،
الأك�بر يف املنطقة لإطعام الطعام يف
 30دولة يف �أربع قارات ،زيارة ميدانية
�إىل اململكة الأردنية الها�شمية ملتابعة
ع �م �ل �ي��ات ت �ق ��دمي ال ��دع ��م الغذائي
للم�ستفيدين من احلملة ،بالتن�سيق
مع ك��لٍ من برنامج الأغ��ذي��ة العاملي
للأمم املتحدة وبنك الطعام الأردين،
لالطالع على �أف�ضل املمار�سات التي
تطبقها احلملة العاملية و�شركا�ؤها
ل�ل��و��ص��ول ال���س��ري��ع �إىل امل�ستفيدين
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال���س�ل�ط��ات واجلهات
امل�ع�ن�ي��ة يف امل �م �ل �ك��ة .و��ش�م�ل��ت زي ��ارة
ال �ف��ري��ق ،ك�ل ً�ا م��ن خم�ي��م الزعرتي
لالجئني ال���س��وري�ين ،بالتن�سيق مع
ب��رن��ام��ج الأغ��ذي��ة ال�ع��امل��ي ،حيث يتم
ت�ق��دمي امل���س��اع��دة حل ��وايل � 52ألف
الجئ �سوري داخ��ل املخيم ،ومنطقة
الها�شمي ال���ش�م��ايل ،حيث تتوا�صل
عمليات توزيع الدعم الغذائي والتي
ت�ستمر ب��ال�ت�ع��اون م��ع ب�ن��ك الطعام
الأردين �ضمن �شبكة ب�ن��وك الطعام
الإقليمية لتوزيع ما يعادل  9مليون
وجبة غذائية يف الأردن.

يف �إطار احلملة الأكرب يف املنطقة لإطعام الطعام يف  30دولة :
• حملة  100مليون وجبة وزعت يف الأردن حتى الآن ما يعادل  6.3مليون وجبة من �أ�صل  9ماليني وجبة تعتزم تو�صيلها مل�ستحقيها بالتعاون مع بنك الطعام الأردين
• �أكرث من � 94ألف �شخ�ص ا�ستفادوا حتى الآن من الوجبات التي مت توزيعها يف الأردن
• فريق مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية �إىل الأردن اطلع على �سري عمليات التوزيع يف خميم الزعرتي ومنطقة الها�شمي ال�شمايل
• الفريق التقى ممثل برنامج الأغذية العاملي واملدير ال ُقطري للربنامج التابع للأمم املتحدة يف العا�صمة الأردنية ع ّمان يف ختام الزيارة

م�شاركة دبلوما�سيني وم�ؤثرين.
وال�ت�ق��ى ال�ف��ري��ق ب�سعادة �أح�م��د علي
ال �ب �ل��و� �ش��ي� � ،س �ف�ير دول � ��ة الإم � � ��ارات
العربية املتحدة لدى اململكة الأردنية
الها�شمية ،يف مبنى �سفارة الدولة يف
العا�صمة الأردنية ،فيما �شارك ال�سيد
خالد علي النعيمي ،القائم ب�أعمال
�سفارة دولة الإمارات لدى اململكة ،يف
جانب من الزيارات امليدانية لفريق
م�ب��ادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية.
�أكرث من ثلثي الدعم الإجمايل
املر�صود.
واطلع الفريق خالل الزيارة امليدانية
املن�سقة مع بنك الطعام الأردين على
�إجن��از ت��وزي��ع  6,365,600وجبة
غ��ذائ�ي��ة يف الأردن ح�ت��ى الآن؛ وهو
م ��ا ي� �ع ��ادل �أك �ث��ر م ��ن ث �ل �ث��ي الدعم
الإج�م��ايل املر�صود من حملة 100
مليون وجبة يف الأردن ،ا�ستفاد منها
� 94,052شخ�صا ،وذل��ك ب�صيغة
طرود غذائية.
وزار الفريق مقر بنك الطعام الأردين
و�أحد م�ستودعاته حيث تطوع �أع�ضاء
اجل��ان�ب�ين لتعليب وتغليف الطرود
ال �غ ��ذائ �ي ��ة امل � �ن � � ّوع ��ة ،وال � �ت ��ي ت�ضم
املكونات الأ�سا�سية املطلوبة لإعداد
وج�ب��ات طعام ل�ل�أف��راد والأ��س��ر التي
يتم توزيعها عليها يف �أماكن تواجدها
بالتعاون م��ع اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
اخلريية املحلية التي متتلك قواعد
ب�ي��ان��ات دق�ي�ق��ة ب��الأف��راد والعائالت
الأ� �ش��د ح��اج��ة ،وم��ن ث��م ت�سليمها يف
امل�ستودع لإحدى اجلمعيات اخلريية
لتو�صيلها مبا�شرة مل�ستحقي الدعم
الغذائي.
توظيف االبتكار التكنولوجي يف
م�ستقبل العمل الإن�ساين.
و��ش�م�ل��ت زي � ��ارة ال �ف��ري��ق �إىل خميم
ال ��زع�ت�ري ل�لاج �ئ�ين ال �� �س��وري�ين يف
الأردن �شرحاً عملياً من قبل برنامج
الأغذية العاملي حول تب ّني التقنيات
الذكية التي �ضمنت و�صول ما يعادل
 4.7مليون وجبة من حملة "100
مليون وجبة" �إىل م�ستحقي الدعم
الغذائي يف خميمات الالجئني ب�صيغة
ق�سائم ف��وري��ة تعتمد تقنية ب�صمة
العني و�سل�سلة الكتل "بلوك ت�شني"
لتمكني امل�ستفيدين من �شراء املواد
الغذائية والتموينية التي يحتاجونها
م� ��ن امل � �ح� ��ال ال� �ت� �ج ��اري ��ة وامل� �خ ��اب ��ز
ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى امل�ن�ت�ج��ات الغذائية
الطازجة التي يحتاجونها .وجتول
الفريق على خميم الزعرتي و�سوقه
امل ��رك ��زي ،وق� ��ام ب ��زي ��ارة ع ��ائ�ل�ات يف
املنازل املتحركة م�سبقة ال�صنع داخل
املخيم لالطالع منهم ب�شكل مبا�شر
على احتياجاتهم واقرتاحاتهم .كما
التقى فريق مبادرات حممد بن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ال�ع��امل�ي��ة يف خ�ت��ام الزيارة
امل �م �ث��ل وامل ��دي ��ر ال �ق �ط��ري لربنامج
الأغذية العاملي للتابع للأمم املتحدة
يف العا�صمة الأردن �ي��ة ع� ّم��ان ،ال�سيد
�ألربتو كوريا مينديز .تعاون نوعي

•�أحمد علي البلو�شي :نثمن جهود م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية يف هذا املجال الإغاثي
والإن�ساين ويف تنفيذ املبادرات والربامج اخلريية والتي ت�شمل الفئات امل�ستحقة يف كافة املناطق والدول
• �سارة النعيمي :الزيارة امليدانية للفريق ت�أتي لتدعم موا�صلة هذه اجلهود الإن�سانية وتوثيق �أف�ضل املمار�سات العاملية يف العمل اخلريي والإن�ساين
• �ألبريتو مينديز :نحن فخورون ب�شراكتنا املتينة مع حملة  100مليون وجبة و�شاكرين تخ�صي�ص الدعم املقدم
لالجئني يف املخيمات يف الأردن والذي جاء يف الوقت املنا�سب
• معز ال�شهدي :ن�شكر كافة فرق عمل مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية الذين يحر�صون على تنفيذ
حملة  100مليون وجبة على �أكمل وجه ونتطلع �إىل موا�صلة التعاون معهم لتحقيق الأثر الإيجابي الذي نن�شده
• دكتورة كوثر القطارنة :يقف بنك الطعام الأردين عاجز ًا عن �شكر مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية
و�أهل الإمارات على دعمهم لأ�سر بنك الطعام الأردين
يف ال�ع�م��ل الإن �� �س��اين .و�أ� �ش��اد �سعادة
�أح �م��د ع�ل��ي ال�ب�ل��و��ش��ي�� ،س�ف�ير دولة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة يف ع ّمان
"بدور اململكة الأردن�ي��ة الها�شمية يف
احت�ضان الالجئني ،وتقدمي الدعم
والرعاية لهم ،وثمن اجلهود املباركة
التي تبذلها م�ؤ�س�سة مبادرات حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم العاملية يف هذا
املجال الإغاثي والإن�ساين ويف تنفيذ
امل �ب��ادرات وال�برام��ج اخل�يري��ة والتي
ت���ش�م��ل ال �ف �ئ��ات امل���س�ت�ح�ق��ة يف كافة
امل �ن��اط��ق وال � ��دول ب�غ����ض ال�ن�ظ��ر عن
ال�ع��رق �أو اجلن�س �أو ال��دي��ن .و�أ�شار
�سفري الدولة �أن فريق احلملة ،الذي
التقى عدداً من �أع�ضائه �أثناء زيارتهم

للمملكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة ،م��ع امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة وامل�ؤ�س�سات
ي ��وا�� �ص ��ل م �ت��اب �ع��ة ت ��وزي ��ع ال� �ط ��رود اخلريية والإن�سانية".
ال�غ��ذائ�ي��ة ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا احل�م�ل��ة يف
خمتلف �أن�ح��اء اململكة بالتعاون مع تطبيق �أف�ضل املمار�سات.
امل�ؤ�س�سات اخلريية والإن�سانية .ويف ب��دوره��ا قالت ��س��ارة النعيمي ،مدير
ه��ذا ال�سياق ،حيث ا�ستطاعت حملة �إدارة يف مبادرات حممد بن را�شد �آل
 100مليون وج�ب��ة ،ال�ت��ي انطلقت مكتوم العاملية" :تتعاون حملة 100
من دولة الإمارات وتنظمها مبادرات مليون وجبة ،الهادفة لإطعام الطعام
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم العاملية يف  30دولة ،مع بنك الطعام الأردين
يف  30دول��ة يف �أرب ��ع ق ��ارات لتوفري وب��ال �ت �ن �� �س �ي��ق م ��ع اجل � �ه ��ات املعنية
الدعم الغذائي للفئات الأ�شد حاجة ،وامل ��ؤ� �س �� �س��ات اخل�ي�ري��ة والإن�سانية
ت��وزي��ع م��ا ي�ع��ادل  4.7مليون وجبة لتوزيع  9ماليني وجبة ب�صيغة طرود
على الالجئني يف خميمي الزعرتي غذائية يف الأردن للأفراد والأ�سر يف
والأزرق يف اململكة كافية ل�شهر واحد خم�ي�م��ات ال�لاج �ئ�ين ال�ع���ش��وائ�ي��ة يف
ويف �شمال و�شرقي اململكة ،بالتعاون �صويلح والبقعة وع�ج�ل��ون .وق��د مت

ت��وزي��ع �أك�ثر م��ن  6.3مليون وجبة
حتى الآن ا�ستفاد منها �أكرث من 94
�أل ��ف ��ش�خ����ص .ك�م��ا ت�ع��اون��ت احلملة
م��ع برنامج الأغ��ذي��ة العاملي للأمم
امل �ت �ح��دة و�أجن � ��زت ت��وزي��ع م��ا يعادل
 4.7مليون وجبة ب�صيغة ق�سائم
فورية ذكية �سهلت و�صول الالجئني
امل�ستفيدين منها �إىل امل��واد الغذائية
الأ�سا�سية التي يحتاجونها .والزيارة
امليدانية لفريق م�ب��ادرات حممد بن
را�شد �آل مكتوم العاملية ت�أتي لتدعم
موا�صلة هذه اجلهود ،وتو ّثق �أف�ضل
املمار�سات عاملية امل�ستوى يف العمل
اخل�ي�ري والإن �� �س��اين ،وال �ت��ي حتقق
ال��و��ص��ول ال�سريع ب��ال��دع��م الغذائي

لأك�بر ع��دد من امل�ستفيدين ".وقال
ال �� �س �ي��د �أل� �ب�ي�رت ��و م �ي �ن��دي��ز ممثل
برنامج الأغ��ذي��ة العاملي يف الأردن:
" نحن فخورون ب�شراكتنا املتينة مع
حملة  100مليون وجبة و�شاكرين
تخ�صي�ص ال��دع��م امل �ق��دم لالجئني
يف امل�خ�ي�م��ات يف الأردن وال ��ذي جاء
يف ال��وق��ت امل�ن��ا��س��ب و��س��اع��د برنامج
الأغ��ذي��ة العاملي على موا�صلة دعم
ن���ص��ف ال���س�ك��ان يف امل�خ�ي�م��ات خالل
�شهر رم�ضان امل�ب��ارك .نتطلع قدما
ال�ستمرار وموا�صلة �شراكتنا للو�صول
اىل امل�ستفيدين الأك�ث�ر احتياجا".
ومن جهته ،قال معز ال�شهدي ،الع�ضو
امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�شبكة

الأق��ل دخ� ً
لا .ون�شكر كافة فرق عمل
م�ب��ادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية الذين يحر�صون على تنفيذ
حملة  100مليون وجبة على �أكمل
وج��ه حتى ت�ستفيد منها ال�شريحة
الأك�ب�ر م��ن املحتاجني ،ونتطلع �إىل
م��وا� �ص �ل��ة ال �ت �ع��اون م�ع�ه��م لتحقيق
الأث� � ��ر الإي� �ج ��اب ��ي ال � ��ذي نن�شده".
وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة ك��وث��ر القطارنة،
رئي�س بنك الطعام الأردين" :حملة
 100مليون وج�ب��ة ال�ت��ي انطلقت
م��ن دب ��ي ب��دول��ة الإم� � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة وت�ن�ظ�م�ه��ا م �ب ��ادرات حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ال�ع��امل�ي��ة ،التي
�سعدنا با�ستقبال فريق منها يف زيارة
ميدانية وتطوعية ،ت�شكل منوذجاً
ع ��امل ��ي امل �� �س �ت��وى ل �ل �ت��دخ��ل ال �ف ��وري
وامل �ب��ا� �ش��ر مل �ع��اجل��ة حت� ��دٍ م �ل � ّح على
م�ستوى ال �ع��امل م�ث��ل حت��دي اجلوع
و��س��وء التغذية خ�صو�صا م��ع ارتفاع
ن�سبة الفقر ج��راء ت��داع�ي��ات كوفيد
 .-19ون �ح��ن ن��رح��ب ب �ف��ري��ق عمل
احلملة ونتطلع �إىل تعزيز التعاون
ف�ي�م��ا بيننا يف م �ب ��ادرات م�ستقبلية
نوعية هادفة ترتقي مب�ستوى العمل
اخل�يري والإن���س��اين وت��وظ��ف �أف�ضل
امل��وارد والآل �ي��ات والإم�ك��ان��ات املتاحة
للو�صول �إىل املحتاجني �أينما كانوا
حيث و�صلت م�ساعدات امل�ب��ادرة �إىل
ك��اف��ة حم��اف �ظ��ات وج �ي��وب ال�ف�ق��ر يف
الأردن وع �ل �ي��ه ي �ق��ف ب �ن��ك الطعام
الأردين ع��اج��زاً ع��ن ��ش�ك��ر مبادرات
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم العاملية
و�أه ��ل الإم � ��ارات ع�ل��ى دع�م�ه��م لأ�سر
بنك الطعام الأردين" .
كوادر من �إعداد �صنّاع الأمل.
و� �ض��م ال �ف ��ري ��ق� ،إىل ج��ان��ب ك� ��وادر
م�ب��ادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية ،ع��دداً م��ن خريجي برنامج
"�إعداد �ص ّناع الأمل" ،الذي انطلق
يف ف�ب�راي ��ر  2020وخ � � � ّرج دفعته
الأوىل يف م��ار���س  ،2021لتجهيز
ك��وادر م�ؤهلة وحم�ترف��ة يف ميادين
العمل اخلريي والإن�ساين واملجتمعي
والإغ � � ��اث � � ��ي ،وم �ن �ح �ه ��م الفر�صة
لت�صميم م�شاريع مبتكرة لال�ستجابة
ال�سريعة للأزمات مبا يحقق �أهداف
ال�برن��ام��ج ب�ت�ك��ري����س ث�ق��اف��ة �صناعة
الأم ��ل واحل �ل��ول الإي�ج��اب�ي��ة ومتكني
املجتمعات ،وابتكار �آليات وممار�سات
ت���ص�م��م م�ستقبل ال�ع�م��ل الإن�ساين
وت �� �س��اه��م يف ت �ط��وره ع �ل��ى امل�ستوى
العاملي .دعماً لالجئني.
وكانت حملة  100مليون وجبة ،التي
تنظمها مبادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العاملية� ،أجنزت بنهاية يونيو
املا�ضي توزيع �أك�ثر من  4.7مليون
وج�ب��ة على ال�لاج�ئ�ين الأ� �ش��د حاجة
يف عدد من املخ ّيمات ب��الأردن ،وذلك
وب��ال �ت �ع��اون م��ع "برنامج الأغذية
العاملي" ل�ل ��أمم امل �ت �ح��دة .وغطت
م �ن��اط��ق ت ��وزي ��ع ال ��وج� �ب ��ات حينها
خميمات الالجئني ال�سوريني التي
يعمل فيها برنامج الأغ��ذي��ة العاملي
ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة يف الأردن م�ن��ذ عام
 2012وه ��ي خم �ي �م��ي الزعرتي
والأزرق .وي �ت��وىل ب��رن��ام��ج الأغذية
العاملي توزيع امل��واد الغذائية ب�صيغة
ق�سائم �إل�ك�ترون�ي��ة �سهلت الو�صول
ال�سريع �إىل امل�ستفيدين خالل �شهر
واح��د فقط ،ووف��رت الدعم الغذائي
امل�ب��ا��ش��ر ال� ��ذي ي �ع��ادل  4.7مليون
وج� �ب ��ة م ��ن ح �م �ل��ة " 100مليون
وجبة" لـ  52,605الجئ يف الأردن
ي�ستفيدون من دعم برنامج الأغذية
العاملي.

ب�ن��وك ال�ط�ع��ام الإق�ل�ي�م�ي��ة" :تتعاون
ال�شبكة الإقليمية لبنوك الطعام مع
م�ب��ادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
ال�ع��امل�ي��ة �ضمن حملة  100مليون
وجبة لتوزيع الوجبات يف  13دولة
م��ن ال ��دول ال�ث�لاث�ين ال�ت��ي ت�شملها
احلملة .وهذه اجلهود امل�شرتكة تتم
م��ن خ�ل�ال ب�ن��وك ال�ط�ع��ام االع�ضاء
بال�شبكة التي قامت ال�شبكة ب�إن�شائها
ف��ى ال��دول امل�شمولة باحلملة ،ومن
�ضمنها بنك الطعام الأردين ،ت�سهم
يف الو�صول بالدعم الغذائي ملن هم يف
� ّ
أم�س احلاجة ،وتعزز اجلهود الدولية تعاون لتقدمي الدعم الغذائي.
على
ؤثر
�
ت
التي
اجلوع
أزمة
ل
للت�صدي
وت�ن�ظ��م م� �ب ��ادرات حم�م��د ب��ن را�شد
م�سارات التنمية ،خا�صة يف املجتمعات �آل مكتوم العاملية عمليات التوزيع
�ضمن "حملة  100مليون وجبة"
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع "برنامج الأغ ��ذي ��ة
العاملي" و"ال�شبكة الإقليمية لبنوك
الطعام" و"م�ؤ�س�سة حم �م��د بن
را��ش��د �آل مكتوم ل�ل�أع�م��ال اخلريية
والإن�سانية" وامل �ن �ظ �م��ات اخلريية
واجلهات املعنية يف  30دولة يف �آ�سيا
و�إفريقيا و�أوروبا و�أمريكا اجلنوبية،
م ��ن �أج � ��ل ت��وف�ي�ر ال ��دع ��م الغذائي
ل�ل�م�ح�ت��اج�ين وامل �� �س��اه �م��ة يف توفري
�شبكة �أم��ان غ��ذائ��ي لهم والتخفيف
من وط�أة حتدي اجلوع و�سوء التغذية
الذي تفاقم بعد جائحة كوفيد-19
العاملية.
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عر�س دويل

تزامن افتتاح اك�سبو  2020مع ذكرى قدومي لدولة االمارات احلبيبة،
فهناك حمطات يف حياتنا قد تكون اختيارية و�أحيانا �إجبارية حتيدنا عن
م�سارنا املعتاد وجتربنا على الدخول يف منعطفات ل�سلوك م�سارات �أخرى
 ،قد تكون العوامل وراء ذلك �إما عوامل دنيوية من ب�شر �أو عوامل طبيعة
�أو ع��وام��ل رب��ان �ي��ة م�سببة م��ن اهلل
�سبحانه وتعاىل .
ك ��ان لأب �ن��اء ه ��ذه الأم� ��ة ك��ل الفخر
والأم � � ��ل مب���س�ت�ق�ب��ل ب��اه��ر و�أجم � ��اد
ت�سطر عرب التاريخ ،فانطالق اك�سبو
 ٢٠٢٠دبي يعترب احلدث الأهم عامليا
و�إقليميا وحم�ل�ي��ا ،مل��ا ل��ه م��ن ت�أثري
على حياتنا وتعامالتنا و�أث��ره على
ح �� �ض��ارات �ن��ا ،ال �ت��ي ق��وام �ه��ا التقدم
والتنمية والتطور .
�أما اك�سبو  2020فله الأثر الأكرب
على تغيري �أمن��اط حياتنا اليومية
والعملية� ،شاهدت بعيني اليوم تزايد
�أعمال الديكور للمحالت وتزيينها
بت�صاميم جديدة مل �أعهدها من قبل وكذلك تطوير و�إعادة �إحياء الأبنية
واملحالت القدمية ،لكن على �أمناط هند�سية حديثة باعثة الفرحة والبهجة
يف القلب ،وم��ن هنا تبد�أ �أمن��اط التغيري يف طريقة التفكري املهني يتبعه
املعي�شي والفكري.
مباركة يا دبي ،مباركة دولة الإم��ارات بحكامها و�شيوخها و�شعبها العامل
واملطلع على كل تطور وحداثة على م�ستوى العامل� ،أه�لا برياح التغيري
للأف�ضل ،و�أهال بالإن�سانية يف بلد العدل وال�سالم.
علي دوله /مهند�س ..رجل �أعمال

�إك�سبو دبي 2020
هذه هي الإم��ارات تبهر العامل من جديد يف حدث ا�ستثنائي فريد ،حيث
افتتاح �إك�سبو  2020يف دبي  ،والذي �أبهر اجلميع ؛ لت�ؤكد الإمارات املرة تلو
املرة �أنّ العرب قادرون على حتقيق ما يظنه الآخرون م�ستحيال يف دولة الال
م�ستحيل ،فهنا يف الإمارات يجتمع العامل من جديد يف �أول مرة بعد جائحة
كوفيد ،19ليبد�أ العطاء الإن�ساين
من جديد عرب توا�صل العقول مرة
�أخ� ��رى م��ن �أر�� ��ض الإم� � ��ارات مل��ا فيه
اخلري للإن�سانية جمعاء .
�إن الإم ��ارات اخل�ّيررّ ة ال�ن�ّيررّ ة وه��ي يف
ع ��ام اال� �س �ت �ع��داد ل�ل�خ�م���س�ين تباهي
العامل مبا تنجزه على �أر���ض الواقع
م ��ن م �ن �ج��زات ع �ظ �ي �م��ة� � ،ش �ه��د بها
ال�ق��ا��ص��ي وال� ��داين؛ ل�ت�ك��ون منوذجا
يُقتدى ب��ه يف �سائر ال ��دول ،ال ينكر
ذلك �سوى جاحد �أو حاقد ،خم�سون
عاما �سوف متر على االحتاد بكل ما
ف�ي��ه م��ن الب�شر وال���ش�ج��ر واحلجر،
حيث ينطق احلجر ،ويهم�س ال�شجر يف �أذنيك قائال لك� :أنت يف بلد زايد
اخلري ،فرحمة اهلل عليه فعا ًال ورحمة اهلل عليه مقا ًال� ،أما الب�شر فلهم �ألف
حكاية� ،إذا ا�ستمعت لها فال متل ،و�إذا �أن�صت فال تكل ،ول�سان حالك يقول:
هل من مزيد ،فمنهم ح ّكامُه الذين ي�صنعون تاريخً ا اً
حافل باملنجزات يف
�شتى امليادين؛ لي�شهد لهم التاريخ ب�أ ّنهم ّ
�سطروا املجد ب�أحرف من نور� ،إذ
�أخل�صوا لأوطانهم ،ف�أخل�ص لهم املواطن واملقيم على �أر�ضهم الطيبة.
لقد �ش ّيدوا مد ًنا من التعاي�ش والت�سامح الإن�ساين يندر وجوده ،فكانت لهم
�سياجا قويا ،وح�ص ًنا مني ًعا �ضد ال�شر و�أهله ،فال عجب وال غرابة �إذا اهتزت
الكلمات ،وهتفت الأغنيات ت�شدو بهم ح ًبا واح�ترا ًم��ا ،فالكل هنا ي�شارك
ب�إخال�ص يف م�سرية االحت��اد ونه�ضته لأن حب االحت��اد يرتبع على قلوب
اجلميع ،فباتوا يرددون بل�سان واحد :عا�ش احتاد �إماراتنا.
وعندما تنظر حولك يف وطننا العربي بل يف العامل كله ،جتد للإمارات
ال�ع��رب�ي��ة �أث� ��را خ �ّي�ررّ ا ،و ع�لام��ة م�ضيئة ت�ن�ير دروب ال �ع �ط��اء والت�سامح
والإن�سانية ،ورح��م اهلل حكيم العرب املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل
نهيان ،القائد امل�ؤ�س�س ،نادرة زمانه و�أعجوبة ع�صره ،وبارك يف �أبنائه الربرة
خري خلف خلري �سلف وجميع حكام الإمارات.
عاطف البطل /كاتب �صحفي

على �أعتاب �أك�سبو 2020

كم كانت عرو�ض االفتتاح ملعر�ض �أك�سبو  2020مبهرة وعجيبة يف الو�صل
يف طريقة عر�ض ت�صاميم لوحات مبتكرة ،وجتهيزات فنية �إبداعية قدمت
ب�سواعد ب�شرية �إم��ارات�ي��ة عربية و�أجنبية مبدعة متميزة ،منفردة  ،وكم
كان �شغف العامل كبريا ملتابعة احلدث عن قرب عرب ال�شا�شات الف�ضية يف
كافة الدول و�شا�شات العر�ض يف املواقع الإلكرتونية ولوحات الطرق داخل

من الأحداث واملواقف مير �أمام العني ،كل ما كان من �أحداث بعيدة جدا قد
�أرج � ��اء دب ��ي وخ��ارج �ه��ا  ،مل��ا ف�ي��ه من
ت�صل ليوم الإدراك الأول ومعرفتي بها و�أول كلمة نطقت �أ�سمها فيه ،مرورا
ح�سن تنظيم ،ودقة مواعيد وحداثة
بدعمها وحر�صها على التعليم وجل�سات النادي والأل�ع��اب وم��داوات��ي حني
امل��را� �س �ي��م ال �ت��ي مت ف �ي �ه��ا ا�ستقبال
املر�ض وابت�ساماتها حني اتفوق وهم�سها باحلكايات قبل النوم وبكائها حني
امل�لاي�ين بليلة واح� ��دة ك��ي يتابعوا،
يك�سر خاطرها وحتت�ضني بقوة عند اللقاء والفراق ،كانت ال�سند واجلدار
وع��رو���ض ال��دول امل�شاركة م��ن كافة
املتني وج�سر املحبة.
�أنحاء الكرة الأر�ضية بقاراتها ال�سبع
فاز من جرب خاطرها ودون��ت ا�سمه بحروف من نور ،وقد خاب من خطت
وات���س��اع رق�ع��ة م���س��اح��ات دول �ه��ا التي
يدها كلمات ذكرت فيها �أنينها و�أمها منه ،كتاب دونت فيه حكاياتها وق�صائد
تناف�ست لتعر�ض �أف�ضل م��ا لديها ،
�أ�شعارها ،ومل تدون تلك القلوب التي �أحبتها وحزنت عليها� ،أ�سر متعففة
ومب�شاركة  192دول��ة ح��ول العامل
و�أيتام و�أرامل كانوا خارج املذكرات لكنهم كتبوا �آخر �سطر يف احلكاية و�أعلنوا
ب�ك��ل م��ا ي�ق��دم��ون��ه وي�ع��ر��ض��ون��ه من
�أنهم �ضمن حكاياتها الطويلة ،ح�ضرن مرا�سم الرحيل وق�ص�صنا مواقفها
خال�صة تراثياتهم ونتاجهم الفني
النبيلة فكن بني احلزن والفرح بني الأميان بع�شقها للخري والإ�سراع لفعله،
واحل �� �ض ��اري وم �ن �ج��زات �ه��م يف كافة
وبني احلزن �إننا مل نفطن لهذا النبل واجلمال.
املجاالت.
ً
ال�شيماء حممد /خبري الإعالم و�صحافة
نعم ك��ان حلما وق��د حتقق بالرغم من حتديات جائحة ك��ورون��ا ،وبالرغم
مما عانى منه العامل من تداعيات هذه اجلائحة ،نعم لقد �أثبتت الإمارات
حر�صها على �أن تكون على قدر �أهل العزم باقتدارها على جذب ال�سياحة
وع�شاق املغامرة والباحثني عن اال�ستثمار الآمن يف ظل رعاية ومتابعة قيادة
عندما يغلق الباب ويتال�شى �صوت الأقدام من على الدرج� ،ألتزم مكاين على
الواعدة ال�شابة احلكيمة الر�شيدة التي تعمل بعني ثاقبة وبر�ؤى �شيخ رحل
ال�سرير وكل احتياجاتي بجواري  ،من طعام و�شراب ورميوت التليفزيون،
خملفا وراءه خلفا �صاحلا يرتجمون ر�ؤيته وحلمه بت�أ�سي�س االحتاد بجهود
وت�ب��د�أ رحلتي اليومية مع احلياة االفرتا�ضية� ،أق��ر�أ الأح ��داث من خالل
و�سواعد �أبنائه الأوف�ي��اء وك��ل من وط��أ �أر���ض الإم��ارات بحب و�شغف ووالء
ال �ت��اب �ل��ت و�أط� ��ال� ��ع م ��واق ��ع التوا�صل
ولهفة على �أن تكون الإمارات �أ�شرعة قارب حياته ومنطاده لل�صعود للقمر
االج �ت �م��اع��ي ب �� �ش �غ��ف ،و�أت �ف ��اع ��ل مع
واملريخ .
ال�ق���ص��ائ��د و�أن �ق��ده��ا وي ��أت �ي �ن��ي الرد
�إنها الإمارات التي حولت هذا الإك�سبو العاملي �إىل ق�صة جناح منفردة حني
ب��الإط��راء ف��أف��رح ،مل �أع��د وحيدة بل
�أ�ضاءت دبي خالل تد�شني احل��دث بكافة تفا�صيله كافة مناطقها ومعظم
ل��دي م��ن ال�ك�ت��اب والأدب � ��اء �أ�صدقاء
�أرجائها ومن حولها بل كافة مناطق الإمارات ب�أ�صداء هذا احلدث التاريخي
نتبادل حروف اللغة ،ونتعاون يف ن�شر
الذي يحدث لأول مرة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وجنوب
�أفكارنا ،لكنني �أخ�شى الوحدة كثرياً.
�آ�سيا.
كان البيت يف ال�سابق يعج بالأ�صوات
�أثبتت الإمارات قدرتها على ا�ستقطاب العامل �إليها بتحقيق �أحالم املبدعني
والأن�ف��ا���س ال��داف�ئ��ة ،ومل �أ�شعر يوما
الطموحني ممن ي�أتون �إليها  ،نعم �إنها دبي احللم يا �سادة  ،و�إن الهدف هو
مبعنى ال��وح��دة �إال برحيل الكل �إىل
الو�صول �إىل الإمارات احل�ضن الدافئ والآمن من �أجل اال�ستقرار والعي�ش
بيوتهم و�إن���ش��اء ح�ي��اة �أخ ��رى وطرق
الكرمي لهذا نحبها ب�شغف ولهفة  ،ولهذا نختارها دون دول العامل لن�ستقر
ج ��دي ��دة ،وال �ي ��وم وب �ع��د ه ��ذا الزمن
بها ونحيا على �أر�ض ال�سالم والت�سامح واملحبة .
الطويل ال��ذي مل �أه��ب فيه احلروب
ومن خالل �شعار «�إك�سبو  2020دبي» «توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل»،
وال ال �ع �م��ل ال �� �ش��اق وت��رب �ي��ة الأب� �ن ��اء،
ودوره يف ن�شر ثقافة ا�ست�شراف امل�ستقبل وتعزيز الوعي بالفكر امل�ستقبلي،
والدخول يف معرتك احلياة بقلب جريء مل �أكن �أتخيل �أنني �أخ�شى الوحدة
ف��إن ال�شعار بذاته ق�صة جن��اح جديدة ،تكمن يف بحث الإم ��ارات وجهودها
بهذا ال�شكل املرعب ،ت�ساءلت ملاذا �أخ�شى الوحدة وقد عرفت عني البطولة
يف �إي�ج��اد �آف��اق م�ستقبلية ،ت�ضمن لل�شعوب وال ��دول ر�ؤي��ة متكاملة تقدم
والقوة وال�صرامة ،ومل �أجد �إجابة� ،أكنت �أخ�شى املوت وحيدة ،وال يعرف �أحد
ت�صورات وا�ضحة للق�ضايا الأك�ثر ت��أث�يراً على حياتنا وعالقاتنا وابتكار
مبوتي �إال بانبعاث رائحة جثتي ،رمبا لهذا ال�سبب كنت �أخ�شى الوحدة� ،أو
الآليات املنا�سبة للتعامل معها ،والعمل على فهم �أف�ضل للعامل الذي نعي�ش
رمبا كنت �أبحث بداخلي عن الأمان املفقود فتحول �إىل خوف عام ومل �أجد
فيه واال�ستعداد الحتماالت �أكرب بتكوين ت�شكيالت جديدة من ال�شراكات
ما �أخاف منه �إال الوحدة.
والتحالفات ل�صنع م�ستقبل �آمن.
يقال� :إن الوحدة تدعو لال�ستجمام والبعد عن النا�س غنيمة ،لكن �أوكد -
النجاح
ق�ص�ص
من
املزيد
وحتقيق
واعد
مل�ستقبل
هذه هي ر�ؤى ا�ست�شرافية
لكل من يظن هذا الظن � -أن الوحدة مميتة ،و�إال ما كانت عقاباً يف ال�سجون،
امل�شهود لها عامليا عن الإمارات عام وعن دبي ب�شكل خا�ص .
الوحدة غول متوح�ش ال يرحم ،يف الوحدة يجف الفم ويرتخي الل�سان ومع
ونحن هنا نتابع ونتوا�صل ونرتقب املزيد من الإب��داع والتفرد والندرة يف
الوقت تن�سى الكالم ،و�إال حتدثت مع نف�سك �أو مع املر�آة ولكنها لن ترد ولن
كل �شيء يف �إم��ارات احلب و�إم��ارات التميز ودبي التي حتقق �أحالم اجلميع
ت�سمع �سوى �صدى �صوتك ،الوحدة عقاب خميف وعكاز خا ٍو قوامه.
بعطائها وجهودها التي تعانق ال�سماء.
مازلت �أخ�شى ال��وح��دة ،مل �أب��ادر �أح��داً منهم ومل �أطلب منهم البقاء معي
�سحر حمزة/كاتبة
�أو االنتقال للعي�ش معهم ،ف��الأم��ر �صعب واحل�ي��اة مل تعد ك�سابق عهدي
بها ،الوحدة خميفة ج��دا ،ولكن كرامتي �أعظم و�أق��وى ،وخ��ويف من �ضياع
بيوتهم وخرابها �أعظم من خويف من الوحدة� ،أبقى وحيدة ولو مت وحدي
�صفحات بي�ضاء وبع�ض الأوراق املتناثرة يف حقيبة �سوداء قابعة يف خزانة ومل ي�شعر بي �إال جرياين وال �أ�سمع عنهم خرباً يزعجني� ،أعرف �أنهم الآن
متهالكة م��ن �أث��ر ال��زم��ن ،حتتوي على ح��روف وكلمات وجمل كتبها قلم ي�ضحكون ويلعبون ويت�سامرون� ،أعلم �أنني مل �أخطر على بالهم ومل �أكن
طواعية لأنامل تقب�ض عليه وه��ي تئن من الوجع ،كلمات تركتها خلفها �ضمن اهتماماتهم فالدنيا �صعبة واحلياة مريرة والطاحونة متعبة ،لكن
�أدعو لهم بال�سعادة واملحبة لكن �أخ�شى الوحدة جدا.
ل�ت�ك��ون ��س�ي�ف�اً ب �ت��اراً يف ق�ل��ب ناب�ض،
�س�أكتب ه��ذه اخل��واط��ر و�أدون�ه��ا لعل �أح��دا منهم يجدها ويقر�أها ويحاول
و�شوكة متينة يف حلق يكذب عليها
�أن ي�أتي ليكون �أني�سي يف الليل� ،س�أكتب كلمات وا�ضحة ال حتتاج لبالغة �أو
�أو يدعي �شرفاً مل ي�صنعه ،كلماتها
تف�سري ،حتى ال يظن �أنه ن�ص �أدبي كتبته للن�شر� ،أود �أن يدرك �أنني �أخ�شى
مب �ث��اب��ة وع ��د ور� �س ��م ط��ري��ق حافل
الوحدة ويف �أم�س احلاجة لرفقة ،لن �أكتب �أنني التحف بالليل ويف عز ال�صيف
بالق�ص�ص وال��ر�ؤى ملن ادع��ى املحبة
خوفاً من حتول الوحدة �إىل غول يقطم �أ�صابع قدمي حتى ال �أزعجه �أو
وال ��وف ��اء والإخ �ل�ا�� ��ص وك� ��ان منهم
ي�ضحك علي ،فكرت �أن �أ�سجل حواراتي معهم و�أعيد �سماعها يف الليل ،نويت
براء.
ت�سجيل �أ�صوات �أطفالهم وهم يلعبون حويل لأ�ستمتع بها و�أنا وحيدة ،كان
ت��وق��ف ال��زم��ن ح�ي�ن �أع �ل��ن رحيلها
قلبي يفرح حني يبادر �أحدهم ويدعوين للذهاب معه �إىل بيته ،كنت �أ�شعر
وط��وى �صفحاتها النا�صعة ،رحلت
بال�سعادة حني يجال�سني ويلعب �أطفالهم معي ،لكن �سرعان ما �أع��ود مرة
بعد ع�ن��اء لبث ط��وي� ً
لا م��ع فريو�س
�أخرى لبيتي البارد جدا و�أجل�س مع الوحدة .يف يوم قلت لنف�سي� :ألي�ست
ال يرحم ،فريو�س خفي يعبث فقط
الوحدة كياناً ،فما دمت �أخ�شاها فهي موجودة� ،ش�أنها �ش�أن اليوم والآخرة
يف ال�ن�ف��و���س وي�ل�م�ل��م ��ش�ت��ات املا�ضي
والطم�أنينة والفزع مثلها مثل احلب والكرة والغرية ،كلها م�سميات حلوا�س
وينحت حكايات الرحمة والر�أفة يف
قلوب �صافية ،فالأم حني ت�صبح �صديقة تتفتح زهور الكون ،فهى ال�شجرة ن�شعر بها ،عاهدت نف�سي �أن �أ�صادقها �أحدثها اتخذها خلي ً
ال ي�ؤن�سني بد ًال
ذات ال�ظ��ل املمتد والنهر ال��ذي ال ي�ج��ف ،وال�سماء ال�ت��ي ت�ت�ل�ألأ بالنجوم ،من �أن تخيفني ،منذ ذلك اليوم ومل �أعد �أخ�شى الوحدة.
حممد �أ�سامة
ه��ي الطريق املمهد باجلمال واحل�سن ،فعندما ترحل تخلف م��ن ورائها
فراغاً كبرياً وبرداً قار�ساً يتغلغل يف اجل�سد ،ترتك فراغاً خميفاً وتن�سحب
ال�ضحكات و�إن وجدت ف�ضحكات انتزعت منها ال��روح و�أغلق عليها القلب،
�ضحكات باهتة ت�صدر من فراغ داخل البدن وك�أنها طبلة جوفاء ت�صدر �صوتاً ُتعد الإرادة م��ن �أه��م املقومات الداخلية يف الكائنات احل�ي��ة ،ب��ل والداعم
معرباً بال رغبة وال اطمئنان.
احلقيقي لتحفيز اجل�سد والذهن على مزاولة العمل وحتقيقه على �أكمل
خرب رحيلها �أ�صفاد كبلت الأل�سن ،ودموع تنهمر بال توقف ،و�شريط طويل وجه ،فتعريفاتها كثرية ومتعددة ،ونظرة العلماء واخل�براء لها متفاوتة،

اخ�شى الوحدة

مذكرات

قوة الإرادة

حيث �أنها من املحفزات الدالة على
ن �� �ش��اط ال �ك��ائ �ن��ات احل �ي��ة وقيامها
مبهامها.
ف � ��الإرادة ع�ن��د الإن �� �س��ان تختلف من
�شخ�ص �إىل �آخر ح�سب ر�ؤيته ومدى
�إ�صراره على حتقيق النجاح ،فالنجاح
يتطلب عدة عوامل من بينها الإرادة
واملثابرة على االجتهاد وارتداء عباءة
الثقة يف النف�س والأخ��ذ بالأ�سباب ،
فاملتميز له خ�صائ�ص و�سمات تتمركز
يف قدرته على امتالك الإرادة والقوة
يف حت�ق�ي�ق�ه��ا واالل� �ت ��زام ب �ه��ا ،لذلك
على كل �شخ�ص حماولة �شحذ نف�سه
بالطاقة الإيجابية وحتفيز الإرادة بداخله لتتحول مع الوقت �إىل �سلوك
وثقافة متار�س بكل دقة.
من دون �إرادة وعزمية ال يتحقق النجاح مطلقا ،ف��الإرادة القوة الداعمة
لت�صعيد الأحالم والطموح والكيان امل�ستمد من روح البقاء ،فمن دون �إرادة
تتال�شى الأح�لام وال يتم�سك باحلياة وتهون الأي��ام وال يبايل فاقد الإرادة
من كونه متميزا �أم ال وال تعنيه احلما�سة واملناف�سة لدرجة الك�سل وفقد
الرغبة يف ممار�سة �أي �شيء مما يتهم هذا ال�شخ�ص بالالمباالة و�أنه غري
م�س�ؤول وال يعرف ال�سبب احلقيقي من وجوده يف احلياة ،متناز ًال عن دوره
يف و�ضع ب�صمة يتذكره بها العامل.
حممد �شعيب

حار�س احل�ضارة

الفن الت�شكيلي له ت�أثري يف ت�شكيل الوجدان الب�شري ونقله من حالة طارئة
�إىل حالة ا�ستثنائية ،فمنذ زمن طويل والفن الت�شكيلي يلعب دور امل�ؤرخ يف
بلورة الق�ص�ص وتدوين امل�ف��ردات اليومية التي حت��دث ،وم��ا ن�شاهده على
اجل��دران من �آثار فرعونية دليل على �أن الر�سم لغة جت�سد التاريخ وتنقل
ال �ت�راث وت �ب�ين م��ا ي �ج��ول يف خاطر
املجتمع .فما جاء من تنوير وا�ستمرار
يف االكت�شافات بني مدى �ضرورة هذه
النقو�ش وال�ن�ح��ت يف تخليد احلياة
العامة عند الب�شر قبل �آالف ال�سنني،
وه� � ��ذا وا� � �ض� ��ح يف �� �س ��رد الق�ص�ص
اليومية من �أعمال كاحلرث والطهي
وال�ت�ح�ن�ي��ط ح�ت��ى احل� ��روب ك ��ان لها
ن�صيب م��ن ال �ت ��أري��خ ،وامل�ت��اب��ع لتلك
التفا�صيل �سيجد �أن فن الكاريكاتري
ك��ان م��وج��وداً وح��ا��ض��راً بقوة يف تلك
امل��رح �ل��ة ،ف��ال��ر� �س��م ال �ه��زيل لبع�ض
ال�صور كان يعرب عن �سخرية ال�شارع
من احلكام ب�إ�ضافة �أ�شكال غري متنا�سقة حليوانات يفرت�ض �أنها مفرت�سة
تبدو انها تخاف من احليوانات الأقل قوة و�شرا�سة يف م�شهد تعبريي عن
الغرور �أو ما نقوله اليوم باللغة الدارجة العامية " ما تقدر�ش".
فالفن الت�شكيلي على مر الع�صور كان هو احلار�س للرتاث والتاريخ وراوي
الأحداث ،والغريب �أن الفنان الت�شكيلي ي�صوره املجتمع يف �صورة املهوو�س
اخلارج عن �إطار الزمن فنجد �صورته كاملجنون �أو املري�ض نف�سيا ،ويعتربون
�سلفادور دايل منوذجاً وغريه من الفنانني الت�شكيليني ،وال يعرف البع�ض
�أن احلياة داخ��ل الأل ��وان وب�ين الري�شة واخل�ط��وط والأ��ش�ك��ال الت�صويرية
تخلق عاملاً افرتا�ضياً يف عقل الفنان ،فحياته مع اللوحة بكل تفا�صيلها من
مالمح و�شخ�صيات وجماد �أو ما ت�ضمه من �أفكار هى يف الأ�سا�س جمموعة
من امل�شاعر املت�ضاربة داخل وجدان الفنان قد ت�صل �إىل �صراع نف�سي بني
الألوان وال�شخو�ص تنتج يف الأخري حلظة جنون على اللوحة.
الفنان الت�شكيلي غالباً ما يكون مهموماً بق�ضايا م�ستقبلية وقارئاً جيداً
للحا�ضر واملا�ضي ومتنب�أ بامل�ستقبل لي�س تنجيما و�إمنا من ثقافته واطالعه
على الأحداث ،فرمبا ير�سم القمر قبل �صعود علماء الف�ضاء �إليه� ،أو ي�صور
�أ�شياء تعترب من فرط اجلنون يف عاملنا احلا�ضر ،لكنها قد تتحقق يف امل�ستقبل
ورمبا حتدث بعد وفاته بزمن طويل ،واملده�ش �أن معظم الفنانني ماتوا قبل
�أن ي�شيد العامل بقدراتهم وتكتب عنهم ال�صحف ويلتقي بهم الإعالم ،مع �أن
لوحاتهم بعد رحيلهم بيعت مببالغ باهظة الثمن ،وقد يكون الفنان نف�سه
رحل ومل يجدوا له ثمن التابوت الذي دفن فيه.
على ال��دول �أن تهتم بهذا الفن وتنمي ق��درات الفنانني ال�شبان ومتنحهم
امل�ساحة للتعبري ،و�أن يخ�ضعوا لدورات التدريبية على يد الفنانني الكبار،
وال ن�ضع املحاباة العامل احلقيقي للحكم على الأعمال ،خا�صة و�أن ميادين
العوا�صم يف ال��دول النامية امتلأت بتماثيل ال متت للفن ب�أي �صلة وهذا
ب�سبب امل �ح��اب��اة وع ��دم ال�ت�ق��دي��ر و�أن احل�ك��م يف ي��د غ�ير امل�خ�ت����ص ،فالفن
الت�شكيلي له معايريه وعلمه ال��ذي يدر�س حاليا  ،ولو �أننا على يقني من
كون الفنان بوجه عام ميتلك موهبة وال يخ�ضع لدرا�سة �أكادميية ،لكن مع
وجود علم ينبغي على الفنان �أن ي�صقل موهبته باملعرفة والتح�صيل لي�صبح
متميزا مبوهبته وعلمه معاً.
�شيماء الكيالين/فنانة ت�شكيلية

تعزيز ًا لل�صحة النف�سية والن�شاط البدين

دائرة تنمية املجتمع تطلق  3مبادرات ت�ستهدف كبار املواطنني واملقيمني
•• �أبوظبي -الفجر:

�أطلقت دائ ��رة تنمية املجتمع يف �أب��وظ�ب��ي بالتعاون م��ع م�ؤ�س�سة التنمية
الأ�سرية ،تزامناً مع اليوم الدويل للم�سنني مبادرتني رقميتني ،الأوىل حول
الت�أهيل الرقمي املعريف والثانية عن الواقع االفرتا�ضي ،وتهدفان �إىل تعزيز
ال��واق��ع الرقمي لكبار املواطنني واملقيمني للو�صول بهم �إىل ج��ودة حياة
�أف�ضل والعمل على حت�سني �صحتهم النف�سية ،كما تعمل الدائرة على مبادرة
"لياقة �إىل الأبد" ،بالتعاون مع جامعة نيويورك �أبوظبي لتعزيز الن�شاط
ال�ب��دين وت��أت��ي ه��ذه امل �ب��ادرات �ضمن اجل�ه��ود املتكاملة يف ت��وف�ير الرعاية
واحلياة الكرمية لهم �ضمن امللف املتكامل جلودة حياة الأ�سرة.
وحول مبادرة الت�أهيل الرقمي املعريف� ،أو�ضحت �سعادة الدكتورة ب�شرى املال
املدير التنفيذي لقطاع التنمية املجتمعية يف الدائرة� ،أن هذه املبادرة ت�أتي

�ضمن جهود الدائرة يف ملف جودة حياة الأ�سرة وتعزيزاً ملنح كبار املواطنني
واملقيمني حقوقهم الكاملة كغريهم من الفئات الأخ��رى ،ولعل ا�ستخدام
و�سائل التوا�صل االجتماعي هي من املمار�سات اليومية التي يتبعها جميع
�أفراد املجتمع ،ودورنا هو متكني فئة الكبار على ا�ستخدام املن�صات الرقمية
مل�ساعدتهم على التوا�صل الف ّعال مع �أف��راد الأ�سرة واملجتمع ،ال�سيما �أننا
ن�سعى يف �أن يكونوا �أك�ثر ن�شاطاً وفعالية يف املجتمع ،وامل�ساهمة يف تقوية
�أوا�صر الرتابط بينهم وبني الآخرين.
ولفتت املال� ،إىل �أن املرحلة الأوىل ت�ستمر حتى دي�سمرب املقبل ،ال�ستهداف
ما يقارب  300من كبار املواطنني واملقيمني يف جمتمع �أبوظبي ،وت�ستهدف
املرحلة الثانية الو�صول �إىل �أك�ثر من  700م�ستفيد خ�لال العام املقبل
.2022
�أما عن مبادرة الواقع االفرتا�ضي ،قالت �سعادة الدكتورة ليلى عبد العزيز

الهيا�س ،املدير التنفيذي لقطاع الر�صد واالبتكار االجتماعي يف الدائرة،
تعترب هذه املبادرة امتداداً جلهودنا الرامية �إىل حت�سني اخلدمات وت�صميم
احللول املبتكرة التي تتنا�سب مع احتياجات كبار ال�سن.
و�أ��ض��اف��ت :ن�سعى لت�سخري التقنيات احلديثة يف تلبية احتياجات الفئات
املختلفة يف املجتمع ونتطلع ال �ي��وم م��ن خ�ل�ال جت��رب��ة تقنيات الواقع
االف�ترا��ض��ي لتوفري جتربة ممتعة وف��ري��دة لفئة كبار ال�سن ،حيث �أ�شار
الباحثني �أن فوائد الواقع االفرتا�ضي تتعدى الرتفيه وت�ساهم يف تعزيز
ال�صحة اجل�سدية والنف�سية والتقليل من ال�شعور بالعزلة والوحدة.
كما و ُت�ستخدم تقنيات الواقع االفرتا�ضي يف قطاعات عديدة ،منها على
�سبيل املثال الرعاية ال�صحية ،و�إعادة الت�أهيل ،والعالج ،والتعليم .وقد ك�شف
تقييم فعالية هذه التقنيات لدى الفئات ال�سكانية املتقدمة يف ال�سن حول
العامل الأثر الإيجابي على ال�صحة العامة .من جهة �أخرى ،تعمل الدائرة

وبالتعاون مع مركز الت�صميم ال�سلوكي يف جامعة نيويورك �أبوظبي على
تنفيذ مبادرة حتت م�سمى "لياقة �إىل الأبد" والتي ت�ستهدف تعزيز الن�شاط
البدين بني فئة كبار املواطنني واملقيمني عرب ا�ستخدام التحفيز ال�سلوكي
وذل��ك جلعل الن�شاط ال�ب��دين ب�صوره املختلفة ج��زءاً مهماً م��ن الروتني
اليومي لأ�سباب �أبرزها :التقليل من خطر الأمرا�ض املزمنة وم�ضاعفاتها
والتح�سني من ال�صحة النف�سية لفئة كبار ال�سن.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شاد لتجارة االغذية
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 3709047:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
رانا نور اال�سالم من  %39اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شاروف حممد جمال الدين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سويت
ثيم �شيت ملعدات وم�ستلزمات احللويات
رخ�صة رقم CN 3984720:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل
كولداير لت�صليح املكيفات
رخ�صة رقم CN 2535714:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هاندي
مان ل�صيانة التمديدات ال�صحية
رخ�صة رقم CN 2439488:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة الوعد لأعمال الأ�صباغ
رخ�صة رقم CN 1187624:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة الوعد لأعمال الأ�صباغ

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:املرجان ملعدات ال�سالمة واحلريق ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  0 39مبنى ال�سيد نا�صر احمد خليفة احمد
واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2720799 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:يو�سف هاين للعطور ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مبنى انرتنا�شيونال كابيتال تريدنغ ذ.م.مRBW13 0 :
�شاطئ الراحة
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2691027 :

ART LINK FOR DOORS

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/08/30:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150016756:
 تاريخ التعديل2021/9/30:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/09/26:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105028958:
 تاريخ التعديل2021/9/30:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون رويال باال�س
للرجال رخ�صة رقم CN 2105894:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ريا�ض �سعيد حبان �سعيد الكثريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد و�سام عيدرو�س عزي حممد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

AL WAAD PAINTING WORKS

�إىل /ارت لينك للأبواب
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �أعمال تركيب الأبواب و النوافذ و�صيانتها 4330011
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال الطالء والدهانات للمباين 4330003
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

الأحد � 3أكتوبر  2021العدد 13356

�إعالن عن ت�صفية و�شطب قيد
�إىل من يهمه الأمر
هيلتون انرتنا�شيونال ال ال �سي ،هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة قائمة وتزاول ن�شاطها
مبوجب قوانني والي��ة ديالوير وحتمل �سجل جت��اري رقم  ،655902وعنوانها امل�سجل:
عناية �شركة كوربوري�شن �سريف�سز ،2711 ،طريق �سينرتفيل ،جناح رقم  ،400ويلمينجتون،
مدينة نيوكا�سل ،ديالوير  ،19808الواليات املتحدة الأمريكية"( ،ال�شركة") ،وحيث �إن
ال�شركة ترغب يف الإعالن عن ت�صفية و�شطب قيد و�إلغاء رخ�صة فرعها امل�سجل يف مدينة
دبي للإنرتنت ،مبوجب قواعد ولوائح �سلطة دبي للتطوير ويحمل رخ�صة جتارية رقم
"( 20116الفرع") مبوجب قرارات جمل�س �إدارة ال�شركة امل�ؤرخة يف  20مايو .2021
وفقاً لذلك ،تهيب ال�شركة ب�أي طرف معني بالأمر ولديه �أي مطالبات يف مواجهتها ب�ش�أن
�شطب و�إلغاء وت�صفية الفرع تقدمي هذه املطالبات خالل  45يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة بـ  45يوماً.
تفا�صيل االت�صال اخلا�صة بتقدمي املطالبات �أو االعرتا�ضات على �إلغاء ت�سجيل وت�صفية
الفرع مو�ضحة �أدناه:
دائرة الت�سجيل والرتخي�ص
�سلطة دبي للتطوير
�ص.ب 73000 :
دبي  ،دولة الإمارات العربية املتحدة
فاك�س رقم +97143688992 :
الربيد الإلكرتوينR&Lenquiry@dcca.ae / deregistration@dcca.gov.ae :
عناية :مدير دائرة الت�سجيل والرتخي�ص

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 3أكتوبر  2021العدد 13356
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 3أكتوبر  2021العدد 13356
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2021/8/5 :

املودعة حتت رقم 357054 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :لوياجن �إنرجي�-سيفينج ماترييال�س كو ،.ليمتد
وعنوانه : :منرب  11يهي رود ،ييويان كاونتي� ،شاندوجن ،ال�صني
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
جب�س (م��واد بناء)؛ �إ�سمنت للأفران؛ �أ�سمنت للأفران العالية احل��رارة؛ طوب م�شوي متكتل؛ فتات
فخاري (م��ادة حرارية حمروقة)؛ ط�لاءات من الإ�سمنت �صامدة للنار؛ م��واد حرارية غري معدنية،
للبناء؛ طالءات (مواد بناء)؛ مواد رابطة ل�صنع البالط الآجري.
الواقـعة بالفئة19 :
و�صف العالمة  :الكلمة  Litwoolبلأحرف الالتينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 3أكتوبر  2021العدد 13356

بتاريخ 2021/7/28 :

املودعة حتت رقم 355419 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :جيبا�س ال�شرق الأو�سط �ش م ح
وعنوانه� :ص ب  – 3843جبل علي – دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�أكواب من الورق �أو البال�ستيك؛ �صحون من الورق ؛ �صواين من الورق للأغرا�ض املنزلية ؛ �أطباق مائدة
ت�ستخدم ملرة واح��دة ؛ �أع��واد الأك��ل ؛ �أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ� ،أم�شاط و�أ�سفنج،
فرا�شي (عدا فرا�شي التلوين �أو الدهان) ،مواد �صنع الفرا�شي� ،أدوات تنظيف� ،سلك جلي ،زجاج غري م�شغول
�أو زجاج �شبه م�شغول (عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين)� ،أواين زجاجية و�أواين خزف �صيني و�أواين خزفية
غري واردة يف فئات �أخرى.
الواقـعة بالفئة21 :
و�صف العالمة  :الكلمة  JOLLIFYبالأحرف الالتينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

حماكم دبي

املودعة حتت رقم 356441 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم� :شركة عمان للكيماويات �ش.م.م.
وعنوانه� :ص .ب 54 .الرمز الربيدي  100م�سقط� ،سلطنة عمان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
زي��وت و�شحوم �صناعية؛ مزلقات ،تركيبات المت�صا�ص وترطيب وتثبيت الغبار؛ وق��ود (مبا يف ذلك وقود
املحركات) ومواد �إ�ضاءة؛ �شموع وفتائل للإ�ضاءة.
الواقعة بالفئة4 :
و�صف العالمة  :الكلمة والرقم  GARAGE 108بالأحرف الالتينية باللون على خلفية زرقاء مربعة.
املربع الأزرق فوقها م�ستطيل احمر اللون  .داخل املربع الأزرق من جهة اليمني م�ستطيل باللون الأ�صفر
ميتد من ناحية الأ�سفل جلهة اليمني  .داخل هذا امل�ستطيل ويف اجلزء اال�سفل ا�سم ال�شركة طالبة ت�سجيل
العالمة باللغة الالتينية  Oman Chemical COMPANY. L.L.C؛ على ميينها الأحرف
 OCCيف دائرها بي�ضاء مميزة ال�شكل .امل�ستطيل الأ�صفر يف داخله من ناحية الأعلى خم�سة مربعات �صغرية
جميعها باللون الأ�صفر .الكلمة  GARAGEوالأرقام والأ�شكال الهند�سية يف �شكل مربعات وم�ستطيالت
مبتكرة من حيث �شكلها وو�ضع �ألوانها .
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  366/2021/38جتاري م�صارف جزئي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  138/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع الدعوى  :ا�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور اع�لاه بال�صيغة التنفيذية واالم��ر بايقاع
احلجز التنفيذي على العقار رق��م  3105بالطابق رق��م  31مببنى وي�ست هايت�س  3رق��م  7البالغ م�ساحته 166.12
مرت مربع واملواقف  KG - 6على قطعة االر�ض رقم  11مبنطقة اخلليج التجاري بامارة دبي املرهون للبنك الطالب
واململوك للمطلوب �ضدهم وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضدهم املقدرة مببلغ
( )2.810.628.00دره��م مليونان وثمامنائة وع�شرة االف و�ستمائة وثمانية وع�شرين دره��م  -من ح�صيلة البيع
وماي�ستجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا الحكام القانون واملادتني  25و  26وما بعدهما من
قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي .
طالب التنفيذ  :بنك �أبوظبي التجاري
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -بناية البزن�س بوينت  -مكتب رقم  - 401خلف وكالة الني�سان لل�سيارات
املطلوب �إعالنهما  -1 :هو�شى كيكى �سيجانبوريا  -2ديناز هو�شى �سيجانبوريا � -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/9/13:خماطبتكم ال�ستالم املنقوالت الكائنة يف العقار
(نوع العقار � -شقة �سكنية  -رقم االر�ض  - 11املنطقة اخلليج التجاري  -رقم املبنى  - 7ا�سم املبنى وي�ست هايت�س  3رقم
العقار  - 3105امل�ساحة  166.11مرت مربع  -خالل خم�سة ع�شر يوما واال �سيتم ت�سليمها للمزايد بعد �سداد قيمتها.

رئي�س ال�شعبة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1مرمي عبا�س عبداهلل عبا�س احلتاوي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :دار التمويل �ش.م.ع
وميثله � :شيخة حممد �سيف علي املحرزي
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/9/7يف الدعوى امل��ذك��ورة �أعاله
ل�صالح /دار التمويل �ش.م.ع الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ()64.524.86
درهم اربعة و�ستون �ألفا وخم�سمائة اربعة وع�شرين درهم و�ستة وثمانون فل�سا  -باال�ضافة اىل
الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021/8/9وحتى ال�سداد
التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من
طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم
دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 3أكتوبر  2021العدد 13356
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2021/7/11 :

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

بتاريخ 2021/8/5 :

املودعة حتت رقم 357052 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :لوياجن �إنرجي�-سيفينج ماترييال�س كو ،.ليمتد
وعنوانه : :منرب  11يهي رود ،ييويان كاونتي� ،شاندوجن ،ال�صني
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
مركبات منع الت�سرب للمفا�صل؛ �أنابيب مرنة غري معدنية؛ مواد غري مو�صلة لالحتفاظ باحلرارة؛
مواد عازلة؛ مركب للغاليات ملنع الإ�شعاع احلراري؛ �أن�سجة عازلة؛ عوازل؛ �أن�سجة من �ألياف زجاجية
للعزل؛ ل�صقات عازلة؛ مواد عازلة حرارية.
الواقـعة بالفئة17 :
و�صف العالمة  :الكلمة  Litwoolبلأحرف الالتينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 3أكتوبر  2021العدد 13356
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2021/8/31 :

املودعة حتت رقم 358477 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :اك�سيد ذ .م .م.
وعنوانه :مكتب رقم  ،6-1مبنى املنارة ،بر دبي� ،صندوق بريد  215154دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات ا�ستثمار ر�ؤو���س الأم��وال؛ خدمات �إ�ستثمار الأم��وال؛ خدمات ال�ش�ؤون التمويلية ،خدمات ال�ش�ؤون
املالية؛ خدمات ال�ش�ؤون العقارية ؛ خدمات مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية؛ خدمات �إدارة العمارات ؛
خدمات ت�أجري ال�شقق ؛ خدمات ثمني العقارات ؛ خدمات ال�سم�سرة؛ خدمات حت�صيل االيجارات؛ خدمات
وكاالت العقارات؛ خدمات �إدارات العقارات؛ خدمات وكالء اال�سكان؛ خدمات ت�أجري العقارات؛ خدمات تثمني
العقارات.
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة  :الكلمة  AXEEDبالأحرف الالتينية باللونني الأبي�ض والأ�سود وي�سار الكلمة ر�سم
هند�سي ي�شبه املثلث منحني الزوايا ومفتوح من الأ�سفل ،وبني الكلمة والر�سم خط عمودي
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

حماكم دبي

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سيلفر �شيت للأملنيوم والزجاج
رخ�صة رقم CN 3857073:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /سيلفر �شيت للأملنيوم والزجاج
SILVER SHEET SILVER SHEET FOR ALUMINIUM AND GLASS

�إىل �/سيلفر �شيت لت�صليح عوادم ال�سيارات
AUTO EXHAUSTS REPAIRING

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح مربدات (راديرتات) املركبات وتنظيفها 4520006
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�صالح عوادم ال�سيارات 4520013
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال تركيبات الأملنيوم 4330013
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال تركيبات االلواح الزجاجية 4330014
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 3أكتوبر  2021العدد 13356
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2021/8/31 :
املودعة حتت رقم 358476 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :اك�سيد ذ .م .م.
وعنوانه :مكتب رقم  ،6-1مبنى املنارة ،بر دبي� ،صندوق بريد  215154دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية؛ الإدارة
التجارية لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات اخلا�صة ب�آخرين؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الغري،
وذلك لتمكني عا مة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة (وال ينطوي ذلك على خدمة النقل)؛ وقد
تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة� ،أ�سواق البيع باجلملة ،كتالوجات الطلب عرب
الربيد املبا�شر �أو بوا�سطة الأو�ساط الإلكرتونية ،مثل املواقع الإلكرتونية �أو برامج الت�سوق التلفزيونية؛
خدمات �أوت�سجيل ن�سخ �أو حترير �أو جتميع �أو تنظيم املرا�سالت والت�سجيالت اخلطية ،وكذلك ا�ستغالل �أو
جتميع �أية بيانات ريا�ضية �أو �إح�صائية ،خدمات وكاالت الدعاية والإعالن وكذلك خدمات توزيع الن�شرات
التعريفية ،مبا�شرة �أو من خالل الربيد� ،أو توزيع العينات؛ �أعمال الدعاية والإعالن فيما يتعلق بخدمات
�أخرى كتلك املتعلقة بالقرو�ض امل�صرفية �أو الدعاية والإعالن بالراديو؛ املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء؛
الدعاية والإع�ل�ان بالطلب ال�بري��دي؛ تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�ستهلكني (م�ؤ�س�سة �إر�شاد
امل�ستهلكني)؛ البيع باملزاد العلني؛ خدمات مقارنة الأ�سعار؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛
جتميع البيانات الإح�صائية؛ عر�ض ال�سلع؛ ن�شر مواد الدعاية والإعالن؛ توزيع العينات؛ �أبحاث الت�سويق؛
درا�سات الت�سويق؛ عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات ال�شراء للآخرين
(�شراء ال�سلع واخلدمات للأعمال الأخرى).
الواقـعة بالفئة35 :
العالمة  :الكلمة  AXEEDبالأحرف الالتينية باللونني الأبي�ض والأ�سود وي�سار الكلمة ر�سم هند�سي
ي�شبه املثلث منحني الزوايا ومفتوح من الأ�سفل ،وبني الكلمة والر�سم خط عمودي
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2961/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )4.606.700.06درهم اربعة ماليني و�ستمائة و�ستة الف
و�سبعمائة درهم و�ستة فل�س  -والفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد الزام املدعي
عليه بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ ( )4.730.498.05درهم اربعة ماليني و�سبعمائة وثالثون الف واربعمائة وثمانية وت�سعون درهم
وخم�سة فل�س  -تعوي�ضا عما تكبدته املدعية من خ�سائر من جراء متديد فرتة تنفيذ العقد حمل الدعوى ملدة ا�ضافية قدرها 245
يوما والفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:ايه �سي ايه ل�صناعة الت�صميم الداخلي واملفرو�شات �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع برج خليفة  -مبنى اوبال تاور � -شقة 407
املطلوب �إعالنه  -1 :عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن �شريف � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )4.606.700.06درهم
اربعة ماليني و�ستمائة و�ستة الف و�سبعمائة درهم و�ستة فل�س  -والفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى مت��ام ال�سداد ال��زام املدعي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعية مبلغ ( )4.730.498.05دره��م اربعة ماليني و�سبعمائة وثالثون الف
واربعمائة وثمانية وت�سعون درهم وخم�سة فل�س  -تعوي�ضا عما تكبدته املدعية من خ�سائر من جراء متديد فرتة تنفيذ العقد حمل
الدعوى ملدة ا�ضافية قدرها  245يوما والفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد الزام
املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/10/17ال�ساعة � 09.30ص يف
قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل  -علما بان مت احالة الدعوى من الدائرة التجارية اجلزئية للدائرة التجارية الكلية.
رئي�س الق�سم

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
اعالن بالن�شر (تظلم)
يف الدعوى رقم 187/2021/57:تظلم �شرعي
املنظورة يف:دائرة التنفيذ واال�شكاالت ال�شرعية الزوجية رقم 79
مو�ضوع الدعوى  :املو�ضوع تظلم �ضده القرار رقم 266/2019:امر على عري�ضة � -شرعي.
املتظلم:جا�سمني �شبري علي باتا يا بور اكال
عنوانه:امارة دبي  -منطقة جبل علي دي�سكفري جاردن  -بناية رقم � 67شقة رقم 117
املطلوب �إعالنه � -1 :شبري علي باتا يا بوراكال � -صفته  :متظلم �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليكم التظلم امل��ذك��ور اع�ل�اه ومو�ضوعه امل��و��ض��وع تظلم �ضده
القرار رق ��م 266/2019:امر على عري�ضة � -شرعي  -وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2021/10/12ال�ساعة � 11.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد يف مبنى االح��وال ال�شخ�صية يف
منطقة القرهود  -وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل  ,ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

األحد  3أكتوبر  2021م  -العـدد 13356
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ال�صني ت�سجل � 41إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا

اللقاح امل�ضاد �إلزامي لكل تالميذ كاليفورنيا
•• لو�س اجنلي�س�-أ ف ب

�أعلن حاكم كاليفورنيا �أن التلقيح �ضد فريو�س كورونا �سي�صبح �إلزاميا
جلميع التالميذ يف الوالية� ،إن �أرادوا متابعة الدرو�س ح�ضوريا يف املدار�س
العامة �أو اخلا�صة.
ويعترب القرار خطوة �أوىل من نوعها يف الواليات املتحدة التي جتاوز عدد
الوفيات فيها اجلمعة عتبة � 700ألف حالة وهو عدد قيا�سي على م�ستوى
العامل .و�سيطبق ه��ذا القرار على مراحل على �أن ي�شمل �أك�ثر من �ستة
ماليني تلميذ يف كاليفورنيا لكنه لن يدخل حيز التنفيذ على الفور .فلن
يطبق القرار �إال اعتبارا من ال�سنة املقبلة وفقا للفئات العمرية التي وافقت
وكالة الأغذية والعقاقري (�أف دي �إيه) على اعطائها اللقاح.
ومنح لقاح فايزر/بايونتيك موافقة كاملة لال�ستخدام ملن هم يف ال�ساد�سة

ع�شرة وما فوق� .أما بالن�سبة �إىل الفئة من � 12إىل  15عاما ،فقد �سمح به
حتى الآن مبوجب و�صفة طبية فقط .ومل ت�صدر موافقة بعد ال�ستخدام
اللقاح مع الأطفال ال�صغار.
وقال حاكم الوالية غافني نيو�سوم �إن كاليفورنيا التي تلقى  % 84من
املقيمني فيها جرعة واحدة من اللقاح على الأقل “�ستفر�ض احل�صول على
لقاح م�ضاد لكوفيد 19-للذهاب اىل املدر�سة».
و�أ�ضاف حاكم �أكرث واليات البالد تعدادا لل�سكان “مدار�سنا تفر�ض لقاحات
احل�صبة وغريها .ملاذا؟ لأن اللقاحات فعالة .وهذا يتعلق باحلفاظ على
�صحة �أطفالنا و�سالمتهم” مو�ضحا “هذا جمرد لقاح �إ�ضايف».
و�أو� �ض��ح نيو�سوم خ�لال �إع�لان��ه ال�ق��رار يف مدر�سة يف ��س��ان فران�سي�سكو
“�سنبد�أ تطبيق هذا القرار اعتبارا من الف�صل املقبل� ،أي من الأول من
كانون/الثاين/يناير �أو الأول من متوز/يوليو .»2022

لكن �ستكون هناك ا�ستثناءات لأ�سباب طبية �أو دينية و�سيعود �إىل املدار�س
والهيئات الرتبوية املحلية تطبيق القرار .ومن دون احل�صول على اللقاح،
�سيمنع التالميذ من متابعة احل�ص�ص الدرا�سية ح�ضوريا يف املدار�س.
و�ستتاح للتالميذ غري امللقحني متابعة الدرو�س عرب االنرتنت �أو الت�سجل
يف برامج خا�صة و�ضعتها بع�ض املناطق �أو اعتماد التعلم املنزيل.
و�سي�شمل ق��رار التلقيح االل��زام��ي كل املدر�سني ما �أن يبد�أ تطبيقه على
التالميذ ،كما جاء يف املر�سوم ال�صادر عن والية كاليفورنيا .ويطلب من
املدر�سني راهنا �إما ان يتلقوا اللقاح �أو ان يربزوا فح�صا �أ�سبوعيا لت�شخي�ص
الإ�صابة بكوفيد� ،19-إال ان القرار اجلديد �سيزيل اخليار الأخري.
وكانت منطقة لو�س اجنلي�س الرتبوية ،وهي ثاين اكرب منطقة يف الواليات
املتحدة� ،أعلنت مطلع �أيلول�/سبتمرب ق��رارا مماثال .وقد اعطى القرار
يومها التالميذ امل�شمولني حتى نهاية ال�سنة لتلقي اللقاح بالكامل.

•• بكني-رويرتز

قالت اللجنة الوطنية لل�صحة يف ال�صني �أم�س ال�سبت �إن
ال�بر الرئي�سي �سجل � 41إ�صابة جديدة بكوفيد 19-يوم
اجلمعة ارتفاعا من � 34إ�صابة قبل يوم.
وذك ��رت ال�ل�ج�ن��ة يف ب�ي��ان �أن ح��ال�ت�ين ف�ق��ط م��ن الإ�صابات
اجلديدة حملية.
وق��ال��ت �إن ع��دد الإ� �ص��اب��ات اجل��دي��دة ال�ت��ي ال تظهر عليها
�أع��را���ض ب�ل��غ  19ه�ب��وط��ا م��ن  25ق�ب��ل ي��وم  .وال ت�صنف
ال�صني تلك الإ�صابات على �أنها حاالت �إ�صابة م�ؤكدة.
ويبلغ حاليا �إجمايل عدد الإ�صابات امل�ؤكدة بكوفيد 19-يف
بر ال�صني الرئي�سي  96203يف حني ال يزال عدد الوفيات
ثابتا عند .4636

ماذا يحدث للأطفال املجندين يف جبهة احلوثي �أب�شع من القتل؟

وا� �س �ت �خ��دام الأط� �ف ��ال ب�ع��د 2011
وت�ضاعفت بعد  2014نظرا لتو�سع
رق�ع��ة الأرا� �ض��ي اخلا�ضعة ل�سيطرة
احلوثيني ،بح�سب عرمان.
وي���ض�ي��ف �أن ��ه “منذ ال �ع��ام 2015
يت�سبب احلوثيون مبقتل و�إ�صابة ما
ال يقل عن  2000طفل �سنويا ،عرب
جتنيدهم يف القتال �أو با�ستخدامهم
يف �أع � �م� ��ال م �� �ص��اح �ب��ة لأعمالهم
العدائية مثل حرا�سة املواقع ونقاط
التفتي�ش� ،أو ا�ستهداف املناطق املدنية
الآهلة بال�سكان ،وزراعة الألغام».

•• اليمن-وكاالت

حذرت م�ؤ�س�سة حقوقية مينية من �أن
ميلي�شيات احلوثي التابعة لإيران يف
تكتف بنزف دماء الأطفال
اليمن ،مل ِ
بتجنيدهم يف حرائق جبهات قتالها،
ولكنها ت�ستنزف ك��ذل��ك �أعرا�ضهم
بتعري�ضهم لالغت�صاب.
ويف ت �غ ��ري ��دات ن �� �ش��رت �ه��م املحامية
زعفران زايد ،رئي�سة م�ؤ�س�سة متكني
امل ��ر�أة اليمنية �أم����س الأول اجلمعة
على ح�سابها ،حت��دث ع��ن “تعر�ض
املجندين الأط�ف��ال ل��دى ميلي�شيات
احل ��وث ��ي الن� �ت� �ه ��اك ��ات م ��روع ��ة مبا
فيها االغت�صاب وال�ضرب والإهانة
والتجويع».
و�أ��ض��اف��ت يف ف�ي��دي��و� ،أن��ه عند �إبالغ
الأه � ��ايل مب��ا ح���ص��ل لأوالده � ��م من
اغت�صاب “قتلوهم خوفا من العار،
خ��ا� �ص��ة م��ع ع �ج��زه��م ع��ن حما�سبة
احلوثيني” ،راف���ض��ة الإف���ص��اح عن
�أ�سماء العائالت التي حدث لأبنائها
ذلك حل�سا�سية الأمر.
وح� ��ذرت الأه � ��ايل ق��ائ�ل��ة �إن “من ي ��أخ ��ذون �أوالدك� ��م
جلبهات القتال ويعيدونهم لكم يف توابيت ،يحفظون
�أوالدهم هم يف بيوتهم بعيدا عن اخلطر ،لأنهم يعلمون
ما يحدث للأطفال يف اجلبهة».
وم��ن ن��اح�ي�ت��ه ،ع��ر���ض رئ�ي����س م�ؤ�س�سة م�ي��ون حلقوق
الإن�سان والتنمية ،عبده علي احلذيفي ،على ح�سابه
يف تويرت ،لقطات من قناة “امل�سرية مبا�شر” التابعة
للحوثيني ،وه��ي حتتفي مبقتل ال�ط�ف��ل ع�ب��د املالك
يحيي ال�شريف (� 13سنة) ،حيث ت�صفه بـ”ال�شهيد”،

و�أج ��رت ل�ق��ا ًء م��ع �أخ�ي��ه الأ��ص�غ��ر ،وه��و يتعهد بتقدمي
“املزيد واملزيد” م��ن ال �� �ش �ه��داء “حتى ال�ن���ص��ر �أو
ال�شهادة” ،ثم يطلب منه املذيع الهتاف بال�صرخة التي
تن�شرها �إيران بني ميلي�شياتها ،وهي“ :اهلل �أكرب ،املوت
لإ�سرائيل ،املوت لأمريكا ،الن�صر للإ�سالم».
و�سبق �أن ك�شف نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم
املتحدة ،م��روان نعمان ،خ�لال م�شاركته يف االجتماع
رفيع امل�ستوى املعني بحماية الأطفال يف النزاع امل�سلح
على هام�ش ال ��دورة الـ 76للجمعية ال�ع��ام��ة للأمم
املتحدة �أن “ميلي�شيات احلوثي جندت �أك�ثر من 35

�ألف طفل منذ عام  2014منهم  17%دون �سن 11
عاما».
 2000طفل قتيل وجريح �سنويا
وتعليقا على ه��ذا ،يقول وزي��ر حقوق الإن�سان اليمني
�أح�م��د ع��رم��ان مل��وق��ع �سكاي ن�ي��وز عربية �إن “جماعة
احل��وث�ي�ين منذ ت�أ�سي�سها اع�ت�م��دت ب�شكل كبري على
ا�ستقطاب وجتنيد الأطفال وا�ستخدامهم يف حروبها
منذ � ،2004إ�ضافة �إىل تعبئتهم وغ�سل عقولهم ب�أفكار
و�أي��دي��ول��وج�ي��ات م�ت�ط��رف��ة» .وت��زاي��دت ح��االت جتنيد

تعبئة فكرية
هذا التجنيد ي�أتي بعد تعبئة فكرية
و�شحن عاطفي ل�ل�أط�ف��ال وذويهم،
وي� �ق ��ول ع �ن �ه��ا ال ��وزي ��ر ال �ي �م �ن��ي �إن
احل ��وث� �ي�ي�ن خ� �ل��ال ال � �ع� ��ام احل� ��ايل
 2021نظموا ما يقرب من 5000
مركز �صيفي لتقدمي دورات عقائدية
حتث على العنف ،وخ�ضع الكثري من
الأطفال فيها لتدريبات ع�سكرية.
و�سبق �أن ر�صدت منظمة “ميون” يف تقرير لها مقتل
 640ط�ف�لا يف ال�ن���ص��ف الأول م��ن ال �ع��ام اجل ��اري،
ت�ت��راوح �أع �م��اره��م م��ا ب�ي�ن  13و 17ع��ام��ا ،ب�ع��د �أن
جندهم احلوثيون.
وبح�سب وزي��ر حقوق الإن�سان ف��ان احلكومة اليمنية
ودول التحالف ال�ع��رب��ي ،ت��ؤك��د يف �أك�ث�ر م��ن منا�سبة
دع��وت�ه��ا للمجتمع ال ��دويل ،الت�خ��اذ ال�ت��داب�ير الأكرث
فعالية للحد من ا�ستخدام الأطفال يف النزاع وممار�سة
تدابري عقابية �أك�ثر جدية بحق القيادات احلوثيني
امل�س�ؤولة عن هذه اجلرائم.

 38طائرة ع�سكرية �صينية تدخل منطقة تايوان نيوزويك تك�شف معلومات جديدة عن امل�سرية الإيرانية

•• تايبيه�-أ ف ب

دخل عدد قيا�سي من الطائرات الع�سكرية ال�صينية بلغ  38يف املجموع،
منطقة ال��دف��اع اجل ��وي ال�ت��اي��وان�ي��ة اجل�م�ع��ة ،يف ذك ��رى ت�أ�سي�س ال�صني
ال�شيوعية ،كما �أعلنت تايبيه .
وي��أت��ي ا�ستعرا�ض القوة ه��ذا بعد �أي��ام من اتهام بكني بريطانيا ب�إر�سال
�سفينة حربية �إىل م�ضيق تايوان “بنية �شريرة».
وا�ستدعى وجود  22مقاتلة وقاذفتني وطائرة حربية م�ضادة للغوا�صات
يف منطقة الدفاع اجلوي التايوانية� ،إقالع طائرات تابعة للقوات الع�سكرية
التايوانية ،بح�سب وزارة الدفاع .وليل اجلمعة ال�سبت ،دخلت جمموعة
ثانية ت�ضم  13طائرة �إىل املنطقة التايوانية لتمييز الهوية لأغرا�ض
الدفاع اجلوي (�أديز) ،لريتفع العدد الإجمايل للطائرات احلربية �إىل 38
طائرة ،وفق الوزارة.
ومنطقة متييز الهوية لأغرا�ض الدفاع اجلوي هي جمال جوي ت�سعى فيه
الدولة املعنية �إىل حتديد هوية الطائرات وموقعها لأ�سباب تتعلق بالأمن
القومي.
لكن توغل القوات اجلوية ال�صينية يتكرر يف هذه املنطقة ،مع اعتزام بكني
القيام با�ستعرا�ض ق��وة .ودخ�ل��ت �أك�ثر م��ن  500ط��ائ��رة حربية �صينية
جمال الدفاع اجل��وي التايواين هذا العام يف مقابل  380العام املا�ضي،
وهو عدد قيا�سي.
وتعترب ال�صني �أن جزيرة تايوان هي جزء ال يتج ّز�أ من �أرا�ضيها وتوعدت
باعادتها �إىل �سيادتها يوما ما بالقوة �إذا لزم الأمر.
وكثفت بكني �ضغوطها على تايوان منذ تويل الرئي�سة التايوانية ت�ساي
�إن��غ وي��ن التي تنتمي �إىل ح��زب ي�ن��ادي تقليديا باال�ستقالل ،ال�سلطة يف
.2016
وت��أت��ي عمليات التوغل ال�صينية اجلمعة عقب �إر��س��ال بريطانيا يف 27
�أيلول�/سبتمرب ول�ل�م��رة االوىل منذ ال�ع��ام � ،2008سفينة حربية �إىل
م�ضيق تايوان.

•• وا�شنطن-وكاالت

الح ��ظ ال �ك��ات �ب��ان ت ��وم �أوك ��ون ��ور
ون��اف�ي��د ج�م��ايل وج ��ود م�سريات
ج ��وي ��ة يف م �ع ��ر� ��ض للأ�سلحة
�أق��ام��ه يف وق��ت ��س��اب��ق املتمردون
اليمينيون ،ت�شبه �إىل ح��د بعيد
م �� �س�يرات ان �ت �ح��اري��ة م ��ن النوع
ال��ذي ا�ستخدم �ضد ناقلة نفط
قبالة �سلطنة عمان.
وق � � � ��اال يف يف ت � �ق� ��ري� ��ر مبجلة
“نيوزويك” �إن ال �ن �ظ��ام الذي
ا�ستخدم يف تلك العملية وعمليات
�أخرى ربطه م�س�ؤولون �أمريكيون
وحم�ل�ل��ون �آخ� ��رون ب ��إي��ران ،لكن
اخل�ب�راء الح�ظ��وا �أي���ض�اً �أن��ه من
امل�ستحيل �إق��ام��ة دليل على ربط
مبا�شر مب�صدر حمدد.
وت �ع��ر� �ض��ت ال �ن��اق �ل��ة “مري�سر
�سرتيت” ال� �ت ��ي ت ��رف ��ع العلم
الليبريي وتعمل حل�ساب �شركة
ميلكها رج��ل �أع �م��ال �إ�سرائيلي،
لإنفجارين متتاليني بينما كانت
تبحر يف خليج عمان.
وق �ت��ل االن �ف �ج��ار ال �ث��اين قبطان

ال �� �س �ف �ي �ن��ة ال� � ��روم� � ��اين ف� ً
ضال
ع ��ن رئ �ي ����س ج� �ه ��از الأم� � ��ن وهو
بريطاين.
و�أثار احلادث غ�ضباً دولياً ون�سبته
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة و�إ�سرائيل
�إىل م���س�يرات مفخخة �صنعتها
�إي� � � ��ران ،ال �ت��ي ن �ف��ت �أي ت� ��ورط.
وحامت ال�شبهات حول منوذج من
امل�سريات من طراز �شاهد136-
التي يطلق عليها لقب “امل�سرية
الإنتحارية” التي حتمل ذخائر
تنفجر عند اال�صطدام.
وقالت املندوبة الربيطانية لدى
الأمم املتحدة بربارة وودورد �أمام
جمل�س الأمن ال�شهر املا�ضي “�إننا
واثقون ،بناء على تقومينا للبقايا
ال�ت��ي انت�شلت ع��ن م�تن مري�سر
�سرتيت� ،أن اجلهاز الذي ا�ستخدم
يف الهجوم هو م�سرية �إيرانية من
طراز �شاهد.»136 -
«وئيد»
لكن ال�ن�م��وذج ال�ف��ري��د للم�سرية
مت �إقتفاء �أث��ره يف �أماكن �أخرى،
ال �سيما يف ال�ي�م��ن ،ح�ي��ث ميلك

احل��وث �ي��ون ط � ��رازاً ��ش�ب�ي�ه�اً جداً
يطلق عليه ا�سم “وئيد” .وقوبلت
�إتهامات لإيران بتزويد احلوثيني
بهذا النوع من الطائرات ،بنفي
م��ن اجل��ان�ب�ين .ولبع�ض الوقت،
ظهرت ال�صور العلنية املتوافرة
عن �شاهد 136-عقب حماولة
هجوم من احلوثيني على القوات
احلكومية اليمنية ق��رب منطقة
ال� �ع� �ل ��م يف حم ��اف� �ظ ��ة م � � � ��أرب يف
�سبتمرب (�أيلول) املا�ضي.
وقد ا�ستخدمت القيادة الأمريكية
املركزية �صورة من ه��ذا الهجوم
يف �سياق تقوميها ال��ذي خل�صت
فيه �إىل ربط �إيران بالهجوم على
“مري�سر �سرتيت».
وظ �ه��رت ه��ذه ال���ص��ورة �أي���ض�اً يف
تقرير لـ”النيوزويك” يف يناير
(ك��ان��ون ال�ث��اين) ال��ذي تبني من
خ�لال��ه �أن م �ث��ل ه ��ذه الأ�سلحة
ق ��د ن �� �ش��ر يف حم��اف �ظ��ة اجل ��وف
اليمنية .ويف ال�ي��وم نف�سه الذي
ن�شر فيه التقرير� ،أطلق احلر�س
ال�ث��وري الإي ��راين فيديو ظهرت
فيه م�سرية �شبيهة مت ا�ستخدامها

ل�ضرب نظام لل�صواريخ �أر���ض-
جو خالل مناورة .كما مت عر�ض
من��اذج �أخ��رى م��ن ه��ذه امل�سريات
خالل تدريبات على طائرات بال
طيار يف مايو (�أيار).
والآن ،هناك حتليل لل�صور �أر�سله
�إىل “نيوزويك” خ �ب�ير يتابع
الن�شاطات الإيرانية يف املنطقة،
�أظ � �ه� ��ر ت �� �ش ��اب �ه �اً ب�ي��ن امل�سرية
ال�ت��ي �سقطت يف م� ��أرب وم�سرية
“وئيد” التي ظهرت يف املعر�ض
ال ��ذي �أق��ام��ه احل��وث �ي��ون يف 11
مار�س (�آذار).
وق��در اخل�ب�ير ب ��أن �شاهد136-
تتمتع مب��دى فعلي ي�صل �إىل ما
بني  2000و 2200كيلومرت،
�أو ما يعادل ما بني نحو 1240
�إىل  1370مي ً
ال.
وك��ان هجوم “مري�سر �سرتيت”
الن�شاط الأخ�ي�ر يف ح��رب الظل
ال��دائ��رة يف ال�ب�ح��ر ،حيث هددت
هجمات م�ت�ك��ررة على الناقالت
ال�ن�ف��ط ب� ��إث ��ارة ت��وت��رات يف مياه
املنطقة الإ�سرتاتيجية وبتعطيل
التجارة الدولية.

بعد القانون الأمريكي� ..أ�صوات معرقلي االنتخابات الليبية تخفت
•• وا�شنطن-وكاالت

تغري الفت �شهدته ليبيا ،وبالتحديد املنطقة الغربية
م�ن�ه��ا ،ب�ع��د �أي� ��ام ق�ل�ي�ل��ة م��ن �إ�� �ص ��دار جم�ل����س النواب
الأم�ي�رك ��ي ق��ان��ون دع ��م اال� �س �ت �ق��رار يف ل�ي�ب�ي��ا ،حيث
تراجعت الأ� �ص��وات التي كانت ت�شكك يف ال�ق��درة على
الو�صول لالنتخابات بل والتهديد با�ستخدام العنف
ملنع عقدها.
و�أرجعت م�صادر مطلعة ،لـ”�سكاي نيوز عربية” ،خفوت
تلك الأبواق حاليا مع التحرك الأمريكي الكبري خالل
الأيام القليلة ،بدءا من زيارة م�ست�شار وزارة اخلارجية
الأم�يرك�ي��ة دي��ري��ك �شوليت �إىل العا�صمة طرابل�س،
وو� �ص�لا �إىل � �ص��دور ال�ق��ان��ون وح���ض��ور ق��ائ��د القيادة
الع�سكرية الأمريكية يف �أفريقيا “�أفريكوم”� ،ستيفني
تاون�سند اجتماع اللجنة الع�سكرية الليبية امل�شرتكة
“ ”5+5الأخ �ي��ر .وق��ال��ت امل �� �ص��ادر �إن ال �ل �ق��اء الذي
ا�ست�ضافته العا�صمة املغربية الرباط اجلمعة ،بني وفد
ملجل�س النواب ،و�آخر من جمل�س الدولة ،املهيمن عليه
من تنظيم الإخ��وان ،جاء �أي�ضا برعاية من وا�شنطن،
التي حتول دون �أن ي�ستغل االجتماع من قبل الطرف
الأخ�ي�ر ك ��أداة ج��دي��دة لعرقلة امل�سار الد�ستوري نحو
االنتخابات.
وح �� �ص��ل ق��ان��ون دع ��م ا� �س �ت �ق��رار ل�ي�ب�ي��ا ع �ل��ى موافقة
 386نائبا مقابل رف����ض � 35آخ� ��رون ،وين�ص على
فر�ض عقوبات على املمتلكات وحظر الت�أ�شريات على

الأ�شخا�ص الذين ي�ساهمون يف ت�أجيج العنف ،ومعاقبة
�أي م�س�ؤول �أو متواطئ يف انتهاكات حقوق الإن�سان �أو
�سرقة �أ�صول الدولة.
ك�م��ا ي�ط�ل��ب م��ن ال��رئ�ي����س م�ع��اق�ب��ة م��ن ي �ق��وم ب�أفعال

تهدد ال�سالم واال�ستقرار يف ليبيا ،ويدعو امل�ؤ�س�سات
الأمريكية �إىل العمل على تعزيز احلكم الدميقراطي
يف ل�ي�ب�ي��ا ،و� �ض �م��ان ان�ت�خ��اب��ات م�ستقبلية ح ��رة وذات
م�صداقية ،ودعم التعايف االقت�صادي.

Sunday

وي�شري املحلل ال�سيا�سي الليبي حممد ق�شوط �إىل
تراجع القيادي الإخواين ،ورئي�س جمل�س الدولة خالد
امل�شري� ،إن اخل��روج يف ت�صريحات ح��ول االنتخابات،
بعدما تعود يف �أوق��ات �سابقة با�ستخدام القوة يف حالة
مل تتوافق نتائجها مع ر�ؤاه��م ،ثم وحتدث عن العودة
للعنف كبديل عن عقدها حتى.
و�أ�� �ض ��اف ق �� �ش��وط �أن ال �ت �ح��رك الأم�ي�رك ��ي ج ��اء بعد
“التح�شيد يف ال���ش��ارع ،وحم ��اوالت التحري�ض ودفع
الأم � ��وال لإف �� �ش��ال االنتخابات” ،منبها �إىل �أن هذا
التح�شيد وقع �إثر ما �أعلن عن نية امل�شري خليفة حفرت
الرت�شح يف انتخابات الرئا�سة املقبلة ،وهو الأمر الذي
يخ�شاه “الإخوان».
والح��ظ املحلل ال�سيا�سي الليبي ال�ه��ادي عبدالكرمي
�أي�ضا اختفاء امل�شري عن امل�شهد والتعقيب على القانون،
كما اعتاد دائما �إ�صدار بيانات يف حاالت �أخرى ،متوقعا
�أن متار�س الواليات املتحدة �ضغطا على جمل�س الدولة
لقبول ق��ان��ون ان�ت�خ��اب الرئي�س ال���ص��ادر ع��ن جمل�س
النواب ،و�أي�ضا قانون االنتخابات الت�شريعية الذي هو
يف طور الإعداد حاليا.
و�أ� �ض��اف ع�ب��دال�ك��رمي �أن الليبيني عليهم اال�ستعداد
م��ن �أج��ل االن�ت�خ��اب��ات ،الف�ت��ا �إىل و��ص��ول امل�ستلزمات
اللوج�ستية م��ن �أج��ل عقدها �إىل املفو�ضية الوطنية
ال�ع�ل�ي��ا ل�لان �ت �خ��اب��ات ،داع �ي��ا �إىل ع ��دم االل �ت �ف��ات �إىل
ال �ت �ه��دي��دات ال �ت��ي ت �� �ص��در ع ��ن امل �� �ش��ري �أو الإخ � ��وان
بخ�صو�ص عدم ال�سماح ب�إجرائها.
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عوا�صم
طرابل�س
�أعلنت وزارة الداخلية الليبية متكنها من اقتحام عدة �أوكار لتجارة
املخدرات يف منطقة قرقار�ش غرب ليبيا و�أنها �ألقت القب�ض على
العديد م��ن الأ��ش�خ��ا���ص امل�ت��ورط�ين يف ه��ذه ال�ت�ج��ارة .وق��ال رئي�س
احلكومة الليبية عبد احلميد الدبيبة يف تغريدة له على تويرت “نفذ
�أبطال وزارة الداخلية فجر اليوم ،عملية �أمنية خمططة ،للق�ضاء
على �أكرب �أوكار �صناعة وترويج املخدرات مبنطقة قرقار�ش» .و�أ�ضاف
“لن ن�سمح ب�أن ُت�شن حرب �أخرى �ضد �شبابنا ،وهي حرب املخدرات
و�سنالحق املجرمني يف كل مناطق ليبيا» .وقال م�صدر داخل وزارة
الداخلية الليبية ل�سكاي نيوز عربية �إن جتارة املخدرات ن�شطت يف
الآون��ة الأخ�يرة ب�شكل كبري جدا و�أن حجم امل�ضبوطات فاق ما كان
يتم �ضبطه خالل ال�سنوات املا�ضية .و�أكد امل�صدر �أن هناك ميلي�شيات
متورطة يف توزيع املخدرات داخ��ل غرب ليبيا ف�ضال عن ع�صابات
حتركها هذه امليلي�شيات يف اجلنوب الليبي وتكون مهمتهم توزيع ما
يتم �إدخاله عرب بع�ض املنافذ الليبية �سواء كانت برية �أو بحرية �أو
جوية م�شريا �إىل وجود ما ي�سهل دخول املمنوعات عرب املنافذ ونقاط
غري معلومة حلر�س احلدود .وك�شف امل�صدر �أن مع�سكرات املرتزقة
ال�سوريني متورطة هي الأخرى يف انت�شار جتاه املخدرات حيث �أكد
امل�صدر ل�سكاي نيوز عربية �أن هناك خمازن مليئة باملخدرات ويتم
توزيعها على ملي�شيات وتقوم هي بت�صريفها داخل البالد.

مو�سكو
�أعلنت وكالة مكافحة التج�س�س املحلية الرو�سية ع�شرات الأنواع من
املعلومات التي ميكن اعتبار �أي رو�سي يك�شف النقاب عنها يف اخلارج
“عميل �أجنبي” يف خطوة و�صفها منتقدون ب�أنها تخلق خماطر
لل�صحفيني الذين يغطون �أخبار اجلي�ش �أو الف�ضاء.
وو�سعت رو�سيا قانونها �ضد “العمالء الأجانب” العام املا�ضي حتى
ميكن ت�صنيف الأ�شخا�ص ب�أنهم عمالء �أجانب �إذا قاموا عن عمد
بجمع معلومات ع�سكرية �أو ع�سكرية تقنية يُنظر �إليها على �أنها
ت�ستخدم ل�صالح حكومة �أو منظمة �أجنبية.
ون�شر جهاز الأمن االحت��ادي قائمة ت�ضم  60مو�ضوعا غري �سري
على موقع �إلكرتوين حكومي يف �ساعة مت�أخرة من م�ساء اخلمي�س
 ،كثري منها يتعلق باجلي�ش  ،قال �إنه ميكن �أن ت�ستخدمها حكومات
�أجنبية �ضد �أمن رو�سيا.
وتت�ضمن القائمة مو�ضوعات مثل امل�شرتيات الع�سكرية ومعنويات
القوات و�أماكن وجود اجلنود و�أع��داد القوات وبياناتهم ال�شخ�صية
وامل�شاكل التي تعوق تطوير وكالة الف�ضاء الرو�سية(رو�سكوزمو�س).

وا�شنطن
جت��اوز ع��دد ال��وف�ي��ات بكوفيد 19-عتبة � 700أل��ف يف الواليات
املتحدة وفقا لإح���ص��اء قامت ب��ه جامعة جونز هوبكنز ،وه��و رقم
يعادل تقريبا عدد �سكان العا�صمة وا�شنطن.
ت�سجيل الواليات املتحدة  700,258وفاة باالجمال يعني �أن معدل
الوفيات اليومي يفوق الأل��ف ،يف بلد تلقى  55,7باملئة من �سكانه
اللقاح بالكامل بح�سب مراكز ال�سيطرة على الأم��را���ض والوقاية
منها .وبعد ا�ستجابة �أولية للجائحة كانت حمط انتقادات �شديدة،
جنحت الواليات املتحدة بتنظيم حمالت تلقيح فعالة �ضد كوفيد
تعد الأف�ضل يف العامل.
لكنها على الرغم من ذلك جتد نف�سها وقد �سجلت �أعلى عدد وفيات
يف ال�ع��امل ،متقدمة على دول مثل الهند وال�برازي��ل ،بل انها حتى
تواجه ارتفاعا يف عدد اال�صابات ب�سبب تف�شي متحورة دلتا ال�شديدة
العدوى.
ويف ح�ين و��ص�ل��ت �أح ��دث م��وج��ات ك��وف�ي��د اىل ذروت �ه��ا �أواخ� ��ر �آب/
�أغ�سط�س يف العامل ،اال ان الفريو�س ا�ستمر يف االنت�شار خا�صة يف
الواليات املتحدة .ويف املقابل تباط�أت ب�شكل كبري حمالت التلقيح
التي �أطلقتها ال�سلطات الأمريكية يف كانون الأول/دي�سمرب ،وو�صلت
اىل �أع�ل��ى معدالتها يف ني�سان�/أبريل م��ع اع�ط��اء �أك�ث�ر م��ن �أربعة
ماليني جرعة يوميا يف بع�ض الأحيان.
لكن و�ضع الأقنعة الواقية ال يزال ميثل عقبة �أ�سا�سية لتحوله اىل
ق�ضية �سيا�سية وم�صدر انق�سام بني الأمريكيني ،وقد �سعى بع�ض
حكام ال��والي��ات اجلمهورييني كما يف تك�سا�س وفلوريدا اىل حظر
الزامية القناع بحجة ان ذلك ميثل خرقا للحريات الفردية.

اجلي�ش الربيطاين يبد�أ بتوزيع
املحروقات على حمطات الوقود

•• لندن�-أ ف ب

�أع�ل�ن��ت بريطانيا �أن اجل�ي����ش ��س�ي�ب��د�أ ب�ت��وزي��ع امل �ح��روق��ات ع�ل��ى املحطات
اعتبارا من االثنني بعد �أن �أدى النق�ص يف �سائقي ال�صهاريج اىل تهافت
املواطنني على �شراء الوقود ودفع باحلكومة اىل �إعفاء ال�سائقني الأجانب
من الت�أ�شريات .وقالت احلكومة الربيطانية يف بيان جديد “�سيتم ن�شر
نحو  200عن�صر م��ن عديد الناقالت الع�سكرية ،بينهم � 100سائق،
اعتبارا من االثنني لتوفري دعم م�ؤقت يف �إطار التحرك الأو�سع للحكومة
للتخفيف من ال�ضغط ال��ذي تواجهه حمطات الوقود ومعاجلة النق�ص
يف �سائقي ال�شاحنات الثقيلة» .ومنذ بداية اال�سبوع ا�صطفت ال�سيارات يف
طوابري �أم��ام حمطات الوقود يف جميع �أنحاء بريطانيا ،ما ت�سبب بنفاد
خمزوناتها و�إثارة غ�ضب ال�سائقني .وقال وزير الأعمال الربيطاين كوا�سي
كوارتنغ “بف�ضل اجلهود الهائلة لقطاع املحروقات خالل الأ�سبوع املا�ضي،
ن�شهد �إ�شارات م�ستمرة على حت�سن الو�ضع يف املحطات وان ببطء».
و�أ�ضاف “من املهم الت�أكيد على �أن��ه ال يوجد نق�ص يف الوقود يف اململكة
املتحدة على امل�ستوى الوطني ،ويجب على املواطنني اال�ستمرار يف �شراء
ال��وق��ود كاملعتاد .وكلما �سارعنا يف ال�ع��ودة اىل منطنا ال�ع��ادي يف ال�شراء،
�سيكون با�ستطاعتنا العودة اىل الو�ضع الطبيعي ب�شكل �أ�سرع».
وترجع احلكومة الأزم��ة اىل النق�ص يف �سائقي ال�صهاريج والطلب غري
امل�سبوق على املحروقات.
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نيوزيلندا ت�سجل � 27إ�صابة بكوفيد 19-و�سط احتجاجات
•• �سيدين-رويرتز
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�سجلت ن�ي��وزي�ل�ن��دا � 27إ��ص��اب��ة ج��دي��دة ب�ساللة دلتا
�شديدة العدوى من فريو�س كورونا يف �أوكالند �أم�س
ال�سبت يف الوقت الذي تظاهر فيه حمتجون �ضد �إغالق
بد�أ قبل قرابة �شهرين يف �أكرب مدينة يف البالد.
ويتوقع �سكان �أوكالند البالغ عددهم  1.7مليون ن�سمة
�أن ت�صدر احلكومة قرارا يوم الإثنني ب�ش�أن ما �إذا كانت
�ستظل معزولة عن بقية نيوزيلندا.
وت��ذب��ذب��ت �أع ��داد الإ��ص��اب��ات اليومية ب�ين  8و  45يف
الأيام الأخرية حيث بلغ �إجمايل الإ�صابات جراء تف�شي

املر�ض يف املدينة  1295حالة .فر�ضت رئي�سة الوزراء
جا�سيندا �أرديرن ما كان من املفرت�ض �أن يكون �إغالقا
“ق�صريا وحادا” ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ب�لاد يف منت�صف
�أغ�سط�س �آب ردا على تف�شي املر�ض يف �أوكالند .ولكن
وعلى الرغم من عودة بقية البالد �إىل احلياة الطبيعية
�إىل حد كبري ما زالت �أوكالند مغلقة منذ �سبعة �أ�سابيع
تقريبا.
وذك ��رت و��س��ائ��ل الإع �ل�ام ال�ن�ي��وزي�ل�ن��دي��ة �أن ن�ح��و �ألف
�شخ�ص احت�شدوا يف املدينة مطالبني “بالتحرر من
الإغالق” .ومل ت��رد ت�ق��اري��ر ف��وري��ة ع��ن �أع �م��ال عنف
�أو اع �ت �ق��االت .وم��ن امل �ق��رر تنظيم جت�م�ع��ات �أي���ض��ا يف

مدينتي ولنجتون وكري�ست�شري�ش .وعلى الرغم من
�أن نيوزيلندا كانت من بني عدد قليل من ال��دول التي
ق�ضت متاما على الإ�صابات بكوفيد 19-العام املا�ضي
وظلت خالية من الفريو�س �إىل حد كبري حتى حدوث
�أحدث تف�ش للمر�ض يف �أغ�سط�س �آب ف�إن ال�صعوبة يف
الق�ضاء على �ساللة دلتا �أثارت �شكوكا يف ا�سرتاتيجية
�أرديرن للتخل�ص من املر�ض.
وقالت �أردي��رن �إن عمليات الإغ�لاق ال�صارمة ميكن �أن
تنتهي �إذا مت تطعيم  90يف املئة من ال�سكان امل�ؤهلني
ب�شكل كامل على عك�س الن�سبة احلالية التي تبلغ 46
يف املئة.

تظاهرات دعما حلق الإجها�ض يف الواليات املتحدة

•• وا�شنطن�-أ ف ب

تتنقل م�ع��رك��ة احل��ق بالإجها�ض
�إىل �شوارع الواليات املتحدة حيث
من املقرر تنظيم مئات التظاهرات
يف �إطار “م�سرية الن�ساء” الهادفة
�إىل مواجهة حملة غري م�سبوقة
ي�شنها املحافظون.
و�أدى دخ��ول ق��ان��ون يحظر ب�شكل
��ش�ب��ه ك��ام��ل االج �ه��ا���ض يف والية
تك�سا�س حيز التنفيذ يف الأول من
�أي�ل��ول��/س�ب�ت�م�بر �إىل �سل�سلة من
الإج ��راءات وال�شكاوى الق�ضائية
ف �� �ض�ل�ا ع � ��ن ه � �ج� ��وم م� ��� �ض ��اد يف
الكونغر�س .لكن التظاهرات بقيت
حمدودة حتى الآن.
وقبل يومني من م�ع��اودة جل�سات
امل�ح�ك�م��ة الأم�يرك �ي��ة ال�ع�ل�ي��ا التي
�ستكون احلكم يف هذه املعركة ،دعت
حواىل  200منظمة املدافعني عن
حق الإجها�ض �إىل �إ�سماع �صوتهم
يف كل �أرجاء البالد.
وي� �ن� �ظ ��م احل � � ��دث ال ��رئ �ي �� �س ��ي يف
وا��ش�ن�ط��ن ح�ي��ث ي�ت��وق��ع م�شاركة
�آالف الأ�شخا�ص يف م�سرية تنتهي
�أم � ��ام م �ق��ر امل�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا التي
ك��ان��ت �أق � ��رت ق �ب��ل خ�م���س�ين عاما
ح��ق الأم�يرك�ي��ات يف الإج�ه��ا���ض يف
حكم تاريخي معروف بق�ضية “رو
ووايد” .ل�ك��ن ي �ب��دو �أن املحكمة
العليا ت�ستعد لتعديل موقفها على
هذا ال�صعيد.
فقد رف�ضت املحكمة ال�ت��ي �أدخل
الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد
ت� ��رام� ��ب ت� �ع ��دي�ل�ات ك� �ث�ي�رة على

�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

الدميوقراطيون ال يلومون �إال �أنف�سهم!...
•• لوك الليربتي

ت�شكيلتها ،ال�ت��دخ��ل ب�شكل عاجل
ل �ت �ع �ط �ي��ل ت �ط �ب �ي��ق ق � � ��رار والي� ��ة
تك�سا�س وقد ت�ستغل فر�صة درا�سة
ق��ان��ون مقيد حل��ق الإج �ه��ا���ض يف
مي�سي�سيبي ،للتعديل يف اجتهادها
ال�سابق.
وم � ��ن امل � �ق� ��رر ت �ن �ظ �ي��م جتمعات
يف م��دي �ن �ت��ي �أو�� �س�ت�ن وجاك�سون
ع ��ا�� �ص� �م� �ت ��ي والي� � �ت � ��ي تك�سا�س
ومي�سي�سيبي املحافظتني ،ف�ضال
ع � ��ن �أك � �ث ��ر م � ��ن  600مدينة
ع�ب�ر ال �ب�ل�اد .وت��وق �ع��ت منظمات

احل��دث م�شاركة �أك�ث�ر م��ن 240
�أل� ��ف ��ش�خ����ص يف م �ن��اط��ق البالد
املختلفة.
وكتبت منظمات احل��دث يف بيان
“ننا�ضل م� ��ن �أج � � ��ل �أال يكون
االج �ه��ا���ض ق��ان��ون �ي��ا ف�ح���س��ب بل
ليكون متاحا ب�سهولة ومن دون �أي
متييز” وطالنب الكونغر�س ب�إدراج
ح ��ق االج� �ه ��ا� ��ض يف الت�شريعات
الفدرالية حلمايته من �أي تراجع
حمتمل يف املحكمة العليا.
وقد �أقر اقرتاح قانون بهذا االجتاه

قبل �أ�سبوع يف جمل�س النواب الذي
ي�سيطر ع�ل�ي��ه الدميوقراطيون
لكنه ال ميلك �أي فر�صة يف جمل�س
ال�شيوخ حيث يتمتع اجلمهوريون
ب�أقلية تعطيل.
يف العام  ،2017نظمت “م�سرية
ن�ساء” �أوىل بعيد ت��ويل دونالد
ترامب الرئا�سة وجمعت ماليني
الأ�شخا�ص املناه�ضني للملياردير
اجل�م�ه��وري املتهم بالتمييز �ضد
الن�ساء.
و� �ض �م��ت ال�ن���س��خ ال �ت��ال �ي��ة �أع � ��دادا

�أق��ل م��ن امل���ش��ارك�ين وذل��ك ب�سبب
خ�لاف��ات داخ�ل�ي��ة بع�ضها مرتبط
ب��ات �ه��ام��ات مب�ن��اه���ض��ة ال�سامية
طالت �إحدى املنظمات.
ل�ك��ن ي�ب��دو �أن ه��ذه ال�صفحة قد
طويت الآن .و�أكدت اجلهة املنظمة
ال �ت��ي ت �� �ض��م حت��ال �ف��ا وا� �س �ع��ا من
جمعيات ن�سوية حملية �صغرية
ف� ��� �ض�ل�ا ع � ��ن م �ن �ظ �م ��ة “بالند
بارنتهود” ال �ك �ب�يرة للتخطيط
الأ�سري“ ،ال�صفوف موحدة هذه
ال�سنة».

بايدن يتعهد ب�إجناح برناجمه يف ظل انق�سام حزبه
•• وا�شنطن�-أ ف ب

تعهد الرئي�س الأمريكي جو بايدن
ب�إجناح برناجمه االقت�صادي �أثناء
زي��ارت��ه �إىل ال�ك��ون�غ��ر���س لتحفيز
امل� �ف ��او�� �ض ��ات ب �ي�ن ن� � ��واب احل� ��زب
الدميوقراطي لتجاوز خالفاتهم
حول خطتيه االقت�صاديتني.
وق � ��ال ب ��اي ��دن ل�ل���ص�ح��اف�ي�ين بعد
اج �ت �م��اع��ه م ��ع �أع� ��� �ض ��اء جمل�س
النواب الدميوقراطيني املنق�سمني
ب�شدة ب�ش�أن خطته التي يقول �إنها
�ستدعم الطبقة الو�سطى “�أقول
لكم� ،سننجز ذلك».
و�أ�ضاف” ال يهم متى ،ال يهم ما
�إذا كان ذلك يف غ�ضون �ست دقائق
�أو �ستة �أيام �أو �ستة �أ�سابيع� ،سنقوم
ب�إجنازه».
ت�أتي الزيارة الرئا�سية غري املعتادة
�إىل مبنى الكونغر�س بعد زيارات
ل�ق��ادة احل��زب �إىل البيت الأبي�ض
م��ع ��س�ع��ي ب��اي��دن لإق � ��رار خطتي
�إنفاق طموحتني.
وت��دع��م �إح ��دى اخل �ط��ط الطبقة
الو�سطى امل ��أزوم��ة يف �أم�يرك��ا من
خ�لال �إن�ف��اق �ضخم على التعليم
ورع��اي��ة الأط� �ف ��ال ،يف ح�ين تعنى
الثانية بتحديث البنى التحتية

نافذة
م�شرعة

امل�ت�ق��ادم��ة وت���ش�ج�ي��ع ال �ل �ج��وء �إىل
الطاقة النظيفة.
م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ي�ضع
ّ
املحك
اخل�ل�اف �إرث ب��اي��دن ع�ل��ى
وي �ق � ّو���ض ف��ر���ص الدميقراطيني
يف احل�ف��اظ على �سيطرتهم على
الكونغر�س يف انتخابات التجديد
الن�صفي العام املقبل.
�أم ��ا اجل�م�ه��وري��ون ويف مقدمتهم
ت ��رام ��ب ال� ��ذي ي���س�ت�م��ر يف ادع ��اء
�أن االن� �ت� �خ ��اب ��ات � �ش �ه��دت ّ
غ�شا،
فرياقبون االقتتال الداخلي بني
الدميوقراطيني ب�سعادة وا�ضحة.
ال ي �� �س �ي �ط��ر ال ��دمي ��وق ��راط� �ي ��ون
على البيت الأب�ي����ض فح�سب ،بل
ك��ذل��ك ع�ل��ى غ��رف�ت��ي الكونغر�س،
م��ا مينحهم نظريا فر�صة نادرة
لتنفيذ براجمهم.
ل �ك��ن �أغ�ل�ب�ي�ت�ه��م ��ض�ع�ي�ف��ة للغاية
ل��درج��ة �أن معار�ضة ع�ضو منهم
للم�شاريع يف جمل�س ال�شيوخ �أو
حفنة يف جمل�س النواب ميكن �أن
تعرقل �أي مبادرة.
وامل � �ع� ��رك� ��ة ح� � ��ول خ� �ط ��ة البنية
التحتية ال�ب��ال�غ��ة  1,2تريليون
دوالر وم �� �ش��روع ق��ان��ون الإنفاق
االج �ت �م��اع��ي الأك �ث��ر ك�ل�ف��ة تلقى
م�ع��ار��ض��ة م��ن دمي��وق��راط �ي�ين يف

املجل�سني ،ومل يتم �إقرار �أي منهما
حتى الآن.
وقد �أعلنت رئي�سة جمل�س النواب
نان�سي بيلو�سي �سحب الت�صويت
على خطة البنية التحتية م�ساء
اجلمعة لليوم الثاين على التوايل،
و� �س��ط ا� �س �ت �م��رار اخل�ل�اف ��ات بني
الو�سطيني والي�ساريني يف احلزب
الدميوقراطي ب�ش�أن اخلطة.
وق��ال بيان �صادر عن مكتب زعيم
الغالبية يف جمل�س النواب �ستاين
ه��وي��ر �إن ال�ت���ص��وي��ت ع�ل��ى ق�ضية
م�ن�ف���ص�ل��ة � �س �ي �ك��ون الأخ� �ي��ر هذا
الأ�سبوع.
�� �س� �ب ��ب امل � � � � � � ��أزق ع � �ل� ��ى اجل� ��ان� ��ب
ال��دمي��وق��راط��ي خ�لاف��ات �سيا�سية
ح��ول املبلغ ال��ذي يجب �أن تنفقه
احلكومة ،ولكن �أي�ضا انعدام الثقة
املطلق بني �أجنحة احلزب.
م��ن ج �ه��ة ،ي��رف ����ض ال�سناتوران
ال��دمي��وق��راط �ي��ان امل �ع �ت��دالن جو
م ��ان� ��� �ش�ي�ن وك �ي�ر� � �س �ت�ن �سينيما
كلفة ح��زم��ة االن �ف��اق االجتماعي
امل�ق�ترح��ة البالغة  3,5تريليون
دوالر.
ويدعو كالهما �إىل خف�ض قيمتها
�إىل  1,5ت��ري �ل �ي��ون دوالر ،وقد
� �ص��وت��ا ل �� �ص��ال��ح م �� �ش��روع قانون

تطوير البنية التحتية الذي تبلغ
قيمته  1,2تريليون دوالر.
�أما يف جمل�س النواب ،في�صر نواب
�شباب من ممثلي اجلناح الي�ساري
ع �ل��ى رق ��م  3,5ت��ري �ل �ي��ون دوالر
للإنفاق االجتماعي� ،أو رقم قريب
منه.
وك��ورق��ة ت�ف��او���ض ،يرف�ضون دعم
م���ش��روع ق��ان��ون ال�ب�ن�ي��ة التحتية،
وي �� �ش��ددون ع�ل��ى ع ��دم الت�صويت
ل�صاحله قبل �إقرار حزمة االنفاق
االجتماعي.
وبايدن الذي ق�ضى ما يقرب من
�أرب �ع��ة ع �ق��ود يف جم�ل����س ال�شيوخ
وث �م��اين � �س �ن��وات ن��ائ �ب��ا للرئي�س
باراك �أوباما ،لديه خربة طويلة يف
طريقة �سري الأمور يف وا�شنطن.
ل �ك��ن رغ � ��م ال �ت �ن �ق�ل�ات املكوكية
امل�ستمرة ل�شخ�صيات حزبية بني
الكونغر�س وال�ب�ي��ت الأب�ي����ض� ،إال
�أن� ��ه مل ي �ج��د ب �ع��د ح�ل�ا للخالف
الداخلي.
وي �ج��ب ع �ل��ى ب �ي �ل��و� �س��ي �أن تقرر
اجلمعة ما �إذا كانت �ستحاول مرة
�أخرى مترير م�شروع قانون البنية
التحتية رغم خطر �إ�سقاطه على
�أيدي الدميوقراطيني الي�ساريني.
وميكنها عو�ض ذلك �إرج��اء الأمر

لك�سب ال��وق��ت حتى التو�صل �إىل
اتفاق �شامل حول امل�شروعني.
ق� ��د ي �� �س �م��ح الإرج� � � � ��اء بالتقاط
الأن�ف��ا���س بينما ي��رك��ز الكونغر�س
على حت��دٍ ه��ائ��ل �آخ��ر ه��و ال�سماح
ب ��رف ��ع � �س �ق��ف ال ��دي ��ن ال�سيادي
للواليات املتحدة ،وه��و �أم��ر �صار
يتكرر �سنويا.
ع ��ادة م��ا ي�ك��ون ذل��ك م���س��أل��ة غري
معقدة ،لكن يرف�ض اجلمهوريون
ه��ذا ال�ع��ام دع��م الدميوقراطيني
يف ه ��ذه اخل� �ط ��وة ،ب�ي�ن�م��ا يجادل
الأخ �ي��رون ب ��أن��ه ال ي�ج��ب عليهم
حتمل م�س�ؤوليتها مبفردهم.
يجعل ذلك الواليات املتحدة على
��ش�ف��ا ال�ت�خ�ل��ف ع��ن � �س��داد ديونها
البالغة  28تريليون دوالر ،قبل
ثالثة �أ�سابيع من �أن ت�ستنفد وزارة
اخل��زان��ة ق��درت �ه��ا ع�ل��ى احل�صول
على قرو�ض جديدة.

يف �شمال ت�شيلي ...هايتيون حمبطون وفنزويليون كلهم �أمل
•• �أريكا�-أ ف ب

على �ساحل ت�شيلي ال�شمايل املحاذي للبريو ،تتعامل ال�شرطة مع
جم�م��وع�ت�ين م��ن امل�ه��اج��ري��ن ال��ذي��ن ي �ح��اول��ون ��ش��ق ط��ري�ق�ه��م عرب
�أم�يرك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة :ه��اي�ت�ي��ون ع��ائ��دون ب�ع��د “حلمهم الأمريكي”
املجه�ض وفنزويليون يحلمون ببدء حياة جديدة.
ق��ال �إي��زاي��ا وه��و ��ش��اب ه��اي�ت��ي رف����ض ك�شف ا��س�م��ه ال�ك��ام��ل لوكالة
فران�س بر�س “لدينا ت�صريح �إقامة يف ت�شيلي وابننا يحمل اجلن�سية
الت�شيلية ،و�أنا عائد ال�ستئناف عملي».
ترجّ ل هو وزوجته وطفلهما من �سيارة �شرطة ت�شيلية عند نقطة
ت�شاكايوتا احل��دودي��ة يف �أق�صى �شمال ال�ب�لاد .وق��د �أوق�ف��وا عندما
دخلوا �سريا على الأق��دام عرب ممر غري قانوين ق��رب �شاطئ على
املحيط الهادئ .وهم �أك��دوا �أنهم غ��ادروا ت�شيلي �سريا على الأقدام
قبل  12يوما يف حماولة للو�صول �إىل الواليات املتحدة.
وع�ل��ى غ��راره��م ،ب��د�أ ع���ش��رات الآالف م��ن الهايتيني ع�ب��ور �أمريكا
الالتينية يف الأ��ش�ه��ر الأخ�ي��رة ،ع�بر ت�شيلي وال�ب�رازي��ل يف غالب
الأحيان ،بهدف طلب اللجوء يف الواليات املتحدة.
وقد انتهى املطاف مبئات منهم يف خميمات موقتة عند احلدود بني
املك�سيك والواليات املتحدة� ،إىل حني بد�أت وا�شنطن ترحيلهم جوا.

وتقطعت ال�سبل ب�آالف �آخرين قرب احلدود بني كولومبيا وبنما يف
انتظار موا�صلة رحلتهم �شماال عرب غابة داري��ن التي ينعدم فيها
القانون .واكت�شفت ال�شرطة الت�شيلية �أنه يف الأ�شهر الأخ�يرة كانت
جم�م��وع��ات م��ن الهايتيني ت�ضم م��ا ي�صل �إىل � 50شخ�صا تغادر
البالد ،كما �أو�ضح امليجور باتري�سيو �أغوايو رئي�س مركز ال�شرطة
يف ت�شاكايوتا لوكالة فران�س بر�س .و�أ��ض��اف “لكن ه��ذه املحاوالت
ل �ل �م �غ��ادرة ت��وق �ف��ت ،والآن ن ��رى م��واط �ن�ين ه��اي�ت�ي�ين ي �ع��ودون �إىل
�سانتياغو بالطائرة».
مي�ضي املهاجرون الهايتيون الذين ينه�شهم القلق والإحباط� ،ساعات
يف املطار �أو حمطة احلافالت يف مدينة �أريكا الكربى يف �شمال ت�شيلي،
يبحثون عن تذاكر للعودة �إىل و�سط البالد �أو جنوبها.
ويتناق�ض �إحباط الهايتيني مع تفا�ؤل الفنزويليني الذين ي�سعون
للو�صول �إىل العا�صمة �سانتياغو التي تبعد �ألفي كيلومرت.
دياثنيز ،املمر�ضة البالغة  38عاما التي رف�ضت الك�شف عن ا�سمها
كامال� ،أوقفت �أي�ضا مع �ستة من مواطنيها بعدما ر�صدتهم دورية
ل�شرطة احل� ��دود .وروت ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س “لطاملا رغ�ب��ت يف
الهجرة اىل ت�شيلي للح�صول على حياة �أف�ضل” .وعلى غرار الكثري
من الفنزويليني الذين �أوق�ف��وا عند احل��دود� ،أم�ضت �سنوات عدة
يف البريو .و�أو�ضحت “بعد فوز بيدرو كا�ستيّو ،املر�شح الي�ساري يف

ال�سباق الرئا�سي ،ارتفعت �أ�سعار املواد الغذائية ،وخرجت الكثري من
الأمور عن ال�سيطرة ،وب�صراحة ال �أريد �أن �أعي�ش الو�ضع نف�سه الذي
كنت �أعي�شه يف فنزويال».
العبور بطريقة غري قانونية عرب �أريكا �أ�سهل من التوجه عرب جبال
الأندي�س� ،إال ان �شرطة احل��دود الت�شيلية لديها قاعدة يف املنطقة
وتعمل عن كثب مع نظريتها على اجلانب البريويف.
وق��ال غو�ستاف ،وه��و ميكانيكي من هايتي يبلغ  36عاما� ،إن��ه لن
يغادر ت�شيلي ّ
“لكن الو�ضع �صعب .كان لدي عمل وكانت الأمور على
ما يرام حتى توقفوا عن جتديد ت�أ�شريتي .من امل�ستحيل العثور على
وظيفة �إذ كان و�ضعك غري قانوين».
و�أثر الت�أخري يف عملية ت�سوية �أو�ضاع املهاجرين يف ت�شيلي خ�صو�صا
على املواطنني الهايتيني والفنزويليني.
وبعد الزلزال العنيف الذي �ضرب هايتي يف العام  ،2010ا�ستقبلت
ت�شيلي ال �ت��ي ت�ع�ت�بر ال�ب�ل��د الأك �ث�ر ا��س�ت�ق��رار وازده� � ��ارا يف �أمريكا
الالتينية� 200 ،ألف مواطن هايتي.
ويف ال �ع��ام  ،2018طبقت ال �ب�لاد �سيا�سة ه�ج��رة مت�ساهلة جتاه
الفنزويليني الذين �أج�ب�روا على م�غ��ادرة بالدهم ب�سبب الأزمتني
ال�سيا�سية واالقت�صادية .لكن �أخريا بد�أت احلكومة ت�شدد الإجراءات
مع �إطالقها عمليات ترحيل خ�صو�صا.

بعيدًا عن االنتماءات احلزبية �أو التف�ضيالت
الأي��دي��ول��وج �ي��ة ،غ��ال � ًب��ا م��ا ت �ق��دم ل�ن��ا ال�سيا�سة
الأمريكية ميلودراما �صغرية متكررة �أو ميكن
تو ّقعها.
من اال�شتباكات التي ميكن تنزيلها يف الروزنامة
م�سبقا ،جند �أزمة امليزانية ،ورفع �سقف الديون.
وميكننا تقري ًبا �إعداد اخلطوط العري�ضة للمقال
وتعديل� ،إذا لزم الأم��ر ،تاريخ و�أ�سماء عدد قليل
من الفاعلني.
و�إذا مت ّكنا من تعداد حجج احلزبني ال�سيا�سيني
الرئي�سيني ب�أمان ،ف�إننا نتوقع � ً
أي�ضا ال�سيناريو
ال� �ت ��ايل�� :س�ي�ظ��ل اجل �م �ه��وري��ون م�ت�م��ا��س�ك�ين وال
خروج عن ال�صف يف مع�سكرهم ،بينما �سيتخا�صم
الدميقراطيون عل ًنا ،ورمبا ي�صبحون �ألد �أعداء
�أنف�سهم.
هذا بال�ضبط ما يحدث منذ �أي��ام قليلة� .سواء
اتهمت ميت�ش ماكونيل وزمالئه بالت�صرف ب�سوء
ن�ي��ة� ،أو ت�ن��دد ،ل�سبب وج�ي��ه ،ب��أن�ه��م ي�ستطيعون
الدفاع عن ال�شيء و�ضدّه ح�سب ال�سياق ،عندما
يحني وقت الت�صويت ،لن يكون هناك متمردون.
منذ انتخابات عام  ،2020الدميقراطيون يف
موقع قوة .ورغم �ضيق الفارق والهام�ش� ،إال �أنهم
ي�سيطرون على الرئا�سة وجمل�س النواب وجمل�س
ال�شيوخ .ال يوجد ما ي�شري �إىل �أن هذا ال�سيناريو
�سي�ستمر بعد انتخابات التجديد الن�صفي لعام
 ،2022و�إذا كان جو بايدن يريد الوفاء بوعود
حملته االنتخابية ،فعليه التحرك الآن.
غال ًبا ما يتم الرتكيز على �إج ��راءات معينة يف
جمل�س ال���ش�ي��وخ ،م�ث��ل امل�م��اط�ل��ة ،ل���ش��رح م�شاكل
الرئي�س احلايل .و�إذا كانت هذه الإجراءات ت�س ّمم
وج��وده ،ف ��إن امل�شكلة الأ�سا�سية تكمن يف انق�سام
القوات الدميقراطية .ال تكتفي العنا�صر الأكرث
تقدمية واملحافظة بالتناحر خلف الأبواب املغلقة
فح�سب ،و�إمنا يعر�ضون االنق�سام يف �ضوء النهار.
من الطبيعي �أن تختلف الأولويات �أو اخلطاب
من دميقراطي منتخب �إىل �آخر .نائب �أو �سيناتور
م��ن كاليفورنيا �أو ن�ي��وي��ورك يرتكز على قاعدة

انتخابية خمتلفة مت��ا ًم��ا ع��ن ت�ل��ك ال�ت��ي يعتمد
عليها م�س�ؤول منتخب من والية فرجينيا الغربية
�أو نيفادا .وامل�ؤمل� ،أنه مبجرد انتخابهم ،ال يتمكن
الدميقراطيون من تقدمي تنازالت وحلول و�سط
من اجل ح�سن ا�ستغالل ال�سلطة ال�ضعيفة التي
يتمتعون بها حتى عام .2022
جو بايدن من ذوي اخلربة ،وعلى ب ّينة ومعرفة
ب�ألعاب الكوالي�س يف الكونغر�س ،اال ان��ه اكت�سب
معظم ه��ذه اخل�برة يف وق��ت كانت فيه الأولوية
واال��س�ب�ق�ي��ة دائ �م��ا مل�صالح احل ��زب ،وك ��ان الوالء
لرئي�س احلزب هو الأ�سمى ،وقبل �أن ينزلق احلزب
�أكرث �إىل الي�سار.
رمبا �ستو�ضح يف ال�ساعات القادمة ما �إذا كانت
احلرب بني الأ�شقاء �ستنتهي بحلقة �سالم ،متامًا
كما �سنعرف ما الذي تبقى من خطط جو بايدن
الطموحة .يف الوقت احلايل ،التقدميون عنيدون
وي �ه��اج �م��ون زم�ل�اءه ��م الأك �ث��ر اع� �ت � اً
�دال بنف�س
احلما�سة ونف�س التهجم ،كما لو �أنهم يواجهون
خ�صومهم اجلمهوريني.
ي �ن �ظ��ر ال �ي �ه �م��ا ع �ل��ى ان �ه �م��ا �أك �ث��ر العنا�صر
ال��دمي �ق��راط �ي��ة حم��اف �ظ��ة ،ال ي�ن�ج��و ال�سناتور
�سينيما ومان�شني من حجج تربر عتابهما � ً
أي�ضا.
فوراء مقاومتهما ال�شر�سة ،تلوح يف الأفق م�صالح
مانحيهم ال�ك��رم��اء ،رغ��م ان املطالبة بتخفي�ض
املبالغ امل�ستثمرة يف م�شاريع رئي�سهم لتامني ح ّد
للإنفاق ،قابل للدفاع عنه.
ً
ولكن ي�صبح الأم��ر �أق��ل ن�ب�لا ،عندما نعلم �أن
رف�ضهما ميكن تف�سريه بالرغبة يف ع��دم تنفري
الذين ميولون حمالتهما االنتخابية ،وامل�ساهمات
ال�ضخمة مقابل خدمات ور ّد للجميل .مرة �أخرى،
يرا وراء م�صلحة
ت��راج�ع��ت م�صلحة ال�ن��اخ��ب ك�ث� ً
جماعات ال�ضغط.
لذلك� ،س�أراقب باهتمام كبري ما �سيحدث خالل
� 36إىل � 48ساعة القادمة� .إذا كان جو بايدن ي�أمل
يف حتقيق ن�صر كبري ،و�إظهار نتائج يف حملة �إعادة
انتخاب حمتملة عام  ،2024فهو يعلم � ً
أي�ضا� ،أنه
يف �صورة الف�شل ،لن يلوم الدميوقراطيون �سوى
�أنف�سهم.

ترجمة خرية ال�شيباين

*�أ�ستاذ تاريخ ،وحما�ضر ،ومعلق �سيا�سي كندي
خمت�ص يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني

ترامب يقدم التما�سا للق�ضاء لإجبار تويرت على �إعادة ح�سابه
•• وا�شنطن-رويرتز

طلب الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب من
ق��ا���ض احت ��ادي يف ف�ل��وري��دا مطالبة ت��وي�تر ب�إعادة
ح�سابه على موقع التوا�صل االجتماعي ال�شهري بعد
�أن حذفته ال�شركة يف يناير كانون الثاين ب�سبب ما
و�صفته مبخاوف من التحري�ض على العنف.
وقدم ترامب التما�سا �ضد تويرت قائال �إن �أع�ضاء يف
الكوجنر�س “�أجربوا” ال�شركة على تعليق ح�سابه.
كانت تويرت ومن�صات �أخ��رى للتوا�صل االجتماعي
قد حجبت ح�سابات ترامب بعدما هاجم ح�شد من
�أن���ص��اره مبنى الكوجنر�س (ال�ك��اب�ي�ت��ول) يف �أعمال

�شغب دامية يوم ال�ساد�س من يناير كانون الثاين.
ووق��ع الهجوم بعد كلمة لرتامب ك��رر من خاللها
ادعاء �أن خ�سارته يف االنتخابات التي جرت يف نوفمرب
ت�شرين الثاين كانت ب�سبب تزوير وا�سع النطاق وهي
مزاعم دح�ضتها حماكم عديدة وم�س�ؤولو االنتخابات
يف بع�ض الواليات.
وقال حمامو ترامب يف االلتما�س �إن تويرت حتظى
“بقدر من ال�سلطة والتحكم يف اخلطاب ال�سيا�سي
يف هذا البلد ب�شكل ال حدود له وال مثيل ويعد خطرا
كبريا على النقا�ش الدميقراطي املفتوح».
وامتنعت تويرت ع��ن التعليق على االلتما�س لدى
ات�صال رويرتز بها.
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يف مواجهة طعنات الظهر الأمريكية:

غوا�صات وطائرات :عندما تدفع فرن�سا ثمن ًا باهظ ًا ل�سذاجتها!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين
لئن تظل ال�صفعة الأ�سرتالية -التي �شهدت ميلبورن
تبطل العقد مع جمموعة نافال ّ
مف�ضلة الغوا�صات
امل�صنوعة يف الواليات املتحدة -حمفورة يف �سج ّالت
التاريخ ،ف�إنها كانت جمرد حلقة �أخ��رى يف قائمة

طويلة من ال�ضربات الأمريكية الرخي�صة.
ما كان يوم � 15سبتمرب ليبد�أ حتت َف�أْل �أف�ضل .يف
�صباحا ،القهوة يف يد اجلميع ،اكت�شف
ال�ساعة 6:45
ً
القادة الرئي�سيون ملجموعة نافال بريدً ا �إلكرتون ًيا
م��وق�� ًع��ا م��ن الأدم��ي��رال ب���ورك الأ����س�ت�رايل :يقول
“را�ض عن تقدم الربنامج” .واذا كان
الأخ�ير �إنه
ٍ

مبكرا لرفع نخب ال�شمبانيا ،يف مقر ال�صناعي
الوقت ً
الفرن�سي ،ف��ان ال��وق��ت للتهاين“ :عقد القرن”
ال�شهري ،الذي ين�ص على بناء  12غوا�صة للجي�ش
الأ�سرتايل ،مببلغ يالم�س  10مليارات يورو (من �أ�صل
 56مليا ًرا من املغلف الكامل) ي�ؤهل ال�شركة لالنتقال
�إىل م�ستوى �أعلى“ .كنا �سعداء ،لأننا اعتقدنا �أن هذا

يعني �أننا �سننتقل �إىل مرحلة الت�صميم الأ�سا�سية،
ال�صفيحة الأوىل عام  ،”2024يروي
قبل قطع ّ
�أحد املهند�سني احلا�ضرين ذلك ال�صباح .بعد �ساعات
قليلة ،مت اعالم رئي�س املجموعة الفرن�سية �أن وزير
الدفاع الأ�سرتايل ،بيرت دات��ون ،يرغب يف التحدث
�إليه.

11
مقتن ًعا ب ��أن الأخ�ي�ر �سي�ؤكد له
اخل�ب�ر ال �� �س��ار ،ت�ل� ّق��ى ب�ي�ير �إري ��ك
ب��وم�ي�ل�ي��ه ��ص��اع�ق��ة :ال�ع�ق��د الذي
ب��د�أ ع��ام  2016مت �إب�ط��ال��ه بكل
ب���س��اط��ة م��ن ق�ب��ل م �ل �ب��ورن ،التي
تف�ضل ال �غ��وا� �ص��ات امل���ص�ن��وع��ة يف
الواليات املتحدة .يف نف�س امل�ساء،
�أي ��د ال��رئ�ي����س ج��و ب��اي��دن القرار
ب��ال�ك���ش��ف ع ��ن م �� �ش��روع اوك ��و� ��س،
وهو حتالف جديد مت ت�شكيله مع
�أ�سرتاليا وبريطانيا.
�أ��س�ب��اب ه��ذا التحول املفاجئ؟
“يبدو م ��ن ال ��وا�� �ض ��ح �أن ذراع
الأ��س�ترال�ي�ين ق��د ل��وي��ت م��ن قبل
الأم��ري �ك �ي�ي�ن امل �ه��وو� �س�ي�ن متامًا
بالتهديد ال�صيني ،والذين ر�أوا يف
ذلك فر�صة لإن�شاء قاعدة �أمامية،
ويف نف�س الوقت ،يبعثون بر�سالة
ق ��وي ��ة �إىل ب� �ك�ي�ن ،ي �ح �ل��ل �إري � ��ك
ديني�سيه ،مدير امل��رك��ز الفرن�سي
لأب �ح��اث اال� �س �ت �خ �ب��ارات .و”رمبا
�أراد بايدن � ً
أي�ضا معاقبة فرن�سا،
ال �ت��ي ج�ع�ل��ت م��ن ن�ف���س�ه��ا حاملة
لواء طريق ثالث حمتمل يف �سياق
امل��واج �ه��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة الأمريكية،
ي�ضيف فابري ،كبري الباحثني يف
معهد جاك ديلور.
خيانة «ع�صابة منظمة»
امل� ��ؤك ��د� ،أنّ ح�ل�ف��اء ب��اري ����س قد
خ��دع��وه��ا“ .طعنة يف الظهر”،
وج ��ه وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ج ��ان �إيف
ل � ��ودري � ��ان ...ول�ل�اح �ت �ج��اج ،قرر
الإل �ي��زي��ه ا� �س �ت��دع��اء ��س�ف�يري��ه يف
وا�شنطن وكانبريا “للت�شاور”...
ق ��رار ت��اري �خ��ي .ول �ئ��ن حت�سنت
ال �ع�لاق��ات م��ع ال ��والي ��ات املتحدة
م� �ن ��ذئ ��ذ� ،إذ �أدرك ب� ��اي� ��دن �أن
“امل�شاورات املفتوحة بني احللفاء”
من �ش�أنها �أن “ت�سمح بتفادي” هذه
الأزم��ة ،ف��إن الإ��ص�لاح وامل�صاحلة
م��ع م �ل �ب��ورن ��س�ي���س�ت�غ��رق��ان وق ًتا
�أط � ��ول ،و��س�ي�خ���ض�ع��ان لتعوي�ض
ك� �ب�ي�ر .ب��ال�ت��أك�ي��د �أنّ ملجموعة
نافال دف�تر طلبات ممتلئ جيدًا،
وقد و ّقع ال�صناعي الفرن�سي للتو
ع �ق �دًا ب�ق�ي�م��ة ع ��دة م �ل �ي��ارات من
اليورو لت�سليم ثالث فرقاطات �إىل
اليونان ،ولكن ال يزال يتعني عليه
العثور على زبائن جدد �إذ �إن العقد
الأ� �س�ت�رايل ك��ان ��س��ار ًي��ا حتى عام
“ .2070يجب �أال نن�سى ع�شرات
مقاويل الباطن الفرن�سيني الذين
�أن �� �ش ��أوا �أو ا� �ش�ت�روا ��ش��رك��ات على
اجلانب الآخ��ر من العامل ملرافقة
جمموعة نافال ،ويجدون �أنف�سهم
بخفي حنني” ،يقول فيليب
اليوم
ّ
مي�سوف ،املندوب العام لـ جمموعة
ال�صناعات الإن�شائية والأن�شطة
البحرية.
تعوي�ضات ،لن تتمكن مع ذلك من
حمو الإذالل وال�شعور الفرن�سيني
ال �ق ��وي ب��ان �ه �ي��ار م �ك��ان��ة بلدهم.
خ��ا� �ص��ة� ،أن ��ه يف ت��اري��خ جمموعة
ن��اف��ال –دي ��س��ي ان ا� ��س �سابقًا
ف�إن هذه الإهانة ال�ضخمة تذ ّكرب ��أخ��رى :ال �غ��وا� �ص��ات الهجومية
النووية الـ  12التي كانت فرن�سا
�ست�سلمها �إىل البحرية الكندية
يف نهاية الثمانينات� .سنوات من
املناق�شات وال�ت�ب��ادالت ال�سيا�سية
يف �أعلى م�ستوى انتهت يف اعماق
�سانت لوران�س.
يف رب � �ي� ��ع ع � � ��ام  ،1989مت
احل�صول على تف�ضيل الكنديني
ل�ل�غ��وا��ص��ات ال�ف��رن���س�ي��ة .ح�ت��ى �أن
رئي�س املديرية العامة للأ�سلحة
يف ذلك الوقت� ،إيف �سيالرد� ،سافر
�إىل �أوت � ��اوا ل�ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة بني
احل�ك��وم�ت�ين ت ��ؤك��د الأم� ��ر .خالل
الع�شاء الر�سمي ،بني ك�أ�سني من
ال�شمبانيا ،اكت�شف الرجالن على
ال �ه��واء م�ب��ا��ش��رة ع�ل��ى التلفزيون
الكندي� ،أنّ وزير املالية املحلي قد
�أعلن للتو الإلغاء التام للربنامج.
� �س �ت �ع��رف ف��رن �� �س��ا الح � � ًق� ��ا� ،أن
رئ�ي����س ال� ��وزراء ب��راي��ن مولروين
ق��د �أذع ��ن لل�ضغوط الأمريكية.
فحتى مع اق�تراب احلرب الباردة
م��ن ن�ه��اي�ت�ه��ا ،ال مت�ي��ل وا�شنطن
�إىل ر�ؤي � ��ة ك �ن��دا ت �ع � ّك��ر وت�ش ّو�ش
على حرب الغوا�صات التي ت�شنها
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ع �ل��ى الرو�س
حتت الغطاء اجلليدي يف القطب
ال�شمايل  ...ففي جم��ال العقود

امل�صالح قبل م�صداقية االتفاقات

خدعة اذلت الفرن�سيني

لن تتمكن التعوي�ضات من حمو الإذالل وال�شعور القوي بانهيار املكانة يف �صفوف الفرن�سيني
ال�ع���س�ك��ري��ة ال �ك �ب�ي�رة ،لل�صناعة
�أ�سبابها ال�ت��ي جتهلها ال�سيا�سة.
ويف ه��ذا امل�ج��ال ،ف ��إن الأمريكيني
ه��م ال���س��ادة (مت��ا ًم��ا م�ث��ل ال�صني
ال� �ي ��وم) يف م ��واءم ��ة م�صاحلهم
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة واجليو�سيا�سية
واالقت�صادية .حتى ل��و ك��ان ذلك
يعني ا�ستخدام كل و�سائل ال�ضغط
والت�أثري لتحقيق غاياتهم.
�سوابق كثرية «جدا»
داخ��ل ال�ف��رع الع�سكري ل�شركة
اي� ��رب� ��ا�� ��ص �أو �� �ش ��رك ��ة ت�صنيع
ال�ط��ائ��رات دا��س��و ،يجمعون � ً
أي�ضا
ق�ص�ص ال �ع �ق��ود ال �ت��ي ان �ه��ارت يف
ال �ل �ح �ظ��ات الأخ � �ي ��رة .م �ث��ل تلك
ال �ت��ي ح��دث��ت م��ع ��س�ن�غ��اف��ورة عام
 ،2005مت التخل�ص من مقاتلة
رافال يف اللحظة الأخرية ل�صالح
ط��ائ��رة ب��وي �ن��غ �إف � 15-إيجل.
وك��ان��ت وا��ش�ن�ط��ن ق��د وع ��دت ب�أن
الأ� �س �ط��ول الأم��ري �ك��ي يف املحيط
ال �ه��ادي �سيق�ضي ج��ز ًء م��ن العام
يف �سواحل املدينة-الدولة ...حرب
نفوذ م�ستعرة � ً
أي�ضا يف �أوروبا.
خ��ري��ف ع ��ام  ،2015توقفت
فج�أة املفاو�ضات املتقدمة للغاية
بني احلكومة البولندية وال�شركة
ال�ف��رن���س�ي��ة �إي��رب��ا���ص هليكوبرت
للتز ّود بحوايل خم�سني كاراكال،
ب�سبب و�صول الفريق الأطلنطي
اجلديد حل��زب القانون والعدالة
�إىل ال�سلطة�“ .إن �ضمان الدعم
الأمريكي الثابت �ضد الرو�س هو
ال��ذي انت�صر” ،ي�ق��ول ج��ان بيري
مولني ،املدير امل�ساعد واملتخ�ص�ص
يف ق�ضايا الدفاع يف معهد العالقات
الدولية واال�سرتاتيجية.
ويف الآونة الأخرية ،يثري اختيار
��س��وي���س��را احل �� �ص��ول ع�ل��ى حوايل
ثالثني طائرة من ط��راز اف 35
ال��ده���ش��ة ح��د ال���ص�م��ت -مل تكن
املقاتالت املف�ضلة يف البداية من
قبل ال�سلطات ال�سوي�سرية ،التي
خ�ّي�رّ ت م�ق��ات�لات راف ��ال عليها...

حت ّول يحدث ببطء يف احتاد �أوروبي يتغذى على �سراب التجارة احلرة

الرافال الفرن�سية كانت �ضحية �صراع النفوذ اي�ضا
وهنا تطرح الروزنامة �أ�سئلة:
يف  10يونيو ،جو بايدن ،الذي
ج ��اء ل �ل �ق��اء ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وتي��ن يف
ج �ن �ي��ف ،مل ي�ت�خ�ل��ف يف الإ�� �ش ��ادة
مب ��زاي ��ا ال� �ط ��ائ ��رات الأمريكية.
وبعد ثالثة �أ�سابيع ،ق��ام املجل�س
ال � �ف � �ي� ��درايل ب� ��إ�� �ض� �ف ��اء الطابع
ال��ر� �س �م��ي ع �ل��ى الأم� � � ��ر ،مدعيا
�أن ال �ط��ائ��رة امل�ق��ات�ل��ة الأمريكية
“�أرخ�ص ب�ن�ح��و م �ل �ي��اري فرنك
�سوي�سري من مناف�سيها».
حجة تدفع للرت ّنح عندما ندرك
�أن برنامج اف  35هو ه ّوة مالية
ت�ن��دد ب��ه جم�م��وع��ة م��ن التقارير
ال �ب�رمل� ��ان � �ي� ��ة م � ��ن ال� �ك ��وجن ��ر� ��س
الأم� ��ري � �ك� ��ي .ويف ه � ��ذه احل ��ال ��ة،
ف ��إن رف��ع العقوبات املحتملة عن
البنوك ال�سوي�سرية يف الواليات
يرجح
املتحدة ك��ان م��ن �ش�أنه �أن ّ
الك ّفة.

التوقف عن �أن تكون فرن�سا،
�أحمــق القريـــــة العـامليـــة
اجلزرة املالية …
يف كل م��رة ،ي�صيب �ضغط العم
�سام وي�ن�ج��ح ...خا�صة �أن��ه يعرف
�أي� �� ً��ض ��ا ك �ي��ف ي �� �س �ت �خ��دم اجل� ��زرة
املالية .يف �صناعة ال��دف��اع ،ت�سمى
ه ��ذه ع �ق��ود امل �ب �ي �ع��ات الع�سكرية
اخل ��ارج � �ي ��ة .ت �ت �ف��او���ض ال ��دول ��ة
امل�شرتية مبا�شرة م��ع البنتاغون
الذي يتك ّفل ب�شراء املعدات بنف�سه
من ال�شركة امل�صنعة الأمريكية،
وي �ت �ن � ّزل ال �ط �ل��ب يف م�شرتياته
اخل��ا� �ص��ة .وه �ن��ا امل�ك���س��ب ثالثي
الأبعاد :بالن�سبة للم�شرتي� ،ضمان
اال�ستفادة من ت�أثري ك ّم م�شرتيات

ال �ب �ن �ت��اغ��ون ،وب��ال �ت��ايل احل�صول
على �سعر �أقل .امل�ص ّنع ،من جانبه،
ي�ق�ل��ل م��ن خم��اط��ر ال ��دي ��ون غري
امل�سددة� ،أم��ا بالن�سبة للبنتاغون،
فهو يبقي �صناعته الدفاعية ح ّية،
وي ��أخ��ذ ع�م��ول��ة �ضخمة م��ن هذه
العملية  ...انه نظام را�سخ .و “قد
ا�ستخدموا هذا النوع من التجميع
للعقد ال�سوي�سري” ،يقول �أحد
املتخ�ص�صني يف القطاع ،وهو رائد
�سابق يف املديرية العامة للت�سليح.
تكمن امل�شكلة ،يف �أن فرن�سا مل
ت��رغ��ب �أب� �دًا (�أو مل ت�ستطع ،لأن
ال�ط�ل��ب الع�سكري �ضعيف جدًا)

ع �ل��ى جت�ه�ي��ز ن�ف���س�ه��ا مب �ث��ل هذه
الأداة :ال ��دول ��ة� � ،ش��دي��دة احلذر
وال ت ��ري ��د ان ت �ت �ح �م��ل وح ��ده ��ا
املخاطر املالية لديون مل ت�سدد،
وال���ص�ن��اع�ي��ون ،خ��و ًف��ا م��ن تقييد
�أي� ��دي � �ه� ��م م� ��ن ق� �ب ��ل ال�سلطات
العمومية...
�...أو الع�صا الق�ضائية
عندما ال ت�ك��ون اجل ��زرة املالية
فاحتة لل�شهية مب��ا فيه الكفاية،
ي�سحب ال �ع��م � �س��ام ال�ع���ص��ا .ومن
امل �� �س �ت �ح �ي��ل م��راج �ع��ة الرت�سانة
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة دون احل ��دي ��ث عن
جتاوز القانون الأمريكي للحدود
الإقليمية ،والذي ي�سمح ل�صاعقته
الق�ضائية بال�ضرب يف �أي مكان
م��ن ال �ع��امل ت �ق��ري � ًب��ا .ي�ك�ف��ي حقًا
�أن ي�ك��ون ل��دي��ك ن�صف �إ��ص�ب��ع يف
ال��والي��ات املتحدة حتى تكون من

م �� �ش �م��والت وزارة ال � �ع� ��دل� .إذا
ك ��ان ل ��دى ��ش��رك��ة �أج�ن�ب�ي��ة �شركة
تابعة يف ال��والي��ات املتحدة� ،أو �إذا
كانت مدرجة يف بور�صة نيويورك
للأوراق املالية� ،أو �إذا متت معاملة
بالدوالر� ،أو �إذا مرت ر�سالة بريد
�إل� �ك�ت�روين ب���س�ي�ط��ة ت��دي��ن ،عرب
خ��ادم يف كاليفورنيا ،ف��إن الرابط
ل�ل�إدارة الأمريكية كاف� .أل�ستوم،
�سيمنز ،بي �إن بي باريبا ،تكنيب،
�إت�ش �إ�س بي �سي ،توتال � ،...سبق
�أن دف �ع��ت ال�ع��دي��د م��ن ال�شركات
الثمن ،ويف �أغلب الأح�ي��ان ب�سبب
ال� �ف� ��� �س ��اد �أو ان� �ت� �ه ��اك احل� �ظ ��ر.
ب��ال �ط �ب��ع ،ك ��ان ب ��إم �ك��ان �ه��ا توفري
مليارات ال��دوالرات من الغرامات
لو احرتمت ال�ق��واع��د .امل�شكلة،
ه ��ي �أن حت �ق �ي �ق��ات وزارة العدل
االمريكية ،يف كثري من الأحيان،
ت �ع �ف��ي امل �ج �م��وع��ات ذات ال ��راي ��ة
االم��ري�ك�ي��ة ،وي �ب��دو �أن العقوبات
يف بع�ض الأحيان مدفوعة ب�شكل
�أ� �س��ا� �س��ي ب��امل���ص��ال��ح االقت�صادية
لوا�شنطن .وامل�ث��ال الرئي�سي ،هو
ا�ستحواذ �شركة ج�نرال �إلكرتيك
على ن�شاط الطاقة ل�شركة �أل�ستوم
الفرن�سية يف رب�ي��ع ع��ام ،2014
ع�ن��دم��ا ك ��ان ��س�ع��ر � �س��وق الأ�سهم
ل�ل�أخ�يرة يف �أدن ��ى م�ستوياته ...
ب���س�ب��ب ال�ت�ه��دي��د ب�ف��ر���ض غرامة
كبرية من وزارة العدل.
يف ه ��ذه احل ��رب ال �ت��ي ال تقول
ا��س�م�ه��ا ،مي�ك��ن اث �ب��ات �أنّ اخلطة
االت���ص��ال�ي��ة �أي �� ً��ض��ا ��س�لاح �شر�س.
ق�ب��ل ال�صيف ب��وق��ت ق���ص�ير ،نقل
ال �ب �ي��ت الأب� �ي� �� ��ض ل �ق �ن��اة � �س��ي �إن
�إن ،م �ع �ل��وم��ات ت�ت�ع�ل��ق باملفاعل
ال�ف��رن���س��ي ال���ص�ي�ن��ي يف تاي�شان،
و�أب � �ل� ��غ ع� ��ن “تهديد �إ�شعاعي
و�شيك” .وباختيار الإف�صاح عن
هذه املعلومات قبل قمة جمموعة
ال�سبع ،كانت �إدارة بايدن مت�أكدة
م��ن �أن �ه��ا �ستعطيها �أق �� �ص��ى قدر
م� ��ن ال � �ت � ��أث �ي�ر ،ب� �ه ��دف م� � ��زدوج:
ت�شويه �سمعة ال�صني ،والت�شكيك

املطلوب تغيري حقيقي للربجمية للخروج من ال�سذاجة جتاه الواليات املتحدة �إىل الأبد
مل يكن املحاورون الأ�سرتاليون على علم باالتفاق الذي كان يختمر من جانب ال�سيا�سيني

ر�سم الفنان جون بريكلي

غوا�صة �أ�سرتالية �ستحال على املعا�ش قريبا

يف موثوقية التكنولوجيا النووية
الفرن�سية.
لي�س مه ّما �إذا تبينّ ان احلادث
املعني �أقل خطورة مما مت الإعالن
عنه .ففي الوقت املنا�سب� ،سيتمكن
املفاو�ضون الأمريكيون من تذكري
حم��اوري�ه��م بهذه احللقة� ،ساعت
ي �ت �ع �ل��ق الأم � � ��ر ب �ب �ي��ع مفاعالت
جرنال �إلكرتيك �أو و�ستنجهاو�س
يف بولندا� ،أو يف �أي مكان �آخر...
وع �ن��دم��ا ال ي �ك��ون��ون يف ال�سباق،
ي �ن �ج��ح الأم ��ري� �ك ��ان دائ� � ًم ��ا يف �أن
يكونوا يف موقع احلكم �أو امل�ؤثر.
�إن ف��رن���س��ا ،ت �ب��دو ع��اج��زة جدًا
يف م��واج �ه��ة ه� ��ذه الأداة عالية
امل���س�ت��وى .و�إذا اك�ت�ف�ي�ن��ا مب�سالة
اال��س�ت�خ�ب��ارات ف�ق��ط ،ك�ي��ف ميكن
ت�ف���س�ير �أن الأج� �ه ��زة الفرن�سية
مل ت�ت��وق��ع ال���ص�ف�ع��ة الأ�سرتالية
ال �ق��ادم��ة؟ “كانت ه�ن��اك العديد
م ��ن الإ� � � �ش � ��ارات ال �� �ض �ع �ي �ف��ة ،مع
ذل��ك ،ب ��دءًا م��ن �أخ �ب��ار ال�صحافة
الأ� �س�ترال �ي��ة ال��زائ �ف��ة ،م�ث��ل تلك
املتعلقة بالقر�صنة التي يُزعم �أن
جمموعة ن��اف��ال ك��ان��ت �ضحيتها،
مم��ا ي�ج�ع��ل ال���ص�ن��اع��ي ��ش��ري� ًك��ا ال
مي �ك��ن االع �ت �م��اد عليه” ،ي�شري
خبري يف هذا القطاع.
ب��ال �ت ��أك �ي��د ،ك �م��ا �أو�� �ض ��ح �أح ��د
املقربني من امللف“ ،كانت عملية
اخل � � ��داع ك � �ب �ي�رة ،مب� ��ا �أن� � ��ه حتى
املحاورين الأ�سرتاليني مل يكونوا
ع �ل��ى ع �ل��م ب ��االت� �ف ��اق ال � ��ذي كان
يختمر من جانب ال�سيا�سيني”.
وه��ذا ال مينع �أن��ه حتى ل��و كانت
امل � �ن� ��اورة �أق � ��ل م � �ه� ��ارة ،م ��ن غري
امل ��ؤك��د �أنّ �أج �ه��زة اال�ستخبارات
الفرن�سية كانت �ستكت�شفها على
راداراتها 75“ .باملائة من �أعوان
املديرية العامة للأمن اخلارجي،
ي� �ع� �م� �ل ��ون ال � �ي � ��وم ع� �ل ��ى ق�ضايا
الإرهاب ،مما يرتك اً
اً
�ضئيل
جمال
لال�ستخبارات االقت�صادية ،ناهيك
عن �أن التج�س�س على الأخ الأكرب
الأمريكي كان دائ ًما من املحرمات
عندنا” ،ي�شري �إي��ري��ك ديني�سيه.
�إن � ��ه ت �غ �ي�ير ح �ق �ي �ق��ي للربجمية
يجب �أن ي�ح��دث حتى ن�خ��رج من
ال�سذاجة مرة واحدة و�إىل الأبد.
اخلروج من
�سذاجتنا اخلطرية
ب��اخ �ت �� �ص��ار ،ال �ت ��وق ��ف ع ��ن �أن
ن�ك��ون �أح�م��ق ال�ق��ري��ة ال�ع��امل�ي��ة� .أن
حت� � ّوال ب���ص��دد احل ��دوث ب�ب��طء يف
احت��اد �أوروب��ي يتغذى على �سراب
ال �ت �ج��ارة احل � ��رة .م���س�ت��وح��ى من
ال��وح��دة الفرن�سية امل���س��ؤول��ة عن
ت�ن�ق�ي��ة اال� �س �ت �ث �م��ارات الأجنبية
يف ال �ق �ط��اع��ات اال�سرتاتيجية،
اً
مماثل.
ت�ب�ن��ت ب��روك���س��ل ن �ظ��ا ًم��ا
يف دي �� �س �م�ب�ر امل� �ق� �ب ��ل ،ي �ج ��ب �أن
ت�ق��دم امل�ف��و��ض�ي��ة �أداة “مناه�ضة
للإكراه” ،نوعًا من الرد ،ال �سيما
ع�ل��ى جت� ��اوز ال �ق��ان��ون الأمريكي
ل �ل �ح��دود الإق �ل �ي �م �ي��ة .ان ��ه �سالح
لل�سيا�سة التجارية �سيزيد تلقائ ًيا
الر�سوم اجلمركية على منتجات
دول��ة ثالثة ذات �سيا�سة متييزية
جتاه �أوروب��ا �أو �شركاتها .وباملثل،
يف الأول م ��ن دي �� �س �م�بر ،ينبغي
زي � ��ادة ال��ر� �س��وم اجل �م��رك �ي��ة على
الع�شرات من املنتجات الأمريكية
الرمزية مثل هاريل ديفيد�سون �أو
الوي�سكي ،من � 25إىل  50باملائة
ا�ستجاب ًة لل�ضرائب التي ت�ؤثر على
الفوالذ والأملنيوم الأوروبي.
�إن الأم � � ��ر ي �ت �ع � ّل��ق بامتالك
–وتب ّني وحت ّمل� ،أخرياً!  -مفهوم
ال���س�ي��ادة وت��ر��س��ان��ة الأدوات التي
ترافقه .ال �شيء جديد حقا ،قد
يقول البع�ض .يف �أوائل ال�ستينات،
رف�ض ديغول ال�سماح للأمريكيني
بالو�صول �إىل جميع االت�صاالت
م��ن �أول ق�م��ر ��ص�ن��اع��ي فرن�سي،
وال��ذي كان من املقرر �أن ي��دور يف
امل� ��دار ،يف ذل��ك ال��وق��ت ،بوا�سطة
�� �ص ��اروخ �أم ��ري �ك ��ي -وه � ��و الفعل
ال �ت ��أ� �س �ي �� �س��ي ل�ب�رن��ام��ج الف�ضاء
ال �ف��رن �� �س��ي .ن�ف����س دي� �غ ��ول ال ��ذي
غادر عام  1966القيادة املتكاملة
حللف �شمال الأطل�سي ...منظمة
يف “حالة م��وت �سريري” ،ي�ؤكد
�إميانويل م��اك��رون ال�ي��وم ...وك�أن
التاريخ يتلعثم وي َت�أْ َت َ�أ.
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عربي ودويل
•• عوا�صم-وكاالت

ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين ت��رك�ي��ا وال�ه�ن��د ق��ائ�م��ة م�ن��ذ ق ��رون ،واحلكمة
ال�شائعة التي تقول “دوام احل��ال من املحال” ال ت�ستثني العالقات،
فتلك العالقات الأزلية ت�شهد تدهوراً �سريعاً يف الوقت احلايل ،وكل ما
كان يربط بني الدولتني تاريخياً وح�ضارياً ينهار ب�سرعة بالغة لدرجة
�أن الدولتني تتبادالن عالنية الآن ال�ضربات الدبلوما�سية على امل�سرح
العاملي على مر�أى وم�سمع اجلميع.
وي�ق��ول الدكتور �أماليندو مي�سرا ،ا�ستاذ ال�سيا�سة الدولية بجامعة
النك�سرت باململكة املتحدة ،يف تقرير ن�شرته جملة نا�شونال انرتي�ست
الأمريكية� ،إنه “من املرجح �أي�ضاً �أن ت�ؤثر التوترات املتزايدة بني الهند
وتركيا على الدول املجاورة لهما» .وكان من �أهم �أ�سباب تدهور العالقات
بينهما تدخل الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان يف ال�ش�ؤون الداخلية
الهندية ،ويرتكز موقف �أردوغ��ان �ضد الهند على تعاملها مع الأقلية
امل�سلمة و�سيطرة نيودلهي على منطقة ك�شمري املتنازع عليها .فقد

تدهور مت�سارع بالعالقات الرتكية الهندية

قال �أردوغ��ان يف وقت �سابق �إن “الهند �أ�صبحت الآن دولة تنت�شر فيها
املذابح التي ت�ستهدف امل�سلمني على يد الهندو�س” ،وي�ضاف �إىل ذلك
�أن �أردوغان �أثار ق�ضية قطاع ك�شمري اخلا�ضع لإدارة الهند يف اجلمعية
العامة للأمم املتحدة خالل ثالثة �أع��وام على التوايل ،رغم �أنه يعلم
متاماً �أن��ه لي�ست هناك رغبة لدى ال��دول اخلم�س دائمة الع�ضوية يف
جمل�س الأم ��ن ال ��دويل وال �ع��امل ب��أ��س��ره يف ال�ت��دخ��ل يف �أم��ر ي��رون �أنه
يقع متاماً يف نطاق ال�ش�ؤون الداخلية للهند .ويو�ضح مي�سرا �أن و�ضع
امل�سلمني وو��ض��ع ك�شمري يعتربان دائ�م�اً م��ن “ الق�ضايا احل�سا�سة”
يف ال�سيا�سة الهندية ،و�أي �شخ�ص يتحدث عن هذه الق�ضايا �أو يثري
املخاوف ب�ش�أنها� ،سواء داخل الهند �أو خارجها ،يُنظر �إليه ب�شك عميق
ويُعامل بدرجة معينة من العداء.
وهناك �شك يف الهند ب�أن تركيا تتبنى مثل هذا املوقف بتحري�ض من

�سوجا رئي�س الوزراء امل�ستقيل

•• الفجر -تون�س
�أك���دت م�صادر من
�إدارة جمل�س نواب
ال�����ش��ع��ب امل��ج�� ّم��دة
اخت�صا�صاته� ،أم�س
ال�سبت� ،أنّ كل املجال
الإع�لام��ي بالربملان
مب��ا يف ذل���ك املوقع
ال��ر���س��م��ي للمجل�س
ومنظومة الرتا�سل
الإل����������ك�����ت����روين،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل كل
منظومة تطبيقات
امل�شاركة وت�صويت
ال���ن���واب ع���ن بعد،
ت��وق��ف��ت ع��ن العمل
منذ اجلمعة.
و�أو��ض�ح��ت امل���ص��ادر ب ��الإدارة التي
تعمل عن بعد� ،أ ّن مهند�سي الربملان
املخت�صني� ،أك��دوا �أ ّن العطب خارج
عن نطاق املجل�س ومت �إ�شعار الوكالة
التون�سية للأنرتنات ق�صد التدخل
و�إعادة ت�شغيل املنظومات.
ويف ال�سياق نف�سه ،اع�ت�بر و�سيم
اخل � �� � �ض � ��راوي ،م �� �س �ت �� �ش��ار رئي�س
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باك�ستان ،وزاد الطني بِلة حماوالت �أردوغ��ان تطوير عالقات ع�سكرية
عميقة مع باك�ستان على ح�ساب الهند ،وب�سبب كل تلك العوامل تتخذ
الهند موقفاً مت�شدداً جتاه تركيا.
ويقول مي�سرا �إنه “من ال�سابق لأوانه الآن معرفة من الذي �سيخ�سر
�أكرث نتيجة هذا اخلالف بني الدولتني ،ومع ذلك ،ف�إن الدالئل الأولية
ت�شري �إىل �أن اجتاهات ال�سيا�سة اخلارجية لأردوغان بالن�سبة للهند قد
ت�صبح باهظة التكاليف بالن�سبة لرتكيا».
و�أ�ضاف �أن “دعوات اردوغ��ان املتكررة ب��أن يتم ت�سوية ن��زاع ك�شمري يف
الأمم امل�ت�ح��دة ،رغ��م امل��وق��ف ال ��دويل املعلن ب ��أن الأم ��ر ق�ضية ثنائية
ويتعني ح�سمها بني الهند وباك�ستان� ،أدت �إىل موجة من ردود الفعل
املتبادلة بني الهند وتركيا» .وعندما حاول �أردوغان م�ؤخراً �إثارة ق�ضية
ك�شمري مرة �أخ��رى يف اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة� ،ص ّعدت الهند

من ح��رب الكلمات الدبلوما�سية ،فقد ذ ّك��رت تركيا ب�أنها على خالف
�أنقرة التي غزت واحتلت جزءاً من دولة ذات �سيادة هي قرب�ص يف عام
 ،1974مل تتخذ الهند �أي �إجراءات مماثلة فيما يتعلق بك�شمري.
وعلى �أية حال ،فقد دافعت الهند مراراً وتكراراً عن �سيادتها على قطاع
ك�شمري الذي تديره �ضد �أي غزو من جانب باك�ستان ،ومن �أجل تذكري
�أردوغان ب�أن تركيا يف و�ضع �صعب فيما يتعلق بوحدة �أرا�ضيها واملوقف
الدويل� ،سارع وزير خارجية الهند الذي كان حا�ضراً يف اجلمعية العامة
للأمم املتحدة �إىل عقد اجتماع مع نظريه القرب�صي لبحث طرح قرار
يف جمل�س الأمن حول منطقة �شمال قرب�ص املتنازع عليها والتي حتتلها
تركيا ،و�إعادة توحيد اجلزيرة.
ومل يقت�صر رد فعل الهند جت��اه م��واق��ف تركيا �ضدها على الهجوم
ال�شفهي ،فقد �ألغت يف عام  2019زي��ارة كان من املقرر �أن يقوم بها
رئي�س احلكومة الهندية لرتكيا ،وذلك بعد قرار الهند وقف �صادراتها
الع�سكرية لرتكيا ،وم��ن بينها الأ�سلحة ذات اال�ستخدام امل��زدوج ،كما
خف�ضت الهند بدرجة كبرية وارداتها من تركيا.
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�شلل تام ي�صيب منظومته الإعالمية:

الربملان التون�سي يحال على املعا�ش الوجوبي!...

ّ
ّ
مو�سي� :سع ّيد يتح ّمل م�س�ؤولية عدم حل الربملان وال�سماح للغنو�شي بالتن�سيق مع اخلارج �ضد م�صلحة البالد

ال �ب��رمل � ��ان ،امل �ع � ّل �ق ��ة �أ�� �ش� �غ ��ال ��ه� ،أ ّن
“�إخفاء �أو ت�ع�ل�ي��ق م��وق��ع املجل�س
ه ��و ط �م ����س ل ��ذاك ��رة وت ��اري ��خ هذه
البالد وحا�ضرها ويعرب عن انعدام
الوعي ملن اتخذ هذا القرار» .و�شدّد
يف ت��دوي �ن��ة ن���ش��ره��ا ع �ل��ى �صفحته
بفي�سبوك على �أ ّن “موقع املجل�س
�أو �صفحته الر�سمية ،لي�ست ملكا
لأح ��د ،ه��ي ملك للدولة التون�سية
وحت�ت��وي على الأر��ش�ي��ف الت�شريعي
(رق �م �ي��ا) م�ن��ذ امل�ج�ل����س الت�أ�سي�سي
التون�سي .»1956
دعوات للعمل عن بعد
وت��زام��ن ّ
تعطل عمل املنظومات
الإلكرتونية للربملان ،م��ع مطالبة
ع� ��دد م ��ن ن � ��واب ال �� �ش �ع��ب املعطلة
�أ��ش�غ��ال��ه ب��ا��س�ت�ئ�ن��اف ال�ع�م��ل وتوجه
عدد منهم �إىل مقر الربملان املغلقة
�أب��واب��ه ،وج�ل��ب ع��دل تنفيذ ملعاينة
منعهم من الدخول.
ك�م��ا �أع �ل��ن رئ�ي����س امل�ج�ل����س را�شد
ال�غ�ن��و��ش��ي يف ب �ي��ان ،ع��ن ا�ستئناف
الربملان ن�شاطه يف دورة نيابية ثالثة
ل�ل�م��دة النيابية ،2024-2019

غلق �شمل موقعه والرتا�سل الإلكرتوين
وتطبيقات امل�شاركة وت�صويت النواب عن بعد
رئا�سة الربملان تدعو النواب ال�ستئناف
عملهم وتعلن عن بقاء مكتبه يف حالة انعقاد دائم
وع � ��ن �أ ّن “مكتب جم �ل ����س ن ��واب
ال�شعب يف حالة انعقاد دائم».
ودع��ا ال�ن��واب “ال�ستئناف عملهم
النيابي وال��رق��اب��ي يف كنف الهدوء
واالحرتام التام ملقت�ضيات الد�ستور
وال �ق��ان��ون ،وال �� �ص �م��ود وال �ث �ب��ات يف
م�ل�ح�م��ة ا� �س �ت �ع��ادة الدميوقراطية
ورم��زه��ا “ ب��رمل��ان تون�سي” ،وفق
ن�ص البيان .وك��ان الرئي�س قي�س
�سعيد ق��د �أع�ل��ن بتاريخ  25يوليو
املا�ضي عن اتخاذ جملة من التدابري

اال�ستثنائية ع ّلق مبقت�ضاها �أ�شغال
ال�برمل��ان ،و�أ��ص��در �أم��را رئا�سيا عدد
 ،117ق ��رر م��ن خ�لال��ه موا�صلة
تعليق جميع اخت�صا�صات جمل�س
ن� � ��واب ال �� �ش �ع��ب ،ورف� � ��ع احل�صانة
ال�ب�رمل��ان �ي��ة ع ��ن ج �م �ي��ع �أع�ضائه.
وو�ضع ح ٍّد لكافة املنح واالمتيازات
امل�سندة لرئي�س جمل�س نواب ال�شعب
و�أع�ضائه.
وبغلق املوقع االلكرتوين الر�سمي
مل �ج �ل ����س ن � � ��واب ال �� �ش �ع��ب و�إي � �ق� ��اف

ح�سابات النواب على التطبيقة التي
ك��ان��وا ي�ستخدمونها يف اجلل�سات
ال�ع��ام��ة ال�ت��ي يتم عقدها ع��ن بعد،
ال مي�ك��ن ل �ل�برمل��ان االن �ع �ق��اد ب�شكل
مبا�شر ،باعتبار غلق مقر الربملان
 ،وال مي �ك��ن �أن ي �ن �ع �ق��د ع ��ن بعد
ب��اع �ت �ب��ار �إي� �ق ��اف ح �� �س��اب��ات النواب
على التطبيقة’’ ،وي��رى خمت�صون
�أن��ه ‘’حتى و�إن مت �إن���ش��اء ح�سابات
جديدة على تطبيقات �أخرى ف�سيتم
حذفها بالطريقة نف�سها .

املطالبة بحل الربملان
ه��ذا وح ّملت عبري مو�سي رئي�سة
احل � ��زب ال��د� �س �ت��وري احل � ��ر� ،أم�س
ال �� �س �ب��ت ،ال��رئ �ي ����س ق �ي ����س �سعيد
م�س�ؤولية عدم حل الربملان ،م�ؤكدة
ان ��ه “�سمح ب��ذل��ك ل��رئ�ي���س��ه را�شد
ال�غ�ن��و��ش��ي ب��ان ي��رت��ع ف�ي��ه ويوا�صل
ا�ستعمال �صفته وين�سق مع اخلارج
�ضد م�صلحة البالد».
و�أك ��دت مو�سي يف فيديو ن�شرته
على �صفحتها مبوقع في�سبوك� ،أن

�صحف عربية :تون�س« ..النه�ضة» منوذج اخلداع والتلون ال�سيا�سي
•• عوا�صم-وكاالت

حل�ظ��ة ت��اري�خ�ي��ة مت��ر ب�ه��ا تون�س،
ب�ع��د ط�ل��ب ال��رئ�ي����س ق�ي����س �سعيد
ال�ق���ض��اء مبحا�سبة امل�ت��ورط�ين يف
ق�ضايا ف�ساد ،يف خطوة تهدف �إىل
ح��ل ح��زب��ي قلب تون�س والإخ ��وان
“حركة النه�ضة” ،ع �ل��ى �ضوء
ث�ب��وت ال�ت�م��وي��ل الأج �ن �ب��ي .ووفقاً
ل �� �ص �ح��ف ع��رب �ي��ة � � �ص� ��ادرة �أم�س
ال�سبت ،ت�ساءلت م�صادر عن مدى
ال�صالحيات التي �ستمنح لرئي�سة
احل �ك ��وم ��ة ال �ت��ون �� �س �ي��ة اجل ��دي ��دة
جن�لاء ب��ودن ،يف حني ت��رى �أخرى
�أن ��ه م��ن امل�ستحيل ب�ق��اء النه�ضة
كجزء من املكون الوطني التون�سي
رغم حماوالت تغيري وجه احلركة
وقادتها.
ملفات ف�ساد
يف � �ص �ح �ي �ف��ة ال � �ع ��رب اللندنية،
قالت �أو��س��اط تون�سية ّ
مطلعة �إن
“ت�صريحات الرئي�س قي�س �سعيد
ال�ت��ي دع��ت الق�ضاء �إىل �أن ي�أخذ
جم� ��راه يف ق���ض��اي��ا ال �ف �� �س��اد التي
ارتبطت باالنتخابات الت�شريعية،
مل تكن لتتم بهذا الو�ضوح لو �أن
تقرير حمكمة املحا�سبات مل يحتو
على معطيات دقيقة ،تورط قوائم
انتخابية فائزة يف الربملان املج ّمد،
والأح � � � � ��زاب ال� �ت ��ي ت �ق��ف وراءه� � ��ا
وال�ت��ي �سبق �أن �أ��ش��ار التقرير �إىل
وج��ود �شبهات حتوم حولها ،وعلى
ر�أ�سها حزبا حركة النه�ضة وقلب
تون�س».

و�أ� � �ش� ��ارت �إىل �أن ال �ق �� �ض��اء الذي
ك��ان يف ال�سابق واق�ع�اً حت��ت ت�أثري
ال �� �ض �غ��وط ال���س�ي��ا��س�ي��ة املختلفة
�أ� �ص �ب��ح الآن يف و� �ض��ع �أف �� �ض��ل ،ما
مي � ّك �ن��ه م ��ن ال ��ذه ��اب يف �أحكامه
�إىل �أق�صى العقوبات ب��دءاً ب�إلغاء
ف��وز ق��وائ��م ب��االن�ت�خ��اب��ات و�صو ًال
�إىل ح��ل الأح� � ��زاب ال �ت��ي ح�صلت
على م��ال خ��ارج��ي ،كما ي�شري �إىل
ذلك قانون الأح��زاب .و�أ�ضافت �أن
“املهم ال�ي��وم لي�س �إع�ل�ان �سقوط
ه ��ذه ال�ق��ائ�م��ة �أو ت �ل��ك ،ف�ل��م يعد
الأمر ذا قيمة لأن الربملان جم ّمد

وم��ن ال�صعب عودته �إىل الن�شاط
ورمب��ا تكون اخلطوة القادمة هي
ح�ل��ه ق�ب��ل الإع �ل�ان ع��ن انتخابات
مبكرة ،و�إمنا املطلوب هو عقوبات
�أ� �ش � ّد مثل ح��ل الأح ��زاب املتورطة
يف الف�ساد وتتبع قياداتها ق�ضائياً
ب�ه��دف توجيه ر��س��ائ��ل م�ستقبلية
قوية �إىل الطبقة ال�سيا�سية».
وذك � � ��رت امل� ��� �ص ��ادر �أن م� ��ن � �ش ��أن
�� �ص ��دور �أح � �ك� ��ام م� ��� �ش� �دَّدة بحجم
الف�ساد الذي جرى يف االنتخابات
ال�سابقة ،وال ��ذي ر��ص��ده التقرير
ب�شكل تف�صيلي� ،أن يوفر �أر�ضية

ق��ان��ون�ي��ة و�سيا�سية حل��ل الربملان
ودف��ع الوجوه املتورطة يف الف�ساد
�إىل اخل��روج من امل�شهد ال�سيا�سي
ب�أحكام ق�ضائية.
مدى �صالحيات احلكومة
وم� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ك �� �ش �ف��ت �صحيفة
ال�شرق الأو�سط �أن تكليف الأ�ستاذة
اجل��ام �ع �ي��ة جن�ل�اء ب� ��ودن ت�شكيل
احلكومة التون�سية املقبلة� ،شكل
ا�ستثنا ًء �سواء يف الداخل التون�سي
�أو يف اخل ��ارج ،وق��وب��ل ب��إ��ش��ادة جل
الأحزاب ال�سيا�سية واملنظمات.

وق ��ال ��ت “يف ح�ي�ن ي� ��رى البع�ض
�أن رئي�س اجلمهورية �أن�ه��ى بهذا
التكليف �سيطرته ع�ل��ى ال�سلطة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب �� �ش �ق �ي �ه��ا (رئ ��ا�� �س ��ة
اجل�م�ه��وري��ة ورئ��ا� �س��ة احلكومة)،
ف�إن ت�سا�ؤالت الأو�ساط ال�سيا�سية
ان �� �ص �ب��ت م �ن��ذ الإع �ل ��ان ع ��ن هذا
ال �ت �ك �ل �ي��ف ح� ��ول ح � ��دود التحرك
وال �ق��رارات ال�ت��ي �س ُتمنح لرئي�سة
احل �ك��وم��ة ،وه ��ل ��س�ت�ك��ون رئي�سة
حكومة متلك �سلطة ال �ق��رار؟ �أم
جمرد رئي�سة للوزراء تنفذ برامج
وخيارات رئي�س اجلمهورية؟».

Sunday

ويرى مراقبون �أن الرئي�س �سعيد
طلب م��ن ال��واف��دة اجل��دي��دة على
امل���ش�ه��د ال���س�ي��ا��س��ي اق�ت��راح فريق
متجان�س ،يعمل �أو ًال على مكافحة
ال �ف �� �س��اد ،ث��م اال��س�ت�ج��اب��ة ملطالب
ال �ت��ون �� �س �ي�ين ،امل��رت �ب �ط��ة بحقهم
يف ال �ن �ق��ل وال �� �ص �ح��ة والتعليم،
و�أك��د �أنهما �سيعمالن معاً ب�إرادة
وعزمية ثابتة للق�ضاء على الف�ساد
وال �ف��و� �ض��ى ال �ت��ي ع �م��ت ال ��دول ��ة،
م��ا يعني �أن��ه و��ض��ع ثقته برئي�سة
ال� ��وزراء جن�لاء ب��ودن بعد رف�ضه
التعامل مع احلكومات ال�سابقة.
و�أو�ضح بع�ض املراقبني ال�سيا�سيني
�أن م��وازي��ن ال�ق��وى ت�صب كلها يف
�صالح الرئي�س؛ لأنه يظل املم�سك
ب��ال �ق��رار ال�سيا�سي بف�ضل الأمر
ال��رئ��ا� �س��ي ال� ��ذي �أ�� �ص ��دره يف 22
��س�ب�ت�م�بر(�أي�ل��ول) امل��ا��ض��ي ،والذي
ي �ن ����ص ع �ل��ى �أن� � ��ه ه ��و ن �ف �� �س��ه من
ي�ع�ين رئ�ي����س احل �ك��وم��ة وال � ��وزراء
وكتاب دولة .كما �ضبط الف�صالن
الـ 17والـ 18من الأمر الرئا�سي
�� �ص�ل�اح� �ي ��ات� �ه ��ا ،ب� �ح� �ي ��ث ت�سهر
احل �ك��وم��ة ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ال�سيا�سة
العامّة للدولة ،طبقاً لتوجيهات
واخ� �ت� �ي ��ارات رئ �ي ����س اجلمهورية،
وت� �ك ��ون احل �ك��وم��ة م �� �س ��ؤول��ة عن
ت�صرفها �أم��ام��ه ،وه��و م��ا مل يكن
متاحاً �سابقاً لرئي�س اجلمهورية
خالل ت�شكيل احلكومات ال�سابقة،
التي كانت م�س�ؤولة �أم��ام الربملان
ال ��ذي ي��راق�ب�ه��ا ،ومي�ك��ن �أن يوجه
لها الئحة لوم �أو يخ�ضعها ل�سحب
الثقة.

كتلة احلزب الد�ستوري غري معنية
بالدعوات ال�ستئناف النواب عملهم
بالربملان ،مذكرة بانها مل تعمل مع
الغنو�شي مل��ا ك��ان ال�برمل��ان منت�صبا
وق��ائ��م ال��ذات وبانها ل��ن تعمل معه
اليوم.
وق��ال��ت “رئي�س اجل�م�ه��وري��ة قال
انه مع ال�شعب ،واىل اليوم مل يبادر
ب�ح��ل ال�ب�رمل��ان واق�ت���ص��ر ع�ل��ى قرار
حرمان النواب من جرايتهم وهذا
�سيت�ضرر منه البع�ض فقط و�سمح
بذلك للغنو�شي بان يرتع».
ودعت عبري مو�سي رئي�س الدولة
�إىل حل الربملان وتنظيم انتخابات
م� �ب� �ك ��رة ،مل �ن��ح � �ش��رع �ي��ة انتخابية
للمجل�س النيابي اجلديد ،بدال عن
�شرعية “احلقد والتجيي�ش».
واع �ت�ب�رت م��و��س��ي �أن ال��و� �ض��ع يف
تون�س بعد  25يوليو يزداد خطورة،
م ��ؤك��دة ان ال�ع��زل��ة ال��دول�ي��ة لي�ست
من م�صلحة تون�س ،وا�صفة الو�ضع
ال�سيا�سي بعد بال�ضبابي والكارثي،
م�ع�ت�برة ان ا��ش�ك��ال�ي��ات ت��ون����س على
امل�ستوى ال�سيا�سي وا�ضحة ،و�أن �أول
خطوة لإ�صالح الأو�ضاع االقت�صادية
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واالجتماعية واملالية هي “�إبعاد من
ت�سببوا يف الدمار الذي �أ�صاب تون�س
م �ن��ذ � 10سنوات” ،م�ت�ه�م��ة من
�أ�سمتهم بالإخوان بذلك.
وا��ض��اف��ت ان��ه مقابل ذل��ك يتعني
جت �م �ي��ع ال � �ق ��وى امل ��دن� �ي ��ة امل�ؤمنة
ببورقيبة وبالدولة املدنية امل�ستقلة
وو�ضع برنامج لإنقاذ تون�س
الإخوان وراء االرتهان
وا�ستغربت مو�سي من عودة مظاهر
جت�ي�ي����ش ال �� �ش��ارع ب �ع��د  25يوليو
م�ستنكرة “عمليات ت�شويه النا�س
وو�ضع اجلميع يف �سلة الفا�سدين”،
معتربة ان الفا�سدين احلقيقيني
منتفعون من ذلك باعتبار �أن ال �أحد
�أ�شار �إليهم.
و�أ�شارت �إىل �أن “الإخوان” رهنوا
البالد يف مئات الآالف من املليارات،
واىل انه يتعني على من يريد انقاذ
تون�س وح��ل م�شاكل ال�شعب تعبئة
امل��وارد للمالية العمومية وخال�ص
املوظفني وتدوير االقت�صاد وتقدمي
امل�ساعدات للمت�ضررين.
ولفتت اىل ان احل��زب الد�ستوري
احل � ��ر ب� ��� �ص ��دد ال� �ق� �ي ��ام ب� � � ��دوره يف
اال�ستماع ل�شواغل امل��واط�ن�ين واىل
انه ب�صدد انتظار احلكومة اجلديدة
ليبلغ �صوت ال�شعب وال�ضغط من
�أجل حل الإ�شكاليات.
ون �ب �ه��ت اىل ان م ��ن ي ��ري ��د حل
م�شاكل التون�سيني �سيكون مرحبا
ب��ه واىل �أن ال�شعب �سيت�صدى ملن
يريد تق�سيمه و�إرج��اع��ه اىل مربع
الفتنة والعنف.

�شركة تركية تتوقف عن �إمداد لبنان بالكهرباء

•• �أنقرة-وكاالت

�أعلنت �شركة تركية تزود لبنان بالكهرباء من مولدي طاقة قبالة �ساحل
ب�ي�روت �أن�ه��ا �أوق �ف��ت الإم � ��دادات بعد ان�ت�ه��اء عقدها م��ع �شركة الكهرباء
الر�سمية اللبنانية.
كانت اخلطوة التي اتخذتها ال�شركة الرتكية “كرباور�شيب” التي زودت
لبنان بالكهرباء على مدار ثماين �سنوات م�ضت ،متوقعة .وقالت يف وقت
�سابق �إن �شركة الكهرباء احلكومية اللبنانية مدينة لها مب�ستحقات مالية
تتجاوز  100مليون دوالر.
ي�ع��اين لبنان م��ن انهيار اقت�صادي يت�ضمن نق�صا يف ال��وق��ود والطاقة،
وي�ستمر انقطاع الكهرباء ملا ي�صل �إىل � 22ساعة يوميا.
و�صرحت احلكومة اللبنانية اجلديدة �أن حت�سني �إنتاج الكهرباء �أحد �أهم
�أولوياتها .كانت احلكومات املتعاقبة قد ف�شلت يف الو�صول التفاق دائم
يحل االنقطاعات املزمنة ،بالأ�سا�س ب�سبب الرتبح والف�ساد امل�ست�شري.
وق��ال��ت ك��رب��اور� �ش �ي��ب يف ب�ي��ان�ه��ا “خالل ث �م��اين � �س �ن��وات م��ن ع�م�ل�ن��ا يف
لبنان ،وبالرغم من كل التحديات ،قمنا بكل ما يف و�سعنا لدعم ال�شعب
اللبناين».
منذ  ،2013قدمت ال�شركة امدادات بنحو  370ميغاوات من الكهرباء-
نحو ربع �إمدادات لبنان -من مولدات عمالقة على �سفينتني تابعتني لها
تر�سوان جنوب و�شمال العا�صمة بريوت.
و�أ�ضافت ال�شركة الرتكية �أن عقدها انتهى منت�صف ليل اخلمي�س .ويف
م��اي��و ،علقت ال���ش��رك��ة ل��وق��ت ق�صري عملياتها ب�سبب ت ��أخ��ر امل�ستحقات
والتهديد باتخاذ �إجراء قانوين �ضد �سفنها.
ي�أمل لبنان �أن يح�سن الإنتاج يف الأ�سابيع املقبلة عرب �إمدادات الكهرباء من
الأردن والغاز الطبيعي امل�صري �إىل واحدة من حمطات الكهرباء الرئي�سية
لديه.
واجلمعة ،ك�شفت الأمم املتحدة عن خطة ط��وارئ قيمتها  383مليون
دوالر لتوفري م�ساعدات منقذة للحياة على مدى الأ�شهر الـ  12املقبلة �إىل
نحو  1.1مليون من اللبنانيني الأكرث احتياجا وغريهم ،ومعظمهم من
ال�سوريني والفل�سطينيني.
و�إىل ه��ذا ،قالت من�سقة الأمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية يف لبنان جناة
ر�شدي ،لل�صحفيني �إن اخلطة ت�شمل  119م�شروعا يف جماالت التعليم
والأم ��ن الغذائي وال�صحة والتغذية وامل�ي��اه وال�صرف ال�صحي وحماية
الطفل واحلماية من العنف القائم على اجلن�س.
و�أ�ضافت �أن اخلطة تت�ضمن تقدمي الدعم املبا�شر ،مبا يت�ضمن توزيع
امل�ساعدات الغذائية والنقدية على نحو ن�صف مليون �شخ�ص ،وحت�سني
الو�صول �إىل الأطباء والأدوي��ة يف مراكز الرعاية ال�صحية الأولية لنحو
� 250ألف �شخ�ص.
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توىل زمام احلزب اليميني املهيمن:

اليابان :كي�شيدا ،التغيري يف عباءة اال�ستمرارية!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين
مت انتخــــاب وزي��ر اخلارجية ال�سابق فوميو
كي�شيدا ،البالــــغ من العمـــــر  64عا ًما الأربعاء
املا�ضي لرئا�سة احل��زب الليربايل الدميقراطي،
ولي�صبح اخلليفة املعني ليو�شــــــيهيدي �سوجا كرئي�س

للــــــوزراء ،ويتوىل زمــــــام الأمـــــور قبل �أ�سابيع
قليلة من انتخابات ت�شريعية حمفوفة باملخاطر
لليمني.
وبتعيينه على ر�أ����س احل��زب اليميني املحافظ،
يف ال�سلطة� ،سيكون فوميو كي�شيدا رئي�س الوزراء
اخلام�س من �أ�صل  6من حزبه كانوا “ابن فالن” منذ

عام � ،2000أي لعب تقليد الوراثة دورا يف م�سريته
واختياره.

رهان خا�سر
كان البع�ض يراهن على نهاية خط �آبي ،الذي �س ّمي
على ا�سم رئي�س الوزراء �شينزو �آبي� ،صاحب الرقم

القيا�سي لعدد الأيام التي ق�ضاها كرئي�س لليابان بني
 2007و 2008و .2020-2012لكنهم ،خ�سروا
الرهان ،وهذه لي�ست مفاج�أة ح ًقا ،حتى و�إن �سعت
و�سائل الإع�لام للإقناع بالعك�س عرب ا�ستطالعات
ر�أي دون معنى حقيقي لأن اجلمهور ال �صوت له يف
هذه االنتخابات.

15
19
19
حتليل اخباري
وم� � ��ن خ �ل ��ال ت� �ع� �ي�ي�ن وزي � ��ر
اخل� ��ارج � �ي� ��ة ال� ��� �س ��اب ��ق فوميو
كي�شيدا رئي�سا للحزب الليربايل
الدميقراطي ،خلفا ليو�شيهيدي
�سوجا ،ال��ذي ت��وىل املن�صب لعام
فقط� ،أظهر �أع�ضاء هذا احلزب
اليميني املهيمن واملنق�سم �إىل
ف�صائل� ،أن��ه لي�س م�ستعدا بعد
للتغيري حتى وان كانت انتخابات
ت���ش��ري�ع�ي��ة حم �ف��وف��ة باملخاطر
تلوح يف الأف��ق يف غ�ضون �أ�سابيع
قليلة.
ورغ��م ق��ول كي�شيدا املنتخب،
ال�ف��ائ��ز يف اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة على
ح�ساب مناف�سه الأ��ص�غ��ر 58 -
عا ًما -تارو كونو“ ،يجب �أن نقدم
حزبا ليرباليا دميقراطيا جديدًا
للناخبني” ،ف�إنه يف الواقع يتنزّل
يف ا��س�ت�م��راري��ة لآب ��ي ،ال ��ذي بعد
ترك املن�صب عام  2020ب�سبب
امل ��ر� ��ض ،ي �ب��دو يف ل �ي��اق��ة جيدة
لي�ستمر من وراء الكوالي�س لعبة
توجيه الأ�صوات.
الرجل الذي يطمئن
راه� � ��ن ب �ع ����ض “الربملانيني
ال�شباب” “وهم ف��وق اخلم�سني
م ��ن العمر” ع �ل��ى ت� ��ارو كونو،
ال���ش�خ����ص ال� ��ذي ي��دي��ر برنامج
ال �ت �ط �ع �ي��م ،وي � ��رى ن �ف �� �س��ه رجل
العناية الإلهية.
ولكن ،كما قال ال�صحفي �شياكو
��س��ات��و م��ن �صحيفة ماينيت�شي
�شينبون اليومية“ ،كونو بارع يف
التحطيم ،لكن هل ميكنه �إعادة
البناء؟
وه ��ذا م��ا ي�ق��و���ض ث�ق��ة احلر�س
القدمي فيه”.
لقد ف�شلت جر�أته املزعومة ،التي
حاول �إخفاءها من خالل و�صف
نف�سه ب�ـ “املحافظ احلقيقي”،
يف مواجهة الطبيعة التقليدية
وال �ق��وم �ي �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ال � �ت ��ي �أظ� �ه ��ره ��ا
كي�شيدا.
ي �ن �ح��در ك�ي���ش�ي��دا م��ن �ساللة
م ��ن ال �� �س �ي��ا� �س �ي�ين “مثل كونو
ورج��ال �أقوياء �آخرين يف احلزب
الليربايل الدميقراطي” ،و�شغل
من�صب وزي��ر اخلارجية يف عهد
�آبي ،ثم �شغل منا�صب خمتلفة يف
احل��زب الليربايل الدميقراطي
متح ّليا ب�صرب قوي.
كان �آبي يرى فيه ،طيلة �سنوات،
خ�ل�ي�ف��ة حم�ت�م�لا ،ل�ك�ن��ه اعتربه
“غري نا�ضج مب��ا فيه الكفاية”
منذ �أكرث من عام.
يف غ�ضون ذل��ك ،ن�شر الرجل
ك � �ت� ��ا ًب� ��ا ي� �ع ��ر� ��ض ف� �ي ��ه ر�ؤي� � �ت � ��ه،
ودخ� ��ل ع ��امل م ��واق ��ع التوا�صل
االجتماعي ،و�أحيانًا يلعب لعبة
امل�شاهري ،دون �أن ي�ضاهي خيال
ت� ��ارو ك��ون��و ،ال� ��ذي مي�ت�ل��ك عدة
ح�سابات على تويرت ويبلغ عدد
متابعيه  2.5مليون متابع.
غري �أن كي�شيدا يطمئن احلر�س
ال� �ق ��دمي يف احل � ��زب الليربايل
ال��دمي�ق��راط��ي ،ول��ن ي �ج��ر�ؤ على

تارو كونو مناف�س مل ت�سعفه �شعبيته

�سوجا رئي�س الوزراء امل�ستقيل

يطمئن كي�شيدا احلر�س القدمي داخل احلزب الليربايل الدميقراطي

تظل ال�سيا�سة يف اليابان ،هي فن تغيري كل �شيء من �أجل عدم تغيري �أي �شيء
�أي ��ش��يء �أك�ث�ر م��ن ال�ل�ازم ،ولن
ي �� �ص ��دم �أح � � � ��دا ،ح �ت ��ى ل� ��و وع ��د
ب�إ�صالح الهياكل احلزبية وتقييد
عدد واليات امل�س�ؤولني.
فيما يتعلق بالأ�سا�سيات التي
ي�أخذها زعماء احلزب الليربايل
الدميقراطي يف احل�سبان ،يتفق
م��ع العنا�صر الأك�ث�ر حمافظة،
وه � � � ��ذه ه � ��ي ال � �ط� ��ري � �ق� ��ة ال� �ت ��ي
ا��س�ت�ق�ط��ب ب �ه��ا �أ�� �ص ��وات �أولئك
“منهم �آبي” ال ��ذي ��ن �صوتوا
ل�صالح القومية املتطرفة �سناء
تاكاي�شي يف اجلولة الأوىل.
ومع ذلك� ،سيتعني على كي�شيدا
�أن ي �ل �ع��ب ب �ل �ب��اق��ة ح �ت��ى موعد
االن�ت�خ��اب��ات الت�شريعية ،املقرر
�إج��را�ؤه��ا مبدئيا يف نوفمرب ،يف
نهاية والي��ة ال�ن��واب� ،إال �إذا قرر

ح��ل جم�ل����س ال �ن��واب ق�ب��ل ذلك،
م���س�ت�ف�ي�دًا م��ن ال��زخ��م ال�شعبي
ال ��ذي يتمتع ب��ه رئ�ي����س ال ��وزراء
اجلديد عاد ًة.
ول �ئ��ن وع ��د ب�ج�ع��ل االقت�صاد
�أول ��وي� �ت ��ه �إىل ج ��ان ��ب مكافحة
الوباء �أو يف املجال اخلارجي الرد
الذي �سيقرتحه ملواجهة ال�صني،
ف�لا م��دع� ّو اىل حم��اول��ة �إ�صالح
وت��رم �ي��م ال �� �ش��روخ ال �ت��ي خلفها
�آب��ي ويو�شيهيدي ��س��وج��ا ،الذي
ك��ان��ت �سلطوية �إدارت� ��ه لل�سلطة
وا�ضحة.
لي�س رجل الإ�صالح
وم ��ع ذل� ��ك ،ع �ن��دم��ا ��س�ئ��ل عن
رف�ض �سوجا فتح دورة برملانية
ا�ستثنائية يف �أ��س��و�أ �أوق��ات لأزمة

وع����د بالعمل
من �أجل «�شكل
ج������دي������د م���ن
ا لر �أ �سما لية »
ي�����ق�����وم ع��ل��ى
ت��وزي��ع �أف�ضل
ل����������ل�����ث����روة

كوفيد ،19-مل يجد كي�شيدا ما
يقول.
ك �م��ا �أن� ��ه ل��ن ي�ع�ي��د ف �ت��ح امللفات
ال �� �ص �ع �ب��ة “مثل ال �ت �ح �ق �ي��ق يف
انتحار م�س�ؤول مايل �أج�بر على
تزوير وثائق حكومية� ،أو �شراء
الناخبني من قبل �آبي” .بالن�سبة
له ،هذا �شيء من املا�ضي.
كما �أنه لن يكون رجل الإ�صالحات
ال �ك�برى يف املجتمع ال�ت��ي يدعو
�إليها عدد متزايد من املواطنني،
�سواء ما يخ�ص ال��زواج للجميع،
�أو حفاظ الن�ساء املتزوجات على
لقبهن العائلي.
اخلال�صة �أن��ه مع وج��ود كي�شيدا
على ر�أ� �س��ه ،ل��ن يتع ّر�ض احلزب
ال� �ل� �ي�ب�رايل ال ��دمي� �ق ��راط ��ي �إىل
�صحوة عنيفة ،ولن ت�شهد البالد

يرا ك� �ب�ي ً�را ،ح �ت��ى ل��و دخلت
ت �غ �ي� ً
وجوه جديدة احلكومة.
على ر�أ�س
احلكومة “بالوراثة»
ففي اليابان ،تظل ال�سيا�سة هي
فن تغيري كل �شيء من �أجل عدم
تغيري �أي �شيء .وفوميو كي�شيدا
لي�س ا�ستثناء ...وحتى �إذا قدمت
احلكومة اليابانية وجهًا جديدًا،
ف� ��إن ل��دى كي�شيدا ال�ع��دي��د من
النقاط امل�شرتكة مع العديد من
�أ�سالفه .جنل وحفيد برملانيني،
مت ان�ت�خ��اب��ه ت�سع م ��رات ملجل�س
ال � �ن� ��واب ،ووزي � � � � ًرا ع� ��دة م� ��رات،
ي�ضاف الرئي�س املائة امل�ستقبلي
حل�ك��وم��ة الأرخ �ب �ي��ل �إىل قائمة
“الورثة” الذين و�صلوا �إىل هذا

�شينزو ابي �سيد اللعبة

املن�صب .منذ ع��ام  ،2000من
ب�ين �ستة ر�ؤ� �س��اء وزراء للحزب
الليربايل الدميقراطي ،خم�سة
منهم “�أوبوت�شان” ،اي “�أبناء
فالن” .وح�ت��ى خل�صم كي�شيدا
الأربعاء املا�ضي تارو كونوً � ،
أي�ضا
ن�س ًبا مماثال .تر�أ�س والده يوهي
احل��زب الليربايل الدميقراطي،
وكان نائ ًبا لرئي�س ال��وزراء .وقاد
ج��ده �إي���ش�يرو ف�صيال ق��وي��ا من
احل��زب يف اخلم�سينات ،وتر�أ�س
عمه الأكرب كينزو جمل�س النواب
يف ال�سبعينات.
وح ��ده ��س��وج��ا ،رئ�ي����س ال ��وزراء
احلايل الذي �سيرتك من�صبه ،مل
يكن من ال�سراي .انتخب والده
فقط يف بلدية اكيتا “ال�شمالية”
ومل يخلفه ابنه.

«املثلث احلديدي»
يف ال �ي��اب��ان ،تعا�ش ال�سيا�سة
م� �ث ��ل الأن� ��� �ش� �ط ��ة احل ��رف� �ي ��ة يف
�أي � ��دي ال �ع��ائ�ل�ات ال �ت��ي تتناقل
امل�ع��رف��ة منذ ق ��رون .ي��رث االبن
املقعد النيابي من الأب ،و�أحيانًا
تكون الفتاة .وهكذا �سلم رئي�س
ال ��وزراء ال�سابق ك�ي��زو �أوبوت�شي
““ 2000-1937مقعده يف
غومنا “الو�سط” البنته يوكو.
ويعود هذا �إىل النظام ،الذي هو
قطاعي للغاية.
يتطلب الفوز يف ال�سيا�سة الكثري
من املال وال�صالت القوية ،وكان
للحزب الليربايل الدميقراطي،
يف ال�سلطة تقري ًبا دون انقطاع
منذ ت�أ�سي�سه عام  ،1955الوقت
ل �ت��دع �ي��م � �ش �ب �ك��ات��ه و�أ�ساليبه.

لن يكون رجل
ا لإ�صالحات
االجتماعية
ال������ك���ب��رى،
ومدافعا عن
ن��زع ال�سالح
ال�������ن�������ووي

ي�ضاف الرئي�س املائة حلكومة الأرخبيل �إىل قائمة الذين و�صلوا �إىل هذا املن�صب بالوراثة

رئي�سا للحزب احلاكم يف اليابان
فوميو كي�شيدا بعد انتخابه ً

كانوا اربعة يف انطالق ال�سباق

و�ساهم ب�شكل ملحوظ يف �إقامة
“املثلث احلديدي” ال�ق��وي ،مع
كبار موظفي الوظيفة العمومية،
وعامل الأعمال.
ي �� �ض��اف �إىل ذل ��ك احلفاظ
على ن�ظ��ام االرت �ق��اء على �أ�سا�س
الأق��دم�ي��ة .حتظر القواعد غري
املكتوبة لقانون احلزب الليربايل
الدميقراطي فعل ًيا على الربملاين
الذي مل يكمل خم�س فرتات من
الفوز بحقيبة وزارية.
ومب��ا ان��ه �أج ��ري ال�ع��دي��د من
ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال� � ��وزاري� � ��ة خ�ل�ال
ال�سنوات الثماين التي ق�ضاها يف
ال�سلطة بني  2012و،2020
ك��ان على رئي�س ال ��وزراء �شينزو
�آبي -جنل وزير خارجية وحفيد
واب� ��ن �أخ ر�ؤ�� �س ��اء ح �ك��وم��ات -يف
ب �ع ����ض الأح � �ي� ��ان �أن “يكافئ”
� �س �ي��ا� �س �ي�ي�ن مل ت� �ك ��ن ميزتهم
الرئي�سية الكفاءة حقًا .يف �أكتوبر
 ،2018عني يو�شيتاكا �ساكورادا
يف وزارة الأل �ع��اب الأومل �ب �ي��ة ويف
اللجنة احلكومية ملكافحة جرائم
الإن�ترن��ت ...ويف ال�شهر التايل،
اع�ترف املعينّ ب�أنه مل ي�ستخدم
جهاز كمبيوتر مطلقًا يف حياته.
ولد يف هريو�شيما...
م��ع ك�ي���ش�ي��دا ،ت �ب��دو الق�ضية
�أك�ثر جدية حتى لو �أن انت�صاره
يعود �إىل دعمه وتبنيه من قبل
زعماء �أجنحة احل��زب الليربايل
ال��دمي �ق��راط��ي ،ب � ��د ًءا م ��ن �آب ��ي،
ال��ذي��ن �سمحوا ب� ��أن ت�ك��ون لعبة
الف�صائل ل�صاحله.
مل ي �ك��ن امل��ر� �ش��ح الأوف� � ��ر حظا
لدى اليابانيني �أو �أع�ضاء احلزب
الليربايل الدميقراطي ،الذين
ف�ضلوا ت��ارو ك��ون��و ،مناف�سه من
الذكور.
ُولِد يف هريو�شيما عام ،1957
م� � ّر امل �ن �ت �خ��ب اجل ��دي ��د مبقاعد
م��در� �س��ة اب �ت��دائ �ي��ة يف نيويورك
حيث ك��ان يعمل وال ��ده ،قبل �أن
يدر�س القانون يف جامعة وا�سيدا
يف ط��وك �ي��و ،ث ��م ي �ع �م��ل يف �أح ��د
البنوك ،قبل دخوله الربملان عام
 .1993وزيرا لل�ش�ؤون اخلارجية
م��ن � 2012إىل  ،2017عمل
من �أجل “دبلوما�سية �إن�سانية”،
وم� ��ؤي ��د ل �ن��زع ال �� �س�لاح النووي
ب�سبب �أ��ص��ول��ه منا هريو�شيما،
و� �س��اه��م يف ال ��زي ��ارة التاريخية
للرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما
عام � 2016إىل م�سقط ر�أ�سه.
وه ��ا ه ��و ق��ري � ًب��ا � 4-أكتوبر-
رئ�ي���س��ا للحكومة ال�ي��اب��ان�ي��ة مع
وع ��د ب��ال�ع�م��ل م��ن �أج� ��ل “�شكل
ج��دي��د م��ن الر�أ�سمالية” يقوم
ع �ل��ى ت� ��وزي� ��ع �أف� ��� �ض ��ل ل� �ل�ث�روة.
ف�ه��ل �سينجح “الأبوت�شان” يف
ا� �س �ت �ع��ادة ال �ث �ق��ة ب �ح��زب مل تعد
�شعبيته تتجاوز 30باملائة؟ �إنه
م �ط��ال��ب ب�ت�ح�ق�ي��ق ذل� ��ك �إذا مل
يكن يرغب يف �أن ي�صاب احلزب
الليربايل الدميقراطي بانتكا�سة
يف االنتخابات الت�شريعية املقرر
�إج��را�ؤه��ا يف نوفمرب ،كتلك التي
�أ�صابته عام .2009
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احتاد اجلوجيت�سو يعلن ا�ست�ضافة �أبوظبي الثنتني من �أبرز البطوالت العاملية يف نوفمرب املقبل
• الظاهري :ا�ست�ضافة الإمارات لإك�سبو  2020م�صدر �إلهام ودعوة للتميز والإبداع
• املرزوقي :ملتزمون بتوفري الفر�صة مل�شاركة �أكرب عدد من الالعبني يف العامل
• رامون ليمو�س :بطولة �آ�سيا حمطة مهمة من الإعداد وثقتنا بال حدود يف الالعبني
••�أبوظبي-وام:

�أع�ل��ن احت��اد الإم ��ارات للجوجيت�سو،
ع��ن ا�ست�ضافة �أبوظبي الثنتني من
�أبرز بطوالت اجلوجيت�سو العاملية يف
�شهر نوفمرب املقبل يف خطوة ُتك ّر�س
مكانة �أبوظبي ب�صفتها عا�صمة عاملية
للجوجيت�سو .وت�ع��ود بطولة العامل
للجوجيت�سو ،امل�سابقة ال�ت��ي جتمع
ُنخبة العبي اجلوجيت�سو من جميع
�أنحاء العامل حتت �سقف واح��د� ،إىل
�أبوظبي بني  3و  11نوفمرب املقبل
حت��ت مظلة االحت ��اد ال ��دويل للعبة،
ويليها ان �ط�لاق مناف�سات الن�سخة
" "13من بطولة �أبوظبي العاملية
ملحرتيف اجلوجيت�سو� ،أ�ضخم و�أبرز
الفعاليات على �أج�ن��دة اجلوجيت�سو
العاملية ،يف �صالة جوجيت�سو �أرينا يف
العا�صمة الإم��ارات �ي��ة خ�لال الفرتة
ب�ي�ن  14و  19م ��ن ال �� �ش �ه��ر ذات ��ه.
ومت� ّث��ل بطولة ال�ع��امل للجوجيت�سو
من�صة مثالية لنجوم املنتخب الوطني
لتعزيز خرباتهم و�صقل مهاراتهم يف

مواجهة جمموعة من �أف�ضل العبي
اجلوجيت�سو يف ال�ع��امل ،وال �سيما يف
�ضوء م�شاركة ما يزيد عن �ألف العب
حم�ت�رف م��ن جميع �أن �ح��اء العامل.
و ُتعد هذه البطولة املحطة الأخرية
ل�ضمان الت�أهل �إىل الأل�ع��اب العاملية
ال�ت��ي ت�ست�ضيفها ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية يف �صيف .2022
وب �ع��د �أ� �ش �ه��ر ق�ل�ي�ل��ة م��ن ا�ست�ضافة
الن�سخة ال�ث��ان�ي��ة ع���ش��رة م��ن بطولة
�أبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو،
ت � �ع� ��ود ال� �ب� �ط ��ول ��ة �إىل العا�صمة
الإماراتية من جديد و�سط م�ستويات
عالية من التنظيم االح�ترايف لتتيح
فر�صة مثالية �أم��ام �أمل��ع الريا�ضيني
ال �ع��امل �ي�ين الخ �ت �ب��ار م �ه��ارات �ه��م على
ب�ساط النزال �ضد �أف�ضل املناف�سني،
�إذ ت�ل�ع��ب ال �ب �ط��ول��ة دوراً ك �ب�ي�راً يف
تعزيز ت�صنيف الالعبني املحرتفني
وتر�سيخ مكانتهم يف م�صاف النخبة.
وق��ال �سعادة حممد �سامل الظاهري،
ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي � �� ��س احت � � � ��اد الإم� � � � � ��ارات
للجوجيت�سو" :نتطلع �إىل حتقيق

امل��زي��د م��ن ال�ن�ج��اح��ات ب��ال�ت��زام��ن مع
اح �ت �ف��االت �ن��ا ب ��ال ��ذك ��رى اخلم�سني
ل�ت��أ��س�ي����س دول ��ة الإم � � ��ارات .وت�شكل
ا�ست�ضافة الإم � ��ارات حل��دث �إك�سبو
� 2020أح � ��د �أ� �ض �خ��م الفعاليات
ال�ع��امل�ي��ة م���ص��در �إل �ه ��ام ح�ق�ي�ق��ي لنا
جميعاً لتحقيق ال��ري��ادة على جميع
امل �� �س �ت��وي��ات .ك �م��ا ت���س�ه��م ا�ست�ضافة
�أب��رز فعاليتني يف ع��امل اجلوجيت�سو
خ�لال �شهر واح��د يف تعزيز �إجنازات
دولة الإمارات واالرتقاء بها �إىل �آفاق
جديدة".
وتابع" :ا�ست�ضافت �أبوظبي يف �سبتمرب
املا�ضي الن�سخة اخلام�سة من بطولة
�آ��س�ي��ا للجوجيت�سو ،وت�ستعد حالياً
ل �ل�ترح �ي��ب مب�ج�ت�م��ع اجلوجيت�سو
ال�ع��امل��ي يف نوفمرب �ضمن مناف�سات
ب �ط��ول��ة ال� �ع ��امل وب �ط��ول��ة �أبوظبي
العاملية للمحرتفني يف خطوة ُتر�سخ
مكانة �أبوظبي ب�صفتها عا�صمة عاملية
للجوجيت�سو .و�سنكون على موعد مع
�شهر تاريخي يف عامل اجلوجيت�سو بال
�شك ،حيث �ستجمع �صالة جوجيت�سو

�أري �ن��ا �آالف الريا�ضيني حت��ت �سقف
واح��د ،و�ستمنح ع�شاق هذه الريا�ضة
م��ن ج�م�ي��ع �أن �ح��اء ال �ع��امل الفر�صة
مل �� �ش��اه��دة امل �ن��اف �� �س��ات ال� �ت ��ي جتمع
ن�خ�ب��ة ال�لاع �ب�ين العامليني" .وق� �دّم
�أب �ط��ال الإم � ��ارات �أدا ًء م�ب�ه��راً خالل
الن�سخة اخلام�سة م��ن بطولة �آ�سيا
للجوجيت�سو ال�شهر املا�ضي عندما
ف� � ��ازوا ب� ��أك�ب�ر ع� ��دد م ��ن امليداليات
ب�ين ال �ف��رق امل���ش��ارك��ة ب ��إج �م��ايل 18
ميدالية ،ت�شمل �أرب��ع ذهبيات و�أربع
ف�ضيات و 10برونزيات .وتعليقاً على
م�شاركة الإم��ارات يف بطولتي العامل
و�أبوظبي العاملية يف نوفمرب املقبل،
يقول رامون ليمو�س ،مدرب املنتخب
الإماراتي للجوجيت�سو" :نثق بقدرة
العبينا ع�ل��ى حتقيق ال�ت�م� ّي��ز خالل
البطولتني املرتقبتني ال�شهر املقبل،
ال ��س�ي�م��ا يف � �ض��وء م��ا �أظ� �ه ��روه من
م �ه��ارات و�إب ��داع ��ات ون�ت��ائ��ج طيبة يف
بطولة �آ�سيا للجوجيت�سو يف مواجهة
نخبة الريا�ضيني العامليني .وقد مل�سنا
ب�شكل وا��ض��ح ب��روز جيل ج��دي��د من

الأ� �س �م��اء الإم��ارات �ي��ة امل��وه��وب��ة التي
ت�ضمن م�ستقب ً
ال م�شرقاً للدولة يف
ري��ا� �ض��ة اجل��وج�ي�ت���س��و ،ال ��س�ي�م��ا مع
حتقيق العديد من امليداليات �ضمن
فئتي الرجال وال�سيدات".
وتابع�" :شهدنا م�ستويات فنية مميزة
يف ف�ئ�ت��ي ال��رج��ال وال���س�ي��دات خالل
اجل� � ��والت الأخ� �ي ��رة م ��ن ب �ط��ول��ة �أم
الإم��ارات وك�أ�س نائب رئي�س الدولة
للجوجيت�سو ،اللتني ا�ست�ضافتهما
جوجيت�سو �أري �ن��ا ب�أبوظبي م�ؤخراً،
وه � ��و م� ��ا ي �ب ��� ّ�ش��ر مب �� �س �ت �ق �ب��ل واع� ��د
ل�ل�اع� �ب�ي�ن الإم� � ��ارات � � �ي� �ي��ن .و ُت ��وف ��ر
ه��ذه ال �ب �ط��والت امل�ح�ل�ي��ة ،يف ظ � ّل ما
ت��زخ��ر ب��ه م��ن م���س�ت��وي��ات تناف�سية
ع��ال �ي��ة ،م�ن���ص��ة م�ث��ال�ي��ة لال�ستعداد
للبطوالت العاملية .وقد �أ�صبح جنوم
الإم��ارات على �أمت اال�ستعداد لإظهار
ت �ف��وق �ه��م يف ه� ��ذه ال��ري��ا� �ض��ة خالل
ك�ل�ت��ا ال�ب�ط��ول�ت�ين يف ��ش�ه��ر نوفمرب
املقبل" .وجنحت �أبوظبي يف تنظيم
الن�سخة ال�ث��ان�ي��ة ع���ش��رة م��ن بطولة
�أبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو

والن�سخة اخلام�سة من بطولة �آ�سيا
للجوجيت�سو خ�ل�ال ال �ع��ام اجل ��اري
يف ظ��ل ت��وف�ير ب�ي�ئ��ة �صحية و�آمنة،
وه��و م��ا ي��ؤك��د على جاهزية الإمارة
ال�ست�ضافة الفعاليات العاملية.
وحر�صاً على �صحة و�سالمة جميع
امل �� �ش��ارك�ين�� ،س�ت�ج��ري م�ن��اف���س��ات ُك ّل
م ��ن ب �ط��ول��ة ال� �ع ��امل للجوجيت�سو
والن�سخة الثالثة ع�شرة من بطولة
�أبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو
يف ظ � � ّل ال� �ت ��زام ك��ام��ل ب� ��الإج� ��راءات
ال�صحية امل ُ�ع�ت�م��دة يف �أب��وظ�ب��ي .من
ناحيته �أو�ضح حممد املرزوقي مدير
ب �ط��ول��ة �أب��وظ �ب��ي ال �ع��امل �ي��ة ملحرتيف
اجلوجيت�سو �أنه عقب ا�سدال ال�ستار
ع �ل��ى ال�ن���س�خ��ة  12م ��ن البطولة،
و� �ض �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة برنامج
عمل �ضمن خطة متكاملة ملبا�شرة
التح�ضريات واال�ستعدادات اخلا�صة
بتنظيم الن�سخة  13من البطولة.
ومتثل هذه اخلطوة امتدادا للنجاح
وت��ر��س�ي�خ��ا ل�ل�م�ك��ان��ة امل��رم��وق��ة التي
باتت حتظى بها البطولة عرب ن�سخها

امل��ا��ض�ي��ة .ك�م��ا يعك�س احل��ر���ص على
تنظيمها ق�ب��ل ن�ه��اي��ة ال �ع��ام اجلاري
ال�ت��زام احت��اد الإم ��ارات للجوجيت�سو
بتوفري الفر�صة مل�شاركة �أك�ب�ر عدد
م� ��ن ال�ل�اع� �ب�ي�ن م� ��ن خم �ت �ل��ف دول
ال�ع��امل ،وخ�صو�صا �أول�ئ��ك الذين مل
تت�سن لهم فر�صة امل�شاركة يف الن�سخة
 12ن�ظ��را ل�ق�ي��ود ال���س�ف��ر اخلا�صة
ببلدانهم.
وت��اب��ع امل��رزوق��ي� :أن االحت ��اد يتطلع
للرتحيب ب�أو�سع م�شاركة يف الن�سخة
 13من البطولة الأبرز على �أجندة
اجلوجيت�سو ال�ع��امل�ي��ة .ون��دع��و كافة

ال ��راغ �ب�ي�ن يف امل �� �ش��ارك��ة يف بطولة
�أبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو
للم�سارعة يف الت�سجيل قبل نهاية
��ش�ه��ر �أك �ت��وب��ر  ،2021ح�ي��ث ميكن
ل�ل��ري��ا��ض�ي�ين ال�ت���س�ج�ي��ل للم�شاركة
�ضمن ف�ئ��ات :ال�شباب ع�بر الرابط:
https://events.uaejjf.
o r g /e n /e v e n t /2 8 3
الأ�ساتذة عرب الرابطhttps:// :
a j p t o u r .c o m /e n /
 event/394امل �ح�ت�رف�ي�ن عرب
ال��راب��طhttps://ajptour. :
com/en/event/395

للم�شاركة يف بطولة غرب �آ�سيا

بعثة منتخبنا الوطني الأوملبي ت�صل �إىل الدمام
•• الدمام-الفجر

و�صلت �أم����س الأول بعثة منتخبنا
الأومل � �ب� ��ي �إىل م��دي �ن��ة ال� ��دم� ��ام يف
اململكة العربية ال�سعودية ا�ستعداداً
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ب �ط��ول��ة غ ��رب �آ�سيا
الثانية للمنتخبات حتت  23عاماً
ال �ت��ي � �س �ت �ق��ام ل �ل �ف�ترة م ��ن � 4إىل
� 12أك�ت��وب��ر اجل��اري  ،حيث يلعب
منتخبنا يف املجموعة الثانية �إىل
جانب فل�سطني ولبنان والعراق.
و�ضمت بعثة منتخبنا  23العباً
ه ��م  :خ �ل �ف��ان ال �ن��وب��ي (العروبة)
�أحمد حممود (الإم ��ارات) عبداهلل
��س�ل�ط��ان (ب�ن��ي ي��ا���س) �أح �م��د فوزي
 ،ع �ب��داهلل �إدري ����س �� ،س��امل خ�ي�ري ،
راك��ان وليد (اجلزيرة) را�شد �سامل
(حتا) مروان فهد  ،عبداهلل النقبي
(خورفكان) �سعيد عبيد (ال�شارقة)
عيد خمي�س � ،أح�م��د جميل  ،رائد
ر�ضا (�شباب الأهلي) �سعيد �سليمان
(ع �ج �م��ان) خ��ال��د حم �م��د  ،نا�صر ح���س�ين م �ه��دي (ال �ن �� �ص��ر) من�صور
ال�شكيلي (ال �ع�ي�ن) ع �ب��داهلل �أن� ��ور  ،احلربي (الوحدة) يو�سف املهريي ،

م��ن ج�ه�ت��ه �أك ��د ع��دن��ان الطلياين
ع���ض��و جل �ن��ة امل �ن �ت �خ �ب��ات الوطنية
وال �� �ش ��ؤون الفنية م�شرف املنتخب
�أن اجل�ه��از الفني للمنتخب اختار
العنا�صر الأف�ضل والأك�ثر جاهزية
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وي�ين ال �ف �ن��ي والبدين
 ،وال � �ت ��ي �أث� �ب� �ت ��ت ك � �ف ��اءة وج� � ��دارة
وا� �س �ت �ح �ق ��اق يف مت �ث �ي��ل املنتخب
م ��ن خ �ل�ال امل �ع �� �س �ك��رات الداخلية
واخلارجية واملواجهات الودية التي
خ��ا��ض�ه��ا الأب �ي ����ض الأومل� �ب ��ي خالل
الفرتة املا�ضية .
و�أ�� �ض ��اف ال �ط �ل �ي��اين �أن البطولة
تعترب يف غاية الأهمية كونها ت�أتي
ق�ب��ل وق ��ت ق���ص�ير م��ن الت�صفيات
امل�ؤهلة �إىل نهائيات ك�أ�س �آ�سيا حتت
 23عاماً التي ت�ست�ضيفها الدولة
نهاية �أكتوبر اجل��اري  ،م�شرياً �إىل
�أن معنويات الالعبني مرتفعة جداً
واجل �م �ي��ع ج��اه��ز ل�ت�ق��دمي م�ستوى
مثايل يف مباريات البطولة.
فار�س خليل  ،علي �صالح (الو�صل) .ال�سفر �إىل ال��دم��ام وذل��ك يف ملعب �إ� �ش ��راف امل� ��درب الإ� �س �ب��اين ديني�س ويبد�أ منتخبنا م�شواره يف البطولة
و�أدى منتخبنا ح�صة تدريبية قبل ذياب عوانة مبقر االحتاد بدبي حتت �سيلفا مب�شاركة جميع الالعبني.
مب��واج �ه��ة م�ن�ت�خ��ب ل �ب �ن��ان ي ��وم 4

�أكتوبر على �ستاد الأمري حممد بن
فهد مبدينة الدمام و ُتلعب املباراة
ال�ساعة  7:30بتوقيت الإم��ارات ،
ويلتقي يف املباراة الثانية مع منتخب
ال� �ع ��راق ي ��وم  6ع �ل��ى م�ل�ع��ب �ستاد
الأم�ي�ر �سعود ب��ن ج�ل��وي يف مدينة

ا ُ
خل �ب�ر ال���س��اع��ة  10:30م �� �س��ا ًء ،
وي�ل�ع��ب �أم ��ام منتخب فل�سطني يف
ختام دور املجموعات املقرر له يوم
� 8أك�ت��وب��ر على �ستاد الأم�ي�ر فهد
بن حممد يف مدينة الدمام ال�ساعة
 4:30م�ساءً.
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فوز املر�شح ال�سريالنكي برئا�سة احتاد جنوب �آ�سيا للكاراتيه «براق» يحلق بلقب �سباق «النوف للمحامل ال�شراعية»
•• دبي  -وام:

نظم احتاد جنوب �آ�سيا للكاراتيه انتخابات جمل�س �إدارته بني
مر�شحي كل من �سريالنكا وباك�ستان والهند وبنجالدي�ش
ونيبال وبوتان وفقاً للوائح املعمول بها يف االحتاد الآ�سيوي
للكاراتيه وح�سب ال�بروت��وك��ول االنتخابي حيث �أ�سفرت
عملية الت�صويت �أم����س ع��ن ف��وز رئي�س احت��اد �سريالنكا
للكاراتيه مبن�صب رئي�س احتاد جنوب �آ�سيا .ح�ضر فعاليات
االنتخاب التي �أجريت عرب تقنية االت�صال املرئي اللواء
نا�صر عبد ال��رزاق ال��رزوق��ي رئي�س االحت��ادي��ن الإماراتي
والآ�سيوي النائب الأول لرئي�س االحتاد الدويل ،و�أنطونيو
�سبينو�س رئي�س االحت��اد ال��دويل للكاراتيه ،وفن�سنت ت�شي

مدير االحتاد اال�سيوي .وكان االجتماع االنتخابي قد بد�أ
بكلمة ترحيب من اللواء الرزوقي ب�صفته رئي�ساً لالحتاد
الآ� �س �ي��وي ،وتلتها كلمة م��ن ان�ط��ون�ي��و ا�سبينو�س رئي�س
االحتاد الدويل ..ثم �أجريت عملية الت�صويت .وبعد انتهاء
االنتخابات وجه اللواء نا�صر الرزوقي كلمة تهنئة لرئي�س
احتاد جنوب �آ�سيا املنتخب ،وطالب جمموعة جنوب �آ�سيا
للكاراتيه العمل بجهد كبري لتطوير ريا�ضة الكاراتيه،
و�إت��اح��ة الفر�صة �أم��ام م�شاركة �أك�ب�ر ع��دد م��ن الالعبني
وال�لاع�ب��ات م��ن خمتلف الفئات ال�سنية بكافة البطوالت
التي ي�شرف عليها االحت��اد الآ�سيوي �أك�بر احت��اد ق��اري يف
لعبة الكاراتيه على م�ستوى العامل ،م�ؤكدا �أن العمل بروح
الفريق وب�أهداف وا�ضحة يقود دائما �إىل النجاح.

•• �أبوظبي-وام:

ت��وج "براق" لأح�م��د حممد را��ش��د الرميثي بطال ل�سباق
النوف للمحامل ال�شراعية فئة  43قدما الذي نظمه نادي
�أبوظبي للريا�ضات ال�شراعية واليخوت �أم�س الأول حتت
رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم
يف منطقة الظفرة ومب�شاركة �أكرث من  100حممل �شراعي
و�سط �إجراءات احرتازية م�شددة.
و ح�صل البطل على � 210آالف درهم جائزة املركز الأول،
وحل ثانيا يف الرتتيب العام "مفارج" ملبارك حممد حممد
ال�ع��ام��ري و ح�صل ع�ل��ى � 170أل ��ف دره ��م فيما ح��ل ثالثا
"ال�سرب" للحر را��ش��د خ��ادم امل�ه�يري و ح�صل على 150

�ألف درهم� ،أما املركز الرابع فكان من ن�صيب "غازي" ل�سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم و ح�صل على
� 115ألف درهم .
فيما حل خام�سا "العلوي" ملحمد بن ثعلوب الدرعي وح�صل
على � 110آالف درهم ،و�ساد�سا جاء "الظفرة" لل�شيخ زايد
بن حمدان بن زايد �آل نهيان وح�صل على � 100ألف درهم و
�سابعا حل "داح�س" لل�شيخ زايد بن حمدان بن زايد �آل نهيان
و ح�صل على � 90ألف درهم و كان املركز الثامن من ن�صيب
"بن غازي" خلليفة علي ميزر الرميثي و ح�صل على 80
�أل��ف دره��م و تا�سعا جاء " �إعمار" ل�سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم وح�صل على � 75أل��ف دره��م �أما
املركز العا�شر فكان من ن�صيب "طوفان" لأحمد �سعيد �سامل

الرميثي وح�صل على � 72ألف درهم.
توج الفائزين باملراكز الثالثة الأوىل ماجد عتيق املهريي
امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ن��ادي �أب��وظ �ب��ي ل�ل��ري��ا��ض��ات ال�شراعية
واليخوت ،و�سعيد حميد املهريي م�س�ؤول عام املر�سى ،وخليفة
را�شد الرميثي م�شرف ال�سباقات الرتاثية.
و وجه ماجد املهريي ال�شكر للم�شاركني على االلتزام التام
ب��الإج��راءات االح�ترازي��ة مبواجهة ف�يرو���س ك��ورون��ا و وجه
التهنئة للفائزين باملراكز الأوىل م�ؤكدا �أنه ال خا�سر يف مثل
هذه املحافل الرتاثية الكبرية.
و �أكد �أن الإقبال الكبري على التواجد يف ال�سباق يعك�س مدى
ع�شق الكبار وال�صغار للرتاث الوطني الأ�صيل ب�شكل عام
والرتاثي البحري ب�شكل خا�ص.
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احتاد الكرة ُينظم ور�شة عمل حلكام كرة القدم ال�شاطئية

وت�شتمل حم��اور ال��ور��ش��ة ال�ت��ي يقدمها �إب��راه�ي��م املن�صوري احل�ك��م الدويل
•• �أبوظبي-الفجر
ال�سابق نائب رئي�س جلنة الكرة ال�شاطئية باحتاد الكرة م�س�ؤول تطوير حكام
انطلقت �أم�س يف مقر احتاد الإمارات لكرة القدم حماور ور�شة عمل حلكام كرة ال�شاطئية على حما�ضرات نظرية تناق�ش قانون اللعبة ملواكبة التعديالت
القدم ال�شاطئية  ،التي تنظمها جلنة احلكام بالتعاون مع جلنة الكرة ال�شاطئية اجلديدة التي طر�أت عليه  ،وحما�ضرات تطبيقية يف امللعب الرملي باالحتاد .
يف احتاد الكرة على مدار يومني مب�شاركة  20حكماً  ،وذلك ا�ستعداداً لبدء و�أكد �إبراهيم املن�صوري �أن حكام كرة القدم ب�صفة عامة وحكام ال�شاطئية على
مناف�سات م�سابقات الكرة ال�شاطئية للمو�سم الريا�ضي . 2022-2021
وجه اخل�صو�ص يحظون بدعم كبري من جمل�س �إدارة احت��اد الكرة برئا�سة

ا�ستقالة مف ّو�ضة دوري ال�سيدات
الأمريكي و�سط ف�ضيحة
ا�ستقالت مف ّو�ضة رابطة دوري كرة القدم الأمريكي لل�سيدات ليزا بريد،
نتيجة �ضغوطات ب�سبب طريقة تعاملها مع مزاعم �سلوك جن�سي لأحد
املدربني ،بح�سب ما �أعلنت الرابطة م�ساء اجلمعة.
وجاء قرار ا�ستقالة بريد بعد �إعالنها ارج��اء مباريات نهاية الأ�سبوع من
دوري ال�سيدات يف خمتلف �أنحاء البالد.
وقالت الرابطة يف بيان دون �أن ت�س ّمي بدي ً
ال لبريد "تلقت رابطة الدوري
وقبلت ا�ستقالة ليزا بريد كمف ّو�ضة لها".
وجاءت ا�ستقالة بريد بعد يوم من �إقالة نادي نورث كارولينا كورادج مد ّربه
ب��ول رايلي ب�سبب ما و�صفه الفريق ب�أنه "مزاعم خطرية متعلقة ب�سوء
ال�سلوك".
وقالت بريد اجلمعة ،قبل ا�ستقالتها" :كان هذا الأ�سبوع ومعظم املو�سم
�صادماً للغاية لالعباتنا وموظفينا ،واحت ّمل كامل امل�س�ؤولية للدور الذي
لعبته".
ً
و�أ�ضافت يف بيان�" :أنا �آ�سفة جدداً للأمل الذي ي�شعر به كرث� ..إدراكا لتلك
ال�صدمة ،ق ّررنا عدم دخول امليدان نهاية هذا الأ�سبوع كي مننح اجلميع
بع�ض امل�ساحة للتفكري".
ومت تعيني بريد مف ّو�ضة للدوري يف فرباير (�شباط)  ،2020خلفاً لأماندا
دايف.
وجاءت �إقالة املدرب الإجنليزي رايلي ( 58عاماً) بعد تف�صيل موقع "ذي
�أثلتيك" �سوء �سلوكه اجلن�سي الوا�سع النقاط وال��ذي امتدت على �أندية
ودوريات عدّة منذ العام .2010
وكان رايلي ثاين مدرب يف ال��دوري يقال هذا الأ�سبوع بعد �إنهاء الرابطة
عقد ريت�شي ب��ورك م��درب وا�شنطن �سبرييت ،بع حتقيق يف مزاعم �إ�ساءة
لفظية وعاطفية.
وكانت النجمتان الدوليتان �أليك�س مورغان وميغان رابينو من بني منتقدي
تعامل رابطة الدوري مع مزاعم رايلي.
وغ� � ّردت م��ورغ��ان" :اخلال�صة :ق��وم��ي بحماية الع�ب�ي��ك ،افعلي ال�شيء
ال�صحيح �أيتها الرابطة".
ب��دوره��ا ،غ � ّردت رابينو" :الرجال ،يحمون ال��رج��ال ،الذين ي�سيئون �إىل
الن�ساء� ،س�أقولها مرة �أخرى ،الرجال ،يحمون الرجال ،الذين ي�سيئون �إىل
الن�ساء".
وتابعت" :فلنبد�أ من نقطة ال�صفر وتتدحرج كل ر�ؤو�سهم".
وبح�سب "ذي �أثلتيك" ،ف��إن الالعبتني �شينايد فاريلي وميليانا "مانا"

�شيم تزعمان ب�أن رايلي قام ب�سلوك غري الئق جتاههما.
اتهمته فاريلي التي لعبت حتت �إ�شرافه مع ثالثة �أندية بـ"الإكراه اجلن�سي"
عندما كان مد ّرباً لها مع فيالدلفيا �إندبندن�س.
وقالت �إنها �أُجربت على ممار�سة اجلن�س مع رايلي بعد ذهابها �إىل غرفته يف
الفندق بعد خ�سارة يف نهائي دوري املحرتفات عام .2011
وزعمت �أن رايلي قال لها�" :سن�أخذ هذا معنا �إىل قبورنا".
ويف حادثة �أخرى خالل �إ�شرافه على نادي بورتالند ثورنز ،قالت فاريلي
و�شيم �إنه �أجربهما على تقبيل بع�ضهما البع�ض �أثناء تواجدهما يف �شقته.
وقالت �شيم لـ"ذي �أثلتيك"" :هذا الرجل منطي".
و�أ ّك��دت م��ورغ��ان التي لعبت حتت �إ��ش��راف رايلي يف الفرتة عينها مزاعم
الالعبتني وقالت �إن��ه حاولت م�ساعدتهما يف رف��ع تقرير �إىل الرابطة:
"�أُبلغت الرابطة بهذه املزاعم ع�دّة م��رات ورف�ضت ع�دّة م��رات التحقيق
فيها ..على الرابطة حت ّمل امل�س�ؤولية عن ف�شلها بحماية الالعبات من
الإ�ساءة".
ويف ت�صريح لـ"ذي �أثلتيك" ،نفى رايلي ارتكاب �أي خمالفات ،وا�صفاً املزاعم
بانها غري �صحيحة على الإطالق.
وقال" :مل �أمار�س اجلن�س �أو �أعر�ض ممار�سته على تلك الالعبات".
واعتربت رابطة العبات ال��دوري على تويرت �أن "الإ�ساءة املمنهجة" قد
"�أ�صابت الدوري بال�صميم".
و�أ�ضافت" :ال ميكن للكلمات �أن تعبرّ ب�شكل كاف عن غ�ضبنا� ،أملنا ،حزننا
وخيبة �أملنا".
وق��ال��ت ب�يرد اخلمي�س �إن الرابطة ب��د�أت تطبيق عملية التبليغ ال�س ّري
لالعبات وطواقم الأندية.
بدوره ،قال االحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا" �إنه ات�صل برابطة الدوري
واالحتاد الأمريكي للعبة ،كجزء من "حتقيق �أ ّويل" كان يقوم به.
و�أ�ضاف" :ي�شعر فيفا بقلق عميق �إزاء تقارير �أخرية قدّمتها عدة العبات يف
الواليات املتحدة ،نظراً خلطورة االدعاءات التي �أطلقتها الالعبات ،ن�ؤكد
�أن اجلهات الق�ضائية يف فيفا تبحث بن�شاط يف هذه امل�س�ألة".
وبد�أ االحتاد الأمريكي للعبة الذي �ساعد يف ت�أ�سي�س رابطة دوري ال�سيدات
يف  2013بتحقيقه اخلا�ص "نتعامل بجدية مع م�س�ؤوليتنا بالتحقيق يف
ال�سلوك البغي�ض الذي مت الإبالغ عنه واحل�صول على فهم كامل و�صريح
للعوامل التي �أدّت �إىل ح��دوث��ه ،والتغيريات التي يجب �أن حت��دث لعدم
تكراره م ّرة �أخرى".

ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي وتوجيهاته امل�ستمرة بتطوير حكام كرة القدم
مبختلف �أن�شطتها  ،و�أن توجيهاته بت�شكيل جلنة خمت�صة ب�ش�ؤون كرة قدم
ال�شاطئية �أثمرت عن عودة مناف�سات م�سابقة الدوري املحلي التي متثل رافداً
�ضرورياً ومهماً الكت�شاف العديد من املواهب الكروية التي يحتاجها املنتخب
الوطني خالل الفرتة املقبلة .
و�أ�شار �إىل �أن جلنة كرة القدم ال�شاطئية برئا�سة علي حمد البدواوي ع�ضو

جمل�س الإدارة و�ضعت العديد من الأهداف لربنامج تطوير الكرة ال�شاطئية
ومنها اعداد احلكام للم�سابقات املحلية املقبلة �أبرزها بطولة الألعاب ال�شاطئية
يف كلباء  ،وم�سابقتي دوري وك�أ�س كرة القدم ال�شاطئية  ،وحتر�ص كذلك على
عقد الدورات التدريبية وور�ش العمل الالزمة لت�أهيل احلكام الدوليني بهدف
املحافظة على ا�ستمرارية تواجدهم ومتثيلهم امل�شرف لدولة الإم ��ارات يف
البطوالت القارية واملونديال العاملي لكرة القم ال�شاطئية.

�ألي�سون و�إيدر�سون ..الغرميان ال�صديقان يف ليفربول وال�سيتي
يخو�ض حار�سا ليفربول ومان�ش�سرت
�سيتي� ،ألي�سون و�إيدر�سون ،مواجهة
على حدة يف قمة ال��دوري الإنكليزي
ل �ك��رة ال �ق��دم ال �ي��وم الأح � ��د ،يف �إط ��ار
�صراع "حبّي" على موقع �أ�سا�سي يف
املنتخب الربازيلي.
� �ش � ّك��ل ق� ��دوم �إي ��در�� �س ��ون يف 2017
مقابل  40مليون ي��ورو م��ن بنفيكا
ال�برت �غ��ايل و�أل �ي �� �س��ون ال �ع��ام التايل
برقم قيا�سي بلغ  62,5مليون يورو
من روما الإيطايل ،منعطفاً لكل من
مان�ش�سرت �سيتي وليفربول.
كان �ألي�سون ،البالغ  29عاماً راهناً،
قد فر�ض ا�سمه يف �أوروبا و�أ�سا�سياً مع
منتخب بالده ،فيما ينتظر �إيدر�سون
ت�شكيلته الدولية الأوىل.
لكنهما ت�ألقا ب�ق�وّة يف م��رك��ز مغمور
عادة �ضمن الدوري الإنكليزي.
يبلغ معدل نظافة �شباك �إيدر�سون
 51.6%يف ال� � ��دوري ،ف�ي�م��ا يبلغ
معدل اهتزاز �شباكه  0.7يف املباراة
الواحدة.
يرتاجع عنه �ألي�سون قلي ً
ال بن�سبتي
 47%و 0,76ت��وال �ي �اً ،ل �ك��ن �إذا
ا�ستثنينا املو�سم املا�ضي عندما غرق
تتح�سن الن�سبتان
دفاعه بالإ�صاباتّ ،
�إىل  54.8%و.0.67
لكن احلار�سني اللذين تف�صل ع�شرة
�أ��ش�ه��ر ب�ين ت��اري��خ والدت �ي �ه �م��ا ،عرفا
حياة اجتماعية خمتلفة متاماً.
ن�ش�أ �إيدر�سون ( 28عاماً) يف الأحياء
ال �ف �ق�ي�رة ل �� �س��او ب ��اول ��و ،ف�ي�م��ا عا�ش
�ألي�سون طفولة هانئة يف كنف طبقة
متو�سطة يف بورتو �أليغري.
تغطي الو�شوم ج�سم �إيدر�سون حتى
عنقه ،حتى ان��ه ميلك غرفة �صغرية
خم�ص�صة لر�سمها ،فيما
يف منزله
ّ

ح��اف��ظ �أل�ي���س��ون ع�ل��ى ع�ن��اي��ة ب�شرته
وم �ظ �ه��ره م ��ع حل �ي��ة م �� �ش � ّذب��ة على
امل�سطرة.
م ��ع ذل� ��ك ،ه �م��ا ق��ري �ب��ان ج � ��داً ،فقد
كان �إيدر�سون من اوائ��ل الذين دعوا
�ألي�سون �إىل منزله بعد ق��دوم��ه �إىل
�شمال-غرب �إنكلرتا.
قبل جائحة كورونا ،كان حار�س �سيتي
�ضيفاً منتظماً �إىل ح�ف�لات ال�شواء
ال�ت��ي ّ
ينظمها ح��ار���س ل�ي�ف��رب��ول مع
ب��رازي�ل�ي�ين �آخ��ري��ن يف امل�ن�ط�ق��ة على
غ��رار ري�شارلي�سون مهاجم �إيفرتون
�أو ف ��ري ��د الع� ��ب و� �س ��ط مان�ش�سرت
يونايتد.
�أث �ن��اء احل �ج��ر ،ك��ان��ت ال �ل �ق��اءات عرب
الفيديو والتي �شارك فيها الالعبون
ف��رن��ان��دي �ن �ي��و (� �س �ي �ت ��ي) وروب� ��رت� ��و
ف�يرم �ي �ن��و وف��اب �ي �ن �ي��و (ليفربول)،
وحمورها الأمور الدينية التي حتتل
م �� �س��اح��ة ك �ب�ي�رة ل� ��دى احل��ار� �س�ي�ن.
�ساعدت تلك ال�ل�ق��اءات �ألي�سون على

تخطي �صدمة وفاة والده يف �شباط/
فرباير املا�ضي.
ال �ف ��وارق وا� �ض �ح��ة �أي �� �ض �اً يف �أ�سلوب
اللعب .يغامر �إي��در��س��ون فيما يبدو
�ألي�سون متحفظاً على خط مرماه.
يت�س ّلح ح��ار���س �سيتي ب�ق��درة التحكمّ
ب ��ال �ك ��رة ب �ق��دم �ي��ه ،م ��ع م� �ع ��دل 24
مت ��ري ��رة يف امل� �ب ��اراة ال� ��واح� ��دة ،وهو
ي�ق�ت��دي ب�ح��ار���س ��س��او ب��اول��و ال�سابق
روجرييو �سيني �صاحب  132هدفاً
يف م�سريته.
لكن �أل�ي���س��ون ه��و ال��ذي ميلك هدفاً
حا�سماً يف ر�صيده ،بكرة ر�أ�سية رائعة
من ركنية منحت ليفربول فوزاً قات ً
ال
على و�ست بروميت�ش �ألبيون ()1-2
امل��و� �س��م امل��ا� �ض��ي ،يف ط��ري��ق انتزاعه
بطاقة الت�أهل �إىل دوري �أبطال �أوروبا
يف �أيار/مايو املا�ضي.
دول� �ي� �اً ،ك ��ان �أل �ي �� �س��ون ( 47مباراة
دول� � �ي � ��ة) ،احل� ��ار�� ��س الأ�� �س ��ا�� �س ��ي مع
الربازيل ،برغم ال�ضرر ال��ذي �أ�صاب

موقعه بعد اخل�سارة �أم��ام بلجيكا يف
ربع نهائي مونديال .2018
لكنه عوّ�ض يف كوبا �أم�يرك��ا 2019
ع�ن��دم��ا ت�ل�ق��ى ه��دف �اً وح �ي ��داً يف �ست
م �ب��اري��ات ،و� �س��اه��م يف اح � ��راز بالده
اللقب.
بيد �أن �إ�صابة يف ربلة �ساقه �أبعدته عن
�أرب��ع مباريات ودي��ة اخلريف التايل،
�أف�سحت جمال اللعب لغرميه.
يف �آخ � ��ر  11م� �ب ��اراة ك��ان��ا متاحني
للمنتخب الأ�صفر ،ا�ستهل �إيدر�سون
 7م �ب��اري��ات ب��رغ��م ان ع ��داده يبلغ
 16م�ب��اراة دول�ي��ة�� ،ش��ارك �ألي�سون
يف ثالث والأخ�يرة حلار�س باملريا�س
ويفريتون ( 33عاماً).
لكن هذه الأرقام لن تكون مفيدة بعد
�ضربة البداية الأح��د� .ستكون رحلة
املناف�سة على اللقب نارية ،بني �آخر
متوجني يف الربميريليغ ،خ�صو�صا
يف ظل �صدارة ليفربول بفارق نقطة
عن �سيتي حامل اللقب.
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الفجر الريا�ضي
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منتخبنا يوا�صل حت�ضرياته ا�ستعدادا ملواجهة نظريه الإيراين يف ت�صفيات املونديال
•• دبي -وام:

18

يوا�صل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم حت�ضرياته اجل��ادة ،ا�ستعداداً
ملواجهة منتخب �إي��ران اخلمي�س املقبل على ا�ستاد زعبيل يف نادي الو�صل
بدبي �ضمن اجلولة الثالثة من الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة �إىل نهائيات
ك�أ�س العامل  2022حل�ساب املجموعة الأوىل .
وكانت تدريبات املنتخب قد انطلقت من داخل مع�سكره املغلق الذي ي�ضم
 28العباً ،اختارهم اجلهاز الفني للقائمة النهائية ،بعد متابعة دقيقة
مل�ستويات الالعبني خالل الفرتة ال�سابقة مع �أنديتهم من خالل امل�شاركة
يف اجلوالت املا�ضية من دوري �أدنوك للمحرتفني.
ويركز اجلهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه املعاون على رفع
معدل اللياقة البدنية لدى عنا�صر الفريق ،وال�سعي لرفع درجة االن�سجام

بينهم ،مع موا�صلة العمل على اجلوانب الفنية والتكتيكية لتجهيز املنتخب
بال�صورة املطلوبة التي متكنه من حتقيق الهدف املن�شود.
وت�شهد تدريبات املنتخب منذ اليوم الأول مناف�سة �شر�سة بني الالعبني،
حيث يحر�ص اجلميع على تنفيذ تعليمات اجلهاز الفني بدقة ،ل�ضمان
مقعد يف الت�شكيلة الأ�سا�سية للمباراة املقبلة �أم��ام �إي ��ران ،كما يحر�ص
اجل�ه��از الفني على ت��دوي��ن ك��ل كبرية و�صغرية ع��ن م�ستويات الالعبني
الختيار �أف�ضل العنا�صر و�أكرثها جاهزية للقيام باملهمة.
و�أعلن اجلهاز الفني �أن التح�ضريات �ست�ستمر ب�صورة يومية حتى موعد
مواجهة �إي��ران ،وي�شتمل برنامج الإع��داد على التدريبات اليومية �إ�ضافة
�إىل املحا�ضرات النظرية ،وم�شاهدة ت�سجيالت حديثة ملباريات املناف�سني
من �أجل التعرف على مواطن ال�ضعف والقوة فيهم.
من ناحيته �أ�شاد حممد عبيد حماد م�شرف منتخبنا الوطني الأول ،بالروح

املعنوية العالية التي ب��د�أ بها جنوم املنتخب تدريباتهم ،ا�ستعداداً ملواجه
�إيران ،م�ؤكداً �أن اجلميع �أظهروا قدراً كبرياً من اجلدية وااللتزام خالل
التدريبات .وط�م��أن م�شرف املنتخب اجلماهري على �سري التح�ضريات،
م�شرياً �إىل �أن املنتخب انتظم يف مع�سكره وبد�أ تدريباته منذ يوم اخلمي�س،
مبيناً �أن اجلهاز الفني اختار  28العباً بعد متابعة دقيقة مل�ستوياتهم يف
الدوري ،ومتنى التوفيق لكل الذين مت ا�ستدعائهم للقائمة.
وحت��دث حماد عن �أهمية م�ب��اراة �إي ��ران ،م�شريا �إىل �أن املنتخب مطالب
بتحقيق نتيجة �إيجابية تعيده جمدداً �إىل الواجهة ،وجتعله مناف�ساً قوياً
على بطاقات الت�أهل  .وقال  :ثقتنا كبرية يف العنا�صر التي مت اختيارها
لتمثيل املنتخب ،ون�سعى لتهيئة الظروف املنا�سبة للجهاز الفني ليقوم
ب��دوره على الوجه الأكمل ،ونحن واثقون من �أن املنتخب �سيجد م�ؤازرة
جماهريية كبرية كما حدث يف املباريات ال�سابقة.

طاقم �أ�سرتايل يدير مباراة منتخبنا لكرة القدم
مع منتخب ايران يف ت�صفيات ك�أ�س العامل
•• زيوريخ -وام:

اختار االحتاد الدويل لكرة القدم " فيفا " طاقم حتكيم �أ�سرتاليا لإدارة مباراة
الإم��ارات و �إي��ران �ضمن اجلولة الثالثة من الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة �إىل
نهائيات ك�أ�س العامل  2022حل�ساب املجموعة الأوىل والتي تقام يوم اخلمي�س
املقبل ب�إ�ستاد زعبيل يف نادي الو�صل.
يقود الطاقم الدويل بيث كري�ستوفر حكم �ساحة ومعه كل من �شيتنني انتون
م�ساعد �أول  ،وج��ورج النكرينديز م�ساعد ثان وباريرو جوناثان حكما رابعا
وايفان روبريت حكم فيديو ويعقوب حممد من ماليزيا حكم فيديو م�ساعد .

اجلودو يعتمد الئحة بطولة ك�أ�س االحتاد للأ�شبال والنا�شئني

•• �أبوظبي-وام:

اعتمد جمل�س �إدارة احتاد امل�صارعة
واجل � ��ودو ب��رئ��ا� �س��ة � �س �ع��ادة حممد
بن ثعلوب الدرعي اللوائح الفنية
والتنظيمية لبطولة ك�أ�س االحتاد
للأ�شبال والنا�شئني ،التي ينظمها
االحت � ��اد ب �� �ص��ال��ة ن� ��ادي خورفكان
ال��ري��ا� �ض��ي ي� ��وم اجل �م �ع��ة امل ��واف ��ق
�22أكتوبر احل ��ايل ،وي��د��ش��ن بها
االحت � ��اد م��و��س�م��ه ال��ري��ا� �ض��ي لعام
 2022 - 2021والذي ينتهي يف
مايو من العام املقبل .2022
ومت �ن��ى ال ��درع ��ي ال �ت��وف �ي��ق لكافة
الأندية امل�شاركة مبا ي�سهم يف ارتفاع
امل�ستوى الفني ويعود بالفائدة على
املنتخبات الوطنية املختلفة خا�صة
ال �ف �ئ��ات ال�ع�م��ري��ة ال���ص�غ�يرة التي
مت�ث��ل امل�ستقبل وت���ض�م��ن توا�صل
الأجيال .
وح ��ددت ال�لائ�ح��ة الفنية �ضرورة
�أبراز بطاقة الهوية �أو جواز ال�سفر

الأ�صلي عند �إج��راء عملية امليزان
ل�ل�م���ش��ارك�ين ق �ب��ل ب ��دء مناف�سات
البطولة ،وميكن للنادي امل�شاركة
بعدد  5العبني يف كل وزن على �أن
ي�ك��ون ال�ت��وزي��ع ح�سب ال�ب�ن��ود رقم
 /5-6-7-8/من الئحة البطولة
التي ح��ددت �إمكانية امل�شاركة بـ 5
العبني مواطنني يف الوزن الواحد،
دون �إ�ضافة جن�سيات �أخرى �أو ب�أي
عدد يف حالة �إلغاء م�شاركة �إحدى م�ق�ي��م لأك �ث�ر م��ن ��س�ن��ة �،أو العب
اجلن�سيات ،وامل�شاركة بالعب واحد واحد من مواليد الدولة مع �إبراز

�أن�س جابر تق�صي امل�صنفة
الأوىل لدورة �شيكاغو للتن�س
فجرت التون�سية �أن�س جابر مفاج�أة كبرية بفوزها
ّ
على امل�صنفة �أوىل الأوكرانية �إيلينا �سفيتولينا 4-6
و 2-6يف ربع نهائي دورة �شيكاغو الأمريكية� ،إحدى
دورات الـ 500بح�سب ت�صنيف رابطة حمرتفات كرة
امل�ضرب.
وه��ذه امل��رة الأوىل يف �أرب��ع م��واج�ه��ات تتغلب جابر،
امل�صنفة �ساد�سة ،على �سفيتولينا ،لت�ضرب موعداً مع
الكازاخ�ستانية �إيلينا ريباكينا اخلام�سة والفائزة على
البطلة الأوملبية ال�سوي�سرية بليندا بنت�شيت�ش الثالثة
 4-6و 1-3ثم باالن�سحاب ال�صابتها بركبتها.
قالت جابر التي ح�سمت املباراة يف �ساعة  22دقيقة

"مباراة قوية� .أعرف �إيلينا مذ كنا يف دورات النا�شئات،
ومل �أفز عليها يف دورات املحرتفات ،لذا كانت مباراة
هامة جداً يل".
ً
تابعت ج��اب��ر ( 27ع��ام�ا) "حاولت ف��ر���ض �أ�سلوبي،
الكرات اللولبية ،البطيئة وراء ال�شبكة ،كل ما ميكنني
القيام به ،لكن مواجهتها لي�ست �سهلة �أب��داً� .سعيدة
حل�صد الفوز مبجموعتني".
ً
وه��ذا الفوز الـ 43جلابر يف عام  ،2021علما انها
حت �ت��ل امل��رك��ز  16يف ال�ت���ص�ن�ي��ف ال �ع��امل��ي لالعبات
املحرتفات وهو الأعلى يف م�سريتها.
وبفوزها على �سفيتولينا ،امل�صنفة �ساد�سة عاملياً ،تكون
جابر قد حققت فوزها اخلام�س على احدى الالعبات
الع�شر الأوليات يف العامل.
وبدت �سفيتولينا يف طريقها حل�سم املجموعة الأوىل،
ب�ع��د ت�ق��دم�ه��ا  ،1-4ل�ك��ن التون�سية قلبت املعادلة
فح�سمت املجموعة وتقدمت �4-صفر يف الثانية يف
طريقها للفوز يف مباراة �ضربت فيها  28كرة فائزة
مقابل  9خل�صمتها الأوكرانية.
وتعي�ش جابر اف�ضل موا�سمها ،وكانت �آخر اجنازاتها
بلوغها ربع نهائي وميبلدون علما بانها بلغت الدور
عينه يف ا�سرتاليا ع��ام  ،2020كما �أح��رزت يف
حزيران/يونيو املا�ضي لقب دورة برمنغهام
الربيطانية.
وبلغت الإ�سبانية غاربينيي موغورو�سا
امل �� �ص �ن �ف��ة ث��ان �ي��ة ن �� �ص��ف النهائي
على ح�ساب اليابانية املت�أهلة من
الت�صفيات م��اي هونتاما 3-6
و ،2-6ل� �ت ��واج ��ه الو�صيفة
الأومل �ب �ي��ة الت�شيكية ماركيتا
فوندرو�شوفا الفائزة على
الأم�ي��رك � �ي� ��ة دان � �ي� ��ال
ك��ول �ي �ن��ز العا�شرة
)7-4( 7-6
و�6-صفر و6-7
(.)3-7

الأوىل وال ��ذي ي �ب��د�أ ي��وم الثالثاء
امل ��واف ��ق � 12أك �ت��وب��ر ال� ��ذي حتدد
م��وع��دا لبدء الت�سجيل للم�شاركة
ع��ن ط��ري��ق امل��وق��ع االل �ي �ك�تروين /
ال��راب��ط ،/وي�ستمر الت�سجيل حتى
م�ساء يوم � 19أكتوبر ال��ذي �سيتم
اغ�ل�اق ال �ب��اب ف�ي��ه .ع�ل��ى �أن يكون
امل�ي��زان التجريبي يف ال�سابعة من
م �� �س��اء ي ��وم � 21أك �ت��وب��ر ويعقبه
امليزان الر�سمي � ،أما االجتماع الفني
ف�سوف يعقد ع�بر تقنية االت�صال
امل� ��رئ� ��ي  /زووم /ع �ن ��د الثامنة
والن�صف م�ساء اليوم نف�سه  ،فيما
تبد�أ مناف�سات البطولة يف التا�سعة
من �صباح يوم اجلمعة املوافق 22
�أكتوبر مع توقف ل�صالة اجلمعة،
ت�ست�أنف املناف�سات ب�ع��ده لت�ستمر
حتى ال��راب�ع��ة ع�صراً التي حتددت
موعدا لتتويج الفائزين ..و�شملت
ال�ل�ائ� �ح ��ة ع � ��دد الأوزان ون �ظ ��ام
��ش�ه��ادة امل �ي�لاد �،أو م���ش��ارك��ة العب املواطنات  .وح��ددت اللجنة الفنية املباريات وطريقة حتكيم املباريات
واحد من دولة جزر القمر �أو �أبناء باالحتاد اجلدول الزمني للبطولة والئحة املدربني.

بر�شلونة ي�سجل خ�سائر
بنحو ن�صف مليار يورو
�سجل بر�شلونة الإ�سباين خ�سارة قدرها  481مليون ي��ورو لل�سنة املالية
 ،2021-2020ونفقات قيا�سية تقدر بنحو  1.136مليار يورو ،بح�سب
ما �أعلن النادي الكاتالوين ،متوقعاً ت�سجيل �أرباح اعتباراً من املو�سم احلايل.
وك�شف النادي الذي ي�شهد �أزمة ريا�ضية ومالية �أن "امليزانية العامة ملو�سم
 ،21/2020مع دخل  631مليون يورو و 1.136مليار يورو يف النفقات،
تظهر خ�سارة قدرها  481مليون يورو بعد دفع ال�ضرائب".
وتعد هذه اخل�سائر �أكرب مرتني ون�صف تقريباً مما كان يتوقعه النادي� ،أي
نحو  200مليون يورو ب�سبب اجلائحة خ�صو�صاً.
و�أ�ضاف بر�شلونة "زادت نفقات الت�شغيل بن�سبة  19يف املئة مقارنة باملو�سم
ال�سابق ،من  955مليون ي��ورو �إىل  1.136مليار ي��ورو ،وهو رقم قيا�سي
يف تاريخ النادي".
وبلغت الإيرادات  631مليون يورو� ،أي �أقل بن�سبة  26يف املئة عما كانت عليه
يف  855( 20/2019مليون يورو) ،و�أقل بن�سبة  24يف املئة من امليزانية
التقديرية املو�ضوعة قبل مو�سم .21/2020
وبالن�سبة لل�سنة املالية  ،2022/2021وبينما يحتل بر�شلونة املركز
ال�ساد�س يف الدوري الإ�سباين والأخري يف جمموعته بدوري �أبطال �أوروبا بعد
جولتني من املناف�سات ،ي�ستعد النادي الإ�سباين لتقدمي ميزانية �إىل جمعية
"�سو�سيو�س" (امل�شجعون الأع�ضاء) يف � 17أكتوبر ،مع توقع �أرباح بخم�سة
ماليني يورو مع نهاية املو�سم.
وي��أم��ل ن��ادي "بالوغرانا" يف حتقيق �إي ��رادات تبلغ  765مليون ي��ورو� ،أو
 21يف املئة �أكرث من املو�سم املا�ضي ،بف�ضل �إعادة االفتتاح التدريجي ملرافق
النادي ،مبا يف ذلك ملعب كامب نو واملتاجر الر�سمية.
ويتوقع بر�شلونة �أي�ضاً نفقات ا�ستك�شافية تتيح له ا�ستقدام العبني تبلغ
 784مليون ي��ورو "مع انخفا�ض كبري يف ال��روات��ب الريا�ضية ( -31يف
املئة)" ،وذلك بف�ضل رحيل العبني برواتب �ضخمة مثل الأرجنتيني ليونيل
مي�سي والفرن�سي �أنطوان غريزمان ال�صيف احلايل ،وجهود العبني �آخرين
ال يزالون يف النادي.

كريو�ش يعلن قائمة
«الفراعنة» ملواجهتي ليبيا
�أعلن اجلهاز الفني للمنتخب امل�صري بقيادة الربتغايل كارلو�س كريو�ش
القائمة النهائية لت�شكيلة الفراعنة لالن�ضمام �إىل املع�سكر اال�ستعدادي
ملواجهتي ليبيا يف  8و�11أكتوبر احل��ايل� ،ضمن الت�صفيات الإفريقية
امل�ؤهلة ملونديال قطر .2022
وكان �أبرز امل�ستبعدين من الت�شكيلة كريو�ش حم ّمد حمدي (برياميدز)
وحم � ّم��د ع�ب��د ال���ش��ايف (ال��زم��ال��ك) ل�ل�إ��ص��اب��ة ،وحم � ّم��د جم��دي "�أف�شة"
(الأه�ل��ي) ،و�أحمد يا�سر ري��ان (�أل�ت��اي �سبور ال�ترك��ي) ،وم�صطفى فتحي
(الزمالك) ،و�أحمد �سمري ومهند ال�شني (طالئع اجلي�ش) ،و�سامي مر�سي
(�إيب�سويت�ش االجنليزي).
يف ما يلي الت�شكيلة للمع�سكر الذي ينطلق ال�سبت:
حرا�سة املرمى :حممد ال�شناوي (الأهلي) ،حممد �أبو جبل (الزمالك)،
حممد ب�سام (طالئع اجلي�ش) ،حممد �صبحي (فاركو).
الدفاع� :أكرم توفيق (الأهلي)� ،أحمد حجازي (االحتاد ال�سعودي) وباهر
امل�ح� ّم��دي (الإ�سماعيلي) ،حممود حمدي "الون�ش" (ال��زم��ال��ك) ،يا�سر
�إبراهيم (الأهلي)� ،أحمد �أبو الفتوح (الزمالك) ،و�أمين �أ�شرف (الأهلي).
الو�سط :حم ّمد النني (�أر��س�ن��ال الإنكليزي) ،عمرو ال�سولية (الأهلي)،
طارق حامد (الزمالك) وحمدي فتحي (الأهلي).
هجوم� :أحمد �سيد "زيزو" (الزمالك) ،حم ّمد �صالح (ليفربول الإنكليزي)،
عبد اهلل ال�سعيد (برياميدز)� ،إبراهيم عادل (برياميدز) ،رم�ضان �صبحي
(ب�يرام�ي��دز) ،عمر مرمو�ش (�شتوتغارت الأمل ��اين)� ،أحمد ح�سن "كوكا"
(كونيا �سبور الرتكي) ،وم�صطفى حم ّمد (غلطة �سراي الرتكي).

بنزميا :انتقال مبابي �إىل
ريال مدريد م�س�ألة وقت
قال العب ريال مدريد الإ�سباين،
ال�ف��رن���س��ي ك ��رمي ب �ن��زمي��ا� ،إنه
ل�ي����س ل��دي��ه � �ش��ك يف انتقال
م��واط�ن��ه جن��م ب��اري����س �سان
ج�يرم��ان الفرن�سي كيليان
مبابي �إىل "املريينغي".
و�أ��ض��اف بنزميا �أن��ه ي�ستمتع
ب�ك��ون��ه ج� ��زءاً م��ن فريق
يحاول التطور جمدداً
حتت قيادة املدير الفني
كارلو �أن�شيلوتي.
وت��ردد �أن ثالثة عرو�ض
تقدم بها ري��ال مدريد ل�ضم
مبابي خالل �سوق االنتقاالت،
ق��وب �ل��ت ب��ال��رف ����ض م ��ن جانب
باري�س �سان جريمان.
وي �ن �ت �ه��ي ع �ق��د م �ب��اب��ي م ��ع �سان
ج�يرم��ان ب�ن�ه��اي��ة امل��و� �س��م اجل ��اري،
ولي�س ه�ن��اك �أي م��ؤ��ش��رات لتمديد
ال�ت�ع��اق��د ،وه��و م��ا ي�ع�ن��ي �أن الالعب
ال �ب��ال��غ م��ن ال �ع �م��ر  22ع��ام �اً ميكنه
�إج��راء حمادثات مع �أي ناد اعتباراً من
يناير (كانون الثاين) املقبل.
وق��ال بنزميا �إن ان�ت�ق��ال مبابي �إىل ريال
مدريد يعد م�س�ألة وق��ت فقط ،و�أ��ض��اف يف
ت�صريحات ل�صحيفة ليكيب الفرن�سية:
"قالها ب�ن�ف���س��ه ،ه��و ي��رغ��ب يف املزيد،
�سيلعب يف ري ��ال م��دري��د ي��وم �اً م ��ا ،ال
�أع��رف متى ،لكنه �سي�أتي ،هي م�س�ألة
وقت".
م��ن ن��اح�ي��ة �أخ � ��رى ،ي ��رى ب�ن��زمي��ا �أن
ري��ال م��دري��د يعي�ش مرحلة انتقالية
حتت قيادة �أن�شيلوتي ،حيث رحل عن
الفريق جن��وم ب��ارزون �أم�ث��ال �سريخيو
رام��و���س وراف��ائ�ي��ل ف ��اران بينما �أ�صبح
العبون �شبان �أمثال �إدواردو كامافينغا
وفيني�سيو�س جونيور ،يلعبون دوراً �أكرب
يف الفريق الأول.
وقال بنزميا" :ريال مدريد ال يزال �أف�ضل
ناد يف العامل� ،سواء اعتربت مرحلة �إعادة
بناء �أم ال ،هي كرة قدم جديدة ،وجيل
ج��دي��د ،والع �ب��ون ج ��دد ،ي�ج��ب �أن
ن�ستثمر يف الالعبني ال�شبان كي
ي�صبحوا الع�ب�ين ع�ظ�م��اء يوماً
ما" .وتابع�" :أنا هنا مل�ساعدتهم،
�أحت� � � ��دث ك � �ث �ي�راً م� �ع� �ه ��م ،و�أود
امل�ساعدة يف تطويرهم".
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جمتمع االمارات
�أكرب نافورة يف العامل تتزين باللونني
الأحمر والذهبي احتفا ًال باليوم الوطني الأملاين

توا�صل ذي بوينت  ،الواجهة البحرية الرائعة يف نخلة جمريا ،احتفاالتها امل�ستمرة بالثقافات املتنوعة من خمتلف �أنحاء
العامل .وحتتفي ذي بوينت هذه املرة ،بـ يوم الوحدة الأملانية والذي يُطلق عليه �أي�ضاً اليوم الوطني الأملاين  ،بعر�ض يتكرر
كل �ساعة تقدمه نافورة النخلة  ،اعتباراً من ال�ساعة  8م�سا ًء ولغاية  11لي ًال ،اليوم الأحد� .إحيا ًء لذكرى توحيد �أملانيا يف
العام  ،1990يرمز يوم الوحدة الأملانية �إىل ازدهار �أملانيا املوحدة على مدار  31عاماً ،وحتقيق الفكرة الأوروبية ،و�إطالق
م�ؤ�س�سة تك ّرم حقوق الإن�سان واحلرية والدميوقراطية .وقال عمر خ��وري ،الرئي�س التنفيذي لإدارة الأ�صول وم�شاريع
ال�ضيافة يف نخيل  :بينما ت�ستعد املدينة لـ �إك�سبو  2020والرتحيب بالزوار من خمتلف �أنحاء العامل ،تفتخر ذي بوينت
بتكرمي الثقافات والتقاليد املتنوعة يف العامل من خالل املو�سيقى والطعام وا�ستكمالها بعرو�ض النافورة املُ�صممة ب�شكل
فريد من نوعه� .إننا نتطلع �إىل الرتحيب باملقيمني يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة وال�سياح القادمني �إليها مل�شاركتنا
جتربتنا اخلا�صة ملنا�سبة يوم الوحدة الأملانية يف ذي بوينت .

مبارك الإقامة الذهبية

ح�صل ال��زم�ي��ل ال��دك �ت��ور حممود
علياء  -مدير مكتب جريدة الفجر
بدبي و الإمارات ال�شمالية الأ�سبوع
املا�ضي على الإقامة الذهبية من
حكومة الإمارات ،وتلقى باملنا�سبة
ع �� �ش��رات االت �� �ص ��االت م ��ن الأه ��ل
والأق� � ��ارب والأ� �ص ��دق ��اء املهنئني
واملباركني.
و يتقدم بال�شكر اخلا�ص و العرفان
�إىل �سعادة الدكتور �صالح القا�سم
و هيئة املعرفة الر�شيدة بدبي.
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املركز الإ�سماعيلي بدبي
ي�ست�ضيف الآغا خان حما�ض ًرا

ا�ست�ضاف امل��رك��ز الإ�سماعيلي بدبي
الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي ��س�ع��ادة الآغ ��ا خان
باللقاء ال�سنوي املعتاد  ،بح�ضور عدد
حا�شد و متميز م��ن الدبلوما�سيني
ورج � ��ال الأع� �م ��ال والإع � �ل ��ام ،حيث
�أل �ق��ى ��س�ع��ادت��ه كلمة باملنا�سبة حثّ
فيها اجلميع على اخلري و التعاون،
و الإخاء و املودة  ،بني اجلميع  .كما توجه �سعادته بال�شكر و العرفان �إىل جميع امل�س�ؤولني يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة ،و التي جت�سد بحكمة قادتها دائ ًما النموذج الرائع  ،يف الإخ��اء و املحبة،
والت�سامح بني �شعوب الأر�ض ،و �أمم العامل على تنوع الأديان و اجلن�سيات.

19
19

جتارب غريبة وعجيبة يوفرها متحف ريبليز �ص ّدق �أو ال ت�صدّق! يف القرية العاملية خالل املو�سم 26

ت�ستمر القرية العاملية� ،أحد �أهم
ال��وج�ه��ات الرتفيهية يف العامل،
والوجهة العائلية الأوىل للثقافة
وال�ت���س��وق وال�ترف�ي��ه يف املنطقة،
يف و��ض��ع اللم�سات الأخ�ي�رة على
جت �ه �ي��زات �ه��ا لإب � �ه� ��ار ال�ضيوف
و�أخ��ذه��م يف رح�ل��ة م��ن الغرائب
وال �ع �ج ��ائ ��ب م ��ع جم �م��وع��ة من

عامل فرياري �أبوظبي ت�ستعد
ال�ست�ضافة �أول فعالية خم�ص�صة لل�سيدات

ت�ستعد عامل ف�يراري �أبوظبي ال�ست�ضافة فعالية �سيدات ف�يراري الأوىل
من نوعها املخ�ص�صة لل�سيدات فقط .و�ستتيح ه��ذه الفعالية التي تنظم
ي��وم الثالثاء ال�ق��ادم ،م��ن ال�ساعة  6:00م�سا ًء لغاية ال�ساعة 10:00
لي ً
ال ،لل�سيدات و�أ�صدقائهن من خمتلف الأعمار الفر�صة الختبار م�شاعر
ال�سرعة واحلما�س من خ�لال املجموعة الوا�سعة من الأل�ع��اب والعرو�ض
واملرافق الرتفيهية العائلية امل�ستوحاة من عامل فرياري ال�ساحر ،ويف �أجواء
من اخل�صو�صية التامة ب�إ�شراف فريق عمل يتكون بالكامل من الن�ساء.

�أطباء بدبي ينقذون طفال من
ف�شل تنف�سي بعد تناول دواء خط�أ

متكن فريق طبي متخ�ص�ص يف م�ست�شفى الزهراء بدبي من �إنقاذ حياة
طفل يبلغ من العمر عامني ،بعد تعر�ضه لف�شل يف اجلهاز التنف�سي� ،إثر تناوله
دواء خ�ط��أ ،ك��اد �أن ي��ودي بحياته ،حيث كانت ن�سبة جناته ال تتعدى .50%
و�أو�ضحت وال��دة الطفل حمدان �أن ابنها كان يعاين من �آالم �شديدة ،و�صعوبة
يف التنف�س ،ودخ��ل يف حالة �إعياء كامل ،الأم��ر ال��ذي دفعنا �إىل الذهاب به �إىل
امل�ست�شفى على وجه ال�سرعة ،وبعد الت�شخي�ص الأويل� ،شكل امل�ست�شفى فريقا طبيا
من تخ�ص�صات خمتلفة ،لإنقاذ حياة الطفل.

فعاليات حافلة باملرح والرتفيه لنهاية
�أ�سبوع مميزة يف يا�س ووتروورلد �أبوظبي

تعد يا�س ووتروورلد �أبوظبي من اخليارات اال�ستثنائية واملميزة للعائالت
والأ��ص��دق��اء م��ن ع�شاق امل�غ��ام��رات املائية لال�ستمتاع خ�لال عطلة نهاية
الأ�سبوع بيوم حافل باملتعة والرتفيه مع �أكرث من  45لعبة ومرفق ترفيهي
ومنزلق مائي ،منها � 6ألعاب ال توجد يف �أي مدينة �ألعاب �أخرى  .وميكن
لل�سيدات ق�ضاء �أوقات مفعمة باملرح والرتفيه مع املنزلقات والألعاب املائية
والعديد من الن�شاطات الرتفيهية خالل فعالية يوم ال�سيدات.

الإ�� �ض ��اف ��ات اجل ��دي ��دة والرائعة
يف م�ت�ح��ف ري �ب �ل �ي��ز �� �ص� �دّق �أو ال
ت �� �ص �دّق! ،ق �ب��ل ان �ط�ل�اق املو�سم
ال�ساد�س والع�شرين.
وتعليقاً على التح�ضريات ،قال
نافني جاين ،مدير �إدارة تطوير
الأع � �م� ��ال يف ال �ق��ري��ة العاملية:
ن���س�ع��ى يف ك��ل م��و� �س��م �إىل �إبهار

ال� ��� �ض� �ي ��وف ب � �ت � �ج� ��ارب ج ��دي ��دة
وا�ستثنائية ي�ستمتعون بر�ؤيتها
والتفاعل معها .و�سي�شهد متحف
ريبليز ��ص��دق �أو ال ت�صدق! هذا
املو�سم �إ��ض��اف��ة م��ا يزيد ع��ن 50
م�ع��رو��ض��ة ج��دي��دة م��ن الغرائب
ال�ت��ي ي�صعب ت�صديقها وافتتاح
قاعة معر�ض الرعب املثرية .كما

ت�ستمر ال�ع�ج��ائ��ب اجل��دي��دة مع
امل���س��رح امل�ت�ح��رك رب��اع� ّ�ي الأبعاد
وت �ع ��زي ��ز ال �ت �ج��رب��ة الرتفيهية
يف م �ت��اه��ة امل ��راي ��ا ل���ض�م��ان �أروع
الأوقات و�أكرثها غرابة ل�ضيوفنا
من حول العامل.
ويعترب متحف ريبليز �صدّق �أو ال
ت�صدّق! �أحد �أبرز الوجهات ّ
لع�شاق

اال�ستك�شاف و�أ��ص�ح��اب الف�ضول
يف القرية العاملية مل��ا ي�ض ّمه من
ال �غ��رائ��ب ال �ت��ي جت ��ذب االنتباه.
وي�ضم املتحف �ستّ قاعات فريدة
تعر�ض باقة متنوعة و�ضخمة من
واملج�سمات
امل�ع��رو��ض��ات ال �ن��ادرة
ّ
ال�شمعية لأكرث الب�شر واملقتنيات
واحل� � � � ��رف وح � �ت� ��ى احل � �ي� ��وان� ��ات

ال �غ��ري �ب��ة وال�ع�ج�ي�ب��ة يف العامل.
ومي� �ك ��ن ل �ل �� �ض �ي��وف اال�ستمتاع
با�ستك�شاف م��ا ي��زي��د ع��ن 250
معرو�ضة والتفاعل مع جمموعة
م� � ��ن الأن � �� � �ش � �ط� ��ة ال�ت�رف� �ي� �ه� �ي ��ة
وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة �أث� � �ن � ��اء زي ��ارت� �ه ��م
للمتحف ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل حتدّي
�أن�ف���س�ه��م وال �� �س�ير ب �ت��وازن داخل

ربع قرن تفتح �أبواب مراكزها جمدد ًا ال�ستقبال منت�سبيها

تعتزم �أطفال ال�شارقة  ،و نا�شئة ال�شارقة  ،و �سجايا فتيات ال�شارقة  ،امل�ؤ�س�سات التابعة مل�ؤ�س�سة ربع قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين� ،إعادة فتح �أبواب مراكزها ال�ستقبال منت�سبيها ،مراعية تطبيق �أف�ضل معايري
الأمن وال�سالمة ،التي ت�ضمن العودة الآمنة وتوفري البيئة ال�صحية للمنت�سبني والكادر الإداري يف كل م�ؤ�س�سة .و ُتفتتح املراكز جمدداً اليوم الأحد  ،وذلك وفقاً للطاقة اال�ستيعابية التي تراعي تنفيذ كافة
الإج ��راءات االح�ترازي��ة من عمليات التطهري والتعقيم ال�شامل للمباين وقاعات ممار�سة
الأن�شطة والأدوات ،وت��وف�ير م�ستلزمات الوقاية م��ن الكمامات واملعقمات و�أج�ه��زة قيا�س
درجة احلرارة� ،إ�ضافة �إىل تثبيت اللوحات الإر�شادية واملل�صقات الدالة على �أهمية التباعد
اجل�سدي؛ ملنع انت�شار فريو�س كوفيد .19-وحددت كل م�ؤ�س�سة جمموعة من اال�شرتاطات
ل�ضمان العودة الآمنة للمراكز تتج�سد يف ال�سماح للمنت�سبني بدخول املركز بعد �إبراز نتيجة
فح�ص �سلبية الختبار م�سحة الأنف  ، PCRعرب تطبيق احل�صن ،مع �ضرورة التزام اجلميع
بارتداء الكمامة وتعقيم اليدين طوال فرتة التواجد يف املركز ،على �أن ي�ستثنى املنت�سبون
امل�صابون ب�أمرا�ض مزمنــة من احل�ضور �إىل املراكز� ،إ�ضافة �إىل التزام العاملني يف املراكز
ب�إجراء فح�ص م�سحة الأن��ف �أ�سبوعياً ،وي�ستثنى من ذلك احلا�صلني على جرعتي اللقاح.
وقررت امل�ؤ�س�سات �أن تكون العودة تدريجياً ،ومق�سمة على ثالث مراحل بواقع ثالثة �أ�شهر
لكل مرحلة� ،إ�ضافة �إىل تنفيذ دورات تدريبية لكافة العاملني باملراكز حول �أعرا�ض فريو�س
كوفيد  19والإجراءات االحرتازية الواجب اتباعها.

النفق ال��د ّوار قبل مغادرتهم �آخر
قاعة .ولأ�صحاب القلوب القوية
من حم ّبي ق�ص�ص الرعب� ،سيتم
ت �ق��دمي ق ��اع ��ة م �ع��ر���ض الرعب
اجلديدة هذا املو�سم تقدّم العديد
م��ن �أك�ثر �أدوات التعذيب غرابة
مت ا�ستخدامها يف ال�سجون عرب
الع�صور.

الإمارات لل�سحوبات تعلن :
امل�شرتك خالق داد يفوز مببلغ
 777,777درهم �إماراتي

ق �ب��ل � 10أ ّي � � ��ام ف �ق��ط م ��ن عيد
ميالده ال�سابع والع�شرين� ،أدخلت
��س�ح��وب��ات الإم � ��ارات ،وه��ي �شركة
جتارية وفعاليات مقرها الإمارات
العربية املتحدة ،الفرحة على قلب
امل�شرتك الباك�ستاين ،خالق داد،
ليحظى بذكرى مولدٍ لن ين�ساها
�أب �دًا� ،إذ �أعلنت ال�شركة عن فوزه
بجائزة مالية قدرها 777,777
درهم �إماراتي ،بعد مطابقته �ستة
من �أ�صل الأرق��ام ال�سبعة الفائزة
يف �سحبها الأ�سبوعي الأ ّول.
ل �ه��ذا ويف تعليق ل��ه ،ق��ال خالق:
هذا مبلغ كبري ج�دًا بالن�سبة يل،
و� �س �ي �� �س��اع��دين يف ت�غ�ي�ير حياتي
ب�شكل جذريّ .

حملة �أبارث للت ّربع ب�ألعاب الأطفال جتمع �أكرث من  6,000لعبة
ربع ب��الأل�ع��اب ،والتي
مت ّكنت حملة �أب��ارث للت ّ
�أطلقتها عالمة �أب��ارث الإيطالية بالتعاون مع
ن� ��ادي �أب � ��ارث دب� ��ي ،و ،TOYIT.TODAY
وح�ل�ب��ة دب��ي �أوت� � ��ودروم ،وال��وط�ن�ي��ة لل�سيارات،
وم��در� �س��ة ه ��وراي ��زون الإجن �ل �ي��زي��ة ،م��ن جمع
�أك�ث�ر م��ن  6,000لعبة ��س�ي�ت� ّم ت��وزي�ع�ه��ا على
الأطفال الأق� ّل حظاً من خالل م�ؤ�س�سة تراحم
اخلريية� .أبارث جزء من جمموعة �ستيالنتي�س
وه��ي واح��دة من عالمات الأداء العايل املحببة
متخ�ص�صة يف �إنتاج
يف ق�ط��اع ال���س�ي��ارات وه��ي
ّ
ال�سيارات عالية الأداء وال�سيارات الريا�ضية مثل
�أبارث  595كومبيتيزيوين.
وق��د دع��ت ه��ذه احلملة املجتمع الإم��ارات��ي �إىل
برع ب��الأل �ع��اب اجل��دي��دة �أو امل�ستعملة عرب
ال �ت� ّ
املن�صة
م��وق��ع ،www.Toyit.Today
ّ
ال��رق�م�ي��ة املتخ�ص�صة يف م�ستلزمات الأطفال امل�ستعملة ،من خالل
�إي�صال الألعاب �إىل حلبة دبي �أوتودروم �أو �صالة عر�ض الوطنية لل�سيارات
�أو نادي املرابع العربية للجولف للح�صول على فر�صة اللعب مع �أبارث

الق�صباء ت�أخذ زوارها يف رحلة �إىل بالد
العجائب بعرو�ض م�سرحية م�ش ّوقة للأطفال

على حلبة دبي �أوت��ودروم لأوق��ات من الت�سلية والت�شويق مع �أب��ارث 595
ك��وم�ب�ي�ت�ي��زي��وين .ك�م��ا و��ش�ه��دت م��در��س��ة ه ��وراي ��زون الإجن �ل �ي��زي��ة تكاتف
جمتمعها من ّ
موظفني وط�لاب وعائالتهم جلمع الأل�ع��اب ل�صالح هذه
احلملة الإن�سانية املم ّيزة.

قدمت الق�صباء ،الوجهة ال�سياحية والثقافية والعائلية الرتفيهية
الأبرز يف ال�شارقة ،التابعة لهيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير �شروق،
وبالتعاون مع �إت�ش تو برودك�شنز  ،جمموعة عرو�ض م�سرحية م�ش ّوقة
جتمع بني الرق�صات والأل�ع��اب البهلوانية والفن الأدائ��ي �ضمن عر�ض
م�سرحي للرواية ال�شهرية �ألي�س يف بالد العجائب  ،التي تعد من بني
�أ�شهر الروايات اخليالية يف العامل للكاتب لوي�س كارول.
تتمحور ال��رواي��ة وامل�غ��ام��رة اخليالية ح��ول البطلة �ألي�س  ،التي تتبع
�أرن�ب�اً � َ
أبي�ض �إىل �أن تقع يف جحره العميق ال��ذي يقودها �إىل ع��امل �آخر
خيايل مليء بالكائنات الغريبة� .ستت�ضمن العرو�ض امل�سرحية فيديوهات
وعنا�صر مرئية بر�سوم متحركة يف خلفيات املَ�شاهِ د امل�سرحية ،والتي
تتفاعل م��ع املمثلني واجل�م�ه��ور ب��أ��س�ل��وب ق�ص�صي مم�ت��ع .مت ت�صميم
ه��ذه العرو�ض ب�شكل منا�سب جلميع الأع�م��ار ،ويتميز امل�سرح مبقاعده
املوزعة ب�شكل مريح وبتقنياته ال�سمعية والب�صرية ل�ضمان �أف�ضل جتربة
للعائالت والزوار.

�أزياء موحدة للجن�سني يف �أ�سبوع باري�س
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

قدم امل�صمم البلجيكي راف �سيمونز خالل �أ�سبوع املالب�س اجلاهزة للن�ساء يف باري�س ت�شكيلة خمتلطة وغري حمددة
اجلن�س ،وهي ر�ؤية للمو�ضة يتبناها عدد متزايد من امل�صممني.
وقدّم �سيمونز الذي ان�ضم �أخرياً �إىل ميوت�شيا برادا ،رئي�سة الدار الإيطالية� ،سرتات وتنانري �سوداء بق�صات دقيقة،
وف�ساتني ف�ضفا�ضة ،وقم�صاناً خمططة ب�أكمام طويلة ج��داً ،و�سرتات �ضخمة ،خ�لال عر�ض لت�شكيلة عالمته
التجارية اخلا�صة يف ق�صر برونيار ،املركز القدمي لبور�صة باري�س.
وتنقلت العار�ضات اللواتي انتعلن �أحذية بكعوب عالية �أو �أحذية م�سطحة برباط فوق اجلوارب الطويلة ،يف باحات
الق�صر اخلارجية الذي عك�ست هند�سة �أعمدته ب�أبعادها ب�ساطة االزياء .و�أ�ضفى �سيمونز على ت�صاميمه مل�سة مو�ضة
البانك ومن خالل �أ�ساور على �شكل عظام اليد زينت معا�صم العار�ضات.
وبعدما قدم راف �سيمونز يف املا�ضي ت�شكيالت للرجال يف باري�س ،بات حالياً الوافد اجلديد على رزنامة عرو�ض
�أ�سبوع املو�ضة للمر�أة الباري�سية.
وجعل املدير الفني لدار "باملان" �أوليفييه رو�ستينغ يف ت�شكيلته الأربعاء الرجال يرتدون ت�صاميم تتميز بطياتها،
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تتلقى غرامة لأنها بكت �أثناء جراحة

العثور على حطام �سالح هتلر ال�سري

تعر�ضت ام ��ر�أة �أمريكية لغرامة مالية لأن�ه��ا �أجه�شت
بالبكاء �أثناء عملية جراحية لإزالة �شامة من ج�سمها.
وقامت املر�أة التي مل يذكر ا�سمها احلقيقي ،بن�شر تغريدة
�أرفقت بها �صورة فاتورة وعلقت عليها ب�سخرية قائلة،
�إنها تلقت حكماً مببلغ  11دوال ًرا بعد بكائها �أثناء عملية
جراحية لإزال��ة �شامة من ج�سمها ،وج��اء يف تغريدتها:
"�إزالة ال�شامة 223 :دوال ًرا ،البكاء 11 :دوالراً.
وق ��د مت ت���ص�ن�ي��ف ال�ت�ه�م��ة ع �ل��ى �أن �ه��ا ُت� ْ�ظ � ِه��ر "عاطفة
و�صدم الكثري من رواد التوا�صل االجتماعي
مفرطة”ُ ،
مبا قالته ،وانتقدوا االتهامات الغريبة وغ�ير املعقولة
التي يتعر�ض لها املر�ضى �أث�ن��اء عالجهم يف امل�شايف �أو
العيادات التي يتلقون فيها العالج.
وتلقت املر�أة كثرياً من التعليقات التي تدعمها وتتعاطف
معها وت�سخر م��ن النظام ال�صحي وال��رع��اي��ة ال�صحية
ال�شاملة يف الواليات املتحدة .وكانت هذه فر�صة لعديد
من الرواد النتقاد النظام ال�صحي وعر�ض جمموعة من
امل�شكالت التي حدثت معهم �أثناء عالجهم وا�ستغالل
املر�ضى من قبل بع�ض اجلهات الطبية وامل�ن��اورات التي
ت�ق��وم ب�ه��ا ه��ذه اجل �ه��ات لك�سب امل ��ال م�ن�ه��م ،بح�سب ما
�أوردت �صحيفة مريور �أونالين الربيطانية.

اكت�شف علماء الآثار الربيطانيون �أثناء حفريات �أجروها يف �إقليم
كينت حطاما ل�صاروخ "فاو –  "2البالي�ستي الأملاين.
وق��د در���س العلماء حفرة بعمق � 5أم�ت��ار وعر�ض  13م�ترا حيث
ع�ثروا حتت طبقة من الرتبة على �أج��زاء من حم��رك ال�صاروخ
العامل مبزيج الأك�سجني ال�سائل والكحول.
وك ��ان ف��ري��ق م��ن ع�ل�م��اء الآث� ��ار ب�ق�ي��ادة الأخ��وي��ن ،ك��ول�ين و�شون
والت�ش ،قد در�س يف وقت �سابق مكان �سقوط � 4صواريخ �أخرى� .إال
�أن هذا االكت�شاف �أ�صبح فريدا من نوعه� ،إذ �أن كل �أجزاء املحرك
ال�صاروخي كانت بحالة جيدة.
وقالت �صحيفة "�إك�سربي�س" الربيطانية �إن ال�صواريخ الأملانية
ع ��ادة م��ا ك��ان��ت ت�غ��و���ص يف الأر� � ��ض ب��زاوي��ة  70درج� ��ة ،م��ا جعل
�شظاياها تتطاير �إىل م�سافة بعيدة .لكن ال�صاروخ الذي اكت�شفه
العلماء مل ينق�سم �إىل �أج��زاء .ورمب��ا يعود �سبب ذلك �إىل طبقة
الرمل التي منعت احلطام من التطاير .وقال العلماء �إن عملية
تنظيف وترميم ال�صاروخ �ست�ستغرق عاما واحدا .ويرى العلماء �أن
ال�صاروخ مت �إطالقه يف فرباير عام  1944من هولندا .وي�أملون
باكت�شاف رموز �ست�سمح لهم بتحديد مكان �إنتاجه .يذكر �أن "فاو-
 "2هو �أول �صاروخ بالي�ستي بعيد املدى يف العامل.

قطيع خنازير يف مطار �أم�سرتدام

تنتقم من �سارقة موقف �سيارتها بحركة لئيمة
�أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التوا�صل� ،إقدام
امر�أة على تخريب �سيارة "ت�سال" ،م�ستخدمة مفتاحا.
ور�صدت كامريات املراقبة �سيدة تقوم ب�إحداث خدو�ش يف
�سيارة "ت�سال" ،با�ستخدام مفتاح.
وح�سبما ذك ��رت �صحيفة "ميرتو" ال�بري�ط��ان�ي��ة ،ف�إن
�أم��ان��دا �أوب�ي�ن ا�ضطرت �إىل رك��ن �سيارتها خ��ارج �إحدى
العيادات الطبية ،حيث كانت على موعد مع الطبيب.
وتفاج�أت �أماندا لدى عودتها بخدو�ش يف مركبتها ،تبلغ
تكلفة �إ�صالحها  7650دوالرا .ويف حديث لو�سائل �إعالم
بريطانية ،قالت �أم��ان��دا �إن �إق ��دام ال�سيدة على خد�ش
�سيارتها يعود �إىل تناف�س املر�أتني على ذات املوقف.

ا��س�ت�ق��دم��ت ��س�ل�ط��ات م �ط��ار ��س�خ�ي�ب�ه��ول ب��ال�ع��ا��ص�م��ة الهولندية
�أم���س�تردام قطيعا م��ن اخل�ن��ازي��ر لإب�ع��اد الطيور ع��ن الطائرات،
ح�سبما �أفادت وكالة "نوفو�ستي" الرو�سية .و�أو�ضحت الوكالة �أن
 20خنزيرا مت �إح�ضارها من املزارع املجاورة وتتلخ�ص مهمتها يف
�أكل بقايا ال�شمندر يف حقول املنطقة بعد ح�صاده.
ومب��ا �أن ال�شمندر يعترب ط�ع��ام��ا مف�ضال ل�ل��إوز ال�ب�ري جتذب
احلقول املحيطة باملطار �أ�سرابا كبرية من هذه الطيور ،مما ميثل
خطرا على الطائرات ،حيث �سجلت حوادث حتطم طائرات نتيجة
ا�صطدامها بالطيور.

�أقنع �صديقك بتلقي اللقاح واح�صل على هدية

ميكن للمواطنني ال�سوي�سريني الذين يقنعون �أ�صدقاءهم بتلقي
لقاح الوقاية من كوفيد ،-19الفوز بوجبة جمانية يف مطعم �أو
التمتع بنزهة يف دار �سينما هدية من الدولة.
ي�أتي هذا يف �إطار خطة ت�ستهدف زيادة معدل التطعيم املنخف�ض
يف البالد.
و�شهدت �سوي�سرا عدة احتجاجات مناه�ضة للتطعيم ،ومل يح�صل
 42%من �سكانها البالغ عددهم  8.7مليون ن�سمة على جرعات
التطعيم كاملة بعد ،وه��ي ن�سبة مرتفعة ن�سبياً وفقاً للمعايري
الأوروبية.
وق��ال وزي��ر ال�صحة �آالن بر�سيه يف م�ؤمتر �صحفي يف ب��رن ،وهو
يعلن ما و�صفها بخطة حتفيزية غري عادية" :معدل التطعيم..
ال يزال منخف�ضاً ج��داً ،وهذا يعني �أننا ال ميكننا �إنهاء �إجراءات
احلد من تف�شي املر�ض".
ومبوجب املبادرة ،التي تبلغ تكلفتها  150مليون فرنك �سوي�سري،
�سيطلب من كل �شخ�ص ح�صل على التطعيم حديثاً تر�شيح �شخ�ص
�آخر ميكن �إقناعه بتلقي التطعيم وحينها �سيحول �إىل ر�صيده 50
فرنكاً ميكن �أن يدفعها نقداً يف مطعم �أو دار �سينما.

بيع عمالت نادرة مقابل  1.2مليون دوالر

ع�ضو فريق التمثيل ليز كيت حت�ضر العر�ض الأول لفيلم «عزيزي �إيفان هان�سن» يف لو�س �أجنلو�س  ،كاليفورنيا.رويرتز

ت�شغيل �أطول �سلك كهربائي مزاد على لوحات �أ�سطورة املالكمة حممد علي طائرة تهبط و�سط
ت�ستعد مدينة نيويورك الأمريكية هذا الأ�سبوع ال�ست�ضافة مزاد
حتت املياه يف العامل
تعر�ض طريق �سريع
فيه جمموعة نادرة من الر�سوم واللوحات للمالكم الأمريكي حممد علي

ُو�� �ض ��ع يف اخل ��دم ��ة �أط� � ��ول �سلك
ك �ه��رب��ائ��ي حت ��ت امل� �ي ��اه يف العامل
ي��رب��ط ال �ن��روج ب��امل�م�ل�ك��ة املتحدة
وي�شكل خ� ّ�ط �أم��ان �إ�ضافيا لإمداد
بريطانيا بالطاقة يف خ�ض ّم ارتفاع
�سعر الغاز و�ش ّح الوقود.
��س�ي�ب��د�أ ت�شغيل اخل � ّ�ط الكهربائي
حتت املياه الذي ميت ّد على حوايل
 720كيلومرتاً بقدرة ق�صوى تبلغ
 700م �ي �غ��اواط ع �ل��ى �أن ترتفع
تدريجاً لتبلغ خ�لال ثالثة �أ�شهر
 1400م �ي �غ��اواط .وق��ال��ت �شركة
 National Gridال �ت��ي ت�ش ّغل
�شبكة الكهرباء الربيطانية ومتلك
ن�صف الأ�سهم يف ّ
اخلط الكهربائي
اجلديد �إىل جانب �شركة Stattnet
ل�ل�ك�ه��رب��اء ال�ن�روج �ي��ة�" ،سيتمكن
ّ
خط  North Sea Linkبقدرته
ال�ك��ام�ل��ة ،م��ن ت�غ��ذي��ة  1,4مليون
منزل بالكهرباء" .و�سيكون ب�إمكان
امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة ت ��زوي ��د ال�ن��روج
ال �ط��اق��ة ال��ري �ح �ي��ة ع �ن��دم��ا تنتج
ف��ائ���ض�اً وك��ذل��ك �ستتمكن الدولة
اال�سكندينافية من �إر�سال فائ�ضها
م ��ن ال �ط��اق��ة امل��ائ �ي��ة لربيطانيا
ب�ه��دف امل���س��اع��دة يف تلبية الطلب
وخ �ف ����ض �أ� �س �ع��ار الإم � � � ��دادات من
اجلانبني .وتعتزم اململكة املتحدة
التي ت�ست�ضيف اعتباراً من �أواخر
ت �� �ش��ري��ن الأول�/أك � �ت� ��وب� ��ر م�ؤمتر
الأط � � � � ��راف ل �ل �م �ن ��اخ ،COP26
حتقيق احل �ي��اد ال�ك��رب��وين بحلول
العام  2050وي�ساهم ه��ذا ال�سلك
ال �ك �ه��رب��ائ��ي اجل ��دي ��د يف الإم � ��داد
بالطاقة دون الت�سبب بانبعاثات
ثاين �أك�سيد الكربون.

Sunday

الذي كان يحب الر�سم بني مبارياته.
وتعك�س املجموعة التي ت�ضم  24قطعة ،والعديد منها ب�أ�سلوب الر�سوم
املتحركة وبع�ضها يحمل توقيعه ،اهتمام علي بالدين والعدالة االجتماعية،
كما �أن هناك �أي�ضا بع�ض الر�سوم التي ت�صوره يف احللبة.
وت�شمل املجموعة ل��وح��ة حتمل ا��س��م "�ستينغ الي��ك بي" �أو "�إل�سع مثل
النحلة" ر�سمها حممد علي يف عام � 1978أثناء ت�صوير امل�سل�سل التاريخي
"فريدم رود" (طريق احلرية) الذي قام ببطولته ،وفق ماذكرت هدار
بونهامز للمزادات ،ومن املتوقع �أن حتقق ما بني  40و� 60ألف دوالر عند
عر�ضها للبيع يف اخلام�س من �أكتوبر .ومن بني الأعمال الأخ��رى لوحة
"�أميركا :ال�سجن الكبري" التي تعود �إىل عام  1967و"احلرب يف �أمريكا"
التي تقدر قيمتها مبا ي�تراوح بني  25و � 35ألف دوالر .وذك��رت بونهامز
�أن �شغف علي بالر�سم مل يكن معروفا ب�شكل كبري ،لكنه كان يحب الر�سم
كو�سيلة لال�سرتخاء بعد املباريات �أو التدريب.

خالفات جريان تنتهي بذبح طفل
جرمية ب�شعة �شهدت �أحداثها �إحدى قرى حمافظة �أ�سيوط يف م�صر ،بعد
�أن �أنهت رب��ة منزل حياة طفل ذبحا بال�سكني ،انتقاما من وال��ده ب�سبب
خالفات بينهما.
وبح�سب م�صدر �أمني حتدث �إىل موقع "�سكاي نيوز عربية" ،ف�إن الأجهزة
الأمنية باملحافظة قد تلقت بالغا من �أحد املزارعني ،يفيد بعثوره على جثة
حفيده البالغ من العمر � 10سنوات ،ملقاة يف �أر�ض زراعية خلف م�سكنه،
وبها عدد من الطعنات يف �أنحاء متفرقة من ج�سده ومتزق بالبطن.
و�أ�شار امل�صدر �إىل �أنه من خالل تكثيف التحريات وجمع املعلومات ،تبني �أن
وراء ارتكاب الواقعة ،ربة منزل مقيمة بذات القرية.
و�أ�شارت التحريات �أن م�شادة كالمية وقعت بني املتهمة ووالد املجني عليه،
تطورت �إىل م�شاجرة ،قام خاللها والد املجني عليه ،بالتعدي عليها بال�سب
�أمام �أهايل القرية.
و�أ�ضاف امل�صدر� ،أن املتهمة قررت االنتقام من والد املجني عليه ،من خالل
قتلها للطفل ،حيث ا�ستلت �سالحا �أبي�ض "�سكينا" ،ثم ا�ستدرجت الطفل
�أثناء لهوه �أمام م�سكنه ،وقادته �إىل قطعة �أر�ض زراعية ،ثم وجهت له عدة
طعنات ،لقي على �إثرها م�صرعه يف احلال.

وث��ق مقطع فيديو حلظة هبوط
ا� � �ض � �ط� ��راري ل� �ط ��ائ ��رة �صغرية
احل �ج��م ع �ل��ى ط��ري��ق م ��زدح ��م يف
والية مي�شيغان الأمريكية.
وا�ضطرت الطائرة التي كان على
متنها رجالن ،للهبوط على طريق
�سريع ،ب�سبب م�شكالت فنية بها.
وح��ذرت ال�شرطة بعد الإب�لاغ عن
ه �ب��وط ال �ط��ائ��رة ،ال �� �س �ي��ارات من
جتنب املرور يف الطريق الذي �شهد
احل��ادث��ة ،ح�سبما ذك��رت �صحيفة
"ديلي ميل" الربيطانية.
و�أ�شار بيان �صدر عن ال�شرطة �إىل
�أن عملية الهبوط مل تت�سبب ب�أي
�إ�صابات �أو حوادث.

ذك��رت �صحيفة الغارديان الربيطانية� ،أن��ه بيعت مئات
العمالت الذهبية النادرة ،عرث عليها داخل جدران ق�صر
فرن�سي بعيد ،باملزاد العلني ب�أكرث من مليون يورو.
وبح�سب ال�صحيفة ،مت اكت�شاف  239قطعة من الذهب،
مت �صكها قبل الثورة الفرن�سية ،عرث عليها عند جتديد
العقار بالقرب من كيمرب يف منطقة بريتاين الغربية يف
ال�شمال الغربي لفرن�سا ،ح�سبما قاله البائعون يف املزادات
يف ( .)Ivoir،Deloysواحتفظت الأ�سرة املالكة للعقار
ب�أربع عمالت معدنية كهدايا تذكارية ،وطرحت الباقي
يف مزاد يف بلدة �أجنيه الغربية.
وكان ذلك الكنز الذي يت�ألف من  239قطعة ذهبية قد
عرث عليه خالل �أعمال �صيانة يف العام  2019يف ق�صر
يف �إقليم فيني�ستري غربي فرن�سا ،بح�سبما �أف��اد به دار
امل��زاد .وتعود تلك العمالت الذهبية �إىل عهدي امللكني
الفرن�سيني لوي�س الثالث ع�شر ،ولوي�س الرابع ع�شر.
ك ��ان م��ن امل �ق��رر ت�ق��ا��س��م ال �ع��ائ��دات ب�ي�ن م��ال�ك��ي العقار
واحلرفيني الثالثة الذين عرثوا على الذهب.

خيبة �أمل من لعبة �إي فوتبول ب�سبب �أخطاء
�أ�صيب هواة �ألعاب الفيديو لكرة القدم بخيبة �أمل من
اللعبة املجانية التي �أطلقتها �شركة "كونامي" اليابانية
�سعياً منها �إىل مناف�سة "�إلكرتونيك �آرت�س" الأمريكية
ال��رائ��دة ب�لا م�ن��ازع يف ه��ذا ال�ن��وع م��ن خ�لال �سل�سلتها
"فيفا"� ،إذ �شكا امل�ستخدمون ما تت�ضمنه من �أخطاء
ور�سوم غرافيكية و�صفوها ب�أنها "فظيعة".
و�أكدت املجموعة اليابانية يف بيان �أ�صدرته اجلمعة �أنها
"تقبل" التعليقات التي تلقتها ،واعد ًة "مبحاولة �إجراء
حت�سينات".
وك��ان��ت "كونامي" �أع �ل �ن��ت خ�ل�ال ال���ص�ي��ف اعتزامها
�إ� � �ص� ��دار "�إي فوتبول" يف حم ��اول ��ة ل �ل �ح �ف��اظ على
ح�ضورها يف ال�سوق يف مواجهة اللعبة املربحة التي
�أ� �ص��درت "�إلكرتونيك �آرت�س" �أح��دث �أج��زائ�ه��ا "فيفا
 "22اجلمعة ،مع �أن لعبة ال�شركة اليابانية ال تتمتع
مب �� �س �ت��وى ال�تراخ �ي ����ص ن�ف���س��ه (م ��ن ح �ي��ث الأ�سماء
احلقيقية لالعبني وال�ف��رق وامل�لاع��ب وم��ا �إىل ذلك)،
وال بالقدرات الت�سويقية عينها.

وا�ستعا�ضت ال�شركة اليابانية عن اال�سم القدمي للعبتها
وه��و "برو �إيفولو�شن �سوكر" بعنوان "�إي فوتبول"
العتبارها �أنه �أكرث �شعبية .وراهنت من جهة �أخرى على
توفري اللعبة جماناً عرب �أجهزتها و�أجهزة الكمبيوتر
والهواتف الذكية اعتباراً من اخلمي�س ،توخياً لتحقيق
�أو�سع قدر من االنت�شار.
�إال �أن اللعبة تعر�ضت غ��داة �إ��ص��داره��ا الن�ت�ق��ادات من
العبني ك�ثر ع�بر ال�شبكات االجتماعية �أخ ��ذوا عليها
�شكلها الغرافيكي و�صعوبة حركيتها.
وم��ن �أ��ص��ل �أك�ث�ر م��ن ع�شرة �آالف تعليق حتى �صباح
اجلمعة على من�صة "�ستيم" ،اقت�صرت ردود الفعل
الإيجابية على  9يف املئة فح�سب.
وقال �سريكان توتو من �شركة التحليل "كانتان غاميز"
يف طوكيو لوكالة فران�س بر�س "يبدو �أن كونامي �أطلقت
اللعبة دون الت�أكد من تلبية معايري اجلودة الأ�سا�سية"،
م�شبها ردود الفعل على اللعبة بتلك ال�ت��ي واجهتها
"�سايرببانك  "2077لدى �إ�صدارها العام الفائت.

خنزيران ب ّريان يهاجمان
�شاكريا وابنها!
ك�شفت الفنانة العاملية�شاكريا عن حادث تعر�ضت له وابنها �أثناء قيامهما
بنزهة يف الغابة ،ون�شرت مقطع فيديو عرب ح�سابها اخلا�ص على موقع
التوا�صل االجتماعي قالت فيه �أن خنزيران بريان هاجماها هي وابنها
ميالن البالغ من العمر � 8سنوات ،يف حديقة احليوان يف بر�شلونة.
وا�ستعر�ضت �شاكريا ما �سببه هجوم اخلنزيران ،م�ؤكدة �أنهما دمران
كل �شيء يف حقيبتها حتى تلفونها املحمول� ،إال �أنها مل تعط الكثري من
التفا�صيل ،حتى �أنها مل تذكر تاريخ وقوع احلادث ،ومل تتعر�ض لأي �أذى
ج�سدي ال هي وال ابنها.

متحف ي�سرتجع تاريخ
العبودية يف الواليات املتحدة
افتتح يف والي��ة �أالباما الأمريكية
متحف ي�سلط ال�ضوء على الف�صل
ال �ع �ن �� �ص��ري ال � ��ذي � �ش �ه��ده تاريخ
الواليات املتحدة ويف الوقت نف�سه
على جوانب الالم�ساواة القائمة
ال � �ي ��وم ،م �ق �ي �م��ا راب � �ط � �اً مبا�شراً
بينهما.
يقع متحف "ليغا�سي ميوزمي"،
وهو امتداد مل�شروع �أك�ثر توا�ضعا
�أطلق �سنة  2018يف مبنى قدمي
يف مدينة مونتغومري حيث كان
يُكد�س يف املا�ضي الأ�سرى الأفارقة
قبل بيعهم كعبيد.
وي�ق��ول امل ��روج للم�شروع املحامي
وال �ن��ا� �ش��ط ب ��راي ��ن �ستيفن�سون
لوكالة فران�س بر�س "�إنه متحف
ع� ��ن ت� ��اري� ��خ ال � ��والي � ��ات املتحدة
يتمحور حول العبودية ونتائجها
�إذ مل ت�سهم �أي م�ؤ�س�سة �أخرى بهذا
القدر يف �صوغ اقت�صادنا و�سيا�ستنا
وبنانا االجتماعية و�شخ�صيتنا".
ل� �ك ��نّ امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات ال�ت�رب ��وي ��ة يف
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال ت�ع� ّل��م تاريخ
ال�ع�ب��ودي��ة ب���ص��ورة ج�ي��دة ،بح�سب
� �س �ت �ي �ف �ن �� �س��ون ال � � ��ذي ي � �ق ��ول �إن
"كثريين ال يعلمون ان  12مليون
� �ش �خ ����ص ُخ �ط �ف ��وا م ��ن �إفريقيا
واقتيدوا �إىل �أمريكا و�أن مليوين
�شخ�ص ماتوا خالل نقلهم".
وي��رم��ي امل�ت�ح��ف ،وه��و الأول من
نوعه بح�سب �ستيفن�سون� ،إىل �سد
ه��ذا ال�ف��راغ وال��دف��ع ب��اجت��اه حالة
"وعي" حتمل الأم�يرك�ي�ين على
االلتزام يف مكافحة موا�ضع انعدام
امل�ساواة احلالية.

