الإمارات ت�ؤيد بيان وزارة اخلارجية ال�سعودية
بخ�صو�ص جرمية اغتيال جمال خا�شقجي

�ص 02

تنمية املجتمع :حملة تطعيم كبار املواطنني
ت�شهد �إقباال متزايدا على م�ستوى الدولة

•• ابوظبي-وام:

�أي��دت دول��ة الإم���ارات بيان وزارة اخلارجية يف اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة بخ�صو�ص جرمية اغتيال ال�صحفي ال�سعودي جمال خا�شقجي.
و�أع��رب��ت وزارة اخلارجية والتعاون ال��دويل عن ثقتها وت�أييدها لأحكام
الق�ضاء ال�سعودي والتي ت�ؤكد التزام اململكة بتنفيذ القانون ب�شفافية وبكل
نزاهة ،وحما�سبة كل املتورطني يف هذه الق�ضية.
و�أك���دت ال���وزارة وقـ ـ ــوف الإمـ ــارات العربية املتحدة التـ ــام م��ع اململك ــة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة يف جهودها الرامية ال�ستقرار و�أمن املنطقة،
ودورها الرئي�سي يف حمور االعتدال العربي ولأمن املنطقة ،م�شددة على
رف�ض �أي حماوالت ال�ستغالل هذه الق�ضية �أو التدخل يف �ش�ؤون اململكة
الداخلية.
مواقــيت ال�صالة
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بتوجيهات رئي�س الدولة وبعد الت�شاور مع حممد بن زايد:

حممد بن را�شد يعلن عن تعيينات جديدة يف حكومة الإمارات

•• ابوظبي-وام:

�أع���ل���ن ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئ��ي�����س ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي «رع����اه اهلل»
ع��ن تعيينات ج��دي��دة يف حكومة
الإم����ارات ،وذل��ك بتوجيهات من
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" وبعد الت�شاور مع
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حممد
ب����ن زاي������د �آل ن���ه���ي���ان ويل عهد
�أب���وظ���ب���ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى
للقوات امل�سلحة .وتف�صي ً
ال �أعلن
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حممد
ب��ن را���ش��د �آل م��ك��ت��وم ع��ن تعيني
م��ع��ايل ح��م��د م��ب��ارك ال�شام�سي
الأم�ي�ن ال��ع��ام ال�سابق للمجل�س
الأع��ل��ى ل��ل��ب�ترول وزي���ر دول���ة يف
حكومة دول��ة الإم����ارات ،وتعيني
م���ع���ايل خ��ل��ي��ف��ة ���س��ع��ي��د �سليمان
رئي�ساً ملرا�سم نائب رئي�س الدولة
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء بدرجة
وزي����ر .ومت��ن��ى ���س��م��وه لهما دوام
التوفيق والنجاح يف �أداء مهامها،

الو�ساطة الرباعية ..هل تنجح
يف حل �أزمة �سد النه�ضة؟

�ص 19

لإعادة بناء يف ال�صيف

بدعم من مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية

اكتمال املرحلة الإن�شائية الأوىل ملركز جمدي يعقوب العاملي للقلب بالقاهرة
•• دبي-وام:

اكتملت امل��رح��ل��ة الإن�����ش��ائ��ي��ة الأوىل م��ن م�شروع
مركز جمدي يعقوب العاملي للقلب يف العا�صمة
امل�صرية ال��ق��اه��رة ،وال���ذي �أع��ل��ن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دب���ي ،رعاه
اهلل ،يف فرباير  2020ر�صد ريع احلفل اخلتامي

ملبادرة �ص ّناع الأمل والتي بلغ حوايل  360مليون
جنية م�صري ل�صالح بنائه من �أجل توفري العالج
امل��ج��اين ملر�ضى القلب يف م�صر وال��ع��امل العربي
وحتديداً الأطفال.
ويخ�ص�ص امل�ست�شفى اجلديد  60%من عملياته
اجل���راح���ي���ة ،ال��ت��ي ���س��ت��ت��ج��اوز  12,000عملية
�سنوياً ،للأطفال جماناً.
(التفا�صيل �ص)3

مظاهرة النه�ضة

�أجرت  185,599فح�صا ك�شفت عن � 3,434إ�صابة

مع ظهور �صراعات ال�شارع:

«ال�صحة» تعلن �شفاء  2,171حالة جديدة من كورونا

•• ابوظبي-وام:

وموا�صلة م�سرية اخلري والعطاء
يف خدمة الوطن.
و����ش���غ���ل م����ع����ايل ح���م���د م���ب���ارك
ال�شام�سي من�صب الأمني العام يف

املجل�س الأعلى للبرتول ،2014
يف حني �شغل معايل خليفة �سعيد
�سليمان من�صب مدير عام دائرة
الت�شريفات وال�ضيافة يف دبي.

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن تقدمي
 81,790ج��رع��ة م��ن ل��ق��اح ك��وف��ي��د  19خالل
ال�����س��اع��ات ال���ـ  24امل��ا���ض��ي��ة وب���ذل���ك ي��ب��ل��غ جمموع
اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 6,015,089
جرعة وم��ع��دل ت��وزي��ع اللقاح  60.82جرعة لكل
� 100شخ�ص .ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة
ل��ت��وف�ير ل��ق��اح #كوفيد 19و���س��ع��ي��اً �إىل الو�صول
�إىل املناعة املكت�سبة الناجتة ع��ن التطعيم والتي
�ست�ساعد يف تقليل �أع��داد احل��االت وال�سيطرة على
فريو�س كوفيد.19
م��ن جهة �أخ���رى ومتا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة
ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق الفحو�صات
يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد "19 -

رف���ع���ت ق�����وة امل����ه����ام امل�������ش�ت�رك���ة يف
ال��ع��راق م�ستوى التهديد لأف���راد
اخلدمة الأمريكية يف العراق �إىل
�أع��ل��ى م�����س��ت��وى ،يف ح�ين مت و�ضع
املتعاقدين الأمريكيني يف قاعدة
بلد اجلوية يف حالة ت�أهب ق�صوى
خ���و ًف���ا م���ن ال�����رد ع��ل��ى ال�ضربات
اجلوية الأمريكية يف �سوريا ،وف ًقا
مل�صدرين مطلعني على اخلطوة
�أبلغا قناة فوك�س نيوز.
وق���د ت�����س��ت��م��ر ح��ال��ة ال��ت���أه��ب عدة
�أي�������ام وت���ع���ت�ب�ر �إج��������راء اح��ت�راز ًي����ا
روت��ي��ن�� ًي��ا ن��ظ�� ًرا ل��ل��ظ��روف احلالية
على الأر���ض .وقال م�صدر �آخر �إن
حماية قوات التحالف هي الأولوية
الأوىل ،ل���ذا ف�����إن رف���ع م�ستويات
حماية القوة �أمر حكيم.
ويف ق��اع��دة بلد اجل��وي��ة ،مت اتخاذ
ق������رار م��ن��ف�����ص��ل م����ن ق���ب���ل �شركة
 ،Sallyport Globalوهي �شركة
متعاقدة مع احلكومة الأمريكية،
ب��و���ض��ع امل��ق��اول�ين الأم�يرك��ي�ين يف
حالة ت���أه��ب ق�صوى ،ح�سبما قال
م�صدر مطلع.
�إىل ذل��ك ،ق��ال الرئي�س الأمريكي
ج��و ب��اي��دن �إن ال�����ض��رب��ات اجلوية

بايدن يتحدث اىل جنوده خالل جولته التفقدية يف والية تك�سا�س (رويرتز)
الأم�يرك��ي��ة يف ���ش��رق ���س��وري��ا يجب و�إيران حول امللف النووي االيراين يختارهما.
م���ن ج��ه��ت��ه ،ق����ال امل���ت���ح���دّث با�سم
�أن ت��ن��ظ��ر �إل��ي��ه��ا �إي�����ران ع��ل��ى �أنها والعودة اىل طاولة املفاو�ضات.
وق��ال البيت الأبي�ض �إ ّن الواليات البنتاغون جون كريبي� ،إ ّن طائر َتي
حتذير.
وا���ض��اف بايدن خ�لال جولة له يف املتحدة بعثت ر�سالة ال لب�س فيها �إف � -15إي م��ن ط���راز �سرتايك
�إيغلز �أ�سقطتا �سبع ذخائر دقيقة
تك�سا�س لتف ّقد الأ���ض��رار الناجمة عرب �ش ّنها الغارات.
ع��ن عا�صفة �ضربت املنطقة «لن وق��ال��ت امل��ت��ح��دث��ة ج�ين ���س��اك��ي �إ ّن التوجيه اخلمي�س على من�ش�آت يف
ُت��ف��ل��ت��وا م���ن ال���ع���ق���اب .اح�������ذروا» ،الرئي�س جو بايدن يبعث ر�سال ًة ال �شرق �سوريا ت�ستخدمها جمموعات
لب�س فيها ب�أ ّنه �سيتح ّرك حلماية م�س ّلحة يُعتقد �أ ّن��ه��ا وراء �سل�سلة
موجها حتذيره اىل طهران.
وت���أت��ي ال�����ض��رب��ات ال��ت��ي ن����دّدت بها الأم�يرك�� ّي�ين .وعندما يت ّم توجيه ه��ج��م��ات ���ص��اروخ�� ّي��ة ع��ل��ى القوّات
دم�����ش��ق وح��ل��ي��ف��ت��ه��ا م��و���س��ك��و ،على التهديدات ،يكون له ّ
احلق يف ا ّتخاذ الأمريك ّية يف العراق.
خلف ّية تو ّتر بني الواليات املتحدة �إجراء يف الوقت والطريقة اللذين وو���ص��ف كريبي يف بيان ال�ضربات

ب�أنها دفاعية ،مو�ضحاً �أنها دمّرت
ب��ن��ى حت��ت�� ّي��ة ع�����دّة ت��ق��ع يف نقطة
ح���دودي���ة ت�ستخدمها ميلي�شيات
م��دع��وم��ة م���ن �إي�������ران ،وحت���دي���داً
كتائب ح��زب اهلل و�سيد ال�شهداء،
املن�ضويان يف احل�شد ال�شعبي.
و�أح�صى املر�صد ال�سوري حلقوق
االن�سان  22قتي ً
ال على الأق ّل من
ف�صائل ع��راق�� ّي��ة م��وال��ي��ة لإي����ران،
غالب ّيتهم من كتائب حزب اهلل.
وو�صفت كتائب حزب اهلل يف بيان،
ال�ضربة الأمريك ّية ب�أ ّنها "جرمية
ن��ك��راء خم��ال��ف��ة ل��ل��ق��ان��ون ال���دويل
وم�ستهينة ب�����س��ي��ادة ال���ع���راق ،كما
اعتربتها عدواناً همجياً ي ّ
��دل بال
�أدنى ّ
�شك �أ ّن ال�سيا�سات الأمريك ّية
غ
تت
ال
�شعوبنا
��اه
جت
ة
العدوان ّي
يرّ
بتغيرّ �إدارتها.
تن�شر ال�سلطات العراقية احل�شد
ال�����ش��ع��ب��ي ،وه����و ائ���ت�ل�اف ف�صائل
عراقية ب��ارزة �شبه ع�سكرية ،على
طول احل��دود املتداخلة مع �سوريا
منذ الإعالن يف العام  2017عن
االن��ت�����ص��ار ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م داع�������ش .
وتنفي قيادة احل�شد عمل ف�صائلها
خ���ارج ال���ع���راق ،ل��ك ّ��ن مقاتلني من
جمموعات من�ضوية فيه ي�شاركون
يف القتال داخل �سوريا.

•• الرباط-وكاالت:

رد �صادم من ال�صحة العاملية ب�ش�أن جوازات �سفر كورونا

•• دم�شق-وكاالت:

•• وا�شنطن-وكاالت:

تو�صية برتخي�ص لقاح ثالث م�ضاد لكوفيد 19 -يف الواليات املتحدة

•• عوا�صم-وكاالت:

ح�����ذرت م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة العاملية
ال��������دول الأوروب�������ي�������ة م����ن اعتماد
ج��������وازات ���س��ف��ر ك����ورون����ا لت�سهيل
���س��ف��ر الأوروب����ي��ي�ن خ��ل�ال العطلة
ال�صيفية.
وات���ف���ق���ت دول �أوروب����ي����ة ع��ل��ى بدء
�إ���ص��دار ج���وازات �سفر ك��ورون��ا قبل
ح��ل��ول مو�سم ال��ع��ط�لات ال�صيفية
ل��ت�����س��ه��ي��ل اال����ص���ط���ي���اف ،ح�����س��ب ما
نقلت �صحيفة ال�صن الربيطانية.
و���س��ت�����ص��ب��ح ه���ذه اجل������وازات �شرطا
ج��دي��دا لل�سفر ،ح��ي��ث ي��ت��وج��ب �أن
يكون الراغب بالتنقل حا�صال على
اللقاح �ضد فريو�س كورونا م�سبقا.
وقالت مفو�ضية االحت��اد الأوروبي
�إن��ه��ا �ستحتاج ح��وايل ثالثة �أ�شهر
لإن�����ش��اء الأ���س��ا���س ال��ف��ن��ي مل��ث��ل هذه
الوثائق.
�إال �أن م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة العاملية
رف�ضت ه��ذه اجل����وازات ،وق��ال��ت �إن

طاقم طبي بريطاين يقدم اللقاح لكبار ال�سن يف منازلهم (رويرتز)
ال��غ��م��و���ض ال ي����زال ي��ح��ي��ط مبدى �إىل ذل�����ك� ،أو�����ص����ت جل��ن��ة �صحية
فعالية اللقاحات املتوفرة حاليا يف �أم�يرك��ي��ة ،ب���إ���ص��دار ترخي�ص لقاح
ث���ال���ث م�������ض���اد ل���ف�ي�رو����س ك���ورون���ا
وقف انت�شار كوفيد.-19
وت���اب���ع���ت :ال��ت��ط��ع��ي��م التف�ضيلي امل�ستجد ،مما ميهد الطريق لزيادة
للم�سافرين مي��ك��ن �أن ي�����ؤدي �إىل املعرو�ض من اللقاحات التي ي�شتد
ع����دم ك��ف��اي��ة �إم���������دادات اللقاحات الطلب عليها يف الواليات املتحدة.
للفئات ال�سكانية ذات الأولوية التي وال��ل��ق��اح اجل���دي���د ،وه���و م��ن �إنتاج
جون�سون �أند جون�سون للأدوية
تعترب معر�ضة خلطر كورونا.

ال�شابي :النه�ضة ق ّررت الدخول يف مواجهة مع الدولة!

واملخالطني لهم وعزلهم �..أعلنت الوزارة عن �إجراء
 185,599فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ 24
املا�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  3,434حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة،
وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 388,594
حالة.كما �أعلنت الوزارة عن وفاة  15حالة م�صابة
وذل����ك م���ن ت���داع���ي���ات الإ����ص���اب���ة ب��ف�يرو���س كورونا
امل�ستجد،كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  2,171حالة
جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد «كوفيد -
 »19وتعافيهم التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيهم
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولهم امل�ست�شفى.

بايدن :ال�ضربات اجلوية حتذير لإيران

دع��ا رئي�س جمل�س ال��ن��واب الليبي
ع���ق���ي���ل���ة �����ص����ال����ح ،خ���ل��ال م����ؤمت���ر
�����ص����ح����ف����ي م�����������ش��ت��رك م�������ع وزي�������ر
اخلارجية املغربي نا�صر بوريطة،
عقد بالعا�صمة املغربية الرباط،
رئي�س ال��وزراء الليبي اجلديد عبد
احل��م��ي��د دب��ي��ب��ة ل��ع��ر���ض ت�شكيلة
حلكومة م�صغرة تتمتع بالكفاءة
وال����ن����زاه����ة م����ع م����راع����اة التوزيع
اجلغرايف العادل للمنا�صب .ونفى
�صالح �أي معار�ضة م�سبقة لت�شكيل
احلكومة املقبلة ،م���ؤك��داً على منح
الثقة للحكومة �إذ قدمت بال�شكل
املنا�سب ،كما �أعرب عن رغبته يف �أن
تكون «حكومة م�صغرة» لق�صر مدة
توليها ال�سلطة ،بح�سب تعبريه.
وف�شل دبيبة ،اخلمي�س ،يف ت�سمية
�أع�ضاء حكومة ط��ال انتظارها ما
�أث����ار ت�����س��ا�ؤالت ب�����ش���أن م��ا �إذا كانت
ح��ك��وم��ت��ه االن��ت��ق��ال��ي��ة ق������ادرة على
توحيد الف�صائل الليبية.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

 40صفحة -الثمن درهمان

القوات الأمريكية تت�أهب يف العراق عقب �ضربة يف �سوريا

عقيلة �صالح يدعو دبيبة
ل��ع��ر���ض ح��ك��وم��ة م�صغرة
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�أخبار الإمارات

ق��ت��ل��ى وج���رح���ى ب��ان��ف��ج��ار
لغمني بريف حماة ال�شرقي

توا�صل خملفات احلرب ال�سورية
ح�����ص��ده��ا لأرواح ال�������س���وري�ي�ن يف
مناطق متفرقة ،وال�سيما �ضمن
ري��ف حماة ال�شرقي ال��ذي ي�شهد
انفجار �ألغام ب�شكل يومي خملفاً
خ�سائر ب�شرية بني قتلى وجرحى.
ويف ه����ذا ال�����س��ي��اق ،وث����ق املر�صد
ال�����س��وري مقتل م��واط��ن��ة و�إ�صابة
�أخ��رى ب��ج��راح ،ج��راء انفجار لغم
�أر�����ض����ي يف م��ن��ط��ق��ة ���س��د ال�سيب
بريف حماة ال�شرقي ،كما ق�ضى
� 5أ�شخا�ص و�أ�صيب � 11آخرون
ب���ج���روح م��ت��ف��اوت��ة ج����راء انفجار
لغم �أر�ضي �أي�ضاً قرب قرية ر�سم
الأحمر �شرقي حماة.
ووفقاً مل�صادر املر�صد ال�سوري ف�إن
القتلى واجلرحى جميعهم عمال
يعملون على جمع م��ادة «الكم�أة»
التي تنمو يف املناطق التي تتعر�ض
لأم����ط����ار غ���زي���رة وت���ب���اع ب�أ�سعار
باهظة.

•• الفجر -تون�س:

اعترب نور الدين الطبوبي �أمني عام االحتاد العام التون�سي لل�شغل� ،أم�س
ال�سبت� ،أ ّن ال�ساحة ال�سيا�سية بتون�س ت�شهد عودة لال�ستقطابات الثنائية،
و�أ ّنه كان من الأوىل التخلي عن املناكفات ال�سيا�سية و�إيجاد حلول بعيدا
عن �صراعات ال�شارع.
ونقلت �إذاعة (�شم�س �أف �أم) عن الطبوبي قوله تعليقا على م�سرية حركة
النه�ضة� ،أ�صبح لدينا منطق ا�ستعرا�ض الع�ضالت وكنا نتمنى �أن يكون
ا�ستعرا�ض الع�ضالت لإيجاد حلول وخمرجات النتظارات ال�شعب ،الفتا
اىل �أ ّن احل ّل اليوم يتمثل يف اجللو�س �إىل نف�س الطاولة.
من جهته ،حذر ع�ضو جمل�س رئا�سة حزب �أمل� ،أحمد جنيب ال�شابي� ،أم�س،
من خطورة الأو�ضاع التي �آل �إليها امل�شهد ال�سيا�سي املت�أزم يف البالد وما
�أ�صبح يهدد ا�ستقرارها و�أمنها القومي ،حممال حركة النه�ضة م�س�ؤولية
ما قد ت�ؤول �إليه الأو�ضاع يف ظل ما و�صفه بـا�ستعرا�ض قوة ع�ضالتها ،عرب
دعوة �أن�صارها للخروج �إىل ال�شارع للتظاهر( .التفا�صيل �ص)11

ق�ضايا باجلملة والتق�سيط:

هل �سيذهب ترامب وعائلته �إىل ال�سجن؟
•• الفجر -ن��ورم��ان لي�سرت
-ترجمة خرية ال�شيباين

هذا هو ال�س�ؤال الآن بعد �أن قررت
املحكمة العليا يف الواليات املتحدة
بالإجماع �أن يقوم دونالد ترامب
بت�سليم وثائق حما�سبته �إىل املدعي
ال��ع��ام ملنطقة مانهاتن اجلنوبية
ال��ذي يحقق يف خمالفاته املالية
املحتملة وخمالفات �أ�سرته.
ع��ام  ،2019طلب امل��دع��ي العام
���س��اي��رو���س ف��ان�����س ث��م��ان��ي��ة �أع����وام
م��ن �إق�����رارات ت��رام��ب ال�ضريبية
م��ن �شركته املحا�سبية ال�سابقة،
مازار�س يو ا�س اي.
اذن� ،سيتلقى املحققون ال�سجالت

الثالثي يف ورطة االب
ال�����ض��ري��ب��ي��ة وال���ب���ي���ان���ات املالية ب����آراء املحا�سبني ال��ذي��ن �أعدوها،
ل��ت��رام�����ب م����ن����ذ ع�������ام  ،2011وال���ب���ي���ان���ات وامل���ع���ل���وم���ات املالية
والتي كان يحاول �إخفاءها عنهم الأولية الأ�سا�سية ،والتي قد تكون
ل�����س��ن��وات .ك��م��ا ���س��ي��ت��م تزويدهم حمرجة( .التفا�صيل �ص)15

م�س�ؤولون يرجحون �ضلوع �إيران
يف انفجار ب�سفينة �شحن �إ�سرائيلية
•• القد�س-وكاالت:

ماكرون ...ال ي�سار وال ميني

مع تراجع ما ي�سمى بـ (الأحزاب الكبرية):

ال�سيا�سة اليوم يف كل مكان با�ستثناء الأحزاب ال�سيا�سية!

•• الفجر -رينيه فريغو�سي –ترجمة خرية ال�شيباين

حزب اجلمهوريون ،مثل احلزب اال�شرتاكي يف فرن�سا ،يجدان �صعوبة يف
العثور على ال�صيغة الأقل �سو ًء لت�سمية مر�شحهم الرئا�سي ،لكن كثرية
هي الأ�صوات التي ترتفع ،ب�صدق متفاوت ،لت�أكيد �أنه يجب �أو ًال وقبل
كل �شيء حتديد خط �سيا�سي وا�ضح( .التفا�صيل �ص)13

رج����ح م�������س����ؤول���ون �إ�سرائيليون
وقوف �إيران وراء تفجري �سفينة
���ش��ح��ن مم���ل���وك���ة لإ����س���رائ���ي���ل يف
خليج �سلطنة عمان� ،أم�س االول
ح�سب ما نقله موقع احلرة ،عن
�صحيفة تاميز �أوف �إ�سرائيل.
ون��ق��ل��ت و����س���ائ���ل �إع���ل��ام عربية
ع��ن م�����س���ؤول�ين �إ�سرائيليني ،مل
ت�سمهم ،قولهم �إن��ه��م يعتقدون
�أن �إيران م�س�ؤولة عن االنفجار،
ح�������س���ب ���ص��ح��ي��ف��ة ج�ي�روزال���ي���م
بو�ست.
وك��ان��ت وك��ال��ة �أ�سو�شيتد بر�س،
ذكرت� ،أن انفجاراً وقع على منت
�سفينة �شحن �إ�سرائيلية يف خليج
ال�سلطنة ،التي �شهدت يف الأ�شهر
املا�ضية حوادث مماثلة.

احتجاجات عنيفة يف حمافظة بلو�ش�ستان جنوب �إيران

•• طهران-وكاالت:

�أعلنت حملة الن�شطاء البلو�ش ،ال�سبت  27فرباير ،عن
ا�ستمرار االحتجاجات املتفرقة يف ع��دد من م��دن �إقليم
بلو�ش�ستان ،جنوب �شرق �إي���ران .ون�شرت احلملة �أي�ضاً
�شريط فيديو ملتظاهرين ي�شعلون النار يف مكتب رئي�س
ناحية �آ�شار ،يف مدينة �سرباز ،ويغلقون طريق بنج�شري-
م�ي�رج���اوه ،بح�سب م��ا ذك���ر م��وق��ع �إي����ران �إنرتنا�شونال
الإخباري .وبح�سب احلملة ،ت�ستمر االحتجاجات املتفرقة
يف مدن �سراوان ،و�سوران ،وزاهدان ،وخا�ش ،و�إيران�شهر.
كما �أع��ل��ن تلفزيون �إي����ران� ،أم�����س ال�سبت� ،أن املحافظ
�سيعقد اجتماعاً مع زعماء القبائل يف بلو�ش�ستان.
ويف غ�ضون ذلك ،دعا مولوي عبد احلميد ،خطيب جمعة

�أهل ال�سنة يف زاهدان ،يف خطبة يوم اجلمعة� ،إىل حتقيق
�شامل ونزيه وع��ادل يف �إط�لاق النار على ناقلي الوقود
ومعاقبة اجلناة وفق القانون.
وقال �أي�ضاً �إن تبادل الب�ضائع والوقود عرب حدود �سي�ستان
بلو�ش�ستان كان �ضمن �سبل االلتفاف على العقوبات و�أن
ال�سلطات نف�سها كانت را�ضية عن ذلك.
وكانت االحتجاجات يف بلو�ش�ستان قد بد�أت بعد �أن �أطلقت
ال�شرطة الإيرانية النار على ناقلي الوقود الذين كانوا
ق��د اح��ت��ج��وا على �إغ�ل�اق امل��ع�بر احل����دودي ،ي��وم االثنني
املا�ضي .ومل يو�ضح امل�س�ؤولون يف �إيران �أبعاد �إطالق النار
املبا�شرعلى ناقلي ال��وق��ود ،وم��ع ا�ستمرار االحتجاجات
ح���اول���وا �أن ين�سبوا م��ق��ت��ل ن��اق��ل��ي ال���وق���ود �إىل اجلانب
الباك�ستاين.
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دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي تكثف جهودها يف جمال مكافحة االجتار بالب�شر خالل 2020
•• �أبوظبي-وام:

عززت دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،جهودها يف جمال مكافحة االجتار
بالب�شر ،على مدار عام  2020يف ظل تف�شي جائحة كورونا ،وذلك
م��ن خ�لال تكثيف عقد ال���دورات التدريبية املتخ�ص�صة يف االجتار
بالب�شر ،بهدف تنمية قدرات �أع�ضاء الهيئات الق�ضائية ومعاونيهم
وجميع �أط���راف العملية الق�ضائية ،ف�ضال عن تنظيم العديد من
الندوات وال��دورات التخ�ص�صية يف جمال حقوق الإن�سان والتوعية
القانونية بحقوق العمال وحماية احلقوق اخلا�صة بالأطفال.
و�أك��د �سعادة امل�ست�شار يو�سف �سعيد العربي ،وكيل دائ��رة الق�ضاء يف

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون
رئي�س الدومينيكان باليوم الوطني لبالده

الذي غدا ممكناً معه �إج��راء التحقيقات واال�ستمرار يف نظر ق�ضايا
االجتار بالب�شر و�إمتام جميع مراحل التقا�ضي با�ستخدام التقنيات
احلديثة وفق ال�ضوابط والإجراءات القانونية املقررة.
و�أو����ض���ح �أن ال������دورات التخ�ص�صية ال��ت��ي مت تنظيمها خ�ل�ال عام
 ،2020و�صل عددها �إىل نحو  31دورة تركزت ح��ول مو�ضوعات
االجتار بالب�شر ب�شكل خا�ص ،ومو�ضوعات �أخرى مثل حماية الطفل
م��ن ج��رائ��م االجت���ار بالب�شر ،وح��ق��وق العمال واالل��ت��زام بواجباتهم
�أثناء فرتة كورونا بح�سب الت�شريعات والقوانني املنظمة ،وحماية
حقوق الإن�سان �أثناء مبا�شرة مهام ال�ضبط الق�ضائي وعملية جمع
اال�ستدالالت.

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" برقية تهنئة �إىل فخامة لوي�س ابي نادر رئي�س جمهورية الدومينيكان
وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  ،برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س لوي�س ابي نادر

تدريجي.
وكانت وزارة العدل قد نوهت عرب من�صاتها يف و�سائل التوا�صل االجتماعي
عن توفري خدماتها عرب املن�صات االلكرتونية الذكية التابعة لها �سواء
م��ن خ�ل�ال دخ����ول امل��ت��ع��ام��ل�ين اىل م��وق��ع��ه��ا االلكرتوينwww.moj.
 gov.aeاو حتميل تطبيقاتها الذكية عرب الـ  App Storeاو الـ
 Google Playاو عرب مركز االت�صال بالوزارة على الرقم املجاين
 800333333ويف هذا ال�سياق توفر وزارة العدل العديد من الأنظمة
الذكية مثل نظام الت�صديقات االلكرتوين ونظام املحامي الذكي كما توفر
اداره تقنيه املعلومات يف ال���وزارة كذلك �صفحة على موقعها االلكرتوين
الر�سمي خم�ص�صة ال�ستقبال اي �شكاوى او مالحظات يف حال وجود عطل
او خلل فني يف اخلدمات االلكرتونية املقدمة ،وذلك لتقدمي الدعم املطلوب

ع�بر ال��راب��ط االل��ك�تروين https://www.moj.gov.ae/ar/
 services/helpdesk.aspxاو من خ�لال التوا�صل مع مقدم
ال�شكوى وذل��ك متهيداً حلل م�شكلته بهدف الو�صول اىل ا�سعاد املتعامل
وت�سهيل مهمته واخت�صار الوقت واجلهد.
يذكر ان اخلدمات التي كانت تقدم يف مركز �سعادة املتعاملني هي خدمات
املحامني واملرتجمني واخلرباء وخدمة الت�صديق على املحررات الر�سمية،
حيث مت حتويل جميع هذه اخلدمات اىل خدمات الكرتونية وذكية ال تتطلب
ح�ضور املتعامل ال��ذي ميكنه احل�صول على الوثيقة امل�صدقة الكرتونيا
وميكن للجهات وا�صحاب العالقة التحقق من الت�صديق برمز التحقق وان
جميع هذه اخلدمات تتطلب الدخول بالهوية الرقمية مما يعزز التحول
الرقمي والهوية الرقمية وي�ضمن ال�سرية و�سالمة الإجراءات.

�أبوظبي ،التزام دائرة الق�ضاء بتعزيز جهود مكافحة جرائم االجتار
بالب�شر ،تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان،
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال����وزراء ،وزي���ر ���ش���ؤون ال��رئ��ا���س��ة ،رئي�س دائرة
الق�ضاء يف �أبوظبي ،بدعم توجهات دولة الإم��ارات يف جمال حماية
حقوق الإن�����س��ان م��ن خ�لال �إر���س��اء منظومة ق�ضائية رائ���دة ت�ضمن
حتقيق العدالة الناجزة.
و�أ���ش��ار �إىل �أن دائ���رة الق�ضاء ا�ستطاعت بف�ضل اجلاهزية التقنية
العالية� ،أن ت�ستمر يف تقدمي خدماتها الق�ضائية والعدلية والتدريبية
ع��ن ُبعد رغ��م انت�شار وب��اء ك��ورون��ا ،وات��خ��اذ الإج����راءات االحرتازية
والتدابري الوقائية للحفاظ على ال�صحة وال�سالمة العامة ،الأمر

•• ابوظبي -وام:

02
«العدل» تعلن �إغالق مراكز ا�سعاد املتعاملني يف دبي وتوفري خدماتها عرب املن�صات الإلكرتونية الذكية
•• دبي -وام:

�أعلنت وزارة العدل عن اغالق مراكز ا�سعاد املتعاملني يف �إمارة دبي متا�شياً
مع توجيهات القيادة الر�شيدة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف رقمنة
اخلدمات احلكومية وا�سعاد املتعاملني واالرتقاء بتجربة العمالء يف حتقيق
اق�صى درجات الكفاءة يف تقدمي اخلدمات.
واك��د �سعادة امل�ست�شار الدكتور �سعيد علي بحبوح النقبي القائم ب�أعمال
وكيل وزارة العدل ان ال��وزارة ما�ضية وفقاً خلطتها اال�سرتاتيجية يف ظل
الدعم احلكومي الالحمدود يف رقمنة اخلدمات التي تقدمها ملتعامليها
عرب من�صاتها االلكرتونية والذكية وت�سعى من خاللها اىل تلبية توقعات
اجلمهور و�إب��داء املرونة والكفاءة حيث بات اليوم توافر اخلدمات الرقمية

�ضرورة ملحة حتتم علينا مواكبة التطورات ال�سريعة يف هذا املجال فاملكاتب
الرقمية مفتوحة للجمهور على مدار ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع ،وت�ستمر
يف تقدمي خدماتها حتى يف �أثناء �أزمات ال�صحة العامة ،مثل جائحة كوفيد
 ، 19على عك�س املكاتب التقليدية ،كما �أن املعامالت الرقمية ال ت�ستهلكوقتاً طوي ً
ال وتقلل من العبء الإداري على املراجعني واملحامني  ،مما ي�ساهم
يف ا�ستمرار عمل املحاكم وعدم تعطل م�صالح اجلمهور وبذات الوقت ي�ستفيد
املوظفون من الرقمنة ،يف تقليل املهمات املتكررة املوكلة �إليهم وتزداد �سعادة
املتعاملني ،ويحقق املوظفون م�ستوى �أعلى من الر�ضاء الوظيفي.
و�أ����ض���اف ال��ن��ق��ب��ي ان وزارة ال��ع��دل ت��ن��وي ا���س��ت��ك��م��ال اغ�ل�اق جميع مكاتب
ا�سعاد املتعاملني يف دور الق�ضاء واعتماد رقمنة اخلدمات التي تقدمها يف
هذه املراكز وفقاً خلطة اع��دت وفقا جل��دول زمني �سيجري تنفيذه ب�شكل

تنمية املجتمع :حملة تطعيم كبار املواطنني ت�شهد �إقباال متزايدا على م�ستوى الدولة
•• دبي  -وام:

وا����ص���ل���ت وزارة ت��ن��م��ي��ة املجتمع
بالتعاون مع وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع تنفيذ حملة تطعيم كبار
امل��واط��ن�ين ���ض��د ف�ي�رو����س "كوفيد
 "19وال�����ت�����ي ان���ط���ل���ق���ت مطلع
يناير امل��ا���ض��ي و�شملت حتى اليوم
 6حم����ط����ات ه����ي ع���ج���م���ان ودب����ي
وال����ف����ج��ي�رة ودب�������ا ال���ف���ج�ي�رة و�أم
ال��ق��ي��وي��ن و���ص��وال �إىل �إم�����ارة ر�أ�س
اخليمة التي �شهدت �إطالق "حملة
تطعيم كبار املواطنني يف البيوت"
من خ�لال زي��ارة فريق من وزارتي
تنمية امل��ج��ت��م��ع وال�����ص��ح��ة ووقاية
امل���ج���ت���م���ع ب���ي���وت ك���ب���ار املواطنني
رجاال ون�ساء يف مناطق عدة ب�إمارة
ر�أ����س اخليمة مثل "دهان وجلفار
والرم�س و�شعم".
وكانت حملة تطعيم كبار املواطنني
ق��د انطلقت يف  10يناير املا�ضي
حمققة �إق��ب��اال م��ت��زاي��دا م��ن املئات

م��ن ك��ب��ار امل��واط��ن�ين رج���اال ون�ساء
يف ج��م��ي��ع حم��ط��ات��ه��ا ..وتتوا�صل
احل���م���ل���ة ع���ل���ى م�������س���ت���وى �إم��������ارات
ومناطق الدولة للو�صول �إىل �أكرب
ن�سبة م��ن ك��ب��ار امل��واط��ن�ين وت�أكيد
تلقيهم ال��ل��ق��اح ال����ذي مت �إي�صاله

ل��ه��م بجرعتني وف���ق ج���دول زمني
منظم على م�ستوى الإم����ارات مبا
يعزز الوقاية من الفريو�س جتاوباً
مع احلملة الوطنية #يدا_بيد_
نتعافى .و�أكدت �سعادة ح�صة تهلك
ال��وك��ي��ل امل�����س��اع��د ل�����ش���ؤون التنمية

االجتماعية ب��وزارة تنمية املجتمع
�أن ح��م��ل��ة تطعيم ك��ب��ار املواطنني
متكنت من �إي�صال اللقاح �إىل كبار
امل���واط���ن�ي�ن يف م���ن���اط���ق ع�����دة على
م�ستوى ال��دول��ة من خ�لال تواجد
ال��ف��رق ال�صحية م��ي��دان��ي��ا مبراكز

�سعادة كبار املواطنني بعجمان ويف
دب��ي وال��ف��ج�يرة ودب���ا ال��ف��ج�يرة و�أم
القيوين و���ص��و ًال �إىل مركز �سعادة
املتعاملني يف ر�أ�س اخليمة ..م�شيدة
ب���ج���ه���ود وزارة ال�����ص��ح��ة ووق���اي���ة
املجتمع التي و ّف��رت الفرق الطبية

لتطعيم كبار امل��واط��ن�ين يف �أماكن
���س��ك��ن��اه��م حت��ق��ي��ق��اً ل���ر�ؤي���ة �إي�صال
اخل��دم��ات �إىل م�ستحقيها وتوفري
اللقاح لأكرب عدد ممكن من الفئات
امل�ستهدفة والأك�ثر حاجة وت�سهيل
ح�صولها على اللقاح ويف مقدمتهم

كبار املواطنني.
وق����ال����ت ت��ه��ل��ك �إن وزارة تنمية
امل��ج��ت��م��ع حت���ر����ص ب��ال�����ش��راك��ة مع
اجل��ه��ات املعنية على ال��و���ص��ول �إىل
الفئات ذات الأولوية وتقدمي لقاح
"كوفيد  "19لها مبا يعك�س حر�ص

وت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ل��ت��وف�ير كافة
امل��ق��وم��ات ال��ت��ي ت��ع��زز ج���ودة احلياة
وذلك بتجاوز تداعيات �أزمة كوفيد
 19واالنتقال باجتاه عودة احلياة
ب�شكلها اجلديد �إىل طبيعتها.
و�أف�������ادت ب������أن ح��م��ل��ة ت��ط��ع��ي��م كبار
امل��واط��ن�ين تتخذ خ�صو�صية �أكرب
كونها موجهة للفئة الأكرث �أهمية
و�أول���وي���ة وح��اج��ة ل��ل��ق��اح م��ن �أجل
تعزيز �صحتهم و�سالمتهم والوقاية
من م�ضاعفات املر�ض كونهم �أكرث
الفئات عر�ضة مل�ضاعفات كوفيد-
 19يف حال الإ�صابة من منطلق
�أن اللقاح هو ال�سبيل حلماية �أفراد
امل��ج��ت��م��ع م���ن ت���داع���ي���ات الإ�صابة
بالفريو�س �إىل حد كبري.

�صحة دبي تتجه لتعزيز خدماتها الطبية ب�أحدث الأجهزة والتطبيقات الذكية
•• دبي -وام:

�أعلنت هيئة ال�صحة بدبي عن ثالث مبادرات رئي�سية مبتكرة وذلك مبنا�سبة
�شهر الإم����ارات لالبتكار  2021ت�ضمنت امل��ب��ادرة الأوىل ج��ه��ازا لقيا�س
امل�ؤ�شرات احليوية للج�سم و�أهمها �ضغط الدم ون�سبة الأك�سجني وتخطيط
القلب ،واحلرارة.
جاء ذلك بالتعاون مع �شركة "� -" Enpyإحدى ال�شركات العاملية العاملة
يف جمال الطب الوقائي والرعاية ال�صحية التي تتخذ من دبي مقرا لها
 حيث �سيكون اجلهاز متاحاً يف الفرتة املقبلة يف مراكز الرعاية ال�صحيةالأولية .
وت�أتي املبادرة الثانية متمثلة يف توفري جهاز امل�ؤ�شرات احليوية نف�سه يف
املنازل لدعم اخلدمات الطبية التي توفرها الهيئة يف املنازل ودعم توجه
الهيئة لإيجاد ما مت ت�سميته "منازل �صحية ذكية " وهي �إح��دى املبادرات
اال�سرتاتيجية للهيئة التي تن�ضوي على توفري اخلدمات للمتعاملني يف

املنازل .
وفيما يتعلق باملبادرة الثالثة  -التي تعتمد على التطبيق الذكي اخلا�ص
بالهواتف  -فهي ترتكز على توظيف الذكاء اال�صطناعي يف ت�صنيف احلالة
املر�ضية للمتعامل بحيث يتمكن املتعامل من الوقوف على طبيعة حالته
ال�صحية بكل دق��ة وم��ا �إذا كانت حالته حرجة وت�ستلزم التوجه مبا�شرة
لق�سم الطوارئ يف امل�ست�شفى� ،أو �أن حالته ميكن �أن تنتظر لتحديد موعد
مع الطبيب املخت�ص �أو التوجه مبا�شرة للتوا�صل مع خدمة "طبيب لكل
مواطن" بال�صوت وال�صورة للح�صول على اال�ست�شارة الطبية الالزمة �أو �أن
حالته ال ت�ستدعي كل ذلك وحتتاج فقط �إىل و�صفة طبية.
وت�شري درا�سة حديثة للهيئة يف هذا اجلانب اىل �أن ن�سبة املطابقة بني الذكاء
اال�صطناعي وت�شخي�ص الأط��ب��اء فيما يخ�ص ت�صنيف احل���االت املر�ضية
و�صلت �إىل  93باملائة .وخالل تفقده مركز االبتكار ال�صحي يف الهيئة وجه
�سعادة عو�ض �صغري الكتبي مدير عام هيئة ال�صحة بدبي بتوفري اجلهاز
الطبي املبتكر لقيا�س امل�ؤ�شرات احليوية يف من�ش�آت الهيئة الطبية خالل

املرحلة املقبلة والعمل على تنفيذ املبادرات الثالث من �أجل توفري خدمات
طبية تفوق توقعات املتعاملني.
و�أك���د �أن هيئة ال�صحة ب��دب��ي حري�صة على م��واك��ب��ة ال��ت��ح��والت الرقمية
والذكية التي ت�شهدها الدولة ب�شكل ع��ام و�إم���ارة دب��ي على وج��ه التحديد
وتوفري �أحدث التقنيات واحللول الذكية ،التي متكنها من تقدمي خدمات
طبية عالية اجلودة .ولفت الكتبي �إىل �أن الهيئة تدرك قيمة و�أهمية تزويد
ك��وادره��ا الطبية والطبية امل�ساندة والفنية والإداري����ة يف جميع من�ش�آتها
الطبية ب�أحدث التجهيزات املبتكرة وه��ي تعمل يف الوقت نف�سه على رفع
م�ستوى كوادرها و�صقل خرباتهم مبا ي�ساعدهم يف حتقيق التوظيف الأمثل
للتقنيات ،وي�صب يف خدمة النا�س وراحة املر�ضى.
من جانبها قالت الدكتورة منال ترمي املديرة التنفيذية لقطاع الرعاية
ال�صحية الأولية يف الهيئة �إن اجلهاز اجلديد املبتكر يتما�شى مع جممل
التجهيزات والتقنيات التي تعتمد على ال��ذك��اء اال�صطناعي امل��ت��وف��رة يف
من�ش�آت الهيئة ومنها مراكز الرعاية ال�صحية التي �سيمثل اجلهاز اجلديد

�شرطة �أبوظبي :ا�ست�شراف امل�ستقبل خريطة طريق للمراقبة ال�شرطية الإلكرتونية
•• �أبوظبي -وام:

�أك���دت �شرطة �أبوظبي �أهمية دعم
الأف��ك��ار املبتكرة التي تقدم حلو ًال
اب��ت��ك��اري��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات امل�ستقبلية
وتطبيقها على �أر�ض الواقع وتزامنا
م���ع �أ����س���ب���وع االب���ت���ك���ار حت���ت �شعار
"االمارات تبتكر  "2021ابتكرت
ادارة املتابعة ال�شرطية والرعاية
ال��ل�اح����ق����ة ت�����ذك�����رة ال�ستك�شاف
خريطة طريق املراقبة ال�شرطية
الإلكرتونية "ال�سوار الإلكرتوين"
من خالل الباركود يف التذكرة.

و�أو����ض���ح���ت �أن م��ن��ه��ج��ي��ة املراقبة
الإلكرتونية تعك�س توجه القيادة
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي لتعزيز
االرت��ب��اط اال���س�ترات��ي��ج��ي ب�أهداف
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ال���ه���دف 16
 ال�����س�لام وال���ع���دال���ة وامل�ؤ�س�ساتالقوية وا�ست�شراف امل�ستقبل وذلك
م��ن خ�لال ا�ستهدافها تقليل عدد
امل�ؤ�س�سات العقابية واال�صالحية
بن�سبة  25%م��ن خ�لال التحول
الرقمي يف تنفيذ العقوبات ال�سالبة
للحرية ،كما تعد �أول من ا�ستخدام
ال�����س��وار الإل��ك�تروين على م�ستوى

ال�شرق الأو���س��ط مما يعزز ريادتها
امل�ؤ�س�سية.
و�أ�������ش������ارت �إىل الأث��������ر الإي���ج���اب���ي
ل��ل��م��راق��ب��ة االل��ك�ترون��ي��ة يف تعزيز
اال���س��ت��دام��ة االج��ت��م��اع��ي��ة والبعد
االق��ت�����ص��ادي م���ن خ�ل�ال دوره�����ا يف
احل���ف���اظ ع��ل��ى ال�ت�راب���ط الأ�سري
وا����س���ت���م���راري���ة امل��ح��ك��وم�ين ب��ه��ا يف
�أعمالهم اليومية كالعمل والتعلم
�ضمن نطاق حم��دد ،بالإ�ضافة اىل
احل��م��اي��ة م��ن ال�سلوك االجرامي،
وج��اءت جائحة كوفيد  19لتعزيز
جاهزية ق�سم املتابعة ال�شرطية يف

ا���س��ت��م��راري��ة تنفيذ الأع���م���ال وفقاً
ل��ل���إج�����راءات االح��ت�رازي����ة املعنية
ب��ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي واالل���ت���زام
ب��الإج��راءات االح�ترازي��ة للعاملني
وامل����ت����ع����ام����ل��ي�ن م������ن امل�������ش���م���ول�ي�ن
ب���ال�������س���وار الإل�����ك��ت��روين ،مم���ا كان
ل���ه���ا ال���������دور ال�����ب�����ارز يف تخفيف
ال��ع��بء الت�شغيلي ع��ل��ى امل�ؤ�س�سات
العقابية واال�صالحية� ،إذ ا�ستفاد
 163ن��زي ً
�لا م��ن تطبيق املراقبة
الإلكرتونية ب�أبوظبي كبديل عن
احلب�س االحتياطي عرب ا�ستخدام
تقنية ال�����س��وار الإل���ك�ت�روين العام

امل��ا���ض��ي  ،2020م��ن��ه��م  119يف
�أبوظبي ،و  30يف العني و  14يف
منطقة الظفرة.
و�أط��ل��ق��ت �شرطة �أب��وظ��ب��ي م�شروع
املراقبة الإلكرتونية بالتعاون مع
دائ���رة الق�ضاء يف �أب��وظ��ب��ي كبديل
ع���ن احل��ب�����س ح��ي��ث ي��ت��م ا�ستخدام
ال�سوار الإلكرتوين لتحديد النطاق
اجل����غ����رايف والأوق�����������ات وال���ق���واع���د
املفرو�ضة على امل�شمولني باملراقبة
للتواجد بها �أو االمتناع عنها بناء
ع��ل��ى ح��ي��ث��ي��ات الأح���ك���ام الق�ضائية
وقرارات النيابة.

�إ�ضافة مهمة لها من �ش�أنها تقليل وقت االنتظار وتعزيز اخلدمات الطبية
بوجه عام وحت�سني رحلة املتعامل داخل املراكز.
وذكرت �أن الهيئة �ست�ستفيد يف الوقت نف�سه من اجلهاز املبتكر يف خدماتها
الطبية املنزلية التي تعتمد هي الأخ��رى على �أح��دث التقنيات ..مو�ضحة
�أن جهاز قيا�س امل�ؤ�شرات احليوية �سي�ساعد كثريا يف متابعة �صحة املر�ضى
يف املنازل واالطمئنان على حالتهم �أو ًال ب���أول �إىل جانب التطبيق الذكي
اخلا�ص بتقييم حالة املر�ضى م�ؤكدة �أن املبادرات الثالث متثل حتو ًال مهماً
يف الرعاية ال�صحية الأولية التي توفرها الهيئة لأفراد املجتمع.
وي��ع��د اجل��ه��از الطبي املبتكر ال���ذي �أع��ل��ن��ت عنه الهيئة متعدد الإمكانات
ومقرتن بتطبيق هاتف ذك��ي  /جهاز لوحي مدعوم بالذكاء اال�صطناعي
لقيا�س امل���ؤ���ش��رات احليوية ..كما يعد �أول تقنية عاملية متكاملة للرعاية
ال�صحية املدعومة بالذكاء اال�صطناعي يف املنزل وهو يجمع بني امل�ست�شعرات
الطبية ال�شاملة والإلكرتونيات املدجمة مع واجهة م�ستخدم فريدة لتوجيه
امل�ستخدمني بانتظام التخاذ �أف�ضل القرارات املعززة ل�صحتهم.
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فاطمة بنت مبارك تبارك حتقيق الدولة املركز الأول �إقليميا يف تقرير املر�أة و�أن�شطة الأعمال والقانون 2021
طريق نه�ضة وريادة املر�أة الإماراتية عاملياً.
و�أ�شادت �سموها بدور امل�ؤ�س�سات االحتادية واملحلية وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين والقطاع اخلا�ص ،التي عملت جميعها بخطوات موزونة وواثقة
لتحقيق ال��رق��ي وال��ت��ق��دم يف م�سرية امل���ر�أة الإم��ارات��ي��ة ،يف ظ��ل القيادة
احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل".،
و�أع��رب��ت �سموها عن جزيل امتنانها وفخرها ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء،
ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" ،ول�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي���د �آل
نهيان ،ويل عهد �أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،لدعمهما
ال�صادق واملخل�ص مل�سرية التنمية امل�ستدامة للمر�أة ،وال��ذي �أثمر عن

•• �أبوظبي-وام:

باركت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ،رئي�سة االحتاد الن�سائي العام،
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة ،الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ���س��ري��ة "�أم الإمارات" ،حتقيق دول��ة الإم����ارات امل��رك��ز الأول
على م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف تقرير "املر�أة و�أن�شطة
الأعمال والقانون  ،"2021ال�صادر عن البنك الدويل.
و ثمنت �سموها جهود فريق عمل جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني
بقيادة حرم �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة� ،سمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،الذي حقق �إجنازاً ي�شهد له ،بعدما خطى خطوة جديدة على

�صناعة كوادر ن�سائية �إماراتية قادرة �أن تكون �سنداً حقيقياً للوطن يداً
بيد مع �أخيها الرجل.
و�أ�ضافت �سموها" :نعتز مبا حققته املر�أة الإماراتية من �إجنازات متتالية
يف جميع املجاالت حملياً و�إقليمياً ودولياً ،لتتوج ن�صف قرن من العطاء
والبناء والتنمية على خمتلف الأ�صعدة منذ ت�أ�سي�س الدولة وحتى الآن،
بف�ضل الر�ؤية امل�ستنرية التي �أر�ساها املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان ،طيب اهلل ثراه ،والتي كفلت للإمارات مكانتها الدولية املرموقة
خا�صة يف جمال حتقيق التوازن بني اجلن�سني ،الأمر الذي عك�س �أولوية
هذا امللف �ضمن الأجندة الوطنية التي ترتجم ر�ؤية وتوجيهات القيادة
الر�شيدة بتعزيز الدور االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي للمر�أة ،ولعل
من �ضمنها التعديالت القانونية التي مت �إجرائها يف  5قوانني خالل

العامني املا�ضيني� ،شملت تنظيم عالقات العمل ،الأح��وال ال�شخ�صية،
ال�ضمان االجتماعي ،نظام ال�سجل ال�سكاين والهوية ،وامل�صرف املركزي
ب�����ش���أن ال���ت���وازن ب�ين اجلن�سني وع���دم التمييز يف امل��ع��ام�لات امل�صرفية
واحل�صول على االئتمان ،بينما مت يف ع��ام � 2020إج��راء  6تعديالت
قانونية يف قانوين تنظيم عالقات العمل والأح��وال ال�شخ�صية ،وذلك
بهدف الو�صول �إىل درج��ة التميز يف ه��ذا ال�ش�أن على م�ستوى العامل،
ب�أ�صول ثابتة وم�ستدامة".
واختتمت �سموها" :ونحن على �أع��ت��اب ال��ـ � 50سنة القادمة من عمر
دولتنا الغالية ..ينطلق العنان لطموحات الكبرية وثقتنا الأك�ب�ر يف
ق��درات �أبناء وبنات الوطن الأوف��ي��اء ،خللق غ��دٍ �أف�ضل وم�ستقبل �أكرث
تطوراً وازدهاراً لوطننا الغايل".

بدعم من مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية وم�ساهمات ر ّواد الأمل بـ  360مليون جنية م�صري
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اكتمال املرحلة الإن�شائية الأوىل ملركز جمدي يعقوب العاملي للقلب بالقاهرة
•• دبي-وام:

اكتملت املرحلة الإن�شائية الأوىل
من م�شروع "مركز جمدي يعقوب
ال���ع���امل���ي للقلب" يف العا�صمة
امل�����ص��ري��ة ال��ق��اه��رة ،وال����ذي �أعلن
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي،
رعاه اهلل ،يف فرباير  2020ر�صد
ريع احلفل اخلتامي ملبادرة "�ص ّناع
الأمل" وال��ت��ي ب��ل��غ ح���وايل 360
مليون جنية م�صري ل�صالح بنائه
م��ن �أج����ل ت��وف�ير ال��ع�لاج املجاين
مل��ر���ض��ى ال��ق��ل��ب يف م�����ص��ر والعامل
العربي وحتديداً الأطفال.
وي��خ�����ص�����ص امل�����س��ت�����ش��ف��ى اجلديد
 60%م��ن عملياته اجلراحية،
التي �ستتجاوز  12,000عملية
���س��ن��وي��اً ،ل�ل�أط��ف��ال جم��ان��اً ،ليكون
ل����دى اك��ت��م��ال��ه �أك��ب��ر امل�ؤ�س�سات
ال��ط��ب��ي��ة املتخ�ص�صة يف �أمرا�ض
و�أبحاث وجراحات القلب يف العامل
العربي .ومت �إجناز املرحلة الأوىل
م��ن مركز جم��دي يعقوب العاملي
للقلب بالعا�صمة امل�صرية القاهرة،
بعد اكتمال الأ�سا�سات اخلر�سانية
للمركز على م�ساحة 22,000
مرت مربع ،وهو ما ميهد للمراحل
الالحقة من �إجن��از امل�شروع الذي
�سيقدم لدى اكتمال العمل به عام
 2023خدماته الطبية جماناً
ل���ع�ل�اج � 120أل����ف����اً م���ن مر�ضى
القلب ،وي��وف��ر الأب��ح��اث املتقدمة
يف جم��ال �أم��را���ض القلب ،ويد ّرب
�أك���ث��ر م����ن  1500م����ن طبيب
وج ّراح متخ�ص�ص.
وكان احلفل اخلتامي ملبادرة �ص ّناع
الأم����ل ،التابعة مل�ؤ�س�سة مبادرات
حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية،
والذي �أقيم يف دبي وح�ضره �أكرث
من  12,000ر�صد ريع تذاكره
مل�شروع امل�ست�شفى اخلريي.
واخ��ت��ارت م��ب��ادرة "�صناع الأمل"
دعم مركز جمدي يعقوب العاملي
للقلب يف القاهرة والتابع مل�ؤ�س�سة
جم��دي يعقوب باعتباره م�شروع
ال���ع���ام الإن�������س���اين ال���ع���رب���ي ال���ذي
يحتفي بقيم �إن�����س��ان��ي��ة م�شرتكة
وي��ل��ه��م امل���زي���د م���ن ���ص�� ّن��اع الأم����ل
و�أب�����ط�����ال�����ه مل����وا�����ص����ل����ة ج���ه���وده���م
ومبادراتهم.
وق ّلد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را���ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة
ورئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي،
الربوفي�سور جمدي يعقوب ،طبيب
وج����� ّراح ال��ق��ل��ب امل���ع���روف ب��ـ "ملك
القلوب" ،و���ش��اح حممد ب��ن را�شد
ل��ل��ع��م��ل الإن�������س���اين خ��ل�ال احلفل
اخل��ت��ام��ي مل��ب��ادرة "�ص ّناع الأمل"
يف فرباير  2020عن م�ساهماته
على م��دى �أك�ثر م��ن  50ع��ام��اً يف
م��ي��ادي��ن البحث الطبي والعلمي
والعمل اخلريي والإن�ساين مانحاً
الأمل للماليني من املر�ضى حول
العامل .وذلك �أم��ام جمهور حا�شد
اجتمع يف دب��ي من خمتلف �أنحاء
العامل العربي ،وبح�ضور عدد من
امل�س�ؤولني والإعالميني والفنانني
واملثقفني وامل�ؤثرين على من�صات
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي و�أع�ضاء
م��ن ال�سلك الدبلوما�سي يف دولة
الإم��������ارات ،و���ش��خ�����ص��ي��ات ب�����ارزة يف
جمال العمل اخلريي والإن�ساين،
يف م�����ش��ه��د ن��ق��ل��ت��ه ���ش��ا���ش��ات قنوات

• املركز العاملي يف القاهرة يخ�ص�ص للأطفال جمان ًا  % 60من عملياته التي �ستتجاوز  12,000جراحة �سنويا
• امل�شروع �سيقدم خدماته الطبية لعالج � 120ألف ًا من مر�ضى القلب دون مقابل وتوفري الأبحاث املتقدمة يف هذا املجال وتدريب �أكرث
من  1500طبيب وج ّراح متخ�ص�ص
• مبادرة �صناع الأمل الأكرب من نوعها عربي ًا لتكرمي �أ�صحاب العطاء اختارت بناء م�ست�شفى جمدي يعقوب لأمرا�ض القلب يف خطوة ت�سهم
يف عالج ماليني القلوب املحتاجة �إىل رعاية يف الوطن العربي

حممد القرقاوي:

• اال�ستثمار الواعي واملدرو�س واملتوا�صل يف متكني الإن�سان وحفظ حياته و�صون كرامته هي ر�ؤية حممد بن را�شد الإن�سانية
• �إجناز املرحلة الأوىل من مركز جمدي يعقوب العاملي للقلب بارقة �أمل واعدة ملر�ضى القلب ،خا�صة الأطفال ،وملجتمع الأبحاث العلمية الطبية يف العامل العربي
• احلر�ص على م�أ�س�سة العمل اخلريي ودعم امل�شاريع ذات الأثر الإيجابي الوا�سع وامل�ستدام على املجتمعات قيمة را�سخة يف املبادرات الإن�سانية لدولة الإمارات
ع���رب���ي���ة ومت ب���ث���ه م���ب���ا����ش���رة عرب
املن�صات الرقمية.
ومب����ن����ا�����س����ب����ة اك�����ت�����م�����ال امل���رح���ل���ة
الإن�������ش���ائ���ي���ة الأوىل م����ن مركز
جم����دي ي��ع��ق��وب ال���ع���امل���ي للقلب،
ق����ال م���ع���ايل حم��م��د ب���ن عبداهلل
ال��ق��رق��اوي ،الأم�ي�ن ال��ع��ام مل�ؤ�س�سة
م�����ب�����ادرات حم���م���د ب����ن را�����ش����د �آل
مكتوم العاملية ،التي تندرج حتتها
م��ب��ادرة "�ص ّناع الأمل" الداعمة
ل��ل��م��رك��ز�" :إجناز م��رح��ل��ة هامة
من م�شروع مركز جمدي يعقوب
العاملي للقلب هو بارقة �أمل واعدة
مل��ر���ض��ى ال��ق��ل��ب وخ��ا���ص��ة الأطفال
وملجتمع الأبحاث العلمية الطبية
يف ال��ع��امل العربي ".ون��� ّوه معاليه
�إىل �أن احل���ر����ص ع��ل��ى م�أ�س�سة
العمل اخلريي ودعم امل�شاريع ذات
الأث��ر الإيجابي الوا�سع وامل�ستدام
على املجتمعات ل��ه قيمة را�سخة
يف امل�����ب�����ادرات الإن�������س���ان���ي���ة لدولة
الإمارات.
وق�����ال ال����ق����رق����اوي" :اال�ستثمار
ال��واع��ي وامل���درو����س وامل��ت��وا���ص��ل يف
مت��ك�ين الإن�������س���ان وح���ف���ظ حياته
و���ص��ون كرامته ه��ي ر�ؤي���ة �صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد
�آل مكتوم الإن�سانية التي يرعاها
ويتابعها لتنمو وي��ت��ع��اظ��م �أثرها
وحت���دث ف��ارق��اً �إي��ج��اب��ي��اً ن��وع��ي��اً يف
ح��ي��اة الأف����راد واملجتمعات ".هذا
وقد خ�ص�صت مبادرة �ص ّناع الأمل،
الأك�ب�ر م��ن نوعها عربياً لتكرمي
�أ����ص���ح���اب ال���ع���ط���اء ،ري�����ع حفلها
اخلتامي يف دورت��ه الثالثة ل�صالح
م�����ش��روع ب��ن��اء م�ست�شفى جمدي

ي��ع��ق��وب لأم����را�����ض ال��ق��ل��ب ،الذي
اختارته امل�شروع الإن�ساين العربي،
يف خطوة ت�سهم يف ع�لاج ماليني
ال��ق��ل��وب امل��ح��ت��اج��ة �إىل رع���اي���ة يف
الوطن العربي.
ووق��ع اختيار "�صناع الأمل" على
م�شروع م�ست�شفى جمدي يعقوب
لأم��را���ض القلب يف م�صر والتابع
مل���ؤ���س�����س��ة جم����دي ي��ع��ق��وب وال����ذي
�سيتم ب���ن���ا�ؤه يف ال��ق��اه��رة ليعالج
املر�ضى باملجان.
ومت��� ّي���ز احل���ف���ل اخل��ت��ام��ي ملبادرة
�ص ّناع الأم��ل يف دورتها الثالثة يف
ف�براي��ر  2020بتقدمي العديد
من قطاعات الأع��م��ال وم�ؤ�س�سات
ال��ق��ط��اع�ين احل��ك��وم��ي واخلا�ص
ب�����دول�����ة الإم��������������ارات م�ساهمات
م��ل��ي��ون��ي��ه .و���ش��ه��د احل���ف���ل حملة
ال���ت�ب�رع الأك���ب��ر م���ن ن��وع��ه��ا على
الهواء مبا�شرة حيث تعهد عدد من
رجال الأعمال وامل�ؤ�س�سات يف دولة
الإم������ارات ب��ال��ت�برع مل�����ش��روع العام
الإن�����س��اين مم��ث ً
�لا مب��رك��ز جمدي
يعقوب العاملي للقلب بالعا�صمة
امل�صرية القاهرة ،وال��ذي �سيعالج
ع�شرات الآالف من مر�ضى القلب
�سنوياً جماناً .وبلغ حجم التربعات
يف احلفل  44مليون درهم �إماراتي
من رواد الأمل �أي ما يعادل 188
مليون جنية م�صري و 44مليون
درهم �إماراتي من مبادرات حممد
بن را�شد �آل مكتوم العاملية لي�صبح
املجموع  88مليون درهم �إماراتي
 360م���ل���ي���ون ج��ن��ي��ه م�������ص���ري ،
ت��ن��اف�����س خ�ل�ال���ه رواد الأم�����ل من
رج��������ال الأع�������م�������ال وامل�����ؤ�����س���������س����ات

وال�����ش��رك��ات ع��ل��ى ت��رج��م��ة مبادئ
امل�س�ؤولية املجتمعية وامل�ؤ�س�سية
م���ن خ��ل�ال دع����م ال�����ص��رح الطبي
الإن�ساين املرتقب.
ويف خطوة كان لها بالغ الأثر على
احل�����ض��ور وامل�����ش��ارك�ين والداعمني
ملبادرة �ص ّناع الأمل و�أحدثت �صدى
�إعالمياً كبرياً على امل�ستوى املحلي
والعربي ،قام �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
ل�ل��إم���ارة ،ب��ال��ت�برع مب��ب��ل��غ مماثل
ملجمل امل�ساهمات التي مت تقدميها
لبناء م�شروع مركز جمدي يعقوب
ال��ع��امل��ي ل��ل��ق��ل��ب ل��ي�����ص��ب��ح جمموع
املبلغ املر�صود لدعم امل�شروع 88
مليون درهم �إماراتي �أي ما يعادل
 360مليون جنية م�صري.
و�أع��ل��ن رج���ال �أع��م��ال وم�ؤ�س�سات
تقدمي م�ساهماتهم لدعم �إن�شاء
امل�����ش��روع ب��واق��ع  3م�لاي�ين درهم
م��ن جم��م��وع��ة ط��ي�ران الإم�����ارات،
و 5م��ل�اي��ي�ن دره��������م م�����ن هيئة
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ،و 6ماليني
دره��م من هيئة طرق وموا�صالت
دب���ي ،و5ماليني دره���م م��ن بنك
الإم���ارات الإ���س�لام��ي ،و 6ماليني
درهم من جمموعة الأن�صاري ،و3
م�لاي�ين دره���م م��ن رج��ل الأعمال
م�����ش��ع��ل ك���ان���و ،و 3م�لاي�ين درهم
م��ن م�ؤ�س�سة ح�سني ���س��ج��واين –
داماك اخلريية ،و 6ماليني درهم
م��ن م���ؤ���س�����س��ة ���س��اوي��ر���س للتنمية
االج��ت��م��اع��ي��ة ،و 3م�لاي�ين درهم
م���ن جم��م��وع��ة ال���ل���ول���و العاملية،
و 3م�لاي�ين دره���م م��ن جمموعة

جيم�س للتعليم .كما �أعلن فاعل
خري عن تقدمي م�ساهمة قيمتها
مليون درهم لدعم �إن�شاء وجتهيز
امل�ست�شفى ،كما تربع الفنان �أحمد
حلمي ،ال��ذي عينته مبادرة �ص ّناع
الأمل �سفرياً للأمل ،مببلغ مليون
جنيه م�صري.
و����ش���ه���دت م��ن�����ص��ة احل���ف���ل تكرمي
الربوف�سور جم��دي يعقوب جنباً
�إىل ج��ن��ب م���ع �أح���م���د الفال�سي،
بطل مبادرة �ص ّناع الأمل يف دورتها
الثالثة ،والذي وهب وقته وماله مع
عائلته مل�ساعدة امل�صابني بالق�صور
والف�شل الكلوي وتوفري جتهيزات
الرعاية ال�صحية لعالج الفقراء،
وامل��ر���ش��ح�ين ال��ذي��ن تناف�سوا معه
على اللقب وهم الدكتور جماهد
م�����ص��ط��ف��ى ع���ل���ي ال�����ط��ل��اوي من
م�صر ،وعلي الغامدي من اململكة
ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة ،وحممد
بزيك من ليبيا ،و�ستيف �سو�سبي
الأم��ري��ك��ي الفل�سطيني ،والذين
تفوقوا بعطاءاتهم من بني �أكرث
من � 92ألف �صانع �أمل �شاركوا يف
ال��دورة الثالثة من مبادرة "�صناع
الأمل".
وحتت �إ�شراف الربوف�سور جمدي
ي���ع���ق���وب ،ال�����ذي ي��ع��د �أح�����د �أ�شهر
�أط����ب����اء ال��ق��ل��ب يف ال���ع���امل و�أب�����رز
خ���ب��راء ع���م���ل���ي���ات زراع��������ة القلب
وال�����ذي دخ����ل م��و���س��وع��ة جيني�س
عام  1980لقيامه ب�إجراء 100
عملية ق��ل��ب يف ع���ام واح����د فقط،
�سيعمل ال���ك���ادر ال��ط��ب��ي والعلمي
والبحثي يف امل�ست�شفى على و�ضع
خارطة جينية تف�صيلية لأمرا�ض

القلب يف ال��ع��امل العربي ا�ستناداً
�إىل ����س���ج�ل�ات احل�������االت ونتائج
الأب������ح������اث وح�������ص���ي���ل���ة اخل���ب��رات
وامل�شاهدات العلمية لتطوير �آليات
الت�شخي�ص وال��ت��دخ��ل العالجي
املبكر لأم��را���ض القلب يف املنطقة
العربية مب��ا ينعك�س �إي��ج��اب��اً على
م�����س��ت��وي��ات ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة فيها
عالجياً ووقائياً.
وينقل الربوف�سور جمدي يعقوب،
احل��ا���ص��ل ع��ل��ى و���س��ام اال�ستحقاق
الربيطاين ل�سنة  ، 2014وقالدة
ال���ن���ي���ل ال���ع���ظ���م���ى ع������ام 2011
جل���ه���وده ال����واف����رة وامل��خ��ل�����ص��ة يف
جمال جراحة القلب ،وجائزة فخر
بريطانيا عام  ،2007وزمالة كلية
اجلراحني امللكية بـلندن ،و�ألقاب
ودرج�������ات ���ش��رف��ي��ة وف���خ���ري���ة من
�أع��رق اجلامعات العاملية ،خرباته
الطبية ومعارفه العلمية ومهاراته
ال��ب��ح��ث��ي��ة �إىل ج���ي���ل ج���دي���د من
اجلراحني املتخ�ص�صني يف �أمرا�ض
وجراحات القلب يف الوطن العربي
م���ن خ��ل�ال ال�ب�رن���ام���ج التدريبي
املتقدم ال��ذي يوفر مركز جمدي
يعقوب العاملي للقلب .و�سي�ضاف
املركز العاملي للقلب لدى اكتمال
�أعمال بنائه يف العا�صمة امل�صرية
�إىل جمموعة م�ؤ�س�سات الرعاية
ال��ط��ب��ي��ة امل��ن��درج��ة حت��ت م�ؤ�س�سة
جم��دي يعقوب لأم��را���ض و�أبحاث
القلب التي ت�أ�س�ست ع��ام 2008
على ي��د ال��دك��ت��ور اجل���راح جمدي
ي��ع��ق��وب ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات طبية
جم��ان��ي��ة ل���ع�ل�اج �أم����را�����ض القلب
والأوعية الدموية ملن هم يف �أم�س

اجلامعة القا�سمية و�إذاعة القر�آن الكرمي من ال�شارقة يبحثان تعزيز ال�شراكة الإعالمية
•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ستقبل �سعادة الأ�ستاذ الدكتور ع��واد اخللف القائم ب�أعمال مدير
اجلامعة القا�سمية مبكتبه باجلامعة القا�سمية وفدا من �إذاعة القر�آن
الكرمي من ال�شارقة والإذاعة تعد �إحدى قنوات هيئة ال�شارقة للإذاعة
والتلفزيون وبحث معهم �أوجه التعاون الإعالمي امل�شرتك .
ح�ضر اللقاء الذي عقد �صباح �أم�س الدكتور عبد الكرمي عثمان القائم
ب�أعمال عميد كلية القر�آن الكرمي فيما �ضم وفد �إذاعة القر�آن الكرمي
من ال�شارقة الإعالمي خليفه ح�سن خلف مدير الإذاعة يرافقه عدد
من ر�ؤ�ساء الإدارة واملوظفني .
ويف بداية اللقاء رح��ب �سعادة الأ�ستاذ الدكتور ع��واد اخللف مبدير
�إذاع��ة القر�آن الكرمي من ال�شارقة ومرافقيه و�أب��دى ترحيبه بتعزيز

تعاون اجلامعة القا�سمية مع الإذاعة ومع كافة قنوات هيئة ال�شارقة يف القر�آن الكرمي  .و�أو�ضح �أن الإذاع��ة ت�سعى لتوثيق عالقاتها مع
اجل��ام��ع��ة القا�سمية ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة الإع�لام��ي��ة م��ن خالل
للإذاعة والتلفزيون .
و�أ�شار �إىل �أن �إذاعة القر�آن الكرمي توا�صل جناحاتها ارتكازا على ما تغطية الأن�شطة ال��ق��ر�آن��ي��ة ال��ت��ي تنظمها اجلامعة م��ن خ�لال كلية
تقدمه �ضمن براجمها اليومية من ت�لاوات للقر�آن الكرمي ال�سيما القر�آن الكرمي عن طريق عقد �شراكة لإنتاج برامج تخدم كلية القر�آن
ملجموعة من الأ�صوات النادرة واملميزة يف تالوة القر�آن الكرمي مبا الكرمي  .و�أ���ش��ار خلف يف ه��ذا ال�سياق ب���أن �إذاع���ة ال��ق��ر�آن الكرمي من
يغذي روح امل�ستمعني ومينحهم ال�سكينة ف�ضال ع��ن امل��واع��ظ التي ال�شارقة تويل اهتمامها باجلامعة القا�سمية و�إبراز مواهب الطلبة يف
تالوة القر�آن الكرمي عرب عر�ضها على ح�سابات التوا�صل االجتماعي
تقدمها والربامج املتميزة خالل فرتات بثها .
ب��دوره �أثنى الإعالمي خليفه ح�سن خلف مدير الإذاع��ة على جهود اخلا�صة بالإذاعة  .بدوره �أكد الأ�ستاذ الدكتور عواد اخللف على حر�ص
اجلامعة القا�سمية ور�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن اجلامعة القا�سمية من خالل كافة كلياتها ب�صورة عامة وكلية القر�آن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س اجلامعة الكرمي ب�صورة خا�صة على تنمية تلك ال�شراكة الإعالمية مع �إذاعة
القا�سمية م��ن �إن�شاء اجلامعة يف خدمة ال��دار���س�ين بعلوم ال�شريعة ال��ق��ر�آن الكرمي من ال�شارقة وتعزيز �أط��ر التعاون يف كافة الربامج
الإ�سالمية يف كافة جماالتها ومتيز اجلامعة ب�إن�شاء كلية متخ�ص�صة خلدمة القر�آن الكرمي

احلاجة �إليها وبالأخ�ص الأطفال
الأق�����ل ح��ظ��ا ،ف�����ض�لا ع���ن تدريب
ك���وادر علمية وطبية ومتري�ضية
�شابة على �أعلى امل�ستويات الطبية
ال��دول��ي��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل تطوير
الأبحاث يف جمال العلوم الأ�سا�سية
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وال���ع���ل���وم الطبية
احليوية لدمج العالج املتطور مع
البحث العلمي املتقدم وامل�ستمر.
وي��ح��ق��ق م�����ش��روع امل�ست�شفى كافة
م��ع��اي�ير و����ش���روط اخ��ت��ي��ار �صناع
الأم���ل الفائزين منذ االنطالقة
الأوىل ل���ل���م���ب���ادرة ،مب����ا يف ذلك
الأث�����ر ال����ذي ي��ح��دث��ه يف املجتمع
وق���درت���ه ع��ل��ى ال��و���ص��ول بفعالية
لل�شريحة امل�ستهدفة؛ واالبتكار
يف ت����وف��ي�ر احل����ل����ول وامل����ق����ارب����ات
اخل���ل��اق������ة ل����ت����ح����دي����ات �صحية
رئ��ي�����س��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع؛ م���ع التزام
�صاحب امل��ب��ادرة بها وحر�صه على
�إجن��اح��ه��ا وا�ستثمار كافة اجلهود
امل��م��ك��ن��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل������ك؛ وم����دى
�إمكانية ا�ستمرار املبادرة وقدرتها
ع���ل���ى ال����ت����ط����ور وت���و����س���ي���ع نطاق
ت���أث�يره��ا م�ستقب ً
ال لت�شمل �أكرب
ع�����دد مم���ك���ن م����ن امل�ستفيدين؛
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �إمكانية ا�ستن�ساخ
امل��ب��ادرة �أو تطبيقها يف جمتمعات
تواجه حتديات �أو ق�ضايا م�شابهة
بحيث ي�شكل املركز منوذجاً قاب ً
ال
للتو�سع جغرافياً ونقل جتربته �إىل
جمتمعات �أخرى.
وم���ن امل����أم���ول �أن ي��وا���ص��ل املركز
ال�����ع�����امل�����ي م���������س��ي�رة االب�����ت�����ك�����ار يف
ع�لاج��ات وج��راح��ات القلب والتي
�أر������س�����ى دع���ائ���م���ه���ا الربوفي�سور

جم�����دي ي���ع���ق���وب يف ال���ع���دي���د من
التخ�ص�صات ،لت�ضاف �إىل �سل�سلة
الإجن����ازات ال��ري��ادي��ة التي حققها
ال���دك���ت���ور ي��ع��ق��وب م���ع ف��ري��ق��ه يف
ت���وف�ي�ر م��ف��اه��ي��م و���س��ب��ل جديدة
ل��ع�لاج �أم���را����ض ال��ق��ل��ب اخللقية
مثل التبديل ال�شرياين احلديث،
وتطوير �أول تقنية ال�ستبدال جذر
ال�����ص��م��ام وامل��ع��روف��ة ب��ا���س��م "�إعادة
الت�شكيل" ،وابتكار تقنيات كزراعة
ال��ق��ل��ب امل��ت��غ��اي��ر و�إع�������ادة تن�شيط
ال�شريان الق�صبي.
ومن املتوقع �أن يوفر مركز جمدي
ي��ع��ق��وب ال���ع���امل���ي ل��ل��ق��ل��ب خيارات
مبتكرة لعامة النا�س واجلمهور
م����ن ال����راغ����ب��ي�ن ب���امل�������س���اه���م���ة ٌ
كل
ح�����س��ب �إم���ك���ان���ات���ه لإجن������از بنائه
املتوقع بحلول عام  2023ودعم
عمليات املركز و�أبحاثه وجراحاته
الدقيقة والتكفل بنفقات املر�ضى
املقيمني فيه ،وذل��ك بتوفري حزم
�أ�سهم ميكن للراغبني التكفل بها
لإج���راء عملية لطفل �أو امل�شاركة
يف �شراء جهاز طبي �أو امل�ساهمة يف
ت�شييد مبنى املركز ومرافقه.
ك��م��ا مي��ك��ن ل�ل��أف���راد وامل�ؤ�س�سات
امل�ساهمة يف جتهيز وحدات العناية
امل��رك��زة� ،أو �أجنحة امل�ست�شفى� ،أو
العيادات اخلارجية التابعة للمركز
وف���ق ح��زم��ة امل�����س��اه��م��ات الكربى
ال��ت��ي تبلغ ال���واح���دة منها مليون
جنيه م�صري.
وت��ع��د "�ص ّناع الأمل" املندرجة
حت���ت م���ؤ���س�����س��ة م����ب����ادرات حممد
ب��ن را���ش��د �آل مكتوم العاملية �أكرب
مبادرة من نوعها يف العامل العربي
تهدف �إىل تكرمي �أ�صحاب العطاء،
جنود الإن�سانية املجهولني ،الذين
ي�����س��ع��ون م����ن خ��ل��ال مبادراتهم
وم�شاريعهم الإن�سانية واملجتمعية
ال��ت��ط��وع��ي��ة ،ال���ت���ي ي���ق���وم���ون بها
دون مقابل ،للتخفيف من معاناة
املحتاجني وم�ساعدة املحرومني،
وتر�سيخ ثقافة الأم����ل ،وتكري�س
قيم العطاء وال��ت��ف��ا�ؤل ،وحماربة
الي�أ�س ،ون�شر الإيجابية ،والعمل
م���ن �أج�����ل حت�����س�ين ج�����ودة احلياة
واالرتقاء بواقع احلال يف �أوطانهم
وجمتمعاتهم.
وت���ك��� ّرم "�صناع الأمل" الأف�����راد
والفرق وامل�ؤ�س�سات غري الربحية
ال��ذي��ن لديهم م��ب��ادرات �أو برامج
تعليمية �أو ���ص��ح��ي��ة �أو ب��ي��ئ��ي��ة �أو
خ��دم��ي��ة �أو ت��ن��م��وي��ة �أو تثقيفية،
���وج���ه���ة �إىل ف���ئ���ة �أو �شريحة
م ّ
جمتمعية بعينها ،بهدف �إحداث
فرق �إيجابي يف حياتها وامل�ساهمة
يف ب��ن��اء واق����ع �أف�����ض��ل ل��ه��ا ،الأم���ر
الذي ينعك�س على ا�ستقرار املجتمع
وتعزيز �أوا�صر التعا�ضد والتكافل
الإن�ساين واملجتمعي ككل.
ور�صدت مبادرة �صناع الأمل الأكرب
من نوعها عربياً لتكرمي �أ�صحاب
العطاء ري��ع حفلها اخلتامي عام
 2020ل�صالح م�شروع بناء مركز
جم�����دي ي���ع���ق���وب ال���ع���امل���ي للقلب
يف ال��ع��ا���ص��م��ة امل�����ص��ري��ة القاهرة،
ل��ي�����ص��ب��ح ع��ن��د اك��ت��م��ال ال��ع��م��ل به
�أك�ب�ر امل���ؤ���س�����س��ات الطبية العربية
املتخ�ص�صة يف �أمرا�ض وجراحات
و�أبحاث القلب.
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�أخبـار الإمـارات
بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة للحفاظ على املظهر «االحتادية للرقابة النووية» ت�شارك يف «الإمارات تبتكر »2021
العام يف م�صفح من مركبات خالطات الإ�سمنت
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•• �أبوظبي -وام:

•• �أبوظبي -الفجر:

04

نفذت بلدية مدينة �أبوظبي ،التابعة لدائرة البلديات والنقل ،حملة
ت��وع��وي��ة ع��ن ُب��ع��د للحفاظ على املظهر ال��ع��ام يف م�صفح م��ن مركبات
خالطات الإ�سمنت والإ�ضرار بالأ�صول ،ا�ستهدفت املالك وامل�ستثمرين
والأفراد يف املناطق الواقعة �ضمن النطاق اجلغرايف ملركز بلدية م�صفح:
منطقة م�صفح ال�صناعية ،ومنطقة املفرق ال�صناعية ،والنوف ،وحميم.
وهدفت احلملة �إىل توعية الفئات امل�ستهدفة بااللتزام بقوانني �إمارة
�أبوظبي للمحافظة على املظهر العام ،واحلفاظ على البيئة النظيفة

التي تتمتع بها �أب��وظ��ب��ي ،و�إي��ج��اد بيئة �صحية للعمل ،وك��ذل��ك تعزيز
التوا�صل املجتمعي بني البلدية وكافة �شرائح وفئات املجتمع.
وت�ضمنت احلملة �إر�سال العديد من الر�سائل الن�صية التوعوية ملختلف
فئات املجتمع من امل�ستثمرين وامل�لاك والأف����راد ،وكذلك العديد من
املن�شورات على مواقع التوا�صل االجتماعي باللغات العربية والإجنليزية
والأوردو ،والتي حتث على �ضرورة االهتمام باملظهر العام واحلفاظ على
الطرق من ت�سرب خلطات الإ�سمنت من �سيارات النقل بو�ضع �أكيا�س
خا�صة يف نهاية الأنبوب يتجمع فيها ما قد يت�ساقط �أثناء ال�سري على
الطرق.

نظمت الهيئة االحتادية للرقابة النووية العديد من اجلل�سات التوعوية
والتفاعلية التي عقدت عرب تقنية االت�صال املرئي عن بعد خالل م�شاركتها
يف فعاليات "الإمارات تبتكر  ."2021و�أك��د كري�سرت فيكتور�سن مدير
عام الهيئة �أهمية االبتكار يف دعم مهمة الهيئة يف الرقابة على القطاعني
النووي واال�شعاعي يف الدولة ..م�شريا �إىل �أن الهيئة تهدف �إىل حماية
املجتمع والعاملني والبيئة من خماطر اال�شعاع و�ضمان اال�ستخدام ال�سلمي
للتطبيقات النووية.
و�أ�ضاف �أن االبتكار ي�شكل �أحد املبادئ الأ�سا�سية منذ ت�أ�سي�س الهيئة يف عام
.. 2009م�شريا �إىل �أن النهج الرقابي واملمار�سات التي مت تطبيقها تعد
بحد ذاتها ابتكاراً وهي قائمة على �أف�ضل املعايري.

واطلقت الهيئة ا�سرتاتيجيتها لالبتكار يف عام  2019ومتا�شياً مع ر�ؤية
الإمارات  2021حيث يعد االبتكار جزءاً �أ�سا�سياً يف حمور "متحدون يف
املعرفة" والذي يركز على بناء القدرات االبتكارية لدعم اقت�صاد تناف�سي.
وتهدف ا�سرتاتيجية الهيئة لالبتكار �إىل تطوير حلول مبتكرة للم�ساهمة
يف حتقيق ر�ؤيتها �أن تكون جهة رقابية معرتفا بها دول��ي��اً يف القطاعني
النووي واال�شعاعي.
وركزت فعاليات الهيئة خالل �أ�سبوع االبتكار على دعم االبتكار يف القطاع
ال���ن���ووي ف�����ض�لا ع���ن ع��ر���ض ق�����ص�����ص جن����اح امل��وظ��ف�ين و�أل����ع����اب ابتكارية
افرتا�ضية.
وتبنت الهيئة م�ؤخراً عدة مبادرات لتعزيز ثقافة االبتكار يف العمل مثل
برنامج م�سرعات االبتكار واحل�صول على �شهادات امللكية الفكرية لأول مرة
يف تاريخها لأنظمتها الذكية.

�ضمن فعاليات حملة الوطن �أ�سرة لعام 2021

التنمية الأ�سرية بال�شارقة تنظم برناجمني تدريبيني حول �سبل تعزيز ال�شخ�صية وتطوير الذات
•• ال�شارقة  -الفجر:

نظمت �إدارة مراكز التنمية الأ�سرية
�إح�����دى م���ؤ���س�����س��ات امل��ج��ل�����س الأعلى
ل�����ش���ؤون الأ����س���رة ب��ال�����ش��ارق��ة متمثلة
بفرع كلباء ،الربناجمني التدريبيني
"طور ذاتك غري حياتك" وبرنامج
"معنى احلياة" ع��ب��ر املن�صة
االف�ت�را����ض���ي���ة "ويبك�س" ،و�شهد
ال�برن��اجم��ان ال��ل��ذان ي���أت��ي��ان �ضمن
حملة ال��وط��ن �أ���س��رة  2021وحتت
حمور متكني ال�شخ�صية الإن�سانية،
م�شاركة �أكرث من � 240شخ�صاً من
املهتمني يف جوانب تعزيز ال�شخ�صية
وت��ط��وي��ر ال�����ذات يف ظ���ل املتغريات
احلديثة وم�ستجدات الع�صر.
وت�ضمن ب��رن��ام��ج "طور ذات���ك غري

حياتك" ال����ذي ق��دم��ت��ه��ا الدكتورة
ب��ن��ة ي��و���س��ف ب���وزب���ون ب��اح��ث��ة نف�سية
واج���ت���م���اع���ي���ة ���س��ب��ل ال���و����ص���ول �إىل
ال��ت��وازن والتوافق الذاتي والأ�سري
م����ن خ��ل��ال ال�����ق�����درة ع���ل���ى تطبيق
امل�������ه�������ارات ال���ع���ق���ل���ي���ة وال���ع���اط���ف���ي���ة متكني ال�شخ�صية الإن�سانية
وال�سلوكية ،وه��ي م��ن ممكنات بناء و�أ����ش���ارت ���س��ع��ادة م��و���ض��ي ال�شام�سي
الثقة بالنف�س والتمكن من مهارات رئي�سة �إدارة مراكز التنمية الأ�سرية
�إدارة ال���ذات ،و�آل��ي��ة �إح���داث املوازنة ب���ال�������ش���ارق���ة� ،إىل �أن ت��ن��ظ��ي��م هذه
وال��ت��ك��ام��ل ب�ين املتطلبات الروحية ال�ب�رام���ج ي����أت���ي ب��ه��دف دع���م حمور
والنف�سية واالج��ت��م��اع��ي��ة والعقلية بناء ومتكني ال�شخ�صية الإن�سانية،
واجل�����س��دي��ة� ،إىل ج��ان��ب متطلبات �إحدى حماور حملة "الوطن �أ�سرة"
الأفراد وم�س�ؤولياتهم اجتاه املجتمع التي �أطلقتها �إدارة م��راك��ز التنمية
املحيط ب��ه��م ،يف ح�ين رك��ز برنامج الأ����س���ري���ة ب��ال�����ش��ارق��ة يف ب���داي���ة عام
"معنى احلياة" الذي قدمه الدكتور  ،2020ب��ه��دف ت��ع��زي��ز منظومة
احل������ارث زي������دان امل����زي����دي خ��ب�ير يف القيم والثقافة الداعمة للتما�سك
العالقات الزوجية على �سبل تعزيز الأ�سري ،ون�شر ثقافة توعوية �أ�سرية

ال�شخ�صية الإن�سانية وتعزيز قدرات
ال������ذات ،مل���ا ت�����ض��م��ن��ت��ه م���ن �إر�����ش����ادات
ومعلومات علمية منتقاة وفق �أ�س�س
عاملية ،وقدمها نخبة من املخت�صني
والباحثني يف ال�����ش���ؤون االجتماعية
للفئة امل�����س��ت��ه��دف��ة ب���أ���س��ل��وب متميز
خالل التنفيذ.

ال����ذات ودوره����ا يف �إدارة ال�ضغوط،
و���ض��رورة �إ�شباع حاجاتها الأ�سا�سية
وحت��ق��ي��ق ال��ت��وا���ص��ل الإي���ج���اب���ي بني
�أفراد الأ�سرة.

الدكتورة بنة يو�سف بوزبون
الدكتور احلارث زيدان
تتما�شى م��ع ر�ؤي���ة ال��دول��ة  ،2021وقرينته �سمو ال�شيخة جواهر بنت
وت��ط��ل��ع��ات ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ،رئ��ي�����س��ة املجل�س
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،الأع���ل���ى ل�������ش����ؤون الأ�����س����رة ،م�شرية
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة� ،إىل �أهمية ه��ذه ال�برام��ج يف متكني

تعزيز الدور التكاملي للأ�سرة
من جهتها ثمنت الدكتورة بنة يو�سف
ب���وزب���ون ال����دور ال���ذي ت��ق��دم��ه �إدارة
م��راك��ز التنمية الأ���س��ري��ة بال�شارقة
يف تنظيم املبادرات و�إطالق الربامج
ال���ت���ي ت�����س��اه��م يف ���ص��ق��ل اجل���وان���ب
ال��ن��ف�����س��ي��ة وال�����ش��خ�����ص��ي��ة وتعزيز
ال���دور التكاملي ل�ل�أ���س��رة ،وحتقيق
التوا�صل الفعال مع حميطي الأ�سرة

وال���ع���م���ل ،م��ن��وه��ة �إىل �أن برنامج
"طور ذات��ك غري حياتك" ت�ضمن
ن�صائح و�إر���ش��ادات حول �سبل متكني
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة الإن�����س��ان��ي��ة م���ن خالل
العمل على اكت�شاف ال��ذات وال�سعي
�إىل حت��ق��ي��ق الأه�����������داف ،وحتديد
مكامن القوة وال�ضعف لدى الفرد،
وو����ض���ع احل���ل���ول واال�سرتاتيجيات
حل���ي���اة �أك��ث��ر ����س���ع���ادة ،يف ح�ي�ن �أك���د
ال���دك���ت���ور احل������ارث زي������دان املزيدي
ع��ل��ى ����ض���رورة ت��ع��زي��ز �أط����ر التعاون
ب�ين التنمية الأ���س��ري��ة واملخت�صني
يف امل����ج����االت الأ����س���ري���ة والزوجية
وال�ت�رب���وي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق م�ستهدفات
حملة ال��وط��ن �أ���س��رة م��ن �أج���ل ر�سم
ال�صورة التكاملية لدورهم املجتمعي
ال�����س��ام��ي يف مت��ك�ين الأ����س���رة وتعزيز

التالحم الأ�سري.
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن �إدارة مراكز
التنمية الأ�سرية بال�شارقة �أطلقت
برامج حملة الوطن �أ���س��رة 2021
يف ب��داي��ة ف�براي��ر وال��ت��ي ت��ه��دف �إىل
ال��و���ص��ول مل��خ��ت��ل��ف ���ش��رائ��ح املجتمع
م����ن �أج������ل ت���ع���زي���ز وت��ث��ق��ي��ف �أف������راد
الأ���س��رة ال��واح��دة لبناء كيان �أ�سري
متما�سك و م�ستقر ،ومتكني الأ�سرة
والأفراد وم�ساندتهم يف تن�شئة جيل
واع���د ق���ادر على م��واج��ه��ة املتغريات
احل��ي��ات��ي��ة ،وم�����س��اع��دة الأف�����راد على
ت��ر���س��ي��خ ق��ي��م الإي��ج��اب��ي��ة وال�سعادة
وجودة احلياة بتثبيتها ك�أ�سلوب حياة
يف املجتمع ،وت�ستمر الإدارة يف تقدمي
براجمها من فرباير وحتى �أكتوبر
من العام اجلاري.

اختتام حملة بيئتي موطني لتنظيف
ال�شواطئ وقاع البحر يف �أم القيوين
•• �أم القيوين-وام:

�شهد ال�شيخ علي بن �سعود املعال رئي�س دائرة البلدية �أم�س ختام حملة "بيئتي
موطني" لتنظيف ال�شواطىء وق��اع البحر يف �أم القيوين التي �أطلقتها
دائرة بلدية �أم القيوين بالتعاون مع جمعية �أم القيوين التعاونية ل�صيادي
الأ�سماك بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم �أم القيوين وبرعاية رئي�س دائ��رة البلدية بهدف احلفاظ على
�سالمة البيئة البحرية وحمايتها ب�إزالة املخلفات يف البحر ون�شر التوعية بني
ال�صيادين وم�ستخدمي البحر للحد من املمار�سات ال�سلبية التي ت�ؤثر على
�سالمة البيئة البحرية وجمال ال�شواطئ يف الإمارة .ومت تنفيذ احلملة التي
ا�ستمرت �شهرا كامال على خم�سة مراحل ا�ستهدفت تنظيف �شواطئ الإمارة
وقاع البحر من املخلفات يف كل من مر�سى ال�صيادين مبنطقة امليدان وخور �أم
القيوين بالإ�ضافة �إىل جزيرة ال�سينية وكورني�ش �أم القيوين القدمي .و�شارك
يف امل��رح��ل��ة اخلتامية للحملة ���س��ع��ادة حممد عي�سى الك�شف ع�ضو املجل�س
الوطني االحتادي وجا�سم حميد ال�شر رئي�س جمل�س �إدارة جمعية �أم القيوين
التعاونية ل�صيادي الأ�سماك وعدد من امل�س�ؤولني وممثلي اجلهات امل�شاركة
يف احلملة .و�شهدت حملة بيئتي موطني التي مت فيها تطبيق كافة التدابري
والإج��راءات الوقائية واالحرتازية اخلا�صة باحلد من انت�شار /كوفيد/19
م�شاركة  22جهة حكومية وخا�صة و 89غوا�صا بالإ�ضافة �إىل م�شاركة
 252متطوعاً .ونتج عن املراحل اخلم�س من احلملة جمع  48طنا ون�صف

الطن من النفايات واملخلفات من على ال�شواطئ وق��اع البحر �شملت قطع
احلديد و�شباك �صيد قدمية ،وعبوات امل�شروبات الغازية املعدنية ،وامل�صنوعات
البال�ستيكية الأكيا�س والزجاجات .وح�ضر ال�شيخ علي بن �سعود املعال احلفل
اخلتامي ال��ذي مت تنظيمه مبنا�سبة ختام فعاليات احلملة وت�ضمن فقرات
منوعة قدمها بع�ض امل�شاركني يف احلملة ،وق��ام يف اخلتام بتكرمي اجلهات
امل�شاركة وتكرمي اكرب و�أ�صغر غوا�ص وبع�ض املتطوعني .وتوجه ال�شيخ علي
بن �سعود املعال بال�شكر �إىل جميع امل�شاركني يف احلملة ���س��وا ًء من اجلهات
احلكومية وال�شركات اخلا�صة واملتطوعني والغوا�صني على دوره��م الكبري
يف جناح احلملة و حتقيق �أهدافها ،مثمنا م�شاركتهم خا�صة املتطوعني من
ال�سيدات والأط��ف��ال وحر�صهم على توفري بيئة �صحية �سليمة باملحافظة
على ال�شواطئ باعتبارها متنف�سا ومق�صد لال�ستجمام �أم��ام �أف��راد املجتمع
مما ي�ؤكد حتليهم بامل�س�ؤولية املجتمعية واملبادئ والقيم امل�ساهمة يف خدمة
املجتمع واملحافظة على ثرواته ..م�ؤكدا ا�ستمرار تنظيم احلملة �سنوياً وذلك
لأهمية حماية ونظافة البيئة البحرية وال�شواطئ على م��دار العام لتعزيز
ا�ستدامة البيئة البحرية وثرواتها املائية واحلفاظ على الواجهة البحرية يف

�أم القيوين من التلوث البيئي.
ومن جهته تقدم جا�سم حميد ال�شر رئي�س جمل�س �إدارة جمعية �أم القيوين
التعاونية ل�صيادي الأ�سماك يف �أم القيوين بال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو حاكم
�أم القيوين وال�شيخ علي بن �سعود املعال على التوجيه والرعاية ب�إطالق حملة
بيئتي موطني التي �ساهمت يف تنظيف قاعة البحر و�شواطئ الإم���ارة من

املخلفات الناجتة عن ال�سلوكيات اخلط�أ من بع�ض ال�صيادين و�أفراد املجتمع.
و�أك��د جناح احلملة وحتقيق �أهدافها وحر�ص جميع امل�شاركني من �صيادين
وغوا�صني ومتطوعني على مدى �شهر كامل �شملت خم�سة مراحل �أ�سبوعيا
تنفيذ عملية النظافة باجتهاد و بهمة عالية مما ي�ؤكد حتملهم امل�س�ؤولية
ومدى وعيهم ب�أهمية املحافظة على البيئة البحرية من كل ما ي�ضرها.
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حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13176بتاريخ 2021/2/28
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  338/2021/16جتاري جزئي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( 384282درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب الإعالن  :نفرتيتى ماربل � -صفته بالق�ضية  :مدعي وميثله  :حممد را�شد �سامل علي العوي�س � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :جولدن �ستون لتجارة مواد البناء � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/2/16يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح/نفرتيتى
ماربل ب وحيث ان املحكمة ت�شري بادئ ذي بدء ان املدعي �سدد الر�سوم امل�ستحقة عن الدعوى و�أعلنت قانونا  ،وعليه وبعد االطالع
على اوراق الدعوى وم�ستنداتها و�سندا لن�ص املادة  22من الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية وعمال بن�ص املادة  50من
قانون االثبات واملادة  269من قانون الإجراءات اجلزائية وملا كانت املحكمة طالعت �صحيفة الدعوى وم�ستنداتها تبني للمحكمة
انه مبوجب اتفاقية عمل م�ؤرخة  17مار�س  2020م مت االتفاق بني املدعية واملدعي عليها على العمل امل�شرتك يف جمال الرخام
على ان تقوم املدعية بتوريد حاويات الرخام اىل ال�شركة املدعي عليها وتر�صد بذمة االخرية مبلغ وقدره  104.709دوالر امريكي
(مائة واربعة الف و�سبعمائة وت�سعة دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم الإم��ارات��ي) والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ
 2021/1/10حتى ال�سداد التام والزمتها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .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
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�شخبوط بن نهيان ي�ستقبل
وزير اخلارجية اليمني
•• �أبوظبي -وام:

ا�ستقبل معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان وزي��ر دول��ة �أم�س معايل
الدكتور �أحمد عو�ض بن مبارك وزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني يف اجلمهورية اليمنية.
ومت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني بالإ�ضافة �إىل املوا�ضيع
ذات االهتمام امل�شرتك وتطورات الأو�ضاع على ال�ساحة اليمنية.
و�أكد معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان خالل اللقاء نهج دولة الإمارات الثابت
يف دعم �أمن وا�ستقرار اليمن وم�ساندتها لكل ما يحقق م�صلحة ال�شعب اليمني ال�شقيق
ويحقق تطلعاته يف التنمية واال�ستقرار واالزدهار.

تقدموا بـ  32مقرتحا نوعيا وجمديا خالل العام املا�ضي

05

املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة يكرم ثالثة ع�شر موظفا من كوادره
•• ال�شارقة-الفجر:

ك����رم ���س��ع��ادة ع��ل��ي م��ي��ح��د ال�سويدي
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري لإم����ارة
ال�شارقة يرافقه �سعادة �أحمد �سعيد
اجل����روان الأم��ي�ن ال��ع��ام للمجل�س يف
حفل نظمه املجل�س �صباح �أم�س الأول
مب��ق��ره ب��ع��د �أخ����ذ ك��اف��ة االح��ت��رازات
وتباعد امل�سافات ك���وادر املجل�س من
موظفيه ال���ذي ت��ق��دم��وا مبقرتحات
ن���وع���ي���ة وجم�����دي�����ه ب����ه����دف تطوير
�أعمالهم خالل عام 2020م.
وي�أتي تنظيم احلفل مببادرة من �إدارة
التخطيط اال�سرتاتيجي يف املجل�س
ب��ه��دف �إي���ج���اد �آل���ي���ة حم��ف��زة لتعزيز
كافة املوظفني من خمتلف الإدارات
والأق�سام العاملة يف املجل�س للتقدم
باالقرتاحات وطرح الأفكار �سعياً نحو
تقدمي �أف�ضل اخلدمات الربملانية يف
خمتلف امل��ج��االت لأع�ضاء وع�ضوات
املجل�س وذلك بعد �أن �أوج��دت الإدارة
نظاماً خا�صاً لتلقي االقرتاحات.
وي��ع��ت�بر ن��ظ��ام امل���ق�ت�رح���ات باملجل�س
اال���س��ت�����ش��اري �أح�����د امل�������ص���ادر الهامة

لتح�سني وت��ط��وي��ر اخل��دم��ات ويعمل
على تعزيز تفاعل املوظفني ومنحهم
الفر�صة لطرح الأف��ك��ار واملقرتحات
وا�ستالم املقرتحات املقدمة وتوثيقها
ودرا���س��ت��ه��ا م��ن ق��ب��ل الإدارات املعنية
والإدارة ال��ع��ل��ي��ا واال�����س����ت����ف����ادة من
املخرجات  .وقدم خالل عام 2020
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م��ق�ترح��ا ك���ان ل��ه الأث����ر يف امل�ساهمة
ب���ت���ط���وي���ر اخل�����دم�����ات ودف�������ع عجلة
ال��ت��ح�����س�ين امل�����س��ت��م��ر ون���ت���ج ع���ن تلك
الأف��ك��ار اجل��دي��دة والتطويرية نتائج
�إي���ج���اب���ي���ة م��ل��ح��وظ��ة ت�����ض��ي��ف قيمة
م��ع��ن��وي��ة وم����ادي����ة وحت�����س��ي��ن��ي��ة على
اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة وع���ل���ى املجل�س
اال�ست�شاري  .ويف كلمته بهذه املنا�سبة
�أث��ن��ى ���س��ع��ادة ع��ل��ي م��ي��ح��د ال�سويدي
رئي�س املجل�س على تنظيم هذا احلفل
لتكرمي �أ�صحاب املقرتحات النوعية
واملجدية من موظفي املجل�س و�أعرب
ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب���ه���ذه امل����ب����ادرة لإدارة
التخطيط اال�سرتاتيجي ليكون حدثا
�سنويا لتعزيز �أداء وعطاء املوظفني يف
طرح فكرة جديدة للتطوير �أو الإبداع

�أو االبتكار �سواء �أك��ان منهج عمل �أم
ن��ظ��ام��ا �أم �إج�����راء ب��ح��ي��ث ت��ن��ج��م عنه
فوائد عملية تكون ذات نتائج �إيجابية
ملحوظة يف �أي جم��ال م��ن جماالت
عمل املجل�س اال�ست�شاري .
و�أ�شاد ال�سويدي مبا يلم�سه يوميا من
حر�ص على التطور وتنفيذ الأعمال

ب�����ص��ورة م��ت��م��ي��زة يف الأم���ان���ة العامة
للمجل�س بجانب طرح املبادرات التي
ت�سهم يف االهتمام بالعن�صر الب�شري
يف امل��ج��ل�����س وم��ت��اب��ع��ة الأم���ي��ن العام
للمجل�س املتوا�صلة لتطوير الكادر
الب�شري والأخذ باالقرتاحات املفيدة
التي تخدم �أه���داف وغ��اي��ات ال�صالح

العام للمجل�س م�شريا �إىل حر�صه على
االهتمام بالعن�صر الب�شري وو�ضعه
�ضمن �أول���ي���ات ع��م��ل املجل�س لإميان
اجلميع ب�أهمية دور العن�صر الب�شري
كونه الأ���س��ا���س لتحقيق �أي��ة جناحات
من�شودة  .وقال يف كلمته التي وجهها
للمكرمني :ن�شكركم على هذا املبادرة

ون�����ش��ك��ر �أي�����ض��ا امل��وظ��ف�ين واملوظفات
ال��ذي��ن ت��ق��دم��وا مبقرتحاتهم خالل
ع����ام  2020وك���ان���ت ه���ام���ة لإث�����راء
وت��ط��وي��ر العمل يف املجل�س  ،وندعو
اجلميع �إىل امل�شاركة و�إىل �إب��داء ر�أيه
ورف���ع م��ق�ترح��ات��ه لتظل غايتنا هي
م��وا���ص��ل��ة ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز بجانب

تقدير عطاءاتكم وجهودكم .
ويف هذا ال�صدد �أو�ضح �أحمد �أل علي
مدير �إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي
باملجل�س �أن �إج��م��ايل ع��دد املقرتحات
املقدمة بلغ اثنان وثالثون مقرتحا
يف ال�����ع�����ام امل����ا�����ض����ي وت������وزع������ت تلك
املقرتحات ح�سب هدفها حيث تبني �أن
ن�سبة  40%من املقرتحات اخت�ص
باخلدمات بينما ن�سبة  22%اخت�ص
مبحاور �أخرى ون�سبة مت�ساوية بلغت
 19%ملحوري التقنية والإجراءات
 .و�أو�ضح �أل علي ب�أن تلك املقرتحات
ت�شكل م�صدرا من م�صادر القوة كونها
تدعم الإدارة العليا وتعمل على جودة
وحت�سني وتطوير اخل��دم��ات بجانب
حتفيز املوظفني عل تقدمي املقرتحات
ومت���ن���ح يف امل���ق���اب���ل الأم����ان����ة العامة
للمجل�س التزاما منها بتطبيق �أنظمة
اجل�����ودة و���س��ه��ول��ة ت��ط��وي��ر الأنظمة
ك��ون��ه��ا ح��دي��ث��ة م��ع وج���ود دع��م��ن من
الإدارة العليا للمقرتحات .
و�أف���اد يف ه��ذا ال�سياق ب���أن��ه تبني من
خالل املتابعة والتن�سيق للمقرتحات
ب�أن �إدارة اخلدمات امل�ساندة هي �أكرث

�إدارة م��ع��ن��ي��ة خم��ت�����ص��ة باملقرتحات
املقدمة مبعد ثماين مقرتحات تليها
�إدارة املعرفة بعدد �سبعة مقرتحات
و�إدارة االت�صال احلكومي بعدد �ستة
م��ق�ترح��ات و�إدارة تقنية املعلومات
ب����ع����دد خ���م�������س م����ق��ت�رح����ات و�إدارة
ال�����ش���ؤون الربملانية والقانونية بعدد
�أرب��ع��ة م��ق�ترح��ات و�إدارة التخطيط
اال�سرتاتيجي بعدد مقرتحان .
ب��ع��ده��ا ق���ام رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س يرافقه
الأم����ي���ن ال����ع����ام ب���ت���ك���رمي املوظفني
ال��ذي��ن ت��ق��دم��وا مبقرتحاتهم خالل
ال���ع���ام امل��ا���ض��ي و�أ���س��ه��م��ت يف تطوير
وحت�����س�ين ن��ظ��م و�إج������راءات ال��ع��م��ل يف
املجل�س وج���ودة اخل��دم��ات الربملانية
التي يقدمها و�شمل التكرمي ثالثة
ع�شر موظفا وموظفه وه��م �إح�سان
ال�����س��وي��دي و�إ���س�لام ال�شيوي وغالية
ال����زرع����وين وب�����دور �أل ع��ل��ي وجمال
العو�ضي و�شيخه ال�سويدي وعبداهلل
ب����ن خ������ادم و�أم����ي����رة حم���م���د وظبية
العامري و�سعاد علي عبداهلل و�سيف
ب���ن ���س��وي��ف ال��ك��ت��ب��ي و���س��ل��ي��م��ان داود
وخالد احلمادي .

املنتدى الإقليمي ل�سرطان عنق الرحم يدعو �إىل تبني ا�سرتاتيجيات وطنية وعاملية ملكافحة فايرو�س الورم احلليمي
•• ال�شارقة  -وام:

�أك��د ممثلو احلكومات والأو���س��اط الأكادميية واملنظمات الدولية واملجتمع
املدين التزامهم بتعزيز فر�ص العالج من فريو�س الورم احلليمي الب�شري
و���س��رط��ان عنق ال��رح��م يف املنطقة العربية ع�بر االل��ت��زام بتح�سني فر�ص
�إج��راء الفحو�صات الطبية واحل�صول على اللقاحات وذلك بهدف حتقيق
اال�سرتاتيجية العاملية للق�ضاء على �سرطان عنق الرحم والتي �أطلقتها
منظمة ال�صحة العاملية من خالل تنفيذ الأهداف الإمنائية العاملية بحلول
العام .2030
جاء ذلك يف ختام �أعمال الدورة الثانية من املنتدى الإقليمي حول �سرطان
عنق الرحم ال��ذي نظمته "جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان" م�ؤخرا يف
ال�شارقة – عن بعد حتت رعاية قرينة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �سمو
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي امل�ؤ�س�س والرئي�س الفخري جلمعية
�أ���ص��دق��اء م��ر���ض��ى ال�����س��رط��ان ���س��ف�يرة االحت����اد ال����دويل ملكافحة ال�سرطان
ل�ل�إع�لان ال��ع��امل��ي لل�سرطان ���س��ف�يرة االحت����اد ال����دويل ملكافحة ال�سرطان
ل�����س��رط��ان��ات الأط���ف���ال  UICCب��ال��ت��ع��اون م��ع "�صندوق الأمم املتحدة
لل�سكان" حتت عنوان ت�سريع جهود مكافحة فريو�س الورم احلليمي الب�شري
و�سرطان عنق الرحم.
ومتا�شياً مع الدعوة التي �أطلقتها منظمة ال�صحة العاملية للعمل من �أجل
الق�ضاء على �سرطان عنق الرحم �أ�صدر امل�شاركون يف ختام املنتدى �/إعالن

ال�شارقة ل�سرطان عنق الرحم  -ال��دورة الثانية  2021واملت�ضمن تعهد
امل�شاركني بالتزامهم جتاه �صحة ورفاه الفتيات والن�ساء على م�ستوى العامل
وتخفيف الأعباء املرتبطة بفريو�س الورم احلليمي الب�شري و�سرطان عنق
الرحم يف املنطقة العربية واال�ستفادة من امل�ساعي اجلماعية يف العامل ملنع
ت�سبب �سرطان عنق الرحم بالوفاة وذلك يف غ�ضون جيل واحد.
وي�أتي الإع�لان ا�ستناداً �إىل جن��اح �إع�لان ال�شارقة منذ ال��دورة الأوىل عام
 2019وحتى الآن وكجزء من االل��ت��زام العاملي بتنفيذ اال�سرتاتيجية
العاملية ب�ش�أن �صحة املر�أة والطفل واملراهق  2030-2016والتزامات قمة
نريوبي ب�ش�أن امل�ؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية .ICPD@25
وتعهد �إعالن ال�شارقة بن�سختة الثانية بالدعوة �إىل �إطالق ا�سرتاتيجيات
�إقليمية ووطنية حول �سرطان عنق الرحم تتما�شى مع املبادرات العاملية مع
مراعاة ال��ق��درات الوطنية ل�ضمان تنفيذها يف كل دول��ة على ح��دة وتعزيز
التعاون بني بلدان اجلنوب واملنظمات العاملية لتح�سني قدرتها على مكافحة
�سرطان عنق الرحم وتنفيذ برنامج لقاح فريو�س الورم احلليمي الب�شري
على ال�صعيد الوطني برغم حاالت الطوارئ ال�صحية احلالية وامل�ستقبلية
اىل جانب التزم الإعالن باال�ستثمار يف جمع البيانات ب�شكلٍ �أف�ضل وحتليلها
وا���س��ت��خ��دام��ه��ا الت��خ��اذ ال���ق���رارات امل�ستندة �إىل الأدل����ة وحت��دي��د ومعاجلة
�أوجه عدم امل�ساواة احلالية املتعلقة بلقاح فريو�س الورم احلليمي الب�شري
واكت�شاف �سرطان عنق الرحم وعالجه وت�أييد و�ضع �إطار عمل قوي لر�صد
التقدم املحرز يف تنفيذ برامج لقاح فريو�س الورم احلليمي الب�شري للق�ضاء

على �سرطان عنق الرحم.
وت�ستجيب ه��ذه امل��خ��رج��ات للتحديات التي يواجهها ال��ع��امل يف م��ا يتعلق
ب�سرطان عنق الرحم باعتباره من الأورام الن�سائية اخلبيثة ال�شائعة التي
ت�صيب ال�سيدات يف �صمت وب��دون �أي �أعرا�ض �أو عالمات كما ي�صنف على
�أنه ال�سبب ال�سابع لوفيات ال�سرطان لدى الن�ساء يف دولة الإمارات العربية
املتحدة نظراً الكت�شاف املر�ض يف امل��راح��ل املت�أخرة ما ي�صعب عالجها �إذ
تعد الإ�صابة بفريو�س ال��ورم احلليمي الب�شرى �أح��د �أه��م �أ�سباب الإ�صابة
به والذي ي�ؤثر �أي�ضاً على بع�ض الأجهزة الأخرى ويت�سبب يف وجود خاليا
غري طبيعية بالأع�ضاء التنا�سلية وال�شرج والفم واجلهاز التنف�سي العلوي
وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك ف���إن الو�ضع ال�صحي ال��ذي ي�شهده العامل منذ العام
املا�ضي نتيجة انت�شار فريو�س كوفيد  19ي�ضاعف من خطورة املر�ض.
و�أظهرت اال�ستجابة جلائحة فريو�س كورونا كوفيد -19كيف كانت كثري
من احلكومات ق��ادرة �سريعاً على تخ�صي�ص امل��وارد ل�شراء وتوزيع لقاحات
فريو�س كورونا كوفيد -19حيث ميكن ا�ستخال�ص الدرو�س من ال�شراء
والتخزين والتوزيع والإمداد وتعبئة املجتمع والتي ميكن تنفيذها يف ن�شر
لقاح فريو�س الورم احلليمي الب�شري.
وتتمثل الأه����داف الإمن��ائ��ي��ة العاملية ال��ت��ي يدعمها �إع�ل�ان ال�شارقة حول
�سرطان عنق الرحم يف ح�صول  90باملائة من الفتيات على التطعيم الكامل
�ضد فريو�س الورم احلليمي الب�شري ببلوغهن  15عاماً من العمر وخ�ضوع
 70باملائة من الن�ساء للفح�ص املبكر با�ستخدام اختبار رفيع الأداء ببلوغهن

 35عاماً ومرة �أخرى ببلوغهن  45عاماً من العمر وعالج 90 باملائة من
الن�ساء الالتي ُتكت�شف �إ�صابتهن مبر�ض عنق الرحم ح�صول 90 باملائة من
امل�صابات بالآفات ال�سابقة للت�سرطن على العالج ،وخ�ضوع  0 9باملائة من
امل�صابات بال�سرطان الغزوي للتدبري العالجي .
واجل��دي��ر ب���اذك���ر�أن امل��ن��ت��دى يف دورت����ه ال��ث��ان��ي��ة ���ض��م �أك�ث�ر م��ن  35خبرياً
ومتخ�ص�صاً يف الرعاية ال�صح ّية و�ص ّناع قرار من  11دولة عربية و�أجنبية
ناق�شوا �سبل دعم وتعزيز جهود �إم��ارة ال�شارقة للحد من املعاناة الناجمة
عن هذا النوع من املر�ض بالإ�ضافة �إىل و�ضع اخلطط والآليات التي من
�ش�أنها �أن تتيح ل�شريحة �أكرب من املجتمع الو�صول �إىل اخلدمات ال�صح ّية
والإر�شادية للحد من الإ�صابة باملر�ض.
ي�شار �إىل �أن �سرطان عنق الرحم يعد �أحد �أ�شكال ال�سرطان التي ميكن الوقاية
منها وعالجها طاملا مت اكت�شافه مبكراً و�أخذت التدابري العالجية بفعالية
وتعترب زيادة فر�ص احل�صول على الأدوات الأ�سا�سية للوقاية والك�شف املبكر
والت�شخي�ص والعالج �أمورا بالغة الأهمية من �أجل اتباع نهج �شامل ملكافحة
املر�ض مع الت�أكيد على �ضرورة تو�سيع نطاق اجلهود العاملية و�صو ًال �إىل
املنطقة العربية وع��امل خ��الٍ من ح��االت الوفاة الناجمة عن �سرطان عنق
الرحم من خ�لال العمل على زي��ادة التدابري املن�سقة والإرادة ال�سيا�سية
ع��ن طريق دم��ج ط��رق ج��دي��دة للفح�ص واختيار املتابعة املنا�سبة للحالة
وللت�شخي�ص �ضمن برنامج منظم �أثناء الأزم��ة ل�ضمان امل�ساواة و�إمكانية
احل�صول على الرعاية املتعلقة ب�سرطان عنق الرحم على نح ٍو �سليم.

�أ�شغال ال�شارقة تنجز �إنارة حديقة املدام العامة
ب�أعمدة موفرة للطاقة
•• ال�شارقة  -وام:

�أجن�����زت دائ�����رة الأ����ش���غ���ال العامة
بال�شارقة ممثلة يف �إدارة الأفرع
�إنارة حديقة املدام العامة باملنطقة
الو�سطى لإم����ارة ال�����ش��ارق��ة وذلك
تنفيذاً ال�سرتاتيجية ال��دائ��رة يف
ت��وف�ير ك��اف��ة اخل���دم���ات للمرافق
وامل��ن�����ش���آت ال�ترف��ي��ه��ي��ة واحليوية
وت��ل��ب��ي��ة ل��ب��ن��ود خطتها التنموية

امللبية الحتياجات املجل�س البلدي
يف منطقة املدام.
و�أك�����د امل��ه��ن��د���س ع��ل��ي ب���ن �شاهني
ال�����س��وي��دي رئي�س دائ���رة الأ�شغال
العامة بال�شارقة حر�ص الدائرة
ع���ل���ى �أداء دور حم�������وري ومهم
���ض��م��ن م�����س���ؤول��ي��ت��ه��ا جت���اه البيئة
واحل����ف����اظ ع��ل��ي��ه��ا ..م�������ش�ي�را اىل
ان������ه وف����ق����ا ل���ت���وج���ي���ه���ات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن

حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�����ض��و املجل�س
الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة حتولت
م��ن��ط��ق��ة امل�����دام �إىل واح����ة تنب�ض
باحلياة كما ت�شهد اهتماماً بالغاً
م�����ن ج����ان����ب ح���ك���وم���ة ال�������ش���ارق���ة
حيث حت��وي العديد من امل�شاريع
ال��ع��م��ران��ي��ة والأخ��������رى اخلا�صة
ب��ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة .م����ن جانبه
�أو�ضح املهند�س حممد بن يعروف
مدير �إدارة الأف��رع قامت برتكيب

ومتديد الكهرباء و�أعمدة الإنارة
احلديقة با�ستخدام � 110أعمدة
�إن���ارة ديكورية وف��ق �أرق��ى و�أف�ضل
امل��ع��اي�ير ال��ع��امل��ي��ة ومت ت��وزي��ع��ه��ا يف
�أماكن اجللو�س ومالعب احلديقة
املختلفة ومنطقة �ألعاب الأطفال
التي مت �إ�ضافتها م�ؤخراً.
و�أ��������ض�������اف �أن �أع������م������دة الإن����������ارة
ت��ع��م��ل ب��ن��ظ��ام  LEDوتخف�ض
اال����س���ت���ه�ل�اك ب��ن�����س��ب��ة ت���زي���د على

 40ب��امل��ائ��ة ومت ت��وري��د وتركيب
ل���وح���ات ال���ك���ه���رب���اء ال��ل�ازم����ة مع
م���ؤق��ت��ات زمنية بحيث تتحكم يف
فتح وغلق �أع��م��دة الإن���ارة ب�أوقات
زمنية حم��ددة وف��ق طلب املنطقة
لي ً
ال  ..مو�ضحا �أن م�شروع الإنارة
م��ن ���ش���أن��ه ت��وف�ير عنا�صر الأمان
و�إ���ض��اف��ة مل�سة جمالية باحلديقة
ح��ي��ث راع�����ت ال����دائ����رة الت�صميم
اجل������م������ايل يف �أع������م������دة الإن�����������ارة

وامل�صابيح امل�ستخدمة يف الإ�ضاءة
..اىل جانب توريد وتركيب �ألعاب
���ص��دي��ق��ة ل�ل�أط��ف��ال ط��ب��ق��اً لأعلى
املوا�صفات العاملية كما مت مراعاة
ت��خ�����ص��ي�����ص ب��ع�����ض ه����ذه الأل���ع���اب
للأطفال ذوي �أ�صحاب الهمم.
من جهته �أكد �سعادة �سلطان حممد
مع�ضد بن هويدن رئي�س املجل�س
البلدي ملنطقة امل���دام �أن م�شروع
�إن���ارة احلديقة العامة يعترب من

امل�شاريع املهمة التي تخدم �أهايل
املنطقة والتي مت �إجنازها بجهود
وتعاون دائرة اال�شغال العامة.
ُي��ذك��ر �أن دائ����رة الأ���ش��غ��ال العامة
ب��ال�����ش��ارق��ة �أجن�����زت م����ؤخ���را �سوق
الأعالف واحلبوب يف املدام وامل�صمم
على الطراز املحلي الرتاثي وميتد
ال�سوق على م�ساحة � 8آالف مرت
م��رب��ع وي��ح��ت��وي على �أك�ث�ر م��ن 6
م��ب��ان متنوعة الأغ���را����ض وي�ضم

 14حم ً
ال لبيع وتخزين الأعالف
ب��ط��اق��ة ا���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة  4500مرت
مكعب و 11حم ً
�لا لبيع احلبوب
ب��ط��اق��ة ا���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة  1000مرت
مكعب اىل جانب ع��دد من املحال
التجارية الأخرى.
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/صالون
و�سبا يوين كورن لل�سيدات
رخ�صة رقم CN 2549413: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/دوركا�س
للتجارة العامة رخ�صة رقمCN 2744486:
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/خالد
الكويتي لتدقيق احل�سابات
رخ�صة رقم CN 2252041: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/بروف�شينال �سكاي للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1066553:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�ضافة ن�صر اهلل ذاكر الرزج %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خالد علي �صالح الهديبي امل�صعبي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /خالد علي �صالح الهديبي امل�صعبي من  %100اىل %51
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من  1*1م�ساحة اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /بروف�شينال �سكاي للمقاوالت العامة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:كافيا للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح ال�صناعية م  40ق  128املالك را�شد حران �سعيد
�سامل الكتبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1169702 :

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ايلفن
ايلفن كافيه رخ�صة رقمCN 2496395:
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ماملو
للو�ساطة التجارية رخ�صة رقمCN 1013074:
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/كافيه
افوي رخ�صة رقمCN 2754334:
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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

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 2021/02/25:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2155003430:
تاريخ التعديل2021/02/27:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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�إعــــــــــالن

PROFESSIONAL SKY GENERAL CONTRACTING

�إىل /بروف�شينال �سكاي للمقاوالت العامة ذ.م.م
PROFESSIONAL SKY GENERAL CONTRACTING LLC

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:خمترب التكنولوجيا� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر ابوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2852595 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة اجلبيل للهواتف املتحركة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي �شارع الفالح بناية مبارك �سلطان اخليلي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1038256 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:جاردن �سيتي ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي �شارع خليفة بن زايد بناية عبداهلل را�شد عبيد
ال�شام�سي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1036097 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:جلف �ستار لل�سياحة وال�سفر ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق  0 ، 11مبنى ال�سيدة �سالمة بنت
بطي خمي�س
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2243130 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية واال�ست�شارات ال�ضريبية
ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/01/11:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2113000023:تاريخ التعديل2021/02/27:
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/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2021/02/25:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2155003417:
تاريخ التعديل2021/02/27:
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 2021/02/22:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150002132:
تاريخ التعديل2021/02/27:
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 2021/02/17:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2155002910:
تاريخ التعديل2021/02/25:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/هوزانا لت�صميم االزياء
رخ�صة رقم CN 1874649:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�ضافة مروه ح�سن وهبه %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع�/سامل حميدي عبداهلل حميد ال�شام�سي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء� /سامل حميدي عبداهلل حميد ال�شام�سي من  %100اىل %51
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /هوزانا لت�صميم االزياء

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�صبغة م�سرت اك�سربي�س
رخ�صة رقم CN 1020544:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�ضافة �شبي�شه �سعيد مبارك %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ح�سن حممد �سعيد %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل برك �سعيد الكثريي
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /م�صبغة م�سرت اك�سربي�س

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/حمل ظفري لت�صليح الدراجات
النارية رخ�صة رقم CN 1041564:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل ظفري لت�صليح الدراجات النارية

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن
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�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ور�شة �صيدنايا خلدمات
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1059334:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ح�سن ح�سني علي احلو�سني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد علي عبداهلل الغافري
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

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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/بالي �ستور للتجارة
الهواتف املتحركة رخ�صة رقمCN 2863724:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خالد حممد �سلمان حممد غريب %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شمي�سه خمي�س حمد خمي�س املزروعي
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ماجنداجن بو هاي اتني
ايتو �سوبر ماركت ذ.م.م رخ�صة رقمCN 3875676:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جريومي كارناي انتونيو %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف كورازون فاتيما جوترييز روبري
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/املجد الدولية للمقاوالت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2395400:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/جمعه �سلطان حممد جمعه املرزوقي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /جمعه �سلطان حممد جمعه املرزوقي من  %100اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�ضافة جمد عبداهلل احمد بربراوي %49
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 100000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من  null*nullم�ساحة اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /املجد الدولية للمقاوالت وال�صيانة العامة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/سمارت زون مل�سجالت وزينة ال�سيارات
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 3009721:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /سمارت زون مل�سجالت وزينة ال�سيارات ذ.م.م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

HOZANA FASHIONS DESING

�إىل /هوزانا لت�صميم االزياء ذ.م.م
HOZANA FASHIONS DESING LLC

�إعــــــــــالن

MISTER EXPRESS LAUNDRY

�إىل /م�صبغة م�سرت اك�سربي�س ذ.م.م

MISTER EXPRESS LAUNDRY LLC

DHAFEER MOTOR BIKE ELECTRIC REPAIRING SHOP

�إىل /ظفري لت�صليح الدراجات النارية وال�سيارات
DHAFEER MOTOR BIKE AND AUTO REPAIRING

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�صالح ميكانيك املركبات 4520003
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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

ALMAJD ALDAWYA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

�إىل /املجد الدولية للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م

ALMAJD ALDAWYA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

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)

�إعــــــــــالن

SMART ZONE CAR STEREO AND ACCESSORIES LLC

�إىل /ور�شة ا�س ا�س تكنيكل للحام ذ.م.م
S S TECHNICAL WELDING WORKSHOP LLC

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ور�شة حدادة وحلام 2592011.1
تعديل ن�شاط  /حذف تنجيد مقاعد املركبات 4520018
تعديل ن�شاط  /حذف جتارة وزينة واك�س�سوارات ال�سيارات 4530010
تعديل ن�شاط/حذف جتارة م�سجالت وتلفزيونات ال�سيارات 4530014
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)
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«جمل�س تن�سيق العمل اخلريي» بعجمان ت�ستعر�ض دليل �إجراءات مبادرة «متكني»
الأيتام باجلمعيات اخلريية كي تتحول �إىل نظام متكامل لتمكني الأيتام
•• عجمان -وام:
وفق �أف�ضل املمار�سات.
ا�ستعر�ض جمل�س تن�سيق العمل اخلريي والأوقاف يف عجمان خالل ور�شة و�سلطت الور�شة ال�ضوء على عملية ت�سهيل االن��دم��اج الكامل لليتيم يف
عمل دليل �إج���راءات م��ب��ادرة "متكني" التي اعتمدها م���ؤخ��راً �سمو ال�شيخ املجتمع مب��ا ي�ضمن ع��دم عزلته وع��دم الإح�سا�س باليتم وت��وف�ير البيئة
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان  ،وذلك تنفيذاً لتوجيهات �صاحب االجتماعية ال�صاحلة للمعي�شة والعمل واال�ستمرار يف احلياة وتوفري فر�ص
ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان التعليم الكايف �أو على الأقل امل�ؤهل لنيل الفر�ص الوظيفية وتوفري التدريب
القا�ضية با�ستحداث تلك املبادرة التي ت�ضمن لليتيم مواجهة �أعباء احلياة والت�أهيل املنا�سبني للرتقي �أو التقدم يف العمل وتقدمي الدعم االقت�صادي
والعي�ش بكرامة.
وامل����ادي ال�ل�ازم لليتيم وت��وث��ي��ق ال�صلة ب�ين امل��ب��ادرة ومثيالتها بالدولة.
وتناولت الور�شة التي �شارك فيها ممثلو اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية وتطرقت الور�شة �إىل ال�شروط واملوا�صفات الواجب توافرها للمخت�صني
يف الإم��ارة عدة حم��اور  ،منها �أه��داف واخت�صا�صات املبادرة ،وامل�ساهمة يف الذي يتعاملون مع الأيتام� ،إ�ضافة �إىل ال�شروط واملوا�صفات ومهام الكوادر
حتقيق املبادئ الإن�سانية ال�سامية من خ�لال تنظيم و�إدارة عملية رعاية املخت�صة بتمكني الأيتام.
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قائد �شرطة ر�أ�س اخليمة يلتقي عددا من �أبناء اجلاليات املقيمة يف الإمارة جمعية عجمان للتنمية االجتماعية تنظم ور�شة عمل عن الألوان الطبيعية
اخلام�سة من م�ساء �أم�س بعنوان "
•• عجمان -الفجر:
القبعة الذكية" من تقدمي امللهمة
ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ة ع���ج���م���ان للتنمية
امل��ب��ت��ك��رة ف��اي��زة ج��ا���س��م البو�سميط
االجتماعية والثقافية فعالياتها
وامل��ل��ه��م امل��ب��ت��ك��ر وع��ب��د اهلل جا�سم
ال��ت��ن��وي��ري��ة وال��ت��وع��وي��ة بور�شتني
ال��ب��و���س��م��ي��ط و���ش��رح��ا ف��ك��رة كيفية
عمل عن بعد بد�أت بور�شة عمل عن
ع��م��ل ال��ق��ب��ع��ة ال���ذك���ي���ة بالإ�ضافة
الأل���وان الطبيعية قدمتها فاطمة
ل��ت��و���ض��ي��ح �آل���ي���ه ب���رجم���ة الروبوت
العبيديل من متاحف ال�شارقة �إدارة
ك�����وزم�����و ل��ل��ك�����ش��ف ع���ل���ى م�صابي
التعليم وج��اءت امل��ب��ادرة تزامنا مع
ف�ي�رو����س ك��وف��ي��د 19متا�شيا مع
�إط�ل�اق �أ���س��ب��وع الإم�����ارات لالبتكار
امل��رح��ل��ة ال��راه��ن��ة وال��ب��ح��ث عما هو
و�أهمية بناء ال�شخ�صية الإماراتية
جديد يف هذا املجال الدقيق.
يف ج���م���ي���ع م����ن����اح����ي احل�����ي�����اة مبا والتطوير.
و�أكدت �سعادة منى �صقر املطرو�شي
ي�ضمن التميز والريادة يف التنمية وج��اءت الور�شة الثانية يف ال�ساعة مدير عام جمعية عجمان للتنمية

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

تنفيذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�����ش��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن ���ص��ق��ر القا�سمي
ع�����ض��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ر�أ����س
اخليمة  ،لتعزيز جودة حياة املقيمني
يف الإم�������ارة ،وحت��ق��ي��ق م���ب���د�أ الأم���ن
م�س�ؤولية اجلميع ..التقى اللواء علي
عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام
�شرطة ر�أ�س اخليمة عن بعد مع عدد
من �أبناء اجلاليات الأوروبية املقيمة
يف الإم����ارة وت��ب��ادل معهم الأحاديث
ال���ودي���ة وت���ع���رف ع��ل��ى مالحظاتهم
و�آرائ���ه���م و�أف��ك��اره��م ح��ول اخلدمات
املقدمة لهم من قبل وزارة الداخلية
ممثلة ب�شرطة ر�أ�س اخليمة.
وت����أت���ي ه���ذه امل���ب���ادرة وف��ق��ا للخطة
التنفيذية لربنامج مبادرة التوا�صل
امليداين مع اجلاليات مبا يحقق ر�ؤية
احل��ك��وم��ة الر�شيدة يف تعزيز جودة
احلياة ملجتمع دولة الإمارات وتعزيز
ر���ض��ا اجل��م��ه��ور ب��اخل��دم��ات املقدمة
وفق �أف�ضل معايري اجلودة والكفاءة
وال�شفافية و�أن الأث���ر الرئي�سي هو
رفع م�ؤ�شر ال�شعور بالأمان وتعزيز
ثقة �أفراد املجتمع بجهاز ال�شرطة.
و�أك����د ق��ائ��د ���ش��رط��ة ر�أ�����س اخليمة..
ح��ر���ص ���ش��رط��ة ر�أ������س اخل��ي��م��ة على
التوا�صل الدائم مع �أبناء اجلاليات
املتواجدة يف الإم��ارة من �أج��ل تبادل
الأفكار ووجهات النظر فيما يخ�ص
ال��ظ��واه��ر والق�ضايا امل�ستجدة كما
حت��ر���ص ع��ل��ى اط�لاع��ه��م ع��ل��ى �أب���رز
ال�ب�رام���ج امل�ستحدثة ال��ت��ي تنفذها
خمتلف الإدارات العامة يف �شرطة
ر�أ�����س اخل��ي��م��ة  ،خ��ا���ص��ة ب��ع��د اختيار

الإم��ارة عا�صمة لل�سياحة اخلليجية
ل��ع��ام  2021لل�سنة ال��ث��ان��ي��ة على
التوايل.
وقدم قائد عام �شرطة ر�أ���س اخليمة
�شكره اجل��زي��ل لكل �أب��ن��اء اجلاليات
ع��ل��ى ج���ه���وده���م وت��ع��اون��ه��م الفعال
ل��ل��ت�����ص��دي جل���ائ���ح���ة كوفيد-19
وت��ف��اع��ل��ه��م م����ع ح���م�ل�ات التوعية
ب���الإج���راءات االح�ترازي��ة والوقائية
مم���ا ���س��اه��م يف اي���ج���اد ب��ي��ئ��ة تعاون
خالقه �شعارها التعاون والتكاتف مع
كافة الإج��راءات التي تتبعها الدولة
يف م��ك��اف��ح��ة ال����وب����اء ال������ذي يجتاح
العامل.
و�أو�ضح اللواء علي عبد اهلل النعيمي
�أن ال��ل��ق��اء ج���اء ت��ن��ف��ي��ذاً لتوجيهات
�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ����س اخليمة
وب�����ن�����اءاً ع���ل���ى ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة وزارة
الداخلية الرامية لتعزيز الرتابط
ب�ي�ن ال�����ش��رط��ة واجل���ال���ي���ات وت�أكيد
ا�ستدامة ال�شراكة وفق مبد�أ الأمن

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 28/ 02/ 2021 Issue No : 13176
Notice by publication
in Lawsuit No. 16/2021/598- Commercial Partial

Subject matter of the Lawsuit: Claim of obligating the Defendant to pay an amount of
AED 50,494 in addition to fees and expenses and Attorney's fees plus 12% as an interest
from the date of the violation on 17/5/2019 until full payment and the judgement shall
be self-executing immediately without bail.
The Notifying Party: Euro Line Rent a Car L.L.C - Their capacity in the Lawsuit: The
Plaintiff - Represented by: Rami Abdul Rauf Mansour
Defendants:1- Maria Kalushina - Their capacity in the Lawsuit:The Defendant
The Subject matter of the Notice: The Plaintiff filed the Lawsuit against the Defendants
regarding claim of obligating the Defendant to pay an amount of AED 50,494 in addition
to fees and expenses and Attorney's fees plus 12% as an interest from the date of the
violation on 17/5/2019 until full payment and the judgement shall be self-executing
immediately without bail. The Hearing shall be set onTuesday, dated 02/03/2021 at
10:30 a.m. in Remote litigation hall & BUILDING DESC. Therefore, you are assigned
to present personally or by a representative in addition to submit all memorandums and
exhibits to the Court at least three days before the Hearing,
Head of Department/Ahmed Ayoub Mahmoud

م�������س����ؤول���ي���ة اجل����م����ي����ع ،ولتح�سني
وتطوير اخلدمات ال�شرطية ب�صفة
خا�صة واخلدمات احلكومية ب�صفة
ع��ام��ة ل��ك��ل امل��ق��ي��م�ين وامل�ستثمرين
والزوار.
و�أع��ط��ى القائد ال��ع��ام ل�شرطة ر�أ�س
اخل��ي��م��ة امل���ج���ال مل��م��ث��ل��ي اجلاليات
ل��ل��ت��ح��دث ب���ك���ل ���ش��ف��اف��ي��ة للتعبري
ع��ن �آرائ���ه���م واح��ت��ي��اج��ات��ه��م وا�ستمع
مل��ق�ترح��ات��ه��م ون���اق�������ش م��ع��ه��م �سبل
حت��ق��ي��ق��ه��ا ،ووج����ه الإدارات العامة
باتخاذ الإج���راءات الالزمة للتنفيذ
واملتابعة ،م�شريا �إىل �أن �أبواب مكاتب
القيادة العام ل�شرطة ر�أ���س اخليمة
مفتوحة ،وك��ذل��ك خمتلف القنوات
املتاحة من خالل املوقع الإلكرتوين
الر�سمي للقيادة �أو و�سائل التوا�صل
االج����ت����م����اع����ي� ،أو غ����رف����ة عمليات
ال�����ش��رط��ة م��ن خ�ل�ال االت�����ص��ال على
ال����رق����م � 999أو ت��ط��ب��ي��ق SOS
اخل��ا���ص ب��احل��االت الطارئة والرقم

 901ل��ك��اف��ة اال����س���ت���ف�������س���ارات عن
اخل��دم��ات ول��ل��ح��االت غ�ير الطارئة
وك���ذل���ك ا���س��ت��خ��دام ك���اف���ة القنوات
املتاحة للتوا�صل.
م���ن ج��ان��ب��ه��م �أك�����د �أب���ن���اء اجلاليات
�أهمية ا�ستمرارية حتقيق الرتابط
والتكامل ودعم الإجراءات التي تقوم
بها ال��دول��ة يف مواجهة كوفيد 19
وكذلك اال�ستمرار يف عملية تطوير
وحت�����س�ين الأداء ال���ع���ام مب���ا يخدم
تنمية وازده����ار �إم����ارة ر�أ����س اخليمة
وي���ح���ق���ق امل�����ص��ل��ح��ة ال���ع���ام���ة ويعزز
الأم�����ن والأم������ان وال�����س�لام��ة لكافة
�أف��راد و�شرائح املجتمع .ووج��ه قائد
عام �شرطة ر�أ���س اخليمة القطاعات
ال�����ش��رط��ي��ة وف����رق ال��ع��م��ل املخت�صة
لدرا�سة املقرتحات واملالحظات التي
مت طرحها خالل اللقاء والعمل على
ت��ن��ف��ي��ذه��ا ع��ل��ى �أر������ض ال���واق���ع ومبا
ي���خ���دم ج�����ودة ح���ي���اة �أف������راد جمتمع
الإمارة.

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13176بتاريخ 2021/2/28

�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  801/2021/60امر �أداء
مو�ضوع الدعوى� :إل��زام امل�ستدعى �ضدها ب���أن ت���ؤدي للم�ستدعية مبلغاً ق��دره 14.245.961.62
درهم (�أربعة ع�شر مليوناً ومائتان وخم�سة و�أربعون �ألفاً وت�سعمائة وواحد و�ستون درهماً واثنان و�ستون
فل�ساً) والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .
طالب االعالن� :شركة موارد للخدمات ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم� -1 :إداكوم لإدارة جمعيات املالك �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021-2-17
اوال :ب�إنفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني  ,ثانيا  :ب�إلزام املدعي عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعيه مبلغ
 14,245.961,62درهم (�أربعة ع�شر مليون ومئتان وخم�سة واربعون الف وت�سعمائه وواحد
و�ستون دره��م واثنان و�ستون فل�سا) والفائده القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ اال�ستحقاق يف
 2019-7-7وحتى ال�سداد التام بالر�سوم و امل�صاريف ومبلغ ثالثة االف درهم مقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13176بتاريخ 2021/2/28
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICICOM2019 /0006354جتاري (كلي)

�إىل املدعي  /م�صرف عجمان � -ش م ع
اىل املحكوم عليه  -2 /عبداملنان �أوان حممد �إقبال �أوان �-3شازيه �أوان زوجة عبداملنان �أوان
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2020/12/9قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم
�أعاله بالتايل  :ن�ص احلكم :
ق�ضت املحكمة ح�ضوريا للمدعي عليها االوىل ومبثابة ح�ضوري للمدعي عليهما الثاين والثالث.
بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل فيما بينهم بان ي�ؤدوا للمدعي مبلغا قدره 9.010.726
درهم (ت�سعة مليون وع�شرة �آالف و�سبعمائة و�ستة وع�شرون درهما) مع الفائدة بن�سبة  %5من
تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد على �أال تزيد عن �أ�صل الدين والزامهم بالر�سوم
وامل�صاريف و  500درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض طلب النفاذ املعجل.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي /ناجم نقيلة
حمكمة ال�شارقة  /املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي

�شباب الإمارات يت�صدرون جائزة القائد ال�صاعد
من جامعة روت�ش�سرت الأمريكية هذا العام

•• دبي -وام:

�أعلنت جامعة روت�ش�سرت الأمريكية
من مقرها يف نيويورك عن الئحة
بعدد من اجلوائز والتكرميات التي
�شملت ع���ددا م��ن خريجيها عاملياً
حيث ت�صدر �شباب الإم����ارات هذا
العام تلك الالئحة.
وت��ع��ت�بر ه����ذه اجل����ائ����زة م���ن �أب����رز
اجل����وائ����ز ال��ع��امل��ي��ة ال���ت���ي متنحها
اجلامعة لفئة ال�شباب على مدار
ال�سنوات املا�ضية وتعترب احتفا ًء
رفيعاً لدولة الإم��ارات خا�ص ًة �أنها
تنمح لأول م��رة ل�شخ�صية ريادية
من منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا .ج��اء ه��ذا الإع�ل�ان خالل
حفل �أقامته اجلامعة هذا الأ�سبو
ع بح�ضور عدد من ر�ؤ�ساء اجلامعة

وع����م����داء ال��ك��ل��ي��ات واملحا�ضرين
وجمع من اخلريجني والطلبة من
بلدان خمتلفة من العامل.

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13176بتاريخ 2021/2/28
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
 2884/2020/305ا�ستئناف جتاري

العدد  13176بتاريخ 2021/2/28

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/جلوبال جرين بريدج للمقاوالت ذ م م  -جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�ست�أنف بنك الإم����ارات دب��ي الوطني (���ش م ع)
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  57ل�سنة  2020جتاري كلي.
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2021/3/7ال�ساعة � 10.00صباحا
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

االجتماعية والثقافية عن �ضرورة
امل�����ش��ارك��ة يف م��ث��ل ه���ذه الفعاليات
امل���ه���م���ة ال����ت����ى ت���ع���د م���ل���ح���م���ة من
اجن����ازات ال��دول��ة وحت��د ج��دي��د من
حتديات القيادة الر�شيدة بتنظيم
�أ����س���ب���وع االب���ت���ك���ار يف ظ���ل جائحة
كورونا وجذب نظر العامل واحتواء
كل املخرتعني من ال��دول املتقدمة
ل��ي�����ش��اه��دوا ق���وة و���ص�لاب��ة ال�شعب
الإم���ارات���ي يف حت��دي��د م�صريه وما
و����ص���ل���ت �إل����ي����ه ال����دول����ة م����ن تقدم
م��ل��ح��وظ يف جم����ال التكنولوجيا
املتطورة.

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  60/2020/3260امر اداء

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ  10300درهم مع
الفائدة القانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف مع �شمول
احلكم بالنفاذ املعجل.
طالب الإعالن  :مرحبا لتلميع ال�سيارات � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :همايون �سردار � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/8/19
بالزام املدعي عليه همايون �سردار بان ي�ؤدي للمدعية مرحبا لتلميع ال�سيارات مبلغ  10300درهم
(ع�شرة �آالف وثالثمائة درهم) والفائدة القانونية من تاريخ اال�ستحقاق لكل �شيك وحتى تاريخ
ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر
خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

ح������ي������ث مت������ن������ح ه�����������ذه اجل�������ائ�������زة
للخريجني الذين تخرجوا خالل
ال�����س��ن��وات الع�شر امل��ا���ض��ي��ة وميزوا
�أن��ف�����س��ه��م ع��ن �أق��ران��ه��م م��ن خالل
اجنازاتهم املهنية واملجتمعية عاملياً
بالإ�ضافة �إىل التفاين يف دعم كلية
كيت جلي�سون للهند�سة وجامعة
روت�ش�سرت للتكنولوجيا.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /ح�سن مرزوق
ح�������س���ن ح�����م�����دان  ،م�صر
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق��م ()15000368A
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0505361203

وم��ن��ح��ت اجل��ام��ع��ة امل��ه��ن��د���س خالد
العطار ج��ائ��زة "�أبرز قائد �صاعد
عاملي" خ���ل��ال ال���ع�������ش���ر �سنوات
املا�ضية" راف��ع��اً ب��ذل��ك �إ���س��م دولة
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة عالياً
وم���ت���ف���وق���اً ب���ذل���ك ع���ل���ى ع�����دد من
ال�����ش��خ�����ص��ي��ات واخل����ري����ج��ي�ن من
خمتلف �أنحاء العامل.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /افتاب احمد
حم��م��د �أن�������وار  ،باك�ستان
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رقم ()1156583GT
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0562278097

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  13176بتاريخ 2021/2/28
اعالن بالن�شر
 16/2021/419جتاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه � -1 :سامر مو�سى طالل عبيدات  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي  :بنك دبي التجاري � -ش م ع
وميثله  :بنك دبي التجاري � -ش م ع
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره (341.293 .01
درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد
ال��ت��ام .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق  2021/3/7ال�ساعة � 10.30صباحا 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.

العدد  13176بتاريخ 2021/2/28
اعالن بالن�شر
 173/2021/16جتاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :عبيد هالل مراد عبداهلل رحمه  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي  :دار التمويل � -ش م ع
وميثله � :شيخه حممد �سيف علي املحرزي
ق��د �أق���ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب��ان ي����ؤدي للمدعية مبلغ
وقدره ( 115.664 .68درهم) (مائة وخم�سة ع�شر الفا و�ستمائة واربعة و�ستون درهما
وثمانية و�ستون فل�سا) بالإ�ضافة اىل الفائدة االتفاقية بواقع � %2.89شهريا من تاريخ
رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/3/21
ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

العدد  13176بتاريخ 2021/2/28

العدد  13176بتاريخ 2021/2/28

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8893/2020/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  3686/2020امر اداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( 35016.63درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :دبي للخر�سانة اجلاهزة � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :طنب ملقاوالت البناء (�ش ذ م م) � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )35016.63درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  207/2021/623تنفيذ جتاري

مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  669/2020جتاري
جزئي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 64940درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :عبداهلل احمد ابراهيم �أبو هوا�ش � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )64940درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج����راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل��ت��زام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة
يعقوب حممد �أحمد احلمادي
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حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13176بتاريخ 2021/2/28
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  140/2021/36احوال مال امل�سلمني

مو�ضوع الدعوى  -2 :الق�ضاء بتعيني املدعية و�صيه على ابنتها (جوليا) بال �أجر مع منحها كافة
ال�صالحيات الو�صاية وفق �أحكام ال�شرع والقانون مع منحها الو�صايه التعليمه على ان يكون من حق
املدعية مراجعة املدار�س على اختالفها داخل الدولة وخارجها  ،والر�سوم وامل�صاريف.
طالب الإعالن  :هبة �سماحه ابراهيم عبداهلل � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :رامي وائل ع�صام الدين الع�سكري � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  -2الق�ضاء بتعيني املدعية و�صيه على ابنتها (جوليا)
بال �أجر مع منحها كافة ال�صالحيات الو�صاية وفق �أحكام ال�شرع والقانون مع منحها الو�صايه التعليمه
على ان يكون من حق املدعية مراجعة املدار�س على اختالفها داخل الدولة وخارجها  ،والر�سوم وامل�صاريف.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/3/2ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد يف مبنى
الأحوال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود 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

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13176بتاريخ 2021/2/28
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  16/2021/598جتاري جزئي
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( 50.494درهم) والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املخالفة يف  2019/5/17وحتى ال�سداد التام
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن  :يوروالين لت�أجري ال�سيارات � -ش ذ م م
وميثلها  /رامي عبدالر�ؤوف من�صور � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :ماريا كالو�شيتا � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره (50.494
درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املخالفة يف  2019/5/17وحتى ال�سداد
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/3/2ال�ساعة
� 10.30صباحا 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
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م�ساحة ن�ستعر�ض فيها الأفكار والإبداع
بهدف �إثراء احلياة الثقافية
يعرب القارىء فيها عن ر�أيه وال ميثل وجهة نظر ال�صحيفة
نتلقى م�شاركتكم عرب االمييل
�إعداد �أ�سامة عبداملق�صود

االبتكار موهبة
متكنت دول���ة الإم�����ارات م��ن ج���ذب ع��ق��ول امل��ب��دع�ين وامل��ب��ت��ك��ري��ن �إىل زيارتها
واالط�لاع على كل ما حديث يف جميع املجاالت� ،أ�سبوع االبتكار �ألهم العلماء
واملفكرين و�سمح لل�شباب املوهوب �أن يخو�ض التجارب ويرى عن قرب املبدعني
وهم ي�شرحون افكارهم ويق�صون ق�ص�ص جناحهم وفتح طرق الإبداع �أمامهم
وكيف تخطوا ال�صعاب وو�ضعوا خطتهم لتحقيق النجاح والتميز .وجدنا داخل
ه���ذا امل��ع��ر���ض �أ���س��م��اء �أ���ش��خ��ا���ص ودول
مبكانتها واخرتاعاتها التى ي�ستفيد
م��ن��ه��ا يف ال��ن��ه��اي��ة امل��ج��ت��م��ع ب�أكمله،
فه�ؤالء املبدعون هم موهوبون ولديهم
�أفكار ا�ستطاعوا ان يفتحوا لها �أفاق
كبرية وينتجوها لتنفع النا�س ،ر�أينا
اخرتاعات عظيمة مبتكرة من �شباب
مت�ألق ع��رف معنى املعرفة والثقافة
وتطور ذاته و�صقل موهبته وحماولة
االنخراط يف التعلم املفيد الذي ينتج
عنه ابتكار الأعمال الإبداعية.
ال�شباب الواعد زار املعر�ض وكله �شغف
مب�لاح��ق��ة امل��ب��دع�ين واال���س��ت��م��اع لهم
والتقاط ال�صور معهم وك�أنهم يقولون العام القادم �سنكون �ضمن العار�ضني
لأف��ك��اره��م و�إب��داع��ات��ه��م ،امل��ث��ل العليا مم��ن يفيدون ال��ع��امل ه��و احل��ل الأمثل
ل�شبابنا لكي يحظى باحرتام العامل بعد و�صول م�سبار الأمل للمريخ وعمل
اخرتاعات وم�ساندة القيادة للموهوبني يف جميع املجاالت.
حممد ا�سامة

�أدب العفو

ي���أت��ي العفو يف مرتبة متقدمة ج��دا م��ن م��رات��ب ال�صفوة الإن�سانية التى
يتمتع بها املرء ،ف�ضال عن كون العفو واحداً من ال�صفات التى اخت�ص بها
رب العزة نف�سه بها و�ضمها للأ�سماء احل�سنى ،ملا لهذه اخل�صلة من مكانة
كبرية و�صعوبة يف التطبيق العملي بني النا�س ،خا�صة و�أن اهلل حث الب�شر
على التم�سك بهذه اخل�صال احلميدة حيث قال فمن عفا و�أ�صلح ف�أجره على
اهلل ،وهذا يكفي متاما �أن نتبادل العفو بيننا.
ويظل الأدب والرتاث الثقايف العربي
مي��ت��ل��ك ال���ع���دي���د م���ن من�����اذج العفو
وال�����ص��ف��ح ع��ن��د امل���ق���درة ،ولأن مكارم
الأخ���ل��اق ت��رت��ب��ط ب��خ��ل��ق الب�شرية
وكانت موجودة قبل الأدي���ان ،فنجد
العفو م�لازم لهذه الأخ�لاق النبيلة
ال��ت��ى �أمت��ه��ا واق��ره��ا نبينا ال��ك��رمي ،
وب�ين الكتاب املقد�س يف �آي��ات��ه معنى
ال���ع���ف���و وو�����ض����ع ل����ه �����ش����روط و�شرح
مفاهيمه ،فال يعترب العفو عفوا وال
كظم للغيظ كرم اخالق �إال �إذا امتلك
كاظم الغيظ القوة يف توقيع العقاب
و�أخ��ذ احلق ،ف�إن عفا وغفر كان �أمر
�صائب و�إن كان �ضعيفا ال يقدر على �أخذ حقه وعفا فهذا ال يعد عفوا وال
كظم للغيظ .العفو احلقيقي هو الذي ي�أتي من مقتدر ،من �إن�سان يعرف
معنى العفو و�آداب��ه و�شروطه ،ف�سمات الرحمة والطم�أنينة تعم يف املجتمع
عندما يدرك اجلميع معنى الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي بن�شر املحبة والأخاء،
فاحلياة مهما طالت ق�صرية واحلب عنوان ح�سن اخللق والتطلع �إىل اخلالق
وقدرته يف العفو واملغفرة ،لذلك ن�سعى كب�شر �إىل بث روح املحبة والوئام بني
�أف��راد املجتمع ليعم �أدب العفو بني اجلميع .و�أدبنا وتراثنا به العديد من
النماذج امل�شرفة يف العفو ،حتى �أن الدراما تناولت ق�ضايا كان بطلها العفو
وال�صفح بهدف تعميم هذه اخل�صال احلميدة ،كما �أن الدرا�سات االجتماعية
والأبحاث ك�شفت النقاب عن دور الت�سامح يف بناء جمتمعات �سوية ت�شارك يف
بناء التنمية الب�شرية والت�صالح النف�سي بني اجلميع.
منى �صقر املطرو�شي /خبرية تنمية اجتماعية

اخلرب ال�صحفي
ي�شكل اخلرب ال�صحفي حاليا �إ�شكالية كبرية غرب ما �سبق من وقت ،فمنذ �أن
بد�أت ال�صحافة املطبوعة يف اجنلرتا لر�صد الأخبار املهمة يف املوانئ و�أحداث
احلرب العاملية الأوىل ،وانتقال الأخبار بال�صحيفة من ميناء �إىل ميناء �آخر
ومعرفة الأحداث بكل �شفافية ،وال�صحيفة هى امل�صدر احلقيقي للخرب� ،أما
الأن ف�صار الأمر خمتلفاً متاما بعد تداول الأخبار من غري املتخ�ص�صني يف
�صفحات التوا�صل االجتماعي .
���ص��ار اخل�ب�ر ي��ح��ت��اج �إىل م�صداقية
وم�����ص��ادر ذات ���ص��ل��ة ل��ك��ي يعتمد يف
الفكر ال��واع��ي للمتلقي ،ولي�س كل
م��ن ميتلك هاتفاً و�شبكة ات�صاالت
�صار �صحفيا �ضارباً ب�أ�صحاب املهنة
وامل��ت��م��ر���س�ين ف��ي��ه��ا ع��ر���ض احلائط،
ف��ال�����ص��ح��اف��ي��ون ال���ع���ظ���ام ور�ؤ�����س����اء
ال��ت��ح��ري��ر وم��دي��ر ور�ؤ����س���اء الأق�سام
متكنوا ب��ل وف��ط��ن��وا ل��ه��ذه اجلائحة
ف��ع��دل��وا م��ن م�����س��اره��م ومت��ا���ش��وا مع
النه�ضة احلديثة للتكنولوجيا.
فمعظم ال�صحف الورقية لها مواقع
معتمدة ومن املمكن �أن يت�أكد القارئ
م��ن �صحة اخل�بر م��ن موقعها ،ال ينجر ل�ل�أخ��ب��ار املفربكة وامل�صنوعة يف
الغرف االلكرتونية لتوجيه ال��ر�أي العام وزرع فتيل الفتنة بني املجتمع،
فال�صحف الر�سمية ومواقعها هما امل�صدر املعتمد عند ال���دول والقارئ
امل�ستنري ال��ذي يعرف خ��ط��ورة اخللط ب�ين الأخ��ب��ار ال�صحيحة واملكذوبة
واالعتماد على �أ�صحاب املهنة ال�صحفية املرموقة ،لأن ه���ؤالء الكتاب لهم
م�صادرهم الأخبارية وتوا�صلهم مع امل�س�ؤولني للتحقق من اخلرب ،بل وطرح
ق�ضايا تهم املجتمع وبناء ج�سر متنب بني اجلريدة وموقعها وبني املجتمع.
ال�شيماء حممد /خبري �صحافة و�إعالم

الكلمة الطيبة
�إن الكلمة الطيبة هى البوابة الرئي�سية للتفاهم ون�شر املحبة بني النا�س،
والتم�سك باملوروث الديني وبث الطاقة الإيجابية التى من �ش�أنها التعامل
مبقت�ضى الأح��ادي��ث النبوية مثل االبت�سامة يف وج��ه �أخيك �صدقة وحث

املجتمع على الت�صالح مع الذات وبنا
ج�����س��ر م��ن امل��ح��ب��ة ع��ل��ى �أ���س��ا���س الود
وال��رح��م��ة واح��ت��رام الآخ�����ر ،والكرم
الزائد يف امل�شاعر والأحا�سي�س �سيغري
يف املجتمع وين�شر ال�صفاء والإيجابية،
وللأ�سف �إن �سبب الطالق يقع لعدم
وجود كلمة طيبة بني الزوجني.
فمن ك��رم اهلل �أن���ه جعل الع�صمة يف
يد الرجل ،فاملر�أة تتعامل بالعاطفة
وحتركها م�شاعرها الفيا�ضة وح�سها
امل���ره���ف ف��ل��و ب��ي��ده��ا ال��ع�����ص��م��ة كانت
�ستت�سرع ،وغالبا ما �أن�صح الزوجني
ب��ال��ت���أين يف خ��و���ض ه��ذه التجربة ال��ت��ى ي��ك��ون �ضحيتها �أط��ف��ال لي�س لهم
�أي ذن��ب ،ولتعلم امل��ر�أة �أنها �ستفقد �سندها فعليها �أن تراجع نف�سها ،فبعد
الطالق �ستجد نف�سها يف مهب الريح ك�شجرة وحيدة يف ال�صحراء و�ستكون
مطمعاً ملجتمع ال يرحم� ،ستواجه احلياة مبفردها لتلبي احتياجاتها من
تعول فتفاج�أ ب�أمور ما كانت تعرفها يف وج��ود زوج بجوارنا ،كانت امل�شكلة
ممكن �أن حتل بدون انف�صال ،فالت�أين والتفكري بعمق حلل امل�شكلة �أ�سهل
طريق للتفاهم .ال�سو�شيال ميديا �إذا ا�ستخدمت خط�أ كانت �آف��ة ت�أكل يف
ق��وام املجتمع وت�سهم يف هدمه ،فمواقع التوا�صل االجتماعي متكنت من
اخ�تراق البيوت وجعلها �شفافة للغاية وك���أن بيوتنا �صارت من زج��اج ،فلم
يعد هناك �أ�سرار بعد ن�شر كل م�ستخدميها تفا�صيل حياتهم على امللأ مما
جعلهم مطمع ل�ضعاف النفو�س ،ومدخل لكارهي النجاح وا�صحاب النفو�س
املري�ضة ،فلو مل ن�ستخدمها يف �صقل مواهبنا وت��ب��ادل خرباتنا واملعرفة
فعدمها �أف�ضل ،خا�صة و�أن��ه��ا �شغلت الكثري من �أف���راد الأ���س��ر وخلقت طو
من ال�صمت الذي حتول �إىل �سمة عامة بني الزوجني ارتفاع جدار الفرقة
واالبتعاد عن الكلمة واحل��وار واملداعبة الأ�سرية التى افتقدها املتزوجني
وبذلك ارتفعت ن�سبة الطالق.
م�صطفى عبيد

هو�س الطب النف�سي
توجيه املجتمع يف الأونة الأخرية �إىل ا�ستقبال بع�ض امل�صطلحات الدخيلة
لتكون �أ�سا�س يف حياتنا اليومية من بينها الطب النف�سي الذي �أ�صبح الع�صا
ال�سحرية لتحويل �شعورنا من ال�سلبية �إىل الإيجابية بكل ي�سر و�سهولة،
وال��و���ض��ع مغاير مت��ام��ا ل��ه��ذا امل��ف��ه��وم ال�سائد ب�ين البع�ض ،لأن الظروف
املحيطة عر�ضت الكثري لل�ضغوط وامل�شكالت التى ن�شعر �أمامها بالعجز
طول الوقت بدون حماولة اكت�شاف �أ�سبابها وحماولة حلها �أو على الأقل
تركها لعميلة التوازن النف�سي.
ولأن اجلميع تعر�ض ب�شكل �أو ب�آخر ل�ضغوط وم�صائب �أثرت على نف�سيته
بال�سلب نتيجة الرتبية �أو الأخطاء لعدم توافر التجارب ويف هذه احلالة
ن�شعر با�ضطراب نف�سي و�إره���اق عام
ي��ح��ت��اج �إىل الف�ضف�ضة م��ع �شخ�ص
حمرتف االن�صات وي�ستطيع �أن يكون
ال���وع���اء ال����ذي ي�ستقبل ك��ل امل�شاعر
ليحولها �إىل خط ب�سيط من الهدوء،
وم��ن الأ���س��ا���س الف�ضف�ضة حتى ولو
على ال���ورق تخلق ج���واً م��ن الراحة،
فلي�س ك��ل م��ن ت��ع��ر���ض ل��ن��وب��ة حزن
�شديدة �صار مري�ضا نف�سيا حمتاجا
لطبيب نف�سي ،فلو �أن احلزين �شغل
نف�سه ب�أمور �إيجابية وابتكر لنف�سه
ج����واً م��ن��ا���س��ب��اً للن�سيان لتغلب على
حزنه رويدا رويدا ،وللأ�سف ال�شديد �شعورنا الدائم بالعجز جتاه مواجهة
م�شاكلنا وعدم الثقة يف التغلب عليها يغر�س يف النف�س �شعور باحلاجة �إىل
دخيل خارجي ومن هنا ي�صبح اال�ست�سالم للم�شكالت �سهل ووجود �شماعة
حتت عنوان املر�ض النف�سي.
الغريب �أن كل من يتعر�ض لإره��اق نف�سي ب�سبب ف�شل يف عالقة �أو فقدان
عزيز ين�صحه املقربني باللجوء لطبيب نف�سي ويف حالة �أن يذهب للعيادة
ي�شخ�ص بنوبة اكتئاب �شديدة ويبداً يف م�شوار العالج وتناول احلبوب يف
حني �أن ال�شخ�ص قد يكون ق��ادراً على جت��اوز ه��ذه املرحلة وال يحتاج لكل
ه��ذه اخل��ط��وات ،فاجل�سد م���ؤه��ل ب���أن ي��ح��ارب جميع الأم��را���ض وم��ن بينها
الأم��را���ض النف�سية العار�ضة والناجتة عن �أ�سباب حتدث ب�صورة مبا�شرة
يومية للجميع� ،صحيح �أن هناك �أمرا�ضاً نف�سية حتتاج ملتخ�ص�صني يحللون
امل�شكلة وي�ضعون لها حلو ًال ،لكن لي�س كل من يعاين من موجة حزن من
املمكن �أن تزول مع الوقت ت�صنف على �أنها مر�ض نف�سي ع�ضال ال ي�شفى �إال
بالت�شخي�ص والأدوية.
قد ي�ستغرب البع�ض �أو ينده�ش حني نقول �إن امل�صائب وامل�شاكل تك�سبنا
خربات وتقوي الع�ضالت النف�سية ،نعم �ش�أنها �ش�أن ممار�سة الريا�ضة وبناء
الأج�����س��ام والع�ضالت ولتقويتها ،فال�صعاب �أي�ضا تقوي املناعة النف�سية
وتدرب اجل�سد على جتاوزها ،وكثري منا يقوم بدور الطبيب النف�سي حني
موا�ساة �شخ�ص ونتحدث عن ق��درة اهلل ون�ستدعي �آي��ات ت��دل على ال�صرب
ونذكر م�شاهد من حياتنا لتقوية ذاكرة املري�ض و�إذا ما وقعنا يف نف�س الأمر
مل��اذا نلج�أ للنوم على �سرير االع�تراف ولدينا خم��زون عظيم من التهدئة
والتنظري.
املتابع لل�ساعة الإعالمية وال�سو�شيال ميديا �سيكت�شف �أن هناك توجهاً عاماً
لغر�س م�صطلح الطب النف�سي بداخلنا ،وتلعب الدراما �أي�ضا دورا كبريا يف
هذا املجال ،وك�أن هناك من يحرك تلك الأدوات لي�شعرنا باحلاجة الدائمة
ل�شخ�ص يتكفل ب�أمورنا ويتدخل يف ممار�سة علمه وتوجيهنا ب�شكل فج وك�أنه
و�صي علينا وعلى ت�صرفاتنا ،ونتنا�سى �أن هذا ال�شخ�ص نف�سه معر�ض لنف�س
املتاعب وامل�شكالت وال�صعاب ولي�س م�ستثنى واالبت�سامة العري�ضة التى
ي�ستقبل بها املر�ضى ما هي �إىل عنوان لوظيفته وعمله الذي يتقا�ضى عليه
�أجر .ومن احللول �أن ندرك �أننا �أكرب من ال�صعاب ولدينا القدرة على جتاوز
ال�صعاب ونزع فكرة هو�س الطب النف�سي وبث روح القوة وعدم اال�ست�سالم
لل�صعاب وجتنب الإ���ش��ب��اع بالرغبة يف احل��ل ال�سحري ال�سريع وعلينا �أن
ن�ؤمن بقدراتنا و�إمكانياتنا بعيدا عن االحتياج لو�صي يوجهنا �إىل ما يريد
وي�شخ�صنا مبا لي�س فينا.
�سمر مو�سى /كاتبة

abdalmaqsud@hotmail.com

االت�صال بالروح
ُخلق الإن�سان من ج�سد و روح ونف�س �أم��ا ال��روح فهي اجلوهر وهي خالدة
و�أبدية تبقى حتى بعد �أن ميوت اجل�سد وهي القب�س والنور الإلهي الذي
نحمله يف داخلنا وهي املت�صلة باخلالق وبالقوانني الكونية و�أما النف�س فهي
�أ�سلوب التعامل مع الروح وهي ثالثة �أنواع النف�س العليا املطمئنة والأنف�س
الأر�ضية وهي اللوامة �أو الأم��ارة بال�سوء .عند والدة الإن�سان تكون هالته
نظيفة متوحدة وحم�صنة وجتتمع فيها جميع ال��ق��وان�ين الكونية ولكن
عندما يبد�أ بالوعي والتوا�صل يبد�أ
تلويث ه��ذه ال��ه��ال��ة ،وم��ن رح��م��ة اهلل
وع���دل���ه ه����ذا ال��ت��وا���ص��ل ب�ي�ن النف�س
وال���روح وال��ق��وان�ين الكونية ،فعندما
تكون الأفكار وامل�شاعر �سلبية ترتاكم
يف الهالة ومتنع دخ��ول النور الإلهي
يف ال����ك����ون وت���ت���ع���ام���ل م����ع الأن���ف�������س
الأر����ض���ي���ة �إم�����ا ال���ل���وام���ة �أو الأم������ارة
بال�سوء �أو ق��د ينقطع االت�����ص��ال بني
ال��ن��ف�����س وال�������روح وت���دخ���ل يف دوام����ة
امل��واق��ف ال�سلبية وال��ظ�لام والت�شتت
الذهني والروحي ويف املقابل عندما
تكون املعلومات �إيجابية مبنية على احلب املطلق تتوافق مع حقيقة الروح
ويرتقي الإن�سان ويح�صل التوا�صل بني الروح ال�سماوية وبني النف�س العليا
املطمئنة وتن�شحن بطاقة �إيجابية عالية ورائعة تتجلى يف التوازن النف�سي
وال�سالم الداخلي وال�سلوك ال�سليم والقدرة على التفكري وحل امل�شكالت
�ضمن ترددات موجات �ألفا التي ت�سمح ب�أخذ قرارات م�صريية بوعي وهدوء
وتتوافق مع ذبذبات الطاقة والتجديد والنجاح لأنك مت�صل مب�صدر النور
الإلهي وتزداد لديك القدرة على التوا�صل الروحي وهو �أقوى و�أعمق �أ�شكال
االت�صال حيث تتحرر من حدود العامل امل��ادي والتعلق اجل�سدي و�ست�شعر
بالآخر وينب�ض قلبك لفرحه وي�ضيق �صدرك حلزنه وترتجم ر�سالته لك
يف �صمت دون احلاجة لأي��ة مفردات ،ويتجلى التوا�صل الروحي يف احلب
الالم�شروط حيث �ست�سمو مب�شاعرك التي هي مقيا�س قدرتك على هذا
التوا�صل فقد حتب �شخ�ص بعيد عنك �أو تتوا�صل مع �أ�شخا�ص عزيزين
فقدوا احلياة وتر�سل ر�سالة روحية حمملة ب�شعلة من طاقة احلب �أو ال�شوق
وال�شغف عن طريق الروح ال�سماوية التي لديها الإدراك النوراين الكوين
وال��ت��ي تطوف وال تقف عند ح��دود زم��ان �أو م��ك��ان .وم��ا يجهله الكثريون
�أن ال�شخ�ص هو امل�س�ؤول عن النف�س التي يتعامل بها مع الروح وهي التي
حتا�سب ولي�ست الروح لذلك ا�شحن نف�سك بالإيجابية دوماَ و�أعط لنف�سك
احلق باحل�صول على ال�سكينة و�صفاء الذهن بالت�أمل واال�سرتخاء وبالإميان
القوي لتزداد قدرتك على التوا�صل الروحي دون �أن تقطع حبل االت�صال
بني النف�س والروح فكم اجتمعنا ب�أ�شخا�ص فقدوا روح احلياة رغم �أنهم ما
زالوا على قيد احلياة.
منال احلبال �/إعالمية

عيد ميالد
عندما احتفلت مبولد �إحدى بناتي وبالتحديد مارووخ وجدت نف�سي �أعود
بالذاكرة لعمل مقارنة بني اليوم وعقد ون�صف من الزمن مر بكل ما فيه
من عرثات و�أفراح وجناحات و�إخفاقات ،ف�ضال عن ال�شكل الذي بات يتحول
مبالمح �أكرث ثباتا و�أعمق تفكريا ،فمع ازدياد عدد ال�شموع يف قالب احللوى
يزداد الأمل وتنمو فكرة الطموح وامل�س�ؤولية جتاه الأ�سرة ال�صغرية والوطن
الذي ينمو حبه وتعلقنا به كلما ابتعدنا عنه وو�ضعنا �شمعة جديدة يف طريق
الغربة.
غ��ر���س احل��ب وال���ود ب�ين الأب��ن��اء مهمة ال��وال��دي��ن وح��ر���ص كبري للتن�شئة
ال�سليمة وب��ث الوطنية يف �أب��ن��اء عالقتهم بوطنهم الأم تتعلق بق�ص�صنا
و�أح�لام��ن��ا التى ع�شناها ب�ين طياته وجنباته ،ف�أعياد امل��ي�لاد تخطف من
العمر ويعتقد البع�ض �أنها تبني لبنة جديدة و�إمنا احلقيقة هي هدم لوح
من اجلدار فاليوم الذي يهدم فيه ال�سور �سيكون النهاية ولي�س العك�س ببناء
اجل�سر واكتماله ،مبعنى �أن العمر لي�س يف ت�صاعد و�إمنا يف تناق�ص.
لي�ست فل�سفة بقدر ما هي احلقيقة
فلو �أن �شخ�صاً كتب ل��ه �ستون عاما
من العمر فيوم يولد هو ابن ال�ستني
م��ن ع��م��ره وكلما م��ر ي��وم �سحب من
عمره املدون يف اللوح املحفوظ ،ولأننا
مل نعرف ع��دد ال�سنني التى نعي�شها
فنعد الأرق��ام ت�صاعدية بينما هي يف
الأ�سا�س تنازلية ،وهذه حكمة عظيمة
ع���دم معرفتنا ���س��اع��ة ال��ن��ه��اي��ة ،املهم
�أن��ن��ا �سعدنا ب��ي��وم ول���دت فيه مارووخ
وك�ب�رت كنا ن��ت���أم��ل ال��ي��وم ال���ذي تقف
فيه وتنطق ب�أوىل احلروف والكلمات
وب�أول �سن ينبت يف فمها ،كنا نراقب خطواتها ونفرح حني ت�ضحك ون�سعد
كلما ارمتت يف �أح�ضاننا م�ست�سلمة لت�شملنا هي واخواتها باملحبة.
مولد املرء مرتبط بحياته وطموحه ودوره يف الدنيا من ا�ستعداد لتحقيق
حلمه املرتبط بتنمية جمتمعه ،فكلما جنح ا�ستفاد املجتمع وارتقى مبا نقدمه
من معرفة وعلوم وثقافة بني املجتمعات ،نحمل على عاتقنا امل�س�ؤولية جتاه
العامل ون�شر ال�سالم كلما �أ�شعلنا �شمعة جديدة يف طريق التقدم والنجاح.
حممد �شعيب

راعي �أ�صحاب الهمم
�شهد عام  ١٩٦٤مولد ال�شيخ �سيد �إبراهيم اخلليل البخاري بقرية كدلوندي
القريبة من مدينة كالكوت التاريخية بوالية كريال الهندية ،ون�ش�أ وترعرع
يف �أح�ضان وال��ده املربي ال�سيد �أحمد بن حامد بن �أفخر الدين البخاري،
تلقى مبادئ العلوم الدينية والأخالقية على يد والده الذي كان حري�صا على
تعليم �أوالده ح�سب القيم الرفيعة ،ذاق من جديد حالوة العلم والثقافة من
جديد من �شيوخ �شتى يف �أروقة امل�ساجد وغريها ،ثم التحق بجامعة الباقيات
ال�صاحلات العربية والهند وتخرج فيها بعد �أن ح�صل العلم الوافر يف العلوم
الدينية والفنون العربية كلها بالدرجة الثانية .
وبعد �أن تخرج يف جامعة الباقيات ال�صاحلات ق��ام بعدد م��ن الإ�سهامات
البارزة يف �شتى املجاالت ،البارزة يف العديد من الأن�شطة التعليمية والأعمال
اخلريية والإن�سانية يف رب��وع الهند وخارجها كما له دور ملحوظ يف ن�شر
املحبة والتعاي�ش ال�سلمى بني خمتلف الأديان والطوائف والأعراق يف �شبه
قارة الهند.
نال �شعبية وا�سعة لدى �أو�ساط جمتمع الهند من خالل �إبداعاته الرائعة
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وابتكاراته املميزة يف املجال الرتبوي
والأع����م����ال اخل�ي�ري���ة والإن�����س��ان��ي��ة يف
���ص��ف��وف ال�����ش��ع��وب امل��خ��ت��ل��ف��ة ال �سيما
يف ال��ط��وائ��ف امل��ه��م�����ش��ة م��ث��ل املعاقني
وامل����ت���������ض����رري����ن وغ��ي��ره�����ا م�����ن ذوى
االح����ت����ي����اج����ات اخل���ا����ص���ة وال�شعوب
املهم�شة.
ويف �سية  1997قام بت�أ�سي�س جامعة
م���ع���دن ال��ث��ق��اف��ة الإ����س�ل�ام���ي���ة والتي
ط���ار �صيتها ح��ال��ي��ا يف �أن��ح��اء العامل،
وي��ح��ت�����ض��ن يف م��ع��اه��د ه���ذه امل�ؤ�س�سة
نحو 25000طالب وطالبة مبن فيهم �آالف من ذوي االحتياجات اخلا�صة
كاملعاقني من ال�صم والبكم والعمي والأيتام وغريهم موزعني يف  40معهدا
فرعيا لنف�س اجلامعة يف خمتلف املناطق بالهند ،وم��ن �أ�سلوب ف�ضيلته
اخلا�صة �أن يخطط �أوال هدفا من�شودا ثم يبذل ق�صارى جهده لتحقيق ذلك
الهدف ،وبف�ضل هذا تطورت جامعة معدن الثقافة الإ�سالمية تطورا غري
م�سبوق بفرتة وجيزة ،والأجدر بالذكر �أن جامعة معدن الثقافة الإ�سالمية
تقوم برعاية خا�صة لفئة املت�ضررين واملعاقني وذوى االحتياجات اخلا�صة،
هذه الأن�شطة �أدت �إىل لفت انتباه املجتمع جتاه هذه الفئة املهجورة ،غري
�أنه عامل ديني وداعية �إ�سالمي ومفكر م�ستنري وحما�ضر  ،عالوة على ذلك
هو �أح��د �أ�شهر العلماء امل�سلمني و�أع�ل�ام الفكر الإ�سالمي بالهند ،اختري
�ضمن � 500شخ�صية م�سلمة �أكرث ت�أثريا يف العامل ،يقوم بامل�شاركة قي قمة
املنتدى �سنويا ممثال عن جامعة معدن الثقافة الإ�سالمية ،وقام بت�سليم
جائزة تقديرية �إىل ال�سيد بانكي مون الأمني العام الأ�سبق للأمم املتحدة
على مبادراته القيمة لن�شرال�سلم على م�ستوى ال��ع��امل.وال ي��زال ف�ضيلته
يقوم بالثورة التعليمية و بخدمات جليلة لكافة �أفراد املجتمع وي�شارك يف
م�ؤمترات دولية يف الوقت نف�سه.
�أحمد جدير الهندي /باحث

الغناء ال�شعبي

فن الغناء ال�شعبي يف منطقة اخلليج متنوع وله جذور يف احلياة االجتماعية
والثقافية ،والزرفة �أو فن العيالة �أو العر�ضة من �أ�شهر الفنون ال�شعبية يف
منطقة اخلليج العربي حيث ظل هذا الفن يمُ ار�س حتى الآن يف املنا�سبات
خا�صة مع ظهور جمعيات الفنون ال�شعبية املنت�شرة يف دول اخلليج .وهذا
ال��ف��ن م���ازال يمُ��ار���س وي���ؤدي��ه بع�ض الفنانني �أو امل���ؤدي��ن م��ن ك��ب��ار ال�سن.
واخل��وف �أن ت�أتي ي��وم يكون �شاهدًا على رحيل حملة ه��ذا النوع من الفن
الأ�صيل ,فمن �أجل ذلك ،البد من ان�شاء معاهد �أو م�ؤ�س�سات تتوىل �إعداد
وت�أهيل فرقة للفنون وتدريبها ب�إ�شراف فنانني متخ�ص�صني.
والفنون ال�شعبية تتنوع تب ًعا لتنوع البيئات والأمن��اط ال�سكانية حيث لكل
بيئة ولكل جمموعة نوعًا من الفنون واملالمح احلياتية و�أ�شكا ًال و�أدوات
م�ستمدة من البيئة .والفن ال�شعبي عمومًا هو �أكرث �ألوان الرتاث ال�شعبي
ر�سوخا يف ال��ذاك��رة و�أك�ثره��ا ارت��ب ً
ً
��اط��ا بامل�شاعر وال��وج��دان ،ل��ذا ك��ان الفن
ال�شعبي عرب الع�صور ردي��ف توجهات الأف���راد واجلماعات وعالقة ه�ؤالء
النا�س ببع�ضهم ً
بع�ضا ومدى ارتباطهم وا�شرتاكهم يف الطبيعة احلياتية
الواحدة التي �أوجدتها الظروف املحيطة ،وت�شمل الفنون ال�شعبية الرزيف
والألعاب ال�شعبية وفنون الت�شكيل ال�شعبي من حلي وزينة وغريها وكل ما
�أنتجه الوجدان ال�شعبي من فن �أخذ الطابع اجلماعي وا�ستمد فكرته من
�سمات البيئة وما حدث فيها من تطور عرب الزمان.
والفنون ال�شعبية تتنوع ح�سب البيئات والأمن���اط ال�سكانية ،فعند البدو
ال��ق��اط��ن�ين يف ال�����ص��ح��راء ع��ل��ى �سبيل
املثال جتد فن "الرزيف" الذي ي�ؤديه
ال��رج��ال م��ن دون �إي��ق��اع��ي��ة ب��ل ُت����ؤدى
ب��ال��غ��ن��اء وال���ه���زج� .أم���ا �ساكنو اجلبال
فتجد عندهم فن احلربية الذي ي�ؤديه
"البداه" من قاطني اجلبال بطريقة
م��ع��ي��ن��ة ت�ب�رز امل��ل��م��ح اجل��ب��ل��ي ،وهكذا
لكل منط �أو جماعة فنونها اخلا�صة
مما يدل على تنوع م�صادر الرتاث يف
منطقة اخلليج العربي.
والأغنية ال�شعبية عادة ما ي�صاحبها
الرق�ص والهزج والإن�شاد فهي ق�صيدة
ملحنة جمهولة الن�ش�أة ظهرت بني �أنا�س �أميني يف الأزمات املا�ضية ،وظلت
جترى يف اال�ستعمال لفرتة ملحوظة من الزمن هي فرتة قرون متوالية
يف ال��ع��ادة ،وعموما الأغنية ال�شعبية ال يعرف م��ن و�ضع كلماتها وحلنها
و�إمنا تناقلتها الأجيال وحدث عليها تعديل مع مرور الوقت لت�أخذ الطابع
الفولكلوري �أو ال�تراث��ي مع الأي���ام وت�صبح بعد ذل��ك �أغ��اين �شعبية ،حيث
�سارت مع الزمان يف �صيغتها ولونها الذي �أخذ الطابع ا جلمعي.
ريا يف تفجري الطاقات الإبداعية لدى ال�سكان
وكان للبحر قدميًا دو ًرا كب ً
القاطنني ب��ال��ق��رب م��ن ال�����س��واح��ل ل��ذا ظهر �أدب الأ���س��ف��ار البحرية و�أدب
الغو�ص و�صيد الأ�سماك و�أدب رفع ال�شراع على ال�سفينة و�أدب �صناعة �أدوات
ال�صيد مثل "القراقري" والدوابي وغريها من الأن�شطة االقت�صادية ،والتي
يُ�صاحبها غناء جميل اللحن ي�ؤديه احلرفيون �أثناء ممار�ستهم لعملهم.
وكذلك للبدو من قاطني اجلبال طابعهم اخلا�ص ولونهم الغنائي املميز
ال���ذي ي���أخ��ذ ط��اب��ع اجل��ب��ل و���ش��دت��ه ل��ذا ظ��ه��رت الأغ����اين احل��رب��ي��ة و�أهازيج
التفاخر والغزو و�صد ال��ع��دوان .حيث ظهر ذل��ك يف الطابع الغنائي لدى
القبائل التي تقطن يف اجلبال ,وكانت الرزفة والرواح والندبة من الفنون
الغنائية ال�شائعة لدى �سكان اجلبال و�أ�شهرهم قبائل ال�شحوح واحلبو�س
وال�شمليني بدولة الإمارات العربية املتحدة.
�أما يف الريف فنجد عالقة الإن�سان بالأر�ض و�سقاية الزرع وطريقة الري
واحل��رث وما �إىل ذلك من �أم��ور ،قد �أخ��ذت طاب ًعا غنائ ًيا �شعب ًيا عربت عن
تلك ال�صلة االندماجية ب�ين �إن�سان ال��ري��ف والبيئة يف جميع مالحمها،
واملالحظ ان الغناء بني الفالحني الذين يطلق عليهم ا�سم "بيادير" ي�أخذ
اللون العاطفي حيث يعرب الفالح �أثناء �سقاية النخل بوا�سطة "املنيور" �أي
الناعورة �أو بوا�سطة "الغرافة" عن روح االندماج املبني على عاطفة حب
الإن�سان لأر�ضه ومهنته ،ويرتبط الغناء لديهم بال�سقاية و�أدواتها وطريقة
فالحة الأر����ض وم��ا ي�صاحب ذل��ك من غناء هزجي ي�أخذ �أ�سلوب احلنني
للمحبوبة .وم��ن �أ�شهر �أن���واع الغناء ال�شعبي يف منطقة اخلليج .العيالة
�أو العر�صة ,وج��اءت كلمة عيالة من العجالة �أي التعجيل مبالقاة العدو،
ً
ارتباطا بالبحر وال�ساحل،
وتعترب من الفنون الأوىل و�أقدمها و�أك�ثره��ا
وهناك � ً
أي�ضا "الليوا" التي هي �شكل غنائي �آخر وهي من الفنون الواحدة
�إىل املنطقة من �أفريقيا حيث نقلها االفريقيني من �سواحل �أفريقيا منذ
قدمي الزمان.
مازن متيم /كاتب �صحفي
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وزير اخلارجية :بنجالد�ش «لي�ست ملزمة» بقبول الروهينجا العالقني
•• داكا-رويرتز

10

قال وزير خارجية بنجالد�ش �أبو الكالم عبد امل�ؤمن �إن بالده “لي�ست
ملزمة” ب�إيواء  81الجئا من م�سلمي الروهينجا اجنرف قاربهم منذ
نحو �أ�سبوعني يف بحر �أندامان وتعكف الهند على تقدمي يد العون لهم
الآن .كان م�س�ؤولون هنود قد قالوا �إن خفر ال�سواحل الهندي عرث على
ناجني بينما لقي ثمانية حتفهم على منت قارب �صيد و�إنهم يحاولون
ترتيب نقلهم �إىل بنجالد�ش .ورغم �أن الهند زودت الالجئني بالطعام
وال�����ش��راب ،ف�إنها ال تعتزم نقلهم �إىل �أرا�ضيها .لكن عبد امل���ؤم��ن قال
ل��روي�ترز يف �ساعة مت�أخرة من م�ساء �أم�س �إن بنجالد�ش تتوقع من
الهند ،وهي �أقرب دولة� ،أو ميامنار ،وطن الروهينجا ،قبولهم.
و�أ�ضاف متحدثا من الواليات املتحدة “لي�سوا من مواطني بنجالد�ش،

هم يف الواقع من مواطني ميامنار .مت العثور عليهم على بعد 1700
كيلومرت من مياه بنجالد�ش ،وبالتايل لي�س علينا �أي التزام ب�أخذهم».
وقال عرب الهاتف “لقد كانوا على بعد  147كيلومرتا من الأرا�ضي
الهندية ،وعلى بعد  324كيلومرتا من ميامنار” ،م�ضيفا �أنه يتعني
على دول ومنظمات �أخرى رعاية ه�ؤالء الالجئني.
ومل يت�سن حتى الآن االت�صال مب�س�ؤولني ب��وزارة اخلارجية الهندية
للتعليق .والهند لي�ست من ال��دول املوقعة على اتفاقية ع��ام 1951
اخل���ا����ص���ة ب��و���ض��ع ال�ل�اج���ئ�ي�ن وال���ت���ي ت��ن�����ص ع��ل��ى ح���ق���وق الالجئني
وم�س�ؤوليات الدول فيما يتعلق بحمايتهم ،كما �أنه لي�س لديها قانون
يحمي الالجئني رغم �أنها ت�ست�ضيف حاليا ما يزيد على � 200ألف
الجئ بع�ضهم من الروهينجا .ويعي�ش ما يربو على مليون الجئ من
الروهينجا من ميامنار ذات الأغلبية البوذية يف خميمات مكتظة يف

بنجالد�ش ذات الغالبية امل�سلمة ،منهم ع�شرات الألوف الذين فروا بعد
�أن �شن جي�ش ميامنار حملة قمع دامية يف ع��ام  .2017ويف �أحيان
كثرية ،يُغري مهربو الب�شر الجئي الروهينجا بوعود بالعمل يف دول
جنوب �شرق �آ�سيا مثل ماليزيا .ودقت مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئني ناقو�س اخلطر فيما يتعلق بهذا ال��ق��ارب الأ�سبوع
املا�ضي .اجن��رف ق��ارب الالجئني يف املياه الدولية بعد مغادرة جنوب
بنجالد�ش يوم  11فرباير �شباط على �أمل الو�صول �إىل ماليزيا.
ويتلقى ركابه م�ساعدات من الهند بينما يُجري م�س�ؤولون حمادثات
لإعادتهم �إىل بنجالد�ش.
كان القارب الذي �أبحر من خميم كوك�س بازار ال�ضخم لالجئني يحمل
 56امر�أة وثماين فتيات و 21رجال وخم�سة �صبية .وكان العديد من
الناجني ،وفقا مل�س�ؤولني هنود ،يف حالة �إع��ي��اء ويعانون من اجلفاف

•• الفجر  -تون�س

نافذة
م�شرعة

�أع�������ل�������ن احل�������زب
���ر
ال���د����س���ت���وري احل ّ
�أنّ الإدارة العامة
للجمعيات �أر�سلت
تنبيها �إىل ف��رع ما
ي�����س�� ّم��ى “االحتاد
ال����ع����امل����ي ل��ع��ل��م��اء
امل�سلمني” بتون�س
ب��خ�����ص��و���ص جملة
من املخالفات ،وفق
م����ا ج�����اء يف ب��ي��ان
للحزب.

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

هل � ّأن بايدن �أف�ضل من ترامب يف م�س�ألة الهجرة...؟
•• لوك الليربتي

م�شهد من افتتاح اعت�صام الغ�ضب

يف بيان للد�ستوري احلر:

الإدارة وجهت تنبيها �إىل فرع علماء امل�سلمني بتون�س
وق������ال احل������زب �إنّ ه�����ذا التنبيه
توجه
ي���أت��ي ا���س��ت��ج��اب��ة �إىل ط��ل��ب ّ
ب��ه �إىل �إدارة اجل��م��ع��ي��ات برئا�سة
احل��ك��وم��ة ،وب��ع��د  100ي���وم من
اعت�صام الغ�ضب من �أجل ‘’تفعيل
الف�صل  45من املر�سوم عدد 88
امل��ت��ع��ل��ق ب��اجل��م��ع��ي��ات ،واالنطالق
يف �إج���راءات ح ّل تنظيم ما ي�سمى
“االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني».
و�أو���ض��ح البيان� ،أنّ التنبيه الذي

وجهته �إدارة اجلمعيات �إىل فرع
ّ
االحت���اد العاملي للعلماء امل�سلمني
يتع ّلق مبخالفة مقت�ضيات الف�صل
 1و 2م��ن ال��د���س��ت��ور ،والف�صل 3
م��ن م��ر���س��وم اجل��م��ع��ي��ات ،باعتبار
ت�ض ّمن النظام الأ�سا�سي للجمعية
الأم بنودا ت�ؤكد �سعي هذا التنظيم
لتقوي�ض �أ�س�س اجلمهورية و�ضرب
ن�ص البيان.
مدنية الدولة ،وفق ّ
ك���م���ا ت�������ض��� ّم���ن���ت امل����را�����س����ل����ة ،وف���ق

ال����د�����س����ت����وري احل�������ر“ ،خمالفة
ال����ق����وان��ي�ن امل��ت��ع��ل��ق��ة باملنظومة
ال�ت�رب���وي���ة ب��اع��ت��ب��ار حت���وي���ل هذه
اجل��م��ع��ي��ة مل��ع��ه��د ت����أه���ي���ل �شرعي
والت�أ�سي�س ملنظومة تربوية موازية
للمنظومة الرتبوية الر�سمية».
�أ ّم�������ا امل���خ���ال���ف���ة ال���ث���ال���ث���ة فتتع ّلق
ب����ـ “الف�صل ( )4م����ن مر�سوم
اجلمعيات باعتبار ان هذا الف�صل
يلزم اجلمعيات ب�أن تكون بياناتها

وب����راجم����ه����ا وان�������ش���ط���ت���ه���ا بعيدة
ع���ن ال��ت��ع�����ص��ب او ال��ت��م��ي��ي��ز على
�أ�س�س دينية ويحجر عليها جمع
الأم��وال لدعم �أح��زاب �سيا�سية يف
ح�ي�ن ي��ت��ل��ق��ى ال��ت��ن��ظ��ي��م متويالت
خ��ارج��ي��ة و�أم��ي��ن م��ال��ه وقياداته
�أع�ضاء يف “حركة النه�ضة” التي
ت��ن��ت��ف��ع ب�����ص��ورة �أو ب����أخ���رى بهذه
التمويالت».
ون ّبهت املرا�سلة �إىل خمالفة الفرع

التون�سي الحتاد العلماء امل�سلمني
‘’الف�صل  9من مر�سوم اجلمعيات
ب��اع��ت��ب��ار �أن م���ؤ���س�����س��ي التنظيم
امل�شبوه هم قيادات بحزب “حركة
النه�ضة’’� ،إ���ض��اف��ة �إىل خمالفة
ت��ت��ع��ل��ق ب���ـ ‘’عدم م��ع��رف��ة م�صادر
مت��وي��ل اجل��م��ع��ي��ة الأم مم��ا ميثل
�شبهة تبيي�ض الأموال طبق قانون
مكافحة الإرهاب وغ�سيل الأموال
ل�سنة  ،’’2015ح�سب البيان.

جمل�س الأمن يطالب بهدنة يف ال�صراعات حول العامل

•• نيويورك-رويرتز

طالب جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة جميع �أطراف النزاعات
امل�سلحة حول العامل باالنخراط فورا يف “هدنة �إن�سانية را�سخة
و�شاملة وم�ستمرة” لل�سماح بتوزيع اللقاحات امل�ضادة لكوفيد-
 .19وتبنى جمل�س الأمن امل�ؤلف من  15بلدا بالإجماع م�سودة

ق��رار �أعدتها بريطانيا الأ�سبوع املا�ضي .واعترب ال��ق��رار اختبارا
رئي�سيا للتعاون بني ال�صني و�إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن
داخل الأمم املتحدة .واحتاج جمل�س الأمن �أكرث من ثالثة �أ�شهر
يف العام املا�ضي لت�أييد دعوة الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو
جوتريي�ش بهدنة عاملية ب�سبب وباء فريو�س كورونا وذلك نتيجة
امل�شاحنات بني ال�صني والإدارة الأمريكية ال�سابقة بقيادة دونالد

•• عوا�صم-وكاالت

فورين بولي�سي :البابا يف
زيارة ملداواة جروح العراق

•• وا�شنطن-وكاالت

ك��ت��ب ال�����ص��ح��ايف ك��ري�����س��ت��وف��ر واي����ت،
يف م��وق��ع جم��ل��ة “فورين بولي�سي”
الأمريكية� ،أن زي��ارة البابا فرن�سي�س
امل���ق���ررة ل��ل��ع��راق يف  5م���ار����س �-آذار
الأوىل من نوعها ،حلرب �أعظم للعراق،
و�سيحقق بها ه��دف��اً �شخ�صياً ف�ض ًال
ع��ن ح��ل��م راود �أ���س�لاف��ه ال��ذي��ن كانوا
يتوقون �إىل �أن تط�أ �أقدامهم الأر�ض
ال��ت��ي ���ش��ه��دت والدة ال��ن��ب��ي ابراهيم،
و�أه������م م���واق���ع امل�����س��ي��ح��ي��ة القدمية.
وع�ل�اوة على زي���ارة الأقلية امل�سيحية
يف ال��ع��راق ،ف���إن فرن�سي�س ال��ذي جعل
من “لقاء الثقافات” عنواناً لبابويته،
�سي�صل �إىل ه��ذا البلد ح��اج��اً م�ساملا
ي�سعى �إىل الإن���خ���راط م��ع الغالبية
امل�سلمة .وال�����ش��ع��ار ال��ر���س��م��ي للزيارة
ه��و “كلكم �إخوة” ف�ض ًال ع��ن �صورة
حمامة تطري فوق دجلة والفرات مع
�صورتني للفاتيكان والعلم العراقي.
وي�أمل للبابا �أن يكون خادماً لل�شعب،
م���ن امل�����س��ي��ح��ي�ين وامل�����س��ل��م�ين ،الذين
طاملا جتاهلهم ق��ادة �ش ّنوا �سل�سلة من
احل���روب .ولعل زي���ارة بابا كاثوليكي
ه��ي �إ���ش��ارة ن���ادرة �إىل ال��وح��دة يف بلد
ُي��ع��رف �أك��ث�ر ب��ان��ق�����س��ام��ات��ه .و�ستكون
ال���زي���ارة ال��ت��ي ت�ستمر م���ن � 5إىل 8
مار�س ،مبثابة رحلة ا�ستك�شاف للبابا
على منت طائرته اجلاثمة يف املطار
م��ن��ذ ن��وف��م�بر  2019ب�����س��ب��ب وباء
كورونا .و�سي�صل البابا �أو ًال �إىل بغداد
حيث يلتقي الرئي�س العراقي برهم
���ص��ال��ح ،ث��م ي��ت��وج��ه �إىل ل��ق��اء املرجع
ال�شيعي الأعلى يف العراق.

ال�شديد بعد �أن نفد الطعام واملاء �إثر تعطل حمرك القارب بعد �أربعة
�أي���ام م��ن ب��دء رحلتهم .وت�ساءل عبد امل���ؤم��ن “هل تعهدت بنجالد�ش
بالتزام عاملي وبتحمل امل�س�ؤولية ع��ن ا�ستقبال جميع الروهينجا �أو
راكبي القوارب القادمني من �أنحاء العامل؟” .و�أردف قائال “ال ،على
الإط�ل�اق» .و�أ�ضاف �أن على مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني حتمل امل�س�ؤولية لأن حوايل  47الجئا على منت هذا القارب
يحملون بطاقات هوية من مكتب املفو�ضية يف بنجالد�ش تفيد ب�أنهم
مواطنون نازحون من ميامنار.
وت�ساءل “�إذا كانوا يحملون بطاقات مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني ،فلماذا ت�سمح للمهربني ب�أخذ حاملي بطاقاتها ليكونوا يف
مهب الريح ب�أعايل البحار مما يف�ضي بهم �إىل املوت؟»
ومل يت�سن حتى الآن االت�صال مب�س�ؤولني يف املفو�ضية للتعليق.

م���ع اق���ت��راب �إث��ي��وب��ي��ا ن��ح��و امل���لء
ال��ث��اين ل�سد النه�ضة ال��ذي يُبنى
على النيل الأزرق ،زادت خماوف
دولتي امل�صب م�صر وال�سودان من
اخل��ط��ر ال��ن��اجت ع��ن ه��ذه اخلطوة
الإث��ي��وب��ي��ة الأح���ادي���ة ،م��ا دفعهما
�إىل الإع��ل��ان ع��ن م��ق�ترح جديد
وه��و الو�ساطة الرباعية للتو�صل
�إىل اتفاق قانوين ملزم بني الدول
الثالث.
واق���ت��رح ال�������س���ودان ق��ب��ل �أي������ام �أن
تكون هناك و�ساطة رباعية مكونة
م��ن االحت����اد الإف��ري��ق��ي واالحت���اد
الأوروب�����������ي وال������والي������ات املتحدة
والأمم امل��ت��ح��دة ،وه���و م��ا �أعلنت
وزرات���ي اخلارجية وامل���وارد املائية
وال��ري يف م�صر عن ت�أييده ،لكن
ال���رد الإث��ي��وب��ي غ�ير وا���ض��ح حتى
الآن رغ����م ت�����ص��ري��ح��ات متحدث
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الإث��ي��وب��ي حول
�أن امل���لء ال��ث��اين لل�سد �سيكون يف
مو�سم الأمطار املقبل.
وت�شهد م��ف��او���ض��ات ���س��د النه�ضة
ب�ين ال����دول ال��ث�لاث ح��ال��ة حرجة
بعد �إع�ل�ان دول���ة ج��ن��وب �إفريقيا
وق��ت رئا�ستها لالحتاد الإفريقي
ع��ن ف�شل امل��ف��او���ض��ات يف التو�صل
التفاق بني الدول الثالث وجتمد
املباحثات منذ يناير املا�ضي ،مع
ا���س��ت��م��رار ت�����ص��ري��ح��ات الأط�����راف
الثالثة حول رغبتهم يف ا�ستكمال
املفاو�ضات.
وبعد �إعالن ال�سودان هذا املقرتح،
�أك���د وزي���ر امل��ائ��ي��ة وال���ري امل�صري
حم���م���د ع���ب���د ال����ع����اط����ي ،ت�أييد
امل��ق�ترح ال���ذي ت��ق��دم ب��ه ال�سودان
���س��اب��ق��اً ب��ت��ط��وي��ر �آل��ي��ة مفاو�ضات
���س��د ال��ن��ه�����ض��ة م���ن خ��ل�ال تكوين
رب���اع���ي���ة دول����ي����ة ت�����ش��م��ل بجانب
االحتاد الإفريقي كل من الواليات
املتحدة واالحتاد الأوروبي والأمم
امل��ت��ح��دة ل��ل��ت��و���س��ط يف املفاو�ضات
حتت رعاية و�إ���ش��راف رئي�س دولة
الكونغو ال��دمي��ق��راط��ي��ة فيليك�س
ت�����ش��ي�����س��ي��ك��ي��دي ب���اع���ت���ب���اره رئي�س

ترامب .وقالت باربرا وودوارد ،مندوبة اململكة املتحدة الدائمة
ل��دى املنظمة الدولية� ،إن ال��ق��رار من �ش�أنه �أن ي�سهم يف ح�صول
 160مليونا على اللقاحات يف املناطق املت�ضررة من ال�صراعات �أو
املهجرين ب�سببها .وعرب املجل�س يف القرار عن نيته مراجعة �أو�ضاع
بعينها �أثارها الأمني العام للمنظمة الدولية �أنطونيو جوتريي�ش
حيث تواجه فيها عملية التطعيمات بلقاح كوفيد 19-معوقات.

خالل احلملة االنتخابية الأخ�يرة ،ا�ستخدم جو
بايدن مرا ًرا وتكرا ًرا مو�ضوع الهجرة لين�أى بنف�سه
عن مناف�س مت تقدميه على �أنه �أقل �إن�سانية.
حت��ت قيادته� ،ست�صبح ال��والي��ات املتحدة جمددا
م���ن���ارة ل��ل��ع��امل ،ول���ن ي��ت��م ر�ؤي�����ة ت��ل��ك الأقفا�ص
املخ�ص�صة الحتجاز املهاجرين ال�شباب ،وميكن
ل�لاج��ئ�ين االع���ت���م���اد ع��ل��ى دع����م ب��ل��د م��ب��ن��ي على
امل�ساهمات القيمة للمهاجرين.
مع ذل��ك ،ف���إن الرئي�س  46يواجه ح��دود وعوده
االنتخابية .لئن ال يتو ّقع منه �أحد �أن يكون قاد ًرا
على الرتاجع عن �أربع �سنوات من �إج��راءات �إدارة
ترامب بج ّرة قلم ،ف���إن الو�صول الهائل لأعداد
ك��ب�يرة م��ن امل��ه��اج��ري��ن ع��ل��ى احل����دود ي��دف��ع��ه �إىل
مم��ار���س��ة االع���ت���دال وال��ت��خ��ل��ي ،ول���و م���ؤق�� ًت��ا ،على
بع�ض جوانب برناجمه االنتخابي.
وبينما ي�شري اجلمهوريون واملقربون من دونالد
ترامب ب�سعادة ،ومن االن� ،إىل تردد �أو تناق�ضات
�إدارة بايدن ،ف�إن �صرب حتى احللفاء الدميقراطيني
ينفد .الو�ضع على احل��دود اجلنوبية معقد ،ومل
ي�صادق جمل�س ال�شيوخ بعد على تعيينات بايدن،
وهناك �أزمة تلوح يف الأفق.
يتعر�ض ل�ضغط للبدء يف العمل ،ميكن جلو بايدن
مهاجمة �إرث الإدارة ال�سابقة ،اال ان��ه يف �أوقات
يقوم بخطوات مت�سرعة .على �سبيل املثال ،خو ًفا
من نق�ص امل�ساحة ال�ستيعاب املراهقني ال�صغار
ال��ذي��ن ي�صلون �إىل احل���دود دون وال��دي��ه��م ،ت�أذن
الإدارة ب�شراء تذاكر الطائرات (�أو و�سائل النقل

االحت��اد الإفريقي احل��ايل ،وذلك
ل���دف���ع امل�������س���ار ال��ت��ف��او���ض��ي قدماً
وملعاونة الدول الثالث يف التو�صل
لالتفاق املن�شود يف �أق���رب فر�صة
ممكنة.
خطوة جيدة
وزير امل��وارد املائية وال��ري ال�سابق
ح�����س��ام م����غ����ازي ،ق����ال �إن الفرتة
ال�سابقة عندما ب���د�أت املفاو�ضات
ت�������أخ������د جم������راه������ا حت������ت رع����اي����ة
الإف���ري���ق���ي ك����ان خ��ب��راء االحت����اد
الإف����ري����ق����ي واالحت��������اد الأوروب��������ي
وال������والي������ات امل���ت���ح���دة ميار�سون
دورا رق��اب��ي��ا ف��ق��ط دون ت��دخ��ل يف
امل��ف��او���ض��ات .و�أو���ض��ح �أن اجلوالت
ا����س���ت���م���رت حت����ت رع����اي����ة االحت�����اد
الإفريقي لكنها مل تنتهي للنتيجة
املطلوبة وبالتايل ح��دث ن��وع من
اجلمود الفرتة ال�سابقة.
و�أ�������ض������اف م�����غ�����ازي ال��������ذي ت���وىل
�إدارة م��ل��ف ���س��د ال��ن��ه�����ض��ة لعدة

���س��ن��وات �أث��ن��اء ت��ول��ي��ه وزارة الري
امل�صرية� ،أنه عندما تولت الكونغو
ال���دمي���ق���راط���ي���ة رئ���ا����س���ة االحت�����اد
الإف��ري��ق��ي ،ك��ان مطلب ال�سودان
ه����و وج�������ود ال����ط����رف الأم��ي�رك����ي
واالحتاد الأوروبي والأمم املتحدة
لي�س ب�صفة مراقبني ولكن رعاة،
م��و���ض��ح��ا �أن ه����ذه ال��ت��ح��ول رمبا
يعطي املفاو�ضات نوعا من اجلدية
وال��ث��ق��ل ،ب��اع��ت��ب��ار ه���ذه الأط����راف
�ستكون حمايدة.
وو���ص��ف امل�����س���ؤول امل�صري ال�سابق
ه���ذا امل���ق�ت�رح ب���ـ “اجليد” ،لكنه
عرب عن �أمله يف موافقة الطرف
الإث��ي��وب��ي على ه��ذا امل��ق�ترح حتى
ت��ك��ون ه��ن��اك ج��دي��ة يف التفاو�ض،
م���و����ض���ح���ا �أن م�������ص���ر يف جميع
الأح��������وال ت�����س��ع��ى ب��ك��ل الو�سائل
ال�سلمية وبالتفاو�ض البحث عن
خمرج لهذا التعرث احلايل.
وب�����ش���أن �إم��ك��ان��ي��ة التو�صل التفاق
ب�ي�ن ال�����دول ال���ث�ل�اث ق��ب��ل مو�سم

�إثيوبيا ترف�ض مبد�أ الو�ساطة
�أ�ستاذ اجليولوجيا وامل��وارد املائية
بجامعة ال��ق��اه��رة عبا�س �شراقي
قال �إن هذه اخلطوة جيدة للغاية

ترجمة خرية ال�شيباين

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

الو�ساطة الرباعية ..هل تنجح يف حل �أزمة �سد النه�ضة؟
الأم���ط���ار يف ���ش��ه��ر ي��ول��ي��و املقبل،
ق��ال“ :قد ال �أ�سعى �إىل الت�شائم،
ل��ك��ن م���ع امل�����ش��ك��ل��ة ح����دودي����ة بني
ال���������س����ودان و�إث����ي����وب����ي����ا ق����د تلقي
ب��ظ�لال��ه��ا ع��ل��ى م�����س��ار مفاو�ضات
النه�ضة ،ل��ك��ن ب�لا ���ش��ك ف����إن حل
ه��ذه الق�ضية �سي�شجع للجلو�س
م��ع��ا م����رة �أخرى” ،م�����ض��ي��ف��ا �أن
هناك مهلة � 4شهور حلل الأزمة
قبل في�ضان يوليو املقبل.
وبد�أت دولة الكونغو الدميقراطية
م���ن���ذ ت���ول���ي���ه���ا رئ����ا�����س����ة االحت������اد
الإف���ري���ق���ي ،ال�����ش��ه��ر اجل�������اري ،يف
ج������والت ل������دول م�����ص��ر و�إثيوبيا
وال�������������س������ودان ل���ب���ح���ث ا�ستكمال
م���ف���او����ض���ات ����س���د ال��ن��ه�����ض��ة بعد
توقفها يف يناير املا�ضي.

الأخ����رى) لتمكينهم م��ن االل��ت��ح��اق ب���أق��ارب لهم
يعي�شون يف الواليات املتحدة.
ويف الوقت ال��ذي ميكن للرئي�س اجلديد االدعاء
ب�أنه قد �أ�صلح �إدارة حاملي الت�أ�شريات واملهاجرين
القانونيني ،ي�صر ممثلوه على احلاجة �إىل التحلي
بال�صرب ...غري ان حرب ال�صور قد بد�أت فعال.
يتم ربط خطاب دونالد ترامب العنيف بعدد �أقل
من العابرين على احلدود يف وقت مبكر من فرتة
واليته ،يف حني تبدو �أن كلمات بايدن تتوافق مع
ر�سالة �أم��ل للمهاجرين الذين ب��د�أوا يف التدافع
عند نقاط التفتي�ش مرة �أخرى .وبالن�سبة للعديد
من املراقبني ،ال يهم ما �إذا كانت الزيادة يف عدد
املهاجرين على احلدود قد بد�أت قبل فرتة طويلة
م��ن ت��ويل الرئي�س ال�ساد�س والأرب��ع�ين من�صبه،
ف��ال�����ص��ورة ال��ت��ي ت��ن��ق��ل ه��ي ���ص��ورة رئ��ا���س��ة رخوة
و�ضعيفة ،و�سيتعني عليها التعايف منها باعتماد
ممار�سات الإدارة ال�سابقة .بالكاد مر �شهر منذ �أن
�أدى جو بايدن اليمني ،لكن ملف الهجرة مل مينح
ال�سلطات �أي مهلة ،و�سيكون يف غاية ال�صعوبة
على الإدارة اجلديدة الت�صرف ب�سرعة وفعالية.
لقد �أ�صبح التفاو�ض مع هذا الكوجنر�س لتعديل
�سيا�سات معينة وتوفري امليزانيات حاجة ملحة.
وحتى داخ��ل الأغلبية ،ف���إن ام��ام الدميقراطيني
ح��ي��ز زم���ن���ي ق�����ص�ير الت���خ���اذ ق����رارات����ه����م .وه���ذه
الق�ضية ،قد تكون مبثابة من�صة انطالق للعديد
من اجلمهوريني حت�سباً النتخابات منت�صف املدة
لعام  ،2022ناهيك عن �أن �أن�صار دونالد ترامب
يراقبون هذه الق�ضية عن كثب.

وم��ن املمكن �أن ت��دف��ع املفاو�ضات
�إىل الأمام ،لكن ذلك يف حالة قبول
�إثيوبيا لهذا املقرتح ال�سوداين.
و���ش��دد على �أن الأزم����ة ه��ي �أدي�س
�أبابا ترف�ض �أي و�ساطة دولية من
�أي نوع وال ترغب يف دور للخرباء
الأجانب يف املفاو�ضات.
ويذكر �شراقي يف حديثه مع موقع
“�سكاي نيوز عربية”� ،أن ال�سودان
ت����راج����ع ع����ن م���ق�ت�رح���ه ال�سابق
ب�إعطاء دور �أك�بر خل�براء االحتاد
الإف���ري���ق���ي ع��ل��ى ح�����س��اب اخل�ب�راء
الأج����ان����ب ب��ع��د رف�������ض املفاو�ض
امل�صري الذي ال ميانع من �إعطاء
دور �أكرب جميع اخلرباء املراقبني
يف امل���ف���او����ض���ات وال���ب���ال���غ عددهم
 11مراقبا منهم خ�براء االحتاد
الإفريقي.
وتوقع �أ�ستاذ امل��وارد املائية رف�ض
�إثيوبيا مل��ب��د�أ الو�ساطة ،مو�ضحا
�أن ال��دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك ه��و �أن مع
ب��داي��ة رع��اي��ة االحت����اد الإفريقي

ل��ل��م��ف��او���ض��ات ق��ب��ل ع���ام م��ن الآن،
ا���ش�ترط��ت ع���دم حت���دث املراقبني
�أو �إب��������داء ال��������ر�أي �إال �إذا طلب
ال�����دول ال���ث�ل�اث ذل����ك ،و�أن تكون
امل��ف��او���ض��ات ع��ل��ى م�����س��ت��وى وزراء
الري دون وزراء اخلارجية ،وهذه
اال����ش�ت�راط���ات ك��ان��ت م���ن �أ�سباب
ف�شل جولة املفاو�ضات حتت رعاية
االحتاد الإفريقي.
الو�سيط هو القا�ضي
و�أرج��ع �شراقي املقرتح ال�سوداين
بالو�ساطة الرباعية م��ن االحتاد
الإف����ري����ق����ي واالحت��������اد الأوروب��������ي
و�أم�ي�رك���ا والأمم امل��ت��ح��دة ب�سبب
اخل�لاف��ات ال�شديدة على احلدود
وامل���واج���ه���ة ال�����ش��ب��ه ع�����س��ك��ري��ة مع
�إثيوبيا ،ما دفع ذلك ال�سودان �إىل
�إعالنه �أعلى مقرتحات لديه دون
حرج.
و�أ����ش���ار �إىل �أن االن��ت��ق��ال م��ن دور
امل��راق��ب وامل��ت��ف��رج �إىل دور و�سيط
هو حتول كبري� ،إذ يعترب الو�سيط
ه��و القا�ضي ال��ذي ي�سمع م��ن كل
الأط��راف ويقول ر�أي��ه الذي يكون
مبثابة قرار.
واع��ت�بر �أ���س��ت��اذ امل�����وارد امل��ائ��ي��ة �أن
ترحيب م�صر باالقرتاح ال�سوداين
هو �أمر طبيعي� ،إذ �أنها ترحب ب�أي
ن��وع من املفاو�ضات قد ت���ؤدي �إىل
اتفاق بني الدول الثالث ،مو�ضحا
�أن م�������ص���ر ع���ر����ض���ت مقرتحات
�شبيهة يف وق���ت ���س��اب��ق و�إثيوبيا
رف�����ض��ت ،ح��ي��ث �إن���ه���ا ال ت��رغ��ب يف
دخول خرباء �أجانب يف املفاو�ضات،
وموقف �إثيوبي ثابت منذ �سنوات.
وح������ول �إم���ك���ان���ي���ة جن�����اح االحت�����اد
الإف��ري��ق��ي يف رئ��ا���س��ت��ه اجلديدة،
قال �شراقي �إن االحت��اد الإفريقي
م�ؤ�س�سة لي�ست بالقوة التي حتل
�أزم���ة ك�برى مثل �سد النه�ضة �أو
ق��وم��ي��ة ت��ي��غ��راي �أو �أزم����ة احلدود
بني ال�سودان و�إثيوبيا.
وت��وق��ع �أن ت��ك��ون ا ُ
خل��ط��وة املقبلة
ه���ي ال��ل��ج��وء مل��ج��ل�����س الأم�����ن وهو
�أي�ضا طريق لي�س بال�سهولة التي
يت�صورها البع�ض لكنها �ضرورة

خ��ل��ال ه�����ذه ال����ف��ت�رة وق���ب���ل بدء
�إث��ي��وب��ي��ا يف امل����لء ال���ث���اين ،خا�صة
و�أن م�صر ات��خ��ذت كافة امل�سارات
للتفاو�ض م��ع �إث��ي��وب��ي��ا ،ح�سب ما
ذكر.
تخزين  18.5مليار مرت مكعب
واع��ت�بر �أ���س��ت��اذ امل�����وارد امل��ائ��ي��ة �أن
اجت������اه �إث���ي���وب���ي���ا ن���ح���و التخزين
ال��ث��اين ل�سد النه�ضة ه��و فر�ض
ل�سيا�سة فر�ض الأمر الواقع وبقوة
وبتعنت �شديد ،خا�صة و�أن الكمية
تبلغ  18.5مليار مرت مكعب.
وجدد وزير الري امل�صري يف بيان
ر�سمي ،الت�أكيد على ثوابت م�صر
يف حفظ حقوقها املائية وحتقيق
املنفعة للجميع يف �أي اتفاق حول
�سد النه�ضة ،والت�أكيد على ال�سعى
ل��ل��ت��و���ص��ل الت���ف���اق ق���ان���وين ع���ادل
وم���ل���زم للجميع ي��ل��ب��ي طموحات
جميع ال��دول يف التنمية ،ويراعي
م�صالح الدول الثالث.
تفا�ؤل
�إىل ذلك ،توقع وزير املوارد املائية
وال�����ري امل�����ص��ري الأ���س��ب��ق ح�سني
العطفي �أن ت�شهد الفرتة املقبلة
ت����ط����ورا يف م���ل���ف ����س���د النه�ضة،
خ��ا���ص��ة ب��ع��د امل���ف�ت�رح ال�سوداين
اخل����ا�����ص ب���ال���و����س���اط���ة ال���دول���ي���ة
الرباعية ،و�أي�ضا التوافق امل�صري
ال�سوداين يف ه��ذه املرحلة الهامة
يف مفاو�ضات �سد النه�ضة.
و�أ����ش���ار يف ح��دي��ث��ه مل��وق��ع “�سكاي
نيوز عربية”� ،إىل �أن التحركات
الأخرية من جانب ال�سودان وم�صر
و�أي�������ض���ا ال��ك��ون��غ��و الدميقراطية
متهد للجلو�س جمددا على طاولة
امل��ف��او���ض��ات لكن بطريقة جديدة
وو�ساطة دولية.
و�أ�ضاف �أن يتوقع �أن تقبل �إثيوبيا
امل���ق�ت�رح ال�������س���وداين ال����ذي �أيدته
م�صر يف ظل العديد من املتغريات
الإقليمية وال��دول��ي��ة ،م��ع�برا عن
ت��ف��ائ��ل��ه ح����ول �إم��ك��ان��ي��ة التو�صل
الت���ف���اق ق���ان���وين م��ل��زم ق��ب��ل امللء
الثاين ل�سد النه�ضة.
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بايدن يتف ّقد جهود الإغاثة يف تك�سا�س
•• هيو�سنت�-أ ف ب

ت��ف��قّ��د ال��رئ��ي�����س ج���و ب���اي���دن ج��ه��ود الإغ���اث���ة يف
هيو�سنت بعد �أن �ضربت عا�صفة �شتوية �شديدة
ب�شكل غري ع��ادي والي��ة تك�سا�س ما دف��ع �شبكة
ال��ك��ه��رب��اء ب��ال��والي��ة �إىل ح��اف��ة االن��ه��ي��ار .وقال
ب��اي��دن للعاملني يف م��رك��ز ع��م��ل��ي��ات الطوارئ
يف هيو�سنت “يا لها من عملية (جت��ري) هنا.
�إن���ه���ا ع��ل��ى الأرج������ح الأف�����ض��ل يف ال���ب�ل�اد� .أنتم
تنقذون حياة النا�س» .وزار بايدن املكان للمرة
االوىل برفقة زوجته جيل بايدن لتفقّد الوالية

اجلنوبية بعد الأ���ض��رار الفادحة التي ت�س ّببت
ب��ه��ا يف الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي م��وج��ة �صقيع قطبي
ن����ادرة ح��رم��ت م�لاي�ين ال�����س�� ّك��ان م��ن الكهرباء
ومياه ال�شرب .وقالت املتحدّثة با�سم الرئا�سة
جني �ساكي خالل م�ؤمتر �صحايف �إنّ “الرئي�س
��وج��ه��ان اجل��م��ع��ة �إىل
وال�����س��ي��دة الأوىل” ���س��ي��ت ّ
هيو�سنت ،ك�برى م��دن تك�سا�س ،حيث �سيلتقي
ب���اي���دن “م�س�ؤولني حم��ل�� ّي�ين مل��ن��اق�����ش��ة خطط
الإغ���اث���ة ب��ع��د ال��ع��ا���ص��ف��ة ال��ث��ل��ج��ي��ة ،واخلطوات
ال�ل�ازم���ة ل��ل��ن��ه��و���ض ،وال�����ص�لاب��ة امل��ذه��ل��ة التي
برهن عنها �س ّكان هيو�سنت وتك�سا�س».

� 1623إ�صابة جديدة بكورونا و 9وفيات بني الفل�سطينيني

وحرم املاليني من �س ّكان تك�سا�س من الكهرباء
ُ
وم��ي��اه ال�����ش��رب خ�لال الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي عندما
�ضربت واليتهم ،املعتادة على درجات حرارة �أكرث
اعتدا ًال ،ب�صورة مفاجئة موجة �صقيع قطبية.
ووفقاً لو�سائل �إع�لام �أمريكية فقد �أودت هذه
العا�صفة القطبية التي عاثت خراباً يف جنوب
الواليات املتحدة وو�سطها ،بحياة � 70شخ�صاً
ع��ل��ى الأق����� ّل .وك���ان ب��اي��دن و ّق���ع ال�سبت �إعالن
ط�����وارئ ج���دي���داً ل��ت��ك�����س��ا���س ،وه���و �إج�����راء يتيح
ل��ل��والي��ة احل�����ص��ول ع��ل��ى م�����س��اع��دات فدرالية
طارئة.

•• رام اهلل-رويرتز

�أعلنت وزيرة ال�صحة الفل�سطينية مي الكيلة �أم�س ال�سبت ت�سجيل � 1623إ�صابة جديدة بفريو�س
كورونا وت�سع وفيات بني الفل�سطينيني خالل ال�ساعات الأربع والع�شرين املا�ضية.
وقالت الوزيرة يف بيان �صحفي �إن قطاع غزة �سجل � 151إ�صابة من جممل الإ�صابات اجلديدة.
وتفر�ض احلكومة الفل�سطينية �إغالقا جزئيا من ال�ساعة التا�سعة م�ساء حتى ال�ساد�سة �صباحا يوميا
من الأحد �إىل اخلمي�س ،و�إغالقا كليا يومي اجلمعة وال�سبت ملواجهة انت�شار فريو�س كورونا ،كما
متنع �إقامة حفالت الأعرا�س وجتمعات العزاء.
ومن املقرر �أن يعلن رئي�س الوزراء حممد ا�شتية يف وقت الحق اليوم �إجراءات حكومية جديدة ملواجهة
انت�شار فريو�س كورونا.
وتفيد قاعدة بيانات وزارة ال�صحة ب���أن �إجمايل عدد امل�صابني بالفريو�س منذ ظهور اجلائحة يف
مار�س �آذار املا�ضي بلغ  ،207024تعافى منهم  188184وتويف .2236

مع ظهور �صراعات ال�شارع:

قررت الدخول يف مواجهة مع الدولة»!...
ال�شابي« :النه�ضة ّ
الطبوبي :كان من الأوىل �إيجاد حلول بعيدا عن �صراعات ّ
ال�شارع

االقت�صادية واالجتماعية ،م��ا �أدى
�إىل ت�صاعد االحتجاجات يف مناطق
خمتلفة من البالد و�إيقاف �أكرث من
�ألفي �شخ�ص .وتزايدت يف الفرتة
االخ�يرة دع��وات التظاهر يف ال�شارع
م��ن قبل �أح����زاب �سيا�سية يف احلكم
ويف امل��ع��ار���ض��ة وك��ذل��ك م��ن مكونات
م���ن امل��ج��ت��م��ع امل������دين ،رغ����م دع����وات
احلوار التي �أطلقت ،خا�صة من قبل
االحتاد العام التون�سي لل�شغل� ،أكرب
املنظمات النقابية يف البالد.
يف حني �أك��د الرئي�س قي�س �سعيد،
يف ت�صريح اذاعي ،يف القريوان ،على
ه��ام�����ش زي����ارة �أداه�����ا �أم�����س ال�سبت،
�إىل منطقة منزل املهريي� ،أن لدى
ت��ون�����س االم��ك��ان��ي��ات امل���ادي���ة لإجن���از
امل�����ش��اري��ع ،م��ع��ت�برا �أن احل��دي��ث عن
�إف�لا���س ال��ب�لاد ينطبق يف احلقيقة
على ال�سيا�سيني املفل�سني.
وق��ال �سعيد “ترون ب�أعينكم اليوم
مظاهر الإف�لا���س ال�سيا�سي ،ولكن
لي�س مظاهر الإف�لا���س املايل” ،يف
�إ���ش��ارة �إىل التحركات االحتجاجية
التي ت�شهدها تون�س العا�صمة.

•• الفجر -تون�س

اعترب نور الدين الطبوبي �أمني عام
االحتاد العام التون�سي لل�شغل� ،أم�س
ال�سبت� ،أنّ ال�ساحة ال�سيا�سية بتون�س
ت�شهد عودة لال�ستقطابات الثنائية،
و�أ ّن����ه “كان م��ن الأوىل التخلي عن
امل��ن��اك��ف��ات ال�سيا�سية و�إي��ج��اد حلول
بعيدا عن �صراعات ال�شارع».
ونقلت �إذاع��ة “�شم�س �أف �أم” عن
الطبوبي قوله تعليقا على م�سرية
ح���رك���ة ال���ن���ه�������ض���ة�“ ،أ�صبح لدينا
م��ن��ط��ق ا���س��ت��ع��را���ض ال��ع�����ض�لات وكنا
نتمنى �أن يكون ا�ستعرا�ض الع�ضالت
لإيجاد حلول وخمرجات النتظارات
ال�شعب” ،الفتا اىل �أنّ احل�� ّل اليوم
ي��ت��م��ث��ل يف اجل���ل���و����س �إىل الطاولة
نف�سها .
«ا�ستعرا�ض قوة»
من جهته ،حذر ع�ضو جمل�س رئا�سة
ح���زب �أم�����ل� ،أح���م���د جن��ي��ب ال�شابي،
�أم�����س ال�سبت ،م��ن خ��ط��ورة الأو�ضاع
ال���ت���ي �آل �إل���ي���ه���ا امل�����ش��ه��د ال�سيا�سي
امل��ت���أزم يف ال��ب�لاد “وما �أ���ص��ب��ح يهدد
ا�ستقرارها و�أمنها القومي” ،حممال
ح��رك��ة ال��ن��ه�����ض��ة م�����س���ؤول��ي��ة م���ا قد
ت�ؤول �إليه الأو�ضاع يف ظل ما و�صفه
بـ “ا�ستعرا�ض قوة ع�ضالتها” �أم�س،
ع�ب�ر دع����وة �أن�����ص��اره��ا ل��ل��خ��روج �إىل
ال�����ش��ارع ل��ل��ت��ظ��اه��ر .وك���ان���ت حركة
النه�ضة ،نظمت �أم�س ال�سبت م�سرية
ب��ال��ع��ا���ص��م��ة دع����ت ال��ي��ه��ا �أن�صارها
وح����ل����ف����اءه����ا ال����داع����م��ي�ن حلكومة
امل�شي�شي ،حتت �شعار “م�سرية الثبات
وال��دف��اع ع��ن امل�ؤ�س�سات” ،وبداعي
“الدفاع عن وحدة م�ؤ�س�سات الدولة
والكف عن دع��وات الفو�ضى ودعوات
ح��ل ال��ب�رمل����ان» .وق���ال ال�����ش��اب��ي ،يف
اجتماع عقده ح��زب �أم���ل� ،إن حركة
النه�ضة �سبق لها �أن ت�صرفت بهذا
املنهج وا�ستعملت ال�شارع لل�صراع مع
الدولة ،ال�شيء الذي كانت له ،ح�سب
قوله“ ،عواقب وخيمة وكارثية على
احلياة ال�سيا�سية وعلى �أمن الدولة
وا�ستقرارها» .ودعا ،يف هذا ال�سياق،
املجتمع امل��دين واملنظمات الوطنية
�إىل التحرك العاجل لتنظيم حوار
وط��ن��ي ب���إم��ك��ان��ه �إخ�����راج ال��ب�لاد من
هذا امل�أزق ال�سيا�سي املت�أزم .واعترب
ال�شابي �أن ال�صراع ،الذي حتول اىل
ال�شارع ،يعرب عن خطورة الأو�ضاع
الراهنة وعن “رغبة حركة النه�ضة
يف ال����دخ����ول يف م���واج���ه���ة جديدة
م��ع ال��دول��ة ع��ل��ى غ���رار م��ا فعلته يف
ال�سابق” ،وه����و م���ا ���س��ي��ق��ود ،وفق
ت��ق��دي��ره� ،إىل م��زي��د تعميق الأزم���ة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
يف ال��ب�لاد وخ��ل��ق م��ن��اخ م��ن اخلوف
وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي.

م�سرية حزب الع ّمال

«غياب امل�س�ؤولية»
يف ح�ي�ن ب��ّي�نّ ال��ب��اح��ث يف العلوم
ال�سيا�سية �أمين بوغامني� ،أن النزول
�إىل ال�شارع بعيد عن احلل للأزمات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
ال��ت��ي تعي�شها ال��ب�لاد ويعك�س غياب
امل�س�ؤولية ال�سيا�سية لدى الأطراف
ال��ت��ي اخ���ت���ارت ذل���ك ����س���واء ك��ان��ت يف
احل���ك���م �أو امل���ع���ار����ض���ة ،حم�����ذرا من
�إمكانية �أن تف�ضي م�سريات النه�ضة
وح����زب ال��ع��م��ال �إىل ك��ارث��ة �صحية
يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا .واعترب
ب���وغ���امن���ي ان امل����ظ����اه����رات �ستزيد
يف �إره����اق امل�ؤ�س�سة الأم��ن��ي��ة ومزيد
االح���ت���ق���ان وال���ت�������ص���دع يف الن�سيج
ال�����س��ي��ا���س��ي امل���ت����أزم .وق����ال بوغامني
�أن الأزم��������ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة الظرفية
التي تعي�شها تون�س اليوم هي �أزمة
نخب وعلى ه��ذه النخب �أن تديرها
ب��ال��ت��ف��او���ض وال����ت����ن����ازالت املتبادلة
وال��ت��ف��اه��م��ات على �أ���س��ا���س االعتدال
والعقالنية ،م�شريا �إىل �أن ال�شارع لن
ميثل حال �أو و�سيلة للحل .وعبرّ
بوغامني ع��ن تخوفه م��ن مثل هذه
املظاهرات اجلماهريية التي تنزع اىل
ا�ستعرا�ض الع�ضالت ال�سيا�سية �أكرث
مما تنزع اىل العقالنية واالعتدال،
مو�ضحا ان ال�����ش��ارع يعترب املنطقة
الو�سطى ب�ين ال��دول��ة وال��غ��اب��ة وفق
ق��ول��ه .وق��ال بوغامني �أن الأحزاب
الكربى حممول عليها ان تكون �أكرث
عقالنية لكنها ب��خ��ي��ار ال��ن��زول اىل
ال�شارع تنزل اىل م�ستوى االحزاب
ال�صغرى يف ظ��ل �إم��ك��ان��ي��ة �شعورها
ب��ف��ق��دان �شعبيتها وت��راج��ع �شرعيتها ،مو�ضحا �أنها
ا�ست�شعرت �إمكانية �أن ت�ؤثر انق�ساماتها الداخلية على
م�ستقبلها فعمدت �إىل ا�ستخدام ال�شارع لتبيان قوتها
ال�شعبية وت�صريف �أزمتها الداخلية م�ؤكدا �أنه ال يرى
يف مثل هذه التحركات م�صلحة للبالد.

قي�س �سعيّد« :ترون ب�أعينكم اليوم مظاهر الإفال�س ال�سيا�سي»
بوغامني :النه�ضة اختـارت ال�شـارع لت�صريف �أزمتها الداخلية

«رحيل املنظومة»
من جانبه ،اعترب ح ّمة الهمامي الأمني العام حلزب
ال��ع�� ّم��ال� ،أ ّن���ه على منظومة احلكم احل��ال�� ّي��ة الرحيل.

مظاهرة النه�ضة
وقال الهمامي يف ت�صريح �إعالمي على هام�ش م�سرية يف ت��دم�ير ه���ذا ال��وط��ن ون��ح��ن ���س��واء ك��ن��ا ك��ث�يري��ن او
نظمها حزبه �أم�س“ ،تون�س ت�ستحق ما هو �أف�ضل” ،قليلني لن نرتكهم يدمرونه» .يذكر �أن تون�س تعي�ش
متوجها بر�سالة حلركة النه�ضة بالقول “من يقر�أ على وقع �أزم��ة �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية حادة،
بيان النه�ضة يذهب يف ظنه انهم ميوتون حبا يف تون�س جتلت باخل�صو�ص يف �أزم��ة التحوير ال��وزاري الأخري،
وانه لي�س لديهم اية م�س�ؤولية فيما حدث واحلال انهم بعد رف�ض رئي�س اجلمهورية قي�س �سعيد قبول الوزراء
ق�ضوا � 10سنوات يف احلكم ولديهم م�س�ؤولية رئي�سية اجلدد (� )11أداء اليمني ،وكذلك يف تدهور امل�ؤ�شرات

�شرطة بورما تفرق حمتجني وان�شقاق مندوبها يف الأمم املتحدة
•• رانغون�-أ ف ب

�أط��ل��ق��ت ال�����ش��رط��ة ال��ب��ورم��ي��ة ال��ر���ص��ا���ص امل��ط��اط��ي لتفريق
املتظاهرين يف رانغون �أم�س ال�سبت بينما �أعلن مندوب البالد
يف الأمم امل��ت��ح��دة ان�شقاقه ع��ن ال�سلطة ،منا�شدا املجتمع
الدويل التح ّرك �ضد املجموعة الع�سكرية احلاكمة.
وت��ه�� ّز م��وج��ة اح��ت��ج��اج��ات مطالبة بالدميوقراطية البالد
م��ن��ذ �أط��اح��ت امل���ؤ���س�����س��ة الع�سكرية ب��احل��اك��م��ة امل��دن��ي��ة �أونغ
���س��ان ���س��و ت�����ش��ي يف ��� 1ش��ب��اط/ف�براي��ر .وك�� ّث��ف��ت ال�سلطات
تدريجيا ا�ستخدام القوة لقمع املحتجني ،فلج�أت �إىل الغاز
امل�سيل والر�صا�ص املطاطي وخراطيم املياه لتفريق بع�ض
االح��ت��ج��اج��ات .ك��م��ا ا���س�� ُت��خ��دم ال��ر���ص��ا���ص احل���ي يف حاالت
معزولة .ويف كربى مدن بورما رانغون ،ا�ستخدمت ال�شرطة
ال�سبت الر�صا�ص املطاطي لتفريق حمتجني جتمّعوا عند
تقاطع مياينيغون ال��ذي �شهد �صدامات ا�ستمرت ل�ساعات
يف اليوم ال�سابق .وهتف املحتجون بينما طاردتهم ال�شرطة
“ماذا تفعل ال�شرطة؟ �إنها حتمي دكتاتورا جمنونا».
واحت�شد امل��ئ��ات م��ن املنتمني لعرقية امل��ون يف امل��ك��ان ال�سبت
لالحتفال بـ”يوم مون الوطني” وان�ضم �إليهم �أفراد �أقليات
عرقية �أخرى لالحتجاج على االنقالب .وانت�شروا يف �أحياء
�سكنية �صغرية حيث �أق��ام��وا ح��واج��ز م�ؤقتة م��ن الأ�سالك
ال�����ش��ائ��ك��ة وال���ط���اوالت مل��ن��ع ال�����ش��رط��ة م��ن ال��ت��ق��دم .وارت����دى
كثريون قبّعات �صلبة وو�ضعوا �أقنعة واقية من الغاز ،بينما
حملوا دروعا �صنعوها يدويا حلماية �أنف�سهم .و�أكد م�س�ؤول
يف ال�����ش��رط��ة �أن���ه مت ت��وق��ي��ف � 15شخ�صا ع��ل��ى الأق����ل .وبث

�صحافيون حمليون م�شاهد الفو�ضى ع�بر في�سبوك ،مبا
يف ذل��ك حلظة �إط�ل�اق الر�صا�ص التي ك��ان مرا�سلو وكالة
فران�س بر�س يف املكان �شهودا عليها كذلك .وق��ال املتظاهر
م��و م��و ( 23ع��ام��ا) م�ستخدما ا�سما م�ستعارا “�سنحاول
�إي��ج��اد طريقة �أخ���رى للتظاهر  --بالطبع ن�شعر باخلوف
م��ن حملتهم الأم��ن��ي��ة .نريد القتال �إىل �أن ننت�صر» .وكان
من بني املوقوفني ثالثة �صحافيني هم م�صوّر يعمل لدى
وكالة “�أ�سو�شيتد بر�س” و�صحايف يعمل يف ق�سم الفيديو
ل���دى “ميامنار ناو” وم�����ص��ور م��ن “وكالة ب��ر���س ف��وت��و يف
م��ي��امن��ار» .وج���اءت احلملة الأمنية يف ران��غ��ون بعدما �أعلن
م��ن��دوب ب��ورم��ا ل��دى الأمم امل��ت��ح��دة ان�شقاقه ع��ن ال�سلطة
احلالية و�أطلق منا�شدة اجلمعة ال�ستعطاف املجتمع الدويل.
وق��ال كيو مو ت��ون “نحن يف حاجة �إىل �أق��وى �إج��راء ممكن
من املجتمع ال��دويل لإنهاء االنقالب الع�سكري على الفور
ووق��ف قمع الأب��ري��اء و�إع���ادة ال�سلطة �إىل ال�شعب وا�ستعادة
الدميوقراطية» .وحت��دّث ب�شكل مقت�ضب بلغته البورمية
داعيا “�أ�شقاءه و�شقيقاته” �إىل موا�صلة الكفاح لإنهاء احلكم
الع�سكري .وق��ال بينما رفع �أ�صابعه الثالثة يف �إ�شارة باتت
رمز مقاومة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف بالده “يجب �أن تنت�صر
هذه ال��ث��ورة» .واعتربت منا�شدته ان�شقاقا عن موقف حكام
بورما الع�سكريني ،يف ح��دث ن��ادر ملندوب يف الأمم املتحدة،
وقوبل بت�صفيق يف القاعة .وبررت املجموعة الع�سكرية مرارا
ا�ستيالءها على ال�سلطة عرب احلديث عن وقوع تزوير وا�سع
يف انتخابات ت�شرين الثاين/نوفمرب التي حقق ح��زب �سو
ت�شي فوزا كا�سحا فيها .وتعهّدت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بتنظيم

انتخابات يف غ�ضون ع��ام .وب��ات قائد اجلي�ش اجل�نرال مني
�أون��غ هلينغ حاليا يتوىل ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية
والق�ضائية يف بورما ،ما و�ضع حدا فعليا لتجربة البالد التي
ا�ستمرت ع�شر �سنوات م��ع الدميوقراطية .ومل تظهر �سو
ت�شي علنا منذ اعتقالها .وتواجه حاليا تهمتني تتعلق الأوىل
بحيازتها على �أجهزة ات�صال غري مرخ�صة يف مقر �إقامتها
والثانية ب�ش�أن خرقها قواعد احتواء كورونا .وبينما يتوقع

Sunday

�أن تنعقد جل�سة ا�ستماع يف املحكمة االثنني للنظر يف ق�ضية
�سو ت�شي ،احلائزة على جائزة نوبل لل�سالم� ،إال �أن حماميها
مل يتمكن بعد من االت�صال بها .ومت توقيف �أكرث من 770
�شخ�صا وتوجيه اتهامات لهم و�إدانتهم منذ انقالب الأول
م��ن ���ش��ب��اط/ف�براي��ر ،بح�سب “رابطة م�����س��اع��دة ال�سجناء
ال�سيا�سيني” .وال يزال نحو � 680شخ�صا خلف الق�ضبان.
لكن املحتجني وا�صلوا النزول يف ال�شوارع يف �أنحاء بورما.
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عوا�صم
القاهرة
�أع��رب الربملان العربي عن رف�ضه القاطع امل�سا�س ب�سيادة اململكة
العربية ال�سعودية وك��ل ما من �ش�أنه امل�سا�س بقيادتها وا�ستقالل
ق�ضائها .و�أك���د ال�برمل��ان العربي  -يف بيان ا���ص��دره ام�����س ..ت�أييده
البيان ال�صادر عن وزارة اخلارجية باململكة العربية ال�سعودية ب�ش�أن
التقرير الذي مت رفعه �إىل الكوجنر�س الأمريكي حول مقتل جمال
خا�شقجي .كما �أك��د الربملان العربي ال��دور املحوري ال��ذي تقوم به
اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان ،يف تر�سيخ الأم��ن واال�ستقرار يف
املنطقة العربية وع��ل��ى امل�ستوى الإق��ل��ي��م��ي ،ف�ضال ع��ن �سيا�ستها
ال��داع��م��ة حل��ف��ظ الأم����ن وال�����س��ل��م ال��دول��ي�ين ،ودوره����ا الرئي�سي يف
مكافحة الإره���اب والعنف والفكر واملتطرف ،وتر�سيخ ون�شر قيم
االعتدال والت�سامح على كافة امل�ستويات.

بغداد
�صرح م�س�ؤول عراقي �أن �إجمايل عدد مواقع املقابر اجلماعية التي
مت فتحها يف العراق حتى الآن بلغت  105مقابر ،من �أ�صل 210
تعود حلقبة الرئي�س الأ�سبق �صدام ح�سني و�صفحة الإرهاب وجرائم
تنظيم داع�ش الإره��اب��ي .وق��ال رئي�س م�ؤ�س�سة ال�شهداء يف العراق
كاظم عويد ل�صحيفة “ال�صباح” احلكومية ال�صادرة �أم�س ال�سبت
�إن “هناك � 3أن���واع من املقابر اجلماعية التي تعمل عليها دائرة
�ش�ؤون وحماية املقابر اجلماعية ،وه��ي املقابر التي خلفها النظام
املقبور والأخ���رى التي خلفها الإره���اب بعد العام  2003واملقابر
التي خلفها تنظيم داع�����ش بعد ال��ع��ام  .»2014و�أو���ض��ح “املواقع
التي خلفها النظام ال�سابق و�شخ�صتها الفرق التابعة لدائرة �ش�ؤون
وحماية املقابر اجلماعية بلغ عددها  98مقربة مت فتح  76منها
فقط ،بينما بلغ عدد املواقع التي خلفتها ع�صابات داع�ش الإرهابية
و�شخ�صتها فرقنا  112مقربة فتح منها  .»29وذكر �أن “جممل
عدد الرفات املرفوعة من هذه املقابر بلغ � 6آالف و ،393وهناك عدد
من املقابر مل تدخل حتى الآن بخطة م�ؤ�س�سة ال�شهداء �إىل جانب
وجود الكثري من املواقع غري املكت�شفة ،وفرق املقابر اجلماعية تعمل
بالتن�سيق مع دائرة الطب العديل بوزارة ال�صحة واللجنة الدولية
ل�ش�ؤون املفقودين ،للتنقيب باملواقع املكت�شفة للك�شف عن م�صري
املفقودين نتيجة احلروب والإرهاب التي خا�ضتها البالد».

�إ�سالم �أباد
قتل قيادي بارز يف “حركة طالبان باك�ستان” املحظورة خالل عملية
�أمنية نفذتها قوات الأمن الباك�ستانية يف مقاطعة وزير�ستان.
و�أو���ض��ح ب��ي��ان ���ص��ادر ع��ن الإدارة الإع�لام��ي��ة للجي�ش الباك�ستاين
�أن العملية مت تنفيذها بناء على معلومات ا�ستخباراتية يف بلدة
“�شرونكي” بوزير�ستان ،ومت الق�ضاء على “نور�ستان ح�سن بابا”
الذي كان من القادة امليدانيني يف “حركة طالبان باك�ستان” ،وفق
ما ذكرته وكالة الأنباء ال�سعودية (وا���س) .و�أ�ضاف �أن املذكور كان
خبري الألغام الأر�ضية والعبوات النا�سفة يف حركة طالبان باك�ستان،
ويعترب العقل املدبر لع�شرات العمليات الإرهابية التي طالت قوات
الأمن و�أدت �إىل مقتل �أكرث من  50جندياً منذ عام 2007م.
وا�شنطن
دعم الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب معاونا �سابقا يف وجه
ع�ضو جمل�س النواب احلايل عن �أوهايو الذي �ص ّوت ل�صالح عزله
بعد ه��ج��وم  6ك��ان��ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر على مقر الكابيتول .واعرب
ت��رام��ب ع��ن دعمه “الكامل” ملاك�س ميلر ،ال��ذي ك��ان نائب مدير
حملته االنتخابية يف  2020وم�ست�شار البيت االبي�ض يف وجه
مناف�سه النائب �أنتوين غونزاليز ،الذي كان بني ع�شرة جمهوريني
�ص ّوتوا ل�صالح عزله .وقال ترامب يف بيان �إن “ماك�س ميلر �شخ�ص
رائ��ع ق��ام بعمل عظيم يف البيت الأبي�ض و�سيكون ع�ضوا رائ��ع��ا يف
الكونغر�س» .و�أ�ضاف �أن “النائب احلايل �أنتوين غونزاليز ال يجب
�أن مي ّثل �أهايل الدائرة الـ 16نظرا �إىل �أنه ال ميثل م�صاحلهم وال
متنياتهم» .ويعتقد �أن هذه �أول خطوة من نوعها يقوم بها ترامب
عرب دع��م مناف�س لأح��د اجلمهوريني الذين �ص ّوتوا �ضده ال�شهر
املا�ضي .وقال ميلر ( 32عاما) يف تغريدة “لن �أتراجع ولن �أخون
دائرتي االنتخابية قط» .وبينما �ص ّوت جمل�س النواب ل�صالح عزل
ترامب يف  13كانون الثاين/يناير� ،إال �أن جمل�س ال�شيوخ ب ّر�أه بعد
�شهر.

مطالب دولية لإ�سرائيل
بوقف الهدم يف غور الأردن

•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

دع��ت الأمم املتحدة والأع�����ض��اء الأوروب���ي���ون يف جمل�س الأم���ن� ،إ�سرائيل
�إىل وقف هدم من�ش�آت البدو يف غور الأردن ،مطالبني بو�صول امل�ساعدات
الإن�سانية �إىل جت ّمعهم يف منطقة حم�صة البقيع .ويف ختام دورة جمل�س
الأمن �أكدت �إ�ستونيا وفرن�سا وايرلندا والرنوج واململكة املتحدة انها “ت�شعر
بقلق بالغ �إزاء عمليات الهدم وم�صادرة املمتلكات التي قامت بها �إ�سرائيل
م�ؤخرا” وطالت “من�ش�آت ممولة من االحتاد الأوروب��ي واجلهات املانحة
يف حم�صة البقيع يف غور الأردن» .وعربت تلك الدول عن القلق �أي�ضا من
�شخ�صا ،بينهم 41
عواقب هذه القرارات “على جمتمع ي�ضم حوايل 70
ً
طف ً
ال» .وقال الدبلوما�سيون الأوروبيون “نكرر دعوتنا لإ�سرائيل لإنهاء
عمليات الهدم وامل�صادرة .كما ندعو �إ�سرائيل �إىل ال�سماح بو�صول كامل
وم�ستدام ودون عوائق للم�ساعدات الإن�سانية �إىل جمتمع حم�صة البقيع».
و�أع��رب مبعوث الأمم املتحدة �إىل املنطقة ،الرنوجي تور وين�سالند ،عن
قلقه �أمام جمل�س الأمن من عمليات الهدم وامل�صادرة .وقال �إن �إ�سرائيل
“هدمت �أو �صادرت  80مبنى يف التجمع البدوي الفل�سطيني يف حم�صة
البقيع» .و�أ�شار �إىل �أن هذه القرارات ت�سببت مرارا يف نزوح � 63شخ�صا،
بينهم  36طف ً
ال ،وت�أتي يف �أعقاب عمليات هدم مماثلة حدثت يف ت�شرين
ال��ث��اين/ن��وف��م�بر .و�أ���ض��اف وين�سالند “�أح�ض �إ���س��رائ��ي��ل على وق��ف هدم
وم�صادرة املمتلكات الفل�سطينية يف جميع �أنحاء ال�ضفة الغربية املحتلة ،مبا
يف ذلك القد�س ال�شرقية ،وال�سماح للفل�سطينيني بتطوير جمتمعاتهم».
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جمل�س التعاون ي�ؤيد بيان ال�سعودية ب�ش�أن التقرير الذي زود به الكونغر�س حول جرمية مقتل خا�شقجي
•• الريا�ض-وام:

�أع���رب م��ع��ايل الأم�ي�ن ال��ع��ام ملجل�س ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج العربية
الدكتور نايف فالح مبارك احلجرف عن ت�أييده للبيان ال�صادر من
وزارة اخلارجية ال�سعودية ب�ش�أن التقرير الذي مت تزويد الكونغر�س
الأمريكي به حول جرمية مقتل املواطن جمال خا�شقجي.
و�أك���د الأم�ي�ن ال��ع��ام يف ب��ي��ان بثته وك��ال��ة الأن��ب��اء ال�سعودية (وا�س)
عن تقديره للدور الكبري وامل��ح��وري ال��ذي تقوم به اململكة العربية
ال�سعودية يف تعزيز الأمن وال�سلم الإقليمي والدويل ،ودورها الكبري
يف مكافحة الإرهاب ودعم جهود املجتمع الدويل يف مكافحته وجتفيف
منابعه.

وق��ال الأم�ين العام �إن التقرير ال يعدو كونه ر�أي��ا خال من �أي �أدلة
قاطعة ،م�ؤكدا �أن ما تقوم به اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده الأم�ي�ن يف
دعم الأمن وال�سلم الإقليمي والدويل ويف مكافحة الإرهاب ،هو دور
تاريخي وثابت ومقدر ..معرباً يف الوقت نف�سه عن ت�أييده لكل ما
تتخذه اململكة من �أجل حفظ حقوقها وتعزيز مكت�سباتها ودعم دورها
يف تعزيز ثقافة الو�سطية واالعتدال.
وكانت وزارة اخلارجية ال�سعودية قالت ان حكومة اململكة ترف�ض
رف�ضاً قاطعاً ما ورد يف التقرير الذي مت تزويد الكوجنر�س به ب�ش�أن
جرمية مقتل امل��واط��ن جمال خا�شقجي رحمه اهلل من ا�ستنتاجات
م�سيئة وغري �صحيحة عن قيادة اململكة والميكن قبولها ب�أي حال من

جان لوك ميلين�شون رمز الي�سار املتمرد

•• الفجر -رينيه فريغو�سي –ترجمة خرية ال�شيباين
حزب “اجلمهوريون” ،مثل “احلزب اال�شرتاكي”
يف فرن�سا ،يجدان �صعوبة يف العثور على ال�صيغة
�سوءا لت�سمية مر�شحهم الرئا�سي ،لكن كثرية
الأقل ً
هي الأ�صوات التي ترتفع ،ب�صدق متفاوت ،لت�أكيد
�أنه يجب �أو ًال وقبل كل �شيء حتديد خط �سيا�سي
وا�ضح ،يتمحور حول الرهانات الرئي�سية اليوم .فمع
الرتاجع االنتخابي ملا ي�سمى بـ “الأحزاب الكبرية”،
مل تعد املواقف الأيديولوجية لهذا احلزب او ذاك
ُيطالب بها �صراحة على هذا النحو.
وم���ع ذل����ك ،ف�����إن ال��ت��ن��اق�����ض��ات هي
�أم��ام��ي��ة ب�ين “مع�سكر اخلري” (�أو
مع�سكر ال���رب) ،و�أول��ئ��ك ال��ذي��ن يتم
ت�صنيفهم ك���أع��داء من قبل الأنظمة
ال�����ش��م��ول��ي��ة اجل���دي���دة :الإ�سالموية
�ضد الثقافة الغربية ،والتمايز املتنوع
�ضد الكونية ،و�إزال���ة اال�ستعمار �ضد
الدميقراطية الليربالية .ان العنف
داخ���ل املجتمع ،ورف�����ض الو�ساطات،
وت���ف���اه���ة الأط������ر امل���ؤ���س�����س��ي��ة :حرب
ال��ث��ق��اف��ات� ،أك��ث�ر ح��ت��ى م���ن “�صراع
احل�ضارات” ،ت��ع��ي��د �إط���ل��اق حرب
اجلميع �ضد اجلميع ،وت��روج لتفكك
احل�ضارة.
جت�� ّل��ى ت��راج��ع الأح����زاب ال�سيا�سية
يف نهاية القرن الع�شرين من خالل
الت�شكيك يف االنق�سام ميني  /ي�سار.
وكانت “اجلبهة الوطنية” �أول من
ا���س��ت��ف��اد م��ن ه���ذا :م��ن ح���زب مييني
متطرف �صغري� ،أ�صبحت “حركة”
م��ه��م��ة ت��ف��ر���ض ال��ف��ج��وة واالنق�سام
بني ال�شعب  /النخبة� .إن ال�صعوبة
امل��ت��زاي��دة يف التمييز ب�ين م��ا ي�سمى
باليمني “اجلمهوري” ،وم��ا ي�سمى
بالي�سار “احلكومي” ،حيث يتناوبان
ع���ل���ى ال�������س���ل���ط���ة ،ع�������ززت ال���ظ���اه���رة
“ال�شعبوية».

ث����م ادع������ى �إمي����ان����وي����ل م����اك����رون،
ب��ط��ري��ق��ت��ه اخل���ا����ص���ة“ ،ال مي�ي�ن وال
ي�سار” ب�إدخال االنق�سامات ما�ضوي
 /حداثي ،وعوملي � /سيادي� .أخريًا،
جن����ح مت�����رد ال���������س��ت�رات ال�صفراء،
وع����دم ال��رغ��ب��ة يف تنظيم نف�سها يف
قوة اق�تراح �سيا�سية من املحتمل �أن
ت�شارك يف االنتخابات و � /أو عاجزة
على ذلك ،جنحت يف �إبراز ما ال يريد
البع�ض اع��ت��ب��اره ،ابتهاجا �أو حزنا،
مثل نهاية ال�سيا�سة.
اال ان ال�����س��ي��ا���س��ة مل ت��خ��ت��ف .لكن
مي��ك��ن ال���ق���ول ان���ه���ا م���وج���ودة يف كل
مكان با�ستثناء الأح���زاب ال�سيا�سية.
ف���ن���زاع���ات وره�����ان�����ات ال�����س��ل��ط��ة بني
امل�����ص��ال��ح واجل���م���اع���ات املتعار�ضة،
وال��ت��ن��اف�����س ب���ي��ن وج���ه���ات النظر
املتباينة ،وال�صراع من �أجل الهيمنة،
وت��ع��ار���ض امل��ف��اه��ي��م املختلفة للعامل
وال���ع�ل�اق���ات االج��ت��م��اع��ي��ة ،ك���ل هذا
ال ي����زال م����وج����ودا .اال ان “الإدارة

الأحوال ،كما �أن التقرير ت�ضمن جملة من املعلومات واال�ستنتاجات
الأخرى غري ال�صحيحة.
ونقلت وكالة االنباء ال�سعودية عن بيان لوزارة اخلارجية ال�سعودية
قوله ان ال��وزارة تابعت ما مت تداوله ب�ش�أن التقرير وت�ؤكد على ما
�سبق �أن �صدر بهذا ال�ش�أن من اجلهات املخت�صة يف اململكة من �أن هذه
جرمية نكراء �شكلت انتها ًكا �صارخً ا لقوانني اململكة وقيمها ارتكبتها
جمموعة جت��اوزت كافة الأنظمة وخالفت �صالحيات الأجهزة التي
ك��ان��وا يعملون ف��ي��ه��ا ،وق���د مت ات��خ��اذ جميع الإج������راءات الق�ضائية
الالزمة للتحقيق معهم وتقدميهم للعدالة ،حيث �صدرت بحقهم
�أحكاماً ق�ضائية نهائية رحبت بها �أ�سرة خا�شقجي  -رحمه اهلل .-
وا�ضافت انه من امل�ؤ�سف حقاً �أن ي�صدر مثل هذا التقرير وما ت�ضمنه

ال�سرتات ال�صفراء ورف�ض التحول اىل حزب

مع تراجع ما ي�سمى بـ «الأحزاب الكبرية»:

•• وا�شنطن-وكاالت

قال الكاتب الرتكي ب��وراك بكديل �إن الرئي�س رجب طيب �أردوغ���ان ال��ذي يزعم
�أنه “يحمل هدايا دميوقراطية” ،لن يقدم على الإ�صالح �إال لتعزيز حكمه ،رمبا
مدى احلياة ،و�إ�ضعاف ما ال يزال يُعترب دميوقراطية م ّ
ُعطلة ب�شدة».
وكتب ركيوكتب بكديل ،يف موق مركز بيغن ال�سادات للدرا�سات اال�سرتاتيجية،
�أنه “منذ  ،1876يبحث الأتراك عن روحهم الغربية دون جدوى .يومها قدمت
الإمرباطورية العثمانية ،حتت �ضغط من العامل احلديث ،د�ستورها الأول الذي
�سرى مفعوله م��دة عامني فقط .يف  ،1908ق��دم د�ستور عثماين ث��ان� ،أي قبل
 14عاماً فقط من �إلغاء الإم�براط��وري��ة .وعلى م��دى ق��رن ون�صف ق��رن ،جاهد
الأتراك لكتابة د�ستور حديث ،معتقدين ب�شكل خاطئ �أن من �ش�أنه �أن ي�ؤ�سّ �س دولة
حديثة», .وب�إ�ضافة �أك�ثر من  20حزمة تعديل� ،أُخلت تعديالت على �أك�ثر من
ن�صف الد�ستور احلايل ،الذي و�ضعه قادة انقالب � .1982أدخل التعديل الأخري،
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مارين لوبان :اليمني املتطرف هو امل�ستفيد

ال�سيا�سة اليوم يف كل مكان با�ستثناء الأحزاب ال�سيا�سية!...

لقد جتاهلت الأحزاب ال�سيا�سية الوطنية عن ق�صد �أو ب�سذاجة التحوالت التي حتدث يف املجتمع
�صعوبة التمييز بني اليمني اجلمهوري
والي�سار احلكومي ،عززت الظاهرة ال�شعبوية
ال�سلمية للنزاع” ،ك��م��ا ي��ق��ول كلود
ل����وف����ورت ل��ت��ع��ري��ف الدميقراطية،
والإج��م��اع على ت���أط�ير اخل�ل�اف ،هي
مو�ضع ت�سا�ؤل خطري ،واال�شتباكات،
مب��ا يف ذل��ك اال���ش��ت��ب��اك��ات اجل�سدية،
تتكاثر على الهام�ش دون �سيطرة.
يف ال�������س���ت���ي���ن���ات وال�سبعينات
وال��ث��م��ان��ي��ن��ات م���ن ال���ق���رن املا�ضي،
ع�ّب�رّ النقد ال��رادي��ك��ايل ل��ـ “املجتمع
الربجوازي” �أو “العامل الر�أ�سمايل”
�أو “الإمربيالية الأمريكية” عن
ن��ف�����س��ه م���ن خ��ل�ال �أح������زاب �سيا�سية
�أقلية ب�شكل �أو ب�آخر ،لكن دائمًا ما مت
حتديدها بو�ضوح .وت�ؤمّن “الأحزاب
الكبرية” �إدارة احل��ك��وم��ة وال�سلم
الأه���ل���ي م���ن خ�ل�ال ت��ع��ددي��ت��ه��ا .انها
تتعار�ض م��ن حيث ال�سيا�سات التي
�سيتم تبنيها يف الأم���ور االقت�صادية
واالج���ت���م���اع���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة ،ولكن
تتقا�سم امل��و���ض��وع��ات ذات االهمية:
توزيع ثمار النمو والتعليم وامل�سائل

ال�سيادية  ...ومع ذلك ،مل يعد هذا
هو احل��ال اليوم .ففي �سياق مرحلة
جديدة من العوملة ،جتاهلت الأحزاب
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ،ع���ن ق�����ص��د �أو
ب�������س���ذاج���ة ،ال���ت���ح���والت ال���ت���ي حتدث
داخل املجتمع :الأ�سلمة ،والطائفية،
واالنف�صالية ،وال�تراج��ع املحيطي،
والفقر ،وعودة حكم الأوليغار�شية.
امل�����س���ؤول��ون امل��ح��ل��ي��ون املنتخبون،
م��ن جميع الأط��ي��اف ،ال��ذي��ن حاولوا
التكيف مع امل��ي��دان ،غالبًا ما رافقوا
هذه التطورات مبح�سوبية متواطئة.
ا���س��ت��ه��دف �أو ًال ال�����س��ك��ان املعروفني
با�سم “من �أ���ص��ول �إ�سالمية”� ،أقام
الإ�����س��ل�ام ال�����س��ي��ا���س��ي ت���وازن���ا للقوى
يثقل كاهل جممل ال�سكان الآن ،من
خالل الرتهيب والتكفري والتهديد
وحتى �أكرث من ذلك ،رعب الهجمات
الإره����اب����ي����ة .ه����ذا دون ال���ل���ج���وء �إىل
�إن�شاء �أحزاب �سيا�سية باملعنى الدقيق
للكلمة ،ولكن يتم تنظيمها من خالل

انت�شرت �أيديولوجية التعددية الثقافية �إىل
حد �أن �أ�صبحت مهيمنة وتدعم املواقف الوهمية

ال�سكرتري الأول للحزب اال�شرتاكي �أوليفييه فور

من ا�ستنتاجات خاطئة وغري مربرة ،يف وقت �أدانت فيه اململكة هذه
اجلرمية الب�شعة واتخذت قيادتها اخلطوات الالزمة ل�ضمان عدم
تكرار مثل هذه احلادثة امل�ؤ�سفة م�ستقبال ،كما ترف�ض اململكة �أي �أمر
من �ش�أنه امل�سا�س بقيادتها و�سيادتها وا�ستقالل ق�ضائها.
وت�ؤكد وزارة اخلارجية �أن ال�شراكة بني اململكة العربية ال�سعودية
والواليات املتحدة الأمريكية ،هي �شراكة قوية ومتينة ،ارتكزت خالل
الثمانية عقود املا�ضية على �أ�س�س را�سخة قوامها االحرتام املتبادل،
وتعمل امل���ؤ���س�����س��ات يف البلدين على تعزيزها يف خمتلف املجاالت،
وتكثيف التن�سيق والتعاون بينهما لتحقيق �أم��ن وا�ستقرار املنطقة
والعامل ،ون�أمل �أن ت�ستمر هذه الأ�س�س الرا�سخة التي �شكلت �إطاراً
قو ًيا ل�شراكة البلدين اال�سرتاتيجية.

عمل معقد من ال�شبكات والت�ضامن
املتقاطع ال���ذي ي��دم��ج البعد العابر
للأوطان.
اذن� ،إن �صعود الإ���س�لام ال�سيا�سي
ه��و ب��ال��ت���أك��ي��د م�شكلة رئي�سية ،على
الرغم من �أن��ه لي�س املتهم الوحيد.
يف ال����واق����ع ،ان��ت�����ش��رت �أيديولوجية
ال��ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ه��دوء و�صمت
حتى �أ�صبحت مهيمنة ودعمت املواقف
ال��وه��م��ي��ة :ال��ه��و���س “العن�صري”،
املناه�ضة للعن�صرية� ،إزالة اال�ستعمار
ال�شامل ،الن�سوية اجلديدة ال�ضحية،
اخل��ط��اب اجل��دي��د “املجرد م��ن نوع
اجلن�س».
الكل يدعو �إىل �إع��دام و “�إبطال”
�أول���ئ���ك ال��ذي��ن ال ي��ت��ه��م��ون �أنف�سهم
وي���ج���ل���دون ذات����ه����م مب����ا ي��ك��ف��ي على
ال�ساحة ال��ع��ام��ة� ،أي يف امل��ق��ام الأول
البي�ض (دون حروف كبرية) والرجل
الغربي (مفهوم امتد �إىل اليهودي)
معتربا انه “مميز” بطبيعته .وبا�سم

�ستكون االنتخابات الرئا�سية املقبلة حلظة
حا�سمة لإعادة حتديد االنق�سامات املنا�سبة
م��ب��ادئ امل�����س��اواة وال��ت��ح��رر العظيمة
املنحرفة �إىل �أوام��ر ا�ستبدادية ،ف�إن
هذه الأقليات ت�ستبد الآن بالأغلبية.
عودة �إىل ال�سيا�سة احلزبية؟
�أخ��ي�رًا ،يجب �أن نتذكر �أي���ً��ض��ا �أن
اليمني ،مثل الي�سار ،يف ال�سلطة �أو
يف املعار�ضة ،قد �سمحا للتكنوقراطية
ان تفر�ض ،مبكر ،منوذجا اقت�صاديا
جديدا عليها� ،أدى عموما �إىل تراجع
�صناعي و�سطوة �أك�ثر لأ���س��واق املال.
مت تقدميها على �أنها ال تناق�ش حيث
مت ت�صميمها من قبل خرباء (!) ،مت
اذن تنفيذ �سيا�ساتها العامة مبوافقة
ال�سيا�سيني من جميع امل�شارب.
ل���ق���د �أ����ص���ب���ح ُي���ن���ظ���ر �إىل الإدارة
الوطنية للموارد على �أنها اق�صائية
ب�شكل ف��ا���ض��ح ،حيث يتم االنتقا�ص
م���ن امل���واط���ن���ة ب�����ش��ك��ل م�����ض��اع��ف من
خ�لال منحها التلقائي وع��ن طريق
�إزال���ة �أي ميزة مرتبطة بها .وهكذا

اليمني مثل الي�سار� ،سمحا للتكنوقراطية �أن
تفر�ض عليهما مبكر منوذجا اقت�صاديا جديدا

ماكرون ال ي�سار وال ميني

عندما يتحدث �أردوغان عن �إ�صالح دميوقراطي...هذا ما يح�صل يف تركيا

الذي حظي باملوافقة يف ا�ستفتاء �أبريل (ني�سان)  ،2017على النظام الرئا�سي
الذي ال يزال مثرياً للجدل .ويف  1فرباير (�شباط) اجلاري ،حتدّث �أردوغان عن
احلاجة �إىل د�ستور “مدين” جديد يف تركيا ،معترباً �أن الد�ستور احلايل يحتوي
على �آثار ال تمُ حى من “الو�صاية الع�سكرية».
قد تكون ه��ذه �أن��ب��اء �سيئة لرتكيا� ،إذ �أظ��ه��رت التجربة بو�ضوح �أن��ه عندما يعد
�أردوغان ب�إ�صالحات دميوقراطية ،ف�إن العجز الدميوقراطي يف تركيا ،يت�سع.
يف تقييمها لعام  ،2020و�ضعت منظمة “فريدوم هاو�س” تركيا على قائمتها
للدول “غري احل ّرة».
ووفق مل�شروع العدالة العاملية ،حتتل تركيا املرتبة  107من �أ�صل  128دولة يف
�سيادة القانون .ويف  ،2020اعرتف وزير العدل عبد احلميد غول ب�أن 20%

مت جتاهل خطر الإ���س�لام ال�سيا�سي
ل��ف�ترة ط��وي��ل��ة ب�سبب االف��ت��ق��ار �إىل
اخليال والك�سل واجلنب.
ب��ال��ط��ب��ع ،ال مي��ك��ن حتقيق العودة
اىل اخل��ل��ف ب��ب�����س��اط��ة ،وال���ع���ودة �إىل
�أح��������زاب امل���ا����ض���ي .ث�����م ،ال ي���ج���ب �أن
جن��ع��ل ه����ذا امل��ا���ض��ي م��ث��ال�� ًي��ا � ً
أي�ضا.
ل��ط��امل��ا ع��رف��ت الأح������زاب ال�سيا�سية
عيوبا مثل ت�صلب الأجهزة ،وانحدار
الرتويج لأدنى م�ستوى ،واملح�سوبية،
ونقا�شات منحازة ب�صراعات الف�صائل
والتناف�س ب�ين اال���ش��خ��ا���ص  ...ومع
ذل������ك ،ف�������إن ال����ع����ودة �إىل ال�سيا�سة
احلزبية ك�إطار ل�صياغة التحليالت
واملقرتحات البديلة ،و�إدارة املواطنني
ل�����ش���ؤون امل��ج��ت��م��ع م��ن خ�ل�ال قواعد
املناف�سة امل�شرتكة ،ت�صبح مرة �أخرى
حالة طارئة وم�ستعجلة .ان ال�صحوة
والتجدّد وجتديد الأحزاب ال�سيا�سية،
�ضرورة ملحة لأن احلرب قائمة وهي
تتعلق با�ستعادة الأر���ض املفقودة من

فقط من الأتراك يثقون يف املحاكم الرتكية .ووفقاً ملنظمة “مرا�سلون بال حدود”،
حتتل تركيا املرتبة  154من بني  180دولة على الئحة حرية ال�صحافة.
و�إذ اعترب �أن الد�ستور الرتكي يبدو مثله مثل الد�ستور الإيراين ،ك�أنه مكتوب يف
“جنة الدميوقراطية”� ،س�أل بكديل “ملاذا �إذن تعترب تركيا دولة غري حرة ،رغم
ع�شرات ال�ضمانات الد�ستورية يف جمال الدميوقراطية الليربالية وامل�ساواة �أمام
القانون؟»ُ .تعترب الد�ساتري والقوانني مهمة فقط يف الدميوقراطيات التي يكون
فيها �إنفاذ القانون ،والق�ضاء امل�ستقل ،وامل�ساواة �أم��ام القانون� ،أم��راً مهماً ،على
عك�س الدميوقراطيات التي تعتمد على فرز الأ�صوات فقط مثل تركيا.
ورغم تعابري العظمة الدميوقراطية يف الد�ستور ،ف�إن املحاكم الرتكية ال متتثل
لأحكام املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان� ،أو املحكمة الد�ستورية الرتكيةن رغم

�أع��داء ال�سلم الأه��ل��ي .من الوا�ضح
�أن االن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��ا���س��ي��ة املقبلة
�ستكون حلظة �أ�سا�سية لإعادة حتديد
االن��ق�����س��ام��ات املنا�سبة ،وب�لا �شك يف
�إع������ادة ت�����ش��ك��ي��ل ال��ت��ح��ال��ف��ات بجر�أة.
�ستكون الإ���س�لام��وي��ة واالنف�صالية
والطائفية والهجرة يف قلب النقا�ش
�سواء �أحببنا ذلك �أم كرهنا.
���س��ي��ك��ون ال��ي��م�ين ب��ال��ت���أك��ي��د �أك�ث�ر
م���ي�ًل�اً �إىل م��ع��اجل��ة ه����ذه الأ�سئلة،
ولكن ه��ل �سيكون ق���ادرًا على القيام
بذلك بفعالية ودون �أن يكون ن�سخة
ب��اه��ت��ة م��ن التجمع ال��وط��ن��ي (حزب
مارين لوبان)؟ �أما بالن�سبة للي�سار،
ف��ل��ن ينه�ض م���رة �أخ����رى �إذا ا�ستمر
يف ال��ي�����س��ار-الإ���س�لام��وي� ،أو اجلهل
باملو�ضوع كما هو احلال اليوم ،حيث
ح���دد ال�����س��ي��ادي��ة �أو ال��ن��م��و �أو �أوروب����ا
باعتبارها امل�سائل الرئي�سية الوحيدة
يف ال���وق���ت احل������ايل .ل�����ذا ،ل��ق��د حان
ال��وق��ت مل��واج��ه��ة ال��واق��ع بكل �أبعاده،
دون �إخفاء وحجب �أي �شيء.
فيل�سوفة وعاملة �سيا�سية.
�آخر كتاب ن�شرته� :أيها الفرن�سيون
عليكم بجهد
�إ�ضايف  ...للبقاء علمانيني!
«من�شورات هارماتان.»2019 ،

زعيم اجلمهوريني كري�ستيان جاكوب
�أن الد�ستور الرتكي بو�ضوح على �أن املحاكم الأدن��ى مطالبة باالمتثال لأحكام
املحاكم العليا.
يف  29دي�����س��م�بر(ك��ان��ون الأول) � ،2020أ����ش���ار ت��ق��ري��ر ل���ـ «Expression
� ،»Interruptedإىل �أن��ه من بني جميع �أع�ضاء جمل�س �أوروب��ا الـ  ،47ف���إن يف
تركيا �أك�بر ع��دد من االنتهاكات �ضد حرية التعبري مبوجب امل��ادة العا�شرة من
االتفاقية .ومن �أ�صل  845حكماً �أ�صدرته املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان بني
 1959و  ،2019كان � 356ضد تركيا �أي حوايل خم�سة �أ�ضعاف ،الأحكام �ضد
الو�صيفة البعيدة رو�سيا.
mيف  2فرباير (�شباط)  ،2021ح َد موقع تويرت من الو�صول �إىل تغريدة لوزير
الداخلية الرتكي �سليمان �صويلو ،و�صف فيها الطالب املحتجني على تعيني �أحد
املوالني للحكومة لرئا�سة جامعتهم بـ”منحرفني من جمتمع امليم».
وه��ك��ذا يتبني �أن امل�����س��اواة ب�ين اجلن�سني ،وامل�����س��اواة �أم���ام ال��ق��ان��ون ه��ي بالت�أكيد
“�صفحات من عمل روائي” بعنوان الد�ستور الرتكي.
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خطف الأطفال م�صدر رزق للع�صابات الإجرامية يف نيجرييا
•• الغو�س�-أ ف ب

�أ�صبحت املدار�س يف �شمال غرب نيجرييا خالل ب�ضعة �أ�شهر �أهدافا لك�سب املال
للع�صابات الإجرامية التي كثفت عمليات خطف الطالب ،ما يهدد ب�شكل �أكرب
العملية الرتبوية يف هذه املنطقة حيث قلة من الأطفال فقط ميكنهم التعلم.
وكان ع�شرات امل�سلحني اقتحموا �أم�س الأول اجلمعة مدر�سة يف والية زامفارا
وخطفوا  317تلميذة من م�ساكن الطلبة ،بعد ع�شرة �أيام من خطف ع�صابة
� 42شخ�صا من مدر�سة يف والية النيجر املجاورة ،و�أعلنت ال�سلطات املحلية
اليوم �إطالق �سراحهم.
ويف كانون الأول/دي�سمرب املا�ضيُ ،خطف �أكرث من  300فتى من مدر�سة يف
كانكارا بوالية كات�سينا املجاورة .ومت الإفراج عن الفتيان فيما بعد.
وه��ذا احل��ادث هو ثالث واقعة خطف لتالميذ يف �أق��ل من ثالثة �أ�شهر ،من

قبل “قطاع طرق” ،كما ت�صف ال�سلطات هذه الع�صابات الإجرامية التي كثفت
عمليات اخلطف من �أجل احل�صول على فدية من القرويني �أو امل�سافرين يف
الواليات املوجودة يف �شمال وو�سط نيجرييا.
كانت عمليات اخلطف اجلماعي للطالب التي حدثت حتى الآنُ ،تن�سب �إىل
اجلماعات الإرهابية التي تن�شط على بعد مئات الكيلومرتات يف �شمال �شرق
البالد.
وكانت �أبرز هذه احلوادث خطف  276طالبة من مدر�سة ثانوية يف �شيبوك
على يد �إرهابيي بوكو حرام يف  ،2014ما �أثار �صدمة يف العامل.
وقال يان �سان-بيار ،مدير جمموعة اال�ست�شارات االمنية احلديثة� ،إنه منذ
كانون الأول/دي�سمرب“ ،ازدادت عمليات اخلطف اجلماعية يف ال�شمال الغربي».
وتن�شط هذه الع�صابات الإجرامية بدافع اجل�شع ولي�س العقيدة ،لكن بع�ضها
�أقام روابط قوية مع اجلماعات الإرهابية املوجودة يف ال�شمال ال�شرقي.

ويرى الباحث �أن �إدارة ال�سلطات لعملية اختطاف كانكارا ،يف كانون الأول/
دي�سمرب املا�ضي قد تف�سر هذا االهتمام اجلديد باملدار�س.
�أطلقت الع�صابات الإجرامية ،التي عملت نيابة عن بوكو ح��رام ،بعد �أ�سبوع
�إطالق �سراح  344فتى بعد مفاو�ضات مع ال�سلطات التي �أكدت �أنها مل تدفع
�أي فدية .واعترب �سان-بيار “بغ�ض النظر عما تقوله احلكومة ،مت دفع فدية،
و�أ�صبحت عمليات اخلطف هذه مربحة».
تعد العمليات الع�سكرية لتحرير مئات الأطفال حمفوفة باملخاطر ،وتريد
احلكومة “فعل ك��ل �شيء لتجنب �شيبوك جديد” ول��ذل��ك ف���إن “اخليارات
حمدودة” ،وفق �سان-بيار .قال “لكن احلكومة تخطئ عندما متنح العفو
للم�س�ؤولني عن عمليات اخلطف هذه».
وكان امل�س�ؤول عن عملية خطف كانكارا� ،أوالون دوداوا ،قد �سلم نف�سه لل�سلطات
يف مطلع �شباط/فرباير ،مقابل احل�صول على العفو ،وذلك خالل احتفال عام

ق�ضايا باجلملة والتق�سيط:

هل �سيذهب ترامب وعائلته �إىل ال�سجن...؟
•• الفجر -نورمان لي�سرت
ترجمة خرية ال�شيباين

الثالثي يف ورطة االب

ب���إج��راء ال��دف��ع ���س�� ّر ّي��ا ،ه��و الذي
ك��ان يجب الإع�ل�ان عنه مبوجب
ق��������وان����ي���ن مت������وي������ل احل�����م��ل��ات
ال��رئ��ا���س��ي��ة لأن�����ه مت يف حماولة
مل�����س��اع��دة ت���رام���ب ع��ل��ى ال���ف���وز يف
االن���ت���خ���اب���ات .وق����ال ك���وه�ي�ن� ،إن
ت��رام��ب �أع��ط��ى ال�����ض��وء الأخ�ضر

ل���دف���ع م��ب��ل��غ � 130أل�����ف دوالر
للمر�أة قبل االنتخابات ،ثم �سدد
لها الوكيل ،بفاتورة م��زورة على
�أنها “ر�سوم قانونية».
الأبناء يف ورطة
وي�شتبه امل���دع���ون ال��ع��ام��ون يف

ن��ي��وي��ورك �أي ً
�����ض��ا يف �أن الرئي�س
ال���������س����اب����ق ك�������ذب ب���������ش�����أن قيمة
ممتلكاته.
�أق�������س���م ك���وه�ي�ن �أم�������ام جل���ن���ة يف
الكوجنر�س �أن ترامب ي�ضخّ م يف
كثري م��ن الأح��ي��ان قيمة �أ�صوله
ع���ن���د ال���ت���ع���ام���ل م����ع مقر�ضني

حم��ت��م��ل�ين �أو ���ش��رك��اء جتاريني،
ل��ك��ن��ه ق�����ام ب��ت��خ��ف��ي�����ض��ه��ا عندما
�أفادته لأغرا�ض �ضريبية.
يف اخل���ري���ف امل���ا����ض���ي ،ك�شفت
���ص��ح��ي��ف��ة ن���ي���وي���ورك ت���امي���ز �أن
ت�����رام�����ب اق����ت����ط����ع  26مليون
دوالر من “ر�سوم اال�ست�شارات”
ك����م���������ص����روف����ات ل�������ش���رك���ات���ه بني
 2010و ،2018مت دف��ع جزء
منها البنته �إيفانكا ،الأج�يرة يف
منظمة ترامب.
وال��ت��ه��م ال��ت��ي خف�ضت الدخل
اخلا�ضع لل�ضريبة لرتامب ،هي
مو�ضوع حتقيق تهرب �ضريبي،
ف�ضال عن حتقيق مدين منف�صل
من قبل والية نيويورك.
ويحاول املحققون � ً
أي�ضا حتديد
م��ا �إذا ك��ان اب��ن��اه� ،إري���ك ودونالد
ج��ون��ي��ور ،ال��ل��ذان ي�شتغالن عند
أي�ضا ،قد ح�صال � ً
والدهما � ً
أي�ضا
على “ر�سوم ا�ست�شارية” موازية
للأ�سباب نف�سها.
* كاتب �صحفي ،متخ�ص�ص
يف ال�سيا�سة الدولية،
وم�ؤلف كتب وا�سعة
االنت�شار منها “الكتاب
الأ�سود لكندا الإجنليزية”،
و”حتقيقات حول الأجهزة
ال�سرية” و”�أ�سرار خيار
كندا” ،و”ق�ضية جريار
بول” و”�سجني يف بانكوك”
“�سرية ذاتية».

ملف ت�شكيل احلكومة اجلديدة.
ويقول مراقبون �إن مباحثات �صالح
يف املغرب ت�صبو �إىل توحيد الربملان
مت��ه��ي��دا للحكومة امل��رت��ق��ب��ة ،و�أي�ضا
توطيدا للعالقات مع الرباط.
وذك���ر ���ص��ال��ح يف م���ؤمت��ر �صحفي مع
ب��وري��ط��ة �أن جم��ل�����س ال���ن���واب الليبي
�سيعقد جل�سة مل��ن��ح ال��ث��ق��ة للحكومة
امل�ؤقتة ،م���ؤك��دا �أن “الربملان �سيقرر
خ�لال��ه��ا ،ب��ك��ل ح���ري���ة ،م���ا ����س�ي�راه يف
م�صلحة البالد» .و�أو�ضح �أن منح الثقة

للحكومة �سيجعلها ت�صبح “حكومة
م��ع��ت��م��دة م���ن ال�����س��ل��ط��ة الت�شريعية
املنتخبة يف البالد” ،م�شريا �إىل �أن
ال�برمل��ان الليبي يتطلع �إىل ت�شكيل
حكومة م�ؤقتة م�صغرة ت�ضم كفاءات
متثل خمتلف املناطق الليبية.
ودع��ا �صالح �إىل م�شاركة اجلميع يف
ال�سلطة ،للخروج من الأزمة ،معتربا
�أن ه��ذه املرحلة يف ليبيا هي مرحلة
ل���ت�������س���وي���ة اخل��ل��اف�����ات ب��ي�ن خمتلف
الفرقاء الليبيني .وت�أتي ت�صريحات

���ص��ال��ح ع��ق��ب ف�����ش��ل رئ��ي�����س ال������وزراء
الليبي اجل��دي��د ع��ب��د احل��م��ي��د دبيبة
يف عر�ض ت�شكيلة حكومته املنتظرة،
مكتفيا باحلديث عن �شعار “حكومة
وح���دة وطنية” ،مم��ا �أث����ار ت�سا�ؤالت
ب�ش�أن ما �إذا كانت حكومته االنتقالية
قادرة على توحيد الف�صائل الليبية.
وح��ك��وم��ة دي��ب��ي��ة ه��ي نتيجة ح���وارات
الليبيني املتتالية يف املغرب و�سوي�سرا
وتون�س ،وت�ضطلع مبهمة التح�ضري
لالنتخابات التي �ستعقد يف دي�سمرب
امل��ق��ب��ل ،وينظر �إىل ه��ذه االنتخابات
على �أنها ال�سبيل نحو �إع���ادة توحيد
ليبيا املنق�سمة منذ عام � 2014إىل
حكومتني ،واح��دة يف ال�شرق و�أخرى
يف الغرب.
و�أع��رب مكتب دبيبة يف ت�صريح تلقت
“�سكاي ن��ي��وز عربية” ن�����س��خ��ة منه
ع���ن م��واف��ق��ت��ه “على دع�����وة جمل�س
النواب جلل�سة خا�صة من �أجل اعتماد
احل��ك��وم��ة ،وي���أم��ل �أن يلتئم املجل�س
وفق الن�صاب القانوين».
ورمب����ا مي��ث��ل ���ش��ك��ل احل��ك��وم��ة نقطة
خ�لاف بني دبيبة وعقيلة �صالح ،يف
�ضوء اختالفهما يف وجهات النظر.
وتقول �سهام �أبعري ،الباحثة يف العلوم
ال�سيا�سية يف ت�صريح ملوقع “�سكاي
نيوز عربية” �إن لقاء �صالح يف املغرب
���س��ي��ع��زز دور امل���ؤ���س�����س��ات ال�����ش��رع��ي��ة يف
ال����ب��ل�اد ،وي����وح����د ����ص���ف���وف ال�ب�رمل���ان

يف ان��ت��ظ��ار ح�����ص��ول احل��ك��وم��ة ،التي
ينتظرها كل الليبيني لتحقيق ما اتفق
عليه �ضمن احل��وار الليبي يف جنيف،
ع��ل��ى ث��ق��ة م��ن ط���رف جمل�س النواب
للتمهيد ملرحلة �أكرث ا�ستقرارا».
و�أ���ض��اف��ت �أن “هذه ال��زي��ارة و�إ�ضافة
لأهميتها بالن�سبة لل�ش�أن الداخلي
ال��ل��ي��ب��ي ،ف���إن��ه��ا ت��ك��ت�����س��ي ب���ع���دا مهما
يف �إط�����ار ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات الثنائية
املغربية الليبية ،وتوطيدها ،وت�أكيدا
ملوقف املغرب الثابت الداعم للمرحلة
االنتقالية».
و�أردف��ت �أن هذه “املحطة التي بلغها
م�����س��ار احل���ل ال��ل��ي��ب��ي ت����أت���ي يف ظرف
م��غ��ارب��ي دق��ي��ق �سي�ساهم يف ا�ستتباب
الأمن على م�ستوى املنطقة” ،م�شددة
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة “تعزيز احل���ل يف �إط���ار
البيت العربي دون تدخل لأي �أطراف
�إقليمية ،وذلك من اجل تكري�س دولة
امل�ؤ�س�سات وطي �صفحات النزاع الليبي
و�إنهائه».
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال��ب��اح��ث يف العلوم
ال�سيا�سية بجامعة حممد اخلام�س
ب��ال��رب��اط ،يف ت�صريح مل��وق��ع “�سكاي
نيوز عربية” �إن “هذه الزيارة ت�أتي
يف �إطار ت�أكيد اململكة املغربية لدورها
الثابت والهام يف دعم م�سار الت�سوية
ال�سيا�سية واحل����وار الليبي-الليبي
والإ�����س����راع يف ت��ن��زي��ل خم���رج���ات هذا
امل�سار املمتد ل�سنوات على الأر�ض».

�إيفانكا ،دونالد جونيور� ،إريك ،يف ورطة مع الوالد

هل يودع ترامب ال�سجن؟

هدفان لزيارة عقيلة �صالح للمغرب ..وترقب ب�ش�أن جل�سة الربملان

•• عوا�صم-وكاالت

يف وقت تت�سارع اخلطوات نحو �إطالق
ال�����س��ل��ط��ة امل���ؤق��ت��ة يف ل��ي��ب��ي��ا ،متهيدا
ل�لان��ت��خ��اب��ات امل��ن��ت��ظ��رة �أواخ�����ر العام
اجل����اري ،ي��ت��وق��ع �أن تنهي ع��ق��دا من
ال��ف��و���ض��ى� ،أج�����رى رئ��ي�����س ال�ب�رمل���ان،
ع��ق��ي��ل��ة ���ص��ال��ح ،حم���ادث���ات يف املغرب
تن�ص على ملفني اثنني.
وال��ت��ق��ى ���ص��ال��ح م��ع وزي����ر اخلارجية
املغربي ،نا�صر بوريطة ،وبحث معه
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رئي�س الربملان العربي يجدد حتذيره من كارثة ناقلة �صافر
ويطالب جمل�س الأمن واملجتمع الدويل بالتحرك العاجل والفوري
•• القاهرة-الفجر:

ح���ذر ���ص��اح��ب امل��ع��ايل ال�����س��ي��د :ع���ادل ب��ن ع��ب��د الرحمن
الع�سومي رئي�س ال�برمل��ان ال��ع��رب��ي م��ن ا�ستمرار تع ّنت
ميلي�شيا احل��وث��ي ب��ع��دم ال�سماح لفريق الأمم املتحدة
ل�صيانة خ��زان “�صافر” النفطي ال��واق��ع ُقبالة ميناء
ر�أ�����س عي�سى يف م��دي��ن��ة ا ُ
حل���دي���دة ع��ل��ى ال��ب��ح��ر الأحمر
وتوقف �صيانته منذ ع��ام 2015م ،وال��ذى �أ�سفر عن
تطور خطري يف الناقلة التي حتمل  1.14مليون برميل
نفطي وباتت مهددة بالغرق �أو االنفجار مما قد تدفع
بكارثة بيئية و�إن�سانية واقت�صادية وخيمة على اليمن
ودول املنطقة واملالحة الدولية.
وطالب رئي�س الربملان العربي ،جمل�س الأمن واملجتمع
الدويل بالتحرك الدويل العاجل والفوري لإنقاذ الو�ضع
خ�صو�صاً بعدما ر�صدت الأقمار ال�صناعية �صور جديدة
�أك��دت �أن الناقلة �صافر ب��د�أت بالتحرك من مكانها ،ما
�لا حا�سماً
ي��ن��ذر الأم����ر ب��ع��واق��ب وخ��ي��م��ة تتطلب ت��دخ ً
وع��اج ً
�لا قبل وق���وع ال��ك��ارث��ة و ل��وق��ف م�ساومة وابتزاز
ميلي�شيا احل��وث��ي للمجتمع ال���دويل وع��دم ا�ستجابتها
للتحذيرات الدولية من العواقب الكارثية ملنع فريق
الأمم املتحدة من الو�صول �إىل الناقلة  .و�أعرب رئي�س
الربملان العربي ،عن تطلعه ب�أن يُبنى على قرار جمل�س
الأم����ن ال����ذي ���ص��در اخل��م��ي�����س  25ف�براي��ر 2021م،
وحمل جمل�س الأم��ن فيه ميلي�شيا احلوثي م�س�ؤولية

ه���ذا ه��و ال�س�ؤال
الآن بعد �أن قررت
امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا يف
ال���والي���ات املتحدة
ب��الإج��م��اع �أن يقوم
دون�����ال�����د ت���رام���ب
ب��ت�����س��ل��ي��م وث���ائ���ق
حم���ا����س���ب���ت���ه �إىل
املدعي العام ملنطقة
مانهاتن اجلنوبية
ال�������ذي ي���ح���ق���ق يف
خم��ال��ف��ات��ه املالية
املحتملة وخمالفات
�أ�سرته.
عام  ،2019طلب املدعي العام
���س��اي��رو���س ف��ان�����س ث��م��ان��ي��ة �أع����وام
م��ن �إق����رارات ت��رام��ب ال�ضريبية
م��ن �شركته املحا�سبية ال�سابقة،
مازار�س يو ا�س اي.
اذن���� ،س���ي���ت���ل���ق���ى املحققون
ال�سجالت ال�ضريبية والبيانات
املالية لرتامب منذ عام ،2011
والتي كان يحاول �إخفاءها عنهم
ل�����س��ن��وات .ك��م��ا ���س��ي��ت��م تزويدهم
ب���آراء املحا�سبني الذين �أعدوها،
وال���ب���ي���ان���ات وامل���ع���ل���وم���ات املالية
الأولية الأ�سا�سية ،والتي قد تكون
حمرجة.
ي����ج����ري ح���ال��� ًي���ا ح�������وايل 20
حتقيقًا جنائ ًيا ومدن ًيا و�ضريب ًيا
�ضد ترامب .ومن امل�ستبعد جدًا
�أال ي������ؤدي �أي م��ن��ه��ا �إىل توجيه
االتهام والإدانة .كما ميكن اتهام
ابنته وابنيه بالتواط�ؤ .وفيما يلي
حم��وري��ن م��ن التحقيقات ميكن
�إمتامهما ب�سرعة كبرية.
«ت���ك���ال���ي���ف قانونية” لنجمة
�إباحية
�أح��ده��م��ا خم�ص�ص ملدفوعات
خالل االنتخابات الرئا�سية لعام
 2016ل��ن��ج��م��ة �إب���اح���ي���ة ادعت
�أنها مار�ست اجلن�س مع ترامب.
وح���ك���م ع���ل���ى حم���ام���ي���ه ال�سابق
م��اي��ك��ل ك��وه�ين ب��ال�����س��ج��ن ثالث
�سنوات على خلفية الق�ضية.
و ُي��زع��م �أن ترامب �أم��ر كوهني

بح�ضور الإعالم .ور�أى �أن “هذا املثال من �ش�أنه ت�شجيع الع�صابات واملجموعات
الإجرامية على ارتكاب مثل هذه اجلرائم ،لأن هناك غيابا تاما للعقوبات».
وت�شاطره ال���ر�أي ه��داي��ات ح�سن ،م��دي��رة “مركز الدميقراطية والتنمية”
للأبحاث يف �أبوجا.
وقالت لوكالة فران�س بر�س قبل ت�سعة �أيام ،بعد اختطاف � 42شخ�صا ،بينهم
 27طالبا ،يف مدر�سة يف والية النيجر �إن ،بالن�سبة لهذه الع�صابات الإجرامية،
“�أب�سط طريقة الآن للح�صول على �أموال من احلكومة هي خطف التالميذ».
�أ�ضافت “يتعني على احلكومة ت�أمني املدار�س ب�شكل عاجل ،و�إال ف�إن عمليتي
اخلطف يف �شيبوك وكانكارا �ست�شجعان الآخرين على الت�صرف ب�شكل �أ�سو�أ».
دان رئي�س جمل�س ال�شيوخ �أحمد الوان اجلمعة خطف  317فتاة يف زامفارا
وحث احلكومة على بذل كل ما يف و�سعها “لت�أمني املدار�س التي �أ�صبح يراها
ه�ؤالء املجرمني �أهدافا �سهلة».

�صاحب املعايل ال�سيد عادل بن عبد الرحمن
الع�سومي رئي�س الربملان العربي
ال��ك��ارث��ة البيئية واالق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي �ستحدث يف حال
ت�سرب النفط من الناقلة ،حتركاَ ج��اداً من �ش�أنه وقف
الكارثة البيئية ال��ت��ي يعد مبثابة قنبلة موقوت ــة قد
تنفجر يف �أي حلظة .

�إريرتيا تنفي قتلها مئات املدنيني يف �أك�سوم الإثيوبية

•• نريوبي-رويرتز

نفت �إري�تري��ا م��ا �أوردت����ه منظمة العفو ال��دول��ي��ة يوم
�أم�س الأول اجلمعة من اتهامات ب�أن قواتها قتلت مئات
املدنيني يف �شمال �إثيوبيا خ�لال � 24ساعة من العام
امل��ا���ض��ي ،يف واق��ع��ة و�صفتها املنظمة ب�أنها رمب��ا ت�صل
مل�ستوى اجلرائم �ضد الإن�سانية.
ورف�ض وزي��ر الإع�لام الإري�تري مياين م�سقل تقرير
املنظمة وكتب على تويرت “مل تبذل منظمة العفو �أي
حماولة للح�صول على �أي معلومات من �إريرتيا».
لكن رغم رف�ض �إريرتيا ملا هو من�سوب لقواتها� ،أ�صدرت
هيئة ر�سمية معنية بحقوق الإن�سان يف �إثيوبيا بيانا
ي�صف �أي�ضا وقائع قتل و�إن كان بتفا�صيل �أق��ل .ويعد
هذا اعرتافا ر�سميا نادرا من �إثيوبيا ب�أن قوات �إريرتية
�شاركت يف ال�صراع خالل احلملة التي نفذتها احلكومة
مبنطقة تيجراي العام املا�ضي.
وقالت منظمة العفو �إنها حتدثت �إىل � 41شاهدا و�صفوا
قتل القوات الإثيوبية “ملئات كثرية من املدنيني” يف
�أك�سوم ،وهي مدينة قدمية ب�شمال �إثيوبيا.
وذكرت املنظمة �أن الواقعة حدثت خالل � 24ساعة يف

 29-28نوفمرب ت�شرين ال��ث��اين .ويتزامن ذل��ك مع
تاريخ انتزاع قوات احلكومة الإثيوبية ال�سيطرة على
مقلي عا�صمة �إقليم تيجراي من قوات موالية حلزب
�سيا�سي حملي اتهمته احلكومة املركزية بالتمرد.
وقالت منظمة العفو �إن القتل اجلماعي جاء ردا على
هجوم نفذته جماعة حملية م�سلحة و�إن جنود �إريرتيا
�أعدموا رجاال و�صبيانا يف ال�شوارع و�شاركوا يف عمليات
نهب وا�سعة.
وتنفي �إريرتيا دوما �أن قواتها �شاركت يف ال�صراع على
�أرا�ضي جارتها �إثيوبيا.
وحتدثت رويرتز الأ�سبوع املا�ضي �إىل مواطن من �إقليم
تيجراي يعمل يف قطاع البناء يف العا�صمة الإثيوبية
�أدي�س �أبابا وقال �إن جنودا �إريرتيني قتلوا بالر�صا�ص
�ستة من عائلته يف �أك�سوم يف  28نوفمرب ت�شرين الثاين
من بينهم �أخوه البالغ من العمر  17عاما و�أبوه الذي
كان عمره  78عاما.
وق���ال ال��رج��ل يف م��ق��اب��ل��ة ع�بر ال��ه��ات��ف “كل ���ش��يء يف
�أ�سرتنا ،كل ال�سعادة ،حتول �إىل �سواد».
ومل تتمكن روي��ت�رز م��ن ال��و���ص��ول �إىل م��واط��ن�ين يف
�أك�سوم نف�سها.

جتمع مئات الرو�س لإحياء ذكرى اغتيال املعار�ض نيمت�سوف

•• مو�سكو�-أ ف ب

جتمع م��ئ��ات ال��رو���س يف و���س��ط مو�سكو �أم�����س ال�سبت
لإح��ي��اء ذك���رى اغ��ت��ي��ال ب��وري�����س نيمت�سوف �أح���د �أبرز
معار�ضي الرئي�س فالدميري بوتني حتى مقتله قبل
�ستة �أعوامُ .قتل بوري�س نيمت�سوف �أحد �أكرث معار�ضي
بوتني ت�أثريا والذي كان نائ ًبا لرئي�س الوزراء يف عهد
الرئي�س بوري�س يلت�سني ،ب�أربع ر�صا�صات �أطلقت من
م�سافة ق��ري��ب��ة ع��ل��ى ج�سر جم���اور للكرملني يف 27
���ش��ب��اط/ف�براي��ر  .2015وق���ال �أح���د امل�����ش��ارك�ين وهو
املعار�ض ورئي�س ال��وزراء ال�سابق ميخائيل كا�سيانوف
لوكالة فران�س بر�س “جنتمع ه��ذا اليوم من كل عام
يف هذا املكان لنظهر لل�سلطة �أننا مل نن�سى ولن نن�سى.
ذكرى بوري�س لن تزول».
وا���ض��اف “�أنا ع��ل��ى ي��ق�ين م��ن �أن��ن��ا �سنحقق م��ا حارب
بوري�س من �أجله قريبا ،حرية الرو�س ورفاهيتهم وحياة
كرمية” ،م�شيدا “مب�ساهمته يف حترير ال��رو���س من
هذا القمع وهذه ال�شمولية التي تالحقنا منذ العهد
ال�سوفياتي» .ه��ذا ال��ع��ام ،متكن امل�شاركون يف امل�سرية
مبنا�سبة �إحياء ذكرى املعار�ض من و�ضع الزهور على
ن�صب ب�سيط �أُق��ي��م �إح��ي��ا ًء لذكرى بوري�س نيمت�سوف

يف مكان اغتياله ،وتزيله ال�سلطات بانتظام .و�شارك
�شخ�صا يف التجمع بعد الظهر ،بينهم
ح��وايل 740
ً
ع��دة �سفراء من دول االحت��اد الأوروب����ي ،وف��ق منظمة
“كونتور بالن” غري احلكومية املتخ�ص�صة يف مراقبة
التظاهرات .كتب ممثل االحتاد الأوروب��ي يف رو�سيا يف
تغريدة “ال يزال نيمت�سوف مثاال يحتذى به للذين ال
يتجاهلون احلرية وحقوق الإن�سان والدميقراطية».
يف متوز/يوليو ُ ،2017حكم على خم�سة �أ�شخا�ص
م��ت��ح��دري��ن م��ن ج��م��ه��وري��ت��ي ال�����ش��ي�����ش��ان و�إن��غ��و���ش��ي��ا يف
منطقة القوقاز الرو�سية ،بال�سجن مل��دد ت�تراوح بني
 11و  20عامًا بتهمة التورط يف عملية الإغتيال هذه.
لكن �أ�سرة نيمت�سوف ت�صر على �أن ال�سلطات ف�شلت يف
احالة مدبري اجلرمية على الق�ضاء.
وي����أت���ي ال��ت��ج��م��ع ف��ي��م��ا ي��ن��ق��ل �أل��ي��ك�����س��ي ن��اف��ال��ن��ي �أب���رز
معار�ضي الكرملني� ،إىل مع�سكر للعمل الق�سري حيث
�سيق�ضي حكما مدته عامني ون�صف بتهمة الإحتيال،
وهي تهمة يعزوها �إىل دوافع �سيا�سية.
و�أث���ار اعتقاله ،بعد ع��ودت��ه �أمل��ان��ي��ا عقب ع�لاج ا�ستمر
خ��م�����س��ة �أ���ش��ه��ر م���ن ال��ت�����س��م��م ،ال����ذي ات��ه��م الكرملني
بالوقوف وراءه ،موجة من التظاهرات التي قمعتها
ال�شرطة يف رو�سيا.
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اللجنة الأوملبية البحرينية تر�شح داوود املالكي
لربنامج الت�ضامن الأوملبي ملنح مدربي ال�سباحة
وف��ق �أعلى امل�ستويات ،و�سيبد�أ املالكي امل�شاركة يف الربنامج
•• املنامة-الفجر:
خالل الفرتة من � 25سبتمرب ولغاية � 17أكتوبر من العام
اعتمدت اللجنة الأوملبية البحرينية تر�شيح املدرب البحريني اجلاري.
لل�سباحة داوود املالكي للم�شاركة يف برنامج منح املدربني وبح�سب اللجنة الأومل��ب��ي��ة البحرينية ،ي���أت��ي تر�شيح املالكي
التابع للجنة الت�ضامن الأومل��ب��ي وال���ذي يقام بالتعاون مع ا�ستمرارا جلهودها يف االرت��ق��اء ب��ال��ك��وادر الفنية ���س��واء عرب
اللجنة الأوملبية الأمريكية واللجنة الباراملبية الأمريكية.
�إق��ام��ة ال����دورات وال�برام��ج الفنية التي تنظمها الأكادميية
املدربني
يت�ضمن الربنامج تطبيقا نظريا وعمليا لت�أهيل
الأومل��ب��ي��ة �أو م��ن خ�لال ابتعاث امل��درب�ين ل��ل��دورات اخلارجية

Sunday

جينياك ميدد عقده مع تيغري�س املك�سيكي

وحتديداً برامج الت�ضامن الأوملبي املخ�ص�صة للمدربني والتي
ا�ستفاد منها عدد كبري من املدربني املحليني مبختلف الألعاب
الريا�ضية واالحتادات على مدار ال�سنوات املا�ضية.
و�أع��رب امل��درب داوود املالكي عن بالغ �شكره وتقديره للجنة
الأومل���ب���ي���ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ع��ل��ى دع��م��ه��ا واه��ت��م��ام��ه��ا باملدربني
الوطنيني ،م�ؤكدا اعتزازه الكبري برت�شيحه للمنحة والتي
�ست�سهم بال �شك يف تعزيز خرباته و�إمكاناته الفنية.

�أعلن املهاجم الفرن�سي �أندريه  -بيار جينياك جتديد عقده مع ناديه احلايل تيغري�س املك�سيكي حتى
عام  ،2024حيث يلعب يف �صفوفه منذ عام  .2015ن�شر جينياك على مواقع التوا�صل االجتماعي
"مع الكثري من الفخر �أعلن متديد عقدي" .وهي املرة الثانية التي ميدد فيها املهاجم ،ابن الـ 35
عاما ،عقده مع نادي والية نويفو ليون� ،شمال املك�سيك ،حيث بات ايقونة ح ّية .وتوجه جينياك �إىل
م�شجعي الفريق "فيلينو�س" قائال "لقد منحتكم كلمتي بعدما قلت �أين �س�أم�ضي م�سريتي ب�أكملها
هنا" .وب��ات مهاجم تولوز ومر�سيليا الفرن�سيني ال�سابق �أف�ضل ه��داف يف تاريخ تيغري�س بر�صيد
 147هدفا منذ و�صوله �إىل املالعب املك�سيكية عام .2015
وت��وج جينياك مرتني �أف�ضل ه��داف ل��ل��دوري املك�سيكي ،وه��و الالعب االوروب���ي االك�ثر غ��زارة من
الناحية التهديفية يف تاريخ الدوري مع  125هدفا.
وبرغم ت�ألقه بقمي�ص تيغري�س� ،إال �أن م�سرية "ديدي" الدولية مع منتخب "الديوك" توقفت منذ
عام  ،2016حيث خا�ض املباراة النهائية لكا�س �أوروبا التي ا�ست�ضافتها فرن�سا وانتهت بخ�سارة �أمام
الربتغال �صفر.-1

17
19
19

نفذ  1303مهمات و�ساهم يف ت�أمني  109فعاليات خالل العام املا�ضي

فريق الدراجات الهوائية يف �شرطة دبي دور فاعل يف تعزيز
الأمن والأمان وت�أمني الفعاليات وتنفيذ املبادرات املجتمعية
•• دبي-الفجر:

يلعب فريق الدراجات الهوائية يف الإدارة العامة لأمن
الهيئات واملن�ش�آت وال��ط��وارئ يف �شرطة دب��ي ،دوراً هاماً
يف تعزيز الأم���ن والأم���ان يف �إم���ارة دب��ي �إىل جانب دوره
الريادي يف ت�أمني الفعاليات واملنا�سبات والأن�شطة التي
ت�شهدها الإمارة ،ناهيك عن دوره الهام خالل امل�شاركة يف
فرتة التعقيم الوطني �أثناء التعامل مع جائحة كورونا
وقيامه بت�أمني املناطق التي ي�صعب الو�صول �إليها من
قبل الدوريات ال�شرطية.
وا�ستطاع فريق الدراجات الهوائية يف �شرطة دبي ،تنفيذ
 1303مهمة ال��ع��ام املا�ضي ،والقيام بتنفيذ 1069
جولة ت�أمني يف املناطق ال�سياحية ،وت�أمني  109فعالية
على م�ستوى الإمارة� ،إىل جانب االنتقال للتعامل مع 8
حاالت طارئة ،والقيام بـ  115مهمة ت�أمني خالل فرتة
التعقيم الوطني.
�أك���د ���س��ع��ادة ال��ل��واء ع��ب��داهلل علي الغيثي ،م��دي��ر الإدارة
العامة لأمن الهيئات واملن�ش�آت والطوارئ يف �شرطة دبي،
�أن الإدارة ملتزمة بثوابت القيادة العامة ل�شرطة دبي،
واملتمثلة بال�سعي احلثيث والدائم نحو حتقيق التفوق
امل�ؤ�س�سي ،وذل��ك م��ن خ�لال و�ضع اخلطط وال�سيا�سات
الكفيلة بتحقيق الأهداف اال�سرتاتيجية للإدارة العامة
الهيئات واملن�ش�آت والطوارئ واملنبثقة من ا�سرتاتيجية
القيادة العامة ل�شرطة دبي ،ولذلك ف�إن جميع الأن�شطة
الأمنية التي تقوم بها تتطلب ربطاً مبا�شراً مع �أهداف
وا�سرتاتيجية ال��ق��ي��ادة العامة ل�شرطة دب���ي� ،إذ �أ�س�ست
الإدارة العامة لأمن الهيئات واملن�ش�آت والطوارئ النواة
الأوىل لفريق ال��دراج��ات الهوائية �ضمن �إجن���از جديد
ل�شرطة دبي.
و�أو�ضح اللواء الغيثي �إنه �إميان من الإدارة العامة لأمن

الهيئات واملن�ش�آت وال��ط��وارئ ب�أهمية العمل ال�شرطي،
و����ض���رورة ت���أه��ي��ل منت�سبيها يف �شتى امل��ج��االت العلمية
والعملية ال��ت��ي تتنا�سب م��ع �سمعة وك��ف��اءة �شرطة دبي
وما و�صلت �إليه من مكانة عاملية� ،إرت�أت وبتوجيهات من
معايل الفريق عبداهلل خليفة املري ،القائد العام ل�شرطة
دب��ي ،ت�شكيل فريق ال��دراج��ات الهوائية ،ع��ام 2015م،
و�إدخاله يف جمال مكافحة ال�شغب ،وذلك ملواكبة التطور
وتنامي الأحداث التي ي�شهدها العامل.
�أهمية الفريق
و�أو�����ض����ح ال���ل���واء ال��غ��ي��ث��ي �أن �أه��م��ي��ة ف���ري���ق ال���دراج���ات
ال��ه��وائ��ي��ة ت��ك��م��ن يف ق���درت���ه ع��ل��ى ال��و���ص��ول �إىل جميع
الأم��اك��ن بال�سرعة املمكنة متحدياً بذلك الإزدحامات
واالختناقات امل��روري��ة ،والأم��اك��ن ال�ضيقة ،بحيث يكون
ال��ف��ري��ق ق�����ادراً ع��ل��ى ال��و���ص��ول �إىل ك��ل الأم���اك���ن املهمة
كاملواقع واملناطق ال�سياحية واملراكز التجارية ،والأ�سواق
وال�شواطئ والقنوات املائية ،وي�شارك يف ت�أمني الفعاليات
واالحتفاالت واملنا�سبات والأن�شطة املختلفة التي ت�شهدها
�إمارة دبي ،ويتميز ب�سرعة و�سهولة الو�صول �إىل مواقع
الفعاليات واال�ستدعاء ال�سريع وجتاوز االزدحامات.
تفاعل كبري
وبني اللواء الغيثي �أن فريق الدراجات الهوائية حظي
بتفاعل من قِبل قطاعات وا�سعة يف املجتمع وا�ستح�سان
كبري ،ن��ظ��راً الق�ت�راب فريق ال��دراج��ات ب�شكل �أك�بر من
اجل��م��ه��ور ،م��ا خ��ل��ق ح��ال��ة م��ن ال��ت��ف��اع��ل الإي��ج��اب��ي بني
ال�����ش��رط��ة واجل��م��ه��ور ،وك���ان ف��ري��ق ال���دراج���ات الهوائية
عن�صر ف��ع��ال م��ن ن��اح��ي��ة� ،إط��ل�اق امل���ب���ادرات املجتمعية
التطوعية وامل�����ش��ارك��ة يف امل�سابقات الريا�ضية وت�أمني
الفعاليات.

مبادرات جمتمعية
وقال اللواء الغيثي �إن من �أهم املبادرات املجتمعية لفريق
الدراجات الهوائية مبادرة "ملتزمون ب�إجراءات ال�سالمة"
بالتعاون مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني ممُ ثلني بهيئة الطرق
واملوا�صالت وجمل�س دبي الريا�ضي ،حيث مت �إطالق املبادرة
لتلبي حاجة املجتمع وخ�صو�صاً فئة ال�سائقني ،وهي ُتعنى
بتوعيتهم بامل�ضامري اخلا�صة بالدراجات الهوائية مثل
م�ضمار ند ال�شبا وم�ضمار اخلوانيج وميدان ،وكان لهذه
املبادرة دوراً كبرياً يف توعية ال�سائقني والقت جناحاً كبرياً
وترحيباً من املواطنني واملقيمني الذين ميار�سون ريا�ضة
ال��دراج��ات الهوائية .كما ق��ام فريق ال��دراج��ات الهوائية
ب��زي��ارة امل��درا���س وتعليم ال��ط�لاب على كيفية اال�ستخدام
الآمن للدراجات الهوائية وتنبيههم ب�أهمية معدات الأمن
وال�سالمة و���ض��رورت��ه��ا ال �سيما خ���وذة ال��ر�أ���س مل��ا لها من
�أهمية بالغة يف الوقاية �أثناء احلوادث.

يف ط���واف الإم����ارات املرحلة الثانية ،وح�صل على املركز
اخلام�س يف �سباق احلديريات ب�أبوظبي ،و�شارك الفريق يف
�سباق النخبة يف �سيح ال�سلم و�سباق الوثبة و�سباق احلمرية
و�سباق القدرة ،كما فاز بع�ض �أع�ضاء الفريق باملراكز الأوىل
يف العديد من امل�سابقات.
ت�أمني الفعاليات
و�أ�ضاف العميد الفال�سي �أن فريق الدراجات الهوائية يقوم
بت�أمني العديد من الفعاليات والأن�شطة التي تقام يف �إمارة
دب��ي ،مثل ت���أم�ين احتفاالت ر�أ����س ال�سنة ،وت���أم�ين املواقع
ال�سياحية ،وت�أمني �سباق الطواف ،وبطولة نا�س و�سباقات
ال���ه���واة وامل��ح�ترف�ين ل��ل��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة ،وحت����دي دبي
30X30والإ�شراف على م�ضمار القناة املائية وم�ضمار
ن��د ال�شبا وم��ي��دان ،والأه���م م��ن ذل��ك كله عمل الفريق يف
خط الدفاع الأول خالل جائحة كورونا.
�صديقة للبيئة
وق����ال ال��وك��ي��ل �أول �أدي����ب ع��ل��ي م�����س��اع��د ،م�����س���ؤول فريق
ال����دراج����ات ال��ه��وائ��ي��ة ،و�أح�����د امل���ؤ���س�����س�ين � ":إن جتربته
ال�شخ�صية يف ف��ري��ق ال���دراج���ات �أ���س��ه��م��ت ب�شكل ك��ب�ير يف
�صقل �شخ�صيته وتغيري منط حياته فقد �أ�صبحت ريا�ضة
الدراجات روتني يومي ال غنى له عنها ،و�أن ما ي�سعده هو
انت�شار قيادتها على م�ستوى الدولة وبدعم من احلكومة
الر�شيدة كونها تعترب و�سيلة نقل �صديقة للبيئة.

�إجنازات الفريق
وب��دوره ،قال العميد را�شد خليفة الفال�سي ،نائب مدير
الإدارة العامة لأمن الهيئات واملن�ش�آت والطوارئ بالوكالة،
�إن فريق الدراجات الهوائية ال يقت�صر ت�شكيله على دعم
وم�ساندة �إدارة الطوارئ ،و�إمنا يقوم بامل�شاركة يف الفعاليات
والأن�شطة الريا�ضية ولديه العديد من االجن���ازات فقد
�شارك يف امل�سابقات والأن�شطة الريا�ضية التي تقام يف �إمارات
الدولة وف��از يف العديد منها وح�صل على املركز الأول يف
�سباق عجمان املفتوح للدراجات الهوائي ،واملركز الأول يف
�سباق ند ال�شبا للمواطنني م�سافة 77كم ،كما ح�صل على الريا�ضة املف�ضلة
املركز الأول يف �سباق جمل�س �أبوظبي الريا�ضي واملركز وم��ن جانبه ،ق��ال الوكيل را�شد حممد غ�لام ،وه��و العب
الثالث يف �سباق �سبين�س .و�أ�ضاف :كما ح�صل الفريق على ���س��اب��ق يف ن���ادي الن�ص� ":إن���ه ع��ن��دم��ا ع��ل��م بت�شكيل فريق
املركز الثالث والرابع يف بطولة الرجل احلديدي ،واملركز الدراجات الهوائية يف �إدارة الطوارئ ،طلب االنتقال �إىل
ال��ث��اين يف ���س��ب��اق ن����زوى ،وامل��رك��ز الأول يف امل��ج��م��وع العام الفريق حلبه ال�شديد للدراجات ووجدها فر�صة منا�سبة

ليخدم من خاللها وطنه ويقدم كل �إمكاناته التي اكت�سبها
كالعب �سابق" ،مو�ضحاً �إن لديه العديد من امل�شاركات يف
البطوالت العربية واملحلية فقد �شارك يف بطوالت جمل�س
التعاون اخلليجي ،والبطوالت العربية.
دعم امل�س�ؤولني
وقال الرقيب حممد عبد ربه القم�ش من فريق الدراجات
الهوائية� ،إن��ه يع�شق قيادة ال��دراج��ات الهوائية و�أ�صبحت
ريا�ضته املف�ضلة ميار�سها ب�شكل يومي ،وقد �أخ��ذت حيزاً
كبرياً من وقته واهتماماته حيث ي�شارك يف جميع الفعاليات
والأن�شطة املجتمعية وامل�سابقات الريا�ضية ،وهذا ما جعله
ين�ضم �إىل فريق ال��دراج��ات الهوائية ف��ور ت�أ�سي�سه كونه
وجد يف ذلك فر�صة ل�صقل املوهبة وتطويرها بالإ�ضافة
�إىل مهام عمله كرجل �أمن ،وما زاده �إ�صراراً على البقاء يف
فريق الدراجات الهوائية هو النظرة امل�ستقبلية للدراجات
الهوائية ودعم امل�س�ؤولني الالحمدود لها� .أما العريف �أول
من�صور علي ث��اين ،فقد كان التحاقه يف فريق الدراجات
الهوائية نابعاً من حبه ال�شديد لهذه الريا�ضة التي كان
ميار�سها من �سن مبكرة يف �أندية الدولة ،وق��ال� :إن��ه بعد
ت�شكيل فريق الدراجات الهوائية عام 2015م ،بتوجيهات
معايل الفريق عبداهلل خليفة املري� ،سارع باالن�ضمام �إىل
الفريق لي ّوفق بني الأمرين الهواية والوظيفة .و�أ�ضاف
�أنه �شارك يف العديد من امل�سابقات وحقق اجنازات عديدة
منها ح�صوله على املركز الأول يف �سباق الدراجات الهوائية
ملنطقة دب��ي الآم��ن��ة ،وك��ذل��ك احل�صول على امل��رك��ز الأول
�سباق جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ،كما �شارك يف �سباق ال�سلم
ل��ل��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة ،م�شيداً ب��دع��م وت�شجيع امل�س�ؤولني
يف ه���ذا اجل��ان��ب ال���ذي ل��ه الأث����ر الأك��ب�ر يف ت��ط��وي��ر فريق
الدراجات وحر�صه على امل�ساهمة الفعالة يف كل الأن�شطة
والفعاليات.

يواجهان «بولو» �أبوظبي وغنتوت الثالثاء املقبل

الإمارات واحلبتور يت�أهالن �إىل دور الأربعة
يف ك�أ�س دبي �إيفزا الذهبية
•• دبي-الفجر:

ت�أهل فريقا الإمارات واحلبتور للبولو
�إىل الدور قبل النهائي يف بطولة ك�أ�س
دبي �إيفزا الذهبية للبولو بعد فوزهما
على بنجا�ش والذئاب ويتجدد �أملهما
معا للت�أهل �إىل املباراة النهائية على
ال��ك���أ���س ال��غ��ال��ي��ة يف ال��ف��وز ح��ي��ث من
امل��ق��رر �أن يلتقي فريق الإم����ارات مع
نظريه فريق �أبوظبي يف الثانية من
بعد الظهر ث��م احلبتور وغنتوت يف
الرابعة ع�صرا ي��وم الثالثاء املوافق
الثاين من مار�س للت�أهل �إىل املباراة
النهائية على الك�أ�س الغالية.
وك���ان ف��ري��ق احل��ب��ت��ور ق��د حقق فوزا
�صعبا على مناف�سه فريق ذئ��اب دبي

ك��اف��و وبنتيجة  7م��ق��اب��ل � 6أه���داف
بعد مباراة �شبه متكافئة رغ��م تقدم
احل��ب��ت��ور ط����وال الأ�����ش����واط الأربعة
حيث �أن��ه��ى ال�شوط الأول  2مقابل
ه��دف واح��د �أحرزهما فيلك�س ا�سنب
وال�������ش���وط ال���ث���اين ب��خ��م�����س��ة �أه�����داف
م��ق��اب��ل ث�لاث��ة �أه�����داف ويف ال�شوط
ال��ث��ال��ث �ستة �أه����داف م��ق��اب��ل خم�سة
�أه��داف وتعادل الفريقني يف ال�شوط
الرابع ب�ستة اهداف لكل منهما �إال �أن
فاكوندو �سوال جنم وه��داف الفريق
(� 4أهداف) رجح كفة فريقه احلبتور
ب��خ��ط��ف ال��ه��دف ال��ق��ات��ل م��ن �ضربة
ج����زاء ن��اج��ح��ة يف ال�����ش��وط اخلام�س
واالخري .
�أما املباراة الثانية فقد جاءت ل�صالح

فريق االمارات اثر فوزه على بنجا�ش
ب 12هدفا مقابل ت�سعة اه��داف يف
مباراة تقدم فيها فريق االمارات من
بدايتها وحتى نهايتها منهيا ال�شوط
االول ب��ال��ت��ع��ادل ب��ه��دف ل��ك��ل منهما
ح��ي��ث ب����ادر ت��وم��ا���س ب��ان��ي��ل��ل��و هداف
الفريق الذي عاد مل�ستواه املعروف (6
�أهداف) ثم �أدرك بوتوب�سكي التعادل
لبنجا�ش ويف ال�����ش��وط ال��ث��اين كثف
فريق االم��ارات هجومه بقيادة �سمو

ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن را�شد
�آل مكتوم وجن��ح يف زي��ادة الفارق مع
نهاية ال�شوط بخم�سة �أهداف مقابل
هدفني ويف ال�شوط الثالث �أ�ضاف كل
فريق هدفني .
�أم��ا ال�شوط ال��راب��ع فقد جن��ح فريق
بنجا�ش يف �أن يقل�ص الفارق لي�صبح
هدفني فقط بعد �أن و�صلت النتيجة
�إىل ت�سعة مقابل �سبعة �أه��داف ومع
بداية ال�شوط اخلام�س يحرز بنجا�ش

هدفه الثامن �إال �أن هذا الهدف �أثار
حفيظة جنم االمارات توما�س بانيللو
ليحرز ه��ديف فريقه الـ 11والـ12
تباعا فيما مل ي�سعف ال��وق��ت فريق
بنجا�ش �سوى ت�سجيل هدفا واحدا
رافعا ر�صيده �إىل � 9أه��داف ليت�أهل
فريق االمارات وبهذه النتيجة �سوف
يلعب ذئاب دبي كافو مع ايفزا مهرة
وب��ن��ج��ا���ش م���ع زي�����دان ي���وم الأرب���ع���اء
املقبل املوافق الثالث من مار�س .
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جمل�س ال�شارقة الريا�ضي ي�ؤكد �أهمية ريا�ضات الدفاع عن النف�س يف تطوير الألعاب الفردية
•• ال�شارقة-وام:

اك���د ���س��ع��ادة ع��ب��د امل��ل��ك ج���اين ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�شارقة
الريا�ضي رئي�س جلنة الألعاب الفردية ان املرحلة املقبلة �ست�شهد
نقلة نوعية على كافة امل�ستويات يف الألعاب الفردية تزامنا مع
الدعم الالحمدود ال��ذي يوليه �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
يف تطوير الأل��ع��اب ال��ف��ردي��ة باعتبارها ال��ط��ري��ق الأق�����ص��ر نحو
ال��و���ص��ول ملن�صات التتويج ال��دول��ي��ة وامل��ت��اب��ع��ة ال���د�ؤوب���ة ملجل�س

ال�شارقة الريا�ضي برئا�سة �سعادة عي�سى هالل احلزامي لربنامج
رعاية املوهوبني.
وث��م��ن اجل��ه��ود ال��ت��ي تبذلها الأن��دي��ة للنهو�ض ب��واق��ع الألعاب
الفردية ب�شكل عام ..م�شريا �إىل �أن ال�سنوات املقبلة �ست�شهد بروز
ع��دد م��ن الالعبني املميزين وال��ق��ادري��ن على الو�صول ملن�صات
التتويج االوملبية.
جاء ذلك خالل اجلل�سة االفرتا�ضية ال�سابعة لربنامج "ثقافتنا
الريا�ضية" ال��ذي ينظمه ن��ادي ال�شارقة لريا�ضات ال��دف��اع عن
النف�س بعنوان "ريا�ضات ال��دف��اع عن النف�س ودوره���ا يف تنمية

االل��ع��اب الفردية" بح�ضور �سعادة احمد �سعيد اجل���روان نائب
رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة ال���ن���ادي وع����دد م��ن ال��ق��ي��ادات الريا�ضية
واملدربني واملتابعني من خمتلف اجلهات الريا�ضية داخل وخارج
الدولة.
و�أ�شاد �سعادة عبد امللك جاين باجلهود التي بذلها ويبذلها نادي
ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س بدعم تطور الألعاب الفردية
من خالل برامج العمل الهادفة العداد العبني متميزين قادرين
على الو�صول ملن�صات التتويج الدولية ما انعك�س على املردود
العام للألعاب الفردية ..م���ؤك��دا ان جمل�س ال�شارقة الريا�ضي

حري�ص على دعم ورعاية املوهوبني من اجل اال�ستمرار يف ذلك.
واو�ضح �أن تنمية ريا�ضات الدفاع عن النف�س وتطويرها ورفع
عدد الالعبني الذين ميار�سونها وفقا لال�ساليب العاملية �سي�سهم
يف دعم االلعاب الفردية ب�شكل عام وب�شكل مبا�شر.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د ���س��ع��ادة اح��م��د �سعيد اجل����روان �أن تنظيم هذه
اجلل�سة يعك�س اخلطة اال�سرتاتيجية للنادي ور�ؤيته يف خلق بيئة
ريا�ضية مثالية لن�شر ثقافة ريا�ضات الدفاع عن النف�س ..وا�صفا
الربنامج بانه يعد ا�ستكماال للربامج الثقافية التي نظمها النادي
بهدف دعم برنامج التدريب عن بعد والتدريب الواقعي.
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 28مباراة يف � 4ألعاب يف الأ�سبوع الثالث
لبطولة ال�شارقة الريا�ضية العمالية
•• ال�شارقة -وام:

وا�����ص����ل����ت م����ن����اف���������س����ات ال���ب���ط���ول���ة
الريا�ضية العمالية ال��راب��ع��ة ،التي
تنظمها هيئة تطوير معايري العمل
ب���ال�������ش���ارق���ة ،ع��ل��ى م�ل�اع���ب منتزه
ال�شارقة الوطني ،العابها مب�شاركة
ن��ح��و  1000الع����ب مي��ث��ل��ون 63
ف���ري���ق���ا ل���ل���م����ؤ����س�������س���ات احلكومية
واخل��ا���ص��ة ت��ت��ن��اف�����س يف ك���رة القدم
وك������رة ال�������س���ل���ة ،وال����ك����رة الطائرة،
وال��ك��ري��ك��ي��ت وال��ه��وك��ي ،م��ع التقيد
ب���الإج���راءات االح�ت�رازي���ة املعتمدة
ب�����ش���أن م��ك��اف��ح��ة -ف�ي�رو����س كورونا
– ك��وف��ي��د  - 19وب���ه���دف تقوية
الروابط والعالقات بني م�ؤ�س�سات
امل���ج���ت���م���ع احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ص���ة
والتناف�س يف �إط��ار قواعد التناف�س
ال�شريف ،كما ت�سعى للإ�سهام يف مد

�أندية ال�شارقة باملواهب املتميزة .
و�شهد الأ���س��ب��وع �إق��ام��ة  28مباراة
يف � 4ألعاب ،ات�سمت بالقوة والندية
والإثارة ،مما يعك�س اهتمام جمتمع
الإمارات بوجه عام و�إمارة ال�شارقة
ب�شكل خا�ص بالريا�ضة مل��ا لها من
دور ح���ي���وي يف ال��ع��ن��اي��ة بال�صحة
ومكافحة �أمرا�ض الع�صر �إىل حانب
�إبراز القدرات املهارية لالعبني.
و�شهدت مناف�سات الأ�سبوع الثالث،
�سامل يو�سف الق�صري ،رئي�س هيئة
تطوير معايري العمل يف ال�شارقة،
ال����ذي ح��ر���ص ع��ل��ى ت��ف��ق��د مالعب
ال��ب��ط��ول��ة وال��ت��ح��دث �إىل م�س�ؤويل
ال���ف���رق وال�ل�اع���ب�ي�ن ل��ل��ت��ع��رف على
�آرائ��ه��م ومالحظاتهم ح��ول تنظيم
ال��ب��ط��ول��ة لال�ستئنا�س ب��ر�أي��ه��م يف
تطويرها خالل الن�سخ القادمة.
و�أ���ش��اد الق�صري مب�ستوى البطولة

وم��ا �أظ��ه��ره الالعبون من مهارات
ع��ال��ي��ة ،م��ا يجعل البطولة فر�صة
الكت�شاف العبني مميزين وت�شجيع
هيئة تطوير معايري العمل لإمكانية
�ضم امل�ؤهل منهم �إىل فرق الأندية.
و�أق��ي��م��ت  5م��ب��اري��ات يف ك��رة القدم
و 4يف كرة ال�سلة ،و 3يف الكريكيت
و 16يف الهوكي.
و�أ����س���ف���رت ال��ن��ت��ائ��ج يف ب��ط��ول��ة كرة
ال���ق���دم ح��ي��ث ح��ق��ق ف���ري���ق �أ�صباغ
نا�شيونال ف��وزا ك��ب�يراً على نظريه
ف��ري��ق م��رك��ز ه�ل�ا ال��ط��ب��ي بنتيجة
 ،1 – 4وف��از فريق �سكينوفا على
ف��ري��ق ف��ا���س��ت  ،0 – 1وف���از فريق
هيئة ال�شارقة للآثار على فريق دي
�أك�����س ب��ي  ،2-5وال��ك��وم��ان��دوز على
اي��ك��و ك��ارج��و  ،1-4ك��م��ا ف���از فريق
ج��م��ع��ي��ة ال�����ش��ارق��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة على
�أدنوك . 1 – 2

و�أ�سفرت مناف�سات كرة ال�سلة التي
�شهدت ندية و�إث��ارة ،عن فوز فريق
�أم ب��ي ب��ي ال ع��ل��ى �أدن�����وك بنتيجة
 ، 58 – 66وراك على تيمبا -55
 ،53وتغلب فريق بيكول اوراجون
على نظريه فا�ست مل��ق��اوالت البناء
 ، 66–71وف���از ارم����ادو على �أبو
�شغارة . 63– 66
ويف الكريكيت مت لعب بع�ض املباريات
امل���ث�ي�رة خ��ل�ال ه����ذا الأ����س���ب���وع من
الن�سخة الرابعة امل�ستمرة لبطولة
ال�������ش���ارق���ة ال��ع��م��ال��ي��ة الريا�ضية.
ف��ه��زم��ت ال�����ش��ارق��ة ل�ل�آث��ار تعاونية
ال�شارقة ب�سبعة ويكيت وبعد �أن لعب
�أو ًال ب��ع��د ف����وزه يف ال��ق��رع��ة� ،سجل
فريق ال�شارقة ل�ل�آث��ار  60مقابل
خ�سارة ثمانية ويكيت ورداً على ذلك
�سعت ت��ع��اون��ي��ة ال�����ش��ارق��ة للو�صول
للهدف دون �ضجيج.

ويف م���ب���اراة �أخ�����رى ��� ،س��ج��ل فريق
�أدن���������وك ال�������ش���ارق���ة و�أدن����������وك دبي
ان��ت�����ص��ارات �سهلة على مناف�سيهما
ف��ف��ازت �أدن���وك ال�شارقة على فريق
جامعة ال�شارقة فيما تغلبت �أدنوك
دبي على بلدية الذيد.
و�شهدت بطولة الهوكي �إقامة 16
م���ب���اراة ج���رت يف �أج�����واء م��ن القوة
والندية والإث���ارة و�أ�سفرت عن فوز
فريق �شارقة تايجرز ان��دي��ا هوكي
ك����ل����وب -ب��ل��اك ع���ل���ى ف���ري���ق ن����ادي
دب��ي للهوكي  ،0-3وف��ري��ق �شارقة
تايجرز انديا هوكي كلوب -بلو على
���ش��ارق��ة ت��اي��ج��رز فيلد ه��وك��ي كلوب
 ، 1-2ويونيتد امرييت�س هوكي
كلوب كولور على يونيتد امرييت�س
هوكي كلوب -وايت  ،2-3وفريق يو
اي اي فالكونز فيلد هوكي كلوب-
جرين على يو اي اي فالكونز فيلد

هوكي كلوب -ريد . 1-3
كما فاز فريق �شارقة تايجرز انديا
ه��وك��ي ك���ل���وب -ب�ل�اك ع��ل��ى �شارقة
ت��اي��ج��رز ان���دي���ا ه��وك��ي ك���ل���وب -بلو
 ،1-2ويونيتد امرييت�س هوكي
ك��ل��وب ك��ول��ور ع��ل��ى ���ش��ارق��ة تايجرز
ف��ي��ل��د ه��وك��ي ك��ل��وب  ،1-3يونيتد
امرييت�س هوكي كلوب -واي��ت على
فريق نادي دبي للهوكي  0-3وحقق
فريق يو اي اي فالكونز فيلد هوكي
كلوب -جرين فوزاً كبرياً على فريق
���ش��ارق��ة ت��اي��ج��رز فيلد ه��وك��ي كلوب

 .0-7وف���از ف��ري��ق �شارقة تايجرز
انديا هوكي كلوب -بلو على فريق
ي���و اي اي ف��ال��ك��ون��ز ف��ي��ل��د هوكي
ك��ل��وب -ري���د  ،0-1وف��ري��ق �شارقة
تايجرز ان��دي��ا هوكي ك��ل��وب -بالك
على فريق يونيتد امرييت�س هوكي
كلوب كولور  ،2-4وفريق يو اي اي
فالكونز فيلد هوكي كلوب -جرين
على يونيتد امرييت�س هوكي كلوب-
وايت  ،0-1فريق نادي دبي للهوكي
ع��ل��ى ���ش��ارق��ة ت��اي��ج��رز ه��وك��ي كلوب
.0-1

وت��غ��ل��ب ف���ري���ق ي��ون��ي��ت��د امرييت�س
ه��وك��ي ك��ل��وب ك��ول��ور على ف��ري��ق يو
اي اي فالكونز فيلد هوكي كلوب-
ريد  ،0-1وفريق يو اي اي فالكونز
فيلد هوكي كلوب -جرين على فريق
�شارقة تايجرز انديا هوكي كلوب-
ب��ل�اك  ،1-2وي��ون��ي��ت��د امرييت�س
ه��وك��ي ك���ل���وب -واي����ت ع��ل��ى �شارقة
ت��اي��ج��رز ان���دي���ا ه��وك��ي ك���ل���وب -بلو
 ،1-3وفاز فريق نادي دبي للهوكي
على فريق يو اي اي فالكونز فيلد
هوكي كلوب -ريد بنتيجة .0-1

رو�سيا تخطف الأ�ضواء يف مناف�سات اليوم الأخري من «دولية فزاع للقو�س وال�سهم» ..وتتويج الأبطال «افرتا�ضيا»
•• دبي -وام:

خطفت رو���س��ي��ا �أ����ض���واء ال��ي��وم الأخ��ي�ر م��ن ب��ط��ول��ة فزاع
الدولية للقو�س وال�سهم لأ�صحاب الهمم ،التي اختتمت
�أم�س الأول بنادي دبي لأ�صحاب الهمم حتت رعاية �سمو
ال�����ش��ي��خ م��ن�����ص��ور ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل م��ك��ت��وم رئي�س
جمل�س دبي الريا�ضي .وجنح املنتخب الرو�سي يف التحليق
بذهبيتي نهائي ال��ف��ردي بح�صوله على امل��رك��ز الأول يف
م�سابقة القو�س الأوملبي املفتوح رجاال عن طريق �أنطون،
فيما ذهبت الف�ضية للأوكراين نيكوال ،بينما كان املركز
الثالث وامليدالية الربونزية من ن�صيب الفرن�سي جيوم.
وك��رر املنتخب الرو�سي امل�شهد نف�سه يف م�سابقة القو�س
امل��رك��ب م��ف��ت��وح ���س��ي��دات ع��ن ط��ري��ق ال�لاع��ب��ة �ستبانيدا،
وتلتها يف امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ال��ي��ان م��ن ال��ه��ن��د ،بينما حلت

الرتكية ي���ورول م��از يف امل��رك��ز الثالث حا�صدة امليدالية
الربونزية .ويف م�سابقة القو�س الأومل��ب��ي املفتوح �سيدات
ح�صدت الرتكية �سيجول املركز الأول ،وتلتها يف املركز
ال��ث��اين الإي��ران��ي��ة زه��رة نعمتي ،بينما ك��ان امل��رك��ز الثالث
من ن�صيب الرتكية ايروغلو .ويف م�سابقة القو�س املركب
مفتوح رجاال كانت امليدالية الذهبية من ن�صيب الهندي
كومار ،وتاله مواطنه �سوامى يف املركز الثاين ،بينما حل
ثالثا ال�سلوفاكي بابليك ..ومت تتويج �أبطال ن�سخة دبي
افرتا�ضيا بعد تطبيق �أعلى املعايري االحرتازية .وجنحت
 7دول من �أ�صل  11يف التحليق ب  22ميدالية ملونة
خ�لال م�شاركتها يف ه��ذا احل���دث ال��ع��امل��ي بعد �أن اعتلت
تركيا �صدارة الرتتيب العام بر�صيد  3ذهبيات ،وف�ضتني،
و 3ب��رون��زي��ات ،وتلتها يف امل��رك��ز ال��ث��اين رو���س��ي��ا بر�صيد
 3ذهبيات وف�ضية ،بينما كان املركز الثالث من ن�صيب

ال��ه��ن��د بذهبيتني و 3ف�����ض��ي��ات ،حم��ق��ق��ة ����ص���دارة الدول
الآ�سيوية ،فيما حلت �أوكرانيا املركز الرابع بر�صيد ف�ضية
وبرونزية ،و�إيران خام�سا بف�ضية واحدة ،وفرن�سا �ساد�سا
ب ب��رون��زي��ت�ين ،و�سلوفاكيا يف امل��رك��ز ال�����س��اب��ع بربونزية
واح��دة .و�أقيمت على هام�ش البطولة دورة برنامج �إدارة
ال��ن��ت��ائ��ج للقو�س وال�����س��ه��م مب�����ش��ارك��ة  8م�����ش��ارك�ين والتي
حظيت بح�ضور  3من �أ�صحاب الهمم من ن��ادي دبي هم
حممد اجلالف ،وفاطمة �سعيد ،ومنى ح�سن حممد .من
ناحيته و�صف حممد حممد فا�ضل الهاملي ع�ضو اللجنة
الباراملبية الدولية رئي�س اللجنة الباراملبية الإماراتية
بطولة "فزاع لأ�صحاب الهمم" ب�أنها من البطوالت املهمة
م�ؤكدا �أن اللجنة الباراملبية الدولية ثمنت اجلهود الكبرية
التي تقوم بها اللجنة املنظمة برئا�سة ثاين جمعة بالرقاد،
وال��ت��ي �ساهمت يف ال��و���ص��ول ب��احل��دث �إىل ال��ن��ج��اح الذي

ين�شده اجلميع ،برغم الظروف اال�ستثنائية التي خلفتها
جائحة كورونا والتي اجتاحت العامل .وقال�" :إن بطوالت
فزاع باتت عالمة فارقة يف ريا�ضة �أ�صحاب الهمم حمققة
العديد من املكا�سب للم�شاركني يف الن�سخ املختلفة ،مما
كان له امل��رود الإيجابي على م�سريتهم ،ونتطلع ملوا�صلة
م�سرية النجاح ،يف ظل االهتمام الكبري ال��ذي حتظى به
ريا�ضة �أ�صحاب الهمم من قيادتنا الر�شيدة".
م��ن جانبه �أك���د حممد عبد ال��ك��رمي جلفار ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س �إدارة نادي دبي لأ�صحاب الهمم �أن النجاح الكبري
ال����ذي حت��ق��ق��ه ب���ط���والت ف����زاع لأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م ال�سيما
بطولتي "�أم الألعاب" و"القو�س وال�سهم" يف انطالقة
مو�سم  2021رغ��م التحديات التي تواجه الريا�ضة يف
ال��ع��امل ب�سبب اجلائحة ميثل م�س�ؤولية ك�برى م��ن �أجل
ال�سري على ال���درب نف�سه وع���دم التفريط يف املكت�سبات

ال��ت��ي تتحقق م��ن ن�سخة لأخ����رى .ووج���ه ج��ل��ف��ار ال�شكر
�إىل الهيئة العامة للريا�ضة واللجنة الأوملبية الوطنية
وجمل�س دب��ي الريا�ضي واللجنة الباراملبية الإماراتية
وكل من �ساهم يف جناح احلدث من فرق العمل املختلفة
بالبطولة وامل��ت��ط��وع�ين .ووج���ه م��اج��د الع�صيمي رئي�س
اللجنة الباراملبية الآ�سيوية مدير بطوالت فزاع لأ�صحاب
ال��ه��م��م ال�شكر �إىل �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن حم��م��د بن
را�شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي ،على كلمات
�سموه املحفزة قبل انطالق بطولة ف��زاع ب�أ�سبوع ،والتي
ك��ان��ت �أك�ب�ر داف���ع للجميع لتقدمي بطولتني متميزتني
مب�شاركة �أك�ث�ر م��ن  700الع��ب والع��ب��ة م��ن  80دولة،
عك�ستا الوجه امل�شرق ل�ل�إم��ارات ،ودب��ي و�إىل جمل�س دبي
ال��ري��ا���ض��ي ،وال���رع���اة والإع��ل��ام ال���ذي ن��ق��ل الأح�����داث �إىل
العامل واملتطوعني وكل فرق العمل.
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رحيل بطل الراليات «الفنلندي الطائر» هانو ميكوال
ت��ويف بطل العامل للراليات ال�سابق "الفنلندي الطائر" هانو ميكوال عن وتابع " ُكرث عرفوه ك�سائق راليات عظيم خالل احلقبة الذهبية للريا�ضة .ب���د�أ ميكوال م�سريته م��ع ال��رال��ي��ات على م�تن ف��ول��ف��و ،وف���از ب����أول رايل له "الفنلنديني الطائرين".
مدرج �ضمن بطولة العامل للراليات خلف مقود فورد �إ�سكورت ،و�أحرز لقب فاز ميكوال برايل فنلندا الدويل الذي كان يعرف برايل الألف بحرية �سابقا
عمر يناهز  78عاما بعد �صراع مع مر�ض ال�سرطان ،بح�سب ما �أعلن جنله بالن�سبة يل كان والدي  -وكان رائعا يف ذلك".
ورث��ى �أب��ط��ال خم�ضرمون �أم��ث��ال بطل ال��ع��امل للراليات مرتني اال�سباين البطولة العاملية عام  1983مع �أودي (كواترو) حني فر�ض نف�سه يف راليات  7مرات ( 4مرات مدرجا يف البطولة العاملية)� ،إ�ضافة �إىل ت�ألقه يف الراليات
ومتحدث با�سم بطولة العامل للراليات �أم�س ال�سبت.
التي كانت تتطلب جمهودا بدنيا عاليا ففاز يف املغرب ع��ام  1975خلف
و�أكد متحدث با�سم البطولة العاملية لوكالة فرا�س بر�س �صحة وفاة �أحد ابرز كارلو�س �ساين�س ،البطل ال�سباعي الفرن�سي �سيبا�ستيان �أوجييه والرنوجي ال�سويد والربتغال والأرجنتني وفنلندا.
وحمل ميكوال لقب و�صيف البطل  3مرات ،فح ّل ثانيا عام  1979بفارق مقود بيجو �إىل جانب الفرن�سي جان تود رئي�س االحتاد الدويل لل�سيارات
�سائقي الراليات على مر التاريخ ،قائال "نعم ،هذا اخلرب احلزين �صحيح" .بيرت �سولربغ ( )2003الراحل ميكوال.
ويعترب ميكوال عميد املتوجني باللقب العاملي ،اذ فاز بالبطولة عام  1983وكتب جنله الثاين يوها ميكوال "�شعرت ب�سعادة لر�ؤية املن�شورات التي تتذكر نقطة عن ال�سويدي بيورن فالديغارد ،ويف العام التايل خلف الفائز االملاين احلايل ،و�ساحل العاج وكينيا ،حيث حقق انت�صاره االخري عام .1987
�شارك يف  123رايل يف بطولة العامل بني  1973و ،1993وفر�ض نف�سه
والرت رول ،ويف عام  1984خلف ال�سويدي �ستيغ بلومكفي�ست.
والدي".
يف �سن الـ  41عاما.
وجه جناله ر�سالة م�ؤثرة على و�سائل التوا�صل االجتماعي يف وقت مت�أخر وتابع "كرث عرفوا هانو ميكوال ك�سائق راليات� ،س�أتذكره كزوج رائع لوالدتي عاي�ش حقبة ذهبية للراليات وتناف�س مع الكبار ،ف�إىل جانب فالديغارد ورول يف  18منا�سبة و�صعد �إىل من�صة التتويج  44مرة.
اجلمعة ،فكتب في�سا ميكوال البالغ  38عاما "فقدنا وال��دي هانو ب�سبب �أري��ا ،ك���أب لفي�سا ويل وكجد" ،وختم قائال "�شكرا لكل �شيء وال��دي ،كنت وبلومكفي�ست برز حينها الفنلندي �آري فاتانن والفرن�سية مي�شال موتون ،اعتزل ميكوال عامل ال�سرعة بعد � 10أع��وام من لقبه العاملي ،عقب انتهاء
واعترب ميكوال من بني االب��رز يف جيله من ال�سائقني الذين ا�شتهروا بالـ رايل فنلندا عام ( 1993حل �سابعا) بعدما حمل �ألوان فريق مازدا.
مثاال رائعا يحتذى به يف احلياة".
(مر�ض) ال�سرطان هذا اال�سبوع".
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مويز :غوارديوال هو هي�ستون ميامي يخمد فورة يوتا وليكرز ي�ستعيد الثقة
بلومنثال كرة القدم

�شبه مدرب و�ست هام يونايتد ديفيد مويز نظريه يف مان�ش�سرت
�سيتي بيب غ��واردي��وال ،ب�أنه "هي�ستون بلومنثال كرة
القدم" وهو �أحد �أ�شهر الطهاة يف بريطانيا ومعروف
بابتكار �أطعمة غري تقليدية.
والإ�سباين غوارديوال من املبتكرين يف عامل التدريب
ومنح دوراً حراً للربتغايل جواو كان�سيلو ليلعب
ظهرياً ويف و�سط امللعب يف نف�س الوقت للتوغل
و�إيجاد ثغرات يف دفاعات املناف�سني.
و�أب���ل���غ م��وي��ز ( 57ع���ام���اً) و���س��ائ��ل �إع��ل�ام
ب��ري��ط��ان��ي��ة" :رمبا �أق����وم بت�شبيه �سيء..
ال��ط��اه��ي هي�ستون بلومنثال ال���ذي ميزج
ال�شوكوالتة والبي�ض �أو �شيء غريب ..بيب
هو هي�ستون بلومنثال كرة القدم تقريباً ،يفعل
بع�ض الأ�شياء تعتقد �أنها ال ميكن �أن جتدي نفعاً،
لكنها تنجح وتبدو جيدة".
و�أ���ض��اف" :يقوم بيب ب���أم��ور ب���ارزة يف ك��رة القدم
ويبحث عن �أفكار جديدة دائماً� ،إنه جمدد".
وق��اد م��درب بر�شلونة وبايرن ميونخ ال�سابق
�سيتي خلو�ض �سل�سلة من  19انت�صاراً متتالياً
يف جميع امل�سابقات وه��و رق��م قيا�سي لفريق
من ال��دوري الإجنليزي املمتاز ومل يخ�سر يف
 26م��ب��اراة منذ نوفمرب (ت�شرين الثاين)
امل��ا���ض��ي .وت���اب���ع م��وي��ز ال����ذي ي��ح��ت��ل فريقه
امل��رك��ز ال��راب��ع�" :أتخيله يف غرفته يفكر يف
كيفية تقدمي العبيه مل�ستويات �أف�ضل و�أين
ميكنهم ت�سلم الكرة وخلق م�ساحات وت�صعيب
الأم�����ور ع��ل��ى امل��ن��اف�����س ،ه��ك��ذا �أن��ظ��ر �إىل بيب
بتقدير كبري وعمل يف �أن��دي��ة متنحه الفر�صة
للقيام بذلك ولكن يف الأندية الكبرية الفوز هو
الو�سيلة ال��وح��ي��دة للبقاء يف من�صبك وه��و ي�ؤدي
عم ً
ال جيداً".
واختتم حديثه ق��ائ ً
�لا" :قام ب�أ�شياء مل يفكر كثريون
يف فعلها م��ث��ل ال��ظ��ه�ير ال���ذي ي�����ؤدي دور العب
الو�سط".

كلوب :ليفربول ال يحتاج
لإعادة بناء يف ال�صيف

�أك��د م��درب ليفربول يورغن كلوب ،عدم حاجته لإع��ادة بناء الت�شكيلة
يف فرتة االنتقاالت املقبلة وجدد ثقته يف الالعبني الذين قادوا النادي
لتحقيق �أول لقب يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم خالل 30
عاماً يف املو�سم املا�ضي.
وبعد مو�سم  2020-2019املذهل ابتلي ليفربول بالإ�صابات وتراجع
م�ستواه هذا املو�سم ليحتل املركز ال�ساد�س يف الدوري بر�صيد  40نقطة
من  25مباراة بفارق  19نقطة خلف املت�صدر مان�ش�سرت �سيتي.
و�أ�صبح القائد ج��وردان هندر�سون ،ال��ذي حول مركزه ا�ضطرارياً �إىل
مدافع� ،آخر �ضحايا الإ�صابات بالنادي ليغيب العب و�سط �إجنلرتا حتى
�أبريل (ني�سان) بعد اخل�ضوع جلراحة بالفخذ.
وعلى الأرجح �سيغيب قلبا الدفاع فريجيل فان دايك وجو غوميز حتى
نهاية املو�سم ب�سبب م�شاكل بالركبة ،كما ا�ستبعد جويل ماتيب حتى
املو�سم املقبل وي��ع��اين �أي�����ض��اً فابينيو ون��اب��ي كيتا وجيم�س ميلرن من
�إ�صابات حالياً.
وقال كلوب �إن الإ�صابات منعته من اللعب ب�أقوى ت�شكيلة.
و�أبلغ ال�صحافيني قبل مواجهة �شيفيلد يونايتد اليوم الأحد" :ال �أعتقد
�أنه وقت �إعادة البناء كما �أفهم مثل رحيل � 6أو  7العبني وانتهاء عقود
والتخل�ص من العبني و�إح�ضار �آخرين جدد".
و�أ�ضاف" :ت�شكيلة هذا العام مل حت�صل على فر�صة كافية للعب �سوياً،
لكن �ستحدث القليل من التعديالت".
وتابع" :نتفاعل مع الو�ضع لكننا نخطط للم�ستقبل يف نف�س الوقت
ول�ست مت�أكداً من �إجراء هذه التغيريات يف ال�صيف ولكننا �سنحاول".

ف����ر�����ض م���ي���ام���ي ه���ي���ت ن��ف�����س��ه من
املر�شحني املحتملني ،متابعا هوايته
ب�إ�سقاط الأن��دي��ة الكربى يف دوري
ك��رة ال�سلة الأم�يرك��ي للمحرتفني،
فحقق ف���وزه اخل��ام�����س ت��وال��ي��ا على
ح�����س��اب ���ض��ي��ف��ه ي��وت��ا ج���از املت�صدر
.116-124
��س��ج��ل جن��م��ه ج��ي��م��ي ب��ات��ل��ر �أعلى
و� ّ
ر�صيد له هذا املو�سم ( 33نقطة)،
م�ضيفا  10متابعات و 8متريرات
حا�سمة ،ف�أخمد ميامي ف��ورة يوتا
ب��ع��د ا���س��ق��اط��ه ال��ب��ط��ل�ين ال�سابقني
ت��ورون��ت��و راب���ت���ورز ول��و���س �أجنلي�س
ليكرز اال�سبوع املا�ضي.
ق���ال ب��ات��ل��ر جن��م ال����دور ال��ن��ه��ائ��ي يف
امل��و���س��م امل��ا���ض��ي ع��ن��دم��ا ح��ل فريقه
و�صيفا لليكرز "ال �أري��د القول �أننا
ا�صبحنا ج��ي��دي��ن ...ل��دي��ن��ا الكثري
لنط ّوره� .أنا� ،أي �شخ�ص ،ال �أريد �أن
نكون را�ضني ون�سرتخي".
�أ����ض���اف ل��ه��ي��ت ال�����س��ل��وف��ي��ن��ي غ���وران
دراغيت�ش  26نقطة وب���ام �أديبايو
 19ن���ق���ط���ة و 11م���ت���اب���ع���ة و7
متريرات حا�سمة.
ق�����ال دراغ���ي���ت�������ش "حاولنا تفادي
رمياتهم ال�سهلة .وقمنا بذلك".
��س��ج��ل دون���وف���ان
ول�����دى اخل���ا����س���رّ � ،
ميت�شل  11حماولة من �أ�صل 26
وان��ه��ى امل��ب��اراة بر�صيد  30نقطة،
لكن فريقه مُني بخ�سارته ال�سابعة
مقابل  26فوزا جعلته يرتبع على
ترتيب ال�صدارة.
وا�����ض����اف جل�����از ،م���ف���اج����أة املو�سم،
ال��ك��روات��ي ب��وغ��دان بوغدانوفيت�ش
 17نقطة والعمالق الفرن�سي رودي
غوبري  15نقطة و 12متابعة.
ل���ك���ن ف���ري���ق ����س���ول���ت الي�����ك �سيتي

�أه��در �آخ��ر �سبع رميات وجن��ح فقط
يف ت�سجيل  3حم�����اوالت ميدانية
م��ن �آخ���ر  16يف ال��دق��ائ��ق الثماين
الأخرية.
ق�����ال م������درب ج�����از ك���وي���ن �سنايدر
"ارتكبنا الكثري من الأخطاء على
طريف امللعب".
وكان يوتا تغلب على ميامي -112
 94يف يوتا مطلع ال�شهر اجلاري،
يف اللقاء الأول بينهما هذا املو�سم.
يف ت��ام��ب��ا ،ح��ق��ق امل����وزع ك��اي��ل الوري
"تريبل دابل" (ع�شرة �أو �أك�ثر يف
ثالث فئات اح�صائية) ،وقاد تورونتو
راب���ت���ورز اىل ال��ف��وز ع��ل��ى هيو�سنت
روكت�س  ،111-122برغم غياب
�ستة �أفراد من الفريق بينهم املدرب
ن��ي��ك ن��ور���س وال��ن��ج��م الكامريوين
ب��ا���س��ك��ال ���س��ي��اك��ام ال���س��ب��اب مرتبطة
بربوتوكول فريو�س كورونا.

وبتع ّر�ضه خل�����س��ارة ع��ا���ش��رة تواليا،
تراجع هيو�سنت ال��ذي خ�سر جنمه
جيم�س ه��اردن املنتقل �إىل بروكلني
نت�س �إىل و�صافة ال��ق��اع يف املنطقة
الغربية.
و����س���ج���ل الوري  20ن��ق��ط��ة و11
متابعة و 10متريرات حا�سمة ،كما
برز نيك ب��اول ( 30نقطة) وفريد
فان فليت ( 25نقطة).
ولدى اخلا�سر ،كان فيكتور �أوالديبو
االف�����ض��ل م���ع  27ن��ق��ط��ة وا�ضاف
جون وول  21نقطة و 12متريرة
حا�سمة.
وا�ستعاد لو�س اجنلي�س ليكرز حامل
ال��ل��ق��ب ث��ق��ت��ه ب��ع��د �أرب������ع خ�سارات
تواليا ،بفوزه على بورتالند ترايل
باليزرز .93-102
ويف غ��ي��اب �أن��ت��وين ديفي�س امل�صاب،
�سجل النجم الآخر ليربون جيم�س

امل���ت���وج ب��ال��ل��ق��ب م���ع ث�ل�اث���ة �أندية
خمتلفة  28نقطة و 11متابعة و7
مت��ري��رات حا�سمة و�أ���ض��اف االملاين
دن��ي�����س �����ش����رودر  22ن��ق��ط��ة ،فيما
ك���ان دام��ي��ان ل��ي�لارد االف�����ض��ل لدى
اخلا�سر مع  35نقطة.
وي��ح��ت��ل ل��ي��ك��رز امل���رك���ز ال���ث���ال���ث يف
املنطقة الغربية ( )11-23وراء
جاز وجاره لو�س �أجنلي�س كليربز.
وتابع كواهي لينارد املتوج مع �سان
ان��ت��ون��و ���س��ب�يرز وت��ورون��ت��و رابتورز
ت����أل���ق���ه م���ع ك���ل���ي�ب�رز ،م�����س��ج ً
�لا 30
نقطة و 9متابعات خالل الفوز على
ممفي�س غريزليز .99-119
و�سجل كيمبا ووك��ر �أعلى ر�صيد له
ه���ذا امل��و���س��م م��ع  32ن��ق��ط��ة خالل
ف��وز فريقه بو�سطن �سلتيك�س على
انديانا بي�سرز .112-118
�أ�ضاف للفائز الأمل��اين دانيال ثاي�س

 17ن��ق��ط��ة وج���اي���ل���ن ب�������راون 15
نقطة ،ليحقق �سلتيك�س فوزه الأول
بعد ثالث خ�سارات والرابع يف 12
مباراة.
ق���ال ووك����ر "كانت ب��داي��ت��ن��ا بطيئة
لكننا �صمدنا �سوياً .كان هذا اجلزء
الأف�������ض���ل .ال مي��ك��ن��ك ال��ق��ي��ام بهذا
ال�شيء �إال بلعب بجماعي".
وكان الليتواين دومانتا�س �سابوني�س
االف�ضل لدى اخلا�سر مع  24نقطة
و 9متريرات حا�سمة.
وحقق فينيك�س �صنز ،راب��ع املنطقة
الغربية ،ف��وزه احل���ادي والع�شرين
م��ق��اب��ل  11خ�����س��ارة ،ع��ل��ى �شيكاغو
ب��ول��ز  97-106يف م���ب���اراة �سجل
ف��ي��ه��ا ك���ل م���ن دي��ف��ن ب��وك��ر والعب
االرتكاز دي�أندري ايتون  22نقطة،
م���ق���اب���ل  24ل��������زاك الف���ي��ن ل���دى
اخلا�سر.

ليربون رد ًا على زالتان� :أنا ال�شخ�ص اخلط�أ للعبث معه
ر ّد جنم كرة ال�سلة الأمريكي ليربون جمي�س بق�سوة
على ت�صريحات جن��م ك��رة ال��ق��دم ال�����س��وي��دي زالتان
�إبراهيموفيت�ش اجلمعة ،بعدما ق��ال الأخ�ي�ر �أن��ه ال
ميكن "للملك" �أن ي��ك��ون م���ؤث��را ب�شكل كبري خارج
مالعب ك��رة ال�سلة ،كما يفعل يف داخلها غامزا من
قناة تعاطيه ال�ش�أن ال�سيا�سي.
ويعترب جن��م لو�س �أجنلي�س ليكرز م��ن امل���ؤث��ري��ن يف
املجتمع الأمريكي كونه �أحد املنادين ب�إحداث تغيريات
جذرية ،مركزا يف الوقت ذاته جهوده واهتماماته على
ق�ساوة تعامل ال�شرطة والالعدالة العن�صرية
جتاه �أ�صحاب الب�شرة ال�سوداء.
رف��ع جيم�س �صوته عاليا بعد مقتل
ج��اك��وب ب�لاي��ك (م���واط���ن �أمريكي
من ا�صل �إفريقي) على يد �شرطي
�أطلق النار عليه يف وي�سكون�سن
ال�صيف املا�ضي ،كما وقف

بوجه الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب ،وعمل مع عديد
من جنوم الدوري االمريكي للمحرتفني لكرة ال�سلة
"ن بي �آيه" من �أجل حمل �أ�صحاب الب�شرة ال�سوداء
ع��ل��ى ال��ت�����ص��وي��ت ب��ك�ثرة يف االن��ت��خ��اب��ات االمريكية
االخرية التي فاز بها جو بايدن.
�صرح جيم�س عقب فوز فريقه على بورتالند ترايل
ب�لاي��زرز  93-102اجلمعة "�أنا ال�شخ�ص اخلط�أ
للعبث معه لأين �أقوم بواجبي".
ر ّد جيم�س ع��ل��ى ت�صريحات جن��م م��ي�لان الإيطايل
"�إيربا" ال���ذي اع��ت�بر ان��ه على الريا�ضيني
"البقاء بعيدا عن ال�سيا�سة" ،ذاكرا باال�سم
ج��ي��م�����س وط���ال���ب���ه ب���ال���ك���ف ع����ن ن�شاطاته
ال�سيا�سية.
ومم��ا ق��ال��ه ال��ه��داف ال�����س��وي��دي "(ليربون)
ظاهرة مبا يفعله ،ولكن ال احب عندما يكون
للنا�س هالة ما ،فيعمدون �إىل التعاطي بال�ش�أن
ال�سيا�سي يف الوقت ذاته".
وج��اءت ت�صريحات �إبراهيموفيت�ش

خ��ل�ال م��ق��اب��ل��ة م���ع االحت�����اد االوروب�������ي ل��ك��رة القدم
"ويفا" على قناة "دي�سكفوري" يف ال�سويد ،م�ضيفا
انه "خط�أ" �أن يدو�س الريا�ضيون خارج حدودهم.
وتابع "ال �أتعاطى ال�ش�أن ال�سيا�سي ...هو اخلط�أ االول
ال��ذي يرتكبه النا�س عندما ي�صبحون من امل�شاهري
و�ضمن هالة ما .اب َق خارج هذا االطار .فقط قم مبا
تقوم به ب�شكل �أف�ضل النه لن يبدو جيدا".
وك���ان جيم�س �ساعد يف ت�أ�سي�س منظمة "�أكرث من
ت�صويت" التي عززت من �إقبال الناخبني يف املناطق
ذات الغالبية ال�سوداء .وجندت هذه املنظمة
�أك�ثر من � 40أل��ف متطوع للعمل يف
�صناديق االقرتاع خالل االنتخابات
الفيدرالية التي �أجريت يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب .2020
وي�ؤكد جيم�س �أن الفوز بااللقاب
ه���و �أم�����ر م���ه���م ،ول���ك���ن الت�أثري
و�إل���ه���ام ال��ن��ا���س وتوحيد
ا ال مري كيني

هو جمرد مكاف�أة.
وي��ق��ول "يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف ال ا���س��ك��ت ب�����ش���أن اال�شياء
اخلط�أ� .أعظ عن �شعبي و�أعظ عن امل�ساواة والالعدالة
االجتماعية ،العن�صرية وقمع الناخبني .ا�شياء حتدث
يف جمتمعنا".
ويتابع "لن التزم بالريا�ضة �أب���دا� .أع��رف م��دى قوة
�صوتي".
وي�ؤكد "امللك" �أنه يود �أن ي�شعر بانه بداية ل�شيء �أكرب
بكثري يف الريا�ضة.
و�أردف "ت�شاهد �صغارا يتكلمون عن �أ�شياء ي�شعرون
�إنها غري عادلة" و"لفرتة طويلة ن�سمع :نحن
ك��ري��ا���ض��ي�ين ي��ج��ب �أن ن��ك��ون ���ش��اك��ري��ن على
ق��درت��ن��ا ع��ل��ى رم���ي ك���رة ،ال��ت��ج��اوز م��ع الكرة،
و�أرجحة م�ضرب بي�سبول .ال يجب �أن تكون
قادرا على التحدث عن �أي �شيء �آخر".
وختم قائال "مل تعد هذه هي احلال .لن يكون
الأمر كذلك لفرتة طويلة".

قتل � 3أ�شخا�ص وطهى قلب �أحدهم مع البطاطا
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قتل زوجته احلامل ..لأنها مل تقل له مرحبا!!

حاز على  50مليون دوالر من اليان�صيب

مل يكن يف قلبه مثقال ذرة م��ن الرحمة عندما ارتكب
يف دقائق  3جرائم قتل �ضد �أعز النا�س لديه وهم �أفراد
عائلته .وذكرت �صحيفة ال�صن الربيطانية �أم�س ال�سبت
�أن ال���زوج ال��رو���س��ي البالغ م��ن العمر ( 25ع��ام��ا) طعن
زوجته احلامل البالغة من العمر ( 30عاما) ب�سكني،
مما �أدى �إىل مقتل االثنني.
وعندما حاولت طفلتها (م��ن زواج �سابق) البالغة من
العمر � 5سنوات حمايتها ،تعر�ضت هي الأخ��رى للطعن
مرات عدة .ووجهت ال�سلطات الرو�سية تهمة القتل �إىل
رجل �إطفاء يف �سل�سلة جرائم وح�شية طالت �أفراد �أ�سرته.
ووقع احلادث املروع يف منزل العائلة يف مدينة فولوغدا
�شمال غربي رو�سيا بعد �أ�سبوعني من الزواج.
وبعد �أي��ام من ال��زواج ،ات�ضح �أن الرجل يكرث من �شرب
ال��ك��ح��ول� ،إىل درج����ة �أن زوج���ت���ه ���س��ئ��م��ت م��ن��ه و�صارت
تتجاهله .وظ��ه��ر يف مقطع �صوتي ي��ق��ول للمحققني:
"عدت �إىل املنزل ومل تقل يل مرحباً .لقد غ�ضبت .ذهبت
�إىل املطبخ و�أخذت �أكرب �سكني".
وذك���رت تقارير �إع�لام��ي��ة حملية �أن ال���زوج قتل زوجته
و�أطفاله حتت ت�أثري الكحول.

مل يتوقع رجل �أ�سرتايل يعي�ش يف والية والية كوينزالند �شمال
�شرقي البالد� ،أن ي�صبح يف ملح الب�صر من �أ�صحاب املاليني.
وعندما علم هذا الرجل بفوزه بجائزة اليان�صيب الكربى دخل يف
�صدمة �شديدة ،غري م�صدق �أنه بات ميلك  50مليون دوالر ،وفق
�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وذك���رت ال�صحيفة �أن البحث على "الفائز الغام�ض" باجلائزة
الكربى انتهى بعد �أن ا�ستغرق وقتا �أكرث من الالزم.
و�أو����ض���ح ال��ف��ائ��ز ،ال���ذي يعي�ش يف والي���ة م��اك��اي ���ش��م��ال الوالية،
�أن��ه �سمع �أنا�س يف واليته يقولون �إن التذكرة الفائزة من والية
كوينزالند ،لكنه مل يعر للأمر اهتماما.
وحينما راجع تطبيق جائزة اليان�صيب� ،صعق �أنه الفائز يف اجلائزة
الكربى .ويقول الفائز ،الذي مل يك�شف عن ا�سمه� ،إنه �أ�صبح يف
حالة �صدمة كاملة ،م�ضيفا �" :أفكر يف كل الأوق��ات التي قررت
فيها الإقالع عن التدخني  ،والآن �أحتاج �إىل �سيجارة لأهد�أ".

وفاة �شاب و�آخر يف غيبوبة بعد انتزاع �أع�ضائهما

تويف �شاب بولندي وبقي �آخر يف غيبوبة بامل�ست�شفى بعد "انتزاع"
�أع�����ض��اء م��ن ج�سديهما يف املك�سيك ،وف��ق��اً لتقرير ن�شره موقع
"�أونيت بل" البولندي الإخباري �أول �أول �أم�س اخلمي�س.
و�أك�����دت وزارة اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ول��ن��دي��ة وف����اة ���ش��اب ووج����ود الآخر
بامل�ست�شفى ،لكنها رف�ضت الإف�صاح عن مزيد من التفا�صيل.
وقالت الوزارة �إن مواطناً بولنديا ثالثاً كان برفقة االثنني قد عاد
�إىل وطنه .ويحقق االدعاء العام املك�سيكي يف امل�س�ألة.
ووفقا ملوقع "�أونيت" ،ذهب ال�شابان ،وعمر كل منهما  20عاماً
تقريباً� ،إىل املك�سيك يف الن�صف الأول من فرباير (�شباط) اجلاري
من �أجل البحث عن عمل .ومت �إبالغ �أ�سرة ال�ضحية بوفاته الأ�سبوع
املا�ضي .وذكر املوقع ،نق ً
ال عن م�صادر مل يحددها �أن املتوفى مل
يفقد كليته فح�سب ،بل فقد �أع�ضاء �أخ��رى من ج�سده .وتعاين
املك�سيك م��ن م�ستويات مرتفعة م��ن ج��رائ��م ال��ع��ن��ف ،حيث يتم
ت�سجيل ما يقرب من  100جرمية قتل يوميا يف تلك الدولة ،التي
يبلغ تعداد �سكانها  126مليون ن�سمة .وخالل ال�سنوات الأخرية،
واج��ه��ت الع�صابات املحلية ات��ه��ام��ات بالتو�سع يف جم��ال االجتار
بالب�شر والأع�ضاء� ،إىل جانب جتارة املخدرات التقليدية.

جرمية قتل مروعة  ..وال�سبب �أق�ساط
ب��د�أت النيابة العامة امل�صرية ،التحقيق يف واقعة مقتل
�شاب يدعى ع��ادل لطفي ،يعمل مديرا مل�ؤ�س�سة خمت�صة
بتمويل امل�شاريع والقرو�ض يف مركز املنيا ب�صعيد م�صر.
وكان عادل لطفي قد توجه حلل م�شكلة حدثت بني زوج
�إح��دى العميالت وموظفة بامل�ؤ�س�سة يف �شارع الباطنية
بقرية طوخ اخليل مبركز املنيا ،وعندما عاتب زوج هذه
ال�سيدة تفاج�أ بقيام الأخ�ير ب�إح�ضار �سكني من منزله
وطعنه يف قلبه ف�أرداه قتيال .من جانبها� ،أعلنت النيابة
العامة امل�صرية تلقيها بالغا من م�ست�شفى املنيا اجلامعي
يف  24فرباير اجلاري ،بوفاة املجني عليه "عادل لطفي
�إ�سحاق" مدير م�ؤ�س�سة "�أنا امل�صري" مبركز املنيا ،م�صابا
بجرح طعني يف �صدره .وك�شفت حتريات ال�شرطة حدوث
م�����ش��ادة بينه وب�ي�ن �آخ��ري��ن ب�سبب ���س��داد ق�سط �شهري
للم�ؤ�س�سة التي يديرها املجني عليه� ،أ�سفرت عن طعن
املتهم له ب�سكني ،حمدثا �إ�صابته .وقد �أُلقي القب�ض على
املتهم و�أَر�شد عن ال�سكني امل�ستخدم يف اجلرمية .وبا�شرت
النيابة العامة التحقيقات ب�س�ؤال عدد من ال�شهود الذين
ح�����ض��روا امل�����ش��ادة امل�����ش��ار �إل��ي��ه��ا ،م��ن بينهم زوج���ة املتهم،
ف�أجمعت �شهاداتهم على طعن املتهم املجني عليه بال�سكني
على �أثر اخلالف على �سداد الق�سط ال�شهري.

اجلروة املعجزة ..ولدت ب�ستة أ�رجل وذيلني
واجه علماء معجزة علمية بعدما ولدت جروة ب�ستة �أرجل وذيلني،
وجنحت يف البقاء على قيد احلياة ،ح�سب ما نقلت �صحيفة "ذا
�صن " الربيطانية .وقال العاملون يف م�ست�شفى "نيل" البيطري
يف والي���ة �أوك�لاه��وم��ا الأم�يرك��ي��ة" :هذه م��ع��ج��زة� ..أطلقنا على
اجلروة ا�سم �سكيرب" .وذك��روا ،يف تدوينة على �صفحة امل�ست�شفى
يف في�سبوك" :لقد عا�شت لفرتة �أطول مما كنا نعتقد ..مل ي�سبق
لأي جروة يف العامل �أن ولدت يف نف�س الظروف وعا�شت طوال هذه
الفرتة (� 4أيام)".
وتابعوا" :كما تالحظون� ،إنها خمتلفة قليال ..ولدت ب�ستة �أرجل
وذيلني ..تعاين من نوع من اال�ضطرابات والعيوب اخللقية".
و�أو�ضح الأطباء �أن هذا العيب اخللقي ي�سمى "monocephalus
 ،"dipygusمما يعني �أن لديها جتويفا واحدا يف الر�أ�س وال�صدر،
مقابل منطقتني يف احلو�ض و 2من امل�سالك البولية وجهازين
تنا�سليني وذيلني و�أ�شياء �أخرى "..ويعتقد اخل�براء �أن اجلروة
ولدت بهذه الطريقة لأن البوي�ضة امللقحة "حاولت االنق�سام �إىل
تو�أمني يف الرحم لكنها مل تنجح يف ذلك".

جنم �سبايدر مان يواجه
انتقادات ب�سبب ت�شابه �أ�سماء
ي���واج���ه امل��م��ث��ل ال�ب�ري���ط���اين توم
ه���والن���د ال����ذي ي��ج�����س��د �شخ�صية
�سبايدر مان على ال�شا�شة ،عا�صفة
ان���ت���ق���ادات ع��ل��ى ت���وي�ت�ر يف الهند
ب�سبب تعليق �ساخر جت��اه رئي�س
ال����وزراء ال��ه��ن��دي ن��اري��ن��درا مودي
ن�شره م�ستخدم يحمل ا�سمه.
فقد ن�شر امل�����ؤرخ ال�بري��ط��اين توم
ه���والن���د الأرب����ع����اء ت��غ��ري��دة �سخر
فيها م��ن رئي�س ال����وزراء الهندي
ب���ع���د �إط���ل���اق ا����س���م���ه ع���ل���ى م����درج
�ضخم لريا�ضة الكريكت.
وك��ت��ب "�أنا معجب ج��دا بتوا�ضع
م������ودي ال������ذي جت���ل���ى م����ن خالل
�إط���ل��اق ا���س��م��ه ع��ل��ى �أك��ب��ر م���درج
للكريكت يف العامل".
و�أث��ار املن�شور تعليقات غا�ضبة يف
الهند حيث ح�صل التبا�س لدى
ك�ث�ر ب�ي�ن ح�����س��اب امل�������ؤرخ �صاحب
ال��ت��غ��ري��دة وذل���ك ال��ع��ائ��د للممثل
توم هوالند البالغ  24عاما والذي
ج�سد �شخ�صية الرجل العنكبوت
ّ
يف ���س��ل�����س��ل��ة �أف��ل��ام ا�ستوديوهات
مارفل.
وان��ت�����ش��ر و���س��م "قاطعوا �سبايدر
مان" ع��ل��ى ن��ط��اق وا����س���ع يف هذا
ال��ب��ل��د ال��ع��م�لاق ال�����ذي ي��ع��د 1,3
مليار ن�سمة.
وك��ت��ب �أح����د امل�����س��ت��خ��دم�ين "هذه
م�س�ألة داخلية يف الهند� .سنلقنك
در���س��ا ل��ن تن�ساه ط���وال حياتك"،
منهيا ت��غ��ري��دت��ه ب��و���س��م "قاطعوا
�سبايدر مان".

Sunday

تخ�ضع لزراعة كبد عاجلة ب�سبب خامت

طيور حتلق فوق التمثال الذي يحمل عنوان زوجني للفنان الربيطاين �شون هرني عند الفجر يف نيوبججني ،نورثمربالند  ،بريطانيا .رويرتز

تقنية مده�شة تتيح �إعادة �صور املوتى �إىل احلياة

ك�شف موقع علم الأن�ساب  MyHeritageعن �أداة جديدة على الإنرتنت
تدعى ديب نو�ستاجليا ميكنها �أن تبعث احلياة يف ال�صور القدمية لأفراد
الأ�سرة املتوفني .وتتميز هذه الأداة مبقدرتها على حتريك وجه ال�شخ�ص
املوجود يف ال�صورة مع نتائج واقعية ب�شكل ال ي�صدق .و ُتظهر الأمثلة التي
قدمها موقع ماي هرييتيج �شخ�صيات تاريخية ،مبا يف ذلك امللكة فيكتوريا
ومارك توين وفلورن�س نايتنجيل ،وهي تنب�ض باحلياة.
وبح�سب املوقع ف�إن التقنية تعطي التاريخ منظوراً جديداً من خالل �إنتاج
ت�صور افرتا�ضي للطريقة التي ميكن بها للأ�شخا�ص يف ال�صور ،النظر
وحتريك ر�ؤو�سهم.
مت تطوير الأداة من قبل باحثني يف �شركة “دي �آي دي” املتخ�ص�صة يف
�إعادة متثيل الفيديو با�ستخدام التعلم العميق.
ميكن لأي �شخ�ص ا�ستخدام الأداة امل��وج��ودة على �صفحة ال��وي��ب "ديب
نو�ستاجليا" عن طريق حتميل ال�صورة ،بعد �إن�شاء ح�ساب على موقع "ماي
هرييتيج".
وتتيح الأداة اجلديدة لنا ر�ؤية وجوه �أ�سالفنا املحبوبني وهي تنب�ض باحلياة
يف حماكاة فيديو ُتظهر كيف كان من املمكن �أن يكون �أ�صحاب ال�صور يف
الواقع ،وتوفر طريقة جديدة عميقة للتوا�صل مع تاريخ عائلتنا.

تعليق عمل مذيع بقناة فوك�س بعد تغريدة م�سيئة

علقت قناة فوك�س  5الإخبارية ،الإقليمية املخ�ص�صة للعا�صمة وا�شنطن
وحميطها ،عمل �أح��د مذيعيها ،بعد تغريدة قال فيها �إن��ه منزعج من �أن
"الأ�شخا�ص البدناء من جميع الأعمار يح�صلون على �أولوية قبل جميع
العاملني الأ�سا�سيني" ،لتلقي اللقاح امل�ضاد لكوفيد.-19
وكتب بليك م��اك��وي ،مذيع قناة "فوك�س  ،"5على تويرت" :عندما بقي
معظم النا�س يف املنازل ،كنا نذهب �إىل العمل يوميا يف مار�س و�أبريل ومايو
وك��ل ي��وم منذ �أن و�ضعنا �أنف�سنا و�أحباءنا يف خطر" ،داعيا �إىل "تطعيم
جميع العاملني الأ�سا�سيني ،ثم البدناء".
وعقب التغريدة� ،أكد متحدث با�سم "فوك�س  "5ملجلة "بيبول"� ،أن تعليق
ماكوي عن العمل ،مت ب�سبب ما ن�شره" ،يف انتظار مزيد من املراجعة".
وغ���رد م��اك��وي اع���ت���ذارا يف وق���ت الح���ق م��ن ذل���ك ال��ي��وم ،ق��ائ�لا �إن���ه حذف
التغريدة التي كانت "م�سيئة ،وغري ح�سا�سة".
غري �أن مغردين كرث� ،شككوا مب�صداقية ماكوي ،بعد رده على �أحد املعلقني،
ب�أنه �ألغى التغريدة "ب�صراحة ،لأنه ’من لديه الوقت للتجادل مع الغرباء
على الإنرتنت؟‘" وكانت العا�صمة الأمريكية وا�شنطن قد فتحت م�ؤخرا
باب التطعيمات للحوامل ،والذين يعانون من حاالت مر�ضية �سابقة ،ومن
يعانون من نق�ص املناعة ،والذين يعانون من البدانة ولديهم م�ؤ�شر كتلة

ترميم لوحة عن م�صر يف مدينة بومبي الإيطالية
متكن م��وق��ع بومبي الأث���ري جنوبي �إيطاليا
من ترميم لوحة عمالقة الأبعاد حتمل ر�سوماً
ورم��وزاً م�صرية مثل حيوانات و�سكان منطقة
دل��ت��ا ال��ن��ي��ل ،ك��ان��ت مب��ن��زل �أح����د ق�����ض��اة روما
القدمية.
و�أو�ضح املوقع الأثري يف بيان �أن هذه العملية
ك��ان��ت "معقدة للغاية" ،ح��ي��ث مت تنظيفها
و�إع��ادة �إ�ضفاء اللم�سات الت�صويرية والألوان
با�ستخدام الليزر وترميم الر�سم و�إنقاذه من
الرطوبة.
وي�����ص��ور ال��ر���س��م ،ال���ذي ا���س�ترد �أل���وان���ه احلية
وينق�سم �إىل ج��زئ�ين وا���ض��ح�ين ،وق��ائ��ع �صيد
وع��ن��ا���ص��ر م�����ص��ري��ة ���ص��م��ي��م��ة "والتي كانت
ت�ستخدم يف التزيني بحدائق بومبي .ويتكون
ال��ر���س��م م��ن ل��وح��ت�ين �إح��داه��م��ا �أك��ب�ر حجماً،
تزين اجلدار اخللفي حلديقة املنزل بحيوانات
برية لل�صيد �أثناء حتركها .ويوجد ر�سم �آخر
"يت�ضمن م�شاهد من الطبيعة امل�صرية وعدد
من الأ�شخا�ص" وكذلك بع�ض من احليوانات
"من دلتا النيل" ت�شغل اجلدران اخللفية.

خ�ضعت امر�أة �أمريكية من مدينة نيويورك لعملية زرع
كبد عاجلة بعدما �أ�صيبت بعدوى فريو�سية من ثقب
خامت كانت قد و�ضعته يف �أنفها يف عيد ال�شكر.
ذكرت �شبكة �سي بي �إ�س نيويورك يوم اخلمي�س �أن دانا
�سميث ،املقيمة يف منطقة ك��وي��ن��ز مب��دي��ن��ة نيويورك،
تعر�ضت لعدوى جرثومية بعدما ثقبت �أنفها وو�ضعت
حلقة فيه .بعد حوايل �شهر من عملية ثقب الأنف ،بد�أت
�سميث تعاين من �آالم يف املعدة لكنها ت��رددت يف الذهاب
�إىل امل�ست�شفى ب�سبب جائحة كورونا.

خبري :عالمات م�ؤكدة على �إ�صابة الكبد بالتلف

تعترب �أمرا�ض الكبد من �أك�ثر الأم��را���ض �شيوعاً
يف ع�صرنا احل���ايل ،وال��ت��ي يبلغ ع��دده��ا �أك�ثر من
 100نوع خمتلف ،ومن املهم التعرف على عوامل
اخلطر التي ت����ؤدي �إىل تلف الكبد املبكر وطلب
امل�شورة الطبية يف الوقت املنا�سب.
فيما يلي عالمات م�ؤكدة للإ�صابة بتلف الكبد،
وف��ق م��ا �أورد الطبيب �ستيفن �إي���ه ه��اري�����س��ون يف
حديث له مع موقع "�إم �إ�س �إن" الإلكرتوين:
داء ال�سكري :داء ال�سكر هو حالة �صحية مرتبطة
ب�����ش��ك��ل ���ش��ائ��ع ب����أم���را����ض ال��ك��ب��د ،وف��� ًق���ا للدكتور
هاري�سون .ميكن �أن ت�ؤدي عدم قدرة اجل�سم على
التحكم يف ن�سبة ال�سكر يف ال��دم �إىل ارتفاع ن�سبة
ال�سكر يف ال��دم ،ل��ذا �إذا الحظت ارتفاعاً م�ستمراً
يف ن�سبة ال�سكر يف الدم فقد يكون هذا دلي ً
ال على
وجود �إ�صابة كبدية لديك.
ال�سمنة :ال�سمنة �أو زي��ادة ال��وزن هي �سمة �أخرى
ُ
�شائعة للفرد ال��ذي يعاين من تلف الكبد .وف ًقا
مل��راك��ز ال�سيطرة على الأم��را���ض وال��وق��اي��ة منها
( ،)CDCيعاين �أك�ثر من  42٪من الأمريكيني

ليدي غاغا ت�ستعيد كلبيها امل�سروقني

ت�سلمت ال�شرطة كلبي املغنية الأمريكية ليدي جاجا امل�سروقني ،و�س ّلمتهما
ملمثلني ع��ن مغنية ال��ب��وب ال�����ش��ه�يرة .ك��ان ال��ك��ل��ب��ان ،وه��م��ا م��ن ن��وع البولدوج،
قد تعر�ضا لعملية خطف عنيفة يف هوليوود �أف�ضت �إىل �إ�صابة امل�س�ؤول عن
االعتناء بهما بر�صا�صة يف ال�صدر .وي���أت��ي ت�سليم الكلبني كوجي وجو�ستاف
بعد �ساعات من منا�شدة �أطلقتها جاجا عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي طلبا
"لعمل اخلري" ب�إعادة الكلبني اللذين ُ�سرقا بينما كانت ت�صور فيلما يف روما.
وقال مايك لوبيز املتحدث با�سم �إدارة �شرطة لو�س اجنلي�س �إن امر�أة مل تك�شف
ال�سلطات عن هويتها �سلمت الكلبني �ساملني �إىل مركز �شرطة ،م�ضيفا �أن ممثلني
عن جاجا ت�سلموهما .و�أ�ضاف �أنه مل يت�سن القب�ض على رجلني يُ�شتبه ب�أنهما
�سرقا الكلبني حتت تهديد ال�سالح من راي��ان في�شر ( 30عاما) امل�س�ؤول عن
مت�شيتهما .ويف ر�سالة ن�شرتها على ح�سابيها على تويرت و�إن�ستجرام قالت جاجا
�إن "قلبها منفطر" ل�سرقة الكلبني بعنف وتعهدت بتقدمي مكاف�أة � 500ألف
دوالر ملن يعيدهما �ساملني� ،سواء من ا�شرتاهما �أو عرث عليهما.

م��ن ال�سمنة امل��ف��رط��ة ،مم��ا يعني �أن م�ؤ�شر كتلة
اجل�سم لديهم يزيد عن .30
ارتفاع �ضغط الدم :ي�شري ارتفاع �ضغط الدم �إىل
�أن قوة �ضغط الدم على املدى الطويل �ضد جدران
���اف ل��درج��ة �أن��ه��ا قد
ال�����ش��راي�ين مرتفعة ب�شكل ك ٍ
ت�سبب يف النهاية م�شاكل �صحية ،مثل �أمرا�ض
ال��ق��ل��ب ،وف��� ًق���ا مل��اي��و ك��ل��ي��ن��ك .وب��ح�����س��ب الدكتور
هاري�سون ،ف�إن ارتفاع �ضغط الدم يعترب واحداً من
ثالث حاالت رئي�سية مرتبطة ب�أمرا�ض الكبد.
مر�ض ال�شواك الأ���س��ود :غال ًبا ما يتجلى مر�ض
الكبد �سرير ًيا يف جمموعة متنوعة من الأمرا�ض
اجللدية� .أحدها هو ال�شواك الأ�سود ،الذي ي�صفه
ال��دك��ت��ور ه��اري�����س��ون ب���أن��ه "احمرار اجل��ل��د حول
الرقبة".
ت��و���س��ع ال�����ش��ع�يرات ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي :م���ن الأع���را����ض
اجللدية الأخرى التي تدل على تلف الكبد ،ح�سب
دك��ت��ور ه��اري�����س��ون ،ت��و���س��ع ال�����ش��ع�يرات العنكبوتي
الذي يظهر على �شكل خطوط حمراء جديدة على
الوجه والرقبة.

حافلة ذاتية القيادة
يف ملقة الإ�سبانية
ب���د�أت حافلة ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة جتوب
���ش��وارع ملقة بجنوب �إ�سبانيا وهو
م�شروع و ُِ�ص َف ب�أنه الأول من نوعه
يف �أوروب����ا .و ُو���ض��ع��ت ه��ذه احلافلة
يف اخل���دم���ة �أم�������س ال�����س��ب��ت ،وهي
كهربائية بالكامل وم���ز ّودة �أجهزة
ا�ست�شعار وك���ام�ي�رات ،وت��ن��ف��ذ �ستّ
رح��ل�ات ي��وم��ي��اً م�����س��اف��ة ك��� ّل منها
ث��م��ان��ي��ة ك���ي���ل���وم�ت�رات ب�ي�ن امليناء
وو�سط املدينة الأندل�سية .و�أو�ضح
راف���اي���ي���ل دورب������ان ك���ارم���ون���ا مدير
الق�سم اجلنوبي يف �شركة "�أفانزا"
التي تتوىل �إدارة الكون�سور�سيوم
امل�س�ؤول عن امل�شروع� ،أن "احلافلة
تعرف يف ك��ل الأوق����ات مكانها وما
حولها" .وا���ض��اف لوكالة فران�س
ب���ر����س �أن م���ن �أب������رز خ�صائ�صها
قدرتها على "التفاعل مع �إ�شارات
املرور" امل�����������زودة ه�����ي الأخ��������رى
�أجهزة ا�ست�شعار ت�شري �إىل توقيت
حت��ول��ه��ا �إىل ال���ل���ون الأح���م���ر .ويف
احلافلة �أي�ضاً نظام يعمل بالذكاء
اال�صطناعي مي ّكنها م��ن حت�سني
"قراراتها" ا�ستناداً على البيانات
امل�سجلة على طول م�سارها .وت�شبه
ه��ذه املركبة التي �صممتها �شركة
"�إيريزار" الإ���س��ب��ان��ي��ة �أي حافلة
تقليدية خم�ص�صة للمدن ،ويبلغ
طولها  12م�تراً وميكن �أن حتمل
 60راك��ب��اً .ويف �أوروب����ا راه��ن��اًَ عدد
م��ن امل�شاريع التجريبية الأخرى
ملركبات ذاتية القيادة ،كما يف فرن�سا
�أو �إ�ستونيا على �سبيل املثال ،لكنها
ال تتعلق بحافالت مدن ذات حجم
تقليدي ُت�سيرّ يف ���ش��وارع مفتوحة
�أمام املركبات الأخرى.

