
   

�أجرت 252,243 فح�صا ك�صفت عن 2,084 �إ�صابة
»ال�شحة« تعلن �شفاء 2,210 حاالت جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

  متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد - 19 واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 252,243 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات 
اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�سية   24 ال��� 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س وتو�سيع نطاق الفحو�سات 
جديدة  اإ�سابة  حالة   2,084 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على 
حاالت  وجميعها  خمتلفة,  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
جمموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة,  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة 

احلاالت امل�سجلة 468,023 حالة.            )التفا�سيل �س2(

  ت�شليم الكتب املدر�شية للف�شل الدرا�شي الثالث قبل رم�شان
 •• دبي - حم�شن را�شد

تبداأ موؤ�س�سة االإمارات للتعليم املدر�سي )تعليم(, خطة لت�سليم الكتب 
الدرا�سية للف�سل الدرا�سي الثالث قبل بداية �سهر رم�سان املبارك, 
حيث طلبت من اإدارات املدار�س, ت�سكيل فريق لال�ستالم وفق جدول 
حددته للمدار�س واأبلغته بها خالل الفرتة من اليوم االأحد 4 اأبريل, 

وحتى يوم 12 من نف�س ال�سهر.
واأكدت املوؤ�س�سة اأنها توا�سلت مع اإدارات جميع املدار�س من قبل مركز 
خدمة العمالء اخلا�س بق�سم التوزيع للتاأكيد على تواجد املخولني 
باال�ستالم خالل اأوقات حمددة, من ال�ساعة التا�سعة �سباحاً وحتى 
كذلك  فريق,  لكل  املعتمدة  التواريخ  ووف��ق  ظ��ه��راً,  الثانية  ال�ساعة 

التن�سيق على االإبالغ باملدار�س التي تعذر التوا�سل معهم.
)التفا�سيل �س5(

طراد ومدمرة �سواريخ موجهة يبحران خلف حاملة الطائرات )CVN 69( اأثناء عبور قناة ال�سوي�س )رويرتز(

اوربان و�سالفيني... مناف�سة �سامتة

فران�سي�س 90 عاًما , يتلقى جرعة من لقاح فايزر يف �سالة ريا�سية, غرب فرن�سا.)ا ف ب(

رجال االأمن يعاينون موقع اإطالق النار يف مدينة ويلمنغتون بوالية نورث كارولينا

الرئي�س اللبناين يدعو لت�شمية الفا�شدين بو�شوح
•• بريوت-وكاالت:

ت�سمية  اإىل  ال�سبت  اأم�����س  ع��ون  مي�سال  العماد  اللبناين  الرئي�س  دع��ا 
الفا�سدين بو�سوح كخطوة اأوىل يف حماربة الف�ساد.

وقال عون , يف تغريدة عرب ح�سابه على موقع تويرت اأم�س, اإن اأول خطوة 
يف حماربة الف�ساد هي يف ت�سمية الفا�سدين واالإ�سارة اإليهم بو�سوح.

جتهيل  الأن��ه  الفا�سدين  م�سلحة  يف  ي�سّب  التهمة  تعميم  اأن  واع��ت��رب   
للفا�سد احلقيقي وت�سليل �سريح للراأي العام.

ي��ذك��ر اأن جم��م��وع��ة م���ن االأزم������ات ت��ت��ح��ك��م يف ال���واق���ع ال��ل��ب��ن��اين على 
ويرجع   واالجتماعية,  وال�سيا�سية  واالقت�سادية  املالية  ال�سعد  كافة 
منذ  املتحكمة  الف�ساد  منظومة  اإىل  االأزم���ات  تلك  اأ�سباب  اللبنانيون 

ع�سرات ال�سنني.
وكان رئي�س حكومة ت�سريف االأعمال ح�سان دياب قد اأعلن , يف كلمة له 

يف اآب اغ�سط�س  املا�سي , اأن منطومة الف�ساد اأكرب من الدولة.
الثالثاء  وحتى  ال�سبت  اأم�س  من  اعتباراً  لبنان  ب��داأ   , اأخ��رى  جهة  من 
املقبل, اإغالقاً �ساماًل لتجنب انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد خالل عيد 
الف�سح, ما يجعله البلد الوحيد يف املنطقة الذي يفر�س هذه االإجراءات 

خالل فرتة االأعياد.
املواطنني  على  يجب  ال�سبت  �سباح  من  االأوىل  ال�ساعات  من  واعتباراً 
الذين  الطارئة  اأ�سحاب احلاالت  با�ستثناء  البقاء يف منازلهم  لبنان  يف 
�سيكون عليهم طلب ت�سريح خا�س للخروج, وكذلك العاملني يف بع�س 

القطاعات مثل ال�سيد والزراعة وال�سيدلة ومتاجر البقالة.
وت�سمح ال�سلطات باإقامة ال�سلوات يف دور العبادة بعد احل�سول على اإذن 

تنقل طاملا ال تتجاوز ال�سعة %30 ويتم تطبيق االإجراءات الوقائية.
وكان لبنان, الذي يعتنق اأكرث من %35 من �سكانه امل�سيحية, قد �سجل 
ارتفاعاً كبرياً يف االإ�سابات بفريو�س كورونا بعد االحتفاالت بعيد امليالد 

مما دفع ال�سلطات بعدها لفر�س اإغالقاً طوياًل.
وحذر مدير م�ست�سفى رفيق احلريري فرا�س االأبي�س, اليوم عرب ح�سابه 
على �سبكة تويرت من ا�ستمرار ارتفاع االإ�سابات بكورونا, رغم اأن دخول 
املر�سى اإىل وحدات العناية املركزة تراجع جزئياً ب�سبب تطعيم من هم 

اأكرب من 75 عاماً �سد كوفيد19-.

حممد بن را�سد خالل اإطالقه اال�سرتاتيجية )وام(

�أطلق برناجما ��صرت�تيجيا لتحويل دبي �إىل عا�صمة لالقت�صاد �لإبد�عي يف �لعامل

حممد بن را�شد: االإبداع جزء من اقت�شادنا ومن جودة حياتنا وحمرك رئي�شي مل�شتقبل بالدنا
•• دبي- وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلق 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" اأم�س ا�سرتاتيجية 
القطاع  م�ساهمة  م�ساعفة  ت�ستهدف  التي  االإبداعي  لالقت�ساد  دبي 
االإبداعي يف الناجت املحلي االإجمايل الإمارة دبي من 2.6 % يف نهاية 
2025.تت�سمن هذه اال�سرتاتيجية  عام  بحلول   5% اإىل   2020
ال���الزم���ة لنمو  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  امل��ب��ت��ك��رة تهيئة 
وازده��ار القطاع االإبداعي يف دبي, وزي��ادة جاذبية االإم��ارة للمبدعني 
وامل�ستثمرين ورواد االأعمال, وكذلك لال�ستثمارات املحلية واالإقليمية 

اإىل عا�سمة  االإبداعي, مبا ي�سهم يف حتويل دبي  القطاع  والعاملية يف 
ل�ساحب  اال�ست�سرافية  للروؤية  ترجمة  االإب��داع��ي,  لالقت�ساد  عاملية 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم, وتنفيذا خلطة دبي 2021 
اإم��ارة دبي الريادية كمركز عاملي يف  اإىل االرتقاء مبكانة  التي تطمح 
باأن  وامل���ال واالأع��م��ال, علما  ذل��ك االقت�ساد  امل��ج��االت مب��ا يف  خمتلف 
خطة دبي 2021 تنظر اإىل م�ستقبل االإمارة من خالل منظور �سامل 
ل�سمان خلق جمتمع ال�سعادة وحتقيق تطلعات وطموحات املواطنني 
واملقيمني.ويغطي مفهوم االقت�ساد االإبداعي جماالت وا�سعة ومتنوعة 
ت�سمل �سناعة الن�سر والكتب واالإعالم املرئي وامل�سموع واملطبوع, مرورا 
بال�سينما, واملو�سيقى, والفيديو.                              التفا�سيل )�س2(

كافة ال�شفن املنتظرة يف قناة ال�شوي�س تكمل العبور
•• القاهرة - وكاالت:

ال�سوي�س,  قناة  هيئة  رئي�س  اأعلن 
الفريق اأ�سامة ربيع, اأم�س ال�سبت, 
اكتمال عبور كافة ال�سفن املنتظرة 
يف امل��ج��رى امل��الح��ي ل��ل��ق��ن��اة, منذ 
وقوع حادث جنوح �سفينة احلاويات 

البنمية العمالقة اإيفر غيفن.
واأ�سار الفريق ربيع اإىل اأن اإجمايل 
مبنطقة  امل��ن��ت��ظ��رة  ال�سفن  اأع����داد 
واملدخلني  ال����ك����ربى  ال���ب���ح���ريات 
ال�����س��م��ايل واجل��ن��وب��ي ل��ل��ق��ن��اة منذ 
ال�سفينة  ج����ن����وح  ح�������ادث  وق�������وع 
البنمية بلغ 422 �سفينة باإجمايل 
حموالت �سافية قدرها 26 مليون 

طن.
واأكد الفريق اأ�سامة ربيع, اأن جناح 
الهيئة يف عبور مثل هذا العدد من 
يف  ال�سخمة  واحل��م��والت  ال�سفن 
جديدا  اإجن����ازا  ي��ع��د  قيا�سي  وق���ت 
اإدارة  ع��ل��ى  الهيئة  ل��ق��درة  ي�����س��اف 
امل���واق���ف ال��ط��ارئ��ة وال��ت��ع��ام��ل مع 

االأزمات.
التقارير  اأن  الهيئة  رئي�س  واأو�سح 
املالحية ت�سجل, يوم ال�سبت, عبور 

بالقناة,  امل��الح��ة  ح��رك��ة  و�سجلت 
�سفينة   85 ع���ب���ور  ال�����س��ب��ت,  ي����وم 
قدرها  �سافية  حموالت  باإجمايل 

طن. مليون   2.4
واالث����ن����ني امل���ا����س���ي, ان��ت��ه��ت اأزم����ة 
ال�����س��ف��ي��ن��ة اجل���ان���ح���ة, ال��ت��ي دامت 
ال�سفن  بع�س  ظلت  فيما  اأي���ام,   6
العالقة تنتظر عبور املجرى املائي 

احليوي.
هيئة  رئي�س  ق��ال  �سابق,  وق��ت  ويف 
تدر�س  الهيئة  اإن  ال�سوي�س,  قناة 
ت��و���س��ي��ع امل����ج����رى امل����الح����ي, بعد 
غيفن  اإي��ف��ر  �سفينة  ج��ن��وح  ح���ادث 

العمالقة.
م���ا ن�سرت  رب���ي���ع, وف����ق  واأ�����س����اف 
يف  ال��ق��اه��ري��ة,  ال�����س��روق  �سحيفة 
قناة  خطط  ب�ساأن  �سوؤال  على  رده 
املالحي,  املمر  لتطوير  ال�سوي�س 
القناة  تو�سيع  درا���س��ة  ي��ج��ري  اأن���ه 
ال�سفينة, موؤكًدا  بعد حادث جنوح 
يف الوقت نف�سه اأنها لي�ست بحاجة 

اإىل زيادة عمقها.
اأن عمق القناة ي�سل  واأو�سح ربيع 
24 مرًتا,  اإىل  ال��وق��ت احل���ايل  يف 

اأي ما يعادل 66 قدًما.

ال�سفن  م���ن  االأخ������رية  امل��ج��م��وع��ة 
املنتظرة منذ احلادث وعددها 61 

�سفينة.
اأي�سا  ت�ستقبل  ال��ق��ن��اة  اأن  واأردف 
ال�سفن  م��ن  ج��دي��دة  �سفينة   24
ال��ت��ي ت��رغ��ب يف ع��ب��ور ال��ق��ن��اة بعد 

لي�سل  بها,  املالحة  حركة  انتظام 
يوم  العابرة  ال�سفن  ع��دد  اإج��م��ايل 

ال�سبت, 85 �سفينة.
و�����س����دد رئ���ي�������س ال��ه��ي��ئ��ة ع���ل���ى اأن 
عبور  ل�سمان  ي��ت��وق��ف  مل  ال��ع��م��ل 
املجرى  يف  املنتظرة  ال�سفن  ك��اف��ة 

امل��الح��ي وا���س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات عبور 
�سفن جديدة.

اإدارة  واأ����س���اد ب��ج��ه��ود ك��اف��ة رج���ال 
ال��ت��ح��رك��ات وامل��ر���س��دي��ن ودوره����م 
انتظام  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  ال���ب���ارز 

حركة املالحة يف قناة ال�سوي�س.

�أوربان, �صالفيني, مور�فيكي:

االحتاد االوروبي: ال�شعبويون يف حتالف �شوري جديد!

بعد حادثة �لكابيتول
قتلى وجرحى باإطالق نار يف نورث كارولينا

�إ�صابات كورونا �لعاملية تتجاوز 130 مليونًا
اإعطاء 629 مليون جرعة لقاح يف العامل

•• عوا�شم-وكاالت:

ك�سفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومربغ لالأنباء اأم�س ال�سبت, 
عن اإعطاء 628.9 مليون جرعة من لقاح م�ساد ملر�س كوفيد -19 الذي 

ي�سببه فريو�س كورونا على م�ستوى العامل حتى االآن.
ويف جميع اأنحاء العامل, يقدر معدل التطعيم االأخري بنحو 15.8 مليون 

جرعة يف اليوم على اأ�سا�س البيانات املعلن عنها, ومبتو�سط 7 اأيام.
هذا وجتاوز عدد حاالت االإ�سابة بفريو�س كورونا يف خمتلف اأنحاء العامل 
اإقليم  االإ�سابة يف  يف حاالت  ارتفاعاً  ال�سني  وتواجه  مليون حالة.   130
"يونان", بينما �سهدت كوريا اجلنوبية اأكرث من 500 حالة اإ�سابة لليوم 

الرابع على التوايل, ح�سب وكالة "بلومربج" لالأنباء اأم�س ال�سبت.
اإ�سابة رئي�س االرجنتني, الربتو فرنانديز بفريو�س  واأظهرت االختبارات 

كورونا, بعد اخل�سوع لفح�س اأويل للم�ست�سد الإ�سابته باحلمى.
واحدة  جرعة  املتحدة  ال��والي��ات  يف  �سخ�س  مليون  مئة  م��ن  اأك��رث  وتلقى 
ال�سيطرة  م��راك��ز  وذك���رت  ك��ورون��ا,  لفريو�س  م�ساد  لقاح  م��ن  االأق���ل  على 
اأن ي�ستاأنف امل�سافرون, الذين مت  اأنه ميكن  على االأمرا�س والوقاية منها 

تطعيمهم ب�سكل كامل رحالت ال�سفر الرتفيهية يف البالد.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

منتقديهم,  م��ن  للعديد  بالن�سبة 
الب�سعني":  "ع�سابة  ي�سكلون  اإنهم 
حلقوق  ب�������س���را����س���ة  م���ن���اه�������س���ون 
ومهاجرين,  مثليني  من  االأقليات 
وملبادئ الدميقراطية, وللمفو�سية 
االأوروب����ي����ة. و���س��ع رئ��ي�����س ال����وزراء 
ورئي�س  اأورب������ان,  ف��ي��ك��ت��ور  امل��ج��ري 
الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي, 
ماتيو  االإي��ط��ايل  الرابطة  ورئي�س 
قاري  لتحالف  االأ���س�����س  �سالفيني, 
مي��ي��ن��ي رادي�����ك�����ايل ج���دي���د خالل 
يوم  كربى  احتفالية  �سهد  اجتماع 
بوداب�ست.  يف  اأب��ري��ل,   1 اخلمي�س 
اأمام الكامريات باالجتماع  ووعدوا 
اأخرى ال�سهر املقبل يف وار�سو  مرة 
اخلطوة  اإن��ه��ا  حت��ال��ف��ه��م.  لتعميق 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ع��ل��ى حادثة  ���س��اع��ات  مل مت�����سِ 
الكابيتول يف وا�سنطن, حتى اأفيد 
اأم�س ال�سبت باإطالق نار يف والية 
نورث كارولينا, ما اأدى اإىل وقوع 

عدد من القتلى واجلرحى.
يف التفا�سيل, لقي ما ال يقل عن 
واأ�سيب  م�سرعهم,  اأ�سخا�س   3
لياًل  ن��ار  اإط��الق  اإث��ر  اآخ��رون   4
بوالية  وي��ل��م��ن��غ��ت��ون  م��دي��ن��ة  يف 

نورث كارولينا.
وقال املالزم ليزيل ايرفينغ, من 
ما  بح�سب  ويلمنغتون,  ���س��رط��ة 
 ,ABC News �سبكة  نقلت 
اأو�ساع  ع��ن  ح��ال��ي��ا  م��ع��ل��وم��ات  ال 
فرق  اأن  اأ����س���اف  امل�����س��اب��ني.ك��م��ا 
التحقيق ال تزال ت�ستطلع ملعرفة 
ت��ف��ا���س��ي��ل احل������ادث, م�����س��ي��ف��اً اأن 
�ستن�سر  امل��ع��ل��وم��ات  م���ن  م���زي���داً 
ن��ق��ل��ت حمطة  الح���ق���ا.ب���دوره���ا, 
ويلمنتغون  مب��ن��ط��ق��ة  حم��ل��ي��ة 
عن  �سي",  ب��ي  "اإن  ل�سبكة  تابعة 
ويليامز,  دوين  ال�سرطة,  رئي�س 
االأق��ل قتلوا  اأ�سخا�س على   3 اأن 

مًعا, رحب  االأوىل يف طريق طويل 
الزعيم املجري.

هذا  ����س���ي���اأخ���ذه���م  م�����دى  اأي  اإىل 
امل�������س���روع؟ ب��ع��د ان�����س��ح��اب��ه امل����دوي 
ال�سعب  ح���زب  م��ن  امل��ا���س��ي  ال�سهر 

االأوروبي القوي, دعا فيكتور اأوربان 
اليمينية  احل��رك��ات  جتتمع  ان  اإىل 
ج��دي��دة يف  راي��ة  الراديكالية حت��ت 

بروك�سل. 
)التفا�سيل �س14(

واأ�سيب 4 اآخرون.
وتابع اأن احلادث وقع بداخل اأحد 
املنازل الذي كانت تقام فيه حفلة, 
معروف  غ��ري  ال���داف���ع  اأن  مبينا 
حتى االآن, ولكنه اأكد اأن ال�سرطة 
ال ت�ست�سعر خطرا على العامة يف 
اللحظة الراهنة, ويجري العمل 
وفق   , بهم  امل�ستبه  على  للتعرف 

تعبريه.
ي�سار اإىل اأن هذا الهجوم قد وقع 
ب��ع��د ���س��اع��ات م��ن اإع����الن �سرطة 
م��ب��ن��ى ال��ك��ون��غ��ر���س االأم����ريك����ي, 

اندفع  �سائقا  اأن  اجلمعة,  م�ساء 
االأمر  اأف���راده���ا,  ���س��وب  ب�سيارته 
�سرطي  مب��ق��ت��ل  ت�����س��ب��ب  ال������ذي 
اإىل رفع  اأدى  اآخ���ر, كما  واإ���س��اب��ة 
التاأهب يف حميط جممع  درج��ة 

ي�سم الكابيتول وبنايات اأخرى.
وا�سنطن,  ���س��رط��ة  رئ��ي�����س  واأك����د 
وفقا  اأن��ه  حينها,  كونتي,  روب��رت 
ل��ب��ي��ان��ات اأول����ي����ة, ف�����اإن احل����ادث 
تفتي�س  ن��ق��اط  اإح���دى  وق��ع عند 
له  ع��الق��ة  وال  ال��ك��اب��ي��ت��ول  مبنى 

باالإرهاب.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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اإجنازات متميزة لـ »الوطني 
الحتادي« خالل الربع الأول من العام

اأخبار الإمارات

النتخابات الفل�سطينية 
تعمق النق�سام

عربي ودويل

رمال ال�سحراء العربية 
تقهر ثلوج اأوروبا 

الفجر الريا�سي

االإمارات االأوىل عربيا واإقليميا والـ15 عامليا يف موؤ�شر 
»كريين« للثقة يف اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر خالل 2021

•• اأبوظبي -وام:

حلت دولة االإمارات العربية املتحدة يف املرتبة االأوىل عربياً واإقليمياً واخلام�سة ع�سرة عاملياً يف 
املوؤ�سر كريين للثقة يف اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر للعام اجلاري 2021, متقدمة 4 مراتب 
الكربى  العاملية  االقت�سادات  من  عدد  على  بذلك  ومتفوقة   ,2020 املا�سي  بالعام  مقارنة 
وايرلندا  وال��دمن��ارك  والربتغال  وا�سرتاليا  �سنغافورا  مثل  للموؤ�سر  العام  الرتتيب  �سمن 
امل�ستثمرين  ثقة  ارتفاع  ك��ريين,  موؤ�سر  االإم��ارات يف  دول��ة  تقدم  ويعك�س  وفنلندا.  والربازيل 
الواعدة و�سرعة تعافية  الدولة وفر�س منوه  باقت�ساد  التنفيذيني  وامل��دراء  ومدراء االعمال 
من تداعيات اأزمة "كوفيد 19", حيث جاءت من بني 5 دول حققت ثقة اأعلى مقارنة بالعام 
2020 وهي: الرنويج, النم�سا, الربتغال, الدمنارك, ذلك يف الوقت الذي تراجعت  املا�سي 
الدكتور ثاين بن  واأك��د معايل  العظمى.  ال��دول  للعديد من  العاملية  باالقت�سادات  الثقة  فيه 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية اأن حتقيق دولة االإمارات املركز االأول عربياً و15 
عاملياً على موؤ�سر كريين للثقة يف اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر للعام اجلاري, هو اإجناز جديد 

ي�ساف اإىل االإجنازات املتعددة واملتتالية التي حتققها دولة االإمارات.    )التفا�سيل �س26(

ل يكتفي بالتقاط �ل�صور:
ماذا عن املاي�شرتو دونالد ترامب اليوم؟

•• الفجر -بريينجري فينوت –ترجمة خرية ال�شيباين

بخ�سائر  الرئا�سة  ترامب عن  دونالد  تخلي  �سهرين منذ  اأك��رث من  مّر 
اأربع �سنوات يف املن�سب, والكثري من االأخطاء الفادحة,  و�سو�ساء. بعد 
والتبّجح اأف�سح املجال الإدارة بايدن التي كانت هادئة اىل درجة اأنها تبدو 

مملة تقريًبا, با�ستثناء بع�س م�ساكل الهجرة ال�سغرية.
يبدو  كيف  املتحدة؟  للواليات  واالأربعني  اخلام�س  الرئي�س  اأ�سبح  ماذا 

التقاعد الذهبي )احلتمي( للطامح ال�سابق اىل ان يكون ديكتاتورا؟
املرور  ودون  م��ا,  حد  اإىل  متكتمة  بطريقة  االأبي�س  البيت  م��غ��ادرة  بعد 
جمّمعها  يف  حقائبها  ت��رام��ب  عائلة  و�سعت  خلفه,  تن�سيب  مبحطة 
اخل��ا���س يف م���ارا الغ��و ب��والي��ة ف��ل��وري��دا, وال���ذي ك���ادوا ان ي��ط��ردوا منه 
تقريًبا. يف الواقع, تن�س لوائح النادي منذ ما يقرب من ثالثني عاًما, 
على اأنه ال ميكن الأي �سخ�س اأن يعي�س ب�سكل دائم يف مارا الغو, وال حتى 

رئي�س �سابق للواليات املتحدة.                      )التفا�سيل �س13(

احلوثيون يرمون مهاجرين اأفارقة بقنابل حارقة 
•• �شنعاء-وكاالت:

العا�سمة �سنعاء يف  التي �سهدتها  املروعة  �سهر على اجلرمية  مل مي�س 
قيام  اإثر  املهاجرين  املئات من  راح �سحيتها  والتي  املا�سي  مار�س  اآذار   7
قوات حوثية برمي قنابل حارقة عليهم داخل مركز احتجاز, حتى ك�سفت 
م�سادر حملية, ال�سبت, قيام امللي�سيا بتنفيذ حملة اختطافات وا�سعة بحق 
مهاجرين اأفارقة يف �سوارع العا�سمة �سنعاء, دون اأ�سباب وا�سحة. وك�سفت 
م�سادر العربية- احلدث, ال�سبت, اأن م�سلحي احلوثيني اختطفوا خالل 
اإفريقياً من �سوارع �سنعاء, من  220 الجئاً  ال�ساعات املا�سية, اأكرث من 
جهة  اإىل  واقتادتهم  ام��راأة   55 بينهم  املتحدة,  االأمم  مكتب  مبنى  اأم��ام 

يف  نتواجد  الدويل:  التحالف 
احلكومة من  بدعوة  العراق 

•• بغداد-وكاالت:

ملكافحة  ال�����دويل  ال��ت��ح��ال��ف  اأك����د 
قواته  اأن  ال�����س��ب��ت,  اأم�������س  داع�������س 
ت���ت���واج���د يف ال����ع����راق ب���دع���وة من 
احلكومة وبالتن�سيق معها, موؤكداً 
ب�سكل  ال����ب����الد  ����س���ي���ادة  اح��������رتام 

قاطع.
با�سم  الر�سمي  املتحدث  �سدد  كما 
ماروتو,  واي��ن  العقيد  التحالف, 
امل�سرتكة  املهام  ق��وة  اأن عمل  على 
متوا�سل بهدف الق�ساء على بقايا 
ال��ت��ن��ظ��ي��م. واأ����س���ار يف م��ق��اب��ل��ة مع 
الر�سمية  العراقية  االنباء  وكالة 
داع�س  ه��زمي��ة  م��ه��م��ت��ه��م  اأن  اىل 
وف���ل���ول���ه يف م���ن���اط���ق حم������ددة يف 
"ذلك  اأن  مبيناً  و�سوريا",  العراق 
املتابعة  ل��ع��م��ل��ي��ات  ���س��روًط��ا  ي��ت��ب��ع 
اال�ستقرار  زي����ادة  يف  ت�سب  ال��ت��ي 
االإقليمي. وكان التحالف الدويل, 
ن��ف��ى يف وق���ت ���س��اب��ق وج����ود قوات 
العراقية.  االأرا���س��ي  على  قتالية 
وذكر املكتب االعالمي لقوة املهام 
ال�سلب  ال��ع��زم  لعملية  امل�سرتكة 
ال���ت���اب���ع���ة ل��ل��ت��ح��ال��ف ال�������دويل اأن 
احلديث عن و�سول قوات قتالية 

عار عن ال�سحة.
االف������راد  ج��م��ي��ع  اأن  ����س���اف  ك���م���ا 
هم  ال�������ع�������راق  يف  امل������وج������ودي������ن 
وحتت  باأمرة  يعملون  م�ست�سارون 
قيادة العمليات امل�سرتكة العراقية 

واحلكومة العراقية.
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اأخبـار الإمـارات
�أجرت 252,243 فح�صا ك�صفت عن 2,084 �إ�صابة

»ال�شحة« تعلن �شفاء 2,210 حاالت جديدة من كورونا
•• اأبوظبي- وام:

  متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 252,243 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 
واأحدث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24

تقنيات الفح�س الطبي.

   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س وتو�سيع نطاق الفحو�سات 
جديدة  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة   2,084 ع��ن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على 
حاالت  وجميعها  خمتلفة,  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة,  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة 

احلاالت امل�سجلة 468,023 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�سابتني نتيجة تداعيات االإ�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد, وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1,504 

حاالت.

تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  واأع��رب��ت 
وموا�ساتها لذوي املتوفني, ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني, 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
بفريو�س  مل�سابني  جديدة  ح��االت   2,210 �سفاء  عن  ال���وزارة  واأعلنت 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى, وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�سفاء 452,321 حالة.

ال�شحة تعلن تقدمي 67,909 جرعات من 
لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �شاعة املا�شية 

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعات   67,909 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
اجلرعات التي مت تقدميها حتى اأم�س 8,559,291 جرعة ومعدل توزيع 

اللقاح 86.54 جرعة لكل 100 �سخ�س.
اإىل  و�سعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

البيئة باأبوظبي ت�شع ملف التغري املناخي على راأ�س االأولويات 
•• اأبوظبي-وام:

اأولت هيئة البيئة -اأبوظبي " جودة الهواء والتغري املناخي "اهتماماً بالغاً 
انبعاثات  من  التقليل  هدفها  امل��ب��ادرات  من  ع��دد  خ��الل  من  تاأ�سي�سها  منذ 
وتاأثريات غازات الدفيئة وبخا�سة انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون والتكيف 

مع االآثار املتوقعة.
وتتلخ�س مبادرات الهيئة يف بناء معرفة قوية ب�ساأن تغري املناخ واآثاره وتعزيز 
االإطار التنظيمي لتخفيف اآثار تغري املناخ وحماية النظم البيئية واالأرا�سي 
ذات االأهمية البيئية عرب التن�سيق واالت�سال مع اجلهات احلكومية املحلية 

واالحتادية لدفع العمل اجلماعي �سد تغري املناخ.
ويف بيان تلقت "وام" ن�سخة منه اأو�سحت الهيئة اأن االإ�سرتاتيجية املوؤ�س�سية 
اخلم�سية التي طورتها للفرتة من 2021-2025 ت�سع " التغري املناخي" 
اإب���راز دورها  اأب��وظ��ب��ي يف  اأول��وي��ات��ه��ا لتحقيق ط��م��وح اإم���ارة  م��ن �سمن اأه���م 

الريادي .
على  املعنيني  ال�سركاء  مع  املقبلة  اخلم�س  ال�سنوات  خالل  الهيئة  و�ستعمل 
املناخ كما  الوطني واملحلي ملوا�سلة حتديد وتو�سيح حوكمة تغري  امل�ستوى 
�سرتكز على حت�سني عملية جمع البيانات من خالل ا�ستخدام التكنولوجيا 
واالبتكار مبا يف ذلك الذكاء اال�سطناعي والتقنيات املكانية وتوافر البيانات 
وخدمات املعلومات املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وعلى راأ�سها غاز ثاين 
القطاعات  على  بالتاأثريات  املتعلقة  التدابري  عن  ف�ساًل  الكربون  اأك�سيد 
االأنواع  التحتية وكذلك على  والبنية  واملياه  ال�سحة  ت�سمل  والتي  املختلفة 

واملوائل وخدمات النظام البيئي.
اأبوظبي الذي ت�سكل بقرار من  وتراأ�س الهيئة فريق التغري املناخي الإمارة 
�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س 
واجلهات  الطاقة  دائ��رة  بع�سويته  ي�سم  وال��ذي  البيئة  هيئة  اإدارة  جمل�س 
التابعة لالإمارة ويتوىل توحيد اجلهود  املعنية احلكومية و�سبه احلكومية 

وت�سهيل التوا�سل مبجال التغري املناخي على امل�ستويني الوطني واملحلي.
بالتغري  املتعلقة  الق�سايا  على  العمل  لتن�سيق  م�سرتكة  من�سة  توفري  ومت 

املناخي ومنها اإجراءات اإدارة االنبعاثات والتكيف مع التغري املناخي وتعزيز 
ودوليا  حمليا  امل��ن��اخ��ي  بالتغري  املتعلقة  امل���ب���ادرات  يف  للم�ساركة  ال��ت��ع��اون 

بالتن�سيق مع اجلهات االحتادية.
يتعلق  فيما  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  جهود  الفريق  ت�سكيل  ويدعم 
التطورات  ومتابعة  املناخي  التغري  ب�ساأن  االإطارية  املتحدة  االأمم  باتفاقية 
بهذا ال�ساأن يف ظل التغريات املناخية التي ت�سود العامل ب�سكل مت�سارع كما 
يعزز الدور الريادي يف و�سع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واخلطط املالئمة 

لتحقيق التكامل االقت�سادي مع االأهداف البيئية.
اإدارة االنبعاثات  الرائد يف  اأبوظبي ودوره��ا  اإم��ارة  ويعزز الفريق من جهود 
وين�سجم  العامل  نتائجه تظهر يف  ب��داأت  ال��ذي  املناخي  التغري  والتكيف مع 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قبل  من  اإعالنه  مت  ما  مع  الفريق  جهد 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اتفاقية  يف  االإم��ارات  لدولة  الوطنية  وااللتزامات  التعهدات  اهلل" لتحقيق 

باري�س للتغري املناخي وخف�س انبعاثات الكربون قبل حلول عام 2030".
باإعداد  القطاعات  جميع  وم�ساركة  وبدعم   2010 عام  منذ  الهيئة  وتقوم 
ويت�سمن  العاملية  املنهجيات  اأف�سل  على  باالعتماد  االنبعاثات  جرد  تقرير 
االمارة  الدفيئة على م�ستوى  انبعاثات غازات  نتائج عمليات جرد  التقرير 
ملراقبة  ال�ساملة  الهيئة  خطة  م��ن  ك��ج��زء  با�ستمرار  حتديثها  يتم  وال��ت��ي 
بالتزاماتها  لالإيفاء  االحت��ادي��ة  احلكومة  دع��م  �سانه  من  وه��ذا  االنبعاثات 
جتاه اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري املناخ, واي�سا تعزيز قدرات 

اجلهات املحلية على تتبع وادارة انبعاثاتها.
وت�ساهم عمليات اجلرد يف اإن�ساء قاعدة بيانات قوية وحمدثة با�ستمرار تتيح 
للباحثني ووا�سعي ال�سيا�سات فهم التغيريات يف االنبعاثات ور�سم ال�سيا�سات 
التغري  ت��اأث��ري ظ��اه��رة  م��ن  ال��ه��واء واحل��د  ال�سليمة لتح�سني ج��ودة  املحلية 
االأوىل من  اأبوظبي هي  اإم��ارة  االنبعاثات يف  املناخي. وتعترب عمليات جرد 
نوعها يف املنطقة من حيث التطبيق على م�ستوى االإمارة ومن حيث �سمولية 
وال�سناعة  الطاقة  قطاعات  فيها  مب��ا  االن��ب��ع��اث��ات  م�سادر  جلميع  اجل���رد 
والنفايات وطريقة التنفيذ التي تقوم على تطبيق احدث املعايري واملمار�سات 

من  اإ���س��ادة  على  الهيئة  ح�سلت  وق��د  اجلهات  جميع  مع  وال�سراكة  العاملية 
ال�سكرتري التنفيذي التفاقية االأمم املتحدة ب�ساأن التغري املناخي.

م�سادر  جلميع  �سامال  ح�سرا  الدفيئة  ال��غ��ازات  انبعاثات  ج��رد  ويت�سمن 
وتقييم  ابوظبي  اإم���ارة  يف  الدفيئة  غ��ازات  انبعاثات  وم�ستويات  وم�سارف 
�سنتني  كل  مرة  اجلرد  عملية  وحتديث   2030 لعام  امل�ستقبلية  ت�سوراتها 
وفق اإر�سادات الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ حيث مت االنتهاء 
الدورة  على  حاليا  العمل  ويتم   2018 ع��ام  نهاية  يف  الثالثة  ال���دورة  م��ن 
الرابعة من اجلرد واملخطط اإجنازه يف الربع الثاين 2021 بناء على خطة 

.IPCC - عمل امل�سروع ومنهجية منظمة التغري املناخي الدولية
البيئية  للبيانات  العاملية  اأبوظبي  م��ب��ادرة  مع  بالتعاون  الهيئة  قامت  كما 
بر�سد اآثار التغري املناخي واملخاطر املتعلقة بها على املنظومة االجتماعية 
واالقت�سادية والبيئية وهي درا�سة ريادية يف املنطقة تت�سمن جمموعة من 
االأبحاث امليدانية على امل�ستويني املحلي والوطني لتقييم كمية الكربون التي 
يتم عزلها وتخزينها بوا�سطة النظم االإيكولوجية البحرية وال�ساحلية مثل 
املاحلة  وامل�ستنقعات  الطحالب  وجماميع  البحرية  واالأع�ساب  القرم  غابات 

وتقييم ال�سلع واخلدمات التي توفرها هذه النظم الإمارة ابوظبي.
ومن خالل مبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات البيئية �ساركت الهيئة بالتعاون 
مع اجلهات املعنية مبجموعة من امل�ساريع البحثية "عدد 12 م�سروعا"على 
للتاأثر  والقابلية  املناخ  تغري  لتقييم  واالإقليمي  والوطني  املحلي  امل�ستوى 
به والتكيف معه وتاأثريه على كل من املناخ االإقليمي والبيئة وموارد املياه 

واملناطق ال�ساحلية والنظم االجتماعية واالقت�سادية.
وتهدف هذه البحوث اىل بيان تاأثري تغري املناخ على ارتفاع درجات احلرارة 
البحرية  والنظم  العامة  وال�سحة  الغذائي  واالأمن  البحر  وارتفاع من�سوب 
اجلوفية  واملياه  املياه  وحتلية  ال�ساحلية  املناطق  وح�سا�سية  االأرا�سي  ونظم 
اىل  اإ�سافة  العربي  اخلليج  مياه  وملوحة  وحركة  وادارت��ه��ا  املياه  وم�سادر 

تقييم املنافع امل�سرتكة على �سحة االإن�سان نتيجة تقليل االنبعاثات.
خمزون  ح��ول  وامل��ن�����س��ورات  العلمية  ال��ت��ق��اري��ر  م��ن  جمموعة  عنها  و���س��در 
الكربون يف النظم االيكولوجية البحرية وال�ساحلية وتقييم اجلدوى املالية 

الأر�سدة الكربون واخلدمات وال�سلع التي توفرها هذه النظم باالإ�سافة اإىل 
جمموعة من التو�سيات ل�سيا�سة نظم الكربون االأزرق يف اإمارة اإبوظبي.

كما قامت الهيئة بتنفيذ املبادرات التي من �ساأنها تنمية امل�سارف الطبيعية 
التي مت  االأزرق  الكربون  البيئية من خالل درا�سة  املرونة  للكربون وتعزيز 
ا�ستعرا�سها مبوؤمتر االأطراف اخلا�س باالتفاقية االإطارية للتغري املناخي 
من اأ�سجار القرم من خالل ت�سافر اجلهود  مليونا   14 زراعة  وتنفيذ   21
ت�سهم  اأن  املتوقع  الظفرة ومن  والنقل وبلدية منطقة  البلديات  دائ��رة  بني 
25 �سنة املقبلة اإىل تخزين ما يقارب  زراع��ة تلك االأ�سجار يف خالل فرتة 
الطاقة  ا�ستهالك  تعادل  والتي  الكربونية  االنبعاثات  من  طن  األف   200
اأ�سجار القرم  اإىل ذلك تقدم  األ��ف منزل ملدة عام باالإ�سافة   20 الأك��رث من 

خدمات بيئية ت�ساعد يف احلد من تاأثري التغريات املناخية.
كذلك قامت الهيئة بتنفيذ م�سروع لزراعة 2 مليون �سجرة من اأ�سجار القرم 
يف املناطق ال�ساحلية الإمارة اأبوظبي "خط ال�ساحل بني املرفاأ وثمريية" من 
اأن�سطة  اأ�سجار القرم الناجتة من  اآثار تدهور وفقدان موائل  اأجل تخفيف 
التطوير يف اإمارة اأبوظبي وتنمية امل�سادر الطبيعية ذات املقدرة العالية على 

تخزين وعزل الكربون.
وتقوم الهيئة بالعمل على بناء القدرات ورفع الكفاءات يف املوؤ�س�سات اخلا�سة 
اال�ستجابة  لتعزيز  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  يف  املتعلقة  امل��وا���س��ي��ع  يف  والتعليمية 
وكافة  دور اجلهات  تفعيل  اأولويات  املبادرات من�سجمة مع  املجتمعية وهذه 

�سرائح املجتمع لتحقيق اال�ستجابة ال�ساملة.
ومن اأبرز هذه املبادرات مبادرتي املدار�س واجلامعات امل�ستدامة وهي عبارة 
امل�ستدامة  التنمية  تعزيز  بهدف   2009 ع��ام  يف  ب��داأ  متكامل  برنامج  عن 
التلوث والتغيري  املدار�س واجلامعات يف حل ق�سية  يف االإم��ارة وتعزيز دور 
املناخي. وت�ستهدف الهيئة اجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات وال�سركات اخلا�سة 
معرفة  من�سة  وه��ي  اخل�سراء  املوؤ�س�سات  "بادر" �سبكة  م��ب��ادرة  خ��الل  من 
التاأثري  واإدارة  تقييم  يف  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  هذه  ت�ساعد  �سبكية 
املناخ  عمل  دليل  تطبيق  خالل  من  الت�سغيلية  العمليات  عن  الناجت  البيئي 

واال�ستدامة الذي مت تطويره من قبل الهيئة.

�أطلق برناجما ��صرت�تيجيا لتحويل دبي �إىل عا�صمة لالقت�صاد �لإبد�عي يف �لعامل

حممد بن را�شد: االإمارات عا�شمة اقت�شادية عاملية واالإبداع جزء من اقت�شادنا ومن جودة حياتنا وحمرك رئي�شي مل�شتقبل بالدنا
•• دبي- وام:

اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ا�سرتاتيجية  اهلل" اأم�����س  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
لالقت�ساد االإبداعي التي ت�ستهدف م�ساعفة م�ساهمة القطاع االإبداعي 
يف الناجت املحلي االإجمايل الإمارة دبي من 2.6 % يف نهاية 2020 اإىل 

.2025 عام  بحلول   5%
تت�سمن هذه اال�سرتاتيجية املبتكرة تهيئة البيئة الت�سريعية واال�ستثمارية 
الالزمة لنمو وازده��ار القطاع االإبداعي يف دبي, وزي��ادة جاذبية االإمارة 
املحلية  لال�ستثمارات  وكذلك  االأع��م��ال,  ورواد  وامل�ستثمرين  للمبدعني 
دبي  ي�سهم يف حت��وي��ل  االإب���داع���ي, مب��ا  ال��ق��ط��اع  وال��ع��امل��ي��ة يف  واالإقليمية 
اال�ست�سرافية  للروؤية  ترجمة  االإب��داع��ي,  لالقت�ساد  عاملية  عا�سمة  اإىل 
دبي  وتنفيذا خلطة  اآل مكتوم,  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ل�ساحب 
2021 التي تطمح اإىل االرتقاء مبكانة اإمارة دبي الريادية كمركز عاملي 
يف خمتلف املجاالت مبا يف ذلك االقت�ساد واملال واالأعمال, علما باأن خطة 
دبي 2021 تنظر اإىل م�ستقبل االإمارة من خالل منظور �سامل ل�سمان 

خلق جمتمع ال�سعادة وحتقيق تطلعات وطموحات املواطنني واملقيمني.
ويغطي مفهوم االقت�ساد االإبداعي جماالت وا�سعة ومتنوعة ت�سمل �سناعة 
بال�سينما,  م���رورا  وامل��ط��ب��وع,  وامل�سموع  امل��رئ��ي  واالإع���الم  والكتب  الن�سر 
اإىل جانب امل�سغوالت الفنية, والثقافية, ومتاحف  واملو�سيقى, والفيديو, 
الثقافية  واالأح����داث  واالأر���س��ي��ف  التاريخية,  وامل��واق��ع  ال��ث��ق��ايف,  ال���رتاث 
الفيديو,  واأل��ع��اب  ال��ربجم��ي��ات,  �سناعة  ع��ن  ف�سال  واملكتبات,  ال��ك��ربى, 
بت�سميم  اأو  ب���االأزي���اء  منها  يتعلق  م��ا  ���س��واء  اأن���واع���ه,  ب�ستى  والت�سميم 
االألعاب, اأو الربامج, اأو ت�سميم املباين وغريها, حيث حتتاج جميع تلك 

املجاالت اإىل االأفكار االإبداعية التي تختزلها عقول املوهوبني.

عا�صمة لالقت�صاد �لإبد�عي.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم يف تغريدات على 
" دبي عا�سمة االقت�ساد االإبداعي يف العامل...  ح�ساب �سموه يف تويرت: 
برنامج ا�سرتاتيجي اأطلقناه اليوم مل�ساعفة عدد ال�سركات االبداعية يف 
األف   15 اإىل  �سركة  اآالف   8 والثقافة من  والت�سميم  املحتوى  جم��االت 
دبي حاليا  األفا يف   70 املبدعني من  وع��دد  �سنوات,  �سركة خالل خم�س 
االإبداعي  دبي لالقت�ساد  ا�سرتاتيجية  اليوم  "اأطلقنا  األفا"..   140 اإىل 
بهدف حتويل االإمارة اإىل وجهة مف�سلة للمبدعني من كل اأنحاء العامل 
وعا�سمة لالقت�ساد االإبداعي بحلول 2025 مبا يحقق روؤيتنا القت�ساد 

امل�ستقبل القائم على املعرفة واالبتكار".
و اأكد �سموه اأن نه�سة دبي قامت على االأفكار االإبداعية واجلريئة .. وقال 
لتوفري  ون�سعى  ال��ع��امل,  اأن��ح��اء  كل  من  باملبدعني  نرحب  دائما  "نحن   :

اإىل قيمة  واإبداعاتهم  اأحالمهم وطموحاتهم  املناخ املالئم لهم لتحويل 
م�سافة ومورد اقت�سادي م�ستدام".. و اأ�ساف �سموه: "االإمارات عا�سمة 
حياتنا  ج��ودة  من  وج��زء  اقت�سادنا  من  ج��زء  واالإب���داع  عاملية  اقت�سادية 

وحمرك رئي�سي مل�ستقبل بالدنا".
مبادرة  ت�سكل  االإبداعي  لالقت�ساد  دبي  ا�سرتاتيجية  اأن  �سموه  اأو�سح  و 
مبا  كافة,  اجلوانب  من  املبدعني  وجمتمع  القطاع  ه��ذا  لدعم  متكاملة 
الت�سريعية  البيئة  وازده��اره عرب توفري  االإبداعي  القطاع  ي�سمن تطور 
واال�ستثمارية والفنية الداعمة, من خالل حزم من املحفزات واحلا�سنات 
ال�سريعة  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  ت��واك��ب  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة  االإب��داع��ي��ة 
وت�سخرها الإثراء القطاع االإبداعي وتعزيز قدرته على التواجد واملناف�سة 

يف االأ�سواق املحلية واالإقليمية والعاملية.

دعم و�صر�كة 
�سمو  برعاية  االإب��داع��ي  لالقت������ساد  دب��ي  ا�ست������راتيجية  تنفيذ  ويت������م 
ال�سيخة لطيفة بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم, رئي�سة هيئة دبي للثقافة 
بالتعاون  والفنون  للثقافة  دب��ي  هيئة  تنفيذها  على  وي�سرف  والفنون, 
اأبرزهم هيئة الطرق واملوا�سالت  مع عدد من ال�سركاء اال�سرتاتيجيني 
لتحقيق  وذلك  للعقارات"  واقت�سادية دبي و"و�سل  بدبي, وبلدية دبي, 
االإبداعي  االقت�ساد  قطاع  يف  جديد  ح��راك  خلق  يف  يتمثل  واح��د  ه��دف 

يف اإمارة دبي.

مناخ حمفز لالإبد�ع 
املالئم  امل��ن��اخ  ت��وف��ري  على  االإب���داع���ي  لالقت�ساد  دب��ي  ا�سرتاتيجية  وت��رك��ز 
دمج  ع��رب  الإبداعاتهم  م�سافة  اقت�سادية  قيمة  خللق  للمبدعني  واملحفز 
االإبداع بروؤو�س االأموال الباحثة عن فر�س ا�ستثمارية ذات مردود مميز مبا 
يعزز مكانة دبي وجهة عاملية للثقافة واالإبداع, ويرثي دورها كمحرك رائد 

لالقت�ساد االإبداعي يف العامل, وي�سهم اأي�سا يف حتفيز منو قطاع االقت�ساد 
امل�ستقبلية  االقت�سادية  املنظومة  رواف��د  من  قويا  راف��دا  لي�سبح  االإب��داع��ي 

املتنوعة الإمارة دبي والقائمة على املعرفة واالبتكار واالإبداع.

�أهد�ف ��صرت�تيجية 
االإبداعي زيادة  الرئي�سية ال�سرتاتيجية دبي لالقت�ساد  االأهداف  وتت�سمن 
يف  م�ساهمتها  ن�سبة  وم�ساعفة  االإب��داع��ي  القطاع  ع��ن  الناجتة  االإي����رادات 

الناجت االإجمايل لالإمارة من %2.6 حاليا اإىل %5 بعد خم�س �سنوات.
االإبداعية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  ع��دد  م�ساعفة  اأي�سا  االأه���داف  تت�سمن  و 
األف   15 اإىل  حاليا   8300 م��ن  االإب��داع��ي  القطاع  يف  العاملة  والثقافية 
2025, وهو ما �سيوؤدي بدوره اإىل م�ساعفة عدد  �سركة وموؤ�س�سة بحلول 
اإىل  حاليا  وظيفة  األ��ف   70 من  االإب��داع��ي  القطاع  يوفرها  التي  الوظائف 

املقبلة. الفرتة  يف  وظيفة  األف   140
الهيكل  ت�سكل  حم��اور  على  االإب��داع��ي  لالقت�ساد  دب��ي  ا�سرتاتيجية  وت��ق��وم 
الرئي�سي ملنظومة العمل ال�سامنة لتحقيق االأهداف والغايات العليا وذلك 
من  مهم  كجزء  االإبداعية  املخرجات  ل��دور  املتنامية  االأهمية  من  انطالقا 
والتما�سك  ال��ت��الح��م  تعزيز  يف  دوره���ا  ع��ن  ف�سال  االق��ت�����س��ادي��ة,  املنظومة 
االجتماعي للمجتمع عرب اإبراز الهوية الوطنية املتفردة للدولة واال�ستفادة 
الذي ي�سم مبدعني  االإماراتي  الثقايف للمجتمع  والتنوع  ال��رثاء  من حالة 
اإط��الق منطقة متكاملة  امل��ح��اور,  ال��ع��امل. و تت�سمن ه��ذه  اأرج���اء  من كافة 
للمبدعني يف دبي توفر جميع االحتياجات لتنمية قطاع اإبداعي يف االإمارة 

ومتكن العاملني به من املناف�سة عامليا على كافة ال�سعد.
اإىل جانب اإطالق اإطار ت�سنيف االقت�ساد االإبداعي والقيا�س وهو عبارة عن 
اأداة  اإن�ساء  "نب�سها" االإبداعي عرب  دبي من حتديد  ديناميكي ميكن  نظام 
قيا�س جديدة حلجم وتاأثري االقت�ساد االإبداعي يتجاوز م�ساهمته يف الناجت 

املحلي االإجمايل.

�إدر�ك مبكر لأهمية �لإبد�ع 
ي�سار اإىل اأن دبي كانت قد اأدركت منذ وقت بعيد اأهمية االقت�ساد االإبداعي 
وتاأثرياته االإيجابية على جممل املنظومة االقت�سادية, اإذ جنحت االإمارة 
ال��ع��امل حيث  يف �سياغة م��ف��ه��وم ج��دي��د ل��ري��ادة االأع���م���ال االإب��داع��ي��ة يف 
ا�ستثمرت يف تاأ�سي�س املجمعات االإبداعية وجذبت عددا كبريا من ال�سركات 
التي ت�سم اآالف املبدعني من كافة دول العامل ما نتج عنه ارتفاع م�ساهمة 
القطاع يف الناجت املحلي االإجمايل وظهرت االإمكانات ال�سخمة والواعدة 
التنمية  اأه����داف  ال��ق��ط��اع مب��ا ي�سمن لها دورا حم��وري��ا يف خ��دم��ة  ل��ه��ذه 

امل�ستدامة.
بتاأ�سي�س  طويلة  عقود  منذ  االإب��داع��ي  االقت�ساد  م�سرية  دب��ي  ب��داأت  وق��د 
مدينة  مثل  القطاعات  خمتلف  يف  ومتطورة  �سخمة  اإبداعية  جممعات 
دبي لالإنرتنت, ومدينة دبي لالإعالم, ومدينة دبي لالإنتاج ومدينة دبي 
االقت�ساد  م�ساهمة  جعل  م��ا  وه��و  للت�سميم,  دب��ي  وح��ي  لال�ستديوهات, 
هذه  تزيد  ال  فيما  االإبداعي يف الناجت االإجمايل لدبي يبلغ نحو 2.6% 

الن�سبة على 1.1 % يف منطقة ال�سرق االأو�سط واأفريقيا.

طفر�ت غري م�صبوقة.
و�سلت  حيث  م�سبوقة  غ��ري  ط��ف��رات  االإب��داع��ي  االقت�ساد  يحقق  وعامليا, 
اإيراداته اإىل 2.25 تريليون دوالر اأمريكي بن�سبة م�ساهمة بلغت 10% 
30 مليون وظيفة, وهو  العاملي, ف�سال عن توفري  الناجت االإجمايل  من 
ما يعك�س االإمكانات ال�سخمة لهذا القطاع الواعد, واأهمية اال�ستفادة من 
منوه املتوا�سل. و تعرف املنظمات الدولية االقت�ساد االإبداعي باأنه "مفهوم 
القدرة على  التي لديها  االإبداعية  االأ�سول  اأ�سا�س  اقت�سادي يتطور على 
اأ�سا�سي, ي�سع مفهوم  وب�سكل  والتنمية", لذلك  االقت�سادي  النمو  توليد 
االقت�ساد االإبداعي االأفكار واملعرفة الب�سرية واالإبداع كاأ�سول رئي�سية يف 

دفع عجلة النمو االقت�سادي.

للمبدعني وروؤو�س االأموال االإبداعية من كل اأنحاء العامل  مف�شلة  وجهة  اإىل  دبي  حتويل  • هدفنا 
دبي لالقت�شاد االإبداعي ت�شتهدف حتويل االإمارة اإىل عا�شمة لالقت�شاد االإبداعي بحلول 2025 • ا�شرتاتيجية 

لتوفري املناخ لتحويل االإبداع اإىل قيمة م�شافة ومورد اقت�شادي م�شتدام ون�شعى  اجلريئة  االإبداعية  االأفكار  على  قامت  دبي  • نه�شة 
وت�شرف عليها هيئة دبي للثقافة والفنون مع عدد من ال�شركاء  را�شد  بن  حممد  بنت  لطيفة  برعاية  تنفيذها  يتم   • اال�شرتاتيجية 

لنمو وازدهار القطاع االإبداعي يف دبي  الالزمة  واال�شتثمارية  الت�شريعية  البيئة  تهيئة  اإىل  تهدف  املبتكرة  • اال�شرتاتيجية 
يف دبي توفر جميع االحتياجات لتنمية قطاع اقت�شادي اإبداعي يف االإمارة للمبدعني  متكاملة  منطقة  • اإطالق 
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اأخبـار الإمـارات
دوفــات2021  ينطلـق غـــدا 

•• دبي- وام : 

تنطلق غدا الدورة ال�ساد�سة والع�سرون من موؤمتر ومعر�س دبي الدويل 
لل�سيدلة والتكنولوجيا - دوفات2021 - احلدث ال�سيدالين االأكرب من 
ي�ستمر ثالثة  اأفريقيا - والذي  االأو�سط و�سمال  ال�سرق  نوعه يف منطقة 

اأيام يف مركز دبي العاملي للموؤمترات واملعار�س.
وي�ستقطب احل��دث اأك��رث من نحو 20 األ��ف زائ��ر وم�سارك من 75 دولة 
حول العامل وي�سارك فيه 40 متحدثا �سيقدمون روؤاهم وجتاربهم خالل 
�سناعة االأدوية . يف  ال�سائعة  املوا�سيع  اأهم  على  تركز  علمية  جل�سة   40

للمل�سقات  تقدميي  300 عر�س  احل��دث  �سيت�سمن  ذل��ك,  على  وع��الوة 
العلمية يف جمال ال�سيدلة  اأح��دث االأبحاث  وور���س عمل خمتلفة تتناول 
�ساأنها  م��ن  التي  واالإر����س���ادات  التوجيهات  م�ساركة  خاللها  �سيتم  وال��ت��ي 

�سناعة  يف  املتبعة  االإجت��اه��ات  باأحدث  امل�ساركني  وتعرف  الوعي  ترفع  اأن 
االأدوية.

 27,720 تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  م�ساحة   "2021 "دوفات  م��ع��ر���س  وي�سغل 
مرتا مربعاً مب�ساركة 869 عالمة جتارية متخ�س�سة يف جمال االأدوية 
والتكنولوجيا من املنطقة والعامل والتي �ستعر�س اأحدث املنتجات واالأدوات 
�سيح�سل  فيما   .. العار�سة  البلدان  يف  املتواجدة  ال�سيدالنية  واخلدمات 
يف  التجارية  االأعمال  وتو�سيع  والتعاون  التوا�سل  فر�س  على  العار�سون 

اأ�سواق االأدوية االإقليمية االأكرث ربحا .
وميكن احلدث امل�ساركني فيه من احل�سول على 29.75 �ساعة من �ساعات 
التعليم امل�ستمرة املعتمدة من هيئة ال�سحة بدبي و20 �ساعة معتمدة من 

جمعية �سيادلة امل�ست�سفيات يف اأ�سرتاليا .
كما يتيح احلدث الفر�سة حل�سور اجلل�سات العلمية للموؤمتر افرتا�سيا ما 

ميكن الوفود التي ال ت�ستطيع زيارة دبي من امل�ساركة افرتا�سيا ما�سي�سهل 
بدوره جتربة التعلم للم�ساركني.

املنظمات  قبل  من  "دوفات"  اعتماد  مت  بدبي,  ال�سحة  هيئة  من  وبدعم 
واجلمعيات الدولية مبا فيها اجلمعية االأمريكية ل�سيادلة النظام ال�سحي 
 "EUFEPS" ال�سيدالنية  للعلوم  االأوروب���ي  واالحت��اد   "ASHP"
وجمعية �سيادلة امل�ست�سفيات االأ�سرتالية "SHPA" والرابطة الدولية 
 "IATDMCT" ال�����س��م��وم  ول��ع��ل��م  ل���الأدوي���ة  ال��ع��الج��ي��ة  ل��ل��م��راق��ب��ة 
اإىل جمل�س  "ESOP" باالإ�سافة  االأورام  ل�سيدلة  االأوروبية  واجلمعية 
للهند�سة  ال��دول��ي��ة  واجلمعية   "ACPE" ال�����س��ي��ديل   التعليم  اع��ت��م��اد 

."ISPE" ال�سيدالنية
"اندك�س"  موؤ�س�سة  من  بتنظيم  �سنويا  "دوفات"  ومعر�س  موؤمتر  ويقام 

لتنظيم املوؤمترات واملعار�س الع�سو يف "اندك�س القاب�سة".

دور حموري حلكومة �لإمار�ت ومايكرو�صوفت لتعزيز جهود متكني �ملر�أة 

عهود الرومي: ال�شراكة بني احلكومات والقطاع اخلا�س تعزز تكافوؤ الفر�س والتوازن بني اجلن�شني
•• دبي - وام:

ب��ن��ت خلفان  اأك�����دت م���ع���ايل ع���ه���ود 
للتطوير  دول�����ة  وزي������رة  ال����روم����ي 
اأهمية   , وامل�����س��ت��ق��ب��ل  احل���ك���وم���ي 
ال�سراكات بني القطاعني احلكومي 
واخل��ا���س يف دع��م اجل��ه��ود العاملية 
ل�����س��د ال���ف���ج���وة وحت��ق��ي��ق ال���ت���وازن 
تكافوؤ  و����س���م���ان  اجل���ن�������س���ني  ب����ني 
ال���ف���ر����س ب���ني امل�������راأة وال����رج����ل يف 
حكومة  واأن  امل����ج����االت,  خم��ت��ل��ف 
دولة االإمارات حري�سة على تعزيز 
�سراكاتها مع القطاع اخلا�س ورواد 
االأع��م��ال ح��ول العامل لدعم جهود 
مت��ك��ني امل������راأة, م�����س��رية اإىل ال���دور 
املحوري الذي تلعبه �سركات عاملية 
لتمكني  "مايكرو�سوفت"  م��ث��ل 
حول  باملجتمعات  والنهو�س  امل���راأة 

العامل.
كلمة  يف  ال����روم����ي  ع���ه���ود  وق����ال����ت 
رئ���ي�������س���ي���ة ����س���م���ن م����وؤمت����ر امل�������راأة 
�سركة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذي  ال���ق���ي���ادة  يف 
"عن  ال��ع��امل��ي��ة  "مايكرو�سوفت" 
امل����راأة  ي���وم  "قمة  ب��ع��ن��وان  بعد", 

ل���ل���م���ه���ارات يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت, 
باخلريجات  فخرها  ع��ن  واأع��رب��ت 
االإماراتيات اللواتي يخ�سن جتربة 
"مايكرو�سوفت",  يف  ال���ت���دري���ب 
العمل  م����ن  م���زي���د  اإىل  ودع���ت���ه���ن 
واجلهد الكت�ساب املهارات واخلربات 
بناء  بتعزيز م�ساركتهن يف  الكفيلة 

امل�ستقبل.
االإم������ارات  دول����ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
ت��وج��ي��ه��ات وروؤى  ب��ف�����س��ل  مت��ك��ن��ت 
القيادة واإميانها مبحورية دور املراأة 
املجتمع,  ب��ن��اء  يف  اأ�سا�سي  ك�سريك 
اإق��ل��ي��م��ي��اً يف  م��ن حتقيق ال�����س��دارة 
م��وؤ���س��رات ال���ت���وازن وامل�������س���اواة بني 
تقرير  ت�سمنها  ال��ت��ي  اجل��ن�����س��ني, 
 2020 ب���ني اجل��ن�����س��ني  ال���ف���ج���وة 
االقت�سادي  امل��ن��ت��دى  ع��ن  ال�����س��ادر 
ال��ع��امل��ي, م���وؤك���دة اأن ه���ذا االإجن����از 
املبادرات  م��ن  جملة  بف�سل  حتقق 
والقطاع  احل��ك��وم��ة  ق��ادت��ه��ا  ال��ت��ي 
امل���راأة يف خمتلف  اخل��ا���س, لتمكني 

املجاالت.
امل���راأة يف  دور  تعزيز  اأهمية  واأك���دت 
ريادة االأعمال, م�سرية اإىل اأنه رغم 

قراراتهن باأنف�سهن.
من  ال���ن�������س���اء  "نحث   : واأ������س�����اف 
جميع االأعمار, ويف كل مكان, على 
مبا  ب��اأي��دي��ه��ن  م�ستقبلهن  ت�سكيل 
يتنا�سب مع تطلعاتهن ومواهبهن, 
بالتاأكيد  مايكرو�سوفت  و�ستوا�سل 
�سخ�س  ك����ل  ب��ت��م��ك��ني  ال���ت���زام���ه���ا 
وخارجها  االإم������ارات  يف  وم��وؤ���س�����س��ة 

لتحقيق املزيد من النجاحات".
واأ�سار حتليل حديث طرحته �سركة 
الن�ساء  وظ��ائ��ف  اأن  اإىل  م��اك��ي��ن��زي 
للتخفي�س  ع��ر���س��ة  اأك�����رث  ك���ان���ت 
خالل جائحة كوفيد19-, مبقدار 
1,8 مرة مقارنة بوظائف الرجال, 
واأن الن�ساء ي�سكلن 39يف املائة من 
ميثلن  كما  العامل,  يف  العمل  �سوق 
يف املائة من اإجمايل الوظائف   54

املفقودة اعتباراً من مايو 2020.
واأو�سح اأنه اإىل جانب تخفيف االأثر 
االق��ت�����س��ادي خل����روج ال��ن�����س��اء من 
�سوق العمل, �سيحقق قادة االأعمال 
فائدة كبرية من تعزيز امل�ساواة بني 
اجلن�سني, التي متثل ركيزة اأ�سا�سية 
احتمال  اإىل  م�سريا  امل��ايل,  للنجاح 

اإن  املنا�سبة,  بهذه  احتفاًء  العاملي" 
خا�سة  منا�سبة  ميثل   2021 ع��ام 
ال���ت���ي حتتفل  االإم�����������ارات  ل����دول����ة 
لتاأ�سي�سها,  اخل��م�����س��ني  ب��ال��ذك��رى 
ك��م��ا اأن����ه ي��ح��م��ل اأه��م��ي��ة ك��ب��رية يف 
لتحقيق  ال���دول���ي���ة  اجل����ه����ود  ظ����ل 
التعايف من جائحة فريو�س كورونا 

امل�ستجد "كوفيد - 19".
عمقت  اجل���ائ���ح���ة  اأن  واأ�����س����اف����ت 
وزادت  اجل���ن�������س���ني  ب����ني  ال���ف���ج���وة 
ح��دت��ه��ا رغ���م ال����دور ال��ك��ب��ري الذي 
االأمامية  امل��راأة يف اخلطوط  لعبته 
اإعادة  اإىل  ملواجهة اجلائحة, داعية 
النظر يف جهود متكني املراأة عامليا, 
واال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  وبناء 
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��احل��د م���ن ال��ف��ج��وة بني 
املهارات  دعم  خالل  من  اجلن�سني, 
وال�����ق�����درات وت���ع���زي���ز امل�������س���ارك���ة يف 
ال���ف���ر����س ال���ت���ي ت���وف���ره���ا ال���ث���ورة 

ال�سناعية الرابعة.
واأك��������دت اأه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز م���ه���ارات 
امل��راأة �سمن  امل�ستقبل وبناء قدرات 
تنمية  ع��ل��ى  ت��رك��ز  م�ستدامة  اآل��ي��ة 
امل�ستمر  والتعلم  الرقمية  امل��ه��ارات 

العاملي  امل��راأة  اإط��ار فعاليات يوم  يف 
مب�ساهمات  واح���ت���ف���ت   ,2021
ال��ن�����س��اء خ����الل ال���ع���ام امل���ا����س���ي, ال 
والتعايف  االنتعا�س  جهود  يف  �سيما 

االقت�سادي.
�سيلني  م��ن  ك��ل  الفعالية  ���س��ارك يف 
املبيعات  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب���ة  ب����رمي����ود 
ب�سركة  وال���ع���م���ل���ي���ات  وال���ت�������س���وي���ق 
االأو�سط  ال�����س��رق  م��اي��ك��رو���س��وف��ت 
مدير  ح�سي�س  و���س��ي��د  واأف��ري��ق��ي��ا, 
ع�����ام م���اي���ك���رو����س���وف���ت االإم����������ارات, 
وماريا كون�سيكاو املديرة التنفيذية 

ملوؤ�س�سة ماريا كري�ستينا.
تعزيز  اإن  ح�����س��ي�����س:  ���س��ي��د  وق�����ال 
بالغ  عامل  العمل  مكان  يف  التنوع 
اإث��راء االأفكار, وحتقيق  االأهمية يف 
العاملي  التناف�سي  املناخ  يف  النجاح 
اإىل  االقت�سادات  فيه  تتحول  الذي 
واالأكيد  م��ت��زاي��د,  ب�سكل  الرقمية 
اأن اجلميع �سي�ستفيد من االزدهار 
ال�������ذي ي���ن���ت���ج ع�����ن امل�����������س�����اواة بني 
اجلن�سني, لذلك يجب دعم متكني 
من  الن�ساء  اأن  من  والتاأكد  امل���راأة, 
جميع االأعمار ويف كل مكان يتخذن 

م�سرية  امل��ه��ارات,  ت��ك��اف��وؤ  يف  يتمثل 
تزايد  ���س��ه��د  ق��ط��اع  اأك����رث  اأن  اإىل 
الفجوة بني اجلن�سني العام املا�سي, 
متثل بامل�ساركة االقت�سادية وتوفر 
ال��ف��ر���س ال�����ذي ان��خ��ف�����س 58 يف 
اأمتتة  منها  ل��ع��وام��ل  نتيجة  امل��ائ��ة 
امل��راأة يف  الوظائف, و�سعف ح�سور 

الوظائف ذات الرواتب املرتفعة.
ال��ت��ي نظمتها  ال��ف��ع��ال��ي��ة  و���س��ل��ط��ت 
"قمة يوم  "مايكرو�سوفت" بعنوان 
جهود  على  ال�سوء  العاملي",  امل���راأة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
وجاءت  وال�سمول,  التنوع  لتحقيق 

التطور الكبري الذي �سهده العامل 
اإال  املا�سية,  عاماً  اخلم�سني  خالل 
اأن الفجوة يف التوازن بني اجلن�سني 
ال تزال قائمة, خ�سو�ساً يف فر�س 

العمل وم�ستويات الدخل.
للتطوير  ال���دول���ة  وزي�����رة  وق���ال���ت 
انعدام  اإن  وامل�����س��ت��ق��ب��ل  احل��ك��وم��ي 
امل�����������س�����اواة ب�����ني اجل���ن�������س���ني ي���وؤث���ر 
عدة  يف  العاملية  االق��ت�����س��ادات  على 
جم�����االت ب��ي��ن��ه��ا ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات 
والتناف�سية  العمل  ف��ر���س  وت��وف��ر 
اأحد  واإن  للم�ستقبل,  واجل��اه��زي��ة 
اأه�����م ال���ع���وام���ل ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���وازن 

اأن حتقق ال�سركات االأكرث تنوعاً يف 
فرق االإدارة التنفيذية اأرباحاً اأكرب 
 25% بن�سبة  اأع��ل��ى  املتو�سط  م��ن 

من ال�سركات االأقل تنوعاً.
اجلدير بالذكر, اأن "مايكرو�سوفت" 
الن�ساء  مواهب  تطوير  على  تعمل 
ال�����س��اب��ات م���ن خ���الل ت��وف��ري املنح 
ال����درا�����س����ي����ة وف�����ر������س ال���ت���دري���ب 
العملية..  اخل��������ربة  واك����ت���������س����اب 
يف  املوؤ�س�سي  التوظيف  نهج  ويركز 
ال�سركة على جذب املواهب املتنوعة 
وتوفري  بها  واالح��ت��ف��اظ  و�سقلها 
ال��ت��وج��ي��ه ال������الزم ل��ل��م��واه��ب من 
املهني  التطوير  جمتمعات  خ��الل 

وال�سبكات املهنية.
مايكرو�سوفت  ج����ه����ود  وت�������س���م���ل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ن���وع وال�������س���م���ول يف 
واأفريقيا  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 
الذي   ,  "Digigirlz" ب��رن��ام��ج 
19 ع���ام���اً على  ع��م��ل ع��ل��ى م�����دار 
الثانوية  امل���دار����س  ف��ت��ي��ات  ت��دري��ب 
و�سل  وق��د  التقنية,  امل��ه��ارات  على 
 54 اإىل  املبادرة  يف  امل�ساِركات  عدد 
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تنمية املجتمع باأبوظبي تبحث اإمكانيات االبتكار االجتماعي ملواجهة حتديات الواقع
ليلى �لهيا�س: نهدف لتح�صني حياة �لنا�س وحتقيق �لرفاه �لجتماعي

يف جمال االبتكار االجتماعي, مما 
قد ي�سكل حتدياً اأمام اعتماده على 
اأر�س الواقع و�سمان قبوله ودعمه 
يف امل��ج��ت��م��ع.  ول��ك��ن م���وؤخ���ًرا  اأدت 
ال�سيا�سي  اال�ستقرار  يف  التغريات 
واالج����ت����م����اع����ي واالق����ت���������س����ادي يف 
و�سمال  االأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة 
االبتكار,  عجلة  دف��ع  اإىل  اأف��ري��ق��ي��ا 
وخا�سة االبتكار االجتماعي وذلك 

••  اأبوظبي-الفجر: 

اأع������دت دائ������رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف 
و�سفيه  ب��ح��ث��ي��ة  ورق�����ة  اأب���وظ���ب���ي, 
امكانيات  ع���ن  "الك�سف  ب��ع��ن��وان 
والتي  االجتماعي",  االب����ت����ك����ار 
ت���اأت���ي مت���ه���ي���داً ل�����س��ل�����س��ة ح�����وارات 
تنظمها  التي  االجتماعي  االبتكار 
ال��دائ��رة خ��الل العام اجل��اري حتت 
اآثار  اجتماعية..  "حتديات  �سعار 
تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  واقعية", 

جمال االبتكار يف املجتمع . 
الهيا�س,  ليلى  الدكتورة  اأو�سحت 
لقطاع  ب��االإن��اب��ة  التنفيذي  امل��دي��ر 
تنمية  دائ���رة  يف  واالب��ت��ك��ار  الر�سد 
االب����ت����ك����ار  ف����ري����ق  اأن  امل����ج����ت����م����ع, 
االجتماعي قام باإعداد ورقة بحثية 
دور  اإب�������راز  اإىل   ت���ه���دف  و���س��ف��ي��ة 
االب��ت��ك��ار االج��ت��م��اع��ي ك����اأداة مهمة 
التحديات  مل��خ��ت��ل��ف  ال��ت�����س��دي  يف 
االجتماعية يف املجتمع, ف�ساًل عن 

م�ساهمته يف حتديد احللول املبتكرة 
مع  االجتماعية  ال��ع��ل��وم  دم��ج  ع��رب 
التكنولوجيا  ل�سمان توفري حلول 
املوجودة  التحديات  ه��ذه  ملواجهة 
ال����واق����ع مم����ا يحقق  اأر��������س  ع���ل���ى 

االأهداف امل�ستدامة املن�سودة.
وقالت د. ليلى الهيا�س: اإن االبتكار 
ع��ن ترجمة  ع��ب��ارة  ه��و  االجتماعي 
ومنهجية  علمية  بطريقة  لالأفكار 
تهدف  اج��ت��م��اع��ي��ة  مم��ار���س��ات  اإىل 
واملتطلبات  االحتياجات  تلبية  اإىل 
احل���ال���ي���ة   ب��ط��ري��ق��ة خم��ت��ل��ف��ة عن 
ال���ط���رق ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ت��ت��ن��ا���س��ب مع 
تناولت  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة.  امل����ت����غ����ريات 
رئي�سة  اأق�����س��ام   3 البحثية  ال��ورق��ة 
االبتكار االجتماعي,  اأهمها مفهوم 
االجتماعي  االب����ت����ك����ار  واأدوات 
االبتكارات  اأه�����م  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
اأبوظبي.   اإم������ارة  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة 
البحثية  ال����ورق����ة  اإن  واأ����س���اف���ت: 
اأ�سارت اإىل قلة الدرا�سات واالأبحاث 

التحديات  اأث������ر  م����ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 
االج����ت����م����اع����ي����ة واالق����ت���������س����ادي����ة, 
والفقر,  وال��ه��ج��رة  ال��ب��ط��ال��ة  م��ث��ل 
باالإ�سافة اإىل حت�سني جودة احلياة 

لالأفراد والفئات ال�سعيفة.  
واأ�سارت الهيا�س يف  الورقة البحثية 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  اأن دول��ة 
ب�سكل  اأب��وظ��ب��ي  واإم����ارة  ع��ام  ب�سكل 
املقومات  خم��ت��ل��ف  مت��ت��ل��ك  خ��ا���س 
والعملية  ال���ع���ل���م���ي���ة  وامل���م���ك���ن���ات 
لتعزيز  وذل������ك  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
االب���ت���ك���ار االج��ت��م��اع��ي ودجم�����ه يف 
ثقافة وعقليات القطاعات الثالثة: 
العام واخلا�س والثالث.   و�سلطت 
ال�����ورق�����ة ال���������س����وء ع���ل���ى اجل���ان���ب 
االجتماعي  االبتكار  من  الت�سغيلي 
مثل  لتفعيله  ال���الزم���ة  واالأدوات 
امل���ع���روف  اأو  ال�����س��ل��وك��ي  ال��ت��ب�����س��ر 
بالتحفيز و ت�سميم احللول وذلك 
بدًءا  امل�ستفيد  اأو  ال��ف��رد  ب��اإ���س��راك 
مرحلة  اإىل  الت�سميم  مرحلة  من 

تطبيق احللول.   واأك��دت الهيا�س, 
اأنه يف الوقت الذي بداأت فيه منطقة 
اأفريقيا  و���س��م��ال  االأو���س��ط  ال�����س��رق 
لالبتكار  اأك��رب  وزخماً  اأهمية  تويل 
اأبوظبي  اإمارة  توا�سل  االجتماعي, 
جت�سيدها الأرقى م�ستويات الريادة 
يف ه����ذا امل����ج����ال, ب��ف�����س��ل اإدراك����ه����ا 
يف  اال�سرتاتيجي  ب��دوره��ا  ال��را���س��خ 
با�ستخدام  املجتمع  وتنمية  تطوير 
والتي  االجتماعي  االب��ت��ك��ار  اأدوات 
ومنهجي.  علمي  اأ�سا�س  من  تنبثق 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  دائ�������رة  وحت���ظ���ى 
دورها  عرب  كبرية  تناف�سية  مبيزة 
االبتكار  م��ه��ام  ق���ي���ادة  يف  ال��ن��وع��ي 
ويتجّلى  امل��ن��ط��ق��ة,  يف  االج��ت��م��اع��ي 
ذلك على وجه اخل�سو�س يف اإن�ساء 
لت�سبح  املفهوم  بهذا  خا�سة  اإدارة 
االجتماعي  لالبتكار  رائ��داً  مركزاً 
بدعم من ال�سركاء اال�سرتاتيجيني 
القطاع  يف  املتخ�س�سني  واخل���رباء 

االجتماعي.

املبعوث الرئا�شي االأمريكي ل�شوؤون تغري املناخ يزور عددا من امل�شاريع واملبادرات اال�شرتاتيجية يف جمال الطاقة النظيفة يف اأبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

املبعوث  ك����ريي,  ج���ون  م��ع��ايل  زار 
تغري  ل�سوؤون  االأم��ريك��ي  الرئا�سي 
امل�ساريع  م���ن  ع�����ددا  ال���ي���وم  امل���ن���اخ 
اأبوظبي  الكربى يف  اال�سرتاتيجية 
والتي تركز على دعم جهود الدولة 
واحلد  النظيفة,  الطاقة  جمال  يف 
م��ن ت��داع��ي��ات ت��غ��رّي امل��ن��اخ وتعزيز 
التنمية امل�ستدامة على ال�سعيدين 

املحلي والعاملي.
"نور  م���������س����روع  ك�������ريي  وت����ف����ق����د 
ال�سم�سية  ل���ل���ط���اق���ة  اأبوظبي" 
هليكوبرت,  ط����ائ����رة  ب���ا����س���ت���خ���دام 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ي��راف��ق��ه 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر ال�سناعة  ب��ن 
املبعوث  امل��ت��ق��دم��ة,  والتكنولوجيا 
االإم�����ارات ل�سوؤون  ل��دول��ة  اخل��ا���س 
امل�سروع  هذا  وُيعد  املناخي.  التغري 
يف  ال�سم�سية  للطاقة  حمطة  اأك��رب 

موقع واحد يف العامل.
للوكالة  ال��رئ��ي�����س��ي  امل��ق��ر  زار  ك��م��ا 
اآيرينا,  املتجددة  للطاقة  الدولية 
وم��دي��ن��ة م�����س��در, وال��ت��ي ت��ع��د من 
حمفظة  تو�سع  يف  امل�ساهمني  اأه��م 
الطاقة  م�������س���ادر  م����ن  االإم����������ارات 
على   400% ب��ن�����س��ب��ة  امل���ت���ج���ددة 
و  املا�سية.  الع�سر  ال�سنوات  م��دى 
زار جامعة حممد بن زاي��د للذكاء 
اال�سطناعي, التي تعد اأول جامعة 
خم�س�سة  مناهج  تقدم  ال��ع��امل  يف 

من جانبه , اأعرب جون كريي عن 
���س��ع��ادت��ه ب��زي��ارت��ه اإىل االإم������ارات , 
اأن��ه��ا ج��زء م��ن اجلهود  اإىل  م�سريا 
امل���ب���ذول���ة الإجن������اح م���وؤمت���ر االأمم 
/املوؤمتر  املناخ  تغري  ب�ساأن  املتحدة 
يف  ل��الأط��راف  والع�سرون  ال�ساد�س 
االإطارية  امل��ت��ح��دة  االأمم  ات��ف��اق��ي��ة 
ب�ساأن تغري املناخ /و "معاجلة اأزمة 

املناخ باجلدية التي تتطلبها".
زي����ارة  ال���ي���وم  "ي�سعدين  واأ�����س����اف 
للطاقة  م�����س��ت��ق��ل��ة  حم���ط���ة  اأك������رب 
ال�����س��م�����س��ي��ة يف ال����ع����امل,, ن����ور اأب���و 
اإىل  اال�ستماع  اأ�سعدين  كما  ظبي. 
م���ا ق���ال���ه ال���دك���ت���ور اجل���اب���ر حول 
العامل على  لقيادة  االإم��ارات  خطة 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م�����س��ت��وى 
االنبعاثات  التخفيف من  اأجل  من 
ال��ك��رب��ون��ي��ة. وك���ان م��ن ال��الف��ت يل 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  اأج��د  اأن 
حت���اول ق��ي��ادة ال��ع��دي��د م��ن الدول 
االأخ��رى يف البحث عن تكنولوجيا 
التغري  اأزم��ة  اإىل  للت�سدي  جديدة 
اقت�ساد  بناء  على  والعمل  املناخي 
ت�سجيع  ع����رب  وم����ع����ريف  ت��ن��اف�����س��ي 

العلوم واالبتكار.
ن��واج��ه حت��دي��ا عامليا  "نحن  وت��اب��ع 
املناخي.  التغري  يف  متمثال  هائال 
�سنلتقي غًدا بعدد من قادة املنطقة 
ل��ت��ب��ادل االأف����ك����ار ح����ول اأف�����س��ل ما 
ميكن فعله من اأجل رفع طموحاتنا 
ال��ذي يعد  خ��الل موؤمتر جال�سكو 

االإمارات.
ال���ت���ق���ى معايل  ج���ول���ت���ه,  وخ������الل 
امل�سوؤولني  م��ن  ع����دداً  ك���ريي  ج���ون 
بالعمل  ال�����س��ل��ة  ذات  امل���ج���االت  يف 
وا�ستمع  االإم���ارات  دول��ة  املناخي يف 
اإىل �سرح حول ال��دور الكبري الذي 
ت�سطلع به دول��ة االإم���ارات يف دعم 
ملواجهة  النظيفة  الطاقة  م�ساريع 
تداعيات التغري املناخي والتخفيف 
النظم  ال�سلبية على  تاأثرياتها  من 
االقت�سادية  وال��ق��ط��اع��ات  البيئية 
الريادي  ب��ال��دور  م�سيداً  املختلفة, 
ت��ل��ع��ب��ه االإم��������ارات يف جمال  ال����ذي 
امل�ستويني  ع��ل��ى  امل���ن���اخ���ي  ال��ع��م��ل 

االإقليمي والدويل .
وخ��الل موؤمتر �سحفي يف حديقة 
اأبوظبي  يف  ب��اجل��ب��ي��ل  امل���اجن���روف 
ال��دك��ت��ور �سلطان بن  , ق��ال م��ع��ايل 
اإىل  العامل  "يتطلع  اجلابر:  اأحمد 
امل��زي��د م��ن ال��ت��ع��اون وال��ت�����س��اف��ر يف 
ال��ع��م��ل م��ن اأج���ل امل��ن��اخ خ���الل عام 
2021. وت�سلط زيارة معايل جون 
الفاعل  ال���دور  على  ال�سوء  ك��ريي 
امل�ستمر  االإم�������ارات  دول����ة  وال���ت���زام 
وروؤية  توجيهات  بف�سل  وال��را���س��خ 
اأجل  من  بالعمل  الر�سيدة  القيادة 
الفر�س  م���ن  واال����س���ت���ف���ادة  امل���ن���اخ, 
االقت�سادي  النمو  لتعزيز  املتاحة 
ظل  يف  �سيما  ال  وت��ريت��ه,  وت�سريع 
يواجهها  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال��ظ��روف 
العامل واجلهود الهادفة للحد من 

ل����دع����م ح����ل����ول اال�����س����ت����دام����ة من 
الذكاء  االب��ت��ك��ار يف جم���ال  خ���الل 

اال�سطناعي.
الزيارة جولة يف حمطات  ت�سمنت 
يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 
دولة االإمارات, مبا يف ذلك "�سم�س 
الطاقة  حمطات  اأكرب  اإحدى   ,"1
ال����ع����امل,  امل�����رك�����زة يف  ال�����س��م�����س��ي��ة 
على  اأي�ساً  اخلا�س  املبعوث  واطلع 
ال�سم�سية  للطاقة  الظفرة  م�سروع 
 2 االإنتاجية  قدرته  �ستبلغ  وال��ذي 
اأدنى  على  وق��د ح�سل  ج��ي��ج��اواط, 
للطاقة  تناف�سية  تعرفة  م�ستوى 
لكل  اأم��ري��ك��ي  ���س��ن��ت   1.32 ب��ل��غ��ت 

كيلوواط �ساعة.
واختتم معايل جون كريي جولته, 
بزيارة حديقة املاجنروف باجلبيل 
اأب��وظ��ب��ي, ح��ي��ث ت��ع��رف خاللها  يف 
ع����ن ك���ث���ب ع���ل���ى غ����اب����ات اأ����س���ج���ار 
اأهم  امل��اجن��روف وال��ت��ي تعترب م��ن 
االأ�سجار املحلية, والتي تتمثل اأبرز 
فوائدها يف منع التعرية ال�ساحلية 
اإ�سافة  البيولوجي,  التنوع  ودع��م 
الكربون  التقاط  على  قدرتها  اإىل 
املطرية  الغابات  من  اأك��رب  بكميات 
ل���ك���ل ه���ك���ت���ار. وق�����د ت���ع���ه���دت دول����ة 
الثانية  م�����س��اه��م��ت��ه��ا  يف  االإم�������ارات 
مليون   30 بزراعة  وطنياً  املحددة 
 2030 ال����ع����ام  ب���ح���ل���ول  ����س���ج���رة 
هذه  م����ن  امل����الي����ني  اإىل  ل��ت�����س��اف 
�سواحل  ع��ل��ى  امل��ن��ت�����س��رة  االأ����س���ج���ار 

من  والتخفيف  اجلائحة  تداعيات 
اآثارها ال�سلبية على املجتمعات".

وت���اأت���ي زي�����ارة م��ع��ايل ج���ون كريي 
احلوار  يف  للم�ساركة  اأبوظبي  اإىل 
املناخي,  للتغري  االأول  االإق��ل��ي��م��ي 
االإم�����ارات  دول����ة  ت�ست�سيفه  ال����ذي 
اأب��ري��ل بالتعاون مع   4 ي��وم االأح���د 
الواليات املتحدة االأمريكية. وي�سم 
امل�سوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  احل���وار ع���دداً 
امل��ن��اخ��ي م��ن دول  العمل  يف جم��ال 
وال�سرق  التعاون اخلليجي  جمل�س 
االأو�سط و�سمال اأفريقيا, باالإ�سافة 

اإىل اململكة املتحدة.
ال��دك��ت��ور �سلطان  واأ����س���اف م��ع��ايل 
معايل  ان�سمام  "ُي�سعدين  اجلابر: 
جون كريي يف هذا احلوار املهم مع 
والذي يهدف  االإقليميني  ال�سركاء 
حتقيق  ن��ح��و  ال��ع��م��ل  ت�����س��ري��ع  اإىل 
االأه�����داف امل��ن��اخ��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة, حيث 
ق��دم��ت دول���ة االإم�����ارات ع��ل��ى مدار 
التزامات  املا�سية  ال15  ال�سنوات 
حملياً  املناخي  التغري  ب�ساأن  مهمة 
على  كبرية  قدرة  واأظهرت  ودولياً, 
ب��ه��ذه االل��ت��زام��ات والعمل  ال��وف��اء 
على  البناء  اإىل  ونتطلع  لها.  وفقاً 
لتحويل  االآن  ح��ت��ى  ح��ق��ق��ن��اه  م���ا 
حلول  اإىل  ال�سيا�سية  االل��ت��زام��ات 
عملية جديدة ذات مردود اقت�سادي 
ط���وي���ل االأج������ل ل���دول���ة االإم�������ارات 
و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  ومنطقة 

اأفريقيا والعامل".

يف  االن��ب��ع��اث��ات  م��ن  للحد  املنطقة 
خمتلف جوانب االقت�ساد باملقارنة 
لالأعمال  االع��ت��ي��ادي  ال��و���س��ع  م��ع 
االإم����ارات  وت��ق��وم   .2030 ع���ام  يف 
التح�سري  ب��ه��ا يف  امل��ن��وط  ب���ال���دور 
منها  اإمي��ان��اً   ,  COP26 مل��وؤمت��ر 
اأجل  ب��اأن احلاجة لعمل حا�سم من 
امل���ن���اخ ق���د ت���زاي���د ب�����س��ك��ل اأك�����رب يف 

مرحلة ما بعد "كوفيد-"19.
وتعد االإمارات العربية املتحدة من 
تبني  يف  باملنطقة  ال��رائ��دة  ال���دول 
املتجددة,  ال��ط��اق��ة  ح���ل���ول  ون�����س��ر 
الكربون,  ان��ب��ع��اث��ات  م���ن  واحل������ّد 

باري�س.  اتفاقية  بعد  م��وؤمت��ر  اأه��م 
االأول  االإقليمي  احل��وار  ويركز   "
التح�سريات  على  املناخي  للتغري 
ال���وط���ن���ي���ة واالإق���ل���ي���م���ي���ة ل����ل����دورة 
الدول  ملوؤمتر  والع�سرين  ال�ساد�سة 
املخطط   ,  /COP26/االأطراف
عقده خالل �سهر نوفمرب 2021 

يف مدينة غال�سكو باإ�سكتلندا.
االإم����ارات  اأن  اإىل  االإ����س���ارة  وجت���در 
دولة  اأول  ك��ان��ت  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
باملنطقة ت�سادق على اتفاق باري�س 
املحددة  م�ساهمتها  ومتثل  للمناخ, 
اإع���الن���ه يف  ه����دف مت  اأول  وط��ن��ي��اً 

متعددة  امل���ن���ظ���م���ات  م����ع  وال���ع���م���ل 
اأكرث  م�ستقبل  ل�سمان  االأط����راف 
ا�ستدامة يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
والعامل. وقد عززت دولة االإمارات 
قطاع  يف  امل���درو����س���ة  ا���س��ت��ث��م��ارت��ه��ا 
املتجددة قبل ما يزيد عن  الطاقة 
خم�س ع�سرة عاما الإدراكها الأهمية 
ه���ذا ال��ق��ط��اع ال���واع���د وم���ا ل���ه من 
الب�سرية  م�ستقبل  على  كبري  اأث���ر 
وا�ستدامة مواردها الطبيعية. وقد 
ركزت هذه اال�ستثمارات على اأحدث 
التقنيات الواعدة يف القطاع والتي 

اأثبتت جدواها عرب ال�سنني.
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اأخبـار الإمـارات

النيابة العامة للدولة تو�شح عقوبة االحتيال عن طريق و�شائل تقنية املعلومات
•• اأبوظبي - وام:

اأو�سحت النيابة العامة للدولة من خالل تغريدة ن�سرتها على ح�ساباتها 
يف مواقع التوا�سل االجتماعي عقوبة االحتيال عن طريق و�سائل تقنية 

املعلومات .
بقانون  املر�سوم  من   11 للمادة  وفقاً  اأن��ه,  اإىل  العامة  النيابة  ونوهت 
املعلومات,  تقنية  جرائم  مكافحة  ب�ساأن   2012 ل�سنة  احتادي رقم 5 
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن 
باإحدى هاتني العقوبتني  اأو  درهم  مليون  درهم وال جتاوز  األف   250

كل من ا�ستوىل لنف�سه اأو لغريه بغري حق على مال منقول اأو منفعة اأو 
على �سند اأو توقيع هذا ال�سند, وذلك باال�ستعانة باأي طريقة احتيالية 
اأو باتخاذ ا�سم كاذب اأو انتحال �سفة غري �سحيحة عن طريق ال�سبكة 
املعلوماتية اأو نظام معلومات الكرتوين اأو اإحدى و�سائل تقنية املعلومات. 
املعلوماتية  بال�سبكة  يق�سد  اأن���ه  اإىل  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة  النيابة  ولفتت 
وو�سائل  املعلوماتية  ال��ربام��ج  م��ن  اأك���رث  اأو  جمموعتني  ب��ني  ارت��ب��اط 
املعلومات,  وتبادل  الدخول  للم�ستخدمني  تتيح  التي  املعلومات  تقنية 
ويق�سد بنظام معلومات اإلكرتوين جمموعة برامج معلوماتية وو�سائل 
االإلكرتونية  املعلومات  وتخزين  واإدارة  ملعاجلة  املعدة  املعلومات  تقنية 

اإلكرتونية  اأداة  اأي  فهي  املعلومات  تقنية  و�سائل  اأم��ا  ذل��ك,  �سابه  ما  اأو 
مغناطي�سية, ب�سرية, كهروكيميائية, اأو اأي اأداة اأخرى ت�ستخدم ملعاجلة 
البيانات االإلكرتونية واأداء العمليات املنطقية واحل�سابية, اأو الوظائف 
اأو مرتبطة ب�سكل مبا�سر, تتيح  التخزينية, وي�سمل اأي و�سيلة مو�سلة 

لهذه الو�سيلة تخزين املعلومات االإلكرتونية اأو اإي�سالها لالآخرين.
النيابة  اإط���ار حملة  يف  ي��اأت��ي  ال��ت��غ��ري��دات  ه��ذه  ن�سر  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
املجتمع,  اأف��راد  القانونية بني  الثقافة  لتعزيز  امل�ستمرة  للدولة  العامة 
ورفع م�ستوى وعي اجلمهور بالقانون, وذلك بهدف ن�سر ثقافة القانون 

كاأ�سلوب حياة.

الوطني لالأر�شاد: هزة بقوة 
عمان  بحر  يف  درجة   2.7

وال تاأثري على الدولة 
•• اأبوظبي-وام: 

�سجلت حمطات ال�سبكة الوطنية لر�سد الزالزل التابعة ل� " املركز الوطني 
لالأر�ساد " هزة بقوة 2.7 درجة - ريخرت يف بحر عمان ال�ساعة 00:55, 
حيث  االإم���ارات,  لدولة  املحلي  التوقيت  ح�سب   2021-04-03 املوافق 
�سعر بها ال�سكان ب�سدة ترتاوح من 3 اإىل 4 مريكايل, مع عدم وجود تاأثري 

لها على الدولة.

اإجنازات متميزة لـ »الوطني االحتادي« خالل الربع االأول من العام
•• اأبوظبي- وام:

االحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  حقق 
ال��ع��ام اجل���اري العديد  ب��داي��ة  منذ 
الت�سريعية  االإجن���������������ازات  م�����ن 
وال�����رق�����اب�����ي�����ة وال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة 
ممار�سته  اإط�������ار  يف  ال���ربمل���ان���ي���ة, 
متثلت  الد�ستورية  الخت�سا�ساته 
يف عقد 5 جل�سات ناق�س خاللها 7 
م�سروعات قوانني و3 مو�سوعات 
عامة, ووجه 10 اأ�سئلة اإىل ممثلي 
احل��ك��وم��ة وذل���ك يف اإط���ار حر�سه 
على مناق�سة الق�سايا ذات االأهمية 
يف حتقيق روؤية االإمارات 2021م 

ومئوية االإمارات 2071م.
العام  م���ن  االأول  ال���رب���ع  و���س��ه��د 
جل�سات  اأوىل  ان���ط���الق  اجل������اري 
للطفل  االإم���������ارات���������ي  ال������ربمل������ان 
يف  2021م  م���ار����س   15 ب��ت��اري��خ 
املجل�س  مب��ق��ر   " زاي�����د  ق���اع���ة   "
تنفيذا  وذل��ك  االحت���ادي,  الوطني 
املجل�س  ب���ني  امل��وق��ع��ة  ل��الت��ف��اق��ي��ة 
الوطني االحتادي واملجل�س االأعلى 
تت�سق  والتي  والطفولة,  لالأمومة 
اأطلقه  ال��ذي  التمكني  برنامج  مع 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
2005م,  ع�����ام  اهلل"  "حفظه 
�سركاء  االأط��ف��ال  اأن  وت��اأك��ي��دا على 
وامل�ستقبل,  القرار  نع  �سُ عملية  يف 

واأحد االأركان االأ�سا�سية يف بنائه .
وعلى �سعيد ممار�سة اخت�سا�ساته 
حر�س  وال���رق���اب���ي���ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
امل����ج����ل���������س ال�����وط�����ن�����ي االحت���������ادي 
بالتوافق  ج��ل�����س��ات��ه  ج���دول���ة  ع��ل��ى 
م���ع احل���ك���وم���ة ل��ت��ح��دي��د اأول���وي���ة 
العامة  وامل��و���س��وع��ات  الت�سريعات 
���س��ي��ت��م م��ن��اق�����س��ت��ه��ا, بهدف  ال���ت���ي 
التنمية  م�������س���رية  يف  امل�������س���اه���م���ة 
يف  الدولة  ت�سهدها  التي  والتطور 

جميع املجاالت.
خم�سة  م���دى  ع��ل��ى  املجل�س  واأق����ر 
�ساعة,   "29" ا�ستغرقت  جل�سات 
���س��ب��ع��ة م�������س���روع���ات ق����وان����ني هي 
ب�ساأن  احت����ادي  ق��ان��ون  م�����س��روع   :

التعاون وتوحيد اجلهود الربملانية 
جماالت  يف  ال��دويل  امل�ستوى  على 

الت�سامح وال�سالم.
دور  تفعيل  على  املجل�س  وح��ر���س 
الدبلوما�سية الربملانية االإماراتية 
ب������دع������وة ال������ربمل������ان������ات وروؤ�������س������اء 
دولة  لزيارة  الربملانية  االحت���ادات 
املجل�س  ا�ستقبل  حيث  االإم�����ارات, 
ب��ات�����س��ي��ك��و رئي�س  دوارت������ي  م��ع��ايل 
االحتاد الربملاين الدويل, ومعايل 
بارك بيونغ �سوك رئي�س اجلمعية 
ال����وط����ن����ي����ة جل����م����ه����وري����ة ك����وري����ا 

اجلنوبية.
ك��م��ا ����س���ارك م��ع��ايل ���س��ق��ر غبا�س 
االحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
العربي  ال��ربمل��اين  االحت���اد  رئي�س 
االأول  ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي  االج���ت���م���اع  يف 
رئي�س  ب��ات�����س��ي��ك��و  دوارت������ي  مل���ع���ايل 
االحت�������اد ال����ربمل����اين ال�������دويل مع 
اجليو�سيا�سية  املجموعات  روؤ���س��اء 
ال��دويل, كما �سارك يف  يف الربملان 
"م�سرعي  الدورة ال�ساد�سة ملنتدى 
�سيا�سات الطاقة املتجددة 2021" 
الذي  املرئي  االت�سال  تقنية  عرب 
املُ�سرعني  "دور  عنوان  حتت  عقد 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأج����ن����دة  يف 

ب�ساأن  وال��ب��ي��ئ��ة  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ري 
حتقيق التنمية امل�ستدامة للموارد 
والزراعية,  واحليوانية  ال�سمكية 
الداخلية  وزارة  �سيا�سة  ومو�سوع 
ومو�سوع  امل�����دين,  ال���دف���اع  ب�����س��اأن 
جهود وزارة العدل يف �ساأن تطوير 

مهنة املحاماة.
اإىل  اأ���س��ئ��ل��ة   10 امل��ج��ل�����س  ووج�����ه 
بالتوطني  تتعلق  احلكومة  ممثلي 
واالقت�سادية  االأم��ن��ي��ة  وال�����س��وؤون 
والبيئية, وحماية امل�ستهلك, ركزت 
على ما يلي : اإن�ساء مراكز تدبري, 
الب�سرية  امل���وارد  وزارة  واإج����راءات 
والتوطني للحد من ظاهرة العمل 
يف فرتة احلرمان, واإجراءات احلد 
االأ���س��ع��ار يف الظروف  ارت��ف��اع  م��ن 
االأعمال  رواد  ودع��م  العادية,  غري 
امل�ساريع  اأ�����س����ح����اب  امل����واط����ن����ني 
واملتو�سطة,  ال�����س��غ��رية  وامل��ن�����س��اآت 
بع�س  الأ�سهم  اأدن��ى  �سعر  وحتديد 
اجلمعيات التعاونية اال�ستهالكية, 
احلي,  الطعم  با�ستخدام  وال�سيد 
وت��اأث��ري ج��ائ��ح��ة " ك��ورون��ا " على 
وتباين  العقابية,  واملن�ساآت  االأم��ن 
ال�����س��رع��ات ع��ل��ى الطرق  وه��ام�����س 
اخل����ارج����ي����ة, واأخ�����ط�����ار االأودي��������ة 

للمجل�س  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�سعبة  م��ن 
ب�ساأن مناق�سة  الوطني االحت��ادي, 
مو�سوع االأمن الغذائي الذي حمل 
عنوان "التعاون يف جماالت الذكاء 
اال�ستدامة  وحتقيق  اال�سطناعي 
يف جم���ال االأم����ن ال��غ��ذائ��ي خالل 
بعد  وذل���ك  والطوارئ",  االأزم����ات 
م��ع مقرتح مو�سوع  اأن مت دجم��ه 
قبل  م��ن  امل��ق��دم  املائي"  "االأمن 
جمل�س ال�سورى يف اململكة العربية 

ال�سعودية ال�سقيقة.
كما حققت الدبلوما�سية الربملانية 
االإجنازات  من  العديد  االإماراتية 
الفعاليات  يف  امل�������س���ارك���ة  خ�����الل 
الربملانية التي عقدت على م�ستوى 
واملوؤمترات  الربملانية  االحت��ادي��ات 
والعربية  اخلليجية  املتخ�س�سة, 
وال���دول���ي���ة, متثلت  واالإ����س���الم���ي���ة 
وتوجهاتها  ال���دول���ة  روؤي����ة  ب��ط��رح 
املطروحة  الق�سايا  خمتلف  حيال 
النموذج  اإب������راز   : م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
التعامل مع  ال��رائ��د يف  االإم��ارات��ي 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة 
اإن�����س��ان��ي��ة ع��امل��ي��ة وتقدمي  ب��ن��ظ��رة 
واخلريية  االإن�����س��ان��ي��ة  امل�����س��اع��دات 
واالإم��������دادات ال��ط��ب��ي��ة الأك����رث من 

التربعات, وم�سروع قانون  تنظيم 
وحماية  ت��ن��ظ��ي��م  ب�����س��اأن  احت������ادي 
حقوق امللكية ال�سناعية, وم�سروع 
ب�����س��اأن احل�سول  احت�����ادي  ق���ان���ون 
وم�ستقاتها  ال��وراث��ي��ة  امل���وارد  على 
والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع 
النا�سئة عن ا�ستخدامها, وم�سروع 
تنظيم  ب�������س���اأن  احت��������ادي  ق����ان����ون 
املقابر واإجراءات الدفن, وم�سروع 
ب��ت��ع��دي��ل بع�س  ق����ان����ون احت�������ادي 
اأح���ك���ام امل��ر���س��وم ب��ق��ان��ون احت���ادي 
ب�ساأن   2018 ل�����س��ن��ة   14 رق����م 
املن�ساآت  وتنظيم  املركزي  امل�سرف 
قانون  املالية, وم�سروع  واالأن�سطة 
ا�ستخدام  ح��ظ��ر  ب�������س���اأن  احت������ادي 
من  ال�����س��ادرة  العلمية  ال�����س��ه��ادات 
جهات غري مرخ�س لها, وم�سروع 
قانون احتادي ب�ساأن اإلغاء القانون 
ل�سنة   /17/ رق������م  االحت����������ادي 
1978 بتنظيم حاالت واإجراءات 
املحكمة  اأم�����ام  ب��ال��ن��ق�����س  ال��ط��ع��ن 

االحتادية وتعديالته.
الرقابية  اخ��ت�����س��ا���س��ات��ه  و���س��م��ن 
تبنى املجل�س عددا من التو�سيات 
مو�سوعات  ثالثة  مناق�سة  خالل 
�سيا�سة وزارة  : مو�سوع  عامة هي 

�سمن  كوفيد19-",  بعد  للطاقة 
اأعمال اجلمعية العمومية احلادية 
للطاقة  ال��دول��ي��ة  للوكالة  ع�سرة 

املتجددة /اآيرينا/.
الوطني  امل���ج���ل�������س  وا����س���ت�������س���اف 
27 للجنة  ال����  ال����دورة  االحت����ادي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل����الحت����اد ال���ربمل���اين 
العربي الذي عقد " عن بعد " يف 
االأمانة  املا�سي مبقر  25 فرباير 
وتراأ�ست  ب��دب��ي,  للمجل�س  العامة 
ال�سعبة الربملانية للمجل�س اجتماع 
الربملاين  ال��ت��م��ي��ز  ج���ائ���زة  جل��ن��ة 
لالحتاد الربملاين العربي, لدرا�سة 
التميز  جل��ائ��زة  املر�سحني  ملفات 
اأ�سماء  واعتماد  العربي,  الربملاين 

الفائزين باجلائزة.
وعلى ال�سعيد الربملاين اخلليجي 
الربملانية  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ح��ق��ق��ت 
مبوافقة  اإجن����������ازا  االإم������ارات������ي������ة 
الثالث  االج���ت���م���اع  يف  امل�����س��ارك��ني 
اخلليجية  ال����ربمل����ان����ي����ة  ل���ل���ج���ن���ة 
بعد"  "عن  ال���ذي عقد  االأوروب���ي���ة 
ع���ن جمال�س  مب�����س��ارك��ة مم��ث��ل��ني 
ال�سورى والنواب والوطني واالأمة 
ب�������دول جم���ل�������س ال����ت����ع����اون ل����دول 
اخلليج العربية, على املقرتح املقدم 

ال�سرية  ح�سن  و�سهادة  واالأم��ط��ار, 
وال�سلوك .

الوطني  امل��ج��ل�����س  جل����ان  وع���ق���دت 
االحتادي الدائمة "54" اجتماعا 
وب��ل��غ ع��دد مثلي اجل��ه��ات ال��ت��ي مت 
االجتماعات  دعوتها حل�سور هذه 
"101", ونظمت اللجان عن بعد 
بزيارة  وقامت  نقا�سية  حلقات   3
واحدة وذلك يف اإطار درا�سة كل ما 
هو مدرج على جداول اأعمالها من 
ومو�سوعات  ق��وان��ني  م�����س��روع��ات 
عامة وكل ما يحيله اإليها املجل�س 
بهدف مناق�ستها الإعداد تقاريرها 
باأف�سل  وت�����س��م��ي��ن��ه��ا  ب�������س���اأن���ه���ا 

التو�سيات ورفعها اإىل املجل�س.
التي حققها  وم��ن بني االإجن���ازات 
الدبلوما�سية  �سعيد  على  املجل�س 
الربملانية توقيع مذكرة تفاهم مع 
الربملان الدويل للت�سامح وال�سالم 
يف 4 فرباير املا�سي تت�سق بنودها 
التي  االإن�سانية  االأخ��وة  وثيقة  مع 
وتاريخياً  ع��امل��ي��اً  م��رج��ع��اً  ت��ع��ت��رب 
للتعاي�س ال�سلمي بني االأديان ومت 
اأر�س  ع��ل��ى  ع��ام��ني  ق��ب��ل  توقيعها 
االتفاقية  ه��ذه  وتهدف  االإم���ارات, 
وتاأطري  ت��ع��زي��ز  يف  امل�����س��اه��م��ة  اإىل 

120 دولة حول العامل, باالإ�سافة 
الدولية  املنظمات  جهود  دعم  اإىل 
جهود  واإب����راز  املحتاجني,  الإغ��اث��ة 
دولة االإمارات يف تعزيز اال�ستقرار 
ال�سرق  يف  واالأم����������ن  وال���������س����الم 

االأو�سط والعامل.
وط����ال����ب����ت ال�������س���ع���ب���ة ال���ربمل���ان���ي���ة 
الربملانات  دور  بتفعيل  االإماراتية 
للقاحات  العادل  التوزيع  ل�سمان 
ف���ريو����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د على 
اأن هذه  ب��اع��ت��ب��ار  ال���ع���امل,  ���س��ع��وب 
ت�����س��م مم��ث��ل��ي �سعوب  ال���ربمل���ان���ات 
االحتاد  تعاون  تفعيل  مع  ال��ع��امل, 
االأمم  م�����ع  ال����������دويل  ال������ربمل������اين 
املتحدة يف هذا ال�ساأن, وتعزيز دور 
واالإقليمية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ربمل��ان��ات 
يف ال��ت��ع��اون م��ع احل��ك��وم��ات لعودة 
عهده  �سابق  اإىل  العاملي  االقت�ساد 
قبل فريو�س كورونا امل�ستجد, ودعم 
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة االأك���رث 
للقطاع  احلكومات  ودع��م  ت�سررا, 
الت�سدي  م��ن  لتمكينه  ال�����س��ح��ي 
االإقليمية  اأو  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ج��وائ��ح 
جماعي  ب�سكٍل  والعمل  العاملية,  اأو 
التنمية  خ��ط��ة  اأج���ن���دة  ل��ت��ح��ق��ي��ِق 

امل�ستدامة 2030م.

•• اأبوظبي - وام: 

العليا  زاي������د  م��وؤ���س�����س��ة  اأط���ل���ق���ت 
الأ�سحاب الهمم بالتعاون مع اإدارة 
اأبوظبي  يف  ال��ت��ج��اري  يا�س  مركز 
مبادرة " ال�ساعة الهادئة " لتوفري 
املوؤثرات  منخف�سة  ت�سوق  جتربة 
اإط��ار االحتفال  احل�سية وذل��ك يف 
ب���ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل��ل��ت��وح��د ال����ذي 

ي�سادف 2 اأبريل من كل عام.
" الغرفة  م��ب��ادرة  تد�سني  مت  كما 
" ب�����ه�����دف م�������س���اع���دة  ال�����ه�����ادئ�����ة 
بالتوحد  امل�����س��اب��ني  االأ���س��خ��ا���س 
االأخرى  احل�سية  واال���س��ط��راب��ات 
بع�س  لق�ساء  اأم���وره���م,  واأول���ي���اء 
اآمن  واال�سرتخاء يف مكان  الوقت 
�سخبا,  اأق����ل  اأج������واء  ويف  وه�����ادئ 
بتجربة  التمتع  باإمكانهم  جتعل 

ت�سوق ب�سكل ينا�سبهم متاما.
���س��ع��ادة عبد   .. االف���ت���ت���اح  ح�����س��ر 

احل����م����ي����دان  ال�����ع�����ايل  ع����ب����د  اهلل 
العليا  زاي��د  ملوؤ�س�سة  العام  االأم��ني 
طالل  و���س��ع��ادة  الهمم,  الأ���س��ح��اب 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ال����ذي����اب����ي 
و�سلوى  ال��ع��ق��اري��ة  ال����دار  ل�سركة 
اال�ستدامة  اإدارة  م��دي��ر  املفلحي 
واخلدمة املجتمعية ب�سركة الدار, 
مدير  الكعبي  ح�سة  وال��دك��ت��ورة 
بهيئة  التنفيذية  ال�����س��وؤون  مكتب 
وخلود  املبكرة,  للطفولة  اأبوظبي 
مراكز  اإدارة  م��دي��ر  ال��رح��ي��م  عبد 
زايد  مبوؤ�س�سة  والتاأهيل  الرعاية 
وعائ�سة  الهمم,  الأ�سحاب  العليا 
امل��ن�����س��وري م���دي���رة مركز  ���س��ي��ف 
ملوؤ�س�سة  التابع  للتوحد  اأب��وظ��ب��ي 
ال��ع��ل��ي��ا, وع����دد م���ن قيادات  زاي����د 
املوؤ�س�سة, وطالب من ذوي التوحد 

وعدد من اأ�سر اأ�سحاب الهمم.
اإدارة مركز يا�س التجاري  وقررت 
الهادئة  " ال�ساعة  مبادرة  تطبيق 

واال�سطرابات  ال��ت��وح��د  مل��ر���س��ى 
���س��ع��ادة عبداهلل  واأك�����د  احل�����س��ي��ة. 
حر�س  احل���م���ي���دان  ع���ب���دال���ع���ايل 
اأب��وظ��ب��ي على ت��وف��ري حياه  اإم���ارة 
املجتمع  ����س���رائ���ح  ل��ك��اف��ة  ك���رمي���ة 
ومنهم  الهمم  اأ���س��ح��اب  وال�سيما 
حيث  ال���ت���وح���د,  ا����س���ط���راب  ذوو 
متخ�س�سة  م��راك��ز  باإن�ساء  قامت 
على  والعمل  وتاأهيلهم  لرعايتهم 
املجتمع  يف  ودجم���ه���م  مت��ك��ي��ن��ه��م 
اإىل  ل�سعيهم  الأ���س��ره��م  وت��ق��دي��را 
دف��ع��ه��م ن��ح��و ال��ع��ط��اء ف�����س��ال عن 
توفري حدائق خا�سة بهم تتوافق 
م�����ع امل����ع����اي����ري ال���ع���امل���ي���ة ل���الأم���ن 

وال�سالمة.
"علينا   : احل�����م�����ي�����دان  وق����������ال 
وجهات  وج���ام���ع���ات  ك��م��وؤ���س�����س��ات 
ا�ستح�سار  وك����اأ�����س����ر  م���ت���ن���وع���ة 
امل�سوؤولية التي نتحملها يف خدمة 
وال�سيما  الهمم  اأ�سحاب  ورع��اي��ة 

خالل املرحلة املقبلة ومنها مركز 
ومركز  باأبوظبي,  العاملي  التجارة 

اجليمي التجاري مبدينة العني.
على  املرتتبة  الفوائد  اإىل  واأ���س��ار 
م�����ب�����ادرة " ال�������س���اع���ة ال����ه����ادئ����ة " 
" التي  الهادئة  " الغرفة  وتوفري 
مبنا�سبة  ع��ن��ه��ا  االإع�����الن  ي��ج��ري 
اليوم العاملي للتوحد لالأفراد من 
اأمورهم  واأول���ي���اء  ال��ت��وح��د  ط��ي��ف 
وامل�سابني باخلرف وغريهم ممن 
ال�ساخبة  ال�سو�ساء  من  يعانون 
وال����ت����اأث����ر احل�������س���ي ال�����زائ�����د ب����اأن 
يتمتعوا بتجربة ت�سوق منخف�سة 
امل������وؤث������رات احل�������س���ي���ة, م����ن حيث 
واالأ�سوات  وال���روائ���ح,  االإ����س���اءة, 
وامل��و���س��ي��ق��ى امل��رت��ف��ع��ة امل���وج���ودة 

مبراكز الت�سوق.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ���س��ع��ود خ����وري, 
الرئي�س التنفيذي للبيع بالتجزئة 
اإطار  " يف   : لال�ستثمار  ال���دار  يف 

ك��ل �سهر  م��ن  اإث��ن��ني  ي���وم  اأول   "
ب����دءا م���ن 5 اأب���ري���ل اجل�����اري من 
حتى  ���س��ب��اح��ا   11:00 ال�����س��اع��ة 
من  املركز  لرواد  ظهرا   12:00

فئة التوحد.
العليا  زاي������د  م��وؤ���س�����س��ة  وت���ع���ت���زم 
عدد  مع  االتفاق  الهمم  الأ�سحاب 
باأبوظبي  ال��ت��ج��اري��ة  امل���راك���ز  م��ن 
لتنفيذ مبادرة " ال�ساعة الهادئة " 
من خالل تنفيذ بع�س االإجراءات 
واإيقاف  االإ����س���اءة,  تخفيف  منها 
متاجرها,  يف  اخللفية  املو�سيقى 
وم��ن��ع ن�سر ال��روائ��ح م��ن حمالت 
اإىل  باالإ�سافة  والبخور,  العطور 
با�ستثناء  االإعالنات  جميع  اإيقاف 
القيام  وم���ن���ع  م���ن���ه���ا,  ال����ط����ارئ����ة 
الرفوف,  م��ن  اأي  وت��رت��ي��ب  مب��لء 
التدابري  م��ن  ال��ع��دي��د  ج��ان��ب  اإىل 
املماثلة,  االأخ������رى  واالإج���������راءات 
بهدف خلق اأجواء هادئة ومنا�سبة 

جهودنا  وت��ن�����س��ي��ق  ال��ت��وح��د,  ف��ئ��ة 
على  للعمل  وال��ت��ع��اون  وال��ت��ك��ات��ف 
زي�����ادة ال���وع���ي ب���ني ال��ن��ا���س ورواد 
ا�سطرابات  حول  العامة  االأماكن 
ال��ت��وح��د واأع��را���س��ه, وت��ع��زي��ز دور 
وال�سعي نحو دجمهم  التوحديني 
املجتمع, ف�سال عن  ومتكينهم يف 
دعم اأ�سرهم". واأو�سح اأن موؤ�س�سة 
الهمم  الأ����س���ح���اب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي������د 
حتر�س على اإطالق املبادرات التي 
م���ن ���س��اأن��ه��ا ت���اأم���ني اجل���و املالئم 
الهمم  اأ����س���ح���اب  م���ن  مل��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا 
الرعاية  ���س��واء داخ��ل بيئة م��راك��ز 
ال��ت��اأه��ي��ل ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة اأو 
ولذلك  اخل����ارج����ي,  امل��ج��ت��م��ع  يف 
" ال�ساعة  املوؤ�س�سة مبادرة  اأطلقت 
مع  والتن�سيق  " بالتعاون  الهادئة 
ال��ت��ج��اري, على  ي��ا���س  اإدارة م��رك��ز 
يف  التجربة  تلك  تطبيق  يتم  اأن 
عدد من املراكز التجارية الكربى 

الهمم,  الأ���س��ح��اب  امل�ستمر  دعمنا 
هادئة  غرفة  اأول  افتتاح  ي�سعدنا 
التجاري  يا�س  مبركز  املنطقة  يف 
هادئة  ����س���اع���ة  خ����دم����ة  وت����ق����دمي 
ق�ساء  اأن  تفهمهم  موؤكدا  �سهريا, 
ال��وق��ت يف امل��رك��ز ال��ت��ج��اري ميكن 
للقلق  م���ث���رية  جت���رب���ة  ي���ك���ون  اأن 
ل��ب��ع�����س االأف���������راد, وال����ه����دف من 
اإطالق املبادرة امل�ساعدة من خالل 
ب��ي��ئ��ة ع��الج��ي��ة خم�س�سة  ت��وف��ري 

الحتياجاتهم وتف�سيالتهم".
واأكد اأن التعاون مع موؤ�س�سة زايد 
لتنفيذ  ال��ه��م��م  ال��ع��ل��ي��ا الأ���س��ح��اب 
تلك املبادرة املبتكرة هي جزء من 

التزام مركز يا�س التجاري بتوفري 
جتربة ت�سوق ممتعة للجميع من 
بالهدوء  ال�����س��ع��ور  ت��وف��ري  خ���الل 
هذه  اأن  اإىل  ول���ف���ت  وال�����راح�����ة, 
املبادرة �ست�ساعد االأفراد ومقدمي 
الرعاية لهم على ال�سعور بالراحة 
اأثناء الت�سوق وت�ساعد ب�سكل اأكرب 
على التوا�سل مع املجتمع وتعزيز 
الرعاية الذاتية واملرونة والتعايف, 
يا�س  م��رك��ز  اإىل ح�����س��ول  م�����س��ريا 
الذهبية  ال�سهادة  على  ال��ت��ج��اري 
لالإعاقة  العاملي  االحت��اد  قبل  من 
ال�سديقة  امل���ن���ظ���م���ات  ل���ت���ك���رمي 

الأ�سحاب الهمم.

زايد العليا تطلق مبادرة �شاعة هادئة الأطفال التوحد 

�عالن للد�ئنني يف �لدعوي
رقم: 24-2020 �إجر�ء�ت �فال�س-دبي

اخلا�سة ب� / تونتى فور جروب منطقة حرة - ذ.م.م )حتت اإجراءات االإفال�س(
رخ�سة جتارية رقم )16682( دبي

بناء على احلكم ال�سادر من حماكم دبي يف الدعوى املذكورة فلقد تقرر افتتاح اإجراءات اإعادة 
هيكلة وتعيني اخلبري / حممد فرحات , اأمينا لالإجراءات , وعليه نطلب من دائني ال�سركة 
املذكورة على خمتلف اأ�سكالهم القانونية -�سواء كانوا من االأ�سخا�س الطبيعيني او االعتباريني 
من القطاع اخلا�س اأو القطاع العام / احلكومي اأو من العاملني بال�سركة- تقدمي مطالباتهم 
ال�سركة  مواجهة  يف   – الق�سائية  اجلهات  امام  امل�سجلة  تلك  فيها  مبا   – العالقة  املالية 
املذكورة- على ان تكون تلك املطالبات مدعمة بامل�ستندات واالأدلة ذات ال�سلة وتقدميها ملكتب 
اأمني التفلي�سة , وذلك يف غ�سون 20 يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا االإعالن. حيث �سيتم اعداد 
التفلي�سة,  اأمني  قبل  املقبول منها من  بغية حتديد  الديون  تقيم  وبالتايل  بالدائنني,  �سجل 
وكذلك البحث يف اإمكانية اإعادة هيكلة اعمال ال�سركة املذكورة, و�سيلي ذلك رفعها اأمام قا�سي 
التقرير  بن�سخة من  اأو موؤقتا  نهائيا  الذين قبلت ديونهم  الدائنني  التفلي�سة, و�سيتم تزويد 
خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ االنتهاء من اعداده وذلك وفقا ملا جاء يف املواد من 82 اىل 97 
ومن 174اىل 177 من مر�سوم بقانون احتادي 9 ل�سنة 2016 ب�ساأن االإفال�س , كما يطلب اأمني 
التفلي�سة من اأي �سخ�س تتوافر لديه اأي بيانات او معلومات ذات �سله باأموال ال�سركة املذكورة 
بها , على مكتب " اأمني التفلي�سة " الكائن يف مكتب فرحات و�سركاه –  يتقدم  "املدين"  اأن 
دبي – ديرة – �سارع الرقة – الطابق اخلام�س مكتب 5001 بناية فندق ايبي�س مدخل املكاتب 
هاتف رقم Email: suha@farahatco.com / 042500251   ولال�ستف�سار يرجى االت�سال 

ب�سكرتارية اأمني التفلي�سة االن�سة / منال وعلى الوات�س اب رقم 0507862887
�أمني �لتفلي�صة
�خلبري / حممد فرحات
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اأخبـار الإمـارات
ت�شليم الكتب املدر�شية للف�شل الدرا�شي الثالث قبل رم�شان

•• دبي - حم�شن را�شد

تبداأ موؤ�س�سة االإمارات للتعليم املدر�سي " تعليم", خطة لت�سليم الكتب 
الدرا�سية للف�سل الدرا�سي الثالث قبل بداية �سهر رم�سان املبارك, حيث 
املدار�س, ت�سكيل فريق لال�ستالم وفق جدول حددته  اإدارات  طلبت من 
للمدار�س واأبلغته بها خالل الفرتة من اليوم االأحد 4 اأبريل, وحتى يوم 

ال�سهر. نف�س  من   12
املدار�س من قبل مركز  اإدارات جميع  اأنها توا�سلت مع  املوؤ�س�سة  واأكدت 
املخولني  تواجد  على  للتاأكيد  التوزيع  بق�سم  اخلا�س  العمالء  خدمة 
وحتى  �سباحاً  التا�سعة  ال�ساعة  م��ن  حم���ددة,  اأوق���ات  خ��الل  باال�ستالم 
ال�ساعة الثانية ظهراً, ووفق التواريخ املعتمدة لكل فريق, كذلك التن�سيق 

على االإبالغ باملدار�س التي تعذر التوا�سل معهم.
واأفادت اأن خطة توزيع الكتب ال ت�سمل الرو�سات, حيث مل يتم ا�ستالم 
الكتب املعتمدة للطباعة من قطاع املناهج بعد, على اأن يتم ت�سليم الكتب 

اإليهم خالل االأ�سبوع االأول من بداية الف�سل الدرا�سي الثالث.
املخطط  ك��ان  حيث  الكتب  لت�سليم  �سابقة  مقرتحات  هناك  اأن  وذك��رت 
خالل  -15اأبريل  وحتى  -11اأبريل  ي��وم  يف  التوزيع  ب��دء  ه��و  ال�سابق 
اأ�سبوع التدريب املهني, ونظراً للتغيريات االأخرية يف مواعيد بداية دوام 

الهيئة االإدارية فقد تقرر البدء يف الت�سليم قبل رم�سان.
وبّينت اأن عملية ت�سليم الكتب �ستخ�سع لالإجراءات االحرتازية املتبعة 
من قبل اجلميع, من املعنيني بت�سليم الكتب يف املوؤ�س�سة وفرق الت�سليم 

والت�سلم من املدر�سة, اإىل اأن يتم تو�سيلها الأولياء االأمور.

•• ابوظبي-الفجر:

الربملانية  ال�سداقة  جمموعة  عقدت 
املجل�س  يف  ال�����س��رب��ي��ة  االإم����ارات����ي����ة 
اجتماعها  االحت������������ادي  ال����وط����ن����ي 
االفرتا�سي االأول مع برملان جمهورية 
�سبل  اللقاء بحث  �سربيا, ومت خالل 
التعاون  ع���الق���ات  وت���ط���وي���ر  ت��ع��زي��ز 
دولة  ب��ني  ال��رواب��ط  وتعزيز  الثنائية 
االإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
���س��رب��ي��ا وال��ن��ه��و���س ب��ال��ع��الق��ات بني 
ال�سيما  كافة  القطاعات  يف  البلدين 
اأفق  اإىل  بها  والدفع  منها  الربملانية 
اأرحب, مبا يعود بالنفع على ال�سعبني 

والبلدين ال�سديقني. 
واأك����د اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تفعيل 
الربملانية  والتعاون  التفاهم  مذكرة 
املوقعة بني املجل�س الوطني االحتادي 
املوقعة  ال�سربية  الوطنية  واجلمعية 
العاملية  ال��ق��م��ة  اأع���م���ال  ع��ل��ى ه��ام�����س 
التي عقدت يف  الربملانيات يف  للن�ساء 

اأبوظبي عام 2016.
�سارة  ����س���ع���ادة  االج���ت���م���اع  يف  ����س���ارك 
جمموعة  رئ���ي�������س���ة  ف���ل���ك���ن���از  حم���م���د 
�سلط�ان  م���ريه  و���س��ع��ادة  ال�����س��داق��ة, 
املجموعة,  رئي�سة  نائبة  ال�سوي��دي 
الدكتور  م��ع��ايل  املجموعة  واأع�����س��اء 
علي را�سد النعي��مي, و�سعادة كل من: 
والدكتورة  ال�����س��ع��ف��ار,  اأح��م��د  اأ���س��ام��ه 
ومروان  املن�سوري,  ال�سحاك  ح��واء 
االجتماع  ح�سر  كما  امله��ريي,  عبي�د 
الب���سطي  را�����س����د  ع��ف�����������راء  ����س���ع���ادة 
لالت���سال  امل�����س�����اع��د  ال��ع��������ام  االأم�����ني 
مبارك  و�سعادة  املجل�س,  يف  الربملان�ي 
لدى  الدولة  �سفري  الظاهري  �سعيد 

جمهورية �سربيا.
يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء رح��ب��ت ���س��ع��ادة �سارة 
جمموعة  رئي��������س  ف��ل��ك��ن��از  حم��م��د 
ال�سربية  االإم����ارات����ي����ة  ال�����س��داق��������ة 

برئا�سة  ال�سربية  املجموعة  باأع�ساء 
كوفات�سيفيت�س  ����س���اري���ت�������س  ي��ل��ي��ن��ا 
الربملانية  ال�سداقة  رئي�سة جمموعة 
اجلمعية  يف  االإم������������ارات  دول�������ة  م����ع 
ال���وط���ن���ي���ة ال�������س���رب���ي���ة, م���ع���ربة عن 
البلدين  ل�سفريي  تقديرها  خال�س 
ع��ل��ى ج��ه��وده��م��ا ال��ك��ب��رية ل��ع��ق��د هذا 
بني  االأول  االف���رتا����س���ي  االج���ت���م���اع 
املجل�س الوطني االحتادي واجلمعية 

الوطنية بجمهورية �سربيا.
م��ن��وه��ة ب����اأن ال��ل��ج��ن��ة وج��ه��ت خالل 
ال�سربي  ل��ل��ج��ان��ب  دع����وة  االج��ت��م��اع 
االحت����ادي,  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ل��زي��ارة 
لزيارة  تلقت دعوة مماثلة منهم  كما 
واأكد  ال�سربية,  الوطنية  اجلمعية 
الزيارات  تبادل  اأهمية  على  اجلانبان 
بني  ال��ع��الق��ات  تنمية  يف  ي�ساهم  مب��ا 

البلدين. 
واأكدت �سعادة فلكناز خالل االجتماع 
االحت���ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  اأن  ع��ل��ى 
يحر�س وفق اخت�سا�ساته الد�ستورية 
واأن  ال��ربمل��اين,  التعاون  تطوير  على 
االجتماعات امل�ستمرة بني املجموعتني 
���س��ي�����س��ه��م يف ت���ع���زي���ز ه�����ذا االجت������اه, 

وتبادل  م��ن��اق�����س��ة  ف��ر���س��ة  و���س��ي��ت��ي��ح 
يف  وال��ربمل��ان��ي��ة  الت�سريعية  اخل���ربات 
العديد من املو�سوعات والق�سايا ذات 
اخلربات  وتبادل  امل�سرتك,  االهتمام 

واملعارف الربملانية. 
وقالت اإن هذا االجتماع ياأتي يف وقت 
ا�ستثنائية  ظروفاً  العامل  فيه  ي�سهد 
والتي  كوفيد19-,  ج��ائ��ح��ة  ب�سبب 
ف����ر�����س����ت امل�����زي�����د م�����ن ال���ت���ح���دي���ات 
واالجتماعية,  واالقت�سادية  ال�سحية 
مواجهة  كيفية  مناق�سة  م��ن  والب���د 
هذه التحديات بروح الفريق الواحد 
وبطريقة ت�سمن املزيد من التن�سيق 

بني اجلانبني.
واأ����س���اف���ت ���س��ع��ادة ����س���ارة ف��ل��ك��ن��از اأنه 
بف�سل توجيهات ودعم قيادة البلدين 
ون�����س��اط��ا مكثفا  ن��وع��ي��ة  نقله  ح��دث��ت 
للعالقات الثنائية بني دولة االإمارات 
وجمهورية �سربيا, ورحبت مب�ساركة 
اإك�سبو  معر�س  يف  �سربيا  جمهورية 
دول����ة  ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه  ال������ذي   2020
العام مب�ساركة  االإم���ارات خ��الل ه��ذا 
اأك��رث م��ن 190 دول���ة, وال��ع��دي��د من 

املوؤ�س�سات واملنظمات التعليمية. 

اأهمية  ف��ل��ك��ن��از ع��ل��ى  ���س��ع��ادة  واأك�����دت 
والتعاون  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ت��ف��ع��ي��ل 
املوقعة بني املجل�س الوطني االحتادي 
لتعزيز  ال�سربية  الوطنية  واجلمعية 

التعاون بينهما. 
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ت��ط��رق��ت ����س���ع���ادة مريه 
رئي�سة  ن��ائ��ب��ة  ال�����س��وي��������دي  ���س��ل��ط�����ان 
وال�سباب  امل��راأة  متكني  اإىل  املجموعة 
يف دول���ة االإم�����ارات, م��ن اأب��رزه��ا قرار 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اهلل,  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
املجل�س  يف  امل���راأة  متثيل  ن�سبة  برفع 
الوطني االحتادي لت�سل اإىل 50% 
وي�سكل  املجل�س,  مقاعد  جمموع  من 
ال�سباب يف املجل�س الوطني االحتادي 

ما ن�سبة 25%.
ن�ساء   9 تتقلد  احل��ك��وم��ة  ق��ط��اع  ويف 
امل��راأة منا�سب  من�سب وزي��ر, وت�سغل 
ال���ق���ط���اع���ات,  م���ت���م���ي���زة يف خم���ت���ل���ف 
يدرن  اأعمال  �سيدة  األ��ف   23 وتوجد 
درهم,  مليار   50 بقيمة  م�سروعات 
ف�����س��ال ع���ن وج����ود اأ���س��غ��ر وزي�����رة يف 
تراأ�ست  كما  ال�سباب,  ك��وزي��رة  العامل 
و�سكلت  االأم��ل,  م�سبار  م�سروع  امل��راأة 

نحو %34 من فريق العمل.
وحت�����دث�����ت ����س���ع���ادت���ه���ا ع�����ن اإط������الق 
 16 يف  للطفل  االإم����ارات����ي  ال���ربمل���ان 
اأول  وان����ت����خ����اب  2021م,  م����ار�����س 
طفلة رئي�سة للربملان, بحيث يناق�س 
تهم  التي  الق�سايا  خمتلف  ال��ربمل��ان 
الطفل يف الدولة.  من جهته حتدث 
النعي��مي  را�سد  علي  الدكتور  معايل 
والت�سامح  ال��ت��ع��اي�����س  م��ف��اه��ي��م  ع���ن 
واالأخ�����وة وال�����س��الم, م���وؤك���دا ع��ل��ى اأن 
دول��ة االإم���ارات تعد منوذجا مهما يف 
وال�سالم  والت�سامح  التعاي�س  حتقيق 
واملحبة والوئام والتجان�س بني �سعوب 
�سعوب  احت�سانها  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل 
اأرا�سيها  على  دول��ة   200 م��ن  اأك��رث 
دون مت��ي��ي��ز, ك��م��ا ت��وف��ر ال��ع��دي��د من 
تدعم هذا اجلانب.  التي  الت�سريعات 
من جانبه حتدث �سعادة اأ�سامه اأحمد 
ال�سعفار عن اجلهود اخلارجية لدولة 
للكثري  ودعمها  وت�سامنها  االإم���ارات 
وال�سديقة  ال�سقيقة  العامل  دول  من 
احلالية,  ال�سحية  اجل��ائ��ح��ة  ظ��ل  يف 
1.7 مليون  اأكرث من  و�ساعدت فيها 
الرعاية  جم�����ال  يف  ال���ع���ام���ل���ني  م����ن 
 1700 م��ن  اأك���رث  بتوفري  ال�سحية 
ال�سخ�سية  احلماية  معدات  من  طن 

وامل�ساعدات الطبية والغذائية.
واأ������س�����ارت ����س���ع���ادة ال����دك����ت����ورة ح����واء 
ال�سحاك املن�سوري خالل مداخلتها 
اإىل جهود دولة االإم��ارات يف مواجهة 
جائحة كورونا على امل�ستوى الداخلي, 
�سملت  والتي  اال�ستباقية  وخطواتها 
ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ع��ل��م وال���ع���م���ل ع����ن بعد 
املنازل  يف  ل��ل��ب��ق��اء  االأف��������راد  ودع������وة 
وال��ت��ع��ق��ي��م ال��وط��ن��ي, وت��ع��ل��ي��ق جميع 
وتعليق رحالت  والفعاليات  االأن�سطة 
املنافذ  ج��م��ي��ع  واإغ��������الق  ال����ط����ريان 
الفحو�سات.  م���ن  ال��ع��دي��د  واإج������راء 
املجل�س  ج���ه���ود  اإىل  ت���ط���رق���ت  ك���م���ا 

الوطني االحتادي يف مناق�سة واإقرار 
م�سروع قانون احتادي ب�ساأن ال�سحة 
العامة وم�سروع قانون احتادي ب�ساأن 
لل�سلع  املخزون اال�سرتاتيجي  تنظيم 
ال��غ��ذائ��ي��ة يف ال��دول��ة, وك��ذل��ك جهود 
واجلرعات  اللقاح  ت��وف��ري  يف  ال��دول��ة 
 8 بلغت  وال��ت��ي  ال�سكان  اإىل  املقدمة 
مع  االآن,  حتى  تقريبا  جرعة  مليون 

اإجراء 37 مليون فح�س كورونا.
امله��ريي  عبي�د  م���روان  ���س��ع��ادة  واأك���د 
على اأهمية تعزيز التعاون االقت�سادي 
واالأعمال واال�ستثمارات املتبادلة بني 
البلدين ال�سديقني, الفتا اإىل جهود 
اإقرار  يف  االحت���ادي  الوطني  املجل�س 
حتفظ  ال��ت��ي  والت�سريعات  ال��ق��وان��ني 
ح���ق���وق امل�����س��ت��ث��م��ري��ن, وت��ع��م��ل على 
املبا�سر  االأج��ن��ب��ي  اال���س��ت��ث��م��ار  ج���ذب 
اإىل  �سعادته  ت��ط��رق  كما  ال��دول��ة.  يف 
االإم��ارات��ي��ة يف �سربيا  اال���س��ت��ث��م��ارات 
مليارات   4 ع��ن   قيمتها  تزيد  والتي 
اأع�ساء  ع���رب  ج��ان��ب��ه��م  م���ن  دوالر. 
جم���م���وع���ة ال���������س����داق����ة ال���ربمل���ان���ي���ة 
ال�����س��رب��ي��ة م���ع دول�����ة االإم��������ارات عن 
ورغبتهم  ال���ل���ق���اء,  ب���ه���ذا  ���س��ع��ادت��ه��م 
املجل�س  م����ع  ال������رواب������ط  ت���ع���زي���ز  يف 
اخلربات  وت��ب��ادل  االحت���ادي  الوطني 
العالقات  تطوير  وكذلك  الربملانية, 
القطاعات  خمتلف  يف  ال��ب��ل��دي��ة  ب��ني 
االقت�سادية والتجارية واال�ستثمارية 
وال�سياحية. مرحبني بنمو العالقات 
واأن  البلدين خا�سة  االقت�سادية بني 
اأوائل  م��ن  تعد  االإم��ارات��ي��ة  ال�سركات 
ال�سوق  ال�سركات العربية التي دخلت 
االإماراتي  ال�سربية, وكان للم�ستثمر 
يف  كبرية  ا�ستثمارات  �سخ  يف  ال�سبق 
مب�سرية  اأ���س��ادوا  كما  االقت�ساد.  ه��ذا 
ال��ن��ه�����س��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة التي 
املجاالت  يف  االإم����ارات  دول��ة  ت�سهدها 

كافة. 

•• ال�شارقة-الفجر:

و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
ال�سارقة  مب��رك��ز  ممثلة  ال�سارقة 
للتدريب والتطوير, دورة تدريبية 
اخلطط  ب���ن���اء  "اإعادة  ب���ع���ن���وان 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة يف 
ظ���ل ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا الأغ���را����س 
ا�ستهدفت  النفقات"  ت��ر���س��ي��د 
الغرفة,  اأق�����س��ام  وروؤ����س���اء  م����دراء 
مهاراتهم  ت��ن��م��ي��ة  ب���ه���دف  وذل�����ك 
تطوير  اإع���������ادة  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
اال�سرتاتيجية  االأه��داف  و�سياغة 
وموؤ�سرات  الت�سغيلية  وامل��ب��ادرات 
وتطبيقها  ب��ه��ا  امل��رت��ب��ط��ة  االأداء 
واالأق�سام  االإدارات  م�ستوى  على 
واملعايري  ال��ع��ل��م��ي��ة  االأ���س�����س  وف���ق 
العاملية املعتمدة, ومبا يتوافق مع 
جائحة  تفر�سها  ال��ت��ي  امل��ت��غ��ريات 

."-19 "كوفيد 
اأقيمت  ال���ت���ي  ال��������دورة  و����س���ه���دت 
املرئي,  االت�������س���ال  ع���رب  م����وؤخ����راً 
ال�سام�سي  �سيف  م���رمي  بح�سور 
لقطاع  ال����ع����ام  امل����دي����ر  م�������س���اع���د 
خدمات الدعم يف غرفة ال�سارقة, 
الفتاح  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور  وق���دم���ه���ا 
التطوير  م�����س��ت�����س��ار  ال��ع��ج��ل��وين 
عن  احلديث  واملوؤ�س�سي,  االإداري 
اال�سرتاتيجي  ال��ع��م��ل  اأ���س��ا���س��ي��ات 
وامل�����راح�����ل ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة الإع������داد 
�سياغة  واأ������س�����ال�����ي�����ب  اخل�����ط�����ط 
االأه������������������داف اال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
وموؤ�سراتها, كما تعرف امل�ساركون 
خ���الل ال�����دورة ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
املطبقة  احل���دي���ث���ة  امل���ن���ه���ج���ي���ات 
اال�سرتاتيجي  التخطيط  لتنفيذ 
الناجحة  اال�سرتاتيجية  وعنا�سر 
ظل  يف  لها  التخطيط  وخ��ط��وات 

يف  واأث���ره���ا  كوفيد19-,  ج��ائ��ح��ة 
ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ت��داع��ي��ات االأزم�����ات 

التي تواجهها املوؤ�س�سات.

��صت�صر�ف �مل�صتقبل
ال�سام�سي,  �سيف  واأو�سحت مرمي 
اال�سرتاتيجي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اأن 
يعد  امل�������س���ت���ق���ب���ل  وا�����س����ت���������س����راف 
املوؤ�س�سات  ع��م��ل  اأ���س��ا���س��ي��ات  م���ن 

اأه����م عوامل  واأح�����د  وال�������س���رك���ات, 
جن��اح��ه��ا, وم���ن ه��ن��ا ي��اأت��ي تنظيم 
هذه الدورة بهدف تكري�س ثقافة 
ب��اأدوات منهجية  امل�ستقبل  �سناعة 
قيمة م�سافة  ي�سكل  متطورة مبا 
لعمل الغرفة, حيث اإن التخطيط 
ف��ع��ل م��ت��ج��دد, وم��ن��اه��ج��ه تتطور 
التطورات  م���واك���ب���ة  م����ن  والب������د 
هذا  على  الب�سرية  امل��وارد  وتنمية 
تعترب  اأن���ه���ا  ���س��ي��م��ا  وال  ال�����س��ع��ي��د 
اخلطط  تنفيذ  ل��ن��ج��اح  االأ���س��ا���س 
اأن  اإىل  م�����س��رية  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة, 
ال��ن��اجت��ة ع��ن جائحة  ال��ت��ح��دي��ات 
اأهمية  اأث��ب��ت��ت   "-19 "كوفيد 
ال���ت���خ���ط���ي���ط اال����س���رتات���ي���ج���ي يف 
حت���ق���ي���ق ال���ت���ك���ي���ف م����ع االأزم��������ات 
وجت���اوزه���ا, و���س��رورة ال��ب��ن��اء على 
ا�سرتاتيجية  ع���م���ل  م��ن��ه��ج��ي��ات 

لالنطالق نحو م�ستقبل اأف�سل.

مو�كبة �مل�صتجد�ت
حر�س  اإىل  ال�����س��ام�����س��ي  واأ������س�����ارت 
الغرفة على تطوير وتنمية مهارات 
موظفيها يف كافة املجاالت للو�سول 
مب�ستويات  واالرت����ق����اء  ال��ت��م��ي��ز  اإىل 
ال����ك����ف����اءة ال���وظ���ي���ف���ي���ة م�����ن خ���الل 
والتطوير  للتدريب  ال�سارقة  مركز 
تاأهيل  يف  االإم���ك���ان���ي���ات  ال���س��ت��ث��م��ار 
الكوادر العاملة لدى الغرفة, ف�سال 
تتنا�سب وطاقات  ب��رام��ج  اإع���داد  ع��ن 
خمتلف  يف  ال���ع���ام���ل���ني  واإب������داع������ات 
هو  م��ا  ك��ل  على  وتطلعهم  امل��ج��االت 
جديد وم�ستحدث, م�سرية اإىل اأهمية 
هذه الدورة يف تعريف امل�ساركني على 
جمال  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 
لتحقيق  اال�سرتاتيجي  التخطيط 
واالرتقاء  اجل����ودة  م�ستويات  اأع��ل��ى 
ب�����اأداء ال��غ��رف��ة ل��ت��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا يف 

رعاية م�سالح  جمتمع االأعمال. 

ال�شداقة الربملانية االإماراتية ال�شربية تعقد اجتماعها االفرتا�شي 
االأول وتوؤكد على اأهمية تعزيز التعاون الربملاين

نظمت دورة تدريبية ��صتهدفت مدر�ء وروؤ�صاء �أق�صام �لغرفة 

غرفة ال�شارقة ُتعرف موظفيها بطرق تطوير و�شياغة 
االأهداف اال�شرتاتيجية واآليات تر�شيد النفقات

•• اأبوظبي - وام: 

نفذت الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالزمات والكوارث جمموعة متارين 
على مدار اأربعة اأيام بالتعاون مع ال�سركاء اال�سرتاتيجني يف جمتمع الطوارئ 
واالأزمات يف الدولة وذلك يف اإطار اجلهود اال�ستباقية التي تقوم بها الهيئة 
لتعزيز اجلاهزية الوطنية للتعامل مع جميع املخاطر والتهديدات ل�سمان 

�سالمة واأمن كافة مكونات املجتمع.
تهدف هذه التمارين اإىل رفع اجلاهزية الوطنية وتعزيز التعاون والتن�سيق 
بني خمتلف اجلهات املعنية على امل�ستوى املحلي والوطني وقيا�س القدرات 

الوطنية و قدرات ا�ستمرارية االأعمال كقوة ب�سرية وامكانيات.

االت�سالية  للمنظومة  مترينا  الهيئة..  نفذتها  ال��ت��ي  التمارين  ت�سمنت 
االإعالمية الوطنية والتي تعد اإحدى الركائز االأ�سا�سية لتعزيز اال�ستجابة 
التي تبذلها  الت�سدي  اأوق��ات الطوارئ واالأزم��ات والكوارث ودع��م جهود  يف 

كافة موؤ�س�سات الدولة يف هذا ال�سدد.
وبالتعاون  وال���ك���وارث  واالأزم�����ات  ال��ط��وارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة  وت��ق��وم 
والقطاع  واملحلية  االحت��ادي��ة  احلكومات  يف  ال�سركاء  مع  الدائم  والتن�سيق 
دوري  ب�سكل  واملحلي  االحت��ادي  امل�ستويني  على  متارين  ب��اإج��راء   .. اخلا�س 
وممنهج للوقوف على جاهزية املوؤ�س�سات وجميع مكونات املجتمع للت�سدي 
واملخاطر  وال�سحية  البيئية  وال��ت��ه��دي��دات  امل��خ��اط��ر  جميع  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل 

املتعلقة بال�سالمة واأمن املجتمع.

الطوارئ واالأزمات تنفذ متارين بالتعاون مع ال�شركاء لرفع 
اجلاهزية الوطنية وتعزيز التعاون والتن�شيق الوطني 

 

مل يكن لقائي اأم�س مع اإبلي�س االأول يف حياتي, لكن التقيت به اأكرث 
اأن ميار�س  ب��اأن��ه ممكن  مل��ا فكرت  ال�سغر  االأوىل يف  وك��ان��ت  م��رة  م��ن 
االأمر  وه��ذا  التوبة,  على  يقدم  مي��وت  اأن  وقبل  االإبلي�سية  مهاراته 
احلالة  ه��ذه  عن  و�ساألته  املنام  يف  الر�سول  راأي��ت  حتى  كثريا  �سغلني 
واأجل  انتهى  اأم���ره  اأن  امل��ن��ذري��ن, علمت  م��ن  اإن��ه  اإبلي�س فقال  وت��وب��ة 
خمتلفة  اأم��اك��ن  يف  به  لقاءاتي  وت��ع��ددت  طلبه,  ح�سب  جهنم  دخوله 

منها الطيب ومنها الغري ذلك.
لقاء اأم�س كان يف منتهى الن�سج, انده�ست من روحه الطيبة وخلقه 
اجلم واإميانه باهلل وتقدي�سه وخوفه من �سلطانه, كان يف حالة ورع 
اأعلى  ويف  يكفر  اأن���ه مل  اأخ���ربين  االإمي����ان  ع��ن  �ساألته  فلما  واإمي����ان, 
حلظات اخلالف كان يذكر عزة اهلل وجالله, فقلت وما الذي جعلك 
تاأبى ال�سجود قال من هو اأ�سد مني قوة واألعن مني يف الدهاء واأروغ 
مني يف املكر, قلت اأهناك من هو اأ�سد منك يف الو�سو�سة �سحك وما 
بو�سامته  يل  التفت  الزمن,  هذا  يف  املتكررة  اإبلي�س  ب�سحكات  اأدراك 
اإبلي�س  اأن��ا  اإيل  و�سو�س  م��ن  هناك  قائال  اجلميل  ومنظره  املعهودة 
و�سدين اإىل غ�سب اهلل مني وخروجي من طاعة اهلل ورحمته, قلت 
باهلل عليك تخربين من هذا املخلوق االأ�سد منك واغواك باخلطيئة, 
اأن  ليدرك  الزمن  به  يعود  لو  يود  وبكلمات  ال�سدر  ي�سق  بحزن  قال 
اإنه الكربياء الذي يغلف  اأعمق منه يف الو�سو�سة, قال  هناك من هو 
بالغرور والزهو بالنف�س والعند تلك ال�سمات التي اأ�سلها يف االأ�سا�س 

يعود للكربياء.
اخل�سال  لهذه  عظيماً  ك��ره��اً  لديه  ب��اأن  توحي  اإبلي�س  كلمات  كانت 
لكنه مازال متكربا مغرورا ويوجه الب�سر اإىل هذه ال�سمات ويغر�سها 
فيهم وقد تعاون مع الكرب و�سادقه وكل منها يعمل بطريقته, قلت: 
قوة  النا�س  اأ�سد  هم  ه��وؤالء  قال  اخلا�سع  والعابد  املتوا�سع  �ساأن  وما 
واأكرثهم كرها يل, قلت ومن اأ�سدقاوؤك قال: لي�س يل �سديق ولكن 
يل اأعوان ومريدون, قلت وهل لك عليهم �سلطان قال اأنا �سادق معك 
ومل  اأ�سربهم  مل  اأن��ا  اأي  مب�سرخي  ولي�سوا  مب�سرخهم  ل�ست  ف��اأن��ا 
اتباعي  اأح��رار يف  اأوجههم فقط وهم  اأن  للخطاأ كل ما علي  اأ�سدهم 

وامل�سي على خطاي.
الدعوة  وك��ب��ريه��م يف  وم��ر���س��ده��م  الأع���وان���ك  اأراك خمل�سا  ل��ه  ق��ل��ت 
للخراب قال هذا ما اأهدف اإليه ومن �سميم وظيفتي يف هذه احلياة, 
اأن اأجعل الب�سر ي�سرتون ال�ساللة بالهدى ويتبعون ال�سحرة ويوؤمنون 
بقدراتهم, ويوؤمنون بالب�سر ويعظموهم ويقد�سون األهة غري الواحد 
اأحلل  اأنف�سهم,  واأن�سيهم  بالرب  النا�س  ياأمر  اأجعل منكم من  الديان, 
يح�سنون  اأن��ه��م  يظنون  حتى  عملهم  ���س��وء  لهم  واأزي���ن  اهلل  ح��رم  م��ا 
بن�سيحة  ت��اأخ��ذ  ال  ق��ال  �سيطرتك  ع��ن  اأخ���رج  وكيف  ل��ه  قلت  �سنعا, 
املالهي  اأكيد موطنك يف  قلت  املوقف,  �سخرية  ع��دوك, �سحكت من 
واأماكن البغاء, انهار من ال�سحك وقال وما �ساأين بهوؤالء, اأنا �سالح 
فيها  التى ال يذكر  االأم��اك��ن  املراق�س وال  املالهي وال  ال جت��دين يف 
اهلل, اأنا متواجد اأمام امل�ساجد ويف االأماكن التى يذكر فيها ا�سم اهلل 
وبني ال�ساحلني اأجال�س املوؤمنني الأ�ستت تفكريهم واأبث فيهم الغرور 

واأ�سعرهم باالأف�سلية على النا�س فيقعوا يف ال�سرك وهذا هديف.
ق��ل��ت مل�����اذا ت�����س��دق��ن��ي وجت��ل�����س م��ع��ي وحت������اورين وت��ق�����س ع��ل��ي من 
القول,  اأ�سدقك  اأن  فالبد  �ساألتني  الأن��ك  وق��ال  ابت�سم  خ�سائ�سك, 
اأردت اأن الهيك عن �سالتك وقت فعلت مرت �سالة الفجر وال�سم�س 
�ست�سرق فقد جنحت يف تخلفك عن ال�سالة, �سكت ومل اأنطق بكلمة 

وتابعته وهو مي�سي كطيف ي�سحك.

�أ�صامة عبد �ملق�صود 

لقاء مع �إبلي�س 

حكايات على 
مائدة �لع�صاء 
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•• دبي - وام: 

ان�سم االحتاد املغاربي العربي الأطباء 
"ووترفولز"  م���ب���ادرة  اإىل  االأ����س���ن���ان 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م امل�������س���ت���م���ر م����ن االإم����������ارات 
اجلل�سة  خ����الل  وذل�����ك  ال���ع���امل  اإىل 
بح�سور  ع��ق��دت  ال��ت��ي  االإف��رتا���س��ي��ة 
واملعنيني  امل�����س��وؤول��ني  اأب���رز  م��ن  نخبة 
مب����ج����ال ط����ب االأ�����س����ن����ان يف ال���ع���امل 
ال�سالم  عبد  الدكتور  وق��ال  العربي. 
ملبادرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  امل�����دين 
من  امل�ستمر  للتعليم  "ووترفولز" 
االإمارات اإىل العامل الرئي�س التنفيذي 
لالإحتاد العلمي العاملي لطب االأ�سنان 
دبي" –  "اإيدك  وم��ع��ر���س  وم���وؤمت���ر 
اأدارها  التي  اجلل�سة  افتتاحه  خ��الل 
الرئي�س  ن��ائ��ب  امل���دين  اأن�����س  املهند�س 
والرئي�س التنفيذي ملجموعة "اندك�س 
التعليم  ال�سعي نحو  القاب�سة" – اإن 
كورونا  جلائحة  ميكن  وال  يتوقف  ال 
اأن متنع طالبي العلم من اإيجاده ومن 
"ووترفولز"  راأت مبادرة  هذا املنطلق 
للتعليم امل�ستمر النور واإنه من واجبنا 
اأينما كنا على وجه االأر�س اأن مند يد 
العون ملن يحتاجها ولطاملا كانت دولة 

االإمارات �سباقة يف ذلك .
من جانبه �سكر العقيد عبد الرحمن 
علي املن�سوري مدير املكتب التنفيذي 
ب�����وزارة  ال�����س��ل��وك��ي��ة  امل���ك���اف���اآت  الإدارة 
هذه  يف  امل�������س���ارك���ني  ال��الم�����س��ت��ح��ي��ل 
"من  �سعار  اأطلقت حتت  التي  املبادرة 
اإىل  وت��ه��دف  العامل"  اإىل  االإم�����ارات 
مت��ك��ني م��ل��ي��ون ط��ب��ي��ب ح��ت��ى ن�سارك 
ب�����س��ك��ل اأك������رب ل��ن��و���س��ل ر����س���ال���ة خط 

الدفاع االأول للعامل .
واأ�ساف: لقد راأينا الدور الكبري خلط 
الدفاع االأول والذي بدى جليا يف ظل 

جائحة كورونا واجلهود اجلبارة التي 
العامل  ح��ول  الطبي  ال��ق��ط��اع  قدمها 
ول��ذل��ك ف��ق��د ف��ك��رن��ا ب��ط��رق تتيح لنا 
م�ساندة العاملني يف القطاع ال�سحي 
مهمتهم  الأداء  ومت��ك��ي��ن��ه��م  وال��ط��ب��ي 
اال�سرتاتيجي  �سريكنا  م��ع  ال�سامية 
القاب�سة"..و يف ظل جائحة  "اندك�س 
التوا�سل  اأه��م��ي��ة  اأ���س��ب��ح��ت  ك���ورون���ا 
واأهم  اأك��رب  كذلك  امل�ستمر  والتعليم 
االأطباء  يت�سارك  اأن  ج��داً  املهم  وم��ن 
العامل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  وامل��خ��ت�����س��ون 
مطلب  وه��و  وخ��ربات��ه��م  معلوماتهم 
ال��ع��ل��م��ي يف هذا  ال��ب��ح��ث  اأ���س��ا���س��ي يف 

الوقت .
اأو���س��ح ال��دك��ت��ور حممد جرار  ب���دوره 
رئ���ي�������س االحت��������اد امل����غ����ارب����ي الأط����ب����اء 
تعد  "كورونا"  ج��ائ��ح��ة  اأن  االأ���س��ن��ان 
تعريف  يف  ال���ن���ظ���ر  الإع��������ادة  ف���ر����س���ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ل��ي��دي واالن���ت���ق���ال من 
املفهوم  اإىل  للتدري�س  القدمي  املفهوم 
التقنيات  ع���ل���ى  امل���ع���ت���م���د  اجل����دي����د 
منظومتنا  تطوير  لت�سريع  احلديثة 
التعليمية يف الدول املغاربية الفتا اإىل 
والتعليم  التعلم  اأه���داف  بني  اأن��ه من 
من  املتعلمني  اكت�ساب  اأوال  بعد  ع��ن 
والكفاءات  للمهارات  االأ�سنان  اأط��ب��اء 
االت�سال  تقنيات  الإ�ستخدام  الالزمة 
واملعلومات احلديثة ون�سر التقنية يف 
املجتمع الطبي عموما وطب االأ�سنان 
خ�����س��و���س��ا واإع�����ط�����اء م���ف���ه���وم اأو����س���ع 
امل�ساعدة  عن  ف�سال  امل�ستمر  للتعليم 
اإل��ك��رتوين ق��ادر على  يف خلق جمتمع 
وت�سهيل  الع�سر  م�ستجدات  مواكبة 
واملعلمني عن  املتعلمني  االت�سال بني 
ط��ري��ق ال���ربي���د االإل����ك����رتوين وغرف 

احلوار .
والتعليم  بعد  ع��ن  التعليم  ب��اأن  ون��وه 

فر�سة  ك���ذل���ك  مي���ن���ح  االإل�����ك�����رتوين 
الدرا�سية  احل�س�س  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة 
الزمان  قيود  على  والق�ساء  الذاتية 
لدولة  ب��ال�����س��ك��ر  ..وت�����ق�����دم  وامل����ك����ان 
وقيادتها  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات 
ال���ر����س���ي���دة وج���م���ي���ع ال���ق���ائ���م���ني على 
امل�ستمر  "ووترفولز" للتعليم  مبادرة 
. وخالل كلمته قال الدكتور جريارد 
�سيبريغر رئي�س االحتاد العاملي لطب 
االأ�سنان: عندما تكون املبادرات مبنية 
النمو  �سيكون  وال�سغف  االإل��ت��زام  على 
ما  وه��ذا  وملحوظا  �سريعا  والتطور 
"ووترفولز" للتعليم  مبادرة  يف  ن��راه 
الأطباء  التوا�سل  وجمموعة  امل�ستمر 
التعاون  ع��ن  �سينتج  ح��ي��ث  االأ���س��ن��ان 
منواً  امل��ب��ادرت��ني  هاتني  ب��ني  امل�سرتك 

هائال وفائدة كبرية .
اأي�سا فر�سة  ذل��ك  "اأرى يف  واأ���س��اف: 
ك���ب���رية ل��ل��ت��ع��اون ب���ني ج��م��ي��ع ال����دول 
التوا�سل  جم���م���وع���ة  يف  االأع���������س����اء 
الأط��ب��اء االأ���س��ن��ان م��ع االحت���اد العاملي 
ل��ط��ب االأ����س���ن���ان ح��ي��ث ���س��ي��ع��ود هذا 
ال��ت��ع��اون ب��ني جم��م��وع��ت��ك��م واالحت����اد 
ال��ع��امل��ي ل��ط��ب االأ���س��ن��ان ب��ف��ائ��دة جمة 
ذكرت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن  اجلميع."  ع��ل��ى 
ب����ن يحيى  اإح�������س���ان  ال���ربوف���ي�������س���ورة 
العاملي  ل���الإحت���اد  املنتخبة  ال��رئ��ي�����س��ة 
لطب االأ�سنان اأن مبادرة "ووترفولز" 
للتعليم  الرئي�سي  ال���دور  على  ت��رك��ز 
جميع  م�ساركة  اأهمية  وعلى  امل�ستمر 
امل�ستمر  التعليم  �سيا�سة  يف  املهنيني 
اليوم  اأن يواكبوا  املهم جداً  حيث من 
والتقنيات  واملعلومات  التطورات  اآخر 
وال�سريرية  املهنية  ال��ك��ف��اءات  ل��زي��ادة 

لالهتمام باملر�سى ب�سكل اأف�سل .
وق�����ال ال���دك���ت���ور جم���د ن���اج���ي ع�سو 
لتجميل  االأم���ري���ك���ي���ة  االأك����ادمي����ي����ة 

"ليربتي"  ع��ي��ادات  وم��دي��ر  االأ���س��ن��ان 
خالل  م��ن  ا�ستطعنا  االأ���س��ن��ان:  لطب 
امل�ستمر  "ووترفولز" للتعليم  مبادرة 
"كورونا"  ج��ائ��ح��ة  م���ن  ن�ستفيد  اأن 
بني  امل�سافات  تقريب  ا�ستطعنا  حيث 

االأطباء واملهنيني.
ب���ن من�سور  ك��م��ال  ال���دك���ت���ور  وت���ق���دم 
الأطباء  ال��ت��وا���س��ل  جم��م��وع��ة  م��دي��ر 
االأ���س��ن��ان اأم���ني م���ال االحت����اد العربي 
الأطباء االأ�سنان الكاتب العام لالحتاد 
بال�سكر  االأ����س���ن���ان  الأط���ب���اء  امل���غ���ارب���ي 

بهذا  االإم���ارات م�سيدا  دول��ة  حلكومة 
ي��دخ��ل يف  ال���ذي  امللتقى االف��رتا���س��ي 
التوا�سل  م��ن�����س��ة  اه��ت��م��ام��ات  ���س��ل��ب 
طب  جم��ال  يف  امل�ستمر  التعليم  وه��و 
باأجنح  اجل��م��ي��ع  ومت���ك���ني  االأ����س���ن���ان 
وباجلودة  تي�سريا  واأك���رثه���ا  ال��ط��رق 

املطلوبة .
اأ�ستاذ  رف��ق��ي  �سعيب  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
التعليم العايل واأ�ستاذ الطب ال�سفهي 
وج����راح����ة ال���ف���م وع���م���ي���د ك��ل��ي��ة طب 
االأ���س��ن��ان ج��ام��ع��ة احل�����س��ن ال��ث��اين اإن 

حقوق  م��ن  ح��ق  ه��و  امل�ستمر  التعليم 
ونحن  كل طبيب  وثم  اأوال  اإن�سان  كل 
ل��ل��ب��ح��ث ع���ن العلم  م���دع���وون دائ���م���اً 
هذه  وع�����رب  ال���ل���ح���د  اإىل  امل���ه���د  م����ن 
للتعليم  "ووترفولز"  القيمة  املبادرة 
امل�ستمر اأ�سبح التعليم متوفراجلميع 

املخت�سني.
م�����ن ج����ان����ب����ه ق�������ال ال�����دك�����ت�����ور دي����ب 
الوطني  املجل�س  رئي�س  ر���س��ا  حممد 
الأخالقيات طب االأ�سنان يف اجلزائر: 
نعترب هذه املبادرة ج�سر ربط وهمزة 

و�سل بني دول املغرب العربي والدول 
ال��ع��رب��ي��ة وه����ي م���ب���ادرة م�����س��رف��ة لنا 
القائمني عليها  اأن ن�سكر جميع  ونود 

جلهودهم اجلبارة .
معطر  ب�سام  الدكتور  عرب  جهته  من 
الأطباء  ال��ت��ون�����س��ي��ة  ال��ن��ق��اب��ة  رئ��ي�����س 
االأ�سنان املمار�سني عن ثقته بالفائدة 
ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ���س��ت��ع��ود ع��ل��ى جميع 
امل�ساركني حيث �سيتمكن االأطباء من 
دول املغرب العربي مب�ساركة خرباتهم 
من خالل تقدمي املحا�سرات وتقا�سم 
الدكتور  وق������ال  واملعرفة."  ال���ع���ل���م 
نقيب  اإبراهيم  ولد  امل�سطفى  حممد 
اأط��ب��اء االأ���س��ن��ان امل��وري��ت��ان��ي��ني: لطاملا 
جعل  م��ن  االإم�����ارات  دول���ة  ا�ستطاعت 
قدمت  حيث  م�ستحيال  ال  امل�ستحيل 
من خالل هذه املبادرات التي تقوم بها 
جمال  يف  به  ي�ستهان  ال  حيا  منوذجا 
والتن�سيق  وال��ت��ق��ارب  العلمي  العطاء 

بني املحيط العربي والعاملي عموما .
على  اللقاء  خ��الل  امل�ساركون  واأج��م��ع 
اأهمية هذه املبادرة العلمية والتعليمية 
العاملية وقدموا جزيل ال�سكر حلكومة 
قيادة  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة 
و �سعباً لهذه املبادرة الكرمية وعربوا 
عن امتنان دول املغرب العربي جلهود 
دول���ة االإم�����ارات ل��دع��م اخل��ط الدفاع 

االأول .
ومت هذا التعاون بني "االحتاد املغاربي 
"ووترفولز" من  وم��ب��ادرة  ال��ع��رب��ي'' 
الأطباء  ال��ت��وا���س��ل  "جمموعة  خ���الل 
�ساملة  جم��م��وع��ة  وه����ي  االأ�سنان" 
الأطباء االأ�سنان تاأ�س�ست عام 2016 يف 
املغرب بهدف مواكبة تطور ال�سناعة 
والتوا�سل عرب جميع قطاعات املهنة 
االأ�سنان  مهنة  ���س��وؤون  جميع  ملناق�سة 
ال�سلطة واجلهات االحتادية  من قبل 

اأطباء  وعموم  واجلمعيات  والنقابات 
االأ���س��ن��ان وك��ذل��ك م��ن��اق�����س��ة احل���االت 

ال�سريرية لطب االأ�سنان.
الأطباء  التوا�سل  "جمموعة  وتنظم 
وحما�سرات  ع��م��ل  ور�����س  االأ�سنان" 
االإن��رتن��ت مب�ساركة خ���رباء من  ع��رب 
املنطقة  م���ن  وخ��ا���س��ة  خم��ت��ل��ف��ة  دول 
املجموعة  ت�ستهدف  فيما  ال��ع��رب��ي��ة.. 
اإن�ساء العديد من ال�سراكات الوطنية 
وال��ع��امل��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن بعد 
اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  اإىل  امل���ع���رف���ة  ون���ق���ل 
لتقدمي  خ���ط���ط  ر�����س����م  م����ع  ال����ع����امل 
ون��دوات عرب  تعليمية متنوعة  دورات 
االإنرتنت خم�س�سة لعامة النا�س من 
على  املحافظة  باأهمية  توعيتهم  اأجل 
اأ�سكال  جميع  ومكافحة  الفم  نظافة 
امل���م���ار����س���ات غ���ري ال��ق��ان��ون��ي��ة يف طب 

االأ�سنان.
وق�����د و����س���ل ع�����دد امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 
اأكرث  املبادرة العاملية "ووترفولز" اإىل 
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دولة حول العامل منذ اإطالقها وذلك 
من خالل جل�سات تعليمية ت�ساهم يف 
يف  امل�ساركني  وخ��ربات  مهارات  تعزيز 
15 قطاعا ومواكبة اأحدث التطورات 
التزود  م��ن  ميكنهم  م��ا  جماالتهم  يف 
اأمامهم  ومي���ه���د  ال���الزم���ة  ب��امل��ع��رف��ة 
اأزم����ات �سحية  اأي  مل��واج��ه��ة  ال��ط��ري��ق 
وحاالت طارئة قد حتدث يف امل�ستقبل 
اأكرث  اجلل�سات  ه��ذه  يقدم  .. يف حني 
من 331 خبريا من اأبرز املحا�سرين 
واملتخ�س�سني على م�ستوى العامل يف 

خمتلف املجاالت الطبية.
ت����ط����وي����ر م�����ب�����ادرة  اأن����������ه مت  ي�����ذك�����ر 
املكافاآت  اإدارة  قبل  من  "ووترفولز" 
الالم�ستحيل  وزارة  يف  ال�����س��ل��وك��ي��ة 

بالتعاون مع "اندك�س القاب�سة".

•• ال�شارقة-وام: 

اأط����ل����ق م���ع���ه���د ال�������س���ارق���ة ل���ل���رتاث 
اجلديدة  اإ���س��دارات��ه  �سل�سلة  �سمن 
ال�  الن�سخة  فعاليات  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
 " الرتاثّية  ال�سارقة  اأي��ام  من   18
واملهن  للحرف  االإماراتية  املو�سوعة 
للموؤلف  التقليدية"  وال�����س��ن��اع��ات 

اليازرة   " وك��ت��اب  غ��ردق��ة  اآل  ح�سن 
 " احل��ريف  والعمل  الفني  االأداء  بني 
وعبداهلل  ���س��راي  ب��ن  حمد  للدكتور 

الهامور.
ج���اء ذل���ك خ���الل ح��ف��ل اأق��ي��م �سمن 
حتدث   " الثقايف  املقهى   " فعاليات 
والن�سر  املحتوى  اإدارة  مدير  خالله 
الدكتور  ل��ل��رتاث  ال�����س��ارق��ة  مب��ع��ه��د 

املوؤلفني  م��ن  واث��ن��ني  بونعامة  م��ّن��ي 
االإ�سدارين  اأن  بونعامة  اأك���د  حيث 
للمكتبة  ن��وع��ي��ة  اإ����س���اف���ة  ي�����س��ك��الن 
ينطويان  مل��ا  وال��ع��رب��ي��ة  االإم���ارات���ي���ة 
عليه من قيمة علمية وتراثية مهمة 
من  جلوانب  توثيقهما  اإىل  بالنظر 
باحلرف  املتعلق  االإم��ارات��ي  ال���رتاث 
واملهن وال�سناعات التقليدية وعملية 

ا���س��ت��خ��راج امل��ي��اه م��ن االآب����ار ع��رب ما 
يعرف يف االإمارات ب� " اليازرة " .

املو�سوعة  اإن  غردقة  اآل  ح�سن  وق��ال 
و�سناعة  100 حرفة  توثيق  ت�سمل 
م�سادر  ع���ل���ى  اع���ت���م���دت  ت��ق��ل��ي��دي��ة 
���س��ف��اه��ي��ة وع���ل���ى ال���ب���ح���ث امل���ي���داين 
وم��ط��اب��ق��ة ال���رواي���ات م��ن اأك���رث من 
م�سدر, م�سريا اإىل اأن التنوع البيئي 

يف االإمارات انعك�س على تنوع احلرف 
م��ع��ظ��م��ه��ا بتوقف  ان��ق��را���س  وف�����س��ر 
كما  العائالت  داخ��ل  احل��رف  توريث 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سابق  ي��ح��دث يف  ك��ان 

انتفاء احلاجة لبع�سها.
م���ن ج��ان��ب��ه حت����دث ال���دك���ت���ور حمد 
"اليازرة"  ك��ت��اب  ح����ول  ����س���راي  ب���ن 
ال��ذي األ��ف��ه ب��اال���س��رتاك م��ع الباحث 
ع���ب���داهلل ال���ه���ام���ور واأ�����س����اد ب���ال���رواة 
اليازرة  عمل  اآلية  عنهم  نقل  الذين 
االآب���ار وما  م��ن  امل��ي��اه  ا�ستخراج  عند 

ي�ساحبها من غناء, وطرائف .
مو�سوع  ُط������رح  ال���ن���ق���ا����س  وخ������الل 
االإمارات  يف  التقليدية  ال��ري  تقنية 
وكيف مت ت�سميمها ملواجهة ظروف 
امل��رح��ل��ة الالحقة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  امل��ن��اخ 
ال��دك��ت��ور بن  ال��ي��ازرة وك�سف  مل��ا بعد 
م�����س��روع بحثي ميداين  ���س��راي ع��ن 
ي��ت��م��ح��ور حول  يف ط����ور االك���ت���م���ال 
التي  �سواء  القدمية  االإم��ارات  دروب 
ال�سيارات يف  اأو  ا�ستخدمتها اجلمال 
بداية دخولها مع ت�سمياتها املختلفة 
مبا فيها الدروب املهجورة يف ال�سعاب 
وكيف عا�سر بع�س كبار ال�سن و�سائل 

التنقل القدمية واجلديدة معاً

ال�شارقة للرتاث يطلق مو�شوعة للحرف 
االإماراتية وكتابا يوثق لـ )اليازرة(

االحتاد املغاربي العربي الأطباء االأ�شنان ين�شم اإىل مبادرة ووترفولز

•• اأبوظبي- وام: 

للمجل�س  ال��ع��ام  االأم���ني  الفال�سي  ع��ب��داهلل  بنت  ال��رمي  �سعادة  اطلعت 
"ذا  مركز  يوفرها  التي  اخل��دم��ات  على  والطفولة  لالأمومة  االأع��ل��ى 
دفلوبنغ ت�سايلد �سنرت" يف دبي املخت�س بالطفولة يف التطوير والدعم 
التعليمي واالأكادميي وال�سلوكي والتنموي الذي ي�سمن تنمية املهارات 

واالإمكانيات التي تتنا�سب مع متطلبات املراحل العمرية للطفل.
تاأهيل ي�سعى لتحديد  "ذا دفلوبنغ ت�سايلد �سنرت" هو مركز  اأن  يذكر 

ال�سعور  م��ن  االأط��ف��ال  وال��ت��ي متكن  املطلوبة  امل��ه��ارات  وتطوير  وب��ن��اء 
لتلبية االحتياجات  بالثقة والنجاح ويقدم خدمات م�سممة خ�سي�سا 

الفردية وال�سخ�سية لكل طفل على حدة.
املزروعي  ن��وف  م��ع  للمركز  زي��ارت��ه��ا  خ��الل  الفال�سي  ال���رمي  وبحثت 
امل�سرتك بني  التعاون  تعزيز  �سبل  املركز  اإدارة  العامة بح�سور  املديرة 

اجلانبني.
وقدمت الدكتورة ربا طربي املدير الطبي للمركز �سرحا عن الربامج 
بناء  التي يقدمها والتي ت�سهم يف  التوعوية والتدريبية واال�ست�سارات 

وج�سدياً.  وعاطفياً  واأك��ادمي��ي��اً  اجتماعياً  لتمكينهم  االأط��ف��ال  ق��درات 
اأهمية  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى  للمجل�س  ال��ع��ام  االأم���ني  واأك����دت 
لدورها  اال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ات  وع��ق��د  ال��ع��الق��ات  وتوثيق  توطيد 
والتي ت�سب يف حتقيق  ال���روؤى  االأه���داف وتكامل  امل��ح��وري يف حتقيق 
اأهداف التنمية امل�ستدامة. واأ�سادت بالدور الكبري الذي يقوم به مركز 
ي�ستخدمها  التي  املتطورة  وباالأ�ساليب  �سنرت"  ت�سايلد  دفلوبنغ  "ذا 
اأن  اإىل  م�����س��رية  االأط���ف���ال,  م��واه��ب  لتنمية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  وف���ق 
املجل�س وجمعية اأمهات اأ�سحاب الهمم " همة " ب�سدد تنفيذ م�ساريع 

املزروعي عن  نوف  اأعربت  املركز. من جانبها  مع  م�سرتكة  ومبادرات 
االأعلى  املجل�س  مع  املركز  �ستجمع  التي  بال�سراكة  وفخرها  اعتزازها 
ال�سيخة فاطمة بنت  واأعربت عن �سكرها ل�سمو  لالأمومة والطفولة. 
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س االأعلى لالأمومة 
والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية "اأم االإمارات" على 
جهود �سموها التي ت�سب يف م�سلحة الطفل وتذليلها لكل ما يواجهه 
�ساأنه  الإع��الء  االإمكانيات  جلميع  وت�سخريها  ومعوقات  �سعوبات  من 

وتعزيز رفاهيته و�سالمة الطفل ومنوه.

)االأعلى لالأمومة والطفولة( يبحث التعاون مع ذا دفلوبنغ ت�شايلد �شنرت

•• راأ�س اخليمة -وام:

�سرطة  ع��ام  قائد  احل��دي��دي  اهلل خمي�س  عبد  العميد  عقد 
العميد حممد  تن�سيقيا مع  اجتماعا  باالإنابة  راأ�س اخليمة 
عبد اهلل الزعابي مدير اإدارة الدفاع املدين باالإمارة بح�سور 
عام  مدير  احلميدي  �سعيد  حممد  الدكتور  العميد  �سعادة 
العمليات املركزية ب�سرطة راأ�س اخليمة للتباحث حول اآلية 
تنظيم العمل فيما يتعلق بحوادث املفقودين وامل�سابني من 

مرتادي املناطق اجلبلية .
االجتماع  ه���ذا  ع��ق��د  اأن  احل��دي��دي  ع��ب��داهلل  العميد  واأك����د 
ياأتي حر�سا من القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة على 
تعزيز قنوات التعاون مع اإدارة الدفاع املدين باعتبارها اأحد 

ال�سركاء اال�سرتاتيجيني واإحدى اجلهات املعنية يف التعامل 
مع بالغات احلوادث اجلبلية التي �سجلت تناميا ملحوظا 

خالل االأ�سهر القليلة املا�سي .
واأو�سح اأنه مت خالل االجتماع و�سع عدد من نقاط التعاون 
ا�ستقبال  عند  اتباعها  يتوجب  ال��ت��ي  التن�سيقية  واالآل��ي��ة 
الوعرة  اجلبلية  املناطق  يف  امل�سابني  اأو  املفقودين  بالغات 
العون وامل�ساعدة باجلودة  ل�سمان تقدمي اخلدمة ومد يد 
اإدارة  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  ب��ال��دور  , م�سيدا  ال��ع��ال��ي��ة  وال�����س��رع��ة 
الدفاع املدين يف راأ�س اخليمة وتعاونها امل�ستمر يف امل�ساركة 

باحلفاظ على اأمن املجتمع و�سالمة اأفراده .
من جهته اأفاد العميد حممد عبد اهلل الزعابي باأن احلوادث 
اجلبلية االآخذة بالتزايد يف االآونة االأخرية نتيجة االقبال 

على  واملقيمني  املواطنني  وبع�س  ال�سياح  قبل  م��ن  امل��ط��رد 
املناطق الوعرة ملمار�سة هواياتهم واأن�سطتهم اجلبلية فيها 
..باتت ت�سكل حتديا قويا لكافة اجلهات املعنية يف التعامل 

مع هذه النوعية من احلوادث .
واأ�ساف اأنه �سيتم خالل االأ�سبوع املقبل عقد اجتماع مو�سع 
العامة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  ك��ل  يف  املخت�سة  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  ي�سم 
ل�سرطة راأ�س اخليمة , واإدارة الدفاع املدين , وهيئة التنمية 
الوطني  واالإ�سعاف   , العامة  اخلدمات  ودائ��رة   , ال�سياحية 
حول  للتباحث  اخليمة  راأ����س  بلدية  دائ���رة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
االأف��ك��ار وامل��ق��رتح��ات ال��ت��ي ت�سهم يف احل��د م��ن ت��ك��رار هذه 
امل�ساعدة  تقدمي  و�سمان  اجلبلية  احل���وادث  م��ن  النوعية 

بال�سكل االأمثل .

تعاون بني �شرطة ودفاع مدين راأ�س اخليمة لبحث بالغات احلوادث اجلبلية
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اأبوظبي لل�شيد والفرو�شية يعزز �شناعة مزارع ال�شقور يف العامل
•• بوظبي-وام:

م��ث��ل اإك����ث����ار ال�����س��ق��ور يف االأ����س���ر 
ال�سيد  ري��ا���س��ة  يف  حقيقية  ث���ورة 
بال�سقور ويف ا�ستدامة واإحياء هذا 
ا�ستخدام  واأ�سبح  االأ�سيل  الرتاث 
وا�سع  االأ���س��ر  يف  امل��ك��اث��رة  ال�سقور 

االنت�سار بدول اخلليج العربي.
وقد �سعى املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
ال�سقور  ا���س��ت��خ��دام  م��ن  ل��ل��ت��ح��ول 
ال��ربي��ة اإىل ال�����س��ق��ور امل��ك��اث��رة يف 
االأ����س���ر ب����دءا م���ن ال���ع���ام 1995, 
لت�سبح االإمارات بعد ذلك ب�سنوات 
االأو�سط  ال�����س��رق  يف  االأول  ال��ب��ل��د 
ا�ستخدام  على  كليا  يعتمد  ال���ذي 
ريا�سة  يف  امل����ك����اث����رة  ال�������س���ق���ور 
مع  وب��ال��ت��وازي  بال�سقور.  ال�سيد 
االإعالن  ال��ع��ام, مت  ذات  ذل���ك, ويف 
الإطالق  زاي��د  ال�سيخ  برنامج  ع��ن 
ال�����س��ق��ور, ب��ه��دف امل��ح��اف��ظ��ة على 
اأع�������داد ال�����س��ق��ور يف ال���ربي���ة من 
للتكاثر  الفر�سة لها  اإتاحة  خالل 

يف مناطقها االأ�سلية.
ودوليون  اإماراتيون  خرباء  ويعزو 
ال�سقور  ا���س��ت��خ��دام  ج��ه��ود  جن���اح 
ريا�سة  يف  االأ������س�����ر  يف  امل����ك����اث����رة 
ال���������س����ق����ارة, وب����ال����ت����ايل ال���ت���زاي���د 
ال�سقور  امل��ل��ح��وظ يف ع��دد م���زارع 
يف العامل وتو�سع وتطور �سناعتها, 
االأوىل  بالدرجة  اإم��ارات��ي��ة  جلهود 
متثلت يف معر�س اأبوظبي الدويل 
انطلق  ال��ذي  والفرو�سية  لل�سيد 
من  ب��ت��ن��ظ��ي��م   2003 ال����ع����ام  يف 
واإعالن  االإم�����ارات,  �سقاري  ن���ادي 
منظمة اليون�سكو يف العام 2010 
القائمة  يف  ال�سقارة  ت�سجيل  ع��ن 
غري  ال��ث��ق��ايف  ل���ل���رتاث  التمثيلية 
قادتها  دولية  جهود  بف�سل  امل��ادي 
االإم�������������ارات, وه������و م����ا م���ن���ح ه���ذه 
غري  م�سروعية  العريقة  الريا�سة 
�ساهمت يف تو�سيع نطاق  م�سبوقة 

ممار�ستها.
من   /18/ ال������  ال���������دورة  وت����ق����ام 
ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  املعر�س, 
اآل نهيان ممثل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
ن����ادي ���س��ق��اري االإم��������ارات, وذلك 
�سبتمرب   27 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل 
مركز  يف  القادمني  اأكتوبر   3 اإىل 
للمعار�س,  ال���وط���ن���ي  اأب����وظ����ب����ي 
ب���ت���ن���ظ���ي���م م������ن ن���������ادي ����س���ق���اري 

االإمارات.

ال�سقارين  بني  والتناف�س  املزايدة 
من دول جمل�س التعاون اخلليجي 
املكاثرة  ال�����س��ق��ور  اأف�����س��ل  ل�����س��راء 
يف االأ����س���ر, وه���و م���ا ���س��ج��ع م���زارع 
ال�سقور  اأف�����س��ل  الإن��ت��اج  ال�����س��ق��ور 
ومتكني  خم���ت���ل���ف���ة,  ف����ئ����ات  وف������ق 
ال�����س��ق��اري��ن م��ن احل�����س��ول عليها 
باأف�سل االأ�سعار. وي�سارك يف املزاد 
ال�سقور  الفريد من نوعه, مالك 
وال�سقارون من  ال�سقور,  وم��زارع 
دولة االإم��ارات و�سائر دول العامل, 
م��ه��ت��م��ون بقطاع  اأع���م���ال  ورج�����ال 
ال�سخ�سيات,  وك���ب���ار  ال�������س���ق���ارة, 
جلميع  اأبوظبي  معر�س  يف  ويتاح 
اجل��ن�����س��ي��ات اق���ت���ن���اء ����س���ق���ور ذات 
جودة عالية واأداء مميز يف ال�سيد, 
االأع����م����ال  رواد  ����س���ج���ع  م����ا  وه������و 
اإكثار  جم���ال  يف  اال���س��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
العامل.  االأ���س��ر ح���ول  ال�����س��ق��ور يف 
لل�سيد  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  وحت���ول 
دولية  م��ن�����س��ة  اإىل  وال��ف��رو���س��ي��ة, 
ال�سقور  اأن�����واع  اأج����ود  ت�ستعر�س 
بعد  اأبوظبي  يف  االأ�سر  يف  املكاثرة 
اأن كان �سقارو االإم��ارات واملنطقة 
ال�سقور  ل�سراء  للخارج  ي�سافرون 
من م��زارع خا�سة يف اأوروب��ا, حيث 
بات املعر�س يوفر لهم يف اأبوظبي 
و�سراء  لبيع  دولية  مثالية  من�سة 
اأف�سل مزارع  ال�سقور املنتجة من 

اإكثار ال�سقور يف العامل.
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ووج���ه���ت 
لل�سيد  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  ملعر�س 
مزارع  ملالكي  الدعوة  والفرو�سية, 
االأ�سر  يف  ال�سقور  اإك��ث��ار  وم��راك��ز 
خمتلف  يف  جتارتها  يف  والعاملني 
اعتادت  ال��ت��ي  ���س��واء  ال���ع���امل,  دول 
ال��دائ��م يف خمتلف  ال��ت��واج��د  على 

وكذلك ب�سفاتها اجلمالية.
لل�سيد  ال�����دويل  امل��ع��ر���س  و���س��ك��ل 
�سنويا  ي���ق���ام  ال�����ذي  وال��ف��رو���س��ي��ة 
ونادرة  مثالية  فر�سة  ب��اأب��وظ��ب��ي, 
لل�سيد  ل��ل��رتوي��ج  وع��امل��ي��ا  اإقليميا 
امل�����س��ت��دام, وذل���ك م��ن خ��الل دعوة 
من  امل���ع���ر����س  زوار  م����ن  االآالف 
والقادمني  امل��ح��ل��ي��ني  ال�����س��ق��اري��ن 
التعاون  جمل�س  دول  منطقة  من 
العامل  اأن��ح��اء  وخمتلف  اخلليجي 
ال����س���ت���خ���دام ال�����س��ق��ور ال���ت���ي يتم 

اإكثارها يف االأ�سر.
فكرة  ت��ع��زي��ز  امل���ع���ر����س يف  وجن����ح 
اأن ال�����س��ق��ور ال��ب��دي��ل��ة امل��ك��اث��رة يف 
يف  العالية  مقدرتها  اأثبتت  االأ�سر 
ال�سيد, واأنها ال تقل كفاءة ومتيزا 
ع��ن ال�����س��ق��ور ال��ربي��ة, يف ح���ال مت 
اأ�س�س  وفق  وتدريبها  بها  االعتناء 
�سليمة. وكان بع�س مربي ال�سقور 
ي��ب��ح��ث��ون ع���ن ال��ط��ي��ور ال��ت��ي يتم 
�سيدها يف الطبيعة بدل تلك التي 
تكاثر وتربى يف االأ�سر, وذلك بفعل 
تتمتع  ب��اأن��ه��ا  اخل���اط���ئ  االع���ت���ق���اد 
ب���ق���درات اأف�����س��ل يف ال�����س��ي��د, رغم 
تعزز  علمية  اأدل���ة  اأي  وج���ود  ع��دم 

هذا االقتناع.
لل�سيد  اأبوظبي  اأدى معر�س  وقد 
�سقاري  حت�����ول  يف  رئ��ي�����س��ا  دورا 
الكامل  �سبه  لال�ستخدام  املنطقة 
ل��ل�����س��ق��ور امل���ك���اث���رة يف االأ�����س����ر يف 
املتجذرة يف عمق  ال�سقارة  ريا�سة 
وبالتايل  االإم�������ارات,  دول����ة  ت����راث 
ال�سقور  م���زارع  اإن�ساء  يف  التو�سع 
االحتياجات  لتلبية  ال��ع��امل  ح��ول 

املتزايدة ملمار�سة ال�سقارة.
امل���ع���ر����س ف��ر���س��ة مهمة  وي�����س��ك��ل 
على  ال�سقور  وم���زارع  لل�سقارين 

ع��ل��ى دع����م خ��ط��ط ���س��ون ال����رتاث 
ال��ع��ري��ق ل��ل��دول��ة وامل��ح��اف��ظ��ة على 
باتباع  االن��ق��را���س  م��ن  ال�����س��ق��ارة 
اأ�ساليب ال�سيد امل�ستدام, وت�سجيعا 
�سقور  ا�ستخدام  على  لل�سقارين 
ملمار�سة  االأ���س��ر  يف  املكاثرة  امل���زارع 
كبديل  بال�سقور  ال�سيد  ري��ا���س��ة 
ع����ن ال�������س���ق���ور ال����ربي����ة امل����ه����ددة 
تدريب  وي���ع���ت���رب  ب����االن����ق����را�����س. 
يف  بحرية  التحليق  على  ال�سقور 
برنامج  االأه����م يف  اجل���و اخل��ط��وة 
نظام علمي مدرو�س,  االإكثار عرب 
ف����م����ن خ�����الل�����ه ت��������رتك ال�����ف�����راخ 
الطبيعة حتى  موؤقتا يف  ال�سغرية 

تكرب وتن�سج فيزيائيا وذهنيا.
وت������دع������م اأب������وظ������ب������ي االأب������ح������اث 
لل�سقور,  اجل��ي��ن��ي��ة  وال���درا����س���ات 
التعاون  م���ن خ���الل  وق���د مت��ك��ن��ت 
للحياة  اال�ست�سارية  جمموعة  مع 
ال��ربي��ة وج��ام��ع��ة ك��اردي��ف ومعهد 
ب��ك��ني ل���ل���درا����س���ات اجل��ي��ن��ي��ة, من 
حتديد الرتكيبة اجلينية ل�سقور 
ال�ساهني,  و�سقر  االأورا�سية  احلر 
العالقة  ذات  اجل��ي��ن��ات  وحت���دي���د 
�سقور  يف  الري�س  األ���وان  بتحديد 
اجلري, وكذلك ا�ستخدام خ�سائ�س 
احلم�س النووي DNA الختيار 
اأف�����راد م��ن ���س��ق��ور احل���ر ودرا�سة 
منغوليا,  يف  البقاء  على  مقدرتها 
الكلية  اإ�سافة الكت�ساف اخلريطة 
و�سقر  احل�����ر  ال�������س���ق���ر  جل���ي���ن���وم 

ال�ساهني.
العاملية  االت����ف����اق����ي����ة  وب���ح�������س���ب 
ل������الجت������ار ب���������االأن���������واع امل�����ه�����ددة 
اإ�سبانيا  فاإن   , �سايت�س  باالنقرا�س 
ال��ي��وم ه��ي امل�����س��در ال��ع��امل��ي االأكرب 
وفقا  االأ���س��ر,  يف  امل��ك��اث��رة  لل�سقور 

واأكد معايل ماجد علي املن�سوري 
�سقاري  ل����ن����ادي  ال����ع����ام  االأم��������ني 
العاملي  االحت���اد  رئي�س  االإم�����ارات, 
الطيور  على  واملحافظة  لل�سقارة 
اأبوظبي  اأن   ,/IAF/ اجل��ارح��ة 
ع��م��ل��ت ب�����س��ك��ل م��ب��ك��ر ع��ل��ى و�سع 
اإ�سرتاتيجية فاعلة ال�ستدامة هذه 
ال��ري��ا���س��ة ال��رتاث��ي��ة ت��ع��ت��م��د على 
باالأ�سر,  اإكثارها  باأن�سطة  التو�سع 
واإنتاج طيور ذات موا�سفات عالية 
منا�سبة  وب��اأ���س��ع��ار  ك��اف��ي��ة  ب���اأع���داد 
مع  ب��ال��ت��وازي  وذل���ك  لل�سقارين, 
تنفيذ خطة توعوية لهواة ال�سقارة 
اأج���ل احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�سقور  م��ن 

الربية, واحلد من �سيدها.
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  واع����ت����رب 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  ملعر�س  املنظمة 
هذه  اأن  وال���ف���رو����س���ي���ة,  ل��ل�����س��ي��د 
الكبري  ت���وؤك���د االه��ت��م��ام  اجل���ه���ود 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  ت��ول��ي��ه  ال�����ذي 
الأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال����رتاث 
وال�سيد امل�ستدام من خالل العمل 
املتوا�سل واملكثف لتحقيق التوازن 
بني ما تن�سده دول��ة االإم���ارات من 
ن��ه�����س��ة ���س��ام��ل��ة, واحل����ف����اظ على 
واالجتماعية  الثقافية  موروثاتها 
اإعجاب  ح����ازت  ف���ري���دة  يف جت��رب��ة 
ا�ستخدام  و�ساهم  العامل.  وتقدير 
ال�سقور املكاثرة يف االأ�سر, ملمار�سة 
ال�سغط على  ال�سقارة يف تخفيف 
اأعدادها,  وتعزيز  الربية,  ال�سقور 
البحثية  اأبوظبي  جهود  و�ساهمت 
والعلمية يف حت�سني اأنواع ال�سقور 
املنتجة بحيث اأ�سبحت ذات مناعة 
اأك��رث للفطريات واالأم��را���س, كما 
منتخبة  اأن����واع  اإن��ت��اج  ع��ل��ى  عملت 
ال�سيد,  املميزة يف  ب�سفاتها  متتاز 

املن�ساأة  ت��ل��ك  اأو  امل��ع��ر���س,  دورات 
وحجز  م�ساركتها  لتاأكيد  حديثا, 
م�ساحة زمنية لها يف برنامج مزاد 
ن��ظ��را لالإقبال  ال��ي��وم��ي  ال�����س��ق��ور 
ال��ك��ب��ري ع��ل��ى ال������دورة ال���ق���ادم���ة /
تقدم  ح��ي��ث   ,/2021 اأب���وظ���ب���ي 
ملن  ج��اه��زة  من�سة  امل��ع��ر���س  اإدارة 
ي��رغ��ب م��ن امل����زارع وم��راك��ز اإنتاج 
ال�سقور يف االأ�سر بامل�ساركة يف مزاد 
ال�سقور الذي ينظمه احلدث, مع 
تقدمي كافة الت�سهيالت واخلدمات 
و�سوف  والرتويجية.  اللوج�ستية 
يحظى العاملون يف ميدان �سناعة 
اإك����ث����ار ال�������س���ق���ور يف االأ������س�����ر, من 
�سواء,  حد  على  والتجار  املنتجني 
اأف������رادا وم������زارع, ب��ف��ر���س��ة مميزة 
مزادهم  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ال���س��ت��ث��م��اره��ا 
لالآالف  مبا�سرة  �سقورهم  وب��ي��ع 
باقتناء  املهتمني  ال�سقارين  م��ن 
يف  املكاثرة  ال�سقور  واأف�سل  اأج��ود 
القادمة  ال��دورة  االأ�سر من خ��الل 
اأبوظبي  واأن�������س���اأت  امل��ع��ر���س.  م���ن 
وخارج  داخل  امل�ساريع  من  العديد 
اإنتاج االآالف  االإم���ارات, جنحت يف 
االأ�سر,  يف  امل��ك��اث��رة  ال�����س��ق��ور  م��ن 
مب���ا يف ذل����ك م������زارع ال�����س��ق��ور يف 
اململكة املتحدة والعديد من الدول 
طرق  ت���ط���وي���ر  ومت  االأوروب�������ي�������ة, 
منا�سبة لتدريبها على ال�سيد من 

قبل فرق متخ�س�سة.
معر�س  م��ن  دورات  ع��دة  و�سهدت 
ت����ربع �ساحب  ل��ل�����س��ي��د  اأب���وظ���ب���ي 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
املكاثرة  ال�������س���ق���ور  مب���ئ���ات  اهلل" 
املعر�س,  يف  امل�ساركني  لل�سقارين 
�سموه  ح��ر���س  م��ن منطلق  وذل���ك 

ح��د ����س���واء, ح��ي��ث ي��ت��زام��ن موعد 
اإقامته مع بدء مو�سم املقنا�س من 
م�سابقات  مو�سم  وان��ط��الق  جهة, 
وب���ط���والت ال�����س��ي��د ب��ال�����س��ق��ور من 
اأخ��رى مع نهاية عام وبداية  جهة 
ال�سقارون  يرغب  حيث  اآخ��ر,  عام 
اأف�سل ال�سقور املكاثرة يف  باقتناء 
الفعاليات  بها يف  للمناف�سة  االأ�سر 
امل��ح��ل��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة, ف�����س��ال عن 
يف  ال�سقارة  ملمار�سة  ا�ستخدامها 

املحميات التي ت�سمح بذلك.
امل�سابقات  ت��ل��ك  طليعة  يف  وي��اأت��ي 
التي تقتنى ال�سقور للم�ساركة بها 
على ال�سعيد املحلي, بطولة كاأ�س 
بال�سقور,  لل�سيد  ال��دول��ة  رئي�س 
مهرجان  يف  ال�سقارة  وم�سابقات 
"حتديات  وب����ط����ول����ة  ال����ظ����ف����رة, 
اأب���وظ���ب���ي,  اإم���������ارة  يف  الزاجل" 
لل�سيد  االأج��ي��ال  "فخر  وب��ط��ول��ة 
لل�سيد  ف��زاع  وبطولة  بال�سقور", 
من  بتنظيم  "التلواح",  بال�سقور 
ب��ن حممد الإحياء  م��رك��ز ح��م��دان 
ال����رتاث يف دب����ي, ف�����س��ال ع��ن بدء 
امل��و���س��م ال�����س��ن��وي مل��ح��م��ي��ة امل����رزوم 
لل�سيد من نوفمرب ولغاية فرباير 
حيث تفتح اأبوابها اأمام ال�سقارين 
واأي�سا  التقليدي,  ال�سيد  وه���واة 
زايد  ب��ن  حممد  مدر�سة  فعاليات 
ل��ل�����س��ق��ارة وف��را���س��ة ال�����س��ح��راء يف 
مبنطقة  ت�����الل  وم��ن��ت��ج��ع  رم������اح 
وا�سعا  اإق��ب��اال  تلقى  وال��ت��ي  ال��ع��ني, 

على تعلم فن ال�سقارة العربية.
وح��ظ��ي م���زاد ال�����س��ق��ور يف ال���دورة 
 /2019 /اأب����وظ����ب����ي  امل���ا����س���ي���ة 
مب�ساركة ع�سرات ال�سركات املحلية 
والدولية املتخ�س�سة باإنتاج اأف�سل 
ال�����س��ق��ور يف ال����ع����امل, ح��ي��ث متت 

االإ�سبانية  اجل���م���ع���ي���ة  ل���رئ���ي�������س 
ل��رتب��ي��ة ال�����س��ق��ور, م��ان��وي��ل دييغو 
اأن  ك�سف  الذي  باريخا-اأوبريغون, 
من  املا�سي  العام  �سدرت  اإ�سبانيا 
�سقر   2800 ح����وايل  م���زارع���ه���ا 
متجاوزة  العربي,  اخلليج  ملنطقة 
بذلك اململكة املتحدة التي �سدرت 

ما يقارب 2500 �سقر.
ال�سقور  م����زارع  ال��ي��وم يف  وي��ع��م��ل 
امل��ن��ت�����س��رة يف اإ���س��ب��ان��ي��ا, اأك����رث من 
يقومون  ���س��خ�����س  اآالف  ث���الث���ة 
وتربيتها  ال�سقور  اإك��ث��ار  بعمليات 
وتدريبها, ومن اإيجابيات اإ�سبانيا, 
الطيور  ال��ذي يجعل هذه  طق�سها 

قادرة على مقاومة احلر.
حديثة  م��زارع  يف  ال�سقور  وتكاثر 
امل��ن��ا���س��ب��ة, ليتم  ال�������س���روط  ت���وف���ر 
اإذ ال  بينها,  م��ن  االأف�����س��ل  اخ��ت��ي��ار 
يقبل ال�سقارون يف منطقة اخلليج 
ال��ع��رب��ي ن��ه��ائ��ي��ا ول���و ح��ت��ى بك�سر 

ب�سيط يف اإحدى ري�س ال�سقر.
اأع��ل��ن��ت حكومة  امل���ا����س���ي,  وال���ع���ام 
الفيدرالية,  ك��ام��ت�����س��ات��ك��ا  دائ������رة 
اأول م��زرع��ة �سقور يف  اإن�����س��اء  ع��ن 
كامت�ساكا  ج���زي���رة  ���س��ب��ه  م��ن��ط��ق��ة 
�سيتم  حيث  رو�سيا,  �سرق  باأق�سى 
 2022 ال���ع���ام  االن��ت��ه��اء م��ن��ه��ا يف 
وال�سياح,  ال�سقارين  جذب  بهدف 
امل�������س���روع م���زرع���ة وحقال  وي�����س��م 

لتدريب ال�سقور.
اأ�سراب  امل��رك��ز ال���س��ت��ع��ادة  وي��ه��دف 
املنطقة  يف  اجل�����ارح�����ة  ال���ط���ي���ور 
قدمي  منذ  بها  ت�ستهر  كانت  التي 
ثروتها  خ�����س��رت  وال���ت���ي  ال���زم���ان, 
ال���ه���ام���ة ن��ت��ي��ج��ة ال���ن�������س���اط غري 

ال�سرعي لل�سيادين واملهربني.
وح���������س����ل����ت م������������زارع ال���������س����ق����ارة 
اأول  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ب��ريي��ة يف رو���س��ي��ا 
ب�سكل  ط��ي��وره��ا  لبيع  ل��ه��ا  ف��ر���س��ة 
ر����س���م���ي يف ال�������س���ع���ودي���ة, وف���ق���ا ملا 
العاملي  به ممثلة االحت��اد  �سرحت 
كري�ستينا  االإث���ن���ي���ة,  ل��ل��ري��ا���س��ات 
ال�سماح  �سيتم  حيث  كارامي�سينا, 
لل�سقور التي مت اإكثارها وتربيتها 
م�سابقات  يف  بامل�ساركة  رو���س��ي��ا  يف 

ومعار�س يف ال�سعودية.
ال�سقور  ت�����س��دي��ر  يف  وي�������س���ارك 
توقيعه  مت  ال�����ذي  االت����ف����اق  وف����ق 
ف������رباي������ر  يف  اجل������ان������ب������ني  ب��������ني 
األتاي  يف  ال�سقور  مزارع   ,2021
ال�سيد  ون���ادي  وك��را���س��ن��وي��ار���س��ك, 
اأوخوتا",  ب�سوفوي  "ت�سار�سكوي 

الذي ترتاأ�سه كارامي�سينا.

ا�شتمرار تطبيق التعليم الهجني الف�شل الدرا�شي الثالث بجامعة دبي
•• دبي - وام:

"التعليم  ن��ظ��ام  تطبيق  يف  اال���س��ت��م��رار  دب���ي  ج��ام��ع��ة  ق����ررت 
يوم  يبداأ  اأن  املقرر  الثالث  الدرا�سي  الف�سل  الهجني" خالل 

ال�سبت املقبل .
البكالوريو�س  بعد لربامج  الف�سل عن  الدرا�سة يف هذا  تبداأ 
التطبيقية  با�ستثناء بع�س احل�س�س  واملاج�ستري والدكتوراه 
احلرم  يف  الطلبة  وجود  تتطلب  التي  واالمتحانات  والعملية 

اجلامعي.
واأع��ل��ن��ت اجل��ام��ع��ة ع��ن ا���س��ت��م��راره��ا اأي�����س��ا يف ت��ل��ق��ي طلبات 
الت�سجيل "اونالين" للف�سل الدرا�سي اجلديد وعن ا�ستمرار 

املواطنني  للطلبة  واجلزئية  الكاملة  الدرا�سية  املنح  تقدمي 
واملقيمني لدرا�سة الهند�سة وتقنية املعلومات واإدارة االأعمال 
والقانون وذلك يف اإطار حر�سها على جودة التعليم وا�ستقطاب 
واعدادهم  لهم  املنا�سبة  االكادميية  البيئة  وتهيئة  املتفوقني 

للحياة العملية.
ا�ستمرار  اأن  اجلامعة  رئي�س  الب�ستكي  عي�سى  الدكتور  واأك��د 
باال�ستعداد  ال��دول��ة  توجهات  وف��ق  ياأتي  النظام  ه��ذا  تطبيق 
وزارة  خطط  م��ع  ومتا�سيا   "19  - "كوفيد  بعد  م��ا  ملرحلة 
الرتبية والتعليم يف هذا املجال والتي تركت للجامعات حرية 
وكيفية تطبيق "التعليم الهجني"اإ�سافة اإىل اأن اجلامعة وهي 
تطبق هذا النظام على ثقة من جناحه وتقدمي تعليم متميز 

وبجودة عالية بعد جناحها يف تطبيقه يف العامني الدرا�سيني 
اح��رتازي��ة ووق��ائ��ي��ة دقيقة  اإج����راءات  املا�سي واحل���ايل و�سط 

ومكثفة.
كليات  كلية من  لكل عميد  اعطاء احلرية  اأن��ه مت  اإىل  ولفت 
اجلامعة لكي يقرر وفق تخ�س�سات ومناهج كليته ماذا يحتاج 

من جماالت عن بعد واأخرى تطبيقية.
الف�سلني  ب��ن��ج��اح يف  ن��ف��ذت  اجل��ام��ع��ة  ك��ل��ي��ات  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
"هجني" يجمع ما  االأول والثاين نظاما تعليميا  الدرا�سيني 
اجلامعي  احل��رم  داخ��ل  التطبيقية  اجل��وان��ب  يف  التعليم  بني 
ومتكامل  متميز  تعليم  بتوفري  ي�سمح  مبا  بعد  عن  والتعلم 

للطلبة.

اأن البنية االأ�سا�سية للجامعة مهياأة متاما لهذا النجاح  واأكد 
اإ�سافة اإىل اأن اأع�ساء الهيئتني التدري�سية واالإدارية والطلبة 
والت�سجيل  القبول  من  اإب��ت��داء  النظام  ه��ذا  لتطبيق  مهيئني 
والذي يتم بالكامل "اأونالين" وحتى اإجناز الدرا�سة النظرية 

عن بعد وجوانبها التطبيقية.
واأ�ساف اأن الفرتة املقبلة �سيتم فيها اأي�سا الرتكيز على حمور 
من  اأك��رب  ب�سكل  احلديثة  التقنيات  وا�ستخدام  التكنولوجيا 
خالل دعم بيئة االبتكار وتوجيه الطلبة لال�ستفادة املثلى من 
والتكنولوجيا  االبتكار  وف�ساءات  االقت�سادية  احلرة  املنطقة 
مبتكرة  وم�ساريع  اأفكار  تنفيذ  بهدف  توفرها  التي  املتقدمة 

ودعم رواد االأعمال.
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•• ال�شارقة-الفجر:

العام  منذ  وتذهيبها  الكتب  جتليد  مهنة  ممار�سة  الظاهر  عبد  اجل��د  ب��داأ 
القدمية  الكتب  ع�ساق  بني  القاهرة  يف  متداواًل  ا�سمه  �سار  حتى   1936
ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل م��ن ي��ح��ن ع��ل��ى اأوراق���ه���ا وي�����س��ده��ا ب��خ��ي��وط احل���ري���ر, ثم 

يحفظها من ال�سياع بالتجليد الفاخر الذي يدوم لعقود. 
يوا�سل اجليل الرابع من العائلة العمل يف هذه احلرفة حتى االآن, وي�ستعيد 
من  الكتب,  ملحبة  واإخال�سها  االأ���س��رة  تاريخ  عبدالظاهر  اأحفاد  من  اثنان 
مهنة  تفا�سيل   "18 الرتاثية  ال�سارقة  "اأيام  جمهور  م�ساركتهما  خ��الل 

التجليد والتذهيب. 
اأن امل�سغل ال يزال يقوم بكل مراحل جتليد الكتب  تو�سح هند عبدالظاهر 

واملخطوطات والدفاتر, واإعادة جمع اأوراقها وخياطتها, ومن ثم جتليدها اأو 
ا�ستبدال اأغلفتها القدمية املهرتئة بجلد يحمي الكتاب اأو املخطوط ل�سنوات 
قد ت�سل اإىل اأربعني عاماً. وبعد التجليد تاأتي عملية التذهيب التي يحكي 

عنها بالتف�سيل احلفيد االآخر, الويف للمهنة, يا�سر عبدالظاهر.
يحر�س يا�سر على تبيان الفرق بني التغليف والتجليد, الأن التغليف ح�سب 
قوله ميكن اأن ي�ستخدم فيه اأية مواد مثل البال�ستيك والدبابي�س وال�سمغ 
املوؤذي للورق, اأما التجليد يف مهنتهم فال ي�ستخدم �سوى خامة جلد املاعز 
امل�سنوع يف م�سر. وي�سري التجليد على الكتب القدمية واجلديدة, واإذا كان 
الكتاب يحتاج اإىل جتلد اأحدث, يقوم العامل املخت�س بتفكيك اأوراقه ويعيد 

جمعها.
يوؤكد يا�سر اأي�ساً اأن كل املواد امل�ستخدمة يف عملية التجليد لديهم طبيعية, 

الكتب,  اأوراق  منها  تت�سرر  ال  م��واد  من  ي�سنعونه  ال��ذي  ال�سمغ  فيها  مبا 
يدخل فيها طحني الدقيق واأع�ساب حمددة, وخليط من اأ�سرار عبدالظاهر 

اجلد الذي ترك الأحفاده هذه املهنة. 
قبل التجليد, هناك مرحلة اخلياطة التي يقوم بها العامل, مهمته تفكيك 
اأوراق الكتب وترتيب �سفحاتها باآلة خا�سة, لت�سبح االأوراق املجمعة جاهزة 
خل��ي��اط��ة ك��ع��ب ال��ك��ت��اب وال��ت��اأك��د م��ن مت��ا���س��ك �سفحاته, ث��م ت��اأت��ي مرحلة 
الكتاب  وج��ه  على  الكتابة  وي�سمل  التذهيب,  اأو  التزيني  وبعدها  التجليد, 

وكعبه, باإ�سافة ا�سم املوؤلف والعنوان مع بع�س الزينة والنقو�س. 
حيث  ال��ت��ذه��ي��ب,   مرحلة  بها  تتم  ال��ت��ي  الكيفية  يف  ال��رتاث��ي  البعد  يكمن 
املوؤلف من بني جمموعة حروف من معدن  الكتاب وا�سم  يتم جمع عنوان 
ت�سخينها  يتم  ث��م  الكلمات,  لر�س  خم�س�سة  قطعة  يف  تو�سع  الر�سا�س, 

حتت درجة حرارة معينة اللتقاط اللون من ورق مذهب, ومن ثم ت�سغط 
الطريقة تتم  الكتاب, وبهذه  اأو كعب  املجلد  املحددة من غالف  امل�ساحة  يف 
عملية التذهيب والتزيني. وجتذب هذه التقنية الب�سيطة واملعقدة يف نف�س 
الكتب  اأغلفة  تذهيب  لطلب  اأو  مراحلها,  ل��روؤي��ة  �سواء  الكثريين,  الوقت 

املجلدة والدفاتر اخلا�سة.
وقد  ج��دد,  متدربني  اإىل  مهاراته  ينقل  امل�سغل  اإن  عبدالظاهر  يا�سر  يقول 
ياأخذ العمال مدة �سنتني الكت�ساب املهنة, وبع�سهم غادروا بعد اتقان احلرفة 
للعمل خارج م�سر. وياأمل اجليل الرابع من اأحفاد عبد الظاهر اأن ت�ستمر 
الأنها  والت�سجيع,  بالدعم  اجلديرة  احل��رف  �سمن  ت�سنف  واأن  املهنة,  هذه 
ت�سهم يف اإطالة العمر االفرتا�سي للكتب لتظل متتع القراء وترثي العقول 

باملعارف والفنون.

•• ال�شارقة- وام:

مدينة  يف  الرتاثية  باملنطقة  الرتاثية  ال�سارقة  اأي��ام  فعاليات  توا�سلت 
خورفكان بعرو�س فنية �سعبية متنوعة .

وقدمت اإحدى الفرق املحلية لوحات فنية غنائية تراثية كما مت تقدمي 

عرو�س فلكلورية �سعبية للفن ال�سامي على م�سرح املنطقة الرتاثية .
ل��ل��رتاث ف��رع خ��ورف��ك��ان ون���ادي خ��ورف��ك��ان الثقايف  ال�سارقة  وق��دم معهد 
اإقبااًل  م�ستقطبة   .. وري��ا���س��ي��ة  ووط��ن��ي��ة  ت��راث��ي��ة  م�سابقات  ال��ري��ا���س��ي 
االحرتازية  االإج���راءات  مبختلف  التام  االلتزام  ظل  يف  الفتاً  جماهريياً 

والوقائية من اأجل �سحة و�سالمة اجلميع.

�سمن  للرتاث  ال�سارقة  معهد  ينظمها  التي  الثقافية  اجلل�سات  �سمن  و 
جمعية  رئي�س  قدمها  ال�سعبية  ال��ف��ن��ون  ب��ع��ن��وان  ن���دوة  ج���اءت  الفعالية 
والباحثة  املريخي  في�سل  وال��رتاث  ال�سعبية  والفنون  للثقافة  خورفكان 
اآمنة  واالآث����ار  لل�سياحة  ال��ف��ج��رية  هيئة  اإدارة  جمل�س  وع�سو  والكاتبة 
الدكتور  خورفكان  مبدينة  البلدي  املجل�س  رئي�س  بح�سور  الظنحاين 

را�سد النقبي .
"اجلاحظ  اأكادميية بعنوان  كما نظمت اللجنة االأكادميية ندوة حوارية 
يف  الباحث  اليقطني  �سعيد  الدكتور  مب�ساركة  الفولكلورية"  وج��ه��وده 
ال�سرديات و الدكتور حممد اجلويلي من جامعة منوبة التون�سية ع�سو 

اللجنة العلمية ملجلة املوروث ال�سادرة عن معهد ال�سارقة للرتاث .

•• دبي-وام:

على  االأوىل  ل��ل��م��رة  دب���ي  ت�ست�سيف 
الثامنة  الن�سخة  املنطقة  م�ستوى 
تك  "�سايرب  وم���وؤمت���ر  م��ع��ر���س  م��ن 
 Cybertech  2021 جلوبال" 
لقطاع  م��ل��ت��ق��ى  اأك����رب   ,Global
االأم��������ن ال�������س���ي���رباين ي���ع���ق���د خ����ارج 
ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة, وذل������ك خالل 
اأبريل اجلاري   7 اإىل   5 الفرتة من 
دب��ي, بح�سور  يف فندق جراند حياة 
وم�ساركة 50 وفداً و52 �سركة من 
خمتلف اأنحاء العامل وذلك تر�سيخاً 
يف  رائ���دة  عاملية  كمدينة  دب��ي  ملكانة 
خم��ت��ل��ف امل���ج���االت مب���ا ف��ي��ه��ا قطاع 
الرقمي,  والف�ساء  املعلوماتي  االأمن 

ودعماً ل�سناعة املوؤمترات .
ياأتي تنظيم احلدث االأبرز من نوعه 
ال�سيرباين,  االأم���ن  جم��ال  يف  عاملياً 
التي  اجل��ه��ود  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لي�سلط 
ت��ب��ذل��ه��ا دب���ي يف ه���ذا امل���ج���ال, حيث 
كانت دبي �سباقة يف اإطالق املبادرات 
ال��رق��م��ي��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة, وال���ت���ي كان 
لالأمن  دب���ي  "ا�سرتاتيجية  اآخ��ره��ا 
�ساحب  اأطلقها  التي  االإلكرتوين" 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
, بهدف توفري احلماية املتكاملة �سد 
خم��اط��ر االأم���ن االل���ك���رتوين, ودعم 

االب���ت���ك���ار يف ال��ف�����س��اء االل���ك���رتوين 
مم���ا ي��ع��زز من���و االم�����ارة وازده���اره���ا 
املعر�س  وي���ج���م���ع  االق����ت���������س����ادي. 
واملوؤمتر الذي ي�ست�سيفه مركز دبي 
لالأمن االلكرتوين وتنظمه "�سايرب 
املجال  يف  اخل���رباء  م��ن  نخبة  تك", 
ال���رق���م���ي م���ن ح����ول ال����ع����امل, حيث 
العريقة  ال�سركات  العديد من  ي�سم 
املوؤ�س�سات  ج���ان���ب  اإىل  وال��ن��ا���س��ئ��ة 
وكبار �سانعي  واملنظمات,  احلكومية 
ال�����ق�����رار, ل��ب��ح��ث ف���ر����س ال���ت���ع���اون, 
املتغرية  ال���ت���ح���دي���ات  ج����ان����ب  اإىل 
وترتكز  ال�������س���ي���رباين,  ال��ف�����س��اء  يف 
على  امل�ساركة  ال�سركات  معرو�سات 
وانظمة  االت�����س��االت,  تاأمني  تقنيات 
الذكاء  وانظمة  االلكرتوين,  الدفاع 

ال�سناعي.

- ح�صور دبي �لدويل 
ال�سيباين,  يو�سف حمد  �سعادة  واأك��د 
لالأمن  دب�����ي  مل���رك���ز  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
اأن م��رك��ز دب��ي لالأمن  االإل���ك���رتوين, 
االإل�������ك�������رتوين ي�������س���ه���م م�����ن خ����الل 
ا�ست�سافته لهذا احلدث قي تكري�س 
ح�سور دبي ال��دويل يف �سلب الثورة 
حكومة  اأن  اإىل  م�����س��رًيا  ال��رق��م��ي��ة, 
دبي تقدم اإ�سهامات كثرية يف ميدان 
تعزيز  اإىل  وت�سعى  الرقمي,  التحول 
ال���ت���ع���اون وم�������س���ارك���ة خ���ربات���ه���ا مع 
اإقليمًيا,  واجل��ه��ات  ال����دول  خمتلف 

وعاملياً.
بينما  امل���وؤمت���ر  ه����ذا  "ياأتي  وق�����ال: 
ي���ق���رتب ال����ع����امل م����ن اخل�������روج من 
على  وي��ع��م��ل  كوفيد19-,  ج��ائ��ح��ة 
خمتلف  على  تداعياتها  ا�ست�سراف 
اجلائحة  ه��ذه  اأب���رزت  وق��د  ال�سعد. 
التكنولوجيا  ت��ل��ع��ب��ه  ال�����ذي  ال������دور 
الرقمية يف حياتنا, والتاأثري امللمو�س 

الذي ت�ستطيع اإحداثه".
واأو�سح ال�سيباين اأن املركز ي�سعى اإىل 
تقدمي الدعم بالتن�سيق مع اجلهات 

االإقليمية والدولية يف تبادل االأفكار 
يف جمال االأمن ال�سيرباين لتحقيق 
واأه��داف��ه وتعزيز مكانة  املركز  روؤي��ة 
دبي كمدينة عاملية رائدة يف االبتكار 

وال�سالمة واالأمن.

- فر�س و�عدة 
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د اأم�����ري راب����اب����ورت, 
 Cybertech Global موؤ�س�س
من  االأوىل  الن�سخة  اإط��الق  "ُيعد   :
Cybertech Global يف دبي 

ودول��ة االإم��ارات, وهي الن�سخة التي 
يتم تنظيمها للمرة االأوىل يف اإحدى 
اخلليجي,  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
امل�سرتك  ل��ل��ت��ع��اون  ك���ب���رياً  جن���اح���اً 
م��ع م��رك��ز دب��ي ل��الأم��ن االإلكرتوين 
االإماراتية  املوؤ�س�سات  م��ن  وال��ع��دي��د 
بال  �ست�سهم  التي  العاملية  واملنظمات 

�سك يف اإجناح هذا احلدث".
واأ�ساف رابابورت: "نعتقد االآن اأكرث 
باتت  دب���ي  اأن  م�����س��ى  وق���ت  اأي  م���ن 
هذا  مثل  ال�ست�سافة  رئي�ساً  م��رك��زاً 

احل���دث العاملي االأب���رز م��ن ن��وع��ه يف 
التحديات  مبناق�سة  امل��ع��ن��ي  ال��ع��امل 
ل��ث��ورة املجال  امل�����س��اح��ب��ة  وال��ف��ر���س 
ال�������س���ي���رباين ال���ع���امل���ي���ة, مل����ا ل���ه���ا من 
اإجن���ازات كبرية يف ه��ذه امل��ج��ال, وما 
ف��ر���س واع����دة �سمن  ب��ه م��ن  تتمتع 

هذا القطاع".

- م�صاركات عاملية  
وتناق�س اجلل�سات كذلك, واقع االأمن 
كوفيد- جائحة  بعد  ما  ال�سيرباين 

تاأثري اجلائحة على  اإىل جانب   19
ال�سحي,  للقطاع  الرقمية  االأنظمة 
واحلو�سبة  ال���دول,  وا�سرتاتيجيات 
ال�سحابية, و�سيتحدث خالل املوؤمتر 
ودول  خلفيات  من  ب��ارزة  �سخ�سيات 
اأون������ا, املدير  خم��ت��ل��ف��ة م��ن��ه��ا ي���ج���ال 
ال��ع��ام, م��دي��ري��ة االإن��رتن��ت الوطنية 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة, اإ���س��رائ��ي��ل, واجل���رنال 
وي�����س��ل��ي ك�������الرك, ال���ق���ائ���د االأع���ل���ى 
"الناتو" يف  ح��ل��ف  ل���ق���وات  االأ���س��ب��ق 
برتيو�س,  ديفيد  واجل���رنال  اأوروب����ا, 
اال�ستخبارات  لوكالة  االأ�سبق  املدير 
 ,/CIA/ االأم���ري���ك���ي���ة  امل���رك���زي���ة 
ا�ست�سافتها  ومع  الكثري..  وغريهم 
هذا احلدث العاملي, توؤكد دبي دورها 
وع��امل��ي��اً يف ميدان  اإق��ل��ي��م��ي��اً  ال���رائ���د 
التكنولوجيا الرقمية, وذلك التزاًما 
ت�سعى  التي  الر�سيدة  القيادة  بروؤية 

دائماً اإىل الريادة يف كل امليادين.

- مو�صوعات وجل�صات 
ت��ت��ن��اول م��و���س��وع��ات احل���دث االأب���رز 
االأمن  قطاع  �سمن  عاملياً  نوعه  من 
اأحدثتها  التي  التغريات  ال�سيرباين, 
�ساهمت  وال��ت��ي   19 كوفيد  جائحة 
م���ت���زاي���د على  ب�����س��ك��ل  االع���ت���م���اد  يف 
ميادين  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال���ع���م���ل, ك��م��ا ت�����س��ل��ط ال�������س���وء على 
حتديات وتداعيات االأمن ال�سيرباين 
�سمن جمموعة وا�سعة من القطاعات 

التكنولوجيا  م��ث��ل  وال��ت��خ�����س�����س��ات 
امل����ال����ي����ة, وال����ت����ج����زئ����ة, وال����ت����اأم����ني, 
وال�سيا�سة,  واالق��ت�����س��اد  وال��ط��ريان, 
ي�سهد  اأن  اخل�������رباء  ي���ت���وق���ع  ح���ي���ث 
ال��ع��ام اجل���اري امل��زي��د م��ن التحوالت 
وال��ت��ح��دي��ات امل��ت��زاي��دة, ال���س��ي��م��ا مع 
ت��زاي��د ال��ه��ج��م��ات ال�����س��ي��ربان��ي��ة, وما 
ت��اأث��ري على خمتلف  م��ن  يخلفه  ق��د 
ا  القطاعات, و�سي�سمل احلدث معر�سً
جنباً  املتخ�س�سة  العاملية  لل�سركات 
اإىل جنب مع جناح ال�سركات النا�سئة 

املخ�س�س لل�سركات املبتكرة.
والفعاليات  اجل��ل�����س��ات  و���س��ت��ت��ط��رق 
الن�سخة  ه������ذه  خ������الل  اخل����ا�����س����ة, 
الذكاء  ت�سمل  م��ت��ع��ددة  حم���اور  اإىل 
املتقدمة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  اال���س��ط��ن��اع��ي, 
الإن�����رتن�����ت االأ������س�����ي�����اء, وال���ب���ي���ان���ات 
ال�سحابية  واحل��و���س��ب��ة  ال�����س��خ��م��ة, 
قطاعات  ت���ط���ور  ع��ل��ى  وان��ع��ك��ا���س��ه��ا 
والتاأمني,  ال�سحة,  ت�سمل  خمتلفة 
والقطاع املايل, واالت�ساالت, والنقل 

الذكي, وغريها.
الت�سجيل  ت��ف��ا���س��ي��ل  اإىل  ل��ل��ت��ع��رف 
املوقع  زي�������ارة  ي���رج���ى  واحل���������س����ور, 
https:// االإل�������������ك�������������رتوين: 
cybertechconference.
 c o m / r e g i s t r a t i o n
< h t t p s : / /
cybertechconference.

. <com/registration
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عبد الظاهر.. اأربعة اأجيال توا�شل جتليد الكتب وتذهيب نقو�شها 

اأيام ال�شارقة الرتاثية يف خورفكان تتوا�شل 

دبي ت�شت�شيف الن�شخة الثامنة من معر�س وموؤمتر �شايرب تك جلوبال االأكرب عامليا يف االأمن ال�شيرباين

% من م�شروع اجل�شور والطرق املوؤدية لـ »اخليل اأفينيو« طرق دبي تنجز 90 
•• دبي-وام:

اأعمال  م��ن   90% وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  هيئة  اأجن����زت 
م�سروع اجل�سور والطرق واملوؤدي�����ة ملول /اخليل اأفينيو/, 
ال��واق��ع يف قرية  وال��رتف��ي��ه  للت�سوق  اجل��دي��دة  ال��وج��ه��ة 

جمريا تراينجل.
االأول  الن�سف  نهاية  يف  االأع��م��ال  ك��ل  ا�ستكمال  ويتوقع 
من العام اجلاري, و�سيكون افتتاح اجل�سور بالتزامن مع 

افتتاح املول.
ورئي�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطاير  حممد  مطر  معايل  وق��ال 
ي�سهم  وامل��وا���س��الت:  ال��ط��رق  امل��دي��ري��ن يف هيئة  جمل�س 

الذي  اأفينيو,  اخليل  امل��وؤدي��ة  واجل�سور  ال��ط��رق  م�سروع 
ت��ن��ف��ذه هيئة ال��ط��رق وامل��وا���س��الت ب��ال��ت��ع��اون م��ع �سركة 
ن��خ��ي��ل, ف�����ي ت��وف��ري م���داخ���ل وخم�����ارج م��ب��ا���س��رة ملواقف 
4000 �سيارة, من  ل�  اأفينيو الذي يت�سع  �سيارات اخليل 
اإن  اإىل  م�سرياً  زاي��د,  بن  حممد  وال�سيخ  اخليل  �سارعي 
2153 مرتا,  اأعمال طرق بطول  امل�سروع ي�سمل تنفيذ 
يبلغ  حيث  م��رتا,   1250 بطول  ج�سور  ثالثة  وتنفيذ 
مرتا,   670 وال��ث��اين  م��رتا,   389 االأول  اجل�سر  ط��ول 

والثالث 191 مرتا.
واأو�س���������ح معايل مطر حممد الطاير اأن ال�سركة املنف������ذة 
للم�سروع انتهت من اأعمال تنفيذ جميع ركائز وقواع�������د 

 Soil Walls اال�ستنادية  واحل��وائ��ط  اجل�سور,  واأع��م��دة 
للج�سور الثالث������ة, والعم����ل ج�اٍر حالياً يف تنفيذ االأعمال 
من  وامل��خ��رج  امل��دخ��ل  افتتح  حيث  للج�سور,  التجميلية 
وكذلك   ,JVC الدائرية  جمريا  قرية  اإىل  اخليل  �سارع 

.JVT مثلث قرية جمريا
م�ساحة  على  �سّيد  اأفينيو  اخليل  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  جت��در 
اأكرث من 2 مليون قدم مربع, ت�سم جممع اخليل اأفينيو 
التجاري الذي يحتوي على 350 حماًل جتارياً اإىل جانب 

جمموعة متنوعة من املطاعم واملرافق الرتفيهية..
�سا�سة   14 ت�سم  ال��ت��ي  �سينما  ري���ل  ع��ل��ى  ي�ستمل  ك��م��ا   

�سينما.

اأخبـار الإمـارات
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م�صاحة ن�صتعر�س فيها �لأفكار و�لإبد�ع 
بهدف �إثر�ء �حلياة �لثقافية

 يعرب �لقارىء فيها عن ر�أيه ول ميثل وجهة نظر �ل�صحيفة
نتلقى م�صاركتكم عرب �لمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

�لفربكة �لإعالمية
اأتناول ما حدث يف قناة ال�سوي�س من زاوي��ة �سيا�سية واإمن��ا من واقع  مل 
ال�سحفية  للمهنية  افتقدت  اأخ��ب��ار  ن�سر  م��ن  عليه  ت��رت��ب  وم��ا  االإع���الم 
ال�سوي�س  قناة  ممر  اأغلقت  جانحة  ب�سفينة  الق�سة  فبداأت  واالإعالمية, 
هو  ه��ذا  العاملية,  التجارة  حركة  �سلل  يف  ت�سبب  مما  بالعر�س  لوقوفها 
احلدث الذي ينبغي على و�سائل االإعالم تناوله ونقله ب�سفافية مطلقة 
مع ذكر طول ال�سفينة وعر�سها وعدد ال�سفن التي تقف على اجلانبني يف 

انتظار حل امل�سكلة.
قناة  ه���ي���ئ���ة  اأن  ال�����واق�����ع  يف 
عن  قليال  ت��اأخ��رت  ال�سوي�س 
�سافية  بت�سريحات  اخل����روج 
موؤمتر  خ����الل  م���ن  وواف����ي����ة 
لو�سائل  ي���و����س���ح  ����س���ح���ف���ي 
وير�سم  ح�����دث  م����ا  االإع��������الم 
ال�������س���ي���ن���اري���وه���ات ال����ت����ى من 
���س��اأن��ه��ا ح���ل امل���وق���ف واإع������ادة 
مرة  للعمل  امل��الح��ي  امل��ج��رى 
اأخرى بكفاءة واتقان, كل هذا 
القنوات  م��ا ج��ع��ل  ي��ح��دث  مل 
باملنطقة  املرتب�سة  الف�سائية 
وتن�سر  االأخ�������ب�������ار  ت����ف����ربك 
من  ت�������س���در  مل  م���ع���ل���وم���ات 

م�سدر م�سوؤول, ومن هنا خرجت ال�سرارة لتنت�سر على ال�سو�سيال ميديا 
انت�سار النار يف اله�سيم, وهذا يدل على اأن االأخبار تبداأ اأوال من م�سادر 
وقنوات ر�سمية ثم حتورها مواقع التوا�سل االجتماعي وتعبث فيها بدون 
مهنية الأن كل من لديه هاتف به كامريا ومت�سل ب�سبكة االت�سال الدولية 
�سار اإعالميا, ف�سال عن انت�سار االأمية الفكرية واأن ال�سحافة واالإعالم 

لها اأهل يعملون بجد لتو�سيل املعلومات احلقيقية وال�سادقة.
وج��دن��ا م��ن ي�سخر ع��ل��ى امل���واق���ع ب�����س��ور حل��ف��ار ���س��غ��ري وي��ع��ل��ق بكلمات 
بعظم  تهتم  ومل  اجل��اد  العمل  وت�سفه  امل�سوؤولية  من  تخلوا  ا�ستفزازية 
احلدث وخطورته على العامل الذي يخ�سر يوميا اأكرث من مليار دوالر, 
ي��ح��اك��م مديرها  اأن  الب���د  ال�سريعة  ل��ل��وج��ب��ات  م�����س��ه��ورة  ���س��رك��ة  وه��ن��اك 
التنفيذي حماكمة للغباء الت�سويقي الأنه ن�سر �سورة ل�سندوت�س بحجم 
الذي  احلجم  بهذا  �سندوت�ساتهم  اأن  وعلق  بالقناة  اجلانحة  ال�سفينة 
كان  الوقت اخلطاأ, فما  االإع��الن اخلطاأ يف  اختار  القناة,  لها غلق  يكفل 
من  والكثري  امل�سادة,  بالدعاية  وتاأثر  ال�سركة  قاطع  اأن  اإال  ال�سعب  من 
متابعي املواقع كتبوا نكات على احلدث مما ا�ستفز ال�سادقني والعاملني 
يتم الإعادة  ال��ذي  التعب واجل��ه��د  و���س��اه��دوا حجم  االإع��الم��ي  يف احلقل 

املجرى لطبيعته.  
وغ��اب عن امل�سهد وزي��ر الدولة لالإعالم ومل يخرج بت�سريح واح��د ومل 
يجر اأي موؤمتر �سحفي اإال بعد ثالثة اأيام من احلدث, وتناولت ال�سحف 
العاملية االأمر براأي اخلرباء يف جمال املالحة وتوالت التخبطات ال�سحفية 
واالإعالمية ما جعل بع�س ال�سفن ت�سرع يف اتخاذ اإجراءات يف تغيري امل�سار 
لعدم زيادة اخل�سائر, وبناء على ت�سريحات اخلرباء ر�سم اأعداء املنطقة 
خطة بديلة لقيام بع�س الدول املجاورة ب�سق قنوات بديلة لقناة ال�سوي�س. 
اأنباء كربى باأخبار كاذبة عن  وقبل حل االأزم��ة ب�ساعات خرجت وك��االت 
ف�سل كبري يف تعومي ال�سفينة واأن االأمر �سيزيد عن �سهر, بينما كان هناك 
املكان,  االأخبار واالأح��داث من واقع  املهنية ونقلت  التزمت  اأنباء  وك��االت 
حققته  ال��ذي  بالنجاح  واأ���س��ادت  املتحركة  واالأف���الم  بال�سور  وا�ست�سهدت 
الدولة يف كل االأزمة بوقت قيا�سي ح�سب ما ورد من املالحني على م�ستوى 
العامل, مل ن�ستفد من ال�سو�سيال ميديا يف هذا احلدث اإال فين�سر مقطع 
لعدد من االأطفال يقدمون احللول لتعومي ال�سفينة وهذا يف راأيي �سيء 
اإيجابي جدا وا�ستفادت به دور احل�سانة ب�سكل اإيجابي وينم عن فكر واع 
وغر�س التفكري واكت�ساف املواهب يف هذه ال�سن ال�سغرية, اأما ال�سو�سيال 

ميديا فقد حققت خ�سائر وك�سفت عن وجهها الغري اجلميل كالعادة.  
�ل�صيماء حممد /خبري �صحافة و�إعالم 

�لثقة 
عدم الثقة باأحد هي بداية اأن تكون بالقوة الكافية ملواجهة هذه احلياة, 

نف�سيا  املتدهورين  دائ��م��ا  �ستجد 
ثقه  على  ك��ان��وا  اأ�سخا�س  ه��م 
خذلهم  ومت  ب��غ��ريه��م  ع��ال��ي��ة 
رحمة,  دون  ال���ق���وة  مب��ن��ت��ه��ى 
اأ����س���خ���ا����س ل���ي�������س���وا ب���ارع���ني 
�سوى يف قتل اآخر نقطة اأمان 
اأ�سخا�س  ن��ح��وه��م,  منتلكها 
مكان   فال  داخلنا  يت�ساقطون 
اأم���ان لهم جم���ددا, لذلك  وال 
باأنه  ال��ث��ق��ة  مبنتهى  اأع����رتف 
ال ي��وج��د ث��ق��ة داخ��ل��ي��ة لغري 
�سيخذلونك,  فاجلميع  اهلل, 
اخلري  لك  �سيتمنون  اجلميع 
بالطبع,  اأكرثهم  لي�س  ولكن 

اجلميع ميتلكون الق�سوة ولكن 
يف اأوقات متفاوتة عن بع�سهم البع�س.

 ن�صمة عودة 

�أنهم يتجملون
  ال متر ثانية اإال ولل�سواذ يف هذه الدنيا اعرتا�س ورف�س ونداءات معاناة, 
واأحياناً بكاٌء على زماٍن اأغرقوه بدموعهم وهم ي�سنون حربا بكل و�سائلها 
على كل من ارت�سى باالنحالل مو�سة واأ�سلوب حياة , هكذا يقولون عني 

وعن البع�س املحافظ. 
فاإن كنا راف�سني الأفعالهم النكراء مبنكرها واأ�سبحنا ال�سواذ من وجهة 
مع  ذرع��اً,  بهم  �ساق  مما  القاعدة,  هم  اأ�سبحوا  بذلك  وكاأنهم  نظرهم, 

م�ستمر  ازدي��اد  باأنهم يف  العلم 
واأق�����س��د ه��ن��ا ب��ال��ق��ول اأوالئ���ك 
ي���رون يف من  ال��ذي��ن  املنحلون 
اأ�سرى  باأنهم  اأفعالهم  ي�ستنكر 
يدعون  كما  املا�سي  لرت�سبات 
ومن قتامة املذاهب واالأعراف 
بينما هم ال�ساعون اإىل نورانية 
احل���ري���ة, وع���دال���ة امل�����س��اواة يف 
م���ا بني  ك��ان��ت  واإن  اخل���الئ���ق, 
اإن�سان واأخيه يف االإن�سانية مبا 
ك���ان ي��ع��رف يف ع��رف��ه��م قدميا 
باحليوان.  اأ�سبحت اأنا وغريي 
وبع�س الغري من غرينا �سواذاً 

يف خ�سم ال�سواد الذي بدا يكت�سح باالنحالل ويكت�سي باحلرية املنحلة, 
اأ�سبحنا �سواذا يف كوكب ي�سعى ال�سرفاء فيه اإىل حفظ اأهداب الف�سيلة, 
اأهي  كرثتهم عارمة ويف كل يوم يزيدون, ترى ملاذا ومن الذي وراءه��م, 
فكرة �سيطان اأحمق, اأو فكرة اإعالم اأخرق, لن يدوم هذا ولن نكون �سواذاً, 
فاخلري فياّ ويف اأمتي كما قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم, ولن اأقول 

باأنهم �سيبقون �سواذا, مادام الوعي ديننا باإذن اهلل.
 مري� علي/كاتبة

فولكلور �إماره �لفجرية
اإماره    ريا�سة املناطحة الفولكلورية التي تكاد ت�سمى مب�سمى فولكلور 
الفجرية, وهو فولكلور حما�سي جميل توارثه االآباء عن االأجداد ويتوارثه 
االأبناء عن االآباء ثم توريثه لالأحفاد من موقع اأنه من الريا�سات الرتاثية 

اجلميلة التى ال نحب مل�سهدها اأن يغيب.
واالآب���اء  االج����داد  عرفها  فلقد  املنطقة  ف��ى  ج���داً  ق��دمي��ة  الريا�سة  ه��ذه 
اأنه نظراً  اإال  ومار�سوها منذ فرتة من الزمن حيث كانت تقام كل �سنة, 
ل��الإه��م��ال توقفت ه��ذه ال��ري��ا���س��ة وك���ادت اأن ت��ن��دث��ر, وم��ع ق��ي��ام االحتاد 
واهتمام املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان بالرتاث عادت هذه 

الريا�سة للظهور مرة اأخرى. 
فى  ال�سعبي من جديد  امل�ستوى  على  املناطحة  فكرة  والدة  كيفية  وعن   
وال�سخرية  للنقد  ال�سباب  جيل  من  تعر�ست  الريا�سة  فهذه  الفجرية 

الكثري  ع���زوف  اإىل  ذل���ك  واأدى 
عقيمة  باعتبارها  عنها  منهم 
وال يتحقق من ورائها اأي نفع, 
وو���س��ل االأم���ر بهم ف��ى بع�س 
باحت�سار  القول  اإىل  االأح��ي��ان 
ه��ذه ال��ري��ا���س��ة وم��وت��ه��ا نظراً 
جتارية  غري  اأ�سبحت  لكونها 
االأخرى  بالريا�سيات  مقارنة 
والتن�س  القدم  ككرة  امل��زده��رة 

وكرة ال�سلة. 
اأما بالن�سبة للجانب االإيجابي 
الريا�سة فقد حتم�س  يف هذه 
واإخال�ساً  والًء  ال�سباب  بع�س 
من  باعتبارها  الريا�سة  لهذه 
تراث االأجداد, وبطبيعة احلال 

االأجداد  ب��رتاث  االق��ت��داء  اأن���واع من  هى  الريا�سة  ه��ذه  على  فاملحافظة 
وتقت�سر    . القادمة  االأج��ي��ال  اإىل  ونقله  عليه  للحفاظ  مفتوح  وت��وج��ه 
ف��ق��ط فهذه  ال��ف��ج��رية  اإم����ارة  املت�سابقني م��ن  امل�����س��اب��ق��ات ع��ل��ى م�����س��ارك��ة 
الريا�سة لها عدد كبري من املحبني وامل�سجعني �سواء من داخل الدولة اأو 
من خارجها عالوة على اأن الكثري من العرب واأجانب يفدون اإىل اإمارة 
الفجرية لال�ستمتاع مب�ساهدة هذه الريا�سة, فهي ميكن اأن تكون عن�سر 
واإعالمياً,  وتدريجيا  تنظيمياً  لها  االإع��داد  اأح�سن  ما  اإذا  �سياحي  جذب 
وهناك م�ساركات خارجية من �سلطنة عمان وهي حتظى بالن�سيب االأوفر 

فى كل مرة ونادراً ما تكون هناك م�ساركة من دول خليجية اأخرى. 
االإماراتية  املناطح  و�سباق  االأ�سبانية  الثريان  م�سارعة  بني  الفرق  وعن 
والت�سابه بينهما فاإنه بالطبع هناك جوانب ت�سابه وجوانب اختالف بني 
اإىل  يعود  اأن كال منهما  الت�سابه  اأوج��ه  اأه��م  ولكن  وتلك,  الريا�سة  ه��ذه 
وتفجريه  وتطويره  تراثهم  على  املحافظة  اال�سبان  وا�ستطاع  ال��رتاث, 
بحيث جعلوا من م�سارعه الثريان رمزاً الإ�سبانيا كلها, وهذا هو املطلوب 
االم����ارات,  ال��ث��ريان هنا يف  ملناطحة  ال��رتوي��ج  م��ن خ��الل  اإل��ي��ه  التو�سل 
كذلك من اأوجه الت�سابه فان كال من الريا�ستني يعتمد على الثريان مع 
االختالف فى طريقه االأداء, وباملنا�سبة فاإن مناطحة الثريان فى االإمارات 
اأعيان  من  اأو  عاديني  ل�سخ�سني  مملوكني  ثورين  مناطحة  على  تعتمد 
املنطقة ويتم اإعدادهما وجتهيزهما لهذا الغر�س. فمثاًل يجب اأن يكون 
املواجهة  تكون  حتى  والقوة  والعمر  ال��وزن  حيث  من  متكافئني  الثوران 
ممتعة وعادلة بينهما وعادة ما يكون هناك حكم لهذه اللعبة وغالباً ما 
بني  املناطحة  تبداأ  بعدها  والتي  البداية  �سفارة  م�ستخدماً  اللقاء  يبداأ 
منهما حتى  كل  ويتدافع  يتناطح  الوقت,  ملدة من  ت�ستمر  التى  الثورين 
للثور  النتيجة  حت�سم  وبذلك  االأدب���ار  وي��وىل  لالآخر  اأحدهما  ي�ست�سلم 
ل�ساحب  والتقدير  ال�سكر  املكافاأة هي  وتكون  فى مكانه  ثابتاً  الذى ظل 

الثور الفائز واأي�ساً ل�ساحب الثور املهزوم وذلك على روح امل�ساركة. 
الريا�سية وعن  املناطحات  واإع��داده��ا ملثل هذه  الثريان  واأم��ا عن  تربية 
من  ت�ستورد  الثريان  الأن  ع��دة  جوانب  من  مكلفة  بالطبع  فهي  تكلفتها 
اىل  امل�ستورد  ال��ث��ور  قيمة  وت�سل  واإي���ران  باك�ستان  م��ن  وخا�سة  اخل���ارج 
حوايل 15 األف درهم, اأما من ناحية العناية به واإداده للمناطحة فذلك 
اإىل برنامج من حيث النظام الغذائي والتدريب حتى يكن الثور  يحتاج 
�ساحلاً من الناحية الفنية للمناطحة وكل هذا بالطبع مكلفاً مادياً مع 

مراعاه �سرورة للمتابعة البيطرية وال�سحية للثور.
وعن االآثار املرتبة على اإحياء هذه الريا�سة الرتاثية فاإن اأهم اأثر يرتتب 
على اإح��ي��اء ه��ذه الريا�سة ه��و م��ب��داأ اإح��ي��اء ال���رتاث, واأم���ا اأج��م��ل تعبري 
للرتاث هنا هو حكاية االآب��اء واالأج���داد, وه��ذه اجلملة ذات معان بعيدة 
يفيد  ما  ناحية  من  اأم��ا  والعرفان.  واالنتماء  ال��والء  طياتها  بني  حتمل 
ايجابية  و�سلوكيات  روح��اً  تك�سبهم  فهي  الراهن  الوقت  يف  منها  ال�سباب 

التوا�سل  وح�سن  واالأج���داد  االآب��اء  تقدير  على  يتعودون خاللها  جديدة 
البيئة  وتقاليدهم  لعاداتهم  وال��والء  باالنتماء  ت�سعرهم  اإنها  كما  معهم 

والوطنية املوروثة. 
مازن متيم /كاتب �صحفي

ملكات على عر�س �لعطاء 
جاء العيد وا�ستعدادات الفرح بكل منزل , االأب ي�ستنفر نف�سه وي�سخر ماله 
من اأجل �سعادة زوجته واأبنائه ب�ستي الطرق وهو يف جتوال ال ينقطع ما 
بني املوالت واملراكز البيع الزينة والتحف واحللوى ي�سعى الإ�سعاد اأ�سرته 
ب�ستى الطرق يح�سر ما يطلبه اأبناوؤه عند رجوعه من العمل لالحتفال 
واالأم يف مملكتها ) املطبخ( تعد ما لذ وطاب من االأطباق املزينة باأ�سهى 
اإىل فرا�سهم  وهم يحت�سنون مالب�س  اأما االأطفال فقد خلدوا  الطعام, 

العيد اجلديدة, ينتظرون بفارق ال�سرب اإ�سراق �سم�س العيد.
وحرك  اأحا�سي�سي  اأث���ار  م��وق��ف  ا�ستح�سرين  ف��ج��اأة  اأجت���ول  كنت  بينما 

م�ساعري .
وتتبادالن  معا  تتحدثان  ال�سغرية  وابنتها  اأم���اً  املالب�س  حم��ل  يف  راأي���ت 
مطعمة  و  املزرك�سة  الف�ساتني  م��ن  ينا�سبها  م��ا  اختيار  ح��ول  االأح��ادي��ث 
الزجاجي  ال��ب��اب  وراء  م��ن  بطفلة  واإذا  ال�ساتان  م��ن  امللونة  بال�سرائط 
اأنهكها  ويبدو قد  دم��وع  الف�ساتني ويف عينها  االأم وهي تختار  تنظر اىل 
�ساهدتها   , بال  اللون ومالب�سها ممزقة وحذاوؤها  �ساحب  التعب وجهها 
البنت ال�سغرية وراحت بكل عفوية وب��راءة تعطيها قطعة �سكوالتة من 

تزجرها  باأمها  واإذا   , حقيبتها 
وت�����ط�����ل�����ب م����ن����ه����ا ال������رج������وع 
وحت��ذره��ا م��ن ال��ت��ع��ام��ل معها 
اًو مع من ي�سبهها وكاأن قالب 
قلبها  على  و�سع  ال�سخر  م��ن 
ومل ترفق بطفلة م�سكينة ولو 

بكلمة طيبة. 
امراأة  اأتتها  م��ا  �سرعان  ولكن 
وفتحت  اإليها  م�سرعة  اأخ���رى 
ل��ه��ا ال��ب��اب ال��زج��اج��ي واأخ���ذت 
مناديل معطرة لتم�سح وجهها 
وت��ن��ظ��ف��ه��ا واأ������س�����ارت اإل���ي���ه���ا : 
اختاري ما ت�سائني من مالب�س 
�ستاأتني  وبعدها  ملكك  فاليوم 

الختيار حذاء جديد, ب�سرط اأن اأراك غدا مبالب�س العيد كاملة الآخذك 
مع اأوالدي بجولة لتق�سي اليوم كامال معنا. 

فرحت الطفلة ومل ت�سدق عينها وبعد اأن اأنهت احتياجاتها للعيد طلبت 
ال�سيدة منها عنوانها ثم اأو�سلتها اإىل منزلها بعد اأن عرفت اأنها يتيمة و 
جتل�س مع جدتها العجوز ترعاها وت�سعى كل يوم لبيع امل�سابح واملناديل 
وتركت  اجل��دة  منزل  اإىل  دخلت  وجدتها,  هي  جوعها  ي�سد  ما  الإح�سار 
�سعيدة, فرفقا ورحمة  اإىل منزلها  وذهبت  وتركتهم  املال  من  لها ظرفاً 

باليتامى ,وكل احلب لكل �سيدة حمملة بقلب تاجه العطاء.
نهلة خر�صتوفيد�س/كاتبة 

كذبة �إبريل 
طويلة  ل�سنوات  ظلت  التى  البدعة  ه��ذه  تاريخ  عن  البحث  ب�سدد  ل�سنا 
واملعارف  االأ�سدقاء  بني  الفكاهية  املقالب  وفر�س  لالبت�سامة  م�سدرا 
االجتماعية  املو�سوعات  اأه��م  من  واح��دة  اإب��ري��ل  فكذبة  العمل,  وزم��الء 
له  الكذب ويجعل  العامل ميجد  وك��اأن  االأجيال  تاأثري على  لها  التى كان 
يوما كيوم عيد االأم ويوم �سم الن�سيم وغريها من املنا�سبات االجتماعية 
تهويل  منها  املق�سود  دعابة  �سورة  يف  تاأتي  اإبريل  كذبة  لكن  االيجابية, 
واأظن  ال�سحية,  نف�سية  درا�سة  ح�سب  االإن�سانية  بامل�ساعر  واللعب  حدث 
العدواين  ال�سلوك  حيث  من  اإب��ري��ل  لكذبة  ام��ت��داد  اخلفية  الكامريا  ان 

للموقف لنزع ال�سحك من امل�ساهد.
الغريب اأن كذبة اإبريل مل تعد كما كانت يف ال�سابق, مل يهتم قطاع كبري 
بها ورمبا ن�سي الكثري هذه االحتفالية التى تاأتي يف �سهر الربيع وتفتح 
الزهور وانت�سار الرائحة اجلميلة مع كل ن�سمة هواء عليلة, فلم تعد كذبة 
الكذب �سار �سمة عامة ال يحتاج ليوم نحتفل به  اإبريل مهمة رمبا الأن 
يهتم  املجتمع  اأن  فلو  العام,  يف  ي��وم  بها  ونهتم  االأم  منجد  كما  ونتذكره 
باالأم على مدار العام فما الفائدة من االحتفاء بها, التنويه لل�سيء ياأتي 
ليعرب عن الذكرى ولفت االنتباه لقلته واالهتمام به, اأما الكذب فرتبع 
على العر�س منذ فرتة طويلة جدا, ورمبا اأول كذبة هى كذبة ابلي�س على 

ب�سجرة  عليه  اأ����س���ار  ح��ن  اأدم 
مل  االإن���������س����ان  والأن  اخل����ل����د, 
يعرف م�سطلح الكذب ف�سدق 
الكذبة ووقع يف اخلطاأ. الكذب 
فتجده  ال��ع�����س��ر,  �سمة  اأ���س��ب��ح 
االجتماعي  ال��ن��ف��اق  ���س��ورة  يف 
النفاق  �سوره,  اأبهى  يف  ليكون 
جميل  م�سطلح  االج��ت��م��اع��ي 
ك����ع����ب����اءة ي����رت����دي����ه����ا ال����ك����ذب 
ل��ي��ت��ج��م��ل, ف��ن��ف��اق امل���دي���ر من 
على  واحل�سول  الرتقية  اأج��ل 
ما ال ي�ستحق جماملة رقيقة, 
ال���ك���ذب م���ن اأج����ل ال��ن��ج��اة من 

م�سكلة ن�ساحة ودهاء, وغريها 
من اأ�ساليب الكذب املتعددة, يف حني اختفاء ال�سدق بني ال�سدور اخلربة 
التي توقف عندها االأول من اإبريل, مل نعد نذكر ف�سائل ال�سدق واأنه من 

ال�سمات احلميدة لدرجة اأننا ب�سدد عمل يوم لل�سدق.
نحن يف احتياج لتعليم اأبنائنا ال�سدق, و�سرد مواقف اأمامهم من تراثنا 
اأن نذكر االأمام ال�سافعي حني كان يف قافلة  عن ف�سائله و�سماته, علينا 
املال  ���س��األ��وه ع��م معه م��ن  ومل��ا  ق��ط��اع ط��رق  العلم وخ���رج عليهم  ليطلب 
اأخربهم وانده�س الل�س ل�سدق الطفل ولكن برر االإمام قوله بن�سيحة 
اأمه له بعدم الكذب مهما حدث فما كان من الل�سو�س اإال اأن ردوا عليه 

كذبة  ون�سي  الكذب  اإال من مقت  يدركها  ال�سدق �سفة حميدة ال  ماله, 
اإبريل.

م�صطفى عبيد 

�لإلهام 
االإلهام عنهم لفرتات طويلة يحجبهم  املبدعني من غياب  يعاين بع�س 
عن الكتابة واالإبداع. ويف الواقع اأن االإلهام كذبة كربى يقع فيها الهواة 
واملحرتفون, فمن يتمتع باالإبداع واالحرتاف يف كتابة الن�سو�س االأدبية 
وال�سعر يحمل االإلهام امل�سوؤولية جتاه فقره للكتابة االأفكار, وكاأن االإلهام 
�سخ�س يبيع الفكر يف احلي ومير مناديا على من يريد �سراء فكرة وكاأنه 

يبيع �سلعة غذائية اأو يطلب القدمي من اخلامات.
الفكر  ملهمون جمرد اجللو�س معهم يجعل  اأ�سخا�ساً  اأن هناك  ننكر  ال 
ال�ساعر  اأو  الكاتب  االأفكار وت�سل�سلها يح�سران وي�سجع  واإيجابية  يتغري 
والفنان على االبتكار ودخوله يف حالة ع�سق مع الورق والقلم والري�سة, 
من  الكثري  الأن  ث��ان��وي��ا,  �سيئا  امل��ب��دع  يعتربه  م�سطلح  جم��رد  ف��االإل��ه��ام 

املبدعني وظيفتهم هي االإبداع, 
لياأتي  االإل�����ه�����ام  ان���ت���ظ���ر  ف���ل���و 
ومي���ن���ح���ه ف���ك���رة ���س��ي��م��وت من 
ينتظر  ال  ف��امل��ح��رتف  اجل�����وع, 
اأبدا من يلهمه بل ي�سحن نف�سه 
بنف�سه وجمرد اجللو�س و�سحب 
القلم والقرطا�س �سينتج اأعماال 

يتقا�سى منها قوت يومه.
اأم������ا ال����ه����اوي وال���دخ���ي���ل على 
مهنة االإب��داع �ستجده مال�سقا 
لالإلهام كظله, الأن الكاتب حني 
يكتب ي�سرتجع خمزونه اللغوي 
عمال  فينتج  الفكري  وموروثه 
مبهرا, اأما دور االلهام يف حياته 

بال وجود له , فغزارة االإبداع ال عالقة باالإلهام بها, وعلى من يرغب يف 
الكتابة اأن يتاأمل ما حوله من ق�سايا وم�ساهد وي�سردها يف ق�سيدة اأو يف 

ق�سة اأو لوحة تعرب عن روؤيته الفكرية باأ�سلوبه وقدرته على التعبري.
رنا �ل�صريف /كاتبة

�لأنا �لعليا 
هي الن�سخة املزيفة عن الذات التي تتحكم يف معتقداتنا وتفكرينا وهي 
االآخرين,  ر�سا  على  احل�سول  ملجرد  كوناها  اأنف�سنا  عن  خمادعة  �سورة 
ُخلق  التي  الفطرة  وهي  حقيقية  �سورة  نف�سه  عن  �سورتان  اإن�سان  لكل 
الثانية  وال�سورة  ال��ذات احلقيقية  �سوا�سية يف هذه  عليها ونحن جميعاً 

هي ال�سورة املزيفة التي تكونت للنا�س ومن النا�س.
يف ال�سورة االأوىل اأنت �سادق مع نف�سك واالأولوية يف اأفكارك و�سلوكك هي 
اأما الثانية فهي �سورة غري �سادقة تتاأثر باآراء االآخرين وتبني  للخالق 
فيها �سلوكك على االأخذ بدون العطاء وترتبط فيها ال�سعادة باملاديات وال 

تنبع من نف�سك.
 تبداأ االإيجو من الناحية الروحية عند خروج االإن�سان من دائرة التفكري 
ال�سمويل التي ينظر فيها لنف�سه ولالآخرين ولكل ما يحيط به بالنف�س 
الواحدة اإىل دائرة االأنا والتفكري بطريقة حمدودة واالبتعاد عن الكون 
واحلب  احلياة  مب�سدر  ات�ساله  ويفقد  والطبيعة  املحيط  عن  وانعزاله 
الالحمدود االأنا الزائفة بالبحث عن االهتمام واالأمان وي�سبح م�سيطراً يف 

عالقاته ولديه رغبة يف التملك 
حتليلياً  وي���ك���ون  وال�����س��ي��ط��رة 
بدرجة مبالغة فيها فيحلل ما 
نظرته  على  بناء  حوله  يجري 
ربطها مبجريات  دون  اخلا�سة 
اأخ����رى وي��رغ��م االآخ���ري���ن على 
تقدمي امل���ربرات واالأع����ذار لكل 
ت�سل  ل��درج��ة  م��ا يجري حوله 
هذه  من  بال�سيق  لل�سعور  بهم 
جميعاً  نحن  اخل��ان��ق��ة.  القيود 
بدرجات  ل��ك��ن  االإي���ج���و  ل��دي��ن��ا 
يتاأثر  ح��ي��ث  م��ت��ف��اوت��ة  ون�����س��ب 
ب��������االإدراك  االأوىل  ب���ال���درج���ة 
و�سيطرتك  حت��ك��م��ك  ومب����دى 

على اأ�سلوب حياتك فعالقة االإيجو بالوعي واالإدراك عالقة عك�سية كلما 
واالأ�سخا�س  لالأمور  نظرتك  اأ�سبحت  و  االإيجو  انخف�س  الوعي  ارتفع 
جناحك  فر�س  وازدادت  بنف�سك  ثقتك  وازدادت  ن�سجاً  اأكرث  والعالقات 
الأنه ال�سبب الرئي�سي واملبا�سر يف ف�سل الكثري من العالقات اأو يف  خ�سارة 
االإن�سان الأن الرتكيز فيه  العمل ويف احلزن واالكتئاب وهو يعيق تطور 
ال�سخ�س  االآخرين.  مب�ساعر  االهتمام  دون  االأنانية  ببع�س  النف�س  على 
الذي لديه االإيجو املرتفع هو �سخ�س ال يغفر وال ي�سامح ب�سهولة ولديه 
وتكون  امل�ستقبل  من  وقلقاً  وذكرياته  وجروحه  املا�سي  من  �سديد  خوفاً 
عالقاته مبنية على مدى ا�ستفادته منها وقد يكون ناجحاً الأنه ي�ستفيد 
من كل ما حوله وي�سخره مل�سلحته لكنه يحتكر لنف�سه هذا النجاح بكافة 
وال  االآخ��ري��ن  على  ينعك�س  ال  ف��ردي��اً  فيكون جن��اح��اً  ومقوماته  ظ��روف��ه 
يعطي الراحة النف�سية املرتبطة دوماً بالقيم العليا, وال يتقبل النقد اأبداً 
بل يجد متعته احلقيقية يف كلمات املدح والثناء واالإعجاب با�ستمرار رغم 
اأنه ناقد الذع ويرى نف�سه االأول يف كل �سيء وبذلك يخالف قوانني الكون 
وين�سر الطاقة ال�سلبية اأينما حل. احلل احلقيقي لالإيجو هو ال�سدق مع 
النف�س اأواًل ومع االآخرين, عليك اأن تكون �سخ�ساً واعياً ومدركاً و تراقب 
النية احلقيقية  نف�سك عن  وت�ساأل  با�ستمرار  اأفعالك  ردود  و  ت�سرفاتك 
ويحبونك  باأ�سخا�س حتبهم حقاً  نف�سك  اأن حتيط  �سلوكك, حاول  وراء 
كما اأنت, مار�س التاأمل والريا�سة و درب نف�سك على امل�ساحمة والعطاء 
بدون مقابل, كن حقيقياً.. جرد نف�سك اأمام مراآة عينيك وال ت�سمح لالأنا 
العليا املزيفة بتغطيتها.. امل�س الذهب احلقيقي بداخلك و انظر ما وراء 

االأمور فلي�س كل ما يلمع ذهباً.
منال �حلبال /�إعالمية 

�إعد�د �أ�صامة عبد�ملق�صود

اآراء الكتاب
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عربي ودويل
رئي�س االأرجنتني يعلن اإ�شابته بفريو�س كورونا 

•• بوين�س اأير�س-رويرتز

على  فرنانديز  األ��ربت��و  االأرجنتيني  الرئي�س  اأع��ل��ن 
اأثبت���ت  االختب�����ارات  اأن  ال�س����بت  اأم�����س  تويت���������ر 
ينت��ظر  واأن���ه  اجل��دي��د  كورون�������ا  ب��ف��ريو���س  اإ�سابته 
على  طيب������ة  املعنوي����ة  حالت������ه  واأن  النتيجة  تاأكيد 
الرغ�����م من اإ�سابت��������ه بارتف���������اع طفي������ف يف درج��������ة 

احلرارة .
وقال الرئي�س , الذي اأمت 62 عاما يوم اجلمعة , يف 

تغريدة “اأنا يف حالة بدنية جيدة«.
وكان فرنانديز قد تلقى لقاح )�سبوتنيك يف( الرو�سي 

�سد فريو�س كورونا يف بداية هذا العام.

اأن  االأربعاء  العامل لكوكا كوال جيم�س كوين�سي  املدير  اأكد  من جهته, 
�سركته “كانت دائما معار�سة” للن�ّس لكنها “مل تعد تعرّب علنا” عن 
معار�ستها. وقّدر على تلفزيون “�سي اإن بي �سي” اأن القانون “�سيء«.

اأعرب رئي�س �سركة دلتا اإد با�ستيان عن موقف اأكرث حزما االأربعاء, اإذ 
اأكد يف ر�سالة للموظفني اأن القانون اجلديد “غري مقبول«.

“بعد احل�سول على وقت كاف لفهم كل ما يت�سمنه  البيان  وق��ال يف 
ال�سوداء, من  املناق�سات مع قادة وموظفني من اجلالية  الن�س, وبعد 
الوا�سح اأن القانون يت�سمن اأحكاما �ستجعل ممار�سة احلق الد�ستوري 
التمثيل  ذوي  الناخبني  من  للعديد  تعقيدا  اأك��رث  ممثلني  انتخاب  يف 
جورجيا  “نيو  منظمة  رّحبت  ال�سود”.  الناخبني  وخا�سة  ال�سعيف, 
اأن دعت ال�سركات اإىل اإعالن  بهذا املوقف بعد  اأك�سن فاند”  بروجكت 

مواقف وا�سحة.

يقع  اأن  قبل  الن�ّس  رف�سها  اإع��الن  اإىل  اأف��الك,  التاأمني  و�سركة  ديبو 
تبنيه. لكن مل ت�ستجب اأغلب ال�سركات للدعوة. وقالت �سركة الطريان 
عن  ممثلني  مع  مكّثفة”  “نقا�سات  جت��ري  اإنها  بيان  يف  اجلمعة  دلتا 

احلزبني الدميوقراطي واجلمهوري لتح�سني الن�ّس.
لكن اعترب كثري من الن�سطاء اأن ذلك غري كاف, واأطلقوا على تويرت 
وقال  مماثال.  و�سعا  ك��وال  كوكا  �سركة  تواجه  دل��ت��ا«.  “قاطعوا  و�سع 
ممثلها يف اأمريكا ال�سمالية األفريدو ريفريا يف بيان االثنني اإن ال�سركة 
اأي  معار�سة  ال��ب��الد  بقية  يف  وت��وا���س��ل  ال��ن�����ّس  تبني  م��ن  “م�ستاءة” 

م�سروع قانون يقّيد امل�ساركة يف االنتخابات.
اأن  النافذ ريجينالد جاك�سون من  الديني  الزعيم  لكن ذلك مل مينع 
امل�سروبات  اأم��ام مقر عمالق  اخلمي�س  تظاهرة  اإىل  ذل��ك  غ��داة  يدعو 

الغازّية يف اأتالنتا الإعالن بداية مقاطعة �سلعه.

•• نيويورك-اأ ف ب

يواجه روؤ�ساء كوكا كوال ودلتا وغريها من ال�سركات الكربى التي تتخذ 
بو�سوح  رف�سهم  الإع��الن  �سديدة  �سغوطا  مقرا,  جورجيا  والي��ة  من 
لقانون يعترب ناقدوه اأنه يقيد امل�ساركة يف االنتخابات وي�ستهدف ب�سكل 

خا�س الناخبني االأمريكيني ال�سود.
و�سادق احلاكم اجلمهوري للوالية اخلمي�س املا�سي على ن�س يفرت�س 
هوية  على  الرقابة  ت�سديد  خالل  من  االنتخابي  التزوير  يحارب  اأن��ه 
والطعام  امل��اء  توزيع  يحظر  كما  بالربيد.  ي�سوتون  الذين  الناخبني 
يف طوابري االنتظار الطويلة اأيام االنتخابات ويحد من عدد �سناديق 

االقرتاع املثبتة يف ال�سارع لالإدالء باالأ�سوات.
وكذلك  ودلتا,  ك��وال  كوكا  املدنية  احلقوق  عن  تدافع  منظمات  ودع��ت 

�شغوط على ال�شركات االأمريكية الإدانة قوانني تقيد امل�شاركة االنتخابية 

•• بانكوك-اأ ف ب

ب����ورم����ا,  يف  ال����ف����و�����س����ى  ظ�����ل  يف 

لالنقالب  م���ن���اه�������س���ون  ي��ن��ت��ق��م 
ب�سالح  الع�سكرية  املجموعة  م��ن 
ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة واالن���رتن���ت اإذ 
اأف�����راد اجلي�س  اأق�����ارب  ي���ط���اردون 
“العقاب  اأ�����س����ك����ال  م����ن  ك�����س��ك��ل 

االجتماعي«.
منذ  ا���س��ط��راب��ات  ال��ب��الد  وت�سهد 
املدنية  بالزعيمة  اجل��ي�����س  اأط����اح 
�سباط/ يف  ت�سي  ���س��و  ���س��ان  اأون����غ 
فرباير يف وقت جتاوز عدد القتلى 
500 �سخ�س بينما  جّراء العنف 
ي���ح���اول اجل��ي�����س ���س��ح��ق احل���راك 

املناه�س لالنقالب.
الغ�سب  ع����ن  ال��ت��ع��ب��ري  وحت�������ّول 
اإىل  اجلي�س  قمع  ح��ي��ال  واحل���زن 
ح��م��ل��ة ع���رب االإن����رتن����ت ح��ي��ث مت 
اإدراج ما يقرب من 170 �سخ�سا 
الع�سكرية  املجموعة  اأق����ارب  م��ن 
موقع  يف  “اخلونة”  قائمة  على 

اإلكرتوين.
وي��ن�����س��ر امل���وق���ع و���س��ف��ح��ت��ه على 
ك����ان����ت حتظى  ال����ت����ي  ف���ي�������س���ب���وك 
اإغالقها,  قبل  متابع  األ���ف  ب�67 
تفا�سيل بيانات هوؤالء ال�سخ�سية 
وجامعاتهم  عملهم  اأم��اك��ن  مثل 
مواقع  على  �سفحاتهم  ورواب����ط 

التوا�سل االجتماعي.
في�سبوك  يف  ال�سفحة  على  وُكتب 
“نحن هنا ملعاقبة عائالت اجلي�س 
اأو االأ�سخا�س الداعمني للجي�س. 

ال ت�ساحموا وال تن�سوا!«.

ال�سفحة  في�سبوك  اأغ��ل��ق  وبينما 
تنتهك معايري  اأن��ه��ا  اع��ت��رب  ال��ت��ي 
جمتمعية, ال تزال هناك �سفحات 

اأخرى باأعداد اأقل من املتابعني.
في�سبوك  با�سم  متحدثة  واأف���ادت 
الو�سع  م���راق���ب���ة  “�سنوا�سل 

امليداين يف بورما عن قرب«.
بع�س  االجتماعي  العقاب  واأج��رب 
اأعمالهم  اإغ����الق  ع��ل��ى  ال�سحايا 
ال��ت��ج��اري��ة ع��رب االإن���رتن���ت بينما 
ا�سطّرت طالبة بورمية يف اليابان 
ال��ت��خ��ل��ي ع��ن درا���س��ت��ه��ا, وفق  اإىل 

تقارير اإعالمية حملية.
ويتجاوز نطاق احلملة االأ�سخا�س 
الذين تربطهم عالقات باجلي�س, 
الذين  اأول��ئ��ك  ا���س��ت��ه��داف  ي��ت��م  اإذ 
بينما  االإ�سرابات  يف  ي�ساركون  ال 
الذين  ال�������س���ح���اف���ي���ون  ت���ع���ّر����س 
املجموعة  م�����وؤمت�����رات  ي���غ���ط���ون 
اإىل  ال�������س���ح���اف���ي���ة  ال���ع�������س���ك���ري���ة 

التهديد.
ي��ع��ت��رب ال��ب��ورم��ي��ون امل��ق��ي��م��ون يف 
اخلارج اأن م�ساركتهم يف “العقاب 
ل���الأ����س���خ���ا����س  االجتماعي” 
الع�سكرية  باملجموعة  املرتبطني 
ت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى ال��ت��خ��ف��ي��ف من 
يتمّلكهم  ال���ذي  بالعجز  ال�سعور 
ب��ي��ن��م��ا ي���راق���ب���ون م����ا ي���ح���دث يف 
ب��ل��ده��م م���ن ب��ع��ي��د, ب��ح�����س��ب ت�سو 
يي الت, وهي من مواليد رانغون 

تقيم حاليا يف �سنغافورة.

يتعاطف مع هذا االأ�سلوب كو�سيلة 
لزيادة ال�سغط على النظام.

للجوئهم  النا�س  األ���وم  “ال  وق���ال 
اإىل العقاب االجتماعي الأن النا�س 
وح�سي  ب�سكل  للقتل  يتعّر�سون 
الوحيد  ال�سالح  اإن��ه  ال�����س��وارع,  يف 

الذي ميلكه املدنيون«.
الهجمات  تويرت  على  تنت�سر  كما 
املرتبطني  االأ�����س����خ����ا�����س  ع���ل���ى 

باملجموعة الع�سكرية.
اأح����د م�����س��ت��خ��دم��ي تويرت  وك��ت��ب 
باأكملها  ال���ع���ائ���ل���ة  “�سنعاقب 
لدرجة  ���س��ن��ع��اق��ب��ه��م  اج��ت��م��اع��ي��ا. 
مرفقا  اأنف�سهم”,  لقتل  تدفعهم 
املن�سور ب�سور للفتنانت جرنال يف 

اجلي�س وابنته.
وذك���ر م��وق��ع ت��وي��رت اأن���ه يتحّرك 
���س��د ال���ت���غ���ري���دات امل�����س��ي��ئ��ة, لكن 
عدد  اأن  اإىل  ي�������س���ريون  خ������رباء 
امل�سرفني امللّمني باللغة البورمية 
االجتماعي  التوا�سل  �سركات  يف 

غري كاف لل�سيطرة على الو�سع.
كما ترّوج جمموعة من النواب عن 
حزب �سو ت�سي “الرابطة الوطنية 
الذين  من اأجل الدميوقراطية” 
�سد  �سرا  ين�سطون  وباتوا  اأقيلوا 
“معنا  ملبداأ  الع�سكرية  املجموعة 

اأو علينا«.
امل��م��ث��ل��ة لنواب  ال��ل��ج��ن��ة  وح������ّذرت 
ح������زب ����س���و ت�������س���ي ال�����ذي�����ن مّت���ت 
اأنه  ب��ي��ان م���ن  االإط����اح����ة ب��ه��م يف 

اإن  ب�����ر������س  ل����ف����ران���������س  وق������ال������ت 
“يف ���س��ن��غ��اف��ورة غري  ال��ب��ورم��ي��ني 
ق����ادري����ن ع���ل���ى ف���ع���ل �����س����يء, لذا 
كبري...  نف�سي  ب�سغط  ي�سعرون 

وغ�سب«.
اإىل  الت  ي�������ي  ت���������س����و  وت�����������س�����ري 
العمل  رب  م����ع  ت���وا����س���ل���ت  اأن����ه����ا 
بورمية  الم�������راأة  ال�����س��ن��غ��اف��وري 
�سديقة جندي كانت تن�سر ر�سائل 
موؤيدة لالنقالب عرب االإنرتنت. 

بحقي  االج����ت����م����اع����ي  ال����ع����ق����اب 
اأن  اأري��د  اأنهم على حق.  يعتقدون 
معاقبة  يف  اأ���س��ارك  باأنني  اأ�سيف 

والدي اجتماعيا«.
اإليه  ن�سية  ر�سالة  “اأر�سلت  وتابع 
اال�ستقالة  عليك  +اأب���ي,  مفادها: 
ف�ستخ�سرين  تفعل,  مل  اإن  ف���ورا. 

اإىل االأبد+«.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ك��ون��ه �سحية 
اأن����ه  اإال  االج���ت���م���اع���ي,  ال���ع���ق���اب 

هذه  ت����دم����ري  “علينا  واأف����������ادت 
املنظومة الفا�سدة«.

وتابعت “اأ�سعر بالقلق فقط حيال 
الفقراء يف بورما الذين يتعر�سون 
عائالت  اأف��راد  واالعتقال.  للقتل 
الع�سكريني يعي�سون حياة مرّفهة 
بال�سغط  يف اخل��ارج وال ي�سعرون 

النف�سي اإطالقا«.
جنل  امل�ستهدفني  ب��ني  م��ن  وك���ان 
وظهر  كطبيب  يعمل  رفيع  وزي��ر 

على التلفزيون الحقا للتربوؤ من 
والده.

وواج�����ه ب���راي���ان ب��اي��ن��غ م��ي��و اأوو, 
اأ�سرتاليا  يف  ب��ري��زب��ني  يف  امل��ق��ي��م 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع���رب  ه��ج��م��ات 
االجتماعي على خلفية دور والده 

بوينت �سان كوزير للتجارة.
“بي  �سبكة  ع��ل��ى  ل��ربن��ام��ج  وق���ال 
اإن  ال��ب��ورم��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  �سي”  ب���ي 
ي�ستخدمون  الذين  “االأ�سخا�س 

اأي  �سد  جديا”  “التحّرك  �سيتم 
اأ�سخا�س ال ين�سمون اإىل احلركة 
هذا  يقت�سر  وال  االح��ت��ج��اج��ي��ة. 
االأ���س��ل��وب على ب��ورم��ا وح��ده��ا, اإذ 
املعلومات  ن�سر  اأ���س��ل��وب  ات��ب��اع  مت 
الطرفني  ق��ب��ل  م���ن  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
يف اح��ت��ج��اج��ات ه��ون��غ ك��ون��غ عام 

.2019
ك��ون��غ هدفا  ه��ون��غ  وب��ات��ت �سرطة 
ظل  يف  ل���ل���م���ح���ت���ج���ني  رئ���ي�������س���ي���ا 
املواجهات, خ�سو�سا بعدما توقف 
ارت���داء �سارات  االأم���ن ع��ن  عن�سر 
ت��ك�����س��ف ه���وي���ات���ه���م, ب��ي��ن��م��ا اأط����اح 
مبعار�سي  ل��ل��ح��ك��وم��ة  امل����وال����ون 

بكني.
وتقول اخلبرية يف الكراهية عرب 
االإن����رتن����ت ج��ي��ن��ج��ر غ���ورم���ان اإن 
يحمل  ق��د  “الرقمي”  االن��ت��ق��ام 

عواقب خطرية على االأر�س.
وقالت لفران�س بر�س “يرتبط هذا 
النوع من املطاردة عرب االإنرتنت 
ال�سديدة  االإلكرتونية  والكراهية 
هائلة  ب����اأ�����س����رار  م����ا  ف�����رد  ب���ح���ق 
ت�سمل... التحري�س على االنتحار 
وال��ق��ت��ل وت��ع��ّق��ب )ال�����س��ح��ي��ة( يف 

الواقع ومهاجمتها«.
ووردت تقارير منعزلة عن حوادث 
ع��ن حمالت  االأر����س جنمت  على 
االإلكرتونية,  االجتماعي  العقاب 
املتظاهرين  ق����ي����ام  ب��ي��ن��ه��ا  ك�����ان 
املناه�سني لالنقالب بحلق روؤو�س 
بورما,  يف  اأ���س��خ��ا���س  وح���واج���ب 
ب��ح�����س��ب م��ن�����س��ورات ع���دي���دة على 

و�سائل التوا�سل االجتماعي.

حملة مناه�شة النقالب بورما تطارد »اخلونة« اإلكرتونيا 

تو�شيع دور الناتو يف العراق.. ماذا تريد بغداد؟ •• عوا�شم-وكاالت

ت����������ن����������اول امل�������ح�������ل�������ل االأم��������ن��������ي 
واال�سرتاتيجي ال�سابق لدى حلف 
يف  ن��اب��ول��ي��ت��ان��و,  ب��اول��و  “الناتو” 
ل يف موقع “وور اأون  تقرير مف�سّ
والتحديات  املخاطر  روك�س”  ذا 
اأمام تو�سيع دور قوات حلف �سمال 

االأطل�سي )الناتو( يف العراق.
عندما  اأن�����ه  ن��اب��ول��ي��ت��ان��و  وك���ت���ب 
التدريبية  م��ه��م��ت��ه  احل��ل��ف  ع��ّل��ق 
واال�ست�سارية يف العراق بعد مقتل 
اجلرنال االإيراين قا�سم �سليماين 
 2020 يف يناير )كانون الثاين( 
, واجه اأول اختبار واقعي له حول 

م�سروعه اجلديد يف البالد. 
ملعباً  ي�����زال  وال  ال����ع����راق  وك�����ان 
املحلية  ل��ل��م��ن��اف�����س��ة  م����اأ�����س����اوي����اً 
ووافقت  وال��دول��ي��ة.  واالإق��ل��ي��م��ي��ة 
ال����دول االأع�����س��اء يف ال��ن��ات��و االآن 
ع���ل���ى ت��و���س��ي��ع م��ه��م��ة احل���ل���ف يف 
العام  البلد, فما الذي تغري   هذا 
اأداء  ���س��ي��ك��ون  وك���ي���ف  امل����ا�����س����ي؟ 

التحالف؟.
املتحدة  ال����والي����ات  جت��دي��د  رغ����م 
االدارة  اأن  ي��ب��دو  للحلف,  دعمها 
نحو  ت����زال متجهة  م��ا  اجل���دي���دة 
ت��ق��ل��ي�����س ال��������دور االم�����ريك�����ي يف 
املهمة  ف�������اإن  ل�����ذل�����ك,  ال������ع������راق. 
االأعباء  تقا�سم  م�ساكل  �ستخترب 
و�سيكون  املعروفة لدى “الناتو”. 
القيام  االأوروب���ي���ني  احللفاء  على 
اأك��رب يف املهمة مع ان�سحاب  ب��دور 
امل���ت���ح���دة, وه����و عامل  ال����والي����ات 

حتديات  اإىل  بال�سرورة  ���س��ي��وؤدي 
عملياتية كبرية للتغلب عليها.

و���س��ت��وّف��ر امل��ه��م��ة امل��و���ّس��ع��ة حللف 
دوره  لتقييم  ف��ر���س��ة  “الناتو” 
امل����ح����دود يف ال�������س���رق االأو�����س����ط, 
ف�����س��اًل ع���ن ق���درت���ه ع��ل��ى حتقيق 
اإ����س���الح قطاع  ف��ّع��ال��ة يف  ن��ت��ائ��ج 
ا�ستقطاباً  ت�سهد  بيئة  يف  االأم���ن 
اأم���ن���ي���اً و���س��ي��ا���س��ي��اً. وامل���ه���م���ة لن 
ح��ال ج��رى متويلها  اإال يف  تنجح 
التحالف  يف  االأع�ساء  ال��دول  من 
مع  وال��ب��ن��اء  العميق  وان��خ��راط��ه��ا 
اجلانب العراقي. وعلى الناتو اأن 
اال�ستثمار  يريد  كان  اإذا  ما  يقرر 
يف ب���ن���اء ن���ف���وذ ���س��ي��ا���س��ي ف���ع���ال يف 
ال�سرق االأو�سط اأو اأن يقت�سر على 

دور توفري القدرة التقنية.

دور �أوروبي �أكرب
للناتو  امل��و���ّس��ع��ة  امل��ه��م��ة  و�ستعمل 
املرجح  وم���ن  اأو����س���ع,  وزارات  م��ع 
بغداد.  م��ن��ط��ق��ة  خ����ارج  ت��ع��م��ل  اأن 
و�ستكون هناك زي��ادة كبرية لعدد 
اأكرث  اأي�ساً حيث �سين�سّم  االأفراد 
ع�سكري  ع��ن�����س��ر   4000 م����ن 
ومدين يف املهمة اجلديدة للناتو. 
ويتّم  م�سروطة,  الزيادة  و�ستكون 
ال���ت���ف���او����س ع��ل��ي��ه��ا ت���دري���ج���اً مع 

ال�سلطات العراقية.
دور  ت���و����س���ي���ع  اأن  يف  �����س����ك  وال 
دور  تقلي�س  مقابل  يف  “الناتو” 
ال��ت��ح��ال��ف ال�����دويل ال ي��ع��ن��ي نقل 
حيث  احللف,  اإىل  التحالف  مهام 
خمتلفة,  ط�����رف  ك����ل  م��ه��م��ة  اأن 

توقعات للناتو
واإذ راأى اأن مهمة الناتو املو�سعة يف 
العراق �ستكون مرتبطة بالطلب, 
�ساأل نابوليتانو: “ما الذي تريده 

احلكومة العراقية اأو حتتاجه؟«.
ط���ل���ب���ت احل�����ك�����وم�����ة ال����ع����راق����ي����ة 
تطوير حرفية  اأج���ل  م��ن  ال��دع��م 
يتحتم  لكن  االأمنية,  موؤ�س�ساتها 
ال�سياق  يتجاهل  اأال  ال��ن��ات��و  على 
واالجتماعي- واالأمني  ال�سيا�سي 
�ستعمل  ال���������ذي  االق�����ت�����������س�����ادي 
اأج��ل ربط  املهمة م��ن خالله م��ن 
ال����ط����م����وح����ات اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

بالتوقعات العقالنية.

مرحلة �نتقالية
مبرحلة  مي����ر  ال����ع����راق  ي������زال  ال 
احلملة  م����ن  دق���ي���ق���ة  ان���ت���ق���ال���ي���ة 
واإع�����ادة  ال��ت��ع��ايف  اإىل  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
االإعمار واال�ستقرار االكرث �سمواًل. 
كما اأن هناك عدداً ال يح�سى من 
مراعاتها.  ي��ج��ب  ال��ت��ي  الق�سايا 
االنخراط  ج��دي��اً  ح���اول  اأن���ه  كما 
م��ع ال���دول امل��ج��اورة, مب��ا يف ذلك 
ايران وتركيا وال�سعودية, لتاأمني 
واالقت�سادي  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال���دع���م 
املنطقة  خماطر  بني  ما  والعبور 
هذا  ويف  احل�����س��ا���س.  وال��ت��ن��اف�����س 
ال�سياق, �ستلعب مهمة الناتو دوراً 
االأمني,  ال��ق��ط��اع  اإ����س���الح���ات  يف 
مكا�سب  يحقق  اأن  ميكن  ال  لكنه 
االإ�سالحات  ه����ذه  الأن  ���س��ري��ع��ة 
للم�سكالت  ���س��ح��ري��اً  ح���اًل  لي�ست 

البنيوية االأكرب.

مهمته  �سمن  “الناتو”  و�سيبقى 
�سيبني  ول��ك��ن��ه  ال��ق��ت��ال��ي��ة,  غ���ري 
و�سريكز  التحالف,  مكا�سب  على 
اأك�������رث ع���ل���ى م�������س���ت���وى امل�������س���ورة 
االنتهاء  ح��ال  يف  اال�سرتاتيجية 
م����ن ال�������دور ال��ع�����س��ك��ري ال���داع���م 

لقوات التحالف.

�لتحديات �لعملياتية
التحالف  الن�������س���ح���اب  و����س���ي���ك���ون 
املناه�س ل� “داع�س” من العراق, 

تقدمي م�ستوى معني من امل�سورة 
الب�سمركة  لقوات  اال�سرتاتيجية 
ومع  ال��ع��راق.  �سمال  يف  ال��ك��ردي��ة 
م���ن هذا  ت��و���س��ع  اأي  ف�����اإن  ذل�����ك, 
القبيل, يجب اأن تطلبه احلكومة 
العراقية وتوافق عليه دول الناتو, 
وي�سمل تركيا. وبالنظر اإىل املثلث 
الف�سائل  بني  للعالقات  ال�سعب 
واأنقرة,  بغداد  العراقية,  الكردية 
التفاو�س  ال�����س��ع��ب  م��ن  ���س��ي��ك��ون 

على هذا.

ب��ع�����س ال���ت���داع���ي���ات امل��ه��م��ة على 
اعتبار  ي��ن��ب��غ��ي  ال  ول��ك��ن  ال��ن��ات��و, 
انتقال  جم�����رد  االأخ��������ري  م���ه���م���ة 
اإىل الناتو.  لالأدوار من التحالف 
ف��م��ع اخ���ت���الف ال��ت��ف��وي�����س, تظل 
قتالية,  غري  مهمة  الناتو  عملية 
مكا�سب  ع����ل����ى  ����س���ي���ب���ن���ي  ل���ك���ن���ه 
ال��ت��ح��ال��ف ال�����دويل, وم���ن املرجح 
اأكرب على اجلهود  اأن يرّكز ب�سكل 
امل�ستوى  ع����ل����ى  اال�����س����ت���������س����اري����ة 
انتهاء  مب���ج���رد  اال����س���رتات���ي���ج���ي 

الرئي�سية  الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات 
التي يدعمها التحالف.

وم����ن ����س���اأن االإن���ت���ق���ال م���ن اإط����ار 
اىل  للتحالف,  وم��رن  ر�سيق  عمل 
اآليات عمل موحدة وبريوقراطية 
يف  االآراء  اج���م���اع  ع��ل��ى  وق���ائ���م���ة 
حتديات  يفر�س  اأن  الناتو,  حلف 
ب��ع��د ما  ي��ت�����س��ح  ع��م��الن��ي��ة. ومل 
�ستتجاوز  الناتو  مهمة  كانت  اإذا 
�ستفعل  وك���ي���ف  ب����غ����داد  م��ن��ط��ق��ة 
ذل������ك. وق�����د ي��ن��ت��ق��ل ال���ن���ات���و اإىل 

وبامكان “الناتو” اأن يوّفر للعراق 
�سكل  على  التقنية  ال��ق��درات  بناء 
اإال  وا�ست�سارية,  ن�ساطات تدريبية 
اأن ذل��ك لن يكون جم��دي��اً, اذا مل 
يتم تب�سيطه يف اإطار اإ�سرتاتيجية 
احلكومة  ت���ط���ّوره���ا  م��ت��م��ا���س��ك��ة 
وهي  ال��ن��ات��و,  ويدعمها  العراقية 

عملية �سديدة احل�سا�سية.

مفرتق طرق
دهاء  اأك��رث  يكون  اأن  الناتو  وعلى 
م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة, يف ما 
ي��ت��ع��ّل��ق مب����ا ي���ح���دث يف ال���ع���راق 
وع���الق���ات ال���ق���وة ف��ي��ه, ب����داًل من 
التقنية.  ال��ق��درات  ببناء  االكتفاء 
و�سيظل العراق على مفرتق طرق 
االقليمية  الق�سايا  م��ن  للعديد 
بني  – ال����ع����الق����ات  وال�����دول�����ي�����ة 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة واي�����ران, وبني 
ايران ودول اخلليج, باال�سافة اىل 

طموحات تركيا االقليمية.
تتجاهل  اأن  الناتو  ملهمة  ال ميكن 
ال�سيا�سي, من خالل  االط��ار  هذا 
راحتها”  “منطقة  يف  ال���ب���ق���اء 
ولكنها  ال���ق���درات,  ببناء  املتمّثلة 
حتتاج اىل اأن تكون اأكرث ا�ستباقية 
اأهمية.  اأن تكت�سب  اإذا كانت تريد 
ومن �ساأن �سّد الفجوة بني الهوات 
ال�سيا�سية والتقنية, اأن ي�ساهم يف 
اأهمية  اأكرث  تاأثرياً  الناتو  حتقيق 
اأهدافه  اإىل  التو�سل  واإيجابية يف 
يف  اال���س��ت��ق��رار  يف  املتمّثلة  املعلنة 
ال����دول امل���ج���اورة وال�����س��ري��ك��ة من 

اأجل �سمان اأمن احللف نف�سه.

اإيران حتتال وبايدن يوا�شل ر�شوتها •• وا�شنطن-وكاالت

نّبه االأكادميي البارز يف “معهد غيت�ستون” كون كوغلني من مغبة م�سارعة 
اإدارة بايدن اإىل ر�سوة اإيران كي تعود اإىل االتفاق النووي يف وقت ُتظهر اأدلة 
حديثة اأن النظام االإيراين ملتزم بحيله القدمية الرامية اإىل اإخفاء عنا�سر 
تاريخ  االأمم��ني. فلدى طهران  املفت�سني  النووي عن  اأ�سا�سية من برناجمه 
طويل من هذه املحاوالت التي تعود اإىل �سنة 2002 حني ك�سف اإيرانيون 
اأ�سا�سي يف  اإن التخ�سيب م�سار  معار�سون من�ساأة نطنز للتخ�سيب النووي. 
ت�سنيع ال�سالح النووي. وقدرة اإيران على بناء من�ساأة �سخمة حتت االأر�س 
بارز  دليل  اأول  �سرية كانت  150 كيلومرتاً جنوبي طهران بطريقة  بعيدة 
على اأن النظام كان يطور اأ�سلحة نووية. منذ ذلك احلني, ظهرت العديد من 
احلاالت املماثلة التي جلاأت فيها اإيران اإىل اإخفاء من�ساآت نووية اأ�سا�سية عن 
العامل, مثل من�ساأة فوردو التي مت بناوؤها اأواخر الع�سرية االأوىل من القرن 

احلايل حتت اأحد اجلبال من اأجل حمايتها من الق�سف.

ما �لذي حتاول �إير�ن �إخفاءه؟
يف  حيوية  اأ�سا�سية  م��ك��ون��ات  الإخ��ف��اء  حم��اوالت��ه��ا  اإي����ران  ا�ستاأنفت  جم����دداً, 
اإدارة  اإب����داء  م��ع  ذل��ك  ت��زام��ن  االأمم��ي��ني.  املفت�سني  ع��ن  ال��ن��ووي  برناجمها 
الرئي�س االأمريكي جو بايدن موؤخراً رغبتها بالتفاو�س حول االتفاق النووي. 
وم�سخات  اآالت  اإخ��ف��اء  اإي���ران  حت��اول  غربية,  ا�ستخبارية  تقارير  فبح�سب 
اإىل  و���س��واًل  اليورانيوم  تخ�سب  التي  امل��رك��زي  الطرد  الأج��ه��زة  غيار  وقطع 
درجة حتويله لال�ستخدام الع�سكري. عالوة على ذلك, يتم تخزمي مواد مثل 

يف  املتطورة  الطرد  اأجهزة  اإنتاج  يف  ا�ستخدامها  ميكن  التي  الكربون  األياف 
من�ساآت �سرية يديرها احلر�س الثوري.

ما �لذي يوؤكده �لدليل؟
على  التعتيم  يف  اإي���ران  ا�ستمرار  على  االأخ���ري  الدليل  اإن 
النظام  اأن  ُيظهر  ال��ن��ووي  برناجمها  من  حيوية  عنا�سر 
اتفاق نووي  ال يتمتع مب�سلحة حقيقية يف االمتثال الأي 
طهران  اأن  من  للمخاوف  �سرعية  يعطي  وهو  م�ستقبلي. 
الع�سكري  ال��ن��ووي  الربنامج  على  عملها  فعاًل  ا�ستكملت 
الذي يقول امل�سوؤولون اال�ستخباريون االأمريكيون اإنه كان 
موجوداً حتى �سنة 2003 على االأقل, واإن النظام وا�سل 
االحتفاظ بعنا�سر اأ�سا�سية للربنامج يف املخزن على الرغم 
من التوقيع على اتفاق 2015. يف 2018, وخالل كلمة 
للجمعية ال��ع��ام��ة ل���الأمم امل��ت��ح��دة, ات��ه��م رئ��ي�����س ال����وزراء 
من  عنا�سر  بتخزين  اإي��ران  نتنياهو  بنيامني  االإ�سرائيلي 

برناجمها النووي يف اأماكن �سرية داخل طهران.

ثبتت �صحة �لنتقاد�ت
2015 هو عدم  االنتقادات التفاق  اأك��رب  من  واح���داً  اأن  اإىل  اأ���س��ار كوغلني 

اليورانيوم املعد لال�ستخدام الع�سكري  اإيران تف�سرياً الآثار  اأن توفر  تطلبه 
تفتي�سات  امل��ن�����س��اآت خ���الل  م��ن  ع���دد  االأمم���ي���ون يف  املفت�سون  وال����ذي وج���ده 
اإي��ران تفا�سيل عن  اأن تقدم  روتينية. ومل يتطلب االتفاق 
النووية مثل تطوير  االأ�سلحة  اأخرى من برنامج  جوانب 
كانت  النووية.  ال��روؤو���س  و�سواعق  البال�ستية  ال�سواريخ 
اإىل  اإدارة ترامب  التي دفعت  االأ�سباب  النقاط بع�س  هذه 
االن�سحاب من االتفاق النووي واإعادة فر�س عقوبات على 

طهران.
ردت اإيران عرب تو�سيع عدم امتثالها لالتفاق النووي حتى 
و�سل االأمر باملاليل اإىل اإعالن اأنهم يزيدون خمزوناتهم 
اليورانيوم  تخ�سيب  ن�سبة  رفعوا  وقت  يف  اليورانيوم  من 
ن�س  التي  الن�سبة  وه��ي   3.67% م��ن  ب��داًل   20% اإىل 
اإنتاج  اإي���ران م��ن  ال��ن��ووي. وب��ذل��ك تقرتب  عليها االت��ف��اق 
خطوة  ويف  الع�سكري.  لال�ستخدام  املخ�س�س  اليورانيوم 
ي�سيطر  ال���ذي  ال�����س��ورى  جمل�س  اأم���ر  اأخ���رى,  ا�ستفزازية 
عليه املحافظون احلكومة االإيرانية بتقييد عمل املفت�سني 
الدولية  ال��وك��ال��ة  االإي����راين بعدما ن�سرت  ال��ربمل��ان  اأت���ت خ��ط��وة  االأمم��ي��ني. 
للطاقة الذرية تقريراً ال�سيف املا�سي ذكر اأن املفت�سني وجدوا اآثار جزئيات 

يورانيوم يف من�ساأتني نوويتني حاولت اإيران منعهم من الو�سول اإليها.

»�لدولر�ت �خلا�صة بالديكتاتوريني«
اإذا  النووي  اإىل االتف���اق  �س�������تعود  اإنه������ا  ب�س������كل متكرر  باي������دن  اإدارة  قال�����ت 

عادت اإيران اأواًل كي متتثل له. 
لكن اإيران تطالب برفع العقوبات اأواًل مما ي�سع الطرفني اأمام اأفق م�سدود 

وفقاً لكوغلني. 
تتمتع  ال  اأنها  تربهن  اإي���ران  اأن  طاملا  املواجهة  ه��ذه  ت�ستمر  اأن  املرجح  من 

مب�سلحة حقيقية يف اإنهاء م�سعاها للح�سول على اأ�سلحة نووية.
 مع ذلك, يبدو اأن اإدارة بايدن حتاول ر�سوة اإيران جمدداً, مع نتيجة م�سابهة 

للمحاوالت ال�سابقة.
 ويذكر كوغلني اأن كوريا اجلنوبية وافقت على االإفراج عن 7 مليارات دوالر 
اإدارة بايدن  اأن  الواليات  يبدو  “بعد م�ساورات مع  كاأموال جممدة الإي��ران 
كانت حتاول جتنب احل�سول على موافقة الكونغر�س املن�سو�س عنها قانوناً 
برنامج  عرب  اأخ��رى  وديكتاتوريات  اإي���ران  اإىل  االأم���وال  من  املزيد  لتحويل 

جديد ل�سندوق النقد الدويل املتمثل ب�”حقوق ال�سحب اخلا�سة«.
 من خالله, �ستح�سل اإيران على 4.5 مليار دوالر اإ�سافية ميكن ا�ستخدامها 
عرب عمالت اأخرى.  وي�ست�سهد كوغلني ب�سحيفة وول �سرتيت جورنال التي 

اأ�سارت اإىل الربنامج بت�سمية “الدوالرات اخلا�سة بالديكتاتوريني”. 
لتعزيز  االأرج��ح  على  االأم��وال  هذه  �ست�ستخدم  االإيرانية  القيادة  اأن  وكتبت 
االإق��ل��ي��م��ي��ة ح��ي��ث ق�سف وكالوؤها  ال��داخ��ل��ي وت�����س��دي��د م��غ��ام��رات��ه��ا  ال��ق��م��ع 

احلوثيون موؤخراً حقاًل نفطياً كبرياً يف ال�سعودية. 
اأن ت�ستغل اإيران هذه االأموال لت�سعيد برناجمها  وتوقعت ال�سحيفة اأي�ساً 

النووي اأكرث واأكرث.
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عربي ودويل

اإيران  دع��ت  ب��اري�����س  اإن  ال�سبت  الفرن�سية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت   
للتعامل البّناء خالل حمادثات غري مبا�سرة من املقرر اإجراوؤها مع 
الواليات املتحدة يف فيينا هذا االأ�سبوع يف اإطار م�سعى اأو�سع نطاقا 
وزي��ر اخلارجية  وق��ال   .2015 ع��ام  امل��ربم  النووي  االتفاق  الإحياء 
الفرن�سي جان اإيف لو دريان يف بيان بعد ات�سال هاتفي مع نظريه 
االإيراين حممد جواد ظريف اإنه طلب من اإيران الكف عن اأي انتهاك 
اللتزاماتها النووية احلالية لدعم املناق�سات. واأ�ساف “حثثت اإيران 
للم�ساعدة  تهدف  وهي  املقررة...  املناق�سات  يف  البّناء  التعامل  على 
خالل االأ�سابيع املقبلة يف حتديد اخلطوات الالزمة من اأجل العودة 

اإىل االلتزام الكامل باالتفاق النووي«.

رو�سيا  امل�ستجد يف  “كورونا”  الوفيات بفريو�س    جت��اوزت ح�سيلة 
جديدة  حالة   384 ت�سجيل  بعد  حالة  األ��ف   100 ال���  حاجز  اأم�س 
خالل يوم واحد مقابل /400 وفاة اأم�س/, ليبلغ العدد االإجمايل 
100017 حالة وفاة. واأعلنت غرفة العمليات اخلا�سة مبكافحة 
فريو�س كورونا برو�سيا عن ارتفاع يف عدد االإ�سابات اجلديدة خالل 
ال�ساعات ال�24 املا�سية بت�سجيلها 9021 اإ�سابة مقارنة ب� 8792 
اأربعة  اإىل  االإ�سابات  ع��دد  اإج��م��ايل  بذلك  لريتفع  ال�سابق  اليوم  يف 

ماليني و572 األفا و77 اإ�سابة.
يف �سياق مت�سل, اأعلن مدير مركز “غاماليا” الرو�سي لعلم االأوبئة 
واالأحياء الدقيقة, األك�سندر غين�سربغ, اأنه �سيتم تطعيم %60 من 

املواطنني الرو�س قبل نهاية ال�سيف املقبل . 

ارت��ف��ع ال��ع��دد ال��ي��وم��ي ل��الإ���س��اب��ات ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا يف ال��ه��ن��د اإىل 
منذ  ح�سيلة  اأع��ل��ى  م�سجال  ال�سبت  اأم�����س  ج��دي��د   قيا�سي  م�ستوى 
�سبتمرب اأيلول بينما و�سل العدد اليومي للوفيات اإىل اأعلى م�ستوى 
له منذ خم�سة اأ�سهر وذلك ح�سبما اأظهر اإح�ساء لرويرتز بناء على 

بيانات من وزارة ال�سحة.
و714  جديدة  اإ�سابة   89129 �سجلت  الهند  اإن  ال���وزارة  وقالت 
ارتفاع يف  اأك��رب  حالة وف��اة. وطبقا الإح�ساء لرويرتز فقد كان هذا 
املا�سي  العام  من  اأيلول  �سبتمرب   20 منذ  اليومية  االإ�سابات  عدد 

واأكرب عدد من الوفيات منذ 21 اأكتوبر ت�سرين االأول.
اأكرث  اآذار وكانت  الهند منذ بداية مار�س  االإ�سابات يف  وارتفع عدد 
والتي  الهندية  ال��والي��ات  اأغنى  وه��ي  ماهارا�سرتا  ت�سررا  ال��والي��ات 

توجد بها العا�سمة املالية مومباي.
وحذر رئي�س وزراء الوالية يف �ساعة متاأخرة من م�ساء اجلمعة من 
النا�س من  اإذا مل يحد  االإ�سابات  للحد من  كامل  ع��ام  ع��زل  فر�س 

حتركاتهم.

الدعوة  اإي��وي-ي��وجن  ت�سوجن  اجلنوبية  ك��وري��ا  خارجية  وزي��ر  وج��ه 
و�سع  ي�ستقر  بالده عندما  لزيارة  بينغ  �سي جني  ال�سيني  للرئي�س 
زيارة يجريها وزير خارجية  اأول  جائحة كوفيد-19, وذلك خالل 

كوري جنوبي لل�سني منذ عام 2017.
وقال الوزير ال�سبت اإنه ينتظر من ال�سني لعب دور يف �سنع ال�سالم 
بني الكوريتني, مع اتفاق الواليات املتحدة وحلفائها على موا�سلة 

ال�سغط على كوريا ال�سمالية لنزع ال�سالح النووي.
ونقلت وكالة يونهاب لالأنباء عن ت�سوجن قوله “لدى كوريا وال�سني 
ال��ك��وري��ة م��ن ال�سالح  اإخ���الء �سبه اجل��زي��رة  ه��دف م�سرتك ���س��وب 

النووي متاما و�سوب �سيا�سات �سنع ال�سالم الدائم«.
وخالل الزيارة التقى ت�سوجن اأم�س مع وانغ يي ع�سو جمل�س الدولة 

وكبري الدبلوما�سيني يف احلكومة ال�سينية مبدينة �سيامن.
وقال وانغ اإن ال�سني وكوريا اجلنوبية اتفقتا على “دفع عملية حل 

الق�سايا املحيطة ب�سبه اجلزيرة الكورية �سيا�سيا«.
كان م�سوؤولون يف جمال االأمن القومي بالواليات املتحدة واليابان 
وال�سني قد اتفقوا اأم�س اجلمعة على العمل معا ملوا�سلة ال�سغوط 
وبرامج  النووية  براجمها  ع��ن  تتخلى  حتى  ال�سمالية  ك��وري��ا  على 
واأجمعوا على �سرورة تنفيذ قرارات جمل�س  البالي�ستية  ال�سواريخ 

االأمن الدويل املتعلقة بها.

عوا�شم

باري�ص

مو�سكو

�سول

نيودلهي

 تون�س واليونان جتريان مترينا ع�شكريا بحريا 
•• تون�س-اأ ف ب

الدولية  املياه  واليونان اخلمي�س مترينا بحريا م�سرتكا يف  تون�س  اأج��رت 
القانونية  غ��ري  ال��ه��ج��رة  بينها  امل�����س��روع��ة,  غ��ري  االأن�����س��ط��ة  مكافحة  ح��ول 

والتهريب, وفق ما اأفادت وزارة الدفاع التون�سية.
وقال املتحدث با�سم وزارة الدفاع حممد زكري لفران�س بر�س اإن “التمرين 
يهدف اإىل تعزيز التعاون بني تون�س واليونان يف جمال مكافحة املخاطر يف 

البحر, من بينها الهجرة غري ال�سرعية والتهريب«.
البحرية”  املراقبة  “تطوير  اإىل  اأي�سا  ترمي  امل��ن��اورات  اأن  زك��ري  واأ�ساف 
وعمليات “البحث واالإنقاذ” يف البحر, مو�سحا اأنها جرت قبالة ال�سواحل 

التون�سية.
و�ساركت يف التمرين من اجلانب التون�سي خافرة �سريعة وفريق من طالئع 
اف  �ساالمي�س  ا�س  “ات�س  الع�سكرية  بالباخرة  اليونان  و�ساركت  البحرية, 
وفق بيان لوزراة الدفاع التون�سية ن�سر م�ساء اجلمعة ومل يذكر   ,”455

تفا�سيل اأخرى.
تعي�س تون�س اأزمة �سيا�سية واقت�سادية, وت�سجل �سواحلها با�ستمرار عمليات 

هجرة غري قانونية يف اجتاه اأوروبا.
 ,2011 اأعلى عدد عمليات هجرة غري قانونية منذ   2020 و�سجلت يف 
ترتاجع  اأن  قبل  قيا�سي  ب�سكل  الهجرة  خالله  ارتفعت  ال��ذي  ال��ث��ورة  ع��ام 

ب�سكل كبري.
ملكافحة  متو�سطّي  تعاون  اإىل  دعواتها  ك��ررت  التون�سية  ال�سلطات  وكانت 

الظاهرة.

�شحف عربية: االنتخابات الفل�شطينية تعمق االنق�شام

 حزن و�شدمة يف تايوان بعد اأ�شواأ حادث لل�شكك احلديد 

 رو�شيا توؤيد متديد اتفاقية التعاون الف�شائي مع اأمريكاوا�شنطن تدعو اإ�شرائيل اإىل �شمان »امل�شاواة« للفل�شطينيني 
•• مو�شكو-رويرتز

اإن  ال�سبت  قولها  الرو�سية  للحكومة  ال�سحفية  اخلدمة  عن  اأن��ب��اء  وك��االت  نقلت 
املتحدة  ال��والي��ات  م��ع  الف�ساء  يف  للتعاون  اتفاقية  متديد  على  واف��ق��ت  احلكومة 
وعالقات مو�سكو مع وا�سنطن يف حالة تراجع  اإىل دي�سمرب كانون االأول 2030. 
اإنه  بايدن  االأمريكي جو  الرئي�س  الباردة حيث قال  مماثلة لفرتة ما بعد احلرب 
عليه  العقوبات  فر�س  ي�ستحق  قاتل  بوتني  فالدميري  الرو�سي  نظريه  اأن  يعتقد 
وقالت  الكرملني.  ينفيها  اتهامات  وهي  االأمريكية,  ال�سيا�سية  احلياة  يف  لتدخله 
اخلا�سة  االتفاقية...  “�ستظل  االأنباء  وك��االت  ن�سرته  بيان  يف  الرو�سية  احلكومة 
بالتعاون يف اال�ستك�ساف وا�ستخدام الف�ساء اخلارجي يف االأغرا�س ال�سلمية قائمة 
اإنها  املا�سي  ال�سهر  االأمريكية  التجارة  وزارة  وقالت   .»2030 دي�سمرب   31 حتى 
�سلعا معينة  ال�سادرات لرو�سيا, لكنها ت�ستبعد جزئيا  العقوبات على بع�س  �سددت 

مثل تلك املت�سلة بالطريان والف�ساء«.

بايدن  جو  الرئي�س  اإدارة  ا�ستاأنفتها  التي  للفل�سطينيني” 
دونالد  ال�سابق  الرئي�س  علقها  بعدما  امل�����س��اع��دات  ب��اي��دن 
الواليات  دع���م  جم����ددا  “اأكد  بلينكن  اأن  وت��اب��ع  ت���رام���ب. 
“تعزيز  وال��ت��زام��ه  واأمنها”,  ال���س��رائ��ي��ل  احل����ازم  امل��ت��ح��دة 
كما عرب  جميع جوانب ال�سراكة االأمريكية االإ�سرائيلية”. 
العام  العربية  الدولة  اأبرمتها  التي  لالتفاقات  دعمه  عن 
املا�سي لتطبيع العالقات مع اأربع دول عربية اأخرى. وياأتي 
الغمو�س  من  اأج���واء  ا�سرائيل  ت�سهد  بينما  االت�سال  ه��ذا 
رئي�س  يتزعمه  ال��ذي  الليكود  حزب  ح�سول  بعد  ال�سيا�سي 
االأ�سوات  م��ن  ع��دد  اأك���رب  على  نتانياهو  بنيامني  ال����وزراء 
االنتخابات  يف  اأغلبية  ت��اأم��ني  يف  نف�سه  ال��وق��ت  يف  وف�سله 
ال��راب��ع��ة خ��الل ع��ام��ني. وب��ع��د اأرب���ع ���س��ن��وات م��ن ال�سيا�سة 

واعرتافه  ت��رام��ب,  عهد  يف  ال�سرائيل  امل��وؤي��دة  االأم��ريك��ي��ة 
بني  احل���وار  بانهيار  مت�سببا  الإ�سرائيل  عا�سمة  بالقد�س 
جزئيا  ب��اي��دن  اإدارة  ا�ستاأنفت  والفل�سطينيني,  وا�سنطن 

دبلوما�سية اأقرب اإىل االإجماع الدويل.
بالقد�س,  املتعلق  القرار  االإدارة اجلديدة عن  ومل ترتاجع 
اإال اأنها تدعو جمددا ب�سكل علني اإىل تبني حل على ا�سا�س 
االإدارة  كانت  حل  وهو  وفل�سطينية,  اإ�سرائيلية  “دولتني” 
اجلمهورية ال�سابقة تخلت عنه. وقال براي�س  اأول اأول اأم�س 
اأرا�س  الغربية  ال�سفة  ان  تعترب  بايدن  ادارة  اإن  اخلمي�س 
“يفاقم  االإ�سرائيلي  اال�ستيطاين  الن�ساط  واأن  “حمتلة” 
التوترات” و”يتعار�س مع اجلهود الرامية اإىل تعزيز حل 

تفاو�سي على اأ�سا�س الدولتني«.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ات�سال  بلينكن يف  اأن��ت��وين  االأم��ريك��ي  وزي��ر اخلارجية  دع��ا 
ه��ات��ف��ي م��ع ن��ظ��ريه االإ���س��رائ��ي��ل��ي غ��اب��ي اأ���س��ك��ن��ازي, الدولة 
العربية اإىل �سمان “امل�ساواة” يف املعاملة بني الفل�سطينيني 

واالإ�سرائيليني, ح�سبما اأعلنت وزارة اخلارجية االأمريكية.
وقال املتحدث با�سم اخلارجية االأمريكية نيد براي�س بعد 
االت�سال الهاتفي بني بلينكن واأ�سكنازي اإن وزير اخلارجية 
االإ�سرائيليني  ب���اأن  االإدارة  قناعة  على  “�سدد  االأم��ريك��ي 
من  مت�ساوية  ب��درج��ة  يتمتعوا  اأن  يجب  والفل�سطينيني 
اأن  واأ���س��اف  والدميوقراطية«.  واالزده���ار  واالأم���ن  احلرية 
االإن�سانية  “امل�ساعدة  يف  خ�سو�سا  بحثا  اخلارجية  وزي��ري 

•• عوا�شم-وكاالت

االأي���ام  ه���ذه  الفل�سطيني  امل�سهد  يف 
الف�سائل  ب����ني  ����س���دي���دة  م��ن��اف�����س��ة 
املقرر  االنتخابات  قبيل  وانق�سامات 
بعد  املقبل  )اأي���ار(  مايو  يف  انعقادها 
15 ع��ام��اً م��ن االن��ق�����س��ام ب��ني قطاع 

غزة ورام اهلل.
اأم�س  ���س��ادرة  عربية  ل�سحف  ووف��ق��اً 
وحدة  اإىل  ال��دع��وات  تتعاىل  ال�سبت, 
االنتخابات  الإجن���اح  الوطني  ال�سف 
واإنهاء حالة االنق�سام التي توؤثر على 

الق�سية الفل�سطينية برمتها.

جر�س �إنذ�ر
“ال�ساحة  اإن  وقالت �سحيفة القد�س 
مقبلة  ت���ك���ون  رمب�����ا  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
ع��ل��ى ان��ق�����س��ام��ات, وه���و االأم����ر الذي 
ويف  االإن�������ذار,  ج��ر���س  دق  اإىل  ي��دع��و 
ال��وق��ت ال���ذي ن��ح��ن ب��اأم�����ّس احلاجة 
ال��وط��ن��ي الإجناح  ال�����س��ف  اإىل وح���دة 
مقدمة,  كونها  الثالث,  االنتخابات 
االنق�سام  الإن��ه��اء  البع�س,  ي��رى  كما 
�سعبنا  بق�سية  اأحل���ق  ال���ذي  امل��دم��ر 
اال�سعدة  كافة  على  االأ���س��رار  اأف���دح 

هي  االنتخابات  ك��ون  ع��ن  ع��دا  واخل��ارج��ي��ة,  الداخلية 
ا�ستحقاق وطني و�سعبي لكي نظهر اأمام اأنف�سنا واأمام 
هي  االنتخابات  وان  دميقراطيون,  باأننا  اأجمع  العامل 
جزء من مكوننا ال�سيا�سي والربملاين الذي ال بد منه«.
اأكرب  ي�ستدعي  ال��ذي  “االأمر  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
هذا  ملواجهة  الوطني  العمل  ف�سائل  كافة  بني  وح��دة 
التحدي الذي ي�ستغل اية انق�سامات اأو خالفات داخل 
ال�سف الوطني ملوا�سلة مترير خمططاته الرامية اإىل 
منع اقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة وعا�سمتها القد�س 

ال�سرقية وفق الروؤية الدولية«.
كي  منا�سباً  زال  ما  الوقت  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
باللوائح  بع�سها  وال��ت��زام  ال��ق��وائ��م  م��ن  العديد  تتحد 
ال�ساحة  متزيق  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  تنظيم,  لكل  الداخلية 

الفل�سطينية وت�سرذمها.

تعومي �لنتخابات
�سحيفة  يف  زقطان  غ�سان  اللبناين  الكاتب  حذر  فيما 

•• هواليني-اأ ف ب

ال�سبتاإزالة  االإن�����ق�����اذ  ف�����رق  ب�������داأت 
اأ�سواأ  غ���داة  املقلوبة  القطار  ع��رب��ات 
اجلزيرة  يف  احل��دي��د  لل�سكك  ح���ادث 

فيما  االأق��ل,  على  �سخ�سا   50 بحياة  اأودى  منذ عقود 
احلزن  عليها  ي��خ��ي��م  ال��ت��ي  ال��ب��الد  اأع����الم  تنكي�س  مت 

وال�سدمة.
اآلية  اأّن احلادث املروع �سببته  واأفاد م�سوؤولون اجلمعة 
بناء مل تكن مركونة ب�سكل �سحيح انزلقت و�سوال اىل 

خط ال�سكك احلديد.
يقل  وك��ان  ع��رب��ات  ثماين  م��ن  يتاألف  قطار  وا�سطدم 
480 راكبا يف بداية عطلة نهاية ا�سبوع عامة طويلة 
هواليني  مدينة  ق��رب  نفقا  ي��دخ��ل  ك��ان  فيما  ب��االآل��ي��ة 

ال�ساحلية يف �سرق البالد.
واأط��ل��ق��ت ال�����س��ل��ط��ات ���س��راح ���س��ائ��ق ال��ع��رب��ة ال����ذي قال 
م�سوؤولون اإّنه رمبا مل ي�ستخدم مكابح الركن يف �سكل 
جيد, بكفالة بعد اأن ا�ستجوبه حمققون لكّن مع منعه 

من ال�سفر حتى انتهاء التحقيقات.
اإىل  ه��رع��وا  عندما  م��روع��ة  م�ساهد  منقذون  وو���س��ف 
داخ��ل النفق ووج���دوا اجل��زء االأم��ام��ي من القطار قد 

حتطم وحتول اإىل قطع معدنية ملتوية.
وقال عامل االإنقاذ �سانغ زي-�سني لل�سحافيني ال�سبت 
اإّن “العربة رقم ثمانية �سهدت اأكرث االإ�سابات خطورة 

واأكرب عدد من الوفيات«.
فتحت  ت��ق��ري��ب��ا  ال��ع��رب��ة  ن�����س��ف  م��ن  “اأكرث  اأّن  وت��اب��ع 

واجلثث تراكمت فوق بع�سها«.
النت�سال  طويلة  �ساعات  اجلمعة  االإنقاذ  فرق  واأم�ست 

جثث ال�سحايا والناجني.
وال�سبت, ان�سب الرتكيز على اإزالة العربات التي ت�سد 

ال�سرق  �سحيفة  يف  اهلل  عطا  �سمري  الكاتب  وا�ست�سهد 
االأو�سط مب�سهد يف الفيلم العاملي لوران�س العرب, حني 
قال “ما دام العرب يتقاتلون, قبيلة �سد قبيلة, �سيظلون 
�سعباً �سغرياً �سخيفاً. ال حل اأمامهم اإال الوحدة”, وقال 
�سخافة,  بكل  فل�سطني  العرب حول  “انق�سم  اهلل  عطا 
واالآن ن�سهد ما هو اأق�سى: انق�سام الفل�سطينيني ما بني 
ال�سجن وفتح  وانق�سام فتح ما بني فتح  حما�س وفتح, 

ال�سفة. وقد يفتح الباب على املزيد«.
واأ�ساف الكاتب �سمري عطا اهلل اأنه “ال جديد يف عامل 
ن�سيت  وق��د  ه��ن��اك.  م��ن  متوقع  �سيء  ك��ل  واأن  حما�س, 
حما�س خلفها العرب, لكي تخت�سر الطريق اإىل القد�س 
يف رفقة اإي��ران. لكن ال بد من االنتظار قلياًل, فهناك 
ق�سايا اأكرث اأهمية و�سرورة, كال�سناعة ال�ساروخية يف 

اليمن«.
و�سدد عطا اهلل على اأن “الفل�سطينيني لي�سوا يف حاجة 
االأ�سى  م��ن  ع��ام��اً   70 بعد  لي�س  وع��ظ��ات,  درو����س  اإىل 
وكالة  ت�سمى  وم��ا  الغربة  وم��ذالت  وامل��الج��ئ  والت�سرد 

النهار العربي من فكرة تعومي االنتخابات اأو تاأجيلها, 
م�ستبعدة  لي�ست  ال��ث��الث  مراحلها  ا�ستكمال  ع��دم  اأو 

متاماً, رغم �سعوبة متريرها..
�سلطات  م��ن��ع  ذل�����ك, حت���ت ح��ج��ة  ح�����س��ل  “اإن  وق�����ال   
�سيكون  كوفيد-19,  اأو  القد�س  انتخابات  االح��ت��الل 
يف  انتخابية  قائمة   36 وج���ود  اإن  اذ  م��ت��اأخ��راً,  دائ��م��اً 
ع��ل��ى �سعوبة عودة  ي��وؤ���س��ر  م��ل��ف��ات جل��ن��ة االن��ت��خ��اب��ات 

االأمور اىل ما كانت عليه«.
واأ�ساف زقطان اأنه “ال خوف على حركة فتح, ووجود 
ثالث قوائم متثل احلركة ال يعني تفككها اأو نهايتها, 
كما ي�سرخ البع�س من النوافذ. ما بعد الفرز وتوزيع 
املقاعد ثمة اأكرث من �سيناريو �ستفر�سه موازين القوى 

اجلديدة داخل احلركة نف�سها«.
مزدوجة  فر�سة  ���س��وى  لي�ست  “االنتخابات  اأن  واأك���د 
لقيا�س ح�سور احلركة يف ال�سارع وامل�ساحات املفتوحة, 
ويف الوقت نف�سه حتديد موازين القوى داخل �سفوفها 

وهياكلها هي انتخابات داخل فتح اأي�ساً«.

اجلرحى يف م�ست�سفيات هواليني. واأبلغت ال�سحافيني 
املمكنة  اجلهود  بكافة  تقوم  احلكومية  “الوكاالت  اأّن 
املتوفني يف  الكارثة حتى يرقد  تاثري  تقليل  اأم��ل  على 
وقع احلادث يف اليوم  �سالم ويتعافى امل�سابني قريبا”. 
االأول من مهرجان تنظيف القبور ال�سنوي وهو عطلة 
اأ�سبوع عامة طويلة تكون فيها الطرق وال�سكك  نهاية 

احلديدية يف تايوان مزدحمة عادة.
قراهم  اإىل  عموما  ال�سكان  ي��ع��ود  ال��ف��رتة  ه��ذه  خ��الل 
ل��ت��ن��ظ��ي��ف ق��ب��ور اأق��رب��ائ��ه��م وت���ق���دمي اأ���س��ح��ي��ات. ومت 

ال�سرقي  ال�����س��اح��ل  ع��ل��ى  ال��وح��ي��د  ال��ق��ط��ار  ن�سف خ��ط 
اجلبلي والبعيد.

واأفاد �سحايف يف وكالة فران�س بر�س يف موقع احلادث 
اأنه مل يتم اإخراج العربات االأكرث ت�سررا بعد من داخل 

النفق.
واأفاد منقذون اأّن مزيدا من اجلثث رمبا ال تزال عالقة 

داخل احلطام.
ملدة  االأع����الم  جميع  بتنكي�س  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأم����رت 
ثالثة اأيام, فيما قامت الرئي�سة ت�ساي اإينغ وين بزيارة 

ال��غ��وث. م��ا م��ن �سعب اآخ���ر ع��ان��ى ما 
كانت  اإذا  ولكن  ي��زال��ون.  وال  ع��ان��وه. 
اإىل  املو�سل  عاملها  يف  را�سية  حما�س 
طهران–�سعدة,  ب��ط��ري��ق  ال��ق��د���س 
فتح  االنق�سام يف  ي��ربر  �سيء  فاإنه ال 
ال�سهداء  اأك��رب عدد من  التي قدمت 

يف تاريخ الق�سية«.

جتديد �ل�صرعية
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���ك���ات���ب م����روان 
اإن  ال�����ع�����رب  ���س��ح��ي��ف��ة  يف  ك���ن���ف���اين 
ال�سعبي  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  “احلراك 
دعم  اأو  ل��رت���س��ي��ح  واحل�����ر  امل�����س��ت��ق��ل 
جديرين  اأنف�سهم  يرون  من  تر�سيح 
الت�سريعي  ال���ع���م���ل  يف  ب���امل�������س���ارك���ة 
احلما�س  واحل���ك���وم���ي.  وال�����س��ي��ا���س��ي 
الذي اأبداه ال�سعب الفل�سطيني جتاه 
اأنه  اأثبت  العامة  االنتخابات  اإج���راء 
يرف�س االن�سياع حلكم يفر�سه قرار 
اأو  اأو م��رك��زي��ة  م��ن جل���ان ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
تو�سية من رئي�س اأو وزير اأو ن�سيحة 
م���ن م�����س��ت�����س��اري��ن ي��ه��ي��م��ون يف زواي���ا 
اأو غرف  ال��رئ��ا���س��ة  ومم����رات م��ك��ات��ب 

م�سوؤول اأمني«.
العامل  ي��راه  “ما  اأن  كنفاين  واأ�ساف 
اليوم هو مبادرة دولية, ال تت�سدر بها الواليات املتحدة 
وغريها الأ�سباب ال حتتاج لل�سرح, بل تقودها بع�س دول 
الهدف  واأن  واأملانيا.  فرن�سا  واأهمها  االأوروب���ي  االحت��اد 
االأوروب�����ي م��ن اإج����راء االن��ت��خ��اب��ات, ك��م��ا ذك���رت اأملانيا 
للقيادات  ال�سرعية  جتديد  هو  م�ست  اأ�سهر  منذ  علناً 
وحكومة  الوطنية  ال�سلطة  واملق�سود  الفل�سطينية, 
من  ال�سرعية  لتجديد  اأف�سل  ه��ن��اك  ولي�س  حما�س. 

الفوز يف االنتخابات«.
اإذا  ال���ق���ادم���ة  ت��ع��ي��د االن���ت���خ���اب���ات  اأن  ك��ن��ف��اين  وت���وق���ع 
حيث  احلا�سر,  و�سعه  اإىل  الفل�سطيني  الو�سع  مت��ت, 
اأو  ب��ف��وز  الغربية  ال�سفة  حكم  يف  فتح  ح��رك��ة  ت�ستمر 
�ستفعل حركة حما�س يف حكم قطاع  ف��وز. كذلك  دون 
وجاهزاً  “ال�سرعية”  ب�  �سيكون موؤهال  غزة, وكالهما 
فل�سطينيتني,  دويلتني  وتكري�س  النهائي  لالنف�سال 
دويلة رام اهلل ودويلة غزة, ومبوافقة دول املنطقة وكل 
دول العامل على ذلك. بداًل من العمل على اإن�ساء دولة 

فل�سطينية واحدة قابلة للحياة.

اإىل  ���س��خ�����س��ا   175 اأك����رث م���ن  ن��ق��ل 
القتلى  ���س��م��ن  وم���ن  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات. 

مواطن فرن�سي.
عن  مروعة  �سهادات  الناجون  وروى 

املاأ�ساة داخل القطار بعد احلادث.
وكان العديد من ركاب القطار واقفني يف ممرات ب�سبب 
اإىل  تايبيه  العا�سمة  من  بامل�سافرين  العربات  ازدح��ام 

قراهم.
و�سّرح رجل قال اإن لقبه لو ل�سحيفة اآبل ديلي املحلية 
“راأيت جثثا واأ�سالء يف ارجاء املكان. االأمر فادح حقا”. 
فجاأة”.  ت�سيع  وحياتهم  �سعفاء  “الب�سر  اأن  واأ���س��اف 
وعملت امل�سارح يف هواليني طوال الليل لت�سليم اجلثث 

لذوي ال�سحايا.
وحّذر م�سوؤولون من احتمالية ارتفاع ح�سيلة ال�سحايا 
التعرف على هويات  يتم  االأ���س��الء مل  اأن��ه بع�س  حيث 

ا�سحابها يف �سكل �سحيح بعد.
ال�سيانة  اآلية  انزلقت  كيف  معرفة  املحققون  ويحاول 

اإىل خط ال�سكة احلديد.
وكان �سائق االآلية جزء من فريق يقوم باأعمال �سيانة 

دورية على الطريق اجلبلي.
وقال م�سوؤولون اإنه رمبا مل يقم بت�سغيل مكابح الركن 

يف �سكل �سحيح.
اأّن املحققني داهموا مكاتب  اآبل ديلي  وذكرت �سحيفة 

ال�سركة املكلفة �سيانة الطريق.
وي��ع��د خ��ط ال�����س��ك��ك احل��دي��د يف ���س��رق ت���اي���وان وجهة 
���س��ي��اح��ي��ة م��ع��روف��ة ج���دا ومي���ر مب���ح���اذاة ال�����س��اح��ل يف 

منطقة مناظرها خالبة.
وي�سلك هذا اخلط انفاقا وج�سورا عدة كما يتعرج عرب 
جبال مهيبة ووديان عميقة جدا قبل النزول اإىل وادي 

هوادونغ.

حركة ال�شباب تهاجم قاعدتني للجي�س ال�شومايل 
•• مقدي�شو-اأ ف ب

هاجم مقاتلون من حركة ال�سباب 
ع�سكريتني  ق���اع���دت���ني  ال�������س���ب���ت 
ال�سومايل  ل��ل��ج��ي�����س  رئ��ي�����س��ي��ت��ني 
فيهما  مفخخة  ���س��ي��ارات  وف��ّج��روا 
اإطالق  ت��ب��ادل  االن��خ��راط يف  قبل 
نار كثيف مع اجلنود, وفق ما اأفاد 

م�سوؤول يف اجلي�س و�سهود.
منطقة  يف  الهجومان  وا�ستهدف 
�سابيلي ال�سفلى اجلنوبية قاعدتني 
للجي�س يف بلدتي اأوديغلي وباريري 
عن  كيلومرتا   30 تبعدان  اللتني 
بع�سهما البع�س. وتعد القاعدتان 
مب���ث���اب���ة م���رك���زي���ن م��ت��ق��دم��ني يف 

القتال �سد احلركة املتطرفة.

ال�سومايل  اجل��ي�����س  ق��ائ��د  وق����ال 
راغ����ي  ي���و����س���ف  اودوا  اجل��������رنال 
لكن  ال��ه��ج��وم  امل���ع���ت���دون  “حاول 
الذين  ال�سجعان  ج��ن��ودن��ا  بف�سل 
ك����ان����وا ع���ل���ى دراي�������ة ب��ح��ي��ل��ه��م, مت 
اأج�ساد  وت��ن��اث��رت  املهاجمني  دح��ر 

جرحاهم وقتالهم يف املكان«.
تزال  ال  اجل��ي�����س  “قوات  واأ����س���اف 
تالحق بقية املهاجمني, وقد اأحكم 
ال�سيطرة على  اجلي�س ال�سومايل 

املوقعني املتنازع عليهما«.
التي  اأودي���غ���ل���ي  ���س��ه��ود يف  واأف�������اد 
االأكرب  الع�سكرية  ال��ق��اع��دة  ت�سم 
�سدوا  ال�����س��وم��ال��ي��ني  اجل��ن��ود  اإن 
امل��ه��اج��م��ني ب��ع��د ن��ح��و ���س��اع��ة من 

القتال العنيف.

�سكان  اأح������د  ع���ل���ي  وق������ال حم���م���د 
“ا�ستخدم  ال��ه��ات��ف  ع��رب  املنطقة 
م��ق��ات��ل��و ال�����س��ب��اب م��رك��ب��ة حمملة 
لكنهم  الهجوم,  ل�سن  باملتفجرات 
ف�سلوا يف الدخول اىل املع�سكر بعد 
نحو �ساعة من تبادل اإطالق النار 
ال��ر���س��ا���س��ة م��ع القوات  ب��االأ���س��ل��ح��ة 

ال�سومالية«.
عدة  ج��ث��ث��ا  “�ساهدت  واأ������س�����اف 
حيث  املخيم  قرب  ال�سباب  ملقاتلي 
اجلنود  وا�ستعر�س  ال��ق��ت��ال,  وق��ع 
ال�������س���وم���ال���ي���ون ه�����ذه اجل���ث���ث يف 

مواكب بعد املعركة«.
�سيارة  ت���ف���ج���ر  مت  ب�����اري�����ري  ويف 
يقتحم  ان  ق��ب��ل  اي�����س��ا  م��ف��خ��خ��ة 
باالأ�سلحة  م��دج��ج��ون  م��ق��ات��ل��ون 

القاعدة. وقال عبد الرحيم مالني 
اأحد �سكان املنطقة “�سمعنا انفجارا 
ن��اجت��ا ع��ن ه��ج��وم انتحاري  ق��وي��ا 
ب�سيارة على مدخل القاعدة, تبعه 

تبادل كثيف الطالق النار«.
متكن  قليلة  دقائق  “بعد  واأ�ساف 
القاعدة  دخ������ول  م����ن  امل���ق���ات���ل���ون 
واحراق بع�س االإمدادات الع�سكرية 

للجي�س ال�سومايل«.
التي  ال�������س���ب���اب  ح���رك���ة  واأع����ل����ن����ت 
احلكومة  الإط���اح���ة  مت�����ردا  ت�����س��ن 
م�������س���وؤول���ي���ت���ه���ا عن  م��ق��دي�����س��و  يف 
ال��ه��ج��وم��ني يف ب��ي��ان ن�����س��رت��ه على 

موقع الكرتوين موؤيد لها.
وقالت احلركة اإنها متكنت من قتل 
الع�سرات واال�ستيالء على �سيارات 

ل��ك��ن ي�سعب  ع�����س��ك��ري��ة وم���ع���دات, 
التحقق غالبا من هجمات احلركة 
يف االأماكن النائية وخا�سة عندما 

تكون �سد اجلي�س.
ال�������س���ب���اب من  اإخ��������راج ح���رك���ة  مت 

ال  لكنها   ,2011 ع���ام  مقدي�سو 
تزال ت�سيطر على م�ساحات وا�سعة 
ت�ستخدمها  ال��ت��ي  االأرا�����س����ي  م���ن 
اأهداف  للتخطيط لهجماتها �سد 

ع�سكرية ومدنية.
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم بن خزام

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1033714 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل حممد عبداهلل حممد االن�ساري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد يو�سف عبدالرحمن �سالح ال�سعدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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ا�سافة عبداهلل مو�سى زيد اجلالف %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ALIMAK GROUP MANAGEMENT AB ا�سافة األيماك جروب ماجنمينت ايه بي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل مو�سى زيد اجلالف
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف كوك�س جوميل اوفر�سي�س هولدينج بي تي او ليمتد
تعديل �سكل قانوين/من فرع اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ارت زون للهدايا

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3789833 
تعديل اإ�سم جتاري من/ ارت زون للهدايا

ART ZONE GIFTS
اإىل/ مل�سات �ساميه للهدايا

LAMSAT SHAMIAH GIFTS
تعديل ن�ساط/حذف بيع الهدايا- بالتجزئة 4773402

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 

�إعــــــــــالن
العمال  ال�س�����ادة/جمانة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�ستائر رخ�سة رقم:1036769 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نا�سر عبداهلل جمعان �سامل التميمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك حممد مبارك حممد الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة حممد �سفيع 

CN لل�سيانة العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:1026905 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مفتاح حممد مفتاح �سامل املن�سوري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف را�سد عبداهلل را�سد هالل العليلي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اأرجانريي�سن 

 CN 2555769:مل�ستح�سرات التجميل رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الدو�س بيوتي الوجن ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 3888967 تقدموا الينا بطلب
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ماي�سه احمد ح�سن طاهر الربيكي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ماي�سه احمد ح�سن طاهر الربيكي من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عائ�سه عبدالغفور حممد �سامل الكورى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ الدو�س بيوتي الوجن ذ.م.م ذ.م.م

LA DOUCE BEAUTY LOUNGE LLC

اإىل/ الدو�س بيوتي الوجن - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
LA DOUCE BEAUTY LOUNGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري 

االإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 4 اإبريل 2021 العدد 13206

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 4 اإبريل 2021 العدد 13206

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم 254/2021/207 تنفيذ جتاري
كلى  1220/2019 جت��ارى  رق��م  الدعوى  ال�سادر يف  احلكم  تنفيذ  ال��دع��وى:   مو�سوع 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1643874.95درهم ( , �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
طالب االعالن:  بالك اند وايت اجنينريينغ - �سفته بالق�سية:  طالب التنفيذ 

املطلوب اعالنهم:  1- امنيات ميدل اي�ست للتطوير العقارى �س.ذ.م.م 2- 2- امنيات 
غلف للتطوير العقاري �س.ذ.م.م  3- ون ات )مركز دبي املاىل العاملى ( للتنمية واالدارة 

ليميتد - �سفتهم بالق�سية:  منفذ �سدهم
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )1643874.95درهم ( اىل طالب التنفيذاأو خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  9160/2020/209 تنفيذ عمايل 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/8368 , ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره ) 367827 درهم( , ل�سالح العامل باال�سافة اىل مبلغ وقدره )5020( درهم ر�سوم تنفيذ 

احلكم 
طالب االإعالن : ويليم انغيلريت�ست اوليفر -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه: 1- ايه دبليو دبليو انرتنا�سيونال )فرع الميوزمنت وايتوو( - �سفته بالق�سية 
: منفذ �سده  -  جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
وقدره  مبلغ  اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )367827( وق��دره  به 
)5020( درهم ر�سوم تنفيذ احلكم , وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

فقد املدعو  / حميده بيغم 
بنغالدي�س     , ح�����س��ني  اب����و 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )0901827BR( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0554819304

فقدان جواز �شفر
حممد   / امل��������دع��������و   ف�����ق�����د 
حممد  ك�����ب�����ري  ه������وم������ي������ون 
بنغالدي�س    , زم���ان  اك��ت��ريوز 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )0407272BH(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0566078603    

فقدان جواز �شفر

Date 04/ 4/ 2021  Issue No : 13206
Service by Publication (2684/2021)

Exhibit No.: 33222/1/2021
Notifying Party:
AMEX (Middle East) B.S.C (C) - Emirates; (Formerly: American Express)
Notified Party: Mohammad Ali Abolhassan Ravan, Iranian national.
First: On 13.11.2013, the Notified Party has issued the Cheque No. (000431) 
amounting AED 15,000 (Fifteen Thousand United Arab Emirates Dirhams) from 
his account with Emirates NBD in favour of the Notifying Party.
Second: The Notifying Party has submitted the Cheque to the Bank to get the 
Cheque encashed. However, the Cheque has been bounced for insufficient balance 
and the Notified Party failed to pay the value of the Cheque despite several 
amicable claims.
Accordingly, The Notifying Party serve such Notice to instruct the Notified 
Party to pay the aforesaid value of the Cheque amounting AED 15,000 (Fifteen 
Thousand United Arab Emirates Dirhams within five days as of the date of receipt 
of such Notice, otherwise the legal procedures to claim such debt in addition to the 
legal interest, charges and judicial expenses shall be taken.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 04/ 4/ 2021  Issue No : 13206
Service by Publication (2679/2021)

Exhibit No.: 29617/1/25241
Oder of Payment

Notifying Party: AMEX (Middle East) B.S.C (C) - Emirates; (Formerly: American 
Express) - Notified Parties: Pandit Milind Mangesh, Indian national.
First: On 15.07.2018, the Notified Party has issued the Cheque No. (000032) 
amounting AED 30,000 (Thirty Thousand United Arab Emirates Dirhams) from 
his account with Mashreq Bank in favour of the Notifying Party (Formerly: 
American Express). Second: The Notifying Party has submitted the Cheque to the 
Bank to get the Cheque encashed, however, the Cheque was dishonoured because 
the account is dormant and that the Notified Party failed to pay the value of the 
Cheque despite several amicable claims. Accordingly, The Notifying Party serve 
such Notice to instruct the Notified Party to pay the aforesaid value of the Cheque 
amounting AED 30,000 (Thirty Thousand United Arab Emirates Dirhams within 
five days as of the date of receipt of such Notice, otherwise the legal procedures 
to claim such debt in addition to the legal interest, charges and judicial expenses 
shall be taken.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 04/ 4/ 2021  Issue No : 13206
Service by Publication (2687/2021)

Exhibit No.: 33230/1/2021
Notifying Party:
AMEX (Middle East) B.S.C (C) - Emirates; (Formerly: American Express)
Notified Party:
Sacheendran Kunhiraman Mattukkaran Kuehirummal, Indian national.
First: On 25.12.2008, the Notified Party has issued the Cheque No. (752914) 
amounting AED 30,000 (Thirty Thousand United Arab Emirates Dirhams) from 
his account with HSBC in favour of the Notifying Party. Second: The Notifying 
Party has submitted the Cheque to the Bank to get the Cheque encashed. However, 
the Cheque has been bounced for insufficient balance and the Notified Party failed 
to pay the value of the Cheque despite several amicable claims.
Accordingly, The Notifying Party serve such Notice to instruct the Notified 
Party to pay the aforesaid value of the Cheque amounting AED 30,000 (Thirty 
Thousand United Arab Emirates Dirhams within five days as of the date of receipt 
of such Notice, otherwise the legal procedures to claim such debt in addition to the 
legal interest, charges and judicial expenses shall be taken.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 04/ 4/ 2021  Issue No : 13206
Service by Publication (2688/2021)

Exhibit No.: 16458/1/2021
Notifying Party: NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD.
Notified Parties: 1. ADAMS CONTRACTING (L.L.C); and
2. Harman Gate Singh Kamal Singh.
Subject : 1. The Notifying Party is entitled to an amount of AED 144,966,57 (One 
Hundred Forty Four Thousand Nine Hundred Sixty-Six United Arab Emirates 
Dirhams and Fifty Seven Fils) payable by the Notified Parties in consideration of 
paint products purchased by the First Notified Party from the Notifying Party and 
the Second Notified Party has guaranteed to make the payment of the same.
2. The Notified Parties failed to make the aforesaid payment despite several 
amicable claims. Accordingly, The Notifying Party serve such Notice on the 
Notified Parties, under which they are instructed to pay the Notifying Party the 
aforesaid debt amounting AED 144,966,57 (One Hundred Forty-Four Thousand 
Nine Hundred Sixty-Six United Arab Emirates Dirhams and Fifty-Seven Fils) 
within five days as of the date of receipt of such Notice, otherwise the legal 
procedures to claim such debt in addition to the legal interest, charges and judicial 
expenses shall be taken.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 04/ 4/ 2021  Issue No : 13206
Service by Publication (2682/2021)

Exhibit No.: 25241/1/27511
Notifying Party:
AMEX (Middle East) B.S.C (C) - Emirates; (Formerly: American Express)
Notified Party: Abdul Rahiman Valiyath Mohamed, Indian national.
First: On 18.07.2017, the Notified Party has issued the Cheque No. (000029) 
amounting AED 22,400 (Twenty-Two Thousand and Four Hundred United Arab 
Emirates Dirhams) from his account with Abu Dhabi Commercial Bank in favour 
of the Notifying Party. Second: The Notifying Party has submitted the Cheque to 
the Bank to get the Cheque encashed. However, the Cheque has been dishonoured 
because the account is dormant and the Notified Party failed to pay the value of 
the Cheque despite several amicable claims. Accordingly,  The Notifying Party 
serve such Notice to instruct the Notified Party to pay the aforesaid value of 
the Cheque amounting AED 22,400 (Twenty-Two Thousand and Four Hundred 
United Arab Emirates Dirhams within five days as of the date of receipt of such 
Notice, otherwise the legal procedures to claim such debt in addition to the legal 
interest, charges and judicial expenses shall be taken.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 04/ 4/ 2021  Issue No : 13206
Service by Publication (2592/2021)

Exhibit No.: 29602/1/2021
Notifying Party: AMEX (Middle East) B.S.C (C) - Emirates; (Formerly: American 
Express)     Vs.
Notified Party: Behman Houshang Iranpoor Boroujeni, Iranian national.
On 03.06.2009, the Notified Party has issued the Cheque No. (000166) amounting 
AED 50,000 (Fifty Thousand United Arab Emirates Dirhams) from his account 
with Abu Dhabi Commercial Bank in favour of the Notifying Party.
The Notifying Party has submitted the Cheque to the Bank to get the Cheque 
encashed. However, the Cheque has been dishonoured because the amount in 
words differs from the amount in figures and the Notified Party failed to pay the 
value of the Cheque despite several amicable claims. Accordingly, The Notifying 
Party serve such Notice to instruct the Notified Party to pay the aforesaid value 
of the Cheque amounting AED 50,000 (Fifty Thousand United Arab Emirates 
Dirhams within five days as of the date of receipt of such Notic otherwise the 
legal procedures to claim such debt in addition to the legal interest, charges and 
judicial expenses shall be taken.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 04/ 4/ 2021  Issue No : 13206
Service by Publication (2690/2021)

Exhibit No.: 33241/1/2021
Notifying Party: AMEX (Middle East) B.S.C (C) - Emirates
Notified Party: Vinod Rumar Raitha Valappil Sada Nandan, Indian national.
First: On 04.02.2019, the Notified Party has issued the Cheque No. (000004) 
amounting AED 15,000 (Fifteen Thousand United Arab Emirates Dirhams) from 
his account with Mashreq Bank in favour of the Notifying Party whose former 
name on the said date was (American Express).
Second: The Notifying Party has submitted the Cheque to the Bank to get the 
Cheque encashed. However, the Cheque has been bounced for insufficient balance 
and the Notified Party failed to pay the value of the Cheque despite several 
amicable claims.
Accordingly, The Notifying Party serve such Notice to instruct the Notified 
Party to pay the aforesaid value of the Cheque amounting AED 15,000 (Fifteen 
Thousand United Arab Emirates Dirhams within five days as of the date of receipt 
of such Notice, otherwise the legal procedures to claim such debt in addition to the 
legal interest, charges and judicial expenses shall be taken.,
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 04/ 4/ 2021  Issue No : 13206
Notice to The Defendant by Publication 

In Case No: SHCEICICPL2021/0000397 Order for Payment
To the defendant: praveed Rajan, Indina National Plaintiff: Waleed 
Almarzooqi & Khalid Mohamed Advocates & Legal Consultants
Has initiated the aforementioned lawsuit and the following judgment has be
issued against you: To obligate the defendant to pay to the plaintiff an amount 
of AED (30000 including the legal interest at 5% p.a from the date of filling 
the lawsuit unt repayment along with expenses.
Issued on: 25/03/2021.
Issued by: employee in charge
Customer Happiness Center
Judge/Dr. Mohamed Sulieman Mohamed Abdurrahman
Sharjah Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates 
Ministry of Justice

Date 04/ 4/ 2021  Issue No : 13206
A Defendant Notification by Publication 

In case no. SHCFICICPL2021/0000395 - Order for payment
To the Defendant: Mohamed Qader Bint Mohamed Rafiq But, Pakistani 
nationality
We hereby notify you that, the Claimant: Waleed Almarzooqi & Khalid Mohamed 
Advocates & Legal Consultants, has filed the aforementioned case, claiming: 0.0. 
The Judgment: We order to obligate the defendant to pay the Claimant, an amount 
of AED. 10,500. along with the 5% legal interest, annually from the case date, 
until full payment, as well as the expenses.
That on 18/01/2021, after reviewing the papers, we order to obligate the defendant 
to pay the Claimant, an amount of AED. 10,500, along with the 5% legal interest, 
annually from the case date, until full payment, as well as the expenses.
Issued in 28/03/2021 Issued by:
Happiness Service Center
Judge/ Dr. Mohammed Sulaiman Mohammed Abdul Rahman 
Civil court of first instance

United Arab Emirates 
Ministry of Justice

الإعالناتكم يف 

يرجى �لت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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عربي ودويل

النادي  ال��واق��ع, تن�س لوائح     يف 
عاًما,  ثالثني  من  يقرب  ما  منذ 
اأن  اأن��ه ال ميكن الأي �سخ�س  على 
م��ارا الغو,  دائ��م يف  ب�سكل  يعي�س 
للواليات  ���س��اب��ق  رئ��ي�����س  ح��ت��ى  وال 

املتحدة
   ثار جريان املجّمع الرتامبي �سد 
اقامته, خوًفا من اأن يجذب وجود 
ت���رام���ب ع��ل��ى م�����دار ال���ع���ام ع����دًدا 
فيهم  امل��رغ��وب  غ��ري  ال�سكان  م��ن 
ع��ار���س حمامي  بيت�س.  ب��امل  اإىل 
الرئي�س ال�سابق غ�سب احلي هذه 
يف  “موظًفا”  ك��ون��ه  ت��رام��ب  ب���اأن 
ناديه اخلا�س, ميكنه البقاء هناك 
الق�سية,  ح��ل  ي��ت��م  مل  ل��ل��رتف��ي��ه. 
ن��ي��وزوي��ك, من  وف��ًق��ا ملجلة  ولكن 
ترامب  يك�سب  اأن  ج���ًدا  املحتمل 

الق�سية رغم التزاماته.
اإغ������الق جم��م��ع م�����ارا الغو     مت 
لال�ستباه  م��ار���س   19 يف  ج��زئ��ًي��ا 
يف وجود بوؤرة عدوى, لكن العمل 
نهاية  يف  و�سوله  ومنذ  م�ستمر. 
���س��ه��ر ي��ن��اي��ر, ك���ان ت��رام��ب عامل 
ج�����ذب ح��ق��ي��ق��ي ه����ن����اك, وجن����ده 
امل��ع��ج��ب��ني اللتقاط  م��ع  ب��ان��ت��ظ��ام 

�سور �سخ�سية �سعيدة.
يكتفي  ال  ال�����س��اب��ق,  ال��رئ��ي�����س     
ب��ال��ت��ق��اط ال�������س���ور ف��ح�����س��ب؛ بل 
األقى ال�سبت املا�سي كلمة �سغرية 
بالنادي  اأق��ي��م  زف���اف  و���س��ط حفل 
والعري�س.  ال����ع����رو�����س  ل��ت��ه��ن��ئ��ة 
ويف ك��ل االح����وال, ه��ذا م��ا توقعه 
مبجرد  ولكن  ال�سابان,  ال��زوج��ان 
ت�سلمه امليكروفون, اأم�سك ترامب 
باملب�سقة طيلة دقيقتني وا�ستاأنف 
ع������ادات������ه اجل������ي������دة: حت������دث عن 
ال�����س��ني واإي�����ران, واالأو����س���اع على 
احلدود, وعدم كفاءة اإدارة بايدن, 
كل ذل��ك و�سط �سمت حم��رج من 
افتقدمتوين؟”,  “هل  ال�سيوف. 
اأث����ار هتافات  اأخ�����رًيا, مم��ا  اأط��ل��ق 
“75 مليون  وا�سل  ثم  حما�سية, 
�سوت, مل يح�سل اأي �سخ�س على 
التي  االنتخابات  ذلك من قبل”, 
للف�سول,  م��ث��ري  ب�سكل  خ�����س��ره��ا 
ل��ك��ن��ن��ا ن��ع��رف ج��م��ي��ًع��ا مل�����اذا, قبل 
“اأنتما  احل��ب:  لطيور  ي��ق��ول,  ان 

زوجان جميالن للغاية ».

مل يتخل تر�مب عن �ل�صيا�صة
اأن ترامب  اإىل      كل �سيء ي�سري 

�سهرات  منظ�م  اإىل  حت�����ول  ق��د 
يف ن�����ادي م�����اد, واأن������ه ت��خ��ل��ى عن 

ال�سيا�سة. 
ومع ذلك, ال... فالرئي�س ال�سابق 
و�سائل  يف  م������وج������وًدا  ي�������زال  ال 
ر�سمية  ب��ي��ان��ات  بف�سل  االإع����الم: 
نغمة  م��ن  ج���ًدا  قريبة  وبلهجة   ,
وعودته   , ال���ق���دمي���ة  ت���غ���ري���دات���ه 
 28 اأم�������ام ج���م���ه���ور م��ن��ا���س��ر يف 
وال  الهاتفية,  واملقابالت  فرباير, 
كما  نيوز,  فوك�س  قناة  �سيما على 
حدث يف 26 مار�س )بعد املوؤمتر 
بايدن(  جل���و  االأول  ال�����س��ح��ف��ي 
الرائع”,  “جداره  دافع عن  حيث 
املعي�سية  ال����ظ����روف  م�����س��ت��ن��ك��ًرا 
االحتجاز  م���راك���ز  يف  ل���الأط���ف���ال 
)املفارقة  ب��اي��دن  الإدارة  ال��ت��اب��ع��ة 
اأن  م��وؤك��دا   , تف�سحنا(  ع��ن��دم��ا   ,
اأنتيفا وحركة  اأعمال عنف حركة 
من  مهمة”,  ال���������س����ود  “حياة 
للقلق,  املثرية  االأ�سباب احلقيقية 
واأن حركة اأنتيفا تقتل النا�س دون 

اأن يحدث لها اأي �سيء.
من  ال�س����اد�س  اأح�������داث  اأم���ا      
لئن  ال��ك��اب��ي��ت��ول,  مبنى  يف  ي��ن��اي��ر 
ك�������ان  “ما  ال���غ���زاة  ب����اأن  اع����رتف 
فان����ه  ذلك”,  يفعلوا  اأن  ينبغي 
وعانقوا  “قّبلوا  اأن����ه����م  ي���زع���م 

ال�سرطة واحلر�س”.
بعد  م��ا  مو�ّسحه  ا�ستعاد  اأخ����رًيا,   
االنتخابات  وق����ارن  االن��ت��خ��اب��ات, 
دول  “انتخابات  ب����  االأم���ري���ك���ي���ة 

م�سى! »
   كما او�سح خالل خطابه االأول 
يف  الرئا�سية  االنتخابات  بعد  م��ا 
اأورالن�����دو يف ف��رباي��ر, ل��ن ي�سمح 
ال�سيا�سي  ال��ع��م��ل  ل��ل��ج��ن��ة  ���س��وى 
املحافظني  ب��ان��ت��خ��اب  ل��ه  ال��ت��اب��ع��ة 
اأواًل”.  اأم��ري��ك��ا  م��ن  االأم��ري��ك��ي��ني 
وي�����ع�����ت�����زم ت������رام������ب االح����ت����ف����اظ 
القدمي  احل���زب  على  بال�سيطرة 
التي  قاعدته  ق��وة  وعلى  الكبري, 
ال تزال موالية له, وعلى �سورته 
واالأموال التي يحتمل اأن يجمعها 
الن�سفي  ال��ت��ج��دي��د  الن��ت��خ��اب��ات 
2022, وهي ع�سب  املقبلة, عام 

هذه احلرب.
العمل  ان جمعت جلنة  و�سبق      
ل�����ه, جلنة  ال���ت���اب���ع���ة  ال�����س��ي��ا���س��ي 
مليون   31.2 اأم���ري���ك���ا,  اأن���ق���ذوا 
 .2020 دوالر بحلول نهاية عام 
اأن  اإىل ذلك, كما يحب  باالإ�سافة 
ي��ذّك��ر, ���س��ّوت م��ا ي��ق��رب م��ن 75 

مليون اأمريكي ل�ساحله.
الذين  ب��ني  احل���زب منق�سم  ان     
يرغبون يف االنتقال اىل �سيء اخر 
املعادية  �سعبويته  ع��ن  واالب��ت��ع��اد 
الذين  واالوف������ي������اء  ل����الأج����ان����ب, 
االنتخابات  يف  دع���م���ه���م  ي���ن���وي 
امل��ق��ب��ل��ة, واأح��ي��اًن��ا ���س��د مر�سحني 
موالني  يعتربهم  ال  جمهوريني 

مبا فيه الكفاية.
   ولئن مل يكن يخطط لتاأ�سي�س 
املقابل,  يف  ف���اإن���ه  ج���دي���د,  ح����زب 

اأن  واأو������س�����ح  الثالث”,  ال����ع����امل 
حد  “اإىل  ل�ساحله  كانت  االأرق���ام 
واأن ق�ساة املحكمة العليا  كبري”, 
يجب اأن “يخجلوا” من رف�سهم 

اإبطال نتيجة االقرتاع.
   ك��م��ا اأع��ل��ن��ت ق��ن��اة ف��وك�����س نيوز 
ترامب,  الرا  توظيف  عن  موؤخرا 
زوج���ة اب���ن دون���ال���د, االأم����ر الذي 
���س��ي�����س��م��ن وج������ود ال���ع���ائ���ل���ة على 

�سا�سة التلفزيون.

جلنة  الر�سمية,  الدعم  جمموعة 
اأمريكا,  اأن��ق��ذوا  ال�سيا�سي  العمل 
ير�سل من  ال��ت��ي  ال��ت��ربع��ات  جمع 
اأجلها ر�سائل بريد اإلكرتوين اإىل 
اأموال  “ال  ن��ق��راأ  وال��ت��ي  م��وؤي��دي��ه 
فقط,  ب��اال���س��م  “اجلمهوريني  ل��� 
اأر�سلوا تربعاتكم اإىل جلنة العمل 
على  اأم��ري��ك��ا,  اأن���ق���ذوا  ال�سيا�سي 
DonaldJTrump. م���وق���ع 
com. �سنعود اأقوى من اأي وقت 

   هذا من جانب العالقات العامة 
والعالمات التجارية, لكن ترامب 
ال�سيا�سية  احل����ي����اة  ي������رتك  مل 

االأمريكية.
اأوائ������ل م���ار����س, اأخ���ط���ر جلان   يف 
الكربى  الثالث  ال�سيا�سي  العمل 
املجل�س  اجل����م����ه����وري,  ل���ل���ح���زب 
ال�����وط�����ن�����ي االحت��������������ادي, وجل���ن���ة 
الوطنية,  وامل�����س��احل��ة  االإ����س���الح 
وجمل�س االأمن القومي, بالتوقف 

يف  و���س��ورت��ه  ا�سمه  ا�ستخدام  ع��ن 
ر���س��ائ��ل��ه��م وع��ل��ى ال��ب�����س��ائ��ع التي 

يقومون بت�سويقها.
   يف الواقع, متول هذه املنظمات, 
امل�سوؤولني  اخل�سو�س,  وجه  على 
الذين  اجل��م��ه��وري��ني  امل��ن��ت��خ��ب��ني 
����س���وت���وا ����س���ده اأث����ن����اء اإج�������راءات 
ك��ان مو�سوعها يف  ال��ت��ي  االإق��ال��ة 
ال��ك��وجن��ر���س, وه����و االأم�����ر الذي 
وتوا�سل  منهم.  الح��د  يغفره  مل 

و�سائط  من�سة  الإط���الق  يخطط 
ترامب  ُم��ن��ع  ج��دي��دة.  اجتماعية 
ت��وي��رت وف��ي�����س��ب��وك, وترجع  م���ن 
�سعبيته اإىل حد كبري اإىل ح�سوره 
ولكنه  ال�سبكات,  املطلق على هذه 
يتاأخر  ل��ن  بالهزمية.  يعرتف  ال 
اإطالق من�سته قريًبا )يف غ�سون 
وفًقا  اأ���س��ه��ر  ث��الث��ة  اأو  ���س��ه��ري��ن 
مل�ست�ساره جي�سون ميلر(, وينتظر 
كل  يف  ج���ي���ًدا  جن���اًح���ا  حت��ق��ق  اأن 
اإليها  �سين�سم  حيث  االحتماالت, 
ماليني  م��ن  ب��ه  ي�ستهان  ال  ج��زء 

م�سرتكيه.
االآون�����ة  اأط���ل���ق يف     يف االث����ن����اء, 
االخ��������رية م����وق����ًع����ا اإل����ك����رتون����ًي����ا, 
ك����وم, ح��ي��ث ميكن  45 اوف��ي�����س. 
االت�سال به لرتك ر�سالة اأو طلب 
ح�����س��وره حل���دث م���ا, وح��ي��ث يتم 
لتقرير  كاملة  �سفحة  تخ�سي�س 

هجيوغرافيك لرئا�سته. 
“اأطلق  اأن���ه  نعلم  امل��ق��دم��ة,  م��ن    
احل�����رك�����ة ال�������س���ي���ا����س���ي���ة االأك�������رث 
واأزال  ال���ت���اري���خ,  يف  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
��������س�������الالت �����س����ي����ا�����س����ي����ة, وه�������زم 
واأ�سبح  وا���س��ن��ط��ن,  ا�ستبل�سمنت 
حقيقي,  ثانية  درج��ة  مر�سح  اأول 
ينتخب رئي�سا للواليات املتحدة”. 
“هزم عمليا جميع هياكل  اأنه  ثم 
ال�سلطة التي ال تقهر -ال�سيا�سية 
ن�����س��ًرا حا�سًما,  -وان��ت��زع  وامل��ال��ي��ة 
ب���ف���وزه ب���والي���ات مل ي��ف��ز ب��ه��ا اأي 

مر�سح جمهوري لعقود«. 
���س��رد قائمة منجزاته يف  وي��ت��م     
احلديث  ب��ح��ذر  تتجنب  �سل�سلة 
ع��ن وف��ّي��ات كوفيد, وغ���زوة مبنى 
االقت�سادية  واالأزم���ة  الكابيتول, 
اإجرائي  وبالطبع   ,2020 لعام 
اتخاذهما  مت  ال��ل��ذي��ن  امل�����س��اءل��ة 
�سده... ال ميكنه تغيري حقيقته.

   ورغم طرده من �سبكات التوا�سل 
ال�سابق  الرئي�س  فاإن  االجتماعي, 
ل��ي�����س ع��ل��ى و���س��ك االخ��ت��ف��اء من 
بل  االأم��ري��ك��ي,  ال�سيا�سي  امل�سهد 
اإنه ي�سري اإىل اأنه ميكن اأن يرت�سح 

الإعادة انتخابه عام 2024. 
  كما يقول اأحد �سعاراته املف�سلة, 
وناخبيه  وعائلته  ترامب  دونالد 
على قناعة را�سخة باأن “االأف�سل 

مل ياأت بعد«.
مرتجمة, وموؤلفة 

كتاب »لغة تر�مب«.

حزب منق�سم

بداأ ترامب احلركة ال�شيا�شية االأكرث ا�شتثنائية يف التاريخ, واأزال �شالالت �شيا�شية, وهزم اال�شتبل�شمنت
ثار جري�نه �صد �إقامته, خوًفا من �أن يجذب وجوده على مد�ر �لعام عدًد� من غري �ملرغوب فيهم �إىل بامل بيت�س

الرئي�س االأمريكي ال�سابق دونالد ترامب يغادر امل�سرح بعد خطاب اأورالندوالعودة اىل االعمالاالنتقام من اجلمهوريني الذين خذلوه

الرهان على االوفياء من ان�ساره

اإذا مل يكن يخطط لتاأ�شي�س حزب جديد, فاإنه يف املقابل, يخطط الإطالق من�شة و�شائط اجتماعية جديدة

•• الفجر -بريينجري فينوت –ترجمة خرية ال�شيباين
عن  تر�مب  دونالد  تخلي  منذ  �صهرين  من  �أكــر  مّر     
يف  �صنو�ت  �أربــع  بعد  و�صو�صاء.  بخ�صائر  �لرئا�صة 
�ملن�صب, و�لكثري من �لأخطاء �لفادحة, و�لتبّجح �أف�صح 
�ملجال لإد�رة بايدن �لتي كانت هادئة �ىل درجة �أنها 
�لهجرة  م�صاكل  بع�س  با�صتثناء  تقريًبا,  مملة  تبدو 

�ل�صغرية.
للوليات  و�لأربــعــني  �خلام�س  �لرئي�س  �أ�صبح  مــاذ�     
)�حلتمي(  �لذهبي  �لتقاعد  يبدو  كيف  �ملــتــحــدة؟ 

للطامح �ل�صابق �إىل �أن يكون ديكتاتور�؟
   بعد مغادرة �لبيت �لأبي�س بطريقة متكتمة �إىل حد 
عائلة  و�صعت  خلفه,  تن�صيب  مبحطة  �ملرور  ودون  ما, 
تر�مب حقائبها يف جمّمعها �خلا�س يف مار� لغو بولية 

فلوريد�, و�لذي كادو� �ن يطردو� منه تقريًبا.

 بايدن يطوي �شفحة عقوبات ترامب على »اجلنائية الدولية« 
من م�سوؤويل املحكمة, مبا يف ذلك املدعية العامة فاتو بن�سودا يف اأيلول/�سبتمرب 
عن  معلومات  يف  حتقيقا  املحكمة  فتحت  بعدما  بومبيو  موقف  وج��اء  املا�سي. 
جرائم حرب قد يكون ارتكبها ع�سكريون اأمريكيون يف اأفغان�ستان, وكذلك فتح 
اإ�سرائيل  ارتكبتها  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  حتقيق يف جرائم حرب مفرت�سة 
حليفة الواليات املتحدة التي ترف�س �سلطة املحكمة. وقال بايدن اإن “التهديد 
وفر�س عقوبات مالية على املحكمة والعاملني فيها والذين ي�ساعدونها لي�س 
ا�سرتاتيجية منا�سبة اأو فّعالة«. من جهته, اأكد وزير اخلارجية االأمريكي اأنتوين 
وا�سرائيل.  افغان�ستان  ب�ساأن  التحركات  ب�سدة”  “يعار�س  اأن��ه  بيان  يف  بلينكن 
وقال يف بيان “نعتقد مع ذلك اأن خماوفنا ب�ساأن هذه الق�سايا �ستتم معاجلتها 
ب�سكل اأف�سل من خالل م�ساركة مع جميع االأطراف يف عملية املحكمة اجلنائية 
الدولية ولي�س عرب فر�س عقوبات«. واألغى بايدن اأمرا تنفيذيا اأ�سدره ترامب 
ب�ساأن العقوبات ورفع العقوبات التي فر�ست يف 2019 على امل�سوؤول يف املحكمة 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأعلن الرئي�س االأمريكي جو بايدن رفع العقوبات عن املدعية العامة للمحكمة 
اجلنائية الدولية, منهيا بذلك حملة غري م�سبوقة بداأها �سلفه دونالد ترامب 
�سد هذه الهيئة الق�سائية الدولية واأثارت خالفات حادة مع احللفاء االأوروبيني 
معار�سة  ا�ستمرار  نف�سه  الوقت  يف  اأكد  بايدن  لكن  معهم.  اأو�سع  ت�سعى  الذين 
وا�سنطن للتحقيق يف وقائع ن�سبت اإىل “دول غري موقعة” التفاق روما املوؤ�س�س 
للمحكمة التي تتخذ الهاي مقرا لها ورحبت بقرار بايدن. وكانت اإدارة ترامب 
التي اتبعت �سيا�سة خارجية �سيادية واأحادية, اأبدت اأق�سى حدود من عدم الثقة 
يف املحكمة اجلنائية الدولية التي ا�سبحت يف نظرها رمزا ملا تكرهه يف التعددية. 
ثم  بولتون  القومي جون  االأم��ن  ل�سوؤون  ال�سابق  الرئي�س  م�ست�سار  وبدفع من 
اإدارة ترامب عقوبات على عدد  وزير اخلارجية ال�سابق مايك بومبيو, فر�ست 

ملوظفني  تاأ�سريات  منح  وحظر  اأي�سا  مو�سو�سوكو  فاكي�سو  الدولية  اجلنائية 
اآخرين يف املحكمة. و�ستغادر بن�سودا من�سبها يف حزيران/يونيو و�سيحل حملها 
االآن  ال��ذي ميكنه  خ��ان  ك��رمي  الربيطاين  االإن�سان  املدافع عن حقوق  املحامي 
بدء عمله من دون خوف من عقوبات. قالت �سيلفيا فرينانديز دي غورمندي 
)املحكمة اجلنائية  االأ�سا�سي”  االأط��راف يف نظام روما  ال��دول  “رابطة  رئي�سة 
الدولية( اإنها تاأمل يف اأن يكون هذا القرار “اإ�سارة اإىل بداية مرحلة جديدة يف 
التي �سعرت,  واأ�سادت فرن�سا  العقاب«.  االإفالت من  امل�سرتك مكافحة  التزامنا 
كغريها من احللفاء االأوروبيني, باال�ستياء من قرار ترامب, باخلطوة التي قام 
بها بايدن. وقال وزير اخلارجية الفرن�سي جان اإيف لودريان يف بيان اإن القرار 
االأمريكي “خرب �سار جلميع امللتزمني مكافحة االإفالت من العقاب, والتعددية 
والنظام الدويل القائم على �سيادة القانون«. واأ�ساد بلينكن اجلمعة باإ�سالحات 
بينها  من  داخلية  لق�سايا  اأي�سا  لتحقيقات  خ�سعت  التي  املحكمة  يف  م�سجعة 

اأن الواليات املتحدة دعمت مبادرات ق�سائية دولية  اإىل  رواتب الق�ساة. واأ�سار 
حمددة لتاأمني م�ساءلة عن جرائم حرب اأو جرائم �سد االإن�سانية. وقال بلينكن 
“دعمنا ل�سيادة القانون وحتقيق العدالة وامل�ساءلة عن الفظائع اجلماعية  اإن 
وتعزيزها  حمايتها  يتم  املتحدة  للواليات  القومي  لالأمن  مهمة  م�سالح  هي 
من خالل التعامل مع بقية العامل ملواجهة حتديات اليوم وغدا«. اأعلن بلينكن 
اأيام من ا�سطرار االإدارة للرد على دعوى ق�سائية �سد االأمر  هذا القرار قبل 
على  تعمل  التي  املفتوح”  املجتمع  عدالة  “مبادرة  رفعتها  لرتامب  التنفيذي 
املدير  غولد�ستون  جيم�س  ورح���ب  وال��دمي��وق��راط��ي��ة.  االإن�����س��ان  ح��ق��وق  تعزيز 
للواليات  العليا  للمثل  “ا�ستعادة  اأنه  معتربا  بايدن  بقرار  للمبادرة,  التنفيذي 
العقوبات  ا�ستخدام  يف  طويال  تاريخا  املتحدة  “للواليات  اإن  وق��ال  املتحدة«. 
ملعاقبة منتهكي حقوق االإن�سان لكن مل يتم ا�ستخدام هذه االأداة من قبل ملعاقبة 

حمكمة م�ستقلة ت�سعى لتحقيق العدالة ل�سحايا الفظائع«.

ل يكتفي بالتقاط �ل�صور:

ماذا عن املاي�شرتو دونالد ترامب اليوم...؟
يف �صرد قائمة منجز�ته, تفادى ذكر وفّيات كوفيد, وغزوة �لكابيتول, و�لأزمة �لقت�صادية, و�إجر�ء�ت �لعزل؟
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عربي ودويل

•• الفجر –خرية ال�شيباين

    بالن�صبة للعديد من منتقديهم, �إنهم ي�صكلون “ع�صابة 
من  �لأقليات  حلقوق  ب�صر��صة  مناه�صون  �لب�صعني”: 
وللمفو�صية  �لدميقر�طية,  وملبادئ  ومهاجرين,  مثليني 

�لأوروبية. و�صع رئي�س �لوزر�ء �ملجري فيكتور �أوربان, 
ورئي�س  مور�ويكي,  ماتيوز  �لبولندي  �لــوزر�ء  ورئي�س 
لتحالف  �لأ�ص�س  �صالفيني,  ماتيو  �لإيطايل  �لر�بطة 
�صهد  �جــتــمــاع  ــالل  ــايل جــديــد خ ــك ر�دي قـــاري مييني 

�حتفالية كربى يوم �خلمي�س 1 �أبريل, يف بود�ب�صت.
الربملان االوروبي  كتلة جديدة يف االفق

اوربان و�سالفيني مناف�سة �سامتة

اأردوغان يريد ك�شب اأ�شدقاء جدد ب�شلوكه القدمي
موجوداً  االإن��دف��اع  ه��ذا  يكن  ومل  برئي�س«.  تليق  “ال  باأنها  ب��وت��ني,  ف��الدمي��ري 
اأردوغ��ان حاكم البنك  اأق��ال  قبل املوؤمتر بيومني, قبيل منت�سف الليل, عندما 
املركزي )وهو ثالث حاكم تتم اإقالته يف االأعوام الثالثة االأخرية على رغم اأن 
معاهدة  من  ان�سحب  عندما  وكذلك  التدخل(,  هذا  مثل  يكرهون  امل�ستثمرين 

يريد االإحتاد االأوروبي من تركيا البقاء فيها.

»�أ�س 400«
اليوم نف�سه, عندما  االن��دف��اع حا�سراً يف وق��ت الح��ق من  ه��ذا  كذلك, مل يكن 
مع  االأول  االإجتماع  عقب  اأوغلو  غاوي�س  مولود  الرتكي  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 
الرو�سي  اجل��وي  الدفاعي  النظام  �سراء  اإن  بلينكن,  اأنتوين  االأمريكي  نظريه 
نهائياً”. ويكمن القلق االأمريكي حيال تركيا, الع�سو  “اتفاقاً  اإ�س-400 بات 
العالقات  قلب  يف  ال��رو���س��ي,  النظام  ا�ستخدام  م��ن  االأطل�سي,  �سمال  حلف  يف 

•• عوا�شم-وكاالت

ح�سر الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان موؤمتر حزب العدالة والتنمية الذي 
يتزعمه للمرة االأوىل منذ ثالثة اأعوام وزعم اأنه يطرح روؤية جديدة للعامني 
املقبلني. وقال اأمام ح�سد يعد باالآالف, اإن تركيا “�ستزيد عدد اأ�سدقائها وت�سع 
“فاإننا  اأنه ب�سبب املوقع اجلغرايف لرتكيا  م�سيفاً  للعداوات يف املنطقة”,  حداً 
في�سل  الباحث  وكتب  للغرب.  اأو  لل�سرق  �سواء  ظهورنا”  اإدارة  ترف  منلك  ال 
اأنه اإذا كان اأردوغان قد بدا كاأنه يعود بعقارب  اليافعي يف موقع “اآ�سيا تاميز”, 
ال�ساعة اإىل ما قبل عقد من الزمن اإىل ع�سر “�سفر م�ساكل مع اجلريان”, كان 
عليه اأن يظهر ذلك يف االأيام التي �سبقت املوؤمتر, وخ�سو�ساً اأن هذه احلما�سة 
اجلديدة لل�سداقة مل تكن موجودة خالل نهاية عطلة االأ�سبوع املا�سي, عندما 
الرو�سي  الرئي�س  على  بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�س  تعليقات  اأردوغ��ان  و�سف 

التخلي  على  تركيا  ح�ست  اأن  املتحدة  للواليات  و�سبق  اجلانبني.  بني  املتوترة 
لي�س  اأردوغ���ان  يعر�سه  ما  اأن  الكاتب  يرى  املنطلق,  النظام. من هذا  عن هذا 
اأرادت  لو  النربة, ولي�س تغيرياً يف اجلوهر. ذلك الأن��ه, حتى  �سوى تخفيف يف 
تركيا مزيداً من االأ�سدقاء, فاإنها غري راغبة يف تغيري ال�سيا�سات العدائية, التي 
اأفقدتها هوؤالء االأ�سدقاء يف املقام االأول. وخالل اأعوام قليلة, قاد اأردوغان تركيا 
اإىل تبني �سيا�سة خارجية م�ستقلة, متخلياً عن التحالف مع االإحتاد االأوروبي 
اأوروبي,  اأك��رب جي�س  مع  الناتو  الع�سو يف  تركيا,  و�ساغت  املتحدة.  وال��والي��ات 
تفاهماً مع رو�سيا, وتورطت ع�سكرياً يف ال�سوؤون ال�سورية ويف ليبيا واأذربيجان, 
اأهم دولتني يف  اليونان, و�سنت حمالت �سخ�سية على قادة  ا�ستفز جارتها  مما 
ال�سفر  اأملانيا وفرن�سا, وجمدت عالقاتها عند نقطة  االأوروب��ي, وهما  االحت��اد 
مع كٍل من م�سر واململكة العربية ال�سعودية. ولئن كانت نتيجة هذه ال�سيا�سات 
اال�ستقاللية, لكنها يف الوقت نف�سه ت�سببت با�ستياء لدى حلفاء �سابقني, وابتعاد 

عن دول قوية, واأثارت الغ�سب من جمموعات يف الداخل واخلارج.

�أردوغان �مل�صاك�س
ومع ذلك, فاإن اإعادة النظر يف هذه ال�سيا�سات لي�ست خياراً. وذلك عائد ل�سبب 
واحد, وهو اأن اأردوغان هو ذو طبيعة م�ساك�سة وي�ستمتع بالنزاعات ال�سيا�سية, 
العدالة  حل��زب  املخل�سون  يريده  ما  جيدة.  �سيا�سة  القتايل  احلديث  ويعترب 
والتنمية هو اأردوغان املحارب وامل�ساك�س واالآحادي. واأتت مالحظاته الت�ساحلية 
والتنمية,  العدالة  انتخابه زعيماً حلزب  اإع��ادة  بعد  املا�سي,  االأ�سبوع  املقت�سبة 
1428 �سوتاً بينما اقرتع  لي�س مبجرد غالبية فقط, واإمنا مبا ي�سبه اإجماع 
�سده ثالثة فقط. اإذا كان اأردوغان يرغب فعاًل بك�سب ا الأ�سدقاء, يتعني عليه 
التخلي عن ال�سيا�سات العدائية, ومن �ساأن مثل هذه اخلطوة اأن تفقده اأ�سواتاً 

من هوؤالء الذين كانوا موجودين يف القاعة ومن اآخرين غريهم.              

   فورين بولي�شي: رو�شيا وال�شني ت�شتغالن نق�س اللقاحات يف اأوروبا ملد نفوذهما
•• عوا�شم-وكاالت

ال��ع��امل, وم��ع��ه جهود  ي��ت��زاي��د تف�سي ف��ريو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ح��ول  جم����دداً, 
اإم��دادات من اللقاحات.  حكومات الدول االأع�ساء يف االحتاد االأوروب��ي لتاأمني 
املحدد, وهو  الهدف  اإىل  �سي�سل  االأع�ساء  ال��دول  من هذه  اأي��اً  اأن  يبدو  ولكن, 

تلقيح 70 يف املئة من ال�سكان البالغني بحلول نهاية ال�سيف.
االأمريكية,  بولي�سي  “فورين  جملة  موقع  يف  غو�سلينغ  تيم  ال�سحايف  وكتب 
اأنه يف حماولة ال�ستغالل هذا التخبط واحلاجة اإىل تاأمني اجلرعات, وبهدف 
زرع الفرقة بني دول االحتاد االأوروبي, انخرطت رو�سيا وال�سني بديبلوما�سية 
اأكرث  لتزدهر فيه  الديبلوما�سية مكاناً  اللقاحات اخلا�سة بهما. وال جتد هذه 
اأوروبا الو�سطى وال�سرقية. وعانت بع�س دول املنطقة, وبينها اجلمهورية  من 
هذه  العامل  يف  بالفريو�س  االإ�سابات  معدالت  اأ�سواأ  اأحد  و�سلوفاكيا,  الت�سيكية 
على  احل�سول  نظام  عمل  طريقة  ب�سبب  التلقيح  برامج  عرقلة  وم��ع  ال�سنة. 
لقاحي  ال���س��ت��رياد  الفر�سة  ان��ت��ه��زوا  اليائ�سني  ال��ق��ادة  بع�س  ف���اإن  ال��ل��ق��اح��ات, 
موافقة  على  ي��ح��وزا  مل  اللذين  ال�سيني,  و�سينوفارم  الرو�سي  �سبوتنيك-يف 

م�سبقة من وكالة االأدوية االأوروبية. واأثار التاأخر الرو�سي يف طلب موافقة وكالة 
االأدوية االأوروبية, فو�سى و�سط احلكومات االإقليمية. وهذا االأ�سبوع, بات رئي�س 
الوزراء ال�سلوفاكي اإيغور ماتوفيت�س اأول م�سوؤول يف العامل ي�ستقيل على خلفية 
اأوائل  اإ�سترياد كمية من جرعات �سبوتنيك-يف  معاجلته للوباء. وكان قد رّتب 
مار�س )اآذار(, مبا يتناق�س مع القواعد املعمول بها يف دول االحتاد االأوروبي, 
متجاهاًل اعرتا�سات من اأع�ساء حكومته )وقتذاك و�سف وزير خارجيته اإيفان 
كوروك اللقاح الرو�سي باأنه اأداة حلرب هجينة(. وت�سببت ال�سفقة ال�سرية باأزمة 
�سيا�سية ا�ستمرت �سهراً, مما اأ�سفر عن ا�ستقالة 7 وزراء, مبن فيهم ماتوفيت�س, 

الذي ا�ستقال ر�سمياً الثالثاء.
اأوروبا  النا�سئة,  واالإقت�سادات  اله�سة  الدميوقراطية  املوؤ�س�سات  حولت  ولطاملا 
اأن  الو�سطى وال�سرقية حلقة �سعيفة يف �سل�سلة االإحت��اد االأوروب��ي. وعلى رغم 
الدول ال�سغرية يف املنطقة اأبعد ما تكون عن كونها قوى موؤثرة, فاإن ع�سويتها 
لعمليات  �سهلة  اأه��داف��اً  جتعلها  االأطل�سي,  �سمال  وحلف  االأوروب���ي  االحت��اد  يف 
جعل  و�سيوفارم  �سبوتنيك-يف  لقاحي  توفر  ولعل  وال�سيني.  الرو�سي  التاأثري 
بع�س احلكومات تقبل بهما, وخرج بع�س الدول االأخ��رى على قواعد االإحتاد 

املبادرة  ا�ستعادة  بروك�سل من  تتمكن  واإذا مل  اإ�ستريادهما.  اأج��ل  من  االأوروب��ي 
على �سعيد و�سع برنامج التلقيح على م�ساره, ميكن مزيداً من الدول االأع�ساء 
اللقاحني الرو�سي وال�سيني مع تزايد تف�سي العدوى وت�ساعد  اإىل  ياأن يتجه 

ال�سغط ال�سعبي.
االأوروبي  االإحت��اد  كان  اأورو,  تريليون   1.8 بقيمة  للتعايف  موازنة  ر�سد  وبعد 
يعتزم اإثبات قوته من خالل برنامج توزيع اللقاحات, بعد الرد غري الواثق على 
املوجة االأوىل من كورونا يف الربيع املا�سي. وعو�س ذلك, فاإن التوزيع البطيء 

للقاحات ينذر بتكري�س �سعف االإحتاد.
وبدا اللقاحان الرو�سي وال�سيني اأكرث قبواًل, بعدما متكنت املجر التي وافقت 
على اال�ستخدام الطارئ للقاحني يف يناير )كانون الثاين(, من ت�سريع عملية 
وبكني,  مو�سكو  اأورب���ان  فيكتور  املجري  ال���وزراء  رئي�س  غ��ازل  ولطاملا  التلقيح. 
متحدياً االحتاد االأوروبي وحلف �سمال االأطل�سي. وبحلول 28 مار�س )مار�س(, 
كان معدل التلقيح يف االحتاد االأوروب��ي يقرتب من 16 يف املئة, بينما متكنت 

املجر من تلقيح اأكرث من 27 يف املئة من �سعبها.
وقد �ساعد هذا النجاح على زرع الفو�سى يف اجلمهورية الت�سيكية, التي اأم�ست 

وانتهز  اآخ��ر.  بلد  اأي  من  اإ�سابات  معدل  باأعلى  العام  ه��ذا  من  االأوىل  االأ�سهر 
بعيد من  اإىل حد  الفخري  ال�سعبوي موقعه  الت�سيكي ميلو�س زميان  الرئي�س 
اأجل الدفع نحو �سيا�سة اأكرث تقارباً مع رو�سيا وال�سني, وعمد يف اأوائل مار�س 
اإىل الطلب من مو�سكو وبكني اإر�سال لقاحاتهما اإىل اجلمهورية الت�سيكية. وقد 
اأعاقت معار�سة وزير اخلارجية يان بالتني ت�سلم اللقاحني, لكن زميان يزعزع 

حكومة االأقلية بدعوات اإىل التخل�س من بالتني.
وقد اأغرت اللقاحات الرو�سية وال�سينية حكومات اأخرى يف املنطقة. فبعد �سهر 
ال�ستخدام  تخطط  ال  اأنها  كرواتيا  يف  االأدوي���ة  وكالة  اإع��الن  على  فقط  واح��د 
اأط��ل��ق��ت احلكومة  االأوروب���ي���ة,  االأدوي����ة  وك��ال��ة  م��واف��ق��ة  دون  م��ن  �سبوتنيك-يف 
ُتقبل  كرواتيا  جعل  ومما  الرو�سي.  اللقاح  اإ�سترياد  بهدف  مباحثات  الكرواتية 
ا�ستخدامها  جعل  التي  امل��ج��اورة,  ب�سربيا  التقليح  يف  التقدم  هو  الرو�سي  على 
حيث  من  االأوىل  الدولة  واأ�سرتازينيكا,  وفايزر  وال�سينية  الرو�سية  للقاحات 
اللقاحات,  النزاع حول  الوكيل يف  اأوروب��ا. وبعد اتخاذها دور  التلقيح يف  معدل 
الغربي, خلف حدود  البلقان  اأنحاء  اأ�سخا�س من  على  بلغراد جرعات  عر�ست 

االحتاد االأوروبي.

�أوربان, �صالفيني, مور�فيكي:

االحتاد االأوروبي: ال�شعبويون يف حتالف �شوري جديد...؟
ا من خالل ت�صاور منتظم  لن يكون �لتحالف بال�صرورة من خالل جمموعة برملانية جديدة, ميكن �أن مير �أي�صً

ووعدوا اأمام الكامريات باالجتماع 
مرة اأخرى ال�سهر املقبل يف وار�سو 
لتعميق حتالفهم. “اإنها اخلطوة 
مًعا”,  ط��وي��ل  ط��ري��ق  يف  االأوىل 

رحب الزعيم املجري.
هذا  �سياأخذهم  م��دى  اأي  اإىل     
املدوي  ان�سحابه  ب��ع��د  امل�����س��روع؟ 
ال�سعب  حزب  من  املا�سي  ال�سهر 
فيكتور  دع���ا  ال���ق���وي,  االأوروب�������ي 
احلركات  جتتمع  ان  اإىل  اأورب���ان 
راية  حتت  الراديكالية  اليمينية 

جديدة يف بروك�سل. 
حا�سنته,  ه����و  ف���ق���د  ل���ق���د       
القانون  ح�����زب  ي��ن��ت��م��ي  ب��ي��ن��م��ا 
املحافظني  ك��ت��ل��ة  اإىل  وال��ع��دال��ة 
واالإ�����س����الح����ي����ني االأوروب������ي������ني 
اأوروبا(, وتنخرط  )املت�سككني يف 
الهوية  جم��م��وع��ة  يف  ال���راب���ط���ة 
)القوميون(,  وال��دمي��ق��راط��ي��ة 
اآلته  اأخرج  اال ان الزعيم املجري 
 12 ي�سكل  اأن  ميكن  احل��ا���س��ب��ة: 

واأولئك  ع�سًوا من حزبه فيد�س 
املحافظني  ك��ت��ل��ة  يف  امل�����س��ج��ل��ني 
واالإ�����س����الح����ي����ني االأوروب������ي������ني 
والدميقراطية  وال��ه��وي��ة   )62(
برملان  يف  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ق��وة   )75(
ال�سعب  حزب  خلف  �سرتا�سبورغ, 
واأمام  االأوروبي )175 منتخًبا( 
الدميقراطيني  اال����س���رتاك���ي���ني 

)146 منتخبا(.
   لكن يف الوقت احل��ايل, مل يتم 
ملمو�س  ���س��يء  اأي  ع��ن  االإع����الن 
خالل اجتماع العا�سمة املجرية. 

اىل  املنتمية  االأح����زاب  بع�س  اأن 
جمموعة الهوية والدميقراطية, 
الوطني,  امل�������س���ت���وى  ع���ل���ى  ه�����ي, 
يف م��ن��اف�����س��ة م���ع احل���رك���ات التي 
املحافظني  ك��ت��ل��ة  ب��ط��اق��ة  حت��م��ل 
مثل  االأوروب��ي��ني,  واالإ�سالحيني 
والرابطة.   اإيطاليا  دي  فراتلي 
املفو�سية,  م��ن  ن��ف��وره��م��ا  ف��رغ��م 
ف�����اإن ال��ع��ائ��ل��ت��ني ت��ت��ع��ار���س��ان يف 
املتعلقة  املو�سوعات  من  العديد 
وحرية  االأوروب�����ي�����ة,  ب��امل��ي��زان��ي��ة 
اأو التجارة. ويف حماولة  احلركة 

وال تزال هناك عقبات كثرية اأمام 
ت�سكيل جمموعة جديدة. اأولها؟ 
اأوربان نف�سه, ونرج�سيته املعلنة. 
املجموعة,  ه�����ذه  ول�������دت  “اإذا 
اإنها  ال���ق���ول  ح��ي��ن��ه��ا  ف�����س��ي��م��ك��ن��ه 
و�سيكون  م��ب��ادرت��ه  بف�سل  قامت 
كان  وان  حتى  الطبيعي,  زعيمها 
مي��ل��ك ال��ع��دد االأق����ل م��ن النواب 
باالثنني  م���ق���ارن���ة  االأوروب�����ي�����ني 
يعترب بيوتر بورا�س,  االآخرين”, 
للمجل�س  وار����س���و  م��ك��ت��ب  م��دي��ر 
الدولية.  ل��ل��ع��الق��ات  االأوروب�������ي 

اليمني, جيورجيا ميلوين وحزب 
فراتلي دي اإيطاليا ».

   اأخرًيا, لالأمل يف تاأ�سي�س الكتلة 
الثانية يف الربملان االأوروبي, من 
اتفاق  اإىل  ال��ت��و���س��ل  ال�����س��روري 
للفرن�سية  الوطني,  التجمع  مع 
م���اري���ن ل���وب���ان )21 ع�����س��ًوا يف 
ال���ربمل���ان االأوروب����������ي(.    مل تتم 
دعوتها اإىل بوداب�ست, وحتى االآن 
حزب  الرو�سي  ه��واه��ا  يعجب  مل 

القانون والعدالة البولندي.
اإىل ذلك,  ي�����س��اف  اأن  وي��ج��ب      

ابتالع�ه  ي�������س���ع���ب  م��وق�����������������������ف 
القانون  ح��������������������زب  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
املركز  يفقد  قد  ال��ذي  والعدالة, 
امل���ه���ي���م���ن ال�����������ذي ي��ت��م��ت��ع ب����ه يف 
واالإ�سالحيني  املحافظني  كتلة 

االأوروبيني.

رو�صيا نقطة توتر
اإع����ج����اب ماتيو  اآخ������ر:  م������اأزق     
بوتني.  ب���ف���الدمي���ري  ���س��ال��ف��ي��ن��ي 
امل�ساعر  عن  الدفاع  ال�سعب  من 
ال���رو����س���ي���ة يف ب���ول���ن���دا, ح��ي��ث ال 
تزال ذكرى اال�ستعمار القي�سري 
وفر�س ال�سيوعية موؤملة يف وجدان 
ال��راأي العام. ناهيك عن الكارثة 
الرو�سية,  االأرا����س���ي  يف  اجل��وي��ة 
التواأم  ال�سقيق  بحياة  اأودت  التي 
والعدالة  ال��ق��ان��ون  ح��زب  لزعيم 
ك��ات�����س��ي��ن�����س��ك��ي عام  ي���ارو����س���الف 

.2010
بيوتر  ي�سري  ال�سياق,  ه��ذا     ويف 
ر�سمًيا  “حتالًفا  اأن  اإىل  ب��ورا���س, 
مع  والعدالة  القانون  ح��زب  بني 
ال��راب��ط��ة ي��ه��دد ب��اإع��ط��اء ذخرية 

للمعار�سة”.
 عالوة على ذلك, انتقد الرئي�س 
ال�سعب  حل��������زب  ال�����ب�����ول�����ن�����دي 

االأوروب������ي, دون���ال���د ت��ا���س��ك, على 
�سيا�سية  “كتلة  ت�سكيل  ت��وي��رت, 
موالية لبوتني” يف بوداب�ست, يف 
نف�س اللحظة التي “ت�ستنفر فيها 

رو�سيا قواتها حول اأوكرانيا«.
   من جانبه, فاإن ماتيو �سالفيني, 
رئي�س  ي�����س��ب��ح  اأن  ع��ل��ى  امل�����س��م��م 
ال����وزراء االإي��ط��ايل ال��ق��ادم, لديه 
م�����س��ل��ح��ة يف اإب���ق���اء ال��ع��دي��د من 

اخليارات مفتوحة.
بوداب�ست,  يف  م��رن��ا  ب����دا  ف��ل��ئ��ن   
فيمكنه مع ذلك اختيار االن�سمام 
االأوروب��������ي,  ال�����س��ع��ب  ح����زب  اإىل 
عام  معه  ات�ساالت  اأقيمت  ال��ذي 

.2020
موقف  يف  ن��ف�����س��ه  “يجد  ان����ه     
ت�سارك  الرابطة  الأن  متناق�س, 
دراغ��ي وحتتاج  يف حكومة ماريو 
اإىل �سرعية اأوروبية معينة للفوز 
ي�سري  امل��ق��ب��ل��ة,  االن���ت���خ���اب���ات  يف 
اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية جيوفاين 
اأور���س��ي��ن��ا, م��ن ج��ام��ع��ة ل��وي�����س يف 

روما. 
يريد  ال  ال������وق������ت,  ن���ف�������س  ويف 
ج�����زًء من  ي����رتك  اأن  ���س��ال��ف��ي��ن��ي 
لربوك�سل  املناه�سني  الناخبني 
اأق�سى  يف  مناف�سه  ن��ح��و  ي��ن��زل��ق 

لتوحيدهم يف ربيع عام 2019, 
امل�ست�سار  ب���ان���ون,  ���س��ت��ي��ف  ك�����س��ر 
ال�سابق للرئي�س االأمريكي دونالد 

ترامب, اأ�سنانه.
ُي��ظ��ه��ر ف��ي��د���س والرابطة     »ق���د 
وحزب القانون والعدالة رغبتهم 
ال�سيا�سي  االأف����ق  ر���س��م  اإع����ادة  يف 
االأوروب����ي, وم��ع ذل��ك يحتفظون 
يلخ�س  ك��م��ا  متباينة,  مب�سالح 
الباحث  ه���ي���ج���ي���دو����س,  دان����ي����ال 
مار�سال  ����س���ن���دوق  يف  امل�������س���ارك 
التحالف  ي���ك���ون  ل����ن  االأمل���������اين, 
جمموعة  خ��الل  م��ن  بال�سرورة 
مير  اأن  ميكن  ج��دي��دة,  برملانية 
منتظم  تن�سيق  خ��الل  من  ا  اأي�سً
لالجتماعات “. ومع ذلك, لي�س 
متاأكًدا من اأن هذا ير�سي متاًما 
ين�سّب  ال����ذي  اأورب�������ان,  ف��ي��ك��ت��ور 
جديد  بيت  اإي��ج��اد  على  اهتمامه 

لنوابه االأوروبيني.
عن لك�صربي�س

امل�شـروع يقـوده فيكتور املجـري,
 لكن زعامتـه ت�شطـدم بجـدار بولندي

العوائق اأمام تاأ�شي�س جمموعة ميينية 
راديكاليـة جديـدة, ال تـزال عديدة

القانون  وحزب  والرابطة  فيد�س  ُيظهر  قد 
والعدالة رغبتهم يف اإعادة ر�شم االأفق ال�شيا�شي 
متباينة م�شاحلهم  تظل  لكن  ـــي,  االأوروب

رئي�س الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي  احلاجز الرو�سيهل تلتحق مارين لوبان؟
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اأم�س  متاأخر  وق��ت  يف  للتطعيم  االأ�سرتالية  اال�ست�سارية 
اأ�سرتا  م��ن  امل��وق��ف  ملناق�سة  اأم�����س  و�سباح  اجلمعة  االأول 

زينيكا.
وق����ال م��اي��ك��ل ك��ي��د ن��ائ��ب ك��ب��ري امل�����س��وؤول��ني ال��ط��ب��ي��ني يف 
“مل  اليوم  ظهر  بعد  تلفزيونية  ت�سريحات  يف  اأ�سرتاليا 
الفنية  امل��ج��م��وع��ة  م��ن  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  ن�سائح  نتلق 
اال�ست�سارية االأ�سرتالية للتطعيم اأو اإدارة ال�سلع العالجية 

بوقف طرح لقاح اأ�سرتا زينيكا يف اأ�سرتاليا«.
“ما زالت خماطر االأعرا�س اجلانبية اخلطرية  واأ�ساف 
هو  وه��ذا  االأول��وي��ة  لها  ال�سالمة  لكن  للغاية  منخف�سة 
االأ�سرتالية  اال�ست�سارية  الفنية  املجموعة  اأن  يف  ال�سبب 

 •• ملبورن-رويرتز

اأ�سرتاليا  اإن  ال�����س��ب��ت  اأم�������س  ���س��ح��ي��ون  م�����س��وؤول��ون  ق���ال 
اأ�سرتا زينيكا, وذلك  بلقاح  �ستوا�سل برناجمها للتطعيم 
�سالمة  ب�����س��اأن  القلق  دم���وي  ح��ال��ة جتلط  اأث����ارت  اأن  بعد 

اللقاح.
ودخل رجل يبلغ من العمر 44 عاما م�ست�سفى يف ملبورن 
وك��ان يعاين من  زينيكا  اأ���س��رتا  لقاح  تلقيه  اأي��ام من  بعد 
العادي  التدفق  متنع  حالة  وه��ي  ال���دم,  يف  �سديد  جتلط 

عرب الدورة الدموية.
الفنية  املجموعة  م��ع  العالجية  ال�سلع  اإدارة  واجتمعت 

فيما  العمل  توا�سالن  العالجية  ال�سلع  واإدارة  للتطعيم 
�ست�سدر  اأخ��رى  اإ�سعارات  اأن  م�سيفا  االأمر”  بهذا  يتعلق 
هذا االأ�سبوع. ويوم اخلمي�س ر�سدت بريطانيا 30 حالة 
باللقاح يف حني قل�ست  التطعيم  بعد  ن��ادر  دم��وي  جتلط 
ا�ستخدام  واإ�سبانيا,  واأملانيا  وفرن�سا  كندا  منها  دول,  عدة 

اللقاح بعد تقارير مماثلة.
عددهم  البالغ  لل�سكان  تطعيم  حملة  اأ�سرتاليا  واأطلقت 
25 مليون ن�سمة يف فرباير �سباط, ومن املتوقع اأن يتلقى 
معظمهم اللقاح الذي ابتكرته جامعة اأوك�سفورد بالتعاون 
مليون   50 اإن��ت��اج  يجري  بينما  زينيكا  اأ���س��رتا  �سركة  مع 

جرعة من اللقاح حمليا.

األف حجر يف بوداب�شت تكرميا ل�شحايا كوفيد-19   20  
•• بوداب�شت-اأ ف ب

ُر�سف اأكرث من ع�سرين األف حجر يف العا�سمة املجرية بوداب�ست تكرميا لذكرى �سحايا جائحة كوفيد-19, فيما 
ي�سجل البلد الواقع يف اأوروبا الو�سطى وفيات قيا�سية حاليا بفريو�س كورونا.

وكتب احلزب املعار�س �ساحب املبادرة عرب �سفحته على في�سبوك “اأكرث من 20 األف �سخ�س من مواطنينا ذهبوا 
�سحية الوباء وهذه ماأ�ساة �سخ�سية وعائلية واأي�سا وطنية«.

وت�سجل املجر التي يقطنها 9,8 ماليني ن�سمة, اأعلى معدل وفيات يف العامل مع 33 وفاة لكل مئة األف ن�سمة منذ 
14 يوما.

وُر�سفت االأحجار مع ربطها ب�سريط قما�سي رفيع باألوان العلم املجري, يف جزيرة مارغريت يف قلب بوداب�ست, يف 
وهو ت�سكيل �سعبي نا�سئ. خطوة قام بها حزب “العامل اجلديد”, 

وُدّون على كل حجر �سن �سخ�س تويف ورقم تعريفي. و�ست�ساف اأحجار جديدة مع تطور اجلائحة. و�سهدت مدن 
اأخرى مبادرات م�سابهة بينها براغ ولندن.

 اأ�شرتاليا توا�شل التطعيم بـ »اأ�شرتا زينيكا« رغم حالة جتلط 

•• باري�س-اأ ف ب

ل “يف هذه املرحلة”  اأكدت احلكومة الفرن�سية اأنها ُتف�سّ
يف  واملحلية  االإقليمية  االنتخابات  موعد  على  االإبقاء 

ي��اأت��ي قبل  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و, يف موقف 
ال�سيا�سية  االأح�������زاب  م���ع  ال��ت�����س��اور 
النواب,  جمل�س  يف  االم���ر  ومناق�سة 
الربملان  اإىل  اأر����س���ل  ت��ق��ري��ر  بح�سب 
ف��ران�����س بر�س  وك��ال��ة  واط��ل��ع��ت عليه 
اجلمعة. وقال التقرير اإن “احلكومة 
ترى اأن جلنة العلماء ال تو�سي ب�سكل 
االنتخابات  بتاأجيل  و�سريح  وا���س��ح 
و20   13 يف  ال����ي����ه����ا  دع�������ي  ال����ت����ي 
املرحلة,  ه���ذه  ويف  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و. 
فاإن �سيناريو االإبقاء على االنتخابات 
املواعيد املحددة هو الذي تف�سله  يف 
احل����ك����وم����ة«. وت����ق����ول احل���ك���وم���ة اإن 
االإج��راءات اجلديدة املتخذة ملكافحة 
الرئي�س  اأعلنها  وال��ت��ي  كوفيد-19 

تلك  وك��ذل��ك  االأرب���ع���اء  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي 
لها  “يكون  اأن  يفرت�س  التطعيم”  بت�سريع  “املتعلقة 
ا�ستحقاق  بحلول  ال�سحي  الو�سع  حت�سني  على  تاأثري 

••اأنقرة-وكاالت

املوايل لالأكراد واحلقوقي, عمر  ال�سيا�سي  اأ�سرة  حثت 
واأع�ساء حزبيون من زمالئه  اأوغلو  ف��اروق جرجريل 

ال�سلطات الرتكية ال�سبت على الك�سف 
م�ست�سفى  م��ن  نقله  بعد  مكانه,  ع��ن 
حرا�سة.  حت��ت  اأن��ق��رة,  العا�سمة,  يف 
املوايل لالأكراد  ال�سيا�سي  اأ�سرة  حثت 
واحل��ق��وق��ي, ع��م��ر ف����اروق جرجريل 
زمالئه  من  حزبيون  واأع�ساء  اأوغلو 
ال�سبت  ال���ي���وم  ال��رتك��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 
ع��ل��ى ال��ك�����س��ف ع��ن م��ك��ان��ه, ب��ع��د نقله 
اأنقرة,  العا�سمة,  يف  م�ست�سفى  م��ن 
حت��ت ح��را���س��ة. وك���ان ق��د مت اعتقال 
ج��رج��ريل اأوغ��ل��و وه���و م�����س��رع �سابق 
الدميقراطي”  “ال�سعوب  ب���ح���زب 
�سدور  اجل��م��ع��ة,ب��ع��د  اأم�������س  م�����س��اء 
لعالقته  بال�سجن  �سده  نهائي  حكم 
ار�ساله لفرتة ق�سرية  باالإرهاب ومت 

ل�سجن “�سينكان”, طبقا ملا ذكره احلزب.
اإىل وحدة  وبعد ذلك بوقت ق�سري, مت نقل جرجريل 
العناية املركزة, حيث ظهرت عليه اأعرا�س اأزمة قلبية, 

�سهر ح��زي��ران/ي��ون��ي��و«. ول��ك��ن م��ن اج��ل االب��ق��اء على 
“من  موعد هذه االنتخابات, ت�سدد احلكومة على انه 
ال�سروري التاأكد من اأن جميع ال�سروط التي �ساغتها 
التنفيذية  لل�سلطة  امل�سورة  تقدم  )التي  العلماء  جلنة 
اأثناء االأزمة ال�سحية( يجب اأن تكون 
با�سم  امل��ت��ح��دث  وق�����ال  حم���رتم���ة«. 
ات���ال ل�سحيفة  غ��اب��ري��ي��ل  احل��ك��وم��ة 
اأحال  ال��وزراء  “رئي�س  اإن  فيغارو  لو 
ال�سيا�سية,  الت�سكيالت  اإىل  التقرير 
قبل  م��وق��ف��ه��ا  ت��ع��ط��ي  اأن  وع��ل��ي��ه��ا 
ذلك  وب��ع��د  امل��ق��ب��ل.  م�����س��اء اخلمي�س 
الربملان,  يف  مناق�سة  هناك  �ستكون 
اب���ت���داء م��ن االأ���س��ب��وع املقبل«.  رمب���ا 
تعي�س  ال��ت��ي  “الدولة  ان  واأ����س���اف 
ميكن  وال  تعمل  دمي��وق��راط��ي��ة  ه��ي 
)اإجراء(  يعني  وه��ذا  بها.  الت�سحية 
حقيقية  ومناق�سات  حقيقية  حملة 
ج��ي��دة«. وحتى  وت�سويت يف ظ��روف 
االآن قالت جميع االأحزاب ال�سيا�سية 
تقريًبا اإنها توؤيد فكرة اأن جُترى يف حزيران/يونيو هذه 
االنتخابات املحلية التي كان ا�سال من املقرر اإجراوؤها 

يف اذار/مار�س واأرجئت ب�سبب االأزمة ال�سحية.

طبقا ملا ذكره ابنه, �سالح لوكالة االأنباء االأملانية )د.ب.اأ( 
باحلاجة  جرجريل  ن�سحوا  االأطباء  اأن  وتابع  هاتفيا. 
جرجريل  �سالح  وق��ال  الدموية.  االأوعية  ت�سوير  اإىل 
وال���دي م��ن ال��ب��اب اخللفي وو���س��ع��وه يف  اأخ���ذوا  “لقد 
ح��اف��ل��ة ���س��غ��رية ب����دون ���س��اب��ق اإن�����ذار. 
نفرت�س اأنه اأعيد اإىل ال�سجن«. ومل 
جانب  م��ن  ف���وري  تعليق  اأي  ي�سدر 
احلكومة. وزعم �سالح جرجريل اأن 
يزعم  بعدما  ت��ده��ورت  وال���دة  �سحة 
من �سرب رجال ال�سرطة له, عندما 

مت اعتقاله اأوال.
اأظهر  اأول��ي��ا  طبيا  تقريرا  اأن  وت��اب��ع 
واجل�����زء  وال�������ده  ذراع  يف  اإ�����س����اب����ات 

اخللفي من رقبته.
وك���ان امل��دع��ي ال��ع��ام  ق��د اأق���ام دعوى 
“ال�سعوب  ح������زب  حل����ل  ق�������س���ائ���ي���ة 
ل����الأك����راد,  امل������وايل  الدميقراطي” 
مم��ا اأث����ار ان��ت��ق��ادات دول���ي���ة. وجاءت 
قرار  اأع��ق��اب  يف  الق�سائية  ال��دع��وى 
“ال�سعوب  النائب الربملاين من حزب  برملاين بتجريد 
املوؤيد   , اأوغ��ل��و  ج��رج��ريل  ف���اروق  الدميقراطي” عمر 

لالأكراد, من مقعده.

فرن�شا تف�شل االإبقاء على موعد االنتخابات  اأ�شرة �شيا�شي تركي معتقل موال لالأكراد جتهل مكان احتجازه

•• جنيف-اأ ف ب

الذين  الدوليون  اخل��رباء  يعر�س 
يف  للتحقيق  م��وؤخ��را  ال�سني  زاروا 
من�ساأ وباء كوفيد-19, بالتف�سيل 
ا�ستنتاجاتهم  ال���ث���الث���اء  اأم���������س 
من  الفريو�س  انتقال  ترجح  التي 
االإن�سان  اإىل  احل���ي���واين  م�����س��دره 
عرب حيوان و�سيط مل يتم حتديده 

حتى االآن.
خلرباء  امل�سرتك  التقرير  و���س��در 
وال�سني  الدولية  ال�سحة  منظمة 
لتق�سي  مبهمة  البعثة  ق��ي��ام  بعد 
كورونا  ف���ريو����س  ان��ت��ق��ال  م�����س��در 
اإىل االإن�سان, تعترب بالغة االأهمية 
ملحاولة الت�سدي ب�سكل اأف�سل الأي 

وباء حمتمل يف امل�ستقبل.
كانون   14 ب����ني  امل���ه���م���ة  وج������رت 
�سباط/فرباير,  و9  الثاين/يناير 
و���س��ت��ع��ر���س ن��ت��ائ��ج��ه��ا ال��ث��الث��اء يف 
جنيف خالل موؤمتر �سحايف عرب 
ت   14,00 ال�ساعة  يف  االإن��رتن��ت 
الذي  التقرير  غ. وبح�سب عنا�سر 
على  بر�س  فران�س  وك��ال��ة  ح�سلت 
ن�سخة عنه االثنني, يعترب اخلرباء 
الفريو�س  ان���ت���ق���ال  ف��ر���س��ي��ة  اأن 
االإن�����س��ان ع��رب ح��ي��وان و�سيط  اإىل 
جدا”,  حم��ت��م��ل��ة  اإىل  “حمتملة 
لفر�سية  تام”  “ا�ستبعاد  مقابل 
ت�سّرب الفريو�س من خمترب جراء 

حادث.
ويرجح التقرير الفر�سية ال�سائعة 
باأن الفريو�س انتقل ب�سكل طبيعي 
اأو اخلزان  امل�سدر  يعد  من حيوان 
عرب  اخلفافي�س,  االأرج���ح  على  هو 
يتم حتديده حتى  اآخ��ر مل  حيوان 
االآن. ومن بني احليوانات الو�سيطة 

•• جنيف-اأ ف ب

الذين  ال���دول���ي���ون  ي��ع��ر���س اخل�����رباء 
ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف  م���وؤخ���را  ال�����س��ني  زاروا 
بالتف�سيل  كوفيد-19,  وب���اء  من�ساأ 
اأم�����س ال��ث��الث��اء ا���س��ت��ن��ت��اج��ات��ه��م التي 
م�سدره  من  الفريو�س  انتقال  ترجح 
االإن�����س��ان ع��رب حيوان  اإىل  احل��ي��واين 

و�سيط مل يتم حتديده حتى االآن.
و����س���در ال��ت��ق��ري��ر امل�������س���رتك خل���رباء 
منظمة ال�سحة الدولية وال�سني بعد 
م�سدر  لتق�سي  مبهمة  البعثة  ق��ي��ام 
االإن�سان,  اإىل  كورونا  فريو�س  انتقال 
تعترب بالغة االأهمية ملحاولة الت�سدي 
ب�����س��ك��ل اأف�����س��ل الأي وب����اء حم��ت��م��ل يف 

امل�ستقبل.
وجرت املهمة بني 14 كانون الثاين/

و�ستعر�س  �سباط/فرباير,  و9  يناير 
ن��ت��ائ��ج��ه��ا ال��ث��الث��اء يف ج��ن��ي��ف خالل 
م���وؤمت���ر ���س��ح��ايف ع���رب االإن����رتن����ت يف 
وبح�سب  غ.  ت   14,00 ال�������س���اع���ة 
وكالة  ح�سلت  ال��ذي  التقرير  عنا�سر 
فران�س بر�س على ن�سخة عنه االثنني, 
انتقال  ف��ر���س��ي��ة  اأن  اخل�����رباء  ي��ع��ت��رب 
االإن�����س��ان ع��رب حيوان  اإىل  ال��ف��ريو���س 
و�سيط “حمتملة اإىل حمتملة جدا”, 
مقابل “ا�ستبعاد تام” لفر�سية ت�سّرب 

الفريو�س من خمترب جراء حادث.
ال�سائعة  الفر�سية  التقرير  وي��رج��ح 
باأن الفريو�س انتقل ب�سكل طبيعي من 

“املحظوظني يفّوتون وجبة طعام, 
يف حني اأن االآخرين ي�سطرون اإىل 

النوم مبعدة فارغة«.
اأع���ل���ن  امل����ت����ح����دة,  ال������والي������ات  ويف 
الرئي�س جو بايدن االإثنني ت�سريع 
الوقت  يف  حم���ذرا  التلقيح,  حملة 
االنت�سار  عن  بعيدون  “اإننا  نف�سه 
كوفيد-19”.  ����س���د  احل������رب  يف 
وقت  االآن  ال��وق��ت  “لي�س  واأ���س��اف 

االحتفاالت, ال ت�ست�سلموا االآن«.
وي����در�����س االحت������اد االأوروب���������ي من 
ج���ه���ت���ه اإم���ك���ان���ي���ة اع���ت���م���اد ج����واز 
حيز  ي��دخ��ل  اأوروب�����ي  �سحي  �سفر 
هدفه  حزيران/يونيو,  يف  التنفيذ 
مع  االأوروب����ي����ني  ت��ن��ق��الت  ت�سهيل 
اإىل  ي�سري  اإذ  ال�سيف,  مو�سم  ب��دء 
اأو  اللقاح �سد كوفيد-19  تلقيهم 
االإ�سابة  ك�سف  الختبار  خ�سوعهم 
اإ�سابتهم  بعد  مناعة  اكت�سابهم  اأو 

بالفريو�س.
اأوروب������ا  ت��ت��ل��ق��ى  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
ني�سان/اأبريل   19 م���ن  اع��ت��ب��ارا 
اأند  جون�سون  ل��ق��اح  �سحنات  اأوىل 

جون�سون االأمريكي.
ويف الطرف االآخر من بحر املان�س, 
ا���س��ت��ع��ادت اإن��ك��ل��رتا االث��ن��ني بع�س 
ولقاء  الغولف  لعب  مثل  احلريات 
اأ�سدقاء يف منتزه لتناول كوب من 
ت�سلها  اأن  تخ�سى  لكنها  ال�����س��اي, 
موجة االإ�سابات التي جتتاح اأوروبا 

حاليا.
وب��ع��د 15 ���س��ه��را م��ن ر���س��د اأوىل 
ووهان  يف  بكوفيد-19  االإ�سابات 
يقل  ال  مبا  ال��وب��اء  اأودى  بال�سني, 
وفق  ���س��خ�����س  م��ل��ي��ون   2,78 ع���ن 
فران�س  وك��ال��ة  و�سعتها  ح�سيلة 

بر�س االثنني.

الرئي�س  اأعلن  املتحدة,  ال��والي��ات  ويف 
ج���و ب���اي���دن االإث����ن����ني ت�����س��ري��ع حملة 
التلقيح, حمذرا يف الوقت نف�سه “اإننا 
بعيدون عن االنت�سار يف احلرب �سد 
“لي�س الوقت  واأ�ساف  كوفيد-19”. 
ت�ست�سلموا  ال  االحتفاالت,  وق��ت  االآن 
االآن«. ويدر�س االحت��اد االأوروب��ي من 
ج��ه��ت��ه اإم��ك��ان��ي��ة اع��ت��م��اد ج����واز �سفر 
التنفيذ  ح��ي��ز  ي��دخ��ل  اأوروب�����ي  �سحي 
ت�سهيل  ه��دف��ه  ح���زي���ران/ي���ون���ي���و,  يف 
ت��ن��ق��الت االأوروب���ي���ني م��ع ب���دء مو�سم 
اللقاح  تلقيهم  اإىل  ي�سري  اإذ  ال�سيف, 
�سد كوفيد-19 اأو خ�سوعهم الختبار 
ك�سف االإ�سابة اأو اكت�سابهم مناعة بعد 

اإ�سابتهم بالفريو�س.
اأوروب���������ا  ت���ت���ل���ق���ى  اأن  امل����ت����وق����ع  وم������ن 
اأوىل  ني�سان/اأبريل   19 من  اعتبارا 
جون�سون  اأند  جون�سون  لقاح  �سحنات 
االأم���ريك���ي. ويف ال��ط��رف االآخ����ر من 
بحر املان�س, ا�ستعادت اإنكلرتا االثنني 
ل��ع��ب الغولف  ب��ع�����س احل���ري���ات م��ث��ل 
لتناول كوب  اأ�سدقاء يف منتزه  ولقاء 
ت�سلها  اأن  تخ�سى  لكنها  ال�ساي,  م��ن 
اأوروبا  جتتاح  التي  االإ���س��اب��ات  موجة 

حاليا.
اأوىل  ر����س���د  م����ن  ����س���ه���را   15 وب���ع���د 
ووه���ان  يف  بكوفيد-19  االإ����س���اب���ات 
اأودى الوباء مبا ال يقل عن  بال�سني, 
ح�سيلة  وف��ق  �سخ�س  مليون   2,78

و�سعتها وكالة فران�س بر�س االثنني.

االأماكن,  م��ن  ال��ع��دي��د  “يف  وت��اب��ع 
بني  امل�����س��اواة  ف��ك��رة  حتى  تعر�ست 
ل��ه��ج��وم. القوانني  ال��رج��ل وامل����راأة 
وال���ع���ن���ف حيال  ع�����ادت  ال��رج��ع��ي��ة 

الن�ساء يزداد«.
ويف زميبابوي, اأدت القيود املفرو�سة 
كورونا  فريو�س  انت�سار  من  للحد 
البالد  م��دن  يف  اجل���وع  تفاقم  اإىل 
ح���ي���ث ب�����ات م����ا ال ي���ق���ل ع����ن 2,4 
لتلبية  ي��ج��ه��دون  �سخ�س  م��ل��ي��ون 
حاجاتهم الغذائية االأ�سا�سية, على 

ما حذرت االأمم املتحدة االإثنني.
االأغذية  ب��رن��ام��ج  م��دي��رة  وق��ال��ت 
االإفريقية  ال��دول��ة  ه��ذه  يف  العاملي 
اإن  اإردمل������ان  فران�سي�سكا  ال��ف��ق��رية 

امل�ستبه بها الهّر واالأرنب واملنك, اأو 
حتى البانغولني اأو النم�س.

االنتقال  اأن  راأوا  اخل��رباء  اأن  غري 
م���ن احليوان  ل��ل��ف��ريو���س  امل��ب��ا���س��ر 
اإىل  “ممكنة  االإن�سان  اإىل  اخل��زان 
ي�ستبعدوا  اأن  من غري  مرجحة”, 
اللحوم  ع����رب  االن����ت����ق����ال  ن���ظ���ري���ة 
التي  ال���ن���ظ���ري���ة  وه�����ي  امل����ج����ّل����دة, 
هذا  اأن  معتربين  بكني,  ترّجحها 

ال�سيناريو “ممكن«.
مبوا�سلة  ال����ت����ق����ري����ر  وي����و�����س����ي 
ال������درا�������س������ات ع����ل����ى ق�����اع�����دة ه����ذه 
يف  وي�ستبعد  ال��ث��الث,  الفر�سيات 
الفريو�س  يكون  اأن  اإم��ك��ان  املقابل 
االإن�سان جراء حادث يف  اإىل  انتقل 

بينيريا.
وجاء يف املقال اأنه يف وقت “ي�ستغل 
�سعفنا  ن����ق����اط  )كوفيد-19( 
م��ث��ل هذا  ف����اإن   ... وان��ق�����س��ام��ات��ن��ا 
االلتزام اجلماعي املتجدد �سي�سكل 
اال�ستعدادات  لتعزيز  حمطة هامة 
امل�ستويات  اأع���ل���ى  ع��ل��ى  ل��ل��ج��وائ��ح 

ال�سيا�سية«.
امل����ع����اه����دة  اأن  ال����ن���������س  وت������اب������ع 
اأكرب  حتمل  اإىل  تقود  اأن  “ينبغي 
واإىل  م��ت��ب��ادل  ب�سكل  للم�سوؤولية 
واإىل  للم�سوؤوليات”  ت���ق���ا����س���م 
“ت�سجيع ال�سفافية والتعاون داخل 
اإىل  ال��دع��وة  م��ع  الدويل”  النظام 
من كوفيد- “ا�ستخال�س العرب” 

املدين  امل��ج��ت��م��ع  م���ع  وال��ع��م��ل   19
والقطاع اخلا�س.

الكفاح  يتوا�سل  االأث��ن��اء,  ه��ذه  ويف 
اأن���ح���اء العامل  ي����وم يف ج��م��ي��ع  ك���ل 
�سعيا الحتواء انت�سار الوباء واحلد 
م��ن وط��اأت��ه امل��اأ���س��اوي��ة اأح��ي��ان��ا على 

املواطنني.
وق��ال االأم��ني العام ل��الأمم املتحدة 
اأن���ط���ون���ي���و غ���وت���ريي�������س االث���ن���ني 
للم�ساواة  خم�����س�����س  ل��ق��اء  خ���الل 
“الهزات  اإن  وامل������راأة  ال���رج���ل  ب���ني 
كوفيد-19  جائحة  ع��ن  الناجمة 
الن�ساء  م���الي���ني  ح���ي���اة  ح��ط��م��ت 
من  الكثري  على  وق�ست  والفتيات 

مكت�سباتنا«.

خمترب.
ملنظمة  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر  و������س�����رح 
اأدهانوم  تيدرو�س  العاملية  ال�سحة 
غ��ي��ربي��ي�����س��و���س االث���ن���ني اأن�����ه مع 
“جميع  ال���ت���ق���ري���ر  ه�����ذا  �����س����دور 
على  م����ط����روح����ة  االف�����رتا������س�����ات 
الطاولة وت�ستحق درا�سات اإ�سافية 

و�ساملة«.
ورئي�س  غ��ي��ربي��ي�����س��و���س  وي��ع��ر���س 
���س��ارل مي�سال  االأوروب������ي  امل��ج��ل�����س 
دولية  “اتفاقية  م�سودة  الثالثاء 
مبواجهة  ت�سمح  اجلوائح”  ح��ول 
�ستطراأ  ال��ت��ي  ال�����س��ح��ي��ة  االأزم������ات 

حتما يف امل�ستقبل ب�سكل اأف�سل.
وكتب قادة حوايل ع�سرين دولة يف 

مقالة م�سرتكة ت�سدر الثالثاء يف 
عدد من ال�سحف الدولية “�ستكون 
هناك جوائح اأخرى وحاالت �سحية 
ط��ارئ��ة اأخ���رى وا���س��ع��ة ال��ن��ط��اق. ال 
هيئة  الأي  وال  حكومة  الأي  ميكن 
متعددة االأطراف اأن تواجه وحدها 

هذا اخلطر«.
الرئي�س  امل����ق����ال  م���وق���ع���ي  وب������ني 
ال���ف���رن�������س���ي اإمي����ان����وي����ل م����اك����رون 
اأنغيال مريكل  االأملانية  وامل�ست�سارة 
ورئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س 
اجلنوبية  كوريا  وروؤ�ساء  جون�سون 
اإفريقيا  وج���ن���وب  اإن  ج����اي  م����ون 
واإندوني�سيا  رام�����اف�����وزا  ���س��ريي��ل 
جوكو ويدودو وت�سيلي �سيبا�ستيان 

ك����ل ي������وم يف ج���م���ي���ع اأن�����ح�����اء ال���ع���امل 
واحلد  ال��وب��اء  انت�سار  الح��ت��واء  �سعيا 
م���ن وط���اأت���ه امل���اأ����س���اوي���ة اأح���ي���ان���ا على 
العام لالأمم  االأم��ني  املواطنني. وقال 
االثنني  غوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة 
بني  للم�ساواة  خم�س�س  لقاء  خ��الل 
الناجمة  “الهزات  اإن  وامل���راأة  ال��رج��ل 
عن جائحة كوفيد-19 حطمت حياة 
ماليني الن�ساء والفتيات وق�ست على 

الكثري من مكت�سباتنا«.
وت���اب���ع “يف ال���ع���دي���د م���ن االأم����اك����ن, 
ت��ع��ر���س��ت ح��ت��ى ف���ك���رة امل�������س���اواة بني 
القوانني  ل���ه���ج���وم.  وامل��������راأة  ال���رج���ل 
الن�ساء  حيال  والعنف  عادت  الرجعية 
القيود  اأدت  زمي��ب��اب��وي,  ويف  ي�����زداد«. 
فريو�س  انت�سار  من  للحد  املفرو�سة 
مدن  يف  اجل�����وع  ت��ف��اق��م  اإىل  ك���ورون���ا 
 2,4 ب��ات ما ال يقل عن  البالد حيث 
لتلبية  ي���ج���ه���دون  ���س��خ�����س  م���ل���ي���ون 
حاجاتهم الغذائية االأ�سا�سية, على ما 

حذرت االأمم املتحدة االإثنني.
وقالت مديرة برنامج االأغذية العاملي 
االإف��ري��ق��ي��ة الفقرية  ال��دول��ة  يف ه���ذه 
“املحظوظني  اإن  اإردمل���ان  فران�سي�سكا 
ي���ف���ّوت���ون وج���ب���ة ط���ع���ام, يف ح���ني اأن 
النوم مبعدة  اإىل  االآخرين ي�سطرون 

فارغة«.

حيوان يعد امل�سدر اأو اخلزان هو على 
اآخر  االأرج��ح اخلفافي�س, عرب حيوان 
مل يتم حتديده حتى االآن. ومن بني 
احليوانات الو�سيطة امل�ستبه بها الهّر 
البانغولني  حتى  اأو  وامل��ن��ك,  واالأرن���ب 
راأوا  اخل������رباء  اأن  غ���ري  ال��ن��م�����س.  اأو 
اأن االن��ت��ق��ال امل��ب��ا���س��ر ل��ل��ف��ريو���س من 
احليوان اخلزان اإىل االإن�سان “ممكنة 
من غري اأن ي�ستبعدوا  اإىل مرجحة”, 
نظرية االنتقال عرب اللحوم املجّلدة, 
بكني,  ترّجحها  ال��ت��ي  النظرية  وه��ي 
معتربين اأن هذا ال�سيناريو “ممكن«.

الدرا�سات  التقرير مبوا�سلة  ويو�سي 
الثالث,  الفر�سيات  هذه  قاعدة  على 
يكون  اأن  اإم��ك��ان  املقابل  يف  وي�ستبعد 
جراء  االإن�����س��ان  اإىل  انتقل  ال��ف��ريو���س 

حادث يف خمترب.
ملنظمة  ال�������ع�������ام  امل�������دي�������ر  و��������س�������رح 
اأدهانوم  ت��ي��درو���س  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة 
�سدور  مع  اأن��ه  االثنني  غيربيي�سو�س 
االفرتا�سات  “جميع  ال��ت��ق��ري��ر  ه���ذا 
وت�ستحق  ال��ط��اول��ة  ع��ل��ى  م��ط��روح��ة 

درا�سات اإ�سافية و�ساملة«.
ورئي�س  غ��ي��ربي��ي�����س��و���س  وي���ع���ر����س 
مي�سال  �����س����ارل  االأوروب����������ي  امل��ج��ل�����س 
دولية  “اتفاقية  م�����س��ودة  ال���ث���الث���اء 
مبواجهة  ت�����س��م��ح  اجلوائح”  ح����ول 

�سيبا�ستيان  وت�سيلي  وي����دودو  ج��وك��و 
اأن���ه يف وقت  امل��ق��ال  بينيريا. وج���اء يف 
“ي�ستغل )كوفيد-19( نقاط �سعفنا 
وانق�ساماتنا ... فاإن مثل هذا االلتزام 
حمطة  �سي�سكل  امل��ت��ج��دد  اجل��م��اع��ي 
للجوائح  اال�ستعدادات  لتعزيز  هامة 

على اأعلى امل�ستويات ال�سيا�سية«.
اأن  “ينبغي  املعاهدة  اأن  الن�س  وتابع 

تقود اإىل حتمل اأكرب للم�سوؤولية ب�سكل 
للم�سوؤوليات”  تقا�سم  واإىل  متبادل 
والتعاون  ال�سفافية  “ت�سجيع  واإىل 
داخل النظام الدويل” مع الدعوة اإىل 
“ا�ستخال�س العرب” من كوفيد-19 
والقطاع  امل��دين  املجتمع  م��ع  والعمل 

اخلا�س.
الكفاح  ي��ت��وا���س��ل  االأث����ن����اء,  ه���ذه  ويف 

�ستطراأ حتما  التي  ال�سحية  االأزم��ات 
يف امل�ستقبل ب�سكل اأف�سل.

وك��ت��ب ق���ادة ح���وايل ع�سرين دول���ة يف 
ال��ث��الث��اء يف  ت�����س��در  م��ق��ال��ة م�سرتكة 
“�ستكون  الدولية  ال�سحف  من  ع��دد 
وح��االت �سحية  اأخ��رى  هناك جوائح 
طارئة اأخرى وا�سعة النطاق. ال ميكن 
متعددة  هيئة  الأي  وال  ح��ك��وم��ة  الأي 

هذا  وح���ده���ا  ت���واج���ه  اأن  االأط��������راف 
اخلطر«.

وبني موقعي املقال الرئي�س الفرن�سي 
اإميانويل ماكرون وامل�ست�سارة االأملانية 
اأن���غ���ي���ال م����ريك����ل ورئ���ي�������س ال��������وزراء 
الربيطاين بوري�س جون�سون وروؤ�ساء 
كوريا اجلنوبية مون جاي اإن وجنوب 
واإندوني�سيا  اإفريقيا �سرييل رامافوزا 

اخلرباء الدوليون يف�شلون ا�شتنتاجات تقريرهم حول من�شاأ كوفيد-19 

زعماء اأكرث من 20 دولة يطالبون مبعاهدة دولية حول اجلوائح 

  رئي�س الفلبني ميدد قيود الكورونا  
•• مانيال-رويرتز

اإن  ال�سبت  اأم�س  دوتريتي  رودريجو  الفلبيني  الرئي�س  با�سم  املتحدث  قال 
الرئي�س مدد عزال عاما �سارما يف منطقة العا�سمة واالأقاليم املجاورة ملدة 
فريو�س  اإ�سابات  يف  جديدة  قفزة  الحتواء  حماولة  يف  اأ�سبوع  عن  تقل  ال 

كورونا.
و�سجلت الفلبني, وبها ثاين اأكرب عدد من حاالت االإ�سابة والوفاة بكوفيد-
19 يف جنوب �سرق اآ�سيا, 12576 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
اأم�س ال�سبت وهو ما يلقي مبزيد من االأعباء على نظام الرعاية ال�سحية 

يف البالد.
القيود  اإن  بالتلفزيون  بيان  يف  دوتريتي  با�سم  املتحدث  روك  ه��اري  وق��ال 
ال��وج��ب��ات يف  ال�����س��روري وال��ت��ج��م��ع��ات وت��ن��اول  ت�سمل ح��ظ��ر التنقل غ��ري 

املطاعم.
واأظهرت بيانات وزارة ال�سحة اأن عدد احلاالت الن�سطة يف البالد بلع رقما 

قيا�سيا بت�سجيل 165715 حالة 96 يف املئة منها معتدلة اأو ب�سيطة.
الفائقة يف م�ست�سفيات منطقة  الرعاية  وح��دات  اال�ستيعاب يف  لكن طاقة 
العا�سمة بلغت م�ستوى حرجا مع ان�سغال 80 يف املئة من االأ�سّرة وا�سطرار 

كثري من امل�ست�سفيات لرد املر�سى.
 13 16 مدينة ي�سكنها  ومنطقة العا�سمة املزدحمة رقعة ح�سرية ت�سم 
االإ�سابة  اإجمايل عدد حاالت  املئة من  40 يف  االأق��ل و�سجلت  مليونا على 
امل��وؤك��دة وه��و 784043 ح��ال��ة وث��ل��ث اإج��م��ايل ع��دد ح���االت ال��وف��اة وهو 

13423 حالة.
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•• دبي -وام:

ي�ست�سيف احتاد االإم��ارات للرجبي 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ط�����ريان االإم�������ارات 
واالآ�سيوي  ال������دويل  واالحت����ادي����ن 
ل����ل����رج����ب����ي ال�����ب�����ط�����ول�����ة, ال�����ودي�����ة 
الرجبي  ل�����س��ب��اع��ي��ات  التن�سيطية 

للدول املتاأهلة لالأوملبياد.
وقد و�سلت وفود اأربعة ع�سر فريًقا 
دبي  اإىل  وال��رج��ال  لل�سيدات  دول��ًي��ا 
تدريبي  م��ع�����س��ك��ر  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
تقام  تن�سيطية  وبطولة  تناف�سي, 
اأم�س  ب��داأت  مرحلتني,االأوىل  على 
والثانية  اأم�������س,  وا���س��ت��م��رت  االأول 
اأي�سا,  اب��ري��ل  و9   8 ي��وم��ي  خ���الل 
ع���ل���ى م���الع���ب ط������ريان االإم��������ارات 
الفرق  اإعداد  ل�سمان  "ذا�سيفينز" 
لالألعاب  ممكن  وج��ه  اأف�����س��ل  على 
يوليو  ���س��ه��ر  االأومل���ب���ي���ة يف ط��وك��ي��و 
ال��ف��ع��ال��ي��ات و�سط  امل��ق��ب��ل. وت���ق���ام 
ووفقا  �سارمة  احرتازية  اإج���راءات 
وال�سالمة  االأم�������ن  ل����ربوت����وك����ول 

امل��ع��ت��م��د م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات املعنية 
ال�سحية  الظروف  ظل  يف  بالدولة 
وال���ت���ح���دي���ات ال���راه���ن���ة م���ن خالل 

تطبيق نظام "الفقاعة"الطبية.
ثمانية  ال����رج����ال  ب��ط��ول��ة  وت�����س��م 
ا�سبانيا  ه����ي  دول����ي����ة  م��ن��ت��خ��ب��ات 
وفرن�سا واليابان وكنداواالرجنتني 
واأوغندا وت�سيلي وكندا.. فيما ت�سم 
بطولة ال�سيدات �ستة منتخبات هي 
الواليات املتحدة االمريكية وفرن�سا 

وكينيا واليابان والربازيل وكندا.
االأول من  اليوم  و�سهدت مناف�سات 

تفوق  ل��ل��رج��ال  االأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
املنتخب  ع��ل��ى  ال��ف��رن�����س��ي  امل��ن��ت��خ��ب 
وعلى   17-21 بنتيجة  اال�سباين 

 5-38 بنتيجة  ال�سيلي  املنتخب 
الكيني  املنتخب  مع  تعادل  بينما   ,
تفوق  ك���م���ا   ,19-19 ب��ن��ت��ي��ج��ة 

املنتخب الكيني على نظريه ال�سيلي 
بنتيجة 39-7 , وخ�سر من املنتخب 
اال�سباين بنتيجة 15-14 , وتفوق 

املنتخب  ع��ل��ى  اال���س��ب��اين  امل��ن��ت��خ��ب 
ال�سيلي بنتيجة 19 12-.

االأول  ال���ي���وم  م��ن��اف�����س��ات  و���س��ه��دت 
تفوق  ل��ل��رج��ال  ال��ث��ان��ي��ة  للمجوعة 
منتخب  على  االرجنتيني  املنتخب 
,وعلى   14-38 بنتيجة  اأوغ���ن���دا 
املنتخب الياباين بنتيجة 14-31 
بنتيجة  ال��ك��ن��دي  املنتخب  وع��ل��ى   ,
الكندي  املنتخب  وتفوق   .14-26
-45 على نظرية الياباين بنتيجة 
21 , وعلى املنتخب اأوغندا بنتيجة 
الياباين  املنتخب  وف��وز   ,  5-40
-19 اأوغندا بنتيجة  على املنتخب 

اليوم  م��ن��اف�����س��ات  و���س��ه��دت   .  12
ل�سباعيات  ال�سيدات  لبطولة  االأول 
االأمريكي  املنتخب  تفوق  الرجبي 
الفرن�سي  امل��ن��ت��خ��ب  ع��ل��ى  ب���ف���وزه 
املنتخب  وعلى   ,  12-22 بنتيجة 
املنتخب  45-12.وفوز  ال��ي��اب��اين 
الربازيلي  امل��ن��ت��خ��ب  ع��ل��ى  ال��ك��ن��دي 
الكيني  امل��ن��ت��خ��ب  وع��ل��ى   14-36

.5-38

من  الفرن�سي  املنتخب  خ�سر  بينما 
-19 بنتيجة  ال��ربازي��ل��ي  املنتخب 
14 , و�سهدت مناف�سات اليوم االول 
فوز املنتخب الياباين على املنتخب 

الكيني بنتيجة 14-19.
الزعابي  ���س��ل��ط��ان  حم���م���د  وق������ال 
االأم������ني ال���ع���ام الحت�����اد االإم�������ارات 
اأثبتت  االإم����ارات  دول��ة  اإن  للرجبي 
اجلائحة  م��ع  التعامل  يف  جناحها 
ال��ع��امل يثق  ب�سكل مميز مم��ا جعل 
الريا�سية  ال��ب��ط��والت  الإق��ام��ة  بها 

ومع�سكرات التدريب يف كل االألعاب 
ب�����س��ك��ل ع����ام, وال��رج��ب��ي ع��ل��ى وجه 
ال��ت��ح��دي��د, وق���د جن���ح ال��رج��ب��ي يف 
الدوري  ببطولة  اأن�سطته  ا�ستئناف 
وا�ست�سافة  وال�����س��ي��دات,  ل��ل��رج��ال 
االإبراهيمي  االت��ف��اق  ك��اأ���س  م��ب��اراة 
لل�سالم يف مباراة ودية مع املنتخب 
االإ�����س����رائ����ي����ل����ي, وب���ع���ده���ا م����ب����اراة 
للمنتخبني,  خمتلطة  ا�ستعرا�سية 
حدث  م��ع  امل��وع��د  على  نحن  واالآن 

جديد كبري .

•• دبي-الفجر

احلبتور  ومنتجع  ن��ادي  لبطولة  بطال  البا�سا  فريق  ت��وج 
يف  ف���وزه  ب��ع��د   2021 م��ار���س  ل�سهر  وال��ف��رو���س��ي��ة  للبولو 
املباراة النهائية على مناف�سه فريق ترتوك ه�سكيث بنتيجة 
�سبعة اأهداف مقابل خم�سة اأهداف ليعلن عن بطل جديد يف 
مباراة ات�سمت بالندية والقوة يف �سوطيها االأول الذي انتهى 
بهدفني مقابل هدف  انتهى  ال��ذي  وال��ث��اين  رد  دون  بهدف 
ال�سوطني  ال��ف��ارق يف  ان��ه جنح يف �سنع  اال  البا�سا   ل�سالح 

بخم�سة  بتقدمه  االل��ث  ال�سوط  انهى  فقد  والرابع  الثالث 
اهداف مقابل هدفني ووا�سل تقدمه يف نهاية املباراة ليفوز 
ب�سبعة اهداف مقابل خم�سة اهداف لفريق تراتوك هي�سكث 

لينال كاأ�س البطولة .
ويف املباراة التي �سبقت النهائي وهو اللقاء التعوي�سي جنح 
فريق بيالندي بقيادة جنمه حممد احلبتور يف حتقيق فوز 
من  جراحه  و�سمد  مهرة  ايفزا  فريق  مناف�سه  على  �سهل 
خ�سارته يف قبل النهائي وفاز بخم�سة اهداف مقابل هدفني 
طوال  العب  جمريات  على  بيالندي  فريق  �سيطر  ان  بعد 

ال�سوط  باأن  العدد من االه��داف علما  املباراة واكتفى بهذا 
اللذين  الفريقني  من  ه��دف  اي  ت�سجيل  ي�سهد  مل  ال��راب��ع 

قنعا بالنتيجة .
املنطقة  �سلطة  رئي�س  بيدر�سون  مارتن  ق��ام  امل��ب��اراة  وعقب 
احلرة الدولية بتتويج فريق البا�سا وو�سيفة فريق هي�سكث 
واملدير  االأع��م��ال  تطوير  مدير  �سبري   األفية  توجت  فيما 
بيالندي  فريقي  االأث���اث  ل�سناعة  جيبكا  �سركة  يف  الفني 
وايفزا مهرة  يف النهائي الفرعي ونال دياز األبريدي جائزة 

اأف�سل العب.

بيالندي ي�صمد جر�حه على ح�صاب �إيفز�

فريق البا�شا يتوج بطال لبطولة نادي 
احلبتور »مار�س« للبولو 

•• الكويت-الفجر

انطلقت اأعمال الدورة التدريبية االأ�سا�سية لريا�سة اجلري على اجلليد 
اأيام , والتي  لالأوملبياد اخلا�س الدويل  والتي ت�ستمر على مدى ثالثة 
االإقليمية  الرئا�سة  برعاية  الكويتى  اخلا�س  االأوملبياد  بتنظيمها  يقوم 
مب�ساركة مدربني من 13 دولة عربية هي  االإمارات , م�سر,قطر,الكويت
,املغرب,ال�سعودية,اجلزائر,العراق,فل�سطني ,االأردن,لبنان,ليبيا,ال�سودان 
, ويقوم اخلبري العاملى فى ريا�سة اجلري على اجلليد �سليف�سرت بولك 
باإلقاء املحا�سرات ب�سقيها النظري والعملي , وتاأتى هذه الدورة يف اإطار 

الرئي�س  ال��وه��اب  عبد  اأمي��ن  املهند�س  اأق��ره��ا  التى  التدريبية  ال���دورات 
عام  اأقيمت  التى  التدريبية  للدورات  وا�ستكماال   2021 لعام  االإقليمى 
ب�سبب   ZOOM تقنية  با�ستخدام  املن�سة االفرتا�سية  على   2020
التدريبية  ال��دورة  اأهمية  وتاأتى   , العامل  اجتاحت  التى  كورونا  جائحة 
�سوف  التي  الريا�سات  اإح��دى  اأنها  على  اجلليد  على  اجل��ري  االأ�سا�سية 
الرو�سية  ك����ازان  ف��ى  �ستقام  ال��ت��ى  ال�ستوية  ال��ع��امل��ي��ة  االل��ع��اب  ت�سهدها 

.2022
املحادثات  العاملي فى ريا�سة اجلري على اجلليد خالل  وانبهر اخلبري 
التن�سيقية للدورة مع كل من د. عماد حميى الدين مدير عام الريا�سة 

علم  عندما  وامل�سابقات  االأل��ع��اب  ع��ام  مدير  الفويل  و�سريف  والتدريب 
بطريقة تدريب العبى

اأو ثالث  دولتني  اإال فى  الثلوج  باملنطقة وعدم وجود  االوملبياد اخلا�س 
خالل  الريا�سة  تلك  ف��ى  املنطقة  دول  نتائج  ا�ستعر�س  عندما  فقط, 
2017 وحجم  األعاب النم�سا  االلعاب العاملية ال�ستوية املا�سية واآخرها 

امليداليات التى حققها
رمال  ب��ال��ت��دري��ب على  ي��ق��وم��ون  ال��الع��ب��ني  اأن  وع���رف   , املنطقة  الع��ب��و 
ال�سحراء العربية وهى منت�سرة فى جميع دول املنطقة  , فجاء رد فعله 

التلقائي الرمال العربية قهرت ثلوج اأوروبا .

االأوملبياد  م��درب��ا حيث يحر�س   11 ال���دورة  تلك  ف��ى  االإم����ارات   ميثل  
اخلا�س االإماراتي  برئا�سة  رئي�س جمل�س االأمناء  معايل الوزيرة �سما 
املزروعى واملدير الوطنى طالل الها�سمي على تكوين قاعدة كبرية من 

املدربني فى خمتلف
الريا�سات التى ت�سهدها االلعاب وامل�سابقات اخلا�سة باالأوملبياد اخلا�س 
وحر�سهم على م�ساركة االإم��ارات  فى تلك ال��دورات التدريبية , وميثل 
االإمارات فى تلك الدورة عمرو حممد بدوي, �سامية اأبو زياد,وليد ع�سام 
راغب,اأحمد  ليلى,منال  حممد  عثمان,هالة  ال�سيد,ر�سا  عظيم,هيام 
علي,موؤن�س جوالق,ثائر عبد يو�سف الدراغمة, فايز فتحي اأحمد معلم.

يف �لدورة �لتدريبية �لأ�صا�صية للجري على �جلليد لالأوملبياد �خلا�س

رمال ال�شحراء العربية تقهر ثلوج اأوروبا 

االإمارات للرجبي ينظم بطولة تن�شيطية 
للمنتخبات املتاأهلة اإىل اأوملبياد طوكيو

الفجر الريا�ضي
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة-الفجر

امل�سارعة  احت��اد  اإدارة  واف��ق جمل�س 
واجل������ودو ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة حممد 
ال�سارقة  لنادي  الدرعي  ثعلوب  بن 
بطولة  ا�ست�سافة  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي 
اقامتها  املزمع  الرم�سانية  اجل��ودو 
يف 23 اأبريل احلايل ب�سالة النادي 
لل�سروط  وفقا  بال�سارقة  الريا�سية 
النادي  ح���دده���ا  ال��ت��ي  وال�����س��واب��ط 
وذلك ردا على كتاب ال�سيد �سليمان 
عبد الرحمن الهاجري رئي�س اإدارة 
لاللعاب  الريا�سي  ال�سارقة  ن���ادي 
با�ست�سافة  اخل�����ا������س  ال����ف����ردي����ة 
للجودو..  ال��رم�����س��ان��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
م�سيدا  رده  يف  ال����درع����ي  واأ�����س����اف 
الريا�سي  ال�����س��ارق��ة  ن����ادي  ب��ج��ه��ود 
امل��خ��ل�����س��ة وال���ت���ع���اون امل�����س��ت��م��ر مع 
الذي  الهدف  اإىل  للو�سول  االحت��اد 
ل����ه اجل���م���ي���ع وه�����و خدمة  ي�����س��ع��ى 

الوطن و�سبابه.

واأ�ساف- باأن مثل هذه البطوالت يف 
ليايل ال�سهر الف�سيل تهدف لزيادة 
ون�سرها  ال��ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ي  ن�سبة 
ال�ستغالل  امل�ستقبل  جيل  وحتفيز 
فرتة ال�سهر املبارك مبا يعود عليهم 
الناحية  م���ن  ح��ي��ات��ه��م  يف  ب��ال��ن��ف��ع 
يك�سبهم  مم��ا  واجل�سدية  ال�سحية 
بالرتفيه  ال���ري���ا����س���ي���ة  امل������ه������ارات 
وال���ت���ع���ل���ي���م وال�����ت�����دري�����ب.. وا�����س����اد 
التي  ال�سحية  بال�سوابط  ال��درع��ي 
اأن��دي��ة اجل��ودو خالل  ظلت توفرها 

ا�ست�سافتها اأو م�ساركتها يف بطوالت 
االحتاد التي اقيمت موؤخرا بالرغم 
من جائحة الكورونا التي ت�سببت يف 
بلدان  الن�ساط يف كثري من  تعطيل 
بروتوكول  تطبيق  بف�سل  ال��ع��امل, 
ترجمه  وذل�����ك   Covid(  19(
العليا  ال�سحية  اجلهات  لتوجيهات 

امكانات  ك���اف���ة  وت�����س��خ��ري  ب��ال��ب��الد 
ال�سالمة, ووعي الريا�سيني.

م��ن ج��ان��ب اآخ���ر - اأ���س��درت اللجنة 
الرم�سانية  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
ما بني  بالتعاون  تقام  التي  للجودو 
احتاد االمارات للم�سارعة واجلودو 
ونادى ال�سارقة الريا�سي م�ست�سيف 

البطولة  الئحة  اأ���س��درت  البطولة 
ل�سرورة  اأ������س�����ارت  ال����ت����ي  ال���ف���ن���ي���ة 

الت�سجيل عرب الرابط املرفق:
h t t p s : / / f o r m s . :
 gle/4ksWwYgqeVKhQ3nM7-
وحتددت ال�ساعة اخلام�سة من م�ساء 
15ابريل2021  اخل��م��ي�����س  ي����وم  

ل��ل��ت�����س��ج��ي��ل , مع  ن���ه���ائ���ي���ا  م����وع����دا 
���س��رورة  عمل فح�س خم��ربي ( ) 
مدة  خ��الل  �سلبية  نتيجة   PCR
املعنني  لكل  72�ساعة  ع��ن  تزيد  ال 
على  ح�سلوا  الذين  اأم��ا  بالبطولة, 
ل��ق��اح ك���ورون���ا م��ط��ل��وب م��ن��ه��م عمل 
بنف�س   )  PCR(خمربي فح�س 

ال�سروط ال�سابقة.. و�سيكون امليزان  
م�����س��اء ي���وم ال��ب��ط��ول��ة اجل��م��ع��ة 23 
ابريل, وتبداأ املباريات عند التا�سعة 
من م�ساء يوم اجلمعة 4/23 , مع 
النادى  بختم  ك�سف  ار�سال  �سرورة 
ب��ج��م��ي��ع امل�����س��ارك��ني يف ال��ب��ط��ول��ة ) 
-كل  -���س��ائ��ق  -اداري  م���درب  الع���ب 

يوم  بالتواجد   ���س��رورة  م��ع  املعنني 
ي�سمح  ول��ن   , اب��ري��ل   22 اخلمي�س 
يف  مذكور  غري  �سخ�س  اي  بدخول 
بالربتوكول  االل���ت���زام  م��ع  ال��ك�����س��ف 
ال�����س��ادر م��ن االحت����اد وامل��ع��ت��م��د من 
اخلا�س  وال��ط��وارئ  ال��ك��وارث  هيئة 

مب�سابقات ومناف�سات االحتاد.

•• دبي - وام:

ُي�����س��دل ال�����س��ت��ار ال���ي���وم ع��ل��ى بطولة 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ 
الطائرة  للري�سة  ال��ث��ال��ث��ة  ال��دول��ي��ة 
 "2021 "دبي  ال��ه��م��م  الأ����س���ح���اب 
حممد  بن  مكتوم  ب�سالة  تقام  التي 
" حت��ت رعاية  ب��ن��ادي �سباب االأه��ل��ي 
بن  حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
دبي  جمل�س  رئي�س  مكتوم  اآل  را�سد 
العبا   127 مب�����س��ارك��ة  ال��ري��ا���س��ي 
تناف�سوا يف  دول���ة,   29 م��ن  والع��ب��ة 
ظل تطبيق  يف  وذل��ك  م�سابقة   19
العاملية  االح���رتازي���ة  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى 

لل�سالمة ال�سحية.
وظ��ه��ر يف ه���ذا احل���دث ال��ع��امل��ي 17 
كان  مما  ال��ع��امل,  على  م�سنفا  العبا 
امل�ستوى  ع��ل��ى  االإي��ج��اب��ي  امل����رود  ل��ه 
اأبطال   3 بينهم  م��ن  ال���ع���ام,  ال��ف��ن��ي 
من منتخب الهند والعبان م�سنفان 
اأي�سا من كل من اندوني�سيا وماليزيا 
وبولندا والربتغال و�سوي�سرا وفرن�سا 

والرنويج.

للو�سول  امل��ر���س��ح��ني  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م 
الفئات  يف  ال��ت��ت��وي��ج  م��ن�����س��ات  اإىل 
امل���خ���ت���ل���ف���ة ال���ع���دي���د م����ن االأب����ط����ال 
العاملني يت�سدرهم الفرن�سي لوكا�س 
امل�سنف االأول عامليا يف فئة sl4 وهو 
 2017 كوريا  ذهبيتي  على  احلائز 
فاز  وال�����ذي   ,  2019 و���س��وي�����س��را   ,
النهائي  رب��ع  الهندي راج��ان يف  على 
و3/21   4/21 رد  دون  ب�سوطني 
, ح��ي��ث ظ��ه��ر ف����ارق االإم���ك���ان���ات بني 
باأقل  ال��ف��رن�����س��ي  ل��ي��ت��اأه��ل  االث���ن���ني 

جمهود اإىل ن�سف النهائي.
برمود  الهندي  ال��الع��ب  يعترب  كما 

من�سات  اإىل  للو�سول  بقوة  مر�سحا 
التتويج يف فئة sl3 , والذي فاز على 
النهائي  رب��ع  يف  يوكان  االإندوني�سي 

بنتيجة 13/21, م16/21.
كما �سهدت م�سابقة ربع النهائي فوز 

االإندوني�سي  ع��ل��ى  ب��وغ��ات  ال��ه��ن��دي 
 ,  13/21  ,16/31 اوك�����������ون 
ف��ي��م��ا ف����ازت ال��رو���س��ي��ة ت��ات��ي��ان��ا على 
ال�سوي�سرية يريا 21/4, 21/10. 
وجنح الياباين كيتا يف عبور الرو�سي 

و   ,  13/21  ,12/21 ال��ك�����س��ان��در 
فاز املاليزي ليك على مواطنه اأحمد 

ازيدي 18/21, 17/21.
م���درب���ة منتخب  ���س��وف��ي��ا  واأع����رب����ت 
ال��رنوي��ج ع��ن اع��ت��زازه��ا ب��زي��ارة دبي 

اجلهاز  يف  وال��ظ��ه��ور  االأوىل,  للمرة 
الفني ملنتخب بالدها يف لعبة الري�سة 

الطائرة ل� "اأ�سحاب الهمم".
دبي  اإىل  ال�����س��ك��ر  ���س��وف��ي��ا  ووج���ه���ت 
م�ستوى  ع���ل���ى  امل��ن��ظ��م��ة  وال���ل���ج���ن���ة 

مثمنة  االح����������������رتايف,  ال����ت����ن����ظ����ي����م 
ال���ربوت���وك���ول ال��ط��ب��ي واالإج�������راءات 
االح��رتازي��ة يف احل��دث, واأك���دت اأنها 
الن�سخ  يف  ال��ت��واج��د  ع��ل��ى  �ستحر�س 
الدولية  ف������زاع  ل���ب���ط���والت  امل��ق��ب��ل��ة 

م�ساهدتها  ب��ع��د  ال��ه��م��م,  الأ���س��ح��اب 
الواقع  اأر����س  على  الثالثة  للن�سخة 
االأح����داث  م��ن  ب��ات��ت  اإن��ه��ا  �سيما  وال 
" اأ�سحاب  العاملية املهمة يف خريطة 

الهمم.

نهائي »دولية« حمدان بن را�شد للري�شة الطائرة الأ�شحاب الهمم اليوم

ال�شارقة ت�شت�شيف البطولة الرم�شانية للجودو

•• ال�شارقة -وام: 

معايري  ت���ط���وي���ر  ه���ي���ئ���ة  ت����وج����ت 
الفائزة  ال��ف��رق  بال�سارق�ة,  العمل 
ال�سارقة  ب���ط���ول���ة  م���ن���اف�������س���ات  يف 
ال��ري��ا���س��ي��ة ال��ع��م��ال��ي��ة ال��راب��ع��ة, يف 
ح��ف��ل ب��ع��د اخ��ت��ت��ام ال��ب��ط��ول��ة التي 
مالعب  ع���ل���ى  ال���ه���ي���ئ���ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
بالتعاون  الوطني  ال�سارقة  "منتزه 

مع جمل�س ال�سارقة الريا�سي.
العب   1000 البطولة  يف  ���س��ارك 
األ���ع���اب   5 يف  ف��ري��ق��ا   60 ���س��ك��ل��وا 
ال�سلة وكرة  ال��ق��دم وك���رة  ك��رة  ه��ى 
والكريكيت,  وال���ه���وك���ي  ال���ط���ائ���رة 
يوم جمعة  املناف�سات كل  وا�ستمرت 

على على مدى ثالثة اأ�سهر.
�سعادة  اخل���ت���ام���ي  احل���ف���ل  و���س��ه��د 
�سامل يو�سف الق�سري, رئي�س هيئة 
بال�سارقة,  العمل  معايري  تطوير 

احلزامي  ه����الل  ع��ي�����س��ى  و����س���ع���ادة 
الريا�سي,  ال�سارقة  جمل�س  رئي�س 
حمد  بن  �سقر  بن  حممد  وال�سيخ 
تطوير  ه��ي��ئ��ة  م���دي���ر  ال��ق��ا���س��م��ي, 
وطارق  بال�سارقة,  العمل  معايري 
�سركة  رئ��ي�����س  احل��ن��ب�����س��ي,  ����س���امل 
"ريت�س تارجت " املنظمة للبطولة, 
القطاع  امل�����س��وؤول��ني يف  وج��م��ع م��ن 
يف  امل�ساركة  واملوؤ�س�سات  الريا�سي 

البطولة.
و اأعرب �سامل الق�سري عن �سعادته 
للبطولة  ال��راب��ع��ة  الن�سخة  بنجاح 
مدار  على  مناف�ساتها  اأقيمت  التي 
ثالثة اأ�سهر يف اأجواء �سادتها الروح 
ويف  ال�سريف  والتناف�س  الريا�سية 
ظل التزام جميع الفرق باالإجراءات 
االحرتازية املعتمدة بالدولة ب�ساأن 
مكافحة فريو�س "كورونا – كوفيد 
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وه����ن����اأ ال����ف����رق ال����ف����ائ����زة ب���األ���ق���اب 
ال�����س��ك��ر ملجل�س  ال��ب��ط��ول��ة, م��ق��دم��ا 
وال�سركة  ال���ري���ا����س���ي  ال�������س���ارق���ة 
املنظمة "ريت�س تارجت " واجلهات 
جهودها  على  ال�سارقة  يف  املخت�سة 

يف اإجناح التنظيم .
من جانبه اأعرب �سعادة عي�سى هالل 
ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  احل��زام��ي 
الريا�سي عن �سعادته بالنجاح الذي 
حققته البطولة وبامل�ستوى الرفيع 
مثل  اأن احلدث  موؤكدا  للمناف�سات 
�سورة ح�سارية وجهت ر�سالة تعلي 
كما  حياة  كاأ�سلوب  الريا�سة  ���س��اأن 
تعك�س اهتمام اإمارة ال�سارقة ودولة 
االإمارات با�ستثمار الريا�سة يف مد 
وتقوية  وال��وئ��ام  ال�سداقة  ج�سور 
فئات  جميع  بني  العالقات  رواب��ط 
املجتمع خا�سة قطاع العمال ملا له 
من اأهمية يف ا�ستمرار م�سرية بناء 

ومناء وتطور الدولة.
�سامل  ط��������ارق  ����س���ك���ر  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س   , احل��ن��ب�����س��ي 
�سركة" تارجت " املنظمة للبطولة 
العمل  م���ع���اي���ري  ت���ط���وي���ر  ه���ي���ئ���ة 
اإ�سناد  يف  ث��ق��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ب��ال�����س��ارق��ة, 
التنظيم لل�سركة التي حر�ست على 
للفعاليات,  امل�ستلزمات  كل  توفري 
م���وؤك���دا اأن م�����س��اه��م��ة ال�����س��رك��ة يف 
ال���وف���اء ب���دوره���ا م���ن اأج�����ل اإجن����اح 
واجبها  اإط������ار  يف  ي���اأت���ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
مع  والتعاون  بال�سراكة  والتزامها 
اإعالء  اأج��ل  من  املجتمع  موؤ�س�سات 

�ساأن الريا�سة .
البطولة  مناف�سات  ان��ت��ه��اء  وع��ق��ب 
الفائزة  الفرق  الق�سري  �سامل  ت��وج 
بالكوؤو�س  االأوىل  الثالثة  باملراكز 
ف��ري��ق فا�ست  وت����وج  وامل���ي���دال���ي���ات. 
ب��ك��اأ���س البطولة  ال��ق��دم  ك���رة  ب��ط��ل 

وامل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة ب��ع��د ف���وزه يف 
ب���ه���دف نظيف  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل����ب����اراة 
الذي  نا�سيونال  اأ�سباغ  فريق  على 
وفريق  الف�سية,  ون��ال  و�سيفا  حل 

ا�سكينوفا �ساحب املركز الثالث.

ت���ت���وي���ج  مت  ال���������س����ل����ة  ك���������رة  ويف 
ال��ب��ط��ل وفريق  اأب���و����س���غ���ارة  ف���ري���ق 
وفريق  ال����ث����اين,  "دي�سرتوير" 
الطائرة  الكرة  ويف  الثالث,  فا�ست 
ت���وج ف��ري��ق اأون���ل���ي ف��ري�����س البطل, 

ال��ث��اين, وفريق  وف��ري��ق بيج م���ارت 
ال��ن��ه��دة ال��ث��ال��ث, ويف ال��ه��وك��ي توج 
فريق فالكون �ساحب املركز االأول, 
الثاين,  دب��ي للهوكي  ن��ادي  وف��ري��ق 
الثالث,  امرييت�س  يونايتد  وفريق 

كما مت تكرمي الفريق املثايل نادي 
توج  الكريكيت  ويف  ل��ل��ه��وك��ي,  دب���ي 
وفريق  االأول,  بيئة  ���س��رك��ة  ف��ري��ق 
اإمارات �ستيفدورجن الثاين, وفريق 

اأدنوك ال�سارقة الثالث.

ختام بطولة ال�شارقة الريا�شية 
العمالية الرابعة 
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حقق تورونتو رابتورز حامل اللقب 
عام 2019 اأكرب انت�سار يف تاريخ 
ال�سلة  ك���رة  دوري  يف  م�����س��ارك��ات��ه 
االم����ريك����ي ل��ل��م��ح��رتف��ني واأحل����ق 
بغولدن �ستايت ووريرز ثالث اأ�سواأ 
تفوق  عندما  ت��اري��خ��ه,  يف  ه��زمي��ة 
وبنتيجة  نقطة   53 ب��ف��ارق  عليه 

.  77-130
با�سكال  ال����ك����ام����ريوين  واح���ت���ف���ل 
�سلة  ممطًرا  ال�27  بعيده  �سياكام 
االعلى  ن��ق��ط��ة,  ب�36  ووري��������ورز 
بووريرز  ليلحق  امل��و���س��م,  ه���ذا  ل��ه 
املنقو�س من جنميه �ستيفن كوري 
ثالث  امل�سابني  غرين  ودرامي��ون��د 
اأ�سواأ هزمية يف تاريخه وال�ساد�سة 

يف اآخر �سبع مباريات.
وق���ال �ستيف ك��ري م���درب ووري���رز 
"لقد راأيتم ما ح�سل.  بعد املباراة 
هناك  ل��ي�����س  ت���دم���رين���ا.  ل��ق��د مت 
ال��ك��ث��ري الأق����ول����ه. اإن����ه اأم����ر مهني 

جلميع املعنيني".
دخل رابتورز اىل املباراة اإثر معاناة 
ك���ب���رية ح��ي��ث ح��ق��ق ف�����وزه الثاين 
االخرية  ال�15  مبارياته  يف  فقط 
وا����س���ًع���ا ح���د ل�����س��ل�����س��ل��ة م���ن ارب���ع 
احلادي  امل��رك��ز  يف  متتالية  ه��زائ��م 

ع�سر يف املنطقة ال�سرقية.
وقال �سياكام بعد املباراة "اخل�سارة 
لي�ست اأمر جميل, واأي �سيء يرفع 

املعنويات هو اأمر جيد".
واأُعلن عن غياب كوري قبل �ساعات 
اإ�سابة  ب�سبب  البداية  �سافرة  من 
اأن غاب عن  بعد  الظهر,  اأ�سفل  يف 
خ��م�����س م��ب��اري��ات ���س��اب��ق��ة ق��ب��ل اأن 
م��واج��ه��ت��ني, فيما  اآخ�����ر  ي���ع���ود يف 
قبل  غرين  جهود  ووري����ورز  خ�سر 
ف���رتة ق�����س��رية م��ن ال��ل��ق��اء ب�سبب 

اإ�سابة يف اإ�سبعه.
وقال كري "اأعتقد اأنه بدون �ستيف 
عندما  لقائد  افتقدنا  ودراميوند, 
���س��اءت االم���ور. مل نظهر رغبة يف 
ال�����س��راع ال����ذي ك��ن��ا ب��ح��اج��ة اإليه 

للخروج من القاع".
اأكرث  نقطة   51 راب���رتوز  و�سجل 
الثاين  ال��رب��ع��ني  ووري������رز يف  م���ن 
وال��ث��ال��ث وه���و اأك����رب ف����ارق نقاط 
يف رب��ع��ني خ���الل م��ب��اراة يف تاريخ 

الدوري.
اإحدى  ال��ف��ارق يف  اأن و���س��ل  وب��ع��د 
اأ�سبح  ن��ق��ط��ة,   61 اىل  امل���راح���ل 
غولدن �ستايت حامل اللقب اأعوام 
رابع  و2018   2017  ,2015
يتاأخر  ع���اًم���ا   25 اآخ����ر  يف  ف��ري��ق 
ن��ق��ط��ة يف م����ب����اراة يف   60 ب���ف���ارق 

الدوري.
وي��ع��اين ووري���رز م��ن اأزم���ة خ�سارة 
املو�سم  ه���ذا  اأوفر"  "تورن  ال��ك��رة 
منا�سبة   21 يف  خ�����س��ره��ا  ح��ي��ث 
يف امل��ب��اراة اأث��م��رت ع��ن 30 نقطة 

لرابتورز يف املقلب االآخر.
م���درًب���ا,  "ب�سفتك  ك���ري  واأردف 
املو�سم  ف��ري��ق��ك يف  ق��ي��ادة  حت����اول 
ب��اأف�����س��ل ط��ري��ق��ة مم��ك��ن��ة. لذلك 
ه����ن����اك اأوق���������ات ل���ل���م���رح واأوق��������ات 
للحديث  اأوق�����ات  وه���ن���اك  ل��ل��ف��رح, 
اجل��اد واأخ��رى للبحث عن الروح. 
الروح  للبحث عن  الوقت  ه��ذا هو 

بالتاأكيد".
35-16 يف الربع  وتفوق رابتورز 
الثالث  يف  و14-46  ال����ث����اين 

ليتقدم 108-56 مع نهايته.

متابعات  ���س��ب��ع  ���س��ي��اك��ام  واأ�����س����اف 
وخ��م�����س مت��ري��رات ح��ا���س��م��ة, فيما 
���س��اه��م غ����اري ت��رن��ت ال����ذي ان�سم 
منذ اأيام ب�سفقة تبادل ب�24 نقطة 
مقابل 21 للربيطاين-االأمريكي 
 16 جي" اأن���وب���ي,  "اأو  اأوغ���وغ���وا 
ملاالكي فلني و10 للكندي كري�س 
متابعات   6 اأ���س��اف  ال���ذي  بو�سيه 

واربع �سرقات للكرة.
ويغينز  اأن����درو  ال��ك��ن��دي  ك��ان  فيما 
االف�����س��ل م��ن ج��ان��ب اخل��ا���س��ر مع 
من  ك��ل  اأ���س��اف  فيما  نقطة   15
جوردان بول وااليطايل-االمريكي 

نيكو مانيون 10 نقاط.
العمالق  ���س��ج��ل  اآخ������ر,  م���ك���ان  يف 
اليوناين ياني�س اأنتيتوكومبو 47 
ناجحة  رم��ي��ة   18 م�����س��دًدا  نقطة 
 12 اإ�سافة اىل  21 حماولة,  من 
باك�س  م��ي��ل��ووك��ي  ل��ي��ق��ود  م��ت��اب��ع��ة 
ثالث ال�سرقية للفوز 109-127 

على بورتالند ترايل باليزرز.
بي  كما قام اأف�سل العب يف ال�"اأن 
ايه" يف املو�سمني املا�سيني بثالثة 
ت�����س��دي��ات يف ث��ال��ث م���ب���اراة حقق 

خاللها 40 نقطة اأقله هذا املو�سم 
انت�سار  خام�س  اىل  باك�س  ليقود 

توالًيا على ترايل باليزرز.
و�ساهم جرو هوليداي ب�22 نقطة 
مليلووكي  حا�سمة  مت��ري��رات  و10 
ال����ذي ح��ق��ق ف����وزه ال��ث��اين مقابل 
�ست  ت��ت��خ��ل��ل��ه��ا  ه���زمي���ة يف رح���ل���ة 

مباريات خاج قواعده.
ك��ان دام��ي��ان ل��ي��الرد االف�����س��ل من 
32 نقطة,  ب��ورت��الن��د م��ع  ج��ان��ب 
ماكولوم  ج���اي  ���س��ي  اأ����س���اف  فيما 
18 و�سبع متريرات حا�سمة و18 

نطقة لروبرت كوفينغتون.
ه��زمي��ة لرتايل  اول  ه���ذه  وك��ان��ت 
باليزرز �ساد�س الغربية بعد اربعة 
انت�سارات توالًيا والثالثة فقط يف 

اآخر 10 مباريات.
ال�سلوفيني  ���س��ج��ل  ن��ي��وي��ورك,  يف 
نقاطه  م��ن   13 دونت�سيت�س  لوكا 
الربع  خ����الل  امل����ب����اراة  يف  ال�26 
مافريك�س  داال����س  ليقود  االخ���ري 

للفوز على نيك�س 86-99.
وغ�������اب م�������درب ال�������س���ي���وف ري���ك 
كاراليل عن املواجهة بعد اأن جاءت 

اختبار كوفيد19-  نتيجة م�سحة 
ايجابية رغم تلقيه اللقاح يف كانون 
الثاين/يناير, حيث كان من املقرر 
اأن ي�سرف على املباراة رقم 1500 
عنه  ون��اب  التدريبية.  م�سريته  يف 

م�ساعده جمال مو�سلي.
يف بو�سطن, �سجل جاي�سون تايتوم 
جايلن  اأ���س��اف  فيما  نقطة   26
ليقودان  متابعة  و11   22 ب��راون 
�سلتيك�س للفوز 118-102 على 

هيو�سنت روكت�س.
و�سافته  ���س��ن��ز  ف��ي��ن��ي��ك�����س  وع�����زز 
جاز  يوتا  خلف  الغربية  للمنطقة 
�سيتي  اأوك����اله����وم����ا  ع��ل��ى  ب���ف���وزه 

ثاندر 103-140.
نقطة   30 زوم������ا  ك���اي���ل  و����س���ج���ل 
ل���ي���ك���رز حامل  اجن��ل��ي�����س  ل���ل���و����س 
-115 ل���ل���ف���وز  ل���ي���ق���وده  ال���ل���ق���ب 

مع  كينغز  �ساكرامنتو  على   94
ا���س��ت��م��رار غ��ي��اب جن��م��ي��ه ليربون 
جيم�س وانتوين ديفي�س, ليتعافى 
كليربز  ج���اره  خلف  الغربية  راب���ع 
املباراة  باك�س يف  اأمام  من �سقوطه 

ال�سابقة.

رف�س زين الدين زيدان, املدير الفني لريال مدريد 
االإ�سباين, االنتقادات املوجهة الأداء كيليان مبابي مع 

املنتخب الفرن�سي.
اإنه  موؤخرا  قال  جريمان  �سان  باري�س  مهاجم  وك��ان 
�سئم االنتقادات التي يتلقاها مع فريقه وكذا منتخب 

بالده.
كما قال مبابي اإنه �سئم االإ�ساعات ب�ساأن م�ستقبله.

اأداء مبابي مع  انتقاد  ب�ساأن  �سوؤال  وردا على 
م��ن��ت��خ��ب ال���دي���وك, ق���ال زي�����دان اأم�س 

عن  "لالإجابة  اجل���م���ع���ة,  االأول 
ال�سغط  ح��ي��ث  وم����ن  ال�������س���وؤال 
وال��ن��ق��د, ك��ان االأم���ر دائ��ًم��ا على 

ال��ق��دم. كلما  ه��ذا النحو يف ك��رة 
كنت اأف�سل, زاد انتقادك. اإنه جزء 

اأن  اأعتقد  الطبيعية.  العملية  من 
بالن�سبة  ك��ذل��ك  ���س��ي��ك��ون  االأم����ر 

اآخر,  الع��ب  اأي  اأو  لكيليان 
ف����ه����م ي����ع����رف����ون, 

حتى لو كان لديهم رد فعل, فهم يعرفون اأنه �سيكون 
دائًما  انتقادات  �ستكون هناك  النحو.  دائًما على هذا 
عندما يكون اأداوؤهم اأقل جودة و�ستكون هناك اأ�سياء 
اأ�سياء جميلة. هذا لن  رائعة تقال عنه عندما يفعل 

يتغري اأبدا".
ع���ان���ى م��ب��اب��ي ك���ث���ريا م���ع م��ن��ت��خ��ب ب�����الده يف ثالث 
ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  ل��الآم��ال  خميبة  م��ب��اري��ات 
ال���دي���وك لفوزين  رغ���م حت��ق��ي��ق م��ن��ت��خ��ب 
املوؤهلة  الت�سفيات  وتعادل وحيد �سمن 

اإىل كاأ�س العامل 2022 بقطر.
دارت يف االآون��ة االأخ��رية �سائعات حول 
مدريد,  ري���ال  اإىل  مبابي  ان��ت��ق��ال 
لكن مهاجم باري�س �سان جريمان 
عن  نهائي  ب�سكل  االإف�����س��اح  رف�����س 
م���وق���ف���ه م����ن جت����دي����د ت���ع���اق���ده مع 
ال��ف��ري��ق ال��ب��اري�����س��ي, ال����ذي ي��ن��ت��ه��ي يف 

�سيف 2022.

كري�ستيانو  والربتغايل  مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني  هيمن 
رونالدو على عر�س كرة القدم طوال ال�15 عاما املا�سية, 
"امل�ستطيل  م��ن  الالعبني  ب��ني  م��وؤخ��را  التناف�س  وانتقل 

االأخ�سر" اإىل عامل "ال�سو�سيال ميديا".
ويحفل �سجل الالعبني بعدد كبري من االإجنازات واالأرقام 
"تويرت" ف�سلوا عرب  اأن م�ستخدمي موقع  اإال  القيا�سية, 
تفاعال  ال��ذي حقق  رون��ال��دو(,  مقابل  )مي�سي  "ها�ستاغ" 
النجمني  "تعط�س  ح��ي��ث  م��ن  ال��الع��ب��ني  م��ق��ارن��ة  ك��ب��ريا, 

لت�سجيل االأهداف".
واعترب مغردون اأن رونالدو االأف�سل يف ميدان الت�سجيل, 
ح��ي��ث رف���ع جن��م ي��وف��ن��ت��و���س ر���س��ي��ده اإىل 770 ه��دف��ا يف 
االأول  الهداف  االإح�سائيات, لي�سبح  م�سريته, وفقا الآخر 

بتاريخ كرة القدم يف املباريات الر�سمية.
اإنه  اآخ����رون ع��ن جن��م ب��ر���س��ل��ون��ة, مي�سي, ب��ال��ق��ول  وداف����ع 
"�سانع اأهداف, وي�ساند رفاقه على الت�سجيل ب�سكل اأف�سل 
�سبورت"  م��ي  "غيف  م��وق��ع  ذك��ر  ح�سبما  رونالدو",  م��ن 

املتخ�س�س باالأخبار الريا�سية.
وقدم ح�ساب "توتال ليو مي�سي", جمموعة من االإح�سائيات 
التي تظهر تفوق "الربغوث" على "الدون", مثل االأهداف 
التي   ,2013-2012 مو�سم  يف  الالعبان  �سجلها  التي 

جاءت 91 مقابل 69 ل�سالح جنم "البلوغرانا".
كذلك قدم مغردون اأرقاما تظهر ت�سديدات النجمني من 
وجاءت  الكروية,  اجل��زاء خالل م�سريتهما  خ��ارج منطقة 

مي�سي اأي�سا. ل�سالح   44 مقابل   67
واأبرز ذات احل�ساب تفوق مي�سي على رونالدو فيما يتعلق 
 ,4 مقابل  م���رات   6 الذهبي",  "احلذاء  ب��ج��ائ��زة  ب��ال��ف��وز 
اأكرث من  باإحراز  االأرجنتيني  النجم  انفراد  اإىل  اأ�سار  كما 
موا�سم  بثالثة  اجل��زاء,  �سربات  احت�ساب  دون  هدفا   50

و2015-2014. و2013-2012   2012-2011
وق�����ارن احل�����س��اب ب���ني م���ع���دل ال��ت��ه��دي��ف ل��ل��ن��ج��م��ني وفق 
مقابل  ملي�سي,  ه��دف   0.81 النتيجة  وك��ان��ت  امل�����س��ارك��ات, 

لرونالدو.  0.73

فوز تاريخي لرابتورز و47 نقطة 
الأنتيتوكومبو يف بورتالند 

بيري  املهاجم  تعرث  اأن  اأرتيتا,  ميكيل  اآر�سنال,  م��درب  اأك��د 
بالعقد  عالقة  له  لي�س  امل��رم��ى,  اأم��ام  اأوباميانغ  اإمي��ري��ك 
اجلديد الذي وقعه يف �سبتمرب )اأيلول(, ومتنى اأن ي�ستعيد 

الالعب الغابوين م�ستواه املعهود قريباً.
املا�سيني,  املو�سمني  يف  هدفاً  و31   29 اأوباميانع  اأح��رز 
ومدد عقده لثالث �سنوات اإ�سافية بعد م�ساعدة اآر�سنال يف 
الفوز بلقب كاأ�س االحتاد االجنليزي, لكن يف املو�سم احلايل 

�سجل 14 هدفاً فقط يف 31 مباراة بجميع امل�سابقات.

ورد اأرتيتا على �سوؤال حول العالقة بني اأداء الالعب 31 
ع��ام��اً, وع��ق��ده اجل��دي��د, ق��ائ��اًل: "من ال�سهل ال��رب��ط بني 

االأ�سياء بهذه الطريقة لكنني ال اأ�ستبه يف ذلك".
واأ�ساف: "طموح ومن ال�سعب احلفاظ على هذا امل�ستوى, 

لكنه يحاول بذل ق�سارى جهده".
وابتلي اأوباميانغ باالإ�سابات, ومب�ساكل خارج امللعب, لكنه 
اأه��داف يف   9 و�سجل  االأخ���رية,  االأ�سابيع  يف  اأظهر حت�سناً 

اآخر 15 مباراة.

املو�سم  اأوب��ام��ي��ان��غ  اأن ينهي  امل��ه��م  اأن���ه م��ن  اأرت��ي��ت��ا  وي���رى 
بطريقة اإيجابية.

منه,  نحتاجها  التي  االأه��داف  ن�سبة  عن  "حتدثنا  وتابع: 
ون�سبته  ال�سفوة,  �سمن  للبقاء  فر�سة  اأف�سل  ليمنحنا 
للكثري من  ي��رج��ع  وه���ذا  امل��ا���س��ي��ة,  ال�����س��ن��وات  لي�ست مثل 
يف  خمتلفة  م�ستويات  منه  "نحتاج  واختتم:  االأ�سباب". 
يف  املو�سم  الإنهاء  فر�سة  اأف�سل  ليعطينا  املقبلة,  املباريات 

املكانة التي نريدها".

اأرتيتا: تذبذب م�شتوى اأوباميانغ لي�س له �شلة بعقده اجلديد

زيدان عن مبابي: كلما 
كنت اأف�شل زاد انتقادك!

ال�شوؤال ال�شعب: اأيهما اأف�شل مي�شي 
اأم رونالدو؟.. »تويرت« يجيب

كلوب منده�س من ا�شتبعاد 
اأرنولد من ت�شكيلة اإجنلرتا

اإنحلرتا,  م��درب  ق��رار  يتفهم  اأن��ه ال  كلوب,  يورغن  ليفربول,  م��درب  اأك��د 
يف  ت�سكيلته,  م��ن  اأرن��ول��د  األك�سندر  ترينت  با�ستبعاد  �ساوثغيت,  غ��اري��ث 

ت�سفيات كاأ�س العامل.
خرج اأرنولد من ت�سكيلة اإجنلرتا التي �سمت 26 العباً ملواجهة �سان مارينو 
واألبانيا وبولندا يف ت�سفيات كاأ�س العامل 2022, بعد اأن قال �ساوثغيت اإن 

تراجع م�ستوى الالعب 22 عاماً كلفه مكانه بالقائمة.
واأ�ساف: "اإذا مل يكن األك�سندر �سمن ت�سكيلة اإجنلرتا فالبد اأنها ت�سكيلة 
القرارات  واتخذ  م��درب  واأن��ا  لعدم �سمه,  اأق�سى حد, منده�س  اإىل  بارعة 

يومياً ب�ساأن الت�سكيالت".
وتابع: "اأحرتم غاريث وقراراته ال�سخ�سية, لكنني ال اأفهم ذلك الأن اأرنولد 
كان منوذجاً للظهري االأمين يف الكرة العاملية يف املو�سمني املا�سيني, وهذه 

هي احلقيقة, ويف عمر �سغري جداً".
وكان األك�سندر من اأكرث الالعبني تعر�ساً لالنتقاد خالل حملة ليفربول 
لكن  املو�سم,  ه��ذا  املمتاز  االإجنليزي  ب��ال��دوري  لقبه  عن  للدفاع  الكارثية 
كلوب يعتقد اأنه ا�ستعاد م�ستواه بعد بداية �سعبة �سهدت اإ�سابته بفريو�س 

كورونا.
اأعلى  يف  ب��ال��ت��دري��ب  ال��وق��ت  ا�ستغل  ل��ذا  املنتخب,  م��ع  يكن  "مل  واخ��ت��ت��م: 
م�ستوى, واأظهر رد الفعل املطلوب, وهو طموح جداً, واأنا واثق من اأنه يريد 

العودة للمنتخب".
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جمتمع االمارات

اأ�شدقاء مر�شى الكلى بال�شارقة تتربع بـ 50 األف 
درهم دعمًا لق�شم الكلى مب�شت�شفى القا�شمي

جمعية  ق���دم���ت 
مر�سى  اأ�سدقاء 
ال����ك����ل����ى, اإح������دى 
اجل�������م�������ع�������ي�������ات 
الداعمة لل�سحة 
امل�����ج�����ل�����������س  يف 
ل�سوؤون  االأع���ل���ى 

الكلى  ق�سم  اإىل  دره���م  األ���ف   50 بقيمة  مالياً  ت��ربع��اً  بال�سارقة,  االأ���س��رة 
دعم  اإط��ار حر�س اجلمعية على  وذلك يف  بال�سارقة,  القا�سمي  مب�ست�سفى 
اإىل  الرامية  جهودها  �سمن  لهم,  ال��ع��ون  وت��ق��دمي  الكلى  مر�سى  ورع��اي��ة 
تعزيز م�ستوى اخلدمات ال�سحية اإىل فئات اأو�سع من املر�سى. ومت تقدمي 
التربع خالل لقاء عقدته اجلمعية عرب خا�سية االت�سال املرئي من قبل 
االأعلى  املجل�س  ال�سحي يف  التثقيف  اإدارة  �سيف مدير  را�سد  اإميان  �سعادة 
اأ�سدقاء  ل�سوؤون االأ�سرة بال�سارقة, و�سعادة مرمي بن دخني رئي�س جمعية 
مل�ست�سفى  الفني  امل��دي��ر  نائب  امل��ازم��ي  حياة  ال��دك��ت��ورة  اإىل  الكلى,  مر�سى 
يف  الكلى  اأمرا�س  ا�ست�ساري  �سجواين  �سعاد  الدكتورة  بح�سور  القا�سمي, 
رئي�س وحدة  ا�ست�ساري  االإميان  اأخرت  �سيخ  والدكتور  القا�سمي,  م�ست�سفى 

اأمرا�س الكلى يف امل�ست�سفى, وعدد من املوظفني واملتطوعني يف اجلمعية.

املنتزهات  اأك���رب  اأح���د  ال��ع��امل��ي��ة,  ال��ق��ري��ة   متكنت 
االأوىل  العائلية  وال��وج��ه��ة  ال��ع��امل  يف  الثقافية 
امل��ن��ط��ق��ة, من  وال��ت�����س��وق يف  وال��رتف��ي��ه  للثقافة 
لالأرقام  غيني�س  يف  ج��دي��دي��ن  رق��م��ني  حتقيق 
 25 حتقيق  يف  هدفها  م��ن  مقرتبة  القيا�سية, 
الف�سي,  اليوبيل  مبو�سم  احتفااًل  قيا�سياً  رقماً 
 20 اإىل  حققتها  التي  االأرق���ام  جمموع  لي�سل 
الرتفيهية  الوجهة  وجنحت  االآن.  حتى  رق��م��اً 
العائلية بتحقيق اأكرب عدد من اللفات املتتالية 
يف ���س��ي��ارة ع��ل��ى ���س��ط��ح م��ب��ل��ل و اأك����رب ع���دد من 
يف  عجلتني  على  ت�سري  �سيارة  ح��ول  اللفات  من 
مليئة  �سائقة   احتفالية  خ��الل  واح���دة,  دقيقة 
ُق���ّدم���ت اأم�����ام ال�����س��ي��وف الذين  ب���االأدري���ن���ال���ني 
العر�س  �ساحة  يف  ا�ستثنائياً  حما�ساً  اأظ��ه��روا 
ال�����س��ائ��ق. وا���س��ت��ط��اع ف��ري��ق امل��ح��رتف��ني الذين 
من  ال�سرعة  حت��ّدي  ال�سائق  العر�س  يقدمون 

�سهر من  بقليل عن  يزيد  ما  قبيل  اجلديدين,  االإجنازين  حتقيق هذين 
اختتام املو�سم احلايل. 

بالتعاون مع �سركة مرياج اإنرتتينمنت ديزاين, ال�سركة الرائدة يف ت�سميم 
املتحدة,  الواليات  املجازفة من ال�س فيغا�س يف  ال�سائق وحركات  املحتوى 
يقّدم فريق املحرتفني يف القرية العاملية هذا املو�سم العر�س ال�سائق حتدي 

االأق��وى عاملياً,  ب��اأروع حركات املجازفة  املو�سم  ال�سرعة الذي يبهر �سيوف 
ت�سم الكثري من م�ساهد املطاردات واملوؤثرات النارية, والقيادة اخلطرية, 
�ستة  ال��دّراج��ات وم��وؤث��رات االنفجارات وال�سقوط احل��ر, خ��الل  والقفز يف 
م��ن حول  الفريق حمرتفني  وي�سم  املو�سم.  م��دى  االأ���س��ب��وع على  اأي���ام يف 
واأملانيا, ومولدوفا والهند  واإيطاليا  املتحدة وا�سبانيا  الواليات  العامل من 

والربازيل ي�سكلوا فريقاً غنياً بالثقافات ومليئاً بالت�سويق والتحّدي. 

ومتكن الفريق من حتقيق اللقب االأول  الفريق يف اأكرب عدد من اللفات 
الر�سمية  حماولته  يف  واح���دة  دقيقة  يف  عجلتني  على  ت�سري  �سيارة  ح��ول 
�سعوبة  م��ن  زاد  ال��ذي  االأم���ر  كبري,  ب�سكل  املح�سورة  امل�ساحة  يف  الثالثة 
لل�سيارة  قيادته  خ��الل  م��ن  غرا�سيا,  دي��از  كري�ستيان  ومتكن  امل��ح��اوالت. 
االأوىل على عجلتني, وكيفني موت�سال, من خالل التفافه بال�سيارة الثانية 
اأخ��رياً من حتقيق  التمكن  العالية من  حول االأوىل, من خالل مهاراتهم 
جنح  كما  احل�سور.  بني  كبري  ترّقب  و�سط  الثالثة  حماولتهم  يف  الرقم 

عر�س �لرت�ث �ل�صوري خالل �أيام �ل�صارقة �لرت�ثية 18

م�شرحية غنائية من اأر�س الديار وحكايات مزينة باليا�شمني
من على م�سرح االأيام الذي يتو�سط املنطقة الرتاثية يف قلب ال�سارقة, قدمت فرقة امل�سرح ال�سوري حكاية من داخل احلارة ال�سامية القدمية 
جلمهور فعاليات الدورة ال� 18 من اأيام ال�سارقة الرتاثية التي تتوا�سل حتى 10 اأبريل اجلاري, حيث ج�سدت يف م�سرحية غنائية تراثية ق�سة 
حب بني �ساب وفتاة حتول بينهم العادات والتقاليد ومتنعهم من الزواج, اإال اأن حبهم ينت�سر بعد �سجال وجدال طويل يعلو فيه �سوت العقيد 

وكبار احلارات وحكمائها. 
نقلت الفرقة املتكونة من ع�سرات الراق�سني واملوؤدين حكايات عر�سهم امل�سرحي ب�سل�سلة لوحات غنائية مت�سلة تتكامل فيما بينها لرتوي الق�سة 
كاملة, وت�سيء على القيم والعادات والتقاليد االأ�سيلة يف املجتمع ال�سامي؛ فمن الدبكة ال�سورية التي ي�سطف فيها الرجال اإىل جانب الن�ساء, 
اإىل العرو�س االأدائية التي جت�سد مالمح �سهامة الرجل ال�سوري وعزة نف�سه, و�سواًل اإىل التمثيل الغنائي القائم على ال�سجع وما ي�سبه ردود 
�سعراء احلداّية يف العديد من بلدان ال�سام, والقائم على الرد على الن�سو�س ال�سعرية املحكية بن�سو�س موازية مبا ي�سبه النزال والتحدي بني 

�ساعرين.
وعرّبت الفرقة من خالل العر�س عن جانب كبري من ذاكرة الرتاث ال�سعبي ال�سوري بتفا�سيله كاملة, اإذ تنوعت مالب�س الفرقة بني االأثواب 
املطرزة واملزينة للن�ساء, والطرابي�س والعمائم و”ال�سراويل” للرجال, فيما ظهرت الّلهجة ال�سورية كهوية تقود العمل امل�سرحي وتتغني بتاريخ 
بالدها, بينما كانت رمزية اليا�سمينة, واحلارة, وبيت الديار, وال�سرفات, تتكرر لرت�سم اأمام امل�ساهدين �سورة قريبة لرتاث غني حمل خ�سو�سيته 

ال�سهرية عربياً وعاملياً. 

د. حممد يو�شف يوؤكد تاأثري الكمامة على 
هوية املجتمعات وعادات التوا�شل م�شتقباًل

اأثر  ال��دك��ت��ور حممد يو�سف  ال��ف��ن��ان  ال��ك��م��ام��ة, ناق�س  ت���راث  ع��ن��وان  حت��ت 
على  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة  النت�سار  امل�ساحبة  االح��رتازي��ة  االإج����راءات 
م�ستقبل التقارب االجتماعي, وعلى ا�ستمرار تقاليد التوا�سل, �سواًء على 
ذل��ك خالل  ج��اء  ال��واح��دة.  العائلة  اأف��راد  اأو على م�ستوى  العام,  امل�ستوى 
والن�سر  املحتوى  اإدارة  بونعامة مدير  ُمّني  الدكتور  اأداره��ا  جل�سة حوارية 
مبعهد ال�سارقة للرتاث, �سمن فعاليات املقهى الثقايف يف الدورة ال�18 من 

اأيام ال�سارقة الرتاثية, التي تتوا�سل حتى 10 اأبريل يف قلب ال�سارقة.

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات بدبا 
احل�شن يطلق مبادرة  ب�شمة توا�شل

يف اإطار �سعي جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات مبدينة دبا احل�سن 
التابع ملجل�س ال�سارقة للتعليم لالرتقاء باأبنائه الطالب ومتابعته لهم 
مع اأ�سرهما اأجرى املجل�س عددا من الزيارات الأ�سر الطلبة بهدف دعم 

الطلبة ملوا�سلة تعليمهم .
وت��ع��د م���ب���ادرات ال���زي���ارات ل��ع��دد م��ن ح���االت الطلبة �سمن م��ب��ادرة مت 
الفاعلة  ال��رتب��وي��ة  ال���ربام���ج  م��ن  ك���واح���دة  ت��وا���س��ل  ب�سمة  ت�سميتها  
وتقدمي  الدرا�سية  اأبنائهم  حالة  على  وال��وق��وف   االأ���س��ر  مع  للتوا�سل 
اأوجه الدعم املمكنة. �سم الوفد الزائر الأ�سر الطلبة من جمل�س اأولياء 
اأمور الطلبة والطالبات مبدينة دبا احل�سن  حممد را�سد ر�سود رئي�س 
واأع�ساء  املجل�س  رئي�س  نائب  ال��ري��ام��ي  �سامل  متيم  و�سعود   , املجل�س 
املجل�س عبيد ح�سن الع�سب احلمودي و�سيخة اأحمد املطوع الهندا�سي 

وهيفاء اإبراهيم بن يعروف النقبي.
اأ���س��رة الطالب حممد  ويف ه��ذا االإط����ار  ق��ام وف��د م��ن املجل�س  ب��زي��ارة 
�سعيد املطوع الهندا�سي لنقل حتيات املجل�س ممزوجة باملحبة والتقدير 
حياته  يف  ويوفقه  وال�سعادة  بال�سحة  الطالب  على  ينعم  اأن  وال��رج��اء 
اأ�سرته  مع  الوفد  وتباحث  وال�سداد  التوفيق  له  يكتب  واأن  وم�ستقبله 
تعيق م�سريته  التي  والتحديات  ال�سعاب  كل  بتوفري  املجل�س  با�ستعداد 

التعلمية .

املدينة امل�شتدامة تتو�شح باللون 
االأزرق احتفاء ب�شهر التوعية بالتوحد

ال��ع��امل��ي للتوحد,  ال��ي��وم  م��ع  ت��زام��ن��اً   
وال���ذي ي��واف��ق ال��ث��اين م��ن اأب��ري��ل من 
يف  امل�ستدامة  املدينة  ت�سيء  ع��ام,  كل 
باللون  اخل�����س��راء  قببها  دب���ي  اإم����ارة 
اب���ري���ل,   ���س��ه��ر  اأي��������ام  ط��ي��ل��ة  االأزرق 
ل��ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء ع��ل��ى اأه��م��ي��ة رفع 
بطبيعة  امل��ج��ت��م��ع  ووع������ي  م�����س��ت��وى 
التوحد  طيف  ا�سطراب  وخ�سائ�س 
الن�ساطات  يف  اإ���س��راك��ه��م  وحم���اول���ة 
االجتماعية املختلفة. يذكر اأن املدينة 
قرية  ت�سم  دب��ي  اإم���ارة  يف  امل�ستدامة 
�سند التي تعد واحدة من اأكرب املراكز 
وتاأهيل  اإع��ادة  يف  املتخ�س�سة  العاملية 
اأطفال التوحد واأ�سحاب الهمم الذي 
طيف  ا���س��ط��رب��ات  ف��ه��م  اإىل  ي���ه���دف 
اأ���س��ح��اب الهمم  ال��ت��وح��د وم�����س��اع��دة 
املجتمع  مع  واالن��دم��اج  التفاعل  على 
كما  النف�س,  على  الكامل  واالع��ت��م��اد 
على  �سند  ق��ري��ة  م��ع   املدينة  �ستعمل 
الفعاليات  م����ن  جم���م���وع���ة  ت��ن��ظ��ي��م 
ال�سوء  لت�سليط  املختلفة  واالأن�سطة 

على هذه الق�سية.  
تريندز يعلن الفائزين يف م�شابقة
 اقراأ واربح مبنا�شبة �شهر القراءة

اأعلن تريندز للبحوث واال�ست�سارات اأ�سماء الفائزين يف م�سابقة اقراأ واربح 
مع تريندز, والتي اأطلقها  تفاعاًل مع �سهر القراءة الذي حتتفي فيه دولة 
االإمارات من مار�س كل عام بالقراءة من خالل ت�سجيع املوؤ�س�سات واجلهات 
قارئ  بناء جمتمع  ت�سهم يف  التي  املتميزة  امل��ب��ادرات  اإط��الق  املختلفة على 
القراءة  ثقافة  ت�سجيع  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت�ستهدف  واملعرفة.  بالعلم  مت�سلح 
ون�سر املعرفة, وزيادة الوعي باأهمية القراءة يف اكت�ساب املهارات واخلربات 

املعرفية, باعتبارها ممار�سة حياتية يومية جلميع اأفراد املجتمع.

فريق العر�س ال�شائق يف القرية العاملية يبهر ال�شيوف ويحقق لقبني جديدين يف غيني�س لالأرقام القيا�شية

جتارب ذوقية رم�شانية رائعة لدى ق�شر االإمارات
ي�ستعد فندق ق�سر االإمارات  اأيقونة ال�سياحة يف العا�سمة   ال�ستقبال �سهر رم�سان املبارك, مقدًما ل�سيوفه طيًفا 
اأطباق ال�سحور املتنوعة وجل�سات  وا�سًعا من التجارب الذوقية الفاخرة. ابتداًء من والئم االإفطار ال�سهية وحتى 
العناية املرتفة يف النادي ال�سحي ال�سبا, باالإ�سافة اإىل باقة االإقامة القيمة. اإن ق�سر االإمارات هو الوجهة االأمثل 
 The Ultimate Ramadan الف�سيل.   ال�سهر  ه��ذا  يف  تن�سى  ال  ذك��ري��ات  و�سنع  واالأح��ب��ة  ب��االأه��ل  لالجتماع 

Experience at Em
لل�سيوف  ميكن  العام,  هذا  رم�سان  �سهر  ويف  �سورها.  باأبها  االإماراتية  وال�سيافة  الثقافة  م��زالي  مطعم  ميثل   
اال�ستمتاع مب�سهد غروب ال�سم�س ال�ساحر من �سرفة هذا املطعم احلا�سل على العديد من اجلوائز املرموقة, اأثناء 
املتوفرة �سمن  تناول طعام االإفطار برفقة االأهل واالأ�سحاب. مع طيف وا�سع من االأطايب الرم�سانية الفاخرة 
ت�سكيلة  مع  احلية,  الطهو  ومن�سات  وال�ساخنة,  الباردة  وامل��ازات  باأنواعها,  ال�سوربات  يت�سمن  مميز  اإفطار  بوفيه 
وا�سعة من احللويات اللذيذة. كما �ستتوفر قائمة طعام خا�سة بوجبة ال�سحور تت�سمن ما لذ وطاب من املاأكوالت 

التقليدية املف�سلة لدى اجلميع. 

  خيمة لفح�س كورونا بال�شيارة 
يف دبي والنتائج خالل 12 �شاعة  
اأعلن م�ست�سفى االإم��ارات جمريا عن افتتاح 
لفريو�س  ال�سريع  للفح�س  جم��ه��زة  خيمة 
ال�سيارة  داخ��ل  كوفيد19  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
باحل�سول  الراغبني  على  للتي�سري  دب��ي,  على نتائج PCR واملقبلني على ال�سفر. يف 

وقال الدكتور مايكل فقيه الرئي�س التنفيذي ملجموعة م�ست�سفيات االإمارات اإن اخليمة 
اجلديدة اأقيمت مقابل م�ست�سفى االإمارات  يف منطقة جمريا على ال�ساطىء, ال�ستقبال 
املراجعني, واإجراء فح�س م�سحة االأنف PCR, وهم يف �سياراتهم. واأو�سح اأن اخليمة 
الفح�س  ف��رتة  والتتعدى  يوميا,  فح�س   2000 ا�ستيعابية  بطاقة  اأقيمت  اجل��دي��دة 
دقائق معدودة, توفريا لراحة املراجعني.  وذكر الدكتور مايكل فقيه اأن الفح�س يتميز 
باأنه �سريع, واآمن وخاٍل من املتاعب, حيث يتم اإجراوؤه مبا�سرة من حلظة الدخول اإىل 

منطقة جمع امل�سحات.

احل����دث ع���رو����س وف��ع��ال��ي��ات 29 
دولة عربية واأجنبية من خمتلف 
ت���وا����س���ل تقدمي  ال���ع���امل  اأن����ح����اء 
اأبريل  م���ن   10 ح��ت��ى  ب��راجم��ه��ا 
بقلب  ال���رتاث  �ساحة  يف  اجل���اري 
خورفكان  م��دي��ن��ة  ويف  ال�����س��ارق��ة, 

حتى 3 اأبريل اجلاري.

امل�سلم,  العزيز  عبد  �سعادة  وق��ال   
للرتاث,  ال�����س��ارق��ة  معهد  رئ��ي�����س 
رئ���ي�������س ال���ّل���ج���ن���ة امل��ن��ظ��م��ة الأي�����ام 
ال�����س��ارق��ة ال��رتاث��ي��ة: ي��ع��زز حجم 
االأيام  ل��ه  و�سلت  ال��ذي  احل�سور 
االإن�ساين  ال����رتاث  ب����اأن  ال��ق��ن��اع��ة 
م��ادة غنية وج��اذب��ة ملختلف فئات 

املقومات  ك���ل  ومي���ل���ك  امل��ج��ت��م��ع, 
لي�سكل اأحد اأهم حمركات القطاع 
يف  واالإب��داع��ي  وال�سياحي  الثقايف 
ثقة  يك�سف  كما  والعامل,  املنطقة 
اجلمهور باالإجراءات االحرتازية 
التي نتخذها للوقاية من كوفيد 
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االأ�سبوع  نهاية  اإىل  الو�سول  م��ع 
اأعلنت  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا,  م���ن  ال���ث���اين 
ال�سارقة  اأي����ام  ل���  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ّل��ج��ن��ة 
ال�  دورت��ه��ا  زّوار  ع��دد  اأن  الرتاثية 
واأ�سارت  زائ���ر,  األ��ف   63 بلغ   18
فر�سة  ����س���ّك���ل  احل������دث  اأن  اإىل 
ليعي�سوا مع �سيوف  ال���زّوار  اأم��ام 

»اأيام ال�شارقة الرتاثية 18« ت�شتقبل 63 األف زائر حتى نهاية اأ�شبوعها الثاين



 
مي�شي من جديد بف�شل الريا�شة بعد 28 عامًا 
اإ�سابته  م��ن  ع��ام��اً   28 بعد  االأوىل  خطواته  �سبعيني  رج��ل  خطا 

مبر�س الت�سلب الع�سبي املتعدد, بف�سل دورة تدريبية جمانية.
الع�سبي  بالت�سلب  ع��ام��اً,   75 كريت�س  مريلني  اإ�سابة  �سخ�ست 
املتعدد يف 1987, وبعد االعتماد االأول على العكازات لعدة �سنوات, 

احتاج اإىل كر�سي متحرك للتنقل.
وبعد امل�ساركة يف دورة تدريبية جمانية ملدة 16 اأ�سبوعاً يف جمعية 

الت�سلب الع�سبي املتعدد,, جنح يف امل�سي جمدداً.
من  وال�سفلي  العلوي  اجل��زء  حتريك  جل�سات  ال���دورة  وت�سمنت 

اجل�سم, ومتارين القلب واالأوعية الدموية.
املا�سي, واثقاً  ومل يكن مريلني, الذي جرب العالج الطبيعي يف 
من جدوى الدورة التدريبية يف البداية. ولكن, بعد اأربعة اأ�سهر, 
مب�ساعدة  امل�سي  اإىل  ال��وق��وف  و���س��ع  م��ن  وانتقل  ق��وت��ه,  حت�سنت 
اإط���ار م��ع��دين. وق��ال م��ريل��ني, ال��ذي يعي�س يف ويلز م��ع زوجته: 
رائعاً  هذا ال�سعور بكلمات, كان �سعوراً  و�سف  جداً  ال�سعب  "من 
للغاية! بعد 28 عاماً من العجز, مل اأتخيل اأبداً اأن اللحظة التي 
"كانت زوجتي بجانبي ومل ت�سدق  �ساأم�سي فيها �ستاأتي” واأ�سا: 
ذلك اأي�ساً. ويف املرة االأوىل التي راآين فيها اأبنائي واأحفادي اأم�سي, 

كانت ال�سعادة تغمرهم. اأ�سعر بتفاوؤل اأكرب بامل�ستقبل".
ومر�س الت�سلب الع�سبي املتعدد, حالة مر�سية مدمرة, االأع�ساب 
للم�سي  عاماً  وت�سبب تدهوراً  اأب�سط احلركات,  يف اجل�سم, ومتنع 

والكالم, واالأكل, وحتى التفكري.

�شيف يحّول بي�س الف�شح اإىل لوحات فنية
يف حي �سعبي يف جنوب روما, يقف املتفرجون مفتونني اأمام واجهة 
حمل للحلويات حيث ُتعر�س يف منا�سبة عيد الف�سح جمموعة من 
بي�س ال�سوكوال املميز فنياً باألوان متعددة, بطريقة اأنيقة ت�ساهي 

اأ�سلوب حمال املجوهرات الفاخرة.
م��ن��ح��وت��ات م��ن بي�س  وال���رت مو�سكو  امل��ت��ج��ر  وق���د �سنع ���س��اح��ب 
هو  منها  كالًّ  اإّن  اإذ  الفم,  قبل  تع�سقانها  العينني  لكّن  ال�سوكوال, 

مبثابة حتية لفنان اختاره الرجل البالغ 47 عاماً.
ُر�ِسَمت  التي  اإب��داع��ات��ه  ب��ني  مو�سكو  يتجّول  البي�ساء,  وب�سرتته 
على اإحداها اثنتان من �سخ�سيات الر�ّسام االأمريكي الراحل كيث 
ك��اأوراق عباد  اأخ��رى �سفراء  ُزّيَنت  اأحمر, فيما  هارينغ حتت قلب 
ال�سم�س ب�سقوق على ن�سق اللوحات القما�سية للر�سام االأرجنتيني 
بعد�سة  ���س��ورة  م��ن  ه��ارب��ة  حمامة  ثالثة  وع��ل��ى  ف��ون��ت��ان��ا,  لو�سيو 

االأمريكي الراحل روبرت مابلثورب.
وي�سرح والرت مو�سكو يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س مبنا�سبة 
"الفكرة  اأن  االأح��د  الف�سح  عيد  ي�سبق  اإجن��ازات��ه  الأجمل  معر�س 
و�سعت  ث��م  بالفن,  كبري  �سغف  "لدي  وي�سيف  جداً".  ب�سيطة 

جمال عملي لي�سمل االأدب واملو�سيقى وال�سينما".
يورو.  و400   150 بني  ما  املجموعة  ه��ذه  بي�سة من  �سعر  ويبلغ 
وي�����س��ري وال���رت ال���ذي ح��ل��ق راأ����س���ه ع��ل��ى ن��ح��و يتنا�سب مت��ام��اً مع 
اإبداعاته اإىل اأن "بع�س البي�س �سريع التح�سري, يف حني ي�ستلزم 
اأك��ل بي�سة بهذا  اأي��ام��اً عدة". وق��د ال يكون  اإجن��از البع�س االآخ��ر 
كاأي  لُتعَر�س  ت�سلح  ه��ي  ب��ل  لها,  االأم��ث��ل  اال�ستخدام  ه��و  ال�سعر 

قطعة فنية اأخرى.
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مركز الفلك الدويل يحّدد غّرة �شهر رم�شان فلكيا
توقع اإبراهيم اجلروان ع�سو االحتاد العربي لعلوم الف�ساء والفلك اأن تكون غرة �سهر رم�سان املبارك فلكيا ملعظم 
الدول يوم الثالثاء 13 اأبريل اجلاري و�سيكون عيد الفطر املبارك واأول �سوال يوم اخلمي�س 13 مايو املقبل وعليه 
�سيكون ال�سهر الف�سيل هذا العام 30 يوما. وبح�سب مركز الفلك الدويل فاإن معظم الدول هالل �سهر رم�سان يوم 

االثنني 29 �سعبان 1442ه� املوافق 12 اإبريل حيث اأن �سهر �سعبان بداأ يوم االثنني 15 مار�س 2021.
ومن الدول التي �ستتحرى �سهر رم�سان يف هذا اليوم اإندوني�سيا وماليزيا وبروناي واإيران و�سلطنة عمان واالإمارات 
وال�سعودية واالأردن و�سوريا وليبيا واجلزائر واملغرب وموريتانيا ومعظم الدول االإ�سالمية غري العربية يف اأفريقيا.  
�سهر  �ستتحرى هالل  وعليه  14 مار�س  االأح��د  يوم  �سعبان  �سهر  ب��داأت  وتون�س  وتركيا  العراق وم�سر  اأن  يف حني 
رم�سان يوم االأحد 11 اإبريل. فاأما بالن�سبة للدول التي �ستتحرى الهالل يوم االأحد, فاإن القمر �سيغيب يف ذلك 
اليوم قبل غروب ال�سم�س و�سيحدث االقرتان بعد غروب ال�سم�س, اأي اأن روؤية الهالل م�ستحيلة بعد غروب �سم�س 
يوم االأحد, وعليه فاإن هذه الدول �ستكمل عدة �سعبان ثالثني يوما, و�ستبداأ �سهر رم�سان املبارك يوم الثالثاء 13 
اإبريل. واأ�ساف مركز الفلك الدويل اأنه بالن�سبة للدول التي �ستتحرى هالل رم�سان يوم االثنني 12 اإبريل, وهي 
غالبية دول العامل االإ�سالمي, فاإن روؤية الهالل يومها غري ممكنة بالعني املجردة من اأي مكان يف العامل االإ�سالمي, 
يف حني اأنها ممكنة با�ستخدام التل�سكوب فقط وب�سعوبة بالغة من اأجزاء من ال�سودان وليبيا واجلزائر ومن املغرب 
وموريتانيا, وروؤية الهالل يومها ممكنة بالعني املجردة ب�سعوبة يف اأجزاء من القارتني االأمريكيتني. علما باأن روؤية 

الهالل يومها با�ستخدام تقنية الت�سوير الفلكي ممكنة ب�سعوبة كبرية.
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م�شر.. 22 عجلة حربية للحدث التاريخي
اأعلنت وزارة االنتاج احلربي امل�سرية, م�ساركتها ب�22 عجلة حربية فرعونية 
الطراز, يف نقل "املومياوات امللكية" من املتحف امل�سري بالتحرير )و�سط 

القاهرة( اإىل متحف احل�سارة يف الف�سطاط على بعد كيلومرتات.
ال�سنوات يف  اآالف  22 مومياء ملكية م�سرية عمرها  وت�ستعد م�سر لنقل 
اإىل  �سخم  موكب  يف  القاهرة  العا�سمة  عرب  خ�سي�سا  م�سممة  كب�سوالت 

متحف جديد, حيث ميكن عر�سها ب�سكل اأكرث بهاء.
اململكة  واأرب��ع ملكات, معظمهم من  18 ملكا  القافلة  اأن تنقل  املقرر  ومن 
احلديثة, من املتحف امل�سري يف ميدان التحرير بو�سط القاهرة اإىل املتحف 
القومي للح�سارة امل�سرية يف الف�سطاط, على بعد نحو 5 كيلومرتات اإىل 
اجلنوب ال�سرقي. وقال وزير الدولة لالإنتاج احلربي, حممد اأحمد مر�سي 
اإن “م�سنع اإنتاج واإ�سالح املدرعات " )م�سنع 200 احلربي( التابع للوزارة 
ل�سالح  ال��ف��رع��وين  ال��ط��راز  على  حربية  عجلة   )22( ع��دد  بت�سنيع  ق��ام 
وزارة ال�سياحة واالآث��ار. ومن املقرر ا�ستخدام هذه العجالت-التي جترها 
اخليول- يف االحتفالية العاملية التي تنظمها وزارة ال�سياحة واالآثار لنقل 

مومياوات )22( ملًكا وملكة و )17( تابوتاً ملكياً.

روبوت ي�شتخدم االأ�شعة فوق البنف�شجية لقتل الفريو�شات 
على  للفريو�سات  قاتلة  بنف�سجية  فوق  باأ�سعة  روبوت مزود  اختبار  يجري 
منت الطائرات ال�سوي�سرية, يف فكرة جديدة تهدف ال�ستعادة ثقة الركاب 
وجتنيب قطاع الطريان وال�سفر املزيد من اخل�سائر الناجتة عن جائحة 
الروبوتات  جت��ارب  النا�سئة  ال�سوي�سرية  فيا  ي��و  �سركة  وجت��ري  ك��ورون��ا. 
بالتعاون مع �سركة دناتا للخدمات اجلوية ومقرها دبي على منت طائرات 
م�ستاأجرة  رح��الت  �سركة  وه��ي  اإي��رواي��ز,  هلفتيك  ل�سركة  تابعة  اإم��رباي��ر 

ميلكها امللياردير ال�سوي�سري مارتن اإيبرن.
اإنه ال يزال يتعني على  اإيلميجر املوؤ�س�س امل�سارك يف يو فيا  وقال جودوك 
تدر�س  اأنها  م�سيفا  ال��روب��وت��ات,  على  املوافقة  الطائرات  ت�سنيع  �سركات 
تاأثري االأ�سعة فوق البنف�سجية على املقاعد داخل الطائرة حيث قد يبهت 

لونها بعد الكثري من عمليات التعقيم والتطهري.
لكنه عرب عن اأمله يف اأن ت�ساهم هذه الروبوتات يف تقليل خوف النا�س من 
ال�سفر جوا حتى مع تف�سي فريو�س كورونا. و�سمم فريق اإيلميجر ثالثة 
مناذج من الروبوت حتى االآن, عر�س اأحدها خالل عمله داخل طائرة تابعة 
 %  75 ال�سفر به  ل�سركة هلفتيك يف مطار زوري��خ الذي انخف�ست حركة 
العام املا�سي. واأ�سواء الروبوت مثبتة على اإطار على �سكل �سليب, وتغمر 
اأثناء حترك الروبوت يف ممر الطائرة. وميكن  اأزرق ناعم  كل �سيء بوهج 
لروبوت واحد تطهري طائرة مبمر واحد يف 13 دقيقة من البداية للنهاية, 

يف الغابة الثلجية.. نهاية 
ماأ�شاوية مللكة جمال رو�شية

اأقدم �سديق ملكة اجلمال الرو�سية 
اأولغا �سليامينا على قتلها بطريقة 
ال���ع���ث���ور على  م����رّوع����ة, ح��ي��ث مت 
جثتها م�سوهة ومغطاة بالثلوج يف 

غابة مبدينة نوفودفين�سك.
ووف���ق���ا ل��ت��ق��اري��ر اإع���الم���ي���ة, فقد 
اأولغا  راأ���س  الغيور  ال�سديق  قطع 
العتقاده اأن جناحها �سيقودها اإىل 

مغازلة رجال اآخرين لها.
ومت العثور على ملكة جمال رو�سيا 
غابة  يف  ع����ام����ا(,   33( ال�����س��اب��ق��ة 
نوفودفين�سك,  يف  بالثلوج  مغطاة 

�سمال غربي البالد.
ميل"  "ديلي  ���س��ح��ي��ف��ة  واأف��������ادت 
اأم  وه����ي  اأول����غ����ا,  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
لطفلني, مل ترى منذ غادرت املنزل 
عائلتها  واأب��ل��غ��ت  اأي���ام  خم�سة  قبل 
�سريكها  واع���ت���ق���ل  ف���ق���ده���ا.  ع����ن 
با�سمه  ����س���وى  ي���ع���رف  مل  ال������ذي 
عاما(,   40( فيات�سي�سالف  االأول, 
ارتكابه جرمية قتل.  لال�ستباه يف 
يذكر اأن اأولغا موؤخًرا فازت موؤخرا 
مب�سابقة ملكة جمال حملية وقيل 
اإن ذلك اأمر اأغ�سب فيات�سي�سالف 
ت�ستخدم  اأن  م��ن  خم��اوف��ه  ب�سبب 

اللقب جلذب رجال اآخرين.
باأنها  االث���ن���ني  ع���الق���ة  ُوو����س���ف���ت 
م�������س���ط���رب���ة ب�������س���ب���ب اخل����الف����ات 
امل��ت��ك��ررة, وق���ال اأق����ارب اأول��غ��ا اإنها 

بدت م�سطربة موؤخًرا.
ب��ع��د زيجتي  ال�����س��دي��ق��ان  وال��ت��ق��ى 
الفا�سلتني,  ال�����س��اب��ق��ت��ني  اأول����غ����ا 
البداية  يف  هانئة  العالقة  وكانت 
عنيًفا,  فيات�سي�سالف  اأ�سبح  حتى 

وفًقا لتقارير حملية.

اإعالن جديد   ..30 7 من 
ب�شاأن جلطات اأ�شرتازينيكا

الربيطانية  االأدوي���ة  وكالة  اأعلنت 
تلقوا  اأ�سخا�س   7 اأن  ال�سبت  اأم�س 
لفريو�س  امل�ساد  اأ�سرتازينيكا  لقاح 
جلطات  ب�����س��ب��ب  ت����وف����وا  ك�����ورون�����ا 
دم��وي��ة, م��ن اإج��م��ايل 30 ح��ال��ة مت 
ت�سجيلها حتى االآن. وتلقت الوكالة 
حتى يوم 24 مار�س تقارير عن 22 
حالة تخرث دموي وريدي دماغي, 
اأخ�����رى جللطات  ح����االت  وث���م���اين 
مرتبطة بنق�س ال�سفائح الدموية 
من اإجمايل 18,1 مليون جرعة مت 

اإعطاوؤها.
الفرن�سية  ال�سحافة  وكالة  ونقلت 
عن جون راين مدير الوكالة قوله 
التقارير  ل��ه��ذه  امل��ع��م��ق  "فح�سنا 
م�ستمر". ويف فرن�سا, اأعلنت وكالة 
�سالمة االأدوية عن ر�سدها حالتني 
التجلط  ب�سبب  للوفاة  جديدتني 
الدموي لدى �سخ�سني تلقيا لقاح 

"اأ�سرتازينيكا".
اأنها  اإىل  ل��ل��وك��ال��ة  ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار 
ر�سدت خالل الفرتة بني 19 و25 
3 ح���االت للتجلط  امل��ا���س��ي  م��ار���س 
بلقاح  ال��ت��ط��ع��ي��م  ب���ع���د  ال�����دم�����وي 
حالتا  عنها  نتجت  "اأ�سرتازينيكا", 
وفاة. ومنذ بداية حملة التطعيم يف 
12 حالة للتجلط  فرن�سا مت ر�سد 
4 وفيات.  ع��ن  اأ���س��ف��رت  ال���دم���وي, 
يذكر اأن عددا من الدول, معظمها 
اأع�ساء يف االحتاد االأوروبي, علقت 
"اأ�سرتازينيكا"  ل��ق��اح  ا���س��ت��خ��دام 
جتلط  ح��ول  التقارير  خلفية  على 
تلقوا  الذين  االأ�سخا�س  الدم لدى 
ال��ل��ق��اح, ل��ك��ن ال��وك��ال��ة االأوروب���ي���ة 
درا�سات  اإج��رائ��ه��ا  وب��ع��د  ل���الأدوي���ة, 
اإ�سافية, مل تر�سد اأي �سلة مبا�سرة 

بني تلك احلاالت واللقاح.

مي�شال اأوباما تقدم الن�شائح للفتيات 
الرئي�س  زوج���ة  اأوب���ام���ا,  مي�سال  ظ��ه��رت 
االأم���ريك���ي ال�����س��اب��ق ب����اراك اأوب���ام���ا, على 
مفاجئ  ب�سكل  ال��ربي��ط��اين  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
واأ�سدت   2018 ع���ام  م��ن��ذ  االأوىل  ل��ل��م��رة 
لديهن  اأن  للفتيات  واإر����س���ادات  بن�سائح 

القدرة على تغيري حياة �سخ�س ما.
 the one " وظهرت مي�سيل على برنامج
املدار�س  تلميذات  مع  للتحدث   " show
امل�ستقبل  ب�����س��اأن  ل��ه��ن  امل�����س��ورة  وت���ق���دمي 
عر�سها  بالفيديو  حم��ادث��ات  ع��رب  وذل��ك 

."bbc"تلفزيون
تلميذات  اىل  اأوب���ام���ا  ال�����س��ي��دة  وحت��دث��ت 
م��ن م��در���س��ة م��ول��ب��ريي ل��ل��ب��ن��ات يف تاور 
ال��ي��زاب��ي��ت جاريت  ه��ام��ل��ي��ت�����س وم��در���س��ة 
ومدار�س  اي�����س��ل��ن��ج��ت��ون  يف  اندر�سون" 
ن�سائح  لت�سارك خرباتها وتقدمي  اأخرى 
واالأخ���وة بح�سب  والقيادة  االإر���س��اد  ح��ول 

ال�سحف الربيطانية.

وفاة مروعة.. كالب �شالة تنهي حياة م�شنة 
مروعة,  ح��ادث��ة  االإجن��ل��ي��زي��ة,  برمنغهام  مدينة  �سهدت 
تعر�سها  ج���ّراء  م��ن  م�سرعها  م�سنة  �سيدة  لقيت  حيث 

لهجوم من كالب �سالة, هاجمتها يف حديقة منزلها.
واحتجزت قوات ال�سرطة رجال لال�ستباه بكونه امل�سوؤول 

عن هذه الكالب التي ت�سببت مبقتل ال�سيدة.
م�سدر  عن  الربيطانية,  �ستار"  "ديلي  �سحيفة  ونقلت 
يف �سرطة برمنغهام قوله, اإنه تلقى بالغا يفيد باإ�سابة 
�سيدة بجروح خطرية, م�سريا اإىل ف�سل كل اجلهود التي 
تعر�س  امل�سدر  واأك��د  اإنقاذها.  يف  الطبي  الفريق  بذلها 
ال�سيدة, البالغة من العمر ثمانني عاما, جلروح خطرية, 
جن��م��ت ع��ن ه��ج��وم ك���الب ���س��ر���س��ة. واأ����س���اف: "الك�سف 
االأويل يظهر تعر�س ال�سيدة لع�سات كالب, لكن ت�سريح 
"مت  اأن��ه  وب��نّي  التفا�سيل".  من  املزيد  �سيك�سف  اجلثة 
اعتقال رجل يبلغ من العمر 43 عاما لال�ستباه يف كونه 

ال�سخ�س امل�سوؤول عن الكالب التي ت�سببت يف الوفاة".

�شرطي يرف�س التقاعد رغم بلوغه �شن 91
رغم اأنه جتاوز العقد التا�سع من العمر, ال يزال �سرطي 
القريب  التقاعد يف  ينوي  وال  راأ���س عمله,  على  اأمريكي 
العاجل. ويعترب اإل �سي باك�سوت �سميث )91 عاماً( اأكرب 
�سرطي يف العامل, ورغم اأن ال�سن ترك اأثره على ج�سده 
املتعب, اإال اأن هذا مل مينعه من القيام بدوريات يف �سوارع 

م�سقط راأ�سه يف كامدن, اأركن�سا�س, 4 اأيام يف االأ�سبوع.
وبعد اأن خدم �سميث ملدة 46 عاماً متت اإحالته اإىل التقاعد, 
لكنه مل ي�ستطع البقاء بعيداً عن الوظيفة الأكرث من 5 
اأ�سهر, ولذلك عاد اإىل العمل يف الثمانينيات من عمره, 
اإنه يحب خدمة جمتمعه والعمل ك�سرطي طاملا  ويقول 
كان قادراً على ذلك. ومنذ يناير "كانون الثاين" 2011, 
اإىل  �سميث  ال�سابط  ينظر  مل  التقاعد,  من  عاد  عندما 
املا�سي,  العقد  خ��الل  بعمله  ي�ستمتع  ك��ان  فقد  ال���وراء, 
�سباحاً   7 م��ن  ويعمل  يحبونه,  وه��م  النا�س  يحب  فهو 
حتى 3 م�ساًء 4 اأيام يف االأ�سبوع, ويعمل كمح�سر يف ق�سم 
ا يف برنامج مراقبة املجتمع الذي  ال�سرطة وي�ساعد اأي�سً
يف  دوري���ات  وت�سيري  امل���رور,  حركة  مراقبة  على  ي�ستمل 

مناطق املدار�س, وم�سريات احلرا�سة, وما اإىل ذلك.
ويتجول �سميث يف �سيارة ال تبدو ك�سيارات ال�سرطة, لكنه 
لي�س  لكنه  ن��ارًي��ا,  �سالًحا  ويحمل  ال�سرطة  زي  ي��رت��دي 
لوت,  جوليان  العمدة  يقول  كما  ال�ستخدامه  م�سطراً 

فهو �سخ�س حمبوب ويعرف اجلميع يف البلدة.

عيد ميالد ينتهي بطريقة خمجلة.. وال�شبب الفاتورة
االأمريكية,  جورجيا  والي��ة  يف  ميالد  عيد  حفلة  انتهت 
احلا�سرون  دخ��ل  بعدما  ب�"املخجلة",  ُو�سفت  بطريقة 
يف م�سادة حول طريقة دفع الفاتورة, اإىل اأن مت االت�سال 

بال�سرطة.
الأجل  ال��والي��ة,  يف  مطعم  اإىل  �سخ�سا   25 نحو  وح�سر 
االحتفال بعيد ميالد �سابة بلغت عمر الثالثني, لكنهم 
اأ�سروا على اقت�سام الفاتورة فيما بينهم, وقدرها 2200 

دوالر, بينما كان املطعم يقول اإن ذلك غري ممكن.
وقامت امراأة ت�سمى كي بن�سر مقطع فيديو على من�سة 
بعيد  لالحتفال  اأقيم  الع�ساء  اإن  وقالت  توك",  "تيك 

ميالد �سقيقيتها كاندري�سا برينكلي.

ماي�شرتو حفل املومياوات امللكية يك�شف تفا�شيل العر�س الفريد
امللكية,  امل���وم���ي���اوات  م��وك��ب  ب�سغف  ال��ع��امل  ينتظر 
اإذ  ال�سبت  اأم�س  القاهرة   امل�سرية  العا�سمة  و�سط 
تنتقل 22 مومياء ملكية يف موكب مهيب من مكان 
اإىل  بالتحرير  امل�����س��ري  باملتحف  احل���ايل  عر�سها 
للح�سارة  القومي  باملتحف  ال��دائ��م  عر�سها  م��ك��ان 
االحتفال  مظاهر  ب��ني  وم��ن  بالف�سطاط.  امل�سرية 
يقوده  مو�سيقي  عزف  امللكي,  املوكب  ت�ساحب  التي 
"اأورك�سرتا  ق��ائ��د  عبا�سي  ن���ادر  امل�����س��ري  امل��اي�����س��رتو 

وكورال االحتاد الفيلهارموين".
وعن م�ساركته يف االحتفال, و�سف عبا�سي االأمر باأنه 
"حلم وحتقق", م�سيفا ملوقع "�سكاي نيوز عربية", 
اأنه �سيقود عزف مقطوعة موؤلفة خ�سي�سا للموكب, 
االحتاد  "اأورك�سرتا  وع��زف  نزيه,  ه�سام  تاأليف  من 
واأمرية  احلكيم  عبد  ريهام  وغناء  الفيلهارموين" 

�سليم ون�سمة حمجوب.
املو�سيقار  اأو���س��ح  امل�����س��ت��خ��دم��ة,  ل����الآالت  وبالن�سبة 
مو�سيقية  اآالت  ي�ستخدمون  ���س��وف  اأن��ه��م  امل�����س��ري 
�سبيهة بتلك التي كانت ت�ستخدم يف الع�سور القدمية 

ولكنها تطورت, وهي االآالت التي ظهرت باجلدارية 
ال�سهرية للثالث فتيات العازفات من م�سر القدمية, 

مثل اآالت الهارب والناي والعود.
واأ�ساف اأن جزءا كبريا من طابع االأحلان م�ستوحى 
من م�سر القدمية, اأو ما ي�سبه االأحل��ان التي كانت 
اأزياء  اأن  اإىل  الفتا  الفرعوين,  الع�سر  يف  ت�ستخدم 
ولي�س  الكال�سيكي  الطراز  على  �ستكون  االأورك�سرتا 

زيا فرعونيا.
امل�سرية  باللغة  الغناء  �سيتم  اأنه  وك�سف عبا�سي عن 
اأن االأغ��اين ماأخوذة من كتاب  اإىل  القدمية, م�سريا 
م�سريا  املعابد,  على  املكتوبة  االأ�سعار  وبع�س  املوتى 
امل�سريات  اإىل متخ�س�سني يف علم  "جلاأنا  اأن��ه:  اإىل 

حتى نعرف النطق ال�سحيح للغتنا القدمية".
يعد  مل  كثرية  لغات  هناك  اأن  "رغم  ق��ائ��ال:  وت��اب��ع 
ي��ت��ح��دث ب��ه��ا اأح�����د, ل��ك��ن ه��ن��اك حم�����اوالت الإع����ادة 
اإحيائها بالغناء, وهناك اأوبرا كاملة ا�سمها اأخناتون 
الواليات  يف  ال��ق��دمي��ة  امل�سرية  باللغة  تاأليفها  مت 

املتحدة".

طائر مالك �حلزين �لأزرق �لكبري يف بونتي فيدر� بيت�س , فلوريد�. � ف ب

كلوي كاردا�شيان ت�شتعر�س 
خامتًا ما�شيًا �شخمًا 

�ساركت جنمة تلفزيون الواقع  كلوي كاردا�سيان  البالغة 36 عاًما , �سورة من طالء 
اأظافرها اجلديد من الذي طبقته فنانة االأظافر ت�سون ليجند على �سفحتها , لكن 
املا�سة ال�سخمة التي زينت خامتاً يف اإ�سبعها االأي�سر هو الذي �سرق االأ�سواء من طالء 
التعبريية  الرموز  ال�سورة بتعليق عبارة عن جمموعة من  واأرفقت كلوي  االأظافر. 

للقلب متعددة االألوان.
 تري�ستان طوم�سون  والد طفلتهما "ترو" غازل كلوي بتعليق من خالل عدة اإميوجي 
, مبا يف ذلك رمز تعبريي للقلب. وقد �سوهدت كلوي وهي ترتدي اخلامت يف العديد 
من �سورها االأخرية على �سفحتها الر�سمية مبوقع للتوا�سل االجتماعي مبا يف ذلك 

العرو�س الرتويجية الأحدث حفل لها يف اأمريكا.


