
اإثيوبيا: م�ضتمرون يف امللء الثاين لبحرية �ضد النه�ضة

ال�سي�سي يحذر من امل�سا�س مبياه م�سر.. وحالة عدم اال�ستقرار

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

  

فاطمة بنت مبارك تطلق اأول خطة عمل وطنية حول 
املراأة وال�سالم واالأمن على م�ستوى دول اخلليج العربية 

•• اأبوظبي-وام

الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأطلقت 
االأعلى  الرئي�سة  والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام 
لدولة  الوطنية  اخلطة  االإمارات”،  “اأم  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة 
االإمارات العربية املتحدة لتنفيذ القرار 1325 ال�سادر عن جمل�س 
االأوىل من نوعها على  �سابقة هي  املتحدة، يف  ل��لأمم  التابع  االأم��ن 
امتدادا  العربية، وذلك  التعاون لدول اخلليج  م�ستوى دول جمل�س 

جلهود دولة االإمارات بتعزيز م�ساركة املراأة يف ال�سلم واالأمن.
وقالت �سموها - بهذه املنا�سبة - : “ ي�سرين اأن اأوجه التحية والتقدير 
واالعتزاز جلهود فريق عمل االحتاد الن�سائي العام وجميع اجلهات 
امل�ساركة  املدين”  املجتمع  واملحلية وموؤ�س�سات  “االحتادية  الوطنية 
اأود  املتحدة. كما  العربية  االإم��ارات  الوطنية لدولة  يف عمل اخلطة 
اأن اأثمن دعم هيئة االأمم املتحدة للمراأة، لتنفيذ االلتزامات العاملية 
ب�ساأن املراأة وال�سلم واالأمن، ودورها ال�سامي كن�سري عاملي لق�سايا 

املراأة والفتاة«.
واأ�سافت: “علينا اأن نوؤكد اأن املراأة العربية وجميع ن�ساء العامل مل 
مهاراتهن  وتطوير  قدراتهن  لبناء  التنموية  روؤيتنا  عن  يوما  يغنب 
ال��ع��ون يف كل  ي��د  امل��ج��االت وال��ق��ط��اع��ات، ف�سل ع��ن م��د  يف جميع 
املنطلق حتر�س  اأو حمنة، ومن هذا  امل��راأة مباأ�ساة  به  منعطف متر 
واالأطر  الدولية،  ال�سراكات  تعزيز  االإم��ارات كل احلر�س على  دولة 
والتعاون  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  لرت�سيخ  الهادفة  العاملية  املوؤ�س�سية 
وال�سراكة املرتكزة على النهو�س باملراأة، اإىل جانب دعمها املتوا�سل 
ملنظمات العمل االإن�ساين واخلريي على امل�ستوى االإقليمي والعاملي، 
للدفع بالعمل االإن�ساين والن�سائي اإىل االأمام وامل�ساهمة النوعية يف 

حت�سني حياة املراأة كجزء من بناء جمتمعات اآمنة وم�ستقرة«.
)التفا�سيل �س2(

التحالف يدمر طائرتني حوثيتني واملتمردون يق�ضفون ماأرب ببالي�ضتي

 االإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف ال�سعودية بطائرتني مفخختني

اأك����ر م���ن م��ل��ي��ون الج���ئ يف عام 
2016. وت�سري تقديرات اأخرى 
مليون  اإىل  ي�سل  عددهم  اأن  اإىل 

ون�سف املليون الجئ �سوري.
اللبناين  الرئي�س  قال  ذل��ك،  اإىل 
م��ي�����س��ال ع����ون اأم�������س يف ب����ريوت، 
االإنهاك  م��رح��ل��ة  ب��ل��غ  ل��ب��ن��ان،  اإن 
على  ال�سوريني  اللجئني  ب�سبب 

اأرا�سيه.
اجلمهورية  ���س��ح��ي��ف��ة  وح�����س��ب 
لقاء  يف  الرئي�س  ق��ال  اللبنانية، 
مع ممثل املفو�سية العليا للأمم 
امل��ت��ح��دة ل�������س���وؤون ال��لج��ئ��ني يف 
لبنان  اإن  اإي����ت����و،  اأي����اك����ي  ل��ب��ن��ان 
الذي ي�ست�سيف على اأر�سه اأكرب 
ال�سوريني  ال��ن��ازح��ني  م��ن  ن�سبة 
�سكانه  عدد  اإىل  قيا�ساً  العامل  يف 
اإىل  و���س��ل  ال�سغرية،  وم�ساحته 
تداعيات  نتيجة  االإنهاك  مرحلة 

هذا النزوح.

حتقيق اأممي مبقتل مدنيني 
مايل  يف  فرن�سية  غ��ارة  يف 

 •• باماكو-اأ ف ب

خل�س حتقيق للأمم املتحدة اإىل 
اجلي�س  نفذها  جوية  �سربة  اأن 
كانون  يف  م�����ايل  يف  ال��ف��رن�����س��ي 
مدنيا   19 قتلت  ي��ن��اي��ر  ال��ث��اين 
جت��م��ع��وا حل�����س��ور ح��ف��ل زف����اف، 
ومل ي��ك��ن ���س��ح��اي��اه��ا ف��ق��ط من 
باري�س  اأك���دت  مثلما  اجلهاديني 
اطلعت  ت��ق��ري��ر  بح�سب  ���س��اب��ًق��ا، 

عليه وكالة فران�س بر�س.
الثاين  ك����ان����ون  م����ن  ال���ث���ال���ث  يف 
يناير نفذت الطائرات الفرن�سية 
النائية  بونتي  ق��ري��ة  ق��رب  غ���ارة 
يف ظ��روف اأث��ارت اجل��دل يف هذه 
منطقة  يف  االف��ري��ق��ي��ة  ال���دول���ة 
نزاعات  ت�����س��ه��د  ال���ت���ي  ال�����س��اح��ل 

دامية.
الغارة  اأن  ال��ق��ري��ة  ���س��ك��ان  وق����ال 
اىل  اأدى  زف�����اف  ح��ف��ل  اأ����س���اب���ت 
اجلي�س  ل���ك���ن  م���دن���ي���ني،  م��ق��ت��ل 
الفرن�سي رف�س االتهام واأكد انه 
اأن  نفى  كذلك   . متطرفني  قتل 
يكون هناك حفل زفاف قد اقيم 

يف بونتي ذلك اليوم.
)التفا�سيل �س9(

•• اأبوظبي-وام- اليمن-وكاالت

نقل التلفزيون ال�سعودي الر�سمي 
ع���ن حت���ال���ف دع����م ال�����س��رع��ي��ة يف 
دمر  اإن��ه  الثلثاء،  اأم�س  اليمن، 
اأطلقهما  ط��ي��ار،  دون  ط��ائ��رت��ني 
اإيران  من  املدعومون  احلوثيون 

�سوب اململكة.
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، اأع��ل��ن م�سدر 
ال����ث����لث����اء، مقتل  ط���ب���ي مي���ن���ي 
م�����دين واإ�����س����اب����ة 6 اآخ����ري����ن يف 
ماأرب،  للحوثيني مبدينة  ق�سف 

�سرقي البلد.
وقال امل�سدر، الذي طلب حجب، 
�ساروخاً  اأط��ل��ق��وا  احل��وث��ي��ني  اإن 
�سمال  �سكني  حي  على  بالي�ستياً 
ماأرب، ما اأ�سفر عن مقتل مدين 

واإ�سابة 6 اأخرين، بينهم طفل.
واأدان وزير االإع��لم يف احلكومة 
اليمنية ال�سرعية معمر االإرياين، 
الق�سف، م�سرياً اإىل اأن ال�ساروخ 
ال����ذي ق�����س��ف احل���ي ال�����س��ك��ن��ي يف 

ماأرب اإيراين ال�سنع.
ه��ذا واأع��رب��ت دول��ة االإم���ارات عن 
ال�سديدين  وا�ستنكارها  اإدان��ت��ه��ا 
احلوثي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  مل����ح����اوالت 
اإيران،  االإره��اب��ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن 

ه������ذه ال���ه���ج���م���ات االإره����اب����ي����ة 
جلماعة احلوثي يعك�س حتديها 
ال�������س���اف���ر ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال�����دويل 
القوانني  بجميع  وا�ستخفافها 

واالأعراف الدولية.
الدويل  املجتمع  ال��وزارة  وحثت 
ع����ل����ى ات�����خ�����اذ م�����وق�����ف ف�����وري 
االأعمال  ه���ذه  ل��وق��ف  وح��ا���س��م 
املن�ساآت  ت�ستهدف  التي  املتكررة 

واالأعيان  امل��دن��ي��ني  ا���س��ت��ه��داف 
ممنهجة  ب���ط���ري���ق���ة  امل����دن����ي����ة 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  وم��ت��ع��م��دة 
ال�������س���ع���ودي���ة ال�������س���ق���ي���ق���ة، من 
مفخختني،  ط���ائ���رت���ني  خ����لل 

اعرت�ستهما قوات التحالف.
واأك���دت دول��ة االإم����ارات يف بيان 
اخلارجية  وزارة  ع����ن  �����س����ادر 
ا�ستمرار  اأن  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 

احليوية واملدنية واأمن اململكة، 
وا�ستقرار  ال��ط��اق��ة  واإم�������دادات 
موؤكدة  ال��ع��امل��ي��ني،  االق��ت�����س��اد 
يف  الهجمات  ه��ذه  ا�ستمرار  اأن 
ت�سعيدا  ي��ع��د  االأخ����رية  االآون����ة 
خ��ط��ريا، ودل���ي���ًل ج���دي���داً على 
اإىل  امل���ل���ي�������س���ي���ات  ه������ذه  ����س���ع���ي 
يف  واال�ستقرار  االأم��ن  تقوي�س 

املنطقة.

اأج�������رى حم����ادث����ات ن���اج���ح���ة مع 
املبعوث االأمريكي تناولت فر�س 
م�ساهمة الواليات املتحدة يف دفع 
النه�سة  �سد  م��ف��او���س��ات  عملية 
املبادئ  الإع�����لن  وف��ق��ا  امل��ت��ع��رة 

املوقع بني البلدان الثلث.
اأط��ل��ع كذلك  م��ك��ون��ني  اإن  وق����ال 
امل��ب��ع��وث االأم���ريك���ي ع��ل��ى حاجة 
اإثيوبيا يف اال�ستفادة من مواردها 
60 باملئة  اأكر من  للتنمية واإن 
من االإثيوبيني ال يح�سلون على 
الكهرباء.واأ�ساف مفتي بتاأكيدات 
مكونني التزام اإثيوبيا بالقوانني 
الدولية املنظمة للأنهار العابرة 
ب���دول  اأي ����س���رر  اإحل������اق  وع�����دم 

امل�سب جراء بناء �سد النه�سة.
وزارة  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث  و�����س����دد 
اخل���ارج���ي���ة االإث���ي���وب���ي���ة ع��ل��ى اأن 
يكون  اأن  يجب  اخللفات  “حل 
اآليات  باملفاو�سات، واأي تغيري يف 
يكون ح�سب  اأن  املفاو�سات يجب 
اإعلن املبادئ”، عل حد تعبريه.

الرئي�س  اأك������د  اأ�����س����ب����وع،  وق���ب���ل 
ال�سي�سي،  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  امل�����س��ري 
للتو�سل  ال�����س��ع��ي  ����س���رورة  ع��ل��ى 
اإىل اتفاق  اأق��رب وق��ت ممكن،  يف 
ملء  عملية  ينظم  ملزم  قانوين 
بعيدا عن  النه�سة،  �سد  وت�سغيل 
اأي منهج اأحادي ي�سعى اإىل فر�س 
االأم���ر ال��واق��ع وجت��اه��ل احلقوق 

االأ�سا�سية لل�سعوب.

•• القاهرة-وكاالت

االأمريكي  املبعوث  اإثيوبيا  اأبلغت 
اأنها �ستم�سي يف عملية  لل�سودان 

امللء الثاين ل�سد النه�سة.
ال�سحفي  امل�������وؤمت�������ر  وخ���������لل 
للخارجية  ال���ر����س���م���ي  ل��ل��ن��اط��ق 
مفتي،  دي��ن��ا  ال�سفري  االإث��ي��وب��ي��ة، 
اأم�س الثلثاء، قال اإن اخلارجية 
االإث�����ي�����وب�����ي�����ة اأب����ل����غ����ت امل���ب���ع���وث 
االأمريكي لل�سودان، دونالد بوث، 
امللء  عملية  يف  �سنم�سي  ب��اأن��ن��ا 
الثاين لبحرية �سد النه�سة واأنها 
التي  ال�سد  بناء  عملية  من  ج��زء 

تخطط لها البلد.
اأي�����ام، دع���ا وزي����ر خارجية  وم��ن��ذ 
االبتعاد  اإىل  اإث���ي���وب���ي���ا  م�������س���ر، 
الكثرية  ب��االأح��ادي��ث  و�سفه  عما 
وال�����ت�����������س�����ري�����ح�����ات ال����ع����دائ����ي����ة 
النه�سة،  ����س���د  ي���خ�������س  ف���ي���م���ا 
لكافة  م�����س��ر  ج���اه���زي���ة  م����وؤك����دا 
يخ�س  ف��ي��م��ا  ال�������س���ي���ن���اري���وه���ات 
الرئي�س  ح����ّذر  االأزم������ة.ب������دوره، 
ال�سي�سي،  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  امل�����س��ري 
امل�������س���ا����س مبياه  م����ن  ال����ث����لث����اء، 
تطورات  ع��ل��ى  تعليقه  يف  م�����س��ر 
مفاو�سات �سد النه�سة االإثيوبي 
تاأثريه  ال��ق��اه��رة  تخ�سى  وال���ذي 
على ح�ستها من مياه نهر النيل.
وق��ال: نحن ال نهدد اأح��دا ولكن 
ال ي�ستطيع اأحد اأخذ نقطة مياه 

قدرتنا.
املياه  بحقنا يف  امل�سا�س  واأ���س��اف: 
اإىل  للتو�سل  نتطلع  اأحمر.  خط 
مللئ وت�سغيل  اتفاق قانوين ملزم 
ن�سعى  ال�سي�سي  ال�����س��د.واأو���س��ح 
مياه  ح��ق��ن��ا يف  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
ه���ن���اك حترك  اأك�������ر،  ال���ن���ي���ل ال 
املقبلة  االأ���س��اب��ي��ع  اإ����س���ايف خ���لل 

عرب املفاو�سات.
العدائية  االأع��م��ال  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

متتد تاأثرياتها ل�سنوات طويلة.

املنطقة  �ست�سهد  واإال  م�سر  م��ن 
ا���س��ت��ق��رار ال يتخيلها  ح��ال��ة ع��دم 
يجرب  اأن  ي����ري����د  وم������ن  اأح��������د 
خلل  ال�سي�سي  فليتف�سل.وذكر 
موؤمتر �سحفي: اأنا مبهدد�س حد 
وعمرنا ما هددنا وحوارنا ر�سيد 
جدا.وتابع: حمد�س هيقدر ياخد 
نقطة مياه من م�سر واإال هيبقى 
يف ح��ال��ة م��ن ع��دم اال���س��ت��ق��رار يف 
املنطقة ال يتخيلها اأحد وحمد�س 
بعيد عن  اإنه يقدر يبقى  يت�سور 

ال�سي�سي  ت�������س���ري���ح���ات  وت����اأت����ي 
الر�سمي  امل��ت��ح��دث  ق���ال  اأن  ب��ع��د 
دينا  االإثيوبية  اخل��ارج��ي��ة  با�سم 
املبعوث  اأب��ل��غ��ت  ب���لده  اإن  مفتي 
االأمريكي لل�سودان، دونالد بوث، 
امللء  عملية  يف  اإث��ي��وب��ي��ا  مب�سي 
جزء  واإنها  النه�سة  ل�سد  الثاين 

من عملية بناء �سد النه�سة.
واأو����س���ح خ���لل م��وؤمت��ر �سحفي 
الوزراء االإثيوبي  اأن نائب رئي�س 
مكونني  دمقي  اخلارجية  ووزي��ر 

•• عوا�صم-وكاالت

ت�سريف  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ق����ال 
دياب،  ح�سان  لبنان،  يف  االأع��م��ال 
اأمر  لبنان  �سقوط  اإن  ال��ث��لث��اء، 
حمتوم اإذا ا�ستمرت اأزمته، وذلك 
يف م���ع���ر����س ح���دي���ث���ه ع����ن اأزم�����ة 

اللجئني ال�سوريني يف لبنان.
دي���اب، خ��لل م�ساركته  واأ���س��اف 
مل�ساعدة  ل��ل��م��ان��ح��ني  مب����وؤمت����ر 
اأن����ه  ال�������س���وري���ني يف ب���روك�������س���ل، 
االأزم������ة  م��ن  �س�����نوات   10 بعد 
ال�سورية، الو�سع لي�س م�س�����جعاً، 
والن������زوح  الت�س��رد  وب��ال��ت��اأك��ي��د 
على  كبي������راً  ع��ب��ئ��اً  ي�س�����كلن 

االقت�س������اد اللبناين.
ت�سريف  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  واأك�����د 
الظروف  اأن  ل��ب��ن��ان  يف  االأع���م���ال 
على  تنعك�س  ل��ب��ن��ان  يف  ال�سعبة 

اللجئني ال�سوريني.

احلكومة الكويتية توؤدي 
الربملان  اأم��ام  اليمني 

•• الكويت-وكاالت

ال�������وزراء  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  اأدى 
ال�����س��ي��خ ���س��ب��اح خالد  ال��ك��وي��ت��ي 
احل�����م�����د ال���������س����ب����اح، واأع���������س����اء 
حكومته اليمني الد�ستورية اأمام 
جمل�س االأمة الكويتي، يف جل�سته 

العادية، اأم�س الثلثاء.
وجاء ذلك و�سط اإجراءات اأمنية 
م�����س��ددة، ومل��ب��ا���س��رة اأع��م��ال��ه��م يف 
للد�ستور  وف��ق��اً  االأم�����ة،  جم��ل�����س 

الكويتي.
وجاء الق�سم احلكومي اأمام اأقلية 
نائباً،   31 مقاطعة  بعد  نيابية 
ب�سبب   50 اأ���س��ل  م��ن  اجل��ل�����س��ة 
املعار�س  النائب  اإ�سقاط ع�سوية 
ب��در ال���داه���وم، بعد ���س��دور حكم 
امل�سا�س  بتهمة  �سده  ب��ات  نهائي 

مب�سند االإمارة.
واأ�سدر اأمري دولة الكويت، ال�سيخ 
نواف االأحمد اجلابر ال�سباح، يف 
24 يناير )كانون الثاين( املا�سي 
اأمراً اأمريياً بتعيني ال�سيخ �سباح 
رئي�ساً  ال�����س��ب��اح،  احل��م��د  خ��ال��د 
مار�س   2 يف  و  ال������وزراء،  ملجل�س 
بت�سكيل  )اآذار( اجلاري مر�سوماً 

احلكومة اجلديدة.

اللبناين  ال�سيافة  ك��رم  وت��اب��ع: 
ميكن  وال  م�سبوق،  وغ��ري  مميز 
م�ساعدة  دون  م���ن  االأزم�����ة  ح���ّل 
بقوة  م�سيداً  ال��ل��ب��ن��اين،  ال�سعب 

اللبنانيني وح�سن �سيافتهم.
ي�ستحقون  اللبنانيون  واأردف: 

امل���ت���ح���دة  االأمم  م������ن  ال������دع������م 
واملجتمع الدويل.

ال�سامية  امل��ف��و���س��ي��ة  وب��ح�����س��ب 
للأمم املتحدة ل�سوؤون اللجئني، 
ف����ق����د و������س�����ل ع�������دد ال���لج���ئ���ني 
لبنان  يف  امل�����س��ج��ل��ني  ال�����س��وري��ني 

مواقــيت ال�صالة
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 االإمارات تدعم ال�سعب ال�سوري ب�� 30 مليون 
دوالر يف موؤمتر دعم م�ستقبل �سوريا واملنطقة

•• اأبوظبي-وام

�ساركت دولة االإمارات اأم�س يف موؤمتر “دعم م�ستقبل �سوريا واملنطقة” 
االأوروبي  املتحدة واالحت��اد  االأمم  وت�ست�سيفه  بروك�سل  انعقد يف  الذي 
دوالر  مليون   30 بتقدمي  خ��لل��ه  ال��دول��ة  وت��ع��ه��دت  اخل��ام�����س،  للعام 
اأمريكي دعما للجهود الدولية الرامية لرفع املعاناة عن ال�سعب ال�سوري 

ال�سقيق، ولتوفري التمويل اللزم للأن�سطة االإن�سانية يف هذا االإطار.
مثل االإم��ارات يف املوؤمتر الدويل - الذي عقد بوا�سطة تقنية االت�سال 
املرئي - معايل خليفة �ساهني املرر وزير دولة، اإىل جانب ممثلي الدول 

املانحة واملنظمات والهيئات االإن�سانية املتخ�س�سة. 
اأم��ام املوؤمتر اأن دولة االإم��ارات توؤمن اإميانا  واأك��د معايل املرر يف كلمة 
قويا باحلل ال�سيا�سي كمخرج وحيد للأزمة ال�سورية، مع دعمها الكامل 
�سوريا جري  اإىل  املتحدة اخلا�س  االأمم  املتحدة ومبعوث  االأمم  جلهود 
اإىل  الهادفة  االأخ���رى  الدولية  الو�ساطة  جهود  جانب  اإىل  بيدر�سون، 
التو�سل اإىل اتفاق �سلم بناء على موؤمتر جنيف وقرار جمل�س االأمن 
رقم 2254. وجدد التاأكيد على رف�س دولة االإمارات للتدخل االأجنبي 
يف  فعال  عربي  دور  وج��ود  اأهمية  على  والت�سديد  ال�����س��وري،  ال�ساأن  يف 

�سوريا، وم�ساعدة ال�سوريني يف العودة اإىل حميطهم العربي.
بداية  اأر�سها منذ  االإم���ارات حتت�سن على  دول��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار معاليه 
االأزمة ال�سورية ما يزيد على 130 األف �سوري، واأو�سح اأن دولة االإمارات 
على مدار �سنوات احلرب واملعاناة هذه ظلت على موقفها الداعم لل�سعب 
ال�سوريني يف  والدعم للأخوة  بامل�ساعدات  العطاء  يد  با�سطة  ال�سوري، 
اأو يف الدول املجاورة امل�ست�سيفة للجئني. ولفت اإىل  الداخل ال�سوري 
اأن دولة االإمارات قدمت على مدار ال�سنوات الع�سر املا�سية ما يزيد على 
لغوث اللجئني ال�سوريني  امل�ساعدات  اأمريكي من  دوالر  مليار   1.11
�سواء داخل �سوريا اأو يف كل من االأردن ولبنان والعراق واليونان. واأو�سح 
ال�سحية  والرعاية  واالإي���واء  ال��غ��ذاء  توفري  �سملت  امل�ساعدات  تلك  اأن 
واأي�سا اإن�ساء امل�ست�سفيات امليدانية، واإن�ساء املخيم االإماراتي االأردين يف 

منطقة مريجيب باالأردن .      ) التفا�سيل �س3(

اآثار الدمار جراء ا�ستهداف ماأرب من قبل املتمردين احلوثيني)رويرتز(

معاناة اللجئني ال�سوريني يف لبنان م�ستمرة )رويرتز(

اإيزابيل دياز اأيو�سو رمز اليمني

�سدام القيم يف اال�سكا

دياب: �سقوط لبنان اأمر حمتوم اإذا ا�ستمرت اأزمته

طموحات وهروب وخيانات:

االإع�سار ال�سيا�سي الذي يهز اإ�سبانيا...!
•• الفجر -البان الكاييم –ترجمة خرية ال�صيباين

قد خرج من خيال  االإ�سباين  ال�سيا�سي  التاريخ  اأن  يبدو  اأ�سبوعني،  منذ 
كاتب �سيناريو جمنون. فعلى ايقاع مكائد اأباطرته، تعي�س البلد �سل�سلة 

من اال�سطرابات التي ميكن اأن يكون لها عواقب وخيمة.
�سان�سيز  لبيدرو  اأعلنت  “لقد  مار�س:   15 االثنني  ي��وم  مدريد  زل��زال 
يبدو  الذي  اإغلي�سيا�س،  بابلو  قال  ق��راري برتك من�سبي يف احلكومة”، 
جاًدا، جال�ًسا يف غرفة ذات ديكور منزوع، خلف مكتب ال يوجد عليه ولو قلم 
ر�سا�س، مثريا ده�سة اجلميع. حتى بيدرو �سان�سيز، الرئي�س اال�سرتاكي 
للحكومة االإ�سبانية، تلقى مكاملة هاتفية، وهو يف قلب لقاء مع اإميانويل 
ا�سا�سي يف  الثاين، وهو عن�سر  نائبه  يعلمه فيها  ماكرون، يف مونتوبان، 

ال�سلطة التنفيذية، اأنه �سيغادر ال�سفينة.         )التفا�سيل �س11(

»ال�ضحة« جتري 223,799 فح�ضا جديدًا
جديدة اإ�سابة   2,289

 بكورونا و2,422 حالة �سفاء 
•• 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 
“كوفيد19-” واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 223،799 
املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�سية   24 ال���  ال�ساعات  خ��لل  ج��دي��دا  فح�سا 

با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�سات 
على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 2،289 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية 

اللزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 459،360 حالة.
)التفا�سيل �س2(

�ص 03

�ص 10

�ص 18

تعاون بني تكافل الداخلية وتنمية 
املجتمع لتعزيز اخلدمات لكبار املواطنني 

اأخبار الإمارات

انتحار اأردوغان القت�صادي 
يرفع عدد املنتحرين يف تركيا

عربي ودويل

مبادرة اإماراتية يف الجتماع ال�صتثنائي 
ل�صندوق الق�صاء على املن�صطات باليون�صكو

الفجر الريا�صي
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ي�ضعى اإىل توحيد حلفائه:
يف مواجهة ال�سني, بايدن يحيي اأ�سطورة الغرب...!

•• الفجر –خرية ال�صيباين

ي�سعى الرئي�س االأمريكي اإىل توحيد حلفائه وراء القيم الدميقراطية. 
بهجمات م�سادة، يف  تقوم  درو�سا،  تتلقى  اأن  ترف�س  التي  ال�سني،  لكن 
حني تظل اأوروبا مرتددة يف اختيار مع�سكرها. يبلغ من العمر 78 عاًما، 
الرجل الذي اأطلق عليه �سلفه لقب “�سليبي جو”، يقدم نف�سه كل اأ�سبوع 
على اأنه نذير الغرب، يف مواجهة االأنظمة ال�سلطوية -وال �سيما ال�سني 
اأن��ه منذ نهاية احل��رب ال��ب��اردة، ن��ادًرا ما بدا العامل  ورو�سيا-اىل درج��ة 
الواليات  ان�سمت  بها،  ي�ستهان  ال  رمزية  يف  مع�سكرين.  بني  منق�سًما 
املتحدة، يف 22 مار�س، اإىل االحتاد االأوروبي وكندا واململكة املتحدة، يف 
معاقبة ما جمموعه اأربعة قادة �سينيني ُيعتقد اأنهم على �سلة با�سطهاد 

االأويغور يف مقاطعة �سينجيانغ.                         )التفا�سيل �س15(

ب��امل��ا  ن���ازح���ي  م���ن  االآالف 
موزمبيق �سمال  م���اأوى  ب��ال 

•• بيمبا-اأ ف ب

يبحثون  النازحني  اآالف  زال  م��ا 
ع��ن اأق��رب��ائ��ه��م وع���ن م����اأوى لهم 
اإغاثية،  م�سادر  وف��ق  ب��امل��ا،  ح��ول 
ب����ع����د اإع����������لن ت���ن���ظ���ي���م داع���������س 
�سمال  يف  امل��دي��ن��ة  على  �سيطرته 

موزمبيق.
وكان متطرفون موالون لتنظيم 
داع���������س ق����د ه���اج���م���وا االأرب����ع����اء 
مدينة باملا، وقتلوا الع�سرات بني 
وع�سكريني  و�سرطيني  مدنيني 
اجلمعة  ل��ي��ل  ي�سيطروا  اأن  ق��ب��ل 
عدد  البالغ  املدينة  على  ال�سبت 

�سكانها 75 األف ن�سمة.
وم������ّذاك ي��ت��دّف��ق ال���ن���اج���ون على 
بيمبا،  وع���ل���ى  م���وي���دا  م��دي��ن��ت��ي 

عا�سمة مقاطعة كابو ديلغادو.
                    )التفا�سيل �س10(
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اأخبـار الإمـارات
)ال�ضحة( جتري 223,799 فح�ضا جديدًا

 2,289 اإ�سابة جديدة بكورونا و2,422 حالة �سفاء 
•• 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 
 .. وعزلهم  لهم  "كوفيد19-" واملخالطني  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
ال�ساعات  223،799 فح�سا جديدا خلل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�سيع  الدولة  والفح�س يف  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف    و�ساهم 
اإ�سابة  2،289 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��لزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 459،360 حالة.
6 ح���االت م�سابة وذل���ك م��ن تداعيات  ال����وزارة ع��ن وف���اة  اأع��ل��ن��ت    كما 
االإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  1،492

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

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سمانا ل�سحة و�سلمة اجلميع.
2،422 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �سفاء    كما 
املر�س  اأع��را���س  م��ن  ال��ت��ام  "كوفيد19-" وتعافيهم  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
بعد تلقيهم الرعاية ال�سحية اللزمة منذ دخولهم امل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حاالت ال�سفاء 443،153 حالة.

كوفيد-  لقاح  من  جرعة   86,942
�ساعة   24 خالل  االإمارات  يف   19

•• اأبوظبي-وام

اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 86،942 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خلل ال�ساعات ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
اللقاح  8،220،783 جرعة ومعدل توزيع  اليوم  التي مت تقدميها حتى 

�سخ�س.  100 لكل  جرعة   83.12
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 " كوفيد - 19".

فاطمة بنت مبارك تطلق اأول خطة عمل وطنية حول املراأة وال�سالم واالأمن على م�ستوى دول اخلليج العربية
•• اأبوظبي-وام

االحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأطلقت 
والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام  الن�سائي 
االإمارات"،  "اأم  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة 
لتنفيذ  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة  الوطنية  اخلطة 
للأمم  التابع  االأم���ن  ع��ن جمل�س  ال�����س��ادر   1325 ال��ق��رار 
االأوىل من نوعها على م�ستوى دول  �سابقة هي  املتحدة، يف 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وذلك امتدادا جلهود 

دولة االإمارات بتعزيز م�ساركة املراأة يف ال�سلم واالأمن.
اأوجه  اأن  " ي�����س��رين   : امل��ن��ا���س��ب��ة -  ب��ه��ذه  ���س��م��وه��ا -  وق��ال��ت 
ع��م��ل االحتاد  ف��ري��ق  وال��ت��ق��دي��ر واالع���ت���زاز جل��ه��ود  التحية 
الن�سائي العام وجميع اجلهات الوطنية "االحتادية واملحلية 
وموؤ�س�سات املجتمع املدين" امل�ساركة يف عمل اخلطة الوطنية 
لدولة االإمارات العربية املتحدة. كما اأود اأن اأثمن دعم هيئة 
االأمم املتحدة للمراأة، لتنفيذ االلتزامات العاملية ب�ساأن املراأة 
لق�سايا  عاملي  كن�سري  ال�سامي  ودوره���ا  واالأم���ن،  وال�سلم 

املراأة والفتاة".
ن�ساء  وجميع  العربية  امل���راأة  اأن  نوؤكد  اأن  "علينا  واأ�سافت: 
قدراتهن  لبناء  التنموية  روؤيتنا  عن  يوما  يغنب  مل  العامل 
وتطوير مهاراتهن يف جميع املجاالت والقطاعات، ف�سل عن 
مد يد العون يف كل منعطف متر به املراأة مباأ�ساة اأو حمنة، 
ومن هذا املنطلق حتر�س دولة االإم��ارات كل احلر�س على 
تعزيز ال�سراكات الدولية، واالأطر املوؤ�س�سية العاملية الهادفة 
لرت�سيخ امل�ساواة بني اجلن�سني والتعاون وال�سراكة املرتكزة 
ملنظمات  املتوا�سل  دعمها  جانب  اإىل  ب��امل��راأة،  النهو�س  على 
االإقليمي والعاملي،  امل�ستوى  االإن�ساين واخلريي على  العمل 
وامل�ساهمة  االأم���ام  اإىل  والن�سائي  االإن�����س��اين  بالعمل  للدفع 
جمتمعات  بناء  م��ن  كجزء  امل���راأة  حياة  حت�سني  يف  النوعية 

اآمنة وم�ستقرة".
ثقتنا  ع��ن  نعرب  اأن  ن��ود  ال�سياق  ه��ذا  " يف  �سموها:  وق��ال��ت 
التي ال ح��دود لها يف ق��درة امل��راأة الفعالة يف اإح��لل ال�سلم 
وتذليل  امل��راأة  دعم  م�ستمرون يف  ونحن  االأم��ن..  وا�ستتباب 
بكل ما  واإم��داده��ا  كل ما قد يعرت�س طريقها من عراقيل 
حتتاج اإليه لتكون دائما على قدر املاأمول بها من م�ستويات 
التميز واالإ�سهام ب�سورة موؤثرة يف ن�سر وتعزيز ثقافة احلوار 
ملجتمعها  والتنمية  واال���س��ت��ق��رار  االأم���ن  وحتقيق  وال�����س��لم 

والعامل اأجمع".
لدولة  اخلم�سني"  "عام  مقتبل  يف  ن��ح��ن   "  : واأو���س��ح��ت 
االإمارات العربية املتحدة، كلنا فخر واعتزاز ودولتنا ت�سجل 
�سباقة يف ملف  اإجن��ازات م�سرفة وجت��ارب فريدة ومبادرات 
دعم ومتكني املراأة، و�سعتها �سمن اأف�سل دول العامل حت�سرا 
واالأخوة  وال�سلم  احل��ب  حتمل  وانفتاحا،  وتطورا  وتقدما 
االإن�سانية والتعاي�س وقبول االآخر، وتدعم اجلميع يف امللمات 
وح�سارية  اإن�سانية  م�سرية  مكملة  وال��ن��ك��ب��ات،  واحل����وادث 
زايد  ال�سيخ  الراحل  القائد  اأ�س�سها  منذ  عليها  قامت  رائعة 
حكام  اإخ��وان��ه  مع  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان،  اآل  �سلطان  بن 
ع��ن��وان��ه االحتاد  را���س��خ��ا  ال��ذي��ن و���س��ع��وا منهجا  االإم������ارات 
وا�ستثمار  التخطيط  وح�����س��ن  وال��ت��ف��اوؤل  واالأم����ل  واالإرادة 

الفر�س".
اإىل م�ستويات  " اأن و�سول دول��ة االإم���ارات  واأك��دت �سموها: 
ركائز  م��ن  اأ�سا�سية  ك��رك��ي��زة  امل����راأة  دع��م  و���س��ع  يف  متقدمة 
التنمية، �ساهم يف ت�سدر الدولة لعدد من املوؤ�سرات العاملية 
املتعلقة بدعم حقوق املراأة ومتكينها، والتي حتققت بف�سل 
الروؤية امل�ستنرية للقيادة الر�سيدة لدولة االإمارات، برئا�سة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اهلل"، واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد  "حفظه 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  اآل مكتوم نائب رئي�س 
اآل  "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد  دبي 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
، واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س االأعلى للحتاد 
حكام االإم��ارات، التي حر�ست على دمج حماية حقوق املراأة 
وم�ساحلها يف قواعد واأنظمة وت�سريعات الدولة، والرقي بها 
اإىل اإرادة وثقافة وطنية، وذلك بتعزيز قدرة املراأة على القيام 
وال�سيا�سية  واالقت�سادية  االجتماعية  الن�ساطات  بدورها يف 
ورفع م�ستوى م�ساركة املراأة يف اتخاذ القرار واالإدارة ودعمها 

يف اأن ت�سبح قائدة يف كافة املجاالت".
"على �سوء ذلك نتطلع الأن تكون اخلطة  �سموها:  وتابعت 
املتحدة فر�سة الكت�ساف  العربية  االإم��ارات  الوطنية لدولة 
م���زي���د م���ن جم�����االت ال���ت���ع���اون ال������دويل وت����ب����ادل اخل����ربات 
وم�سافرة اجلهود وتن�سيق الربامج واملبادرات، مبا ي�ساهم يف 
ت�سييق فجوة التنمية بني الن�ساء يف الدول املختلفة، ومنح 
م�ساحة اأرحب للمراأة للم�ساركة اإىل جانب الرجل يف حتقيق 
بقدرة  ينه�س  مبا  م�ساقاته  كافة  يف  للعامل  املن�سود  التقدم 
فر�س  اإىل  والعبور  القائمة  التحديات  جت��اوز  على  �سعوبه 

حتقق معها ال�سلم والرخاء والتقدم".
واختتمت �سموها: " ي�سعدنا اأن نوؤكد حر�س دولة االإمارات 

على اال�سطلع بجهودها بتعزيز امل�ساواة بني الرجل واملراأة 
الذي  الهام  العنان للدور  واإط��لق  اأ�سا�سية للدولة  ك�سيا�سة 
تلعبه املراأة يف الدفع مب�سرية التنمية امل�ستدامة، كما نوؤكد 
حر�س دولة االإمارات على دعم برامج ومبادرات هيئة االأمم 
يف  للمراأة  اأف�سل  م�ستقبل  لبناء  الرامية  ل��ل��م��راأة،  املتحدة 

االإمارات والعامل".
اآل نهيان  اأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد  ويف هذا ال�سدد 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل ، اأن دولة االإم��ارات توؤمن 
اأحد  فهي  كافة  املجاالت  يف  للمراأة  واالأ�سا�سي  املهم  بالدور 
اإىل  ك��اف��ة  املجتمعات  ت��ق��ود  ال��ت��ي  التنموية  ال���روؤي���ة  رك��ائ��ز 

التنمية والتقدم واالزدهار.
واأ�سار �سموه اإىل اأن اإطلق اخلطة الوطنية لدولة االإمارات 
"1325" ال�سادر عن جمل�س االأمن التابع  لتنفيذ القرار 
تلعبه  الذي  ال��دور  اأهمية  تاأكيدا على  ياأتي  املتحدة،  للأمم 

املراأة يف قطاعي ال�سلم واالأمن.
الر�سيدة  قيادتها  وبتوجيهات  االإم����ارات  دول��ة  اأن  واأ���س��اف 
وتعزيز  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  بتحقيق  را�سخ  التزام  لديها 
دور املراأة يف املجتمع ونفخر باأن املراأة يف دولة االإمارات باتت 
اليوم عنوانا بارزا يف م�سرية اإجنازاتها الوطنية على خمتلف 

االأ�سعدة.
ال�سيخة  �سمو  اإىل  واع���ت���زاز  ت��ق��دي��ر  بتحية  ���س��م��وه  وت��وج��ه 
رئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة 

التنمية االأ�سرية مبنا�سبة اإطلق اخلطة الوطنية.
للحتاد  العامة  االأمينة  ال�سويدي،  نورة  اأك��دت  جانبها  من 
االإمارات  لدولة  الوطنية  اإطلق اخلطة  اأن  العام،  الن�سائي 
عن  ال�����س��ادر   /1325/ ال��ق��رار  لتنفيذ  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
امل��ت��ح��دة، مي��ث��ل نقلة نوعية  ل���لأمم  ال��ت��اب��ع  االأم����ن  جمل�س 
كربى يف تعزيز املعايري املعرتف بها دوليا مل�ساركة امل��راأة يف 
االإمارات  دول��ة  طموح  يج�سد  مبا  واالأم���ن،  ال�سلم  قطاعي 
املراأة  الأجندة  املحوري  موقعها  على  والتاأكيد  الريادة  نحو 
للم�ستقبل و�سعيها لدعم  الدولة  روؤي��ة  واالأم��ن يف  وال�سلم 
ومتكني الن�ساء والفتيات على ال�سعيد العاملي، بف�سل تكامل 
وتوجيهات  دع��م  ال��دول��ة، يف ظل  كافة قطاعات  االأدوار بني 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وروؤي��ة  الر�سيدة،  القيادة 

امل�ستنرية.
واأو�سحت االأمينة العامة للحتاد الن�سائي العام: " تهدف 
اال�ستجابة  حتقيق  اإىل   ، االإم���ارات  لدولة  الوطنية  اخلطة 
ال�����س��ي��ا���س��ات اخلارجية  ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي يف  الح��ت��ي��اج��ات 
للن�ساء  االإن�����س��ان��ي��ة  ب��امل�����س��اع��دات  املتعلقة  ت��ل��ك  وخ�����س��و���س��ا 
العنيف  ال��ت��ط��رف  ملنع  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  وال��ف��ت��ي��ات و�سمن 
منظومة  وتنفيذ  تخطيط  عمليات  يف  واأي�سا  ومكافحته، 
املبني  التحليل  واإدم��اج  واإدارة االأزم��ات  اال�ستجابة للطوارئ 
الدولية،  ال�سلم  النوع االجتماعي �سمن نطاق جهود  على 
اإىل جانب تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف جمال امل�ساعدات 
الوقاية  يف  ل��ل��م��راأة  الفعالة  امل�����س��ارك��ة  وحتقيق  االإن�����س��ان��ي��ة، 
ال�سلم  بناء  اأن�سطة  يف  م�ساركتها  زي��ادة  ويف  النزاعات  من 
وتدريب ال�سباط الع�سكريني من الن�ساء يف جمال التطوير 
املهني، ف�سل عن تعزيز م�ساركة املراأة يف املجال ال�سيا�سي يف 
دولة االإمارات العربية املتحدة، ودعم اأجندة املراأة وال�سلم 
واالأمن من خلل الربامج الوطنية والدولية، وتعزيز دور 
متخذي القرار يف منطقة اخلليج العربي واملجتمع الدويل 
لبناء قدراتهم يف جمال دعم م�ساهمات املراأة يف عملية بناء 

ال�سلم".
واأكدت �سعادتها، اأن حكومة االإمارات العربية املتحدة تعمل 
دعم  لت�سجيع  ر�سائل خمتلفة  وتنفيذ حملت  تطوير  على 
بناء  جانب  اإىل  االإم��ارات��ي��ة،  الوطنية  العمل  خطة  اأه���داف 
وال�سلم  امل��راأة  اأجندة  ب�ساأن  احلكوميني  امل�سوؤولني  ق��درات 
واالأم������ن، وامل���وظ���ف���ات يف ح��ك��وم��ة االإم�������ارات ل��ل��ت��ع��رف على 

التزامات التطوير املهني والتوظيف التي تهدف اإىل �سمان 
الن�ساء خلل عملية  ال��روؤى من  املتكافئ وتو�سيح  التمثيل 
�سنع القرار، ف�سل عن ت�سجيع الدول االأخرى على تطوير 
خطط عملها الوطنية اخلا�سة باملراأة وال�سلم واالأمن، من 
خلل ال�سراكات املتعددة االأطراف على امل�ستوى الدبلوما�سي، 

وكذلك على امل�ستوى االإقليمي مع ال�سركاء االأمنيني.
املراأة  دور  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  " ت�ساند  وقالت: 
اأطر  �سمن  ق��رار  و�سانعة  قائدة  باعتبارها  ال�سلم  بناء  يف 
ع�سوا  ب�سفتها  وذل��ك  الر�سمية،  وغ��ري  الر�سمية  العمليات 
للأمم  التابعة  الوطنية  االت�سال  نقاط  �سبكة  يف  موؤ�س�سا 
الدول  واإح����دى  ب���امل���راأة وال�����س��لم واالأم�����ن،  املعنية  امل��ت��ح��دة 
امل�ساركة يف تقدمي قرار جمل�س االأمن /2242/، باالإ�سافة 
اإىل كونها م�ستثمرا دوليا ملا يزيد على 2 مليار دوالر اأمريكي 
113 دولة يف جمال و�سع الربامج ذات ال�سلة بحماية  يف 
امل�ساعدات  ن�سبة  تزيد  اأن  والفتيات ومتكينهن، على  الن�ساء 
والفتيات  ال��ن�����س��اء  وح��م��اي��ة  لتمكني  املخ�س�سة  اخل��ارج��ي��ة 
خلل  املخ�س�سة  االأم�����وال  اإج��م��ايل  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�سب  اإىل 
اأن هذا الهدف، والذي  اإذ تثق دول��ة االإم��ارات   ،2021 عام 
وحماية  ومت��ك��ني  اجلن�سني  ب��ني  امل�����س��اواة  حتقيق  يت�سمن 
الن�ساء والفتيات، لهو هدف يتوافق مع اإعلن االأمم املتحدة 

ب�ساأن خطة التنمية امل�ستدامة لعام 2030".
م��دي��رة مكتب  ال�سحي،  م��وزة  ال��دك��ت��ورة  قالت  ناحيتها  م��ن 
التعاون  جمل�س  ل��دول  للمراأة  املتحدة  االأمم  هيئة  ات�سال 
لدول اخلليج العربية اإن هيئة االأمم املتحدة للمراأة ترحب 
بالدعم الكبري الذي توليه حكومة دولة االإمارات مللف املراأة 
الهام للخطة  اأن هذا االإط��لق  وال�سلم واالأم��ن، وال �سيما 
الوطنية لدولة االإمارات ميثل حجر االأ�سا�س لتوحيد جهود 
حمددة  واأط��ر  منهجية  وف��ق  للعمل  احلكومية  اجلهات  كل 
املراأة  ب�ساأن   1325 االأم��ن  ق��رار جمل�س  لتفعيل خمرجات 
وال�سلم واالأمن، والذي حث جميع الدول االأع�ساء يف االأمم 
هذه  عليها جهود  ترتكز  وطنية  اإجن��از خطط  على  املتحدة 
الدول لتمكني املراأة يف ال�سلم واالأم��ن، حيث تعترب خطط 
العمل الوطنية الو�سيلة الرئي�سية للدول االأع�ساء يف االأمم 
امل��ت��ح��دة ل��رتج��م��ة اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة ب�����س��اأن امل����راأة وال�سلم 
حقيقة  اإىل  ومنها  وط��ن��ي��ة،  وب��رام��ج  �سيا�سات  اإىل  واالأم����ن 

واقعة على امل�ستويني الوطني والدويل.
العربية  االإم���ارات  دول��ة  ان�سمام  اليوم  "ي�سعدنا  واأ�سافت: 
املتحدة اإىل م�ساف الدول التي تطلق خطط وطنية لدعم 
هذا امللف الهام، حيث �ستقوم خطة العمل الوطنية االإمارتية 
بتعزيز دور االإمارات كدولة رائدة يف جمال االأمن وال�سلم 
وال �سيما م��ن خ���لل ت��ق��دمي ال��ت��دري��ب يف م��وا���س��ي��ع امل���راأة 
واالمن وال�سلم، وتتويجا لدعها امل�ستمر للمراأة يف املجاالت 
ال�سيا�سية واالقت�سادية وخا�سة يف مرحلة مكافحة " كوفيد 
الطيبة  بالعلقات  الهيئة  تعتز  كما   . بعدها  وم��ا   ،"19
عن  اأث��م��رت  والتي  االإم����ارات،  بدولة  جتمعها  التي  واملتينة، 
 " اأب��رزه��ا  لعل  الناجحة  وامل��ب��ادرات  امل�سروعات  من  العديد 
مبادرة �سمو ال�سيخة فاطمة مبارك لتمكني املراأة يف ال�سلم 
واالأمن " والذي يعترب برناجما تدريبيا رائدا لبناء الكوادر 
وم�ساركة اخلربات للدفع بهذه االأجندة التي توليها االأمم 
حتقيق  يف  مبا�سر  ب�سكل  وي�ساهم  ق�سوى،  اأهمية  املتحدة 
زيادة  اإىل جانب  االإم���ارات،  لدولة  الوطنية  اأه��داف اخلطة 
امل��راأة لي�س فقط يف دولة  الكفاءة يف اال�ستجابة الحتياجات 

االإمارات ولكن اأي�سا حول العامل".
من ناحيتهم اأكد م�سوؤولو اجلهات امل�ساركة يف اإعداد اخلطة 
القرار  لتنفيذ  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  الوطنية 
/1325/ ال�سادر عن جمل�س االأمن التابع للأمم املتحدة، 
اأن اخل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��دول��ة مت��ث��ل راف����دا ج��دي��دا للدفع 
االإقليمي  ال�سعيدين  على  واالأم���ن  وال�سلم  امل���راأة  باأجندة 
امل�ساواة  حتقيق  على  الدولة  حر�س  عك�ست  والتي  والعاملي، 

على �سعيدي ال�سلم واالأمن.
لتنفيذ  االإم���ارات  لدولة  الوطنية  اإط��لق اخلطة  ومبوجب 
التابع للأمم  االأمن  ال�سادر عن جمل�س  القرار /1325/ 
االإم��ارات يف  دول��ة  لع�سوية  كاأولوية  اعتمدت  التي  املتحدة، 
ال���دويل، �ستن�سم دول��ة االإم���ارات اإىل جانب  جمل�س االأم��ن 
لدعم  وطنية  عمل  خطط  بو�سع  قامت  اأخ��رى  دولة   84

هذا امللف املهم والذي ي�ستقطب اهتماما دوليا.
اإط��لق اخلطة، قالت معايل رمي  ويف معر�س تعليقها على 
بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل : 
" اأكدت دولة االإمارات ب�سفتها اأول دولة خليجية ت�سع خطة 
عمل وطنية ب�ساأن امل��راأة وال�سلم واالأم��ن، على الدور الهام 
للمراأة يف منع النزاعات وحلها، ويف مفاو�سات وبناء وحفظ 
ال�����س��لم، واال���س��ت��ج��اب��ة االإن�����س��ان��ي��ة، ويف اإع����ادة االإع��م��ار بعد 
العمل  خطة  تطوير  جناح  اأن  اإىل  م�سرية  النزاعات"،  ف�س 
العدالة  مبفاهيم  االإماراتية  القيادة  اإميان  يعك�س  الوطنية 
وامل�ساواة واالحرتام االأ�سا�سي حلقوق االإن�سان. وتهدف دولة 
بها دوليا ل�سنع  املعرتف  املعايري  اإط��ار تعزيز  االإم���ارات، يف 
الوطني،  العمل  ب��رن��ام��ج  اإط���ار  ال��ن��زاع��ات يف  ال�����س��لم وح��ل 
ب�ساأن  العاملي  امل�ستوى  امل�ساهمة يف احل��وار والعمل على  اإىل 

م�ساركة املراأة يف احلكومة واملجتمع ".
واأ�سار �سعادة مطر �سامل علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع 
الدولة  توؤكد دعم  االإم��ارات  الوطنية لدولة  اأن اخلطة  اإىل 
لتمكني املراأة يف كل القطاعات، وامل�ساهمة الفعالة يف تر�سيخ 
دورها يف حفظ االأمن وال�سلم، الذي �سي�سهم يف اإعداد كوادر 
ن�سائية على م�ستوى عال من التدريب االحرتايف، لي�س فقط 
يف املجال الع�سكري امليداين املحلي، ولكن اأي�سا يف العديد من 
املبادرات الدولية يف خمتلف جماالت ر�سم ال�سيا�سات، التي 
تكفل حقوق املراأة يف مناطق النزاعات واحلروب، واإ�سراكها 
لها  تكفل  التي  ال�سلمية،  واملفاو�سات  القوانني  �سياغة  يف 
املعاهدات  بح�سب  لها،  املكفولة  احل��ق��وق  جميع  والأ�سرتها 
املراأة  حقوق  ت�سمن  التي  الدولية  والت�سريعات  والقوانني 
بدور  القيام  على  وق���ادرة  موؤهلة  يجعلها  ب�سكل  واأطفالها، 
االإقليمي  وال�سلم  االأم���ن  اأ�س�س  وحفظ  تر�سيخ  يف  ف��اع��ل، 

والدويل، وحتقيق ال�سلم والتنمية حول العامل.
الدكتور �سعيد علي بحبوح  القا�سي  �سعادة  اأكد  من ناحيته 
النقبي القائم باأعمال وكيل وزارة العدل، حر�س الوزارة على 
امل�ساركة الفعالة اإىل جانب الهيئات والوزارات املعنية بدعم 
ومتكني املراأة يف قطاعي ال�سلم واالأمن، الفتا اإىل اأن املراأة 
يف دولة االإمارات هي ن�سف املجتمع فعليا، فهي تعمل جنبا 
ال��رج��ل يف ك��ل جم��االت احل��ي��اة دون ا�ستثناء،  اإىل جنب م��ع 
االأم���ر ال��ذي مل ي��اأت م��ن ف��راغ ب��ل ج��اء م��ن اإمي���ان موؤ�س�سي 
الدولة ب�سكل كامل بهذه امل�سلمات منذ تاأ�سي�س الدولة ومبا 
جاء يف د�ستورها، الذي اأقر مبداأ امل�ساواة بينها وبني الرجل، 
اإىل جانب جهود واإجنازات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 

يف ملف دعم ومتكني املراأة االإماراتية.
م��دي��ر عام  ال��ن��ي��ادي،  �سعيد  ���س��ع��ادة حممد  اأك���د  م��ن جانبه 
اخلطة  اأن  واالأوق����اف،  االإ�سلمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة 
الوطنية لدولة االإم��ارات ، �ست�ساهم يف الدفع باأجندة املراأة 
وال�سلم واالأمن على ال�سعيدين االإقليمي والعاملي، م�سريا 
والتوجيهات  وامل���ب���ادرات  اجل��ه��ود  ك��ل  ت��دع��م  الهيئة  اأن  اإىل 
التي  الوطنية  وال��ربام��ج  ال�سيا�سات  تبني  اإىل  تدعو  التي 
امل��ج��االت، خا�سة  امل���راأة يف خمتلف  احتياجات  اإدم���اج  تبحث 
�سريكها  م��ع  م��ت��وازن  ب�سكل  ب�سماتها  و���س��ع  م��ن  متكينها 
معها  التعامل  واآلية  امل�ستجدة،  التحديات  ملواجهة  الرجل 
ومعاجلتها مبا يتما�سى مع املعايري الدولية، فعمدت الهيئة 
على تر�سيخ هذا الثقافة بني كل العاملني فيها عرب خمتلف 
الثقايف والتوعوي لديهم يف  املتاحة ورفع اجلانب  الو�سائل 
اال�ستباقية  العديد من اخلطط  لدينا  وم��ازال  املجال،  هذا 

لدعم هذا التوجه.

جمل�س  رئي�سة  نائبة  امل���ري،  غ��امن  منى  ���س��ع��ادة  ق��ال��ت  كما 
االإمارات للتوازن بني اجلن�سني، اإن النجاحات التي حققتها 
ب��ني اجلن�سني عامليا، جاء  ال��ت��وازن  االإم����ارات يف ملف  دول��ة 
الوزارات  جميع  بني  اجلهود  وتكاتف  البناء  للتعاون  نتيجة 
واجلهات احلكومية على م�ستوى الدولة ا�ستلهاما من روؤية 
االإمارات  تكون  ب��اأن  لتوجيهاتها  وترجمة  الر�سيدة  القيادة 
امل�ساهمة  م���ع  امل���ج���االت  ك��اف��ة  يف  ال���ع���امل  دول  م��ق��دم��ة  يف 
العمل  يتم  ما  وهو  الدولية  اجلهود  يف  والفعالة  االإيجابية 
االأمن  جمل�س  ق��رار  لتفعيل  الوطنية  العمل  خطة  يف  عليه 
رقم 1325 ب�ساأن املراأة وال�سلم واالأمن التي ي�سرف عليها 
االإم����ارات  دول���ة  تبني  اإىل  م�سرية  ال��ع��ام،  الن�سائي  االحت���اد 
امل�ستوى  على  تطبيقه  على  وحر�سها  االأمم��ي  ال��ق��رار  لهذا 
الرجل وخا�سة يف  للمراأة مع  املتوازنة  للم�ساركة  ملا  العاملي 
يف  موؤثرة  نتائج  من  القرار  �سنع  ومراكز  القيادية  املواقع 
للجميع،  واال�ستقرار  وال�سلم  واالأم���ن  اال�ستدامة  حتقيق 
موؤكدة حر�س جمل�س االإمارات للتوازن بني اجلن�سني على 
للوفاء  املتكاملة  الوطنية  الفعالة يف هذه اجلهود  امل�ساهمة 
بالتزامات الدولة عامليا عرب مبادرات نوعية جديدة اإ�سافة 

اإىل ال�سراكات املثمرة حمليا وعامليا.
�سباح  اأم��ل  الدكتورة  الرائد  اأو�سحت  مت�سل  �سعيد  وعلى 
لل�سرطة  التخ�س�سية  التن�سيقية  اللجنة  رئي�سة  ق��م��رب، 
الن�سائية يف وزارة الداخلية، اأن الوزارة تعمل �سمن منظومة 
اأهمية  امل���راأة  حتتل  اأن  �سمان  على  متكاملة  حكومية  عمل 
خا�سة يف جماالت حتقيق االأمن واال�ستقرار وال�سلم والعمل 
ال�سرطي على كافة امل�ستويات، لذا حتر�س الوزارة يف حتقيق 
املبادرات  وتبني  الت�سريعات  تعزيز  خ��لل  من  الهدف  ه��ذا 
الداعمة، وامل�ساركة الفاعلة يف اجلهود واملواثيق واملعاهدات 
الدولية للتغلب على كافة التحديات، ومن �سمنها امل�ساركة 
الوطنية لتمكني  الفاعلة يف �سياغة وتنفيذ اال�سرتاتيجية 
تد�سينها  التي مت  وال�سلم  االأم��ن  امل���راأة يف جم��االت حفظ 
الن�سائي العام، مبا يعزز من مكانة الدولة  برئا�سة االحتاد 
الدعم  وتقدمي  امل��راأة  حماية  جم��االت  يف  الطيبة  و�سمعتها 
لها ومتكينها يف كافة املجاالت االأمنية وال�سرطية مع توفري 

كافة اأ�سكال الدعم وامل�ساندة لها يف جميع ميادين العمل.
وقد �سارك يف اإعداد اخلطة الوطنية لدولة االإمارات العربية 
املتحدة لتنفيذ القرار /1325/ ال�سادر عن جمل�س االأمن 
العام  الن�سائي  االحت��اد  ت��راأ���س  التي  املتحدة،  ل��لأمم  التابع 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  من  بتكليف  العمل  فريق  جلنة 
ومن  وحم���ل���ي���ة  "احتادية  وط���ن���ي���ة  ج���ه���ة   14 ال��������دويل، 
اللجنة،  ع�سوية  ع��ل��ى  ح����ازوا  املدين"  املجتمع  م��وؤ���س�����س��ات 
وزارة  الدفاع،  وزارة  االحت��ادي،  الوطني  املجل�س  يف  املتمثلة 
الدويل،  والتعاون  اخلارجية  وزارة  املالية،  وزارة  الداخلية، 
الرتبية  وزارة  االق��ت�����س��اد،  وزارة  وال�����س��ب��اب،  الثقافة  وزارة 
والتعليم، وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع، وزارة العدل، الهيئة 
الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث، الهيئة العامة 
لل�سوؤون االإ�سلمية واالأوقاف، جمل�س االإمارات للتوازن بني 
وذلك  واالإح�����س��اء،  للتناف�سية  االحت���ادي  وامل��رك��ز  اجلن�سني، 

بدعم فني من مكتب االأمم املتحدة للمراأة.
جت���در االإ����س���ارة اإىل اأن اخل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��دول��ة االإم����ارات 
العربية املتحدة، جاءت بعدما اأحرزت دولة االإمارات تقدما 
اأج��ن��دة امل����راأة وال�����س��لم واالأم����ن، خا�سة بعدما  حم��وري��ا يف 
لتمكني  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  م��ب��ادرة  حققت 
املراأة يف ال�سلم واالأمن، اإجنازات غري م�سبوقة خلل عامني 
من تاأ�سي�سها، والذي اأثمر عن تدريب اأكر من 300 امراأة 
واالأف��ري��ق��ي��ة على  واالآ���س��ي��وي��ة  العربية  ال���دول  م��ن خمتلف 
املراأة  الذي عزز من م�ساركة  االأم��ر  ال�سلم،  عمليات حفظ 
وا�ستتباب  ال�سلم  اإحلل  فاعلة يف  كقوة  واملتكافئة  الفعالة 
االأمن، وزيادة فعالية قوات االأمن وتعميق معرفتها وفهمها 

للم�ساواة بني اجلن�سني وحقوق املراأة.
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اأخبـار الإمـارات
ت�سجيل 574 من�ساأة يف نظام 

اإدارة ال�سالمة وال�سحة املهنية 
••اأبوظبي-وام

ت�سجيل  اأبوظبي  يف  والنقل  البلديات  لدائرة  التابع  املتكامل  النقل  مركز  اأعلن 
حتى نهاية عام  املهنية  وال�سحة  ال�سلمة  اإدارة  نظام  يف  ومن�ساأة  جهة   574
2020 . واأكد املركز اأهمية التعاون مع مركز اأبوظبي لل�سحة العامة وال�سركاء 
اال�سرتاتيجيني اأ�سحاب العلقة يف القطاعني العام واخلا�س، لتحقيق االأهداف 
ال�سلمة  ومتطلبات  معايري  اأق�سى  توفري  على  حر�سه  اإىل  م�سريا  املن�سودة 
وال�سحة املهنية، واتخاذ جميع االإجراءات والتدابري اللزمة التي تعزز معايري 
القطاع  العاملني يف  النقل وت�سمن �سلمة و�سحة  االأمن وال�سلمة يف و�سائل 

وتقلل من احتمالية وقوع احلوادث يف مواقع ومقرات العمل.

االإمارات للتطوير الرتبوي حت�سل على االعتماد الدويل من ِ»زيفا«
•• اأبوظبي-وام

االعتماد  على  ح�سولها  الرتبوي  للتطوير  االإم���ارات  كلية  اأعلنت 
واالعتماد  للتقييم  املركزية  الهيئة  قبل  م��ن  ال���دويل  االأك��ادمي��ي 
"زيفا" هانوفر االأملانية والتي تعترب واحدة من اأهم املوؤ�س�سات التي 

متنح وثيقة مرجعية ملوؤ�س�سات التعليم العايل خارج اأملانيا.
وح�����س��ل��ت ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى االع���ت���م���اد ال������دويل ل���ع���دد م���ن براجمها 
و3  ماج�ستري  برامج  و5  دبلوم  برامج   4 ت�سمل  التي  االأكادميية 
برامج دكتوراه اإىل جانب االعتماد املوؤ�س�سي ونظام �سمان اجلودة 
اخلا�س بها لتحقق بهذا اإجنازاً هاماً جديداً يوؤكد على اعتمادها 

الأف�سل املمار�سات العاملية يف القطاع التعليمي.
ويعترب االعتماد االأكادميي خطوة مهمة يف تعزيز النظم اخلا�سة 

ا�ستيفاء  تاأكيد على  وهو  داخلياً  املعتمدة   واملناهج  التعليم  بجودة 
املوؤ�س�سات  يف  املتبعة  امل��رج��ع��ي��ة  امل��ع��اي��ري  خمتلف  االإم�����ارات  كلية 
اإىل  املعتمدة  االأوروب��ي��ة  املعايري  ح�سب  على  التعليمية  والكليات 
للأن�سطة  اجل���ودة  تطوير  ت�سمن  ال��ت��ي  االأن��ظ��م��ة  تفعيل  ج��ان��ب 
االأكادميية على نحو م�ستدام االأمر الذي ي�سهم يف تعزيز قبولها 

من قبل االأو�ساط االأكادميية الدولية.
وخلل االأ�سهر املا�سية قام خرباء من موؤ�س�سة �سمان جودة التعليم 
املعتمدة �سمن كلية  املمار�سات  �سامل حول  "زيفا" باإجراء تقرير 
االإمارات للتطوير الرتبوي وذلك عرب اإجراء حمادثات مكثفة مع 
اأع�ساء هيئة التدري�س واالإداريني والطلبة احلاليني واخلريجني 
اإىل جانب  املا�سيني  اأكتوبر ونوفمرب  �سهري  بزيارتني يف  والقيام 
واإجراءات  �سيا�سات  من  بالكلية  اخلا�سة  الوثائق  جميع  مراجعة 

متبعة وكذلك الربامج املعتمدة وغريها.
للتطوير  االإم���ارات  كلية  مدير  احلجري  اإبراهيم  الدكتور  واأك��د 
الرتبوي على اأهمية هذا االإجناز كونه يعد خطوة نوعية يف تعزيز 
الر�سيدة يف  القيادة  روؤي��ة  الدولة متا�سياً مع  التعليم يف  منظومة 
حتقيق التعليم امل�ستدام والرتكيز على تطوير اأدوات التعليم التي 
تعزز من تطوير قادة امل�ستقبل كونهم القاعدة ال�سلبة للنطلق 

نحو مرحلة ما بعد النفط.
مبنح����ها  تق������وم  ال��ت��ي  "زي������فا"  اجل����ودة  ع�������لمة  وتع�����ترب 
للم���وؤ�س�سات التعلي�����مية �س��هادة على تطبيق كلية االإمارات الأف�سل 
يف  ي�سه�����م  م���ما  واالإداري،  االأكادي�����مي  اجل������انب  يف  املم�����ار�سات 
حت����قيق االأه�����داف املوؤ�س�س�����ية  وتوفري اأ�س�س التعليم ال�سليم عايل 

اجلودة.

تعاون بني تكافل الداخلية وتنمية املجتمع لتعزيز اخلدمات لكبار املواطنني

حمكمة اأبوظبي التجارية حت�سل على ع�سوية املنتدى الدويل الدائم للمحاكم التجارية

ال�سحة تنظم ندوة عن من�سة »رعايتي« 

•• اأبوظبي-وام

االجتماعي  التكافل  �سندوق  وق��ع 
وهيئة  الداخلية،  ب��وزارة  للعاملني 
اأم�س  دب������ي،  يف  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
ع���رب ت��ق��ن��ي��ة االت�����س��ال امل���رئ���ي عن 
توفري  بهدف  تفاهم  مذكرة  ُبعد، 
التابعة  "فزعة"  برنامج  خ��دم��ات 
ل���ل�������س���ن���دوق، ل���ك���ب���ار امل���واط���ن���ني 
التابعة  ذخ��ر  بطاقة  يف  امل�سجلني 
احلر�س  اإط����ار  يف  وذل����ك  للهيئة، 
بني  امل�سرتك  العمل  تطوير  على 
لتح�سني  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 

جودة احلياة الأفراد املجتمع.
العقيد  م�����ن  ك�����ل  امل�����ذك�����رة  وق������ع 
اأح���م���د حم��م��د ب���و ه������ارون، مدير 

ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي وي�����س��م��ن لها 
ت�ساهم  اأن  وت��وق��ع  اال���س��ت��م��راري��ة. 
كبار  و������س�����ول  يف  امل�����ذك�����رة  ه������ذه 
امل��واط��ن��ني اإىل ح��زم��ة وا���س��ع��ة من 
متطلعا  والت�سهيلت،  اخل�سومات 
ال�سراكات  م���ن  امل���زي���د  ع��ق��د  اإىل 
واالت��ف��اق��ي��ات م��ن ه���ذا ال��ن��وع مبا 
اأفراد  على  اإيجابي  ب�سكل  ينعك�س 

املجتمع ".
الذي  »ف���زع���ة«  ب��رن��ام��ج  اأن  ي��ذك��ر 
يديره �سندوق التكافل االجتماعي 
للعاملني ب�وزارة الداخلية يعد من 
الرائدة  الوطنية  التكافل  ب��رام��ج 
من  متميزة  جمموعة  تطرح  التي 
امل�ساعدة  واخل����دم����ات  ال���ع���رو����س 
جماالت  يف  الأع�سائها  وال��داع��م��ة 

امل�ساركة يف كافة املبادرات واجلهود 
ت�ستهدف  التي  الريادية  الوطنية 
املجتمع  يف  احل���ي���اة  ج����ودة  ت��ع��زي��ز 
بالعمل  واالرت������ق������اء  االإم�������ارات�������ي 
تقدم  ال��ت��ي  التكافلية  واخل��دم��ات 

اإ�سافات ذات قيمة للمجتمع.
"فزعة"  ب���رن���ام���ج  اأن  واأ������س�����اف 
االجتماعية  امل����ب����ادرات  اأح����د  ُي��ع��د 
االجتماعي  ال��ت��ك��اف��ل  ل�����س��ن��دوق 
اإىل  وي��ه��دف  ب���ال���وزارة،  للعاملني 
االجتماعي  ال�����رتاب�����ط  ت���ط���وي���ر 
فعالة  رواب��������ط  ع���ل���ى  واحل�����ف�����اظ 
ل��ل��ت�����س��ام��ن داخ�����ل جم��ت��م��ع دول���ة 
االإم��ارات، ويقدم خدمات ح�سرية 
املنت�سبني  ل��لأع�����س��اء  وم��ت��ن��وع��ة 
ع����ن فخره  واأع��������رب  ل���ل���ربن���ام���ج. 

االجتماعي  التكافل  �سندوق  ع��ام 
وع�سو  الداخلية  ب��وزارة  للعاملني 
بن  امل���ر  وح���ري���ز  االإدارة،  جم��ل�����س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  ح���ري���ز، 
يف  االجتماعية  والتنمية  الرعاية 

هيئة تنمية املجتمع يف دبي.
كبار  �سيتمكن  امل���ذك���رة  ومب��وج��ب 
بطاقة  يف  امل�����س��ج��ل��ني  امل���واط���ن���ني 
ذخ���ر م��ن احل�����س��ول ع��ل��ى ع�سوية 
فزعة واال�ستفادة من كافة خدمات 
الربنامج  وه����و  ف���زع���ة،  ب���رن���ام���ج 
اأط��ل��ق��ه ال�����س��ن��دوق لتقدمي  ال���ذي 
خدمات ح�سرية ومتنوعة ومميزة 

للأع�ساء املنت�سبني.
وق�����ال ال��ع��ق��ي��د اأح���م���د حم��م��د بو 
ال�سندوق يحر�س على  اإن  ه��ارون 

ال�سندوق  ي���ك���ون  ب�����اأن  واع����ت����زازه 
ج����زءاً م��ن اجل��ه��ود يف ت��ق��دمي كل 
باخلدمات  االرت��ق��اء  �ساأنه  م��ن  م��ا 
الت�سهيلت  وت���ق���دمي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع، 
يف  املواطنني  كبار  خا�سة  الأف���راده 
كافة  مع  �سراكات  وتعزيز  الدولة، 
واملوؤ�س�سات  وامل�����س��اري��ع  امل����ب����ادرات 
الغايات  حتقيق  �سبيل  يف  الوطنية 
واالأهداف االإ�سرتاتيجية مبا يعود 
جهته  من  اجلميع.  على  بالفائدة 
اأ����س���اد ح��ري��ز امل���ر ب���ن ح��ري��ز بهذه 
اأف�����س��ل �سور  اأن  اخل��ط��وة، م��وؤك��داً 
ال��ت��لح��م االج��ت��م��اع��ي ت���اأت���ي من 
جمتمع ي�ساهم كل فرد اأو موؤ�س�سة 
فيه بدورهم من مواقعهم املختلفة 
دعائم منظومة  يوثق من  وهو ما 

•• اأبوظبي- وام

�ساركت حمكمة اأبوظبي التجارية، 
للمنتدى  ال���ث���ال���ث  االج���ت���م���اع  يف 
التجارية  للمحاكم  الدائم  الدويل 
ا�ست�سافته  وال��ذي   ،SIFOCC
عن  ���س��ن��غ��اف��ورة  يف  العليا  املحكمة 
ُب��ع��د، مب�����س��ارك��ة مم��ث��ل��ي اأك����ر من 
35 نظاما ق�سائيا. وتاأتي م�ساركة 
حم��ك��م��ة اأب���وظ���ب���ي ال���ت���ج���اري���ة، يف 
ح�سولها  ع��ق��ب  االج���ت���م���اع،  ه����ذا 
ع���ل���ى ع�����س��وي��ة امل���ن���ت���دى ال�����دويل 

رئي�س  ال��ن��ي��ادي،  �سلطان  امل�ست�سار 
حم��ك��م��ة اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري��ة، اإىل 
تاأثري جائحة "كورونا" فيما يتعلق 
ب��اإن��ه��اء امل���ن���ازع���ات، وف���ر����س اإع����ادة 
النزاعات  ت�سوية  اأ���س��ال��ي��ب  هيكلة 
ال��ت��ج��اري��ة، ف�سل ع��ن االإج����راءات 
عمل  ا�ستمرارية  ل�سمان  املتخذة 
التقنيات  م��ن  واال�ستفادة  املحاكم 
املرئي،  االت�سال  وو�سائل  احلديثة 
االإلكرتوين  ال��رب��ط  اأت���اح���ت  ال��ت��ي 
الق�سائية  وال���ه���ي���ئ���ات  ل��ل��م��ح��اك��م 

وعقد املحاكمات عن ُبعد.

املنتدى  ع��ل��ى ع�����س��وي��ة  ال��ت��ج��اري��ة، 
الدويل، من عملية تبادل اخلربات 
ودع���م ج��ه��وده��ا ودوره����ا يف توفري 
العدالة الناجزة، باعتبارها حمكمة 
النزاعات  الف�سل يف  متخ�س�سة يف 
بني املتقا�سني من جمتمع االأعمال، 
املتخ�س�س  الق�ساء  على  اع��ت��م��اداً 
الق�ساة  ل����دى  اخل�����ربات  وت���راك���م 
جودة  على  ينعك�س  مبا  املخت�سني، 
الق�سائية ويحقق  االأحكام  وات�ساق 

�سرعة الف�سل يف الدعاوى.
اأع�ساء  ت���ب���ادل  االج���ت���م���اع،  و���س��ه��د 

وذلك  التجارية،  للمحاكم  الدائم 
املحوري  ال��دور  اأهمية  على  تاأكيداً 
ال���دول���ي���ة  امل���ح���اف���ل  ل���ل���ت���واج���د يف 
لدائرة  املتميزة  التجربة  وع��ر���س 
�سمو  لتوجيهات  تنفيذا  الق�ساء، 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�����س����وؤون ال���رئ���ا����س���ة، رئ��ي�����س دائ����رة 
يف  ي�سهم  مبا  اأبوظبي،  يف  الق�ساء 
تعزيز املنظومة االقت�سادية الإمارة 

اأبوظبي ويدعم تناف�سيتها.
اأبوظبي  حم��ك��م��ة  ح�����س��ول  وي���ع���زز 

النظر  ال�����دويل، وج���ه���ات  امل��ن��ت��دى 
امل��ت��ع��م��ق��ة وامل�������س���ارك���ة ال���ب���ن���اءة يف 
جمموعة متنوعة من املو�سوعات، 
عملية  اإج�������������راءات  ذل������ك  يف  مب�����ا 
وعمل  التحكيم  واآل��ي��ة  التقا�سي، 
التجارية  االأح��ك��ام  واإن��ف��اذ  املحاكم 
الدولية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  وف���ق 
وا�ستخدام  ال���ق�������س���اي���ا  اإدارة  يف 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف امل��ح��اك��م��ات، مبا 
تطبيقات  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  ذل���ك  يف 
تطرقت  كما  اال�سطناعي.  الذكاء 
ع��ق��دت بح�سور  ال��ت��ي  امل��ن��اق�����س��ات، 

والرعاية  واالأ�سرة  االأف��راد  اإ�سراك 
درا�سة  ال��ن��دوة  و�سهدت  ال�سحية. 
ح��������االت ح������ول ال����و�����س����ع احل�����ايل 
وتبادل  ال�سحية  ال��ب��ي��ان��ات  جلمع 
املتميزة  باملزايا  مقارنة  املعلومات 
رعايتي  م��ن�����س��ة  ت���ق���دم���ه���ا  ال���ت���ي 
رفع  يف  ال�سحية  الرعاية  ملقدمي 
جودة البيانات من خلل التحديث 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  للأنظمة  امل�ستمر 
�سرحاً  التقني  ال��ف��ري��ق  ق��دم  ذل��ك 
من  املن�سة  ال���س��ت��خ��دام  تف�سيلياً 
والنهج  ال�سحية  الرعاية  مقدمي 
اإدارة  عملية  ودع��م  الإع���داد  االأويل 
التغيري من خلل مهمتها املتمثلة 
املتطورة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ا���س��ت��خ��دام  يف 
لتح�سني خدمات الرعاية ال�سحية 
وزي��������ادة اإم���ك���ان���ي���ة ال���و����س���ول اإىل 

البيانات ال�سحية للمر�سى.

•• دبي- وام 

ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
افرتا�سية  تعريفية  ن��دوة  املجتمع 
ملقدمي  "رعايتي"  م��ن�����س��ة  ع����ن 
الرعاية ال�سحية مب�ساركة ممثلني 
من عدة م�ست�سفيات ومراكز طبية 
بهدف  ال�����س��م��ال��ي��ة  االإم����������ارات  يف 
و�سرح  وميزاتها  باملن�سة  التعريف 
مع  اعتمادها  وف��وائ��د  عملها  اآل��ي��ة 
ال��ت��ع��اون بني  ف��وائ��د  الرتكيز على 
مزودي الرعاية ال�سحية يف جميع 

اأنحاء دولة االإمارات.
�سحية  من�سة  "رعايتي"  ومت��ث��ل 
ب���ي���ان���ات حمدثة  ت��ع��ر���س  رق��م��ي��ة 
ل�����س��ج��لت امل��ر���س��ى وت��ق��دم حلوال 
واإدارة  االأمت��ت��ة  جم��ال  يف  مبتكرة 
ال���ب���ي���ان���ات ال�����س��ح��ي��ة م����ن خلل 
ن����ظ����ام رع�����اي�����ة ����س���ح���ي���ة م���رك���زي 
الو�سول  اإمكانية  يعزز  ومتكامل 
للمر�سى  ال�سحية  ال��ب��ي��ان��ات  اإىل 
يف دولة االإمارات عرب ربط املن�ساآت 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
وت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات يف اإط����ار نظرة 
املر�سى  ���س��لم��ة  ل�سمان  م��وح��دة 

ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة يف االإم�������ارات 
اأكدت  جانبها  م��ن  االأف�����س��ل.  اإىل 
اإدارة نظم  اإبراهيم مديرة  مباركة 
اأهمية  ع��ل��ى  ال�����س��ح��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
الندوة االإفرتا�سية حيث ان من�سة 
املري�س  ع��ل��ى  ت���رك���ز  "رعايتي" 
لتقدمي خدمة اأف�سل للمجتمعات 
واحلياة  ال�سحة  ج���ودة  وحت�����س��ني 
املر�سى  انتقال  ت�سهيل  خ��لل  من 
ال�سجلت  ب��ي��ان��ات  ت��ب��ادل  وت��وف��ري 
الطبية بني امل�ست�سفيات والعيادات 
ال�سحية احلكومية واخلا�سة ومبا 
للمر�سى  متقدمة  رع��اي��ة  ي�سمن 
وتوفري الوقت والنفقات وحت�سني 
م�����س��ت��وى ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة يف 
ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���دول���ة ع��ن طريق 
ب��ي��ان��ات م��رك��زي��ة حتتوي  ق���اع���دة 
املحدثة  ال�سحية  ال��ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى 
لكل مري�س تظهر التاريخ املر�سي 
وال����ع����لج����ات ون����وع����ي����ة االأدوي��������ة 
امل�ست�سفيات  يف  اإق���ام���ت���ه  وف�����رتة 
من  املكثفة  امل�����س��ارك��ة  اإىل  م��ن��وه��ة 
جديرة  ال�سحية  الرعاية  مقدمي 
تفانيهم  ع��ل��ى  وت����دل  ب��امل��لح��ظ��ة 
اجلهات  م��ع  بالتعاون  وال��ت��زام��ه��م 

واالأداء  واجل��ودة  الكفاءة  وحت�سني 
ال�سكانية  ال�سحة  اإدارة  جم��ال  يف 
بيانات  اإىل  ال���و����س���ول  وت�����س��ه��ي��ل 
املر�سى. واأكد الدكتور عبد العزيز 
امل�ساعد  ال����وزارة  ال��زرع��وين وك��ي��ل 
باالإنابة  امل�ساندة  اخلدمات  لقطاع 
على اأهمية هذه الندوة االإفرتا�سية 
التي  "رعايتي"  مبن�سة  للتعريف 
ال�ساملة  للبيانات  م�سدرا  ت�سكل 
ل�سكان  ال�������س���ح���ي  ال����و�����س����ع  ع�����ن 
االإمارات وجودة اخلدمات املقدمة 
م��ن خ���لل ت��وف��ري ب��ي��ان��ات دقيقة 
ال�سحي  التاأمني  خدمات  ملقدمي 
وللباحثني مع تطبيق  واجلامعات 
اأعلى معايري ال�سرية واخل�سو�سية 
الرعاية  ه���دف  اأج����ل حت��وي��ل  م���ن 
 2021 االإم��ارات  لروؤية  ال�سحية 
اإىل واقع ملمو�س الفتا اإىل حر�س 
مقدمي  مت���ك���ني  ع���ل���ى  ال������������وزارة 
الو�سول  م��ن  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
ال�سحيحة  ال�سحية  البيانات  اإىل 
ل�����ت�����ق�����دمي ال������رع������اي������ة وال������ع������لج 
الوقت  يف  للمر�سى  ال�����س��روري��ني 
ال��ف��ع��ل��ي وب���ال���ت���ايل ت��ع��زي��ز ج���ودة 
امل��ر���س��ى وحت���وي���ل م�سهد  رع���اي���ة 

خدمات  اأف�سل  لتقدمي  ال�سحية 
املجتمع.  الأف��راد  ال�سحية  الرعاية 
كلثوم  ال���دك���ت���ورة  ل��ف��ت��ت  ب���دوره���ا 
امل�ست�سفيات  اإدارة  مدير  البلو�سي 
ال�سريرية  االأه������داف  اأه��م��ي��ة  اإىل 
اعتماد  وف����وائ����د  رع���اي���ت���ي  مل��ن�����س��ة 
ال���رع���اي���ة  مل���ق���دم���ي  "رعايتي" 
حت�سني  ي�ستلزم  وال���ذي  ال�سحية 
جت��رب��ة رع��اي��ة امل��ر���س��ى م��ن خلل 
واالزدواج����ي����ة يف  االأخ���ط���اء  تقليل 
وتعزيز مراقبة  الطبية  ال�سجلت 
االأم����را�����س وك���ف���اءة ال��ت��ك��ل��ف��ة من 
خلل االأمتتة بني اأمور اأخرى مما 
واالإدارية  الطبية  ال��ك��وادر  ي�ساعد 
على اتخاذ قرارات �سريرية اأف�سل 
اإدارة  وحت�����س��ني  ال���وق���ت  وت���وف���ري 
وحتقيق  ال�سحية  الرعاية  نفقات 
ن��ت��ائ��ج ���س��ح��ي��ة اأف�����س��ل م���ن خلل 

اإ�سعاد اأفراد املجتمع وتعزيز الروح 
االإيجابية لديهم. وي�سم الربنامج 
العديد من العرو�س، والتي ت�سمل 
وال�سفر  ال�سياحة  ه��ي  اأق�����س��ام   8

احلوادث  ع�ن  كالتعوي�س  ع��دي��دة 
املنتهي  واالإي������ج������ار  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
بالتملك واخل�سومات وغريها من 
الربامج التي من �ساأنها اأن ت�سهم يف 

وال�سحة  وامل���ط���اع���م  وال���رتف���ي���ه 
ومبيعات  وال�������س���ي���ارات  واجل����م����ال 
التجزئة واالأزياء واخلدمات املالية 

والتدريب.

جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية توؤكد جاهزيتها 
مل�سروع الدرا�سة اجلامعية ملنت�سبي اخلدمة الوطنية 

•• اأبوظبي-وام

م�سلم  الدكتور حمدان  اأك��د معايل 
اأمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل����زروع����ي 
للعلوم  زاي�����د  ب���ن  ج��ام��ع��ة حم��م��د 
اجلامعة  ج����اه����زي����ة  االإن�������س���ان���ي���ة 
اجلامعية  الدرا�سة  م�سروع  لدعم 
والذي  الوطنية  اخل��دم��ة  ملنت�سبي 
طلبة  من  املنت�سبني  جلميع  ي�سمح 
خريجي  ع�������س���ر  ال����ث����اين  ال�������س���ف 
 2021-2020 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام 
ال�  ب��ال��دف��ع��ة  �سيلتحقون  وال���ذي���ن 
تليها بدرا�سة  التي  والدفعات   16
التعليم  بنظام  اجلامعية  امل�ساقات 
�سمان  ب����ه����دف  وذل�������ك  ب���ع���د  ع����ن 
موا�سلة الطالب درا�سته اجلامعية 

اأثناء فرتة اخلدمة.
امل�سروع  ه�����ذا  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق������ال 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  ي��ع��ك�����س 
االإن�سان  ب��ن��اء  يف  اال���س��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
الب�سرية الوطنية  الكوادر  وتطوير 
حتقيق  خ������لل  م����ن  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل 
ب��رن��ام��ج اخلدمة  ب���ني  ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة 
التعليم  وم���ن���ظ���وم���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
املهارات  من  واال�ستفادة  اجلامعي 

ال���ت���ي ي��ت��ع��ل��م��ه��ا امل���ج���ن���دون خلل 
اأدائهم  حت�سني  يف  تدريبهم  ف��رتة 
التي  التخ�س�سات  يف  االأك���ادمي���ي 

يرغبون بااللتحاق بها.
من جانبه اأكد �سعادة الدكتور خالد 
الظاهري مدير اجلامعة اأن جامعة 
االإن�سانية  للعلوم  زاي��د  ب��ن  حممد 
متطورة  رق��م��ي��ة  منظومة  متتلك 
ملتطلبات  اال���س��ت��ج��اب��ة  م��ن  مكنتها 
تدري�سي  وك����ادر  ال��رق��م��ي  التعليم 
وبطرق  احل��دي��ث��ة  بالتقنيات  م��ل��م 
ت��وظ��ي��ف ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي يف 

ال��ذي يجعلها قادرة  االأم��ر  التعليم 
على توفري جتربة تعليمية متكاملة 
الطلبة يف كل وقت وحني.  جلميع 
اجلامعة  ب��ا���س��م  ���س��ع��ادت��ه  وت���وج���ه 
الدولة  لقيادة  ال�سكر  اآي��ات  باأ�سمى 
الر�سيدة على جهودها املتوا�سلة يف 
الوطنية  الب�سرية  ال��ك��وادر  تطوير 
من خلل احلر�س على التحاقهم 
ذاته  الوقت  الوطنية ويف  باخلدمة 
مبا  اجلامعي  التعليم  موا�سلتهم 
مت�سلحة  اأج����ي����ال  ب���ن���اء  يف  ي�����س��ه��م 

االإمارات تدعم ال�سعب ال�سوري ب�� 30 مليون دوالرباأف�سل العلوم واملعارف.
•• اأبوظبي-وام

"دعم م�ستقبل  اأم�س يف موؤمتر  االإم��ارات  �ساركت دولة 
وت�ست�سيفه  بروك�سل  يف  انعقد  �سوريا واملنطقة" الذي 
اخلام�س،  ل��ل��ع��ام  االأوروب�������ي  واالحت�����اد  امل��ت��ح��دة  االأمم 
وت��ع��ه��دت ال���دول���ة خ��لل��ه ب��ت��ق��دمي 30 م��ل��ي��ون دوالر 
املعاناة  لرفع  الرامية  الدولية  للجهود  دعما  اأمريكي 
عن ال�سعب ال�سوري ال�سقيق، ولتوفري التمويل اللزم 

للأن�سطة االإن�سانية يف هذا االإطار.
مثل االإم��ارات يف املوؤمتر الدويل - الذي عقد بوا�سطة 
املرر  �ساهني  خليفة  م��ع��ايل   - امل��رئ��ي  االت�����س��ال  تقنية 
وزير دولة، اإىل جانب ممثلي الدول املانحة واملنظمات 

والهيئات االإن�سانية املتخ�س�سة. 
واأكد معايل املرر يف كلمة اأمام املوؤمتر اأن دولة االإمارات 
ت��وؤم��ن اإمي���ان���ا ق��وي��ا ب��احل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي ك��م��خ��رج وحيد 
ل���لأزم���ة ال�����س��وري��ة، م��ع دع��م��ه��ا ال��ك��ام��ل جل��ه��ود االأمم 
املتحدة ومبعوث االأمم املتحدة اخلا�س اإىل �سوريا جري 
بيدر�سون، اإىل جانب جهود الو�ساطة الدولية االأخرى 
الهادفة اإىل التو�سل اإىل اتفاق �سلم بناء على موؤمتر 

جنيف وقرار جمل�س االأمن رقم 2254. 
وج����دد ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى رف�����س دول����ة االإم������ارات للتدخل 
اأهمية  على  والت�سديد  ال�����س��وري،  ال�����س��اأن  يف  االأج��ن��ب��ي 
ال�سوريني  وم�ساعدة  �سوريا،  فعال يف  دور عربي  وج��ود 
اأن  اإىل  واأ�سار معاليه  العربي.  اإىل حميطهم  العودة  يف 

اأر�سها منذ بداية االأزمة  االإم��ارات حتت�سن على  دولة 
اأن  واأو���س��ح  ���س��وري،  األ��ف   130 ال�سورية ما يزيد على 
دول��ة االإم��ارات على م��دار �سنوات احل��رب واملعاناة هذه 
با�سطة  ال�����س��وري،  لل�سعب  ال��داع��م  موقفها  على  ظلت 
ب��امل�����س��اع��دات وال��دع��م ل��لأخ��وة ال�سوريني  ال��ع��ط��اء  ي��د 
امل�ست�سيفة  امل��ج��اورة  ال���دول  يف  اأو  ال�سوري  ال��داخ��ل  يف 
ل��لج��ئ��ني. ول��ف��ت اإىل اأن دول���ة االإم�����ارات ق��دم��ت على 
 1.11 على  ي��زي��د  م��ا  املا�سية  الع�سر  ال�����س��ن��وات  م���دار 
اللجئني  لغوث  امل�ساعدات  م��ن  اأمريكي  دوالر  مليار 
ال�سوريني �سواء داخل �سوريا اأو يف كل من االأردن ولبنان 
�سملت  امل�ساعدات  تلك  اأن  واأو���س��ح  واليونان.  وال��ع��راق 
توفري الغذاء واالإيواء والرعاية ال�سحية واأي�سا اإن�ساء 
امل�ست�سفيات امليدانية، واإن�ساء املخيم االإماراتي االأردين 
يف منطقة مريجيب الفهود االأردنية وخميمات مماثلة 
�سبل  لتوفري  ال��ي��ون��ان  ويف  ال��ع��راق  كرد�ستان  اإقليم  يف 
املختلفة.  االجتماعية  واخل��دم��ات  واحل��م��اي��ة  املعي�سة 
اإىل  اأن دولة االإم��ارات ع�سو موؤ�س�س م�سارك  اإىل  ونوه 
�سندوق  يف  االأمريكية  املتحدة  وال��والي��ات  اأملانيا  جانب 
SRTF و�ساهمت فيه مببلغ  االئتمان الإنعا�س �سوريا 
23.4 مليون دوالر اأمريكي لدعم اال�ستقرار لل�سوريني 
النازحني داخليا. واأكد معايل خليفة املرر اهتمام دولة 
االإن�سانية  االآث��ار  من  التخفيف  على  بالعمل  االإم���ارات 
كوفيد   " جائحة  تفر�سها  التي  ال�سحية  والتهديدات 

اللجئني. وعلى  �سوريا  " يف   19

الكرام  امل�ساهمني  بدعوة  )"ال�سركة"(  �س.م.خ  للتمويل  العني  �سركة  اإدارة  جمل�س  يت�سرف 
حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية العادية ال�سنوية لل�سركة وذلك يف متام ال�ساعة 1 م�ساء 
من يوم الثلثاء املوافق:2021/4/20 ، يف مقر ال�سركة الكائن يف اإمارة ابوظبي ، االمارات 

العربية املتحدة.
جدول االأعمال التايل:

1- �سماع تقرير جمل�س االإدارة عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنتهية يف 
2020/12/31 والت�سديق عليه.

2020/12/31 والت�سديق  2- �سماع تقرير مراجعي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 
عليه.

ال�سنة  عن  واخل�سائر  االأرباح  وح�ساب   2020/12/31 يف  كما  ال�سركة  ميزانية  مناق�سة   -3
املالية املنتهية يف:2020/12/31 والت�سديق عليهما.

املالية  ال�سنة  عن  امل�سوؤولية  من  احل�سابات  ومراجعي  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ذمة  اإبراء   -4
املنتهية يف:2020/12/31

وحتديد  يف:2021/12/31  تنتهي  التي  املالية  لل�سنة  احل�سابات  مراجعي  تعيني  اإعادة   -5
اأتعابهم.

6- ما ي�ستجد من االأعمال.
ملحظات:

1- يحق ملالكي االأ�سهم امل�سجلني يف �سجل امل�ساهمني يف اليوم الذي ي�سبق تاريخ انعقاد اجلمعية 
 )Video Conference( العمومية ، ح�سور اجلمعية العمومية عن طريق االت�سال املرئي
ال�سركة  مب�ساهمي  خا�س  اإلكرتوين  رابط  باإن�ساء  طريق  عن  للح�سور  الت�سجيل  و�سيتم 
اجلمعية  اأعمال  جدول  بنود  على  الت�سويت  اآلية  وحتديد  الدخول  ت�سجيل  من  لتمكينهم 

العمومية بالتمرير. الرابط هو:

عنه من  ينيب  ان  لل�سركة  العادية  العمومية  اجتماع اجلمعية  له حق ح�سور  ملن  يجوز   -2
يختاره من غري اع�ساء جمل�س االإدارة مبقت�سى توكيل خا�س ثابت بالكتابة ، و�سيتم اإر�سال 

منوذج من هذا التوكيل مبوجب ر�سائل �ستوجهها ال�سركة لل�سادة امل�ساهمني.
 ، ال�سركة  راأ�س مال  5% من  اأكر من  ال�سفة على  بهذه  الوكيل حائزا  اأال يكون  3- ويجب 

وفقط الوكاالت االأ�سلية تكون مقبول.
ح�سور  يف  املتمثل   ، االأول  االجتماع  يف  القانوين  الن�ساب  اكتمال  عدم  حال  يف   -4
الثاين  االجتماع  عقد  �سيتم  فاإنه   ، االأقل  على  ال�سركة  مال  راأ�س  ن�سف  ميثلون  م�ساهمون 
جميع  يف  �سحيحا  الثاين  االجتماع  و�سيعترب   ، والزمان  املكان  نف�س  يف  بتاريخ:2021/5/4 

االأحوال.
بناء على طلب جمل�س االإدارة

حممد را�ضد الكتبي
رئي�س جمل�س الإدارة

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية 
العادية بالتمرير �سركة العني للتمويل 

)�سركة م�ساهمة خا�سة(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

���س��ارك ال��ل��واء ال��دك��ت��ور اأح��م��د نا�سر 
الري�سي، مفت�س عام وزارة الداخلية، 
لل�سرطة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����س��و 
اجلنائية الدولية االإنرتبول عن قارة 
التنفيذية  اللجنة  اجتماع  يف  اآ���س��ي��ا، 
 2021 ل����ع����ام   208 ال�����������دورة  يف 
تقنية  عرب  عقدت  التي  االفرتا�سية 

االت�سال املرئي.
مت خ���لل االج���ت���م���اع، م��ن��اق�����س��ة عدد 
امل��ت��ع��ل��ق��ة مبكافحة  امل��و���س��وع��ات  م��ن 
و�سبل  املنظمة،  واجل��رمي��ة  االإره����اب 
الدول  بني  والتن�سيق  التعاون  تعزيز 
امل��ع��ل��وم��ات ب�ساأن  االأع�����س��اء، وت��ب��ادل 
مكافحة  و�سبل  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ط��ورات 
�ستى اأنواع اجلرائم وتعزيز العلقات 
والتعاون بني االأجهزة ال�سرطية حول 

العامل.

مف�سل  ب�سكل  املجتمعون  ناق�س  كما 
االأع�ساء  ال�����دول  جت����ارب  م���ن  ع����ددا 
اأثناء  االأم��ن  تعزيز  و�سبل  الوقاية  يف 
انت�سار فريو�س  العاملية جراء  االأزم��ة 

تاأثريها  وم����دى   "  19  - "كوفيد 
يف  اجلرائم  واجتاهات  موؤ�سرات  على 
العامل، و�سبل تعزيز التعاون وتوحيد 

اجلهود جلعل العامل اأكر اأمناً.

•• اأبوظبي- الفجر

اأ�سدرت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سلمة الغذائية قراراً باالإغلق 
"�سوبرماركت فري براي�س" باأبوظبي والتي  االإداري بحق من�ساأة 
وذلك   )CN-2015913( رق��م  ال��ت��ج��اري��ة  الرخ�سة  حتمل 
باإمارة  الغذاء  �ساأن  يف   2008 ل�سنة  ملخالفتها القانون رقم )2( 
على  وكذلك خلطورتها  ال�سادرة مبوجبه،  والت�سريعات  اأبوظبي 

ال�سحة العامة.
ب���اأن قرار  اأف����اد  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��رق��اب��ة  ت��ق��ري��ر  اأن  الهيئة  واأو���س��ح��ت 
االإغلق االإداري جاء نتيجة تكرار ح�سول املن�ساأة على خمالفات 
تدين  منها  ال��غ��ذائ��ي��ة،  وال�����س��لم��ة  ال�سحة  ب��ا���س��رتاط��ات  تتعلق 

الغذاء، ور�سد  ت��داول وحفظ  النظافة يف جميع مناطق  م�ستوى 
احل�سرات يف مناطق عر�س الغذاء وغريها من املمار�سات ال�سارة 
ب�سلمة الغذاء و�سحة امل�ستهلكني، حيث �سدر بحق هذه املن�ساأة 
اإنذار  توجيه  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  نف�سها  ل��لأ���س��ب��اب  خم��ال��ف��ات  ث��لث 
باالإغلق االإداري اآخرها كان بتاريخ 24 مار�س اجلاري لكنها مل 

تقم بت�سويب اأو�ساعها.
تواجدت  �سي�ستمر طاملا  االإداري  االإغ��لق  اأم��ر  اأن  الهيئة  واأك��دت 
اأ�سبابه، حيث ميكن ال�سماح مبزاولة الن�ساط جمدداً بعد ت�سويب 
ملمار�سة  ال��لزم��ة  املتطلبات  جلميع  وا�ستيفائها  املن�ساأة  اأو���س��اع 

الن�ساط، واإزالة اأ�سباب املخالفة.
واأ�سارت الهيئة اإىل اأن االإغلق وك�سف التجاوزات املر�سودة ياأتي 

ال�سلمة  منظومة  لتعزيز  الرامية  التفتي�سية  اجلهود  اإط��ار  يف 
اأبوظبي، وتاأكيد الدور الرقابي ل�سمان التزام  اإمارة  الغذائية يف 
اأن جميع  الغذائية، مو�سحة  ال�سلمة  با�سرتاطات  املن�ساآت  كافة 
املن�ساآت باختلف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخ�سع للتفتي�س 
ال��دوري من قبل مفت�سي الهيئة للتاأكد من تقيدها با�سرتاطات 
معها،  بالتوا�سل  اجلمهور  الهيئة  ونا�سدت  الغذائية.   ال�سلمة 
اأو  اأي��ة من�ساأة غذائية  اأي��ة خمالفات يتم ر�سدها يف  واالإب��لغ عن 
الغذائية من خلل االت�سال على  امل��ادة  ال�سك يف حمتويات  عند 
مفت�سو  يقوم  حتى   800555 اأبوظبي  الرقم املجاين حلكومة 
اآم���ن و�سليم  اإىل غ���ذاء  ال���لزم و���س��واًل  االإج����راء  ب��ات��خ��اذ  الهيئة 

جلميع اأفراد املجتمع يف اإمارة اأبوظبي .

•• اأبوظبي - الفجر

نظمت دار زايد للثقافة االإ�سلمية 
االف���رتا����س���ي  ال�������س���رك���اء  "لقاء 
االأول" عرب برنامج مايكرو�سوفت 
للدار  العام  املدير  بح�سور  تيمز، 
الدكتورة ن�سال حممد الطنيجي 
وال�����س��رك��اء مم��ث��ل��ي اجل��ه��ات التي 
ا�سرتاتيجية مع  جتمعها �سراكات 
ال��دار، اإىل جانب عدد من قيادات 

وموظفي الدار.
وي��اأت��ي ه���ذا ال��ل��ق��اء ب��ه��دف تعزيز 
ال���ت���وا����س���ل ال����ف����ع����ال ب����ني ال������دار 
و�سركائها، وتبادل االأفكار وتعزيز 
والتعرف  ال�سركاء  م��ع  التوا�سل 
من  امل�ستقبلية  احتياجاتهم  على 

الدار.
واأل���ق���ت ال��دك��ت��ورة ن�����س��ال حممد 
الطنيجي املدير العام للدار كلمة 
خللها  اأك��دت  لل�سركاء،  ترحيبية 
رائدة  من�سة  يعد  اللقاء  ه��ذا  اأن 
ال�سراكة  اأوا�سر  نعزز من خللها 
لتحقيق  ان��ط��لق��ة ج��دي��دة  ن��ح��و 
روؤية دار زايد للثقافة االإ�سلمية 
واأه�������داف�������ه�������ا اال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
الطموحة و�سعيها اجلاد للتوا�سل 
والتكامل مع جميع فئات و�سرائح 
االأفكار  وت���ب���ادل  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع 
واخل�����ربات ل��ت��وف��ري ح��ي��اة كرمية 
اأبوظبي  اإم������ارة  جم��ت��م��ع  الأف������راد 
ومراحل  ظ��روف��ه��م  خمتلف  على 

حياتهم.
التعاون  اأن  ال��ط��ن��ي��ج��ي  واأك������دت   
وت����ك����ام����ل اجل�����ه�����ود ب�����ني ال�������دار 
اال�سرتاتيجيني،  و����س���رك���ائ���ه���ا 
ي��ك��ت�����س��ب اأه���م���ي���ة ك���ب���رية، يف ظل 
تلقي الروؤى واالأهداف امل�سرتكة 
ل��ت��ج�����س��ي��د ت���وج���ي���ه���ات ال���ق���ي���ادة 
اإىل  امل�����س��رتك  بال�سعي  ال��ر���س��ي��دة 

لبناء  ال�������س���راك���ات  ه�����ذه  ت���ع���زي���ز 
جم���ت���م���ع م���ت���لح���م م���ب���ن���ى على 
ال��ت�����س��ام��ح واح�����رتام االآخ����ر ونقل 
لقيم  املت�ساحمة  الثقافية  اأهدفنا 
دولة االإمارات جلميع النا�س بغ�س 

النظر عن دينهم اأو جن�سيتهم.
واأ�سافت الطنيجي باأن الدار عملت 
على تطوير ع��دد م��ن االإج���راءات 
الداخلية يف �سبيل ت�سهيل وتعزيز 

والتي  ال�������س���رك���اء،  م����ع  ال���ت���ع���اون 
اخت�سار  اإىل  جمملها  يف  ت��ه��دف 
م��ن خلل  وتي�سريها  االإج����راءات 
وت�سهيل  واجلهد  الوقت  اخت�سار 
عملية التوا�سل الفعال، اىل جانب 
حتقيق مبداأ ال�سفافية وامل�سداقية 
التي تنتهجها الدار مع املتعاملني 
االإجراءات  والعاملني عرب و�سوح 
اإىل  باالإ�سافة  املعلومات،  وت��وف��ر 

تنفيذ  ال�����س��رك��اء يف  م���ع  ال��ت��ع��اون 
املبادرات واالأن�سطة  جمموعة من 

ت�ستهدف الفئات امل�ستفيدة.
الطنيجي  ثمنت  اللقاء  ختام  ويف 
اإ���س��ه��ام��ات وج��ه��ود ال�����س��رك��اء التي 
ال�سنوات  خ���لل  ل���ل���دار  ق��دم��وه��ا 
���س��اه��م��ت ب�سكل  وال���ت���ي  امل��ا���س��ي��ة، 
كبري يف االرتقاء بعمل الدار ون�سر 

قيمها يف الت�سامح والتعاي�س.

وت�سمن اللقاء عر�س خلطة الدار 
-2016 املحدثة  اال�سرتاتيجية 

يو�سف  ال�سيد:  قدمها   2021
تخطيط  –اأخ�سائي  امل����رزوق����ي 
على  ال�سوء  �سلط  ا�سرتاتيجي- 
ما تت�سمنه اخلطة اال�سرتاتيجية 
امل����ح����دث����ة م�����ن اأب���������رز امل�������س���اري���ع 
واملبادرات ثم تناول اأهداف اخلطة 
ا�ستدامة  وه����ي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الثقايف،  التعدد  وتقبل  الت�سامح 
ودجمهم  اجل���دد  املهتدين  رع��اي��ة 
بالثقافة  ال��ت��ع��ري��ف  امل��ج��ت��م��ع،  يف 
االإ���س��لم��ي��ة ب��ل��غ��ات ع��امل��ي��ة، تعليم 
بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة 
االإماراتية  ب��ال��ث��ق��اف��ة  ال��ت��ع��ري��ف 

بلغات عاملية.
ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���س��ت ال�����س��ي��دة: موزة 
ال�سوؤون  اإدارة  م��دي��ر   – ال��ك��ت��ب��ي 
عن  ع��ر���س  والثقافية  التعليمية 
خ���دم���ات ال�����دار اأ�����س����ارت ف��ي��ه اإىل 
التي  ال��ت��ح�����س��ي��ن��ي��ة  االإج������������راءات 
الرئي�سية  اخل���دم���ات  ع��ل��ى  مت���ت 
وامل�ستهدفات  الفرعية  واخلدمات 
اخلا�سة بها وما مت حتقيقه خلل 

ال�سنوات املا�سية.
ت������له م���ن���اق�������س���ة م���ف���ت���وح���ة بني 
اإىل  واال������س�����ت�����م�����اع  امل�����������س�����ارك�����ني، 
الواردة  واالق��رتاح��ات  التو�سيات 
من ال�سركاء واجلهات امل�ساركة يف 

اللقاء االفرتا�سي.
م���ن ج��ان��ب��ه��م ع���رب احل�����س��ور عن 
ل����دار زايد  ���س��ك��ره��م وت��ق��دي��ره��م 
وحر�سها  االإ����س���لم���ي���ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
ال�سركاء  م����ع  ال���ت���وا����س���ل  ع���ل���ى 
اال�سرتاتيجيني، موؤكدين عزمهم 
حتقيق  يف  �سعيهم  موا�سلة  على 
�سبيل  االإجن�������ازات يف  م���ن  امل���زي���د 
خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وحت�����س��ني جودة 

اخلدمات املقدمة له.

•• ال�صارقة-وام

برئا�سة  االعتيادي  اجتماعه  اليوم  ال�سارقة  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  عقد 
�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم 
ال�سارقة رئي�س املجل�س التنفيذي وبح�سور �سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن 

�سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة نائب رئي�س املجل�س.
وناق�س االجتماع - الذي عقد يف مكتب �سمو احلاكم - عدداً من املو�سوعات 
احلكومية الهامة التي ت�سهم يف تطوير اخلدمات وتوفري احلياة الكرمية 

للمواطنني والقاطنني على اأر�س اإمارة ال�سارقة.
واطلع املجل�س على التقرير املقدم من اللجنة العليا للتحول الرقمي حول 
ت�سمن  وال���ذي  الرقمية،  ال�سارقة  ملن�سة  العامة  االإ�سرتاتيجية  م�سروع 
وفق  الرقمية  اخلدمات  تقدمي  واآليات  للإ�سرتاتيجية  املحاور  من  العديد 

اأف�سل االإجراءات واأ�سرعها، كما ت�سمن عدداً من مناذج املقارنة بني اإجراءات 
تقدمي اخلدمات مع  �سل�سة يف  �ستوفر  التي  واحلديثة  ال�سابقة  اخلدمات 

�سرعة االإجناز وفق جودة عالية.
متكاملة من  تقدمي خدمات  اإىل  الرامية  امل�سروع  اأه��داف  التقرير  وتناول 
رقمية  وتوفري من�سة  �سل�سة،  لتوفري جتربة  املختلفة  ربط اجلهات  خلل 
اجلهات  ب��ني  تفاعل  نقطة  ولت�سكل  احلكومية  اخل��دم��ات  جتمع  م��وح��دة 
احلكومية واالأفراد، باالإ�سافة اإىل توفري اآليات عمل تب�سط تقدمي اخلدمات 
وتقلل من خطواتها وزمن اإجنازها، وتوفري جتربة للمتعاملني ترتكز على 

اهتماماتهم ودوافعهم.
العمل على توفري  الرقمي يف  العليا للتحول  اللجنة  املجل�س بجهود  واأ�ساد 
رقمية  من�سة  �سمن  املختلفة  اجل��ه��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الرقمية  اخل��دم��ات 
موحدة، واعتمد املجل�س عدداً من التو�سيات التي تدعم تطوير اخلدمات 

الرقمية.
حول  وامل�ساحة  التخطيط  دائ���رة  م��ن  امل��ق��دم  التقرير  على  املجل�س  واط��ل��ع 
تناول  وال��ذي  االإم��ارة،  امل�ستخدمة يف  القدمية غري  املدار�س  اال�ستفادة من 
اأعمال الدائرة يف ح�سر املدار�س غري امل�ستخدمة وتقييم م�ستواها االإن�سائي 
بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية وذلك وفق ثلث مراحل بدءاً من مدينة 

ال�سارقة ثم املنطقة الو�سطى ثم املنطقة ال�سرقية.
وت�سمن التقرير عدداً من التو�سيات التي تدعم م�سروعات التعليم وتوفري 

اخلدمات والبنى التحتية املتنوعة لقاطني مدن ومناطق اإمارة ال�سارقة.
االجتماعي  لل�سمان  ال�سارقة  �سندوق  اأداء  تقرير  على  املجل�س  اطلع  كما 
2020م، والذي ت�سمن املراحل التي عمل  اإن�سائه وحتى نهاية العام  منذ 
عليها ال�سندوق منذ تاأ�سي�سه وفق توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة الرامية اإىل 

اإمارة ال�سارقة من العاملني بدوائر  توفري مظلة تاأمينية جلميع مواطني 
وموؤ�س�سات وهيئات حكومة ال�سارقة.

اجلوانب  خمتلف  يف  ال�سندوق  يف  االأع��م��ال  وت��ط��ور  من��و  التقرير  واأو���س��ح 
قاعدة معلومات  وتوفري  وال�سركاء  التعاون مع اجلهات  وتعزيز  الت�سغيلية 

للمنت�سبني لل�سندوق و�سرف املنافع التاأمينية يف مواقيتها وب�سكل دقيق.
واأثنى املجل�س على التطور الكبري وامللحوظ ل�سندوق ال�سمان االجتماعي 
واالإجن��ازات التي حققها واخلطط امل�ستقبلية التي و�سعها لنمو ال�سندوق 

وتقدمي اأف�سل اخلدمات.
واطلع املجل�س على جدول اأعمال اجلل�سة الرابعة ع�سر لدور االنعقاد العادي 
الثاين من الف�سل الت�سريعي العا�سر للمجل�س اال�ست�ساري الإمارة ال�سارقة 
مناق�سة  واملت�سمنة  2021م  اأبريل   1 املوافق  اخلمي�س  يوم  �ستعقد  والتي 

�سيا�سة هيئة مطار ال�سارقة الدويل.

»ال�سالمة الغذائية« تغلق »�سوبرماركت فري براي�س« باأبوظبي

زايد للثقافة االإ�سالمية تنظم لقاء ال�سركاء االفرتا�سي االأول

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

•• اأبوظبي-وام

اأكد مركز الفلك الدويل اأن معظم الدول االإ�سلمية �ستتحرى 
هلل �سهر رم�سان يوم االإثنني 29 �سعبان 1442ه� املوافق 
 15 االإث��ن��ني  ي��وم  �سعبان  �سهر  ب���داأ  حيث  املقبل  اأب��ري��ل   12
ال��دول االإ�سلمية وذل��ك وفق بيانه  مار�س اجل��اري يف معظم 
اأم�س . وقال املهند�س حممد �سوكت عودة مدير مركز الفلك 
�سهر رم�سان يف  ه��لل  �ستتحرى  التي  ال���دول  م��ن  ال���دويل.. 
و�سلطنة  واإي��ران  وبروناي  وماليزيا  "اإندوني�سيا  �سعبان   29
عمان واالإمارات وال�سعودية واالأردن و�سوريا وليبيا واجلزائر 
واملغرب وموريتانيا ومعظم الدول االإ�سلمية غري العربية يف 
اأفريقيا " يف حني اأن " العراق وم�سر وتركيا وتون�س " بداأت 

�سهر �سعبان يوم االأحد 14 مار�س وعليه �ستتحرى هلل �سهر 
اإبريل. رم�سان يوم االأحد 11 

يوم  الهلل  �ستتحرى  التي  للدول  بالن�سبة  " اأم��ا   : واأ���س��اف 
االأح��د ف��اإن القمر �سيغيب يف ذل��ك اليوم قبل غ��روب ال�سم�س 
الهلل  روؤي��ة  اأن  اأي  ال�سم�س  غ��روب  بعد  االق��رتان  و�سيحدث 
م�ستحيلة بعد غروب �سم�س يوم االأحد وعليه فاإن هذه الدول 
�ستكمل عدة �سعبان ثلثني يوما و�ستبداأ �سهر رم�سان املبارك 

اأبريل". يوم الثلثاء 13 
االإثنني  يوم  الهلل  �ستتحرى  التي  للدول  بالن�سبة  اأنه  وذكر 
وه��ي غالبية دول ال��ع��امل االإ���س��لم��ي ف���اإن روؤي���ة ال��ه��لل يوم 
العامل  اأي مكان يف  م��ن  امل��ج��ردة  بالعني  االإث��ن��ني غ��ري ممكنة 
فقط  التل�سكوب  با�ستخدام  ممكنة  اأن��ه��ا  ح��ني  يف  االإ���س��لم��ي 

واجلزائر  وليبيا  ال�����س��ودان  م��ن  اأج����زاء  م��ن  بالغة  وب�سعوبة 
بالعني  ممكنة  يومها  الهلل  وروؤي��ة  وموريتانيا  املغرب  وم��ن 
اأن  كما  االأمريكيتني  القارتني  اأج��زاء من  ب�سعوبة يف  املجردة 
روؤية الهلل يومها با�ستخدام تقنية الت�سوير الفلكي ممكنة 
ب�سعوبة كبرية. واأ�سار اإىل اأن هناك اإمكانية لروؤية الهلل من 
اأجزاء من العامل االإ�سلمي يوم االإثنني فمن املتوقع اأن يكون 
يوم الثلثاء 13 اأبريل بداية �سهر رم�سان املبارك يف معظم 
الروؤية  ت�سرتط  التي  للدول  بالن�سبة  اأم��ا  االإ�سلمية.  ال��دول 
بالعني املجردة فقط اأو الدول الواقعة يف و�سط و�سرق العامل 
االإ�سلمي والتي لن تتمكن من روؤية الهلل يوم االإثنني حتى 
با�ستخدام التل�سكوب فيتوقع اأن يبداأ فيها �سهر رم�سان املبارك 

اأبريل. يوم االأربعاء 14 

•• اأبوظبي-وام

امل��ت��ق��اع��دي��ن تنفيذ  ال��ع�����س��ك��ري��ني  ب������داأت ج��م��ع��ي��ة 
، حيث   2021 ل��ل��ع��ام  ال��رم�����س��اين  امل���ري  م�����س��روع 
اأ���س��رة من   8000 اأك��ر من  امل�ستحقني  ع��دد  يبلغ 
امل�سروع  تنفيذ  ياأتي  املتقاعدين.  الع�سكريني  اأ�سر 
االهتمام  اإط��ار  ويف  املبارك  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة 
للع�سكريني  الر�سيدة  القيادة  توليه  ال��ذي  الكبري 
املتقاعدين وتقدمي الدعم املعنوي وامل��ادي يف �ستى 

النواحي احلياتية واملعي�سية.
وت��ط��ب��ي��ق��اً ل�����لإج�����راءات وال�����ق�����رارات االح����رتازي����ة 

الر�سمية  اجلهات  ال�سادرة عن  الوقائية  والتدابري 
مل��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وب��ه��دف امل��ح��اف��ظ��ة على 
�سلمة االأع�ساء .. �سيتم �سرف املري للم�ستفيدين 
واإر�سال  الهاتفي  االإت�سال  االأع�ساء عن طريق  من 
يف  ال�سرف  ملراكز  مبراجعتهم  تفيد  ن�سية  ر�سائل 
ومراكز  التعاونية  امل�سلحة  ال��ق��وات  جمعية  ف���روع 
ال�سرف االأخرى يف اجلمعيات التعاونية يف خمتلف 
مدن الدولة، بعد اأن مت االإتفاق م�سبقاً بني اجلمعية 
وامل�سوؤولني يف تلك املراكز على اأهمية ت�سهيل عمليات 
االحرتازية  االإج�����راءات  وتطبيق  واإت��ب��اع  ال�����س��رف 

والتدابري الوقائية اأثناء عملية ال�سرف.

مركز الفلك الدويل: معظم الدول االإ�سالمية تتحرى هالل �سهر رم�سان 12 اأبريل جمعية الع�سكريني املتقاعدين تنفذ م�سروع املري الرم�ساين للعام 2021 

•• اأبوظبي-وام

فعالية  )ت���دوي���ر(  ال��ن��ف��اي��ات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ن��ظ��م 
مدى  2021" على  وال�سلمة  وال�سحة  البيئة  "اأ�سبوع 
يومني بهدف رفع م�ستوى الوعي باأهمية توفري بيئة عمل 
�سحية واآمنة وم�ستدامة للجميع خلل الظروف العاملية 

املتغرية خا�سة يف ظل جائحة "كورونا" .
ور�س  عقد   - اأم�س  اختتمت  التي   - الفعاليات  وت�سمنت 
والتدريبية  ال�سحية  االأن�سطة  من  العديد  وتنفيذ  عمل 
ذات ال�سلة بجانب تقدمي املحا�سرات والعرو�س التوعوية 
وال�سلمة  ال�سحة  ع��دة حم���اور يف جم��ال  ت��ن��اول��ت  ال��ت��ي 

املهنية.
ومزودي  موظفي  من  كل  التوعوية  الفعالية  وا�ستهدفت 
احلكومية  الدوائر  موظفي  جانب  "تدوير" اإىل  خدمات 
واأع�����س��اء امل��ج��ت��م��ع ال��ط��لب��ي امل��ح��ل��ي ومم��ار���س��ي ال�سحة 

وال�سلمة املهنية يف املنطقة.
وحر�س املركز خلل الفعالية على تثقيف وتعزيز الوعي 
بني ال�سركاء واأ�سحاب امل�سلحة حول كيفية �سمان ال�سحة 
وال�سلمة يف العمل رغم املتغريات التي ت�سهدها خمتلف 

دول العامل حالياً.
وركزت الفعالية على تعزيز وعي اأكرب �سريحة من العاملني 
لديه باأف�سل املمار�سات ل�سمان ال�سلمة وال�سحة املهنية 
التنظيمية حول �سمان  املعرفة  العمل وتطوير  اأماكن  يف 
تطوير  ع��ل��ى  ���س��ت��وؤث��ر  وال��ت��ي  املهنية  وال�����س��لم��ة  ال�سحة 
والرفاهية  وال�سلمة  بال�سحة  للتمتع  املعرفية  ال��ق��درة 
ال�سراكة  تعزيز  اإىل  "تدوير"  فعالية  وتهدف  العمل.  يف 
املمار�سات  اأف�سل  مل�ساركة  الدولية  واملنظمات  االأف��راد  مع 
اأثناء الظروف املتغرية  ل�سمان ال�سلمة وال�سحة املهنية 
اأ�سحاب  م�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  "كورونا" ع����لوة  ج��ائ��ح��ة  م��ث��ل 
لت�سهيل  ف��ع��ال  ب�سكل  واخل��ارج��ي��ني  الداخليني  امل�سلحة 

العمل و�سمان ال�سلمة وال�سحة املهنية.
وقال �سعادة الدكتور �سامل خلفان الكعبي مدير عام مركز 

نابع من  االأ�سبوع  تنظيم هذا  اإن  النفايات  الإدارة  اأبوظبي 
كونه من�سة مهمة للوقوف على التحديات وو�سع خارطة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات التح�سني  ك���ل م���ن  ط��ري��ق وا���س��ت��ع��را���س 
والتطوير واأف�سل املمار�سات يف جمال ال�سلمة وال�سحة 

املهنية.
امل��رك��ز الدائم  ت��اأت��ي ���س��م��ن ع��م��ل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  اأن  واأ����س���اف 
واملتوا�سل لبناء هذه الثقافة بني خمتلف املعنيني بقطاع 
ال�سحة  ثقافة  ب���اأن  منا  اإمي��ان��اً  ب���االإم���ارة  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة 
الفعال  ال��ت��غ��ي��ري  حت��ق��ي��ق  يف  �ست�سب  امل��ه��ن��ي��ة  وال�����س��لم��ة 
اآمنة  ع��م��ل  اأم���اك���ن  وت��وف��ري  امل��وؤ���س�����س��ات  اأداء  وامل��ن�����س��ود يف 

و�سحية للجميع.
وتابع ن�سعى من خلل تنظيم هذه الفعالية لتعزيز ثقافة 
ال�سلمة وال�سحة املهنية املبنية على قواعد �سليمة كوننا 
اإط��اراً تنظيمياً وت�سريعياً متيناً يف هذا املجال اإىل  منتلك 
جانب رفع م�ستوى الوعي لدى اجلميع حول الدور الذي 

ينبغي عليهم القيام به يف بناء ثقافة ال�سلمة وتاأ�سيلها.
يف  اأولوياته  راأ���س  على  ي�سع  املركز  اأن  اإىل  �سعادته  واأ�سار 
ون�سر  مناق�سة  اال�سرتاتيجية  و�سمن خطته  هذا احلدث 
البيئة  يخ�س  م��ا  يف  والعاملية  املحلية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
وال�سحة  ال�سلمة  خماطر  واإدارة  وال�سلمة  وال�سحة 
فقط  لي�س  الهدف  اأن  م��وؤك��داً   .. العمل  اأم��اك��ن  يف  املهنية 
مكافحة الوباء العاملي ولكن اأي�ساً تقدمي بيئة عمل اآمنة 
ورعاية و�سمان ال�سحة وال�سلمة لكل �سخ�س يعمل معنا 
اأو يعمل نيابة عنا ويرتبط بنا كمقاولني ومقدمي خدمات 
قطاع  وامل�����س��ج��ل��ة يف  امل��ر���س��ح��ة  اجل��ه��ات  ج��ان��ب  اإىل  بيئية 

النفايات يف جمتمع اإمارة اأبوظبي.
اإن���ه يف ظ��ل ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ومتا�سياً  وق���ال 
كبرياً  اهتماماً  ن��ويل  للمركز  اال�سرتاتيجية  ال��روؤي��ة  م��ع 
للحفاظ على �سحة اأفراد املجتمع كما نلتزم بتطبيق اأعلى 
معايري البيئة وال�سحة وال�سلمة بهدف توفري بيئة عمل 
االأعمال وتقدمي  ا�ستمرارية  خالية من احلوادث و�سمان 

اخلدمات".

مفت�س عام وزارة الداخلية ي�سارك 
باجتماع اللجنة التنفيذية لالإنرتبول

مركز تدوير ينظم فعالية اأ�سبوع البيئة وال�سحة وال�سالمة 2021
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اأخبـار الإمـارات

جمموعة »�سحة«.. دور بارز يف احلد من انت�سار كوفيد- 19

 جناح )ترّيا( يف اإك�سبو 2020 دبي ي�ست�سيف اأعماال فنية حمفزة الأربعة فنانني معا�سرين

جامعة ال�سارقة تبحث التعاون يف العلوم الطبية مع املوؤ�س�سات االأكادميية يف اإندوني�سيا
•• ال�صارقة-وام

م��دي��ر جامعة  النعيمي  ال��دك��ت��ور ح��م��ي��د جم���ول  ���س��ع��ادة  ب��ح��ث 
االإندوني�سية  �سفري اجلمهورية  و�سعادة ح�سني بجي�س  ال�سارقة 
العلمي واالأكادميي مع عدد  التعاون  الدولة تعزيز فر�س  لدى 
اإندوني�سيا،  جمهورية  يف  االأكادميية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  من 
خا�سة جامعة " بيناوان " املتخ�س�سة يف جماالت العلوم الطبية 
وال�سحية والتمري�س وا�ستقبال عدد من الدار�سني يف هذا املجال 
ال�ستكمال درا�ستهم يف جامعة ال�سارقة ملرحلتي البكالوريو�س اأو 

الدرا�سات العليا والتدريب العملي.
والوفد  للجامعة  االإندوني�سي  بال�سفري  اجلامعة  مدير  ورح��ب 
عدد  بح�سور  وذل��ك  ال�سارقة  جلامعة  زيارته  خ��لل  له  املرافق 

الدويل باجلامعة وعدد  التعاون  املدير ومدير مكتب  من نواب 
من اأع�ساء الهيئة التدري�سية . واأكد النعيمي اأن جامعة ال�سارقة 
من  الكثري  م��ع  امل�سرتك  التعاون  اتفاقيات  م��ن  العديد  لديها 
االآن  اأنها  اإىل  م�سرياً  املتقدمة،  واالأكادميية  العلمية  املوؤ�س�سات 
م��ن ك��ربي��ات اجل��ام��ع��ات لي�س فقط يف دول���ة االإم����ارات العربية 
املتحدة ولكن يف املنطقة العربية، ولديها جممع العلوم الطبية 
وال�سحية الذي ُيعد واحداً من اأف�سل املجمعات الطبية املتكاملة 
واملراكز  واملعاهد  االأك��ادمي��ي��ة  التخ�س�سات  من  العديد  وي�سم 
االإندوني�سي  ال�سفري  اأ���س��اد  جانبه  م��ن  املتخ�س�سة.  البحثية 
واالأكادميية  العلمية  وامل��ك��ان��ة  ال�سارقة  بجامعة  ال��دول��ة  ل��دى 
املختلفة  تعريفية عن اجلامعات  نبذة  اإليها، وقدم  التي و�سلت 
امل�سرتك يف  التعاون  العديد من فر�س  وج��ود  ب��لده، موؤكداً  يف 

جمال التعليم والتدريب وتبادل اخلربات يف تخ�س�س التمري�س 
وب�سفة خا�سة يف جامعة بيناوان االإندوني�سية. من ناحيته عرف 
البحث  ل�سوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  بالطيب  معمر  الدكتور 
املتميزة يف  البحثية  واملراكز  باملعاهد  العليا،  والدرا�سات  العلمي 
جامعة ال�سارقة، والفرق البحثية التي تعمل من خللها وب�سفة 
م��ن خ��لل معهد  ال�سحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  خا�سة يف جم���االت 
الدكتور  اأم��ا  ب��ه.  والباحثني  ال�سحية  والعلوم  للطب  البحوث 
الطبية  ال��ك��ل��ي��ات  ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  حميد  قتيبة 
وعميد كلية الطب فقدم عر�ساً ت�سمن التعريف بالتخ�س�سات 
املجمع  واإمكانيات  ال�سارقة،  بجامعة  ال�سحية  والعلوم  الطبية 
واخلربات  فيه  والدار�سني  اخلريجني  وع��دد  باجلامعة  الطبي 

االأكادميية والعلمية الأع�ساء الهيئة التدري�سية.

�سفري االإمارات يقدم اأوراق اعتماده اإىل وزير خارجية العراق
•• بغداد-وام

وزير  ح�سني  ف��وؤاد  الدكتور  معايل  اإىل  اعتماده  اأوراق  من  ن�سخة  القطام  عي�سى  �سامل  �سعادة  ق��دم 
العراق، وذلك يف مقر وزارة اخلارجية يف  االإم��ارات لدى  العراق، �سفريا لدولة  خارجية جمهورية 
العا�سمة بغداد. ونقل �سعادة ال�سفري اإىل معاليه خلل اللقاء حتيات �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل، ومتنياته حلكومة و�سعب العراق مزيدا من التقدم واالزدهار 
يف املجاالت كافة. واأكد �سعادته بذل كافة اجلهود لتو�سيع اآفاق التعاون يف املجاالت كافة، مبا يحقق 

م�سالح وطموحات البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.
بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  اإىل  حتياته  ال�سفري  �سعادة  ح�سني،  ف��وؤاد  الدكتور  معايل  حمل  جانبه  من 
تربط  التي  الوطيدة  االأخوية  بالعلقات  م�سيدا  ال��دويل،  والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل  زايد 
دولة االإمارات بالعراق. واأعرب معاليه عن متنياته ل�سعادة ال�سفري بالتوفيق والنجاح يف مهام عمله، 

موؤكدا ا�ستعداد حكومة بلده لتقدمي كل الدعم لت�سهيل مهامه.

•• اأبوظبي-وام

واإبقاء  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  بنمو  ت�ساهم  ال��ت��ي   - "�سحة"  جمموعة  حققت 
اأف�سل  ت��ق��دمي  م��ن خ���لل  اإل��ي��ه  وت�سعى  م��ات��ق��دم��ه  ك��ل  امل��ر���س��ى يف �سميم 
م�ستويات اجلودة يف الرعاية ال�سحية - اإجن��ازات كبرية يحتذى بها للحد 
من حاالت االإ�سابة بفريو�س "كوفيد19-" واالإبقاء على معدالت انت�ساره 

منخف�سة للغاية.
واأكد الدكتور مروان الكعبي املدير التنفيذي للعمليات باالإنابة يف جمموعة 
الذي  البارز  الدور  على  " وام" ..  االمارات  اأنباء  لوكالة  حوار  "�سحة" يف 
اأ�سهمت به " �سحة " منذ بداية انت�سار اجلائحة حيث خ�س�ست م�ست�سفيات 
العلج  على  ح�سولهم  ل�سمان  ب��ال��ف��ريو���س  امل�سابني  ال�ستقبال  حم���ددة 
والرعاية املنا�سبة مع احلر�س على متابعة تقدمي خدمات الرعاية ال�سحية 

للمجتمع وااللتزام بتدابري ال�سلمة.
واأ�ساف اأن املجموعة طرحت يف �سهر مار�س 2020 خدمات " التطبيب عن 
بعد" والتي �سجلت منذ اإطلقها وحتى االآن اأكر من ن�سف مليون ا�ست�سارة 
املنازل  اإىل  االأدوية  تو�سيل  خدمة  تقدمي  موا�سلة  اإىل  الفتا  بعد"..  "عن 

لت�سهيل ح�سول املر�سى على اأدويتهم.
ا�سرتاتيجيات قوية ل�سمان �سلمة جميع  "�سحة" اعتمدت  " اإن   : وق��ال 

حاالتهم  ملتابعة  من�ساآتها  لزيارة  املر�سى  وت�سجيع  وعياداتها  م�ست�سفياتها 
املتعلقة بفريو�س  ال�سحية غري  امل�سكلت  ال�سحية و�سمان معاجلة جميع 
"�سحة"  داخل من�ساآت  وال�سلمة  الرعاية  "كوفيد19-" باأق�سى قدر من 
" لتقدمي اخلدمات  اأمانكم  اأج��ل  " اأماننا من  اإط��لق حملة  اإىل  .. م�سريا 
وق�سم  اخل��ارج��ي��ة  وال��ع��ي��ادات  امل�ست�سفيات  م��راج��ع��ة  خ���لل  م��ن  للمر�سى 
الطوارئ لتلقي ما يحتاجونه من اخلدمات الطبية غري املتعلقة ب� "كوفيد-

."19
قال   .. املزمنة  االأم��را���س  يعانون من  الذين  للمر�سى  الن�سائح  اأه��م  وع��ن 
املخت�س  الطبيب  ا�ست�سارة  هي  االأوىل  ن�سيحتي  الكعبي  م��روان  الدكتور 
وم�����زودي اخل���دم���ات ال�����س��ري��ري��ة ل��ت��ج��ن��ب امل�����س��اع��ف��ات امل��ح��ت��م��ل��ة للحاالت 
واالأمرا�س التي قد تكون اأحياناً اأكر خطورة من "كوفيد19-".. م�سيفا 
اأمرا�س  من  يعانون  والذين  احلوامل  والن�ساء  ال�سن  كبار  من  املر�سى  اأن 
مزمنة مثل الربو وال�سكري اأو ارتفاع �سغط الدم هم اأكر عر�سة للإ�سابة 
التحذيرية  امل��وؤ���س��رات  اإىل  االنتباه  عليهم  وينبغي  وال��ع��دوى  بامل�ساعفات 

والتحكم بحاالتهم وااللتزام باجلدول الزمني املحدد لزيارات اأطبائهم.
يف  ودوره���ا  الرقمية  احل��ل��ول  و  املبتكرة  والتقنيات  "�سحة"  تطبيق  وع��ن 
حت�سني جتربة املري�س .. اأكد اأنه على الرغم من اجلائحة اإال اأن هذه االأزمة 
منحتنا مزيداً من التميز ومتكنا من ت�سريع االإجناز يف العديد من م�ساريعنا 

لتحقيق مزيد من الفاعلية والكفاءة وبالفعل متتلك "�سحة" بنية حتتية 
املعارف واخلربات اللزمة لتقدمي  اإىل جانب  املعلومات  قوية لتكنولوجيا 

احللول الطبية املتطورة.
واأ�ساف اأنه ومع اإطلق خدمة التطبيب عن بعد منذ عام كان لدينا فهم جيد 
لقدرات كوادرنا الطبية يف تقدميها وقد مكنتنا هذه التقنية من اال�ستمرار 
يف متكني الو�سول اإىل خدمات الرعاية ال�سحية لدى "�سحة" خلل ذروة 
"كوفيد19-" وحتديداً خلل برنامج التعقيم الوطني يف  انت�سار فريو�س 

الدولة وجنحنا يف التكيف لتلبية االحتياجات املتطورة للمجتمع.
واأكد حر�س "�سحة" على العمل من اأجل تطوير وتطبيق تدابري ال�سلمة 
ل�سمان  واجلهد  الوقت  من  الكثري  وتبذل  باأكملها  "�سحة"  �سبكة  �سمن 
زيارات  مع  التعامل  على  وق��ادرة  اآمنة  ال�سريرية  خدماتها  جميع  تكون  اأن 

املر�سى.
م�ست�سفيات  يف  االأق�����س��ام  خ��ط��وط  وتو�سعة  اخل��دم��ة  خ��ط��وط  تكامل  وع��ن 
"�سحة" وان�سجام ذلك مع ا�سرتاتيجية "�سحة" ال�ساملة يف تقدمي الرعاية 
"�سحة"  ا�سرتاتيجية  �سمن  اإن��ه  الكعبي  م��روان  الدكتور  ق��ال   .. ال�سحية 
امل�ستقبلية ن�سعى جاهدين لتزويد مر�سانا مب�ستويات مثالية من خدمات 
الرعاية ال�سحية واإ�سافة تخ�س�سات جديدة اإىل املن�ساأة التي يختارونها .. 
العمل  خ��لل  تقدمي اخلدمات من  نهج متكامل يف  اعتماد  اأن��ه مت  م�سيفا 

"�سحة"  �سركة  املجموعة" يف  ممار�سات  " من��وذج  مفهوم  وتطبيق  ك�سبكة 
اأكرب  اإمكانية و�سول  والذي نرتقي من خلله بتجارب املر�سى ونتيح لهم 
اإىل التخ�س�سات الفرعية االإ�سافية واالأطباء واخلدمات املقدمة يف من�ساآتنا 
االأخرى حيث يتيح لنا دمج اخلدمات لتح�سني جودة الرعاية وتو�سعة نطاق 

عرو�س الرعاية ال�سحية لدينا.
الرعاية  لقطاع  ذل��ك  واأهمية   2021 لعام  الت�سغيلية  اخلطط  اأه��م  وع��ن 
برنامج  يف   2021 ع��ام  ب��داي��ة  يف  م�ساركتهم  اأك���د   .. ال��دول��ة  يف  ال�سحية 
التطعيم الوطني ون�سر لقاح "كوفيد19-" �سمن اأكر من 60 موقعاً من 
للجميع..  اآمنة  بيئة  توفري  اأج��ل  من  التطعيم  على  اجلميع  ت�سجع  خلل 
م�سددا على �سرورة موا�سلة االلتزام بتدابري ال�سلمة حتى يف حالة تلقي 

التطعيم.
حول  القادمة  خططنا  من  العديد  تتمحور  الكعبي  م��روان  الدكتور  وق��ال 
ال�سعي اإىل حتقيق مزيد من الكفاءة يف عملياتنا واإجراءاتنا وزيادة اإمكانية 
الو�سول اإىل خدماتنا لتحقيق مزيد من االرتقاء بتجارب املر�سى وموا�سلة 
نهجنا يف الرتكيز على املري�س وباالإ�سافة اإىل ذلك ن�سعى اإىل تعزيز اعتمادنا 
تكنولوجيا  العديد من حلول  الوحدات ولدينا  التكنولوجيا يف جميع  على 
اإىل  املري�س  التح�سري والتي مت ت�سميمها لتح�سني جتربة  املعلومات قيد 

جانب االرتقاء مب�ستوى وجودة اخلدمات.

•• دبي-وام

2020 دبي حاليا بالتعاون مع  اإك�سبو  ي�ست�سيف ترّيا - جناح اال�ستدامة يف 
اأعمال فنية حمفزة للفكر الأربعة فنانني معا�سرين من  خم�سة  دبي"  "اآرت 
دولة االإمارات واملنطقة العربية، ي�سّور كٌل منها تفاعل من منطقتنا حتديدا 

مع مو�سوعات اال�ستدامة.
وت�سيف اأعمال الفنانني االأربعة، الذين ميثلون نخبة املواهب الفنية االإماراتية 
واالإقليمية املعا�سرة، م�ستوى جديدا من التفاعل يف جناح اال�ستدامة، اإذ حتكي 
ق�سة علقة الب�سر بكوكب االأر�س وحتفز الزائرين على العي�س يف توازن مع 

العامل الطبيعي.
وقالت مرجان فريدوين، الرئي�س التنفيذي لتجربة الزائر يف اإك�سبو 2020 
دبي.. " نتطلع اإىل عر�س هذه الت�سكيلة الرائعة من االأعمال الرتكيبية الفنية 
التي اأبدعها عدد من اأكر الفنانني موهبة واإلهاما يف دولة االإمارات واملنطقة 
حيث ت�ساعد االأعمال اخلم�سة يف اإي�سال ر�سائلنا ب�ساأن اال�ستدامة بطرق مرئية 

وملِهمة على نحو مميز، مبا يزيد من متكني االأفراد الإجراء تغيريات تقود اإىل 
م�ستقبل اأكر نظافة واأمانا و�سحة".

والفنانون االأربعة واأعمالهم الفنية اخلم�سة هم " زينب الها�سمي - االإمارات 
 - كاظم  "هاغز".. حممد   - االإم���ارات   - اإبراهيم  اأحمد  "تكوين".. حممد   -
 - زي��داين  اأمي��ن  "، و"ميَجرينغ"..   2020 اإك�سبو   - "دايرك�سنز   - االإم���ارات 
ال�سعودية - "ترّيابولي�س". وي�ستك�سف عمل زينب الها�سمي الروابط اخلفية 
"تكوين"  العمل  ويدر�س  عاملية  لغة  بو�سفها  الطبيعة  املوجودة يف  والهند�سة 
معا  القطعة  ن�سفا  يندمج  حيث  وكوكبنا،  الب�سرية  م�سوؤولية  تتداخل  كيف 
لي�سبحا كيانا واحدا - وما يبدو منف�سل هو يف الواقع جزء من ال�سيء ذاته، 

االأمر الذي ي�سري اإىل اأن االإن�سان والطبيعة يزدهران معا.
املعا�سرين  الفنانني  م��ن  االأول  م��ن اجليل  وه��و  اإب��راه��ي��م،  اأح��م��د  اأم��ا حممد 
واملحاطة  ال�ساحلية،  االإم��ارات��ي��ة  خورفكان  مدينة  من  فينحدر  االإم���ارات،  يف 
وهو  "هاغز"،  بالبيئة يف عمله  العميق  ارتباطه  ويتجلى  ال�سخرية،  باجلبال 
عمل تركيبي تفاعلي ي�سّكل م�ساحة تاأملية ُيطلب فيها من الزوار درا�سة تاأثري 

قَيمهم على قراراتهم، ال �سيما حني يتعلق االأمر مب�سائل حا�سمة مثل البيئة. 
الراحة  اأج��ل  من  جانبا  قَيمنا  ن�سع  اإننا  اأم  بالفعل؟  ُيهم  ما  ن�ستح�سر  فهل 

والُي�سر؟.
ا�ستك�ساف  يف  والتقليدية  التقنية  املنهجيات  ب��ني  كاظم  حممد  يجمع  فيما 
م�ستمر لبيئته، �سواء على ال�سعيد االجتماعي اأو ال�سيا�سي اأو الطبيعي. ميثل 
االإحداثيات   ،"2020 اإك�سبو   - "دايرك�سنز  اال�ستدامة،  االأول يف جناح  عمله 
كاظم  عمل  يلهم  العامل.  اأقطار  خمتلف  من  اإك�سبو  موقع  ل��زوار  اجلغرافية 

هوؤالء الزوار للتفكري واإيجاد حلول مبتكرة مل�ستقبل اأكر ا�ستدامة.
العمل الثاين لكاظم، بعنوان "ميَجرينغ"، يتحدى املعايري املعمارية ال�سائعة 
لفهم م�ساحة ما. فاإدراكه للم�ساحة، اخلا�سع لتاأثري الذاكرة واملزاج معا، هو ما 

يحدد اأبعادها، �ساخرا من الدقة املفرت�سة الأي علقة مكانية.
مبنطقية  ل�سيء  املتغرية  الطبيعة  يف  التفكري  اإىل  امل�ساهدين  العمل  يدعو 

يدركون موقعهم من البيئة وكيف يقدرونها. فيجعلهم  "القيا�س"، 
تقف  ال��ذي  زي��داين  اأمي��ن  الت�سكيلي  الفنان  ال�سعودية  العربية  اململكة  وم��ن 

م�ساركته الفنية على مفرتق طرق بني الرتكيب وال�سوت والت�سوير والفيديو 
والعلم، ويحاول اإعادة بحث العلقة بني ما هو اإن�ساين وما هو اأكر من اإن�ساين 

يف ما يخ�س م�ستقبل االأر�س، وم�ستقبل منطقة اخلليج ب�سكل اأكر حتديدا.
امل�ساهمني يف جناح  لتكرمي جميع  رقمي  "ترّيابولي�س" ن�سب  عمله اجلديد 
اال�ستدامة. ي�ستخدم العمل خوارزمية رقمية م�سممة لتحويل هوياتهم اإىل 
مبا  م���واٍز،  واق��ع  من  احلياة  جت�سد  حماكاة  يف  تعي�س  رقمية  ع�سوية  كيانات 

ي�سو�س التباين بني اأ�سكال احلياة املختلفة.
يف  ن�سارك  اأن  "ي�سعدنا  دبي"..  ل�"اآرت  التنفيذي  املدير  غيون،  بنديتا  وقالت 
م�سرية اإخراج هذه االأعمال الفنية اإىل النور. فهي لن تعزز جتربة زوار اإك�سبو 
2020 فح�سب، لكنها �ست�سّكل اأي�سا اإرثا قّيما لدبي عرب اإثراء الن�سيج الثقايف 

للمدينة على مدى ال�سنوات املقبلة".
وباالإ�سافة اإىل القطع اخلم�س املوجودة بالفعل حاليا يف اجلناح، �سي�ساف عمل 
فني تركيبي اأخري يف غ�سون االأ�سهر املقبلة. �سيو�سع العمل، امل�سمم باأنامل 

فنان معروف عامليا، يف املحور الداخلي للجناح، يف قلب املبنى.

رئي�س اأركان القوات امل�سلحة يلتقي عددا من كبار امل�سوؤولني يف املغرب
 •• الرباط-وام

التقى معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي 
املغربية  العا�سمة  يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأرك����ان  رئ��ي�����س 
الرباط معايل عبداللطيف لوديي الوزير املنتدب لدى 
وذلك  الوطني،  ال��دف��اع  ب���اإدارة  املكلف  احلكومة  رئي�س 
خلل الزيارة التي قام بها معاليه اإىل اململكة املغربية 
ع��ددا من كبار  راأ���س وفد ع�سكري ي�سم  ال�سقيقة على 

�سباط القوات امل�سلحة.
الوثيقة  الثنائية  العلقات  بحث  اللقاء  خ��لل  ج��رى 
الع�سكري  املجال  يف  وتنميتها  وتعزيزها  البلدين  بني 
البلدين  وت��ط��ل��ع��ات  ط��م��وح��ات  يلبي  ومب���ا  وال��دف��اع��ي 
وال�سعبني ال�سديقني.. كما جرى تبادل االأحاديث حول 
ال�ساحة العربية والدولية  عدد من االأم��ور املهمة على 

ذات االهتمام امل�سرتك.
ثاين  حمد حممد  ال��رك��ن  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل  اجتمع  كما 
اأول  الفريق  امل�سلحة مع  القوات  اأرك��ان  الرميثي رئي�س 
امللكية  امل�سلحة  للقوات  العام  املفت�س  الوراق  عبدالفتاح 
املغربية. وا�ستعر�س اجلانبان خلل االجتماع علقات 
فيما  خا�سة  ال�سقيقني،  البلدين  بني  القائم  التعاون 

يتعلق بالتعاون والتن�سيق الع�سكري .
وقال معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي 
اأوا�سر  اإط���ار تنمية  ت��اأت��ي يف  اإن ه��ذه ال��زي��ارة االأخ��وي��ة 
االأخوة بني البلدين ال�سقيقني وتقوية علقات التعاون 
الع�سكري بني القوات امل�سلحة لدولة االإمارات العربية 
ال�سقيقة،  املغربية  باململكة  امللكية  وال��ق��وات  امل��ت��ح��دة 
م�سيدا بعمق العلقات القائمة بني البلدين وما و�سلت 

اإليه من تطور يف خمتلف املجاالت.

م�ست�سفى كليفالند كلينك اأبوظبي يفتح 
عياداته امل�سائية طيلة �سهر رم�سان املبارك

•• اأبوظبي- الفجر

للرعاية  مبادلة  من  ج��زء  اأبوظبي"،  كلينك  "كليفلند  م�ست�سفى  يفتح 
ال�سحية، عياداته امل�سائية، طوال �سهر رم�سان املبارك، كي يتمكن املر�سى 

من ا�ست�سارة اأطبائهم، يف اأن�سب االأوقات التي تلئم ظروفهم 
من  املر�سى  �سيتمكن  املبارك،  رم�سان  �سهر  من  االأول  اليوم  من  اعتباًرا 
حجز املواعيد، من ال�ساعة 9:00 م�ساًء، اإىل ال�ساعة 1:00 بعد منت�سف 
الليل، يف العيادات امل�سائية، حيث تتوافر لهم خدمات الرعاية االأولية، وطب 
اجلهاز  وط��ب  واالأع�ساب،  واحل�سا�سية،  وال��رئ��ة،  والقلب،  ال�سماء،  الغدد 
واالأذن واحلنجرة،  واالأنف  البولية،  امل�سالك  والعيون، وجراحة  اله�سمي، 

وطب العناية بالقدمني، وعلج االأمل التدّخلي .
م�ساًء،   3:00 ال�ساعة  اإىل  �سباًحا   9:00 ال�ساعة  من  العيادات  �ستفتح 
للمواعيد النهارية. اأما ق�سم الطوارئ، فالعمل به م�ستمر، على مدار 24 

�ساعة يف اليوم، �سبعة اأيام يف االأ�سبوع.
ا حجز املواعيد النهارية، واملواعيد امل�سائية، عرب خدمة  ميكن للمر�سى اأي�سً
الزيارات االفرتا�سية، وهي اخلدمة التي بداأت امل�ست�سفى العمل بها يف عام 
عليها.  املر�سى  يقبل  التي  اخلدمات  اأكر  من  واحدة  واأ�سبحت   ،2020
ال�سحية  حالتهم  تقت�سى  ال  ممن  للمر�سى،  االفرتا�سية  الزيارات  تتيح 

فح�ساً ج�سدياً، ا�ست�سارة طبيبهم عرب تقنية "الفيديو كونفرن�س". 
كلينك  "كليفلند  م�ست�سفى  امل�سائية يف  العيادات  �سهدت   ،2020 عام  يف 
للحاالت  ا�ست�سارات  كانوا يطلبون  الذين  املر�سى  اأبوظبي" زي��ادة يف عدد 
واآالم  العني،  ال�سائعة، مثل جفاف  ال�سحية  امل�سكلت  اأو  املعقدة،  املر�سية 
ال��ب��ط��ن، وال�����س��داع، وه��ي االأع���را����س ال��ت��ي ت��زي��د وت��ريُت��ه��ا، خ��لل ال�سهر 
التنفيذي مل�ست�سفى  .  يقول الدكتور خورخيه غوزمان، الرئي�س  الف�سيل 
امل�سائية  املواعيد  حجز  يكون  رم�سان،  "يف  اأبوظبي":  كلينك  "كليفلند 
ال�سهر.  املتغري خلل  ينا�سب منط حياتهم  ذلك  الأن  للنا�س،  راح��ًة  اأك��ر 
نفتح العيادات امل�سائية، لنقدم اخلدمات التي يكر عليها الطلب، وليتمكن 
الذين يعانون  املر�سى  الذي يحتاجونه، ال�سيما  الدعم  املر�سى من تلقي 
فالعمل  ال��ط��وارئ،  ق�سم  اأم��ا  وج��ه اخل�سو�س.  اأم��را���س مزمنة، على  من 
اأن  اإىل  اأن يطمئنوا  ال�ساعة. لذلك ميكن للمر�سى  به م�ستمر على مدار 

امل�ساعدة متاحة دائًما".

التاريخ: 2021/03/29
يت�سرف جمل�س اإدارة )"املجل�س"( �سركة دبي للمقاوالت �س.م.خ )"ال�سركة"( بدعوتكم حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية 
 12:00 ال�ساعة  متام  يف   2021 اأبريل   15 املوافق  اخلمي�س،  يوم  اإنعقادها  واملقرر  العمومية"(  )"اجلمعية  لل�سركة  ال�سنوية 
ظهراَ، يف مقر ال�سركة الكائن يف البناية رقم 29، �سارع رقم 13، املنطقة ال�سناعية 1، راأ�س اخلور، دبي، وذلك للنظر يف جدول 

االأعمال االتي:
جدول االأعمال

1. �سماع تقرير املجل�س عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 والت�سديق عليه؛
2. �سماع تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 والت�سديق عليه؛

3. مناق�سة ميزانية ال�سركة وح�ساب االأرباح واخل�سائر عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 والت�سديق عليها؛
4. االطلع واملوافقة على توزيع االأرباح؛ 

5. اإبراء ذمة املجل�س عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020؛
6. اإبراء ذمة مدقق احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020؛ 

7. تعيني مدقق ح�سابات لل�سنة املالية 2021 وحتديد اتعابه؛
8. تعيني جديد الأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة من خلل نظام االإقرتاع الرتاكمي ح�سب املادة رقم 19 من النظام االأ�سا�سي 

لل�سركة؛
9. النظر يف توزيع مكافئة جمل�س االإدارة من عدمه مبا ال يتجاوز %10 من �سايف اأرباح ال�سركة وذلك بعد خ�سم االإ�ستهلك 

واالإحتياطيات وتوزيع ربح ال يقل عن خم�سة باملائة )%5( من راأ�سمال ال�سركة على امل�ساهمني؛
املرفقات:

10. البيانات املالية لل�سركة؛
11. منوذج عن التفوي�س اخلا�س؛ 

ملحظات:
1. يجوز ملن له حق ح�سور اجلمعية العمومية اأن ينيب عنه من يختاره من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة مبقت�سى توكيل خا�س 
ثابت بالكتابة ويجب اأال يكون الوكيل لعدد من امل�ساهمني حائزاً بهذه ال�سفة على اأكر من )%5( خم�سة باملئة من راأ�س مال 

ال�سركة، وميثل ناق�سي االأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
2. لل�سخ�س االعتباري اأن يفو�س اأحد ممثليه اأو القائمني على اإدارته مبوجب قرار من جمل�س اإدارته اأو من يقوم مقامه، 

ليمثله يف اجلمعية العمومية، ويكون لل�سخ�س املفو�س ال�سلحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�س.
3. القرار اخلا�س هو القرار ال�سادر باأغلبية اأ�سوات امل�ساهمني الذين ميلكون ما ال يقل عن ثلثة اأرباع االأ�سهم املمثلة يف 

اإجتماع اجلمعية العمومية لل�سركة. 
4. يف حالة عدم اكتمال الن�ساب القانوين يف االجتماع االأول فاإنه �سيتم عقد االجتماع الثاين يوم اخلمي�س املوافق 29 اأبريل 

2021 يف نف�س املكان والزمان.
ashabaany@dcc-group.com  :5. ملزيد من املعلومات، يرجى التوا�سل مع ال�سيد/ اأحمد حممد �سبعاين على الربيد االإلكرتوين
رئي�س املجل�س

ال�سادة امل�ساهمني �سركة دبي للمقاوالت �س.م.خ
دعوة اإجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية 
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•• ال�صارقة -وام

العزيز  ال���دك���ت���ور ع��ب��د  ���س��ع��ادة  اأك����د 
ال�سارقة  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  امل��ه��ريي 
التنفيذية  اللجنة  رئي�س  ال�سحية 
ل��ت��و���س��ي��ع ن��ط��اق امل����دن ال�����س��ح��ي��ة يف 
اإمارة ال�سارقة اأن ن�سبة اجناز معايري 
اإىل  و�سلت  ال�سحية  امل���دن  برنامج 
التدقيق  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  امل��ائ��ة  يف   98
ال���داخ���ل���ي وم����ا مت حت��ق��ي��ق��ه خلل 
 2020 ح��ت��ى   2018 م��ن  ال��ف��رتة 
وفق معايري منظمة ال�سحة العاملية 

.
ج���اء ذل���ك خ���لل االج��ت��م��اع التا�سع 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت��ه  ال�����ذي 
ال�سحية  امل�������دن  ن����ط����اق  ل���ت���و����س���ي���ع 
بال�سارقة عرب تقنية االت�سال املرئي 
ومن�سقيها  اللجنة  اأع�ساء  بح�سور 
تو�سعة  م�����س��ت��ج��دات  اآخ�����ر  مل��ن��اق�����س��ة 

برنامج ال�سارقة مدينة �سحية.
واأ�سادت اإدارة املدن ال�سحية يف هيئة 
اجلهات  بجهود  ال�سحية  ال�����س��ارق��ة 
والدوائر احلكومية يف االإم��ارة التي 
الربنامج  اأه���داف  حتقيق  يف  ت�سهم 
وفق  م�ستدامة  بيئة �سحية  وتوفري 
ال�سمو  ���س��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤى 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 

ال�سارقة  اأ���س��ب��ح��ت  ح��ي��ث  ال�����س��ارق��ة 
برنامج  لتنفيذ  به  يحتذى  منوذجاً 

املدن ال�سحية العاملي.
وا���س��ت��ع��ر���س ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ور عبد 
ال��ع��زي��ز امل���ه���ريي م���ا مت اإجن������ازه يف 
2020 حيث مت عقد اجتماع  العام 
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  م����ع  اف����رتا�����س����ي 
التحقيق  ن��ت��ائ��ج  ل��ع��ر���س  ال��ع��امل��ي��ة 
وعقد  اإجن��������ازه  مت  وم�����ا  ال���داخ���ل���ي 
جم���م���وع���ة م����ن االج����ت����م����اع����ات مع 
ال�سحية  املدن  مع  امل�سرتكة  اللجنة 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف 
ال��ت�����س��دي جلائحة  ���س��ب��ل  مل��ن��اق�����س��ة 
احلملت  تكثيف  جانب  اإىل  كورونا 

التوعوية من اجلهات امل�ساركة.
تعزيز  �سبل  اللجنة  اأع�����س��اء  وب��ح��ث 
ال�سراكة املوؤ�س�سية واملجتمعية بهدف 

ال�سحية  اخل��دم��ات  اأف�����س��ل  ت��ق��دمي 
اأرا�سي  على  واملقيمني  للمواطنني 
اجلهود  توحيد  خ��لل  م��ن  االإم����ارة 
وتكثيفها مبا ي�سب يف ال�سالح العام 
والتن�سيق  امل�����وارد  وج��م��ع  ل���لأف���راد 
املعنية لتطبيق معايري  بني اجلهات 

برنامج املدن ال�سحية.
من جانبها ا�ستعر�ست عائ�سة ح�سني 

االبتكار  ق�����س��م  رئ���ي�������س  احل���و����س���ن���ي 
املوؤ�س�سي يف دائرة االإح�ساء والتنمية 
امللف  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  يف  املجتمعية 
التعريفي للإمارة "وثيقة ال�سارقة" 
التي حتتوي على بيانات �ساملة عن 
اإ����س���راك كافة  اإىل  وت��ه��دف  االإم�����ارة 
بيئة  توفري  يف  وموؤ�س�ساتها  جهاتها 
اجتماعياً  وم�ستدامة  واآمنة  �سحية 

واق��ت�����س��ادي��اً و���س��ح��ي��اً ل��ل��و���س��ول اإىل 
جمتمع مثايل.

العمل  اأهمية  اللجنة  اأع�ساء  واأك���د 
املعايري  اأع��ل��ى  لتحقيق  واح���دة  بيد 
املوؤ�س�سية  وال�������س���راك���ة  ال�����س��ح��ي��ة 
مبتطلبات  لل�ستيفاء  واملجتمعية 
منظمة ال�سحة العاملية والدور املهم 
معايري  حتقيق  يف  اجل��ه��ات  ملختلف 
خا�سة  ال�سحية  املدن  نطاق  تو�سعة 
يف ظل ما ي�سهده العامل من ظروف 

�سحية ا�ستثنائية .
التي  ال���ن���ت���ائ���ج  االج���ت���م���اع  وت����ن����اول 
اإذ  ال��ربن��ام��ج  ان��ط��لق  منذ  حتققت 
ال�سارقة بيئة مثالية  اإمارة  اأ�سبحت 
اأرا�سها  على  واملقيمني  للمواطنني 
اأعلى  حتقيق  على  العمل  خلل  من 
لقاطنيها  احل��ي��اة  ج���ودة  م�ستويات 
بتو�سعة نطاق املدن ال�سحية لي�سمل 

مناطق االإمارة كافة .
ويوا�سل الربنامج تنظيم الفعاليات 
ال�سحية  وامل����ب����ادرات  االف��رتا���س��ي��ة 
تو�سعة  �����س����رك����اء  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
ال�سارقة  يف  ال�����س��ح��ي��ة  امل����دن  ن��ط��اق 
واال�ستمرار يف العمل على ن�سر ثقافة 
املدن ال�سحية التي تبنى على اأ�س�س 
ت��ك��وي��ن ف���رق ع��م��ل ���س��دي��ق��ة للبيئة 
ت�سعى اإىل تطبيق معايري عاملية على 

م�ستوى الفرد واملجتمع.

القا�سمية تبحث تعزيز العالقات االأكادميية مع كو�سوفو
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بحث �سعادة الدكتور عواد اخللف القائم باأعمال مدير اجلامعة 
القا�سمية و�سعادة عوين عريفي �سفري جمهورية كو�سوفو لدى 
وتوثيق  تعزيز  اجلامعة  مبقر  اأم�����س  لقائهما  خ��لل  ال��دول��ة 
العلقات بني اجلانبني واأمور الطلبة من كو�سوفو الدار�سني 
الطالب  خلدمة  تهدف  التي  العامة  الق�سايا  و  اجلامعة  يف 

والعملية التعليمية واالأكادميية باجلامعة.
و اأكد �سعادة الدكتور عواد اخللف حر�س اجلامعة على تعزيز 
يف  الدار�سني  طلبتها  تتابع  التي  كافة  ال�سفارات  مع  توا�سلها 

ك��ب��رية جتاه  اأه��م��ي��ة  ت��ويل  اأن اجل��ام��ع��ة  .. مو�سحا  اجل��ام��ع��ة 
�ساحب  توجيهات  على  ب��ن��اء  اجلن�سيات  جميع  م��ن  ال��ط��لب 
ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة رئي�س اجلامعة القا�سمية حيث 
ت�سع اجلامعة ن�سب اأعينها اأن يكون خريج اجلامعة القا�سمية 

على اأعلى م�ستوى.
بدوره ثمن �سعادة �سفري كو�سوفو جهود اجلامعة وما تقدمه 
اإىل  ال�سكر  ب��لده  و�سعب  رئي�س  عن  نيابة  موجها   .. للطالب 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة رئي�س اجلامعة القا�سمية 

على كل ما يقدم للطلبة الدار�سني يف اجلامعة .
اجلامعة  يف  امل��ق��دم��ة  االأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج  مب�ستوى  واأ����س���اد 
بجميع  امل�ستوى  عالية  خ��دم��ات  م��ن  تقدمه  وم��ا  القا�سمية 
النواحي والتي ت�سهم يف تخريج جيل من الطلبة ذوي كفاءه 
للطلبة  املقدمة  املنح  بزيادة عدد  رغبة بلده  .. مبديا  عالية 
بجانب عقد اتفاقية �سراكة بني اجلامعة القا�سمية وجامعية 

بر�ستينا احلكومية يف بلده وحتديداً يف جمال االقت�ساد.
ل��ق��اًء م��ع الطلبة من  ال�سفري  ���س��ع��ادة  اأج����رى  ال��ل��ق��اء  و ع��ق��ب 
ج��م��ه��وري��ة ك��و���س��وف��و يف اجل��ام��ع��ة مت خ��لل��ه االط�����لع على 

الق�سايا املتعلقة بالطلبة من جميع النواحي .
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ثقافياً  ال�سارقة م�سروعاً  اإمارة  تقود 
ل��ي�����س ع��ل��ى م�����س��ت��وى الدولة  ك���ب���رياً 
روؤيته  تت�سع  واإمن��ا  وح�سب  واملنطقة 
وعاملية  ع���رب���ي���ة  اأب�����ع�����اد  ذا  ل���ي���ك���ون 
االهتمام  يف  رك���ائ���زه  اأح����د  وت��ت��ج��ل��ى 
اإذ  اجلديدة  االأجيال  ووع��ي  مبعارف 
عن  االإم����ارة  فعاليات  اأج��ن��دة  تك�سف 
�سل�سلة فعاليات حملية ودولية تعنى 
بتقدمي الفن للطفل وتعزيز فر�سه 
يف  دوره  واإدراك  مواهبه  اكت�ساف  يف 

م�سرية الدولة.
الفعاليات  ه�����ذه  ب����ني  م����ن  ي�����ربز  و 
ال�������س���ارق���ة  "مهرجان  ال�������س���ن���وي���ة 
ال�������س���ي���ن���م���ائ���ي ال���������دويل ل���لأط���ف���ال 
باهتمام  ي��ح��ظ��ى  ال����ذي  وال�سباب" 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ق��ب��ل  م���ن  م��ب��ا���س��ر 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
ال�سارقة ودعم قرينته �سمو ال�سيخة 
رئي�س  القا�سمي  حممد  بنت  جواهر 
 .. االأ����س���رة  ل�����س��وؤون  االأع��ل��ى  املجل�س 
يف  املتفردة  النماذج  اأح��د  فاملهرجان 
يحتفي  الذي  العربي  الثقايف  امل�سهد 
وال�سباب  واليافعني  ال�سغار  ب�سينما 
الحت�سان  اأب����واب����ه  ���س��ن��وي��اً  وي��ف��ت��ح 
يف  واملقيمني  االإم��ارات��ي��ني  املوهوبني 
الدولة مع اأقرانهم من جنوم و�سناع 

ال�سينما العاملية.
ينطلق  التي  وال��روؤي��ة  وح��ول اجلهد 
منها املهرجان الذي تنظمه موؤ�س�سة 
اإليها  ي�سعى  التي  واالأه���داف  "فن" 
تكامل مع  م��ن  ان��ع��ق��اده  وم��ا يحققه 

والدولة  االإم���ارة  الثقايف يف  احل��راك 
اأنباء االإم��ارات )وام(  .. اأجرت وكالة 
هذا احلوار مع ال�سيخة جواهر بنت 
 " القا�سمي مديرة موؤ�س�سة  عبد اهلل 

فن ".
عبد  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�سيخة  ق��ال��ت  و 
"فن"  م��وؤ���س�����س��ة  اإن  ال��ق��ا���س��م��ي  اهلل 
ت�����س��ع��ى اإىل ت��ن�����س��ئ��ة ج��ي��ل واع����د من 
املبدعني  وال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ني  ال��ف��ن��ان��ني 
واالأفلم  الفنية  للأعمال  والرتويج 
اجل����دي����دة ال���ت���ي ي��ن��ت��ج��ه��ا االأط���ف���ال 
ودولة  ال�سارقة  اإم���ارة  من  والنا�سئة 
االإمارات العربية املتحدة وعر�سها يف 
واملوؤمترات  ال�سينمائية  املهرجانات 
دعم  اإىل  ت���ه���دف  ك���م���ا   .. ال���دول���ي���ة 
امل�����واه�����ب وت�����س��ج��ي��ع��ه��ا م�����ن خ���لل 
املهرجانات واملوؤمترات وور�س العمل 
ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��دي��ن امل��ح��ل��ي وال����دويل 
مرتابطة  �سبكة  ت��وف��ري  اإىل  اإ���س��اف��ة 
والواعدين  امل��وه��وب��ني  ال�����س��ب��اب  م��ن 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م����ن ت����ب����ادل ال���ت���ج���ارب 
واخلربات على نطاق عاملي وت�سجيع 
االإعلمي  ال��ف��ن  جم����ال  يف  ع��م��ل��ه��م 

و�سناعة ال�سينما.
وع���ن روؤي�����ة م��وؤ���س�����س��ة " ف���ن " جتاه 
اأجيال  بناء  على  وت��اأث��ريه��ا  ال�سينما 
واع���ي���ة واال���س��ت��ث��م��ار يف ط��اق��ات��ه��ا .. 
جمرد  لي�ست  ال�سينما  اأن  اأو���س��ح��ت 
�سناعة جامدة تقا�س بح�سيلة �سباك 
تتطلب  ب�سرية  لغة  هي  بل  التذاكر 
توازن  حتقيق  عليها  ال��ق��ائ��م��ني  م��ن 
واالإنتاجية  التقنية  اجل���وان���ب  ب��ني 
تتوجه  ال���ت���ي  ال���ف���ن  ر����س���ال���ة  وب�����ني 
للجمهور الوا�سع ، من هنا اخرتنا اأن 

ال�سينمائي  ال�سارقة  مهرجان  يكون 
ال�����دويل ل���لأط���ف���ال وال�����س��ب��اب لي�س 
من�سة لعر�س االأفلم اجلديدة واإمنا 
من�سة الإ�سراك االأطفال وال�سباب يف 
التي  االأف��لم  �سناعة  جتربة  خو�س 

تعرب عنهم.
ال�سينما  اأن  ن���وؤم���ن  اأن���ن���ا  واأ����س���اف���ت 
اأ�سكال  اإح����دى  ه��ي  ب��ل  ت��رف��ا  لي�ست 
عملية  يف  ت����اأث����ريا  االأك������ر  االإب��������داع 
ملتزمة  اأج����ي����ال  وت��ن�����س��ئ��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
بدورها  وواع����ي����ة  االإن�����س��ان��ي��ة  ب��ق��ي��م 
جتاه الب�سر يف خمتلف اأنحاء العامل 
لقوتها  م���درك���ة  ن��ف�����س��ه  ال���وق���ت  ويف 
مل�ستقبل  امل��اأم��ول  التغيري  حتقيق  يف 
بلدها، لهذا توا�سل "فن" م�ساعيها 
نحو تنمية الذائقة الفنية من خلل 
املدرو�س  واالن��ت��ق��اء  اجل��ي��د  االإع�����داد 
يعر�س  ال����ذي  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي  للمنتج 
ال�سارقة  م��ه��رج��ان  دورات  ك��اف��ة  يف 
وال�سباب  ل���لأط���ف���ال  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي 
م��ه��م��ة جمتمعية  ب��ال��ف��ن  ف��االرت��ق��اء 

موؤ�س�ساتية م�سرتكة.
ال�سارقة  اإم����ارة  اه��ت��م��ام  وع���ن ح��ج��م 
ال�سيخة  اأو�سحت   .. الطفل  ب�سينما 
ج��واه��ر ب��ن��ت ع��ب��داهلل ال��ق��ا���س��م��ي اأن 
الطفل حتظى مبكانة خا�سة  �سينما 
واالأن�سطة  ال��ف��ن��ون  خمتلف  ظ��ل  يف 
حيث  االإم��ارة  ترعاها  التي  الثقافية 
الن�سطة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ����س���اع���دت 
مهرجان  دورات  وجن��اح  انتظام  على 
للأطفال  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي  ال�������س���ارق���ة 
امل�ستمر  التطور  جانب  اإىل  وال�سباب 
ال����ذي ط����راأ ع��ل��ى دورت���ه���ا م���ن حيث 
الهادفة..  وغاياتها  االأف���لم  نوعية 

الذي  ال��ك��ب��ري  احل��ي��ز  اأن  اإىل  الف��ت��ة 
ياأتي  ال�سابع  للفن  ال�سارقة  متنحه 
دعم  بهدف  اأن�سطتها  خريطة  �سمن 
القيم  يراعي  عربي  �سينمائي  اإن��ت��اج 
تقنيات  ب��اأح��دث  ويلتحق  اجل��م��ال��ي��ة 
�سناعة ال�سينما من خلل اال�ستفادة 
املهرجانات  ع����رو�����س  جت������ارب  م����ن 
حوارات  من  هام�سها  على  تقام  وم��ا 

وندوات وور�س عمل.
و تابعت بل �سك اأن احلراك الثقايف 
والفني الذي ت�سهده ال�سارقة ب�سورة 
الربامج  ت��ط��ور  ع��ل��ى  ينعك�س  ع��ام��ة 
قطاعات  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  واخل���ط���ط 
ال����ف����ن����ون يف ظ�����ل م����ن����اخ ح�������س���اري 
حت���ر����س ع��ل��ي��ه االإم��������ارة م���ن خلل 
العاملية  االإب����داع����ات  ع��ل��ى  االإط������لل 
ومواكبة جديدها مبا ي�سهم يف اإعادة 
�سياغة روح الع�سر على اأ�س�س تنمي 
ال��ت��ذوق االإن�����س��اين امل�����س��رتك، كما اأن 
النوعية  امل��ه��رج��ان��ات  ت��راك��م جت���ارب 
طابعاً  تكت�سب  جعلها  ال�����س��ارق��ة  يف 
التفاعل  على  اجلمهور  يحفز  ملهماً 
واال�ستفادة ما ي�سفي على كل حدث 
يف  ترت�سخ  وتعليمية  معرفية  قيمة 

وعي امل�ساركني من جميع الفئات.
و ح���ول ت��وج��ه��ات م��وؤ���س�����س��ة " ف���ن " 
االأن�سطة  و  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
 .. ال�����س��ب��اب  و  ل��لأط��ف��ال  املخ�س�سة 
عبداهلل  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  قالت 
ال��ق��ا���س��م��ي حت���ر����س امل��وؤ���س�����س��ة على 
البعد التعليمي يف براجمها باعتباره 
و�سيلة لتعزيز ودعم �سناعة االأفلم 
وت�سميم  ال��ف��وت��وغ��رايف  وال��ت�����س��وي��ر 
التي  املتحركة  وال��ر���س��وم  اجلرافيك 

الذين  امل��وه��وب��ون  االأط��ف��ال  يبدعها 
يلتحقون بالور�س الفنية املتخ�س�سة 

بتنمية املهارات يف هذا اجلانب.
مع  تبلور  ال��ذي  النهج  اأن  اأ�سافت  و 
ال�سارقة  م��ه��رج��ان  دورات  ان��ت��ظ��ام 
التعلم  يركز على مفهوم  ال�سينمائي 
املتوا�سل ونقل اخلربات بهدف متكني 
االأطفال وال�سباب من �سناعة وتذوق 
الروؤية  ه��ذه  من  وانطلقاً  ال�سينما 
ويف اإطار اال�ستعدادات للدورة املقبلة 
ال�سينمائي  ال�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان  م��ن 
تتهياأ موؤ�س�سة " فن " لتاأهيل اأطفال 
م���ن ف���ئ���ات ع��م��ري��ة خم��ت��ل��ف��ة �سمن 
برنامج "تاأهيل املحكمني الواعدين" 
امل�سرتكني  االأط���ف���ال  تثقيف  ب��ه��دف 
لتقييم  ي���وؤه���ل���ه���م  مب����ا  ���س��ي��ن��م��ائ��ي��ا 
االأف��لم والقيام بدور فاعل يف جلنة 
املهرجان  ب��اأف��لم  اخلا�سة  التحكيم 
جت�����س��ي��داً مل���ب���داأ ال��ت��م��ك��ني وارت����ق����اًء 
االأطفال  ل���دى  ال�سينمائي  ب��ال��وع��ي 
كافة مراحل  اإ�سراكهم يف  من خلل 
الذي  للمهرجان  والتنفيذ  االأع����داد 

ي�ستهدفهم بعرو�سه.
اأجندة  للموؤ�س�سة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
وجل�سات  الور�س  من  بالكثري  حافلة 
الور�سة  مثل  االفرتا�سية  التدريب 
االإب������داع������ي������ة ال����ت����ي ت�����رك�����زت ح����ول 
الهادفة  الظلية"  ال�سور  "اأنيمي�سن 
اإىل تعليم تقنيات ت�سكيل ال�سخ�سيات 
االأنيمي�سن  اأفلم  بقوالب  وتقدميها 
اأقيمت  ك��م��ا  احل��رك��ة  اإي��ق��اف  بتقنية 
عن ُبعد خلل الفرتة املا�سية الكثري 
احلوارية  واجلل�سات  الفعاليات  من 
بالثقافة  املتعلقة  التعليمية  والور�س 

�سناعة  وت���ق���ن���ي���ات  ال�������س���ي���ن���م���ائ���ي���ة 
االأفلم.

التي  املتغريات  تاأثري  كيفية  ح��ول  و 
ي�سهدها العامل جراء جائحة كورونا 
على الفن وا�ستعدادات موؤ�س�سة " فن 
دورة جديدة من مهرجان  " لتنظيم 
للأطفال  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي  ال�������س���ارق���ة 
جواهر  ال�سيخة  ق��ال��ت   .. وال�����س��ب��اب 
ب��ن��ت ع���ب���داهلل ال��ق��ا���س��م��ي اإن االأزم����ة 
النظر  ع��م��ق��ت  ال���ع���امل���ي���ة  ال�����س��ح��ي��ة 
اإىل ال��ف��ن م��ن خ���لل ت��وظ��ي��ف��ه عرب 
لتحقيق  امل��ت��ع��ددة  ال��ت��ل��ق��ي  و���س��ائ��ط 
غاية ا�ستعادة االأمل وحتويل الن�ساط 
االأوق�����ات  يف  م��ل��ه��م  اأداء  اإىل  ال��ف��ن��ي 
ال�����س��ع��ب��ة ب��ع��د م����رور ع���ام ك��ام��ل من 
اال�ستثنائية  وال��ت��ح��دي��ات  االإغ�����لق 
تزال  ال  الرتتيبات  ف��اإن  هنا  وم��ن   ..
ج���اري���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م امل���ه���رج���ان ب��ع��د اأن 
حتى  الثامنة  الن�سخة  تنظيم  تاأجل 
منا  اإدارك�������اً  وذل����ك   2021 اأك��ت��وب��ر 
ب��اأه��م��ي��ة امل�����س��ارك��ات اخل��ارج��ي��ة التي 
الذي  العاملي  طابعه  احل��دث  اأك�سبت 
يعك�س مكانة ال�سارقة وكذلك بهدف 
اإت��اح��ة ال��ف��ر���س��ة مل�����س��ارك��ات اأو���س��ع يف 
نتيجة  للمهرجان  اجل��دي��دة  ال���دورة 
فر�ستها  التي  اال�ستثنائية  للظروف 
اأزم�������ة ك����ورون����ا يف ال����وق����ت احل�����ايل. 
ال�سارقة  م��ه��رج��ان  اأن  اأو���س��ح��ت  و 
وال�سباب  االأط���ف���ال  الأف����لم  امل��ك��ر���س 
ي�����س��ي��ف ل����لإم����ارة م��ه��م��ة االرت���ق���اء 
العربي  امل�ستوى  على  ال�سابع  بالفن 
جمايل  ل��وع��ي  التاأ�سي�س  خ��لل  م��ن 
اجلديد  اجليل  ل��دى  اإيجابية  وقيم 
واملحتوى  التقنيات  الأح��دث  امل��واك��ب 

املتعددة  ال��و���س��ائ��ط  ع���رب  ال��ب�����س��ري 
التخ�س�س  ي��ت��ط��ل��ب  ال������ذي  االأم�������ر 
واخلربة الرتاكمية يف االإ�سراف على 
اأن يقدم املهرجان حمتوى �سينمائي 
لوظيفة  ال�سارقة  روؤي���ة  م��ع  ين�سجم 
واالرتقاء  ال��وج��دان  تنمية  يف  ال��ف��ن 

بالذائقة منذ �سن الطفولة.
اأنه حتى ال تقت�سر م�ساهدة  وذك��رت 
جديد �سينما الطفل على وقت انعقاد 
املهرجان  ب����ادر  ال�����س��ن��وي  امل���ه���رج���ان 
ب���اإط���لق م��ن�����س��ة اأف�����لم ع��امل��ي��ة "يف 
الر�سمي  موقعه  ع��رب  �سينما"  بيتنا 
املتاحة  العرو�س  جميع  اختيار  ومت 
وبالرتكيز  تامة  بعناية  املن�سة  على 
ع��ل��ى ال��ر���س��ائ��ل ال��ت��ي ت��ط��رح��ه��ا من 
زاوي����ة اإن�����س��ان��ي��ة ت��ع��ال��ج ال��ع��دي��د من 
الق�سايا الراهنة. و حول املكانة التي 
يحتلها مهرجان ال�سارقة ال�سينمائي 
وال�����س��ب��اب عاملياً  ل��لأط��ف��ال  ال����دويل 
جتمعه  �سراكات  هناك  كانت  ما  واإذا 
بلدان  يف  مم��اث��ل��ة  م���ه���رج���ان���ات  م���ع 
جواهر  ال�����س��ي��خ��ة  ق��ال��ت   .. اأج��ن��ب��ي��ة 
للمهرجان  ال��ق��ا���س��م��ي  ع��ب��داهلل  ب��ن��ت 
ح�سور كبري على خارطة املهرجانات 
الطفل  ب�����س��ي��ن��م��ا  امل��ع��ن��ي��ة  ال���دول���ي���ة 
ي�ستقطبها  التي  االأ�سماء  يف  يتجلى 
الأول  يعر�سها  التي  واالأف��لم  �سنوياً 
والتقدير  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  يف  م���رة 
ال�سينما  �سناع  من  به  يحظى  ال��ذي 
واليافعني  ب��االأط��ف��ال  املتخ�س�سني 

وال�سباب حول العامل.
و تابعت تاأكيداً على ر�سالة املهرجان 
موؤخراً  امل��وؤ���س�����س��ة  ع��ق��دت  واأه����داف����ه 
للمنتدى  االف���رتا����س���ي���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ة 

بتنظيم من  االأطفال  ل�سينما  العاملي 
مهرجان ال�سارقة ال�سينمائي الدويل 
مع  وبال�سراكة  وال�����س��ب��اب  ل��لأط��ف��ال 
ال�سينمائي الدويل  الهور  "مهرجان 
خرباء  امل��ن��ت��دى  وج��م��ع  للأطفال" 
�سينمائيني ركزوا على تاأثري الظروف 
الراهنة على �سناعة ال�سينما وكيفية 
ا�ستمرار  ي��ك��ف��ل  مب���ا  ال���ب���دائ���ل  خ��ل��ق 
انتظام املهرجانات وعدم تعطل اإنتاج 

االأعمال ال�سينمائية اجلديدة.
ناق�س  امل���ن���ت���دى  اأن  اإىل  اأ�����س����ارت  و 
وا���س��ت��ع��ر���س اأف����ك����اراً اأ���س��ا���س��ّي��ة حول 
ال�سينمائية  امل��ه��رج��ان��ات  م�ستقبل 
واأثرها  االأط����ف����ال  م���واه���ب  ورع���اي���ة 
الفر�س  وا���س��ت�����س��راف  االج��ت��م��اع��ي 
وجم�����االت ال���ت���ع���اون ال��ت��ي ت�����س��ه��م يف 
ربط  لتعزيز  جديدة  ت�سورات  ابتكار 
عافية  وا���س��ت��ع��ادة  بالتنمية  ال�سينما 
عاي�ست  اأن  ب��ع��د  ب��ال��ف��ن  ال����وج����دان 
املجتمعات خلل عام م�سى مواجهة 
االأن�سطة  وت��ع��ط��ل  االإغ����لق  ظ���روف 
وبروز اأولوية املخاوف ال�سحية التي 
اأدت اإىل والدة اأمناط تفكري خمتلفة 
تتطلب درا�سة وتاأمل انعكا�ساتها على 
االإن�����س��ان وع��لق��ت��ه بالفن امل��ل��ت��زم يف 

زمن الوباء.

•• اأبوظبي-وام

ال�سيرباين  االأم�������ن  جم��ل�����س  ع���ق���د 
اأم�س   2021 لعام  الثالث  اجتماعه 
القوات  �سباط  ن���ادي  مقر  يف  االأول 
�سعادة  ب��رئ��ا���س��ة  ب��اأب��وظ��ب��ي  امل�����س��ل��ح��ة 
الدكتور حممد حمد الكويتي رئي�س 
االأم�����ن ال�����س��ي��رباين حل��ك��وم��ة دول���ة 
اأع�ساء  االج��ت��م��اع  ح�����س��ر  االإم������ارات 
جم��ل�����س االأم������ن ال�������س���ي���رباين وع���دد 
واملحلية  االحت�����ادي�����ة  اجل����ه����ات  م����ن 
 - املجل�س  ال��دول��ة.وت��ن��اول  يف  املعنية 
املوا�سيع  م��ن  ع���دداً  اجتماعه  خ��لل 
تطوير  ج����ه����ود  ا����س���ت���ع���ر����س  ح���ي���ث 
املتكاملة  الوطنية  اخلطة  وحتديث 
الهجمات  ذل���ك  يف  مب��ا  لل�ستجابة 
مبا  جاهزيتها  وتقييم  والتهديدات 
ي�سهم يف ا�ستدامة البيئة ال�سيربانية 
االأف���راد  ومي��ك��ن  و�سلب  اآم���ن  ب�سكل 

وامل��وؤ���س�����س��ات م��ن ال��ت��ط��ور وال��ن��م��و يف 
بيئة اآمنة ومتطورة.

اآخر تطورات  املجل�س على  كما اطلع 
ال��و���س��ع االأم���ن���ي ال��رق��م��ي واخلطط 
�سمن  اإليها  ي�سعى  التي  التطويرية 
حلكومة  ال�����س��ام��ل��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

اجلهود  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  االإم���ارات 
ال�سيرباين  ب���االأم���ن  ال���وع���ي  ل��ن�����س��ر 
واملوؤ�س�سات  املجتمع  اأف����راد  �سيما  ال 
املمار�سات  ات���ب���اع  ع��ل��ى  وت�سجيعهم 
التقنيات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  االآم����ن����ة 
الف�ساء  يف  وامل����ت����ط����ورة  امل���ت���ق���دم���ة 

الرقمي.
الهجمات  ت��ب��ع��ات  امل��ج��ل�����س  ون��اق�����س 
االإل���ك���رتون���ي���ة ب�����س��ك��ل ع����ام واأث���ره���ا 
الت�سدي  اآليات  ذلك  يف  مبا  املحتمل 
واحتوائها  الطارئة  للأزمات  االأمثل 
تت�سم  ع��ال��ي��ة  وا���س��ت��ج��اب��ة  وب���ك���ف���اءة 

ب��ال�����س��رع��ة وامل����رون����ة مب���ا ي�����س��ه��م يف 
احل�����ف�����اظ ع����ل����ى االأم����������ن ال���رق���م���ي 
اآمنة  ���س��ي��ربان��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  م����ن خ�����لل 

ومتقدمة.
وبراجمه  خ��ط��ط��ه  امل��ج��ل�����س  وب���ح���ث 
تعظيم  ت�ستهدف  ال��ت��ي  امل�ستقبلية 
اال�ستفادة من �سوق االأمن ال�سيرباين 
وتطوير وبناء القدرات الوطنية من 
ال�سيرباين  االأم����ن  يف  املتخ�س�سني 
االنخراط  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة  وت�����س��ج��ي��ع 
يف ه��ذا امل��ج��ال احل��ي��وي مب��ا يف ذلك 
للتدريب  متكاملة  منظومة  تطوير 

يف جمال االأمن ال�سيرباين.
الدكتور  �سعادة  بكلمة  االجتماع  ب��داأ 
حم��م��د ح��م��د ال��ك��وي��ت��ي رح����ب فيها 
ب��احل�����س��ور وت��ق��دم واأع�����س��اء جمل�س 
االأمن ال�سيرباين باأ�سمى اآيات ال�سكر 
على  الر�سيدة  القيادة  اإىل  والعرفان 
اال�ستثنائية  وج��ه��وده��ا  توجيهاتها 

االإم�������ارات يف م�ساف  و���س��ع��ت  ال��ت��ي 
الدول املتقدمة واملتطورة يف خمتلف 
امل���ج���االت ح��ت��ى ب��ات��ت ال���دول���ة منارة 
االبداع  القائم على  والتطور  للتقدم 

واالبتكار.
واأكد امل�ساركون يف االجتماع اأن اإعلن 
ميثل  اخلم�سني  ع��ام   2021 ال��ع��ام 
مرحلة تاريخية يف م�سرية االإمارات 
احل�������س���اري���ة مل���وا����س���ل���ة االإجن���������ازات 

والريادة يف خمتلف املجاالت ال �سيما 
بيئة االآمن ال�سيرباين لنكتب خلله 
وتعاون  االإم���������ارات  اأب����ن����اء  ب�����س��واع��د 
اجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة امل��خ��ل�����س��ة ف�سل 
والتطور  التقدم  ف�سول  من  جديدا 
وتفردا  اإ�سراقا  اأك��ر  رقمي  مل�ستقبل 

لوطن الل م�ستحيل.
الدكتور  ���س��ع��ادة  ق����ال  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
حممد حمد الكويتي اإن االإمارات تعد 

ال��رائ��دة عامليا يف جمال  ال���دول  م��ن 
ال�سيرباين من خلل  االأم��ن  اأنظمة 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة رق��م��ي��ة ف��ائ��ق��ة التطور 
معايري  تعزز  طموحة  وا�سرتاتيجية 
م�ستندة  ب���ال���دول���ة  ال��رق��م��ي  االأم�����ن 
قادرة  م��ت��ط��ورة  اآل��ي��ات وحم����اور  اإىل 
املتغريات  م��ع  ال�سريع  التكيف  على 
الطارئة والت�سدي باحرتافية عالية 

للهجمات ال�سيربانية املتقدمة.

جمل�س االأمن ال�سيرباين يعقد اجتماعه الثالث لعام 2021 

جواهر بنت عبداهلل القا�سمي: ال�سينما من اأ�سكال االإبداع االأكرث تاأثريا يف التنمية وتن�سئة اأجيال ملتزمة بالقيم االإن�سانية

•• بغداد-وام

قدم �سعادة �سامل عي�سى القطام ن�سخة من اأوراق اعتماده 
اإىل معايل الدكتور فوؤاد ح�سني وزير خارجية جمهورية 
ال��ع��راق، �سفريا لدولة االإم���ارات ل��دى ال��ع��راق، وذل��ك يف 

مقر وزارة اخلارجية يف العا�سمة بغداد.
حتيات  ال��ل��ق��اء  خ��لل  معاليه  اإىل  ال�سفري  ���س��ع��ادة  ون��ق��ل 
اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو 
والتعاون الدويل، ومتنياته حلكومة و�سعب العراق مزيدا 

من التقدم واالزدهار يف املجاالت كافة.

اآفاق التعاون يف  واأكد �سعادته بذل كافة اجلهود لتو�سيع 
البلدين  وطموحات  م�سالح  يحقق  مب��ا  ك��اف��ة،  امل��ج��االت 

وال�سعبني ال�سقيقني.
م��ن ج��ان��ب��ه ح��م��ل م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ف����وؤاد ح�����س��ني، �سعادة 
ال�سفري حتياته اإىل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
بالعلقات  م�سيدا  ال����دويل،  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر 

االأخوية الوطيدة التي تربط دولة االإمارات بالعراق.
بالتوفيق  ال�سفري  ل�سعادة  متنياته  ع��ن  معاليه  واأع���رب 
بلده  حكومة  ا�ستعداد  م��وؤك��دا  عمله،  مهام  يف  والنجاح 

لتقدمي كل الدعم لت�سهيل مهامه.

�سفري االإمارات يقدم اأوراق اعتماده 
اإىل وزير خارجية العراق

 ال�سارقة تنجز 98 يف املائة من معايري برنامج املدن ال�سحية 
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اأخبـار الإمـارات
•• راأ�س اخليمة-وام

ال�سيا�سة  لبحوث  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  موؤ�س�ستا  وقعت 
خدمات  لتقدمي  تفاهم  اتفاقية  للتعليم  الغرير  وع��ب��داهلل  العامة 

عالية اجلودة يف جمال التعليم وامل�سورة املهنية لل�سباب.
و�ستعمل املوؤ�س�ستان معا من خلل �سراكة متتد ثلث �سنوات من اأجل 
توفري ور�س العمل للطلبة املنت�سبني اإىل برنامج الغرير للمفكرين 
اليافعني واملقيمني يف اإمارة راأ�س اخليمة بجانب تقدمي موارد على 
املرحلة  اإىل  للنتقال  الطلبة  واإع���داد  املهنية  امل�سورة  خدمات  غ��رار 

اجلامعية لكي يتميزوا فيها.
و�ستتعاونان لرفع جودة التعليم ب�سكل ا�سرتاتيجي يف �سفوف ال�سباب 
املهنية  امل�سورة  االإماراتي و�سد الفجوات على �سعيد خدمات تقدمي 
للطلبة كون هذه اخلدمات اأ�سا�سية ملرحلة انتقالهم ب�سكل �سل�س من 

مقاعد الدرا�سة اإىل احلياة املهنية الهادفة.
اإىل تقدمي اخلدمات  املوؤ�س�ستان  التعاون، تهدف  وبحلول نهاية هذا 

االفرتا�سية  اجلل�سات  واإج���راء  االإم���ارة  اأن��ح��اء  يف  ال�سباب  اآالف  اإىل 
للأهل واالأ�ساتذة يف االإمارة مل�ساعدتهم على تقدمي التعليم وامل�سورة 

املهنية للأطفال والطلبة،على التوايل.
العايل  للتعليم  الوطنية  اال�سرتاتيجية  م��ع  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتتوافق 
2030 التي ت�سعى اإىل اإعداد جيل جديد من االإماراتيني املت�سلحني 

باأدوات امل�ستقبل.
اأمناء موؤ�س�سة عبد  رئي�س جمل�س  الغرير،  العزيز  وقال معايل عبد 
دولة  يف  ال�سباب  يلعب   "  :  - املنا�سبة  بهذه   - للتعليم  الغرير  اهلل 
، و�سراكتنا مع موؤ�س�سة  اأ�سا�سيا يف منوها االقت�سادي  االإم��ارات دورا 
حتتفي  العامة  ال�سيا�سة  لبحوث  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ 
التي  امل��ه��ارات  تطوير  على  ليعملوا  ال��دع��م  لهم  وت��ق��دم  باإمكاناتهم 

يحتاجون اإليها لتحقيق جناح كبري يف رحلتهم التي تبداأ على مقاعد 
يف  ر�سالتنا  تق�سي   "  : واأ�ساف  الدرا�سة وت�ستمر يف �سوق العمل". 
املوؤ�س�سة بامل�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة للمنطقة من خلل تقدمي 
االإماراتيني  للطلبة  النطاق  ووا�سعة  ومبتكرة  �ساملة  تعليم  فر�س 
الروؤية  معهم  نت�سارك  �سركاء  مع  للتعاون  بالفخر  ،ون�سعر  والعرب 

عينها بت�سجيع ال�سباب ودعمهم من اأجل حتقيق التميز ".
اإدارة  ال�سام�سي رئي�س جمل�س  من جانبه قال معايل حممد عمران 
موؤ�س�سة ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي لبحوث ال�سيا�سة العامة : " 
لعل اأحد اأبرز اأهدافنا يف املوؤ�س�سة هو بناء علقات مثمرة مع �سركائنا 
اال�سرتاتيجيني ، ت�سب يف نهاية املطاف يف م�سلحة الطلبة يف دولة 
يحظى  فعندما  ال��درا���س��ة.  مقاعد  على  م�سريتهم  اأث��ن��اء  االإم�����ارات 

من  �سيتمكنون  اجل���ودة،  العالية  التعليم  وف��ر���س  بامل�سورة  ال�سباب 
حتقيق كامل اإمكاناتهم وامل�ساهمة يف تنمية وطنهم. واإنني على ثقة 
باأن ال�سراكة مع موؤ�س�سة عبد اهلل الغرير للتعليم ، �ست�ساعد الطلبة 
امل�ستقبلية  مهنتهم  م�سارات  واكت�ساف  باحلياة  �سغفهم  حتقيق  يف 
التي �ستلهمهم من اأجل بناء م�ستقبل اأف�سل لهم وملجتمعهم املحلي 

واالأو�سع نطاقا".
�سقر  بن  �سعود  وال�سيخ  للتعليم  الغرير  اهلل  عبد  موؤ�س�ستا  وعملت 
وتبادلتا  املا�سية  ال�سنوات  العامة معا يف  ال�سيا�سة  القا�سمي لبحوث 
الدعم وامل�ساندة يف بناء القدرات فخلل ال�سنوات االأوىل التي �سهدت 
اإن�ساء موؤ�س�سة عبد اهلل الغرير للتعليم، قدمت موؤ�س�سة ال�سيخ �سعود 
العامة معطيات قيمة �ساهمت  ال�سيا�سة  القا�سمي لبحوث  بن �سقر 
وبعد  وت��ط��وي��ره.  اليافعني  للمفكرين  ال��غ��ري��ر  ب��رن��ام��ج  ت�سميم  يف 
املا�سية،  ال�سنوات  مدى  على  معا  للعمل  ال�سبل  من  عدد  ا�ستك�ساف 
برامج  تطبيق  يف  كثب  ع��ن  التعاون  اإىل  املوؤ�س�ستني  م��ن  ك��ل  تتطلع 

امل�سورة املهنية للطلبة وتهيئتهم للحياة املهنية.

اتفاقية تفاهم بنيِ )�سعود بن �سقر لبحوث ال�سيا�سة العامة( والغرير للتعليم

•• املرفاأ –الفجر 

الكنعد  ����س���ي���د  م�������س���اب���ق���ة   ����س���ه���دت 
مب��ه��رج��ان ال��ظ��ف��رة ال���ب���ح���ري، نحو 
360 م�ساركا من جن�سيات خمتلفة 
م���ن ال�����س��ي��ادي��ن وه�����واة ال�����س��ي��د من 
اإم��ارات الدولة، فيما �سهدت  خمتلف 
تداول  االجتماعي  التوا�سل  من�سات 
ك���ث���ي���ف ل�����س��ي��د امل�������س���ارك���ني ال���ذي���ن 
كنعد.  �سمكة  اأك��رب  ل�سيد  يتناف�سون 
البحري،  الظفرة  مهرجان  ويوا�سل 
املهرجانات  اإدارة  جل���ن���ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
وال����ربام����ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���رتاث���ي���ة يف 
للريا�سات  اأب��وظ��ب��ي  ون���ادي  اأب��وظ��ب��ي 
�سباقاته  وال����ي����خ����وت،  ال�������س���راع���ي���ة 
لليوم  واحلديثة  الرتاثية  البحرية 
ت�ستمر  والتي  التوايل،  على  ال�ساد�س 
ال���ق���ادم ع��ل��ى �ساطئ  اأب���ري���ل   3 ح��ت��ى 
م��دي��ن��ة امل���رف���اأ مب��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة يف 
اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي، حت���ت رع���اي���ة �سمو 
ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
باإمارة  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  احل��اك��م 
خلفان  عبيد  ال�سيد  ق���ال  اأب��وظ��ب��ي. 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  امل����زروع����ي، 

املهرجانات  اإدارة  جلنة  يف  وامل�ساريع 
وال����ربام����ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���رتاث���ي���ة يف 
الكنعد  �سيد  م�سابقة  اإن  اأب��وظ��ب��ي، 
�سهدت  البحري  الظفرة  يف مهرجان 
اإقبال  امل��ا���س��ي��ة  ال�ستة  االأي����ام  خ���لل 
وقد  امل�����س��اب��ق��ة،  يف  للم�ساركة  ك��ب��ري  
 360 م��ن  اأك���ر  امل�ساركني  ع��دد  بلغ 
م�سارك، م�سرياً اإىل اأن باب الت�سجيل 
اأبريل   3 ح��ت��ى  م��ف��ت��وح  ب��امل�����س��اب��ق��ة 
بامل�ساركة  الراغبني  وباإمكان  القادم، 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��رب  الت�سجيل 
fish.aldhafrafestival.(

رق����م  ع����ل����ى  واحل�����������س�����ول   )com
امل��ه��رج��ان يومياً  امل�����س��ارك��ة يف م��وق��ع 
م���ن ال�����س��اع��ة 9 ���س��ب��اح��اً ول��غ��اي��ة 6 
اللجنة  اأن  امل��زروع��ي  واأو���س��ح  م�ساًء. 
املنظمة للمهرجان بداأت من ا�ستلم 
امل�ساركات من اليوم الثاين للم�سابقة، 
وقد مت ا�ستلم نحو 20 �سمكة كنعد 
وزن  اأك��رب  بلغ  ب���اأوزان متعددة، حيث 
33 كليلو  الت�سليم   اإىل موقع  و�سل 
 16 فيما كان اأقل وزن  غرام،   600
كيلو و100 غرام، م�سيفاً اأن مواقع 
اإمارات  م�ستوى  على  توزعت  ال�سيد 

الدولة ومن جن�سيات خمتلفة. واأكد 
اأن طريقة ال�سيد املعتمدة يف امل�سابقة 
)الت�سخيط(  ب��ال��ل��ف��اح  ال�����س��ي��د  ه���ي 
وال  التقليدي،  باخليط  اأو  بال�سنارة 
ي�سمح ال�سيد بطريقة االألياخ بجميع 
نايلون،  ب��ري�����س��م،  )ه���ي���ايل،  اأن��واع��ه��ا 
البويه  اأو  املن�سلة  البحري،  امل�سد�س 
واأو�سح  االأخ���رى(.  الو�سائل  وجميع 
التقيد  يف  تتمثل  امل�سابقة  �سروط  اأن 
ب�����س��روط االأم�����ن وال�����س��لم��ة ح�سب 
الدولة  امل��ت��ب��ع��ة يف  وال��ل��وائ��ح  ال��ن��ظ��م 
البيئة  وهيئة  املن�ساآت  حماية  )جهاز 
اأبوظبي(، واأن ال يقل وزن ال�سمكة عن 
ال�سمكة  ت�سليم  ويتم  كيلوجرام،   15
مبوقع  ال��ل��ج��ن��ة  م��ك��ت��ب  يف  ووزن����ه����ا 
املهرجان،  من ال�ساعة 8 �سباحا اإىل 
6 م�ساًء. كما ي�سرتط ت�سوير فيديو 
و�سواًل  ال�سمكة  �سيد  مراحل  يظهر 
اإىل حلظة وزنها، وتكون اآلية ت�سوير 
ال��ف��ي��دي��و ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال���ت���ايل )اأن 
وغري مقطع،  وا�سحاً  الفيديو  يكون 
ال��ت�����س��وي��ر م��ن داخ���ل ال���ق���ارب فقط، 
ت�سوير الفيديو يكون من بداية �سيد 
ال�سمكة مروراً بانتهاء عملية ال�سيد 

على  الت�سوير  تثبيت  ال�سمكة،  ووزن 
ال�سمكة حتى االنتهاء من عملية وزن 
ال�سمكة مع اإبراز حميط القارب دون 
التقريب   و�سيلة  ا�ستخدام  ا�ستعمال 
انقطاع  ح����ال  ويف   ،))ZOOM
الت�سوير  تثبيت  ع���دم  اأو  الت�سوير 
امل�ساركة،  تلغى  ���س��وف  ال�سمكة  على 
االن�ستقرام  ع��ل��ى  ال��ف��ي��دي��و  رف���ع  ي��ت��م 
والوقت  والتاريخ  املت�سابق  ا�سم  وذكر 
اإر�سال  ويتم  #تراثنا،  و���س��م   وكتابة 
ال��ف��ي��دي��و ع��ن ط��ري��ق ال��وات�����س��اب اإىل 
رقم 0508282330، اأو  ت�سليمه 
اإىل مكتب اللجنة يف موقع املهرجان 
 )USB( ذاك��رة خارجية عن طريق 
واأ�ساف  م��ن��ا���س��ب��ة.  ط��ري��ق��ة  ب����اأي  اأو 
ي��ج��ب خ����لل عملية  اأن�����ه  امل����زروع����ي 
ت�����س��وي��ر مل�سق  م���راع���اة  ال��ت�����س��وي��ر 
املت�سابق  ا����س���م  ذك����ر  امل�������س���ارك،  رق����م 
ال��ك��ام��ل وال��ت��اري��خ وال���وق���ت، ت�سوير 
للقارب،  ال�سمكة  حتميل  قبل   360
امليزان يف حالة ال�سفر كجم  ت�سوير 
اإبراز ال�سمكة يف حميط الفيديو  مع 
قبل الوزن، فيما يلغى اأي فيديو غري 

مكتمل لل�سروط ال�سابق ذكرها.

•• ال�صارقة-الفجر

ك��ث��رية تختبئ بني  اأ����س���رار وح��ك��اي��ات 
بني  من  وتطل  العقيق،  حجارة  ثنايا 
ي�ساهي  ج��ع��ل��ت��ه  ال�����س��اح��رة،  األ����وان����ه 
اليمني  العقيق  يرتبع  حيث  الذهب، 
ع��ل��ى ال�������س���دور، ب��ي��ن��م��ا يختال  م��ل��ك��اً 
ج���م���ااًل ع��ل��ى اأ����س���اب���ع ال����رج����ال، تلك 
عن  فتخرج  نطاقها  يت�سع  احلكايات 
الطاقة  منح  لت�سمل  اجل��م��ال،  ح��دود 
النف�س  ع��ل��ى  وال���ت���اأث���ري  االإي���ج���اب���ي���ة، 

واجل�سد. 
تتناثر اأحجار العقيق يف اإحدى زوايا 
له يف  اليمن، الذي اتخذ مكاناً  جناح 
رك��ن ت��راث ال��ع��امل، يف ال���دورة ال��� 18 
التي  الرتاثية"،  ال�سارقة  "اأيام  م��ن 
قلب  ال��رتاث مبنطقة  �ساحة  تقام يف 
اأبريل   10 ح��ت��ى  وت�ستمر  ال�����س��ارق��ة 
جانباً  احلجارة  هذه  ت��روي  اإذ  املقبل، 
اليمني  ال�������رتاث  ع���م���ق  م����ن  ك����ب����رياً 
اأ�سا�سياً  ج���زءاً  ت�سكل  فهي  واأ�سالته، 
م���ن احل���ل���ي ال���ت���ي ت��ت��زي��ن ب��ه��ا امل�����راأة 

والرجل على حد �سواء.
�سنوف  ت��ت��ع��دد  ال��ي��م��ن��ي  اجل���ن���اح  يف 

قائمتها  راأ���س  وعلى  واأنواعه،  العقيق 
الذي  الكبدي،  االأح��م��ر  العقيق  يقف 
اأمام زوار احلدث،  باأ�سراره  البوح  اآثر 
فهو يعد اأجودها واأعلها قيمة وثمناً، 
حيث تزيد قيمة احلجر الواحد الذي 
1.5 ���س��م، عن  ال ي��ت��ج��اوز ط��ول��ه ال���� 
االأل���ف���ي دره�����م، وف���ق م���ا ي�����س��ري اإليه 
االأحجار  يف  اخلبري  ال��ع��ام��ري،  فهيم 
لقيمة  اإن  ي���ق���ول  وال�����ذي  ال���ك���رمي���ة، 
بناًء  تتحدد  الكبدي  االأح��م��ر  العقيق 
ك��ان غامقاً  فكلما  ال��ّل��ون،  تركيز  على 

واأكر تركيزاً ت�ساعفت قيمته.
ويوؤكد العامري اأن الّلون الكرزي هو 
العقيق  األ��وان  كافة  بني  ثمناً  االأغلى 
االأحمر الكبدي، م�سرياً اإىل اأن الق�س 
دوراً  كذلك  يلعب  والت�سكيل  اليدوي 
الذين  فمعظم  احلجر،  قيمة  رفع  يف 
يتعاملون مع العقيق االأحمر الكبدي 
يحر�سون على اإبعاده قدر االإمكان عن 
النار، ويربر فهيم العامري ذلك، باأن 
النار تفقده خوا�سه املعدنية، ويقول: 
الكبدي  العقيق  حجر  تعر�س  "كلما 
اإىل  لونه خافتاً، ومييل  ي�سبح  للنار، 
الروح،  الذي يفقده  االأمر  الزجاجي، 

اأ�سبه  وي�����س��ب��ح  ق��ي��م��ت��ه،  م���ن  وي��ق��ل��ل 
بحجر عادي". 

ك����ت����ل ح����ج����ري����ة ك����ث����رية ت���خ���ت���ل���ف يف 
تفا�سيلها واألوانها واأحجامها وكذلك 
الطاولة  ع��ل��ى  ت���ت���زاح���م  م��ن��اط��ق��ه��ا، 
يف اجل��ن��اح ال��ي��م��ن��ي، ح��ي��ث مت��ت��از كل 
الكرمية،  بحجارتها  باليمن  منطقة 
اأنواع  اأن  ال��ع��ام��ري،  فهيم  يبني  وهنا 
ال��ع��ق��ي��ق ال��ي��م��ن��ي ت���زي���د ع���ن ال����� 20 
نوعاً، ذاكراً من بينها العقيق الرماين 
وعقيق  الدم  وعقيق  واملزهر،  االأحمر 
وال�سليماين  ال��ف��ريوز  وعقيق  اجل��زع 
واالإ�سماعيلي والعقيق الكبدي والبني 

والتمري واالأ�سفر واالأخ�سر والعقيق 
امل�سور وامل�سجر حيث لكل واحد منها 

خ�سائ�سه وجودته وبريقه اخلا�س.
اللونية  نوع خ�سائ�سه  "لكل  ويقول: 
يكت�سي  حيث  غ��ريه،  عن  متيزه  التي 
يف ال���ظ���ل ب����األ����وان ت��خ��ت��ل��ف ع���ن تلك 
التي يتزين بها حتت اأ�سعة ال�سم�س"، 
االأمر الذي تتجلى من خلله اأ�سرار 

جاذبية العقيق. 
تروي االأ�ساطري حكايات كثرية حول 
تقول  حيث  العقيق،  حجارة  تاأثريات 
االأمرا�س،  م��ن  ت�سفي  اإن��ه��ا  بع�سها 
بال�سر  االإ���س��اب��ة  م��ن  حاملها  ومت��ن��ع 

واحل�������س���د، ول��ك��ن ف��ه��ي��م ي��ن��ف��ي ذلك، 
ي������رتدد من  مل����ا  "ال ���س��ح��ة  ب���ق���ول���ه: 
تاأثريات احلجارة على  اأ�ساطري حول 
تاأثريها  اأن  مبيناً  والروح"،  اجل�سد 
الوحيد يكمن يف عملية تفريغ الطاقة 
ال�سلبية من اجل�سد، وا�سفاً ذلك باأنه 
الّلون  حيث  من  اأم��ا  طبيعي"،  "اأمر 
يتحدد  ذل��ك  ب��اأن  فيو�سح  وتاأثرياته، 
حمبة  وم��دى  النف�س،  ميول  بح�سب 

الفرد لهذا الّلون اأو غريه. 
بالف�سة،  ال��ع��ق��ي��ق  ح���ج���ارة  وت���ق���رتن 
لتزيني  ط����وق����اً  م��ن��ه��ا  ي��ت��خ��ذ  ال���ت���ي 
طبيعة  هو  مييزها  ما  ولعل  العقيق، 
تختلف  ال��ت��ي  ون��ق��و���س��ه��ا  ت�ساميمها 
م���ن م��ن��ط��ق��ة الأخ�����رى يف ال��ي��م��ن، اإذ 
تختلف  "الف�سيات  ال��ع��ام��ري:  يقول 
العدين  فهناك  الأخ���رى،  منطقة  من 
والفروق  وال�����س��ن��ع��اين،  واحل�����س��رم��ي 
الت�سنيع  ج��ودة  يف  تكمن  بينها  فيما 
والنقو�س، والتي متتاز بكونها يدوية، 
وم�ستوحاة من الرتاث اليمني، ولكن 
وزناً  اأث��ق��ل  احل�سرمية  احل��ل��ي  تظل 
بنقو�سها  متتاز  التي  ال�سنعانية  من 

اخلا�سة". 

•• دبي-وام

اعتمدت جلنة �سوؤون الدفاع والداخلية 
الوطني  امل���ج���ل�������س  يف  واخل����ارج����ي����ة 
املجل�س  ت��و���س��ي��ات  ت��ق��ري��ر  االحت�����ادي 
الداخلية  �سيا�سة وزارة  حول مو�سوع 
ب�����س��اأن ال���دف���اع امل����دين. ك��م��ا اعتمدت 
اللجنة خلل اجتماعها الذي عقدته 
مبقر االأمانة العامة للمجل�س يف دبي 
ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ل��ي را�سد 
عملها  خطة  اللجنة  رئي�س  النعيمي 
ب�ساأن  احت��ادي  قانون  م�سروع  ملناق�سة 
 . االإن�����س��ان  ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق  الهيئة 
ح�سر االجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة 
اليماحي  حم��م��د  ن��ا���س��ر   : م���ن  ك���ل 
م����ق����رر ال���ل���ج���ن���ة، واأح�����م�����د ع���ب���داهلل 
العفاري،  ن��خ��ريه  و���س��ه��ي��ل  ال�����س��ح��ي، 
ال�سلمي،  ال����غ����ول  خ���ل���ف���ان  وع���ب���ي���د 
ويو�سف  ال��ي��م��اح��ي،  اأح���م���د  وحم��م��د 
نا�سر  �سعادة  البطران. وقال  عبداهلل 

خلل  اعتمدت  اللجنة  اإن  اليماحي، 
مو�سوع  تو�سيات  تقرير  اجتماعها 
الدفاع  ب�ساأن  الداخلية  وزارة  �سيا�سة 

قرار  ب��ن��اء على  للجنة  امل��ح��ال  امل���دين 
املعقودة  الثامنة  جل�سته  يف  املجل�س 
مت  حيث   ،2021 مار�س   16 بتاريخ 

اإعادة �سياغة تو�سيات املو�سوع الذي 
�سمو  الفريق  بح�سور  املجل�س  ناق�سه 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  �سيف بن  ال�سيخ 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، 
�سياغة  اأع����ادت  اللجنة  اأن  اإىل  الف��ت��ا 
بالت�سريعات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت��و���س��ي��ات 

وخدمات  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  واالح��ت��ي��اج��ات 
و�سيتم  والتوعية،  وال�سلمة  االأم���ن 
رفع تقرير التو�سيات لرئا�سة املجل�س 

اجلل�سات  اإح���دى  يف  عليه  للموافقة 
املقبلة.

مو�سوع  ن��اق�����س  املجل�س  اأن  واأو����س���ح 

الدفاع  ب�ساأن  الداخلية  وزارة  �سيا�سة 
امل�������دين ����س���م���ن ع������دة حم�������اور ه����ي : 
تدريب وتاأهيل منت�سبي اإدارات الدفاع 
العمرانية،  ال���ت���ط���ورات  وف���ق  امل����دين 
االأمن  �سروط  حول  التوعية  وبرامج 
مع  والتن�سيق  املجتمع،  يف  وال�سلمة 
�سروط  توحيد  يف  املخت�سة  اجل��ه��ات 
االأمن وال�سلمة للمباين، واخلدمات 

املقدمة من الدفاع املدين.
من جهة اأخرى اأ�سار �سعادة اليماحي 
خ���لل  اع����ت����م����دت  ال���ل���ج���ن���ة  اأن  اإىل 
اجتماعها كذلك خطة عملها ملناق�سة 
الهيئة  ب�ساأن  احت��ادي  قانون  م�سروع 
االإن�������س���ان، منوها  ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق 
ممثلي  مقابلة  �سملت  اخلطة  اأن  اإىل 
القانون  غ���ر����س  ل�������س���رح  احل���ك���وم���ة 
ث��م مناق�سة اجلدول  وم��ن  واأه��داف��ه، 
امل����ق����ارن مل�������س���روع ال���ق���ان���ون واإع�������داد 
التقرير النهائي ب�ساأنه واعتماده بعد 

درا�سته ب�سكل متكامل وم�ستفي�س.

باب الت�ضجيل يف امل�ضابقة م�ضتمر حتى 3 اأبريل القادم

الظفرة مبهرجان  الكنعد  �سيد  م�سابقة  يف  م�ساركا   360

يف جناح اليمن بـ »اأيام ال�ضارقة الرتاثية 18«

العقيق.. اأ�سطورة من اليمن وحجارة تخجل من ال�سم�س

جلنة ب�الوطني تعتمد تقرير تو�سيات �سيا�سة وزارة الداخلية ب�ساأن الدفاع املدين

•• دبي-وام

والطعون  والت�سريعية  الد�ستورية  ال�سوؤون  جلنة  وا�سلت 
للمجل�س الوطني االحتادي خلل اجتماع عقدته برئا�سة 
�سعادة اأحمد عبداهلل ال�سحي رئي�س اللجنة يف مقر االأمانة 
العامة بدبي، مناق�سة مو�سوع �سيا�سة وزارة العدل ب�ساأن 

التوجيه االأ�سري، وذلك بح�سور ممثلي وزارة العدل.
عائ�سة   .. من  كل  �سعادة  اللجنة  اأع�ساء  االجتماع  ح�سر 
بو�سهاب، وكفاح  واأحمد حمد  اللجنة،  املل مقررة  حممد 
حممد الزعابي، ومروان عبيد املهريي. وقال �سعادة اأحمد 
االآراء مع ممثلي وزارة  اإنه مت يف االجتماع تبادل  ال�سحي 
خلل  اللجنة  بها  خرجت  التي  امل��لح��ظ��ات  ح��ول  ال��ع��دل 
عقدتها  التي  النقا�سية  احللقات  يف  امل��و���س��وع  مناق�ستها 
يف  االأ���س��رة  ب�سوؤون  املعنية  اجلهات  مع  ولقاءاتها  اللجنة، 

الدولة.
الق�سايا  م���ن  ال���ع���دي���د  ع��ل��ى  ال���ت���واف���ق  اأن�����ه مت  واأ�����س����اف 

جميعها  ت�سب  والتي  اللجنة  عر�ستها  التي  وامللحظات 
و�سعت  اللجنة  اأن  موؤكدا  ومتا�سكها،  االأ�سرة  م�سلحة  يف 
مو�سوع متا�سك االأ�سرة على راأ�س اأولوياتها خلل درا�سة 
اأركانه،  ومتا�سك  املجتمع  بناء  اأ�سا�س  باعتبارها  املو�سوع 
ويعترب ا�ستقرار االأ�سرة و�سعادة اأفرادها �سواء كانت مواطنة 
االأ�سري.  التوجيه  خم��رج��ات  اأح���د  ال��دول��ة  يف  مقيمة  اأو 
واأ�سار اإىل اأن اللجنة انتهت من مناق�سة املو�سوع و�ستبداأ 
لرفعه  متهيدا  واإق���راره  ملناق�سته  ب�ساأنه  تقريرها  ب��اإع��داد 
اإن  �سعادته  املقبلة. وقال  ملناق�سته يف جل�ساته  املجل�س  اىل 
اللجنة اطلعت خلل اجتماعها على خطة عملها ملناق�سة 
م�سروع قانون احتادي يف �ساأن الو�ساطة لت�سوية املنازعات 
املدنية والتجارية، وم�سروع قانون احتادي بتعديل بع�س 
اأح���ك���ام ال��ق��ان��ون ب��اإن�����س��اء م��راك��ز ال��ت��وف��ي��ق وامل�����س��احل��ة يف 
املنازعات املدينة والتجارية، م�سريا اإىل اأنه �سيتم مناق�سة 
م�سروعي القانون يف اجتماعات اللجنة القادمة لورودهما 

اإىل املجل�س ملناق�ستهم ب�سفة اال�ستعجال.

•• ال�صارقة-الفجر

ا�ستقبل �سعادة الدكتور عبد العزيز امل�سّلم، رئي�س معهد 
ال�سارقة  الأي��ام  العليا  الّلجنة  رئي�س  للرتاث،  ال�سارقة 
���س��ف��ري جمهورية  ل��ي��ن��ري،  ن��ي��ك��وال  ���س��ع��ادة  ال���رتاث���ي���ة، 
اإيطاليا لدى الدولة، والوفد املرافق له، خلل زيارته 
لفعاليات الن�سخة ال�18 من "اأيام ال�سارقة الرتاثية"، 
ال�سارقة  ق��ل��ب  يف  ال������رتاث  ���س��اح��ة  حت��ت�����س��ن��ه��ا  ال���ت���ي 

وتتوا�سل حتى 10 اأبريل املقبل. 
ال�سخ�سيات  من  ع��دد  يرافقه  ال�سفري،  �سعادة  واطلع 
الر�سمية والدبلوما�سية والثقافية االإيطالية، بح�سور 
املناطق  افتتاحات  تن�سيق  جلنة  رئي�س  حممد،  �سقر 
اخل��ارج��ي��ة الأي�����ام ال�����س��ارق��ة ال��رتاث��ي��ة وم���دي���ر اإدارة 
على  ل��ل��رتاث،  ال�سارقة  مبعهد  اخلارجية  القطاعات 
االأق�سام واالأجنحة امل�ساركة يف احلدث، حيث زار جناح 
حتّل  ال��ت��ي  االأ����س���ود(  )اجل��ب��ل  مونتينيغرو  جمهورية 
جماليات  على  ت��ع��ّرف  كما  االأي����ام،  على  ���س��رف  �سيف 

الرتاث االإماراتي والعربي والعاملي. 
م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ���س��ع��ادة ع��ب��د ال��ع��زي��ز امل�����س��ل��م زي���ارة 
التي  االأ�سا�سية  االأه��داف  اأنها جت�سد  ال�سفري، واعترب 

الثقافة  العلقات بني  ينطلق منها احلدث يف تعميق 
التعاون  اآف��اق  وتو�سيع  العاملية،  ونظريتها  االإماراتية 
والعمل امل�سرتك لي�س حلماية الرتاث واحلفاظ عليه 
املعريف  االإنتاج  تعزيز جهود  وامل�ساهمة يف  بل  وح�سب، 

واحلراك الثقايف يف االإمارات واملنطقة. 
اأروق���ة احل��دث وتوّقف  وجت���ّول ال�سفري االإي��ط��ايل يف 
عند العديد من الّلوحات الفنية والرق�سات الرتاثية 
التي تعك�س هوية وتقاليد ال�سعوب، فيما �سهد �سناعة 
العديد من احلرف الرتاثية التي اأبدعت فيها �سّيدات 
العرو�س  م���ن  �سل�سلة  ع��ل��ى  اط��ل��ع  ك��م��ا  اإم���ارات���ي���ات، 
اأنحاء  فنية من خمتلف  تقّدمها فرق  التي  املو�سيقية 

العامل. 
الدور  ال��دول��ة  ل��دى  اإيطاليا  جمهورية  �سفري  وث��ّم��ن 
احت�سان  يف  ال�سارقة  تلعبه  ال���ذي  وامل��ح��وري  الكبري 
وتنظيم مثل هكذا فعاليات تعّرف العامل على ثقافات 
ال�سعوب، املختلفة وت�سّكل فر�سة مثالية للتعرف على 
العامل، كما  عنا�سر ومكونات الرتاث االإن�ساين لدول 
اأبدى اإعجابه مب�ستوى التنظيم الذي حتظى به االأيام 
واالإب��داع الذي متتاز به خمتلف الفعاليات واالأن�سطة 

التي تقدمها للجمهور.

جلنة ب�الوطني االحتادي توا�سل مناق�سة �سيا�سة وزارة 
العدل ب�ساأن التوجيه االأ�سري بح�سور ممثلي الوزارة

خالل زيارة تعّرف خاللها على ما يقدمه احلدث من اأن�ضطة وفعاليات  

ال�سفري االإيطايل يف الدولة يّطلع على جماليات 
املوروث ال�سعبي يف »اأيام ال�سارقة الرتاثية 18« 
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اإعــــــــــالن
ماك�س  ال�س�����ادة/ماد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�سليح ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1857721 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مروه يو�سف فرج احمد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل �سالح جمعه املعمري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
ال�ساهني  ال�س�����ادة/جديد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1092432 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سلطان عبداهلل بدر �سيف البو�سعيدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حم�سن ناجي حم�سن ده�سل احلارثي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/دي�سريت �سفاري 

لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2570902 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد عيا�س عمر عبداهلل مرزوق %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيف عبداهلل حممد �سامل الكتبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
الراحة  ال�س�����ادة/ار�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للهدايا رخ�سة رقم:1086607 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة طارق حممد جواد املرزوقي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد احمد حممد جابر احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/موؤ�س�سة االتقان  التنمية االقت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

للحدادة و النجارة امل�سلحة 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1153061 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة على عبداهلل �سعيد �سامل الكتبى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف كمال الدين حممد نور
تعديل وكيل خدمات / حذف على عبداهلل �سعيد �سامل الكتبى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�س�����ادة/دورفت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مواد البناء ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1028797 

تعديل ن�سب ال�سركاء
ريكها بينو بينو جوهن من 25% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف بينا ماثاى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كابيتال 

الين للمقاوالت العامة
رخ�سة رقم:CN 1130973 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بيك�سارو 

للنقل واملقاوالت العامة
رخ�سة رقم:CN 3879395 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ايت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ويل فري�س للخ�سار والفواكة
رخ�سة رقم:CN 2650984 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/انا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للو�ساطة العقارية
رخ�سة رقم:CN 3751437 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الب�ساير 

للدعايه واالعلن
رخ�سة رقم:CN 1450641 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بروفي�سور للو�ساطة العقارية
رخ�سة رقم:CN 3023187 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:كافترييا كرك االفطار ذ.م.م
�سعيد  �سلطان   ، االول   ،  1 ق�سيدة  حي   ، املدينة  ال�سركة:و�سط  عنوان 

�سلطان �سرور واخرين
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1134824 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

قانوين  كم�سفي   ، احل�سابات  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/3/29  لل�سركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2158003222 

- تاريخ التعديل:2021/03/30
امل�سفي  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:ا�سا�س االدارة املثالية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:مكتب رقم 2-104 ال�سيده - عائ�سة اليف حمد �سليمان 

املهريي - p1 طابق - s5 بني يا�س ، بني يا�س �سرق2/3 - ق
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1084810 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

 ، قانونيون  حما�سبون   - و�سركاه  ال�سادة/الهاملي  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/3/28  لل�سركة  قانوين  كم�سفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر 

تاريخ التعديل:2021/03/29  - بالرقم:2105006436 
امل�سفي  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مول مارت ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2426933 تقدموا الينا بطلب
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ا�سرف ابوبكر امل�سكن %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة دالل �سعيد مهري �سعيد القبي�سى %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ا�سرف ابوبكر امل�سكن

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نوريه داود �سليمان جا�سم
تعديل راأ�س املال / من null  اإىل 10000
تعديل اإ�سم جتاري من/ مول مارت ذ.م.م

MALL MART L.L.C
اإىل/ مول مارت للتجارة العامة ذ.م.م

  MALL MART GENERAL TRADING L.L.C
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة عامة  4690018

 تعديل ن�ساط / حذف متجر اإ�ستهلكي  4711004
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خلل 
بعد  او دعوى  اي حق  الدائرة غري م�سوؤولة عن  فان  واال  ن�سر هذا االعلن  تاريخ  ا�سبوع من 

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

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/نادي ال�سلطان للفرو�سية

رخ�سة رقم:CN 2107681 تقدموا الينا بطلب

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ نادي ال�سلطان للفرو�سية

ALSULTAN STABLES CLUBS

اإىل / نادي ال�سلطان للفرو�سية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

  ALSULTAN STABLES CLUBS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ن�سر ال�سام لزينة ال�سيارات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:2633142 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبداهلل را�سد عبداهلل على الكعبى  %51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نبيل عبدالكرمي احل�سن  %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جمال خمي�س مبارك فرحان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداملوىل عبدالكرمي احل�سن

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
للحدادة   املدينة  ال�س�����ادة/وادي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2263169 

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة على حمدان على حمدان الزيدى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد زاكري اقبال حممد  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على حمدان على حمدان الزيدى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كل�س مارين لتجارة القوارب - �سركة ال�سخ�س 

الواحد ذ م م رخ�سة رقم:CN 1167246 تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مروان بطر�س زكريا بطر�س ابو منه  %50

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فواز خليل داود حممد القراعني %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سيخ هزاع بن طحنون بن حممد ال نهيان

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ كل�س مارين لتجارة القوارب - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 CL ASS MARINE BOATS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ كل�س مارين لتجارة القوارب ذ.م.م

CLASS MARINE BOATS TRADING L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خلل  فعلى كل من له حق 
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مل�ساعدة  ي��ورو  1،7 مليار  اأك��ر من  بتقدمي  الثلثاء  اأملانيا  تعهدت 
�سنوات، خلل موؤمتر  التي متزقها حرب مدمرة منذ ع�سر  �سوريا 

دويل للمانحني برعاية االأمم املتحدة واالحتاد االأوروبي.
واأع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأمل����اين ه��اي��ك��و م��ا���س ع��ن مبلغ 1،738 
ال�سنوات  يف  لبلده  الكرب”  “امل�ساهمة  انه  اإىل  م�سريا  ب��ورو  مليار 
بروك�سل  “موؤمتر  من  اخلام�سة  الن�سخة  وتهدف  االأخ��رية.  االأرب��ع 
ا�ستقبلت مليني  التي  اإىل م�ساعدة دول اجل��وار  اأجل �سوريا”  من 
ودعت  خ�سو�سا.  وتركيا  واالأردن  لبنان  وهي  ال�سوريني  اللجئني 
دوالر  مليارات   10 عن  تقل  ال  تربعات  تقدمي  اإىل  املتحدة  االأمم 
االإجمايل  املبلغ  و�سيعرف  ال��غ��ر���س.  ل��ه��ذا  ي���ورو(  م��ل��ي��ارات   8،5(
اأي�سا  ال�سابقة  الن�سخة  يف  اأملانيا  وكانت  الثلثاء.  ع�سر  للتعهدات 
يف حزيران يونيو 2020، الدولة الع�سو يف االحتاد االأوروبي التي 
منحت اأكرب مبلغ مع 1،6 ميار يورو. واأ�سار ما�س اإىل اأنه منذ بدء 
النزاع يف اآذار مار�س 2011 ا�سطر ن�سف �سكان �سوريا اإىل الفرار 
يف حني اأن “90 % من ال�سوريني ال يزالون يعي�سون يف الفقر«. يف 
�سمال غرب �سوريا يعتمد نحو ثلثة مليني �سخ�س على امل�ساعدة 
املوؤمتر  االأمل��اين. وكان  الوزير  اأ�ساف  االإن�سانية لل�ستمرار على ما 
 2020 للعام  دوالر  مليارات   5،5 بقيمة  وعود  على  انتهى  ال�سابق 
االأوروبية من جهتها عن  املفو�سية  املتحدة. حتدثت  االأمم  بح�سب 
بينها  من  دوالر  مليارات   7،7 االإجمالية  قيمتها  تبلغ  “تعهدات” 
2021. وي��وؤك��د االحت��اد االأوروب���ي ودول��ه االأع�ساء  % للعام   30

ال�سبع والع�سرون اأنها �ساهمت يف ثلثي هذا املبلغ االإجمايل.

وقت  يف  �سيلفا  �سانتو�س  اأوغو�ستو  الربتغايل  اخلارجية  وزير  اأعلن 
اإىل  60 جنديا  اإر�سال  اأن بلده قررت  اأم�س االأول االثنني  متاأخر  
موزمبيق بعدما �سّن مقاتلون على �سلة بتنظيم داع�س هجوما على 

بلدة رئي�سية �سمال م�ستعمرتها ال�سابقة.
التلفزيونية  “اآر تي بي”  قناة  �سيلفا يف مقابلة مع  �سانتو�س  وقال 
60 جنديا برتغاليا ي�ستعد... �سيتم  “فريقا من نحو  اإن  الر�سمية 

اإر�ساله اإىل االأر�س يف املوزمبيق خلل االأ�سابيع املقبلة«.

يف  يعملن  ن�ساء  ث��لث  قتلوا  م�سلحني  اإن  حكوميان  م�سدران  ق��ال 
جمال التطعيم �سد مر�س �سلل االأطفال مبدينة جلل اآباد يف �سرق 
حادثي  نفذ  من  االآن  حتى  يت�سح  ومل  الثلثاء.  اأم�س  اأفغان�ستان 
اإقليمي. واأكد  اإطلق النار املنف�سلني ح�سبما قال م�سوؤول حكومي 
م�سدر باحلكومة املركزية وقوع احلادثني. و�سهدت مراكز ح�سرية 
عددا من االغتياالت منذ بدء حمادثات ال�سلم بني حركة طالبان 
واحلكومة االأفغانية العام املا�سي يف الدوحة. وُقتلت ثلث �سحفيات 
م�سوؤوليته  داع�س  تنظيم  اأعلن  ال�سهر يف هجوم  اب��اد هذا  يف جلل 
عنه. وحتمل احلكومة طالبان م�سوؤولية معظم عمليات اال�ستهداف 

بالقتل لكن احلركة تنفي اأي دور لها يف االأمر.

وحالًيا  �سيناء  اإىل  فال�سومال  ت�ساد  وبحرية  ال�ساحل  منطقة  من 
موزمبيق، باتت اإفريقيا يف ال�سنوات املا�سية ت�سكل م�ساحة التحرك 
لكي  املحلية  ال�سراعات  ت�ستغل  التي  املتطرفة  للجماعات  اجلديدة 

تر�سخ نف�سها م�ستفيدة من �سعف بع�س الدول.
وي�سّكل املتطرفون الذين ي�سيطرون منذ ال�سبت على مدينة باملا يف 
اآخر مثال على اجتاه ي�سع القارة يف  اأق�سى �سمال �سرق موزمبيق، 
�سلب اأولويات اأبرز حركتني جهاديتني يف العامل: القاعدة وتنظيم 
داع�س. وبح�سب مركز �سوفان، املركز االأمريكي امل�ستقل للأبحاث، 
ميكن ملجموعة جهادية “اأن تك�سب نفوذا يف املنطقة اإذا كانت تتلقى 
دعما متزايدا من تنظيم داع�س املركزي، �سواء من حيث التمويل اأو 
اخلربة التكتيكية. واإذا متكنت من التو�سع جغرافيا، ف�ستتمكن من 
اأما  اأفغان�ستان.  القاعدة يف  اأجانب«. وتاأ�س�س تنظيم  جذب مقاتلني 
تنظيم داع�س فقد ظهر بني العراق و�سوريا. لكنهما قاما منذ ذلك 
جماعات  من  مبايعة  تلقيهما  عرب  حتركهما  نطاق  بتوزيع  احل��ني 
م�سلحة حتظى با�ستقللية وا�سعة. ويف هذا املجال، وكما ح�سل يف 

موزمبيق، فاإن الدينامية اإفريقية.

عوا�صم

بروك�صل

ل�صبونة

جالل اآباد

باري�ص اآباد

تركيا تعاود االت�ساالت مع اإ�سرائيل: 
م�ستعدون لتبادل ال�سفراء

•• القد�س-وكاالت

فيها  تبدي  الإ�سرائيل  تركيا  من  ر�سالة  اإ�سرائيلية،  اإع��لم  و�سائل  ك�سفت 
“ي�سرائيل  ل�سحيفة  ووف��ق��اً  البلدين.  ب��ني  ال�سفراء  لتبادل  ا�ستعدادها 
هيوم” العربية، التي نقلت عن م�سوؤول تركي مل تذكر هويته، فاإن تركيا 
اأبدت ا�ستعدادها لتعيني �سفري يف تل اأبيب، اإذا تعهدت اإ�سرائيل هي االأخرى 
التوجه  ه��ذا  اأن  ال��ع��ربي��ة،  ال�سحيفة  واأك����دت  اأن��ق��رة.  اإىل  �سفري  ب��اإر���س��ال 
الرتكي ياأتي يف اإطار تغيري �سيا�ساتها جتاه دول ال�سرق االأو�سط ب�سكل عام، 
واإ�سرائيل ب�سكل خا�س، ح�سب ما نقل موقع “القد�س” الفل�سطيني اأم�س 
الثلثاء. واأعلن الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان يف دي�سمرب -كانون 
اإىل  الفًتا  اإ�سرائيل،  مع  علقاتها  بتح�سني  معنية  بلده  اأن  املا�سي  االأول 
اأن العلقات اال�ستخباراتية بني اجلانبني م�ستمرة، كما نقلت عنه �سحف 
عن  املا�سية  القليلة  االأ�سابيع  يف  اأجنبية  تقارير  وحتدثت  حينها.  تركية 
حتركات لرئي�س جهاز املخابرات الرتكي هاكان فيدان، لتح�سني العلقات 
ب��ني اجل��ان��ب��ني، ول���ق���اءات ���س��ري��ة م��ع م�����س��وؤول��ني ك��ب��ار م��ن ت��ل اأب��ي��ب، وفق 
تعرت�س  التي  العقبات  اأهم  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت  العربية.  ال�سحيفة 
عودة العلقات بني البلدين، دعم تركيا حلركة حما�س، و لكنها اأ�سارت اإىل 
اأنها لي�ست مهمة م�ستحيلة، حيث ميكن لرتكيا اتخاذ اخلطوات اللزمة 

لتلبية مطالب اإ�سرائيل يف هذا ال�ساأن.

�سحف عربية: اإغالق قناة ال�سوي�س ُيطلق �سباق البدائل والتاآمر

ليبيا تواجه ن�سر اخلوف.. دار الفنون بطرابل�س يف مرمى االإرهاب

حتقيق اأممي مبقتل مدنيني يف غارة فرن�سية يف مايل 
•• باماكو-اأ ف ب

خل�س حتقيق للأمم املتحدة اإىل 
اجلي�س  نفذها  ج��وي��ة  �سربة  اأن 
كانون  يف  م�����ايل  يف  ال���ف���رن�������س���ي 
19 مدنيا  ق��ت��ل��ت  ي��ن��اي��ر  ال��ث��اين 
جت��م��ع��وا حل�����س��ور ح��ف��ل زف����اف، 
ي��ك��ن ���س��ح��اي��اه��ا ف��ق��ط من  ومل 
باري�س  اأك���دت  مثلما  اجل��ه��ادي��ني 
ت��ق��ري��ر اطلعت  ب��ح�����س��ب  ���س��اب��ًق��ا، 

عليه وكالة فران�س بر�س.
الثاين  ك����ان����ون  م����ن  ال���ث���ال���ث  يف 
الفرن�سية  الطائرات  يناير نفذت 
غ���ارة ق���رب ق��ري��ة ب��ون��ت��ي النائية 
يف ظ��روف اأث���ارت اجل��دل يف هذه 
منطقة  يف  االف��ري��ق��ي��ة  ال����دول����ة 

يف موقع ال�سربة«.
خم�سة  اأن  اأ���س��اف  التقرير  لكن 
م�������س���ل���ح���ني ي���ع���ت���ق���د اأن�����ه�����م من 
ح�سروا  املتطرفة  �سريما  كتيبة 

الزفاف.
22 �سخ�سا  وقتل ما ال يقل عن 
 19 بينهم  اجل��وي��ة  ال�����س��رب��ة  يف 
قال  ال���ذي  التقرير  وف��ق  مدنيا، 
ت�سررت  ال���ت���ي  “املجموعة  اإن 
بال�سربة اجلوية تتكون بغالبيتها 
باحلماية  يتمتعون  مدنيني  م��ن 
مب������وج������ب ق�������ان�������ون االن�����������س�����اين 

الدويل«.
تثري  ال�����غ�����ارة  “هذه  واأ�������س������اف 
خم������اوف ج���دي���ة ح�����ول اح�����رتام 

مبادئ ال�سلوك خلل القتال«.

نزاعات  ت�����س��ه��د  ال���ت���ي  ال�����س��اح��ل 
دامية.

الغارة  اأن  ال��ق��ري��ة  ���س��ك��ان  وق����ال 
اأ�سابت حفل زفاف اأدى اىل مقتل 
الفرن�سي  اجلي�س  لكن  مدنيني، 
رف�������س االت����ه����ام واأك�������د ان�����ه قتل 
اأن يكون  متطرفني . كذلك نفى 
ه���ن���اك ح��ف��ل زف�����اف ق���د اق���ي���م يف 

بونتي ذلك اليوم.
ويف وقت الحق اأجرت بعثة االأمم 
“مينو�سما”  م����ايل  يف  امل��ت��ح��دة 
حت��ق��ي��ق��ا يف احل������ادث، واأ����س���درت 
عليه  اط��ل��ع��ت  ت��ق��ري��را  بنتيجته 
ت�سمن  ب���ر����س  ف���ران�������س  وك����ال����ة 
اإقامة حفل زفاف يف  تاكيدا على 
100 مدين  “جمع نحو  القرية 

الفرن�سية  ال���دف���اع  وزارة  ون��ف��ت 
التحقيق  نتائج  بيان  يف  الثلثاء 
“ا�ستهدفت  ق��وات��ه��ا  اأن  م���وؤك���دة 
م�سنفة  م�سلحة  ارهابية  جماعة 

كذلك” قرب قرية بونتي.
لديها  ال��وزارة  اأن  البيان  واأ�ساف 
املنهجية  ح��ول  كثرية  “حتفظات 
يف  امل����ت����ح����دة  ل��������لأمم  املتبعة” 

اجرائها التحقيق.
املتحدة  االمم  ت��ق��ري��ر  وي�����س��ت��ن��د 
اأ�سخا�س  م��ع  مقابلة   115 اىل 
الهاتف،  ع���رب  م��ق��اب��ل��ة  و100 
احلدوث  ن���ادر  ان��ت��ق��ادا  ويت�سمن 
لعمل القوات الفرن�سية يف مايل.

التمرد  م���ايل الح���ت���واء  وت��ك��اف��ح 
للمرة  ظ���ه���ر  ال�������ذي  اجل�����ه�����ادي 

الرئي�س ال�سوري وزوجته »هيومن رايت�س « تدعو االأردن اإىل عدم ترحيل الجئني مينيني 
يتعافيان من »كوفيد-19«

•• دم�صق- رويرتز:

ب�سار  الرئي�س  اأن  للأنباء،  ال�سورية  العربية  الوكالة  ن�سرت 
وجاءت  “كوفيد-19”،  من  تعافيا  اأ�سماء؛  وزوجته  االأ�سد 

نتيجة فحو�س اأجريت لهما �سلبية.
اأعرا�س  انتهاء فرتة احلجر ال�سحي وزوال  “بعد  واأ�سافت 
ال�سلبية  القيم  وظهور  “كوفيد-19”،  بفريو�س  االإ�سابة 
مل�سحة “البي.�سي.اآر” التي مت اإجراوؤها لهما؛ الرئي�س ب�سار 
ملزاولة  اأم�س  ب��دءاً من  ع��ادا   االأ���س��د  اأ�سماء  وال�سيدة  االأ���س��د 

عملهما ب�سكل طبيعي«.

اآذار-مار�س   16 “حّتى  ف��اإن��ه  املنظمة  وبح�سب  ال��ب��لد«.  يف  كمهاجرين 
احلايل، ا�ست�ساف االأردن 13 األفا و843 الجئا وطالب جلوء مينّي«.

تعليمات  منعت   ،2019 ع��ام  من  الثاين-يناير  كانون  “منذ  اإن��ه  وقالت 
با�ستثناء  الج���ئ  ب���اأي  االع����رتاف  م��ن  فعليا  ال��لج��ئ��ني  مفو�سية  اأردن���ي���ة 
خلطر  وعّر�سهم  االإن�سانية  اخلدمات  من  الكثريين  حرم  ما  ال�سوريني، 

الرتحيل«.
ونقل البيان عن نائب مدير ال�سرق االأو�سط يف املنظمة مايكل بيج قوله 
املعّر�سون  اأُب��ع��د  م��ا  اإذا  باللجئني  الرتحيب  يف  االأردن  �سمعة  “�سُت�سوه 
اأن تقرن  “ينبغي لل�سلطات االأردنية  واأ�ساف  خلطر ج�سيم يف بلدانهم”. 
اأقوالها باالأفعال وت�سمح للأفراد بتقدمي طلبات اللجوء باأمان واحل�سول 

على اخلدمات املتاحة للجئني االآخرين مثل ت�ساريح العمل«.

واالن��ت��ق��ام من  اجل���دد  ال��ل��ج��وء  ت�سجيل طالبي  “بوقف  اإن���ه  بيج  واأو���س��ح 
االأردن  اأن  يبدو  ت�ساريح عمل،  على  للح�سول  يتقدمون  الذين  اليمنيني 

يغلق ال�سبل القانونية اأمام اليمنيني لطلب احلماية«.
الق�سرية  ل��لإع��ادة  عر�سة  النا�س  ت��رتك  االأردن  “ت�سرفات  ب��اأن  وخل�س 
واالأذى يف اليمن«. واأ�سفر النزاع يف اليمن منذ 2014 عن مقتل ع�سرات 
من  يقرب  ما  بات  بينما  دولية،  منظمات  بح�سب  املليني،  ون��زوح  االآالف 
على  يعتمدون  مليونا   29 عددهم  البالغ  البلد  �سكان  من  املئة  يف   80

امل�ساعدات يف اإطار اأكرب اأزمة اإن�سانية على م�ستوى العامل.
االأمم  ل��دى  م�سجلني  ���س��وري  الج��ئ  األ���ف   650 نحو  االأردن  ي�ست�سيف 
املتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين جلوؤوا اإىل اململكة منذ اندالع النزاع 

يف �سوريا بنحو 1،3 مليون.

•• عمان-اأ ف ب

االإن�سان  حقوق  ع��ن  امل��داف��ع��ة  ووت�س”  رايت�س  “هيومن  منظمة  طالبت 
ترحيلهم  اأن  من  حم��ذرة  اليمنيني،  اللجئني  ع��دد  ترحيل  بعدم  االأردن 

ق�سرا يعر�سهم “للأذى يف اليمن«.
رّحلت  االأردنية  “ال�سلطات  اإن  بيان  يف  نيويورك  ومقرها  املنظمة  وقالت 
ال�سامية  املفو�سية  اأربعة طالبي جلوء مينيني م�سجلني لدى  االأقل  على 
اآخرين  بحق  اإب��ع��اد  ق���رارات  واأ���س��درت  اللجئني،  ل�سوؤون  املتحدة  ل��لأمم 

تقدموا بطلبات جلوء«.
حاول  اأن  بعد  االإب��ع��اد  ق����رارات  معظم  اأ���س��درت  “ال�سلطات  اأن  واأ���س��اف��ت 
و�سعهم  وت�سويب  عمل  ت�ساريح  على  للح�سول  بطلب  التقدم  اليمنيون 

•• عوا�صم-وكاالت

ال�سفينة  تعومي  يف  م�سر  جن��اح  بعد 
وحترير  العملقة  غيفني”  “اإيفر 
العامل  تنف�س  منها،  ال�سوي�س  ق��ن��اة 
الن�ساط  ا���س��ت��ئ��ن��اف  اإث����ر  ال�����س��ع��داء، 
ال���دويل، م��ا جنب املنطقة  ال��ت��ج��اري 

والعاملة اأزمة اإمدادات خطرية.
ووف����ق ���س��ح��ف ع��رب��ي��ة ����س���ادرة اأم�س 
منا�سبة  القناة،  اأزم��ة  كانت  الثلثاء، 
ل��ك�����س��ف حم�������اوالت جهات  ج����دي����دة 
بعينها ا�ستهداف م�سر، اإما بالرتويج 
العودة  اأو  مفتعلة،  واأخ��ب��ار  ل�سائعات 

اإىل احلديث عن البدائل لل�سوي�س.

ل عزاء لل�ضامتني
يف “بوابة االأهرام” امل�سرية قال علي 
حممود اإن امل�سريني �سّطروا ملحمة 
اأغلقت  ال��ت��ي  ال�سفينة  ت��ع��ومي  ب��ع��د 
يف  وت�سببت  وال��ع��امل،  م�سر  �سريان 
“على كل م�سري وطني  اأيام �سعبة 
يراهن  “كان  واأ�����س����اف  خمل�س” 

التعومي،  بعملية  القيام  ن�ستطيع  اأننا لن  اأع��داء م�سر 
ال�سوي�س  لقناة  بدائل  عن  يتحدثون  ال�سامتون  وك��ان 
الف�سل، وعلى  اأن ال عزاء للذين راهنوا على  ، م�سيفاً 
ت�سدير  اإىل  و�سعوا  دول��ي��اً،  م�سر  حت��رج  اأزم���ة  انفجار 

�سورة مكذوبة عن م�ستقبل القناة«.
قناة  اأهمية  تاأكيد  “جددت  االأزم��ة  اأن  الكاتب  واعترب 
ال�����س��وي�����س ال��ع��امل��ي��ة، واأ���س��ق��ط��ت دع�����اوى امل�����س��ك��ك��ني يف 
م�ستقبل هذه القناة، وزيف االدعاء باأنها تراجعت، ومل 

تعد قبلة للناقلت الدولية، والتجارة العاملية«.

ك�ضفتكم ال�ضفينة
من جهتها، قالت �سو�سن ال�ساعر يف �سحيفة “الوطن” 
البحرينية اإن اأزمة ال�سفينة “اأتاحت الفر�سة للتمعن 

•• طرابل�س-وكاالت

ال�ساحة  على  تواجدها  لفر�س  جديدة  حماولة  يف 
الليبية مع بدء العملية ال�سيا�سية، بداأت اجلماعات 
االإرهابية يف اإعادة انتهاج الرتهيب، ولكن هذه املرة 
اأطلقت  ح��ي��ث  ال��ل��ي��ب��ي،  ال��ث��ق��ايف  ال��و���س��ط  ا�ستهدفت 

دعوات لهدم “دار الفنون يف طرابل�س«.
الدعوة  “جمعية  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال����دع����وات  ه����ذه 
ت�سببت يف ن�سر اخلوف داخل الو�سط  االإ�سلمية”، 

���س��ي��م��ا قطاع  ال  ال��ل��ي��ب��ي،  ال���ث���ق���ايف 
واأنها  خ�سو�سا  الت�سكيلي،  ال��ف��ن 
ا�ستهدفت واحدة من اأهم املوؤ�س�سات 
الثقافية الليبية، والتي تاأ�س�ست يف 
العديد  واح��ت�����س��ن��ت   ،1993 ع���ام 
واملعار�س  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
البلد،  يف  الت�سكيلي  ال��ف��ن  ل����رواد 
ثقافية  اأن�����س��ط��ة  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
اأخرى من اأم�سيات �سعرية وندوات 

فكرية.
ن�����س��ط��اء وم��ث��ق��ف��ون و�سما  واأط���ل���ق 
االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  على 
الفنون”،  دار  “اأنقذوا  ا���س��م  حمل 
يف حماولة للحفاظ على الدار من 

تهديدات االإرهاب.

هدم للفن والثقافة
للفنون  الليبية  اجل��م��ع��ي��ة  وق��ال��ت 
ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة ق��ال��ت يف ب��ي��ان اإن����ه يف 
فيه  ت��دع��م  “الذي  ال����ذي  ال���وق���ت 
بعراقة  وت��ف��خ��ر  وت�����س��اه��م  ال�����دول 

اأق���رب ل��ك م��ن اأخ��ي��ك امل�����س��ري، ع��روه��م ث��م �سخروهم 
خلدمتهم، واالأغبياء يظنون اأنهم هكذا اأ�سبحوا اأكر 

اإمياناً من غريهم.. اأال �ساء ما يحكمون«.

و�ضع عبثي
اآر  �سالفاتور  ق��ال  االإم��ارات��ي��ة،  “االحتاد”  �سحيفة  يف 
مريكوليانو، اإن اإغلق القناة رغم اأنه مل ي�ستغرق وقتاً 
العاملية  التجارة  اأكيدة على حركة  انعكا�سات  له  اأن  اإال 
اأ�سًل بتبعات الوباء، ، ما ك�سف ه�سا�سة قطاع  املتاأثرة 

النقل البحري العاملي.
واعترب الكاتب اأن “الو�سع يبدو عبثياً”، م�سدداً على 
ال�سوي�س  قناة  ع��رب  مت��ر  ال  التي  ال�سحنات  “حتى  اأن 
�ستتاأثر مبا يحدث حاليا يف القناة الأن امل�سانع تنتظر 

اأكر يف عقلية االأحزاب االأممية تلك التي توؤمن باالأمة 
وال توؤمن بالوطن، وعلى راأ�سها تنظيم االإخوان، لرنى 
عن كثب نتاج عملية غ�سيل املخ، عندما كانوا ي�سمتون 

وينتظرون ف�سل وطنهم، وف�سل اإخوتهم«.
واأ�سافت، “من �سمت ومن انتظر ال�سقوط ومن اأعان كل 
عدو وخ�سم على م�سر ب�سبب حادثة ال�سفينة اجلانحة 
واأو�سحت  كانوا م�سريني واآخرين عرباً من خلفهم” 
اأجيال عربية  يف  “االأممية”  “هذا ما فعلته االأح��زاب 
ك�سوتهم  م��ن  ج��ردوه��م  عليهم  �سحكوا  ال��دي��ن،  با�سم 
ت��رك��وه��م ع����راة حت���ت ع���ب���اءة م��ر���س��ده��م، وق���ال���وا لهم 
اأو االإيراين  اأق��رب لك من اأخيك البحريني،  االإي��راين 
اإيراين  مر�سد  الأن  فقط  العراقي  من  للعراقي  اأق��رب 
ي�سللهم، وكذلك فعلوا يف امل�سريني فقالوا له الرتكي 

والفني لن مي�س ب�سوء. واأعلنت الوزارة، اأنها فتحت 
قنوات ات�سال مع جمعية الدعوة االإ�سلمية العاملية، 
الكامل  التن�سيق  ب��ه��دف  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
والرتاثية  والفنية  الثقافية  ال�سروح  على  للحفاظ 

مبا يعزز الراء الفكري واحل�ساري لليبيا.

طوفان الت�ضحر
و�سف  بو�سناف،  من�سور  الليبي  وال��روائ��ي  الكاتب 
القبلي  ب�”الطوفان  الفنون  دار  بهدم  التهديد  قرار 

وت���اري���خ م��وؤ���س�����س��ات��ه��ا ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا واجهة 
ح�سارية، جندهم يف بلدنا يغلقون �ساالت العر�س 
وامل�سارح ودور الكتب، حتى و�سل االأمر اإىل التفكري 
يف ه���دم دار ال��ف��ن��ون ال��ع��ري��ق��ة امل��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ي ظلت 
ولعقود طويلة ال��رباح االأم��ن لكل املبدعني يف �ستى 

جماالت الثقافة والفنون«.
ويف اأول رد فعل منها، طماأنت وزارة الثقافة والتنمية 
املعرفية يف حكومة الوحدة الوطنية الليبية، االأحد، 
الثقايف  ال�����س��رح  اأن ه���ذا  ال��ل��ي��ب��ي،  ال��ث��ق��ايف  ال��و���س��ط 

اأماكن  من  اأ�سا�سية  مكونات  و�سول 
اأن ت�ستطيع  ال��ع��امل قبل  اأخ���رى م��ن 
اأن  كما  لت�سديرها.  منتجات  �سنع 
وقد  �سرتتفع.  والنفط  الغاز  اأ�سعار 
�سل�سلة  ع��ل��ى  ال���ت���اأث���ريات  ت��ت�����س��ح  ال 
اإال بعد  العاملية ب�سكل كامل  االإم��داد 
من  فلي�س  “ولهذا  م�سيفاً  حني” 
تداعيات  مت��ت��د  اأن  امل��ف��اج��اآت  ق��ب��ي��ل 
حل  تنتظر  التي  ال�سفن  ع��دد  تراكم 

امل�سكلة عرب العامل«.

�ضباق البدائل
“العرب”  من جهتها عادت �سحيفة 
ال�سوي�س،  اأزم��ة  اإحياء  اإىل  اللندنية 
ال���ب���دائ���ل، وم����ن بينها  ل��ل��ب��ح��ث ع���ن 
قناة بن غوريون بني البحر االأحمر 

والبحر املتو�سط.
ال�سحيفة  ح�سب  م��راق��ب��ون  وي��ق��ول 
امل�سروع  ف��ك��رة  م��ن  م�سر  تقليل  اإن 
االإ�سرائيلي لن حتد من خطره على 
عائدات قناة ال�سوي�س، يف حني ي�سري 
االإ�سرائيلية  ال�سوؤون  يف  املتخ�س�س 
اأحمد فوؤاد اأنور اإىل اأن زخم تلك التقارير تراجع بعد 

جناح القاهرة يف التعامل مع االأزمة دون تهور.
املوانئ  الحت���اد  ال��ع��ام  االأم����ني  ع��ن  ال�سحيفة  ون��ق��ل��ت 
“احلديث  اأن  ب��دوي،  ع�سام  ال��ل��واء  م�سر  يف  البحرية 
عن قناة اإ�سرائيلية قدمي ويتوقف على طبيعة الرتبة 
يف املنطقة املعدة له وم�ستوى �سطح البحر، وهما من 

االأمور التي اأعاقت ظهور امل�سروع للنور حتى االآن«.
ولكن ذلك مل مينع دواًل مثل اإ�سرائيل نف�سها، ورو�سيا، 
اإي����ران، ع��ن االإ����س���رار على ال��ب��دائ��ل، مب�ساريع  وح��ت��ى 
خم��ت��ل��ف��ة، ع���رب ق���ن���اة اأو خ��ط��ط ل�����س��ك��ك احل���دي���د، يف 
اإ���س��رائ��ي��ل، اأو خ��ط ب��ح��ري ���س��م��ايل يف رو���س��ي��ا، اأو خط 
اإيران،  يف  احلديد  و�سكك  البحري،  امليناء  بني  يجمع 

انطلقاً من املحيط الهندي اإىل املتو�سط.

بالثقافة  علقة  ماله  ك��ل  يكت�سح  ال��ذي  والت�سحر 
والفنون الليبية«.

هذا  اإن  عربية”  نيوز  “�سكاي  ملوقع  بو�سناف  وق��ال 
القتل  ثقافة  بع�سر  ويب�سر  بالدمار  “ينذر  ال��ق��رار 
واإل���ق���اء اجل��ث��ث يف امل��ك��ب��ات وح����رق ال��ك��ت��ب واالآالت 

املو�سيقية«.
اأما الفنان الت�سكيلي الليبي على العباين، فكتب على 
�سفحته على في�سبوك، قائل “اإن دار الفنون فتحت 
ال  منتدى  اإىل  لتتحول  واملثقفني،  للفنانني  اأبوابها 
ل���ه يف م��دي��ن��ة غ���اب���ت فيها  ن��ظ��ري 
اليوم  لياأتي  وامللتقيات  املنتديات 
م��ن ال ي��ط��ي��ق روؤي����ة اجل��م��ال الأنه 
وعداء  قبح  من  بداخله  ما  ي�ستفز 
لكل ما هو جميل ليرتب�س باأ�سمى 
احلرية  قي�����م  م��ن  احلي���اة  يف  م��ا 

والفرح«.
واأ�ساف العباين “اأن بلدنا للأ�سف 
اأن يحقق  �ساأنه  ك��ل م��ا م��ن  ف��ق��دت 
احلرية واأن يبث االأمل والطماأنينة 

يف النفو�س”..
ملتقى  الفنون  دار  اأن  اإىل  م�سريا   
واملثقفني  واالأدب�������اء  ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ني 
وواجهة البلد احل�سارية، واأيقونة 

منها نطل على م�سارف االأحلم.
من جانبها، قالت الفنانة الت�سكيلية 

الليبية �سعاد االأبا:
املوؤمل  فمن  ال��ف��ن��ون  دار  “اأنقذوا   
م، والتي  اأين �سمعت اأن الدار �ستهدَّ
هي َمعلمٌة فنية واأدبية وثقافية يف 

عا�سمتنا احلبيبة طرابل�س«.

العام  ال���ب���لد  ���س��م��ال  يف  االأوىل 
اإىل  ي��ن��ت�����س��ر  اأن  ق���ب���ل   2012
و�سطها واأي�سا اىل بوركينا فا�سو 

والنيجر املجاورتني.
وت������دخ������ل������ت ف�����رن�����������س�����ا ال������ق������وة 
اال���س��ت��ع��م��اري��ة ال�����س��اب��ق��ة يف مايل 

اجلهاديني،  لدحر   2013 العام 
 5،100 ن��ح��و  االآن  تن�سر  وه���ي 

جندي يف منطقة ال�ساحل.
وت��ع��د منطقة و���س��ط م��ايل حيث 
بونتي  يف  اجلوية  ال�سربة  وقعت 

مركز النزاع الدامي.
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عربي ودويل
ال�سرطة التون�سية تطلق الغاز لتفريق حمتجني 

  •• تون�س-رويرتز

قال �سهود اإن ال�سرطة التون�سية اأطلقت الثلثاء الغاز امل�سيل للدموع لتفريق حمتجني حاولوا دخول مقر حكومي 
يف تطاوين بجنوب البلد للمطالبة باإقالة الوايل واحتجاجا على عدم التزام احلكومة مب�ساريع تنموية وتوفري 
2017 لتوفري وظائف يف �سركات النفط وم�ساريع  فر�س عمل. ويطالب املحتجون احلكومة بتنفيذ اتفاق عام 
البنية التحتية للحد من البطالة التي ت�سل االآن اإىل 30 باملئة يف املنطقة، وهي واحدة من اأعلى املعدالت يف تون�س. 
وحاول ال�سبان الغا�سبون الدخول اإىل مقر الوالية للعت�سام هناك لكن قوات ال�سرطة املوجودة يف املكان اأطلقت 
وتزيد  باجلحارة.  ال�سرطة  ر�سقوا  املحتجني  اإن  �سهود  وقال  املدينة.  �سوارع  يف  والحقتهم  لتفريقهم  الغاز  قنابل 
االحتجاجات ال�سغط على احلكومة التي تعاين من اأزمة اقت�سادية غري م�سبوقة واأزمة �سيا�سية حادة ب�سبب �سراع 
حول النفوذ بني رئي�س الوزراء ه�سام امل�سي�سي ورئي�س اجلمهورية قي�س �سعيد. وخلل �سهري يناير كانون الثاين 
و�سهدت  والتنمية.  والتوظيف  باإقالة احلكومة  للمطالبة  البلد  االحتجاجات  ، هزت موجة من  �سباط  وفرباير 

االحتجاجات الليلية ا�ستباكات اعتقلت خللها ال�سرطة نحو 1600 �سخ�س.

 314 م��ن  م��ا يقرب  اأودى بحياة  ال��ذي  ك��ورون��ا 
األف �سخ�س يف الربازيل، فاإّن التغيريات الوزارية 
االإعلم  املراقبني. وقالت وزارة  االأخرى فاجاأت 
يف بيان اإّن بول�سونارو عنّي الدبلوما�سي كارلو�س 
فرانكا وزيراً للخارجية، واجلرنال لوي�س اإدواردو 
رامو�س كبرياً ملوّظفي الرئا�سة، وهو من�سب يقع 
يف الربازيل يف منزلة و�سط بني منزلتي رئي�س 
ي�سغله اجلرنال  وك��ان  ال��دي��وان  ورئي�س  ال���وزراء 
وال���رت ���س��وزا ب��راغ��ا نيتو ال���ذي اأ���س��ب��ح مبوجب 

التعديل اجلديد وزيراً للدفاع.
قائد  عنّي  اجلمهورية  رئي�س  اأّن  البيان  واأ�ساف 
خلفاً  للعدل  وزي���راً  توري�س  اأن��در���س��ون  ال�سرطة 

•• برازيليا-اأ ف ب

بول�سونارو  ج��اي��ري  ال��ربازي��ل��ي  الرئي�س  اأج���رى 
حكومته،  يف  وزراء  ���س��ت��ة  ط���ال  وزاري������اً  ت��ع��دي��ًل 
اأبرزهم وزراء اخلارجية والعدل والدفاع، بح�سب 
ما اأعلنت احلكومة، يف خطوة جلاأ اإليها الرئي�س 
�سعبيته كثرياً  نال من  بعدما  املتطّرف  اليميني 

تفاقم الو�سع الوبائي يف البلد.
اأروجو  اإرن�ستو  اخلارجية  وزي��ر  رحيل  ك��ان  واإذا 
قبل  م��ن  حتميله  ب�سبب  متوّقعاً  احلكومة  م��ن 
بها  منيت  ال��ت��ي  االإخ��ف��اق��ات  م�سوؤولية  كثريين 
مل��ك��اف��ح��ة فريو�س  احل��ك��وم��ي��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

الأن�����دري م��ي��ن��دون��ك��ا ال���ذي اأ���س��ب��ح امل���ّدع���ي العام 
فلفيا  ال�سناتورة  عنّي  حني  يف  للبلد،  اجلديد 
اأمينة عامة للحكومة، لريتفع بذلك عدد  اأرودا 
ال��ن�����س��اء يف احل��ك��وم��ة اإىل ث���لث م��ن اأ���س��ل 22 

ع�سواً.
اأ�سبوعني  وياأتي هذا التعديل الوزاري املهّم بعد 
اإدواردو  اجل��رنال  ال�سحة  وزير  اإقالة  فقط على 
الطبيب مار�سيلو كريوغا خلفاً  بازويلو وتعيني 

له.
وكريوغا هو رابع وزير لل�سّحة يف الربازيل منذ 
بداأت جائحة كوفيد-19 باالنت�سار يف هذا البلد 

قبل عام.

 تعديل وزاري يف الربازيل يطال �ستة وزراء 

•• عوا�صم-وكاالت

امل�ساجد  اأئ���م���ة  ي��دع��ي��ه  م���ا  ع��ك�����س 
الرتكي  ال��رئ��ي�����س  م���ن  امل���ق���رب���ني 
اأردوغ�����ان، ف���اإن �سبب  رج��ب طيب 
االقت�سادية،  االأت��������راك  م���ع���ان���اة 
الأنقرة،  اخل���ط���اأ  ال�����س��ي��ا���س��ات  ه���ي 
ه��ذا ما  االإل��ه��ي.  ولي�س االمتحان 
ال�سيا�سي  ال��ك��ات��ب  اإل��ي��ه  يخل�س 
الرتكية  ال�����س��وؤون  يف  املتخ�س�س 
“ذا  �سحيفة  يف  ليبي�سكا  داي��ف��د 

نا�سونال” االإماراتية.
يف املوؤمتر الوطني للحزب احلاكم 
اأخ����رياً،  اأن��ق��رة  ا�ست�سافته  ال���ذي 
قال اأردوغ��ان اأم��ام مندوبي حزبه 
اإنه يريد من مواطنيه اال�ستثمار 
االأجنبية  وال��ع��م��لت  ال���ذه���ب  يف 
الإفادة  منازلهم  يف  خزنوها  التي 

االقت�ساد.
وق���ب���ل ذل����ك ب����اأي����ام ق��ل��ي��ل��ة، اأق����ال 
للبنك  ح���اك���م  ث���ال���ث  اأردوغ�����������ان 
�سهراً.   20 يف  ال��رتك��ي  امل���رك���زي 
و�سدم طرد اإقبال الذي رفع اأ�سعار 
الت�سخم  ج���م���اح  ل��ك��ب��ح  ال���ف���ائ���دة 
املرتفع، املحللني وامل�ستثمرين مبا 

اأنه جنح يف اإعادة بناء الثقة.

انتحار اقت�ضادي؟
ب�سهاب  اإق��ب��ال  اأردوغ�����ان  ا�ستبدل 
كاوجي اأوغلو، وهو نائب وم�سريف 
من  مقرب  �سيا�سي  وك��ات��ب  �سابق 
لكاوجي  اإن  وي���ق���ال  احل���ك���وم���ة. 
امل�ستقيمة  غ���ري  ال��ن��ظ��رة  اأوغ���ل���و 
اأردوغ�����ان  ب��ه��ا  ي���رى  ال��ت��ي  نف�سها 
واأ�سعار  ال��ت�����س��خ��م  ب���ني  ال��ع��لق��ة 

الفائدة.
22 مار�س  االأ���س��واق يف  وافتتحت 
اللرية  ب��خ�����س��ارة  اجل����اري  )اأذار( 
الرتكية %15 من قيمتها مقابل 
االأ�سهم  ���س��وق  وحم����ت  ال�������دوالر. 

هذا  مكا�سبها  االأ�سا�سية  الرتكية 
على  اأداء،  اأ����س���واأ  و���س��ج��ل��ت  ال���ع���ام 
 2008 اأزم���ة  م��دى ي��وم��ني منذ 

املالية.
اإيكونومي�ست  جم��ل��ة  وو����س���ف���ت 
ت�ساءل  بينما  بكارثة،  اإقبال  اإقالة 
االق����ت���������س����ادي ال�����رتك�����ي ال����ب����ارز 
اأق�����دم  اإذا  ����س���ومن���ي���ز   م�����س��ط��ف��ى 

اأردوغان، على انتحار اقت�سادي. 

البديل اأمام الأتراك
وذكر ليبي�سكا اأنه منذ اأن ع�سفت 
اأوا�سط  يف  ن��ق��دي��ة  اأزم�����ة  ب��رتك��ي��ا 
الرتكية  ال��ل��رية  ف��ق��دت   ،2018
ن�����س��ف ق��ي��م��ت��ه��ا م��ق��اب��ل ال�����دوالر، 
واأ����س���ب���ح االأت��������راك م����رتددي����ن يف 

م�ساهدة مدخراتهم تتبخر.
اال�ستثمارات  اإج����م����ايل  ي�������س���اوي 
الرتكية يف الذهب حوايل 40% 
وفقاً  االإجمايل  املحلي  الناجت  من 
املدخرات  اأن  ح��ني  يف  لبلومبريغ 

بالدوالر واليورو كبرية اأي�ساً.
امل�سفرة  ال��ع��م��لت  ���س��وق  وب�����رزت 
ب��دي��ًل اآخ����ر اأم����ام االأت������راك، لكن 
هذه ال�سوق تبقى غري منظمة يف 
تركيا مع غياب قوانني �سريبية اأو 
واأثار  للتجار.  ترخي�س  متطلبات 
ذلك، بعد انخفا�س اللرية وارتفاع 
يف  اأ���س��ع��اف  خم�سة  بتكوين  قيمة 
االأتراك  اهتمام  االأخ��رية،  االأ�سهر 

ب�سكل حاد.
متو�سط  ب��ل��غ   ،2021 ب��داي��ة  يف 
امل�سفرتني  ال���ع���م���ل���ت���ني  ق���ي���م���ة 
االأ�سا�سيتني يف تركيا، باريبو، وبي 
ت���ي ���س��ي ت�����ورك، اأك����ر م���ن مليار 

دوالر يف التداول اليومي.
امل�ستقبل واحلرية

عاطلون عن العمل.
ومع املوجة الثالثة من اجلائحة، 
اليومية  االإ������س�����اب�����ات  ت��ت��خ��ط��ى 
رقم  يف  األ�����ف�����اً   30 ب���ال���ف���ريو����س 
تركيا  �سهدته  ال��ذي  ذل��ك  ي�ساوي 
يف ذروة املوجة الثانية يف دي�سمرب 
يعني  م��ا  املا�سي،  االأول(  )ك��ان��ون 
على االأرجح املزيد من االإغلقات 
دون  االأ�سابيع  من  واملزيد  العامة 
م����وارد ل��ل��ع��دي��د م��ن االأت�����راك مع 
قيمة  وانخفا�س  الت�سخم  ارتفاع 

اللرية.

ديانت تطالب
 بطاعة اأردوغان

انتقد م��راق��ب��ون ك��ر دع���وة حزب 
ال���ع���دال���ة وال���ت���ن���م���ي���ة امل����ئ����ات من 
داخلي  م��وؤمت��ر  حل�سور  اأع�سائه 
امتنع ق�سم كبري منهم عن  حيث 

و�سع الكمامات.
�سعى  ����س���ع���ب���ي���ت���ه،  خ���������س����ارة  وم������ع 
احل��������زب حل�������س���د ق����اع����دت����ه عرب 
املحافظة،  اأف���ك���اره  ع��ل��ى  االإ����س���اءة 
يف�سر  االإ���س��لم��ي��ة.  نيته  وح�����س��ن 
اأردوغان  ق��رار  كثريين  عند  ذل��ك 
االأخري ب�سحب تركيا من معاهدة 
ا���س��ط��ن��ب��ول مل��ك��اف��ح��ة ال��ع��ن��ف �سد 

الن�ساء.
ويرى االإ�سلميون اأن هذه املعاهدة 
اإىل  التقليدية  نظرتهم  تتحدى 
العائلة. لقد ا�ستخدمت احلكومة 
مديرية ال�سوؤون الدينية يف تركيا 
ديانيت، لت�سجيع احلرمان. تكتب 
دي��ان��ي��ت خ��ط��ب اجل��م��ع��ة حلوايل 
82 األف م�سجد، حيث كررت هذه 
بالفقر  االإ����س���ادة  اأخ�����رياً  اخل��ط��ب 

واأهمية الطاعة لل�سلطة.

يف فرباير)�سباط( املا�سي، �سنفت 
�سركة االأبحاث االأملانية �ستاتي�ستا 
تركيا يف املرتبة الرابعة عاملياً على 
امل�سفرة،  العملت  ملكية  م�ستوى 

مبا ي�ساوي %16 من ال�سكان.
عاماً   30 ت����رك����ي،  ����س���اب  وق������ال 
اإنها  امل�سفرة،  العملة  يف  ي�ستثمر 
الرتكي،  ل��ل�����س��ب��اب  اأم���ري���ن  مت��ث��ل 
امل�ستقبل واحلرية. و�سرعت اإقالة 
اإق���ب���ال ه���ذا االجت�����اه. ف��ف��ي اليوم 
ال��ت��ايل، ارت��ف��ع ال��ب��ح��ث ع��ن كلمة 
باأربعة  االإن���رتن���ت  ع��ل��ى  ب��ت��ك��وي��ن 

اأ�سعاف يف تركيا.
�سهدت اأ�سواق العملت امل�سفرة يف 
البلد رقماً قيا�سياً بلغ 6 مليارات 
مدى  ع��ل��ى  ال����ت����داوالت  يف  دوالر 

م�ساعدات ر�سمية غري منا�سبة.

امل�ضتقبل قامت
ال ت�����زال ت��رك��ي��ا ب��ع��ي��دة ن���وع���اً ما 
ع����ن م�������س���اه���د ال����زب����ائ����ن ال���ذي���ن 
يت�سارعون على االأ�سا�سيات داخل 
البقالة كما يف لبنان. لكن  حمال 
هذه امل�ساهد قد ت�سبح ج��زءاً من 
الكاتب.  ح�����س��ب  ت��رك��ي��ا  م�ستقبل 
يعي�سون  االأت�����راك  م��ن   20% ف��� 
حت����ت خ����ط ال���ف���ق���ر. وح�������وايل 7 
م��ن اأ���س��ل 10 اأت���راك حت��ت عبء 
دي����ون ث��ق��ي��ل��ة، وواح�����د م���ن اأ�سل 
ثلثة يواجهون �سعوبة يف تاأمني 
املاأكل اأو التدفئة. وهنالك حوايل 
ع���ام���اً،  ال���ث���لث���ني  حت����ت   40%

ت�سجيلت  وق���ف���زت  ���س��اع��ة،   24
بور�سة  يف  االأت���راك  امل�ستخدمني 
الربيطانية  امل�����س��ف��رة  ال��ع��م��لت 
حوايل  اأو”  اآي  اأك�����س.  اإي  “�سي 

.800%
البنك  يبداأ  اأن  املرجح  غري  وم��ن 
الف�ساء  تنظيم  ال��رتك��ي  امل��رك��زي 
على  منكب  اأن��ه  مبا  قريباً  امل�سفر 

تهدئة توتر االأ�سواق.
امل��ب��ك��ر ج����داً ح�����س��ب الكاتب  وم���ن 
الرتكي  االه���ت���م���ام  ق������درة  ت���وق���ع 
التاأثري  ع��ل��ى  امل�����س��ف��رة  ب��ال��ع��م��لت 
يكون  اأن  لكن ميكن  االأ���س��واق،  يف 
بقيت  اإذا  ج����ذاب����اً  ب����دي����ًل  ذل�����ك 
الياأ�س  وت��ع��م��ق  ���س��ع��ي��ف��ة  ال���ل���رية 

االقت�سادي.

انتحار... بني   100
املو�ضيقيني فقط

�ساب  اأق������دم  امل���ا����س���ي،  ال�����س��ه��ر  يف 
وزوجته با�سطنبول على االنتحار 
البالغ  ط��ف��ل��ه��م��ا  ت����رك����ا  ب���ع���دم���ا 
م����ن ال���ع���م���ر ع����ام����اً واح��������داً لدى 

جريانهما.
���س��ل��ط ذل����ك ال�������س���وء ع��ل��ى زي����ادة 
ال��ذي��ن يتخذون  االأت�����راك  اأع�����داد 
ال�سعوبات  ب�سبب  قا�سية  خطوات 

املالية التي يواجهونها.
احتاد  اأعلن  املا�سي،  االأ�سبوع  ويف 
اأن  االأتراك  والفنانني  املو�سيقيني 
اأكر من 100 مو�سيقي انتحروا 
منذ بداية اجلائحة بعدما فقدوا 
على  اإال  يح�سلوا  ومل  وظائفهم، 

•• بيمبا-اأ ف ب

عن  يبحثون  النازحني  اآالف  زال  ما 
اأقربائهم وعن ماأوى لهم حول باملا، 
وف���ق م�����س��ادر اإغ���اث���ي���ة، ب��ع��د اإع���لن 
املدينة  على  �سيطرته  داع�س  تنظيم 

يف �سمال موزمبيق.
لتنظيم  م���وال���ون  م��ت��ط��رف��ون  وك����ان 
االأرب��ع��اء مدينة  ق��د هاجموا  داع�����س 
مدنيني  ب��ني  الع�سرات  وقتلوا  ب��امل��ا، 
اأن  و����س���رط���ي���ني وع�������س���ك���ري���ني ق���ب���ل 
على  ال�سبت  اجلمعة  ليل  ي�سيطروا 
األف   75 �سكانها  البالغ عدد  املدينة 

ن�سمة.
ومّذاك يتدّفق الناجون على مدينتي 
مويدا وعلى بيمبا، عا�سمة مقاطعة 

كابو ديلغادو.
على  االأ�����س����خ����ا�����س  اآالف  وجّت����م����ع 
من�ساأة  اإىل  البع�س  وتوّجه  ال�ساحل 
ال�ستخراج الغاز تابعة ل�سركة توتال 
اأفونغي  ج��زي��رة  �سبه  يف  الفرن�سية 
ال�سخم  ف��امل�����س��روع  ل��ل��م��اأوى.  ط��ل��ب��ا 
يقع على  ال��دوالرات  بقيمة مليارات 
م�سافة نحو ع�سرة كيلومرتات فقط 

من املدينة.
ون��ق��ل��ت ���س��رك��ة ت��وت��ال ن��ح��و 1400 
من�ساأة  يف  ع���م���ال  ب��ي��ن��ه��م  ���س��خ�����س 

قليل  العدد  “هذا  اإن  هويتها  ك�سف 
جدا مقارنة باآالف تفيد تقارير اأنهم 
عالقون يف باملا. نحن قلقون القت�سار 
القليل«.  العدد  ه��ذا  على  الوا�سلني 
بر�س  فران�س  لوكالة  حت��ّدث��ت  وه��ي 
عن تقارير تفيد بتجّمع نحو خم�سة 
�سبه  م��ن��ارة يف  ن���اج يف حم��ي��ط  اآالف 

ي��ك��ون العدد  اأن  اجل��زي��رة، م��رّج��ح��ة 
االإجمايل للناجني اأكرب.

نّظمت  اأن����ه����ا  “توتال”  واأع����ل����ن����ت 
وّفرت  طارئة”  “م�ساعدة  عمليات 
الغذاء واملياه للوافدين  من خللها 

اإىل من�ساأتها.
اإغاثة ورجال  يف بيمبا، انتظر عمال 
دين يف حميط امليناء و�سول ناجني، 
فيما قّدم اآخرون امل�ساعدة للع�سرات 

ممن �سبقوهم.
فون�سيكا  ك���وي���ري���وي  االأب  وق������ال 
من  “كرا  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة 
بينهم كانوا يختبئون منذ اأكر من 
م�سابون،  بع�سهم   ... اأي����ام.  اأرب��ع��ة 

وغالبيتهم جائعون«.
38 عاما  البالغ  اأن��دا ح�سن  و���س��ّرح 
واملقيم يف بيمبا لوكالة فران�س بر�س 
“هناك عائلت عدة تبحث عن اأقارب 

لها، ال اأعلم حتديدا جن�سياتها«.
ومن دون موارد، فر املئات �سريا على 
كيلومرتات  ع���دة  وع�����ربوا  االأق������دام 
اأو  تنزانيا  م��ع  احل���دود  نحو  �سماال 
ن��ح��و خم��ي��م��ات ل��ل��م��ه��ّج��ري��ن، وفق 

�سهود.
وق��ال��ت م��ن��ظ��م��ات غ��ري ح��ك��وم��ي��ة اأن 
ومن  م��ن��ه��ك��ون  بينهم  م��ن  ك��ث��ريي��ن 

دون طعام واأقدامهم منتفخة.

ا�ستخراج الغاز وموظفون حكوميون 
اإىل بيمبا االأحد، لكن مّذاك تتعّر�س 
ب���ع���دم تقدمي  ال�����س��رك��ة الّت���ه���ام���ات 

امل�ساعدة لل�سكان.
االأي����ام االأخ����رية، و���س��ل ع�سرات  ويف 
الناجني اإىل ميناء بيمبا الواقع على 
كلم جنوبا،   300 اأك��ر من  م�سافة 

على منت قوارب وزوارق �سغرية.
لكن يف حني كانت املنظمات االإن�سانية 
ت���ت���وّق���ع و����س���ول اأع�������داد ك���ب���رية من 
ديلغادو،  كابو  عا�سمة  اإىل  الناجني 
وفق  امليناء،  على  ح��ذر  ه��دوء  يخّيم 

م�سّور وكالة فران�س بر�س.
وق���ال���ت ع��ام��ل��ة اإغ���اث���ة ط��ل��ب��ت عدم 

ف���ت���اوى تن�سح  دي��ان��ي��ت  اأ����س���درت 
ال����ن����ا�����س ب����االم����ت����ن����اع ع�����ن ����س���راء 
والذهاب  �سرورية  غري  حاجيات 
وقت  يف  ال���زراع���ي���ة  االأ�����س����واق  اإىل 

متاأخر بعد الظهر لتوفري املال.
وذكرت خطبة اأخرى اأن “الفقراء 
وقال كبري اأئمة  هم االأقرب هلل”. 
م�سجد اآيا �سوفيا االأ�سبوع املا�سي 
امل���وؤم���ن���ني  ���س��ي��م��ت��ح��ن  “اهلل  اإن 
تدهور  م����ع  واجل���������وع،  ب����اخل����وف 
ح��ي��ات��ه��م ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م، ل��ك��ن اهلل 

�سيكافئ ال�سابرين يف النهاية«.

زلة ل�ضان اأردوغان
يتحدث  ل���ي���ب���ي�������س���ك���ا،  وح���������س����ب 
اأردوغ��ان بنربة خمتلفة قائًل، اإن 
اال���س��ط��راب��ات االأخ����رية ال تعك�س 
م�سرياً  ال��رتك��ي،  االقت�ساد  اأ�س�س 
اجلديدة،  االأع��م��ال  اآالف  اأن  اإىل 
والبنية التحتية ال�سلبة هي اأ�سباب 

ازدهار االقت�ساد م�ستقبًل.
ولكن يف نهاية خطابه يف املوؤمتر، 
حت������دث اأردوغ�������������ان ب�������س���ك���ل غري 
حكومته،  اإخ��ف��اق��ات  ع��ن  مق�سود 
بو�سوح  اجلائحة  “ك�سفت  فقال: 
اأن الدول القوية لي�ست تلك التي 
متلك الكثري من االأموال بل التي 
يف  ملواطنيها  خدمة  اأف�سل  تقدم 

اأوقات احلاجة«.
اأوق��ات احلاجة املا�سة، تتخل�س  يف 
ال�سمانات،  من  اأردوغ���ان  حكومة 
املركزي  ال��ب��ن��ك  يف  ال��ث��ب��ات  وه���ي 
وقيود كورونا، ومعاهدة ا�سطنبول، 
ثم تطلب من املواطنني اليائ�سني 
ب�سكل متزايد اأن يقبلوا م�سريهم 

طائعني.
م�سرياً  م��ق��ال��ه  ل��ي��ب��ي�����س��ك��ا  وخ���ت���م 
تركيا  اأن  ال��وا���س��ح  “من  اأن���ه  اإىل 
لي�ست قوية بعد مبقدار ما يعتقد 

قائدها«.

انتحار اأردوغان االقت�سادي يرفع عدد املنتحرين يف تركيا

اأردوغان ذئب جديد ... يف ثوب حمل
والع�سكرية لتمزيق اخلرائط والوثائق غري االأخلقية«.

اإىل  ولرتكيا م�ساكل مع قرب�س، ع�سو االحت��اد االأوروب��ي، التي ال تنتمي 
الناتو. ال تزال تركيا التي غزت اجلزيرة يف 1974، الدولة الوحيدة التي 
تعرتف ب�سمال قرب�س الذي حتتله، دولة. وتريد جمهورية قرب�س، ذات 
اأجنبية،  طاقة  �سركات  مع  �سفقات  اإب��رام  اليونانية،  القرب�سية  الغالبية 
املياه  يف  اقت�سادية  اجلزيرة، حقوقاً  �سمال  التي حتتل  تركيا،  تريد  بينما 

التي تعتربها قرب�س ملكاً لها.
وبينما ب�سط “ال�سلطان اجلديد” نفوذه يف �سوريا، وليبيا، والقوقاز، فاإنه 
يو�سع نفوذه داخل البحر االأبي�س املتو�سط. وبالن�سبة الأوروبا امل�ساملة، فاإن 

هذا البحر ال يوجد اإال عندما يتعّلق االأمر باملهاجرين.

ا�ضرتاتيجية ت�ضّلل
�سبكات  ع��رب  حقيقية”  ت�سلل  “ا�سرتاتيجية  اأردوغ����ان  يدير  اوروب���ا،  ويف 
�سورة  لتح�سني  االأت���راك،  املهاجرين  لتجنيد  الرتكية  ال�سفارات  تديرها 

النظام الرتكي يف ال�ستات، والدفاع عن �سورة اأردوغان باأي ثمن، 
واأخرياً بالطبع، ن�سر روؤية اإ�سلمية للإ�سلم. ما يفعله النظام الرتكي هو 

ا�ستخدام ال�ستات مثل “ح�سان طروادة«.
ومثلما ت�سيطر تركيا على 400 م�سجد يف فرن�سا، �سغل اأحمد اأوغرا�س، 
اأردوغ��ان، ملدة عامني من�سب رئي�س املجل�س الفرن�سي للديانة  املقرب من 

االإ�سلمية.

اإ�سلمية  قوة عظمى  روؤي��ة  “�سادات”،  املرتزقة  وكالة  وموؤ�ّس�س  اأردوغ��ان 
عن  للمدافعني  االإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  ا�سم  عليه  اأطلق  موحدة. 
وعا�سمتها  دول��ة   61 وي�سم  واآ�سيا  اإفريقيا  احت��اد  اأي  اأ�سريكا،  العدالة 

ا�سطنبول وحتت رعاية “اأردوغان�ستان«.
ومن الوا�سح اأن تركيا تريد اأن تكون اإمرباطورية عثمانية جديدة عظيمة، 
والوحيدة القادرة على قيادة العامل االإ�سلمي. ويبدو اأن حتويل اآيا �سوفيا 
اإىل م�سجد كان مق�سوداً به اأن يكون نقطة فا�سلة يف التاريخ االإ�سلمي، 
الغرب  ملواجهة  االإ�سلمية  ال��دول  من  قوية  رابطة  بتاأ�سي�س  يب�سر  ال��ذي 

حتت القيادة الرتكية.

الوطن الأزرق
اأما “الوطن االأزرق” فهو املفهوم اجليو�سيا�سي الذي مييز اأجندة اأردوغان 
التي  احلربية”،  وال�سفن  التدريبات  “دبلوما�سية  اإن  املقبلة.  ال�سنوات  يف 
اإىل  تركيا  “عودة  اإىل  ت�سعى  غوردنيز،  جيم  القومي  االأدم���ريال  ت�سورها 
بهدف  املتو�سط”،  االأبي�س  البحر  االأنا�سول و�سرق  البحر، واالحت��اد بني 
وا�سح، ال�سيطرة على البحر، وال�سيطرة على موارد الطاقة وفر�س نفوذها 

هناك.
ا�ستغلل  حق  على  وقرب�س،  اليونان  مع  ت�سادمي  م�سار  يف  اأنقرة  تدخل 

احتياطات النفط والغاز يف �سرق البحر املتو�سط.
وقال اأردوغان: “�سيفهمون اأن تركيا لديها القوة ال�سيا�سية واالقت�سادية 

•• وا�صنطن-وكاالت

اعترب الكاتب االيطايل جوليو اأردوغان ذئب جديد ... يف ثوب حمل ميوتي 
اأن الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغ��ان يريد اأن يكون الذئب االإ�سلمي 
وحتويل  العامل  على  للهيمنة  الكربى  بخّطته  احلمل،  ث��وب  يف  اجل��دي��د، 

تركيا اإىل قوة اإ�سلمية عظمى جديدة حتت م�سمى “اأردوغان�ستان«.
وكتب ميوتي، يف تقرير مف�سل ملعهد “غيت�ستون” اأن اأردوغ��ان، بتحويله 
العلماين، وطرح نف�سه  اأتاتورك  ذراع  اإىل م�سجد، لوى  اآيا �سوفيا  كني�سة 

الزعيم اجلديد للإ�سلم العاملي.
اخلميني  اأن  ويبدو  اخلميني.  مثل  بطًل  الظهور  الرتكي  الرئي�س  حاول 
واأردوغ��ان التزما بالق�ساء على العلمانية والعلقات مع الثقافة الغربية 
يف بلديهما، وقيادة معركة �سد ال�سعودية لل�سيطرة على العامل االإ�سلمي 

واإعادة اأ�سلمة جمتمعيهما.

خطة الهيمنة
واأوروب���ا،  والبلقان،  اأفريقيا،  يف  للهيمنة،  ال��ك��ربى  خّطته  اأردوغ����ان  بلور 
احلكومات،  على  لل�سغط  �سيا�سية  اأداة  الرتكية  اجلالية   ي�ستخدم  حيث 
والقوقاز، الإن�ساء ممر تركي اإ�سلمي بني اأذربيجان وتركيا ودول اإ�سلمية 
اأخرى، والهند وك�سمري، وليبيا، و�سوريا حيث ا�ستخدم املرتزقة يف احلرب 

االأهلية.
ويبدو اأن اأردوغان يقود �سراع ح�سارات برئا�سته. اأما اأوروبا فتقابل اأفعاله 

باالأقوال.
اأح���د م�ست�ساري  ت��ان��ري��ف��ريدي،  ع��دن��ان  املتقاعد  ال��رتك��ي  و���س��اغ اجل���رنال 

من   66% على  اأردوغ����ان  ح�سل   ،  2014 يف  الرئا�سية  االنتخابات  ويف 
وهذه  ت��رك��ي��ا.  يف  فقط   51.79% مقابل  فرن�سا،  يف  االأت����راك  اأ���س��وات 

اجلهود، ُت�سكل م�سروع الفتح الكبري الأردوغان االإ�سلمي.

معاهدة ا�ضطنبول واملناهج التعليمية
ان�سحب اأردوغان اأخرياً من معاهدة ا�سطنبول الدولية ملكافحة العنف �سد 
املراأة. وبهذا القرار، يبدو اأن الرئي�س عازم على زيادة �سيا�سة االإفلت من 

العقاب على جرائم قتل الن�ساء و “جرائم ال�سرف” ال�سائعة يف تركيا.
ويف عهد اأردوغان، ا�ستخدمت الكتب املدر�سية �سلحاً يف حماوالته الأ�سلمة 
املجتمع الرتكي والعودة اإىل حقبة املا�سي والهيمنة الرتكية، باالإ�سارة اإىل 

اليهود وامل�سيحيني على اأنهم “الكفار«.
على  الرتكيز  مع  �سيا�سية”،  “ق�سية  ب�  االإ�سلم  يو�سف  الكتب،  هذه  ويف 
اأو  ال��رتك��ي  و”النموذج  العامل”  على  ال��رتك��ي��ة  “الهيمنة  مثل  مفاهيم 

العثماين للنظام العاملي«.
وح�سب املنهج، ميتد “احلو�س الرتكي” من البحر االأدرياتيكي اإىل اآ�سيا 
مع  تعاطفاً  ويظهر  الأمريكا،  معادياً  موقفاً  املنهج  هذا  ويتبنى  الو�سطى. 

دوافع داع�س والقاعدة.
واالحتياجات  الهوية  ت���زال  وال  ل��لأرم��ن،  معادية  م��واق��ف  تركيا  وتتخذ 
جانب  اإىل  كبري،  ح��د  اإىل  للإهمال  تتعر�س  الكردية  للأقلية  الثقافية 

جتاهل مذابح 1955 �سد اجلالية اليونانية يف ا�سطنبول.
وختم الكاتب قائًل: “على اأوروبا والواليات املتحدة وحلف �سمال االأطل�سي 
والعامل احلر ال�سعور بالقلق، اإذ يبدو اأن اأردوغان يهدف اإىل اأن يكون الذئب 

االإ�سلمي اجلديد يف ثوب احلمل«.

االآالف من نازحي باملا بال ماأوى �سمال موزمبيق البولندية فروني�سكا مبعوثة جديدة لالأمم املتحدة يف لبنان 
•• نيويورك-اأ ف ب

للأمم  ال��ع��ام  االأم���ني  اأّن  دبلوما�سية  م�سادر  اأف���ادت 
اأنطونيو غوتريي�س اختار �سفرية بولندا يف  املّتحدة 
املنظمة الدولية ُيواّنا فروني�سكا “63 عاماً” لتويّل 
لبنان  يف  امل��ت��ح��دة  ل���لأمم  ��ة  اخل��ا���سّ املن�ّسقة  من�سب 

خلفاً لل�سلوفاكي يان كوبيت�س.
ل��وك��ال��ة فران�س  دب��ل��وم��ا���س��ي  وق����ال 
بر�س طالباً عدم الك�سف عن هويته 
االأمن  “اأبلغ جمل�س  اإّن غوتريي�س 
فروني�سكا  ُيواّنا  تعيني  على  بعزمه 
امل��ّت��ح��دة يف  ل���لأمم  ��ة  من�ّسقة خ��ا���سّ
ل��ب��ن��ان، وجمل�س االأم���ن واف���ق على 

هذا اخليار«.
لفران�س  اآخرون  دبلوما�سيون  واأّكد 
م�سريين  امل���ع���ل���وم���ة،  ه�����ذه  ب���ر����س 
مل  االأم����ن  جمل�س  اأع�����س��اء  اأّن  اإىل 
وقد  التعيني  ه���ذا  ع��ل��ى  ي��ع��رت���س��وا 
اأعطوا االأمني العام موافقتهم عليه 

يف نهاية االأ�سبوع املا�سي.
واأ�ساف الدبلوما�سيون اأّن االإعلن ر�سمياً عن تعيني 
�سيتّم  اجلديد  من�سبها  يف  البولندية  الدبلوما�سية 

قريباً.
 1958 اآذار-م����ار�����س   30 امل���ول���ودة يف  وف��رون��ي�����س��ك��ا 

�ستخلف بهذا التعيني ال�سلوفاكي يان كوبيت�س الذي 
توىّل موؤخراً مهامه اجلديدة مبعوثاً للأمم املّتحدة 
بطلقة  تتكّلم  البولندية  والدبلوما�سية  ليبيا.  اإىل 
كّل  يف  در�ست  وق��د  واالإنكليزية  والفرن�سية  العربية 

من اجلزائر وم�سر وفرن�سا.
عديدة  منا�سب  يف  تقّلبت  املهنّية،  م�سريتها  وخلل 
كّل  يف  ل��ب��لده��ا  ���س��ف��رية  ك��ان��ت  اإذ 
 ”2003-1999“ م�����س��ر  م���ن 
م�سوؤولة  ك����ان����ت  ح���ي���ث  وامل�����غ�����رب 
وال�سنغال  م��وري��ت��ان��ي��ا  ع���ن  اأي�����س��اً 
كانت  ك��م��ا   .”2010-2005“
�سفرية للحّتاد االأوروبي يف االأردن 

“2011 اإىل 2015«.
فروني�سكا  انتقلت   2017 وم��ن��ذ 
من�سب  �سغلت  حيث  نيويورك  اإىل 
االأمم  يف  لبولندا  الدائمة  املندوبة 

املّتحدة.
كّلفتها  املهّمة  توّليها هذه   وخلل 
املتحدة  ل����لأمم  ال��ع��ام��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
دولية  حكومية  مفاو�سات  اإط��لق  ب��اإع��ادة  خ�سو�ساً 
الإ�سلح جمل�س االأمن الدويل بهدف تو�سيعه لي�سمل 
اأف�سل.  ب�سكل  ال��ي��وم  ع��امل  ميّثل  مب��ا  ج���دداً  اأع�ساء 
و�ساركت ال�سفرية البولندية هذه املهّمة مع نظريتها 

القطرية علياء بنت اأحمد بن �سيف اآل ثاين.
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عربي ودويل
طموحات وهروب وخيانات:

االإع�سار ال�سيا�سي الذي يهز اإ�سبانيا...!
•• الفجر -البان الكاييم –ترجمة خرية ال�صيباين

الإ�ضباين  ال�ضيا�ضي  التاريخ  اأن  يبدو  اأ�ضبوعني,  منذ 
فعلى  جمنون.  �ضيناريو  كاتب  خيال  من  خــرج  قد 
من  �ضل�ضلة  البالد  تعي�س  اأبــاطــرتــه,  مكائد  ايقاع 
عواقب  لــهــا  يــكــون  اأن  ميــكــن  الــتــي  ال�ــضــطــرابــات 

وخيمة.
اأعلنت  “لقد  مار�س:   15 الثنني  يوم  مدريد  زلزال 
لبيدرو �ضان�ضيز قراري برتك من�ضبي يف احلكومة”, 
يف  جال�ًضا  جــاًدا,  يبدو  الذي  اإغلي�ضيا�س,  بابلو  قال 

غرفة ذات ديكور منزوع, خلف مكتب ل يوجد عليه 
ولو قلم ر�ضا�س, مثريا ده�ضة اجلميع. 

للحكومة  ال�ضرتاكي  الرئي�س  �ضان�ضيز,  بيدرو  حتى 
لقاء  قلب  يف  وهو  هاتفية,  مكاملة  تلقى  الإ�ضبانية, 
مع اإميانويل ماكرون, يف مونتوبان, يعلمه فيها نائبه 
التنفيذية,  ال�ضلطة  يف  ا�ضا�ضي  عن�ضر  وهو  الثاين, 

اأنه �ضيغادر ال�ضفينة. يطرد بابلو اإغلي�ضيا�س, زعيم 
من  نف�ضه  الــراديــكــايل,  الي�ضاري  بودميو�س  حــزب 
ت�ضارع  حيث  ا�ضال,  م�ضتقرة  غري  ائتالفية  حكومة 
البالد الوباء وتعر�ضت منذ اأيام اىل اإع�ضار �ضيا�ضي 

اأعاد خلط الأوراق يف اإ�ضبانيا.
منطقة  يف  مــايــو   4 ــوم  ي النــتــخــابــات  “�ضاأخو�س   

يفيد  الذي  املكان  يف  يكون  اأن  املنا�ضل  على  مدريد. 
بالن�ضبة  كبرًيا,  خطًرا  حالًيا  مدريد  تواجه  فيه. 
ا لكل اإ�ضبانيا: اأن تت�ضكل حكومة  للمنطقة, ولكن اأي�ضً
مع  اأيو�ضو  ديــاز  اإيزابيل  بزعامة  متطرفة  ميينية 
ال�ضبكات  ن�ضره على  الذي  الفيديو  اأكد يف  فوك�س”, 

الجتماعية.
تويرت,  على  ي�ضخر,  الأ�ضود”,  ــبــارون  ال »عملية 
ي�ضبح  اأن  قبل  اخلرب  ن�ضر  الــذي  الوحيد  ال�ضحفي 
اىل  الــعــودة  علينا  احلــركــة,  هــذه  ول�ضرح  ر�ضمًيا. 

الوراء خم�ضة اأيام. 

دوي اأوىل ال�ضواعق يف 
اجلنوب

جنوب  ال�سم�س  ت��دف��ئ  االأرب���ع���اء، 
�سهر  �سباح  بلطف  اجلزيرة  �سبه 
م��ار���س اجل��م��ي��ل ه���ذا يف منطقة 
مور�سيا، عندما �سمع دوّي �ساعقة 
والتلفزيون  االإذاع���ة  حمطات  يف 
ال���ب���لد. حزب  اأن���ح���اء  يف ج��م��ي��ع 
الو�سط،  مي���ني  ����س���ي���ودادان���و����س، 
موؤ�س�سي �سد  “انقلب”  ب�  يقوم 
احلليف اليميني الذي يحكم معه 
املنطقة، احلزب ال�سعبي. فبتواطوؤ 
خ�سمهم  اال�����س����رتاك����ي����ني،  م�����ع 
بت�سجيل  م��ًع��ا  ق��ام��ا  ال�����س��ي��ا���س��ي، 
الئحة لوم �سد احلكومة املحلية، 
مريا�س،  لوبيز  فرناندو  برئا�سة 

بارون احلزب ال�سعبي.
ال���ب���لد، يقاتل  اأن���ح���اء  يف ج��م��ي��ع 
نف�س  يف  ال��و���س��ط  ومي��ني  اليمني 
امل��ع�����س��ك��ر، وي����دي����ران م���ًع���ا ع����دًدا 
وامل��ن��اط��ق، وغالًبا  ال��ب��ل��دي��ات  م��ن 
اليميني  فوك�س  ح��زب  من  بدعم 
امل��ت��ط��رف ك��م��ا يف م��ور���س��ي��ا. لكن 
الو�سطيني ال ميلكون الرئا�سة يف 

اأي مكان.
نكون  اأن  ب���اإم���ك���ان���ن���ا  ي���ع���د  »مل 
االنزالقات يف  متواطئني يف هذه 
التطعيم، والف�سائح اليومية التي 
ملنطقتنا  م��روع��ة  ���س��ورة  تعك�س 
توؤكد  الوطني”،  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
املتحدثة  ف���ي���دال،  م��ارت��ي��ن��ي��ز  اآن����ا 
ومن�سقة  االإقليمية  االإدارة  با�سم 
ان  راج  املنطقة.  يف  �سيودادانو�س 
ال�سحة  وزارة  يف  امل�سوؤولني  كبار 
ت��ط��ع��ي��م��ه��م قبل  االإق��ل��ي��م��ي��ة، مت 
دوره�������م... ذري���ع���ة م��ث��ال��ي��ة ل�سن 

الهجوم.
�سديد،  بتكتم  اخل��ط��ة  ح��ب��ك  مت 
خ����ط����ة ب�������س���ي���ط���ة وب�����������دون اأي������ة 
نواب  يتحد  اأن  املطلوب  ع��وائ��ق. 
اال�سرتاكيني  مع  ال�ستة  الو�سط 
اأغلبية  لت�سكيل  ع�����س��ر  ال�����س��ب��ع��ة 
ج��دي��دة واإ���س��ق��اط ال��رج��ل القوي 
ويف  االإق���ل���ي���م���ي���ة.  اجل���م���ع���ي���ة  يف 
اآنا  تت�سلم  القطيعة،  ه��ذه  مقابل 
احلكومة  رئا�سة  فيدال  مارتينيز 
القيادات  اأعطت  وقد  امل�ستقبلية. 
وحزب  �سيودادانو�س  يف  الوطنية 
االإ�سباين  اال����س���رتاك���ي  ال��ع��م��ال 
ال�سوء االأخ�سر، وبيدرو �سان�سيز 
���ا، ل��ك��ن ال ����س���يء ����س���ار كما  اأي�������سً

ُخّطط له ...

�ضدى ال�ضاعقة
يف مدريد، كل �سيء كان هادًئا ذاك 
على  ا�ستثنائي  �سيء  ال  ال�سباح. 
االإقليمي.  الربملان  اأعمال  جدول 
اأربعاء مثل اأي يوم اأربعاء للنواب 
)املزيد  مدريد  ما�س  يف  املحليني 
انيجو  بقيادة  من مدريد(، حزب 
�سابًقا يف  الثاين  الرجل  اإريجون، 
بودميو�س. ترك اإريجون ت�سكيلة 
ال��ي�����س��ار ال���رادي���ك���ايل ق��ب��ل ثلث 
من  “املزيد  اإىل  لين�سم  �سنوات 
رئي�ًسا  ال���ي���وم  وي���ع���ّد  مدريد”، 

�سورًيا له. 
 مل تكن ال�ساعة العا�سرة �سباًحا 
تلغرام  حلقة  ب���داأت  عندما  ب��ع��د، 
يف  احل��زب  اأع�ساء  ي�ساركها  التي 
“هل  بالع�سرات.  االإ���س��ع��ارات  ب��ث 
يف  راأيتم ما حدث يف مور�سيا؟” 
مبقر  للحزب،  امل�سرتكة  القاعة 
بالعا�سمة،  ال��ربمل��ان��ي��ة  اجلمعية 
ت���ل���ف���زي���ون �سدى  ج����ه����ازا  ي������ردد 
اجلنوب.  �سربت  التي  ال�ساعقة 
يناق�سون،  يعلقون،  مدريد  ن��واب 
فكما هو احلال يف مور�سيا، يحكم 
مدريد  منطقة  ال�سعبي  احل���زب 
�سيودادانو�س  م����ع  ب��ال��ت��ح��ال��ف 
اليمني  ح�������زب  دع�������م  وب���ف�������س���ل 
ال  بدونه  ال��ذي  فوك�س،  املتطرف 

ي�سلون اإىل االأغلبية.
تلغرام  نب�س  تت�ساعد،  االإث�����ارة 
اأع�ساء  اأح��د  وكتب  ب�سدة.  يخفق 
“رمبا  امل��ج��م��وع��ة:  ن��ق��ا���س  حلقة 
اقرتاح  لتقدمي  االآن  الوقت  حان 
احلزب  وق��دم  الثقة”...  بحجب 

ا الئحته. اال�سرتاكي اأي�سً

»ال�ضرتاكية اأو احلرية«
الظهر،  ب���ع���د  وال����رب����ع  ال���ث���ان���ي���ة 
العا�سمة  قلب  �سول،  ديل  بويرتا 
البي�ساء  الناب�س. خلف كمامتها 
املزدانة بعلم اإ�سباين �سغري، تبدو 
اأيو�سو متوترة، فقد  اإيزابيل دياز 
موؤمتر  اىل  االقليم  رئي�سة  دع��ت 
�سحفي مبقر احلكومة املحلية... 
تزيل قطعة القما�س التي تغطي 

فمها.

»لقد قررت حل اجلمعية يف مدريد 
مبكرة.   ان��ت��خ��اب��ات  اإىل  وال��دع��وة 
القرار،  ه���ذا  ات��خ��ذت  م��ا  اإذا    ...
ل���ك���ان ����س���ي���ودادان���و����س واحل�����زب 
لوم  الئحة  قدما  قد  اال�سرتاكي 
اأقبل  اأن  اأ�ستطيع  و�سحب ثقة، ال 
رفع ال�سرائب، واأدجلة مدار�سنا، 
واإغ���������لق امل����ح����لت ال���ت���ج���اري���ة، 
وت��دم��ري ال��ن�����س��ي��ج ال�����س��ن��اع��ي، ال 
ميلوا  ب��ان  لهم  ال�سماح  ميكنني 
 ... نعي�س.  اأو  نفكر  ك��ي��ف  علينا 
مدريد  ���س��ع��ب  ي��ت��م��ك��ن  اأن  اأري�����د 
اال�سرتاكية  ب���ني  االخ��ت��ي��ار  م���ن 
من  اأوراق���ه���ا  جت��م��ع  واحلرية”. 
لقد  املبنى.  وت��غ��ادر  املكتب،  على 
اقدام  حتت  من  الب�ساط  �سحبت 

الي�سار، وحطمت حتالفاته.
اإجنا�سيو  اح��ت��ج  تكذب!”  »اإن���ه���ا 
اأغ��������������������وادو، امل������ت������ح������دث ب���ا����س���م 
مدريد،  جمعية  يف  �سيودادانو�س 
ون��ائ��ب رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة املحلية 
ح��ت��ى ذل���ك احل����ني، ع��ل��ى تويرت. 
تف�سخ   ... اأيو�سو  دي��از  “اإيزابيل 
ات��ف��اق��ي��ة احل��ك��وم��ة امل��وق��ع��ة بني 
من  و�سيودادانو�س  ال�سعب  حزب 
ج��ان��ب واح�����د. ال��و���س��ع ل��ي�����س له 
علقة هنا بالو�سع يف مور�سيا”، 
ك��ان ق��د اأو���س��ح قبل ذل��ك بقليل، 
املحلي  يغادر جمل�س احلكم  وهو 
و�سائل  ج��م��ي��ع  ويف  م�������س���دوم���ا. 
االإعلم، نفى �سيودادانو�س مراًرا 
اأي نية له للم�ساركة يف الئحة لوم 

يف مدريد.
ل��ك��ن ه���ل ه����ذا ي��غ��ري ���س��ي��ًئ��ا ما؟ 
ال�سعبي  احل��زب  ا�سطر  ان  �سبق 
ال  التي  رئي�سته،  جماح  كبح  اإىل 
م���رات يف مدريد،  ع���دة  ت���رّو����س، 
ح��ت��ى ال ت��ت��خ��ط��ى احل������د... هذه 

املرة، االمر خمتلف.
كانت العملية من�سقة منذ ال�ساعة 
و�سعها  ال���ت���ي  اخل���ط���ة  االأوىل. 
اال����س���رتاك���ي���ون وال��و���س��ط��ي��ون يف 
اعلنها،  ع�سية  ت�سربت  مور�سيا 
ال�سعبي  احل�����زب  رئ��ي�����س  واع���ل���م 

وتبداأ  الت�سفيق  لتنهي  ك��ررت��ه��ا 
هي  اأيو�سو،  دي��از  اإيزابيل  العمل. 
االإدارة  جمل�س  جنمة  منازع  دون 
االإق���ل���ي���م���ي ل��ل��ح��زب ال�����س��ع��ب��ي يف 
مار�س،   15 االثنني  ي��وم  مدريد 
اإغلي�سيا�س  ب��اب��ل��و  اأع���ل���ن  ح��ي��ث 
خ��روج��ه م��ن احل��ك��وم��ة يف نف�س 

ال�سباح.
»اإ����س���ب���ان���ي���ا م��دي��ن��ة يل ب���واح���دة، 
ا�ستبعدنا  ل��ق��د  ���س��ب��اح��ا،  ق���ال���ت 
ب����اب����ل����و اإغ����ل����ي���������س����ي����ا�����س م������ن ال 
لرئي�س  الر�سمي  امل��ق��ر  مونكلوا 
احلكومة. �سخ�س تربطه �سلت 
اإيتا  حا�سية  وم��ع  باالنف�ساليني 
انف�سالية �سابقة  اإرهابية  جماعة 
للم�سادرة  ي�����روج  ال���ب���ا����س���ك.  يف 
واالح��������ت��������لل غ������ري ال����ق����ان����وين 
ل��ل��م�����س��اك��ن ول��ت��دخ��ل ال���دول���ة يف 
اأول  اإن��ه  وللمقاطعة.  املوؤ�س�سات، 
م����ن ���س��ج��ع ع���ل���ى ح�����رق ����س���وارع 
م���دري���د خ����لل امل���ظ���اه���رات �سد 
 ، ال��راب بابلو ها�سل  حب�س مغني 
�سيكون:  حملتي...  �سعار  �ساأغري 

“�سيوعية اأو حرية«.
كاريكاتورية وعدوانية، مر�سو�سة 
تكن  مل  ان  ح���ق���ائ���ق،  ب���اأن�������س���اف 
اأكاذيب... تلك هي ال�سمة املميزة 
اأي���و����س���و. عندما  دي�����از  الأ����س���ل���وب 
تولت رئا�سة املنطقة يف اأغ�سط�س 
�سيا�سية  �سخ�سية  كانت   ،2019
من الدرجة الثانية، غري معروفة 
رمز  اأ�سبحت  وال��ي��وم،  للجمهور، 
احل������زب ال�����س��ع��ب��ي وم��ل��ه��م��ت��ه يف 

اإ�سبانيا.
من�سة  ا����س���ت���خ���دام  و����س���ف���ت���ه���ا؟ 
البلد.  ملخاطبة  املحلية  احلكومة 
ال�سلطة  م��ع  ال�����س��دام  م�ساعفة 
وتغذية  امل���رك���زي���ة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
وال�سبكات  االإع����������لم  و�����س����ائ����ل 
فريو�سي  ب���ج���دل  االج���ت���م���اع���ي���ة 
“اإذا  مت�سدد.  مييني  خطاب  م��ع 
الأنك  فذلك  بالفا�سي،  و�سفوك 
تعمل ب�سكل جيد )...( الأنك على 
التاريخ”،  من  ال�سحيح  اجلانب 

يف اإ���س��ب��ان��ي��ا، ب��اب��ل��و ك��ا���س��ادو، على 
من  االأخ����رية  ال�ساعة  ويف  ع��ج��ل، 
يوم الثلثاء، اإيزابيل دياز اأيو�سو، 
وقال لها من حيث اجلوهر: “اإذا 
مور�سيا،  يف  ���س��ي��ودادان��و���س  جت���راأ 

فاإننا ن�سغط على الزر النووي«.

عملية البارون االأ�سود
فاإن  ال�����س��ع��ب��ي،  ل��ل��ح��زب  بالن�سبة 
ال����ل����وم يف اجل����ن����وب هي  الئ���ح���ة 
اليميني  احل������زب  ك�����ان  خ���ي���ان���ة. 
ا مع حزب  التقليدي الكبري خ��رّيً
الو�سط ال�ساب، الذي ياأمل يف بدء 

ا�ستيلء ودي عليه.
الأك���ر م��ن ع���ام، ان��ح��رف احلزب 
قيادة  حتت  اليمني،  اإىل  ال�سعبي 
كا�سادو،  ب��اب��ل��و  اجل��دي��د،  زع��ي��م��ه 
مل��لح��ق��ة ال��ن��اخ��ب��ني ال��ذي��ن فروا 
م��ن��ذ �سعود  ال��ي��م��ني  اأق�����س��ى  اإىل 
اأواخ��ر عام  ال�ساروخي يف  فوك�س 
2018. وي�سعى كا�سادو االآن اإىل 
اإعادة التموقع يف الو�سط، ويريد 
لي�سيطر  �سيودادانو�س  ا�ستيعاب 
معتدل  ولكنه  وا���س��ع،  مي��ني  على 

وبعيًدا عن فوك�س.
ال��و���س��ط��ي��ون يف ح��ال��ة ب��وؤ���س. بلغ 
اأبريل  يف  اأوج�����ه  ����س���ي���ودادان���و����س 
مقعًدا  وخم�سون  �سبعة   :2019

يف الربملان الوطني. 
األربت  ال�سابق،  زعيمه  اعتقد  ثم 
ريفريا، اأن باإمكانه التفوق ميينا 
على احلزب ال�سعبي الذي اأ�سعفه 
و������س�����ول ف����وك���������س، ف�������س���ّع���د من 
والنتيجة:  ج���دا.  ك��ث��ري  م��واق��ف��ه 
ع�سرة نواب يف االنتخابات الثانية 
ريفريا.  وا�ستقالة   ،2019 لعام 
وترغب الزعيمة اجلديدة اإيني�س 
اأرمي���ادا����س يف اإع����ادة احل���زب اإىل 

الو�سط.
يف 14 فرباير، انتقل �سيودادانو�س 

للفارين االآخرين، وعدهم اليمني 
ا بحقائب مريحة. اأي�سً

»بالن�سبة للبع�س، للكرامة ثمن: 
و�سائق  ���س��ن��وًي��ا  ي�����ورو  األ�����ف   76
اآنا  ت��ت��ه��ك��م  الباب”،  ع��ت��ب��ة  اأم�����ام 
اأخرى  �سفعة  ف��ي��دال.  مارتينيز 
النهاية،  بداية  �سيودادانو�س...  ل� 

يتوقع البع�س.
»نفتح اأبواب احلزب ال�سعبي اأمام 
واملتعاطفني  ال��ن�����س��ط��اء  ج��م��ي��ع 
وال��������ق��������ادة ال������ذي������ن ي�������س���ع���رون 
غار�سيا  ت��ي��ودور  ق��ال  باخليانة”، 
اإي���ج���ي���ا، ل��ي��خ��ت��م ي�����وم االأرب����ع����اء 
يوم  ك��ل  يجلب  منذئذ،  املجنون. 

مير ن�سيبه من االن�سقاقات.
الثاين  ال���رج���ل  ه���رف���ا����س،  ف����ران 
اأول  هو  �سيودادانو�س،  يف  ال�سابق 
يتعدى  ال��ق��ائ��م��ة  يف  ث��ق��ي��ل  وزن 
ب�سبكة  ي���ت���م���ت���ع  وه�������و  اخل��������ط، 
وبح�سب  الو�سطيني.  ب��ني  ق��وي��ة 
ال���ع���دي���د م���ن و����س���ائ���ل االإع������لم، 
الفرار  عمليات  االآن  ينظم  ف��اإن��ه 
نيابة  ورواتب”  وظائف  “مقابل 
ع�����ن احل�������زب ال�������س���ع���ب���ي. ووف�����ق 
ي��ح��ر���س احلزب  ���س��ي��ودادان��و���س، 
يوميا  االإع�������لن  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ب��ي 
ع��ن امل��غ��ادري��ن واح���ًدا تلو االآخر، 
�سيودادانو�س  باأن  ال�سعور  لتعزيز 
من  ت�سعة  �سوى  يتبق  مل  ينزف. 
النواب،  جم��ل�����س  يف  ال��و���س��ط��ي��ني 
جمل�س  يف  ك���ت���ل���ت���ه���م  وف������ق������دوا 

ال�سيوخ.

معركة مدريد
عن  تك�سف  ال��ك��ب��رية  االب��ت�����س��ام��ة 
�سفاهها  خ��ل��ف  ب��ي�����س��اء  اأ����س���ن���ان 
امل��ت��م��ك��ي��ج��ة. م���ع ع��ب��و���س �سغري 
حم�����رج اأم�������ام اجل���م���ه���ور، ال����ذي 
�سكرا...  “�سكرا  ي�����س��ف��ق.  وق���ف 
 ،”... جميعاً  لكم  ج��زي��ًل  ���س��ك��راً 

م���ن ���س��ت��ة وث���لث���ني م��ق��ع��ًدا اإىل 
برملان  انتخابات  يف  مقاعد  �ستة 
يف  اأرمي���ادا����س  اإيني�س  كاتالونيا. 
حاجة ما�سة اإىل انت�سار، واحلزب 
اال�سرتاكي يرت�سد نا�سبا كمينا. 
احلكومة،  لرئا�سة  ال��ع��ام  االأم���ني 
بوالنيو�س،  فيليك�س  اال�سرتاكي 
ي��ج�����س ال��ن��ب�����س م��ن��ذ ���س��ه��ور مع 
الت�سكيل  يف  ال����ث����ال����ث  ال����رج����ل 
ال��و���س��ط��ي، ك��ارل��و���س ك������وادرادو. 
ن��اق�����س��ا االأغ��ل��ب��ي��ة ال��ب��دي��ل��ة التي 
اإيني�س  حل���زب  ت�����س��م��ح  اأن  مي��ك��ن 
م���ن جت�����س��ي��د عودته  اأرمي����ادا�����س 

للو�سط.
 ع�����لق�����ات ����س���ي���ئ���ة م�����ع احل�����زب 
التنازالت  م��ن  ال��ك��ث��ري  ال�����س��ع��ب��ي، 
ف�ساد  ف�سيحة  املتطرف،  لليمني 

... مور�سيا تفي بهذه املعايري.
للقيادة  بالن�سبة  ال�����س��ع��ب،  م��ن 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة حل����������زب ال�����ع�����م�����ال 
ع�سر  ال�سبعة  اإق��ن��اع  اال���س��رتاك��ي، 
برتك  منتخًبا  حملًيا  ا�سرتاكًيا 
�ستة  م����ن  مل���ج���م���وع���ة  ال���رئ���ا����س���ة 

برملانيني.
 “لكننا جعلناهم يرون اأنها قنبلة 
عنقودية، واأنه �سيكون لها عواقب 
البلد”،  يف  ال���ي���م���ني،  ك���ل  ع��ل��ى 
يقول اأحد املفاو�سني يف �سحيفة 

البايي�س االإ�سبانية اليومية.
 الفكرة، هي اإبقاء اليمني منق�سًما، 
الو�سط  يف  التموقع  اإع���ادة  ومنع 
باإجباره  ك��ا���س��ادو  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي 

على االقرتاب من فوك�س.
م��وؤمت��ر نواب  االأرب��ع��اء، يف  �سباح 
االأم����ة، ك��ان��ت االأح����زاب على قدم 
و������س�����اق ع����ن����د �����س����ق����وط اخل�����رب. 
الئحة لوم يف منطقة مور�سيا... 
الرئي�س  �سان�سيز،  ب��ي��درو  ال��ق��ى 
نظرة  ل��ل��ح��ك��وم��ة،  اال�����س����رتاك����ي 

متعالية على بابلو كا�سادو.

احلزب ال�ضعبي 
يعك�س الهجوم

�سباح اجلمعة... لوركا، مور�سيا. 
يبتهج اال�سرتاكيون والو�سطيون 
م�سرتك  ر����س���م���ي  ع���م���ل  ب���������اأول 
اآنا  لتقدمي حكومتهما اجلديدة. 
�ستتوىل  ال��ت��ي  ف��ي��دال،  مارتينيز 
اال�سرتاكي  ون��ائ��ب��ه��ا  ال��رئ��ا���س��ة، 
بتو�سيب  ي��ق��وم��ان  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي، 
ويك�سفان  اجل���دي���د  ت���واط���وؤه���م���ا 
هناك  “لي�س  ب��رن��اجم��ه��م��ا.  ع��ن 
ثانية ن�سيعها يف م�سائل ال تتعلق 
اعترب ال�سخ�س  باحتواء الوباء”، 
نائب  م��ن�����س��ب  ���س��ي��ت��وىل  ال������ذي 
جديدة  �سائعة  لكن  ال��رئ��ي�����س... 

هّزت ذاك ال�سباح ...
ال�����س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر، يف 
التي  املنطقة  عا�سمة  م��ور���س��ي��ا، 
يبتهج  ن���ف�������س���ه.  اال�����س����م  حت���م���ل 
لوبيز  فرناندو  ال�سعبي  الرئي�س 
ال�سحافة  اأم����ام  ظ��ه��ر  م���ريا����س. 
حماطا بثلثة نواب حمليني من 
اإيزابيل  بينهم  من  �سيودادانو�س، 
ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����س احلكومة  ف��ران��ك��و، 

االإقليمية.
اأرميادا�س  اإيني�س  ت��ول��ت  عندما 
�سيودادانو�س،  رئ��ي�����س��ة  م��ن�����س��ب 
فرانكو  اإي���زاب���ي���ل  ل����دى  ي��ك��ن  مل 
االإقليمية  االإدارة  يف  من�سب  اأي 
اجلديدة، على عك�س اآنا مارتينيز 
الرقم  اأ���س��ب��ح��ت  ال���ت���ي  ف����ي����دال، 
جنح  واإذا  احل����زب.  يف  امل��ح��ل��ي   1
ف�ستفقد  ال��ث��ق��ة،  ���س��ح��ب  اق����رتاح 
اإي���زاب���ي���ل ف��ران��ك��و م��ن�����س��ب نائب 
ت�����س��ب��ح فيدال  ب��ي��ن��م��ا  ال��رئ��ي�����س، 
التنفيذية  ل��ل�����س��ل��ط��ة  رئ���ي�������س���ة 

املحلية.
املقابل،  يف  ���س��ده��ا،  �سوتت  واإذا   
باأنها  ال�������س���ع���ب  ح������زب  وع�����ده�����ا 
�ستحتفظ مبن�سبها. اما بالن�سبة 

جتراأت على قول ذلك جمددا، يف 
الربنامج التلفزيوين “كارتون«!

اإغلي�ضيا�س, معجب
 بـ »لعبة العرو�س«

لذلك ينزل بابلو اإغلي�سيا�س اإىل 
ال�ساحة ملواجهة ال�سيطان، واإنقاذ 
اأيو�سو  “حكومة  م����ن  م����دري����د 
اليمينية املتطرفة مع فوك�س”... 
اخل�������ط�������ر ح�����ق�����ي�����ق�����ي. وت���������س����ري 
منذ  املن�سورة  الراأي  ا�ستطلعات 
دائم،  �سبه  ب�سكل  امل�سل�سل  بداية 
اأن  ال�سعبي ميكن  احل��زب  اأن  اإىل 
االأوىل  فوك�س،  مع  اأغلبية  ي�سكل 
ر�سمي  حت��ال��ف  واأول  ال��ب��لد،  يف 
واليمني  ال�����س��ع��ب��ي  ال��ي��م��ني  ب���ني 
للحكومة  دخ��ول  واأول  املتطرف، 
م���ن ج���ان���ب ف��وك�����س وم����ن الباب 

الكبري.
ا )وخا�سة(   نعم، لكن ... اإنها اأي�سً
م����ن����اورة ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة. م����ن حمبي 
�سل�سلة لعبة العرو�س، اإغلي�سيا�س 
ه���و ���س��ي��د يف ه����ذا امل����ج����ال. منذ 
بلوغه القمة عام 2016، ا�ستمر 
االن��ق�����س��ام وفقدان  ب��ودمي��و���س يف 
ن��اخ��ب��ني. وم��ن��ذ ع���ام، احل���زب هو 
احلكومة  يف  االأق����ل����ي  ال�����س��ري��ك 
االئتلفية التي تقود اإ�سبانيا، اإىل 
اال�سرتاكي.  العمال  حزب  جانب 
وي���ج���د اأع���������س����اوؤه ���س��ع��وب��ة من 
اأن  ويخ�سون  خطهم  فر�س  اأج��ل 
من  ك��ل  اال���س��رتاك��ي��ون.  يبتلعهم 
ا  اأي�سً ي���درك  ال�سخ�سية،  ي��ع��رف 
وهو  جندي،  اإغلي�سيا�س  بابلو  اأن 
اأك�����ر راح�����ة يف ال���ق���ت���ال م��ن��ه يف 
اإن��ه يربع يف دور قاتل،  احلكومة، 
“اليمني  “النخبة”،  “النظام”، 

“الفا�سية«. املتطرف”، 
احلزب  ي�سار  توحيد  م�سروعه: 
اال�سرتاكي يف مدريد، وا�ستخدام 
وق������وة جذبه  ال�����س��ي��ا���س��ي  ث��ق��ل��ه 
الناخبني،  ل��ت��ع��ب��ئ��ة  االإع���لم���ي���ة 
معركة  اإىل  احل���م���ل���ة  وحت����وي����ل 
اخلري �سد ال�سر، من خلل اإعادة 
لن�سال  امل�����وؤمل  اخل���ي���ال  تن�سيط 
الدميقراطية �سد  املدافعني عن 

الديكتاتورية يف اإ�سبانيا.
مدريد،  م���ا����س  اأن  ي��ع��ن��ي  وه�����ذا 
اإريجون،  ان��ي��ج��و  ب��ق��ي��ادة  احل���زب 
ان  اال  ق�����س��ي��ت��ه،  اىل  ���س��ي��ن�����س��م 
الزعيمني.  ب��ني  عميقة  اجل����راح 
ك��م ه��ي ب��ع��ي��دة ت��ل��ك االأي�����ام التي 
والزمن  فيها،  ينف�سلن  ال  كانا 
ف���ي���ه عطلت  ال������ذي ج��م��ع��ت��ه��م��ا 
اإعادة  اأو  والتزلج،  االأ�سبوع  نهاية 
ت�سكيل العامل يف نزل العم بيبي، 
من  االأ�سدقاء  من  جمموعة  مع 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة الذين  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة 
ال����ن����ظ����ام. معا  ب��ت��غ��ي��ري  ح���ل���م���وا 
�سعد  وعندما  ب��ودمي��و���س،  اأ�س�سا 
واحًدا  راأ���س��ه��م  قطع  ال��ق��م��ة،  اإىل 
ت��ل��و االآخ�����ر، ل�����س��م��ان ح��ك��م��ه بل 
مناف�س... وكان اإريجون اآخر من 

�سقط.
��ا، زم���ن �سهر  ك��م ه��و ب��ع��ي��د اأي�����سً
املحلية  احل���ان���ة  يف  ال�����س��دي��ق��ان 
م���ع اإي���زاب���ي���ل دي����از اأي���و����س���و. عام 
عن  ي��ت��ح��دث��ون  ك���ان���وا   ،2012
الر�سائل  وي��ت��ب��ادل��ون  ال�����س��ي��ا���س��ة 
على تويرت عند مغادرة الربنامج 
اإيغلي�سيا�س  ك��ان  ال��ذي  احل���واري 
ل����ت جنمة  ي���ق���دم���ه. ال����ي����وم، ح����َوّ
الي�سار  ال��ي��م��ني اجل��دي��دة وجن���م 
اإ���س��ب��ان��ي��ا، مدريد  ال��رادي��ك��ايل يف 
اإىل �ساحة معركة، حيث يعرّب كل 
ل�سراع  مانوية  روؤي���ة  ع��ن  منهما 
“ال�سيوعية  ال�سر...  �سد  اخل��ري 
اأم  “الفا�سية  احلرية”...  اأم 

احلرية«.

لت جنمة اليمني اجلديدة وجنم الي�ضار الراديكايل يف اإ�ضبانيا مدريد اإىل �ضاحة معركة حَوّ
اإيني�س اأرميادا�س ونهاية �سيودادانو�ساآنا مارتينيز فيدال من �سّناع احلدث اإيزابيل دياز اأيو�سو رمز اليمني

اعترب احلزب ال�سعبي, اأن الئحة اللوم يف اجلنوب خيانة, وعك�س الهجوم يف مدريد

ان�ضقاقات باجلملة, هل هي بداية النهاية حلزب الو�ضط �ضيودادانو�س؟ 

بابلو اإغلي�سيا�س يف ثوب املحاربهل يلتحق انيجو اإريجون برفيقه ال�سابق؟

م�سروع اإغلي�سيا�س: توحيد ي�سار احلزب اال�سرتاكي يف مدريد وا�ستخدام ثقله ال�سيا�سي لتعبئة الناخبني

من �سخ�سية �سيا�سية درجة ثانية, اأ�سبحت اإيزابيل دياز اأيو�سو اليوم, رمز احلزب ال�سعبي 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيرنجي لتجهيز املن�ساآت 
الينا  تقدموا  قد   CN رقم:1190207  رخ�سة  م  م  ذ   - العامه 

بطلب
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة طارق م�ساعد عبداهلل امل�ساعد املنهاىل  %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اني�سه م�ساعد عبداهلل املنهاىل

الربية  والغاز  النفط  ومن�ساأت  حقول  خدمات  حذف   / ن�ساط  تعديل 
والبحرية 0910018

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإلغاء اإعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
دار  التجاري:�سركة  باال�سم   CN رقم:1168074 
النه�سة للحجر ال�سناعي ذ.م.م ، باإلغاء طلب تعديل 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خلل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
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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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املخطط الذكي

رخ�سة رقم:CN 2882460 تقدموا الينا بطلب
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد حمد را�سد �سعيد النيادى 50 %

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / را�سد حمد را�سد �سعيد النيادى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / را�سد حمد را�سد �سعيد النيادى من 100 % اإىل %50

تعديل راأ�س املال / من null اىل 50000
تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�ساحة null * null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ املخطط الذكي

SMART SKETCH
اإىل / املخطط الذكي ذ.م.م

  SMART SKETCH L.L.C
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املرافى للجهزة الكهربائية وامليكانيكية 

- ذ م م   رخ�سة رقم:CN 1058740 تقدموا الينا بطلب
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �ساهاجان ديفاكاران ديفاكاران  %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عبيد عبداهلل حممد العبيدىل  %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حامت احمد حممد على البلو�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �ساهاجان ديفاكاران ديفاكاران
تعديل اإ�سم جتاري من/ املرافى للجهزة الكهربائية وامليكانيكية ذ م م

AL MARAFI ELECTRICAL & MECHANICAL SUPPLIES - L L C 

 اإىل/ فا�س عربية ذ.م.م
FAS ARABIA L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كوميكوكافيه ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2916001 تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير / اإ�سافة حممد حمد احمد املطوع الظاهرى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سو يونغ كيم  %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ات�س ا�س لل�ستثمار ذ.م.م

HS investments L.L.C
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة الينز ديفن�سن لل�ستثمار يف امل�ساريع التجارية ذ.م.م

Lines Definition for investment in commercial projects L.L.C
تعديل مدير / حذف حممد حمد احمد املطوع الظاهري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف الينز ديفن�سن لل�ستثمار يف امل�ساريع التجارية ذ.م.م
Lines Definition for investment in commercial projects L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ات�س ا�س لل�ستثمار ذ.م.م
HS investments L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
ال�سخ�س  �سركة  ا�سبنيويل -  ال�س�����ادة/كويف  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

الواحد ذ م م   رخ�سة رقم:CN 2685571 تقدموا الينا بطلب
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة موزه را�سد حممد اخلنبوىل ال�سحى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �سامل حممد �سالح اجلنيبي
تعديل اإ�سم جتاري من/ كويف ا�سبنيويل - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

CAFE ESPANYOL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ امليز 96 كافيه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ALMEEZ 96 CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن 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(

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم هرجي�سا ال�سعبى

رخ�سة رقم:CN 2492973 تقدموا الينا بطلب
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم هرجي�سا ال�سعبى

HARGESA RESTURANT ALSHABE

اإىل/ مطعم وم�ساوي كباب الع�سارة
KABAB ALEASHARA RESTAURANT & GRILLS 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة م�ساوي علي الفحم )�سفاري(  5621006
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  املدة حيث  انق�ساء  بعد  دعوى  او  اي حق  م�سوؤولة عن  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اى مناره للتجارة العامة

رخ�سة رقم:CN 3784120 تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�ساحة null * null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اى مناره للتجارة العامة

E MANARA GENERAL TRADING

اإىل/ اي منارة للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
E MANARA GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة الكروان 

للتجهيزات الطبية والعلمية 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1123682 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبداحلافظ �سليمان م�سطفى العبادله%100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد علي را�سد �سامل الكيومي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الفرحان لفح�س 
CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:2579269 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة مانع فرحان علي مهدي االحبابي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف علي فرحان علي مهدي االحبابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/دم�سق ا�ست�سارات 

املوارد الب�سرية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3765927 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة مرياز حممد �سكور حممد %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف فا�سيهه نيزار نيزار فاداك فاياند فاالبيل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

توايليت بلو ديزاين
رخ�سة رقم:CN 3819485 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ساريع ا�سرتيا - ذ م م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1139915 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ميلد توفيق �سلباق  %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبداهلل عي�سى على القطام الزعابى  %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ميلد توفيق �سلباق
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل عي�سى على القطام الزعابى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف طارق ميلد �سلباق
التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/العني �سيتي �سنرت - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1120862 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عادل احمد مو�سى �سنقور %40

 تعديل ن�سب ال�سركاء / املايا انرتنا�سيونال ليمتد )�س.م.م.ح( - من 60 % اإىل %42
 تعديل ن�سب ال�سركاء / او�سا باجرانى باجرانى من 5% اإىل %2

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد عي�سى حممد ال�سمت من 4% اإىل %11
 تعديل ن�سب ال�سركاء / وا�سانى كمل وا�سانى �سوندير من 5% اإىل %1

 تعديل ن�سب ال�سركاء / ديباك ال�سمندا�س باجرانى من 5% اإىل %2
 تعديل ن�سب ال�سركاء / كو�سيل ال�سمندا�س باجرانى من 5% اإىل %2

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد را�سد احمد مفتاح النا�سرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد عبدالكرمي ال�سام�سى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن 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 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اإعــــــــــالن
العامة  للتجارة  العاملية  ال�س�����ادة/وايد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:2682701 
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 حممد بلل ح�سن حاجى حممد خور�سيد عامل من 39 % اإىل %49
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عتيق حممد عبيد الرميثى  %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ج�سيم الدين �سالح احمد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف عبدالرحمن حممد عبداهلل العبيدىل احلمادى
التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�ضر عن التعديل ) �ضكل العالمة(
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

حمطة �سي اإ�س بي ابوظبي ذ.م.م
طلب لتعديل بيانات العلمة التجارية : حمطة �سي اإ�س بي اأبوظبي

cosco shipping csp abu dhabi terminal the ports for all 
بتاريخ:2019/4/23 املودعة بالرقم : 310112 

وامل�سجلة بتاريخ:2019/11/4
باإ�سم: حمطة �سي اإ�س بي ابوظبي ذ.م.م

 ،  . املتحدة  العربية  االأم���ارات  اأبوظبي  بي  اإ���س  �سي  االإدارة - حمطة  ، مبنى  ابوظبي  وعنوانة: 
customerservice@cspadt.ae :هاتف: 024920555 ، �سندوق الربيد: 25530 ، امييل

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39
 النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم

                                             �ضورة العالمة :

بيانات التعديل:
تعديل �سكل العلمة كما هو مو�سح اأعله

 تاريخ التعديل :2021/3/15
 تاريخ التاأ�سري : 2021/3/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  31  مار�ص 2021 العدد 13203
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وزارة القت�شاد
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عربي ودويل

يتزعم امليلي�سيات العراقية، والذي قتل مع �سليماين يف الغارة االأمريكية.
املتوقع  التفكك. وكان من  اآخذة يف  امليلي�سيات  فاإن  ويف غياب قيادة وا�سحة، 
وُعر�ست  بغداد،  يف  االآالف  و�سار  للقوة.  بعر�س  اجلوية  الغارة  ذك��رى  اإحياء 
�سربات  حت��دث  مل  لكن  االأمريكية.  ال��غ��ارة  ا�ستهدفتها  التي  ال�سيارة  بقايا 

انتقامية على نطاق وا�سع �سد اأهداف اأمريكية.
لطاملا ا�ستغلت اإيران ال�سيا�سيني ال�سيعة يف العراق لتاأكيد نفوذها. لكن رئي�س 

الوزراء العراقي م�سطفى الكاظمي ال يتجاوب معها.
اإيران.  ح��زٍب مقرب من  يتحدر من  الكاظمي ال  ف��اإن  اأ�سلفه،  كل  وبخلف 
ومنذ ت�سلمه من�سبه يف مايو -اأيار املا�سي، طبق العقوبات االأمريكية، ومنع 
اإىل  اإي��ران��ي��ة،  ال����دوالرات ثمن ���س��ادرات  ط��ه��ران م��ن احل�سول على مليارات 
�سمخاين  علي  االإي����راين  القومي  االأم���ن  جمل�س  رئي�س  وا�ستدعى  ال��ع��راق. 
امل�سوؤولني العراقيني اإىل طهران ووبخوهم لبعد تعر االإف��راج عن االأموال 

•• لندن-وكاالت

ملجلة  ع��راق��ي  �سابط  ي�سف  ال��ع��ب��ارة  ب��ه��ذه  العراق”،  �سيادة  على  »ا�ستيلء 
“اإيكونومي�ست” الربيطانية، لوحة اإعلنات متجد قا�سم �سليماين قائد فيلق 
القد�س الذي قُتل يف �سربة جوية اأمريكية يف العراق، يف يناير -كانون الثاين 
وتنت�سر تلك اللوحات االإعلنية يف املنطقة اخل�سراء ببغداد التي   .2020
�سليماين  كر  عراقيون  واعترب  االأمريكية.  وال�سفارة  حكومية  مراكز  ت�سم 
لكن  داع�س.  تنظيم  باإرهابيي  الهزمية  اأحلقت  حملية  ق��وات  لتعبئته  بطًل، 
ال�سعور العام قد تغري. واجلماهري التي رحبت باإيران حمرراً، ترى فيها على 

نحٍو متزايد قوة احتلل، ويحاول ال�سيا�سيون العراقيون، تخفيف قب�ستها.
�سا�سعة من  م�ساحات  على  ت�سيطر  اإي��ران  املدعومة من  امليلي�سيات  ت��زال  وال 
العراق. وتورط بع�سها يف قمع عنيف للحتجاجات املناه�سة للحكومة التي 
واأخرياً، خففت هذه امليلي�سيات من اندفاعها، فقللت عدد  اندلعت يف 2019. 
اللفتات التي ت�سيد بقادتها من املليل واجلرناالت، ف�سًل عن ظهور اأقل يف 
ال�سوارع. وهي تفتقد اإىل توجيهات �سليماين واأبو مهدي املهند�س، الذي كان 

بايدن يعر�س م�سروعا �سخما للبنى التحتية 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

بزيادات  مرفقا  التحتية  البنى  يف  �سخمة  ا�ستثمارات  م�سروع  االأ�سبوع  هذا  بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�س  يطلق 
�سريبية اأثارت على الفور انتقادات خ�سومه، حتى قبل حتديد ن�سبها.

ويف دليل على االأهمية التي يوليها لهذا امللف الذي ميكن اأن ي�سّكل علمة فارقة لعهده، �سيطلق بايدن االأربعاء 
م�سروعه اجلديد من مدينة بيت�سربغ يف �سمال �سرق الواليات املتحدة حيث اأطلق قبل عامني حملته االنتخابية.

ويف موؤ�سر اإىل عهد رئا�سي يريده جريئا واإ�سلحيا، �سيعر�س بايدن اأرقاما قد تبدو للبع�س خيالية بعد اأن كان 
�سلفه دونالد ترامب ي�سميه “جو النع�سان” ويتهمه باأنه يفتقد للأفكار واالأطر التوجيهية.

فبعد اأن متّكن من اإقرار خطته االإنقاذية املتمحورة حول جائحة كوفيد-19 واملقّدرة بنحو األفي مليار دوالر، يف 
الكونغر�س، �سيطرح الرئي�س الدميوقراطي م�ساريع تقّدر قيمتها مبا بني ثلثة اآالف مليار واأربعة اآالف مليار.

االإيرانية. واأزعج رئي�س الوزراء امليلي�سيات با�ستعادته ال�سيطرة على عدد من 
املعابر احلدودية التي كانت تن�سر فيها رجالها. وبناء على طلبه �سري�سل حلف 
احلوار  مركز  من  فانتابي  ماريا  وتقول  ال��ع��راق.  اإىل  جندي   3500 الناتو 
باأنها  ت�سعر  اإي��ران،  من  املدعومة  املجموعات،  “هذه  اإن  جنيف،  يف  االإن�ساين 

مهددة على نحٍو خطري«.
العراقي،  امل��خ��اب��رات  جلهاز  ال�سابق  رئي�س  وه��و  الكاظمي،  اخل�سوم  وات��ه��م 

باإعلمه االأمريكيني مبكان �سليماين، ما مكنهم من ا�ستهدافه.
اآخر من م�ست�ساريه  ع��دداً  املقربني منه، وط��اردت  بع�س  امليلي�سيات  واغتالت 
يف اخلارج. وطوقت “كتائب حزب اهلل” املدعومة من اإيران منزله يف يونيو 
)حزيران( ب�ساحنات خفيفة مليئة بامل�سلحني، رداً على اعتقال بع�س عنا�سرها 

لل�ستباه يف قتلهم متظاهرين.
راأ�سه  قطع  من  جنا  الأن��ه  “حمظوظ  الكاظمي  اإن  بغداد  يف  مراقب  ويقول 

وي���ح���اول ال��ك��اظ��م��ي ت���ف���ادي االح��ت��ك��اك امل��ب��ا���س��ر مع  وو���س��ع��ه ع��ل��ى طبق”. 
امليلي�سيات. وت�سم حكومته وزيراً من الف�سائل املوالية الإيران، التي حتاول 
اأن ع�سرات  روات��ب احلكومة، علماً  املدرجة على جدول  زي��ادة عدد عنا�سرها 

االآالف منهم يتقا�سون رواتب من الدولة.
وينقل م�سوؤول عراقي عن رئي�س الوزراء “اإذا مل تدفع لهم، فاإنهم �سيق�سفون 

االأمريكيني«.
ويعتقد م�ست�سارو الكاظمي اأن معظم العراقيني يدعمون جهوده لكبح جماح 
يف  املحبطون  بقي  املا�سية،  االن��ت��خ��اب��ات  يف  اإن���ه  وي��ق��ول��ون  االإي����راين.  النفوذ 
على  اإي��ران  من  املدعومة  للأحزاب  املوؤيدون  الناخبون  اأقبل  بينما  منازلهم، 
االأول(  )ت�سرين  اأكتوبر  يف  انتخابات  اإج��راء  املقرر  وم��ن  االق���رتاع.  �سناديق 
االأمم  اأر�سلت  واإذا  الناخبني،  الكاظمي من ح�سد  واإذا متكن م�ساعدو  املقبل، 
رئي�س  ت�سهل عمل  يتغري بطريقة  ال�سيا�سي قد  املناخ  فاإن  املتحدة مراقبني، 
الوزراء. ويف الوقت نف�سه دعا الكاظمي اإىل حوار وطني قد ي�سمل خا�سعني 
لعقوبات اأمريكية. ويبدو اأنه تو�سل اإىل خل�سة مفادها اأن احلوار اأف�سل من 

قتال قد يخ�سره.   

اإيكونومي�ست: العراقيون �ساقوا ذرعًا باإيران

•• اأوتاوا-اأ ف ب

اأعلنت احلكومة الكندية فر�س عقوبات جديدة على م�سوؤوَلنينْ 
به  ق��ام��ت  م��ا  على  احتجاجاً  رو�سية  �سركات  واأرب���ع  رو���س��ّي��ني 
جزيرة  ل�سبه  قانونيني”  غ��ري  واح��ت��لل  “�سّم  م��ن  مو�سكو 
العقوبات  اإّن  بيان  يف  الكندية  اخلارجية  وزارة  وقالت  القرم. 
وتلك  تتناغم  اأ�سرتاليا  مع  بالتن�سيق  اأُعلنت  التي  اجل��دي��دة 

التي اّتخذها موؤّخراً االحّتاد االأوروبي وبريطانيا.
امل�سوؤوَلني  خ�����س��و���س��اً  ط��ال��ت  ال��ع��ق��وب��ات  اأّن  ال��ب��ي��ان  واأو����س���ح 

الرو�سيني األك�سندر غانوف وليونيد ريجينكني. ويراأ�س غانوف 
�سركة خلدمات ال�سكك احلديد بني رو�سيا و�سبه جزيرة القرم، 
يف حني اأ�سرف ريجينكني على بناء ج�سر مروري فوق م�سيق 
كريت�س يربط �سبه اجلزيرة بالرّب الرو�سي عرب طريق �سريع. 
ونقل البيان عن مارك غارنو، وزير اخلارجية الكندي، قوله 
نداءات  �سنوات  �سبع  منذ  منهجي  ب�سكل  تتجاهل  “رو�سيا  اإّن 
املجتمع الدويل لو�سع حّد النتهاكاتها ل�سيادة اأوكرانيا ووحدة 
اأرا�سيها وكذلك للقانون الدويل«. واأ�سفر النزاع بني مقاتلني 
والقوات  رو�سيا  من  مدعومني  اأوكرانيا  �سرق  يف  انف�ساليني 

األ��ف قتيل منذ 2014 حني  االأوك��ران��ي��ة ع��ن اأك��ر م��ن 13 
االنف�ساليون متّردهم  وب��داأ  القرم  �سبه جزيرة  رو�سيا  �سّمت 
على  عقوبات  كندا  فر�ست   2014 ومنذ  كييف.  �سّد  امل�سّلح 
اأكر من 440 م�سوؤواًل وكياناً مرتبطني بهذه االأزمة. وكثرياً 

ما كانت هذه العقوبات ت�سدر بالتن�سيق بني كندا وحلفائها.
وكانت اأوتاوا اأعلنت االأ�سبوع املا�سي فر�س عقوبات على ت�سعة 
بها  تتعامل  ال��ت��ي  الطريقة  على  احتجاجاً  رو����س  م�سوؤولني 
األيك�سي  للكرملني  الرئي�سي  املعار�س  مع  الرو�سية  ال�سلطات 

نافالني امل�سجون حالياً.

عقوبات كندية جديدة على م�سوؤولني رو�سّيني 

•• جنيف-اأ ف ب

بني  العلقات  على  االأ�سواء  �ُسّلطت 
وال�سني  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  منظمة 
منذ بدء جائحة كوفيد-19، وتزايد 
تقرير  ن�سر  م��ع  اأك���ر  بها  االه��ت��م��ام 

اأم�س االثنني حول من�ساأ الفريو�س.
احلري�سة  بكني  اأن  الناقدون  يعترب 
اإدارة  ب�سوء  لها  اتهام  اأي  على تفنيد 
با�ستمرار  خدعت  ال�سحّية،  االأزم���ة 
ال���وك���ال���ة االأمم����ي����ة وحت���ّف���ظ���ت عن 
من�ساأ  ت��و���س��ح  م��ع��ط��ي��ات  م�����س��ارك��ة 
اأك��ر من  بحياة  اأودى  ال��ذي  املر�س 
كانون  م��ن��ذ  ���س��خ�����س  م��ل��ي��ون   2،7

االأول/دي�سمرب 2019.
العاملية  ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  واٌت��ه��م��ت 
مع  اأك���ر مم��ا يجب  ت�ساهلت  ب��اأن��ه��ا 
مل��ا �سار  االأي����ام االأوىل  ال�����س��ني م��ن��ذ 

الحقا اأ�سواأ جائحة خلل قرن.
ح�سا�س  م���وق���ف  يف  ال���وك���ال���ة  ل���ك���ن 
املعنية قبل  حلاجتها ملوافقة الدولة 

اإجراء اأي حتقيق.
مل يح�سل ذلك حتى كانون الثاين/

يناير 2021، حني و�سل حمققون 
دوليون اأوفدتهم املنظمة اإىل مدينة 
ووه������ان ال���ت���ي ت��ع��ت��رب م��ه��د االأزم�����ة 

ال�سحّية.
يت�ساءل كثريون عن غياب ال�سفافية 
يف  ال�سينّية،  ال�سلطات  تعاملت  يف 
التحقيق  اأن  اإىل  اآخ��رون  حني ي�سري 
امل�سبب  ال���ف���ريو����س  ان���ت���ق���ال  ح�����ول 
احليوان  م���ن  كوفيد-19  مل���ر����س 
االإن�سان جرى بتعاون كامل مع  اإىل 

علماء �سينّيني.
الذي ح�سلت فران�س بر�س  التقرير 
ع��ل��ى ن�����س��خ��ة م��ن��ه االإث����ن����ني، يعترب 
اإىل  ال��ف��ريو���س  ان��ت��ق��ال  ف��ر���س��ي��ة  اأن 
انتقلت  االإن�����س��ان ع��ن طريق ح��ي��وان 

خفا�س،  من  نف�سه  هو  العدوى  اإليه 
“حمتملة اإىل حمتملة جدا«.

لفر�سية  تام”  “ا�ستبعاد  وي��وج��د 
ت�����س��ّرب ال��ف��ريو���س م��ن خمترب التي 
رّج���ح���ت���ه���ا ال�������س���ل���ط���ات االأم���ريك���ي���ة 
فر�سّية  اع���ت���ربت  ح���ني  يف  خ��ا���س��ة، 
املجّمد  ال��ل��ح��م  ب��وا���س��ط��ة  ان��ت��ق��ال��ه 

“حمتملة«.
من بني الناقدين كينيث روث املدير 
رايت�س  ه��ي��وم��ن  ملنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�سحة  منظمة  يتهم  ال��ذي  ووت�����س 
مع  موؤ�س�سي”  ب”تواطوؤ  ال��ع��امل��ي��ة 

بكني.
املا�سي  ال�سهر  لل�سحافة  روث  وقال 
العاملية  ال�سحة  منظمة  “رف�ست 

ب�����س��ك��ل ق���اط���ع، ك��م��وؤ���س�����س��ة، ق���ول اأي 
�سيء ينتقد الطريقة التي اأخفت بها 
ال�سني انتقال العدوى بني الب�سر اأو 
تقدمي  ترف�س  ت��زال  ال  اأنها  حقيقة 
اأدلة«. واأ�ساف “ما نحتاج هو حتقيق 
���س��ادق و���س��ارم ب��دال م��ن اال�ستمرار 
الإخفاء  ال�سني  مل�ساعي  الر�سوخ  يف 

احلقيقة«.
الدوائر  م���ن  م���ق���ّرب  م�����س��در  اأ����س���ار 
اأن  اإىل  ج��ن��ي��ف  يف  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
�سمحت  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة 
لل�سينيني التفرد باإجناز حت�سريات 
التحقيقات وثم التقرير ب�ساأن كيفية 
اإجراء التحقيق يف حني جتنبت دول 
ان��ت��ق��ادات��ه��ا يف  التعبري ع��ن  اأع�����س��اء 

اال�ست�ساري  الفريق  رئي�س  ه��امي��ان 
اال�����س����رتات����ي����ج����ي وال����ت����ق����ن����ي ح����ول 
ال�سحة  منظمة  يف  املعدية  املخاطر 
“قدمتها  التي  املعلومات  اإن  العاملية 
بعد وقت مبكر من  ال�سني طوعا” 
بداية االأزمة �سمحت ب”فهم �سريع 
الآلية العدوى”، واأو�سح اأن املعطيات 
“جرى توفريها  التي طلبها فريقه 

�سريعا«.
يرى �سفري االحتاد االأوروبي يف االأمم 
اأنه  �ستيفنز  وال���رت  بجنيف  املتحدة 
عندما ي�سعر ال�سينيون اأنهم “حتت 
يجعلهم  “ال  ذل���ك  ف����اإن  ال�سغط” 

بال�سرورة ي�سّهلون االأمور«.
وي��ق��ول ال��دب��ل��وم��ا���س��ي االأوروب������ي اأن 
الوكالة  وق���درة  بثقل  يتعلق  امل�سكل 
ب�سلوك  ولي�س  التاأثري  االأممية على 

ال�سني.
ويقول يف هذا ال�سياق “ال اأتفق بتاًتا 
على  ت�سيطر  ال�����س��ني  اأن  ف��ك��رة  م��ع 

منظمة ال�سحة العاملية«.
ت���اأخ���ر  اأن  ال���ب���ع�������س  ي������رى  ب���ي���ن���م���ا 
من�ساأ  ح��ول  احلقائق  تق�سي  مهمة 
منظمة  مل�سداقية  ي�سيء  الفريو�س 
ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، ي��ع��ت��ق��د ب��ي��رت بن 
امبارك الذي قاد الفريق اأن الذهاب 
يكن  مل  م��ب��ك��ر  وق����ت  يف  ه���ن���اك  اإىل 
االأعمال  واأن  خا�سة  الكثري،  ليغرّي 
تكن  مل  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال��ت��ح�����س��ريي��ة 

جاهزة.
الفريق  ع�سو  تو�سي  جانبها،  م��ن 
هذا  ي���ك���ون  اأن  ك���وم���ب���ان���ز  م����اري����ون 
ال��ن��وع م��ن ال��ب��ع��ث��ات ت��ل��ق��ائ��ًي��ا، وذلك 
لتجّنب جعلها اأ�سبه برحلة بحث عن 

مذنبني.
ه���ذه  جت�������اوز  اأردن����������ا  “اإذ  وت�����ق�����ول 
)التحقيقات(  فلنجعلها  احلزازيات، 

روتينية«.

املنظمة  ن���اق���دي  اأك����رب  اأم����ا  ال��ع��ل��ن. 
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ف��ك��ان  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�سابق دونالد ترامب الذي و�سفها 

باأنها “دمية بني يدي ال�سني«.
اأع����اد  ب���اي���دن  اأن خ��ل��ف��ه ج���و  ورغ�����م 
تتخذ  ال����ت����ي  امل���ن���ظ���م���ة  اإىل  ب�������لده 
ينه  ذل��ك مل  اأن  اإال  مقرا يف جنيف، 

االنتقادات.
الرفيع  االأمريكي  الدبلوما�سي  قال 
االأ�سبوع  ك��ا���س��اي��ر  م����ارك  ج��ن��ي��ف  يف 
من  “م�ستاءة”  وا�سنطن  اإن  املا�سي 
ذهاب  تطلبه  ال��ذي  الطويل  ال��وق��ت 
اخلرباء اإىل ال�سني، و�سّكك يف مدى 
احلرية التي نالوها للبحث امليداين. 
واأ�ساف اأن “هذا �سيكون املعيار الذي 

منظمة  ب��ني  العلقة”  ب��ه  �سنقّيم 
ال�سحة العاملية وبكني.

لكن، عندما غادرت الواليات املتحدة 
مموليها،  اأك���رب  ك��ان��ت  ال��ت��ي  املنظمة 
ب��ك��ني جاهدة  ���س��ع��ت  ت���رك���ت ف���راغ���ا 

مللئه.
يف املقابل، اعترب �سفري ال�سني لدى 
اأن  �سن جو  املتحدة يف جنيف  االأمم 
لها«.  اأ���س��ا���س  “ال  االت���ه���ام���ات  ت��ل��ك 
“التعاون  اإن  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  وق����ال 
ال�سحة  وم���ن���ظ���م���ة  ال�������س���ني  ب�����ني 
العاملية ي�سري ب�سكل جّيد يف االأعوام 
“دون عوائق  اأنه  م�سيفا  االأخرية”، 
و�سامل” منذ ظهور كوفيد-19. يف 
مقابلة مع فران�س بر�س، قال ديفيد 

وزير: بريطانيا تريد
 تطعيم جميع البالغني

•• لندن-رويرتز

قال وزير االأعمال الربيطاين كوا�سي كوارتنج  اأم�س الثلثاء اإن بريطانيا 
اأي  اأن تتمكن من توفري  �سرتكز على تطعيم جميع �سكانها البالغني قبل 

جرعات فائ�سة لدول اأخرى مثل جارتها اأيرلندا.
م�ساد  ل��ق��اح  م��ن  االأوىل  اجل��رع��ة  بريطاين  مليون   30 م��ن  اأك���ر  وتلقى 
لكوفيد-19 يف اأ�سرع حملة تطعيم يف اأوروبا وتهدف البلد اإىل ا�ستكمال 

تطعيم جميع البالغني بحلول نهاية يوليو- متوز.
لكن بريطانيا وجدت نف�سها منخرطة يف خلف علني مع االحتاد االأوروبي 
التكتل بوترية  التطعيم يف دول  اللقاحات. وت�سري حملت  اإم��دادات  ب�ساأن 
اأبطاأ كثريا. وقال كوارتنج ل�سكاي نيوز “اأعتقد اأن تركيزنا يجب اأن ين�سب 
على حماولة احلفاظ على �سلمة الربيطانيني، نريد التعاون كذلك مع 

الدول االأخرى لكن االأولوية االأوىل هي ا�ستكمال حملة التطعيم«.
تطعيم  ���س��م��ان  ع��ل��ى  االأوروب���ي���ة  ال����دول  م��ع  تعمل  بريطانيا  اأن  واأ����س���اف 

مواطنيها واأن هذا “لي�س و�سعا تناف�سيا«.
لكنه رد على �سوؤال عما اإذا كانت بريطانيا قد تتمكن من م�ساعدة اأيرلندا 
قائل “لو اأن هناك جرعات لقاح فائ�سة فيمكننا تقدميها لكن ال تتوافر 

جرعات فائ�سة االآن، ما زال يتعني علينا تطعيم اأعداد �سخمة«.

 ال�سني ومنظمة ال�سحة العاملية.. تواطوؤ اأم تن�سيق عادي؟ 

تظاهرة يف الدمنارك احتجاجا على قوانني كورونا 
به كان �سلبيا يف ال�72 �ساعة املا�سية، 

اأو انه قد تعافى موؤخرا من املر�س.
وت��ع��ت��رب احل���ك���وم���ة ال���دمن���ارك���ي���ة اأن 
ج���زء  كورونا”  ����س���ف���ر  “جوازات 
اإع�����ادة ف��ت��ح البلد،  م��ه��م م���ن خ��ط��ة 
�ستخلق  ب��اأن��ه��ا  ي��ع��ت��ربون  ال��ن��ق��اد  لكن 
انق�ساما يف املجتمع. وتخ�سع الدولة 
اال���س��ك��ن��دن��اف��ي��ة الإغ����لق ج��زئ��ي منذ 

اأواخر كانون االأول-دي�سمرب.
واأع���ي���د ف��ت��ح امل���دار����س االب��ت��دائ��ي��ة يف 
يعود  اأن  املقرر  ومن  �سباط-فرباير، 
طلب املدار�س الثانوية اىل مدار�سهم 

يف اأوائل ني�سان/اأبريل.
ف��ت��ح م��ع��ظ��م املتاجر  ب���اإع���ادة  و���ُس��م��ح 
ال�سهر، ومع  ه��ذا  م��ن  �سابق  وق��ت  يف 
واحلانات  ال�سركات  بع�س  ف��اإن  ذل��ك 

واملطاعم ال تزال مغلقة.

•• كوبنهاغن-اأ ف ب

امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف و�سط  جت��م��ع م��ئ��ات 
كوبنهاغن احتجاجا على قانون مثري 
اجلرائم  ع��ق��وب��ة  ي�����س��اع��ف  ل��ل��ج��دل 
املتعلقة بفريو�س كورونا، واي�سا �سد 
الإ�سدار  الدمناركية  احلكومة  خطة 

ما ي�سمى ب�”جواز �سفر كورونا«.
وغالبيتهم  امل���ت���ظ���اه���رون  واأط�����ل�����ق 
ال��ن��اري��ة خلل  االأل��ع��اب  ال�سبان  م��ن 
م�سريتهم التي و�سفها مرا�سل وكالة 

فران�س بر�س باأنها كانت �سلمية.
ل�سحيفة  ال�����������س�����رط�����ة  واأف�����������������ادت 
“اك�سرتابلديت” اأن عدد املتظاهرين 
بلغ نحو 600 �سخ�س، واألقي القب�س 
الإلقائه  ف���ق���ط  م��ن��ه��م  واح������د  ع���ل���ى 
ال�سرطة.  عنا�سر  ب��اجت��اه  مفرقعات 

التي  للتظاهرة  الرئي�سية  الق�سية 
باالأ�سود”  “رجال  جمموعة  نظمتها 
املناه�سة الإجراءات  ب��لك(  ان  )م��ان 
على  بند جديد  اإ�سافة  االإغ��لق هي 
ي�����س��اع��ف عقوبة  ال��ع��ق��وب��ات  ق���ان���ون 
اأو  خ��ل��ف��ي��ة  ل��دي��ه��ا  “التي  اجل����رائ����م 

مرتبطة بكوفيد-19«.
ك����ان يف  ال��ب��ن��د  ل���ه���ذا  ت��ط��ب��ي��ق  واأول 
دانت  ع��ن��دم��ا  اآذار-م����ار�����س،  منت�سف 
حم��ك��م��ة دمن��ارك��ي��ة ام�����راأة ت��ب��ل��غ 30 
ع����اًم����ا ب�����س��ب��ب ت�����س��ري��ح��ات واأف����ع����ال 
العام  بالنظام  “االإخلل  يف  �ساهمت 
ال��ع��ن��ف �سد  ا���س��ت��خ��دام  اإ����س���اف���ة اىل 
للمجموعة  تظاهرة  اأثناء  ال�سرطة” 

نف�سها  يف كانون الثاين-يناير.
بال�سجن  احل��ك��م  املحكمة  و�ساعفت 
امل��راأة اىل عامني.  ال�سادر بحق  عاما 

خارج  ال�سبت  املتظاهرون  توقف  وقد 
على  امل����راأة  فيه  تقبع  ال���ذي  ال�سجن 
الرغم من التواجد الكثيف لل�سرطة 

وهتفوا “اأطلقوا �سراح نانا«.
ارتدوا  الذين  املتظاهرون  هتف  كما 
بعبارة  �������س������وداء  م���لب�������س  ج���م���ي���ع���ا 
و”وداعا  للدمنارك”  “احلرية 
يف اإ�سارة اىل رئي�سة احلكومة  ميت”، 
يتابعوا  ان  قبل  فريدريك�سن،  ميت 
بلدية  اأم��ام مقر  �ساحة  نحو  �سريهم 
القانون  اىل  وباالإ�سافة  كوبنهاغن. 
اي�سا  باالأ�سود”  “رجال  ي��ع��ار���س 
“جوازات  اإ�����س����دار  احل��ك��وم��ة  خ��ط��ة 
وهو تطبيق للهواتف  �سفر كورونا”، 
اأن  الإث��ب��ات  ا�ستخدامه  �سيتم  الذكية 
�سخ�سا ما قد تلقى لقاح كوفيد-19 
اأو اأن اختبار ال”بي �سي ار” اخلا�س 

  غوتريي�س ينتقد »التوزيع غري 
العادل« لّلقاحات امل�ساّدة لكورونا 

•• مونرتيال-اأ ف ب

غري  “التوزيع  غوتريي�س  اأنطونيو  املّتحدة  ل��لأمم  ال��ع��ام  االأم���ني  انتقد 
العادل” لّلقاحات امل�ساّدة لفريو�س كورونا يف العامل، داعياً الدول الغنّية 
التي “تخّزن” كمّيات �سخمة من هذه الّلقاحات اإىل تقا�سم جزء منها مع 

بقية دول العامل الأّنها الطريقة الوحيدة للق�ساء على اجلائحة.
وقال غوتريي�س يف مقابلة بّثتها �سبكة “�سي بي �سي” التلفزيونية الكندية 

االأحد “اأ�سعر بقلق بالغ من هذا التوزيع غري العادل لّلقاحات يف العامل«.
ممكن  وق��ت  اأ���س��رع  يف  ي�سمنوا،  اأن  اجلميع  م�سلحة  “من  اأّن���ه  واأ���س��اف 

وبطريقة عادلة، اأّن كّل النا�س يف كل 
مكان يتلّقحون، واأّن الّلقاحات تعاَمل 

كمنفعة عاّمة عاملية«.
اأن  املتقّدمة  ال��دول  “ننا�سد  واأ�ساف 
جزءاً  الفقرية(  ال��دول  )م��ع  تتقا�سم 
من الّلقاحات التي ا�سرتتها”، موؤّكداً 
عديدة  ح���االت  “يف  ال����دول  ه���ذه  اأّن 

ا�سرتت اأكر مما حتتاج اإليه«.
اأ�سفه  ع����ن  ال����ع����ام  االأم�������ني  واأع��������رب 
عمل  ت��ع��رت���س  ال��ت��ي  “لل�سعوبات” 
اأن�ساأتها  ال��ت��ي  االآل��ي��ة  “كوفاك�س”، 
الإتاحة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ّح��ة  م��ن��ظ��م��ة 
الدخل،  املنخف�سة  للدول  الّلقاحات 
ع���ازي���اً اأ���س��ب��اب ه���ذه ال�����س��ع��وب��ات اإىل 

ال�سادرات”  على  “قيود  وفر�س  اللقاحات”  من  كبرية  كميات  “تخزين 
وعدم ح�سول هذه االآلية على ما يكفي من املال.

تلقيح  ب�”اإمكانية  ره��ن  اجلائحة  على  الق�ساء  اأّن  على  غوتريي�س  و�سّدد 
ال�سّكان يف جميع اأنحاء العامل باأ�سرع وقت ممكن«.

الع�سرين  جمموعة  قبل  م��ن  مدعومة  اآل��ي��ة  اإىل  بحاجة  “نحن  واأ���س��اف 
لو�سع خطة تطعيم عاملية«.

العامل  يف  كورونا”  �سفر  “جوازات  اعتماد  اإمكانية  ب�ساأن  �سوؤال  على  ورّداً 
لل�سماح ملن تلّقوا الّلقاح بال�سفر بحرّية قال االأمني العام اإّن “هذه م�ساألة 
مثرية للجدل كثرياً”، داعياً اإىل “اإجراء مناق�سة جاّدة” ب�ساأنها “ل�سمان 

االإن�ساف و�سمان وجود تعاون دويل فّعال حول كيفية القيام بذلك«.
واأو�سح اأّن “االأ�سواأ هو اأن تكون هناك دول متتلك )نظام اجلوازات( ودول ال 
متتلكه ودول ال تعرتف به. �سيكون هذا االأمر مدّمراً اإذا كان يعني اأّن النا�س 

ميكن اأن يتّنقلوا داخل العامل املتقّدم لكن لي�س داخل العامل النامي«.

مريكل تطالب حّكام الواليات 
بالتزام اإجراءات مكافحة كورونا  

•• برلني-اأ ف ب

طالبت امل�ست�سارة االأملانية اأنغيل مريكل حّكام الواليات الفدرالية بتطبيق 
القيود التي اّتفقت معهم عليها ملكافحة املوجة الثالثة من جائحة كورونا، 
يف حتذير ياأتي بعدما اأعلن عدد من هوؤالء تخفيف اإجراءات احلجر بداًل 
من ت�سديدها. وقالت مريكل يف مقابلة مع �سبكة “اإيه اآر دي” التلفزيونية 

“نحن بحاجة اإىل حتّرك يف الواليات الفدرالية«.
واأ�سافت وقد بدا عليها االنزعاج “علينا اأن نّتخذ االإجراءات املنا�سبة ببالغ 

اجلّدية. بع�س الواليات يفعل ذلك والبع�س االآخر ال يفعله بعد«.
واّتهمت امل�ست�سارة حّكام الواليات التي 
مل تلتزم بالقيود امل�سّددة ب�”انتهاك” 
االل����ت����زام����ات ال���ت���ي ق��ط��ع��وه��ا على 

اأنف�سهم االأ�سبوع املا�سي.
االأ�سبوع  ان���ت���زع���ت  م���ريك���ل  وك���ان���ت 
امل��ا���س��ي م���ن ح���ّك���ام والي������ات البلد 
ال�16 اتفاقاً مع احلكومة الفدرالية 
للحّد  اإج��راءات م�سّددة  على تطبيق 

من التف�ّسي املت�سارع للفريو�س.
وه�����ّددت م��ريك��ل ب��ت��دّخ��ل اأك���ر قّوة 
اإذا  ال��ف��درال��ي��ة  ج��ان��ب حكومتها  م��ن 
كّل  ب�سكل �سارم  ال��والي��ات  مل تطّبق 
االإجراءات املّتفق عليها، يف وقت يعود 
فيه اإىل حكومات الواليات ولي�س اإىل 

احلكومة املركزية م�سوؤولية اإدارة االأزمة ال�سّحية يف كل والية.
ويف وقت جتتاز فيه اأملانيا املوجة الثالثة من وباء كورونا قالت مريكل “لن 

اأقف اأ�سبوعني مكتوفة اليدين«.
واأ�سافت “هذا يتعّلق باليمني التي اأق�سمتها، اإّنه واجبي«. ويلحظ االّتفاق 
بني مريكل وحّكام الواليات اآلية اأطلق عليها ا�سم “مكابح الطوارئ” تقوم 
العدوى  تلقائي يف كّل منطقة يزيد فيها معّدل  على فر�س حظر جت��ّول 
على مدار �سبعة اأيام عن 100 اإ�سابة جديدة لكّل 100 األف �سخ�س، وهو 
يف احلّد من  “اأداة فعالة للغاية”  اإّن��ه �سيكون  اإج��راء قالت مريكل االأح��د 

تف�ّسي الوباء.
ال��ف��درايل االأمل���اين، ميكن لكّل والي��ة يف نهاية املطاف  لكن يف ظ��ّل النظام 
ال�سلحية  هذه  الواليات  بع�س  ا�ستغّل  وقد  اخلا�سة،  اإجراءاتها  تّتبع  اأن 
احلائط  ع��ر���س  ���س��ارب��اً  االقت�ساد  فتح  الإع���ادة  خططه  يف  ق��دم��اً  للم�سّي 

باالآلية املّتفق عليها.
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عربي ودويل

ــس  ــ� ــي ــرئ ــى ال ــع ــض ــ� ي
الأمريكي اإىل توحيد 
القيم  وراء  حلفائه 
لكن  الدميقراطية. 
ترف�س  التي  ال�ضني, 
ــا,  ــض درو� تتلقى  اأن 
ــــوم بــهــجــمــات  ــــق ت
حني  يف  ـــادة,  ـــض ـــ� م
مرتددة  اأوروبا  تظل 
يف اختيار مع�ضكرها. 
 78 العمر  مــن  يبلغ 
الذي  الرجل  عــاًمــا, 
�ضلفه  عليه  ــق  ــل اأط

لقب “�ضليبي جو”,

•• الفجر –خرية ال�صيباين

االحتاد االوروبي يرف�س التورط

 ال�سني تقر تعديالت جذرية لنظام هونغ كونغ ال�سيا�سي 
وال يزال �سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7،5 مليني غري متاأكدين 
تفا�سيل  بعد  تن�سر  مل  بينما  اجلديد  القانون  عليه  ين�س  ما  ب�ساأن 

جديدة.
يو-ت�سانغ  ت��ام  ال�سيني  ال��ربمل��ان  يف  كونغ  لهونغ  الوحيد  املمثل  لكن 

اأو�سح تفا�سيل االإجراءات اجلديدة.
 167 باالإجماع من قبل  التعديلت  اإق��رار  “مت  بر�س  وق��ال لفران�س 

ع�سوا يف اللجنة الدائمة ملجل�س ال�سعب” ال�سيني.
و�سيتم مبوجب القانون اجلديد تو�سيع جمل�س هونغ كونغ الت�سريعي 

لي�سمل 90 بدال من 70 مقعدا.
مبا�سر،  ب�سكل  فقط  النواب  ع�سرين من  انتخاب  �سيتم  ت��ام،  وبح�سب 
مقارنة ب�35 �سابقا، فيما تختار جلنة موؤيدة بالكامل لبكني االأغلبية 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب
اإدخ��ال تغيريات وا�سعة النطاق على  اأم�س الثلثاء  ق��ادة ال�سني   اأّي��د 
ال�سخ�سيات  م��ق��اع��د  بخف�س  تق�سي  االن��ت��خ��اب��ي  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ن��ظ��ام 
باأن تختار جلان موؤيدة لبكني  املنتخبة مبا�سرة ب�سكل كبري وت�سمن 

نواب برملان املدينة.
ومت���ّث���ل االإج��������راءات اجل���دي���دة، ال��ت��ي جت�����اوزت جم��ل�����س ه��ون��غ كونغ 
الت�سريعي وفر�ست مبا�سرة من قبل بكني، اخلطوة االأخرية الهادفة 
ال�سخمة  التظاهرات  بعد  املدينة  يف  الدميوقراطي  احل��راك  ل�سحق 

التي �سهدتها.
“الرئي�س  واأف��ادت وكالة اأنباء ال�سني اجلديدة يف تقرير مقت�سب اأن 

)ال�سيني( �سي جينبينغ وّقع اأوامر رئا�سية ب�سن الن�سو�س املعّدلة«.

“دوائر  ف�ستختارهم  نائبا،   30 وع��دده��م  الباقي  واأم��ا  نائبا(.   40(
وجمموعات  معينة  قطاعات  متّثل  هيئات  وهي  وظيفية”،  انتخابية 

ذات اهتمامات خا�سة لطاملا كانت موالية لبكني.
اأن يخ�سع لتدقيق  اأي �سخ�س يرّت�سح للنتخابات  �سيتعنّي على  كما 

متعلق مبواقفه ال�سيا�سية.
وك�سف تام اأن �سلطات هونغ كونغ �ست�سّكل جلنة للتدقيق بينما �سيكون 
الأجهزة االأمن الوطنية اجلديدة يف املدينة �سلطة حتديد ال�سخ�سيات 

التي تتم املوافقة عليها.
وقال لفران�س بر�س اإن “جلنة االأمن الوطني و�سرطة االأمن الوطني 
�سيقدمان تقارير ب�ساأن كل مر�ّسح مل�ساعدة جلنة مراجعة الكفاءات يف 

عملية التدقيق«.

االدعاء الرتكي ياأمر باعتقال 
141 ع�سكريًا بتهمة االنقالب

•• اأنقرة-وكاالت

اأوامر  على  بناء  اأمنيتني  عمليتني  الثلثاء  اأم�س  الرتكية  ال�سرطة  ب��داأت 
من مكتب املدعي العام يف اإ�سطنبول للقب�س على 141 ع�سكرياً وموظفاً 
الذي  املنفي فتح اهلل غولن،  الداعية  اإىل جماعة  انتمائهم  بزعم  حكومياً 
و�سملت   .2016 يف  الفا�سل  االنقلب  على  بالتحري�س  احلكومة  تتهمه 
العملية االأوىل �سباح اأم�س،25 من اأ�سل 81 حمافظة يف البلد، واأ�سفرت 
عن القب�س على 115 �سخ�ساً، بينهم جنود يف اخلدمة و�سباط متقاعدون، 
وفق وكالة االأنباء  احلكومية. و�سملت الثانية خم�س حمافظات، واأ�سفرت 

عن القب�س على 26 م�سوؤواًل ُيزعم اأنهم على �سلة بحركة غولن.

ي�ضعى اإىل توحيد حلفائه:

يف مواجهة ال�سني, بايدن يحيي اأ�سطورة الغرب...!
 يف اآ�ضيا, ل ميكن لليابان وكوريا اجلنوبية ال�ضتغناء عن جارتهما ال�ضيوعية القوية على امل�ضتوى التجاري

 ي���ق���دم ن��ف�����س��ه ك���ل اأ����س���ب���وع ع��ل��ى اأن���ه  منذ نهاية احلرب الباردة, نادًرا ما بدا العامل منق�سًما بني مع�سكرين
االأنظمة  م��واج��ه��ة  ال���غ���رب، يف  ن��ذي��ر 
ال�سني  ����س���ي���م���ا  -وال  ال�������س���ل���ط���وي���ة 
ورو����س���ي���ا-اىل درج����ة اأن����ه م��ن��ذ نهاية 
احل��رب ال��ب��اردة، ن���ادًرا م��ا ب��دا العامل 

منق�سًما بني مع�سكرين.
ان�سمت  ب��ه��ا،  ي�ستهان  ال  رم��زي��ة  يف 
مار�س،   22 يف  امل���ت���ح���دة،  ال����والي����ات 
اإىل االحت��اد االأوروب��ي وكندا واململكة 
جمموعه  م���ا  م��ع��اق��ب��ة  يف  امل���ت���ح���دة، 
اأنهم على  ُيعتقد  اأربعة قادة �سينيني 
مقاطعة  يف  االأويغور  با�سطهاد  �سلة 
�سينجيانغ. وكانت هذه هي االإجراءات 
ت�ستهدف  ال���ت���ي  االأوىل  االأوروب�����ي�����ة 
عام  تيانامنني  مذبحة  منذ  ال�سني 
ام���رباط���وري���ة  ردت  وق�����د   .1989
ب�سربات  �سريعا  امل��ت��ق��ّرح��ة  ال��و���س��ط 
اأ����س���د: اأع��ل��ن��ت اإج������راءات ���س��د ع�سرة 
وباحثني(  )ب���رمل���ان���ي���ني  ���س��خ�����س��ي��ات 
واأرب����ع����ة ك��ي��ان��ات اأوروب����ي����ة؛ ث���م �سد 

بريطانيني وكنديني واأمريكيني.
ب�سكل  ه���ذا  ال��ق��ي��م  ���س��دام  تنظيم  مت 
اأك���رب خ���لل اج��ت��م��اع اأال���س��ك��ا يف 18 
م���ار����س ب���ني ك���ب���ار مم��ث��ل��ي ال���والي���ات 
املتحدة وال�سني. ففي موقف �سريح 
بلينكني،  اأن����ت����وين  ك�����س��ف  ل���ل���غ���اي���ة، 
وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة االأم���ري���ك���ي���ة، عن 
ق��ائ��م��ة ط��وي��ل��ة م��ن امل��ظ��امل )القمع 
ال�سغط  كونغ،  وهونغ  �سينجيانغ  يف 
ان  ع��و���س  ل��ك��ن،   .)... ت���اي���وان  ع��ل��ى 
يخافوا، رد املمثلون ال�سينيون بحدة، 
واأحالوا االأمريكيني اإىل انق�ساماتهم 
“العديد  اأن  م��ن��ت��ق��دي��ن  ال��داخ��ل��ي��ة. 
لي�س  اأن���ف�������س���ه���م  االأم����ري����ك����ي����ني  م����ن 
يف  بالدميقراطية  كبرية  ثقة  لديهم 
الواليات املتحدة”، وطالبوا وا�سنطن 
ال��رتوي��ج لنظامها يف  ع��ن  ب��ال��ت��وق��ف 

بقية العامل.
ت�سعيد لفظي بني املع�سكرين

اال�ستقطاب  م�����ن  امل�����ن�����اخ  ه�������ذا  يف 
بايدن  ج���و  و���س��ف  –حيث  ال�����س��دي��د 
ال���رئ���ي�������س ف����لدمي����ري ب����وت����ني ب���اأن���ه 
تقوية  مع�سكر  كل  -يحاول  “قاتل” 
املتحدة،  ال���والي���ات  نظمت  رواب���ط���ه. 
اأجل  من  “قمة  باإقامة  تعهدت  التي 
اجتماعا  العام،  ه��ذا  الدميقراطية” 
اأ�سرتاليا  -م��ع  م��ار���س  يف  “رباعي” 
وال��ي��اب��ان وال��ه��ن��د -م��ك��ر���س اإىل حد 
التهديد  م���واج���ه���ة  ل��ك��ي��ف��ي��ة  ك���ب���ري 
ال�سيني يف منطقة املحيطني الهندي 

بلينكني  اأن���ت���وين  زار  ك��م��ا  وال���ه���ادئ، 
اليابان وكوريا اجلنوبية.

ومو�سكو  ب��ك��ني  اأرادت  جهتهما،  م��ن 
ال�سني،  م�����س��رتك��ة يف  ج��ب��ه��ة  اإظ���ه���ار 
وانغ  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ا�ستقبل  حيث 
 22 ي��ي نظريه �سريغي الف���روف يف 
م��ار���س ب����اأذرع م��ف��ت��وح��ة. وان��ت��ق��د كل 
االإن�سان  ح��ق��وق  “ا�ستخدام  منهما 
يف  للتدخل  كذريعة  والدميقراطية 
االأخرى”،  للدول  الداخلية  ال�سوؤون 
ال�سينية  ال�����س��ح��اف��ة  �����س����ّددت  ك���م���ا 

الر�سمية.
علوة على ذلك، �سارعت اإمرباطورية 
اأيام  التوقيع بعد خم�سة  اإىل  الو�سط 
ا�سرتاتيجي  ت��ع��اون  “اتفاقية  ع��ل��ى 
تن�س  اإي����ران،  م��ع  عاًما”   25 طيلة 
على ا�ستثمارات ا�سرتاتيجية متبادلة 
يف خمتلف املجاالت )النقل والطاقة 

وال�سناعة واخلدمات(.
مبواقفهما،  امل���ع�������س���ك���ران  ي��ت��م�����س��ك 
اأن ي�ستمر.  والت�سعيد اللفظي ميكن 

ب����اي����دن،  اإدارة  ت�����س��ع��ى  ج����ه����ة،  م����ن 
ال��ت��ي اأ���س��ي��ب��ت ب�����س��دم��ة ج����راء غزوة 
الكابيتول يف اأوائل يناير، اإىل توحيد 
الدميقراطية،  ال��ق��ي��م  ح���ول  ال��ب��لد 
بها.  ي�ستهزئون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  �سد 
ا،  اأي�سً االأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  “يريد 
اإعادة اخرتاع �سيا�سة خارجية ات�سمت 
برلني،  ج���دار  ���س��ق��وط  م��ن��ذ  بالف�سل 
االأمر الذي يتطلب تعبئة عدد معني 
من الرموز )الغرب، حقوق االإن�سان، 
العامل احلر(”، يوؤكد برتراند بديع، 
الدولية  ال��ق�����س��اي��ا  يف  امل��ت��خ�����س�����س 
ال�سيا�سية  العلوم  مدر�سة  يف  واأ�ستاذ 
بكني  يف  الثقة  ع��دم  ان  اال  بباري�س. 
هو اأحد املو�سوعات النادرة التي يتفق 

فيها الدميقراطيون واجلمهوريون.
اللتان  وم��و���س��ك��و،  ب��ك��ني  امل���ق���اب���ل،  يف 
القدر،  ب��ن��ف�����س  رم����وز  اإىل  حت��ت��اج��ان 
“اإمربيالية”  ب��ا���س��ت��م��رار  ت���دي���ن���ان 
�سعوبهما  لتوحيد  الغرب،  و”نفاق” 

ب�سكل اأف�سل حول �سعور قومي.

متزق الحتاد الأوروبي
ال�سينية  ال���ت���وت���رات  ا���س��ت��م��رت  اإذا 
يخ�سى  ه���ل  ازدي�������اد،  يف  االأم���ري���ك���ي���ة 
كما  مع�سكرين،  اإىل  االنق�سام  العامل 
كان احلال اأيام احلرب الباردة؟ يبقى 

ال�سوؤال معّلقا اىل اأن نرى. 
اإن “االعتماد املتبادل بني االقت�سادات 
الدول  اأن  اليوم �سقفا، اىل درجة  بلغ 
بعيًدا  تذهب  اأن  ت�ستطيع  ال  الغربية 
من  تعترب  وال��ت��ي  ال�سني،  �سد  ج���ًدا 
ال��ذي تفر�س فيه  الوقت  اأن  جانبها، 
انتهى  قد  قوانينها  االأجنبية  ال��دول 

يتابع برتراند بديع. فعل”، 
وكوريا  لليابان  ميكن  ال  اآ���س��ي��ا،  ففي 
جارتهما  ع��ن  اال���س��ت��غ��ن��اء  اجل��ن��وب��ي��ة 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ال���ق���وي���ة  ال�����س��ي��وع��ي��ة 
ال��ت��ج��اري، وال��ت��ي ي��ت��ع��اون��ان معها يف 
االإقليمية  احل���رة  ال��ت��ج��ارة  م��ع��اه��دة 
الطموحة املوقعة يف نوفمرب املا�سي.

اأم���ا االحت����اد االأوروب������ي ف��ه��و يرف�س 
ال�سيني  ال�����������س�����راع  يف  ال������ت������ورط 

اختيار  اإىل  ي�سطر  وان  االأم��ري��ك��ي، 
جتاه  ح�سا�سة  كانت  ولئن  مع�سكره. 
القارة  ف���اإن  االإن�����س��ان،  ح��ق��وق  م�ساألة 
العجوز، التي تطالب ب� “ا�ستقلليتها 
اخللف  ت��ن��وي  ال  اال�سرتاتيجية”، 
�سريكها  ال�����س��ني،  م��ع  ن��ه��ائ��ي  ب�سكل 

التجاري الرئي�سي. 
طريقها  جت���د  اأن  اأوروب��������ا  »حت������اول 
اخل�����ا������س. ال���ب���ع�������س، م���ث���ل ال����ق����ادة 
الفرن�سيني واالأملان، يوؤكدون باأن باب 
اإغلقه.  مي��ك��ن  ال  ال�سينية  ال�����س��وق 
اأمريكا،  يف  احل�����ال  ه���و  ك��م��ا  ول���ك���ن، 
�سيا�سًيا،  مو�سوًعا  ال�سني  اأ�سبحت 
اأك����ر فاأكر  وامل�����س��وؤول��ون م��ل��زم��ون 
ال�سلبي  ال��ع��ام،  راأي��ه��م  اإىل  لل�ستماع 
جدا فيما يتعلق بهذا البلد”، يلخ�س 
ف��ي��ل��ي��ب ل���و ك�����وري، ال��ب��اح��ث يف كلية 

هارفارد كينيدي. 
ال ي�������زال ي���ت���ع���ني ع���ل���ى ج�����و ب���اي���دن 
ال���ك���ف���اح م����ن اأج�������ل جت�����س��ي��د ن���ادي���ه 
للدميقراطيات.     عن لك�ضربي�س

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر الآخر

•• نيكوال بوزو

املتحدة حمل  الواليات  ال�سني يف نظر  لقد حلت 
اأن  يف  ك��ب��رية  فر�سة  وه��ن��اك  ال�سوفياتي.  ال��ع��دو 
هيمنتهما  زي����ادة  اإىل  امل��ت��زاي��د  تناف�سهما  ي����وؤدي 

االقت�سادية والتكنولوجية.
���س��ت��وؤدي احل����رب ال���ب���اردة ب��ني ال���والي���ات املتحدة 
اإىل   ،19- كوفيد  اأزم���ة  اأججتها  التي  وال�����س��ني، 
ت�����س��ري��ع االن��ت��ع��ا���س االق��ت�����س��ادي. ق���د ي��ب��دو هذا 
التاأكيد ا�ستفزازًيا... يف النهاية، ال ميكن للحرب 
التوترات  اأظ���ه���رت  ك��م��ا  ج���ي���ًدا  ���س��ي��ًئ��ا  جت��ل��ب  اأن 
التجارية بني البلدين يف ال�سنوات االأخ��رية، غري 

اأن هذه احلرب لي�ست ع�سكرية.
بني  “�ساخنة”  اح��ت��ك��اك  ن��ق��اط  ه��ن��اك  بالتاأكيد، 
البلدين يف بحر ال�سني، حيث تريد اإمرباطورية 
وحيث  ت�سديرها،  طرق  لتاأمني  التو�سع  الو�سط 
اإمداداتها. ففي هذه  املتحدة عن  الواليات  تدافع 
ع�سكرية  ت��وت��رات  ح���دوث  املحتمل  م��ن  املنطقة، 
ق���وي���ة، ل��ك��ن ال������راأي ال���ع���ام م�����س��امل ن�����س��ب��ًي��ا، ومن 
ال�سعب تخّيل حتّول هذه احلرب الباردة اجلديدة 

اإىل حرب �ساخنة. 
لفر�س منوذج  اأقل  ب�سكل  يقاتلن  البلدان  هذان 
ودميقراطية  الأح��ده��م��ا،  �سلطوية  )راأ���س��م��ال��ي��ة 
التفوق  اج�����ل  م����ن  وامن�������ا  ل�����لآخ�����ر(  ل���ي���ربال���ي���ة 
واجليو�سيا�سي.  واالق���ت�������س���ادي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
اأكر  اأنها تتعر�س للحتقار طيلة  تعتقد ال�سني 
ي���رّبر التحاقها  م��ن ق���رن، واأن ازده��اره��ا احل���ايل 
واملكانة. يف حني يعترب  النفوذ  بالركب من حيث 
االأمريكيون اأن النظام الطبيعي للأ�سياء يظل هو 
العامل.  بقية  على  املتحدة  الواليات  هيمنة  نظام 
ومثل اإدارة ترامب، ال تتحّمل اإدارة بايدن املناف�سة 
لكن  الوقت،  بع�س  االأم��ر  ا�ستغرق  لقد  ال�سينية. 
عيون  يف  ال�سوفياتي  ال��ع��دو  حم��ل  ح��ل��ت  ال�����س��ني 
الواليات املتحدة. من اجلانبني، الرهان هو، قبل 
ال�سني  ت��درك  واقت�سادي.  تكنولوجي  �سيء،  كل 
الواليات  مع  ع�سكرًيا  التناف�س  ت�ستطيع  ال  اأنها 
املتحدة على املدى الق�سري، و�سيتطلب ذلك منها 
م��رات، وهي  الدفاعية ثلث  م�ساعفة ميزانيتها 
ا اأن تاأثريها الثقايف يف اأوروبا اأو اأمريكا  تعلم اأي�سً
ال��لت��ي��ن��ي��ة ال ي����زال ه��ام�����س��ًي��ا، ح��ي��ث ت��ظ��ل القوة 
الناعمة االأمريكية قوية، وانه من ال�سهل التغلب 

على القوة االقت�سادية التقنية.
يف ال���واق���ع، ورغ����م ���س��ع��وب��ة ال��ق��ي��ا���س ب��دق��ة، فاإن 
التكنولوجية.  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  ي��ت��ك��اف��اآن  ال��ب��ل��دي��ن 
بابا،  ع��ل��ي  )ب���اي���دو،  “باتك�س”  م��ع  “غافا”،  ل��� 
ت�ساوي  ب��اب��ا  علي  نظريتها.  ���س��اوم��ى(،  تين�سنت، 
اأمازون، وتين�سنت يف م�ستوى في�سبوك. يف جمال 

�سك  ال  اال�سطناعي،  ال��ذك��اء 
اأن ال�سينيني متقدمون قليًل 
املمكن  م��ن  جتعل  ال��ت��ي  ال��ن��ظ��ام  �سلطوية  ب�سبب 
احلقوق  متنع  ح��ني  يف  ال�سور،  مليارات  توظيف 
الرقمية  ال�سركات  املتحدة،  الواليات  يف  الفردية، 
من التقاط البيانات ومعاجلتها على هواها. كما 
واأكر  تنظيماً  اأق���ل  ال�سيني  البيئي  ال��ن��ظ��ام  ان 
قدرة على املناف�سة من النظام البيئي االأمريكي. 
مثل  التعديل  لوائح  تتفتح  كاليفورنيا،  والي��ة  يف 
ال��رب��ي��ع، وال�����س��رائ��ب مرتفعة  اأوائ�����ل  ال���زه���ور يف 
ل��ل��غ��اي��ة... ال�����س��ورة ال��ن��م��ط��ي��ة ع��ن ال��ف��ار وي�ست 
باقية. بالن�سبة للعديد من املراقبني، من املفهوم 
ا�سبقية حا�سمة.  االأزمة احلالية متنح ال�سني  اأن 
اأكر فعالية  ال�سلطوية  الراأ�سمالية  �سيكون نظام 
اال  اجلائحة،  اأثناء  واالقت�ساد  ال�سحة  حماية  يف 

ان هذا التحليل �سريع بع�س ال�سيء. 
العك�س:  اإظ����ه����ار  اإىل  مي���ي���لن  ع���ام���لن  ه���ن���اك 
التعايف  االأمريكية، ومدى  التطعيم  فعالية حملة 
اأعطت  التقرير،  ه��ذا  كتابة  وق��ت  يف  االقت�سادي. 
�سخ�س   100 لكل  حقنة   30 املتحدة  ال��والي��ات 
الوباء  ك��ان  لو  وحتى  لل�سني.  حقن   6 ب�  مقارنة 
عندما  هائلة.  الفجوة  ف��اإن  ال�سني،  يف  ق��وة  اأق��ل 
يتم ن�سر االإرادة االأمريكية والقدرة على التنظيم، 
ويبقى حجم  ي�سدق،  ال  ب�سكل  فعالة  تكون  فاإنها 
االنتعا�س االأمريكي هو الذي يثري االإعجاب قبل 

كل �سيء.
ويقدر اخلبري االقت�سادي نيكوال�س غوتزمان، اأن 
التحفيز االأمريكية املختلفة متثل حوايل  خطط 
25 باملائة من الناجت املحلي االإجمايل. على �سبيل 
فا�سل   3 اإىل  الفرن�سية  اخلطة  ارتفعت  املقارنة، 
5 باملائة من الناجت املحلي االإجمايل، اأما بالن�سبة 
للخطة االأوروبية فهي 6 باملائة من الناجت املحلي 
... على مدى خم�س �سنوات. ونتيجة لذلك، من 
املتوقع اأن يبلغ معدل النمو حوايل 7 باملائة هذا 
العام يف الواليات املتحدة، وهو نف�س معدل النمو 
فاإن  املعدل،  وبهذا  تقريًبا.  باملائة(  ال�سني )8  يف 
ال�سيني  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  روؤي���ة  احتمال 
الوقت،  املتحدة ترتاجع مبرور  بالواليات  يلتحق 

وهو ما ت�سعر به ال�سني على اأنه اإذالل.
حتقيقه،  اأو  االقت�سادي  التفوق  على  وللحفاظ 
امل���ت���ح���دة تنفيذ  ال�����س��ني وال�����والي�����ات  ���س��ت��وا���س��ل 
هذا  ويف  ل��ل��غ��اي��ة.  ا�ستباقية  من��و  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
النظر  وبغ�س  اجلديد،  اجلغرا-اقت�سادي  االإطار 
�سوى  يهم  الت�سخم: ال  وع��ن  ال��ع��ام،  ال��دي��ن  ع��ن 

اقتناء التقنيات والدخل والوظائف.
عامل من اإرادة القوة حيث ُتعّر�س النزعة ال�سلمية 

وال�سذاجة االأوروبية قارتنا خلطر االذعان.
ترجمة خرية ال�سيباين

احلرب الباردة: اأوروبا, متفرج عاجز 
يراقب املبارزة ال�سينية االمريكية

بباري�س،  ال�سيا�سية  العلوم  مدر�سة  يف  حما�سر  وا�ستاذ  االقت�سادية،  للدرا�سات  اأ�سرتي�س  �سركة  مدير 
وموؤلف لع�سرات الكتب، منها العمل امللحوظ كثرًيا “العمل هو م�ستقبل االإن�سان«. 

�سوريا الدميوقراطية توقف 53 �سخ�سًا مبخيم الهول

قائمة �سجلت لالنتخابات الفل�سطينية  15 •• رام اهلل-رويرت

املركزية  االن��ت��خ��اب��ات  جل��ن��ة  ق��ال��ت 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة اإن���ه���ا ت�����س��ل��م��ت منذ 

يف  للم�ساركة  انتخابية  قائمة   51 الرت�سح  عملية  ب��داي��ة 
22 مايو -اأي��ار املقبل، وذلك  االنتخابات العامة املقررة يف 

مع بقاء يومني للت�سجيل.
قوائم،  خم�س  تر�سح  “قبلت  اأنها  بيان  يف  اللجنة  واأ�سافت 
وج����رى اإب��لغ��ه��ا ر���س��م��ي��ا ب���ق���رار االع���ت���م���اد، وه���ي “قائمة 
وقائمة  الدميقراطي،  التغيري  وقائمة  للجميع،  فل�سطني 
والبناء، وقائمة  الوفاء  امل�ستقلة، وقائمة  ال�سبابية  كرامتي 

فيما ي�ستمر درا�سة باقي الطلبات«. طفح الكيل”، 

واأو�سحت اللجنة يف بيانها “باب الرت�سح النتخابات املجل�س 
ليلة  منت�سف  حتى  مفتوحاً  �سيبقى   ،2021 الت�سريعي 
االأويل  الك�سف  باأن  علماً   ،2021-3-31 املوافق  االأربعاء 
ال�سهر  من  ال�ساد�س  يف  ر�سمياً  �سيعلن  واملر�سحني  للقوائم 

املقبل املقبل«.
املجل�س  النتخابات  بقائمتها  اأم�س  حما�س  حركة  وتقدمت 

الت�سريعي القادم حتت ا�سم “القد�س موعدنا«.
عدة  قبل  فتح  ف�سلته حركة  ال��ذي  دح��لن  وت��ق��دم حممد 
���س��ن��وات ب��ق��ائ��م��ة خل��و���س االن��ت��خ��اب��ات حت���ت ا���س��م قائمة 

اأن يكون مر�سحاً  دون  “امل�ستقبل” 
عنها.

بزعامة  ف��ت��ح  ح���رك���ة  ت��ت��ق��دم  ومل 
بقائمتها  عبا�س  حم��م��ود  الرئي�س 

بعد للم�س���اركة يف ه������ذه االنتخابات. 
انتهاء  قبل  االأرب��ع��اء  اأو  الثلثاء  تقدمها  اأن  املتوقع  وم��ن 

موعد قبول الطلبات.
حوايل  اأن  الفل�سطينية  االن��ت��خ��اب��ات  جلنة  اأرق����ام  وتظهر 
2.5 مليون مواطن يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة �سجلوا 
التمثيل  وف��ق  �ستكون  التي  االنتخابات  ه��ذه  يف  للم�ساركة 
الن�سبي الكامل، مبعنى اأن امل�ساركة فيها �ستكون من خلل 

القوائم فقط.

•• خميم الهول-اأ ف ب

�سخ�ساً   53 توقيف  الثلثاء  الكردية  ال��ق��وات  اأعلنت 
االأح��د �سد  ب��داأت  اأمنية غري م�سبوقة  اإط��ار حملة  يف 
خميم  داخ��ل  معهم  واملتعاونني  داع�س  تنظيم  عنا�سر 
اأمنية واغتياالت يف  ح��وادث  الذي �سهد موؤخراً  الهول 

�سمال �سرق �سوريا.
�سوريا  ق�����وات  م���ن  ع��ن�����س��ر  اآالف  خ��م�����س��ة  وُي�������س���ارك 
االأمن  ال�سعب وقوات  ووح��دات حماية  الدميوقراطية 
املكتظ  املخيم  داخ��ل  احلملة  يف  )االأ���س��اي�����س(  الكردية 
واأطفال.  ن�����س��اء  غالبيتهم  ���س��خ�����س،  األ����ف   62 ب��ن��ح��و 
وبينهم اآالف االأجانب ممن يقبعون يف ق�سم خم�س�س 

لهم حتت حرا�سة م�سددة.
واأعلنت قوات االأمن الكردية يف بيان الثلثاء “توقيف 
بينهم خم�سة م�سوؤولني  53 فرداً من عنا�سر داع�س، 
عن اخلليا التي كانت تقوم بعمليات االإرهاب والعنف 

�سمن املخيم” منذ بدء العملية االأحد.
و�ساهد مرا�سل فران�س بر�س عنا�سر من قوات مكافحة 
االإره����اب يف ق���وات ���س��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة، مدججني 
تنفيذ  اأثناء  املخيم  اأط��راف  عند  انت�سروا  باأ�سلحتهم، 
عمليات االقتحام. وقال اإّن نازحني وقفوا اأمام خيمهم 

وهم يتابعون حركة القوات الع�سكرية املنت�سرة.
النقالة  الهاتف  اأجهزة  “العديد من  القوات  و�سبطت 

اإ�سافة اىل العديد من احلوا�سيب املحمولة«.
وقال امل�سوؤول االإعلمي يف قوات حماية ال�سعب �سيامند 
امل�سبوطات  ب��ني  م��ن  اإن  االإث��ن��ني  ب��ر���س  لفران�س  علي 
واأجهزة  ع�سكرية  وملب�س  وحقائب  “�سكاكني  اأي�ساً 

اآيباد” عر على بع�س منها “داخل خنادق �سغرية«.
وحذرت االأمم املتحدة مراراً من تدهور الو�سع االأمني 
يف املخيم. واأفادت جلنة جمل�س االأمن الدويل العاملة 
جهادية  وجمموعات  االإ�سلمية  الدولة  تنظيم  ب�ساأن 
ن�سر  “حاالت من  املا�سي عن  ال�سهر  اأخ��رى يف تقرير 
على  والتحري�س  االأم���وال  وجمع  والتدريب  التطرف 
يعتربه  ال���ذي  امل��خ��ي��م،  يف  خارجية”  ع��م��ل��ي��ات  تنفيذ 

“بع�س املعتقلني.. اآخر ما تبقى من اخللفة«.
اأمنية  ح������وادث  االأخ�������رية  االأ����س���ه���ر  امل��خ��ي��م يف  ���س��ه��د 
ف���رار وه��ج��م��ات ���س��د حرا�س  اأخ����رى بينها حم����اوالت 
بداية  ك��ردي  م�سوؤول  واأح�سى  اإن�سانيني.  عاملني  اأو 
العام  ب��داي��ة  منذ  �سخ�ساً   31 مقتل  احل���ايل،  ال�سهر 
�سوريا  ق����وات  واأع��ل��ن��ت  م�����س��د���س��ات.  اأو  ح����ادة  ب������اأدوات 
�سخ�ساً   15 اأن  الح���ق���اً  ت��غ��ري��دة  يف  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
امل��خ��ي��م خ���لل ال�سهر احل���ايل وح����ده. ومنذ  ق��ت��ل��وا يف 
اإعلن الق�ساء على “خلفة” التنظيم املتطرف قبل 
املعنية  ال��دول  الكردية  الذاتية  االإدارة  تطالب  عامني، 
وخميمات  �سجون  يف  املحتجزين  مواطنيها  با�ستعادة 
اأن  اإال  اجل��ه��ادي��ني.  ملحاكمة  دول��ي��ة  حمكمة  اإن�����س��اء  اأو 
ا�ستعادة مواطنيها، كما  الدول ت�سر على عدم  غالبية 
مل ت�ستجب لدعوة اإن�ساء حمكمة. واكتفت دول اأوروبية 
عدة بينها فرن�سا، با�ستعادة عدد حمدود من االأطفال 
اليتامى من اأبناء اجلهاديني. وقال القائد العام لقوات 
�سوريا الدميوقراطية مظلوم عبدي يف تغريدة االإثنني 
“جندد دعوتنا الدول االأجنبية اىل ا�ستعادة مواطنيها 
وت���ق���دمي امل���زي���د م���ن ال���دع���م االإن�������س���اين مل��خ��ي��م الهول 

لتح�سني الظروف واال�ستقرار” فيه.

يريد الرئي�س الأمريكي اإعادة اخرتاع �ضيا�ضة خارجية ات�ضمت بالف�ضل منذ �ضقوط جدار برلني
يرف�س الحتاد الأوروبي التورط يف ال�ضراع ال�ضيني الأمريكي, واأن ي�ضطر اإىل اختيار مع�ضكره

�سدام القيم يف اال�سكا
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الفجر الريا�ضي

االأرجنتيني �سريجيو  املهاجم  جنح 
يكون عن�سرا مهما  اأن  اأج��وي��رو يف 
خلل  �سيتي  مان�سي�سرت  ن���ادي  يف 
ال�سنوات الع�سر املا�سية، وذلك بعد 
 2011 ع��ام  يف  للفريق  ان�سمامه 
حيث  م��دري��د،  اأتليتكو  م��ن  ق��ادم��ا 
اإعادة  يف  واإبداعاته  باأهدافه  �ساهم 
و�سناعة  ال���واج���ه���ة،  اإىل  ال��ف��ري��ق 
ال��ت��اري��خ ب��ان��ت�����س��ارات واأل���ق���اب غري 
اجلديدة،  االإدارة  ظل  يف  م�سبوقة 
ح���ت���ى اأ�����س����ب����ح ال�������س���ي���ت���ي ال����ن����ادي 
خلل  االإجنليزية  الكرة  يف  االأه��م 
ويح�سب  االأخرية.  الع�سر  ال�سنوات 
ال�سنوات  ه����ذه  يف  ال�سيتي"   " ل���� 
اأن����ه ال���ن���ادي ال��وح��ي��د ال����ذي ح�سد 
موا�سم  يف  م���رات   4 ال����دوري  لقب 
 2013- و   ،2012  2011-
و   ،2018 و-2017   ،2014
املر�سح  وه��و   ،2019  -  2018

 %  95 ع��ن  ت��ق��ل  ال  بن�سبة  االأول 
املو�سم  يف  اخلام�س  اللقب  حل�سد 
كاأ�س  بلقب  ف���از  اأن���ه  ك��م��ا  احل����ايل، 
االحتاد االإجنليزي مرتني يف عامي 
رابطة  وكاأ�س   ،2019 و   ،2011
االأن���دي���ة االإجن��ل��ي��زي��ة امل��ح��رتف��ة 5 
و2016،   ،2014 اأع�����وام  م����رات 
و2020،  و2019،  و2018، 
االحت�������اد  درع  اإىل  ب�����االإ������س�����اف�����ة 
االإجنليزي 3 مرات اأعوام 2012، 
وذل������ك  و2019.  و2018، 
باإجمايل 14 بطولة يف 10 �سنوات 
يطلق عليها ع�ساق قلعة "ال�سيتي" 

عنوان ع�سر النه�سة .
اأم������ا ب��خ�����س��و���س اأرق��������ام واأه�������داف 
���س��ريج��ي��و اأج����وي����رو امل����ول����ود يف 2 
جعلته  ال��ت��ي   ،1988 ع���ام  ي��ول��ي��و 
اأ����س���ط���ورة م���ن اأ����س���اط���ري ال���ن���ادي، 
�سجل  فقد  له،  التاريخي  والهداف 

م�سريته  يف  ه��دف��ا   257 ال��لع��ب 
متريرة   73 وق�����دم  ال���ف���ري���ق  م���ع 
مباراة   384 لزملئه، يف  حا�سمة 
خ��ا���س��ه��ا م���ع ال�����س��ي��ت��ي ح��ت��ى االآن 
.. وي��ع��د اأج���وي���رو ث���اين اأك����ر من 
التاريخ،  يف  الفريق  بقمي�س  لعب 
ب���ع���د داف����ي����د ���س��ي��ل��ف��ا ال�������ذي مثل 
وعندما  م��ب��اراة.   436 يف  ال��ن��ادي 
اأع��ل��ن اأج���وي���رو اأم�����س ع��ل��ى ح�سابه 
نباأ رحيله  "تويرت" عن  ال�سخ�سي 
واأنه �سيخو�س حتديا جديدا خارج 
املو�سم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ال�سيتي  قلعة 
بامل�ساعر  كلماته  امتزجت  املقبل، 
التي  رح��ل��ت��ه  اأن  م���وؤك���دا  ال��داف��ئ��ة، 
قلعة  يف  ����س���ن���وات   10 ا����س���ت���م���رت 
واالأجمد  االأجن��ح  تعد  "ال�سيتي" 
يف م�سريته الطويلة مع كرة القدم، 
ق�ساها  التي  بال�سنوات  فخور  واأنه 
العملق،  الكيان  ه��ذا  �سعار  يحمل 

رحلة من  تنتهي  " عندما   : وق��ال 
االإن�سان  م�ساعر  ت�سبح  امل��رء  حياة 
اأكر �سدقا حيالها، وما يبقى لدي 
االآن هو �سعور الر�سا والفخر باأنني 
لعبت ل�" ال�سيتي" 10 �سنوات، وهو 
للعب  بالن�سبة  م��ع��ت��اد  غ��ري  اأم���ر 

حمرتف يف هذا الزمن".
موا�سم   10 "  : اأج����وي����رو  وق�����ال 
واأ�سبحت  كبرية،  اإجن���ازات  �سهدت 
للنادي،  التاريخي  الهداف  خللها 
وب���ن���ي���ت ع�����لق�����ات ق����وي����ة م�����ع كل 
يف  دائ��م��ا  �سيبقون  ال��ذي��ن  املحبني، 
ان�سممت  اأن��ن��ي  اأن�����س��ى  ول��ن  قلبي، 
بنائه  اإع����ادة  ف��رتة  يف  ال�سيتي  اإىل 
به  وبقيت   ،2011 ع��ام  وتطويره 
موقعا  لنف�سه  ال��ن��ادي  حجز  حتى 

مميزا بني اأف�سل اأندية العامل " .
واأ�ساف : " بعد رحيلي �ستقع على 
زملئي م�سوؤولية كربى، للحفاظ 

وبالن�سبة  املميزة،  املكانة  هذه  على 
ب���ذل ج��ه��ودي للفوز  يل ���س��اأوا���س��ل 
املزيد  وج��ل��ب  االأل��ق��اب  م��ن  باملزيد 
القدم،  ك����رة  مل��ح��ب��ي  ال�����س��ع��ادة  م���ن 
واأن����ا ج��اه��ز ل��ب��دء م��رح��ل��ة جديدة 
ال�����ذي حافظت  ن��ف�����س��ه   ب��ال�����س��غ��ف 
واأعلن  م�سريتي".  ط�����وال  ع��ل��ي��ه 
عن  اأم�����س  �سيتي  مان�س�سرت  ن���ادي 
�سريجيو  االأرجنتيني  جنمه  رحيل 
مع  احل��ايل  املو�سم  بنهاية  اأجويرو 
ان��ت��ه��اء ع��ق��ده ون�����س��ر ال��ن��ادي بيانا 
على موقعه الر�سمي، اأعلن فيه اأن 

اأجويرو لن يجدد تعاقده .
م���ع���ايل خلدون  ق�����ال  م����ن ج���ان���ب���ه 
اأجويرو  عن  النادي  رئي�س  املبارك 
حمفورة  ���س��ت��ظ��ل  " اأ���س��ط��ورت��ه   ..
ول��ن متحى من ذكريات كل حمب 
ل��ل��ن��ادي، وك���ل حم��ب ل��ك��رة القدم، 
ع�سر  م�������دار  ع���ل���ى  وم�������س���اه���م���ات���ه 

���س��ن��وات م���ع ال��ف��ري��ق ال مي��ك��ن اأن 
وداع،  كلمات  لي�ست  ه��ذه  حت�سى، 
الوقت  يف  لتحقيقه  الكثري  فهناك 
ونتطلع  م��ع��ن��ا،  ل�سريجيو  املتبقي 

القوية  ال��ت��ح��دي��ات  يف  الإ���س��ه��ام��ات��ه 
اأعلن  اأن  وي�سعدين  تنتظرنا،  التي 
الإن�ساء  ن��ح��ات��ا،  نفو�س  ���س��وف  اأن��ن��ا 
متثال ل�سريجيو اأجويرو يف ملعب 

االحتاد، جنبا اإىل جنب مع متثالني 
كومباين  لفين�سنت  االإن�����س��اء،  قيد 
فر�سة  اإىل  ونتطلع  �سيلفا،  ودافيد 

لوداع �سريجيو يف نهاية املو�سم".

••  دبي-الفجر

الدولية  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان  امل�ساركة يف بطولة  الوفود  اأ�سادت 
ل�سل�سلة  املنظمة  اللجنة  ب��ق��رار  الهمم  الأ���س��ح��اب  ال��ط��ائ��رة  للري�سة  الثالثة 
بطوالت فزاع الدولية الأ�سحاب الهمم اخلا�س باإطلق ا�سم املغفور له ال�سيخ 
حمدان بن را�سد اآل مكتوم " طيب اهلل ثراه " على بطولة الري�سة الطائرة " 
دبي 2021 "، والتي تقام ب�سالة مكتوم بن حممد بنادي �سباب االأهلي حتت 
اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي  را�سد  ال�سيخ من�سور بن حممد بن  رعاية �سمو 

الريا�سي .
واأجمعت الوفود على عطاء فقيد االإمارات يف كافة املجاالت، ومكانته املرموقة 
باأ�سره،  وال��ع��امل  العربية  واملنطقة  االإم���ارات  بها  تفخر  التي  القيادات  كاأحد 
ومببادراته االإن�سانية خ�سو�سا يف كل ما يتعلق ب� " اأ�سحاب الهمم " . واأكدت 
ال�سخ�سيات  اآل مكتوم يعد من  را�سد  ال�سيخ حمدان بن  له  املغفور  اأن  الوفود 
املعروفة التي تركت اإرثا مهما، وب�سمات خالدة يف كل املجاالت، وو�سفت الوفود 
" كونها حتمل ا�سم  "اال�ستثنائية  ب�  الن�سخة الثالثة لبطولة الري�سة الطائرة 

اأحد ال�سخ�سيات التي �ساهمت يف تاأ�سي�س دولة االإمارات واالرتقاء بها.
على  ال��دويل  ب��االحت��اد  الطائرة  الري�سة  تطوير  مدير  اإبراهيم  جعفر  و�سدد 
اأهمية ن�سخة دبي 2021، كونها حتمل ا�سما غاليا على قلوب اجلميع، مثمنا 
قرار اللجنة املنظمة لهذا احلدث العاملي املهم، خ�سو�سا اأن املغفور له باإن اهلل 
تعاىل ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم من ال�سخ�سيات البارزة التي كانت لها 

اإ�سهامات عدة يف الوطن العربي واملجتمع الدويل.
 " الهمم  " اأ�سحاب  ب�  يتعلق  ما  كل  يف  الكبرية  اإ�سهاماته  نن�سى  " لن  وق��ال: 

كونه االأب الروحي لنادي دبي الأ�سحاب الهمم، مما �ساعد يف دفع م�سريته اإىل 
النهج  وفق  املن�سودة  اأهدافهم  الكبري  ال�سرح  لهذا  املنت�سبون  ليحقق  االأم��ام، 
املر�سوم، م�سريا اإىل اأن بطولة الري�سة الطائرة تعد احلدث الوحيد يف ال�سرق 
االأو�سط الذي يقام ب�سكل �سنوي، متطلعا اأن حتقق الن�سخة الثالثة ما ي�سعى 

اإليه اجلميع " .
بامل�ساركة  كثريا  " نعتز   : الكويت  وف��د  رئي�س  امل�سعل  جمال  ق��ال  جانبه  م��ن 
اآل مكتوم، فهو من  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان  له  املغفور  ا�سم  يف بطولة حتمل 
اأر�سها، ومما ال  واملقيمني على  االأوف��ي��اء لوطنهم و�سعبهم  االإم���ارات  رج��االت 
"اأ�سحاب الهمم" وريا�سة  اأن اهتمام املغفور له -باإذن اهلل تعاىل- ب�  �سك فيه 
هذه الفئة الفاعلة يف املجتمع لعب دورا كبريا يف اأن يحققوا طموحاتهم على 

ال�سعد كافة".
واأعربت دينا اأبوزيد ع�سو اجلهاز الفني ملنتخب اأ�سبانيا عن فخرها بامل�ساركة 
يف حدث بقيمة بطولة حتمل ا�سم ال�سيخ حمدان بن را�سد، مو�سحة اأن املنتخب 
�ساهدت  واأن��ه��ا  ال��ت��وايل،  على  الثانية  للمرة  احل��دث  ه��ذا  ي�سارك يف  االأ�سباين 
جهودا كبرية من اللجنة املنظمة باأطقمها املختلفة من اأجل توفري كل عوامل 

النجاح لن�سخة دبي 2021 التي ت�ستحوذ على قدر كبري من االأهمية.
من جانبه اأع��رب دي��ريل دجل��ادو م��درب ب��ريو عن ترحيب ب��لده بامل�ساركة يف 
بطولة حمدان بن را�سد، م�سريا اإىل اأن كل امل�ساركني ي�سعدهم تقدمي كل ما 
لديهم حتى تظل هذه الن�سخة اال�ستثنائية حمفورة يف الذاكرة كونها حتمل 

ا�سم ال�سيخ حمدان بن را�سد .
وانطلقت البطولة اأم�س ب�سالة مكتوم بن حممد بنادي �سباب االأهلي مب�ساركة 

م�سابقة.  19 يف  يتناف�سون  دولة   29 من  والعبة  العبا   127

•• الفجرية-الفجر

تنظم االأكادميية االأوملبية الوطنية 
الريا�سي  االحت����اد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
واحتاد  ال��ع��ايل  التعليم  ملوؤ�س�سات 
اإع���داد  امل�����س��ارع��ة واجل����ودو دورة  
امل�����س��ارع��ة حلكام  ح���ك���ام ري��ا���س��ة 
امل�����س��ت��وى ال��ث��ال��ث امل��ح��ل��ي )اجلزء 
ال�سبت  ي��وم��ي  يف  وذل����ك   )2-1
ال��ث��ال��ث م��ن اأب��ري��ل وال��ع��ا���س��ر من 
االت�سال  تقنية  عرب  املقبل  اأبريل 
املرئي، والتي يحا�سر فيها احلكم 
واحلكم  ال�سي�سي،  اإ�سلم  ال��دويل 
املدير  ال�����س��ي��د  ���س��ع��ب��ان  ال������دويل: 

الفني الحتاد امل�سارعة واجلودو.
امل�سارعة واجلودو  وخاطب احتاد 
ك��اف��ة ال��راغ��ب��ني يف امل�����س��ارك��ة عرب 
ال���دورة وال���ذي يعد �سرطاً  راب���ط 

ال�سهادة،  على  للح�سول  اأ�سا�سياً 
وال ي��ج��وز ح�����س��ور جم��م��وع��ة من 
االأ�سخا�س على رابط واحد حيث 
ل�ساحب  ال�����س��ه��ادة  اإ���س��دار  �سيتم 
التعميم على  واأك��د  الرابط فقط، 
الندوة  تلك  يف  امل�ساركة  ���س��رورة 

عرب االنرتنت. 
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر - ب���داأ ي���وم اأم�س 
مع�سكر  ب���ال���ف���ج���رية  ال����ث����لث����اء 
للم�سارعة  ال���وط���ن���ي  امل��ن��ت��خ��ب 

�سيافة  يف  وال��ن��ا���س��ئ��ني  ل��ل�����س��ب��اب 
القتالية  للفنون  ال��ف��ج��رية  ن���ادي 
اأبريل   6 وال��ذي ي�ستمر حتى يوم 
املقبل، وذلك ا�ستعدادا للم�ساركات 
القائمة  و����س���م���ت  اخل����ارج����ي����ة.. 
ال�سباب  ف��ئ��ت��ي  م���ن  الع���ب���ني   6
الفني  وال����ط����اق����م  وال���ن���ا����س���ئ���ني 
ال�سيد  �سعبان  املكون من  والطبي 
وتوفيق  ل���لحت���اد  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر 
ال�����س��ي��د امل������درب ال����ع����ام، وامل�����درب 

الدين  �سيف  احل��اج وحممد  ن��وار 
معالج.

وث��م��ن ���س��ع��ادة حم��م��د ب��ن ثعلوب 
امل�سارعة  احت���اد  رئ��ي�����س  ال���درع���ي 
واجلودو ا�ست�سافة نادي الفجرية 
للفنون القتالية لفعاليات املع�سكر 
دعم  يف  م�ساهمة  �ساملة  ب�����س��ورة 
يحقق  اأن  متمنيا  اللعبة،  م�سرية 
من  اأق��ي��م  ال��ت��ي  اأه���داف���ه  املع�سكر 

اأجلها.

•• اأبوظبي-الفجر

اأكد احتاد االإم��ارات للجوجيت�سو ا�ستعداد العبي االإم��ارات خلو�س حتدي 
العاملي عمر  الثلثي  العاملية للمحرتفني، ويف مقدمتهم  اأبوظبي  بطولة 
نتائج  واإ�سرارهم على حتقيق  اليافعي،  وودمي��ة  الكتبي  وفي�سل  الف�سلي 
متميزة يف املناف�سات التي �ستقام خلل الفرتة من 6 اإىل 9 اأبريل املقبل 

على �سالة جوجيت�سو اأرينا مبدينة زايد الريا�سية.
وُت���ق���ام ال��ن�����س��خ��ة ال���� 12 م��ن ال��ب��ط��ول��ة االأك����رب واالأك�����ر مت��ي��زاً يف عامل 
اجلوجيت�سو، حتت رعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة وتبلغ قيمة 

جوائزها املالية 2.7 مليون درهم.
وكان اللعب عمر الف�سلي قد جنح باكت�ساب مكانٍة مرموقة يف فئة 62 
كجم بعد فوزه بعدد من البطوالت العاملية واالألقاب االآ�سيوية، باالإ�سافة 

اإىل نيله امليدالية الذهبية يف بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو 
لعام 2019، بينما ي�سعى في�سل الكتبي اإىل الفوز مبيدالية جديدة خلل 
هذه الن�سخة من البطولة، بعد اإحرازه امليدالية الف�سية يف فئة 85 كجم 
يف الن�سخة ال�سابقة، يف حني ت�سعى ودمية اليافعي اإحدى املواهب املحلية 
البطولة  من  العام  هذا  ن�سخة  يف  الذهبية  بامليدالية  الفوز  اإىل  الواعدة، 

املرتقبة.
وتوّجه في�سل الكتبي بال�سكر الحتاد االإمارات للجوجيت�سو على اهتمامه 
بالريا�سيني وحر�سه على بقاء جمتمع اجلوجيت�سو على توا�سل  الكبري 
م��ع ال��ري��ا���س��ة .. وق���ال : " اأع����رّب ع��ن خ��ال�����س ام��ت��ن��اين الحت���اد االإم����ارات 
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو  اأبوظبي  لبطولة  تنظيمه  على  للجوجيت�سو 
يف  الريا�سية  الفعاليات  اإلغاء  �سهدت  التي  ال�سعبة  الظروف  هذه  ظل  يف 
خمتلف اأنحاء العامل اإال اأن االحتاد اتبع نهجاً ا�ستباقياً يف تنظيم مع�سكرات 
التدريب املغلقة واملناف�سات املحلية، واأنا �سعيد للغاية لتمّكني من اال�ستفادة 

من هذه الفر�س للحفاظ على لياقتي وجاهزيتي".
من جانبه، اأ�ساد عمر الف�سلي بجهود احتاد االإمارات للجوجيت�سو قبل بدء 
املو�سم املحلي لعام 2021، الذي حر�س على م�ساركة اللعبني االإماراتيني 
من خمتلف االأحزمة يف عدٍد كاف من النزاالت التدريبية والتناف�سية قبل 
موعد انطلق بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو. وقال الف�سلي 
: " ال جمال لنقاط ال�سعف يف بطولة من هذا امل�ستوى، اإذ �سنواجه اأقوى 
املناف�سني يف العامل، وينبغي اأن تكون حت�سرياتنا �ساملة لتقدمي اأف�سل ما 
لدينا يف جميع النزاالت، واأنا �سعيد مل�ساركتي يف بطوالت خمتلفة واختبار 
تقنيات متنوعة و�سط اأجواء تناف�سية على مدى ال�سهرين املا�سيني، حيث 
حر�ست خللهما على �سقل لياقتي البدنية، واأنا على ثقة باأنني �ساأقدم 

اأداًء قويا يف البطولة".
ومنذ مطلع العام احلايل، حر�س احتاد االإمارات على دعم حملة التطعيم 
ال��وط��ن��ي��ة ���س��د كوفيد19- ، وح��ر���س ع��ل��ى ت��ل��ّق��ي اأك���رب ع���دد مم��ك��ن من 

الريا�سيني للقاح، االأمر الذي كان له اأثر كبري على معنوياتهم.
ويف هذا ال�سياق قالت دمية اليافعي: " تلّقى معظم اللعبني واللعبات 
�سلمتنا  ب��اأن  ثقة  وكلنا  وبقدراتنا،  باأنف�سنا  ثقتنا  ع��زز  م��ا  وه��و  اللقاح، 
التدرب  على  بالكامل  الرتكيز  لنا  اأت���اح  م��ا  وه���ذا  اأم��ي��ن��ة،  ب��اأي��ٍد  و�سحتنا 
اأداء مم��ي��ز يف ال��ب��ط��ول��ة امل��رت��ق��ب��ة، وت��غ��م��رين احل��م��ا���س��ة خلو�س  ل��ت��ق��دمي 
تفر�سه  ال���ذي  الفريد  ال�سغط  ل��دي حت��ت  م��ا  اأف�سل  وت��ق��دمي  ال��ن��زاالت 
الأف�سل  للو�سول  ا�ستعداداتي  اأت��اب��ع  وحاليا  احلجم،  بهذا  عاملية  فعالية 

م�ستوى قبل البطولة".
وتبداأ فعاليات البطولة مبناف�سات فئة ال�سباب يوم الثلثاء املقبل املوافق 
18 وحتت 21 عاماً"، فيما تقام مناف�سات فئة االأ�ساتذة  "حتت  اأبريل   6
يف اليوم التايل 7 اأبريل، اأما مناف�سات فئة املحرتفني فتبداأ يوم 8 اأبريل، 
وت�ستكمل يوم 9 اأبريل وهو اليوم اخلتامي للبطولة، الذي �سي�سهد احتدام 

املناف�سة بني اأبرز الريا�سيني والريا�سيات لتحقيق املراتب االأوىل.

اأبطال االإمارات جاهزون لتحدي بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو

�سريجيو اأجويرو.. 10 �سنوات من 
االإبداع بقمي�س ال�سيتي

اإ�سادة دولية باإطالق ا�سم حمدان بن 
را�سد على بطولة فزاع للري�سة الطائرة

دورة اإعداد حكام ريا�سة امل�سارعة 
وبدء مع�سكر املنتخب بالفجرية
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 •• دبي -الفجر

 و���س��ع احت���اد االإم����ارات ل��ك��رة القدم  
ل��وح��ة ك���ب���رية  ل�����س��ورة امل��غ��ف��ور له 
حمدان  ال�سيخ  ت��ع��اىل-  اهلل  -ب����اإذن 
مدرجات  يف   م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
خلل  الو�سل  ب��ن��ادي  زعبيل  ا�ستاد 
الدولية  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  م��ب��اراة 
الودية اأمام نظريه املنتخب الهندي 
التي جرت اأم�س االأول وانتهت بفوز 

االأبي�س ب�سدا�سية نظيفة .
ك���م���ا و����س���ع الع���ب���و م��ن��ت��خ��ب��ن��ا على 
الوطن  ف��ق��ي��د  ����س���ورة  ق��م�����س��ان��ه��م 
تخليداً مل�سريته  احلافلة باالإجنازات 
املحلية والعربية والعاملية وب�سماته 
الوا�سحة يف �ستى املجاالت وخدمته 

للوطن .

•• اأبوظبي-الفجر

 اختتمت بنجاح كبري مناف�سات بطولة كاأ�س اأمم اآ�سيا لل�سطرجن ال�سريع لفرق 
274 العبا والعبة من  واالإن��اث مب�ساركة  للذكور  �سنة   14 النا�سئني حتت 

اآ�سيوية  دولة   21
  ح�سر حفل اخلتام عرب االإنرتنت ، ه�سام علي الطاهر االأمني العام للحتاد 

األقى كلمة االحتاد االآ�سيوي لل�سطرجن حيث نقل  االآ�سيوي لل�سطرجن الذي 
للح�سور وامل�ساركني  حتايا ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن �سخبوط اآل نهيان 
رئي�س االحتاد االآ�سيوي لل�سطرجن ، وهناأ الفائزين موؤكدا اأهمية هذه املرحلة 
انتقالية  مرحلة  لكونها  �سنة   14 م��ن  اأق��ل  والنا�سئات  للنا�سئني  العمرية 
و�سقل  ال��ك��وادر  بناء  هدفنا  اإن  واأ���س��اف   ، االح���رتاف  ملرحلة  ارت��ك��از  ونقطة 
واملنظم  احلكم  برئا�سة  لل�سطرجن  �سريلنكا  احت��اد  جهود  وثمن   . امل��واه��ب 

الدويل ويجي�سوريا لك�سمان مدير بطولة كاأ�س اأمم اآ�سيا لل�سطرجن ال�سريع 
حتت 14 �سنة لعام 2021 .

اأقيمت البطولة "اأونلين" من خلل موقع" ت�سي�س دوت كوم" طبقا للنظام 
ال�سوي�سري من 9 جوالت وح�سل كل العب على زمن تفكري قدره 10 دقائق 
وفقا  املباراة  بداية  نقلة من  كل  لكل العب عن  ث��وان   5 اإ�سافة  للمباراة مع 

لنظام ال�سطرجن ال�سريع .

توج منتخب منغوليا بلقب بطولة الفتيات وامليداليات الذهبية بر�سيد 17 
نقطة من ثمانية انت�سارات وتعادل وحيد ودون اأي خ�سارة ،  بينما حلت فتيات 

اإيران يف املركز الثاين وامليداليات الف�سية بر�سيد 15 نقطة .
 7 بعد  نقطة   15 بر�سيد   النا�سئني  بطولة  بذهبية  الهند  منتخب  ف��از 
انت�سارات وتعادل وحيد ، وجاءت اإيران يف املركز الثاين وامليداليات الف�سية 

بر�سيد 14 نقطة . 

ه�ضام الطاهر األقى كلمة الحتاد الآ�ضيوي افرتا�ضيا  

الهند ومنغوليا اأبطال كاأ�س اأمم اآ�سيا لل�سطرجن للنا�سئني

تخليدًا مل�ضرية فقيد الوطن

احتاد الكرة ي�سع لوحة كبرية ل�سورة حمدان بن را�سد يف مدرجات زعبيل

 •• دبي-الفجر

 قالت الدكتورة رمية احلو�سني رئي�سة جلنة �سندوق الدعم للق�ساء على 
املن�سطات بالريا�سة التابعة ملنظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
دولة  ا�ست�سافته  ال��ذي  لل�سندوق  اال�ستثنائي  االجتماع  اإن  "اليون�سكو" 
االإقليمية  الدولة على اخلارطة  العربية كان ناجحاً وعزز مكانة  االإم��ارات 
يف  مقر  خ��ارج  اجتماعه  ال�سندوق  يعقد  التي  االأوىل  امل��رة  كونها  والعاملية 

فرن�سا منذ تاأ�سي�سه يف عام 2008.
و�سهد االجتماع اال�ستثنائي احل�سور ال�سخ�سي لل�سيد ماركو�س دياز رئي�س 
والأع�ساء  اليوني�سكو  يف  االأط��راف  ال�سبعة  ال��دول  ملوؤمتر  التنفيذي  املكتب 
وفيما  وزامبيا  والهند  واإيطاليا  رو�سيا  من  للق�ساء  الدعم  �سندوق  جلنة 
�سارك بقية اأع�ساء اللجنة عرب تقنية الفيديو، كما �سارك ممثلو �سكرتارية 

للعلوم  امل�ساعد  ال��ع��ام  امل��دي��ر  رام��و���س  جابريل  ال�سيدة  جانب  اإىل  اللجنة 
االجتماعية واالإن�سانية باليون�سكو اإ�سافة اإىل ال�سيدة اآن جان�سن ممثلة عن 

ق�سم التقييم يف الوكالة الدولية ملكافحة املن�سطات "وادا".
للهيئة  امل�ساعد  العام  االأم��ني  املدفع  عي�سى  خالد  �سعادة  اأك��د  جانبه،  وم��ن 
العامة للريا�سة يف الكلمة االفتتاحية للجتماع اأن احت�سان دولة االإمارات 
على  للدولة  الكبرية  املكانة  يوؤكد  اال�ستثنائي  للجتماع  املتحدة  العربية 
رمية  الدكتورة  تلعبه  ال��ذي  الكبري  ال��دور  على  اأثنى  كما  العاملي،  ال�سعيد 

احلو�سني التي تتوىل رئا�سة ال�سندوق كاأول امراأة.
اأعرب ماركو�س دياز رئي�س املكتب التنفيذي ملوؤمتر الدول ال�سبعة  وبدوره، 
االأطراف يف اليوني�سكو على الدور الكبري الذي تقوم به اللجنة حتت قيادة 
دولة االإمارات العربية املتحدة من خلل اإطلق املبادرات ومن بينها االهتمام 
بدرا�سة التحديات التي تعاين منها الدول يف اإطار الت�سدي للمن�سطات يف 

جمال الريا�سة. وناق�س االجتماع اال�ستثنائي االأن�سطة اخلا�سة يف الدول 
الريا�سة حول  يف  املن�سطات  مكافحة  اإط��ار  يف  املقدمة  وامل��ب��ادرات  االأع�ساء 
رئا�سة الوكالة  اأي�ساً  العامل، وقدمت الدكتورة رمية احلو�سني التي تتوىل 
مع  املن�سطات  مكافحة  يف  االإماراتية  التجربة  املن�سطات  ملكافحة  الوطنية 

التاأكيد على التزام الدولة بتعزيز االتفاقية الدولية والعمل على دعمها.
اإم��ارات��ي��ة ل��ت��دري��ب كوادر  واأع��ل��ن��ت ال��دك��ت��ورة رمي��ة احلو�سني ع��ن م��ب��ادرة 
فح�س املن�سطات من خلل اال�ستفادة من اخلربات الكبرية التي تتمتع بها 
الدولة يف جمال مكافحة املن�سطات، والقت املبادرة ا�ستح�سان امل�ساركني يف 

االجتماع.
وجرى خلل االجتماع اأي�ساً مناق�سة الطلبات املقدمة من الدول للح�سول 
امل��ط��روح واع��ت��م��اده��ا وتقييم  امل�����س��اري��ع  ال��دع��م، كما مت االط���لع على  على 

امل�ساريع االأخرى وو�سع امللحظات عليها لتطبيقها يف امل�ستقبل.

مبادرة اإماراتية يف االجتماع اال�ستثنائي ل�سندوق 
الق�ساء على املن�سطات يف اليون�سكو

االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم 
ُيكرم حممد بن هزام

•• دبي-الفجر

 كّرم االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم اأم�س االأول حممد عبداهلل هزام الظاهري 
التطوير باالحتاد  ال��ق��دم، ع�سو جلنة  ل��ك��رة  االإم����ارات  ال��ع��ام الحت���اد  االأم���ني 
موؤخراً  ال��ق��اري  االحت��اد  نظمه  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  يف  الناجحة  مل�ساركته  االآ�سيوي 
للأمناء العامني للحتادات الوطنية االأع�ساء ملنطقة غرب اآ�سيا والذي ناق�س 
واحلوكمة  ال�سليم  اال�سرتاتيجي  بالتخطيط  اخلا�سة  امل��ح��اور  م��ن  العديد 
القدم  ك��رة  اإدارة  ال��ت��ط��ورات يف  واأح���دث  ووح���دة احلماية  التجارية  وال��دائ��رة 

وغريها .
وقام داتو ويند�سور جون االأمني العام للحتاد االآ�سيوي بت�سليم بن هزام �سهادة 

امل�ساركة ودرع االحتاد االآ�سيوي يف مقر احتاد كرة القدم بدبي .
العام  وم�ساركاته يف تطور كرة القدم  واأ�ساد االحتاد االآ�سيوي بجهود االأمني 
اخلا�سة  املقرتحات  وط��رح  الفعالة  م�ساهماته  خ��لل  من  االآ�سيوية  بالقارة 
باجلوانب التنظيمية واالإدارية وتوا�سله امل�ستمر واالإيجابي مع خمتلف جلان 
خربته  جانب  اإىل  االأع�ساء،  الوطنية  واالحت���ادات  االآ�سيوي  االحت��اد  واإدارات 

االإدارية الكبرية يف اإدارة العديد من امللفات، خا�سة يف زمن جائحة كورونا .
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة-الفجر

املدفع  ���س��امل  علي  ���س��ع��ادة  ا�ستقبل 
ال�سارقة  نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
املهند�س  ب���ح�������س���ور  ال����ري����ا�����س����ي، 
اإدارة  رئ��ي�����س  ال���ه���اج���ري،  ���س��ل��ي��م��ان 
ال���ف���ردي���ة، ط���اق���م فريق  االأل����ع����اب 
كاأ�س  ببطولة  امل��ت��وج  ال��ت��اي��ك��وان��دو 
للمواطنني  ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو  االحت����اد 
االإدارة  وذلك مبقر  الرجال(  )فئة 

يف �سمنان.
امللك  ت���اي���ك���وان���دو  اأب����ط����ال  وك������ان 
ت����وج����وا ب���ب���ط���ول���ة ك����اأ�����س االحت�����اد 
وح�سلوا  للمواطنني  للتايكواندو 
اأن  ب��ع��د  االأول  امل���رك���ز  ك���اأ����س  ع��ل��ى 
 5 منها  ملونة  ميداليات   7 ن��ال��وا 
م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة وواح����دة ف�سية 
التي  البطولة  يف  برونزية،  ومثلها 
ا�ست�سافتها �سالة االألعاب الفردية 
و�سارك  ال�سارقة يف احلزانة  بنادي 
اأن���دي���ة   9 م����ن  35 الع����ب����اً  ف��ي��ه��ا 

بالدولة.
اال�ستقبال  خ����لل  امل���دف���ع  واأ�����س����ار 
االألعاب  ي���ويل  االإدارة  جمل�س  اأن 
نابع  وهو  خا�ساً،  اهتماماً  الفردية 
يوليها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  املتابعة  م��ن 
ال�سارقة  ح���اك���م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
وروؤي���ت���ه ل��ه��ا، ع����لوة ع��ل��ى الدعم 
ال�سارقة  جم��ل�����س  م����ن  امل�����س��ت��م��ر 
االإ�سادة  ل��ن��ا م��ن  ال��ري��ا���س��ي والب���د 
تقدم  التي  الفردية  االألعاب  ب��اإدارة 
بطوالت  نتاجه  ك��ان  ع��م��ًل مم��ي��زاً 

وجناحات وا�سحة.
التي  العالية  بالروح  املدفع  واأ���س��اد 
التايكواندو  الع���ب���و  ب��ه��ا  ي��ت��ح��ل��ى 
واالإجن��������ازات امل�����س��ت��م��رة ال��ت��ي ظل 
ي���ح���ق���ق���ه���ا ال����ف����ري����ق ع���ق���ب ع�����ودة 
الن�ساط، داعياً اللعبني للمحافظة 
باجلانب  واالهتمام  املكت�سبات  على 
االأك�����ادمي�����ي ال������ذي ي��ن��م��ي ق�����درات 
وي�����س��اع��ده��م يف تطوير  ال��لع��ب��ني 
اأكر  اأنف�سهم م�ستقبًل، واالهتمام 

ب��ال��وق��اي��ة وحت�����س��ني اأن��ف�����س��ه��م يف 
جائحة  من  احلالية  الظروف  ظل 

كوفيد19-. 
النتائج  اأن  ال��ن��ادي  رئي�س  واأو���س��ح 

كافة  م��ن  االأدوار  بتكامل  تتحقق 
اإدارة  جمل�س  من  املنظومة  اأع�ساء 
وج���ه���از ف��ن��ي والع���ب���ني، ذاك������راً اأن 
يف  ج��ه��داً  ي��األ��وا  ال  االإدارة  جمل�س 

جتعل  التي  املتطلبات  كافة  توفري 
اإىل  املقدمة، الفتاً  ال��ن��ادي يف  ف��رق 
اأن جميع فرق النادي حمل ثقة يف 
يف  ونطمح  النتائج  اأف�سل  حتقيق 

الو�سول لتمثيل الدولة يف املحافل 
القارية.

�سليمان  املهند�س  ق��دم  جانبه  م��ن 
لرئي�س  وتقديره  �سكره  الهاجري، 
االهتمام  ع���ل���ى  االإدارة  جم��ل�����س 
وال����دع����م امل���ت���وا����س���ل ال�����ذي جتده 
الدائم  وحر�سه  الفردية  االأل��ع��اب 
على التواجد يف بطوالتها وتقدميه 
اللعبني  وت�سجيع  املعنوي  الدعم 

لتحقيق اأف�سل النتائج.
اجليدة  النتائج  ال��ه��اج��ري:  وق���ال 
ال���ت���ي ظ���ل���ت حت��ق��ق��ه��ا ف���رق���ن���ا هي 
امل�����ب�����ذول�����ة على  اجل�����ه�����ود  ث�����م�����رة 
النادي من كافة االأع�ساء  م�ستوى 
وامل�سرفني واالإداري��ني، علوة على 
ال��دع��م ال���لحم���دود ال���ذي يقدمه 
جمل�س ال�سارقة الريا�سي وحر�سه 
ع��ل��ى اأن ت��ك��ون األ���ع���اب االإم������ارة يف 
يدفعنا يف  م��ا  وه��و  دائ��م��اً،  املقدمة 
اجلهود  مل�ساعفة  الفردية  االألعاب 

لتحقيق الطموحات.

وبروكلني  و�ستربوك  را�سل  وي���زاردز  وا�سنطن  جنما  تاألق 
"تريبل  منهما  واح���د  ك��ل  بتحقيق  ه����اردن  جيم�س  نت�س 
باي�سرز  اإن���دي���ان���ا  ع��ل��ى  ل��ل��ف��وز  ف��ري��ق��ي��ه��م��ا  دابل" وق�����ادا   -
خللها  حطما  اأم�سية  يف  توالياً  متربوولفز  وميني�سوتا 
االأمريكي  ال�سلة  كرة  دوري  يف  االثنني،  القيا�سية  االأرق��ام 

للمحرتفني.
اأرينا" حقق  وان  "كابيتال  ملعب  وعلى  االأوىل،  امل��ب��اراة  يف 
االأعلى  هي  حا�سمة،  متريرة  و21  نقطة   35 ي�ستربوك 
�سيفه  على  للفوز  فريقه  وق��اد  متابعة  و14  م�سريته،  يف 

باي�سرز 124-132.
وهي ال� "تريبل - دابل" ال� 162 يف م�سرية وي�ستربوك، وال� 
16 بقمي�س ويزاردز، حمققا رقما قيا�سيا يف مو�سم واحد 
ومل  اجلديد.  فريقه  مع  خا�سها  فقط  مباراة   38 خ��لل 
3 موا�سم  ينهي  الوحيد  اللعب  بكونه  يتكِف وي�ستربوك 
تواليا مع "تريبل - دابل"، اأو حامل الرقم القيا�سي يف هذا 
االإجناز يف مو�سم واحد )42(، بل بات ثالث العب يف تاريخ 
ال� "ن بي ايه" يحقق "تريبل - دابل" مع 30 نقطة اأو اأكر 

و10 متابعات اأو اأكر و20 متريرة حا�سمة اأو اأكر.
"ماجيك"  واإي��رف��ني  روب��رت�����س��ون  اأو���س��ك��ار  قبله، وح��ده��م��ا 
االإجن��از، االول مع فريقه  جون�سون جنحا يف حتقيق هذا 
-32( 1961 اأمام �سيكاغو بولز يف عام  ميلووكي باك�س 
15-20( والثاين مع لو�س اأجنلي�س ليكرز اأمام فيلدلفيا 

يف عام 1988 )20-11-32(.
فخور  "اأنا  ب��اإجن��ازه  عاما(الفخور   32( وي�ستربوك  ق��ال 
�ساعدين  اأف�������س���ل.  رف���اق���ي  ب��ج��ع��ل  امل�����س��اه��م��ة  ك��ق��ائ��د يف 
تتحرك  وجعلها  الكرة  ت�سديدة  يف  االأم�سية  ه��ذه  اجلميع 

با�ستمرار".
وتابع "قررت اأن اأخو�س املباراة بعدائية والتاأكد من متهيد 
امل��و���س��م، والتاأكد  اأف��ع��ل ط���وال  ل��رف��اق��ي كما كنت  ال��ط��ري��ق 
الرابع".  ال��راب��ع  خو�س  قبل  بالثقة  �سي�سعرون  اأنهم  من 
ال��وق��ت لتويل  ال��راب��ع، ح��ان  "عندما ح��ّل )ال��رب��ع(  واأردف 

امل�سوؤولية".
فيما  نقطة،   26 ها�سيمورا  روي  الياباين  للفائز  واأ�ساف 

�سجل 6 العبني 10 نقاط اأو اأكر.
 12 ال�  للمركز  وتقدم  ل��وي��زاردز  تواليا  الثاين  الفوز  وهو 
رابتورز  تورونتو  خلف   ،)28-17( ال�سرقية  املنطقة  يف 
الذي خ�سر للمباراة الثالثة تواليا اأمام ديرتويت بي�ستونز 

.118-104
وكان الليتواين دومانتا�س �سابوني�س اأف�سل امل�سجلني عند 
باي�سرز مع 35 نقطة، اإىل جانب 11 متابعة و6 متريرات 

حا�سمة.
يف نيويورك، �سجل هاردن 38 نقطة ومرر 13 كرة حا�سمة 
والتقط 11 متابعة، يف مباراة الفوز على ال�سيف ميني�سوتا 

متربوولفز 107-112.
وهي ال� "تريبل - دابل" ال� 12 لهاردن يف 32 مباراة فقط 
ال�سابق جاي�سون كيد  الفريق  نت�س، مت�ساويا مع جنم  مع 
�ساحب الرقم القيا�سي لهذا االجناز يف مو�سم واحد، وقد 

حققه مرتني لكنه احتاج اإىل 80 و51 مباراة تواليا.
قال مدرب نت�س الكندي �ستيف نا�س عن هاردن "انه قائدنا. 
جنح يف حتقيق "تريبل - دابل"... وهو اأمر ال يجب و�سعه 
�سمن خانة امل�سمون م�سبقا، ولكننا منيل لتكرار ذلك، النه 

قادر على اخراجهم من قبعة كل اأم�سية".
يف  بروكلني  �سفوف  عن  الغائب  اإيرفينغ،  كايري  وا�ساف 
نقطة   27 �سخ�سية،  ال�سباب  االخ���رية  ال��ث��لث  امل��ب��اري��ات 
و7 متابعات و3 متريرات حا�سمة و3 �سرقات و�سدة اأمام 
متربوولفز  امل��و���س��م  ه��ذا  ال����دوري  يف  �سجل  اأ���س��واأ  �ساحب 

.)36-11(
اإيرفينغ، ا�ستمر غياب كيفن دورانت عن  ومقابل عودة 

بروكلني والذي �سيمتد لفرتة اأ�سبوع على االقل 
ب�����س��ب��ب ع���دم ت��ع��اف��ي��ه م���ن ا���س��اب��ة يف اأوت����ار 

الركبة.
املنطقة  و���س��اف��ة  نت�س  ب��روك��ل��ني  وع���زز 

ال�سرقية مع 32 فوزا و15 خ�سارة، 
هزمية  و14  ف����وزا   32 م��ق��اب��ل 

�سفنتي  فيلدلفيا  للمت�سدر 
�سيك�سرز.

الفرن�سي  ق��اد  ي��وت��ا،  ويف 
بت�سجيله  رودي غوبري 
و17  ن����ق����ط����ة   18
����س���دات  و4  م���ت���اب���ع���ة 

ي��وت��ا ج���از للفوز  ف��ري��ق��ه 
 114 على كليفلند كافاليريز 

الدوري  يف  �سجل  اأف�سل  معززا   ،75  -
فوزا   35 مع  الغربية  للمنطقة  و�سدارته 

و11 هزمية.
نقطة   19 م��ع  ميت�سل  دون��اف��ان  و�ساهم 
اخلام�س  بالفوز   ،18 مع  كونلي  ومايك 
تواليا ليوتا الذي دفع مدربه ب� 15 العبا 
14 يف  امل��ل��ع��ب، ���س��ج��ل م��ن��ه��م  اأر������س  اإىل 

واقعة نادرة احلدوث.
اأجنلي�س  ل��و���س  ت��اب��ع  ي���وت���ا،  وع��ل��ى غ����رار 

فوزه  حم��ق��ق��ا  ان��ت�����س��ارات��ه  �سل�سلة  ك��ل��ي��ربز 
باك�س  ميلووكي  ح�ساب  على  تواليا  ال�ساد�س 
رافعا ر�سيده يف املركز الثالث   ،105  -  129

 16 مقابل  ف��وزا   32 اإىل  الغربية  املنطقة  يف 
هزمية.

وب���رز يف ���س��ف��وف ال��ف��ائ��ز م��ارك��و���س م��وري�����س م��ع 25 
نقطة، فيما اأ�ساف كواهي لينارد 23 نقطة و8 متابعات 

و9 متريرات حا�سمة.
ثنائي  على  اأنتيتوكومبو  ياني�س  اليوناين  باك�س  جنم  ورد 

كليربز بت�سجيله 32 نقطة مل حتل دون خ�سارة فريقه.
بف�سل   ،88-98 نيك�س  نيويورك  على  هيت  ميامي  وف��از 
 20 اأديبايو  اأ�ساف بام  نقطة من جيمي بوتلر، فيما   27

نقطة و17 متابعة.

 22 امل�سجلني عند اخلا�سر مع  اأبرز  وكان يوليو�س راندل 
نقطة.

ويحتل هيت املركز الثامن يف املنطقة ال�سرقية مت�ساويا مع 
اأورليانز  نيو  اأم��ام  اخلا�سر   ،)24-23( �سلتك�س  بو�سطن 

بيليكانز 109 - 115.
28 �سجل  وليام�سون  زيون  ال�ساب  للفائز 

8 متابعات و3  اإىل جانب  نقطة 
�سرقات،  و4  حا�سمة  متريرات 
اإنغرام  براندون  اأ�ساف  فيما 
متريرات  و9  ن��ق��ط��ة   25

حا�سمة.

•• دبي-الفجر

االأوىل  احل���ب���ت���ور  ب���ط���ول���ة  ����س���ه���دت 
واملقامة  ال�������س���ي���دات  ل��ت��ن�����س   k25
بفندق  العاملي  التن�س  مبجمع  حاليا 
انطلقة  باجلمريا  جراند  احلبتور 
م���ث���رية ل��ل��ب��ط��ول��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة حيث 
�سهدت مفاجاأتني تتمثلن يف خروج 
على  وال�ساد�سة  اخلام�سة  امل�سنفتني 
مغمورتني   العبتني   اأم���ام  البطولة 
التي  املحلية  البطولة  انطلقت  كما 
ي�سارك فيها 240 العبا والعبة من 

املواطنني واملقيمني . 
االأم���������س خ�سارة  ن��ت��ائ��ج  اأب������رز  وم����ن 
اندي  الهولندية  ال�ساد�سة  امل�سنفة 
ي��د االوك��ران��ي��ة ماريانا  اي��ف��روم على 
ب��ع��د م���ب���اراة ق��وي��ة ا���س��ت��غ��رق��ت �ساعة 
مبجموعتني  وان��ت��ه��ت  دق��ي��ق��ة  و55 
مقابل   6 وبنتيجة  ���س��يء  ال  م��ق��اب��ل 
�ستة  م��ق��اب��ل  اأ����س���واط  و�سبعة  ���س��وط 

اأ�سواط .
كما ودعت امل�سنفة الثامنة البلغارية 
خ�سارتها  ب��ع��د  ال��ب��ط��ول��ة  اي��زاب��ي��ل��ل 
مبجموعتني  فالرييا  الرو�سية  ام��ام 
6 مقابل  وب��ن��ت��ي��ج��ة  م��ق��اب��ل ال����س���يء 
اربعة  م��ق��اب��ل  و6  اأ�����س����واط  ث���لث���ة 
�ساعة  ا�ستغرقت  مباراة  بعد  ا�سواط 
ال��ك��وري��ة نايل  وف�����ازت  دق��ي��ق��ة  و40 
ال�ساد�سة على البطولة  هان امل�سنفة 
تريزا  ال�سلوفاكية  مناف�ستها  ع��ل��ى 
جمموعة  م����ق����اب����ل  مب���ج���م���وع���ت���ني 
و�سوطني  �سوط  مقابل   6 وبنتيجة 

مقابل �ستة و�ستة ا�سواط دون رد .
االوكرانية  الرابعة  امل�سنفة  وف���ازت 
داري�����ا ن��ي��ج��ور ع��ل��ى ال��رتك��ي��ة بريفو 
ال�سيء  م��ق��اب��ل  بجموعتني  �سينجز 
ا�سواط  ارب��ع��ة  مقابل  �ستة  وبنتيجة 
وفازت  اأ���س��واط  ث��لث��ة  مقابل  و�ستة 
على  ج��وزال  الكازاخ�ستانية  املتاأهلة 
مبجموعتني  م��ارت��ي��ن��ا  االب���ط���ال���ي���ة 
لل�سيء وينتيجة �ستة ا�سواط مقابل 
���س��وط واح���د و���س��ت��ة اأ����س���واط مقابل 

اربعة . 
مناف�سات  انطلقت  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
للمواطنني  امل���ح���ل���ي���ة  ال����ب����ط����ول����ة 
البطولة  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  وامل��ق��ي��م��ني 
معروف  هو  وكما  الرئي�سية  الدولية 
 11 تت�سمن  املحلية  البطولة  ف��ان 
�سنة   12 حت���ت  ف���ئ���ات  يف  م�����س��اب��ق��ة 
�سنة   14 وحت����ت  وال���ب���ن���ات  ل��ل��ب��ن��ني 
�سنو   16 وحت����ت  وال���ب���ن���ات  ل��ل��ب��ن��ني 
�سنة   18 وحت����ت  وال���ب���ن���ات  ل��ل��ب��ن��ني 

م�سابقات  جانب  اىل  والبنات  للبنني 
الرجال وال�سيدات والهواة  .

رئي�س  نائب  امللك  عبد  اأحمد  ووج��ه 
اىل  ال�سكر  للتن�س  االم�����ارات  احت���اد 
جمموعة احلبتور م�سريا اىل ان رجل 
االعمال خلف احلبتور امتدت اياديه 
االن�سطة  م��ن  ال��ك��ث��ري  اىل  البي�ساء 
مقدمتها  ويف  الريا�سية  والفعاليات 
التن�س ويعتربه حمبو وع�ساق اللعبة 

االب الروحي لتن�س االمارات .
واأ�ساد عبد امللك مبا قدمته جمموعة 
ا�سهم  ل��ل��ع��ب��ة  دع������م  م����ن  احل���ب���ت���ور 
ن�����س��ره��ا وت���ط���وي���ره���ا  ع��ل��ى كافة  يف 
اال���س��ع��دة وم��ا ه��ذه ال��ب��ط��والت التي 
اال مثال على هذا  تنظمها وتدعمها 
ا�سهمت  التي  ال��راع��ي��ة  ال��دع��م وه��ذه 
وممار�س  حمب  جديد  جيل  خلق  يف 
نثمكن  التن�س  للعبة ونحن يف احتاد 
ونقدر هذا الدعم اللوج�ستي واملادي 
ال�سيخ  �سمو  ان توجيهات  منوها اىل 
رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  ج��م��ع��ه  ب���ن  ح�����س��ر 
الوقوف  ه��و  للتن�س  االم���ارات  احت��اد 
اىل جانب جمموعة احلبتور وال�سعي 
على  للموافقة  ال���دويل  االحت���اد  اىل 
ال��رائ��دة لها واأ���س��ن��اد تنظيم  االف��ك��ار 

هذه البطوالت باالمارات .
التن�س  احت��اد  رئي�س  نائب  اأ�ساد   كما 
التي  ال���ب���ط���ول���ة  ه�����ذه  ب���ا����س���ت���ح���داث 
بطولة  م��ث��ل  امل�ستقبل  يف  �ستتطور 
لتن�س  ال����دول����ي����ة  احل���ب���ت���ور  حت�����دي 
اأنظار  اأ�سبحت حمط  التي  ال�سيدات 

العامل .

نادي ال�ضارقة يوا�ضل �ضيطرته على ب�ضاط التايكواندو

املدفع: نثق يف جميع فرق النادي وطموحنا االأوملبياد 

•• ال�صارقة- الفجر

ينظم نادي �سيدات ال�سارقة وفروعه خميم الربيع اعتباراً من 28 مار�س وحتى 8 اإبريل 
القادم. وي�ستهدف فئة االأطفال من 4 �سنوات وحتى 6 �سنوات، والفتيان ل�سن 8 �سنوات، 
والفتيات من 7 اإىل 18 �سنة.  وتتنوع امل�ساركات يف املخيم بني الواقعية واالفرتا�سية، 
وذلك ح�سب اختيارات ويل االأمر حيث ي�ستقبل النادي وفروعه امل�ساركني باملقر الرئي�سي 

مع االلتزام بكافة معايري ال�سلمة واالإجراءات االحرتازية، 
ويقام املخيم يف مركز كوالج للمواهب واملجمع الريا�سي التابع للمقر الرئي�سي وكذلك 

يف املرافق التابعة للفروع، وهي مرفق اإبداع، ومرفق لياقة، ومطعم مرا�سي. 
للأطفال  متنف�س  تعد  ال��ت��ي  االأن�سطة  م��ن  متنوعة  ب��اق��ات  املخيم  فعاليات  وتت�سمن 

واليافعني يف ظل هذه الظروف حيث تتيح لهم فر�سة ق�ساء اأوقات مفيدة وممتعة خلل 
ال�سباحة  مثل  البدنية  اللياقة  اأن�سطة  واأب��رزه��ا  مواهبهم.  وتنمية  الدرا�سية،  االإج���ازة 
والتزلج على اجلليد واليوغا والتن�س وكرة الطائرة ال�ساطئية والتجديف املائي واالألعاب 
الفكرية  امل��ه��ارات  تنمي  اأن�سطة  لهم  نوفر  كما  اللياقة.  وحت��دي��ات  ومت��اري��ن  التناف�سية 
واليدوية ك�سناعة الزهور والر�سم و�سناعة الفخار والدمى والفنون الزخرفية والر�سم 
بالطب�سور. والور�س املتنوعة ك�سناعة حديقة الربيع واحلقائب وفن االأ�سلك. باالإ�سافة 
اإىل العديد من الفعاليات كم�ساهدة االأفلم واكت�ساف الطبيعة والتجارب العلمية واللعب 
خولة  قالت  الربيع  خميم  وعن  باجلمال.   املتعلقة  واالأن�سطة  التدوير  واإع��ادة  بالغراء 
ال�سركال مدير عام نادي �سيدات ال�سارقة: يحر�س النادي وفروعه على تنفيذ خميماته 
املو�سمية تزامناً مع االإجازات الدرا�سية للطلب، لتوفري فر�س واأوقات مفيدة وممتعة 

للأطفال واليافعني.  ولتحفيزهم على املبادرة واالإبداع، وتنمية مواهبهم وقدراتهم. 
واأو�سحت اأن اأن�سطة املخيم و�سعت مبعايري مدرو�سة ت�سهم يف اكت�ساف املواهب وتوجيه 
وهي  ال�سخ�سية.  ومهاراتهم  العمرية  فئاتهم  وفق  امل�ساركني  لدى  االإبداعية  امل�سارات 
القدرات  من  العديد  وتنمية  جديدة،  �سداقات  تكوين  للأطفال  تتيح  اإثرائية  فر�سة 

كالثقة بالنف�س وحتمل امل�سوؤولية وتعزيز الذكاء االجتماعي. 
الفعاليات  النادي هي احلفاظ على �سلمة االطفال حيث ينظم  اأوليات  اأن من  واأك��دت 
الوقائية  واال���س��رتاط��ات  بال�سوابط  ملتزماً  ال�سلمة،  معايري  اأعلى  �سمن  واالن�سطة 
ترفيهية  ف��ر���س  ت��وف��ري  اأه��م��ي��ة  املعنية. مو�سحة  اجل��ه��ات  ع��ن  ال�����س��ادرة  واالح���رتازي���ة 
وتثقيفية يف حياة االأطفال يف الفرتة الراهنة التي اقت�ست تغريات جوهرية يف طبيعة 

احلياة اليومية. 

نادي �سيدات ال�سارقة وفروعه ينظم خميم الربيع للعام 2021

»تريبل - دابل« لو�ستربوك وهاردن 
يف اأم�سية االأرقام القيا�سية 

خروج امل�ضنفتني اخلام�ضة والثامنة اأوىل املفاجاآت 

انطالقة مثرية يف بطولة احلبتور للتن�س  
وم�ساركة 240 يف البطولة املحلية  

ريال مدريد ي�ستقر على 
االأ�سماء املطروحة للبيع

يف  خروجها  ميكن  التي  االأ�سماء  على  مدريد  ري��ال  ن��ادي  م�سوؤولو  ا�ستقر 
ريا�سي  م�سروع  وت�سكيل  مالية،  مبالغ  ت��اأم��ني  اأج��ل  م��ن  املقبل،  ال�سيف 

خمتلف.
يعاين ريال مدريد من اأزمة مالية كبرية، ت�سببت يف عدم اإبرام اأي �سفقات 

منذ �سيف 2019، ب�سبب تداعيات انت�سار فريو�س كورونا.
ال�سوق،  درا�سة  ري��ال مدريد عمل على  ف��اإن  �سي،  بي  اأي  وبح�سب �سحيفة 
وحتديد االأ�سماء التي ميكن التعاقد معها يف االنتقاالت ال�سيفية املقبلة، 
واإعادة ت�سكيل الفريق مل�سروع ريا�سي جديد، خلل االأعوام ال� 10 املقبلة.

ريال  �سي�سطر  ال�سيفي،  املريكاتو  يف  ج��دد  العبني  مع  التعاقد  وبجانب 
تاأمني مبالغ  اأج��ل  االأ�سماء من  اأم��ام بع�س  ب��اب اخل��روج  اإىل فتح  مدريد 

ا الإف�ساح املجال اأمام �سفقات منتظرة. مالية واأي�سً
قائمة الراحلني

باللعبني  قائمة  "املرينيغي" ح��ددوا  م�سوؤويل  اأن  اإىل  ال�سحيفة  اأ�سارت 
األفارو  اأالرك������ون،  اإي�����س��ك��و  ب��ي��ل،  ال��رح��ي��ل، وه����م، غ��اري��ث  ال��ذي��ن ميكنهم 

اأودريوزوال، ماريانو دياز، �سيبايو�س، مايورال، يوفيت�س، ومار�سيلو.
و بني االأ�سماء، العبني معاريني خلل املو�سم اجلاري مثل بيل ويوفيت�س 
االأخرى  االأندية  يف  قدراتهم  اإثبات  من  يتمكنوا  مل  ولكنهم  و�سيبايو�س، 

وبالتايل فاإن م�ساألة رحيلهم تتعلق بالوقت.
وتتواجد اأ�سماء اأخرى معارين من ريال مدريد مل يحدد النادي موقفهم 
النادي  ق��رر  حالتهما  ويف  ك��وب��و،  وت��اك��ي  دي���از،  اإب��راه��ي��م  با�ستثناء  مت��ام��اً، 

عودتهما، وان�سمامهما للفريق االأول.



 
عمرها 40 عاما وال تتناول الطعام.. واأجنبت تواأمني

يف حادثة و�سفها البع�س ب� املعجزة، و�سعت امراأة بريطانية تبلغ 
من العمر 40 عاما تواأمني.

ويف التفا�سيل التي اأوردتها �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية على 
اأ�سيبت بعد  اآن ماري ويليامز تعاين من مر�س غام�س  موقعها 
قبل 10 �سنوات اأثناء زيارة اإىل تركيا، يحرمها من تناول الطعام 

مثل االآخرين.
الذي يجعل حياتها  االأم��ر  االأنبوب،  ويليامز حاليا عرب  وتتغذى 

جحيما.
وباالإ�سافة اإىل مر�سها، جتاوز عمر ال�سيدة الربيطانية االأربعني 
ع���ام���ا، مم���ا دف���ع االأط���ب���اء اإىل االع��ت��ق��اد ب��اأن��ه��ا غ���ري ق�����ادرة على 

االإجناب.
اإنها و�سعت  بل  اأ�سا�سه، ال  االعتقاد من  ن�سفت هذا  ويليامز  لكن 

تواأمني ال طفل واحدا.
اأن ال�سيدة تركت االأطباء يف حالة  وذكرت ال�سحيفة الربيطانية 
ذهول، بينما كانوا يحاولون العام املا�سي دون جدوى البحث عن 
اأعرا�س  املر�س  وي�سبه  منه.  تعاين  ال��ذي  الغريب  للمر�س  علج 
اأو �سرب  اأكل الطعام  اإذ ال ت�ستطيع  اأخطر بكثري،  االإنفلونزا لكن 

املاء كما بقية الب�سر.
واملفاجاأة كانت اأنها حامل وبتواأم يف االأ�سبوع ال�18.

وو�سعت املراأة التواأمني يف يناير املا�سي، وكانا ب�سحة جيدة، وكان 
ذلك اأمر �سعبا وحمريا، فكيف يتم انتقال الغذاء من ج�سدها اإىل 

اجلنينن، وهي التي تتناول الطعام عن طريق اأنبوب.

هل فقدت اأ�سنانك يوما؟.. 
درا�سة جديدة تزف خربا �سارا

يف  االأ�سنان  تكوين  وراء  اجلينية  االأ�س�س  يف  التحقيق  خ��لل  من 
بداية التطور الب�سري، ك�سف فريق من العلماء يف اليابان عن اأدلة 
اأمرا�س  الذين يعانون من  البالغني  ب�ساأن كيفية جتديدها لدى 

جينية.
ويعتمد االكت�ساف على فهم جديد للطريقة التي ينظم بها جني 
يف  رئي�سًيا  دوًرا  تلعب  اأنها  عنها  املعروف  اجلزيئات  �سلوك  معني 
منو االأ�سنان، والتي متكن الباحثون من ا�ستهدافها لتحقيق نتائج 

واعدة يف الفئران والقوار�س.
ب����داأ ال��ب��ح��ث، ال����ذي اأج������راه ع��ل��م��اء يف ج��ام��ع��ة ك��ي��وت��و وجامعة 
العظام  "بروتني  ي�سمى  اجلزيئات  من  ب��زوج  اليابان،  يف  فوكوي 

املورفوجيني".
واالأن�سجة  االأع�ساء  منو  تنظم  اجلزيئات  ه��ذه  اأن  املعروف  وم��ن 
لكن  الب�سري،  التطور  م��ن  ج��ًدا  املبكرة  امل��راح��ل  خ��لل  املختلفة 
الفريق اأراد التحقيق يف الطريقة التي توؤثر بها على منو االأ�سنان 
العمليات  ه��ذه  م��ن  اال�ستفادة  ميكن  وكيف  التحديد،  وج��ه  على 
اجلني  ي�سمى  جني  اإىل  ه��ذا  قادهم  وق��د  التجديدية.  للعلجات 

رقم 1 املرتبط بالنمو.
ون��ظ��را الك��ت�����س��اف ت��ف��اع��ل ب��ني اجل���ني رق���م 1 وب���روت���ني العظام 
املورفوجيني، فقد ا�ستبه العلماء يف اأنه ميكن اأن يوفر ذلك م�ساًرا 
للتدخل يف �سلوك االأ�سنان ومنوها. لكن امل�سكلة التي نبهت اإليها 
املورفوجيني  العظام  ب��روت��ني  ن�ساط  ا�ستهداف  اأن  ه��ي  ال��درا���س��ة 
بهذه الطريقة ميكن اأن يوؤثر ب�سكل عام على اجل�سم كله، بالنظر 

اإىل الوظائف الوا�سعة النطاق للجزيئات.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

باملناورة االأوىل.. م�سبار االأمل ينتقل بنجاح اإىل املدار العلمي
اأعلن م�سروع االإمارات ال�ستك�ساف املريخ "م�سبار االأمل" يوم اأم�س االأول االثنني انتقال امل�سبار من مدار االلتقاط 

اإىل املدار العلمي، بعد جناح املناورة االأوىل عرب ت�سغيل حمركات دفع امل�سبار التي ا�ستمرت ملدة 8.56 دقيقة. 
وي�ستقر امل�سبار االآن يف مداره النهائي حول كوكب املريخ، ا�ستعدادا لبدء مهمته العلمية التي �ست�ستمر ملدة �سنتني، 

وقد يتطلب فقط توجيهاً طفيفاً مل�ساره يف وقت الحق.
املدار  اإىل  انتقال م�سبار االأمل  "لقد كانت مناورة  املريخ  االإم��ارات ال�ستك�ساف  وقال عمران �سرف، مدير م�سروع 
العلمي بالغة االأهمية، وميكنني القول اإنها كانت اآخر حلظة حرجة للمهمة، وذلك ب�سبب وجود احتمالية فقدان 
امل�سبار خلل املناورة. نحن نقّيم حالياً نتائج تلك العملية، ولكننا واثقون من عدم حاجتنا اإىل اإجراء مناورة اأخرى 

كبرية لتعديل املدار".
وانتقل م�سبار االأمل من مدار االلتقاط، البالغ 1063 كلم اإىل 42461 كلم، اإىل مدار علمي يبلغ 20000 كلم 
اإىل 43000 كلم. وتعد هذه املناورة اآخر عملية خطرة ال�ستخدام حمركات الدفع خلل رحلة م�سبار االأمل منذ 

انطلقه اإىل الف�ساء يوم 20 يوليو 2020.
و�ستبداأ املرحلة العلمية للم�سبار بتاريخ 14 اأبريل املقبل بعدد من عمليات املعايرة واالختبار التي تهدف اإىل التاأكد 
من �سلمة االأجهزة العلمية الثلثة و �سمان دقة قيا�ساتها العلمية. و�ستبداأ املهمة العلمية للم�سبار، والتي �ستمتد 

ملدة عامني من جمع البيانات العلمية، بتاريخ 23 مايو 2021.
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للعام الثاين.. كورونا يحرم املغاربة من احتفال �سعبانة
العديد من  التوايل، تت�سبب جائحة كورونا يف تغييب  الثانية على  لل�سنة 
طق�س  بينها  وم��ن  �سعبان،  �سهر  يف  امل��غ��ارب��ة  عليها  اع��ت��اد  ال��ت��ي  الطقو�س 
والزوايا  واملوؤ�س�سات،  املغربية،  االأ�سر  من  العديد  داأب��ت  الذي  "�سعبانة"، 

وامل�ساجد، بل وحتى امل�سارح، على تنظيمه يف منت�سف �سهر �سعبان.
على  العائلت  وحتر�س  رم�سان،  �سهر  ق��رب  "�سعبانة" مع  طق�س  ويقام 
العائلي  وال�����دفء  ال��ل��ح��م��ة االج��ت��م��اع��ي��ة  ال���زي���ارات الأج���ل جت�سيد  ت��ب��ادل 

والرتويح عن النف�س.
واملوؤ�س�سات  وامل�سارح  بعد،  بها  ي�سمح  الكبرية، مل  العائلية  التجمعات  والأن 
فقد  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب  مغلقة  اأب��واب��ه��ا  زال���ت  م��ا  والفنية  الثقافية 
ا�ستعا�س الفنانون واالأفراد عن احلفلت الواقعية باحلفلت االفرتا�سية 
حفلت  م��ن  ولقطات  �سوفية،  مو�سيقية  و���س��لت  تقدمي  ع��رب  بعد،  ع��ن 
�سابقة جمعت العائلت مع بع�سها، يف انتظار االنتهاء من حالة الطوارئ 
املفرو�سة ب�سبب ه��ذا ال��وب��اء، ال���ذي غ��ري م��ن اإي��ق��اع ح��ي��اة امل��غ��ارب��ة، ومن 

عاداتهم واحتفاالتهم.
يف  اأخ���رى  اإىل  منطقة  "�سعبانة" م��ن  ب���  االح��ت��ف��ال  طقو�س  تختلف  وق��د 
املغرب، لكنها كلها تظل موروثا �سعبيا اجتماعيا تقليديا توارثته االأجيال، 
واحتفاالت دينية يتخللها الذكر واملديح النبوي، وتلوة القراآن، وال�سماع 
بينما  ال�سوفية،  وال��زواي��ا  امل�ساجد  يف  باإحيائها  ال��رج��ال  فيقوم  ال�سويف، 
حتتفل الن�ساء يف البيوت يف حفل بهيج تتخلله املو�سيقى والرق�س واالأغاين 
واالأهازيج، وترتدي فيه الن�ساء اأحلى ما لديهن من األب�سة تقليدية مغربية، 

ويتزين باحللي، ويخ�سنب اأيديهن واأرجلهن باحلناء.

تايوان وباالو تطلقان فقاعة �سفر
 اأمكن التعامل الناجح مع فريو�س كورونا تايوان وباالو على فتح فقاعة 
ل�سرر  تعر�ستا  دولتيهما  اأن  الفريو�س  مع  الناجح  التعامل  ويعني  �سفر. 

منخف�س ن�سبيا من اجلائحة.  
وق���ال رئ��ي�����س ب����االو، ���س��وراجن��ل وي��ب�����س ج��ون��ي��ور اأم�����س االأول االث��ن��ني اإن 
اخلربات التي اكت�سبتها بلده وتايوان يف مكافحة اجلائحة يجب تقا�سمها 

مع العامل.
اأم�����س االأح���د لتعزيز  اأول  اأول  ت��اي��وان يف وق��ت متاأخر م��ن   وو���س��ل ويب�س 
ال�سياحة يف باالو واإطلق ب�سكل م�سرتك فقاعة �سفر يف االأول من اأبريل 

)ني�سان( عندما من املقرر اأن تغادر اأول طائرة ركاب تايوان اإىل باالو.  
ومل ت�سجل باالو وهي اأرخبيل بغرب املحيط الهادئ، اأي اإ�سابات بكورونا، 

حتى االآن فيما و�سلت االإ�سابات بكورونا حول العامل 127 مليون حالة.
 77 بينها  ك��ورون��ا  بفريو�س  اإ�سابة   1023 االثنني  حتى  ت��اي��وان  و�سجلت   

عدوى حملية وع�سر وفيات ذات �سلة.
والتقى ويب�س برئي�س وزراء تايوان �سو ت�سينج �ساجن اأم�س االأول االثنني.

للتوا�سل مع موؤيديه.. ترامب 
فعلها واأطلق املوقع املنتظر

ال�سابق  االأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  د���س��ن 
اإلكرتونيا  م��وق��ع��ا  ت��رام��ب  دون���ال���د 
ر�سميا ليكون من�سة ملوؤيديه يتوا�سل 
من خلله معهم وي�ستعر�س الفرتة 
االأبي�س.  ال��ب��ي��ت  يف  ق�����س��اه��ا  ال��ت��ي 
ملوقع  الرئي�سية  ال�سفحة  وتعر�س 
)45 اأوفي�س دوت كوم( �سورا عديدة 
لرتامب مع �سخ�سيات خمتلفة مثل 
اجلي�س  يف  واأف����راد  ميلنيا  زوج��ت��ه 
وزعماء دوليني والتقطت جميعها يف 

عدة منا�سبات خلل فرتة رئا�سته.
ال�سفحة  ع���ل���ى  ر�����س����ال����ة  وت�����ق�����ول 
جيه.  دون���ال���د  "مكتب  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
االإرث  على  باحلفاظ  ملتزم  ترامب 
اإعطاء  م���ع  ت���رام���ب  الإدارة  ال���رائ���ع 

دفعة الأجندة اأمريكا اأوال".
باملوقع  نحن؟"  "من  ق�سم  وي�سم 
850 ك��ل��م��ة ع���ن فرتة  م���وج���زا م���ن 
ال�سوء  وي�سلط  الرئا�سية  ت��رام��ب 
ال�سابق  الرئي�س  اإليها  اأ�سار  ما  على 
ك���ث���ريا ب��و���س��ف��ه��ا اأع���ظ���م اإجن����ازات����ه 
الطاقة واحل��دود وتعزيز  اأم��ن  مثل 
وحتالفات  االأط��ل�����س��ي  ���س��م��ال  ح��ل��ف 
دولية اأخرى وكذلك اإدارته ملواجهة 

جائحة فريو�س كورونا.
متحدث  وه��و  ميلر،  جي�سون  وك���ان 
عام  االنتخابية  ترامب  حملة  با�سم 
قناة  مع  مقابلة  يف  ق��ال  قد   ،2020
ترامب  اإن  ال�سهر  ه��ذا  نيوز  فوك�س 
اجتماعي  ت��وا���س��ل  من�سة  �سيد�سن 
�سهرين  ب����ني  ي��������رتاوح  م����ا  خ������لل 
تويرت  وع���ل���ق���ت  اأ�����س����ه����ر.  وث����لث����ة 
وفي�سبوك ومن�سات اأخرى للتوا�سل 
االج��ت��م��اع��ي ح�����س��اب��ات ت��رام��ب بعد 
الكونغر�س  م��ب��ن��ى  ع���ل���ى  ال���ه���ج���وم 
يناير. ال�ساد�س من  "الكابيتول" يف 

وفاة ماما �سارة.. 
اجلدة الكينية الأوباما

التي  اأوب��ام��ا  �سارة  الكينية  توفيت 
ال�سابق  االأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  ك���ان 
باراك اأوباما يعتربها جدته، حيث 
االأول  اأم�س  �سباح   احلياة  فارقت 
االثنني، عن عمر يناهز 99 عاما، 
يف اأحد م�ست�سفيات كي�سومو، غرب 

كينيا.
اأونيانغو  م��ار���س��ات  ابنتها  وق��ال��ت 
اإنها  بر�س"،  "فران�س  ل���وك���ال���ة 
اإذ  ال�������رب،  ج������وار  اإىل  "انتقلت 
توفيت هذا ال�سباح" يف م�ست�سفى 
ج��ارام��وج��ي اأوج��ي��ن��غ��ا اأودي��ن��غ��ا يف 
با�سم  ال��ن��اط��ق  واأو���س��ح  كي�سومو. 
العائلة مو�سى اإ�سماعيل اأن وفاتها 
كورونا،  ف��ريو���س  ب�سبب  ت��ك��ن  مل 
التي  ال��ف��ح��و���س  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
اأج��ري��ت ل��ه��ا ب��ّي��ن��ت اأن��ه��ا "مل تكن 

م�سابة بكوفيد".
واأ�سار اإىل اأنها "كانت مري�سة ملدة 
االأحد،  حالتها  وت��ده��ورت  اأ�سبوع، 
وو�سعت  امل�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل  ف��ن��ق��ل��ت 
هذا  وت��وف��ي��ت  امل��رك��زة،  العناية  يف 

ال�سباح".
وول����دت ���س��ارة اأوب���ام���ا ع���ام 1922 
فيكتوريا،  ب���ح���رية  ���س��ف��اف  ع��ل��ى 
ولقبت "ماما �سارة"، وهي الزوجة 
اأوباما،  اأونيانغو  حل�سني  الثالثة 

جّد الرئي�س االأمريكي الأبيه.
وكان ح�سني اأونيانغو اأوباما يعترب 
البارزة،  املحلية  ال�سخ�سيات  م��ن 
اجلي�س  ���س��اب��ق يف  ع�����س��ك��ري  وه����و 
ال��ربي��ط��اين يف ب��ورم��ا، وت���ويف عام 

.1975

جيزيل بوند�سني تهتم 
بالبيئة.. وهذا ما قامت به

ن�سرت عار�سة االأزياء الربازيلية  جيزيل 
عاًما   40 العمر  م��ن  البالغة  بوندكني ، 
على  اخل��ا���س��ة  �سفحتها  ع��ل��ى  ���س��وره��ا 
موقع التوا�سل االجتماعي حيث ظهرت 
 Vogue Hong" جملة  غ��لف  على 
Kong" مبلب�س من ماركة ديور وهي 
ج�سر  على  الر�سيقة  اأط��راف��ه��ا  تعر�س 
حجري بني امل�ساحات اخل�سراء املورقة، 
يف  البيئي  عملها  ع��ن  جيزيل  وتتحدث 
املقابلة وكيف �ساهمت يف زراعة 40 األف 
�سجرة يف غابات االأمازون، ونالت اإعجابا 

كبريا.
ويذكر اأن جيزيل تزوجت من جنم احتاد 
ك��رة ال��ق��دم االأم��ريك��ي ت��وم ب���رادي ، 43 
عاًما عام 2009 ولديهما طفلن ولدى 

ا ابن يبلغ من العمر 13 عاًما. توم اأي�سً

بث مبا�سر لفيديو جرمية مروعة..  
وال�سرطة الرو�سية حتقق

ف��ت��ح��ت ال�����س��رط��ة ال��رو���س��ي��ة حتقيقا م��ع جم��م��وع��ة من 
يف  �سقتها،  وحطموا  امراأة،  على  اعتدوا  "اليوتيوبرز"، 

بث مبا�سر، وذلك مقابل تربعات مالية.
ال�سرطة  بح�سب  وق���ع  ال���ذي  ل��ل��ه��ج��وم  ال��ل��ق��ط��ات  وب��ّث��ت 
الرو�سية يف مدينة يارو�سلفل �سمايل مو�سكو، مبا�سرة 

على "يوتيوب" و"تلغرام".
لثلثة  اأم  ال�سحية،  اأن  اإىل  االأولية  التحقيقات  وت�سري 
اأحد  تواعد  وكانت  عاما،   30 العمر  من  وتبلغ  اأط��ف��ال، 
االأ�سخا�س امل�ساركني يف احلادثة، ح�سبما ذكرت �سحيفة 

ميل" الربيطانية. "ديلي 
املنزل،  اأث���اث  يحطمون  وه��م  الع�سابة"  "اأفراد  ويظهر 
بينما يقومون بطلب التربعات، متعهدين بتك�سري املزيد 

لقاء كل عملية تربع مايل يح�سلون عليها.
اأب������واب امل���ن���زل والثلجة  وم����ن االأ����س���ي���اء ال��ت��ي دم�����رت، 
االأواين  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  اإىل ج��ان��ب  ه����ذا  وامل���رح���ا����س، 

واملزهريات الزجاجية.
واإىل جانب عملية التحطيم، كانت هناك لقطات لعملية 
اعتداء على �ساحبة املنزل، مت حذفها بعد اإبلغ عدد من 

امل�ستخدمني عنها.
عليها،  املعتدى  امل��راأة  اأن  حملية،  رو�سية  تقارير  وذك��رت 

اأعطيت عقارا مهدئا، قبل وقوع عملية االعتداء عليها.
امل��ع��ت��دى عليها  ال�����س��ي��دة  اأن ع��ائ��ل��ة  ال��ت��ق��اري��ر  واأ���س��اف��ت 
ثم  وم��ن  بتعقبهم،  وق��ام��ت  الع�سابة،  على  تعرفت  ق��د 

�سربهم.

قطة حتمل �سغريها املري�س اإىل امل�ست�سفى
حظيت قطة اأم بتعاطف وا�سع، موؤخرا، بعدما ظهرت يف 
مولودها  حتمل  وهي  القلوب،  له  تنفطر  فيديو  مقطع 
املري�س بالفم �سوب امل�ست�سفى، اأمل يف العثور على من 

ميد يد امل�ساعدة.
هذه  ف��اإن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �سحيفة  وبح�سب 
القطة حملت مولودها املري�س اإىل م�ست�سفى يف مقاطعة 
ور�سد  البلد.  جنوبي  اإزم��ري،  حمافظة  يف  كاراباغلر، 
من  يطلبون  وه���م  امل�ست�سفى  م��رت��ادي  ف��ي��دي��و،  مقطع 

بع�سهم البع�س اأن يف�سحوا الطريق اأمام القطة االأم.
القط  بفح�س  امل�ست�سفى  يف  ومم��ر���س��ون  اأط���ب���اء  وق����ام 
العني، وعندئذ،  ع��دوى يف  يعاين  اأن��ه  ف��وج��دوا  ال�سغري 
بادرت طبيبة بيطرية اإىل م�ساعدته عن طريق قطرات 

العني.
التي  للقطة  وامل���اء  الطعام  ت��ق��دمي  مت  ذل���ك،  غ�سون  يف 

جاءت اإىل امل�ست�سفى بحثا عن علج ملولودها املري�س.
يف  ج��اءت  القطة  اإن  امل�ست�سفى،  موظفات  اإح��دى  وقالت 
ال�سباح، تزامنا مع بدء العمل، وظلت متوء لوقت طويل، 

حتى ت�سرتعي االنتباه.
واملوظفون  االأوىل،  للمرة  االأمر ح�سل  اأن هذا  واأ�سافت 
ت���اأث���روا للغاية مب��ا ق��ام��ت ب��ه ال��ق��ط��ة ح��ت��ى ت��ع��ال��ج فلذة 

الكبد.

االإن�سان مثل االأفعى.. درا�سة مذهلة تك�سف �سر اللعاب
تو�سل باحثون يابانيون اإىل نتيجة تبدو من اخليال، 
م��ف��اده��ا ب����اأن ال��ب�����س��ر ق��د ي��ت��ط��ورون، يف م��رح��ل��ة ما، 

يكونون فيها ذي �سّمية عالية مثل الثعابني.
ودر�س باحثون يف جامعة اأوكيناوا للعلوم والتكنولوجيا 
اأفاعي  �سموم  يف  تتفاعل  ال��ت��ي  اجلينات  ال��ي��اب��ان،  يف 
يف  وتعي�س  نوعا   150 م��ن  اأك��ر  ت�سم  التي  احل��ف��ر، 
العالية  ال�سّمية  بدرجة  وتعرف  واالأمريكيتني،  اآ�سيا 
ي�سريون  ق��د  الب�سر  اإن  العلماء  وي��ق��ول  لعابها.  يف 
ال�سّم، وحتديدا يف  االأفاعي، لناحية وجود  مثل هذه 
اللعاب، لكنهم يوؤكدون اأن هذا �سيح�سل يف امل�ستقبل 
يف  ن�سرت  التي  درا�ستهم،  يف  ه��وؤالء  وا�ستند  البعيد. 
االأ�سا�س  اأن  اإىل  للعلوم،  الوطنية  االأكادميية  دوري��ة 
اللعابي موجود يف كل  ال�سَم  اجليني املطلوب لتطور 
من الزواحف والثدييات، مما ي�سري اإىل اأن الب�سر يف 
مرحلة ما �سيب�سقون �سّما على االأرجح، وفقا ل�سحيفة 
اأول دليل  الدرا�سة  وتقدم  ميل" الربيطانية.  "ديلي 
اأ�سا�سي بني غدد  ملمو�س على وجود ارتباط جزيئي 
ال�سّم يف الثعابني والغدد اللعابية يف الثدييات ومنها 
االإن�سان. وقال املوؤلف الرئي�سي يف الدرا�سة، اأغيني�س 

باروا: "ال�سموم عبارة عن مزيج من الربوتينات التي 
الفري�سة  ل�سل حركة  �سلحا  ا�ستخدمتها احليوانات 
وقتلها، وكذلك للدفاع عن نف�سها". واملثري للهتمام 
يف م�ساألة ال�سّم هو اأنه ن�ساأ يف العديد من احليوانات 
والعقارب  وال��ع��ن��اك��ب  ال��ب��ح��ر  ق��ن��دي��ل  م��ث��ل  املختلفة 

والثعابني، وحتى بع�س الثدييات.
وعلى الرغم من اأن هذه احليوانات طورت �سبل عدة 
اأن حقنه  اإال  من اأجل قذف ال�سّم يف ج�سم الفري�سة، 
ع��ن ط��ري��ق ال��ف��م وحت��دي��دا ع��رب ال��ل��دغ��ة ه��و االأكر 
التي  اجلينات  على  العلماء  ركز  املا�سي،  ويف  �سيوعا. 
لكن  القاتل،  اخلليط  ت�سكل  التي  للربوتينات  ترمز 
اجلينات  تفاعل  كيفية  يف  نظرت  اجل��دي��دة  الدرا�سة 
امل��وؤل��ف��ة ل��ه��ذه ال�����س��م��وم. وب��ح��ث ال��ف��ري��ق يف اجلينات 
التي تعمل معا مع جينات ال�سم وتتفاعل معها بقوة، 

ودر�سوا حتديدا �سّم ثعبان "هابو" التايواين.
اجلينات  ه��ذه  م��ن   3000 ح���وايل  الباحثون  وح���دد   
يف  مهمة  اأدوارا  ت���وؤدي  اأن��ه��ا  ووج����دوا  "املتعاونة"، 
حماية اخلليا من االإجهاد الناجم عن اإنتاج الكثري 

من الربوتينات.

عار�ضات يقدمن ف�ضاتني �ضممها طالب جامعة لينغ تونغ خالل اأ�ضبوع املو�ضة يف تايبيه خلريف و�ضتاء 2021  ا ف ب

ن�سليهان اأتاغول يف اجنلرتا 
لالطمئنان على �سحتها

اإنكلرتا للطلع على  اإىل  اأتاغول   النجمة الرتكية  ن�سليهان  توّجهت 
االأمعاء  ب متلزمة  اإ�سابتها  ب�سبب  اأجرتها  التي  فحو�ساتها  نتائج 
تناول  وه��و  لها،  خم�س�س  غذائي  برنامج  باتباع  �ستبداأ  اإذ  املت�سربة ، 

ر يف املنزل فقط واالبتعاد عن وجبات املطاعم. الطعام الذي يح�سّ
وكانت ت�سّدرت النجمة الرتكية ن�سليهان اأتاغول حديث املتابعني، بعد 
تداول اأخبار عن م�ساركتها يف بطولة فيلم اإ�سباين، اإىل جانب النجمة 
اأن��ه مت اختيار ن�سليهان  اإع��لم تركية  ك��روز. وذك��رت و�سائل  بينيلوبي 
لتكون �سمن "كا�ست" الفيلم االإ�سباين "En Los Margenes"، من 
اجتماع  عقد  و�سيتم  ت��و���س��ار،  لوي�س  والنجم  ك��روز  بينيلوبي  بطولة 

اأونلين بني ن�سليهان و منتجي الفيلم .


