مباحثات م�صرية قطرية
حلل اخلالفات العالقة

�ص 02

برعاية من�صور بن زايد ..تكرمي 27
فائزا ً وفائزة بجائزة خليفة الرتبوية

•• القاهرة-وكاالت:

ا�ستقبل وزير اخلارجية امل�صري� ،سامح �شكري� ،أم�س الثالثاء ،نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير خارجية قطر ال�شيخ حممد بن عبدالرحمن �آل ثاين ،وذلك بق�صر
التحرير بالعا�صمة امل�صرية القاهرة.
و�صرح ال�سفري �أحمد حافظ ،املتحدث الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية� ،أن اللقاء
ا�ستهدف مناق�شة م��ا �شهدته �أوج��ه العالقات الثنائية ب�ين البلدين م��ن تطور
�إيجابي يف �أعقاب التوقيع على بيان ال ُعال يف يناير  ،2021والت�أكيد على �أهمية
البناء على تلك اخلطوة الهامة عرب اتخاذ مزيد من الإج��راءات والتدابري التي
تهدف لتعزيز الأجواء الإيجابية خالل الفرتة املُقبلة.
وق��ال �إن��ه مت التطرق �إىل �أهمية العمل على اال�ستفادة من الفر�ص االقت�صادية
واال�ستثمارية الكبرية املتاحة بالبلدين مبا يُحقق م�صالح البلدين وال�شعبني،
م�ضيفا �أن املباحثات تناولت بحث �سبل دف��ع �آل�ي��ات العمل العربي املُ�شرتك يف
مواجهة التحديات التي ي�شهدها املحيطالعربي والإقليمي.
مواقــيت ال�صالة

الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

نذر �صدام ع�سكري بني تركيا
واليونان ..ولغة التهديدات تعود
�ص 18

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
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ال�سي�سي وب��اي��دن يبحثان
هاتفياتعزيز التعاون امل�شرتك
وتطورات الق�ضايا الإقليمية
•• القاهرة - وام:

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد
يهنئون ملك الأردن بذكرى ا�ستقالل بالده

•• �أبوظبي  -وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل
برقية تهنئة �إىل جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني ملك اململكةالأردنية
الها�شمية ال�شقيقة مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده .كما بعث �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممدبن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل امللك
عبداهلل الثاين بن احل�سني .وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني
�إىل دولة الدكتور ب�شراخل�صاونة رئي�س وزراء اململكة الأردنية الها�شمية

تلقى الرئي�س امل�صري عبد الفتاح
ال���س�ي���س��ي ات �� �ص��ا ًال ه��ات �ف �ي �اً ممن
الرئي�س الأمريكي جو بايدن.
و� �ص��رح امل �ت �ح��دث ال��ر��س�م��ي با�سم
ال��رئ��ا��س��ة امل���ص��ري��ة ال���س�ف�ير ب�سام
را��ض��ي ب ��أن االت�صال ت�ن��اول تبادل
ال��ر�ؤى والتقديرات جتاه تطورات
الق�ضايا الإقليمية ذات االهتمام
امل �� �ش�ت�رك ،ف �� �ض� ً
لا ع ��ن التباحث
حول مو�ضوعات عالقات التعاون
ال �ث �ن��ائ��ي ب�ي�ن م �� �ص��ر وال� ��والي� ��ات
املتحدة.
يِوف ه ��ذا الإط � � ��ار� ،أك � ��د الرئي�س
«بايدن» على قيمة ال�شراكة املثمرة
والتعاون البناء والتفاهم املتبادل
بنيالواليات املتحدة وم�صر ،ومن
ثم تطلع الإدارة الأمريكية لتعزيز
العالقات الثنائية مع م�صر خالل
املرحلةاملقبلة يف خمتلف املجاالت،
خا�ص ًة يف �ضوء دور م�صر املحوري
�إقليمياً ودولياً ،وجهودها ال�سيا�سية
الفاعلة يف دعم الأمن واال�ستقرار
يف املنطقة وت�سوية �أزماتها.
من جانبه �أكد الرئي�س ال�سي�سي قوة
العالقات امل�صرية الأمريكية وما
تت�سم به من طابع ا�سرتاتيجي.

�إجنازات “�سيتي” تقود جوارديوال للفوز
بلقب مدرب العام يف الكرة الإجنليزية
 40صفحة -الثمن درهمان

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س وزراء �أ�سرتاليا عالقات
التعاون وعددا من الق�ضايا وامللفات الدولية والإقليمية
•• �أبوظبي -وام :

 ت�ل�ق��ى ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل
ع �ه��د �أب ��وظ� �ب ��ي ن ��ائ ��ب القائد
الأع �ل��ى للقوات امل�سلحة �أم�س
ات� ��� �ص ��ا ًال ه��ات �ف �ي �اً م ��ن معايل
�سكوت موري�سون رئي�س وزراء
كومنولث �أ�سرتاليا ال�صديقة.
وب�ح��ث �سموه ورئ�ي����س ال ��وزراء
الأ� �س�ت�رايل خ�لال االت���ص��ال ..
عالقات ال�صداقة املتميزة التي
جتمع البلدين وم�ستوى تطور
ال �ت �ع��اون وال �ع �م��ل امل �� �ش�تركيف
خم�ت�ل��ف امل �ج��االت ال �ت��ي تخدم
امل���ص��ال��ح امل�ت�ب��ادل��ة للبلدين ..
�إ�ضافة �إىل م�ستجدات جائحة
كوفيد  19 -وج�ه��ود البلدين
يف اح � �ت� ��واء ت ��داع �ي ��ات �ه ��ا على
ج�م�ي��ع امل �� �س �ت��وي��ات الإن�سانية
واالقت�صادية  ..و�أهمية تعزيز
التعاون والت�ضامن ال��دويل يف
هذا ال�ش�أن للحد من �آثارها.

•• القد�س-رام اهلل –وكاالت:

(ا ف ب)
ال �ن �م��و االق �ت �� �ص��ادي يف ال�ضفة
وذلك من خالل الدعم الدويل.
وت� ��اب� ��ع :ع �ل �ي �ن��ا �أن ن �ع �م��ل معا
لتح�سني العالقات مع �إ�سرائيل
والعامل العربي والإ�سالمي.
وف�ي�م��ا ي�خ����ص م�ف��او��ض��ات فيينا
ب�ش�أن االتفاق النووي ،ذكر رئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي� :أمتنى �أن ال
ت�ع��ود ال��والي��ات املتحدة لالتفاق

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

اعتماد تطبيق نظام العمل احل�ضوري بن�سبة % 60
يف اجلهات وال�شركات احلكومية يف �أبوظبي

•• �أبوظبي-وام:

اعتمدت جلنة �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة
كورونا يف �إمارة �أبوظبي تطبيق نظام العمل احل�ضوري بن�سبة % 60
من املوظفني والعاملني وعمال عقود اخلدمات والتعهيد املوجودين
يف مقار العمل لدى اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية يف الإمارة،
(التفا�صيل �ص)2
وذلك ابتدا ًء من  30مايو .2021

الإمارات حتتفي بـيوم �أفريقيا وتقدر
عالقاتها الوطيدة مع دول القارة

•• �أبوظبي –وام:

كما تبادل �سموه ورئي�س وزراء
�أ�سرتاليا وجهات النظر ب�ش�أن
ع� ��دد م ��ن ال �ق �� �ض��اي��ا وامللفات
ال� ��دول � �ي� ��ة والإق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ذات

بلينكن: ندعم حق الإ�سرائيليني والفل�سطينيني يف العي�ش ب�سالم و�أمان

نتنياهو وبلينكن خالل م�ؤمترهما ال�صحفي �أم�س
الأم�ي�رك��ي �أن �ت��وين بلينكن على �سنتخذ خطوات قا�سية ،علينا �أن
العمل على اال�ستقرار وتخفيف نعمل معا ملنع حما�س من �إعادة
التوترات و�إعادة بناء العالقات بني الت�سلح واحل�صول على �أي قدرة
دعائية.
الإ�سرائيليني والفل�سطينيني.
وق� ��ال ن �ت��ان �ي��اه��و ،خ�ل�ال م�ؤمتر و�أ�ضاف ناق�شت مع وزير اخلارجية
� �ص �ح �ف��ي م� ��� �ش�ت�رك م � ��ع وزي � ��ر الأم�ي�رك��ي كيفية حت���س�ين حياة
اخل��ارج�ي��ة الأم�ي�رك��ي :ي�ج��ب �أن الفل�سطينيني واحللول الإن�سانية
ن ��ؤم��ن ب��دف��اع �ن��ا ع��ن ن�ف���س�ن��ا .يف يف غ � ��زة ،ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل ع ��ودة
حال اعتدت حما�سعلى �إ�سرائيل ،امل�ساعدات �إىل هذا القطاع وبناء

الفجر الريا�ضي

خالل ات�صال هاتفي

الأردن يدعو �إىل تهدئة �شاملة يف الأرا�ضي الفل�سطينية

دع ��ا ن��ائ��ب رئ�ي����س ال � ��وزراء وزير
اخل � ��ارج � � �ي � ��ة الأردين �أمي� � ��ن
ال���ص�ف��دي ،ال �ث�لاث��اء �إىل تهدئة
ت���ش�م��ل ال���ض�ف��ة ال �غ��رب �ي��ة وغ ��زة،
واالنتقال حلل �سيا�سي للق�ضية
الفل�سطينية.
و�أكد ال�صفدي خالل لقائه يف رام
اهلل الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س� ،ضرورة العمل على �إعادة
�إع � �م� ��ار ق� �ط ��اع غ � ��زة ،واال� � �س� ��راع
ب��االن �ت �ق��ال حل ��ل � �س �ي��ا� �س��ي وفق
ق��رارات ال�شرعية الدولية ،ي�ؤدي
�إىل �إن� �ه ��اء االح� �ت�ل�ال وجت�سيد
ال��دول��ة الفل�سطينية امل�ستقلة،
وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.
وذكرت وكالة الأنباء الفل�سطينية
ام�س �أن عبا�س ا�ستقبل ال�صفدي
الذي نقل له ر�سالة ت�ضامن ودعم
من امللك الأردين عبد اهلل الثاين
ابن احل�سني.
�إىل ذل� ��ك ،دع ��ا رئ �ي ����س ال � ��وزراء
الإ��س��رائ�ي�ل��ي بنيامني نتانياهو،
ال�ث�لاث��اء� ،إىل حت�سني العالقات
م��ع ال�ع��امل ال�ع��رب��ي والإ�سالمي،
ف �ي �م��ا � � �ش ��دد وزي � � ��راخل ��ارج� �ي ��ة

عربي ودويل
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�أخبار الإمارات

النووي مع �إي��ران ،نعتقد �أن هذا
االتفاق كان ميهد الطريق لإيران
لتتمكن من الت�سلح نوويا.
و�أردف ق ��ائ�ل�ا� � :ش��ددن��ا �أي�ضا
على �أن��ه مهما ح�صل �ستحتفظ
�إ�سرائيل دائما بحقها يف دفاعها
يف نف�سها و�ستمنع ا�ستخدام �أي
�أ�سلحة دمار�شامل.
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ق � ��ال ب �ل �ي �ن �ك��ن �إن
ال��رئ �ي ����س ج��و ب��اي��دن ط �ل��ب منه
امل� �ج ��يء لإظ � �ه� ��ار دع� ��م �أم�ي�رك ��ا
للأمن الإ�سرائيلي والعمل على
اال� �س �ت �ق��رار وت�خ�ف�ي��ف التوترات
و�إع� � � � � ��ادة ب � �ن� ��اء ال � �ع�ل��اق� ��ات مع
الفل�سطينيني.
و�أ� � � �ض � ��اف � � �ش� ��ددت ع� �ل ��ى نقطة
�أو� �ض �ح �ه��ا ب��اي��دن خ�ل�ال النزاع
الأخري وهي �أن �أمريكا تدعم حق
�إ�سرائيل يف دعم نف�سها.
وت��اب��ع :ندعم حق الإ�سرائيليني
والفل�سطينيني يف العي�ش ب�شكل
�آم��ن وب�سالم ..وعلينا م�ضاعفة
اجل � � �ه� � ��ود ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال� ��� �س�ل�ام
وحت �� �س�ين ح �ي��اة الفل�سطينيني
والإ�سرائيليني ،متعهدا ب�إغاثة
غ � ��زة دون ت� �ق ��دمي م�ساعدات
حلركة حما�س.

االه � �ت � �م ��ام امل� ��� �ش�ت�رك خا�صة
ت �ط��ورات الأو�� �ض ��اع يف منطقة
ال�شرق الأو�سط وجهود �إحالل
ال�سالم واال�ستقرار فيها.

 احتفت دولة الإمارات �أم�س الثالثاء بيوم �أفريقيا والذي ي�صادف 25
مايو من كل ع��ام .حيث ميثل هذا اليوم الذكرى ال�سنوية لت�أ�سي�س
منظمة الوحدة الأفريقية ،والتي �أ�صبحت الآن االحتاد الأفريقي ،يف
 25مايو 1963 .وقال معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك
�آل نهيان وزير دولة ،يف ت�صريح له بهذه املنا�سبة� :إن دولة الإمارات
تقدر عاليا �شراكاتها معالدول الأفريقية يف جميع املجاالت ،كما تعرب
الدولة عن اعتزازها وفخرها مبوا�صلة العمل من �أجل عامل �أف�ضل
للأجيال املقبلة من خاللاجلهود امل�شرتكة لتحقيق التنمية واالزدهار
يف القارة الأفريقية.و�أ�ضاف معاليه  :تعرب دولة الإمارات اليوم عن
�أمنياتها يف �أن حتقق الدول الأفريقية ال�شقيقة وال�صديقة املزيد من
الرفاهية واالزده��ار والتقدم ،م�ؤكدا حر�ص الدولة والتزامها على
تعزيز �أوا�صر الأخوة والتعاون امل�شرتك بني دول و�شعوب املنطقتني.

ترقب لبيان الع�سكريني يف مايل ..والرئي�س رهن االعتقال
•• عوا�صم-وكاالت:

� �ش �ه ��دت م � ��ايل �أم � ��� ��س ال �ث�ل�اث ��اء
ا� �س �ت �م��رارا ل�ل�أو� �ض��اع االنقالبية
اجلديدة يف امليدان ،حيث يتوا�صل
اع�ت�ق��ال ال��رئ�ي����س وال��وزي��ر الأول
ووزي ��ر ال��دف��اع اجلديد اجلرنال
��س�ل�ي�م��ان دوك� � ��وري وب �ع ����ض كبار
معاوين الرئي�س.
كانت م�صادر ك�شفت ،عن اعتقال
رئ �ي ����س م� ��ايل امل � ��ؤق� ��ت ب� ��اه ن ��داو
ورئ �ي ����س ال � ��وزراء خم �ت��ار وان ،يف
قاعدة كاتي الع�سكرية ،وانقطاع
ال� �ب ��ث ال �ت �ل �ف ��زي ��وين الر�سمي.
وقالت �إن �ضباطاً يف مايل اعتقلوا
الرئي�س ورئي�س الوزراء بعد عزل
وزيري الدفاع والأمن.
هذا و�أعلن قائد االنقالب يف مايل
الكولونيل� ،أ�سيمي غويتا ،الثالثاء،
جت��ري��د الرئي�س ورئي�س ال ��وزراء
االن �ت �ق��ال �ي�ين م��ن �صالحياتهما
يف اليوم ال�ت��ايل العتقال اجلي�ش
لهما ،واتهامهما مبحاولة تخريب
املرحلة االنتقالية.

قوات مالية تنت�شر يف العا�صمة
كما �أ�شار غويتا ،يف بيان قر�أه �أحد مواجهة �أزم��ة م�ستمرة منذ عدة
املتعاونني مرتدياً ال��زي الر�سمي �أ�شهر،�شملت �إ�ضرابات ومظاهرات
ع �ل��ى ال �ت �ل �ف��زي��ون ال��ر� �س �م��ي� ،إىل �� �ش ��ارك ��ت ف �ي �ه��ا ق � ��وى �سيا�سية
�أن العملية االنتقالية �ستوا�صل واجتماعية.
م�سارهاالطبيعي ،و�أن االنتخابات و�أ� � �ض� ��اف ال �ب �ي��ان �أن ت�شكيلتها
امل� � �ق � ��ررة � �س �ت �ج ��رى خ �ل ��ال ع ��ام اجل��دي��دة مت الإع �ل��ان ع�ن�ه��ا دون
ال �ت �� �ش��اور م �ع��ه يف ان �ت �ه��اك مليثاق
2022.
وق��ال كويتا يف ب�ي��ان �إن احلكومة املرحلة االنتقالية وف�شلت يف �أن
التي يقودها الوزير الأول خمتار تكون �شريكاً جديراً بثقة ال�شركاء
وان �أظ � �ه� ��رت �أن� �ه ��ا ع ��اج ��زة عن االجتماعيني.

جنود �إثيوبيون من قوة
�أممية بدارفور يطلبون
ال��ل��ج��وء يف ال�����س��ودان

�أدي�س �أبابا تتوقع ا�ستئناف املفاو�ضات الثالثية قريبا

•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�سودان� :إثيوبيا بد�أت فعلي ًا امللء الثاين ل�سد النه�ضة
•• �أدي�س �أبابا-وكاالت:

بيدرو كا�ستيلو مر�شح بريو احلرة

دمرها الف�ساد وال�شعبوية

بريو :مارك�سي لينيني على �أبواب ال�سلطة!

•• الفجر –خرية ال�شيباين   

قمي�صا �أبي�ض
حايف القدمني ،قبعة من الق�ش على را�سه ،ومرتد ًيا
ً
مزي ًنا بياقة حمراء زاهية -الأل��وان الوطنية  ،-يقود بيدرو كا�ستيلو
حمرا ًثا يجره ثريان ،م�سطرا ثل ًما يف الرتبة اخل�صبة ملزرعة الأ�سرة،
يف ت�شوغور� ،إحدى جبال الأنديز قرية يف �شمال البالد .الإخراج ممتاز،
يف منت�صف �أبريل املا�ضي ،عندما ا�ستيقظت بريو منده�شة من نتيجة
–فاقت التوقعات -هذا اخلم�سيني الطارئ على ال�سيا�سة ،ت�أهل للجولة
(التفا�صيل �ص)10
الثانية من االنتخابات الرئا�سية.

�أب��دى ال���س��ودان� ،أم�س الثالثاء ،قلقه من ب��دء �إثيوبيا
فعلياً امللء الثاين ل�سد النه�ضة دون اتفاق ،بح�سب ما
�أفادت به مرا�سلة العربية يفاخلرطوم.
ج��اء ذل��ك يف �إح��اط��ة حم ��دودة لرئي�س وف��د التفاو�ض
ال���س��وداين يف ملف �سد النه�ضة الإث �ي��وب��ي ،م�صطفى
ح�سني ال��زب�ير ،حيث �أ��ض��اف �أن �إثيوبيا ب��د�أت يف امللء
الثاين ،مما ي�شكل �أول خمالفة ،متوقعاً �أن يكتمل امللء
الثاين نهائياً يف يوليو و�أغ�سط�س املقبلني.
وك�شف ح�سني ع��ن حت��رك��ات �إفريقية وعربية ودولية
لإر��س��ال ر�سائل ب ��أن امل��لء ال�ث��اين ب��د�أ فعليا دون وجود
�إ�شارات ملنع �إثيوبيا منامللء الثاين دون اتفاق.
وت��وق��ع �أن �إثيوبيا ل��ن توقع على �أي ات�ف��اق ح��ول امللء
الثاين ،ن�سبة لأو�ضاعها الداخلية املتعلقة باالنتخابات
واحل� ��رب يف �إق �ل �ي��م ت �ي �غ��راي ،وت ��اب ��ع :الب ��د م��ن وجود
�ضمانات دولية يف التفاو�ض ب�سبب التعنت الإثيوبي.
ي ��أت��ي ذل��ك فيما �أك ��دت اخل��ارج�ي��ة الإث�ي��وب�ي��ة جم ��دداً،
يف وق��ت �سابق الثالثاء� ،أن امل��لء الثاين ل�سد النه�ضة
�سيكون يف موعده املقرر.
وامل��وع��د ال��ذي �أعلنته �إثيوبيا للملء ال�ث��اين ه��و �شهر

ي��ول�ي��و ،غ�ير �أن م���ص��ر وال �� �س��ودان ي�ط��ال�ب��ان ب�ضرورة
توقيع اتفاق قانوين ملزم قبل هذه اخلطوة. وتوقعت
اخلارجية الإثيوبية ا�ستئناف املفاو�ضات الثالثية حول
�سد النه�ضة قريبا.
وت�ع�ثرت امل�ف��او��ض��ات الثالثية ب�ين �إث�ي��وب�ي��ا وال�سودان
وم�صر ب�سبب �إ� �ص��رار �إثيوبيا على ع��دم توقيع اتفاق
ق��ان��وين م�ل��زم واالك�ت�ف��اء بتبادل البيانات ح��ول ال�سد،
غري �أن م�صر قالت �إنها متلك البيانات اخلا�صة ب�سد
النه�ضة .ومن جانبها ،حذرت ال�سودان من �آثار �سلبية
على �سدودها حال عدم توقيع اتفاق قانوين حول �سد
النه�ضة تلتزم به كافة الأطراف.
وعينت وا��ش�ن�ط��ن ،ال�سفري جيفري فيلتمان ،مبعوثا
�إف��ري�ق�ي��ا ،وكلفته مب�ع��اجل��ة �أزم ��ة ��س��د ال�ن�ه���ض��ة ،وقام
املبعوث بجوالت يف املنطقة ،وا�ستمع لكافة الأطراف،
ولكنه مل يقدم مبادرة بعد.
والأح��د� ،أكد الدكتور حممد عبد العاطي ،وزير املوارد
املائية والري امل�صري� ،أن مفاو�ضات �سد النه�ضة متوقفة
والواليات املتحدة ملتتقدم حتى الآن ب�أي مقرتح حلل
�أزمة �سد النه�ضة .وقال خالل ت�صريحات �صحافية �إن
القاهرة لن تقبل بحدوث �أزم��ة مائية يف ال�ب�لاد ،و�أي
ت�صرف �أحادي اجلانب وغري قانوين من�إثيوبيا.

عراقيون يتظاهرون جمددا يف العا�صمة بغداد (رويرتز)

العراقيون يتظاهرون للمطالبة
بك�شف قتلة النا�شطني واملحتجني

•• بغداد-وكاالت:

احت�شد مئات العراقيني �أم�س ،يف �ساحة التحرير و�سط بغداد يف مظاهرات
احتجاجية للمطالبة بك�شف اجلماعات التي تقتل النا�شطني املدنيني يف
البالد . وق��ال �شهود عيان لوكالة الأنباء الأملانية �إن جماميع كبرية من
املتظاهرين تتوافد على �ساحة التحرير للم�شاركة يف املظاهرات.
وخرجت مظاهرات مماثلة يف ع��دد م��ن املحافظات العراقية ،للمطالبة
بك�شف اجلماعات التي تقتل وت�ستهدف النا�شطني املدنيني وقادةاملظاهرات
االحتجاجية يف البالد .و�أو�ضح ال�شهود �أن ال�سلطات العراقية مل تتخذ
�إج ��راءات �أمنية م�شددة و�أن جميع ال�ط��رق امل ��ؤدي��ة �إىل �ساحة التحرير
مفتوحة �أم��ام احل��رك��ة دون ح��واج��ز �أمنية با�ستثناء انت�شار ق��وات �أمنية
حتمل الع�صي ،حتيط ب�ساحة التظاهر . هذا و�أعلنت خلية الإعالم الأمني
العراقية ،القب�ض على  4مند�سني يحملون �أ�سلحة قرب �ساحة التحرير
و�سطبغداد . وقالت اخللية �إن املند�سني حاولوا اخرتاق اخلطوط الأمامية
لإحداث الفو�ضى �أثناء التظاهرات.

�أكد جنود �إثيوبيون �سابقون يف قوة
الأمم املتحدة واالحتاد الإفريقي
حلفظ ال�سالم يف دارفور يوناميد
�أنهم طلبوا اللجوء �إىل ال�سودان
خ�شية تعر�ضهم للأذى �إذا عادوا
�إىل بالدهم ب�سبب انتمائهم �إىل
�إقليم تيغراي امل�ن��اوئ للحكومة
الإثيوبية.
ويف خم�ي��م �أم ال ��رق ��روق بوالية
الق�ضارف يف �شرق ال�سودان حيث
يقيم اجلنود الإثيوبيون الذين
رف�ضوا العودة �إىل بالدهم ،قال
قائداملجموعة التي طلبت اللجوء
هلكا حقو�ص ( 47عاماً) �إنه قرر
ع��دم ال �ع��ودة �إىل �إث�ي��وب�ي��ا ب�سبب
اال� �ض �ط �ه��اد وال�ت�ط�ه�ير العرقي
احل��ا��ص��ل داخ ��ل �إق�ل�ي��م تيغراي،
م �ت �ه �م �اً احل� �ك ��وم ��ة الإث �ي ��وب �ي ��ة
بامل�س�ؤولية عن هذه املمار�سات.
ب� � � ��دره� ،أك � � ��د �أرق � � � � ��اوي حم� ��اري
ال���ض��اب��ط ذو الـ 40ع��ام �اً �أن ��ه ال
ي�ع��رف م�ك��ان �أم ��ه و�أب �ي��ه اللذين
فرا من منزلهما يف �إقليم تيغراي
بعد اندالعالنزاع.
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�أجرت  224,002فح�ص ك�شفت عن � 1,672إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  1,630حالة جديدة من كورونا
••�أبوظبي -وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم
وعزلهم � ..أعلنت الوزارة عن �إجراء  224,002فح�ص جديد خالل
ال�ساعات ال�ـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام
�أف�ضل و�أح��دث تقنيات الفح�ص الطبي  .و�ساهم تكثيف �إجراءات

التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى
الدولة يف الك�شف عن  1,672حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا
امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع
للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ جمموع احل��االت امل�سجلة
 559,291حالة.
كما �أع�ل�ن��ت ال� ��وزارة ع��ن وف��اة  4ح��االت م�صابة نتيجة تداعيات
الإ��ص��اب��ة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد الوفيات يف
الدولة  1,658حالة.

و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وم��وا��س��ات�ه��ا ل ��ذوي امل�ت��وف�ين ،ومتنياتها بال�شفاء ال�ع��اج��ل جلميع
امل���ص��اب�ين ،مهيبة ب ��أف��راد املجتمع ال�ت�ع��اون م��ع اجل �ه��ات ال�صحية
والتقيد بالتعليمات واالل�ت��زام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة
و�سالمة اجلميع.كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  1,630حالة جديدة
مل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من
�أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها
امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  539,161حالة.

02

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون
رئي�س الأرجنتني باليوم الوطني لبالده
•• �أبوظبي -وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،برقية تهنئة �إىل
فخامة البريتو فرنانديز رئي�س جمهورية الأرجنتني ،مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده .كما بعث
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س البريتو فرنانديز.
وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل معايل �سانتياغو كافيريو رئي�س وزراء جمهورية الأرجنتني.

برعاية من�صور بن زايد ..تكرمي  27فائز ًا وفائزة بجائزة خليفة الرتبوية

•• �أبوظبي -وام :

�أكد �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س جمل�س
�أمناء جائزة خليفة الرتبوية� ..أن
التميز هو الر�سالة الأ�سا�سية جلائزة
خ�ل�ي�ف��ة ال�ت�رب ��وي ��ة ،ه� ��ذه اجلائزة
ال�ت��ي �شكلت ح��ا��ض�ن� ًة للمتميزين،
وبيئ ًة م�شجعة ل�ل�إب��داع واالبتكار،
وق ��دم ��ت ع �ل��ى م� ��دى �أرب� �ع ��ة ع�شر
عاماً �إ�سهامات رائ��دة ،مبا طرحته

م ��ن جم � ��االتٍ وف� �ئ ��اتٍ غ �ط��ت كافة
ق�ط��اع��ات التعليم؛ ال �ع��ام والعايل،
مب��ا ع��زز م��ن اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة من
ال��دول��ة وال��دول العربية ،للنهو�ض
ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ،وت���ش�ج�ي��ع ال �ع��ام �ل�ين يف
م �ي��ادي �ن��ه ل�ت�ب�ن��ي م � �ب� ��ادرات ،ترثي
القطاع الرتبوي وترتقي بالعملية
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة يف ج �م �ي��ع عنا�صرها،
مدعوم ًة بالبحوث والدرا�سات ذات
العالقة بال�ش�أن ال�ترب��وي يف كافة
مكوناته.
جاء ذلك خالل رعاية �سموه للحفل

االف�ترا��ض��ي ال��ذي نظمته اجلائزة
�أم����س لتكرمي الفائزين يف دورتها
ال��راب�ع��ة ع���ش��رة ،وال ��ذي �شمل 27
ف��ائ��زاً وف��ائ��زة بينهم  16من داخل
الدولة منهم �أ�سرتان مواطنتان عن
" فئة الأ�سرة الإماراتية املتميزة "
و 11ف��ائ��زا وف��ائ��زة ع�ل��ى م�ستوى
الوطن العربي.
ويف بداية احلفل نقل �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان للفائزين
واحل �� �ض��ور حت�ي��ات ��ص��اح��ب ال�سمو
ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زاي ��د �آل نهيان

رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،م�ؤكدا
�سموه �أن ه��ذه اجل��ائ��زة ال�ت��ي جتد
كامل الدعم والرعاية من �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه
اهلل"  ،و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  ،جنحت يف ترجمة الر�ؤى
ال�ت�رب ��وي ��ة وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ل�صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة "حفظه اهلل"،

�إىل م��وج �ه��ات ور� �س��ائ��ل ي�ستهدي
ب�ن��وره��ا امل �ي��دان ال�ترب��وي ،وجوائز
ين�شدها املتميزون يف كافة قطاعات
العملية ال�ترب��وي��ة التعليمية على
م�ستوى الدولة والوطن العربي.
ووج� ��ه � �س �م��وه ال�ت�ه�ن�ئ��ة للفائزين
وال � �ف ��ائ ��زات ب �ج ��وائ ��ز ه� ��ذا ال� �ع ��ام،
را ع� � ��ن ت � �ق � ��دي � ��ره للجهد
م � � �ع� �ب � ً
امل �ب��ذول م��ن �أع���ض��اء جمل�س �أمناء
اجلائزة ،و�أمانتها العامة ،و�أع�ضاء
جلنتها ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ،وجل ��ان الفرز
والتحكيم ،واملن�سقني ،والعاملني

يف امل� �ي ��دان ال�ت�رب ��وي والتعليمي
داخ��ل ال��دول��ة وخارجها ،وال�شركاء
اال�سرتاتيجيني ،واجلهات املتعاونة،
وخم �ت �ل��ف ف �ئ��ات امل �ج �ت �م��ع ،الذين
�أ��س�ه�م��وا ب ��إخ�لا���ص يف �إجن� ��اح هذه
الدورة .و�أ�شادت �أمل العفيفي الأمني
العام للجائزة برعاية �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان مب�سرية
هذه اجلائزة وحر�ص �سموه على �أن
تكون يف �صدارة اجلوائز الرتبوية
املتخ�ص�صة حملياً واقليمياً ودولياً.
و�أك��دت �أن ج��ائ��زة خليفة الرتبوية

�شكلت �إ�ضافة حيوية مل�سرية التعليم
م �ن��ذ ان �ط�لاق �ه��ا يف ال �ع��ام 2007
ح� �ي ��ث جن� �ح ��ت اجل � ��ائ � ��زة يف ن�شر
وت��ر��س�ي��خ ث�ق��اف��ة التميز واكت�شاف
امل� �ب ��دع�ي�ن م� ��ن خم �ت �ل��ف عنا�صر
ال �ع �م �ل �ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وف �ت ��ح �آف� ��اق
ال��ري��ادة �أمامهم لتد�شني مبادرات
وم�شاريع تعزز من الأداء التعليمي
ال��ذي ينعك�س مت�ي��زاً و�إب��داع �اً على خليفة ال�ترب��وي��ة ،و�أع���ض��اء اللجنة
م �� �س�ي�رة ال �ت �ع �ل �ي��م داخ� � ��ل ال ��دول ��ة التنفيذية ،وجميع فرق العمل من
وخارجها .ووجهت ال�شكر واالمتنان امل�ن���س�ق�ين وامل �ح �ك �م�ين واملر�شحني
لأع� ��� �ض ��اء جم �ل ����س �أم � �ن� ��اء جائزة وال�شركاء اال�سرتاتيجيني.

جلنة الطوارئ والأزمات تعتمد تطبيق نظام العمل احل�ضوري النيابة العامة للدولة تو�ضح عقوبة الفعل الفا�ضح العلني املخل باحلياء
بن�سبة  60%يف اجلهات وال�شركات احلكومية يف �إمارة �أبوظبي

•• �أبوظبي-وام:

اع�ت�م��دت جل�ن��ة �إدارة ال �ط��وارئ والأزم � ��ات والكوارث
الناجمة عن جائحة كورونا يف �إم��ارة �أبوظبي تطبيق
نظام العمل احل�ضوري بن�سبة  % 60من املوظفني
والعاملني وعمال عقود اخلدمات والتعهيد املوجودين
يف مقار العمل لدى اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية
يف الإمارة ،وذلك ابتدا ًء من  30مايو .2021
و�أك��دت اللجنة ا�ستمرار تطبيق نظام العمل عن بعد
لكل من املوظفني الذين تتجاوز �أعمارهم  60عاماً،
وللموظفني امل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة و�ضعف املناعة،
وامل��وظ�ف�ين م��ن �أ��ص�ح��اب الهمم ،وامل��وظ�ف��ات احلوامل
واملر�ضعات ،و�أحد الوالدين من املوظفني ممن لديهم

�أب�ن��اء يتلقون التعليم ع��ن بعد ويف امل��راح��ل الدرا�سية
العا�شرة فما دون حتى انتهاء العام الدرا�سي احلايل.
واعتمدت اللجنة ا�ستمرار دوري��ة الفح�ص للموظفني
لدخول مقار العمل على نفقتهم اخلا�صة مع �إلزام غري
املطعمني بالفح�ص �أ�سبوعياً و�إل��زام املطعمني الذين
مرت  28يوماً من تلقيهم اجلرعة الثانية بالفح�ص
�شهرياً ،مع ا�ستثناء الذين يحملون �شهادة ا�ستثناء من
التطعيم من حتمل تكلفة الفح�ص.
وي�ستثنى م��ن �إج� ��راء ال�ف�ح����ص ل��دخ��ول م�ق��ار العمل
املطعمون يف ب��رام��ج التطعيم الوطنية واملتطوعون
يف ال��درا��س��ات ال�سريرية للقاح ال��ذي��ن تظهر حالتهم
اخلا�صة (حرف الـ� Eأو النجمة الذهبية) على تطبيق
احل�صن.

•• �أبوظبي -وام:

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة من خ�لال تغريدة ن�شرتها على ح�ساباتها
يف مواقع التوا�صل االجتماعي عقوبة كل من �أت��ى علنا فعال فا�ضحا خمال
باحلياء .ونوهت النيابة العامة �إىل �أنه طبقا للمادة  358من قانون العقوبات
االحتادي يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن �ألف درهم وال جتاوز خم�سني �ألف
درهم من �أتى علنا فعال فا�ضحا خمال باحلياء ويف حال العودة يعاقب باحلب�س
ملدة التتجاوز ثالثة �أ�شهر والغرامة التي الجتاوز مائة �ألف درهم �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني ويعاقب بذات العقوبة كل �شخ�ص ي�أتي �أي قول �أو فعل من
�ش�أنه �أن يخل بالآداب العامة ويعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة من ارتكب
فعال خمال باحلياء مع �أنثى �أو �صبي مل يتجاوز اخلام�سة ع�شرة من عمره ولو
يف غري عالنية.
وي�أتي ن�شر هذه التغريدات القانونية يف �إط��ار حر�ص النيابة العامة للدولة
على تعزيز الثقافة القانونية بني كافة �أفراد املجتمع

الأ�سبوع الإماراتي  -الهولندي ينطلق  30مايو دائرة الق�ضاء تكثف جهودها لن�شر الثقافة القانونية خالل م�شاركتها يف �أبوظبي للكتاب
مبنا�سبة مرور  50عاما على العالقات الدبلوما�سية
•• �أبوظبي –وام:

•• �أبوظبي -وام:

تنظم دولة الإمارات ومملكة هولندا
"الأ�سبوع الإماراتي  -الهولندي"
يف ال �ف�ترة م��ن  30م��اي��و ح�ت��ى 5
ي��ون �ي��و  ،2021وذل � ��ك يف �إط� ��ار
تعزيز التبادل الثقايف واملعريف بني
البلدين.
وي�أتي تنظيم الأ�سبوع الإماراتي-
الهولندي مبنا�سبة احتفال البلدين
مب ��رور خم�سني ع��ام��ا ع�ل��ى �إقامة
ال �ع�لاق��ات ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة بينهما،
ف �� �ض�لا ع ��ن ال� ��ذك� ��رى اخلم�سني
لت�أ�سي�س دولة الإمارات.
و��س�ي�ح���ض��ر امل �ن �ت��دى مم �ث �ل��ون عن
اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة الإم ��ارات� �ي ��ة
والهولندية وامل��ؤ��س���س��ات الثقافية
وم��راك��ز ال�شباب ،مب�شاركة �سعادة
ع�م��ر ��س�ي��ف غ�ب��ا���ش م���س��اع��د وزير
اخلارجية والتعاون الدويل لل�ش�ؤون
الثقافية وال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة العامة،
و� �س �ع��ادة ال��دك �ت��ورة ح�صة عبداهلل
العتيبة �سفرية الدولة لدى اململكة
ال �ه��ول �ن��دي��ة و�� �س� �ع ��ادة الوي�سي�س
� �س��وه��ان ����س ادري ��ان� �� ��س �أمربخت�س
�سفري مملكة هولندا لدى الدولة،
و� �س �ع��ادة �أح �م��د �أب� ��و ط��ال��ب عمدة
روت � ��ردام ،و� �س �ع��ادة ه��ان����س �ساندي

ال�ق�ن���ص��ل ال �ع��ام ململكة ه��ول �ن��دا يف
دب ��ي وامل �ف��و���ض ال �ع��ام جل�ن��اح�ه��ا يف
�إك�سبو  2020دبي ،بالإ�ضافة �إىل
ع��دد م��ن ال�شخ�صيات .و�ستتناول
اجل�ل���س��ات م��وا��ض�ي��ع م�ت�ن��وع��ة ،مبا
يف ذل ��ك ��س�ب��ل ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون يف
قطاعي الفنون والثقافة ،وتعزيز
الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي وك �ف��اءة ا�ستخدام
الطاقة ،ومتكني امل��ر�أة يف جماالت
ال�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا والهند�سة
والريا�ضيات ،وتعزيز ريادة الأعمال
واالبتكار العلمي.
ك�م��ا �سيت�ضمن الأ� �س �ب��وع �سل�سلة
نقا�شات �شبابية �ستقام بالتعاون مع
مركز �شباب �أبوظبي .و�ستتمحور
امل ��وا�� �ض� �ي ��ع ح � ��ول ك �ي �ف �ي��ة �إط �ل��اق
م���ش��روع جت��اري يف دول��ة الإم ��ارات

ومم�ل�ك��ة ه��ول �ن��دا ،ومت �ك�ين امل� ��ر�أة،
وتن�سيق الأعمال الفنية  ،والتعاون
ب�ي�ن م��راك��ز ال���ش�ب��اب يف البلدين،
والتبادل التعليمي  ،بالإ�ضافة �إىل
نقا�ش بعنوان "ال�سنوات اخلم�سني
املقبلة".
ك�م��ا �سيناق�ش احل �� �ض��ور امل�شاركة
الهولندية يف �إك�سبو  2020دبي،
حيث �ست�ست�ضيف ه��ول�ن��دا نظاماً
مناخياً دائ��ري�اً يركز على "توحيد
املاء والطاقة والغذاء".
و�سيتم ب��ث جميع امل �ح��ادث��ات على
ق � �ن� ��وات ال� �ت ��وا�� �ص ��ل االج �ت �م��اع��ي
التابعة ل��وزارة اخلارجية والتعاون
ال��دويل ،و�ستتاح على قناة يوتيوب
التابعة ملكتب الدبلوما�سية العامة
والثقافية.

�شرطة ال�شارقة تطبق نظام مركز �شرطة �صديق للبيئة مبراكزها ال�شاملة
•• ال�شارقة -وام :

ب ��د�أت �إدارة م��راك��ز ال�شرطة ال�شاملة تطبيق نظام
"مركز �شرطة �صديق للبيئة" بالتعاون مع ال�شركاء
اال�سرتاجتيني وذلك ان�سجاما مع توجهات احلكومة
وتنفيذا لل�سيا�سة العامة للبيئة الهادفة �إىل تعزيز
جودة احلياة يف الدولة حا�ضرا وم�ستقبال.
ومت تنفيذ ال�ن�ظ��ام كمرحلة �أوىل على مبنى مركز
��ش��رط��ة وا� �س��ط ال���ش��ام��ل م��ن خ�ل�ال ت��رك�ي��ب �أجهزة
ا��س�ت���ش�ع��ار احل��رك��ة يف ج�م�ي��ع �أروق� � ��ة امل �ب �ن��ى بهدف
تقليل االنبعاثات الناجتة عن اال�ستهالك الكهربائي
للمحافظة على البيئة.
و�أ��ش��ار العقيد يو�سف عبيد بن حرمول مدير �إدارة
م��راك��ز ال�شرطة ال�شاملة ب��ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
ال�شارقة �إىل تبني القيادة لكافة الأفكار واملقرتحات
والآراء التي ت�سهم يف حتقيق بيئة عمل تتوافق مع

املتطلبات احلكومية واجلهود املبذولة للحفاظ على
بيئة حتقق �أهداف التنمية امل�ستدامة . 2030
و�أو�ضح �أن هذا امل�شروع ي�أتي �ضمن خطط وم�شاريع
القيادة يف جمال اال�ستدامة البيئية حيث قامت الإدارة
بتنفيذ النظام كمرحلة �أوىل على مبنى مركز �شرطة
وا��س��ط ال�شامل م��ن خ�لال تركيب �أج�ه��زة ا�ست�شعار
احل��رك��ة ب�ك��اف��ة �أروق� ��ة امل�ب�ن��ى وال �ت��ي �شملت املكاتب
وامل�م��رات ودورات املياه لرت�شيد ا�ستهالك الكهرباء
واملياه �أثناء وخارج �أوقات العمل مما ي�سهم يف تقليل
االنبعاثات الناجتة عن اال�ستهالك وذلك للمحافظة
على البيئة وتعزيز جودة احلياة.
و�أك��د ا�ستمرارية �إدارة م��راك��ز ال�شرطة ال�شاملة يف
تبني امل �ب��ادرات وامل�شاريع التطويرية يف ه��ذا املجال
وتعميم تنفيذها على كافة مراكز ال�شرطة ال�شاملة
بالقيادة وجعلها نهجا و�أ�سلوب حياة وثقافة م�ؤ�س�سية
لدى العاملني.

ت�شارك دائ��رة الق�ضاء � -أبوظبي،
يف ف �ع��ال �ي��ات ال � ��دورة ال� �ـ  30من
معر�ض �أبوظبي ال��دويل للكتاب،
ال� �ت ��ي ت �� �س �ت �م��ر ح �ت ��ى  29مايو
اجلاري يف مركز �أبوظبي الوطني
للمعار�ض ،وذل��ك �ضمن جهودها
الرامية �إىل تعزيز ن�شر الثقافة
القانونية ورف��ع الوعي القانوين
ل��دى �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع ،مب��ا ي�سهم
يف احل� �ف ��اظ ع �ل��ى الأم� � ��ن ودع ��م
اال�ستقرار.
و�أكد �سعادة امل�ست�شار يو�سف �سعيد
ال �ع�بري ،وك�ي��ل دائ ��رة الق�ضاء يف
�أب��وظ �ب��ي ،ح��ر���ص ال��دائ��رة خالل
م�شاركاتها املتوا�صلة يف معر�ض
�أب ��وظ� �ب ��ي ل �ل �ك �ت��اب ،ع �ل��ى تنويع
الأن �� �ش �ط��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات املقدمة
جل �م �ه ��ور ال� ��زائ� ��ري� ��ن ،لتحقيق
اال� �س �ت �ف��ادة ال�ق���ص��وى والأه � ��داف
املرجوة بتو�صيل الر�سائل التوعوية
ب�أ�ساليب مبتكرة ،وذل��ك متا�شياً
مع ر�ؤي��ة �سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س

ال � ��وزراء وزي ��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة ،
رئي�س دائ��رة الق�ضاء يف �أبوظبي،
ل�تر��س�ي��خ امل�ع��رف��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة بني
خمتلف فئات املجتمع ،باعتبارها

بخدمات مركز �أبوظبي للتوعية
ال �ق��ان��ون �ي��ة وامل �ج �ت �م �ع �ي��ة ،وال ��ذي
ي � �ه� ��دف �إىل ر� � �ص� ��د ال� �ظ ��واه ��ر
وال �� �س �ل��وك �ي��ات ال� �ت ��ي مت ����س قيم
امل�ج�ت�م��ع وم �ب��ادئ��ه� ..إ� �ض��اف��ة �إىل
�إط�لاق "الكتاب ال�صوتي" ،الذي
يت�ضمن ت�سجيالت �صوتية ومرئية
ل�ل�ق���ص����ص ال �ت��وع��وي��ة امل�ستوحاة
م��ن واق��ع الق�ضايا� ،ضمن كتيب
"ق�ص�ص وعرب" ،و�إت ��اح� �ت� �ه ��ا
باللغتني ال�ع��رب�ي��ة والإجنليزية،
ولغة الإ�شارة لأ�صحاب الهمم.
وتعر�ض دائرة الق�ضاء من خالل
ج�ن��اح�ه��ا ،ع� ��دداً م��ن الإ�� �ص ��دارات
القانونية التي تت�ضمن جمموعة
ق �ي �م��ة م ��ن ال �ك �ت��ب املتخ�ص�صة،
و�سل�سلة الإ� �ص ��دارات املتنوعة يف
امل� �ج ��ال ال� �ق ��ان ��وين ،واملطبوعات
ال� �ه ��ادف ��ة �إىل ت��وع �ي��ة وتثقيف
اجلمهور.
 ك�م��ا ت �ق��دم ع��ر� �ض �اً ت�ع��ري�ف�ي�اً عن
من الأ�س�س الداعمة لتحقيق مبد أ� خدمات بوابة �أبوظبي الق�ضائية
�سيادة القانون.
للأحكام والت�شريعات ،والتي تعد
يف
�رة
�
�
ئ
�دا
�
�
ل
ا
�ة
�
ك
�ار
�
وتت�ضمن م �� �ش
م�ن���ص��ة ق��ان��ون �ي��ة ذك �ي��ة ت�ستخدم
امل �ع��ر���ض ل �ه��ذا ال� �ع ��ام ،التعريف ت �ق �ن �ي��ات ال� ��ذك� ��اء اال�صطناعي،

لتقدمي خدمات متعددة لأع�ضاء
ال���س�ل�ط��ة ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة واملهتمني
ب ��ال� �ق ��ان ��ون ،م� ��ن خ �ل��ال �إت ��اح ��ة
الأح �ك��ام بت�صنيفاتها املو�ضوعية
ووف � ��ق دوائ � ��ره � ��ا ،والت�شريعات
املحلية واالحت��ادي��ة ب�ط��رق بحث
�سهلة ومب�سطة.
وحتر�ص ال��دائ��رة  ،ع�ل��ى تعريف
جمهور الزائرين بخدمات املكتبة
املركزية ،و�إتاحتها الفر�صة �أمام
الدار�سني والباحثني لال�ستعانة
مب���ص��ادره��ا ومقتنياتها املتميزة
ال� �ت ��ي ت� �خ ��دم ال �ع �م��ل الق�ضائي
وال � �ق� ��ان� ��وين ،وذل� � ��ك �إىل جانب
التعريف مبن�صة �أكادميية �أبوظبي
الق�ضائية للتدريب عن ُبعد.
كما اه �ت �م��ت ب�ت �ن��وي��ع الفعاليات
�أث �ن��اء م�شاركتها يف امل�ع��ر���ض ،من
خ �ل��ال رك � ��ن "م�ست�شارك عرب
تقنية االت�صال املرئي" ،لتقدمي
اال�ست�شارات القانونية والأ�سرية
والنف�سية ،ع��ن ط��ري��ق نخبة من
املخت�صني ،ف�ض ً
ال عن تخ�صي�ص
م �� �س��اب �ق��ات و�أن� ��� �ش� �ط ��ة تفاعلية
للأطفال طوال �أيام املعر�ض.

جمل�س قيادات ال�شرطة ي�ستعر�ض عددا من
امل�شاريع واملبادرات التطويرية
••�أبوظبي-وام:

تر�أ�س معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام
بدبي ،رئي�س جمل�س ق�ي��ادات ال�شرطة على م�ستوى ال��دول��ة اجتماع املجل�س
الذي عقد عن بعد بح�ضور عدد من قادة ال�شرطة وكبار ال�ضباط وامل�س�ؤولني
ب��وزارة الداخلية .وناق�ش املجل�س ع��ددا من املوا�ضيع الهامة املطروحة على
جدول �أعماله ،واطلع على عر�ض تقدميي حول اجلهود املبذولة من قبل فرق
العمل يف مكافحة جرائم االجتار بالب�شر ،و�أهم الإجنازات التي مت حتقيقها يف
هذا املجال .وا�ستعر�ض املجل�س تقريرا حول و�ضع معايري و�ضوابط الرقابة
واحلماية الإلكرتونية على م�ستوى ال��دول��ة ،وال��ذي يرتبط مبحور حوكمة
الإج� ��راءات وعمليات التنفيذ ب��ال��وزارة ،و�أه��م الإج� ��راءات اخلا�صة بتطوير
وتوحيد �أنظمة الرقابة الإلكرتونية ومعاجلة التحديات التي توفر �أكرب قدر
ممكن من الأمان يف تلك الأنظمة للو�صول �إىل �أف�ضل امل�ستويات.
كما ناق�ش املجل�س املتطلبات واالحتياجات القانونية واللوج�ستية اخلا�صة
بامل�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية ،واطلع على �إجراءات مركز االت�صال املوحد
لوزارة الداخلية ،وتنظيم املالحظات وال�شكاوى وت�صنيفها وفق نوع ال�شكوى،
و�إيجاد احللول املنا�سبة لها .وناق�ش املجل�س �أي�ضا عددا من املو�ضوعات الهامة
املدرجة على جدول �أعماله ،واتخذ التو�صيات الالزمة ب�ش�أنها.
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�أخبـار الإمـارات
 ال�صحة تعلن تقدمي  128,858جرعة من
لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  128,858جرعة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجلرعات التي مت تقدميها حتى �أم�س  12,294,706جرعات ومعدل
توزيع اللقاح  124.31جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد "-19و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد."-19
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عبداهلل بن زايد ووزير اخلارجية الأمريكي يبحثان �سبل تعزيز الأمن واال�ستقرار مبنطقة ال�شرق الأو�سط
•• �أبوظبي -وام :

بحث �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون
ال��دويل خ�لال ات�صال هاتفي �أم����س م��ع م�ع��ايل �أن�ت��وين بلينكن وزير
خارجية الواليات املتحدة الأمريكية� ..سبل تعزيز الأمن واال�ستقرار يف
منطقة ال�شرق الأو�سط يف اعقاب اتفاق وقف �إطالق النار بني �إ�سرائيل
و"حما�س" و�أهمية العمل على بناء الثقة بني الأط��راف كافة و�إيجاد
حل �شامل وم�ستدام لإنهاء ال�صراع وحتقيق ال�سالم.
كما ا�ستعر�ض اجلانبان العالقات اال�سرتاتيجية الرا�سخة بني دولة
الإم ��ارات وال��والي��ات املتحدة الأمريكية والنمو والتطور يف التعاون

امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني باملجاالت كافة.
وثمن اجل��ان�ب��ان اجل�ه��ود التي بذلت ط��وال ال�ف�ترة املا�ضية م��ن �أجل
وقف �إطالق النار بني �إ�سرائيل و"حما�س" ..و�أك��دا �أهمية البناء على
ما حتقق والدفع نحو حلول �شاملة وم�ستدامة تقود �إىل تعزيز �أمن
وا�ستقرار املنطقة وتعود باخلري على �شعوبها.
و�أك��د �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان خالل االت�صال الهاتفي
عمق العالقات الثنائية بني دولة الإمارات والواليات املتحدة الأمريكية
والتعاون امل�شرتك واملثمر بني اجلانبني من �أجل تر�سيخ دعائم الأمن
واال�ستقرار يف املنطقة و�صون ال�سلم والأمن الدوليني.
وثمن �سموه اجلهود الكبرية التي بذلتها الواليات املتحدة الأمريكية

و�ساهمت يف التو�صل �إىل اتفاق وقف �إطالق النار.
و�أك ��د �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان ال�ت��زام دول��ة الإم ��ارات
الثابت ب�أمن وا�ستقرار املنطقة وحر�صها على دعم اجلهود االقليمية
والدولية التي تبذل يف هذا ال�صدد م�شريا �إىل �أن الأم��ن واال�ستقرار
وال�سالم ي�شكلون دعامة �أ�سا�سية لتحقيق التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة
يف املجتمعات.
ورح��ب �سموه بدعم ال��والي��ات املتحدة الأمريكية التفاقيات �إبراهيم
وت�أكيدها على دورها املهم يف تعزيز الأمن واال�ستقرار وحتقيق ال�سالم
ال�شامل م�شريا �إىل �أهمية التطلع نحو م�ستقبل م�شرق ملنطقتنا ت�سود
قيم الت�سامح والتعاي�ش وامل�ضي قدما يف م�سار البناء والتنمية.

بدء اجتماعات الدورة ال�سابعة ع�شرة لالحتاد الإقليمي الثاين «�آ�سيا»
•• �أبوظبي –الفجر:

ب � ��د�أت �أم ����س اج �ت �م��اع��ات االحت ��اد
الإق �ل �ي �م��ي ال� �ث ��اين �آ� �س �ي��ا التابع
للمنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية،
يف دورت��ه ال�سابعة ع�شرة واملمتدة
خ�ل�ال ي��وم��ي  25و 26م��اي��و يف
ح�ضور  141م�شار ًكا ميثلون 31
دول��ة ع�ض ًوا يف املنظمة والعديد
من املنظمات الدولية الأخرى.
وقد افتح �سعادة الدكتور عبد اهلل
امل �ن��دو���س ،م��دي��ر امل��رك��ز الوطني
ل�ل ��أر� � �ص� ��اد وال ��رئ� �ي� �� ��س احل� ��ايل
ل �ل�احت� ��اد الأ� � �س � �ي� ��وي ل�ل��أر�� �ص ��اد
اجل ��وي ��ة وامل �م �ث��ل ال ��دائ ��م لدولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة لدى
املنظمة العاملية للأر�صاد اجلل�سة
ب�ت�ق��ري��ر م��رح�ل��ي ع��ن الإجن � ��ازات
التي حتققت منذ ال��دورة املا�ضية
و�أع��رب عن تقديره للدعم الذي
ق��دم�ت��ه الأم��ان��ة ع�ل��ى ال��رغ��م من
�آثار جائحة .COVID-19
وخ��اط��ب الأم�ي�ن ال �ع��ام للمنظمة
ال � �ع ��امل � �ي ��ة ل �ل ��أر�� � �ص � ��اد اجل ��وي ��ة

( )WMOب � �ي �ت�ري ت� ��اال�� ��س،
امل�شاركني و�شجعهم على التعبري
ع��ن �أف�ك��اره��م ح��ول كيفية تنفيذ
عملية الإ��ص�لاح الإقليمي ب�شكل
�أكرث كفاءة وفعالية على امل�ستوى
الإقليمي.
كما قدم الربف�سور �أدري��ان رئي�س
املنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية
كلمة ابدى فيها �شكره بالإجنازات
التي حتققت خا�صة يف فرتة وباء
كوفيد  19والتي �أثرت على �سري
الأعمال يف العامل.

وق � ��د واف� � ��ق االحت � � ��اد الإقليمي
الثاين خالل املناق�شات على �شكل
ج��دي��د ل ��دورت ��ه ح�ي��ث ي�ع�ق��د هذا
االجتماع خالل عام  2021على
م��رح �ل �ت�ين :امل��رح �ل��ة الأوىل من
االج�ت�م��اع واملنعقدة حالياً يطرح
ف�ي�ه��ا �إن �� �ش��اء ف ��رق ال�ع�م��ل املعنية
ب��امل�ف�ه��وم الإق�ل�ي�م��ي ()TTRC
وفريق العمل ( ) TT-RPاملعني

با�ستعرا�ض ال���ش��راك��ة الإقليمية
والتعاون الإقليمي الفرعي وكذلك
االخت�صا�صات والع�ضوية .و�سوف
يتم حتديد املرحلة الثانية خالل
وقائع جل�سات املرحلة الأوىل.
ومت ط��رح ث�لاث م�ب��ادرات رئي�سية
يف هذه اجلل�سة ،مثل تقرير حالة
املناخ يف �آ�سيا  ،2020وامل�شاركة
ال� �ع ��ام ��ة واخل ��ا� � �ص ��ة (،)PPE

وم��رف��ق مت��وي��ل ع�م�ل�ي��ات الر�صد
املنتظم (.)SOFF
و��س�ت�ن��اق����ش ال� � ��دورة �أي �� ً��ض��ا �سبل
امل� ��� �ض ��ي ق � ��د ًم � ��ا ن� �ح ��و التنفيذ
الإقليمي ال�سرتاتيجية املنظمة
ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�أر� �ص��اد اجل��وي��ة ب�ش�أن
اخلدمات املح�سنة ،وتقرير حالة
املناخ يف �آ�سيا ،واملالحظات وتبادل
ال �ب �ي��ان��ات ،وال �ب �ح��ث واالب� �ت� �ك ��ار،

وخطة ت�شغيل االحت��اد الإقليمي
الثاين .2024-2021
وب���ش�ك��ل ع ��ام ف ��أن��ه ك��ل احت ��اد من
االحت��ادات الإقليمية ال�ستة لآ�سيا
و�أف��ري�ق�ي��ا و�أوروب � ��ا و�أوقيانو�سيا
و�أم ��ري� �ك ��ا ال �� �ش �م��ال �ي��ة و�أم ��ري� �ك ��ا
اجلنوبية التابعة للمنظمة العاملية
للأر�صاد اجلوية يجتمع مرة كل
�أربع �سنوات ،ويتم خاللها انتخاب
رئي�س ونائباً لرئي�س الإقليم.
هذا و�سوف جترى انتخابات رئا�سة
الإقليم عرب الإنرتنت يوم غد 26
م��اي��و ب�ين ال���س��اع��ة � 11:00إىل
�صباحا بتوقيت الإمارات
11:40
ً
العربية املتحدة.
وم��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �سعادة
الدكتور عبد اهلل املندو�س مدير
املركز الوطني للأر�صاد والرئي�س
احل � ��ايل ل�ل�احت ��اد الأ�� �س� �ي ��وي قد
تقدم برت�شيحه من خالل حكومة
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
رئي�ساً ل�لاحت��اد الإقليمي الثاين
�آ��س�ي��ا ل�ف�ترة ثانية م��ن -2021
.2025

�سعيد الطاير ي�ؤكد �أن التحول الرقمي �أحد �أهم �أدوات �إدارة الأزمة الراهنة
•• دبي -وام:

�أكد معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي� ..أن جائحة كوفيد-
 19دفعت بامل�ؤ�س�سات ح��ول ال�ع��امل �إىل الت�أقلم مع
الو�ضع اجلديد والرتكيز على التحول الرقمي ك�أحد
�أهم التوجهات والأدوات لإدارة الأزمة الراهنة.
جاء ذلك خالل الكلمة االفتتاحية التي �ألقاها معاليه
يف م�ؤمتر "قيادة التحول الرقمي يف فرتة عدم اليقني"
االفرتا�ضي العاملي الذي ب��د�أت فعالياته ام�س وي�ستمر
حتى  27مايو اجل��اري وي�ضم متحدثني وخ�براء من
ك�ب�رى ��ش��رك��ات التقنية ال�ع��امل�ي��ة وت���ش��ارك ف�ي��ه الهيئة
ب�صفتها الراعي املا�سي.
و�أ�شار معايل الطاير �إىل �أن امل�ؤمتر يلعب دورا حموريا
يف تعزيز املهارات وتبادل املعارف بني امل�ؤ�س�سات امل�شاركة
والتي تركز على التميز وحت�سني الأداء وكيفية حتويل
�أزم��ة جائحة كوفيد� 19 -إىل فر�صة للنمو واالزدهار
مو�ضحا �أن اجل��ائ�ح��ة دف�ع��ت ب��امل��ؤ��س���س��ات ح��ول العامل
�إىل ال�ع�م��ل ع�ل��ى ال�ت��أق�ل��م م��ع ال��و��ض��ع اجل��دي��د وعملت
م�ؤ�س�سات القطاعني احل�ك��وم��ي واخل��ا���ص على تغيري
ا�سرتاتيجياتها للرتكيز على التحول الرقمي ك�أحد �أهم
التوجهات والأدوات لإدارة الأزمة الراهنة.
وق��ال " بف�ضل ر�ؤي��ة وتوجيهات �سيدي �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" وبدعم
ومتابعة حثيثة من �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
جن�ح��ت �إم� ��ارة دب��ي ب�شكل ا��س�ت�ب��اق��ي يف اال��س�ت�ف��ادة من
ت�ق�ن�ي��ات ال �ث��ورة ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��راب �ع��ة وت�ط�ب�ي��ق تدابري
اح�ترازي��ة قوية الح�ت��واء اجلائحة و�ضمان ا�ستمرارية
الأعمال وقد �أ�سهمت هذه الر�ؤية يف �أن تقدم دبي منوذجا
ناجحا لت�صميم امل�ستقبل و�ضمان م�ستويات عالية من
اال��س�ت�ع��داد للتعامل م��ع التحديات غ�ير املتوقعة .ويف
ه��ذا الإط ��ار توا�صل هيئة كهرباء وم�ي��اه دب��ي جهودها
لتحقيق ال��ر�ؤي��ة الثاقبة للقيادة الر�شيدة والتي تركز
على ا�ست�شراف حتديات امل�ستقبل واال�ستعداد لها لتعزيز

Wednesday

مكانة دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة الرائدة عامليا يف
خمتلف املجاالت".
و�أك � ��د م �ع��ايل ال �ط��اي��ر �أن ال�ه�ي�ئ��ة جن �ح��ت يف مواءمة
عملياتها وا�سرتاتيجيتها للتعامل مع التحديات التي
ف��ر��ض�ت�ه��ا ج��ائ�ح��ة ك��وف �ي��د 19 -ح�ي��ث ق��ام��ت بتفعيل
خططها اخل��ا��ص��ة ب��الأزم��ات وا��س�ت�م��راري��ة الأع �م��ال يف
جميع قطاعاتها وراجعت وعززت خططها لإدارة مواقع
و�أوقات عمل املوظفني يف �إطار ال�سيا�سة ال�شاملة للهيئة
ل�ل�ح��د م��ن �آث� ��ار اجل��ائ �ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ومب ��ا ي�ت�م��ا��ش��ى مع
توجيهات القيادة الر�شيدة.
و�أو�ضح معاليه " �أن �سر جناح هيئة كهرباء ومياه دبي
يكمن يف تطبيق م �ب��ادئ ومم��ار� �س��ات التميز يف جميع
عملياتها و�أن�شطتها وعمليات التخطيط اال�سرتاتيجي
�إ�ضافة �إىل ت�ضمينها يف ثقافة الهيئة امل�ؤ�س�سية وقد
�أ�صبحت الهيئة منوذجا يحتذى على م�ستوى العامل يف
�أف�ضل املمار�سات وم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية وحققت فرق
العمل يف الهيئة �إجن��ازات غري م�سبوقة على امل�ستويني
املحلي والعاملي ومنها على �سبيل املثال احتفاظ دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ممثلة بهيئة كهرباء ومياه
دبي للعام الثالث على التوايل باملرتبة الأوىل عامليا يف

احل�صول على الكهرباء وبكافة م�ؤ�شرات املحور وبعالمة
كاملة  100%بح�سب تقرير البنك ال��دويل ملمار�سة
�أن���ش�ط��ة الأع� �م ��ال  2020و��س�ج�ل��ت ال�ه�ي�ئ��ة متو�سط
 1.66دقيقة انقطاع لكل م�شرتك يف العام مقارنة مع
 15دقيقة لدى �أكرب �شركات الكهرباء يف دول االحتاد
الأوروبي و�أمريكا و�سجلت ن�سبة  3.3%يف ن�سبة الفاقد
يف �شبكات نقل وتوزيع الكهرباء مقارنة مع  7%-6يف
�أوروبا والواليات املتحدة الأمريكية وقد انخف�ضت ن�سبة
الفاقد يف �شبكات املياه �إىل  5.1%مقارنة مع 15%
يف �أمريكا ال�شمالية وهي من �أدنى الن�سب على م�ستوى
العامل .كما عملت الهيئة على حت�سني البنية التحتية
للطاقة واملياه ب�شكل م�ستدام لرتتفع كفاءة ا�ستهالك
الوقود �إىل نحو  90%كما حت�سنت كفاءة الإنتاج بن�سبة
 33.41%بني عامي  2006و .2020والعام املا�ضي
ح�صدت هيئة كهرباء وم�ي��اه دب��ي اجل��ائ��زة العاملية من
امل�ؤ�س�سة الأوروب�ي��ة لإدارة اجل��ودة لت�صبح �أول م�ؤ�س�سة
خارج �أوروبا حت�صل على هذه اجلائزة العاملية املرموقة
و�أول م�ؤ�س�سة يف تاريخ اجلائزة حت�صل عليها من املرة
الأوىل للرت�شح .كما ح�صدت الهيئة �أرف��ع اجلوائز من
برنامج دبي للتميز احلكومي �إ�ضافة �إىل  290جائزة

دولية و�إقليمية وحملية".
و�أ��ض��اف " ي�ستند حتقيق النتائج �إىل االبتكار واعتماد
التقنيات الإحاللية ومواكبة الثورة ال�صناعية الرابعة
ويف �إطار ر�ؤيتها كم�ؤ�س�سة رائدة عامليا م�ستدامة ومبتكرة
ت�سهم هيئة كهرباء ومياه دب��ي يف االنتقال بدبي نحو
ري��ادة امل�ستقبل ع�بر �إع��ادة �صياغة املفاهيم التقليدية
لآل�ي��ات العمل لتتنا�سب م��ع ال�ت�غ�يرات املت�سارعة التي
ي�شهدها ال�ع��امل وتعزيز مكانة دب��ي كحا�ضنة للإبداع
ومنارة لالبتكار و�ضمن مبادرة دبي  10Xالتي تهدف
لأن ت�ك��ون دب��ي متقدمة بع�شر ��س�ن��وات ع��ن بقية مدن
العامل �أطلقنا مبادرة "ديوا الرقمية" ال��ذراع الرقمي
لهيئة كهرباء ومياه دبي لإعادة �صياغة مفهوم امل�ؤ�س�سات
اخل��دم��ات�ي��ة وب �ن��اء م�ستقبل رق�م��ي ج��دي��د لإم� ��ارة دبي
وحت�ق�ي��ق اخل�ط��ط واال��س�ترات�ي�ج�ي��ات احل�ك��وم�ي��ة .وقد
�سلط جناح هيئة كهرباء ومياه دبي خالل هذه الظروف
اال�ستثنائية ال�ضوء على كفاءة بنيتها التحتية الرقمية
املتطورة والتي توفر ملتعامليها �إمكانية الو�صول �إىل
جميع خدماتها يف �أي وق��ت وم��ن �أي م�ك��ان .ووا�صلت
ال�ه�ي�ئ��ة تلبية جميع اح�ت�ي��اج��ات متعامليها وت�سلمت
ختم  100%الورقية من دبي الذكية تقديرا لنجاح
الهيئة يف االنتهاء من التحول الرقمي جلميع عملياتها
وخدماتها" .وقال معاليه " �إذ نفخر بالإجنازات التي
حققتها الهيئة ف�إننا �سنوا�صل العمل على ابتكار جتارب
فريدة تعزز من �سعادة جميع املعنيني وت�سهم يف �أن تكون
دبي املدينة الأذكى والأكرث �سعادة يف العامل و�سنعمل على
ابتكار حلول ا�ستباقية لتحديات اخلم�سني عاما املقبلة
حتقيقا لر�ؤية القيادة الر�شيدة ب�أن تكون دولة الإمارات
�أف�ضل دولة يف العامل بحلول مئويتها يف العام 2071
" .وعلى مدى ثالثة �أيام يناق�ش امل�ؤمترعددا من املحاور
من �أهمها دور مبادرات وحلول الذكاء اال�صطناعي يف
التعايف من جائحة كوفيد19 -؛ واالبتكار يف التوظيف
ع��ن بعد وم �ه��ارات ال�ن�ج��اح؛ واالب�ت�ك��ار والنمو الدرو�س
امل�ستفادة من وادي ال�سيليكون؛ وحت�سني ا�سرتاتيجية
االب �ت �ك��ار ل�ل�م��ؤ��س���س��ات يف �أوق � ��ات ع ��دم ال �ي �ق�ين؛ وعامل
افرتا�ضي جديد� :أهمية التقنيات الرقمية يف عامل ما
بعد اجلائحة.
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حكايات على مائدة
الع�شاء

�إعمار غزة
املبادرة التى اطلقتها م�صر ب�أعمار قطاع غزة والأماكن املت�ضررة
من احلرب الأخرية ،القت ا�ستح�سان املجتمع الدويل وا�شادة من
الأمريكي ب�شكل خا�ص والدليل عدة مكاملات بني وا�شنطن والقاهرة
واعادة اخلط ال�ساخن بني البلدين للوقوف على الق�ضايا امللتهبة
يف املنطقة ،وحماولة تهدئة الأج��واء من �أج��ل التعاي�ش ال�سلمي
والعودة للحياة الطبيعية يف ال�شرق الأو�سط.
اجلديد يف م�ب��ادرة اعمار غ��زة هو ع��دم اعطاء حما�س التربعات
نقديا للقيام بالتعمري والإن�شاء ،ولكن هذه املرة جاء التفكري خارج
ال�صندوق ،والهدف منه عدة مكا�سب ملواطني غزة� ،أولها الق�ضاء
على البطالة متاما وحتويل الأي��د العاملة التى تبني وتعمر يف
ا�سرائيل �إىل التعمري يف بيوتهم والبنية التحتية للقطاع ،فال�سوق
الإ�سرائيلية ت�ستوعب كل �أبناء فل�سطني خا�صة يف قطاع املقاوالت،
وك��ان يفر�ض على العامل الفل�سطيني �ضرائب على الأج��ور ،اما
مبادرة االعمار �ستبقي على من يهمه العمل يف وطنه ،وي�شارك يف
البناء مبقابل وي�ضرب الكيان يف مقتل عندما جتف الأيد العاملة
يف بناء امل�ستوطنات ومل يجد �إال ا�سترياد كوادر ب�شرية مدربة على
العمل بقطاع املقاوالت من خارج ال�شرق الأو�سط.
و�أرى �أن �أهم مكا�سب املبادرة هي توجيه التربعات ل�سكان غزة ،وعدم
االعتماد على القيادات التى تدير القطاع من الدول املجاورة بعيدا
عن خط النار ،ومن املكا�سب �أي�ضا توفري الأيد العاملة والق�ضاء
ع�ل��ى ال�ب�ط��ال��ة ،ووق ��وع ا��س��رائ�ي��ل حت��ت ت�ف��ري��غ ال�ع�م��ال��ة اخلا�صة
باحلرف التى ال يجيدها املواطن عندهم ،ف�ضال عن وجود حماية
م�صرية لل�شركات التابعة لها يف غزة لعدم امل�سا�س بها طوال فرتة
اعادة االعمار التى قد ت�صل لثالث �سنوات متتالية وتزيد.
وال �أعتقد �أن فرتة االعمار داخ��ل قطاع غزة وبناء احياء كاملة،
�ستفكر قيادات حما�س يف ا�ستفزاز ا�سرائيل ب�صاروخ طائ�ش يقع
على اال�سفلت بدون ت�أثري لت�شعل النار مرة اخ��رى ،وليعلموا �أن
ال�ت�برع��ات املالية ال�ضخمة ال�ت��ى ك��ان��ت تنهال عليهم يف ال�سابق
��س�ت�ك��ون يف � �ص��ورة م �ب��ادرات وم �� �س��اع��دات ع�ي�ن�ي��ة ،ف���ض�لا ع��ن �أن
امل�ساعدات املالية �سيتم توجيهها للجبهة الوطنية على �أنها الكيان
ال�شرعي �أمام العامل ولي�ست حلما�س ،مما يجعلهم يعيدون التفكري
يف �سبل �أخرى مغايرة وبديلة عن ا�سلوب املبادرات.
ومن يدعي ب��أن غزة ف��ازت يف حربها مع ا�سرائيل الأي��ام املا�ضية،
عليه اعادة التفكري وحتليل املوقف وح�صر اخل�سائر بني اجلانبني،
بعيدا عن عدد ال�شهداء االبرياء من الأطفال والن�ساء ،هناك �شباب
ا�ست�شهد من �أجل �أر�ضه ومات عليها يف الوقت الذي تتابع القيادات
التى �أ�شعلت �شرارة احلرب التطورات من غرف النوم بالفندق� ،أما
اجلانب الإ�سرائيلي فلم يتكبد الكثري من هدم املن�ش�آت وال حتى
الأرواح ،فالن�صر لي�س بالكالم وال بالأ�سبقية يف اعالن الفوز
�أ�سامة عبد املق�صود

املعا�شات� :صرف املعا�شات التقاعدية ل�شهر مايو غدا

•• �أبوظبي -وام:

�أع�ل�ن��ت الهيئة ال�ع��ام��ة للمعا�شات وال�ت��أم�ي�ن��ات االجتماعية �أن املعا�شات
التقاعدية ل�شهر مايو �سيتم �صرفها غدا اخلمي�س بقيمة �إجمالية تبلغ
 586مليونا و� 617ألفا و 313درهما مقارنة بنحو  580مليونا و533
�ألفا و 186درهما يف مايو من العام املا�ضي.
و�أو�ضحت الهيئة �أن �إجمايل ع��دد امل�ستفيدين من ال�صرف لهذا ال�شهر
� 41ألفا و 277م�ستفيدا ،مقارنة بنحو � 41ألفا و 211م�ستفيدا يف
م��اي��و امل��ا��ض��ي .وت�شمل امل�ع��ا��ش��ات امل���ص��روف��ة امل��دن�ي�ين اخلا�ضعني لأحكام
قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية رقم  7ل�سنة  ،1999واملدنيني
والع�سكريني الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة املالية وفقا لقوانني
املعا�شات التي يخ�ضعون لها.

تعاون بني تنمية املجتمع بدبي وجمعية ال�صحفيني للتوعية بالقوانني الناظمة للقطاع االجتماعي
•• دبي -وام :

�أط� �ل� �ق ��ت ه �ي �ئ��ة ت �ن �م �ي��ة املجتمع
يف دب � ��ي ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع جمعية
ال�صحفيني الإم ��ارات� �ي ��ة ..حملة
ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ل �ت �ع��ري��ف ال �ع��ام �ل�ين يف
القطاع الإعالمي ب�أبرز القوانني
وال �� �س �ي��ا� �س��ات ال �ن��اظ �م��ة للقطاع
االج �ت �م��اع��ي يف الإم � � ��ارات ب�شكل
ع��ام ويف دب��ي على وج��ه التحديد،
وتعزيز وعيهم بحقوق واحتياجات
الفئات الأكرث عر�ضة لل�ضرر.
وت �ت �� �ض �م��ن احل �م �ل��ة ��س�ل���س�ل��ة من
امل �ح��ا� �ض��رات وور�� ��ش ال�ع�م��ل تقام
ب�شكل دوري بح�ضور اخت�صا�صيني
من القطاع االجتماعي وعدد من
ال �ق��ائ �م�ين ع �ل��ى ب ��رام ��ج وخطط
التنمية االج�ت�م��اع�ي��ة يف الهيئة،
مب��ا يتيح متكني احلا�ضرين من
امل�ساهمة بن�شر ال��وع��ي املجتمعي
حول ممكنات القطاع االجتماعي

وحقوق فئاته املختلفة.
وب � ��د�أت احل�م�ل��ة ب��ور� �ش��ة ع�م��ل مت
ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا ع ��ن ب �ع��د ب�ح���ض��ور كل
م��ن ��س�ع��ادة �أح �م��د ج�ل�ف��ار ،مدير
ع � ��ام ه �ي �ئ��ة ت �ن �م �ي��ة امل �ج �ت �م��ع يف
دب� ��ي وحم �م��د احل � �م� ��ادي ،رئي�س
جمل�س �إدارة جمعية ال�صحفيني
الإم� � ��ارات � � �ي� � ��ة ،ح� ��� �ض ��ره ��ا �أك �ث��ر
م� ��ن � � 130ش �خ �� �ص��ا م� ��ن داخ� ��ل
وخ� ��ارج ال��دول��ة م��ن الإعالميني
وامل�س�ؤولني احلكوميني و�أع�ضاء
اجلمعيات التطوعية.
وا�� �س� �ت� �ع ��ر�� �ض ��ت ال� ��ور� � �ش� ��ة ب �ن��ود
وحم ��ددات ال�ق��ان��ون رق��م  5ل�سنة
 2018ب �� �ش ��أن ت �ن �ظ �ي��م العمل
التطوعي يف �إم��ارة دب��ي ،و�سلطت
ال �� �ض��ور ع �ل��ى دور ب��رن��ام��ج دبي
للتطوع ال�ت��اب��ع للهيئة ،كمن�صة
موحدة ومتكاملة لتنظيم العمل
التطوعي يف الإمارة.
و�أك � � ��د � �س �ع ��ادة �أح� �م ��د ج �ل �ف��ار يف

افتتاح اللقاء �أهمية التعاون مع
اجل�م�ع�ي��ة م�ب�ي�ن�اً �أن جن��اح العمل
االجتماعي يرتكز ب�شكل �أ�سا�سي
على م�شاركة ودعم �أف��راد املجتمع
مبختلف فئاتهم خلطط التنمية
االجتماعية وقيام كل منهم بدوره
يف ح �م��اي��ة ح �ق��وق ب�ق�ي��ة الفئات،
الأم ��ر ال��ذي يتطلب وع�ي�اً كام ً
ال
ب �ه��ذه احل �ق��وق وب ��الأط ��ر العامة
لل�سيا�سات االجتماعية.
وقال " جناح التنمية االجتماعية
ال� ��� �ش ��ام� �ل ��ة وحت� �ق� �ي ��ق �أه ��داف � �ه ��ا
امل�ستدامة يتطلب وعي وم�شاركة
ك��ل ف��رد م��ن �أف� ��راد املجتمع على
اختالف مواقعهم وتخ�ص�صاتهم،
وه��و م��ا ي��رت�ب��ط ب�شكل وث�ي��ق مبا
تقدمه و��س��ائ��ل الإع�ل�ام املختلفة
م��ن م ��واد ول�غ��ة خ�ط��اب �صحيحة
وم��وح��دة ومب�سطة ت�صل جلميع
�أف � � ��راد امل �ج �ت �م��ع وت ��رف ��ع وعيهم
القانوين واالجتماعي".

من جانبه رحب حممد احلمادي،
بالتعاون مع هيئة تنمية املجتمع
يف دب��ي بال�شركة اال�سرتاتيجية
ب�ين اجل�م�ع�ي��ة وال�ه�ي�ئ��ة م��ن �أجل
ن���ش��ر امل �ع��رف��ة ب�ين �أب �ن��اء املجتمع
ع��ن �أه� ��داف ال�ت�ط��وع ال�ت��ي تخدم
املجتمع.
وقال � :إن االعالم �شريك يف توجيه
ال��ر�أي العام باملفاهيم ال�صحيحة
ل �ل �ت �ط��وع ال� �ت ��ي ت �� �ش �م��ل تنظيم
ال� �ف ��رق امل �� �ش��ارك��ة يف الفعاليات
واالحتفاالت التي تنظمها الدولة
ودع� ��م �أ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م والفئات
الأك �ث�ر ع��ر��ض��ه ل�ل���ض��رر وحماية
البيئة واملحافظة عليها ومواجهة
الطوارئ وال�ك��وارث ،يف �إط��ار بنود
القرار الإداري ال�صادر عام 2019
والالئحة التنفيذية للقانون رقم
 5ال �� �ص��ادرة ع��ام  2018ب�ش�أن
تنظيم العمل التطوعي يف امارة
دبي.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اخلطوة ال�سريعة ل�صيانة التكييف
رخ�صة رقم CN 1888326:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل على �سيف حممد الزعابى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمده يو�سف احمد ال على
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /اخلطوة ال�سريعة ل�صيانة التكييف
QUICK STEP A/C MAINTENANCE

�إىل� /سويفت تيك للمقاوالت الكهروميكانيكية �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االماراتية الكندية للرعاية
الطبية املنزلية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 1878241:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة حممد بدر عامر م�سلم ال�صيعرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جمموعة رويال هيلث ذ.م.م
ROYAL HEALTH GROUP L.L.C.1 L.L.C.

SWIFT TECH ELECTROMECHANICAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف امينه حبيب �سلطان حممد اجليالنى

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة املقاوالت امليكانيكية 4220903
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة املقاوالت الكهربائية 4220904
تعديل ن�شاط  /حذف �صيانة �أجهزة التكييف املركزي 4329902
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ادفان�س فا�سيليتيز ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي ,غرب  2-15ط  - 10مكتب , 1004
مبنى ,ال�سيد م�شوى ياعد بيات امل�شوى
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1711315 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملى و�شركاه حما�سبون قانونيون ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/5/23:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105012119:تاريخ التعديل2021/5/24:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ابريل للعطور
رخ�صة رقم CN 2775815:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ابريل للعطور
APRIL PERFUMES

�إىل /ابريل للعطور والزهور
APRIL PERFUMES AND FLOWERS

تعديل عنوان  /من �أبوظبي جزيرة ابوظبي �شرق  253226 3-18ال�سيد را�شد
حممد مبارك �إىل �أبوظبي جزيرة ابوظبي �شرق � 477731 477731 1-20سا�س
لال�ستثمار ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/با�شن
دي�سرتكت للهداية
رخ�صة رقم CN 2528671:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايري�س للزهور
رخ�صة رقم CN 1773295:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد احمد الغامن %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سعود عبدالعزيز عبدالرحيم احمد ال�شيبانى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد حممد �سعيد البادى الظاهرى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ايري�س للزهور

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اير ال
ئي دي �شرق االو�سط لالنارة
رخ�صة رقم CN 2731091:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املرامي
للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2689749:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

IRIS FLOWERS

�إىل /ايري�س للزهور ذ.م.م

IRIS FLOWERS L.L.C

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سا�س
ال�شرق للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1191358:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ذا ريج
لتنظيم املعار�ض
رخ�صة رقم CN 2700196:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بروالين للهواتف
املتحركه رخ�صة رقم CN 3928758:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبدالرحمن حارب عبدالرحمن عبداهلل البلو�شى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفه دروي�ش خليفه �سامل الكعبى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/براري ال�صحراء
للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1961617:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حكيم ع�شري عبداهلل مرزوق املن�صورى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف النابى ع�شري عبداهلل مرزوق املن�صورى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�صبغة روز دراي كليرن � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 2267014:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شيخ �شهزيب ابو اخلري %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /احمد عبداهلل ابراهيم الظاهرى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد عبداهلل ابراهيم الظاهرى من � % 100إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /م�صبغة روز دراي كليرن � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

ROSE DRY CLEANER LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /م�صبغة روز دراي كليرن ذ.م.م
ROSE DRY CLEANER LAUNDRY L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل واحة البالبل
خلياطة املالب�س الن�سائية
رخ�صة رقم CN 1124349:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة نا�صر را�شد نا�صر عبيد الدرعى %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف ليلى جمعه عيد ال�شام�سى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف تازو نور احلق
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/طيور
ال�سالم لأعمال الأ�صباغ والديكور
رخ�صة رقم CN 1026677:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سي
�سكيب لت�أجري القوارب
رخ�صة رقم CN 2951970:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة
الكويتية لالغذية  -امريكانا  -كر�سبي كرمي دونت�س
 فرع البوادي مول � -أبوظبيرخ�صة رقم CN 1159238:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1000414:باال�سم التجاري:مدر�سة ا�شبال
القد�س الثانوية اخلا�صة ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع يوماً
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2538600:باال�سم التجاري:م�ؤ�س�سة عبيد
كني�ش التجارية  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع يوماً
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نوافذ
ميديا اند افينت�س
رخ�صة رقم CN 3695239:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق

�إلغاء اعالن �سابق

مغ

�إعــــــــــالن
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�سلطان القا�سمي ي�صدر مر�سوما �أمرييا ب�ش�أن حاكم ال�شارقة ي�صدر مر�سوما �أمرييا ب�ش�أن تعيني حاكم ال�شارقة ي�صدر مر�سوما �أمرييا ب�ش�أن �إعادة
تعيني رئي�س لهيئة تنفيذ املبادرات يف ال�شارقة مدير ملجل�س التخطيط العمراين يف الإمارة
ت�شكيل جمل�س التخطيط العمراين يف الإمارة
•• ال�شارقة -وام:

•• ال�شارقة -وام :
�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة املر�سوم الأمريي رقم  10ل�سنة  2021م
ب�ش�أن تعيني رئي�س لهيئة تنفيذ املبادرات يف �إمارة ال�شارقة "مبادرة".
ون�ص املر�سوم على �أن يعني �سعادة امل�ست�شار املهند�س �صالح بطي عبيد بن
بطي املهريي رئي�ساً لهيئة تنفيذ املبادرات يف �إمارة ال�شارقة "مبادرة" ،على
نظام الوظائف اخلا�صة يف حكومة ال�شارقة.

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة املر�سوم الأم�يري رقم  8ل�سنة  2021م
ب�ش�أن تعيني مدير ملجل�س التخطيط العمراين يف �إمارة ال�شارقة.
ون�ص املر�سوم على �أن يعني �سعادة ال�شيخ املهند�س �سلطان بن حممد بن
�سعود القا�سمي ،مديراً ملجل�س التخطيط العمراين يف �إمارة ال�شارقة على
نظام الوظائف اخلا�صة يف حكومة ال�شارقة

•• ال�شارقة -وام :

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة املر�سوم الأمريي رقم  7ل�سنة
 2021بتعديل املر�سوم الأمريي رقم  20ل�سنة  2019ب�ش�أن �إعادة
ت�شكيل جمل�س التخطيط العمراين يف �إمارة ال�شارقة.
ون�ص املر�سوم على �أن يعاد ت�شكيل جمل�س التخطيط العمراين يف
�إم��ارة ال�شارقة برئا�سة �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان

القا�سمي ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي
لإمارة ال�شارقة ،وع�ضوية كل من� " ..سعادة ال�شيخ املهند�س �سلطان
بن حممد بن �سعود القا�سمي ،نائباً للرئي�س وم��دي��راً للمجل�س..
�سعادة املهند�س خالد بطي عبيد ب��ن بطي امل�ه�يري ،رئي�س دائرة
التخطيط وامل�ساحة� ..سعادة �سعيد �سلطان باجليو ال�سويدي ،رئي�س
هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة� ..سعادة املهند�س علي �سعيد بن
�شاهني ال�سويدي ،رئي�س دائ��رة الأ�شغال العامة� ..سعادة املهند�س
يو�سف �صالح ال�سويجي ،رئي�س هيئة الطرق واملوا�صالت".

ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة -وام :

ت��ر�أ���س �سمو ال�شيخ �سلطان بن
حممد بن �سلطان القا�سمي ويل
عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س
امل �ج �ل ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي وبح�ضور
��س�م��و ال���ش�ي��خ ع �ب��داهلل ب��ن �سامل
بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم
ال �� �ش��ارق��ة ن��ائ��ب رئ�ي����س املجل�س
التنفيذي اجتماع املجل�س الذي
ع �ق��د � �ص �ب��اح �أم ����س ال �ث�ل�اث��اء يف
مكتب �سمو احلاكم.
ن��اق����ش االج �ت �م��اع جم�م��وع��ة من
املو�ضوعات املدرجة على جدول
�أعماله واملتعلقة بتطوير العمل
احل� �ك ��وم ��ي يف ك ��اف ��ة ال� ��دوائ� ��ر
والهيئات ب�إمارة ال�شارقة ورفدها

باخلدمات الرائدة والتي تتزامن
مع التطور الكبري الذي ت�شهده
الإمارة.
واعتمد املجل�س اتفاقية التعاون
املزمع �إبرامها بني دائ��رة املوارد
الب�شرية يف ال���ش��ارق��ة و�صندوق
معا�شات ومكاف�آت التقاعد لإمارة
�أبوظبي ،والتي تهدف �إىل تعزيز
ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن امل ��ؤ� �س �� �س �ت�ين من
خالل بناء عالقات �شراكة فعالة
لتحقيق الأهداف اال�سرتاتيجية
امل �� �ش�ت�رك��ة ،وت � �ب ��ادل املعلومات
والدرا�سات ذات العالقة امل�شرتكة
باخت�صا�صات الطرفني يف جمال
عملهما.
كما تهدف االتفاقية �إىل التن�سيق
يف ت �ن �ف �ي��ذ امل �� �ش��اري��ع امل�شرتكة

ب �ه��دف � �ض �م��ان ح �� �س��ن التنفيذ
و�سرعة الإجن��از ،وامل�ساهمة بني
الطرفني يف رف��ع كفاءة التحول
الرقمي يف اخلدمات والعمليات،
وال ��و�� �ص ��ول �إىل ع �م �ل �ي��ة تبادل
البيانات ب�شكل مبا�شر وتلقائي
بني �أنظمة الطرفني.
ون� ��اق � ��� ��ش امل� �ج� �ل� �� ��س جمموعة
م��ن م �ق�ترح��ات دائ � ��رة التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة املتعلقة بال�شراكة
ال �ف��اع �ل��ة ب�ي�ن ال ��دائ ��رة ومراكز
ت �ق��دمي اخل��دم��ات ال �ت��ي �أعهدت
�إل �ي �ه��ا ع� ��دد م ��ن اخل ��دم ��ات مبا
يوفر للمتعاملني طرق وو�سائل
م � �ت � �ع� ��ددة يف احل � �� � �ص� ��ول على
اخل� ��دم� ��ة م� ��ن خ �ل��ال ال� ��دائ� ��رة
وقنواتها الرقمية وااللكرتونية

�أو م��راك��ز اخل��دم��ة وف��روع�ه��ا يف
مدن ومناطق الإمارة.
ووج� ��ه امل�ج�ل����س ب �ت��وف�ير �أف�ضل
اخل �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��دم��ات ل�ل�م�ت�ع��ام�ل�ين مبا
ي�سهم يف ا��س�ت�م�ـ�ـ��راري��ة الأعمال
وف ��ق خ��دم��ات ذات ج ��ودة عالية
يف م ��دة زم �ن �ي��ة �أق� ��ل و�إج� � ��راءات
مي�سرة.
واط � �ل� ��ع امل �ج �ل ����س ع� �ل ��ى تقرير
م�ؤ�س�سة ال�شارقة للقر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية لعامي -2019
 ،2020و� � �ش � �م� ��ل ال� �ت� �ق ��ري ��ر
�إجن ��ازات امل�ؤ�س�سة املحققة وفقاً
الخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات �ه��ا واملت�ضمنة
اجل��وان��ب الإداري � ��ة والت�شغيلية
حللقات حتفيظ القر�آن الكرمي
والتعاون مع اجلهات وامل�ؤ�س�سات

احل�ك��وم�ي��ة والتعليمية ومراكز
التحفيظ اخلا�صة.
وب� �ل ��غ ع � ��دد م �ن �ت �� �س �ب��ي حلقات
امل�ؤ�س�سة �أكرث من � 25ألف طالباً
وطالبة يف  1332حلقة خالل
ع ��ام  .. 2019بينما ب�ل��غ عدد
املنت�سبني يف احللقات التي �أقيمت
ع�بر االت���ص��ال امل��رئ��ي خ�لال عام
 2020نظراً لت�أثريات جائحة
كورونا �أكرث من � 16ألف طالب
وطالبة يف  774حلقة.
كما ت�ضمن التقرير جمموعة من
ال�برام��ج التي تقدمها امل�ؤ�س�سة
م�ث��ل امل��رح �ل �ي��ات امل�ع�ن�ي��ة بحفظ
القر�آن وفق مراحل تت�ضمن كل
م��رح�ل��ة ح�ف��ظ ج��زئ�ين ،وبرامج
�إج ��ازات الإق ��راء ،و�أع ��داد حفاظ

ال�ق��ر�آن الكرمي كام ً
ال ال��ذي بلغ
 833حافظاً وحافظة.
و�أثنى املجل�س على الدور الكبري

الذي تقوم به امل�ؤ�س�سة يف خدمة
ال�ق��ر�آن الكرمي وال�سنة النبوية
واحلر�ص على توفري حلقات يف
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�أغلب �أحياء مدن ومناطق �إمارة
ال�شارقة والإ�شراف عليها ب�شكل
مبا�شر ودائم.

الإمارات تدعو املجتمع الدويل �إىل توحيد اجلهود لرت�سيخ و�صون كرامة الإن�سان يف رواية الق�ص�ص
• �صون الكرامة يف رواية الق�ص�ص ،مبادرة �أطلقتها دبي العطاء ،و�إك�سبو  2020دبي ،ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل ،وتدعم ر�ؤية الإمارات املتمثلة يف تعزيز الكرامة الب�شرية يف جميع �أنحاء العامل
• منتدى �صون الكرامة يف رواية الق�ص�ص ينعقد يف  10دي�سمرب  2021يف �إك�سبو  2020دبي� ،أول �إك�سبو دويل يُقام يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا
•• دبي-وام :

�أطلقت دبي العطاء ،و�إك�سبو  2020دبي ،ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل
 ،مبادرة "�صون الكرامة يف رواي��ة الق�ص�ص" ،التي ت�سعى �إىل �إن�شاء نظام
يعزز فهم وممار�سة رواي��ة الق�ص�ص التي ت�صون كرامة اجلميع وحتافظ
عليها وت�ساهم يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
وت�شمل املبادرة منتدى "�صون الكرامة يف رواي��ة الق�ص�ص" ،ال��ذي �سيقام
يف �إك�سبو  2020دب��ي يف  10دي�سمرب � 2021ضمن فعاليات احلدث
ال��دويل املمتدة على �ستة �أ�شهر و�سيمثل املنتدى من�صة م��ؤ ّث��رة للجهات
املعنية الرئي�سية ،مبا يف ذلك �أع�ضاء منظمات املجتمع املدين ،واحلكومات،
والقطاع اخلا�ص ،والوكاالت الدولية ،ف�ضال عن املنا�صرين ،والنا�شطني،
ورواة الق�ص�ص ،ليجتمعوا معا وي��واف�ق��وا ب�شكل جماعي على اخلطوات
للم�ضي قدماً لتوثيق مبادئ "�صون الكرامة يف رواية الق�ص�ص" ،وتبنيها،
واع�ت�م��اده��ا ،و�إدراج �ه��ا و�سيتحقق ذل��ك ع�بر �سل�سلة م��ن اجلل�سات العامة
ومعر�ض يقدم �أف�ضل املمار�سات يف �سرد الق�ص�ص املتمحور حول الكرامة،
مبا يف ذلك فعاليات جانبية ت�شمل م�ؤمترا �صحفيا.
ويف خ�ط��وة لإدراج "�صون ال�ك��رام��ة يف رواي ��ة الق�ص�ص" ب�شكل فعلي يف
ال�سيا�سات واملمار�سات اليومية بني خمتلف وكاالت التنمية الدولية ورواة
الق�ص�ص يف قطاعي التنمية والأع�م��ال االن�سانية� ،أن�ش�أت دبي العطاء مع
ك��ل م��ن �إك�سبو  2020دب��ي ،ووزارة اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون ال��دويل حتالفاً
ملبادرة "�صون الكرامة يف رواية الق�ص�ص" وميثل هذا التحالف �شبكة من
الرواد الذين يقدمون الدعم �إىل املبادرة عن طريق الدعوة حل�شد اجلهود
�أو الدعم العيني �أو توفري املعلومات ملخرجات الربنامج وي�شمل التمثيل

يف التحالف جمموعة متنوعة من وجهات النظر من املنظمات ،والأفراد،
واحلكومات القادرة على م�شاركة �أف�ضل املمار�سات انطالقا من خرباتها
على �أر�ض الواقع �ضمن �سل�سلة من �سياقات التنمية.
وقالت معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي ،وزي��رة الدولة ل�ش�ؤون التعاون
أم�س
الدويل ،املدير العام ملكتب �إك�سبو  2020دبي " ..يف وقت احلاجة ال ّ
�إىل من�صة توحد اجلميع� ،سيجمع �إك�سبو  2020العامل بروح من الأمل
والتفا�ؤل ،عرب مد اجل�سور واتخاذ خطوات ملهمة ل�صنع م�ستقبل �أف�ضل
لنا جميعا و�سيوفر البيئة املواتية لدعم "�صون الكرامة يف رواية الق�ص�ص"،
فيما نوحد مواردنا لإر�ساء �أعلى املعايري وزي��ادة ت�أثري هذه الق�ص�ص التي
وجت�سد املبادرة �أي�ضا التزام دولة الإم��ارات بدعم
نختار �أن يعرفها العامل
ّ
�سرد الق�ص�ص مب�س�ؤولية من �أجل خري الب�شرية ،ف�ضال عن دورها املحوري
يف اجلهود الإن�سانية والإمنائية الدولية على نطاق �أو�سع".
وتتم رواية �آالف الق�ص�ص يومياً بغ�ض النظر عمن يرويها وكيف يتم �سردها
حيث تفتقر العديد من هذه الق�ص�ص �إىل امل�صداقية وال�شفافية �أو �أن تكون
مدفوعة بدوافع خفية تخدم �سردا حمددا م�سبقا ..هذه لي�ست �سوى بع�ض
العقبات القليلة التي تعرت�ض طريق رواي��ة الق�ص�ص ال�صادقة والكاملة
والتي ت�صون الكرامة يف ال�سياقات التنموية والإن�سانية ومن �أجل و�صول
الرواية � -سواء كانت مرئية �أو مكتوبة �أو منطوقة � -إىل اجلمهور ،ف�إنها
متر بعملية طويلة من الت�صفية واملراجعة والتحرير التي ت�ؤدي �أحيا ًنا �إىل
تغيري املحتوى واملعنى الأ�صلي وجتعله �شبه خيايل وهذا بدوره ينتهي بر�سم
�صورة خاطئة للم�ساهمني فيها والذين ال يعرفون يف كثري من الأحيان
مكان عر�ض ق�ص�صهم امل�صورة �أو املكتوبة والغر�ض من ا�ستخدامها.
ولدت مبادرة "�صون الكرامة يف رواي��ة الق�ص�ص" من احلاجة �إىل توحيد

�أ� �ص��وات �صانعي امل�ح�ت��وى وامل�ح��رري��ن وال�صحفيني وامل���ص��وري��ن و�صانعي
الأف�لام ورواة الق�ص�ص وامل�ساهمني وتزويدهم بالوعي واملعرفة العملية،
والتي �ستمكنهم من التقاط اللحظات ورواية الق�ص�ص دون امل�ساومة بكرامة
الإن���س��ان ول�سد ه��ذه احل��اج��ة� ،أطلقت ه��ذه امل �ب��ادرة �سل�سلة م��ن امل�شاورات
العاملية قبل ع��ام ،اللتما�س وجهات النظر من قبل ممثلني عن قطاعات
متعددة حول �سرد الق�ص�ص �ضمن ال�سياقات التنموية والإن�سانية ،وو�ضع
مبادئ "�صون الكرامة يف رواية الق�ص�ص" واملوافقة عليها �إ�ضافة لكون هذه
املبادئ �أداة �إر�شادية ،يتم توظيفها �أي�ضاً حل�شد اجلهود للجمع بني خمتلف
القطاعات ذات العالقة من جميع �أنحاء العامل لت�شكيل حركة عاملية ،الأمر
الذي �سيغري بذلك القواعد يف احلفاظ على كرامة الإن�سان وتعزيزها من
خالل �سرد الق�ص�ص.
وتوجه ه��ذه امل�ب��ادئ الت�أ�سي�سية � ً
أي�ضا تطوير دليل مرجعي عملي ي�سهل
الو�صول �إليه عن "�صون الكرامة يف رواية الق�ص�ص" ،والذي يوفر �إر�شادات
ودرا�سات حالة لأف�ضل املمار�سات ويتم حالياً جمع وجهات النظر والأفكار
من رواة الق�ص�ص واجل�ه��ات الفاعلة ذوي اخل�برة ،من حكومات ووكاالت
الأمم املتحدة ،ومنظمات دولية وحملية غري حكومية ،وجمتمع مدين،
بهدف مد هذا املورد القيم و�إطار العمل اخلا�ص به.
وت�أكيدا على �أهمية رواية الق�ص�ص �ضمن �سياق التنمية ،قال الدكتور طارق
حممد القرق ،الرئي�س التنفيذي لدبي العطاء وع�ضو جمل�س �إدارتها..
" تعد رواية الق�ص�ص �أداة ات�صال قوية يف املجالني التنموي والإن�ساين.
الق�ص�ص� ،سواء املرئية �أو املكتوبة منها ،تو ّفر و�سيلة لفهم وجهات النظر
املختلفة ،وميكن �أن تكون دافعا للعمل ولهذا ال�سبب �إنه من املهم بالن�سبة
لنا كمجتمع عاملي معاجلة ال�سرد غري امل�س�ؤول للق�ص�ص ،وهي ممار�سات

هيئة النقل – عجمان :زيادة بن�سبة   % 52لعدد م�ستخدمي النقل خالل �إجازة عيد الفطر املبارك
•• عجمان-الفجر:

�شهدت هيئة النقل -ع�ج�م��ان زي ��ادة ع��دد م�ستخدمي
و�سائل النقل التابعة للهيئة نظرا ل�ل�إق�ب��ال املتزايد
خ�لال اج��ازه عيد الفطر امل�ب��ارك م��ع حتقيق االلتزام
ب�ت�ط�ب�ي��ق ك��اف��ة الإج� � � ��راءات االح �ت�رازي� ��ة م��ن تعقيم
احلافالت والتباعد االجتماعي بني اجلمهور
و��ص��رح ��س�ع��ادة عمر حممد ل��وت��اه امل��دي��ر ال�ع��ام لهيئة
النقل -عجمان ان الزيادة بلغت  ٪٥٢من اجمايل عدد
م�ستخدمي النقل العام ومركبات �أجرة والنقل البحري
واج� ��ره م �ه��ره ح�ي��ث مت��ت م�ق��ارن��ه ع ��دد امل�ستخدمني
و�سائل النقل ذاتها بالأيام العادية مع �أيام عيد الفطر.
وح��ر� �ص��ت ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل��ى ت��وف�ي�ر �أع� �ل ��ى ��س�ب��ل الراحه
للم�ستخدم ب�شكل دائ��م فقد مت زي��ادة ع��دد احلافالت

و� �س��اع��ات ال �ع �م��ل خ�ل�ال ع�ط�ل��ة ع �ي��د ال �ف �ط��ر ملواكبة
الطلب امل�ت��زاي��د خل��دم��ات النقل ال�ع��ام ،لتحقيق �أكرب
قدر من التباعد االجتماعي بني اجلمهور عن طريق
تقليل الطاقة اال�ستيعابية للحافالت وااللتزام بكافة
الإجراءات االحرتازية.
الفتا �إىل �أن جميع الرحالت مل ت�شهد ت�أخراً يف املواعيد
وا�ستمرار العمل �إىل �ساعات مت�أخرة من الليل ،وذلك
نتيجة للإقبال من اجلمهور.
و�أكد لوتاه �أن الهيئة تبذل ق�صارى جهدها من �أجل �أن
ينعم الركاب بو�سائل نقل �آمنة ومريحة ،وذلك يف �إطار
خطتها اال�سرتاتيجية التي ت�ضع دائماً ن�صب عينيها
لتوفري �أف�ضل �سبل الراحة للجمهور ،حمققتا بذلك
الأه� ��داف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة للهيئة وتغطية متطلبات
اجلمهور املتنامية.

ُتركت بدون معاجلة لفرتة طويلة جدا ،وهو ما �أعتقد �أنه نتيجة عدم وجود
�إر�شادات متاحة على نطاق وا�سع و�شاملة ب�ش�أن �أف�ضل طريقة لرواية ق�ص�ص
ت�صون كرامة اجلميع".
ودع��ا جميع رواة الق�ص�ص ،واحل�ك��وم��ات ،وال��وك��االت ،وم�ؤ�س�سات املجتمع
امل��دين لالن�ضمام يف ه��ذا اجلهد لغر�س فهم وممار�سة م�شرت َكني لرواية
الق�ص�ص ،التي جتمعنا وتذ ّكرنا ب�إن�سانيتنا امل�شرتكة.
وي�شكل املنتدى جزءا من برامج الفعاليات التي يغتني بها �إك�سبو 2020
وال�ت��ي جت�سد روح "�صون الكرامة يف رواي��ة الق�ص�ص" وحتتفي ب��ه طيلة
ف�ترة انعقادها و ُنظمت �سل�سلة الفعاليات ،التي ت�شمل موا�ضيع ثقافية،
واج�ت�م��اع�ي��ة ،واق�ت���ص��ادي��ة ،وب�ي�ئ�ي��ة ،و�أخ� ��رى ذات �صلة ب��دول��ة الإم � ��ارات ،
بالتعاون الوثيق مع الهيئات الإماراتية ،وامل�شاركني الدوليني ،وامل�شاركني
غري الر�سميني ،واملنظمات الدولية ،وال�شركاء التجاريني ،ف�ضال عن �أنها
ت�سعى �إىل احل�صول على الت�ضامن يف التحديات العاملية ،وت�سليط ال�ضوء
على امل �ج��االت ذات االه�ت�م��ام والأه�م�ي��ة للم�شرت َكني ،و��ض�م��ان �إرث هادف
حمليا ،و�إقليميا ،ودوليا.
وعلى امل��دى ال�ط��وي��ل� ،ستن�شئ "�صون ال�ك��رام��ة يف رواي��ة الق�ص�ص" بيئة
�إي�ج��اب�ي��ة ت�ع��زز ال�ع�لاق��ات ط��وي�ل��ة الأم ��د ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخلا�ص،
والقطاع الإمنائي ،والقطاع الإن�ساين ،عرب و�ضع رواية الق�ص�ص يف �صلب
ت �ب��ادل امل�ع��رف��ة ،و�إ� �ش��راك اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ،وتنمية ال �ق��درات ،لإل �ه��ام رواة
الق�ص�ص وت��وف�ير امل�ع�ل��وم��ات ل�ه��م .ولتحقيق ذل��ك ،ت��دع��و دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة الأط��راف الفاعلة وال�شركاء العامليني لأن ي�صبحوا دعاة
لهذه املبادرة املحورية من خالل التعهد بالإلتزام باملبادئ الع�شرة لرواية
الق�ص�ص الرقمية.

�سفري الدولة يف بوخار�ست يبحث مع اخلارجية
الرومانية ت�سهيل �إجراءات ال�سفر بني البلدين

•• بوخار�ست -وام :

التقى �سعادة الدكتور �أحمد عبد اهلل �سعيد املطرو�شي �سفري الدولة لدى
جمهورية رومانيا معايل كورنيل فريوت�سا وزي��ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون العاملية
واال�سرتاتيجيات الدبلوما�سية يف وزارة اخلارجية الرومانية ،وذلك يف مقر
الوزارة يف العا�صمة بوخار�ست .وبحث �سعادة املطرو�شي مع الوزير فريوت�سا
�سبل تعزيز العالقات الثنائية بني دولة االمارات ورومانيا يف خمتلف املجاالت
ذات الأول��وي��ة للجانبني ،ك�م��ا مت ال�ت�ط��رق ب�شكل خ��ا���ص اىل �سبل ت�سهيل
الإج��راءات املتبعة لدخول امل�سافرين من دولة الإم��ارات اىل رومانيا يف �إطار
اجلهود الثنائية والعاملية الحتواء جائحة كوفيد .-19و�أكد اجلانبان خالل
اللقاء �ضرورة ت�سهيل دخول املواطنني الإماراتيني ،ورجال الأعمال ،وال�سياح
القادمني من الإم��ارات �إىل جمهورية رومانيا ما ي�ساهم يف ت�شجيع قطاعي
ال�سياحة والأعمال ويعود بالفائدة االقت�صادية على البلدين ال�صديقني.

بلدية ال�شارقة تعتمد نظام �إدارة الوثائق اخل�صو�صية
•• ال�شارقة -وام:

وق �ع ��ت ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة ال�شارقة
مذكرة اعتماد نظام �إدارة الوثائق
اخل�صو�صية ب��ال�ت�ع��اون م��ع هيئة
ال �� �ش��ارق��ة ل �ل��وث��ائ��ق والأر�� �ش� �ي ��ف
ل�ت�ط�ب�ي�ق��ه ع �ل��ى ك ��اف ��ة قطاعات
و�إدارات البلدية بناء على خطط
الت�صنيف وم��دد اال�ستبقاء التي
مت حتديدها وفقا حلاجات العمل
وا�ستنادا على اخلدمات واملعامالت
التي تنفذها البلدية.
ح���ض��ر ت��وق �ي��ع امل ��ذك ��رة يف مبنى
ال�ب�ل��دي��ة ك��ل م��ن ث��اب��ت الطريفي
مدير ع��ام البلدية و��ص�لاح �سامل

املحمود مدير ع��ام هيئة ال�شارقة
ل�ل��وث��ائ��ق والأر� �ش �ي��ف ول�ف�ي��ف من
امل�س�ؤولني من الطرفني.
وق��ال ثابت الطريفي �إن البلدية
حت��ر���ص ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون مع
كافة اجلهات احلكومية يف الإمارة
ل �ت��وح �ي��د خم �ت �ل��ف الإج � � � � ��راءات
امل�شرتكة يف جماالت العمل خا�صة
التعاون يف احلفاظ على الوثائق
و�أر�شفتها �ضمن هذا امل�شروع الذي
�ستعمل م��ن خ�لال��ه البلدية على
توفري كافة الإم�ك��ان�ي��ات الالزمة
والبيانات اخلا�صة بها لتوثيقها
و�أر�شفتها خ�صو�صا و�أنها من �أقدم
ال�ب�ل��دي��ات ع�ل��ى م���س�ت��وى املنطقة

ول��دي�ه��ا ت��اري��خ ح��اف��ل بالإجنازات
وم�سرية عطاء ال تتوقف ولديها
وثائق وم�ستندات تعك�س تاريخها
العريق .ولفت �إىل �أن هذا امل�شروع
ي�سهل ك �ث�يرا يف جم��ال الأر�شفة
خ��ا��ص��ة و�أن ال�ب�ل��دي��ة تعتمد على
م �ن �ظ��وم �ت �ه��ا ال��رق �م �ي��ة يف كافة
جماالت عمل قطاعاتها و�إداراتها
م � ��ن خ �ل ��ال ب� ��رن� ��ام� ��ج ال� �ت� �ح ��ول
ال��رق �م��ي "�سابق" وه ��و امل�شروع
الأول م��ن ن��وع��ه ال��ذي تعمل من
خ�لال��ه ل�ت�ح��وي��ل ك��اف��ة خدماتها
�إىل خدمات رقمية بالكامل �سواء
الداخلية �أو اخلارجية.
م��ن ج��ان �ب��ه �أو� �ض ��ح � �ص�لاح �سامل

املحمود �أن هيئة ال�شارقة للوثائق
والأر�� �ش� �ي ��ف حت��ر���ص ع �ل��ى حفظ
الأر� �ش �ي��ف احل�ك��وم��ي والتاريخي
ل �ل ��إم � ��ارة وف � ��ق �أف� ��� �ض ��ل الطرق
وامل� �ع ��اي�ي�ر والأن� �ظ� �م ��ة احلديثة
وموا�صلة الأعمال لتطبيق النظام
يف خمتلف اجل�ه��ات احلكومية يف
الإمارة لدوره الإيجابي يف تطوير
ال�ع�م��ل وت�ن�ظ�ي��م �آل �ي��ات��ه و�ضمان
ا� �س �ت��دام �ت��ه  ..م �� �ش �ي��دا بجهود
الكوادر الوطنية التي عملت بجهد
م�ت��وا��ص��ل خ�ل�ال ال �ف�ترة املا�ضية
ل�ت�ح�ق�ي��ق ه� ��ذا الإجن � � ��از املتمثل
يف اع �ت �م��اد ن �ظ��ام �إدارة الوثائق
اخل�صو�صية للبلدية.

وق � ��ال �إن ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن الهيئة
والبلدية يعك�س حر�ص اجلانبني
على بناء منظومة متكاملة لإدارة
وثائق البلدية خا�صة �أنها تعترب
م ��ن ب�ي�ن �أق� � ��دم ال �ب �ل��دي��ات التي
�أن�شئت يف دولة الإم��ارات ومنطقة
اخل �ل �ي��ج ك �ك��ل �إذ ي ��رج ��ع ت��اري��خ
�إن�شائها �إىل عام  1927وقدمت
على مدار العقود املا�ضية العديد
م��ن اخل��دم��ات ال��ري��ادي��ة وحققت
ال �ك �ث�ير م ��ن الإجن� � � ��ازات ال� �ب ��ارزة
و�أ��ص��درت �آالف الوثائق التي كان
من ال�ضروري تنظيمها وحفظها
وح �م��اي �ت �ه��ا م ��ن خ �ل�ال توثيقها
و�أر�شفتها وفقا للأ�س�س املعتمدة

وال�ضوابط العلمية املحددة عاملييا
�إذ �أن�ه��ا متثل ج��زءا م��ن منظومة

ال �ع �م��ل احل� �ك ��وم ��ي يف ال�شارقة
وتعك�س تاريخا حافالبالإجنازات

ال � �ت� ��ي �� �س� �ت� ��� �ض ��اف �إىل ر�صيد
الإجنازات الكلي للإمارة.
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(النا�شرين الإماراتيني) تطلق برناجما تدريبيا متخ�ص�ص ًا لدعم حركة الن�شر
•• ال�شارقة -وام:

�أطلقت جمعية النا�شرين الإم��ارات�ي�ين "برنامج تدريب النا�شرين"
الذي يعترب �أحدث م�شاريعها الرامية للنهو�ض بالقطاع ويعنى بتقدمي
حزمة متكاملة من ور�ش العمل التدريبية للمهتمني ب�صناعة الن�شر
والعاملني فيه حمليا واقليميا ما ي�ؤكد جهودها يف دعم وم�ساندة قطاع
الن�شر والإرتقاء مبكانته وح�ضوره.
وت�ه��دف اجلمعية م��ن خ�لال اط�لاق�ه��ا للربنامج لأن ي�ك��ون الوجهة
املحلية والعربية الأوىل من نوعها التي تخدم �إنتاج كتب ذات م�ضامني
وجودة عالية حيث �ستقدم حزمة من الدورات التدريبية وور�ش العمل
املتخ�ص�صة يف حقول الكتابة والن�شر والتوزيع والتحرير والطباعة
والت�سويق وغريها مبا ير�سخ �أف�ضل املمار�سات املتعلقة بالن�شر املحلي

والعربي ويوفر �أف�ضل م�ستويات التدريب التي ت�سمح بتبادل �أكرب
للخربات واملعارف وتدفع نحو االرتقاء بهذه ال�صناعة الإبداعية.
جاء ذلك خالل االجتماع الثاين يف العام  2021ملجل�س �إدارة اجلمعية
اجلديد ال��ذي عقد خ�لال م�شاركتها يف فعاليات الن�سخة ال�ـ  30من
معر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب حيث مت مناق�شة العديد من املوا�ضيع
واملوافقة على حم�ضر اجتماع املجل�س ال�سابق �إىل جانب ذلك �شارك
فيه  13نا�شرا بـ  166عنوانا يف املعر�ض عرب م�شروع "من�صة" الذي
يتيح املجال لأ�صحاب دور الن�شر امل�شاركة وعر�ض �أعمالهم الأدبية يف
خمتلف املحافل واملعار�ض املحلية والعربية والدولية من خالل جناح
منف�صل.
ويت�سنى للراغبني بالت�سجيل يف الدورات التي يقدمها الربنامج عرب
الدخول �إىل موقع اجلمعية الر�سمي عرب �شبكة االنرتنت www.

 epa.org.aeواالطالع على ال�شروط واللوائح اخلا�صة لال�ستفادة
من برنامج الور�ش التي تقدمها حيث �سيتلقى مقدم الطلب �إ�شعارا
بالدورات املتاحة فور �إمتام عملية الت�سجيل وفور توفرها.
وق��ال علي عبيد ب��ن ح��امت رئي�س جمعية النا�شرين الإم��ارات �ي�ين �إن
�إط�ل�اق الربنامج يتما�شى م��ع ر�ؤي��ة اجلمعية الرامية �إىل النهو�ض
ب�صناعة الن�شر يف الإم ��ارات وال�ع��امل العربي وتعزيز ا�ستدامتها من
خ�لال تزويد جميع �أ�صحاب امل�صلحة عرب �سل�سلة التوريد باملعارف
وامل�ه��ارات والأدوات الأ�سا�سية التي متكنهم من االط�لاع على �أحدث
التطورات واالبتكارات يف هذا املجال.
و�أ�ضاف �أنه من خالل الربنامج نلتزم بتقدمي خدمات تدريب عالية
اجلودة بالتعاون مع نخبة من اخلرباء الدوليني كما يعمل على تر�سيخ
�أف�ضل املمار�سات م��ن �أج��ل ت�أ�سي�س �أج�ي��ال واع�ي��ة ومبتكرة يف جمال

الن�شر الذي ن�سعى لأن نرتقي بجودة ما يقدمه على ال�صعيدين املحلي
وال�ع��رب��ي ونتطلع �إىل تو�سعة ن�ط��اق ال ��دورات التدريبية واخلدمات
التي يقدمها الربنامج مثل تنظيم منتدى �سنوي وزيارات ميدانية يف
خمتلف دول منطقة ال�شرق الأو�سط لي�صبح مركزا �إقليميا رائ��دا يف
قطاع الن�شر .ويقدم الربنامج للمهتمني والعاملني يف �صناعة الن�شر
من م�صممني وباحثني وحمررين وموزعني و�أ�صحاب املطابع فر�صة
لتنمية مهاراتهم الإداري��ة والفنية والت�سويقية والإعالمية واملالية
من خالل دورات تدريبية احرتافية ل�ضمان �أعلى ن�سبة م�شاركة من
الراغبني .كما ناق�ش جمل�س �إدارة اجلمعية خطة �إن�شاء �شركة التوزيع
التي وجه ب�إن�شائها �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة وبحثوا ت�أثريها على
واقع �صناعة الن�شر يف الإمارات واملنطقة.

برئا�سة نهيان بن مبارك
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 انطالق االجتماع الثاين للمفو�ضية الدولية للت�سامح يف الألعاب الإلكرتونية
•• �أبوظبي -وام :

ان �ط �ل ��ق �أم � ��� ��س االج� �ت� �م ��اع ال �ث ��اين
ل�ل�م�ف��و��ض�ي��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ت���س��ام��ح يف
الألعاب الإلكرتونية برئا�سة معايل
ال�شيخ نهيان ب��ن م�ب��ارك �آل نهيان
وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش بح�ضور
�أع�ضاء املفو�ضية الدولية للت�سامح
يف الأل�ع��اب الإلكرتونية التي ت�ضم
ال ��دك� �ت ��ور �أرك� � � ��ادي دفوركوفيت�ش
رئ�ي����س االحت ��اد ال�ع��امل��ي لل�شطرجن،
ونيكول بايك رئي�س قطاع يوجوف
ال �ع��امل��ي ل �ل��ري��ا� �ض��ات الإلكرتونية
والألعاب ،وكريتي�س كوهال�س كبري
م�س�ؤويل التطوير  -مركز الرئي�س
كارتر ،وكينيث فوك رئي�س االحتاد
الآ��س�ي��وي للريا�ضات الإلكرتونية،
وال ��دك� �ت ��ورة ه ��اي ��دي ع �ل�اء الدين
الع�سكري املدير التنفيذي للأوملبياد
اخلا�ص للمملكة العربية ال�سعودية،
وال ��دك� �ت ��ور وردت� � ��ي حم �م��د را�ضي
امل�ف��و���ض ال��ري��ا��ض��ي ب� ��وزارة ال�شباب
والريا�ضة يف ماليزيا ،ومعايل توم
وت�سون الذي كان �أول وزير للتحول
الرقمي يف بريطانيا.
ورك��ز االج�ت�م��اع على بحث اخلطط
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ل �ت �ع ��زي ��ز الت�سامح
يف ف �ع ��ال �ي ��ات وب � �ط� ��والت الأل � �ع� ��اب
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة ،وكيفية
تفعيلها لكي ت�صل املفو�ضية بثقافة
وقيم الت�سامح �إىل كافة الالعبني
وامل �ت��اب �ع�ي�ن والإداري � �ي � ��ن للألعاب
الإلكرتونية حول العامل.
ورك� ��ز االج �ت �م��اع ع �ل��ى ع ��دة حماور
رئ�ي���س�ي��ة �أه �م �ه��ا دور امل�ف��و��ض�ي��ة يف
�إن���ش��اء وتفعيل ال�ق��واع��د الرئي�سية
للت�سامح يف االن���ش�ط��ة والبطوالت
وهو ما يعرف بال�سيا�سة واحلوكمة،
وو�ضع الأ�س�س للبحث والتحليالت
وامل �ق��اي �ي ����س ،ودع � ��م ق �ي��م االبتكار
واال� �س �ت��دام��ة ،وت�ف�ع�ي��ل ال�شراكات،
وتعزيز التنوع وال�شمول واالندماج.
وان� � �ط� � �ل � ��ق االج� � �ت� � �م � ��اع ب�ت�رح �ي ��ب
م �ع��ايل ال �� �ش �ي��خ ن �ه �ي��ان ب ��ن مبارك
رئ�ي����س امل�ف��و��ض�ي��ة ب�ك��اف��ة الأع�ضاء،
وث� �م ��ن امل� � �ب � ��ادرة ال� �ت ��ي ق ��ام ��ت بها
املنطقة احل ��رة ل�ل�إع�لام ب�أبوظبي
" "Towfour54بتقدمي مقر
دائ��م للمفو�ضية الدولية للت�سامح
ب��الأل �ع��اب الإل �ك�ترون �ي��ة بالعا�صمة

خالل اجتماعها الثاين برئا�سة نهيان بن مبارك
• املفو�ضية الدولية للت�سامح يف الألعاب االلكرتونية ت�شيد بدور الإمارات يف تعزيز الت�سامح العاملي
• نهيان بن مبارك :املفو�ضية متلك خربات عاملية كبرية ميكنها قيادة انطالقة حقيقية لتعزيز الت�سامح بني �شباب العامل
• �أع�ضاء املفو�ضية يثمنون مبادرة �أبوظبي بتوفري مقر دائم للمفو�ضية لدعم جهودها و�أهدافها
�أب��وظ �ب��ي ،ك�م��ا ث�م��ن م�ع��ال�ي��ه ال ��دور
ال� ��ذي ي �ق��وم ب��ه �أع �� �ض��اء املفو�ضية
الذي ي�ؤكد �إميانهم بدور املفو�ضية
ور�سالتها يف تعزيز ثقافة الت�سامح
عامليا وال �سيما بني ال�شباب ،م�ؤكدا �أن
املفو�ضية ت�ضم �شخ�صيات ومنظمات
واحت��ادات ريا�ضات �إلكرتونية عاملية
من خمتلف دول العامل.
وقال معاليه �إن عامل الإنرتنت �أ�صبح
الآن ج��زءًا ال يتجز�أ من حياتنا ومل
يعد منف�صال عن العامل احلقيقي،
حيث انتقل الكثريون �إىل الإنرتنت
وال�سيما ال�شباب ،وحظيت الألعاب
االل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ب �ن �� �ص �ي��ب ك �ب�ي�ر من
اهتمام ال�شباب على االن�ترن��ت ،مبا
ميثل فر�صة ميكن اال�ستفادة منها
بطريقة �إيجابية لتعزيز الت�سامح
والتعاي�ش ،ومل�ساعدة �شبابنا على تعلم

املهارات التي �ست�سمح لهم بالتعاون
معنا يف هذا االجت��اه ،والعمل ب�شكل
�أكرث فعالية يف مواجهة التحديات.
و�أو�ضح معاليه �أن املفو�ضية �ستعمل
بجد لت�شكيل ر�ؤية متكاملة وخطط
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة مي�ك�ن�ه��ا م��ن حتقيق
�أهدافها على ار�ض الواقع من خالل
تعزيز ثقافة الت�سامح يف البطوالت
وم� ��ن خ�ل��ال ف �ع��ال �ي��ات وملتقيات
اخ��رى على م��دار ال �ع��ام ،م ��ؤك��دا �أن
ذلك ميثل طريقا ي�شارك به اجلميع
ل�ل��و��ص��ول ب��ال�ت���س��ام��ح ل�ك��اف��ة �شباب
العامل املمار�سني واملتابعني للألعاب
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة .و�أ� � �ض� ��اف �إن دول ��ة
الإمارات �ست�ست�ضيف �إك�سبو 2020
دب��ي ،ملدة �ستة �أ�شهر تبد�أ يف �أكتوبر
من هذا العام ،بعد �أن مت ت�أجيله من
ال�ع��ام املا�ضي ب�سبب جائحة كوفيد

 .-19ت���ش��ارك ب��ه �أك�ث�ر م��ن 192
دولة ومنظمة دولية� .سيكون لديهم
من�صة مهمة جلذب و�إلهام املاليني
املتوقعني من الزوار من جميع �أنحاء
العامل و�سيجمع �إك�سبو  2020دبي
النا�س من جميع اخللفيات وجميع
�أن �ح��اء الأر� ��ض م� ًع��ا ل�ت�ج��ارب فريدة
م�شرتكة م��ن �ش�أنها �أن ت�ساعدهم
على التعرف على بع�ضهم البع�ض
وال� �ت� �ح ��دث م ��ع ب �ع �� �ض �ه��م البع�ض
وال �ع �ي ����ش م ��ع ب�ع���ض�ه��م ال �ب �ع ����ض يف
�سالم ووئام .حيث ميثل هذا احلدث
ال �ك �ب�ير ف��ر� �ص��ة م�ه�م��ة للريا�ضات
الإلكرتونية،ونتطلع �إىل طرح �أفكار
مبتكرة ح��ول كيفية اال�ستفادة من
�أن�شطة �إك�سبو  2020دبي ل�صالح
ال��ري��ا��ض��ات والأل �ع��اب الإلكرتونية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال ��دك �ت ��ور وردت� ��ي

حم �م��د را� �ض��ي امل �ف��و���ض الريا�ضي
بوزارة ال�شباب والريا�ضة يف ماليزيا
�إن م��و� �ض��وع ال���س�ي��ا��س��ة واحلوكمة
ل�ل�ق��واع��د ال�ت��ي تعتمدها املفو�ضية
الدولية ه��و �أم��ر حيوي للغاية من
خالل و�ضع �سيا�سات رئي�سية ملجل�س
الإدارة وم��دون��ة ل �ق��واع��د ال�سلوك
للت�سامح داخل جمتمعات الريا�ضات
الإل �ك�ترون �ي��ة والأل� �ع ��اب .مب��ا يلبي
حتقيق الأهداف املتفق عليها واملعلنة
خ�لال االجتماع الأول ،كما �أن تلك
القواعد �ستمثل حجر الزاوية لكافة
الأن�شطة التي ميكن تنظيمها لدعم
وتعزيز ثقافة الت�سامح يف خمتلف
برامح الألعاب االلكرتونية الدولية،
م�شيدا باحت�ضان �إمارة �أبوظبي ملقر
امل�ف��و��ض�ي��ة ودع ��م الإم � ��ارات املبا�شر
ل �ك��اف��ة �أع �م��ال �ه��ا و�أه ��داف� �ه ��ا .فيما

�أو��ض��ح الدكتور نيكول بايك رئي�س
ق �ط��اع ي��وج��وف ال�ع��امل��ي للريا�ضات
الإلكرتونية والأل�ع��اب �أن��ه من املهم
ج� ��دا ات ��اح ��ة ال �ف��ر� �ص��ة ال�ستخدام
البيانات والأب �ح��اث يف تطوير فكر
وعقلية االعبني لتكون منفتحة على
قيم الت�سامح والتعاي�ش الإن�ساين،
وت �غ �ل �ي��ب ق �ي��م الأخ � � ��وة الإن�سانية
ع�ل��ى م��ا ��س��واه��ا  ،ول�ت�ك��ون املناف�سة
م��ن �أج ��ل ال �ف��وز منح�صر ف�ق��ط يف
جم��ال ال�ل�ع�ب��ة ،و�أن ي�خ��رج اجلميع
�أ��ص��دق��اء و�أخ ��وة يف الإن�سانية ،وهو
م �ل��ف م �ه��م وي���س�ت��دع��ي ال �ك �ث�ير من
البحث والتحليالت وو�ضع املقايي�س
مب�ساعدة التكنولوجيا املتطورة وما
تتيحه من �إمكانات �ضخمة.
م��ن ج��ان �ب��ه �أك� ��د ال��دك �ت��ور �أرك � ��ادي
دفوركوفيت�ش رئي�س االحتاد العاملي

لل�شطرجن �أن االبتكار واال�ستدامة
ع ��ام ��ل ح� �ي ��وي ل �ل �غ��اي��ة يف حتقيق
الأه � � � ��داف ال �� �س��ام �ي��ة للمفو�ضية
ب��دع��م وت�ع��زي��ز ق�ي��م ال�ت���س��ام��ح لدى
قطاعات ممار�سي ومتابعي الألعاب
الإلكرتونية ،م�شريا �إىل �أهمية النظر
بعني االعتبار �إىل ت�أثري التكنولوجيا
ودور التعلم الآيل وتقنيات الذكاء
اال�صطناعي التي حتقق اال�ستدامة
يف ال � �ق� ��رن احل� � � ��ادي والع�شرين،
وحم ��اول ��ة اال� �س �ت �ف��ادة م �ن �ه��ا لنقل
الر�سائل الإي�ج��اب��ة لكافة الأطراف
امل �� �ش��ارك�ين ب��الأل �ع��اب الإلكرتونية
الدولية ،مو�ضحا �أن الأفكار املبتكرة
�ستحقق النجاح واالنت�شار ال�سريع
يف ه� ��ذا امل � �ج� ��ال ،م �� �ش �ي��دا بالدعم
اال حم ��دود ال ��ذي ت�ق��دم��ه �أبوظبي
للمفو�ضية الدولية لتعزيز الت�سامح

يف الأل �ع��اب االل�ك�ترون�ي��ة ،وم��ا تقوم
ب��ه ق �ي��ادة الإم � ��ارات يف ه��ذا املجال.
وح��ول ملف ال���ش��راك��ات و�أهميته يف
�أ��س�ل��وب عمل املفو�ضية �أك��د مايكل
غ��ري��ن ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة
 ،Twofour54وال ��رئ� �ي� �� ��س
امل �� �ش��ارك ال���س�ي��د كورتي�سكولها�س،
م��دي��ر ال�ت�ط��وي��ر  -م��رك��ز الرئي�س
ك ��ارت ��ر� ..أن �إدارة ال �� �ش��راك��ات مع
امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل ل�ت�ط��وي��ر عالقات
ه ��ادف ��ة ت �ع��زز ر� �س��ال��ة ال �ت �� �س��ام��ح يف
ال��ري��ا��ض��ات والأل �ع��اب الإلكرتونية.
م�ضيفا �أن االهتمام مبلف ال�شراكات
لت�ضم م�ؤ�س�سات دولية فاعلة�سيكون
له �أثر كبري يف دعم جهود املفو�ضية
الدولية للت�سامح لتحقيق �أهدافها
يف �إط ��ار ال�سعي امل���ش�ترك للو�صول
بثقافة الت�سامح �إىل �شباب العامل
م��ن خ�لال ال��ري��ا��ض��ات الإلكرتونية
يف ظل ما مير به العامل من ظروف
ع��امل�ي��ة ويف ظ��ل تف�شي وب ��اء كوفيد
 19حيث تتجلى ق��وة الريا�ضات
الإل �ك�ترون �ي��ة م��ن خ�ل�ال انت�شارها
ال��وا��س��ع ب�ين خمتلف ��ش�ب��اب العامل
و�إم�ك��ان�ي��ة اال��س�ت�ف��ادة منها لتوحيد
ال�شعوب حول القيم الإن�سانية.
وت �ن��اول��ت ال��دك �ت��ورة ه��اي��دي عالء
ال��دي��ن الع�سكري امل��دي��ر التنفيذي
للأوملبياد اخلا�ص للمملكة العربية
ال� ��� �س� �ع ��ودي ��ة م� �ل ��ف  ،يف الأل � �ع � ��اب
الإلكرتونية و�أهمية خلق بيئة جتذب
امل���ش��ارك��ة بجميع �أ��ش�ك��ال�ه��ا ل�ضمان
م�ن���ص��ة م �ت �ن��وع��ة وع ��ادل ��ة و�شاملة
يف الأل� �ع ��اب الإل �ك�ت�رون �ي��ة ،م�ؤكدة
�أن الأل � �ع ��اب الإل �ك�ت�رون �ي��ة من�صة
رائ�ع��ة للجميع ي�شارك بها ال�شباب
م��ن �أ��ص�ح��اب ال�ه�م��م ،وي �ع�برون عن
قدراتهم ب�شكل رائع ،كما انها جمال
خ�صب لالندماج ب�ين اجلميع ،مبا
ي���ش�ك��ل جم ��اال رائ �ع��ا ل�ن�م��و وتعزيز
القيم الإن�سانية النبيلة التي تتجاوز
احلدود واللغات واالديان والثقافات،
وت�ع�ل��ي ث�ق��اف��ة ال �ت �ع��اون والت�سامح
والتعاي�ش ال�سلمي بني اجلميع.
و�أ� �ش��ادت ب��امل �ب��ادرة الإم��ارات �ي��ة التي
ت�ق��ف ح��ول ت�شكيل ه��ذه املفو�ضية
وتوفري بيئة حا�ضنة لها� ،إىل جانب
توفري مقر لها بالعا�صمة ابو ظبي،
مثمنة جهود معايل ال�شيخ نهيان بن
مبارك يف هذا املجال.

مدير عام (وام) يبحث تعزيز التعاون مع تا�س الرو�سية م�ؤمتر الإمارات جلراحة التجميل ينطلق بدبي غدا
•• مو�سكو –وام:

التقى �سعادة حممد ج�لال الري�سي
مدير عام وكالة �أنباء الإمارات "وام"
��س�ع��ادة ميخائيل �سولومونوفيت�ش
غو�سمان النائب الأول للمدير العام
ل��وك��ال��ة الأن �ب��اء ال��رو��س�ي��ة TASS
"تا�س" وذلك بح�ضور �سعادة الدكتور
حم �م��د �أح �م ��د ب ��ن ��س�ل�ط��ان اجلابر
�سفري ال��دول��ة ومفو�ض ف��وق العادة
لدى جمهورية رو�سيا االحتادية.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها
� �س �ع��ادة حم�م��د ج�ل�ال ال��ري���س��ي �إىل
مقر وكالة " تا�س"  ..وبحث خاللها
�سبل تعزيز التعاون امل�شرتك وتبادل
اخل�ب�رات ب�ين وك��ال��ة �أن�ب��اء الإم ��ارات
"وام" ووكالة "تا�س" وذلك انطالقا
م � ��ن ال � �ع�ل��اق� ��ات اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة
ال��را� �س �خ��ة ال �ت ��ي ت ��رب ��ط ب�ي�ن دول ��ة
الإمارات ورو�سيا االحتادية.
و�أك ��د ��س�ع��ادة حممد ج�لال الري�سي
�أه �م �ي ��ة ه� ��ذه ال� ��زي� ��ارة ال� �ت ��ي ت�أتي
ت�أكيدا على العالقات اال�سرتاتيجية
ال �� �ش��ام �ل��ة ال� �ت ��ي ت ��رب ��ط ب �ي�ن دول ��ة
الإمارات وجمهورية رو�سيا االحتادية
وح��ر��ص�ه�م��ا ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال�شراكات
يف امل� �ج ��االت ك��اف��ة وم �ن �ه��ا القطاع
الإعالمي الذي ي�شكل ركيزة �أ�سا�سية
لتج�سيد ما يجمع الإم��ارات ورو�سيا
من عالقات ا�ستثنائية فريدة وتعاون
مثمر �أ�سفر عن حتقيق من الإجنازات
الرائدة للبلدين ال�صديقني.
وقال �سعادته �إن العالقات الإماراتية
ال��رو� �س �ي��ة ت� � ��زداد ق� ��وة ور� �س ��وخ ��ا يف
ظ��ل دع��م ورع��اي��ة ق�ي��ادت��ي البلدين
ال�صديقني وال�ت��ي توجت بالزيارات
امل� �ت� �ب ��ادل ��ة م� ��ن ف� �خ ��ام ��ة الرئي�س

ف�لادمي�ير ب��وت�ين رئ�ي����س جمهورية
رو��س�ي��ا االحت��ادي��ة و �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
ع�ه��د �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأعلى
للقوات امل�سلحة .
و�أكد مدير عام وكالة �أنباء الإمارات
"وام" �أن ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك بني
الوكالتني �سي�سهم يف �إثراء املنظومة
الإعالمية يف كال البلدين  ..معربا
ع ��ن � �س �ع��ادت��ه ب� ��زي� ��ارة م �ق��ر وكالة
�أن�ب��اء رو�سيا "تا�س" واالط�ل�اع على
منظومة العمل يف واح��دة من �أعرق
وكاالت الأنباء على م�ستوى العامل.
و�أ��ض��اف �سعادته �أن التحديات التي
مير بها العامل اليوم ب�سبب جائحة
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد -
� "19ضاعفت امل�س�ؤولية امللقاة على
ع��ات��ق وك ��االت الأن �ب��اء  ..م�ع��رب��ا عن
فخره بالدور التي تلعبه وكالة �أنباء
الإم��ارات "وام" ووكالة �أنباء رو�سيا
"تا�س" كم�صدر م��وث��وق للأخبار
لي�س داخ��ل حميطهما املحلي فقط
و�إمن � ��ا ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��دي��ن الإقليمي
والدويل.
كما عرب �سعادته عن تطلعه مل�شاركة

وكالة �أنباء رو�سيا "تا�س" يف التغطية
الإعالمية ملعر�ض "�إك�سبو 2020
دبي"  ..م�ؤكدا �أن هذا احلدث العاملي
البارز �سي�شكل من�صة مثالية لتعزيز
التعاون امل�شرتك بني الوكالتني.
من جهته �أكد �سعادة الدكتور حممد
�أح �م��د ب��ن ��س�ل�ط��ان اجل��اب��ر ،حر�صه
ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ال� �ع�ل�اق ��ات الثنائية
ال�ب�ل��دي��ن ال���ص��دي�ق�ين يف م�ث��ل هذه
اللقاءات ،م�شريا �إىل �أن امل�ساهمة يف
تطوير ال�ع�لاق��ات يف �شتى املجاالت
�أم��ر ��ض��روري  ،مب��ا يف ذل��ك التعاون
امل���ش�ترك يف جم��ال الإع�ل�ام وتبادل
الأخ�ب��ار ،حيث ي�سهم يف دعم �أوا�صر
تطوير العالقات اال�سرتاتيجية يف
تبادل اخل�برات العملية بني وكاالت
الأنباء الإخبارية الدولية.
ك�م��ا �أك ��د ��س�ع��ادت��ه ع�ل��ى �أه �م �ي��ة بذل
املزيد من اجلهود ملثل هذه اللقاءات
الإع�لام�ي��ة ال�ت��ي تر�سخ ب�ن��اء ج�سور
ج��دي��دة م��ن العمل امل�شرتك يف هذا
القطاع ،مما ينعك�س ب�إيجابية على
ق ��وة ال �ع�لاق��ات ب�ين دول ��ة الإم � ��ارات
ورو� � �س � �ي� ��ا االحت� � ��ادي� � ��ة يف ال �ع ��دي ��د
امل�ل�ف��ات امل���ش�ترك��ة .م��ن جانبه رحب

ال� �ن ��ائ ��ب الأول مل ��دي ��ر ع � ��ام وكالة
�أن�ب��اء رو�سيا "تا�س" ب��زي��ارة �سعادة
حم � �م ��د ج� �ل ��ال ال ��ري � �� � �س ��ي م ��دي ��ر
ع ��ام وك��ال��ة �أن� �ب ��اء الإم � � ��ارات "وام"
والوفد املرافق  ..م�شيدا بالعالقات
اال�سرتاتيجية الرا�سخة التي جتمع
بني دولة الإمارات وجمهورية رو�سيا
االحت��ادي��ة .وق��ال �سعادته �إن وكالة
�أنباء رو�سيا "تا�س" تتطلع �إىل بناء
عالقات ا�سرتاتيجية مع وكالة �أنباء
الإمارات والعمل على تعزيز التعاون
امل� ��� �ش�ت�رك وت� � �ب � ��ادل اخل� �ب� ��رات بني
اجلانبني خا�صة مع التطور الكبري
والنقلة النوعية التي حققتها "وام".
و�أ� �ش��اد ب��امل�ك��ان��ة ال��رائ��دة ال�ت��ي باتت
حت �ظ��ى ب �ه��ا دول� � ��ة الإم � � � � ��ارات على
ال �� �ص �ع �ي��دي��ن الإق �ل �ي �م ��ي وال� � ��دويل
والإجنازات اال�ستثنائية التي حققتها
يف العديد من املجاالت.
ك �م��ا �أ�� �ش ��اد ب��اجل �ه��ود ال �ك �ب�يرة التي
ب��ذل�ت�ه��ا دول ��ة الإم � ��ارات يف مواجهة
ت��داع�ي��ات ج��ائ�ح��ة "كوفيد – "19
وال�ت�ق��دم الكبري ال��ذي �أح��رزت��ه على
�صعيد التطعيم �ضد الفريو�س وهو
ما جعلها اليوم تتبو�أ مقعد الريادة
العاملية على م�ستوى �إجمايل جرعات
التطعيم بالن�سبة لعدد ال�سكان.
و�أعرب �سعادته عن تطلعه للتواجد يف
دولة الإمارات وزيارة مقر وكالة �أنباء
الإم��ارات "وام" يف امل�ستقبل القريب
 ..م�ؤكدا حر�ص وكالة �أنباء رو�سيا
"تا�س" ع�ل��ى ال �ت��واج��د يف معر�ض
"�إك�سبو  2020دبي" وامل�شاركة يف
تغطية هذا احلدث العاملي البارز.
ويف ختام اللقاء جرى التقاط ال�صور
اجلماعية وتبادل الهدايا التذكارية
بني اجلانبني.

•• دبي-وام:

ت �ن �ط �ل��ق غ � ��دا اخل �م �ي ����س ال� � ��دورة
ال �� �س��اد� �س��ة م ��ن م� ��ؤمت ��ر الإم � � ��ارات
جل��راح��ة التجميل ،احل��دث الرائد
يف اجلراحة التجميلية والرتميمية
وال� ��ذي ��س�ي�ق��ام حت��ت رع��اي��ة جائزة
ال�شيخ ح�م��دان ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
ل �ل �ع �ل��وم ال �ط �ب �ي��ة وي �� �س �ت �م��ر ثالثة
�أي��ام يف "�إنرتكونتيننتال ف�ستيفال
�سيتي" بدبي .
وي �ه��دف ه��ذا احل ��دث املتخ�ص�ص -
ال ��ذي ي �ق��ام ه ��ذا ال �ع��ام حت��ت �شعار
"توظيف ال�ع�ل��م وال �ف��ن يف جمال
اجلراحة التجميلية والرتميمية"-
�إىل ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أح ��دث
التطورات الإب�ت�ك��ارات والأب�ح��اث يف
ه ��ذا ال�ت�خ���ص����ص ال �ط �ب��ي احليوي
الذي ي�شهد تطورات �سريعة كل يوم
بح�ضور نخبة من اخلرباء والأطباء
امل �خ �ت �� �ص�ي�ن يف جم� � ��ال اجل� ��راح� ��ة
التجميلية.
وت�ضم �أجندة امل�ؤمتر هذا العام �أكرث
م��ن  80حم��ا��ض��رة علمية تتمحور
ح��ول امل��وا� �ض��ع الرئي�سية ال�شائعة
يف امل � �ج� ��ال م� �ث ��ل ج� ��راح� ��ة ال ��وج ��ه
وال��رق �ب��ة ون �ح��ت اجل���س��م وجراحة
ال �ث��دي وال�ترم �ي��م ال �ع��ام وجراحة
اليد واجل��راح��ة الرتميمية للر�أ�س
وال ��رق� �ب ��ة واجل� ��راح� ��ة ع�ب�ر تقنية
البث املبا�شر و�إدارة ممار�سات الطب
ال�شرعي وغريها من املوا�ضيع التي
�سيقدمها �أك�ثر من  75خبريا من
الأ�� �س ��ات ��ذة والأط � �ب� ��اء واجل ��راح�ي�ن
وامل �ح��ا� �ض��ري��ن وامل�ه�ن�ي�ين يف جمال
اجل��راح��ة التجميلية والرتميمية
من  23دولة حول العامل .

و�ست�شهد املحا�ضرات ح�ضور 400
م�شارك ب�شكل فعلي و 125م�شاركا
ب���ش�ك��ل اف�ت�را� �ض��ي ح �ي��ث �سيح�صل
امل� ��� �ش ��ارك ��ون ع �ل��ى ف��ر� �ص��ة لك�سب
� 23.25ساعة من �ساعات التعليم
امل���س�ت�م��ر امل�ع�ت�م��دة م��ن م��دي�ن��ة دبي
ال �ط �ب �ي��ة ،ك �م��ا ��س�ي�ح�ظ��ون بفر�صة
لإث��راء معرفتهم و�صقل مهاراتهم
وت � �ع� ��زي� ��ز خ �ب�رت � �ه ��م ال� ��� �س ��ري ��ري ��ة
يف خم� �ت� �ل ��ف جم� � � ��االت اجل� ��راح� ��ة
التجميلية.
ويقام بالتوازي مع امل�ؤمتر معر�ض
الإم� ��ارات جل��راح��ة التجميل الذي
�سي�شارك فيه �أك�ثر من  25عالمة
جت��اري��ة و��ش��رك��ة ك�برى متخ�ص�صة
لعر�ض �أح��دث املنتجات واخلدمات
واالب �ت �ك��ارات واحل �ل��ول ال�ت��ي تو�صل
�إل �ي �ه��ا ال �ع �ل��م يف جم� ��ال اجل ��راح ��ة
التجميلية والرتميمية .
وق� ��ال ال��دك �ت��ور � �س��اجن��اي بارا�شار
رئ �ي ����س ��ش�ع�ب��ة الإم� � � ��ارات جلراحة
ال�ت�ج�م�ي��ل" :ن�شهد ت �ط��ورا �سريعا
وك � �ب �ي�را يف ه � ��ذا امل � �ج� ��ال ك� ��ل ي ��وم

بف�ضل اجلهود الكبرية التي يبذلها
اجلراحون واملمار�سون الطبيون يف
جميع �أن�ح��اء العامل لالرتقاء بهذا
التخ�ص�ص عن طريق البحث الدائم
ع��ن التميز يف �أداء �أع�م��ال�ه��م حيث
ي �ق��وم اجل ��راح ��ون يف ج�م�ي��ع �أنحاء
العامل بابتكار طرق وتقنيات جديدة
لإجراء العمليات اجلراحية ما ي�ؤكد
�أهمية تنظيم فعاليات مثل م�ؤمتر
الإم ��ارات جلراحة التجميل والذي
ي�ساهم ب�شكل �أ��س��ا��س��ي ورئ�ي���س��ي يف
م��د ج���س��ور ال�ت��وا��ص��ل ب�ين اخلرباء
واملهتمني بهذا املجال من �أجل تبادل
اخلربات والأفكار فيما بينهم".
م��ن جانبه �أو��ض��ح ال��دك�ت��ور فاكي�س
ك��ون �ت��و���س ج� ��راح ال�ت�ج�م�ي��ل رئي�س
املجل�س التعليمي للجمعية الدولية
للجراحة التجميلية �أن تخ�ص�ص
جراحة التجميل من التخ�ص�صات
�سريعة التطور حيث يهدف ب�شكل
رئ�ي���س��ي �إىل احل �ف��اظ ع�ل��ى حتقيق
�أعلى النتائج مع الت�أكد من �سالمة
امل ��ر�� �ض ��ى ،م �� �ش�ي�را �إىل �أن� � ��ه على

الرغم من التطورات التكنولوجية
اجلديدة يف هذا املجال ف�إن الإجناز
الأهم يتمثل يف اجلهود الد�ؤوبة التي
ت�ب��ذل ل���ض�م��ان ��س�لام��ة الإج � ��راءات
واملحافظة على اتباع �أعلى املعايري
خ��ا� �ص��ة خ�ل��ال ج��ائ �ح��ة "كوفيد-
 "19التي �أ ّثرت على كافة قطاعات
التجميل .
و�أ� �ض��اف �أن االج�ت�م��اع��ات الهجينة
خ �ل�ال امل� ��ؤمت ��ر ��س�ت�ت�ي��ح للمعنيني
ال��ذي��ن ال ي�ستطيعون ال�سفر نظرا
ل�ل�ق�ي��ود احل��ال�ي��ة امل�ف��رو��ض��ة ب�سبب
ال� ��وب� ��اء يف ج �م �ي��ع �أن � �ح� ��اء العامل
الفر�صة لإثراء معارفهم وتطويرها
م ��ن خ�ل��ال ح �� �ض��ور االجتماعات
العلمية افرتا�ضيا .
وي�ن�ظ��م م ��ؤمت��ر الإم � ��ارات جلراحة
ال�ت�ج�م�ي��ل � �س �ن��وي��ا م ��ن ق �ب��ل �شعبة
الإم � ��ارات جل��راح��ة التجميل حتت
م�ظ�ل��ة ج�م�ع�ي��ة الإم� � � ��ارات الطبية
وب��ال�ت�ع��اون م��ع م�ؤ�س�سة "اندك�س"
لتنظيم امل�ؤمترات واملعار�ض الع�ضو
يف "اندك�س القاب�ضة" .
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اخل�شية من االغتياالت تهدد االنتخابات املبكرة يف العراق
•• بغداد�-أ ف ب

10

تتواىل املواقف املقاطعة لالنتخابات الربملانية املبكرة املقرر �إجرا�ؤها يف
ت�شرين الأول�/أكتوبر يف العراق على خلفية مناخ اخلوف الذي �أحدثته
موجة اغتياالت طالت ن�شطاء ،لكن مل يحا�سب مرتكبوها حتى الآن.
رغم تلك الدعوات ،ي�شكك حمللون �سيا�سيون يف �أنها �ستقف �أمام �إجراء
االق�ت�راع يف ال��واق��ع ،نتيجة �سيطرة الأح ��زاب التقليدية على اللعبة
ال�سيا�سية من خالل ال�ضغط و�شراء الأ�صوات.
النائب امل�ستقيل و�أحد �أبرز نا�شطي حركة ت�شرين الأول�/أكتوبر 2019
االحتجاجية فائق ال�شيخ علي ،واحد ممن قرروا مقاطعة االنتخابات
النيابية .و�أع �ل��ن يف ت�غ��ري��دة يف التا�سع م��ن �أي��ار/م��اي��و ان�سحابه من
االنتخابات ،داعياً “القوى املدنية وثوار ت�شرين �إىل االن�سحاب �أي�ضاً

والتهي�ؤ لإكمال الثورة يف ال�شهور املقبلة �ضد �إيران وميلي�شياتها القذرة
فال خيار �أمامنا �سوى الإطاحة بنظام املجرمني».
ت�أتي هذه املواقف احتجاجاً خ�صو�صاً على اغتيال �إيهاب الوزين ،من�سق
االحتجاجات املناه�ضة لل�سلطة يف كربالء والذي كان ل�سنوات عدة ين ّبه
من هيمنة الف�صائل امل�سلحة املوالية اليران ،وهو يف طريقه �إىل منزله
يف املدينة الواقعة يف جنوب العراق قبل �أ�سبوعني تقريبا.
يف اليوم التايل ،ا�ستهدف ال�صحايف �أحمد احل�سن يف الديوانية جنوباً
بالر�صا�ص ،لي�صاب يف ر�أ�سه ،وال ي��زال يتلقى العالج يف م�ست�شفى يف
بغداد .كذلك ،دعا ح�سني الغرابي م�ؤ�س�س “احلركة الوطنية للبيت
العراقي” �أحد التيارات ال�سيا�سية املنبثقة عن احلركة االحتجاجية،
�إىل املقاطعة .و�أ ّكد لوكالة فران�س بر�س “ق ّررنا تبني معار�ضة النظام
ال�سيا�سي وممانعة �إجراء االنتخابات”� ،إىل حني معرفة “قتلة �شهداء

ت�شرين وبالأخ�ص �إيهاب الوزين».
م ّذاك ،دعا  17تياراً ومنظم ًة منبثق ًة عن احلركة االحتجاجية ر�سمياً
�إىل مقاطعة االنتخابات املبكرة التي وعدت بها حكومة رئي�س الوزراء
م�صطفى الكاظمي �إثر توليه ال�سلطة بعد �أ�شهر من االحتجاجات �ضد
الف�ساد والطبقة ال�سيا�سية.
و�أعلنت تلك التيارات يف  17ايار/مايو يف بيان م�شرتك من كربالء
الرف�ض “لل�سلطة القمعية” وعدم ال�سماح “ب�إجراء انتخابات ما دام
ال�سالح منفلت واالغ�ت�ي��االت م�ستمرة” وال�ت��ي ين�سبها نا�شطون �إىل
ميلي�شيات �شيعية ،و�سط تعاظم نفوذ ف�صائل م�سلحة حتظى بدعم
�إيران على امل�شهد ال�سيا�سي.
يف ظل دوامة اخلوف هذه ،دعا نا�شطون �إىل تظاهرة يف � 25أيار/مايو
يف بغداد لل�ضغط على احلكومة ال�ستكمال التحقيق يف عمليات القتل

التي وعدت ال�سلطة مبحاكمة مرتكبيها ،لكن الوعود مل ترتجم �إىل
�أفعال على �أر�ض الواقع بعد.
و�أغرق ن�شطاء و�سائل التوا�صل االجتماعي بالأ�سئلة عن قتلة زمالئهم،
مطلقني على تويرت و�سم “من قتلني” .ون�شروا �أي�ضاً على نطاق وا�سع
�صورة ت�ضم جمموعة من �أبرز النا�شطني بينهم ه�شام الها�شمي وريهام
يعقوب التي اغتيلت بالب�صرة جنوبا.
وه � ��ؤالء م��ن ب�ين �أك�ث�ر م��ن  70ن��ا��ش�ط�اً ت�ع��ر��ض��وا للقتل �أو حماولة
االغ�ت�ي��ال ،فيما تعر�ض ع�شرات للخطف ،منذ ان ��دالع االحتجاجات
ال�شعبية يف العام .2019
يدفع هذا املناخ املتوتر �إىل الت�شكيك يف �شفافية االنتخابات ،التي كان
يفرت�ض �أن تقام �أ�ص ً
ال يف حزيران/يونيو قبل �أن ت�ؤجل �إىل ت�شرين
الأول�/أكتوبر.

دمرها الف�ساد وال�شعبوية

بريو :مارك�سي لينيني على �أبواب ال�سلطة!...

ماريو فارغا�س يو�سا :انتخاب بيدرو كا�ستيلو �سيكون كارثة حقيقية لبريو
•• الفجر –خرية ال�شيباين   
حايف القدمني ،قبعة من الق�ش على را�سه ،ومرتد ًيا
قمي�صا �أبي�ض مزي ًنا بياقة حمراء زاهية -الألوان
ً
ً
الوطنية  ،-يقود بيدرو كا�ستيلو حمراثا يجره ثريان،
م�سطرا ثل ًما يف الرتبة اخل�صبة ملزرعة الأ�سرة،
يف ت�شوغور� ،إح��دى جبال الأنديز قرية يف �شمال
البالد .الإخ��راج ممتاز ،يف منت�صف �أبريل املا�ضي،
لقد حت�صل على املرتبة الأوىل
بن�سبة  18ف��ا��ص��ل  9ب��امل��ائ��ة من
الأ�صوات ،و�سيواجه ال�شعبوية كيكو
فوجيموري ( 13فا�صل  4باملائة)
يوم الأح��د 6 ،يونيو ،حيث متنحه
اال�ستطالعات �أ�سبقية �ضعيفة.
يف ب �ي�رو ،ك��ا��س�ت�ي�ل��و ،ال ��ذي مل
ً
تفوي�ضا انتخاب ًيا،
ي�سبق له �أن �شغل
لي�س غري ًبا مت��ا ًم��ا ،حتى وان ظل
متخلفا ج� �دًا يف ن��واي��ا الت�صويت
لفرتة طويلة .برز يف جميع �أنحاء
ال�ب�لاد ع��ام  2017كقائد نقابي
م��ن خ�لال قيادته حلركة �إ�ضراب
املعلمني .وان�ضم عام � 2020إىل
بريو احل ّرة ،وهي ت�شكيل مارك�سي
لينيني ��ص�غ�ير ،ل�ي�ج��رب ح�ظ��ه يف
احل�م�ل��ة ال��رئ��ا��س�ي��ة ،و�آت� ��ت جر�أته
�أك �ل �ه��ا�« .إن � ��ه ي�ج���س��د احل ��داث ��ة يف
وج��ه اال�ستبل�شمنت ،يعتقد �أ�ستاذ
ال �ع �ل��وم ال���س�ي��ا��س�ي��ة ميالغرو�س
كامبو�س ،وهذه ميزة كبرية يف هذا
البلد ال��ذي يبلغ ع��دد �سكانه 32
مليون ن�سمة حيث م � ّل الناخبون
ال�سيا�سة».
نحن نفهمهم :منذ عام ،2001
متت مقا�ضاة  4من �أ�صل  7ر�ؤ�ساء
�سابقني فيما يتعلق بالتحقيق يف
الر�شاوى التي دفعتها �أودبري�شت،
عمالق البناء الربازيلي� .أحدهم،
�آالن ج��ار��س�ي��ا ،انتحر قبل عامني
ب�ق�ل�ي��ل م��ن اع �ت �ق��ال��ه� .أم ��ا �ألربتو
رئي�سا من عام 1990
فوجيموريً ،
�إىل ع��ام  ،2000فيق�ضي عقوبة
بال�سجن مدتها خم�سة وع�شرين

ع��ا ًم��ا ب�ت�ه�م��ة ال �ف �� �س��اد وانتهاكات
ح �ق��وق الإن �� �س ��ان .وت ��راه ��ن ابنته
ك�ي�ك��و ،ال �ت��ي ��س�ب��ق ان ت��ر��ش�ح��ت يف
 2011و ،2016على انت�صارها
من �أجل الهروب من ثالثني عامًا
�سجنا مطلوبة �ضدها بتهمة غ�سل
الأم� ��وال واالن �ت �م��اء �إىل اجلرمية

عندما ا�ستيقظت بريو منده�شة من نتيجة –فاقت
التوقعات -هذا اخلم�سيني الطارئ على ال�سيا�سة،
ت�أهل للجولة الثانية من االنتخابات الرئا�سية.
مل يكن املدر�س الي�ساري املتطرف حتى ذاك احلني
حتت رادارات و�سائل الإعالم -مل يكن لقناة �سي �إن
�إن باللغة الإ�سبانية ولو �صورة واحدة له ،ومل تتمكن
من عر�ض وجهه عند ظهور نتائج اجلولة الأوىل ،يف
� 11أبريل املا�ضي.
املنظمة والبيانات الكاذبة.
«ل��ن ين�ضاف فقري واح��د يف بلد
غني!» ،هذا هو �شعار مر�شح بريو
احل��رة بقيادة ج��راح �أع�صاب تع ّلم
يف كوبا �-أدين بق�ضية ر�شوة -يقود
ح �م �ل��ة ج� � ��واده ب� �ي ��درو كا�ستيلو.
ب ��رن ��اجم ��ه؟ م ��زي ��ج م� ��ن الي�سار

ال ��رادي� �ك ��ايل وال �ي �م�ي�ن املحافظ:
الق�ضاء على الفقر ،ور�صد ميزانية
ك�ب�رى للتعليم وال �� �ص �ح��ة ،ومنع
ال � ��زواج ل�ل�ج�م�ي��ع ،واحل �ف ��اظ على
قانون مناه�ضة الإجها�ض ،و�إعادة
عقوبة الإعدام.
يعد املع ّلم � ً
أي�ضا بت�أميم �شركات

ال� �ت� �ع ��دي ��ن وال � �ن � �ف� ��ط« .يف ب�ي�رو
الأط ��راف واحل��زام ه��ذه ،والطبقة
العاملة على وجه التحديد البعيدة
ع��ن ل�ي�م��ا ،ح�ي��ث مل تتحقق وعود
التنمية �أبدًا ،وحيث �أدى الوباء �إىل

مظاهرة �ضد املر�شحة فوجيموري
تفاقم االنق�سام االجتماعي ،ح�صل ويغذي ا�ستقطاب النقا�ش.
كا�ستيلو على �أف�ضل النتائج ،ي�شري
امل� � ��ؤرخ خ��و��س�ي��ه راغ ��ا� ��س� ،صورته
«دميقراطيتنا يف خطر»
الرومان�سية ملع ّلم ن��زي��ه يف حملة
دوائ��ر امل��ال والأع�م��ال حت��ذر من
�شر�سة �ضد ف�ساد النخب ،جذابة»« ،اخل�ط��ر الأح �م��ر» ،حتى �أن ماريو

ال بد من االختيار بني ال�شعبوية
كيكو فوجيموري �أو املعجب بلينني

برنامج بيدرو كا�ستيلو مزيج من
اليمني املتطرف واليمني املحافظ

بيدرو كا�ستيلو مر�شح بريو احلرة

كيكو فوجيموري �شعبوية يف الدور الثاين

فارغا�س يو�سا ،احلائز على جائزة
نوبل للآداب لعام  ،2010واملر�شح
الرئا�سي ال�سابق ،اختار دعم كيكو
فوجيموري رغم كراهيته لوالدها،
الذي يعتربه «ديكتاتو ًرا» و «قاتلاً ».
وح�سب م�ؤلف كتاب مهرجان املاعز،
ف�إن انتخاب بيدرو كا�ستيلو �سيكون
«كارثة حقيقية» لبريو ،التي �ستجد
نف�سها حمكومًا عليها «ب�إعادة �إنتاج
ال�ت�ج��رب��ة ال�تراج �ي��دي��ة لفنزويال
نيكوال�س م��ادورو» والراحل هوغو
�شافيز (.)2013 – 1999
ي��وج��د م���ص��در �إل �ه��ام كا�ستيلو
�أي��ً��ض��ا يف بوليفيا امل �ج��اورة ،والتي
تتما�شى � ً
أي�ضا مع حم��ور كا�سرتو
ت���ش��اف�ي��ز يف زم ��ن �إي �ف��و مورالي�س
(.)2019-2006
مثل الأخري (منتج �أوراق الكوكا)،
ي�ت�ع�ه��د ب �ي��درو ك��ا��س�ت�ي�ل��و بتنظيم
ا�ستفتاء لإع� ��ادة ك�ت��اب��ة الد�ستور،
د� �س �ت��ور ي �ع �ت�بره ل���ص��ال��ح القطاع
اخلا�ص.
� �س �ي �ك��ون ال �ت �غ �ي�ير يف القانون
الأ� �س��ا� �س��ي �أي �� ً��ض��ا ف��ر��ص��ة� ،إذا لزم
الأم � ��ر ،للتخل�ص م��ن امل�ؤ�س�سات
امل��ره �ق��ة ج � �دًا يف ن �ظ��ره ،ب ��د ًء من
امل �ح �ك �م��ة ال ��د�� �س� �ت ��وري ��ة ،ومل � ��ا ال،
الكونغر�س ،حيث ل��ن ي�ك��ون لديه
�أغلبية .يعبرّ ميالغرو�س كامبو�س
ع��ن ق�ل�ق��ه« :دمي�ق��راط�ي�ت�ن��ا اله�شة
ا�صال يف خطر� ،أيا كان الفائز »...
عن الك�سربي�س

نا�شيونال �إنرت�ست :العودة �إىل النووي الإيراين �إ�ضعاف للأمن القومي الأمريكي
•• وا�شنطن-وكاالت

م�ن��ذ �أ��س��اب�ي��ع ،ت�ن�ع��زل �إدارة الرئي�س
جو بايدن والنظام الإي��راين يف فندق
فخم بفيينا ،للتفاو�ض على �شروط
عودتهما املتزامنة �إىل الإتفاق النووي
يف  .2015وب�ع��د �أرب ��ع ج ��والت من
املفاو�ضات ،نقل عن الرئي�س الإيراين
ح �� �س��ن روح � ��اين زع �م��ه �أن “معظم
العقوبات الأ�سا�سية تقريباً ،قد رفعت
ع��ن �إيران” .وي�ق��ول الكاتبان مايك
وولتز ولني خودوركوف�سكي يف مقال
م �ط��ول مب��وق��ع جم �ل��ة “نا�شيونال
�إنرت�ست” الأم��ري�ك�ي��ة� ،إذا ك��ان ذلك
�صحيحاً ،ف�إنه �سي�شكل �أ�سو�أ تفاو�ض
مم�ك��ن ،والأ� �س��و�أ �أن��ه �سيكون مبثابة
ا��س�ت���س�لام م��ن امل �ف��او���ض الأمريكي
روب� � ��رت م� ��ايل ال � ��ذي ع �ي �ن��ه ب ��اي ��دن،
ل �ل��دول��ة الأك�ث��ر رع��اي��ة ل ل��إره ��اب يف
العامل .ملاذا؟
لفت الكاتبان �إىل �أن حملة “ال�ضغط
الأق�صى” لإدارة ال��رئ�ي����س ال�سابق
دون ��ال ��د ت ��رام ��ب دف �ع��ت ب��ال �ن �ظ��ام يف
ط �ه ��ران �إىل �أ� �ض �ع��ف م��راح �ل��ه منذ
 .1979فقد قل�صت �أك�ث�ر م��ن 20
دولة كانت من زبائن النفط الإيراين،
م�شرتياتها �إىل ال�صفر .ورحلت �أكرث
من � 100شركة من ال�سوق الإيرانية،
�أخ ��ذة معها م�ل�ي��ارات ال� ��دوالرات من
الإ�ستثمارات.
نظام منبوذ
و ُن�ب��ذ النظام الإي ��راين على ال�صعيد
ال� ��دويل .وف��ر���ض الإحت� ��اد الأوروب� ��ي
ع �ق��وب��ات ع �ل��ى وزارة اال�ستخبارات
والأم� ��ن الإي��ران �ي��ة .وع �م��دت اململكة

املتحدة ،و�أملانيا ،وفرن�سا ،والدمنارك،
وبلجيكا ،وهولندا ،و�ألبانيا ،و�صربيا،
�إم��ا �إىل ا�ستدعاء �سفرائها �أو لإدانة
“ديبلوما�سيني” �إيرانيني وطردهم.
وح ��رم ��ت � �ش��رك��ة م ��اه ��ان للخطوط
اجلوية الإيرانية من حق الهبوط يف
املطارات� ،أو �ألغيت رحالتها.
وقدّر روحاين �أن العقوبات الأمريكية
كلفت �إي��ران  200مليار دوالر .وهو
امل�ب�ل��غ ك��ان ��س�ي��ذه��ب �إم ��ا �إىل متويل
الإرهاب يف اخلارج� ،أو الرتكاب جمازر
يف الداخل.
ووف ��ق روب� ��رت غ��ري �ن��واي م��ن معهد
هد�سون ،ف�إن ترامب بفر�ضه عقوبات
على �أك�ثر من  1600فرد وكيان يف
�إيران ،مل يكبح جماح وكالء يف املنطقة
فح�سب ،ولكنه �أي�ضاً ت�سبب يف تراجع

الناجت املحلي الإيراين بن�سبة ،23%
لي�سجل منواً �سلبياً للعام الثالث على
التوايل ،يف �أكرب تراجع منذ ،1983
كذلك انخف�ضت ��ص��ادرات �إي��ران من
النفط  84%يف يف عامني� ،إىل �أدنى
م�ستوى يف ت��اري��خ �إي ��ران ،ف�ض ًال عن
انخفا�ض يف �إنتاج النفط بـ  58%يف
عامني ،وهي الن�سبة الأدنى يف التاريخ
الإي��راين ،وتدنى �سعر �صرف الريال
�إىل م�ستويات غ�ير م�سبوقة مقابل
ال ��دوالر ،وتدنى االحتياط الإيراين
من العمالت الأجنبية �إىل  4مليارات
دوالر ،م ��ن  112م �ل �ي��ار دوالر يف
 ،2017وهو الأدنى على الإطالق.
ويف امل� �ح� ��� �ص� �ل ��ة ب� �ل� �غ ��ت اخل �� �س ��ائ ��ر
االق�ت���ص��ادي��ة يف �إي� ��ران  250مليار
دوالر .ول �ف��ت ال �ك��ات �ب��ان �إىل �أن يد

ال ��زع� �ي ��م الإي� � � � ��راين ع �ل ��ي خامنئي
�ضعيفة .و�أن على فريق بايدن جتنب
تقويتها بالتخلي عن ميزة تفاو�ضية
هائلة.

هل ينخدع الإيرانيون؟
وحدد الكاتبان �سل�سلة حماذير ،قبل
�أي اتفاق مع �إي��ران� .أولها �أن ال�شرق
الأو� �س��ط ق��د ت�غ�ير .و��ش�ك��ل ان�سحاب
ترامب من الإتفاق النووي دفعة قوية
للعالقات الإقليمية.
و�أعيد بناء الثقة بني الواليات املتحدة
و�أ�صدقائها الإقليميني� ،إنطالقاً من
�إدراك م�شرتك ب ��أن �إي��ران هي القوة
ال��رئ�ي���س�ي��ة امل��زع��زع��ة ل�ل�إ��س�ت�ق��رار يف
امل �ن �ط �ق��ة ،و�أدى ذل ��ك �إىل االتفاق
الإبراهيمي التاريخي بني �إ�سرائيل

ودول عربية ،الإم� ��ارات ،والبحرين،
وال�سودان ،واملغرب .ومن �ش�أن العودة
�إىل االت� �ف ��اق ال � �ن� ��ووي ،ال � ��ذي وجد
�أ�صدقاء الواليات املتحدة� ،أن��ه يدمر
م���ص��احل�ه��م ،ن ��زع ت�ل��ك ال�ث�ق��ة وقلب
الو�ضع مل�صلحة �إيران.
وث��ان �ي �اً� ،أن ال�ن�ظ��ام اع�ت�م��د ال�غ����ش يف
االت �ف��اق الأ� �ص �ل��ي ،وك���ش��ف ا�ستيالء
�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل ع �ل��ى الأر�� �ش� �ي ��ف ال � ��ذري
الإيراين يف � ،2018أن رئي�س الهيئة
الذرية الإيرانية علي �أك�بر �صاحلي،
جل ��أ �إىل االزدواج �ي��ة يف ��ش��أن �أنابيب
مفاعل �آراك ،ف�ض ًال عن برنامج نووي
�سري بقيادة حم�سن فخري زاده .و�أن
ال �سبباً الع�ت�ق��اد �أن الإره��اب �ي�ين قد
غ�ي�روا �سلوكهم .وث��ال�ث�اً ،ع�ل��ى غرار
ما ح�صل مع فخري زاده� ،صُ في قائد
الإره � ��اب يف �إي� ��ران ق��ا��س��م �سليماين،
الأم � ��ر ال� ��ذي �أ� �ض �ع��ف ق ��وة �إي � ��ران يف
ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ،لأن ��س�ل�ي�م��اين ال
يُعو�ض.
رابعاً� ،أن ال�شعب الإيراين يف ،2015
كان عنده �أمل يف االنتفاع من الأموال
التي �شحنتها �إدارة الرئي�س ال�سابق
باراك �أوباما �إىل طهران.
لكن ذلك مل يح�صل ،وذهبت الأموال
مبا�شرة �إىل احلر�س الثوري واملاليل
ووك � �ل� ��اء الإره � � � � � ��اب .ف� �ه ��ل ينخدع
الإيرانيون يف 2021؟
خ��ام���س�اً ،ف�ق��د ال�ن�ظ��ام ك��ل رم��زي��ة �أو
� �ش��رع �ي��ة حم �ل �ي��ة ،ب �ع��د احتجاجات
ن��وف�م�بر (ت���ش��ري��ن ال �ث��اين) 2019
وما تالها من جمزرة ذهب �ضحيتها
�� 1500ش�خ����ص ،وت���س�ب�ب��ت يف �شرخ
ال مي �ك ��ن ت��رم �ي �م��ه ب �ي�ن احلكومة
وال�شعب.

ح�صيلة وفيات كوفيد 19-يف الهند تتجاوز � 300ألف
•• نيودلهي�-أ ف ب

�أعلنت الهند �أم�س االثنني �أ ّنها جتاوزت عتبة � 300ألف
وف��اة ج��راء كوفيد ،19-لت�صبح ثالث دول��ة يف العامل
ّ
تتخطى ه��ذا العدد بعد ال��والي��ات امل ّتحدة والربازيل،
يف وق��ت ال ي��زال الوباء يتف�شى يف ه��ذا البلد العمالق
ال�صحة
ال��ذي ي�ع� ّد  1,3مليار ن�سمة .وق��ال��ت وزارة
ّ
الهندية �إنّ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا ارتفع �إىل
� 303,720شخ�صاً ،ما يعني �أنّ �أك�ثر من � 50ألف
�شخ�ص توفوا ج � ّراء الفريو�س يف �أق � ّل من �أ�سبوعني،
يف حني ارتفع �إجمايل عدد الذين �أ�صيبوا بالفريو�س
�إىل  26,7مليون �شخ�ص .منذ ب�ضعة �أ�سابيع ،ت�سجل
الهند ب�شكل منتظم �أع ��داد �إ��ص��اب��ات ووف �ي��ات يومية
قيا�سية و��س��ط م��وج��ة وب��ائ�ي��ة ع�ن�ي�ف��ة .ويف ال�ساعات
الأربع والع�شرين الأخرية� ،أح�صت البالد  4454وفاة
ج��راء كوفيد 19-يف ث��اين �أع�ل��ى ح�صيلة يومية بعد
ت�سجيلها  4529وفيات الأربعاء .وي�أتي هذا االرتفاع

يف عدد الوفيات يف وقت ُفر�ضت تدابري �إغالق يف معظم
املدن الكبرية خ�صو�صاً يف العا�صمة نيودلهي وبومباي
العا�صمة االقت�صادية للبالد ،الحتواء زيادة الإ�صابات.
وق��ال �أ��س�ت��اذ علم الأح �ي��اء يف جامعة �أ��ش��وك��ا ،غاوتام
م��ون��ون ،االث�ن�ين ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س �إن “ح�صيلة
ال ��وف� �ي ��ات � �س �ت �ك��ون دائ � �م � �اً م �ت �ف��اوت��ة م �ق ��ارن ��ة بعدد
الإ��ص��اب��ات ...فالنا�س الذين يت ّم ت�شخي�ص �إ�صابتهم
اليوم �سيذهبون �إىل امل�ست�شفى ،ث ّم �سيموت عدد �صغري
منهم لكن ذلك �سيح�صل يف وقت الحق».
ويعترب اخلرباء �أن الأعداد احلقيقية هي على الأرجح
�أك�ب�ر بكثري م��ن الأع ��داد املعلنة� ،إذ �إن ال��وب��اء تف�شى
لي�س فقط يف امل��دن الكبرية �إمن��ا يف املناطق الريفية
حيث امل�ست�شفيات قليلة جدا وعملية ت�سجيل البيانات
�ضعيفة .يف جممل ال �ب�لاد� ،أغ��رق��ت امل��وج��ة الوبائية
املدمّرة امل�ست�شفيات باملر�ضى وت�سببت بنق�ص حاد يف
الأك�سجني والأدوية ال�ضرورية ،كما �أن حمارق اجلثث
واملقابر مكتظة.
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تنديد بـمحاولة االنقالب يف مايل ..وجل�سة مرتقبة ملجل�س الأمن
•• عوا�صم-وكاالت

دع��ا الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش� ، ،إىل
“الهدوء” يف مايل و”الإفراج غري امل�شروط” عن م�س�ؤولني
ك�ب��ار م��دن�ي�ين اعتقلهم اجل�ي����ش ،م��ن بينهم رئ�ي����س املرحلة
االنتقالية با نداو ورئي�س الوزراء خمتار عوان.
و�أ�ضاف غوتريي�ش يف تغريدة على ح�سابه يف تويرت�“ :أ�شعر
بقلق عميق �إزاء املعلومات املتعلقة باعتقال ال�ق��ادة املدنيني
امل�س�ؤولني عن املرحلة االنتقالية يف مايل”.
وبح�سب دبلوما�سيني ،يرجح �أن يعقد جمل�س الأمن الدويل
اجتماعا طارئا يف الأيام املقبلة ب�ش�أن الو�ضع يف مايل.
م��ن جانبها ،دع��ت بعثة الأمم املتحدة يف م��ايل �إىل الإفراج

“الفوري وغ�ير امل�شروط” ع��ن رئي�س امل��رح�ل��ة االنتقالية
ورئي�س الوزراء ،حمملة اجلي�ش م�س�ؤولية �أمنهما و�سالمتهما
ال�شخ�صية .جاء ذلك يف بيان م�شرتك ،االثنني ،للجنة املحلية
مل��راق�ب��ة االن�ت�ق��ال ال�سيا�سي يف ال �ب�لاد ،وال �ت��ي ت�ضم البعثة
املتكاملة املتعددة الأبعاد لتحقيق اال�ستقرار يف مايل واملجموعة
االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا واالحتاد الإفريقي.
ودانت البعثة املتكاملة املتعددة الأبعاد لتحقيق اال�ستقرار يف
مايل ب�شدة “حماولة االنقالب” ،جم��ددة دعمها لل�سلطات
االنتقالية ،ودعت �إىل ا�ستئناف م�سار العملية االنتقالية.
وقالت عدة م�صادر دبلوما�سية وحكومية لرويرتز� ،إن �ضباطا
من اجلي�ش يف مايل اعتقلوا الرئي�س ورئي�س ال��وزراء ووزير
ال��دف��اع يف احل�ك��وم��ة امل��ؤق�ت��ة ،بعد تعديل وزاري .،و�أ�ضافت

•• ا�شنطن-وكاالت

يف ال �ث ��ان �ي ��ة م� ��ن ف �ج ��ر اجلمعة
توقفت دائرة العنف التي ا�ستمرت
 11ي ��وم� �اً ب�ي�ن الفل�سطينيني
والإ�� �س ��رائ� �ي� �ل� �ي�ي�ن يف ب �ع ��د وق ��ف
لإطالق النار تو�سطت فيه م�صر،
وال � �ت ��زم ب ��ه اجل ��ان� �ب ��ان .وب ��ذل ��ك،
�صمتت ال�صواريخ التي �أطلقتها
حما�س ال�ت��ي ت�سيطر على قطاع
غزة ،وانتهت الغارات اجلوية التي
�شنتها �إ��س��رائ�ي��ل ب�ع��د مقتل 12
�إ�سرائيلياً و 250فل�سطينياً.
وكتبت ال�صحافية �أن�شال فوهرا
يف م��وق��ع “فورين بولي�سي” �أن
م � �ي� ��زان ال � �ق� ��وى مي �ي ��ل بو�ضوح
مل�صلحة �إ�سرائيل ،القوة الع�سكرية
املتفوقة ،ولكن فل�سطينيني كرثاً
��ش�ع��روا ب ��أن اجل��ول��ة الأخ�ي�رة من
ال�ن��زاع حققت لهم ن�صراً �صغرياً
ل �ك �ن��ه م �ه��م ،مب ��ا �أن املفاو�ضات
ال���س�ل�م�ي��ة مل حت �ق��ق ل �ه��م �شيئاً.
وللمرة الأوىل منذ زم��ن طويل،
�شعر الفل�سطينيون ب�أنهم عر�ضوا
ب ��ؤ� �س �ه ��م ب �ف �ع��ال �ي��ة يف مواجهة
ال �ت �ج��اوزات الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة عو�ض
ابتالع كربيائهم ،واالكتفاء بتمني
�أن ي ��أخ��ذ ال �ع��امل ع�ل�م�اً بحالهم.

وي�ق��ول خ�ب�راء� ،إن الفل�سطينيني
�سواء كانوا يف الأرا�ضي املحتلة �أو
ال��ذي��ن يعي�شون داخ��ل �إ�سرائيل،
ي �ف � ّك��رون م �ل �ي �اً يف ف��وائ��د تنظيم
حملة طويلة من املقاومة امل�سلحة
لتعزيز ن�ضالهم يف �سبيل احل�صول
ع�ل��ى دول ��ة فل�سطينية م�ستقلة،
و�ضد ما يتهمون به �إ�سرائيل من
�سيا�سة الأب��ارت�ه��اي��د .والكثريون
م��ن ال��ذي��ن حت��دث��ت �إل�ي�ه��م جملة
“فورين بولي�سي” ،ق��ال��وا �إنهم
� �س �ئ �م��وا ان� �ت� �ظ ��ار امل � �ح� ��ادث� ��ات �أو
الإت � �ف� ��اق� ��ات ل� � �ت� � ��ؤدي �إىل دول� ��ة
م�ستقلة على حدود  ،1967قبل
�ضم �إ�سرائيل للقد�س ال�شرقية.

�إدارة النزاع ال حله
ويف جوهر �إحباطهم ،عناد �إ�سرائيل
ال�ت��ي ت��ري��د �إدارة ال �ن��زاع ال حله،
وك��ذل��ك رئي�سهم حم�م��ود عبا�س،
ال��ذي يرى معظم الفل�سطينيني،
�أن��ه عاجز و�ضعيف ،و�أن��ه يف وقت
م��ن الأوق ��ات يعمل م��ن �أج��ل �أمن
�إ�سرائيل �أكرث مما يعمل من �أجل
ح�ق��وق الفل�سطينيني .و�ساهمت
الأزمة الأخرية يف تراجع موقعه،
�أم��ام �إ�سرائيل ،بينما م��ن املتوقع
ارت �ف��اع �شعبية ح �م��ا���س .ويعتقد

واملحلل ال�سيا�سي علي اجلرباوي،
�إن الي�أ�س يف �أو�ساط الفل�سطينيني
م ��ن ع �م �ل �ي��ة ال �� �س�ل�ام امل �ي �ت��ة كان
وا�ضحاً.

ال�ب�ع����ض� ،أن م��زي��داً م��ن ال�شباب
ميكن �أن يلبوا دع��وة حما�س �إىل
حمل ال�سالح �إذا �شعروا ب�أنه لي�س
ل��دي�ه��م خ �ي ��ارات �أخ� ��رى �أو لي�س
لديهم ما يخ�سرونه.
وي�ق��ول �آخ ��رون �إن الأزم ��ة منحت
داف�ع�اً حلركة فتح التي يتزعمها
ع�ب��ا���س وحل �م��ا���س ل�ت�ع�ي��دا تنظيم
الف�صائل الفل�سطينية ،و�أن تظهرا
لإ�سرائيل �أن ثمة ثمناً �ستدفعه �إذا
ماطلت �إىل ما ال نهاية يف اتخاذ
قرار مقبول من الطرفني .ويتوقع
خ�ب�راء فل�سطينيون� ،أن يخ�سر
عبا�س ما تبقى له من م�صداقية.
ويقول الوزير الفل�سطيني ال�سابق

�أي نوع من الن�ضال
وي � ��رى الأم �ي ��ن ال� �ع ��ام للمبادرة
الوطنية الفل�سطينية م�صطفى
ال�ب��رغ� ��وث� ��ي� ،أن � � ��ه ب� �ع ��د الأزم � � ��ة
الأخ�ي�رة ،وج��د الفل�سطينيون �أن
امل �ق��اوم��ة امل���س�ل�ح��ة �أك�ث��ر جناحاً
م ��ن ال��دي �ب �ل��وم��ا� �س �ي��ة .و�أ�� �ض ��اف
“�آخر ��ش��يء ي��ري��د ال�شعب ر�ؤيته
هو تكرار املا�ضي ،مثل االتفاقات
امل��ؤق�ت��ة وغ�يره��ا�...إن �ن��ا يف حاجة
�إىل تقرير ما يجب �أن تكون عليه
ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ن��ا ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،و�أي
ن��وع م��ن الن�ضال يجب اعتماده،
امل�سلح �أو ال�سلمي ،ومتى ي�ستخدم
ه��ذا �أو ذاك� .إن االت�ف��اق العام هو
ع �ل��ى ا� �س �ت �خ��دام م �ق��اوم��ة �شعبية
غري عنيفة ،ولكن �أي�ضاً املقاومة
امل�سلحة عندما ت�ك��ون دف��اع �اً عن
النف�س” .وو�� �ص ��ف الربغوثي،
رغ��م تعاطفه مع عبا�س ،الرئي�س
ال� �ف� �ل� ��� �س� �ط� �ي� �ن ��ي ب � � �ـ “�ضحية”
ل�ل�إ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين والأم ��ري �ك �ي�ي�ن،
وب��ال��رج��ل ال ��ذي � �ص��دق وعودهم

و�سخر كل طاقاته لتحقيق ال�سالم
عرب املفاو�ضات فقط.

مروان الربغوثي
ويقول �آخرون� ،إن لعبا�س ما يقلق
ع�ل�ي��ه ،و�أن ��ه �سيبقى رئ�ي���س�اً مدى
احل�ي��اة ،يف وق��ت ال يبدو �أن �أحداً
م �ه �ي ��أً ل �ت �ح��دي��ه .وي �ع �ت�بر م ��روان
الربغوثي ال��ذي ينظر �إل�ي��ه على
�أن � ��ه ق��ائ��د االن �ت �ف��ا� �ض��ة الثانية،
حت��دي �اً حم �ت �م� ً
لا .وا� �س �ت �ن��اداً �إىل
ا�ستطالع ملركز القد�س للإعالم
واالت�صاالت ،ف�إن الربغوثي الذي
يقبع يف ال�سجون الإ�سرائيلية ،كان
�سيح�صد �أ�صواتاً �أكرث من عبا�س
لو نظمت االنتخابات يف موعدها.
وي �ج��ب ال�ت�ري ��ث مل �ع��رف��ة �إذا كان
مزيد من الفل�سطينيني �سي�ؤيدون
خ�ي��ار ال�ك�ف��اح امل�سلح �أو �إذا كانت
طاقتهم �سترتاجع بعد �أن يخف
غ�ضبهم.
وث�م��ة فل�سطينيون ك�ثر يعرفون
ع � �ي� ��وب ح � �م� ��ا�� ��س ،وي� �ع ��ار�� �ض ��ون
�سيا�ساتها .وم��ع ذل��ك ،ف ��إن ت�أييد
ال �ب �ع ����ض ل �� �ص ��واري �خ �ه ��ا �أظ� �ه ��ر
ح�ج��م ال�ي��أ���س ال ��ذي ي�ع��ان��ون��ه من
الديبلوما�سية وك��م ي�ت��وق��ون �إىل
تغيري امل�سار.

لبنان ..م�شهد «ا�ستفزازي» يف �شارع احلمرا يثري اجلد

•• بريوت-وكاالت

ث�ل�اث ��س��اع��ات ح��رج��ة ت�غ�ير خاللها
�شكل ��ش��ارع احل�م��را احل�ي��وي يف قلب
العا�صمة اللبنانية ب�ي�روت ،الأحد،
بعدما وج�ه��ت جهة �سيا�سية ر�سائل
ت �ن �ط��وي ع �ل��ى ا� �س �ت �ف ��زازات عديدة،
بح�سب كثريين.
فامل�شهد الذي نظمه ،احلزب ال�سوري
ال� �ق ��وم ��ي ،مل �ن��ا� �س �ب��ة خ ��ا� �ص ��ة ت ��ذ ّك ��ر
اللبنانيني مب�ف��ردات احل��رب االهلية
ال� �ت ��ي دارت ب �ي�ن ع ��ام ��ي -1975
 ،1990ون �ك��ا اجل� � ��راح ،ك �م��ا يقول
ال�ب�ع����ض .وت� ��رددت يف ال�ع��ر���ض الذي
و�صف بـ”اال�ستفزازي” عبارات مثل
“طار را��س��ك ي��ا ب�شري ،وج��اي دورك
ي��ا �سمري” ،وه ��و م��ا اع �ت�بر �شماتة
وت�ه��دي��دا بقتل رئ�ي����س ح��زب القوات
اللبنانية احلايل �سمري جعجع.
وك�شفت م�صادر خا�صة يف حزب القوات
اللبنانية ملوقع “�سكاي نيوز عربية “
�إن احلزب �سيقدم االربعاء اواخلمي�س،
نظراً للعطلة الر�سمية التي ي�شهدها
لبنان الثالثاء ،ب�شكوى ق�ضائية �ضد
م��ا ح�صل يف ��ش��ارع احل�م��را ببريوت.
وو�صفت امل���ص��ادر ال�شكوى على انها
�ستكون ب�شقني االول يتعلق بالهتافات
امل�ع�ل�ن��ة وامل �� �ص��ورة وا� �ض �ح��ة الوجوه
وامل �ع��امل وامل�ك���ش��وف��ة وال �ت��ي عر�ضت

بفخر وتباه من قبل احلزب ال�سوري
القومي االجتماعي .وقالت �إن هذه
ال�ه�ت��اف��ات ت�شجع ع�ل��ى ث�ق��اف��ة القتل
و�ضرب مرتكزات ال��دول��ة .و�أ�ضافت
“مطالبنا وا�ضحة تدعو لتوقيف كل
م��ن ه�ت��ف ب��ذل��ك .ام ��ا ال���ش��ق الثاين
ف�ي�ق��وم ع�ل��ى االدع � ��اء ع�ل��ى م��ن نظم
و� �ش��ارك وخ �ط��ط ل �ه��ذا االحتفال”.
وقالت �إن ال�شكوى �ستت�ضمن الدعوة
اىل ح��ل احل ��زب ل�ي����س ف�ق��ط الن ��ه ال

حرب غزة تكبد �شركات
�إ�سرائيل  368مليون دوالر

•• القد�س-وكاالت

قال احتاد ال�صناعات يف �إ�سرائيل �إن ال�شركات الإ�سرائيلية خ�سرت  1.2مليار
�شيقل ( 368مليون دوالر) على م��دار  11ي��وم�اً م��ن ال�ق�ت��ال ب�ين اجلي�ش
الإ�سرائيلي ومقاتلي حركة “حما�س” يف غزة.
و�أ�ضاف االحتاد ،الذي ميثل نحو � 1500شركة و� 400ألف عامل� ،أن معظم
اخل�سارة ترجع �إىل بقاء املوظفني يف منازلهم ب�سبب �إطالق ال�صواريخ الذي
مل يكد يتوقف من غزة .وقال �إن نحو ثلث العاملني تغيب عن العمل يف جنوب
�إ�سرائيل بينما لزم حوايل  ٪10املنازل يف املناطق الأقرب �إىل املركز التجاري
للبالد يف و�سط �إ�سرائيل .وقال“ ،غياب العاملني �أفرز تراجعاً كبرياً يف �إنتاج
ال�شركات ال�صناعية ،وتراجعاً يف املبيعات ،و�أحلق �ضرراً مبا�شراً بالإيرادات”.
ويف حني انهالت ال�صواريخ على �إ�سرائيل� ،أحل��ق الق�صف الإ�سرائيلي املكثف
عرب احلدود دم��اراً كبرياً بقطاع غزة ،قدر املكتب الإعالمي حلما�س �أ�ضراره
على امل�صانع واملنطقة ال�صناعية بالقطاع ومن�ش�آت �أخ��رى بنحو  40مليون
دوالر ،ف�ض ً
ال عن �أ�ضرار بنحو  22مليون دوالر بقطاع الطاقة.
ومل تن�شر احلكومة الإ�سرائيلية حتى الآن تقديراتها للأ�ضرار الناجمة عن
القتال الذي ن�شب بني العا�شر والـ 11من مايو (�أيار).
وقال احتاد امل�صنعني �إن  50م�صنعاً �إ�سرائيلياً عانت �أ�ضرار مبا�شرة مباليني
ال�شواقل من �شظايا ال�صواريخ .وال ت�شمل تقديرات االحت��اد الأ��ض��رار غري
املبا�شرة ،مثل الطلبيات امللغاة .ويف املواجهة الكبرية ال�سابقة بني �إ�سرائيل
وحما�س ،حرب  2014التي دارت رحاها ل�سبعة �أ�سابيع ،قدر بنك �إ�سرائيل
املركزي اخل�سائر التي حلقت باقت�صاد البالد بنحو  3.5مليار �شيقل ،ومثلها
تقريباً يف القطاع ال�سياحي.
ودعا رئي�س احتاد ال�صناعات احلكومة رون تومر �إىل و�ضع برنامج تعوي�ض
دائ��م �سيكون �أق��در على م�ساعدة ال�شركات �إذا جت��دد القتال م�ستقب ً
ال .ومن
املقرر �أن تناق�ش اللجنة املالية بالربملان الإ�سرائيلي ذلك الأمر غداً الثالثاء.
وقال“ ،الوقت لي�س وقت التعقيدات الإدارية والت�سويف ،بل وقت �إعادة الت�أهيل
والدعم الكامل لهذه ال�شركات ،التي �أثبتت طوال العملية الع�سكرية �أنها تعرف
كيف تعمل وتنتج حتت ق�صف ال�صواريخ”.

ي��رت�ب��ط ب��ال�ك�ي��ان ال�ل�ب�ن��اين امن��ا النه
ح��ر���ض ع�ل��ى القتل” .وم��ن ناحيته،
ق��ال املحلل ال�سيا�سي �سعد ك�ي��وان يف
مقابلة “�سكاي نيوز عربية” �إنه ل”ا
ميكن �أن مير احتفال احلزب ال�سوري
القوم دون التن�سيق مع حزب اهلل ،وما
ح�صل يف �شارع احلمرا كان مرخ�صا.
وتابع”:والول مرة يتم اقفال ال�شارع
ال �ت �ج��اري يف ع��ر���ض ��ش�ب��ه ع�سكري
ينق�صه ال�سالح فقط للقول نحن هنا

ج��اه��زون ما يعني ان حم��ور املقاومة
يتحرك با�ستفزاز يف الداخل اللبناين
كذلك يف املناطق امل�سيحية (.”)...
وكانت تقارير �إعالمية نقلت ،االحد،
�أن رفعت عيد� ،أحد م�ؤيدي احلكومة
ال�سورية يف طرابل�س �شمايل لبنان،
يتح�ضر الح�ت�ف��ال�ي��ة ب �ف��وز الرئي�س
ال�سوري ،ب�شار الأ�سد ،يف االنتخابات
الرئا�سية ،و�سط خماوف من احداث
امنية .وبح�سب ه��ذه التقارير ،ف�إن

غ�ضب وا�ستياء �أثيوبي من العقوبات الأمريكية

امل���ص��ادر �أن الرئي�س ب��ا ن��داو ،ورئي�س ال ��وزراء خمتار عوان،
ووزير الدفاع �سليمان دوكوريه ،اقتيدوا �إىل قاعدة ع�سكرية
يف كاتي خارج العا�صمة باماكو.
وي��وم االثنني ،عينت احلكومة امل�ؤقتة يف البلد الواقع غربي
�إف��ري�ق�ي��ا ،ع��ددا م��ن ال ��وزراء اجل ��دد ،فيما ق��ال منتقدون �إن
�شخ�صيات ع�سكرية بارزة تولت حقائب مهمة.
ومت منح وزارات الدفاع والأمن وال�ش�ؤون الداخلية وامل�صاحلة
الوطنية ل�ضباط يف اجلي�ش ،بينما يتزايد الغ�ضب يف ال�شارع
�إزاء عدم حتقيق وعود الإ�صالح.
ويف �أغ�سط�س املا�ضي ،قام اجلي�ش املايل بعزل الرئي�س� ،إبراهيم
�أبو بكر كيتا ،الذي كان حتت �ضغط كبري ،ب�سبب ما اعترب �سوء
�إدارة للحرب �ضد املت�شددين.

حما�س   :الفل�سطينيون  يئ�سوا من عبا�س  ومن انتظار املحادثات �أو االتفاقات   

ع�ي��د ي��ري��د �أن ي��وح��ي ب��ان الالجيني
ال�سوريني يف لبنان هم مبعظمهم من
مويدي حكومة الأ�سد.
وق ��ال ال�ن��ائ��ب يف ال�ب�رمل��ان اللبناين،
ه ��ادي ح�ب�ي����ش ،مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية” ينبغي على �أي نازح ا�ستقبل
يف لبنان كنازح �أال يتحول �إىل عن�صر
ا�ستفزازي ،فكل ن��ازح ع��رف بانتمائه
�إىل النظام ال�سوري يفقد �صفة النازح
وف�ق�اً للقانون وعلى ال��دول��ة مراقبة
ذلك و� اّإل تق�صر يف دورها”.
ومت �ن ��ى ح �ب �ي ����ش “عدم اال�ستفزاز
واالجن ��رار �إل�ي��ه خ�صو�صا �إذا �صحت
�أخ �ب��ار �إق��ام��ة اح�ت�ف��االت ل�ف��وز الأ�سد
يف لبنان وتابع“ :علمتنا �أحداث جبل
حم�سن �أن ي�ك��ون لبنان �أو ًال وعلينا
كلبنانيني ��س�ح��ب ف�ت�ي��ل ال�صراعات
ال�سيا�سية” .وقال املن�سق العام لتيار
امل�ستقبل يف طرابل�س النقيب ب�سام
زي ��ادة مل��وق��ع “�سكاي ن�ي��وز عربية”:
“على اجل �م �ي ��ع ت ��وخ ��ي ال� ��دق� ��ة يف
ظ��ل ال �ت��وت��رات االق�ل�ي�م�ي��ة ال �ت��ي من
امل�م�ك��ن مت � ُد ُده��ا ��س��ري� ًع��ا اىل الداخل
اللبناين”.
و�أ�� �ض ��اف“ :ما ن�ح�ت��اج��ه ال �� �س�لام يف
طرابل�س خ�صو�صاً بعدما عانت املدينة
اكرث من  21جولة اقتتالٍ ،ا�ستنزفت
االق �ت �� �ص��اد ف �� �ض�ًل اً ع��ن اخل �� �س��اي��ر يف
املمتلكات واالرواح”.

•• �أدي�س �أبابا-وكاالت

�أعربت وزارة اخلارجية الإثيوبية� ،أم�س الثالثاء ،عن �أ�سفها من
القيود التي فر�ضتها الواليات املتحدة ،على �إثيوبيا ب�سبب �أزمة
�إقليم تيغراي .وقال املتحدث با�سم اخلارجية االثيوبية دينا مفتي:
“القيود التي تفر�ضها الواليات املتحدة جتاه �إثيوبيا م�ؤ�سفة وال
ترقى مل�ستوى العالقات اال�سرتاتيجية والطويلة بني البلدين”.
وك��ان��ت ال��والي��ات امل ّتحدة ق��د �أعلنت ،االث�ن�ين� ،أن�ه��ا فر�ضت قيودا
وا�سعة النطاق على امل�ساعدات االقت�صادية والأم�ن�ي��ة لإثيوبيا.
ونقلت رويرتز عن احلكومة الأمريكية قولها ب�أن القيود املفرو�ضة
على �إثيوبيا جاءت ب�سبب “الفظائع يف �إقليم تيغراي” ،كما حظرت
ال��والي��ات املتحدة منح ت��أ��ش�يرات مل�س�ؤولني �إثيوبيني حاليني �أو
�سابقني وكذلك م�س�ؤولني باحلكومة الإريرتية على �صلة بالأزمة.

•• عوا�صم-وكاالت

يف ي ��وم واح� ��د� ،أط �ل��ق وزي� ��را ال��دف��اع وال �ط��اق��ة الرتكيان
ت�ه��دي��دات مبا�شرة �ضد ال�ي��ون��ان ،يف م��ؤ��ش��ر ُي�ن��ذر بتفاقم
الأزمة بني البلدين ،بعد �إخفاق املفاو�ضات بني الطرفني.
وزي ��ر ال��دف��اع ال�ت�رك��ي ،خ�ل��و��ص��ي �أك� ��ار ،خ��اط��ب احلكومة
وامل�س�ؤولني اليونانيني قائ ًال“ :ال ج��دوى من اخلطابات
اال�ستفزازية” ،مذكراً ب�أن بالده ُتريد حل امل�شاكل العالقة
مع اليونان عرب ما �أ�سماه “القانون الدويل” ،لكنه �شدد
على رف�ض بالده ملا ا�سمه “احللول التي ت�ستند على فر�ض
الأمر الواقع”.
وج ��اءت ت�صريحات ال��وزي��ر ال�ترك��ي عقب ب�ي��ان��ات ر�سمية
عدة �صدرت عن امل�س�ؤولني اليونانيني ،الذين اتهموا تركيا
باتباع “�سيا�سات تو�سعية”.
ال��وزي��ر ال�ترك��ي ��ش��دد ع�ل��ى رف����ض ب�ل�اده ت��دخ��ل الواليات
املتحدة واالحتاد الأوروبي يف ال�ش�ؤون الثنائية بني البلدين،
الأمر الذي يُعد تراجعاً من قِبلها بالو�ساطات التي قبلت بها
خالل ذروة الت�صعيد بني البلدين يف �أواخر العام املا�ضي.
“تهديد مبا�شر” ..و�أتهم �أكار اجلانب اليوناين باملحاولة
امل ُ�ت�ق���ص��دة مل��ا �أ��س�م��اه “الزج ب��ال��والي��ات امل ُ�ت�ح��دة واالحت ��اد
الأوروب��ي وحلف الناتو يف اخلالفات الثنائية ،وهو �أمر لن
يعود بالنفع على �أح��د ،و�سوف ت�ضر باليونان و�شعبها”،
وهو تف�صيل �أعتربه املراقبون اليونانيون مبثابة التهديد
املبا�شر.
وبعد �ساعات قليلة من ت�صريحات وزير الدفاع� ،أعلن وزير
الطاقة الرتكي ،فاحت دومنيز ،عن نية بالده حفر املزيد من
الآبار يف �إطار تنقيبها عن الغاز يف �شرق املتو�سط.
و�أ��ض��اف �أن ب�لاده �ستتوجه لفتح � 8آب��ار ج��دي��دة ،بال ُقرب
م��ن الآب� ��ار ال�ق��دمي��ة ،ح�سب ت�صريحات خ��ا��ص��ة للقنوات
الر�سمية.
وت�ع��د ه��ذه الت�صريحات الرتكية الر�سمية الأوىل ب�ش�أن
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نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

عنا�صر الأر�ض النادرة و�أ�شباه
املو�صالت ،عندما ي�ستيقظ الغرب
•• برونو تريتري

ت�ت���ض��اءل ه�ي�م�ن��ة ال���ص�ين يف ق �ط��اع العنا�صر
الأر�ضية ال�ن��ادرة ،بينما يتزايد ت�أخرها يف �أ�شباه
امل��و� �ص�ل�ات .يف امل �ق��اب��ل ،ف � ��إن خ���ص��وم�ه��ا الكبار
ين�شطون ،و�أمريكا يف ال�صدارة.
قبل �أكرث من ع�شر �سنوات بقليل ،اكت�شف الر�أي
ال�ع��ام «اجلغرافيا ال�سيا�سية للعنا�صر الأر�ضية
ال �ن��ادرة» مبنا�سبة ال �ق��رار امل��ذه��ل ال��ذي اتخذته
بكني ،واملتم ّثل يف تقلي�ص �صادراتها بن�سبة 40
باملائة من العنا�صر التي كانت ت�سيطر عليها ،يف
ذلك الوقت ،تقريبا كل الإنتاج العاملي .عام ،2010
علقت حتى ت�سليم هذه املعادن �إىل اليابان ،ب�سبب
ن��زاع�ه��ا م��ع طوكيو على ج��زر دي��اوي��و �سينكاكو.
بفائدة فورية :االرتفاع املذهل يف الأ�سعار ،ولكن
بخ�سارة على املدى الطويل :فبكني ،التي �سحقتها
منظمة التجارة العاملية ،لديها الآن مناف�سون،
ومل تعد يف و�ضع احتكار كلي.
م ��ن امل � �ع� ��روف �أن الأت� ��رب� ��ة «ال� � �ن � ��ادرة» -15
الالنثانيدات وال�سكانديوم والإي�ثري��وم -لي�ست
كذلك .توجد هذه العنا�صر برتكيزات منخف�ضة
يف البا�ستني�سايت واملونازيت ،لكنها توجد يف كل
م�ك��ان ع�ل��ى الأر�� ��ض .مت �إن�ت��اج�ه��ا بكميات كبرية
منذ ع��ام ( 1945م���ش��روع م��ان�ه��ات��ن) ،وت�ستمر
تطبيقاتها يف ال�صناعة احلديثة يف النمو ،من
املكان�س الكهربائية اخل��ال�ي��ة م��ن الأك�ي��ا���س� ،إىل
ال�ق��اذف��ات املقاتلة وتوربينات ال��ري��اح وال�سيارات
الكهربائية� .أح��د �أه��م تطبيقاتها ( 30باملائة):
ه��ذه «مغناطي�سات الأر� �ض �ي��ة ال �ن ��ادرة» (خا�صة
النيودمييوم) ،قوية ومقاومة ومتما�سكة ،والتي
ميكن العثور عليها يف كل مكان يف الإلكرتونيات.
ال ت��زال ال�صني يف موقع مهيمن ،ومن زبائنها
الرئي�سيني اليابان وال��والي��ات املتحدة .لكنها مل
تعد متثل �سوى  55باملائة م��ن �إن�ت��اج التعدين،
و 80باملائة من املنتجات امل�صنعة .لقد ا�ستيقظت
�أمريكا� :إنها تنوع وارداتها و�ستفتح منج ًما جديدًا
على �أرا�ضيها� ،إنها تخزن املغناطي�سات ملعداتها
ال��دف��اع�ي��ة ،وت��ري��د تقليل اعتمادها على ال�صني
�إىل �أقل من  50باملائة يف خم�س �سنوات .وت�سعى
رو�سيا واليابان اىل نف�س الهدف � ً
أي�ضا.
الربغوث والعمالق
ول �ئ��ن ��س�ت�خ���س��ر ب �ك�ين ه�ي�م�ن�ت�ه��ا ع �ل��ى ال�سوق

ال �ع��امل �ي��ة يف غ �� �ض��ون �سنوات
قليلة ،ف�إنها يف و�ضع �صعب
فيما يتعلق بجانب �آخ��ر من
امل�ن��اف���س��ة «اجل�ي��و-اق�ت���ص��ادي��ة» ال��دول �ي��ة :جمال
�أ�شباه املو�صالت ،التي تعترب �أكرث �أهمية للعامل
املت�صل يف القرن احلادي والع�شرين.
ت�ن�ت��ج ال���ص�ين  16ب��امل��ائ��ة ف�ق��ط م��ن الرقائق
التي ت�ستهلكها (ن�صفها فقط من قبل ال�شركات
ال��وط�ن�ي��ة) .وم�ن��ذ العقوبات الأم��ري�ك�ي��ة� ،أجربت
على تقلي�ص م�شرتياتها من الرقائق التايوانية
والكورية.
�صناعتها ال��وط�ن�ي��ة متخلفة ع ��دة ��س�ن��وات على
املناف�سة ،وتظل الواليات املتحدة تهيمن �إىل حد
كبري ( 80باملائة) على تقنيات و�أدوات الت�صميم
والإنتاج .وطموح بكني لإنتاج  70باملائة من �أ�شباه
املو�صالت التي حتتاجها بحلول عام  2025بعيد
امل �ن��ال� :سيكون ع�ل��ى الأك �ث�ر ،وف � ًق��ا ل�ل�خ�براء ،يف
ح��دود  20باملائة ،و�ستظل ال�صني رهينة لفرتة
طويلة حل�صولها على التقنيات الأم��ري�ك�ي��ة ...
وت�ع�ت�م��دن ��ص�ن��اع��ة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة لعمالئها
ال�صينيني (حوايل  25باملائة اليوم).
ق���ض�ي��ة ت���ص�ن�ي��ع �أ� �ش �ب��اه امل��و� �ص�ل�ات ل �ه��ا بعد
ج�ي��و��س�ي��ا��س��ي �إ�� �ض ��ايف :ت��اي��وان ه��ي �أف �� �ض��ل �سيد
للرقائق ال�صغرية (�أقل من  32نانومرت) .ومن
الوا�ضح �أن هذا النجاح ال يطاق بالن�سبة لبكني.
وال �شك �أن ه��ذا من العوامل التي يجب �أخذها
بعني االعتبار يف طموحاتها لـ «�إعادة التوحيد».
«امليزانية النانوية» الأوروبية
�أما بالن�سبة لأوروبا ،فلديها الآن طموح مل�ضاعفة
ح�صتها م��ن الإن �ت��اج ال�ع��امل��ي (م��ن � 10إىل 20
باملائة) و� ً
أي�ضا لإتقان الرقائق ال�صغرية ،بهدف
ال��و��ص��ول ع�ل��ى الأق ��ل �إىل  5ن��ان��وم�تر يف ع�شرة
�إىل خم�سة ع�شر ع��ا ًم��ا ،وتعتزم ط��رح  20مليار
يورو على الطاولة لهذا الغر�ض� .أهداف جديرة
بالثناء ،لكنها ترتك اخلرباء يف حرية من �أمرهم:
امليزانية التي تخ�ص�صها بكني �أعلى  20مرة على
الأقل.
يف ك��ل م��ن العنا�صر الأر��ض�ي��ة ال �ن��ادرة و�أ�شباه
امل��و��ص�لات ،ي�ج��ري «ف��ك ارت �ب��اط» �آ��س�ي��ا والغرب
لكنه �سيكون طويال ،و�سيبقى جزئيا يف امل�ستقبل
امل�ن�ظ��ور ...ففي ه��ذه امل�ج��االت ،ال ي��زال الرتابط
االقت�صادي قائما لفرتة طويلة قادمة.

ترجمة خرية ال�شيباين

* متخ�ص�ص يف التحليل اجليو�سيا�سي ،ونائب مدير م�ؤ�س�سة
البحوث اال�سرتاتيجية وزميل �أول يف معهد مونتني.

نذر �صدام ع�سكري بني تركيا واليونان ..ولغة التهديدات تعود
اال�ستمرار ب�سيا�ساتها التقليدية ،املتمثلة باال�ستمرار يف
عمليات التنقيب دون تن�سيق مع اليونان ،بعدما كانت دول
االحت��اد الأوروب ��ي قد فر�ضت عقوبات خمففة وحتذيرية
على تركيا يف �شهر دي�سمرب م��ن ال�ع��ام املا�ضي ،وتراجعت
ت��رك�ي��ا وق�ت�ئ��ذ م��ن مم��ار��س��ات�ه��ا ت�ل��ك� .أ�سلوب تقليدي..
وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى الت�صعيد اخل�ط��اب��ي ال�ترك��ي الأخ �ي�ر ،قال
الباحث الرتكي� ،شامل �أوغزو ،يف حديث مع موقع “�سكاي
نيوز عربية”“ :هذا جزء تقليدي من �آليات الت�صعيد التي
متار�سها حكومة الرئي�س �أردوغان ب�شكل دوري مع اليونان.
من طرف ت�سعى ال�سلطة احلاكمة ل�سحب الع�صب القومي
يف البالد ،ومن طرف �آخر تو�صل ر�سائل وا�ضحة للواليات
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املتحدة واالحتاد الأوروبي ،وحتى حلف الناتو”.
وتابع �أن �إ�صرار تركيا “على اعتبار القانون الدويل في�ص ًال
بني البلدين ،ولي�س التقا�سم الثنائي للخريات الطبيعية يف
�شرق املتو�سط كما ترغب احلكومة الرتكية� ،أمن��ا �سيكون
ع��ام� ً
لا للت�صعيد ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،وت��ال �ي �اً ت��وري��ط احللفاء
امل�شرتكني يف �أزمة كبرية” .خالل ال�شهور الأربعة املا�ضية،
كان البلدان قد دخال يف جولة مفاو�ضات مُتعددة ،ناق�شا
خمتلف امللفات العالقة بينهما ،من �إمكانية �إع��ادة توحيد
اجلزيرة القرب�صية �إىل عمليات التنقيب عن ال�ثروات يف
�شرق البحر املتو�سط ،و��ص��وال �إىل حقوق �أب�ن��اء الطوائف
امل�سيحية اليونانية داخل تركيا ،والتي كانت جتري برعاية

وم�شاركة عدد من القوى العاملية .لكنها جميعاً مل تتو�صل
�إىل �أية نتيجة.
الزيارة الأخرية التي قام بها وزير اخلارجية اليوناين �إىل
تركيا يف �أوا�سط �شهر �أبريل املا�ضي ،كانت �أكرب م�ؤ�شر على
ف�شل التهدئة وجهود الو�ساطة بني الطرفني� ،إذ هدد وزير
اخلارجية اليوناين �أث�ن��اء امل��ؤمت��ر ال�صحفي يف العا�صمة
ال�ترك�ي��ة �أن �ق��رة ب�ف��ر���ض ع�ق��وب��ات ع�ل��ى ت��رك�ي��ا �إذا حاولت
“انتهاك �سيادة اليونان”.
وه��و تهديد ال��ذي رد عليه وزي��ر اخلارجية ال�ترك��ي �أثناء
نف�س امل�ؤمتر�“ :أتيت �إىل هنا وحت��اول اتهام تركيا ،لتبعث
بر�سالة �إىل بلدك ،ال ميكنني قبول ذلك”.
تناق�ض تركي ..املراقبون ومراكز الدرا�سات الأوروبية
ك��ان��ت ق��د كثفت م��ن �أورق �ه��ا ودرا��س��ات�ه��ا ال�سيا�سية ب�ش�أن
امل���س��ارات ال�ت��ي يمُ �ك��ن لال�سرتاتيجية ال�ترك�ي��ة �أن تتبعها
بعد مرحلة ف�شل التفاو�ض الثنائي مع اليونان ،وكانت قد
تو�صلت ب�أغلبيتها املُطلقة �إىل �أن الت�صعيد احلذر �سيكون
االحتمال الأكرث ترجيحاً.
م��رك��ز “�شبكة ال�ق�ي��ادة الأورب �ي��ة  ”ELNن�شرت درا�سة
تف�صيلية حول املو�ضوع ،كتبها املخت�ص يف ال�ش�ؤون الرتكية
اليونانية ،كري�ستيان �شولثاي�س� ،شرح فيها انعدام اخليارات
�أما تركيا.
وك �ت��ب“ :مطالبة ت��رك�ي��ا ب��احل��دود ،دون الإق � ��رار بوجود
ا�ستحقاقات اجلرف القاري اليوناين والقرب�صي هو جوهر
امل�س�ألة ،لأن اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ،و�أحكام
حمكمة العدل الدولية ،وك��ل ممار�سات ال��دول يف يف �ش�أن
تر�سيم احلدود البحرية ،تعرتف �صراحة بربط �أية منطقة
اقت�صادية خال�صة وا�ستحقاقات الدول فيها بوجود اجلرف
القاري ل�سواحلها وجزرها”.
وتابع“ :فيما يتعلق با�ستحقاقات اجلرف القاري اليوناين
والقرب�صي ،ف��إن املوقف القانوين لرتكيا يتناق�ض ب�شكل
جوهري مع قانون البحار”.
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وا�شنطن تفر�ض قيود ًا على املتورطني يف نزاع تيغراي
•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أعلنت الواليات امل ّتحدة �أ ّنها �ستفر�ض قيوداً على منح ت�أ�شريات دخول
مل�س�ؤولني �إثيوبيني و�إريرتيني ت ّتهمهم بت�أجيج النزاع امل�ستم ّر منذ �س ّتة
�أ�شهر يف �إقليم تيغراي الإثيوبي ،م�شرية �إىل �أنّ ه ��ؤالء “مل ي ّتخذوا
�إجراءات ملمو�سة لإنهاء الأعمال العدائية».
وقال وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن يف بيان �إنّ هذه القيود
ت�ستهدف “م�س�ؤولني حكوميني �إثيوبيني �أو �إري�تري�ين ،حاليني �أو
�سابقني ،و�أف��راداً من ق��وات الأم��ن �أو �أ�شخا�صاً �آخرين  --مبا يف ذلك
قوات �أمهرة الإقليمية وغري النظامية و�أفراد اجلبهة ال�شعبية لتحرير
تيغراي  --م�س�ؤولني ع��ن� ،أو متواطئني يف ،تقوي�ض ح� ّل الأزم ��ة يف
تيغراي».

و�أ�ضاف “ما زال النا�س يف تيغراي يعانون من انتهاكات حلقوق الإن�سان
و�إ�ساءات وفظائع وهم يحتاجون ب�صورى عاجلة �إىل م�ساعدات �إن�سانية
متنع و�صولها �إليهم ال�ق��وات الإثيوبية والإري�تري��ة وج�ه��ات م�س ّلحة
�أخرى».
وتابع “على ال ّرغم من التزام دبلوما�سي مه ّم ،مل ت ّتخذ �أطراف النزاع
التو�صل �إىل
يف تيغراي �إج��راءات ملمو�سة لإنهاء الأعمال العدائية �أو
ّ
ح ّل �سلمي للأزمة ال�سيا�سية».
كما �أعلن بلينكني �أنّ الواليات امل ّتحدة �ستفر�ض قيوداً “وا�سعة النطاق”
على امل�ساعدات االقت�صادية والأمنية لإثيوبيا ،م�ؤ ّكداً يف الوقت نف�سه
ال�صحة
ا�ستمرارها يف تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية يف جم��االت مثل
ّ
والغذاء والتعليم.
وقال الوزير يف بيانه �إنّ “الواليات امل ّتحدة تدين ب�أ�ش ّد العبارات عمليات

دونالد ترامب �سيعود

لورين بويربت من االتباع املخل�صني

خلف الكوالي�س:

•• الفجر  -ثيو لوبري –
ترجمة خرية ال�شيباين

بعد هزميته ب�أكرث
م��ن  7ماليني �صوت
يف نوفمرب ،2020
مل ي�ستوعب دونالد
ت��رام��ب ح��ت��ى الآن
رح��ي��ل��ه ع��ن البيت
الأبي�ض .وبعد عدة
�أ���ش��ه��ر م���ن ت�سليم
ال�����س��ل��ط��ة ،يوا�صل
ال��رئ��ي�����س ال�سابق
اتهام الدميقراطيني،
دوندليل،باالحتيال
يف االن���ت���خ���اب���ات
الرئا�سية الأخرية.
مت ح � � �ظ� � ��ره م � � ��ن ال� ��� �ش� �ب� �ك ��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة ال��رئ �ي �� �س �ي��ة �إث� ��ر
ت�صريحاتــــــــه �أثنــــــاء غـــــــزو
مبنى الكابيتول ،وه��و يتحـــــدث
الآن م��ن خــــــــالل البيانـــــــات
ال�صحفية ال�ت��ي يتـــــم �إر�سالها
ع�ب�ر ال�ب�ري ��د الإل � �ك�ت��روين �إىل
م��ؤي��دي��ه وم�ق��اب�لات على قناتي
ف��وك ����س ن �ي ��وز ون �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��وز ماك�س
املحافظتني.
خلف الكوالي�س ،يعمل دونالد
ت � ��رام � ��ب ع� �ل ��ى جت� � � ��اوز ج �ي ��وب
امل�ق��اوم��ة الأخ�ي�رة داخ ��ل احلزب
اجل� �م� �ه ��وري م� ��ن �أج� � ��ل متهيد
ال �ط��ري��ق ل�تر��ش�ح��ه النتخابات
 2024الرئا�سية.
ت�صفية اخل�صوم
م �ن��ذ ع� ��ام  2015وم�شاركته
يف االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات التمهيدية
ل �ل �ج �م �ه��وري�ي�ن ،مت� � ّي ��ز دون ��ال ��د
ت� � ��رام� � ��ب ع� � ��ن ن � �خ� ��ب احل� � ��زب

ال�ق�ت��ل وال�ترح�ي��ل ال�ق���س��ري وال�ع�ن��ف اجلن�سي املنهجي وغ�يره��ا من
االنتهاكات والتجاوزات حلقوق الإن�سان».
وا� �ض��اف “لقد راع �ن��ا �أي���ض�اً ال�ت��دم�ير احل��ا��ص��ل يف ت�ي�غ��راي ملمتلكات
عمومية ،مبا يف ذلك م�صادر املياه وامل�ست�شفيات واملرافق الطبية».
و�أدي�س �أبابا حليف قدمي لوا�شنطن ،لكنّ الواليات امل ّتحدة تعرب عن
قلقها ب�شكل متزايد منذ �أن �شنّ رئي�س ال��وزراء الأثيوبي �آبيي �أحمد
يف ت�شرين الأول/نوفمرب هجوماً ع�سكرياً وا�سع النطاق على تيغراي
لتوقيف ون��زع �سالح ق��ادة اجلبهة ال�شعبية لتحرير تيغراي ،احلزب
احلاكم يف الإقليم.
و�أح�م��د ،احلائز على جائزة نوبل لل�سالم لعام  ،2019ب� ّرر العملية
الع�سكرية يومها بتع ّر�ض مع�سكرات تابعة للجي�ش الفدرايل لهجمات
ا ّتهم اجلبهة بالوقوف خلفها.

وحظيت القوات الفدرالية الأثيوبية يف هجومها على تيغراي بدعم
من قوات �أر�سلتها جارتها ال�شمالية �إريرتيا ،و�أخ��رى �أر�سلتها �أمهرة،
املنطقة الإثيوبية املحاذية لتيغراي من اجلنوب.
و�أعلن �أحمد االنت�صار يف  28ت�شرين الثاين/نوفمرب �إث��ر ال�سيطرة
على ميكيلي ،عا�صمة �إقليم تيغراي.
وعلى ال ّرغم من �أنّ �أحمد تعهّد يف بداية العملية الع�سكرية ب�أن تنتهي
�سريعاً� ،إال �أ ّن��ه بعد �أك�ثر م��ن �ستة �أ�شهر على بدئها ،ال ي��زال القتال
م�ستمراً يف تيغراي ،يف وقت يح ّذر فيه قادة العامل من كارثة �إن�سانية
حمتملة .ويف � 17أيار/مايو اجل��اري ندّد املدير العام ملنظمة ال�صحة
العاملية تيدرو�س �أدهانوم غيربيي�سو�س ،املتحدّر من تيغراي ،بالو�ضع
“املر ّوع” يف ه��ذا الإقليم حيث مي��وت كثريون ب�سبب اجل��وع وتتزايد
عمليات االغت�صاب.
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جو�ش هاويل ،من هذا اجليل اجلديد من املتطرفني
ال� �ن ��واب ،وجم�ل����س ال �� �ش �ي��وخ ،ثم
�سيعود رئي�س جمهوري منت�صرا
اىل البيت الأبي�ض� ...أت�ساءل من
��س�ي�ك��ون» .ودون م�ف��اج��أة ،يهتف
احل �� �ش��د ب��ا� �س �م��ه .وت �ظ �ه��ر عدة
ا�ستطالعات للر�أي مدى حما�س
ال �ن��اخ �ب�ين اجل �م �ه��وري�ين لعودة
مهرهم �إىل ال�ساحة ال�سيا�سية.
ق ��ال ت��رام��ب مل��ذي��ع ق �ن��اة فوك�س
ن �ي��وز � �ش��ون ه��ان�ي�ت��ي يف �أبريل:
«�أفكر يف الأمر بجدية �شديدة».
و�أخ� � �ي � ��راً ،مل ي �ت��رك جم� ��ا ًال
لل�شك ب ��إع�لان��ه يف ب��داي��ة مايو
�أن ق� ��راره «��س�ير��ض��ي �أن�صاره».
حيث جدد تعهده بالوالء لـ «زعيم وت�ع�ت�ق��د ال���ص�ح��اف��ة �أن �ه��ا تعرف
احل��زب اجل�م�ه��وري ب�لا منازع» ،حتى ا��س��م زميله يف ال�تر��ش��ح يف
م�ضيفًا« :ه��ذا ه��و ح��زب دونالد امل�ستقبل ،و�سيكون حاكم فلوريدا
ترامب و�أنا جمهوري ترامب».
رون دي�سانتي�س .اخ�ت�ي��ار حكيم
ال�سيناتور
ينتمي جو�ش ه��اويل،
م��ع ارت �ف��اع �شعبية ه��ذا الأخري
ع ��ن والي� ��ة م �ي �� �س��وري ،ولورين بني الناخبني اجلمهوريني� .أما
ب � � ��وي� �ب ��رت ،ن � ��ائ � ��ب ع� � ��ن والي� � ��ة ال�شعار فقد مت ن�شره منذ عدة
كولورادو� ،إىل هذا اجليل اجلديد �أ�سابيع على موقع دونالد ترامب
م ��ن امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن اجلمهوريني ع �ل��ى الإن�ت��رن� ��ت ويف البيانات
املنتخبني املتطرفني.
ال�صحفية�« :أنقذوا �أمريكا».
يف ان �ت �ظ��ار ع� ��ودة ال��رئ �ي ����س على
وب�ح���س��ب ب�ع����ض امل�ق��رب�ين من
خ���ش�ب��ة امل �� �س��رح ،ي�ع�ت�ن��ي �أتباعه الرئي�س ال���س��اب��ق ،ف ��إن الإع�ل�ان
امل� �خ� �ل� ��� �ص ��ون ب� ��احل � �ف� ��اظ على الر�سمي عن تر�شّ حه �سي�أتي بعد
ال���ش�ع�ل��ة ب��ال �ق��رب م ��ن القاعدة انتخابات التجديد الن�صفي يف
االن�ت�خ��اب�ي��ة ،وي��وا��ص�ل��ون ا�شعال نوفمرب.2022
ف�ت�ي��ل ق���ص��ة ان �ت �خ��اب��ات �سرقها
ومع حزب ملتزم بق�ضيته ،وجيل
الدميقراطيون.
جديد من امل�س�ؤولني املنتخبني
تغيري ال�شعار
املخل�صني ل��ه ،وقاعدة انتخابية
�أع� �ل ��ن دون� ��ال� ��د ت ��رام ��ب يف � 20صلبة ،ي�ب��دو �أن دون��ال��د ترامب
يناير  2021يف قاعدة �أندروز مي�ت�ل��ك ج�م�ي��ع االوراق ملقاتلة
الع�سكرية قبل دقائق قليلة من ال��دمي�ق��راط�ي�ين ل�ل�م��رة الثالثة
م�غ��ادرت��ه �إىل ف�ل��وري��دا�« :سنعود يف االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة لعام
ب���ش�ك��ل �أو ب� � ��آخ � ��ر» ...ومنذئذ.2024 ،
ام ��ا �أح� ��داث  6ي�ن��اي��ر ،2021
�أو�ضح الرئي�س ال�سابق نواياه يف
التي كانت �ستعلن نهاية حياته
عدة منا�سبات.
يف االجتماع ال�سنوي للمحافظني ال�سيا�سية ،فتبدو الآن بعيدة...
م� � ��ؤمت � ��ر ال� �ع� �م ��ل ال�سيا�سي ال �� �س �ح��اب��ة ال��وح �ي��دة يف الأف� ��ق:ل �ل �م �ح��اف �ظ�ين -ال � � ��ذي ع �ق��د يف التحقيقات واملحاكمات املتعددة
مار�س ،ا�ستخدم الفكاهة لإي�صال ال � �ت� ��ي ت �� �س �ت �ه��دف��ه وق� � ��د ت�ضر
ر�سالته�« :سنتوىل رئا�سة جمل�س بطموحاته.

تظهر عدة ا�ستطالعات للر�أي مدى حما�س الناخبني اجلمهوريني لعودة مهرهم �إىل ال�ساحة ال�سيا�سية

من «لنجعل �أمريكا عظيمة مات جايت�س :هذا هو حزب دونالد
مرة �أخرى» �إىل �أنقذوا �أمريكا ترامب و�أنا جمهوري ترامب
اجلمهوري .ي�سخر رجل الأعمال
من خ�صومه ،ويدينهم ويوبخهم
خ�ل�ال امل �ن��اظ��رات واالجتماعات
املتلفزة املختلفة .م�ستفيدا من
�شعبيته بني الناخبني املحافظني
وانت�صاره على هيالري كلينتون،
خ�ل��ق م �ن��اخً ��ا م��ن ال��رع��ب داخل
حزبه خالل فرتة واليته ،مانعا
�أي انتقاد لعمله ال�سيا�سي .فقط
ج� ��ون م ��اك�ي�ن ،ال � ��ذي ت� ��ويف عام
 ،2018وميت رومني ،خاطرا
ب ��ذل ��ك ع �ل��ى ح �� �س��اب الإه� ��ان� ��ات
وامل� ��� �ض ��اي� �ق ��ات ع� �ل ��ى ال�شبكات
االجتماعية.
ت� ��� �ش�ي�ر ال� �ن� �ه ��اي ��ة ال �ف ��و� �ض ��وي ��ة
ل��والي�ت��ه ب�ع��د ه��زمي�ت��ه �أم� ��ام جو
بايدن ،واحل��وادث التي وقعت يف
مبنى الكابيتول ،م��ع ذل��ك� ،إىل
ف�ت��ح امل �ج��ال �أم ��ام ك ��وادر احلزب
اجل�م�ه��وري للتخل�ص م��ن رجل
�أ�صبح مرهقًا للغاية.
يف منت�صف ي�ن��اي��ر ،خ��رج ميت�ش
مكونيل ،زع�ي��م اجلمهوريني يف
جمل�س ال�شيوخ ،من �صمته متّهما
دونالد ترامب مبا�شرة بتحري�ض
م�ؤيديه على التمرد يف  6يناير:
«ل �ق��د مت ��ش�ح�ن�ه��م ب ��الأك ��اذي ��ب،
ودف �ع �ه��م ال��رئ �ي ����س و�أ�شخا�ص
�أقوياء �آخرين للتحرك».
ك� � �ي� � �ف � ��ن م � � � �ك � � ��ارت � � ��ي ،زع � �ي� ��م

اجلمهوريني يف جمل�س النواب،
�أدىل بت�صريحات مماثلة ،وليز
ت�شيني ،الرقم الثالث يف احلزب،
� �ش �ع��رت ب ��الإه ��ان ��ة م ��ن �سلوكه
غ�ير الدميقراطي ،و�أعلنت عن
نيتها الت�صويت ل�صالح الإقالة.
وي�ق��ول ليند�سي ج��راه��ام ،ع�ضو
جمل�س ال�شيوخ امل�ؤثر من �ساوث
كارولينا� ،إن��ه مل يعد ق��ادرا على
الدفاع عنه.
لكن فر�صة ترك دونالد ترامب
خ��ارج اللعبة تال�شت بعد ب�ضعة
�أ��س��اب�ي��ع ،عندما مت��ت تربئته يف
حماكمة عزله الثانية.
م �ع��ززًا ب�ه��ذا ال �ق��رار ،ي�ق��وم رجل
الأع� � �م � ��ال وال ��رئ� �ي� �� ��س ال�سابق
الآن ب �� �ش��ن ه �ج �م��ات م�ضادة،
وت�شويه �سمعة ك��ل م��ن جت��ر�أ يف
م�ع���س�ك��ره ع�ل��ى ال ��وق ��وف �ضده.
ان��ه يتهم ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س مايك
بن�س ،بافتقاده ال�شجاعة لعدم
اعرتا�ضه على نتائج االنتخابات،

ويهني ماكونيل ب�أنه « غبي ابن
ال �ـ  ،»...خ�ل�ال خ�ط��اب �أل �ق��اه يف
ف �ل��وري��دا .ومت ط��رد ت�شيني من
من�صبها يف جمل�س ال �ن��واب من
قبل عائلتها ال�سيا�سية ،وتعر�ض
روم �ن��ي اىل �صيحات ا�ستهجان
م��رة �أخ ��رى خ�لال خ�ط��اب �ألقاه
�أم� ��ام الأن �� �ص��ار اجل �م �ه��وري�ين يف
والية يوتا.
وحقق مكارثي وج��راه��ام �إجنازًا
مت �ث��ل يف ت �ف��ادي االزاح � ��ة وكان
الثمن الرتاجع عن ت�صريحاتهما
واال�ست�سالم التام للزعيم .لقد
اكتمل حت� ّول احل��زب اجلمهوري
�إىل حزب ترامب ،ال��ذي ب��د�أ عام
 ،2016ب�شكل جيد وحقيقي.
اجليل اجلديد
ميهد الطريق
كان التطهري الذي دبره دونالد
ترامب داخل احلزب اجلمهوري
م���ص�ح��و ًب��ا ب� ��إع ��ادة ت���ش�ك�ي��ل هذا

الأخ�ي�ر بعنا�صر �أك�ثر ان�سجا ًما
م��ع اخل��ط ال�سيا�سي ال�سلطوي
والت�آمري واملحافظ للغاية.
مارجوري تايلور جرين ،حمبوبة
ال�ترام�ب�ي�ين اجل��دي��دة ،تت�صدر
العناوين .ممثلة يف الكونغر�س
منذ ف��وزه��ا يف نوفمرب 2020
ع� ��ن امل �ن �ط �ق��ة ال ��راب� �ع ��ة ع�شرة
بجورجيا ،وهي من �أ�شد املعجبني
ب��ال��رئ �ي ����س الأم��ري �ك��ي ال�سابق،
و�أحد �أتباع نظريات امل�ؤامرة.
عام � ،2017صرحت يف مقطع
ف �ي��دي��و« :ه �ن��اك ف��ر��ص��ة فريدة
ل� �ل� �خ ��روج م� ��ن ه � ��ذه الع�صابة
العاملية مل�شتهي الأط�ف��ال وعبدة
ال�شيطان ،ولدينا الرئي�س للقيام
بذلك».
يف ن�ف����س ال��وق��ت ،ت�ت�م� ّي��ز تايلور
غ��ري��ن ب�ت���ص��ري�ح��ات�ه��ا املعادية
لل��إ� �س�ل�ام وامل �ع��ادي��ة لل�سامية،
ف �� �ض� ً
لا ع ��ن �إن� �ك ��اره ��ا لهجمات
� 11سبتمرب  .2001وذهبت

�سي�أتي الإعالن الر�سمي عن
ّ
تر�شحه يف نهاية عام 2022
�إىل ح��د الرغبة يف �إع��دام بع�ض
ال� ��دمي � �ق� ��راط � �ي �ي�ن املنتخبني
ع ��ام  .2019ف �خ�لال حملتها
االنتخابية ،ظهرت تايلور غرين
وه� � ��ي حت� �م ��ل ب� �ن ��دق� �ي ��ة ن�صف
�آل �ي��ة  AR-15و� �ش �ع��ا ًرا �شديد
اللهجة�« :أنقذوا �أمريكا� ،أوقفوا
اال�شرتاكية».
ك �م��ا ي���ش�غ��ل ن �ظ�يره��ا الذّكر،
م��ات جايت�س ،مقعدا يف جمل�س
النواب .كان من �أوائ��ل امل�ؤيدين
ل � ��دون � ��ال � ��د ت � ��رام � ��ب وم � � ��ؤي � � �دًا
للمحافظة الراديكالية ،ويحتل
م �ك��ان��ة م� �ت ��زاي ��دة الأه� �م� �ي ��ة يف
الأ�سرة اجلمهورية .ا ُتهم م�ؤخ ًرا
مبمار�سة اجلن�س مبقابل مايل
م��ع ��ش��اب��ة ت�ب�ل��غ م��ن ال�ع�م��ر 17
عا ًما ،ومل يفقد دعم مع ّلمه.
والدليل على ذلك هو م�شاركته
يف اجتماع «�أمريكا �أو ًال» ملجموعة
املتقاعدين يف القرى بفلوريدا،
ب�صحبة مارجوري تايلور جرين،

خلق ً
مناخا من الرعب داخل حزبه ،مانعا �أي انتقاد لعمله ال�سيا�سي

اكتمل حت ّول احلزب اجلمهوري �إىل حزب ترامب ب�شكل جيد وحقيقي

مات جايت�س ،من �أوائل امل�ؤيدين لدونالد ترامب
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نادي ال�شارقة يحتفي ب�أبطال فريق الكاراتيه املتوج بثنائية الدوري العام والك�أ�س
•• ال�شارقة -وام:

18

نظم نادي ال�شارقة الريا�ضي ب�صالة الألعاب الفردية يف منطقة احلزانة
حفال لتكرمي ف��ري��ق ال�ك��ارات�ي��ه امل�ت��وج بثنائية ال ��دوري ال�ع��ام والك�أ�س
بح�ضور �سعادة علي �سامل املدفع رئي�س جمل�س �إدارة النادي واملهند�س
�سليمان عبدالرحمن الهاجري ع�ضو جمل�س الإدارة رئي�س الألعاب
الفردية و�أع�ضاء الإدارة.
وك��ان �أبطال كاراتيه امللك توجوا بك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
للكاراتيه لفئتي الكاتا والكوميتيه يف البطولة التي ا�ست�ضافها نادي
احتاد كلباء لينجح الفريق يف اجلمع بني الدوري العام والك�أ�س حمافظا
على �ألقابه للعام الثاين على التوايل.

وح �ق��ق ك��ارات �ي��ه ال���ش��ارق��ة �إجن� ��ازا ي �ح��دث لأول م ��رة يف ت��اري��خ اللعبة
منذ ت�أ�سي�س االحت��اد بعد �أن ن��ال � 6أل�ق��اب م��ن �أ��ص��ل  7خ�لال مو�سم
 2020/2021يف �إجناز جديد يحدث لأول مرة يف تاريخ اللعبة منذ
�إن�شاء احتاد الإمارات للكاراتيه.
وم�ضت �سيدات النادي يف ذات طريق الرجال وح�صلن على ك�أ�س �صاحب
ال�سمو رئي�س ال��دول��ة للكاراتيه يف فئة الكاتا ليجمعن �أي�ضا ثنائية
الدوري العام والك�أ�س.
وقال �سعادة علي �سامل املدفع خالل االحتفالية "..نهدي �إجن��از فريق
الكاراتيه ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة وقرينته �سمو ال�شيخة جواهر
القا�سمي و�إىل �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل

عهد ونائب حاكم ال�شارقة و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان
القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة ونهنئ الالعبني على جتاوزهم هذا املو�سم
اال�ستثنائي ونبارك لهم فوزهم بهذا الإجناز التاريخي.
و�أ�ضاف " نهنئ كذلك جمل�س ال�شارقة الريا�ضي ونهديه النجاح الكبري
لأل�ع��اب ال�ن��ادي كما ي�سعدنا �أن ن�ه��دي ال�ف��وز ملحبي امل�ل��ك وك��ل ال�شكر
والتقدير لإدارة الألعاب الفردية التي عملت واجتهدت فح�صدت هذا
التفوق والذي نتج عنه اختيار  11العبا من النادي لتمثيل املنتخبات
ونتمنى لهم التوفيق لرفع علم الإمارات يف املحافل الدولية".
من جانبه �أ�شاد املهند�س �سليمان الهاجري بالدعم الكبري الذي يقدمه
جمل�س ال���ش��ارق��ة ال��ري��ا��ض��ي وح��ر��ص��ه ع�ل��ى ت�ط��وي��ر منظومة الألعاب
الفردية يف الإم ��ارة وال��ذي ع��اد بفوائد جمة على الريا�ضات الفردية

مقدما التهنئة لأع�ضاء فريق العمل بالإدارة ومهنئا الالعبني.
وق ��ال �إن ال �ن �ج��اح ال ��ذي ظ�ل��ت حت�ق�ق��ه �أل �ع��اب امل �ل��ك ج ��اء ن �ت��اج خطط
وا�سرتاتيجيات مت و�ضعها بعناية ومبتابعة م�ستمرة من كافة امل�س�ؤولني
م��ن �أع���ض��اء �إدارة و�إداري �ي�ن �إ��ض��اف��ة الل�ت��زام ال�لاع�ب�ين ب��ال�برام��ج التي
يتم و�ضعها فكان نتاجها �إجن��ازات وبطوالت..م�شريا اىل وجود خطط
طموحة لرفد املنتخبات الوطنية ب�أف�ضل الالعبني حيث ميتلك نادي
ال�شارقة ق��اع��دة ك�ب�يرة م��ن الالعبني امل�ه��رة وه��م ق ��ادرون على متثيل
الدولة وت�شريفها يف املحافل الدولية و فريق الكاراتيه من �أف�ضل الفرق
يف الدولة ونتائجه تتحدث عنه والنتائج القوية التي ظل يحققها هي
ثمرة جهود �أع�ضاء املنظومة التي يقودها مهند�س الكاراتيه املهند�س
حميد �شام�س.

برعاية مهرجان من�صور بن زايد ل�سباقات اخليول ..

ماركاين فال يحلق بك�أ�س زايد يف يوم الإمارات مبراك�ش
•• مراك�ش -وام:

توج اجلواد «ماركاين فال» ،ملزرعة "
ف��ال " بلقب ك�أ�س املغفور له ال�شيخ
زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان « قوائم
» ،فيما توج «خاطر بوزينيكا» خلالد
ب �ي��اد ،ب �ط�لا ل �ك ��أ���س ��س�م��و ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك « �أم الإم ��ارات »،
يف ح�ين ح�صد «ارام�ي����س دو جيون»
ليو�سف حور ،ك�أ�س الوثبة �ستاليونز،
وذلك خالل ال�سباقات الثالثة التي
�أق �ي �م��ت مب���ض�م��ار م��راك ����ش مبملكة
املغرب� ،ضمن فعاليات "يوم الإمارات
�أبوظبي" ،برعاية مهرجان �سباقات
��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور ب��ن زاي� ��د �آل
نهيان العاملي للخيول العربية.
وي��أت��ي تنظيم امل�ه��رج��ان ،بتوجيهات
�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان
ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س ال � ��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة ،مبا �ساهم يف تطوير
�صناعة �سباقات اخل�ي��ول يف العامل،
ودعم م�ساعي احلفاظ على �سالالت
اخليول العربية الأ�صيلة ،وت�شجيع
املربني على االهتمام والرعاية لها يف
خمتلف القارات.
وت�ف���ص�ي�لا  ..ج� ��اء ف� ��وز «م ��ارك ��اين
ف��ال» مل��زرع��ة ف��ال ،ب��إ��ش��راف فاطمي

اي���ش��ارت��ي ،وق �ي��ادة خ��ال��د اي�ب��ا ،بلقب
ك�أ�س زايد للخيول العربية الأ�صيلة
يف �سن �أربع �سنوات فما فوق ،مل�سافة
 1900مرت ،البالغ �إجمايل جوائزه
امل��ال �ي��ة  320.000دره ��م مغربي
ع��ن ج ��دارة وا�ستحقاق ،حيث تفوق
ال�ب�ط��ل ب �ف��ارق ط��ول ع��ن «با�سمون»
ملالكه ومدربه ط��ارق من�صور بقيادة
�سعيد م��اده��ي ،و�سجل البطل زمنا
وقدره  2:20:12دقيقة ،فيما جاء
ثالثا «ا�ستقبال ار ام» ملزرعة �ساي�س،

وب�إ�شراف ر�شيد ح�سناوي وقيادة عبد
الرحيم ف�ضول.
وقدم اجلواد «خاطر بوزينيكا» خلالد
بياد ،ب�إ�شراف تيباري �أ�ضياف ،وقيادة
ع��زي��ز ب �ي��ود ،ع��ر��ض��ا م �ب �ه��را ،ليتوج
بطال ل�ك��أ���س �سمو ال�شيخة فاطمة
ب�ن��ت م �ب��ارك «�أم الإم� � ��ارات» ،مل�سافة
 1900م �ت�ر ،وال �ب��ال �غ��ة جائزته
 160.000دره ��م م�غ��رب��ي ،حيث
تفوق بفارق ن�صف طول عن "عارف
�أطل�س" ل�ك�م��ال دي �� �س��اوي ،ب�إ�شراف

�سمري فنان ،وقيادة عثمان مر�ساوي،
م�سجال  2:24:16دق�ي�ق��ة ،فيما
ج� ��اء ث��ال �ث��ا «ري � � ��ادي رم� � ��ال» حلكم
اك � ��وزاك ،ب ��إ� �ش��راف م �ب��ارك مادهي،
وقيادة زهري مادهي.
وح �ق��ق اجل� ��واد «ارام �� ��س دو جيون»
ل �ي��و� �س��ف ح � ��ور ،ب� ��إ�� �ش ��راف حم�سن
اول��داب��و ،وق �ي��ادة ع�م��ر ل�ك�ج��ال لقب
ك�أ�س مزرعة الوثبة مل�سافة 1600
م �ت ��ر ،ال� �ب ��ال� �غ ��ة ج ��ائ ��زت ��ه امل ��ال �ي ��ة
 70.000درهم مغربي ،بفارق 15

طوال عن �أق��رب مناف�سيه ،وم�سجال
 1:59:35دقيقة ،وجاء يف املركز
ال �ث��اين «ري���س�ك��ي ف ��ال» مل��زرع��ة فال،
ب��إ��ش��راف فاطمي اي���ش��ارت��ي ،وقيادة
خ��ال��د اي �ب��ا ،ف�ي�م��ا ح��ل ث��ال �ث��ا «�أدمي
اط�ل����س» ل�ك�م��ال دي �� �س��اوي ،ب�إ�شراف
حم� �م ��د امل� ��رت � �ك� ��ي ،وق� � �ي � ��ادة ر�شيد
اميناي.
وت��وج �سعادة الع�صري �سعيد �أحمد
الظاهري �سفري الدولة لدى اململكة
امل�غ��رب�ي��ة ب�ح���ض��ور ع�ل��ي املن�صوري،

والرا �� �ص ��واي ��ا امل� ��دي� ��ر التنفيذي
ل�ل�م�ه��رج��ان ،الأب �ط ��ال ال�ف��ائ��زي��ن يف
ال�سباقات الثالثة.
و�أ� �ش��اد ��س�ع��ادة ال�ظ��اه��ري باالهتمام
والدعم الذي توليه القيادة الر�شيدة
ل �ل�تراث مبختلف �أل ��وان ��ه ،وخا�صة
ريا�ضة الفرو�سية ،التي كان املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
طيب اهلل ثراه� ،أكرب الداعمني لها.
وثمن االهتمام الكبري ل�سمو ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ودعمه

امل�ستمر للفرو�سية واخليول العربية
الأ��ص�ي�ل��ة حمليا وع��امل�ي��ا ،وباملتابعة
الكبرية ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام
رئ�ي���س��ة امل�ج�ل����س الأع �ل ��ى للأمومة
والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة
ال�ت�ن�م�ي��ة الأ� �س��ري��ة «�أم الإم � � ��ارات»،
ال ��داع� �م ��ة ل� �ل� �م ��ر�أة يف ال �ع��دي��د من
املجاالت .و�أعرب عن �سعادته بالنجاح
الكبري ملهرجان �سباقات �سمو ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان للخيول

العربية مبراك�ش ،وبالرتحيب من
الأ�� �ش� �ق ��اء يف امل� �غ ��رب ب �ت��د� �ش�ين �أول
ال���س�ب��اق��ات ه ��ذا ال �ع��ام ب��ال��رغ��م من
حتديات وظروف جائحة "كورونا".
من ناحيتها �أ�شادت الرا �صوايا بدعم
��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور ب��ن زاي� ��د �آل
نهيان ،للفرو�سية واخليول العربية
الأ�صيلة حمليا وعامليا ،وباحل�ضور
املتميز لأبناء الإمارات يف هذا املحفل
املهم لل�سباقات على م�ستوى اململكة
املغربية.

�إجنازات (�سيتي) تقود جوارديوال للفوز بلقب
مدرب العام يف الكرة الإجنليزية
•• �أبوظبي -وام:

عن ج��دارة وا�ستحقاق ح�صل الإ�سباين جو�سيب جوارديوال
م ��درب مان�ش�سرت �سيتي ع�ل��ى ل�ق��ب "مدرب العام" خالل
امل��و��س��م ال �ك��روي الإجن�ل�ي��زي احل ��ايل ،وف�ق��ا لت�صويت احتاد
مدربي ال��دوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم .وق��اد املدرب
فريق ال"�سيتي" للفوز بلقب " الربمييري ليج" ثالث مرات
يف �أربع �سنوات منذ توليه امل�س�ؤولية.
كما فاز الفريق بك�أ�س رابطة الأندية الإجنليزية املحرتفة
هذا املو�سم ،ومن املقرر �أن يواجه ت�شيل�سي يف نهائي دوري
�أبطال �أوروبا ال�سبت املقبل.
وت�ضمنت قائمة امل��درب�ين ،ال��ذي��ن ناف�سوا ج��واردي��وال على
اللقب ه��ذا العام كل م��ن ،مار�سيلو بيل�سا م��درب ن��ادي ليدز
يونايتد ،ودانيال فرايك مدرب نادي نورويت�ش �سيتي ،و�إميا
هاي�س مدربة فريق ت�شيل�سي لل�سيدات ،ودافيد مايوز مدرب

وي�ست هام ،وبريندان رودجرز مدرب لي�سرت �سيتي.
وقال جوارديوال  -يف تعليقه على هذا الإجناز الذي يح�سب له
�شخ�صيا ولناديه الذي فر�ض واقعا جديدا على �أقوى دوريات
العامل يف ال�سنوات الع�شر الأخرية ،ويفر�ض هذا العام واقعا
جديدا على الكرة الأوروب �ي��ة ب�شكل ع��ام بعد ت�أهله لنهائي
ال"�شامبيونز ليج" �" : -سعيد بالفوز بجائزة �أف�ضل مدرب
العام من احت��اد مدربي ال��دوري الإجنليزي للمرة الثانية..
بالن�سبة يل ،يعترب ح�صويل على ه��ذا اللقب جائزة خا�صة
لأن اختياري لها جاء عن طريق ت�صويت زمالئي املديرين
الفنيني ،وما كان يل �أن �أفوز بها لوال �أنني حماط مبجموعة
من كبار املحرتفني يف هذا املجال".
وتابع" :العبو الفريق كانوا رائعني ،فلم يتوقف يوما تفانيهم
وال عن �أدائهم االحرتايف يف مو�سم واجهت فيه الكرة العاملية
ونحن معها �أكرب التحديات على الإطالق ..طاقم العمل معي
�أي�ضا ي�ستحق �أف�ضل �إ�شادة .و�أود �أن �أعرب عن �سعادتي لكوين

بني �أع�ضاء فريق ال حدود لعطائه كل يوم من �أجل �أن ن�ضمن
�أن مان�ش�سرت �سيتي يف �أف�ضل حاالته� ..أود �أن �أتقا�سم معهم
جميعا هذه اجلائزة".
جو�سيب ج��واردي��وال ال�شهري بالفيل�سوف م��ن مواليد 18
يناير  1971مبدينة �سانتبيدور ب�إ�سبانيا ،كان العبا ماهرا يف
مركز خط الو�سط الدفاعي يف بر�شلونة ،ومثل منتخب بالده
على م�ستوى ال�شباب والكبار على مدار � 15سنة ،خا�ض فيها
 68مباراة ر�سمية ،ثم اجته للتدريب وقاد بر�شلونة الإ�سباين
يف �أجمد فرتاته حمققا معه العديد من الإجنازات الكربى
خ�لال ال�ف�ترة م��ن � 2007إىل  ،2012ث��م حت��ول لقيادة
ب��اي��رن ميونيخ لي�صنع طفرة ك��روي��ة معه ويفر�ض �أ�سلوبا
ج��دي��دا للعب يف ال�ك��رة الأمل��ان�ي��ة خ�لال ال�ف�ترة م��ن 2013
�إىل  ،2016قبل �أن يتوىل امل�س�ؤولية يف مان�شي�سرت �سيتي
ويحقق معه �إجن ��ازات تاريخية خ�لال ال�ف�ترة م��ن 2016
وحتى اليوم.

حكمنا الدويل علي حمد البدواوي يُ�شارك حفل جوائز دوري اخلليج العربي يف افتتاح املو�سم املقبل

يف اجتماعات جلنة احلكام باالحتاد الآ�سيوي
•• دبي -وام:

� �ش��ارك ع�ل��ي ح�م��د ال �ب ��دواوي ع�ضو
جم �ل ����س �إدارة احت � � ��اد الإم� � � � ��ارات
ل �ك��رة ال� �ق ��دم ع �� �ض��و جل �ن��ة احلكام
يف االحت ��اد الآ��س�ي��وي ل�ك��رة القدم..
يف اج� �ت� �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة ال � � ��ذي عُقد
ام ����س عب��ر ت�ق�ن�ي��ة االت �� �ص��ال املرئي
مب�شاركة رئي�س و�أع���ض��اء اللجنة.
وا�ستعر�ض االجتماع عدة بنود منها
مناق�شة ح�ص�ص االحتادات الوطنية
املتعلقة بالقائمة ال��دول�ي��ة للحكام
وت���ص�ن�ي�ف�ه��م� ،إ� �ض��اف��ة الع�ت�م��اد �سن
التقاعد ملُق ّيمي وحما�ضري احلكام
وك� ��ذل� ��ك ال �ت �ح �� �ض�ي�رات اخلا�صة
باحلكام ال��ذي��ن �سيديرون مباريات
الت�صفيات الآ�سيوية امل�شرتكة امل�ؤهلة
�إىل ن�ه��ائ�ي��ات ك ��أ���س ال �ع��امل 2022
ونهائيات ك�أ�س �آ�سيا . 2023

•• �أبوظبي -الفجر

ق��ررت راب�ط��ة املحرتفني الإم��ارات�ي��ة �إق��ام��ة حفل
تتويج ال�ف��ائ��زي��ن ب�ج��وائ��ز دوري اخلليج العربي
ملو�سم  2021-2020يف مطلع املو�سم املقبل
 ،2022 2021ع�ل��ى �أن ي�ت��م الإع�ل��ان عنالفئات وموعد الت�صويت يف وق��ت الح��ق ،متهيداً
لل��إع�ل�ان ع��ن ال �ف��ائ��زي��ن يف ح�ف��ل ج��وائ��ز دوري
اخلليج العربي.
وحددت الرابطة  27يونيو املقبل موعداً الجتماع
اجلمعية العمومية ال �ع��ادي للمو�سم الريا�ضي
 2021-2020عرب تقنية االت�صال املرئي "عن
بعد" بح�ضور ممثلي الأندية املحرتفة الـ .14
ج��اء ذل��ك خ�لال االجتماع ال��دوري احل��ادي ع�شر
ملو�سم  2021-2020ظهر �أم�س الأول االثنني
املوافق  24مايو اجل��اري بتقنية االت�صال املرئي
"عن بعد" ،برئا�سة �سعادة عبداهلل نا�صر اجلنيبي
رئي�س جمل�س الإدارة وح�ضور كل من جمال حامد
املري نائب الرئي�س ،حممد عبيد اليماحي ،ح�سن
ط��ال��ب امل ��ري ،ط��ارق علي ال�شبيبي� ،سعيد عبيد
الكعبي وج��واه��ر ع�ب��دال�ع��زي��ز ال���س��وي��دي �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ،وليد احلو�سني املدير التنفيذي ود.
خالد حممد عبداهلل م�ست�شار تطوير الأعمال.
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فريق �أبوظبي ي�شارك يف حتدي الـ  400كم للزوارق ال�سريعة يف مياه �أوروبا
•• �أبوظبي -وام :

�أعلن فريق �أبوظبي للزوارق ال�سريعة عن م�شاركته يف
�سباق الـ  400كيلو مرت للزوارق ال�سريعة يف مياه �أوروبا
عرب الن�سخة الـ  69من البطولة والتي �ستقام  6يونيو
املقبل يف  6مدن �إيطالية.
ويعد هذا ال�سباق �أيقونة ال�سباقات البحرية الإيطالية
حيث انطلق يف عام  1952لي�ستمر ب�شكل �سنوي حتى
الآن ،وتبد�أ رحلة ال�سباق يف ن�سخته اجلديدة من ميناء
مدينة بافيا التي تقع يف ال�شمال الإيطايل ،وتكمل رحلتها
على النهر العريق كي متر ب�أكرث من مدينة على �ضفاف
النهر املتعرج ،ثم يختتم ال�سباق يف البحر الأدرياتيكي

و�صوال �إىل مدينة البندقية .وميثل الإيطايل املخ�ضرم
جيدو كابليني فريق �أبوظبي يف �سباقات البحر لي�سجل
عودته مرة �أخ��رى �إىل ال�سباقات البحرية ،بعد اعتزال
دام ع�شر �سنوات ،وبعد حتقيقه لع�شرة �ألقاب يف �سباقات
الفورموال 1كان �آخرها يف  ،2009حيث تنتظر جيدو
رح�ل��ة ق�ي��ادة �شاقة ت�ستمر مل�سافة  400ك��م ب�ين املدن
الإيطالية املختلفة.
وتعد هذه البطولة �إحدى البطوالت الكال�سيكية التي
تلقى �إقباال كبريا على امل�شاركة من خمتلف �أنحاء العامل،
ويختلف هذا ال�سباق ب�شكل كلي عن بقية املناف�سات لهذه
الفئة حيث يكون امتداد امل�سار طوليا وعلى خط واحد
م��ع وج��ود بع�ض التعرجات التي ر�سمتها اللجنة قبل

الو�صول مليناء �أي مدينة.
ولن تكون املناف�سة �سهلة حيث من املتوقع م�شاركة 80
مت�سابقا يف البطولة بفئات الفورموال والإك����س الكات،
والدراجات املائية.
و�ستقوم اللجنة املنظمة قبل انطالق ال�سباق بتو�ضيح
كل اللوائح والقوانني و�آلية املرور بكل مدينة عرب امل�سار
املو�ضح بني امل��دن الإيطالية خ�لال مناف�سات ال�ـ 400
كيلو مرت.
و ع�بر ��س��امل ال��رم�ي�ث��ي م��دي��ر ع��ام ال �ن��ادي ع��ن �سعادته
ب �ع��ودة ال�ب�ط��والت وامل���ش��ارك��ات ال��دول�ي��ة جم ��ددا لفريق
�أبوظبي ،م�ؤكدا �أن املرحلة املقبلة �ست�شهد م�شاركات �أكرب
وح�ضورا �أو�سع للفريق على خارطة البطوالت الدولية

املختلفة ،و �أن امل�شاركة يف �سباق  400كيلو مرت �ستكون
بداية جيدة للفريق من �أجل تقدمي مو�سم قوي حافل
بالإجنازات يف .2021
وعن ال�سباق الأوروبي الكال�سيكي ..
ق� ��ال " :ك �ن��ا ن�خ�ط��ط م��ن � �س �ن��وات ل�ل�م���ش��ارك��ة يف هذا
ال�سباق خا�صة و�أننا و�ضعنا الب�صمة الإماراتية يف �أغلب
ال�سباقات العاملية ،ومع ظروف اجلائحة يف املو�سم املا�ضي
كان ذلك �أح��د امل�شاريع امل�ؤجلة التي فكرنا يف �إحيائها،
والآن �أعلنا ر�سميا عن امل�شاركة حيث مت التجهيز لذلك
قبل عدة �أ�شهر ،لي�شارك �أ�سطورة ال�سباقات كابليني على
زورق �أبوظبي يف هذه املناف�سة ،ويف الوقت ذاته ت�ستمر
تدريبات بقية املت�سابقني واال�ستعداد من �أجل البطوالت

التي �ستنطلق الحقا يف �أ�شهر ال�صيف".
و�سبق لفريق �أبوظبي و�أن �شارك يف �أبرز البطوالت التي
ت�ن��درج يف �أج�ن��دة االحت ��اد ال ��دويل للريا�ضات البحرية
و�أب��رزه��ا ،بطولة العامل ل��زوارق الفورموال ،1وبطولة
العامل ل��زوارق الفورموال ،2وبطولة العامل للدراجات
امل��ائ�ي��ة ،وب�ط��ول��ة ال�ع��امل ل ��زوارق الإك ����س ك��ات ،وبطولة
ال �ع��امل ل ��زوارق ال�ف�ئ��ة الأوىل ،وك ��أ���س ال �ق��ارات ل ��زوارق
الفورموال ،2وحتدي روين الكال�سيكي لزوارق الفورموال
� 24ساعة ،و�سباق �أوج�ستو لزوارق الفورموال� 12ساعة
وبطولة العامل لزوارق الفورموال ،4وحقق الفريق فيها
جميعا �إجنازات تاريخية جعلته رقما �صعبا على امل�ستوى
العاملي

  48مالكما يتناف�سون يف ربع نهائي بطولة �آ�سيا للمالكمة بدبي ميالن يح�سم �أوىل �صفقاته ال�صيفية
•• دبي -وام:

ت���ش�ه��د م�ن��اف���س��ات ال�ن���س�خ��ة ال� �ـ 13
من بطولة �آ�سيا للرجال وال�سيدات
للمالكمة دل�ه��ي – دب��ي �إق��ام��ة 24
ن � ��زاال � �ض �م��ن � 6أوزان يف دور ربع
النهائي للبطولة ال�ت��ي ت�ست�ضيفها
دول ��ة الإم� � ��ارات لأول م ��رة وت�ستمر
م �ن��اف �� �س��ات �ه��ا ح �ت��ى ي � ��وم  31مايو
اجلاري وينظمها االحتادان الآ�سيوي
والإم��ارات��ي للمالكمة بالتعاون مع
االحت��اد الهندي للمالكمة وجمل�س
دب��ي الريا�ضي ،وت�ق��ام مناف�ساتها يف
فندق لو مرييديان املطار بدبي.
واف �ت �ت��ح م�لاك�م��و امل�ن�ت�خ��ب املنغويل
م �ن��اف �� �س��ات ال � ��دور الأول ب��ال �ف��وز يف
جميع ال �ن��زاالت ال�ت��ي خ��ا��ض��وه��ا من
بني  23ن��زاال يف � 10أوزان خمتلفة
�أق �ي �م��ت ب � � ��أول �أي � ��ام ال �ب �ط��ول��ة ،كما
�شهد اليوم الأول من البطولة ت�ألق
مالكمي املنتخب الإي��راين حيث فاز
�أرب �ع��ة مالكمني �إي��ران�ي�ين م��ن �أ�صل
 5م�لاك �م�ين .وع�ب�ر ع�م��ر الكندي
مدير البطولة عن �سعادته بااللتزام
التام من الوفود امل�شاركة يف البطولة
بالتعليمات والإج ��راءات االحرتازية
واالن�ضباطية العامة لكافة الفرق،
م���ش�ي��دا ب� � ��الأداء ال�ت�ح�ك�ي�م��ي املتميز
الذي كان دقيقا جدا وقاده جمموعة
من احلكام املخ�ضرمني من خمتلف
اجل �ن �� �س �ي��ات .و�أث � �ن ��ى ال �ك �ن��دي على
امل�ستوى الفني الذي ظهر به املالكمون
يف املناف�سات حيث ملعت �أ�سماء جديدة
من ال�شباب الذين ا�ستطاعوا التغلب
على �أب�ط��ال �آ�سيويني حا�صلني على
�ألقاب وميداليات يف عدة بطوالت .
وقال " :برغم �ضيق الوقت الذي بد�أنا

ف�ي��ه تنظيم ال�ب�ط��ول��ة ب�ع��د انتقالها
م��ن دل�ه��ي �إىل دب��ي ب�سبب الظروف
ال�ط��ارئ��ة يف ال�ه�ن��د� ،إال �أن البطولة
ت���ش�ه��د جن��اح��ا ك �ب�يرا وذل ��ك بف�ضل
الإمكانيات التنظيمية التي تتوفر يف
دبي التي توا�صل �إثبات قدرتها على
تنظيم �أكرب البطوالت العاملية يف �أقل
وقت ممكن" .وحقق املالكم املنغويل
�أون �ب��ول��د �أورخ��ون �ت��ون �غ�لاغ ال �ف��وز يف
ال�ن��زل االفتتاحي �ضد ال�سريالنكي
�ساجيوا نوان يف وزن الذبابة اخلفيف
 49/ك�ي�ل��وغ��رام��ا ،/وي �ع��د �أونبولد
وافدا جديدا على منتخب املحرتفني
حيث ب��د�أ امل�لاك�م��ة قبل �ست �سنوات
ف�ق��ط لكنه ك��ان متحم�سا يف النزال
االفتتاحي �أمام ال�سريالنكي الذي مل
ي�شارك يف ب�ط��والت دول�ي��ة منذ دورة
�ألعاب جنوب �آ�سيا . 2019
ويف النزال الثاين وزن الذبابة 52/
ك�ي�ل��وغ��رام��ا /ح�ق��ق امل�ن�غ��ويل خارخو
�إنخمانداخ البالغ من العمر  25عاما
ف��وزا �صعبا ع�ل��ى الإم��ارات��ي �سلطان

ال�ن�ع�ي�م��ي ال� ��ذي � �س��دد ع ��دة �ضربات
قوية و�سريعة �إىل مناف�سه ،لكن مع
اجلولة الثالثة ك��ان املالكم املنغويل
قد ا�ستطاع جتميع نقاط �أكرث ليفوز
ب��اجل��ول��ة ،وح �ق��ق امل �ن �غ��ويل الثالث
�إردين �أوتغونباتار بايامبا الفوز على
ال �ع��راق��ي ر� �ض��ا ط��ال��ب ج �ب��ار يف وزن
املتو�سط  75كيلوغراما ب�أربع نقاط
مقابل نقطة واحدة.
وحقق املالكم الإيراين�أوميد �أحمدي
�صفا ،الفائز بك�أ�س �أوالنباتار بوك�س،
�أول ف��وز لإي ��ران يف ال�ب�ط��ول��ة ،حيث
ا��س�ت�ط��اع �إق �� �ص��اء م�ن��اف���س��ه الكويتي
ع �ل��ي ج��ا� �س��م يف وزن ال��ذب��اب��ة 52/
كيلوغرما /يف �أق��ل من ث�لاث دقائق
بال�ضربة ال�ق��ا��ض�ي��ة ،فيما ا�ستخدم
مواطنه امل��وه��وب دان�ي��ال �شاخباخ�ش
ال�ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر  21ع��ام��ا قدمه
ل�ل�ت�غ�ل��ب ع �ل��ى ب �ط��ل �آ� �س �ي��ا لل�شباب
يف املنتخب ال�ك��ازاخ���س�ت��اين �سرييك
ت �ي �م�ي�رج��ان��وف يف ال� � ��وزن اخلفيف
 60/كيلوغراما ،/حيث كانت حركة

ق��دم املالكم الإي��راين ال�شاب �سريعة
وغري متوقعة مكنته من �إق�صاء �أحد
جن��وم فئة ال��وزن اخلفيف ،كما حقق
الإي� � ��راين م�ي���س��ام غ�ي���س�لاج��ي فوزا
�سريعا ومفاجئا على الهندي �سوميت
��س��ان�غ��وان يف ال ��وزن اخلفيف الثقيل
 81كيلوغرام وفاز الإيراين الرابع
�إح�سان روزبهاين على الكويتي �سلطان
ال �� �ش �م��ري .وف ��از الأف� �غ ��اين رامي�ش،
احل��ا��ص��ل ع�ل��ى امل�ي��دال�ي��ة الف�ضية يف
ك�أ�س رئي�س �إندوني�سيا ،على الفلبيني
مارفني تابامو يف وزن الذبابة 52/
ك�ي�ل��وغ��رام��ا ،/ويف وزن ال�ب��ان�ت��ام 56
ك �ي �ل��وغ��رام��ا ف� ��از ال �ه �ن ��دي حممد
ح�سام الدين ،احلا�صل على امليدالية
الربونزية يف دورة �ألعاب الكومنولث
الهندية ،على الكازاخ�ستاين حممود
�صابرخان احلا�صل على لقب بطولة
�آ�سيا لل�شباب مرتني ،كما فاز الأفغاين
م��ال��ك زاده ع �ل��ى الطاجاك�ستاين
باختافار �ساجيزوف.
ويف وزن اخلفيف  60/كيلوغراما/

فاز الكازاخ�ستاين موناربيك �سيتبيك
�أول��و على الأفغاين ليث اهلل ،كما فاز
الأوزب �ك��ي خ��ال��وك��وف ع�ب��دامل�ل��ك على
مالكم الو���س وال�تر �سارنوا �أوباثانا،
وف ��از ال�ط��اج��اك���س�ت��اين عبدالرحمن
ي �ع �ق��وب��وف ع �ل��ى الإم � ��ارات � ��ي �صعب
ال �� �س ��دي ��د ،وف� � ��از ال �ف �ل �ب �ي �ن��ي جريي
�صمويل ديال كروز على ال�سريالنكي
جيوانثا وميكثي كومارا.
ويف وزن ال ��و� � �س ��ط اخل� �ف� �ي ��ف 64
ك �ي �ل��وغ��رام��ا ت�غ�ل��ب ال�ف�ل�ب�ي�ن��ي جون
ب��ول ب��ان��وي��ان ع�ل��ى الإم ��ارات ��ي ماجد
النقبي ،وفاز الهندي �شيفا ثابا بطل
�آ� �س �ي��ا ع ��ام  2013واحل��ا� �ص��ل على
امليدالية الربونزية يف بطولة العامل
ل�ل�م�لاك�م��ة ع �ل��ى القريغيزي�ستاين
دمييرتي بوخنني ال��ذي ف��از بجائزة
�أف� ��� �ض ��ل م�ل�اك ��م يف �آخ� � ��ر بطوالته
ال ��وط �ن �ي ��ة ل� �ع ��ام  ،2020وتغلب
الأفغاين �سلطان حممد على مالكم
بروناي عبداهلل ف�ضل هيمرات وفاز
الكازاخ�ستاين زكري �صفي الدين عل
الإيراين �أ�شكان ر�ضاي.
ويف وزن اخلفيف  69/كيلوغراما فاز
الكازاخ�ستاين نور الدين رو�ستامبيك
�أول��و على الكويتي ح�سن الفا�ضلي،
ويف وزن امل�ت��و��س��ط  75كيلوغراما
ف� � ��از الأوزب� � � �ك � � ��ي ج� � ��اف� � ��اروف �سيد
جام�شيد على الأفغاين �سليمان وفاز
الكازاخ�ستاين �أمانكول �أبيلخان على
الكويتي �سيد عبا�س البحراين ،وتغلب
الطاجاك�ستاين عبدامللك بولتايف
على القطري فهد العمري وليد ،ويف
ال��وزن الثقيل  91كيلوغراما فاز
الطاجاك�ستاين �سيوفو�ش زوخوروف
ع �ل��ى ال �ك��ازاخ �� �س �ت��اين توكتو�سون
بيكبول�سون.

احتاد الكرة ي�ستعر�ض التعديالت املقرتحة
من الأندية على اللوائح
•• دبي  -وام :

نظم احت��اد الإم ��ارات لكرة القدم بدبي على م��دار يومني ور�شة عمل
قانونية ملناق�شة التعديالت املقرتحة من الأندية واللجان القانونية
والتحكيمية ،على ل��وائ��ح االحت��اد " النظام الأ�سا�سي  ،واالن�ضباط ،
وغرفة ف�ض املنازعات  ،واال�ستئناف "  ،وذل��ك بح�ضور ممثلي الإدارة
القانونية باالحتاد ،ورابطة املحرتفني الإماراتية ،ومب�شاركة ممثلي
قانونيني و�إداريني الأندية.
افتتح حممد عبداهلل هزام الظاهري الأمني العام الحتاد الكرة فعاليات
اجلل�سة الأوىل لور�شة العمل التي عقدت �أم�س الأول بكلمة ترحيبية نقل
خاللها حتيات رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة احتاد الكرة للم�شاركني.
و�أكد حر�ص احتاد الكرة يف التوا�صل املبا�شر وامل�ستمر مع الأندية بعد
ختام املو�سم الريا�ضي ملناق�شة اللوائح واملقرتحات املطروحة خالل
فعاليات ور�شة العمل ،واختيار الأن�سب ح�سب متطلبات املو�سم الريا�ضي
اجلديد ،خلدمة ن�شاط كرة القدم يف دولة الإمارات  ،ومبا يتما�شى مع
معايري ومتطلبات االحتادين ال��دويل والآ�سيوي لكرة القدم  ،على �أن
يتم رفع تلك املقرتحات للعر�ض على اجتماع جمل�س الإدارة.
وناق�شت الور�شة مقرتح التعديالت املتعلقة بتفعيل دور مركز الإمارات
للتحكيم الريا�ضي و�إل�غ��اء هيئة التحكيم ،وم�ق�ترح �آخ��ر على الئحة
انتقاالت و�أو�ضاع الالعبني وحتديداً �سقف رواتب الالعبني املواطنني
املحرتفني وغريها .

اقرتب نادي ميالن من الإعالن عن تعاقده ب�شكل
ر�سمي مع حار�س ليل الفرن�سي ،مايك ماينان ،لكي
يكون �أوىل تدعيمات الفريق خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية.
ذكرت �صحيفة الغازيتا ديلو �سبورت� ،أن احلار�س
الفرن�سي " 25عاماً"  ،هبط �إىل ميالنو يف �ساعات
مت�أخرة االثنني.
و�سيخ�ضع بطل الدوري الفرن�سي عن املو�سم املن�صرم،
للفحو�صات الطبية رفقة ميالن هذا �أم�س ،ومن ثم
الذهاب �إىل "كازا ميالن" من �أجل توقيع العقود مع

النادي.
وجنح ميالن يف ح�سم ال�صفقة ل�صاحله مقابل 12
مليون يورو ،بالإ�ضافة �إىل املكاف�آت ،و�سيوقع احلار�س
على عقداً مع الفريق ملدة ثالث موا�سم مقبلة.
و�سيكون مايك ماينان هو احلار�س الأ�سا�سي يف
ميالن ،خ�صو�صاً و�أن الإيطايل جيانلويجي دوناروما
�سريحل عن الفريق بنهاية املو�سم النتهاء عقده مع
الفريق .ومن املتوقع �أن ي�شارك ماينان رفقة املنتخب
الفرن�سي يف بطولة يورو  ،2020والتي �ستنطلق يف
ال�شهر املقبل.

ر�سالة كري�ستيانو �إىل جماهري
«ال�سيدة العجوز»
�أكد مهاجم يوفنتو�س ،الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو ،يف حتليل ملو�سمه� ،أنه حقق هدفه الذي
حدده منذ و�صوله لإيطاليا ،وهو الفوز بكل
البطوالت املحلية ،الدوري ،والك�أ�س ،وك�أ�س ال�سوبر.
كتب كري�ستيانو ر�سالة طويلة عرب ح�سابه على
�إن�ستغرام ،لتحليل مو�سمه الذي �أنهاه اليويف يف
املركز الرابع يف الدوري ،وفاز بك�أ�س ال�سوبر ،وك�أ�س
ايطاليا.
واحتل املهاجم الربتغايل لقب هداف "ال�سريي �آ"،
بر�صيد  29هدفاً.
وقال" :حياة وم�سرية كل الالعبني الكبرية مليئة
بالتقلبات ،نتناف�س عاماً تلو الآخر مع العبني كبار

وحتديات طموحة ،وبذلك يكون علينا �إعطاء
�أق�صى ما لدينا ،مل نتمكن هذا العام من الفوز
بالدوري ،مربوك للإنرت على اللقب امل�ستحق ،ومع
ذلك ميكن تثمني كل ما حققناه هذا املو�سم مع
يوفنتو�س على امل�ستويني اجلماعي والفردي".
و�أ�ضاف�" :سعيد للغاية بك�أ�س ال�سوبر ،والك�أ�س،
ولقب الهداف ،وبخا�صة ب�سبب ال�صعوبة املطلوبة
يف دولة الفوز فيها لي�س �سه ً
ال ،وبهذه الأهداف
حققت الهدف الذي و�ضعته من اليوم الأول
لو�صويل لإيطاليا :الفوز بـ"ال�سريي �آ" ،والك�أ�س،
وك�أ�س ال�سوبر ،واحل�صول على �أف�ضل العب،
والهداف".
و�أبرز كري�ستيانو �أنه توج بـ"الليغا" والك�أ�س،
وال�سوبر ،ولقب �أف�ضل العب ،والهداف ،يف كل من
�إجنلرتا� ،إ�سبانيا ،و�إيطاليا .وت�أتي ر�سالته يف وقت
من عدم اليقني حول م�ستقبله مع اليويف ،الذي
ميتد عقده معه حتى  ،2022ويف �إيطاليا تتكهن
بع�ض و�سائل
الإعالم ب�أن
هذه الر�سالة
ت�سبق وداعه
لليويف.

العامل على موعد مع ظاهرة نادرة ..القمر الدامي العمالق
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

يرتقب العامل هذه الأي��ام ظاهرة فلكية مل حتدث منذ عامني� ،إذ �سي�شهد �أول خ�سوف كامل للقمر يتزامن مع
اكتماله ،يف م�شهد نادر يطلق عليه "القمر الدامي العمالق".
و�سيتمكن �سكان املنطقة املطلة على املحيط الهادئ وكذا �سكان ال�شطر الغربي من �أمريكا ال�شمالية و�أق�صى جنوب
�أمريكا الالتينية و�شرقي �آ�سيا ،من م�شاهدة القمر "الدامي" مكتمال يوم الأربعاء.
ومن املرتقب �أن ي�ستمر اخل�سوف الكلي قرابة خم�سة ع�شرة دقيقة ،مع مرور الأر�ض مبا�شرة بني القمر وال�شم�س.
غري �أن العر�ض كامال �سي�ستمر خم�س �ساعات ،حيث يغطي ظل الأر�ض وب�شكل تدريجي وجه القمر قبل �أن يبد�أ
يف االنح�سار.
ذلك اللون الأحمر املائل للربتقايل هو نتيجة �شروق ال�شم�س وغروبها يف الغالف اجلوي للأر�ض على �سطح القمر
يف حالة اخل�سوف.
وقال نوا بيرتو من وكالة الف�ضاء الأمريكية (نا�سا) ،وهو �أحد علماء م�شروع م�سبار م�ستك�شف القمر املداري،
�إن "هاواي �ست�ستمع ب�أف�ضل موقع م�شاهدة ،تليها كاليفورنيا ومنطقة �شمال غرب املحيط الهادئ" .نيوزيلندا
و�أ�سرتاليا �أي�ضا �ستحظيان بفر�صة م�شاهدة رائعة.
و�أ�ضاف بيرتو �أن امل�سبار الذي �أطلق عام  2009وم�ستمر يف ال��دوران حول القمر وملدة  12عاما� ،سيقوم بقيا�س
التغريات يف درجات احلرارة على �سطح القمر خالل فرتة اخل�سوف.
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قررت م�ساعدة �صديقها ففازت بربع مليون دوالر

حاول ذبح زوجته لأنها خانته يف املنام

ذك��ر موقع "واجهة الدفع موحدة" ( � ،)UPIأن امر�أة
من �سكان مدينة كولبيرب بوالية فريجينيا الأمريكية،
قررت م�ساعدة �صديق لها ونقله ب�سيارتها ،و�سمح ذلك
ل�ه��ا ب��ال�ف��وز ب��اجل��ائ��زة ال �ك�ب�رى .و�أ� �ش��ار امل��وق��ع� ،إىل �أن
مونيكا كريفارو� ،شعرت بامللل خالل انتظارها ل�صديقها
يف �سيارتها ،فقررت لتم�ضية الوقت الذهاب �إىل �سوبر
م��ارك��ت ق��ري��ب .وه�ن��اك ا��ش�ترت بطاقة يان�صيب فورية
وفازت بجائزة قدرها � 250ألف دوالر .و�أعربت كريفارو
عن �سعادتها وذهولها ،وقالت" :مل �أ�صدق �أن هذا ميكن
يحدث بالفعل" .و�أ��ش��ارت امل��ر�أة املحظوظة� ،إىل �أنها مل
تقرر بعد ما �ستفعله باجلائزة .يف وقت �سابق� ،أفادت الأنباء
ب��أن واح��دة من �سكان مدينة �أندر�سون بوالية كارولينا
اجلنوبية الأمريكية ،ا�شرتت خ�لال وجودها يف حمطة
تعبئة ال��وق��ود ت��ذك��رة يان�صيب ف��وري��ة ،وف��ازت باجلائزة
الكربى �أثناء انتظارها تزويد �سيارتها بالوقود.

�شهدت منطقة �شربا اخليمة مبحافظة القليوبية �شمال العا�صمة
امل�صرية القاهرة جرمية مروعة كادت تذهب �ضحيتها �أم تعر�ضت
مل �ح��اول��ة ق�ت��ل ذب �ح��ا �أم� ��ام �أط �ف��ال �ه��ا .ومل ي�ك��ن امل�ت�ه��م � �س��وى زوج
ال�ضحية .وتداول �سكان القليوبية �شريط فيديو حديث مل تتجاوز
مدته الدقيقة ون�صف� ،شريط �إم�ساك الأه��ايل بالزوج الذي كان
يعاين من ا�ضطرابات عقلية وظهر يف الفيديو عدد من الأ�شخا�ص
متجهني لت�سليم املتهم ،يدعى"حممد "� 37 ،سنة ،لق�سم �شرطة
�شربا اخليمة ،بعدما حاول الهرب �إثر ارتكاب اجلرمية الب�شعة.
وك��ان املتهم يف حالة انهيار ومالب�سه ملطخة بالدماء مم�سكا يف
يده م�صحفا ،بح�سب الفيديو .وك�شف �شاهد عيان ملوقع "�سكاي
ن�ي��وز عربية" ي��دع��ي م�صطفي ع���ص��ام ،وه��و ط��ال��ب ج��ام�ع��ي ،من
�سكان القليوبية تفا�صيل ما حدث وقت وقوع اجلرمية .وقال �إن
املتهم عند ا�ستيقاظه من النوم ذهب �إىل زوجته وقال لها� " :أنا
عرفت كل حاجة " ..قبل �أن يحاول قتلها ذبحا من رقبتها ب�سالح
�أبي�ض .و�أ�ضاف ال�شاهد �أن الزوجة تدعى "�أمل" ،وهي ربة منزل،
ومعروف عنها ح�سن ال�سمعة ،م�شريا �إىل �أن زوجها كان يت�شاجر
معها با�ستمرار ف�ضال عن ت�صرفاته املريبة التي ظهر بها م�ؤخرا.

طفل يبتلع  5كرات مغناطي�سية

انطلق حتد جديد على "تيك توك" يق�ضي ب ��أن ي�ضع
امل�شاركون فيه كرتني من املغناطي�س على جانبي الل�سان
ليظهر وك�أنهم ثقبوا �أل�سنتهم.
ال�ت�ح�دّي ال��ذي يجد �شعبية ب�ين امل��راه�ق�ين دف��ع طف ً
ال
الب�ت��اع خم�س ك��رات مغناطي�سية �أث�ن��اء حماولته اتباع
االجت� ��اه اجل��دي��د ع�ل��ى "تيك توك" .وخ���ض��ع الطفل
ال�ب�ري �ط ��اين �إي �ل �ي ����س ت��ري��ب " 11عاماً"من مدينة
ور�س�سرت ،و�سط �إجنلرتا ،لعمليتني جراحيتني طارئتني
وهو الآن يف حالة حرجة ،وفق ما ذكرت �صحيفة "ديلي
ميل" الربيطانية .ويقوم التحدي اجلديد على تظاهر
النا�س ب�أنهم ثقبوا �أل�سنتهم ع��ن ط��ري��ق و��ض��ع كرتني
مغناطي�سيتني على جانبي �أل�سنتهم ،لكن الطفل �إيلي�س
ابتلع كرات  Magnetoاملتعددة الألوان ،و�أ�صبح مري�ضاً
مل ��دة �أ� �س �ب��وع ق�ب��ل ن�ق�ل��ه �إىل امل�ست�شفى لإج� ��راء عملية
ج��راح�ي��ة ،الأرب �ع��اء امل��ا��ض��ي ،ح�ي��ث اع�ت�ق��د الأط �ب��اء �أنه
م�صاب بالزائدة الدودية.

بر�سالة م�ؤثرة ..بيتزا هت يودع اللبنانيني
ام�ضى اللبنانيون يوم عطلتهم اال�سبوعية �أول �أول �أم�س االحد على
وقع وداعهم لذكريات �سنوات �أم�ضوها يف واحد من �أ�شهر مطاعم
البيتزا يف العامل� ،إذ مت اقفال فروع "بيتزا هت" ،وهي  8على كافة
الأرا��ض��ي اللبنانية ،ليودع املطعم زبائنه بعبارات موثرة .ون�شرت
ال�صفحة الر�سمية ل�سل�سلة "بيتزا هت" عرب في�سبوك بيانا جاء
فيه" :بهيدا املطرح ذكريات كتري ( )..للـ(الو) على  ،1212واكيد
يف غريها اكرت كتري تعودتوا علينا نقدملكن اعلى ج��ودة واح�سن
جتربة ،وحتى ما نخذلكن قررنا نطوي �صفحة حلوة منودعكن..
من�شكركن من كل قلبنا  ..خلوا هالذكريات احللوة ببالكن �شي نهار،
رح نرجع نعمل ذكريات احلى" .وياتي اقفال مطاعم "بيتزا هت" يف
ظل االزمة االقت�صادية التي يعاين منها لبنان ،فهي لي�ست االوىل
التي تودع اللبنانيني بعد �سل�سلة متاجر اقفلت مثل "�إت�ش �أند �إم"،
و"�أديدا�س" ،وغريها الكثري .فالرتاجع االقت�صادي ال��ذي �ضرب
معظم القطاعات االنتاجية يف لبنان ،مل ي�ستثن تراخي�ص العالمات
التجارية املعروفة �سواء لبنانية املن�شا او الوكاالت العاملية.

ثمرتا �شمام بوباري بـ� 25ألف دوالر

ذك��رت و�سائل �إع�ل�ام م�صرية �أم����س ال�ث�لاث��اء �أن الفنان امل�صري
ال�شهري �شريف د�سوقي قام ب�إجراء عملية جراحية �أ�سفرت عن برت
قدمه .وك�شفت الفنانة بدرية طلبة عن احلالة ال�صحية للفنان
�شريف د�سوقي ،وق��ال��ت" :بالفعل الفنان �شريف د�سوقي �أجرى
عملية جراحية ،ومت برت قدمه وحالته م�ستقرة الآن وربنا ي�شفيه
ويقوم منها ،واجلرح اللي كان يف رجليه ح�صله �أثناء ت�صوير فيلم
وقفة رجالة ،واتفاقم ،والدكتور اللي بيتابع حالته �أكد �أنها �سيئة
ومت برت قدمه" ،وفقا ل�صحيفة "اليوم ال�سابع" امل�صرية .وكتبت
عرب ح�سابها ال�شخ�صي على موقع التوا�صل االجتماعي في�سبوك،
قائلة" :عن جتربة عي�شتها مع بابا اهلل يرحمه �صعب قوي بني �آدم
يفوق من البنج يالقي جزء من ج�سمه مبتور وخ�صو�صا رجليه
ربنا ي�صربك يا �شريف ويقوي قلبك ويتم �شفاء على خري" .من
ج��ان�ب��ه ،ط�م��أن ال�ف�ن��ان �شريف د��س��وق��ي ،ك��ل متابعيه على حالته
ال�صحية بعد �إجرائه عملية جراحية وبرت قدمه وكتب عرب ح�سابه
على في�سبوك" :قدر اهلل وما �شاء فعل احلمد اهلل على كل �شيء".

بيعت ثمرتا �شمام يوباري الأكرث طلبا مببلغ  2.7مليون
ين (حوايل � 25ألف دوالر) يف مزاد تقليدي �إيذانا ببدء
املو�سم يف جزيرة هوكايدو باليابان.
وقال منظمو املزاد� ،إن هذا كان �أكرث من � 22ضعف �سعر
العام املا�ضي .وي�شتهر �شمام يوباري ذو اللب الربتقايل
بجودته العالية وم��ذاق��ه احل�ل��و ،ومي��اث��ل الكانتلوب يف
احلجم .ويف العام املا�ضي ،مت بيع اثنني من ثمار ال�شمام
مقابل � 120ألف ين  -وهو جزء ب�سيط مما يتحقق عادة
يف بداية املو�سم .وكانت �أزمة فريو�س كورونا هي ال�سبب
يف هذا ال�سعر .ويف العام ال��ذي �سبقه،على �سبيل املثال،
حققت اثنتان من ثمار ال�شمام رقما قيا�سيا بلغ خم�سة
ماليني ين يف مزاد يف �سوق اجلملة.
وجت��ري زراع��ة الثمار يف ظ��ل ظ��روف �صعبة للغاية يف
ال�شتاء القا�سي يف هوكايدو و هي فخر املنطقة.
ويبد�أ احل�صاد يف �أيار-مايو وي�ستمر حتى �آب�-أغ�سط�س.
وتبلغ قيمة الواحدة من هذا ال�شمام يف املتاجر العادية
ب�ضعة �آالف من الني  -وهو ما يزال الكثري من املال.

برت �ساق فنان م�صري �شهري

بريطانيا تتعقب م�صابي
كورونا بالكالب البولي�سية
ق��ال علماء بريطانيون �إن كالباً
بولي�سية تلقت تدريباً باال�ستعانة
ب � � �ج� � ��وارب ارت � � ��داه � � ��ا م�صابون
ب �ف�يرو���س ك ��ورون ��ا ق ��د ُت�ستخدم
ق��ري �ب �اً يف امل� �ط ��ارات �أو يف �أماكن
التجمعات للتعرف على مر�ضى
ك��ورون��ا م��ن خ�لال ر��ص��د "رائحة
كورونا".
وق��ال العلماء �إن ال�ك�لاب املدربة
مي�ك�ن�ه��ا ف �ح ����ص ع� ��دة م �ئ��ات من
الأ�شخا�ص يف غ�ضون ن�صف �ساعة
واكت�شاف امل�صابني بدقة ت�صل �إىل
.94.3%

وا�شتملت الدرا�سة ،التي ال تزال يف

مرحلة مبكرة ،على قرابة 3500

م ��ن اجل � � ��وارب وال �ق �م �� �ص��ان غري
امل�غ���س��ول��ة ال �ت��ي ارت ��داه ��ا مر�ضى
�سابقون بكورونا.
وذك � � ��ر ال� �ب ��اح� �ث ��ون �أن ال� �ك�ل�اب
ا�ستطاعت اكت�شاف احلاالت التي ال
تظهر عليها �أعرا�ض �أو التي تعاين
من �أعرا�ض متو�سطة ،بالإ�ضافة
حاالت العدوى بال�ساللة املتحورة
من فريو�س كورونا التي ظهرت يف
بريطانيا �أواخر العام املا�ضي.
وقال �ستيف لينزي الأ�ستاذ يف ق�سم
ال�ع�ل��وم احل�ي��وي��ة يف ج��ام�ع��ة دورم
وال��ذي �شارك يف الدرا�سة "ميكن
�أن ت �ك��ون ال �ك�ل�اب ط��ري�ق��ة رائعة
لفح�ص عدد كبري من الأ�شخا�ص
ب�سرعة ومنع دخ��ول ك��ورون��ا مرة
�أخرى �إىل اململكة املتحدة".

طائر اللقلق يقف يف ع�شه حيث يهاجر اللقلق �إىل تركيا لفرتة ح�ضانة مع ارتفاع درجة حرارة الطق�س يف الربيع .ا ف ب

�سرقة م�سبحة ماري الذهبية� ..شهدت حلظة �إعدام ملكة ا�سكتلندا
�أعلنت بريطانيا عن �سرقة امل�سبحة ذات احلبات امل�صنوعة من الذهب ،التي
حملتها امللكة ماري ملكة ا�سكتلندا معها يوم �إعدامها يف عام .1587
وكانت امل�سبحة �ضمن مقتنيات تاريخية �أخرى يقدر ثمنها ب�أكرث من مليون
جنيه �إ�سرتليني ( 1.4مليون دوالر) �سرقت من قلعة يف جنوب �إجنلرتا.
و�سجنت التهامها
و�أطيح بامللكة الكاثوليكية ماري من على عر�ش ا�سكتلندا ُ
باخليانة العظمى ،ثم �أعدمت ب�أمر من ابنة عمها الربوت�ستانتية �إليزابيث
الأوىل يف �إطار �سل�سلة من الأحداث املهمة يف التاريخ الربيطاين.
ومن بني امل�سروقات كذلك عدد من ك�ؤو�س التتويج ومقتنيات �أخرى من
الذهب والف�ضة .وانتزعت امل�سروقات من نافذة عر�ض بقلعة �أرون��دل يف
مقاطعة وي�ست �سا�سك�س .وتنبه العاملون بالقلعة لل�سرقة م�ساء يوم
اجلمعة وو�صلت ال�شرطة خالل ب�ضع دقائق .وقالت �شرطة �سا�سك�س �إن
القيمة املادية للم�سبحة لي�ست كبرية لكنها "ال تعو�ض" كجزء من تراث
البالد .وكانت ماري لفرتة وجيزة ملكة لفرن�سا .وطردها الأر�ستقراطيون
املتمردون بعد ذلك من ا�سكتلندا وفرت جنوبا يف عام  1568وكان عمرها
 25عاما لتلقى بنف�سها حتت رحمة ابنة عمها �إليزابيث.

�سرقت فكرتي ..دعوى ق�ضائية �صادمة �ضد م�ؤ�س�س �أبل

يواجه �ستيف ووزنياك ،ال�شريك الأ�سا�سي يف ت�أ�سي�س �شركة �أبل العمالقة،
دع��وى ق�ضائية بقيمة مليون دوالر ،بعد اتهام ب��أن مدر�سته الأكادميية
(مدر�سة ووز) قائمة على فكرة م�سروقة من �شخ�ص �آخر.
الق�ضية رفعها �أ�ستاذ جامعي يدعى رالف ريلي ،يقول �إنه هو ووزنياك اتفقا
من قبل على �إط�لاق كلية تقنية ،و�أمت��ا االتفاق مب�صافحة م�صورة ،ومت
ذلك يف عام  .2011امل�شروع كان ي�ستهدف تعليم التقنية للكبار ،وي�ستند
ب�شكل رئي�س على ا�سم و�سمعة ووزنياك الذي كان له دور رئي�سي يف ت�أ�سي�س
�شركة �أبل مع الراحل �ستيف جوبز.
ولكن ه��ذه ال�شراكة مل ت��ر ال�ن��ور كما يقول ري�ل��ي ،ال��ذي يدعي يف �أوراق
ق�ضيته املرفوعة يف املحكمة �أن ووزنياك قام مبفرده ب�إطالق م�شروع قائم
على نف�س الفكرة ع��ام  2017حتت ا�سم  Woz Uبال�شراكة مع �شركة
تعليمية ا�سمها .Coder Camps
ويقول رالف �إنه حينما �سمع باخلرب �أر�سل بريدا �إلكرتونيا �إىل ووزنياك
يطلب منه �أن يكون طرفاً يف امل�شروع ،باعتبار �أنه "من �أوحى" لووزنياك
بالفكرة من الأ�سا�س ،وي�ضيف �أن ووزنياك رد عليه قائال�" :أنت حمق ،لقد
كانت لديك فكرة ممتازة� ..أ�شك يف �أن هذا امل�شروع كان �سريى النور من
دون فكرتك الأ�سا�سية" .ورد رالف حينها على ووزنياك وطلب �أن يكون له
ح�صة من ال�شركة التعليمية ،لكن الأخري مل يرد عليه بعدها ،وهذا ما دفع
رالف �إىل رفع دعوى ق�ضائية عليه ،يتهمه فيها باال�ستيالء على فكرته،
ويطالب بتعوي�ض قدره مليون دوالر.

مها �أحمد تفقد ال�سيطرة
على نف�سها لهذا ال�سبب
�أح �ي��ت املمثلة امل�صرية مها �أح �م��د ذك ��رى وف ��اة املمثل
امل�صري �إ�سماعيل يا�سني� ،إذ روت معاناته يف الفرتة
الأخ�يرة من حياته ثم بكت ب�شدة ،وذل��ك يف برناجمها
"تفاحة م�صرية" على قناة ال�شم�س.
وق��ال��ت مها �أح�م��د" :يف نا�س كتري �أب��وه��م بيبقى ميت
ويبقى عندهم م�سرح يف اليوم نف�سه وينزلوا يعر�ضوا،
لأن اتعلمنا ك��ده واتعلمنا ال��واج��ب علينا نعمل كده،
لأن اجلمهور ملو�ش ذن��ب...وال��واق�ع��ة دي ح�صلت مع
جوزي الفنان جمدي كامل .والدته توفت ال�صبح ،وراح
دفنها وكان عنده م�سرح مع جنم كبري اهلل يرحمه نور
ال�شريف ،وجمدي مقدر�ش يعتذر ومقدر�ش يجيب حد
بداله".
وك�شفت مها �أحمد عن تعر�ض �إ�سماعيل يا�سني حلالة
اكتئاب قبل وفاته ،و�إ�صابته بالنقر�س ،الأمر الذي دفعه
لال�ستعانة بـ "ال�شب�شب " عند دخوله امل�سرح.

دب �شارد يزرع الفو�ضى
يف مونرتيال

ت�سبب �صغري دب �أ� �س��ود بفو�ضى ا�ستمرت
�ساعات عدة �أول �أول �أم�س الأحد �إثر جتوله
يف �أح� ��د �أح� �ي ��اء م ��ون�ت�ري ��ال ،ق �ب��ل �إم�ساك
ال�سلطات به عقب حقنه بثالث جرعات من
املهدئ.
وب�ع��د تلقيها �إخ �ط��اراً ب��وج��ود �صغري الدب
ب�ع��د ظ�ه��ر الأح� ��د ،ط��وق��ت ال���ش��رط��ة �شوارع
ع��دة يف منطقة دورف��ال يف غ��رب مونرتيال
حيث مطارها الدويل ،بح�سب الناطق با�سم
ال�شرطة رافاييل بريجريون.
ُ
وط � �ل ��ب م ��ن ال �� �س �ك��ان م�ل�ازم ��ة منازلهم
بينما ت��وىل الع�شرات من عنا�صر ال�شرطة
وف��رق الإط �ف��اء وم��وظ�ف�ين يف وزارة احلياة
الربية ومتطوعني من هيئة حملية لإنقاذ

احليوانات ،عمليات البحث عن الدب.
و�أ�شار بريجريون �إىل �أن �صغري الدب الذي
ال ي�ت�ع��دى ع�م��ره ب�ضعة �أ��ش�ه��ر ،ح��و��ص��ر يف
باحة جممع �سكني قبل �أن يت�سلق �شجرة.
وذك � ��رت ه�ي�ئ��ة "�أنيمال ري�سكيو" للرفق
ب��احل �ي��وان يف م�ن���ش��ور ع �ل��ى ف�ي����س ب ��وك �أن
م �ت �ط��وع �ي �ه��ا ح �ق �ن��وا ث �ل��اث ج� ��رع� ��ات من
امل���س�ك�ن��ات" ،لكن ال ��دب ظ��ل يف ح��ال��ة ت�أهب
وت���س�ل��ق ال���ش�ج��رة ق�ب��ل �أن ي�ف��ر �إىل �ساحة
�أخرى".
وقد ت�سلق �صغري الدب �أخريا �شجرة �أخرى
 ،حيث غفى .وو�ضع عنا�صر الإطفاء و�سائد
هوائية على الأر���ض حت�سبا لإمكان �سقوط
الدب.

كيم كاردا�شيان ّ
حمطمة
ب�سبب ف�شل زواجها
ظهرت جنمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردا�شيان وهي ت�ضع خامت
�أن ��ف ع�م�لاق و��ش�ع��ره��ا م�صفف ب��وا��س�ط��ة �ضفائر ب��ري��ة لت�صوير الأزي ��اء
الراقية ملجموعة  ... KKW Beautyو�سط مزاعم ب�أنها "غري جاهزة
للمواعدة" ب�ع��د ط�لاق�ه��ا م��ن ك��اين وي���س��ت .وب ��دت ب��ري�ئ��ة �أث �ن��اء ت�أرجح
ال�ضفائر ال�ط��وي�ل��ة .وزي�ن��ت جفنيها ب�ظ�لال ال�ع�ي��ون احل �م��راء م��ن خط
" KKW Beautyاخل��ا���ص بها للح�صول على ت��أث�ير خيال علمي �أنيق.
يذكر �أن كيم تعترب العازبة الأك�ثر ت�أهيلاً يف العامل والتي جذبت
انتباه �أف��راد العائلة املالكة واملديرين التنفيذيني منذ تقدمي
طلب الطالق ،لكنها ال تزال "حمطمة" لأن زواجها مل ينجح.

�سمري غامن يف حوار مل
يكتمل :هتيجي م�ش هتالقيني
�أه�لا و�سهال ب��ك طبعا� ..أت�شرف
ب����س م����ش ه�ت�لاق�ي�ن��ي م��وج��ود يف
املعاد ده ..يعني �أنت هتكون موجود
و�أنا م�ش موجود" ..بهذه الكلمات
رد الفنان امل�صري الراحل �سمري
غ� ��امن ،ع �ل��ى ط �ل��ب �إج � ��راء موقع
"�سكاي نيوز عربية" ح��وارا معه
ع��ن ذك��ري��ات��ه م��ع ��ش�ه��ر رم�ضان،
الذي كان و�سيظل �أبرز عالماته يف
�أذه��ان امل�صريني والعرب ،ب�أعمال
�شهرية مثل �شخ�صية "فطوطة".
توا�صل موقع "�سكاي نيوز عربية"
مع الفنان الراحل قبل بدء �شهر
رم�ضان املا�ضي بعدة �أيام ،وكعادته
كان يرد على الهاتف من "الرنة"
الأوىل" ،وي�ستقبل املت�صلني به
برتحاب �شديد.
وع �ن��د ط�ل��ب �إج � ��راء احل � ��وار� ،أكد
�سمري غامن �أنه م�شغول حتى ثاين
�أ�سبوع من رم�ضان ،ب�سبب �إعالن
�شركة االت�صاالت ،ال��ذي كان �آخر
ظهور له ،والذي عر�ض يف رم�ضان
املا�ضي.
ول� ��دى � �س ��ؤال��ه ع �م��ا �إذا ك ��ان من
املمكن �أن يكون احلوار يف الأ�سبوع
الأول �أو الثاين ،رد ب�شكل كوميدي
كعادته ،وقال" :زي ما �أنت عايز..
�إعمل احلوار يف �أول �أو ثاين �أ�سبوع
ب��راح�ت��ك ،ب����س م����ش هتالقيني"،
ل �ي �� �س��ود ال �� �ض �ح��ك وامل� � � ��زاح على
املكاملة ،ثم طلب �أن يتم التوا�صل
معه يف �أول �أ��س�ب��وع لالتفاق على
التفا�صيل.

