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�لهالل �لأحمر وطموح يطلقان مبادرة 
لتوفري لقاحات كورونا لعدد من �لدول

•• اأبوظبي - وام:

ال��ه��ال الأح��م��ر الإم����ارات����ي، و���ش��رك��ة ط��م��وح للرعاية  اأط��ل��ق��ت هيئة 
التي  للدول  كوفيد19-،  لقاحات  لتوفري  م�شرتكة  مبادرة  ال�شحية 
تواجه حتديات يف احلد من انت�شار جائحة كورونا على اأرا�شيها، وذلك 

تعزيزا جلهود دولة الإمارات يف الت�شدي لتداعيات اجلائحة عامليا.
املجال  يف  تفاهم  م��ذك��رة  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الهيئة  مبقر  اجل��ان��ب��ان  ووق���ع 
ال�شحي، بهدف تعزيز التعاون امل�شرتك والتن�شيق لتنفيذ املبادرة على 

نطاق وا�شع اإقليميا ودوليا.
وح���ددت ب��ن��ود امل��ذك��رة اأط���ر ال�����ش��راك��ة واآل��ي��ات التن�شيق وواج��ب��ات كل 
ال�شحية  فعالياتها  وتعزيز  للمبادرة،  العليا  الأه��داف  لتحقيق  طرف 
والإن�شانية. وقع مذكرة التفاهم من جانب الهال الأحمر الإماراتي 
�شعادة الدكتور حممد عتيق الفاحي الأمني العام للهيئة، فيما وقعها 
من �شركة )طموح( للرعاية ال�شحية �شعادة عبد اهلل را�شد الرا�شدي 

الرئي�ص التنفيذي لطموح.                         )التفا�شيل �ص2(

�إنقاذ طفل �آ�صيوي تاه يف جبل ين�س بر�أ�س �خليمة 
•• راأ�س اخليمة - الفجر:

اأنقذت العناية الإلهية واجلهود احلثيثة لفريق بحث م�شرتك �شم 
وع��دد من اجلهات حياة  امل��دين  الدفاع  واإدارة  راأ���ص اخليمة  �شرطة 
طفل من اجلن�شية الآ�شيوية يبلغ من العمر عامني وت�شعة اأ�شهر تاه 

لنحو 12 �شاعة يف منطقة وعرة يف جبل ين�ص ع�شر يوم اجلمعة .
راأ�ص  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأوردت��ه��ا  كما  ال��واق��ع��ة  ه��ذه  تفا�شيل 
اآ�شيوية قبيل  اأ�شرة  العمليات باغاً من  بتلقي غرفة  ب��داأت  اخليمة 
املا�شي يفيد بفقدانها طفلها يف منطقة  �شم�ص يوم اجلمعة  مغيب 
يف  حم��اولت��ه��م  وف�شل  املنطقة  اإىل  عائلية  رح��ل��ة  اأث��ن��اء  ين�ص  جبل 

العثور عليه .                     )التفا�شيل �ص2(

اأكد اأنه لن ي�سكل حكومة تلبي رغبات عون اأو اأي فريق �سيا�سي

�حلريري يتهم �لرئي�س �للبناين بتعطيل �حلياة �ل�صيا�صية

بدء حمادثات حول �لنتخابات يف �ل�صومال 
 •• مقدي�شو-اأ ف ب:

لبحث  ال�شبت يف مقدي�شو  ال�شوماليون حمادثات متهيدية  القادة  بداأ 
تنظيم النتخابات املقبلة، بعدما اأثار تاأجيلها واحدة من اأ�شواأ الأزمات 

ال�شيا�شية التي عرفها البلد يف ال�شنوات الأخرية.
 8 يف  حممد  ع��ب��داهلل  حممد  ال�شومايل  الرئي�ص  ولي���ة  انتهاء  وع��ن��د 
�شباط فرباير بدون تنظيم انتخابات جديدة، اأقر الربملان يف 12 ني�شان 
اأبريل قانونا ميدد وليته �شنتني على اأن جتري انتخابات عامة مبا�شرة 

عام 2023 ، ما اأثار غ�شب املعار�شة.
وحتول املاأزق النتخابي بعد ب�شعة اأيام اإىل مواجهات يف مقدي�شو بني 
القوات احلكومية ومقاتلني موالني للمعار�شة متكنوا بعد نحو ع�شرة 

اأيام من ال�شيطرة على اأحياء يف العا�شمة الفدرالية.
ويف بادرة تهدئة، كلف الرئي�ص يف مطلع اأيار مايو رئي�ص الوزراء حممد 
اإىل عقد  روب��ل��ي  فدعا  وق��ت،  اأق���رب  يف  انتخابات  تنظيم  روب��ل��ي  ح�شني 
اجتماع بني امل�شوؤولني ال�شيا�شيني يف 20 اأيار مايو بهدف التو�شل اإىل 

ال�شيغة النهائية لتنظيم النتخابات الرئا�شية والت�شريعية.
واجتمع رئي�ص الوزراء وقادة الوليات اخلم�ص ذات احلكم �شبه الذاتي 
املقرر، داخل  املوعد  بتاأخري يومني عن  ال�شبت  بلدية مقدي�شو  ورئي�ص 

خيمة ن�شبت يف حميط مطار العا�شمة.

قو�ت �إثيوبية تتجه �إىل قطر�ند د�خل �حلدود �ل�صود�نية
•• اخلرطوم-وكاالت:

مبلي�شيات  مدعومة  اإثيوبية  لقوات  ح�شوداً  اإن  �شودانية  م�شادر  قالت 
اأرا�شي الف�شقة  الأمهرا تتجه نحو م�شتوطنة قطراند الإثيوبية داخل 

ال�شودانية التابعة لولية الق�شارف.
وقبل حوايل اأ�شبوعني ب�شط اجلي�ص ال�شوداين �شيطرته على م�شتوطنة 
القوات  خماطبته  ول��دى  الف�شقة،  اأرا���ش��ي  داخ��ل  الإثيوبية  بيت  �شاي 
بالف�شقة قبل اأ�شبوع اأكد ع�شو جمل�ص ال�شيادة الفريق اأول �شم�ص الدمي 
كبا�شي ا�شتعادة %95 من اأرا�شي الف�شقة، بح�شب ما ذكر موقع �شودان 

تربيون الإخباري.

�أوروبا تتفق على جو�ز �صفر 
كورونا و�لتطبيق يف يونيو

•• بروك�شيل-وكاالت:

اتفقت دول الحتاد الأوروبي، على التفا�شيل النهائية لإطاق جواز �شفر 
يونيو  �شهر  اآخر  اإطاقه يف  �شيتم  وال��ذي  به،  املتعلقة  والقوانني  كورونا 
القادم. وت�شمنت التفاقية اأن تكون لكل دولة من دول الحتاد الأوروبي 
ال�شاحية لفر�ص ما ترى من قوانني حجر وفحو�شات وخافه فيما 
هذا  �شيا�شة موحدة يف  على  الت��ف��اق  ب��دًل من  ك��ورون��ا،  بفريو�ص  يتعلق 
ال�شاأن. و�شيتم تطبيق جواز �شفر كورونا يف جميع دول الحتاد الأوروبي 
الباد  وفتح  احلالية  كورونا  قيود  من  للتخفيف  يونيو،  بدءاً من 26 
بطريقة منظمة ومن�شبطة. و�شميت الوثيقة اجلواز الأخ�شر، و�شيحتوي 
ال�شخ�ص �شاحب اجل��واز، واأي  اأخ��ذه  ال��ذي  التطعيم  على معلومات عن 
اأو  اأج�شام م�شادة لكورونا،  معلومات اأخرى ذات عاقة، كاأن يكون لديه 
مفاجئاً،  يكن  مل  اجل��واز  على  الت��ف��اق  بالفريو�ص.  اأ�شيب  واأن  له  �شبق 
بل كانت دول الحت��اد الأوروب��ي حت�شر له منذ فرتة، ولكن كانت هناك 
بالتنظيمات  املتعلقة  اجلزئيات  بع�ص  ح��ول  الحت���اد  دول  ب��ني  خ��اف��ات 

والقوانني امل�شاحبة للجواز الأخ�شر.

•• بريوت - وكاالت:

قال رئي�ص احلكومة اللبناين املُكّلف 
اأمام  ال�شبت  اأم�ص  احلريري،  �شعد 
احلكومة  ي�شكل  ل��ن  اإن���ه  ال���ربمل���ان، 
اجلمهورية  رئ��ي�����ص  ي��ري��ده��ا  ك��م��ا 
حكومة  �شي�شكل  ب��ل  ع���ون  مي�شال 

لوقف النهيار القت�شادي.
وقال احلريري يف جل�شة خ�ش�شت 
عون  بها  بعث  ك��ان  ر�شالة  ملناق�شة 
ملجل�ص النواب حول عجز احلريري 
اأم�����ام رئي�ص  ع���ن ال��ت��األ��ي��ف: ن��ح��ن 
�شميتم  للنواب:  يقول  للجمهورية 
ولن  اأري���ده  ل  اأن��ا  للحكومة  رئي�شاً 

اأ�شمح له بت�شكيل حكومة.
واأ���������ش��������اف احل��������ري��������ري: رئ���ي�������ص 
تعديل  م���ن���ا  ي����ري����د  اجل���م���ه���وري���ة 
يريد  ن��ف��ع��ل،  مل  واإذا  ال���د����ش���ت���ور. 
دون  من  باملمار�شة  الد�شتور  تغيري 
يعطل  ع����ون  اأن  م�����ش��ي��ف��اً  ت��ع��دي��ل، 
احلياة ال�شيا�شية يف الباد بانتظار 

اأن يتم ما يريده.
وت���اب���ع: ل���ن اأ���ش��ك��ل احل��ك��وم��ة كما 
اأي  ول  ال��رئ��ي�����ص  ف���ري���ق  ي���ري���ده���ا 
فريق �شيا�شي، بل كما يتطلبه وقف 
الكبري  الن��ه��ي��ار وم��ن��ع الرت���ط���ام 

الذي يهدد اللبنانيني.
واع��ت��رب احل��ري��ري اأن ر���ش��ال��ة عون 

اأمامنا، باأنني لن اأ�شكل اإل حكومة 
اخت�شا�شيني غري حزبيني، والتي 
لأي  م�شبقا  ���ش��رط��اً  ت�شكل  ب��ات��ت 
دعم خارجي، واملف�شلة يف خارطة 
الطريق التي باتت معروفة با�شم 

املبادرة الفرن�شية.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ر���ش��ال��ة ع����ون ورد 
ق����ال رئ��ي�����ص جمل�ص  احل����ري����ري، 
موقف  اإن  ب������ري،  ن��ب��ي��ه  ال����ن����واب 
املجل�ص هو تكليف احلريري، واأي 
تعديًا  يتطلب  ذلك  غري  موقف 

فخامته  ذم���ة  ت��ربئ��ة  اإىل  ت��ه��دف 
�شاأنها  الت�شكيل  عرقلة  تهمة  من 
�شاأن الر�شائل املوجهة اإىل عوا�شم 
احلا�شية  بع�ص  حلماية  اأجنبية 
واملحيطني والفريق ال�شيا�شي من 
عقوبات يلوح بها الحتاد الأوروبي 

اأو الدول.
واأ�����ش����اف: ل��ق��د ق��ل��ت م��ن��ذ اليوم 
املهمة  ل����ه����ذه  ل����ق����ب����ويل  الأول 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ن��ب��ي��ل��ة واخل���ط���رية يف 
اآن معا، وللتحديات الهائلة املاثلة 

يف ال��د���ش��ت��ور. وه����ذا الأم�����ر غري 
النواب  جمل�ص  �شادق  وق��د  وارد. 
على املوقف الذي تاه بري، واأكد 
فيه على �شرورة م�شي احلريري 
الد�شتورية  الأ���ش��ول  وف��ق  ق��دم��اً، 
ل��ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ب���الت���ف���اق مع 

رئي�ص اجلمهورية.
اأع��رب عن اعتقاده  وك��ان عون قد 
ب���اأن احل��ري��ري ع��اج��ز ع��ن تاأليف 
الباد  اإن��ق��اذ  على  ق���ادرة  حكومة 

من اأزمتها املالية.

وزير اخلارجية الأمريكي ي�شتعد لزيارة ا�شرائيل وال�شفة الغربية
اجلمعة جثث 5 قتلى و10 ناجني 
م���ن ح���ط���ام اأن����ف����اق حت���ت الأر������ص 

ق�شفها اجلي�ص الإ�شرائيلي.
اجلي�ص  ب����ني  ال��ت�����ش��ع��ي��د  واأدى 
نزاع  راب��ع  يف  وحما�ص  الإ�شرائيلي 
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دخ��ول وقف  وفتاة وج��ن��دي. وبعد 
متاماً،  التنفيذ  حيز  النار  اإط��اق 
اأع��ل��ن ك��ل م��ن ال��ط��رف��ني انت�شاره 
واأكد اأنه حقق اأهدافه من احلرب.

اأ�شاد رئي�ص املكتب ال�شيا�شي حلركة 
)حما�ص(  الإ����ش���ام���ي���ة  امل���ق���اوم���ة 
اإ�����ش����م����اع����ي����ل ه���ن���ي���ة ب���الن���ت�������ش���ار 
وقال  اإ�شرائيل  على  ال�شرتاتيجي 
ق��ا���ش��ي��ة وموؤملة  ���ش��رب��ة  اإن����ه وج����ه 

�شترتك اآثاراً عميقة على الكيان.
م���ن ج��ه��ت��ه، اأك�����د رئ��ي�����ص ال������وزراء 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
حققنا اأهدافنا من العملية موؤكداً 
اأن  وا���ش��اف  ا�شتثنائي.  جن���اح  اأن���ه 
بينهم  م�����ش��ل��ح   200 م����ن  اأك������ر 
ُق���ت���ل���وا خال  ال����ك����وادر  م���ن   25
الفل�شطيني  القطاع  على  الهجوم 
منذ  ح��م��ا���ص  عليه  ت�شيطر  ال���ذي 
2007 ويعي�ص فيه نحو مليوين 

فل�شطيني.

•• عوا�شم - وكاالت:

قال م�شدر مطلع اأم�ص ال�شبت، اإن 
اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر 
وال�شلطة  اإ�شرائيل  �شيزور  بلينكن 
الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينية 
واخلمي�ص  الأرب��ع��اء  يومي  املحتلة 
لرت�شيخ  وا�شنطن  جهود  اإط���ار  يف 

التهدئة يف غزة.
الأمريكيون  امل�شوؤولون  ين�شر  ومل 
والفل�شطينيون  والإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون 
بلينكن.  ل��زي��ارة  الكامل  الربنامج 
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  وكانت 
قد اأعلنت عن زيارته يوم اخلمي�ص 
الإعمار  جهود  �شيناق�ص  اإن��ه  قائلة 
اأف�شل  م�شتقبل  لبناء  معا  والعمل 

لاإ�شرائيليني والفل�شطينيني.
بلينكن  زي�����ارة  اإن  امل�����ش��در،  وق����ال 
م�شر،  �شت�شمل  الأو����ش���ط  لل�شرق 
ال���ت���ي ت��و���ش��ط��ت يف ال��ت��ه��دئ��ة بني 

الفل�شطينية  والف�شائل  اإ�شرائيل 
وكذلك  غ�����زة،  ح��م��ا���ص يف  ب��ق��ي��ادة 

الأردن.
هذا وما زالت الهدنة �شامدة �شباح 
اإ���ش��رائ��ي��ل وغزة  ب��ني  ال�شبت  اأم�����ص 
اإط��اق النار حيز  بعد دخول وقف 
امل�شاعدات  تنتظم  بينما  التنفيذ، 
واملناق�شات  ال��ط��ارئ��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
اإعادة  ح��ول  الأوىل  الدبلوما�شية 
الذي  الفل�شطيني  القطاع  اإع��م��ار 

دمره 11 يوماً من النزاع.
توقف  ف���ر����ش���ة  ال�������ش���ك���ان  ان���ت���ه���ز 
اجلمعة  للخروج  الق�شف  عمليات 
م��ن اأج���ل ال��ت��زود ب��ال��وق��ود وتفقد 
الأ����ش���رار ال��ت��ي حل��ق��ت ب��غ��زة حيث 
املنازل و�شويت  دمر عدد كبري من 
مبان باأكملها بالأر�ص يف ال�شربات 

الإ�شرائيلية.
وما زال رجال الإنقاذ يبحثون عن 
انت�شلوا  بعدما  الأنقا�ص  ناجني يف 

طفًا   66 ذلك  يف  مبا  فل�شطينياً 
وم��ق��ات��ل��ون، ح�����ش��ب ال�����ش��ل��ط��ات يف 
ال�شرطة  ق��ال��ت  جهتها،  غ��زة.م��ن 
ال�شواريخ  ر�شقات  اإن  ال�شرائيلية 
عن  اأ�شفرت  غ��زة  من  اأطلقت  التي 
ب��ي��ن��ه��م طفل  ���ش��خ�����ش��اً   12 م��ق��ت��ل 

•• الفجر – خرية ال�شيباين

ولدت كامال هاري�ص يف كاليفورنيا 
العام،  ن��ف�����ص  ويف   .1964 ع����ام 
على  �شتايت  غ��ول��دن  ناخبو  واف��ق 
م�����ش��روع ق��ان��ون )ح��ظ��رت��ه لحًقا 
للحفاظ  للولية(  العليا  املحكمة 
على الف�شل احل�شري بني ال�شود 
عقود،  خ��م�����ش��ة  ب���ع���د  وال���ب���ي�������ص. 
اأ�شبحت هذه الكاليفورنية امللونة، 
وجامايكي،  هندي  بني  زواج  نتاج 

نائب رئي�ص الوليات املتحدة.
املهاجرين  �شعود  اإمكانية  »تبقى 
اأكر  اأح��د  القمة  اإىل  اأطفالهم  اأو 
واقعية،  الأمريكي  احللم  جوانب 
لو�ص  مرا�شل  موراين،  دان  يعترب 
ين�شر  ال������ذي  ت����امي����ز،  اأجن���ل���و����ص 
�شوارع  من  هاري�ص:  كامال  كتاب 
اأوكاند اإىل اأروقة البيت الأبي�ص 
)من�شورات تالنت(، ففي الوليات 
املتحدة، يتم متثيل التنوع يف اأعلى 

املجالت، وهذا �شحيح يف ال�شينما 
التكنولوجيا  و�شركات  وال�شيا�شة 

يف وادي ال�شيليكون.
م����ن����ذ ت����ع����ي����ني الأم������ري������ك������ي من 
اأ���ش��ل اأف��ري��ق��ي روب����رت ���ش��ي ويفر 
ليندون  ق���ب���ل  م����ن   1966 ع�����ام 
الروؤ�شاء،  جميع  ك���ان  ج��ون�����ش��ون، 
مبن فيهم اجلمهوريون )با�شتثناء 

•• عوا�شم- وكاالت:

ي��ان كوبي�ص  ليبيا  اإىل  الأمم���ي  امل��ب��ع��وث  اأع���رب 
عن اأ�شفه اأمام جمل�ص الأمن لكون جهود اإعادة 
وم�شراتة  ���ش��رت  ب��ني  ال�شاحلي  ال��ط��ري��ق  ف��ت��ح 
الأج��ن��ب��ي��ة م��ن ليبيا تراوح  ال��ق��وات  وان�����ش��ح��اب 
اأن تركيا  مكانها، يف حني �شددت وا�شنطن على 

معنية بالأمر.
الفيديو  ع���رب  اج��ت��م��اع  ك��وب��ي�����ص خ����ال  وق�����ال 
للمجل�ص اإن التقدم يف ق�شايا رئي�شية مثل اإعادة 
فتح الطريق ال�شاحلي بني �شرت وم�شراتة وبدء 
والقوات  واملقاتلني  الأجانب  املرتزقة  ان�شحاب 

الأجنبية يراوح مكانه.
واأ�شاف اأن التاأخري اأكر يف اإعادة فتح الطريق 

بني  الثقة  لبناء  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  �شد  ي�شب 
املبذولة  اجل��ه��ود  يقو�ص  اأن  ومي��ك��ن  اجلانبني 
للم�شي قدماً يف تنفيذ اتفاق وقف اإطاق النار 

ودفع عملية النتقال ال�شيا�شي.
لدى  الأمريكية  ال�شفرية  اأعربت  جهتها،  ومن 
الأمم املتحدة ليندا توما�ص غرينفيلد عن اأ�شفها 
الوقت  ح��ان  وقالت  �شيا�شي،  تقدم  اإح��راز  لعدم 
الد�شتوري  الأ���ش��ا���ص  الليبية  ال��ق��ي��ادة  لتو�شح 
دي�شمرب)كانون   24 يف  امل���ق���ررة  ل��ان��ت��خ��اب��ات 
املطلوبة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  واإق�����رار  امل��ق��ب��ل،  الأول( 
الن���ت���خ���اب���ات، وطالبت  اإرج�������اء  ع����دم  و����ش���م���ان 
من  الأول  قبل  ال�����ش��دد  ه��ذا  يف  ت��ق��دم  بتحقيق 
الدولة  وزي��ر  واأ���ش��ار  املقبل.هذا  ي��ول��ي��و)مت��وز( 
ليبيا  ب��اأن  الغويل  �شامة  القت�شادية  لل�شوؤون 

حتتاج لإنفاق 600 مليار دينار على ملف اإعادة 
الإعمار خال ال�شنوات املقبلة.

اأن  اإىل   218 لقناة  ت�شريح  يف  ال��غ��وي��ل  وق���ال 
الليبي  القت�شاد  على  احل��روب  تكلفة  تقديرات 
نقلت  م���ا  ب��ح�����ش��ب  دولر،  م��ل��ي��ار   600 ب��ل��غ��ت 

�شحيفة املر�شد الليبية.
والإيطالية  امل�����ش��ري��ة  ال�����ش��رك��ات  اأن  واأو�����ش����ح 
والملانية والتون�شية هي الأكر حظاً للم�شاركة 

يف م�شاريع الإعمار.
ولفت اإىل اأن م�شاريع الإعمار �شتتيح %30 من 
فر�ص العمل للعاطلني وفقاً للوظائف ال�شاغرة 
ي�شارك  باأن  رّجح  الإعمار.كما  اإع��ادة  يف م�شاريع 
 60% اإعادة الإعمار بن�شبة  القطاع اخلا�ص يف 

مقابل %40 للقطاع العام.

ريت�شارد نيك�شون(، حري�شني على 
���ش��م��ان متثيل ال��ت��ن��وع ال��ع��رق��ي يف 
م��ن��ه يف  اأف�����ش��ل  ح��ك��وم��ت��ه��م ب�شكل 
���ش��اب��ق��ات��ه��ا. وك�����ان وج�����ود كولني 
ب������اول ث����م ك���ون���دول���ي���زا راي���������ص يف 
را�ص  على  بو�ص  دبليو  ج��ورج  اإدارة 
ت��رك ب�شمة  ق��د  وزارة اخل��ارج��ي��ة، 

وانطباعا جيدا.

مواقــيت ال�صالة
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فقد العامل ماليني الوظائف يف ٢٠٢٠ وخلقنا مئات اآالف الوظائف
حممد بن ر��صد: �إد�رة �لأزمات تخلق 
فر�صًا.. و�أزمات �لإد�رة تدمر �ملكا�صب

•• دبي - الفجر:

الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
اأهمية الإدارة الر�شيدة لاأزمات  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  رئي�ص جمل�ص 
وقال يف )تغريدة( على ح�شاب �شموه ال�شخ�شي يف )تويرت(: انكم�ص اقت�شاد 
العامل ٤٪ وتراجعت التجارة الدولية ٢٠٪ وفقد العامل مايني الوظائف يف 
٢٠٢٠.. يف نف�ص العام اقت�شاد الإمارات خلق ١٠٠ األف وظيفة بقطاع التجزئة 
والتجارة الإلكرتونية و١٤٨ األف وظيفة بقطاع املالية والتقنية والت�شالت..

نكرر : اإدارة الأزمات تخلق فر�شاً..واأزمات الإدارة تدمر املكا�شب.

احلريري يلقي كلمة خال اجتماع برملاين يف ق�شر اليون�شكو يف بريوت  )رويرتز(

وزير الدفاع لويد اأو�شنت ونائبة الرئي�ص كامال هاري�ص يف وا�شنطن

رئي�ص املجل�ص الأوروبي يتحدث مع ماكرون ومريكل خال موؤمتر بالفيديو 

االأمم املتحدة: جهود حّل االأزمة الليبية تراوح مكانها

ليبيا حتتاج لإنفاق 600 مليار دينار على �إعادة �لإعمار

ال تتعلق مقاربته بالرموز فقط:

�لتنوع �لعرقي يف حكومة بايدن، �أد�ة �لقوة �لناعمة

برعاية حممد بن زايد

�نطالق �لدورة �لـ30 ملعر�س 
�أبوظبي �لدويل للكتاب �ليوم

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
ملعر�ص  الثاثني  ال��دورة  فعاليات  اليوم  تنطلق  امل�شلحة..  للقوات  الأعلى  القائد 
اأبوظبي الدويل للكتاب التي ينظمها مركز اأبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة 

وال�شياحة وت�شتمر اإىل 29 مايو اجلاري يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص.
وت�شهد الدورة الثاثني ملعر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب م�شاركة اأكر من 889 
662 عار�شا دوليا و227  عار�شا ح�شوريا وافرتا�شيا من بينهم ما يزيد على 
العار�شون  و�شي�شارك  ال��ع��امل  ح��ول  م��ن  دول��ة   46 م��ن  اأك��ر  م��ن  عار�شا حمليا 
امل�شاركون ح�شوريا قائمة اإ�شداراتهم وفعالياتهم افرتا�شيا ل�شمان و�شولها اإىل 
اأكرب �شريحة ممكنة من اجلمهور يف حني يتوقع اأن ي�شتقطب املعر�ص اأكر من 

�ص2( )التفا�شيل  زائر.                                              األف   22

�ص 02

�ص 10

�ص 18

لن�رش ال�سالم من بلد ال�سالم.. املعمري 
يرفع علم الإمارات على اأعلى قمم اأرمينيا

اأخبار الإمارات

حتذير من “مرتزقة ليبيا”.. 
“قنبلة موقوتة” تهدد اإفريقيا

عربي ودويل

�رشاع اإنكليزي ثالثي على 
بطاقتني لدوري الأبطال

الفجر الريا�سي
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�مل�صي�صي يزور ليبيا على ر�أ�س وفد كبري
•• تون�س-وكاالت:

امل�شي�شي،  التون�شية، ه�شام  رئي�ص احلكومة  يزور 
راأ�ص وفد كبري  الليبية طرابل�ص، على  العا�شمة 
املركزي وروؤ�شاء  البنك  4 وزراء وحمافظ  ي�شم 
املنظمات الوطنية اإ�شافة اإىل 100 رجل اأعمال، 
حالة  وتعك�ص  اقت�شاديا،  طابعا  حتمل  زي���ارة  يف 
لرئا�شة  ب��ي��ان  وبح�شب  ال��ب��ل��دي��ن.  ب��ني  ال��ت��ق��ارب 
نظريه  مع  امل�شي�شي  يبحث  التون�شية،  احلكومة 
الليبي عبد احلميد الدبيبة، خال هذه الزيارة 
القت�شادي  ال��ت��ع��اون  دع��م  ي��وم��ني،  ت�شتمر  التي 

وال�شيا�شي بني البلدين.

•• وا�شنطن-وكاالت:

بعد �شهر من ا�شتهداف طائرة بدون طيار حمملة 
باملتفجرات، القوات الأمريكية يف قاعدة بالعراق، 
اإن  الأو���ش��ط،  ال�شرق  اأمريكي يف  قائد  اأعلى  ق��ال 
الهجمات  هذه  مثل  ملواجهة  اأف�شل  طرق  اإيجاد 
الوليات  اأن  اإىل  م�شريا  ق�شوى،  اأول��وي��ة  ميثل 
املتحدة ل تزال متاأخرة يف اإيجاد احللول. و�شرح 
املركزية  القيادة  قائد  ماكنزي،  فرانك  اجل��رال 
الأمريكية، لل�شحافيني املرافقني، باأن ا�شتخدام 
امليلي�شيات  ق��ب��ل  م��ن  ���ش��غ��رية  م�����ش��رية  ط���ائ���رات 

القليلة  ال�شنوات  �شيزداد يف  اإي��ران  املدعومة من 
امل��ق��ب��ل��ة. وق�����ش��ى م��اك��ن��زي ن��ه��اره يف ال��ع��راق يوم 
لو�شائل  ي�شمح  اأمنية مل  لأ�شباب  لكن  اخلمي�ص، 
اإل  الإع��ام امل�شاحبة له ببث تقارير عن زيارته 
بعد مغادرته املنطقة. وغالبا ما ي�شعب اكت�شاف 
رخي�شة  طائرات  وه��ي  املاأهولة،  غري  الطائرات 

و�شهلة ال�شراء، وي�شعب التغلب عليها.
املتحدة  ال��ولي��ات  على  يجب  اأن��ه  ماكنزي  وذك��ر 
ا�شتخدام  مل��واج��ه��ة  ال�����ش��ب��ل  م��ن  امل��زي��د  اأن جت��د 
اأعداء اأمريكا يف ال�شرق  هذه الطائرات من قبل 

الأو�شط واأماكن اأخرى.

�ت قائد �أمريكي: ميلي�صيات �إير�ن �صتكثف هجماتها بامل�صريرّ
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.. تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثاثني 
العربية  للغة  اأبوظبي  ينظمها مركز  التي  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  ملعر�ص 
بدائرة الثقافة وال�شياحة وت�شتمر اإىل 29 مايو اجلاري يف مركز اأبوظبي 

الوطني للمعار�ص.
اأكر من  اأبوظبي الدويل للكتاب م�شاركة  وت�شهد الدورة الثاثني ملعر�ص 
عار�شا   662 على  يزيد  ما  بينهم  وافرتا�شيا من  عار�شا ح�شوريا   889
دول��ي��ا و227 ع��ار���ش��ا حم��ل��ي��ا م��ن اأك����ر م��ن 46 دول����ة م��ن ح���ول العامل 
وفعالياتهم  اإ�شداراتهم  قائمة  ح�شوريا  امل�شاركون  العار�شون  و�شي�شارك 
اأكرب �شريحة ممكنة من اجلمهور يف حني  اإىل  افرتا�شيا ل�شمان و�شولها 

يتوقع اأن ي�شتقطب املعر�ص اأكر من 22 األف زائر.
امل�شاركات  ال��ت��ايل  ال��ت��ق��ري��ر  يف  "وام"  الإم������ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وت�شتعر�ص 
ملعر�ص  الثاثني  ال��دورة  ت�شهدها  التي  والوقائية  والإج��راءات الحرتازية 
اأبوظبي الدويل للكتاب الذي يعد اأكرب معر�ص دويل للكتاب يقام يف ال�شرق 
و  افرتا�شية  فعاليات  وي�شمل  "كوفيد19-"  جائحة  بداية  منذ  الأو���ش��ط 

ح�شورية.
اأملانيا الحتادية ك�شيف  اأبوظبي للغة العربية جمهورية  وي�شت�شيف مركز 
�شرف يف الدورتني الثاثني واحلادية والثاثني للمعر�ص احتفاء بالروابط 
لأملانيا  الغني  الثقايف  الإرث  على  ال�شوء  ولت�شليط  واحل�شارية  الثقافية 

واإ�شهاماتها يف قطاع املعرفة والتبادل الثقايف.
كما ي�شت�شيف املعر�ص 315 �شيفا ومتحدثا واقعياً وافرتا�شيا اإ�شافة اإىل 
اأكر من 230 جل�شة واقعية وافرتا�شية يف ظل برنامج متنوع بال�شراكة مع 
اأكر من 20 جهة وموؤ�ش�شة ثقافية حملية ودولية لتنظيم جل�شات ثقافية 
افرتا�شية  اأول من�شة  اإطاق  اإىل  اإ�شافة  ومهنية وتعليمية وعرو�ص فنية 
للنا�شرين لتبادل حقوق الن�شر على م�شتوى املنطقة العربية يف ظل توفري 

حزمة �شاملة من الفوائد التحفيزية للنا�شرين واملوؤلفني على حد �شواء.
وتوفر الدورة احلالية من املعر�ص جلمهورها ن�شف مليون كتاب يف خمتلف 
تاأ�شي�ص  النا�شرين منذ  الأك��رب يف جمال دعم  ال��دورة  اإذ تعد هذه  املجالت 
ال��ك��ت��ب الورقي  300 منحة م��وزع��ة ع��ل��ى  ت��ق��دمي  ���ش��ه��دت  امل��ع��ر���ص ح��ي��ث 

والرقمية وال�شوتية كجزء من برنامج "اأ�شواء على حقوق الن�شر.
و�شهدت الدورة احلالية من املعر�ص تويل موزة ال�شام�شي املديرة التنفيذية 
ملركز اأبوظبي للغة العربية بالإنابة من�شب مديرة معر�ص اأبوظبي الدويل 

للكتاب لتكون اأول امراأة تدير معر�شا دوليا للكتاب يف امل�شرق العربي.
تعنى  التي  الفعاليات  اأه��م  اأح��د  للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�ص  وي�شكل 
دور  من  وا�شعا  طيفا  وي�شت�شيف  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  الن�شر  بقطاع 
الفكر والأدباء  العربية والعاملية و يوفر من�شة للنا�شرين واأ�شحاب  الن�شر 
لتبادل  العامل  الثقافية واحلكومية من حول  والهيئات  والوكاء  واملكتبات 
اأبرز الجتاهات والبتكارات  اأفق التعاون والتعرف على  الأفكار وا�شتك�شاف 

يف القطاع والطاع على اأهم الإ�شدارات الأدبية.
الوطنية  الأج��ن��ح��ة  وب��ن��اء  والتجهيزات  ال���ش��ت��ع��دادات  ك��اف��ة  ا�شتكمال  ومت 
اإ�شافة اإىل تزويد جميع املمرات بالعامات  والأجنبية امل�شاركة يف املعر�ص 
انت�شار  من  للحد  والوقائية  الح��رتازي��ة  ب��الإج��راءات  اخلا�شة  الإر���ش��ادي��ة 
املنظمني  و���ش��ام��ة  على �شحة  احل��ف��اظ  ب��ه��دف  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 

والعار�شني والزوار.
بروتوكولت  بو�شع  "اأدنيك"  للمعار�ص  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  وقامت 
تو�شح التدابري والإجراءات اخلا�شة باحلفاظ على �شحة جميع امل�شاركني 
املتطورة وفق  التعقيم  واإج��راءات  امل�شح احل��راري  اأجهزة  اإىل توفري  اإ�شافة 
الإط��ار و�شيتوجب على جميع  املعتمدة يف هذا  التقنيات  اأعلى م�شتوى من 
الزوار وامل�شاركني اإبراز على نتيجة �شلبية لفح�ص "بي �شي اآر" اإ�شافة اإىل 

تطبيق معايري التباعد الجتماعي يف جميع مرافق "اأدنيك".
املعر�ص  زي���ارة  قبل  م�شبق  ب�شكل  الت�شجيل  ال����زوار  جميع  على  وي��ت��وج��ب 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ب��ط��اق��ة ال���دخ���ول الإل��ك��رتون��ي��ة وذل����ك م���ن خ���ال املوقع 
الهاتف  تطبيق  اأو   /https://adbookfair.com الإل��ك��رتوين 
واإبراز  الذكية  هواتفهم  على  احل�شن  تطبيق  تفعيل  اإىل  اإ�شافة  املتحرك 
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املعر�ص.
عيادة  توفري  م��ع  جم��اين  ب�شكل  املعر�ص  يف  فح�ص  نقطتي  توفري  مت  كما 
�شحية و�شيارة اإ�شعاف وفريق مدرب للتعامل مع حالت الطوارئ كما تتوفر 
اإقامة ال�شيوف بينما يقت�شر دخول الزوار للمعر�ص  اأماكن  فرق طبية يف 
ي�شمح  "كوفيد19-" حيث  تطعيم  على  احلا�شلني  فئة  على  لهم  امل�شموح 
بح�شور من هم يف �شن ال� 17 عاما فقط فيما فوق.. حيث �شيتم ا�شتقبال 

الزوار غدا الأحد من ال�شاعة 4 ع�شرا.
وي�شتقبل معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب الزوار يف مركز اأبوظبي الوطني 
للمعار�ص من ال�شاعة 9 �شباحا اإىل 10 ليا من الأحد اإىل ال�شبت ومن 

ال�شاعة 4 ع�شرا اإىل 10 ليا يوم اجلمعة.

•• اأبوظبي - وام:

اأط���ل���ق���ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����ال الأح���م���ر 
الإماراتي، و�شركة طموح للرعاية 
لتوفري  م�شرتكة  مبادرة  ال�شحية 
التي  للدول  كوفيد19-،  لقاحات 
تواجه حتديات يف احلد من انت�شار 
اأرا�شيها،  على  "كورونا"  جائحة 
وذلك تعزيزا جلهود دولة الإمارات 
اجلائحة  ل��ت��داع��ي��ات  ال��ت�����ش��دي  يف 

عامليا.
ووق����ع اجل��ان��ب��ان مب��ق��ر ال��ه��ي��ئ��ة يف 
املجال  يف  تفاهم  مذكرة  اأبوظبي، 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ال�����ش��ح��ي، 
امل�شرتك والتن�شيق لتنفيذ املبادرة 

على نطاق وا�شع اإقليميا ودوليا.
وحددت بنود املذكرة اأطر ال�شراكة 
واآل����ي����ات ال��ت��ن�����ش��ي��ق وواج����ب����ات كل 
العليا  الأه������داف  لتحقيق  ط���رف 
فعالياتها  وت���ع���زي���ز  ل���ل���م���ب���ادرة، 

ال�شحية والإن�شانية.
وق���ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م م��ن جانب 
�شعادة  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهال 
الفاحي  ع��ت��ي��ق  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
وقعها  فيما  للهيئة،  العام  الأم��ني 
للرعاية  "طموح"  ����ش���رك���ة  م����ن 
را�شد  اهلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  ال�����ش��ح��ي��ة 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ص  ال����را�����ش����دي 
العاملية  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ل��ط��م��وح 

خليفة  �شعادة  بح�شور  القاب�شة، 
اإدارة  يو�شف خوري رئي�ص جمل�ص 
التابعة  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار  "اأبيك�ص" 
ونواب  القاب�شة،  العاملية  ل�شركة 

الأمني العام للهال الأحمر.
التوقيع  خ���ال  اجل��ان��ب��ان  وب��ح��ث 
جمالت  وتطوير  ال�شراكة  تعزيز 
التعاون م�شتقبا لتبني املزيد من 
الإمارات  دور  تعزز  التي  امل��ب��ادرات 
والإن�شانية  ال�شحية  امل��ج��الت  يف 

والتنموية.
واأكد الدكتور الفاحي اأن مذكرة 
التفاهم جت�شد روؤية الهيئة بقيادة 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف منطقة 

الهال  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص   ، ال���ظ���ف���رة 
تعزيز  يف   ، الإم�����ارات�����ي  الأح����م����ر 
ال�شراكات الإن�شانية مع القطاعات 
املحلية،  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  احل��ي��وي��ة 
خ��ا���ش��ة يف امل��ج��ال ال�����ش��ح��ي الذي 
حتركات  يف  اأول���وي���ة  ح��ال��ي��ا  يعترب 

الهيئة حمليا وخارجيا.
وقال اإن �شموه رئي�ص هيئة الهال 
اه���ت���م���ام���ا كبريا  ي�����ويل  الأح�����م�����ر 
للمبادرات التي حتدث نقلة نوعية 
ال�شاحة  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  ج���ه���ود  يف 
للتحديات  حلول  وتوفر  الدولية، 
الب�شرية  ت��واج��ه  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة 
وحت���د م���ن ت��اأث��ريات��ه��ا ع��ل��ى حياة 
تداعيات  من  تعاين  التي  ال�شعوب 

الطبيعية..  وال���ك���وارث  الأزم������ات 
م�شريا اإىل اأن املذكرة ترتجم رغبة 
الطرفني يف العمل �شويا للحد من 
عدد  يف  "كورونا"  جائحة  تف�شي 
من الدول وال�شاحات، وم�شاندتها 
الوقائية  اإج���راءات���ه���ا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
والح�����رتازي�����ة م���ن خ����ال توفري 
احل�شول  ال��ت��ي مي��ث��ل  ال��ل��ق��اح��ات 
بالن�شبة لتلك  عليها حتديا كبريا 
رغبة  امل��ذك��رة  جت�شد  كما  ال����دول، 
ال�شات  ت���ع���زي���ز  يف  ال����ط����رف����ني 
وال����ت����ع����اون ل��ت��ح��ق��ي��ق امل����زي����د من 
التي  لل�شرائح  ال�شحية  املكت�شبات 
الأحمر  ال���ه���ال  ه��ي��ئ��ة  تخت�شها 

برعايتها والعناية بها.

واأ��������ش�������اف اأم���������ني ع�������ام ال����ه����ال 
مبثل  ترحب  الهيئة  اإن  الأح��م��ر.. 
هذه املبادرات احليوية التي حتدث 
تقدما ملحوظا يف جهود الت�شدي 
وتوؤكد  ودول��ي��ا،  اإقليميا  للجائحة 
ملكافحة  اجل�����اد  الإم���������ارات  ���ش��ع��ي 
الأخرى  ال���دول  وم�شاعدة  ال��وب��اء 
لبلوغ مرحلة التعايف من اجلائحة. 
"طموح"  �شركة  تعاون  واأثنى على 
الهال  م���ع  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 
الأح���م���ر يف ه���ذا ال�����ش��دد، وق����ال " 
اأن  من �شاأن هذه املبادرة امل�شرتكة 
ت�شهم يف حتقيق تطلعات الكثريين 
يف احل�شول على اللقاح وحمايتهم 

من الإ�شابة باجلائحة".

ال������روؤى  ت����واف����ق  اأن  ع���ل���ى  و�����ش����دد 
توؤهلهما  والأه��داف بني اجلانبني 
ال�شراكات  م����ن  امل����زي����د  لإق����ام����ة 
املجال  يف  والذكية  ال�شرتاتيجية 
ال�����ش��ح��ي. م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د �شعادة 
اأن هذه  ال��را���ش��دي  عبد اهلل را���ش��د 
اخل���ط���وة ت���اأت���ي ���ش��م��ن م���ب���ادرات 
خدمات  "طموح" لتح�شني  �شركة 
ال�����رع�����اي�����ة ال�������ش���ح���ي���ة اخل���ا����ش���ة 
اإقليميا  ك��ورون��ا  جائحة  مبكافحة 
ودول��ي��ا، اق��ت��داء مب��ب��ادرات القيادة 
نهجها  على  ن�شري  التي  الر�شيدة 
ل��ت��ع��زي��ز جوانب  اأث���ره���ا،  ون��ق��ت��ف��ي 
امل�شوؤولية الجتماعية والإن�شانية. 
ال��ت��ف��اه��م تعترب  م��ذك��رة  اإن  وق���ال 

مع  امل�شتقبلي  للتعاون  خري  ب��ادرة 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة 
بالدور  واأ���ش��اد  ال�شحي.  املجال  يف 
الإن�شاين والتنموي الذي ت�شطلع 
الأحمر يف جميع  الهال  به هيئة 
ال��ت��ي تواجه  ال�����ش��اح��ات وامل��ن��اط��ق 
موؤكدا  ع��دي��دة،  اإن�شانية  حت��دي��ات 
اأه��م��ي��ة وح��ي��وي��ة ب��رام��ج الهيئة يف 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ري  جم���ال 
من  تعاين  التي  وال�شرائح  للفئات 
اإن جهود  وق����ال  ال���ظ���روف.  وط����اأة 
ال��ط��ب��ي��ة جت�����ش��د حر�شها  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال�شحية  الأو����ش���اع  ع��ل��ى حت�����ش��ني 
كرامتهم  و������ش�����ون  ل���ل�������ش���ع���ف���اء 
مذكرة  اأن  ي���ذك���ر  الإن�������ش���ان���ي���ة. 

التفاهم ن�شت يف بنودها على قيام 
بتوفري  للرعاية  "طموح"  �شركة 
بها  ال��ت��ربع  �شيتم  ال��ت��ي  اللقاحات 
ل���ل���دول وال��ف��ئ��ات امل�����ش��ت��ه��دف��ة من 
اأجل مكافحة اجلائحة، اإىل جانب 
الفئات  ت��ط��ع��ي��م  م�����ش��األ��ة  ت��ول��ي��ه��ا 
والتربع  اأب��وظ��ب��ي،  يف  امل�شتهدفة 
مقابل  اللقاح  م��ن  جرعتني  بعدد 
ك���ل ���ش��خ�����ص ي���اأخ���ذ ال��ت��ط��ع��ي��م يف 
الأحمر  ال��ه��ال  ل�شالح  اأب��وظ��ب��ي 
ال������ذي ����ش���ي���ت���وىل ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
اختيار  ال��دول��ة  يف  املعنية  اجل��ه��ات 
هذه  م��ن  �شت�شتفيد  ال��ت��ي  ال����دول 
�شركة  ت��ق��وم  اأن  ع��ل��ى  ال��ل��ق��اح��ات، 
اللقاحات  ب��ت��و���ش��ي��ل  "طموح" 
وتتكفل  املحددة،  والأماكن  للدول 
ال�شحن  ون����ف����ق����ات  ب��������اإج��������راءات 
الأخ���رى،  اللوج�شتية  والعمليات 
ع����اوة ع��ل��ى ق��ي��ام ال�����ش��رك��ة بدعم 
م�شاريع الهال الأحمر الإماراتي 
خمتلف  يف  والتنموية  الإن�شانية 
املجالت تعزيزا جلوانب امل�شوؤولية 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي ت�����ش��ط��ل��ع بها 
املحتاجة  الفئات  وم�شاعدة  طموح 

وامل�شتهدفة من برامج الهيئة.
تعيني  على  اأي�شا  امل��ذك��رة  ون�شت 
لاإ�شراف  اجلانبني  من  من�شقني 
والإج������راءات  ب��ن��وده��ا  تنفيذ  ع��ل��ى 

املتعلقة بتفا�شيلها.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

واجلهود  الإل���ه���ي���ة  ال��ع��ن��اي��ة  اأن���ق���ذت 
�شم  م�شرتك  بحث  لفريق  احلثيثة 
الدفاع  واإدارة  اخليمة  راأ����ص  �شرطة 
امل��دين وع��دد من اجلهات حياة طفل 
م���ن اجل��ن�����ش��ي��ة الآ����ش���ي���وي���ة ي��ب��ل��غ من 
تاه لنحو  اأ�شهر  العمر عامني وت�شعة 
يف جبل  وعرة  منطقة  يف  �شاعة   12

ين�ص ع�شر يوم اجلمعة .
اأوردتها  كما  ال��واق��ع��ة  ه��ذه  تفا�شيل 
راأ���ص اخليمة  ل�شرطة  العامة  القيادة 
باغاً  العمليات  غ��رف��ة  بتلقي  ب���داأت 
اآ�شيوية قبيل مغيب �شم�ص  اأ�شرة  من 
بفقدانها  يفيد  املا�شي  اجلمعة  ي��وم 
اأثناء  ين�ص  ج��ب��ل  منطقة  يف  طفلها 
وف�شل  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل  ع��ائ��ل��ي��ة  رح���ل���ة 

حماولتهم يف العثور عليه .
واأ���ش��اف��ت ���ش��رط��ة راأ�����ص اخل��ي��م��ة اأنه 
وجه  على  انتقلت  ال��ب��اغ  تلقي  ف��ور 
الفرق  ج��م��ي��ع  امل���ك���ان  اإىل  ال�����ش��رع��ة 
بحث  ف����ري����ق  ت�����ش��ك��ي��ل  ومت  امل���ع���ن���ي���ة 
التحريات  من  عنا�شر  �شم  متكامل 

الدفاع  وادارة   ، اجل��ن��ائ��ي��ة  وامل��ب��اح��ث 
النقاذ  وق�شم   ، براأ�ص اخليمة  املدين 
الكاب  ووح��دة   ، الوطني  وال�شعاف 
ال�شرطة  ودوري���������ات   ، ال��ب��ول��ي�����ش��ي��ة 
املتخ�ش�شة ، ومركز �شرطة الدقداقة 

امل��ن��ط��ق��ة وفريق  واأه������ايل   ، ال�����ش��ام��ل 
اإىل  بالإ�شافة  للمغامرات  فزاع  هزاع 
ط��ائ��رة ع��م��ودي��ة م��ن امل��رك��ز الوطني 
البحث  عملية  لتبداأ  والإنقاذ  للبحث 
الظام  حلول  م��ن  بالرغم  الوا�شعة 

على الطفل املفقود على مدار حوايل 
بالنجاح  تكللت  متوا�شلة  �شاعة   12
�شباح  من  ال�شاد�شة  ال�شاعة  مت��ام  يف 
– من خال  – ال�شبت  التايل  اليوم 
ع��ث��ور اأح���د اأع�����ش��اء ف��ري��ق ه���زاع فزاع 
ل��ل��م��غ��ام��رات ع��ل��ى ال��ط��ف��ل ن��ائ��م��اً دون 
�شوى  اإ�شابات تذكر  يتعر�ص لأية  اأن 
ب���ع�������ص اخل�����دو������ص ال���ب�������ش���ي���ط���ة، ومت 
ت�شليمه لوالديه و�شط اأجواء تغمرها 

ال�شعادة والفرحة .
راأ�ص  ل�شرطة  العامة  القيادة  واأهابت 
امل��ن��اط��ق اجلبلية  اخل��ي��م��ة مب���رت���ادي 
ومتابعة  وم���راق���ب���ة  احل�����ذر  ب��ت��وخ��ي 
اأطفالهم خال تواجدهم يف مثل هذه 
املناطق الوعرة حفاظا على �شامتهم 
من الفقدان اأو من ال�شقوط ، م�شيدة 
و���ش��اك��رة جل��ه��ود ك��اف��ة امل�����ش��ارك��ني يف 
عملية البحث ب�شكل عام وفريق هزاع 
فزاع للمغامرات على وجه اخل�شو�ص 
عملية  يف  جبارة  جهود  من  بذلوه  ملا 
والعثور  امل��ف��ق��ود  الطفل  ع��ن  البحث 
عليه واعادته اإىل ح�شن والديه �شاملاً 

معافى .

•• الفجرية-وام: 

ال�������ش���ي���خ حممد  ����ش���م���و  ب����رع����اي����ة 
ال�شرقي  حم���م���د  ب����ن  ح���م���د  ب����ن 
بدعم  و   ، ال���ف���ج���رية  ع���ه���د  ويل 
م���ن ���ش��ن��دوق رع���اي���ة ال�����ش��ب��اب يف 
املغامر  متكن  ال��ف��ج��رية..  حكومة 
الإم����ارات����ي، ���ش��ع��ي��د امل��ع��م��ري، من 
اأعلى قمة  اإىل  الت�شلق  اإمتام رحلة 
الذي  اآراغ��ات�����ص،  بجبل  اأرمينيا  يف 

يتبع ملقاطعة اآلرغات�شون.
وتاأتي رحلة ت�شلق املغامر الإماراتي 
�شعيد املعمري �شمن مبادرة "قمة 
ال�شام" التي تهدف اإىل الو�شول 
لأع��ل��ى قمم ال��ع��امل م��ن اأج��ل ن�شر 
ر�شالة حمبة و�شام وت�شامح ورفع 
علم دولة الإمارات العربية املتحدة 

كدولة تن�شر ال�شام يف كل مكان.
وا�شتغرقت رحلة املعمري اإىل قمة 
جبل اآراغات�ص على ارتفاع 4092 
مرتا نحو 14 �شاعة متوا�شلة بني 
���ش��ع��ود وه��ب��وط ب�����ش��ام، ح��ي��ث مت 

تكرميه من قبل الحتاد الأرميني 
وت�شلق  ال��ط��وي��ل��ة  امل�����ش��اف��ات  مل�����ش��ي 

املعمري  ���ش��ع��ي��د  وت���وج���ه  اجل���ب���ال. 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اإىل  بال�شكر 

ويل  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  بن 
الدائم  دع��م��ه  على  الفجرية  عهد 
موؤكدا  وال��ري��ا���ش��ي��ني،  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
م��وا���ش��ل��ة حت��ق��ي��ق الإجن���������ازات يف 
جم������ال ري����ا�����ش����ة ت�������ش���ل���ق اجل���ب���ال 
ثقة  م�������ش���ت���وى  اإىل  وال�����و������ش�����ول 
وقال  احلكيمة.  وتوجيهاته  �شموه 
تنفيذ  ع��ل��ى  " ���ش��م��م��ت  امل���ع���م���ري 
ال�شام  لن�شر  ال�شام  قمة  مبادرة 
العربية  الإم��ارات  ال�شام  بلد  من 
ت�شلق  م��ه��م��ة  اأن  رغ����م  امل���ت���ح���دة، 
الكثري  ببذل  حتديا  تعد  اجل��ب��ال، 
والذهني،  ال���ب���دين  امل��ج��ه��ود  م���ن 
العوار�ص  مواجهة  اإىل  بالإ�شافة 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ت��ي ت���وؤخ���ر م���ن الوقت 
ات�شلق كنت  ولكن يف كل مرة كنت 
لأن�شر  القمم  اأعلى  يف  نف�شي  اأرى 
دولتي  ا�شم  واأرف��ع  ال�شام  مبادرة 
احلبيبة. وبحمد هلل، اليوم اأمتمت 
الو�شول ل� 63 قمة عاملية واأتطلع 
لن�شر  القادمة  القمم  من  للمزيد 

هدف املبادرة عاملياً".

برعاية حممد بن زايد

�نطالق �لدورة �لـ30 ملعر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب �ليوم

»�لهالل �لأحمر« و »طموح« يطلقان مبادرة لتوفري لقاحات »كورونا« لعدد من �لدول

�إنقاذ طفل �آ�صيوي تاه يف جبل 
ين�س بر�أ�س �خليمة 

لن�صر �ل�صالم من بلد �ل�صالم.. �ملعمري 
يرفع علم �لإمار�ت على �أعلى قمم �أرمينيا

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع    متا�شيا 
امل�شابة  احل���الت  وح�شر  املبكر  الكت�شاف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات 
بفريو�ص كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم ..اأعلنت 
الوزارة عن اإجراء 224،887 فح�شا جديدا خال ال�شاعات ال� 24 املا�شية 
الفح�ص  تقنيات  واأح��دث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على 

الطبي.
نطاق  وت��و���ش��ي��ع  ال��دول��ة  يف  وال��ف��ح�����ص  التق�شي  اإج�����راءات  تكثيف    و�شاهم 
الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 1،596 حالة اإ�شابة جديدة 
م�شتقرة  امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت  كورونا  بفريو�ص 
وتخ�شع للرعاية ال�شحية الازمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 
حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالت م�شابة وذلك من   554،516
يف  الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  امل�شتجد،  كورونا  بفريو�ص  الإ�شابة  تداعيات 

اأ�شفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  حالة.   واأعربت   1،648 الدولة 
العاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  املتوفني،  ل��ذوي  وموا�شاتها  تعازيها  وخال�ص 
جلميع امل�شابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد 
بالتعليمات واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شامة اجلميع. 
  كما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 1،571 حالة جديدة مل�شابني بفريو�ص كورونا 
امل�شتجد "كوفيد19-" وتعافيها التام من اأعرا�ص املر�ص بعد تلقيها الرعاية 
حالت  جم��م��وع  ي��ك��ون  وب��ذل��ك  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ  ال��ازم��ة  ال�شحية 

ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت  اخرى  جهة  من  حالة.   534،481 ال�شفاء 
املجتمع عن تقدمي 90،294 جرعة من لقاح "كوفيد19-" خال ال�شاعات 
ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�ص 
12،034،349 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 121.68 جرعة لكل 100 
كوفيد19-  ل��ق��اح  لتوفري  ال����وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا  ذل��ك  ي��اأت��ي  �شخ�ص. 
و�شعياً اإىل الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد 

يف تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�ص كوفيد19-.

اأجرت 224,887 فح�سا ك�سفت عن 1,596 اإ�سابة

�ل�صحة تعلن �صفاء1،571 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 90,294 جرعة من لقاح كوفيد-19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأو�شحت النيابة العامة للدولة من خال مادة فيلمية ن�شرتها 
على ح�شاباتها يف مواقع التوا�شل الجتماعي عقوبة ارتكاب 
اأعمال ال�شحر وال�شعوذة. ونوهت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا 
1 من قانون العقوبات الحتادي يعاقب  316 مكرر  للمادة 
باحلب�ص والغرامة التي ل تقل عن خم�شني األف درهم، كل من 
ذلك  كان  �شواء  ال�شعوذة،  اأو  ال�شحر  اأعمال  ارتكب عما من 
اأعمال  ويعد من  ب��دون مقابل،  اأو  اأو خداعا، مبقابل  حقيقة 
ال�شحر القول اأو الفعل املخالف لل�شريعة الإ�شامية اإذا ق�شد 
به التاأثري يف بدن الغري اأو قلبه اأو عقله اأو اإرادته مبا�شرة اأو 

اأعمال ال�شعوذة  اأو تخيا، كما يعد من  غري مبا�شرة حقيقة 
ما ياأتي : التمويه على اأعني النا�ص اأو ال�شيطرة على حوا�شهم 
اأو اأفئدتهم باأي و�شيلة حلملهم على روؤية ال�شيء على خاف 
اأو  معتقداتهم  يف  ال��ت��اأث��ري  اأو  ا�شتغالهم  بق�شد  احلقيقة 
عقولهم، ادعاء علم الغيب اأو معرفة الأ�شرار اأو الإخبار عما 
يف ال�شمري باأي و�شيلة كانت بق�شد ا�شتغال النا�ص، وحتكم 
الدولة ويف جميع  الأجنبي عن  املحكوم عليه  باإبعاد  املحكمة 

الأحوال حتكم املحكمة مب�شادرة الأ�شياء امل�شبوطة.
النيابة  اإطار حر�ص  القانونية يف  التغريدات  ن�شر هذه  ياأتي 
العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بني كافة اأفراد 

املجتمع.

�لنيابة �لعامة للدولة : �حلب�س و�لغر�مة �لتي ل تقل عن 
درهم عقوبة �رتكاب �أعمال �ل�صحر و�ل�صعوذة �ألف   50

•• دبي- وام:

اأك��������د م����ع����ايل حم����م����د ب�����ن ع����ب����داهلل 
جمل�ص  ������ش�����وؤون  وزي�������ر  ال����ق����رق����اوي 
الإمارات  دول��ة  ال���وزراء، حر�ص قيادة 
على تعزيز عاقات التعاون وال�شراكة 
ال�شرتاتيجية يف التحديث احلكومي 
والعاملية،  ال��ع��رب��ي��ة  احل���ك���وم���ات  م���ع 
وت��و���ش��ي��ع اآف������اق م�����ش��ارك��ة اخل����ربات 
والتبادل  النجاح  وق�ش�ص  والتجارب 
مب�شتويات  لارتقاء  ال��ه��ادف  امل��ع��ريف 
وحت�شني  احل��ك��وم��ي  والأداء  ال��ك��ف��اءة 

حياة املجتمعات.
اإن حكومة  ال��ق��رق��اوي  وق���ال حم��م��د 
ب��ت��وج��ي��ه��ات �شاحب  دول����ة الإم�������ارات 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال���دول���ة رئي�ص 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
الهادف  التعاون  بناء ج�شور  توا�شل   ،
العربي،  احلكومي  بالعمل  للنهو�ص 
مب��ا ير�شخ ال��ع��اق��ات الإي��ج��اب��ي��ة بني 

عمق  على  م�شدداً  املنطقة،  حكومات 
دولة  جتمع  التي  الأخ��وي��ة  العاقات 
الإم��������ارات وج��م��ه��وري��ة ال�������ش���ودان يف 

خمتلف املجالت.
جاء ذلك مبنا�شبة زيارة وفد حكومي 
للدولة،  امل�������ش���ت���وى  رف���ي���ع  �����ش����وداين 
طورتها  ال��ت��ي  ال��ن��م��اذج  على  للتعرف 
ح��ك��وم��ة الإم�������ارات يف جم����الت عمل 
جمل�ص الوزراء وكفاءة الأداء احلكومي 
وال�شتفادة  احل���ك���وم���ي،  والت�������ش���ال 
التي  والآل��ي��ات  املمار�شات  اأف�شل  من 
ط��ورت��ه��ا ح��ك��وم��ة دول����ة الإم�������ارات يف 
جمالت عمل جمل�ص ال��وزراء والأداء 
امل��ت��م��ي��ز والت�������ش���ال احل���ك���وم���ي، مبا 
ال��ع��م��ل يف  اأ���ش��ال��ي��ب  ي�شهم يف ت��ط��وي��ر 

احلكومة ال�شودانية.
واأ����ش���اد وزي���ر ���ش��وؤون جمل�ص ال����وزراء 
بعمق ال��ع��اق��ات ب��ني دول���ة الإم����ارات 
التي  ال�شقيقة  ال�����ش��ودان  وجمهورية 
ت���ع���ود ل���ب���داي���ات ت��اأ���ش��ي�����ص ال���دول���ة يف 
���ش��ب��ع��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن امل��ا���ش��ي ع��ل��ى يد 

اآل  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور 
اأن  م��وؤك��دا  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان 
ب��ني حكومتي  امل��ع��ريف  ال��ت��ب��ادل  تعزيز 
ب�����ش��ك��ل خا�ص  الإم��������ارات وال�������ش���ودان 
وحكومات املنطقة عموماً، ميثل هدفاً 
وحمركا  الإم����ارات،  حلكومة  رئي�شياً 
احلكومي  العمل  تعزيز  يف  جلهودها 
متقدم  م�شتوى  اإىل  ونقله  ال��ع��رب��ي، 

ميكنه من مواكبة متطلبات امل�شتقبل 
وامل�شاركة يف تر�شيخ ممار�شات ومناذج 
احلكومات.  من  اجلديد  اجليل  عمل 
و���ش��م ال��وف��د ال�����ش��وداين ال���زائ���ر كًا 
نائب  عثمان  احلليم  عبد  عثمان  من 
واملعتز  ال���وزراء،  ملجل�ص  العام  الأم��ني 
اأح��م��د اإب��راه��ي��م وزي���ر م��ف��و���ص نائب 
جمهورية  ���ش��ف��ارة  يف  ال��ب��ع��ث��ة  رئ��ي�����ص 

املنعم  وع��ب��د  اأب���وظ���ب���ي،  ال�������ش���ودان يف 
ع���ل���ي ����ش���اغ���ة م���دي���ر ع�����ام ال�������ش���وؤون 
الإدارية واملالية، وحممد عبد العزيز 
حممود مدير عام ال�شوؤون ال�شيا�شية 
العظيم  ع��ب��د  وج���م���ال  والإع���ام���ي���ة، 
املعلومات،  تقنية  اإدارة  مدير  حممد 
مدير  اإبراهيم  عبداحلفيظ  وجمال 
العاقات اخلارجية يف الأمانة العامة 

ب��وزارة �شوؤون جمل�ص  ال��وزراء  ملجل�ص 
الوزراء جلمهورية ال�شودان.

و�شهدت الزيارة الر�شمية عقد �شل�شلة 
لوتاه  اهلل  عبد  �شعادة  مع  اجتماعات 
م���دي���ر ع�����ام م��ك��ت��ب رئ���ا����ش���ة جمل�ص 
الوزراء يف وزارة �شوؤون جمل�ص الوزراء، 
و���ش��ع��ادة م���رمي احل���م���ادي اأم����ني عام 
جمل�ص الوزراء، و�شعادة �شعيد العطر 

الإع����ام����ي حلكومة  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����ص 
يا�شر  ال���دك���ت���ور  و����ش���ع���ادة  الإم��������ارات، 
للقيادات  العام  املدير  م�شاعد  النقبي 
رئا�شة  احلكومية يف مكتب  والقدرات 
جمل�ص ال��وزراء بوزارة �شوؤون جمل�ص 
اإدارة  مدير  باليوحة  و���ش��امل  ال���وزراء 
مكتب  يف  احلكومية  اخلدمات  تقييم 
�شوؤون  ب��وزارة  ال���وزراء  رئا�شة جمل�ص 
وخ��ل��ي��ف��ة احلب�شي  ال�������وزراء،  جم��ل�����ص 
اأداء اخلدمات بالإنابة يف  رئي�ص ق�شم 
بوزارة  ال���وزراء  جمل�ص  رئا�شة  مكتب 

�شوؤون جمل�ص الوزراء.
وركزت الجتماعات وور�ص العمل على 
وتناولت  البلدين،  بني  التعاون  اأط��ر 
اإدارة  يف  الإم��������ارات  ح��ك��وم��ة  من�����وذج 
وا�شتعرا�ص  ال����وزراء،  جمل�ص  اأع��م��ال 
منوذج الإمارات يف الت�شال احلكومي، 
اخلدمات  تطوير  يف  الدولة  وجتربة 
اإىل  وت��ط��رق��ت  وتقييمها،  احلكومية 
وبرنامج  احل���ك���وم���ي،  اأداء  ب���رن���ام���ج 
التبادل املعريف احلكومي الذي اأطلقته 

حكومة دول��ة الإم��ارات ليكون الإطار 
يف  ال�شرتاتيجية  لل�شراكات  الناظم 
ال��ت��ح��دي��ث احل��ك��وم��ي ب���ني الإم�����ارات 

وعدد من دول املنطقة والعامل.
الإم����ارات����ي����ة  ال����ع����اق����ات  اأن  ي����ذك����ر، 
ال�شودانية �شهدت نقات نوعية خال 
با�شتقبال  ت��وج��ت  املا�شية،  ال�شنوات 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
الربهان  ع��ب��دال��ف��ت��اح  اأول  ال���ف���ري���ق 
يف  الن��ت��ق��ايل  ال�شيادة  جمل�ص  رئي�ص 
الذي  ال�شقيقة  ال�����ش��ودان  ج��م��ه��وري��ة 
ال��دول��ة موؤخرا،  ب��زي��ارة عمل اإىل  ق��ام 
الإم���ارات  ل��دول��ة  الفاعلة  وبامل�شاركة 
يف تعزيز ا�شتقرار ال�شودان، وموا�شلة 
حجم  ب���ل���غ  اإذ  اق����ت���������ش����ادي����اً،  دع����م����ه 
التنموية  والتمويات  ال�شتثمارات 
الإم���ارات���ي���ة ل��ل�����ش��ودان اأك���ر م��ن 28 
مليار درهم، فيما تعد الإم��ارات اأكرب 

�شريك جتاري لل�شودان.

•• ال�شارقة-وام:

اأج�����از امل��ج��ل�����ص ال���ش��ت�����ش��اري لإم�����ارة 
ال�������ش���ارق���ة م�������ش���روع ق����ان����ون امل������وارد 
الهيئات  يف  ل��ل��م��دن��ي��ني  ال���ب�������ش���ري���ة 
النظامية يف اإمارة ال�شارقة بعد اإدخال 
عدد من التعديات ومناق�شة م�شروع 
القانون خال جل�شته ال�شابعة ع�شرة 
العادي  النعقاد  ل��دور  اأعماله  �شمن 
الثاين من الف�شل الت�شريعي العا�شر 
مبقره  الأول  قبل  اأم�ص  عقدها  التي 
ال�شويدي  ميحد  علي  �شعادة  برئا�شة 

رئي�ص املجل�ص ال�شت�شاري.
�شيف  ال���ل���واء  ���ش��ع��ادة  اجل��ل�����ش��ة  ح�شر 
الزري ال�شام�شي القائد العام ل�شرطة 
ال�����ش��ارق��ة وال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور حممد 
اأكادميية  عام  مدير  العثمني  خمي�ص 
مدير  النقبي  �شامي  والعقيد  العلوم 
عي�شى  وامل�شت�شار  امل��دين  ال��دف��اع  ع��ام 
����ش���ي���ف ب����ن ح���ن���ظ���ل م����دي����ر ال����دائ����رة 
والعقيد  ال�شارقة  حلكومة  القانونية 
اأمينه بخيت ال�شوق مدير اإدارة املوارد 
الب�شرية والعقيد خالد بوزجنال نائب 
واملقدم  الب�شرية  امل���وارد  اإدارة  مدير 
دك��ت��وره رق��ي��ه ج��ا���ش��م امل��ازم��ي رئي�ص 
وامل�شت�شار  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�����ش��ئ��ون  ق�شم 

امل�شت�شار  ال���زع���اب���ي  حم��م��د  ���ش��ال��ح 
بالدائرة القانونية حلكومة ال�شارقة.

جل�شته  خ����ال  امل��ج��ل�����ص  وا���ش��ت��ح��دث 
موادا مت�شلة بالواجبات واملحظورات 
الوظيفية فيما يتعلق بتنفيذ الأوامر 
والتعليمات وتاأدية العمل بدقة واأمانة 
ون�����ش��اط واإخ���ا����ص وامل��ح��اف��ظ��ة على 
بالقوانني  والل��ت��زام  العامة  امل�شالح 
ال��ع��ام اىل جانب  وال��ل��وائ��ح وال��ن��ظ��ام 
م����ادة اأخ�����رى ت��ع��ن��ى مب���ا ي��ح��ظ��ر على 

املوظف يف الهيئة.

وق�����ال ����ش���ع���ادة ال����ل����واء ���ش��ي��ف ال����زري 
ل�شرطة  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  ال�����ش��ام�����ش��ي 
امل���وارد  ق��ان��ون  مناق�شة  اإن  ال�����ش��ارق��ة 
الهيئات  يف  ل��ل��م��دن��ي��ني  ال���ب�������ش���ري���ة 
اإم��������ارة ال�������ش���ارق���ة هو  ال��ن��ظ��ام��ي��ة يف 
ا�شتكمال لقانون قوة ال�شرطة وقانون 
املوارد الب�شرية للع�شكريني يف الهيئات 
النظامية.. م�شريا اإىل اأهمية ت�شافر 
ال�شت�شاري  واملجل�ص  ال�شرطة  جهود 

املمثل للمجتمع يف تكامل الدوار.
ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  اأن  واأك������د 

ال�������ش���ارق���ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت���ق���دمي كافة 
املواطنني  اأم���ام  وت�شهيلها  اخل��دم��ات 
ا�شتتباب  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  وامل��ق��ي��م��ني 
المن وال�شتقرار يف كافة مدن اإمارة 
ال�شارقة من خال كوادرها.. م�شيدا 
يف ال�����ش��ي��اق ذات����ه مب��ا ي��ول��ي��ه �شاحب 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�ص  ع�������ش���و  ال���ق���ا����ش���م���ي  حم���م���د 
الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة م���ن عناية 
وتلبية  بالقيادة  دائ��م  واهتمام  بالغة 
دورها  اأداء  من  ومتكينها  احتياجاتها 

يف حفظ اأمن املجتمع.
وت����ا ال��ع�����ش��و ع���ب���داهلل م����راد مريزا 
الت�شريعية  ال�������ش���وؤون  جل��ن��ة  م���ق���رر 
والقرتاحات  وال��ط��ع��ون  والقانونية 
قانون  م�����ش��روع  باملجل�ص  وال�����ش��ك��وى 
الهيئات  الب�شرية للمدنيني يف  املوارد 
متناول  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  النظامية 
القانون  تطبيق  ون��ط��اق  ال��ت��ع��ري��ف��ات 
وما  �شغلها  واآليات  الوظائف  وتنظيم 
لتعيني  منظمة  م���واد  م��ن  بها  يلحق 
املتقاعدين و�شروط التعيني والتدريب 
واحلقوق والرواتب والعاوات واملزايا 
املذكورة  القانونية  امل��واد  وغريها من 

يف م�شروع القانون.
القانون  اأح����ك����ام  الع�������ش���اء  ون���اق�������ص 
اأرائهم  اإب���داء  اإىل  وتطرقوا  واأه��داف��ه 
الأحكام  يف  القانون  م�شروع  م��واد  يف 
املتعلقة ب�شوابط الجازات والرتقيات 
الوظيفية  يف  واملحظورات  والواجبات 
الأداء  ت��ق��ي��ي��م  ون���ظ���ام  وامل�����ش��ت��ح��ق��ات 
وم��واع��د ال��ع��م��ل والج�����ازات وغريها 

من مواد القانون التف�شيلية.
عددا  مداخاتهم  يف  الع�شاء  وق��دم 
من الآراء حول مواد م�شروع القانون 
امل��واف��ق��ة خ���ال اجلل�شة  ح��ي��ث مت���ت 
بنود  ع�شرة  من  م��ادة  ا�شتحداث  على 

ت��و���ش��ح م���ا ي��ح��ظ��ر ع��ل��ى امل���وظ���ف يف 
يتنافى  عمل  ارت��ك��اب  يف  �شواء  الهيئة 
اأو  اإن�������ش���اء  اأو  م���ع واج���ب���ات وظ��ي��ف��ي��ة 
هيئة  اأو  جمعية  اأي��ة  اإدارة  اأو  تاأ�شي�ص 
اأو منظمة اأو اإف�شاء الأمور التي يطلع 
بني  اجل��م��ع  اأو  وظيفته  بحكم  عليها 
وظيفته وبني وظائف اأخرى ومزاولة 
ن�شاط مهني اأو جتاري اأو مايل يت�شل 
بت�شريحات  والدلء  الهيئة  بن�شاط 
يف  ل��ن�����ش��ره��ا  ن��ق��ل��ه��ا  اأو  م��ع��ل��وم��ات  اأو 
وتوزيع  موافقة  دون  الع��ام  و�شائل 
للغري  اأع��م��ال  اأي���ة  اأداء  اأو  مطبوعات 
براتب اأو بدون راتب اأو القيام باأعمال 

اأو مقاولت تت�شل باأعمال الهيئة.
وق�����ام مم��ث��ل��و احل���ك���وم���ة ب���ال���رد على 
اأوجه  بيان  خ��ال  م��ن  ال�شتف�شارات 
م�شروع  مل�����واد  ال���ق���ان���وين  ال��ت��ف�����ش��ري 
ال��ق��ان��ون وك���ذل���ك ج���وان���ب ال��ع��م��ل يف 
املذكورة  امل��واد  وف��وق  القانون  تطبيق 
اأح����ك����ام لتنظيم  م���ن  ب���ه  ت��ع��ن��ى  وم����ا 
وما  للمدنيني  الب�شرية  امل���وارد  عمل 
ي��ت�����ش��ل ب��ه��ا م���ن ����ش���وؤون ع��ام��ة وبعد 
القانون  م�شروع  مل��واد  متكامل  نقا�ص 
قانون  م�����ش��روع  ع��ل��ى  املجل�ص  ���ش��ادق 
الهيئات  الب�شرية للمدنيني يف  املوارد 

النظامية.

•• اأبوظبي -وام: 

اأعلنت دائرة الق�شاء يف اأبوظبي، عن 
العمالية  اأب��وظ��ب��ي  حمكمة  ان��ت��ق��ال 
منطقة  يف  اجل����دي����د،  م��ق��ره��ا  اإىل 
وال�������ذي مت   ،  34 م�����ش��ف��ح ح���و����ص 
 7572 بلغت  م�شاحة  ت�شييده على 
 72 ق���دره���ا  بتكلفة  م��رب��ع��اً،  م����رتاً 
مليون دره��م، وذل��ك يف اإط��ار جهود 
التطوير املتوا�شلة لتلبية املتطلبات 
ملنظومة  ا���ش��ت��ك��م��ال  وامل�����ش��ت��ج��دات 
اخلدمات الق�شائية املتكاملة املقدمة 
التعاقدية  العمل  عاقات  لأط��راف 

حت��ت م��ظ��ل��ة ���ش��ي��ادة ال��ق��ان��ون، ومبا 
الدولية  ال�����ش��م��ان��ات  م���ع  ي��ت��ن��ا���ش��ب 
ومعايري  العمال،  حلقوق  الناظمة 
جانب  اإىل  القت�شادية،  التناف�شية 
الف�شل يف  و���ش��رع��ة  ال��دق��ة  م��راع��اة 
الق�شايا مبا يحقق العدالة الناجزة، 
يف ظل تقدير القيادة الر�شيدة لدور 
العمالة يف حتقيق التنمية على اأر�ص 

دولة الإمارات.
�شعيد  يو�شف  امل�شت�شار  �شعادة  واأك��د 
ال���ع���ربي، وك��ي��ل دائ�����رة ال��ق�����ش��اء يف 
حمكمة  مبنى  اإجن����از  اأن  اأب��وظ��ب��ي، 
اإ�شافة  ي�����ش��ك��ل  ال��ع��م��ال��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 

العدالة  منظومة  لتطوير  ج��دي��دة 
ال�شامل  ال��و���ش��ول  �شهولة  و���ش��م��ان 
�شمو  لتوجيهات  تنفيذا  للخدمات، 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب 
�شوؤون الرئا�شة، رئي�ص دائرة الق�شاء 
برنامج  وف���ق  ب��ال��ع��م��ل  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
اإىل  العمال  و���ش��ول  ي�شهل  متكامل 
ال��ع��دال��ة واحل�����ش��ول ع��ل��ى حقوقهم 
ال����ت����ي ي��ك��ف��ل��ه��ا ال����ق����ان����ون يف دول����ة 
الإم������ارات مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع املعايري 

الدولية.
العربي،  ي��و���ش��ف  امل�����ش��ت�����ش��ار  واأ����ش���ار 

املتعلقة  امل�����ش��اري��ع  ح���زم���ة  اأن  اإىل 
التحتية  البنية  وت��ط��وي��ر  بتحديث 
يف دائرة الق�شاء مبختلف قطاعاتها 
مع  ت��ت��ك��ام��ل  وال��ع��دل��ي��ة،  الق�شائية 
امل�����ش��ت��ح��دث��ة يف حماكم  الإج�������راءات 
الق�شاء  ع��ل��ى  والع���ت���م���اد  اأب��وظ��ب��ي 
اإن�شاء  يف  وال���ت���و����ش���ع  امل��ت��خ�����ش�����ص، 
يعزز  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، مب����ا  امل���ح���اك���م 
وتقدمي  التقا�شي،  وفعالية  ك��ف��اءة 
اأف�شل  وفق  رائ��دة  ق�شائية  خدمات 
ال��ع��امل��ي��ة. وي�����ش��م املبنى  امل��م��ار���ش��ات 
اجل����دي����د امل����ك����ون م����ن ط���اب���ق���ني، 8 
الق�شائية  للدوائر  حمكمة  ق��اع��ات 

البتدائية، و 4 قاعات لنظر ق�شايا 
للم�شاحلة،  وق��اع��ت��ني  ال���ش��ت��ئ��ن��اف، 
من  وغ��ريه��ا  للق�شاة،  مكتباً  و28 
مكاتب املوظفني وقاعات ال�شتقبال 
للمتعاملني،  الأخ�����رى  واخل���دم���ات 
التجهيزات  جميع  توافر  جانب  اإىل 
وامليكانيكية  والأم����ن����ي����ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
التي  التكنولوجيا احلديثة  وو�شائل 
ت�شهل الأعمال وحتافظ على الأمن 
وال�شرية. كما روعي يف تنفيذ املبنى 
م�شتدامة  اإب��داع��ي��ة  ح��ل��ول  تطبيق 
الوظيفية،  ال���ع���م���ل  ب��ي��ئ��ة  مل����راع����اة 
باختيار  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  خ�����ش��و���ش��اً 

ل�شمان  ال���داخ���ل���ي���ة  ال��ت�����ش��م��ي��م��ات 
املكاتب  ف���راغ���ات  وت���وزي���ع  ال��ت��ن��ا���ش��ق 
وق���اع���ات الج��ت��م��اع��ات، وذل����ك وفق 
مع  يتنا�شب  م��ت��ط��ور  ع�����ش��ري  ن�شق 
طبيعة العمل، ومبا يحقق الأهداف 
الهوية  ت��ع��ك�����ص  ال��ت��ي  ال��ت�����ش��م��ي��م��ي��ة 
املعمارية للمباين احلكومية يف اإمارة 

باملوا�شفات  الل��ت��زام  م��ع  اأب��وظ��ب��ي، 
البيئة،  ع��ل��ى  ب���احل���ف���اظ  اخل���ا����ش���ة 
وحت��ق��ي��ق ال���ش��ت��ف��ادة ال��ق�����ش��وى من 
معدلت  خلف�ص  الطبيعية  امل�شادر 
وتطبيق  وامل��ي��اه،  الطاقة  ا�شتهاك 
املقر  ويتميز  اجل��ودة.  معايري  اأعلى 
العمالية،  اأبوظبي  ملحكمة  اجلديد 

ب��ت��د���ش��ني ���ش��اري��ة ع��ل��م ب��ارت��ف��اع 45 
م����رتاً، وذل����ك ���ش��م��ن م���ب���ادرة دائ���رة 
علم  لرفع  ���ش��واري  باإن�شاء  الق�شاء 
الدولة على جميع مبانيها اجلديدة 
على غرار املقر الرئي�ص يف اأبوظبي، 
تعبريا عن م�شاعر الولء والنتماء 

للوطن.

القرقاوي : حكومة االإمارات حري�سة على التعاون وتعزيز ال�سراكات اال�سرتاتيجية لتحديث العمل احلكومي العربي

حكومة �لإمار�ت ت�صارك منوذج عملها مع وفد ر�صمي من �ل�صود�ن

��صت�صاري �ل�صارقة يجيز م�صروع �ملو�رد �لب�صرية 
للمدنيني يف �لهيئات �لنظامية يف �لإمارة

حمكمة �أبوظبي �لعمالية تنتقل �إىل مقرها �جلديد

•• جنيف-وام: 

ناق�ص الأمني العام للجنة العليا لاأخوة الإن�شانية امل�شت�شار 
حممد عبد ال�����ش��ام وامل��دي��رة ال��ع��ام��ة ل���اأمم امل��ت��ح��دة يف 
جنيف تاتيانا فالوفايا اأهمية ال�شتثمار يف تعليم ال�شباب 

واإمكانية التعاون يف حتقيق هذا الهدف.
ال���ذي عقد يف  الج��ت��م��اع  ال�����ش��ام يف  عبد  امل�شت�شار  واأك���د 
ج��ن��ي��ف.. ال���ت���زام ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ب��ت��دري��ب ال�����ش��ب��اب حول 
يف  وي�شاركون  الإن�شانية  ل��اأخ��وة  �شفراء  ليكونوا  العامل 
الإعان  ذل��ك  الإن�شانية  الأخ��وة  وثيقة  قيم  جمتمعاتهم 
التاريخي الذي وقعه ف�شيلة الإمام الأكرب الدكتور اأحمد 
فرن�شي�ص،  البابا  وقدا�شة  ال�شريف،  الأزه��ر  �شيخ  الطيب 

 2019 فرباير  من  الرابع  يف  الكاثوليكية  الكني�شة  بابا 
يف اأبوظبي.

اعتقادها  عن  فالوفايا  العامة  املديرة  اأعربت  جانبها  من 
الرا�شخ بقيم وثيقة الأخوة الإن�شانية واأهميتها لاإن�شانية، 
م�شيفة اأن عمل اللجنة العليا ي�شتحق دعم الأمم املتحدة 
اأن الأمم املتحدة ت�شرتك يف نف�ص روؤية الأخوة  اإىل  نظرا 
وال��ق��ي��م امل�شرتكة ب��ني الأدي����ان م��ن خ��ال اأه����داف الأمم 
على  اللجنة  برتكيز  واأ�شادت  امل�شتدامة.  للتنمية  املتحدة 
فيما  القادمة  الأجيال  تعليم  اأهمية  دت على  و�شدَّ التعليم 
هناك  اأن  ت��رى  اأنها  وقالت  امل�شرتكة.  القيم  بفهم  يتعلق 
فر�شة جيدة اأمام مكتب الأمم املتحدة يف جنيف للعمل مع 
اللجنة يف جمال التعليم وال�شباب مبا لديهم من خربات 

اللجنة  اأن  على  ال�شام  عبد  امل�شت�شار  و���ش��دد  مرتاكمة. 
املختلفة  املبادرات  يف  املتحدة  الأمم  اإ�شراك  على  حري�شة 
التي تقوم بها ومنها بيت العائلة الإبراهيمية وهو جممع 
وم�شجدا  وكني�شة  ي��ه��ودي��ا  كني�شا  ي�شم  الأدي����ان  متعدد 

ومركزا ثقافياً قيد الإن�شاء حالًيا يف اأبوظبي.
الإبراهيمية  العائلة  بيت  اأن  فالوفايا  قالت  جانبها  من 
اأه��م��ي��ة م��ن اأي وقت  " اأك���ر  ميثل ر���ش��ال��ة مهمة واأ���ش��ب��ح 
اإن   .. ال�شام  امل�شت�شار عبد  ال�شياق قال  م�شى". ويف هذا 
مفادها  وا�شحة  بر�شالة  يبعث  الإبراهيمية  العائلة  بيت 
واأن��ه ميكننا جميًعا  واح��د مماثل  م�شار  لها  الإن�شانية  اأن 
ال��ع��ي�����ص م��ًع��ا يف امل��ك��ان ن��ف�����ش��ه  ب�����ش��ام م��ع احل��ف��اظ على 

خ�شو�شية كل دين.

�للجنة �لعليا لالأخوة �لإن�صانية ومكتب �لأمم �ملتحدة يف جنيف يناق�صان �لتعاون يف جمال �لتعليم

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 2773/2021/60 امر اأداء
مو�شوع الدعوى: اإ�شدار الأمر باإلزام املطلوب �شدها الأمر باأداء مببلغ اإجمايل وقدره 
تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  الفائدة  اإىل  بالإ�شافة  اإماراتي،  درهم   125،000

ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد.
طالب العان:  لريوي �شتيفني دوروارد - �شفته بالق�شية:  مدعى 

املطلوب اعانهم: 1- �شيلينا الي�ص ووترمان �شميث - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه 
بتاريخ الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  فقد  اأداء  اأم���ر  ا�شت�شدار  طلب   : الإع���ان   مو�شوع 
درهم  اآلف  وع�شرة  مائة  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعي  بالزام   2021-04-27
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 8-5-2019 وحتى متام 
ال�شداد وبالزامها بامل�شروفات ومببلغ األف درهم مقابل اأتعاب املحاماة ولكم احلق يف ا�شتئناف 

الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعان.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اعالن بالن�شر

جزئي عقاري   338  /  2021
تفا�شيل الإعان

تفا�شيل الإعان بالن�شر
اإىل املدعى عليه / 1- �شيفيلد هولدينجز ليمتد - جمهول حمل الإقامة

ن�شمة معني حممد فقيه عمر   / - و ميثله  األك�شندروفيت�ص  اأن��دري  املدعى كي�شيلينكو  اأن  مبا 
جناحي - قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�شوعها املطالبة باحلكم ب�شحة ونفاذ عقد بيع الوحدة 
مو�شوع الدعوى املحرر يف 17/6/2007  ونقل ملكيته ل�شالح املدعي ب�شجات دائرة الأرا�شي 
والأماك بدبي علما باأنه مت تعديل الطلبات . وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 05-30-
BUILDING_& ُب��ع��د  ع��ن  التقا�شي  ق��اع��ة  يف  �شباحا   08:30 ال�شاعة   2021
من  لديك�  ما  بتقدمي  عليك  و  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   DESC

مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثاثة اأيام على القل.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• دبي-وام:

اختتمت جامعة الفاح بدبي اأعمال 
 "TASK4" املوؤمتر الدويل الرابع
الذي اقيم حتت عنوان "نحو معرفة 
الأزمات"  اأث���ن���اء  م��ت��ق��دم��ة  ع��ل��م��ي��ة 
باحثاً   130 م��ن  اأك���ر  ومب�����ش��ارك��ة 
وم��ت��ح��دث��اً ق���دم���وا م���ن 23 دول���ة 
ناق�شوا  واأجنبية  وعربية  خليجية 
البحثية،  اأوراق����ه����م  ي��وم��ني  خ���ال 
والتطبيقية  النظرية  ودرا���ش��ات��ه��م 
يف خمتلف املجالت لإيجاد احللول 
والنتائج  الأف���ك���ار  وت���ب���ادل  امل��م��ك��ن��ة 
والتاأثريات  الأعمال  حتديات  حول 
نظر  وجهات  من  للجائحة  الكبرية 
وا�شعة مبا يف ذلك على �شبيل املثال 
ل احل�شر اإدارة الأعمال، والت�شال 
النف�ص، والعلوم  اجلماهريي، وعلم 

الجتماعية، والإح�شاء والقانون.
واأكد رئي�ص اجلامعة الدكتور عدي 

املوؤمتر،  ت��ن��ظ��ي��م  اأه��م��ي��ة  ع��ري�����ش��ة 
للتحفيز على البحث العلمي، واإنتاج 
اأن  �شاأنها  التي من  القيمة  البحوث 

اأع�شاء  لدى  العلمية  املعرفة  تنمي 
ينعك�ص  ال��ت��دري�����ش��ي��ة، مم���ا  ال��ه��ي��ئ��ة 
املخرجات  ع���ل���ى  اي���ج���اب���ي  ب�����ش��ك��ل 

التعليمية داخل اجلامعة من جهة، 
لتجاوز  العمال  جمتمع  وم�شاندة 
ال��ت��ي ت�شرب  ك��ورون��ا  اأزم���ة جائحة 

العامل من جهة اأخرى.
اإن وج��ود نخبة من الباحثني  وق��ال 
والرفيع  امل��ت��ق��دم  امل�����ش��ت��وى  يعك�ص 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ب���ه  ي��ت��م��ت��ع  ال�����ذي 
يف الإم���������ارات مب��خ��ت��ل��ف امل���ج���الت، 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  ح��ر���ش��ت  ح��ي��ث 
اهتماماً  ت���ويل  اأن  ع��ل��ى  ال���دول���ة  يف 
ب��ال��ب��اح��ث��ني، ودع����م م�شرية  ك��ب��ريا 
ومواكبة  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ل��م 
والتطورات  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����ش��ت��ج��دات 
امل�شاريع  ودع�������م  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
خمتلف  يف  امل���ب���ت���ك���رة  وال����ب����ح����وث 
وال�شيا�شة  العلمي  البحث  جم��الت 
خمتلف  يف  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال���ع���ل���م���ي���ة 

تخ�ش�شات العلوم والإن�شانيات.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���ار ال���دك���ت���ور اأجمد 
اإىل  امل�������وؤمت�������ر،  رئ����ي���������ص  ال����ن����ا�����ش����ر 
التغريات املتاحقة منذ ظهور اأزمة 
�شاحبها  وم���ا  "كورونا"،  ف��ريو���ص 
على  و�شعبة  خطرية  تداعيات  من 

م�شتويات احلياة كلها، فقد حر�شت 
هذه  ظ��ل  يف  ال��ف��اح  ج��ام��ع��ة  اإدارة 
تخ�ش�ص  على  ال�شتثائية  الظروف 
م��وؤمت��ره��ا ل��ه��ذا ال��ع��ام ح���ول كيفية 
ت�شيري العملية التعليمية واملعرفية 
وال���ب���ح���ث���ي���ة يف ظ�����ل ه������ذا ال���وق���ع 
الذي  امل���وؤمت���ر  اإن  وق����ال،  ال�����ش��ع��ب. 
العام،  ه��ذا  الرابعة  دورت��ه  انعقد يف 
 ، املن�شود  ال��ط��ري��ق  خ��ط��وة على  ه��و 
يف  ال�����ش��ام��ي��ة  ال��ط��م��وح��ات  لتحقيق 
امل�شاركة الفاعلة يف م�شرية التنمية 
الذي  املتتابع  والتطور  امل�شتدامة، 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  ت�����ش��ه��ده 
وت��وؤك��د م��ن خاله   ، ال��ي��وم  املتحدة 
الذي  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ب��ح��ث  قيمة  ع��ل��ى 
والإن�شاين  احل��ي��ات��ي  واق��ع��ن��ا  ي��خ��دم 
وتطلعاته  وه���م���وم���ه  وق�������ش���اي���اه 

وطموحاته العظيمة.
املحاور  من  العديد  املوؤمتر  وناق�ص 
التكنولوجيا،  تخ�ص  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة، 

اأ�شا�شي،  ب�شكل  الأع��م��ال  وجمتمع 
والرتبوية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ة  وامل��ن��ظ��وم��ة 
يف ظ�����ل اأزم���������ة ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا، 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  اأه��م��ه��ا،  وك���ان 
بالإ�شافة  كورونا،  زمن  يف  وتاأثريه 
تنمية  يف  امل���ع���ل���وم���ات���ي���ة  دور  اإىل 
ومناق�شة  وا�شتدامتها،  املجتمعات 
ال�شياحية  ع��ل��ى  امل���درك���ة  امل��خ��اط��ر 
املتبناة  والإ�شرتاتيجيات  والأعمال 
الذكاء  وا���ش��ت��خ��دام��ات  م��ن��ه،  للحد 

املو�شوعات  حتليل  يف  ال�شطناعي 
كما  ب���الأزم���ات.  املتعلقة  ال�شحفية 
التوا�شل  مواقع  اأث��ر  املوؤمتر  تناول 
معلومات  ت�����ش��ك��ي��ل  يف  الج��ت��م��اع��ي 
الأزمات،  اأثناء  و�شلوكهم  املراهقني 
عن  الإل���ك���رتوين  التعليم  وفاعلية 
بعد، بالإ�شافة اإىل موا�شيع جرائم 
والقر�شنة  الإل���ك���رتوين  الح��ت��ي��ال 
جائحة  ظ�����ل  ف�����ى  الإل����ك����رتون����ي����ة 

كورونا.

•• اأبوظبي- وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.. تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 
يوم 26 مايو احلايل حفل تخريج افرتا�شيا لطلبة البكالوريو�ص واملاج�شتري 

والدكتوراه من خمتلف تخ�ش�شات الهند�شة والعلوم والآداب.
البكالوريو�ص  برامج  خمتلف  من  وطالبة  طالبا   885 تكرمي  احلفل  وي�شهد 
الربامج  وتغطي  والآداب.  والهند�شة  العلوم  يف  والدكتوراه  العليا  والدرا�شات 
الف�شاء  وهند�شة  النووية  والهند�شة  البرتول  هند�شة  مثل  متعددة  جم��الت 
والهند�شة الكيميائية والهند�شة الكهربائية والهند�شة الإلكرتونية والأنظمة 
اإىل الطاقة واملياه والبيئة  املدنية وامليكانيكية بالإ�شافة  ال�شناعية والهند�شة 

وجمالت التكنولوجيا امل�شتدامة.
وخال حفل التخريج يت�شلم 51 طالبا وطالبة درجات الدكتوراه و168 طالباً 
جمموعه  ملا  البكالوريو�ص  درج��ات  �شتمنح  حني  يف  املاج�شتري  درج��ات  وطالبة 

والآداب. والهند�شية  العلمية  التخ�ش�شات  خمتلف  يف  الطلبة  من   666
335 طالبا وعدد  وي�شكل عدد الطلبة الذكور من املجموع الكلي للخريجني 
طالبا   675 الإماراتيني  الطلبة  ع��دد  يبلغ  كما  طالبة   550 الإن��اث  الطلبة 

وطالبة وعدد الطلبة الدوليني 210 طاب وطالبات.
وقال الدكتور عارف �شلطان احلمادي نائب الرئي�ص التنفيذي جلامعة خليفة 
للعلوم والتكنولوجيا.. " يعترب حفل التخريج الفرتا�شي لهذا العام تتويجا 
ال�شعبة  ال�شتثنائية  ال��ظ��روف  ه��ذه  ظ��ل  يف  الطلبة  حققها  التي  للنجاحات 
يف  اجتهادهم  ويعك�ص  طموحاتهم  حتقيق  على  اإ�شرارهم  م��دى  يوؤكد  وال��ذي 

الهامة داخل الدولة  املتعلقة بالقطاعات ال�شناعية  ال�شعي لمتهان الوظائف 
ال�شحية  والرعاية  وال�شتدامة  والطاقة  الف�شاء  ذلك قطاع  وخارجها مبا يف 
الأمر الذي ميكن الطاب من اإحداث التغيري الإيجابي الفعال، كّل يف جمال 

اخت�شا�شه".
وقت  يف  افرتا�شياً   2020  -  2019 دفعة  بتخريج  خليفة  جامعة  وحتتفل 
ت�شهد فيه اجلامعة حتقيق عدد من الإجنازات و�شمها لأكرب عدد من العلماء 
اإدراجها  يف  ال��دول��ة  جامعات  جميع  خليفة  جامعة  تت�شدر  حيث  الإم��ارات��ي��ني 
يف  اقتبا�شاً  العلماء  املائة  يف   2 من  لأك��ر  املرموقة  �شتانفورد  جامعة  بقائمة 
جمالتهم يف العام 2019.   ويف اإطار الت�شنيفات العاملية تقدمت جامعة خليفة 
عاملياً يف فئة الهند�شة والتكنولوجيا واملركز   214 املركز  لتاأتي يف  67 مرتبة 
الأول داخل الدولة يف �شتة مو�شوعات ت�شمل الهند�شة البرتولية وذلك وفقاً 

املو�شوع.  2021 ح�شب  للعام  العامل  اإ�ص" جلامعات  "كيو  لأح��دث ت�شنيفات 
وحلت اجلامعة اأي�شاً يف املركز 211 يف ت�شنيفات "كيو اإ�ص" جلامعات العامل 
جامعة   1029 جمموعه  ما  �شمت  والتي  العاملية  اجلامعات  لأرق��ى   2021
حول العامل. كما حققت اجلامعة منذ يناير هذا العام عدداً من الإجنازات التي 
تزال  ل  تطبيقاً   247 189 براءة اخرتاع منها  تكللت باإ�شدار ما جمموعه 

قيد التنفيذ اإ�شافة ل� 443 ك�شف اخرتاع.
 48 من  ع�شواً  يذكر اأن الهيئة الأكادميية يف جامعة خليفة تت�شكل من 385 
دولة يف حني و�شل عدد الطلبة احلاليني اإىل 4061 طالبا وطالبة من 55 

دولة من كافة اأنحاء العامل.
وتوفر اجلامعة لطلبتها 16 برنامج بكالوريو�ص و17 برنامج ماج�شتري و4 

برامج دكتوراه ت�شم 12 تخ�ش�شاً.

برعاية حممد بن زايد:

جامعة خليفة حتتفل بتخريج دفعة جديدة من طلبة �لبكالوريو�س و�ملاج�صتري و�لدكتور�ه يوم 26 مايو

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق اليوم الختبارات التجريبية لطلبة املدار�ص لل�شفوف 
م���ن ال���راب���ع وح��ت��ى ال���ث���اين ع�����ش��ر وت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى 27 مايو 

اجلاري.
اأن  "تعليم"  امل��در���ش��ي  للتعليم  الإم������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  وذك����رت 
الطلبة  ج��اه��زي��ة  ���ش��م��ان  يف  ت�شهم  التجريبية  الخ��ت��ب��ارات 
قد  تقنية  ع��وائ��ق  اأي���ة  على  والتغلب  النهائية  لامتحانات 

تطراأ.

 2021  -  2020 ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  نهاية  امتحانات  وتعقد 
ل��ط��ل��ب��ة ال�����ش��ف��وف م���ن ال���راب���ع وح��ت��ى ال���ث���اين ع�����ش��ر خال 

الفرتة من 8 يونيو املقبل اإىل 17 من ال�شهر ذاته.
كما �شيتم عقد امتحانات تعوي�شية خال الفرتة من 20 اإىل 
يونيو املقبل ملن مل يتمكن من تاأدية المتحانات خللل   24

تقني اأو ب�شبب غياب مربر.
فتقرر  الثالث  وحتى  الأول  من  ال�شفوف  لطلبة  وبالن�شبة 
وفقا  تقييمهم  و�شيتم  اخلتامية  المتحانات  م��ن  اعفائهم 

لأدائهم يف التقييم التكويني من قبل املعلم.

�ليوم.. �نطالق �لختبار�ت �لتجريبية لطلبة 
�ل�صفوف من �لر�بع وحتى �لثاين ع�صر

TASK4 جامعة �لفالج تختتم موؤمترها �لدويل �لر�بع

 •• دبي - حم�شن را�شد

دليل  من  املحدثة  الن�سخة  املدر�سي  للتعليم  الإم���ارات  م�ؤ�س�سة  اعتمدت 
ا�ستعداد املدار�س احلك�مية يف الدولة وامتحانات نهاية الف�سل الدرا�سي 

الثالث 2020-2021 واجلدول الزمني لعقد المتحانات.
مبقرها  املا�سي  اخلمي�س  عقدته  اإع��ام��ي  لقاء  خ��ال  امل�ؤ�س�سة،  واأك���دت 

جملة  ح�����دد  ال���دل���ي���ل  اأن  دب������ي،  يف 
ت�ستهدف  ال����ت����ي  امل�����ج����ه����ات  م�����ن 
تهيئة  بغية  الأم����ر  واأول��ي��اء  الطلبة 
المتحانات  لعقد  املنا�سبة  البيئة 
بعيدا  ب�سا�سة  اإج���راءه���ا  و���س��م��ان 
ع���ن اأي����ة ع����ائ���ق مب���ا ي��ح��ق��ق كذلك 
اأي�����س��ا لكافة  ال��ق�����س���ى  اجل��اه��زي��ة 
لتنفيذ  ال��رب���ي  املجتمع  م��ك���ن��ات 
المتحانات مبا يتما�سى مع خطط 
مراعاة  على  عملت  ال��ت��ي  امل�ؤ�س�سة 
ال���ظ���روف ال���راه���ن���ة ال��ت��ي مت���ر بها 
امل�سا�س  دون  التعليمية  امل��ن��ظ���م��ة 

بج�دة خمرجاته.
�ستك�ن عن  الخ��ت��ب��ارات  اأن  واأف����ادت 
الختبارات  اإج����راء  ق���رار  واأن  ب��ُع��د، 
الثاين  ال�سف  لطلبة  “ح�س�رياً” 
لقرارات  مروكاً  �سيك�ن  اأم��ر  ع�سر 
البت فيه  و�سيتم  املخت�سة،  اجلهات 
للدليل،  وط��ب��ق��اً  حينه.  ويف  لح��ق��اً 

ال�سف�ف من  املقبل لطلبة  ي�ني�  و17   8 الفرة  الختبارات يف  �ستبداأ 
ال�سف�ف من 1 – 3  لطلبة  نهائية  اختبارات  هناك  نك�ن  ولن   12-4
التك�يني  التقييم  اأع��م��ال  يف  الطلبة  اأح���رزه  م��ا  على  تقييمهم  ويعتمد 
لها  ت�جد  ف��ا  الطلبة  لكافة   ،B املجم�عة  مل���اد  بالن�سبة  اأم��ا  املدر�سي 
واإمن��ا هي عبارة عن مهام وم�ساريع  الثالث،  الف�سل  نهاية  امتحانات يف 

يتم ت�سليمها بدءا من 30 ال�سهر اجلاري وحتى 3 ي�ني� املقبل.

ا�ستعدادات تقنية نف�سية
اأن جميع الطلبة لل�سف�ف من الرابع اإىل الثاين ع�سر  واأف��ادت امل�ؤ�س�سة 
23 ماي�  – الأح���د  ال��ي���م  ب���دًء م��ن  ���س��ي���ؤدون اخ��ت��ب��ارات جتريبية تنفذ 
وي�ستمر حتى 27 اجلاري ومن ال�ساعة ال�احدة وحتى اخلام�سة ظهراً، 
النهائية  لاختبارات  “نف�سياً”  الطلبة  لتاأهيل  تهدف  اختبارات  وه��ي 
اأية  ت��ف��ادي  على  وال��ع��م��ل  “تقنياً”  امل�ؤ�س�سة  ا���س��ت��ع��دادات  م��ن  وللتحقق 

مع�قات تقنية قد تظهر.
واأكدت امل�ؤ�س�سة اأنها �ستتابع من خال الفرق املعنية، العمل بكل طاقتها 
لت�فري كل ما يلزم الطلبة من دعم �س�اء فني اأو تقني اأو اأكادميي ل�سمان 
الإمارات  م�ؤ�س�سة  ون�هت  تذكر.  ع�ائق  اأي��ة  دون  لاختبارات  تاأديتهم 
املدار�س  وت�سغيل  اإدارة  عن  امل�س�ؤولة  اجلهة  باعتبارها  املدر�سي،  للتعليم 
اأي خلل فني ح��ال دون  اأن��ه ويف ح��ال ح��دوث  اإىل  ال��دول��ة،  احلك�مية يف 
اختبارات  هناك  �سيك�ن  حينه،  يف  النهائي  لاختبار  طالب  اأي  تقدمي 

الطلبة ممن مل  ت�ستهدف  ي�ني�   24 اإىل   20 الفرة من  تع�ي�سية يف 
يتمكن�ا من تاأدية الختبار لأ�سباب تقنية اأو ب�سبب غياب مربر.

الطلبة اأ�سحاب الهمم
ترب�ية  خطة  يتبع�ن  الذين  الهمم  اأ�سحاب  من  بالطلبة  يتعلق  وفيما 
فردية – تعديل املنهج ، اأفادت امل�ؤ�س�سة اأنه �سيتم تقييمهم من قبل معلم 
الربية  معلم  م��ع  بالتن�سيق  امل���ادة 
ب��ح��ي��ث يعد  امل���در����س���ة  اخل��ا���س��ة يف 
الرب�ية  اخل��ط��ة  وف���ق  الم��ت��ح��ان 
لطلبة  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اأم������ا  ال����ف����ردي����ة، 
اأ�سحاب الهمم الذين يتبع�ن خطة 
تكييف”  “م�اءمة  ف��ردي��ة  ت��رب���ي��ة 
ف���ي���خ�������س���ع����ن ل���ن���ف�������س الم����ت����ح����ان 

الإلكروين املعد لبقية الطلبة.

جدول االمتحانات
وحددت امل�ؤ�س�سة جدول المتحانات 
جميع   ،12 ل���ل�������س���ف  ال���ن���ه���ائ���ي���ة 
والنخبة  واملتقدم  “العام  امل�����س��ارات، 
ي�م  ���س��ت��ب��داأ  وال���ت���ي  والتطبيقي”، 
8 ي�ني� املقبل، يف بدايتها  الثاثاء 
مادة  ثم  الإ�سامية  الربية  مب��ادة 
الدرا�سات الجتماعية لي�م الربعاء 
جلميع امل�سارات اأي�سا ثم  ) كيمياء 
- اأحياء( ي�م اخلمي�س للم�سار العام 
ثم ريا�سيات الأحد م�سار عام واللغة العربية الثنني للم�سار العام واللغة 
الإجنليزية الثاثاء ثم الفيزياء وختاما بالعل�م ال�سحية  للم�سار العام 
ي�م اخلمي�س ثم  الكيمياء  امتحان  في�ؤدون  املتقدم   للم�سار  بالن�سبة  اأما 
العل�م  وتاليا  الفيزياء  ثم  اإجنليزية  اللغة  ثم  عربية  لغة  ثم  ريا�سيات 

ال�سحية  للم�سار املتقدم.
ثم  اخلمي�س  ي���م  الكيمياء  امتحان  ف��ي���ؤدون  النخبة  م�سار  وبخ�س��س 
ريا�سيات ي�م الأحد ثم لغة عربية ي�م الثنني واللغة الإجنليزية الثاثاء 
اخلمي�س  ي�م  الأحياء  مب��ادة  المتحانات  ويختتم�ن  الأربعاء  والفيزياء 
في�ا�سل�ن جدول امتحاناتهم  12 تطبيقي  ال�سف  اأما طلبة  17ي�ني� 
بحيث ي�ؤدون اخلمي�س 10 ي�ني� بامتحان مادة العل�م التطبيقية ويلي 
العربية ويختتم�ن  اللغة  ثم  الريا�سيات  امتحان مبادة  الأحد  ي�م  ذلك 

امتحاناتهم بتاريخ 15ي�ني� مبادة اللغة الإجنليزية.

 االمتحانات التعوي�سية
وو�سعت م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي خطة لامتحانات التع�ي�سية 
للطلبة الذين مل يتمكن�ا من الدخ�ل اإىل من�سة المتحان ب�سبب خلل 
فني اأو ب�سبب غياب مربر، حيث تبداأ الأحد 20 ي�ني� ولغاية 24 ي�ني� 
وذلك للطلبة من ال�سف 4-12، فيما تبداأ امتحانات الإعادة والتح�سني 
لطلبة ال�سف 12 يف الأ�سب�ع الثاين من ي�لي� وبح�سب اخلطة الزمنية 

و�ستعمل امل�ؤ�س�سة على اإعان النتائج خال الأ�سب�ع الأول من ي�لي�.

�لإمار�ت للتعليم تعتمد دليل وجدول �متحانات نهاية �لعام �لدر��صي لل�صفوف 4 – 12

- حتديد جدول االمتحانات النهائية 
والتعوي�سية والتح�سينية

-اختبارات جتريبية بدًءا من اليوم لتاأهيل 
الطالب نف�سيًا وتدريب املوؤ�س�سة تقنيا

 - اإعالن النتائج يف االأ�سبوع
 االأول من يوليو

- بداية العام الدرا�سي املقبل 29 اأغ�سط�س 
و12 دي�سمرب اإجازة ال�ستاء

�صيناريوهات طرق �لتعليم للعام �ملقبل
اأعربت موؤ�ش�شة الإم��ارات للتعليم املدر�شي عن ثقتها يف فريق العمل، 
للحياة  وال��ع��ودة  كوفيد19-  جائحة  اآث��ار  على  للتغلب  �شوياً  بالعمل 
واملبادرات  اخلدمات  اأف�شل  وتقدمي  ممكن،  وق��ت  اأ�شرع  يف  الطبيعية 

وامل�شاريع للطلبة يف املدار�ص احلكومية يف الدولة.
واأ�شافت اأنها �شتتابع خال العام الأكادميي 21-22، و�شع اخلطط 
اجلائحة  و�شع  ومراقبة  ال�شاأن  ذات  والتن�شيق مع اجلهات احلكومية 
الإجازة  نهاية  اق���رتاب  م��ع  الآل��ي��ة  ع��ن  �شنعلن  عليه  وب��ن��اء  كثب،  ع��ن 
تت�شمن  متكاملة  خطة  و�شعت  اأنها  اإىل  واأ���ش��ارت  القادمة.  ال�شيفية 
�شيناريوهات طرق التعليم للعام الأكادميي 21-22، مع مراعاة و�شع 
جائحة كوفيد19-، على اأن تعلن عن ال�شيناريو املتبع قبيل انطاقة 
وا�شعني  املخت�شة،  وبالتن�شيق مع اجلهات الحتادية  الأكادميي  العام 
املبا�شر  والفريق  الطلبة  و�شامة  م�شلحة  الأول��وي��ات  قائمة  اأعلى  يف 

العامل يف املدار�ص احلكومية.

�ملهام
احلكومية  امل���دار����ص  ج���ودة  حت�شني  عملية  �شتتوىل  اأن��ه��ا  واأو���ش��ح��ت 
كفاءة  بدعم  الكفيلة  اخلطط  وتطوير  الطابية،  ال��رع��اي��ة  وب��رام��ج 
لإن�شاء  متطورة  منظومة  وخلق  احلكومي،  والتعلم  التعليم  عمليات 
فعالية  وتعزيز  الأط��ف��ال،  وري��ا���ص  امل��دار���ص  واإغ���اق  وت�شغيل  واإدارة 
الهيئة  التدريب لأع�شاء  اإىل تقدمي  اإ�شافة  التعليم احلكومي،  قطاع 
لدى  التعليم  خم��رج��ات  لتح�شني  امل��در���ش��ي��ة،  وال��ق��ي��ادات  التدري�شية 
والبتكار  التحفيز  على  مبنية  لهم،  تعليمية  بيئة  ولتوفري  الطلبة 

واملعارف واملهارات املتقدمة.

�ملقبل �لدر��صي  �لعام  بد�ية  �أغ�صط�س   29
الأكادميي  العام  تقومي  اأن  املدر�شي  للتعليم  الإم��ارات  موؤ�ش�شة  اأف��ادت 
مبختلف  ال��دول��ة  م��دار���ص  جميع  يف  يتبع   -2022  2021 امل��ق��ب��ل 
والتعليم  الرتبية  وزارة  ملنهاج  املطبقة  واخلا�شة  احلكومية  اأنواعها 
للتنمية، حيث  ال��وزاري  املجل�ص  معتمد من  لقرار  الأجنبية،  واملناهج 

يعلن عنه كل ثاث �شنوات.
 29 يف  الدرا�شي  العام  �شيبداأ   ،22-21 الأك��ادمي��ي  للعام  وبالن�شبة 
اإجازات  و�شتتوزع  يوماً،   186 التمدر�ص  اأي��ام  تبلغ  اأن  على  اأغ�شط�ص 
العام كالآتي: اإجازة ال�شتاء: 12-30 دي�شمرب 2021، اإجازة الربيع: 
مار�ص14- اأبريل 2022، اإجازة ال�شيف: تبداأ عند نهاية العام   27

الأكادميي على اأن ل تتجاوز مدتها 8.2 اأ�شبوع.

�خت�صا�صات �ملوؤ�ص�صة
اأ�شردت املوؤ�ش�شة بع�ص النقاط التو�شيحية عن اخت�شا�شها وطبيعة 
وت�شغيل  واإدارة  لإن�شاء  م�شتقلة،  احتادية  موؤ�ش�شة  بكونها  عملها، 
واإغ��اق املدار�ص احلكومية يف دولة الإم��ارات، وت�شع باأعلى قائمة 
العملية  يف  ال��ع��ام��ل  امل��ب��ا���ش��ر  وال��ف��ري��ق  الطلبة  م�شلحة  اأول��ي��ات��ه��ا 
وحت�شني  احل��ك��وم��ي  امل��در���ش��ي  التعليم  ج���ودة  لتطوير  التعليمية، 
العمليات املدر�شية، وحتقيق الأجندة الوطنية اخلا�شة بالتعليم يف 

الدولة الإمارات.
املعنية  الحت��ادي��ة  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع  دوره��ا  ويتكامل 
تكاملية،  والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  عاقتها  واأن  التعليمي،  بال�شاأن 
وت�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق ال��ف�����ش��ل م��ا ب��ني ال��ع��م��ل الإ����ش���رايف التنظيمي 

)الوزارة( والعمليات الت�شغيلية )املوؤ�ش�شة(.

�أ�صحاب �لقر�ر
�شامل  بنت  جميلة  ي��رتاأ���ش��ه  اإدارة  جمل�ص  للموؤ�ش�شة  ي��وج��د  وق��ال��ت: 
عام،  �شميطي، مبن�شب مدير  رابعة علي  الدكتورة  ويديرها  املهريي، 
وقد اعتمد جمل�ص ال��وزراء، برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص  را�شد 

رعاه اهلل، قرار تعيينها.
 

م�صوؤوليات 
اأكدت موؤ�ش�شة الإمارات للتعليم املدر�شي اأنها �شتتوىل، من خال 
فريقها املخت�ص وقنوات توا�شل ر�شمية، م�شوؤولية التوا�شل مع 
واإن�شاء  واإدارة  ت�شغيل  اأي�شاً  و�شتتوىل  الأم���ور،  واأول��ي��اء  الطلبة 
املدار�ص وريا�ص الأطفال احلكومية يف جميع اأنحاء الدولة، واأنها 
التعليمي  والكادر  واملعلمني  املدار�ص  م��دراء  عن  كذلك  م�شوؤولة 
ي�شمل مهام  وذل����ك  ال���دول���ة،  امل���دار����ص احل��ك��وم��ي��ة يف  يف ج��م��ي��ع 
وم�شوؤوليات التعيني والتدريب والتاأهيل املهني والوظيفي وانهاء 
امليدان  احتياجات  و�شد جميع  تعمل على متابعة  اخلدمات. كما 
الرتبوي �شاملة كل ما يتعلق براأ�ص املال الب�شري، و�شتتابع كذلك، 
من خال مراكزها ل�شعادة املتعاملني، ت�شديق �شهادات املدار�ص 

اخلا�شة.

قر�ر �لف�صل و�أ�صبابه 
واأ�شارت اإىل اأن قرار الف�شل بني املوؤ�ش�شة والوزارة ين�شجم مع خطط 
التعليمي  املخرج  ج��ودة  على  تركز  التي  الطموحة  امل�شتقبلية  الدولة 
ال��دول��ة يف  ت��ف��ّرد  وامل��ه��ارات ملوا�شلة  امل��ع��ارف  باأف�شل  و���ش��رورة متتعه 
خمتلف املجالت، هذا اإىل جانب احلاجة املتنامية للو�شول اإىل امليدان 
بع�ص  ومعاجلة  الفجوات  بع�ص  �شد  ت�شمن  فّعالة  ب�شورة  ال��رتب��وي 

النقاط، ل�شمان الو�شول اإىل املاأمول من املنظومة التعليمية. 
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•• دبي-وام: 

ال��ف��ري��ق عبد اهلل خليفة  م��ع��ايل  اأك���د 
امل�����ري، ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����ش��رط��ة دبي، 
ال�����دور ال��ك��ب��ري ال����ذي ي���وؤدي���ه �شباط 
و�شف ال�شباط واأفراد الإدارة العامة 
مل��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات يف احل��ف��اظ على 
ال���دول���ة، وحماية  الأم����ن والأم�����ان يف 
اآفة املخدرات واحلد من  املجتمع من 
انت�شارها، و�شبط جتارها ومروجيها، 
لأ�شاليب  ت��ط��وي��ره��م  ظ��ل  يف  خ��ا���ش��ة 

جديدة يف ترويج وتهريب املخدرات.
معاليه  ت�����روؤ������ص  خ�����ال  ذل�����ك  ج�����اء 
العامة  الإدارة  اأداء  تقييم  اج��ت��م��اع 
من  الأول  ل��ل��رب��ع  امل���خ���درات  ملكافحة 
ال��ع��ام اجل���اري، بح�شور ال��ل��واء خبري 
م�شاعد  امل��ن�����ش��وري  اإب���راه���ي���م  خ��ل��ي��ل 
القائد العام ل�شوؤون البحث اجلنائي، 
والعميد عيد حممد ثاين حارب مدير 

امل���خ���درات،  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
ال�شيخ حممد عبداهلل املعا  والعميد 
مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، 
والعقيد خالد بن مويزه نائب مدير 
الإدارة العامة ملكافحة املخدرات وعدد 

من ال�شباط.

الإدارة  خ���ط���ط  الج���ت���م���اع  ون���اق�������ص 
ملكافحة  و�شعتها  التي  العمل  واآل��ي��ات 
التوعوية  الربامج  وتفعيل  املخدرات، 
ا�شتعرا�ص  اإىل  اإ���ش��اف��ة  التثقيفية، 
التقييم  اجتماع  ق��رارات  تنفيذ  نتائج 

ال�شابق وموؤ�شرات الأداء.

واط����ل����ع م����ع����ايل ال����ف����ري����ق ع���ب���د اهلل 
الإدارة  اإح�شائيات  امل��ري، على  خليفة 
املتعلقة  امل���خ���درات  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ع��ام��ة 
والكميات  والأ�شخا�ص  الق�شايا  بعدد 
العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف  امل�شبوطة 
العامة  الإدارة  وم�����ش��اه��م��ة  اجل�����اري، 

القب�ص  اإل��ق��اء  يف  امل���خ���درات  ملكافحة 
باملواد  اجت���ار  بق�شايا  متهمني  ع��ل��ى 
املخدرة على م�شتوى الدولة والكمية 

امل�شبوطة بحوزتهم.
الإدارة  اأن  الإح�����ش��ائ��ي��ات  واأظ���ه���رت 
�شرطة  يف  امل��خ��درات  ملكافحة  ال��ع��ام��ة 
دبي �شاهمت يف اإلقاء القب�ص على ما 
ن�شبته %43 من املتهمني املتورطني 
يف ق�����ش��اي��ا امل����واد امل���خ���درة وامل���وؤث���رات 
ال��ع��ق��ل��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال����دول����ة يف 
ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام اجل���اري، وما 
ن�شبته %46.5 من كميات املخدرات 
امل�شبوطة على م�شتوى الدولة خال 
على  معاليه  اطلع  كما  الفرتة.  نف�ص 
الإدارة  يف  ال������دويل  ال���ت���ع���اون  ج���ه���ود 
والتي  امل����خ����درات،  مل��ك��اف��ح��ة  ال���ع���ام���ة 
مع  ق�شية   80 يف  ال��ت��ع��اون  اإىل  اأدت 
اإلقاء  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  خم��ت��ل��ف��ة،  دول 
53 متهماً من خمتلف  القب�ص على 

العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف  اجلن�شيات 
اإىل  امل���ري  الفريق  وا�شتمع  اجل���اري. 
���ش��رح ح����ول اإجن�������ازات م��رك��ز حماية 
العام  الأول من  الربع  ال��دويل خال 
تنظيم  اإىل  ي��ه��دف  وال����ذي  اجل�����اري، 
بتعزيز  املتعلقة  والأن�شطة  الفعاليات 
الوعي املجتمعي من اأ�شرار املخدرات، 
حيث نظم املركز العديد من الربامج 
الربع  خ���ال  واملجتمعية  ال��ط��اب��ي��ة 
با�شتخدام  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول 

متا�شياً  وذلك  املرئي،  الت�شال  تقنية 
مع الإجراءات الحرتازية ملنع انت�شار 
�شملت  وال���ت���ي  "كورونا"،  ف���ريو����ص 
والندوات  املحا�شرات  م��ن  جمموعة 
املو�شمية  وال���ربام���ج  ال��ع��م��ل،  وور�����ص 

للطلبة يف مو�شم اإجازات املدار�ص.
برامج  من  امل�شتفيدين  اإجمايل  وبلغ 
مركز حماية الدويل 4025 م�شتفيداً 
من 46 جن�شية، فيما �شهد هذا العام 
لأول  جن�شيات   4 من  طلبة  م�شاركة 

التوعوية  ال��ربام��ج  فعاليات  يف  م��رة 
والنيوزيلندية،  الإي���ط���ال���ي���ة،  وه����ي 

ال�شنغافورية والنيجريية.
كما بلغ عدد امل�شتفيدين من التوعية 
 3 الل��ك��رتوين،  الربيد  عرب  املُقدمة 
م�شتفيداً،  و952  األفاً  و35  مايني 
املقاطع  م�����ش��اه��دي  ع����دد  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا 
التوا�شل  ق����ن����وات  ع����رب  ال���ت���وع���وي���ة 
مليوناً  دب����ي  ل�����ش��رط��ة  الج���ت���م���اع���ي 

و224 األفاً و186 م�شتفيداً.

•• دبي - وام:

ي�شت�شيف مركز دبي التجاري العاملي 
31 م��اي��و حتى  خ���ال ال���ف���رتة م���ن 
وموؤمتر  م��ع��ر���ص  امل��ق��ب��ل  ي��ون��ي��و   2
"جي�شيك"  املعلومات  لأم��ن  اخلليج 
ت�����اأث�����رياً يف جمال  الأك�������ر  احل������دث 
الأمن ال�شيرباين يف ال�شرق الأو�شط 
مثالية  من�شة  يوفر  حيث  واأفريقيا 
اجليل  حلول  وا�شتك�شاف  للتوا�شل 
املتزايدة من  الأع��داد  القادم ملكافحة 

اجلرائم ال�شيربانية العاملية.
خرباء  م��ن  نخبة  الفعالية  وجت��م��ع 
القطاع العامليني يف دبي ملناق�شة فر�ص 
التهديدات  وت��اأث��ري  ال�شوق  يف  النمو 
املتزايدة الناجمة عن اعتماد تقنيات 
العمل عن ُبعد ب�شكل متزايد وت�شارع 

عملية التحول الرقمي.
من  جمموعة  جي�شيك  وي�شت�شيف 
امل���ب���دع���ني واخل�������رباء ال��ع��امل��ي��ني من 
اأكر من 30 دولة مبا فيها الوليات 
املتحدة  واململكة  الأمريكية  املتحدة 
ورو�شيا  واأملانيا  وفرن�شا  و�شنغافورة 
ي�شارك يف  ال��دول حيث  وغريها من 
احلدث اأكر من 150 جهة عار�شة 
اأكر  جتمع  موؤمترات  اإىل  بالإ�شافة 

من 180 متحدثا.
اأزمة  اأن  اإىل  جراتر  �شركة  واأ���ش��ارت 
كبري  ب��ارت��ف��اع  ت�شببت  كوفيد19- 
اخلدمات  على  الطلب  م�شتويات  يف 
ال�����ش��ح��اب��ي��ة وت���ق���ن���ي���ات ال���ع���م���ل عن 
حيث  التحتية  البنية  وح��م��اي��ة  ُب��ع��د 
املتزايدة منذ  الهجمات  اأعداد  �شّكلت 
يتوَقعها  مل  م��ف��اج��اأة   2020 ع���ام 
امل�شوؤولون التنفيذيون يف جمال اأمن 

املعلومات.
ط�����رح  "جي�شيك"  و�����ش����ي���������ش����ه����د 
يقدمها  م��ب��ت��ك��رة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 
جمال  يف  ت���ن���ف���ي���ذي���ون  م�������ش���وؤول���ون 

املعلومات  وم�����دراء  امل��ع��ل��وم��ات  اأم����ن 
والتقنية واجلهات التنظيمية و�شّناع 
القطاعات  يف  ال��ع��ام��ل��ون  ال�شيا�شات 
والرعاية  التمويل  احلكومية وقطاع 
والطاقة  والت���������ش����الت  ال�����ش��ح��ي��ة 
لبناء  ����ش���ع���ي���اً  اخل���دم���ي���ة  وامل�����راف�����ق 
باملتانة  تت�شم  ���ش��ي��ربان��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
م��وث��وق��اً يف  اأ���ش��ا���ش��اً  وامل��رون��ة وت�شّكل 

القت�شاد الرقمي.
ويهدف "جي�شيك" اإىل جمع اأجندات 
الأمن ال�شيرباين وتنظيمها وحتديد 
تقام  ح��ي��ث  امل��ن��ط��ق��ة  اأول���وي���ات���ه���ا يف 
الفعالية بتنظيم ا�شرتاتيجّي و�شراكة 
وثيقة مع اأكر الهيئات الإلكرتونية 
تاأثرياً يف الإم��ارات مبا فيها جمل�ص 
الأمن ال�شيرباين يف الإمارات ومركز 
دبي لاأمن الإلكرتوين و�شرطة دبي 
واحلكومة  الت�شالت  تنظيم  وهيئة 
ال����رق����م����ي����ة ودب���������ي ال����ذك����ي����ة ودب�����ي 
لا�شتثمار واأدنوك للتكرير والفريق 
ال����وط����ن����ي ل���ا����ش���ت���ج���اب���ة ل����ط����وارئ 

احلا�شب الآيل يف الإمارات.
وي�شت�شيف جمل�ص الأمن ال�شيرباين 
يف الإمارات اأول موؤمتر عاملي لاأمن 
ال�شيرباين �شمن فعاليات "جي�شيك" 

حيث تقدم اجلهات احلكومية الرائدة 
يف جمال الأمن ال�شيرباين ما متتلكه 
م��ن خ���ربات مل��ع��اجل��ة امل�����ش��اك��ل املُلحة 

التي تواجه القطاع.
الكويتي  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  واأ�����ش����ار 
رئ��ي�����ص الأم����ن ال�����ش��ي��رباين حلكومة 
جمل�ص  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  اىل  الإم���������ارات 
الأمن ال�شيرباين يف الإمارات املوؤمتر 
ال��ع��امل��ي ل���اأم���ن ال�����ش��ي��رباين �شمن 
معرباً  جي�شيك..  معر�ص  فعاليات 
فعالية  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  ت��ط��ل��ع��ه��م  ع���ن 
للتوا�شل  الفر�شة  واغتنام  جي�شيك 
مع �شركائهم وتعزيز عاقات التعاون 
الرئي�شيني  امل�����ش��ل��ح��ة  اأ���ش��ح��اب  م���ع 
ب��غ��ر���ص حت���دي���د احل���ل���ول ال���ت���ي من 
التهديدات  ه���ذه  م���ن  احل���د  ���ش��اأن��ه��ا 
اأهمية  ح���ال���ي���اً  ت�����ربز  ح���ي���ث  املُ���ل���ح���ة 
واإي����ج����اد احللول  ال������دويل  ال���ت���ع���اون 
ال�شرتاتيجيات  وو����ش���ع  امل��ب��ت��ك��رة 
احلرب  لتداعيات  للت�شدي  املنا�شبة 
ال�شيربانية التي تواجهها احلكومات 
وال�شركات.. داعياً اجلهات احلكومية 
ال��رائ��دة يف جم��ال الأم��ن ال�شيرباين 
املعلومات  مل�شاركة  الأولوية  تويل  اأن 
قوية  �شراكات  وتطوير  الإلكرتونية 

وبناء  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني 
م�شتقبل مبني على الثقة.

التي  جي�شيك  ف��ع��ال��ي��ة  وت�شت�شيف 
يف  امل��رون��ة  "تعزيز  �شعار  حت��ت  ت��ق��ام 
موؤمترات  الرقمية"  الإق���ت�������ش���ادات 
اأب���رز  م���ن  ن��خ��ب��ة  جت��م��ع  متخ�ش�شة 
ال���ع���امل���ي���ة يف جم���ال  ال�������ش���خ�������ش���ي���ات 
الأم����ن ال�����ش��ي��رباين مل���دة ث��اث��ة اأيام 
يف  ت�شهم  ح��واري��ة  جل�شات  و�شت�شهد 
اأكر  ملناق�شة  القطاع  مامح  تغيري 
اإحلاحاً  ال�����ش��ي��رباين  الأم����ن  م�شاكل 
ال�شركات  ت���اأث���ريه���ا  ي�����ش��م��ل  وال���ت���ي 
الفعالية  جت��م��ع  ك��م��ا  واحل���ك���وم���ات.. 
كبار م��زودي احللول وخ��رباء الأمن 
العاملي  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��رباين 
حكوميني  ج���ن���اح���ني  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف 

ل�"اأملانيا وتركيا".
وت�شتك�شف فعاليات جي�شيك الأهمية 
ال�شطناعي  للذكاء  املتزايد  وال��دور 
م����ن اجليل  الت���������ش����الت  وت���ق���ن���ي���ات 
"5G" وخدمات احلو�شبة  اخلام�ص 
ال�شحابية يف جمال الأمن ال�شيرباين 
ف�شًا عن حجم وتعقيدات الهجمات 
التي ترعاها الدول واخلطر امل�شتمر 
الداخل  من  حتدث  التي  للتهديدات 

ف�����ش��ًا ع��ن اأ���ش��ال��ي��ب ب��رام��ج الفدية 
اخل���ب���ي���ث���ة وال����ربجم����ي����ات ال�������ش���ارة 
والت�شّيد  اخل��دم��ة  حجب  وه��ج��م��ات 
اأن حتدثه من  وم��ا ميكن  الحتيايل 
الت�شغيلية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  ا���ش��ط��راب��ات 

وخ�شائر مالية وت�شويه لل�شمعة.
جي�شيك  م������وؤمت������ر  وي�������ش���ت���ق���ط���ب 
خ����رباء  اأب�������رز  م����ن  ن��خ��ب��ة   2021
الأم�������ن ال�������ش���ي���رباين ال���ع���امل���ي���ني من 
مكافحة  م��دي��ر  ج��ون��ز  ك��ري��غ  بينهم 
الإنرتبول  يف  ال�شيربانية  اجل��رائ��م 
الرئي�ص  رام��اك��ري�����ش��ن��ا  و�����ش����وداك����ار 
�شولر  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل���دي���ر 
ويند�ص ومعايل الدكتور عي�شى علي 
الت�شالت  وزي���ر  ب��ان��ت��ام��ي  اإب��راه��ي��م 
نيجرييا  يف  ال���رق���م���ي  والق���ت�������ش���اد 
�شوؤون  وف��ي��ك��ت��ور ج��ي��ف��رز اخل��ب��ري يف 
وال�شريك  الإل����ك����رتوين  الخ������رتاق 
اآي"  دي  "جي  موؤ�ش�شة  يف  امل��وؤ���ش�����ص 
والرئي�ص  املوؤ�ش�ص  �شرانر  وماتيا�ص 
للتفاو�ص  ���ش��ران��ر  ملعهد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التفاو�ص على يد  والذي تدّرب على 
وقّدم  ال��ف��ي��درايل  التحقيقات  مكتب 
امل�������ش���ورة ل��ع��م��اء م���ن ب��ي��ن��ه��م الأمم 
التكتيكات  �شيناق�ص  ح��ي��ث  امل��ت��ح��دة 

املت�شّللني  مع  للتفاو�ص  املُ�شتخدمة 
بغر�ص البتزاز.

فعالية  ج���ي�������ش���ي���ك  وي�������ش���ت�������ش���ي���ف 
ال�شعودية يف دائرة ال�شوء التي تتيح 
ال�شعودي  الإن���ف���اق  لتقييم  ف��ر���ش��ة 
امل��ت��زاي��د ع��ل��ى الأم����ن ال�����ش��ي��رباين يف 
اململكة والذي ُيتوقع اأن ت�شل قيمته 
اأمريكي بحلول  28 مليار دولر  اإىل 
التنظيمية  وب��ي��ئ��ت��ه��ا   2025 ع����ام 
امل����ت����ط����ورة و����ش���ت���ن���اق�������ص ن���خ���ب���ة من 
امل�شوؤولني التنفيذيني يف جمال اأمن 
املعلومات واجلهات التنظيمية و�شّناع 
ال�شيا�شات وال�شلطات الأمنية خارطة 
العربية  اململكة  اأم��ام  املاثل  الطريق 
ال�شعودية وتت�شمن قائمة املتحدثني 
الدكتور في�شل �شباعي نائب الرئي�ص 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لأم�����ن امل���ع���ل���وم���ات لدى 
ال�شعودي  ال�شيادية  ال��روة  �شندوق 
و�شلطان الطخيم امل�شوؤول التنفيذي 
ال�شعودي  البنك  يف  املعلومات  لأم��ن 
املدير  وم���ع���اذ احل���م���ود  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار 
�شركة  يف  املعلومات  لأم��ن  التنفيذي 
فاروق  وح��اف��ظ  ال��وط��ن��ي��ة  الت�شنيع 
اأرامكو  يف  ال��ع��امل��ي  الأم�����ن  م��ه��ن��د���ص 

ال�شعودية.

وتتطّرق فعالية ملتقى اأفريقيا مل�شاألة 
الإنرتنت  م�شتخدمي  ع��دد  ت�شاعف 
يف القارة اإىل مليار م�شتخدم بحلول 
2022 ما يعزز الطلب املتزايد  عام 
على التحّولت التقنية وحلول الأمن 
ت�شتك�شف  كما  امل��ت��ط��ورة  ال�شيرباين 
ال���ف���ع���ال���ي���ة م�����دى ج���اه���زي���ة ال���ق���ارة 
وامل�شفرة  الرقمية  العمات  لعتماد 
وت���ت�������ش���م���ن ق���ائ���م���ة امل���ت���ح���دث���ني يف 
رئي�ص  عبداحلكيم عجيجول  املُلتقى 
يف  اخل���رباء  جمموعة  اإدارة  جمل�ص 
الحتاد الأفريقي لاأمن ال�شيرباين 
عبداهلل  اإن�������وا  ك��ا���ش��ي��ف��و  وال����دك����ت����ور 
الوطنية  للوكالة  التنفيذي  الرئي�ص 
ل��ت��ن��م��ي��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات يف 

نيجرييا.
موؤمتر  من  العام  هذا  دورة  و�شرتكز 
"جي�شيك اإن�شباير" على دور املراأة يف 
ت�شكل  ال�شيرباين حيث  الأمن  قطاع 
ال�شيدات حالياً 20 باملائة من القوى 
باملائة فقط من  و5  العاملية  العاملة 
الأو�شط.  ال�شرق  يف  العاملة  القوى 
�شركات  جمع  يف  الأج��ن��دة  و�شت�شهم 
وكبار  واحلكومات  ال�شيرباين  الأمن 
ا�شتقطاب  اأ�شاليب  لتعزيز  املفكرين 

الن�شاء اإىل هذا املجال.
و�شط   2021 ل��ع��ام  جي�شيك  وُي��ق��ام 
والتي  �شارمة  وقائية  ب��روت��وك��ولت 
م��ك��ّن��ت م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري العاملي 
م��ن اإث��ب��ات ق��درت��ه على ت��ق��دمي بيئة 
ال�شامة  م�شتويات  باأف�شل  تتميز 
التجارية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
العاملية  امل��ع��ار���ص  وتنظيم  امل��ب��ا���ش��رة 
بالتوافق مع اأعلى معايري ال�شامة. 
وا�شتقبل مركز دبي التجاري العاملي 
من  الآلف  ع�شرات  فرباير  �شهر  يف 
 2021 ال�����زوار يف م��ع��ر���ص ج��ل��ف��ود 
يف  ع��امل��ي��اً  الأوىل  امل��ب��ا���ش��رة  الفعالية 
 12 بعد  وامل�شروبات  الأغ��ذي��ة  قطاع 
باملائة  �شهراً والتي عرّب خالها 98 
من الزوار با�شتمتاعهم بتجربة اآمنة 

اأو اآمنة للغاية.
لوه  تريك�شي  قالت  ال�شدد  ه��ذا  ويف 
التنفيذي  الرئي�ص  ن��ائ��ب  م��ريم��ان��د 
دبي  م���رك���ز  يف  ال���ف���ع���ال���ي���ات  لإدارة 
التجاري العاملي.. اإن وترية ا�شتغال 
قرا�شنة الإنرتنت للظروف الناجمة 
ع����ن الرت�����ف�����اع امل���ف���اج���ئ يف اأع�������داد 
تتزايد  ُبعد  ع��ن  العاملني  املوظفني 
مبختلف  املوؤ�ش�شات  طال  تغيري  وهو 
اأحجامها وقطاعاتها. ويتطور م�شهد 
ال��ت��ه��دي��دات ب�����ش��رع��ة مم��ا ي��زي��د من 
البنية  مت�ّص  التي  التهديدات  نطاق 
بيانات  ُت��ع��د  ك��م��ا  احل��ي��وي��ة  التحتية 
تكنولوجيا املعلومات املهمة لاأعمال 
وقت  اأي  م��ن  اأك��ر  للخطر  معّر�شة 
م�شى..معتربة اأن فعالية "جي�شيك" 
م���ن معركة  م��ه��م��ة  ف����رتة  ت���اأت���ي يف 
ال�شيربانية  ل��ل��ج��رمي��ة  ال���ت�������ش���دي 
للتوا�شل  ف����ري����دة  ف���ر����ش���ة  وت����ق����دم 
التي  الدفاعية  املنهجيات  ومناق�شة 
ال�شيرباين  الأم���ن  حماية  يف  ت�شهم 
القرار  ل�شّناع  ج��وه��ري  ج��ان��ب  وه��و 

لدى احلكومات وال�شركات.

جي�صيك - 2021 يجمع خرب�ء مكافحة �جلر�ئم �ل�صيرب�نية يف دبي

•• دبي -وام:

اختري �شعادة الدكتور من�شور العور، رئي�ص جامعة حمدان بن حممد 
العربية، ممثًا  التنفيذي لحتاد اجلامعات  املجل�ص  الذكية، ع�شوا يف 
بذلك دولة الإمارات يف الدورتني العاديتني الثالثة واخلم�شني والرابعة 
واخلم�شني مما يوؤكد امل�شتوى الريادي الذي و�شلت اإليه جامعة حمدان 
بن حممد الذكية باعتبارها بيت اجلودة والنواة العربية الأوىل للتعليم 
دعائم  امل�شتقبل وفق  لبناء مهارات  الأ�شا�ص  وال��ذي ميثل حجر  الذكي 

البتكار والتكنولوجيا.
بناء  التنفيذي  املجل�ص  واأع�شاء  العور  من�شور  الدكتور  اختيار  وج��اء 
على قرار �شادر عن املوؤمتر العام لحتاد اجلامعات العربية، وذلك من 
الأع�شاء  العربية  ال��دول  وم��دراء اجلامعات يف  روؤ���ش��اء  كوكبة من  بني 
بالحتاد، بواقع ع�شو واحد عن كل دولة. وتتم عملية اختيار املر�ّشحني 
للع�شوية بناًء على تر�شيٍح ر�شمي من قبل اإحدى هيئات الحتاد الثاث 

على  العامة"،  و"الأمانة  التنفيذي"  و"املجل�ص  العام"  "املوؤمتر  وه��ي 
املوؤمتر،  اأع�شاء  قبل  من  عليه  للت�شويت  املر�شح  ا�شم  ط��رح  يجري  اأن 

�شريطة ح�شوله على اأ�شوات الأغلبية املطلقة لاأع�شاء.
وقال الدكتور عمرو عزت �شامة، اأمني عام احتاد اجلامعات العربية اإن 
ان�شمام جامعة حمدان بن حممد الذكية اإىل ع�شوية املجل�ص التنفيذي 
مع  ان�شجاماً  ج��اء  الإم����ارات،  دول��ة  ممثلًة  العربية،  اجلامعات  لحت��اد 
املحلي  امل�شتويني  على  للجامعة  املتميزة  وال�ُشمعة  العالية  ال��ك��ف��اءة 
الدكتور  اإدارة  يف  متمثلة  بها،  حتظى  التي  للقيادة  وترجمًة  وال��دويل، 
والتي  ل��ه��ا،  وامل�����ش��ه��ود  الر�شينة  العلمية  بخربته  مي��ت��از  ال���ذي  ال��ع��ور 
عدد  يف  �شغلها  التي  القيادية  املنا�شب  من  العديد  خال  من  اكت�شبها 

موؤهاته  جانب  اإىل  والدولية،  املحلية  الأكادميية  املوؤ�ش�شات  اأه��م  من 
الأكادميية الرفيعة.

من جانبه، قال معايل الفريق �شاحي خلفان متيم، نائب رئي�ص ال�شرطة 
والأمن العام بدبي رئي�ص جمل�ص اأمناء جامعة حمدان بن حممد الذكية 
العربية  اجلامعات  احت��اد  قبل  م��ن  ال��ع��ور  من�شور  الدكتور  اختيار  اإن 
ع�شوا باملجل�ص التنفيذي لاحتاد مل يكن بالن�شبة يل اأمرا مفاجئا على 
الإطاق، فهو ميتلك عقلية اإبداعية وابتكارية فهو اأول من اأ�ش�ص اأول 
اإدارة حكومية متخ�ش�شة يف اجلودة، وكان ذلك يف �شرطة دبي منذ اأكر 
الراأي،  ل�شتطاع  مركزا  اأ�ش�ص  من  اأول  اأي�شا  وه��و  عاما  ع�شرين  من 
اأ�ش�ص جامعة  اأول من  اأن��ه  دب��ي، ف�شا عن  اأي�شا يف �شرطة  وك��ان ذلك 

غري تقليدية معتمدة يف املنطقة العربية وال�شرق اأو�شطية، وهي جامعة 
حمدان بن حممد الذكية.

واعتزازه  فخره  ع��ن  ال��ع��ور  من�شور  الدكتور  �شعادة  اأع���رب  جانبه  م��ن 
هذه  العربية،  اجلامعات  لحت��اد  التنفيذي  املجل�ص  يف  ع�شواً  باختياره 
اإىل  قدماً  تدفعه  غالية  وم�شوؤولية  كبرياً  �شرفاً  متثل  التي  الع�شوية 
يف  والإي��ج��اب��ي  اجل���ذري  التغيري  اإح���داث  يف  واق��ت��دار  بكفاءة  امل�شاهمة 
منظومة التعليم التقليدي يف العامل العربي لتكون قادرة على مواكبة 
و�شفراء  واملبتكرين  الأعمال  رواد  وتخريج  التكنولوجي،  التطور  ركب 
العربية  اجلامعات  لحت��اد  ال�شكر  عن  واأع��رب  امل�شتقبل.  وبناة  املعرفة 
على ثقته الغالية، جمّدداً العهد على و�شع معارفه وخرباته يف خدمة 
جامعة  يف  ال��ري��ادي��ة  جتربتنا  تعميم  ع��ن  ف�شًا  الطموحة،  تطلعاته 
حمدان بن حممد الذكية لتمكني اجلامعات العربية من ت�شخري البتكار 
التعليم  من��وذج  نحو  و�شرعة  و�شا�شة  بكفاءة  التحول  يف  التكنولوجي 

الذكي والتعلم عن بعد، باعتباره الرهان الأقوى ل�شنع امل�شتقبل.

•• ال�شارقة-الفجر:   

ما  ه��ذا  نلم�شها؟  اأو  الأ����ش���وات  ن��رى  اأن  ميكن  ه��ل 
ك�شفت ع��ن��ه اإح����دى ور�����ص ال��ع��م��ل ال��ت��ي ق��دم��ت يف 

جت�شيد  يف  للطفل"،  القرائي  ال�شارقة  "مهرجان 
"خليالك"  لر�شالة املهرجان الذي يقام حتت �شعار 
من  الأط��ف��ال،  ل��دى  والتفكري  التاأمل  قيمة  وي��ع��زز 
خ��ال جمموعة ك��ب��رية م��ن الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي تنمي 

ح�ص الكت�شاف والندها�ص معا.
قدمتها  ال��ت��ي  للور�شة  حم���وراً  ال�شوت"  "فن  ك��ان 
�شارة مزهر يف قاعة الطفل، وهي خمرجة لبنانية 
تعتمد  التي  اإبداعية،  عمل  ور���ص  ومي�شرة  وممثلة 

والأدوات  والأل���ع���اب  ال��ع��ل��وم  ب��ني  ال��دم��ج  على  فيها 
الب�شيطة لتو�شيل املعلومة لاأطفال.

مهدت املدربة للور�شة بتو�شيح اآلية انتقال ال�شوت 
الآلية  هذه  ثم طبقت  الهواء،  وذرات  الأج�شام  عرب 

كيف  وبينت  وماعق،  وخيوط  بالونات  با�شتخدام 
بعد  وم��و���ش��ي��ق��ى  ف��ن  اإىل  وي��ت��ح��ول  ال�����ش��وت  ينتقل 
مروره بهذه الأدوات، وكيف توؤثر كمية املاء يف الكاأ�ص 
مام�شة  عند  منه  ال�شادرة  املو�شيقى  نوعية  على 

التي  ح��اف��ت��ه.  وت��اب��ع الأط���ف���ال والأه�����ايل اجلل�شة 
تكاد  علمية  نظريات  تب�شيط  من  مقدمتها  متكنت 
تبدو معقدة بحيث يفهمها الأطفال ويطبقونها من 
خال جتارب يف منازلهم وباأدوات متاحة للجميع. 

�لفريق �ملري يرت�أ�س �جتماع تقييم �أد�ء مكافحة �ملخدر�ت للربع �لأول من �لعام �حلايل

�لأ�صو�ت تتحول �إىل فنون �أمام �مل�صاركني يف �ل�صارقة �لقر�ئي للطفل 

�ختيار من�صور �لعور ع�صو� يف �ملجل�س �لتنفيذي لحتاد �جلامعات �لعربية
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  2020 اإك�سبو  وحمطة  الرا�سدية  حمطة  بني  مبا�سرة  �ستكون  للمرتو  االأحمر  اخلط  • رحالت 
يف يونيو املقبل وحمطة جبل علي �ستكون انتقالية للركاب املتجهني ملحطة االإمارات لل�سرافة
• زمن التقاطر يف اأوقات الذروة 2 دقيقة و38 ثانية للخط الرئي�س بني حمطة الرا�سدية وحمطة اإك�سبو 2020

•• دبي-وام:

اأع���ل���ن م��ع��ايل م��ط��ر حم��م��د الطاير 
املديرين  جمل�ص  رئي�ص  العام  املدير 
بدبي،  وامل��وا���ش��ات  ال��ط��رق  يف هيئة 
ت�������ش���غ���ي���ل حم����ط����ت����ي جم�����م�����ع دب�����ي 
على   ،2020 واإك�����ش��ب��و  لا�شتثمار 
ال��ذي ميتد  2020 ملرتو دبي  م�شار 
م���ن حم��ط��ة ال��را���ش��دي��ة ع��ل��ى اخلط 
 ،2020 اإك�شبو  حمطة  اإىل  الأحمر 
وذلك  امل��ق��ب��ل،  ي��ون��ي��و  م���ن  الأول  يف 
ت�شغيل  ع��ل��ى  اأ���ش��ه��ر  �شتة  م���رور  ب��ع��د 
رحاته  اأوىل  انطلقت  ال���ذي  امل�����ش��ار 
يف الأول من يناير من العام اجلاري، 
ب��اأرب��ع حم��ط��ات ه��ي ج��ب��ل ع��ل��ي وهي 
الأحمر  اخل��ط  م��ع  انتقالية  حمطة 
جاردنز،  ودي�����ش��ك��ف��ري  واحل����دائ����ق،   ،

والفرجان.
الأول  من  واعتباراً  اإنه  الطاير  وقال 
م���ن ي��ون��ي��و امل��ق��ب��ل ���ش��ت��ك��ون رح���ات 
م������رتو دب������ي ع���ل���ى اخل������ط الأح����م����ر 
الرا�شدية  حم���ط���ة  ب����ني  م���ب���ا����ش���رة 
فيما   ،2020 اإك�������ش���ب���و  وحم����ط����ة 
���ش��ت��ك��ون حم��ط��ة ج��ب��ل ع��ل��ي، حمطة 
انتقالية للركاب املتجهني اإىل حمطة 
لل�شرافة،  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
وال���ع���ك�������ص، و���ش��ت��ك��ون خ���دم���ة امل���رتو 
متاحة   2020 اإك�����ش��ب��و  حم��ط��ة  اإىل 
موقع  ب��دخ��ول  للمخولني  يونيو  يف 
احل��دث ال��دويل فقط حلني افتتاحه 
اأم��ام اجلمهور يف الأول من  الر�شمي 
اأكتوبر، حيث �شيكون مبقدور اجلميع 
للو�شول  امل�����رتو  خ���دم���ة  ا���ش��ت��خ��دام 
ت�شغيل  ����ش���ي���ك���ون  ك���م���ا  ل���ل���م���ع���ر����ص، 
للجولف  ج��م��ريا  ع���ق���ارات  حم��ط��ات 

تزامناً مع انطاق املعر�ص.
املحطتني  افتتاح  اأن  معاليه  واأ�شاف 
تزامناً  ي���اأت���ي   ،2020 م�����ش��ار  ع��ل��ى 
ال��ت��ن��ازيل ل�شت�شافة  ال��ع��د  ب���دء  م��ع 
دبي"،   2020 "اإك�شبو  م���ع���ر����ص 
ال��ذي ينطلق  العاملي الكبري،  احل��دث 
حتى   2021 اأك��ت��وب��ر  م��ن  الأول  يف 
 190 2022، مب�شاركة  31 مار�ص 
دولة، كما ياأتي اأي�شاً بعد اإمتام جميع 
الختبارات اخلا�شة بكفاءة اأداء اأنظمة 
القطارات وال�شامة، وعمل التجارب 
خدمة  م�شغل  ق��ب��ل  م��ن  الت�شغيلية 
جاهزية  م���ن  ل��ل��ت��ح��ق��ق  ال���ق���ط���ارات، 
الفعلي  بالت�شغيل  البدء  قبل  امل�شغل 
املرحلة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ل��ل��خ��دم��ة، 
31 عملية  اإج�����راء  ���ش��ه��دت  امل��ا���ش��ي��ة 
اختبار ناجحة، �شملت مركز مراقبة 
العمليات، وعمليات املحطات، وطاقم 
ال��ق��ط��ارات، وف��ري��ق الهند�شة  ع��رب��ات 
كما  ال��ط��وارئ،  وخ��دم��ات  وال�شيانة، 
ان��ت��ه��ت ال��ه��ي��ئ��ة م���ن ت���دري���ب 152 
الثانية  للمرحلة  ا���ش��ت��ع��داداً  موظفاً 

من ت�شغيل م�شار 2020.
وقال الطاير : �شتنطلق اأوىل رحات 

الرا�شدية  حم��ط��ة  م���ن  دب����ي  م����رتو 
حمطة  اإىل  الأح�����م�����ر  اخل�����ط  ع���ل���ى 
الأي���ام  2020 وال��ع��ك�����ص، يف  اإك�����ش��ب��و 
ال�شاعة  يف  الأرب��ع��اء  اإىل  ال�شبت  م��ن 
اخل��ام�����ش��ة ���ش��ب��اح��اً، واآخ�����ر رح��ل��ة يف 
تنطلق  فيما  ليًا،   12:00 ال�شاعة 
يف  اخل��م��ي�����ص  ي�����وم  الأوىل  ال���رح���ل���ة 
والرحلة  �شباحاً،  اخلام�شة  ال�شاعة 
الأخ������رية يف ال�����ش��اع��ة ال����واح����دة بعد 
ي����وم اجلمعة  اأم�����ا  ال���ل���ي���ل،  م��ن��ت�����ش��ف 
ال�شاعة  يف  الأوىل  ال��رح��ل��ة  ف��ت��ب��داأ 
الرحلة  و�شتكون  ���ش��ب��اح��اً،  ال��ع��ا���ش��رة 
الأخ������رية يف ال�����ش��اع��ة ال����واح����دة بعد 
الرحلة  وت�����ش��ت��غ��رق  ال��ل��ي��ل،  منت�شف 
اإىل حمطة  ال��را���ش��دي��ة  م��ن حم��ط��ة 
دقيقة،  و14  �شاعة   ،2020 اإك�شبو 
و�شيكون زمن التقاطر بني القطارات 
اأوق���ات  خ���ال  ث��ان��ي��ة  و38  دقيقتني 
الذروة، مبعدل 24 قطارا يف ال�شاعة 
الواحد، وبطاقة  الواحدة يف الجتاه 
 16000 ب��ن��ح��و  ت��ق��در  ا���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
راك��ب يف ال�شاعة يف الجت��اه الواحد، 
حمطتي  بني  الرحلة  ت�شتغرق  فيما 
جبل علي والإم��ارات العربية املتحدة 
ثانية،  و42  دقيقة   11 لل�شرافة، 
و���ش��ي��ك��ون زم���ن ال��ت��ق��اط��ر ث��اب��ت بني 
ثانية،  و30  دق��ائ��ق  �شبع  ال��ق��ط��ارات 
اخلط  ت�شغيل  م��وع��د  ُي��ق��دم  و���ش��وف 
الأخ�شر ملرتو دبي، ليكون يف ال�شاعة 
اخل��ام�����ش��ة ���ش��ب��اح��اً، و���ش��ي��ك��ون زمن 
التقاطر بني القطارات خم�ص دقائق 

خال اأوقات الذروة.
واأو����ش���ح م��ع��ايل امل��دي��ر ال��ع��ام رئي�ص 
القادمة  املرحلة  اأن  املديرين  جمل�ص 
ملرتو  اجلديد  امل�شغل  دخ��ول  �شت�شهد 
كيولي�ص،  ����ش���رك���ات  /حت����ال����ف  دب�����ي 
الهند�شية  لل�شناعات  وميت�شوبي�شي 
الثقيلة، وميت�شوبي�شي كوربوري�شن/، 
للمرتو  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  ال���ع���م���ل���ي���ة  يف 
احلايل  امل�شغل  مع  الكامل  بالتن�شيق 
متهيداً  وذل�����ك  ����ش���ريك���و/،  /����ش���رك���ة 
و�شيانة  ت�����ش��غ��ي��ل  ع��م��ل��ي��ات  لن��ت��ق��ال 
مرتو دبي، وت�شغيل ترام دبي، ب�شكل 
املقبل. �شبتمرب  ر�شمي اعتباراً من 8 
واأ�شاف اأن الهيئة خ�ش�شت 35 حافلة 
موا�شات، تعمل على حمطات م�شار 

الركاب  و���ش��ول  لت�شهيل   ،2020
حيث  امل��������رتو،  حم����ط����ات  واإىل  م����ن 
النقل  خ��ط��ني حل���اف���ات  خ�����ش�����ش��ت 
العام يف حمطة احلدائق، وخطني يف 
وخطني  ج��اردن��ز،  دي�شكفري  حمطة 
 5 اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ف��رج��ان،  يف حمطة 
مبحطة  م���روراً  للحافات،  خطوط 
م���رتو جم��م��ع دب���ي ل��ا���ش��ت��ث��م��ار، كما 
الأج����رة يف  �شتتوفر خ��دم��ة م��رك��ب��ات 

املحطات امل�شغلة.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن املحطتني اللتني 
املقبل،  يونيو  يف  ت�شغيلهما  �شيجري 
علوية،  واأخ����رى  نفقية  حم��ط��ة  ه��م��ا 
النفقية هي حمطة جممع  واملحطة 
م�شاحتها  وت��ب��ل��غ  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار،  دب���ي 
 226 وطولها  مرتمربع،   27000
مرتاً، وطاقتها ال�شتيعابية 13899 
راكباً يف ال�شاعة خال اأوقات الذروة، 
ونحو 250 األف راكب يومياً، وت�شم 
القطارات،  ل�شعود  ر�شيفني  املحطة 
واأرب����ع����ة م���واق���ف ل��ل��ح��اف��ات، و20 
موقفاً ملركبات الأجرة ونزول و�شعود 
الهمم،  لأ�شحاب  وموقفني  ال��رك��اب، 
كما ت�شم ثمانية حمات لا�شتثمار 

التجاري م�شاحتها 315 مرتاً.
اأم�����ا امل��ح��ط��ة ال��ع��ل��وي��ة ف��ه��ي حمطة 
نهاية  يف  وت���ق���ع   ،2020 اإك�������ش���ب���و 
عامة  ب�شورة  وتخدم   ،2020 م�شار 
اإك�����ش��ب��و، وت��ع��د حمطة  زوار م��ع��ر���ص 
بت�شميمها  مت���ت���از  ح��ي��ث  اأي���ق���ون���ي���ة، 
الطائرة  اأج��ن��ح��ة  �شكل  على  ال��ف��ري��د 
لتعك�ص انطاق مدينة دبي امل�شتقبل 
املحطة  م�شاحة  وتبلغ  البتكار،  نحو 
وط���ول���ه���ا  م�����رتم�����رب�����ع،   18800
ال�شتيعابية  وطاقتها  م��رتاً،   119
خال  ال�����ش��اع��ة  يف  راك���ب   29000
اأوقات الذروة، ونحو 522 األف راكب 
اأر�شفة  ثاثة  املحطة  وت�شم  يومياً، 
م�شارات،  وث���اث���ة  ال���رك���اب  ل�����ش��ع��ود 
وجرى ربطها من اجلهة ال�شرقية مع 
 ،COEX واإك�شبو  اإك�شبو،  معر�ص 
وُربطت من اجلهة الغربية مع املركز 
وروعي  العمراين،  واملجمع  التجاري 
منظومة  م��ع  التكامل  ت�شميمها  يف 

ُخ�ش�شت  حيث  ال��ع��ام��ة،  امل��وا���ش��ات 
مواقف للحافات ومركبات الأجرة، 
و20  للحافات،  مواقف  �شتة  ت�شم 
موقفاً ملركبات الأجرة ونزول و�شعود 
لأ�شحاب  م��واق��ف  واأرب���ع���ة  ال���رك���اب، 
ال���ه���م���م، ك��م��ا ت�����ش��م ت�����ش��ع��ة حمات 
لا�شتثمار التجاري م�شاحتها 264 
اإ�شافة لأرب��ع م�شاحات تاأجري  م��رتاً، 
ال��ب��ي��ع. وب��ل��غ ع���دد الرحات  مل��ن��اف��ذ 
ال��ت��ي ن��ف��ذه��ا م���رتو دب���ي ع��ل��ى م�شار 
من  الأول  يف  ت�شغيله  منذ   ،2020
رحلة،   27043 امل���ا����ش���ي،  ي���ن���اي���ر 
6938 رحلة يف �شهر يناير،  مبعدل 
و6287 رحلة يف فرباير، و6986 
رح��ل��ة يف م��ار���ص، و6832 رح��ل��ة يف 
املرحلة  و�شملت  املا�شي.  اأبريل  �شهر 
الأوىل ت�شغيل اأربع حمطات جميعها 
حم��ط��ات ع��ل��وي��ة، وه���ي حم��ط��ة جبل 
ع��ل��ي امل��ح��ط��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة م��ع اخلط 
 8800 م�شاحتها  وت��ب��ل��غ  الأح���م���ر، 
م����رتاً،   150 وط���ول���ه���ا  م���رتم���رب���ع، 
وت��ق��در ط��اق��ت��ه��ا ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة بنحو 
ال�����ش��اع��ة خال  راك�����ب يف  األ�����ف   17
اأوقات الذروة، ونحو 320 األف راكب 
الطاقة ال�شتيعابية للمحطة يوميا، 
وت�شم املحطة اأربعة اأر�شفة لل�شعود 
مواقف  واأرب�����ع�����ة  ال����ق����ط����ارات،  اإىل 
ل�شعود  م���وق���ف���اً  و17  ل��ل��ح��اف��ات، 
ون�����زول ال���رك���اب وم��رك��ب��ات الأج�����رة، 
الهمم، كما  و�شبعة مواقف لأ�شحاب 
لا�شتثمار  حم����ات  ث��م��ان��ي��ة  ت�����ش��م 
م����رتاً   388 م�����ش��اح��ت��ه��ا  ال���ت���ج���اري 
م��رب��ع��اً، اأم����ا حم��ط��ة احل���دائ���ق فهي 
 ،2020 ث����اين حم��ط��ة ع��ل��ى م�����ش��ار 
مربع،  8100 مرت  م�شاحتها  وتبلغ 
وطاقتها  م��������رتاً،   168 وط���ول���ه���ا 
ال�شتيعابية 6773 راكبا يف ال�شاعة، 
خال اأوقات الذروة، ونحو 125 األف 
للمحطة  ال�شتيعابية  الطاقة  راك��ب 
ر�شيفني  امل���ح���ط���ة  وت�������ش���م  ي���وم���ي���ا، 
لل�شعود اإىل القطارات، واأربعة مواقف 
ل�شعود  م���وق���ف���اً  و20  ل��ل��ح��اف��ات، 
ون�����زول ال���رك���اب وم��رك��ب��ات الأج�����رة، 
وموقفني لأ�شحاب الهمم، كما ت�شم 

التجاري  لا�شتثمار  حمات  خم�شة 
وتبلغ  مربعاً.  م��رتاً   161 م�شاحتها 
جاردنز  دي�شكفري  حم��ط��ة  م�شاحة 
 168 وطولها  مربع،  مرت   8600
 4215 ال�شتيعابية  وطاقتها  مرتاً، 
راك�����ب�����اً يف ال�������ش���اع���ة خ������ال اأوق�������ات 
راك����ب  األ������ف   125 ون���ح���و  ال���������ذروة، 
الطاقة ال�شتيعابية للمحطة يوميا، 
وت�شم املحطة ر�شيفني لل�شعود اإىل 
القطارات، واأربعة مواقف للحافات، 
الركاب  ون��زول  ل�شعود  موقفاً  و20 
ومركبات الأجرة، وموقفني لأ�شحاب 
ال���ه���م���م، ك��م��ا ت�����ش��م اأرب����ع����ة حمات 
لا�شتثمار التجاري م�شاحتها 149 
على  الرابعة  واملحطة  مربعاً.  م��رتاً 
الفرجان،  2020 هي حمطة  م�شار 
مربع،  8400 مرت  م�شاحتها  وتبلغ 
وطاقتها  م��������رتاً،   168 وط���ول���ه���ا 
ال�شتيعابية 4746 راكباً يف ال�شاعة 
خال اأوقات الذروة، ونحو 125 األف 
للمحطة  ال�شتيعابية  الطاقة  راك��ب 
ر�شيفني  امل���ح���ط���ة  وت�������ش���م  ي���وم���ي���ا، 
لل�شعود اإىل القطارات، واأربعة مواقف 
ل�شعود  م���وق���ف���اً  و20  ل��ل��ح��اف��ات، 
ون�����زول ال���رك���اب وم��رك��ب��ات الأج�����رة، 
وموقفني لأ�شحاب الهمم، كما ت�شم 
التجاري،  لا�شتثمار  حم��ات  اأربعة 
يذكر  مربعاً.  م��رتاً   149 م�شاحتها 
للجولف،  جمريا  عقارات  حمطة  ان 
انطاق  م��ع  ت�شغيلها  �شيجري  التي 
اأكرب  ه��ي   ،2020 اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���ص 
حمطة نفقية يف دبي، تبلغ م�شاحتها 
28700 مرت مربع، وطولها 232 
مرتاً، وطاقتها ال�شتيعابية 11555 
راكباً يف ال�شاعة، خال اأوقات الذروة، 
ونحو 250 األف راكب يومياً، وت�شم 
القطارات،  ل�شعود  ر�شيفني  املحطة 
واأرب����ع����ة م���واق���ف ل��ل��ح��اف��ات، و20 
موقفاً ملركبات الأجرةونزول و�شعود 
الهمم،  لأ�شحاب  وموقفني  ال��رك��اب، 
لا�شتثمار  حم����ًا   14 ت�����ش��م  ك��م��ا 
466 م���رتاً،  م�����ش��اح��ت��ه��ا  ال���ت���ج���اري، 
ملنافذ  تاأجري  م�شاحات  لأرب��ع  اإ�شافة 

البيع.

•• ابوظبي-الفجر:

والطعون  والت�شريعية  الد�شتورية  ال�شوؤون  جلنة  وا�شلت 
اج��ت��م��اع عقدته عن  خ��ال  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�ص 
بعد، برئا�شة �شعادة اأح�م�د عبداهلل ال��ش�ح�ي رئي�ص اللجنة، 
التوجيه  ب�����ش��اأن  ال��ع��دل  وزارة  �شيا�شة  م��و���ش��وع  مناق�شة 
من:  كل  �شعادة  اللجنة  اأع�شاء  الجتماع  ح�شر  الأ�شري. 

عائ�شة حم�م�د امل��ا مقررة اللجنة، وعدنان حمد احلمادي، 
وكفاح حممد الزعابي، وهند حميد العليلي.

الت�شريعات  حم����اور  ���ش��م��ن  امل���و����ش���وع  ال��ل��ج��ن��ة  وت��ن��اق�����ص 
بني  والتن�شيق  الأ�شري،  بالتوجيه  املعنية  وال�شرتاتيجية 
وجهود  الأ�شري،  بالتوجيه  املعنية  واجلهات  العدل  وزارة 
التوجيه  م��راك��ز  دور  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ت��ع��ري��ف  يف  ال��ع��دل  وزارة 

الأ�شري واملوجهني الأ�شريني.

•• ال�شارقة-الفجر:

اأ�شهر املعامل ال�شياحية حول  حتّولت 
يختار  طّيعة  جم�ّشمات  اإىل  ال��ع��امل 
الأطفال اأماكنها على الورقة البي�شاء 
للعامل  جديدة  خريطًة  �شارت  التي 
احلّي،  واإب��داع��ه��م  خيالهم  ن�شج  م��ن 
وذلك خال ور�شة عمل فنية بعنوان 
"خريطة �شفر منبثقة"، ا�شت�شافتها 
الدورة ال�12 من "مهرجان ال�شارقة 
القرائي للطفل" التي تنظمها هيئة 
اإك�شبو  م��رك��ز  يف  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����ش��ارق��ة 

ال�شارقة حتى 29 مايو اجلاري. 
وما اأن انطلقت الفعالية الفنّية حتى 
الأوراق  ت��ل��وي��ن  الأط���ف���ال يف  ان��ه��م��ك 
اأ�شكاًل  وت�شمنت  لهم  ُمنحت  ال��ت��ي 
ال�شهرية  ال�شياحية  الوجهات  لأه��م 
اإيفل  ب��رج خليفة يف دب��ي، وب��رج  مثل 
يف فرن�شا، والكولو�شيوم يف العا�شمة 

الإيطالية روم��ا وغ��ريه��ا، وب���داأوا يف 
ها، وجمان�شتها مع اأبعاد القاعدة  ق�شّ
الورقية البي�شاء التي �شّكلت الأ�شا�ص 

ل�شنع اخلريطة.
خرائطهم  بت�شكيل  الأط���ف���ال  وب����داأ 
ر�شوماتهم اخلا�شة  واإ�شافة  املتفردة 
مثل الفرا�شات والأزهار جنب املعامل 
ال�شهرية، كما مل يخُل الت�شكيل الفنّي 

اأك�شاك  م��ث��ل  اأخ�����رى  ت��ف��ا���ش��ي��ل  م���ن 
التي  الطابقية  وال��ب��ا���ش��ات  ال��ه��ات��ف، 
الربيطانية  العا�شمة  ���ش��وارع  جت��ول 
ل���ن���دن، ح��ي��ث ن�����ّش��ق��ه��ا ال�����ش��غ��ار وفقاً 
لتبدو  اخل�شب،  وخيالهم  لروؤيتهم 
اأ�شبه  ال��ور���ش��ة  ن��ه��اي��ة  يف  اخل��ري��ط��ة 
ابتكره  ع������امل  ع�����ن  ف���ن���ّي���ة  ب���ل���وح���ة 

ال�شغار. 

•• دبي -وام:

اأعلنت جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي البدء يف تلقي طلبات امل�شاركة 
دورتها  يف  ترتيل  لأجمل  مكتوم  اآل  حممد  بن  را�شد  ال�شيخ  م�شابقة  يف 
– 2021 اعتبارا من اليوم وحتى اخلمي�ص  1442 ه�  الرابعة ع�شرة 

املوافق الثالث من يونيو املقبل.
ال�شمو حاكم  م�شت�شار �شاحب  بوملحه،  اإبراهيم حممد  امل�شت�شار  وقال 
اإن  للجائزة  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  والإن�شانية،  الثقافية  لل�شئون  دب��ي 
م�شابقة ال�شيخ را�شد بن حممد اآل مكتوم لأجمل ترتيل تعد اأحد الفروع 
عدد  فيها  ويتناف�ص  �شنوًيا  تنظيمها  يجري  حيث  للجائزة  الرئي�شية 
الدولة، وتعتمد  واملقيمني يف  املواطنني  كبري من حفظة كتاب اهلل من 
على جمال ال�شوت . واأو�شح بوملحه اأن التقييم يف هذه امل�شابقة يقوم 

على معايري دولية و�شرعية معتمدة، جرى ا�شتحداثها للموهوبني من 
الآذان  اأو يف  الكرمي  القراآن  ترتيل  �شواء يف  الأ�شوات اجلميلة  اأ�شحاب 
اأو يف الإقامة ..م�شريا اإىل اأن امل�شابقة �شاهمت يف ان�شمام العديد ممن 
حظوا بامل�شاركة فيها كاأئمة م�شاجد وموؤذنني يف م�شاجد الدولة التابعة 
للهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شامية والأوقاف ودائرة ال�شوؤون الإ�شامية 
والعمل اخلريي بدبي. واأو�شح اأن اجلائزة قامت يف هذه امل�شابقة مبراعاة 
الإج���راءات  يف  التحديثات  كافة  ومتابعة  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  كافة 
التي ت�شدر من اللجنة العليا لإدارة الأزم��ات والكوارث بدبي يف جميع 

خطواتها لتنظيم امل�شابقة ويف جميع مراحلها.
وقال : بعد انتهاء فرتة الت�شجيل تبداأ مرحلة الت�شفيات املبدئية جلميع 
الفئات، ثم مرحلة الت�شفيات النهائية اعتبارا من 20 يونيو لفئة براعم 
القراآن وهم الذين ل تتجاوز اأعمارهم 13 عاما، ويف 21 يونيو ت�شفيات 

يونيو   22 ويف  عاما،  فئة فتيان القراآن الذين ل تتجاوز اأعمارهم 25 
يونيو   23 ويف   ، عاما   25 اأعمارهم  تتجاوز  الذين  ال��ق��راآن  �شباب  فئة 
ت�شفيات فئة اأئمة امل�شاجد وهم اأئمة امل�شاجد اأو الوعاظ اأو اخلطباء اأو 
24 يونيو فئة الآذان والإقامة  مقيموا ال�شعائر يف دولة الإم��ارات، ويف 
وهي للمواطنني واملقيمني. وعن ال�شروط العامة للم�شاركة يف امل�شابقة 
اأو من  الإم����ارات  دول��ة  م��ن مواطني  املت�شابق  يكون  ان  بوملحه  ق��ال   ..
من  اأو  دائمة  اإقامة  الدولة  يف  املقيمني  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول 
اإقامة  اأن يكون لديهم  الأخ��رى على  املقيمني من اجلن�شيات  الوافدين 
�شارية املفعول يف الدولة ول يقبل ا�شرتاك حاملي تاأ�شريات الزيارة، كما 
واأن  احل��روف  وخم��ارج  التجويد  لأحكام  متقناً  املت�شابق  يكون  اأن  يجب 
ة به يف  اأية ت�شجيات قراآنية خا�شّ ل تكون للمت�شابق يف جميع الفئات 

الأ�شواق والإذاعات واملحطات التلفزيونية.

جائزة دبي للقر�آن تفتح باب �مل�صاركة يف م�صابقة �ل�صيخ ر��صد بن حممد �آل مكتوم لأجمل ترتيل

للمخولني بدخول موقع احلدث الدويل فقط حلني افتتاحه الر�سمي اأمام اجلمهور يف االأول من اأكتوبر

�ملقبل يونيو  يف  متاحة  طرق دبي : خدمة �ملرتو �إىل حمطة �إك�صبو 2020 

د�صتورية �لوطني �لحتادي تو��صل 
مناق�صة مو�صوع �لتوجيه �لأ�صري

خالل ور�سة عمل فنية حملت عنوان خريطة �سفر منبثقة

�لأطفال ير�صمون خر�ئط جديدة 
للعامل يف �ل�صارقة �لقر�ئي للطفل 12

•• ال�شارقة-الفجر:

اأطلقت ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي، املوؤ�ش�شة 
ك��ل��م��ات، ورئي�شة  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����ش��ة 
الحتاد الدويل للنا�شرين، كتابها "العا�شمة العاملية 
ملجموعة  التابعة  كلمات،  دار  ع��ن  ال�شادر  للكتاب" 
كلمات للن�شر، واملوجه بطبعتيه العربية والإجنليزية 
يوم  عقدت  تفاعلية،  جل�شة  �شمن  وذل��ك  لاأطفال، 
اجلمعة 21 مايو، مع ال�شغار امل�شاركني يف فعاليات 
القرائي  ال�����ش��ارق��ة  "مهرجان  م���ن  ال�12  ال�����دورة 
حتت  للكتاب  ال�شارقة  هيئة  تنظمه  ال��ذي  للطفل"، 
مركز  يف  اجل���اري  مايو   29 "خليالك" حتى  �شعار 

اإك�شبو ال�شارقة. 
وميتاز الكتاب باأ�شلوبه الق�ش�شّي امل�شّوق، و�شياغته 
ديني�ص  الفنانة  قدمتها  ال��ت��ي  ور���ش��وم��ات��ه  الأدب��ي��ة، 
ت���ع���ّرف الأجيال  اإب���داع���ي���ة  ل��ي��ك��ون م����ادة  دام���ان���ت���ي، 
العاملية  للعا�شمة  ال��دول��ي��ة  امل��ب��ادرة  على  اجل��دي��دة 
للكتاب التي ت�شرف عليها منظمة اليون�شكو، وتختار 

من خالها مدينة عاملية كّل عام لتنال هذا اللقب، 
اأم��ام الأط��ف��ال لاطاع على مدن  ما يفتح الآف���اق 
العامل الثقافية التي فازت بهذا اللقب منذ انطاق 

املبادرة يف العام 2001.

وخ��ال الإط��اق، اأك��دت ال�شيخة ب��دور القا�شمي اأن 
الأدب ميكن له اأن ير�شم مامح مدٍن جميلة، ويغر�ص 
ويقّربهم  والثقافة،  املعرفة  جت��اه  �شغفاً  داخلهم  يف 
اأكر للكتاب واملطالعة، مو�شحة اأن تعريف الأجيال 

ب�شكل  واملهمة  الكبرية  الثقافية  بالق�شايا  اجلديدة 
واإجنازها  حتقيقها  يف  م�شاهمني  يجعلهم  مب�ّشط 
م�شتقبًا. وقالت رئي�شة الحتاد الدويل للنا�شرين: 
الكبرية  الر�شائل  يطرح  اأن  الإ�شدار  هذا  "ا�شتطاع 

ال��ت��ي ت��ت��ب��ن��اه��ا ال�����ش��ارق��ة يف ِح��راك��ه��ا ال��ث��ق��ايف الذي 
انطلق قبل اأربعة عقود بروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�ص 
الأعلى، حاكم ال�شارقة، واأن ير�ّشخها يف نفو�ص ووعي 

الأجيال اجلديدة ب�شكل مب�ّشط و�شل�ص متّكنهم من 
وح�شورها  ال�شارقة  مكانة  على  ق��رب  ع��ن  التعّرف 

الثقايف على ال�شعيدين الإقليمي والعاملي".
الكتاب  القا�شمي  �شلطان  بنت  ب��دور  ال�شيخة  ودع��ت 
املوؤلفني اإىل تب�شيط الأفكار الكبرية واملهمة لاأجيال 
اجلديدة، وتعزيز النتاج الإبداعي الذي يكّر�ص لدى 

ال�شغار الوعي ب�شرورة الهتمام بالقراءة والكتاب.
ورافق حفل الإطاق جل�شة قرائية قدمتها ال�شيخة 
بدور القا�شمي لاأطفال الزائرين ملهرجان ال�شارقة 
للق�شة  روايتها  مع  تفاعلوا  الذين  للطفل  القرائي 
الكتب،  م��دن مت��ل��وؤه��ا  اإىل  نقلتهم  ال��ت��ي  والأح����داث 
ال�شيخة  وكانت  الن�ص.  واأ�شلوب  بحبكة  م�شتمتعني 
القا�شمي، رئي�شة الحتاد الدويل  بدور بنت �شلطان 
خو�شيه  لاحتاد  العام  الأم��ني  يرافقها  للنا�شرين، 
العا�شمة  ت�شّلم  حفل  م��وؤخ��راً،  �شهدت  قد  بورغينو، 
للكتاب  العاملية  العا�شمة  للقب  تبلي�شي  اجلورجية 
كوالملبور،  امل��ال��ي��زي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  م��ن   2021 ل��ع��ام 

والذي عقد يف اليوم العاملي للكتاب وحقوق املوؤلف.

�سدر بطبعتيه العربية واالإجنليزية عن جمموعة كلمات للن�سر

بدور �لقا�صمي ُتطلق كتاب �لعا�صمة �لعاملية للكتاب يف �ل�صارقة �لقر�ئي للطفل 12
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اآراء الكتاب

م�ساحة ن�ستعر�س فيها االأفكار واالإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه وال ميثل وجهة نظر ال�سحيفة
نتلقى م�ساركتكم عرب االمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

الطفولة بني االأم وبني املدر�سة
ومواهبهم،  بعلمهم  الكون  بل  العامل،  ق��ادوا  ممن  كبريا  ع��ددا  الأم  �شنعت 
وهذا وا�شح و�شوح ال�شم�ص يف الع�شور املا�شية، فنذكر اأدي�شون العامل الذي 
بل  اأف�شل  مل  اأن��ا  مقولة  و�شاحب  الكهربائي،  امل�شباح  واخ��رتع  الدنيا  اأبهر 
جربت قرابة الألف جتربة لأجنح، ومع هذا التطور والإبداع لبد اأن نذكر 
اأمه النابغة التى علمت من املدر�شة انه متاأخر يف التح�شيل العلمي وعليها 
اقرانك  اأذك��ى من  باأنك  �شاألها اخربته  وملا  املدر�شة،  اأوراق��ه من  ت�شحب  اأن 
واقنعته  العلم  بداخله حب  الثقة وفجرت  اأم��ه منحته  معا،  �شنتعلم  لذلك 

باأنه ذكي، فاأ�شر على النجاح والتميز 
فحقق هدفه.

مقدمة  يف  امل��در���ش��ة  ن�شع  هنا  وم��ن 
لي�شت  وامل����در�����ش����ة  احل����رب����ة،  راأ��������ص 
املدر�شة  واإمن����ا  والأث������اث،  اجل�����دران 
الطفولة واملراهقة  معلم يعي معنى 
ويعطي طاقته لكت�شاف املواهب من 
الطاب وت�شجيعهم على ممار�شة ما 
على  تدخل  معلمة  ف��راأي��ت  يحبونه، 
ب��احل��ل��وي��ات، وت��ب��داأ ت�شاأل  الأط���ف���ال 
ت��اأخ��را يف الفهم،  ال��ت��ام��ي��ذ الأك����ر 
الثقة  ومتنحه  الإج��اب��ة  يف  ت�شاعده 
الت�شفيق،  زم����ائ����ه  م����ن  وت���ط���ل���ب 

التلميذ  وتعطي  العامة،  النظرة  تختلف  الوقت  ومع  احللويات،  تعطيه  ثم 
فر�شة للتعبري عن ذاته، وهذا الأ�شلوب يزيد من املعرفة واخلربة، وحتثه 

على املذاكرة وحب التعليم والرتباط باملدر�شة.
املعلمني  ال�شواد الأعظم من  الذكر جند  �شالفة  املعلمة  النقي�ص من  وعلى 
ر�شالة  التعليم وح��ب  م��ن حيث ط��رق  وال��ف��رق كبري  ملدر�شني،  ق��د حت��ول��وا 
التعليم، فهناك مدر�شني ي�شدرون طاقة �شلبية واإحباط معلب للتاميذ، 
اأما باأ�شلوب التجاهل اأو بالقهر املمنهج والتقليل من ال�شاأن، يف وجود مواهب 
بتو�شيل  باملرة  يهتم  ل  امل��در���ص  لكن   ، وتوجيه  لفرز  فقط  وق���درات حتتاج 
النف�شية والعلمية  القدرات  باأ�شلوب مب�شط، ول ميلك  املعلومة ال�شحيحة 
تكر�ص  اأن  املجتمعات  على  حاليا  وال��واج��ب  املهمة،  الفئة  ه��ذه  مع  للتعامل 
العلماء  م��ن  اج��ي��ال  على  لنح�شل  وت�شجيعها  امل��واه��ب  لكت�شاف  جهودها 
والأدباء واملفكرين ويف �شتى جمالت احلياة، وهذا �شيتحقق عندما تتكاتف 

املدر�شة مع البيت، اأي املعلم واملعلمة مع الأم خا�شة. 
ال�سيماء حممد /خبري �سحافة واإعالم

الطفولة واملراهقة يف حياة االإن�سان
املراهقة بتخزين وتقليد  �شن  يبلغ  اأن  واإىل  الأوىل  اأيامه  الطفل منذ  يبداأ 
، وفيها  اأهم املراحل يف حياة الطفل  ، فاأيام الطفولة تعترب من  من حوله 
، حيث  واملكت�شبة من حميطه  الفطرية  اخل��ربات  الكثري من  يح�شل على 
تبداأ باحلبو لتنتقل بعدها ملرحلة امل�شي غري املتزن ، وخال فرتة ب�شيطة 
مي�شي م�شي امللوك وكما يقال : ) واثق اخلطوة مي�شي ملكاً( ولو تاأملنا ما 
يتعلمه الطفل خال مرحلة الطفولة مقارنة باملراحل الاحقة لوجدنا اأنه 
املرحلة  فالطفل يف هذه   ، امل�شتقبلية  �شخ�شيته  �شري�شم معامل  ما  يكت�شب 

العمرية هو اأ�شبه باإ�شفنجة . 
لديهم  �شُي�شِبح   ، اأولدن���ا  اأو من  دون علم منا  وم��ن   ، اأبينا  اأم  �شئنا  و���ش��واء 
قدوة يقتدون بها توؤثر عليهم يف �شن املراهقة ، ومن عامات �شن املراهقة 
جديدة  �شلوكيات  عليهم  �شتظهر  فتيات  اأو  فتياناً  كانوا  �شواء  املراهقني  اأن 
ملا  امل��راآة  اأم��ام  ، ويقفون  اأك��ر من ذي قبل  كالهتمام مبظهرهم اخلارجي 
، ثم ل تعجبه  وي�شاراً  �شعره مييناً  ياأخذ  ، فال�شاب منهم  ال�شاعات  يتجاوز 
فيبداأ  معروفة  �شخ�شية  اأو  مبغٍن  يتمثل  اأو   ، وم���رات  م��رات  ال��ك��رة  فيعيد 

ميكن  اأو   ، املغني  ه��ذا  هيئة  بتقليد 
خمتلٍف  مبظهٍر  ال��ظ��ه��ور  يختار  اأن 
فيطيل �شعره ويربطه ليبدو مبظهر 
ال�شاب  )الهيبي(، وكذلك الفتيات ل 
ت�شلمن من هذه التغيريات ال�شلوكية 
اأو ال�����ش��ك��ل��ي��ة ال���ت���ي ت��ظ��ه��ر ع��ل��ي��ه��ن ، 
يف  نف�شها  بتاأمل  منهن  الفتاة  وتبداأ 
، ت�شرح �شعرها  املراآة لفرتات طويلة 
فتارة  ت�شريحتها،  �شكل  يف  تتفنن  اأو 
تريد اأن يكون  �شعرها جمعداً وتارة 
اأثرت  ولطاملا  اأمل�شاً،  ت��ري��ده  اأخ���رى 
فيها الندبات التي تظهر على الوجه 
وقد   ، ولبا�شها  مبظهرها  وتعتني   ،

التجميل واعتماد لبا�ٍص ل ينا�شب  الفتيات للمبالغة بو�شع م�شاحيق  تلجاأ 
ذلك  على  والأمثلة   ، الواقع  يف  عليه  ُه��ن  اأك��رب مما  َ يبدون  اأعمارهن حتى 

كثرية،
رقتها  تظهر  وثالثة  زينتها،  باإظهار  تبالغ  وتلك  كعبها  بعلو  تبالغ  فهذه 

ونعومتها ب�شكٍل م�شطنع ومبالغٍ  فيه.

نرى  املراهقني  ب�شلوكيات  وتعمقنا  ال�شلوكية  الظاهرة  عن  تكلمنا  اإذا  اأم��ا   
منهم من يتخذ الريا�شة منهج حياة ٍله ، وهذا يعترب �شلوكاً جيداً، فاملراهق 
اأن  مبعنى  وحم��ب��اً،  وم�شاركاً  ملتزماً  اإن�����ش��ان��اً   ي�شبح  �شعور  ب��ا  الريا�شي 
وروحية  ج�شدية  بفوائد  عليهم  وت��ع��ود  امل��راه��ق��ني  �شلوك  ت��ق��ّوم  الريا�شة 
و�شحناته  الكبرية  طاقاته  لتفريغ  كبرياً  متنف�شاً  يجد  وفيها   ، و�شلوكية 
للمو�شيقى  اجن��ذب��وا  م��ن  املراهقني  م��ن  جن��د  اأخ���رى  ناحية  وم��ن  الهائلة، 
والعزف على الآلت التي اأ�شبحت جزءاً ل يتجزاأ من حياتهم ،ويرى العازف 
اأ�شياء ل يعرفونها ، وقد جتد منهم من  اأقرانه مبعرفته  نف�شه مميزاً عن 
تاأثر مبوهبة غريه اأو مبثله الأعلى  كما ح�شل مع العازف البارع "موزارت" 
الذي يعترب من اأ�شهر العباقرة املبدعني يف تاريخ املو�شيقى وهو الذي عزف 
مبجرد  قلدها  ب��ارزون  مو�شيقيون  عنها  عجز  معزوفة  �شنوات  ثاث  بعمر 
�شماعه لها من والده مبهارة ٍ واتقاٍن وظلت مو�شيقاه حمافظة على مكانتها 

الراقية  اإىل يومنا هذا .
بالغاً،  اأ�شبح �شخ�شاً  باأنه  وقد يتجه املراهق للتقليد ال�شلبي ليثبت لنف�شه 
رجل  ب��اأن��ه  ت�شعره  اأ���ش��دق��ائ��ه  اأم���ام  ونفخها  التبغ  للفافة  م�شكه  فبمجرد 
ب�شكٍل مق�شوٍد  اخ�شن �شوته  وقد  الكبار، وترى مراهقاً  به  يقوم  يقوم مبا 
اآخر مل يلتزم ب�شوابط املنزل فيعود  اأكرب �شناً، ومراهقاً  وم�شطنعٍ  ليبدو 
متاأخراً وي�شهر خارج املنزل مما ي�شبب انعكا�شات كثرية ب�شبب رفاق ال�شوء 

اأحياناً.
ونرى ون�شمع عن ال�شرعة يف قيادة ال�شيارة عند املراهقني وما يرتتب عليه 
من خماطر ج�شيمة وحوادث موؤملة، واإن ن�شينا فا نن�شى اآفة املخدرات التي 
م�شكاتهم  م��ن   ال��ه��روب  ح��اول��وا  ال��ذي��ن  املراهقني  بع�ص  براثنها  يف  يقع 
م�شتنقع  يف  فوقعوا  الهلو�شة  وحبوب  العقاقري  بتعاطي  والنف�شية  العائلية 

الإدمان الذي يدفع املدمنني لرتكاب جرائم خمتلفة .
ومن الأم��ور الأقل �شررا ً تلك التي يرتكبها املراهق عن غري ق�شد اأو عن 
وال�شتماع  عنهم  والنعزال  العامل  ترك  الت�شرفات  تلك  ومن  معرفة  غري 
للمو�شيقى ال�شاخبة غري مهتمني مبن حولهم ، والنعزال ل�شاعات طويلة 
الأمر  وه��ذا  م��راده��م  يفهم  اأن  ي�شتطيع  ل  حولهم  من  كل  اأن  والإح�شا�ص 
يو�شلهم اإىل مرحلة الكتئاب، ومن هنا نن�شح اأولياء الأمور ب�شرورة تفهم 
التغريات التي تطراأ على اأبنائهم ومعرفة اأ�شدقائهم  وو�شعهم حتت املجهر 
عندهم  وي��ع��ززوا  الثقة  مينحوهم   واأن  مراقبون  اأنهم  ي�شعروهم  اأن  دون  
الأم��ان وجنعلهم  اإىل بر  باأبنائنا  الديني والأخاقي وبذلك ن�شل  الواعظ 
املهم يف هذه  لدورهم  الأه��ل  يتنبه  اأن  ويجب   ، املراهقة  يتجاوزون مرحلة 
ك�شديق  ك�شبه  و���ش��رورة  امل��راه��ق  عمر  م��ن  واحل�شا�شة  اخل��ط��رية  املرحلة 

وم�شاركته همومه و تطلعاته اإىل اأن متر هذه املرحلة ب�شا�شة و�شاٍم.
 رنا �سريف /كاتبة �سورية

االألعاب ال�سعبية 
مت�شابهة  اللعبة  اأن  �شيجد  املجتمعات  يف  ال�شعبية  الأل��ع��اب  لنت�شار  املتابع 
انتقلت مع  ال�شعبية  الألعاب  اأن  فلو  اآخ��ر،  با�شم  اأخ��رى  بدولة  قرينتها  مع 

الوافدين لذكرت با�شمها املتداول عند 
اأوطانهم، لكن بهذا ال�شكل نعرف اأنها 
وليدة احلاجة والبيئة املحيطة، فكل 
ال�شابق  يف  نلعبها  كنا  ال��ت��ى  الأل��ع��اب 
نعي�ص  التى  للبيئة  وليدة  اإل  هي  ما 

فيها.
فاأولد البحر كانت لهم األعاب متعلقة 
باملياه وال�شاطئ والرمل، بناء البيوت 
ع��ل��ى ال�����ش��اط��ئ و���ش��ن��اع��ة ال���ق���وارب 
الورقية ومن  �شعف النخيل، واألعاب 
املاذ  جماعية وفردية متنوعة كانت 
واع  جمتمع  وبناء  والفرحة  لل�شعادة 
اأبنائه مواهب خمتلفة، واأبناء  ولدى 

اخلا�شة  األعابهم  لهم  الزراعية  البيئة 
بهم كما لأبناء البيئة ال�شحراوية كذلك لعبهم، ومع توافد الأيدي العاملة، 
به بني  تعرف  ا�شم حملي  لها  و�شار  ا�شتوطنت  لكنها  األعاب جديدة  ج��اءت 
اأن  واأثبتوا  فيها  وا�شتفا�شوا  الدرا�شات  بهذه  الباحثون  اهتم  وقد  اجلميع، 

البيئة هي من �شنعت تلك الألعاب.
الألعاب متار�ص، ويلعب  الإم��ارات ونحن نرى نف�ص  ومنذ وجودنا يف دول��ة 
يف  احلركي  فمنها  ب��ه،  اخلا�شة  األعابه  جن�ص  ولكل  والفتيان،  الفتيات  بها 
�شكل جمموعات ومنها التي تلعب من موقع اجللو�ص، لكن معظمها ت�شكل 

احلركة وتعرب عن ثقافة املجتمع.
�سعيد عبد اهلل

املهنة وال�سلوك
ل نختلف يف كون اأن اأي مهنة هي مبثابة طوق جناة للم�شتفيد منها، واأي 
اأن املهن  مهنة مهما كانت فهي متثل كيانا عظيما من الأداء امل�شرف، غري 
التقدم  من  الكثري  للمجتمع  وتقدم  العامة،  باخلدمات  ترتبط  واأن��واع��ه��ا 
والتطوير، لكن كل مهنة تعك�ص ال�شلوك املرتبط بها وتن�شر ثقافة مغايرة، 

الفرد،  ���ش��ل��وك  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  ف��امل��ه��ن��ة 
بالفعل جند املهنة تغري من مفردات 
العامل بها، فالتعامل املرتبط باملهنة 
يف  اأث���راً  �شترتك  الدائمة  ومزاولتها 

نف�ص ممتهنها.
ك���ث���ريا م���ا ن����رى اخ���ت���اف���اً وف���روق���اً 
ب���ني ���ش��خ�����ش��ني ح�����ش��ا ع��ل��ى نف�ص 
لكن  البيئة  نف�ص  يف  ويعي�شان  العلم 
اأدخ�����ل ع��ل��ى �شلوكه  امل��ه��ن��ة  اخ���ت���اف 
ب��ع�����ص ال�����ش��م��ات ال���ت���ي ت��خ��ت��ل��ف عن 
يختلف  البنك  يف  فاملحا�شب  الآخ���ر، 
عن املحا�شب يف ور�شة ميكانيكا، لأن 

يبطن  الأذن  ودهليز  خمتلف  التعامل 
األفاظا خمتلفة لختاف املكان وتنوع العماء، وهذا التغيري كثريا ما جنده 
يف مواقع نتعامل معها با�شتمرار. وكامي ل ي�شئ لأ�شحاب املهن ب�شكل عام 
ولكن اأقول اإن املهنة توؤثر مبفرداتها على �شلوك الفرد، وممار�شتها الدائمة 
تر�شخ يف النف�ص جزءاً كبرياً من التعامل مع الآخر، والأكيد اأن العامل يف 
جني الزهور ل يكون كمن يعمل يف جمال ال�شرف ال�شحي ولكل منهما عمل 
التقليل من �شاأن هذه املهن،  م�شرف ل ي�شتغنى عنه . ل يعني هذا الكام 
واإمنا هناك مهن مرموقة توؤثر يف �شلوك ال�شخ�ص، فحولها من كونها مهنة 
الذين  بع�ص  انحراف  بف�شل  وه��ذا  مرعبة،  مهنة  اإىل  ومكانتها  وزنها  لها 
يعملون بها، فما من مهنة اإل وبها الوجهان الوجه احل�شن والوجه الآخر، 
ولكي نفرق بني املهنة و�شلوك الفرد علينا اأن نتعامل مع كل من هوؤلء على 
حدة ومن منطلق التعامل الفردي، ول نحكم على اجلميع بالتعميم ولكن 

لكل حالة منفردة.
 خليفة حممد 

فيديو �سادم 
امل�شريني  الفنانني  �شور  يعر�ص  فيديو  مقطع  الأ���ش��دق��اء  اأح��د  يل  اأر���ش��ل 
باأ�شلوب مزج �شورهم وهم �شباب مع �شورهم احلالية لرى الفرق الكبري 
يف مراحل العمر، واأ�شاف على الفيديو مقطعا �شوتيا مازما لتنقل ال�شور 
اأغنية لعبد احلليم اختار منا " �شوف يا قلبي بقينا فني وهي فني" جاءت 

الكلمات معربة عن ال�شور وتغيري ال�شكل متاما.
اأت����اأم����ل الزمن  ال��ف��ي��دي��و ج��ع��ل��ن��ي  ه����ذا 

وت������اأث������ريه ع���ل���ى ال�������ش���ك���ل اخل����ارج����ي 
لاإن�شان، واختاف املامح والرتهل 
وتراجع  ال����ق����وام  و���ش��ع��ف  اجل���ل���د  يف 
ال�����ش��ح��ة وال���ع���ن���ف���وان، ح��ت��ى تغريت 
واأب حتى  زوج  اإىل  الأدوار من طالب 
الدنيا  فتنتنا  اجل����د،  مل��رح��ل��ة  و���ش��ل 
فكريا  ال�شباب  ق��ال��ب  عند  واأوق��ف��ت��ن��ا 
لتنحته  مي�������ش���ي  اجل�������ش���د  وت����رك����ن����ا 
ال�شنون، ونعي�ص بروح ال�شباب و�شكلنا 
امل��ب��ه��ر غ��ري م�����ش��دق��ني ه���ذا التحول 
ال�����ش��دي��د، وك��اأن��ن��ا مل ن��ل��ق ن��ظ��رة على 
اأن��ف�����ش��ن��ا يف امل�������راأة، ووا����ش���ح اأن���ن���ا مل 

نعرف عمرنا احلقيقي اإل عندما نرى 
زماءنا يف واحدة من مراحل العمر بعد فرتة طويلة، وكاأن مقيا�ص الزمن 
ل تعرب عنه املراآة بل يعرب عنه زميل الدرب من نف�ص اجليل، هنا فقط نرى 

فيه اأنف�شنا وندرك املاأ�شاة احلقيقية للعمر الذي �شرق من بني اأيدينا.
هذا املقطع و�شعنا اأمام احلقيقة، با رتو�ص اأو جتميل اأو جماملة، فالزمن ل 
يجامل ولكنه يكذب، والوهم يخدعنا باأننا مازلنا �شباب وبقوتنا وجاذبيتنا، 
ن�شتمتع  اأن  وعلينا  ومتطلباتها،  وجمالها  رونقها  مرحلة  لكل  اأن  وغفلنا 
بال�شباب، والنتقال ملرحلة الزواج وامل�شوؤولية والأبناء، حتى ن�شل اإىل متعة 
ال�شتمتاع بالأحفاد، فلكل مرحلة �شعادتها وجمالها، وعلينا األ نغفل قطار 
العمر الذي حتما �شي�شل اإىل اآخر حمطة للنام يف �شام، تاركني من خلفنا 
ن�شعى  اأن  ذلك، فيجب  ير  واما  اما ح�شنة  و�شرية  بالتناق�شات  حياة مليئة 

لزرع اخلري وتركه ليظلل على من هم ياأتون من بعدنا. 
فمن منا مل ير عمر ال�شريف يف اأوىل اأفامه التي مازالت تعر�ص للحني، 
ال�شاب الو�شيم ومع مرور الزمن تبدلت الهيئة واختلف يف ال�شكل، وعر�ص 
املقطع �شوراً ملحمود ي�ص واأحمد رمزي و�شعاد ح�شني وزبيدة ثروت ونادية 
اإمام،  العزيز وع���ادل  ع��وف و�شمري غ��امن وحم��م��ود عبد  اأب��و  لطفي وع��زت 
الغريب اأن هوؤلء بالفعل كانوا منوذجاً لل�شباب الو�شيم وللفتيات اجلميات، 
فكانوا حلم للم�شاهدين، كان يف املقطع ح�شن يو�شف ال�شاب ال�شقي و�شم�ص 
يف  امل�شاهد  خيال  يف  عا�شوا  ه���وؤلء  ك��ل  و���ش��ادي��ة،  كامل  ومديحة  ال��ب��ارودي 
اأعطوا  املناظر وتغريت املامح وكاأنهم  �شورته الأوىل، ومع الوقت تبدلت 
العربة  اأعطونا  املتعة،  منحونا  وكما  منها،  واملق�شود  للحياة  الدامج  املثل 
اإرث م�شريتنا يف حياة  ب��اأن ننتبه لق��رتاب الأج��ل وت��رك  واملوعظة احل�شنة 

من خلفنا. 
حممد اأ�سامة 

م�سل�سالت خلطبيطة
)اأمينة حاف ل يعني اأنها من ن�شل الأغراب ولن تكون هي الناجية الوحيدة، 
ومارغريت  م��و���ش��ى  اأن  ط��امل��ا  الأول،  ع��ن  ك��ث��رياً  يختلف  ل   )2 ف��الخ��ت��ي��ار 
يت�شدران الفعل وَردِة الفعل يف هجمة مرتدة كاأنها لعبة نيوتن، ليبقى الروح 
والراية يف طلب �شليوي نا�ص املتاأزم ما بني القاهرة وكابول، ولن ينقذه بعد 

ذلك �شوى ملوك اجلدعنة.
املكتوب عاليا لي�ص غريباً على  الكام 
ال��ك��ل، يف ال��وق��ت ال���ذي ق��د ي��ك��ون فيه 

غريباً على البع�ص.
مقتب�شة  واأخ�����رى  مت�شابهة  ق�ش�ص 
اأو  اأع��م��ال ك��ان م��ع��م��وًل لها عمل  م��ن 
م�����ش��روب��ة ب��ع��ني، واأذك������ر ه���ذا ليفرح 
املوؤمنون بالعني واحل�شد اأين متوافقة 
الفكر!  دون  املجرد  الطرح  على  معهم 
هذا اإذا كانت اأعمالنا الدرامية ت�شتحق 
الذي  ك���ان  اإذا  اإل  احل�����ش��د،  اأو  ال��ع��ني 
عينيه  يف  اأ���ش��ًا  حم�شوداً  �شيح�شدها 
يح�شد  اأن  فعو�ص  ب��احل��ول،  واأ���ش��ي��ب 

احلول  نتيجة  ف��اإن��ه  الناجحة،  الأع��م��ال 
امل�شل�شات،  من  خلطبيطات  اأنتج  ما  القتبا�ص  بخاط  امل�شروبة  اأ���ش��اب 
قما�شة  خالتي  اأن  واأخ���ربه  عبدالقادر  للخواجة  وحتياتي  �شامي  واأه���دي 
امل�شاهد وهو يف�شف�ص  اأم هارون ومارغريت، واأبلغ جناب  كانت بخري لول 
الف�شاف�ص اأنه لو يبطل ف�شف�شة ويلحق ركب ال�شاحلني لتت�شنى له �شاة 

العيد وهو فرحان، كفاية خلطبيطات.
مريا علي /كاتبة 

الفيلم الق�سري
بل هي  رزق��ه منها،  يك�شب  اأن  لل�شخ�ص  لي�ص حرفة ميكن  الق�شري  الفيلم 
و�شيلة للو�شول اإىل احلرفة واإظهار املواهب يف نف�ص الوقت. جتدر الإ�شارة 
ولكن  الق�شري،  للفيلم  ال�شيناريو  لكتابة  حم��ددة  قاعدة  توجد  ل  اأن��ه  اإىل 

هناك بع�ص املبادئ التي حتقق �شريًطا 
مميًزا، وهذه املبادئ كالآتي: 

فيلًما  لي�ص  الق�شري  الفيلم  اأن  اعلم 
واأن حم���اولت  ت��ق�����ش��ريه،  ط��وي��ًا مت 
دائًما،  تف�شل  الطويل  الفيلم  تق�شري 
بني  ال���ك���ب���ري  ال���ت���ب���اي���ن  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
والأحداث  الفكرة  حيث  من  الفيلمني 
بعمل  ق��م  ث��م  وال��ع��ق��دة،  وال�شخ�شيات 
فيلم ل يتجاوز مدة العر�ص التقدميي 
الثاثني دقيقة، هذا هو الوقت الذي 
واف����ق����ت ع���ل���ي���ه م���ع���ظ���م امل���ه���رج���ان���ات 
الأفام  التي تخلق م�شابقات  الدولية 

الق�شرية. 
ولتحقيق اأق�شر وقت ممكن لفيلم ق�شري، 

ميكنك جت�شيد احلدث الهزيل اأو امل�شحك، على �شبيل املثال، يف دقيقتني اأو 
ثاث دقائق فقط دون املبالغة يف الأح��داث، تذكر اأن الفيلم ل يبقى عالًقا 
اإىل التفكري، واإذا  ي��وؤدي به  يف ذهن العار�ص لأن��ه لطيف فقط، ولكن لأن��ه 
جتاوز الفيلم هذه الفرتة، فقم بزيادة عدد ال�شخ�شيات والأحداث، ثم ابحث 
عن فكرة اأو مو�شوع يحمل الفيلم الق�شري يف بنيته الدرامية ثاث نقاط 
رئي�شية، احلدث، وال�شخ�شية، والعقدة، اأو امل�شكلة، ويف�شل اأن تكون الفكرة 
الوقت حمدد يف وقت  واأن  ال�شخ�شيات،  اأح��د  اأو حدث ي�شادف  حول حدث 
احلدوث الفعلي لهذا احلدث، وكذلك لي�ص من املنا�شب اختيار حدث متعدد 
الأيام، ثم قدم احلدث بالكامل، ونبنيه على فكرة ماألوفة، مثل الزفاف واأعياد 
املياد واليوم الأول يف املدر�شة وزيارة مفاجئة ل�شديق، لأن اختيارك لاأفكار 
غري املاألوفة �شيوؤدي اإىل اإ�شاعة الكثري من الوقت احلديث عن التفا�شيل 
الإ�شافية اأو اململة لتو�شيح الفكرة التي تريدها، وهي لي�شت منا�شبة للفيلم 
الق�شري، ومو�شوعات ال�شفر هي موا�شيع �شائعة يتم طرحها غالًبا يف اأفام 
ق�شرية.  ثم حدد ال�شخ�شية والعقدة قبل البدء يف التنفيذ الفعلي للفيلم، 
ا�شاأل نف�شك: من هو البطل؟ ما هي �شخ�شيته؟ ما هي  املثال،  على �شبيل 
�شتجعلهم  هل  م�شكلته؟  مع  امل�شاهد  �شيعي�ص  كيف  تواجهها؟  التي  امل�شكلة 
يفكرون؟ وهل الطريقة التي اأقدم بها فكرتي هي الأف�شل لذلك؟ ثم اأبرز 
الأ�شباب التي تدفع ال�شخ�شية الرئي�شية اإىل ارتكاب هذا الفعل اأو المتناع 
عنه، وعادة ما تكون هذه الدوافع هي الرغبة اأو احلاجة اأو الواجب، ويجب 
عن  التعبري  مرحلة  ثم  هدفه،  حتقيق  من  البطل  مينع  �شيء  فعل  عليك 
احلالة النف�شية والداخلية لل�شخ�شية الرئي�شية ب�شكل وا�شح، بحيث ميكن 
للم�شاهد اأن ي�شعر بها ويتفاعل معها، وبينما تعرب الكتب عن الكلمات وتقراأ 
واإجراءات  واإ�شارات  الفيلم جزيئات  ال�شخ�شيات، يعر�ص  اأفكار  من خالها 

تو�شح ما يظل يختبئ يف الداخل.
 معاذ الطيب /خمرج 

اإعداد اأ�سامة عبداملق�سود

•• ال�شارقة-الفجر:   

يف حماولة للبحث عن جواب لل�شوؤال 
كل  يف  الب�شر  يطرحه  ال���ذي  ال��دائ��م 
ومن  ال�شعادة  اأ���ش��رار  ح��ول  الع�شور، 
اأين تنبع، ا�شت�شافت فعاليات الدورة 
ال� 12 من "مهرجان ال�شارقة القرائي 
بعنوان  ح��واري��ة  جل�شة  يف  للطفل"، 
ورائدة  الكاتبة  ال�شعادة"،  "�شناعة 
الأع��م��ال ���ش��وادي م��ارت��ن، م��ن �شاحل 
ال�شخ�شيات  م���ن  ت��ع��د  ال��ت��ي  ال���ع���اج، 
الراأي  ت�شكيل  يف  ت�شهم  التي  امل��وؤث��رة 
الكويتية  والكاتبة  اإفريقيا،  يف  العام 

ال�شوا  ه����دى  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  اأ����ش���ل  م���ن 
قدومي، احلا�شلة على جائزة ال�شيخ 
الطفل،  اأدب  جم��ال  يف  للكتاب  زاي���د 
جبل  اإىل  الطيور  "رحلة  كتابها  ع��ن 

قاف".
اأدارتها  وحول مو�شوع اجلل�شة، التي 
الإذاع�����ي�����ة �شايل  ال����ربام����ج  م��ق��دم��ة 
مو�شى، قالت �شوادي مارتن: "�شناعة 
ال�شعادة تبداأ من داخل الإن�شان، ومن 
لبناء  يكت�شبها  ال��ت��ي  امل��ه��ارات  خ��ال 
حياة �شعيدة يف الواقع"، م�شيفة اأنها 
الأطفال  ج��ع��ل  ع��ل��ى  كتبها  يف  ت��رك��ز 
ل  لأنها  الق�ش�ص،  يف  اأنف�شهم  ي��رون 

اأنف�شهم غري  اأن يجد الأطفال  حتبذ 
التي  الأدب����ي����ة  الأع����م����ال  م��رئ��ي��ني يف 

يقروؤونها.
بال�شعادة  ال�شعور  اأن  م��ارت��ن  واأك���دت 
القيم  م��ن خ��ال م�شاركة  ي��ول��د  ق��د 
يت�شل  ال�����ش��ع��ور  ه���ذا  واأن  والأف����ك����ار، 
املجتمعات،  ب��خ�����ش��و���ش��ي��ة  ك����ذل����ك 
�شعوب  بوجود  ذلك  على  وا�شت�شهدت 
قد ت�شنف باأنها فقرية، لكنها متتلك 
فائ�شاً من ال�شعادة تكت�شبه من اآليات 
من  نوعاً  حتقق  التي  واحلياة  العمل 
الزدهار واملرح والكثري من احلكمة.  
م����ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت ال���ك���ات���ب���ة هدى 

تتحقق  ال�����ش��ع��ادة  اإن  ق��دوم��ي  ال�����ش��وا 
لهذه  واأن  الب�شر،  بوجود �شات بني 
ال�شويف  ال���رتاث  يف  مرجعية  الفكرة 
الإ�شامي، كما يف روؤى ابن عربي، ما 
بقدر  فردياً  لي�ص  اخلا�ص  اأن  يعني 
ما يكون جماعياً من خال الت�شارك 

يف �شناعة ال�شعادة وما يوؤدي اإليها.
العامل  اأدب الأطفال يف  وحول جديد 
حجم  اأن  ال�شوا  ه��دى  قالت  العربي، 
ال���ت���ي ك���ان���ت ت�شم  ك���ت���ب الأط�����ف�����ال 
اأخرى  ثقافات  من  مرتجمة  ق�ش�شاً 
قد ت�شاءل، ل�شالح اأدب اأطفال عربي 
ي��غ��رتف م��ن امل�����ورث، وي��ن��ت��ج لوحات 

مناذج  لهم  تنقل  لاأطفال  ق�ش�شية 
حملية لأبطال من ثقافتهم.

بحاجة  اليوم  اأطفالنا  "اإن  واأ�شافت: 
تنتمي  ���ش��خ�����ش��ي��ات  ا����ش���ت���ع���ادة  اإىل 
حل�شارتنا العربية والإ�شامية، واإىل 
ثقافية  لهم مرجعية  اأبطال خارقني 
عن  وحت��دث��ت  الأدبي".  ت��راث��ن��ا  م��ن 
جت��رب��ت��ه��ا يف ه���ذا امل��ن��ح��ى م��ن خال 
جبل  اإىل  ال���ط���ي���ور  "رحلة  ك��ت��اب��ه��ا 
املنظومة  ا�شتوحته من  ال��ذي  قاف"، 
لل�شاعر  الطري"  "منطق  ال�شعرية 
ال�����ش��ويف ف��ري��د ال��دي��ن ال��ع��ط��ار الذي 
ع���ا����ص خ�����ال ال����ق����رن ال����ث����اين ع�شر 

امليادي. 
وختمت قدومي م�شاركتها يف اجلل�شة 
ا�شتعادة ح�شور  اأهمية  على  بالتاأكيد 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف امل���درا����ص، واإع����ادة 

الأهمية اإىل ح�شة العربية باعتبارها 
لي�شت جمرد قواعد وكلمات، بل لغة 
ث��ق��اف��ة وف��ك��ر وت��ع��ب��ري اأدب����ي وق����راءة، 
م�شيدة ب� "مهرجان ال�شارقة القرائي 

منوذجاً  ف��ي��ه  راأت  ال����ذي  للطفل"، 
من  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  لتمكني  م�شيئاً 
خال ت�شجيع دور الن�شر املتخ�ش�شة 

باإنتاج كتب الأطفال.
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التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 

اإعــــــــــالن
هاو�ص  ل�شي  ال�ش�����ادة/باهوبايل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN كافيه رخ�شة رقم:3862088 

تعديل اإ�شم جتاري من/ باهوبايل ل�شي هاو�ص كافيه

BAHUBALI LASSI HOUSE CAFE

اإىل/ نيو هوين �شناك�ص واحللويات

NEW HONEY SNACKS AND SWEETS

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ن�شر ال�شام لزينة ال�شيارات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:2633142 

تعديل اإ�شم جتاري من/ ن�شر ال�شام لزينة ال�شيارات ذ.م.م

NSR AL SHAM AUTO ACCESSORIES L.L.C

اإىل/ ن�شر ال�شام للعناية بال�شيارات ذ.م.م

NSR ALSHAM AUTO CARE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 

اإعــــــــــالن
لاعمال  الرز  ال�ش�����ادة/اجنحة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املعدنية واحلديدية ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:1247176 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ايهاب ابراهيم حامد حممد  ٢٤٪
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة منى خليل حممد  ٪5١

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف منى خليل حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ريهام ي�شرى ال�شعيد جمعه

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لوازم للمقاولت العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3695634 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد حمدان عبيد عمر الكعبى  ٢٠٪

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عمر حمدان عبيد عمر الكعبى  ٢٠٪
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فاطمه حمدان عبيد عمر الكعبى  ٢٠٪

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد حمدان عبيد عمر الكعبى  ٢٠٪
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل را�شد على مفتاح ال�شام�شى  ٢٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد حمدان عبيد عمر الكعبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عمر حمدان عبيد عمر الكعبى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد حمدان عبيد عمر الكعبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه حمدان عبيد عمر الكعبى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 

اإعــــــــــالن
للخدمات  زد  ال�ش�����ادة/ايه  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شت�شارية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2432837 

 تعديل ن�شب ال�شركاء 
 يزن حم�شن منر ال�شقر من ٢٤ ٪ اإىل ٤9٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممود حميدان ا�شعد جاغوب

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شتون لل�شيانة العامة
 رخ�شة رقم:CN 2721603  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فايباي 

للو�شاطة التجارية
 رخ�شة رقم:CN 2863337  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/فري  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تامي للديكور
 رخ�شة رقم:CN 2863230  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:ريفريا للهدايا - ذ م م
 / ال�شيخ  بناية   - حممد  بن  حمدان  �شارع   - ظبي  ال�شركة:اأبو  عنوان 

حمدان بن حممد اآل نهيان
CN 1083032 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/الهاملى و�شركاه  حما�شبون قانونيون  ،    2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/2/22 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بالرقم:2156003469 - تاريخ التعديل:2021/5/22

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة امل�شفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 

اإعــــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية القت�شادية باأن: ال�شادة/ال�شلع للتجهيز الثلج 

CN-1019466 :رقم الرخ�شة التجارية
قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

�شناعية رخ�شة  اىل  جتارية  رخ�شة  من  الرخ�شة  نوع  • حتويل 
الثلج للتجهيز  من:ال�شلع  التجاري  ال�شم  • تعديل 

اىل/ال�شلع لتجهيز الثلج
الثلج لتجهيز  با�شم:ال�شلع  ال�شناعية  الرخ�شة  • لت�شبح 

ال�شريك:
املن�شوري ذيبان  حممد  • على 

مراجعة  اأعاه  املذكور  الجراء  على  العرتا�ص  حق  لديه  من  كل  فعلى 
ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خال  العمال  مركز   - القت�شادية  التنمية  دائرة 

الإعان ، واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�ص بعد انق�شاء مدة الإعان .
قطاع ال�سوؤون التجارية

   
 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  

 كايد اند كو ال ال بي  
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العامة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : ٠7/3١/٢٠١7  املودعة حتت رقم : ٢773٠١ 
   تاريخ الت�شجيل : ٢٠١٨/٠٢/٠7 

با�ش��م : ليك�شيكون فارما�شيوتيكالز، انك.
وعنوانه : ٨٨٠٠ تكنولوجي فوري�شت بلي�ص، ذا وودلندز، تك�شا�ص 773٨١، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
م�شتح�شرات �شيدلنية ملعاجلة اأمرا�ص واإ�شطرابات اجلهازاله�شمي والأورام. 

5 : الواق�عة بالفئة 
بيانات التعديل  

ا�شم من اإنتقلت له امللكية : تري�شريا ثريابيوتك�ص  ال ال �شي
وعنوانه : 5٢٠ ليك كوك رود، �شويت 5٠٠، ديرفيلد، اإلينوي 6٠٠١5،  الوليات املتحدة الأمريكية

تاري�خ انت�قال امللكية : ٠٢/٢٠٢١/٠3
تاريخ التا�شري : ٠٢/٢٠٢١/٠3

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
   االأحد  23 مايو 2021 العدد 13246

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 كايد اند كو ال ال بي  

بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العامة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : ١٢/٠7/٢٠١5 املودعة حتت رقم    : ٢٤٤6٤٨ 
  تاريخ الت�شجيل : ٠١/٠٢/٢٠١7

با�ش��م : ليك�شيكون فارما�شيوتيكالز، انك.
وعنوانه : ٨٨٠٠ تكنولوجي فوري�شت بلي�ص، ذا وودلندز، تك�شا�ص 773٨١، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شتح�شرات �شيدلنية 

5 : الواق�عة بالفئة 
بيانات التعديل  

ا�شم من اإنتقلت له امللكية : تري�شريا ثريابيوتك�ص  ال ال �شي
وعنوانه : 5٢٠ ليك كوك رود، �شويت 5٠٠، ديرفيلد، اإلينوي 6٠٠١5،  الوليات املتحدة الأمريكية

تاري�خ انت�قال امللكية : ٠٢/٢٠٢١/٠3
 ٢٠٢١/٠3/٠٢ : تاريخ التا�شري 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  23 مايو 2021 العدد 13246   

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  
 كايد اند كو ال ال بي  

بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العامة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : ٢٢/٠7/٢٠٠6  املودعة حتت رقم : ٨3٠٠6 
٢٠١9/٠٢/١١ :  تاريخ الت�شجيل 

با�ش��م : ايفو بابليكا�شنز ليمتد 
وعنوانه : 3٠ كليفاند �شرتيت ، لندن دبليو ١ بي 5 اف اف ، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
املطبوعات الإكرتونية القابلة للتنزيل؛ الت�شجيات ال�شوتية و/اأو املرئية عرب اأية وا�شطة؛ ا�شرطة 
وت�شجيات  املرئية؛  الت�شجيات  ناقات  الت�شجيل؛  �شابقة  والكا�شيت  الفيديو  و�شرائط  واقرا�ص 

الأفام.
9 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�شم من اإنتقلت له امللكية : ديني�ص بابلي�شينج ليمتد 

وعنوانه : 3١-3٢ األفريد بلي�ص، لندن، دبليو �شي١ئي 7دي بي، اململكة املتحدة 
تاري�خ انت�قال امللكية :  ١٠/٢٠٢١/٠5

تاريخ التا�شري : ١7/٢٠٢١/٠5

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  23 مايو 2021 العدد 13246   

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  
 كايد اند كو ال ال بي  

بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العامة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : ٢٢/٠7/٢٠٠6  املودعة حتت رقم : ٨3٠٠7 
  تاريخ الت�شجيل : ٠٨/٠6/٢٠٠7 

با�ش��م : ايفو بابليكا�شنز ليمتد
وعنوانه : 3٠ كليفاند �شرتيت ، لندن دبليو ١ بي 5 اف اف ، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
ودفاتر  وم��واد  اأدوات  واملطبوعات؛  والكتب  وال��دوري��ات  ال��دوري��ة  الإخبارية  والن�شرات  وال�شحف  املجات 
الر�شم؛ مطبوعات تخطيطية؛ اأقام احلرب واأقام الر�شا�ص؛ علب لأقام احلرب واأقام الر�شا�ص؛ ال�شور 
املماحي  للنقل؛  معدة  �شورة  الربيدية؛  البطاقات  الكبرية؛  الإعانات  مو�شعية؛  مفار�ص  الفوتوغرافية؛ 
اأو البا�شتيك؛ حافظات الورق ال�شائب؛ م�شاند الكتب؛ موؤ�شرات  اأكيا�ص من الورق  وامل�شاطر؛ الألبومات؛ 
للكتب؛ التقاومي؛ بطاقات التهنئة؛ كتب للر�شوم الهزلية؛ اأعام؛ حمافظ جوازات ال�شفر؛ �شكاكني للورق؛ 
اإ�شتن�شل؛  قطع ورق خمرم لكوؤو�ص البرية؛ مناديل ورق؛ دفاتر؛ ورق كتابة؛ ثقالت ورق؛ ال�شور؛ �شفائح 

اأغطية من الورق للموائد؛ ورق لف؛ قطع غيار ولوازم الب�شائع املذكورة اأعاه.
١6 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�شم من اإنتقلت له امللكية : ديني�ص بابلي�شينج ليمتد 

وعنوانه : 3١-3٢ األفريد بلي�ص، لندن، دبليو �شي١ئي 7دي بي، اململكة املتحدة
تاري�خ انت�قال امللكية : ١٠/٢٠٢١/٠5

تاريخ التا�شري : ١7/٢٠٢١/٠5 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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اأحبطت  الباد  اإن  ال�شبت  اأم�ص  بيان  يف  اللبنانية  الرئا�شة  قالت   
ميناء  اإىل  �شيدا  احل�شي�ص من  اأطنان من  اأربعة  لتهريب  خمططا 

الإ�شكندرية امل�شري.
املخدرات بعد  اإىل م�شعى جديد ملكافحة تهريب  لبنان  ودعا زعماء 
يف  لبنان  من  والفواكه  اخل�شروات  ا�شترياد  ال�شعودية  حظرت  اأن 
اأمام املزارعني  اأغلق �شوقا كبرية  اأبريل ني�شان ب�شبب التهريب مما 

اللبنانيني.
وجاء يف بيان الرئا�شة اأن “لبنان حري�ص على مكافحة التهريب على 
اأنواعه ومنع كل ما ي�شيء اإىل �شمعته وعاقاته مع الدول ال�شقيقة 
مليون   5.3 اكت�شاف  بعد  احلظر  ال�شعودية  واأعلنت  وال�شديقة«. 
حبة من الكبتاجون، وهو نوع من اأنواع خمدر الأمفيتامني، خمباأة 

يف �شحنات رمان.

 اأعلنت وزيرة اخلارجية الأ�شرتالية ماريز باين اأن الأ�شتاذ اجلامعي 
اأ�شل �شيني يانغ جون �شيحاكم يف ال�شني  والكاتب الأ�شرتايل من 
عامني  م��ن  اأك��ر  اأم�شى  اأن  بعد  املقبل  الأ���ش��ب��وع  التج�ش�ص  بتهمة 
يف الع��ت��ق��ال. وي��ان��غ ج���ون ه��و اح���د اأ���ش��رتال��ي��ني اث��ن��ني معروفني 
حمتجزين يف ال�شني بتهمة التج�ش�ص يف اأجواء من التوتر املت�شاعد 
بني كانبريا وبكني. وقالت باين يف بيان اإن حماكمة الكاتب ال�شيني 
هينغجون  يانغ  امل�شتعار  با�شمه  ومعروف  ا�شرتاليا  واأ�شبح  الأ�شل 
املتكررة  الطلبات  من  الرغم  “على  اأن��ه  واأ�شافت  اخلمي�ص.  �شتبداأ 
تف�شري  اأي  ال�شينية  ال�شلطات  تقدم  مل  الأ�شرتاليني،  للم�شوؤولني 
“اأبلغنا  وتابعت  ي��ان��غ«.  ال��دك��ت��ور  اإىل  املوجهة  التهم  على  دل��ي��ل  اأو 
ال�شلطات ال�شينية بعبارات وا�شحة مبخاوفنا ب�شاأن معاملة الدكتور 

يانغ وغياب العدالة الإجرائية يف طريقة معاجلة ق�شيته«.
املحاكمة،  اأ�شرتاليني  م�شوؤولني  ح�شور  اخلارجية  وزي��رة  وطلبت 
حد  على  الآن،  حتى  اجل��اري��ة  واملبهمة”  “املغلقة  العملية  منتقدة 
قولها. وكان يانغ جون الذي يقيم يف الوليات املتحدة وينفي التهم 
املوجهة اإليه، اعتقل عند و�شوله اإىل ال�شني يف كانون الثاين/يناير 

.2019
 

حرائق  لإخماد  جهودهم  اليونانيني  الإطفاء  عنا�شر  مئات  وا�شل 
ال�شبت، لكنهم جنحوا  التوايل  الثالث على  لليوم  اأثينا  غابات قرب 
م��ع حت�ّشن حالة  احل��ري��ق  م��ن  الأ���ش��ا���ش��ي  اجل���زء  ال�شيطرة على  يف 
قناة  كولوكوري�ص  �شتيفانو�ص  الإط��ف��اء  جهاز  قائد  واأف��اد  الطق�ص. 
“اآنت1” التلفزيونية اأن احلريق امل�شتعل يف �شل�شلة يرانيا اجلبلية 
على م�شافة 90 كلم غرب العا�شمة “من بني اأكرب )احلرائق( منذ 

20 اإىل 30 عاما، وجاء مبكرا يف املو�شم«.
اإط��ف��اء، مدعومني  270 عن�شر  اأك��ر من  اأن  واأف��اد جهاز الإط��ف��اء 

ب�16 طائرة واجلي�ص ي�شاركون يف اإخماد احلرائق.
بينما مت  املنازل  تدّمر عدد من  اأو  ت�شرر  لكن  اإ�شابات  ت�شّجل  ومل 
اأح����وال الطق�ص لعنا�شر  و���ش��م��ح حت�����ّش��ن  ال��ق��رى.  ع�����ش��رات  اإخ����اء 
الرئي�شية للحريق يف وقت متاأخر  الإطفاء بال�شيطرة على اجلبهة 
اجلمعة، لكن كولوكوري�ص اأكد وجود عدة حرائق “ن�شطة ومنت�شرة” 
يف اأماكن خمتلفة. واأفاد ا�شتاذ اإدارة الكوارث البيئية يف جامعة اأثينا 
يوثيميو�ص ليكا�ص اأن احلرائق اأتت على اأكر من 55 كلم مربعا من 

غابات ال�شنوبر وغريها من الأرا�شي علما اأن بع�شها زراعية.
“اإنها كارثة بيئية ت�شتدعي  التلفزيونية  اآر تي”  “اإي  و�شّرح لقناة 
فظيعة  وفي�شانات  اأر�شية  ان��زلق��ات  ح��دوث  لتجّنب  اجل��ه��ود  ب��ذل 
خال ف�شل اخلريف«. ولن يت�شح حجم الأ�شرار، خ�شو�شا بالن�شبة 
للمزارعني، اإل عند ال�شيطرة على احلريق متاما، وفق ما اأفاد جهاز 

احلماية املدنية.

عوا�شم

بريوت

�سيدين

اأثينا     

فتح بحر غزة �أمام �ل�صيادين.. 
وقافلة م�صاعد�ت م�صرية للقطاع

•• غزة-وكاالت

غزة  قطاع  يف  الفل�شطينيني  ال�شيادين  اأم��ام  البحر  فتح  اإ�شرائيل  اأع��ادت 
الع�شكرية يف  العمليات  ب��دء  فيه مع  الإب��ح��ار  اأن منعت  بعد  ال�شبت   اأم�ص 

القطاع والتي امتدت 11 يوما.
ول ت�شمح اإ�شرائيل لل�شيادين الفل�شطينيني بالإبحار اأكر من 25 ميا 
بحريا قبالة �شواحل قطاع غزة، وكثريا ما تعتدي على قوارب ال�شيادين 

باإطاق النار عليها اأو اعرتا�شها، وتعتقلهم يف عر�ص البحر.
وفيما ي�شود الهدوء قطاع غزة لليوم الثاين على التوايل، بعد التو�شل اإىل 
ت��زال كثري من الفرق املحلية حت�شي حجم  اإط��اق النار، ل  اتفاق لوقف 

الدمار الذي خلفه الق�شف الإ�شرائيلي يف البيوت والبنية التحتية.
ومل ي�شلم ميناء ال�شيادين يف قطاع غزة من الق�شف يف موجة الت�شعيد 
الأخري بني الف�شائل الفل�شطينية واإ�شرائيل، فقد دمرت البوارج البحرية 
الإ�شرائيلية عددا من مراكب ال�شيد. من جهة ثانية، ي�شتعد الفل�شطينيون 
الأ�شخم،  باأنها  و�شفت  القاهرة،  من  مقدمة  م�شاعدات  قافلة  ل�شتقبال 
اإىل  بالإ�شافة  وغ��ذائ��ي��ة،  طبية  مب��واد  حمملة  �شاحنة   130 ت�شم  حيث 

اأجهزة كهربائية، ومن املرتقب و�شولها اليوم عرب معرب رفح.
اأ�شوات القنابل واملدافع وال�شواريخ يف قطاع غزة واإ�شرائيل منذ  و�شكتت 
مّت  دام، فيما  م��ن ت�شعيد  ي��وم��اً   11 بعد  ال��ن��ار  اإط���اق  �شريان وق��ف  ب��دء 
انت�شال 5 جثث و10 ناجني من حتت اأنقا�ص نفق يف منطقة خان يون�ص 

ق�شفه الطريان الإ�شرائيلي خال املواجهات.
للنزاع  املمكن  الوحيد”  “احلل  اأن  ب��اي��دن  ج��و  الأم��ريك��ي  الرئي�ص  واأك���د 
جنب  اإىل  جنباً  تعي�ص  فل�شطينية  دولة  قيام  هو  الإ�شرائيلي-الفل�شطيني 
اإ�شرائيل و�شرورة  اإ�شرائيل، م�شّدداً يف الوقت نف�شه على التزامه اأمن  مع 

اأن تعرتف املنطقة “ب�شكل ل ُلب�ص فيه” باإ�شرائيل.
واندلعت مواجهات جمّدداً بني اجلي�ص الإ�شرائيلي والفل�شطينيني يف باحة 
م�شابهة  اأح��داث  على  اأ�شبوعني  بعد  املحتلة،  القد�ص  يف  الأق�شى  امل�شجد 

كانت ال�شبب يف تفّجر املواجهات بني حركة حما�ص واإ�شرائيل.

تغيري وا�سح عن اأ�سلوب الناأي بالنف�س 

�صر�ع غزة يجرب بايدن على �إعادة ترتيب �أولوياته 

ت �لنق�صام يف �إ�صر�ئيل وعمقت �لأزمة يف غزة �صحف عربية: �حلرب �لأخرية عررّ

ال�شابق  الرئي�ص  �شهر  كو�شر  جاريد  برعاية  اأع��دت  الأو���ش��ط  ال�شرق 
ت�شمح لإ�شرائيل ب�شّم م�شتوطنات يف ال�شفة الغربية املحتّلة وتعرتف 
ال�شيادة.  وحم��دودة  ال�شاح  منزوعة  للفل�شطينيني  م�شتقبلية  بدولة 
رف�ص الفل�شطينيون هذه اخلطة رف�شاً قاطعاً يف حني اأّيدتها بالكامل 
الدولة العربية. لكن بايدن �شدد اجلمعة على حل الدولتني. وقال اإنها 
الوقت  ويف  الإ�شرائيلي-الفل�شطيني.  للنزاع  املمكن  الوحيد”  “احلل 
املنطقة  تعرتف  اأن  و���ش��رورة  اإ�شرائيل  اأم��ن  التزامه  بايدن  اأك��د  نف�شه 

“ب�شكل ل ُلب�ص فيه” بالدولة العربية.
نقطة  ا�شرائيل.  اأم��ن  التزامي  يف  تغيري  “ل  الأمريكي  الرئي�ص  وق��ال 
وا�شاف اأّن “التغيري هو اأّننا ما  على ال�شطر. ل تغيري على الإطاق”. 
زلنا بحاجة اإىل حّل الدولتني وهذا هو احلّل الوحيد، احلّل الوحيد”. 
ما مل تعرتف  “لن يكون هناك �شام”  اأن��ه  اأك��د يف الوقت نف�شه  لكنه 

باأمان والتمّتع بنف�ص امل�شتوى من احلرية والزدهار والدميوقراطية«.
واأ�شاف “�شتوا�شل اإدارتي جهودها الدبلوما�شية املتكّتمة ولكن احلازمة 
للتحّرك نحو حتقيق هذا الهدف«. وخال موؤمتره ال�شحايف اجلمعة، 
اأّنه  وق��ال  اإعمار غزة”.  “اإعادة  تنظيم جهود  امل�شاعدة يف  بايدن  تعهد 
�شيعمل بالتعاون مع الأ�شرة الدولية لتوفري م�شاعدات مالية “كبرية” 
اإتاحة الفر�شة حلما�ص  “من دون  ولكن  “اإعادة اإعمار غزة”  من اأجل 
اأّن���ه طلب من  ب��اي��دن  اأخ���رى، �شرح  م��ن جهة  تر�شانتها«.  بناء  لإع���ادة 
ال�شلطات الإ�شرائيلية العمل على وقف ال�شدامات بني العرب واليهود 
ب�”املتطّرفني” من كا الطرفني. وقال يف موؤمتره  يف القد�ص، منّدداً 
ال�شحايف امل�شرتك مع الرئي�ص الكوري اجلنوبي “اأبلغت الإ�شرائيليني 
القد�ص”،  املجموعات يف  ال�شدامات بني  املهم و�شع حد لهذه  اأّن��ه من 
ال�شرقية  القد�ص  ِفعل متطّرفني من اجلانبني«. يف  “من  اأنها  معتربا 
الإ�شرائيلية  ال�شرطة  بني  جم��ّدداً  مواجهات  اجلمعة  اندلعت  املحتّلة، 
اأحداث  على  اأ�شبوعني  بعد  الأق�شى،  امل�شجد  باحة  يف  والفل�شطينيني 

م�شابهة كانت ال�شبب يف تفّجر املواجهات بني حركة حما�ص واإ�شرائيل.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

دعا الرئي�ص الأمريكي جو بايدن يف وا�شنطن اإىل امل�شاعدة يف اجلهود 
اأن اإق��ام��ة دول���ة فل�شطينية  لإع����ادة اإع��م��ار ق��ط��اع غ��زة امل��دم��ر، م��وؤك��داً 
ا�شرائيل  ب���ني  ل��ل��ن��زاع  الوحيد”  “احلل  ه���ي  ا���ش��رائ��ي��ل  ج��ان��ب  اإىل 
اأكد بايدن خال موؤمتر �شحايف م�شرتك مع نظريه  والفل�شطينيني. 
الكوري اجلنوبي مون جاي-اإن اأي�شا اأنه طلب من الإ�شرائيليني وقف 
القد�ص،  مدينة  يف  والإ�شرائيليني  الفل�شطينيني  بني  “ال�شدامات” 
يتغري،  مل  ا�شرائيل  اأم��ن  املتحدة  ال��ولي��ات  ال��ت��زام  اأن  على  �شدد  لكنه 
وعلى �شرورة اعرتاف دول املنطقة بوجود الدولة العربية. و�شكل حل 
والقد�ص  اإ�شرائيل  جانب  اإىل  �شيادة  ذات  فل�شطينية  دول��ة   - الدولتني 
الدولية  الدبلوما�شية  اجلهود  من  عقود  حم��ور   ،- م�شرتكة  عا�شمة 
الهادفة اإىل اإنهاء ال�شراع الإ�شرائيلي الفل�شطيني. لكن اإدارة الرئي�ص 
لإ�شرائيل  الوا�شح  لنحيازها  انتقادات  واجهت  ترامب  دونالد  ال�شابق 
يف  لل�شام  للجدل  مثرية  خطة  اأعلنت  وقد  الفل�شطينيني.  وجتاهلها 

ت�شريحات  وت��اأت��ي  العربية.  بالدولة  فيه”  ُلب�ص  ل  “ب�شكل  املنطقة 
اأن��ت��وين بلينكن م�شاء  اأع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي  ب��اي��دن بينما 
اخلمي�ص اأّنه �شيتوّجه اإىل ال�شرق الأو�شط “يف الأيام املقبلة” من اأجل 
“جهود التعايف والعمل �شوياً على بناء م�شتقبل  اإجراء حمادثات حول 
وزارة  با�شم  امل��ت��ح��دث  ح�شب  والفل�شطينيني،  لاإ�شرائيليني  اأف�����ش��ل 
اخلارجية الأمريكية. وجاءت ت�شريحات الرئي�ص الدميوقراطي غداة 
ل اإ�شرائيل والف�شائل امل�شّلحة يف قطاع غّزة بو�شاطة م�شرية، اإىل  تو�شّ
اتفاق على وقف لإطاق النار اأنهى 11 يوماً من الق�شف املتبادل بني 
الطرفني. كان بايدن قد راأى بعد اإعان وقف اإطاق النار اجلمعة اأن 
ال�شرق  يف  ال�شام  حتقيق  نحو  للتقّدم  حقيقية”  “فر�شة  ميّثل  ذلك 
الأو�شط. وقال يف خطاب مقت�شب األقاه من البيت الأبي�ص “اأنا مقتنع 
العي�ص  �شواء  ح��ّد  على  ي�شتحّقون  والإ�شرائيليني  الفل�شطينيني  ب��اأّن 

�لرئي�س �لأمريكي يريد �مل�صاعدة يف »�إعادة �إعمار« غزة  

•• وا�شنطن-رويرتز

بايدن  الأمريكي جو  الرئي�ص  توىل 
الثاين  ك���ان���ون  ي��ن��اي��ر  يف  م��ن�����ش��ب��ه 
على  وطاقته  فرتته  تركيز  معتزما 
والرتاجع  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  جائحة 
وحتديات  ال���داخ���ل  يف  الق��ت�����ش��ادي 
ورو�شيا  كال�شني  اخل���ارج  يف  ك��ربى 

واإيران.
ال�����ذي اندلع  ال�������ش���راع  ل��ك��ن وب���ع���د 
دبلوما�شية  وت��ط��ّل��ب  غ���زة  ق��ط��اع  يف 
اأمريكية مكثفة من وراء الكوالي�ص، 
بات لزاما على معاونيه اإعادة ترتيب 
وقف  لتثبيت  ال�شعي  مع  اأولوياتهم 
وحركة  اإ�شرائيل  ب��ني  ال��ن��ار  اإط���اق 
اإعمار  لإع���ادة  خطة  وو���ش��ع  حما�ص 
املواجهة  تكرار  دون  واحليلولة  غزة 
ال�شيا�شة  اأزم���ات  اأوىل  ���ش��ارت  ال��ت��ي 

اخلارجية يف طريق بايدن.
الرتكيز  اإن  اأمريكي  م�شوؤول  وق��ال 
ين�شب على “ما �شيحدث لحقا مع 
العنف...  جت��اوز  اإىل  قدما  التطلع 
بحيث نفعل كل ما بو�شعنا للحد من 
الو�شع  ت��ك��رار مثل ه��ذا  اح��ت��م��الت 

خال خم�شة اأعوام اأو عامني«.
الأمريكية  الإدارة  ن����ربة  وحت���م���ل 
الناأي  اأ���ش��ل��وب  ع��ن  وا���ش��ح��ا  تغيريا 
ال�شهور  ب��ه  ات�شمت  ال���ذي  بالنف�ص 
الأوىل لرئي�ص يعزف عن اخلو�ص يف 

ال�شراع القائم منذ عقود بني اإ�شرائيل والفل�شطينيني 
والذي اأربك م�شاعي روؤ�شاء �شابقني ل�شنع ال�شام.

ومل ي��ب��د ب��اي��دن ح��ت��ى الآن اه��ت��م��ام��ا ب��الن��غ��م��ا���ص يف 
م�شعى جديد لإحياء جهود ال�شام املتوقفة منذ فرتة 
طويلة يف وقت يرى معظم املحللني فيه اأنه ل توجد 
اآفاق كبرية لإجراء مفاو�شات ناجحة.. اإن كانت هناك 

اآفاق اأ�شا.
ل��ك��ن ث��م��ة اإ����ش���ارات م��ت��زاي��دة ع��ل��ى جت���دد النخراط 
الق�شف  م��ن توقف  يبدو  م��ا  الآن يف ظ��ل  الأم��ري��ك��ي 
ال�شاروخي من غزة وال�شربات اجلوية من اإ�شرائيل. 
ياأتي هذا بعدما واجه بايدن �شغوطا �شديدة ليلعب 
�شرامة جتاه  اأك��ر  نهجا  ويتخذ  و�شوحا  اأك��ر  دورا 
الدميقراطيني  م��ن  ج���اءت  �شغوط  وه��ي  اإ���ش��رائ��ي��ل، 
الفوز  يف  حا�شما  ل��ه  دعمهم  ك��ان  ال��ذي��ن  التقدميني 

بانتخابات عام 2020.
بحد  ال�شاعة  م��دار  على  دبلوما�شية  ات�شالت  وبعد 
و�شف م�شوؤولني اأمريكيني مما �شاعد يف اإجناز اتفاق 

•• عوا�شم-وكاالت

يخيم الهدوء على جبهة غزة لليوم الثاين على التوايل 
م�شروطة  غري  لهدنة  واإ�شرائيل  حما�ص  تو�شل  منذ 
الأول  اأم�����ص  التنفيذ  ح��ي��ز  دخ��ل��ت  م�����ش��ري��ة  ب��و���ش��اط��ة 
اجلمعة، و�شط جهود كبرية من القاهرة لتثبيت وقف 
ال��ن��ار والت��ف��اق على اخل��ط��وط العري�شة بني  اإط���اق 

الف�شائل الفل�شطينية وتل اأبيب.
حل  ف���اإن  ال�شبت،  اأم�����ص  ���ش��ادرة  عربية  �شحف  ووف���ق 
الت�شعيد  م��وج��ة  بعد  بريقه  ا�شتعاد  ال���ذي  ال��دول��ت��ني 
خطرية،  حتديات  يواجه  واإ�شرائيل  غزة  بني  الأخ��رية 
خطط  وموا�شلتها  امل�شتمر  اإ�شرائيل  ت�شعيد  ظ��ل  يف 

الق�شم لاأرا�شي الفل�شطينية وتهجري ال�شكان.

تثبيت الهدنة
اأمنياً  قالت �شحيفة “الأيام” الفل�شطينية، اإن “وفداً 
م�شرياً بحث خال زيارة خاطفة له لقطاع غزة، اأم�ص 
م�شوؤويل  م��ع  �شاعات  ث��اث  ا�شتمرت  اجلمعة،  الأول 
حركة حما�ص يف القطاع تثبيت وقف اإطاق النار الذي 
اأف�شى اإىل وقف العدوان الإ�شرائيلي يف ال�شاعة الثانية 

من فجر اأم�ص الأول«.
الوفد  اإن  لل�شحيفة،  وم�����ش��وؤول  مطلع  م�شدر  وق���ال 
امل�شري بحث مع قيادة حركة حما�ص تثبيت وقف اإطاق 
النار والتفاق على اخلطوط العري�شة وجدول اأعمال 
املكوكية  ال��ل��ق��اءات  خ��ال  بحثها  �شيتم  التي  الق�شايا 
اأبيب واملتوقع انطاقها خال ال�شاعات  بني غزة وتل 
والأيام القادمة تنفيذاً ملا ت�شمنه البيان امل�شري لوقف 
اإط���اق ال��ن��ار وال���ذي اأك��د ق��رار م�شر ب��اإر���ش��ال وفدين 
اأمنيني اإىل تل اأبيب والأرا�شي الفل�شطينية ل�شتكمال 

وتثبيت وقف اإطاق النار.
مع  �شيبحث  امل�����ش��ري  ال���وف���د  اأن  امل�������ش���وؤول،  واأ����ش���اف 
الف�شائل يف غزة خال اللقاءات القادمة ق�شايا كبرية 
وتخفيف  النار  اإط��اق  وق��ف  تثبيت  اأب��رزه��ا،  ومتعددة 
احل�شار الإ�شرائيلي املفرو�ص على القطاع والنتهاكات 
الإ�شرائيلية يف مدينة القد�ص ب�شكل عام وب�شكل خا�ص 
القتحامات يف امل�شجد الأق�شى وق�شية ال�شيخ جراح، 
جناح  ل�شمان  الفل�شطينية  وال�����ش��روط  ال��روؤي��ة  وف��ق 

و�شمود التهدئة.

حل الدولتني
اأكدت �شحيفة “الريا�ص” ال�شعودية، اأنه منذ موؤمتر 

الإدارة جتهز  اإن  اأمريكيون  اإرهابية. وقال م�شوؤولون 
اإع��ان ق��رارات قريبا.  حزمة م�شاعدات ومن املتوقع 
بقيمة  للفل�شطينيني  م�شاعدات  اإىل  ه��ذا  و�شُي�شاف 
اأبريل  يف  وا�شنطن  عنها  اأعلنت  دولر  مليون   235
ني�شان وا�شتئناف متويل وكالة الأمم املتحدة لإغاثة 
م�شاعدات  واإع��ادة  الفل�شطينيني  الاجئني  وت�شغيل 
اأخ����رى اأوق��ف��ه��ا ال��رئ��ي�����ص الأم��ري��ك��ي ال�����ش��اب��ق دونالد 

ترامب.
اإن ه���ن���اك خطوة  وق�����ال م�����ش��در ق���ري���ب م���ن الأم�����ر 
اأخ����رى ق��ي��د ال��ب��ح��ث ت��ه��دف لإ����ش���اح ال��ع��اق��ات مع 
فرتة  خ��ال  ان��ه��ارت  تكون  تكاد  التي  الفل�شطينيني 
الأمريكية  القن�شلية  فتح  اإع��ادة  يف  وتتمثل  ترامب، 
الفل�شطينيني  تخدم  كانت  والتي  ال�شرقية  بالقد�ص 

واأغلقها ترامب.
اإدارة  اأن  اأمريكيون  ذكر م�شوؤولون  اأخ��رى  ناحية  من 
ت�شهيل  اأبراهام، يف  اتفاقات  تتطلع ل�شتخدام  بايدن 

الت�شالت بني اإ�شرائيل والفل�شطينيني.
ويقول الكثري من الفل�شطينيني اإنهم �شعروا بخيانة 

وقف اإطاق النار يوم اخلمي�ص، �شيوفد بايدن وزير 
اإ�شرائيليني  زع��م��اء  للقاء  بلينكن  اأن��ت��وين  خارجيته 
وفل�شطينيني واإقليميني هذا الأ�شبوع يف اأوىل زيارات 

بلينكن لل�شرق الأو�شط.

* حزمة م�ساعدات كبرية
الأم��ري��ك��ي��ة ج��م��ع م�شاعدات  امل���ه���ام  ق��ائ��م��ة  ي��ت�����ش��در 
فبعد  القطاع.  اإع��م��ار  لإع���ادة  واأخ���رى  لغزة  اإن�شانية 
���ش��رب��ات ج���وي���ة اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى م����دى اأي������ام، قال 
ول  ت�شررت  منزل   16800 اإن  غ��زة  يف  م�شوؤولون 
تتوفر الكهرباء اإل لثاث اأو اأربع �شاعات يوميا فقط. 
الإعمار  اإع��ادة  تكلفة  الفل�شطينيون  امل�شوؤولون  وق��ّدر 

بع�شرات املايني من الدولرات.
وقال بايدن يوم اخلمي�ص اإن الوليات املتحدة �شتعمل 
اأخرى  دولية  اأط���راف  وم��ع  املتحدة  الأمم  من خ��ال 
ال�شلطة  مع  امل�شاعدات  هذه  ملثل  التن�شيق  و�شيجري 
الغربية  ال�شفة  من  اأج��زاء  حتكم  التي  الفل�شطينية 
جماعة  حما�ص  واإ���ش��رائ��ي��ل  ال��غ��رب  وي�شنف  املحتلة. 

فر�شة  اأي  بتدمري  تهدد  اأن��ه��ا  اإىل  اإ�شافة  ال�شماوية، 
القريب  امل�شتقبل  يف  ال�شعبني  ب��ني  م�شرتك  تعاي�ص 
واملتو�شط. واأك��دت، اأنه ل �شك اأن الهدنة الأخرية بني 
الفل�شطينيني والإ�شرائيليني خطوة مهمة، لكنها غري 
العمل اجلماعي  الت�شعيد يجب موا�شلة  كافية، وملنع 
اجلانبني،  بني  املفاو�شات  ل�شتئناف  الظروف  لتهيئة 
فوحده احلل ال�شيا�شي هو الذي يجلب ال�شام والأمن 

الدائمني.

حرب اأهلية
يف  الأو�شط”  “ال�شرق  �شحيفة  ق��ال��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م��ن 
تقرير لها، اإن من جمموع حوايل 10 مايني مواطن 
اأقل  5 اآلف �شخ�ص، ورمبا  اإ�شرائيل، هناك حوايل  يف 
م��ن ذل���ك، اأ���ش��ع��ل��وا ال��ن��ريان يف ال��ن��ف��و���ص ومت��ك��ن��وا من 
وخطابات  دامية  �شدامات  اإىل  املواطنني  مايني  جر 
عداء نارية جعلت رئي�ص الدولة روؤوب��ني رفلني يحذر 
اأخطر واأب�شع من احلرب مع  اأهلية،  “وقوع حرب  من 

حما�ص«.
الدين  رج���ال  م��ن  نخبة  “يدعو  ال�شحيفة:  وق��ال��ت 
واملجتمع من كل الطوائف اإىل مقره يف القد�ص داعياً 
اإىل اإطفاء اللهيب. وبينما مل جتف فيه بعد الدماء يف 

والإ�شرائيليني  الفل�شطينيني  �شمل  مّل  ال��ذي  مدريد 
مفاو�شات  يف   1991 ال��ع��ام  م��دري��د  يف  الأوىل  للمرة 
ُمقبل ل  ح��ّل  اأّي  اأن  على  دويل  اإج��م��اع  ب��رز  م��ب��ا���ش��رة، 
ب�شام  تعي�ص  فل�شطينية  دول��ة  اإق��ام��ة  يت�شمن  اأن  ب��ّد 
واأمن اإىل جانب دولة اإ�شرائيل، اإّل اأن امل�شهد ال�شيا�شي 
الإ�شرائيلي قد تغرّي ب�شكل كبري بعد �شعود قوى دينية 
القوى  ت��راج��ع  م��ع  امل�شتوطنني،  م��ن  م��ق��رب��ة  ميينية 

العلمانية التي قادها حزب العمل.
امل�شهد يواجه  اأنه من خال هذا  ال�شحيفة،  واأ�شافت 
اليوم هدف حّل الدولتني حتديات خطرية، مع ازدياد 
عدد امل�شتوطنني يف ال�شفة الغربية والقد�ص ال�شرقية، 
والذي يعّد �شرعنًة فعلية ل�شتحالة حتقيق حّل �شيا�شي 
م�شتدام، كذلك يثري �شكوكاً حقيقية حيال م�شتقبل دولة 
الدموية  العتداءات  وما موجة  م�شتقلة..  فل�شطينية 
وا�شتقطاع  الفل�شطينيني  �شد  الأخ���رية  الإ�شرائيلية 
اأرا�شيهم و�شلب حقوقهم اإّل نذٌر بتحويل ال�شراع بني 
اجلانبني من مفاو�شات �شيا�شية ل�شرتداد احلقوق اإىل 
حرب مفتوحة ل ت�شّب يف م�شلحة اأي منهما، حيث ل 
يوجد اأي مربر اأخاقي و�شيا�شي ل�شل�شلة العتداءات 
ع��ل��ى امل��دن��ي��ني، ف��ه��ذه الأع���م���ال ت��خ��ال��ف اأب�����ش��ط القيم 
ال�شرائع  كل  وتناق�ص  والأخاقية،  الإن�شانية  واملبادئ 

اإخوانهم العرب ملوافقتهم على عقد 
املطالبة  دون  اإ�شرائيل  مع  اتفاقات 
ب��ت��ح��ق��ي��ق ت��ق��دم جت���اه اإق���ام���ة دولة 

فل�شطينية.
وقال امل�شوؤول الأمريكي “ما تعلمناه 
اأن جتاهل  اأب��راه��ام هو  اتفاقات  من 
الفل�شطيني  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال�����ش��راع 
املفاو�شات  اآف���اق  فح�شب  يقل�ص  ل 
�شرارة  ي�شيف  اأن  بالفعل  ميكن  بل 

اأخرى«.
واأي م�شعى لربط تطبيع العاقات 
بني اإ�شرائيل ودول عربية مبا تفجر 
من عنف يف الآونة الأخرية �شيلقى 
رف�������ش���ا ع���ل���ى الأرج��������ح م����ن جانب 
بنيامني  الإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�ص 
�شت  معه  ب��اي��دن  وحت���دث  نتنياهو. 
مرات خال مفاو�شات وقف اإطاق 
ال���رغ���م م���ن موافقة  ال���ن���ار. وع��ل��ى 
مقربا  ك��ان  ال���ذي  اليميني  الزعيم 
ال�شربات  وق���ف  ع��ل��ى  ت���رام���ب  م���ن 
اجل���وي���ة، ل ي����زال ع��ل��ى خ���اف مع 
ب���اي���دن ح���ول الت���ف���اق ال���ن���ووي مع 

اإيران وق�شايا اأخرى.
عن  تقدميون  دميقراطيون  وع��رّب 
لكنهم  النار  اإطاق  �شعادتهم بوقف 
دعوا اإدارة بايدن اإىل العمل من اأجل 

حل اأطول مدى.
النواب  كانا ع�شو جمل�ص  رو  وكتب 
“ميكننا البناء على هذا  الأمريكي على تويرت يقول 
التقدم من خال معاجلة جذور العنف والعمل باجتاه 
حل الدولتني واإنهاء احل�شار والحتال، مع ال�شغط 

من اأجل �شام دائم لاإ�شرائيليني والفل�شطينيني«.
وتتزايد ال�شغوط على اإدارة بايدن من اخلارج اأي�شا.

امل��ت��ح��دة، ق���ال دب��ل��وم��ا���ش��ي ع��رب��ي كبري  ف��ف��ي الأمم 
ال���ف���وري مع  “التوا�شل  ا���ش��م��ه  ذك���ر  ع���دم  م�����ش��رتط��ا 
اإطار  يف  الآن  مطلوب  الأمريكية  الإدارة  بثقل”  قوة 
اأو�شع نطاقا  ل�شتئناف جهود  ال�شحيحة”  “املعايري 

لتحقيق ال�شام.
ب��ل اإن����ه دار ح��دي��ث ع��ن اإح���ي���اء رب��اع��ي ال��و���ش��اط��ة يف 
ال�شرق الأو�شط، الذي ت�شكل قبل وقت طويل وي�شم 
والأمم  الأوروب��ي  والحت��اد  ورو�شيا  املتحدة  الوليات 
املتحدة ومل ُي�شتخدم كثريا خال �شنوات ترامب، يف 
حماولة لإقناع الإ�شرائيليني والفل�شطينيني بالعودة 

اإىل طاولة التفاو�ص.
اأي مبادرة  ُت��ذك��ر يف  اآم���ال  املحللني ل حت��دوه��م  لكن 

دبلوما�شية كبرية قريبا.

التي يعي�ص فيها يهود وع��رب، وما زالت  �شاحات املدن 
اإ�شاميني  م�شجدين  اأروق��ة  يف  تفوح  احلرائق  رائحة 
ين�شغل  ح��ني  ويف  وي��اف��ا،  ال��ل��د  يف  ي��ه��ودي��ني  ومعبدين 
اإط���اق ���ش��واري��خ غ��زة وغارات  اجلميع مب��وع��د وق��ف 
اإ�شرائيل، يحاول كثريون مللمة اجلراح وترتيب الأوراق 
م��ن ج��دي��د وو���ش��ع ق��واع��د اأخ���رى للحياة ب��ني اليهود 

والعرب يف اإ�شرائيل«.
من  ه��م  اآلف،  اخلم�شة  ه���وؤلء  اأن  ال�شحيفة،  واأك���دت 
ال��ي��ه��ود وال��ع��رب...م��ن��ق�����ش��م��ون ح�����ش��ب ن�����ش��ب��ت��ه��م من 
يهود.  اأخما�شهم  واأرب��ع��ة  ع��رب  خم�شهم  اأي  ال�شكان، 
دون عاقة مع  والهمجية، من  بالعنف  يت�شمون  وهم 
التدهور  ا�شتغال  اأخ��ذوا على عاتقهم  احلرب. لكنهم 
حرب  اإىل  وحتويلها  والأمنية  ال�شيا�شية  الأو���ش��اع  يف 
وقادة  �شا�شة  ه��وؤلء  بني  وال��ع��رب.  اليهود  بني  داخلية 
�شرطة واأمن... واأي�شاً ع�شابات اإجرام ومتطرفون من 

خمتلف امل�شارب والتيارات. 

اإ�سادة مب�سر
فى  امل�شرية  الدولة  ب��دور  الدولية  الإ���ش��ادات  تتوا�شل 
الفل�شطينية  الأرا����ش���ي  ال��ن��ار يف  اإط����اق  وق���ف  ات��ف��اق 
الف�شائل  بني  الت�شعيد  من  يوماً   11 من  اأك��ر  بعد 

الفل�شطينية واإ�شرائيل.
اإع���ان  ب��ع��د  اإن����ه  ال�شابع”،  “اليوم  �شحيفة  وق��ال��ت 
التفاق على وقف اإطاق النار، ثمنت دول عديدة  دور 
م�شر والدول الأخرى التي �شاعدت يف التو�شل لوقف 

اإطاق النار يف قطاع غزة.
اإىل  و�شولهم  اأثناء  الفل�شطينيني،  من  عدد  اأ�شار  كما 
اجلانب امل�شري- يف ت�شريحات �شحفية- اإىل تقديرهم 
الفل�شطيني،  لل�شعب  ال��داع��م  الكبري  امل�شري  ل��ل��دور 
اإطاق  لوقف  ال�شيا�شية  القيادة  تدخل  اإىل  منوهني 
النار حر�شاً على ال�شعب الفل�شطيني، وا�شتمرار الدعم 
امل�شري ال�شقيق الأكرب لكل العرب بالت�شامن الكامل 
مع الفل�شطينيني، وافتتاح معرب رفح الربي ل�شتقبال 
امل�شت�شفيات  يف  ال��ع��اج  وت��ل��ق��ي  وامل�����ش��اب��ني  اجل��رح��ى 
امل�����ش��ري��ة، اإىل ج��ان��ب اإدخ����ال امل�����ش��اع��دات م��ن خمتلف 

الأنواع اإىل قطاع غزة.
على م�شر  لي�ص غريباً  والدعم  ال��دور  ه��ذا  اإن  وقالوا 
ال�شقيقة الكربى لكل العرب، واأن هذا هو قدرها الذى 
الفل�شطينيني والعمل  الأول عن حقوق  املدافع  جعلها 
على �شيانتها على مدى اأكر من 7 عقود حتمل فيها 

الكثري من الأمل واملعاناة من اأجل ق�شيتهم.
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• فران�شوا كليمن�شو

ال�شتخبارات  مل��ج��ل�����ص  ال�����ش��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  ُن�����ش��ر     
عنوان  فرن�شا حت��ت  م��وؤخ��را يف  الأم��ري��ك��ي  القومي 
املخابرات  وك��ال��ة  ت���راه  ك��م��ا   2040 ع���ام  “العامل 
تقرير ُيظهر  اإث��ارة للجدل”،  اأكر  املركزية -عامل 
لل�شني  ال�شاروخي  ال�شعود  من  خماوفه  بو�شوح 
الذي  الأم����ر  الع�شكرية،  ق��درات��ه��ا  “�شتن�شر  ال��ت��ي 
املتحالفة  وال���ق���وات  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات  �شيعّر�ص 
وكالة  حمللو  ك��ت��ب  متزايد”،  خل��ط��ر  املنطقة  يف 

املخابرات املركزية الأمريكية. 
“القادة ال�شينيون يتوقعون التقارب مع تايوان، اأو 
حتى اإعادة التوحيد بحلول عام 2040 من خال 

الإكراه امل�شتمر واملكثف.«  
  كيف ال�شتعداد لذلك؟

اآخر،  ال�شوؤال يف كتاب   هنا جند الإج��اب��ة على ه��ذا 
�شتافريدي�ص،  جيم�ص  الأدم���ريال  امل��رة  ه��ذه  ن�شره 
رئي�ص اأركان القوات امل�شلحة الأمريكية ال�شابق، من 

خال بناء �شيناريو حرب عاملية عام 2034. 
ومن وجهة نظره، فاإن بحر ال�شني �شيكون م�شرًحا 
ناجمة عن عدوان  التي رمبا تكون  املواجهة،  لهذه 
الوليات  ترف�شه  ت��اي��وان،  على  ال�شني  جانب  م��ن 
لي�ص  ال��ع��دوان  ه��ذا  لأن  وتف�شيا،  جملة  املتحدة 
ه��ج��وًم��ا ع��ل��ى اإح�����دى ال��دمي��ق��راط��ي��ات ال���ن���ادرة يف 
ا هجوًما من اجل  املنطقة فح�شب، بل �شيكون اأي�شً
ال���ذي مير  ال�����ش��ني،  بحر  على  بكني  قب�شة  اإح��ك��ام 

عربه 35 باملائة من التجارة العاملية.

ماذا عن 
احللفاء االأوروبيني؟

   ي�شري جيم�ص �شتافريدي�ص، 
اإىل اأن ال�شني �شبق ان افتكت، عام 2020، الزعامة 
عدد  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  من  البحرية  الع�شكرية 
لو  حتى   )297 مقابل   360( ال�شطحية  ال�شفن 
القتالية  واخل��ربة  والتكنولوجيا  احلمولة  �شمحت 
للبحرية الأمريكية باحلفاظ على تفوقها. و�شدد، 
مع ذلك، على اأن البحرية ال�شينية �شتتمتع، يف حال 
الرئي�شي  الرب  من  قواعدها  قرب  مبيزة  املواجهة، 
التي  اجل��زر  على  املقامة  الع�شكرية  املن�شاآت  وتعدد 
هذه  امل��وؤل��ف  ويعترب  املنطقة.  ه��ذه  يف  بها  تطالب 
اجلزر مبثابة عدد كبري من “حامات الطائرات” 
على  الأدم����ريال،  وف��ق  �شيكون،  حني  يف  الطبيعية. 
اخللفية  القواعد  على  العتماد  املتحدة  ال��ولي��ات 
للحلفاء يف مناطق اأبعد يف اليابان وكوريا اجلنوبية 
للتعاون مع  التعزيز احلا�شم  انتظار  واأ�شرتاليا، يف 
ال��دور الذي  �شنغافورة وفيتنام وماليزيا.    ما هو 
ال�شيناريو؟  ه��ذا  يف  الأوروب���ي���ون  احللفاء  �شيلعبه 
والهادئ  الهندي  املحيطني  ا�شرتاتيجيات  تعطي 
حرية  عن  للدفاع  الأول��وي��ة  الثاثة  البلدان  لهذه 
الهادئ.  املحيط  اإىل  الهندي  املحيط  م��ن  امل��اح��ة 
الطائرات  وج���ود حاملة  ذل��ك  على  ���ش��اه��دا  وي��ق��وم 
الربيطانية  ال���ط���ائ���رات  وح��ام��ل��ة  دي���غ���ول  ����ش���ارل 
امل��ل��ك��ة اإل��ي��زاب��ي��ث يف امل��ن��ط��ق��ة يف ه���ذا ال���وق���ت. لكن 
اأو  اأو الأمل������ان  ه���ل ���ش��ي��ك��ون ال���ب���ح���ارة ال��ف��رن�����ش��ي��ون 
احلفاظ  اأج��ل  من  للموت  م�شتعدين  الربيطانيون 
على  منقو�شا  لي�ص  تايبيه؟  يف  الدميقراطية  على 

احلجر.                     ترجمة خرية ال�شيباين

هل �صي�صت�صيف بحر �ل�صني 
حرب �لقوى �لعظمى 

* رئي�ص حترير يف �شحيفة لوجورنال دو دميان�ص. من موؤلفاته، “هياري كلينتون من 
ومرتجم وكاتب مقدمة كتاب “عن العرق  و”العي�ص مع الأمريكيني”،  الألف اإىل الياء”، 

يف اأمريكا باراك اأوباما«.

اإدارة  مع  يتفاو�شون  الذين  اجلمهوريني  ال�شيوخ  جمل�ص  اأع�شاء  من 
بايدن على املقرتح “ل تزال هناك خافات وا�شعة بني البيت الأبي�ص 
البنى  بتعريف  الأم��ر  يتعّلق  عندما  ال�شيوخ  جمل�ص  يف  واجلمهوريني 

التحتية وب�شاأن حجم الإنفاق املقرتح وكيفية متويله«.
بني  ازدادت  الفجوة  اأن  يبدو  ال��ي��وم،  اجتماع  على  “بناء  اأن��ه  واأ���ش��اف��ت 
املجموعتني بعد اجتماعني مع موظفي البيت الأبي�ص مقارنة مبا كان 
الو�شع عليه بعد لقاء واحد مع الرئي�ص بايدن. �شرياجع اجلمهوريون 
مت  ال���ذي  امل��ق��اب��ل  ال��ع��ر���ص  تفا�شيل  اإ���ش��ايف  ب�شكل  ال�شيوخ  جمل�ص  يف 

تقدميه اليوم و�شيوا�شلون النخراط يف حمادثات مع الإدارة«.
الأم���وال فيه  �شت�شتخدم  ال��ذي  امل�شروع  اآذار/م��ار���ص  بايدن يف  واق��رتح 
ال�شريعة  الإن��رتن��ت  مثل  خدمات  وتو�شيع  واجل�شور  الطرق  لإ���ش��اح 

وزيادة املرونة اأمام التغري املناخي يف الوليات املتحدة.

زعيم احلزب يف املجل�ص اإىل اإمكانية اللجوء اإليها.
كما ظهرت موؤ�شرات تدل على اأن اجلناح التقّدمي للحزب الدميوقراطي 

لن يوافق على مقرتح اأقل كلفة.
الأبي�ص  البيت  ك�شف  بعدما  تويرت  على  م��ارك��ي  اإي��د  ال�شناتور  وق��ال 
اأقل،  وظائف  تعني  التحتية  للبنى  اأ�شغر  “حزمة  اإن  املقرتح  تفا�شيل 
اأق��ل يف م�شتقبل  وا�شتثمارات  امل��ن��اخ،  ب�شاأن  اأق��ل  اأق��ل وحت��ّرك��ا  وع��دال��ة 
وتابع “لي�ص هذا وقت اأن�شاف الإجراءات ون�شف الإنفاق اأو  اأمريكا”. 

املماطلة. الآن وقت اختيار الأكرب والأكر جراأة والتحرك �شريعا«.
كبريين  اإن��ف��اق  م�شروعي  من  واح��دة  التحتية  البنى  خطة  اأن  ويذكر 
الأمريكية”  العائات  “خطة  اإىل  اإ�شافة  متريرهما،  ب��اي��دن  ي��ح��اول 
واحلماية  التعليم  تو�شيع  اإىل  والهادفة  دولر  تريليون   1،8 البالغة 

الجتماعية.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

رف�ص النواب اجلمهوريون مقرتحا جديدا ب�شاأن البنى التحتية قّدمه 
تاأييد  لك�شب  م�شعى  يف  خف�شها  مت  اإج��م��ال��ي��ة  بكلفة  الأب��ي�����ص  البيت 
احلزب املعار�ص، ما يزيد احتمال مترير نواب حزب الرئي�ص جو بايدن 

الدميوقراطي م�شروع القانون من جانب واحد.
الوظائف  “خطة  ك��ل��ف��ة  خ��ف�����ص  اجل��م��ع��ة  الأب���ي�������ص  ال��ب��ي��ت  واق�����رتح 
الأمريكية” البالغة 2،3 تريليون دولر اإىل 1،7 تريليون دولر عرب 
ا�شتخدام مقرتحات اأخرى لتغطية كلفة م�شاريع مدرجة فيها وخف�ص 
�شتتم�شك  اأن��ه��ا  اأك���دت  ن��اف��ذة  جمهورية  نائبة  لكن  باملجمل،  الإن��ف��اق 

برف�شها لها.
جمموعة  �شمن  املن�شوية  ك��اب��ي��ت��و،  م���ور  �شيلي  ب��ا���ش��م  ن��اط��ق��ة  وق��ال��ت 

الكونغر�ص بهام�ص �شئيل،  الدميوقراطي على  لكن مع �شيطرة حزبه 
يواجه بايدن �شغوطا لك�شب دعم اجلمهوريني مل�شروع القانون. وقالت 
الناطقة با�شم البيت الأبي�ص جني �شاكي اأنه �شيخف�ص كلفتها ب�500 

مليار دولر “على اأمل اإيجاد اأر�شية م�شرتكة«.
“هذا املقرتح يظهر ا�شتعدادا خلف�ص حجمها  اأن  واأف��ادت ال�شحافيني 
)اخلطة(، مقّدما تنازلت يف بع�ص املجالت املهمة بالن�شبة للرئي�ص.. 
مع املحافظة على احلزم يف املجالت التي تعد الأكر اأهمية لإعادة بناء 
البنى التحتية لدينا وال�شناعات م�شتقبا، جلعل بلدنا اأكر قدرة على 

التناف�ص مع ال�شني«.
الدميوقراطيون  يحاول  ب��اأن  الحتمالت  اجلمهوريني  رف�ص  ويزيد 
جمل�ص  يف  اإق���راره  تتيح  برملانية  عملية  ع��رب  القانون  م�شروع  مترير 
ال�شيوخ دون احلاجة لامتثال اإىل الأ�شوات املعار�شة، وهي خطوة اأملح 

�جلمهوريون يرف�صون مقرتح بايدن ب�صاأن �لبنى �لتحتية 

•• وا�شنطن-وكاالت

“وا�شنطن  ���ش��ح��ي��ف��ة  اع����ت����ربت 
بو�شت” اأن رو�شيا واإي��ران، داعمتا 
يف  الأ���ش��د  ب�شار  ال�شوري  الرئي�ص 
امل�شتمّرة  ال�شورية  الأهلية  احلرب 
منذ اأكر من 10 اأعوام، تتناف�شان 
بعد  احل���رب،  وغنائم  النفوذ  على 
ال���ق���ت���ال، يف معظم  ح����دة  ت���راج���ع 

اأنحاء �شوريا.
مو�شكو  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق����ل����ت 
وطهران بداأتا بالرتويج للغتيهما، 
لتدري�شهما  والفار�شية،  الرو�شية 
ووقعتا  ال�������ش���وري���ة،  امل�����دار������ص  يف 
ات��ف��اق��ات ل��ب��ن��اء م��ط��اح��ن، يف ظّل 
ال��ن��ق�����ص احل�����اد يف اخل���ب���ز ال���ذي 
ُت���ع���اين م��ن��ه ���ش��وري��ا، اإ���ش��اف��ة اإىل 

بنائهما حمطات للطاقة.
ونقلت ال�شحيفة عن جهاد يازجي، 
الن�شرة  ريبورت”،  “�شوريا  مدير 
البارزة:  الق��ت�����ش��ادي��ة  الإخ��ب��اري��ة 
على  واإي��������ران  رو����ش���ي���ا  “تتناف�ص 
وتعدين  النفط،  ا�شتك�شاف  عقود 
مبايني  املوانئ  وبناء  الفو�شفات، 
ي�شتهدف  وك��اه��م��ا  ال��������دولرات، 
نف�ص ال��ق��ط��اع��ات، رغ���م اأن��ه��م��ا مل 

يحققا نف�ص النجاح«. 

عقود نفطية
تقليدي  ب�شكل  رو���ش��ي��ا  و�شيطرت 
ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذه ال��ع��ق��ود، وف����ازت، 
عقود  بخم�شة  امل��ث��ال،  �شبيل  على 
 ،2020 و   2013 ب���ني  ن��ف��ط��ي��ة 
اإيران  يف الوقت الذي جنحت فيه 

اأول عقد نفطي  يف احل�شول على 
ب�شوريا يف العام املا�شي.

�شوريا  اأع��ل��ن��ت   ،2019 رب��ي��ع  ويف 
ميناء  ل����ت����اأج����ري  ت���خ���ط���ط  اأن�����ه�����ا 
طرطو�ص لرو�شيا، وت�شليم حمطة 
اإىل  الاذقية،  ميناء  يف  احلاويات 
اإيران، ولكن العقد الأخري ف�شل يف 

وقت لحق.
�شوريا  وع�����دت  ����ش���اب���ق،  وق����ت  ويف 
الفو�شفات،  لتعدين  بعقد  اإي����ران 
ذلك،  بعد  توّجهها  غ��ريت  ولكنها 
رو�شية  �شركة  اإىل  العقد  ومنحت 
يف 2018، ومن املقّرر اأن حت�شل 
%70 من  ع��ل��ى  ال�����ش��رك��ة  ت��ل��ك 

•• طرابل�س-وكاالت

املتحدة  الأمم  م���ب���ع���وث  ح�����ذر 
اإىل ليبيا جمل�ص الأمن  اخلا�ص 
التقدم  اأن  م���ن  ك��وب��ي��ت�����ص،  ي����ان 
املتمثلة  الرئي�شية  الق�شية  ب�شاأن 
واملقاتلني  امل���رت���زق���ة  ���ش��ح��ب  يف 
الأجانب من ليبيا قد توقف واأن 
تهديًدا  ي�شكل  ا�شتمرار وجودهم 
ل��ي�����ص ف��ق��ط ل��ل��ي��ب��ي��ا ول���ك���ن على 

املنطقة الإفريقية باأ�شرها.
الأح�������داث  اإن  ك��وب��ي��ت�����ص  وق������ال 
الأخرية املقلقة يف ت�شاد املجاورة، 
التي مت اإلقاء اللوم على املتمردين 
ديبي  اإدري�����ص  الرئي�ص  مقتل  يف 
امل��ا���ش��ي، ه��ي تذكري  ال�شهر  اإن��ت��و 
الأم��ن��ي يف  ال��و���ش��ع  ب��ني  بال�شلة 
ل��ي��ب��ي��ا والأم�������ن وال����ش���ت���ق���رار يف 

املنطقة.
الكبري  ال��ت��ن��ق��ل  “يعزز  واأ����ش���اف 
والإرهابيني  امل�شلحة  للجماعات 
وك����ذل����ك امل���ه���اج���ري���ن لأ����ش���ب���اب 
اقت�شادية والاجئني، الذي يتم 
تديرها  قنوات  خ��ال  من  غالًبا 
�شبكات اإجرامية منظمة وغريها 
م����ن ال���اع���ب���ني امل���ح���ل���ي���ني عرب 
للرقابة،  اخلا�شعة  غري  احل��دود 
ال�شتقرار  انعدام  زي��ادة  خماطر 

والأمن يف ليبيا واملنطقة«.
واأ�شار املبعوث الدويل اإىل اأن بعثة 
املعروفة  ليبيا،  يف  املتحدة  الأمم 
للدعم  املتحدة  الأمم  بعثة  با�شم 
يف ليبيا، اأفادت “با�شتمرار وجود 
واملرتزقة  الأج��ن��ب��ي��ة  ال��ع��ن��ا���ش��ر 
تق�شيم  ي��ر���ش��خ  م���ا  والأ������ش�����ول، 

ليبيا«.
واأدى وقف اإطاق النار يف اأكتوبر 
حكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  اإىل   2020

عائدات ا�شتخراج الفو�شفات خال 
50 عاماً، يقول يازجي.

الإيرانيني  اأن  ي���ازج���ي،  واأ����ش���اف 
على  يح�شلوا  مل  باأنهم  ي�شعرون 
ال��ن�����ش��ي��ب ال����ع����ادل م���ن الأ����ش���ول 
ال�شورية، يف ظل اللتزام الع�شكري 
والقت�شادي الإيراين يف �شوريا”، 
اأن رو�شيا  ت��رى  اأن طهران  م��وؤك��ًدا 
القت�شادي  دع��م��ه��ا  ف��وائ��د  جت��ن��ي 
من  اأك���رب  ب�شكل  لدم�شق،  ال��ق��وي 

اإيران.
تغّلبت رو�شيا على اإيران يف املدار�ص 
ال�شورية، واأُدرجت الرو�شية بديلًة 
للتعليم.  الثانية  اللغة  للفرن�شية 

ال�شغط  اإي��ران  توا�شل  املقابل،  يف 
المتحانات  يف  الفار�شية  لإدخ���ال 

الر�شمية.
�شوريا  مل�����ش��اع��دة  رو���ش��ي��ا  وت�����ش��ع��ى 
العامل  م��ع  اجل�شور  بناء  اإع���ادة  يف 
ال��ع��رب��ي الأو�����ش����ع، وال������ذي ينظر 

معظمه اإىل اإيران بعني الريبة.
اللجنة  رو������ش�����ي�����ا  ت�����دع�����م  ك����م����ا 
ال��د���ش��ت��وري��ة ال��ت��ي ت��رع��اه��ا الأمم 
كتابة  ب����اإع����ادة  وامل��ك��ل��ف��ة  امل���ت���ح���دة 
الكرملني  و����ش���غ���ط  ال���د����ش���ت���ور، 
لإجراء انتخابات رئا�شية وبرملانية 
واح��د من  ع��ام  بعد   ،2015 منذ 
الن��ت��خ��اب��ات، وق��ب��ل 6 اأع�����وام من 

موعدها الد�شتوري.

ممر بري
اأن  بو�شت”  “وا�شنطن  وذك�����رت 
الإيرانية  الإ�شرتاتيجية  امل�شالح 
ي���ب���دو اأن���ه���ا ت���رتك���ز ب�����ش��ك��ل كبري 
ع��ل��ى ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى مم���ر بري، 
ل�شوريا  ال�����ش��رق��ي��ة  احل������دود  م���ن 
البحر  اإىل  و����ش���وًل  ال���ع���راق،  م���ع 
امل���ت���و����ش���ط، و���ش��ي�����ش��م��ح ه����ذا املمر 
اهلل  ح��زب  بتزويد حليفها  لإي���ران 
يف لبنان، ب�شهولة اأكرب، بالأ�شلحة 
ال�شحيفة  ونقلت  اأخ����رى.  وم���واد 
ع��ن ع��م��ر اأب���و ل��ي��ل��ى، م��دي��ر �شبكة 
الخبارية:   ”24 ال�����زور  “دير 
“بالن�شبة لإي��ران، الأمر ل يتعّلق 
اأي�شاً.  باملال فقط، بل باجلغرافيا 
العقارات  الإي����ران����ي����ون  ي�����ش��رتي 
�شرق  يف  وال���ت���ج���اري���ة  ال�����ش��ك��ن��ي��ة، 
زينب،  ال�����ش��ي��دة  ح���ي  ويف  ���ش��وري��ا، 
ال�شريح  الذي ي�شم  دم�شق،  قرب 

املقد�ص لدى ال�شيعة«.
ال�شرق،  يف  م�����ش��احل��ه��ا  ول��ت��اأم��ني 
امليلي�شيات  اإي��ران على دع��م  رك��زت 
الدعم  وع��ل��ى ح�شد  ل��ه��ا،  امل��وال��ي��ة 
اإنه  والتعليم،  الأم��ن  ال�شعبي عرب 
وك�شب  اجل��دي��د  للجيل  “جتنيد 

يقول اأبو ليلى. تعاطفه”، 
“رغم  قائلًة:  ال�شحيفة  وختمت 
كل ذلك، يرف�ص معظم ال�شوريني 
الن��ت��ه��اك��ات الإي��ران��ي��ة، خ��وًف��ا من 
يف  ت�شاعد  ال��ذي  الت�شيع،  انت�شار 
ظل الوجود الإيراين خال العقد 

الأخري، و�شراء اإيران العقارات«.

موؤقتة م�شرتكة، ت�شلمت ال�شلطة 
تكون  بحيث   ،2021 م��ار���ص  يف 
املق�شمة  ال���دول���ة  ج��م��ع  مهمتها 
النتخابات  عقد  حتى  وقيادتها 
 24 ال��رئ��ا���ش��ي��ة وال���ربمل���ان���ي���ة يف 

دي�شمرب 2021.
الأ�شلحة  ب��ح��ظ��ر  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
املتحدة  الأمم  ت��ف��ر���ش��ه  ال�����ذي 
خرباء  اأف����اد  وال����ذي  ليبيا،  ع��ل��ى 
الأمم امل��ت��ح��دة م���وؤخ���ًرا ب��اأن��ه مت 
كوبيت�ص  قال  با�شتمرار،  انتهاكه 
توا�شل  امل��ت��ح��دة  الأمم  بعثة  اإن 
تلقي تقارير عن و�شول �شحنات 
ع�شكرية  واإم������������دادات  اأ����ش���ل���ح���ة 
الغرب  يف  ع�شكرية  ق��واع��د  اإىل 

وال�شرق واجلنوب.
واأ�شار اإىل اأن بعثة الأمم املتحدة 

من جانبها، قدرت الأمم املتحدة 
يقل  ل  م��ا  ه��ن��اك  اأن  دي�شمرب  يف 
ومرتزق  م��ق��ات��ل  األ����ف   20 ع���ن 
�شوريون  بينهم  ليبيا،  يف  اأجنبي 

ورو�ص و�شودانيون وت�شاديون.
اإن  ق���ال���وا  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني  اأن  ب��ي��د 
املتحدثني يف اجتماع غري ر�شمي 
اأفادوا  اأبريل  اأواخ��ر  يف  للمجل�ص 
األف   20 اأك����ر م���ن  ب����اأن ه��ن��اك 
�شوري  األ��ف   13 بينهم  �شخ�ص، 

و11 األف �شوداين.
يف منت�شف اأبريل، �شوت جمل�ص 
الأمن على ن�شر ما ي�شل اإىل 60 
مراقًبا دولًيا يف البعثة ال�شيا�شية 
ملراقبة  ليبيا  يف  املتحدة  ل���اأمم 
وان�شحاب  ال���ن���ار  اإط������اق  وق����ف 

املرتزقة واملقاتلني الأجانب.

للدعم يف ليبيا م�شتمرة يف تلقي 
حت�شينات  اإق����ام����ة  ع���ن  ت���ق���اري���ر 
وم�����واق�����ع دف����اع����ي����ة ع���ل���ى ط���ول 
بالإ�شافة  �شرت-اجلفرة  حم��ور 
القوات  تدري�����ب  اأن�ش�����طة  اإىل 

اجلوية.
كوبيت�ص  ق���ال  ذات����ه،  ال�����ش��ي��اق  يف 
للدعم يف  املتحدة  الأمم  بعثة  اإن 
التقدم  بتعر  ا  اأي�شً اأف��ادت  ليبيا 
يف فتح الطريق من مدينة �شرت 
حقول  ب���واب���ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، 
وحمطات  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال���ن���ف���ط 

الت�شدير يف الباد.
من  “مزيدا  اأن  م�����ن  وح��������ذر 
الطريق  فتح  اإع����ادة  يف  ال��ت��اأخ��ري 
ي�����ش��ر ب��ج��ه��ود ب���ن���اء ال��ث��ق��ة بني 
يقو�ص  اأن  ومي���ك���ن  اجل���ان���ب���ني 

اتفاق  لتنفيذ  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
وق��ف اإط��اق النار من اأج��ل دفع 

عملية النتقال ال�شيا�شي«.
قال كوبيت�ص اإن وقف اإطاق النار 
املرتزقة  دع���ا  ال����ذي  اأك��ت��وب��ر،  يف 
املغادرة  اإىل  الأج��ان��ب  واملقاتلني 
�شارًيا،  ي��زال  ل  يوًما   90 خ��ال 
للمغادرة  دفعهم  يف  الف�شل  لكن 
قد يوؤثر على النتقال ال�شيا�شي 

يف ليبيا وانتخابات دي�شمرب.
ال�شروري  م��ن  “لذلك  واأ���ش��اف 
منظم  رحيل  و�شمان  التخطيط 
واملرتزقة  الأج���ان���ب  للمقاتلني 
جنًبا  امل�������ش���ل���ح���ة  واجل�����م�����اع�����ات 
�شاحهم  ن�����زع  م����ع  ج���ن���ب  اإىل 
يف  دجم��ه��م  واإع�����ادة  وت�شريحهم 

بلدانهم الأ�شلية«.

•• بوردو -اأ ف ب

اأحياء مدينة  �شيتمكن جميع ال�شكان البالغني يف اأحد 
ب�شرعة  اللقاح  ب��وردو يف جنوب غرب فرن�شا من تلقي 
الأ�شخا�ص  ع�شرات  ت�شم  ب��وؤرة  ر�شد  بعد  �شرط،  دون 
ثبتت اإ�شابتهم بن�شخة متحورة “مقلقة” من فريو�ص 
اجلمعة  لل�شكان  املكثف  الفح�ص  ب��داأ  وبينما  ك��ورون��ا. 
دوهيل  باتريك  اأو���ش��ح  املدينة،  �شمال  ب��اك��الن  حي  يف 
املحلية  ال�شحية  لل�شلطات  والعلمي  الطبي  امل�شت�شار 
تلقيح  موعد  “تقريب  طلبت  ال�شحية  ال�شلطات  اأن 
دون  عاما   18 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  الأ�شخا�ص 
�شرط” يف هذا احلي واملناطق املجاورة له، ليجري “يف 
عطلة نهاية الأ�شبوع اإن اأمكن اأو يف اأ�شواأ الأحوال بداية 
الأ�شبوع املقبل«. واأ�شاف اأن الهدف بعد ذلك هو تو�شيع 

حملة التطعيم لت�شمل “املدينة و�شواحيها«.
بالفعل يف  امل��ت��ح��ورة  الن�شخة  ه��ذه  ر�شد  “مت  واو���ش��ح 
اأنه  اإىل  م�شريا  لغاية الآن”،  الباد ولكنها نادرة جداً 
“متحور مثري للقلق كما كانت على �شبيل املثال الن�شخ 
مع  ولكن  انكليزية  و�شالته  والهندية،  الربيطانية 
اإي��ل دو  اأي�شاً يف  طفرة. وه��و م��ع��روف، وق��د مت ر�شده 

املنطقة الباري�شية. فران�ص”، 
“لكنه مل يظهر كثرياً حتى الآن على  واأ�شاف دوهيل 
مل  امل��ب��داأ،  حيث  وم��ن  وال����دويل.  الوطني  ال�شعيدين 

ُت�شجل بوؤر من هذا النوع لدى ال�شكان عامة«.
الأقل،  على  �شخ�شاً   46 املجموعة  اأف����راد  ع��دد  يبلغ 
الفح�ص  م��ن  الأول  ال��ي��وم  ن��ت��ائ��ج  اح��ت�����ش��اب  دون  م��ن 

اأي  اإطاقه اجلمعة. مل يتم تطعيم  الذي مت  ال�شامل 
اأي منهم اإىل امل�شت�شفى،  “مل يتم نقل  من امل�شابني و 
اأعرا�ص”،  دون  اأو  املعتادة  الأع��را���ص  عليهم  وظ��ه��رت 

وفق امل�شوؤول الطبي.
باأن  لاعتقاد  يدفعنا  �شبب  وج���ود  “عدم  اإىل  واأ���ش��ار 
املتحور  هذا  واأن  خطورة  اأك��ر  �شتكون  الإ�شابات  هذه 
مقاوم للقاحات )ذات تقنية( احلم�ص النووي الريبي 

املر�شال” مثل فايزر اأو موديرنا.
اأ�شارت وكالة ال�شحة العامة الفرن�شية، من جانبها، يف 
“ل يزال نادراً  بيان م�شاء اجلمعة اإىل اأن هذا املتحور 
جداً على امل�شتوى الدويل ويف فرن�شا، رغم ر�شد عدة 

�شا�شل انتقال موؤخراً يف بوردو«.
اأي/484   20 �شي  او  “يف  ا���ش��م  املتحور  على  واط��ل��ق 
وهو م�شتق من املتحور الذي ظهر يف بريطانيا،  كيو”، 
لكنه اكت�شب طفرة اإ�شافية )اأي 484 كيو( ي�شتبه يف 
يف  �شجلت  الطفرة  وه��ذه  اللقاحات.  فعالية  تقلل  اأنها 
املتحور الذي ظهر يف كل من جنوب اإفريقيا والربازيل. 
يف فرن�شا، مت ت�شنيف خم�شة متحورات “مقلقة” لغاية 
واجلنوب  الربيطانية  هي  ال�شحة،  لوكالة  وفقاً  الآن، 
الآن  ان�شمت  )ال��ت��ي  والهندية  وال��ربازي��ل��ي��ة  اإفريقية 
اجلمعة(  ���ش��در  ال���ذي  للبيان  وف��ق��اً  القائمة  ه��ذه  اإىل 
واملتغري الذي مت ر�شده يف بوردو. وقد تختلف قائمة 
“الن�شخ املتحورة املثرية للقلق” من بلد اإىل اآخر ح�شب 
الو�شع املحلي. اأكدت منظمة ال�شحة العاملية اخلمي�ص 
“كل  �شد  فعالة  حاليا  واملعتمدة  املتاحة  اللقاحات  اأن 

متحورات فريو�ص” كورونا.

و��صنطن بو�صت: تناف�س رو�صيا و�إير�ن على �لنفوذ و�لغنائم يف �صوريا

حتذير من »مرتزقة ليبيا«.. »قنبلة موقوتة« تهدد �إفريقيا

تطعيم �صكان حي فرن�صي بعد ر�صد ن�صخة متحورة 

وكالة �لأنا�صول �لرتكية تطرد �صحافيًا بعد �صوؤ�ل حمرج
 •• اإ�شطنبول-اأ ف ب

اجلمعة  الر�شمية  الرتكية  “الأنا�شول”  اأنباء  وكالة  ط��ردت 
���ش��ح��اف��ي��اً ب��ع��د ط��رح��ه ع��ل��ى وزي���ري���ن ����ش���وؤاًل حم��رج��اً ب�شاأن 
اإىل وزير  اأحد زعماء املافيا الرتكية  اّتهامات خطرية وّجهها 

الداخلية النافذ �شليمان �شويلو.
فيديو  مقاطع  اإي��ق��اع  على  تركيا  تعي�ص  اأ�شابيع  ثاثة  ومنذ 
املافيوي  الزعيم  بكر،  �شادات  “يوتيوب”  على موقع  ين�شرها 
امل��ق��ي��م خ���ارج ال��ب��اد، وي��وّج��ه فيها اّت��ه��ام��ات اإىل اأع�����ش��اء يف 
احل��ك��وم��ة وم�����ش��وؤول��ني يف ح���زب ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة احلاكم 
بال�شلوع يف جرائم وعمليات ف�شاد خمتلفة. ويف اأحد مقاطع 

�شويلو  �شليمان  الداخلية  وزي��ر  اإّن  بكر  ق��ال  ه��ذه،  الفيديو 
وّفر له احلماية و”�شّرب له” يف العام املا�شي معلومة �شرّية 
له  �شمح  ال��ذي  الأم��ر  بحّقه،  الق�شاء فتح حتقيقاً  اأّن  مفادها 
بالفرار من تركيا والإفات تالياً من قب�شة الأجهزة الأمنية. 
اأّنه  اإل  الّتهامات  الداخلية هذه  وزي��ر  نفي  الّرغم من  وعلى 
ما لبث اأن وجد نف�شه يرزح حتت �شغوط من املعار�شة التي 
طالبته بال�شتقالة، وهو ما رف�شه �شويلو، اأحد اأقوى اأع�شاء 

حكومة الرئي�ص رجب طيب اأردوغان.
اأن���ب���اء الأنا�شول  ال�����ش��ح��ايف يف وك��ال��ة  اأث����ار  وم�����ش��اء اجل��م��ع��ة 
احلكومية م�شعب توران جدًل وا�شعاً عندما طرح على وزيري 
خال  باكديريل،  بكري  والزراعة  فارانك  م�شطفى  ال�شناعة 

موؤمتر �شحايف م�شرتك، �شوؤاًل ب�شاأن الّتهامات التي وّجهها 
الزعيم املافيوي اإىل وزير الداخلية.

عّما  ال�شحايف  �شاألهما  عندما  ذهولهما  ال��وزي��ران  يخِف  ومل 
اإذا كانت لدى احلكومة اأّي خطة للتعامل مع هذه الف�شيحة، 
باأخطاء  ا�شمه  “مرتبط  باأّنه �شخ�ص  الداخلية  وو�شفه وزير 

اأخاقية خطرية” وتعبريه عن �شعوره ب�”اخلزي«.
و�شرعان ما انت�شر على و�شائل التوا�شل الجتماعي كالنار يف 

اله�شيم مقطع فيديو لهذا اجلانب من املوؤمتر ال�شحايف.
اأنباء  وكالة  �شارعت  اإذ  يتاأّخر،  ال�شحايف مل  رّب عمل  رّد  لكّن 
الأنا�شول اإىل اإ�شدار بيان اأعلنت فيه طرد توران، مّتهمة اإياه 

بانتهاك “املبادئ ال�شحافية” والقيام ب�”دعاية �شيا�شية«.
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عربي ودويل

ـــول احلــــــادي  ـــحـــل ب
�سبتمرب  مـــن  عــ�ــســر 
2021 تكون القوات 
ــوات  االأمــريــكــيــة وق
حـــلـــف االأطـــلـــ�ـــســـي 
قد  معهم  واملتعاونني 
احلرب  حقبة  اأنهت 
بعد  يف  اأفغان�ستان 
�سراع امتد 40 عاما 
القوات  هــذه  وتقدر 
 7000 مـــن  بـــاأكـــر 

جندي,

•• دبي- عبد املنعم يحيي

 لهذ� لن ي�صتفيد حزب �هلل من حرب غزة؟
اإغاق مطارها الدويل. ت�شري قوة حما�ص اإىل اإعادة اندماجها الكامل يف ما 
وبعد اأن تدهورت العاقات بني حما�ص وحزب اهلل  ي�شمى “حمور املقاومة”، 
يف النزاع ال�شوري، فاإنها حت�شنت ب�شكل ملحوظ يف 2017، لذلك تبدو جولة 

ال�شراع الأخري يف غزة،  خطوة اإ�شافية يف م�شار امل�شاحلة.
ال�شلطة  ح��م��ا���ص  ح��رك��ة  بتهمي�ص  رح���ب  اهلل  ح���زب  اإن  ق��ائ��ًا  ي��ون��غ  وت��اب��ع 
الفل�شطينية اإىل حد كبري خال النزاع مع اإ�شرائيل ب�شبب اقتحامها امل�شجد 
ق�شفت  ج��راح،  ال�شيخ  حي  من  الفل�شطينيني  لطرد  اجلهود  فبعد  الأق�شى. 

حما�ص اأهدافاً اإ�شرائيلية.
اإىل  اإ�شرائيل  عرب  ان�شمام  اأي  الر�شا،  بعني  ثالثاً،  تطوراً  اهلل  حزب  وراق��ب 
الحتجاجات �شد احلكومة الإ�شرائيلية، يف ما ي�شبه جبهة فل�شطينية وا�شعة 

توؤيد حقوق الفل�شطينيني.
وبالن�شبة اإىل حزب اهلل، يعني الأمر قرب ظهور تناق�شات داخل اإ�شرائيل، ما 

•• عوا�شم-وكاالت
يف وقت قد يحتفل فيه حزب اهلل باكراً مبا يجري يف غزة باعتباره انت�شاراً 
ملحوره، راأى كبري املحررين يف مركز كارنيغي لل�شرق الأو�شط يف بريوت، مايكل 
نا�شيونال”  “ذا  يونغ يف �شحيفة  ونبه  لأوان��ه.  �شابق  الحتفال  اأن هذا  يونغ 
انعكا�شاته  اإىل  اأوًل  ي�شتند  الأخري  للنزاع  تقييم حزب اهلل  اأن  اإىل  الإماراتية 
الفل�شطيني.  ال�شعب  تعزيز م�شالح  الإقليميني عو�ص  اإي��ران وحلفائها  على 
اإىل حائط م�شدود  اإ�شرائيل  دف��ع  على  بقدرة حركة حما�ص  اهلل  ح��زب  رح��ب 
اإ�شرائيلية،  اأهداف  بالتزامن مع ا�شتمرارها يف اإطاق ال�شواريخ على  ن�شبياً 
رغم الق�شف العنيف لغزة. وكما ح�شل مع حزب اهلل يف حرب يوليو )متوز( 
لداعميها  معنوياً  انت�شاراً  اإ�شرائيل  2006، مثلت قدرة حما�ص على �شرب 
املناطق  يف  بكثري  اأكبل  دم��ار  اإحل��اق  على  اإ�شرائيل  ق��درة  عن  النظر  ب�شرف 

الفل�شطينية.
ال�شرر  اأحلقت احلركة  وبرز تطور يف نوعية ونطاق �شواريخ حما�ص بحيث 
مبدن بعيدة كما ح�شل يف تل اأبيب، والقد�ص، حتى اأنها اأجربت اإ�شرائيل على 

يوؤكد قول احلزب اإنها دولة غري قابلة للحياة. ومن ناحية رابعة، �شينظر حزب 
اهلل على الأرجح، اإىل هجمات حما�ص �شد اأهداف اإ�شرائيلية، اإىل جانب اإيران، 
على اأنها انتقام من الق�شف الإ�شرائيلي يف �شوريا الذي يطال مقاتلي اإيران 
ال��ردع لإ�شرائيل. يكرر يونغ  بادعاء فر�ص  ووكائها فيها، ما ي�شمح لإي��ران 
حتذيره من ادعاء حزب اهلل النت�شار ب�شكل �شابق لأوانه، ذلك اأنه ل �شك اأن 
حرب غزة مثلت انعطافة جديدة مهمة يف العاقات الفل�شطينية الإ�شرائيلية، 
مبا اأنها ترافقت مع مظاهرات داخل حدود 1948. وعاوة على ذلك، فاإن 
امل�شاعر الإقليمية اأظهرت اأن “املقاومة الفل�شطينية” التي يزعم الإيرانيون 
وحلفاوؤهم منا�شرتها، توا�شل توجيه �شربة قوية يف مواجهة ظلم اإ�شرائيل. 
لكن ب�شبب هذا الأمر بالتحديد، �شينظر الفل�شطينيون اإىل حتركاتهم على 
اأنها ا�شتمرار لأجيال من ال�شراع ذي الغايات الوطنية، وهو �شراع توؤدي فيه 

اإيران وحزب اهلل، دوراً ثانوياً فقط.

اإىل  غ��زة  يف  ال�شراع  حتويل  املقاومة”  “حمور  ي�شتطع  مل  ثانية،  جهة  من 
التعاون  منظمة  �شجبت  اإذ  دف��اع��ي،  موقع  يف  ال��ع��رب  خ�شومه  لو�شع  �شاح 
م�شتوى  على  افرتا�شياً  لقاء  وع��ق��دت  اإ�شرائيل  �شلوكيات  ف���وراً  الإ���ش��ام��ي 
اخلارجية يوم الأحد، ويف الجتماع، و�شف وزير اخلارجية ال�شعودي الأمري 
الت�شديد  واأع��اد  املنظمة”،  ب�”اجلرائم  اإ�شرائيل  اعتداءات  بن فرحان  في�شل 

على املبادرة العربية يف 2002، التي جتاهلتها اإ�شرائيل اإىل حد كبري.
ومن جهة اأخرى، ف�شل ال�شراع يف التاأثري على التفاقات التي وقعت يف ال�شنة 
الطويل  املدى  على  الأهمية  اأن  يعني  ما  واإ�شرائيل،  دول عربية  املا�شية بني 
ولن  املحتلة،  الأرا���ش��ي  ويف  اإ�شرائيل  داخ��ل  تكمن  احل��ايل  الع�شكري  لل�شراع 

تغري العاقة بني اإ�شرائيل، والاعبني الإقليميني.
قد يفرح حزب هلل لأن اأ�شلحة “حمور املقاومة” تت�شبب يف املزيد من الأ�شرار 
ت�شعيد  لإ�شرائيل  ميكن  ح��رب،  اأي  يف  اأن��ه  يتذكر  اأن  عليه  لكن  لإ���ش��رائ��ي��ل، 
اإليها،  الو�شول  التي ميكن لأعدائها   تلك  اأعلى من  اإىل م�شتويات  التدمري 
ح�شب الكاتب. و�شيكون التحدي اأمام حزب اهلل، احتواء رد الفعل ال�شعبي بعد 

اأي حرب، لأن قلة من العرب تريد اأن تخ�شر كل �شيء نيابًة عن اإيران.

 مت اإر�شال القوات الأجنبية اإىل هذا 
الرئي�ص  الأمريكي  عهد  يف  البلد 
الأ���ش��ب��ق ج���ورج ب��و���ص م��ع بدايات 
ه���ذا ال��ق��رن وال��ت��ي و���ش��ل عددها 
بعد  اأم��ري��ك��ي  جندي   2500 اإىل 
عام من ان�شحاب القوات الرو�شية 
احتالها  اإث��ر   1989 ف��رباي��ر   يف 
وكان  ���ش��ن��وات  ال��ب��ل��د )10(  ل��ه��ذا 
تدخلهم لدعم احلكومة الأفغانية 

ال�شديقة لاحتاد ال�شوفيتي  .. 
يف دب�����ي ال��ت��ق��ي��ن��ا ����ش���ع���ادة ال���ل���واء 
القن�شل  ع��زي��زي  اأح��م��د  م�����ش��ع��ود 
ال�شديقة  اأفغان�شتان  لدولة  العام 
طالبا   40 ب�شيافة  يحتفل  حيث 
جامعات  ي���در����ش���ون  يف  اأف���غ���ان���ي���ا 
م�شعود  اأ���ش��اد  املختلفة،  الإم����ارات 
ب��ال��ع��اق��ات ال��ط��ي��ب��ة ال��ت��ي تربط 
دولة الإمارات العربية املتحدة مع 
�شاحب  ال�شمو  بقيادة  اأفغان�شتان 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
الرئي�ص  وفخامة  ال��دول��ة،  رئي�ص 
الأف����غ����اين اأ�����ش����رف غ���ن���ي، وق����ال: 
ر�شوخاً  ت����زداد  ال��ع��اق��ات  ه���ذه  اإن 
ال�شعبني  مل�شلحة  ي��وم  ي��وم��اً  بعد 

ال�شديقني . 
حيث قدمت الإم��ارات دعما كبرياً 
املجالت  خمتلف  يف  لأفغان�شتان 

وهو حمل تقدير و�شكر من ال�شعب 
الأف��غ��اين لإخ��وان��ه��م يف الإم���ارات، 
 وناأمل املزيد من ال�شتثمارات بعد 
خروج القوات الأجنبية من بلدنا، 
األف   150 اأن  اإىل  م�شعود  واأ���ش��ار 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان يعملون يف  م��ن دول���ة 
 دولة الإمارات يف خمتلف املجالت   

  * ا�ستثمارات ننتظرها 
من االأ�سقاء واالأ�سدقاء   

زراعياً،  خ�شبة  دولة    - اأفغان�شتان 

اأقاليم مب�شاحة 652 كلم مربعاً، 
يف  اأه��م م�شدر حالياً   الزراعة هي 
الناجت القومي لأفغان�شتان ، حيث 
ت����زرع م��ع��ظ��م ال��ف��واك��ه م���ن رمان 
وت�شدر  وم��اجن��و  وب��رت��ق��ال  وعنب 
اإىل  بالإ�شافة  املجاورة  اإىل  الدول 

اخل�شراوات بجميع اأنواعها  . 
  - وتطرق القن�شل الأفغاين بدبي 
اأن  وذك���ر  ال�شناعية  احل��رك��ة  اإىل 
الح����ت����ال الأج���ن���ب���ي واحل���رك���ات 
املناه�شة للحكومة اأف�شلت الكثري 

اأن������واع الرمان  اأج�����ود  ف��ي��ه��ا  ي����زرع 
وحما�شيل  ال����ع����امل،  يف  وال���ع���ن���ب 
�شناعات  اإىل  اإ����ش���اف���ة  خم��ت��ل��ف��ة، 
الثمينة  ال������رخ������ام  والأح��������ج��������ار 
والذهب، هكذا بداأ م�شعود حديثه 
تنتظر  ب�������اده  اإن  وق��������ال:  ل����ن����ا، 
ال�شتثمارات الأجنبية من كل باد 
اإىل  تنه�ص  وترتقي  حتى  ال��ع��امل 
ولي�ص   ، املتقدمة  ال���دول  م�شاف 
الفرقاء  ت�شالح  ب��ع��د  ببعيد  ه���ذا 
اإىل  احل��ي��اة  وع���ودة  اأفغان�شتان  يف 

اأفغان�ستان دولة الـ 35 
مليون ن�سمة امل�سلمة   

ال�شعب  اإىل  م�������ش���ع���ود  وت����ط����رق 
الأف�����غ�����اين ال������ذي و����ش���ل ت���ع���داده 
الدين   ، ن�����ش��م��ة  م��ل��ي��ون   35 اإىل 
الإ������ش�����ام�����ي ه�����و م�����ا ح����ب����اه اهلل 
يعي����ص  يف  ال���ذي  ال�ش������عب  ب��ه��ذا 
الإ�ش������ام  دخ���������ول  منذ  اأخ������وة 
الأول  الق�������رن  يف  باده������م  اإىل 

الهجري ..
اأفغان�شتان )6(  اأقاليم  تبلغ  حيث 

طبيعتها، لأننا �شعب واحد  ويجب 
األ تفرقنا اخلافات . 

حجم التبادل التجاري
 بني االإمارات واأفغان�ستان 

يتجاوز املليار دوالر   
اإىل  الأفغان�����ي  القن�شل  واأ�ش����ار 
ح���ج���م ال����ت����ب����ادل ال����ت����ج����اري بني 
والت�����ي  واأف��غ��ان�����ش�����ت��ان  الإم�������ارات 
عن  يزي���������د  م���ا  اإل�����������ى  و���ش��������������ل��ت 
 2020 بداي������ة  مع  دولر  ملي�����ار 

 ح����ي����ث اأخ����������ذت ال�������������ش������ادرات من 
من   %  70 ن�����ش��ب��ة  الإم������������ارات 
حج�����م التب��ادل التجاري ، وتطرق 
موقع  اإىل  م�������ش���ع���ود  ال���ق���ن�������ش���ل 
ال�شرتاتيجي  الذي  اأفغان�ش�������تان 
ي��رب��ط ب��ني و���ش��ط وج��ن��وب اأ���ش��ي��ا ، 
ي�ش����جع  املوقع  ه�������������ذا  اإن  وق��ال: 
ال�شتثمارات يف باده، حي�ث بداأت 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان م��رح��ل��ة ج���دي���دة من 
دول  كل  من  التعاون  وال�شداق��������ة 

العامل . 

لبد  حيث  ه�����ذه  ال�شناع�ات  م��ن 
للم�شتثمر  اجل���ي���د  امل��ن��������������������اخ  م���ن 
، ون����ح����ن ن�����اأم�����ل ب���ع���د الن���ت���ه���اء 
الق��وات  وخ�����������������������روج  ال�����ش��راع  م��ن 
ال�ش������تقرار  يع��������م  اأن  الأجنبية 
احلياة  وت����رج����ع  يف  اأفغان�شتان 
ال�شناعات  وت�شهد  طبيعتها  اإىل 
للن�شيج  م�����ش��ان��ع  م���ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
اإىل  اإ�شافة  وال�ش���جاد  وامللبو�شات 
التي  ال�شناعات احلديثة  املختلفة 
ناأمل من كل الأ�شدقاء ال�شتثمار 

فيها  . 

   خطوط طريان 
بني االإمارات وكابول

وت�شهد حركة الطريان للمطارات 
يف اأب��وظ��ب��ي ودب����ي وال�����ش��ارق��ة مع 
اأفغان�شتان رحات منتظمة وكذلك 
والعربية،  الإم����������ارات،  ل���ط���ريان 
الأفغانية  واخلطوط  وف��اي  دبي 
 ، اأريانا وخطوط كامري  وخطوط 
اخلطوط  ه��ذه  م��ن  بع�ص  وتعمل 
وت�شهم  م��ن��ت��ظ��م  ي����وم����ي  ب�����ش��ك��ل 
امل�شافرين  ال��رح��ات يف  نقل  ه��ذه 
وال��ك��ث��ري م��ن ال��ب�����ش��ائ��ع ب��ني هذه 

املدن . 

 اأفغان�ستان هل تنتهي نريانها بحلول 11 �سبتمرب 2021    

 �لقن�صل �لأفغاين بدبي ي�صيد مبا قدمته �لإمار�ت لبالده
 �سعب اإلـ 35 مليون ن�سمة ينتظر اال�ستقرار بعد �سراع 40 عاما مع القوات االأجنبية وطالبان   

 حجم �لتبادل �لتجاري بني
 �لإمار�ت وكابول يفوق �ملليار دولر    

ناأمل اأن ينتهي ال�سراع يف اأفغان�ستان 
وت�سالــح اأبنــــــاء الوطـــن الواحـــــد

عالقات طيبة مع �لإمار�ت
 �لتي يعمل بها 150 �ألف �أفغاين   

هل �صيغلق بايدن معتقل غو�نتانامو؟   •• وا�شنطن-اأ ف ب

اأثار قرار البيت الأبي�ص الإفراج عن ثاثة من معتقلي 
غوانتانامو حمتجزين منذ حوايل ع�شرين عاما، تكهنات 

حول احتمال اأن يغلق الرئي�ص جو بايدن هذا ال�شجن الع�شكري الأمريكي 
ال�شيئ ال�شمعة.

ووافقت جلنة بالبيت الأبي�ص يف 17 اأيار/مايو على اإطاق �شراح ثاثة 
عاما(   73( بارا�شا  اهلل  �شيف  الباك�شتاين  الأعمال  رجل  بينهم  معتقلني 

عميد املعتقلني �شنا.
وكان هوؤلء قد اعتقلوا وُنقلوا اإىل ال�شجن بني 2001 و2003 ومل يتم 

توجيه اأي تهم اإليهم على غرار معظم املعتقلني الآخرين.
فتح معتقل غوانتانامو يف 2002 يف القاعدة الأمريكية يف كوبا لحتجاز 
اأع�شاء يف تنظيم القاعدة و�شركاء مفرت�شني ملنفذي اعتداءات 11 اأيلول-

�شبتمرب 2001. واأ�شبح ال�شجن نقطة �شعف لوا�شنطن املتهمة بالعتقال 
غري القانوين فيه وارتكاب انتهاكات للحقوق الإن�شانية والتعذيب.

من  ال��رغ��م  على  اعتقلوا  معظمهم  حرب”  “اأ�شري   800 نحو  �شم  وق��د 
مواقع  يف  للتعذيب  منهم  كثريون  وتعر�ص  تورطهم.  على  الأدل���ة  �شعف 
اآي ايه( قبل نقلهم.  �شرية لوكالة ال�شتخبارات املركزية الأمريكية )�شي 

ومل تثبت �شبهات الأمريكيني اإل على نحو ع�شرة منهم.
كان جو بايدن نائباً للرئي�ص عندما اأمر باراك اأوباما باإغاق غوانتانامو 
يف كانون الثاين/يناير 2009 ملحاكمة ال�شجناء اأمام حماكم مدنية. لكن 

القرار الذي مل يلق �شعبية، علق يف الكونغر�ص.
�شرا عن مئات  الإف���راج  اأوب��ام��ا  ب��اراك  الرئا�شيتني، ف�شل  وخ��ال وليتيه 

وميكنه مثل باراك اأوباما، ال�شماح للجنة بالقيام بذلك.
عرب  ال��ل��ج��ن��ة  موقف”  ب�”تبدل  امل��ح��ام��ي  ه���ذا  وي��رح��ب 
الآن  م�شتعدة  باتت  اأن��ه��ا  اإىل  م�شريا  الأخ���رية  ق��رارات��ه��ا 
هوؤلء  اأن  اإىل  م�شريا  احل����الت،  اأ���ش��ع��ب  اإىل  لا�شتماع 
قبل  م��ن  للتعذيب  واأخ�����ش��وا  نف�شية  ا���ش��ط��راب��ات  م��ن  ي��ع��ان��ون  املعتقلني 
وكالة ال�شتخبارات املركزية. لكن هناك عقبات اأخرى مثل تعيني مبعوث 
األغاه  من�شب  وهو  بلدانهم  اإىل  املعتقلني  اإع��ادة  ب�شاأن  للتفاو�ص  اأمريكي 

دونالد ترامب.
ويتمثل التحدي الآخر مب�شري ال�شجناء ال12 الذين ما زالوا يف الق�شاء 
عليهم  يحكم  قد  حممد،  �شيخ  خالد  هو  واأح��ده��م  �شتة  بينهم  الع�شكري 
اإجرائية  م�شائل  ب�شبب  ببطء  املعتقلني  ه���وؤلء  ق�شايا  تتقدم  ب��الإع��دام. 

وتغيريات يف الق�شاة اأو املحامني.
وقال �شايانا كاديال اإن احتمال حماكمتهم يف حماكم مدنية ما زال ي�شكل 
عمليات  ع��ن  املحاكمات  ه��ذه  تك�شف  فقد  ب��اي��دن.  جل��و  �شيا�شية  جم��ازف��ة 
تدفع  اأن  وميكن  ال�شجناء  لها  تعر�ص  الإن�شان  حلقوق  وانتهاكات  تعذيب 

الق�شاة واملحلفني اإىل تعاطف معهم.
واأ�شاف اأن الفكرة املطروحة يف وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( تتعلق 

باإمكانية ا�شتخدام غوانتانامو يف نزاعات م�شتقبلية.
ت�شدرها  قد  ق�شوى  عقوبات  من  جهتهم،  من  املعتقلني  حمامو  ويخ�شى 
من  اأف�شل  )احتجاز(  �شروط  “لديهم  كاديال  وقال  املدنية.  املحاكم  هذه 
تلك املوجودة يف �شجن �شديد احلرا�شة، وميكن اأن ميوتوا لأ�شباب طبيعية” 
يف غوانتانامو. واأ�شاف اأن “وجودهم يف غوانتانامو بدون حماكمة هو اإىل 

حد ما اأف�شل مما ميكن اأن يعي�شوه يف مكان اآخر«.

�شراحهم.  اإط���اق  على  الرئا�شة  مراجعة  جلنة  واف��ق��ت  ال��ذي��ن  املعتقلني 
وتوقفت عمليات الإفراج يف عهد دونالد ترامب.

الذكرى  يف  اأفغان�شتان  م��ن  لن�شحابها  املتحدة  ال��ولي��ات  ت�شتعد  وبينما 
الع�شرين للهجمات، ما زالت حتتجز 40 معتقا يف قاعدتها يف كوبا.

اأن  ني�شان/ابريل  يف  �شاكي  ج��ني  الأب��ي�����ص  البيت  با�شم  املتحدثة  واأك���دت 
الرئي�ص “ما زال ملتزما” اإغاق معتقل غوانتانامو.

من جهته، اأكد �شيلبي �شاليفان بيني�ص حمامي �شيف اهلل بارا�شا “ثقته باأن 
اإدارة بايدن �شتفرغ غوانتانامو قدر الإمكان«.

تطالب منظمات مدافعة عن حقوق الإن�شان بتحرك فعلي جلو بايدن.
وتقول دافني اإيفياتار من منظمة العفو الدولية “ل ميكن اأن يكون لديه 
حقوق  اح���رتام  اإىل  الأخ���رى  ال���دول  يدعو  عندما  حقيقية  م�شداقية  اأي 

الإن�شان من دون اأن عطي الأولوية لإغاق غوانتانامو«.
ومن اأربعني رجا ما زالوا حمتجزين، اأبلغ ت�شعة بالفعل بقرب خروجهم.

وينتظر 12 اآخرون بينهم خالد �شيخ حممد الذي يعتقد اأنه العقل املدبر 
لهجمات احلادي ع�شر من اأيلول/�شبتمرب حماكمتهم اأمام جلنة ع�شكرية 
فيواجهون  الآخ����رون  ال19  اأم���ا  ع��ق��دي��ن.  خ��ال  اأ���ش��درت حكمني فقط 
ماأزقا ق�شائيا وحمتجزون بدون تهمة ومل تربئهم جلة املراجعة التابعة 

للرئا�شة.
ويرى �شايانا كاديدال من مركز احلقوق الد�شتورية الذي يدافع عن عدد 
عام  باإعان  املتثل  ال�شيا�شي  اخلطاأ  �شيتجنب  بايدن  اأن جو  املعتقلني  من 

 رئي�س �ملجل�س �لع�صكري يف 
ميامنار يوؤكد �صالمة  �صو ت�صي  

•• رانغون-رويرتز

قال رئي�ص املجل�ص الع�شكري يف ميامنار مني اأوجن هاينج اإن الزعيمة اأوجن 
�شان �شو ت�شي التي اأطاح بها اجلي�ص ب�شحة جيدة و�شتمثل اأمام املحكمة يف 

الأيام املقبلة، وذلك يف اأول مقابلة معه منذ انقاب اأول فرباير �شباط.
وقالت  الفو�شى  يف  اآ�شيا  �شرق  جنوب  يف  ال��واق��ع  البلد  الن��ق��اب  واأغ���رق 
التي  امل�شلحة العديدة  اإحدى اجلماعات العرقية  اإن  اإعام حملية  و�شائل 
يف  للجي�ص  موقع  على  هجوما  �شنت  احل��اك��م  الع�شكري  املجل�ص  تعار�ص 
بلدة ب�شمال غرب الباد اأم�ص ال�شبت. و�شو ت�شي احلائزة على جائزة نوبل 
من  �شابقني  ع�شكريني  حكام  وج��ه  يف  الطويل  لن�شالها  تكرميا  لل�شام 
بني ما يربو على اأربعة اآلف �شخ�ص األقي القب�ص عليهم منذ النقاب. 
اأجهزة ات�شال ل �شلكي بطريقة غري  اتهامات متعددة من حيازة  وتواجه 
م�شروعة اإىل خمالفة قانون اأ�شرار الدولة. ويف مقتطفات ن�شرت ال�شبت، 
تبث  التي  التلفزيونية  فينيك�ص  قناة  مع  فيديو  راب��ط  عرب  هاينج  ق��ال 
“اأوجن �شان �شو ت�شي ب�شحة جيدة.  باللغة ال�شينية ومقرها هوجن كوجن 
اإنها يف منزلها وب�شحة جيدة. �شتمثل اأمام املحكمة يف غ�شون اأيام قليلة«. 
اأداء �شو ت�شي )75 عاما( التي حتظى  راأي��ه يف  و�شاأل املحاور هاينج عن 
باإعجاب كبري يف البلد الذي يقطنه 53 مليون ن�شمة بف�شل ن�شاطها الذي 

جلب اإ�شاحات دميقراطية على ا�شتحياء اأوقفها النقاب.
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العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اعالن بالن�شر 

 2416/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/١-  امل �شامل م�شبح �شامل احلبي�شي الكندي

  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دار التمويل �ص.م.ع

وميثله:�شيخه حممد �شيف علي املحرزي 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع  قد 

وقدره )١٢٨٤7.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خال ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اعالن بالن�شر 

 3165/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/١-  ح�شة نا�شر �شامل نا�شر �شيف البادي

  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دار التمويل �ص.م.ع

وميثله:�شيخه حممد �شيف علي املحرزي 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع  قد 

وقدره )١٢3٠١٤.6٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خال ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 2804/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل الإعان بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه ١- �شركة تريو بارتنري�ص ملقاولت البناء ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : �شركة اأك�شن العاملية خلدمات احلفر و�شفط املياه ذ.م.م

وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�شني 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   ٢٠٢١/3/7 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املدعي  بالزام  ذ.م.م  املياه  و�شفط  احلفر  خلدمات  العاملية  اأك�شن  �شركة  ل�شالح/   اع��اه 
عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ )75.36٠( درهم وبالفائدة من تاريخ املطالبة الق�شائية 
يف:٢٠٢٠/٨/٤ وحتى متام ال�شداد والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومببلغ خم�شمائة درهم  
املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 1546/2019/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )6٠7١7( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ احلكم وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة 
طالب الإعان :  موارد للتمويل  - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله:علي �شلطان �شامل الكندي - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعانه : ١- حممد ح�شن �شامل �شقر ال�شام�شي -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ ٢٠١9/6/١٠ يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم   : الإع��ان  مو�شوع 
اأعاه ل�شالح/موارد للتمويل بالزام املدعي عليه/ حممد ح�شن �شامل �شقر ال�شام�شي بان يوؤدي للمدعية/

�شركة موارد للتمويل مبلغ )6٠.7١7( درهم والفائدة 9٪ اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف:٢5/٢٠١9/3 
املحاماة   حكما  اتعاب  دره��م مقابل  ومبلغ ثاثمائة  بامل�شاريف  عليه  املدعي  والزمت  ال�شداد  وحتى متام 
مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�شعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 

 اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1151/2021/305 ا�شتئناف جتاري 

مو�شوع الدعوى: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 377-٢٠٢٠ جتاري كلي 
والر�شوم وامل�شاريف والتعاب  

طالب الإعان : بنك امل�شرق - �شركة م�شاهمة عامة  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
املطلوب اإعانهم : ١- بوثاين لتجارة املعدات امليكانيكية والهند�شية �ص.ذ.م.م ٢- كرم 

بن من�شور مولهى 3- تي�شري ح�شن ا�شعد )احلاج ابراهيم(  - �شفتهم بالق�شية : 
م�شتاأنف �شدهم. جمهول حمل الإقامة 

بالدعوى رقم 377/٢٠٢٠ جتاري كلي،  ال�شادر  ا�شتاأنف احلكم  : قد  الإع��ان  مو�شوع 
بقاعة  �شباحا   ١٠.٠٠ ال�شاعة    ٢٠٢١/5/3٠ امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  التقا�شي 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 163/2021/20 جتاري كلي 
مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليهما الوىل والثانية والثالث والرابع بالتكافل والت�شامن بينهم بان 

يوؤدوا له مبلغ وقدره )١5.١9٢.39٢( درهم والفائدة القانونية بواقع ١٢٪ من تاريخ ال�شتحقاق الواقع يف 
٢٠٢١/٢/7 وحتى متام ال�شداد ت�شمني املدعي عليهم الوىل والثانية والثالث والرابع بالتكافل والت�شامن 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعان / ١-بنك الفجرية الوطني - فرع دبي - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعانه :  ٤-  حممد راقي يا�شني -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليهما الوىل والثانية والثالث والرابع 
بالتكافل والت�شامن بينهم بان يوؤدوا له مبلغ وقدره )١5.١9٢.39٢( درهم والفائدة القانونية بواقع ١٢٪ من 
تاريخ ال�شتحقاق الواقع يف ٢٠٢١/٢/7 وحتى متام ال�شداد ت�شمني املدعي عليهم الوىل والثانية والثالث 
والرابع بالتكافل والت�شامن بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء  
اأو من ميثلك  املوافق  ٢٠٢١/5/٢5  ال�شاعة 9.3٠ �ص بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3168/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم ٢٠٢١/١7٨5 اأمر اأداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )6٠١٢9.35( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف  
�شفته    - �شريفا�شتافا  لل  �شانكر  فيجاي  �شريفا�شتافا  ابهي�شيك   : الإع���ان  طالب 

بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعانه : ١- �شهيل احمد �شكيل احمد خان- �شفته بالق�شية : منفذ �شده- 

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )6٠١٢9.35( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خال )١5( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  1186/2020/208 تنفيذ مدين 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم ٢٠١9/١3٢١ ا�شتئناف مدين   
طالب الإعان : حممد را�شد خمي�ص بن مرخان الكتبي -  �شفته بالق�شية : طالب 

التنفيذ 
املطلوب اإعانهما : ١- عمارة بابكر ح�شن حممد ٢- فاح احمد مهنا النوبي املحرمي- 

�شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما- جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )٨٤35( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة 

خال )١5( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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عربي ودويل

•• الفجر – خرية ال�شيباين
   ولدت كاماال هاري�س يف كاليفورنيا عام 1964. ويف 
نف�س العام, وافق ناخبو غولدن �ستايت على م�سروع 
للوالية(  العليا  املحكمة  الحًقا  )حظرته  قانون 
للحفاظ على الف�سل احل�سري بني ال�سود والبي�س. 
الكاليفورنية  هــذه  اأ�سبحت  عــقــود,  خم�سة  بعد 
امللونة, نتاج زواج بني هندي وجامايكي, نائب رئي�س 

الواليات املتحدة.
اإىل  اأطفالهم  اأو  املهاجرين  �سعود  اإمكانية  »تبقى    
واقعية,  االأمريكي  احللم  جوانب  اأكر  اأحد  القمة 
تاميز,  اأجنلو�س  لو�س  مرا�سل  موراين,  دان  يعترب 

الذي ين�سر كتاب “كاماال هاري�س:

 �أملانيا تفر�س حجرً� على �لقادمني من بريطانيا 
واعتباراً من الأحد لن ُي�شمح ل�شركات الطريان والقطارات واحلافات 
اأن تنقل اإىل اأملانيا �شوى املواطنني الأملان اأو الأجانب الذين يقيمون يف 
اأملانيا ب�شورة دائمة. و�شيحّد هذا القرار ب�شكل كبري من حركة ال�شفر 

من بريطانيا اإىل اأملانيا.
وبريطانيا هي اأول دولة اأوروبية تعيد اأملانيا اإدراجها يف قائمة املناطق 

التي يتف�ّشى فيها الفريو�ص ومتحّوراته.
اآ�شيا  تتوّزع على  اأحد ع�شر دولة فقط  الأملانية هناك  لل�شطات  ووفقاً 

واأفريقيا واأمريكا الاتينية م�شّنفة يف هذه الفئة العالية اخلطورة.
 »B.1.617.2« وُتعترب الن�شخة الهندية املتحّورة من فريو�ص كورونا
م�شوؤولة  وه��ي  للفريو�ص  الأ�شا�شية  الن�شخة  من  بكثري  ع��دوى  اأك��ر 
يف  الأخ���رية  الأ�شهر  يف  �شّجلت  التي  الهائلة  ال��زي��ادة  عن  كبري  ب�شكل 

اأعداد الإ�شابات بكورونا يف الهند.

•• برلني-اأ ف ب

اأّن امل�شافرين الآتني من بريطانيا  اأعلنت ال�شلطات ال�شحّية الأملانية 
�شيخ�شعون اعتباراً من الأحد حلجر �شّحي ملّدة اأ�شبوعني ب�شبب تف�ّشي 

الن�شخة الهندية املتحّورة من فريو�ص كورونا يف اململكة املّتحدة.
بها  اأ�شدرها اجلمعة و�شتعمل  يف تو�شية  “روبرت كوخ”  وقال معهد 
احلكومة الأملانية تلقائياً على غرار �شائر التو�شيات التي ُي�شدرها هذا 
املعهد امل�شوؤول عن الرت�شّد الوبائي يف الباد، اإّن بريطانيا �شت�شّنف 

اعتباراً من الأحد “منطقة متحّورات” فريو�شية.
ومبوجب هذا الت�شنيف �شيخ�شع كّل امل�شافرين الآتني من بريطانيا 
حلجر �شّحي اإلزامي ملّدة اأ�شبوعني ل ميكن تق�شريها حتى واإن اأظهر 

فح�ص خمربي خلّوهم من الفريو�ص.

ووفقاً لوزير ال�شّحة الربيطاين مات هانكوك فقد �ُشّجلت يف اململكة 
قدرها  بزيادة  الهندي،  باملتحّور  اإ�شابة   2967 اليوم  لغاية  املّتحدة 
يف  الإ�شابات  ه��ذه  غالبية  وت��رتّك��ز  املا�شي.  الثنني  ي��وم  منذ   30%

�شمال غرب اإنكلرتا ولندن.
ال�شفر  القيود على  بالتاأّخر يف ت�شديد  واحلكومة الربيطانية مّتهمة 

من الهند.
�شهدت  بعدما  املتحّور  هذا  ب�شبب  بريطانيا  يف  الوبائي  الو�شع  و�شاء 
الباد حت�ّشناً كبرياً على هذا ال�شعيد اإثر فر�شها اإغاقاً عاماً طويًا 

و�شارماً خال ال�شتاء وتنظيمها حملة تطعيم وا�شعة النطاق.
اأع��رب يف وقت �شابق اجلمعة  وك��ان وزي��ر ال�شّحة الأمل��اين ين�ص �شبان 
عن قلقه اإزاء الو�شع الوبائي يف بريطانيا، م�شّدداً على وجوب “منع 

املتحّور” من النت�شار يف اأملانيا.

مقتل رئي�س �أركان �جلي�س 
�لنيجريي يف حتطم طائرة ع�صكرية

•• اأبوجا-وام:

م�شرعه  اأت��اه��ريو  اإب��راه��ي��م  اجل���رال  النيجريي  اجلي�ص  اأرك���ان  رئي�ص  لقي 
ع�شكرية  طائرة  حتطم  ح��ادث  ج��راء  اآخرين  �شباط  ع�شرة  مع  الأول  اأم�ص 
اأن  بيان  وذك��ر اجلي�ص يف  ال��ب��اد.  �شمال  ك��ادون��ا يف  م��ن مطار  اإقاعها  بعد 
احلادث وقع بعد وقت ق�شري من اإقاع الطائرة ب�شبب �شوء الأحوال اجلوية 
للك�شف عن ماب�شات احل��ادث. من جانبه و�شف  اإىل فتح حتقيق  ..م�شريا 
الرئي�ص النيجريي حممد بخاري احلادث باأنه �شربة قا�شية يف وقت تو�شك 
الرئي�ص  وك��ان   . الأمنية  التحّديات  على  الق�شاء  على  امل�شلحة  القوات  فيه 

النيجريي قد عني اأتاهريو رئي�شا لأركان اجلي�ص يف يناير املا�شي.

ال تتعلق مقاربته بالرموز فقط:

�لتنوع �لعرقي يف حكومة بايدن، �أد�ة »�لقوة �لناعمة«
مل يدفع اأي رئي�س منطق التنوع بالقدر الذي فعله بايدن حيث ت�سم حكومته جميع األوان قو�س قزح

   يف وقت لحق، حتى دونالد ترامب، 
لوزيرين  ح��ق��ي��ب��ت��ني  ب��ح��ج��ز  اه��ت��م 
للتايوانية  العمل  حقيبة  ملونني: 
ت�����ش��او، وحقيبة  اإي��ل��ني  الأم��ري��ك��ي��ة 
الأف��ري��ق��ي بن  الإ���ش��ك��ان لاأمريكي 

كار�شون.
رئي�ص منطق  اأي  ي��دف��ع  لكن مل     
ال���ت���ن���وع ب���ال���ق���در ال������ذي ف��ع��ل��ه جو 

وهي  ���ش��م��ي��ث.  ي��ت��اب��ع  تاريخًيا”، 
ل�شتيعاب  اإن�����ش��اوؤه��ا  مت  ج��ام��ع��ات 
الف�شل  اإل��غ��اء  قبل  ال�شود  الطاب 
تزال  ول  ال�شتينات،  يف  العن�شري 
ت�شتوعب   105 ال���  املوؤ�ش�شات  ه��ذه 
10 باملائة من الطاب الأمريكيني 
ُينظر  ي��زال  ول  اأفريقي،  اأ�شل  من 
اإليها على اأنها من�شات انطاق. ان 

األوان  بايدن. ت�شم حكومته جميع 
لتينو�ص،  اآ����ش���ي���وي،  ق�����زح:  ق���و����ص 
التاريخ  يف  اأ����ش���ل���ي  اأم���ري���ك���ي  اأول 
الداخلية(  ال�شوؤون  ه��الن��د،  )دي��ب 
اجلن�ص  مثلي  وزي��ر  اإىل  بالإ�شافة 
ومتحولة  النقل(  بوتيجيج،  )بيت 
جن�شًيا )را�شيل ليفني، وزيرة دولة 

لل�شحة(.

واملواطنة والعرق واجلن�ص.

قوة ناعمة
تتعلق  ل  ب���اي���دن  م���ق���ارب���ة  ل��ك��ن     
براجمه  “تت�شمن  بالرموز:  فقط 
الثاثة  الق��ت�����ش��ادي��ة  التحفيزية 
دعم الأقليات العرقية، مبا يف ذلك 
ال�شود  وج���ام���ع���ات  ك��ل��ي��ات  مت���وي���ل 

منهم  وزراء،  خ��م�����ش��ة  وب���وج���ود     
وزي����ر ال���دف���اع ل��وي��د اأو����ش���نت، فاإن 
الأمريكيني ال�شود -الذين ي�شكلون 
12 باملائة من ال�شكان -هم الأف�شل 
الدور  م��ع  “يتنا�شب  وه���ذا  ح���ال.  
الأمريكيون  لعبه  ال���ذي  امل��ح��وري 
ال�����ش��ود، امل���وال���ون ت��اري��خ��ي��اً للحزب 
الدميقراطي، يف النجاح النتخابي 

ال�شاحق،  دعمهم  ف��ل��ول  للرئي�ص. 
النتخابات  يف  ب���اي���دن  ج���و  ف���از  مل���ا 
كارولينا،  ����ش���اوث  يف  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
وال����ت����ي ك���ان���ت ن��ق��ط��ة ال���ت���ح���ول يف 
روجرز  ي��ق��ول  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  حملته 
ال�شيا�شية  ال��ع��ل��وم  اأ���ش��ت��اذ  ���ش��م��ي��ث، 
واملتخ�ش�ص  بن�شلفانيا،  بجامعة 
الد�شتوري  ال���ق���ان���ون  م�����ش��ائ��ل  يف 

وينفري،  اأوب���را  كينغ،  لوثر  مارتن 
موري�شون  ت��وين  اأو  يل،  �شبايك  اأو 
مروا  ه��اري�����ص،  ك��ام��ال   ... حتى  اأو 
م���ن ه�����ن�����اك.    »ام��������راأة م���ن اأ�شل 
ه��ن��دي، عا�شت  اأ���ش��ل  اأفريقي وم��ن 
يف بيئة ناطقة بالفرن�شية )كيبيك( 
خ�����ال ف�����رتة م���راه���ق���ت���ه���ا، حتمل 
فهًما  داخ��ل��ه��ا  ه��اري�����ص يف  ك���ام���ال 
يرى  املتعددة”،  ب���اأب���ع���اده  ل��ل��ع��امل 
دان مورين.  الذاتية  �شريتها  كاتب 
الأ�شخا�ص  مل���ل���ي���ارات  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
اأمريكا  اأو  اإف��ري��ق��ي��ا  اأو  ال��ه��ن��د  يف 
منوذًجا  جت�����ش��د  ف��ه��ي  ال��ات��ي��ن��ي��ة، 
ي�شهل ان جتد �شورتك فيه. وتعترب 
نائب الرئي�ص لوحدها، ناقًا قوًيا 
ومهما  الأمريكية.  الناعمة  للقوة 
ك��ان ال����راأي وامل��وق��ف م��ن الوليات 
امل��ت��ح��دة، ت�شتمر ه���ذه الأخ����رية يف 

اإثارة الأحام خارج احلدود.
عن الك�سربي�س

كامال هاري�ص رمز يف قمة ال�شلم

تبقى �إمكانية �صعود �ملهاجرين �أو �أطفالهم �إىل �لقمة �أحد �أكرث جو�نب �حللم �لأمريكي و�قعية

وزير الدفاع لويد اأو�شنت ونائبة الرئي�ص كامال هاري�ص يف وا�شنطن اول وزيرة من الأمريكيني ال�شليني

باراك اأوباما يقدم و�شام احلرية، وهو اأعلى و�شام مدين، لأوبرا وينفري

 م��ن ����ش���وارع اأوك���ان���د اإىل اأروق���ة 
البيت الأبي�ص”)من�شورات تالنت(، 
متثيل  يتم  املتحدة،  ال��ولي��ات  ففي 
ال��ت��ن��وع يف اأع���ل���ى امل����ج����الت، وه���ذا 
وال�شيا�شة  ال�����ش��ي��ن��م��ا  يف  ���ش��ح��ي��ح 
وادي  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و����ش���رك���ات 

ال�شيليكون«.
اأ�شل     منذ تعيني الأم��ري��ك��ي م��ن 
اأف���ري���ق���ي روب������رت ���ش��ي وي���ف���ر عام 
1966 من قبل ليندون جون�شون، 
ك���ان ج��م��ي��ع ال���روؤ����ش���اء، مب���ن فيهم 
ريت�شارد  )با�شتثناء  اجل��م��ه��وري��ون 
�شمان  ع��ل��ى  حري�شني  ن��ي��ك�����ش��ون(، 
متثيل التنوع العرقي يف حكومتهم 
ب�شكل اأف�شل منه يف �شابقاتها. وكان 
ث��م كوندوليزا  ب���اول  ك��ول��ني  وج���ود 
بو�ص  دب��ل��ي��و  ج���ورج  اإدارة  يف  راي�����ص 
را�����ص  ع���ل���ى   )2008-2001(
ب�شمة  ت��رك  ق��د  اخل��ارج��ي��ة،  وزارة 

وانطباعا جيدا.

؟ هل ينتهي »�لقرن �لأمريكي« يف 11 �صبتمرب 2021 
•• الريا�س-وكاالت

توقع اأ���ش��ت��اذ ال��ع��اق��ات ال��دول��ي��ة يف اأك��ادمي��ي��ة رب���دان الإم��ارات��ي��ة وجامعة 
�شبتمرب   11 يكون  اأن  ليت�شا�ص  �شبرييدون  الدكتور  اليونانية  مقدونيا 

)اأيلول( 2021 يوم اختتام “القرن الأمريكي«.
واأو�شح يف �شحيفة “ذا اأراب نيوز” ال�شعودية اأن الرمزية توؤدي دوراً بارزاً 

يف ال�شيا�شات الدولية حتى ولو مل تكن �شرورة ا�شرتاتيجية.
بداأ خف�ص القوات الأمريكية يف اأفغان�شتان، و�شيغادرها اآخر جندي، يف 11 
�شبتمرب )اأيلول(. قرر البيت الأبي�ص توجيه ر�شالة قوية عن نهاية احللقة 
بات  واأن��ه  الأب��د،  اإىل  الإرهابيون منذ ع�شرين عاماً،  التي فتحها  املفرغة، 

باإمكان الأمريكيني العودة اإىل ديارهم.

ف�سل جديد
ق��راءة قرار  اإىل وج��ود العديد من الطرق التي ميكن بها  ي�شري ليت�شا�ص 
بايدن الأفغاين. يبذل الرئي�ص احلايل ق�شارى جهده لإع��ادة بناء �شورة 
�شلفه  ل�شيا�شة  نقي�ص  يف  التلة”،  على  امل�شعة  “املدينة  املتحدة  ال��ولي��ات 

دونالد ترامب، التي اأ�شرت بقوة وا�شنطن والناعمة، وفق راأيه.
اأفغان�شتان، يوجه بايدن ر�شالة عن ا�شتعداد باده لفتح  وبالن�شحاب من 
ف�شل جديد يف �شيا�شتها اخلارجية. ومع ذلك، مل يعاِن القرار الأمريكي 
مبواجهة طالبان والقاعدة من اأي خطب، ح�شب الكاتب، بل على العك�ص، 
اإذا كان �شبه م�شتحيل ردع الإرهاب لو �ُشمح لأفغان�شتان مبوا�شلة تقدمي 
نف�شها اأر�شاً بائ�شة منذ فرتة �شبقت بكثري ما حتولت اإليه الرقة ال�شورية، 

حتت حكم داع�ص.
وعودة  اأفغان�شتان  يف  طالبان  حركة  وج��ود  ا�شتمرار  على  ليت�شا�ص  ياأ�شف 

احلرب العاملية الأوىل، ويلفت الكاتب النظر اإىل اأن املوؤرخني �شيعتربون يوم 
الن�شحاب النهائي من اأفغان�شتان اإ�شارة اإىل نهاية ر�شمية لتلك احلقبة.

م�ستقبل اأفغان�ستان؟
اأنف�شهم  م�شاعدة  الأف��غ��ان  على  لليت�شا�ص،  وف��ق��اً  جيدة  الب�شائر  تبدو  ل 
بفعالية ومعار�شة عودة طالبان اإىل ال�شلطة املركزية، ما يعني اأنه للمرة 
الأوىل يف الباد، يجب اإعاء حب الوطن على الولءات القبلية واحلزبية، 
وبعبارة اأخرى، اإن اأبرز مهمة �شتواجه اأفغان�شتان هي اختبار عمق النظام 

“الو�شتفايل” والظهور على �شكل دولة-اأمة تقليدية.
على  �شرتكز  وا�شنطن  اأن  منه  واملقربني  الأمريكي  الرئي�ص  بيانات  تظهر 
الكاتب يرى  اأكر، ولكن  العداء  امل��زدوج لل�شني ورو�شيا. و�شريتفع  الردع 
ال�شتقرار،  غياب  عو�ص  املنهجي  ال�شتقرار  على  �شيبنى  الأم���ر  ه��ذا  اأن 
فال�شاحة الدولية يف ن�شاط عدواين م�شتمر، ما يعني اأن ظروف التعددية 
القطبية اأقرب اإىل ما تتحدث عنه نظرية العاقات الدولية عن “ال�شذوذ 

املنهجي«.
وي�شيف الكاتب اأن نهاية “القرن الأمريكي” اأمر واقع، لكنه ل يعني اأن 
ال�شيا�شات  وت��اأث��رياً يف  دول��ة غربية �شابة  اأك��ر  لي�شت  املتحدة  ال��ولي��ات 

الدولية.
وعلى العك�ص فاإن ت�شاعد العدوانية بني الوليات املتحدة، ورو�شيا، وال�شني 
�شي�شمح لوا�شنطن باإحياء العاقات العابرة لاأطل�شي، اأداة قّيمة، لتحمل 
الناعمة  ال��ق��وة  جم��ايل  يف  وال��ف��ري��دة  الهائلة  مهاراتها  وتنويع  ال�شغط 

وال�شلبة.
ويعتقد ليت�شا�ص يف اخلتام اأن بايدن اأكر من قادر على حتقيق هذا التحول 

ال�شخم باأ�شل�ص طريقة ممكنة.

الأم��ر نف�شه على  اليمن. وينطبق  الدولية خا�شًة يف  اإىل احللبة  القاعدة 
داع�ص، حيث ي�شتمر التنظيم يف التحرك يف اليمن، وليبيا، ودول اأفريقيا 
الوليات  ب��اأن  ال��دام��غ  ال�شتنتاج  اإىل  ي��وؤدي  ما  ال��ك��ربى،  ال�شحراء  جنوب 
املتحدة تن�شحب من اأفغان�شتان دون تاأمني ولو �شام اأو نظام ه�ص هناك، 

ودون اإفهام طالبان اأن اأي �شلوك متهور، �شيواَجه بتداعيات ع�شكرية.
اأنها  ا�شرتاتيجية، يغذي �شمود طالبان نرج�شيتها، مبا  ومن وجهة نظر 
تدبرت النجاة من العمليات الع�شكرية لأقوى اجليو�ص يف العامل، القوات 
الأمريكية، والأطل�شية، اإىل جانب نظرة طالبان اإىل نف�شها قوة غري قابلة 
الأمر  يثري هذا  بها.  ماورائيات متطرفة حميطة  على  اعتماداً  للهزمية، 
)اأيلول( وما  12 �شبتمرب  اأفغان�شتان، يوم  ال�شام يف  خماوف جدية على 

بعده.

نهاية “القرن االأمريكي«
يوؤيد ليت�شا�ص ب�شدة وجهة النظر القائلة اإن قرار بايدن واقعي، مبا اأنه من 
مدر�شة التفكري الأوبامية. يريد بايدن و�شع حد لكلفة احلرب الب�شرية 
واملالية التي تكبدتها الوليات املتحدة بعد هجمات 11 �شبتمرب )اأيلول( 

الإرهابية.
ال�����ش��وف��ي��ي��ت، والربيطانيون،  اأدرك�����ه  مب���ا  م��ع��رتف��اً  ق�����راره  ب���اي���دن  ي��ت��خ��ذ 
احتال  ميكن  ل  ق���رون،  م��دى  على  وال��ف��ر���ص  والإغ���ري���ق،  والفرن�شيون، 
متلك  منطقة  التقليدي،  ال�شيا�شي  التفكري  اأ�شلوب  علناً  ترف�ص  منطقة 
مراكز مدينية قليلة، وت�شم ت�شاري�ص من بني اأ�شعب ما ميكن اأن تواجهه 

اجليو�ص.
اأق��وى جي�ص �شهدته الب�شرية على الإط��اق ُينهي ب�شكل  هذا التنازل من 
ر�شمي ما �شمي ب�”القرن الأمريكي” الذي بداأ مع دخول الوليات املتحدة 

  بايدن يقررّ ب�صعوبة �إقناع كوريا 
�ل�صمالية بالتخلي عن �لنووي

 •• وا�شنطن-اأ ف ب
ال��ك��وري اجلنوبي مون  لقائه نظريه  اإث��ر  ب��اي��دن  الأم��ريك��ي ج��و  الرئي�ص  اأق���ّر 
تر�شانتها  عن  بالتخّلي  ال�شمالية  كوريا  اإقناع  ب��اأّن  الأبي�ص  البيت  يف  ج��اي-اإن 
النووية لن يكون مهمة �شهلة، م�شّدداً يف الوقت نف�شه على التزام وا�شنطن اأمن 
�شيول. وقال بايدن خال موؤمتر �شحايف م�شرتك مع مون اإّن “ل اأوهام لدينا 
حول مدى �شعوبة هذا الأمر، على الإطاق. الإدارات الأربع املا�شية مل حتّقق 
عنّي  اأن��ه  الأمريكي  الرئي�ص  اأعلن  كما  للغاية«.  �شعب  هدف  اإن��ه  الهدف.  هذا 
الدبلوما�شي املخ�شرم �شونغ كيم، ال�شفري الأمريكي ال�شابق يف �شيول، مبعوثاً 
متتلك  التي  ال�شمالية  كوريا  من  ك��ّل  مواجهة  ويف  يانغ.  بيونغ  اإىل  له  خا�شاً 
بعد يوم يف حتّدي جريانها  ت��زداد جراأتها يوماً  التي  النووي وال�شني  ال�شاح 
والوليات املّتحدة اأي�شاً، �شّدد بايدن على اإميانه بالتحالفات التقليدية لباده. 
وو�شف الرئي�ص الأمريكي ال�شراكة بني الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية باأّنها 
“حمور لل�شام والأمن”، ووعد ب�”مقاربة م�شرتكة” للملف الكوري ال�شمايل. 
وقال بايدن اإنه ناق�ص مع نظريه الكوري اجلنوبي خال حمادثاتهما يف البيت 
البحرية الدولية يف بحر ال�شني اجلنوبي، وكذلك  “حرية املاحة”  الأبي�ص 
يتجّزاأ من  ل  تايوان ج��زءاً  تايوان. وتعترب بكني  حول  وال�شتقرار”  “ال�شام 
اإذا لزم الأمر.  با�شتعادة اجلزيرة بالقوة  الأرا�شي ال�شينية وقد توّعدت مراراً 
النووية  الأ�شلحة  م��ن  ال��ك��وري��ة  �شبه اجل��زي��رة  اإخ���اء  م��ون  و���ش��ف  م��ن جهته 
اإحلاحاً«. واملفاو�شات بني وا�شنطن وبيونغ يانغ  امل�شرتكة الأكر  “املهمة  باأّنه 
متوّقفة منذ ف�شلت القّمة الثانية بني الرئي�ص الأمريكي ال�شابق دونالد ترامب 
والزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ-اأون يف هانوي يف �شباط/فرباير 2019. 
ومنذ تويّل بايدن ال�شلطة يف كانون الثاين/يناير اأّكد البيت الأبي�ص اأّن هدفه 

ما زال “اإخاء �شبه اجلزيرة الكورية من الأ�شلحة النووية ب�شكل كامل«.
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املال والأعمال
جمل�س �لإ�صكان �ل�صعودي - �لإمار�تي يعقد �جتماعه �لر�بع

�شياحي حا�شل على  ال�شميطي، وهو مر�شد  اأحمد علي  اأكد  .. فيما  الإماراتي 
“الرخ�شة  مبادرة  اأن  بدبي،  التجاري  والت�شويق  ال�شياحة  دائ��رة  ترخي�ص من 
لزيادة  حقيقية  حت��ول  نقطة  ت�شكل  للمواطنني”  ال�شياحي  لاإر�شاد  املوحدة 
ن�شبة اإقبال املواطنني على العمل مبهنة الإر�شاد ال�شياحة، واإ�شافة مهمة لهذا 
القطاع لكون املواطنني اأكر اإملاماً بعادات جمتمعهم ودولتهم وقدرة على �شرد 
الن�شاط يف  املوحدة تتيح ممار�شة هذا  اأَنّ الرخ�شة  اإىل  تاريخ بادهم، م�شريا 

خمتلف اإمارات الدولة دون اأي نوع من القيود.
جدير بالذكر اأن رخ�شة الإر�شاد ال�شياحي املوحدة تبلغ مدتها عامني وتنتهي 
بانتهاء رخ�شة الإر�شاد ال�شياحي املحلية، كما متكن الرخ�شة املوحدة لاإر�شاد 
التقيد  دون  ال��دول��ة،  اإم����ارات  كافة  يف  باملهنة  العمل  م��ن  امل��واط��ن��ني  ال�شياحي 
الكامل،  التفرغ  ت�شرتط  ول  اإم���ارة،  كل  من  منفرد  ترخي�ص  على  باحل�شول 
حيث ميكن ممار�شتها بالتوازي مع وظيفة اأخرى. وميكن للراغبني باحل�شول 
على الرخ�شة املوحدة لاإر�شاد ال�شياحي تقدمي طلب عرب املن�شة الإلكرتونية 
التي مَتّ تطويرها خ�شي�شاً لهذا ال�شاأن .. وتقوم هذه املن�شة با�شتقبال بيانات 
املواطنني الراغبني باحل�شول على الرخ�شة متهيداً للتوا�شل معهم وا�شتكمال 
الإلكرتوين  الرابط  الت�شجيل عرب  للمواطنني  .. وميكن  املطلوبة  الإج��راءات 

. www.tourguide.economy.gov.ae :التايل

•• اأبوظبي-وام:

مع  والتن�شيق  بالتعاون  ال�شياحة،  تنمية  ب��اإدارة  ممثلة  القت�شاد،  وزارة  اأعلنت 
لت�شهيل  مبتكرة  رقمية  من�شة  اإط���اق  ع��ن  املحلية  ال�شياحة  ودوائ���ر  هيئات 

اإجراءات احل�شول على رخ�شة الإر�شاد ال�شياحي املوحدة.
جاء ذلك خال م�شاركة الوزارة يف معر�ص “�شوق ال�شفر العربي” الذي اختتم 
فعالياته موؤخرا يف دبي .. كما تاأتي هذه اخلطوة بالتزامن مع فتح باب ت�شجيل 
للمواطنني”،  امل��وح��دة  ال�شياحي  الإر���ش��اد  “رخ�شة  على  باحل�شول  الراغبني 
ابتداًء من 15 يونيو يف اإطار جهود الوزارة املتوا�شلة لتحفيز اإقبال املزيد من 

املواطنني على مهنة الإر�شاد ال�شياحي.
قناة  وتخ�شي�ص  الرخ�شة،  على  احل�شول  اآليات  لت�شهيل  املن�شة  اإط��اق  وجاء 
متطلبات  حول  املعلومات  جميع  وتوفري  املواطنني،  طلبات  ل�شتقبال  ة  موحَدّ
واإجراءات الرتخي�ص وكيفية تقدمي الختبار املعريف، ف�شًا عن اإتاحة اإمكانية 
تنزيل املحتوى التدريبي. وكانت وزارة القت�شاد قد اأطلقت الرخ�شة املوحدة 
واهتمامها  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  مع  متا�شياً  للمواطنني  ال�شياحي  لاإر�شاد 
اقت�شاد  ببناء  امل�شتقبلية  اأ�شا�شية يف تطلعاتها  ركيزة  باعتباره  ال�شياحة  بقطاع 
هذه  خال  من  ال��وزارة  وت�شعى  القادمة.  لاأجيال  وم�شتدام  ومتوازن  متنوع 
اخلطوة اإىل تعزيز دور املواطنني بتمثيل بلدهم والتعريف مبقوماته ال�شياحية 
كوجهة  الإم��ارات  دول��ة  مكانة  تعزز  التي  الطبيعية  وبيئته  التاريخية،  ومعامله 

�شياحية مف�شلة للزوار من خمتلف دول العامل.
دولة  وزي��ر  الفا�شي  بالهول  حميد  اهلل  عبد  بن  اأحمد  الدكتور  معايل  واأك��د 
لاإر�شاد  املوحدة  الرخ�شة  اأن  واملتو�شطة،  ال�شغرية  وامل�شاريع  الأعمال  لريادة 
ال�شياحي ت�شكل اإ�شافة نوعية للم�شهد ال�شياحي واخلطط والربامج الطموحة 
الرامية للرتويج لل�شياحة الوطنية كمُنتج موحد، وت�شليط املزيد من ال�شوء 
املُنتج  وتعزيز ح�شور  الدولة،  اإم��ارات  بها  تزخر  التي  ال�شياحية  املقومات  على 
وزيادة  العاملية،  ال�شياحية  ال��وج��ه��ات  اأه���م  خ��ارط��ة  على  الإم���ارات���ي  ال�شياحي 

م�شاهمة القطاع ال�شياحي كرافٍد حيوي لاقت�شاد الوطني.
املزيد من مواطني  ت�شجيع  اإىل  املبادرة  ن�شعى من خال هذه   : وق��ال معاليه 
ال���دول���ة ع��ل��ى الإق���ب���ال ع��ل��ى م��ه��ن��ة الإر����ش���اد ال�����ش��ي��اح��ي، وت��وف��ري ك��اف��ة ال�شبل 
ال�شياحي  القطاع  الوطنية يف تطوير  والكفاءات  املواهب  دور  لتعزيز  ال�شامنة 
الفر�ص �شمن  املزيد من  توفري  اأ�شا�شي حول  ب�شكٍل  املبادرة  وتتمحور هذه   ..
الرتاثية  بالهوية  ال��وع��ي  وزي���ادة  امل��واط��ن؛  ال�شباب  جليل  ال�شياحي  القطاع 
والثقافية لدولة الإم��ارات؛ واإزال��ة كافة املعوقات التي تعرت�ص طريق مزاولة 
 .. قيود  دون  الدولة  اإم��ارات  ب�شكٍل موحد يف خمتلف  ال�شياحي  الإر���ش��اد  مهنة 
و�شنوا�شل امل�شي ُقُدماً يف مبادراتنا لارتقاء باإمكانات القطاع ال�شياحي وتعزيز 
م�شاهمة الكفاءات الوطنية يف تطوير املُنتج ال�شياحي الوطني وزيادة جاذبيته 

وتناف�شيته.
من جانبهم، اأعرب مر�شدون �شياحيون مواطنون عن ترحيبهم باإطاق وزارة 
ت�شجع  اأَنّها  موؤكدين  ال�شياحي،  لاإر�شاد  املوحدة  الرخ�شة  مبادرة  القت�شاد 
نقلًة  وت�شكل  ال�شياحي،  الإر���ش��اد  مهنة  على  الإقبال  على  املواطنني  من  املزيد 
واملعامل  املقومات  اإب��راز  ق��درًة على  اأك��ر  املواطنني  لكون  املجال  نوعية يف هذا 

والوجهات ال�شياحية للدولة.
�شتمكن  ال�شياحي  لاإر�شاد  املوحدة  الرخ�شة  اأَنّ  ال�شياحيون  املر�شدون  واعترب 
املر�شد ال�شياحي من ممار�شة مهنته يف خمتلف اإمارات الدولة دون قيود، ولعب 
دوٍر ريادي يف دعم ال�شياحة الوطنية ك�شفراء يف نقل املوروث الثقايف والرتاثي 

الوطني.
وقال �شلطان حممد عبدالرحمن اأحمد كراين، وهو مر�شد �شياحي حا�شل على 
رخ�شتني لاإر�شاد ال�شياحي من هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة، وهيئة الإمناء 
التجاري وال�شياحي بال�شارقة، اإن اإطاق الرخ�شة �شكل ردوداً اإيجابية وا�شعة يف 
اأو�شاط املر�شدين ال�شياحني املواطنني، حيث �شت�شهل عليهم مزاولة هذه املهنة، 
ومتكنهم من النتقال مع املجموعات ال�شياحية ملختلف اإمارات الدولة ب�شهولة 
ودون احلاجة للح�شول على تراخي�ص متعددة لاإر�شاد ال�شياحي يف كل اإمارة.

من  ال�شياحي  الإر�شاد  خدمات  ترخي�ص  تتيح  املبادرة  هذه  اأن  �شلطان  واأو�شح 
هو  امل��وح��دة  الرخ�شة  على  احل�شول  يتطلبه  م��ا  فكل  فقط،  خطوتني  خ��ال 
ال��دول��ة واج��ت��ي��از اختبار  اإم����ارات  اإح���دى  اإر���ش��اد �شياحي م��ن  ام��ت��اك رخ�شة 

التدريب على املحتوى.
ترخي�ص  على  �شياحي حا�شل  مر�شد  وهو  املزروعي،  �شلطان  �شيف  وق��ال عمر 
املبادرة مهمة للغاية كونها ت�شكل  اإَنّ هذه  من هيئة ال�شياحة يف راأ�ص اخليمة، 
نقلة نوعية لدعم املواطنني العاملني يف الإر�شاد ال�شياحي، وحتّفز مزيداً من 
املواطنني على متثيل بلدهم ونقل �شورة ح�شارية م�شرفة عن تاريخهم وقيم 
جمتمعهم. واأ�شار املزروعي اإىل اأن املبادرة توفر من�شة متكاملة للبدء مبزاولة 
مهنة الإر�شاد ال�شياحي عرب اإجراءات �شهلة ومَيّ�شرة، وت�شاهم يف �شد اأَيّة فجوات 
على  العتماد  خال  من  واملُر�شد  ال�شائح  بني  والتوا�شل  ال�شياحي  الإر�شاد  يف 

خربات املواطنني ومعرفتهم الكبرية بجميع مناطق الدولة.
واعترب عبداهلل حممد العبيديل، وهو مر�شد �شياحي حا�شل على ترخي�ص من 
دائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري بدبي، اأن اإطاق الرخ�شة املوحدة لاإر�شاد 
ممار�شة  من  املواطنني  �شتمكن  وب��ن��اءة  اإيجابية  خطوة  للمواطنني  ال�شياحي 
اأكمل وجه يف  اإم��ارات الدولة با قيود، ولعب دوره��م على  مهنتهم يف خمتلف 
نقل �شورة ح�شارية ومعلومات تاريخية دقيقة عن العادات والتقاليد والرتاث 

ُمعلنًة فتح باب الت�سجيل واال�ستعداد ال�ستقبال طلبات املواطنني

وز�رة �لقت�صاد تطلق من�صة رقمية مبتكرة لت�صهيل �حل�صول على رخ�صة �لإر�صاد �ل�صياحي �ملوحدة

امل�شاريع الإ�شرتاتيجية املرتبطة بقطاع اإ�شكان املواطنني.
اأن اجتماعات جمل�ص  ب��در  الأم��ري �شعود بن ط��ال بن  واأك��د 
ال���ش��ك��ان ت��ه��دف اىل ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ودعم 

التعاون امل�شرتك بينهما.
مديرة  ال��ف��ن��دي  جميلة  املهند�شة  ���ش��ع��ادة  نقلت  جانبها  م��ن 
معايل  حتيات  الإجتماع  خال  لاإ�شكان  زايد  ال�شيخ  برنامج 
�شهيل بن حممد فرج املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية 
موؤكدة حر�ص دولة الإمارات على ا�شتدامة العاقات الثنائية 

امل�شرتكة مع اململكة العربية ال�شعودية.
الماراتي  ال�����ش��ع��ودي  ال���ش��ك��ان  ع��ن جمل�ص  ن��ي��اب��ة  وت��ق��دم��ت 
بال�شكر والتقدير ملعايل املهند�ص عبد اهلل البدير نائب وزير 
ال�شعودي  اجل��ان��ب  م��ن  للمجل�ص  ال�شابق  الرئي�ص  الإ���ش��ك��ان 

عرفانا على ما مت حتقيقه خال فرتة رئا�شته للمجل�ص من 
ر�شخت  م�شرتك  عمل  وم��ب��ادرات  وطموحة  نوعية  اإجن����ازات 
الداعم  امل�����ش��ت��دام  ال��ت��ط��ور  منظومة  �شمن  الإ���ش��ك��ان  م��ك��ان��ة 

لاقت�شادات الوطنية للبلدين ال�شقيقني.
وقالت الفندي.. “ بتعاوننا الفعال وخطط عملنا امل�شتقبلية 
الطموحة قادرين على نقل هذا القطاع احليوي اإىل م�شتويات 
متقدمة وامل�شي به نحو م�شتقبل واعد يلبي تطلعات القيادة 
امل�شتدامة  التنمية  وي��ح��ق��ق  ال�شقيقني  للبلدين  ال��ر���ش��ي��دة 
لبنية  ومرتكزا  الوطنية  لاقت�شادات  رئي�شا  داعما  بو�شفه 
اإىل  وال��و���ش��ول  احل��ي��اة  وج���ودة  وال�شعادة  الأ���ش��ري  الإ�شتقرار 
اأف�شل املخرجات واحللول نحو حتقيق ا�شتدامة قطاع الإ�شكان 

باعتباره عاما من عوامل التنمية ال�شاملة امل�شتدامة«.

•• دبي -وام:

ناق�ص جمل�ص الإ�شكان ال�شعودي - الإماراتي - اأحد مبادرات 
جمل�ص التن�شيق ال�شعودي الإماراتي.. خال اجتماعه الرابع 
بقطاع  املتعلقة  امل��ن��ج��زات  واأب����رز  وامل�شتجدات  امل��ب��ادرات  اأه���م 
الإ�شكان مبا يحقق تطلعات القيادة الر�شيدة ويخدم امل�شالح 

امل�شرتكة للبلدين ال�شقيقني.
الت�شال  تقنية  افرتا�شيا عرب  الذي عقد   - الجتماع  تراأ�ص 
املرئي.. الأمري �شعود بن طال بن بدر اآل �شعود وكيل وزارة 
وخدمة  ال�شكني  للدعم  والإ�شكان  والقروية  البلدية  ال�شوؤون 
امل�شتفيدين وامل�شرف العام على الدارة العامة للتعاون الدويل 
رئي�ص اجلانب ال�شعودي وذلك ملتابعة �شري العمل على تنفيذ 

جمارك دبي تدعم مبادرة »�صياج« �لذكية بـ10 �صيار�ت كهربائية لفح�س �لب�صائع

ر�أ�س �خليمة وجورجيا تبحثان زيادة �لتبادل �لتجاري
ال�شتثمارية  الفر�ص  ل�شفارة جورجيا عن  البيانات  كافة  توفري  يف  جهداً 
بني  ثنائية  ل��ق��اءات  تنظيم  على  و�شنعمل  املختلفة،  القطاعات  يف  املتاحة 
جمتمعي الأعمال لدى الطرفان لكت�شاف الفر�ص التجارية وال�شتثمارية 
املتبادلة وال�شعي اإىل الدخول يف �شراكات ثنائية تعزز النمو امل�شتهدف. من 
جانبه اأ�شار �شعادة باتا كالندادزي �شفري جمهورية جورجيا لدى الدولة، 
اأن زيارته اىل راأ�ص اخليمة جاءت للتعريف بالبيئة ال�شتثمارية يف جورجيا 
اأن  اإىل  م�شرياً  و�شراكات،  م�شاريع  اإقامة  وبحث  هناك،  املتاحة  والفر�ص 
والت�شهيات  ال�شتثمار  حمفزات  من  العديد  توفر  اجلورجية  احلكومة 
ب�شهولة  اجلمركي  التخلي�ص  يتميز  حيث  الجنبية،  ال�شتثمارات  جلذب 
وعلى  ال����واردات  على  الت�شهيات  م��ن  العديد  اإىل  بالإ�شافة  الج����راءات، 
متلك العقارات. واأكد �شفري جورجيا لدى الدولة، على اأهمية هذا اللقاء يف 
تعزيز عاقات العمل بني راأ�ص اخليمة وجورجيا واإيجاد فر�ص ا�شتثمارية 
جديدة بني اجلانبني، موجهاً الدعوة لأ�شحاب الأعمال الإماراتيني لزيارة 
جورجيا وا�شتك�شاف فر�ص ال�شتثمار املتاحة هناك عن قرب، لفتا اإىل اأن 
القطاع ال�شياحي يف جورجيا يعد واحداً من اكر القطاعات منواً، وذلك 
ملا تتميز به جورجيا من طبيعة خابة ومواقع �شياحية ت�شل لأكر من 
12 األف معلم تاريخي وثقايف. و�شهد اللقاء، ح�شور كل من �شعادة عارفة 
اإدارة غرفة  القطامي، ع�شوي جمل�ص  الدكتورة عائ�شة  الفاحي و�شعادة 
واإميان  بالوكالة،  الغرفة  ال�شبب، مدير عام  راأ�ص اخليمة، وحممد ح�شن 
الهيا�ص، م�شاعد املدير العام لقطاع اخلدمات التجارية وتطوير الأعمال، 

وعدد من م�شوؤويل الغرفة.

••راأ�س اخليمة-الفجر:

ا�شتقبلت غرفة جتارة و�شناعة راأ�ص اخليمة �شعادة باتا كالندادزي �شفري 
لتنمية  امل�شرتكة  اإط��ار اجلهود  الدولة، وذلك يف  جمهورية جورجيا لدى 

معدل التبادل التجاري وزيادة الأن�شطة ال�شتثمارية بني اجلانبني.
غرفة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  النعيمي،  م�شبح  علي  حممد  �شعادة  ورح���ب 
بني  فاعلة  �شراكات  لإيجاد  من�شة  ي�شكل  كونه  اللقاء  بهذا  اخليمة،  راأ���ص 
العاقات  من  مزيد  نحو  انطاقة  يعد  اللقاء  اأن  على  موؤكداً  الطرفني، 
الثنائية والتعاون القت�شادي بني راأ�ص اخليمة وجورجيا، ولفتاً اإىل اأهمية 
اإتاحة الفر�شة لرجال الأعمال لبحث �شبل التعاون والفر�ص ال�شتثمارية 
املتاحة لدى اجلانبني، مبا يعزز العاقات القت�شادية وينعك�ص على زيادة 
راأ�ص اخليمة  اأن  النعيمي،  واأ�شاف  التجاري بني الطرفني.  التبادل  حجم 
متتلك عنا�شر جذب ال�شياحة حيث ت�شعى الإمارة يف الفرتة القادمة اإىل 
تنفيذ العديد من امل�شاريع ال�شياحية ال�شخمة، كما اأ�شار اإىل توفر العديد 
من الفر�ص التجارية وال�شناعية املتميزة كون الإم��ارة ت�شم مايزيد عن 

6000 م�شنع تنتج العديد من املنتجات ذات اجلودة العالية.
وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة راأ�ص اخليمة اأننا ن�شعى هذا العام اإىل تنظيم 
وال��ذي مت  واملتو�شطة،  ال�شغرية  للم�شاريع  ال��دويل  راأ���ص اخليمة  معر�ص 
تنظيمه لأول مرة يف عام 2019 و�شم 220 �شركة من اأكر من 20 دولة، 
داعيا قطاع الأعمال اجلورجي للم�شاركة يف احلدث والذي يعود باملنفعة 
تدخر  لن  راأ���ص اخليمة  اأن غرفة  النعيمي  واأو���ش��ح  الأط���راف.  كافة  على 

ذات ال�شلة.
املجتمع  حماية  اأن  �شعادته  واأك���د 
م�����ن اأ��������ش�������رار وخم�����اط�����ر امل�������واد 
امل���م���ن���وع���ة وامل������خ������درات ت����اأت����ي يف 
مقدمة اأولويات الدائرة من خال 
ال���ق���ي���ام ب����دوره����ا احل���ي���وي كخط 
و�شامة  اأم���ن  ع��ن  الأول  ال��دف��اع 
“�شياج”  م��ب��ادرة  وت���وؤدي  املجتمع 
الدور  ه���ذا  دع���م  يف  رئ��ي�����ش��ي��اً  دوراً 
وحتقيق روؤي���ة ج��م��ارك دب��ي يف اأن 
العامل  يف  ال���رائ���دة  الإدارة  ت��ك��ون 
حيث  امل�شروعة  للتجارة  الداعمة 
اجلمركي  التفتي�ص  ق��ط��اع  ي��ق��وم 
اخلطوط  يف  ال���وط���ن���ي  ب���واج���ب���ه 
الأمامية حلماية املجتمع وت�شهيل 
جمارك  اأن  اإىل  م�شرياً  التجارة.. 
من  متكاملة  �شل�شلة  تتبنى  دب��ي 
للت�شدي  وال��ت��ق��ن��ي��ات  الإج������راءات 
ابتداًء  التهريب  حم���اولت  لكافة 
املتمثل  املبكر  الإن����ذار  تقنية  م��ن 
امل��خ��اط��ر الذكي  ن��ظ��ام حم���رك  يف 
امل�شتبه  ال�شحنات  كافة  لت�شخي�ص 
عمليات  اإىل  و���ش��وًل  م�شبقاً  فيها 
املراكز  تزويد  يتم  حيث  التفتي�ص 
اجلمركية باأحدث اأجهزة التفتي�ص 

املتطورة.

البيئية  ال�����ش����ت����دام����ة  حت���ق���ي���ق 
والقت�شادية للدولة.

وقال �شعادة اأحمد حمبوب م�شبح 
امل���دي���ر ال���ع���ام جل���م���ارك دب�����ي.. اإن 
املنظومة  تدعم  “�شياج”  م��ب��ادرة 
الأم��ن��ي��ة يف دب���ي ودول����ة الإم����ارات 
ع��م��ل��ي��ات تهريب  ع��ل��ى  ب��ال��ق�����ش��اء 
والواردة  ال�����ش��ادرة  املمنوعة  امل���واد 
اجلرائم  وك�شف  دب��ي  منافذ  ع��رب 
والتتبع  البحث  عمليات  على  بناًء 
مع  املعلومات  وحتليل  امل��راق��ب��ة  و 
وان�شيابية  ت�شهيل  باأهمية  الأخ��ذ 
اأن���ه���ا ت�����ش��ه��م ب�شكل  ال��ت��ج��ارة ك��م��ا 
التجارة  ح���رك���ة  دع����م  يف  م��ب��ا���ش��ر 
العامل وذلك  دول  وباقي  دبي  بني 
ان��ط��اق��اً م���ن ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف 
املال  عا�شمة  دب���ي  م��وق��ع  تر�شيخ 
والأعمال وفق روؤية �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
م�شروع  تطوير  اأن  اإىل  م�شريا   ..
من  �شيعزز  م�شتدام  ب�شكل  �شياج 
من  اجلمركية  بالأعمال  الرتقاء 
خ����ال ال��ت��ن�����ش��ي��ق و ال���ت���ع���اون بني 
�شلطة اجلمارك و املوانئ واجلهات 

عا�شمة ال�شياحة العاملية.
مبادرة  “�شياج”  م�����ش��روع  وُي���ع���د 
م��ب��ت��ك��رة ل��و���ش��ع ح���د ف��ا���ش��ل بني 
احل����������رم اجل�����م�����رك�����ي وم���ن���ط���ق���ة 
دخ�������ول اإم����������ارة دب������ي م�����ن خ���ال 
من  يتكون  ذك��ي  اف��رتا���ش��ي  �شياج 
كامريات عالية اجلودة تغطي كافة 
اأرج����اء احل���رم اجل��م��رك��ي للمنافذ 
يف  للتحكم  ورادارات  وح�����ش��ا���ش��ات 
عملية حركة الب�شائع والأ�شخا�ص 
للقيام بعملية التحليل وال�شتباه.

وت�����ش��ع��ى ج���م���ارك دب���ي م���ن خال 
ت�شديد  اإىل  ب��امل�����ش��روع  الرت����ق����اء 
البحرية  امل���ن���اف���ذ  ع��ل��ى  ال���رق���اب���ة 
حل���م���اي���ة امل���ج���ت���م���ع والق���ت�������ش���اد 
احلديثة  التقنيات  على  بالعتماد 
مثل الذكاء ال�شطناعي والأجهزة 
املمنوعة  امل����واد  لك�شف  امل��ت��ط��ورة 
طيار  ب��دون  بطائرات  بال�شتعانة 
“الدرون “وزوارق جمهزة باأنظمة 
مراقبة  ع���ل���ى  ق��������ادرة  م����ت����ط����ورة 
وت��ت��ب��ع ال�����ش��ف��ن ق��ب��ل دخ��ول��ه��ا اإىل 
كاإجراء  ال�شاحلية  املنطقة  موانئ 
خماطر  اأي  عن  لاإباغ  ا�شتباقي 
و�شيارات  ال�����ش��ف��ي��ن��ة  حت��م��ل��ه��ا  ق���د 
تواكب  الكهربائية  بالطاقة  تعمل 

•• دبي-وام:

ط��������ورت ج�����م�����ارك دب�������ي م����ب����ادرة 
بع�شرة  ودعمتها  الذكية  “�شياج” 
للبيئة  �شديقة  كهربائية  �شيارات 
منها  ����ش���ي���ارت���ني  ت��خ�����ش��ي�����ص  مت 
ل����وح����دة ال����ك����اب اجل���م���رك���ي���ة ال� 
التفتي�ص  لعمليات  امل�شاندة   k9
اجل���م���رك���ي وذل�����ك ان���ط���اق���اً من 
 2021 ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  خطتها 
اجلمارك  ري���ادة  نحو   2026  –
الآم���ن���ة ع��امل��ي��اً ع��رب ت��ع��زي��ز كفاءة 

ال�شتهداف والتفتي�ص اجلمركي.
وتعمل ال�شيارات اجلديدة كدوريات 
لتغطية  ال�شاعة  م��دار  على  اأمنية 
املراكز اجلمركية البحرية يف خور 
ديرة وميناء احلمرية  دبي ومرفاأ 
البحرية  والواجهة  را�شد  وميناء 
حيث مُتكن هذه ال�شيارات �شغرية 
احلجم املفت�شني من ك�شف و�شبط 
ل�شهولة  املقلدة  و  املمنوعة  امل���واد 
تنقلها بني الب�شائع على الأر�شفة 
اأمني  وق��درت��ه��ا على ف��ر���ص ط��وق 
ازعاج  اأي  ال�شاحلية دون  للمناطق 
ل�����زوار ه���ذه امل��ن��اط��ق ال��ت��ي تتميز 
دبي  يدعم  مبا  ال�شياحي  باجلذب 

••ال�شارقة-الفجر

على ح�شاباتها  واملناطق احلرة،  واجلمارك  للموانئ  ال�شارقة  هيئة  ن�شرت 
يف مواقع التوا�شل الجتماعي مادة فلمية توعوية حول عقوبة الغ�ص يف 

�شهادة املن�شاأ..
 وذلك يف اإطار حملة ت�شتهدف من خالها العماء واجلمهور لإر�شادهم 

اأو قدم معلومات م�شللة بق�شد الغ�ص يف  اأو ت�شدر خارجها  داخل الدولة 
تقل عن  ل  التي  وبالغرامة  املوؤقت  بال�شجن  املن�شاأ،  دللة  اأو  املن�شاأ  �شهادة 
مائة األف درهم ول تزي�������د على خم�ش������مائة األ����ف دره�������م اأو باإح�دى هاتني 

العقوبتني..
 بالإ�شافة اإىل العقوبات الإدارية املتمثلة يف جواز اإيقاف منح �شهادات املن�شاأ 

وقفاً موؤقتاً ملدة ل تتجاوز ال�شنة.

عن  ف�ش������ا  الدولة،  يف  اجلمركي  للعمل  الناظمة  بالقوانني  وتوعيته������م 
املجتمع  حلماي������ة  اجلمركية  واملخالفات  املخاط����ر  باآث�������ار  الوعي  زي��ادة 

منها.
يف  ال����واردة   14 امل���ادة  ن�ص  الهيئة،  ن�شرتها  التي  الفلمية  امل���ادة  وت��ن��اول��ت 
املن�شاأ،  و�شهادات  قواعد  ب�شاأن   2019 ل�شنة   11 رقم  الحت��ادي  القانون 
اإىل  ت��ورد  التي  ال�شلع  بيانات  زور يف  م��ن  ك��ل  يعاقب  اأن��ه  اأو���ش��ح��ت  وال��ت��ي 

احل������رة،  واملناط��������ق  واجلم��������ارك  للموان��������ئ  ال�ش�ارقة  هيئ������ة  واأك����دت 
كاف������ة  لدى  القانون�������ي  الوع�������ي  زي������ادة  على  دوم�����������اً  حري�ش�������ة  اأنه������ا 
الفع���ّال  التوا�ش�����ل  وتعزي�������ز  خدماته���������ا،  من  وامل�ش�������تفيدين  متعامليها 
معهم وتوعيتهم اأوًل باأول مبا ي�شتجد من اإج����������راءات ومتطلبات جمركية، 
وحماي�������ة  اأمن  ل�شم�������ان  اجلمرك������ي  والمتث������ال  اللت�زام  م�شتوى  لرفع 

املجتمع.

- الفال�سي : ن�سعى ملوا�سلة ت�سجيع اإقبال املزيد من مواطني الدولة على مهنة االإر�ساد 
ال�سياحي وتعزيز دور املواهب والكفاءات الوطنية يف تطوير القطاع ال�سياحي

- مر�سدون �سياحيون مواطنون : نقلٌة نوعية على م�ستوى ال�سياحة يف الدولة وخطوة 
توفر حوافز وت�سهيالت لتعزيز الكفاءات االإماراتية يف امل�سهد ال�سياحي الوطني

�سمن حملة توعوية بثقافة العمل اجلمركي 

هيئة �ل�صارقة للمو�نئ و�جلمارك و�ملناطق �حلرة توعي متعامليها بعقوبة �لغ�س يف �صهادة �ملن�صاأ
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املال والأعمال

�ل�صارقة تبحث فر�س �لتعاون مع م�صتثمرين �صينيني
لل�شركات  متكاملة  كمن�شة  توفرها  التي  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  النمو  وف��ر���ص 
“ا�شتثمر  مكتب  يقدمها  التي  اخلدمات  فيها  مبا  اأعمالها  بتو�شيع  الراغبة 
وت�شهيل  ب��الإم��ارة  متنوعة  قطاعات  يف  ال�شتثمارات  لت�شجيع  ال�شارقة”  يف 
عمليات تاأ�شي�ص الأعمال لل�شركات يف خمتلف اأنحاء الإمارة ومناطقها احلرة 

من خال مركز ال�شارقة خلدمات امل�شتثمرين “�شعيد«.
 Offshore« �شركة  نظمتها  التي  للقمة  ع�شرة  احلادية  ال��دورة  يف  �شارك 
ال�شني  القت�شادية يف  الفعاليات  اأبرز  تعد من  والتي  افرتا�شيا   »China
نحو 500 من امل�شوؤولني ال�شينيني والدوليني املتخ�ش�شني يف تي�شري حركة 
عرب  اخلارجية  وال�شتثمارات  احل��رة  واملناطق  العامل  ح��ول  الأم���وال  روؤو����ص 

الأ�شواق العاملية.
ملكتب  التنفيذي  املدير  امل�شرخ  جمعة  حممد  من  كل  اجلل�شة  يف  �شارك  كما 
�شعيد  وعلي  ال�شارقة”  يف  “ا�شتثمر  املبا�شر  الأجنبي  لا�شتثمار  ال�شارقة 

القت�شادية  ومقوماتها  الإم���ارة  باإمكانيات  ال��ع��امل  ح��ول  امل�شتثمرين  كافة 
حتتية  ببنية  تتميز  ال�شارقة  اإم���ارة  اأن  اىل  واأ���ش��ار  ال��واع��دة.  وال�شتثمارية 
متطورة ومرافق عاملية امل�شتوى قادرة على تقدمي اأف�شل اخلدمات لل�شركات 
وامل�شاريع اجلديدة والقائمة ونحن نتطلع اإىل تو�شيع نطاق عاقات التعاون 

القت�شادي والثقايف مع ال�شني يف خمتلف القطاعات.
البحث  منهجيات  �شمم  امل��ج��م��ع  اإن  ب��وزجن��ال  �شعيد  ع��ل��ي  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
املجال  هذا  يف  ال�شني  تبنته  الذي  الناجح  النموذج  اإىل  بال�شتناد  والتطوير 
ونحر�ص يف م�شاريعنا على التعاون مع خمتلف اجلهات الأكادميية واملوؤ�ش�شات 
يف القطاعني العام واخلا�ص بهدف ابتكار حلول لتحديات امل�شتقبل وباعتبارنا 
اخلدمات  العديد من  نقدم  فاإننا  والتطوير  البحث  على  تركز  منطقة حرة 
املتخ�ش�شة للم�شتثمرين وال�شركات القائمة والنا�شئة من خال �شل�شلة من 

برامج ت�شريع الأعمال.

•• ال�شارقة -وام:

ال�شارقة”  يف  “ا�شتثمر  املبا�شر  الأج��ن��ب��ي  لا�شتثمار  ال�شارقة  مكتب  نظم 
التابع لهيئة ال�شارقة لا�شتثمار والتطوير “�شروق” جل�شة افرتا�شية حتت 
�شركة  مع  بالتعاون  وال�شني”  ال�شارقة  بني  ال�شتثمارية  “الفر�ص  عنوان 
»China Offshore« ال�شينية قدمت من خالها فر�ص التعاون يف 6 
قطاعات حيوية يف الإمارة لنخبة من رجال الأعمال وامل�شتثمرين وامل�شدرين 

ال�شينيني.
وتناولت اجلل�شة الفرتا�شية الذي نظمها املكتب خال م�شاركته يف فعاليات 
الفر�ص ال�شتثمارية القائمة يف  “القمة ال�شينية لا�شتثمارات اخلارجية” 
قطاعات النقل واخلدمات اللوج�شتية وال�شناعات املتطورة والرعاية ال�شحية 
والتكنولوجيا الزراعية والتعليمية كما �شلطت ال�شوء على مزايا ال�شتثمار 

بوزجنال مدير اإدارة التحول الرقمي يف جممع ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا 
والبتكار ومروان �شالح العجلة مدير ترويج ال�شتثمار يف مكتب “ا�شتثمر يف 

ال�شارقة” ومدير مركز ال�شارقة خلدمات امل�شتثمرين “�شعيد«.
وقال حممد جمعة امل�شرخ اإنه منذ بدء العاقات الدبلوما�شية بني الإمارات 
وال�شني عام 1984 اأ�شبحت الدولة اأكرب �شريك جتاري غري نفطي لل�شني 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا .. م�شريا اإىل اأن هذه ال�شراكة بني 
القطاعات  من  العديد  يف  امل�شرتك  التعاون  اآف��اق  تعزيز  يف  اأ�شهمت  البلدين 

احليوية.
هيئة  مظلة  حت��ت  يعمل  ال���ذي  ال�شارقة”  يف  “ا�شتثمر  مكتب  اإن  واأ���ش��اف 
ال�شركات  دعم  م�شاعيه يف  يوا�شل  “�شروق”  والتطوير  لا�شتثمار  ال�شارقة 
التي  القطاعات  على  والرتكيز  اأعمالها  تو�شيع  على  وم�شاعدتها  ال�شينية 
اهتمام  تزايد  من  لا�شتفادة  وفاعلة  مدرو�شة  خطة  وفق  اهتماماتها  تلبي 

املن�سة احلكومية االأوىل من نوعها

�قت�صادية دبي تطلق من�صة �صـحوبات دبي لإد�رة �ل�صحوبات �لرتويجية وحمالت �م�صح و�ربح

% اأعلنت اأن جميع اخلدمات التي تقدمها ملتعامليها اأ�سحبت اإلكرتونية بن�سبة 100 

غرفة �ل�صارقة ُتنجز �أكرث من 49 �ألف معاملة �إلكرتونيًا خالل �أربعة �أ�صهر
منظومة متكاملة من اخلدمات الذكية تغطي كافة احتياجات ومتطلبات جمتمع االأعمال

مو�نئ دبي �لعاملية تعلن عن تغيري�ت يف 
�ملنا�صب �لقيادية لعملياتها بدولة �لإمار�ت

واملناطق  القت�شادية  واملجمعات  والب�شائع،  احلاويات 
احلرة، اإ�شافة اإىل حلول التمكني التجاري واخلدمات 
التي  الإداري��ة  والتنقات  النتائج  تلك  وح��ول  الذكية. 
قامت بها املوؤ�ش�شة، قال �شلطان اأحمد بن �شلّيم، رئي�ص 
جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي ملجموعة موانئ دبي 
جزًءا  ت��زال،  ول  العاملية،  دبي  موانئ  “�شكلت  العاملية: 
رئي�ًشا من ق�شة النجاح القت�شادي لدبي، حيث ت�شاهم 
يف اأكر من ثلث الناجت املحلي الإجمايل لاإمارة. كما 
ي�شتقطب كل من ميناء جبل علي وجافزا ما يقارب من 
اإىل دبي، مما  املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار  ربع تدفقات 
ي�شاهم يف خلق اأكر من 135 األف وظيفة. واأنا على 
ثقة تامة من اأن عبداهلل بن دميثان، بقدراته القيادية، 
الإمارات،  – اإقليم  العاملية  دب��ي  موانئ  مكانة  �شينقل 
بجزيل  اأت��ق��دم  وه��ن��ا،  النمو.  م��ن  اأع��ل��ى  م�شتويات  اإىل 
ال�شكر ملحمد املعلم ملا قدمه من اإجنازات رائدة يف دوره 
العمل معه عن قرب يف  اإىل موا�شلة  واأتطلع  ال�شابق، 

من�شبه اجلديد.«
التنفيذي  امل��دي��ر  ب��ن دميثان،  ع��ب��داهلل  ق��ال  م��ن جهته 
وامل��دي��ر ال��ع��ام م��وان��ئ دب��ي العاملية - اإق��ل��ي��م الإم����ارات 

•• دبي-الفجر: 

تفتتح موانئ دبي العاملية، عقب الإع��ان عن نتائجها 
امل��ال��ي��ة ال��ق��وي��ة ل��ع��ام 2020 وت��ط��ور اأع��م��ال��ه��ا يف عام 
���ش��ج��ل اجن���ازات���ه���ا  مع  ���ش��ف��ح��ة ج���دي���دة يف   ،2021
بدولة  العليا  الإداري��ة  املنا�شب  التغيريات يف  عدد من 
الإم��ارات العربية املتحدة. حيث مت تعيني عبداهلل بن 
ملوانئ  العام  واملدير  التنفيذي  املدير  مبن�شب  دميثان 
الإم��ارات وجافزا، م�شتلًما مهام  – اإقليم  العاملية  دبي 
حممد املعلم، الذي متت ترقيته لي�شغل من�شب نائب 

الرئي�ص التنفيذي ملوانئ دبي العاملية.
وي��ع��د ع��ب��داهلل ب��ن دم��ي��ث��ان اأح���د امل����دراء املخ�شرمني 
تزيد  الإم���ارات، حيث  – اإقليم  العاملية  دب��ي  يف موانئ 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ع��ل��ى ع�����ش��ري��ن عاًما،  امل��ه��ن��ي��ة يف  م�����ش��ريت��ه 
معها  ت��زاي��دت  متعددة  قيادية  منا�شب  خالها  �شغل 
التنفيذي  امل��دي��ر  من�شب  اآخ���ره���ا  ك���ان  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه، 
ل��ل�����ش��وؤون ال��ت��ج��اري��ة. وق���د ب���رزت ب��راع��ت��ه ال��ق��ي��ادي��ة يف 
اللوج�شتية،  واخلدمات  البحري  النقل  قطاع  تطوير 
وحمطات  امل���وان���ئ  لأداء  ال��ت��ج��اري  ال��ن��ج��اح  وحت��ق��ي��ق 

مواقع  اأو  الكربى  ال�شا�شات  على 
الج����ت����م����اع����ي، حيث  ال���ت���وا����ش���ل 
حر�شت اقت�شادية دبي على توفري 
ومتكامل  ذك���ي  اإل���ك���رتوين  ن��ظ��ام 
يت�شمن العن�شر الت�شويقي الذي 

اعتاد عليه التجار وامل�شتهلكني.
امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني بعدد  ا����ش���ع���ار  وي���ت���م 
كل  يف  لهم  امل�شتحقة  ال��ك��وب��ون��ات 
حملة مت امل�شاركة فيها، بالإ�شافة 
حال  يف  ال���ف���ائ���زي���ن  ا����ش���ع���ار  اإىل 
ب���اأح���د اجل����وائ����ز. وميكن  ال���ف���وز 
للم�شتهلكني الدخول على من�شة 
�شحوبات دبي لاطاع على كافة 
التي  باملزايا  والتمتع  التفا�شيل 

توفرها املن�شة لهم.
مت تطوير من�شة ’�شحوبات دبي‘ 
بحيث يتم اأمتتة جميع الإجراءات 
ومفت�شي  مب���وظ���ف���ي  امل���ت���ع���ل���ق���ة 
اق��ت�����ش��ادي��ة دب����ي، ح��ي��ث ل يوجد 
حاجة لزيارة املفت�ص ملقر ال�شركة 
ال�شحب،  عملية  على  ل��اإ���ش��راف 
الأمر الذي عملية تنفيذ ال�شحب 
وع����دم �شياع  امل���ح���دد،  ال���وق���ت  يف 
املواقع.  هذه  بزيارة  املفت�ص  وقت 
ف��ب��وج��ود م��ن�����ش��ة ���ش��ح��وب��ات دبي 
�شيتم ال�شتغناء عن هذه الزيارات 
الإ�شراف  على  الكلي  والع��ت��م��اد 
الإل��ك��رتوين وال��ذك��ي على عملية 

ال�شحب.

•• دبي-الفجر: 

دب���ي من�شة  اق��ت�����ش��ادي��ة  اأط��ل��ق��ت 
واملتكاملة  املبتكرة  دب��ي  �شحوبات 
الرتويجية  ال�شحوبات  اإدارة  يف 
وح�������م�������ات ام�����������ش�����ح وارب�������������ح يف 
الأدوات  ك��اف��ة  ت��وف��ر  دب����ي، ح��ي��ث 
التي  وامل����م����ي����زات  واخل�������ش���ائ�������ص 
احلمات  وت��ن��ف��ي��ذ  اإدارة  ت�شمن 
لطباعة  احل��اج��ة  دون  اإلكرتونياً 
ال��ك��وب��ون��ات ال��ورق��ي��ة وي��اأت��ي ذلك 
دبي  حكومة  توجهات  مع  متا�شياً 
للتحول الذكي، وكجزء من تنفيذ 
ا�شرتاتيجية دبي للمعامات غري 
لاإجراءات  وت��ط��ب��ي��ق��اً  ال��ورق��ي��ة، 
انت�شار  م���ن  ل��ل��ح��د  الح����رتازي����ة 
فريو�ص كورونا امل�شتجد )كوفيد-

.)19
التجار  الذكية  املن�شة  و�شُتمكن 
من  التجارية  ال��رخ�����ص  اأ���ش��ح��اب 
الرتويجية  ال�����ش��ح��وب��ات  ت��ن��ف��ي��ذ 
ب�شهولة وي�شر وكفاءة وجودة دون 
تطوير  يف  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار  احل���اج���ة 
�شرف  اأو  ب��ه��م  خ��ا���ش��ة  اأن���ظ���م���ة 
الكوبونات  ط��ب��اع��ة  يف  الأم�������وال 
باإمكانهم  اأ���ش��ب��ح  ك��م��ا  ال��ورق��ي��ة، 
’�شحوبات  من�شة  ا�شتخدام  اأي�شاً 
دبي‘ وال�شتفادة من كافة املميزات 
واملبتكرة  امل��ت��اح��ة  واخل�����ش��ائ�����ص 

واخلطوات اخلا�شة بها، واحتاتها 
لكافة ال�شركات التجارية مبختلف 

اأحجامها«.
وم����ن ج���ان���ب���ه، ق����ال حم��م��د علي 
التنفيذي  امل���دي���ر  ل���وت���اه،  را����ش���د 
لقطاع الرقابة التجارية وحماية 
امل�����ش��ت��ه��ل��ك يف اق��ت�����ش��ادي��ة دب���ي: 
دبي‘  ’�شحوبات  من�شة  “تهدف 
لزيادة ثقة امل�شتهلكني باحلمات 
اإمارة  يف  الرتويجية  وال�شحوبات 
للم�شتهلكني  مي��ك��ن  ح��ي��ث  دب����ي، 
الطاع على التفا�شيل واملميزات 
ت�شمن  ال�����ت�����ي  واخل���������ش����ائ���������ص 
من  وت���ع���زز  ح��ق��وق��ه  للم�شتهلك 
الرتويجية  احلمات  م�شداقية 

يف اإمارة دبي«.
ا�شتخدام  ل��ل��م�����ش��ت��ه��ل��ك��ني  مي��ك��ن 
https:// الإل����ك����رتوين  امل���وق���ع 
dubairaffles.dubaided.
 Dubai اأو التطبيق الذكي  gov.ae
الآب����ل  ع��ل��ى  امل��ت��وف��ر   Raffles
على  والأن��دروي��د لاطاع  �شتور 
الرتويجية  ال�����ش��ح��وب��ات  ج��م��ي��ع 
ب���ه���ا، وعدد  ال�����ش����رتاك  ال���ت���ي مت 
ال�����ك�����وب�����ون�����ات وف�����ر������ص ال�����ف�����وز، 
الفائزة  الكوبونات  عن  والإع��ان 
اجلوائز  ا�شتام  واآلية  واجلوائز، 
التي  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل  م����ن  وغ����ريه����ا 

ت�شمن للم�شتهلك حقوقه.

وت����وف����ر م��ن�����ش��ة ����ش���ح���وب���ات دبي 
للتجار لإدارة عملية  نظام خا�ص 
وحمات  الرتويجية  ال�شحوبات 
ام�����ش��ح وارب������ح ب���اآل���ي���ة وخ���ط���وات 
مبتكرة، حيث متنح التجار لوحة 
احلملة  لإن�����ش��اء  متكاملة  حت��ك��م 
موظفي  ع���ل���ى  امل�����ه�����ام  وت���ع���ي���ني 
على  الكوبونات  وتوزيع  ال�شركة، 
وحتديد  اإل��ك��رتون��ي��اً،  امل�شتهلكني 
الكوبونات  ه�����ذه  ت����وزي����ع  اآل����ي����ة 
لل�شحوبات،  امل��ر���ش��ودة  واجل��وائ��ز 
وم�����واع�����ي�����د ت���ن���ف���ي���ذ ال�������ش���ح���ب، 
عملية  اإج��������راء  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
الفائزين  عن  والإع���ان  ال�شحب 
النظام.  خ����ال  م���ن  اإل���ك���رتون���ي���اً 
العد  ع����ر�����ص  ل���ل���ت���ج���ار  ومي����ك����ن 
الفائزين  والإع��ان عن  التنازيل 

جماناً وعلى مدار ال�شاعة.
وقال �شعادة �شامي القمزي، مدير 
“ت�شعى  دب�����ي:  اق��ت�����ش��ادي��ة  ع����ام 
اقت�شادية دبي با�شتمرار  متمثلة 
التجارية وحماية  الرقابة  بقطاع 
وتنظيم  ت��وط��ي��د  اإىل  امل�����ش��ت��ه��ل��ك 
العاقة بني التجار وامل�شتهلكني، 
دبي‘  ’�شحوبات  م��ن�����ش��ة  وت���ع���د 
جلميع  م�شافة  قيمة  ذات  خدمة 
املتعاملني والتي من �شاأنها تعزيز 
م����زاول����ة الأع�����م�����ال ودع������م جتار 
اأعمالهم.  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ت��ج��زئ��ة 
الفر�شة  الرقمية  املن�شة  وتوفر 
منتجاتهم  ع��ن  للرتويج  للتجار 
ال�شحوبات  وخدماتهم من خال 
هذه  تكلفة  بتقليل  ال��رتوي��ج��ي��ة 
احل����م����ات واأمت����ت����ة الإج���������راءات 

ت�شتمل على �شحة الت�شديق على 
ال�شخ�شية،  وال��ك��ف��ال��ة  ال��ت��وق��ي��ع، 
�شورة  وا�شتخراج  القا�شر،  واإذن 
ط���ب���ق الأ�������ش������ل، وم����واف����ق����ة ويل 
اخلارجية،  وامل���ع���ام���ات  الأم�������ر، 
الإلكرتوين  ال��دف��ع  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ع 
اأو  الئتمانية  البطاقة  خ��ال  من 
ال�شركة  ح�شاب  من  امل�شبق  الدفع 
امل�شجلة، وذلك بدل من احل�شور 
�شخ�شيا اإىل مقر الغرفة الرئي�شي 
والفروع التابعة لها، للت�شهيل على 

املتعاملني.

•• ال�شارقة-الفجر:

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ك�����ش��ف��ت 
األ����ف   49 ال�������ش���ارق���ة ع����ن اإجن�������از 
منذ  اإل��ك��رتون��ي��ة  معاملة  و131 
ب���داي���ة ال���ع���ام وح��ت��ى ن��ه��اي��ة �شهر 
اإبريل املا�شي، والتي غطت �شريحة 
وا�شعة من اخلدمات املتنوعة التي 
الأعمال  لقطاع  ال��غ��رف��ة  ت��وف��ره��ا 
واأبرزها �شهادات املن�شاأ وت�شديقات 

الع�شوية.
اأن جميع  اأي�����ش��ا  ال��غ��رف��ة  واأع��ل��ن��ت 

الأع�شاء،  خدمات  لقطاع  الغرفة 
لتنمية  ال�������ش���ارق���ة  م���رك���ز  م���دي���ر 
ال�������ش���ادرات، ك��اف��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني من 
القت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
باإمارة ال�شارقة اإىل ال�شتفادة من 
للغرفة  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل���دم���ات 
واإجن�������از م��ع��ام��ات��ه��م م���ن خال 
امل��وق��ع الإل���ك���رتوين اأو م��ن خال 
لها،  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ذك��ي��ة  التطبيقات 
العماء  وع�����ي  اأن  اإىل  م�������ش���ريا 
ال��ت��ح��ول الرقمي  ب��ف��وائ��د وم��زاي��ا 
وقدرتها  الإم���ارة،  تناف�شية  يدعم 
ع���ل���ى ت���وف���ري اأف�������ش���ل اخل���دم���ات 
الأع����م����ال،  ورواد  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
للو�شول  ت�شعى  الغرفة  اأن  موؤكدا 

عن  امل�شتويات  لأع��ل��ى  بخدماتها 
نوعية  خل��دم��ات  تقدميها  ط��ري��ق 

مميزة من خال قنوات متعددة.

خدمات ذكية
اخلدمات  اأن  اإىل  ���ش��ط��اف  ول��ف��ت 
الغرفة  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي  ال���ذك���ي���ة 
ت�����������ش�����م م�������ع�������ام�������ات خ������دم������ات 
املن�شاأ  �شهادات  واإ���ش��دار  الع�شوية 
واإلغاء  والإي��داع��ات  والت�شديقات 
القانونية  واخل���دم���ات  ال��ع�����ش��وي��ة 
�شهادات  وب���ح���ث  والإل���ك���رتون���ي���ة 
املن�شاأ وت�شديد قيمة ر�شوم ت�شجيل 
ت�شديق  ج���ان���ب  اإىل  ال��ع�����ش��وي��ة، 
والتي  اإلكرتونيا  املعامات  كافة 

التي تقدمها لأع�شائها  اخلدمات 
بن�شبة  اإل����ك����رتون����ي����ة  اأ����ش���ب���ح���ت 
منظومة  خ����ال  م���ن   ،100%
الذكية  اخل���دم���ات  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة 
احتياجات  ك����اف����ة  ت���غ���ط���ي  ال����ت����ي 
وم���ت���ط���ل���ب���ات جم��ت��م��ع الأع����م����ال، 
ومت���ك���ن امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن م���ن اإجن����از 
وفق  بعد  ع��ن  معاماتهم  جميع 
اأرقى املعايري واملمار�شات العاملية. 

كفاءة البنية الرقمية
واأك����د ���ش��ع��ادة حم��م��د اأح��م��د اأمني 
جتارة  غرفة  ع��ام  مدير  العو�شي 
الرقم  ه��ذا  اأن  ال�شارقة،  و�شناعة 
الكبري من املعامات الإلكرتونية 

الأعمال، والتكيف ب�شرعة ومرونة 
م��ع مم��ار���ش��ات الأع��م��ال اجلديدة 
الراهنة،  الظروف  اأوجدتها  التي 
الغرفة  ا����ش���ت���ع���داد  ُي���ظ���ه���ر  ومب�����ا 
ل���ش��ت�����ش��راف م�����ش��ت��ق��ب��ل الأع���م���ال 

للخم�شني عاما املقبلة. 

حلول تقنية متطورة
جناح  “اإن  ال���ع���و����ش���ي:  واأ�����ش����اف 
ال����ذك����ي  ال�����ت�����ح�����ول  يف  ال�����غ�����رف�����ة 
ياأتي   100% بن�شبة  خلدماتها 
يف اإطار التزامها بت�شهيل ممار�شة 
التقنية  احللول  واعتماد  الأعمال 
اأع�شائها  جتربة  لإث���راء  املتطورة 
معاماتهم  وت�شهيل  ومتعامليها، 

ال��ت��ي مت اإجن����ازه����ا، ي��ع��ك�����ص مدى 
الرقمية  التحتية  البنية  جاهزية 
ال�شارقة،  غ���رف���ة  مت��ت��ل��ك��ه��ا  ال���ت���ي 
تلبية  يف  خ����دم����ات����ه����ا  وك�������ف�������اءة 
م���ت���ط���ل���ب���ات جم���ت���م���ع الأع�����م�����ال 
من  اإنطاقا  معاماتهم،  واإجن��از 
الدائم  والتزامها  الغرفة  حر�ص 
يف دع���م ج��ه��ود اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة يف 
متطورة  رق��م��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ب���ن���اء 
اأف�شل اخلدمات بطريقة  لتقدمي 
يتما�شى  مبا  ومبتكرة،  م�شتدامة 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع 
وح���ك���وم���ة ال�������ش���ارق���ة، وي���ع���زز من 
من  القت�شادية  الإم����ارة  م�شرية 
خال ال�شتمرار يف دعم قطاعات 

وت�شريعها، حيث ت�شعى الغرفة اإىل 
الريادة يف تقدمي اأف�شل اخلدمات 
قطاع  ت��ع��زي��ز  يف  لت�شاهم  ال��ذك��ي��ة 
الأعمال يف الإم��ارة وتوفري حلول 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  جلميع  م��ب��ت��ك��رة 
تواجههم، مبا ير�شخ دورها كممثل 
الأعمال  جمتمع  مل�����ش��ال��ح  وداع����م 
ال�شارقة  مكانة  وي��وؤك��د  ب��الإم��ارة، 
وعامليا  حم���ل���ي���ا  رائ��������دة  ك���وج���ه���ة 
املحافظة  وي�شهم يف  للم�شتثمرين 

على مكت�شباتها التنموية.

اأعلى امل�ستويات
العزيز  ع���ب���د  دع������ا  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
عام  مدير  م�شاعد  �شطاف  حممد 

اال�ستدامة متّثل اإحدى الركائز االأ�سا�سية لـ »عام اخلم�سني« احتفااًل باليوبيل الذهبي لقيام االحتاد 

دبي لل�صياحة �مل�صتد�مة ُتطلق مبادرة �صاركنا �ل�صتد�مة
•• دبي-الفجر: 

لل�شياحة  “دبي  م����ب����ادرة  اأع���ل���ن���ت 
امل�شتدامة”، التابعة لدائرة ال�شياحة 
ال���ت���ج���اري ب��دب��ي )دبي  وال��ت�����ش��وي��ق 
تر�شيخ  اإىل  وال���ه���ادف���ة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة( 
م��ك��ان��ة الإم�������ارة ب��اع��ت��ب��اره��ا اإح����دى 
الرائدة  امل�شتدامة  ال�شياحة  وجهات 
“�شاركنا  م��ب��ادرة  اإط��اق  عن  عاملياً، 
 Get into the‘ ال���ش��ت��دام��ة« 
Green Scene’ التي �شت�شاهم 
يف تعزيز معرفة �شكان دبي وزوارها 
امل�شتدامة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ب��ال��وج��ه��ات 
باملدينة، وكذلك ت�شليط ال�شوء على 
اأهمية القيام باملمار�شات التي تدعم 

هذا التوجه يف حياتهم اليومية. 
اأجندًة  اجل��دي��دة  امل��ب��ادرة  وتت�شمن 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة التي  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ات  خ��ا���ش��ًة 
الأن�شطة  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع  تتكامل 
للجمهور  ال��ت��ي مي��ك��ن  وامل��م��ار���ش��ات 
معها،  وال���ت���ف���اع���ل  ب��ه��ا  الإن�����خ�����راط 
الإر�شادات  م��ن  جمموعة  فيها  مب��ا 
ال�شديقة  ال��ب�����ش��ي��ط��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
للرتويج  ب����امل����رح  وامل���ل���ي���ئ���ة  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
والوجهات  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ل���اأم���اك���ن 
اإ�شافًة  الإم���ارة،  يف  املتميزة  املحلّية 
املنظمات  على  ال�����ش��وء  ت�شليط  اإىل 
واملوؤ�ش�شات البيئية، وكذلك ال�شركاء 
واجلهات املعنية التي تهدف لتعزيز 

ا�شتدامة الأر�ص.
وتعك�ص املبادرة جهود “دبي لل�شياحة 
بني  ال��ت��ع��اون  لرت�شيخ  امل�شتدامة” 
لارتقاء  واخلا�ص  العام  القطاعني 
مب��ك��ان��ة دب���ي ك��ون��ه��ا وج���ه���ًة تتطلع 
ال�شياحة  يف  ورائ��������دًة  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل 

جومبوك بهدف احلفاظ على اإحدى 
اأهم ال�شجار الرتاثية املحلية 

مايو: اليوم العاملي للنحل  20
النحل  على  املحافظة  جهود  ت�شّكل 
الأمن  اإج�����راءات  م��ن  رئي�شياً  ج���زءاً 

حيث  العامل،  م�شتوى  على  الغذائي 
يعتمد ُثلث اإنتاج الغذاء العاملي على 
ال��ن��ح��ل. ومي���ك���ن م���ن خ����ال زي����ارة 
ومركز  للنحل  ح��ّت��ا  ع�����ش��ل  ح��دي��ق��ة 
ال���ش��ت��ك�����ش��اف ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال����دور 
الأ���ش��ا���ش��ي ال����ذي ي���وؤدي���ه ال��ن��ح��ل يف 

العامل. كما  امل�شتدامة على م�شتوى 
بالتزامن  املبادرة  هذه  اإط��اق  ياأتي 
اإع����ان ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ  م��ع 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
 2021 ع���ام  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة، 
اخلم�شني  ع����ام  الإم��������ارات  دول�����ة  يف 
لتاأ�شي�ص  الذهبي  باليوبيل  احتفاًء 
ال�شتدامة  ت�����ش��ك��ل  ح��ي��ث  ال����دول����ة، 
ال�شرتاتيجية  ال���رك���ائ���ز  اإح�������دى 
ل��ت��ع��زي��ز م�شرية  ال���ه���ادف���ة  الأرب����ع����ة 
ت���ق���دم الإم����������ارات وحت�������ش���ني ج����ودة 
ل�شكانها،  الرفاهية  وحتقيق  احلياة 
بالإ�شافة اإىل ال�شتفادة من التطور 
ا�شتباقي.  ب�شكل  امل��ت��اح��ة  وال��ف��ر���ص 
و�شتتمكن “دبي لل�شياحة امل�شتدامة” 
من حتقيق هذه الأهداف من خال 
ال��ت��ي تربطها مع  ال��ق��وي��ة  ال�����ش��راك��ة 

�شركائها يف �شتى املجالت.
املبادرة،  ه��ذه  اإط���اق  على  وتعليقاً 
التنفيذي  املدير  لوتاه،  يو�شف  ق��ال 
وال�شتثمار  ال�����ش��ي��اح��ي  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
والت�شويق  ال�������ش���ي���اح���ة  دائ��������رة  يف 
مبادرة  رئي�ص  نائب  بدبي  التجاري 
“نفخر  امل�����ش��ت��دام��ة:  لل�شياحة  دب��ي 
ت�شجع  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  باإطاقنا 
ال�شتدامة  مبمار�شات  القيام  على  
ال�شوء  ت�شّلط  وكذلك  �شهولة،  بكل 
يبذلها  ال��ت��ي  احلثيثة  اجل��ه��ود  على 
���ش��رك��اوؤن��ا واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة يف دبي 
البيئة،  على  اإيجابي  تاأثري  لإح��داث 
الدعم  اأ����ش���ك���ال  ك���اف���ة  ت���ق���دمي  م����ع 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذا ال���ه���دف. وح���ي���ث اأن 
ال�شتدامة،  ملمار�شات  وا���ش��ع  امل��ج��ال 
ف��اإن��ن��ا ن��ه��دف ع��رب ه��ذه امل��ب��ادرة اإىل 
ت��ب�����ش��ي��ط��ه��ا ل��ت��م��ك��ني اجل���م���ي���ع من 

على  وزوار  وم��ق��ي��م��ني  م���واط���ن���ني 
اخ����ت����اف ف���ئ���ات���ه���م ال���ع���م���ري���ة من 
امل�شاهمة  وب��ال��ت��ايل  ب��ه��ا،  امل�����ش��ارك��ة 
املجتمع  ن��ح��و  اإي���ج���اب���ي���ة  ب��ط��ري��ق��ة 

والبيئة«.

اأيام املبادرة:
اإبريل: يوم االأر�س  22

�شحيحة  ب��داي��ة  اإىل  اجل��ه��ود  حتتاج 
لتحقيق اأهدافها، وبو�شفه اأحد اأيام 
ال�شتدامة الأكر �شهرة و�شعبيًة يف 
 2021 الأر���ص  يوم  ُيج�ّشد  العامل، 
اأن�شطة  لن��ط��اق  الأم��ث��ل  التوقيت 
اأن��ه وحتت �شعار  امل��ب��ادرة. حيث  هذه 
“ا�شتعادة اأر�شنا”، ميّثل يوم الأر�ص 
لت���خ���اذ اخلطوات  م��ث��ال��ي��ًة  ف��ر���ش��ًة 
الطبيعة  حلماية  ال��ازم��ة  العملية 
على مدار العام، بهدف رفع م�شتوى 
املناخية  ال��ق�����ش��اي��ا  ب�������ش���اأن  ال���وع���ي 
وممار�شات  البيئة  على  وت��اأث��ريات��ن��ا 

ال�شتدامة.

اإبريل:  30
 يوم ال�سجرة العاملي 

على  الأف�����راد  املنا�شبة  ه���ذه  ت�شّجع 
غ���ر����ص الأ����ش���ج���ار ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���وازن 
انبعاثات  م�شتويات  وخف�ص  البيئي 
ال��ك��رب��ون. ك��ن اإي��ج��اب��ي��اً و����ش���ارك يف 
من  غ���اف،  اأع��ط��ي  الوطنية  احلملة 

حديقة النحل يف حّتا. 

يونيو: اليوم العاملي   3
للدراجات الهوائية 

و�شيلة  ال��ه��وائ��ي��ة  ال���دراج���ات  ت��وّف��ر 
التكلفة  م��ن��خ��ف�����ش��ة  م����وا�����ش����ات 
و�شديقًة للبيئة، ومتّثل هذه املنا�شبة 
رحلة  يف  لانطاق  مثاليًة  فر�شًة 
الوا�شعة  ال��دراج��ات  م�شارات  �شمن 
و�شيتمكن  دب�����ي.  يف  ت��ن��ت�����ش��ر  ال���ت���ي 
مبتدئني  ك���ان���وا  ����ش���واء  ال����دّراج����ون 
ه���ذه  يف  امل�������ش���ارك���ة  حم����رتف����ني  اأم 
على  ال�����ش��وء  ت�شلط  ال��ت��ي  الفعالية 
الدراجات  لركوب  ال�شحية  الفوائد 
توفرها  ال���ت���ي  وامل����ي����زات  ال��ه��وائ��ي��ة 
كبديل م�شتدام عن املركبات الآلية. 
وملن ل ميتلك دراجًة هوائيًة، ميكن 
ا�شتئجار واح��دة خ��ال زي��ارة بع�ص 
من اأ�شهر م�شارات الدراجات يف دبي، 
للدراجات  ال��ق��درة  م�شار  فيها:  مب��ا 
الهوائية وحديقة ند ال�شبا وم�شارات 
ركوب الدراجات الهوائية اجلبلية يف 

منطقة حّتا.

يوليو: اليوم العاملي  3
 للحد من ا�ستخدام 

االأكيا�س البال�ستيكية
م�شكلًة  البا�شتيكي  ال��ت��ل��وث  ُي��ع��د 
على  الرتكيز  تنامي  اإىل  اأدت  عامليًة 

البا�شتيكية  الأدوات  م���ن  احل����د 
واحدة.  ملرة  لا�شتخدام  املخ�ش�شة 
وميكن امل�شاركة يف هذه املنا�شبة من 
خال المتناع عن ا�شتخدام الأكيا�ص 
البا�شتيكية قدر امل�شتطاع. وتهدف 
اللتزام  ت��ع��زي��ز  اإىل  اأي�����ش��اً  امل���ب���ادرة 
عن  ال�شتغناء  ع��رب  الق�شية  ب��ه��ذه 
وعبوات  البا�شتيكية  املياه  ق��واري��ر 
البا�شتيك.  من  امل�شنوعة  الطعام 
العامات  ب��ع�����ص  دع����م  مي��ك��ن  ك��م��ا 
م��ث��ل ذا جرين  امل��ح��ل��ّي��ة،  ال��ت��ج��اري��ة 
التي  َك��ِم��ل،  جرين  ذا  اأو  �شتور  اإي��ك��و 
املنتجات  وا�شعًة من  توفر جمموعًة 
وال�شديقة  ل��ل��ب��ا���ش��ت��ي��ك  ال��ب��دي��ل��ة 

للبيئة يف ذات الوقت.

�سبتمرب: اليوم العاملي   18
لتنظيف ال�سواطئ 

ُتعد �شواطئ دبي الطبيعية واخلّابة 
وال�شكان  ل��ل�����ش��ي��اح  رئ��ي�����ش��ي��ًة  وج���ه���ًة 
لق�شاء اأوقات م�شم�شة مليئة باملرح، 
البحرية  ال��ب��ي��ئ��ات  ه���ذه  ت�شّكل  ك��م��ا 
امل���ت���ن���وع���ة ج���������زءاً م�����ن ه����وي����ة دب���ي 
وثقافتها املتميزة. وتهدف املبادرة يف 
اليوم للم�شاركة يف حماية هذه  هذا 
واملحافظة  الثمينة  الوطنية  الكنوز 
عليها لاأجيال القادمة، فيما تهدف 
حملة نظفوا الإمارات ال�شنوية التي 
الإم�����ارات  ع��م��ل  جم��م��وع��ة  تنظمها 
واملحافظة  النفايات  لإزال���ة  للبيئة 

على �شواطئ دبي وقنواتها املائية.

اأكتوبر:  4
 اليوم العاملي للحيوان 

املبادرة للم�شاركة يف فعاليات  ت�شعى 

ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل��ل��ح��ي��وان ال���ه���ادف 
احليوانات  ب��ق�����ش��اي��ا  ال��ت��وع��ي��ة  اإىل 
وت���وف���ري  ب��ي��ئ��ة اأف�����ش��ل ل��ه��ا. وُتوفر 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة 
وا�شعة  مل��ج��م��وع��ة  طبيعية  م��واط��ن 
للمحافظة  احل���ي���ة  ال���ك���ائ���ن���ات  م���ن 
ع��ل��ى اأ����ش���ك���ال احل���ي���اة ال����ربي����ة، مبا 
ف���ي���ه���ا امل����ه����ا وال�����غ�����زلن واجل����م����ال، 
مب�شاهدتها  ال�شتمتاع  مُيكن  والتي 
�شمن موائلها الطبيعية يف حممية 
دبي  وحممية  ال�شحراوية  امل��رم��وم 
مبراقبة  ال�شتمتاع  اأو  ال�شحراوية، 
اأكر من 170 نوعاً من الطيور يف 

بحريات القدرة.

دي�سمرب:   11
اليوم العاملي للجبال

توّفر اجلبال موطناً لأكر من 15 
وحتت�شن  ال��ع��امل،  �شكان  م��ن  باملئة 
التنوع  اأ����ش���ك���ال  ن�����ش��ف  ي���ق���ارب  م���ا 
تهدف  ل���ذا،  ال��ع��امل،  يف  البيولوجي 
ال�شوء  ت�شليط  اإىل  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه���ذه 
الطبيعية  امل����وارد  تلك  اأه��م��ي��ة  على 
يف  امل�����ش��ارك��ون  و�شيتمكن  ل��ك��وك��ب��ن��ا. 
ه���ذه امل���ب���ادرة م��ن ق�����ش��اء ي���وم مليء 
اأجمل  اإح�����دى  ب��امل��غ��ام��رات يف ح���ّت���ا، 
واملُحاطة  الطبيعية،  دب���ي  وج��ه��ات 
ال�شاهقة.  احل��ج��ر  ج��ب��ال  ب�شل�شلة 
علما باأنه ميكن امل�شاركة يف فعاليات 
هذا اليوم برفقة العائلة اأو الأ�شدقاء 
عرب م�شارات امل�شي، واختبار جتارب 
والذهاب  اجلبلية،  الدراجات  رك��وب 
ف�شًا  اخل��ي��ل،  ظهر  على  ج��ول��ة  يف 
عن ال�شتمتاع باأروع املناظر اخلّابة 

لهذه الكنوز الطبيعية.
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•• دبي -الفجر

 وج����ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي 
القفال  �شباق  لإم��ارة دبي بتنظيم 
 60 امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��راع��ي��ة  لل�شفن 
وذلك   30 رق��م  ن�شخته  ق��دم��ا يف 
موؤ�ش�ص  ونهج  لر�شالة  ا�شتمراراً 
البحري  ال���ري���ا����ش���ي  امل���ه���رج���ان 
الرتاثي املغفور له باإذن اهلل تعاىل 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
اأطلق  وال����ذي  ث����راه-  -ط��ي��ب اهلل 
و�شعى   1991 عام  ال�شباق  فكرة 
لتطويرها واملحافظة عليها �شنويا 

طوال اأكر من ثاثة عقود.
واأك������د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
اأن  اآل م��ك��ت��وم  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
���ش��ب��اق )ال���ق���ف���ال( ال��ع��ري��ق ميثل 
تعرب  ال��ع��امل  اإىل  عظيمة  ر���ش��ال��ة 
عن مدى حب اأهل دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مل��ا���ش��ي الآب�����اء 
بالبحر  ارتبطوا  الذين  والأج��داد 
الوفري  وال�������رزق  اخل����ري  م�����ش��در 
العظيم  امل�����وروث  ب��ه��ذا  واع���ت���زازا 
والتاريخ العريق ل�شعوب املنطقة. 
وقال �شمو ويل عهد دبي: "وجهنا 
امللحمة  ه���ذه  ت��ن��ظ��ي��م  ب��ا���ش��ت��م��رار 
ل��ع��ط��اء الرجال  ال��ت��اري��خ��ي��ة وف���اء 
واحلفاظ على اإرث موؤ�ش�ص ال�شباق 
املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ حمدان 
ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم -ط��ي��ب اهلل 
من  �شنويا  اللقاء  ليتجدد  ث��راه- 
احلدث  ه��ذا  على  املحافظة  اأج���ل 
ال�شيخ  ب����داأه  م��ا  وتكملة  ال��ك��ب��ري، 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم -طيب 
الكثري  اأع���ط���ى  ال����ذي  ث�����راه-  اهلل 
ل��ه��ذا احل���دث م��ن��ذ ب��داي��ات��ه وقام 
امل�شاركني  حتفيز  ع��رب  بتطويره 
ومن خال املبادرات التي اأ�شهمت 
الفئات  م���ن  ال���ع���دي���د  اإ����ش���ه���ار  يف 
لتعك�ص مدى حبه واإميانه باأهمية 

اإحياء هذا الرتاث العريق".
ووج����ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم اللجنة 
امل���ن���ظ���م���ة ب�����ن�����ادي دب������ي ال������دويل 
على  بالعمل  البحرية  للريا�شات 
اإجناح احلدث املرتقب والعمل مع 
احلكومية  ال��دوائ��ر  م��ن  ال�شركاء 
واملوؤ�ش�شات الوطنية واخلا�شة من 
اأجل اإجناح ال�شباق الكبري وت�شهيل 
م���ه���م���ة امل���������ش����ارك����ني م�����ن م���اك 
ون���واخ���ذة وب���ح���ارة وت��ذل��ي��ل كافة 
التعليمات  ال�شعاب ومراعاة كافة 
وال����ل����وائ����ح اخل���ا����ش���ة ب�����اإج�����راءات 
كافة  وتطبيق  وال�����ش��ام��ة  الأم���ن 
اجلهات  من  ال�شادرة  التوجيهات 
من  باحلد  يتعلق  فيما  ال�شحية 

انت�شار جائحة كوفيد 19.
هذا وقد اعتمد نادي دبي الدويل 
من  ال��ف��رتة  البحرية  للريا�شات 
موعدا  امل��ق��ب��ل  ي��ون��ي��و   5 اىل   3
والكبري.  املرتقب  ال�شباق  لإقامة 
ورف�����ع ����ش���ع���ادة اأح���م���د ���ش��ع��ي��د بن 
نادي  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  م�شحار 
البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي 
والعرفان  ال�����ش��ك��ر  اآي������ات  اأ����ش���م���ى 
جمل�ص  اأع�شاء  اإخوانه  عن  نيابة 
منت�شبي  وج��م��ي��ع  ال���ن���ادي  اإدارة 
وع�شاق  ال���ب���ح���ري���ة  ال���ري���ا����ش���ات 
ال�����ش��ب��اق ال��ت��اري��خ��ي ال��ك��ب��ري اإىل 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص 
دبي على توجيهه بتنظيم ال�شباق 
التي  العظيمة  الر�شالة  وا�شتمرار 
اأر�شاها املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم -طيب 
اهلل ثراه- والذي كان حري�شا على 
طوال  ال�شباق  وا�شتمرار  تطوير 
اليوم  اأ���ش��ح��ى  ث��اث��ة ع��ق��ود حتى 
جميع  ي��رتق��ب��ه  �شنويا  م��ه��رج��ان��ا 

�شرائح املجتمع يف الدولة.
واأ����ش���اف ب���ن م�����ش��ح��ار ق���ائ���ا: اأن 
دبي  ن������ادي  امل��ن��ظ��م��ة يف  ال��ل��ج��ن��ة 
البحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  ال�������دويل 
توجيهات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ���ش��ت��ع��م��ل 
مع  بالتعاون  دب��ي  عهد  ويل  �شمو 
لإجناح  الإ�شرتاتيجيني  ال�شركاء 
الن�شخة  يف  امل��رت��ق��ب��ة  ال��ت��ظ��اه��رة 
رقم 30 والتي تاأتي متزامنة مع 
واأي�شا  اخلم�شني(  )ع��ام  فعاليات 
انطاقة  م��ن  قليلة  اأ���ش��ه��ر  قبيل 
 )2020 دب�����ي  )اك�������ش���ب���و  ح�����دث 
لوؤلوؤة  يف  ال���ع���امل  ي��ج��م��ع  وال�����ذي 
ب����ذل����ك حجم  ل��ت��ع��ك�����ص  اخل���ل���ي���ج 
ر�شالة عظيمة  الطموحات وتقدم 
الإم���ارات  اأه��ل  حر�ص  على  تدلل 
الآباء  ما�شي  باإحياء  واهتمامهم 

والأجداد.

ب�سمات وتاريخ
وحت����ت����ف����ظ ذاك����������رة ال����ري����ا�����ش����ات 
البحرية بتاريخ حافل مع م�شرية 
�شباق القفال وكذلك بالكثري من 
اأر�شاها  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  امل��واق��ف 
املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ حمدان 
ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم -ط��ي��ب اهلل 
ب�شمات  و�����ش����ع  وال��������ذي  ث��������راه- 
الريا�شات  ت����اري����خ  يف  م�����ش��ي��ئ��ة 
مهرجان  ���ش��ي��م��ا  ول  ال���ب���ح���ري���ة 
القفال و�شباقات ال�شفن والقوارب 

املحلية الرتاثية مبختلف فئاتها. 
اهلل-  ل��ه-ب��اإذن  املغفور  اأ�ش�ص  وق��د 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
-طيب اهلل ثراه- �شباق )القفال( 
للم�شافات الطويلة والذي انطلق 
ت��ن��ف��ي��ذا ل��روؤي��ت��ه وف��ك��رت��ه يف يوم 
23 مايو عام 1991 من جزيرة 
اخلليج  ع���م���ق  يف  ب���ون���ع���ري  ����ش���ري 
دبي  �شواطئ  اإىل  و���ش��ول  العربي 
50 ميا  وذل��ك مل�شافة تزيد عن 
ب��ح��ري��ا ومب�����ش��ارك��ة م��ا ي�����ش��ل اىل 
املحامل  م��ن  حينها  ق��ارب��ا   59
قدما   43 فئة  ال�شراعية  املحلية 
)ال���ق���ف���ال( عندما  ���ش��ب��اق  وب�����داأ   .
اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  وج��ه 
نادي  اأم���ر  على  القائمني  مكتوم 
البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي 
ال�شباق  هذا  بتنظيم   1991 عام 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع  ان�����ش��ج��ام��ا 
ال��ر���ش��ي��دة ب��اأه��م��ي��ة احل��ف��اظ على 
الرتاث  واإحيائه، وخا�شة  الرتاث 
اأهل  بحياة  ارتبط  ال��ذي  البحري 
الإمارات واملنطقة، وجت�شيد ذلك 
من خال �شباقات خمتلفة ت�شجع 
ال��ك��ب��ار وال�����ش��ب��اب وال�����ش��غ��ار على 
اإليها وامل�شاهمة بفاعلية  الندفاع 

يف اإحياء هذا الرتاث.
البداية  م��ن  �شنتني  م���رور  وب��ع��د   
وع���ق���ب ت��ق��ي��ي��م جت���رب���ة ال���ق���وارب 
ال�شراعية املحلية 43 قدما والتي 
امل�شاركني  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ت��ن��اف�����ص  ك����ان 
وق��ت��ه��ا م��ن ن��اح��ي��ة اأم���ن و�شامة 
امل�����ش��ارك��ني وم����دى ق��درت��ه��ا على 
املغفور  راأي  اخلليج  اأم���واج  حتمل 
ب��اإذن اهلل -ال�شيخ حمدان بن  له- 
را�شد اآل مكتوم -طيب اهلل ثراه- 
ب���ن���اء وت�����ش��ي��ي��د حمامل  �����ش����رورة 
اأك����رب ل��ت��ح��م��ل ال�����ش��ع��اب واأم�����واج 
على  التفاق  فتم  العربي  اخلليج 
ا�شتحداث فئة جديدة هي ال�شفن 
لتظهر  ق���دم���ا   60 ال�������ش���راع���ي���ة 
���ش��ري��ع��ا يف ال��ن�����ش��خ��ة ال��ث��ال��ث��ة من 
حيث    1993 ع��ام  القفال  �شباق 
لفئتي  )م�������ش���رتك(  ���ش��ب��اق  اأق���ي���م 
ال�شراعية  وال�������ش���ف���ن  ل���ل���ق���وارب 
وبعدها  ق��دم��ا  و60   43 املحلية 
اأث��ب��ت��ت ال��ت��ج��رب��ة جن���اح ف��ئ��ة 60 
الن�شخة  يف  اعتمادها  ليتم  قدما 
كفئة  ر�شميا   1994 عام  الرابعة 

للم�شاركني.
-باإذن  له  املغفور  اهتمام  وتوا�شل 
را�شد  ب���ن  ح���م���دان  ال�����ش��ي��خ  اهلل- 
ث�����راه-  اهلل  -ط����ي����ب  م���ك���ت���وم  اآل 
وتطوير  ال��ب��ح��ري��ة  ب��ال��ري��ا���ش��ات 

�شباق القفال فقّدم مكرمة جديدة 
ال��ب��ح��ر مت��ث��ل��ت يف مياد  لأه�����ل 
قوارب  �شباقات  ه��ي  ج��دي��دة  فئة 
عام  قدما   30 املحلية  التجديف 
الفهيدي  جمل�ص  خ��ال   1996
التجهيز  ل��ي��ت��م  اإ����ش���ه���اره  م��ع��ل��ن��ا 
البحر  اأه��ل  قبل  من  لنطاقتها 
اأول ظهور لها يف �شهر  ك��ان  حيث 

مار�ص من عام 1997.
التجديف  ق�����وارب  ف��ئ��ة  وح��ق��ق��ت 
املحلية 30 قدما يف املو�شم الأول 
جعل  التوقعات  فاق  كبرياً  جناحا 
لي�شهد  ���ش��وب��ه��ا  ت��ت��ج��ه  الأن����ظ����ار 
املغفور  من  باهتمام   1998 ع��ام 
حمدان  -ال�����ش��ي��خ  اهلل  -ب������اإذن  ل���ه 
ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم -ط��ي��ب اهلل 
الأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة  اإط�����اق  ث�����راه- 
من اأغلى بطولت �شباقات قوارب 
قدما   30 امل���ح���ل���ي���ة  ال���ت���ج���دي���ف 
�شوط )كاأ�ص اآل مكتوم( التي تقام 
ومتثل  ال��ت��اري��خ  ذل��ك  منذ  �شنويا 
الكبرية  جلوائزها  املناف�شات  درة 
الفئة يف  ه��ذه  دائ���رة  ات�شعت  وق��د 
ت�شتقبل  ح��ي��ث  الأخ�����رية  امل��وا���ش��م 
الأ�شقاء من  امل�شاركني من  �شنويا 
دول جمل�ص التعاون اخلليجي من 

مملكة البحرين و�شلطنة عمان.
حقبة  يف  امل�����ب�����ادرات  وا����ش���ت���م���رت 
ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات ل�����ش��اح��ب الأي�����ادي 
ال��ب��ي�����ش��اء امل��غ��ف��ور ل���ه- ب�����اإذن اهلل 
-ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن را����ش���د اآل 
ث������راه- عرب  م��ك��ت��وم -ط���ي���ب اهلل 
اإ�شهار  مت  ح��ي��ث  ال���ق���ف���ال  ���ش��ب��اق 
ال�شراعية  ال�����ق�����وارب  ����ش���ب���اق���ات 
 1999 ع���ام  ق��دم��ا   22 امل��ح��ل��ي��ة 
بحرية  واأكادميية  مدر�شة  لتكون 
ل��ت��خ��ري��ج ال����ن����واخ����ذة وال���ب���ح���ارة 
وال�شباب  النا�شئني  م��ن  ال�شغار 
ل��ي��ك��ون��وا ج��اه��زي��ن ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 

الفئات الكبرية .

1991
البداية: 23 مايو 1991 

من  ق��ارب��ا   59 الأوىل:  الن�شخة   
فئة 43 قدما

النوخذة   47 ال���ع���وي���ر  ال���ب���ط���ل: 
حممد �شعيد الطاير

قدما   60
البداية: مايو 1993

حمما   16 الأوىل:  ال��ن�����ش��خ��ة 
ال�شفن فئة 60 قدما

البطل: من�شور 1  النوخذة را�شد 
�شعيد الطاير.

�سريا على نهج موؤ�س�سه حمدان بن را�سد

حمد�ن بن حممد يوجه بتنظيم 
�صباق �لقفال �لرت�ثي �لبحري

• ويل عهد دبي : قيمة تاريخية للحدث اإحياء لرتاث االآباء واالأجداد 
يرتقبه جميع �سرائح املجتمع �سنوي  مهرجان  احلدث  م�سحار:  • بن 

تعلن حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية – دائرة المور امل�شتعجلة – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ص.ذ.م.م 
يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءاً يوم الأربعاء املوافق 26 مايو 2021 وعلى من يرغب مبعاينة ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع 

اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM ويف حالة العرتا�ص مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�شمي.

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية  
دائرة االمور امل�ستعجلة

     
2015  2579/2021   93279 Q 11000       

2013   3504/2019   21390 H 12000     
2016  8440/2019   61314  A 24000       

2016  8454/2019   54164 R 24000   
FH12 2008 5891/2020   85850 2 45000   

2017  65/2020   54726 U 57000    
2015  11670/2020   78984 T 34000   
2016  9000/2020   16534 15 60000     
2013  525/2019   85924 D 18000    
2014  6528/2019   69392 1 31000    
2016  1411/2021   56501 S 60000       
2017  1397/2021   67369 13 70000      
QX 80 2014 25642/2018   38293 14 55000   
2009  2944/2021   25270 5 20000   
2014  2942/2021   34509 A 14000    
E 300 2016 2956/2021   28502 3 70000   
2019  2947/2021   66982 12 40000     
2018  2945/2021   81783 9 19000   
2018  2959/2021   68422 17 47000      

2016  2951/2021   20347 C 18000      
2015  2949/2021   50285 2 18000    
2017  2950/2021   67874 2 13000     
2015  2943/2021   83153 1 18000      

2015  2948/2021   78224 6 15000     
E 350 2012 2946/2021   14836  C 24000     

2015  2966/2021   34612 N 17000    
2016  2970/2021   85180 T 32000   
2016  2961/2021   96321 16 70000     
2019  2971/2021   61782 W 42000 .  
2012  2968/2021   31768 K 7000   

2014  2964/2021   20113 Q 22000    
2015  2960/2021   86504 P 21000   
2016  2962/2021   82166 10 21000    

2015  2963/2021   81702  A 12000   
2014  2967/2021   56746 M 24000      
2015  2965/2021   77413 Q 30000    
A8 2011 2969/2021   94336 C 22000     

2017   2992/2021   65427 14 37000   
2014  2991/2021   72505 17 14000    
2020  3005/2021   16541 U 43000   
2015  887/2019   27110 2 20000    

2018   2761/2021   36993 O 70000   
2016  2576/2021   34594 16 15000     

2016  2769/2021   69822 C 19000     
2016  2573/2021   15546 3 22000      

2017  XV 2766/2021   38411 M 30000   
2012  2533/2021   31251 15 5000   

2017  2762/2021   81948 17 40000    
2017  2589/2021   38519 17 25000    

2016  2590/2021   78304 3 19000     
2015 640   2778/2021   75698 P 60000    
2015  2588/2021   36325 J 28000       

2016  2773/2021   67502 17 20000     
Q5 2015 2577/2021   73115 13 28000      

2014  2593/2021   86857 1 42000      
C200 2014 2770/2021   49932 I 35000    
2015  2596/2021   92163 13 23000     

2017   2764/2021   51868 B 32000      
2014  2615/2021   21084 13 9000    

2013  2612/2021   75033 10 11000    
2013  2765/2021   62779 E 18000   

2014  2614/2021   21085 13 9000    
2016  2763/2021   32938 S 55000        

2013  2613/2021   23073 12 14000         
2014  2768/2021   52649 N 18000 .   
2019  2609/2021   38107 14 22000   
2014  2606/2021   47439 B 7000     
2014  2616/2021   21083 13 9000    
2015  2752/2021   47263 F 9000        
2014 2 2610/2021   32147 14 8000    
2014  2611/2021   47524 2 9000   

2016  2608/2021   34145 B 7000     
2013  2607/2021   47621 A 13000  
2016  2627/2021   32205  C 19000     
2016  2629/2021   76081 13 20000    

2015  2648/2021   49580 2 27000   
2017  2649/2021   72029 11 24000   
2016  2679/2021   30309 2 75000     
2013  2667/2021   91066  A 16000    

2015  2704/2021   32795 C 11000   
2017  2693/2021   77260 U 28000   

2016  2706/2021   23650 H 13000   
2020  2718/2021   60617 L 25000   

2014   2711/2021   64620 U 140000    
2018  2767/2021   12246 15 74000 .  
A6 2015 2758/2021   52134 C 30000     

2018 4  2760/2021   71667 K 50000 .   
2014   2754/2021   75269 U 18000     
E 300 2016 2756/2021   86422 D 70000    
2015  2751/2021   61142 G 75000   
2015  2753/2021   15480 S 50000      
2016  2755/2021   76349 U 40000   
2016  2759/2021   40157 B 20000    
2017  2757/2021   29739 16 16000    
2016  2899/2021   83127 14 31000   

2016  2903/2021   40969 B 17000     
CRV 2016 2904/2021   59906 5 31000     
2015  2900/2021   93254 11 17000   
2018  2902/2021   53547 11 30000     
2017  2901/2021   36231  C 30000    
2016  2898/2021   88930 12 22000    
2016  2897/2021   10617 8 16000     
2017  2896/2021   78231 13 21000     
2015  2921/2021   899 E 60000     
2018 4  2920/2021   53747 9 56000     
2011 1844 2923/2021   95317 1 45000          
2019  2919/2021   60119 B 38000     
2015  2476/2021   76752 C 30000    

2016  2470/2021   68470 E 20000       
X6 2014   2475/2021   39625 1 50000     

2016   2750/2021   87105 12 110000     
2015  2467/2021   49186 F 20000    
2015  2463/2021   72457 J 17000       

2015  2705/2021   60791 18 11000   
2018   2471/2021   30057 A 40000    
CRV 2012 2468/2021   31297 K 15000   

2020  2709/2021   24045 15 65000   
2017  2469/2021   86608 U 37000      
2013  2721/2021   49495 Q 165000    
2015  2466/2021   61455 1 40000        
2018  2719/2021   71688 D 37000      

2012  2574/2021   10824 B 16000     
2016  2707/2021   87636 V 19000   
HSE 2014  2575/2021   80463 11 75000     
2017  2798/2021   51431 B 38000         
2019  2592/2021   38374 14 38000   
2018  2591/2021   52141 5 65000     

2016  2771/2021   80176 16 28000     
X6 2012   2772/2021   18954 3 27000      
2015  2582/2021   62185 J 13000       
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•• اأبوظبي-الفجر

اأ�شيدو  اجل��دي��د  الياباين  امل���درب  ب��داأ 
ك���وك���ي م�����درب م��ن��ت��خ��ب��ات الإم�������ارات 
ال�شباب  ل��ف��ئ��ات  ال�����ش��ن��ي��ة  ل��ل��م��راح��ل 
والنا�شئني والأ�شبال للجودو م�شواره 
ن����ادي اجل���زي���رة يف  اأم�������ص الأول م���ن 

الأندية  م��واه��ب  لكت�شاف  ظبي  اأب��و 
منتخبات  دع�����م  ب���ه���دف  الأع���������ش����اء 
ا�شتعدادا   ، ال�شغرى  ال�شنية  الفئات 
الإقليمية  ال��ق��ادم��ة  لا�شتحقاقات 
املع�شكرات  ت�شبقها  ال��ت��ي  وال��دول��ي��ة 
لروؤية  ترجمه  واخلارجية  الداخلية 
جمل�ص اإدارة احتاد امل�شارعة واجلودو 

ب���ن ثعلوب  ���ش��ع��ادة حم��م��د  ب��رئ��ا���ش��ة 
ال����ذي و���ش��ع خ��ط��ة �شاملة  ال���درع���ي 
ال�شنية  امل���راح���ل  ب��ق��ط��اع  ل���ارت���ق���اء 
ل���ل���ج���ودو، وق����د ���ش��ه��د ت���دري���ب فريق 
للجودو  العمرية  للمراحل  اجلزيرة 
اأبو  الهاجري)  نا�شر  الفريق  مدير 
راك�����ان ( وامل�����درب ك��م��ال ب���ن ج��ف��ال ، 

ورافق املدرب اجلديد الكابنت �شعبان 
ال�شيد املدير الفني لاحتاد.

ثعلوب  ب����ن  ����ش���ع���ادة حم���م���د  وث���م���ن 
املحلية  اجل��ودو  جلنة  جهود  الدرعي 
ب��رئ��ا���ش��ة حم��م��د ج��ا���ش��م اأم����ني ال�شر 
ملدرب  ال�شحيحة  والبداية   ، امل�شاعد 
�شتتوا�شل  ال��ت��ي  ال��ع��م��ري��ة  امل���راح���ل 

ال�شرقية  باملنطقة  الث��ن��ني  غ��د  ي��وم  
والثاثاء  اأي��ام )الثنني  ومل��دة ثاثة 
ن��ادي الفجرية  والأرب��ع��اء( يف �شيافة 
ل��ل��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة ،ومب�����ش��ارك��ة فرق 
القتالية  ل��ل��ف��ن��ون  ال��ف��ج��رية  اأن���دي���ة 
،وذل��ك على  واحت��اد كلباء وخورفكان 
فرتتني م�شائية حيث تبداأ الأوىل يف 

الرابعة ع�شرا لتدريب فئات ال�شبال 
اخلام�شة  ال�شاعة  وع��ن��د  والنا�شئني 
ال�شباب  ف��رتة  ت��ب��داأ  م�شاء  والن�شف 
ال���ت���اأك���د م���ن تطبيق  وال����رج����ال م���ع 
 pcr الحرتازات ال�شحية ، بفح�ص
ل��ل��ذي��ن مل ي��ن��ال��وا ج��رع��ت��ي ال��ل��ق��اح ، 
الفح�ص  فعليهم  املطعمني  غري  اأم��ا 

و�شتكون م�شاركتهم من واقع الأوراق 
مدة  ت���ك���ون  اأن  ب�������ش���رط  ال�����ش��ح��ي��ة  

الفح�ص ل تزيد عن 72 �شاعة .
و�شتكون املرحلة الثالثة بتجمع اأندية 
ال�شارقة )ال�شارقة الريا�شي وال�شارقة 
للدفاع عن النف�ص( وذلك يف الأ�شبوع 
ال��ث��ال��ث م��ن اجل��ول��ة، وب��ع��ده��ا يتقرر 

التجمع الرئي�شي لاعبني املختارين 
العمرية عقب جولتي  فئاتهم  ح�شب 

العني والظفرة .

جتمع اأندية ال�سرقية بالفجرية 

مدرب منتخبات �جلودو �لياباين �أ�صيدو يبد�أ م�صو�ره من �جلزيرة

2021 مرا�شم حفل  23 مايو  تقام يف ال�شاعة الثامنة م�شاء اليوم الأحد 
افتتاح الن�شخة الثالثة ع�شرة من بطولة اآ�شيا للرجال وال�شيدات للماكمة 
دلهي – دبي 2021 التي ت�شت�شيفها الدولة لأول مرة وت�شتمر حتى 31 
مايو اجلاري وينظمها الحتادين الآ�شيوي والإماراتي للماكمة بالتعاون 
مع الحتاد الهندي للماكمة وجمل�ص دبي الريا�شي، وتقام مناف�شاتها يف 

فندق لو مرييديان املطار بدبي.
ومن املقرر اأن يكون رئي�ص الحتاد الدويل للماكمة الرو�شي عمر كرملوف 
قد و�شل يف �شاعة متاأخرة من م�شاء اأم�ص ال�شبت اإىل دبي حيث �شيلقي كلمة 
التدريب  يف  للماكمة  ال��دويل  الحت��اد  رئي�ص  و�شي�شارك  البطولة،  افتتاح 
اخلا�ص مع اأبرز الاعبني امل�شاركني يف البطولة وذلك يف ال�شاعة 10:00 
�شباح اليوم الأحد، كما تعقد اللجنة املنظمة للبطولة يف ال�شاعة 2:00 ظهر 
امل�شاركة يف  الفنية للمنتخبات  اليوم الأحد اجتماًعا فنًيا بح�شور الأجهزة 

البطولة، كما �شتتخلل البطولة اإقامة عدة دورات تدريبية للحكام واملدربني 
الدوليني، كما �شيتم عقد عدة اجتماعات للجان الدولية والآ�شيوية.

تقدمي  �شيت�شمن  الف��ت��ت��اح  حفل  اأن  البطولة  م��دي��ر  ال��ك��ن��دي  عمر  واأك���د 
املنتخبات امل�شاركة وترديد ق�شم الريا�شيني واحلكام، كما �شيت�شمن احلفل 
تقدمي فقرات متنوعة فنية مبهرة وعر�ص فيلم عن اأهم الأحداث الريا�شية 
والبطولت التي نظمتها دبي و�شبقت بها جميع دول العامل خال جائحة 

كوفيد 19.
امل�����ش��ارك��ة يف  ال��وف��ود  اأم�����ص و���ش��ول  "اكتمل م�شاء  ال��ك��ن��دي:  واأ���ش��اف عمر 
وامل�شرفني  والإداري��ني  والفنيني واحلكام  واملدربني  املاكمني  البطولة من 
البطولة،  امل�شاركني يف  الآ�شيوي  املنتخبات وجلان عمل الحت��اد  من جميع 
حيث تواجدت فرق ال�شتقبال يف مطارات دبي على مدار ال�شاعة ل�شتقبالهم 
اأر�ص الدولة بي�شر و�شهولة ونقلهم اإىل مقر  اإج��راءات دخولهم اإىل  واإنهاء 

الحرتازية  والإج������راءات  اخل��ا���ص  ال��ربوت��وك��ول  �شمن  بالفندق  الإق��ام��ة 
اآ�شيوية،  دول��ة   21 237 ماكما من  اإىل  املاكمني  وو�شل عدد  املعتمدة، 
وو�شل عدد احلكام الذين �شيديرون العملية التحكيمية يف البطولة اإىل 19 

حكما، فيما و�شل عدد املندوبني الفنيني اإىل 13 مندوبا".
وتنطلق يف ال�شاعة الثامنة م�شاء غد الثنني 24 مايو مناف�شات البطولة 
القاعة  يف  عاملية  مبوا�شفات  �شيدت  التي  الر�شمية  احللبة  على  تقام  التي 
الرئي�شية بفندق مرييديان املطار، واأنهت اللجنة املنظمة كافة التجهيزات 
برامي  بالتعاون مع م�شت�شفى  ا  اإع��داد مركًزا طبًيا خا�شً للبطولة حيث مت 
و�شتوفر  البطولة  على  الطبي  الإ�شراف  �شتتوىل  التي  التخ�ش�شي  الطبي 
فريق من املخت�شني يف الطب الريا�شي لتقدمي الدعم الطبي للفرق وعاج 

احلالت الطارئة.
الطبية  الفحو�شات  لإج���راء  ال�شحة  وزارة  من  طبي  فريق  توفري  مت  كما 

اأثناء  م��رات  لعدة  البطولة  والعاملني يف  امل�شاركني  الأن��ف جلميع  وم�شحة 
الأج���واء  وت��وف��ري  اجلميع  �شامة  على  ال��ت��اأك��ي��د  اأج���ل  م��ن  البطولة  ف��رتة 
توفري  �شيتم  كما  البطولة،  يف  التناف�ص  م�شتويات  اأف�شل  لتقدمي  املنا�شبة 

�شيارات اإ�شعاف جمهزة بجانب �شالة املناف�شات.
البطولت على  اأق��وى  الآ�شيوية ومن  القارة  الأك��رب يف  البطولة  وتعد هذه 
م�شتوى العامل ملا تت�شمنه من م�شاركة نخبة الاعبني وامل�شنفني الأوائل 
التوجه  قبل  والأخ���رية  ال�شتعدادية  املحطة  وتعترب  العامل،  م�شتوى  على 
لأوملبياد طوكيو 2021 حيث يعد املاكمون الآ�شيويون يف �شدارة املر�شحني 
اأوزان املاكمة، ومت  اأوملبية يف خمتلف  15 ميدالية  لإح��راز ما ل يقل عن 
وجميع  امل�شاركني  �شامة  ل�شمان  الفقاعة  بنظام  دقيق  بروتوكول  و�شع 
اأ�شدرتها اللجنة  املتواجدين يف البطولة وفق الإج��راءات الحرتازية التي 

العليا لإدارة الأزمات والكوارث يف دبي.

رئي�س االحتاد الدويل للمالكمة ي�سل اإىل دبي

�فتتاح بطولة �آ�صيا للمالكمة �لليلة
اللجنة املنظمة تعقد اجتماًعا فنًيا بح�سور املنتخبات امل�ساركة

•• اأبوظبي - وام:

الدولة  رئي�ص  ال�شمو  �شاحب  ك��اأ���ص  بلقب  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  ت��وج 
للكاراتيه فرق رجال و�شيدات "كاتا وكوميتيه" يف ختام بطولت الكاراتيه 
للمو�شم 2020-2021 التي جرت على �شالة نادي احتاد كلباء. و�شارك 
الفردية"  "لاألعاب  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  ه��ي  اأن��دي��ة   7 البطولة  يف 
والذيد  امل��راأة  لريا�شة  وال�شارقة  النف�ص  عن  الدفاع  لريا�شات  وال�شارقة 

واحتاد كلباء وداراجون �شبورت�ص بعجمان واخلليج الدويل باأبوظبي.

املناف�شات  امل�شاركة ومتيزت  الفرق  بني  مناف�شات مثرية  البطولة  و�شهدت 
ح�شر  الغالية.  بالكاأ�ص  للظفر  والاعبات  الاعبني  بني  والث��ارة  بالقوة 
البطولة ومرا�شم التتويج �شعادة اللواء نا�شر عبد الرزاق الرزوقي رئي�ص 
الدويل  الأول لرئي�ص الحت���اد  ال��ن��ائ��ب  والآ���ش��ي��وي  الإم���ارات���ي  الحت��ادي��ن 
نادي  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  امل��زروع��ي  خلفان  �شعيد  و�شعادة  للكاراتيه 
ادارة  جمل�ص  ع�شو  ال��ه��اج��ري  �شليمان  واملهند�ص  الريا�شي  كلباء  احت��اد 
اللواء  واأك���د  الحت����اد.    ادارة  جمل�ص  اع�شاء  و  الريا�شي  ال�شارقة  ن���ادي 
النائب  الإماراتي والآ�شيوي  الرزوقي رئي�ص الحتادين  الرزاق  نا�شر عبد 

اأهمية كاأ�ص �شاحب ال�شمو رئي�ص  الأول لرئي�ص الحتاد الدويل للكاراتيه 
الدولة م�شيدا مب�شتوى البطولة والتنظيم معربا عن �شكره وتقديره اإىل 
�شعادة عي�شى هال احلزامي رئي�ص جمل�ص ال�شارقة الريا�شي على دعمه 
للكاراتيه بجميع اأندية ال�شارقة كما توجه بال�شكر اإىل الدكتور خالد �شيف 
الزعابي رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي احتاد كلباء الريا�شي ونائبه �شعيد خلفان 
وكذلك  لها  ال��ازم  الدعم  وتقدمي  للبطولة  ا�شت�شافتهم  على  امل��زروع��ي 
املهند�ص �شليمان الهاجري رئي�ص اإدارة الألعاب الفردية بنادي ال�شارقة على 

متابعته وتوا�شله مع الحتاد.

الكاراتيه  لأخ��ب��ار  املتميزة  والتغطية  بالدولة  الريا�شي  ب��الإع��ام  واأ���ش��اد 
واأع�شاء  روؤ���ش��اء  جهود  وثمن  املو�شم.  خ��ال  الكاراتيه  بطولت  وفعاليات 
التنظيم  وجلنة  امل�شابقات  وجلنة  الفنية  اللجنة  بالحتاد  العاملة  اللجان 
وجلنة احلكام وجلنة الأمن والتدابري الحرتازية. ويف نهاية البطولة مت 
تبادل الدروع واأهدى اللواء الرزوقي امليدالية الذهبية و�شهادة التقدير من 
الحتاد لكا من �شعيد خلفان املزروعي واملهند�ص �شليمان الهاجري تثميناً 
جلهودهما اجلليلة والتعاون املثمر يف �شبيل اجناح بطولت الكاراتيه والتي 

كان لها اأكرب الثر يف حتقيق الهداف املن�شودة لاحتاد.

نادي �ل�صارقة �لريا�صي بطال لكاأ�س رئي�س �لدولة للكار�تيه
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املغربي  البي�شاوي  الرجاء  يخو�ص 
امتحاناً ل يخلو من ال�شعوبة اأمام 
اجلنوب  ب��اي��رت�����ص  اأولن������دو  �شيفه 
اإف����ري����ق����ي ال����ي����وم الأح��������د يف اإي�����اب 
الحتاد  ك��اأ���ص  م�شابقة  ن��ه��ائ��ي  رب���ع 
ال��ق��دم، فيما يبدو  ل��ك��رة  الإف��ري��ق��ي 
و�شيف  امل�����ش��ري،  ب��ريام��ي��دز  طريق 
نحو  معبدا  ال�شابقة،  الن�شخة  بطل 
م�شيفه  مواجهة  يف  الذهبي  املربع 

اإنييمبا النيجريي.
و���ش��ت��ك��ون الن���ظ���ار ���ش��اخ�����ش��ة نحو 
�شبيبة  ب���ني  املغاربي"  "الدربي 
ال��ق��ب��ائ��ل اجل����زائ����ري امل���ت���ف���ّوق على 
بهدف  التون�شي  ال�شفاق�شي  �شيفه 

نظيف.
يجد  األ  الأخ�شر"  "الن�شر  وي��اأم��ل 
التاهل  ب��ط��اق��ة  ان���ت���زاع  ���ش��ع��وب��ة يف 
ي�شتقبل  عندما  امل��ق��ب��ل،  ال���دور  اإىل 
"حممد  م���ل���ع���ب  ع���ل���ى  اأورلن������������دو 
ول  ال��ب��ي�����ش��اء،  ال����دار  اخلام�ص" يف 
ك����ان الأف�������ش���ل يف لقاء  ان����ه  ���ش��ي��م��ا 
وعودته  بايريت�ص  اأر���ص  يف  الذهاب 

بالتعادل اليجابي 1-1.
وبدا املدرب التون�شي للرجاء ل�شعد 
ال�شابي مطمئناً بع فوز فريقه على 

اخلمي�ص  -2�شفر  وج��دة  مولودية 
يف الدوري املحلي، ف�شًا عن اإميانه 
ملوا�شلة  لع��ب��ي��ه  ب���ق���درات  ال���ق���وي 

الزحف نحو ا�شتعادة اللقب.
ت�شريحات  يف  ال�������ش���اب���ي  واأو������ش�����ح 
على  الفوز  يف  ما  "اأف�شل  �شحافية 
ت��ع��ّززت يف  املجموعة  روح  اأن  وج��دة 
الفريق، برغم اإ�شراكي لعدة لعبني 
ج����دد، ال���رج���اء ال���ي���وم مي��ت��ل��ك 25 
لعباً على نف�ص القدر من الأهمية 

وامل�شتوى وال�شرا�شة".
من  ع���دد  ج��ه��ود  ال�����ش��اب��ي  وي�شتعيد 
لعبيه ال�شا�شيني ول �شيما القائد 
حم�شن متويل، بعدما كان م�شتبعداً 
اللعاب  و�شانع  ان�شباطية  لأ�شباب 
ع���ب���د الإل�������ه احل���اف���ي���ظ���ي وامل����داف����ع 
ياأمل  بينما  ال��ورف��ل��ي.  �شند  الليبي 
املدرب التون�شي اأن ي�شتمر مهاجمه 
بن  الدميقراطي  الكونغويل  املتاألق 
مالنغو يف تاألقه يف الوقت احلايل، 
الفريق  هدف  �شجل  اأن��ه  وخ�شو�شاً 

يف لقاء الذهاب.
اأن���ه ل يهاب  ال�شيف  ال��ف��ري��ق  وب���دا 
قارياً،  ال��ك��ب��ري  ال��ت��اري��خ  ذو  ال��رج��اء 
م����درب����ه جوزيف  اأك�������ده  م����ا  وه������ذا 

ب�شعوبة  اإق��������راره  ب���رغ���م  زي���ن���ب���اور 
املواجهة "ل نخاف من الرجاء غري 
اأننا نحرتمه لأنه فريق كبري، لدينا 
مباراة  ال��ت��اأه��ل يف  ف��ر���ش��ة حت��ق��ي��ق 
الإياب، ونحن متاأكدون اأننا قادرين 
ع��ل��ى ال��ت�����ش��ج��ي��ل ه��ن��اك والإط���اح���ة 
يف  الت�شجيل  ه��و  وهدفنا  ب��ال��رج��اء، 

الأول".

اأب���رز  ب���ويل  فن�شنت  امل��ه��اج��م  وي��ع��د 
لعبي اأورلندو اىل جانب الناميبي 

ديون هوتو وفورت�شون ماكارينغي.
ت�شرين  "اأول  م���ل���ع���ب  و����ش���ي���ك���ون 
الثاين- نوفمرب 1954" يف مدينة 
م�شرحاً  اجل���زائ���ري���ة،  اأوزو  ت��ي��زي 
للقاء "الدربي املغاربي" بني �شبيبة 

القبائل و�شيفه ال�شفاق�شي.

ال�شتفادة  اإىل  "الكناري"  ويتطلع 
انت�شاره  لتعزيز  الر���ص  عامل  من 
ال������ذي ح��ق��ق��ه ذه����اب����ا ع���ل���ى ملعب 
�شفاق�ص،  يف  املهريي"  "الطيب 
"البي�ص  ال��ف��ري��ق  ي��خ��ط��ط  ب��ي��ن��م��ا 
م�شاعفاً  ال�����ش��اع  ل�����رّد  وال�شود" 

والعودة ببطاقة التاأهل.
للفريق  ال��ف��رن�����ش��ي  امل������درب  واأّك�������د 

اأن فريقه  اجل��زائ��ري دوين لف��اين 
لقاء  يف  �شعب  اختبار  اأم��ام  �شيكون 
اإذ  الإياب، وقال "مل نح�شم التاأهل، 
علينا اأن نخو�ص لقاء الإياب بنف�ص 
الروح لندعم اأ�شبقية الذهاب، ونعّزز 

حظوظنا يف الرت�شح".
ويعّول لفاين على جمموعة جيدة 
اأبرزهم  املخ�شرمني  الاعبني  من 
احل����ار�����ص اأ����ش���ام���ة ب��ن��ب��وط ولع���ب 
���ش��ائ��ح واملهاجم  ب���ن  ر���ش��ا  ال��و���ش��ط 

حممد بن �شعرية وزكريا بوحلية.
ال�شفاق�شي  م��درب  ف��اإن  املقابل،  يف 
بدياأ  ح����ل  ال������ذي  ال������دو  ح����م����ادي 
ياأمل  مور�شيا،  خو�شيه  لا�شباين 
مغاير  نحو  على  فريقه  يظهر  اأن 
ع��ن ل��ق��اء ال���ذه���اب ال����ذي ق���دم فيه 
اأداء �شعيفاً، ف�شًا عن اإ�شاعة ركلة 

جزاء �شددها فرا�ص �شواط.
وقال األدو "فريقي قادر على تدارك 
امل���وق���ف وق���ل���ب الم�����ور راأ�����ش����اً على 

عقب".
حممد  احل��ار���ص  ع��ات��ق  على  ويلقى 
نابي كامارا  الهادي قعلول والغيني 
�شوكاري  ك��ي��ن��غ�����ش��ل��ي  وال��ن��ي��ج��ريي 
�شواط  وف����را�����ص  ال����ق����روي  وول����ي����د 

م�شوؤولية  م��ن�����ش��ر  ع��ل��ي  وحم���م���د 
للفريق  وال��ت��اأه��ل  النت�شار  حتقيق 

التون�شي.
وبعد رحلة �شاقة، و�شلت بعثة فريق 
اأبا  امل�����ش��ري اىل م��دي��ن��ة  ب��ريام��ي��دز 
م�شيفه  �شيواجه  حيث  النيجريية، 

انييمبا.
حقق  "الهرامات" قد  فريق  وك��ان 
ل��ق��اء الذهاب  ع��ري�����ش��اً يف  ان��ت�����ش��اراً 

.1-4
الرجنتيني  امل��������درب  و���ش��ي��ف��ت��ق��د 
للفريق امل�شري رودولفو اأراوابارينا 
اإىل خدمات نبيل دونغا الذي اأ�شيب 
اأول ح�شة مترينية يف نيجرييا،  يف 
حممد  الأل��ع��اب  �شانع  اىل  لين�شم 
فاروق واملهاجم الغاين جون اأنطوي 
ال��ذي��ن بقوا يف  وامل��داف��ع عمر جابر 

القاهرة ب�شبب الإ�شابة.
الدويل  امل��داف��ع  الفريق  واأك���د جن��م 
علي جرب يف ت�شريحات لل�شحافيني، 
اأن فريقه �شيخو�ص لقاء الإياب بكل 
الأربعة،  ل���دور  ال��ت��اأه��ل  حل�شم  ق��وة 
حاليا  يركز  الفريق  اأن  على  و�شدد 
ي�شتهدف  لأن���ه  ال��ك��ون��ف��ي��درال��ي��ة  يف 
احل�����ش��ول ع��ل��ى ل��ق��ب��ه��ا ب��ع��دم��ا حل 

و�شيًفا يف الن�شخة املا�شية.
الفريق،  يف  م�����ش��اك��ل  "ل  وا����ش���اف 
هدًفا  اأح��د  ي�شجل  عندما  والدليل 
لتهنئته  ي��ذه��ب  ف��ال��ك��ل  امل���ب���اراة،  يف 
مثل  ت�شدير  يحاول  البع�ص  ولكن 
هذه الأمور ون�شر �شورة �شلبية عن 

الفريق".
وياأمل الأرجنتيني األ يخطئ حار�ص 
اإكرامي  ���ش��ري��ف  امل��خ�����ش��رم  م��رم��اه 
ت�شجيل  ت�����ش��ّب��ب يف  ب��ع��دم��ا  جم����دداً 
ذه��اب��اً، حيث  ال�شبق لنييمبا  ه��دف 
جانب  اىل  جم����ددا  ع��ل��ي��ه  �شيعتمد 
ال�شعيد  اهلل  ع��ب��د  وال���ق���ائ���د  ج���رب 

ورم�شان �شبحي.
ويدرك اإنييمبا �شعوبة مهمته لكنه 

يتم�شك باآماله يف قلب النتيجة.
الكامريوين  �شبورت  كوتون  ويحل 
ال�شنغايل  ج��راف  على  ثقيًا  �شيفاً 

يف دكار.
وك���ان ك��وت��ون ح��ق��ق ف����وزاً �شعبا يف 

ملعبه بهدف نظيف.
اإجراء  من  ال�شتفادة  جراف  وياأمل 
بالفوز  اأم������ًا  اأر�����ش����ه  ع��ل��ى  ال���ل���ق���اء 
اأن���ه قدم  ال��ت��اأه��ل ول �شيما  وان��ت��زاع 

مباراة جيدة جداً يف اأر�ص كوتون.

ت�شهد املرحلة الثامنة والثاثون الأخرية من بطولة اإنكلرتا يف كرة 
على  �شيتي،  ولي�شرت  وليفربول  ت�شل�شي  بني  ثاثيا  �شراعا  القدم 

البطاقتني الأخريتني مل�شابقة دوري اأبطال اأوروبا املو�شم املقبل.
الأرب���ع  الأع�����وام  يف  ال��ث��ال��ث  ال��ل��ق��ب  �شيتي  مان�ش�شرت  �شمن  ب��ع��دم��ا 

الو�شافة،  يونايتد  مان�ش�شرت  وج��اره  الأخ��رية، 
انح�شرت املناف�شة على بطاقتي املركزين 

ت�شل�شي  الثاثي  بني  وال��راب��ع  الثالث 
وليفربول وت�شل�شي.

وي����ح����ت����ل ت�������ش���ل�������ش���ي امل����رك����ز 
نقطة   67 بر�شيد  الثالث 
ب������ف������ارق ن���ق���ط���ة واح�������دة 
اأم�������ام ل���ي���ف���رب���ول ال���راب���ع 

ب��ف��ارق اأرب��ع��ة اأه���داف اأمام 
�شيتي  ل��ي�����ش��رت 

اخلام�ص.
اأ�شتون فيا احل��ادي ع�شر، فيما  اللندين �شيفا على  الفريق  ويحل 
يلعب ليفربول للمرة الأوىل اأمام اأن�شاره الذين مّت حتديد عددهم 
يف 10 اآلف م�شجع، عندما ي�شت�شيف كري�شتال بال�ص الثالث ع�شر 
�شيتي، بطل  لي�شرت  ويلتقي  روي هودج�شون،  ال�شابق  بقيادة مدربه 

م�شابقة كاأ�ص الحتاد، مع �شيفه توتنهام ال�شابع.
وميلك ت�شل�شي وليفربول م�شريهما بيديهما حيث �شيح�شمان 
اإىل  بطاقتيهما من خال الفوز، فيما يحتاج لي�شرت �شيتي 
النقاط الثاث اأمام توتنهام مع خدمة من اأ�شتون فيا او 

كري�شتال بال�ص خلطف بطاقته القارية.
وعاد رجال املدرب الأملاين يورغن كلوب من بعيد يف الآونة 
املا�شي، عرب  اآذار/م��ار���ص  الأخ���رية وحت��دي��دا منذ منت�شف 
12 من  بينها  27 ممكنة  ا�شل  23 نقطة من  جمعهم 
بوا من خالها  اأ�شل 12 يف املباريات الأربع الأخرية، ذوَّ
فارق ثماين نقاط كانت تف�شلهم عن املركز الرابع 

الأخري املوؤهل اإىل امل�شابقة القارية العريقة
وقال كلوب اجلمعة يف موؤمتر �شحايف "لقد وجدنا 
قمنا  اأو  اأخ����رى  م���رة  ال��ث��ق��ة  وخلقنا  ال���ش��ت��ق��رار، 
املنا�شبة  اللحظات  يف  اأهداًفا  و�شّجلنا  با�شتعادتها، 
اأقول  اأن  ا�شمحوا يل  اأق��ل،  م��رات  �شباكنا  واه��ت��زت 

ذلك على هذا النحو".
لكنه حذر من اأن الأداء اجليد الأخري لليفربول لن 
يعني �شيًئا �شد فريق بال�ص امل�شمم بقيادة مدربه 
ال�شابق هودج�شون الذي �شيخو�ص مباراته الأخرية 

على راأ�ص الإدارة الفنية للفريق اللندين.
كري�شتال  تغلب فريقه على  ال��ذي  كلوب  واأو���ش��ح 
الأول/دي�شمرب  كانون  يف  ذهابا  بال�ص -7�شفر 
امل���ب���اراة  ي��ت��وق��ع  اأن  ي��ن��ب��غ��ي لأح�����د  "ل  امل���ا����ش���ي 
الأ�شياء"،  هذه  وكل  املبكر  التقدم  مثل  املثالية، 
اأنا  ذل���ك.  اأج���ل  م��ن  ت��ق��ات��ل  اأن  "عليك  م�شيفا 
اأحرتم كري�شتال بال�ص كثريا، ما يريدون منحه 

لروي يف مباراته الأخرية رمبا كمدرب".
�شيكون ليفربول م��وؤازرا بع�شرة اآلف متفرج داخل 
ملعب اأنفيلد بعد مو�شم لعبه بالكامل تقريًبا خلف 

اأبواب مغلقة ب�شبب فريو�ص كورونا.
خرب  "اأف�شل  ك��ان��ت  ع��ودت��ه��م  اإن  ك��ل��وب  وق����ال 
عليهم  يجب  اأن���ه  اأك���د  لكنه  تخّيله"  ميكنني 
التحلي بال�شرب، حتى لو مل تكن الأمور ت�شري 

يف طريق ليفربول يف اليوم الأخري املتوتر.
وتابع "لقد كان مو�شما مكثَّفا ب�شكل ل ُي�شّدق، 
لدينا  لكن   )...( ذلك  يغريرِّ  �شيء  هناك  لي�ص 

الآن اإمكانية اإنهاء املو�شم يف القمة".

وي���ب���دو ت�����ش��ل�����ش��ي ���ش��اح��ب الأف�����ش��ل��ي��ة ب���ني ال��ث��اث��ي امل��ن��اف�����ص على 
البطاقتني الأخريتني مل�شابقة دوري الأبطال وهو الذي قطع خطوة 
كبرية نحو حجز اإحداها يف املرحلة املا�شية بفوزه على لي�شرت �شيتي 

الثاثاء.  1-2
ملواجهة  برمنغهام  اإىل  باملخاطر  حمفوفة  رحلة  ت�شل�شي  ويخو�ص 
اأ�شتون فيا الذي اأطاح بالفريق اللندين الآخر توتنهام يف العا�شمة 

الأربعاء.  1-2
ويدرك رجال املدرب الأملاين توما�ص توخل جيدا اأن فوزهم �شيمنحهم 
بطاقة املركز الثالث، فيما قد ت�شعهم اخل�شارة خارج املراكز الأربع 

الأوىل يف حال فوز ليفربول ولي�شرت �شيتي، وت�شبح اأمامهم فر�شة 
�شيتي  مان�ش�شرت  مواجهة  عند  احلايل  اأيار/مايو  اأخرية يف 29 

يف بورتو يف املباراة النهائية للم�شابقة القارية الأم.
ويريد توخل اأن يح�شم ت�شل�شي بطاقته يف برمنغهام حتى 

�شيتي.  مان�ش�شرت  م��واج��ه��ة  يف  ال�شغط  يتجنب 
وقال توخل عن فوائد الفوز على اأ�شتون 

فيا: "بالتاأكيد، بالتاأكيد. ل�شنا بحاجة 
اإىل احل��دي��ث ح���ول ه���ذا الأم�����ر، فمن 

املوؤكد اأنه يزيل بع�ص ال�شغط".
من  بالكثري  قمنا  "لقد  واأ���ش��اف 

ال��ع��م��ل ال�������ش���اق، وال���ك���ث���ري من 
اجل�����ودة وك��م��ي��ة م��ت�����ش��ق��ة من 

القليلة  الأ�شهر  يف  النتائج 
امل���ا����ش���ي���ة، ون����ري����د اإن���ه���اء 

املهمة يوم الأحد.
وتابع "هناك فر�شة لثاثة 
ف������رق ل���ل���ف���وز مب���رك���زي���ن، 

وهكذا هو ال�شباق".
�شيتي  لي�شرت  مي��ن��ي  امل��ق��اب��ل،  يف 

املو�شم  �شيناريو  ت��ك��رار  بعدم  النف�ص 
املا�شي عندما حرمه مان�ش�شرت يونايتد 

من التواجد يف امل�شابقة القارية العريقة 
اأمامه  ب��اخل�����ش��ارة  الأخ������رية،  امل��رح��ل��ة  يف 

البطاقة  ل��ت��ذه��ب  اأر����ش���ه  ع��ل��ى  �شفر2- 
القارية اىل الخري.

براندن  ال�شمايل  الإي��رل��ن��دي  م��درب��ه  لكن 
التاأهل،  يثق يف حظوظ فريقه يف  رودج��رز 

لدي  بعد.  انتهى  الأم��ر  اأن  اأعتقد  "ل  وق��ال 
بعملنا  قمنا  اإذا  باأننا  والإمي���ان  التفاوؤل  ه��ذا 
فلن ن�شتطيع اأن نفعل اأكر من ذلك. �شيكون 
ن���رى ك��ي��ف �شتنتهي  اأن  امل��ث��ري ل��اه��ت��م��ام  م��ن 

املناف�شة".
ُيفتح  اأن  ن��ري��ده ه��و  "ما ل  واأ���ش��اف رودج����رز 

الباب لنا ول منّر من خاله. اإذا و�شلنا اإىل 69 نقطة ومل نتمكن 
بطريقة ما من الو�شول اإىل دوري اأبطال اأوروبا، ف�شيكون ذلك اأمًرا 

موؤ�شًفا حًقا".
الأوروبي  ال��دوري  م�شابقة  اإىل  املوؤهلة  الثانية  البطاقة  �شراع  ويف 
"يوروبا ليغ" يحتاج و�شت هام اإىل نقطة فقط 
�شاوثمبتون  �شيفه  اأم���ام  اأر���ش��ه  على 
ومكاًنا يف  ال�شاد�ص  املركز  لي�شمن 

امل�شابقة القارية الثانية.
ويواجه و�شت هام مناف�شة على 
اللندين  ج�����اره  م���ن  ال��ب��ط��اق��ة 
باإمكانه  ال��ذي  ال�شابع  توتنهام 
على  ف���������وزه  ح��������ال  يف  خ���ط���ف���ه���ا 
املدرب  �شيتي وخ�شارة رجال  لي�شرت 
دي��ف��ي��د موي�ص  ال���ش��ك��ت��ل��ن��دي 

اأمام �شاوثمبتون.

كاأ�س االحتاد االإفريقي 

�لرجاء يف �متحان بايريت�س و»دربي« مغاربي �صاخن 

مي�شي،  ليونيل  الأرجنتيني  بر�شلونة،  وقائد  مهاجم  اأق��ر 
ن��ادم على عدم طلب قم�شان من لعبني واجههم يف  باأنه 
وروبرتو  رونالدو  الربازيليني  بينهم  من  معدداً  بداياته، 

كارلو�ص.
اأوليه الأرجنتينية، بعدما  ويف مقابلة اأجراها مع �شحيفة 
ب��داأ عطلته ب��اإذن من م��درب الرب�شا، رون��ال��د ك��وم��ان، قال 
قم�شان  اأطلب  املا�شي مل  لأنني يف  بالندم  "اأ�شعر  مي�شي: 
من لعبني واجهتهم حني كنت �شبياً، مثل قمي�ص رونالدو 
اأقول  والآن  واجهتهما  لع��ب��ان  وه��م��ا  ك��ارل��و���ص،  وروب��رت��و 

لنف�شي اأمتنى لو كنت ح�شلت على ذلك القمي�ص".
اأنه  اإىل  ال�شهرة، م�شرياً  م�شاوئ  "الربغوث" عن  وحتدث 
اأح��د، وتذهب  ياحظك  اأن  دون  تخرج  اأن  تريد  "اأحياناً 
اأو مركز ت�شوق، ولكن هذا  النا�ص،  الكثري من  لأماكن بها 
اأو  عليك  يتعرفوا  اأن  يف  تكمن  ل  امل�شكلة  لكن  معقد،  اأم��ر 
يطلبوا منك �شورة وما اإىل ذلك.. لكن هناك حلظات تريد 

اأن تكون فيها بعيداً عن هذا ال�شغط".
ك��م��ا ت��ذك��ر امل��ه��اج��م الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ك��ي��ف ف��ق��د ال��ع��دي��د من 
وقال:  بر�شلونة،  اإىل  انتقل  بعدما  ب���اده  يف  الأ���ش��دق��اء 

"دائماً كنت اأعود باكياً من رو�شاريو )م�شقط راأ�شه( مل اأكن 
اأريد  اأرغ��ب يف البقاء )يف بر�شلونة( ويف نف�ص الوقت كنت 
اأردت املجيء هنا اإىل بر�شلونة ملوا�شلة القيام بنف�ص  ذلك، 
ال�شيء، لكن يف ذات الوقت كان من ال�شعب علي ترك كل 
ب�شبب  ال�����ش��داق��ات  م��ن  الكثري  "فقدت  واأ����ش���اف:  �شيء". 
�شبي  اأي  الآن  م��ع��ه��م..  ال��ت��وا���ش��ل  يف  ال���ش��ت��م��رار  �شعوبة 
يكن  مل  الوقت  ذل��ك  يف  لكن  هاتف  لديه  عاماً   13 عمره 
هذا متاحاً، توقفت عن التحدث مع الكثري من الأ�شخا�ص 

ب�شبب �شعوبة التوا�شل وامل�شافة".

مي�صي نادم على عدم طلب قمي�صي رونالدو وكارلو�س

ت�سل�سي وليفربول ولي�سرت 

�صر�ع �إنكليزي ثالثي على بطاقتني لدوري �لأبطال 
كلوب: �لإ�صابات 

حرمت ليفربول من 
�لحتفاظ باللقب

اأكد مدرب ليفربول، الأملاين يورغن 
تاأثرياً  لها  كان  الإ�شابات  اإن  كلوب، 
هائًا على م�شرية فريقه يف املو�شم 
املمتازة  ال����درج����ة  ل������دوري  احل�����ايل 
الإجنليزي لكرة القدم، ما منعه من 

الحتفاظ بلقب البطولة.
دايك  فان  املدافعان فريجيل  وغ��اب 
ليفربول  ت�شكيلة  ع��ن  غوميز  وج��و 
معظم املو�شم احلايل ب�شبب اإ�شابات 
جويل  غ�����اب  ح����ني  يف  ال���رك���ب���ة،  يف 
اإ�شابة يف  ماتيب عن الفريق ب�شبب 

الكاحل.
وانتقل فابينيو من خط الو�شط اإىل 
الدفاع لتغطية النق�ص لكنه تعر�ص 
حني  يف  الع�شات  يف  مل�شكلة  اأي�����ش��اً 
غ���اب امل��ه��اج��م دي��وغ��و ج��وت��ا ولعب 
ال��و���ش��ط ج������وردان ه��ن��در���ش��ون ملدة 

طويلة ب�شبب الإ�شابات اأي�شاً.
ل��ي��ف��رب��ول م���ع �شيفه  ل���ق���اء  وق���ب���ل 
كري�شتال بال�ص يف اجلولة الأخرية 
الأح��د، ق��ال كلوب:  من املو�شم غ��داً 
العام  من  �شابق  وقت  يف  قلت  "كما 
فر�شة  اأي  اأم��ام��ن��ا  تكن  مل  احل���ايل 
للفوز باللقب هذا العام، ومل يكن اأي 
فريق اآخر ي�شتطيع حتقيق ذلك )لو 
تعر�ص لهذا العدد من الإ�شابات(".

�شيتي  مان�ش�شرت  "حتى  واأ����ش���اف: 
رغم قوته مل يكن ليفوز بالدوري لو 
فقد ثاثة لعبني يف قلب الدفاع.. 

ول حتى مان�ش�شرت يونايتد".
املو�شم  ب��ال��ل��ق��ب يف  ل��ي��ف��رب��ول  وت����وج 
الثامن  امل��رك��ز  يف  ك��ان  لكنه  املا�شي 
ومن  ال���ع���ام  ه���ذا  )اآذار(  م���ار����ص  يف 
لدوري  التاأهل  يف  فر�شته  كانت  ثم 
�شئيلة  املقبل  املو�شم  اأوروب���ا  اأبطال 
لكنه خا�ص ت�شع مباريات با هزمية 

بعد ذلك لي�شعد للمركز الرابع.
وق��ب��ل اجل��ول��ة الأخ����رية م��ن املو�شم 
ث��اث��ة فرق  تتناف�ص  الأح����د،  ال��ي��وم 
هي ت�شيل�شي )67 نقطة( وليفربول 
لكل  ن��ق��ط��ة   66( ���ش��ي��ت��ي  ول��ي�����ش��رت 
موؤهلني  مركزين  اآخر  على  منهما( 

لدوري الأبطال.
واأ�شاف كلوب: "قاتلنا قليًا وتقبلنا 
ال�شوبات وحققنا اأكرب فائدة ممكنة 
يف هذا الو�شع، واإذا فزنا يوم الأحد، 
وتاأهلنا لدوري الأبطال، فاإننا نكون 
كل  هذا  ن�شتطيع،  ما  اأف�شل  حققنا 

ما يف الأمر".

الفجر الريا�ضي
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جمتمع االمارات

�صغار �ل�صارقة �لقر�ئي للطفل 12.. 
خمرتعون يلعبون بقو�عد �لكيمياء 

�شخم  ع��ل��م��ي  خم��ت��رب  اإىل  ل��اأط��ف��ال  املخ�ش�شة  ال���ور����ص  ق��اع��ة  حت��ّول��ت 
احت�شد حوله ال�شغار من خمتلف الأعمار ليبتكروا مناذجهم الكيميائية 
معقدة،  غري  علمية  تراكيب  على  م�شتندين  الأدوات،  اأب�شط  م�شتخدمني 
وذلك خال انطاق فعاليات الدورة ال�12 من مهرجان ال�شارقة القرائي 
للطفل، الذي تنظمه هيئة ال�شارقة للكتاب، حتت �شعار خليالك حتى 29 

مايو اجلاري، يف مركز اإك�شبو ال�شارقة.

الأبرز  الع�شرية  واحل��ي��اة  والرتفيه  الت�شوق  وجهة  الغالرييا؛  ا�شتقبل   
يف جزيرة املارية يف اأبوظبي، اأع��داداً قيا�شية من ال��زوار خال عطلة عيد 
الفطر، حيث �شهدت ن�شبة الإقبال ارتفاعاً قيا�شياً بلغ 41 باملائة على مدار 
عطلة نهاية الأ�شبوع التي ا�شتمرت ثاثة اأيام. وعلى الرغم من ال�شعوبات 
املفرو�شة على  القيود  وا�شتمرار   ،19 – بتف�شي جائحة كوفيد  املرتبطة 
الطاقة الت�شغيلية، اإل اأن املركز �شجل ن�شبة اإقبال هي الأعلى، فيما يوؤكد 
وكان  و�شحية.  اآمنة  ت�شوق  كوجهة  بالغالرييا  واملت�شوقني  اجلمهور  ثقة 
الغالرييا قد عزز وجود طواقم الأمن وال�شامة ل�شمان تطبيق تدابري 

تطبيق  وا�شل  كما  املرتادين،  بني  الأمنة  وامل�شافات  الجتماعي  التباعد 
اإجراءات التعقيم ال�شارمة ملواكبة هذه الزيادة املتوقعة يف اأعداد الزوار.

وكان الغالرييا قد �شارك اجلمهور احتفالتهم بعيد الفطر ال�شعيد عرب 
الطهي  تعليم  جل�شات  مثل  الحتفالية،  والفعاليات  الأن�شطة  من  العديد 
لتجارب  املخ�ش�شة  ال��رتوي��ج��ي��ة  احل��م��ل��ة  اإط����ار  يف  نظمت  ال��ت��ي  امل��ب��ا���ش��رة 
الطعام والتي اأقيمت حتت عنوان احتفل بعامل من النكهات. كما ا�شتقبل 
متجر تويز اآر اأ�ص، الذي افتتح اأبوابها موؤخراً، الزوار والعائات بالهدايا 

وحقائب الألعاب املجانية. 

فعالية �صيد�ت و�رنر تعود �إىل عامل و�رنر بر�ذرز �أبوظبي 
 اأعلنت عامل وارنر براذرز اأبوظبي عن ا�شت�شافة فعالية  �شيدات وارنر  وذلك بعد ال�شعبية الكبرية 
التي حظيت بها هذه الفعالية املخ�ش�شة لل�شيدات يف العام املا�شي. و�شتتميز هذه الفعالية التي �شتقام 
يوم الثاثاء 25 مايو من ال�شاعة 6 م�شاًء ولغاية ال�شاعة 11 ليًا، باأجمل الأن�شطة الحتفالية يف 
اأجواء من اخل�شو�شية التامة، حيث �شيتوىل كادر من موظفات ال�شتقبال والأمن الإ�شراف على هذه 

الليلة. 
الفريدة  والحتفالية  الرتفيهية  بالأجواء  ال�شتمتاع  من  الفعالية  هذه  خال  ال�شيدات  و�شتتمكن   
التي �شتعم املدينة، والرق�ص على اأنغام الدي جيه احلية التي �شتقدمها من�شقة الأغاين يف منطقة 
باملرح والرتفيه  املفعمة  الأن�شطة الحتفالية، والأوق��ات  العديد من  اإىل جانب  ب��ازا،  ب��راذرز  وارن��ر 
ب�شحبة اأ�شهر �شخ�شيات عامل وارنر براذرز الن�شائية مثل وندر ومان وهاريل كوين ولول باين، وبيتي 
وويلما.   وتعترب عامل وارنر براذرز اأبوظبي الوجهة الأمثل لل�شيدات من خمتلف الأعمار، اإذ ت�شم 6 
مناطق ترفيهية م�شتوحاة من �شخ�شيات وارنر براذرز الأ�شطورية، وجمموعة من الألعاب امل�شوقة 
والعرو�ص واملرافق الرتفيهية الفريدة. كما �شتتمكن ال�شيدات خال هذه الفعالية من ت�شوق اأجمل 
الهدايا واملنتجات احل�شرية من املتاجر املختلفة يف املدينة، واختتام هذه التجربة الرتفيهية باأ�شهى 

جتارب الطعام. 

ليلة �ل�صيد�ت تعود �إىل كالمي �أبوظبي
اأعلن كامي اأبوظبي، املرفق الرتفيهي والريا�شي الداخلي الأبرز يف دولة 
الإمارات، عن عودة فعالية ليلة ال�شيدات لهذا العام، والتي �شتقام كل يوم 
9:00 ليًا، لتوفر لل�شيدات  الأربعاء من ال�شاعة 5:30 م�شاًء وال�شاعة 
اأقوى جتارب القفز  عرو�شاً خا�شة متكنهم من اختبار مهارتهن وخو�ص 
احلر والت�شلق الداخلي باأجواء من اخل�شو�شية التامة، حيث �شيتوىل كادر 
ما  الليلة،  على هذه  الإ�شراف  والأم��ن  ال�شتقبال  املدربات وموظفات  من 
من  اأج��واء  يف  و�شقلها  مهاراتهن  لختبار  فريدة  فر�شة  امل�شاركات  مينح 

الراحة التامة التي مينع فيها ا�شتخدام الهواتف النقالة.

مدينة �ل�صيخ �صخبوط �لطبية تطلق
 فعاليات �أ�صبوع �لتوعية بالإ�صابات

اأعلنت مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية، اأحد اأكرب م�شت�شفيات دولة الإمارات 
احلرجة  للحالت  ال�شحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  يف  املتحدة  العربية 
واملعقدة، وامل�شروع امل�شرتك بني �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية �شحة 
ومايو كلينك، عن اإطاق فعاليات اأ�شبوع التوعية بالإ�شابات الأول، يف اإطار 
جهودها الرامية اإىل رفع م�شتوى الوعي بني كوادرها وبني اأفراد اجلمهور 
بالتقنيات  عليها  القائمني  وتاأهيل  الإ���ش��اب��ات،  م��ن  الوقاية  كيفية  ح��ول 

املُ�شاعدة خال انتظار و�شول امل�شتجيبني للطوارئ.
وافتتح معايل عبد اهلل بن حممد اآل حامد، رئي�ص دائرة ال�شحة – اأبوظبي 
الطبية  �شخبوط  ال�شيخ  مدينة  يف  بالإ�شابات  التوعية  اأ�شبوع  فعاليات 
اأبوظبي، مع موجز تنفيذي حول  اأنظمة الإ�شابات لإمارة  باجتماع جلنة 
رعاية حالت ال�شدمة يف اأبوظبي، بح�شور ممثلني عن اجلهات الرئي�شية 
امل�شلحة  والقوات  اأبوظبي،  �شرطة  مثل  لل�شدمة،  ال�شتجابة  يف  امل�شاركة 
الإماراتية، وقيادة مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية، اإىل جانب جهات اأخرى. 
وبعد الجتماع، قامت اللجنة بجولة ل�شتعرا�ص فعالية “اأ�شبوع التوعية 
الأدوات  اأح��دث  واطلعت على  ب��ارز،  برفقة وفد  امل�شت�شفى  يف  بالإ�شابات” 

واملوارد الت�شغيلية املُ�شاعدة يف ال�شتجابة حلالت ال�شدمة.

برفورمان�س كوميونيكي�صنز تعنيرّ نائبًا جديدً� 
ملدير �لإد�رة لعمليات �ل�صرق �لأو�صط

اأعلنت برفورمان�ص كوميونيكي�شنز، 
البارزة  ال��ع��اّم��ة  ال��ع��اق��ات  وك���ال���ة 
الأو�������ش������ط  ال���������ش����رق  م���ن���ط���ق���ة  يف 
الريا�شة  بقطاعات  �شة  واملتخ�شّ
تعيني  ع��ن  والتقنيات،  وال�����ش��ي��ارات 
اأماندا فوك�ص-برايك مبن�شب نائب 
مدير الإدارة اجلديد ملنطقة ال�شرق 
الأو�شط. وتن�شم اأماندا اإىل الفريق 
العمليات  ع���ن  امل�������ش���وؤول  ال���ق���ي���ادي 
الإق���ل���ي���م���ي���ة ل���وك���ال���ة الت�������ش���الت 
�����ش��ة، وذل�����ك يف وق����ت ذي  امل��ت��خ�����شّ
اأهمية بارزة خ�شو�شاً يف ظل تكّيف 
قطاع الأعمال مع الظروف الدولية 
من  جمموعة  ومبواجهة  اجلديدة 
و�شتعمل  اأي�شاً  التحّديات اجلديدة 
�ص ال�شريك  اأماندا حتت قيادة املوؤ�شرِّ
برفورمان�ص  ملكتب  الإداري  واملدير 
كوميونيكي�شنز يف ال�شرق الأو�شط، 

اإيان درينكووتر.

فنادق ومنتجعات �صانت ريجي�س تفتتح  �أحدث 
من�صاآتها �لفاخرة يف نخلة �جلمري� �لإيقونية بدبي

 اأعلنت فنادق ومنتجعات �شانت ريجي�ص، اأحد اأبرز العامات التجارية الفاخرة 
�شمن برنامج Marriott Bonvoy والذي ي�شم 30 عامة جتارية مميزة، 
افتتاح فندق �شانت ريجي�ص دبي، النخلة يف برج النخيل يف قلب جزيرة نخلة 
اجلمريا.  فمن خال تراث �شانت ريجي�ص العريق وتقاليده املعروفة، ين�شم 
هذا الفندق اإىل املجموعة الديناميكية العاملية، حاما معه كل ما تتميز به 
هذه العامة التجارية املرموقة من خدمات رائعة وت�شاميم مبتكرة وجتارب 

مرتفة اإىل اجلزيرة ال�شهرية واإىل مدينة دبي العاملية.

نخلة جمري� ترحب 
بالعائالت �ل�صعودية جمدد�

 تقدم ذا ڤيو اآت ذا بامل، من�شة امل�شاهدة التي 
توّفر اإطالت بزاوية 360 درجة والتابعة 
العرو�ص  م���ن  ن��خ��ي��ل، جم��م��وع��ة  ل�����ش��رك��ة 
بالعائات  ل��ل��رتح��ي��ب  اخل��ا���ش��ة  امل��ت��ن��وع��ة 
با�شت�شكاف معامل نخلة  ال�شعودية والتمتع 
العرب من دون اأي معوقات حتجب النظر، وذلك من اعتباراً ج��م��ريا وم�����ش��اه��دة اأف���ق دب���ي وم��ن��ظ��ر بحر 

17 يونيو املقبل. وتتزامن هذه اخلطوة مع تخفي�ص قيود ال�شفر التي  17 مايو اجلاري ولغاية  من 
التي فتحت  ذا بامل  اآت  ذا ڤيو  ال�شعودية.  و�شوف يتمّكن زوار  العربية  اململكة  اأخ��رياً  با�شرت بتطبيقها 
ت�شم  و  تفاعلية  برحلة  القيام  عرب  م�شّوقة  جتربة  عي�ص  من  املا�شي،  اإبريل  يف  اجلمهور  اأم��ام  اأبوابها 
اإجنازاتها  اإىل  اإ�شافة  بناء نخلة جمريا  التي مّرت بها عملية  املراحل  ي��وؤّرخ  الذي  ذا ڤيو  اأي�شا معر�ص 

واإبداعاتها. 

�لغالرييا بجزيرة �ملارية ��صتقبل �أعد�دً� قيا�صية من �لزو�ر خالل عطلة عيد �لفطر

�صغار �ل�صارقة �لقر�ئي للطفل 12 
ي�صاعدون �أبطال �حلكايات يف حل م�صكالتهم

   اختربت ور�شة القراءة والت�شميم التي اأقيمت �شمن فعاليات الدورة ال� 12 من مهرجان ال�شارقة 
القرائي للطفل، قدرات الأطفال ال�شغار على اإيجاد حلول للم�شكات التي تواجههم، حيث و�شعتهم 
يف جتربة ي�شهدون فيها اأحداث ق�شة م�شورة، ويحاولون حتديد امل�شكلة التي واجهت بطل الق�شة 
اإيجاد  على  ي�شاعد  هند�شي  ت�شميم  ابتكار  اآل��ي��ات  ح��ول  نقا�ص  الور�شة  وفتحت  لها.  حل  واق���رتاح 
حلول للم�شكلة التي واجهت بطل الق�شة، وذلك با�شتخدام موارد ومن�شات العلوم، والتكنولوجيا، 
والهند�شة، والريا�شيات، اإذ قدم املدرب عمر الزعبي جمموعة خيارات حلل امل�شكلة، �شجعت الأطفال 
الذين  امل�شاركني،  الأط��ف��ال  بتفاعل  الور�شة  وحظيت  مبتكرة.   تقنية  حلول  تخيل  على  ب��دوره��م 
من  متعددة  خيارات  والكبار  ال�شغار  من  للزوار  املهرجان  ويوفر  اأمورهم.  اأولياء  برفقة  ح�شروا 

الفعاليات والور�ص الفنية والإبداعية، والعرو�ص امل�شرحية ال�شائقة.

النا�شئني  الأعمال  ل��رّواد  ا�شتثنائية 
الدعم  ل��ه��م  ت���ق���ّدم  اخل�����ربة،  وذوي 
وتوجّههم خال م�شريتهم التنموية 
وحتويلها  ب��ط��م��وح��ات��ه��م  ل���اإمي���ان 
بدعمنا  فخورون  نحن  حقيقة.  اإىل 
املوؤّثر لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
ا�شتعداد  وع��ل��ى  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  يف 
ل��ت�����ش��خ��ري خ���ربات���ن���ا وم�����واردن�����ا من 
التي  اخلّاقة  الأف��ك��ار  لدعم  جديد 

وا�شع من ال�شركاء لتاأ�شي�ص وتطوير 
قاعدة  وتو�شيع  التجارية،  هويتهم 
ع��م��ائ��ه��م، وال���ش��ت��ف��ادة م��ن عوائد 
التي توفرها لهم  الهائلة  ال�شتثمار 
با�شتكمال  ملتزمون  نحن  امل�شاركة. 
املو�شم  ان����ط����اق  ن���ح���و  م�����ش��ريت��ن��ا 
اجلديد ونعتمد على مو�شم اليوبيل 
الف�شي ليكون حجر الأ�شا�ص يف ر�شم 

خطته وجناحاته اجلديدة. 

كافة  ع���ل���ى  وال����ت����ع����اون  اجل����م����اع����ي 
امل�شتويات. كما اأعلنت القرية العاملية 
ع���ن ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه��ا مل���ا ي��زي��د ع���ن 4.5 
اخلام�ص  مو�شمها  يف  �شيف  مليون 
والع�شرين الذي اختتمته موؤخراً بعد 
الإحتفال بذكرى اليوبيل الف�شي، يف 
امل�شتثمرين  فيه  تدعو  ال��ذي  الوقت 
لنتهاز  ال��ق��ط��اع  يف  الأع���م���ال  ورّواد 
ال��ف��ر���ش��ة وال���ت���ق���ّدم ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 

املو�شم املقبل الذي يتوقع له حتقيق 
ال�شتثنائية.   الأرق�������ام  م���ن  امل���زي���د 
جديد  م��ن  العاملية  ال��ق��ري��ة  برهنت 
�شوق  ال���را����ش���خ���ة يف  م��ك��ان��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
الّظروف  والرتفيه يف ظل  ال�شياحة 
عن  الوجهة  اإدارة  واأعلنت  احلالية. 
التي  اجل���دي���دة،  ب��الأف��ك��ار  ترحيبها 
تتوافق مع جهودها امل�شتمرة لإحياء 
املفاهيم املبتكرة عرب كافة املجالت، 

دورنا  وميتد  �شركاوؤنا.  عليها  يعمل 
لي�شمل ال�شركات العاملية مبا ينعك�ص 
يف لتزامنا بتوفري من�شة ل مثيل لها 
وجتربة  املحّلي  ال�شوق  اإىل  للدخول 
مفاهيمها املتنوعة يف املنطقة، معززًة 
الغني  واإرثنا  املتينة  التحتية  ببنيتنا 
نحّققها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات  واأ����ش���داء 
�شاهمت جميع  وق��د  م��و���ش��م.  ك��ل  يف 
العوامل يف توفري الدعم لعدد  هذه 

 حت���ر����ص ال���ق���ري���ة ال���ع���امل���ي���ة دائ���م���اً 
رّواد  م����ع خم��ت��ل��ف  ال����ت����ع����اون  ع���ل���ى 
الفر�ص  ا���ش��ت��ك�����ش��اف  يف  الأع�����م�����ال 
متم�شكًة  اجل������دي������دة،  ال����ت����ج����اري����ة 
مزدهر  م�شتقبل  نحو  ثاقبة  بنظرة 
الوجهة  اأع��ل��ن��ت  وق���د  ب��ال��ن��ج��اح��ات. 
والت�شوق  للثقافة  الأوىل  العائلية 
وال��رتف��ي��ه يف امل��ن��ط��ق��ة، واأح����د اأكرب 
عن  ال��ع��امل،  يف  الثقافية  امل��ن��ت��زه��ات 
ال�شاد�ص  ملو�شمها  ا�شتعداداتها  ب��دء 
توجهات  اإط��ار  وذل��ك يف  والع�شرين، 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م��ب��ن��ي��ة ع���ل���ى اإرث���ه���ا 
امل��ع��روف يف جم��ال الإب��ت��ك��ار والعمل 

مدفوعة بالتزامها لدعم مكانة دبي 
ومن�شة  ا���ش��ت��ث��م��اري  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز 
ف���ري���دة ل��ل��م��ب��ادلت ال��ت��ج��اري��ة على 

م�شتوى العامل. 
واأعرب بدر اأنوهي، الرئي�ص التنفيذي 
تفاوؤله  ع����ن  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ق���ري���ة  يف 
بال�شتعدادت اجلارية لتنظيم املو�شم 
ال�����ش��اد���ص وال��ع�����ش��ري��ن، ح��ي��ث قال:  
من�شة  العاملية  القرية  وف��ّرت  لطاملا 

�لقرية �لعاملية تعلن عن 4.5 مليون �صيف يف �ملو�صم �خلام�س و�لع�صرين وتدعو �ل�صركاء لالن�صمام �إىل �ملو�صم 26



 

يعي�س 15 عاما مع جثة ل�س حاول �صرقته
التخزين، خلم�شة ع�شر عاما،  ا�شطراب  يعاين  اأ�شرتايل  احتفظ 
منزله،  على  ال�شطو  حم��اول��ت��ه  ل��دى  قتله  ق��د  ك��ان  ���ش��ارق  بجثة 
وا�شتخدم اأكر من 70 عبوة معّطر للجو لإخفاء رائحة التعفن، 

على ما ذكرت قناة "اأيه بي �شي" الأ�شرتالية العامة.
وبنّي حتقيق الطب ال�شرعي اأن برو�ص روبرت�ص املقيم يف �شيدين، 
قتل �شاين �شنيلمان، عندما كان الأخري يحاول ال�شطو على منزله 

�شنة 2002، واحتفظ بجثته يف املنزل، وفق "ايه بي �شي".
ُيعر على  لكن مل  لأ�شباب طبيعية.   2017 �شنة  روبرت�ص  وت��ويف 
رفات �شنيلمان �شوى بعد عام من ذلك و�شط اأكوام املخلفات على 
حماطة  اجلثة  وكانت  امل��ن��زل.  ينظفون  كانوا  �شيانة  عنا�شر  يد 
لإخفاء  روب��رت�����ص  ا�شتخدمها  للجو  معّطر  عبوة   70 م��ن  ب��اأك��ر 
تقارير �شحافية  واأ�شارت  املتاأتية من حتلل اجلثة.  العفن  رائحة 
اإىل اأن روبرت�ص كان يعاين ا�شطراب التخزين )�شعوبة م�شتمرة 
يف التخل�ص من املقتنيات اأو التخلي عنها ب�شبب احلاجة امل�شتمرة 
ن��ادرة من  اإىل الحتفاظ بها( ومل يكن يخرج �شوى يف منا�شبات 

منزله حيث ُعر على حوايل 10 اأ�شلحة نارية.

�ل�صرطة تعتقل ُمزورً� للعملة 
مالية  معامات  باإجراء  يقوم  �شخ�شاً  املغربية  ال�شرطة  �شبطت 

بوا�شطة اأوراق نقدية ُمزورة.
وتبعاً لذلك، اأحالت امل�شلحة الولئية لل�شرطة الق�شائية مبدينة 
الدار البي�شاء على النيابة العامة املخت�شة �شخ�شا ي�شتبه يف تورطه 

يف ق�شية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعر�شها للتداول.
اأ�شحاب  با�شتهداف  قام  فيه،  املُ�شتبه  ف��اإن  الواقعة،  تفا�شيل  ويف 
الإعانات اخلا�شة ببيع الهواتف املحمولة على الإنرتنت، وذلك 
من خال اإجراء معامات جتارية معهم ا�شتغلها يف ت�شريف 110 
اأوراق مالية مزيفة من فئتي 100 و200 درهم )ما بني 10 و 20 
هذه  يف  املنجزة  والتحريات  الأبحاث  واأ�شفرت  ورق��ة(.  لكل  دولر 
م�شالح  مع  بتن�شيق  وتوقيفه  املعني  هوية  حتديد  عن  الق�شية 

الأمن الوطني مبدينة امل�شيق �شمال الباد.

بيع ر�صالة بخط يد �أين�صتاين.. ماذ� كتب فيها؟
بيع  امل��ت��ح��دة،  ب��ال��ولي��ات  بو�شطن  اآر" يف  "اآر  امل����زادات  دار  اأعلنت 
اأين�شتاين بخط يده يف  األربت  الفيزياء  اأيقونة علم  ر�شالة كتبها 
مزاد مقابل اأكر من 1.2 مليون دولر، اأي حوايل 3 اأ�شعاف ما 

كان متوقعا.
�شي2"،  اإم   = "اإي  ال�شهرية  معادلته  الر�شالة  يف  اأين�شتاين  ودون 
�شرعة  مربع  يف  م�شروبة  الكتلة  ت�شاوي  الطاقة  اأن  تعني  التي 
ال�شوء، وهي معادلة غريت الفيزياء باإثبات اأن الوقت لي�ص مطلقا 

واأن الكتلة والطاقة مت�شاويتان.
باللغة  اليد  بخط  مكتوبة  واح��دة،  �شفحة  من  املوؤلفة  والر�شالة 
لودفيك  الأم��ريك��ي  البولندي  الفيزيائي  اإىل  وموجهة  الأملانية 

�شيلرب�شتاين، وحتمل تاريخ 26 اأكتوبر 1946.
نظريات  لبع�ص  م��ع��روف��ا  وم��ن��اف�����ش��ا  ن��اق��دا  �شيلرب�شتاين  وك���ان 

اأين�شتاين.
اأين�شتاين" مبعهد  "اأوراق  م�����ش��روع  يف  امل��ح��ف��وظ��ات  اأم��ن��اء  وق���ال 
ل  اإن��ه  ال��ق��د���ص،  يف  العربية  واجل��ام��ع��ة  للتكنولوجيا  كاليفورنيا 
الذي  لأين�شتاين،  معروفة  اأخ��رى  مماثلة  من��اذج   3 �شوى  يوجد 

كتب املعادلة التي غريت العامل بخط يده.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ح�صر�ت طائرة حمر�ء �لعني.. غزو خميف و عالمة �إيجابية
لأول مرة منذ 17 عاما، ت�شهد نحو 15 ولية اأمريكية غزوا من "مليارات" ح�شرات زيز احل�شاد اأو "ال�شيكادا"، 

التي ت�شتهر باأعينها احلمراء وقدرتها على الطريان.
الطنني  ذات  بالفعل" باحل�شرات  "مكتظة  ال��ولي��ات  ه��ذه  يف  الأم��اك��ن  بع�ص  اأن  اأمريكية  �شحفية  تقارير  ونقلت 

املميز، حيث تغطي اجلدران والأ�شجار.
اأخ��رى، مل ترتفع درج��ة ح��رارة الأر���ص بعد بالدرجة التي تكفي خل��روج ح�شرات ال�شيكادا ب�شكل  لكن يف مناطق 

جماعي، علما اأنها تعي�ص حتت الرتبة وتظهر مرة كل 13 اإىل 17 عاما.
وعندما تخرج من الرتبة، تتخل�ص هذه احل�شرات من هياكلها اخلارجية، وميكنها ال�شتقرار على الأ�شجار وعتبات 

الأبواب والأر�شفة وال�شيارات، وحتى على الأ�شخا�ص الذين ل يبعدونها.
وت�شدر احل�شرة �شو�شاء غريبة ومميزة، هي يف الواقع نداء تزاوج.

الذين  املراهقني  "ت�شبه  املخلوقات  ه��ذه  اإن  الأمريكية،  مريياند  جامعة  يف  احل�شرات  خبري  راوب  مايك  وق��ال 
يتنقلون بتاأثري الهرمونات". اإل اأن هذه احل�شرات �شت�شبح وليمة لأنواع عدة من احليوانات، مثل الطيور والثعابني 
والقطط والكاب والقوار�ص وحتى النمل، ومن املتوقع اأن تختفي يف يوليو املقبل وفق تقديرات العلماء، اإىل اأن 
تظهر عام 2038. لكن ال�شيء الإيجابي لهذه الظاهرة هو اأنها دليل على اأن نظامنا البيئي ل يزال �شليما رغم تغري 

املناخ وتاأثر التنوع البيولوجي على م�شتوى العامل.
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ملاذ� �ألقي �لقب�س على �صاحب �لـ150 مليون جنيه؟
ب�شبب  الأ�شخا�ص،  اأح��د  على  القب�ص  القاهرة  يف  الأمنية  ال�شلطات  األقت 
اأك��ده م�شدر  ما  بح�شب  مليون جنيه،   150 "غري م�شروعة" بلغت  ث��روة 

اأمني ملوقع �شكاي نيوز عربية.
ومواجهته  عليه  القب�ص  عقب  املتهم  ا�شتجواب  مت  فقد  للم�شدر،  ووفقا 
بتحريات اأجهزة الأمن وما ر�شدته من م�شتندات ومعلومات تثبت اأن�شطة 
غري م�شروعة ارتكبها، فلم يقدم ما يفيد مب�شروعية تكوين ثروته، ومتت 

اإحالته للنيابة التي قررت حب�شه 4 اأيام على ذمة التحقيقات.
على  للعمل  جهودها  تكثف  الداخلية  وزارة  اأج��ه��زة  ف��اإن  امل�شدر  وح�شب 
ثروات  وتتبع  ممتلكات  ور���ش��د  وح�شر  الأم����وال  غ�شل  ج��رائ��م  مكافحة 
وفقا  �شدهم  القانونية  الإج���راءات  واتخاذ  الإجرامية  الأن�شطة  مرتكبي 

لأحكام قانون مكافحة جرائم غ�شل الأموال.
اأحد  ال��ع��ام��ة ر���ش��دت  الأم�����وال  مل��ب��اح��ث  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اأن  امل�����ش��در  واأك����د 
م�شروع  غري  ب�شكل  يتاجر  وه��و  القاهرة،  مبحافظة  املقيمني  الأ�شخا�ص 
مبالغ  ذل��ك  وراء  من  وجمع  وتربح  للقانون،  املخالف  الأجنبي  النقد  يف 
مالية كبرية.  ور�شدت التحريات كذلك حماولة املتهم غ�شل تلك الأموال 
التي ربحها من جتارته غري امل�شروعة منذ عدة �شنوات يف جمال الت�شويق 
ال�شركات على  بالعديد من  واملنتجات اخلا�شة  ال�شلع  الإلكرتوين لبع�ص 
ثم  الأجنبية،  بالعملة  مالية  مبالغ  على  ح�شوله  مقابل  النرتنت،  �شبكة 
املبالغ ويبيعها خارج نطاق ال�شوق امل�شريف الر�شمي وباأ�شعار  ي�شحب تلك 

ال�شوق ال�شوداء باملخالفة للقانون.

هاري خائف على ميغان من م�صري و�لدته
من �شوت حوافر اخليل يوم جنازة الأمرية ديانا، اإىل ماحقة ال�شحفيني 
يزال  ل  ل�شيارة،  اخللفي  املقعد  يف  يجل�ص  �شغريا  طفا  ك��ان  عندما  ل��ه 

الأمري الربيطاين هاري يعاين من �شدمة فقد والدته.
عجزه  عن  تف�شيليا  ه��اري  حتدث  جديد،  وثائقي  تلفزيوين  م�شل�شل  ويف 
على مدى اأكر من 10 اأعوام عن حتمل مرارة ال�شدمة، وقال اإن اخلوف 
دفعت  ال��ت��ي  الرئي�شية  الأ���ش��ب��اب  اأح���د  ك��ان  اأي�شا  ميغان  زوج��ت��ه  فقد  م��ن 
الزوجني اإىل التخلي عن واجباتهما امللكية والنتقال للعي�ص يف كاليفورنيا 

العام املا�شي.
ويقول هاري يف �شل�شلة ال�شحة النف�شية الوثائقية التي حتمل عنوان )ذا 
حتفها  لق��ت  حتى  اأم��ي  "طاردوا  تراه":  ل  ال��ذي  "اأنا  �شي(  كانت  يو  مي 
عندما كانت على عاقة ب�شخ�ص غري اأبي�ص، والآن اأنظروا ماذا حدث. هل 

تتحدثون عن تاريخ يعيد نف�شه؟ لن يتوقفوا حتى متوت".
واأ�شاف "الفقد املحتمل لمراأة اأخرى يف حياتي يوؤرقني ب�شدة"، يف اإ�شارة 
لزوجته ميغان. ويبث امل�شل�شل الوثائقي على من�شة اأبل تي يف بل�ص اجلمعة، 

وهو اإنتاج م�شرتك لهاري واملذيعة الأمريكية اأوبرا وينفري.

علي �حلجار يعلن 
�إ�صابته وزوجته بكورونا

اأعلن الفنان امل�شري علي احلجار، 
بفريو�ص  وزوجته  هو  اإ�شابته  عن 
ك�����ورون�����ا امل�������ش���ت���ج���د، ط���ال���ب���ا من 

جمهوره الدعاء لهما بال�شفاء.
ت���دوي���ن���ة على  وق�����ال احل����ج����ار، يف 
في�شبوك:  يف  ال��ر���ش��م��ي  ح�����ش��اب��ه 
"زارنا ال�شيف الثقيل اأنا وزوجتي 
احل���ب���ي���ب���ة.. احل���م���د هلل ع���ل���ى كل 

�شيء.. دعواتكم بال�شفاء".
الفنانني  م��ن  ع���ددا  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
اأ�شيبوا  م�������ش���ر  يف  وال����ف����ن����ان����ات 
الفنان  اآخ��ره��م  ك��ورون��ا،  بفريو�ص 
�شمري غ��امن ال���ذي ت��ويف ي���وم  اأول 
اأ�شيبت  كما  اخلمي�ص.  اأم�����ص  اأول 
العزيز   ع���ب���د  دلل  ال���ف���ن���ان���ة  ب����ه 
زوج��ة غ��امن والتي ل ت��زال تتلقى 
ال���ع���اج داخ�����ل امل�����ش��ت�����ش��ف��ى. وك���ان 
اأول  اأول  ي����وم  ن��ع��ى  ق���د  احل���ج���ار 
ب��ال��ق��ول على  اأم�����ص، �شمري غ���امن، 
ح�شابه يف في�شبوك: "وداعا الفنان 
والكوميديان العظيم �شمري غامن، 
جناته..  وي�����ش��ك��ن��ه  ي��رح��م��ه  رب���ن���ا 
وخال�ص العزاء لأ�شرته الكرمية".

ليدي غاغا تك�صف ق�صة 
�لعتد�ء �جلن�صي

الأم���ريك���ي���ة ليدي  امل��غ��ن��ي��ة  ق���ال���ت 
غاغا يف م�شل�شل وثائقي اأطلق على 
اإنها تعر�شت لاغت�شاب  الإنرتنت 
واحلجز على مدى "اأ�شهر" على يد 
منتج مو�شيقي وحملت عندما كانت 

تبلغ 19 عاما.
ك�شفت  النيويوركية  املغنية  وكانت 
يف ال�شابق تعر�شها لاغت�شاب من 
بداية  يف  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  منتج  ق��ب��ل 
�شبب  ح��دث  وه��و  الفنية  م�شريتها 
ال�شدمة  ب��ع��د  م���ا  ا����ش���ط���راب  ل��ه��ا 
ال����ذي ل ت����زال ت��ع��اين اآث������اره حتى 
ال��ي��وم، حتى ل��و ق��ال��ت اإن��ه��ا متكنت 
امل�شل�شل  يف  وق���ال���ت  جت������اوزه.  م���ن 
�شي"  دون��ت  ي��و  م��ي  "ذي  الوثائقي 
الذي �شاركت يف اإنتاجه ملن�شة "اآبل 
ال�شهرية  ال��ربام��ج  ت��ي يف" مقدمة 
اأوب��را وينفري والأم��ري الربيطاين 
كنت  عاما.   19 عمري  "كان  ه��اري 
ق��د دخ��ل��ت امل��ج��ال ال��ف��ن��ي وق���ال يل 
ماب�شك".  اخلعي  املنتجني:  اأح��د 
قالوا  وغ����ادرت.  "قلت ل  واأ���ش��اف��ت 
يل اإنهم �شيحرقون كل اأغنياتي. مل 
يتوقفوا عن طلب ذلك مني. لذلك، 

جتمدت وفقط ل اأتذكر حتى".

�كت�صاف جنم نادر على �أطر�ف جمرتنا
اكت�شف علماء فلك جنما قدميا جدا يقع على حافة 
جمرتنا، ويبدو اأنه ت�شكل بعد ب�شعة مايني �شنني 
فقط من النفجار العظيم، لكنه يقدم معلومات قد 
درا�شة  وذك��رت  الكون.  لن�شاأة  الب�شرية  فهم  يف  توؤثر 
الفيزياء  جملة  "ر�شائل  يف  املا�شي،  الأ�شبوع  ُن�شرت 
م�شح  خ��ال  النجم  وج���دوا  الباحثني  اأن  الفلكية"، 
لل�شماء بتقنية ت�شمى "قيا�ص ال�شوء �شيق النطاق"، 
والتي تقي�ص �شطوع النجوم البعيدة باأطوال موجية 
خمتلفة، وميكن اأن تك�شف عن النجوم التي حتتوي 
على م�شتويات منخف�شة من العنا�شر الثقيلة. ودر�ص 
به،  اخل��ا���ص  امل�شح  برقم  امل��ع��روف  النجم  الباحثون 
وهو  SPLUS J2104−0049 با�شتخدام التحليل 
الكيميائية.  تركيبته  لتحديد  الدقة،  عايل  الطيفي 
النادر  ال��ن��ج��م  اأن  ال��درا���ش��ة  ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى  ووج����د 
اأقدم  اأن��ه م��ن  ي��دل على  ب��امل��ع��ادن، مم��ا  �شديد الفقر 
الفلك  ع��امل  وق��ال  الإط���اق.  املكت�شفة على  النجوم 
للدرا�شة، يف  الرئي�شي  املوؤلف  باكو"،  "فيني�شيو�ص 
اأريزونا،  بولية  تو�شون  يف  الوطنية  العلوم  موؤ�ش�شة 
اإن النجم "نادر جدا، ول نعرف من هذا النوع �شوى 

35 جنما، بعد بحث ا�شتمر على مدى عقود".

باك�صتاين يقتل نف�صه باخلطاأ 
ع�شرة  التا�شعة  يف  �شابا  اأن  الباك�شتانية،  ال�شرطة  اأعلنت 
راأ�شه من طريق  النار على  اأطلق  بعدما  ُقتل  العمر  من 
ت�شويره  خ��ال  ح��دث  ذل��ك  اإن  ال�شرطة  وقالت  اخلطاأ. 
مقطع فيديو اأراد ن�شره على "تيك توك" يبنّي حماولة 
انتحار مفرت�شة. وقد �شّوب ال�شاب حميد اهلل املعروف 
�شدغه  على  الجتماعية،  ال�شبكات  متابعي  لدى  حمليا 
م�شد�شا عائدا ل�شديق له  دون علمه باأن ال�شاح حم�شو 
بالر�شا�ص. وقال م�شوؤول ال�شرطة يف وادي �شوات �شمال 
على  ق�شى  "ال�شاب  اإن  ح�شرت  باد�شاه  باك�شتان  غ��رب 
الفور". ومل ُين�شر مقطع الفيديو على "تيك توك" لكن 
اأ�شدقاء ال�شاب تداولوه يف ما بينهم قبل اأن ينت�شر على 
نطاق وا�شع. واأو�شح ح�شرت لوكالة الأنباء الفرن�شية اأن 
ون�شطا  املحلي  النطاق  على  م�شهورا  كان  ال�شاب  "هذا 

على تيك توك".

�ل�صابط زعيم �لع�صابة.. 14 جثة مدفونة بحديقة منزله
14 �شخ�شاً على الأق��ل يف  ُعر يف ال�شلفادور على رف��ات 
حديقة منزل �شابط �شرطة �شابق هو اأي�شاً زعيم ع�شابة 
دفنهم يف منزله يف  قبل  اأع��دائ��ه  ت�شفية  اإىل  يعمد  ك��ان 

غرب الباد.
واكت�شف خرباء من معهد الطب ال�شرعي وجود الرفات 
يف منزل ال�شرطي ال�شابق هوغو اإرن�شتو اأو�شوريو ت�شافيز 
العا�شمة  غرب  كيلومرتاً   90 بعد  على  ت�شالت�شوابا،  يف 
ُعر  الذين  ال�14  ال�شحايا  ه��وؤلء  واإىل  �شلفادور.  �شان 
عليهم مدفونني، ت�شاف جرمية قتل امراأة وابنتها اأوقف 
ب�شبب �شابط ال�شرطة ال�شابق هذا يف 8 مايو/اأيار. وقال 
"فران�ص  اإيزرائيل تيكا�ص لوكالة  خبري الطب ال�شرعي، 
اإجراء  اإىل  املحققني  دفع  ال�شرطي  ا�شتجواب  بر�ص" اإن 
اآخر  ���ش��ه��راً  ت�شتمر  ق��د  ال��ت��ي  اجل��ث��ث  ا�شتخراج  عمليات 
وتك�شف عن جثث اأخرى. وكانت ل�شابط ال�شرطة ال�شابق 

�شوابق جنائية و�شبق اأن حوكم بتهمة الغت�شاب.

يحول منزله �إىل م�صمار ت�صلق لأجل طفله 
قام رجل بريطاين بتحويل منزله بالكامل اإىل م�شمار 
ت�شلق يحتوي على الكثري من الق�شبان واحلبال املعلقة 
يف اجلدران، ليتدرب طفله على الت�شلق بطريقة حتاكي 

اإحدى األعاب الفيديو.
عمد مات هي�شون )48 عاماً( لرتكيب احلبال وحوامل 
اأنحاء  جميع  يف  اجل���دران  يف  املعلقة  والق�شبان  الت�شلق 
منزله، حتى يتمكن طفله ديان )12 عاماً( من ال�شعود 
من طاولة املطبخ اإىل العلية دون مل�ص الأر�ص، يف حماولة 

ملحاكاة لعبة “احلمم الأر�شية”
بذلك  قمت  “ لقد  فعل:  م��ا  على  معلقاً  هي�شون  وق��ال 
بهدف تنمية روح التحدي لدى طفلي ديان. ا�شتثمرت 
وق��ت الإغ����اق يف ال��ب��اد لأق���وم ب��ه��ذا ال��ع��م��ل، وليتمكن 
ن�شاط حيوي دون احلاجة للخروج  دي��ان من ممار�شة 

من املنزل”
ك��ان��ت فكرة  ل��ذا فقد  العلية،  اب��ن��ي يف  “ ي��ن��ام  واأ����ش���اف: 
املطبخ  اإىل  غرفته  ومن  غرفته  اإىل  املطبخ  من  الت�شلق 
فكرة حمببة اإليه ومتكن من اإمتام التحدي عدة مرات”

ملاذ� ينت�صر كورونا بني فناين م�صر؟
حالة  ت�شكن  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  ظهر  منذ 
م���ن ال���ف���زع اجل��م��ي��ع، ����ش���واء م���ن اأ���ش��ي��ب��وا اأو من 
كورونا  يخلفها  واأح��زان  اآلم  به.  الإ�شابة  يخ�شون 
م��ن��ذ ظ���ه���وره، وي��ك��ون اأث���ره���ا ك��ب��ريا ع��ن��دم��ا يكون 
تفا�شيل  ون�شاركه  نعرفه  م�شهورا  �شخ�شا  املفقود 
حياتنا. ومن بني امل�شاهري يف م�شر، ياأتي الفنانون، 
ح��ي��ث غ��ي��ب ك��ورون��ا ع���ددا ك��ب��ريا منهم يف الفرتة 
بع�شهم،  اأ�شماء  نر�شد  التقرير  هذا  ويف  املا�شية. 
بينهم،  الوباء  انت�شار  والنقاد على  الأطباء  وتعليق 
ليتجنبوا  للفنانني  يقدمونها  ال��ت��ي  والن�شيحة 
اآخر  غ��امن  �شمري  الفنان  ك��ان  رح��ل��وا.  م��ن  م�شري 
عن  اخلمي�ص  عاملنا  عن  رحلوا  الذين  الفن  جن��وم 
بعد  املركزة  العناية  غرفة  داخ��ل  عاما،  ال�84  عمر 
اإ�شابته بفريو�ص كورونا واإحداث م�شاعفات بالكلى 

اأودت بحياته.
رحلت  التي  العراقية  نادية  الفنانة  اأي�شا  وهناك 
قبل اأيام قليلة عن عمر يناهز ال�57 عاما، متاأثرة 
باإ�شابتها بالفريو�ص. و�شبقها الفنان القدير هادي 
اجل���ي���ار ع���ن ع��م��ر ن��اه��ز 71 ع���ام���ا، ب��ع��دم��ا ت�شبب 

اإجرائه  ج��راء  حالته  م�شاعفة  يف  كورونا  فريو�ص 
اأما  املا�شية.  جلراحة القلب املفتوح خال الأ�شهر 
اأوائل الفنانني  الراحلة رجاء اجلداوي فكانت من 
الذين تعر�شوا لاإ�شابة بالفريو�ص العام املا�شي، 
حتى توفيت يف 5 يوليو 2020 عن عمر ناهز ال�83 
الذي تويف عن  الفنان يو�شف �شعبان  واأي�شا  عاما، 
ب��ال��ف��ريو���ص، وكذلك  90 ع��ام��ا م��ت��اأث��را  ن��اه��ز  عمر 
الزقازيق  م�شت�شفى  يف  ت��ويف  ال��ذي  ري��ح��ان  حممد 
والف�شل  ب���ك���ورون���ا  ب��اإ���ش��اب��ت��ه  م���ت���اأث���را  اجل���ام���ع���ي، 

الكلوي.
ال�شحة  منظمة  م�شت�شار  امل��غ��ازي،  ع�شام  الدكتور 
العاملية وا�شت�شاري الأمرا�ص ال�شدرية واحل�شا�شية  
نيوز  ل�"�شكاي  خا�شة  ت�شريحات  يف  ق��ال  وال���درن، 
عربية": "التجمعات متثل خطورة كبرية جدا على 
فقط،  الفنانني  على  ولي�ص  ال�شعب،  فئات  جميع 
املواطنني  ب��ني  الفريو�ص  انتقال  ب�شهولة  فيمكن 
ا الفنانني اأو الأطباء اأو العمال  ب�شكل عام وخ�شو�شً
اتخاذ  عدم  حال  يف  جماعي،  ب�شكل  يعملون  الذين 

الإجراءات الحرتازية ب�شكل تام".

كيث اأوربان مع زوجته نيكول كيدمان خالل ح�سورهما املباراة الثالثة من اجلولة االأوىل من ت�سفيات كاأ�س �ستانلي 
لعام 2021 بني نا�سفيل بريداتورز وكارولينا هوريكانز يف بريدج�ستون اأرينا.

�أجنلينا يف جل�صة ت�صوير مع �لنحل
�شاركت اأجنلينا جويل �شوراً دراماتيكية ظهرت مغطاة بالنحل، لزيادة الوعي 

ب�شرورة حماية الأنواع املهددة بالنقرا�ص مثل هذه احل�شرة.
ويف يوم النحل العاملي، تعاونت اأجنلينا جويل، 45 عاماً مع نا�شونال جيوغرافيك 
لزيادة الوعي باأنواع النحل املهددة بالنقرا�ص، وظهرت مغطاة باأعداد كبرية 

من النحل.
يف  للم�شاعدة  ال�شور  ه��ذه  "�شاركت  الت�شوير:  ه��ذا  قبولها  �شبب  عن  وقالت 
حماية النحل. ل اأعتقد اأن كثريين يعرفون ال�شرر الذي قد يلحق باملخلوقات 

الأخرى مثل النحل، ب�شبب ت�شرفاتهم".
وك�شفت اأجنلينا اأن الت�شوير تطلب المتناع عن ال�شتحمام عدة اأيام، ورف�ص 
و�شع املكياج وا�شتخدام مادة الفريومون، لتجنب اللدغات اأثناء الت�شوير، وفق  

موقع "ميرتو". 


