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حممد بن را�سد يهنئ 
اأمهات العامل مبنا�سبة يوم الأم

هناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة، 
اأمهات العامل مبنا�شبة يوم الأم. وقال  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
�شموه يف تغريدة على ح�شاب �شموه:اإىل كل الأمهات .. من مثلكن .. من 
ي�شبهكن.. اأننت م�شدر احلياة .. اأننت احلياة .. تتقا�شر كلماتنا عن و�شف 

حجم املحبة والرحمة الذي و�شعتموه يف هذا الكون .. حفظكن اهلل.

جرعات  »ال�سحة«: 56,910 
من لقاح كوفيد19- خالل 24 

 •• اأبوظبي- وام
اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 56،910 جرعات من لقاح 
“كوفيد19-” خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   7،181،056 اليوم  حتى  تقدميها  مت  التي 
72.61 جرعة لكل 100 �شخ�س.                             )التفا�شيل �س7(

ليبيا �سواحل  قبالة  مفقودًا   60
•• عوا�صم- وكاالت

ي��وم اخلمي�س امل��ا���ش��ي، يف ح��ادث غرق  فقد اأك��ر م��ن 60 م��ه��اج��راً 
قارب وقع قبالة �شواحل ليبيا، مت اإنقاذ 45 فقط ممكن كانوا على 
متنه، وفقاً ملا ذكرته اأم�س ال�شبت عدة م�شادر متكنت من التوا�شل 
الذين متكنوا من  الناجني  اأن  وذك��ر  م�شدر م�شوؤول  الناجني.  مع 
احلديث قدروا عدد املفقودين عقب الغرق باأكر من 60 مهاجرا. 

وعلى هذا اعتربوا يف عداد الوفيات.

اأ�ساد بتو�سع مبادرة اجلواز اللوج�ستي العاملي

حممد بن را�سد : م�ستمرون يف العمل مع �سركائنا 
لتحفيز النمو القت�سادي والتجاري يف املنطقة والعامل

الغنو�شي،  را�شد  ال��ربمل��ان  رئي�س 
وح�������زب ق���ل���ب ت����ون���������س. وي���ق���ول 
اأمر غري  “ا�شتقالته  اإن  امل�شي�شي 
اإىل  بحاجة  البالد  لأن  مطروح، 
�شعّيد  وا���ش��ت��ق��رار«.وك��ان  حكومة 
للوزراء  رئي�شاً  امل�شي�شي  عنّي  قد 
�شرعان  لكن  املا�شي،  ال�شيف  يف 
اح��ت��دم اخل��الف بينهما، بعد  م��ا 
التحالف  اإىل  امل�شي�شي  ان�شمام 
ت��ق��وده النه�شة  ال���ذي  ال��ربمل��اين 
وح�������زب ق���ل���ب ت����ون���������س.واأج����رى 
امل�����ش��ي�����ش��ي ق��ب��ل اأك�����ر م���ن �شهر 
وزيراً،   11 �شمل  وزاري���اً  تعدياًل 
اعترب مبثابة تغيري لوزراء قي�س 
�شعّيد بوزراء للنه�شة وحزب قلب 
تون�س. غري اأن الرئي�س رف�س اأن 
يوؤدي 4 منهم اليمني الد�شتورية 
اأمامه ملبا�شرة مهامهم، قائاًل اإن 
ف�شاد  ب�����ش��ب��ه��ات  يتعلق  ال��رف�����س 

وت�شارب يف امل�شالح.
والتجاذب  ال���ت���وت���ر  ه�����ذا  ي����اأت����ي 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف وق����ت حت���ت���اج فيه 
اأزمة  البالد اإىل الوحدة ملواجهة 

اقت�شادية و�شحية حادة.

ل�سمان  تدعو  ال�سعودية 
تقييد قدرات طهران النووية

•• الريا�ض-وكاالت

�شمان  اإىل  ال�������ش���ع���ودي���ة  دع�����ت 
النووية  ط��ه��ران  ق����درات  تقييد 
اأن  اإىل اأجل غري م�شمى، واأك��دت 
ك��ل ال�����ش��واري��خ وامل�����ش��ريات التي 

ا�شتهدفتها تتبع لإيران.
ال�شعودي  الدولة  وزي��ر  قال  فقد 
لل�شوؤون اخلارجية، عادل اجلبري، 
التفاق  اإحياء  تريد  وا�شنطن  اإن 
ب�شروط  ط����ه����ران  م����ع  ال����ن����ووي 

اأقوى وملدة غري حمددة.
اجل��ب��ري، يف مقابلة مع  واأ���ش��اف 
موقع “عرب نيوز”، اأن الريا�س 
تطالب بهذه ال�شروط منذ اتفاق 
2015، ل�شمان األ تتمكن اإيران 
من تخ�شيب اليورانيوم اإىل اأجل 
غري م�شمى.كما تطالب الريا�س 
باأن تكون هناك اآلية تفتي�س اأو�شع 

واأعمق كلما دعت احلاجة.
الهجمات  اإن  اجل����ب����ري  وق��������ال 
اأرامكو  م��ن�����ش��اآت  ع��ل��ى  الأخ������رية 

ال�شعودية لها �شالت باإيران.

�سراع بروك�سيل وبريطانيا يدخل ف�سال مفاجئا

فايزر حتذر...الحتاد الأوروبي يهدد بوقف �سادرات اأ�سرتازينيكا

ا�ستمرار التظاهرات يف لبنان احتجاجا على تردي الظروف املعي�سية

•• عوا�صم-وكاالت

وبريطانيا  الأوروب���ي  الحت��اد  بني  املناو�شات  دخلت 
ال��ت��ي ت�����ش��ت��اأث��ر ب��ال��ع��دد الأك����رب م��ن ال��ل��ق��اح��ات �شد 

كورونا، ف�شال جديدا اأ�شد ق�شوة.
اأور�شول  الأوروب���ي���ة  املفو�شية  رئي�شة  ه���ددت  ف��ق��د 
ف����ون دي����ر لي����ني ال�����ش��ب��ت ب��وق��ف ت�����ش��دي��ر لقاحات 
اإذا مل يتلق الحت��اد الأوروب��ي �شحناته  اأ�شرتازينيكا 
دي��ر لي��ني يف  ف��ون  اأول، يف ت�شعيد ج��دي��د.وق��ال��ت 
الأملانية  الإع��الم��ي��ة  ف��ون��ك��ه  جم��م��وع��ة  م��ع  مقابلة 
اأ�شافت  املقرر.كما  الت�شدير  حظر  اإم��ك��ان  “لدينا 
متوجهة اإىل �شركة اأ�شرتازينيكا،” هذه هي الر�شالة 
املوجهة اإىل اأ�شرتازينيكا.. نفذوا عقدكم مع اأوروبا 

اأول قبل البدء بت�شليم اللقاحات اإىل دول اأخرى«.
وك��ان��ت ���ش��رك��ة ف��اي��زر ح����ذرت الحت�����اد، داع��ي��ة اإي���اه 

اإىل  اللقاحات  و���ش��ول  ت��ه��دي��ده مبنع  ع��ن  ل��ل��رتاج��ع 
مكونات  اإىل  حت��ت��اج  ال�����ش��رك��ة  لأن  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة 
نقلت  ح�شبما   ، يورك�شاير  من  �شحنها  يتم  اأ�شا�شية 
���ش��ح��ي��ف��ة ال��ت��ل��غ��راف.ك��م��ا اأخ�����ربت ���ش��رك��ة الأدوي�����ة 
و�شريكتها BioNTech بروك�شل اأن بريطانيا لديها 
القدرة على النتقام من اأي حظر على الت�شدير من 
خالل حجب املواد اخلام الالزمة للقاحها.ي�شار اإىل 
�شركة  وه��ي   ،  Croda International �شركة  اأن 
ت��وؤم��ن جزيئات   ، ي��ورك�����ش��اي��ر  ك��ي��م��اوي��ات م��ق��ره��ا يف 
حيوية مل�شانع فايزر يف الحتاد الأوروبي، منذ توقيع 
نوفمرب  يف  الطرفني  بني  �شنوات  خم�س  مدته  عقد 
اإىل   BioNtechو  Pfizer م��ن  ك��ل  دف��ع  امل��ا���ش��ي،م��ا 
حتذير قادة الحتاد من اأن الإنتاج يف م�شنع اللقاحات 
الرئي�شي يف بلجيكا قد “يتوقف” يف غ�شون اأ�شابيع 

اإذا حتركت بريطانيا ومنعت عمليات الت�شليم.

•• بريوت - وكاالت

وعدة  ب��ريوت  يف  الحتجاجية  التحركات  تت�شاعد 
م��ن��اط��ق ل��ب��ن��ان��ي��ة اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ت����ردي الأو����ش���اع 
خرج  امل�شبوق.فقد  غري  العملة  وانهيار  القت�شادية 
العا�شمة  �شوارع  املتظاهرين يف م�شرية جابت  اآلف 
الطائفية  امل��ن��ظ��وم��ة  ب��اإ���ش��ق��اط  م��ط��ال��ب��ني  ب����ريوت 
الأزمات  املواطنني.ودفعت  حقوق  وتاأمني  احلاكمة 
العملة  انهيار  طليعتها  ويف  وامل��ت��داخ��ل��ة،  امل��رتاك��م��ة 
تكثيف  اإىل  امل���دين  املجتمع  مبجموعات  ال��وط��ن��ي��ة، 
التحركات الحتجاجية وامل�شريات يف �شوارع بريوت 
�شالح  با�شل  اجلامعي  الأ�شتاذ  الكربى.وقال  واملدن 
اإن امل�شرية انطلقت من وزارة الطاقة مرورا ب�شوارع 
بريوت  مرفاأ  تفجري  نتيجة  املت�شررة  ميخايل  م��ار 

�شول اإىل �شاحة ال�شهداء.مل تقت�شر ال�شعارات على 
اأي�شا ال�شعارات ال�شيا�شية  املطالب املعي�شية بل علت 
املطالبة بحكومة اإنقاذ من خارج املنظومة احلاكمة.
الطائفية  املحا�ش�شة  ن��ظ��ام  ه���وؤلء  يرف�س  وبينما 
حكومة  ت�شكيل  ال�شلطة  اأح���زاب  تعرقل  واحل��زب��ي��ة، 
جديدة منذ اأ�شهر ل�شمان التوازن الطائفي واحلزبي 

وتكري�س م�شاحلها.
يزداد  اللبناين  ال�شارع  الغ�شب يف  اأن  وا�شحا  ويبدو 
العملة وغياب  ان��ه��ي��ار  ا���ش��ت��م��رار  م��ع  ي��وم  بعد  ي��وم��ا 
الغ�شب  القت�شادية.ويتج�شد  اأو  ال�شيا�شية  احللول 
للطرقات،  وقطع  متفرقة  وت��ظ��اه��رات  م�شريات  يف 
و���ش��ط ت��وق��ع��ات ب��ت�����ش��ارع وت����رية ه���ذه ال��ت��ح��رك��ات يف 
الأ�شابيع املقبلة، مع الجتاه لرفع الدعم التدريجي 

عن املحروقات واملواد الغذائية الرئي�شية.

خالل املنتدى القت�شادي العاملي 
العام املا�شي بهدف زيادة الفر�س 
النا�شئة،  الأ���ش��واق  بني  التجارية 
يف �شم 11 دولة حتى الآن، �شعياً 

وراء تعظيم فر�س تلك الأ�شواق 
للتجارة  ج���دي���دة  ���ش��ب��ك��ة  وخ���ل���ق 

ت�شم دول ذات اأهمية نوعية.
)التفا�شيل �س2(

اجلي�س اليمني يدك مواقع الإرهابيني احلوثيني 
بورتر ال�شحافيني “ندين ب�شدة 
اأرامكو  م��ن�����ش��اآت  ع��ل��ى  ال��ه��ج��م��ات 

ال�شعودية«.
كما اأعربت عن “القلق العميق يف 
الهجمات  وت��رية  حيال  وا�شنطن 

باإ�شناد  اليمني  اجلي�س  ينفذها 
من التحالف يف عدة جبهات، اأفاد 
اأم�����س ال�شبت  ال��ع��رب��ي��ة،  م��را���ش��ل 
على  �شيطر  اليمني  اجلي�س  ب��اأن 
تعز،  يف  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م����واق����ع 
حيث حقق تقدما مهما بتحرير 
عدد من التباب يف جبهة ال�شقب 

جنوب �شرق املدينة.
م�����ش��در ع�شكري  اأك���د  ذل���ك،  اإىل 
فجر  منذ  العنيفة  املواجهات  اأن 
ال��ي��وم اأ���ش��ف��رت ع��ن حت��ري��ر تباب 
تراجع  و�شط  وال���ذراع  الفراو�س 
وفق  امليلي�شيات،  عنا�شر  وف���رار 
اليمنية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  نقلت  م��ا 
اجلي�س  اأن  )�����ش����ب����اأ(.واأ�����ش����اف 
خ�شائر  امللي�شيات  ك��ب��د  اليمني 
وامل�����ع�����دات  الأرواح  يف  ك����ب����رية 
اأ�شلحة  وا����ش���ت���ع���اد  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
ول   10 وب��ي   120 مدفع  منها 
وفق  م�شتمرة.  امل��واج��ه��ات  زال���ت 

امل�شدر.
مدفعية  اأح���رق���ت  الأول  واأم�������س 
ع�شكريا  طقما  اليمني  اجلي�س 
املدعومة  احل����وث����ي  مل��ل��ي�����ش��ي��ات 
�شرق  ال�����ش��الل  ت��ب��ة  اإي���ران���ي���ا يف 

مدينة تعز.

•• اليمن -وكاالت

ال�شرعية يف  دع���م  اأع��ل��ن حت��ال��ف 
ال�����ش��ب��ت، اعرتا�س  اأم�����س  ال��ي��م��ن 
وتدمري م�شرية مفخخة اأطلقتها 
خمي�س  جتاه  احلوثي  ميلي�شيات 

م�شيط، يف ال�شعودية.
املدعومة  امليلي�شيات  اأن  واأ���ش��اف 
مبحاولت  م�شتمرة  اإي����ران  م��ن 

ا�شتهداف املدنيني.
ك��م��ا ���ش��دد ع��ل��ى اأن����ه ي��ت��خ��ذ كافة 
حلماية  العملياتية  الإج�����راءات 
امل�����دن�����ي�����ني م�������ن الع���������ت���������داءات 
امليلي�شيات  اأن  الإره��اب��ي��ة.ي��ذك��ر 
اإي��ران، كانت كثفت  املدعومة من 
خالل الفرتة املا�شية، حماولتها 
ا������ش�����ت�����ه�����داف اأع�������ي�������ان م���دن���ي���ة 
واقت�شادية يف اململكة يف حماولت 
عربية  دول  ع���دة  اإدان�����ات  اأث�����ارت 
وغربية، �شددت على وقوفها اإىل 
�شاجبة  واأم��ن��ه��ا،  امل��م��ل��ك��ة  ج��ان��ب 
ه��ج��م��ات احل��وث��ي��ني الإره��اب��ي��ة.
اأع��ل��ن م�����ش��وؤول يف  واأم�����س الأول 
�س  تعُرّ ال�شعودية،  الطاقة  وزارة 
م�شفاة الريا�س لعتداء اإرهابي 

بطائرات ُم�شرّية.

املتحدة  ال����ولي����ات  دان�����ت  ف��ي��م��ا 
اإي���اه مبحاولة  ال��ه��ج��وم، وا���ش��ف��ة 
النفط  اإم����������������دادات  “اإعاقة 
با�شم  الناطقة  وقالت  العاملية”. 
جالينا  الأم���ريك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 

احلوثية املتكررة، موؤكدة اأن هذا 
ال�شلوك يك�شف عن عدم الكرتاث 
املطلق ب�شالمة املدنيني، من قبل 

امليلي�شيات.
ويف جديد العملية النوعية التي 

•• تون�ض- وكاالت

ال�شيا�شي  ال�شراع  ا�شتمرار  م��ع 
بني الرئا�شات الثالث يف تون�س، 
التون�شي  الرئي�س  اأن�����ش��ار  خ��رج 
م�شرية  يف  ال�شبت،  �شعيد،  قي�س 
حا�شدة يف �شارع احلبيب بورقيبة 

تطالب برحيل الإخوان.
الربملان  بحل  املحتجون  وطالب 
ه�شام  احلكومة  رئي�س  وا�شتقالة 
ت���ق���دم���ت عبري  امل�����ش��ي�����ش��ي.ك��م��ا 
مو�شي تظاهرة حا�شدة اأخرى يف 

مدينة �شفاق�س بجنوب البالد.
لرئي�شة  ال��غ��ن��و���ش��ي  م��ن��ع  وك�����ان 
احل����زب ال��د���ش��ت��وري م���ن دخول 
م���ك���ت���ب ال������ربمل������ان واحل���������ش����ور 
توتراً  اأث������ار  ال���ع���ام���ة،  جل��ل�����ش��ت��ه 

واحتقاناً داخل الربملان، اأم�س.
كما قال موظفو الربملان، الذين 
اإن  الباب يف وجه مو�شي،  اأغلقوا 
قرار منعها جاء بتعليمات كتابية 
م���ن ال��غ��ن��و���ش��ي، وه����و م���ا ن���ددت 
عرقلتها  وان���ت���ق���دت  م��و���ش��ي  ب���ه 
عملها،  اأداء  ع����ن  وت��ع��ط��ي��ل��ه��ا 

•• بيري اأنطوان دونيت

امل�شتوى بني  رف��ي��ع  ح���وار  اأول  ُع��ق��د 
اأن  منذ  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�شني 
يناير   20 يف  من�شبه  ب��اي��دن  ت��وىل 
مار�س.   18 يوم  األ�شكا  اأنكوراج،  يف 
مما  ذري��ع،  بف�شل  الجتماع  وانتهى 
���ش��ل��ط ال�������ش���وء ع��ل��ى ف���ج���وة ت����زداد 
العظميني  ال��ق��وت��ني  ب���ني  ات�����ش��اًع��ا 
ان����ه����ا حلقة  ال����ك����وك����ب.  ع���ل���ى ه������ذا 
م�شتقبلية  عواقب  ذات  دراماتيكية 
ما زالت �شعبة التحديد، لكنها رمبا 
ل حُت�����ش��ى. ب����داأ ك���ل ���ش��يء مبجرد 
ان��ط��الق امل��ح��ادث��ات، ع��ن��دم��ا حتدث 
اأوًل،  الأم���ري���ك���ي  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر 
واتهم ال�شني ب� »تهديد« »ال�شتقرار 

العاملي«:“�شنناق�س خماوفنا العميقة 
ب�شاأن ت�شرفات ال�شني يف �شينجيانغ 
والهجمات  وت���اي���وان  ك��ون��غ  وه���ون���غ 

ممنهجة  ع���م���ل���ي���ة  واع�����ت�����ربت�����ه 
�شوت  واإخ��را���س  حزبها  لإق�شاء 
الغنو�شي  م��ت��ه��م��ة  امل���ع���ار����ش���ة، 

بت�شيي�س الإدارة ل�شاحله.
فو�شى  ال��ربمل��ان  ب��ه��و  �شهد  ك��م��ا 
بالتهم بني  وترا�شقا  وم�شاحنات 
حركة  ن��واب  م��ع  ونوابها  مو�شي 
الكرامة،  ائتالف  النه�شة وكتلة 
و�شلت اإىل حد العراك والت�شابك 

بالأيدي.
بني  ال�شيا�شية  الأزم���ة  اأن  يذكر 

دخلت  ت��ون�����س  يف  ال�شلطة  رم���وز 
التو�شل  دون  التا�شع  اأ�شبوعها 
بوادر  اأي���ة  وج���ود  ودون  ح��ل،  اإىل 
بعدما  ق�����ري�����ب،  ان������ف������راج  ع���ل���ى 
الو�شاطة  حم����اولت  ك��ل  ف�شلت 
وامل���ب���ادرات يف اإي��ج��اد خم��رج لها.

با�شتقالة  �شعّيد  يتم�شك  ففيما 
امل�شي�شي،  ه�شام  احلكومة  رئي�س 
بالرف�س  الرئي�س  الأخ��ري  يقابل 
تقوده  برملاين  بتحالف  مدعوماً 
يرتاأ�شها  ال��ت��ي  النه�شة،  ح��رك��ة 

املتحدة  ال��ولي��ات  �شد  الإلكرتونية 
والإكراه القت�شادي �شد حلفائنا”.
)التفا�شيل �س14(
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الإمارات تدين حماولة 
ا�ستهداف  احلوثيني 
خ��م��ي�����ش م�����س��ي��ط 

•• اأبوظبي-وام

اأع���رب���ت دول����ة الإم������ارات عن 
اإدانتها وا�شتنكارها ال�شديدين 
احلوثي  ميلي�شيات  مل��ح��اولت 
الإرهابية املدعومة من اإيران، 
والأعيان  املدنيني  ا�شتهداف 
ممنهجة  ب���ط���ري���ق���ة  امل���دن���ي���ة 
خمي�س  م��دي��ن��ة  يف  وم��ت��ع��م��دة 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  م�����ش��ي��ط 
ال�شعودية ال�شقيقة من خالل 
اعرت�شتهما  مفخخة،  طائرة 
دولة  التحالف.واأكدت  ق��وات 
الإمارات - يف بيان �شادر عن 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
ا���ش��ت��م��رار هذه  اأن   - ال���دويل 
جلماعة  الإرهابية  الهجمات 
حتديها  ي���ع���ك�������س  احل�����وث�����ي 
ال���دويل  للمجتمع  ال�����ش��اف��ر 
وا�شتخفافها بجميع القوانني 
الدولية.وحثت  والأع������راف 
ال����������وزارة امل���ج���ت���م���ع ال�����دويل 
فوريا  موقفا  يتخذ  اأن  على 
وحا�شما لوقف هذه الأعمال 
ت�شتهدف  ال����ت����ي  امل����ت����ك����ررة 
واملدنية  احل��ي��وي��ة  امل��ن�����ش��اآت 

واأمن وا�شتقرار اململكة.

 اآلف التون�شيني يتجمهرون �شد الإخوان 

الوفدان ال�شيني والأمريكي يف اجتماع اونكوراج تظاهرات يف �سارع بورقيبة بتون�ش تطالب برحيل الإخوان

ال�سني والواليات املتحدة:

عواقب بعيدة املدى لف�سل حوار اأنكوراج...!

 2,240 حالة �سفاء و5 حاالت وفاة خالل 24 
»ال�سحة« جتري 240,035 فح�سًا 

وتك�سف عن 2,013 اإ�سابة جديدة بكورونا
•• اأبوظبي- وام

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات 
يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد 
..اأعلنت الوزارة عن اإجراء 240،035  وعزلهم  لهم  “كوفيد19-” واملخالطني 
املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24 ال���  ال�شاعات  خ��الل  جديدا  فح�شا 

با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات 
على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 2،013 حالة اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا 
امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية 

الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 438،638 حالة.
)التفا�شيل �س2(

�ص 07

�ص 12

�ص 16

الهالل الأحمر الإماراتي يد�شن م�رشوع توزيع 
التمور الرم�شاين بــ 200 طن يف عدد من الدول

اأخبار الإمارات

امل�شت�شفيات الفل�شطينية على 
حافة النهيار ب�شبب كورونا 

عربي ودويل

“حماربي الإمارات” يف ن�شختها 
الثانية تتاألق يف �شماء اأبوظبي

الفجر الريا�شي

انطالقتها  ق���ي���ادة  دب����ي  وت���ول���ت 
وهي مبادرة “اجلواز اللوج�شتي 
العاملي” ال���ذي جن��ح خ��الل عام 
واحد من اإطالقه يف اإر�شاء اأ�ش�س 
ت�شجيع  ه��دف��ه��ا  دول���ي���ة  ���ش��ب��ك��ة 
وتي�شري  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ت��دف��ق��ات 
���ش��ب��ل ت��ب��ادلت��ه��ا ع���رب احل�����دود، 
جمموعة  ال��ي��وم  امل���ب���ادرة  لت�شم 
من ال��دول املهمة يف هذا املجال، 
وع������������دداً ك�����ب�����رياً م�����ن م����وف����ري 
وال�شركات  اللوج�شتية  اخلدمات 
بذلك  موؤ�ش�شًة  الكربى،  العاملية 
تنمية  ه���دف���ه  ع���امل���ي  ل��ت��ح��ال��ف 

التجارة الدولية.
اجل����واز  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  واأ�����ش����ار   
ال��ل��وج�����ش��ت��ي ه��و واج��ه��ة جديدة 
ل���ن���ه���ج الإم����������������ارات وح���ر����ش���ه���ا 
التعاون  ج�شور  مد  على  امل�شتمر 
ال�شقيقة  ال������دول  خم��ت��ل��ف  م���ع 
الرتقاء  اأج����ل  م���ن  وال�����ش��دي��ق��ة 
باأ�شباب الرفاه وتر�شيخ مقومات 
الرخاء والزدهار، وتو�شيع نطاق 
الذي  الوقت  يف  ل�شيما  الفر�س 
ي��ت��ط��ل��ع ف��ي��ه جم��ت��م��ع الأع���م���ال 
لالإطالل  جديدة  لنافذة  العاملي 

املن�شود  ال���واع���د  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ع��ل��ى 
وا����ش���ت���ع���ادة زخ�����م ال���ن���م���و. وق����ال 
العمل  يف  م�����ش��ت��م��رون  ����ش���م���وه: 
اكت�شاف  اأج���ل  م��ن  �شركائنا  م��ع 
املزيد من فر�س حتفيز  وتفعيل 
النمو القت�شادي والتجاري �شواء 
العامل  اأو  املنطقة  م�شتوى  على 
الإمكانات  ك��اف��ة  ت�شخري  م��ع   ..
التجارب  من  وال�شتفادة  املتاحة 
ال��ن��اج��ح��ة ل���دول���ة الإم���������ارات يف 
فيه من  لها  وم��ا  التجارة  جم��ال 
خربة طويلة، واإ�شهامات كان لها 
اأثرها الوا�شح يف تي�شري تدفقات 
التجارة العاملية .. اأملنا اأن يثمر 
اقت�شادياً  واق���ع���اً  ال��ت��ع��اون  ه���ذا 
عاملياً جديدا يحمل اخلري وميهد 

مل�شتقبل حافل بالفر�س.
وق������د جن���ح���ت م�����ب�����ادرة اجل������واز 
https:// ال��ع��امل��ي  ال��ل��وج�����ش��ت��ي 
worldlogisticspassport.
ال�������ولء  ب�����رن�����ام�����ج   ،  >/com
قطاع  يف  نوعه  من  الأول  العاملي 
ال�شحن، التي اأطلقتها دبي عاملياً 
بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
من  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 

•• دبي-وام

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ال���دول���ة 
اأن  اهلل”،  “رعاه  دب�����ي  ح���اك���م 
م�شرية التنمية يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة تقوم على ركائز 
عدة منها طرح املبادرات والأفكار 
على  القائمة  املبتكرة  وال��ربام��ج 
م�شافرة اجلهود وبناء ال�شراكات 
اكت�شاف  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��ف��ع��ال��ة 
اأن  مكامن القوة التي من �شاأنها 
متكن كل اأطراف تلك ال�شراكات 
من  اإل��ي��ه  ت�شبو  م��ا  حتقيق  م��ن 
املجالت،  كافة  وازده���ار يف  تقدم 
مبا لذلك من اأثر يف دفع اقت�شاد 
املنطقة والعامل ُقدماً ومبا يعود 
بالنفع على �شعوب يجمعها هدف 
باحلا�شر  الرت���ق���اء  وه���و  واح����د 
و����ش���م���ان امل�����ش��ت��ق��ب��ل الأف�������ش���ل 

لالأجيال القادمة. 
الذي  النجاح  على  �شموه  واأث��ن��ى 
حققته اإحدى تلك املبادرات التي 
خرجت من الإمارات اإىل العامل، 
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اأخبـار الإمـارات
حالة �سفاء و5 حاالت وفاة خالل 24   2,240

»ال�سحة« جتري 240,035 فح�سًا وتك�سف عن 2,013 اإ�سابة جديدة بكورونا
•• اأبوظبي- وام

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
وعزلهم  لهم  واملخالطني  "كوفيد19-"  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
..اأعلنت الوزارة عن اإجراء 240،035 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�س يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  2،013 حالة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 438،638 حالة.
5 ح���الت م�شابة وذل���ك م��ن تداعيات  ال����وزارة ع��ن وف���اة  اأع��ل��ن��ت    كما 
الإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  1،433

تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وموا�شاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
2،240 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد19-" وتعافيهم التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيهم الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولهم امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 420،736 حالة.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
الرئي�ش التون�سي بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي - وام 

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
التون�شية  اجلمهورية  رئي�س  �شعيد  قي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل" 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما  ب��الده.  ا�شتقالل  ذك��رى  مبنا�شبة  وذل��ك 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل 
فخامة الرئي�س قي�س �شعيد. وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة 

مماثلتني اإىل معايل ه�شام امل�شي�شي رئي�س احلكومة التون�شية.

حممد بن را�سد ي�سيد بتو�سع مبادرة اجلواز اللوج�ستي العاملي

•• دبي-وام

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
"رعاه اهلل"، اأن م�شرية التنمية يف دولة  رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
الإمارات العربية املتحدة تقوم على ركائز عدة منها طرح املبادرات والأفكار 
الفعالة  ال�شراكات  القائمة على م�شافرة اجلهود وبناء  املبتكرة  والربامج 
والعمل على اكت�شاف مكامن القوة التي من �شاأنها اأن متكن كل اأطراف تلك 
اإليه من تقدم وازده��ار يف كافة املجالت،  ال�شراكات من حتقيق ما ت�شبو 
مبا لذلك من اأثر يف دفع اقت�شاد املنطقة والعامل ُقدماً ومبا يعود بالنفع 
على �شعوب يجمعها هدف واحد وهو الرتقاء باحلا�شر و�شمان امل�شتقبل 

الأف�شل لالأجيال القادمة. 
التي خرجت  املبادرات  اإحدى تلك  النجاح الذي حققته  واأثنى �شموه على 
من الإمارات اإىل العامل، وتولت دبي قيادة انطالقتها وهي مبادرة "اجلواز 
اللوج�شتي العاملي" الذي جنح خالل عام واحد من اإطالقه يف اإر�شاء اأ�ش�س 
تبادلتها  �شبل  وتي�شري  التجارية  التدفقات  ت�شجيع  هدفها  دولية  �شبكة 
عرب احلدود، لت�شم املبادرة اليوم جمموعة من الدول املهمة يف هذا املجال، 
وعدداً كبرياً من موفري اخلدمات اللوج�شتية وال�شركات العاملية الكربى، 
موؤ�ش�شًة بذلك لتحالف عاملي هدفه تنمية التجارة الدولية. واأ�شار �شموه 
وحر�شها  الإم����ارات  لنهج  ج��دي��دة  واج��ه��ة  ه��و  اللوج�شتي  اجل���واز  اأن  اإىل 
امل�شتمر على مد ج�شور التعاون مع خمتلف الدول ال�شقيقة وال�شديقة من 
اأجل الرتقاء باأ�شباب الرفاه وتر�شيخ مقومات الرخاء والزدهار، وتو�شيع 
نطاق الفر�س ل�شيما يف الوقت الذي يتطلع فيه جمتمع الأعمال العاملي 
زخم  وا�شتعادة  املن�شود  ال��واع��د  امل�شتقبل  على  ل��الإط��الل  ج��دي��دة  لنافذة 
اكت�شاف  اأج��ل  من  �شركائنا  مع  العمل  يف  م�شتمرون  �شموه:  وق��ال  النمو. 
على  �شواء  والتجاري  القت�شادي  النمو  حتفيز  فر�س  من  املزيد  وتفعيل 
م�شتوى املنطقة اأو العامل .. مع ت�شخري كافة الإمكانات املتاحة وال�شتفادة 

امل��ي��زات يف مقابل زي���ادة ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة يف ك��ل م��رك��ز م��ن امل��راك��ز التابعة 
�شريعة  القت�شادات  �شبكة  اإىل  الن�شمام  خالل  من  اإن��ه  حيث  للربنامج؛ 
النمو للربنامج، حتظى ال�شركات واملوؤ�ش�شات الأع�شاء فيه بفر�شة تنويع 
اأو  اآ�شيا  جنوب  اأو  الالتينية  اأمريكا  مثل  ج��دي��دة،  اأ���ش��واق  داخ��ل  اأعمالها 
من  العديد  �شّجلت  وقد   .. الإقليمي  الت�شال  تعزيز  جانب  اإىل  اأفريقيا، 
كربى ال�شركات متعددة اجلن�شيات كاأع�شاء يف برنامج اجلواز اللوج�شتي 
ال��ع��امل��ي، وم��ن��ه��ا ���ش��رك��ات ي��و ب��ي اإ����س ل��ل��ربي��د ال�����ش��ري��ع، وف���اي���زر، و�شوين، 

وجون�شون اآند جون�شون، واإل جي.
بتح�شني  للحكومات  وع����وًدا  ال��ع��امل��ي  اللوج�شتي  اجل���واز  ب��رن��ام��ج  وُي��ق��دم 
ال�شتثنائية  الفرتة  هذه  خالل  القت�شادية  واملرونة  التناف�شية  القدرات 
يف  ال��و���ش��وح  وع��دم  ال�شبابية  م��ن  م�شبوقة  غ��ري  حالة  عليها  تخيم  التي 
مواجهة تداعيات جائحة كوفيد19- ل�شيما على �شعيد التجارة العاملية. 
ومن خالل خف�س التكاليف وزيادة كفاءة �شل�شلة القيمة يف قطاع اخلدمات 
احلفاظ  ال�شركات  العاملي  اللوج�شتي  اجل��واز  برنامج  ي�شاعد  اللوج�شتية، 
على دورها يف املناف�شة العاملية .. كما �شيكون للربنامج - اإىل جانب اإ�شهامه 
يف زيادة الأرقام الرئي�شية املرتبطة بحركة التجارة - تاأثريات اأخرى ممتدة 
عرب منظومة القت�شاد الأو�شع، تتمّثل يف خلق فر�س عمل متميزة، وجذب 

املزيد من ال�شتثمارات.
ع�شو  ال�شابق،  القت�شاد  وزير  املن�شوري،  �شلطان  معايل  قال  جانبه،  من 
جمل�س الإدارة يف موانئ دبي العاملية: النمو والتو�شع ال�شريع ملبادرة اجلواز 
النا�شئة  الأ�شواق  الطلب يف  تعك�س مدى منو  العاملي موؤ�شرات  اللوج�شتي 
امل�شتوى،  رفيعة  لوج�شتية  خلدمات  وتطلعها  ج��دي��دة،  جتارية  خل��ي��ارات 
ول�شك يف اأن اجلواز ي�شهم ب�شورة كبرية يف تعزيز روابطنا التجارية مع 
دول اجلنوب. من جهته، قال �شعادة �شلطان بن �شليم، رئي�س موؤ�ش�شة املوانئ 
اجلواز  م��ب��ادرة  على  امل�شرفة  اجلهة  دب��ي،  يف  احل��رة  واملنطقة  واجل��م��ارك 
انطالقه  منذ  اجل��واز  ي�شهده  ال��ذي  ال�شريع  التطور  العاملي:  اللوج�شتي 

م��ن ال��ت��ج��ارب الناجحة ل��دول��ة الإم����ارات يف جم��ال ال��ت��ج��ارة وم��ا لها فيه 
تدفقات  تي�شري  يف  الوا�شح  اأث��ره��ا  لها  ك��ان  واإ�شهامات  طويلة،  خ��ربة  من 
التجارة العاملية .. اأملنا اأن يثمر هذا التعاون واقعاً اقت�شادياً عاملياً جديدا 
يحمل اخلري وميهد مل�شتقبل حافل بالفر�س. وقد جنحت مبادرة اجلواز 
https://worldlogisticspassport. ال��ع��امل��ي  اللوج�شتي 
com/< ، برنامج الولء العاملي الأول من نوعه يف قطاع ال�شحن، التي 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات  عاملياً  دبي  اأطلقتها 
زيادة  بهدف  املا�شي  العام  العاملي  القت�شادي  املنتدى  خ��الل  من  مكتوم 
الفر�س التجارية بني الأ�شواق النا�شئة، يف �شم 11 دولة حتى الآن، �شعياً 
وراء تعظيم فر�س تلك الأ�شواق وخلق �شبكة جديدة للتجارة ت�شم دول ذات 
ومن  العامل.  حول  التجارية  للحركة  رئي�شة  ارتكاز  كنقاط  نوعية  اأهمية 
الهند، واإندوني�شيا، وتايالند،  املبادرة حتى الآن:  اإىل  املُن�شمة  بني الدول 
التي  اجلنوب  دول  من  وغريها  وكولومبيا،  وال��ربازي��ل،  اأفريقيا،  وجنوب 
حر�شت على الن�شمام للمبادرة لثقاتها يف اأثرها الإيجابي وقدرتها على 
التجارية،  اقت�شادي جديد يجمع دول اجلنوب ويعزز قدراتها  واقع  خلق 
مبا تقدمه املبادرة من ميزات عديدة تتجاوز ال�100 ميزة �شواء مالية اأو 
ت�شغيلية. وحول اأثر اجلواز اللوج�شتي العاملي، قال �شمو ال�شيخ اأحمد بن 
�شعيد اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للطريان املدين الرئي�س الأعلى ملجموعة 
اجلواز  لربنامج  العاملية  التوجيهية  املجموعة  رئي�س  الإم����ارات،  ط��ريان 
اللوج�شتي العاملي : ن�شعر بالفخر اأن تكون دبي يف قلب هذه املبادرة املبتكرة 
بكل ما حتمل من اأهداف مهمة .. فاجلواز اللوج�شتي العاملي ير�ّشخ مكانة 
دبي كمركز عاملي للتجارة العاملية، يف حني يوؤكد دورها يف الربط بني دول 
و�شعوب ت�شاركها نف�س الروؤى والطموحات الكبرية من اأجل اأخذ التجارة 
العاملي  القت�شاد  تعايف  ت�شريع  على  تعني  جديدة  م�شتويات  اإىل  العاملية 

واكت�شاف م�شارات جديدة للنمو.
التمّتع بعدد من  العاملي للتّجار ووكالء ال�شحن  ويتيح اجلواز اللوج�شتي 

يعد �شهادة ثقة يف القدرات املتميزة التي تتمتع بها دبي يف جمال التجارة 
التطور �شركاء رئي�شيون  اللوج�شتية، حيث ي�شهم يف دعم هذا  واخلدمات 
مثل: موانئ دبي العاملية، وجمموعة طريان الإمارات، وموانئ دبي العاملية، 
املبادرة الطموحة على متديد ال�شتفادة  حيث يتم العمل من خالل هذه 
دبي  على  العائد  الإيجابي  امل��ردود  لتعّظيم  لي�س فقط  ال��ق��درات  تلك  من 
فح�شب، ولكن اأي�شاً الو�شول بها اإىل بقية الدول الأع�شاء وكل من يرغب 
الرئي�س  ب��ا���ش��ك��اران،  مايك  وق��ال  ال��ت��ج��اري.  بالن�شاط  املعنية  ال���دول  م��ن 
التنفيذي ملبادرة اجلواز اللوج�شتي العاملي : لقي اجلواز اللوج�شتي العاملي 
منذ انطالقه ترحيباً وا�شعاً من قبل احلكومات وجمتمعات الأعمال حول 
لالقت�شادات  وفوائد  عديدة  مميزات  من  اجل��واز  يتيحه  ملا  نظراً  العامل، 
املحلية، والتجار وموؤ�ش�شات الأعمال.. ونحن نفخر بهذا النموذج الفريد 
الذي تقدمه املبادرة للتعاون وال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�س 

بهدف خلق تاأثري اقت�شادي اإيجابي وا�شع النطاق.
�شيتم  ال��ع��امل��ي  اللوج�شتي  اجل���واز  مل��ب��ادرة  املُتحققة  الإجن����ازات  اإىل  ي�شار 
عر�شها اأمام امل�شاركني يف القمة الرقمية للجواز اللوج�شتي العاملي املقرر 
ال�شحن" ومن  "دافو�س  اإ�شم  عليها  �شُيطلق  والتي  املقبل،  مايو  تنظيمها 
احلكوميني  امل�����ش��وؤول��ني  وك��ب��ار  ال�����وزراء  م��ن  نخبة  ت�شتقطب  اأن  املنتظر 
ال�شحن  �شناعة  م�شتقبل  ملناق�شة  الأع��م��ال  وق��ي��ادات  ال�شيا�شات  و�شناع 
تقنية  ُبعد عرب  �شُتعقدان عن  اللوج�شتية من خالل جل�شتني  واخلدمات 

الت�شال املرئي.

�سركائنا لكت�ساف وتفعيل فر�ش حتفيز النمو القت�سادي والتجاري يف املنطقة والعامل مع  العمل  يف  م�ستمرون   : • �سموه 

عامليًا جديدًا يحمل اخلري وميهد مل�ستقبل حافل بالفر�ش اقت�ساديًا  واقعًا  التعاون  هذا  يثمر  اأن  • نتطلع 

• اجلواز اللوج�ستي العاملي �سبكة عاملية لأهم املراكز التجارية �سّمت يف ع�سويتها 11 دولة خالل عام واحد من اإطالقها

• الهند, واإندوني�سيا, وتايالند, وجنوب اأفريقيا, والربازيل, وكولومبيا, بني الدول املن�سمة للمبادرة

مراكز هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�سارقة ت�ستقبل 66663 زائرا خالل يناير و فرباير 
•• ال�صارقة- وام

الطبيعية  البيئة واملحميات  تابعة لهيئة  6 مراكز  ا�شتقبلت 
وفرباير  يناير  �شهري  خ��الل  زائ��را   66663 ال�شارقة،  يف 
لالأرا�شي  وا���ش��ط  ملركز  زائ��ر   2500 بينهم  م��ن  املا�شيني، 
ل��ل��ط��ي��ور اجلارحة،  ك��ل��ب��اء  مل��رك��ز  زائ����ر   1925 و  ال��رط��ب��ة، 
و3590 زائرا حلديقة بحي�س اجليولوجية، و 1003 زوار 
ملركز الذيد للحياة الفطرية، و54684 زائرا ملراكز منتزه 
البيئة  ل�����ش��ون  مل��رك��ز احل��ف��ي��ة  زائ����را   2961 و  ال�����ش��ح��راء، 

اجلبلية .
املراكز  اإن  الهيئة  رئي�س  ال�شويدي،  �شيف  هنا  �شعادة  وقالت 
خالل  من  ك��ب��رياً،  بيئياً  توعوياً  دوراً  تلعب  للهيئة  التابعة 
و  زي���ادة  يف  وت�شهم  املتنوعة،  وب��راجم��ه��ا  اأن�شطتها  خمتلف 
واأفراد  وال����زوار  ال�شكان  ل��دى  البيئي  ال��وع��ي  م�شتوى  رف��ع 
وترفيهية  �شياحية  وج��ه��ة  تعترب  اأن��ه��ا  كما  ك��اف��ة،  املجتمع 
اإطار  �شمن  ت�شنف  بطبيعتها  فهي  وال�شغار،  للكبار  ممتعة 
ال�شياحة البيئية التي اأخذت حتتل مكانة مميزة لدى ال�شياح 
الهيئة  ل��دى  اأن  ال�شويدي  واأو�شحت  ال��ع��امل.  م�شتوى  على 
زيادة  ت�شهم يف  وه��ادف��ة،  ب��رام��ج متنوعة ج��اذب��ة  وم��راك��زه��ا 
اإقبال الزوار عليها، فمنتزه ال�شحراء الذي يعنى باحلفاظ 
ع��ل��ى جم��م��وع��ة م���ن احل���ي���وان���ات ال��ت��ي ت�����ش��ت��وط��ن املنطقة، 
واحد،  اآن  يف  وال��رتف��ي��ه  وال��ث��ق��اف��ة  للعلم  جممع  اإىل  ت��ط��ور 
حيث يحتوي على عدة مراكز خمتلفة، ت�شكل وجهة عائلية 
مثالية للنزهة والرتفيه واملعلومات البيئية الرية، وملتقى 
الطبيعية  للت�شالح مع  والن�شاط، ومكان  للتعليم والرتفيه 

والتفاعل معها، ملا يقدمه من معلومات وما يتوافر فيه من 
برامج واأن�شطة وفعاليات. ومن بني اأهم مراكز الهيئة، مركز 
اجلارحة،  للطيور  كلباء  ومركز  الرطبة،  لالأرا�شي  وا�شط 
ومركز احلفية ل�شون البيئة اجلبلية، وتوفر مراكز التعلم 
تتمثل يف جممعات  نوعها،  للزوار جتربة علمية فريدة من 

ب��ه من  ي��رغ��ب  م��ا  زائ���ر  ك��ل  يجد  وترفيهية، حيث  تعليمية 
مراكز  زوار  ويحظى  وال�شتجمام،  التعلم  ومتعة  الرتفيه 
التعلم بجولت تعليمية من خالل و�شائل ترفيهية للتعرف 
املراكز معامل  املراكز، وتعد هذه  املتعددة لدى  على الأق�شام 
العلوم  خمتلف  على  للتعرف  وفر�شة  للنا�س  مميزة  علمية 

الطبيعية، كعلوم البيئة ال�شحراوية. وتهدف حديقة بحي�س 
والري  العريق  اجليولوجي  التاريخ  لإحياء  اجليولوجية 
لل�شارقة وتعريف الزوار بتاريخ ال�شارقة اجليولوجي، وتعد 
من امل�شاريع الرائدة يف هذا املجال، اأما مركز الذيد للحياة 
الفطرية، فهو اأحد اأهم املراكز املتخ�ش�شة التي تعر�س �شور 

احلياة الربية باأ�شلوب تفاعلي واقعي، ويوفر للزوار فر�شة 
احلياة  وا�شتك�شاف  ال�����ش��ح��راء،  ح��ي��اة  ع��ل��ى  للتعرف  رائ��ع��ة 
الفطرية فيها، من خالل اأق�شام املركز املتعددة، مثل منطقة 
الرتاث، وغرفة ال�شعر، ومنطقة التعليم التفاعلي لالأطفال 
الإب���ل واحليوانات  ال��ت��ع��رف على  اإم��ك��ان��ي��ة  لهم  ت��وف��ر  ال��ت��ي 

واحل�شرات ال�شحراوية، وتقدم لهم ور�س العمل التفاعلية.
الدور  دائ���م  ب�شكل  امل��راك��ز  تلعب  اأن  على  الهيئة  وحت��ر���س 
����ش���واء م���ن خ����الل الأن�شطة  اأك���م���ل وج�����ه،  ال���ت���وع���وي ع��ل��ى 
والربامج والفعاليات التي تنظمها وت�شت�شيفها تلك املراكز، 
اأو املبادرات الهادفة اإىل احلفاظ على البيئة، واأهمية م�شاركة 
وت��ف��اع��ل اجل��م��ه��ور وال�����ش��ك��ان م��ع��ه��ا، مب��ا ي��وؤك��د ع��ل��ى اأهمية 
و�شرورة احلفاظ على البيئة والتوعية البيئية، ب�شكل حيوي 

وعملي وتطبيقي.
ال�شارقة،  يف  الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  وت�����ش��ع��ى 
اإىل حماية  الإم��ارة،  املخت�شة يف  البيئية  ال�شلطة  باعتبارها 
وتنوعها  ال��ف��ط��ري��ة  واحل��ي��اة  الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات  البيئة 
احل��ي��وي م��ن خ���الل اإج����راء ال��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث العلمية 
وو�شع الأ�ش�س القانونية والإدارية اخلا�شة مبراقبة التلوث، 
والتثقيف  للتوعية  املنا�شبة  ال�شيا�شات  و�شع  اإىل  بالإ�شافة 
التثقيفية،  التوعوية  الإ����ش���دارات  ن�شر  خ��الل  م��ن  البيئي 
وت��ن��ف��ي��ذ ال���ربام���ج واإط�����الق احل���م���الت امل��خ��ت�����ش��ة يف جمال 
امل�شتدامة  التنمية  مبداأ  ودع��م  البيئي،  والتثقيف  التوعية 
للحفاظ على املوارد البيئية الطبيعية بالإ�شافة اإىل �شعيها 
لتكون امل�شدر واملرجع الأ�شا�شي يف اإمارة ال�شارقة للمعلومات 

البيئية و احلياة الفطرية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  هناأت 
ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
وجميع  ال�شهيد  واأم  الإم��ارات��ي��ة  الأم  الإمارات"،  "اأم  الأ�شرية  التنمية 
الأمهات يف �شتى بقاع العامل مبنا�شبة "يوم الأم"، الذي يوافق 21 مار�س 
الكبري يف تن�شئة الأطفال  الأم والع��رتاف بدورها  من كل عام لتكرمي 

وبناء الأ�شرة املثالية التي ُتعد الأ�شا�س يف بناء الن�شق الجتماعي.
القيم  نبع  اأن��ت  الأم  "اأيتها  املنا�شبة:  بهذه  لها  كلمة  يف  �شموها  وقالت 
واحلنان�س الذي ل ين�شب ورمز العطاء والنبل، واأنت احلا�شنة واملربية 
وتوجيههم  الن�سء  وتن�شئة  تربية  عن  الأوىل  امل�شوؤولة  واأن��ت  واملر�شدة، 
الأخطار  من  وحمايتهم  وثقافياً  و�شحياً  واجتماعياً  نف�شي�اً  ورعايتهم 
اأمام  ب��دوره��م  م�شوؤولني  ي�شبحوا  حتى  متابعتهم  وع��ن  بهم،  املحيطة 
قياديني  ي��ك��ون��وا  لأن  ت��وؤه��ل��ه��م  ال��ت��ي  امل��ع��ط��ي��ات  ومي��ت��ل��ك��ون  جمتمعهم، 

ومتخذي قرار".
واأ�شافت �شموها: "بعميق الإجالل والمتنان، ي�شرفني اأن اأقدم التحية 

والحرتام لأمهات �شهداء الوطن الأبرار، الالتي اأظهرن جدارة عظيمة 
يف تن�شئة اأبنائهن على القيم العليا ومكارم الأخالق والثوابت الوطنية 
و�شربن املثل الأعلى يف عمق الإميان وال�شرب ورباطة اجلاأ�س والوطنية 
ال�شادقة ..�شنظل قيادة و�شعباً، نتذكر بالتقدير والعرفان اأبناءنا الذين 
جادوا بالأرواح والدماء، يف ميادين احلق والواجب و�شاحات الفداء دفاعاً 
عن دولة الإمارات العربية املتحدة، و�شونا ل�شيادتها، وحماية لإجنازاتها، 

ولتظل راية الإمارات عالية خفاقة، ورمزاً للقوة والعزة واملنعة".
واأو�شحت �شموها: "يظل دور الأم الأهم يف الرتبية وزرع القيم واملبادئ 
اأج��ي��ال ق���ادرة على  اأردن���ا احل��ف��اظ على هويتنا واإع����داد  اإذا  الأخ��الق��ي��ة، 
تربية  يف  وجديتها  باإ�شرافها  يتم  وال���ذي  امل�شوؤولية،  وحت��م��ل  العطاء 
البداعي  التفكري  مهارات  تعزيز  يف  الوقت  من  ال�شتفادة  على  اأبنائها 
التكنولوجي  التطور  ظ��ل  يف  خا�شة  لديهم،  واخل��ي��ال  اأفقهم  وتو�شعة 
اإمكاناتهم  الهائل الذي نعا�شره، ف�شاًل عن دورها اجلوهري يف تعزيز 
وخلق بيئة داعمة لطاقاتهم وطموحاتهم واإبداعاتهم، واإ�شغال اأوقاتهم 
وثقلهم  وتطوراً،  اإ�شراقاً  اأكر  مل�شتقبل  الطريق  لهم  الثمينة مبا ميهد 
باملهارات الالزمة ملواكبة املتغريات والتوجهات العاملية يف اخلم�شني عاما 

املقبلة".
وحيت �شموها دور الأم الإماراتية يف حياة ابنائها، قائلة: "الأم الإماراتية 
م�شدر فخر واعتزاز مبا توؤديه لأ�شرتها وجمتمعها ووطنها وهي م�شدر 
برامج  يف  لالندماج  اأطفالها  اإع��داد  يف  النبيل  لدورها  لالآخرين،  اإلهام 
الأ�شا�شي  الزاوية  حجر  فهي  والوطنية،  والجتماعية  الأ�شرية  احلياة 
�شخ�شيات  ترفد  التي  والتن�شئة  الرتبية  مقومات  بكافة  ينه�س  ال��ذي 

الأبناء بقدر وعيها ون�شجها واأمانتها يف تعاملها مع اأبنائها".
دولة  ب��الأم يف  الهتمام  اأن  بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة  �شمو  واأو�شحت 
الإمارات العربية املتحدة يعترب من القيم املتوارثة واملتاأ�شلة يف جمتمع 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  جهود  بف�شل  الإم����ارات، 
الإماراتية  الأم  اإىل جانب  اأول من وقف  كان  ال��ذي  ثراه"،  اهلل  "طيب 
م�شانداً وداعماً لها وداعيا اإياها اإىل تربية اأبنائها على الأخالق احلميدة 

واحلفاظ على اإرث الآباء والأجداد.
واأكدت �شموها اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب 

اأبوظبي نائب القائد  اآل نهيان ويل عهد  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى 
لالحتاد حكام الإمارات، تبنوا نهج املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان و�شاروا على دربه وخطاه ي�شخرون موارد الدولة واإمكاناتها من 
اأجل املواطن ويقودون امل�شرية باقتدار يف املجالت كافة خا�شة يف ملف 
دعم ومتكني املراأة الإماراتية للنهو�س بدورها يف تربية الن�سء واإعدادهم 

مل�شتقبلهم وم�شتقبل وطنهم".
"اأو�شيك  الإم��ارات��ي��ة:  ل��الأم  حانية  ن�شيحة  �شموها  وجهت  اخلتام  ويف 
التي  وامل��ح��ب��ة،  ال��ود  على  باأبنائك  عالقتك  توؤ�ش�شي  اأن  الغالية  ابنتي 
واحر�شي  واجتماعية،  ونف�شية  ومعرفية  وج��دان��ي��ة  ح�شانة  تك�شبهم 
اأحالمهم  وم�شاركتهم  منوهم،  مراحل  ح�شب  احتياجاتهم  تلم�س  على 
القوي  فالتوا�شل  اأعمارهم،  من  املبكرة  املراحل  يف  خا�شة  وم�شاعرهم، 
بني الأم والطفل من اأهم العوامل التي يرتكز عليها منو الطفل ال�شليم، 
له  وحماية  ال�شلبية  ال�شلوكيات  من  العديد  �شد  وقاية  ي�شكل  وال��ذي 
من الأخطار التي ميكن اأن حتيط به خارج حميط الأ�شرة، وي�شاهم يف 

تاأهيلهم تاأهياًل اإيجابياً وبناًء".

•• اأبوظبي- الفجر

��ات الإلكرتونية  اأط��ل��ق ن���ادي ���ش��ق��اري الإم������ارات، جم��م��وع��ة م��ن امل��ن�����شّ
اأبوظبي  مب��ع��ر���س  خ��ا���ش��ة  واخل���دم���ات  ب��امل��ع��ل��وم��ات  وال��غ��ن��ي��ة  التفاعلية 
ات من دور هام يف  الدويل لل�شيد والفرو�شية، وذلك ملا مُتّثله هذه املن�شّ
ا�شتقطاب العار�شني والرعاة واجلمهور وو�شائل الإعالم، ومبا يتما�شى 
مع مكانة احلدث الأكرب من نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�شط واأفريقيا، 
املُنتجات والرتويج لها وتو�شيع  ة عاملية مرموقة لإطالق  ودوره كمن�شّ
ر�شالته  لتعزيز  بالإ�شافة  وال�شركاء،  املوزعني  واعتماد  ال�شركات  اأعمال 

احل�شارية يف �شون الرتاث الثقايف والرتويج له.
العربية  باللغتني  ج��دي��داً  اإل��ك��رتون��ي��اً  م��وق��ع��ا ً  ��ات  امل��ن�����شّ ه���ذه  وت�شمل 
والإجنليزية، وح�شابات للمعر�س على اأهم مواقع التوا�شل الجتماعي، 
كافة  على  املُهتمني  املُتابعني  اإط��الع  بهدف  يومي  ب�شكل  حتديثها  يتم 

البيانات واملعلومات املتعلقة باملعر�س على مدار العام.
وُتقام الدورة ال� )18( من املعر�س )اأبوظبي 2021(، حتت رعاية �شمو 
ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س 
نادي �شقاري الإمارات، وذلك خالل الفرتة من 27 �شبتمرب ولغاية 3 
اأكتوبر القادمني يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، بتنظيم من نادي 

�شقاري الإمارات.
واأكد معايل ماجد علي املن�شوري رئي�س اللجنة العليا املنظمة للمعر�س، 
الإلكرتونية  ات  املن�شّ تعزيز  اأّن  الإم���ارات،  �شقاري  لنادي  العام  الأم��ني 
باعتبار  ياأتي  والفرو�شية،  لل�شيد  ال��دويل  اأبوظبي  مبعر�س  اخلا�شة 
خارطة  على  الكربى  والثقافية  الرتاثية  الفعاليات  اأه��م  اأح��د  احل��دث 
الإم��ارات يف جمال  دولة  لريادة  وترجمة  والدولية،  الإقليمية  املعار�س 

الذي  الجتماعي  للتوا�شل  وت�شهياًل  ال��رق��م��ي،  والإع����الم  املعلوماتية 
يتمحور ويتقاطع مع اهتمامات املعر�س ومو�شوعاته القّيمة، وان�شجاماً 
مع روؤية الدولة يف تر�شيخ البنى الإلكرتونية التفاعلية واأ�ش�س اخلدمات 
احلكومية الذكية، خا�شة واأّن الإم��ارات ت�شّدرت دول العامل يف اخلروج 
اأو يف جمال  ال�شحي  ال�شعيد  ���ش��واء على  ك��ورون��ا،  وب��اء  اأزم���ة  بقوة م��ن 

ا�شتمرارية الأعمال عن ُبعد.
من  م��زي��د  لتحقيق  للمعر�س،  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��زاي��ا  تعزيز  ي��ه��دف  كما 
لل�شركات  املُقّدمة  والت�شهيالت  اخل��دم��ات  مل�شتوى  والتفعيل  التطوير 
ال��ت��وا���ش��ل مع  ولتعميق  دائ����م،  ب�شكل  وال��دول��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ال�شركات املخت�شة، وفتح قنوات تخاطب اأخرى مع الآلف من املهتمني 

يف كافة اأنحاء العامل.
وُيتيح املعر�س لل�شركات والعالمات التجارية التي ترغب بامل�شاركة كافة 
ات و�شائل التوا�شل الجتماعي  املعلومات عرب موقعه الإلكرتوين ومن�شّ
باملُ�شاركني  اخل��ا���س  الطلب  من���وذج  تعبئة  ب��الإم��ك��ان  حيث  ل��ه،  التابعة 

وتوقيعه عرب الإنرتنت.
ويت�شّدر املوقع الإلكرتوين عر�س �شائق لفعالياته يف الدورات الأخرية 
يجذب  ع�����ش��ري  بت�شميم  �شفحاته  ومت��ت��از  وج�����ذاب،  �شل�س  ب��اأ���ش��ل��وب 
املُت�شّفح، وي�شمن �شهولة ال�شتخدام والتفاعل، كما ي�شم املوقع قائمة 
احلجوزات  خ��ارط��ة  وك��ذل��ك  املُ�����ش��ارك��ني،  للعار�شني  با�شتمرار  حُم��ّدث��ة 
املوقع على واجهة حافلة  دائ��م. كما ويحتوي  ب�شكل  التي يتم حتديثها 
التي  املُتجددة  فعالياته  وتنّوع  احل��دث  غنى  ُت��ربز  واملعلومات  بالبيانات 

ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالرتاث الثقايف الإن�شاين.
ويعر�س املوقع، باقة من اأجمل ال�شور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو 
2018( و)اأبوظبي  التي مّت التقاطها خالل فعاليات دورتي )اأبوظبي 

2019(، وق�شماً خا�شاً بت�شجيل مُمثلي و�شائل الإعالم املحلية والعربية 
والدولية، وتزويدهم باأحدث البيانات ال�شحفية ال�شادرة عن املعر�س.

ويف املوقع لوائح بالقواعد والأنظمة الواجب مراعاتها، وخا�شة من حيث 
�شرورة التقيد بتعليمات وتو�شيات اتفاقية التجارة الدولية باحليوانات 
والنباتات املهددة بالنقرا�س "�شايت�س"، بالإ�شافة اإىل معلومات وافية 
عن اإجراءات �شراء وبيع اأ�شلحة ال�شيد خالل فرتة املعر�س تهم ال�شركات 
املُ�شّنعة والراغبني بال�شراء على حّد �شواء، مبا يف ذلك الأقوا�س وال�شهام 
الفنون  قطاع  يف  املُ�شاركة  ومواعيد  واآل��ي��ة  و���ش��روط  ال�شيد،  و�شكاكني 

واحلرف اليدوية.
امل��وق��ع الإل��ك��رتوين وال��ن��م��وذج الرقمي  ُي��ت��اح للعار�شني م��ن خ��الل  كما 
وا�شتكمال  للمعر�س،  التفاعلية  اخلارطة  على  الط��الع  "املبيعات"،  ل���ِ 
كافة اإجراءات احلجز عن ُبعد، وحجز خدمات متنوعة كتنظيم اأن�شطة 
املعلومات  جميع  ومتابعة  احل��دث،  فعاليات  برنامج  �شمن  �شة  ُمتخ�شّ
الهامة يف مكان واحد عرب ح�شاب خا�س يتم تزويدهم به، مبا يف ذلك 
القيام بتحديث ملف تعريف ال�شركة، وم�شاركة املعلومات وال�شور حول 
اإىل  الو�شول  عن  ف�شاًل  ترويجية،  مواد  وحتميل  واخلدمات،  املنتجات 
تفا�شيل  كافة  يت�شمن  ال��ذي  املبيعات  ُكتيب  وحتميل  العار�شني  دليل 
املُتعّددة،  وم��زاي��اه��ا  الرعاية  لباقات  اإ�شافة  امل�شاركة،  م�شاحات  حجز 

واحل�شول على الدعم الت�شويقي.
تالئم  متنوعة  ت�شويقية  ب��اق��ات  اخ��ت��ي��ار  وال��رع��اة  العار�شني  وب��اإم��ك��ان 
وتو�شيع  التجارية  لعالماتهم  ال��رتوي��ج  يف  واحتياجاتهم  متطلباتهم 
الباقات  ه��ذه  بع�س  وتت�شمن  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  يف  انت�شارها  نطاق 

م�شاحات جمانية ومزايا ت�شويقية قّيمة.
وكذلك ي�شتطيع العار�شون والرعاة ال�شتفادة من اإمكانية التوا�شل مع 

كافة ال�شركات العار�شة الأخرى واجلهات الراعية ورّواد الأعمال، و�شائر 
املعنيني حول اأن�شطهم ومنتجاتهم وخدماتهم للح�شول على اأق�شى قدر 
اإىل  املبا�شر  الو�شول  عرب  وذل��ك  وال�شراكات،  العمل  فر�س  من  ممكن 
باإمكانهم  يكون  بحيث  ال�شركات،  بني  املبا�شرة  لالأعمال   B2B ة  من�شّ
اإىل تلقي طلبات الجتماع وعقد  حجز الجتماعات مبا�شرًة، بالإ�شافة 

ال�شفقات مع امل�شاركني الآخرين.
�شوف  والتي  الإلكرتوين،  املوقع  يف  للعار�شني  املُقّدمة  املزايا  اأهم  ومن 
رقمية  ن�شخة  على  احل�شول  اإت��اح��ة  قريبة،  ف��رتة  خ��الل  اإطالقها  يتم 
والتقنية  اللوج�شتية  املعر�س" الذي يحتوي على اخلدمات  "دليل  من 
ال�شرورية لل�شركات املُ�شاركة، مثل ال�شحن والنقل، حجز الفنادق، بناء 
اجلناح وُم�شتلزماته، واحل�شول على ت�شاريح العار�شني وتذاكر وقوف 
للعار�شني.  املفيدة  املعلومات  من  وغريها  املالية  واخلدمات  ال�شيارات، 
و�شيتم توفري هذه اخلدمات اإما من قبل املنظمني مبا�شرة اأو من خالل 

املقاولني الر�شميني املتعاقدين مع املعر�س.
وُتقام الدورة القادمة على مدى 7 اأّيام للمّرة الأوىل يف تاريخ املعر�س، 
يف نقلة نوعية �شمن ا�شرتاتيجية تطوير احلدث وحتويله اإىل مهرجان 
يف  والفرو�شية  وال�شيد  ال�شقارة  لع�ّشاق  املُ��ت��زاي��دة  الطموحات  ُيلّبي 

خمتلف اأنحاء العامل.
 16 م��ن  اأك���ر  املا�شية  ال����دورات  خ��الل  العار�شني  ع��دد  ت�شاعف  وم��ع 
2019( ما يزيد عن  ال��دورة الأخ��رية )اأبوظبي  ا�شت�شافت  م��ّرة، فقد 
ع��الم��ة جت��اري��ة م��رم��وق��ة م��ن 41 دول����ة، ح��ر���ش��ت ع��ل��ى عر�س   670
اأحدث ابتكاراتها من خالل الأق�شام ال� 11 املُتنوعة للمعر�س، وحققت 
مبيعات جتاوزت 70 مليون درهم اإماراتي "ما ُيقارب 20 مليون دولر 

اأمريكي".

•• دبي- وام

واملوا�شالت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت 
يف دب���ي ف���وز حت��ال��ف ف��رن�����ش��ي ياباين 
�شركة  ه����ي  �����ش����رك����ات  ث������الث  ي�������ش���م 
و�����ش����رك����ة   Keolis ك����ي����ول����ي���������س 
الهند�شية  لل�شناعات  ميت�شوبي�شي 
 Mitsubishi Heavy الثقيلة 
 Industries Engineering
و�����������ش����������رك����������ة م�����ي�����ت�����������ش�����وب�����ي�����������ش�����ي 
 Mitsubishi ك����ورب����وري���������ش����ن 
و  ت�شغيل  بعقد   Corporation
�شيانة مرتو دبي و ت�شغيل ترام دبي 
ملدة 15 �شنة بواقع 9 �شنوات اأ�شا�شية 
بقيمة  للتجديد  ق��اب��ل��ة  ���ش��ن��وات   6 و 
و  تقريبا  �شنويا  درهم  مليون   542

ب��ع��د م��ن��اق�����ش��ة ع��ام��ة طرحتها  ذل���ك 
حتالفات  اأرب��ع��ة  فيها  �شاركت  الهيئة 
و�شركات عاملية متخ�ش�شة يف ت�شغيل 
وب���ع���د حتليل  ال����ق����ط����ارات  و����ش���ي���ان���ة 
العقد  تر�شية  مت  امل��ق��دم��ة  ال��ع��رو���س 
الياباين  ال��ف��رن�����ش��ي  ال��ت��ح��ال��ف  ع��ل��ى 
الفنية  ال���ع���رو����س  اأف�����ش��ل  ل��ت��ق��دمي��ه 

واملالية.
معايل  الهيئة  جانب  ع��ن  العقد  وق��ع 
امل���دي���ر العام  ال��ط��اي��ر  م��ط��ر حم��م��د 
وعن  للهيئة  املديرين  جمل�س  رئي�س 
الرئي�شة  دي��ب��ون  اجن  م��اري  التحالف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل���ج���م���وع���ة ك��ي��ول��ي�����س و 
ال�شتثمار  م��دي��ر  ن���وزاك���ا  هيكو  اأك���ي 
ميت�شوبيت�شي  ���ش��رك��ة  يف  واخل���دم���ات 
وتورو  الثقيلة  الهند�شية  لل�شناعات 

كيمورا نائب مدير عام البنية التحتية 
للموا�شالت.

ت�شغيل  عملية  ال��ت��ح��ال��ف  و���ش��ي��ت��وىل 
و�شيانة مرتو دبي وت�شغيل ترام دبي 
اأن  8 �شبتمرب املقبل على  اعتبارا من 
فيها  ت��ت��م  حت�����ش��ريي��ة  ف���رتة  ت�شبقها 
من  والأنظمة  الأ�شول  ت�شليم  عملية 
اجلديد  امل�شغل  اإىل  احل���ايل  امل�شغل 
وترام  مل��رتو  الآم��ن  الت�شغيل  ل�شمان 

دبي فور ال�شتالم الر�شمي للمهام.
التحالف  ي����وف����ر   : ال���ط���اي���ر  وق�������ال 
و  الت�شغيل  خ��دم��ات  ال��ع��ق��د  مب��وج��ب 
الأحمر  بخطيه  دب��ي  مل��رتو  ال�شيانة 
 /2020 /م�شار  وك��ذل��ك  والأخ�����ش��ر 
دبي  ت��رام  ت�شغيل  اإىل خدمات  اإ�شافة 
التابعة لنظام املرتو  الأ�شول  وجميع 

ال��ق��ط��ارات ومراكز  ���ش��ام��ال  ال����رتام  و 
التحتية  والبنية  وامل��ح��ط��ات  التحكم 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا وك��ذل��ك ت��وف��ري خدمات 
ن��ق��ل ال����رك����اب ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ع����ال و 

يوميا  املتغرية  املتطلبات  مع  متوافق 
املرتو  �شبكة  ع��ل��ى  ال���رك���اب  اأع�����داد  يف 

والرتام .
ت�شغيل  اأي�شا  العقد  ي�شمل   : واأ�شاف 

الآلية  ال��ت�����ش��غ��ي��ل  اأن���ظ���م���ة  و���ش��ي��ان��ة 
ال��ت��ع��رف��ة اخلا�شة  واأن��ظ��م��ة  ل��ل��م��رتو 
بيع  خ���الل  م��ن  الإي������رادات  بتح�شيل 
حمطات  يف  /ن���ول/  ب��ط��اق��ات  وتعبئة 
وظائف  ت���وف���ري  اإىل  اإ����ش���اف���ة  امل�����رتو 
للمواطنني  واإداري������ة  وف��ن��ي��ة  ق��ي��ادي��ة 
وتدريبهم مبا يتنا�شب مع بيئة العمل 
تاأهيل  على  الهيئة  حر�س  موؤكدا   "
ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة ون���ق���ل اخل����ربات 
و�شيانة  ت�����ش��غ��ي��ل  جم���ال  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
اأن���ظ���م���ة ال���ق���ط���ارات ال�����ذي ي��ع��د من 

املجالت اجلديدة يف املنطقة.
ديبون  اآجن  م���اري  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
الرئي�شة التنفيذية ملجموعة كيولي�س 
جنب  اإىل  جنبا  باختيارنا  نت�شرف   :
لل�شناعات  ميت�شوبي�شي  �شركتي  مع 

وميت�شوبي�شي  ال��ث��ق��ي��ل��ة  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 
الطرق  هيئة  ق��ب��ل  م��ن  ك��ورب��وري�����ش��ن 
نظام  و�شيانة  لت�شغيل  وامل��وا���ش��الت 
دبي  يف  ���ش��ائ��ق  دون  امل���ت���ط���ور  امل�����رتو 
ال��ذي يعمل بنظام  ت��رام دبي  وت�شغيل 
كامل  علي  الأر���ش��ي  الكهرباء  تغذية 
لأ���ش��الك هوائية  دون احلاجة  اخل��ط 
اعتزاز  " .. موؤكدة  بالطاقة  لإم��داده 
يف  الوا�شعة  بخربتها  كيولي�س  �شركة 

اإدارة �شبكات املرتو والرتام الآلية.
متعدد  م�شغال  ب�شفتنا   : واأ���ش��اق��ت 
 300 م��ع  كثب  ع��ن  يعمل  الو�شائط 
يوم ل�شمان حلول  هيئة نقل عام كل 
اآم��ن��ة وم��وث��وق��ة وم���رك���زة على  تنقل 
اإقامة  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  ال����رك����اب  خ���دم���ة 
ت��ع��اون��ي��ة م���ع ه��ي��ئ��ة الطرق  ����ش���راك���ة 

املتمثلة  روؤيتها  لتج�شيد  واملوا�شالت 
ال�شهل  التنقل  العاملية يف  يف /الريادة 

وامل�شتدام/ .
ويبلغ اإجمايل طول ال�شبكة احلديدية 
 100 ق�����راب�����ة  دب������ي  ت��������رام  و  مل������رتو 
طول  كيلومرتا   90 منها  كيلومرت 
اخل��ط��ني الأح��م��ر والأخ�����ش��ر وم�شار 
2020 و10.6 كيلومرت طول م�شار 
ترام دبي ويبلغ اإجمايل عدد املحطات 
64 حمطة منها 53 حمطة للمرتو 

و11 حمطة للرتام .
 129 دبي  ويبلغ عدد قطارات مرتو 
ق����ط����ارا ف���ي���م���ا ي���ب���ل���غ ع�����دد ق����ط����ارات 
11 ق���ط���ارا وي���ق���در عدد  ت�����رام دب����ي 
بنحو  دب��ي  ت��رام  و  م��رتو  م�شتخدمي 

�شنويا. راكب  ماليني   210

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك: الأم الإماراتية م�سدر فخر واإلهام لأطفالها وقدوة لأ�سرتها 

بهدف تعزيز التفاعل مع العار�سني والزوار وو�سائل االإعالم 

ات الإلكرتونية ملعر�ش اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية تطوير املن�سّ

اإر�ساء عقد ت�سغيل و�سيانة مرتو و ترام دبي على حتالف فرن�سي - ياباين 

••اأبوظبي-الفجر

ب�شرطة  الوظيفية  والإيجابية  العاملني  اإ�شعاد  مركز  نفذ 
اأبوظبي مبادرة "مفاجاآت ال�شعادة"  و" ما ق�شرتوا " على 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  واإدارات  قطاعات  جميع 
من  بالتزامن مع اليوم الدويل لل�شعادة الذي ي�شادف  20 
مار�س من كل عام، بهدف تعزيز الروح الإيجابية يف نفو�س 
وذلك  الوظيفية  ال�شعادة  وم��ب��ادئ  قيم  وتر�شيخ  املوظفني 

مب�شاركة دورية ال�شعادة.
 واأك����د ال��ل��واء ���ش��امل ���ش��اه��ني النعيمي م��دي��ر ق��ط��اع امل���وارد 
على  ال�شرطية  القيادة  حر�س  اأبوظبي  ب�شرطة  الب�شرية 

حتقيق الإيجابية والر�شا الوظيفي من خالل توفري بيئة 
عمل حتفيزية ت�شجع على  الإب��داع والبتكار الذي ينعك�س 
ب�شكل اإيجابي على اأداء العاملني يف تقدمي اخلدمات واإ�شعاد 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  لتوجيهات  تطبيقاً  وذل���ك  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  
ال�شعادة  م��ف��ه��وم  ن�شر  ع��ل��ى  وت�شجيعها  حر�شها  اإط����ار  يف 

والإيجابية الوظيفية.
واأ�شهم  �شفراء ال�شعادة يف تنظيم العديد من الفقرات املميزة 
والتحفيزية تنوعت بني م�شابقات وور�س تطبيقية لل�شعادة 
وتوزيع بطاقات على املوظفني حتوي عبارات ملعاين جميلة 
عن ال�شعادة   اإ�شافة اإىل هدايا وورود و كوبونات خ�شومات 

متنوعة  اأدخلت البهجة وال�شرور يف قلوب اجلميع .

كما اأطلقت اإدارة اخلدمات الطبية يف قطاع املالية واخلدمات 
الوظيفية   والإيجابية  العاملني  اإ�شعاد  مركز  مع  بالتعاون 
ب�شرطة اأبوظبي مبادرة  " ما ق�شرتوا" بهدف تعزيز القيم 
اليوم  مع  تزامناً  موظفيها،  نفو�س  يف  وال�شعادة  الإيجابية 

الدويل لل�شعادة. 
اإدارة اخلدمات  واأو�شحت العقيد ثريا علي الها�شمي مدير 
الطبية اأن املبادرة تاأتي جت�شيداً لتوجيهات القيادة الر�شيدة 
و  اإيجابي  ومنهج  حياة  كاأ�شلوب  املجتمع  يف  ال�شعادة  بن�شر 
على  وحتفيزهم  العاملني  نفو�س  يف  الت�شامح  قيم  تر�شيخ 
تقدمي اأف�شل اخلدمات، موؤكدة اأن دولة الإم��ارات اأ�شبحت 

مثاًل عاملياً يحتذى به يف ن�شر مفهوم ال�شعادة.

�سرطة اأبوظبي تفاجئ موظفيها مبنا�سبة اليوم الدويل لل�سعادة
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اأخبـار الإمـارات

قائد عام �سرطة اأبوظبي: القيادة الر�سيدة جعلت ال�سعادة والإيجابية منهجًا حلياة �سعب الإمارات
••  اأبوظبي-الفجر

اأكد معايل اللواء ركن طيار فار�س 
ع��ام �شرطة  ق��ائ��د  امل��زروع��ي  خلف 
مكونات  م��ن  ال�شعادة  اأن  اأبوظبي 
حياة  ومنهج  الإم�����ارات..  جمتمع 
يف وط����ن اخل����ري وال���ع���ط���اء ال���ذي 
حمبة  يف  وين�شرها  �شعادته  ي�شنع 
وت�������ش���ام���ح وت���ع���اي�������س ���ش��ل��م��ي مع 
اأ�شبحت  خمتلف اجلن�شيات، حتى 

ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأن  وذك���ر 
حتقيق  ع���ل���ى  ع���م���ل���ت  اأب����وظ����ب����ي 
الإيجابية والر�شا الوظيفي واإ�شعاد 
ال�شعادة  �شبل  بتوفري  ال��ع��ام��ل��ني، 
ورفع  الوظيفي،  النتماء  وتعزيز 
م�شتويات ال�شعادة للمتعاملني من 
خالل العمل على تر�شيخ مفاهيم 
املوظفني  ب���ني  اجل������ودة  وم����ب����ادئ 
اخلدمات  اأف�شل  ت��ق��دمي  ل�شمان 
درجات  اأع��ل��ى  وحت��ق��ي��ق  للجمهور 

ل��ل��ع��ام ال�����ش��اد���س ع��ل��ى ال���ت���وايل  يف 
ال���ع���امل���ي لعام  ال�������ش���ع���ادة   ت���ق���ري���ر 
2020 وموا�شلتها  التقدم عاملياً  
الدول  العديد م��ن   متفوقة  على 

والقت�شادات املتطورة.
الإجن���ازات  تلك  ثمرة  اأن  واأو���ش��ح 
ات�������ش���ح���ت ب�������ش���ك���ل م����ل����ح����وظ يف 
على  ال�شعادة  م�شتويات  ت�شنيف 
م�����ش��ت��وى امل����دن م��ن خ���الل تقييم 
الأفراد حلياتهم ب�شكل عام لي�شمل 

وطن  حل�شارة  رم��زاً   " "ال�شعادة 
يف  وتر�شيخها  ن�شرها  على  يعمل 

كل حني .
مبنا�شبة  كلمة  يف  معاليه   واأ���ش��اد 
ال���ي���وم ال������دويل ل��ل�����ش��ع��ادة وال����ذي 
ي�����ش��ادف 20 م��ن م��ار���س ك��ل عام   
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ودع����م  ب��رع��اي��ة 
وال��ذي مكن الإم���ارات من حتقيق 
م���وؤ����ش���رات م��ه��م��ة ل��ت��ح��اف��ظ على 
عربيا  الأوىل  ب��امل��رت��ب��ة  م��رك��زه��ا  

وحلت  العامل  حول  مدينة   186
اأبوظبي ودبي املراكز الأوىل عربيا 
اأن  اإىل  ولفت  �شعادة.  امل��دن  كاأكر 
اه��ت��م��ام  دول���ة الإم������ارات العربية  
املتحدة  بالإن�شان  باعتباره الروة  
ر�شخ  ال����وط����ن  ل���ه���ذا  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
مفهوم ال�شعادة  يف حياتنا  لت�شبق 
ال�شعادة  جعل  يف  العامل  الإم���ارات 
الهوية   م���ن  م��ن��ه��ج ح��ي��اة وج������زءاً 

الوطنية .

القرار  واأ�شحاب  امل�شوؤولني  يوليه 
الإمكانيات  خم��ت��ل��ف  ت�����ش��خ��ري  يف 
واملوارد، من اأجل تقدمي كل ما من 
وطرح  املجتمع  اأف��راد  اإ�شعاد  �شاأنه 
امل���ب���ادرات اخل��الق��ة وامل��ب��ت��ك��رة، ما 
تقدمي  اإىل  دائ��م��اً  نتطلع  يجعلنا 
امل���زي���د يف ه����ذا ال�������ش���اأن، م���ن اأجل 
اب��ت��ك��ار مقومات  ع��ل��ى  حت��ف��ي��زه��م 
وبيئة م�شتدامة لل�شعادة وتعزيزها 
جمتمعية  ومم����ار�����ش����ة  ����ش���ل���وك���اً 

ر�شا املتعاملني و�شعادتهم وتطبيق 
لكافة  اجل���������ودة  م���ع���اي���ري  اأع�����ل�����ى 
خدماتنا وم�شاريعنا واأطالق عدداً 
م��ن اخل��دم��ات امل��ط��ّورة واجلديدة 
ال�شطناعي  الذكاء  على  القائمة 
من  ان��ط��الق��اً   ، ال��ذك��ي��ة  والتقنية 
روؤيتنا القائمة على مفاهيم  التميز  
و  البتكار  و  الإبداع  و  ا�شت�شراف 
امل�شتقبل  ور�شا و�شعادة املتعاملني 
.  واأ�شار اإىل الهتمام الكبري الذي 

املجتمعية  وامل���ث���ل  ال��ق��ي��م  ل��ت��ع��زي��ز 
والإن�شانية.

اأحمد بن حميد النعيمي : ال�سعادة والإيجابية 
جزء ل يتجزاأ من املجتمع الإماراتي

•• عجمان-وام 

اأكد ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �شاحب ال�شمو حاكم عجمان لل�شوؤون الإدارية 
واملالية اأن القيادة الر�شيدة بدولة الإمارات ت�شري بخطى را�شخة لالرتقاء يف جودة واأداء 
كافة القطاعات الوطنية من خالل بناء جمتمع �شعيد واإيجابي وخلق بيئة عمل تر�شخ 

قيم ال�شعادة والإيجابية.
وقال ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي - يف كلمة له مبنا�شبة يوم ال�شعادة العاملي - اإن قيم 
ال�شعادة والإيجابية اأ�شبحت جزءا ل يتجزاأ من املجتمع الإماراتي، موؤكدا حر�س دولة 
الإمارات على احلفاظ على اإرث زايد اخلري بن�شر ال�شعادة يف نفو�س جميع �شكان الإمارات 

.. ونوه اإىل اأن ال�شعادة هي مفتاح نه�شة الوطن وتقدمه وازدهاره.

 �سمن اجتماعات رفيعة امل�ستوى مب�ساركة وزراء وم�سوؤولني من االإمارات واأفريقيا 

حكومة الإمارات تعزز ال�سراكات ال�سرتاتيجية التنموية وتبادل اخلربات والتجارب مع دول القارة الأفريقية

•• دبي-وام

ع���ق���دت ح��ك��وم��ة دول�����ة الإم�������ارات 
اجتماعات رفيعة امل�شتوى عن بعد، 
من  وم�����ش��وؤول��ني  وزراء  مب�����ش��ارك��ة 
اأفريقية،  دول  و9  الإم���ارات  دول��ة 
ال�شراكات  ت���ع���زي���ز  ���ش��ب��ل  ب��ح��ث��ت 
اجل�����وان�����ب  يف  ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة 
ال���ت���ن���م���وي���ة وت������ب������ادل اخل�������ربات 

والتجارب.
و����ش���ه���دت الج���ت���م���اع���ات اإط�����الق 
بال�شراكة  املعريف  للتبادل  برنامج 
مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 
والآلية الأفريقية ملراجعة النظراء 
ال���ت���اب���ع���ة ل�����الحت�����اد الأف����ري����ق����ي، 
الإم����ارات  من���وذج  م�شاركة  ب��ه��دف 
ال��ت��ن��م��وي وجت��رب��ت��ه��ا ال���رائ���دة يف 
لال�شتفادة  احل��ك��وم��ي  ال��ت��ح��دي��ث 
الأكر  القطاعات  منها يف تطوير 
حيوية، ومواكبة املتغريات العاملية 
واك��ت�����ش��اف ف��ر���س ج��دي��دة لتنمية 

املجتمعات يف القارة الأفريقية.
امل�شتوى  رفيع  الجتماع  يف  �شارك 
نهيان  بن  �شخبوط  ال�شيخ  معايل 
اآل ن��ه��ي��ان وزي���ر دولة  ب��ن م��ب��ارك 
ومعايل عهود بنت خلفان الرومي 
احلكومي  للتطوير  دول���ة  وزي����رة 
وم�شوؤولون  ووزراء  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
كل من  الأفريقية هم  ال��ق��ارة  من 
م���ع���ايل ري��ت�����ش��ارد ت��و���ش��اب��ي وزي���ر 

الإم����ارات وح��ك��وم��ات دول الحتاد 
توجيهات  ي��ج�����ش��د  الأف�����ري�����ق�����ي، 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ببناء  اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
العمل  لتطوير  معرفية  �شراكات 
ال�����ع�����امل، وت����ب����ادل  احل���ك���وم���ي يف 
مبا  الناجحة  والتجارب  اخل��ربات 
التجارب احلكومية  نقل  ي�شهم يف 
اآفاق جديدة تواكب متطلبات  اإىل 

وحتديات امل�شتقبل.
الإم������ارات  ح��ك��وم��ة  اأن  واأ����ش���اف���ت 
م�����ش��ارك��ة جتاربها  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة 
املبتكرة  عملها  ومن���اذج  ومعارفها 
مع كافة احلكومات، م�شرية اإىل اأن 
النهو�س بالعمل احلكومي العاملي 
�شام  وه���دف  م�شرتكة  م�����ش��وؤول��ي��ة 
م�شرية  ل��دع��م  خ��الل��ه  م��ن  ن�شعى 

التنمية العاملية.
من جهتها، اأ�شادت الأمرية غلوريا 
اأك��وب��ون��دو بجهود دول���ة الإم���ارات 
وا�شرتاتيجيات  خ���ط���ط  ل���دع���م 
وت�شميم  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ت���ن���م���ي���ة 
خمتلف  يف  امل�شتقبلية  ال�شيا�شات 
عرب  الأف����ري����ق����ي����ة  ال������ق������ارة  دول 
واملبادرات  الربامج  من  جمموعة 
امل���ع���رف���ة  ت�����ب�����ادل  اإىل  ال�����ه�����ادف�����ة 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  واخل�������ربات 
والقطاعات الرئي�شية مبا يف ذلك 

الأفريقية  ال����ق����ارة  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة 
و�شناعة م�شتقبل اأف�شل لالأجيال 
���ش��ب��ل تعزيز  وت���ن���اول���وا  ال���ق���ادم���ة، 
الإم���ارات  ب��ني  التنموية  ال�شراكة 
وم�شاركة  الأف���ري���ق���ي���ة  وال�����ق�����ارة 
الناجحة،  وال���ت���ج���ارب  اخل������ربات 
العمل  من������اذج  م����ن  ب���ال����ش���ت���ف���ادة 
ومنهجية  الإم����ارات����ي  احل��ك��وم��ي 
والتميز  احل���ك���وم���ي���ة  امل�������ش���رع���ات 
هذه  لرت�شيخ  احلكومي  والبتكار 
منظومة  يف  وت��ع��زي��زه��ا  امل��ف��اه��ي��م 
ع��م��ل احل��ك��وم��ات الأف��ري��ق��ي��ة مبا 
ف��ر���س جديدة  ت��وف��ري  ي�����ش��ه��م يف 
و�شناعة  التنمية  م�شرية  وي��دع��م 

م�شتقبل اأف�شل.
وب��ح��ث الج��ت��م��اع ال������وزاري �شبل 
ت��ع��زي��ز ال�������ش���راك���ات الإم���ارات���ي���ة-
امل�شتقبلية  والأولويات  الأفريقية، 
التنمية  اأه�������������داف  حت���ق���ي���ق  يف 
والأج����ن����دة   ،2030 امل�����ش��ت��دام��ة 
بال�شتفادة   ،2063 الأف��ري��ق��ي��ة 
النجاح  وق�����ش�����س  اخل������ربات  م���ن 
امل�شرعات  ومنهجية  الإم��ارات��ي��ة، 
حكومة  ط��ّورت��ه��ا  ال��ت��ي  احلكومية 
دول��ة الإم����ارات واأث��م��رت يف اإيجاد 

حلول مبتكرة للتحديات.
�شخبوط  ال�����ش��ي��خ  م���ع���ايل  واأك�������د 
نهيان  اآل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان  ب���ن 
حر�س دول��ة الإم��ارات على تعزيز 
ال�������ش���راك���ة ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة مع 

ال����دول����ة امل���������ش����وؤول ع����ن اخل���زان���ة 
ومعايل  روان���������دا،  ج���م���ه���وري���ة  يف 
اآدي���ال،  اآ���ش��ي��ف��ا  فيت�شوم  ال��دك��ت��ورة 
وزي������رة ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��م��ي��ة يف 
�شيتوتي  ج��وي��ل  م��ع��ايل  اإث��ي��وب��ي��ا، 
ت�����وروم�����ي وزي�������ر ال���ت���خ���ط���ي���ط يف 
اأكوبوندو  غلوريا  والأم��رية  كينيا، 
بناء  ملنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
ال�شراكات اجلديدة لتنمية اأفريقيا 
اأديجو  يف نيجرييا، و�شعادة ديفيد 
اأن�����درو امل���ن���دوب ال���دائ���م يف مكتب 
رئا�شة الوزراء يف نيجرييا، و�شعادة 
ويليامز  تيتو  ج��ون��اث��ان  ال��دك��ت��ور 
والتنمية  التخطيط  وزي���ر  ن��ائ��ي 
القت�شادية يف �شرياليون، و�شعادة 
ال�شوؤون  مفو�شة  الفا�شل  اأم���رية 
الأفريقي،  ل��الحت��اد  الجتماعية 
وم�������اري�������ان ك����ب����اك����ب����اه ال���رئ���ي�������س 
وزارة  يف  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

التخطيط بجمهورية غانا.
ورك����ز الج��ت��م��اع ال����ذي ع��ق��د على 
6 حم�����اور  م������دى ي����وم����ني ع���ل���ى 
رئي�شية هي، ال�شتعداد للم�شتقبل، 
وال���ت���ح���ول الق���ت�������ش���ادي، والأم����ن 
احلكومية،  واخل��دم��ات  ال��غ��ذائ��ي، 
وال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة والب�����ت�����ك�����ار 
احلكومي  وال���ت���م���ي���ز  احل���ك���وم���ي 

والقدرات احلكومية.
وت�������ب�������ادل امل����ج����ت����م����ع����ون ال���������روؤى 
والت�شورات والأفكار لدعم م�شرية 

الغذائي،  والأم��ن  املناخي،  التغري 
وب���رام���ج تطوير  امل������راأة،  ومت��ك��ني 

القيادات احلكومية.
املتحدثني  ق���ائ���م���ة  وت�������ش���م���ن���ت 
�شعادة  الأول،  ال���ي���وم  ج��ل�����ش��ات  يف 
حممد بن طليعة رئي�س اخلدمات 
احلكومية حلكومة دولة الإمارات، 
ال��ه��ا���ش��م��ي رئي�س  ه���دى  و���ش��ع��ادة 
ال�شرتاتيجية والبتكار احلكومي 
و�شعادة  الإم����ارات،  دول��ة  حلكومة 
م�شاعد  ال��ن��ق��ب��ي  ي��ا���ش��ر  ال��دك��ت��ور 
والقدرات  ل��ل��ق��ي��ادات  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
احلكومية يف مكتب رئا�شة جمل�س 
�����ش����وؤون جمل�س  ب�������وزارة  ال��������وزراء 
املدير  الهرمودي  وخالد  ال���وزراء، 
التنفيذي لالأداء احلكومي مبكتب 
وزارة  يف  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ا���ش��ة 
ومروان  ال�����وزراء،  جمل�س  ���ش��وؤون 
ال��زع��اب��ي ن��ائ��ب اأم����ني ع���ام جائزة 
مدير  ال��ع��رب��ي،  احل��ك��وم��ي  التميز 
للتميز  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ  ب���رن���ام���ج 
را�شية  وال����دك����ت����ورة  احل���ك���وم���ي، 
وعي�شى  ل��وت��اه،  واأح��م��د  الها�شمي، 
ال���ه���ا����ش���م���ي م�����ن م���ك���ت���ب الأم������ن 
ال��غ��ذائ��ي، وه��ي��ف احل��م��ادي املدير 
الأعمال  ل�شرتاتيجية  التنفيذي 

وال�شركات يف جمموعة تيكوم.
اجلانب  م��ن  اجلل�شات  يف  و���ش��ارك 
الأفريقي عدد من كبار امل�شوؤولني 
اأفريقية  دول   9 م���ن  واخل������رباء 

جت�شيداً  الأف��ري��ق��ي��ة،  ال��ق��ارة  دول 
الر�شيدة،  ال���ق���ي���ادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
ب���رت����ش���ي���خ ال���������ش����راك����ات ال���ه���ادف���ة 
للعالقات  ام����ت����داداً  ت�����ش��ّك��ل  ال��ت��ي 
الثقافية  اجل��وان��ب  يف  التاريخية، 
وال���ت���ج���اري���ة والج���ت���م���اع���ي���ة بني 
عالقات  اأن  اإىل  م�شريا  اجلانبني، 
ال�شرتاتيجية  الإم��������ارات  دول�����ة 
ببناء  روؤي��ت��ه��ا  تعك�س  اأفريقيا  م��ع 
�شراكة تقوم على امل�شاواة والأخوة 

والحرتام املتبادل.
واأ�شاد معاليه بجهود دول الحتاد 
العمل  ت���ط���وي���ر  يف  الأف�����ري�����ق�����ي 
احلكومي وحتديثه بالعتماد على 
من���وذج حكومة دول���ة الإم����ارات يف 
يف  ت�شهم  ال��ت��ي  اجل��وان��ب  خمتلف 
م�شتوى  وت��رف��ع  مكانتها،  ت��ع��زي��ز 
م�شريتها  يف  اأ�شا�شاً  وت�شكل  اأدائها 

لبناء م�شتقبل اأف�شل.
واأك����دت م��ع��ايل ع��ه��ود بنت خلفان 
املت�شارعة  امل��ت��غ��ريات  اأن  ال��روم��ي 
تتطلب  املجتمعات  تواجهها  التي 
وال�شراكات  التعاون  م�شتوى  رف��ع 
لتعزيز  احل��ك��وم��ات  ب���ني  ال��ع��امل��ي��ة 
والرتكيز  واجل����اه����زي����ة،  امل����رون����ة 
التنموية،  الأه����داف  حتقيق  على 
الإي���ج���اب���ي لبناء  الأث�����ر  واإح������داث 

م�شتقبل اأف�شل للمجتمعات.
اإطالق برنامج  اإن  وقالت معاليها 
دولة  حكومة  بني  املعريف  التبادل 

ونيجرييا،  واإثيوبيا،  روان���دا،  ه��ي 
و�شرياليون،  اأف��ري��ق��ي��ا،  وج���ن���وب 
وك���ي���ن���ي���ا، وب����وت���������ش����وان����ا، وغ����ان����ا، 

واأنغول.
وا�شتعر�س املتحدثون من حكومة 
التي  التطوير  م��ب��ادرات  الإم���ارات 
ال�شنوات  خ������الل  اإط����الق����ه����ا  مت 
ع��ل��ى تعزيز  وال���رتك���ي���ز  امل��ا���ش��ي��ة، 
ال�شرتاتيجي  التخطيط  ج��ه��ود 
امل�شتقبلية  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  وت�شميم 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا ���ش��م��ن م�شار  وم��ت��اب��ع��ة 
الإجناز  يركز على  تنموي حمدد، 
وحت���ق���ي���ق ال���������روؤى والأول������وي������ات 
دولة  حكومة  ومنهجية  الوطنية، 
اخلدمات  ت��ط��وي��ر  يف  الإم���������ارات 
ي�شمن  مبا  وحت�شينها  احلكومية 
تقدمي جتربة متميزة للمتعاملني 
اإ���ش��راك��ه��م يف ت�شميم  م��ن خ���الل 
اخل����دم����ات، وط����رح الأف����ك����ار التي 
ت�شهم يف ت�شريع التحول الرقمي، 
اخلدمات  من����وذج  اإىل  والن��ت��ق��ال 
املتحدثون  تناول  كما  ال�شتباقية، 
بيانات  ق���اع���دة  ت��اأ���ش��ي�����س  ����ش���رورة 
املهارات  تر�شد  متطورة  حكومية 
الوطنية،  وال���ك���ف���اءات  وال���ق���درات 
التي متكنها من اكت�شاف وتطوير 

قيادات امل�شتقبل.
ال��ي��وم الثاين  وت��ط��رق��ت ج��ل�����ش��ات 
الأداء  م�����ش��ت��وى  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  اإىل 
احل�����ك�����وم�����ي، م�����ن خ�������الل و����ش���ع 
موؤ�شرات وطنية واأه��داف وا�شحة 
زمنية  ف�����رتة  خ�����الل  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا 
وقيا�س  النتائج  ودرا���ش��ة  حم���ددة، 
م��دى جن��اح اجلهات احلكومية يف 
املتحدثون  ا�شتعر�س  كما  تبنيها، 
م���ن���ظ���وم���ة ال���ت���م���ي���ز احل���ك���وم���ي 

التي  وال��ت��ح��دي��ث��ات  الإم����ارات����ي����ة، 
عليها، لرتكز على معايري  ط��راأت 
رئي�شية حتدد التوجهات احلكومية 
املمكنات،  ت�����ش��م��ل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
املميزة،  والقيمة  الروؤية،  وحتقيق 
على  التفاعلية  اجلل�شات  ورك���زت 
يف  ي���وم  ال�100  حت���دي  منهجية 
ت�شّكل  التي  احلكومية،  امل�شرعات 
الفرق  ل��ت�����ش��ك��ي��ل  ح��ي��وي��ة  م��ن�����ش��ة 
ومتكينهم  امل�����ش��رتك��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
لأبرز  املبتكرة  احل��ل��ول  و���ش��ع  م��ن 
ت�شريع  وامل�����ش��اه��م��ة يف  ال��ت��ح��دي��ات 

الإجناز.
ك��م��ا ن��اق�����س امل��ت��ح��دث��ون اخلطط 
و�شعتها  ال���ت���ي  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
حكومة دول��ة الإم���ارات يف حتقيق 
ال��غ��ذائ��ي، واأه��م��ي��ة تعزيز  الأم����ن 
ال�������ش���راك���ات وال����ت����ع����اون ب����ني دول 
التكنولوجيا  وت��ط��ب��ي��ق  ال����ع����امل 
العلمية  الأبحاث  ون�شر  احلديثة، 
مبادرات  ت��ط��وي��ر  يف  ت�شهم  ال��ت��ي 
الأمن الغذائي، اإ�شافة اإىل �شرورة 
الب�شري  امل��ال  راأ����س  يف  ال�شتثمار 
وت���ع���زي���ز م����ب����ادرات ال��ت��ن��م��ي��ة من 
الوظيفية  ال��ف��ر���س  ���ش��ن��ع  خ���الل 
نحو  التوجه  وت�شريع  امل�شتقبلية 

امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة.
ي��ذك��ر اأن ح��ك��وم��ة دول���ة الإم����ارات 
و�شراكة  ت��ع��اون  ب��ع��الق��ات  تتمتع 
وث��ي��ق��ة م���ع الحت������اد الأف���ري���ق���ي، 
وت��ت�����ش��ارك م��ع ال��ع��دي��د م��ن دوله 
اأف�شل مناذج العمل التي طورتها، 
وال����ت����ج����ارب ال����ت����ي اب���ت���ك���رت���ه���ا يف 
اجلاهزية  لتعزيز  ج��ه��وده��ا  اإط���ار 
يف  امل�شتقبل  ملتطلبات  احلكومية 

خمتلف القطاعات احليوية.

اأفريقيا تعك�ش روؤيتها ببناء �سراكة تقوم على امل�ساواة والأخوة  مع  ال�سرتاتيجية  الإمارات  دولة  عالقات  نهيان:  بن  •  �سخبوط 
والحرتام املتبادل - عهود الرومي: حكومة الإمارات حري�سة على م�ساركة جتاربها ومعارفها مع حكومات العامل خلري املجتمعات 

واأفريقية رفيعة امل�ستوى  عاملية  وم�ساركة  بارز  اإماراتي  • ح�سور 
بال�ستفادة من التجارب وق�س�ش النجاح الإماراتية  امل�ستقبلية  والأولويات  الإماراتية-الأفريقية  ال�سراكات  • تعزيز 

بال�سراكة مع الإمارات وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي والآلية الأفريقية ملراجعة النظراء التابعة لالحتاد الأفريقي  املعريف  للتبادل  برنامج  • اإطالق 
الرائدة يف التحديث احلكومي مرجعية لتطوير القطاعات الأكرث حيوية يف القارة الأفريقية  وجتربتها  التنموي  الإمارات  منوذج  • م�ساركة 

وحت�سني حياة النا�ش يف اأفريقيا. املجتمعات  لتنمية  جديدة  فر�ش  واكت�ساف  العاملية  املتغريات  • مواكبة 

جمل�ش اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف دبا احل�سن يحتفي ب�سهر القراءة بتحدي التلخي�ش
•• ال�صارقة _ الفجر:

اأمور الطلبة والطالبات مبدينة دبا احل�شن  اأولياء  اأطلق جمل�س 
برعاية جمل�س ال�شارقة للتعليم بحكومة ال�شارقة م�شابقة حتدي 

التلخي�س ل�شهر القراءة حتت �شعار اأ�شرتي تقراأ .
وياأتي اإطالق امل�شابقة التي بداأت �شباح اأم�س �شمن مبادرة ركائز 
ملجل�س ال�شارقة للتعليم والذي ينبثق من املحور ال�شرتاتيجي تنمية 
الوعي الديني والوطني والثقايف وال�شحي يف املجتمع والنابع من 
الهدف ال�شرتاتيجي يف ال�شهام بتحقيق امل�شاندة املجتمعية لدعم 

برامج التعليم وتنفيذ املبادرات والربامج الرتبوية والجتماعية . 
وت�شعى امل�شابقة اإىل ت�شمينها عدد من املجالت تتمثل يف  جمال 
الرتبوي  امل��ج��ال  و  مكت�شباته  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  للوطن  الن��ت��م��اء 
وجمال الت�شامح وجمال الذكاء ال�شطناعي وا�شت�شراف امل�شتقبل 

وجمال تطوير الذات وجمال العمل التطوعي وخدمة املجتمع.
الرتبوية  اللجنة  رئي�س  الهندا�شي  امل��ط��وع  اأح��م��د  �شيخه  وق��ال��ت 
مبجل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف مدينة دبا احل�شن باأن 
امل�شابقة عامة يف القراءة للطلبة واأولياء الأمور مبدينة دبا  هذه 
احل�شن وتهدف اإىل تعزيز وتر�شيخ ثقافة القراءة من خالل بناء 

جمتمع قارئ ومثقف.
واأو�شحت الهندا�شي باأن امل�شابقة  تتيح للراغبني بامل�شاركة يف قراءة 
يتم  الهندا�شي  واأ�شافت  املتنوعة  الثقافية  املجالت  اأح��د  يف  كتاب 
تلخي�س الكتاب ب�شكل ي�شمن التطرق اإىل اأهم النقاط الرئي�شية 
يف الكتاب وعر�س املحتوى ب�شكل ملخ�س وباأ�شلوب امل�شارك ويتم 
و�شائل  على  املجل�س  اأن�شطة  راب��ط  خ��الل  م��ن  التلخي�س  ت�شليم 
التوا�شل الجتماعي وتعبئة ا�شتمارة امل�شابقة واللتزام ب�شروطها 
يف  الفائزين  واإع���الن  التحكيم  موعد  حقا  ل  واأحكامهاو�شيحدد 

امل�شابقة يف فئة الطالب وفئة اأولياء الأمور.
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اأخبـار الإمـارات
�سلطان اجلابر: اإجناز الإمارات العاملي يف التطعيم �سد كورونا ثمرة روؤية قيادتنا 

•• اأبوظبي-وام

والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزي���ر  اجل��اب��ر  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأك���د 
املتقدمة رئي�س اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعايف اأن الإجناز الذي 
حققته دولة الإم��ارات بو�شول احلملة الوطنية للتطعيم �شد كوفيد - 19 اإىل 
هدفها وتطعيم اأكر من 52 يف املائة من الن�شبة امل�شتهدفة من �شكان الدولة يعد 
ثمرة لروؤية وتوجيهات القيادة الر�شيدة التي قادت اإىل منوذج اإماراتي عاملي فريد 

يف اإدارة اأزمة كورونا وكذلك جهود كافة فرق العمل القائمة على تنفيذ احلملة.
وقال معاليه اإن جهود الكوادر الطبية من مواطنني ومقيمني اأع�شاء فرق عمل 
19" م�شدر فخر واعتزاز لنا جميعا  "كوفيد -  احلملة الوطنية للتطعيم �شد 

فهم اأبطال خط دفاعنا الأول و�شركاء فاعلون يف جهود الدولة الوطنية للت�شدي 
وتفانيهم  الأكمل  الوجه  على  واجبهم  اأداء  على  حر�شهم  اأن  ..موؤكدا  للجائحة 
ب�شكل كبري يف حتقيق هذا الإجن��از وو�شول دولة  �شاهما  واإخال�شهم يف عملهم 

الإمارات اإىل اأعلى املعدلت العاملية يف توزيع اللقاح بالن�شبة لعدد ال�شكان.
اأن دولة الإم��ارات مت�شي بخطى ثابتة وواثقة نحو التعايف من  واأ�شاف معاليه 
19" وتركز يف ذلك على منظومة عمل وطنية ت�شاركية بني  "كوفيد -  جائحة 

خمتلف موؤ�ش�شات الدولة تهدف اإىل �شمان �شحة و�شالمة كافة اأفراد املجتمع.
نهجا  ر�شخت  الر�شيدة  القيادة  بتوجيهات  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  معاليه  واأ�شار 
العامل  م�شتوى  على  ال��دول  اأوىل  من  وكانت  الأزم���ات  مع  التعامل  يف  ا�شتباقيا 
ذلك  بجانب  وعملت  باملجان  ال�شكان  لكافة   "19 – "كوفيد  لقاح  توفر  التي 

على تطبيق منظومة متطورة من الإجراءات الوقائية والحرتازية يف مواجهة 
تداعيات اجلائحة بالإ�شافة اإىل تبنيها ا�شرتاتيجية فاعلة للتخطيط للتعايف من 

اجلائحة على م�شتوى خمتلف القطاعات.
واأكد معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر اأن دولة الإمارات جنحت يف ت�شخري 
التكنولوجيا وتوظيف التقنيات املتقدمة لبناء ا�شتجابة مرنة يف مواجهة تداعيات 

هذه اجلائحة وهو ما اأدى اإىل حتقيق هذه الإجنازات البارزة يف فرتة وجيزة.
ودعا معاليه كافة اأفراد املجتمع اإىل موا�شلة دعم اجلهود الوطنية املبذولة من 
الإجراءات  بكافة  19" واللتزام   - "كوفيد  اأزم��ة  الدولة خالل  موؤ�ش�شات  كافة 
هذه  من  الكامل  التعايف  مرحلة  اإىل  الو�شول  اأج��ل  من  والح��رتازي��ة  الوقائية 

اجلائحة.

•• اأبوظبي- وام

" ندوة  – اأب��وظ��ب��ي  ال�شياحة  و  الثقافة  " دائ���رة  ل���  "مكتبة" التابعة  نظمت 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  ل��ل��ق��راءة  ال��رتوي��ج  امل��ك��ت��ب��ات يف  "جتربة  ب��ع��ن��وان  اف��رتا���ش��ي��ة 
الإمارات  يف  املكتبات  يف  املخت�شني  من  نخبة  مب�شاركة  والعربي"،  الإم��ارات��ي 

العربية املتحدة واملنطقة العربية وذلك احتفاء بال�شهر الوطني للقراءة.
�شارك يف الندوة كل من �شيخة املهريي، مديرة اإدارة املكتبات يف دائرة الثقافة 
وال�شياحة – اأبوظبي، واإميان بو�شليبي، مديرة اإدارة املكتبات العامة يف ال�شارقة، 
واإميان احلمادي من املكتبات العامة يف دبي، وربحي عليان، اأ�شتاذ علم املكتبات 
واملعلومات يف اجلامعة الأردنية، والدكتورة هدى عبا�س، مديرة مكتبة ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم يف كنجز اأكادميي، والدكتور و�شام م�شلح، اأخ�شائي 
مكتبات يف وزارة �شوؤون الرئا�شة و�شاحب مبادرة عيادة القراءة فيما اأدارها عماد 

اأبوعيد، رئي�س �شعبة املكتبات العامة يف بلدية اأبوظبي.
التعلم  العامة يف الرتويج للقراءة وتر�شيخ ثقافة  املكتبات  الندوة دور  تناولت 
والبحث وجرى خاللها ت�شليط ال�شوء على جتارب املكتبات العامة، واملكتبات 
الأردنية  واململكة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف  امل��دار���س  ومكتبات  اجلامعية، 

الها�شمية.
التي  الثقافية  امل��ب��ادرات  على  ال�شوء  بت�شليط  اجلل�شة  اأبوعيد  عماد  وا�شتهل 

ت�شهدها دولة الإمارات �شنويا، خا�شة مبادرة �شهر القراءة، والتي انطلقت عام 
على الإقبال على القراءة اإىل جانب دور املكتبات يف  لت�شجيع اجلمهور   2016

حتقيق اأهداف هذه املبادرة انطالقا من دورها كحا�شنات م�شتدامة للقراءة.
للقراءة،  ال��رتوي��ج  اأب��وظ��ب��ي يف  ع��ن جت��رب��ة مكتبات  امل��ه��ريي  �شيخة  وحت��دث��ت 
و�شلطت ال�شوء على الربامج وامل�شابقات التي تقدمها املكتبات التابعة لدائرة 
القرائية،  الكتب، واجلل�شات  نوادي  بينها  – اأبوظبي، ومن  وال�شياحة  الثقافة 
وحتدي القراءة وغريها من الربامج التي ت�شهم يف تعزيز الإقبال على الكتب.

املهني  التطوير  يف  للم�شاهمة  املدار�س  مع  املكتبات  اإدارة  تعاون  اإىل  وتطرقت 
لأمناء مراكز م�شادر التعلم، وتنظيم الزيارات الفعلية والفرتا�شية للطالب.. 
يف  امل�شتمر  النمو  اإىل  اإ�شافة  الرقمية  القراءة  ت�شهده  ال��ذي  النمو  اإىل  نوهت 
�شغف  يعك�س  ما  ال��دائ��رة  تنظمها  التي  ال��ق��راءة  م�شابقات  يف  امل�شاركني  اأع���داد 
الأط��ف��ال ب��ال��ق��راءة وال��ت��ع��ل��م، وال��دع��م ال���ذي يقدمه اأول��ي��اء الأم����ور لت�شجيع 

اأطفالهم على القراءة.
ال�شارقة عملت على تغيري  اإدارة مكتبات  اإن  بو�شليبي  اإميان  من جانبها قالت 
ال�شورة النمطية للمكتبات، وت�شويرها كوجهة للح�شول على املعلومة جلعلها 
موطنا جذابا للباحثني عن املعرفة وامل�شاهمني يف تبادلها اإ�شافة اإىل الرتكيز 

على دورها يف اإثراء املعرفة.
ل��ل��ق��راءة، مثل  ال��رتوي��ج  ال�شارقة يف  خ��دم��ات مكتبات  ع��ن  بو�شليبي  وحت��دث��ت 

يف  العاملني  على  الأ�شئلة  ط��رح  م��ن  اجلمهور  متكن  التي  املرجعية  اخل��دم��ة 
اإىل تعريف اجلمهور باملوا�شيع  املكتبة، وخدمة الإحاطة اجلارية التي تهدف 
لتعريف  للمعلومات  الن��ت��ق��ائ��ي  وال��ب��ث  ق����راءة،  الأك����ر  وامل��وا���ش��ي��ع  اجل��دي��دة 
تتوفر  التي  الذاتية  اخل��دم��ات  اإىل  بالإ�شافة  اجل��دي��دة،  باخلدمات  اجلمهور 
العناوين وغريها من  الإع���ارة، وخدمة حجز  ال�شاعة، مثل خدمة  م��دار  على 

اخلدمات.
قدمتها  ال��ت��ي  التفاعلية  الأن�شطة  ع��ن  احل��م��ادي  اإمي���ان  حت��دث��ت  جانبها  م��ن 
ال�شوء  وت�شليط  والعرب  الإماراتيني  بالأدباء  اجلمهور  لتعريف  دبي  مكتبات 
ومتاجر  العامة  باملكتبات  اجلمهور  تعريف  اإىل  اإ�شافة  الأدبية  اأعمالهم  على 

الكتب يف دولة الإمارات وحول العامل.
واأكدت احلمادي اأن الأطفال يحظون مبكانة خا�شة يف مكتبات دبي عرب تنظيم 

قراءات ق�ش�شية لهم و تعريفهم بالكتاب املقيمني يف دولة الإمارات.
وحتدثت عن م�شروع "مدر�شة احلياة" الذي مت اإطالقه مطلع العام 2021 
لإعادة تاأهيل املكتبات العامة، وذلك لتحويلها اإىل مراكز ثقافية متكاملة قادرة 
على دعم املجتمع الثقايف والإبداعي، ومتكني رواد الأعمال من ترجمة اأفكارهم 

واإبداعاتهم اإىل اأعمال ناجحة.
وا�شت�شهد ربحي عليان مبقولة للكاتب الإجنليزي �شيلبي فوت و التي و�شفت 
الدور  على  للدللة  مبكتبة،  حتيط  التي  املباين  من  جمموعة  باأنها  اجلامعة 

تتبعه  الذي  النظام  ال�شوء على  املكتبات اجلامعية.. و�شلط  تلعبه  الذي  الهام 
اجل��ام��ع��ة الأردن���ي���ة، وذل���ك م��ن خ��الل ت��وف��ري مكتبة م��رك��زي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
اخت�شار  يف  ي�شاهم  ما  الكليات  حول  املنت�شرة  الفرعية  املكتبات  من  جمموعة 
�شمن  املطلوبة  التعليمية  امل��واد  اإىل  الو�شول  من  الطالب  ومتكني  امل�شافات 

مناهجهم التعليمية.
وا�شتعر�س عليان جتربة مكتبة اجلامعة الأردنية يف الت�شجيع على القراءة عرب 
عر�س الكتب اجلديدة عند مدخلها وعلى موقعها الإلكرتوين، وتوفري قاعات 
الندوات  وا�شت�شافة  الكتب،  واإرج���اع  الإع���ارة  عملية  وت�شهيل  احل��رة،  للقراءة 

الثقافية.
ب��دوره��ا ت��ن��اول��ت ال��دك��ت��ورة ه���دى ع��ب��ا���س ع���ددا م��ن ال��ط��رق املتبعة يف مكتبة 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم يف كنجز اأكادميي ومنها امل�شابقات، واملكتبات 
التطبيقات  مثل  احلديثة  التكنولوجيا  وا�شتخدام  ال�شفوف،  داخ��ل  املتواجدة 
والكتب ال�شوتية، ومنح الطالب حرية اإبداء الراأي يف الكتب واختيار املوا�شيع 

التي يريدون القراءة عنها.
يف  املتواجدة  املتخ�ش�شة  املكتبات  م�شلح  و�شام  الدكتور  القراءة  خبري  وتناول 
الوزارات واملوؤ�ش�شات، ودور قانون القراءة الإماراتي يف تعزيز القراءة يف حميط 
العمل و ا�شتعر�س عددا من الأفكار التي متكن العاملني يف املكتبات اخلا�شة 

من الرتويج للقراءة يف اأماكن العمل.

•• اأبوظبي- وام:

للعلوم  خليفة  ج��ام��ع��ة  ج��ام��ع��ة  يف  بحثية  ف���رق  ن��ف��ذت 
جمال  يف  البتكار  ح��ول  بحثية  م�شاريع  والتكنولوجيا 

ال�شتمطار.
وركز املو�شوعات البحثية على تطبيق تكنولوجيا النانو 
امل�شتخدم يف تطوير مواد بذر ال�شحب اجلديدة ودرا�شة 
ال�شحب  ت�شكيل قطرات  على  الكهربائية  ال�شحنات  اأثر 
بذر  لعملية  املنا�شبة  ال��ظ��روف  حت��دي��د  وخ��وارزم��ي��ات 
والبيانات  النماذج  م��ن  العديد  لدمج  اإ�شافة  ال�شحب 
باحلالة  للتنبوؤ  موحد  من��وذج  اإىل  للو�شول  اجل��دي��دة 

اجلوية.
م�شاركتهم  خ��الل   ، م�شاريعهم  الباحثون  وا�شتعر�س 
يف  م��وؤخ��را  عقد  ال���ذي  لال�شتمطار  ال���دويل  امللتقى  يف 
ب��ع��د الذي  اأب��وظ��ب��ي ع��رب تقنية الت�����ش��ال امل��رئ��ي ع��ن 
اخلرباء  من  الرياديني  اأب��رز  جمعت  عاملية  من�شة  وفر 
ملواجهة  ودولياً  حملياً  وال�شركات  والعلماء  والباحثني 

الق�شايا العاملية امللحة املتعلقة باملياه وال�شتدامة.
الهند�شة  الأ����ش���ت���اذة يف  ل��ي��ن��دا  ال��دك��ت��ورة  وا���ش��ت��خ��دم��ت 
اجل�شيمات  باجلامعة  املدنية  التحتية  والبنية  البيئية 

النانوية امل�شامية يف عملية بذر ال�شحب الباردة.
من  يتم  ال��ت��ي  العملية  اأن���ه  على  ال�شحب  ب��ذر  وُي��ع��رف 
حتفيزها  بهدف  ال�شحب  يف  امل��واد  بع�س  و�شع  خاللها 
ال��دك��ت��ورة ليندا يف  امل��ط��ر. واع��ت��م��دت  ق��ط��رات  لت�شكيل 
ُتعرف  م���واد  لتطوير  ال��ن��ان��و  تكنولوجيا  ع��ل��ى  بحثها 
بدور  ت��ق��وم  وال��ت��ي  الثلجية"  ال��ن��ووي��ة  "اجل�شيمات  ب��� 
املياه  ق��ط��رات  ت�شكيل  يف  الطبيعية  الثلجية  ال��ب��ل��ورات 
�شديدة ال���ربودة يف درج���ات ح���رارة اأق��ل م��ن 38 درجة 

حتت ال�شفر.
بذر  م���واد  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ن��ان��و  تكنولوجيا  وا���ش��ت��خ��دم��ت 
ال�����ش��ح��ب ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة واجل�����ش��ي��م��ات ال��ه��ن��د���ش��ي��ة ذات 
ممكن  ق��در  اأك��رب  توفري  ل�شمان  املح�شنة  اخل�شائ�س 
اأك�شيد  من  بالقليل  ا�شتعانت  كما  الثلجية  الأنوية  من 
ال��غ��راف��ني ك��ن��م��وذج ل��ن��م��و ال��ب��ل��ورات ال��ث��ل��ج��ي��ة ال�شبيه 

ج�شيمات  اإ�شافة  جانب  اإىل  الطبيعي  امل�شامي  بالهيكل 
نانوية من اأك�شيد ال�شليكون لتعزيز اإمكانيات امت�شا�س 

جزيئات املياه يف ج�شيمات املركب.
ق����درة اجل�شيمات  ل��ي��ن��دا  ال���دك���ت���ورة  واأظ���ه���رت جت����ارب 
الثلجية يف درجات حرارة  الأنوية  النانوية على تكوين 
منخف�شة ت�شل اإىل 8 درجات �شل�شيو�شية حتت ال�شفر 
والذي ي�شري اإىل اإمكانية ا�شتخدام بذر ال�شحب الباردة 

يف حال عدم تكون العوا�شف الثلجية وال�شباب.
وركزت جهود الدكتورة ديانا فرن�شي�س عاملة اأوىل ورئي�شة 
خمترب العلوم البيئية واجليوفيزيائية يف اجلامعة على 
باحلالة  للتنبوؤ  الأج��زاء وموحد  تطوير من��وذج متعدد 
املتعلقة  التطبيقات  ت��ع��زي��ز  ���ش��اأن��ه  م��ن  ال���ذي  اجل��وي��ة 

بالأمطار يف الدولة.
و ق���ام ف��ري��ق ال��دك��ت��ورة دي��ان��ا البحثي ب��اخ��ت��ب��ار اأج���زاء 
فعاليته من  والتاأكد من  الذي ط��وروه  املوحد  النموذج 
يف  الأم��ط��ار  و�شقوط  جهة  من  وال��رم��ال  املناخ  ناحيتي 
ديانا  الدكتورة  وبينت  اأخ��رى.  جهة  من  ال�شيف  ف�شل 

عند  العتبار  بعني  الرملي  الغطاء  اأخ��ذ  اأهمية  م��دى 
وتطويرها  وت�شميمها  ال�شحب  ب��ذر  بعمليات  التنبوؤ  
داخل الدولة نظراً لأهمية دور الرمال يف عملية تطوير 

ال�شحب.
ال���ش��ت��اذ يف  ري��ك��اردو فون�شيكا  ال��دك��ت��ور  رك��ز بحث  كما 
دولة  يف  احل���راري  احلمل  ح��دوث  كيفية  على  اجلامعة 
الإمارات ب�شكل تف�شيلي واآثاره على عمليات ال�شتمطار. 
وبني اأن �شقوط الأمطار  يحدث ما بني �شهر دي�شمرب 
ومار�س اإل اأنه من املحتمل حدوث ت�شاقط لالأمطار يف 
اأجزاء متفرقة يف الدولة خالل اأ�شهر ال�شيف ومع ذلك 
اأمراً يف  تعترب النماذج الدقيقة للتنبوؤ باحلالة اجلوية 
غاية الأهمية يف جمال ال�شتفادة من ت�شكل ال�شحب يف 

عمليات ال�شتمطار.
تتعلقان  خا�شيتني  هناك  اأن  ريكاردو  الدكتور  واأو�شح 
احلمل  ظهور  يف  اأ�شا�شياً  دوراً  تلعبان  اجل��وي  بالغالف 
احل������راري يف دول����ة الإم�������ارات وه��م��ا ال�����ش��غ��ط اجلوي 

املنخف�س واللتقاء املداري.

•• دبي-وام

لل�شباب  الحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شة  اأعلنت 
املجال�س  م��ع  التن�شيق  م��ن  الن��ت��ه��اء 
الدورة اخلام�شة  لت�شكيل  التنفيذية 
م���ن جم��ال�����س ال�����ش��ب��اب امل��ح��ل��ي��ة يف 
جميع اإم���ارات ال��دول��ة وذل��ك للعمل 
ع���ل���ى امل�����ب�����ادرات وت��ن��ف��ي��ذ ال���ربام���ج 
اخلا�شة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وا���ش��ت�����ش��اف��ة 
يدعم  مب��ا  ال�شباب  ومتكني  بتاأهيل 
ال�شباب  اإ���ش��راك  يف  املوؤ�ش�شة  ج��ه��ود 
وت��ف��ع��ي��ل دوره������م وال����ش���ت���ف���ادة من 
ط����اق����ات����ه����م وت����وظ����ي����ف ق����درات����ه����م 
الإبداعية يف �شناعة م�شتقبل اأف�شل 
ال��ق��ادم��ة. وج���رى اختيار  ل��الأج��ي��ال 
ت�شم  التي  ال�شباب  جمال�س  اأع�شاء 
املجل�س  رئي�س  فيهم  مب��ا  اأع�شاء   7
ع��ل��ى ع���دة م��راح��ل ك���ان اأول��ه��ا تلقي 
امل��وؤ���ش�����ش��ة الحت���ادي���ة ل��ل�����ش��ب��اب نحو 
ع�شوية  على  للح�شول  طلب   400
هذه املجال�س ثم قامت جلنة حتكيم 
خم���ت�������ش���ة ت���ت�������ش���م���ن مم���ث���ل���ني من 
املجال�س التنفيذية بعملية فرز اأولية 
لهذه الطلبات اعتمدت خاللها على 
تطبيق جمموعة من املعايري العلمية 
الفرز  عملية  وت��وج��ت  الخ��ت��ي��ار.  يف 
باختيار 12 مر�شحا من ال�شباب عن 

ملجموعة  جميعاً  خ�شعوا  اإم���ارة  ك��ل 
والفردية  الكتابية  الخ��ت��ب��ارات  م��ن 
ال�شخ�شية  وامل��ق��اب��الت  واجل��م��اع��ي��ة 
على  ب��ن��اًء  املجال�س  اأع�شاء  لختيار 
العديد من املعايري التي ت�شمل قيا�س 
وقدراتهم  القيادية  ال�شباب  مهارات 
التي  املختلفة  واإمكاناتهم  الإبداعية 
نوعية  اإ����ش���اف���ة  ت�����ش��اه��م يف حت��ق��ي��ق 
ال�شباب  جمال�س  وب��رام��ج  لأن�شطة 
لتمكني  قاعدة  بدورها  ت�شكل  والتي 
ال�شباب وال�شتماع لروؤاهم واإ�شراكهم 
يف م�����ش��رية ال��ت��ن��م��ي��ة واإ���ش��ه��ام��ه��م يف 
لدولة  م�����ش��رق  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ���ش��ن��اع��ة 
المارات و�شيتم الإعالن عن ت�شكيل 
بالتن�شيق  املحلية  ال�شباب  جمال�س 

مع املجال�س التنفيذية.
بن  �شهيل  بنت  �شما  م��ع��ايل  واأك����دت 
ل�شوؤون  دولة  وزي��رة  املزروعي  فار�س 
ال�شباب اأن القيادة الر�شيدة حري�شة 
اإر����ش���اء ن��ه��ج م��ت��ك��ام��ل لتمكني  ع��ل��ى 
باإ�شهاماتهم  وال���و����ش���ول  ال�����ش��ب��اب 
من  امل���زي���د  حت��ق��ي��ق  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة 
التنموية  املجالت  كل  الإجن���ازات يف 
منوذج  اأن  اإىل  ..منوهة  واملجتمعية 
فاعلية  اأث����ب����ت  ال�������ش���ب���اب  جم���ال�������س 
ق�شايا  خ���دم���ة  يف  ك���ب���رية  وك����ف����اءة 
ال�شباب وتعزيز قدرتهم على حتقيق 

طموحاتهم ومتهيد الطريق اأمامهم 
ليكونوا قادة امل�شتقبل.

ال�شباب  جم��ال�����س  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
بني  و�شل  كحلقة  حيوياً  دوراً  تلعب 
ال�����ش��ب��اب و���ش��ن��اع ال���ق���رار م���ن اأجل 
باأ�شلوب  وق��درات��ه��م  روؤاه����م  اإي�����ش��ال 
وم��ن ثم متكينهم من عر�س  عملي 
امللفات  خم���ت���ل���ف  جت������اه  ح���ل���ول���ه���م 
والق�شايا ال�شبابية والوطنية وهو ما 
�شوف ينعك�س يف تعزيز قدرتهم على 
اأحالمهم وتفعيل دوره��م يف  حتقيق 
 . وطنهم  وت��ق��دم  جمتمعهم  خ��دم��ة 
اأن  ال��ي��وم  ي�شعدنا   : معاليها  وق��ال��ت 
جمال�س  ت�شكيل  على  العمل  ننجز 
اخلام�شة  ب��دورت��ه��ا  املحلية  ال�شباب 
الطاقات  م��ن  النخبة  بهذه  واأرح���ب 
ال�شابة التي �شت�شاهم يف دفع م�شرية 
مكت�شباته  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال��وط��ن 
وال���ب���ن���اء ع��ل��ى اإجن�����ازات�����ه م���ن اأج���ل 
القادمة  عاما  للخم�شني  ال�شتعداد 
ونعول  ال�شباب  على  معقود  ف��الأم��ل 
فر�س  خللق  الفتية  �شواعدهم  على 
وتعزيز  الإم��������ارات  ل���دول���ة  ج���دي���دة 
من  العديد  يف  وتناف�شيتها  ريادتها 

امللفات احليوية.
واأ�شافت اأن التجديد امل�شتمر ملنهجنا 
وم�شاعينا لتمكني ال�شباب هو ركيزة 

املجال�س  منظومة  لتطوير  اأ�شا�شية 
حر�شنا  يعك�س  م��ا  وه���و  ال�����ش��ب��اب��ي��ة 
الدائم على رفد جمال�س ال�شباب يف 
باأفكار وطاقات  الدولة  اأنحاء  جميع 
النموذج  ت����ق����ود  ج����دي����دة  ���ش��ب��اب��ي��ة 
نحو  ال�شبابي  العمل  يف  الإم���ارات���ي 

اأفق اأو�شع نحو املزيد من التميز.
والتقدير  بال�شكر  معاليها  وتوجهت 
جلميع �شباب الإمارات على تفانيهم 
يف خدمة، كما �شكرت اأع�شاء جمال�س 
ال�شباب يف ال��دورات ال�شابقة على ما 
ق���دم���وه م���ن خ���دم���ات وم����ا حققوه 
بق�شايا  وعيهم  تعك�س  اإجن��ازات  من 
يف  امل�شاهمة  على  وحر�شهم  الوطن 
دائماً  لتكون  دولتهم  مكانة  تكري�س 

من بني اأف�شل دول العامل .. وحثت 
جمال�س  اأع�شاء  من  اجل��دد  ال�شباب 
ال�����ش��ب��اب يف دورت���ه���ا اخل��ام�����ش��ة على 
ا�شتكمال ما بداأه اأقرانهم يف الدورات 
العمل  م��ن  امل��زي��د  واإ���ش��اف��ة  ال�شابقة 
املتميز والرائد ودفع م�شرية متكني 

�شباب الإمارات اإىل الأمام.
من جانبه قال �شعادة �شعيد النظري 
مدير عام املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب 
اإن املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب تعمل 
ع��ل��ى مت��ك��ني ك��ل ���ش��ب��اب ال��وط��ن بكل 
بقدراتهم  الرت��ق��اء  اأج��ل  من  ال�شبل 
واإك�شابهم اخلربة واملهارات الالزمة 
الوطن  جت��اه  م�شوؤولياتهم  لتحمل 
ومتثل  للم�شتقبل  ك��ق��ادة  وتاأهيلهم 

فريدة  متكني  اأداة  ال�شباب  جمال�س 
ك��ب��ري م���ن حكومة  ب���دع���م  وحت���ظ���ى 
اأجل  م��ن  واملوؤ�ش�شة  الإم�����ارات  دول���ة 
اإحداث قفزة يف م�شرية ال�شباب نحو 
املزيد من التقدم والتطور على كافة 

ال�شعد.
متنح  ال�شباب  جمال�س  اأن  واأ���ش��اف 
اإمارات  كل  لل�شباب يف  فر�شة كبرية 
ال��دول��ة لإب����راز دوره���م وب���ذل املزيد 
من العطاء والعمل على رد اجلميل 
واملخل�س  اجل�����اد  ب��ال��ع��م��ل  ل��ل��وط��ن 
مبختلف  اأق��ران��ه��م  م�شاركة  وك��ذل��ك 
اخلربات واملهارات احلياتية والعملية 
الواحد  الفريق  بروح  معهم  والعمل 
اإيجاد حلول مبتكرة وغري  اأجل  من 
مع  �شنعمل  ب��دورن��ا  ونحن  تقليدية 
على  الدولة  يف  املعنية  اجلهات  كافة 
ال�شباب  لتمكني  رائد  منوذج  تطوير 
ومبادرات  ب��رام��ج  تنفيذ  خ��الل  م��ن 

جمال�س ال�شباب اخلالقة.
وو�����ش����ف امل����ه����ام امل���ل���ق���اة ع���ل���ى عاتق 
ال�شباب باأنها كبرية معربا عن ثقته 
ب����اأن ���ش��ب��اب الإم������ارات ق�����ادرون على 
وتفوقهم  ري���ادت���ه���م  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
تنمية  اأج������ل  م����ن  امل����ج����الت  ك����ل  يف 
وتوجه  وطنهم.  وازده��ار  جمتمعهم 
ال�شباب  جمال�س  لأع�شاء  بالتهنئة 

اأع�شاء  اإىل  املحلية اجلدد بالإ�شافة 
قدموه  م��ا  على  ال�شابقني  املجال�س 
تكري�س  يف  ���ش��اه��م��ت  اإجن�������ازات  م���ن 
من����وذج ع��م��ل ���ش��ب��اب��ي ت��ن��اف�����ش��ي على 

م�شتوى العامل.
علي  اآل  وف������اء  ق���ال���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م����ن 
رئي�س ق�شم جمال�س ال�شباب ومدير 
يف  بالتكليف  ال�شبابي  التفاعل  اإدارة 
عملنا  لل�شباب:  الحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شة 
بالتعاون  املا�شية  الفرتة  م��دار  على 
يف  التنفيذية  امل��ج��ال�����س  ممثلي  م��ع 
جميع اإم�����ارات ال��دول��ة ع��ل��ى اإج���راء 
الكتابية  الخ��ت��ب��ارات  م��ن  جمموعة 
واملقابالت  واجل��م��اع��ي��ة  وال���ف���ردي���ة 
وا�شتك�شاف  ل��ت��ق��ي��ي��م  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
امل�����ه�����ارات ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة والأف����ك����ار 
الإبداعية التي �شيقدمها املرت�شحني 
املجموعة  ب���اخ���ت���ي���ار  ق���م���ن���ا  ح���ي���ث 
احل��ال��ي��ة م��ن اأع�����ش��اء امل��ج��ال�����س من 
ال�شابة  الوطنية  واملواهب  الكفاءات 
بناًء على ما قدموه من روؤى واأفكار 
ملبادرات وبرامج اإبداعية خالل فرتة 
ت�شكل  اأن  �شاأنها  من  والتي  التقييم 
اإ�شافة نوعية لنموذج عمل املجال�س 

ال�شبابية على م�شتوى الدولة.
ال�شباب على خدمة  وتعمل جمال�س 
حكومة دولة الإمارات يف املو�شوعات 

ال��ت��ي ت��خ�����س ال�����ش��ب��اب ك��ون��ه��ا حلقة 
و�شل بني ال�شباب وبني �شّناع القرار 
ال�شوء  ت�شليط  يتم  الدولة حيث  يف 
على التحديات التي مير بها ال�شباب 
اإي����ج����اد احللول  ال��ع��م��ل ع��ل��ى  وي���ت���م 
وال��ت��و���ش��ي��ات ل��ه��ا ث��م ي��ق��وم املجل�س 
املعنية  ل��ل��ج��ه��ات  ال��ت��و���ش��ي��ات  ب��رف��ع 
وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  لر�شم 
او�شع  ق�شايا  ح��ل  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي 

حلول مع ال�شباب.
ال�شباب  جم���ال�������س  ج���ه���ود  وت���ع���م���ل 
م�شتهدفات  اإىل  ال��و���ش��ول  اإط����ار  يف 
ل��ل�����ش��ب��اب التي  ال��وط��ن��ي��ة  الأج����ن����دة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اأط���ل���ق���ه���ا 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رع��اه اهلل لتحقيق مئوية 

الإمارات 2071.
بالعمل  ال�شباب  جمال�س  تقوم  كما 
على اإطالق املبادرات وتنفيذ الربامج 
اخلا�شة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وا���ش��ت�����ش��اف��ة 
على  العمل  اإىل  بالإ�شافة  بال�شباب 
توعية ال�شباب يف كل اأنحاء الإمارات 
جتاه العديد من الق�شايا املهمة على 
وتنفيذ  والعاملي  املحلي  ال�شعيدين 
وال�شتبيانات  وال��ب��ح��وث  ال��درا���ش��ات 

اخلا�شة بال�شباب.

ِ)مكتبة( ت�ستعر�ش جتربة املكتبات يف الرتويج للقراءة على ال�سعيدين الإماراتي والعربي

املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب تعلن عن الدورة اخلام�سة من جمال�ش ال�سباب املحلية 

ميثاء ال�سام�سي : �سكرا 
ملن اأجنبت لنا قادة �سنعوا 
اأجمادا ي�سهد لها التاريخ

•• اأبوظبي- وام

توجهت معايل الدكتورة ميثاء بنت �شامل ال�شام�شي وزيرة دولة بخال�س 
ال�شكر ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
التنمية الأ�شرية "اأم الإمارات" التي اأجنبت رجال هم قادتنا وملهمينا 

�شنعوا اأجماداً ي�شهد لها التاريخ.
وقالت معاليها - يف ت�شريح مبنا�شبة يوم الأم العاملي الذي ي�شادف 20 
مار�س من كل عام - ?يحتفل العامل يف كل عام بعيد الأم ونحن نحتفل 
وجندد ال�شكر هلل �شبحانه وتعاىل باأن وهبنا �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك 
الإمارات"،  "اأم  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة 
�شنعوا  وملهمينا،  قادتنا  ه��م  رج���اًل  اأجن��ب��ت  اأم  �شموها  اأن  اإىل  لف��ت��ة 
اأجماداً ي�شهد لها التاريخ، وقدموا كل ما يف و�شعهم من اأجل بناء اإن�شان 
الإمارات والرتقاء ب�شاأنه، �شاروا على نهج املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" .. ?ف�شكراً ملن اأجنبتهم ورعتهم، 
اأم جميع الإم��ارات��ي��ني ن�شاء  اأم الإم����ارات،  ه��ي الأم وال��ق��ائ��دة وامل��رب��ي��ة، 
ورجاًل، ر�شمت لهم خطوات امل�شرية وقادت املراأة لأن تكون الأم الناجحة 

وامل�شاركة الفاعلة يف م�شرية التنمية.
اأم الإم��ارات بخري و�شعادة و�شحة  يا  واأ�شافت معاليها : كل عام واأن��ت 
يف  نن�شى  ول   : وق��ال��ت   .. بخري  ال��ع��امل  ون�شاء  الإم����ارات  ن�شاء  وجميع 
لالأم  الأم��ث��ال  اأروع  �شربن  ال��اّلت��ي  الوطن  �شهداء  اأم��ه��ات  منا�شبة  كل 
تقديره  العامل  ليجدد  رمزياً  ا�شتذكاراً  اإل  اليوم  ه��ذا  وم��ا  الإم��ارات��ي��ة، 

لدور الأم ومكانتها ال�شامية يف جميع احل�شارات والأديان والثقافات.

•• ال�صارقة - وام:

ك�شف تقرير �شدر عن اإدارة امل�شاريع والكفالت بجمعية 
ال�شارقة اخلريية اأن عدد م�شاريع الآبار التي مت تنفيذها 
خالل اخلم�شة اأعوام املا�شية بلغ 52 األف بئر وذلك يف 
عدد كبري من البلدان التي تعاين اجلفاف وندرة املياه 
على مدار العام بالتن�شيق والتعاون مع �شفارات الدولة 

وعرب مكاتب اجلمعية.
وياأتي اإ�شدار التقرير تزامنا مع احتفالت العامل بيوم 
�شهر  من  والع�شرين  الثاين  يوافق  ال��ذي  العاملي  املياه 

مار�س .
امل�شاريع  اإدارة  م���دي���ر  ال�����زري  ح���م���دان  حم��م��د  وق�����ال 
ع���دد من  ب��ع��د  امل�����ش��اري��ع مت��ك��ن��ت  اإدارة  اإن  وال���ك���ف���الت 
متت  التي  امليدانية  وال��زي��ارات  امل�شتفي�شة  ال��درا���ش��ات 
خالل ال�شنوات املا�شية من حتديد اأكر املواقع احتياجا 
للم�شاريع اخلريية مبا يخدم الفقراء وامل�شتحقني ومت 
بئر  األ��ف   52 حفر  املنق�شية  اخلم�س  ال�شنوات  خ��الل 
بئرا  و7936   2015 ع��ام  خ��الل  بئرا   9494 بواقع 
و9957   2017 خ���الل  و10118   2016 خ���الل 
خالل  ب���ئ���را   9669 ح��ف��ر  مت  ب��ي��ن��م��ا   2018 خ����الل 

جانب  اإىل   2020 خالل   4626 مقابل  يف   2019
مت��دي��د ال�شبكات ب��ني ال��ق��رى امل��ت��ج��اورة مب��ا ي��رف��ع عن 

كاهل �شكانها معاناتهم اليومية ب�شبب ندرة املياه .
واأ�شار الزري اإىل اأن اجلمعية تعي الأهمية البالغة لهذا 
دول  الكثري من  ي�شرب  ال��ذي  امل�شروع يف ظل اجلفاف 
عدد  يف  التحلية  �شبكات  بتوفري  وقامت  واآ�شيا  اأفريقيا 
كبري م��ن ال��ب��ل��دان لتوفري م��ي��اه ال�����ش��رب اخل��ال��ي��ة من 
وال�شطحية  الكهربائية  ب��ني  الآب���ار  وتنوعت  ال�شوائب 
والعميقة والرتوازية وذلك وفق عدد ال�شكان والطبيعة 
تختلف  والتي  املطلوبة  والتكلفة  للمنطقة  اجلغرافية 

من منطقة لأخرى ومن بلد لأخر.
و اأو����ش���ح اأن ج��ه��ود اجل��م��ع��ي��ة ارت���ك���زت خ���الل الأع����وام 
املا�شية على تو�شيع حجم ال�شتفادة من م�شاريع الآبار 
تعمل  التي  ال�شخمة  ال�شهاريج  اإن�شاء  على  وحر�شت 
بالطاقة ال�شم�شية والتي من �شاأنها توفري مياه ال�شرب 
لقطاع كبري من ال�شكان يف عدة قرى متجاورة وهو من 
�شاأنه يوؤدي اإىل ال�شتقرار والطماأنينة لدى امل�شتفيدين 
.. متوجها بال�شكر اجلزيل اإىل املح�شنني الذين �شاركوا 
املناطق  يف  ل��ل��ف��ق��راء  النقية  امل��ي��اه  ت��وف��ري  يف  اجلمعية 

املعدومة والنائية.

فرق بحثية بجامعة خليفة تنفذ م�ساريع مبتكرة يف جمال ال�ستمطار

ال�سارقة اخلريية حتفر 52 األف بئر يف خم�ش �سنوات
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•• اأبوظبي-الفجر

اأكد ال�شيخ خليفة بن حممد بن خالد 
اآل نهيان، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
�شانعة  الأم  اأن  ال��ت��ط��وع��ي��ة،  واج����ب 
اأج���ي���ال امل�����ش��ت��ق��ب��ل، وه���ي اأخ����ت وابنة 
الوطن  ومقامها حممود يف  ال��رج��ال، 
والتقدير  ب����الح����رتام  حت��ظ��ى  ح��ي��ث 
تعد ول  ال��ت��ي ل  ب��اإجن��ازات��ه��ا  والفخر 

حت�شى.
وع������رّب ع����ن ع��ظ��ي��م ام���ت���ن���ان���ه جلميع 
املربية  ���ش��واًء  الأم،  ع��ي��د  يف  الأم���ه���ات 

منظمات  يف  املتطوعة  اأو  املوظفة  اأو 
امل��ج��ت��م��ع امل�����دين وغ����ريه����ن، م���وؤك���داً 
��ع��د يف  دوره�����ن ال��ك��ب��ري ع��ل��ى ك���ل ال�����شُ
وارتباطهن  الأ�����ش����رة،  ب��ن��اء  دمي���وم���ة 
بالوطن وال��ت��اري��خ وال��ك��رام��ة ال��ت��ي ل 

تغيب عن جباههن.
ورفع اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
ال�شيخة  ���ش��م��و  الإمارات"  "اأم  اإىل 
الحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة 
الن�شائي العام، رئي�شة املجل�س الأعلى 
لالأمومة والطفولة، الرئي�شة الأعلى 
ما  ج���ّراء  الأ���ش��ري��ة،  التنمية  ملوؤ�ش�شة 

ت��ب��ذل��ه م��ن ج��ه��ود وم���اآث���ر م��ب��ارك��ة يف 
الوطن،  يف  الن�شائية  النه�شة  اإع���داد 
ل�������الأم دور ح��ق��ي��ق��ي يف  مم����ا ج���ع���ل���ت 
والأ�شرية  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  جميع 
العديد  خ��رج��ت  ح��ي��ث  وال��ت��ط��وع��ي��ة، 
منهن من رحم تلك القطاعات ليمثلن 
وقال:  الدولية.  املحافل  يف  الإم���ارات 
اإن الأم قديرة يف كل �شيء حيث عملت 
اإدراك ملن حولها، وما  بوعي وم�شاعر 
حققته من اجنازات ُي�شار لها بالبنان، 
ح��ي��ث مل ت��ت��وق��ف ع���ن ال���ع���ط���اء منذ 
باإذن  له-  املغفور  املوؤ�ش�س  القائد  عهد 

اهلل- ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
"طيب اهلل ثراه" فحظيت بالكثري من 
واأ�شبحت  لدورها،  الداعمة  القرارات 
باإمكاناتها  ب��ال��ث��ق��ة  ج���دي���راً  من���وذج���اً 
ل��ت��ك��ون ���ش��ن��داً ل��ل��وط��ن. واأ����ش���اف: اإن 
عيد الأم ل يقت�شر على يوم احتفايل 
واح��د، بل هو ي��وم وف��اء وح��ب وعطف 
اأن  اإل  ال��ي��وم  دائ���م، ول ي�شعنا يف ه��ذا 
ور�شالة  اإجالل  بوردة  لأمهاتنا  نتقّدم 
م�شوؤوليات،  م���ن  ي��ح��م��ل��ن��ه  مل���ا  اإك���ب���ار 
ت�����ش��ح��ي��ات واإيثار  ب���ه م���ن  ق��م��ن  وم����ا 
امل�شتقبل  اأج���ي���ال  ب��ن��اء  يف  حم����دود  ل 

عن  وال���ذود  والبطولة  ال�شهامة  على 
الوطن والفتخار مب�شريته والعتزاز 

بقادته.

•• اأبوظبي-وام

اأع��ل��ن��ت دائ���رة التعليم وامل��ع��رف��ة يف 
الت�شجيل  ب���اب  ف��ت��ح  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي 
للطلبة  اأبوظبي  بعثات  برنامج  يف 
امل��ت��م��ي��زي��ن - ال���ربن���ام���ج ال���رائ���د 
الإماراتيني  للطلبة  وامل��خ�����ش�����س 
اأبرز  اأبوظبي - واأح��د  املتفوقني يف 
ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات �شوق  مم��ك��ن��ات 
الأولوية  ذات  امل��ج��الت  يف  ال��ع��م��ل 

لإمارة اأبوظبي.
م�شاعدة  اإىل  ال��ربن��ام��ج  وي���ه���دف 
امل��ت��ف��وق��ني مم���ن حققوا  ال��ط��ل��ب��ة 
اأعلى النتائج املدر�شية اأو اجلامعية 
الأكادميية  اإم��ك��ان��ات��ه��م  تطوير  يف 
ل��ي�����ش��اه��م��وا يف حت��ق��ي��ق الأه������داف 
لالإمارة  والجتماعية  القت�شادية 
واخلربات  العلوم  م��ن  بال�شتفادة 

التي اكت�شبوها.
وب����دءاً م��ن ال��ي��وم الأح���د وح��ت��ى 3 
طلبات  ق��ب��ول  �شيتم  املقبل  اأب��ري��ل 
الإلكرتوين  املوقع  عرب  الت�شجيل 
للدائرة وذلك للطلبة الإماراتيني 
"ال�شنة   12 ال�شف  يف  املتفوقني 
اجلامعية  امل��رح��ل��ة  وط��ل��ب��ة   "13
مم���ن مل ت���ت���ج���اوز اأع���م���اره���م 24 
عاماً واحلا�شلني على ر�شالة قبول 

من اإحدى اف�شل 150 جامعة يف 
التخ�ش�شات  اأح��د  لدار�شة  ال��ع��امل 
لالإمارة  اأول���وي���ة  ذات  تعترب  ال��ت��ي 
علماً اأن الطلبة املقبولون يف اإحدى 
اأو  ال��ع��امل  20 ج��ام��ع��ة يف  اأف�����ش��ل 
موؤهلني  ف��ي��ه��ا  ح���ال���ي���اً  ي���در����ش���ون 
خا�شة  خ���دم���ة  م����ن  ل���ال����ش���ت���ف���ادة 

لت�شريع طلباتهم.
تقدمي  م���رح���ل���ة  اك����ت����م����ال  وب����ع����د 
ا�شبوعني  م������دار  ع���ل���ى  ال���ط���ل���ب���ات 
لعملية  املوؤهلون  الطلبة  �شيخ�شع 

املقابالت  تت�شمن  �شاملة  تقييم 
حتليل  واخ����ت����ب����ارات  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 

ال�شخ�شية "ال�شيكومرتي".
اأبوظبي  ب��ع��ث��ات  ب���رن���ام���ج  وي���وف���ر 
ل��ل��ط��ل��ب��ة امل��ت��م��ي��زي��ن ال���دع���م املايل 
الأمد  طويل  الوظيفي  والتطوير 
تكون  اأن  �شرط  املقبولني  للطلبة 
التخ�ش�شات  اأح��د  �شمن  درا�شتهم 
ويف  البعثات  برنامج  يغطيها  التي 
تتما�شى  التي  الأكادميية  املجالت 
م����ع اح���ت���ي���اج���ات ال���ق���ط���اع���ات ذات 

والتي  اأبوظبي  حلكومة  الأول��وي��ة 
وم�شايد  والغابات  الزراعة  ت�شمل 
الأ�شماك والطب البيطري، واإدارة 
والهند�شة  وال���ق���ان���ون،  الأع����م����ال 
وتكنولوجيا  وال��ب��ن��اء،  والت�شنيع 
والعلوم  والت�������ش���الت،  امل��ع��ل��وم��ات 
والإح�شاء،  والريا�شيات  الطبيعية 
والعلوم  وال���رف���اه���ي���ة  وال�������ش���ح���ة 
وقالت  وال�����ش��ل��وك��ي��ة.  الج��ت��م��اع��ي��ة 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ن�����ش��وري  �شمر 
دائرة  ل��دى  العايل  التعليم  لقطاع 

"�شتعي�س  وامل����ع����رف����ة:  ال���ت���ع���ل���ي���م 
ع��امٍل يختلف  القادمة يف  الأج��ي��ال 
مت���ام���اً ع���ن ع��امل��ن��ا ول���ه���ذا يتوجب 
ع��ل��ي��ن��ا حت�����ش��ريه��م مل���واك���ب���ة هذه 
التغيريات وي�شاعدنا برنامج بعثات 
اأبوظبي يف اإعداد اجليل التايل من 
التغيري  و����ش���ن���اع  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ق�����ادة 
وت���زوي���ده���م ب���امل���ع���ارف واخل�����ربات 
مواكبة  ل�شمان  ال��الزم��ة  العملية 
املت�شارعة  ل��ل��ت��غ��ي��ريات  اأب���وظ���ب���ي 
وحت����ق����ي����ق ط�����م�����وح�����ات ق���ي���ادت���ن���ا 

الر�شيدة".
الطلبة  "يحظى  واأ�������ش������اف������ت: 
امل��ب��ت��ع��ث��ون ب����دع����ٍم م���ت���وا����ش���ل من 
ال�شت�شاريني الأكادمييني اخلرباء 
يف ه����ذا امل���ج���ال وذل�����ك م���ن خالل 
امل��ه��ن��ي وفر�س  ال��ت��وج��ي��ه  ج��ل�����ش��ات 
جانب  اإىل  ال��ع��الق��ات  �شبكات  ب��ن��اء 
ف��ر���س ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي م��ا يوفر 
كامل  لتحقيق  الأدوات  جميع  لهم 

اإمكاناتهم وطموحاتهم".
ال�شت�شارية  اخل����دم����ات  وت�����ش��م��ل 

ل��ل��ط��ل��ب��ة خ��م�����ش��ة جوانب  امل��ق��دم��ة 
الجتماعية  الرفاهية  هي  رئي�شية 
وال��ت��وج��ي��ه الأك����ادمي����ي والإر�����ش����اد 
املهني  التدريب  وفر�س  الوظيفي 
املخ�ش�شة  الأخ�������رى  واخل����دم����ات 

للخريجني.
املقدم  الوظيفي  الإر�شاد  وين�شجم 
ل��ل��ط��ل��ب��ة م����ع اح���ت���ي���اج���ات امل������وارد 
ال��ب�����ش��ري��ة يف دول�����ة الإم���������ارات ما 
املبتعثني  ال��ط��ل��ب��ة  ت��ل��ب��ي��ة  ي�����ش��م��ن 
ملتطلبات القوى العاملة يف امل�شتقبل 

ال�شرتاتيجية  اأبوظبي  خطة  وفق 
القت�شاد  اأ�ش�س  لرت�شيخ  الرامية 
�شيتمكن  كما  املعرفة.  على  القائم 
املقبولون يف الربنامج من  الطلبة 
اللتحاق باإحدى اأف�شل اجلامعات 
البعثات  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن  امل���درج���ة 
والتي ت�شم 150 موؤ�ش�شة تعليمية 
الأو�شط  ال�شرق  دول  من  مرموقة 
والدول  واأوروب���ا  الأق�شى  وال�شرق 
والأمريكيتني  ال����ش���ك���ن���دن���اف���ي���ة 
واململكة  ون��ي��وزي��ل��ن��دا  واأ���ش��رتال��ي��ا 
امل�����ت�����ح�����دة وال��������ولي��������ات امل���ت���ح���دة 
الطلبة  وي���ح���ظ���ى  الأم����ري����ك����ي����ة. 
املزايا  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  امل��ب��ت��ع��ث��ون 
مبا فيها تغطية الر�شوم الدرا�شية 
والتاأمني  الكتب  م�شاريف  وب���دل 
ال�شحي وتكاليف ال�شفر اإىل جانب 
بدل  تت�شمن  �شهرية  خم�ش�شات 
للطلبة  م��ك��اف��اآت  وب��رن��ام��ج  ال�شكن 

املتفوقني.
زيارة  اإىل  الطلبة  ال��دائ��رة  ودع���ت 
وامل��ع��رف��ة يف  التعليم  دائ����رة  م��وق��ع 

اأبوظبي الإلكرتوين
http ://www .adek .

واإن�شاء   gov.ae/ar-ae/sds
موعد  ان��ت��ه��اء  ق��ب��ل  �شخ�شي  م��ل��ف 

التقدمي يف 3 اأبريل.

•• ال�صارقة - وام

قوة  تنظيم  اإع���ادة  ق��ان��ون  م�شروع  ال�شارقة  لإم���ارة  ال�شت�شاري  املجل�س  اأج���از 
ال�شرطة يف اإمارة ال�شارقة بعد اإدخال عدد من التعديالت، وذلك خالل جل�شته 
الت�شريعي  ال��ث��اين م��ن الف�شل  ال��ع��ادي  ل���دور الن��ع��ق��اد  اأع��م��ال��ه  13 �شمن  ال��� 
علي  �شعادة  برئا�شة  املجل�س  مبقر  املا�شي  اخلمي�س  ي��وم  عقدت  التي  العا�شر 
قانون  م�شروع  املجل�س  وناق�س  ال�شت�شاري.  املجل�س  رئي�س  ال�شويدي  ميحد 
ال��وارد من قبل جلنة  والتقرير  ال�شارقة  اإم��ارة  ال�شرطة يف  ق��وة  اإع��ادة تنظيم 
ال�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف وال��ب��ل��دي��ات و���ش��وؤون الأم���ن وامل��راف��ق العامة 
ل�شرطة  العام  القائد  ال�شام�شي  ال��زري  �شيف  اللواء  �شعادة  بح�شور  باملجل�س 
ال�شارقة و �شعادة امل�شت�شار الدكتور من�شور بن ن�شار رئي�س الدائرة القانونية 
حلكومة ال�شارقة، اىل جانب ح�شور معاوين القائد من �شرطة ال�شارقة العميد 

عبد اهلل مبارك بن عامر نائب قائد عام �شرطة ال�شارقة والعقيد اأمينه بخيت 
اأحمد ابوزجنال  الب�شرية والعقيد خالد �شعيد  امل��وارد  اإدارة  ال�شوق مدير  علي 
نائب مدير اإدارة املوارد الب�شرية واملقدم دكتوره رقية جا�شم املازمي رئي�س ق�شم 
ال�شوؤون القانونية . واأ�شاد �شعادة اللواء �شيف الزري ال�شام�شي - يف كلمته خالل 
اجلل�شة - بدور املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة وحر�شه على متابعة اأعمال 
جهاز ال�شرطة ..موؤكدا اأهمية م�شروع القانون احلايل باعتباره ميثل منظومة 
عمل ت�شاف لخت�شا�شات ال�شرطة احلالية والتي تعاونها فيها حاليا اأكادميية 
العلوم ال�شرطية والإدارة العامة للدفاع املدين .. ورفع اأ�شمى اآيات ال�شكر اإىل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم ال�شارقة على دعمه لل�شرطة بجانب املتابعة امل�شتمرة من قبل �شمو ال�شيخ 
�شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة رئي�س 
ومداخالت  ا�شتف�شارات  كافة  على  للرد  ترحيبه  ..مبديا  التنفيذي  املجل�س 

اأع�شاء املجل�س ب�شاأن م�شروع القانون.
قانون  م�شروع  اأهمية  ن�شار  بن  من�شور  الدكتور  امل�شت�شار  �شعادة  اأك��د  ب��دوره 
اإعادة تنظيم قوة ال�شرطة، م�شريا اإىل اأن قوة �شرطة ال�شارقة تاأ�ش�شت قبل قيام 
الحتاد يف عام 1967 واأنيطت اإليها مهام حفظ الأمن والأم��ان يف ال�شارقة، 
ولفت اإىل اأن هناك عددا من القوانني �شتكون لحقة لقانون قوة ال�شرطة ينظم 

اأعمال اجلهاز الإداري للع�شكريني واملدنيني .
ال�شوؤون  جل��ن��ة  م��ق��رر  الطنيجي  ال��ق��اب�����س  حم��م��د  عبيد  الع�شو  ت��ال  ب��ع��ده��ا 
الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف وال��ب��ل��دي��ات و���ش��وؤون الأم���ن وامل��راف��ق ال��ع��ام��ة باملجل�س 
والأهداف  التعريفات  م�شتعر�شا  ال�شرطة  ق��وة  تنظيم  اإع���ادة  قانون  م�شروع 
والخت�شا�شات وغريها من املواد القانونية املذكورة يف م�شروع القانون وناق�س 
اأهدافه من حماية الأرواح والأعرا�س  اأحكام القانون وخمتلف  الع�شاء كافة 
اإمارة ال�شارقة. ومت  والأم��وال واملمتلكات واملن�شاآت احليوية واملرافق العامة يف 

النظر يف خمتلف ما ورد يف م�شروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل قوة 
والأهداف  الخت�شا�شات  جم��ال  يف  القانونية  ال�شياغات  حيث  من  ال�شرطة 
قوة  متكني  م��ن  بامل�شروع  ورد  فيما  وتباحثوا  الع�شكرية  ال��رت��ب  ويف  والدارة 
مكافحة  يف  اخت�شا�شاتها  مم��ار���ش��ة  خ��الل  م��ن  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  يف  ال�شرطة 
مرتكبيها  و�شبط  وقوعها  ومنع  واأ�شكالها  واأنواعها  اأق�شامها  بكافة  اجلرائم 

وفقا لالإجراءات والت�شريعات ال�شارقة.
وقدم الأع�شاء يف مداخالتهم العديد من الآراء حول مواد م�شروع القانون وقام 
ممثلو حكومة ال�شارقة بالرد على ال�شتف�شارات من خالل بيان اأوجه التف�شري 
القانون وفق  القانون وكذلك جوانب العمل يف تطبيق  القانوين ملواد م�شروع 
الدور  تفعيل  اأدوار يف  ال�شرطة من ممار�شة  ق��وة  به  تعنى  وم��ا  امل��ذك��ورة  امل��واد 
املجتمعي للعمل على الوقاية من اجلرمية واحلد من خماطرها، و�شول اإىل 

م�شادقة املجل�س على م�شروع اإعادة تنظيم قوة ال�شرطة يف اإمارة ال�شارقة.

•• اأبوظبي-وام

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  رع��اي��ة  حت��ت 
انطالق  الأح��د  اليوم  اأبوظبي  ت�شهد   .. الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
ال�شرق  �شباب  ومنتدى  التعليم«  »واج��ه��ة  معر�س  م��ن  ال�شابعة  ال���دورة 

الأو�شط 2021 افرتا�شيا وي�شتمران يومني.
واأكدت �شعادة الدكتور موزة البادي رئي�س اللجنة املنظمة ملعر�س واجهة 
التعليم ومنتدى �شباب ال�شرق الأو�شط 2021 يف ت�شريحات لها بهذه 
افرتا�شيا  الفعاليات  لن��ط��الق  ال���ش��ت��ع��دادات  جميع  اك��ت��م��ال  املنا�شبة 
التعليم حمليا وقاريا وعامليا  مب�شاركة وا�شعة من اجلامعات وموؤ�ش�شات 
.. وذكرت اأن معر�س واجهة تعليم المارات بن�شخته ال�شابعة هذا العام 
ي�شت�شيف عددا من اخلرباء املحلني والدوليني ملناق�شة حماور عدة منها 
اأهمية املهارات املتقدمة يف �شوق العمل ويطرح موا�شيع مهمة لأ�شحاب 
امل�شالح يف �شوق العمل ابتداء من اأبنائنا الطلبة و اأولياء الأمور وار�شادهم 
العمل، وخلق �شبكات توا�شل  التغيريات احلا�شلة يف �شوق  ب�شاأن طبيعة 
نحو  لتوجيههم  الأكادمييني  واملر�شدين  التعليمية  املوؤ�ش�شات  مع  فعالة 
الأعمال  الأك��ر طلبا يف قطاع  املهنية  وامل�شارات  التعليمية  التخ�ش�شات 
بهدف متكني ال�شباب من املهارات التي يحتاجون اإليها للنمو خالل وبعد 

جائحة كرونا.
للجامعات  التقدمي  وافيا خلطوات  �شرحا  �شيقدم  املعر�س  اأن  واأو�شحت 
الدرا�شية والر�شوم  املتعلقة بالدورات واملنح  املعلومات  اإىل جميع  اإ�شافة 

واحلياة الطالبية والتوظيف.
وقالت : ينعقد منتدى �شباب ال�شرق الأو�شط يف العام2021 تزامنا مع 
ا�شتعدادات الدولة للخم�شني عاما القادمة و الذي حتتفل خالله بيوبيلها 
�شباب  واإخ��ال���س  بهمة  حتققت  ال��ت��ي  الإجن����ازات  م��ن  بالعديد  الذهبي 
الر�شيدة  لقيادة  اأن  ..مو�شحة  اأرا�شيها  على  يعي�س  من  وك��ل  الإم���ارات 
اأبناء الوطن اإىل  حددت معامل اخلم�شني عاما القادمة من خالل دعوة 
التاأمل يف قيم املا�شي واإجنازاته اعتزازا وفخرا باآبائنا املوؤ�ش�شني واإلهام 
ال�شباب لو�شع ت�شوراتهم حول طموحات اخلم�شني عاما القادمة ودعمهم 
لتحقيق اإجنازات وطنية نوعية تعزز م�شرية التقدم والزدهار وليكملوا 

طريق النجاح والجنازات الذي بداأته القيادة منذ 50 عاما .
�شباب  ومنتدى  التعليم  واج��ه��ة  ملعر�س  املنظمة  اللجنة  رئي�س  واأك���دت 
ال�شرق الأو�شط 2021 اأن الروؤية امل�شتقبلية التي تتبناها دولة الإمارات 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  و  اهلل"  "حفظه 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 

ومتابعة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
املبكر  ال�شتعداد  ترتكز على  والتي  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
اأزمة تف�شي فريو�س  اأكر ا�شتعدادا ملواجهة  للم�شتقبل، جعلت الإم��ارات 
دول��ة الم���ارات على  ق��درة  .. وق��ال��ت : لحظنا جميعا  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
ا�شت�شراف امل�شتقبل اإذ اأنها كانت من الدول ال�شباقة يف ر�شم ا�شرتاتيجية 
الوطني  "الربنامج  اإط���الق  منها  م��ب��ادرات  ع��دة  ع��رب  امل�شتقبل  م��ه��ارات 
للمهارات املتقدمة" ومن�شته الإلكرتونية الر�شمية لن�شر وتعزيز مهارات 
امل�شتقبل، بهدف متكني اأفراد املجتمع من الطالع على تفا�شيل الربنامج 
ملبداأ  دعما  وتنميتها  �شقلها  ثم  ومن  امل�شتقبلية،  املهارات  على  والتعرف 

التعلم مدى احلياة .
اأج��ل دعم  اإط��ار حملة مهارتي من  تاأتي يف  امل��ب��ادرة  اأن ه��ذه  اإىل  ونوهت 
ال�شباب لإيجاد فر�س لتطوير مهاراتهم ومتكينهم من خو�س جمالت 

ي�شتطيعون التميز فيها.
واأ�شارت اإىل اأن جائحة كوفيد19- التي اجتاحت العامل اأدت اإىل تعطيل 
�شبل العي�س ملاليني ال�شباب حول العامل وقدرت منظمة العمل الدولية 
اأن واحدا من بني كل �شتة �شباب توقف عن العمل ب�شبب اجلائحة التي 
اأثرت اأي�شا على قطاع التعليم وفر�س التعليم والتدريب لل�شباب ما اأدى 
اإىل تداعيات طويلة املدى حتى يف مرحلة ما بعد التعايف من هذا الوباء.

واأ�شافت البادي اأنه على الرغم من توجه اجلامعات وموؤ�ش�شات التعليم 
نحو التعليم عن بعد من خالل خمتلف التقنيات الرقمية للتخفيف من 
اآثار الأزمة على ال�شباب اإل اأنه ما زال من املهم ت�شليط ال�شوء على التغري 
وتزايد  العمل  �شوق  املطلوبة يف  املهارات  نوعية  ال��ذي ط��راأ على  ال�شريع 
طلب جهات العمل على املهارات الرقمية املتقدمة حتت م�شمى اقت�شادي 
املتقدمة  امل��ه��ارات  ال��ذي يركز على  " و  ب�" اقت�شاد كوفيد  جديد يعرف 
والقدرة على العمل عن بعد بفاعلية .. مو�شحة اأن احلكومات وال�شركات 
الرقمية  امل��ه��ارات  تطوير  جم��ال  يف  ا�شتثماراتها  زي��ادة  على  اليوم  تعمل 
ل�شمان متكني ال�شباب من ال�شتفادة من فر�س التعليم والتوظيف عرب 
الإنرتنت و على �شبيل املثال اأطلقت �شركة مايكرو�شوفت مبادرة جديدة 
مهارات  لكت�شاب  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  �شخ�س  مليون   25 مل�شاعدة 

جديدة متكنهم من العمل حتت ظل ما يطلق عليه " اقت�شاد كوفيد".
�شباب  ومنتدى  التعليم  واج��ه��ة  ملعر�س  املنظمة  اللجنة  رئي�س  وق��ال��ت 
ال�شرق الأو�شط 2021 اإنه ل�شمان حتقيق النجاح على نطاق وا�شع فاإنه 
لتمكني  العمل  وجهات  التعليمية  املوؤ�ش�شات  بني  تعاون  وج��ود  من  لب��د 
الطلبة باملهارات املطلوبة لهذا القت�شاد اجلديد من خالل اإعادة النظر 
يف خمرجات املناهج التعليمية ومواءمتها مع املتطلبات اجلديدة ل�شوق 

العمل وا�شت�شراف امل�شتقبل.

الدورة ال�7 ملعر�ش واجهة التعليم ينطلق اليوم يف اأبوظبي 

التعليم واملعرفة تفتح باب التقدمي لبعثات اأبوظبي للطلبة املتميزين

ا�ست�ساري ال�سارقة يجيز م�سروع قانون اإعادة تنظيم قوة ال�سرطة

•• راأ�ض اخليمة - وام

املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حرم  هناأت 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ال�شيخة هنا بنت جمعة املاجد .. �شمو ال�شيخة 
الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية "اأم الإمارات" 
وكل اأم اإماراتية مبنا�شبة احتفاء العامل بيوم الأم الذي ي�شادف 21 مار�س 
من كل عام ..موكدة اأن الأم هي اللبنة الأ�شا�شية يف بناء الأ�شرة التي تقوم 

عليها املجتمعات والدول.
اإن  وقالت حرم �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة يف كلمة بهذه املنا�شبة : 

الأعلى  املثل  باإ�شهامات  واعتزازنا  فخرنا  عن  فيها  جندد  منا�شبة  الأم  يوم 
والقدوة احل�شنة �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي 
ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام 
التنمية الأ�شرية "اأم الإمارات" رائدة العمل الإن�شاين والجتماعي والداعم 
الأول والأكرب لق�شايا الأمومة والطفولة يف دولة الإمارات والعامل العربي 
الأم  مبكانة  الرا�شخ  واإميانها  الثاقبة  �شموها  روؤي��ة  من  النابع  ع��ام،  ب�شكل 
ودورها الأ�شا�شي يف رعاية وتن�شئة الأبناء واحلفاظ على كيان الأ�شرة التي 
وتربية  العمل  بني  والتكامل  التوافق  على  وم�شاعدتها  املجتمع،  عماد  هي 
الأبناء مبا يحقق جناح وازدهار املجتمع من جهة وتن�شئة جيل ملهم يعتز 
اأخ��رى. واأك��دت ال�شيخة  بقيمه وعاداته ويفخر بوطنه واإجنازاته من جهة 

الر�شيدة  للقيادة  ال�شديدة  التوجيهات  اإط��ار  اأنه ويف  املاجد  بنت جمعة  هنا 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
عززت دولة الإمارات من تطوير منظومة رعاية الأمومة والطفولة وتوفري 
اخلدمات الالزمة للعناية بالأم واأطفالها يف املجالت كافة خا�شة التعليمية 
والثقافية وال�شحية والإجتماعية والنف�شية والرتبوية �شمن ا�شرتاتيجية 
نهج  من  وانطالقا  وم�شتدامة  �شحية  بيئة  ل�شمان  الدولة  تبنتها  �شاملة 
 " ث��راه  " طّيب اهلل  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  وم��ب��ادئ 
وقالت  التنمية.  يف  الأ�شا�شي  واملحور  الركيزة  وجعله  بالإن�شان  اهتم  الذي 
: اإن عطاءات الأم الإماراتية تعد منوذجا يحتذى واجنازاتها يف بناء اأ�شرة 
اإماراتية متما�شكة وقوية واقع نعي�شه ونفخر به حيث ا�شتطاعت اأن ت�شتمد 

من قيمها العربية الأ�شيلة اأ�شا�شا لبناء اأ�شرتها ومن تعاليم دينها الإ�شالمي 
احلنيف ركيزة اأ�شا�شية لتن�شئة الأبناء تن�شئة �شليمة من دون اإغفال اأهمية 
تعزيز قيم املواطنة ال�شاحلة وغر�س حب الولء والنتماء للوطن والقيادة 
والعرفان  والح��رتام  التقدير  كل  ا�شتحقت  لذا  الأبناء  نفو�س  الر�شيدة يف 
مبا تقدمه للوطن واملجتمع من اأجيال واعية ومدركة لدورها وم�شوؤوليتها 
جتاه بناء الوطن واحلفاظ على مكت�شباته احل�شارية. ويف ختام كلمتها .. 
هناأت ال�شيخة هنا بنت جمعة املاجد كل اأم اإماراتية وكل اأم يف العامل ت�شاهم 
بعطائها وت�شحياتها من اأجل �شعادة اأ�شرتها وتربية اأبنائها لتقوم بواجبها 
والوطني  الديني  وازعها  من  انطالقاً  واق��ت��دار  بكفاءة  والأ���ش��ري  الوطني 

جتاه الوطن واملجتمع وبذلك ت�شاهم يف بناء املجتمع.

حرم حاكم راأ�ش اخليمة : الإمارات عززت من منظومة رعاية الأمومة والطفولة

•• اأبوظبي-وام

رئي�س  اآل ح��ام��د  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  م��ع��ايل  ق��ال 
اأغلى ما يف احلياة،  الأم هي  اإن  اأبوظبي   - ال�شحة  دائ��رة 
لن�شاأة  نواة  لتكون  الأ�شرة  التي تقوم عليها  الركيزة  وهي 
التي  ال�شتثنائية  الظروف  ظل  ويف  وتقدمها  املجتمعات 
يعي�شها العامل اليوم ونحن جنابه جائحة كورونا ن�شتطيع 
التعبري عن خال�س حبنا وتقديرنا لأمهاتنا عرب التزامنا 
والوقائية  الح��رتازي��ة  الإج�����راءات  ات��ب��اع  على  وحر�شنا 

للحفاظ على �شحتهن و�شالمتهن فهن اأغلى ما لدينا.
وتقدم معاليه - يف ت�شريح له مبنا�شبة يوم الأم العاملي - 
بعظيم ال�شكر والتقدير والحرتام ل�شمو ال�شيخة فاطمة 

بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س 
ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى 
العطاء وفخر  الإمارات" لأنها رمز  "اأم  الأ�شرية  التنمية 
اليوم  امل��راأة  ال��ذي حققته  النجاح  التي تقف وراء  الوطن 
اأ�شا�شية يف م�شرية التطور  واملكانة التي تتبواأها ك�شريكة 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ب��ط��م��وح��ات  يليق  مل�شتقبل  والإع������داد 

و�شعبها .
كما تقدم معاليه بهذه املنا�شبة اإىل اأمهات ال�شهداء اللواتي 
ميثلن قدوة ملهمة ومثاًل م�شرفاً للعزة والت�شحية فداًء 
واختتم   .. �شاخمة  عالية  رايته  لتبقى  له  ووف��اء  الوطن 
قائال : كل عام والأم هي ال�شند والقوة التي تدفعنا اإىل 

الأمام بكل خري .. واأدامكن اهلل لنا �شعادة وحياة.

خليفة بن حممد: الأم �سانعة اأجيال امل�ستقبلعبداهلل بن حممد اآل حامد : الأم اأغلى ما لدينا 
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اأخبـار الإمـارات
كلية الت�سال باجلامعة القا�سمية تقدم دورة مهارات التعامل مع و�سائل الإعالم لتجنب الت�سليل الإعالمي للمكتب العالمي حلكومة ال�سارقة 

•• ال�صارقة –الفجر:

الإعالمي  واملكتب  القا�شمية  اجلامعة  ب��ني  والتكامل  للتعاون  تعزيزا 
عميد  الرحيم  عبد  ح�شن  عطا  الدكتور  الأ�شتاذ  قدم  ال�شارقة  حلكومة 
"مهارات  ب��ع��ن��وان:  تدريبية  دورة  القا�شمية  باجلامعة  الت�����ش��ال  كلية 

التعامل مع و�شائل الإعالم لتجنب الت�شليل الإعالمي"
ع��ن طريق  ع��ن  وق��دم��ت  م�شاء اخلمي�س  اختتمت  ال��ت��ي  ال����دورة  وت��اأت��ي 
عن بعد  �شمن برنامج الظل الوظيفي وال��ذي يقدم من خالله املكتب 
الإعالمي حلكومة ال�شارقة - للعام الثاين على التوايل – وفق جمموعة 
كليات  طالب  من  للمتدربني  التدريبية  وال���دورات  الور�س  من  متنوعة 

الت�شال، وموظفي الت�شالحلكومي باإمارة ال�شارقة.
التعرف على  التي عقدت توا�شلت على مدى يومني  ال��دورة  ا�شتهدفت 

مفهوم الأخبار الزائفة، واأ�شكالها، واأهدافها.
اإىل كيفية توليد وانت�شار الأخبار،  وتطرق ال�شتاذ الدكتور عطا ح�شن 
التي ميكن  التعرف على اجلهود الإعالمية اللكرتونية  اإىل  بالإ�شافة 

من خاللها الت�شدي لالأخبار الزائفة وحماولة ك�شفها. 
من  حية  وجت���ارب  عمليا  �شرحا  ح�شن  عطا  الدكتور  ال�شتاذ  ق��دم  كما 
خالل الوقوف على املهارات التي يجب اأن ميتلكها اجلمهور عامة ورجل 
العالقات العامة على وجه التحديد، وامل�شادر التي يجب اأن يلجاأ اإليها 

املواطن للح�شول على املعلومات ال�شليمة لتجنب الت�شليل الإعالمي.

باأعمال  القائم  اخللف،  ع��واد  الدكتور  الأ�شتاذ  اأ�شار�شعادة  جانبه  وم��ن 
مدير اجلامعة القا�شمية اإىل اأهمية مو�شوع الدورة احلايل يف التعرف 
امل�شار  من  املجتمع  حلماية  لها  الت�شدي  وكيفية  الكاذبة  الأخبار  على 
و�شائل  وج��ود  �شيما يف ظل  ل  الأخ��ب��ار،  ه��ذه  مثل  انت�شار  على  املرتتبة 

الإعالم الرقمي و�شبكات التوا�شل الجتماعي.
كما اأ�شاراإىل اأهمية تعزيز التعاون يف اإطار ال�شراكة بني اجلامعة واملكتب 
الإعالمي حلكومة ال�شارقة، من خالل ال�شتفادة من خربات الأ�شاتذة 
هذا  يف  املتخ�ش�شة  ال��دورات  من  العديد  تقدمي  القا�شميةيف  باجلامعة 
اأبنائنا وبناتنا من طلبة اجلامعات  املجال والتي تعود بالنفع لي�س على 

فقط ولكن اأي�شا على جميع اأفراد املجتمع.

»ال�سحة«: 56,910 جرعات 
من لقاح كوفيد- 19 خالل 24 

•• اأبوظبي- وام

من  جرعات   56،910 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
اجلرعات التي مت تقدميها حتى اليوم 7،181،056 جرعة ومعدل توزيع 

اللقاح 72.61 جرعة لكل 100 �شخ�س.
اإىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.

تنفيذا لتوجيهات حممد بن زايد 

الهالل الأحمر الإماراتي يد�سن م�سروع توزيع التمور الرم�ساين ب�� 200 طن يف عدد من الدول
•• اأبوظبي-وام:

ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ومتابعة  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف منطقة 
الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر 
م�شروع  الهيئة  د�شنت  الإم��ارات��ي، 
عدد  يف  الرم�شاين  التمور  توزيع 
حلول  ق��ب��ل  ال�شقيقة  ال����دول  م��ن 
و�شرعت   .. ال��ك��رمي  رم�شان  �شهر 
ال��ه��ي��ئ��ة يف ع��م��ل��ي��ات ���ش��ح��ن 200 
ط��ن م��ن التمور ب��را وب��ح��راً وجواً 
وقال  دول.   10 يف  للم�شتفيدين 
الفالحي،  عتيق  حممد  ال��دك��ت��ور 
الأمني العام لهيئة الهالل الأحمر 
اإطار  املبادرة تاأتي يف  اإن  الإماراتي 
ح���ر����س ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة على 
املحتاجة  الأ���ش��ر  متطلبات  توفري 
ال�شقيقة  ال����������دول  خم���ت���ل���ف  يف 
رم�شان  �شهر  خ���الل  وال�����ش��دي��ق��ة 
�شمو  اأن  الفالحي  واأك���د  ال��ك��رمي. 
اآل نهيان،  زاي��د  ال�شيخ حمدان بن 
يوجه دائما بتعزيز الربامج وتبني 
املبادرات التي حتدث فرقا يف حياة 
وتي�شري  الأف�شل  نحو  املحتاجني 
واملعي�شية  احل���ي���ات���ي���ة  اأم�����وره�����م 
يويل  ����ش���م���وه  اأن  اإىل  ..م�������ش���ريا 
ب��ربام��ج الهالل  اه��ت��م��ام��ا خ��ا���ش��ا 
تكون  لذلك  الرم�شانية،  الأحمر 
اأكر  الف�شيل  ال�شهر  ه��ذا  برامج 
����ش���خ���اء واأو������ش�����ع ان���ت�������ش���ارا واأك�����رب 

الدولة  ق���ي���ادة  اإن  وق����ال  ح��ج��م��ا. 
احل��ك��ي��م��ة درج����ت يف ك��ل ع���ام على 
تخ�شي�س كميات كبرية من التمور 
خالل  تعينها  ال�شقيقة  لل�شعوب 

����ش���ريا ع��ل��ى النهج  ال�����ش��وم  ���ش��ه��ر 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ  ال����ذي اخ��ت��ط��ه 
"طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
العامرة  حياته  خ��الل  ثراه"  اهلل 

ب���اأوج���ه اخل����ري وال���ع���ط���اء، وظلت 
مكرمة تقدمي التمور اإىل الأ�شقاء 
يف الدول الأخرى نهجا ثابتا واإرثا 
مت��ي��زت ب��ه دول���ة الإم������ارات خالل 

م�شريتها العامرة بالبذل والإيثار 
وحت�شني حياة املحتاجني. واأ�شاف 
التمور  اأن مبادرة توزيع  الفالحي 
تاأتي  كونها  م��ن  اأهميتها  تكت�شب 

الغذاء  اأزم���ة  فيه  ا�شتدت  وق��ت  يف 
عامليا، ويهدد اجلوع حياة ماليني 
الأ�شخا�س يف العديد من الأقاليم 
متزامنة  ت���اأت���ي  ك��م��ا  امل�����ش��ط��رب��ة، 

التي  العاملية  ال�شحية  الأزم��ة  مع 
اق��ت�����ش��ادي��ا جديدا  اأف�����رزت واق���ع���ا 
تاأثرت به �شرائح وا�شعة يف العديد 
اإىل تطورات  اإ���ش��اف��ة  ال����دول،  م��ن 

الأحداث يف عدد من املناطق حول 
العامل والتي اأدت اإىل نزوح وت�شريد 
املاليني يف ظروف اإن�شانية �شعبة، 
ال�شاحات  ت���ل���ك  ح���ظ���ي���ت  ل����ذل����ك 
تخ�شي�س  يف  الأك�����رب  ب��ال��ن�����ش��ي��ب 
حت�شني  على  حر�شا  ل��ه��ا،  ال��ت��م��ور 
اأو�شاع �شكانها واحلد من معاناتهم 
الهالل  هيئة  اإن  وق��ال  الإن�شانية. 
الأح��م��ر الم���ارات���ي ح��ر���ش��ت على 
يف  امل�شتهدفني  اإىل  التمور  اإي�شال 
10 دول، قبل وقت كاف من حلول 
يف  و�شرعت  املبارك،  رم�شان  �شهر 
اإجراءات �شحن التمور تباعا لتلك 
تخ�شي�س  اإىل  ..م�������ش���رياً  ال�����دول 
للنازحني  ال��ت��م��ور  م��ن  كبري  ج��زء 
التي  خم��ي��م��ات��ه��م  يف  وال���الج���ئ���ني 
احلياة  مقومات  اأب�شط  اإىل  تفتقر 
مناطق  يف  امل��ت�����ش��رري��ن  ب��ج��ان��ب 
ال��ن��زاع��ات وال��ك��وارث وذل��ك �شمن 
والعمليات  الإن�������ش���ان���ي���ة  اجل���ه���ود 
الإغاثية التي تبذلها الهيئة للحد 
ظروفهم  وحت�شني  معاناتهم  م��ن 
الإن�������ش���ان���ي���ة. واأ�����ش����اف اأم�����ني عام 
الهيئة  مبادرة  اأن  الأحمر  الهالل 
ت�����ش��م��ل ك���ذل���ك امل���ن���اط���ق الأخ�����رى 
ال���ت���ي ي����واج����ه ���ش��ك��ان��ه��ا اأو����ش���اع���ا 
حياة  ويعي�شون  �شعبة  اقت�شادية 
الأحمر  ال��ه��الل  وتن�شق  ال��ك��ف��اف، 
ال��دول��ة يف  م��ع مكاتبها و���ش��ف��ارات 
املنظمات واجلمعيات  ومع  اخل��ارج 
التمور  ل��ت��وزي��ع  ه��ن��اك  ال��وط��ن��ي��ة 
امل�شتحقة  وال�شرائح  الفئات  على 
لأو�شاعها  وفقا  وامل�شاندة  للدعم 

الإن�شانية والقت�شادية.
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العدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة ريد ت�شلي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1271808 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ابراهيم �شلطان عبداهلل بيات املحريبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شناء �شالح حم�شن عمر الكثريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن 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 13194 بتاريخ 2021/3/21 

اإعــــــــــالن
ل�شت  ال�ش�����ادة/كافتريي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب �شيجنل رخ�شة رقم:3929924 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اني�س �شامل �شامل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
يون�س عبداهلل ابراهيم على البلو�شى من مالك اإىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء
يون�س عبداهلل ابراهيم على البلو�شى من 100 % اإىل %0

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن 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 13194 بتاريخ 2021/3/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شكويا كويف �شوب 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1034712 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة احمد طلعت حممد حممد %100
تعديل وكيل خدمات

اإ�شافة خالد حممد عبداهلل زيد النعيمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف احمد ح�شن عبداهلل حممد الحبابى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن 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 13194 بتاريخ 2021/3/21 

اإعــــــــــالن
للخدمات  باي  ال�ش�����ادة/ايزي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب التجارية ذ.م.م رخ�شة رقم:1153281 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شعيد �شالح الروي�شان %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شني عبداحلفيظ %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد �شامل حمد �شعيد املعمري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شني عبداحلفيظ
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 

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

باي دا�شك لتغليف الهدايا 
رخ�شة رقم:CN 3897899 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن 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 13194 بتاريخ 2021/3/21 

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

وادي ن�شا�شه لعمال النجارة واحلدادة امل�شلحة
رخ�شة رقم:CN 1896439 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن 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 13194 بتاريخ 2021/3/21 

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

للتدريب وادارة املوارد الب�شريه
رخ�شة رقم:CN 1168566 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن 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 13194 بتاريخ 2021/3/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تامي�س �شكويار خلدمات حقول النفط ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1156332 تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عارف حممود عبداهلل ح�شن ال على من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / عارف حممود عبداهلل ح�شن ال على من 51 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد تيمور عبدالغنى

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ تامي�س �شكويار خلدمات حقول النفط ذ م م 
TIMES SQUARE OILFILED SERVICES L L C 

اإىل /تامي�س �شكويار خلدمات حقول النفط - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
TIMES SQUARE OILFILED SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
او  اي حق  الدائرة غري م�شوؤولة عن  ن�شر هذا العالن وال فان  تاريخ  ا�شبوع من  خالل 

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

العدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 

اإعــــــــــالن
الداخلي-  للت�شميم  انرتنا�شونال  ال�ش�����ادة/�شنرتو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 3662544 تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جهاد فوؤاد احلايك %33

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�شنرتو للمقاولت العامة CENTRO GENERAL CONTRACTING من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء 
�شنرتو للمقاولت العامة CENTRO GENERAL CONTRACTING من 100 % اإىل 67 %
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شنرتو انرتنا�شونال للت�شميم الداخلي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
CENTRO INTERNATIONAL INTERIORS DESIGN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ �شنرتو انرتنا�شونال للت�شميم الداخلي ذ.م.م
CENTRO INTERNATIONAL INTERIORS DESIGN L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
او  اي حق  الدائرة غري م�شوؤولة عن  ن�شر هذا العالن وال فان  تاريخ  ا�شبوع من  خالل 

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

العدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون دانة اليازية لتجميل ال�شيدات

 رخ�شة رقم:CN 2861148 تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / خمي�س على �شرور برمان �شدرانى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / خمي�س على �شرور برمان �شدرانى من 100 % اإىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة الدري�شيه وخجه %49

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

 تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون دانة اليازية لتجميل ال�شيدات 
DANA AL YAZIA LADIES BEAUTY SALON 

اإىل /مركز دانة اليازية لتجميل ال�شيدات ذ.م.م 
DANA AL YAZIA LADIES BEAUTY CENTER L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
او  اي حق  الدائرة غري م�شوؤولة عن  ن�شر هذا العالن وال فان  تاريخ  ا�شبوع من  خالل 

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

العدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 

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

ال�شم التجاري:كراج ا�شواء اخلليج لت�شليح ال�شيارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني منطقة ال�شناعية بناية علي عزيز بن مكتوم ال�شريفي

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1107521 

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

 ، �شامل(  احمد  )�شليمان  والتدقيق  للمراجعة  ال�شادة/الدرة  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/02/28  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

تاريخ التعديل:2021/03/20  - بالرقم:2105003317 
امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�شيف انوفي�شنز لل�شناعات الغذائية �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 345596           بتاريخ :2021/2/24    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: �شيف انوفي�شنز لل�شناعات الغذائية �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 26747، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ش��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�س  بال�شكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هالم )جيلي( 

والدهون ال�شاحلة لالأكل.
الواق�عة بالفئة: 29

و�شف العالمة : العالمة تتكون من الكلمات )Catch 95( كتبت باأحرف لتينية باللون الأزرق ب�شكل 
مميز وكتبت الأرقام 95 وهي الأرقام باللغة العربية باللون الأحمر كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  21  مار�ص 2021 العدد 13194

   
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

�شوارا للتجارة العامة �س.ذ.م.م.
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 345534           بتاريخ :2021/2/23    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: �شوارا للتجارة العامة �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 44185، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الأقم�شة؛  املالب�س؛ �شباغة  املن�شوجات؛ تف�شيل  املن�شوجات؛ ق�شر  اإ�شفاء ت�شطيبات على  املالب�س؛  تعديل 
ت�شطيب حواف الأقم�شة؛ تقلي�س الأقم�شة؛ معاجلة الأقم�شة؛ خياطة املالب�س؛ �شباغة الن�شيج؛ التطريز؛ 

معاجلة الن�شيج؛ معاجلة املواد.
الواق�عة بالفئة: 40

و�شف العالمة : العالمة تتكون من كلمة )�شمريا( كتبت باللغة العربية بخط مميز باللون الأحمرداخل 
اأفقيا باللونني الأحمر والبيج ويوجد �شكل هند�شي  ت�شميم م�شتطيل حمدد باإطار باللون الأ�شود ينق�شم 
باللون البيج حمدد باإطار اأ�شود يف منت�شفه وكتبت كلمة العالمة ب�شكل مائل على احلافة ال�شفلية منه كما 

هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
   الأحد  21  مار�ص 2021 العدد 13194

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�شوارا للتجارة العامة �س.ذ.م.م.

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 345533           بتاريخ :2021/2/23    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: �شوارا للتجارة العامة �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 44185، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الأقم�شة؛  املالب�س؛ �شباغة  املن�شوجات؛ تف�شيل  املن�شوجات؛ ق�شر  اإ�شفاء ت�شطيبات على  املالب�س؛  تعديل 
ت�شطيب حواف الأقم�شة؛ تقلي�س الأقم�شة؛ معاجلة الأقم�شة؛ خياطة املالب�س؛ �شباغة الن�شيج؛ التطريز؛ 

معاجلة الن�شيج؛ معاجلة املواد.
الواق�عة بالفئة: 40

باأحرف  كتبت   )SAMEERA FASHIONS( الكلمات   م��ن  تتكون  العالمة   : العالمة  و�شف 
لتينية بخط مميز داخل ت�شميم م�شتطيل حمدد باإطار باللون الأ�شود ينق�شم اأفقيا باللونني الأحمر والبيج 
بحيث كتبت الكلمة الأوىل باللون البيج داخل اجلزء باللون الأحمر اأعلى الكلمة الثانية التي كتبت باللون 

الأ�شود داخل اجلزء باللون البيج. كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  21  مار�ص 2021 العدد 13194

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�شيف انوفي�شنز لل�شناعات الغذائية �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 345508           بتاريخ :2021/2/23   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: �شيف انوفي�شنز لل�شناعات الغذائية �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 26747، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ش��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�س  بال�شكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هالم )جيلي( 

والدهون ال�شاحلة لالأكل.
الواق�عة بالفئة: 29

و�شف العالمة : العالمة تتكون من الكلمات )كات�س95 ( كتبت باللغة العربية باللون الأزرق ب�شكل مميز 
وكتبت الأرقام 95 وهي الأرقام باللغة العربية باللون الأحمر كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  21  مار�ص 2021 العدد 13194

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  21  مار�ص 2021 العدد 13194

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  21  مار�ص 2021 العدد 13194

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  21  مار�ص 2021 العدد 13194

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  21  مار�ص 2021 العدد 13194

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  21  مار�ص 2021 العدد 13194
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اآراء الكتاب

م�ساحة ن�ستعر�ض 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

اأ�سحاب االأفكار
خ�س اهلل عز وجل بع�س الب�شر بالتفكري والإبداع وجعل منهم نواة حقيقية 
مع  يتما�شى  ومتكور  مفهوم  باأ�شلوب  وا�شتمراريتها  احل��ي��اة،  منط  لتغيري 
احلياة العامة يف اأنحاء العامل، ولكن هناك ل�شو�س لهذه الأفكار ينق�شون 
القدرة  وذلك لمتالكهم  باأنف�شهم  ويقدموها  ويبدلونها  الغري  اأفكار  على 
على عر�شها وتنفيذها، فاأغلب املفكرين ل يح�شنون اأفكارهم مما يجعلهم 

يقعون يف �شباك هوؤلء الل�شو�س.
التى  للجهة  لتقدميها  بفكرته  املفكر  ي�شعى  املبوبة  الإعالنات  خالل  فمن 

اجلديدة  الأف���ك���ار  تبني  ع��ن  اأع��ل��ن��ت 
يف  احل��ق  الفائزين  ومنح  وتنفيذها 
حقوقه  على  وح�شوله  ا�شمه  كتابة 
املتقدم  حتفز  مم��ا  وامل��ادي��ة  املعنوية 
فكرته  ت���ق���دمي  يف  ال�������ش���رع���ة  ع���ل���ى 
وع�شر ذهنه للتقدم باأكر من فكرة، 
وعندما يتقدم بالفكر اإذا كانت فكرة 
اأي ما  اأو  دراميا  اأو م�شل�شال  برنامج 
يقدم  والإذاع���ة،  بالتليفزيون  يتعلق 
اأعماله  ملناق�شة  وقتاً  اأفكاره ويعطوه 
املتقدم  يخربون  وجيزة  ف��رتة  وبعد 
لتقدميها  ل��وق��ت  حت��ت��اج  ف��ك��رت��ه  اأن 
لذا  بالتنفيذ،  حاليا  جديرة  ولي�شت 
ن�شكرك على التقدم بالفكرة، الغريب 
بعد  التنفيذ  حيز  تدخل  الفكرة  اأن 

فرتة وتقدم يف �شورة قريبة جدا من الأ�شل مع بع�س التغريات الطفيفة.
مل يدرك من �شطى على الفكرة واأخذها ونفذها مدى الإحباط الذي حل 
ال��ذي قدمه  روؤي��ت��ه للن�س  ق��دم فكرته، وم��ا ترتب على  وال��ذي  املفكر  على 
لالإذاعة اأو التليفزيون من اآثار جانبية قد تطيح به وبثقته يف املجتمع وكل 
من حوله، لبد اأن نتبنى هوؤلء املفكرون وندعمهم ون�شتفيد منهم ونحا�شب 
الذين ي�شعون لتدمريهم وق�شف اأقالمهم وال�شطو على اأفكارهم بدم بارد، 
والفكر  بالعلم  فئة خ�شت  اأج�شاد  على  اأنف�شهم  بناء  على  يحاكموا  اأن  لبد 
والبناء، ل ي�شح اأبدا اأن نرتك هوؤلء يقتلون احللم عند املفكرين والأدباء، 

علينا اأن نرفق بهوؤلء ونتبناهم بقوة وبحق.
وهناك بع�س امل�شابقات التي تطلقها دور الن�شر با�شتقطاب موؤلفات ال�شباب 
حتدد  اأن  ال��دار  وعلى  يقدموها  ب��اأن  موؤلفاتهم  ن�شر  لهم  ي�شبق  مل  الذين 
تتعدى  التي ل  املقدمة واحل�شول على اجلائزة  الن�شو�س  الفائز من بني 
عن  التنازل  مقابل  ن�شخة  خم�شني  واإع��ط��اءه  املت�شابق  با�شم  املوؤلف  طباعة 
الق�ش�شية ملدة  امل�شرحية واملجموعة  اأو حتى  الرواية  اأو  الديوان  اأو  الكتاب 

ثالث �شنوات يتم ن�شرها يف الأ�شواق.
املبدعني  على  وال�شطو  احلمراء  اخلطوط  تعدت  املفكرين  من  ال�شتفادة 
�شار �شلعة رائجة وهذا يعود اإىل اأن امل�شتثمر يدخل جماًل حمتاجاً لأفكار 
وهو �شفر اليدين متاماً ل ميلك �شوى راأ�س مال وينق�شه الفكر والإبداع. 
 ال�سيماء حممد /خبري �سحافة واإعالم

تاريخ املو�سيقى
وما  احلجرية  للع�شور  رمب��ا  ال��ت��اري��خ  قبل  م��ا  اإىل  املو�شيقى  ت��اري��خ  ي��ع��ود   
قبلها، فالإن�شان بطبعه كان يلجاأ غالبا اإىل البيئة يف كل ما يريده ويبغيه، 
واملو�شيقى كانت واحدة من �شروريات حياته لإحداث �شجيج معني يدافع 
فبداأ  امل��ف��رت���ش��ة،  ب��احل��ي��وان��ات  ك��ان فيها خمتلطاً  نف�شه يف ظ���روف  ع��ن  ب��ه 
ب�شناعة الآلت من العظام وثقبها والنفخ فيا لي�شدر �شوتا و�شجيجا، وكل 
اآل��ة مو�شيقية  اأو غري ح�شن فهي  كان ح�شناً  �شواء  ونغماً  ت�شدر �شوتاً  اآل��ة 
قابلة للتح�شني، وكذلك جلاأ الأن�شان الأول اإىل �شناعة الطبول من الأ�شجار 
وجلود احليوانات وكانوا ي�شتخدموها كغريها من الآلت املبتكرة يف املناداة 
والإ�شارة. واهتدى الإن�شان الأويل اإىل ا�شتخدام اليدين والرجلني والفم يف 
خلق النغم واملو�شيقى، وربط الإن�شان املو�شيقى بالحتفالت واإعالن احلروب 
وغريها الكثري من الأمور احلياتية املتغرية التي ترتبط بالبيئة والقبائل، 

ال��ع�����ش��ر احل��دي��ث وقبل  اأن يف  ح��ت��ى 
ل��ل��ق��رى والريف  دخ���ول الت�����ش��الت 
كان ينادى على املوتى بالطبول كما 
لالنتباه  ت�����ش��ت��خ��دم  ال��ط��ب��ول  ك��ان��ت 
وال��ت��ح��ذي��ر ب����اأن ه��ن��اك ف��رم��ان��اً من 
واحل�شارات  الفراعنة  اأي���ام  احل��اك��م 
القدمية يف م�شر وال�شودان واليمن 
والعراق وال�شني، كل هذه احل�شارات 
ال��ق��دمي��ة دل����ت اآث����اره����ا ع��ل��ى وج���ود 
الوقت  وم��ع  متعددة  مو�شيقية  اآلت 
العلوم  لها  وو�شعت  الآلت  ت��ط��ورت 

والأ�ش�س التى ن�شري عليها لالآن.
و�شع  م��ن  متكنت  احلديثة  فالعلوم 
���ش��ل��م م��و���ش��ي��ق��ي م���ن خ���الل���ه تكتب 

الأنغام والأحلان وبهذه الطريقة العلمية وحدت النغم ومتكنا من تطبيق 
الكلمات على النغم لت�شبح اأغاين فلكلورية، فقد �شاركت املو�شيقى الإن�شان 
كانوا  الريفية  البيئة  واأ���ش��ح��اب  الن�شاء  حتى  ت��ط��وره،  م��راح��ل  جميع  يف 
يدقون بالطبول والدفوف عن الك�شوف وغريها من الحتفالت، وارتبطت 

املو�شيقى باأهل البحار وال�شيادين وبوق ال�شفن.
واهتدى الإن�شان اإىل الآلت الوترية، فقد �شنعها اأول الأمر من غ�شن قابل 
لاللتواء ينزع عنه غالفه ويظل مثبتاً فيه من اجلانبني ثم و�شع الوتر على 
بتطور  وتطورت  الوترية  املو�شيقية  الآلت  �شناعة  بداأت  وهكذا  ال�شندوق، 
الأ�شكال  املتنوعة  الإن�شان احل�شاري حتى متكن من �شنع عدد من الآلت 
اأ�شبح  املتنوعة  املو�شيقية  الآلت  الإن�شان  لدى  توفرت  اأن  وبعد  والأحجام، 
يدرك قيمة الأ�شوات املو�شيقية و�شار مييز بني الآلت التي ت�شتخدم ملجرد 
تنظيم الإيقاع والآلت التي ت�شدر الأ�شوات املو�شيقية التي لها تاأثري خا�س 
العامة  يتجزاأ من حياتنا  ج��زاأ ل  املو�شيقية  الآلت  اأ�شبحت  وقد  نف�شه،  يف 

واخلا�شة واأ�شبحت تدخل يف العالج يف بع�س الدول الأوروبية.   
�سعيد عبد اهلل /مو�سيقي

مدر�سة االأحمدية بدبي
التي  الرتاثية  الأماكن  بالكثري من  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  تزخر 
جتعلها مق�شًدا لكل من يزورها، وتعددت هذه الأماكن بني البيوت القدمية 
واملدار�س واملباين القدمية ومن بينها مدر�شة الأحمدية والتي تعترب اأحد 
�شواهد مراحل التعليم املختلفة يف دولة الإمارات، حيث كانت املدر�شة �شبه 
النظامية الأوىل يف اإمارة دبي والتي يفد اإليها اأبناء الدولة للتعلم بها بعد 
اأن كانوا يدر�شون يف الدول املجاورة، وكان مدر�شوها من م�شر وال�شعودية 
والعراق، و�شميت با�شم الأحمدية ن�شبة اإىل موؤ�ش�شها ومن�شئها املرحوم اأحمد 
بن دملوك الذي توفى قبل اأن تكتمل واأكملها ابنه و�شماها على ا�شم والده يف 

عام 1912م.

كانت الدرا�شة فيها يف ال�شنوات الأوىل 
جمانية، ويف مراحل لحقة كان اأبناء 
الأغ��ن��ي��اء ي��دف��ع��ون م��ا ب��ني 3 اإىل 5 
اإماراتي  "ن�شف درهم  روبيات هندية 
كان  فقد  ال��ق��ادري��ن  غ��ري  اأم��ا  الآن" 
وو�شل  موؤ�ش�شها،  جن��ل  عنهم  ي��دف��ع 
عدد الطالب يف مراحلها الأوىل اإىل 
300 طالب. واعتمد تق�شيم الطالب 
مقدرتهم  وع����ل����ى  اأع����م����اره����م  ع���ل���ى 
والعلوم  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  حفظ  على 
الأخ�����رى ح��ي��ث اع��ت��م��دت امل��در���ش��ة يف  
ال�شرعية.  ال��ع��ل��وم  ع��ل��ى  م��ن��اه��ج��ه��ا 
التي  القت�شادية  ال��ظ��روف  وب�شبب 

م��رت بها اإم���ارة دب��ي ع��ام 1932 بعد 
بها  الدرا�شة  توقفت  وك�شاد جتارته  الطبيعي  اللوؤلوؤ  اأ�شواق  وانهيار  تدهور 

بالإ�شافة لعدد من املدار�س الأخرى.
باأربعة  اإىل التعليم النظامي وب��داأت الدرا�شة بها  بعد ذلك حتولت املدر�شة 
املراحل  بتق�شيمها  املدر�شة  ومتيزت  املدر�شة  ناظر  اإىل  بالإ�شافة  مدر�شني 
بع�س  وكان  واأخ��رى متقدمة،  ابتدائية  اإىل مراحل  بها  املوجودة  الدرا�شية 
ال��ط��ل��ب��ة ال��دار���ش��ني يف امل���راح���ل امل��ت��ق��دم��ة ي��ق��وم ب��ت��دري�����س ط���الب املرحلة 

البتدائية. 
واملواد  الإجنليزية  �شملت  جديدة  تعليمية  م��واد  اإدخ���ال  املدر�شة  ب��داأت  ثم 
عدد  بلغ  حيث  �شديًدا  املدر�شة  على  الإق��ب��ال  واأ�شبح  والعلوم  الجتماعية 
، ودر�س يف املدر�شة العديد  21 ف�شاًل  823 طالًبا موزعني على  الطالب 
من �شيوخ ورموز دولة الإمارات من اأبرزهم املرحوم ال�شيخ را�شد بن �شعيد 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب  دب��ي،  اإم��ارة  موؤ�ش�س  يعترب  ال��ذي  اآل مكتوم 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س ال��وزراء، حاكم دبي. 
خمتلف  من  اإليها  قدموا  ال��ذي  املدر�شني  من  بالعديد  املدر�شة  وا�شتهرت 

الدول العربية.
مت ب��ن��اء امل��در���ش��ة على ث��الث م��راح��ل، ك��ان��ت امل��رح��ل��ة الأوىل ع��ام 1912م  
يتو�شطه  م��رًتا   22 وبعر�س  م��رًتا   24 الأر�شي بطول  الطابق  �شيد  حيث 
كان  التي  الدرا�شية  الغرف  فيها  تتوزع  مظللة  منطقة  وحوله  داخلي  فناء 
وغرفة  املطبخ  اإىل  بالإ�شافة  مظللة  درا�شية  غرفة   11 البداية  يف  عددها 

�شرب املياه. 
اأما املرحلة الثانية كانت عام 1920م حيث مت بناء ال�شلم املوؤدي اإىل الطابق 

العلوي، وت�شييد غرف املبيت للمدر�شني وبارجيل فوق هذه الغرف.
واأما املرحلة الثالثة عام 1922 فقد اأ�شيف فيها املناطق املظللة على كامل 
ال�شطح وحول غرفة املدر�شني نظًرا لزيادة عدد الطالب واملدر�شني وكذلك 

امل�شاحات التي كانت ت�شتخدم يف التدري�س.
من  وتتكون  مربًعا  م��رًتا   530 ح��وايل  ال��داخ��ل  من  املدر�شة  م�شاحة  تبلغ 
طابقني الأول فيه غرفة �شرب املياه التي كان يوجد بها جرتان فخاريتان 
كبريتان كان ي�شتخدمها الأ�شاتذة والطالب لل�شرب، كذلك املطبخ الذي كان 
ا العديد  يتم فيه اإعداد ال�شاي والقهوة للمدر�شني وال�شيوف، ويوجد اأي�شً
الواحد  يت�شع  كان  التي  اخل�شبية  املقاعد  بع�س  وبها  الدرا�شية  الغرف  من 
منها اإىل ثالثة طالب، اأما الطابق الثاين فيتكون من غرف مبيت املدر�شني 

وحجرات للدرا�شة.
خمتلفة  تغريات  عليه  وظهرت  املدر�شة  مبنى  تاأثر  الزمن  عوامل  وب�شبب 
وانهارت بع�س اأجزائه بالإ�شافة اإىل بع�س الأجزاء التي كانت اآيلة لل�شقوط 
مثل الأ�شقف والأع��م��دة والأث���اث. وق��د مت ترميم ه��ذه الأج���زاء من خالل 
القدمية  التك�شية  باإزالة  اأ�شلية وترميم اجل��دران  اأحجار جريية  ا�شتخدام 

وا�شتبدال بع�س الأجزاء املتهالكة منها.
ويف عام 2000 مت افتتاح املدر�شة ر�شمًيا كمزار �شياحي بعد اأن مت ترميمها 
�شمن  وو�شعت  تراثية  ومنطقة  �شياحي  مزار  اإىل  وحتولت  كاماًل  ترميًما 
الأجهزة  وبع�س  التكييف  اأجهزة  اأدخلت على حجراتها  الرتاث حيث  بيوت 
�شور  و�شعت  كما  وتاريخها،  املدر�شة  مراحل  للزوار  تعر�س  لكي  الب�شرية 
املدر�شني وبع�س اخلطابات التي كانت توجه من واإىل املدر�شة بالإ�شافة اإىل 
بع�س جم�شمات تو�شح كيف كان الطالب يتلقون درو�شهم يف املدر�شة وكذلك 
جم�شمات لبع�س املدر�شني، وتعترب مدر�شة الأحمدية �شمة مهمة ومميزة يف 
تاريخ دولة الإمارات لأنها كانت اأول مدر�شة �شبه نظامية يف اإمارة دبي، كما 

اأن مبانيها وت�شميمها يدلن على تاريخ مديد واأ�شيل لدولة الإمارات.
 مازن متيم /كاتب �سحفي 

 ا�سطرابات النوم 

ننتظر  ي��وم متعب وجم��ه��د،  بعد  للنوم  احل��اج��ة  اأم�����س  يكن يف  م��ن منا مل 
اللحظة التى ندخل فيها حيز ال�شرير لن�شرتخي ون�شتدعي النوم الهادئ، 
لكن ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه كم مرة جمرد دخولنا يف طقو�س النوم ون�شع 
مثل  علينا  امللحة  بالق�شايا  املتعلقة  الأف��ك��ار  تقفز  ال��و���ش��ادة،  على  روؤو�شنا 
التفكري يف امل�شروفات ال�شرورية وغريها من اللتزامات اليومية، وحلظة 

ويذهب النوم من العيون وندخل يف حالة ا�شطراب �شديد للنوم.
على  ي��ده  ي�شع  ل  ومعظمنا  ال��ن��وم  يف  ال���ش��ط��راب��ات  لهذه  يوميا  نتعر�س 

القلق  ه��ذا  ح��ول  الأ�شا�شية  امل�شكلة 
الدائم، ومبا اأن النوم �شنة من �شنن 
ل�شحن  مهمة  وعملية  خلقة  يف  اهلل 
ل�شتمرار  اإي��ج��اب��ي��ة  بطاقة  اجل�شد 
الواجبات  وت��اأدي��ة  الطبيعية  احلياة 
اأكمل وج��ه، لكن يظل  اليومية على 
خميف،  ب�شكل  م�شتمر  ال���ش��ط��راب 
الإح�شا�س  لهذا  اجلوهري  وال�شبب 
ال�شمني  الرت�����ب�����اط  يف  ي��ت��ل��خ�����س 
بالأفكار  ت��رت��ب��ط  ال��ت��ى  ب���امل���وؤث���رات 
بالعمليات  واخل����ا�����ش����ة  ال�����ش��ل��ب��ي��ة 
�شرورية  م�شروفات  من  احل�شابية 
واأ�شياء متعلقة باحلياة اليومية من 

مما  ال�شرير،  مع  للنوم  ا�شتعدادنا  اأثناء  العقل  يف  تقفز  والتزامات  فواتري 
يخلق نوع من التوتر واخلوف والياأ�س والحباط.

النف�شي على عدم دخول  بالتدريب  يبداأ  النوع من ال�شطرابات  وحل هذا 
ال�شرير قبل الحتياج احلقيقي للنوم، مع حتديد موعد حمدد للنوم وبهذه 
وتنظيمه مبا  الوقت  اإدارة  على  البيولوجية  ال�شاعة  �شوف جنرب  الطريقة 
تقت�شية احلاجة، وعلينا اأن نبعد التفكري ال�شلبي عنا بتحويل التفكري اإىل 
ن�شاط مغاير مثل ال�شتمتاع باأي �شيء نحبه كالقراءة اأو ال�شتماع للمو�شيقى 
على اأن نكون بعيد متاما عن ال�شرير، لن الدخول فيه قبل النوم بفرتة من 
الأحداث  ه��ذه  �شرتتبط  حدثت  مو�شوعات  يف  ونفكر  النوم  حماولة  اأج��ل 

بال�شرير وهذا اأمر طبيعي.
ولأن اأغلب الب�شر مل يحددوا مواعيد للنوم فنجد التوتر منت�شر، وال�شعور 
من  كل  يف  تفكر  الالتي  الن�شاء  عند  خا�شة  الب�شرة  ن�شرة  وع��دم  بالتقلب 
حولها وحتاول اأن تفكر يف برنامج الغد وتاأنيب النف�س عن كل ما حدث يف 

يومها من تق�شري، علما باأن الرتباط الوهمي بني ال�شرير وال�شخ�س يعترب 
النف�س  الأ�شا�شي يف هذا ال�شطراب، والعالج ل يخرج عن تدريب  العامل 
على ال�شتمتاع بكل حلظة والدخول لل�شرير واجل�شد منهك لعدم توا�شل 

التفكري، وعلينا بالفعل جتنب ربط العالقة بني ال�شرير واخلوف والقلق.
�سمر مو�سى /كاتبة 

ر�سائل الكون
الكون يتحدث اإليك دوماَ ويحاول لفت انتباهك واإر�شال الإ�شارات لري�شدك 
الإلهية، هذه  بعني رحمته  يرعاك  اخلالق  واأن  ل�شت وحيداَ  اأنك  ويخربك 
لديك  الروحي  امل�شتوى  على  تعتمد  لذلك  روحية  تكون  الكونية  الر�شائل 
وعلى قوة طاقتك وي�شاعد على تلقيها ال�شكون و�شفاء النف�س فكلما كانت 
واأ�شعف  اأق��ل  تلقيه  ك��ان  امل��ادي��ة  ب��الأم��ور  ومتعلقة  �شعيفة  الإن�����ش��ان  طاقة 
الإلهي  ال��ن��ور  وم��ع  امل�شدر  م��ع  ات�شاله  ك��ان  ارت��ق��ى  كلما  �شحيح  والعك�س 

اخلالق اأقوى واأكرب وازدادت قدرته على التوا�شل والتوافق مع الكون.
والتوتر ومتنعك من  والقلق  بال�شرعة  تت�شم  نعي�شها  التي  املادية   فاحلياة 
النتباه لهذه الر�شائل لذلك فاإن املفتاح يكمن يف اأن تبطئ من وترية حياتك 
اليومية ال�شريع فاأنت بحاجة جلل�شة هدوء مع النف�س و�شكون داخلي تبتعد 
به عن �شجيج احلياة املادية وعن فو�شى الأفكار لأن هذا ال�شكون هو الذي 

النف�شي  ب��امل�����ش��ت��وى  الرت���ق���اء  ي�����ش��ب��ب 
وال���روح���ي وي��زي��د م��ن ق��درت��ك على 
تلقي تلك الر�شائل وفهمها ويعطيك 
احلركة  مل��ت��اب��ع��ة  ال����الزم����ة  ال���ط���اق���ة 
احلركة  ب���ت���وات���ر  ح���ي���ات���ك  من����ط  يف 

وال�شكون.
 وتاأتي هذه الر�شائل لكل �شخ�س ويف 
كل زمان ومكان ك�شوت داخلي يتجلى 
ه��ذا لي�س  ال��ع��ب��ادات ولكن  اأداء  اأث��ن��اء 
�شرطاَ فقد تاأتي يف الأح��الم وخا�شة 
ال��وح��ي��د القادر  واأن���ت  ت��ك��رر منها  م��ا 
على ترجمتها وفك رموزها رغم اأنك 
قد ل تذكر من احللم اإل اأمراَ واحداَ 
اأغنية  ت�����ش��م��ع  وق����د  ر���ش��ال��ت��ك،  وه����و 

داخلك  يف  عميقاً  �شيئاً  توقظ  رائحة عطر  اأو حتى  اأو �شورة  كلمة  ترى  اأو 
لرتباطها مب�شاعر قوية عميقة روحية تتعلق ب�شخ�س اأو موقف من املا�شي. 
ويحدث اأحياناً يف خ�شم احلياة رغم كرة ان�شغالك اأن تقوم بالرتكيز العقلي 
على �شخ�س اأو اأمر معني ول ت�شتطيع التخل�س من �شيطرته على اأفكارك، 
اأو  اأو يختفي �شيئاً لفرتة ثم يظهر فجاأة، وقد تتكرر روؤيتك لأرقام معينة 
للون معني، ورمبا تظهر اأمامك رموز تلم�س روحك وم�شاعرك كمرور �شرب 
اأو ر�شالة مفاجئة طاملا انتظرتها  اأو تلقيك ات�شال  اأو روؤيتك لري�شة  طيور 

انتبه لها وملاذا ظهرت الآن حتديداً.
واأحياناً تكون املواقف �شلبية لتجربك على الدخول يف حالة ال�شكون كوفاة 
اأحد املقربني منك اأو خروج �شخ�س من حياتك اأو اأعطال وتاأخري اأو مر�س 
وت�شعر اأن حياتك تنهار اأمام عينيك فهذا كله له وقع خا�س و�شدى عميق 
لال�شتيقاظ  وفر�شة  حياتك  وتقييم  التفكري  واإع���ادة  للتوقف  دع��وة  فهو 
يتما�شى مع روح��ك اجل��دي��دة فقد ح��ان وقت  باأ�شلوب حياة جديد  وال��ب��دء 
روحك  وت�شمو  وال��ر���ش��ا  امل��ادي��ات  ع��ن  ب��الب��ت��ع��اد  �شت�شعر  وب��ع��ده��ا  التغيري 
و�شتتجلى رغبتك يف الت�شال مع الكون ويزداد حد�شك فكلما ازداد وعيك 

الروحي كنت اأكر انفتاحاً لتلقي هذه الر�شائل.
معجزة  اعتربها  بل  الر�شائل  ه��ذه  تتجاهل  ول  وبنف�شك  ب��اهلل  واث��ق��اً  كن   
اأن اهلل موجود ويرعاك ويحيطك  لأنها تخربك  واعترب نف�شك حمظوظاً 
بحبه..كن اأكر اإدراكاً ملا يجري حولك وانتبه مبن تثق وكيف تثق، وكن يقظاً 

فالر�شائل الكونية �شتوجهك نحو قدرك وت�شاعدك يف حتقيق اأهدافك.
منال احلبال /اإعالمية

يوم االأم
�شلبتها  بعدما  املجتمع،  ن�شف  باأنها  امل��راأة  و�شف  ل�شتح�شار  �شنوي  تقليد 
بع�س الأعراف الذكورية من قيمتها كفاعلة مهمة يف احلياة، واإثراًء لدورها 

القيادي كما كانت حني جاءت برفقة 
يذكرها  مل  اإذ  ال�������ش���الم،  ع��ل��ي��ه  اآدم 
بكل  اإل  م��روي��ات��ه  ك��اف��ة  ال��ت��اري��خ يف 
اآ�شيا منقذة  وه��ي  ح���واء،  خ��ري، فهي 
م���و����ش���ى م����ن ب��ط�����س ف����رع����ون، وهي 
زمن  يف  النمرود  زوج��ة  �شمريامي�س 
�شاره وهاجر والعذراء  اإبراهيم وهي 
وهي خديجة واأم �شلمه وهي وهي ول 
التمجيد  يف  خدماتها  �شتنتهي  الهاء 
اأن���ث���ى بكل  ول ال���ي���اء م���ن ت��خ��ل��ي��ده��ا 
الإن�شانية،  وامل���روءة  احلنان  جتليات 
نعم اإنها اأنا ونحن واأننت وكلنا اليوم 
بنا  احتفاء  ثم  الن�شاء  بجهد  نحتفل 

وباأننا على العهد ما�شيات.
مريا علي/كاتبة

ثقافة ال�سكر 
وي�شعر  والكتابة،  بالقراءة  املرتبطة  الأم��ي��ة  من  الب�شر  من  الكثري  يعاين 
من ل يجيدهما باأنه كفيف يف بلد كلها مب�شرة، والغريب اأن بع�س هوؤلء 
يدركون  حوله  من  وك��ل  والفهم،  ال��ق��راءة  ويدعي  باملقلوب  ال��ورق��ة  مي�شك 
جهله واميته اإل هو، ومن الأميني من يتميزوا بالعقل والر�شانة واحلكمة 
يكون  اأن  بال�شرورة  لي�س  اذا  النا�س حرفة،  والتعامل مع  فاكت�شاب اخلربة 
الأمي جاهل بالأ�شياء يف العموم واإمنا اجلهل فمقرتن بتجاوزه دائرة حياته 

وحتى املثقفون جهلة بالعلوم الأخرى التى مل يعرفوها.
لكن هناك نوع من الب�شر اأ�شوء حال من اجلاهل، هذه الفئة التى ل تعرف 
اأداه لهم �شخ�س، ل يجيدون  اأو الإط��راء على خدمة او عمل  ال�شكر  معنى 
التعبري عن المتنان بال�شكر على معروف قدمه لهم اأحد، الغريب اأن هوؤلء 
واإذا متت اخلدمة  ت�شبثا باجلهل،  واأك��ر  للم�شاعدة  النا�س طلبا  اأك��ر  من 
ولبى املطلوب منه طلبهم �شيفوا الأمر وهونوا من الفعل وقللوا من �شاأنه، 
ل  ينتظر  ل  النا�س  حاجات  قا�س  ب��اأن  تعلم  اأن  عليها  املري�شة  الفئة  تلك 
الأخ��ر ل يلتفت  العون وم�شاعدة  �شكورا، فمن تعود على تقدمي  حمدا ول 
لل�شغائر ول يهتم باأن يكافئ بكلمة اأو بفعل، لن يقوم بدوره وهو مدرك اأن 
اأحب النا�س اإىل اهلل هم من يق�شوا حوائج النا�س، فاأدركوا انهم م�شطفون 

وو�شعت فيهم خ�شال حميدة فازدادوا �شكرا هلل وحمده.

ث���ق���اف���ة ال�����ش��ك��ر ع���ل���ى م����ع����روف ولو 
الكثري، ومن  ب�شيط جدا، ل يعرفها 
اأ�شد هوؤلء جحودا من ينكر املعروف 
���ش��اأن��ه وي��ع��ت��رب املعروف  وي��ق��ل��ل م��ن 
اأق��دم عليه لأداه على  واأن��ه لو  �شرراً 
اأك��م��ل وج��ه، وه��ذا ال�شنف م��ن ناكر 
التقليل  لفكرة  دائ��م��ا  يلجاأ  اجلميل 
يحمل  ل  حتى  العلن  يف  ال�شيء  م��ن 
م����ن ق�����دم ل����ه امل����ع����روف ج��م��ي��ل ول 
ال�شهرية  وامل��ق��ول��ة  ال�شكر،  ي�شتحق 
ال��ت��ى ت��ق��ول م��ن مل ي�شكر ال��ن��ا���س ل 
ي�شكر الرب مل تاأت من فراغ، فاأكيد 
هناك دلئل على وجود هذه النوعية 

منذ بداية اخلليقة.
ه��وؤلء ل يتمكنون من تغيري منط حياتهم لأن الأم��ر �شعب ج��داً، خا�شة 
واأنه ن�شاأ من ال�شغر وغري مرتبط بالفروق الجتماعية نهائياً فمن املمكن 
اأن جتد �شقيقني اأحدهما ناكر للجميل والآخر يحفظ املعروف، لكن هوؤلء 
غالبا ما يكون العامل امل�شرتك بينهما التحول املفاجئ يف الرتبية بالتمييز 
كلمة  ي�شمع  ومل  الوالدين  قبل  من  جمابة  طلباته  واأن  الأنانية  وغ��ر���س  
امل�شوؤول  اأوام��ر، وهذا الت�شرف لالأ�شف  ال��دارج طلباته  ل يف حياته باملعنى 
واأكر  مّن  اأعطى  واإن  يعطي  ول  ياأخذ  اأن  تعود  الرتبية،  ال��وال��دان يف  عنه 
اأن نعرتف بف�شل من قدموا لنا العلم واخلدمات  يف تفخيم عطاياه، لبد 
ووقفوا بجوارنا ومنحونا امل�شاحة للتعبري علينا اأن ن�شكر من قام واأجل�شنا 
على مقعده يف احلافلة، لبد من �شكر كل من احرتمنا وقدرنا حتى نكون 

اأ�شوياء نحفظ املعروف.
حممد �سعيب 

ف�سل االأم
اأن نكتب عن الأم ومنزلتها ن�شتدعي الآيات القرانية الدالة  عندما نحاول 
ف�شل  عن  امل�شهورة  الأحاديث  ون�شرد  بالذات  والأم  الوالدين  تقدي�س  على 
الأم وتعدد ما قدمته ونقارنها اأحيانا مبخلوقات تقدم نف�س ال�شور اجلامعة 
ملفهوم الأمومة، واملثقفون يذكرون ق�شيدة ال�شاعر ح�شني ال�شيد يا حبيبتي 
يا امي التى كتبها على اأثناء زيارته لأمه قبل عيد الأم بيوم وقبل اأن يطرق 
الباب تذكر اأنه مل ياأت بهدية، فكتب الق�شيدة وهو يقف على الباب ودخل 
يلقيها عليها ويعدها اأن الدنيا �شتتغنى بها، ولليوم عجز ال�شعراء اأن ياأتوا 

مبثلها.
تقديري ال�شخ�شي لهذه الق�شيدة اأن ح�شني ال�شيد كتبها حتت تاأثري قوي 
وباإح�شا�س مرهف جدا ليعرب بها عن حبه واأ�شفه لعدم تذكر �شراء هدية، 
فاأراد اأن تكون الق�شيدة بديال للهدية العينية، وكلنا يف التعليم الأ�شا�شي كنا 
نهتم بالهدايا التي نقدمها لأمنا من حلويات اأو قالئد من ف�شة والغريب اأن 

يف زمننا كنا نقدم الهدايا للمدر�شات 
فكانت كل مدر�شة م�شوؤولة عن ف�شل، 
بالفرحة  م��ل��ي��ئ��ة  الأي�����ام  ه���ذه  ك��ان��ت 
بالحتفال  وال���ش��ت��ع��داد  وال�����ش��ع��ادة 
يف ف��ن��اء امل��در���ش��ة وال��ت��ف��نن يف تزينب 
وك���ان لالإذاعة  وامل��در���ش��ة،  ال��ف�����ش��ول 
كنا  البهجة،  يف  كبري  دور  امل��در���ش��ي��ة 
ون�شعرهم  الأي���ت���ام  زم��الءن��ا  ن��راع��ي 
بالأخوة واملدر�شات كن يتبنني اإ�شعاد 
اليتم واحت�شانه وتقدمي جرعة حب 
وحنان له مل يعهدها، كان لعيد الأم 
يختلف  الطفولة  منظور  من  بهجة 

عن منظورنا عندما كربنا.
امل�شابقات يف هذا اليوم كانت متنوعة وي�شارك فيها الأيتام ويك�شبون لفرط 
الفرحة ودجمهم مع اجلميع، كانت امل�شابقات بالكر�شي الدوار والبحث عن 
الأقدام  يف  املربوطة  البالونات  واإف�شاد  الدقيق  من  طبق  يف  معدنية  عملة 
والفائز يح�شل على جائزة، ف�شال عن امل�شابقة الأدبية يف الق�شة الق�شرية 

والق�شة والبحث واجلوائز ، اأقالم واأجندات و�شهادات ا�شتثمار.
يوم الأم لبد اأن يكون طوال العام نحتفي بها ونقدم لها ال�شعادة باحرتامها 
وتلبية طلباتها ولنتعلم ممن فقدوا اأمهاتهم ويتمنوا اأن يقدموا لهن اعتذار 
عن ن�شيانهم وعدم اإطاعتهم يف طلب طلبوه، علينا اأن ندرك اأن رف�س الأم 
لتلبية اأمر نطلبه اأو حلم نود حتقيقه اأنها �شدنا لكن هو تعديل مل�شار تربوي 
�شليمة  تربية  اإنها  املنال،  �شهل  احلياة  يف  �شئ  كل  لي�س  اأن  ملعرفة  واأ�شلوب 

لغر�س مفاهيم العمل والجتهاد والعطاء والبعد عن الأنانية.
 حممد اأ�سامة 

خواطر 
ل اأعلم 

هل اأحد �شعر مبا اأ�شعر يف احلياة 
بهذا الإح�شا�س

اأن ت�شعر باأنك على م�شافة ب�شيطة 
من اأبواب الأمان وما ترك�س نحوها 

حتى جتدها 
اأبواب اخلوف

اإنك على م�شافة قريبة من ال�شعادة  
وما اأن ترك�س نحو اأبوابها لتكت�شف

اأنها التعا�شة وال�شقاء 
على باب اخلري 

حتى ت�شرع نحوها فتكت�شف
باأنها لي�شت �شوى 

اأبواب �شر
�شعور باأن واقعك

يعك�س خيالك وق�شة حياتك
لي�شت الق�شة التي 

تريدها 
ومن حولك

 ل تريدهم بالفعل
واأحالمك مازالت 

داخل عقلك ومل تع�س
احللم بعد 

ن�سمة عودة 

اإعداد اأ�سامة عبداملق�سود
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عربي ودويل

عنه قوله اإن هناك حاجة ما�شة اإىل “رد دويل حازم وموحد«. وطالب 
مقرر الأمم املتحدة توم اأندروز بفر�س عقوبات على ما و�شفه بهجمات 
اجلرنالت الوح�شية على النا�س. وقال على تويرت “يجب على العامل 

اأن يرد مبنع ح�شولهم على املال وال�شالح. الآن«.
وانتقد  الن��ق��الب  يدين  قانون  على  الأمريكي  ال��ن��واب  جمل�س  وواف��ق 

النواب الأ�شاليب ال�شارمة على نحو متزايد �شد املتظاهرين.
�شعوبة  من  زاد  مما  الإنرتنت  خدمات  على  القيود  ال�شلطات  و�شددت 

التحقق من املعلومات كما فر�شت قيودا على و�شائل الإعالم اخلا�شة.
اأخالقي ول ميكن  “غري  بو�شفه  العنف  الغربية  ال��دول  �شفراء  واأدان 
التجارية  بالعا�شمة  ال�شناعية  ث��اري��ار  هلينج  منطقة  يف  تربيره” 
اإح���راق م�شانع  بعد  اأي��ام  ع��دة  م��دى  الع�شرات على  ياجنون حيث قتل 
املا�شي. وقالوا يف بيان يوم  مالب�س مملوكة لل�شني يف نهاية الأ�شبوع 

بالفزع من ال�شتخدام امل�شتمر للعنف الدامي �شد املدنيني العزل وذلك 
يف تاأييده لدعوة اإندوني�شيا لعقد اجتماع.

اتخاذ  اآ�شيان  اإن على  الفلبيني تيودورو لوك�شني  وقال وزير اخلارجية 
اجراءات.

 ، الذي ت�شبب يف ذلك  العنف والنقالب  اأعمال  انتقدت �شنغافورة  كما 
ودعت اإىل اإطالق �شراح �شو ت�شي.

وداف��ع عن  التخلي عن موقفه  اأي عالمة على  ُيظهر  لكن اجلي�س مل 
ا�شتيالئه على ال�شلطة والذي عرقل النتقال البطيء اإىل الدميقراطية 

يف بلد حكمه اجلي�س معظم تاريخه بعد ال�شتقالل.
ويقول اإن النتخابات التي جرت يف الثامن من نوفمرب ت�شرين الثاين 
�شو  بزعامة  الدميقراطية  اأج��ل  من  الوطنية  الرابطة  ح��زب  بها  وف��از 
املجل�س  ووع��د   . �شكواه  جتاهلت  النتخابات  مفو�شية  واإن  زورت  ت�شي 

الع�شكري باإجراء انتخابات جديدة لكنه مل يحدد موعدا لها.
وتواجه �شو ت�شي)75 عاما( اتهامات بالر�شوة وجرائم اأخرى قد توؤدي 

اإىل منعها من ممار�شة ال�شيا�شة و�شجنها يف حالة اإدانتها.

•• عوا�صم-رويرتز

ال�شبت  اأم�����س  الح��ت��ج��اج��ات   ميامنار  يف  الن��ق��الب  معار�شو  ا�شتاأنف   
مع تزايد ال�شغط الدويل على املجل�س الع�شكري لوقف قمعه ملوؤيدي 
الدميقراطية ، مع ان�شمام الدول الآ�شيوية املجاورة اإىل الدول الغربية 

يف اإدانة ا�شتخدام القوة املميتة.
اأن �شخ�شني لقيا حتفهما عندما  واأف��ادت بوابة ميامنار ناو الإخبارية 

اأطلق جنود النار خالل الليل يف بلدة موجوك يف �شمال البالد.
اإىل  �شباط  فرباير  من  الأول  انقالب  منذ  القتلى  عدد  يرتفع  وبذلك 

237 وذلك طبقا لإح�شاء جلمعية م�شاعدة ال�شجناء ال�شيا�شيني.
باحلكومة  الإط��اح��ة  ب�شاأن  الغ�شب  تهدئة  اإىل  ال��دم��اء  اإراق���ة  ت��وؤد  ومل 
اأن  الرغم من  على   ، ت�شي  �شو  �شان  اأوجن   ، زعيمتها  واحتجاز  املنتخبة 

بع�س منظمي الحتجاجات يقولون اإن عليهم تعديل اأ�شاليبهم.
اجلمعة  ي��وم  جوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  واأدان 
با�شمه  املتحدث  ونقل  للجي�س.  الوح�شي  العنف  با�شتمرار  و�شفه  ما 

ت�شرفات  يخفي  ل��ن  الإع���الم  و�شائل  وقمع  الإن��رتن��ت  “قطع  اجلمعة 
اجلي�س البغي�شة«.

انتقاد  ع��دم  �شنوات مبدونة  تلتزم منذ  ،وال��ت��ي  امل��ج��اورة  ال��دول  وحثت 
وقف  على  ميامنار  يف  ال�شلطات   ، البع�س  لبع�شها  الداخلية  امل�شاكل 

العنف.
التعليقات  اأق��وى  ، يف بع�س  الرئي�س الإندوني�شي جوكو وي��دودو  وق��ال 
حتى الآن من قبل زعيم اإقليمي ، اإنه �شيطلب من �شلطان بروناي ح�شن 
البلقية ، رئي�س رابطة دول جنوب �شرق اآ�شيا )اآ�شيان( ، الدعوة اإىل عقد 

اجتماع عاجل.
وقف  على  حت��ث  “اإندوني�شيا  اأن  اف��رتا���ش��ي��ة  كلمة  يف  ج��وك��و  واأ���ش��اف 
ا���ش��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف يف م��ي��امن��ار ع��ل��ى ال��ف��ور ح��ت��ى ل ي�شقط م��زي��د من 
اإنه ي�شعر  يا�شني  الدين  املاليزي حمي  ال��وزراء  ال�شحايا. وقال رئي�س 

تزايد ال�سغط الدويل على جرنالت ميامنار 

•• اخلرطوم-اأ ف ب

ان���خ���رط ال�������ش���ودان واإث���ي���وب���ي���ا يف 
الف�شقة  م��ن��ط��ق��ة  ح���ول  خ���الف���ات 
�شهدت  ال��ت��ي  اخل�شبة  ال��زراع��ي��ة 
الأ�شابيع  يف  دام���ي���ة  ا���ش��ت��ب��اك��ات 
امل���ا����ش���ي���ة، وظ���ل���ت امل��ن��ط��ق��ة على 
املحادثات  يف  حا�شرة  عقود  مدى 
لكنها  البلدين  بني  الدبلوما�شية 

بقية عالقة دون حل.

- ما من�شاأ اخلالف؟
ال�شوداين  اخل����الف  ت��اري��خ  ي��ع��ود 
الف�شقة  اأرا����ش���ي  ح���ول  الإث��ي��وب��ي 
م�شاحتها  تبلغ  وال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة 
ف��������دان اىل  م����الي����ني   3 ح��������وايل 

منت�شف القرن الع�شرين.
امل��ن��ط��ق��ة ال���واق���ع���ة بني  دخ����ل اىل 
ال�شودانني  وعطربة  �شتيت  نهري 
مئات املزارعني الإثيوبيني وقاموا 
ارا���ش��ي��ه��ا خ����الل مو�شم  ب���زراع���ة 

الأمطار.
ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  جل��اأت 
امل����زارع����ني  ه�������وؤلء  اح���ت���ج���از  اإىل 
اإثيوبيا.  اإىل  واإعادتهم  ومعداتهم 
وو�شف ال�شودان المر ر�شميا بانه 
حم���اول���ة لح���ت���الل ارا������س داخل 
حدوده الدولية مبوجب معاهدات 

تعود اإىل الفرتة ال�شتعمارية.

•• رانغون-اأ ف ب
اأم�س  ال����دخ����ان  ���ش��ح��ب  ارت���ف���ع���ت 
الأرب���ع���اء ف���وق اأج�����زاء م��ن كربى 
م����دن ب���ورم���ا ب��ع��دم��ا حت��ول��ت اإىل 
فيها  ان���ت�������ش���رت  م���ع���رك���ة  ����ش���اح���ة 
اأطلقت  فيما  امل��ح��رتق��ة  احل��واج��ز 
قوات الأمن النار على متظاهرين 
الع�شكري  ل��الن��ق��الب  مناه�شني 

لفر�س احرتام الأحكام العرفية.
وف����ر ���ش��ك��ان م����ذع����ورون م���ن حي 
���ش��ن��اع��ي يف ران����غ����ون حت�����ول اىل 
ن���ق���اط حركة  اأب�������رز  واح�������دة م����ن 
الحتجاج �شد النقالب الع�شكري 
اأطاح باحلكومة املدنية قبل  الذي 

�شبعة اأ�شابيع تقريبا.
وتوا�شل املجموعة الع�شكرية ن�شر 
فيما  التظاهرات  لوقف  تعزيزات 
ت�شري معلومات اىل �شقوط مئتي 

قتيل يف اأعمال القمع.
ك���ان الأح����د ال��ي��وم الأك����ر دموية 
توثيق  مع  النقالب  ح�شول  منذ 
جم��م��وع��ة ر���ش��د م��ق��ت��ل اأك����ر من 
�شخ�شا، معظمهم يف منطقة   70
ه���الي���ن���غ ث�����اري�����ار ال�����ش��ن��اع��ي��ة يف 
�شاحة  ال��ت��ي حت��ول��ت اىل  ران���غ���ون 

معركة.
الع�شكرية  امل��ج��م��وع��ة  وف���ر����ش���ت 
الأحكام العرفية الأحد يف هالينغ 

اأحياء  يف  وق���ت لح���ق  ويف  ث���اري���ار 
وو�شعت  ت��ظ��اه��رات  ت�شهد  اأخ���رى 
عمليا حواىل مليوين �شخ�س حتت 

رقابة تامة من قادة اجلي�س.
ال�شكان ومعظمهم عمال من  وفر 
ولياتهم  اىل  ع��ائ��دي��ن  امل��ن��اط��ق، 
وح����م����ل����وا اأغ�����را������ش�����ه�����م ون���ق���ل���وا 
�شاحنات  م����نت  ع���ل���ى  ع���ائ���الت���ه���م 
ودراج���ات ن��اري��ة. وحت��دث ال�شكان 
م�شاهد  ع���ن  ي����غ����ادروا  مل  ال���ذي���ن 
حرب.  �شاحة  يف  يح�شل  ما  ت�شبه 
فران�س  لوكالة  ال�شكان  احد  وقال 
نارية  طلقات  هناك  “كانت  بر�س 
نتمكن  ومل  الليل  ط��وال  متتالية 
النا�س  اأن  واأ����ش���اف  النوم”.  م��ن 
قلقون حتى من امل�شي يف ال�شوارع 
قوات  ت�شتهدفهم  اأن  م���ن  خ��وف��ا 
هناك عدد  “حاليا  وت��اب��ع  الم���ن. 
قليل جدا من النا�س يف ال�شوارع«.

املت�شددون  امل��ت��ظ��اه��رون  ون�����ش��ب 
على  خيما  لالنقالب  املناه�شون 
الرئي�شية  اإىل الطرق  يوؤدي  ج�شر 
وو�شعوا  الثالثاء  م�شاء  البلدة  يف 
واأق��ن��ع��ة واق��ي��ة من  ق��ب��ع��ات �شلبة 
ن�شبوا  كما  دروع���ا.  وحملوا  الغاز 
الإط������ارات واخل�شب  م��ن  ح��واج��ز 
واأكيا�س الرمل واأعمدة اخليزران.

اح����رتق ب��ع�����س ه���ذه احل���واج���ز ما 

كثيف  اأ�شود  دخان  ارتفاع  اإىل  اأدى 
بع�س  وقام  املقفرة.  ال�شوارع  فوق 
امل���ت���ظ���اه���ري���ن ب���ال���ق���اء زج����اج����ات 
ح��ارق��ة ع��ل��ى ق���وات الأم����ن لكنهم 
يدوية  دروع  خلف  يختبئون  كانوا 
ال�شنع. يف منطقة �شكنية يف بلدة 
فيديو  ����ش���ور  اأظ����ه����رت  جم�������اورة، 
وابال  فران�س  وكالة  منها  حتققت 
من اطالق النار بدون انقطاع على 

مدى 15 ثانية تقريبا.
العتقالت  ح��ول  املعلومات  كانت 
النزاع تتدفق  والعنف من مناطق 
التوا�شل الجتماعي،  على و�شائل 
لكن هذا الأم��ر تباطاأ ب�شبب قيام 
بالت�شييق  الع�شكرية  امل��ج��م��وع��ة 

على ا�شتخدام النرتنت.
ب��ورم��ا من  ك��ث��ريون يف  مل يتمكن 
الهاتف  ع��رب  الإن��رتن��ت  ا�شتخدام 
الأوىل  ال�����ش��اع��ات  م��ن��ذ  امل��ح��م��ول 
من الثنني. ويتم قطع النرتنت 

اأي�شا ليال لثماين �شاعات.
�شخ�س  م���ئ���ت���ي  م����ن  اأك�������ر  ق���ت���ل 
�شهدتها  ال��ت��ي  ال��ع��ن��ف  اأع���م���ال  يف 
لالنقالب  املناه�شة  ال��ت��ظ��اه��رات 
ال�شجناء  م�شاعدة  جميعة  بح�شب 
ر�شد  جمموعة  وهي  ال�شيا�شيني، 

حملية.
ووجه البابا فرن�شي�س الربعاء نداء 

من اأجل بورما قائال اإنه “يركع” 
ه��و اأي�����ش��ا م��ن اأج���ل وق��ف العنف. 
مع  الأ�شبوعي  اللقاء  خالل  وق��ال 
املوؤمنني “مرة اأخرى وبحزن كبري 
ل�شتح�شار  امللحة  باحلاجة  اأ�شعر 
الو�شع املاأ�شاوي” يف بورما “حيث 
الأ�شخا�س،  م���ن  ال��ع��دي��د  ي��ف��ق��د 
ول���ش��ي��م��ا ال�����ش��ب��اب، ح��ي��ات��ه��م لكي 
يقّدموا الرجاء لبلدهم” كما ورد 

على موقع الفاتيكان.
اأي�شاً  “اأنا  واأ�شاف احلرب الأعظم 
“واأقول:  بورما  �شوارع  يف  اأركع” 
ا اأمد ذراعي  اأوقفوا العنف. اأنا اأي�شً
واأقول: لينت�شر احلوار. اإنَّ الدم ل 

يحل �شيئا. لينت�شر احلوار«.
توانغ  ن��و  روز  اآن  ال��راه��ب��ة  وك��ان��ت 
اآذار/م�����ار������س   8 اأي�����ش��ا يف  رك���ع���ت 
املا�شي اأمام قوات الأمن البورمية 
منهم  تطلب  لكي  ذراعيها  وم��دت 
الأطفال،  على  النار  اإط��الق  وق��ف 
و�شيلة  خ��ل��دت��ه  ب���ط���ويل  ع��م��ل  يف 
اإعالم حملية يف �شورة مت التداول 

بها يف كل اأنحاء العامل.
امل��ت��ح��دة جمددا  دان���ت الأمم  وق��د 
بورما  يف  قتلى  ���ش��ق��وط  ال��ث��الث��اء 
معربة عن قلقها من تقارير حول 
ح�����ش��ول ت��ع��ذي��ب ووف���ي���ات خالل 

احلجز.

بينهم  م��ن  ال�شيا�شيني  ال�شجناء 
حمليون  وم�����ش��وؤول��ون  �شيا�شيون 
وموظفون  وف��ن��ان��ون  ون��ا���ش��ط��ون 

ر�شميون م�شربون.
اأونغ  البورمية  الزعيمة  ت��زال  ول 
�شان �شو ت�شي )75 عاما( معتقلة 
من دون ال�شماح لها بالتوا�شل مع 
اأي �شخ�س. وتالحق اونغ �شان �شو 
ت�شي احلائزة جائزة نوبل لل�شالم 
على  ت��ه��م  ب���اأرب���ع   ،1991 ال���ع���ام 

املكتب  “خل�س  وتابعت  احلجر”. 
الأقل  ع��ل��ى  وف��ي��ات  خم�س  ان  اىل 
خالل احلجز ح�شلت يف الأ�شابيع 
“جثتي  اأن  اإىل  م�شرية  املا�شية”، 
�شحيتني على الأقل ظهرت عليها 
اعتداء ج�شدي �شديد ما  عالمات 

ي�شري اىل تعر�شهما للتعذيب«.
�شخ�س   2200 نحو  اأوق���ف  وق��د 
منذ النقالب يف الأول من �شباط/
م�شاعدة  جل��ن��ة  ب��ح�����ش��ب  ف���رباي���ر 

وقالت املتحدثة با�شم مكتب الأمم 
رافينا  الإن�����ش��ان  امل��ت��ح��دة حل��ق��وق 
“ارتفع  لل�شحافيني  �شمد�شاين 
عدد القتلى خالل الأ�شبوع املا�شي 
يف ب�����ورم�����ا ح���ي���ث ع����م����دت ق�����وات 
الأمن اىل ا�شتخدام القوة القاتلة 
املتظاهرين  ���ش��د  م��ت��زاي��د  ب�شكل 

ال�شلميني«.
مقلقة  تقارير  “ظهرت  واأ�شافت 
ع������ن ح���������ش����ول ت����ع����ذي����ب خ����الل 

لكن املزارعني الإثيوبيني وا�شلوا 
دخول املنطقة لزراعة احلقول.

ويقول املحللون اإن نقطة التحول 
�شاءت  ع��ن��دم��ا  ك��ان��ت  يف اخل����الف 
اأبابا  ب���اأدي�������س  اخل���رط���وم  ع��الق��ة 
الرئي�س  اغ��ت��ي��ال  حم���اول���ة  ع��ق��ب 
امل�����ش��ري الأ���ش��ب��ق حم��م��د ح�شني 

مبارك يف اأدي�س اأبابا يف 1995.
اتهامها  عقب  اإثيوبيا  اأر���ش��ل��ت  اإذ 
عملية  يف  ب��ال�����ش��ل��وع  ال���������ش����ودان 
الغ���ت���ي���ال ال��ف��ا���ش��ل��ة ق���وات���ه���ا اىل 
امل���ن���ط���ق���ة مم�����ا م���ك���ن امل�����زارع�����ني 

الإثيوبيني من فالحة الأر�س.
اأك�����ر م���ن عقدين  م����دى  وع���ل���ى 
الإثيوبيني  املزارعني  اآلف  ا�شتقر 
اأر�شها ودفعوا  الف�شقة وزرع��وا  يف 

ال�شرائب لل�شلطات الإثيوبية.
وعقد البلدان حمادثات عدة على 
يتو�شال  مل  لكنهما  ال�شنني  م��ر 
خط  ت���ر����ش���ي���م  ع���ل���ى  ات����ف����اق  اىل 
احلدود الفا�شل بينهما يف حماذاة 

الف�شقة .
وظ��ل��ت ال��ق��وات ال�����ش��ودان��ي��ة خارج 
امل��ن��ط��ق��ة ح��ت��ى ان�����دلع ال���ن���زاع يف 
اقليم تيغراي الإثيوبي يف ت�شرين 

الثاين/نوفمرب 2020.

ال�ش������ودان يف كانون الأول/ ن�ش�����ر 
دي�شمرب املا�ش���ي قوات يف الف�شقة 
اإثيوبية  ق�������وات  ات���ه���ام���ه  ع���ق���ب 
“بن�شب كمني لقوات �شودانية ما 

اأدى اإىل مقتل اأربعة من جنوده«.
وقللت اإثيوبيا من اأهمية احلادثة 
ل���ك���ن ال��ت��وت�����������������ر ت�����ش��اع�����������د بني 

البلدين.
 ووقعت ا�ش�����تباكات دامية اتهم كل 

طرف الآخر باأنه البادئ فيها.
اأعلن  امل���ا����ش���ي���ة  الأ�����ش����اب����ي����ع  ويف 
يف  “لأرا�س  “ا�شتعادته  ال�شودان 
املنطقة تقع �شمن حدوده الدويل 
اإثيوبيا  ات��ه��م��ت  الإث������ر  وع���ل���ى   .
ال�����ش��ودان ب��دخ��ول ارا���ش��ي �شمن 
حدودها الدولية وحذرت “من رد 

ع�شكري اإذا تطلب الأمر«.

- ماذا �سيحدث ؟
ت�شاعد التوتر والدولتان تواجهان 
واقت�شادية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  حت���دي���ات 

واأمنية تتمثل يف نزاعات داخلية.
انتقالية  ب��ف��رتة  ال�����ش��ودان  ومي���ر 
ال�شابق  بالرئي�س  الإط��اح��ة  عقب 
ني�شان/اأبريل  يف  ال��ب�����ش��ري  ع��م��ر 

.2019

- ملاذا ا�ستعل التوتر جمددا؟
ع��رب اإىل ال�����ش��ودان اأك���ر م��ن 60 
األف لجئ من اإقليم تيغراي عقب 
النزاع بني احلكومة املركزية  بدء 

ال�شودانية تخوفت  “ال�شلطات  اإن 
من اأن يخرج النزاع يف تيغراي عن 
عبور  يف  ذل��ك  ويت�شبب  ال�شيطرة 

مقاتلني احلدود ال�شودانية«.

يف اأدي�س اأبابا وقوات الإقليم.
�شودانية  اإع����الم  و���ش��ائ��ل  واأف�����ادت 
ال�شودان  “اأعاد  اأن  وقتها  ر�شمية 
الف�شقة  م��ن��ط��ق��ة  يف  ق���وات���ه  ن�����ش��ر 

ل�شتعادة اأر�شه املحتلة ومتو�شعت 
قواته عند خط احلدود الدولية«.
ا���ش��م��اع��ي��ل اخلبري  اأم������ني  وق������ال 
الع�شكري ال�شوداين لفران�س بر�س 

الأقل هي ا�شترياد اأجهزة ات�شالت 
ل�شلكية ب�شكل غري قانوين وعدم 
بفريو�س  املرتبطة  القيود  احرتام 
كورونا، وانتهاك قانون الت�شالت 
ال�شطرابات  ع��ل��ى  وال��ت��ح��ري�����س 
اجلي�س  اأي�����ش��ا  ويّتهمها  ال��ع��ام��ة. 
على  ح�شلت  اأنها  موؤكدا  بالف�شاد 
دولر  األ�����ف   600 ب��ق��ي��م��ة  ر����ش���ى 
واأك�����ر م���ن 11 ك��ي��ل��وغ��رام��ا من 

الذهب.

ت���ي���غ���راي  ال������ن������زاع يف  وب����ج����ان����ب 
تواجهه اإثيوبيا ا�شطرابات اأمنية 
�شنقول-قمز  ب���ن���ي  اق��ل��ي��م��ي  يف 

واروميا.
ع��ل��ى عالقات  ال���ت���وت���ر  وان��ع��ك�����س 

اخلرطوم واأدي�س اأبابا.
وت��خ��و���س ال��دول��ت��ان اإ���ش��اف��ة اإىل 
ال�شمالية  ال�����ش��ودان  ج����ارة  م�شر 
حم�����ادث�����ات م���ت���ع���رة ح������ول �شد 
املثي�����ر  الإث���ي���وب���ي  ال��ن��ه�����ش��������������������ة 
الأزرق  النيل  نه�������ر  على  للجدل 
اخلزان  م��������لء  ح�����ول  �شيما  ل 

وا�شتخدامه.
ويوؤكد ال�شودان بانه دون التو�شل 
اىل اتفاق بني الدول الثالث حول 
�شبل  �شيهدد  فانه  الإثيوبي  ال�شد 
عي�س ماليني من �شكانه و�شالمة 
النيل  نهر  على  وت�شغيلها  �شدوده 

الزرق.
اأن اخلالفات  اإىل  وا�شار ا�شماعيل 
“ل عالقة لها  حول �شد النه�شة 

مبا يجري يف الف�شقة«
�شتلجاآن  ال��دول��ت��ني  اأن  واأ����ش���اف 
“احلل الدبلوما�شي  باعتقاده اإىل 

للخالف«.
تكون هناك مواجهات  “لن  وق��ال 
ع�شكرية بب�شاطة لأنها لي�شت من 
م�شلحة البلدين كما انها �شتجلب 

خماطر كبرية على الطرفني«.

اأعمال عنف جديدة يف حي �سناعي يف رانغون

اخلالف احلدودي ال�سوداين الإثيوبي يغذي توترات اأو�سع 

�سحف عربية: اأردوغان ي�ست�سلم.. و »ك�سف ح�ساب« بالكذب الإخواين
•• عوا�صم-وكاالت

يف  التدخل  وق��ف  عرب  القاهرة  مطالب  تنفيذ  بالفعل  ب��داأت  اأنقرة  اأن  يبدو 
�شوؤونها الداخلية، بعد اأن طالبت ال�شلطات الرتكية جماعة الإخوان الإرهابية 
بوقف النتقادات ال�شلبية مل�شر عرب ف�شائياتها، يف حماولة اأكر جدية نحو 

ك�شب الود واإنهاء اخلالفات.
ووفق �شحف عربية �شادرة  اأم�س ال�شبت، رحبت م�شر مببادرة تركيا تقييد 
الإعالم الإخواين النا�شط على اأرا�شيها، فيما ك�شفت م�شادر اأن هذه اخلطوة 

جاءت بعد ف�شل دبلوما�شي واإعالمي دام اأكر من 7 �شنوات.

خطوة رمزية
ذكرت �شحيفة العرب اللندنية، اأن تركيا قررت اإعادة النت�شار ال�شيا�شي مع 
الرئي�س  نظام  على  الواقعة  ال�شغوط  لتخفيف  الإقليمي  وحميطها  م�شر 
ال�شيا�شي  امل�شمون  بتقييد  رم��زي��ة  خ��ط��وة  وات��خ��ذت  اأردوغ�����ان،  طيب  رج��ب 

لو�شائل الإعالم التابعة جلماعة الإخوان امل�شرية.
وعربت م�شادر �شيا�شية م�شرية عن ثقتها باأن القاهرة �شتطبق جتاه اأنقرة 
واأن  منهجاً �شارماً عنوانه الرئي�شي “ل عداء م�شتمراً ول م�شاحلة كاملة”، 

مد ج�شور ال�شالم يجب اأن يكون يف اإطار امل�شالح القومية ودون تنازلت.
ومل ت�شتبعد اأن تر�شل تركيا قريباً وفداً اأمنياً اإىل القاهرة لإجراء املزيد من 
ات�شالت  اأي  يف  ال�شروع  قبل  البلدين،  بني  العالقة  م�شري  ح��ول  املباحثات 
يف  حم��دود  دبلوما�شي  متثيل  على  وتعتمد  احل��ايل  الو�شع  تتجاوز  �شيا�شية 

�شفارة كل دولة.
اإن  ب��درال��دي��ن زاي��د  وق��ال م�شاعد وزي��ر اخل��ارج��ي��ة امل�شري الأ���ش��ب��ق حممد 
كانت  رد  اأول  ه��و  ن�شبياً،  وتقييدها  الإخ����وان  ق��ن��وات  م��ن  ال��رتك��ي  “املوقف 
تنتظره م�شر لتبداأ الوثوق يف وجود نوايا جادة لتعزيز العالقات، التي �شوف 

تتحدد معاملها مبا ُتقدم عليه اأنقرة من حتركات على اأر�س الواقع«.
واأ�شارت م�شادر م�شرية مطلعة اإىل اأن القاهرة مل تبد رغبة يف ت�شليم تركيا 
الآن على  اإغ��الق قنواتهم متاماً، ورّك��زت مطالبها حتى  اأو  الإخ��وان  قيادات 

الحرتام املتبادل وعدم التدخل يف ال�شوؤون الداخلية للدول العربية.
واأ�شافت اأن “ت�شليم الإخوان لن يفيد م�شر �شيا�شياً، وو�شعهم يف ال�شجون 

تت�شاعد  حيث  ال�شحيح،  هو  العك�س  يكون  ورمب��ا  نوعية،  مكا�شب  له  لي�شت 
الهجمات احلقوقية، لذلك مل يتم  املظلومية وتتزايد  املتاجرة برداء  وقتها 

التقدم بطلب يف هذا ال�شدد«.

ا�ست�سالم تركي
“لي�شت  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  �شحيفة  يف  ال��را���ش��د  عبدالرحمن  ق��ال  وب����دوره، 
م�شادفة اأن الأتراك يرغبون يف م�شاحلة جماعية، لأنهم خ�شروا حلفاء مثل 
الوليات املتحدة، واأ�شواقاً مهمة يف اأوروبا واخلليج، واأ�شبحت قواتهم منت�شرة 
تدير املعارك يف اآ�شيا واأفريقيا بدًل من رجال اأعمالهم ودبلوما�شييهم، وكل 
ما حققوه من مكا�شب مادية من وراء جتارة النزاعات الإقليمية تبخر �شريعاً 

مبليارات الدولرات نتيجة العقوبات الأمريكية«.
دعم  عن  الرتكي  الرئي�س  تخلى  عندما  كثريين،  مثل  اأف��اج��اأ  “مل  واأَ���ش��اف 
لعملياتهم  مقر  اإىل  اإ�شطنبول  ح��ول��وا  ال��ذي��ن  امل�شلمني،  الإخ���وان  �شيوفه، 
اأن تركيا تبدو منهكة وا�شت�شلمت يف  اإىل  م�شرياً  العدائية ملا وراء احلدود”، 
هذه املرحلة، فهي لن ت�شتطيع اأن ت�شتمر يف احلروب يف �شمال العراق و�شوريا 
واأرمينيا،  وال�شعودية  م�شر  و�شد  اللبنانية  وطرابل�س  الليبية  وطرابل�س 
تناق�س  املكلفة  املجنونة  الع�شكرية  امل�شاريع  لهذه  املايل  فالتمويل  وغريها، 

كثرياً، واخل�شائر الداخلية تزايدت.
وقفة  جم��رد  اأنها  اأم  اأردوغ���ان  تركيا  تغي�رت  “هل  قائ������اًل  الكاتب  وت�ش����اءل 
بف�شل  ال��ع��رب  الأردوغ��ان��ي��ون  اقتنع  وه��ل  ت��وازن��ه��ا؟  ا�شتعادة  حت���اول  موؤقتة 

املهمة؟«.
الإعالم  و���ش��ائ��ل  اأوق���ف  اأن���ه  لي�س  احلقيقة  يف  لنا  الأه���م  “اجلانب  واأو���ش��ح 
الإخوانية والرتكية املوالية لهم و�شيطرد لحقاً ب�شع مئات منهم، و�شي�شلم 
اأن نعرف هل نحن  بع�شهم، و�شرنى ع��ودة للعالقات، الأه��م من ه��ذا، نريد 

اأمام اأردوغان جديد؟ هل هو تغيري حقيقي يف �شيا�شته؟«.
الع�شر  ال�شنوات  كما عرفناه يف  اأن��ه م�شتمر  الأرج��ح  نفرح كثرياً،  “ل  وتابع 
املا�شية، و�شيعاود خو�س املعارك ال�شيا�شية رمبا يف دروب خمتلفة، الأمل اأن 
تكون توبة اأردوغان توبة �شادقة، ويتخلى عن طموحاته الإقليمية، ويتوقف 
�شالم  يف  تعي�س  اأن  الفقرية  املمزقة  للمنطقة  فر�شة  ويعطي  احل��روب  عن 

وتتفرغ للتنمية«.

االإخوان الكاذبون
ومن جهته، تطرق الكاتب منري اأديب يف �شحيفة النهار اللبنانية اإىل تاريخ 
اإىل ال�شيا�شة  جماعة الإخ��وان الإرهابية، وحتولها من نظام العمل الدعوي 

م�شتخدمة اأبرز اأدواتها الكذب واخلداع.
وقال “مار�شت جماعة الإخوان العمل الدعوي على مدار 10 �شنوات كاملة، 
بعدها وحتديداً عام 1939، اأعلن موؤ�ش�شها الأول ح�شن البنا انتقال تنظيمه 
تلّون وع��دم و�شوح  بكل ما حتملة من  ال�شيا�شة  اإىل خانة  الدعوة  من خانة 
ال�شيا�شيني يف كل مكان  اأو بع�س  ال�شيا�شية  �شاأن كثري من احلركات  وكذب، 
ويف اأي موقع«. واأ�شاف “يف احلقيقة ي�شتخدم الإخوان الكذب منذ اأن كانوا 
ال�شيا�شة من منطلق  اإىل مربع  ينتقلوا  اأن  وقبل  الدعوي،  العمل  ميار�شون 
ديني ملتب�س وغري وا�شح باملرة وهو )التقّيه(”، وتابع “تبدو حالة اخلداع 
هذه التي مار�شها البنا وا�شحة عندما فاجاأ اأن�شاره واملحيطني بدعوته ومن 
دون �شابق اإنذار النتقال اإىل العمل ال�شيا�شي والع�شكري معاً بعد عقد كامل 

من املمار�شة الدعوية«.
واأ�شار اإىل اأن �شفة اخلداع تواجدت يف زعيم التنظيم الأول وزعمائه الذين 
اأت��وا من بعده وتعاملوا بال�شيا�شة نف�شها، ولعل ه��وؤلء هم من ق��رروا فجاأة 
“ح�شم”  م�شر”،  “�شواعد  منها:  اغتيال  وف��رق  م�شلحة  ميلي�شيات  اإن�شاء 
وا�شعني كل التنظيم يف مو�شع ل ُيح�شد عليه، وهو ما دفع  و”لواء الثورة”، 
الآلف لتجميد ع�شويتهم وكاأنهم يرون �شورة جديده للتنظيم الذي ن�شاأوا 

فيه.
واأو�شح الكاتب اأن الكذب اإحدى اأهم اأدوات جماعة الإخوان التي ت�شتخدمها 
يعتقدون  واأتباعه  التنظيم  فقادة هذا  ال�شيا�شة،  دخ��ول عامل  ق��ررت  اأن  منذ 
يتطلب  ما  وهو  اأدبياتهم،  يف  ي�شفونه  كما  “الرباين”  املنهج  اأ�شحاب  اأنهم 
قادة  لي�س هذا فح�شب، بل يرى  النور،  املنهج  اأن يرى هذا  اأج��ل  الكذب من 

التنظيم اأي�شاً جواز الكذب على اخل�شم ما دام ذلك يف م�شلحة الّدعوة.
واأردف قائاًل “الكذب اأو املراوغة اأو التقّية اأو اخلداع كما يحب قادة اجلماعة 
ت�شمية هذه احلالة حتّول طبيعي للتنظيم يف عامل ال�شيا�شة والدعوة اأي�شاً، 
فكما تتم ممار�شة الكذب �شيا�شياً يتم ا�شتخدامه دعوياً، فاجلماعة ت�شتخدم 
ولعل  ال��ك��ذب،  و�شعارها  ال�شيا�شة،  يف  ال��دع��وة  ومت��ار���س  ال��دع��وة  يف  ال�شيا�شة 

الت�شمية الأدق للتنظيم )الإخوان الكاذبون(«. 

 التقرير الإيراين حول الأوكرانية 
يقدم اأ�سئلة اأكرث من الإجابات 

•• اأوتاوا-اأ ف ب

اعترب جمل�س �شالمة النقل الكندي اأن التقرير الإيراين النهائي حول اإ�شقاط 
طائرة بوينغ الأوكرانّية يف 8 كانون الثاين/يناير 2020 يثري اأ�شئلة اأكر مما 
يقدم اإجابات حول املاأ�شاة. واأ�شفت مديرة التحقيقات اجلوية يف جمل�س �شالمة 
النقل ناتا�شا فان ثيم�شه غداة ن�شر التقرير اأنه “يبنّي ما حدث لكنه ل يو�شح 
“التقرير بالن�شبة لنا غري مكتمل.  اأن  مل��اذا«. واأ�شافت خالل موؤمتر �شحايف 
يثري هذا التقرير اأ�شئلة اأكر بكثري مما يقدم اأجوبة«. وحتطمت الرحلة “بي 
ا�س 752” التي ت�شرّيها “اخلطوط اجلوية الدولّية الأوكرانّية” وهي حتمل 
176 �شخ�شا غالبيتهم اإيرانيون وكنديون، كثري منهم يحملون اجلن�شّيتني. 
بعد ذلك بثالثة اأيام، اأقّرت القوات امل�شلحة الإيرانية باإ�شقاط الطائرة “عن 
طريق اخلطاأ«. يف تقريرها النهائي املن�شور الأربعاء، رفعت املنظمة الإيرانّية 

للطريان املدين امل�شوؤولّية عن اجلي�س الإيراين.
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عربي ودويل

ال�شبت  اأم�س  لأ�شرتاليا   ال�شرقي  ال�شاحل  غزيرة  اأمطار  اجتاحت   
وت�شببت يف �شيول خطرية مما اأدى لعمليات اإجالء يف مناطق عديدة 
حيث اقتلعت املياه املندفعة املنازل واأغرقت الطرق وحا�شرت البلدات 

وقطعت خطوط الكهرباء.
البقاء  ال��ن��ا���س  ال�شلطات  ن��ا���ش��دت  ال��ب��الد،  اأك���رب م��دن  ���ش��ي��دين،  ويف 
�شغري  اإع�شار  و�شرب  رئي�شي  �شد  مياه  فا�شت  بعدما  منازلهم  يف 
�شاوث  نيو  ولي��ة  �شاحل  معظم  و�شهد  الغربية.  ال�شواحي  اإح��دى 
ويلز، التي ت�شم نحو ثلث �شكان اأ�شرتاليا البالغ عددهم 25 مليون 
ن�شمة، بالفعل هطول اأمطار قيا�شية خالل �شهر مار�س اآذار وحذرت 

ال�شلطات من ا�شتمرار هطول الأمطار لعدة اأيام على الأرجح.
وقالت جالدي�س بريجيكليان رئي�شة وزراء نيو �شاوث ويلز يف اإفادة 
يف  مواطنينا  جلميع  اأخ���رى  م��رة  ه��ذا  اأق���ول  اأن  “اأكره  تلفزيونية 
الولية، لكنه لن يكون اأ�شبوعا �شهال بالن�شبة لنا... الأمطار قد ل 

تتوقف حتى اخلمي�س اأو اجلمعة«.
واأ�شدر امل�شوؤولون ت�شعة اأوامر اإخالء لنحو 15 منطقة حتى ظهر 
اليوم ال�شبت. واأظهرت لقطات تلفزيونية اأ�شرارا متزايدة يف جميع 
اأنحاء الولية اإذ اجتاحت املياه املنازل حتى النوافذ وحترك النا�س 

بزوارق �شغرية و�شط ال�شوارع وت�شررت الطرق.
وتوقع مكتب الأر�شاد اجلوية رياحا مدمرة ت�شل �شرعتها اإىل 70 
90 كيلومرتا  كيلومرتا يف ال�شاعة مع هبات رياح تتجاوز �شرعتها 

يف ال�شاعة.

اأم�س  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة   40953 ال��ه��ن��د  �شجلت 
ال�شبت، يف اأكرب قفزة يومية فيما يقرب من اأربعة اأ�شهر و�ُشجل اأكر 
الهندية  الوليات  اأغنى  ماهارا�شرتا  ولية  يف  الإ�شابات  ن�شف  من 

والعمود الفقري القت�شادي للبالد.
اإىل  الإجمايل  لي�شل   188 زادت  الوفيات  اإن  ال�شحة  وزارة  وقالت 
159404، مما يوؤكد زيادة تف�شي الفريو�س يف ثالث اأكر البلدان 

ت�شررا يف العامل بعد الوليات املتحدة والربازيل.
احتواء  اإج�����راءات  ف��ر���س  بالفعل  الهند  يف  امل��ن��اط��ق  بع�س  واأع����ادت 
الفريو�س، مبا يف ذلك عمليات العزل العام واإغالق املطاعم ويجري 

بحث املزيد.

 قالت املتحدثة با�شم البيت الأبي�س جني �شاكي اإنه على الرغم من 
ال�شيا�شة الأقل تقييداً ب�شاأن املاريغوانا يف عهد الرئي�س جو بايدن، 
ب�شبب  وظائفهم  فقدوا  الأبي�س  البيت  موظفي  من  خم�شة  اأن  اإل 

تعاطي املخدرات يف املا�شي.
وكتبت �شاكي على موقع تويرت: “اأعلنا قبل ب�شعة اأ�شابيع اأن البيت 
اأن  ل�شمان  ال�شيا�شات  لتحديث  الأم��ن  جهاز  مع  عمل  قد  الأبي�س 
ا�شتخدام املاريغوانا يف املا�شي لن يوؤدي تلقائياً اإىل ا�شتبعاد املوظفني 

من اخلدمة يف البيت الأبي�س«.
الأ�شخا�س من  م��ن  امل��زي��د  �شيتمكن  ل��ذل��ك،  نتيجة  اأن��ه  واأو���ش��ح��ت 
اخلدمة يف الإدارة الأمريكية ممن مل يكونوا لي�شتمروا يف العمل يف 

املا�شي بنف�س امل�شتوى من التعاطي.
الأ�شخا�س  مئات  ب��ني  م��ن  ه��ي:  ال��ق��ول  “خال�شة  �شاكي  واأ���ش��اف��ت 
الذين مت تعيينهم، خم�شة اأ�شخا�س فقط ممن بداأوا العمل يف البيت 

الأبي�س مل يعودوا يعملون نتيجة لهذه ال�شيا�شة«.
املاريجوانا  بتقنني  ق���ام  الأم��ري��ك��ي��ة  ال���ولي���ات  م��ن  ع���ددا  اأن  ي��ذك��ر 

وتخطط وليات اأخرى لإلغاء جترميها.
ومع ذلك، على امل�شتوى الحت��ادي، ل تزال املاريغوانا غري قانونية 

يف الوليات املتحدة.

عوا�صم

ملبورن

نيودلهي

وا�شنطن

اأنقرة تزيد ال�سغط على القنوات الإخوانية
•• اأنقرة-وكاالت

ك�شفت م�شادر يف قنوات اإخوانية )مكملني وال�شرق ووطن(، التي تبث من 
تركيا اأن حكومة اأنقرة اأ�شدرت تعليمات لهذه القنوات ب�شبط �شيا�شياتها 
التحريرية فيما يتعلق بال�شاأن امل�شري، بح�شب ما ذكرته �شحيفة ال�شرق 

الأو�شط ال�شادرة اأم�س ال�شبت.
وقالت امل�شادر يف القنوات التابعة جلماعة الإخوان الإرهابية اإنه “�شدرت 

تعليمات من احلكومة الرتكية لها، ب�شرورة 
القنوات  التحريرية لهذه  ال�شيا�شة  تغيري 
ال�شحايف  ال�شرف  ميثاق  مع  يتنا�شب  مبا 
التحري�س  ح��م��الت  ووق���ف  والإع���الم���ي، 
القنوات  اإغ��الق  من  وال�شباب، مع حتذير 
التي ل تلتزم، وترحيل الإعالميني الذين 

ل يتجاوبون مع قواعد العمل اجلديدة«.
نقل  ق����د  الآن”  “تركيا  م���وق���ع  وك������ان 
الرئي�س  م�����ش��ت�����ش��ار  اأق���ط���اي،  ي��ا���ش��ني  ع���ن 
ال��رتك��ي رج���ب ط��ي��ب اأردوغ������ان، ق��ول��ه اإن 
م���ن قنوات  ب�����الده ط��ل��ب��ت  ال�����ش��ل��ط��ات يف 
اأنقرة،  من  تبث  التي  الف�شائية  الإخ���وان 

ال��ت��ح��ري��ري��ة مب���ا يتوافق  ال��ل��ه��ج��ة  ���ش��ب��ط 
امل�شري.  بال�شاأن  يتعلق  فيما  خا�شة  العاملية،  ال�شحفية  ال�شوابط  م��ع 
املقيمني يف تركيا، عدم  الإخ��وان  الرئي�س الرتكي، عنا�شر  واأك��د م�شت�شار 
الإخوان  جماعة  من  عن�شر  اأي  ت�شليم  ب�شاأن  النظام  ل��دى  نية  اأي  وج��ود 
اإىل ال�شلطات امل�شرية. ياأتي موقف اأنقرة عقب ت�شريحات من م�شوؤولني 
اأت��راك على راأ�شهم الرئي�س رجب طيب اردوغ��ان عن وجود ات�شالت على 
امل�شتوى ال�شتخباراتي والدبلوما�شي والقت�شادي مع م�شر. غري اأن وزير 
اخلارجية امل�شري �شامح �شكري قال اإنه “ل توجد عالقات مع تركيا خارج 
يف  تغيرياً  هناك  اأن  وجدنا  ما  �شكري:”اإذا  واأ�شاف  الطبيعية”،  القنوات 
ال�شيا�شة الرتكية جتاه م�شر، وعدم تدخل يف ال�شوؤون الداخلية، وانتهاج 
اأر�شية  ه��ذه  تكون  ق��د  امل�شرية،  ال�شيا�شة  م��ع  تتوافق  اإقليمية  �شيا�شات 

ومنطلقاً للعالقات الطبيعية«.

�سحف عربية: لبنان يرتقب ت�سونامي اقت�ساديًا

 اإدانة عربية ودولية للهجوم احلوثي �سد ال�سعودية

الك�سف عن عدد الدواع�ش يف العراق

اأردوغان ين�سحب من التفاقية الأوروبية حلماية املراأةماكرون يعلن »تغيري املقاربة« اإزاء لبنان 
•• اأنقرة -رويرتز

اتفاقية  من  ان�شحب  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرئي�س  اإن  ال�شبت  تركيا  يف  الر�شمية  اجل��ري��دة  قالت 
اأن هذه التفاقية هي  ن�شطاء يعتربون  دع��وات من  الرغم من  امل��راأة على  اإىل حماية  دولية تهدف 
اإليها  اأوروبا ، التي مت التو�شل  ال�شبيل ملكافحة العنف الأ�شري املت�شاعد. وتعهدت اتفاقية جمل�س 
يف ا�شطنبول ، مبنع العنف الأ�شري ومقا�شاته والق�شاء عليه وتعزيز امل�شاواة. و�شهدت تركيا ، التي 
وقعت على التفاقية عام 2011 ، ارتفاعا يف جرائم قتل الن�شاء العام املا�شي. ومل ُيعلن اأي �شبب 
اأردوغ��ان قالوا العام املا�شي  لالن�شحاب ، لكن م�شوؤولني يف حزب العدالة والتنمية احلاكم بزعامة 
اإن احلكومة تدر�س الن�شحاب من التفاقية و�شط خالف ب�شاأن كيفية احلد من العنف املتزايد �شد 
املراأة. ويقول املحافظون يف تركيا اإن التفاقية تقو�س الهياكل الأ�شرية وت�شجع على العنف. كما اأنهم 
يعار�شون مبداأ امل�شاواة بني اجلن�شني يف اتفاقية ا�شطنبول ويرون اأنها ت�شجع املثلية اجلن�شية ، نظرا 

ملبداأ عدم التمييز على اأ�شا�س التوجه اجلن�شي.

اأ�شهر الدفع نحو ت�شكيل  ويحاول ماكرون منذ 
حكومة وتنفيذ اإ�شالحات يف لبنان.

واأ�شاف الرئي�س الفرن�شي خالل موؤمتر �شحايف 
م��ع ن��ظ��ريه الإ���ش��رائ��ي��ل��ي روؤوف����ني ري��ف��ل��ني، “ل 
الذي  الو�شع  يف  اللبناين  ال�شعب  ت��رك  ميكننا 

هو فيه«.
وتابع “يجب علينا بذل ق�شارى جهدنا لتجّنب 
و)تنفيذ(  ت�شكيل حكومة  وت�شريع  البلد  انهيار 
تعّلقه  جم�����ددا  ال�شرورية”،  ال����ش���الح���ات 

ب�”ال�شعب اللبناين«.
اأ�شهر من النفجار الذي هّز  بعد حواىل �شبعة 

مرفاأ بريوت ودّمر اأحياء باأكملها يف حميطه يف 
يعي�س  لبنان  ي��زال  2020، ل  اآب/اأغ�شط�س   4
اقت�شادية  اأزم���ة  يف  وغ��ارق��ا  �شيا�شي  �شلل  حالة 

وي�شهد تظاهرات متواترة.
وا�شتقالت احلكومة اللبنانية يف اأعقاب النفجار، 

لكنها توا�شل ت�شريف الأعمال.
ت�شكيل حكومة  �شعد احلريري من  يتمكن  ومل 

منذ تكليفه نهاية ت�شرين الأول/اأكتوبر.
ب����ريوت م��رت��ني منذ  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل  وزار 
النفجار، و�شبق اأن عرّب عن اإحباطه اإزاء تعّطل 

الأو�شاع.

•• باري�ض-اأ ف ب

اأنه  اإميانويل ماكرون  الفرن�شي  الرئي�س  اعترب 
من ال�شروري “تغيري املقاربة” يف لبنان الذي ل 
يزال من دون حكومة والغارق يف اأزمة اجتماعية 
امل�شوؤولني  وات���ه���م  م�����ش��ب��وق��ة،  غ���ري  اق��ت�����ش��ادي��ة 
اللبنانيني بالف�شل يف حتّمل م�شوؤولياتهم. وقال 
من  امل�شوؤولية  اختبار  وق��ت  “يقرتب  م��اك��رون 
بو�شوح  املقبلة،  الأ�شابيع  يف  و�شنحتاج  النتهاء 
دون  من  ونهجنا”،  تغيري مقاربتنا  اإىل  �شديد، 

اأن يقدم تفا�شيل اأخرى.

•• بغداد-وكاالت

اخلفاجي  حت�����ش��ني  ال����ل����واء  ق�����ال 
العمليات  ق���ي���ادة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث 
عدد  اإن  ال�����ع�����راق،  يف  امل�������ش���رتك���ة 
الإرهابي  داع�����س  تنظيم  مقاتلي 
يتجاوز  ل  ال��ع��راق  داخ���ل  املتبقني 

150 اإرهابياً.
ال�شباح،  ويف ت�شريحات ل�شحيفة 
التي  امل���ع���ارك  اأن  اخل��ف��اج��ي  اأك����د 
ت�����ش��ن��ه��ا ال����ق����وات ال���ع���راق���ي���ة �شد 
ع�������ش���اب���ات داع�����������س ت����ق����رتب من 

نهايتها.

يف تركيا.
البياتي  ع���ل���ي  ال����دك����ت����ور  وق�������ال 
ع�����ش��و جم��ل�����س م��ف��و���ش��ي��ة حقوق 
لل�شحيفة  ال����ع����راق  يف  الن�������ش���ان 
عراقيني  اأط��ف��اًل  اإن”هناك  ذاتها 
اخ���ت���ط���ف���ت���ه���م ع�������ش���اب���ات داع�������س 
تركيا  اىل  واأر���ش��ل��ت��ه��م  الإره���اب���ي���ة 
خميمات  يف  الآن  ي��ع��ي�����ش��ون  وه���م 

هناك«.
حقوق  “مفو�شية  اأن  واأ�����ش����اف 

التهاون  لمي��ك��ن  اإن�����ش��اين  “ملف 
معه«.

من  اأك�������ر  “هناك  اأن  وك�������ش���ف 
والأطفال  ال��ن�����ش��اء  م��ن  األ���ف���اً   60
ع�شابات  حت��ت��ج��زه��م  ال��ع��راق��ي��ني 
�شوريا  ال��ه��ول يف  داع�����س يف خميم 
احلكومة  ���ش��ي��ط��رة  ع����ن  اخل�������ارج 
ن�شاء  اأي�����ش��اً  ي�شم  وه���و  ال�����ش��وري��ة 
تعاونت  ع��ن��ا���ش��ر  ل����ذوي  واط���ف���اًل 
العمليات  يف  وق��ت��ل��وا  داع�������س  م���ع 
جداً  خطر  خميم  وه��و  الع�شكرية 
ويخ�شع ح�شرا ل�شيطرة جماعات 

م�شلحة«.

الإره����اب����ي����ني  اأن  اإىلى  واأ������ش�����ار 
النائية  امل����ن����اط����ق  “ي�شتغلون 
لالختباء  وال�شحراوية  واجلبلية 
بالعراق  احت�شار  حالة  وداع�س يف 
وك����ل م���ا ت��ب��ق��ى م���ن ع��ن��ا���ش��ره ل 

ميكنهم العودة للحياة«.
وذكر اأن ماتبقى من عنا�شر داع�س 
جمموعات  يف  ه��ج��م��ات  ي�����ش��ن��ون 
�شغرية مكونة من 3 عنا�شر وهي 
ت�شتغل ال�شالح غري املن�شبط خارج 

اإط��ار ال��دول��ة، وق��د باتت عنا�شره 
مالحقتها  وت��ت��م  �شعبياً  م��ن��ب��وذة 
داخلياً ومن املجتمع الدويل ولي�س 

اأمامهم اإل ال�شت�شالم اأو املوت«.
دع������ا ع�شو  اأخ�����������رى،  ج���ه���ة  م�����ن 
مبفو�شية حقوق الإن�شان العراقية 
ت�شكيل  اإىل  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
جل��ن��ة ع��ل��ي��ا ل��ل��ت��ح��ري ع���ن م�شري 
اأطفال عراقيني يحتجزهم تنظيم 
خميمات  بداخل  الإره��اب��ي  داع�س 

الإن�شان فاحتت م�شت�شارية الأمن 
الوطني لت�شكيل جلنة عليا برئا�شة 
ال������وزراء م�شطفى  رئ��ي�����س  م��ك��ت��ب 
الكاظمي للتحري والتق�شي عنهم 
وبتدخل وجهد دويل لإيجاد اآليات 
وتاأمني  ال����ع����راق  اإىل  لع���ادت���ه���م 
لربنامج  واخ�����ش��اع��ه��م  و���ش��ع��ه��م 
باملجتمع  ودم������ج  ت���اأه���ي���ل  اإع��������ادة 

مبوجب خطوات �شريعة«.
وو���ش��ف ال��ب��ي��ات��ي ه���ذا امل��ل��ف باأنه 

•• عوا�صم-وكاالت

ي��ع��اين ل��ب��ن��ان ع��ل��ى م���دى اأك����ر من 
ع����ام اأ�����ش����واأ اأزم������ة اق��ت�����ش��ادي��ة منذ 
 ،1990 عام  الأهلية  احل��رب  انتهاء 
كورونا  جائحة  ت��داع��ي��ات  وفاقمتها 
العا�شمة  مب���رف���اأ  ك���ارث���ي  وان���ف���ج���ار 
اأغ�شط�س )اآب(  بريوت يف الرابع من 
اأمام  ال��ب��ل��د  ه���ذا  امل��ا���ش��ي، مم��ا ي�شع 
ت�شونامي اقت�شادي حمتمل قد ياأكل 

الأخ�شر والياب�س.
يوم  ����ش���ادرة  ع��رب��ي��ة  ل�شحف  ووف���ق���اً 
بني  امل��ت��وا���ش��ل  الت�شعيد  اإن  ج��م��ع��ة، 
ال��رئ��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين م��ي�����ش��ال ع���ون، 
�شعد  امل���ك���ل���ف  احل����ك����وم����ة  ورئ����ي���������س 
رمبا  التهامات،  بتقاذف  احل��ري��ري، 
�شد كل منافذ احللول التي يراد منها 
ف��ت��ح ث��غ��رة تفتح ال��ب��اب اأم����ام اإخ���راج 
الذي  ال���وق���ت  ت�����ش��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة يف 
ي��وا���ش��ل ف��ي��ه  ع��ون مم��ار���ش��ة �شيا�شة 
الن��ت��ح��ار ال�����ش��ي��ا���ش��ي واإغ������الق كافة 

الأبواب لإيجاد حل.

اإحراج احلريري
اأن  ل��ب��ن��اين  �شيا�شي  م�����ش��در  واع��ت��رب 
�شيئاً  تغري  ل  احل��ري��ري  ت�شريحات 

اأنها  رغ��م  ال��ب��الد،  يف  املتفاقمة  ال�شيا�شية  الأزم���ة  م��ن 
بردت الأجواء امل�شحونة بعد خطاب الرئي�س عون.

وتوقع امل�شدر ل�شحيفة “العرب” اللندنية األ يف�شي 
اجتماع ي��وم الإث��ن��ني املقبل ب��ني ع��ون واحل��ري��ري اإىل 
امل�شتمر  اخل��الف  ب�شبب  احلكومة،  ت�شكيل  على  اتفاق 

بني الكتل ال�شيا�شية على توزيع احلقائب الوزارية.
احلكومة  ت�شكيل  يف  الف�شل  ك���رة  اإل��ق��اء  ع���ون  وح����اول 
عون،  وجل��اأ  املكّلف.  ال���وزراء  رئي�س  ملعب  يف  اللبنانية 
بناء على طلب الفريق الإعالمي التابع ل�شهره جربان 
اإلقاء  اإىل  بعبدا،  ق�شر  اإىل  انتقل حديثا  ال��ذي  با�شيل 

كلمة ق�شرية بهدف اإحراج احلريري.
رئي�س  خ��ط��وة  يف  لبنانية  �شيا�شية  م�����ش��ادر  راأت  فيما 
عبء  احلريري  حتميل  ت�شتهدف  مناورة  اجلمهورية 
اأن  اإىل  امل�شادر  واأ���ش��ارت  احلكومة،  ت�شكيل  يف  الف�شل 
عرقلة ت�شكيل احلكومة يف الوقت احلا�شر اإىل مطالب 
ال��ت��ي��ار احلر،  ج��دي��دة ط��رح��ه��ا ج���ربان با�شيل رئ��ي�����س 
عرب مي�شال عون. ومبوجب هذه املطالب ي�شّر رئي�س 
اجلمهورية على ت�شمية الوزراء امل�شيحيني اخلم�شة يف 
احلكومة ومن بينهم وزير الداخلية، وهو ما يرف�شه 
امل�شتقبل  تيار  كتلة  نائب  واأك���د  كّلياً.  احل��ري��ري  �شعد 
النيابية حممد احلجار لل�شحيفة اأن “النقا�س يف بعبدا 
بني عون واحلريري لن يعود بنا اإىل نقطة ال�شفر”، 
احلريري  �شعد  املكلف  احلكومة  رئي�س  “اعتذار  وق��ال 
غري وارد اإطالقاً«. واعترب احلجار اأن “الت�شكيلة التي 
يريده  م��ا  ه��ي  ع��ون  للرئي�س  املكلف  الرئي�س  قدمها 

•• عوا�صم-وكاالت

الع����ت����داء  وم���ن���ظ���م���ات  دول  اأدان��������ت 
الإرهابي على م�شفاة تكرير البرتول 

يف الريا�س بطائراٍت دون طيار.
واعترب م�شوؤوٌل يف وزارة الطاقة ال�شعودية اأن العتداء 
ل ي�شتهدف اململكة فح�شب بل اإمدادات الطاقة العاملية، 
اإىل اأن الهجوم خلف حريقاً، ولكنه مل يت�شبب  م�شرياً 
يف اإ�شابات اأو وفيات، ول يف تعطيل  اإمدادات البرتول 

وم�شتقاته«.
العربية هجوم جماعة احلوثي  ال��دول  واأدان��ت جامعة 
اليوم بطائرات دون طيار �شد م�شفاة تكرير البرتول 

يف الريا�س.
اأجندة  اإىل  بو�شوح  ُي�شري  الهجوم  اأن  بيان  يف  واأك���دت 
جماعة احلوثي وداعميها، التي ل ت�شتهدف ال�شعودية 

وحدها، واإمنا ت�شعى لتهديد اإمدادات الطاقة.
اخلليج  ل����دول  ال��ت��ع��اون  ملجل�س  ال��ع��ام  الأم����ني  واأدان 
نايف فالح مبارك احلجرف، تعر�س م�شفاة  العربية 
اإره��اب��ي متعمد  تكرير ال��ب��رتول يف ال��ري��ا���س لع��ت��داء 
�شبقه من  اأن العتداء وما  واأّك��د  بطائرات دون طيار. 
اململكة  اأم��ن  ت�شتهدف  ل  وتخريبية،  اإره��اب��ي��ة  اأع��م��ال 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة وم��ق��درات��ه��ا الق��ت�����ش��ادي��ة فقط، 
الإقليمي  اأمن دول املجل�س والأمن وال�شتقرار  واإمنا  

والدويل.
يو�شف  الإ�شالمي  التعاون  ملنظمة  العام  الأم��ني  واأدان 
م�شفاة  تعر�س  ال��ع��ب��ارات  باأ�شد  العثيمني،  اأح��م��د  ب��ن 
واأك��د يف  اإره��اب��ي،  الريا�س لعتداء  البرتول يف  تكرير 
واأن  بيان اأن الهجوم “عمل اإرهابي وتخريبي جبان”، 
اململكة  ت�شتهدف  ل  احليوية  املن�شاآت  على  العتداءات 
ف��ق��ط ب��ل ت��ط��ال اأم���ن وا���ش��ت��ق��رار اإم�����دادات ال��ط��اق��ة يف 

اأن اأقفل الباب يف وجه املبادرة الفرن�شية«.
النار  بفتح  توقيته  يف  اأخ��ط��اأ  ع���ون  اأن  امل�����ش��ر  واع��ت��رب 
ي��زال يلتزم بخريطة الطريق  ال��ذي ل  على احلريري 
الفرن�شية، وقال اإن حتديد املوا�شفات واملعايري لت�شكيل 
احلكومة لي�شت حكراً على رئي�س اجلمهورية ما دام اأن 
امل�شوؤولية تقع على رئي�س احلكومة الذي يخ�شع وحده 

مل�شاءلة الربملان الذي �شّماه لتاأليفها.
اختاره عون  الذي  التوقيت  اإىل  النيابي  امل�شدر  ولفت 
واإمنا  فح�شب،  احل��ري��ري  على  لي�س  ال��ط��اول��ة  ليقلب 
ال�شوؤال كيف �شيت�شرف ن�شر اهلل؟  البلد، ويبقى  على 
وهل �شيبادر لاللتفاف على ت�شعيد حليفه عون لأن ل 
م�شلحة له يف توفري الغطاء ال�شيا�شي الداعم له لئال 
يفقد القدرة على التحرك يف حماولة منه لإ�شالح ذات 
اأوراق��ه مع الرئي�س  اأن عون تعّمد حرق كل  البني، مع 
فريقه ال�شيا�شي الذي ل  ل�”�شهوات”  املكلف ا�شتجابة 

يريده رئي�شاً للحكومة.

معركة ذاتية 
“اجلمهورية”  �شحيفة  يف  جبور  �شارل  الكاتب  وق��ال 
الدائمة هي  الرئي�س مي�شال عون  اأولوية  اإن  اللبنانية 
ومن  الوطنية،  انعكا�شاتها  عن  الذاتية مبعزل  ملعاركه 
اّن  مثاًل،  قاعدة  على  الفريق  هذا  التعامل مع  اخلطاأ 
جتّنباً  ت��ن��ازلت  اإىل  تدفعه  ان  يجب  احل��ال��ي��ة  الأزم����ة 
يقوم  ق��د  م��ا  وه��و  الأوىل،  بالدرجة  عليه  لرت��دادات��ه��ا 
ترى يف  العونية”  “الذهنية  اّن  اإّل  اآخ��ر،  اأي فريق  به 

املجتمع الدويل وما يريده اأكرية اللبنانيني والعرب، 
حكومة اخت�شا�شيني ل حزبيني من دون ثلث معطل 
يف  الرو�شية  اخلارجية  وزارة  بيان  و�شمعنا  اأح��د،  لأي 
ثلث  دون  من  حكومة  يريد  العامل  كل  لها،  بيان  اآخ��ر 

معطل ورئي�س اجلمهورية يريد ثلثاً معطاًل«.

�سيا�سة االنتحار
دع�شة  على  اأق���دم  ع��ون  اأن  ب���ارز،  نيابي  م�شدر  وراأى 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف ال�شكل  ب���ه اخل�����ش��ارة  اأحل���ق���ت  ن��اق�����ش��ة 
اإن  الأو�شط”  “ال�شرق  ل��شحيفة  وق���ال  وامل�����ش��م��ون، 
ول  العالية،  ب��ال��ن��ربات  ول  بالت�شلط  ُيحكم  ل  لبنان 
عام  الأول  انقالبه  غ��رار  على  ث��اٍن  بانقالب  بالتلويح 
1989 اأو برف�س كل املبادرات ر�شوخاً لإ�شرار وريثه 
ال�شيا�شي رئي�س “التيار الوطني احلر” النائب جربان 
با�شيل على ت�شخري املقّدرات الرئا�شية لتعومي طموحه 
الرئا�شي الذي اأخذ يت�شاءل، اإن مل يكن اأ�شبح متعّذراً 
ا�شتطعنا  اإذا  ه��ذا  املناف�شني،  ع��داد  يف  يكون  ب��اأن  عليه 
من  يكون  ول��ن  باجلمهورية،  نطيح  لئال  البلد  اإن��ق��اذ 
داٍع لنتخاب من يخلف عون الذي لن ي�شاأل نف�شه عن 

اأ�شباب اإخفاقه يف حتقيق ما تعهد به.
امل�شوؤولية  عون  يرمي  اأن  يكفي  “هل  امل�شدر  وت�شاءل 
ت�شكيل احلكومة  تعطيل  وزر  ويحّملهم  الآخرين  على 
اأن يوقف انقالبه على نف�شه؟ لأن��ه ل يعقل  ب��دًل من 
�شين�شحب  ال��ذي  النتحار  �شيا�شة  ميار�س  اأن  لرئي�س 
حكماً على �شل قدرة البلد على اخلروج من اأزماته بعد 

ارتكبته ميلي�شيات  الذي  ال�شديدين لالعتداء اجلبان 
احل��وث��ي الإره���اب���ي���ة امل��دع��وم��ة م��ن اإي�����ران م��ن خالل 
لعتداء  الريا�س  يف  ال��ب��رتول  تكرير  م�شفاة  تعر�س 
اإرهابي.  واأعربت دولة الكويت عن اإدانتها وا�شتنكارها 
ال�شديدين لالعتداء، واأكدت وزارة اخلارجية الكويتية 
وتريتها  وت�شاعد  الإره��اب��ي��ة  العمليات  ه��ذه  تكرار  اأن 
وا�شتهدافها املناطق املدنية واحليوية ل ي�شكل تهديدا 

العامل، وت�شكل تهديدا لأرواح املدنيني.
واأدان�����ت م�شر ب��اأ���ش��د ال��ع��ب��ارات ال���ش��ت��ه��داف، واأك���دت 
الكامل  ورف�شها  �شجبها  بيان  يف  امل�شرية  اخلارجية 
التي  اجلبانة،  التخريبية  الع��ت��داءات  ه��ذه  ل�شتمرار 
و�شعبها  اململكة  وا�شتقرار  لأمن  مبا�شًرا  تهديًدا  مُتثل 

وكذا لأمن وا�شتقرار اإمدادات الطاقة.
وا�شتنكارها  اإدان���ت���ه���ا  ع���ن  الإم��������ارات  دول����ة  واأع����رب����ت 

ال���ت���ن���ازل خ�����ش��ارة م����دوّي����ة، ح��ت��ى لو 
اأق��ل بكثري من  كانت ه��ذه اخل�����ش��ارة 
والتنازل،  ال��رتاج��ع  ع��دم  انعكا�شات 
والأمثلة على هذا امل�شتوى اأكر من 

اأن ُتعّد وحُت�شى.
واأ�شاف جبور “اإذا كان احلريري قد 
مت�ّشك ب�شكل معنّي حلكومته، لكونه 
الرئي�س  جت��رب��ة  ي��ك��ّرر  اأن  ي��ري��د  ل 
ح�����ش��ان دي����اب، وي��ري��د م��ن احلكومة 
اأن ت�����ش��ّك��ل راف��ع��ة ل��ه ل م��ق��ت��اًل، ول 
ان  التاأليف  بعد  �شيحاول  ب��اأّن��ه  �شك 
اأمريكياً  العهد  مع  ا�شتباكه  ي�شتثمر 
ل�شتجالب  حم��اول��ة  يف  وخ��ل��ي��ج��ي��اً، 
اإىل تدفقه  الذي ل موؤ�شرات  الدعم 
يوا�شل  ان  ع��ل��ي��ه  ال����ذي  ل��ب��ن��ان  اإىل 
يبقى  وان  الأح����زم����ة،  ���ش��ّد  ���ش��ي��ا���ش��ة 
للمرحلة  متريراً  رجليه  على  واقفاً 
مع  املنطقة  دخلتها  التي  النتقالية 

الإدارة الأمريكية ال�شابقة.
واأ�شار الكاتب اللبناين اإىل اأنه ل �شك 
اّن  واردة، ل�شيما  اأّن كل الحتمالت 
العهد �شمان مرحلة ما بعد  اأولوية 
انتهاء وليته. ولكن لن يكون هناك 
يف نهاية املطاف من مهرب ول مفّر 
تاأليف احلكومة، ول مهرب ول  من 
مفّر من التعاي�س الق�شري بني عون 
واحلريري، لأّن عدم التاأليف يعني النفجار، والنفجار 
ممنوع ومرفو�س من الداخل واخلارج، ويحاول رئي�س 
اجلمهورية �شراء الوقت لتمديد كاأ�س التاأليف املّر، اإّل 
اّنه �شي�شطر يف نهاية املطاف اإىل التوقيع على مرا�شيم 
���ش��ي��ك��ون ع��ن��وان��ه��ا ال��داخ��ل��ي التعاون  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة 
ال�����ش��ع��ب ب��ني ع���ون واحل���ري���ري، وع��ن��وان��ه��ا اخلارجي 
على  حفاظاً  املعنوي  بالدعم  دول��ي��اً  احلكومة  مواكبة 

ال�شتقرار ومنعاً لالنفجار«.

ال�سراع من اأجل البقاء
“البيان”  �شحيفة  يف  هدنة  ب��ن  ليلى  الكاتبة  وق��ال��ت 
كوارث  وط��اأة  حتت  البقاء  ي�شارع  لبنان  اإن  الإماراتية 
لبنان  يف  ال�شا�شة  ولالأ�شف،  والنق�شامات،  اخلالفات 
م��ا���ش��ون يف اإ���ش��ع��اف ال��ب��الد، وجت��اه��ل امل��خ��اط��ر التي 

حتدق بوطنهم املتجه اإىل م�شتنقع اجلوع والوجع.
اآخر     ً “ل   ن�شتطيع   اأن   نرى   هدفا هدنة  ب��ن  واأ���ش��اف��ت 
وجعل  اإفقار   ال�شعب،   اإىل  اأدى  ال���ذي   لهذا   التعطيل  
البلد ي�شارع حلظات انهيار حقيقية،  فالأزمة مركبة، 
�شيا�شية،  واأي�����ش��اً  وم��ال��ي��ة،  اق��ت�����ش��ادي��ة  اأوج����ه  وف��ي��ه��ا 
مل  م��ا  اح��ت��واوؤه��ا،  ال�شعب  م��ن  �شار  م�شتويات  وبلغت 
ال�شيا�شي،  العناد  اإىل جتاوز  اللبنانية،  القيادات  ت�شارع 
وال�شراع على املكا�شب، والدفع يف اجتاه تعزيز املناخات 
الإيجابية لالإنقاذ، التي ت�شتوجب ت�شافر كل اجلهود، 
لوقف النهيار املايل والقت�شادي، وانت�شال البالد من 

الهاوية«.

ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  لأم����ن 
وا���ش��ت��ق��رار امل��ن��ط��ق��ة ف��ح�����ش��ب واإمن����ا 
الطاقة  لإم�����دادات  مبا�شرا  ت��ه��دي��دا 
مبا�شراً  وحتدياً  العاملي،  والقت�شاد 
للقوانني الدولية والإن�شانية. و�شدد 
الناطق الر�شمي با�شم وزارة اخلارجية الأردنية �شيف 
اهلل الفايز، على موقف بالده الدائم بالوقوف املطلق 
ما  ك��ل  وج��ه  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  جانب  اإىل 
يهدد اأمنها واأمن �شعبها، موؤكداً اأن اأمن البلدين واحد 
لأمن  تهديد  هو  اململكة  لأم��ن  تهديد  واأي  يتجزاأ،  ل 

وا�شتقرار املنطقة باأكملها.
البحرين  موقف  البحرينية،  اخلارجية  وزارة  واأك��دت 
ال�شعودية �شد  العربية  اململكة  الرا�شخ واملت�شامن مع 
كل ما ي�شتهدف اأمنها و�شالمتها، م�شددة على �شرورة 
ال��دويل الأع��م��ال الإره��اب��ي��ة الإجرامية  اإدان���ة املجتمع 
مللي�شيات احلوثي والتي تهدد الأمن وال�شلم الإقليمي.

املن�شاآت  ا�شتهداف  القطرية  اخلارجية  وزارة  واعتربت 
الأعراف  ك��ل  ينايف  تخريبياً  عماًل  احليوية  وامل��راف��ق 
وال��ق��وان��ني ال��دول��ي��ة، وم���ن ���ش��اأن��ه ال��ت��اأث��ري ع��ل��ى اأمن 

وا�شتقرار اإمدادات الطاقة يف العامل.
واأدان��ت جيبوتي ب�شدة تعر�س م�شفاة تكرير البرتول 

يف الريا�س لعتداء اإرهابي حوثي.
ا�شتمرار  العبارات  باأ�شد  اليمنية  احلكومة  اأدان��ت  كما 
املن�شاآت  �شد  الره��اب��ي��ة  احل��وث��ي��ة  امليلي�شيات  ج��رائ��م 
احليوية والأهداف املدنية ال�شعودية والتي كان اآخرها 
ا�شتهداف م�شفاة تكرير البرتول يف الريا�س بطائرات 
الهجوم حماولة  وا�شنطن  واعتربت  م�شرية مفخخة. 

لإعاقة اإمدادات الطاقة العاملية.
الريا�س  يف  �شفريها  واأك��د  الهجوم،  بريطانيا  واأدان���ت 

التزام بالده بالأمن القومي للمملكة.
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عربي ودويل

توتر جديد بني الكاظمي وميلي�سيات 
موالية لإيران.. تهديد وتخوين

•• بغداد-وكاالت

جددت كتائب حزب اهلل املوالية لإيران تهديداتها با�شتهداف قواعد للقوات 
الأمريكية يف العراق.

ويف تغريدة مليئة بال�شتائم، هدد اأبو علي الع�شكري، الذي يعرف بامل�شوؤول 
بطريقة  ال�شبت،  اليوم  فجر  بل�شانها،  والناطق  امليلي�شيات  لتلك  الأمني 

�شمنية، رئي�س الوزراء م�شطفى الكاظمي، وا�شفا اإياه باخلائن.
كما اأكد ال�شتمرار با�شتهداف امل�شالح الأمريكية يف البالد.

اأي  يف  الدخول  عدم  مببداأ  العراقية  احلكومة  تتم�شك  حني  يف  هذا  ياأتي 
اأكر من مرة مت�شكه بعدم  الكاظمي  اإقليمية، وقد كرر  اأو  حماول دولية 

اإدخال البالد يف نزاع املحاور، يف اإ�شارة 
والوليات  اإي����ران  ب��ني  ال�����ش��راع  اإىل 

املتحدة.
كما اأدان����ت احل��ك��وم��ة اأك���ر م��ن مرة 
ا�شتهداف  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  حم�������اولت 
امل�شالح واملقار الدبلوما�شية للبعثات 
�شيادة  م��ن  ينتق�س  مب��ا  الأج��ن��ب��ي��ة، 

وهيبة الدولة.
يذكر اأن عالقة الكاظمي مع ف�شائل 
التوتر  م���ن  ال��ك��ث��ري  ���ش��اب��ه��ا  اإي�������ران 
رئا�شة  ت�����ش��ل��م��ه  م���ن���ذ  وامل����واج����ه����ات 

الوزراء.

حتركات جريئة
فخالل اأول �شهرين له يف ال�شلطة، نفذ الكاظمي �شل�شلة حتركات جريئة 
م�شلحني،  على  للقب�س  لها  يكتب  مل  النجاح  اأن  اإل  مداهمتني،  ت�شمنت 
ودبلوما�شيون  و�شيا�شيون  حكوميون  م�شوؤولون  اأف��اد  ما  بح�شب  اأظهر  ما 

لوكالة رويرتز يف حينه، حمدودية �شلطاته يف مواجهة تلك الف�شائل.
و�شكل اعتقال قوات مكافحة الإرهاب يف يونيو من العام املا�شي 14 فرداً 
من ميلي�شيات كتائب حزب اهلل املتهمة بالتورط يف �شن هجمات �شاروخية 
على من�شاآت اأمريكية، نقطة فارقة يف �شيا�شة رئي�س الوزراء، ور�شمت اآماًل 

يف اأو�شاط العديد من العراقيني.

اإ�سابة رئي�ش الوزراء الباك�ستاين بكوفيد-19 
اإ�شالم اباد وح�شره عدد كبري من امل�شاركني.

كمامة  ي��رت��دي  اأن  دون  امل���وؤمت���ر  اإىل  خ���ان  وحت����دث 
للفقراء  اإ�شكان  م�شروع  لفتتاح  اآخ��ر  جتمعا  وح�شر 

بنف�س الطريقة اأم�س اجلمعة.
وتلقى خان التطعيم يوم اخلمي�س.

وت�شهد الدولة الواقعة يف جنوب اآ�شيا والتي ي�شكنها 
220 مليون ن�شمة زيادة حادة يف الإ�شابات بفريو�س 

كورونا.
وجاء يف اأعداد ن�شرتها احلكومة اأن الفحو�س اأثبتت 
�شاعة  والع�شرين  الأرب��ع  يف  باملر�س   3876 اإ�شابة 
اليومية منذ  الإ�شابات  اأكرب عدد من  وهو  املا�شية، 

•• اإ�صالم اباد-رويرتز

ق���ال وزي���ر ال�����ش��ح��ة ال��ب��اك�����ش��ت��اين  اأم�����س ال�����ش��ب��ت اإن 
خان  عمران  ال��وزراء  رئي�س  اإ�شابة  اأثبتت  الفحو�س 

بكوفيد-19، وذلك بعد يومني من تلقيه التطعيم.
خان  اأن  تغريدة  يف  �شلطان  في�شل  ال��وزي��ر  واأ���ش��اف 
بتفا�شيل  الوزير  ومل يدل  املنزل”.  “عزل نف�شه يف 
لأنهم  اأنف�شهم  ع��زل��وا  اآخ����رون  ك��ان  اإذا  عما  اأخ���رى 

خالطوا رئي�س الوزراء.
الآونة  يف  دوري��ة  اجتماعات  عاما(   68( خ��ان  وعقد 
الأخرية من بينها ح�شور موؤمتر اأمني يف العا�شمة 

اأوائل يوليو متوز ويرفع العدد الإجمايل لالإ�شابات 
 42 اأي�شا  األ��ف ح��ال��ة. وه��ن��اك   620 اأك��ر م��ن  اإىل 
حالة وفاة جديدة مما رفع الإجمايل اإىل 13799 

حالة.
 10 ي��وم  للجمهور  تطعيم  حملة  باك�شتان  واأطلقت 
�شعيفة  ا�شتجابة  بعد  ال�شن  بكبار  ب��دءا  اآذار  مار�س 
م��ن الأط��ق��م الطبية ال��ت��ي ع���ربت ع��ن خم���اوف من 

اللقاحات ال�شينية.
وكان�شينوبيو  ���ش��ي��ن��وف��ارم  ل��ق��اح��ي  باك�شتان  واأق����رت 
واللقاح  زينيكا/اأك�شفورد  اأ���ش��رتا  ول��ق��اح  ال�شينيني 

الرو�شي )�شبوتنيك يف( لال�شتخدام الطارئ.

  اتهام 10 اإيرانيني بالتهرب من العقوبات الأمريكية 
•• لو�ض اجنلي�ض-رويرتز

الأمد  ب�شاأن خمطط مزعوم طويل  اإيرانيني  املتحدة ع�شرة  الوليات  الدع��اء يف  اتهم 
بلغ  قانونية  غري  تعامالت  خ��الل  من  طهران  على  الأمريكية  العقوبات  من  للتهرب 

حجمها 300 مليون دولر مبا يف ذلك �شراء ناقلتي نفط.
الع�شرة وهم  اإن  الأمريكي يف لو�س اجنلي�س  العام  الدع��اء  با�شم مكتب  وقال متحدث 
ثمانية رجال وامراأتان خارج الوليات املتحدة ومل يتم اعتقالهم. ورف�س الك�شف عما 

اإذا كان قد ُطلب من حكومات اأجنبية اعتقالهم.
وا�شع  خمطط  “يف  بيان  يف   ، ب��الإن��اب��ة  الأمريكية  املدعية   ، ويلك�شون  تري�شي  وق��ال��ت 
ا�شتخدام  لإ���ش��اءة  املتهمون  تاآمر   ، ق��ارات  ع��دة  ملا يقرب من عقدين ويف  النطاق ميتد 
نيابة عن  ال����دولرات  امل��الي��ني م��ن  الأم��ري��ك��ي لإج���راء معامالت مبئات  امل��ايل  النظام 

احلكومة الإيرانية«.

الأزمات تالحق لقاح اأ�سرتازينيكا

���ش��ب��ه��ات ق���وي���ة ل�����دى الأو�����ش����اط 
باعت  اأ�شرتازينيكا  ب��اأن  الأوروب��ي��ة 

اجلرعات نف�شها مرات عدة.
يف  اأب���دت  باأنها  املجموعة  تقر  واإذ 
الواقع،  تفوق  طموحات  الأ���ش��ا���س 
توؤكد يف املقابل اأن هذه التهامات 
اإىل  م�شرية  اأ�شا�س،  اأي  عن  عارية 
اإب����داء  م�شلحتها  م���ن  ل��ي�����س  اأن����ه 
اأنها  ال�����ش��ل��وك يف ح���ني  م��ث��ل ه���ذا 
تعهدت عدم جني اأي اأرباح من هذا 

اللقاح.
اأن  امل��ج��م��وع��ة  ع��ل��ى  ال�شعب  ف��م��ن 
املتاعب  م��ن  ال�شل�شلة  ه��ذه  ت�شهد 
ب��ع��دم��ا ج�����ش��دت يف ال��ب��داي��ة اأم���اًل 
ي�شهل  لقاحا  تطويرها  مع  كبرياً 

واأوردت �شحيفة نيويورك تاميز اأن 
وا�شنطن متنع ت�شدير 30 مليون 
ج��رع��ة م��ن ل��ق��اح اأ���ش��رتازي��ن��ي��ك��ا يف 
ب���ع���د على  اأن������ه مل ي��ح�����ش��ل  ح����ني 
ال�������ش���وء الأخ�������ش���ر يف ال����ولي����ات 
ل  الذريعة  ه��ذه  اأن  غ��ري  املتحدة، 
اأن  اإىل  ت�شري  التي  بروك�شل  تقنع 
خمتربات اأخرى مثل فايزر لقيت 
الت�شليم،  يف  التاأخري  مل�شكلة  ح��اًل 
قامت  اأ�شرتازينيكا  ب��اأن  م�شتبهة 
تفوق  وع������ود  ب��ق��ط��ع  ب���الأ����ش���ا����س 

قدرتها.
اأوروب�����������ي كبري  وق�������ال م���������ش����وؤول 
تتعلق”  خ��ا���ش��ة  م�شكلة  “هناك 
هناك  اأن  م�������ورداً  باملجموعة”، 

يف العناية املركزة على اأجهزة التنف�س 
و14 حالة يف العناية املتو�شطة وباقي 

احلالت يف الأق�شام«.
ال�شتيعابية  الطاقة  رفع  اإىل  وي�شري 
بدل  �شريرا  ثمانني  اإىل  للم�شت�شفى 
ربعي على �شرورة  ويوؤكد  �شتني.  من 
“اأن جند حلول اأخرى )...( ا�شتقبلنا 
مري�شا،  خم�شني  م��ن  اأك���ر  م��وؤخ��را 
ا�شتكمل  م��ن  ومنهم  بقي  م��ن  منهم 
العالج يف البيت«. وبح�شب ربعي فاإن 
يف  نق�س  م��ن  اي�شا  يعاين  امل�شت�شفى 
ال��ذي يعمل ومنذ عام  الطبي  ال��ك��ادر 
حت���ت ال�����ش��غ��ط وي���ع���اين اأف�������راده من 
الإرهاق وعدم احل�شول على اإجازات.

الأرا�شي  يف  امل�شت�شفيات  ع���دد  يبلغ 
بني  م��ا  م�شت�شفى   84 الفل�شطينية 
عام وخا�س، يف حني تبلغ ن�شبة الأ�شرة 
اإىل عدد ال�شكان حوايل �شرير ون�شف 
اجلهاز  بح�شب  �شخ�س،   1000 لكل 
ل��الإح�����ش��اء. دف��ع الكتظاظ  امل��رك��زي 
الذي ت�شهده امل�شت�شفيات الفل�شطينية 
ن��ت��ي��ج��ة لذلك،  امل�����وت  واخل������وف م���ن 
امل�شابني بالفريو�س اإىل المتناع عن 
التوجه اإىل امل�شت�شفيات. و�شهدت عدة 
قرى ومدن فل�شطينية حمالت جمع 
�شراء  ل�شالح  الأه����ايل  م��ن  ت��ربع��ات 
اأجهزة تنف�س. ويف بلدة �شلواد الواقعة 
القرية  اأه����ايل  ت���ربع  اهلل،  رام  ���ش��م��ال 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  يعي�شون  ال��ذي��ن 
جهاز   50 م����ن  ب����اأك����ر  الأم����ريك����ي����ة 
اأك�����ش��ج��ني ي�����ش��ل ث��م��ن ال���واح���د منها 
اإىل  تهدف  خطوة  يف  دولر،   1000
وجتنب  بلداتهم  داخل  امل�شابني  بقاء 

وقد  الفل�شطينيني  امل��ح��ام��ني  اأح����د 
خ�ش�شت للمعاينة الأولية للمر�شى.

غرف  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  اإدارة  ح��ول��ت  ك��م��ا 
ط���وارئ  غ���رف  اإىل  الأويل  ال��ف��ح�����س 

ومبيت للم�شابني بالفريو�س.
�شابق  بيان  يف  ال�شحة  وزي���رة  وق��ال��ت 
ويف  الح����م����ر«.  اخل����ط  اإىل  “و�شلنا 
اخلليل  م��دي��ن��ة  يف  دورا  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
املدير  يقول  الغربية،  ال�شفة  جنوب 
فران�س  ل��وك��ال��ة  للم�شت�شفى  ال��ط��ب��ي 
حالة  ي��ع��ي�����س  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  اإن  ب���ر����س، 
 75 ه��ن��اك  “اليوم  وي�شيف  اإرب�����اك. 
حالة   28 بينهم  امل�شت�شفى  يف  حالة 

••لندن-اأ ف ب

اأ���ش��رتازي��ن��ي��ك��ا مبرحلة  مي��ر ل��ق��اح 
معلقاً  ا�شتخدامه  يبقى  اإذ  �شعبة 
ال�����دول ع��ل��ى خلفية  ع����دد م���ن  يف 
ال�������ش���الم���ة، فيما  خم�����اوف ح����ول 
�شيا�شية  حملة  امل��خ��ت��ربات  ت��واج��ه 
يف الحت��اد الأوروب���ي حيث ت�شجل 
الدفعات  ت�شليم  يف  كبرياً  ت��اأخ��رياً 

املطلوبة.
وخل�شت الوكالة الأوروبية لالأدوية 
الذي  ال��ل��ق��اح  اأن  اإىل  اخل��م��ي�����س، 
اأ�شرتازينيكا  خم���ت���ربات  ط���ورت���ه 
بالتعاون  الربيطانية  ال�شويدية 
“اآمن  اأك���������ش����ف����ورد  ج���ام���ع���ة  م�����ع 
بهذه  ي��ف��رت���س  وك�����ان  وفعال”، 
ال�شركة  ارت��ي��اح  تثري  اأن  النتيجة 
بعدما علق ا�شتخدام لقاحها لأيام 
الأوروبية  ال��دول��ة  م��ن  العديد  يف 

ول �شيما فرن�شا واأملانيا.
ف��ت��ع��ل��ي��ق ا����ش���ت���خ���دام ال���ل���ق���اح جاء 
ال�����دم عانى  م�����ش��ك��الت يف  ن��ت��ي��ج��ة 
واأدى  تلقوه  الذين  من  عدد  منها 
اإىل حالت وف��اة. ور�شدت  بع�شها 
طبيعية  غري  ن�شبة  حتديدا  اأملانيا 
الدماغية  الوريدية  من اجللطات 

اخلطرية.
فهل اأن هذه احلالت على ارتباط 
غري  ال�����ش��وؤال  ه��ذا  يبقى  باللقاح؟ 
الأمر  اإث���ب���ات  ي��ت��م  اإذ مل  حم�����ش��وم 
الإ�شابات  اأن  �شيما  ل  ن��ف��ي��ه،  ول 
امل�شجلة، حتى لو كانت على ارتباط 

•• رام اهلل-اأ ف ب

احلكومي  اهلل  رام  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
املكتظ  امل��ح��ت��ل��ة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��ف��ة  يف 
كورونا  ب��ف��ريو���س  م�شابني  مب��ر���ش��ى 
ع��ل��ى اخلدمة  احل�������ش���ول  ي��ن��ت��ظ��رون 
“اأحيانا  العاملني  اأحد  يقول  الطبية 
ننتظر وفاة اأحد امل�شابني لياأخذ مكانه 
م�شاب اآخر من غرفة الطوارئ ب�شبب 
اأزمة الأ�شرة” يف اإ�شارة اإىل احتمالية 
الفل�شطينية.  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ان��ه��ي��ار 
الفل�شطينية  ال�شحة  وزي��رة  واأعلنت 
احل���ال���ة  “اأن  ال����ث����الث����اء  ك���ي���ل���ة  م����ي 
اأ�شرة  اإ�شغال  ون�شبة  خطرية  الوبائية 
 100% ت��رتاوح ما بني  امل�شت�شفيات 
خ���الل  ك���ي���ل���ة  وق����ال����ت  و102%«. 
م�شت�شفى  لإن�����ش��اء  اتفاقية  توقيعها 
رام  م�شفى  �شاحة  يف  جديد  ط���وارىء 
اهلل يت�شع خلم�شني �شريرا اإن “معظم 
الذي  ال��وق��ت  ويف  م�شغولة«.  الأ���ش��رة 
من  الفل�شطينية  ال�شلطة  فيه  تكافح 
اللقاحات  وتوفري  الوباء  احتواء  اأجل 
ملواطنيها، اأنهت اإ�شرائيل تطعيم اأكر 
تعدادهم  ال��ب��ال��غ  �شكانها  ن�شف  م��ن 
ت�شعة ماليني ن�شمة. والأربعاء، تلقى 
الفل�شطينيون يف ال�شفة الغربية دفعة 
وفق  كوفيد-19  ل��ق��اح��ات  م��ن  اأوىل 
للمناطق  املخ�ش�شة  ك��وف��اك�����س  اآل��ي��ة 
املحرومة. وقال م�شدر اأمني اإ�شرائيلي 
األ��ف جرعة من   60 “و�شلت ح��وايل 
لقاحي فايزر واأ�شرتازينيكا خم�ش�شة 
برنامج  اإط��������ار  يف  ل��ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
كوفاك�س اإىل مطار بن غوريون يف تل 
اأبيب«. يف ق�شم الطوارئ يف م�شت�شفى 
�شريرا، من   18 يوجد  اهلل حيث  رام 
املجمع  يحتويها  �شريرا   370 اأ���ش��ل 
غالبيتها  خ�����ش�����ش��ت  وق�����د  ال���ط���ب���ي 
ت�شتلقي  بالفريو�س،  امل�شابني  لعالج 

  تاميز: وا�سنطن تعّد هجومًا 
�سيربانيًا لتقوي�ش لقاح �سبوتنيك

•• وا�صنطن-وكاالت

التدهور  الربيطانية  “تاميز”  ت�شارتر يف �شحيفة  اإيفانز وديفيد  تناول مايكل 
اجلديد يف العالقات الأمريكية-الرو�شية، فقال اإنه اإذا ما كانت الأعوام املا�شية 
قد اأثبتت �شيئاً ما يف يتعلق بالهجمات الرو�شية املعطلة للدميوقراطية، فهو اأن 

العقوبات واإجراءات طرد الديبلوما�شيني كان لهما اأثر �شئيل.
وطرد 60 ديبلوما�شياً رو�شياً من الوليات املتحدة رداً على الهجوم بغاز الأع�شاب 
بعدما  يوليا،  وابنته  �شكريبال  �شريغي  2018 �شد  عام  باإنكلرتا  �شالزبوري  يف 
ل هذه الإجراءات  كانت اململكة املتحدة قد طردت 23 ديبلوما�شياً رو�شياً. ومل حَتُ
دون ا�شتخدام �شالح كيميائي حمظور جمدداً العام املا�شي �شد املعار�س األيك�شي 
نافالني. ويف عام 2018، فر�شت وزارة اخلزانة الأمريكية عقوبات على خم�شة 
الإنتخابات  يف  والتدخل  �شيربانية  هجمات  ب�شبب  رو���ش��ي��اً،  ف���رداً  و19  كيانات 
اأن  قبل  مرتني  التفكري  على  رو�شيا  ذل��ك  يحمل  ومل   .2016 ع��ام  الأمريكية 

تتدخل يف انتخابات 2020.

خطة �سرية
وم���رة اأخ����رى، م��ن امل��ت��وق��ع ف��ر���س ع��ق��وب��ات اأم��ري��ك��ي��ة، ب��ال��ت��زام��ن م��ع اإج����راءات 
اأمريكية �شيربانية، �شت�شتهدف وكالت الإ�شتخبارات الرو�شية الثالث وهي جهاز 
التج�ش�س اخلارجي )اإ�س يف اآر( ووكالة الإ�شتخبارات الع�شكرية )جي اآر يو( وجهاز 
الإ�شتخبارات الداخلية )اإف اإ�س بي(. واخلطة “ال�شرية”، التي �ُشربت اإىل �شحيفة 
تهدف اإىل حتذير مو�شكو، من اأنه بخالف الرئي�س ال�شابق  “نيويورك تاميز”، 
دونالد ترامب، الذي كان مرتدداً يف اتخاذ اإجراءات �شد رو�شيا، فاإن الرئي�س جو 
ال�شيربانية  واأبلغ اخلبري يف احلرب  اأكر �شراحة.  اأن يكون  بايدن م�شمم على 
لندن  يتخذ  ال��ذي  والدولية  الإ�شرتاتيجية  الدرا�شات  مركز  من  لوي�س  جيم�س 
اأن تردد ترامب اأدى اإىل اخرتاق �شركة “�شولر  مقراً له، اإىل �شحيفة “تاميز”، 
اإنها كانت  2020، ايف عملية قالت وكالت الإ�شتخبارات الأمريكية  يف  ويندز” 

مرتبطة بجهاز التج�ش�س اخلارجي الرو�شي.

فو�سى
وت�شبب اخرتاق “�شولر ويندز” وهي �شركة لتكنولوجيا املعلومات ولديها اآلف 
�شد  �شيربانياً  هجوماً  اأن  لوي�س  ويعتقد  بفو�شى.  البنتاغون،  بينهم  الزبائن، 
عو�س  الرو�شية،  ال��وك��الت  ل�”اأدوات”  امل��وؤق��ت  التعطيل  هدفه  �شيكون  مو�شكو 
العمالء من املوظفني. ويت�شاءل :”من هم الذين مل نعاقبهم بعد يف رو�شيا واأي 

من الأفراد مل توجه اإليهم اتهامات بعد؟ اإن الرو�س مل يعودوا يهتمون«.
اإىل ت�شعيد”.  ت��وؤدي  اأن  “ميكن  انتقامية  اأن مو�شكو قد ترد ب�شربة  وحذر من 
بالوكالة  ت�شتخدم خوادم  املتحدة قد  الوليات  اأن  الرو�س  املحللني  وتوقع بع�س 
“ياندك�س”  غ��رار  على  خا�شة  �شركات  اأو  والطاقة  البنوك  قطاعي  ل�شتهداف 

العمالقة، التي توفر الربيد الإلكرتوين وتطبيقات البحث.

فتح باب الرت�سح لالنتخابات الت�سريعية يف فل�سطني
•• رام اهلل-وكاالت

الرت�شح  باب  فتح  ال�شبت،  اأم�س  الفل�شطينية،   املركزية  النتخابات  جلنة  اأعلنت 
اإجراء  توقف  بعد  املقبل،  )اأي��ار(  مايو  يف  اإجراوؤها  املقرر  الت�شريعية  لالنتخابات 
2006 ب�شبب النق�شام بني حركتي فتح وحما�س.  النتخابات الفل�شطينية منذ 
وقالت اللجنة يف بيان لها، اإنها بداأت ا�شتقبال طلبات الرت�شح لنتخابات املجل�س 
الت�شريعي الفل�شطيني 2021، ابتداًء من �شباح اليوم ال�شبت، وحتى م�شاء يوم 
اأن  واأو�شحت  الر�شمية.  العطل  اأي��ام  وت�شمل   ،2021-3 املوافق31-  الأرب��ع��اء 
الكامل،  الن�شبي  التمثيل  اأ�شا�س  على  انتخابية  قوائم  خ��الل  من  يكون  الرت�شح 
موؤكدة على �شرورة التزام القوائم ومر�شحيها ب�شروط الرت�شح، بح�شب ما ذكرت 
بدرا�شة  �شتقوم  اأنها  اإىل  النتخابات  جلنة  واأ���ش��ارت  الفل�شطينية.  الأن��ب��اء  وكالة 
ا�شتيفائها  من  والتاأكد  تقدميها،  تاريخ  من  اأي��ام  خم�شة  خ��الل  الرت�شح  طلبات 
وتبليغ  الطلب  رف�س  اأو  بقبول  ق��راره��ا  عليه  بناًء  لت�شدر  القانونية،  لل�شروط 

من�شق ومفو�س القائمة ر�شمياً بذلك.

باللقاح، نادرة اإىل حد اأنها ل تربر 
تعليق ا�شتخدامه يف العامل.

الأدوية  �شلطة  ر�شالة  كانت  تلك 
اجلمعة  وك�����ذل�����ك  الأوروب���������ي���������ة، 
م��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، وهو 
�شلطات  راأي ق�شم كبري من  اأي�شاً 
معاودة  رغم  لكن  العامة،  ال�شحة 
ا���ش��ت��خ��دام ال��ل��ق��اح يف ال��ع��دي��د من 
اأملانيا، ف�شلت  الدول ويف طليعتها 
الرتيث،  الإ���ش��ك��ن��دي��ن��اف��ي��ة  ال����دول 
ال�شحية  ال�����ش��ل��ط��ات  ق����ررت  ف��ي��م��ا 
ح�شراً  ا���ش��ت��خ��دام��ه  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
للذين تفوق اأعمارهم 55 عاماً اإذ 
الأ�شغر  بني  �شجلت  اجللطات  اأن 

�شناً.
ويرى بع�س اخلرباء اأن خمتربات 
لن  ان��ت��ك��ا���ش��ة  تلقت  اأ���ش��رتازي��ن��ي��ك��ا 
تتبدد مفاعيلها، حتى لو اأن بع�س 
تعّمدوا  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني  امل�����ش��وؤول��ني 
رئي�س  وب��ي��ن��ه��م  ال����ق����دوة،  اإع���ط���اء 
ال�����ذي تلقى  ال��ف��رن�����ش��ي  ال��������وزراء 

بنف�شه اللقاح اأم�س اجلمعة.
وق�����ال اخ��ت�����ش��ا���ش��ي امل���ن���اع���ة جان 
امل���ل���ح���ق لدى  دان�����ي�����ال ل��ول��ي��ي��ف��ر 
الوا�شح  “من  باري�س  م�شت�شفيات 
�شيكون  ���ش��رراً،  �شيلحق  الأم���ر  اأن 
هناك املزيد من التحفظ”، مبدياً 
اأح���اط  ال����ذي  ل�”الذعر”  اأ���ش��ف��ه 

باللقاح.
ومب�����وازاة ه���ذه امل�����ش��ك��الت، تواجه 
متاعب  اأ���ش��رتازي��ن��ي��ك��ا  خم��ت��ربات 
اإذ  ال�������ش���ي���ا����ش���ي  ال�������ش���ع���ي���د  ع����ل����ى 

الثمانينية الفل�شطينية �ُشرية امل�شابة 
بالفريو�س وحتاول جاهدة ال�شتن�شاق 
تعلو  بينما  الأك�����ش��ج��ني  اأن���ب���وب  ع��رب 
اآهات املر�شى يف ممرات الق�شم. ولي�س 
�شبعيني  رجل  �ُشرية جل�س  بعيدا من 
على �شريره يف غرفة كانت خم�ش�شة 
الأك�شجني  ي�شتن�شق  وه��و  لالنعا�س، 

وينظر من بعيد اإىل املارة.
ارتفاعا  الأخ�����رية  الأ���ش��اب��ي��ع  ���ش��ه��دت 
مطردا يف اأعداد الإ�شابات بالفريو�س 

بواقع نحو األفي اإ�شابة يومًيا.
اأكر  املحتلة  الغربية  ال�شفة  �شجلت 
و1770  اإ����ش���اب���ة  األ������ف   158 م����ن 

ت�شليم  يف  ال��ت��اأخ��ري  عليها  ي��وؤخ��ذ 
اللقاحات املطلوبة، فبعدما وعدت 
بت�شليم  املا�شي  العام  اأ�شرتازينيكا 
الحت���������اد الأوروب�������������ي ك���م���ي���ة من 
مليون   360 اإىل  ت�شل  اللقاحات 
 ،2021 منت�شف  بحلول  جرعة 
اأق���رت الأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي ب��اأن��ه��ا لن 
مئة  م��ن  اأك��ر  ت�شليم  م��ن  تتمكن 

مليون جرعة.
واأثار هذا الإعالن ا�شتياء بروك�شل 
بروتون  ت���ي���ريي  امل���ف���و����س  ف���ن���دد 
امل��ك��ل��ف ال��ل��ق��اح��ات ب��و���ش��ع “غري 
باأنها  املختربات  حمذراً  مقبول”، 

“�شتحا�شب” على ذلك.
توجيه  م����ع  اخل������الف  وت�������ش���اع���د 
اأم�س  اأول  الأوروب����ي����ة  امل��ف��و���ش��ي��ة 
املجموعة،  اإىل  حت��ذي��راً  اخلمي�س 
عماًل مبا ين�س عليه العقد معها، 
خمتربات  تتحمل  م���دى  اأي  اإىل 
م�������ش���وؤول���ي���ة هذا  اأ����ش���رتازي���ن���ي���ك���ا 
“قيود  عن  تتحدث  فهي  الو�شع؟ 
اأنها  ي��ع��ن��ي  م��ا  الت�شدير”،  ع��ل��ى 
ج��رع��ات م�شّنعة  ا���ش��ت��ق��دام  ت��ري��د 
خ���ارج الأرا����ش���ي الأوروب���ي���ة حيث 
تقر باأنها واجهت م�شكالت كربى 
اأن��ه ل ي�شمح لها  يف الإن��ت��اج، غ��ري 

بذلك.
عدم  على  اأ�شرتازينيكا  وحت��ر���س 
اإل���ق���اء ال��ل��وم ع��ل��ى اأي ج��ه��ة، لكن 
الوثائق الر�شمية الأوروبية ت�شري 
اإنتاج خارج الحتاد هما  اإىل بلدي 
اململكة املتحدة والوليات املتحدة.

اأح�������ش���ى ق���ط���اع غزة  وف������اة، يف ح���ني 
األ���ف  ال��ف��ق��ري وامل���ح���ا����ش���ر ن��ح��و 58 
اإ�شابة و572 وفاة، وفق اآخر ح�شيلة 
امل�شت�شفيات  حت��اول  الأرب��ع��اء.  ن�شرت 
الفل�شطينية احتواء الو�شع ال�شحي، 
امل�شت�شفيات  بع�س  اإدارات  عملت  اإذ 
وم�شت�شفى  اهلل  رام  م�شت�شفى  م��ث��ل 
الهالل الأحمر يف مدينة البرية على 
)كرافانات(  متحركة  غ���رف  جتهيز 
خ��������ارج امل�����ب�����اين ل����ش���ت���ي���ع���اب اأع��������داد 

الإ�شابات املتزايد.
ثالثة  تقف  اهلل  رام  م�شت�شفى  واأم���ام 
من  ت��ربع  باأنها  عليها  كتب  كرافانات 

اأك�������ر م����ن لقاح  ن���ق���ل���ه وح���ف���ظ���ه 
تفوز  جعلها  ما  فايزر/بايونتيك، 
بعقود مع عدد من الدول النامية 

مثل الهند.
ت�شتمد  امل�شكالت،  ه��ذه  و�شط  ويف 
البور�شة،  من  ع��زاءه��ا  املختربات 
ب���ح���ي���ث اأح����������رزت اأ����ش���ه���م���ه���ا ه���ذا 
الأ���ش��ب��وع زي���ادة ت��ق��ارب %3 رغم 
التي  ف��ال��ن��ك�����ش��ات  ال����ظ����روف،  ك���ل 
ي��واج��ه��ه��ا ال��ل��ق��اح ل ت��ث��ري ع��ل��ى ما 
الذين  امل�شتثمرين  خم��اوف  يبدو 
ي���راه���ن���ون ب�������ش���ورة خ���ا����ش���ة على 
“األيك�شيون”  ���ش��رك��ة  ا���ش��ت��ح��واذ 
احليوية  للتكنولوجيا  الأمريكية 

عليها لقاء 40 مليار دولر.

الرئي�شية  امل�شت�شفيات  اإىل  توجههم 
املزدحمة يف املدن. يقول رئي�س بلدية 
���ش��ل��واد اأ���ش��ام��ة ح��م��اد ل��وك��ال��ة فران�س 
بر�س “ تويف نحو ع�شرة اأ�شخا�س من 
و�شافيز  اهلل  رام  م�شت�شفي  يف  البلدة 
�شمال  ت�����ش��اف��ي��ز  ه���وغ���و  )م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
امل�شابون اجلدد  �شرق رام اهلل(، وبات 
بالفريو�س يرف�شون التوجه اإىل هذه 

امل�شت�شفيات«.
التربع  ع���ن  “اأعلنا  ح��م��اد  وي�����ش��ي��ف 
ل����الإب����ق����اء على  اأك�������ش���ج���ني  ب����اأج����ه����زة 
امل�����ش��اب��ني يف ال���ب���ل���دة وع���الج���ه���م يف 
اإىل  التوجه  من  ب��دل  املحلية  العيادة 

امل�شت�شفيات الرئي�شية واملوت«.
حاجتنا  عن  اأعلنا  البداية  “يف  وق��ال 
اأه����ايل  اأن  غ���ري  اأج����ه����زة،  ���ش��ب��ع��ة  اإىل 
ال��ق��ري��ة ت��ربع��وا ب��اأك��ر م��ن خم�شني 
ج��ه��اًزا«. واأع��ل��ن ال��ث��الث��اء ع��ن اإغالق 
ع�شرة  نحو  فيها  ي�شكن  التي  البلدة 
ب�شبب  ���ش��اع��ة،   48 مل��دة  ن�شمة،  اآلف 
ارتفاع اأعداد الإ�شابات اإذ و�شل خالل 
املا�شية  والع�شرين  الأرب���ع  ال�شاعات 
ال�شلطة  وك���ان���ت  اإ����ش���اب���ة.   75 اإىل 
تعاقدها  عن  اأعلنت  قد  الفل�شطينية 
اللقاحات  ل��ت��وف��ري  ���ش��رك��ات  اأرب����ع  م��ع 
امل�����ش��ادة ل��ف��ريو���س ك��ورون��ا. وح�شلت 
�شابق  وق��ت  يف  الفل�شطينية  ال�شلطة 
اللقاحات  م��ن  ج��رع��ة  األ���ف   12 على 
منها  اآلف  ع�شرة  ل��ك��ورون��ا،  امل�����ش��ادة 
اإ�شرائيل  نقلت  بينما  رو�شيا  اأر�شلتها 
ال��ت��ي ب�����داأت الأ����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي حملة 
فل�شطيني  عامل  األ��ف   100 لتلقيح 
فيها  للعمل  تراخي�س  يحملون  ممن 
الغربية  بال�شّفة  م�شتوطناتها  يف  اأو 
من  جرعة  األفي  بتخ�شي�س  املحتّلة، 
ال�شلطة  لقاح موديرنا لهم. وواجهت 
حول  داخليا  النتقادات  الفل�شطينية 

اآلية توزيع تلك اللقاحات.

بالأ�شا�س اإىل حل الدولتني«. وتابع “ولحقاً يف قمة اجلامعة العربية يف اجلبري: العالقات مع اأمريكا ا�سرتاتيجية
التي دعت  العربية  ال�شالم  الريا�س مبادرة  2002 طرحت  بريوت عام 
اإىل حل الدولتني والعرتاف وتطبيع العالقة، وكل ما تنطوي عليه من 
عالقات ح�شن جوار، والتي اعتمدها املجتمع الدويل. وذلك ل يزال ميثل 

موقفنا«.
قال  اإ�شرائيل،  مع  العالقات  بتطبيع  قامت  التي  ال��دول  اإىل  اإ���ش��ارة  ويف 
ال���دول، وم��ا قلناه هو  ال��ق��رارات �شيادية م��رتوك��ة لتلك  “هذه  اجل��ب��ري: 
الأرا�شي  ب�شم  يتعلق  فيما  اإ�شرائيل  موقف  يف  تغيري  اإىل  ذل��ك  اأدى  اإذا 
الفل�شطينية، اأو اإذا اأدى اإىل تليني موقف اإ�شرائيل فيما يتعلق باملفاو�شات، 

فقد يكون هناك بع�س الفائدة منها«.
وبني “لكن فيما يتعلق باململكة، يبقى موقفنا متمثاًل يف اأن التطبيع ل 

ميكن اأن يتحقق اإل بعد التو�شل اإىل اتفاقية �شالم«.
واأو�شح اجلبري، اأن اإيران تقوم ب�شناعة وتوريد كل ال�شواريخ والطائرات 

امل�شرية التي ت�شتهدف بالده للميلي�شيات احلوثية يف اليمن.
ال�شعودية  ا�شتهدفت  التي  امل�شرية  والطائرات  ال�شواريخ  “جميع  وقال: 
اإي��ران، وبع�شها مثلما قلنا  اأو م��وردة من قبل  اإي��ران  م�شنوعة من قبل 

جاءت من ال�شمال، وبع�شها من البحر«.
على  الهجوم  عن  امل�شوؤولية  الإيرانيني  حملت  املتحدة  “الأمم  واأ���ش��اف 
)حقل( بقيق، وهو اأي�شاً ما فعلته باقي الدول التي دعوناها لالن�شمام 
اإلينا يف التحقيق. لذا من الوا�شح جداً بالن�شبة اإلينا من اأين يتم توريد 

هذه ال�شواريخ واأي تتم �شناعتها«.

والأمن  ال�شتقرار  على  احلفاظ  يف  مهماً  عاماًل  ومتثل  عاماً   80 اإىل 
ا�شرتاتيجية.  املتحدة  الوليات  مع  “عالقاتنا  اأن  على  و�شدد  العامليني. 
لدينا م�شالح اقت�شادية ومالية. نعمل على مكافحة التطرف والإرهاب«. 
اأك��ان ذلك من  �شواء  املنطقة،  ال�شتقرار يف  “نعمل على حتقيق  واأ�شاف 
اأم يف  ال�شالم بني الإ�شرائيليني والفل�شطينيني،  اإحالل  خالل حماولت 
حدة  تخفيف  مبحاولة  اأو  واأفغان�شتان،  واإي���ران  وال��ع��راق  و�شوريا  لبنان 
التوتر بني الهند وباك�شتان، اأو اإعادة ال�شتقرار يف ال�شودان، اأو العمل على 
دول جمموعة اخلم�س يف حربها  التعامل مع  اأو  ليبيا،  احل��رب يف  اإنهاء 

�شد بوكو حرام«.
وقال اجلبري خالل املقابلة: “موقفنا من ال�شراع الإ�شرائيلي الفل�شطيني 
اأ���ش��ا���س م��ب��ادرة ال�شالم  ال��دول��ت��ني على  اأن��ن��ا نريد ح��ل  وا���ش��ح ويكمن يف 
دولة  هناك  تكون  بحيث  ال�شلة،  ذات  املتحدة  الأمم  وق���رارات  العربية، 
اإىل جانب بع�شهما بع�شاً يف �شالم  اإ�شرائيلية تعي�شان  فل�شطينية ودولة 
يف  حيوياً  عن�شراً  كنا  اأننا  “نعتقد  واأ�شاف  موقفنا«.  يظل  وه��ذا  واأم��ن. 
اإبعاد العامل العربي عن نقاط الرف�س الثالث، والتي اأعلنت يف اخلرطوم 
عام 1967 وقالت: ل للمفاو�شات ول لالعرتاف ول لل�شالم، وذلك من 
خالل طرح خطة امللك فهد الراحل املكونة من 8 نقاط يف القمة العربية 
يف مدينة فا�س املغربية يف اأوائل الثمانينيات، والتي تبناها العرب ودعت 

•• عوا�صم-وكاالت

قال وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية 
ال�����ش��ع��ودي، ع���ادل اجل��ب��ري، اإن���ه “ل 
اإدارة  ن���ه���ج  يف  ك���ب���ري  ت���غ���ري  ي���وج���د 
ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي احل������ايل، جو 
�شلفه،  اإدارة  م���ع  م��ق��ارن��ة  ب���اي���دن، 
دون���ال���د ترامب،  ال�����ش��اب��ق  ال��رئ��ي�����س 

جتاه اململكة«.
م��ع قناة  وت��اب��ع اجل��ب��ري، يف مقابلة 
“عرب نيوز” باللغة الإجنليزية: “عالقاتنا قوية وديناميكية ومتعددة 
ب��ال��دف��اع عن  اأن��ه��ا متم�شكة  ب��ك��ل و���ش��وح  اأك����دت  ب��اي��دن  واإدارة  الأوج�����ه. 
ال�شعودية وال�شعوديني �شد التهديدات اخلارجية. كما اأكدوا ب�شكل وا�شح 
�شمان  اأجل  من  الدفاعية  بالأ�شلحة  ال�شعودية  تزويد  �شيوا�شلون  اأنهم 

قدرتها على حماية نف�شها«.
والإدارة  الإدارة  هذه  بني  كبرياً  تغرياً  اأرى  ل  “لذلك  اجلبري:  واأ�شاف 

ال�شابقة فيما يخ�س التزامها جتاه ال�شعودية«.
تعود  وال�شعودية  املتحدة  الوليات  بني  العالقات  اأن  اإىل  اجلبري  واأ�شار 

مبادرات اجتماعية للم�ساعدة.. واحلالة الوبائية خطرة

امل�ست�سفيات الفل�سطينية على حافة النهيار ب�سبب كورونا 
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عربي ودويل
عّقدت م�ستقبل احلزب:

هكذا اأدت هزمية ترامب اإىل تق�سيم اجلمهوريني...!
•• الفجر -اآن اإي دي�صني –ترجمة خرية ال�صيباين

انق�سم  االأبي�ض,  البيت  ترامب  دونالد  غــادر  اأن  منذ     
الكوجنر�ض بني ثالث ف�سائل غري  احلزب اجلمهوري يف 
مت�ساوية االأحجام. من ناحية, جند قلة من “ال�سجعان” 
اتهام  على  ال�سيا�سي,  ببقائهم  وخاطروا  �سوتوا,  الذين 

الرئي�ض ال�سابق يف جمل�ض النواب )هوؤالء النواب عددهم 
ع�سرة, واأكرثهم رمزية ليز ت�سيني واآدم كينزينغر. ومن 
ناحية اأخرى, اجلناح املتم�سك “بال�سرعية” الذي يت�سم 
جمل�ض  يف  احلــزب  زعيم  ويج�سده  بااللتبا�ض  موقفه 
على  ندد  ثم  بالرباءة  �سّوت  ماكونيل:  ميت�ض  ال�سيوخ 
تكن  مل  )اإن  وال�سيا�سية  االأخالقية  بامل�سوؤولية  الفور 

الهجوم  يف  ترامب  لدونالد  االإثبات(  �سعبة  قانونية, 
على مبنى الكابيتول يف 6 يناير. ويدرك ماكونيل اأنه من 
امللّح اإخراج احلزب من قب�سة الرئي�ض ال�سابق اخلطرية, 
اإىل ناخبي هذا االأخري.   ويتكون الف�سيل  لكنه يحتاج 
الثالث من ناخبي ترامب, مثل ال�سناتور ليند�سي جراهام 
)�ساوث كارولينا( وزعيم جمل�ض النواب اجلمهوري كيفن 

الوالء  ق�سم  اأداء  عليهم  اأّن  يعتقدون  الذين  مكارثي, 
وما  كانوا,  الذين  ناخبيه,  لالإبقاء على  ال�سابق  للرئي�ض 
زالوا, تغمرهم االأكاذيب, خا�سة فيما يتعلق باالنتخابات 
الواقع, يذهب  من بطلهم. يف  “�ُسرقت”  التي  الرئا�سية 
الزعيم  يد  لتقبيل  بانتظام  ومكارثي  غراهام  من  كل 

العظيم يف مار ا الغو, فلوريدا, حيث يقيم االآن.

 139 نائبا و7 اأع�ساء
 يف جمل�ض ال�سيوخ

   مقتنعون ب��اأن اخلال�س مير عرب 
ترامب، يجمع هذا اجلناح كل اأولئك 
الذين �شوتوا �شد العرتاف ب�شهادة 
بعد  يناير،   6 يف  بايدن  جو  انت�شار 
اأي  الكابيتول،  مبنى  على  ال��ه��ج��وم 
139 نائباً و7 �شيناتورات، وكذلك 
الفروع  اي  امل��ح��ل��ي،  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
احل��زب��ي��ة ال��ت��ي ف��ر���ش��ت رق��اب��ة على 
اجلمهوريني القالئل الذين �شوتوا 

ل�شالح لئحة التهام.
ذل��ك، جن��د يف هذه  اإىل  بالإ�شافة    
امل��ج��م��وع��ة ب��ع�����س ال���و����ش���ائ���ط مثل 
الآن  جتاوزتها  وال��ت��ي  ن��ي��وز،  فوك�س 
اأمريكا  اأخ���ب���ار  �شبكة  ميينها  ع��ل��ى 
ملنظمي  بالن�شبة  اأم��ا  ماك�س.  ونيوز 
امل����وؤمت����ر امل���ح���اف���ظ ال�������ش���ن���وي، فقد 
عام  تنظيمه  خ��ا���س  ب�شكل  اخ��ت��اروا 
�شهر  نهاية  يف  ف��ل��وري��دا  يف   2021
فرباير. ويف ح�شاب هذه ال�شيا�شات، 
الن��ت��ق��ام وخطر  يلعب اخل���وف م��ن 
م��واج��ه��ة م��ت��ط��رف م��وؤي��د لرتامب 
�شك  ول  مركزًيا.  دوًرا   2024 عام 
ذلك،  ع���ن  ال���ن���اجت  ال���ش��ط��ف��اف  ان 
حّمال خماطر على احلزب والبالد.

   والواقع، اأن القيادة التي �شيختارها 
احلزب )اأو �شتفر�س من خارجه( ل 
فح�شب،  اجل���م���ه���وري  احل����زب  ت��ه��ّم 
التاريخ،  يعلمنا  كما  ا،  اأي�شً تهم  بل 
للوليات  ال��دمي��ق��راط��ي  امل�شتقبل 

املتحدة.
اجلمهوري  احل�����زب  م��ع�����ش��ل��ة  اإن    
وا�����ش����ح����ة: اإن��������ه مي���ث���ل الأث������ري������اء 
يف  الناخبني  م��ن  وفئة  واملي�شورين 
اأقلية  ي�����ش��ب��ح��وا  اأن  اإىل  ط��ري��ق��ه��م 
دميغرافية، بي�س الطبقة الو�شطى. 
اأن الرتكيبة  وقد فهم اجلمهوريون 
���ش��ده��م. ونتيجة  ت��ع��م��ل  ال�����ش��ك��ان��ي��ة 
الثقافية  احل����رب  ا���ش��ت��غ��ل��وا  ل��ذل��ك، 
وحمل  وال����ه����ج����رة،  )الإج�����ه�����ا������س، 
ال�شالح( من اأجل اإقناع العمال ذوي 
الو�شطى،  الزرقاء والطبقة  الياقات 
م�شاحلهم  �����ش����د  ب����ال����ت���������ش����وي����ت 

القت�شادية.

هيمنة اجلمهوريني
 يف الواليات

الأ�شلحة  يعبئون  ال��غ��ر���س،  ل��ه��ذا    
ال���د����ش���ت���وري���ة ب���ال���ك���ام���ل، ب������دًءا من 
ال�شيوخ  جمل�س  يف  ع�شوين  قاعدة 
لأع�شاء  ي�شمح  وال���ذي  ولي���ة،  لكل 
جم���ل�������س ال�������ش���ي���وخ اجل���م���ه���وري���ني 
بعرقلة كل �شيء عن طريق التعطيل 
باملائة   44 مي��ث��ل��ون  اأن���ه���م  ح���ني  يف 
م��ن ال��ن��اخ��ب��ني. وه��ك��ذا ع��رق��ل��وا كل 
قانون  اإل  اأوب���ام���ا،  ب����اراك  م���ب���ادرات 
ت��ب��ن��ي��ه مبوجب  ال�����ذي مت  ال�����ش��ح��ة 
تتطلب  ل  التي  امل�شاحلة  اإج���راءات 
اأغلبية عظمى وبالتايل جنا من فخ 

التعطيل.
  ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ذل���ك، مل ي���رتددوا 
قواعد  ت���غ���ي���ري  يف  ����ش���ن���وات  ط���ي���ل���ة 
يواجه  بحيث  النتخابية  املناف�شة 
اإىل  ال����ذي����ن مي���ي���ل���ون  ال���ن���اخ���ب���ون 
�شعوبة  للدميقراطيني  الت�شويت 
يف مم��ار���ش��ة ح��ق��ه��م. والأم������ر �شهل 
يعهد  الد�شتور  اأن  اإذ  لهم  بالن�شبة 
للوليات  الت�شريعية  املجال�س  اإىل 
ب��رع��اي��ة حت��دي��د قواعد  الحت���ادي���ة 

ال��ل��ع��ب��ة الن���ت���خ���اب���ي���ة. ف��ب��ي��ن��م��ا فاز 
ال�شعبي  بالت�شويت  الدميقراطيون 
انتخابات  �شبعة  اآخ����ر  م��ن  ���ش��ت��ة  يف 
رئ��ا���ش��ي��ة، هيمن اجل��م��ه��وري��ون على 
ولية   30 يف  الت�شريعية  املجال�س 

من اأ�شل 50 ولية.
  وخالل 40 عاًما، اأطاح اجلمهوريون 
عام  الذين  الدميقراطيني  بهيمنة 
يف  ب��الأغ��ل��ب��ي��ة  اح��ت��ف��ظ��وا   ،1980
ولية   29 يف  الت�شريعية  املجال�س 
وعام  ل��ل��ج��م��ه��وري��ني(.   15 م��ق��اب��ل 
2020، �شّكل اجلمهوريون الأغلبية 
يف 30 ولي���ة، وال��دمي��ق��راط��ي��ون يف 
16 ولي��ة فقط. وهنا، يتم حتديد 
قواعد القانون النتخابي التي يعهد 
الفيدرالية،  للوليات  الد�شتور  بها 
اأو  ب��ال��ربي��د  الت�شويت  اإم��ك��ان��ي��ة  اي 
عدمه، اأو عدد اأيام الت�شويت املبكر، 
اأو �شرط بطاقة هوية حمددة جًدا، 

للتمكن من الت�شويت.
ا هيئات ت�شريعية، ما مل     وهي اأي�شً
يكن هناك جلنة م�شتقلة يف الولية، 
التق�شيم  ب����اإج����راء  ���ش��ت��ق��وم  وال���ت���ي 
النتخابي بعد التعداد الع�شري لعام 

.2020
�شددت  ت����رام����ب،  ه���زمي���ة  وم���ن���ذ     
ع��دة ولي��ات يف اأي��دي اجلمهوريني، 
الت�شويت:  ح���ق  مم��ار���ش��ة  ����ش���روط 
وفًقا  ولي����ة   35 يف  اإج������راء   406
باأن  متفائلون  اإن��ه��م  ب��ري��ن��ان.  مل��رك��ز 
للرقابة  لن تخ�شع  التغيريات  هذه 
حمكمة  ع���ل���ى  ي���ع���ت���م���دون  لأن�����ه�����م 

العليا  املحكمة  قبل  من  النتخابات 
المريكية )قرار مواطنون متحدون 
ملجموعات  مي��ك��ن   ،)2010 ل���ع���ام 
ومنظمات امل�شالح القوية والأثرياء، 
م�شتوى  على  ك���وك،  الأخ��وي��ن  مثل 
ال��ولي��ة اإن��ف��اق م��الي��ني ال����دولرات 
واإغراق املر�شحني ور�شالة احلزب يف 
ال�شيا�شية.  الإعالنات  ظل وابل من 
اجلمهوري  احل��زب  يعد  مل  منذئذ، 
الأفكار(  ف���ارغ )م��ن  بيت  م��ن  اأك���ر 
ت��ف��وز يف  ت����زال  الآل�����ة ل  ك��ان��ت  واإذا 
النتخابات، فهي لي�شت على برنامج 
العاطفة  على  فقط  ول��ك��ن  واأف���ك���ار، 

وكاريزما زعيم �شعبوي.

م�سكلة االموال املبهمة
   ان الأم��وال ال�شوداء هي التي اأدت 
اإىل ت��ط��رف احل���زب اجل��م��ه��وري يف 
الرئا�شية.  التمهيدية  الن��ت��خ��اب��ات 
ومب�����رور ال�����ش��ن��وات، ���ش��ه��دن��ا ظهور 
بدون  ال��ذي��ن،  الأف�����راد  م��ن  �شل�شلة 
ه��ذه الأم���وال اخل��ارج��ي��ة، ل فر�شة 
حتى  اأو  ب��ال��رت���ّش��ح  ل��ل��ف��وز  ل��دي��ه��م 
اأو  اأ�شابيع  لعدة  املناف�شة  يف  البقاء 
ع����دة اأ����ش���ه���ر. وم����ع حت���ري���ر متويل 
العليا،  النتخابات من قبل املحكمة 
لتمويل  احتكارها  الأح����زاب  ف��ق��دت 
احلمالت النتخابية، وبالتايل تقوم 
ب�شياغة  خ��ارج��ه��ا  م��ن  جم��م��وع��ات 

الجندة.
  وي��ت��م الآن �شخ الأم����وال م��ن قبل 
وهي  �شفافة”،  “غري  جم��م��وع��ات 

املحافظني  م��ن  �شتة  باأغلبية  عليا 
للم�شادقة على تغيرياتهم يف قانون 
النتخابات. ويتم تقدمي هذه دائًما 
النتخابي  التزوير  ملحاربة  كو�شيلة 
-يف ال��واق��ع غ��ري م��وج��ود -يف حني 
الت�شويت  ج��ع��ل  اإىل  ت���ه���دف  اأن���ه���ا 
اأك�����ر ���ش��ع��وب��ة -م����ا ي�����ش��م��ى “قمع 

الت�شويت«.

اأي اجتاه للحزب اجلمهوري؟
التفا�شيل  يف  اخل�����و������س  دون     
ال���ت���ي ط����وره����ا دان����ي����ال زي����ب����الت يف 
وولدة  املحافظة  “الأحزاب  كتابه، 
بني  ي��ق��ارن  ح��ي��ث  الدميقراطية”، 
والأملانية  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  احل��ال��ت��ني 
خ���الل ال��ث��الث��ي��ن��ات، ي��ب��دو اأن ميني 
بقاء  يف  مركزًيا  دوًرا  يلعب  الو�شط 
اإما  ال��ل��ي��ربال��ي��ة:  ال��دمي��ق��راط��ي��ات 
اليمني  نبذ  اإىل  احلاجة  ي��درك  اأن��ه 
الأك�شجني،  من  وحرمانه  املتطرف 
مع  فاو�شتية  اتفاقية  ي��وّق��ع  اأن���ه  اأو 
ال�شيطرة  اأم������ل  ع���ل���ى  امل���ت���ط���رف���ني 
ال�شتفادة من جاذبيتهم  عليهم مع 
ال�شعبوية. غري ان التاريخ يظهر اأنه 
هذه  مثل  على  التوقيع  يتم  عندما 
الت��ف��اق��ي��ات، ف���اإن احل���زب ه��و الذي 
قبل  م��ن  “خمطوًفا”  نف�شه  ي��ج��د 
الأحزاب  وداخ���ل  امل��ت��ط��رف.  اليمني 
املحافظة، توؤثر العالقة بني القاعدة 
والقيادة على النظام ال�شيا�شي ككل؛ 
بقاء  يتوقف  الأح���زاب  تنظيم  وعلى 

الدميقراطية.

اجلمهوري
على  تقوم  املتطرفني  مغازلة  اإن     
تكون  اأن  اإىل  متيل  ن�شطاء  ق��اع��دة 
اأك�����ر ت���ط���رف���اً م���ن ق���ي���ادة احل����زب. 
وح��ي��ن��ه��ا ي��ط��رح ال�������ش���وؤال ح���ول من 
اآخر،  مبعنى  احل���زب.  على  ي�شيطر 
تنظيمية  حماية  ج���دران  هناك  ه��ل 
والنا�شطني  الناخبني  ح�شد  ميكنها 
م��ع ال�����ش��م��اح ل��ل��ق��ادة ب��احل��ف��اظ على 
اإذا وجدت  احل��زب؟  على  �شيطرتهم 
ه���ذه، ف���اإن ال��دمي��ق��راط��ي��ة حممية. 
ومكوًنا  �شعيًفا  احل��زب  ك��ان  اإذا  ام��ا 
من جمموعات متنوعة مثل احلزب 
ف��ان��ه ي�شعب  اجل��م��ه��وري احل�����ايل، 
على القادة احلفاظ على �شيطرتهم. 
خمتلفة  ف�شائل  ه��ن��اك  ذل���ك،  وم��ع 
مت����اًم����ا داخ������ل ح�����زب ال���ف���ي���ل: فئة 
اجلناح  م��ع  تتوافق  )ال��ت��ي  املانحني 
باإلغاء  املرتبط  وامل���ايل  القت�شادي 
القيود وخف�س ال�شرائب(، واليمني 
الناخبني  ج��م��ي��ع  ��ا  واأي�����شً ال��دي��ن��ي، 
الذين يحركهم ال�شتياء الذي زرعه 

ترامب.
   اإ�شافة اإىل ذلك، فاإن احلزب حتت 
تاأثري الإعالم اليميني الذي يفر�س 
الر�شائل ويفقده وظيفته يف مراقبة 
دخ�����ول ال��ط��ب��ق��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة. لقد 
الإعالم  “جمّمع  ل���  مرتهنا  اأ���ش��ب��ح 
ال�شناعي” الذي يهم�س له بالأفكار 
وامل��ح��ظ��ورات، وع��ل��ى ق��وى خارجية 
ت�شوغ ر�شالة احلزب وت�شغط عليه.

ت��ن��ظ��ي��م متويل      ون����ظ����ًرا لإل����غ����اء 

   واإذا اتبعنا هذه ال�شبكة التحليلية، 
للحزب  مفتوحة  ط��رق  ع��دة  فهناك 
البتعاد  ت���رام���ب:  ب��ع��د  اجل��م��ه��وري 
التحالف  اأو  ال�����ش��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  ع��ن 
معه، وبالتايل مع اليمني املتطرف. 
وه��ن��اك ط��ري��ق ث��ال��ث اأك���ر �شعوبة 
وحجج  �شيا�شات  اق����رتاح  يف  يتمثل 
يرّجح اأن تقنع ناخبني جدد.     لقد 
عام  اجل��م��ه��وري��ون،  اأدرك  اأن  ���ش��ب��ق 
واأنهم  اأقلية،  اأنهم ميثلون   ،2012
جمموعات  اإىل  الو�شول  اأرادوا  اإذا 
ج����دي����دة -خ���ا����ش���ة ال�������ش���ب���اب وغري 
ال��ب��ي�����س -ع��ل��ي��ه��م ال��ت��وا���ش��ل معهم 
وتغيري مواقفهم؛ لكن هذا م�شتحيل 
الأ�شا�شية،  ر���ش��ال��ت��ه��م  لأن  ع��م��ل��ًي��ا 
واملنت�شرة  “امل�شاعدة”  ل���  امل��ع��ادي��ة 
لأرثوذك�شية امليزانية )خا�شة عندما 
ال�شلطة(،  يف  الدميقراطيون  يكون 
هوؤلء  معظم  ي��ري��ده  م��ا  عك�س  ه��ي 

الناخبني.
   ر����ش���م ت��و���ش��ي��ح��ي: حت��ظ��ى خطة 
مكافحة كوفيد لإدارة بايدن، والتي 
مت تبنيها يف 10 مار�س، بتاأييد 70 
بع�س  وبالتايل  ال�شكان،  من  باملائة 
وكان  للجمهوريني.  �شوتوا  الذين 
ال�����ش��ج��اع��ة لفر�س  ال��رئ��ي�����س  ل����دى 
اجلمهوريني،  عرقلة  رغم  مرورها، 
ت���ع���اوين بني  ج��ه��د  زّي  م��ت��ن��ك��رة يف 

احلزبني.
   وهذا ل�شببني على الأقل: الأول هو 
اأن تكلفتها، ما يقارب 2000 مليار 
زيادة  قلياًل )من حيث  اأعلى  دولر، 

عجز امليزانية( من كلفة التخفي�س 
عليه  وح�شل  اأراده  ال��ذي  ال�شريبي 
والذي   ،2017 عام  ترامب  دونالد 
كلف ما بني 1000 و1400 مليار 
اأن  وال��ث��اين  امل�����ش��ادر.  ح�شب  دولر 
هذه اخلطة ت�شاعد الوليات، ولكن 
بالإخالء،  امل��ه��ددة  ال��ع��ائ��الت،  ا  اأي�شً
والأطفال. بعبارة اأخرى، يتعني على 
الدميقراطيني �شن “حرب حقيقية 
ب�شكل  من���ت  وال���ت���ي  الفقر”،  ع��ل��ى 
كبري ب�شبب الوباء، وبالتايل للتمايز 
ال��ذي��ن يتهمهم  ع��ن اجل��م��ه��وري��ني، 
�شد  لي�س  ح���رب  ب�شن  ال��ت��ق��دم��ي��ون 

الفقر ولكن �شد الفقراء.
   ويف ه����ذا ال�������ش���ي���اق، ف�����اإن احل���زب 
بالنغالق  عليه  حمكوم  اجلمهوري 
اإىل ال�شتياء الذي  يف ر�شالة ت�شتند 
ي�شعر به “ال�شناع” )اأولئك الذين 
وينتجون  يعملون  اأن��ه��م  ي��ع��ت��ق��دون 
“الآخذين”  جت����اه  ال���ب���الد(  ث����روة 
)كل اأولئك الذين، من وجهة النظر 
هذه، ي�شتفيدون ب�شكل غري م�شتحق 
التي  الجتماعي  الأم���ان  �شبكة  من 
اأنه  ومب���ا  الأول(.  ال��ط��رف  مي��ول��ه��ا 
اإىل الأق���ل���ي���ة ع����ددًي����ا، ف���اإن  ي��ن��ت��م��ي 
اأجل  احلزب اجلمهوري جمرب، من 
املقابل  امل��ع�����ش��ك��ر  ال���ف���وز، ع��ل��ى م��ن��ع 
اأو  ق��در الإم��ك��ان م��ن الت�شويت و / 
لتعبئة  املتطرفني  لإغ��واء  اخل�شوع 

املزيد من مع�شكره.

غواية التطرف و�سعف احلزب 

م��زي��ج م���ن جم��م��وع��ات ���ش��وب��ر باك 
والتي   ،  )c(  501 وجم���م���وع���ات 
واإنفاقها  الأم��������وال  ج��م��ع  مي��ك��ن��ه��ا 
“مواطنون  ق���رار  م��ن��ذ  ح���دود  دون 
املحكمة  ع���ن  ال�������ش���ادر  متحدون” 

العليا عام 2010.
   وت�شتفيد هذه من و�شع �شريبي 
اأن���ه���ا ل  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  م��ن��ا���ش��ب، 
ا�شم  عن  بالإف�شاح  لل��ت��زام  تخ�شع 
يغّذون  اإن��ه��م  )الأغ��ن��ي��اء(.  مانحيها 
جمموعات  ���ش��ف��اف��ة  غ���ري  ب��ط��ري��ق��ة 
ت���ن���ف���ق لحقا  ال����ت����ي  ب������اك  ����ش���وب���ر 
الدعاية  على  حم���دودة  غ��ري  مبالغ 
�شلبية(  ب��امل��ائ��ة   80( ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ل�شالح املر�شحني الذين اختاروهم، 
و�شد املعار�شني الذين اختريوا من 
ط��رف��ه��م ول��ي�����س م���ن ق��ب��ل احل����زب، 
بينما ل يتمتعون بال�شرعية. وهكذا 
ل�شيطرة  اخلا�شعة  الأم����وال  ُت��غ��رق 
الأحزاب ال�شيا�شية واملر�شحني فيما 
ي�شمى بالإنفاق امل�شتقل )الذي يكاد 
م�شدره(  تتبع  امل�شتحيل  من  يكون 
م���ن ق��ب��ل جم��م��وع��ات واأف�������راد غري 

م�شوؤولني اأمام الناخبني.
ذل���ك، م��ن املرجح  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة    
املزيد  احل��زب اجلمهوري  يواجه  اأن 
من ال�شعوبات يف جمع الأموال لأن 
اللجان  على  حظر  ال�شابق  الرئي�س 
الوطني،  امل�شتوى  على  اجلمهورية 
ال�شيوخ  جمل�س  لنتخابات  واح���دة 
والأخرى لنتخابات جمل�س النواب، 
التربعات.  جمع  يف  ا�شمه  ا�شتخدام 
وكما ه��و احل��ال دائ��ًم��ا، ف��اإن دونالد 
ب�شلطته  ارت����ب����اًط����ا  اأك������ر  ت����رام����ب 
ورغبته يف النتقام من اأولئك الذين 
جتراأوا على الت�شويت �شده )يرغب 
يف ن�شفهم يف النتخابات التمهيدية 
مبايعة  خ���الل  م���ن   )2022 ل��ع��ام 
له  “موالني  متطرفني  مر�شحني 
�شدهم، غري  باملائة”   100 بن�شبة 
و�شالمته.  احل�����زب  ب��ع��اف��ي��ة  م���ب���ال 
حقهما  بتاأكيد  اللجنتان  ردت  وق��د 
ال���ذي  الأول  ال��ت��ع��دي��ل  )مب���وج���ب 
ي�شمن حرية التعبري( يف ا�شتخدام 
ا�شم ترامب و�شورته لأنه �شخ�شية 
ع��ام��ة. ان امل��ع��رك��ة م��ن اأج���ل ناخبي 
ت��رام��ب وم��ن اأج��ل اأم���وال املانحني، 

قد بداأت الآن.
اأ�ستاذة مميزة متخ�س�سة يف 
القانون وال�سوؤون االأمريكية

 منذ اأن غادر دونالد ترامب البيت االأبي�ض, انق�سم احلزب اجلمهوري يف الكوجنر�ض بني ثالث ف�سائل خمتلفة االأحجام
ليز ت�شيني من معار�شي ترامبترامب مي�شك خيوط اللعبة

املعركة من اأجل ناخبي ترامب واأموال املانحني بداأت الآن اأدرك اجلمهوريون اأن الرتكيبة ال�سكانية تعمل �سدهم

كيفن مكارثي من حواريي ترامبحرب داخل احلزب اجلمهوريميت�س ماكونيل موقف ملتب�س

عدة طرق مفتوحة للحزب اجلمهوري بعد ترامب: البتعاد عن الرئي�ش ال�سابق اأو التحالف معه, وبالتايل مع اليمني املتطرف
ا�ستغلوا احلرب الثقافية من اأجل اإقناع العمال ذوي الياقات الزرقاء والطبقة الو�سطى بالت�سويت �سد م�ساحلهم القت�سادية
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و”تعوي�س   )1962-1954( التحريرية”  حربنا  اأثناء  املفقودين 
�شحايا التجارب النووية” الفرن�شية يف �شتينيات القرن املا�شي.

املجاهدين وذوي احلقوق لعيد  ل��وزارة  العام  الأم��ني  ويف ر�شالة تالها 
ربيقة، جاء “تبقى املتابعة م�شتمرة، ل�شتجالء م�شري املفقودين اأثناء 
حربنا التحريرية وتعوي�س �شحايا التجارب النووية”.ويف هذا ال�شدد 
الأمم  ت��اري��خ  م��ن  ت�شقط  ل  وال��وق��ائ��ع  “الأحداث  اأن  الرئي�س  اع��ت��رب 
اإن النزاهة تقت�شي تغلب الإرادة وال�شدق على ما �شواها  بالتقادم، بل 
�شخ�س   2200 اأث��ر  ُفقد  اجل��زائ��ر  وبح�شب  �شاغطة«.  اعتبارات  من 

خالل حرب ال�شتقالل عن ال�شتعمار الفرن�شي.
وتفيد تقارير بفقدان اأثر اأوروبيني خالل النزاع.

النووية  التجارب  ملف  ط��رح  اإع���ادة  اإىل  اجلزائرية  ال�شلطات  وت�شعى 
الفرن�شية يف ال�شحراء اجلزائرية على طاولة البحث.

•• اجلزائر-اأ ف ب

 59 ال��ذك��رى  مبنا�شبة  ت��ب��ون  املجيد  عبد  اجل��زائ��ري  الرئي�س  تعهد 
لحتفالت عيد الن�شر اأم�س الأول اجلمعة، مبوا�شلة اجلهود من اأجل 
و”تعوي�س  التحريرية”  حربنا  اأث��ن��اء  املفقودين  م�شري  “ا�شتجالء 
كما  املا�شي.  القرن  �شتينيات  يف  الفرن�شية  النووية”  التجارب  �شحايا 
الأر�شيف  با�شرتجاع  يتعلق  فيما  خا�شة  اإيجابية،  ب�”بوادر  تبون  رحب 
ت�شهيل  بعد  ال�شعبية”  امل��ق��اوم��ة  ق���ادة  م��ن  ل��رم��وز  جماجم  وا���ش��ت��ع��ادة 
الرئي�س الو�شول اإىل حمتويات الأر�شيف ال�شري التي يزيد عمرها عن 

50 عاما، خ�شو�شا تلك املتعلقة باحلرب اجلزائرية.
مبنا�شبة الذكرى 59 لحتفالت عيد الن�شر، تعّهد الرئي�س اجلزائري 
عبد املجيد تبون اجلمعة مبوا�شلة اجلهود من اأجل “ا�شتجالء م�شري 

واأجرت فرن�شا التي ا�شتعمرت اجلزائر منذ العام 1830 وحتى العام 
بني  اجلزائرية  ال�شحراء  يف  نووية  جتربة   17 جمموعه  ما   1962
بعد  الأر����س  اأج��ري��ت حتت  11 جتربة  و1966، منها   1960 عامي 
مبوجبها  ح�شلت  وال��ت��ي   ،1962 ال��ع��ام  يف  اإي��ف��ي��ان  ات��ف��اق��ي��ات  توقيع 

اجلزائر على ال�شتقالل.
اإل اأن هذه التفاقيات ت�شّمنت بندا ي�شمح لفرن�شا ا�شتخدام مواقع يف 

ال�شحراء لغاية العام 1967.
ومع قرب موعد الذكرى ال�شتني ل�شتقالل اجلزائر )5 متوز/يوليو 
1962(، اّتخذ الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون �شل�شلة “خطوات 

رمزية” يف اإطار “م�شاحلة الذاكرة” بني البلدين.
قتلهم  24 جزائريا  للجزائر جماجم  فرن�شا  اأع��ادت  ويف متوز/يوليو، 

ال�شتعمار الفرن�شي يف بداية غزو اجلزائر مطلع القرن التا�شع ع�شر.

واأقر ماكرون “با�شم فرن�شا” باأن املحامي والزعيم الوطني اجلزائري 
علي بومنجل “تعّر�س للتعذيب والقتل” على اأيدي اجلي�س الفرن�شي 
كانت  ما  وف��ق  ينتحر  1957، ومل  العام  احل��رب اجلزائرية يف  خ��الل 

الرواية الفرن�شية حينها تفيد للت�شرت على اجلرمية.
كذلك قرر الرئي�س الفرن�شي ت�شهيل الو�شول اإىل حمتويات الأر�شيف 
ال�شري التي يزيد عمرها عن 50 عاما، خ�شو�شا تلك املتعلقة باحلرب 

اجلزائرية.
ويف ر�شالته اجلمعة، رّحب الرئي�س اجلزائري ب�”بوادر اإيجابية، خا�شة 
قادة  م��ن  ل��رم��وز  جماجم  وا�شتعادة  الأر���ش��ي��ف  با�شرتجاع  يتعلق  فيما 
والذاكرة  التاريخ  “�شون  اأن  على  الإ���ش��رار  واأك��د  ال�شعبية”.  املقاومة 
يظل يف �شميم اأولوياتنا”، م�شددا على “م�شوؤولية الدولة يف ال�شطالع 

بهذا امللف«.

تبون يتعهد مبوا�سلة اجلهود ل� »ا�ستجالء م�سري مفقودي« حرب التحرير

    باخت�شار، هي احلرب الباردة، بني 
ال�شربات  ب�شبب  ط���الق  يف  ق��وت��ني 
الرئي�س  واأ�����ش����اف  احل�������زام.  حت���ت 
اأن�����ه ي���ن���وي ج��ع��ل �شيد  الأم���ري���ك���ي 
مقابل  الثمن”  “يدفع  الكرملني 
اأي  حتديد  دون  ال�شيئة”،  “اأفعاله 
�شجن  ث��م  الت�شمم  حم��اول��ة  م��ن��ه��ا: 
اخل�����ش��م األ��ي��ك�����ش��ي ن��اف��ال��ن��ي؟ �شم 
 ،2014 ���ش��ب��ه ج���زي���رة ال���ق���رم ع���ام 
�شوريا؟،  يف  الأ�شد  دع��م  ا�شتمرار  اأم 
الأمريكية،  النتخابات  يف  التدخل 
مع دور الجهزة الرو�شية يف اتهامات 
ال��ر���ش��وة امل��وج��ه��ة ل��ن��ج��ل ب���اي���دن يف 
�شياق عمله يف اأوكرانيا؟ لقد اكتفى 
ال�شحفي  اإىل  ب��الإ���ش��ارة  ب��اي��دن  ج��و 
جورج �شتيفانوبولو�س، الذي يعرفه 
تعاون  اأن  ���ش��ب��ق  ال��رج��ل  لأن  ج��ي��ًدا 
اأننا  كلينتون،  بيل  الدميقراطي  مع 

�شنح�شل على الإجابة قريًبا... 

»يف احلد االأدنى«
مو�شكو  ا���ش��ت��دع��ت  ان��ت��ظ��ار،  دون     
“للت�شاور”،  وا�شنطن  يف  �شفريها 
فيما ا�شتنكر نواب من جمل�س الدوما 
للرئي�س  ال�شيخوخة”  “خرف 
الأمريكي. فهل وقع هذا الأخري يف 
فّخ املحاور؟  يف كل الأح��وال، ح�شب 
املحرر:  )مالحظة  با�شاران  نيكول 
الأول”  “ال�شيدات  ك��ت��اب  م��وؤل��ف��ة 
 ،)2020 ت��ي��م��ب��و���س  م���ن�������ش���ورات 
املتحدة،  ال���ولي���ات  يف  املتخ�ش�شة 

ما هي العقوبات؟
العواقب.  ت��ب��ق��ى م��ع��رف��ة م��ا ه��ي     
املتخ�ش�س  برانا  اإري��ك  ج��ان  يتوقع 
“بخالف  اأن��ه  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف 
اأي  ن��ت��وق��ع  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال��ك��ل��م��ات، ل 
غرميو  ك���ارول  لكن  جديد”،  ���ش��يء 
وهي حتت  رو�شيا،  اأن  بوتر تالحظ 
تاأثري العديد من العقوبات الغربية، 
من  جم��ددا  ت�شديدها  ميكن  والتي 
تك�شر  ان  ميكن  الأمريكي،  اجلانب 
ع���ن ان��ي��اب��ه��اً: “ مي��ك��ن مل��و���ش��ك��و اأن 
�شتارت  نيو  معاهدة  يف  النظر  تعيد 
الأ�شلحة  خ��ف�����س  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
ال�شرتاتيجية بني الوليات املتحدة 

ورو�شيا«. 
اإيزابيل فاكون،     وم��ع ذل��ك، ت�شري 
من  القليل  ل��دي��ه��ا  مو�شكو  اأن  اإىل 
الو�شائل لل�شغط على الأمريكيني. 
على  ت�����ش��غ��ط  اأن  مي��ك��ن  “ال�شلطة 
النق�ش��امات،  ل���زي���ادة  الأوروب����ي����ني 
ال�شني،  م�����ن  اأك��������ر  والق������������رتاب 
وم�����ش��اع��ف��ة ال��ت��دخ��ل ح��ي��ث��م��ا يكون 
بالن�شبة  اما  م�شلحة.  لالأمريكيني 
اإري���ك ب��ران��ا، ف��ان ت�شريح  اإىل ج��ان 
“عودة  اإىل  ي�������ش���ري  ب�����اي�����دن  ج�����و 
�شنوات  اأرب����ع  ب��ع��د  الدبلوما�شية” 
من حكم دونالد ترامب... “الفكرة، 
ي�شتعيد  كل  هي:  الأخ�شائي،  يقول 
م��ك��ان��ه، وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة تتوىل 

جمددا زمام الأمور«.
عن لوباري�سيان

عالقتهما دعم الروابط القت�شادية 
ت�شاهم  احل������الت،  ب��ع�����س  يف  ال���ت���ي، 
لرو�شيا،  بالن�شبة  ال���ش��ت��ق��رار«.    يف 
ميكن لهذه الأزمة املتجددة اأن تكون 
ترى  �شلطتها”،  ل��ت��ق��وي��ة  “رافعة 
لي�س  ح���دث  “ما  ف���اك���ون.  اإي��زاب��ي��ل 
بالن�شبة  �شيئة  عملية  ب��ال�����ش��رورة 
ل��ل��ن��ظ��ام ال����ذي ي�����ش��ع��ر ب��ال��ق��ل��ق على 
تو�شح  ال�شلطة”،  يف  ا����ش���ت���ق���راره 
اخلبرية، فكلمات بايدن، توؤكد �شحة 
لأن  رو�شيا،  ب��اأن  الكرملني  خطابات 
لها �شوتاً م�شتقاًل، ُتعاقب من قبل 
ميكن  وهذا  العظمى،  العاملية  القوة 
اأن يوؤدي اإىل مزيد من الوحدة حول 

القائد«.

والتي جتد هذه النغمة “منع�شة”: 
حتدث  اأن�������ه  ب����اي����دن  ج����و  “او�شح 
م��ط��وًل م��ع ب��وت��ني، وك��ل واح���د قال 
لذلك  لالآخر: ‘اأنا اأعرف من اأنت’، 
وال�شتغناء  م��ب��ا���ش��رة،  ال��ذه��اب  ق��رر 
بالرئي�س  يذّكر  وهذا  الرتو�س.  عن 
ري����غ����ان، ال�����ذي ح�����اول ك�����ش��ر قالب 
ال���ع���الق���ة امل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه م���ع نظريه 
ال�����ش��وف��ي��ات��ي غ���ورب���ات�������ش���وف«.    اإّن 
اجلديد،  الأب��ي�����س  البيت  م�شتاأجر 
�شلفه  م��ع  اي�����ش��ا قطيعة  ه��ن��ا  مي��ث��ل 
دون��ال��د ت��رام��ب، ال��ذي اأظ��ه��ر ر�شاه 
عن بوتني. “نقول الأ�شياء ب�شراحة 
بتعبري  ق���ال  قبل”،  ذي  م���ن  اأك����ر 
والآن  اأمريكي.  دبلوما�شي  ملطف، 

اإظ��ه��ار قدرته  ع��ن  اأب����ًدا  يتوقف  مل 
ع��ل��ى زع���زع���ة ال����ش���ت���ق���رار. وميكن 
اأكر  يخافونه  الذين  لالأوروبيني، 

من الأمريكيني، دفع الثمن ...

ا�ستعادة امللف الرو�سي
ل���رو����ش���ي���ا، حيث  اي����رن����ة     »ه����ن����اك 
وعرقنة  ال���ع���ق���وب���ات،  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����زداد 
جرائم  ب���ارت���ك���اب  امل���ت���ه���م  رئ��ي�����ش��ه��ا 
بوتر،  غ��رمي��و  ك���ارول  ت��ق��ول  قتل”، 
واملتخ�ش�شة  اجليو�شيا�شية  املحللة 
جامعة  يف  والأ�����ش����ت����اذة  رو����ش���ي���ا  يف 
“هدف  اأن  وت�����ش��ي��ف  م��ون��ب��ل��ي��ي��ه. 
امللف  ا�شتعادة  هو  املتحدة  ال��ولي��ات 
ترامب  دونالد  تركه  ال��ذي  الرو�شي 

جانًبا، وتقدمي رد اأمريكي عليه، رد 
وت�شرح  مل يتوفر يف ولية ترامب”. 
ا،  كارول غرميو بوتر: “الهدف اأي�شً
اأقدام  حتت  من  الب�شاط  �شحب  هو 
ال��رئ��ي�����س ال�����ش��اب��ق، ال����ذي مي��ك��ن اأن 
تر�شح  اإذا   “ لبايدن  مناف�ًشا  يكون 
من  ملوؤيديه  واإب���راز   ،”2024 ع��ام 

الذي �شاعده«.
للعالقة  “ل مي��ك��ن  امل��ق��اب��ل،      يف 
بني الوليات املتحدة ورو�شيا جتاوز 
تقول  هذا التوتر الهيكلي القوي”، 
اإيزابيل فاكون، نائبة مدير موؤ�ش�شة 
املتخ�ش�شة  ال�شرتاتيجية  الأبحاث 
النووي  ال�����ردع  ي��ق��ع  اذ  رو����ش���ي���ا،  يف 
م��ن��اق�����ش��ات��ه��م��ا، ول جتد  ���ش��م��ي��م  يف 

مقطوعة؟  اجل���������ش����ور  ب����ات����ت  ه�����ل 
اآث��اًرا على اجلانبني،  “�شيرتك هذا 
ولكن  م����ًع����ا،  ال����رج����الن  و���ش��ي��ع��م��ل 
با�شكال  ي��ح��ل��ل  الدنى”،  احل����ّد  يف 
العالقات  معهد  م��دي��ر  ب��ون��ي��ف��ا���س، 
“رو�شيا  وال�شرتاتيجية.  الدولية 
املتحدة  ال������ولي������ات  م�����ع  ���ش��ت��ع��م��ل 
يقول  مفيدا”،  ذل���ك  ي��ك��ون  ح��ي��ث 
الكرملني.    وعلى راأ�س املو�شوعات 
اتفاقية  يف  التمديد  جند  امل�شرتكة، 
�شتارت”،  “نيو  النووي  ال�شالح  نزع 
املفاو�شات  وا�شتئناف  بها،  والعمل 
حليازة  �شباقها  لإب��ط��اء  اإي����ران  م��ع 
الأ�شلحة النووية. ان هذه ال�شالبة 
الظاهرة، ل ت�شكل خطرا كبريا على 

على  م��اأخ��وذة  “رو�شيا  ب��اي��دن.  اإدارة 
با�شاران،  ن��ي��ك��ول  ت��ق��ول  حقيقتها، 
الناحية  م���ن  م��ت��و���ش��ط��ة  ق����وة  اإن���ه���ا 
تقارن  ول  والع�شكرية،  القت�شادية 

بال�شني. »
   وتوؤكد اخلبرية ال�شيا�شية، اأن قول 
الرئي�س مل يت�شبب يف �شجة كبرية 
ي�شود  ح��ي��ث  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  يف 
قاتل”.  “بوتني  اأّن  ح���ول  ال��ت��واف��ق 
ومع ذلك، فاإن بوتني، الذي يخ�شع 
متعددة،  غ��رب��ي��ة  ل��ع��ق��وب��ات  ن��ظ��ام��ه 
رًدا  ال�شتفزازات  ي�شاعف  اأن  ميكن 
الأمريكي. من �شوريا  ال�شغط  على 
كاراباخ  ن��اغ��ورن��و  وم���ن  ل��ي��ب��ي��ا،  اإىل 
الو�شطى،  اإف��ري��ق��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  اإىل 

اإذا  اأخ��رى  تليها  لن  الم��ر مبقابلة 
مل توؤد اإىل “نتائج جوهرية«.

   ويف ظ���ل ه���ذه ال���ظ���روف، ه���ل ان 
ي���وًم���ا ما  ت����رى  اأن  ب��ك��ني يف  رغ���ب���ة 
ق��م��ة ب��ني ال��رئ��ي�����س ���ش��ي ج��ني بينغ 
ون��ظ��ريه الأم��ري��ك��ي ج��و ب���اي���دن، ل 
حم��ّل لها م��ن الع����راب مت��اًم��ا؟ ان 
قريباً  الرئي�شني  بني  للقاء  فر�شة 
لعقد  ب��اي��دن  يخطط  اذ  تظهر،  ق��د 
قمة املناخ ال�شهر املقبل يف وا�شنطن 
���ش��ي، وف���ًق���ا مل�شادر  ورمب����ا ي��ح�����ش��ر 
اجتماع  اأظ��ه��ر  لقد  دبلوما�شية.     
اأنكوراج اأّن بكني ووا�شنطن يف الواقع 
�شيء.  اأي  على  متفقتني  ت��ع��ودا  مل 
ت�شعيد  اإىل  ي�شري  ه���ذا  اأن  وي��ب��دو 
بني اخل�شمني يتجاوز جمرد حرب 
ب��اردة، ورمب��ا يفتح بداية ف��رتة من 
وال�شكوك  امل�شبوقة  غ��ري  الأخ��ط��ار 
والوليات  ال�����ش��ني  ب��ني  وامل��خ��اط��ر 

املتحدة.
   وك��م��ا ل��و ك���ان ب��ال�����ش��دف��ة، يلتقي 
ال�شينية  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  رئ���ي�������س 
لفروف  �شريكيو  الرو�شي  بنظريه 
م���ار����س يف بكني   22 الث���ن���ني  ي���وم 
الق�شايا  ح�����ول  الآراء  “لتبادل 
امل�شرتك”،  اله��ت��م��ام  ذات  ال��دول��ي��ة 
يف �شياق جت��دد احل��رب ال��ب��اردة بني 
اتهام  ب��ع��د  وال����رو�����س  الأم��ري��ك��ي��ني 
ج��و ب��اي��دن، ف��الدمي��ري ب��وت��ني باأنه 

“قاتل” وتهديده “بدفع الثمن«.

••  بيري اأنطوان دونيت
امل�شتوى  رف��ي��ع  ح����وار  اأول  ُع��ق��د     
املتحدة  وال�����ولي�����ات  ال�������ش���ني  ب����ني 
ب��اي��دن من�شبه  ج��و  ت���وىل  اأن  م��ن��ذ 
األ�شكا  اأن����ك����وراج،  يف  ي��ن��اي��ر   20 يف 
وانتهى  مار�س.   18 اخلمي�س،  ي��وم 
�شلط  مم��ا  ذري����ع،  بف�شل  الج��ت��م��اع 
ات�شاًعا  ت����زداد  ف��ج��وة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
هذا  ع��ل��ى  العظميني  ال��ق��وت��ني  ب��ني 
الكوكب. انها حلقة دراماتيكية ذات 
�شعبة  زال��ت  م��ا  م�شتقبلية  ع��واق��ب 

التحديد، لكنها رمبا ل حُت�شى.
����ش���يء مب���ج���رد انطالق  ب�����داأ ك���ل     
هذه املحادثات، عندما حتدث وزير 
اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكني 
“تهديد”  ب����  ال�����ش��ني  وات���ه���م  اأوًل، 
“�شنناق�س  العاملي”ذ:  “ال�شتقرار 
ت�شرفات  ب�شاأن  العميقة  خماوفنا 
كونغ  وه��ون��غ  �شينجيانغ  يف  ال�شني 
الإلكرتونية  وال��ه��ج��م��ات  وت���اي���وان 
���ش��د ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة والإك������راه 
قال  حلفائنا”،  ���ش��د  الق��ت�����ش��ادي 
رئي�س الدبلوما�شية الأمريكية اأمام 
الربوتوكول  ن�س  بينما  الكامريات 
القليلة  الدقائق  خالل  التكتم  على 

املفتوحة تقليديا لل�شحافة.

متعمدة  بنية  و�شل  ال�شيني  الوفد 
تهويل  ب��ه��دف  ان��ف��ج��ار  يف  للت�شبب 
العرو�س  تكون  م��ا  وغالًبا  امل��وق��ف، 
الدبلوما�شية املبالغ فيها خم�ش�شة 

لال�شتخدام املحلي«.
   ورغم هذه احللقة، اتفق الوفدان 
يف وق�������ت لح�������ق ع����ل����ى م���وا����ش���ل���ة 
جل�شتان  وع���ق���دت  حم���ادث���ات���ه���م���ا. 
�شباح  وث���ال���ث���ة  اخل���م���ي�������س،  م�������ش���اء 
اأب��واب مغلقة.  اجلمعة، وكلها خلف 
بني  ال�شديد  التوتر  اإىل  اإ���ش��ارة  ويف 
الوفدين، مل يتم عقد ماأدبة ع�شاء 

مقررة م�شاء اخلمي�س.
الإدارة  م�����ش��وؤول كبري يف     و���ش��رح 
الأمريكية لل�شحفيني، باأن اجلل�شة 

الدبلوما�شية  رئ��ي�����س  واأ����ش���اف      
ا  الأمريكية، الذي انتقد ال�شني اأي�شً
الأبحاث  يف  لل�شفافية  لف��ت��ق��اره��ا 
“كل هذه  حول من�شاأ كوفيد -19، 
الإجراءات تهدد النظام القائم على 
التي ت�شمح باحلفاظ على  القواعد 

ال�شتقرار العاملي«.
���ش��ي��ل م���ن التهامات  ذل���ك  ت��ب��ع      
ي�������ش���دق من  ب�����ش��ك��ل ل  ال���ع���ن���ي���ف���ة 
ي����ان����غ ج���ي���ت�������ش���ي، ك���ب���ري م�������ش���وؤويل 
ال�شيوعي  احل��زب  يف  الدبلوما�شية 
ال�شيني. قال وهو يغمره الغ�شب: 
القوة  ت�شتخدم  املتحدة  “الوليات 
لإ�شكات  املالية  والهيمنة  الع�شكرية 
ي�شيئون  اإن���ه���م  الأخ��������رى،  ال������دول 

ا�شتخدام ما ي�شّمى مبفاهيم الأمن 
العادية  ال��ت��ج��ارة  لعرقلة  ال��ق��وم��ي 
وحتري�س دول معينة على مهاجمة 

ال�شني«.
   ا�شتمر مونولوج امل�شوؤول ال�شيني 
اأمام  دقيقة  ع�شرة  خم�س  من  اأك��ر 
وزير  ع��ّم��ق  ث��م  م��ذه��ول��ة.  �شحافة 
اخلارجية ال�شيني وانغ يي امل�شمار، 
وندد بالعقوبات الأمريكية الأخرية 
ال�شني على  ملعاقبة  تبنيها  التي مت 
ا�شتيالئها على هونغ كونغ، م�شريا 
بلينكن  اأن��ت��وين  ت�شريحات  اأن  اإىل 
مت  ال��ذي  للربوتوكول  خرقا  ت�شكل 
بخ�شو�س  م��ت��ب��ادل  ب��ات��ف��اق  تبنيه 
هذا اللقاء املبا�شر. ولحظ “لي�شت 

هذه هي الطريقة التي ي�شتقبل بها 
ال�����ش��ي��وف«.     واأ���ش��ار يانغ جيت�شي 
كذلك اإىل اأنه حول حقوق الإن�شان، 
امل��ت��ح��دة وجهاً  ال����ولي����ات  اأظ���ه���رت 
الذين  ال�شود  الأمريكيني  مع  �شيًئا 
الأمن  م�شت�شار  واأج���اب  “ُقتلوا”. 
�شوليفان،  جيك  الأمريكي  القومي 
اإىل  ت�شعى  ل  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن 
اأ�شاف:  ل��ك��ن��ه  ال�����ش��ني،  ���ش��راع م��ع 
ل�شعبنا  مب��ب��ادئ��ن��ا  دائ���ًم���ا  “�شنلتزم 

وحللفائنا«.
   بالإ�شافة اإىل ذلك، اأو�شح امل�شوؤول 
ال�شيني اأن على وا�شنطن اأن تتخلى 
الباردة”  احل�������رب  “عقلية  ع����ن 
احلالية. وقال  “املواجهة”  وعقلية 

مناق�شات  ب���اإج���راء  �شمحت  الأوىل 
“هادفة وجادة ومبا�شرة” ا�شتمرت 
امل���ق���ررة  ال�������ش���اع���ت���ني  ب���ع���د  م����ا  اإىل 
امل�شوؤول  عن  روي��رتز  ونقلت  اأ�شال. 
اجلل�شة  م�����ن  “ا�شتفدنا  ق����ول����ه 
اهتماماتنا  ل�����ش��رح  خ��ط��ط��ن��ا  ح��ي��ث 
واأولوياتنا و�شمعنا نف�س ال�شيء من 

�شركائنا ال�شينيني«.

اأبعد حرب باردة ب�سيطة
   وك���ان���ت ال�����ش��ل��ط��ات ال�����ش��ي��ن��ي��ة قد 
ق���دم���ت ه�����ذا الج���ت���م���اع ع���ل���ى اأن����ه 
البيت  لكن  ا�شرتاتيجي”،  “حوار 
كذلك.  يكن  مل  اأن��ه  اأع��ل��ن  الأبي�س 
يتعلق  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات  بالن�شبة 

الراأي  متثل  ل  املتحدة  “الوليات 
الغربي  ال��ع��امل  ول  ال����دويل  ال��ع��ام 

كذلك«.

اإلغاء الع�ساء
ال�شريايل  ال����ت����ب����ادل  ه�����ذا  ب���ع���د     
اتهم  اأك��ر من �شاعة،  ا�شتمر  ال��ذي 
باخلروج  البع�س  بع�شهما  الوفدان 
عن الربوتوكول الدبلوما�شي املتفق 
الأمريكي  اجل���ان���ب  و����ش���رح  ع��ل��ي��ه. 
بكني  م��ع  الت��ف��اق  ب���اأن  لل�شحفيني 
يق�شي باإلقاء كلمة مدتها دقيقتني. 
لل�شحافة  اأمريكي  م�شوؤول  واأو�شح 
اأنكوراج  مبدينة  فندق  يف  املتجمعة 
اأن  “يبدو  ال��ل��ق��اء:  ح��ي��ث وق���ع ه���ذا 

ال�سني والواليات املتحدة:

عواقب بعيدة املدى لف�سل حوار اأنكوراج...!
ت�سعيد بني اخل�سمني يتجاوز جمرد حرب باردة ولعله بداية فرتة من االأخطار غري امل�سبوقة

يخطط بايدن لعقد قمة املناخ ال�سهر املقبل 
يف وا�سنطن وقد يح�سرها الرئي�ض ال�سيني 

 وانغ يي: الوليات املتحدة ل متثل الراأي 
الع��ام الدول�ي ول العال�م الغرب�ي كذلك

يخطط بايدن لعقد قمة املناخ ال�سهر املقبل 
يف وا�سنطن وقد يح�سرها الرئي�ش ال�سيني 

بايدن ي�شعد اللهجة جتاه الرو�س

 وف�شل اللقاء

بوتني يتح�ش�س م�شد�شه اي�شا

الوفدان ال�شيني والمريكي يف اجتماع اونكوراج

حتليل اخباري

•• الفجر –خرية ال�صيباين
      ميكن طماأنة الذين يخ�سون ال�سعور بامللل مع جو بايدن يف البيت االأبي�ض: 
ا, على االأقل عندما يخاطب نظريه الرو�سي  معه اكت�سفنا اأن للر�سا�ض اأزيزه اأي�سً
الذي  “القاتل”,  ال�ساع �ساعني: على نعت  اأعاد بدوره  فالدميري بوتني والذي 
اأطلقه بايدن, االأربعاء املا�سي, على قناة اي بي �سي االأمريكية, رد بوتني  اأول 

اأول اأم�ض اخلمي�ض: “القاتل هو من ي�سف االآخر بذلك«.
االأمريكي  نظريه  على  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ض  اقــرتح  ذلــك,  ومع     
“مناظرة” ُتذاع على الهواء مبا�سرة يف االأيام املقبلة. وقال بوتني للتلفزيون 
اأن  نقا�سنا ولكن ب�سرط  الرئي�ض بايدن موا�سلة  اأقرتح على  اأن  “اأود  الرو�سي, 
م�سيفا اأنه يريد هذه املناق�سة  نقوم بذلك مبا�سرة عرب االإنرتنت, كما يقال”, 
اجلمعة اأو االثنني, معتربا اأنها “�ستكون مثرية الهتمام ال�سعب الرو�سي وال�سعب 

االأمريكي ».

�سيرتك اآثارًا على اجلانبني:

اأزيز الر�سا�ش بني جو بايدن و�سّيد الكرملني...!
يذّكر موقف بايدن بالرئي�ض ريغان, الذي حاول ك�سر قالب العالقة املتفق عليه مع غوربات�سوف

عالقة البلدين ال تدعمها روابط اقت�سادية التي, يف بع�ض احلاالت, ت�ساهم يف اال�ستقرار
�سيعمل الرجالن مًعا رغم ت�ساعد اللهجة, ولكن يف احلد الأدنى ما حدث لي�ش بال�سرورة عملية �سيئة بالن�سبة للنظام الرو�سي

ت�سعيد لفظي بني الرئي�ض الرو�سي ونظريه االأمريكي ال يدين ب�سيء لل�سدفة
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املال والأعمال

انهيار اللرية ال�سورية يهدد مبجاعة 12 مليون �سوري
•• عوا�صم - وكاالت

تتواىل انهيارات اللرية ال�شورية اأمام ال�شربات القت�شادية وال�شيا�شية التي 
الأطراف  �شراعات  يف  القت�شادية  الورقة  ا�شتغالل  نتيجة  تباعاً  تتلقفها 

املتناحرة على اجلغرافية ال�شورية.
و�شجلت اأ�شواق دم�شق النقدية اجلمعة �شعر )4580( لرية �شورية مقابل 
الدولر الواحد، فيما تخطت اللرية حاجز )5359( مقابل اليورو وبح�شب 
ال�����ش��وري��ة مقابل  ال��ل��رية  املخ�ش�س مبتابعة ح��رك��ة  ال��ي��وم(  )ال��ل��رية  م��وق��ع 
العمالت الأجنبية، فقد بلغ �شعر �شرف الريال ال�شعودي )1222( لرية، 

وو�شل �شعر بيع الدرهم الإماراتي )1247( لرية �شورية.
ال�شورية  للرية  املت�شارع  النهيار  ال�شاوي  لوؤي  القت�شادي  اخلبري  واعترب 
مل�شتويات قيا�شية ل�شيما خالل الأيام القليلة املا�شية، والتي �شارفت حاجز 

املواد  بيع  متاجر  من  العديد  اأغلقت  ال�شرائية  القوة  تدهور  مع  الطعام.  
الغذائية وحمالت ال�شرافة يف العديد من املدن ال�شورية اأبوابها.

ويقول تاجر مواد غذائية من دم�شق رف�س الك�شف عن ا�شمه توا�شلت �شكاي 
اإنه ا�شطر لإغالق حمله يف �شوق احلميدية  نيوز عربية معه عرب الهاتف 
عربية:  نيوز  �شكاي  ملوقع  حديثه  يف  وب��ني  احلميدية  جت��ار  م��ن  وع��دد  ه��و 
ي�شرتون  الذين  التجار  كاهل  يثقل  مما  ث��واين  خ��الل  ترتفع  الأ�شعار  “اأن 

ب�شاعتهم باللرية ال�شورية ».
كان  ال�شاي  فكيلو  ع��دي��دة  م���رات  ال��ي��وم  يف  خ�شارتنا  “تت�شاعف  واأ���ش��اف: 
قبل اأ�شبوع ب� 17األف لرية وارتفع ل� 35األف لرية منذ اأم�س وكيلو ال�شكر 
اأيام  ارتفعت خالل  امل��واد  2500 لرية فكل  ل�  ارتفعت  1200 لرية  ب�  كان 
لثالثة اأ�شعاف وقد ت�شجل خلم�شة اأ�شعاف واأكر مع انحدار قيمة عملتنا 

املحلية«.

ال� 5000 لرية �شورية مقابل الدولر الواحد ينذر مبجاعة تهدد ماليني 
يف  يعتمدون  ممن  ال��دول��ة  وموظفي  واملدر�شني  العاملني  ل�شيما  املدنيني 
ل�”�شكاي  حديثه  يف  ال�شاوي  واأو���ش��ح  احلكومية.  رواتبهم  على  معي�شتهم 
نيوز عربية “ اأن راتب املوظف ثابت باللرية ال�شورية ل يتجاوز ال� 60األف 
لرية ما يعادل 13 دولر تقريبا بينما قبل الأزمة كان الراتب يرتاوح بني ال� 

25األفا اإىل 30 األف لرية ما كانت تعادل ال� 600 دولر اأمريكي اآنذاك.
وتوقع اخلبري ال�شوري ارتفاع �شرف الدولر حتى نهاية العام اجلاري اإىل 
ال� 6000 دولر وحذر من ا�شتمرار انهيار العملة الذي ينذر بكارثة اإن�شانية 

تطرق اأبواب ال�شوريني وينبغي تكاتف اجلهود لتداركها �شريعاً.
ووفق برنامج الأغذية العاملي التابع لالأمم املتحدة زاد عدد ال�شوريني الذين 
تعدداهم  وبلغ  الفائت  بالعام  يواجهون اجلوع ثالثة ماليني مقارنة  كانوا 
من  حاجتهم  لي�شدوا  ال��ي��وم  يكافحون  ���ش��وري  م��واط��ن  مليون  ال�)12.4( 

وزارة القت�ساد تنجز 466 األف معاملة 
 % رقمي�ة خ���الل 2020 بزي��ادة 21 

�سيدات اأعمال اأبوظبي ينظم برناجمًا تدريبيًا 

•• اأبوظبي-وام: 

ك�شفت وزارة القت�شاد عن اإجناز 466،261 معاملة 
بن�شبة  ارت��ف��اع��اً  حمققة   ،2020 ع���ام  خ���الل  رق��م��ي��ة 
املنجزة  امل���ع���ام���الت  ع����دد  اإج���م���ايل  ح��ي��ث  م���ن   21%
مقارنة بعام 2019 الذي بلغ عدد املعامالت الرقمية 

املنجزة خالله 385،778 معاملة.
اأن ه��ذا الرت��ف��اع يف ع��دد املعامالت  ال���وزارة  واأو�شحت 
الرقمية ياأتي نتيجة جلهودها املتوا�شلة خالل املرحلة 
املا�شية يف حتقيق عملية التحول الذكي بن�شبة 100% 
روؤية  مع  للجمهور، متا�شياً  املقدمة  كافة خدماتها  يف 
رقمنة  نحو  الوطني  للتوجه  ودعماً  الر�شيدة  القيادة 
اخلدمات احلكومية، مبا ي�شهم يف حتقيق م�شتهدفات 
الأجندة الوطنية 2021 وتعزيز ال�شتعداد للخم�شني 
امل��ق��ب��ل��ة ومت��ك��ني ال��ن��ه��ج ال���ش��ت��ب��اق��ي يف العمل  ع���ام���اً 
احل��ك��وم��ي، وت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة ح��ك��وم��ة دول����ة الإم�����ارات 
اخلدمات  تقدمي  يف  ال��ع��امل  حكومات  اأف�شل  ك��اإح��دى 
وفق اأرقى املعايري ومبا يحقق ر�شا و�شعادة املتعاملني 
واملقيمني يف  للمواطنني  ويرفع م�شتوى جودة احلياة 

دولة الإمارات.
تقدمي  عن  م��وؤخ��راً  اأعلنت  قد  القت�شاد  وزارة  وكانت 
جميع  واإغ��الق  فقط  الرقمية  القنوات  عرب  خدماتها 
مراكز اإ�شعاد املتعاملني يف كافة اإمارات الدولة، لتكون 
تقوم  الإم����ارات  دول��ة  احت��ادي��ة على م�شتوى  اأول جهة 

بهذه اخلطوة ب�شورة كاملة.
وقال �شعادة عبد اهلل اأحمد اآل �شالح وكيل ال��وزارة اإن 
القيادة  لتوجيهات  عملية  ترجمة  ه��ي  اخل��ط��وة  ه��ذه 
ال��ر���ش��ي��دة وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة احل��ك��وم��ة ال��ذك��ي��ة بدولة 
اأعلى درجات الكفاءة  الإم��ارات، حيث ت�شهم يف حتقيق 
ت��ق��دمي اخل���دم���ات احلكومية  وامل���رون���ة وال��ف��ع��ال��ي��ة يف 
اأي وقت  ال�شاعة ويف  وتوفريها للمتعاملني على مدار 
وم��ن اأي م��ك��ان يف ال��ع��امل ع��رب ق��ن��وات ذك��ي��ة وخطوات 
احلكومية  امل��ق��رات  م��راج��ع��ة  اإىل  احل��اج��ة  دون  �شهلة 
الذي  الأم���ر  ال��ورق��ي��ة،  امل�شتندات  وت��ق��دمي  والن��ت��ظ��ار 

يوفر الوقت واجلهد والتكاليف على املتعاملني.
اأتاحت ال�شتفادة من الكوادر  اأن هذه اخلطوة  واأو�شح 
الوظيفية التي كانت خم�ش�شة ملراكز اإ�شعاد املتعاملني 
وحتويلهم اإىل قطاعات واإدارات الوزارة الأخرى لدعم 
اأعمالها وخططها، مما �شكل خطوة مهمة نحو الرتقاء 
بيئة العمل وتطوير بنك املهارات والكفاءات والطاقات 

الب�شرية يف الوزارة.
وقال : الإمارات اليوم هي الأوىل عربياً والثامنة عاملياً 
عن  ال�شادر  والذكية  الإلكرتونية  اخلدمات  موؤ�شر  يف 
التحول  خ��ط��وة  ومت��ث��ل   ،2020 ل��ع��ام  امل��ت��ح��دة  الأمم 
%100 والنتقال من مفهوم مراكز اخلدمة  الذكي 

تقدمي  ل�شتمرارية  ال�شمانة  الرقمية،  القنوات  اإىل 
اخل��دم��ات ل��الأف��راد وال�شركات وق��ط��اع��ات الأع��م��ال يف 
خمتلف الظروف، مبا فيها حالت الطوارئ والأزمات 
اأظهرت  ال��ت��ي  كوفيد-19  جائحة  يف  احل���ال  ه��و  كما 
ريادة حكومة دولة الإم��ارات وتفوق البنية واخلدمات 
اأ�شهمت يف ا�شتمرارية الأعمال  الرقمية للدولة والتي 
و�شال�شة ح�شول اجلمهور على اخلدمات مع احلفاظ 

على الإجراءات الحرتازية ال�شحية.
جميع  ل�شتقبال  جاهزيتها  القت�شاد  وزارة  واأك����دت 
طلبات امل��ع��ام��الت ع��رب ب��واب��ة اخل��دم��ات ال��ذك��ي��ة على 
75 خدمة  موقعها الإلكرتوين الر�شمي، والتي توفر 
وامل�شتثمرين  الأفراد وال�شركات  رقمية ت�شمل خدمات 
ورج���ال الأع��م��ال واأ���ش��ح��اب الب��ت��ك��ارات والخرتاعات 
ب�شهادات  املرتبطة  اخل��دم��ات  اأب��رزه��ا  وم��ن  وغ��ريه��م، 
امل��ن�����ش��اأ، وال���ع���الم���ات ال��ت��ج��اري��ة، وب������راءات الخ�����رتاع، 
وال�شركات  التجارية،  وال��وك��الت  الفكرية،  وامل�شنفات 
والرتاخي�س  اخلا�شة،  امل�شاهمة  وال�شركات  الأجنبية، 
ومكافحة  وال�شياحة،  امل�شتهلك،  وحماية  ال�شناعية، 
ب��ال��ت��ج��ارة، ومدققي  ال�����ش��ارة  الإغ������راق وامل��م��ار���ش��ات 
والتعاونيات،  الإم����ارات،  يف  �شنع  وعالمة  احل�شابات، 

وغريها، وجميعها متوفرة عرب الرابط:
https://services.economy.ae/m/
 Pages/Home .aspx?lang=ar-ae
ق��ن��وات �شعادة  اإدارة  اأم��ي��ن��ة احل���اج، م��دي��رة  واأو���ش��ح��ت 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ب�����وزارة الق��ت�����ش��اد، ح��ر���س ال������وزارة على 
م�شاعدة فئات كبار املواطنني واملقيمني واأ�شحاب الهمم 
وتقدمي  و�شهولة  بي�شر  اخلدمات  على  احل�شول  على 
الت�شال  مركز  مع  املبا�شر  توا�شلهم  عرب  لهم  الدعم 
على  اأو   8001222 ال��رق��م  على  ب���ال���وزارة  اخل��ا���س 
info@economy. للوزارة  الإلكرتوين  الربيد 
اأو عن طريق ا�شتقبالهم مبا�شرة يف مقر الوزارة يف   ae
اأبوظبي ودبي اإذا تطلب الأمر وم�شاعدتهم يف احل�شول 

على اخلدمات الرقمية.
اخلدمات  مقدمة  يف  ج���اءت  املن�شاأ  ���ش��ه��ادات  اأن  ي��ذك��ر 
2020 من  ال��وزارة خالل عام  الرقمية التي قدمتها 
حيث عدد املعامالت، والتي بلغ جمموعها نحو 300 
 105 بنحو  التجارية  العالمات  تلتها  معاملة،  األ��ف 
اآلف م��ع��ام��ل��ة، ث��م ب����راءات الخ����رتاع ب��اأك��ر م��ن 28 
بالوكالت  تتعلق  األف معاملة   11 تلتها  األف معاملة، 
و5  الأجنبية،  لل�شركات  معاملة  اآلف  و6  التجارية، 
اآلف للم�شنفات الفكرية، و4 اآلف للموارد الب�شرية، 
الرتاخي�س  ف��ئ��ات  على  اخل��دم��ات  بقية  ت��وزع��ت  فيما 
امل�����ش��اه��م��ة اخل��ا���ش��ة وحماية  ال�����ش��ن��اع��ي��ة وال�����ش��رك��ات 
والتعاونيات  الإم������ارات  يف  ���ش��ن��ع  وع��الم��ة  امل�شتهلك 

والبتكار.

•• اأبوظبي-وام

مع  وبالتعاون  اأبوظبي  اأعمال  �شيدات  جمل�س  نظم 
الإم��ارات ومركز كايزن للتدريب برناجماً  اأكادميية 
امل��ع��رف��ة يف  واإدارة  الأع��م��ال  “ذكاء  ب��ع��ن��وان  ت��دري��ب��ي��اً 
مناق�شة  خالل������ه  ومت��ت  الرقمي”  الق��ت�����ش��اد  ظ��ل 
الأعمال يف ظل القت�شاد  اخلطوات اخلم�س لريادة 
اإىل رقمية  امل�����ش��اري��ع  ال��رق��م��ي وك��ي��ف ميكن حت��وي��ل 
متطلبات  وا�شتيفاء  التكنولوجية  التطورات  بح�شب 

ال�شوق.
وجاء تنظيم الربنامج �� الذي قدمته الدكتورة مرمي 
والتح�شني  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  م�شت�شار  �شليمان، 
ملجل�س  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة  اإط����ار  يف   ���� امل�شتمر 
�شيدات اعمال ابوظبي 2020 -2024، والتي من 
اأول اأهدافها العمل على تو�شيع نطاق م�شاركة املراأة 

يف التنمية القت�شادية من خالل ريادة الأعمال.

اأهمية  تو�شيح  على  فعالياته  �شمن  الربنامج  ورك��ز 
واتخاذ  الأع��م��ال  ذك��اء  ب��ني  العالقة  وفهم  البيانات 
ال���ق���رار ب��ن��اء ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات، وك��ي��ف مي��ك��ن لرائدة 
الأعمال تطوير وحت�شني م�شروعها عن طريق فهم 

البيانات وحتليلها.
وتطبيق  حالة  درا�شة  عر�س  اإىل  الربنامج  وتطرق 
والذي  الأعمال”  “ذكاء  جم��ال  يخ�س  فيما  عملي 
ي��رك��ز ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة ج��م��ع وت��ن��ظ��ي��م وحت��ل��ي��ل بيانات 
وقابلة  م��ف��ي��دة  م��ع��ل��وم��ات  اإىل  الأع���م���ال وحت��وي��ل��ه��ا 

للتنفيذ.
واختتم الربنامج التدريبي فعالياته بتقدمي الأمثلة 
على تطوير بع�س الأفكار وذلك من خالل املناق�شات 
وم��ن��ح احل���ا����ش���رات ف��ر���ش��ة م��ع��اي�����ش��ة اأه����م تطورات 
الأعمال  بيئة  يف  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  وتغريات 
يف  خرباتهن  وك��ذل��ك  الوظيفية  مهاراتهن  وتنمية 

ريادة الأعمال.

عمار النعيمي يطلع على درا�سة تعزيز القدرة التناف�سية لرواد الأعمال يف عجمان

•• دبي-وام

ت����راأ�����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأح���م���د بن 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد 
للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة 
ط���ريان الإم�����ارات رئ��ي�����س املجل�س 
الجتماع  دب��ي  يف  للطاقة  الأع��ل��ى 
عن  عقد  ال���ذي  للمجل�س   64 ال��� 
�شعيد حممد  بح�شور معايل  بعد 

الطاير نائب رئي�س املجل�س.
ح�شر الجتماع �شعادة اأحمد بطي 
للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  املحريبي 
�شعادة  م��ن  ك���ٌل  املجل�س  واأع�����ش��اء 
بلدية  ع��ام  مدير  الهاجري  داوود 
دب���ي و���ش��ع��ادة ع���ب���داهلل ب���ن كلبان 
الإم���ارات  ل�شركة  املنتدب  الع�شو 
ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم و���ش��ع��ادة �شيف 
حميد الفال�شي الرئي�س التنفيذي 
فريديريك  و  اإي���ن���وك  مل��ج��م��وع��ة 
دبي  ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  �شيمني 

للبرتول.
مو�شوعات  عدة  الجتماع  وناق�س 
اإينوك يف  اأبرزها جتربة جمموعة 
اآثار جائحة كوفيد -19  مواجهة 

العاملية.
اأحمد بن �شعيد  ال�شيخ  واأكد �شمو 
لتلقي  ال��رتوي��ج  اأهمية  مكتوم  اآل 
من  وال�شتفادة  كوفيد-19  لقاح 
اخلدمات التي توفرها الدولة من 
خالل املراكز ال�شحية يف الإمارة.

حممد  ����ش���ع���ي���د  م�����ع�����ايل  وق����������ال 
�شاحب  ل��روؤي��ة  حتقيقاً   : الطاير 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 

•• القاهرة-وكاالت

امل�شري  ال���������وزراء  جم��ل�����س  ع���ّل���ق 

حتدثت  ال����ت����ي  ال����ت����ق����اري����ر  ع���ل���ى 
الغذائية  ال�شلع  اأ���ش��ع��ار  رف���ع  ع��ن 
ب���الأ����ش���واق، ب��ال��ت��زام��ن م���ع زي���ادة 
جمل�س  وقال  واملعا�شات.  الرواتب 
�شفحته  ع��ل��ى  امل�����ش��ري  ال�������وزراء 
“انت�شر  اإن���ه  في�شبوك،  م��وق��ع  يف 
الإلكرتونية  امل����واق����ع  ب��ع�����س  يف 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ف��ح��ات 
ال�شلع  اأ����ش���ع���ار  رف����ع  ب�����ش��اأن  اأن���ب���اء 
مع  بالتزامن  بالأ�شواق،  الغذائية 
لفتا  واملعا�شات”،  الرواتب  زي��ادة 
ملجل�س  الإع���الم���ي  امل��رك��ز  اأن  اإىل 
الوزراء توا�شل مع وزارة التموين 

والتجارة الداخلية.
تلك  ن��ف��ت  ال��������وزارة  اأن  واأ�����ش����اف 
اأنه ل �شحة لرفع  الأنباء، موؤكدة 
بالأ�شواق،  الغذائية  ال�شلع  اأ�شعار 
كافة  اأ�شعار  ا�شتقرار  اإىل  م�شرية 
وجميع  بالأ�شواق  الغذائية  ال�شلع 
ال�شتهالكية  امل���ج���م���ع���ات  ف������روع 

على الطاقة واملياه.
بطي  اأحمد  �شعادة  قال  جهته  من 
املحريبي : اطلعنا خالل الجتماع 
التنظيمي لرتاخي�س  على الإطار 
تداول املنتجات البرتولية يف اإمارة 
دب����ي؛ ل��ي��ك��ون م��ت��واف��ق��اً م���ع اأعلى 
املعايري العاملية يف هذا املجال كما 
منافذ  تنظيم  ق��رار  ا�شتعرا�س  مت 
للوقود  اجلديدة  بالتجزئة  البيع 
والتوزيع املتنقل للوقود بالإ�شافة 
وتوزيع  ت����داول  تنظيم  ق���رار  اإىل 
امل�����ش��ال ومهام  ال���غ���از  ا���ش��ط��وان��ات 

جلنة املنتجات البرتولية.

الأخ���ب���ار، وال��ت��وا���ش��ل م��ع اجلهات 
معلومات  ن�شر  قبل  للتاأكد  املعنية 
وتوؤدي  حقائق،  اأي  اإىل  ت�شتند  ل 
�شفوف  ب���ني  ال��ب��ل��ب��ل��ة  اإث������ارة  اإىل 

املواطنني«.

الإن���ت���اج���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة يف دب����ي من 
بحلول  النظيفة  الطاقة  م�شادر 
جمال  يف  وج��ه��ودن��ا   2050 ع���ام 
الكربونية  الن���ب���ع���اث���ات  خ��ف�����س 
م����ن خ������الل ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة دب���ي 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  للحد 
على  الطلب  اإدارة  وا�شرتاتيجية 
الطاقة واملياه 2030 التي تهدف 
اإىل تخفي�س الطلب على الكهرباء 
عام  بحلول   30% بن�شبة  وامل��ي��اه 
م�شاعينا  ���ش��م��ن  وذل����ك   2030
دبي  اإىل جعل  ال��رام��ي��ة  وج��ه��ودن��ا 
اإدارة الطلب  مثاًل رائ��داً يف كفاءة 

املناطق يف اإمارة دبي بهدف اإيجاد 
اجلوانب  ��م  ي��ن��ظِّ ت�����ش��ري��ع��ي  اإط�����ار 
ب��ت��ق��دمي خ���دم���ة تربيد  امل��ت��ع��لِّ��ق��ة 
ل��رف��ع كفاءة  الإم������ارة  امل��ن��اط��ق يف 
املناطق  ت���ربي���د  وح�����دات  ت�����ش��غ��ي��ل 
بتوليد  تتعلق  ال��ت��ي  وال��ن�����ش��اط��ات 
وتوزيعها  ال���ت���ربي���دي���ة  ال���ط���اق���ة 

وبيعها.
واأ�شاف معاليه : ياأتي هذا القرار 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع  ان�����ش��ج��ام��اً 
دبي  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ر���ش��ي��دة يف 
والتي   2050 النظيفة  للطاقة 
تهدف اإىل اإنتاج %75 من القدرة 

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
التنمية  م�����ش��رية  ت��ع��زي��ز  يف  اهلل” 
امل�����ش��ت��دام��ة وزي����ادة الع��ت��م��اد على 
م�شادر الطاقة النظيفة واملتجددة 
ا���ش��ت��ع��ر���ش��ن��ا يف الج���ت���م���اع ع����دداً 
واخلطط  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  م���ن 
وال���ق���رارات اأب���رزه���ا اإ����ش���دار �شمو 
ال�����ش��ي��خ ح����م����دان ب����ن حم���م���د بن 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي قرار 
 2021 ل�شنة   /6/ رق��م  املجل�س 
ب�شاأن تنظيم تقدمي خدمة تربيد 

اإىل  ب��واق��ع ي�شل   2022 ف��رباي��ر 
11.4 �شهر. ونا�شد جمل�س الوزراء 
ومرتادي  الإع��الم  و�شائل  “جميع 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  م����واق����ع 
ن�شر  الدقة واملو�شوعية يف  حتري 

حتى  املعكرونة  من  ال�شرتاتيجي 
بواقع  احلايل  العام  اأغ�شط�س من 
ال�شودانية  وال��ل��ح��وم  ���ش��ه��ر،   5.7
بواقع 24.4 �شهر، مبا يكفي حتى 
وال��دواج��ن حتى   ،2023 م��ار���س 

م�شروع  وف���روع  التموين  وب��ق��ايل 
ج���م���ع���ي���ت���ي، م����ع ت����واف����ر خم����زون 
ي���ك���ف���ي ملدة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي م���ن���ه���ا 

ترتاوح ما بني 4 اإىل 6 اأ�شهر.
كما �شددت على �شن حمالت تفتي�س 
اأي  دوري��ة على كافة الأ�شواق، ملنع 
تالعب اأو ممار�شات احتكارية، مع 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ 

حيال املخالفني.
امل�شري  ال������وزراء  واأ����ش���ار جم��ل�����س 
ال�شرتاتيجي  الحتياطي  اأن  اإىل 
اأ�شهر   4 اإىل  ي�����ش��ل  ال��ق��م��ح  م���ن 
بينما   ،2021 يونيو  نهاية  حتى 
ال�شرتاتيجي  الح��ت��ي��اط��ي  يكفي 
ن��ه��اي��ة يونيو  ال����زي����ت، ح��ت��ى  م���ن 
كما  ���ش��ه��ر،   4.8 ب��واق��ع   ،2021
من  ال�شرتاتيجي  امل��خ��زون  ي�شل 
يكفي  مب��ا  �شهر،   3.9 اإىل  ال�شكر 

حتى يونيو املقبل.
ف�����ي�����م�����ا ي�����ك�����ف�����ي الح�����ت�����ي�����اط�����ي 
حتى  الأرز  م����ن  ال����ش���رتات���ي���ج���ي 
بواقع  احل��ايل،  العام  دي�شمرب من 
امل����خ����زون  وي���ك���ف���ي  ����ش���ه���ر،   9.2

على  كبري  ب�شكل  ال�شعادة  تعتمد 
طريقة التفكري التي اعتادها املرء 

ون�شاأ عليها منذ ال�شغر.

الأط��ف��ال يف  �شعادة  احل��ر���س على 
هذا العمر ما ي�شهم يف رفع م�شتوى 
ر�شاهم عند التقدم بالعمر، حيث 

•• عجمان-وام

ال�شيخ عمار بن حميد  اطلع �شمو 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
درا�شة  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
لرواد  التناف�شية  ال���ق���درة  ت��ع��زي��ز 
اإعداد  برنامج  خالل  من  الأعمال 
رواد العمال النا�شئني والتي تعد 
م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 

المارة.
“�شعادة  ن��ت��ائ��ج درا���ش��ة  ك��م��ا اط��ل��ع 
يف عجمان   ”2021 لعام  الطفل 
مبادرة  وه��ي  الثالث  اإ���ش��داره��ا  يف 
نوعها  م��ن  الأوىل  تعد  جمتمعية 
يف الإمارة ومت اإطالقها يف الأعوام 
ب�شكل  قيا�شها  وا���ش��ت��م��ر  ال�شابقة 
العام  ه�����ذا  وت���ط���وي���ره���ا  ����ش���ن���وي 
مدى  ر���ش��د  ال�شتبيان  ليت�شمن 
ت��اأق��ل��م الأط����ف����ال م���ع الإج�������راءات 
الحرتازية ب�شبب ظروف جائحة 
راأي  ر���ش��د  اإىل  بال�شافة  ك��ورون��ا 
جائحة  ت���اأث���ري  ح����ول  ال���وال���دي���ن 

ال��وال��دي��ن ح��ول تاأثري  راأي  اأي�����ش��اً 
�شعور  ع����ل����ى  ك������ورون������ا  ج����ائ����ح����ة 
جوانب  جت��اه  بال�شعادة  اأطفالهم 
ق�شائهم  ط��ري��ق��ة  وم��ن��ه��ا  احل��ي��اة 
الوقت وروؤيتهم للم�شتقبل ومدى 
ت����اأث����ريه����ا ع���ل���ى ال�������ش���ح���ة وامل�����ال 
الأطفال  ميتلكها  ال��ت��ي  والأ���ش��ي��اء 
وقدرتهم على الختيار اإ�شافة اإىل 
جتاه  الطفل  �شعور  على  تاأثريها 

الأ�شدقاء واملدر�شة.
ا�شتبيان  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  امل����رك����ز  وق������ام 
اإل���ك���رتوين ذات����ي ي�����ش��ت��ه��دف اأكر 
يف  ي��ق��ط��ن��ون  ط��ف��ل   2000 ع���ن 
امل�شتهدفة  اإمارة عجمان والأعمار 
عاماً  و13   9 ب����ني  م����ا  ت�������رتاوح 
بهدف التعرف على م�شتوى �شعادة 
الأطفال يف الإم��ارة وتعزيزها من 
وعوامل  م�����ش��ادر  حت��دي��د  خ����الل 
ال�شعادة واأهميتها لديهم ..وتعترب 
م���ن ال���ن���م���اذج امل��ه��م��ة ل��ب��ن��اء حياة 

�شعيدة.
املهم  م��ن  اأن���ه  ال�شتبيان  واأو���ش��ح 

اأطفالهم  ����ش���ع���ور  ع���ل���ى  ك�����ورون�����ا 
ج���وان���ب احلياة  ب��ال�����ش��ع��ادة جت����اه 
العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  وذل��ك 

لل�شعادة.
وثمن �شموه خالل اعتماده درا�شة 
لرواد  التناف�شية  ال���ق���درة  ت��ع��زي��ز 
الأعمال يف مكتبه بديوان احلاكم 
ال��دك��ت��ور �شعيد  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور 
العام  الأم������ني  امل��ط��رو���ش��ي  ���ش��ي��ف 
والدكتورة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س 
املدير  احل��ب��ي�����ش��ي  ���ش��ع��ي��د  ه���اج���ر 
التنفيذي ملركز عجمان لالإح�شاء 
وال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ج��ه��ود امل��رك��ز الذي 
ب��رن��ام��ج واأ�ش�س  ع��م��ل ع��ل��ى و���ش��ع 
اأف�شل  اىل  م�شتندة  الدرا�شة  هذه 
املمار�شات يف درا�شة ريادة العمال 
اإىل  و����ش���ع���ادة ال��ط��ف��ل ..م�������ش���رياً 
املوؤ�ش�شات يف  م��ن  ال��ع��دي��د  اع��ت��زام 
متنوعة  م��ب��ادرات  تنفيذ  عجمان 
تتما�شى مع اليوم العاملي لل�شعادة 
والذي ي�شادف 20 مار�س من كل 

عام.

وتاأتي املبادرة بهدف تعزيز البيئة 
التناف�شية لالإمارة ورفع عدد رواد 
اأعمال  وزي��ادة  العمال يف عجمان 
ال���ب���ح���ث وال���ت���ط���وي���ر يف الإم�������ارة 
واإر����ش���اء ال��ق��واع��د ال��الزم��ة لبناء 
والريادة  ب��امل��ب��ادرة  يت�شم  جمتمع 
ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د ال���ع���م���ل ال���ت���ج���اري 
يف ع��ج��م��ان وت���اأه���ي���ل ج��ي��ل واع���د 
وت�شجيع  الق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
املوهوبني  ال���ن���ا����ش���ئ���ني  وحت���ف���ي���ز 
منذ  الريادية  ال�شخ�شية  ومتكني 
عمل  اأخالقيات  واكت�شاب  ال�شغر 
اإدراك  ع��ل��ى  وم�شاعدتهم  اأف�����ش��ل 
اأهمية املال بطريقة اأف�شل وتعزيز 
واكت�شاب  الإب������داع������ي  ال���ت���ف���ك���ري 
مهارات حم�شنة واإك�شاب النا�شئني 
واآليات  التخطيط  باأهمية  املعرفة 

و�شع الأهداف.
وك�شفت النتائج الرئي�شية لدرا�شة 
�شعادة الطفل لعام 2021 يف اإمارة 
الأطفال  �شعادة  ن�شبة  اأن  عجمان 
يف   94.3% بلغت  عائالتهم  مع 

وب����ارك ���ش��م��وه وب��ن��اء ع��ل��ى درا�شة 
حت���ل���ي���ل���ي���ة م����ق����دم����ة م�����ن م���رك���ز 
والتناف�شية  ل��الإح�����ش��اء  ع��ج��م��ان 
اع���داد  “برنامج  م���ب���ادرة  اإط�����الق 
من �شن  النا�شئني”  رواد العمال 
8 اإىل 17 �شنة والتي تعد الأوىل 

من نوعها على م�شتوى المارة.
املركز  ي���ق���وم  ب�����اأن  ���ش��م��وه  ووج�����ه 
والربنامج  ال��درا���ش��ة  ب��ا���ش��ت��ك��م��ال 
بالتن�شيق مع كافة املعنيني لتكون 
وا�شحة  واج�������راءات  اأط����ر  ���ش��م��ن 
واإطالقها من قبل اجلهة املخت�شة 

خالل الفرتة القادمة.
وثمن �شموه اأهمية تنويع الربامج 
وال���درا����ش���ات ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا اأن 
ت�شهم يف بناء جمتمع �شعيد واآمن 
الوطني  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  ���ش��م��ن 
وتعزيز مكانة الإمارة يف موؤ�شرات 
جهود  ت�شافر  خالل  من  ال�شعادة 
يف  واخل��ا���س  احلكومي  القطاعي 
طرح مبادرات ت�شاهم يف رفع هذه 

املوؤ�شرات.

الأطفال  �شعادة  ن�شبة  بلغت  ح��ني 
ومبظهرهم   92.9% ب�شحتهم 

.91.8%
تاأقلم  م���دى  ال���درا����ش���ة  واأظ���ه���رت 
الأطفال مع الإجراءات الحرتازية 
يف ظل جائحة كورونا والتي بلغت 
تاأقلماً  واأق��ل  ب�شكل عام   74.7%
البعد عن  ه��ي  م��ن قبل الط��ف��ال 
ال����ش���دق���اء وع�����دم ق��درت��ه��م على 
الخرين  اأ�شرهم  اف��راد  مع  اللقاء 
واإغالق املدار�س مما مل ي�شمح لهم 
بلقاء اأ�شدقائهم حيث متت اإ�شافة 
ت�شعة حماور جديدة للدرا�شة هي 
وغ�شيل  الأط����ف����ال  ت���اأق���ل���م  م����دى 
على  واملحافظة  با�شتمرار  اليدين 
والتقليل  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ب��اع��د 
م����ن م���الم�������ش���ة ال����وج����ه وال����ع����زل 
امل��ج��ت��م��ع��ي وك��ذل��ك ال��درا���ش��ة عن 
واإلغاء المتحانات  املنزل  ُبعد من 
واإغ���الق امل��دار���س ف�شاًل ع��ن عدم 
ال��ق��درة على الل��ت��ق��اء ب��الأ���ش��رة اأو 
الدرا�شة  ور�����ش����دت  الأ�����ش����دق����اء. 

املجل�ش الأعلى للطاقة بدبي ي�ستعر�ش عددا
 من ال�سرتاجتيات واخلطط لتعزيز التنمية امل�ستدامة

م�سر.. تعليق ر�سمي على تقارير رفع اأ�سعار ال�سلع الغذائية
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•• تغطية : رم�صان عطا

ت���األ���ق ال��ث��الث��ي الإم����ارات����ي حممد 
علي،  حم���م���د  وع�����ب�����داهلل  ي���ح���ي���ى، 
وحم����م����د ال����ك����ث����ريي، وجن����ح����وا يف 
العربية  البطولة  يف  الفوز  حتقيق 
من بطولة "حماربي الإمارات 17" 
الإمارات للفنون القتالية املختلطة 
يف ن�شختها الثانية خالل املناف�شات 
جوجيت�شو  �شالة  على  اأقيمت  التي 
اأرينا مبدينة زايد الريا�شية، م�شاء 
راين  الفل�شطيني  وت��وج  اأم�����س،  اأول 
�شعدة بلقب النزال الرئي�شي يف وزن 
عبد  املغربي  على  بتغلبه  كلج،   63

العلي احلريري. 
رئي�س  دروي�����س  ف��وؤاد  الفائزين  ت��وج 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة، املدير  ال��ل��ج��ن��ة 
الريا�شية،  "باملز  ل�شركة  التنفيذي 
الن�شخة  جن����اح  ع��ل��ى  اأك�����د  وال������ذي 
التي   العربية  البطولة  من  الثانية 
مثريا،  ن������زاًل   11 ع��ل��ى  ا���ش��ت��م��ل��ت 
واأ����ش���اد ب��ت��األ��ق اأب���ط���ال الإم������ارات يف 

البطولة. 
وجن����ح امل��ق��ات��ل��ون الإم����ارات����ي����ون يف 
موا�شلة ح�شورهم القوي والالفت 
من  الأوىل  الن�شخة  �شهدته  ال��ذي 
م�شتقبلهم  ي���وؤك���د  مم���ا  ال��ب��ط��ول��ة، 

الباهر يف اللعبة. 

تطورها املتنامي وال�سريع
وقال فوؤاد دوري�س : اإن دعم القيادة 
املجالت  وك���ل  للريا�شة  ال��ر���ش��ي��دة 
وكما   ، النجاح  حتقيق  اإىل  حفزهم 
عبداملنعم  ���ش��ع��ادة  اإىل  ال�شكر  وج��ه 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ه��ا���ش��م��ي 
دعمه  ع���ل���ى  ل���ل���ب���ط���ول���ة  امل���ن���ظ���م���ة 
وم�شاندته ومتابعته احلثيثة لكافة 

الأمور. 
واأ�شاد دروي�س بالدعم الذي حتظى 

القيادات  الإم���ارات من  به حماربي 
ال����ري����ا�����ش����ي����ة وخم����ت����ل����ف اجل����ه����ات 
مقدمتها  يف  ب��ال��دول��ة،  التنظيمية 
والطوارئ،  والأزمات  الكوراث  اإدارة 
ذاكرا اأن البطولة متكنت من �شنع 
اأك���رب منظمات  ب��ني  ا���ش��م لم��ع لها 
وباتت  ال��ع��امل  يف  القتالية  الأل��ع��اب 
الريا�شي  الإع������الم  اأن���ظ���ار  حم���ط 

�شعبيتها  ع�����ن  ع����و�����ش����اً  ال����ع����امل����ي 
وتطورها  ال��ط��اغ��ي��ة  اجل��م��اه��ريي��ة 

املتنامي وال�شريع. 
الإمارات  وقال:" بطولت حماربي 
الإجن���ازات على  العديد من  حققت 
اأننا  رغ��م  ال�شابقني،  العامني  م��دار 
ومازالت  الطريق  ب��داي��ة  يف  مازلنا 
ط���م���وح���ات���ن���ا ك����ب����رية وج�����احم�����ة ، 

نحو  وت��ط��ل��ع��ات��ن��ا  اأه��داف��ن��ا  ن�شتقي 
امل�شتقبل من روؤية وعزمية  قيادتنا 

الر�شيدة" . 
وح���ق���ق حم��م��د ي��ح��ي��ى ال���ف���وز على 
البكري  ���ش��ل��ي��م  الأردين  م��ن��اف�����ش��ه 
احلكام  ب��اإج��م��اع  اخل��ف��ي��ف،  وزن  يف 
اجلولت  يف  قويا  اأداء  تقدميه  بعد 
الثالث، وتغلب عبداهلل حممد علي 

م��ن��اف�����ش��ه امل�����ش��ري م��دح��ت حممد 
الفنية"  القا�شية  بال�شربة  ح�شني 
اخلنق املثلث" ، بعد اأن اأثبت الفائز 
مهارات  يف  الإم����ارات����ي����ة  ال��ه��ي��م��ن��ة 
حممد  ال�شاعد  وف��از  اجلوجيت�شو، 
الكثريي يف اأول ظهور له يف البطولة 
علي  امل�شري عماد عرفة بال�شربة 
واأظهر  الثانية  القا�شية يف اجلولة 

الكثريي �شيطرة تامة على اخل�شم، 
م���ن حتقيق  ���ش��ع��دة   راين  ومت���ك���ن 
املغربي   مناف�شة  ع��ل��ى  ���ش��اح��ق  ف���وز 
بال�شيطرة   احل���ري���ري  ع��ب��دال��ع��ل��ي 

التامة ملدة خالل الثالث جولت . 
العراقي  ف���از  ال���ن���زالت  ب��اق��ي  ويف   
الأردين  مناف�شه  على  ط��ال��ب  علي 
نور�س اأبزخ يف وزن الديك بال�شربة 

الكويتي عبداهلل  فاز  كما  القا�شية، 
�شفيان  اجلزائري   على  البو�شهري 
عديلة بالإخ�شاع يف اجلولة الأوىل 
ي�شري  وال��ت��ون�����ش��ي   ، ال����ن����زال  م���ن 
امل���غ���رب���ي �شالح  ع��ل��ى  اجل���رب���وع���ي 
القا�شية  بال�شربة  دغي�شي  الدين 
ح�شني  عمر  والفل�شطيني  الفنية، 
ع��ل��ى امل��غ��رب��ي ي��ا���ش��ني ن��اج��د بقرار 

على  م���و����ش���ى  ف����را�����س  و  احل�����ك�����ام، 
الإماراتي يو�شف احلو�شني لإ�شابة 
يزيد  واملغربي  الكاحل،  يف  الأخ���ري 
اأحمد  ال���ك���وي���ت���ي  ع���ل���ي  ����ش���و����ش���اين 
واألغى  احلكام،  باإجماع  البو�شريي 
امل�شري  بني  ال��ن��زال  نتيجة  احلكام 
وكيفني عمر من  ال�شاوي  اإبراهيم 
مق�شودة  غري  ل�شربة  املغرب  ج��زر 

من الأخري. 
راين  الفل�شطيني  عرب  ناحيته  من 
���ش��ع��دة ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب���ف���وزه بلقب 
كجم،   63 وزن  يف  الثانية  الن�شخة 
املنظمة  اللجنة  اإىل  ال�شكر  ووج���ه 
للبطولة، مبينا اأنه حقق فوزاً مهما 

و�شعبا اأمام مناف�س قوي. 
م��ن ج��ه��ت��ه اأك����د ال��ب��ط��ل الإم���ارات���ي 
حم��م��د ي��ح��ي��ى، ال�����ذي ح��ق��ق ف���وزه 
ورفع  العربية  البطولة  يف  ال��ث��اين 
ر�شيده اإىل 9 فوز يف جميع نزالته، 
ال��دول��ة �شرف  ال��ف��وز ورف���ع علم  اأن 

كبري. 
واأ�شار يحيى اأن النزال اأمام مناف�شه 
حتلى  ل���ك���ن���ه  ق����وي����ا  ك�����ان  الأردين 
بال�شرب وال�شتعداد اجليد للخروج 
ي�شعى  اأن���ه  يحيى  واأو����ش���ح  ب��ال��ف��وز 
يف  ال��ن��واق�����س  بع�س  ا�شتكمال  اإىل 
اإىل من�شة  ال��و���ش��ول  قبل  م��ه��ارات��ه 

يو اف �شي . 
وب��������دوره ق�����ال ال���ب���ط���ل الإم�����ارات�����ي 
ع���ب���داهلل حم��م��د ع��ل��ي ال�����ذي حقق 
القا�شية  ب��ال�����ش��رب��ة  ال��ث��اين  ف����وزه 
الفنية على مناف�شه امل�شري مدحت 
اأن���ه دخ��ل اإىل ال��ن��زال ب��ه��دف واحد 
وهو حتقيق الفوز كما وعد مدربيه 
موؤكداً  عمله،  جهة  يف  وامل�����ش��وؤول��ني 
اأم��ام مناف�س  ك��ان �شعبا  ال��ن��زال  اأن 
اأن  اإل  اجل�����ش��م��ان��ي��ة  ب��ال��ق��وة  يتميز 
ح�شمت  اجل��وج��ي��ت�����ش��و  يف  م��ه��ارت��ه 

النزال ل�شاحله . 

•• اأبوظبي-الفجر

 ك�شف احتاد الإم��ارات للجوجيت�شو، 
نقدية  ج�����وائ�����ز  ت���خ�������ش���ي�������س  ع�����ن 
 2.7 اإىل  ق��ي��م��ت��ه��ا  ت�����ش��ل  اإج��م��ال��ي��ة 
بالن�شخة  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  دره����م  م��ل��ي��ون 
العاملية  اأب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة  م��ن   12
مل���ح���رتيف اجل��وج��ي��ت�����ش��و، ال���ت���ي تعد 
اأ���ش��خ��م واأب�����رز ف��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى اأجندة 
وكذلك  العاملية  اجلوجيت�شو  ريا�شة 
نظام  يف  ال��ع��ام  بالرتتيب  الفائزين 

الت�شنيف املعتمد لدى الحتاد.
للجوجيت�شو  الإم���ارات  احت��اد  ويقوم 
بتنظيم البطولة التي تنطلق من 6 
- 9 اأبريل املقبل يف �شالة جوجيت�شو 
اأرينا حيث يتناف�س لعبو فئة ال�شباب 
يف ال���ي���وم الف��ت��ت��اح��ي، ولع���ب���و فئة 
يجري  بينما  اأب��ري��ل،   7 يف  الأ�شاتذة 
من  الأخ��ريي��ن  ال��ي��وم��ني  تخ�شي�س 
حما�شة  املناف�شات  لأك���ر  الفعالية 

وت�شويقاً �شمن فئة املحرتفني.
لكافة  القيمة  اجلوائز  على  وتعليقاً 

الفئات امل�شاركة، اأو�شح �شعادة حممد 
احتاد  رئي�س  نائب  الظاهري،  �شامل 
الإم�������ارات ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و، ب�����اأّن هذه 
الرا�شخ  الل����ت����زام  ت��ع��ك�����س  اجل���وائ���ز 
لالحتاد بتعزيز الريا�شة وتطويرها 
تقدمي  ع���ل���ى  ال���الع���ب���ني  وحت���ف���ي���ز 
ال���ن���زال،  ب�����ش��اط  ع��ل��ى  اأداء  اأف�������ش���ل 
ن�شخ  التزمنا يف جميع  "طاملا  وقال: 
اأب���وظ���ب���ي ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف  ب��ط��ول��ة 
ريا�شيينا  و����ش���ع  يف  اجل��وج��ي��ت�����ش��و 

وُتعد  الأول���وي���ات.  قائمة  راأ����س  على 
اأجندة  على  الأ�شخم  البطولة  ه��ذه 
ونود  ال��ع��امل��ي،  اجلوجيت�شو  جمتمع 
نعزز  اأن  اجل���ائ���زة  ه����ذه  خ����الل  م���ن 
بها  تتمتع  التي  الفريدة  امل��زاي��ا  من 
وهو  ك��اف��ة  الأ���ش��ع��دة  على  البطولة 
من  دون��ه��ا  ع��ن  متميزة  يجعلها  م��ا 
ال���ب���ط���ولت امل��خ��ت��ل��ف��ة  واأ�����ش����اف: " 

العاملية  اأبوظبي  بطولة  اأ�ش�شت  لقد 
مكانة  ل��ه��ا  اجل��وج��ي��ت�����ش��و  مل���ح���رتيف 
الريا�شية  الأو������ش�����اط  يف  را����ش���خ���ة 
امل�شاركة  وباتت  والعاملية،  الإقليمية 
فيها هدفا اإ�شرتاتيجيا لكل حمرتيف 
ال����ع����امل، نظرا  اجل��وج��ي��ت�����ش��و ح����ول 
الالعبني  م�شرية  من��و  يف  لأهميتها 
 . اأدائهم.  وتطوير  و�شقل موهبتهم 

وي�شعى الالعبون من خمتلف الفئات 
مهاراتهم  تطوير  اإىل  واجلن�شيات 
واكت�شاب املزيد من اخلربات الدولية 
لتحقيق م�شاركة متميزة يف البطولة 
وت�شجيل  ال��ع��امل��ي  ت�شنيفهم  ورف����ع 
ب��ح��روف م��ن ذه��ب يف �شجل  ا�شمهم 
اأجمادها مما ي�شهم يف نهاية املطاف 
ب��الرت��ق��اء مب�����ش��ت��وى ري��ا���ش��ت��ن��ا على 

عاتقنا  على  وتقع  العاملي.  ال�شعيد 
الإمارات  واحت��اد  اأبوظبي  يف  جميعاً 
للجوجيت�شو م�شوؤولية �شمان ازدهار 
مع  ب��ال��ت��وازي  اجلوجيت�شو  ري��ا���ش��ة 
مكانة اأبوظبي كموطنا للجوجيت�شو، 
اأف�شل  لتحقيق  ُنكر�س جهودنا  ولذا 
النتائج ملجتمع اجلوجيت�شو يف جميع 

اأنحاء العامل".

»ح�سور قوي الأبطال االإمارات« 

»حماربي الإمارات« يف ن�سختها العربية الثانية تتاألق يف �سماء اأبوظبي

دروي�ض :البطولة متكنت من �سنع ا�سم المع لها بني اأكرب منظمات االألعاب القتالية يف العامل  • فوؤاد 
الدولة �سرف كبري علم  ورفع  الفوز   : يحيى  • حممد 

مناف�ض يتميز بالقوة اجل�سمانية  اأمام  �سعبا  كان  :النزال  علي  حممد  • عبداهلل 
بلقب الن�سخة الثانية يف وزن 63 كجم للفوز  والفخر  بال�سعادة  :اأ�سعر  �سعدة  • راين 

 2.7 مليون درهم بانتظار االأبطال يف خمتلف االأوزان واالأحزمة

احتاد الإمارات للجوجيت�سو يعلن عن قيمة اجلوائز النقدية للفائزين يف بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو
تتويج الفائزين 

ب�سباق مليحة 
للدراجات اجلبلية 

اأ�شدل جمل�س ال�شارقة الريا�شي اأم�س ال�شتار على �شباق مليحة للدراجات 
اجلبلية الذي امتد مل�شافة 26 كلم يف فئتي الدراجات اجلبلية وال�شحراوية 
الدراجات  �شباق  يف  الأول  باملركز  فاز   . املجتمعية  �شباقاته  �شل�شلة  �شمن 
اجلبلية للفئة املفتوحة رجال مايكل باجن يف جاء اأو�شكار ماركيز يف املركز 

الثاين وديون بالدينج يف املركز الثالث.
ويف ذات الفئة �شيدات فازت بيانكا كالرك باملركز الأول ومروة احلاج باملركز 

الثاين واآين راجزا باملركز الثالث.
ويف نف�س الفئة لالإماراتيني ح�شل علي املراوي باملركز الأول، وحل حممد 

القب�شيي ثانياً، وجا�شم بن طوق ثالثاً.
�شتيفن  ت��وج  رج��ال  املفتوحة  للفئة  ال�شحراوية  ال��دراج��ات  �شباق  يف  اأم��ا 
طوم�شون باملركز الأول وديفيد رونكيلو باملركز الثاين و�شاجن جاجنادراهان 
باملركز  اجواري�س  جري�س  ف��ازت  �شيدات  الفئة  نف�س  ويف  الثالث،  باملركز 
الأول ويف فئة الإماراتيني ح�شل حممد املرزوقي على املركز الأول ومر�شد 

املحريبي على املركز الثاين وعلي الكتبي على املركز الثالث.
واأثنى �شعادة عي�شى هالل احلزامي رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�شي على 
متيز وجناح �شباق مليحة للدراجات اجلبلية كفعالية جديدة ت�شاف اإىل 
فئات  خمتلف  من  متنوعة  مب�شاركات  العام  لهذا  املجل�س  فعاليات  اأجندة 

املجتمع.

الفجر الريا�ضي
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

 قادت �شمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد 
بن را�شد اآل مكتوم فريقها " الإمارات" 
اإىل فوز غايل وبالهدف الذهبي على 
النهائية  امل��ب��اراة  يف  بات�شتوين  فريق 
ل��ك��اأ���س حت���دي دب���ي ل��ل��ب��ول��و 2021 
�شتة  مقابل  اأه����داف  �شبعة  وبنتيجة 
اأه����داف ب��ع��د اأن ت��ع��ادل ال��ف��ري��ق��ان يف 
وقت املباراة الأ�شلي ب�شتة اأهداف لكل 
منهما ليحتكما اىل وقتا ا�شافيا جنح 
فيه فريق الم��ارات يف اح��راز الهدف 
الذهبي ويعد الفوزبكاأ�س حتدي دبي 
هو الجناز الثاين الذي يحققه فريق 
المارات بطولة بعد فوزه هذا املو�شم 
���ش��م��ن ���ش��ل�����ش��ل��ة ب���ط���ولت ك���ا����س دبي 

الذهبية 2021 .
للبطولة  ال��ي��وم اخلتامي  وق��د حت��ول 
التا�شعة  يف  ب����داأ  رائ����ع  م��ه��رج��ان  اىل 

والن�شف �شباحا وامتد حتى ال�شاد�شة 
الفرتة  �شهدت  حيث  م�شاء  والن�شف 
ال�شباحية مباراتني ومثلها يف الفرتة 

ال�شركة  اي���ف���زا  اج����رت  ك��م��ا  امل�����ش��ائ��ي��ة 
الراعية ملو�شم البولو �شحوبات كبرية 

للجمهور .

العمال حممد احلبتور  رج��ل  ووج��ه 
ل�شل�شلة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
ب��ط��ولت ك��اأ���س دب���ي ال��ذه��ب��ي��ة ال�شكر 

بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  اىل  والعرفان 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي  لكاأ�س  الكرمية  رعايته  على  دبي 
الذهبية للبولو مما اعطى للبطولت 

بعدا دوليا كبريا .
ال�����ش��ك��ر اىل جم��ل�����س دبي  ك��م��ا وج����ه 
البولو  لأن�����ش��ط��ة  ل��دع��م��ه  ال��ري��ا���ش��ي 
بنت  ميثاء  ال�شيخة  �شمو  واىل  بدبي 
على  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
م�شاركتها يف اأن�شطة وفعاليات املو�شم 
�شموها  اىل  التهنئة  موجها  احل���ايل 
فريق  واىل  البطل  الم���ارات  ولفريق 
الفرق  ك��ل  واىل  الو�شيف  بات�شتوين 
اأ�شهمت  وال��ت��ي  البطولة  يف  امل�شاركة 
فخر  م�شدر  تعد  التي  النجاحات  يف 

واعتزازلأ�شرة بولو المارات .
تقدم فريق المارات يف ال�شوط الول 
بهدفني دون رد ليعب ال�شوط الثاين 
بات�شتوين  فريق  فيخطف  "براحته" 

فريق  ع��ل��ي��ه  ي�����رد  ث����م  الول  ه���دف���ه 
المارات بهدف ثالث وي�شتثمر فريق 
ب��ات�����ش��ت��وين ه���ذا ال���ش��رتخ��اء ويحرز 
بثالثة  التعادل  مدركا  تباعا  هدفني 

اأهداف لكل منهما .
ا���ش��ت��ع��اد فريق  ال��ث��ال��ث  ال�����ش��وط  ويف 
المارات ال�شدارة من جديد باحرازه 
هدفني فيما مل يحرز فريق بات�شتوين 
�شوى هدفا واحدا ويف ال�شوط الرابع 

بات�شتوين  وي����ح����رز  الآي�������ة  ت��ن��ع��ك�����س 
ه��دف��ني ويف امل��ق��اب��ل ي��ح��رز الم����ارات 
هدفه ال�شاد�س لينتهي الوقت ال�شلي 
اأهداف لكل منهما ال  بالتعادل ب�شتة 
فريق  اىل  ينحاز  الذهبي  ال��ه��دف  ان 
من  الوىل  ال���دق���ي���ق���ة  يف  الم���������ارات 

ال�شوط اخلام�س ليتوج بطال .
ا�شماء  التون�شية  قامت  املباراة  وعقب 
ب�شركة  امل��ب��ي��ع��ات  م���دي���رة  ال��ن�����ش��ريي 

�شيفز فري�شت بتتويج فريق المارات 
وفريق  الو�شيف  وبات�شتوين  البطل 
ال���ذئ���اب ب��ط��ل ك���ا����س ال��رت���ش��ي��ة بعد 
ت���رات���وك هي�شكث  ف��ري��ق  ع��ل��ى  ف����وزه 
و���ش��ي��ف ال��رت���ش��ي��ة ب��ت�����ش��ع��ة اأه�����داف 
تومي  ن��ال  كما  اأه���داف  خمية  مقابل 
اريارتي كاأ�س اف�شل لعب ونال املهر 
بريي�شا لالعب مونتيفرد جنم فريق 

المارات لقب اف�شل خيل.

•• اأبوظبي-الفجر

الدعوات  اإر�شال  وعقب  الرو�شي  الريا�شة  وزي��ر  ليونوف  فالدميري  ك�شف 
ال�شتوية  ال��ع��امل��ي��ة  الأل���ع���اب  ف��ى  للم�شاركة  ال��ع��امل  دول  ملختلف  الر�شمية 
 28 22 وحتى  اإقامتها فى الفرتة من  لالأوملبياد اخلا�س التي من املقرر 
يناير 2022، من خالل اخلطاب الر�شمى الذى وجه اىل روؤو�شاء برامج 
الر�شمي  الت�شجيل  العامل، بفتح عملية  الأوملبياد اخلا�س فى خمتلف دول 
للم�شاركة فى الألعاب العاملية ال�شتوية من يوم 15 مار�س وتنتهى يف 15 
 29 وامل��غ��ادرة  يناير   18 ي��وم  ك���ازان  اىل  الو�شول  يكون  اأن  على  �شبتمرب، 
امل�شيفة  امل��دن  برنامج  ب��اأن  ك�شف  للربامج  وخ��الل خطابه   ،2022 يناير 
20 يناير خا�س بتدريب الفرق  18 و19 يناير، ويوم  �شوف يكون يومى 

 22 ي��وم  الفتتاح  وحفل  بالتق�شيم،  خا�شة  و22   21 وي��وم��ى  الريا�شية 
يناير وامل�شابقات الر�شمية من 22 وحتى 28 يناير وهو يوم حفل اخلتام، 

واملغادرة 29 يناير
وكان املهند�س اأمين عبد الوهاب الرئي�س الإقليمى لالأوملبياد اخلا�س الدوىل 
قد حث خمتلف برامج املنطقة على امل�شاركة فى تلك الألعاب ال�شتوية بعد 
جناح املنطقة فى احل�شول من اللجنه املنظمة على م�شاركة اأكرب عدد من 
دول املنطقة ت�شهدها الألعاب العاملية ال�شتوية رغم الظروف التى مير بها 
العامل ب�شبب جائحة كورونا، وحر�س الأوملبياد اخلا�س الدوىل على اإتباعه 
دول  مبحتلف  ك��ورون��ا  لقاح  تلقى  ومتابعه  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  لكافة 

العامل حر�شاً على �شحة و�شالمه جميع امل�شاركني فى تلك الألعاب. 
امل�شاركة  ال��دول  وف��ود  تعي�س  اأن  الرو�شي  والريا�شة  ال�شباب  وزي��ر  ومتنى 

اأ�شبوعا رائعا فى كازان املدينة ذات احل�شارة املمتدة لألف عام.
تاريخ  ذات  ك��ازان مدينة قدمية  ب��اأن مدينة  الرو�شي  الريا�شة  وزي��ر  واأك��د 
ت�شتمتعون  �شوف  اأن��ك��م  م��ن  ثقة  وعلى  ع��ام،  األ��ف  اىل  تعود  غنية  وتقاليد 
برحلة ل تن�شى من خالل م�شاهدة ثقافتها ال�شيلة وعاداتها وماأكولتها 
التتارية الفريدة، ولهذا ال�شبب فاإن كازان معرتف باأنها العا�شمة ال�شبابية 
والثقافية والريا�شية لرو�شيا، حيث ت�شم بنية حتتية متطورة وفق اأحدث 
املعايري الريا�شية الدولية وما حتتويه من مالعب ريا�شية ذات احرتافية 
عالية. موؤكدا باأن األعاب كازان تاأتي بعد فرتة �شعبة للغاية وما تعر�س له 
ال�شديد على  اعتبارنا حر�شنا  العامل من جائحة كورونا حيث و�شعنا فى 
ال�شحي  الأم��ان  �شديدة  ظ��روف  ظل  فى  ال�شتوية  العاملية  األعابنا  تقام  اأن 
لالعبني ولكل الوفود التى �شوف ت�شارك فى الألعاب العاملية ال�شتوية. على 

اإىل  اإقامة الألعاب بكازان جميع الأه��داف املرجوة للو�شول  اأن حتقق  اأمل 
وقبولهم  لدجمهم  الفكرية  الإعاقة  ب��ذوي  النهو�س  وهو  ال�شامي  الهدف 

بيننا.
الإقليمية  بالرئا�شة  وامل�شابقات  الألعاب  الفوىل مدير عام  �شريف  وحر�س 
من  املنطقة  برامج  خمتلف  مع  التوا�شل  على  ال��دوىل  اخلا�س  لالأوملبياد 
اأجل تن�شيق و�شولها اإىل النظام الإلكرتوين "كونيكت" واملخ�ش�س لعملية 
البيانات  اإدخ��ال  يف  املتناهية  الدقة  على  وحثهم  الأل��ع��اب  واإدارة  الت�شجيل 
الت�شجيل وغلق  فور النتهاء من عملية  والتى �شوف يتم اعتمادها ر�شمياً 
الباب ب�شكل ر�شمى والوقوف على اأعداد الدول والالعبني امل�شاركني ووفقاً 
الأوملبياد اخلا�س  اعتمدها  العليا والتي  اللجنة  التي خ�ش�شتها  "للكوتة" 

الدويل لكل منطقة والدول امل�شاركة .

•• اأبوظبي-الفجر

نهيان،  اآل  زاي��د  بن  بن حمدان  زاي��د  لل�شيخ  ال�شراعي  الظفرة  حلق حممل 
اأبوظبي  نادي  الذي نظمه  ال�شراعية  الأبي�س" للمحامل  "اأبو  �شباق  بلقب 

للريا�شات ال�شراعية واليخوت اأم�س الأول.
واأقيم ال�شباق حتت رعاية كرمية من �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، وفق اإجراءات احرتازية م�شددة للحد من 

انت�شار فريو�س كورونا.
وجاءت اجلولة الثالثة من فئة 60 قدماً قوية ومثرية، من البداية وحتى 

األف   240 وح�شد  ل�شاحله،  اللقب  ح�شم  يف  الظفرة  جنح  اأن  اإىل  النهاية 
درهم جائزة مالية و�شيارة.

الأبي�س  اأب��و  م��ن ج��زي��رة  وال��رب��ع ظ��ه��راً  ال��واح��دة  املت�شابقون عند  وانطلق 
و�شوًل لكورني�س العا�شمة يف مدة جتاوزت ال�شاعتني والربع.

وجنح حممل القرطا�شي ال�شراعي ل�شعيد حممد �شعيد البهلويل يف ح�شد 
و�شافة ال�شباق، واحل�شول على 210 اآلف درهم و�شيارة، فيما كان املركز 
"ال�شرب" للحر را�شد خادم را�شد املهريي الذي  الثالث من ن�شيب حممل 
"ال�شقي" ل�شمو  رابعاً حممل  وح��ل  و�شيارة،  دره��م  األ��ف  مائتي  على  ح�شل 
على  وح�شل  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ 

145 األف درهم جائزة مالية، فيما كان املركز اخلام�س من ن�شيب "طوفان" 
لأحمد اإ�شماعيل اأحمد املرزوقي وح�شل على 140 األف درهم جائزة مالية، 
وحل �شاد�شاً "ح�شيم" لل�شيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان وح�شل على 
130 األف درهم جائزة مالية، و�شابعاً جاء "الزير" ملحمد را�شد خليفة املرر 
"العديد" حلمد  جاء  وثامناً  مالية،  دره��م جائزة  األ��ف   125 وح�شل على 
را�شد حممد الرميثي وح�شل على 120 األف درهم جائزة مالية، اأما املركز 
التا�شع فكان من ن�شيب "براق" ملعايل الفريق م�شبح را�شد م�شبح الفتان 
"الطف" ملحمد  حل  وعا�شراً  مالية،  دره��م جائزة  األ��ف   115 على  وح�شل 

را�شد م�شبح الرميثي وح�شل على 110 اآلف درهم جائزة مالية.

وقام بتتويج الفائزين ماجد عتيق املهريي املدير التنفيذي لنادي اأبوظبي 
للريا�شات ال�شراعية واليخوت.

اأبوظبي  ن���ادي  اإدارة  رئ��ي�����س جمل�س  ال��رم��ي��ث��ي  م��ر���ش��د  ث���اين  اأح��م��د  ووج���ه 
للريا�شات ال�شراعية واليخوت، التهنئة لل�شيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل 
نهيان على حتليق الظفرة بلقب ال�شباق، معرباً عن �شعادته بالنجاح الذي 
حققه ال�شباق يف ظل التزام جميع امل�شاركني بالإجراءات الحرتازية املتبعة، 
لتحقيق  دوم��اً  ي�شعى  النادي  اأن  م��وؤك��داً  ك��ورون��ا،  انت�شار فريو�س  للحد من 
ال�شالمة  الظروف، ومبا يحافظ على  اأ�شعب  النجاحات يف ظل  املزيد من 

العامة للجميع.

»الظفرة« يحلق ب� »نامو�ش« �سباق اأبو الأبي�ش للمحامل ال�سراعية

كاأ�ض حتدي دبي للبولو »اإماراتي«

ميثاء بنت حممد تقود فريقها اإىل الفوز وتتوجه بالذهب 

فتح باب الت�سجيل ر�سميا  للم�ساركة يف الألعاب العاملية ال�ستوية لالأوملبياد اخلا�ش بكازان الرو�سية 2022 حتى 15 �سبتمرب املقبل

االأبي�ض يواجه الهند وديًا يوم 29 مار�ض

دبي ملع�سكر  الوطني  ملنتخبنا  املو�سعة  القائمة  يف  لعبًا   29
»دبي لأ�سحاب الهمم« ي�ستعر�ش ال�ستعدادات 

لبطولة فزاع الدولية للري�سة الطائرة 
•• دبي-الفجر

اأ�شاد جمل�س اإدارة نادي دبي لأ�شحاب الهمم بنجاح " دوليتي " فزاع " ل� "قوى 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  اإىل  ال�شكر  موجها  وال�شهم،  الهمم" والقو�س  اأ�شحاب 
�شموه  متابعة  على  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
الحرتازية،  املعايري  اأعلى  وتطبيق  �شالمتهم،  على  واحلر�س  الهمم  لأ�شحاب 
لتعك�س البطولتان الوجه امل�شرق لالإمارات ودبي برغم حتديات جائحة كورونا 
التي اجتاحت العامل. جاء ذلك خالل الجتماع الثاين ملجل�س اإدارة النادي لعام 
برئا�شة ثاين جمعة بالرقاد عرب تقنية الت�شال املرئي، بح�شور حممد   2021
عبدالكرمي جلفار نائب رئي�س املجل�س، والأع�شاء حريز املر بن حريز، ومنى بن 
حماد، وح�شن املزروعي، وماجد الع�شيمي املدير التنفيذي. وا�شتعر�س املجل�س 
" الأرقام  ب�  األعاب القوى والقو�س وال�شهم  النجاحات التي حتققت يف بطولتي 
واإجراء فح�س كورونا ل�   ، " القوى  قيا�شيا يف" األعاب  رقما   28 " بعد حتطيم 
اإ�شافة اإىل اإجراء اأكر من 5100  داخل وخارجها،  امل�شاركني من  1593 من 
وال�شهم  القو�س  بطولة  �شهدت  فيما  واملالعب  املختلفة،  النادي  ملرافق  تعقيم 
 " الباراملبية  اإىل دورة الألعاب  العديد من الالعبني  اأبطال جدد، وتاأهل  ظهور 
اأن الإ���ش��ادات الدولية التي حظيت بها  " عرب بوابة دب��ي. واأك��د املجل�س  طوكيو 
املكت�شبات  ه��ذه  على  للمحافظة  اجلميع  م�شوؤولية  م��ن  ت�شاعف  البطولتان، 

من اأجل ترك ب�شمة جديدة يف الن�شخة الثالثة لبطولة فزاع الدولية للري�شة 
الطائرة التي تقام ب�شالة مكتوم بن حممد بنادي �شباب الأهلي خالل الفرتة من 
املجل�س على الرتتيبات اخلا�شة بانطالق  اطلع  اأبريل، حيث   5 اإىل  28 مار�س 
ثالث بطولت فزاع لعام 2021. كما اطلع املجل�س من ماجد الع�شيمي املدير 
وت�شغيل  تاأهيل  اإىل  تهدف  والتي  للنادي،  امل�شتقبلية  امل�شاريع  على  التنفيذي 
اإىل زيادة م�شادر الدخل �شمن توجيهات جمل�س  بالإ�شافة  الهمم"،  "اأ�شحاب 
اأكد  املقبلة. من جانبه  ال�شنوات  الذاتي خالل  الكتفاء  لتحقيق  الريا�شي  دبي 
اأن النادي يعمل وفق توجيهات احلكومة الر�شيدة، م�شريا  ثاين جمعة بالرقاد 
اإىل انه حقق خالل جائحة كورونا التوازن بني الإجراءات الحرتازية وا�شتمرار 
اإلهام لهذه  الر�شيدة م�شدر  القيادة  ..وق��ال:  املختلفة  النادي  واأن�شطة  فعاليات 
الفئة، ونتطلع ملوا�شلة م�شرية النجاح، وعدم التفريط يف املكت�شبات بعد اأن تبواأت 
�شل�شلة بطولت "فزاع الدولية" مكانتها املرموقة وباتت رقما مهما يف اخلريطة 
اإ�شادة  اأن  اأكد ماجد الع�شيمي  "اأ�شحاب الهمم". من ناحيته  العاملية لبطولت 
جمل�س الإدارة بنجاح البطولتني هي امتداد لالإ�شادات الدولية الوا�شعة والتي 
حظي بها النادي من خالل تنظيمه الناجح لهذين احلدثني العامليني، م�شريا 
اإىل اأن النادي يدر�س العديد من امل�شروعات ال�شتثمارية طويلة املدى، من اأجل 
حتقيق اأهدافه الرامية لتمكني ودمج "اأ�شحاب الهمم" يف املجتمع وتو�شيع دائرة 

ال�شراكة املجتمعية مع كافة موؤ�ش�شات املجتمع و�شول اإىل الأهداف املن�شودة.

•• دبي -الفجر

 اأعلن املدير الفني ملنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم فان مارفيك عن القائمة 
املو�شعة لالأبي�س للتجمع الداخلي الذي �شيقام يف دبي للفرتة من 23 اإىل 29 
مار�س اجلاري �شمن برنامج الإعداد ملباريات الت�شفيات امل�شرتكة املوؤهلة اإىل 
2023 التي �شتقام بنظام  اآ�شيا  2022 ونهائيات كاأ�س  نهائيات كاأ�س العامل 
التجمع بالدولة يف �شهر يونيو املقبل . و�شمت القائمة املو�شعة 29 لعباً هم : 
علي خ�شيف ، خالد عي�شى ، عادل احلو�شني ، حممد ال�شام�شي ، فهد الظنحاين 
، بندر الإحبابي ، �شاهني عبدالرحمن ، وليد عبا�س ، حممود خمي�س ، خليفة 
احلمادي ، ح�شن املحرمي ، احل�شن �شالح ، �شامل را�شد ، حممد العطا�س ، علي 
�شاملني ، عبداهلل النقبي ، يحيى نادر ، عبداهلل رم�شان ، ماجد ح�شن ، فابيو دي 
ليما ، خلفان مبارك ، كايو كانيدو ، خليل احلمادي ، طحنون الزعابي ، علي 

�شالح ، �شهيل النوبي ، علي مبخوت ، �شبي�شتيان تيغايل وزايد العامري .
و�شيتم الإعالن عن القائمة النهائية للمع�شكر بعد نهاية مباريات اجلولة ال� 
22 مل�شابقة دوري اخلليج العربي التي �شُتلعب اليوم وغداً على اأن يبداأ املنتخب 
جتمعه يوم الثالثاء . ويواجه منتخبنا الوطني يف مع�شكر دبي نظريه املنتخب 

الهندي يوم 29 مار�س يف �شتاد زعبيل بنادي الو�شل
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 •• ال�صارقة-الفجر

 تّوج كاراتيه نادي ال�شارقة الريا�شي 
بطاًل لبطولة الدوري العام للكاراتيه 
رجال،  وال��ك��وم��ي��ت��ي��ه  ال��ك��ات��ا  فئتي  يف 
ون�شب نف�شه ملكاً على ب�شاط اللعبة 
ورفع  ال��ت��ت��وي��ج  من�شة  �شعد  ع��ن��دم��ا 
ا�شت�شافتها �شالة  التي  البطولة  درع 
ب��ن��ادي ال�شارقة يف  ال��ف��ردي��ة  الأل��ع��اب 
�شارك  وال��ت��ي  الأول  اأم�����س  احل���زان���ة 
 6 46 لع��ب��اً ولع��ب��ة مي��ث��ل��ون  فيها 

اأندية بالدولة.
وجن����ح اأب���ط���ال ك���ارات���ي���ه امل��ل��ك )فئة 
والنادي  املنتخب  جنم  بقيادة  الكاتا( 
مروان املازمي وزمالئه خليفة العبار 
انت�شار  حتقيق  م��ن  باجكيك  ودي���ان 
كبري  وب��ف��ارق  املناف�شني،  على  كا�شح 
�شيطرتهم  ل��ي��ح��ك��م��وا  ال��ن��ق��اط،  م���ن 

للعام الثاين على التوايل.
)فئة  ال�شارقة  كاراتيه  جنوم  وم�شى 
النت�شارات،  درب  يف  ال��ك��وم��ي��ت��ي��ه( 
كافة  يف  م�����ش��ت��ح��ق��اً  ف������وزاً  ل��ي��ح��ق��ق��وا 

ويتوجوا  خ��ا���ش��وه��ا  ال��ت��ي  ال���ن���زالت 
جهودهم بدرع الدوري متفوقني على 
اأن��دي��ة ال�����ش��ارق��ة ل��ل��دف��اع ع��ن النف�س 

واحتاد كلباء والذيد.
وج�����رت ال��ب��ط��ول��ة و����ش���ط اإج�������راءات 
م�شددة من احتاد الإمارات للكاراتيه 
من  ال�شادر  الربوتوكول  مع  متا�شياً 

مكافحة  ب�����ش��اأن  امل��خ��ت�����ش��ة  اجل���ه���ات 
نادي  وا�شتطاع  كوفيد19-،  اإنت�شار 
كافة  ت��ن��ف��ي��ذ  ال���ري���ا����ش���ي  ال�������ش���ارق���ة 
الالزمة  وال����ش���رتاط���ات  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
اأف�شل  يف  ال��ب��ط��ول��ة  اأخ������رج  وال������ذي 
القائمني  ا�شتح�شان  ب��ه  ن���ال  ���ش��ورة 

على البطولة يف احتاد الكاراتيه.

�شليمان  امل��ه��ن��د���س  ���ش��ع��ادة  واأو�����ش����ح 
نادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو  الهاجري، 
ال�شارقة رئي�س اإدارة الألعاب الفردية 
اأن النتيجة املميزة التي حققها اأبطال 
م�شرياً  م�����ش��ت��غ��رب��ة،  غ���ري  ال��ك��ارات��ي��ه 
ر�شمي  بطل  اآخ��ر  هو  الفريق  اأن  اإىل 
القوي  ب���الأداء  م�شيداً  التوقف،  قبل 

الفريق والذي  والبطويل من لعبي 
كان نتاجه التتويج بالدوري.

وم�شى: فريقنا يتميز بتواجد خامات 
مميزة من املواطنني والذين يعتربون 
اأعمدة رئي�شية يف املنتخب، و�شبق لهم 
امل�شاركة يف اأكر من حمفل خارجي، 
الذي  الم��ر  كبرية  خ��ربة  واكت�شبوت 

جعلهم يوؤدون البطولت بثقة وثبات، 
ذاكراً اأن جنوم الكوميتيه اي�شاً كانوا 
اللقب  ان��ت��زاع  وا�شتطاعوا  امل��وع��د  يف 
ن������زالت ق���وي���ة، م��ه��ن��ئ��اً اجلهاز  ب��ع��د 

الإداري والفني والالعبني بالفوز.
واأهدى رئي�س الألعاب الفردية الفوز 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 

حاكم  القا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان 
ال�شارقة  ع��ه��د  ويل  واإىل  ال�����ش��ارق��ة 
الهتمام  اإىل  م�شرياً  احلاكم،  ونائب 
الفردية  الألعاب  جتده  ال��ذي  الكبري 
ال�����ذي يقدم  ال����الحم����دود  وال����دع����م 
اأثمر جناحات  وال��ذي  �شموه  لها من 
م�شيداً  وخ���ارج���ي���اً،  داخ���ل���ي���اً  ع���دي���دة 

جمل�س  يلعبه  ال���ذي  الكبري  ب��ال��دور 
ونه�شة  تطور  يف  الريا�شي  ال�شارقة 
الألعاب  ك��اف��ة  يف  ال��ف��ردي��ة  الأل���ع���اب 
ع���الوة على ال��دع��م واله��ت��م��ام الذي 
النادي  اإدارة  جمل�س  م��ن  ب��ه  حتظى 
كافة  يف  ح���������ش����وراً  ي�����ش��ك��ل  وال��������ذي 

بطولتنا لدعم الالعبني.
ح�شر البطولة وتوج الفائزين، �شعادة 
عي�شى هالل احلزامي، رئي�س جمل�س 
ال�شارقة الريا�شي، و�شعادة اللواء )م( 
الحتاد  رئي�س  نائب  الرزوقي،  نا�شر 
الآ�شيوي  الحت��ادي��ن  رئي�س  ال���دويل 
علي  و���ش��ع��ادة  للكاراتيه،  والإم���ارات���ي 
اإدارة  امل���دف���ع، رئ��ي�����س جم��ل�����س  ���ش��امل 
و�شعادة  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة  ن����ادي 
عبدالرحمن  ���ش��ل��ي��م��ان  امل���ه���ن���د����س 
نادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو  الهاجري، 
ال�شارقة رئي�س اإدارة الألعاب الفردية 
الزرعوين  �شام�س  حميد  واملهند�س 
الأمني العام امل�شاعد باحتاد الإمارات 
امل�شابقات  جلنة  واأع�����ش��اء  للكاراتيه 

من الحتاد.

اأ�شفرت قرعة دور الثمانية لدوري اأبطال اأوروبا، التي اأجريت  اأم�س الأول 
تكرار  ليفربول يف  ري��ال مدريد مع  ثورية جتمع  اجلمعة، عن مواجهة 

لنهائي بطولة 2018-2017.
�شهد   1-3 بنتيجة  ري��ال مدريد  به  ف��از  ال��ذي  النهائي 

لقطة لن ين�شاها ع�شاق كرة القدم حني ت�شبب مدافع 
اإ�شابة  يف  رام��و���س  �شريخيو  وق��ائ��ده  امللكي  الفريق 

الأوىل  ال��دق��ائ��ق  يف  �شالح  حممد  امل�شري  النجم 
من املباراة.

وق��ت��ه��ا خ���رج ال��ف��رع��ون امل�����ش��ري م�����ش��اب��ا يذرف 
تعمد  رام��و���س  اأن  ك��ث��ريون  اأك���د  فيما  ال���دم���وع، 

اإ�شابته، للتخل�س من  خطورة النجم امل�شري 
ال������ذي ك�����ان مي����ر ب���اأف�������ش���ل اأي����ام����ه مع 

ليفربول.
وم����ن����ذ ذل������ك احل������ني ، 

م�شجعو  اع���ت���رب 

ليفربول رامو�س "العدو الأول" لهم، وانتظروا قدومه اإىل مري�شي�شايد، 
لكن املدافع الإ�شباين �شيكون �شعيد احلظ هذه املرة لأن غياب اجلماهري 
"بال  م��واج��ه��ة  م��دري��د  ري���ال  ل��ق��ائ��د  "اآنفيلد" �شت�شمن  م��درج��ات  ع��ن 

اإهانات".
جمددا  �شتتكرر  ورامو�س  �شالح  بني  املثرية  املواجهة  لكن 

نهائي  رب��ع  يف  الفريقان  يلتقي  حني  قليلة  اأ�شابيع  بعد 
الأبطال، وهي مواجهة ينتظرها كثريون، خا�شة من 
ع�شاق النجم امل�شري، يف وقت خرج جنم ريال مدريد 
بت�شريحات  ك��ارل��و���س  روب��رت��و  ال��ربازي��ل��ي  ال�����ش��اب��ق، 

مثرية، واإن اعتربها مبثابة "مداعبة".
الإ�شباين  املدافع  كارلو�س قال اإن �شالح "لن يقرتب" من 

اإىل  اإ���ش��ارة مبطنة  اأخ��رى خ��الل املواجهة املرتقبة، يف  م��رة 
خوفه مما جرى قبل 3 �شنوات.

هذا  "�شيكون  ال���ربازي���ل���ي:  ال��ن��ج��م  واأو�����ش����ح 
طويال"،  اجلميع  عن  �شيتحدث  م�شاألة  الأم��ر 

"ماركا"  �شحيفة  اأوردت  ما  بح�شب 

الإ�شبانية".
ك�شف  لكنه  "ماركا"  لتعليق  وفقا  "املزحة"،  بتلك  كارلو�س  يكتف  ومل 

اأي�شا عن روؤيته للمباراة قائال: "�شنلعب �شد فريق جيد".
وم�شتوى   ، اأر�شنا  على  الأوىل  "املباراة  وتابع: 
ريال مدريد اأف�شل بكثري ، يجب اأن نح�شم 

الأمر من املواجهة الأوىل".
لعبي  كافة  يكون  اأن  املهم  "ال�شيء 
)املدرب زين الدين( زيدان جاهزين، 
وقت  اأ����ش���رع  يف  امل�����ش��اب��ون  ي��ع��ود  واأن 
ري��ال مدريد مل  اأن  اإىل  ي�شار  ممكن". 
يرفع كاأ�س دوري اأبطال اأوروبا منذ فوزه 
ال�شهري  كييف  نهائي  يف  ليفربول  على 
ليفربول  ح��ق��ق  ح���ني  يف   ،2018 ع���ام 
 ،2019 ع���ام  ال��ت��ال��ي��ة  الن�شخة  ل��ق��ب 
املو�شم  ه��ذا  يعانيان  وال��ف��ري��ق��ان 

حمليا ب�شدة.

�سالح ورامو�ش ومواجهة الثاأر.. نبوءة 
غريبة من جنم ريال مدريد

حافظ على لقبه للعام الثاين على التوايل

نادي ال�سارقة يتوج بثنائية الدوري العام للكاراتيه )كاتا, كوميتيه(

•• اأبوظبي-الفجر

اأكد عبداهلل نا�شر اجلنيبي رئي�س رابطة املحرتفني الإماراتية، 
اأن امل�شاركة باحتفالت يوم ال�شعادة العاملي، تاأتي �شرياً على نهج 
كانت  التي  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة  الر�شيدة يف  القيادة 
�شباقة يف اإ�شعاد اجلميع على هذه الأر�س الطيبة التي كانت اأول 

من تبنى مفهوم ال�شعادة نهجاً للحياة.
كما تبواأت الإمارات الريادة باإن�شاء وزارة لل�شعادة لتكون م�شوؤولة 

عن اإ�شعاد املواطنني واملقيمني على حد �شواء، كما قامت الدولة 
العامل  قبلة  الإم��ارات  لت�شبح  العاملي  ال�شعادة  جمل�س  بتاأ�شي�س 
اجلميع  بني  والتاآخي  للمحبة  وم�شدرا  ال�شعادة  عن  للباحثني 

يف كل دول العامل.
والت�شامح  الإي��ج��اب��ي��ة  وال��ط��اق��ة  ال�شعادة  اأن  اجلنيبي،  واع��ت��رب 
وغريها من املفاهيم التي نطبقها هنا على اأر�س الواقع، عززت 
العامل  على  �شعباً  ع��ام��اً  لنتجاوز  م��ع��اً  وال��ت��ك��ات��ف  اجل��ه��ود  م��ن 
جنحت  حيث  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  فريو�س  جائحة  ج��راء  باأجمعه 

والتعامل مع هذه  الت�شدي  املتحدة يف  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
للم�شتقبل  وتطلعا  �شعادة  اأكر  منها  اجلميع  ليخرج  اجلائحة، 
اجلنيبي،  ومتنى  العاملية.  املنا�شبة  ه��ذه  م��ع  بالتزامن  امل�شرق 
يف  ال�شعادة  بث  يف  املحرتفني  وم�شابقات  القدم  ك��رة  ت�شاهم  اأن 
الهادفة  امل��ب��ادرات  تبني  اإىل  الرابطة  �شعي  خ��الل  من  املجتمع، 
التي من �شاأنها اأن جتعل اللعبة ال�شعبية الأوىل يف دولة الإمارات 
وجذب  والنت�شار  التطور  نحو  دائ��م��اً  يتطلع  نهج  ذات  العربية 

اجلميع معاً يف اأجواء ال�شعادة.

اجلنيبي: الإمارات �سباقة يف تبني ال�سعادة نهج احلياة من�سات اإلكرتونية تفاعلية مبعر�ش 
اأبوظبي لل�سيد و الفرو�سية

•• اأبوظبي-الفجر

التفاعلية  الإلكرتونية  املن�شات  من  جمموعة  الإم���ارات،  �شقاري  ن��ادي  اأطلق 
و  لل�شيد  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  مبعر�س  خا�شة  واخل��دم��ات  باملعلومات  والغنية 
الفرو�شية بدورته ال� "18" "اأبوظبي 2021" و التي تقام حتت رعاية �شمو 
ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س نادي 
القادمني يف  اأكتوبر   3 اإىل  27 �شبتمرب  الإم��ارات خالل الفرتة من  �شقاري 

مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س و بتنظيم من النادي .
ياأتي اإطالق هذه املن�شات نظرا لدورها الهام يف ا�شتقطاب العار�شني و الرعاة 
و اجلمهور و و�شائل الإعالم، ومبا يتما�شى مع مكانة احلدث الأكرب من نوعه 
لإطالق  مرموقة  عاملية  كمن�شة  ودوره  واأفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف 
وال�شركاء  املوزعني  واعتماد  ال�شركات  اأعمال  وتو�شيع  لها  والرتويج  املنتجات 

اإ�شافة اإىل تعزيز ر�شالته احل�شارية يف �شون الرتاث الثقايف والرتويج له.
والإجنليزية  العربية  باللغتني  جديدا  اإلكرتونيا  موقعا  املن�شات  هذه  ت�شمل 
وح�شابات للمعر�س على اأهم مواقع التوا�شل الجتماعي يتم حتديثها ب�شكل 
يومي بهدف اإطالع املتابعني املهتمني على البيانات واملعلومات املتعلقة باحلدث 
على مدار العام. واأكد معايل ماجد علي املن�شوري رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
للمعر�س، الأمني العام لنادي �شقاري الإمارات، اأن تعزيز املن�شات الإلكرتونية 
اأحد  بو�شفه  ي��اأت��ي  والفرو�شية،  لل�شيد  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  مبعر�س  اخلا�شة 
الإقليمية  املعار�س  خارطة  على  الكربى  والثقافية  الرتاثية  الفعاليات  اأه��م 
وال��دول��ي��ة، وت��رج��م��ة ل��ري��ادة دول���ة الإم�����ارات يف جم��ال املعلوماتية والإع���الم 
الرقمي، وت�شهيال للتوا�شل الجتماعي الذي يتمحور ويتقاطع مع اهتمامات 
البنى  تر�شيخ  يف  ال��دول��ة  روؤي��ة  مع  وان�شجاما  القيمة،  ومو�شوعاته  املعر�س 
الإلكرتونية التفاعلية واأ�ش�س اخلدمات احلكومية الذكية، خا�شة واأن الإمارات 
ت�شدرت دول العامل يف اخلروج بقوة من اأزمة وباء كورونا، �شواء على ال�شعيد 

ال�شحي اأو يف جمال ا�شتمرارية الأعمال عن بعد.
ونوه اإىل اأن هذه اخلطوة ت�شتهدف اأي�شا تعزيز املزايا الإلكرتونية للمعر�س 
لتحقيق مزيد من التطوير والتفعيل مل�شتوى اخلدمات والت�شهيالت املقدمة 
مع  التوا�شل  تعميق  و  دائ��م  ب�شكل  والدولية  والإقليمية  الوطنية  لل�شركات 
يف  املهتمني  من  الآلف  مع  اأخ��رى  تخاطب  قنوات  وفتح  املخت�شة،  ال�شركات 

اأنحاء العامل.
جميع  بامل�شاركة  ترغب  التي  التجارية  والعالمات  لل�شركات  املعر�س  ويتيح 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  ومن�شات  الإل��ك��رتوين  موقعه  ع��رب  املعلومات 
عرب  وتوقيعه  بامل�شاركني  اخلا�س  الطلب  منوذج  تعبئة  وبالإمكان  له  التابعة 
الدورات  يف  لفعالياته  �شياق  عر�شا  الإل��ك��رتوين  املوقع  ويت�شمن  الإن��رتن��ت. 
يجذب  ع�شري  بت�شميم  �شفحاته  ومت��ت��از  وج���ذاب  �شل�س  باأ�شلوب  الأخ���رية 

املت�شفح، وي�شمن �شهولة ال�شتخدام والتفاعل.
وي�شم املوقع قائمة حمدثة للعار�شني امل�شاركني وخارطة احلجوزات التي يتم 
حتديثها ب�شكل دائم اإىل جانب واجهة حافلة بالبيانات واملعلومات تربز غنى 
الثقايف  بالرتاث  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  التي  املتجددة  فعالياته  وتنوع  احلدث 
ومقاطع  الفوتوغرافية  ال�شور  اأجمل  من  باقة  امل��وق��ع،  ويعر�س  الإن�����ش��اين. 
الفيديو التي مت التقاطها خالل فعاليات دورتي "اأبوظبي 2018" و"اأبوظبي 
والعربية  املحلية  الإع��الم  و�شائل  ممثلي  بت�شجيل  خا�شا  وق�شما   ،"2019

والدولية، وتزويدهم باأحدث البيانات ال�شحفية ال�شادرة عن املعر�س.
�شرورة  خا�شة  مراعاتها  الواجب  والأنظمة  بالقواعد  لوائح  املوقع  ويحوي 
باحليوانات  املعنية  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  اتفاقية  وت��و���ش��ي��ات  بتعليمات  التقيد 
واف��ي��ة عن  اإىل معلومات  "�شايت�س" اإ���ش��اف��ة  ب��الن��ق��را���س  امل��ه��ددة  وال��ن��ب��ات��ات 
اإجراءات �شراء وبيع اأ�شلحة ال�شيد خالل فرتة املعر�س تهم ال�شركات امل�شنعة 
و�شكاكني  وال�شهام  الأق��وا���س  ذلك  يف  مبا  �شواء،  حد  على  بال�شراء  والراغبني 

ال�شيد، و�شروط واآلية ومواعيد امل�شاركة يف قطاع الفنون واحلرف اليدوية.
ويتاح للعار�شني من خالل املوقع الإلكرتوين والنموذج الرقمي ل� "املبيعات"، 
الطالع على اخلارطة التفاعلية للمعر�س، وا�شتكمال جميع اإجراءات احلجز 
برنامج  �شمن  متخ�ش�شة  اأن�شطة  كتنظيم  متنوعة  خدمات  وحجز  بعد،  عن 
فعاليات احلدث، ومتابعة جميع املعلومات الهامة يف مكان واحد عرب ح�شاب 
ال�شركة،  تعريف  ملف  بتحديث  القيام  ذل��ك  يف  مب��ا  ب��ه  تزويدهم  يتم  خا�س 
وم�شاركة املعلومات وال�شور حول املنتجات واخلدمات، وحتميل مواد ترويجية، 
ف�شال عن الو�شول اإىل دليل العار�شني وحتميل كتيب املبيعات الذي يت�شمن 
الرعاية ومزاياها  باقات  اإىل  اإ�شافة  امل�شاركة،  تفا�شيل حجز م�شاحات  جميع 
املتعددة، واحل�شول على الدعم الت�شويقي. وباإمكان العار�شني والرعاة اختيار 
باقات ت�شويقية متنوعة تالئم متطلباتهم واحتياجاتهم يف الرتويج لعالماتهم 
التجارية وتو�شيع نطاق انت�شارها يف خمتلف دول العامل، وتت�شمن بع�س هذه 

الباقات م�شاحات جمانية ومزايا ت�شويقية قيمة.



األحد   21  مارس   2021  م   -   العـدد   13194  
Sunday    21  March   2021   -  Issue No   13194

19191919

جمتمع االمارات

•• اأبوظبي – الفجر: 

ل���دار الفجر  ال��ع��ام  امل��دي��ر  امل��زروع��ي  حت��ت رع��اي��ة الأ���ش��ت��اذة عائ�شة عبيد 
لل�شحافة والطباعة والن�شر  وبح�شورها نظمت جريدة )الفجر( احتفالية 
اأ����ش���رة  ال�شحيفة  اأع�����ش��اء  اأح���د  )اأج���ي���د(  لل�شيد  و���ش��ك��ر وع���رف���ان  ت��ق��دي��ر 
خدمة  يف  ع��ام��اً   34 ال���  يناهز  م��ا  عمره  م��ن  اأم�شى  اأن  بعد  املخ�شرمني 
اجلريدة، رافق  مراحل تطورها وذكرياتها وبذل طاقاته املخل�شة من اأجل 

خدمتها وتقدمي واجبه الوظيفي على اأكمل  وجه. 

و اأعربت الأ�شتاذة عائ�شة عبيد املزروعي يف كلمة لها اأثناء الحتفاء باملوظف 
عن فخرها واعتزازها  بكافة اأع�شاء فريق جريدة الفجر يف جميع الإدارات 
اأ�شرة  اأ�ش�شت  اأن��ه��ا  )الفجر(  هي  �شنعته  م��ا  اأج��م��ل  اأن  م��وؤك��دة  والأق�����ش��ام، 
)اأجيد(  املوظف  واأن  والإخ��ال���س،  ال��ولء  معاين  اأ�شمى  حتمل  متما�شكة، 
يج�شد  مثاًل م�شرفاً من املوظفني الذين مل يدخروا جهدا يف �شبيل تعزيز 

م�شرية اجلريدة بكل ولء وانتماء. 
عالقتنا  انتهاء  يعني  ل  ال�شحيفة  يف  امل��وظ��ف  ف��رتة  انتهاء  اأن  واأ���ش��ارت 
الإن�شانية والأخوية معه ، بل  على العك�س متاماً �شيبقى جزءاً ل يتجزاأ من 

الكبري  التقدير وال�شكر  الدور  ال�شحيفة ونحفظ له بكل  ذاكرتنا وتاريخ 
الذي قام به يف ق�شم التوزيع ، ومثابرته وعطاءاته. 

اجلريدة  منت�شبي  جميع  واأمنيات  اأمنياتها  عن  كلمتها  نهاية  يف  وع��ربت 
واأ�شرة التحرير للموظف )اأجيد(  بحياة �شعيدة ومديدة، راجية له التوفيق 

وال�شعادة. 
ويف ختام احلفل قدمت الأ�شتاذة عائ�شة املزروعي اإىل املوظف درعاً تذكارية 
مل�شريته  عرفاناً  التقديرية  الهدايا  من  ،  وعددا  جلهوده  تقديراً  و�شهادة 

الطويلة وامل�شرفة . 

خلف احلبتور يتربع مبليون درهم اإىل 
م�ست�سفى اجلليلة التخ�س�سي لالأطفال

جمموعة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  موؤ�ش�س  احلبتور،  اأح��م��د  خلف  ا�شتقبل   
احلبتور، يف مكتبه الدكتور عبداهلل اخلياط، املدير التنفيذي يف اجلليلة 
ل��الأط��ف��ال، وال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ع��و���ش��ي، امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي للعمليات يف 
التخ�ش�شي  اجل��ل��ي��ل��ة  مل�شت�شفى  دره���م  مب��ل��ي��ون  ت���رّبع  ح��ي��ث  امل�شت�شفى. 

لالأطفال.
ويف هذا الإطار، قال احلبتور: “يوؤ�شفني اأن هناك اأطفاًل يف القرن احلادي 
والع�شرين ل يح�شلون على الرعاية الطبية املجانية. تهتم قيادتنا ب�شخاء 
اأن��ه من واجب  اأعتقد  ال��دول��ة. ولكنني  باجليل اجلديد من داخ��ل وخ��ارج 

املقتدرين بيننا اأن ي�شاهموا اأي�شاً يف دعم اجلهود احلكومية«.
يف  رائ��ع  بعمل  لالأطفال  التخ�ش�شي  اجلليلة  م�شت�شفى  “يقوم  اأ���ش��اف: 
دون  م��ن  والأع����راق،  والأدي����ان  م��ن خمتلف اجلن�شيات  ب��الأط��ف��ال  العناية 
الإداري،  والفريق  اخلياط  الدكتور  اإىل  بال�شكر  اأتوّجه  بينهم.  متييز  اأي 

وي�شّرفني اأن اأقّدم لهم هذه الهدية«.

ابن بطوطة يطلق اأحدث جولت 
تعريفية مدعومة بخا�سية الواقع املعّزز

وروعة  املعماري  بطابعه  املتميز  التجاري  املركز  بطوطة”،  “ابن  اأطلق   
رحلة ا�شتك�شافية بداأت اعتباراً من  هند�شته والذي تديره “نخيل مولز”، 
18 مار�س اجلاري وت�شتمر لغاية 3 اأبريل املقبل. وتهدف هذه اجلولة اإىل 
اإطالع زوار دولة الإمارات العربية املتحدة واملقيمني على اأرا�شيها وال�شري 
على خطى الرّحالة واملوؤرخ الأ�شطوري اإبن بطوطة برفقة مر�شد �شياحي. 
و�شوف يخو�س زوار هذا املركز التجاري رحلة جتريبية �شّيقة تتكامل مع 

فالتر لل�”الواقع املعّزز” �شوف مي اإطالقها عرب “اإن�شتجرام«. 
تعريفية  بجولت  ال�شتمتاع  من  املركز  زوار  اجلولة  ه��ذه  متّكن  و�شوف 
ية “الواقع املعّزز” وم�شاهدة �شورة ت�شخي�شية واقعية  جمانية عرب خا�شّ
للّرحالة اإبن بطوطة، وهو ما �شيجعل الأطفال يتفاعلون معها من خالل 
رواية حكايات من املا�شي، حيث يجولون يف ردهاته ال�شت املختلفة لالطالع 

على املزيد من م�شرية الّرحالة املغربي طوال حياته. 
جميع  تنا�شب  ال��ت��ي  التثقيفية  التفاعلية  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  تت�شمن  ك��م��ا 
م�شتوحاة  املعّزز”  ل�”الواقع  6 فالتر  تعريفية عرب  الأ�شرة، جولة  اأف��راد 
مزايا  اإح��دى  منها  كٌل  �شوف ميّثل  العاملي، حيث  الرّحالة  هذا  �شرية  من 
الأ�شد يف  املركز مثل زئري  يتاألف منها  التي  الفريدة من نوعها  الردهات 
الردهة  يف  والفيل  امل�شرية  الردهة  يف  الفينيق  وطائر  الأندل�شية  الردهة 
املركز  ف��اإن  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�شافة  ال�شينية.  ال��رده��ة  يف  والتنني  الهندية 
التجاري �شوف يقدم فلرت لقناع الوجه يحمل ر�شم الفرعون واآخر يج�ّشد 
املالمح الهندية التقليدية، وما هو �شي�شيف املزيد من الأجواء املرحة التي 

ي�شتمتع بها العائالت والأ�شدقاء اأثناء الت�شوق وتناول الطعام. 

متحف ال�ش

بعد م�سرية عطاء ناهزت الـ 34 عاما

 »الفجر« حتتفي باأحد اأع�ساء اأ�سرتها وتقدر عطاءاته وولءه املوؤ�س�سي

جزيرة يا�ش ت�سيء معاملها باللون 
البنف�سجي احتفاًء بيوم الطفل الإماراتي

باللون  ال�شياحية  اأبوظبي، معاملها  الرائدة يف  الرتفيهية  الوجهة  يا�س،  اأ�شاءت جزيرة   
البنف�شجي احتفاًء بيوم الطفل الإماراتي الذي �شادف 15 مار�س 2021.

وتتزامن هذه املنا�شبة الوطنية مع ذكرى اإطالق قانون “ودمية” يف 15 مار�س 2016، 
وذلك بهدف تعزيز الوعي بحماية حقوق الأطفال ل�شمان ن�شاأتهم يف بيئة �شحية واآمنة 

وداعمة ت�شهم يف تطورهم. 
ويا�س  اأبوظبي،  ف��رياري  البنف�شجي مبا يف ذلك، عامل  باللون  وت�شيء اجلزيرة معاملها 
ووتروورلد اأبوظبي، وعامل وارنر براذرز اأبوظبي، وكالمي اأبوظبي، وفنادق يا�س بالزا، 
بالإ�شافة اإىل الحتاد اأرينا، وفندق دبليو اأبوظبي - جزيرة يا�س، دعماً للتوجه الوطني يف 

هذا الإطار، وتاأكيداً على التزامها بتقدمي وجهة ترفيهية اآمنة لالأطفال.

واأ�شافت املزروعي: تفخر الفجر 
ب��اأن��ه��ا ع��م��ل��ت ج��ن��ب��ا اإىل ج��ن��ب يف 
تكامل وتن�شيق تامني مع و�شائل 
وامل�شموعة  امل�����ق�����روءة   الإع��������الم 
�شلطة  اأجل توظيف  واملرئية من 
الوطنية  الهوية  لتعزيز  الإع��الم 
للدولة  ال�����ولء  وت��دع��ي��م  اأرك������ان 
ول��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة م���ن خالل 
اإمي��ان��ه��ا امل��ط��ل��ق ب����اإرث الإم�����ارات 
احل�����������ش�����اري، واإمي�������ان�������ا ب����ق����درة 
 جمتمعها على قيادة دفة الرخاء 
التقدم  �شواطىء  نحو  والزده���ار 
واحل�������ش���ارة م���ع امل��ح��اف��ظ��ة على 
وعاداته  وت��اري��خ��ه  ث��ق��اف��ة  البلد 
وت��ق��ال��ي��ده ���ش��م��ن م�����ش��روع��ه��ا يف 
خ��ل��ق اأج���ي���ال وط��ن��ي��ة ق����ادرة على 
احلياة  والتنمية  م�شرية  متابعة 
يف دول��ت��ن��ا ال�����ش��اع��دة دائ��م��ا نحو 
اآف������اق امل���ج���د والإجن����������ازات، وقد 
مثاًل  “الفجر”  جريدة  ج�شدت 
 م�شرفاً لالإعالم امللتزم بالق�شايا 
مكت�شباتنا  عن  واملدافع  الوطنية 

واإجنازاتنا. 

•• اأبوظبي – الفجر: 

املزروعي  حميد  عبيد  �شعادة  اأكد 
رئي�س حترير �شحيفة “الفجر” 
وعرب  ال�شحيفة  اأن  وموؤ�ش�شها 
الآن  حتى  امتدت  م�شريتها  التي 
اإىل 46 عاماً �شكلت مراآة مل�شرية 
الإجنازات العظيمة التي حققتها 
منذ  امل��ت��ح��دة  الإم�����ارات  العربية 
جتاري  اأن  وا�شتطاعت  تاأ�شي�شها، 
م�شرية التنمية ال�شاملة، ورافقت 
ركب التطوير  والتحديث والبناء 
اإع���الم���ي وط��ن��ي موؤمن  ك�����ش��وت 
ومب�شروعها  ال���دول���ة،  ب���اأه���داف 
والتنموي  والإن�شاين،  احل�شاري 
اأهلتها  اإعالمية  حمققة اإجنازات 
الوطنية  ال�����ش��ح��ف  م���ن  ل��ت��ك��ون 
الرائدة التي �شكلت رديفاً  حقيقياَ 

لروؤية الدولة واملجتمع. 
الحتفالية  يف  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���اف 
مبنا�شبة  اجل��ري��دة  اأقامتها  التي 
تاأ�شي�شها  ع��ل��ى  ع��ام��اً   46 م���رور 
�شعادته  ج���ان���ب  وح�����ش��ره��ا  اإىل 

و�شكلت   ، اإع����الم����ي����ا  وال���ع���امل���ي���ة 
مرجعية ذات م�شداقية  عالية يف 
ال�شحافة الإماراتية، وا�شتطاعت 
املحافظة على هويتها املميزة من 
اخل��ط  الوطني،  التزامها  خ��الل 
ووع�����ي�����ه�����ا مل���ت���ط���ل���ب���ات م���رح���ل���ة 
قادتها  ال��ت��ي  والتنمية  النهو�س 

ال�شاملة  التنمية  الفجر  ودعمت 
التعليمية  ال�����ش��ع��د  ج��م��ي��ع   على 
وكانت  والثقافية،  والجتماعية 
وما تزال من اأوائل ال�شحف التي 
للخرب  م��وث��وق��ا  �شكلت  م�شدرا 
النه�شة  مل��راح��ل  ث��ري��اً  و���ش��ج��اًل   ،

ال�شاملة. 

املزروعي  عبيد  عائ�شة  الأ���ش��ت��اذة 
املدير العام لدار الفجر، والدكتور 
التحرير،  البا�شل  مدير  �شريف 
مدير  جاهني  حممد  وال�شحفي 
مكتب اجلريدة يف العني وال�شيد 
ي��و���ش��ف ���ش��ي��ن��ال��ور امل���دي���ر  امل���ايل 
حافظت  )ال��ف��ج��ر(  اأن  والداري 

على خطها الوطني وولءها التام 
الإم�������ارات، وج�شدت  دول����ة  ل��ق��ي��م 
قيادتنا  روؤي���������ة  الإمي����������ان   ب���ك���ل 
توا�شل  ت������زال  وم�����ا  احل���ك���ي���م���ة، 
امل�شداقية  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  نهجها 
ملواكبة  وال�����ش��ف��اف��ي��ة  والتطوير 
العمالقة  احل�����ش��اري��ة  ال��ق��ف��زات 

التاأ�شي�س  منذ  الإم���ارات  حكومة 
مبتطلبات  م��وؤم��ن��ة  وح��ت��ى  الآن، 
امللتزمة،  ال��ك��ل��م��ة  وا���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
)ال���ف���ج���ر( كذلك  ع��م��ل��ت  ح���ي���ث 
ال��ق��ي��م  املجتمعية،  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
الوطني،  ال��رتاث  واحل��ف��اظ على 
الوطنية،  ب��ال��ق�����ش��اي��ا  والل����ت����زام 

التي ت�شهدها الإمارات على كافة 
ال�شعد . 

من جانبها اأكدت الأ�شتاذة عائ�شة 
لدار  العام  املدير  املزروعي  عبيد 
والطباعة  ل��ل�����ش��ح��اف��ة  ال���ف���ج���ر 
واك����ب����ت  ال����ف����ج����ر  وال����ن���������ش����ر  اأن 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ت���ط���ورات 
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خطاأ اإمالئي يحيل خمرج �سالة اجلمعة للتحقيق

التحقيق  اإىل  امل�شري  التلفزيون  يف  اجلمعة  �شالة  خمرج  اأحيل 
ال�شا�شة خ���الل بث  ع��ل��ى  ُو���ش��ع  اإم��الئ��ي  وق��وع��ه يف خ��ط��اأ  ب�شبب 
الهيئة  يف  امل�شري  التليفزيون  قطاع  رئي�شة  و�شّرحت  ال�شالة. 
الوطنية لالإعالم، نائلة فاروق، باأنه جرى حتويل حممد القا�شي 
التحقيق،  اإىل  املنفذ،  املخرج  اإىل  اإ�شافة  اجلمعة،  �شالة  خم��رج 
بح�شب  التليفزيون،  �شا�شة  على  ظهر  اإمالئي  خطاأ  خلفية  على 
على  التحفظ  اإىل  واأ���ش��ارت  امل�شرية.  "الوطن"  �شحيفة  موقع 
النتهاء  حتى  اخل��ط��اأ  حمل  ال��ذي  اجلمعة  �شالة  فيديو  �شريط 
من التحقيقات. وكان اخلطاأ الإمالئي يف جملة م�شجد "الإذاعة 
والتليفزيون"، حيث ُكتبت كلمة الإذاعة بحرف الزاي "الإزاعة"، 
ال�شا�شة ملدة �شاعة تقريباً، وهو ما ت�شبب يف �شخرية  وظلت على 
ب���ني رواد م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي. وق����ال امل���خ���رج حممد 
القا�شي: "طاملا و�شل الأمر اإىل الإحالة للتحقيق، ف�شوف اأوؤجل 
اأي رد على هذه الواقعة". واأ�شاف اأنه �شوف يرد ب�شكل كامل على 

الواقعة اأثناء التحقيق معه.

يغريون اأ�سماءهم من اأجل وجبات �سو�سي جمانية
تقّدم ع�شرات ال�شبان يف تايوان، بطلبات ر�شمية لتغيري اأ�شمائهم 
�شو�شريو  مطاعم  �شل�شلة  اأع��ل��ن��ت  بعدما  احل��ك��وم��ي��ة،  امل��ك��ات��ب  يف 
جمانية  �شو�شي  عوجبة  ي��وم��ني  مل��دة  ترويجياً  عر�شاً  اليابانية 
اإىل  ر�شمياً  اأ�شماءهم  غريوا  اإذا  اأ�شدقائه  من  وخم�شة  زبون  لكل 
اأ�شماء بكلمة "�شلمون". وباإظهار بطاقة هويته ال�شخ�شية ملوظف 

املطعم، يح�شل �شاحب �شلمون، على وجبة �شو�شي جمانية.
اأما الذين ي�شمون باأ�شماء قريبة من �شمك ال�شلمون، فيح�شلون 

على تخفي�س على فاتورتهم ب�5 0%.
وقال طالب جامعي لقناة تلفزيونية تايوانية حملية اإنه متكن من 
توفري 200 دولر اأمريكي بعد تغيري ا�شمه، وح�شل مع اأ�شدقائه 

على وجبات �شو�شي جمانية ملدة يومني.
وقالت امراأة اإنها واثنتني من �شديقاتها، غرين اأ�شمائهن موؤقتاً 
للح�شول على الوجبات املجانية، واأنهن �شي�شتعدن اأ�شمائهن بعد 
انتهاء العر�س. وت�شمل الأ�شماء التي ح�شل عليها بع�س الزبائن، 

�شلمون برن�س، وميتيو �شلمون كينغ، و�شلمون فرايد راي�س
يف تايوان، ميكن تغيري الإ�شم 3 مرات على الأكر، لكن امل�شوؤولني 
عربوا عن غ�شبهم من تغيري ال�شبان اأ�شماءهم، لأنه الأمر يحتاج 

اإىل وقت، و�شغط على موظفي دائرة الأحوال ال�شخ�شية.
وقال مدير دائرة الأحوال ال�شخ�شية يف تايوان، اإن تغيري ال�شم 

يهدر الوقت، ويت�شبب يف اأعمال ورقية غري �شرورية.

الفئران ذات الوبر الرمادي تغزو اأ�سرتاليا
فئران  م��ن  غ��زو  اإىل  اأ���ش��رتال��ي��ا  ���ش��رق  يف  كاملة  مناطق  تتعر�س 
تلتهم املحا�شيل وجتتاح امل�شاكن، ما يثري ردود فعل كثرية لأنا�س 

يعرّبون عن ذعرهم.
وحتدث املزارعون يف ولية نيو �شاوث ويلز عن "ازدياد هائل" يف 
هذه القوار�س ال�شغرية التي تفتك باحلبوب واحلظائر وامل�شاكن، 
وفق جمعية مزارعي الولية. وتظهر فيديوهات التقطتها عائلة 
"مويري�س" املقيمة يف مدينة جيلجاندرا الواقعة على بعد خم�س 
ال��ف��ئ��ران تتنقل بني  ���ش��ي��دين، اآلف  ���ش��م��ال غ���رب  ب��ال��رب  ���ش��اع��ات 
ال�شور حالة ذعر عرب عنها كر  واأث��ارت هذه  والآلت.  الأنابيب 
عرب �شبكات التوا�شل الجتماعي. وعلق اأحدهم عرب "في�شبوك" 
على فيديو ن�شرته ميالين مويري�س: "هذا هو الكابو�س بعينه. ل 

اأ�شتطيع حتى م�شاهدة الفيديوهات".
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ا�ستحالة روؤية هالل رم�سان هذا 
العام.. ما ال�سبب؟

اأعلن املعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية مب�شر، ا�شتحالة روؤية هالل �شهر رم�شان هذا العام، �شواء 
يف يوم الروؤية اأو اليوم الذي يليه.

وقال الدكتور يا�شر عبد الهادي، الأ�شتاذ بق�شم اأبحاث ال�شم�س باملعهد: ل�"العني الإخبارية" اإن الهالل اجلديد لن 
يكون قد ُولد يوم الروؤية، وهو يوم الأحد 11 اأبريل/ني�شان، ويف يوم الإثنني، �شيولد يف متام ال�شاعة 4:31 فجراً 

بتوقيت القاهرة.
�شيكون  ذلك  روؤيته يف هذه احلالة، ومع  و�شت�شتحيل  الثنني،  يوم  �شم�س  �شيغرب قبل غروب  الهالل  اأن  واأ�شاف 
الثالثاء هو بداية ال�شهر فلكياً، لأن يف حالة ا�شتحالة الروؤية يكون اليوم التايل لكتمال اليوم ال�30 يف �شهر �شعبان، 

هو بداية �شهر رم�شان.
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ال�سرطان.. الهدف املقبل لعلماء لقاحات كورونا
طماأنت العاملة اأوزلم تورجي التي فازت يف �شباق ت�شنيع اأول لقاح لكورونا 
وا�شع ال�شتخدام، املت�شككني يف �شالمة اللقاحات، واأنه ل داع للتخوف من 
ا�شتخدام اللقاحات. وقالت تورجي اإنه باإمكان النا�س الطمئنان ل�شالمة 
اأن التكنولوجيا ورائها �شرعان ما �شت�شتخدم ملكافحة بالء  اللقاحات، كما 
عاملي اآخر: ال�شرطان. وكانت اأوزلم تورجي، التي اأ�ش�شت ال�شركة الأملانية 
"بيونتيك"، مع زوجها اوغور �شاهني، تعمل على و�شيلة لدفع جهاز املناعة 
يف اجل�شم للتعامل مع الأورام عندما �شمعت العام املا�شي عن فريو�س غري 
تقدمي  ال��زوج��ان  ق��رر  الإف��ط��ار،  وعلى  ال�شني.  النا�س يف  ي�شيب  معروف 
اجلديد،  اخلطر  ملكافحة  لعقدين  اأبحاث  عليها  اأجريا  التي  التكنولوجيا 
لقاح  ب��ا���ش��ت��خ��دام  �شمحت  ق��د  بريطانيا  وك��ان��ت  ب��ر���س.  لأ�شو�شيتد  وف��ق��ا 
للخطوة.  املتحدة  ال��ولي��ات  اتخاذ  على  اأ�شبوع  بعد  دي�شمرب،  يف  بيونتيك 
وتبعت ع�شرات الدول ذلك كما ح�شل ع�شرات املاليني من النا�س يف اأنحاء 

العامل على اللقاح الذي طور مع �شركة الأدوية الأمريكية فايزر.
ونقلت "اأ�شو�شيتد بر�س" عن تورجي قولها: "من املفيد اأن تتخذ قرارات 
م�شكلة  اأي  حل  من  �شتتمكن  ع��ادي،  غري  فريقا  لديك  ب��اأن  وتثق  جريئة 

وتذليل اأي عقبة تعرت�س طريقك يف الواقع".
من اأكرب التحديات على ال�شركة ال�شغرية التي تتخذ من ماينز مقرا لها 
كيفية اإجراء جتارب �شريرية على نطاق كبري يف خمتلف املناطق، وكيفية 
اإنه مع فايزر،  العاملي. وتقول تورجي  الت�شنيع مع الطلب  تنا�شب عملية 
"للح�شول على  ال�شني  "فو�شن فارما" يف  ال�شركة على م�شاعدة  ح�شلت 

اأ�شول واإمكانيات وب�شمة جغرافية، وهو ما مل يكن لدينا". 

درا�سة تك�سف ما تفعله حبة الأ�سربين بكورونا
الأ�شربين  م��ن  منخف�شة  جرعة  ت��ن��اول  اأن  حديثة،  طبية  درا���ش��ة  ك�شفت 
اإىل  بو�شعه اأن يحمي رئة املري�س ب�"كوفيد 19"، ف�شال عن تقليل حاجته 

دخول امل�شت�شفى اأو الو�شع حتت جهاز للتنف�س ال�شطناعي.
احلالت  تقلل  بالأ�شربين  ال�شتعانة  فاإن  وبح�شب ما نقلت "�شي اإن اإن"، 

التي تدخل وحدات العناية املركزة من جراء كورونا.
واأوردت الدرا�شة التي اأجراها فريق باحثني من جامعة جورج وا�شنطن، اأن 
حبوب الأ�شربين التي تباع بثمن رخي�س يف اأغلب دول العامل، ت�شتطيع اأن 

تخف�س الوفيات الناجمة عن فريو�س كورونا.
اإىل  اأدى  الأ���ش��ربي��ن  ت��ن��اول  اأن  ال��درا���ش��ة  ت��اأث��ري غ��ري م��ت��وق��ع، تك�شف  ويف 
47 يف املئة. ويعد  خف�س وفيات كورونا امل�شجلة داخل امل�شت�شفيات بن�شبة 
لأن��ه مهدئ متوفر على  الأط��ب��اء،  دواء جذابا ومغريا، يف نظر  الأ�شربين 
نطاق وا�شع، ول يكاد بيت يخلو منه يف كثري من البلدان. ول يكلف هذا 
"كوفيد  ملر�س  خم�ش�شة  باأدوية  مقارنة  للغاية  زهيد  مبلغ  �شوى  ال��دواء 

الك�سف عن املتهم بقتل 
الفنانة ال�سورية رائفة الرز

الت�شكيلية  ال��ف��ن��ان��ة  م��ق��ت��ل  خ��ل��ف 
هولندا،  يف  ال��رز،  رائفة  ال�شورية، 
اأقاربها  و���ش��ط  ���ش��دم��ة  م����وؤخ����را، 
الفني،  ال��و���ش��ط  يف  واأ���ش��دق��ائ��ه��ا 
بينما ظلت روايات مت�شاربة حتوم 
اأودت  التي  حول ظ��روف اجلرمية 

بحياتها.
الفنانة  ق��ري��ب��ات  اإح�����دى  وق���ال���ت 
ال��راح��ل��ة، ع��رب ت��دوي��ن��ة يف موقع 
ال�شورية  ال��ف��ن��ان��ة  اإن  ف��ي�����ش��ب��وك، 
التي كانت مقيمة يف مدينة زويل 
الهولندية لقيت م�شرعها على يد 

طليقها، بطعنات قاتلة.
�شور  ع��دة  بن�شر  القريبة  وق��ام��ت 
اأوردت  بينما  فيه،  امل�شتبه  للقاتل 
اأنه  ه��ول��ن��دا،  يف  �شحفية  ت��ق��اري��ر 
ال�شرطة، ويجري  اعتقل من قبل 
ب�������ش���اأن اجلرمية  م��ع��ه  ال��ت��ح��ق��ي��ق 

الب�شعة.
ومل يفلح الإ�شعاف يف اإنقاذ الفنانة 
بالغ  ب�شكل  اأ�شيبت  التي  ال�شورية 
م���ن ج����راء ط��ع��ن��ة ط��ل��ي��ق��ه��ا، وائل 
والثالثني  الثالثة  وهو يف  درغ��ام، 
م���ن ع���م���ره وك�����ان ي��ع��ي�����ُس ب����دوره 
البالد،  و����ش���ط  زويل،  م��دي��ن��ة  يف 
ع��ل��ى ب��ع��د ث��م��ان��ني ك��ي��ل��وم��رتا من 

العا�شمة اأم�شرتدام.
الراحلة،  ال��ف��ن��ان��ة  ق��ري��ب��ة  وق��ال��ت 
ع���رب ح�����ش��اب يف ف��ي�����ش��ب��وك يحمل 
رائفة  اإن  م��و���ش��ل��ي،  غ���ي���دو  ا����ش���م 
لقيت حتفها على يد زوج غدر بها، 
وا�شفة اإياه ب�"متعاطي املخدرات" 
الذي داأب على اأخذ م�شاعدة منها 
بح�شب  عليه"،  حت���ن  "وكانت 

تعبريها.

ما حقيقة وفاة 
زاك اإيفرون؟

�شّجت مواقع التوا�شل الجتماعي 
ب��خ��رب وف�����اة امل��م��ث��ل ال���ع���امل���ي  زاك 
اإيفرون ، الأمر الذي اأقلق جمهوره 
وحمبيه، اإل اأن هذا اخلرب عار عن 

ال�شحة ولي�س اإل اإ�شاعة.
اجل��دي��ر ذك���ره اأن زاك ي�����ش��ارك يف 
ب��ط��ول��ة ال��ن�����ش��خ��ة اجل����دي����دة من 
اأنتج  الذي   ،"Firestarter" فيلم
رواية  م��ن  واملقتب�س   ،1984 ع��ام 

كينج" الكال�شيكية. "�شتيفن 
ت����دور اأح�����داث ال��ف��ي��ل��م ح���ول فتاة 
����ش���غ���رية ت����ط����ور ق������وى احل���رك���ة 
امل�شتقبل،  روؤي������ة  ع��ل��ى  وال����ق����درة 
اإختطافها من قبل وكالة  لكن مت 
لت�شليح  حكومية غام�شة تخطط 
وا�شتخدمها  اخل���ارق���ة  م��ه��ارات��ه��ا 

ل�شاحلها.
وتبداأ اأحداث الفيلم عندما يتقابل 
الكليات  اإح���دى  ف��ى  البطلني  ك��اًل 
اأثناء عملهما كمتطوعني  العملية 
العلمية عليهما،  التجارب  لإج��راء 
يدخالن يف جتربة علمية غام�شة 
بعد،  ع�����ن  الأ������ش�����ي�����اء  ل���ت���ح���ري���ك 
"ت�شاريل"،  وي��ن��ج��ب��ان  ي��ت��زوج��ان، 
ال���ف���ت���اة ال���ت���ي ل���دي���ه���ا ق������درة على 
اإ����ش���ع���ال احل����رائ����ق ع���ن ب���ع���د، مما 
ال�شلطات  اه��ت��م��ام  حم��ط  ي�شعها 
الفيدرالية، وحتت جمهر الإعالم، 
يقوم  وك���ان  ل��ل��ه��رب،  يدفعها  مم��ا 
الن�شخة  يف  ال�شغرية  الفتاة  ب��دور 
الأوىل من الفيلم النجمة العاملية 

دور بارميور.

وفاة الفنان امل�سري
 عبد الوهاب خليل

عبد  امل�شري  الفنان  اجلمعة  الأول  اأم�س  ت��ويف 
الوهاب خليل، عن عمر ناهز 81 عاما، وفق ما 

ذكرت تقارير اإعالمية حملية.
واأ�شار موقع "اليوم ال�شابع" اإىل اأن عبد الوهاب 
خليل تويف م�شاء اجلمعة، م�شرية اإىل اأنه مل يتم 
حتديد موعد ومكان ت�شييع اجلثمان اأو العزاء.

على  وح�شل   ،1940 م��اي��و   12 يف  خليل  وول���د 
العايل  باملعهد  ال��ت��ح��ق  ث��م  احل��ق��وق،  ���ش��ه��ادة يف 
للفنون امل�شرحية، وبداأ حياته الفنية من خالل 
الدراما  ع��امل  يدخل  اأن  قبل  والإذاع����ة،  امل�شرح 

ال�شينما.
الأدوار  من  مبجموعة  الراحل  الفنان  وا�شتهر 
يف الدراما امل�شرية، اأبرزها دور "عم مدين" يف 
اإىل جانب  اأبي"،  اأعي�س يف جلباب  "لن  م�شل�شل 
يف  و"دموع  الهجان"،  "راأفت  مثل  م�شل�شالت 
و"الطريق  احللواين"،  و"بوابة  وقحة"،  عيون 

اإىل احلقيقة".

القر�ش املجنح.. علماء يكت�سفون نوعا غريبا من الكائنات 
تو�شل علماء الأحافري يف املك�شيك اإىل ك�شف غريب متّثل 
تتمتع  الطبا�شري،  للع�شر  تعود  متحجرة  قر�س  ب�شمكة 

بزعانف طويلة مبنطقة ال�شدر، ت�شبه كثريا الأجنحة.
وع���ر ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��وع ال��غ��ري��ب م��ن الأحافري 
���ش��ن��ة، وذلك  93 م��ل��ي��ون  اإىل  ي�����ش��ل ع��م��ره��ا  ت��ر���ش��ب��ات  يف 
جملة  موقع  ذك��ر  ح�شبما  باملك�شيك،  فالي�شيلو  مبنطقة 
القر�س  �شمكة  على  العلماء  واأط��ل��ق  العلمية.  "�شاين�س" 
طولها  اأن  علما   ،"Aquilolamna milarcae" ا�شم 
ي�شل اإىل 6 اأق��دام، وكانت تعتمد يف غذائها على العوالق 
والكائنات ال�شغرية املوجودة يف املاء. ويجمع احليوان بني 
ي�شبه  حيث  البحر،  و�شيطان  القر�س  اأ�شماك  خ�شائ�س 
�شدرية  ب��زع��ان��ف  م���زّود  لكنه  ال��ط��وي��ل،  الأن��ب��وب  ج�شمه 
طويلة، ت�شكل اأجنحة كبرية ي�شتخدمها للتحرك. وتعليقا 
على الكت�شاف، قال اأ�شتاذ علم الأحياء القدمية بجامعة 
القدمية التي  القر�س  "اأ�شماك  اإن  "دي بول" الأمريكية، 
كانت قبل ع�شر الدينا�شورات، متتعت مبجموعة متنوعة 
على  تطورت  الطبا�شريي  الع�شر  وبحلول  الأ�شكال،  من 
نحو �شريع". ويرجح العلماء اأن تكون حركة هذا النوع من 
اأ�شماك القر�س بطيئة، اإل اأن توفر الأجنحة كان يدعمها 

للتحرك يف املياه، وهي بفم مفتوح، لتجميع غذائها.

وفاة 19 تناولوا حلم �سلحفاة يف اأ�سهر اخلطر
تويف 19 �شخ�شا على الأقل، بينهم 9 اأطفال، يف مدغ�شقر 

نتيجة ت�شمم غذائي بعد تناولهم حلم �شلحفاة بحرية.
فوتوماندري  م�شت�شفى  �شخ�شا   34 الثنني  منذ  واأودع 
اأعلنت وكالة  10 منهم، وفق ما  يف �شرق اجلزيرة، تويف 
اإن  اأن تك�شف  مراقبة الأم��ن ال�شحي والغذائي من دون 
ك��ان ب��ني ال�شحايا اأط��ف��ال. وت���ويف 9 اأط��ف��ال اآخ��ري��ن يف 
وفق  نف�شها،  ال�شلحفاة  حلم  ا�شتهالكهم  بعد  منازلهم 
حاكم املنطقة. وتو�شي �شلطات اجلزيرة ال�شحّية ب�شّدة 
بحريا  نوعا  و24  البحرية  ال�شلحفاة  حلم  تناول  بعدم 
اآخر خالل مو�شم احلّر. وتتغذى ال�شلحفاة على اأع�شاب 
بحرية جتعل حلمها م�شموما ملن يتناوله بني نوفمرب/
ت�شرين الثاين ومار�س/اآذار. نتيجة ذلك، تتعر�س �شنويا 
املناطق  يف  البع�س  ومي��وت  الت�شمم  اإىل  عائلة   50 نحو 
 ،2018 ال��ث��اين  ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون  يف  ملدغ�شقر.  ال�شاحلية 
تويف 8 اأ�شخا�س نتيجة ت�شمم يف �شمال البالد، وتويف 8 

اآخرون يف ال�شهر ال�شابق.

فئران كورونا جتتاح لندن 
ُقتل عندما وقع يف  ال��ذي  اإىل اجل��رذ  اأ�شار كولني �شيمز 
"هذا منوذج كبري  اإن  باأحد منازل لندن وقال  م�شيدته 

احلجم!" من جرذان لندن اجلائعة.
للتكاثر  اجل���رذان  اأم���ام  فر�شة  ك��ورون��ا  جائحة  و�شّكلت 
احلجر،  ت��داب��ري  بفعل  املقفرة  املدينة  ���ش��وارع  ولجتياح 
وهو ما �شاهم يف ازدهار �شركات مكافحة هذه القوار�س.

م���ن امل����ج����اري، ج����اء احل����ي����وان ال���ب���ال���غ ط���ول���ه ن��ح��و 20 
امل��ن��زل يف جنوب  ه��ذا  اإىل  ال��ذي��ل(  دون  )م��ن  �شنتيمرتاً 
امل�شكن  اإىل  طريقه  و�شق  الربيطانية،  العا�شمة  غ��رب 
القوار�س  القريب يف مناأى عن  الأم�س  كان حتى  ال��ذي 
عرب اأنبوب الإخالء يف مراحي�س الطابق الأر�شي، وهو 

ما ميكن تبّينه من اآثار الق�شم حول الأنبوب.

من�ساأ كورونا.. علماء ي�ستبعدون فر�سية ت�سرب الفريو�ش التاجي
العاملية،  ال�شحة  منظمة  ت�شدر  اأن  املتوقع  من 
العامل،  ينتظره  ال��ذي  التقرير  ال��ق��ادم،  الأ�شبوع 

حول اأ�شل فريو�س كورونا امل�شتجد.
وكان فريق دويل من العلماء قد �شافر اإىل ووهان 
يف ال�شني، حيث �شجلت اأول اإ�شابة ب�كوفيد19-، 
لإجراء حتقيق يف م�شدر الفريو�س التاجي الذي 

اجتاح العامل.
�شتار"  "ديلي  ����ش���ح���ي���ف���ة  ذك��������رت  وح�������ش���ب���م���ا 
اأنهم  اإىل  اأ�شاروا  العلماء  فاإن فريق  الربيطانية، 
ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق بجمع  اإىل  ت��و���ش��ل��وا 
املعلومات، وخ�شو�شا تلك املرتبطة ب�شوق ووهان 

للماأكولت البحرية.
وتثري م�شاألة اأ�شل الفريو�س "�شار�س-كوف2-" 
ان��ق�����ش��ام��ا ب���ني ال��ع��ل��م��اء، ح��ي��ث ذه���ب ف��ري��ق اإىل 
فر�شية انتقاله من احليوانات اإىل الب�شر اأواخر 
للماأكولت  ووه����ان  ���ش��وق  م��ن  ان��ط��الق��ا   ،2019

البحرية.
ويذهب فريق اآخر اإىل القول، باأن الفريو�س رمبا 
يكون قد جاء من معهد ووهان لعلم الفريو�شات، 

الواقع قرب ال�شوق املذكور. وتعليقا على فر�شية 
ليانغ  ق��ال  ووه���ان،  معهد  م��ن  الفريو�س  انت�شار 
وانيان، رئي�س الفريق ال�شيني يف فريق اخلرباء 
امل�شرتك بني منظمة ال�شحة العاملية وال�شني، يف 
مقابلة هذا الأ�شبوع، اإن نظرية ت�شرب الفريو�س 

من املخترب مل تعد قيد التحقيق كاحتمال.
واأ�شاف ليانغ ل�شحيفة "غلوبال تاميز": "هناك 
احتمالت خمتلفة لأ�شل الفريو�س. خالل هذه 
مقاطعة  مركز  خ��رباوؤن��ا  زار  امل�شرتكة،  الدرا�شة 
ومركز  منها،  والوقاية  الأمرا�س  ملكافحة  هوبي 
منها،  والوقاية  الأمرا�س  على  لل�شيطرة  ووهان 
اأخرى  ومعهد ووهان لعلم الفريو�شات، ومعاهد 
وخم����ت����ربات ال�����ش��الم��ة احل���ي���وي���ة، ك��م��ا اأج�����روا 
تلك  من  خ��رباء  مع  وعميقة  �شريحة  مقابالت 

املوؤ�ش�شات".
وتابع قائال: "بعد زياراتهم امليدانية ودرا�شتهم، 
ات��ف��ق ف��ري��ق اخل�����رباء ب���الإج���م���اع ع��ل��ى اأن����ه من 
امل�شتبعد للغاية اأن يكون الفريو�س قد ت�شرب من 

املخترب".

رجل ي�سري مع جملني يف فريد اآباد , الهند. ا ف ب

كلوي كاردا�سيان تتعّر�ش 
لل�سخرية من �سكلها

انت�شار  بعد  والن��ت��ق��ادات  للتنمر  ك��اردا���ش��ي��ان  ك��ل��وي  النجمة  تعّر�شت 
�شورتني لها تعود اإىل عامي 2007 و2021، وقارن املتابعون بينهما 

م�شريين اإىل اأن �شكلها تغرّي كثرياً، اإىل حد �شعوبة التعرف عليها.
الجتماعي،  التوا�شل  موقع  على  اخلا�شة  �شفحتها  يف  كلوي  وعّلقت 
من  اأط��ل��ب  "اأنا  وق��ال��ت:  ل��الن��ت��ق��ادات،  بالن�شبة  م�شاعرها  ع��ن  معربة 
الروح  على  توؤثر  اأن  لتعليقاتهم  ميكن  مبا  جيدا  يفكروا  اأن  املتابعني 

والثقة بالنف�س".
واأ�شافت: "اأنا اأ�شكر واأقدر كثريا كل من يدعم الذين يتعر�شون للتنمر. 

اأنا اأحب اأن اأدافع عن احلق، واأ�شكركم على تعليقاتكم اللطيفة".


