الهالل الأحمر يقدم م�ساعدات جديدة
للمت�أثرين من الفي�ضانات يف  3واليات �سودانية

�ص 02

ق�ضاء �أبوظبي تنجز  160482طلبا
ق�ضائيا عن بعد خالل � 11شهرا

•• اخلرطوم  -وام:

وا�صلت هيئة ال��ه�لال الأح��م��ر الإم��ارات��ي ،تقدمي امل��زي��د م��ن امل�ساعدات الإن�سانية
للمت�أثرين من ال�سيول والفي�ضانات  ،التي اجتاحت عددا من الواليات ال�سودانية
العام املا�ضي ،وذلك �ضمن جهودها للت�صدي لتداعيات الكارثة التي ال تزال ماثلة
ويعاين منها املت�ضررون يف بع�ض املناطق.
و�سريت الهيئة ث�لاث قوافل م�ساعدات جديدة �إىل والي��ات النيل الأبي�ض وك�سال
واخلرطوم ،م�ستهدفة مب�ساعداتها الإغاثية �سكان املناطق الأكرث ت�ضررا ،بالتعاون
والتن�سيق مع �سفارة الدولة يف اخلرطوم واجلهات ال�سودانية ذات االخت�صا�ص.
ويف املجال ال�صحي قدمت الهيئة �أجهزة ومعدات طبية مل�ست�شفى �أحمد قا�سم احلكومي
يف اخلرطوم بحري ،واملتخ�ص�ص يف جراحة القلب وزراعة الكلى ،كما قدمت الهيئة
�ضمن هذه املرحلة من امل�ساعدات م�ستلزمات ومعينات تعليمية لعدد من املدار�س يف
والية اخلرطوم ،لتعزيز م�سرية التعليم يف ظل تداعيات جائحة كورونا التي ت�أثرت
(التفا�صيل �ص)2
بها العملية التعليمية يف العديد من الدول.
مواقــيت ال�صالة
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رئي�س وزراء ليبيا املعني
يقرتح حكومة وحدة كبرية
•• طرابل�س-وكاالت:

اقرتح رئي�س ال��وزراء الليبي املعني
ع���ب���د احل���م���ي���د ال���دب���ي���ب���ة ،ت�شكيل
ح��ك��وم��ة وح�����دة ك���ب�ي�رة ت�����ض��م 35
ع�ضواً وذل���ك ح�سبما ق��ال مكتبه،
ق��ب��ل اج��ت��م��اع ي��ع��ق��ده ال�ب�رمل���ان يوم
الإث���ن�ي�ن مل��ن��اق�����ش��ة ال��ت�����ص��دي��ق على
حكومته .وجرت مفاو�ضات مكثفة
ب�ين ال��ف�����ص��ائ��ل امل��ت��ح��ارب��ة يف ليبيا
وزعماء �إقليميني و�سيا�سيني ذوي
نفوذ ب�ش�أن قائمة جمل�س الوزراء
ل��ك��ن م�������س����ؤو ًال ق���ال �إن املحادثات
م�ستمرة ب�����ش���أن م��ا �إذا ك���ان �سيتم
تقلي�ص عدد الوزراء.
و�أ�شارت ن�سختان خمتلفتان قلي ًال
م����ن ال���ق���ائ���م���ة �أط����ل����ع م�س�ؤولون
ل��ي��ب��ي��ون روي��ت�رز عليها �إىل تويل
مل����ي����اء ب����و�����س����درة وزي��������رة الثقافة
ال�سابقة وزارة اخل��ارج��ي��ة وخالد
م����ازن وزارة ال��داخ��ل��ي��ة .وبح�سب
القائمتني �سي�شغل الدبيبة من�صب
وزير الدفاع .وت�ضم الأ�سماء �أي�ضاً
نائبني لرئي�س ال����وزراء م��ن �شرق
ليبيا وغربها.
ومت اختيار الدبيبة خالل حمادثات
�أج���رت���ه���ا الأمم امل��ت��ح��دة لرئا�سة
ح��ك��وم��ة وح����دة م���ؤق��ت��ة للإ�شراف
على اال�ستعداد لالنتخابات املزمع
�إجرا�ؤها يف نهاية هذا العام.

يف عهد بايدن :ال تزال ال�صني
“التحدي الأكرب” يف هذا القرن !...

الفجر الريا�ضي

�ص 18

بطولة حمدان بن زايد للرماية
تتوا�صل بقوة يف مدينة زايد

الرئي�س امل�صري� :أمن وا�ستقرار ال�سودان جزء ال يتجز�أ من �أمن م�صر

ال�سي�سي والربهان يرف�ضان الأمر الواقع ب�ش�أن �سد النه�ضة
•• القاهرة-وكاالت:

�أكد الرئي�س امل�صري عبد الفتاح
ال�سي�سي ،م�ساندة ب�ل�اده لكافة
جهود تعزيز ال�سالم واال�ستقرار
والتنمية يف ال�����س��ودان  ،م�شددا
على �أن �أم��ن وا�ستقرار ال�سودان
ُي���ع���د ج�����زءاً ال ي��ت��ج��ز�أ م���ن �أمن
وا�ستقرار م�صر.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ل��ق��اء الرئي�س
ال�سي�سي ام�س يف اخل��رط��وم ،مع
الفريق �أول عبد الفتاح الربهان
رئي�س جمل�س ال�سيادة االنتقايل
ال�سوداين.
و�أك�����د ب��ي��ان ���ص��در ع���ن الرئا�سة
امل�����ص��ري��ة� ،أم�����س ال�����س��ب��ت ،اتفاق
ال��رئ��ي�����س ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال�سي�سي
ورئ����ي���������س امل���ج���ل�������س ال�������س���ي���ادي
االنتقايل عبد الفتاح الربهان،
على �أن املرحلة الدقيقة احلالية
التي مير بها ملف �سد النه�ضة،
تتطلب �أعلى درجات التن�سيق بني
م�صر وال�سودان.
و�شدد البيان على �أن م�صر تدعم
املقرتح ال�سوداين لت�شكيل رباعية
دول����ي����ة ت�����ش��م��ل رئ���ا����س���ة االحت�����اد
الإف���ري���ق���ي وال����والي����ات املتحدة

واالحت�����������اد الأوروب��������������ي والأمم
امل��ت��ح��دة ،للتو�سط يف م��ل��ف �سد
النه�ضة.
و�أ���ض��اف �أن ال�سي�سي والربهان
ات��ف��ق��ا ع��ل��ى رف�����ض �أي �إج�����راءات
�أح����ادي����ة ت���ه���دف ل��ف��ر���ض الأم����ر
الواقع واال�ستئثار مب��وارد النيل
الأزرق.
وال����ت����ق����ى ال�������س���ي�������س���ي بالق�صر
اجل�������م�������ه�������وري يف ال����ع����ا�����ص����م����ة
ال�سودانية اخلرطوم ،ال�سبت ،مع
الربهان ،حيث تطرقت املباحثات
ب�ين ال��ط��رف�ين بح�سب املتحدث
الر�سمي با�سم الرئا�سة امل�صرية،
�إىل ����س���ب���ل ت����ع����زي����ز ال����ع��ل�اق����ات
الثنائية بني البلدين على كافة
الأ����ص���ع���دة ،ف�����ض�لا ع��ن مناق�شة
ع����دد م���ن ال��ق�����ض��اي��ا الإقليمية
والدولية ذات االهتمام امل�شرتك،
خا�صة تطورات الأو�ضاع مبنطقة
احل�����دود ال�����س��ودان��ي��ة الإثيوبية
والتحركات ال�سودانية الأخرية
لب�سط �سيادة الدولة على حدودها
ال�شرقية املتاخمة لإثيوبيا.
ك��م��ا مت ال��ت��ب��اح��ث ح���ول خمتلف
امل�����س��ت��ج��دات يف م��ن��ط��ق��ة القرن
الإفريقي و�شرق �إفريقيا ،حيث

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي
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�أخبار الإمارات

ال�سي�سي والربهان خالل لقائهما يف اخلرطوم (رويرتز)
عك�ست املناق�شات وفق الرئا�سة ل��ل��ت��ن�����س��ي��ق احل���ث���ي���ث واملتبادل م����ن ق���ائ���م���ة ال��������دول الراعية
امل�����ص��ري��ة ت��ف��اه��م��ا م��ت��ب��ادال بني جتاه التطورات املتالحقة التي للإرهاب.
اجل��ان��ب�ين �إزاء ���س��ب��ل التعامل ي�شهدها حاليا املحيط اجلغرايف وعلى �صعيد العالقات الثنائية،
م����ع ت���ل���ك امل����ل����ف����ات ،مب����ا يكفل للدولتني.
�أك�����د ال�ب�ره���ان ت��ط��ل��ع وحر�ص
تعزيز القدرات الإفريقية على و�أع����رب ال�بره��ان خ�ل�ال لقائه ال�سودان على تفعيل امل�شروعات
مواجهة التحديات التي تواجه ال�سي�سي ع��ن ت��ق��دي��ره ملواقف امل�شرتكة بني م�صر وال�سودان
القارة ككل ،كما مت االتفاق على م�����ص��ر ال���داع���م���ة ل���ل�������س���ودان يف وتعزيز �آفاق التعاون بينهما على
تكثيف وت�ي�رة انعقاد اللقاءات كافة املجاالت ،ملواجهة تداعيات خمتلف الأ���ص��ع��دة خا�صة على
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب�ين ك��ب��ار امل�س�ؤولني الأزم����������ات امل���خ���ت���ل���ف���ة ،وكذلك امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�صادي
م���ن ال��ب��ل��دي��ن ب�������ص���ورة دوري����ة امل�ساهمة يف رف��ع ا�سم ال�سودان والأمني والع�سكري.

�أكد �أهمية تغيري مفهوم الكره �إىل احلب ،و�أن جنعل للإن�سانية قيمة �أكرب

�أجرت  242,159فح�صا ك�شفت عن � 2,959إ�صابة

«ال�صحة» تعلن �شفاء  1,901حالة جديدة من كورونا

•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  30,544جرعة من
لقاح كوفيد  19خ�لال ال�ساعات ال��ـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى �أم�س  6,265,860جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  63.35جرعة لكل � 100شخ�ص .ي�أتي ذلك متا�شيا مع
خطة ال���وزارة لتوفري لقاح كوفيد 19و�سعيا �إىل الو�صول �إىل املناعة
املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أع��داد احلاالت
وال�سيطرة على فريو�س كوفيد. 19
من جهة �أخرى ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع
وزي����ادة ن��ط��اق الفحو�صات يف ال��دول��ة ب��ه��دف االك��ت�����ش��اف املبكر وح�صر
احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد  19 -واملخالطني لهم
وعزلهم � ..أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  242,159فح�صا جديدا خالل
ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل
و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
 و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص وتو�سيع نطاق الفحو�صات
على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  2,959حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س
كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع
ل��ل��رع��اي��ة ال�صحية ال�ل�ازم���ة ،وب��ذل��ك يبلغ جم��م��وع احل����االت امل�سجلة
 408,236حالة.
 كما �أعلنت الوزارة عن وفاة  14حالة م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1,310
حاالت .و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
 و�أعلنت ال���وزارة عن �شفاء  1,901حالة جديدة مل�صابني بالفريو�س
وتعافيهم م��ن الأع��را���ض بعد تلقيهم الرعاية ال�صحية ال�لازم��ة منذ
دخولهم امل�ست�شفى ،وبذلك جمموع حاالت ال�شفاء  391,205حاالت.

�أكد �أن ا�ستقالته غري مطروحة

البابا من �أور :ال ميكن ال�صمت عندما ي�سيء الإرهاب للدين امل�شي�شي :املعارك �ض ّد طواحني الهواء �أنا ال �أجيدها !
•• �أور -وكاالت:

زار قدا�سة البابا فرن�سي�س بابا
ال��ك��ن��ي�����س��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة مدينة
�أور الأث�����ري�����ة يف حم���اف���ظ���ة ذي
ق���ار ج��ن��وب��ي ال���ع���راق و�أدى فيها
���ص�لاة م��وح��دة بح�ضور ممثلني
ع��ن خم��ت��ل��ف الأدي�����ان ومنظمات
املجتمع املدين.
ودعا قدا�سته �إىل �أن ن�صلي جميعا
من �أجل ال�شرق االو�سط.
وقال يف كلمة خالل لقاء الأديان
وال�������ص�ل�اة امل�����ش�ترك��ة يف مدينة
�أور الأث���ري���ة ي��ج��ب �أن ن��دع��و اىل
تغيري م��ف��ه��وم ال��ك��ره اىل احلب،
و�أن نعمل معا من �أج��ل التعاي�ش
امل�����ش�ترك ال�سلمي ،كما يجب ان
جنعل للإن�سانية قيمة �أكرب.
و�أ�����ض����اف �إن ال����ع����راق ع���ان���ى من
احلرب ومن االره��اب ان االرهاب
عندما هاجم العراق هاجم جزءا
من التاريخ.
و�أك����د ب��اب��ا ال��ف��ات��ي��ك��ان فرن�سي�س
ال��ث��اين ،يف خ��ط��اب �أل��ق��اه م��ن �أور
جنوبي العراق ،على �أنه ال ميكن

مقتل دواع�����ش يف غ���ارات
رو�سية على البادية ال�سورية

•• بريوت-وكاالت:

�أف��اد املر�صد ال�سوري ب���أن طائرات
حربية رو�سية� ،ش ّنت �أكرث من 60
غ�����ارة ج���وي���ة ،ا���س��ت��ه��دف��ت خاللها
حم����اور ان��ت�����ش��ار ت��ن��ظ��ي��م داع�������ش يف
ب���ادي���ة ح���م���اة ال�����ش��رق��ي��ة ومناطق
�أخ����رى �ضمن مثلث ح��ل��ب وحماة
وال��رق��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة ل��غ��ارات طالت
بادية حم�ص ال�شرقية.
و�أ�سفرت الغارات وفق املر�صد عن
مقتل  11عن�صر من داع�ش ،هذا
�إىل ج��ان��ب �إ���ص��اب��ة �آخ��ري��ن بجروح
متفاوتة ال�شدة.
وكانت الطائرات احلربية الرو�سية
ق��د ع���ادت ملتابعة عملياتها �ضمن
ال��ب��ادي��ة ال�����س��وري��ة ،اجل��م��ع��ة ،بعد
غيابها ع��ن الأج����واء وتوقفها عن
ال���ع���م���ل ل��ن��ح��و ���� 72س���اع���ة ،دون
معلومات عن �أ�سباب ه��ذا التوقف
وه��ي ال��ت��ي اع��ت��ادت الإق��ل�اع ب�شكل
يومي وتنفيذ �ضربات مكثفة على
البادية .وبلغت اخل�سائر الب�شرية
خ��ل��ال ال����ف��ت�رة م����ن  24مار�س
 2019وحتى يومنا هذا1353 ،
قتيال من قوات اجلي�ش ال�سوري

البابا فرن�سي�س يُ�ستقبل بالزهور عند و�صوله �إىل مدينة النجف العراقية (ا ف ب)
ال�����ص��م��ت ع��ن��دم��ا ي�����س��يء الإره����اب ودع��ا البابا فرن�سي�س �إىل ال�سري املعذبة.
�إىل الدين ،م�شددا على �أن ال�سالم م��ن ال�����ص��راع �إىل ال��وح��دة ،طالبا و�أ����ض���اف :اهلل ي��دع��ون��ا �إىل عدم
ل��ن يتحقق دون م�شاركة وقبول ال�����س�لام ل��ك��ل ال�����ش��رق الأو����س���ط ،االن���ف�������ص���ال وال�������س���م���اء تعطينا
وب�شكل خا�ص يف �سوريا املجاورة ر�سائل احتاد ..لن يتحقق ال�سالم
اجلميع ودون عدالة وم�ساواة.

 116مليون �إ�صابة بكورونا يف العامل..
وخماوف من انهيار م�شايف الربازيل
•• عوا�صم-وكاالت:

ك�����ش��ف��ت ب���ي���ان���ات ج���ام���ع���ة جونز
هوبكنز ووكالة بلومربغ للأنباء
�أم�س ال�سبت ،عن �أن ع��دد حاالت
الإ�صابة امل�ؤكدة بفريو�س كورونا
 116.1مليون حالة ،فيما بلغ
عدد الوفيات  2.58مليون.
و�أ���ش��ارت الإح�صائيات �إىل �إعطاء
 279.9مليون جرعة من لقاح
م�����ض��اد مل��ر���ض ك��وف��ي��د  19-على
م�ستوى العامل حتى الآن.
ويف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء ال���ع���امل ،يقدر
م���ع���دل ال��ت��ط��ع��ي��م الأخ���ي��ر بنحو
 7.83م��ل��ي��ون ج��رع��ة يف اليوم،
على �أ�سا�س البيانات املعلن عنها
ومبتو�سط � 7أيام.
وق�������ال م���������ص����دران ل�����روي��ت��رز �إن
ح�صيلة الوفيات ب�سبب فريو�س
ك��ورون��ا اليومية يف ال�برازي��ل قد
ت�صل �إىل ثالثة �آالف �إذا مل يتم
ات��خ��اذ �إج����راء ج��اد ل��وق��ف انت�شار
ال��ف�يرو���س ،وذل��ك وف��ق��اً مل��ا ورد يف

مري�ض كورونا يتلقى الرعاية يف العناية املركزة مب�ست�شفى يف الربازيل
اجتماع للفريق احلكومي ملواجهة �أي مرحلة �سابقة.
وت�شهد ال�برازي��ل ث��اين �أعلى عدد
الأزمة.
واج��ت��م��ع ف��ري��ق ال��ع��م��ل امل�شرتك من الوفيات على م�ستوى العامل
بني ال���وزارات ،وال��ذي ي�ضم وزارة ب���ع���د ال�����والي�����ات امل����ت����ح����دة ،وعلى
ال�����ص��ح��ة وم���ك���ت���ب م���دي���ر مكتب الرغم من تراجع تف�شي الفريو�س
الرئي�س اخلمي�س ملناق�شة الو�ضع يف ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة و�أوروب���������ا
احل�����ايل ل��ل��ج��ائ��ح��ة يف ال�ب�رازي���ل ت���واج���ه ال��ب�رازي����ل �أ�����س����و�أ مراحل
ح��ي��ث ت�����ؤدي م��وج��ة ث��ان��ي��ة بحياة اجلائحة حتى الآن ما يدفع نظام
ع��دد م��ن النا�س ب�شكل �أ���س��رع من امل�ست�شفيات �إىل حافة االنهيار.

دون م�شاركة وقبول اجلميع ودون
عدالة وم�ساواة.
وا�ستطرد قائال :ال ميكن ال�صمت
عندما ي�سيء الإرهاب �إىل الدين.
وكان وزير �إعالم الفاتيكان ،باولو
روفيني ،قال لـ�سكاي نيوز عربية،
�إن زيارة البابا فران�سي�س للعراق
مهمة لبناء احل���وار ب�ين الأديان
والثقافات وال�شعوب.
وبينّ �أن احل��وار بني الأدي��ان على
اختالفها ير�سخ مفهوم ال�سالم
يف العامل.
وي������أت�����ي االج����ت����م����اع ب��ي�ن البابا
وال�سي�ستاين يف النجف يف �إطار
ج��ول��ة ب��اب��وي��ة يف ال����ع����راق ،وهي
املرة الأوىل التي يلتقي فيها بابا
للفاتيكان مبرجع �شيعي �أعلى.
وك����ان ب��ي��ان ل��ل��ف��ات��ي��ك��ان ق��د �أ�شار
�إىل �أن البابا فرن�سي�س بحث مع
ال�سي�ستاين ال��ت��ع��اون ب�ين جميع
الديانات ،واحل��وار من �أجل خري
العراق واملنطقة.
وو�����ص����ل ال���ب���اب���ا ف��رن�����س��ي�����س �إىل
ال��ع��راق ،اجل��م��ع��ة ،على �أن يغادر
االثنني.

بعد ف�شل �أ�سلوب ترامب:
كوريا ال�شمالية� :صداع
ن��ووي �آخ��ر جل��و بايدن!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

ك���م ي��ب��دو ب���ع���ي���دًا ،ال���زم���ن الذي
�أع���ل���ن ف��ي��ه دون���ال���د ت���رام���ب �أنه
وكيم جونغ �أون وقعا يف احلب،
م�������ش���ي���دا ب���ـ���ال���ر����س���ائ���ل ال���رائ���ع���ة
للزعيم الكوري ال�شمايل ال�شاب.
كان ذلك عام  ،2018عام القمة
التاريخية الأوىل بني الزعيمني،
يف �سنغافورة ،عندما قاما بتقارب
مذهل على خلفية وع��د غام�ض
بنزع الأ�سلحة النووية من �شبه
اجلزيرة الكورية.
م����ن����ذ ق����م����ة ت������رام������ب وك�����ي�����م يف
ه�����ان�����وي يف ف��ب��راي�����ر ،2019
توقفت املناق�شات .م��درك��ا ف�شل
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة «ال�����ص��ف��ق��ة» التي
اتبعها �سلفه -نزع ال�سالح النووي
ال��ك��ام��ل م��ق��اب��ل رف���ع ال��ع��ق��وب��ات-
ي���واج���ه ج���و ب���اي���دن ����ص���داعً���ا ،يف
حني �أن التهديد النووي الكوري
ال�شمايل مل يختف ،بل لعله �صار
ملفا اكرث تعقيدا.
(التفا�صيل �ص)11

•• الفجر -تون�س

يف تطور جديد يف م�سل�سل الأزمة
ال�سيا�سية التي تعي�شها تون�س� ،أ ّكد
رئي�س احلكومة ه�شام امل�شي�شي،
�أ ّن ا���س��ت��ق��ال��ت��ه م���ن م��ن�����ص��ب��ه �أمر
غري مطروح وال معنى له .هذا ال
معنى له و�أنا �س ِبق و�أن عبرّ ت عن
موقفي وقلت �أ ّن اال�ستقالة م�س�ألة
غري مطروحة>.
ويف ت�صريح �إعالمي �أم�س ال�سبت،
�أ ّك��د امل�شي�شي �أ ّن تون�س يف حاجة
�إىل اال���س��ت��ق��رار يف ظ���� ّل حكومة
تهت ّم مب�شاكل وتط ّلعات ال�شعب،
م�ؤ ّكدا �أ ّن لديه م�س�ؤولية ج�سيمة
تجُ���اه امل��واط��ن�ين ول��ن يتخلى عن
م�س�ؤوليته.
«ب�لادن��ا يف حاجة �إىل اال�ستقرار
ويف حاجة �إىل حكومة ت�ستجيب

امل�شي�شي يرف�ض اال�ستقالة
�إىل تط ّلعات �أبناء ه��ذه امل� ّؤ�س�سة ،و�أ�����ض����اف امل�����ش��ي�����ش��ي ق���ائ�ل�ا :نحن
و�سبق �أن قلت �أنيّ لن �أتخلى عن م���ن���ك���ب�ي�ن ع���ل���ى ال���ع���م���ل ولدينا
هذه امل�س�ؤولية لأ ّن لدي م�س�ؤولية ا���س��ت��ح��ق��اق��ات وب���رن���ام���ج �إ�صالح
تجُ اه هذه البالد وتجُ اه م� ّؤ�س�ساتها اقت�صادي ب�صدد العمل عليه .
(التفا�صيل �ص)9
الدميقراطية.

بعدها الرمزي ال يحتاج اىل تو�ضيح

جورج فلويد ،املحاكمة
تق�سم �أمريكا!
التي ّ

•• الفجر – خرية ال�شيباين

�سيمثل ال�شرطي الأبي�ض املتهم بقتل الأمريكي من
�أ�صل �أفريقي جورج فلويد ابتداء من  8مار�س �أمام
ق�ضاته ،يف مدينة حم�صنة م�سبقا.
ا�شتعلت مينيابولي�س ب�شكل غري م�سبوق بعد وفاة
ج��ورج فلويد يف  25مايو  .2020واليوم ،ت�شعر
ب��ق��ل��ق ���ش��دي��د ب�������ش����أن اال���ش��ت��ب��اك��ات امل��ح��ت��م��ل��ة التي
�ستحدث بعد �صدور احلكم� ...أيا كانت طبيعته.
لقد تط ّلب الأمر ثماين دقائق وخم�س ع�شرة ثانية

ال�شرطي املتهم
لل�ضحية البالغ من العمر  46عامًا ليتنف�س �آخر
م���رة .مت ت�صوير �ضابط ال�شرطة دي��ري��ك �شوفني
و�شوهد وه��و يجثم بكل قوته على رقبة ال�شخ�ص
املعتقل ،ومينعه من التنف�س( .التفا�صيل �ص)12

غارات للتحالف ا�ستهدفت تعزيزات مليلي�شيا احلوثي

معارك عنيفة يف م�أرب توقع  90قتي ًال خالل � 24ساعة

•• اليمن-وكاالت:

�أع��ل��ن العميد ال��رك��ن ت��رك��ي امل��ال��ك��ي امل��ت��ح��دث الر�سمي
با�سم ق��وات حتالف دع��م ال�شرعية يف اليمن �أن قوات
ال��ت��ح��ال��ف امل�����ش�ترك��ة متكنت ���ص��ب��اح �أم�����س ال�����س��ب��ت من
اع�ت�را����ض وت��دم�ير ط��ائ��رت�ين ب����دون ط��ي��ار مفخختني
�أطلقتهما امليلي�شيا احلوثية الإره��اب��ي��ة املدعومة من
�إي��ران بطريقة ممنهجة ومتعمدة ال�ستهداف املدنيني
والأعيان املدنية جتاه خمي�س م�شيط وجازان يف اململكة
العربية ال�سعودية.
ونقلت وكالة الأنباء ال�سعودية عن العميد املالكي قوله
�إنه مت اعرتا�ض وتدمري ما جمموعه  8طائرات بدون
ط��ي��ار خ�ل�ال ال���ـ ��� 24س��اع��ة امل��ا���ض��ي��ة ،و�إن جميع هذه

املحاوالت الإرهابية ت�ستهدف املدنيني والأعيان املدنية
بطريقة متعمدة وممنهجة ومتثل جرائم حرب.
اىل ذلك ّ
�شن حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن ،ال�سبت،
غ��ارات ا�ستهدفت تعزيزات مليلي�شيا احلوثي قادمة من
جبهة الك�سارة يف حمافظة م�أرب ،ما �أ�شعل حرائق على
امتداد الطريق .كما �أوقعت معارك عنيفة بني اجلي�ش
اليمني وامليلي�شيا  90قتي ً
ال خ�لال � 24ساعة ،وفق
م�صادر حكومية .وقال م�صادر حكومية لوكالة فران�س
بر�س �إن املعارك اندلعت على  6جبهات.
ي�����ش��ار �إىل �أن الأم��ي�ن ال��ع��ام ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة� ،أنطونيو
غوتريي�ش ،ك��ان ع رّ�ّبر ع��ن قلقه م��ن الت�صعيد احلربي
يف م�أرب وتداعياته الإن�سانية على ال�سكان والنازحني،
�إ�ضافة �إىل عديد ال�ضحايا الذين ي�سقطون هناك.
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اقت�صادية دبي متنع تقدمي امل�شروبات يف مرا�ضع الأطفال للحد من انت�شار كوفيد الدفاع املدين بدبي يحقق �أمنية طفل بيوم عيد ميالده رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد
يهنئون رئي�س غانا باليوم الوطني
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•• دبي-الفجر:

•• دبي -وام:

وجه قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك يف اقت�صادية دبي املقاهي مبنع تقدمي امل�شروبات يف
مرا�ضع الأطفال للحد من انت�شار فريو�س كوفيد -19ولكونه خمالفاً للعادات والتقاليد ،وذلك بعد
�أن تبني ب�أن رواد املقاهي هم من يقوموا بجلب املرا�ضع للمقاهي لتعبئتها بالقهوة وامل�شروبات مما
قد يكون �سبباً يف انت�شار فريو�س كوفيد .19
وق��د ق��ام��ت ف��رق التفتي�ش باقت�صادية دب��ي باتخاذ االج����راءات ال�لازم��ة على املقاهي ال��ت��ي قامت
بهذه العملية وا�ستدعائهم ر�سمياً و�سيتم الت�صدي لهذه الظاهرة ال�سلبية التي انت�شرت بحثاً عن
ال�شهرة عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ولال�ضرار التي قد ت�سببها لعدم معرفة م�صدر املرا�ضع
وحمتوياتها والتي قد ت�ساهم يف انت�شار فريو�س كوفيد.
وتدعو اقت�صادية دبي امل�ستهلكني باالبالغ عن �أي ظاهرة �سلبية عرب تطبيق م�ستهلك دبي املتوفر
على متجر ابل وغوغل وهواوي او باالت�صال على 600545555

حققت الإدارة العامة للدفاع امل��دين بدبي �أمنية طفل بيوم عيد ميالده و�سط �أ�سرته ومب�شاركة
الإطفائيني من مركز �إطفاء و�إنقاذ الرب�شاء وذلك �ضمن املبادرات املجتمعية التي يتبناها الدفاع
املدين بدبي .وكانت �إدارة االت�صال احلكومي قد تلقت ر�سالة من عائلة الطفل خالد عبداهلل جوهر،
البالغ من العمر ثالث �سنوات ،اعرب فيها عن اعجابه ب�شخ�صية رجال الإطفاء ومهنتهم ال�سامية،
متمنني �أن يقام عيد ميالده هذا العام بني رجال خط الدفاع الأول للدفاع املدين بدبي  .و�أكد �سعادة
العميد خبري علي ح�سن املطوع م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون الإطفاء والإنقاذ  ،ان �إ�ستجابة الدفاع
املدين دبي ال�سريعة لتحقيق �أمنية الطفل ،ت�ؤكد القيم املجتمعية الإن�سانية التي تعك�س التوجهات
الرامية للتفاعل مع املعطيات والتي تعك�س العالقة الإيجابية بني مكونات املجتمع .ونوه �إىل �أن
التوا�صل االجتماعي ي�أتي �ضمن �أولويات حكومة دبي وتوجهاتها لتحقيق �أف�ضل م�ؤ�شرات ال�سعادة
يف املجتمع ،وتوفري �أعلى درجات الأمن وال�سالمة حلياة كرمية مطمئنة ،وتر�سيخ مفاهيم الت�سامح
والتعاي�ش ودور الفرد جتاه �أ�سرته وجمتمعه ووطنه .

•• �أبوظبي-وام:

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

عبداهلل بن زايد يلقي كلمة رئي�سية يف ختام فعاليات جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل

وزراء وم�س�ؤولون وخرباء ي�شاركون ال�شباب جتاربهم يف اجلل�سات التفاعلية
•• �أبوظبي  -وام:

ت�����س��ت��ق��ط��ب ال�������دورة ال��ث��ال��ث��ة من
"جمل�س حممد بن زايد لأجيال
امل�ستقبل" التي تنطلق فعالياتها
ال��رئ��ي�����س��ة يف  14م��ار���س اجلاري
ب��رع��اي��ة ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حم��م��د ب���ن زاي�����د �آل ن��ه��ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة حتت �شعار" واقع
ج��دي��د �آف����اق جديدة" ن��خ��ب��ة من
القادة و�صناع القرار من امل�س�ؤولني
احل���ك���وم���ي�ي�ن رف���ي���ع���ي امل�ستوى
واخل�ب�راء واالخت�صا�صيني ورواد
الأع��م��ال العامليني لبناء اجل�سور
لتوا�صل تفاعلي ي��ع��زز خرباتهم
ويك�سبهم امل��ع��ارف ال��ت��ي متكنهم
م��ن امل�ساهمة الفاعلة يف �صناعة
امل�ستقبل .وت�ضم قائمة املتحدثني
يف ه��ذه ال���دورة من املجل�س الذي
ينظمه مكتب ���ش���ؤون التعليم يف
دي�������وان ويل ع���ه���د �أب���وظ���ب���ي 36
متحدثاً حيث يوجه �سمو ال�شيخ
ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د �آل نهيان وزير
اخلارجية والتعاون الدويل ر�سالة
خا�صة لل�شباب يف ختام فعاليات
املجل�س.
ويتحدث يف اجلل�سات االفرتا�ضية
ل���ل���م���ج���ل�������س ع�������دد م�����ن ال����������وزراء
وامل�س�ؤولني على امل�ستوى االحتادي
واملحلي رفيعي امل�ستوى �إىل جانب
عدد من اخلرباء الدوليني.
ك��م��ا ي��ت��خ��ل��ل��ه��ا �أي�������ض���اً مداخالت
ق�����ص�يرة م��ن جم��م��وع��ة ب����ارزة من
رواد الأعمال على امل�ستويني املحلي

•  36متحدث ًا يتحاورون مع ال�شباب عرب جل�سات افرتا�ضية لو�ضع ت�صورات م�شرتكة مل�ستقبل دولة الإمارات خالل اخلم�سني عام ًا القادمة
• حممد النعيمي :املجل�س ي�شكل �أبرز املن�صات التي جتمع �صناع القرار مع ال�شباب لتعزيز قدراتهم ومعارفهم واطالعهم على �أف�ضل املمار�سات العاملية
• العنود الكعبي :اجلل�سات احلوارية ركيزة �أ�سا�سية ل�صقل املهارات وتطوير الطاقات الإبداعية من خالل التوا�صل الف ّعال مع ال�شباب
والعاملي يف عدد من املجاالت ذات
ال�صلة مبحاوره الرئي�سية .وقال
���س��ع��ادة حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة النعيمي
م��دي��ر م��ك��ت��ب ����ش����ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م يف
ديوان ويل عهد �أبوظبي "تتما�شى
�أه�����داف جم��ل�����س حم��م��د ب��ن زايد
لأج���ي���ال امل�ستقبل م��ع توجيهات
القيادة الر�شيدة وحر�صها الدائم
على التوا�صل مع ال�شباب ملعرفة
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وم��ن��اق�����ش��ة �أف�ضل
ال�����س��ب��ل ل�ل�ا����س���ت���ف���ادة امل���ث���ل���ى من
�أف��ك��اره��م وط��اق��ات��ه��م و�إبداعاتهم
يف تدعيم املكت�سبات التي حققتها
دول���ت���ن���ا خ��ل��ال اخل��م�����س�ين عاماً
امل����ا�����ض����ي����ة وامل���������ض����ي يف م�سرية
الإجن��ازات لتحقيق الطموحات يف
اخلم�سني عاماً القادمة ".و�أ�ضاف
�سعادته" وتعك�س امل�شاركة الكبرية
م���ن ال���ق���ادة وامل�������س����ؤول�ي�ن و�صناع
ال����ق����رار يف امل��ج��ل�����س اهتمامهم
بامل�شاركة و التفاعل يف �أح��د �أبرز
املن�صات الوطنية التي جتمع �صناع
ال��ق��رار بال�شباب وق���ادة امل�ستقبل
بهدف توفري بيئة تفاعلية تعزز
اكت�سابهم املعارف وتبادل اخلربات
واالط�ل�اع على �أف�ضل املمار�سات
العاملية التي متكنهم م��ن تكوين

ف��ه��م �أع���م���ق ل��ل��ت��ح��دي��ات احلالية
وحتفيزهم على تقدمي �أف�ضل ما
لديهم م��ن اب��ت��ك��ارات ومقرتحات
وت�������ص���ورات مي��ك��ن حت��وي��ل��ه��ا �إىل
حلول م�ستدامة تنتج عنها فر�ص
ت���ع���زز اجل���ه���ود ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه�����داف
دولة الإمارات امل�ستقبلية ".ومن
جهتها ،قالت العنود خليفة الكعبي
مدير الربامج التعليمية مبكتب
���ش���ؤون التعليم ب��دي��وان ويل عهد
�أبوظبي" ي�شكل جمل�س حممد
بن زاي��د لأج��ي��ال امل�ستقبل من�صة
مثالية لاللتقاء ب��ق��ي��ادات رفيعة
امل�ستوى ونخبة من �صناع القرار
وامل�س�ؤولني احلكوميني واخلرباء
العامليني وركيزة �أ�سا�سية الكت�ساب
اخل���ب���رات ال���ت���ي مت���ك���ن ال�شباب
وامل�����ش��ارك�ين م���ن ا���س��ت��ك�����ش��اف �أهم
التحديات التي تواجه القطاعات
ال��رئ��ي�����س��ي��ة مب���ا ي�����س��ه��م يف �صقل
مهاراتهم وتو�سعة �آف��اق قدراتهم
الإب����داع����ي����ة ل���ت���ق���دمي مقرتحات
وت���������ص����ورات حل���ل���ول م�ستقبلية
تعزز دوره��م وم�ساهمتهم يف دفع
م�����س�يرة ت���ط���ور امل��ج��ت��م��ع وتقدم
الدولة ،و�صو ًال ل�صناعة م�ستقبل
�أف���������ض����ل ل��ل��أج����ي����ال القادمة".

وي�شارك معايل الدكتور �سلطان
ب��ن �أح��م��د اجل��اب��ر وزي��ر ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة "الرئي�س
التنفيذي ل�شركة برتول �أبو ظبي
ال��وط��ن��ي��ة " �أدن�����وك " وجمموعة
�شركاتها" الع�ضو املنتدب ل�شركة
برتول �أبوظبي الوطنية "�أدنوك"
يف جل�سة بعنوان "النموذج اجلديد
للم�ساعدات" يتخللها مداخلة
ق�����ص�يرة ي��ق��دم��ه��ا ال�����س��ي��د �آ�شي�ش
كو�شي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
جي 42للرعاية ال�صحية.
وي�شارك معايل ح�سني بن �إبراهيم
احل��م��ادي وزي��ر الرتبية والتعليم
يف جل�سة بعنوان "�أ�ساليب جديدة
للتعلم" وذل���ك �إىل ج��ان��ب �سعادة
حم���م���د خ��ل��ي��ف��ة ال��ن��ع��ي��م��ي مدير
م��ك��ت��ب ����ش����ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م يف دي���وان
ويل عهد �أبوظبي و حنان اليافعي
الرئي�س التنفيذي لـ Hub71
وون���دي ك��وب ،الرئي�س التنفيذي
وال�شريك امل�ؤ�س�س ل�شركة "تيت�ش
فور �أول" ويتخللها �أي�ضاً مداخلة
ق�صرية يقدمها علي مطر رئي�س
الأ�سواق النا�شئة يف �أوروبا وال�شرق
الأو������س�����ط و�أف���ري���ق���ي���ا يف �شركة
"لينكد�إن".

ك���م���ا ت�������ش���ارك م���ع���ايل ن������ورة بنت
حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزي������رة الثقافة
وال�������ش���ب���اب ك��م��ت��ح��دث يف جل�سة
بعنوان "العوامل الرقمية و�أبطال
االبتكار" والتي ي�شارك فيها �أي�ضاً
ال�سيد �أم��ي��ت ���س��ود ،م��دي��ر معهد
ج���وج���ل ال���ث���ق���ايف وت���دي���ره���ا مينا
العريبي رئي�سة حترير �صحيفة
«ذا نا�شيونال» ويتخللها مداخلة
ق�����ص�يرة ي��ق��دم��ه��ا ح�����س�ين فريجة
م���دي���ر ع����ام «����س���ن���اب» يف منطقة
ال�شرق الأو���س��ط ومداخلة �أخرى
ي��ق��دم��ه��ا �أي����دي م�����ارون ،ال�شريك
امل����ؤ����س�������س وال���رئ���ي�������س التنفيذي
لتطبيق �أنغامي.
وت�شارك معايل ح�صة بنت عي�سى
بوحميد وزيرة تنمية املجتمع �إىل
ج��ان��ب م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حممد
�سعيد ح��ارب املهريي وزي��رة دولة
ل�ل�أم��ن ال��غ��ذائ��ي وامل���ائ���ي بجل�سة
ب���ع���ن���وان "نحو ب���ن���اء دول�����ة �أك�ث�ر
ا���س��ت��دام��ة وت��ق��دم وقوة" ي�شارك
فيها �أي�ضاً حممد جميل الرحمي،
ال����رئ����ي���������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�شركة
"م�صدر" وي��دي��ر ه���ذه اجلل�سة
احل����واري����ة ع��ل��ي ال�����ش��م��ري مدير
الإن���������ش����اءات ال��ب��ح��ري��ة يف �شركة

الإن�������ش���اءات ال��ب�ترول��ي��ة الوطنية
وتتخللها مداخلة ق�صرية يقدمها
ال�سيد حامد احلامد ،مالك مزارع
"غرا�سيا".
وت�����ض��م ق��ائ��م��ة امل��ت��ح��دث�ين معايل
ع����ب����داهلل ب����ن ط�����وق امل������ري وزي����ر
االقت�صاد ال��ذي ي�شارك يف جل�سة
بعنوان " م�ضاعفة حجم االقت�صاد
خالل ال�سنوات الع�شر القادمة".
كما �سيتم خ�لال امل��ع��ر���ض عر�ض
فيديو م�صور ح��ول �أب��رز �أحداث
خمترب اليوبيل مب�شاركة معايل
الدكتور �أحمد بن عبد اهلل حميد
بالهول الفال�سي وزير دولة لريادة
الأع�����م�����ال وامل�������ش���اري���ع ال�صغرية
واملتو�سطة.
وت��ل��ق��ي م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خلفان
ال��روم��ي وزي���رة ال��دول��ة للتطوير
احل��ك��وم��ي وامل�ستقبل �إىل جانب
معايل �شما بنت �سهيل بن فار�س
امل���زروع���ي وزي����رة ال��دول��ة ل�ش�ؤون
ال�شباب كلمات ختامية.
وتتحدث معايل �سارة بنت يو�سف
الأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا
امل���ت���ق���دم���ة يف ج��ل�����س��ة ب���ع���ن���وان "
ال��ق��ط��اع��ات احلديثة" مب�شاركة
���س��ع��ادة حممد احل��م��ادي الرئي�س

التنفيذي مل�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة
النووية و�سعادة �سناء �سهيل وكيل
وزارة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ويتخلل
اجلل�سة مداخلة يقدمها الدكتور
�إري���ك زينغ رئي�س جامعة حممد
بن زايد للذكاء اال�صطناعي.
وي�شتمل "جمل�س حممد بن زايد
لأجيال امل�ستقبل" بدورته الثالثة
ه����ذا ال���ع���ام ع��ل��ى ج��ل�����س��ة حوارية
خ���ا����ص���ة ب����ع����ن����وان "الفر�ص يف
اخلم�سني عاماً القادمة" يتناول
فيها معايل خلدون خليفة املبارك
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي للمجموعة
والع�ضو املنتدب يف �شركة مبادلة
ل�لا���س��ت��ث��م��ار جم��م��وع��ة م��ن �أب���رز
الفر�ص التي �ستوفرها اخلم�سني
عاماً القادمة لل�شباب .وتت�ضمن
�أج���ن���دة امل��ج��ل�����س يف دورت�����ه �أي�ضاً
ج��ل�����س��ة ح����واري����ة ب���ع���ن���وان "تعلم
ال���ت���ف���ك�ي�ر م����ن م���ن���ظ���ور جديد"
ي�شارك فيها الدكتور �آدم غرانت،
�أخ�صائي علم النف�س امل�ؤ�س�سي يف
كلية وارتون لإدارة الأعمال و�أحد
�أكرث امل�ؤلفني للكتب الأكرث مبيعاً
ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال����ع����امل ،وتتوىل
�إدارت����ه����ا ب��ي��ك��ي �أن���در����س���ون ،مدير
التحرير ومذيعة �شبكة "�سي �إن

�إن" الإخبارية يف �أبوظبي.
وت�شارك الدكتورة لوري �سانتو�س،
�أ���س��ت��اذة علم النف�س ،رئي�سة كلية
�سيليمان يف جامعة ييل يف جل�سة
ب���ع���ن���وان " ال�������ص���ح���ة النف�سية:
التعامل م��ع التغيري" ،ويتخللها
م��داخ��ل��ة ق�����ص�يرة ت��ق��دم��ه��ا خولة
حماد ،امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي
ملن�صة "تكلم" الإلكرتونية.
ك��م��ا ت�شتمل الفعالية الرئي�سية
م����ن "جمل�س حم���م���د ب����ن زاي����د
لأج������ي������ال امل�ستقبل" ب����دورت����ه
ال��ث��ال��ث��ة ل���ه���ذا ال���ع���ام بال�شراكة
م��ع جلنة �أب��وظ��ب��ي ل�ل�أف�لام على
فقرة مو�سيقية بعنوان "حكايات
ق�����ص�����ص �سيمفونية" يقدمها
امل���ؤل��ف املو�سيقي �إي��ه��اب دروي�ش.
وي���وف���ر جم��ل�����س حم��م��د ب���ن زايد
لأج���ي���ال امل�ستقبل يف دورت����ه هذا
العام من��وذج��اً مبتكراً وم�ستداماً
ل�ضمان التوا�صل الدائم بني �شباب
الوطن وقيادتهم الر�شيدة لبحث
الق�ضايا التي تهمهم ،ويركز على
م��و���ض��وع��ات ع����دة ،وي��ن��اق�����ش �أب���رز
ال��ت��وج��ه��ات ال��ع��امل��ي��ة ال���ت���ي توفر
لل�شباب ف��ر���ص��اً للم�شاركة ب�شكل
�أك�ث�ر فاعلية يف حتقيق التنمية
امل�������س���ت���دام���ة وال�������ش���ام���ل���ة ل���دول���ة
الإم����ارات .وق��د مت و�ضع برنامج
امل��ن��ت��دى ل��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة ح���وار مع
ال�شباب تدعمه �شبكة وا�سعة من
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني الذين
���س��ي��ع��م��ل��ون م����ع ال�������ش���ب���اب لر�سم
خطة التنمية لدولة الإم���ارات يف
اخلم�سني عاماً القادمة.

الهالل الأحمر يقدم م�ساعدات جديدة للمت�أثرين من الفي�ضانات يف  3واليات �سودانية
•• اخلرطوم -وام:

وا�صلت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،تقدمي املزيد من امل�ساعدات الإن�سانية
للمت�أثرين م��ن ال�سيول والفي�ضانات  ،ال��ت��ي اج��ت��اح��ت ع���ددا م��ن الواليات
ال�سودانية العام املا�ضي ،وذلك �ضمن جهودها للت�صدي لتداعيات الكارثة التي
ال تزال ماثلة ويعاين منها املت�ضررون يف بع�ض املناطق.
و���س�يرت الهيئة ث�لاث ق��واف��ل م�ساعدات ج��دي��دة �إىل والي���ات النيل الأبي�ض
وك�سال واخل��رط��وم ،م�ستهدفة مب�ساعداتها الإغاثية �سكان املناطق الأكرث
ت�ضررا ،بالتعاون والتن�سيق مع �سفارة الدولة يف اخلرطوم واجلهات ال�سودانية

ذات االخت�صا�ص.
ويف املجال ال�صحي قدمت الهيئة �أجهزة ومعدات طبية مل�ست�شفى "�أحمد قا�سم"
احلكومي يف اخلرطوم بحري ،واملتخ�ص�ص يف جراحة القلب وزراعة الكلى ،كما
قدمت الهيئة �ضمن هذه املرحلة من امل�ساعدات م�ستلزمات ومعينات تعليمية
لعدد من املدار�س يف والية اخلرطوم ،لتعزيز م�سرية التعليم يف ظل تداعيات
جائحة كورونا التي ت�أثرت بها العملية التعليمية يف العديد من الدول.
و�أكد �سعادة فهد عبد الرحمن بن �سلطان نائب الأمني العام لقطاع التنمية
والتعاون ال��دويل يف هيئة الهالل الأح��م��ر الإم��ارات��ي� ..أن برنامج م�ساعدة
املت�أثرين من ال�سيول والفي�ضانات يف ال�سودان ،يجد الدعم واالهتمام الالزم

من القيادة العليا للهيئة ،التي وجهت بتقدمي املزيد من الدعم وامل�ساندة
وتوفري االحتياجات ال�ضرورية التي من �ش�أنها حت�سني الأو�ضاع الراهنة على
ال�ساحة ال�سودانية .وقال �إن الهيئة م�ستمرة يف برناجمها الإن�ساين وعملياتها
الإغاثية حتى تنجلي تداعيات الكارثة ،م�شريا اىل �أن املرحلة الراهنة من
امل�ساعدات تت�ضمن توفري املزيد من االحتياجات الغذائية والطبية والتعليمية
وامل�ستلزمات ال�ضرورية الأخرى.
كما �أك��د نائب الأم�ي�ن ال��ع��ام للهالل الأح��م��ر� ،أن الهيئة ل��ن تدخر و�سعا يف
�سبيل درء �آث��ار ال�سيول والفي�ضانات من خالل تعزيز ا�ستجابتها الإن�سانية
على ال�ساحة ال�سودانية التي �شهدت �أ�سو�أ كارثة �إن�سانية العام املا�ضي� .إىل

ذلك وقعت هيئة الهالل الأحمر الإم��ارات��ي ،مع �شركتني يف اخلرطوم عقود
ت��وري��د �أج��ه��زة وم��ع��دات طبية ل�صالح ق�سم غ�سيل الكلى مب�ست�شفى "البان
جديد" يف والية اخلرطوم ،بح�ضور �سعادة حمد حممد حميد اجلنيبي �سفري
الدولة لدى جمهورية ال�سودان ،والفا�ضل عمر رئي�س جمعية الهالل الأحمر
ال�سوداين ،والدكتورة عفاف يحيى الأمني العام للجمعية.
و�أك��د �سعادة ال�سفري خ�لال مرا�سم التوقيع ا�ستمرار امل�ساعدات الإماراتية
لل�شعب ال�����س��وداين ال�شقيق ،م�شريا �إىل �أن ال��ه�لال الأح��م��ر الإم���ارات���ي نفذ
العديد من امل�شاريع التنموية والإن�سانية يف ال�سوداين ،وت�أتي ه��ذه املبادرة
ا�ستكماال لدعمه املقدر ملراكز غ�سيل الكلى يف ال�سودان.

ق�ضاء �أبوظبي تنجز  160482طلبا ق�ضائيا عن بعد خالل � 11شهرا
و 899جل�سة حماكمة ع�بر تقنية
•• �أبوظبي-وام:
االت�����ص��ال امل��رئ��ي ،م��ن��ذ تفعيل نظام
�أجن����زت دائ����رة ال��ق�����ض��اء يف �أبوظبي ،امل��ح��اك��م��ة امل��رئ��ي��ة ب��ن�����س��ب��ة  100يف
� 160أل��ف��اً و  482طلباً ق�ضائياً املائة يف جميع حماكم �إمارة �أبوظبي،
ع��ن ُب��ع��د ،ف��ي��م��ا ع��ق��دت � 103آالف خالل الفرتة من �شهر �أبريل 2020

وحتى نهاية فرباير  ،2021متا�شياً
مع تطبيق التدابري الوقائية واعتماد
�إجراءات ا�ستمرارية تقدمي اخلدمات
الق�ضائية يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة كورونا.
و�أظهرت الإح�صائيات قيد � 61ألفاً

و  979ق�ضية عن بُعد خالل الفرتة
نف�سها ،يف ح�ين ب��ل��غ ع���دد الق�ضايا
امل��ت��داول��ة � 80أل��ف��ا و  303ق�ضايا،
فيما �أجنزت �إدارة التنفيذ �123ألفاً
و  422طلباً.
وب���ل���غ ع����دد ال��ق�����ض��اي��ا ال��������واردة �إىل
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة� 51 ،أل���ف���اً و 352
ق�����ض��ي��ة ،وو����ص���ل �إج����م����ايل الأوام������ر
اجل��زائ��ي��ة �إىل  ، 13839و�أوام����ر
الإح������ال������ة  23325ف���ي���م���ا �سجل
ع��دد التحقيقات عن بُعد 11512
حت��ق��ي��ق��ا ،وال��ط��ل��ب��ات الإلكرتونية
امل���ن���ف���ذة  ،52525وو�����ص����ل ع���دد
�إجراءات تنفيذ الأحكام .54634
�أم���ا �إدارة ال��ك��ات��ب ال��ع��دل والتوثيق،
ف���أجن��زت  90360معاملة للكاتب
ال������ع������دل ع���ب��ر االت�����������ص�����ال امل�����رئ�����ي،
و 39180توثيقا،و 5082معاملة
لإمت��������ام ع����ق����ود ال����������زواج ،و1725

ملعامالت و�صايا غري امل�سلمني.
ويف �إدارة ���ش���ؤون املحاماة واخلرباء،
ا���س��ت��ف��اد ن��ح��و �أك��ث��ر م���ن � 31أل���ف
م���ت���ع���ام���ل م�����ن خ�����دم�����ات الإر�������ش������اد
القانوين عن بُعد ،وبلغ عدد جل�سات
اخل�براء املنعقدة افرتا�ضياً 3676
جل�سة ،م��ع �إج��م��ايل  3461عملية
ندب للخرباء.
ك���م���ا �أظ�����ه�����رت الإح���������ص����ائ����ي����ات� ،أن
ع����دد امل���ع���ام�ل�ات امل��ن��ج��زة يف مراكز
�إ����س���ع���اد امل��ت��ع��ام��ل�ين اخل���ارج���ي���ة ،بلغ
 129900معاملة ،يف حني حققت
ن�سبة ر�ضا املتعاملني عن اخلدمات
املقدمة ب��امل��راك��ز  81يف امل��ائ��ة � .أما
ع��ن خ��دم��ات ال�ترج��م��ة يف املحاكم،
ف��ق��د و���ص��ل ع���دد ج��ل�����س��ات الرتجمة
ال�����ش��ف��وي��ة �إىل  64455جل�سة،
وال��ت�رج����م����ة ال���ت���ح���ري���ري���ة 2634
ب���إج��م��ايل  20ل��غ��ة ول��ه��ج��ة مرتجم

�إليها .من جانبه �أكد �سعادة امل�ست�شار
يو�سف �سعيد ال��ع�بري ،وك��ي��ل دائرة
الق�ضاء يف �أب��وظ��ب��ي� ،أن الإجن����ازات
املحققة يف دائ���رة ال��ق�����ض��اء ،والنقلة
ال����ن����وع����ي����ة يف ت�����ق�����دمي اخل�����دم�����ات
الق�ضائية والعدلية عن بُعد ،جاءت
ت��ن��ف��ي��ذاً ل����ر�ؤي����ة ال���ق���ي���ادة الر�شيدة
بالدولة  ،جلهود التطويراملتوا�صلة

وا�ستحداث العديد من الت�شريعات
وال�����ق�����وان��ي��ن مل����واك����ب����ة امل�ستجدات
وامل���ت���غ�ي�رات امل��ت�����س��ارع��ة يف خمتلف
املجاالت ،مبا يدعم تناف�سية حكومة
�إم��ارة �أبوظبي ويعزز مكانتها لتكون
من �أف�ضل خم�س حكومات يف العامل.
و�أو����ض���ح �أن ح��ج��م الأع���م���ال املنجزة
يف دائ�������رة ال���ق�������ض���اء خ��ل��ال جائحة

ك���ورون���ا ،ي����أت���ي ا���س��ت��ن��ادا �إىل حزمة
ال���ق���رارات والإج�������راءات التطويرية
املتخذة على م���دار الأع����وام املا�ضية
م���ع االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ب��ن��ي��ة التقنية
املتطورة وا�ستخدام �أح��دث الو�سائل
التكنولوجية م��ع االه��ت��م��ام بت�أهيل
وتدريب الكوادر املواطنة ،مبا ي�ضمن
تقدمي اخلدمات بجودة وكفاءة .
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�أخبـار الإمـارات
•• دبي-وام:

ف��ازت القيادة العامة ل�شرطة دب��ي بجائزة حت��دي املنظمة الأوروب��ي��ة لإدارة
اجل��ودة  EFQMعن فئة "التنوع واالندماج وامل�ساواة بني اجلن�سني لعام
 ،"2021وذلك عن مبادرات جمل�س ال�شرطة الن�سائي لإ�سعاد املجتمع التي
�ساهمت يف متكني وتعزيز دور املر�أة الإماراتية واندماجها يف العمل ال�شرطي
على �صعيد العمل الأمني و�إ�سعاد املجتمع ،وما حققه املجل�س من �إجنازات
نوعية �ساهمت تويل املر�أة للعديد من املهام والعمل يف خمتلف التخ�ص�صات
العلمية على م�ستوى �شرطة دبي .ورفعت القيادة العامة ل�شرطة دبي بهذه
املنا�سبة� ،أ�سمى �آيات التهنئة والتربيكات �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل"  ،و�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س
املجل�س التنفيذي ،والفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س
جمل�س ال���وزراء ،وزي��ر الداخلية ،و�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة
االحت��اد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة
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�شرطة دبي تفوز بجائزة حتدي املنظمة الأوروبية لإدارة اجلودة
الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية "�أم الإمارات" ،وحرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم� ،سمو ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة �آل مكتوم،
وحرم �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة� ،سمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�سة
جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني ،رئي�سة م�ؤ�س�سة دبي للمر�أة.
وتعترب ج��ائ��زة حت��دي املنظمة الأوروب��ي��ة لإدارة اجل���ودة " "EFQMمن
اجلوائز التي يتم �إطالقها ب�شكل �سنوي لتكرمي امل�شاريع واملبادرات املتميزة،
والتي كان لها ت�أثري كبري يف  3فئات هي" :االقت�صاد الدائري" ،و"التنوع
واالندماج وامل�ساواة بني اجلن�سني" وحتقيق "�أهداف التنمية امل�ستدامة للأمم
املتحدة" ،حيث يتم اختيار امل�شاريع املر�شحة ومقابلتها ،ثم االعالن الفائزين
يف حفل تكرمي خا�ص ُتنظمه املنظمة الأوروبية لإدارة اجلودة ب�شكل �سنوي.

و�أث��ن��ى معايل الفريق عبد اهلل خليفة امل��ري القائد العام ل�شرطة دب��ي على
جهود جمل�س ال�شرطة الن�سائي لإ�سعاد املجتمع يف حتقيق اجلائزة النوعية
التي ت�ضاف �إىل �سجل �إجنازات �شرطة دبي خا�صة يف متكني وتعزيز دور املر�أة
يف خمتلف املجاالت والتخ�ص�صات ال�شرطية ،م�ؤكداً حر�ص القيادة العامة
ل�شرطة دبي على حتقيق التنوع واالندماج وامل�ساواة بني اجلن�سني يف خمتلف
التخ�ص�صات ال�شرطية وذلك يف �إطار حر�صها الدائم على حتقيق التوجهات
احلكومية �ضمن م�ؤ�شر الإمارات للتوازن بني اجلن�سني .من جانبه� ،أكد �سعادة
اللواء الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون
التميز والريادة� ،أن الفوز باجلائزة الأوروبية ي�أتي تتويجاً للجهود التي بذلها
جمل�س ال�شرطة الن�سائي لإ�سعاد املجتمع يف العمل على متكني وتعزيز دور
املر�أة يف العمل ال�شرطي عرب تطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية يف هذا املجال،

م�شيداً باجلهود املُ��ب��ذول��ة م��ن كافة العاملني على �إع���داد ملف امل�شاركة يف
اجلائزة واملناف�سة العاملية مع خمتلف اجلهات امل�شاركة و�صو ًال �إىل الفوز بها،
م�شدداً يف الوقت ذاته على حر�ص �شرطة دبي على تطبيق �أف�ضل املمار�سات
العاملية يف عملها خا�صة يف جمال متكني املر�أة يف خمتلف التخ�ص�صات .و�أو�ضح
اللواء العبيديل �أن جمل�س ال�شرطة الن�سائي لإ�سعاد املجتمع له تاريخ حافل
يف حكومة دبي منذ �إن�شائه يف عام  2007مبباركة من معايل الفريق �ضاحي
خلفان متيم الذي كان القائد العام ل�شرطة دبي يف ذلك الوقت ،وكانت �أول
رئي�سة له من خارج ال�شرطة وهي خولة لوتاه ،مو�ضحا �أن املجل�س تطور حتى
و�صل يف هذا الوقت برئا�سة الرائد خبري العنود ال�سعدي �إىل حتقيق �إجنازات
جديدة ،وربط �أهدافه بالأهداف اال�سرتاتيجية ل�شرطة دبي ،م�شيداً يف الوقت
ذاته بالدعم الالحمدود من معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري ،للمر�أة يف
�شرطة دبي يف خمتلف التخ�ص�صات ال�شرطية مما نتج عنه حتقيق التوازن
بني اجلن�سني يف جمال العمل ال�شرطي و�أ�صبحت املر�أة تتبو�أ منا�صب قيادية
كبرية يف خمتلف الإدارات العامة ومراكز ال�شرطة ،ونتيجة لهذا االهتمام
ح�صلت �شرطة دبي على هذه اجلائزة املهمة يف جمال التميز والريادة.

ويل عهد عجمان :مواكبة التطور التكنولوجي
و�سعادة املتعاملني يف مقدمة الأولويات
•• عجمان-وام:

�أك�����د ���س��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد
النعيمي ويل عهد عجمان �أن مواكبة
رك���ب ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي العاملي
وحتقيق �سعادة املتعاملني كانت وما
زال�����ت يف م��ق��دم��ة الأول�����وي�����ات التي
ي��ج��ب �أن ت��ت��ن��اف�����س احل��ك��وم��ات على
حتقيقها وخ��ا���ص��ة يف جم���ال الذكاء
اال�صطناعي.
و�أ�شاد �سموه مبا حققته دائرة عجمان
الرقمية م��ن �إجن���ازات مهمة يف هذا
ال�ش�أن بف�ضل جهود فرق العمل لديها
والكوادر الوطنية التي ت�سعى ملواكبة

ال��ت��ط��ور امل��ت�����س��ارع يف ك��اف��ة املجاالت
ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة م���ن خالل
طرح �أفكار ومبادرات خا�صة يف جمال
الذكاء اال�صطناعي وغريه .
جاء ذلك خالل لقاء �سموه يف مكتبه
ب��دي��وان احل��اك��م ���س��ع��ادة ع��ه��ود �شهيل
م��دي��ر ع���ام دائ�����رة ع��ج��م��ان الرقمية
ودي���ن���ا ف���ار����س م��دي��ر �إدارة التحول
الرقمي يف الدائرة حيث تعرف منهما
على �أبرز الإجنازات التي مت حتقيقها
م�����ؤخ����راً وم��ن��ه��ا م�����ش��روع��ا "الذكاء
اال�صطناعي" و " م��ن�����ص��ة �إط�����ار
التكامل للخدمات احلكومية".
وا���س��ت��م��ع ���س��م��وه ل�����ش��رح واف حول

م�������ش���روع "الذكاء اال���ص��ط��ن��اع��ي يف
ت��ق��ي��ي��م ان��ط��ب��اع��ات املتعاملني" بعد
ح�صوله ع��ل��ى امللكية ال��ف��ك��ري��ة ،كما
اط���ل���ع ع��ل��ى م�����ش��روع "من�صة �إط����ار
ال��ت��ك��ام��ل ل��ل��خ��دم��ات احلكومية" يف
�إم���ارة عجمان وال���ذي ج��اء يف تقرير
"االبتكارات احلكومية" ال�صادر
عن مركز حممد بن را�شد لالبتكار
احلكومي ليكون واحدا من املبادرات
ال�����رائ�����دة وامل���ب���ت���ك���رة ع���ل���ى م�ستوى
الدولة.
وق����ال ���س��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار ب��ن حميد
النعيمي خالل اللقاء " نحن فخورون
بدائرة عجمان الرقمية وبفرق عملها

ومب�����ش��اري��ع��ه��ا امل��ت��م��ي��زة  ..ك��ن��ا دوم���اً
نوجه ب���أن تكون امل��ب��ادرات ا�ستثنائية
وم���ن���اف�������س���ة ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال���دول���ة
واملنطقة �أي�ضا وان ���ص��دارة م�شروع
م��ن�����ص��ة �إط�������ار ال���ت���ك���ام���ل للخدمات
احلكومية لقائمة امل�شاريع الواردة يف
الن�سخة الأوىل من تقرير االبتكارات
احلكومية يعد خري دليل على جناح
ر�ؤيتنا يف حكومة عجمان".
ودع������ا ����س���م���وه �إىل ت��ك��ث��ي��ف اجلهود
وت����وح����ي����ده����ا ل�����ت�����ت�����واءم م�����ع خطة
اال���س��ت��ع��داد للخم�سني ع��ام��ا املقبلة
والتي تعد �أك�بر �إ�سرتاتيجية وطنية
�شاملة لكافة القطاعات احليوية على

Sunday

م�ستوى الإمارات.
من جانبها قالت �سعادة عهود �شهيل
�إن حتقيق تلك الإجن����ازات اجلديدة
ج������اءت ب��ف�����ض��ل ت���وج���ي���ه���ات �صاحب
ال�������س���م���و ال�������ش���ي���خ ح���م���ي���د ب����ن را�شد
النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
عجمان ومبتابعة دائمة وحثيثة من
�سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي
مل�����ش��اري��ع وم����ب����ادرات دائ������رة عجمان
امل��ت��ع��ام��ل�ين وت��ب��ن��ي �أح������دث احللول املتعاملني على امللكية الفكرية و�صدارة
الرقمية.
و�أ���ض��اف��ت �شهيل " �أن��ن��ا نعمل حاليا واالب��ت��ك��ارات ال��ت��ي م��ن �ش�أنها تعزيز م��ن�����ص��ة �إط�������ار ال���ت���ك���ام���ل للخدمات
احل��ك��وم��ي��ة يف ت��ق��ري��ر " االبتكارات
على تو�سيع نطاق الإجنازات وحتويل عمل اجلهات احلكومية يف الإمارة.
ال��ع��ق��ب��ات �إىل ف��ر���ص وامل�����ض��ي قدما و�أك�����دت �أن ح�����ص��ول م�����ش��روع الذكاء احلكومية " �إجنازات نفتخر بها تقف
لتحقيق ر�ؤية �إمارة عجمان يف �إ�سعاد اال���ص��ط��ن��اع��ي يف ت��ق��ي��ي��م انطباعات خ��ل��ف��ه��ا ف���رق ع��م��ل م��ب��دع��ة و�شركاء

03

�إ�سرتاتيجيون نعتز بوجودهم معنا،
معربة عن �سعادتها و�شكرها للجميع
 ..وقالت " نحن م�ستمرون يف تعزيز
�سمعة �إم���ارة عجمان على امل�ستويني
املحلي والعاملي".

مركز النقل املتكامل  :الرقابة على تنفيذ العمل يف حرم الطريق �أ�سهم يف حت�سني م�ستويات ال�سالمة املرورية
•• �أبوظبي-وام:

اك��د مركز النقل املتكامل ب���إم��ارة �أب��وظ��ب��ي ،التابع ل��دائ��رة البلديات والنقل
�أن العمل يف ح��رم الطريق من دون ت�صريح م�سبق يُعد �إج���را ًء غري قانوين
ويعر�ض �سالمة اجلمهور للخطر وي���ؤث��ر على ال�سالمة واحل��رك��ة املرورية
�ضمن حرم الطريق .وقال ان االلتزام الكبري باملمار�سات والإجراءات واملعايري
املن�صو�ص عليها يف الالئحة� ،أ�سهم يف حت�سني م�ستويات ال�سالمة املرورية
بدرجة ملحوظة وتقليل الآث��ار ال�سلبية للتحويالت املرورية على ان�سيابية
حركة املرور وال�سري ،واحلد من احتماالت وقوع احلوادث املرورية يف مواقع
الأعمال .كما �س ّرع ذلك من وترية �إجناز الأعمال وعزز جودة الأعمال املنجزة
ورفع ن�سبة االلتزام ب�إجناز العمل يف املدة املحددة ،الأمر الذي يح�سن م�ستوى
اخلدمات ويرفع كفاءة الإنفاق ويقلل التكاليف على املقاولني وال�شركات.
وذك��ر ان فريق العمل التابع له املتخ�ص�ص بالرقابة والإ���ش��راف على تطبيق
الالئحة التنظيمية للتحويالت املرورية و�أعمال البنية التحتية للطرق ،نفذ
 2573زيارة رقابية ميدانية ملواقع العمل يف حرم الطريق خالل �شهر يناير
 ،2021للت�أكد من �ضمان تنفيذ الأعمال وفق الأحكام وال�شروط وال�ضوابط
والإج����راءات املن�صو�ص عليها يف الالئحة التنظيمية للتحويالت املرورية،

وذلك مقارنة مع  786زيارة رقابية قام بها مهند�سو ومفت�شو املركز يف �شهر
�أكتوبر  2020عندما ب��د�أ تطبيق الالئحة التنظيمية يف مدينة �أبوظبي
و�ضواحيها .وا�ضاف ان املقاولني وال�شركات املنفذة لأعمال البنية التحتية يف
حرم الطريق جتاوبوا مبهنية عالية مع متطلبات و�شروط و�أحكام الالئحة
التنظيمية للتحويالت املرورية التي حتدد القواعد التنظيمية والإجراءات
وال�شروط الالزم اتباعها عند تنفيذ تلك الأعمال ،حيث جتلى ذلك التجاوب
واالل��ت��زام يف جانبني الأول يرتبط بالتناق�ص امل�ضطرد يف ع��دد املخالفات
م��ن  86خمالفة يف �شهر �أك��ت��وب��ر � 2020إىل  17خمالفة يف �شهر يناير
 ،2021والثاين يرتبط بالزيادة امللحوظة بعدد طلبات الت�صاريح اخلا�صة
بالتحويالت امل��روري��ة والأع��م��ال املنفذة وف��ق �شروط دليل �إج���راءات تطبيق
الالئحة التنظيمية للتحويالت املرورية.
وك�شف مركز النقل املتكامل �أن عدد الت�صاريح اخلا�صة بالتحويالت املرورية
ال��ت��ي مت �إ���ص��داره��ا يف الإم����ارة منذ ب��دء تطبيق �أح��ك��ام الالئحة التنظيمية
للتحويالت املرورية يف الأول من �أكتوبر املا�ضي يف مدينة �أبوظبي و�ضواحيها،
بلغ  5081ت�صريحاً حتى  21فرباير  ،2021وذلك من �أ�صل  5613طلب
ت�صريح ا�ستلمها املركز لإج��راء �أعمال يف حرم الطريق وقد مت االنتهاء من
العمل يف  3277حتويلة مرورية .وا�ستحوذت الت�صاريح ال�صادرة يف مدينة

�أبوظبي خ�لال الفرتة امل��ذك��ورة على ع��دد  3971ت�صريحاً� ،أي ما ي�ساوي
 87.2%من �إجمايل الت�صاريح ال�صادرة يف الإمارة ،وذلك من �أ�صل 4428
طلباً ا�ستلمها املركز للح�صول على الت�صاريح الالزمة لتنفيذ م�شروعات البنية
التحتية يف ح��رم الطريق مبدينة �أبوظبي و�ضواحيها ،وه��و ما يزيد بن�سبة
 80%على عدد الت�صاريح امل�ستلمة يف الفرتة املماثلة من العام ال�سابق.
ومن جهتها ا�ستقطبت مدينة العني التي �شهدت تطبيق الالئحة التنظيمية
يف بداية العام اجلاري 362 ،طلب ت�صريح لتنفيذ �أعمال التحويالت املرورية،
فيما مت �إ�صدار  335ت�صريحاً منها.
وحر�صاً على �ضمان �أمن و�سالمة م�ستخدمي الطريق وتنفيذ �أحكام و�شروط
الالئحة التنظيمية للتحويالت املرورية على الوجه الأمثل من قبل جميع
املقاولني وال�شركات املنفذة لأعمال البنية التحتية يف حرم الطرق ،ذكر مركز
النقل املتكامل �أن��ه ب��د�أ عملية قيا�س م�ؤ�شر ال�سالمة امل��روري��ة ،ال��ذي ميثل
ن�سبة عدد الأعمال املطابقة للدليل �إىل اجمايل عدد الأعمال اجلارية �ضمن
حرم الطريق وذلك من خالل الك�شف على الأعمال اجلارية وح�صر الأعمال
املخالفة و�ضبط وحترير املخالفات واجل��زاءات املن�صو�ص عليها يف الالئحة
ونتيجة لذلك فقد ارتفع ه��ذا امل�ؤ�شر من  90%خ�لال �أكتوبر املا�ضي �إىل
 99.2%خالل �شهر يناير .2021

وكان املركز قد �أعد دليل "�إجراءات تطبيق الالئحة التنظيمية للتحويالت
املرورية" ومت ن�شره يف املوقع االلكرتوين للمركز www.itc.gov.ae
ويعترب هذا الدليل املرجع الأ�سا�سي يف تو�ضيح الإج��راءات والآليات اخلا�صة
بتنفيذ الأع��م��ال �ضمن ح��رم الطريق ،حيث يحتوي على جميع ال�سيا�سات
والإجراءات واملتطلبات واملمار�سات املهنية وال�ضوابط التي يجب االلتزام بها
�أثناء القيام بتلك الأعمال مبا ي�ضمن تنفيذها بطريقة �آمنة وبكفاءة عالية.
اجلدير بالذكر �أن مركز النقل املتكامل كان قد بد�أ تطبيق الالئحة التنظيمية
للتحويالت املرورية بالتن�سيق والتعاون مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني �أ�صحاب
العالقة ،بهدف تنفيذ م�شروعات البنية التحتية اخلا�صة بالطرق واخلدمات
وفق �أف�ضل املعايري واملمار�سات ،ومبا ي�ضمن �أعلى درجات ال�سالمة املرورية،
وجتنب تعر�ض اجلمهور من م�ستخدمي الطرق والعاملني يف التحويالت
املرورية للمخاطر.
وق��د ن�صت ال�لائ��ح��ة التنظيمية للتحويالت امل��روري��ة على ف��ر���ض غرامات
وج���زاءات على املخالفني ،وحظرت تنفيذ جميع �أن���واع الأع��م��ال �ضمن حرم
الطريق من دون احل�صول على ت�صريح مروري لتجنب تعر�ض �أفراد املجتمع
للخطر �أو الت�سبب يف الإ�ضرار باخلدمات ،والبنية التحتية واملمتلكات العامة
واخلا�صة.

(طرق دبي) تنجز حمطتني لركاب حافالت املوا�صالت
العامة يف عود ميثاء وال�سطوة
•• دبي -وام:

�أجن���زت هيئة ال��ط��رق واملوا�صالت
امل��ح��ط��ت�ين ال��ن��م��وذج��ي��ت�ين لركاب
ح����اف��ل�ات امل����وا�����ص��ل�ات ال���ع���ام���ة يف
م��ن��ط��ق��ت��ي ع����ود م��ي��ث��اء وال�سطوة
وتتميزان بت�صميمهما النموذجي
ال��ف��ري��د ال���ذي يجمع ب�ين احللول
امل���ب���ت���ك���رة وال���ف���ع���ال���ة للت�صاميم

ال��ه��ن��د���س��ي��ة وب��ي�ن ت���ق���دمي مفهوم
جديد يف و�سائل النقل اجلماعية.
وق�������������ال م�������ع�������ايل م������ط������ر حم���م���د
ال����ط����اي����ر امل�����دي�����ر ال�����ع�����ام ورئي�س
جمل�س امل��دي��ري��ن يف هيئة الطرق
واملوا�صالت � " :إن �إن�شاء حمطات
رك���اب ح��اف�لات امل��وا���ص�لات العامة
ي���أت��ي ا���س��ت��ك��م��اال جل��ه��ود ال��ه��ي��ئ��ة يف
تطوير البنية التحتية لنظام النقل

حماكم دبي

اجلماعي بغية ت�شجيع ال�سكان على
ا�ستخدام و�سائل النقل اجلماعية
يف تنقالتهم اليومية حيث روعي
يف ت�صميم املحطة النظام الع�صري
ومتطلبات اال�ستدامة ومتطلبات
�أ����ص���ح���اب ال��ه��م��م واالن�������س���ج���ام مع
هوية و�شكل حمطات هيئة الطرق
وامل���وا����ص�ل�ات ،م�����ش�يراً �إىل �أن دور
املحطات اجل��دي��دة يتجاوز املفهوم

ال�����س��ائ��د يف ن��ق��ل ال���رك���اب ف��ق��ط بل
يتعداه �إىل تقدمي خدمات متكاملة
ل��ل��رك��اب م��ث��ل امل���ح�ل�ات التجارية
واخلدمية واملكاتب وغريها".
ومت���ت���د حم���ط���ة ع�����ود م���ي���ث���اء على
م�ساحة  9640مرتا مربعا وميتاز
موقعها بكثافة �سكانية عالية وقربها
من حمطة م�ترو ع��ود ميثاء ومن
املدار�س و�أندية اجلاليات واملكاتب

حماكم دبي

ال��ت��ج��اري��ة وت��خ��دم املحطة العديد
م���ن خ���ط���وط احل����اف��ل�ات و�أهمها
اخل��ط��ان ال��ق��ادم��ان م��ن دب���ي مول
وامل��دي��ن��ة ال��ع��امل��ي��ة وت��ت��ك��ون املحطة
م���ن ط���اب���ق �أر����ض���ي وث�ل�اث���ة �أدوار
م��ت��ك��ررة و���س��ط��ح مل���واق���ف املركبات
وروع���ي يف ت�صميمها التكامل مع
م��ن��ظ��وم��ة امل���وا����ص�ل�ات ال���ع���ام���ة يف
امل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث خ�����ص�����ص��ت مواقف

ل���ل���ح���اف�ل�ات وامل����رك����ب����ات اخلا�صة
وم��رك��ب��ات الأج�����رة  .وم���ن املتوقع
�أن ي�صل م��ت��و���س��ط �أع�����داد الركاب
م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��اً �إىل � 10آالف راك���ب
يومياً وت�ضم  9م��واق��ف ت�شغيلية
للحافالت و 11موقفاً ال�سرتاحة
حافالت املوا�صالت العامة و350
م��وق��ف��اً ل��ل��م��رك��ب��ات وت�����ض��م مرافق
امل��ح��ط��ة م��ن��ط��ق��ة حت��م��ي��ل وتنزيل

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  171/2021/305ا�ستئناف جتاري
مو�ضوع الإ�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/1514جتاري كلي
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
طالب الإعالن  :هاري�ش �سوري�ش الكهياين  -ب�صفته وارث للمتوفى � /سوري�ش ريوا�شند
الكهياين � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه� -1 :شركة جيم التجارية  -ذ م م � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضده.
مو�ضوع الإعالن  :قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2019/1514جتاري كلي.
وح���ددت لها جل�سه ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق  2021/3/10ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  924/2020/20جتاري كلي

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7

رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بعزل مدير و�إزالة ا�سمه من الرخ�صة التجارية و�إخطار اجلهات املخت�صة بذلك مع
الزامها بالنفقات والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن  :ا�سماعيل حممد عبداحلميد ابو�سردانه � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهما  -1 :دريك �آند �سكل انرتنا�شيونال (�شركة م�ساهمة عامة) -2دريك �آند �سكل للإن�شاءات  -ذ م م
 �صفتهما بالق�ضية  :مدعي عليهما  -جمهويل حمل الإقامةمو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/2/17يف الدعوى املذكورة �أعاله
ل�صالح /ا�سماعيل حممد عبداحلميد ابو�سردانه بالزام املدعي عليهما بحذف ا�سم املدعي من من�صب مدير
ال�شركة املدعي عليها الثانية برخ�صتها التجارية والزامها باخطار ال�سلطة املخت�صة بذلك .والزمت املدعي
عليها الثانية بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

اعالن �أمر �أداء بالن�شر
� 875/2021/60أمر �أداء
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املدعي عليه � -1 /ساني�شكومار بانداراكوالثيل كوماران كوماران
مبا ان املدعي  /جينو جايان
وميثله � /سعاد حممد عبدالعزيز عبدالغني
طلب ا�ست�صدار �أم��ر �أداء فقد ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/2/10بالزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل املدعي مبلغ  125.000درهم (مائة وخم�سة ع�شرون الف درهما)
قيمة ال�شيكات ب��الأرق��ام  ، 144304 ، 144303وبالفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من
ا�ستحقاق كل �شيك وحتى متام ال�سداد  ،والزامه بالر�سوم بعد وامل�صروفات .ولكم احلق يف
�إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

الركاب ومواقف حلافالت االنتظار
والطوارئ ومواقف ملركبات الأجرة
ول��ل��م��وظ��ف�ين وال���������زوار وم���واق���ف
ل��ل��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة وا�سرتاحات
ع���م���وم���ي���ة جم�����ه�����زة وا�����س��ت�راح����ة
وك��اف��ي�تري��ا لل�سائقني وم�����ص�� ّل��ى /
ل���ل���رج���ال /وم�����ص��ل��ى /لل�سيدات/
ومكاتب للموظفني ودورات مياه
ع���م���وم���ي���ة �إىل ج����ان����ب م�ساحات
ا�ستثمارية ومواقع لأجهزة اخلدمة
الذاتية والدفع الإلكرتوين و�أجهزة
ب���ط���اق���ات /ن�������ول /وج����ه����از عر�ض
مواعيد احل��اف�لات وم�ؤ�شر قيا�س
�سعادة املتعاملني و�أجهزة ال�صراف
الآيل و�أج������ه������زة ب���ي���ع امل���رط���ب���ات
والوجبات اخلفيفة.
وت��ب��ل��غ م�����س��اح��ة حم��ط��ة ال�سطوة
 11912م��ت�را م��رب��ع��ا وتت�ألف
م����ن ط����اب����ق �أر������ض�����ي ودور واح����د
و�سطح ملواقف املركبات وروع��ي يف
ت�صميمها ال��ت��ك��ام��ل م��ع منظومة
امل����وا�����ص��ل�ات ال���ع���ام���ة يف املنطقة
حيث خ�ص�صت مواقف للحافالت
ومركبات الأجرة واملركبات اخلا�صة
ويبلغ متو�سط �أعداد الركاب حالياً
ن��ح��و  7800راك����ب ي��وم��ي��اً فيما

ت��ق��در ال��ط��اق��ة اال�ستيعابية ب�أكرث
من � 15ألف راكب يومياً وت�شتمل
املحطة على  15م��وق��ف��اً ت�شغيلياً
للحافالت و  14موقفا ال�سرتاحة
احل��اف�لات وتت�سع م��واق��ف املحطة
لقرابة  228مركبة وت�شتمل على
م���وق���ع ل��ت��ح��م��ي��ل وت��ن��زي��ل الركاب
وم������واق������ف حل�����اف��ل��ات االن����ت����ظ����ار
والطوارئ ومواقف ملركبات الأجرة
ول��ل��م��وظ��ف�ين وال���������زوار وم���واق���ف
ل��ل��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة وا�سرتاحات
ع���م���وم���ي���ة جم���ه���زة وم�������ص��� ّل���ي�ي�ن /
ل���ل���رج���ال وال���������س����ي����دات /ومكاتب
للموظفني وا���س�تراح��ة لل�سائقني
ودورات م���ي���اه ع��م��وم��ي��ة ومواقع
ا����س���ت���ث���م���اري���ة �إىل ج����ان����ب مواقع
لأج��ه��زة اخل��دم��ة ال��ذات��ي��ة والدفع
الإلكرتوين و�أجهزة بطاقات /نول/
وج��ه��از ع��ر���ض م��واع��ي��د احلافالت
وم���ؤ���ش��ر ق��ي��ا���س ���س��ع��ادة املتعاملني
و�أجهزة ال�صراف الآيل و�أجهزة بيع
املرطبات والوجبات اخلفيفة.
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�أخبـار الإمـارات

Sunday

�ضمن الكرنفال الأكادميي ملدر�سة زبيدة بنت جعفر احللقة الأوىل

جمل�س �أولياء �أمور دبا احل�صن ي�شارك بندوة عن دور الأ�سرة والعوامل امل�ؤثرة يف التح�صيل الدرا�سي للأبناء
•• دبا احل�صن -الفجر:

04

���ش��ارك جمل�س �أول��ي��اء �أم���ور الطلبة وال��ط��ال��ب��ات مبدينة دبا
احل�صن التابع ملجل�س ال�شارقة للتعليم بندوة �إر�شادية �ضمن
الكرنفال الأكادميي ملدر�سة زبيدة بنت جعفر احللقة الأوىل
والتي ا�ستهدفت �أول��ي��اء الأم���ور وحملت عنوان (دور الأ�سرة
والعوامل امل�ؤثرة يف التح�صيل الدرا�سي للأبناء).
وج��اءت م�شاركة املجل�س تعزيزاً ملبد�أ ال�شراكة املجتمعية بني
املدر�سة والأ�سرة واملجتمع ل�ضمان عالقة قوية ومتينة بني كل

من املدر�سة والأ�سرة من جهه وبني املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي من جهه.
وانطلقت ه��ذه امل�����ش��ارك��ة وه��ي ع��ن بعد با�ستخدام التوا�صل
املرئي �ضمن �سل�سلة الربامج التوعوية والتثقيفية التي ي�سعى
جمل�س �أولياء الأم��ور �إىل ن�شرها يف املجتمع والتي ت�ساهم يف
الإر�شاد ب�أهمية رفع امل�ستوى التح�صيلي والأكادميي لأبنائنا
الطلبة.
قدمت الندوة الأ�ستاذة �صفية ح�سن النعيمي وذلك م�ساء �أم�س
وهدفت الندوة �إىل و�صف العالقة الوثيقة بني النظام الأ�سري

�أمور الطلبة والطالبات مبدينة دبا احل�صن على �أهمية طرح
مدر�سة زبيدة بنت جعفر من كرنفال �أكادميي ي�شكل م�ساحة
من التوعية للمجتمع ب�صورة عامة و�أول��ي��اء الأم���ور ب�صورة
خا�صة م��ن خ�لال �أه��داف��ه وحم����اوره ال��ت��ي ت��رك��ز على �أهمية
التح�صيل العلمي للطلبة ال�سيما خالل فرتة جائحة كورونا .
واعترب احلمودي الكرنفال فر�صة لتقدمي عددا من النقاط
الهامة لتعزيز العملية التعليمية وال��ت��ي حم��وره��ا الرئي�س
الأ�سرة والوالدين بهدف االرتقاء املتوا�صل بتح�صيل الطلبة
يف ظل توا�صل نظام التعلم عن بعد.

والرتبوي �أثناء التعليم عن بعد وحتديد �أهم العوامل امل�ؤثرة
يف التح�صيل الدرا�سي.
وت��ن��اول��ت ال��ن��دوة التحديات التي تواجهها الأ���س��رة واملدر�سة
وكيفية التغلب على ال��ع��وائ��ق ال��ت��ي تقف �أم���ام رف��ع م�ستوى
التح�صيل الدرا�سي للطلبة.
وختمت الندوة مبناق�شة عامة مت تقدمي ال�شكر فيها لأولياء
الأمور لدورهم البارز وتعاونهم يف دعم العملية التعليميه منذ
تطبيق نظام التعلم عن بعد.
و�أكد �سعادة حممد را�شد ر�شود احلمودي رئي�س جمل�س �أولياء

تنمية املجتمع و«�شالفا» ت�ستعر�ضان �سبل جودة حياة �أ�صحاب الهمم

•• دبي-وام:

نظمت مبادرة "مدر�سة احلياة"
 ،حتت مظلة الربنامج الوطني
لل�سعادة وجودة احلياة وبالتعاون
م���ع م��ن��ظ��م��ة "�شالفا" لرعاية
ودم��ج "ذوي الإعاقة"  ،اجلل�سة
النقا�شية الإفرتا�ضية "حلقات
ن�صائح ومهارات �أ�سا�سية جلودة
ح��ي��اة �أ����ص���ح���اب ال���ه���م���م ..لدعم
دور الأ���س��رة يف البيت" وذل��ك يف
�إطار تبادل التجارب واملمار�سات
ل��رع��اي��ة ودم���ج ومت��ك�ين �أ�صحاب
الهمم وحتقيق �أف�ضل جودة حياة
حتيط بهم.
���ش��ه��دت اجل��ل�����س��ة م���ع���ايل ح�صة

ب���ن���ت ع��ي�����س��ى ب����و ح��م��ي��د وزي�����رة
تنمية املجتمع بح�ضور عدد من
امل�����س���ؤول�ين واملخت�صني و�أولياء
�أم��ور �أ�صحاب الهمم والقائمني
على الرعاية والت�أهيل يف مراكز
�أ���ص��ح��اب ال��ه��م��م وذل���ك جت�سيدا
لقيمة و�أهمية دعم الأ�سر وزيادة
الوعي املجتمعي لتمكني �أ�صحاب
ال���ه���م���م يف ب���ي���وت���ه���م وبيئاتهم
الطبيعية.
و���س��ل��ط��ت وزارة ت��ن��م��ي��ة املجتمع
ال�ضوء على �أب��رز اخلدمات التي
ا���س��ت��ف��اد م��ن��ه��ا �أ����ص���ح���اب الهمم
خالل جائحة كوفيد  19وعلى
ب����رن����ام����ج الإم��������������ارات للتدخل
املبكر ال���ذي ي�ستهدف الأطفال
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من �س ـ ــن الـ ــوالدة حتى عمر 6
���س��ن��وات وت���أث�ير ال�سعادة وجودة
احلياة على ط��رق ع�لاج التدخل
املبكر.
ك��م��ا �سلطت ال�����ض��وء ع��ل��ى ر�ؤي���ة
دول����ة الإم������ارات ل��دم��ج �أ�صحاب
ال���ه���م���م يف امل�����دار������س وال��ب�رام����ج
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���ع�ل�اج���ي���ة التي
تقدم للأطفال امل�سجلني يف دور
احل�ضانة �أو يف م��راك��ز �أ�صحاب
ال��ه��م��م � ،إ���ض��اف��ة �إىل ال�سيا�سة
الوطنية لتمكني �أ�صحاب الهمم
وحماورها و�أهدافها ومبادراتها
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ودور ال�سيا�سة
يف حتقيق �أف�ضل �أ�شكال الدمج
والت�شغيل والتمكني لهذه الفئة.

وقدمت منظمة "�شالفا" لرعاية
ودمج "ذوي الإعاقة" عر�ضا عن
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة و�أه�����داف وبرامج
املنظمة �إ�ضافة �إىل دور املنظمة يف
دعم برامج التدخل املبكر وخا�صة
مبادرة "�أمي و�أنا" وبرامج الدعم
النف�سي ال��ت��ي ت��وف��ره��ا املنظمة
ل�ل��أ����س���رة وال�����دالئ�����ل وال���ت����أث�ي�ر
ال��ع��ام ع��ل��ى الأ����س���ر م��ع الرتكيز
على عدد من املهارات والن�صائح
تخ�ص الأ�سر وذوي �أ�صحاب
التي ّ
الهمم واملجتمع عموما.
وت�����ض��م��ن��ت اجل��ل�����س��ة النقا�شية
ح������������وارات م�����ع اخل�����ب����راء ح����ول
ب���روت���وك���والت وب���رام���ج التدخل
امل���ب���ك���ر وط������رق ال����ع��ل�اج املنزيل

ا�شعار بتغيري ا�سم �شركة
منطقة حرة ذات م�س�ؤولية حمدودة

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13182بتاريخ 2021/3/7
اعالن بالن�شر  -يف الدعوى  353/2021/16جتاري جزئي
مو�ضوع الدعوى  :الت�صريح بت�سجيل وقيد ه��ذه الدعوى واع�لان املدعي عليه ب�صورة من ا�صل �صحيفتها و�صورة
من ومرفقاتها اعمال ن�ص امل��ادة  4من ق��رار رئي�س املحكمة التجارية بدبي رق��م  28ل�سنة  2020ال�صادر بتاريخ
 2020/9/11واملعمول به من تاريخ  2020/11/1للوقوف على توافر �شروط امر الأداء من عدمه ،ويف املو�ضوع  :احلكم الزام املدعي
عليه بان ي���ؤدي للمدعي املبلغ املرت�صد بذمته عن عقد املرابحة وامل���ؤرخ  2019/9/26البالغ قدره  251.292.86دره��م مائتي وواحد
وخم�سون الف ومائتي واثنني وت�سعون درهما و�ستة وثمانون فل�سا مع ال��زام املدعي عليه بان ي���ؤدي اىل املدعي ما هو ن�سبة  1%من مبلغ
 251.292.86من تاريخ  2019/12/1وحتى ال�سداد التام .الزام املدعي عليه باداء التعوي�ض املنا�سب للمدعي اجلابر للأ�ضرار التي
حلقت به عما فاته من ك�سب وما حلقه من خ�سارة والذي يحدده امل�صرف العار�ض (املدعي) مببلغ  20.000درهم (فقط ع�شرون درهم) ويف
جميع الأحوال  :الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .طالب الإعالن  :م�صرف ال�شارقة اال�سالمي � -ش م ع � -صفته
بالق�ضية  :مدعي املطلوب �إعالنه  - 1 :نا�صر جمال قلندر خان � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه .مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها الت�صريح بت�سجيل وقيد هذه الدعوى واعالن املدعي عليه ب�صورة من ا�صل �صحيفتها و�صورة من ومرفقاتها اعمال ن�ص املادة 4
من قرار رئي�س املحكمة التجارية بدبي رقم  28ل�سنة  2020ال�صادر بتاريخ  2020/9/11واملعمول به من تاريخ  2020/11/1للوقوف
على توافر �شروط امر الأداء من عدمه ،ويف املو�ضوع  :احلكم الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي املبلغ املرت�صد بذمته عن عقد املرابحة وامل�ؤرخ
 2019/9/26البالغ قدره  251.292.86درهم مائتي وواحد وخم�سون الف ومائتي واثنني وت�سعون درهما و�ستة وثمانون فل�سا مع الزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل املدعي ما هو ن�سبة  1%من مبلغ  251.292.86من تاريخ  2019/12/1وحتى ال�سداد التام .الزام املدعي
عليه باداء التعوي�ض املنا�سب للمدعي اجلابر للأ�ضرار التي حلقت به عما فاته من ك�سب وما حلقه من خ�سارة والذي يحدده امل�صرف العار�ض
(املدعي) مببلغ  20.000درهم (فقط ع�شرون دره��م) ويف جميع الأح��وال  :ال��زام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/3/14ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

رئي�س الق�سم
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العدد 13182بتاريخ2021/3/7
اىل من يهمه االمر
نحن :ميلون هو�سبيتاليتي منطقة حرة  -ذ م م � -شركة منطقة حرة ذات م�س�ؤولية
حمدودة رخ�صة جتارية رقم  ، 96209ت�أ�س�ست وفقا لأحكام اللوائح املنظمة لل�شركات
اخلا�صة يف �سلطة دبي للتطوير ل�سنة  2016وتعديالتها (اللوائح املنظمة لل�شركات
اخلا�صة)  ،نعلن ب�أننا ومبوجب املادة ( )17من اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�صة ،قررنا
تغيري ا�سم ال�شركة اىل :
ميلون مايندز منطقة حرة  -ذ م م
على كل من يرغب باالعرتا�ض على تغيري ا�سم ال�شركة �أن يتقدم ب�إعرتا�ض خطي خالل
مدة ال تتجاوز �أربعة ع�شر ( )14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإ�شعار على العنوان التايل :
مدير �إدارة الت�سجيل والرتاخي�ص
�سلطة دبي دبي للتطوير � -ص ب  - 478844 :دبي االمارات العربية املتحدة.
الربيد الإلكرتوين info@dda.gov.ae :
ميلون هو�سبيتاليتي منطقة حرة  -ذ م م
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وال���ت����أه���ي���ل وامل�����ه�����ارات املنزلية
و�آل������ي������ات ال���ت���ك��� ّي���ف م����ع ال���ع�ل�اج
خ�صو�صا ل���ذوي م��ت�لازم��ة داون
وال���ت���وح���د �إ����ض���اف���ة �إىل عر�ض
ف���ي���دي���وه���ات ع����ن جت������ارب �أ�سر
وال��دع��م النف�سي ال���ذي ح�صلت
عليه �أثناء اجلائحة والتحديات
ال��ت��ي واجهتها يف رع��اي��ة الأبناء
من هذه الفئة.
وق����ال ���س��ع��ادة ن��ا���ص��ر �إ�سماعيل
الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون الرعاية
االجتماعية بوزارة تنمية املجتمع
يف كلمة له خالل اجلل�سة �إن دولة
الإم��ارات ومنذ الت�أ�سي�س و�ضعت
الإن�������س���ان ن�����ص��ب ع��ي��ن��ه��ا وجعلت
تطوير وتنمية وت�أهيل الإن�سان

هدفا لها فجميع فئات املجتمع
مبن فيهم �أ�صحاب الهمم كانوا
وال يزالوا يف دائرة اهتمام حكومة
وقيادة دولة الإمارات.
ولفت �إىل القوانني والت�شريعات
املبادرات وال�سيا�سات التي تبنتها
احل���ك���وم���ة م����ن �أج������ل �أ�صحاب
الهمم ومنها ال�سيا�سة الوطنية
لتمكني "�أ�صحاب الهمم" �إ�ضافة
�إىل ق��ي��م��ة و�أث�����ر ت�����س��م��ي��ة "ذوي
الإعاقة" ب ـ "�أ�صحاب الهمم" يف
دولة الإمارات.
و�أ�������ض������اف �أن��������ه ب���ف���ع���ل اجل���ه���ود
النوعية والدعم الالحمدود من
ال��ق��ي��ادة واحل��ك��وم��ة ف��ق��د �أ�صبح
�أ�صحاب الهمم يف دولة الإمارات

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13182بتاريخ 2021/3/7
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  1532/2020/11مدين جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1تينا مارينو  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :حمدان ال�شام�سي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/1/18يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح/حمدان ال�شام�سي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية بالزام املدعي عليها
بان ت���ؤدي للمدعي مبلغ  60.469.30دره��م والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من
تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�صاريف ومائتي درهم
مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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ق�صة جناح عاملية وقدوة حتتذى
يف الرعاية والتمكني والت�شغيل
ال���دام���ج ويف ج���ودة احل��ي��اة التي
ت���ت���ع���زز ل���دي���ه���م ي���وم���ا ب���ع���د يوم
مبزيد من ال�سعادة والرفاهية.
و�أف����اد �أن���ه يف �إط����ار ال��ت��زام دولة
الإم�����������ارات ب�����امل�����ادة  /11/من
ات��ف��اق��ي��ة الأمم امل��ت��ح��دة حلقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة "حاالت
اخل��ط��ر وال���ط���وارئ الإن�سانية"
فقد بذلت الدولة جهودا كبرية
يف ���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ب��ي��ل ح���م���اي���ة �أ�صحاب
الهمم يف ظ��ل جائحة "كوفيد-
� "19أ�سوة ببقية �أفراد املجتمع
م���ن ح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��ث ت��ـ��ـ��ـ��ـ��وف�ير احلماية
واخلدمات ال�صحية والتعليمية
وال�������غ�������ذائ�������ي�������ة وغ����ي���ره��������ا من
االحتياجات و�أعطتـ ـ ــهم الأولوية
يف ك ـ ــثري من الأم ـ ــور ال�صـحية
والتنموية.
وا�ستعر�ضت وزارة تنمية املجتمع
خ�ل�ال اجل��ل�����س��ة ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة �أب���رز
م��ل�ام����ح ال����ت����دخ����ل ع����ن ب���ع���د يف
مرحلة الطفولة امل��ب��ك��رة خالل
جائحة "كوفيد� "-19إذ متكنت
ال���وزارة من التوا�صل مع الأ�سر
من خ�لال املن�صات الإلكرتونية
وتوفري التدريب املبا�شر لأولياء
الأمور وغريهم من �أفراد الأ�سرة
الذين يقومون بدورهم بتوفري
التدريب لأطفالهم.
وتطرقت الوزارة �إىل دور برنامج

الإمارات للتدخل املبكر يف توفري
ال�سعادة وجودة احلياة لأ�صحاب
الهمم و�أ���س��ره��م م��ن خ�لال رفع
م�������س���ت���وى ج�������ودة احل����ي����اة ل���دى
الأطفال الذين يعانون من الت�أخر
ال��ن��م��ائ��ي والإع���اق���ات �إىل جانب
�أ���س��ره��م و�أ ّث����ر ب�شكل ك��ب�ير على
تعزيز م��ه��ارات الطفل النمائية
وال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ذوي الأعم ـ ــار
املبكرة �إ�ضافة �إىل متـ ــكني الأ�سر
م��ن ت��دري��ب �أط��ف��ال��ه��ا يف املنازل
وال��ب��ي��ئ��ات الطبيعية م��ع �إدراك
اجلميع حلقوقهم وم�س�ؤولياتهم
جتاه الأطفال.
ك��م��ا ح��ق��ق ال�برن��ام��ج م�ستويات
�أع��ل��ى م��ن ج���ودة احل��ي��اة للأ�سر
و�أ���ص��ح��اب الهمم بفعل الرتكيز
ع����ل����ى ف�����ئ�����ات خم���ت���ل���ف���ة ولي�س
الأطفال فح�سب مبا يعزز الوعي
بدور جميع �أفراد الأ�سرة و�أهمية
حميط الطفل لتحقيق �أف�ضل
النتائج.
ي���أت��ي تنظيم اجلل�سة النقا�شية
����ض���م���ن ���س��ل�����س��ل��ة ور��������ش العمل
وال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����ش��ط��ة املعنية
ب���إع��داد اخلطة الوطنية حلقوق
الإن�������س���ان حت���ت ا����ش���راف اللجنة
ال���وط���ن���ي���ة حل���ق���وق االن�������س���ان يف
ال������دول������ة وي����ع����د دع������م ومتكني
�أ������ص�����ح�����اب ال����ه����م����م م�����ن �ضمن
الأولويات التي �ستدرج يف م�شروع
اخلطة الوطنية.

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7

اعالن بالن�شر
 699/2021/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  123/2021/204تنفيذ �شرعي
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  856/2020احوال نف�س
م�سلمني ال�صادر بتاريخ 2020/11/24
طالب الإعالن  :عنود ابرهيم ح�سني بني هاين � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه � -1 :شادى عبداهلل ذيب اخلما�سية � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ
احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م  856/2020اح��وال نف�س م�سلمني ال�صادر بتاريخ
 .2020/11/24وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج���راءات التنفيذية بحقك يف حالة
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل � 7أيام من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  1011ل�سنة � 2020أحوال نف�س م�سلمني
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1منى مرزوق يو�سف ال�سيد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :ح�سام حممود فتحى �أحمد حوا�ش
وميثله  :خالد كلندر عبداهلل ح�سني
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/12/21يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح /ح�سام حممود فتحى احمد حوا�ش بن�صرح ب�إعالن املحكوم عليها بالن�شر
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر ه��ذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -2 _1/سمري حممد ابو كرنيب  -3_2 ،الفي�صل لل�سيارات  -ذ م م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/حممد عبداهلل جمعه القبي�سي  -وميثله � /شيخه حممد
�سيف علي املحرزي .قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )66472درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  211/2014/694تنفيذ عقاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2013/1038عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 5117953.52درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه
طالب الإعالن  :ليو نوره بولرت � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :تريدينت انرتنا�شيونال هولدجنز (�ش م ح) � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن  -الوحدات العقارية ارقام (، 604
 )GV2 , GV3 , GV5الكائنني يف املبنى رقم ( )1امل�سمى (واتر فرونت ")WATERFRONT 1 "1
املقام على قطعة االر���ض رقم ( )153مبنطقة مر�سى دب��ي -2 .الوحدات العقارية �أرق��ام  1205واملوقف رقم
 /B2-25" 1503واملوقف رقم  /B2-84 ، 1705واملوقف رقم  /B2-26 ، 2005واملوقف رقم ، 304
 /B2-16واملوقف رقم  /B3-144 ، 505واملوقف رقم /B2-45 ، 705واملوقف رقم /B2-18 ، 1201
واملوقفني رقم  /B2-108,109 ، MH1الكائنني يف املبنى رقم ( )1امل�سمى (باي �سايد  )BAYSIDEاملقام
على قطعة االر�ض رقم ( )97مبنطقة مر�سى دبي -3 .الوحدة العقارية رقم ( )702الكائنة يف املبنى رقم ()1
امل�سمى ( )IT PLAZAاملقام على قطعة االر�ض رقم ( )471مبنطقة ندا ال�شبا.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  85/2021مدين
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اعالن بالن�شر (تظلم)
 5/2021/71تظلم مدين

اعالن بالن�شر (تظلم)
 72/2021/13تظلم جتاري

اعالن بالن�شر (تظلم)
 72/2021/12تظلم جتاري

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املتظلم �ضده � -1 /سجاد �أحمد حممود يو�سف خان  -2 ،عادل �أمني حممد �أمني
جمهويل حمل الإقامة
مبا �أن املتظلم � /شركة الهوبلي للو�ساطة التجارية  -ذ م م
وميثله  /عبداملطلب علي �أحمد
قد �أق��ام عليكم التظلم املذكور �أع�لاه ومو�ضوعه القرار املتظلم منه  :هو القرار ال�صادر من
حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ  2020/12/31يف الدعوى رقم  701/2020حجز حتفظي جتاري.
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/3/21ال�ساعة � 8.30صباحا �ص بقاعة التقا�ضي عن
بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على
الأقل ،ويف حالة تخلفك ف�إن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املتظلم �ضده � -1 /سجاد �أحمد حممود يو�سف خان  -2 ،عادل �أمني حممد �أمني
جمهويل حمل الإقامة
مبا �أن املتظلم  /كيه دي اي (م.م.ح) م�ؤ�س�سة منطقة حرة ذات م�س�ؤولية حمدودة ملالكها /ع�صام
عبداهلل حممد عبدالعاطي.
قد �أق��ام عليكم التظلم املذكور �أع�لاه ومو�ضوعه القرار املتظلم منه  :هو القرار ال�صادر من
حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ  2021/1/4يف الدعوى رقم  2/2021حجز حتفظي جتاري.
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/3/21ال�ساعة � 8.30صباحا �ص بقاعة التقا�ضي عن
بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على
الأقل ،ويف حالة تخلفك ف�إن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضدهما -1/ح�سن يو�سف م�صطفى ح�سني م�صطفى
 -2دينا ح�سني يو�سف م�صطفى م�صطفى  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /معهد الإحتاد الثقايف
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2020/1539مدين جزئي
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق  2021/3/11ال�ساعة � 10.00صباحا
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املتظلم �ضده  -1 /عمرو عبداحلفيظ حممد حممد حماد
جمهول حمل الإقامة
مبا �أن املتظلم  /حممد حامد علي املهدي املنجي
وميثله  /علي �إبراهيم حممد احلمادي
قد �أق��ام عليكم التظلم املذكور �أع�لاه ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الأم��ر على
عري�ضة رق��م  12ل�سنة  2021م��دين .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق 2021/3/21
ال�ساعة � 8.30صباحا �ص بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ،ويف حالة تخلفك ف�إن احلكم
�سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن �أمر �أداء بالن�شر
� 634/2021/60أمر �أداء

اعالن بالن�شر
 2020/4410امر اداء

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املدعي عليه  -1/مدورى فينت�شرز للتجارة العامة � -ش ذ م م
مبا ان املدعي � /أم تي بي لتجارة االلكرتونيات �ش ذ م م حاليا �شركة كوندورتيك
لتجارة االلكرتونيات ذ م م �سابقا  -طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي
االبتدائية بتاريخ  2021/1/31ال��زام املدعي عليها ب��ان ت���ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
( )2.953.69الفان وت�سعمائة وثالثمائة وخم�سون درهما وت�سعة و�ستون فل�سا فقط ،
مع الفائدة القانونية  %9من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2020/11/25وحتى ال�سداد
التام  ،وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف
�إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى  :املو�ضوع الزام املطلوب االمر �ضدهم بالت�ضامن ب�سداد مبلغ  413.500درهم
(فقط ابعمائة وثالثة ع�شر الف وخم�سمائة) درهم والفائدة بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق
حتى ال�سداد التام.
طالب الإعالن  :ماهيندار جاجيندرا راو � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :عبيدة احمد اجلباوي -2ماني�ش كومار �سينها � -صفتهما بالق�ضية  :مدعي
عليهما  -جمهويل حمل الإقامة
م��و���ض��وع الإع��ل�ان  :ط��ل��ب ا���س��ت�����ص��دار �أم���ر �أداء ف��ق��د ق���ررت حمكمة دب���ي االب��ت��دائ��ي��ة بتاريخ
 2020/10/19بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ  413.500درهم (اربعمائة
وثالثة ع�شر الف وخم�سمائة درهم) والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ اال�ستحقاق
لكل �شيك حتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0000558جتاري (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000359مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :غ�سان ال�شيخ علي
جمهول حمل الإقامة  :عجمان اجلرف معر�ض رقم b94
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/14أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )8شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/3/4م.

�إىل املدعي عليه � :شركة جوهرة ال�شرق ل�صيانة املباين ذ م م وباقي ال�شركاء
جمهول حمل الإقامة  :عجمان اجلرف ال�صناعية  1عقار رقم  407بناية عبداهلل حممد
خلفان �سيف الغفلي  0501140150رقم مكاين 4365210976
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/9أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )8شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه.
حرر بتاريخ  2021/2/28م.

مدير اخلدمات الق�ضائية
خلود �سامل ال�سويدي

مدير اخلدمات الق�ضائية
خلود �سامل ال�سويدي
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علي علوان النعيمي يثمن �إجنازات وحدة مو�سيقى �شرطة ر�أ�س اخليمة �إلغاء ت�صاريح اخليم الرم�ضانية وموائد الإفطار يف عجمان
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

•• عجمان-وام:

ثمن اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة امل�ستوى املتميز الذي و�صلت �إليه وحدة
مو�سيقى �شرطة ر�أ�س اخليمة والأداء اجليد الذي قدمه الأفراد عند �أداء املعزوفات املو�سيقية مما ي�ؤكد االهتمام
الكبري الذي حتظى به الفرقة املو�سيقية من امل�س�ؤولني واملخت�صني.
ج��اء ذل��ك خ�لال تفقده ل��وح��دة مو�سيقى �شرطة ر�أ����س اخليمة يرافقة العميد جمال �أح��م��د الطري مدير عام
املوارد واخلدمات امل�ساندة وعدد من كبار ال�ضباط حيث اطلع على حتديثات مرافق الوحدة اذ تتتوفر فيها كافة
االحتياجات من الآالت املو�سيقية احلديثة واملباين املجهزة ملواكبة التو�سع الذي ت�شهده الفرقة.
ّ
م�صاف �أف�ضل
وقد �شهدت الفرقة تطورات عديدة يف تاريخ م�سريتها منذ ت�أ�سي�سها وحتى اليوم ،ما ي�ضعها يف
الفرق املو�سيقية الع�سكرية على م�ستوى الدولة وح�صلت على العديد من اجلوائز حمليا وعربياً ،كما �إن مو�سيقى
ال�شرطة لها العديد من امل�شاركات املحلية الوا�سعة التي متت يف الدولة.

�أعلن جمل�س تن�سيق العمل اخلريي والأوقاف يف عجمان
عن �إلغاء جميع الت�صاريح اخلا�صة باخليم الرم�ضانية
وم��وائ��د الإف��ط��ار ل��ع��ام  2021م وذل���ك ان��ط�لاق��اً من
احلر�ص على �سالمة ال�صائمني ،و�ضبط وتوحيد �آليات
عمل اخلطة البديلة لعملية �إفطار ال�صائمني.
و�أكد جمل�س تن�سيق العمل اخلريي على �ضرورة التزام
كافة اجلمعيات اخلريية العاملة يف الإم��ارة بالتن�سيق
م��ع امل��ج��ل�����س ل��ت��ح��دي��د ع���دد ال��وج��ب��ات ل��ك��ل م��وق��ع مع

االلتزام بتوزيع وجبات ذات جودة عالية .
و�شدد املجل�س على جتنب توزيع الوجبات داخل امل�ساجد
والأح���ي���اء ال�سكنية ،و���ض��رورة �إخ��ط��ار املجل�س بخطة
توزيع الوجبات من اجلمعيات اخلريية  ،على �أن يتم
االعتماد النهائي للخطة من املجل�س .
و�أ���ش��ار املجل�س �إىل �أن �أوق���ات ت��وزي��ع الوجبات �ستكون
خ�لال ال��ف�ترة م��ن بعد ���ص�لاة الع�صر مبا�شرة وحتى
قبل �آذان املغرب ب�ساعة ،م�شدداً على �أنه مينع منعاً باتاً
الإعداد �أو التن�سيق مل�شروع يخدم توزيع وجبات الإفطار
ي�ؤدي �إىل جتمعات.

و�أك��دت �سعادة مرمي علي املعمري الأمني العام ملجل�س
تن�سيق ال��ع��م��ل اخل�ي�ري والأوق������اف � ،أن ق���رار �إيقاف
ت�صاريح اخليم الرم�ضانية واملجال�س وموائد الإفطار
ي�أتي �ضمن �سعي املجل�س املتوا�صل وخططه املمنهجة
ملواجهة ال��ظ��روف احلالية بكفاءة وفاعلية وا�ستجابة
للإجراءات والتدابريالوقائية للت�صدي لهذه اجلائحة
العاملية.
م�شرية �إىل �أن املجل�س ي�سعى �إىل و�صول وجبات الإفطار
�إىل �أكرب عدد من امل�ستفيدين من فئة العمال و�أ�صحاب
الدخل املحدود بطريقة �آمنة.

جلنة بـالوطني االحتادي توا�صل مناق�شة م�شروع قانون ال�صحة النف�سية مع ممثلي احلكومة
•• ابوظبي-الفجر:

وا���ص��ل��ت جل��ن��ة ال�����ش���ؤون ال�صحية
وال���ب���ي���ئ���ي���ة يف امل���ج���ل�������س الوطني
االحت����ادي خ�لال اجتماعها الذي
ع��ق��دت��ه ع���ن ب��ع��د ب��رئ��ا���س��ة �سعادة
ن��اع��م��ة ع��ب��داهلل ال�����ش��ره��ان النائب
ال���ث���اين ل��رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س رئي�سة
ال��ل��ج��ن��ة ،مناق�شة م�����ش��روع قانون
احت��ادي يف �ش�أن ال�صحة النف�سية،
مب�����ش��ارك��ة مم��ث��ل��ي وزارة ال�صحة
ووقاية املجتمع.
�شارك يف االجتماع �أع�ضاء اللجنة
����س���ع���ادة ك���ل م����ن��� :س��م��ي��ه عبداهلل
ال�سويدي م��ق��ررة اللجنة ،و�أحمد
بو�شهاب ال�سويدي ،و�شذى �سعيد
ع�لاي النقبي ،وع����ذراء ح�سن بن
رك��ا���ض ،وحم��م��د �أح��م��د اليماحي،
وال���دك���ت���ورة م����وزه حم��م��د حمرور
العامري.
كما �شارك من وزارة ال�صحة ووقاية

امل��ج��ت��م��ع ك���ل م����ن :ال���دك���ت���ور عبد
النا�صر بن �سامل خبري الت�شريعات
ال�صحية ،وال��دك��ت��ورة �آم��ن��ه تركي
مديرة م�ست�شفى الأمل ،والدكتورة
منى الكواري مدير �إدارة الرعاية
ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة ،وال���دك���ت���ورة لبنى
علي ال�شعايل مدير �إدارة �سيا�سات
ال�صحة العامة.
وق���ال���ت ���س��ع��ادة ن��اع��م��ة ال�شرهان
رئي�سة اللجنة� ،إن اللجنة وا�صلت
مناق�شة مواد م�شروع قانون احتادي
يف �ش�أن ال�صحة النف�سية مع ممثلي
وزارة ال�����ص��ح��ة ووق���اي���ة املجتمع،
ومت التوافق على التعديالت التي
ارت�أتها اللجنة ،و�ستوا�صل اللجنة
اجتماعاتها م��ع ممثلي احلكومة
ملناق�شة جميع مواد م�شروع القانون
الذي يتكون من  58مادة ،ومن ثم
�سيتم �إعداد التقرير النهائي ب�ش�أنه
ورفعه لرئا�سة املجل�س ملناق�شته يف
�إحدى اجلل�سات املقبلة.

و�أو����ض���ح���ت �أن م�������ش���روع القانون
ع���� ّرف م��ف��ه��وم ال�����ص��ح��ة النف�سية
ب�أنه حالة من اال�ستقرار النف�سي
واالج���ت���م���اع���ي ،ي�����س��ت��ط��ي��ع الفرد
م���ن خ�لال��ه��ا �أن ي��ح��ق��ق �أه���داف���ه
طبقا لإمكانياته ال�شخ�صية ،و�أن
ي��ت��ع��ام��ل م���ع ال�����ض��غ��وط احلياتية
ويعمل وينتج وي�ساهم يف املجتمع،
يف ح�ي�ن �أو����ض���ح م�����ش��روع القانون
م�صطلح اال�ضطراب النف�سي ب�أنه
ا���ض��ط��راب يف التفكري �أو امل���زاج �أو
ال�سلوك �أو الإدراك �أو ال��ذاك��رة �أو
ال��ق��درات العقلية الأخ���رى بع�ضها
�أو ك��ل��ه��ا ع��ل��ى �أن ي������ؤدي ذل���ك �إىل
خلل يف ال��وظ��ائ��ف االجتماعية �أو
الوظيفية �أو التعليمية �أو املعاناة
النف�سية لل�شخ�ص وت�صنف هذه
اال�ضطرابات وفق ت�صنيفات الطب
النف�سي املعرتف بها من املنظمات
والهيئات الدولية املخت�صة .كما �أن
املري�ض النف�سي هو �شخ�ص يعاين

من اال�ضطراب النف�سي.
و�أ�شارت �سعادة ناعمة ال�شرهان �إىل
�أن م�شروع القانون �شدد على �أنه
ال ي��ج��وز ت��ق��دمي خ��دم��ات ال�صحة
ال���ن���ف�������س���ي���ة دون احل���������ص����ول على
ترخي�ص من اجلهة ال�صحية وفق
ال�شروط وال�ضوابط التي حتددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون،
وي��ت��وج��ب ع��ل��ى امل��ن�����ش���أة ال�صحية
النف�سية االحتفاظ ب�سجل خا�ص
لقيد امل��ر���ض��ى النف�سيني ،وحتدد
الالئحة التنفيذية البيانات التي
ي��ج��ب �إدراج����ه����ا يف ال�����س��ج��ل ومدة
االحتفاظ به.
و�أف����ادت �أن م�����ش��روع ال��ق��ان��ون حدد
ك��ذل��ك ���ش��روط ال��دخ��ول الإلزامي
للعالج يف املن�ش�أة النف�سية ،بحيث
ال يجوز �إج��راء الدخول الإلزامي
ل���ل���م���ري�������ض ال���ن���ف�������س���ي للمن�ش�أة
ال�صحية النف�سية �إال بعد التحقق
م����ن وج������ود دالئ������ل وا����ض���ح���ة على

�إ���ص��اب��ت��ه ب��ا���ض��ط��راب نف�سي �شديد
ميثل خطرا عليه �أو على الآخرين،
و�أن يكون �إدخاله الزما ل�شفائه� ،أو
لإي��ق��اف ت��ده��ور ح��ال��ت��ه ال�صحية.
وي���ك���ون �إدخ������ال امل��ري�����ض النف�سي
�إلزاميا للعالج بقرار من طبيبني

ن��ف�����س��ي�ين �أح���ده���م���ا ب�����ذات املن�ش�أة
ال�����ص��ح��ي��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة ،وحت����دد مدة
العالج الإل��زام��ي وفقا ملا تقت�ضيه
احلالة ال�صحية للمري�ض النف�سي،
وي���ت���م �إن����ه����اء ال����دخ����ول الإل����زام����ي
للعالج بقرار من الطبيب املعالج،

ما مل يكن مودعا بقرار من النيابة
العامة �أو مبوجب حكم �أو قرار من
املحكمة املخت�صة.
و�أو����ض���ح���ت �أن امل��ري�����ض النف�سي
القا�صر بح�سب م�شروع القانون
ي��ح��اط ب�����ض��م��ان��ات �صحية خا�صة
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ت����راع����ي ف��ئ��ت��ه ال���ع���م���ري���ة وحالته
ال����ن����ف���������س����ي����ة ،وحت����������دد ال��ل�ائ����ح����ة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���ه���ذا ال���ق���ان���ون تلك
ال�������ض���م���ان���ات وال�������ض���واب���ط ب�ش�أن
ال�����دخ�����ول الإل������زام������ي للمري�ض
النف�سي القا�صر.

بدور القا�سمي تلتقي نورة الكعبي يف بيت احلكمة
•• ال�شارقة-وام:

قالت ال�شيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي رئي�سة االحتاد الدويل للنا�شرين
�إن املجتمعات ترتقي عندما تعي تاريخ ثقافتها وت��درك حجم �إ�سهامات
علمائها و�أدبائها وفنانيها وتقدر ما �أجنز لتوا�صل م�سرية البناء والعلم
واملعرفة وهذا ما ي�ؤكد عليه بيت احلكمة يف جممل ما يقوده من جهود
وما ينطلق فيه من ر�ؤى �إذ يحمل رمزية "بيت احلكمة" التاريخي الذي
كان مركزاً للتنوير يف احل�ضارة العربية والإ�سالمية ويك ّرم علماء العرب
وامل�سلمني ب�أ�سماء قناعاته.
جاء ذلك خالل ا�ستقبالها ملعايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة
وال�شباب خالل زيارة معاليها لـمقر "بيت احلكمة" � ،أحدث منوذج ملكتبات
امل�ستقبل بال�شارقة  ،ا�ستعر�ضت خاللها ر�ؤي��ة املعلم ور�سالته يف توفري
مركز وم�ساحة للتوا�صل والبحث واالبتكار.
ح�ضر اال�ستقبال ال��ذى ج��رى �أم�س الأول كل من �سعادة م��روان جا�سم
ال�سركال الرئي�س التنفيذي لهيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير (�شروق)
ومروة عبيد العقروبي مديرة بيت احلكمة والدكتور را�شد خلفان النعيمي
امل��دي��ر التنفيذي ملكتب تنظيم الإع��ل�ام وع��ل��ي��اء القا�سمي وك��ي��ل قطاع
ال�صناعات الثقافية والإبداعية املكلف.
و�شهدت الزيارة تعريفاً بالقاعات واملختربات وامل�ساحات التي يخ�ص�صها

"بيت احلكمة" للتعليم والقراءة و�إقامة الفعاليات واملعار�ض �إ�ضافة �إىل ما
يقدمه من خدمات الطباعة ال�سريعة "ا�سرب�سو الكتب" و�صناعة النماذج
املخربية واالطالع على الكتب النادرة.
و�أكدت ال�شيخة بدور القا�سمي �أن بيت احلكمة لي�س معلماً ثقافياً و�سياحياً
وح�سب �إمن��ا هو جت�سيد معماري �إبداعي لر�سالة ال�شارقة جتاه املعرفة
والكتاب ر�سالة توجهها الإم��ارة لي�س لأبناء املجتمع املحلي وح�سب و�إمنا
لكل ال��ق��راء عربياً وعاملياً فنحن ن���ؤك��د يف ك��ل تفا�صيل املَعلم �أن الوعي
جتربة انفتاح وتوا�صل ال حتقق �أثرها �إال بتقدير الهوية الأ�صيلة لثقافتنا،
وفهم م�صادر قوتها ،واال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه .م��ن جانبها قالت معايل نورة
الكعبي يف ت�صريح لها خالل الزيارة  :ي�شكل بيت احلكمة �إ�ضافة كبرية
للمعامل الثقافية وال�سياحية يف الدولة ويعرب عن ر�ؤي��ة كبرية تعزز من
�أن اال�ستثمار مبعارف الإن�سان ووعيه هو ال�ضمان احلقيقي واجلوهري
مل�ستقبل �أكرث حت�ضراً وتنويراً و ي�ؤكد يف الوقت نف�سه على ر�سالة ال�شارقة
ور�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة الذي ي�ؤمن ب�أن الكتاب وبناء الإن�سان �أ�سا�س
نه�ضة املجتمعات وعماد تطورها .و�أ�ضافت �أن بيت احلكمة يقدم منوذجاً
�سباقاً لي�س على امل�ستوى املحلي �أو اخلليجي و�إمنا على امل�ستوى العربي
والعاملي ملكتبات امل�ستقبل بو�صفها لي�ست �أماكن للقراءة والبحث وح�سب
و�إمنا ف�ضاء للحوار والتعلم واكت�ساب املعارف وهذا ما يعزز من توجهات

الفعل الثقايف يف الإم��ارات الداعي �إىل فتح �أفق التفاعل و�إتاحة الفر�ص
الكت�شاف الطاقات وامل��واه��ب وت��وف�ير من�صات لبناء ال��ف��رد وتعزيز بيئة
النهو�ض بوعيه وذائقته على كافة امل�ستويات.
وقدمت العقروبي خالل الزيارة تعريفاً مبرافق وقاعات "بيت احلكمة"
حيث توقفت عند حم��ت��وي��ات املكتبة ال��ت��ي �ست�ضم � 305آالف ك��ت��اب يف
خمتلف احلقول الثقافية والأدبية واملعرفية منها � 105آالف كتاب ورقي
وما يزيد عن � 200ألف كتاب �إلكرتوين و"خزنة احلكمة" التي �ستت�ضمن
كتباً ومطبوعات نادرة �سيتم اقتنا�ؤها من خمتلف �أنحاء العامل وت�ضم الآن
 100كتاب بلغة بريل و 2400كتاب كبري احلجم بالإ�ضافة �إىل املجلدات
الثمانية الأوىل التي �صدرت عن معجم ال�شارقة التاريخي للغة العربية
الذي يوثق للمرة الأوىل تاريخ مفردات لغة ال�ضاد وحتوالت ا�ستخدامها
عرب  17قرناً منذ ع�صر ما قبل الإ�سالم �إىل ع�صرنا احلا�ضر.
واط��ل��ع��ت الكعبي خ�ل�ال ال���زي���ارة ع��ل��ى "�شرفة املعرفة" وه���ي م�ساحات
خم�ص�صة للدرا�سة ال�شخ�صية وتطل على الفناء اخلارجي للمكان و"قاعة
الر�شيد" التي جاءت ت�سميتها ن�سبة �إىل اخلليفة ه��ارون الر�شيد ،والتي
تت�سع لـ � 120شخ�صاً ومعدة ال�ست�ضافة الندوات والعرو�ض واجلل�سات
النقا�شية كما تعرفت على م�ساحة "القارئ ال�صغري" املخ�ص�صة للأطفال
من عمر  3وحتى � 10سنوات للتعلم والقراءة.
وق���دم���ت ال��ع��ق��روب��ي ���ش��روح��ات وم��ع��ل��وم��ات تف�صيلية ع���ن ت��ل��ك املرافق

والقطاعات وع ّرفت معايل الكعبي على اثنني من �أبرز املرافق التي ي�ضمها
بيت احلكمة الأول "خمترب اجلزري" ال���ذي ج��اء ت��ق��دي��راً للإ�سهامات
العلمية واملعرفية التي قدمها ال��ع��امل بديع ال��زم��ان اجل���زري -1136
 1206م وال��ذي يعد �أح��د �أه��م املخرتعني يف التاريخ ويحتوي املخترب
تقنيات متطورة يف الطباعة والثاين "ديوان ال�سيدات" املخ�ص�ص لل�سيدات
ال���ذي مينحهن اخل�صو�صية لال�ستمتاع ب��ال��ق��راءة وع��ق��د االجتماعات
والندوات.
وتوقفت العقروبي عند معر�ض اخلوارزمي الذي ي�ست�ضيف هذه الفرتة
معر�ضي الفنان وفاء بالل " "168:01الذي يذكر باخل�سارة الثقافية
التي حلت مبكتبة كلية الفنون يف جامعة بغداد والتي تعر�ضت للحرق
يف العام  2003حيث حت ّول �أكرث من � 70ألف كتاب �إىل رماد ،ومعر�ض
"�سل�سلة الرماد" الذي يقدم �صوراً فوتوغرافية ملجموعة من املج�سمات
امل�صغّرة مل�شاهد الدمار التي ت�سببت بها احلرب يف العراق.
و�شملت الزيارة وقفة عند "ميدان احلكمة" الذي ميتاز بت�صميم مفتوح
ال�سقف تز ّينه النباتات الطبيعية كما يحتوي على نوافري مائية متنح
املبنى �أجواء طبيعية ع�صرية ُت�شعر الزائر بتجربة ثقافية فريدة ومتدّه
ب�أجواء هادئة �إ�ضافة �إىل غرف االجتماعات امل�صممة يف ثالثة ت�صاميم
خمتلفة املجل�س وغ���رف االج��ت��م��اع وم�ساحة عمل م�شرتك املطلة على
ميدان احلكمة وعازلة لل�صوت للخ�صو�صية.

اللجنة الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب تعقد اجتماعها الثاين لعام 2021
•• �أبوظبي-وام:

ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ملواجهة
غ�����س��ل الأم������وال وم��ك��اف��ح��ة متويل
الإرهاب والتنظيمات غري امل�شروعة
اجتماعها الثاين لعام  2021يوم
اخل��م��ي�����س امل��ا���ض��ي ب��رئ��ا���س��ة معايل
عبداحلميد حممد �سعيد الأحمدي
حمافظ م�صرف الإم��ارات العربية

امل��ت��ح��دة امل���رك���زي رئ��ي�����س اللجنة،
وح�������ض���ور م���ع���ايل �أح���م���د ب���ن علي
حممد ال�صايغ وزي���ر دول���ة رئي�س
جمل�س �إدارة �سوق �أبوظبي العاملي،
وذل�����ك مل��ن��اق�����ش��ة �آخ�����ر امل�ستجدات
املتعلقة بها.
وخ�ل�ال االج��ت��م��اع ،اطلعت اللجنة
الوطنية على التقدم امللحوظ الذي
حققته خمتلف اجلهات االحتادية

يف تنفيذ امل��ب��ادرات التي ت�ضمنتها
خ����ط����ة ع����م����ل ال���ل���ج���ن���ة الوطنية
مل��واج��ه��ة غ�سل الأم�����وال ومكافحة
متويل الإره��اب ،واتخذت القرارات
الالزمة ب�ش�أنها.
و�أق������ر �أع�������ض���اء ال��ل��ج��ن��ة التدابري
امل�ضادة التي يتوجب على الأعمال
واملهن غري املالية املحددة تطبيقها
ب�������ش����أن ال��������دول ع���ال���ي���ة املخاطر،

و���س��ي��ت��م ن�����ش��ر ه����ذه ال���ت���داب�ي�ر على
املوقع الإلكرتوين للجنة الوطنية
وامل����واق����ع الإل���ك�ت�رون���ي���ة اخلا�صة
ب��اجل��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة ب��ع��د تعميمها
ع��ل��ى اجل��ه��ات امل��رخ�����ص��ة م��ن قبلها
للعمل ب��ه��ا .وواف����ق الأع�����ض��اء على
ال��ل��وائ��ح امل��ت��ع��ل��ق��ة مب����زودي ن�شاط
خدمات ال�شركات ون�شاط خدمات
متابعة الأع��م��ال وامل��ع��ام�لات للحد

من اجلرائم املالية.
كما مت اعتماد الن�سخة الأوىل من
ال��دل��ي��ل ال��وط��ن��ي ب�����ش���أن املعلومات
امل�����ال�����ي�����ة وال����ت����ح����ق����ي����ق����ات امل���ال���ي���ة
والتحقيقات املتعلقة بغ�سل الأموال
ل��دول��ة الإم����ارات� ،إىل جانب �إقرار
امل����دة ال��زم��ن��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث البيانات
ب�شكل دوري .وي�سعى الدليل الوطني
ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه������داف الإ�سرتاتيجية

الوطنية يف مواجهة غ�سل الأموال
وم��ك��اف��ح��ة مت��وي��ل الإره������اب ورفع
فعالية �إجراءات الدولة ب�ش�أنها من
خالل تطبيق نهج وطني موحد.
وق����ال م��ع��ايل ع��ب��داحل��م��ي��د حممد
�سعيد الأح��م��دي" :ن�ؤكد التزامنا
ال���ت���ام ب��ات��خ��اذ ال���ت���داب�ي�ر وتطبيق
املتطلبات وامل��ع��اي�ير ال�لازم��ة التي
من �ش�أنها تعزيز �أطر مواجهة غ�سل

الأم��وال ومكافحة متويل الإرهاب
يف الإم�����������ارات ال���ع���رب���ي���ة املتحدة،
وباعتبار دولة الإمارات مركزا ماليا
عامليا� ،سنوا�صل تكثيف جهودنا يف
الت�صدي لهذه اجلرائم ب�إجراءات
و�أنظمة تكنولوجية متينة وتقدمي
ح���ل���ول ف��ع��ال��ة ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن �أي���ة
خم����اط����ر ق�����د ت�����واج�����ه االقت�صاد
الوطني".

بعد االنتهاء من عمليات الإن�شاء التطويري

«�شــروق» تعلــن افتتــاح منتـزهـي ك�شـي�شـة و�شـغرافـة �أمام الــزوار

املنتزهان يوفران جمموعة متنوعة من املرافق االجتماعية والرتفيهية والريا�ضية والتعليمية
•• ال�شارقة  -الفجر:

�أع��ل��ن��ت هيئة ال�����ش��ارق��ة لال�ستثمار
وال���ت���ط���وي���ر (�����ش����روق) ع���ن افتتاح
منتزهي ك�شي�شة و�شغرافة الواقعتني
يف م��ن��ط��ق��ة ال��رح��م��ان��ي��ة بال�شارقة
�أم�����ام ال������زوار ح��ي��ث ت���ت���وىل الهيئة
�إدارة ه��ذي��ن امل��ن��ت��زه�ين اجلديدين
بناء على توجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان ب��ن حممد
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����ض��و امل��ج��ل�����س الأعلى
حاكم ال�شارقة .ويت�ضمن املنتزهان،
ال�����ل�����ذان ����س���ي�������ض���اف���ان �إىل قائمة
ال��وج��ه��ات ال�ترف��ي��ه��ي��ة يف حمفظة
(�����ش����روق) ،جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من
امل���راف���ق االج��ت��م��اع��ي��ة والرتفيهية
والريا�ضية والتعليمية على م�ساحة
تقدر بنحو � 147ألف و 700مرت
مربع.
وي�شمل منتزه ك�شي�شة ،املخ�ص�ص
للعائالت� ،صاالت لعقد ور�ش العمل
وم�ل�اع���ب ل���ك���رة ال���ق���دم والطائرة
وم���ك���ت���ب���ة وم���������س����رح����اً ل��ل��أط����ف����ال
ومنطقة لأج��ه��زة اللياقة البدنية

وم�������ض���م���اراً ل���ل���ج���ري ول���ل���دراج���ات
الهوائية ومناطق للألعاب ومنطقة
خم�ص�صة لهواة التزحلق بالألواح،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ب��ح�يرة ا�صطناعية
حت���ت���وي ق�����س��م��اً لإط���ع���ام ال���ب���ط مع
و���ض��ع ل��وح��ة �إر���ش��ادي��ة خا�صة حول
كيفية �إطعامهم.
�أم��������ا م���ن���ت���زه ����ش���غ���راف���ة ال��������ذي مت
تخ�صي�صه لل�سيدات ،في�ضم �صاالت

لعقد ور�ش العمل ومناطق للألعاب
وم�سرحاً وم�ضماراً للجري ومناطق
لأج��ه��زة اللياقة البدنية ومالعب
لكرة ال�سلة والطائرة.
ومي���ك���ن ل������زوار امل��ن��ت��زه�ين �إح�ضار
طعامهم اخلا�ص �أثناء مع املحافظة
ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة امل����ك����ان� ،إذ ال ي�سمح
ب��ال�����ش��واء يف ك�ل�ا امل��ن��ت��زه�ين حالياً
على �أن يتم تخ�صي�ص �أماكن لهذه

الغاية م�ستقب ً
ال .ومت حتديد ر�سوم
ال�ستخدام املالعب يف منتزه ك�شي�شة
ب����واق����ع  250دره����م����اً مل�����دة �ساعة
و 450رهماً ملدة �ساعتني يف ملعب
كرة القدم ،و 150درهماً ملدة �ساعة
و 250دره�����م�����اً مل�����دة ����س���اع���ت�ي�ن يف
ملعب كرة الطائرة ،يف حني �سيكون
ا�ستخدام مالعب ال�سلة والطائرة يف
منتزه �شغرافة جمانية ،على �أن يتم

احلجز يف املنتزهني من خالل رقم
"وات�س �أب" خم�ص�ص لهذه الغاية.
وي�ستقبل امل��ن��ت��زه��ان ال����زوار جماناً
ب���دءاً م��ن ال�ساعة � 9صباحاً وحتى
 10م�������س���اء� ،أم�����ا �أي������ام اخلمي�س
واجل����م����ع����ة وال�������س���ب���ت وال���ع���ط�ل�ات
ال��ر���س��م��ي��ة ف��ي�����س��ت��م��ر ال��ع��م��ل حتى
ال�����س��اع��ة  11م�����س��اء ،يف ح�ي�ن يتم
ا���س��ت��ق��ب��ال ال�����زوار يف ���ش��ه��ر رم�ضان

امل���ب���ارك ب��ع��د �أذان ال��ظ��ه��ر ولغاية
ال�ساعة  11م�ساء ،و�سيكون م�ضمار
اجل��ري متاحاً خ�لال �أي���ام الأ�سبوع
وع��ل��ي م����دار ال�����س��اع��ة .وق����ال �أحمد
ع��ب��ي��د ال��ق�����ص�ير ،امل���دي���ر التنفيذي
للعمليات لهيئة ال�شارقة لال�ستثمار
وال��ت��ط��وي��ر (����ش���روق)�" :إن تطوير
منتزهي ك�شي�شة و�شغرافة اللذين
يندرجان حتت �إدارة "�شروق" وفقاً

لتوجيهات ���ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة،
يعك�س ر�ؤي��ة �سموه مل�ستقبل الإمارة
واالرت��ق��اء ب��ج��ودة حياة �سكانها من
خ��ل��ال ت���وف�ي�ر �أف�������ض���ل الوجهات
ال�ت�رف���ي���ه���ي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة التي
ت�ضمن حزمة متنوعة م��ن املرافق
مب��ا يلبي احتياجات �سكان الإمارة

وزوارها .و�أ�ضاف الق�صري" :حتر�ص
الهيئة من خالل تطويرها و�إدارتها
مل���ج���م���وع���ة ك����ب��ي�رة م�����ن امل�������ش���اري���ع
الرتفيهية وال�سياحية على توفري
�أن�شطة مليئة باملرح للعائالت �ضمن
بيئة �آم��ن��ة تتما�شى م��ع الإج����راءات
االح���ت���رازي�������ة ل�����دول�����ة الإم�����������ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ظ��ل الظروف
ال�صحية التي ي�شهدها العامل حالياً
ج�����راء ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا م���ن خالل
تخ�صي�ص ف���رق ت���راف���ق ال���زائ���ر يف
�أي وق��ت يحتاجه ل�ضمان ح�صوله
على جميع امل��زاي��ا واخل��دم��ات التي
تقدمها ه��ذه الوجهات" .و�أ�شارت
"�شروق" �إىل �أنها تدعم املنتزهني
باللوحات الإر�شادية التي ت�سهل على
الزوار الو�صول �إىل مناطق و�أق�سام
املنتزه ،بالإ�ضافة �إىل �إر�شادات حول
حماية الطبيعة وح��ول الإج���راءات
االح���ت��رازي������ة ال�����واج�����ب ات���خ���اذه���ا
حلماية ال��زوار من جائحة "كوفيد
 "19وف���ق���اً للتعليمات ال�صادرة
ع���ن ح��ك��وم��ة دول����ة الإم�������ارات بهذا
اخل�صو�ص.
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فريق الطوارئ والأزمات بال�شارقة يوا�صل حملته لتعزيز التوعية بالتدابري والإجراءات الوقائية
•• ال�شارقة-وام:

ي��وا���ص��ل ال��ف��ري��ق املحلي ل��ل��ط��وارئ والأزم�����ات وال���ك���وارث يف �إم����ارة ال�شارقة
بالتعاون مع ال�شركاء من اجلهات املخت�صة بنجاح كبري حملته الوا�سعة
التي تهدف �إىل التدقيق على املالعب التي متار�س فيها الأن�شطة الريا�ضية
و�سط الأح��ي��اء ب�صورة ع�شوائية م��ن �أج��ل رف��ع ال��وع��ي ال�صحي ب�ين �أفراد
املجتمع وحترير املخالفات للأ�شخا�ص غري امللتزمني بالتدابري االحرتازية
لفريو�س كوفيد -19مب��ا ي�سهم يف حمايتهم وحماية �أف���راد املجتمع من
انت�شار الفريو�س.

و�شملت �أعمال الفريق ر�صد التجمعات التي تقيمها بع�ض فئات املجتمع
بعدد من ال�ساحات الرتابية وامليادين العامة ب�إمارة ال�شارقة �سواء ملمار�سة
الأن�شطة الريا�ضية مثل ريا�ضتي "الكريكت ،وك��رة القدم" وغريهما من
�أنواع الريا�ضات �أو لأ�سباب �أخرى خمتلفة تنتج عنها تلك التجمعات املخالفة
�إىل جانب توعية امل�صلني عند �ساحات امل�ساجد "قبل وبعد" �صالة اجلمعة
وذلك �ضمن خطط التوعية بالتدابري الوقائية واالحرتازية التي تبذلها
يف هذا االجتاه.
وحر�صت فرق العمل على تقدمي الن�صائح والإر�شادات للمخالفني وتعريفهم
ب��خ��ط��ورة تلك التجمعات يف ظ��ل ال��ظ��روف ال�صحية ال��ن��اجت��ة ع��ن جائحة

06

كوفيد 19 -وما ميكن �أن ت�سببه من تقوي�ض اجلهود يف مكافحة انت�شار
الإ�صابة بالفريو�س �إىل جانب توقيع املخالفات فيما توا�صلت تلك اجلهود
ببث ر�سائل توعوية مبا�شرة عرب دوريات ال�شرطة وطائرات "الدرون" حثت
من خاللها �أفراد املجتمع على �ضرورة التقيد التام بالإجراءات االحرتازية
امل��ت��ب��ع��ة للحد م��ن ان��ت�����ش��ار ال��ف�يرو���س وذل���ك ب���ارت���داء ال��ك��م��ام��ات الوقائية
والتقيد بامل�سافات االجتماعية "التباعد اجل�سدي" وغريها من الإجراءات
االحرتازية .وتابعت فرق التفتي�ش عملها يف املناطق ال�صناعية والعديد من
املناطق ذات الكثافة ال�سكانية اىل جانب �ساحات امل�ساجد "قبل وبعد" �صالة
اجلمعة وذلك بت�سيري الدوريات وطائرات ال��درون للو�صول �إىل �أكرب عدد

من �أفراد املجتمع ت�ساندها يف ذلك الطائرات املروحية التابعة للإدارة العامة
للإ�سناد الأمني � -إدارة جناح اجلو بال�شارقة لر�صد وت�صوير التجمعات وبث
ذلك لغرفة العمليات ب�شرطة ال�شارقة مبا�شرة التخاذ الإجراءات الالزمة.
و�أكد الفريق ا�ستمرارية �أعمال هذه احلملة �أ�سبوعيا وب�صورة منتظمة لر�صد
كافة �أن��واع املخالفات حتى حتقق �أهدافها امل��رج��وة ..داعيا �أف��راد اجلمهور
�إىل التعاون وتوحيد اجل��ه��ود والإب�ل�اغ ع��ن خمالفي االل��ت��زام بالإجراءات
االحرتازية عرب القنوات التي خ�ص�صتها لهذا ال�ش�أن وهي مركز االت�صال
� 901أو خدمة "حار�س" عرب تطبيق �شرطة ال�شارقة �أو عرب الربيد
الإلكرتوين .covid19@shjpolice.gov.ae

د� .سمر مو�سى لـ (الفجر)

الكلمة الطيبة مفتاح القلوب
•• حوار � :أ�سامة عبد املق�صود

اهتمت امل�ست�شارة الأ�سرية الدكتورة
�سمر مو�سى بق�ضايا الأ�سرة وحملت
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا ال��ت��ن��وي��ر وت�صحيح
بع�ض املفاهيم اخلاطئة من خالل
م�ؤلفاتها ولقاءاتها يف الف�ضائيات
داخ���ل الإم�����ارات وخ��ارج��ه��ا ،ف�ضال
عن ر�سائلها امل�ستمرة على �صفحتها
مب����واق����ع ال���ت���وا����ص���ل االجتماعي
لتبني ب�أ�سلوبها الب�سيط خطورة
ب��ع�����ض ان��ت�����ش��ار ال��ث��ق��اف��ات ال�سلبية
يف ال��ع�لاق��ات الأ���س��ري��ة ،ح���ول هذه
الق�ضايا كان لنا هذا احلوار.
ما هي الطريقة املثلى يف بناء
ع�لاق��ة �إن�����س��ان��ي��ة ب�ين فئات
املجتمع؟
ت�����ؤك����د ال����دك����ت����ورة ����س���م���ر مو�سى
�أن ال��ك��ل��م��ة ال��ط��ي��ب��ة ه���ى البوابة
الرئي�سية للتفاهم ون�����ش��ر املحبة
ب�ي�ن ال��ن��ا���س ،وال��ت��م�����س��ك باملوروث
ال��دي��ن��ي وب����ث ال��ط��اق��ة الإيجابية
التى من �ش�أنها التعامل مبقت�ضى
الأح��ادي��ث النبوية مثل االبت�سامة
يف وجه اخيك �صدقة وحث املجتمع
ع��ل��ى ال��ت�����ص��ال��ح م���ع ال������ذات وبناء
ج�سر م��ن املحبة على �أ���س��ا���س الود
والرحمة واح�ت�رام الأخ���ر ،والكرم
ال���زائ���د يف امل�����ش��اع��ر والأحا�سي�س

�سيغري يف املجتمع وين�شر ال�صفاء
والإيجابية.
ماذا تن�صحني من يقدمون على
الطالق؟
م��ن ك��رم اهلل �أن��ه جعل الع�صمة يف
يد الرجل ،فاملر�أة تتعامل بالعاطفة
وحت���رك���ه���ا م�������ش���اع���ره���ا الفيا�ضة
وح�سها املرهف فلو بيدها الع�صمة
ك��ان��ت �ستت�سرع ،وغ��ال��ب��ا م��ا �أن�صح
ال���زوج�ي�ن ب��ال��ت���أين يف خ��و���ض هذه
التجربة التى يكون �ضحيتها �أطفال
لي�س لهم �أي ذنب ،ولتعلم املر�أة انها
�ستفقد �سند قوي فعليها �أن تراجع
نف�سها ،فبعد الطالق �ستجد نف�سها
يف مهب ال��ري��ح ك�شجرة وح��ي��دة يف
ال�صحراء و�ستكون مطمع ملجتمع
ال يرحم� ،ستواجه احلياة مبفردها
ل��ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا واحتياجات
م��ن ت��ع��ول فتفاج�أ ب���أم��ور م��ا كانت
ت��ع��رف��ه��ا يف وج����ود زوج بجوارها،
كانت امل�شكلة ممكن �أن حتل بدون
انف�صال ،فالت�أين والتفكري بعمق
حلل امل�شكلة �أ�سهل طريق للتفاهم،
وهناك �أمور ال حتل �إال باالنف�صال
لكن ن��رى ن�سبة ال��ط�لاق يف تزايد
خم���ي���ف وه������ذا م����ا ي���ج���رن���ا �إىل ان
الأم�����ر ب��ال��ق��ط��ع��ي��ة ���س��ي��ح��ل �إن فكر
الزوجني يف امل�ستقبل وتنحى طرف
عن العناد والتزم الت�سامح واحلوار

فقدان �شهادة �أ�سهم

العدد 13182
بتاريخ 2021/3/7

ف��ق��دت ال�����س��ي��دة /م��ك��ة ن��ا���ص��ر اح��م��د (�إماراتية
اجلن�سية) �شهادة �أ�سهم �صادرة من �شركة (اعمار)
بعدد� 460 :سهما ,الرجاء ممن يجدها ت�سليمها
لل�شركة امل��ذك��ورة اع�لاه او االت�صال على تلفون
رقم  0506299590م�شكورا.
حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي
العدد  13182بتاريخ 2021/3/7
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1966

مقدم من  :بي دي بي بروجكت لوجي�ستك (�ش ذ م م)
�ضد املنذر اليها االوىل  :ري�سورت �سابلي�س للتجارة العامة � -ش ذ م م
املنذر اليه الثاين  :مانوج مايكال فا�س فا�س
املنذرة هي �شركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال اخلدمات اللوج�ستية  ،وتتخذ من �إم��ارة دبي مقرا
ملزاولة ن�شاطها التجاري مبوجب الرخ�صة التجارة التي حتمل الرقم ( )596784ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
يف �إمارة دبي  ،ثانيا  :املنذر اليها �شركة ذات م�س�ؤولية حمدود تبا�شر ن�شاطها يف جمال التجارة العامة مبوجب الرخ�صة
التجارية رقم ( )669772ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بدبي .ثالثا  :ا�صدر املنذر اليه الثاين من ح�ساب املنذر
اليها االوىل ال�شيكات التالية ل�صالح املنذرة وامل�سحوبة على بنك ابوظبي التجاري.
تاريخ ال�شيك
رقم ال�شيك قيمة ال�شيك بالدرهم
2020/10/22
		
62.000
000447
2020/11/17
		
50.000
000448
2020/11/29
		
100.000
000449
2020/12/29
		
100.000
000451
ثالثمائة واثنا ع�شر الف درهم
		
312.000
املجموع
رابعا  :واتدت ال�شيكات دون �صرف لدى عر�ضها يف ميعاد ا�ستحقاقها ب�سبب عدم كفاية الر�صيد.
وقد طالبت املنذرة املنذر اليهما ب�سداد ما بذمتهما من مبالغ بالطرق الودية ومع ذلك مل ي�سدد املنذر اليهما املبلغ
كامال حتى تاريخه وتر�صد بذمتهما مبلغ وقدره ( 302.430ثالثمائة واثنان الف واربعمائة وثالثون درهم) عليه ف�إن
املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليهما بالوفاء بقيمة املرت�صد من ال�شيكات �سالفة الذكر مبلغ وقدره 302.430
(ثالثمائة واثنان الف واربعمائة وثالثون درهم) خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمهما لهذاالإنذار حتت طائلة �إتخاذ
الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف.

الكاتب العدل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  7مار�س  2021العدد 13182

• الت�أين يف طلب الطالق �ضمن احللول ال�سليمة
• ال�صمت الزوجي عالجه يف التجديد ون�سف جدار امللل
• ال�سو�شيال ميديا �آفة تنه�ش يف قوام املجتمع
• الطاقة الإيجابية �صرخة يف وجه اله�شا�شة النف�سية
الراقي لتجاوز امل�شكلة.
ه��ل لل�سو�شيال ميديا دور يف
ارتفاع ن�سبة الطالق؟
ال�سو�شيال ميديا �إذا ا�ستخدمت
خ���ط����أ ك���ان���ت �آف������ة ت�����أك����ل يف ق����وام
املجتمع وت�سهم يف هدمه ،فمواقع
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي متكنت من
اخ��ت��راق ال��ب��ي��وت وج��ع��ل��ه��ا �شفافة
ل��ل��غ��اي��ة وك������أن ب��ي��وت��ن��ا ����ص���ارت من
زج���اج ،فلم يعد ه��ن��اك ا���س��رار بعد
ن�����ش��ر ك���ل م�����س��ت��خ��دم��ي��ه��ا تفا�صيل
ح��ي��ات��ه��م ع���ل���ى امل���ل���أ مم����ا جعلهم
مطمع ل�ضعاف النفو�س ،ومدخل
لكارهي النجاح و�أ�صحاب النفو�س
امل��ري�����ض��ة ،ف��ل��و مل ن�ستخدمها يف
���ص��ق��ل م��واه��ب��ن��ا وت���ب���ادل خرباتنا
وامل��ع��رف��ة فعدمها �أف�����ض��ل ،خا�صة
و�أنها �شغلت الكثري من �أفراد الأ�سر

وخلقت طوفان من ال�صمت الذي
حتول �إىل �سمة عامة بني الزوجني
وارت���ف���اع ج����دار ال��ف��رق��ة واالبتعاد
ع���ن ال��ك��ل��م��ة واحل�������وار واملداعبة
الأ�سرية التى افتقدها املتزوجني
وب���ذل���ك ارت��ف��ع��ت ن�����س��ب��ة الطالق،
وم���ن امل�ضحك �أن ب��رام��ج الطهى
وم�ساحيق اجلمال لها ت�أثري �سلبي
على احلياة الزوجية لأنها و�ضعت
امل��ر�أة بني الطهي والزينة واملكياج،
وت��رك��ت ح��ي��ات��ه��ا الطبيعية متاما
فاملر�أة مل تخلق فقط لت�سد هاتني
ال��رغ��ب��ت�ين �أو الوظيفتني الطهي
واالع���ت���ن���اء ب��ال��ب�����ش��رة ،ف�����ض�لا عن
التغايل يف ن�شر ما متلك من بيت
و�سعادة زوجية و�أ�شياء حت�سد عليها
ب�صفحتها ب�صفة دوري���ة ،فاحل�سد
�أي�����ض��ا م��وج��ود مدخله ال�سو�شيال
ميديا.

كيف نك�سر ال�صمت الزوجي
بني الطرفني؟
لكل م�شكلة حل �إن حاولنا ب�إخال�ص
ح��ل��ه��ا وال����وق����وف ع��ل��ي��ه��ا ،فال�صمت
الزوجي �أو املعروف باخلر�س الزوجي
يف ب��ع�����ض امل�����ص��ط��ل��ح��ات و�إن كنت
�أف�ضل ال�صمت لأن��ه ب�إرادتنا ،وعلينا
�أن نكت�شف ا�سبابه �أوال ويف ت�صوري
ومن واقع خربتي يف هذا املجال انوه
على �أن��ه ينتج من عدة تراكمات بني
الزوجني ،وغالبا ر�سم �صورة خيالية
ل��ل��زواج قبل االرت��ب��اط ،ثم ال�ضغوط
النف�سية واالل���ت���زام���ات امل���ادي���ة على
ع���ات���ق ال�������زوج جت��ع��ل��ه م���ت���وت���ر طول
ال��وق��ت ،فتبد�أ �أوىل مراحل ال�صمت
ب��ال��ف��ت��ور ال��ع��اط��ف��ي وجت��ن��ب الآخ����ر،
وتراجع االهتمام وا�سدال ال�ستار على
كلمات احل��ب وبناء ح��وار للمناق�شة،
مم��ا يت�سبب يف ال��ت��ب��اع��د التدريجي

وذبول �شجرة املودة التى كان ي�ستظل
حتتها ال��زوج�ين ،ال��زوج��ة يف احتياج
دائ������م ل���ل���ود واحل������ب واالط���������راء من
زوجها واظهار االهتمام ،لأن تكوينها
بب�ساطة مييل �إىل احلياة االجتماعية
و�أن ت��ك��ون يف ب������ؤرة االه���ت���م���ام ،فهى
حتتاج �إىل الأمان واالنتماء واحلماية،
ويف حال وجود �صمت �ستعتربه اهانة
م��وج��ه��ة لأن��وث��ت��ه��ا ف��ت��ب��د�أ يف التمرد
والعند ،فن�سبة ال��زوج��ات التى تلج�أ
�إىل الق�ضاء ب�سبب ال�برود العاطفي
مرتفعة ج���دا ،وه���ذا ي��رج��ع الفتقار
الزوجني للعالقات الدافئة واحلوار
امل�ستمر ما ينتج عن ذلك حتول �سلوك
ال��زوج��ة �إىل ع���دواين ق��د ي�صل حلد
ارت��ك��اب اجل��رائ��م ،فمو�ضوع ال�صمت
الزوجي عظيم وال ي�ستهان به ،وعلى
الزوج �أن يراعي هذا ال�شعور لأهميته
خا�صة و�أن امل�����س���ؤول��ي��ة ال��ك�برى تقع

ب�سبب ع��دم ق��درة ال��زوج على احتواء
املتطلبات امل���ؤدي��ة لهذا التحول ،و�إن
كانت م�س�ؤولية وج��ود �صمت زوجي
تقع على عاتق الزوجني ،لكن الزوج
قادر على ت�أ�سي�س العالقة وبناء ج�سر
متني م��ن ال��ود لتجنب ه��ذا ال�صمت وال�������ص���م���ود �أم���ام���ه���ا ل���ف�ت�رة وجيزة
الرهيب لأن نتائجه وخيمة جدا على ت�ؤهله للتفكري ال�سديد ،لكن للأ�سف
الأ�سرة ب�أكملها.
���س��رع��ان م���ا ي�����ص��ب��ح ال�����ش��خ�����ص قابل
للك�سر وكانه ب��رواز من زجاج �شفاف
ما هي �أ�سلم احللول لعدم �إ�صابة ج��دا ،وه��ذه ال�شفافية متثل وجدانه
ال�شخ�ص باله�شا�شة النف�سية؟
و�أح��ا���س��ي�����س��ه ال��ت��ى �شكلت �شخ�صيته
يف البداية علينا �أن نعرف اله�شا�شة امل���ح���ي���ط���ة ب����احل����ن����ان والطم�أنينة
ال��ن��ف�����س��ي��ة ف���ه���ى ق����د حت������دث ب���ن���اءا وال�صدق وف��ج���أة يحدث ما هو �أكرب
ع���ن احل���ال���ة ال�����س��ي��ئ��ة ال��ت��ى مي���ر بها م����ن ت�������ص���وره ف��ي��ت��ح��ول �إىل ج�سد
ال�شخ�ص اثناء تلقيه الأخبار املتنوعة حم��ط��م ن��ف�����س��ي��ا ي��ح��ت��اج �إىل ترتيب
م��ن ال�سو�شيال ميديا وال��ت��ى غالبا م���رة �أخ�����رى �إم����ا م���ن خ�ل�ال احل���وار
ال ت��خ�����ص��ه ل��ك��ن��ه��ا مت����ده بالطاقات الذاتي �أو مبعاونة �أ�شخا�ص مقربني
ال�����س��ل��ب��ي��ة ط�����وال ال���وق���ت والتحول منه ،ولكي نتجنب هذا املر�ض علينا
ال�����س��ري��ع ل��ل��ج�����س��د وك���ان���ه ا�سفنجة ب��ال��ط��اق��ة االي��ج��اب��ي��ة لأن���ه���ا العامل
حتتفظ بكميات هائلة م��ن امل�شاعر ال�سحري يف الق�ضاء عليه من خالل
احل�سية ال�سلبية ما ي�ؤدي يف النهاية العودة �إىل الدعاء والت�ضرع ومقارنة
�إىل ال�شعور بالوهن والك�سل ورمبا امل�شكلة مب�شكالت مماثلة لأ�شخا�ص
ال�شعور بعدم ال��ت��ح��رك ،واالح�سا�س وجتاوزوها ،الإيجابية امللتزمة بدعم
ال��دائ��م ب���الإره���اق ال��ذه��ن��ي والت�شتت احل��ق��ي��ق��ي ل��ت��ج��ن��ب ه����ذه الأم���را����ض
الب�صري.
النف�سية العادية التى حتل باملواجهة
وم����ن ال���ع���وام���ل ال��رئ��ي�����س��ي��ة حلدوث او ال��ت���أين يف احل��ل ال�سريع بالذهاب
اله�شا�شة النف�سية ا�ستقبال امل�شكلة لطبيب نف�سي ال يقوم بدور يقف عند
ب���أك�بر م��ن حجمها الطبيعي بدون االن�صات وامت�صا�ص التعب وحتويله
ر���س��م خ��ري��ط��ة حللها �أو ع��ل��ى الأقل لطاقة ايجابية كنا من املمكن اللجوء
حم�����اول�����ة ����ش���ح���ن ال����������ذات تلقائيا له وممار�سته.

اجلامعة القا�سمية ت�ستقبل �سفري جمهورية غامبيا وتطلعه على الربامج التعليمية املقدمة للطلبة
•• ال�شارقة-الفجر:

�أط��ل��ع �سعادة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور عواد
اخللف القائم ب�أعمال مدير اجلامعة
القا�سمية �سفري جمهورية غامبيا
يف الإم����ارات العربية املتحدة ال�سيد
فان�سو بوجانغ على خمتلف الربامج
التعليمية املقدمة للطلبة الدار�سني
يف اجلامعة وبرامج الرعاية ال�شاملة
يف �إطار ا�سرتاتيجية اجلامعة .
جاء ذلك خالل ا�ستقباله �صباح �أم�س
مب��ك��ت��ب��ه مب��ق��ر اجل��ام��ع��ة يف مدينة
ال�شارقة ال�سيد فان�سو بوجانغ �سفري
ج��م��ه��وري��ة غ��ام��ب��ي��ا م��ب��دي��ا ترحيبه
ب���ه���ذه ال�����زي�����ارة ال���ت���ي ت���ع���د الأوىل زكريا نوح.
لل�سفري منذ �إن�شاء اجلامعة وتفتح وجرى تبادل احلديث بني الطرفني
�آف����اق����ا م���ن ال���ت���ع���اون مل���ا ف��ي��ه خدمة ح���ول ال��ق�����ض��اي��ا ال��ع��ام��ة ال��ت��ي تهدف
ال���ط���ال���ب���ة ال����دار�����س��ي�ن م����ن خمتلف خلدمة الطالب والعملية التعليمية
الدول عموما ومن جمهورية غامبيا باجلامعة حيث تطرق �سعادة الأ�ستاذ
ودعم التوجهات امل�شرتكة .
الدكتور عواد اخللف �إىل ر�ؤية �صاحب
ح�ضر اللقاء مدير مكتب العالقات ال�سمو ال�شيخ ال��دك��ت��ور �سلطان بن
الدولية وا�ستقطاب الطلبة الدكتور حم���م���د ال���ق���ا����س���م���ي ع�����ض��و املجل�س

الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س اجلامعة
القا�سمية م��ن �إن�����ش��اء اجل��ام��ع��ة وما
توفره من فر�ص تعليمية يف العلوم
االك���ادمي���ي���ة وال�����ش��رع��ي��ة يف خمتلف
التخ�ص�صات وت�أهيل الطلبة للعودة
�إىل �أوطانهم وامل�ساهمة يف ازدهارها .
و�أ�������ش������ار �إىل م�����ا ت���ول���ي���ه اجلامعة
القا�سمية من اهتمام ورعاية لكافة

ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات ال��ق��ادم�ين من
خم��ت��ل��ف دول ال���ع���امل ل���ل���درا����س���ة يف
اجلامعة القا�سمية وم��ا تبديه �إدارة
اجل��ام��ع��ة وال���ك���ادر الإداري بجانب
الهيئة التدري�سية من عناية للطلبة
وت��وف�ير ال��ب��ي��ئ��ة اجل��ام��ع��ي��ة املنا�سبة
وتقدمي �أف�ضل اخلدمات التعليمية
وامل��ن��ا���ش��ط امل�����ص��اح��ب��ة ل��ي��ك��ون خريج

اجلامعة القا�سمية م�ؤهال وفق �أعلى
امل�����س��ت��وي��ات م��ق��دم��ا ���ش��رح��اً ملخ�صاً
ل�����س��ع��ادة ال�����س��ف�ير ح����ول �أه����م املزايا
واخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا اجلامعة
للطالب.
وتناول الأ�ستاذ الدكتور عواد اخللف
ما قامت به اجلامعة بتحديث �أنظمة
ال��ق��ب��ول وو���ض��ع��ت ال��ل��وائ��ح اخلا�صة
ب���ال���ط�ل�اب وذل�������ك ل��ل��ت�����س��ه��ي��ل على
الطالب وخدمة لهم.
ب����دوره �أ����ش���اد ف��ان�����س��و ب��وج��ان��غ �سفري
ج����م����ه����وري����ة غ����ام����ب����ي����ا ب���اجل���ام���ع���ة
القا�سمية وما تقدمه للطالب ورفع
نيابة عن رئي�س و�شعب بالده ال�شكر
اجل����زي����ل ل�����ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم
ال�شارقة رئي�س اجلامعة القا�سمية،
على دعم �سموه وما يقدم للطلبة يف
اجلامعة .
و�أب����دى �إع��ج��اب��ه وت��ق��دي��ره مبختلف
ب���رام���ج اجل���ام���ع���ة الأك����ادمي����ي����ة وما

تقدمه م��ن خ��دم��ات عالية امل�ستوى
ب��ج��م��ي��ع ال���ن���واح���ي وال���ت���ي ت�����س��ه��م يف
ت��خ��ري��ج ج��ي��ل م��ن الطلبة ذو كفاءه
عالية ،وبنف�س الوقت �أب��دى �سعادته
ب���رغ���ب���ة ب���ل���اده ب�����زي�����ادة ع������دد املنح
امل��ق��دم��ة للطلبة م��ن دول���ة غامبيا،
ن��ظ��راً مل�ستويات الطلبة اخلريجني
وال���ت���ح���اق���ه���م ب���ع���دد م����ن الوظائف
احلكومية وجناحهم يف الأداء م�شريا
�إىل تطلعه لتوقيع مذكرة تفاهم بني
جامعة غامبيا بو�صفها �أكرب اجلامعة
واجلامعة القا�سمية لتبادل اخلربات
امل�شرتكة .
بعد نهاية اللقاء �أجرى ال�سفري لقا ًء
مع الطلبة الغامبني يف اجلامعة ،ومت
�أث��ن��اء اللقاء االط�ل�اع على الق�ضايا
املتعلقة بالطلبة بجميع النواحي،
وبنف�س ال��وق��ت ق��دم ���س��ع��ادة ال�سفري
ال��ن�����ص��ائ��ح ل��ل��ط��ل��ب��ة ،و�أ�����ش����ار �إليهم
ب���الإج���راءات اجل��دي��دة ال��ت��ي تقدمها
ال�سفارة لت�سهيل ك��ل اخل��دم��ات لهم
وبالتعاون الكامل مع اجلامعة.

جامعة ال�شارقة تطلق مبادرة قادة امل�ستقبل الإماراتي
•• ال�شارقة -وام:

�أطلق معهد القيادة يف التعليم العايل
ب��ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة م����ب����ادرة" :قادة
امل�ستقبل الإماراتي" ،حيث بلغ عدد
امل��ن��ت�����س��ب�ين يف ال�برن��ام��ج  65طالبا
وط��ال��ب��ة م���ن خم��ت��ل��ف التخ�ص�صات
والكليات باجلامعة وذلك حتت رعاية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�ضو املجل�س
الأع�����ل�����ى ،ح���اك���م ال�������ش���ارق���ة ورئي�س
جامعة ال�شارقة ويف �إط��ار دعم توجّ ه
ال��ت��وط�ين يف ال���دول���ة وحت��ق��ي��ق��اً ملبد�أ
امل�س�ؤولية املجتمعية جلامعة ال�شارقة
يف دعم الطاقات الب�شرية من الطلبة
امل��واط��ن�ين لت�أهيلهم علمياً وبحثياً
لالندماج يف �سوق العمل� ،أعلن ذلك
�سعادة الأ�ستاذ الدكتور حميد جمول
ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر ج���ام���ع���ة ال�شارقة
خ�لال اجلل�سة االفتتاحية لإطالق
ال�برن��ام��ج ،وال��ت��ي ع��ق��دت افرتا�ضياً
بح�ضور امل�ست�شار ال��دك��ت��ور من�صور
حم���م���د ب����ن ن����� ّ����ص����ار ع�������ض���و جمل�س
�أم����ن����اء ج��ام��ع��ة ال�������ش���ارق���ة امل�ست�شار
القانوين ورئي�س ال��دائ��رة القانونية
يف حكومة ال�شارقة و�أ���س��ت��اذ القانون

الإداري وال���د����س���ت���وري يف �أكادميية
ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ع��ل��وم ال�����ش��رط��ي��ة ،وعدد
م���ن ن����واب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة وعمداء
الكليات ومدراء املراكز والإدارات� ،إىل
ج��ان��ب ح�ضور �أع�����ض��اء م��ن الهيئتني
التدري�سية والإدارية والطلبة.
و�أكد �سعادة مدير اجلامعة �أن جامعة

ال�شارقة رك���زت على ط��رح جمموعة
م����ن ال��ب�رام����ج الأك����ادمي����ي����ة املهنية
وت�ضمينها يف �أهداف خطتها اخلم�سية
اال�سرتاتيجية ،وذلك لتعزيز املعارف
واملهارات املهنية املتخ�ص�صة لل�شباب
م��ن �أب��ن��اء ال��وط��ن ،لإع��داده��م لتويل
�أدوار علمية وق��ي��ادي��ة و�أك��ادمي��ي��ة يف

الدولة م�ستقب ً
ال .،ووجه �سعادة مدير
اجل��ام��ع��ة خطابه للطلبة املتميزين
املنت�سبني يف الربنامج قائ ً
ال" :ن�سعى
ب������أن ي���ك���ون ل��دي��ن��ا ع��ل��م��اء وباحثني
وم��ه��ن��ي�ين لي�س يف ج��ام��ع��ة ال�شارقة
ف��ح�����س��ب و�إمن�����ا يف ج��م��ي��ع امل�ؤ�س�سات
وامل�����ج�����االت ع���ل���ى امل�������س���ت���وى املحلي

وال��ع��امل��ي ،كما ن�شجعكم على البحث
العلمي املتوا�صل من خالل ا�ستكمال
برامج الدرا�سات العليا وامل�شاركة يف
ا�ستثمار طاقاتكم يف �شتى املجاالت
العلمية كواحة ال�شارقة للتكنولوجيا
واالبتكار ".
ويف كلمته خالل اجلل�سة االفتتاحية،
نقل امل�ست�شار الدكتور من�صور حممد
ن�صار ع�ضو جمل�س �أمناء جامعة
بن ّ
ال�شارقة امل�ست�شار القانوين ورئي�س
الدائرة القانونية يف حكومة ال�شارقة
و�أ�ستاذ القانون الإداري والد�ستوري
يف �أكادميية ال�شارقة للعلوم ال�شرطية،
جتربته واجنازاته الأكادميية واملهنية
وال��ق��ي��ادي��ة للطلبة ك��ن��م��وذج املواطن
الإماراتي القيادي. ،
وم��ن جانبه �أ���ض��اف الأ�ستاذ الدكتور
�شريف �صدقي نائب مدير اجلامعة
لل�ش�ؤون الأكادميية ،ب�أن هذا الربنامج
ي��ه��دف �إىل دع���م ���س��ي��ا���س��ة التوطني،
و�����س����وف ي�������زود ال���ط���ل���ب���ة امل���واط���ن�ي�ن
امل���ت���م���ي���زي���ن يف ال�����س��ن��ة الأك����ادمي����ي����ة
الثالثة واملقبلني على التخرج ممن
لديهم التفكري الإب��داع��ي ويتميزون
مب����ه����ارات ق���ي���ادي���ة وح��ري�����ص�ين على
امل�����س��اه��م��ة الإي���ج���اب���ي���ة يف املجتمع،

باملعرفة وامل��ه��ارات الالزمة والتنمية
ال�شخ�صية لي�صبحوا ق��ادة امل�ستقبل،
م�ضيفاً �أن الربنامج �سينطلق خالل
���ش��ه��ر م���ار����س احل����ايل م���ع �أول دفعة
من الطلبة يف جامعة ال�شارقة� . ،أما
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور م��اه��ر ع��م��ر مدير
معهد القيادة يف التعليم العايل فقد
�أ���ش��ار �إىل �أن الربنامج �سي�ستمر ملدة
�ستة �أ���ش��ه��ر� ،سيخو�ض ف��ي��ه الطلبة
جت��رب��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ج��م��اع��ي��ة لتطوير
م��ه��ارات��ه��م ال��ق��ي��ادي��ة وامل��ع��رف��ي��ة ،كما
���س��ي��ت��م ال�ت�رك���ي���ز يف ال�ب�رن���ام���ج على
ا�ستقطاب خمت�صني لديهم اخلربة
يف �إي�صال فكرة الوعي الذاتي ،و�إن�شاء
خ���ط���ط ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��خ�����ص��ي��ة لدى
الطلبة.
وخ����ل���ال ال����ل����ق����اء مت ع����ر�����ض خطة
الربنامج و�أه��داف��ه وم��راح��ل تنفيذه
م�����ن م����رح����ل����ة احل����م����ل����ة ال���ت���وع���وي���ة
وال���ت���ع���ري���ف ب���ال�ب�رن���ام���ج ،واختيار
امل��ن��ت�����س��ب�ين ف���ي���ه ،وت��ن��ف��ي��ذ ال�ب�رام���ج
التدريبية ،والتوجيه اجلماعي� ،إىل
مع�سكر �صناعة ال��ق��ادة ،م�ضيفاً �أنه
�سيتم ت�سليط ال�ضوء خالل الربنامج
على �شخ�صيات قيادية �إماراتية لنقل
جتاربهم للطلبة.
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م�ساحة ن�ستعر�ض فيها الأفكار والإبداع
بهدف �إثراء احلياة الثقافية
يعرب القارىء فيها عن ر�أيه وال ميثل وجهة نظر ال�صحيفة
نتلقى م�شاركتكم عرب االمييل
abdalmaqsud@hotmail.com

املر�أة مر�آة احلب
احلب و العاطفة و لون احلياة جندها يف املر�أة فهي عنوان ال�سعادة بكلماتها
و�أفعالها.
عندما ت�شعر امل��ر�أة باحلب تنب�ض احلياة يف قلبها وتطري كالفرا�شة بخفة
وت�صبح مزهرة مع من حتب تغمرك ب�أجمل الأوق��ات وتن�سي كل �شيء اال
احتوائها لك  ،تبهرك كل ي��وم اذا �أدرك���ت حباً حقيقي يتملكها و تذكرك
ي��وم��اً بعد ي��وم ان��ه��ا ه��ي روح احلياة
فبدون املر�أة لن جتد طريق ال�سعادة
و �ستظل وح��ي��دا م��دى احل��ي��اة املر�أة
روح اخل�����ص��وب��ة ف��ه��ي ت����زرع احل���ب و
حت�����ص��د ال���وف���اء تبت�سم يف ك��ل وقت
حتى تن�شر �أكاليل من ورد لكل من
يلتف حولها.
نعم هي النور احلقيقي ال��ذي ينري
دربك فالدروب كثرية فكيف �سيكون
ال��ط��ري��ق اذا �أح��ب��ت��ك و �أخل�صت لك
تخيل جناحك وكل اجلمال و الوفاء
ت��ق��ف ���س��ن��دا ل��ك و ت�سخر ك��ل حبها
ل��ت�����ص��ل �أن�����ت ل��ن��ج��اح��ات��ك� ،ستقابل
الكثري و لكن �ستخطف عقلك و قلبك ام���ر�أة واح��دة �سوف ت�ستثنيها عن
كل الأخريات امر�أة نادرة الوجود ،لن تقابلها كثريا يف حياتك و�أن وجدتها
�ستكون لك هي كل احلياة.
نعم امل��ر�أة ملكة متوجة ف���إن و �ضعتها تاجاً على ر�أ�سك �سخرت لك قلبها
و �أحا�سي�سها و �ستكون لك كنب�ضات القلب ،و لكن رمبا تتحداك �أحيانا و
تفعل نقي�ض ما تريده منها فهي متيل بطبيعتها للرجل القوي القادر على
�إغراقها بحبه وم�شاعره ،لذا فمن الطبيعي ان حتاول امل��ر�أة اختبار مدى
حبك لها من خالل حتديات تثبت لها �أنك قادر على الوفاء مبا تقوله لذا
كن لها حباً تكن لك ذات.
نهلة خر�ستوفيد�س /كاتبة

كرمها الإ�سالم ١

يوم امل��ر�أة لي�س بعيداً عنا يتزامن مع �أعياد الربيع  ،حني تتفتح الأزه��ار ،
وتنمو الأ�شجار وتتحول الأر�ض �إىل ب�ساط �أخ�ضر ربيعي �ساحر اجلمال ،هما
ي��وم��ان ب��االن��ت��ظ��ار و�ستطلق �صفارة
االح��ت��ف��االت ب���امل���ر�أة وت����دق الطبول
لالحتفال بيوم امل���ر�أة العاملي  ،حني
�أعلنت الن�ساء بالغرب التمرد والثورة
لنيل حقوقهن  ،لكن الإ�سالم �أن�صفهن
قبل ذلك مع نزول الآيات التي ت�ؤكد
حقوقهن كاملة يف كافة �أنحاء احلياة
 ،وهذا كله بعيدا عن تراثنا وجذورنا
ن����ح����ن ال�����ع�����رب وامل�������س���ل���م�ي�ن عامة
لأن امل�����ر�أة ال��ع��رب��ي��ة امل�سلمة معززة
مكرمة ومتلك حقوقها كاملة غري
منقو�صة بقوانني و���ش��رائ��ع منبثقة
من الكتاب وال�سنة النبوية التي عززت
دور امل��ر�أة وجعلتهما �صنوان مع الرجل ومنحها كل ما ت�ستحق من العلم
وحرية التملك والعمل واالختيار والإرث وغريها  .فللمر�أة مكانتها العليا
ومنزلتها املثلى يف ت�شريعنا وفكرنا ،وكما يقال" :لكِ يا منازل ُ يف القلوب
منازل" ..فجاء التنزيل يف حمكم كتابه بتحرمي و�أدب البنات بقوله تعاىل
"و�إذا املو�ؤدة �س�ألت ب�أي ذنب قتلت "حني كان اجلاهليون ي�ؤدون البنات.
مات ر�سولنا الأعظم وهو يو�صي باملر�أة ،فهي الأم والأخت والبنت ،والعمة
واخلالة واجلدة وال�سيدة املكرمة املعززة..
وقبل الإ�سالم كانوا يقدّرونها ورمبا كني البع�ض من الرجال ب�أ�سماء �إناث،
ونقل لنا التاريخ �أ�سماءهم ،والكثريون منهم يفخرون بذلك ال �سيما �أولئك
الذين عرفوا ب�أ�سماء بناتهن ،وهذا لي�س عيبا وال عارا بل كان فخرا لكن
من كني بذلك.
وحني كانت عملية الو�أد للبنات يف اجلاهلية ،كانوا يعتربونها �إكراما للمر�أة
ح�سب تفكريهم الأحول اجلاهلي لكن الإ�سالم �أوقف هذا التخلف وحرمه
لأن املر�أة خملوق ب�شري مثل الرجل وقال اهلل �سبحانه (لي�س الذكر كالأنثى)
يف حمكم كتابه �سبحانه داللة امل�ساواة بينهما بل تف�ضيل الأنثى.
�أنها �أخطاء متوارثة تدل على التخلف والرجعية  ،ولكنها مربرة بتفكريهم
� ،إذ كانوا يرون �أن ال��و�أد �إكراما للمر�أة كي ال جتوع �أو تتعر�ض للأذية من
جمتمع الذكور الوح�شي الذي مار�س �سلوكيات همجية.
�سحر حمزة/كاتبة

الذات
فكرة امللكية الذاتية يف املطلق تت�سم بتكوين ال�شخ�ص للعديد من ال�صفات
احلميدة التى يكت�سبها بعد عمر طويل ،يف حني �أن احل�صول على امللكية
يتحقق جمرد خلق مناخ من ال�سعادة ال�شخ�صية والرغبة يف �إ�سعاد الآخرين،
فمجرد توفري هذا ال�شعور �سيولد داخل النف�س �إح�سا�س بالقوة والتوازن
الداخلي ال��ذي يلعب دورا كبريا يف ن�شر الطاقة الإيجابية بني املحيطني
ودائرة املعارف.
ب���ه���ذا ال���ت���وج���ه امل���ن���وط ب��احل��ن��ك��ة يف
التعامل مع الأ�شياء �ستتيح الفر�صة
القتنا�ص الهدف وحتقيقه يف وقت
قيا�س ،وذل��ك الأم��ر يبد�أ مع الن�ش�أة
وال��ت��ك��وي��ن ال�����ش��خ�����ص��ي ،ف��ك��م��ا تولد
ال��ق��ي��ادة م���ع ال��ف��ط��رة وي��ت��م �صقلها
ب��ال��ع��ل��م وامل���ع���رف���ة ،امل��ل��ك��ي��ة الذاتية
تولد مع ال�شخ�ص وترعرع يف البيئة
ال�����س��وي��ة ال��ت��ي ت�شكله ب��ال��ك��ث�ير من
ال�سمات املتنوعة وال��داع��م��ة ل�سقف
امل���ل���ك���ي���ة ،ك���م���ا �أن اه���ت���م���ام البع�ض
بالتفا�صيل ال�صغرية التى تتجدد مع
الوقت وعلى مدار العمر تت�سبب يف تغيري م�سار الهدف الأ�سا�سي من الرتبع
على عر�ش الت�صالح النف�سي ،بل ي�ساعد هذا البحث وااللتفات لل�صغائر �إىل
ت�أخر التنمية والتطور الذاتي عن فر�صة امللكية املبكرة.

07
�صفات من ميتلك هذه اخل�صلة احلميدة يتمتع بالتوا�ضع ،والتوا�ضع مثل
كظم الغيظ ال يقبل من �ضعيف ال ي�ستطيع الدفاع عن نف�سه ويتخيل �أنه
كاظم غيظ ،كذلك التوا�ضع ال يكون �إال من �شخ�ص ميتلك �صفات �إن و�ضعها
جانبا وتعامل ب�إن�سانية �سي�سمى يف هذه احلالة توا�ضع وغري ذلك �سيكون
خنوعاً و�ضعفاً ،لأن التوا�ضع والقناعة �صارا من ال�صفات �سيئة ال�سمعة،
فامل�سميات تبدلت و���ص��ار الطيب غلباناً وم��ن ال�سهل ه�ضم حقه و�ضياع
قيمته ،وغريها من امل�صطلحات احلديثة التي وردت مع لغة الع�صر.
القناعة ب��ال��وج��ود والإمي����ان ب�أحقية اجلميع بالتعبري ع��ن النف�س ،مينح
ال�شخ�ص ح��ري��ة ال��و���ص��ول للملكية م��ب��ك��را ،و�إذا ت��وف��رت ه��ذه ال�صفات يف
القيادات الإداري���ة �سيختلف املنهج متاما وي�صبح �أم���راً �ضرورياً يف البناء
والتنمية ،لأن املدير امل��درك لأهمية فتح احل��وار واملناق�شة وتبني الأفكار
املبدعة و�إت��اح��ة الفر�صة للكوادر الب�شرية للتعبري عن خطتها �سيكت�شف
�إبداعاً وابتكاراً بني فريق العمل ،ومن هنا �ستبد�أ امللكية النف�سية مبكرا ومل
ينتظر طويال للح�صول عليها ،فالتوا�ضع والت�سامح واالبت�سامة الدائمة
متحو التوتر وتدعو للتفا�ؤل والنجاح ،خا�صة يف ظل ن�شر الب�ساطة وعدم
التكلف وتبني فكرة ال�سالم وعدم الأخذ باملظاهر اخلداعة ،وحني ميتلك
ال�شخ�ص حب اخلري يف املطلق بدون قيد �أو �شرط �سيكون قد حقق الهدف
متاما بن�شر الإن�سانية بني فئات املجتمع.
خالد �سامل

ر�سائل �صباحية

جميل جداً �أن ن�ستيقظ كل يوم على ر�سائل ن�صية ترد لنا على الوات�س �آب
من �أ�صدقاء �أرق��ام تليفوناتهم مدونة على هواتفنا ،حتمل هذه الر�سائل
كوكتيل من املو�ضوعات املختلفة التى تعرب عن �صاحب الر�سالة ،فت�أتي على
�شكل دعاء داخل قالب من ال�صور �أو بال�صوت مع بع�ض احلركات الإبداعية،
و�أخرى ت�أتي على �شكل بخور و�صفحة من كتاب اهلل ،و�أغاين لل�سيدة فريوز
وفيديو لأحد خرباء تنمية ب�شرية �أو هكذا يطلقون على �أنف�سهم و�شرح يف
عباءة دينية حلكمة م�ستهلكة ،وغريها من الر�سائل املعربة وعلينا �أن نرد �أما
باحلمد والثناء وال�صباح املهم �أن يكون
هناك تعليق.
ويف ح��ال �أن��ن��ا م�شغولون يف �أعمالنا
�أو نقود �سيارتنا ونن�سى ال��رد ،فعلى
الرا�سل �أن يفطن وميتنع عن �إر�سال
ر�سائل يف ال��ي��وم ال��ت��ايل ،لكن ير�سل
وال يبايل بالقبول �أو الرف�ض ،ف�ضال
على من يتخذ لنا القرار وي�ضمنا �إىل
جمموعته ب��دون ا�ستئئذان �أو تنويه
ف��ق��ط ي���أت��ي �إ���ش��ع��ار ل��ط��ي��ف ب���أن��ن��ا مت
�إ�ضافتنا ملجموعة ،ورمب��ا املجموعة
مل تكن من اهتماماتي �أو ما تن�شره
ميت ل�شخ�صي ب�أي �صلة ،فمجموعات
للدعاية �أو لطرح �أفكار ورمبا احلالتني مل ينطبقا علينا متاما ،و�إذا حذفنا
�أنف�سنا من املجموعة ي�أتي عتاب ظريف لك وحدك ملاذا غادرت.
تذكرين هذه الإ�ضافة كبائع ي�شدين للمحل دون رغبة مني ب�أن �أ�شرتي و�إذا
دخلت لأطلع على املحتوى ومل يعجبني المني على اخلروج ،وك�أنه يلزمني
بالقوة بالإميان بفكره ومعتقداته وميوله ،ومل يفكر للحظة �أن رقم املدون
عندي ،فلي�س بال�ضرورة كل رقم مدون يكون �صديقنا احلميم الذي نطلعه
على �أخبارنا ونتحاور �سويا ،فكلنا يحتفظ ب�أرقام ال�سوبر ماركت وامليكانيكي
وموظف البنك �أو حتى مديرك يف العمل ،فلي�س بال�ضرورة �أن �أر�سل للجميع
من املفرت�ض �أن �أنتقى من يتفاعل معي ويرد على ر�سائلي لأتوا�صل معه.
حممد �أ�سامة

�شجرة اللوز
اللوز �شجرة ذات انت�شار وا�سع باملنطقة اال�ستوائية و�شبه اال�ستوائية حيث
ت�ستخدم كج�شرة زينة ،وه��ي ذات انت�شار كبري يف دول��ة الإم���ارات ت��زرع يف
املزارع واحلدائق العامة واخلا�صة وتعترب من �أهم الأ�شجار املحببة حمل ًيا
بالإمارات .كانت تزرع منذ ع�صور طويلة كما �أن الإماراتيني يف�ضلون تناول
ثمارها ,وت�سمى يف الكثري من املناطق "البيزام".
وت��ع��د الهند ومدغ�شقر موطنها الأ���ص��ل��ي� ،إال �أن��ه��ا جلبت �إىل الإم����ارات
وان���ت�������ش���رت زراع���ت���ه���ا و�أ����ص���ب���ح���ت من
الأ���ش��ج��ار املرغوبة التي ت�أقلمت مع
البيئة املحلية ل�ل��إم���ارات ،وتت�صف
ه����ذه ال�����ش��ج��رة ب��ك�بر ح��ج��م��ه��ا وهي
مت�ساقطة الأوراق ذات ���س��اق قائم
ي�����ص��ل ارت���ف���اع���ه �إىل �أك��ث��ر م���ن 20
م ً
رتا ،القلف �أمل�س ذا لون بني مائل
للرمادي والأفرع تنمو �أفق ًيا يف نظام
دائ�����ري ط��ب��ق��ي ع��ل��ى ام���ت���داد ال�ساق
ال متماث ً
مبا يك�سب ال�شجرة �شك ً
ال،
و�أوراق��ه��ا ذات �شكل بي�ضاوي مقلوب
طولها ي�صل �إىل � 30سم وعر�ضها
� 15سم وهي جلدية ذات لون �أخ�ضر
غامق يتحول قبل الت�ساقط �إىل اللون الأحمر �أو النحا�سي �أو القرمزي �أو
الأ�صفر حيث تت�ساقط بعد ذلك لتنمو �أوراق جديدة ،والأوراق تنمو يف �شكل
متورد على قمة الأفرع.
والأزهار تتكون يف نورات طرفيه طولها حوايل � 15سم وهي ثنائية اجلن�س
�أحادية امل�سكن حيث توجد االزهار املذكرة وامل�ؤنثة على نف�س ال�شجرة ،وغال ًبا
ما تكون الأزه��ار العلوية م�ؤنثة والبقية مذكرة� ،أم��ا ثمارها فهي �صاحلة
للأكل بي�ضاوية ال�شكل وعادة ما تكون خ�ضراء قبل الن�ضج ثم تتحول �إىل
اللون الأ�صفر �أو الأحمر عند الن�ضج ،وتتكون الثمار من ق�شرة خارجية
عبارة عن �ألياف فلينية حتتها ن�سيج حلمي ثم توجد النواة احلجرية وهي
البذرة يف داخلها.
وت�صلح هذه ال�شجرة للزراعة يف جميع �أنواع الرتبة �إال �أنها تف�ضل الرتبة
الرطبة جيدة ال�صرف ،كما تنمو حت��ت �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة وتتحمل
درجة احلرارة والرطوبة املرتفعة ،كما ميكن زراعتها يف الأماكن ال�ساحلية
وتتحمل الرياح ال�شديدة.
وحتتاج �شجرة اللوز �إىل ال��ري املنتظم خ�لال املراحل الأوىل لزراعتها يف
امل��ك��ان امل�ستدمي وه��ذه ال�شجرة مقاومة ل��درج��ات امللوحة التي ت�صل �إىل
 4500جزء من املليون ,ويراعى تخفيف الري يف وقت حمل ال�شجرة للثمار

ويعترب نظام الري بالتنقيط هو الأمثل لري هذه ال�شجرة.
وال�شجرة تزهر يف الربيع وتثمر يف ال�صيف ،وحتتاج �إىل الت�سميد الع�ضوي
م��رة واح��دة �سنو ًيا وال حتتاج ال�شجرة �إىل التقليم نظ ًرا لنموها املتماثل
ويقت�صر التقليم فقط على �إزالة الأفرع املك�سورة وامليتة و�شاذة النمو.
وتتكاثر �أ�شجار اللوز بالبذور التي يتم جمعها يف ف�صل ال�صيف بعد نقعها يف
املاء ملدة � 24ساعة ثم تو�ضع يف املهاد جمهزة مبخلوط من الرتبة الرملية
والبيت مو�س والبريالت حيث تزرع يف عمق يوازي م�ستوى بذرة اللوز ،وعادة
حتتاج ب��ذور اللوز �إىل  30 – 15يوم ًيا من تاريخ ال��زراع��ة كفرتة �إنبات
وتبلغ ن�سبة الإثبات من .55% – 45
ومن الناحية التن�سيقية عادة ما ت�ستخدم �شجرة اللوز كزينة يف ال�شوارع
ولتوفري الظالل املنا�سبة يف احل��دائ��ق وثمارها ت�ؤكل ط��ازج��ة ،وي�ستخدم
خ�شبها يف �صناعة �أع��م��دة التليفونات وال��ع��رب��ات اخل�شبية ،كما �أن الزيت
امل�ستخرج من البدور اجلافة �صالح الأكل وي�ستخدم يف الطهي ،وي�ستخرج
من القلف والأوراق والثمار عادة مادة التنني وبع�ض ال�صبغات ،كما �أن �أجزاء
ال�شجرة لها ا�ستخدامات طبية يف عالج الإ�سهال واجلذام وال�صداع وعالج
اجلروح واملغ�ص و�ضمادات الحقة لعالج الروماتيزم.
مازن متيم/كاتب �صحفي

حمطات
فكرة قبل الن�شرة

مل �أتعود يوماً على �أي ع��ادة  ،وهلل احلمد �أين ما اعتدت التعود ،لذا ف�إين
متجدد ٌة على الدوام مب�شاعري و�أفكاري وقراراتي ،وقد ا�ستوقفتني قبل �أيام
ما تداولته املنتديات الإعالمية امل�صرية ،عن �ضرورة �أخذ موافقة الزوجة
الأوىل والتي تعترب ال�شريك الأول قبل ال��زواج ب�أخرى دون درايتها ،وهذا
�أه��م ق��رار ت�أخذه احلكومة امل�صرية حيال �أم��ر ب��د�أ به اهلل �سبحانه وتعاىل
عندما �ضبط ال��زواج ال��ذي كان بال عدد �إىل �أربعة ،مع ا�شرتاطات قا�سية
ال ي�ستوعب فيها بع�ض الرجال �سوى جانب املتعة اجلن�سية من امل��ر�أة دون
مراعاة مل�شاعرها �أو �أي �إدراك حقيقي ملعنى الآي��ة الكرمية ( ولن تعدلوا
ب�ين ال��ن�����س��اء ول���و ح��ر���ص��ت��م) ويكتفون
بقول ال�شرع حلل �أربعة ،نعم كما �أباح
�سبحانه الرق الذي كان مباحاً ولكنه
ع���ز وج���ل رو�����ض ال����رق ب��ال��ع��ت��ق وفك
ال���رق���اب ،وع��ن��دم��ا ك���ان ال��رج��ل وقبل
الإ���س�لام مدمناً على �شهواته ومنها
���ش��ه��وة ال��ن�����س��اء ف��ق��در ���س��ب��ح��ان��ه ذلك
با�شرتاطات لتقومي �شهوات الرجال،
كما منع من ذلك التعدد يف الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم ،عندما نزلت
�آي��ة التحرمي ( لاَ َي��حِ ُّ��ل َل َ��ك ال ِّن َ�سا ُء
مِ نْ َب ْع ُد َولاَ �أَنْ َت َب َّد َل ِبهِنَّ مِ نْ �أَ ْز َوا ٍج
ُ
للهَّ
َو َل�� ْو َ�أعْ َج َب َك ُح ْ�س ُن ُهنَّ �إِلاَّ مَا َملَ َكتْ يمَ ِي ُن َك َو َك��ا َن ا َعلَى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َرقِي ًبا )
�أي �أنه بعد نزول هذه الآية لو طلق الر�سول �إحدى ن�ساءه �أو �أراد ا�ستبدالها
ب�أخرى بعد وفاة واحدة منهن �أن ال يتزوج كما هو م�سموح للم�ؤمنني ،فكيف
بامل�ؤمنني �أو من يدّعون ذلك ب���أن يعللوا ال��زواج من �أخ��رى بحجة �أن��ه من
ال�شرع دون الرجوع والتفكري بـ (ولن تعدلوا).
للحاقدين على الر�ؤية
�أمتنى لأوالدي �أن يكونوا �أف�ضل نا�س على الأر���ض �أو يف العامل ،ولكن هل
�أبنائي فعال و�صلوا �إىل درجة من م�ستويات القوى اخلارقة التي قد ت�ؤهلهم
ب�أن يكونوا كذلك؟ قطعاً ال ،لأن العامل والذي يعج ب�أكرث من �ستة مليارات
من الب�شر لن يقدر �أبنائي على مناف�ستهم لدرجة التفوق عليهم ف�ضال عن
قبولهم كمناف�سني يف احلد املعقول وامل�سموح.
ولكي تطاع اطلب امل�ستطاع ،و�إنكار امل�ستحيالت لي�س له وجود �سوى يف �أذهان
احلاملني لدى البع�ض ،ال م�ستحيل يف �إدراك ما يفرت�ض �إدراك��ه ،وعمل ما
يفرت�ض �أنه متاح منطقاً وعق ً
ال ب�شرط �أن يكون له فائدة لل�ساعي وملجتمعه،
ودول��ة الإم��ارات واح��ده من ال��دول التي �أنكرت وجود امل�ستحيل بتحدياتها
الداعمة لإنكاره ب�سبب الإرادة ل�صناعة ما يفرت�ض �أنه متاح.
ووفق الر�ؤية الثاقبة يف جدار املتاحات التي يراها الغري ب�أنها م�ستحيالت
جاءت فكرة الال م�ستحيل ،لتكون الطاقة يف تفعيل املتاح ب��الإرادة والعمل،
فاملت�أمل لبلوغ الرقم واحد يف كل �شيء البد و�أنه بد�أ يف بداية البلوغ للرقم
واحد يف �شيء من الأ�شياء لتحقيق كلية كل الأ�شياء ،ف�إن انتهى من �شيء
انتقل لآخر من الأ�شياء ليحققها ،وما حتقق يف عهد زايد العطاء ورا�شد
النماء �أ�صبح واقعا حمققاً يف عهد خليفة اخلري وحممد الوفاء وحممد
الر�ؤية القومية ،هذا الذي �أقول لي�س له عالقة ال من قريب وال من بعيد
يف مدح من ال ي�ستحق على ح�ساب مزايدات قد ال تكون موفقة ،ولكن حني
يكون ذلك املدح على رقينا الذي نلم�سه واقعاً جلياً ف�إننا منتدح خريا نرفل
فيه ب�أ�سباب من خلف الرقي و�أ�صحاب القرار الذين �أقروا دون �أن ي�صادروا
حق التفكري �أو امل�شاركة ،بل على العك�س ،فهم الداعون ل�شحذ الهمم العالية
يف ن�صرة الإرادة قوال وفعال.
مريا على /كاتبة

حلم الو�صول
تناقلت مواقع التوا�صل االجتماعي فيديو لطفلة ال يتجاوز عمرها الثالث
�سنوات متتطي دمية على �شكل �أوزه بني الأم���واج يف املحيط ،وج��اء تعليق
�صوتي يربط بني الطفلة وتابوت �سيدنا مو�سى من وجهة نظر ال�ضياع يف
م�ساحة املياه ال�شا�سعة ،والذين عرث على الطفلة طاقم مركب �سياحي كان
مير يف نف�س الوقت الذي كانت فيه الطفلة باملحيط.
طفلة �صغرية جترفها الأم���واج �أثناء لعبها مع �أ�سرتها على ال�شاطئ ومل
يفلحوا يف �إع��ادت��ه��ا وي��ب��دو �أن��ه��م �سلموا ب��الأم��ر ال��واق��ع وت��رك��وه��ا حلتفها
وم�������ص�ي�ره���ا ت����واج����ه����ه ب��ي��ن ال�سماء
والأم�����واج ،رمب��ا اختفت ع��ن الأنظار
وخيل لهم �أنها غرقت لكن مل يلفت
نظرهم ع��دم وج��ود الدمية الكبرية
ال���ت���ي ت���رك���ب ع��ل��ي��ه��ا ،ال �أف���ت�������ش عن
�أ�صل احلكاية و�سبب وجودها يف هذه
البقعة من املحيط وحدها بال مرافق
�أو متابع.
عملي يجعلني دائماً يف حالة حتليل
ل��ل��ح��دث وال�ترك��ي��ز ع��ل��ى التفا�صيل
ال��ب�����س��ي��ط��ة ل���ك���ي �أ����س���ت���ن���ت���ج النتائج

ال�سليمة ،خا�صة و�أننا نعي�ش عامل من الزخم االفرتا�ضي و�صناعة الأخبار
املفربكة من �أجل احل�صول على عدد امل�شاهدات وح�صد الأموال بدون تعب
�أو جهد حتى ول��و بالت�شهري ،فنحن �أم���ام فيديو لإن��ق��اذ طفلة م��ن هالك
حمقق حيث �أن��ه��ا معر�ضة ل�سمكة قر�ش تلتهمها �أو ح��وت مي��ر بجوارها
فتقع وت�ستقر بقاع املحيط خا�صة و�أنها ال ترتدي �سرتة جناة فقط مالب�س
ال�سباحة التقليدية.
�إذا �سلمنا �أن الأهل فو�ضوا �أمرهم هلل وتركوها مل�صريها فنلقي نظرة على
التوافق الزمني لإنقاذها و�إعادتها للياب�سة من جديد ،والواقع �أن احلياة
عادت لأمها لتقر عينها ويرتوي قلبها بعد �أن خلع وو�ضع مكانه قطعة من
لهب الندم وت�أنيب ال�ضمري ،الأم التي خلقت فيها غريزة احلب والت�ضحية
تفقد طفلتها يف حلظات ن�سيان لتعي�ش العمر كله تت�أمل وتبكي حالها.
املوقف يكتم الأنفا�س لكنه يف النهاية ر�سالة حقيقية لوجود اهلل وعظمته
وق��درت��ه ج��ل �ش�أنه يف ت�سيري الأم���ور وتنقية النفو�س ،ر�سالة م��ن ي�ضجر
ويي�أ�س من رحمته ويظن �أن م�شكلته هي نهاية العامل ،والواقع �أن كل �شيء
بقدر وعلينا �أن ن�سعى ونفو�ض له الأمر ،ونظل على يقني من �أن القدر بيده
وما يحدث ما هو �إال كلمة بني الكاف والنون.
ال�شيماء حممد /خبري �صحافة و�إعالم

�سر التقبل
التقبل هو ر�ؤية الواقع كما هو حقيقة بتطرف عن امل�شاعر والأفكار وهو
القوة والقدرة الواعية لأن تفتح ب�صريتك قبل ب�صرك لرتى وتتقبل دون
حماولة املقاومة  ..التقبل هو الطريق احلقيقي نحو التغيري اجلذري
الإيجابي وهو ال يعني التحمل واملوافقة بل هو املفتاح احلقيقي يف احلياة
لبدء التغيري و�إ���ص�لاح احل��ال و دون��ه �ستكون التجارب �سيئة و�ستتحول
امل�شاعر امل�ؤملة جلحيم وعذاب نف�سي مدمر.
م��ن منا مل مي��ر مبحطات �صعبة يف احل��ي��اة م��ادي��ة �أو معنوية م��ن وفاة
�شخ�ص عزيز� ،أو الإ�صابة مبر�ض� ،أو انف�صال عن ال�شريك� ،أو فقد لعمل
�أو �أزمات مالية� ،أو قد يكون ال�شخ�ص لديه عدم ر�ضا عن ذاته ،فالتقبل هنا
هو ما ي�ساعدك على تخطي هذه ال�صعاب والأزم��ات عند القبول الكامل
ل���ه���ذه امل�����ش��اع��ر وال����ظ����روف والبدء
ب���ط���ور ج���دي���د م���ن ال��ت��غ��ي�ير يحدث
عند م��واج��ه��ة امل�شاعر ال�سلبية من
خ��وف وح��زن �أو �أمل واكتئاب ب�صدق
ت��ام وب�صراحة مطلقة دون خجل �أو
تهرب منها و دون دفنها يف الأعماق
لأنها �ستجعلك يف �أ�ضعف حالة ذهنية
وب��دن��ي��ة ول��ن ت�ستمع ل��ن��داء الأمل يف
ج�سدك وروح��ك وهذا �سيهدد توازن
الذات واال�ستقرار النف�سي و�سيقطع
االت���������ص����ال م����ع ج����وه����رك و�سيزيد
الو�ضع �سوءاَ وي�ضاعف من الأمل بل
يجب تفريغها مهما كانت م�ؤملة.
ويحدث التقبل يف رحلة الوعي ال��ذات��ي والتطوير عندما ي��درك العقل
الباطن �أن��ه لي�س م��ن املفيد �أن ترف�ض امل�شاعر والأف��ك��ار ال�سلبية �إمنا
تتقبلها دون املوافقة عليها فقد تكون رغماَ عنك وهنا وعيك �سري�شدك
كي تعط م�شاعرك وحزنك الوقت الكايف وامل�ساحة الكافية لتعرب عنها
بالطريقة التي تنا�سبك دون مقاومتها كي ال تعيق تطورك ثم ت�ست�شعر
الت�سليم وتقبل التجربة يف قلب نوبة الهلع واخلوف واحلزن وباالرتياح
لإدراك �أن كل ما يف الكون زوج�ين �إيجابي و�سلبي ،حياة وم��وت ،مر�ض
و�شفاء و�ست�صبح �أكرث قدرة على تخطيها و�أذكى يف التعامل معها مبرونة
و�أق���وى يف مواجهتها و�ستتبنى مرحلة ج��دي��دة م��ن ال�سالم والتوازن.
�ستتعافى عند ق��درت��ك على ترميم نف�سك بنف�سك ف��ال��دم��وع ل��ن تبدل
املعاناة �إىل �سعادة ولن تغري الأقدار ،وقلبك �سيتحول �إىل �ساحة لالختبار
احلقيقي لإميانك ب��الإرادة الإلهية ولقدرتك على ال�صرب و�ستخرج من
الأزمة �أكرث قوة و�أكرث رغبة يف التطور والتغيري الإيجابي من �أجل ذاتك
ومن �أجل من حتب و�سيتجلى �أف�ضل ما لديك وك�أنك خلقت من جديد
ب�شخ�صية �سكب اهلل يف قلبها من لطفه التقبل والر�ضا والقوة واالمتنان
واحلمد على غيب لو اطلعنا عليه الخرتنا الواقع.
منال احلبال �/إعالمية

قمري
ق�صيدة مرتجمة لل�شاعر الهندي �أمِ تاب بَتاجر �شاعر غنائي هندي ومغنٍ
من �أ�صل بنغايل من والية �أوتار برادي�ش ويعمل يف �أفالم بوليوود.
قمري/ترجمة �سنان بن حممد الهندي
قمري
ح�سنا �س�أغادر
ال تن�سني يف دعواتك
حافظي طعم ذكرياتي على ل�سانك
���ض��ع��ي �أع����م����ايل ال�����ص��احل��ة يف طيات
قلبك
لقد ُ
اخذت ظلمتك
لكن �سرقتَ جنومي يا قمري
هل مكتئبة
ب�أنني مل �أعد �أكن يف حفلك
هل حتزنني
علي مبكرا
لعدم رف�ضك ّ
هل تعتقدين
ق�ص�صنا قليلة للحب
هل ن�سيت
كم مرة منتُ يف ح�ضنك
واهلل ال �أ�شعر �شيئا
اال انت يا قمري
الآن
�أحول م�سريي ايل طريقك
�أكون �صندل بدون عطره
تركت رغبات قلبي حتت و�سادتك
وهذا الزبد يحبط القما�ش
القطني من الزاهد والأوراق
لكنك يل يا قمري
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البنتاغون يدر�س متديد مهمة احلر�س الوطني يف الكابيتول
•• وا�شنطن�-أ ف ب

08

ت��در���س وزارة ال��دف��اع الأم�يرك��ي��ة (ال��ب��ن��ت��اغ��ون) طلبا قدمته �شرطة
الكونغر�س من �أجل متديد مهمة احلر�س الوطني الأمريكي القا�ضية
بحماية املبنى مل��دة �شهرين بعد هجوم ال�ساد�س من كانون الثاين/
يناير ،كما قال الناطق با�سم الوزارة جون كريبي.
و�أ�ضاف كريبي خالل م�ؤمتر �صحايف “تلقينا طلبا ر�سميا من �شرطة
الكابيتول لتمديد فرتة وجود احلر�س الوطني حلماية الكابيتول”،
مو�ضحا �أن التمديد �سيغطي “ال�شهرين املقبلني».
ومل يذكر ما �إذا كان الطلب قدّم ب�سبب تهديدات حمتملة ،لكن القائد
املوقت ل�شرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان حتدث ال�شهر املا�ضي عن

•• عوا�صم-وكاالت

يف ظ���ل ت���داب�ي�ر �أم���ن���ي���ة م�شددة،
زار ال��ب��اب��ا فرن�سي�س �أم�����س الأول
اجلمعة العراق ،يف زيارة تاريخية
غ�ي�ر م�����س��ب��وق��ة �إىل ب��ل��د دمرته
احل�����روب وال���ن���زاع���ات ،داع���ي���اً �إىل
الت�ضامن وت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ص��ل مع
ال�شعوب.
ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة �أم�س
ال�سبت� ،أطلق البابا ن��داء �صارخاً
ف���اج����أ ب���ه امل�����س���ؤول�ين العراقيني
ب��خ��ط��اب ج����ريء وح����ازم ح��ث فيه
ع���ل���ى وق�����ف ا���س��ت��ع��م��ال ال�سالح،
وم����واج����ه����ة ال���ف�������س���اد وامل�صالح
اخل��ا���ص��ة واحل��زب��ي��ة ،م��ا ب���دا ك�أنه
اتهامات مبا�شرة للطبقة ال�سيا�سية
احل��اك��م��ة والأح�����زاب وامليلي�شيات
التي �أحكمت قب�ضتها على البالد
متنا�سية حقوق الأقليات.
جمتمع موحد
يف ���ص��ح��ي��ف��ة ال��ب��ي��ان الإم���ارات���ي���ة،
ق���ال���ت ل��ي��ل��ى ب����ن ه���دن���ة “تعطي
الزيارة التاريخية للبابا فرن�سي�س
للعراق ر�سائل عميقة� ،أن م�شروع
التقريب الديني يف العراق �ضرورة
ق�������ص���وى ل���ب���ن���اء جم��ت��م��ع موحد
ت�سوده العدالة وال�سالم».
و�أ�ضافت �أن “العراق ي�ضم ت�شكيلة
م��ن ال��دي��ان��ات ال��ت��ي ع��ا���ش��ت جنباً
�إىل جنب ع�بر ال��ت��اري��خ بان�سجام
وت��ف��اه��م واح��ت��رام ،ول��ك��ن الأم���ور
اختلفت يف ظ��ل وج��ود خمططات
ل�ضرب الهوية العراقية اجلامعة
وتق�سيم املجتمعات �إىل الأكرثية
والأقلية الدينية وتغليب االنتماء
امل��ذه��ب��ي ع��ل��ى االن��ت��م��اء الوطني،
م����ا �أدى �إىل ات�������س���اع الطائفية
•• وا�شنطن-وكاالت

�صحف عربية :البابا يف العراق ..بدء م�شروع التقريب الديني

والتع�صب اللذين ميثالن م�صدر
ال���ك���وارث ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا العراق،
كما �أن غياب ثقافة احلوار الديني
كان ال�سبب الأكرب يف �إ�شعال فتيل
الفتنة يف العراق».
و�أو�ضحت �أن��ه لي�س ثمة مفر من
ال��ب��ح��ث ع���ن ال��ف��ه��م امل��ت��ب��ادل بني
املكونات الدينية ،فالعراق يحتاج
�إىل م���ف���ردة ال��ت��ع��ا ُي�����ش ال�سلمي
وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا �أك��ث�ر مِ ���ن �أي وقت
م�����ض��ى �إذ �إن����ه ال ي��وج��د للأ�سف
م�شروع حقيقي للتعريف بقيمة
الت�سامح ،فاجلميع يعتقد �أنه على
حق ويجب عليه �إخ�ضاع الآخر.
ولفتت الكاتبة �إىل �أن العراقيني
عليهم �أن ي�ستوعبوا درو�س املا�ضي
القا�سية لإعادة بناء الثقة ،ولإعادة
روح الأم�����ل ل���دى ج��م��ي��ع ال�شعب
وقطع الطريق �أم��ام دعاة الت�شدد
وال���ت���ط���رف ،ف��امل�����س���ؤول��ي��ة كربى
واحلذر مطلوب.

ن�صائح �صادقة
وب��دوره��ا ،قالت �صحيفة االحتاد
الإم��ارات��ي��ة يف افتتاحيتها “حدد
البابا فرن�سي�س داء بالد الرافدين
ب�آفتي الأ�سلحة والف�ساد ،ودواءه
ب���اال����س���ت���م���اع مل����ن ي���ب���ن���ي وي�صنع
ال�سالم».
و�أ�ضافت �أن “ر�سائل اليوم الأول
ل��زي��ارت��ه ال��ت��اري��خ��ي��ة �إىل العراق
بدت �أ�شبه بخريطة طريق وا�ضحة
امل���ع���امل ل��ل��ج��م��ي��ع ل��وق��ف امل�صالح
اخلا�صة ،واخل��ارج��ي��ة ،والت�صدي
ل�����س��وء ا���س��ت��ع��م��ال ال�����س��ل��ط��ة ،ونبذ
ال���ع���ن���ف وال���ت���ط���رف والتحزبات

بعد دعوته من بغداد اىل اال�ستماع
�إىل “من ي�صنع ال�سالم” ،التقى
البابا فرن�سي�س �أم�س ال�سبت يف
اليوم الثاين من زيارته التاريخية
اىل ال���ع���راق ،يف ال��ن��ج��ف املرجع
ال�شيعي الأعلى علي ال�سي�ستاين
ال��ذي �أعلن “اهتمامه” بـ”�أمن
و�سالم” امل�سيحيني العراقيني.
وب��ع��د ال��ن��ج��ف ال��ت��ي ���ش�� ّك��ل اللقاء
فيها مع ال�سي�ستاين �أبرز حمطات
زي��ارة احلرب الأعظمّ ،
حط البابا
فرن�سي�س يف �أور ،املوقع الرمزي
من الناحية الروحية ،حيث ندد
يف خطاب بـ”الإرهاب الذي ي�سيء
�إىل الدين».
وقال البابا يف خطابه الذي �سبق
���ص�لا ًة م��ع ممثلني ع��ن ال�شيعة
وال�سنة والأي��زي��دي�ين وال�صابئة
والكاكائيني وال��زردا���ش��ت��ي�ين “ال
ي�صدر العداء والتطرف والعنف
من نف�س متدينة :بل ه��ذه كلها
خيانة للدين».
و�أ�ضاف “نحن امل�ؤمنني ،ال ميكن
�أن ن�صمت عندما ي�سيء الإرهاب
ل��ل��دي��ن .ب���ل واج����ب ع��ل��ي��ن��ا �إزال����ة
�سوء الفهم” ،وذل��ك بعد حواىل
�أرب������ع ���س��ن��وات م���ن دح����ر تنظيم
داع�������ش الإره����اب����ي ال����ذي �سيطر
بني  2014و 2017على �أجزاء

ع��ل��ى م���ع���ان���اة ال���ع���راق���ي�ي�ن عامة،
و���س��ت�����س��ل��ط ال�����ض��وء ع��ل��ى العراق
ال���ب���ل���د امل���ن���ك���وب م���ن���ذ االج���ت���ي���اح
الأم��ري��ك��ي ع��ام  ،2003و�إطالق
يد �إي��ران وميلي�شياتها يف حا�ضرة
الر�شيد ،ومهد اخلالفة
العبا�سية وح�ضارة الرافدين.
وتابع الكاتب “ال �شك �أ َّن الزيارة
يح�سب لها ال�شجاعة يف التوقيت
وامل��ك��ان ،وتعك�س ال��روح الإيجابية
ال���ت���ي ي��ت��م��ت��ع ب���ه���ا ال���ب���اب���ا ،وروح
الت�آخي والتعاي�ش ونبذ الت�صادم
ب��ي�ن ال����دي����ان����ات واحل�ضارات”،
م�شرياً �إىل �أن زيارة البابا للعراق
ر�سالة م�صاحلة وت�آ ٍخ مع امل�سلمني
وطم�أنة وت�ضامن مع امل�سيحيني.

وعدم الت�سامح» .وتابعت “ن�صائح
����ص���ادق���ة� ،أك������دت �����ض����رورة �إر����س���اء
الأ�����س���������س مل��ج��ت��م��ع دمي����ق����راط����ي،
ي�ضمن م�����ش��ارك��ة ج��م��ي��ع الفئات،
وع����دم اع��ت��ب��ار �أح����د م��واط��ن��اً من
ال����درج����ة ال��ث��ان��ي��ة ،وال���ع���م���ل على
حتقيق ال��ع��دال��ة ،وتنمية النزاهة
وال�����ش��ف��اف��ي��ة ،وت��ق��وي��ة امل�ؤ�س�سات،
و�إعطاء املجال لكل الذين يريدون
ال�����س�لام وال���ب���ن���اء م��ع��اً يف احل����وار
واملواجهة ال�صريحة والب َّناءة».
و�أ���ش��ارت ال�صحيفة �إىل �أن البابا
فرن�سي�س كان حري�صاً على الكلمة
���وح���د وال تف ّرق
اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي ت ّ
بني �أح��د ،وعندما ق��ال “لت�صمت

الأ�سلحة” ،مل يحدد ط��رف��اً دون
�آخ������ر ،و�إمن������ا ط���ال���ب ب��و���ض��ع حد
النت�شارها يف كل مكان.
و�أو������ض�����ح�����ت �أن ����ش���ج���اع���ة ر�أ�������س
الكني�سة الكاثوليكية ال��ذي �أطلق
و�شيخ الأزهر الإمام الأكرب �أحمد
الطيب وثيقة الأخوة الإن�سانية يف
�أبوظبي فرباير(�شباط) ،2019
ال بد و�أن متنح الأم��ل بغدٍ �أف�ضل
بعيداً ع��ن الكراهية والطائفية،
لي�س للعراق فح�سب و�إمنا لأنحاء
املنطقة.
ر�سالة ت�ضامن
ومن جهته ،قال جربيل العبيدي

يف ���ص��ح��ي��ف��ة ال�������ش���رق الأو�����س����ط
“مدينة �أور ال��ع��راق��ي��ة ال��ت��ي مل
ت�����ص��ل��ه��ا ال���ك���ه���رب���اء واخل����دم����ات
الأ�سا�سية منذ � 6آالف ع��ام حتى
زيارة البابا فرن�سي�س ،ت�ؤكد حجم
املعاناة التي يكابدها �سكان العراق
من ف�شل احلكومات املتعاقبة على
مفاتيح خزائن البرتول العراقي،
يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات الأ�سا�سية
لل�سكان �إال حني تفاج�أ بزيارة بهذا
احل��ج��م ال��ك��ب�ير ،فرت�صف وتع ّبد
الطرق ،وت�صل �أ�سالك الكهرباء،
وتطلى اجلدران ،وتنظف ال�شوارع،
وت�ضاء يف �أيام ثالثة ،وهي الغائبة
ل�سنني طوال عن �أجندة احلكومات

املتعاقبة على حكم العراق».
و�أ����ض���اف �أن “زيارة ال��ب��اب��ا جاءت
يف ال���ت���وق���ي���ت احل�������رج وامل����ح����رج،
ف��رغ��م ت��ق��دم��ه يف ال�����س��ن وتف�شي
جائحة كورونا واملخاطر الأمنية
وال�صواريخ ،والقذائف الع�شوائية
ال��ت��ي مت��ط��ر امل���ط���ارات والقواعد
والأماكن احل�سا�سة يف العراق� ،إال
�أنه �أ�ص َّر على تنفيذ الزيارة امل�ؤجلة
لـ  20عاماً منذ �سلفه البابا يوحنا
بول�س الثاين».
ولفت �إىل �أن زيارة البابا ،و�إن كان
م��ن �أ���س��ب��اب��ه��ا ال��رئ��ي�����س��ي��ة ت�سليط
ال�������ض���وء ع���ل���ى م���ع���ان���اة الأق���ل���ي���ة
امل�سيحية� ،إال �أنها �ستنعك�س �أي�ضاً

بايدن و�إيران ..ملاذا ي�صعب �إعادة الزمن؟

خا�ض املر�شح الدميقراطي ج��و بايدن
حملته الرئا�سية بناء على تعهد بالعودة
�إىل االتفاق ال��ن��ووي .وح�ين �أ�صبح رئي�ساً ب��د�أ باتخاذ بع�ض اخلطوات لتحقيق
وع��ده .لكنه �سيجد �صعوبات كثرية على طريق الوفاء بتعهداته ،وفقاً للعامل
ال�سيا�سي البارز يف م�ؤ�س�سة راند الأمريكية رافاييل كوهني.
يكتب كوهني يف �صحيفة “ذا هيل” �أن خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة مل تكن
يوماً طويلة الأمد وال �شاملة وال �إ�صالحاً للتحدي الإيراين .هدف االتفاق �إىل
تقييد م�سار �إي��ران نحو الو�صول �إىل ال�سالح النووي عو�ضاً عن �إنهائه� .أجّ لت
بنوده هذا امل�سار بـ � 10إىل  15عاماً انطالقاً من دخول االتفاق حيز التنفيذ �سنة
 .2016لكن الزمن مل يعد ل�صالح الواليات املتحدة .فوفقاً لوزير اخلارجية
�أنطوين بلينكن ،قد تكون �إيران على بعد “ب�ضعة �أ�سابيع” من �إنتاج مواد نووية
كافية لت�صنيع القنبلة .ومل يقيد االتفاق برنامج �إيران لل�صواريخ البال�ستية ،كما
ا�ستثنى من بنوده دعم طهران للإرهاب علماً �أن الإرهاب الإيراين ي�سيطر م�ؤخراً
على عناوين الأخبار .حتى مع و�ضع هذه الق�ضايا جانباً ،مل تعد االفرتا�ضات
التي ت�أ�س�س عليها االتفاق النووي �صحيحة.
ويرى كوهني �أن �إيران تغريت .بعد مغادرة �إدارة ترامب االتفاق النووي وفر�ضها
حملة ال�ضغط الأق�صى ،تراجع الدعم ال�شعبي الإيراين لالتفاق من  85%يف
�أغ�سط�س (�آب) � 2015إىل  42%يف �أكتوبر (ت�شرين الأول)  .2019ووجدت
ا�ستطالعات الر�أي نف�سها �أن الت�شا�ؤم حيال م�ستقبل االقت�صاد الإيراين منت�شر
على نطاق وا�سع .ت�شري هذه امل�سارات �إىل �أن الدعم الإي��راين لالتفاق بني على
•• بغداد�-أ ف ب

ت��ه��دي��دات م��ن جماعات متطرفة ملنع الرئي�س ج��و ب��اي��دن م��ن �إلقاء
خطابه الأول �أم���ام امل�شرعني يف الكونغر�س .ومل يعلن م��وع��د هذا
اخلطاب ال�سنوي ال��ذي يلقيه الرئي�س الأم�يرك��ي �أم��ام امل�ش ّرعني يف
جمل�سي الكونغر�س ،وهو التزام د�ستوري يحدد خالله م�سار عمله.
ويخ�ضع الكابيتول حلرا�سة م�شددة منذ  06ك��ان��ون الثاين/يناير
عندما جتمع �آالف م��ن �أن�����ص��ار دون��ال��د ت��رام��ب �أم��ام��ه عقب خطاب
حما�سي �ألقاه ترامب الذي كان ال يزال رئي�سا يف ذلك الوقت ،وطلب
منهم منع امل�س�ؤولني املنتخبني من امل�صادقة على فوز جو بايدن يف
االنتخابات الرئا�سية.
وه��اج��م مئات ع��دة منهم املبنى ب�شكل عنيف م��ا ت�سبب يف حالة من
الفو�ضى .وقتل خم�سة �أ�شخا�ص بينهم �شرطي يف الكابيتول .ويحاكم

حاليا �أكرث من � 300شخ�ص مل�شاركتهم يف هذا الهجوم .ومنذ ذلك
احلني� ،أقيمت حواجز حلماية املنطقة املحيطة مببنى الكابيتول ،وال
يزال حواىل خم�سة �آالف جندي من احلر�س الوطني موجودين لدعم
ال�شرطة لكن مهمتهم كان من املقرر �أن تنتهي يف � 12آذار-مار�س.
وردا على �س�ؤال عن خطورة التهديد املحيط مببنى الكونغر�س بينما
مل تتحقق �شائعات عن هجمات كان يفرت�ض �أن حتدث اخلمي�س� ،أكد
املتحدث با�سم الكابيتول �أن “الأمور تغريت منذ ال�ساد�س من كانون
الثاين-يناير».
وق��ال وزي��ر الدفاع الأمريكي لويد �أو�سنت �إن “م�س�ؤولينا املنتخبني
ي�ستحقون بيئة عمل �آمنة” ،م���ؤك��دا �أن البنتاغون �سيتخذ قرارا
ب�سرعة.

وا�سعة م��ن ال��ع��راق وزرع الرعب
والدمار .و�ش ّكلت زيارة �أور ،املوقع
الأث����ري يف ج��ن��وب ال��ع��راق الذي
ي��ع��ت��ق��د �أن�����ه م���ك���ان م���ول���د النبي
ابراهيم� ،أبو الديانات ال�سماوية،
حلماً للبابا الأ�سبق يوحنا بول�س
ال����ث����اين يف ع�����ام  ،2000قبل
�أن مينع الرئي�س حينها �صدام
ح�سني الزيارة.
قبل ذلك ،التقى الزعيم الروحي
لـ 1,3مليار م�سيحي يف العامل
امل����رج����ع ال�����ش��ي��ع��ي الأع����ل����ى علي
ال�����س��ي�����س��ت��اين ال�����ذي ي���ع��� ّد �أعلى
�سلطة روح��ي��ة بالن�سبة للعديد
م���ن الـ 200م��ل��ي��ون ���ش��ي��ع��ي يف
العامل .ويف اللقاء املغلق الذي دام
نحو �ساعة� ،أ ّكد ال�سي�ستاين على
“اهتمامه ب���أن يعي�ش املواطنون
امل�سيحيون ك�سائر العراقيني يف
�أمن و�سالم” ،بح�سب بيان �صدر
عن مكتبه بعد االجتماع.
و���ش��دّد ال�سي�ستاين خ�لال اللقاء
ال��ذي ب��د�أ نحو ال�ساعة التا�سعة
يف م��ن��زل��ه وان��ت��ه��ى ب��ع��د خم�سني
دق��ي��ق��ة ،ع��ل��ى ����ض���رورة �أن يتمتع
امل�����س��ي��ح��ي��ون “بكامل حقوقهم
الد�ستورية».
وبح�سب بيان �صادر عن الفاتيكان،
كان اللقاء “فر�صة للبابا لتقدمي
ال�����ش��ك��ر �إىل �آي������ة اهلل العظمى
ال�سي�ستاين لأن��ه رف��ع �صوته مع

املنافع االقت�صادية التي مل تتحقق قط .حتى لو قبلت �إدارة بايدن برفع العقوبات
ف�سيكون الأمر غري كافٍ لتحقيق النتائج االقت�صادية امللمو�سة لإعادة بناء الثقة
باالتفاق.
�إن فر�صة �إع��ادة فر�ض �إدارة �أمريكية م�ستقبلية العقوبات على �إي��ران قد تردع
ال�شركات عن اال�ستثمار يف تلك البالد وميكن �أن حتد من الت�أثري الق�صري الأجل
الناجم عن �أي تخفيف لهذه العقوبات .ع�لاوة على ذل��ك ،بَنت �إي��ران خططها
االقت�صادية على منو �سنوي بن�سبة  .8%لكن جائحة كوفيد 19-دفعت النتاج
املحلي الإج��م��ايل الإي����راين لالنكما�ش بن�سبة � .6.8%أم���ا ال��ق��ط��اع النفطي
الإيراين فانكم�ش ب�أكرث من  .38%يف هذا املناخ� ،ستحتاج �إيران لبع�ض الوقت
حتى تعود �إىل االزدهار.
وتغري ال�شرق الأو�سط ،يتابع كوهني� .أ�ضفت اتفاقات �أبراهام طابعاً ر�سمياً على
حقيقة بديهية طويلة الأمد ،حتى ولو مل يتم ذكرها ،وهي �أن االنق�سام العربي
الإ�سرائيلي مل يعد هو الأ�سا�سي يف املنطقة بل االنق�سام بني �إي���ران من جهة
و�سائر القوى من جهة �أخ��رى .ب�إمكان هذه الدينامية �أن ت�ضع �أي اتفاق نووي
�إيراين يف �إطار �إقليمي جديد.
وجدت الدول العربية و�إ�سرائيل الأ�سلحة النووية الإيرانية تهديداً وجودياً لها
ونظرت بعني الت�شكيك �إىل قدرة االتفاق النووي على وقف م�سعى طهران �إىل
االتفاق النووي .مع ذلك ،مل تكن هذه الدول ع�ضواً يف االتفاق النووي .لقد ُتركت

للتعبري ع��ن خم��اوف��ه��ا ب�شكل فردي.
لكن اليوم ،ثمة حتالف موحد يف �صوته
بني �إ�سرائيل ودول اخلليج يف معار�ضة
االتفاق ال��ن��ووي .وبعد �أي��ام قليلة على
تن�صيب بايدن� ،أعلن رئي�س هيئة الأركان الإ�سرائيلية �أن عودة الواليات املتحدة
�إىل االتفاق خط�أ و�أن �إ�سرائيل تعيد حتديث خياراتها الع�سكرية.
وال��والي��ات املتحدة تغريت �أي�ضاً .رمبا مل يكن وقف االنت�شار النووي الإيراين
�أول��وي��ة ق�صوى على الإط�ل�اق لأي �إدارة �أمريكية لكن ه��ذا امللف يكافح �أكرث
اليوم من �أج��ل االن�ضمام �إىل امل�ستوى الأع��ل��ى من امل��خ��اوف ال�سيا�سية بح�سب
كوهني .تواجه �إدارة بايدن مروحة من امل�شاكل ال�ضاغطة بدءاً بال�سيطرة على
اجلائحة و�إع��ادة �إ�صالح االقت�صاد و�صو ًال �إىل حماربة التطرف الداخلي .حتى
�ضمن خماوف ال�سيا�سة اخلارجية ،ثمة م�سائل �أكرث �إحلاحاً بالن�سبة �إىل الإدارة
احلالية مثل الت�صدي للتغري املناخي وتقييد ال�صعود ال�صيني والطموحات
الرو�سية با�ستعادة مناطق �سيطرت عليها يف املا�ضي .وقد يقل�ص تراجع �أهمية
امللف الإي���راين بالن�سبة �إىل وا�شنطن حظوظ جن��اح االت��ف��اق ال��ن��ووي .فالدول
التي تعار�ضه اليوم ال تزال تركز على �إيران كما كانت من قبل وهذا ي�صعّب على
الواليات املتحدة �أن تتخطى مقاومة تلك الدول.
وي�ست�شهد كوهني يف اخلتام بقول م�أثور يدعو الدول �إىل “عدم خو�ض احلرب
الأخرية” لال�ستنتاج ب�أنه ميكن قول الأمر نف�سه عن عدم التفاو�ض على املعاهدة
الأخ�يرة .وي�ضيف �أنه حتى و�إن كان االتفاق هو احلل املنا�سب للأزمة النووية،
حني مت التفاو�ض عليه منذ �سنوات ،ف�إن على �أي اتفاق جديد �أن يكون خمتلفاً ،ال
لأن الربنامج النووي الإيراين تطور وح�سب ،بل لأن العامل تطور �أي�ضاً.

البابا وال�سي�ستاين يوجهان نداء من �أجل ال�سالم

ال��ط��ائ��ف��ة ال�����ش��ي��ع��ي��ة يف مواجهة
ال��ع��ن��ف وال�����ص��ع��وب��ات ال��ك��ب�يرة يف
ال�����س��ن��وات الأخ���ي���رة ،دف���اع���ا عن
الأ�ضعف والأكرث ا�ضطهادا».
و�أدت ������س�����ن�����وات م������ن ال���ع���ن���ف
واال����ض���ط���ه���اد �إىل ت���راج���ع عدد
امل�سيحيني يف ال��ع��راق م��ن 1,5

مليون يف � 2003إىل � 400ألف
فقط ال��ي��وم .وي��ق��ول امل�سيحيون
يف ال��ع��راق ال��ذي��ن يتفرعون �إىل
�آ�شوريني وكلدان و�سريان� ،إنهم
يتعر�ضون للتهمي�ش والتمييز يف
ه���ذا ال��ب��ل��د ال���ذي مل ي��ع��رف منذ
 40ع��ام��اً على الأق���ل ا�ستقراراً

���س��ي��ا���س��ي��اً و�أم���ن���ي���اً .وي�����ش��ك��ون من
عدم احل�صول على م�ساعدة من
احل��ك��وم��ة ال���س��ت��ع��ادة م��ن��ازل لهم
وممتلكات �صودرت خالل النزاع
ع��ل��ى �أي����دي جم��م��وع��ات م�سلحة
ن���اف���ذة .وم��ن��ذ و���ص��ول��ه اجلمعة
�إىل ب��غ��داد ،تطرق البابا �إىل كل

امل��وا���ض��ي��ع احل�����س��ا���س��ة والق�ضايا
ال��ت��ي ي��ع��اين منها ال��ع��راق ولي�س
امل�����س��ي��ح��ي�ين ف��ق��ط .وق����ال خالل
ل��ق��ائ��ه ال��رئ��ي�����س ب��ره��م ���ص��ال��ح “
لت�صمت الأ�سلحة! ولن�ضع حدا
النت�شارها هنا ويف ك��ل مكان!».
ويف �إ���ش��ارة اىل امل�سيحيني الذين

�إ�صالح �سيا�سي
و�أم����ا يف �صحيفة �أخ��ب��ار اخلليج،
ق�����ال ال���ك���ات���ب ع����ب����داهلل الأي����وب����ي
�إن “العراق م��ن��ذ ���س��ق��وط نظام
ال��رئ��ي�����س ال���راح���ل ���ص��دام ح�سني،
مل ي�شهد ه��دوءاً �أمنياً �أو �سيا�سياً
م�����ع ت�������ص���اع���د م����ط����رد وح��������اد يف
الأزم�����ات االق��ت�����ص��ادي��ة واملعي�شية
واالجتماعية جراء تف�شي الف�ساد
امل�����ايل والإداري وال�����س��ي��ا���س��ي يف
البالد».
و�أ�ضاف �أن “ما �شهدته النا�صرية
الأ�����س����ب����وع امل���ا����ض���ي ه����و ح��ل��ق��ة يف
�سل�سلة م��ن حلقات االحتجاجات
التي مل تتوقف ،فالهدوء الن�سبي
ال�����ذي ���ش��ه��دت��ه خم��ت��ل��ف املناطق
ال��ع��راق��ي��ة يف ال�سنة املا�ضية �إمنا
ك����ان ا����ض���ط���راري���اً ف��ر���ض��ه تف�شي
ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ال���ت���ي اجتاحت

جميع دول ال��ع��امل ت��ق��ري��ب��اً ،لكن
رغم هذا الظرف ال�صحي اخلطر
ف�إن الأو�ضاع املزرية التي يعي�شها
املواطن العراقي دفعت املواطنني
�إىل النزول مرة �أخرى �إىل ال�شوارع
للمطالبة بحقوقهم امل�شروعة».
و�أ���ش��ار �إىل �أن احلكومة العراقية
احلالية ،كما احلكومات ال�سابقة،
مل ت�ستطع �أن ت�ضع برناجماً ناجعاً
ملعاجلة امل�شاكل امل�ستع�صية التي
يعي�شها ال��ع��راق منذ ال��غ��زو حتى
الآن ،فال�سنوات الأوىل التي �أعقبت
ال��غ��زو الأم��ري��ك��ي ميكن اعتبارها
���س��ن��وات ���ض��ائ��ع��ة ج����راء الأو����ض���اع
الأم��ن��ي��ة اخل��ط��رة ال��ت��ي ك���ان مير
بها العراق وانت�شار الإره��اب ،لكن
بعد النجاح احلكومي يف التقلي�ص
ال���ك���ب�ي�ر وال����ن����وع����ي للتهديدات
الإرهابية ف�إن جميع احلكومات مل
تقدم احل��ل��ول الناجعة للمواطن
ال��ع��راق��ي ،با�ستثناء ال��وع��ود التي
مل يعد املواطن يوليها �أي اهتمام
�أو ثقة.
و�أردف ال��ك��ات��ب ق���ائ ً
�ل�ا “العراق
ي���ح���ت���اج �إىل خ����ط����وات وق�������رارات
ج��ري��ئ��ة ل���ل���خ���روج م���ن الأو�����ض����اع
املرتدية التي و�صلت �إليها الدولة
ال��ع��راق��ي��ة ،ف������إذا ك���ان اال�ستقرار
الأم��ن��ي ���ض��رورة لتحريك عملية
الإن��ت��اج ،ف���إن اال�ستقرار ال�سيا�سي
م���ن خ�ل�ال ن��ظ��ام ي�����ض��ع املواطنة
�أ����س���ا����س���اً ل�ب�رن���ام���ج ع��م��ل��ه ولي�س
االن�����ت�����م�����اءات ال�������ض���ي���ق���ة ،ال يقل
�أه��م��ي��ة ع���ن اال���س��ت��ق��رار الأمني،
وما مل ينجح العراق يف ذلك ف�إن
اال���ض��ط��راب��ات واالح��ت��ج��اج��ات لن
تنتهي ،فاملواطن يهمه اال�ستفادة
من خ�يرات وطنه واالنتفاع منها
معي�شياً واجتماعياً».

فنزويال حتيي ذكرى ت�شافيز مبناورات ع�سكرية

•• كراكا�س�-أ ف ب

�سار �آالف اجلنود على �أنغام مو�سيقى ع�سكرية يف �شوارع كراكا�س يف �إطار
تدريبات ع�سكرية �أقيمت يف كل �أن��ح��اء فنزويال يف ذك��رى وف��اة الرئي�س
هوغو ت�شافيز .واطلِق على التدريبات ا�سم “الدرع البوليفارية  -القائد
الأعلى هوغو رافاييل ت�شافيز فريا�س  ،”2021تكرميا مل�ؤ�س�س “الثورة
البوليفارية” ،الرئي�س من � 1999إىل  2013وال��ذي تويف يف  5اذار/
مار�س  .2013وق��ال وزي��ر الدفاع فالدميري بادرينو “يعي�ش ت�شافيز.
الوطن �إىل الأمام!» .و�أ�ضاف الوزير مرتديا بزة ع�سكرية “الوطن يدافع
عن نف�سه اليوم مبزيد من ال�ضراوة واحل��زم �ضد الإمربيالية .هذه هي
املهمة التي �أ ْو َك ْل َتها �إلينا ،قائدي ت�شافيز ،والتي ُقمنا بها»� .أطلق ت�شافيز
“ثورة بوليفارية” حتمل ا�سم بطل اال�ستقالل �سيمون بوليفار و�شملت
العديد من الربامج االجتماعية ،يف بلد ي�شهد تفاوتا طبقيا كبريا .ويف
ال��ع��ام � 2000أع��ي��د ان��ت��خ��اب��ه ل�ست ���س��ن��وات .وي���ؤك��د ال��رئ��ي�����س نيكوال�س
مادورو الذي توىل ال�سلطة بعد وفاة ت�شافيز ،بانتظام �أن الواليات املتحدة
وكولومبيا� ،أك�بر خ�صومه الإقليمينيُ ،ت ّ
خططان ل�شنّ هجوم الغتياله.
وك��ث�يرا م��ا ي��ج��ري تنظيم ت��دري��ب��ات ع�سكرية مم��اث��ل��ة يف ال���ب�ل�اد .وقال
رمييخيو �سيبايو�س �أحد القادة الع�سكريني الرئي�سيني يف فنزويال “نحن
ن�ضمن متا�سك قواتنا امل�سلحة ل�ضمان �أمن الأمة” و”ن�ستع ّد للدفاع عن
�أنف�سنا ول�شن هجوم م�ضاد �ضد جميع �أنواع التهديدات� ،أ ًيا ي ُكن حجمها».
ي�������ش���ك���ل���ون واح��������دا يف امل����ئ����ة من امل�س�ؤولني يف بغداد �أي�ضاً �سوريا
ال�سكان� ،شدّد البابا اجلمعة على حيث حت ّولت انتفا�ضة �شعبية �إىل
���ض��رورة “�ضمان م�شاركة جميع ح��رب ال ت��زال م�ستمر ًة منذ 10
الفئات ال�سيا�سية واالجتماعية ���س��ن��وات ،راح �ضحيتها �أك�ث�ر من
وال��دي��ن��ي��ة ،و�أن ن����ؤم���ن احلقوق � 387ألف �شخ�ص.
الأ���س��ا���س��ي��ة جل��م��ي��ع املواطنني” ،كما دعا �أي�ضاً من �أور �إىل “احرتام
ق���ائ�ل�ا “يجب �أال ي��ع��ت�بر �أح����د حرية ال�ضمري واحلرية الدينية
مواطنا من الدرجة الثانية».
واالع���ت��راف ب��ه��ا يف ك���ل مكان”،
َّ
و���س��م��ى الأي��زي��دي�ين
“ال�ضحايا م�ضيفاً “�إنها ح��ق��وق �أ�سا�سية،
الأب������ري������اء ل��ل��ه��ج��م��ي��ة امل���ت���ه���ورة لأنها جتعل الإن�سان حراً للت�أمل
وعدمية الإن�سانية ،فقد تعر�ضوا يف ال�سماء التي خلق لها” ،يف نداء
ل�ل�ا����ض���ط���ه���اد وال����ق����ت����ل ب�سبب مماثل للذي �أطلقه خالل زيارته
ان���ت���م���ائ���ه���م ال���دي���ن���ي وتعر�ضت �إىل امل���غ���رب ق��ب��ل ن��ح��و عامني.
هويتهم وبقا�ؤهم نف�سه للخطر» .وتغيب ب�سبب التدابري الوقائية
وت���ع���ر����ض الأي�����زي�����دي�����ون للقتل م��ن وب���اء كوفيد ،19-احل�شود
واخل���ط���ف وال�����س��ب��ي والعبودية ال��ت��ي اع���ت���ادت م�ل�اق���اة ال��ب��اب��ا يف
واال�����ض����ط����ه����اد خ���ل��ال �سيطرة ك��ل زي���ارات���ه ،م��ع ا�ستثناء خالل
ت��ن��ظ��ي��م داع�������ش الإره�����اب�����ي على ال��ق��دا���س ال����ذي �سيحييه اليوم
�أج������زاء وا���س��ع��ة م���ن ال���ع���راق بني الأح��د يف الهواء الطلق يف �إربيل
 2014و.2017وارتكب تنظيم يف كرد�ستان بح�ضور نحو �أربعة
داع�ش انتهاكات يف �سوريا املجاورة �آالف �شخ�ص ح��ج��زوا �أماكنهم
�أي�ضاً التي ذكرها البابا يف خطبه م�سبقا للم�شاركة فيه ،علما �أن
اجلمعة وال�سبت.
املكان يت�سع لع�شرين �ألفا.
وق��ال ال�سبت “ال�سالم لي�س فيه واحتفل البابا ع�صر �أم�س ال�سبت
غ���ال���ب���ون وم���غ���ل���وب���ون ،ب���ل �إخ����وة بقدا�س يف كاتدرائية مار يو�سف
و�أخ�����وات ،ي�����س�يرون م��ن ال�صراع للكلدان يف حي الكرادة يف و�سط
�إىل الوحدة” ،م�ضيفاً
ّ
“لن�صل العا�صمة العراقية حيث و�ضعت
ولنطلب هذا ال�سالم ّ
لكل ال�شرق �سواتر من �إ�سمنت ون�شرت قوات
الأو���س��ط ،و�أف�� ّك��ر ب�شكل خا�ص يف خ��ا���ص��ة حل��م��اي��ة امل���ك���ان .وجتري
���س��وري��ا امل���ج���اورة امل��ع�� ّذب��ة» .وكان زيارة البابا و�سط �إجراءات �أمنية
البابا ذك��ر اجلمعة يف كلمة �أمام م�شددة.
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جينبينغ يدعو �إىل تعزيز تعليم ال�صينية يف منغوليا
•• بكني�-أ ف ب

دع��ا الرئي�س ال�صيني �شي جينبينغ �إىل تعزيز
ا���س��ت��خ��دام ال��ل��غ��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة “املاندرين” يف
منغوليا الداخلية ال�شا�سعة الواقعة يف �شمال
ال�صني والتي ه ّزتها احتجاجات العام املا�ضي
ع��ل��ى �سيا�سة ل��غ��وي��ة ج��دي��دة يعتربها ال�سكان
تهديدا للثقافة املحلية.
وي��ب��ل��غ ع���دد ���س��ك��ان املنطقة  25م��ل��ي��ون ن�سمة
خم�سهم �صينيون ينتمون �إىل االتنية املنغولية.
وي�شدد معظمهم على قربهم الثقايف واللغوي

من منغوليا الدولة امل�ستقلة الواقعة �شماال.
وم��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام ال��درا���س��ي ،ف��ر���ض ع��ل��ى كل
امل��دار���س يف املنطقة تعليم اللغة ال�صينية منذ
�سن مبكرة .و�أثارت هذه ال�سيا�سة اجلديدة على
ح�ساب اللغة املنغولية احتجاجات يف �أي��ل��ول/
�سبتمرب املا�ضي .وهزت املنطقة تظاهرات كبرية
غري عادية .كما رف�ض العديد من الأهايل �إر�سال
�أبنائهم �إىل املدار�س احتجاجا على القرار.
ودع����ا ال��رئ��ي�����س ال�����ص��ي��ن��ي اجل��م��ع��ة �إىل تعزيز
ا�ستخدام املاندرين “كلغة وطنية م�شرتكة” يف
منغوليا الداخلية وكذلك “الأدوات التعليمية

الوطنية” يف م��دار���س املنطقة بح�سب وكالة
�أنباء ال�صني اجلديدة الر�سمية.
وقال �شي ملمثلي منغوليا الداخلية على هام�ش
اجتماع املجل�س الوطني لنواب ال�شعب �إن ذلك
ي��ه��دف �إىل ت�صحيح “الأفكار اخلط�أ” حول
الثقافة واجلن�سية .واتبعت �سيا�سات مماثلة
يف م��ن��اط��ق �أخ����رى ت�سكنها جم��م��وع��ات عرقية
ك��ب�يرة ،خ�صو�صا يف التيبت و�شينجيانغ حيث
غالبية ال�سكان من الأويغور ،بينما حيث ت�سعى
ال�سلطات �إىل احتواء احلركات التي تركز على
هويتها القومية.

•• الفجر  -تون�س

�أكد �أن ا�ستقالته غري مطروحة

يف تطور جديد يف م�سل�سل الأزمة
ال�سيا�سية التي تعي�شها تون�س� ،أ ّكد
رئي�س احلكومة ه�شام امل�شي�شي،
�أنّ ا�ستقالته من من�صبه �أمر غري
م���ط���روح وال م��ع��ن��ى ل���ه“ .هذا ال
معنى له و�أنا �سبِق و�أن عبرّ ت عن
موقفي وقلت �إنّ اال�ستقالة م�س�ألة
غري مطروحة>>.
ويف ت�صريح �إعالمي �أم�س ال�سبت،
�أ ّك���د امل�شي�شي �أنّ تون�س يف حاجة
�إىل اال����س���ت���ق���رار يف ظ���� ّل حكومة
تهت ّم مب�شاكل وتط ّلعات ال�شعب،
م�ؤ ّكدا �أنّ لديه م�س�ؤولية ج�سيمة
تجُ���اه امل��واط��ن�ين ول��ن يتخلى عن
م�س�ؤوليته« .بالدنا يف حاجة �إىل
اال�ستقرار ويف حاجة �إىل حكومة
ت�ستجيب �إىل تط ّلعات �أب��ن��اء هذه
امل���ؤ� ّ��س�����س��ة ،و�سبق �أن قلت �أنيّ لن
�أتخلى عن هذه امل�س�ؤولية لأنّ لدي
م�س�ؤولية تجُ اه هذه البالد وتجُ اه
م� ّؤ�س�ساتها الدميقراطية>>.
و�أ�����ض����اف امل�����ش��ي�����ش��ي ق��ائ�لا :نحن
م���ن���ك���ب���ون ع���ل���ى ال���ع���م���ل ولدينا
ا���س��ت��ح��ق��اق��ات وب���رن���ام���ج �إ�صالح
اق���ت�������ص���ادي ب�����ص��دد ال��ع��م��ل عليه
وهناك �إعداد للقاء اجلهات املانحة
ولدينا معركة مع الكوفيد ولدينا
م���ع���رك���ة ا����س���ت���ج�ل�اب التالقيح،
م���ع���رك���ة �إر������س�����اء اال�سرتاتيجية
الوطنية للتلقيح ،هذا الك ّل يُنهينا
عن املناكفات ال�سيا�سية وت�سجيل

امل�شي�شي يرف�ض اال�ستقالة
على احلوار مع رئا�سة اجلمهورية ال�ش�أن االقت�صادي واالجتماعي،
ّ
مو�ضحا �أنّ ك�� ّل ما يهم احلكومة
من �أجل ايجاد ح ّل لأزمة التحوير
ّ
ال��������وزاري ،م�����ش�يرا �أنّ احلكومة ه����و اال����س���ت���ج���اب���ة �إىل تطلعات
م�ستعدّة لإج����راء ح���وار وط��ن��ي يف التون�سيني.

•• وا�شنطن-وكاالت

امل�شي�شي :املعارك ّ
�ضد طواحني الهواء �أنا ال �أجيدها !

ال��ن��ق��اط ال�سيا�سية ال��ت��ي �أن���ا غري
معني بها و�أنا فقط معني باملعارك
التي �سبق وذكرتها>>.
و�أفاد رئي�س احلكومة �أنّ منفتح

«ن����ح����ن دائ����م����ا ي����دن����ا مم������دودة
ل���ل���ح���وار و����س���ب���ق و�أن ق���ل���ت �إننا
كحكومة طرحنا ح��وارا اقت�صاديا
واج��ت��م��اع��ي��ا لأ ّن����ه ويف الأخ��ي�ر ما

فورين بولي�سي حتدد خ�صوم «احلرب املقبلة»

ر�أى اخل��ب�ير الإيراين-الأمريكي
يف ���ش���ؤون ال�شرق الأو���س��ط والعامل
الإ���س�لام��ي ويل ن�����ص��ر �أن ال�صراع
املقبل يف ال�شرق الأو�سط لن يكون بني الدول العربية
واي������ران ،ب���ل ���س�� ُت�����ش�� ّك��ل امل��ن��اف�����س��ة ب�ي�ن ت��رك��ي��ا و�إي�����ران
و�إ�سرائيل م�ستقبل املنطقة.
وكتب ن�صر ،يف مقال ل�صحيفة “فورين بولي�سي”� ،أنه
لأكرث من عقدين ،نظرت الواليات املتحدة �إىل �سيا�سات
ال�شرق الأو�سط على �أنها لعبة �ش ّد حبال بني االعتدال
وال��رادي��ك��ال��ي��ة  -ال��ع��رب �ضد �إي����ران .لكن على مدى
ال�سنوات الأربع التي ق�ضاها دونالد ترامب يف رئا�سة
�أمريكا ،كان الو�ضع خمتلف ،حيث تنامت االنق�سامات
ب�ين ال��ق��وى ال��ث�لاث غ�ير العربية يف املنطقة� :إيران
و�إ�سرائيل وتركيا .واعترب �أن املناف�سة املحتملة على
ت�شكيل ال�شرق الأو���س��ط مل تعد ب�ين ال���دول العربية
و�إ���س��رائ��ي��ل �أو ال�سنة وال�شيعة ،ول��ك��ن ب�ين اخل�صوم
الثالثة غري العرب .وبات العرب ي�شعرون بالتهديد،
تو�سع �إيران نفوذها يف املنطقة وتق ّل�ص الواليات
بينما ّ
املتحدة التزامها .ويتعينّ على ال�سيا�سة اخلارجية
الأمريكية حم��اول��ة اح��ت��واء ه��ذا التناف�س الإقليمي
اجلديد على القوى بد ًال من ت�أجيجها.
تركيا م�صدر عدم ا�ستقرار
�أ�صبح �سعي �إيران لإمتالك قدرة نووية ،وا�ستخدامها
ل��ع��م�لائ��ه��ا ووك�لائ��ه��ا ل��ل��ت���أث�ير ع��ل��ى ال���ع���امل العربي

ومهاجمة امل�صالح الأمريكية و�إ�سرائيل م�ألوفاً الآن.
اجلديد هو ظهور تركيا كم�صدر ال ميكن التنب�ؤ به
لعدم الإ�ستقرار ،حيث باتت تتبنّى ب�شكل �أكرث حزماً
ما�ضيها الإ���س�لام��ي ،وت��ت��ط�� ّل��ع �إىل احل����دود املا�ضية
املر�سومة منذ قرن .و�أ�صبح الطموح الرتكي الآن قوة
ال ي�ستهان بها.
يف ال��وق��ت احل����ايل ،حت��ت ّ��ل ت��رك��ي��ا �أج����زاء م��ن �سوريا،
وتتمتّع بنفوذ يف العراق ،وتقاوم النفوذ الإيراين يف كل
من دم�شق وبغداد .زادت تركيا من العمليات الع�سكرية
�ضد الأك���راد يف ال��ع��راق ،واتهمت �إي��ران بت�أمني مالذ
للعدو الكردي الرتكي“ ،حزب العمال الكرد�ستاين».
لقد �أدخ��ل��ت تركيا نف�سها يف احل��رب الأهلية الليبية
وتدخّ لت م�ؤخراً ب�شكل حا�سم يف النزاع يف القوقاز بني
�أرمينيا و�أذرب��ي��ج��ان ح��ول ناغورنو ق��ره ب��اخ .ويتطلع
امل�س�ؤولون يف �أنقرة �أي�ضاً �إىل تو�سيع الأدوار يف القرن
الأفريقي ولبنان ،يف حني ي�شعر احلكام العرب بالقلق
من الدعم الرتكي للإخوان امل�سلمني.
تعار�ض امل�صالح الرتكية-االيرانية
وي��ت��ع��ار���ض ال��ت��و� ّ��س��ع ال�ترك��ي م��ع امل�����ص��ال��ح الإقليمية
الإي��ران��ي��ة يف ب�لاد ال�شام والقوقاز بطرق ت�ستح�ضر
املا�ضي الإم�ب�راط���وري لرتكيا .ويف ال��ق��وق��از ،كما يف
���س��وري��ا ،تت�شابك امل�����ص��ال��ح ال�ترك��ي��ة والإي���ران���ي���ة مع
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مقتل مهاجر و�إ�صابة �آخرين بانفجار يف منطقة كرواتية

••زغرب�-أ ف ب

قتل مهاجر و�أ�صيب �آخرون بجروح يف انفجار لغم م�ضاد للأفراد يف منطقة كرواتية موبوءة بالألغام
منذ حرب ت�سعينات القرن املا�ضي ،كما �أعلنت ال�شرطة  .وكان املهاجرون الذين يتنقلون يف جمموعات
قد عربوا لتوهم احلدود بني البو�سنة وكرواتيا ب�شكل غري قانوين عندما وجدوا �أنف�سهم يف غابة
مزروعة بالألغام يف منطقة �سابور�سكو كما �أو�ضحت ال�شرطة يف بيان .و�أ�ضاف البيان �أن “�شابا دا�س
على اللغم ما �أدى �إىل مقتله و�إ�صابة عدد من �أف��راد املجموعة» .وبعد �إخطارها من �أحد ال�سكان،
عرثت ال�شرطة على ال�ضحايا بعد احل��ادث بقليل ،فيما هرب ع�شرات املهاجرين الآخرين .وعرث
على املهاجرين خ�لال حتليق مروحية ف��وق املنطقة ،ومت حتذيرهم من �أنهم ما زال��وا يف املنطقة
امل�شبوهة .وقد انتظروا �ساعات طويلة حتى ت�شق القوات اخلا�صة طريقها عرب ممر طوله 500
مرت لإخراجهم منها .ونقل �أربعة جرحى �إىل امل�ست�شفى �أحدهم يف و�ضع حرج .ومل تك�شف ال�شرطة
جن�سية املهاجرين لكن م�ست�شفى �أوغولني قال �إن اثنني منهم من اجلن�سية الباك�ستانية.

يُه ّمنا نحن هو ما يه ّم التون�سي،
التون�سي ينتظر �أن تت ّم اال�ستجابة
�إىل تط ّلعاته و�إىل التخ ّوفات التي
لديه يف عالقة باملرحلة القادمة
ويف عالقة بالو�ضعية االقت�صادية
واالجتماعية ويف عالقة بالو�ضعية
ال�صحية ه��ذا ال�شيء ال��ذي تهت ّم
ب��ه احل��ك��وم��ة وب��ق��ي��ة امل�����س��ائ��ل هي
م�ضيعة للوقت>>.
ودع��������ا ه���������ش����ام امل�������ش���ي�������ش���ي كافة
الأط�����راف �إىل ال��ت��ج�� ّم��ع م��ن �أجل
خ��دم��ة م�صلحة ت��ون�����س والدفاع
ع���ن اال���س��ت��ح��ق��اق��ات االقت�صادية
واالج���ت���م���اع���ي���ة ،وت���اب���ع ق���ائ�ل�ا ‘’
يجب على اجلميع �أن يتج ّمع حول
��وح��دن��ا يف هذه
��وح��دن��ا وم��ا ُي ّ
م��ا ي ّ
ال��ب�لاد ه��و امل��ع��رك��ة ���ض��د الإره����اب
و���ض�� ّد امل�شاكل االق��ت�����ص��ادي��ة التي
نعاين منها واملعركة �ض ّد جائحة
كورونا .
���وج���ه رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ه�شام
وت ّ
ّ
امل�شي�شي بكلمة �إىل ك��ل الفرقاء
ال�سيا�س ّيني قائال
<>املعارك �ض ّد طواحني الهواء
�أنا ال �أجيدها وال �أهتم بها>>.
اجل���دي���ر ب���ال���ذك���ر �أنّ �أم��ي��ن عام
امل���ن���ظ���م���ة ال�����ش��غ��ي��ل��ة ن�����ور الدين
ال��ط��ب��وب��ي ،يف ح���وار ���ص��در ي���وم 5
مار�س � ،2021أ ّك��د �أنّ ما و�صله
م���ن م��ع��ل��وم��ات ي����ؤك���د �أن �شرط
ال��رئ��ي�����س ق��ي�����س ���س��ع��ي��د لإط��ل�اق
مبادرة احلوار الوطني هو ا�ستقالة
رئي�س احلكومة ه�شام امل�شي�شي.
مبا�شر و�ألقت اللوم عليها م�ؤخراً يف
اغتيال �أكرب عامل نووي �إيراين.

م�صالح رو�سيا .ويتزايد اهتمام الكرملني بال�شرق
الأو�سط ،لي�س فقط يف النزاعات يف ليبيا و�سوريا وقره
باخ ،ولكن �أي�ضاً على ال�ساحة الدبلوما�سية من �أوبك
�إىل �أفغان�ستان .وحتافظ مو�سكو على عالقات وثيقة
مع جميع اجلهات الفاعلة الرئي�سية يف املنطقة ،ومتيل
�أحيا ًنا ل�صالح �أحدهما ثم الآخر .لقد ا�ستخدمت هذا
التوازن لتو�سيع ميزتها .ال يزال ما تريده من ال�شرق
الأو����س���ط غ�ير وا����ض���ح ،ول��ك��ن م��ع ت�����ض��ا�ؤل االهتمام
الأم��ري��ك��ي ،ت�ستعد �شبكة ال��ع�لاق��ات امل��ع��قّ��دة ملو�سكو
للعب دور كبري يف ت�شكيل م�ستقبل املنطقة.

مناف�سات متداخلة
مل ت��ع��د ال��ق��وة ال��داف��ع��ة يف ال�شرق
الأو�سط الأيديولوجيا �أو الدين بل ال�سيا�سة الواقعية
القدمية الطراز .ونظراً لأن املناف�سات املتداخلة بني
هذه الدول تتقاطع يف املنطقة ،فمن املرجح �أن ت�صبح
امل��ن��اف�����س��ات �أك�ث�ر ���ص��ع��وب��ة ،وك��ذل��ك من��ط التحالفات
التكتيكية .وق��د ي�ستدعي ذل��ك ت��دخ��ل رو���س��ي��ا ،التي
�أث��ب��ت��ت ب��ال��ف��ع��ل �أن��ه��ا ب��ارع��ة يف ا���س��ت��غ�لال انق�سامات
املنطقة ل�صاحلها .ق��د حت��ذو ال�صني ح��ذوه��ا �أي�ضاً،
وق��د يكون حديثها ع��ن ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع
�إيران واالتفاق النووي .

توترات ا�سرائيلية-ايرانية
وو�سعت �إ�سرائيل �أي�ضاً وجودها يف العامل العربي .ويف
ّ
 ،2019اعرتف ترامب مبطالبة �إ�سرائيل منذ ن�صف
ق��رن مبرتفعات اجل����والن ،ال��ت��ي ا�ستولت عليها من
�سوريا يف  ،1967والآن يخطط القادة الإ�سرائيليون
ب�صوت ع��الٍ لتو�سيع حدودهم من خ�لال �ضم �أجزاء
من ال�ضفة الغربية ر�سمياً.
وت�����ص��اع��دت ال��ت��وت��رات ب�ين �إي�����ران و�إ���س��رائ��ي��ل ب�شكل
م��ل��ح��وظ يف ال�����س��ن��وات الأخ��ي��رة م��ع ت ّ
��وغ��ل �إي�����ران يف
العامل العربي .ويخو�ض االثنان الآن حرب ا�ستنزاف
يف ���س��وري��ا ويف ال��ف�����ض��اء ال�����س��ي�براين .ك��م��ا ا�ستهدفت
�إ�سرائيل ب��رام��ج �إي���ران النووية وال�صاروخية ب�شكل

دور �إدارة بايدن
وخ��ت��م ن�صر ق��ائ�ل ً
ا �إن “ال�شرق الأو���س��ط على حافة
الهاوية ،ويتو ّقف م�ستقبله ال�سلمي على امل�سار الذي
تتبعه الواليات املتحدة� .إذا �أرادت �إدارة بايدن جتنّب
ال��ت��دخ�لات الأم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي ال نهاية لها يف ال�شرق
الأو���س��ط ،فعليها ا�ستثمار املزيد من الوقت واملوارد
الدبلوما�سية يف املنطقة .وعلى وا�شنطن �أن ُتك ّثف
ن�شاطها يف ال�شرق الأو�سط كخطوة �أوىل لتحقيق قدر
�ضئيل من اال�ستقرار .يجب �أن تبد�أ من خالل تبنّي
ر�ؤية �أو�سع للديناميكيات الإقليمية ،وو�ضع التخفيف
من التناف�س بني القوى الإقليمية اجلديدة على ر�أ�س
�أولوياتها».

�أوكرانيا تطلب م�ساعدة حلفائها الغربيني لتهدئة الت�صعيد
•• كييف�-أ ف ب

�أك��دت �أوكرانيا اجلمعة �أن جت��دد القتال على خطوط
اجل��ب��ه��ة م��ع االن��ف�����ص��ال��ي�ين امل���وال�ي�ن ل��رو���س��ي��ا يف �شرق
البالد يهدد وقف �إط�لاق النار اله�ش يف �شرق البالد،
داعية حلفاءها الغربيني �إىل التدخل.
وعزز وقف القتال الذي مت االتفاق عليه يف متوز-يوليو
املا�ضي الآمال يف التو�صل �إىل حل للحرب التي اندلعت
يف  2014بعد �ضم الكرملني �شبه جزيرة القرم .لكن
بعد �أط��ول هدنة منذ بداية احل��رب ُقتل ثمانية جنود
�أوكرانيني يف ا�شتباكات مع مقاتلني انف�صاليني منذ
منت�صف �شباط-فرباير بينما �أعلن انف�صاليون اجلمعة
مقتل ثالثة جنود �أوكرانيني.
وقال مدير مكتب الرئي�س الأوكراين �أندريت�ش يرماك
خالل م�ؤمتر عرب الفيديو عقده املعهد الفكري “مركز
ال�سيا�سة الأوروبية” يف بروك�سل “الحظنا ت�صعيدا
للنزاع خالل الأ�سابيع الأخرية».
وحتدث عن “ا�ستفزازات متعمدة �ضد القوات امل�سلحة
الأوكرانية لإنهاء” الهدنة اله�شة ال�سارية منذ متوز-
يوليو داعيا وا�شنطن وحلفاء كييف الأوروبيني وبينهم
فرن�سا و�أملانيا اللتان رعتا ب�شكل م�شرتك عملية ال�سالم،
�إىل “تكثيف” “جهودهم” لتهدئة الو�ضع.
ور�أى مراقبون �أن الت�صعيد الأخ�ير قد يكون ردا من
ال��ك��رم��ل�ين ع��ل��ى ال��ع��ق��وب��ات الأوك���ران���ي���ة ال��ت��ي فر�ضها
الرئي�س فولودميري زيلين�سكي �ضد نائب نافذ موال
لرو�سيا وحليف مقرب لفالدميري بوتني ال�شهر املا�ضي.
وق����ال اول��ك�����س��ن��در ليتفينينكو م��دي��ر امل��ع��ه��د الوطني
للدرا�سات اال�سرتاتيجية يف كييف لوكالة فران�س بر�س
�إن “رو�سيا مت��ار���س �ضغوطا على كييف مب��ا يف ذلك

تهديد بتو�سيع نطاق العدوان» .وتتهم كييف والعوا�صم
الغربية رو�سيا بدعم االنف�صاليني من خالل تزويدهم
بالقوات والأ�سلحة والتمويل ،رغم نفي مو�سكو.
وح��م��ل��ت كييف مو�سكو وق����ادة انف�صاليني م�س�ؤولية
اندالع اال�شتباكات الأخرية واتهمتهم با�ستخدام معدات
ع�سكرية حمظورة .ويحظ اتفاق مين�سك الثاين املوقع
يف �شباط/فرباير  2015لت�سوية ال��ن��زاع ،الأ�سلحة
الثقيلة مثل الدبابات وقذائف الهاون ذات العيار الكبري.
و�أكدت منظمات للعمل الإن�ساين التي تقدم م�ساعدات

ملنطقتي دونيت�سك ولوغان�سك اللتني مزقتهما احلرب،
�أن الو�ضع يف منطقة النزاع تدهور.
وقالت فلورن�س جيليت رئي�سة بعثة ال�صليب الأحمر
يف �أوك��ران��ي��ا ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س يف �شباط/فرباير
“ا�ضطررنا لت�أجيل بع�ض رح�لات��ن��ا ب�سبب الق�صف
الليلي” ،مو�ضحة �أن��ه��ا امل��رة الأوىل منذ �أ�شهر التي
يحدث فيها ذلك.
قال الكرملني اخلمي�س �إنه “قلق للغاية ب�ش�أن التوتر
املتزايد” ع��ل��ى اجل��ب��ه��ة وح���ذر م��ن “حرب �شاملة”.

Sunday

و���ص��رح املتحدث با�سم الكرملني دمي��ي�تري بي�سكوف
“ن�شهد مزيدا من الق�صف من اجلانب االوكراين».
ودعا بي�سكوف “كل من ي�ستطيع” �إىل ا�ستخدام نفوذه
لتجنب جتدد احلرب ال�شاملة.
من جهته ،قال رئي�س املجل�س الأوروب��ي �شارل مي�شال
ال��ث�لاث��اء �أث��ن��اء زي��ارت��ه خ��ط امل��واج��ه��ة يف �أوك��ران��ي��ا �إن
“رو�سيا طرف يف هذا النزاع ولي�ست و�سيطا” ،متهما
مو�سكو ب���أن��ه��ا مل ت��رد باملثل على “خطوات �أوكرانيا
الإيجابية” لإنهاء احلرب.
وب����د�أت احل���رب ب��ع��د ف�ت�رة وج��ي��زة ع��ل��ى ف���رار الرئي�س
الأوك�����راين امل���وايل ملو�سكو فيكتور يانوكوفيت�ش �إىل
رو�سيا يف  2014وت��ويل امل�ؤيدين للغرب ال�سلطة يف
كييف .وقد �أودت بحياة �أكرث من � 13ألف �شخ�ص منذ
ان��دالع��ه��ا .ويف �أع��ق��اب ه��ذا التغيري يف ال��ن��ظ��ام� ،ضمت
مو�سكو �شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
وفر�ضت �أوكرانيا ال�شهر املا�ضي عقوبات على فكتور
م��ي��دف��ي��د���ش��وك ( 66ع��ام��ا) احل��ل��ي��ف امل��ق��رب لبوتني
واتهمته بـ”متويل الإرهاب” ب�سبب �أعماله يف رو�سيا.
وقال ال�سفري الأمريكي ال�سابق يف �أوكرانيا �ستيفن بيفر
املحلل يف معهد بروكينغز �أن��ه قد تكون ه��ذه اخلطوة
�س ّرعت يف ت�صعيد �أعمال العنف الأخرية.
وق����ال ب��اي��ف��ر ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س “يبدو االن ان
الكرملني ي�ص ّعد الو�ضع .قد يكون هذا ب�سبب ا�ستياء
مو�سكو من العقوبات املفرو�ضة على ميدفيد�شوك».
لكنه قلل من �أهمية التحذيرات من �أن اجلانبني قد
ي�����س��ت���أن��ف��ان ح��رب��ا ���ش��ام��ل��ة .وق���ال “ما ال���ذي �ستك�سبه
م��و���س��ك��و؟ ق��د تتمكن م��ن اال���س��ت��ي�لاء ع��ل��ى م��زي��د من
الأرا�ضي الأوكرانية لكن ذلك مع خطر �سقوط �ضحايا
رو�س وعقوبات غربية �أ�شد».
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عوا�صم
�أثينا
يعاين دميرتي�س كوفودينا�س ال�سجني الي�ساري املتطرف امل�ضرب
ع��ن ال��ط��ع��ام م��ن��ذ ق��راب��ة ���ش��ه��ري��ن ،م��ن “ف�شل ك��ل��وي خ��ط�ير ب�سبب
رف�ضه تناول الطعام وال�سوائل لفرتة طويلة” ،وفق ما �أعلن اجلمعة
م�ست�شفى الميا اليوناين �إىل حيث نقل ال�سجني قبل �شهر تقريبا.
وق��ال بيان طبي يف وقت �سابق من الأ�سبوع “ب�سبب رف�ضه امل�ستمر
ت��ن��اول الطعام وتلقي �سوائل  ،يتخذ الطاقم الطبي ك��ل التدابري
املنا�سبة وي��وا���ص��ل ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه وف��ق��ا لأخ�لاق��ي��ات مهنة الطب
واحرتام حقوق الإن�سان» .ويف غ�ضون ذلك ،قالت �إيوانا كورتوفيت�ش
حمامية دميرتي�س كوفودينا�س لو�سائل الإع�ل�ام اليونانية م�ساء
اجلمعة� ،إنه وافق على �أخذ م�صل �سائل بناء على طلب من طبيبني من
العائلة .ومي�ضي كوفودينا�س ( 63عاما) م�س�ؤول عمليات جمموعة
“ 17نوفمرب” الي�سارية املتطرفة ال��ت��ي مت تفكيكها يف ،2002
عقوبة بال�سجن ملدة  18عاما ون�صف العام .وقد حكم عليه بال�سجن
امل�ؤبد بتهمة قتل � 11شخ�صا من بينهم �صحايف ونائب عن احلزب
الدميوقراطية اجلديدة بافلو�س باكوياني�س والد رئي�س بلدية �أثينا
احلايل كو�ستا�س باكوياني�س و�صهر كريياكو�س ميت�سوتاكي�س .ونفذت
جمموعة “ 17نوفمرب” هجمات عدة بني  1975وُ ،2000قتل
فيها ما جمموعه � 23شخ�صية �أجنبية ويونانية .وب��د�أ دمييرتي�س
كوفودينا�س �إ�ضرابا عن الطعام يف �سجن دوموكو�س (الو�سط) الذي
يخ�ضع حلرا�سة م�شددة مطلع كانون الثاين/يناير للمطالبة بنقله
�إىل �سجن يف �أثينا ليكون قريبا من عائلته.
مو�سكو

�أعلنت رو�سيا �أم�س ت�سجيل � 11022إ�صابة جديدة و 441حالة
وفاة بفريو�س “ كورونا “ امل�ستجد خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية
 ،ما ميثل انخفا�ضا لكال امل�ؤ�شرين مقارنة مع معدالت �أم�س الأول
“� 11024إ�صابة و  462وفاة».
و�أك���د م��رك��ز العمليات ال��رو���س��ي اخل��ا���ص مبكافحة ال��ف�يرو���س  -يف
تقريره اليومي � -أن��ه بت�سجيل ه��ذا العدد اجلديد من الإ�صابات
وال��وف��ي��ات ي�صبح �إج��م��ايل ع��دد ح��االت “كوفيد 4 ”19-ماليني
و �312ألفا و �181إ�صابة  ،منها  88726حالة وف��اة  ،ومتاثل
 15027مري�ضا لل�شفاء من “كوفيد ”19-خالل اليوم الأخري،
ليبلغ �إج��م��ايل ع��دد املتعافني يف رو�سيا  3ماليني و �900ألف و
� 348شخ�صا  ،فيما مت �إجراء حتى اليوم �أكرث من  112.5مليون
فح�ص خمتربي لت�شخي�ص الإ�صابات بـ”كوفيد.»19-
كابول

قال الرئي�س الأفغاين �أ�شرف غني �أم�س ال�سبت �إن حكومته م�ستعدة
ملناق�شة �إجراء انتخابات جديدة لدفع حمادثات ال�سالم مع طالبان
م�شددا على �ضرورة �أن تت�شكل �أي حكومة جديدة من خالل العملية
الدميقراطية .و�أ�ضاف غني ،يف م�ستهل جل�سة للربملان يف كابول،
“بالن�سبة ل��ن��ا ،ان��ت��ق��ال ال�سلطة ع�بر االن��ت��خ��اب��ات م��ب��د�أ غ�ير قابل
للتفاو�ض» .وتابع قائال “نحن على ا�ستعداد لبحث �إجراء انتخابات
حرة ونزيهة ال تق�صي �أحدا برعاية املجتمع الدويل ،وميكننا �أي�ضا
ال��ت��ح��دث ع��ن م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات وال��ت��و���ص��ل �إىل نتيجة» .والتقى
الرئي�س غني باملبعوث الأمريكي اخلا�ص �إىل �أفغان�ستان زملاي خليل
زاد يف كابول خ�لال الأ�سبوع املا�ضي ملناق�شة �سبل دف��ع مفاو�ضات
ال�����س�لام املتوقفة م��ع ممثلي ط��ال��ب��ان وال��ت��ي تعقد يف ق��ط��ر .وبعد
حمادثاته يف كابول ،توجه خليل زاد �إىل قطر .وقال م�س�ؤولون �أفغان
ودبلوما�سيون غربيون �إن خليل زاد طرح ،خالل زيارته لكابول ،فكرة
ت�شكيل حكومة م�ؤقتة بعد جمع القادة الأفغان وزعماء طالبان معا
يف م�ؤمتر متعدد الأط��راف خارج البالد .لكن غني قال �إن ال�سبيل
الوحيد لت�شكيل احلكومة يجب �أن يكون من خ�لال االنتخابات.
وقال “�أن�صح من يذهبون �إىل هذه البوابة �أو تلك للفوز بال�سلطة
ب���أن ال�سلطة ال�سيا�سية يف �أفغان�ستان لها ب��اب واح���د ،واملفتاح هو
ت�صويت ال�شعب الأفغاين».

�أكراد �سوريا �أعادوا  12طفال لن�ساء �إيزيديات

•• القام�شلي�-أ ف ب

�أع��ل��ن��ت م�����س���ؤول��ة ك��ردي��ة ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اجلمعة �أن �أك����راد �سوريا
�أعادوا لن�ساء ينتمني �إىل الطائفة الإيزيدية يف العراق 12 ،طف ً
ال �آبا�ؤهم
�إرهابيون يف تنظيم داع�ش.
وقالت زينب �صاروخان م�س�ؤولة هيئة امل���ر�أة يف الإدارة الذاتية الكردية
لفران�س بر�س �إن “ 12طفال ترتاوح �أعمارهم بني ال�سنتني وخم�س �سنوات
وكلهم �أبناء �أيزيديات من �آباء” �إرهابيني يف تنظيم داع�ش “مت ت�سليمهم
لأم��ه��ات��ه��م» .وبعد هزمية التنظيم الإره��اب��ي ميدانيا يف  ،2019عادت
ع�شرات الن�ساء والفتيات الأيزيديات العراقيات بعدما كنّ ُخطفن وعومِ لن
كجاريات لال�ستعباد اجلن�سي من جانب عنا�صر داع�ش  .لكنّ الكثري منهن
ا�ضطررن �إىل ترك �أطفالهن لدى الإرهابيني خوفا من �أن يواجهن رف�ضا
يف جمتمعهن.
و�أو���ض��ح��ت ���ص��اروخ��ان �أن��ه��ا “املرة الأوىل التي ن�سلم فيها �أط��ف��ال لن�ساء
�أيزديات” ،م�شرية �إىل �أن “تاريخ الت�سليم ه��و ال��راب��ع م��ن �آذار-مار�س
� ”2021أي �أول �أول �أم�س اخلمي�س.
وتنظيم داع�ش الذي كان ي�سيطر على مناطق �شا�سعة من العراق و�سوريا
قبل �سقوطه ،خطف يف عام � 2014آالف الن�ساء والفتيات الإيزيديات من
منازلهن يف �سنجار ب�شمال العراق .ثم �أقدم الإرهابيون على ا�ستعبادهن
واغت�صابهن وعلى الزواج منهنّ ب�شكل ق�سري يف �سوريا.
ويقول املقاتلون الأك��راد املدعومون من الواليات املتحدة يف �سوريا �إنهم
�أنقذوا ع�شرات من ه�ؤالء الأيزيديات خالل �سنوات قتالهم �ضد التنظيم
الإرهابي.
وا�ستقبل املجتمع االيزيدي ه�ؤالء الن�ساء عند عودتهن �إىل �شمال العراق،
لكنّ تعاطفهم مل ميت ّد �إىل الأطفال الذين �أجنبنهنّ من الإرهابيني.
وقالت �صاروخان �إنّ من واجب ال�سلطات الكردية يف �سوريا �أن حتافظ على
ه�ؤالء الأطفال �إىل �أن تطالب �أمهاتهم با�ستعادتهم .وال يزال عدد كبري من
الأيزيديات اللواتي خطفهنّ التنظيم ،يف عداد املفقودات.
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قرا�صنة �صينيون يخرتقون � 30ألف م�ؤ�س�سة �أمريكية
•• �سان فران�سي�سكو�-أ ف ب
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تعر�ضت ع�����ش��رات �آالف ال�����ش��رك��ات وال��ب��ل��دي��ات وامل���ؤ���س�����س��ات املحلية يف
الواليات املتحدة لهجوم �إلكرتوين قامت به جمموعة قرا�صنة تدعمهم
ال��دول��ة ال�صينية ،وفقًا ملتخ�ص�ص يف الأم��ن ال�سيرباين ال��ذي عر�ض
اجلمعة تفا�صيل تتعلق ب��اخ�تراق خدمة الربيد الأل��ك�تروين ل�شركة
مايكرو�سوفت.
كتب بريان كريب�س يف مدونته “كريب�سون �سيكوريتي” �أنه “مت اخرتاق
م��ا ال يقل ع��ن � 30أل���ف م�ؤ�س�سة يف الأي����ام الأخ��ي�رة م��ن قبل وحدة
التج�س�س ال�سيرباين ال�صينية بقوة غري اعتيادية ،وتركز على �سرقة
الربيد الإلكرتوين ،بح�سب م�صادر متعددة».

حذرت مايكرو�سوفت الثالثاء من جمموعة قرا�صنة تدعى “هافنيوم”
تقوم با�ستغالل الثغرات الأمنية يف خدمات “اك�ساجن” للمرا�سلة من
�أجل �سرقة بيانات م�ستخدميه لأ�سباب مهنية.
وذك����رت امل��ج��م��وع��ة ال��ع��م�لاق��ة للمعلوماتية �أن ه���ذا “الالعب الذي
يتمتع بكفاءة عالية ومتطورة” �سبق وا�ستهدف �شركات يف الواليات
املتحدة ،ال �سيما يف جمال الأبحاث املتعلقة بالأمرا�ض املعدية ومكاتب
املحاماة واجلامعات و�شركات الدفاع ومراكز الدرا�سات واملنظمات غري
احلكومية.
�أو�ضح كريب�س �أن “جمموعة التج�س�س ا�ستغلت �أربعة عيوب جديدة يف
برنامج �إك�ساجن وزرعت يف مئات �آالف املنظمات حول العامل �أدوات متنح
املهاجمني حتك ًما كام ً
ال عن بعد بالأنظمة املخرتقة».

واعتربت جني �ساكي ،املتحدثة با�سم البيت الأبي�ض ،يف م�ؤمتر �صحايف
اجلمعة �أن “التهديد الي���زال نا�شطا”� .أ���ش��ارت �إىل �أن الهجوم “قد
يُحدث ت�أثريا وا�سع النطاق” داعية املجتمعات “التي ت�ستخدم هذه
اخلوادم �إىل التحرك الآن من �أجل حماية نف�سها».
قال رئي�س مايكرو�سوفت توم بريت الثالثاء �إن �شركته �أ�صدرت حتديثات
لإ�صالح اخللل ،وحث العمالء على تنزيلها.
و�أ�����ض����اف حم����ذرا “نحن ن��ع��ل��م �أن ال��ع��دي��د م���ن اجل���ه���ات احلكومية
واملجموعات الإجرامية �ستت�صرف ب�سرعة لال�ستفادة من �أي نظام مل
يتم تعديله” ،م�ؤكدا �أن “�إدخال الت�صحيحات ب�سرعة هو �أف�ضل حماية
�ضد هذا الهجوم».
وت��ق��ول مايكرو�سوفت �أن مقر جمموعة “هافنيوم” يقع يف ال�صني

�أنتوين بلينكني واالختبار الكبري
وق���ب���ي���ل خ���ط���اب ه�����ذا الأخ���ي��ر،
دع����ا م��اي��ك��ل م���اك���ول ،ال�سناتور
اجل������م������ه������وري ورئ�����ي�����������س جلنة
ال�������ش����ؤون اخل��ارج��ي��ة يف جمل�س
ال�شيوخ ،الرئي�س الأمريكي �إىل
تبني “�أفعال �شجاعة ومهمة”
يف م��واج��ه��ة ال�����ص�ين“ :التوبيخ
واحلوار احلاد مل يعد كافيني».
وكما لو كان لدقّ امل�سمار جيدا،
ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأمريكي
�أنتوين بلينكني الأرب��ع��اء املا�ضي
 3م��ار���س �إن ع�لاق��ات وا�شنطن
مع بكني متثل الأولوية لل�سيا�سة
اخل��ارج��ي��ة للرئي�س ب��اي��دن ،و�أن
ال�����ص�ين ت�����ش��ك��ل “�أكرب اختبار
جيو�سيا�سي” لهذا القرن.
التحالف ال�صيني
الرو�سي من “املحرمات»
ال���ت���ق���ى وزراء دف������اع �أع�ضاء
ال��ن��ات��و ال��ث�لاث�ين قبل �أ�سبوعني
يف م���ؤمت��ر اف�ترا���ض��ي ،وه���و �أول
اج���ت���م���اع ل��ه��م م��ن��ذ و����ص���ول جو
ب����اي����دن �إىل ال���ب���ي���ت الأب���ي�������ض.
يف ق��ل��ب امل��ن��اق�����ش��ات ،مقاربتهم
امل�شرتكة جت��اه ال�صني ورو�سيا.
وانتهز الأمني العام حللف الناتو
ين�س �ستولتنربغ الفر�صة لي�ؤكد
ل��ل�����ص��ح��اف��ة يف  15ف�ب�راي���ر �أنه
ي��ج��ب ع��ل��ى ال�����دول الأع�������ض���اء يف
احللف “اتباع نهج �أكرث �شمو ًال”
ملراعاة التحديات اجلديدة التي
يفر�ضها ال�صينيون والرو�س.
وم��ن بكني ج��اءت �إ���ش��ارة مهمة
ح��ول ن��واي��اه��ا الع�سكرية .قالت
وزارة ال�����دف�����اع ال�����ص��ي��ن��ي��ة يوم
االثنني “ 1مار�س” �إن ال�صني
ال تعتزم ت�شكيل حت��ال��ف م�سلح
م��ع رو���س��ي��ا ���ض��د ال��ن��ات��و .وقالت
الوزارة �إن “العالقات الع�سكرية
ال�صينية الرو�سية قوة مهمة يف
�إط��ار التعاون اال�سرتاتيجي بني
البلدين” .وي��ل��ت��زم الطرفان
مب����ب����د�أ ع������دم االن����ح����ي����از وع����دم

•• الفجر -بيري �أنطوان دونيت

ترجمة خرية ال�شيباين
ال ترتك الت�صريحات الأخرية للرئي�س الأمريكي جو
بايدن ،خالل خطابه الأول حول ال�سيا�سة اخلارجية،
اً
جمال لل�شك .ال�صدام بني ال�صني والواليات املتحدة،
الذي �أثاره �سلفه دونالد ترامب ،انطلق لي�ستمر لفرتة
طويلة للغاية ،مع تايوان من بني �أكرث اخلالفات تفجرًا.

ولكنها تعمل من خالل خوادم افرتا�ضية خا�صة مُ�ست�أجرة يف الواليات
املتحدة.
كانت ال�صني اتهمت وا�شنطن العام املا�ضي بالت�شهري عندما قالت �إن
قرا�صنة �صينيني حاولوا �سرقة �أبحاث تتعلق بفريو�س كورونا.
يف كانون الثاين/يناير ،اعتربت ال�سلطات الأمريكية �أن رو�سيا هي
امل�شتبه به الرئي�سي يف عملية القر�صنة الهائلة التي تعر�ضت لها �شركة
“�سوالر ويندز” للتكنولوجيا ،مم��ا ناق�ض الرئي�س ال�سابق دونالد
ترامب الذي اتهم ال�صني ب�أنها وراء هذا االخ�تراق الذي طال برامج
احلكومة الأمريكية و�آالف ال�شركات اخلا�صة.
�أعلنت مايكرو�سوفت الثالثاء �أن هجمات هافنيوم “ال تتعلق ب�أي حال
من الأحوال بهجمات �سوالر ويندز املختلفة متاماً».

احالم اجه�ضت م�سبقا

يف  26فرباير ،حدد م�ست�أجر البيت الأبي�ض لهجة
العالقات ال�صينية الأمريكية امل�ستقبلية .وقال جو
بايدن� ،إن االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة يجب
�أن ي�ستعدا لـ “مناف�سة ا�سرتاتيجية طويلة الأمد”
مع ال�صني ،م�ؤكدا �أنها �ستكون “مكثفّة” ،وم�شددًا على
�أن الأمريكيني وحلفائهم �سي�ضطرون �إىل “ال�صمود”
للدفاع عن الدميقراطية �ضد ال�سلطوية التي تك�سب
مواقع يف جميع �أنحاء العامل.

وقال الرئي�س يف ت�صريحات ،جتاهلتها و�سائل الإعالم
الأوروبية �إىل حد كبري“ ،يجب �أن نقف �ضد جتاوزات
تخرب �أ�س�س النظام
و�إكراهات احلكومة ال�صينية التي ّ
االقت�صادي العاملي” ...وه��ك��ذا ،مت حتديد نربة
التناف�س بني �أكرب قوتني يف العامل.
�إن �آمال �شي جني بينغ يف عودة العالقات ال�سلمية
بني بالده والواليات املتحدة مع و�صول جو بايدن �إىل
ال�سلطة تبخّ رت.

بالن�سبة للواليات املتحدة يف عهد بايدن:

ال تزال ال�صني «التحدي الأكرب» يف هذا القرن !...
ال�صدام بني ال�صني والواليات املتحدة الذي �أثاره �سلفه ترامب انطلق لي�ستمر لفرتة طويلة

امل���واج���ه���ة وا���س��ت��ع��داده��م��ا لعدم
ا�ستهداف دول اخ��رى ،وه��و �أمر
ي��خ��ت��ل��ف مت����ا ًم����ا ع����ن التحالف
الع�سكري بني بع�ض الدول« .
وت���أت��ي ه��ذه الكلمات لتو�ضيح
ن����واي����ا ب���ك�ي�ن ب���ع���د ت�صريحات
غ��ام�����ض��ة �أدىل ب���ه���ا فالدميري
بوتني يف �أكتوبر يف مو�سكو .وكان
�س ّيد الكرملني ق��د ق��ال �إن��ه “ال
ي�ستبعد” �إقامة حتالف ع�سكري
ب�ين ب�ل�اده وال�����ص�ين .وك���ان هذا
�أول بيان رو���س��ي يف ه��ذا االجتاه
منذ انهيار حلف ما بعد احلرب
م����ع ب���ك�ي�ن يف ال�������س���ت���ي���ن���ات ،مما
مهد الطريق لفرتة طويلة من
اال�ضطراب واحل��دة بني ال�صني
واالحتاد ال�سوفياتي.
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��خ��ب�ير الع�سكري
ال�صيني ،الذي يتخذ من �شنغهاي
م��ق��راً ل���ه ،ين ليك�سيونغ ،الذي
نقلت عنه �صحيفة �ساوث ت�شاينا
مورنينغ بو�ست ،ف�إن جمرد ذكر
ال��ت��ح��ال��ف الع�سكري م��ع رو�سيا
هو “مو�ضوع حمظور”“ :اليوم
ال ت��وج��د اال ال����دول ال��ت��ي تريد

�سكوت بريي قانون مبثابة زلزال

����ش���ن ح�����رب ل��ت��ع��ل��ن ع����ن خطط
ل��ل��ت��ح��ال��ف��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة� ...أنت
حت�شر نف�سك يف الزاوية ب�إرادتك
ح�ين ت��ق��وم مب��ث��ل ه���ذا ،وتتخلى

ع��ن ك��ل اح��ت��م��االت التفاو�ض...
هذا لي�س يف م�صلحة ال�صني« .
وم��ع ذل���ك ،حت�سنت العالقات
بني اجلارتني �إىل حد كبري منذ

�أن ت��وىل �شي جني بينغ ال�سلطة
يف نهاية عام  ،2012وقد و�صف
ه��ذا الأخ�ير يف منا�سبات عديدة
ف�ل�ادمي�ي�ر ب���وت�ي�ن ،ب���ـ “�أف�ضل

�صديق».

تايوان والغمو�ض اال�سرتاتيجي
الأمريكي

�أنتوين بلينكني :ت�شكل ال�صني �أكرب اختبار جيو�سيا�سي للأمريكان
ال تعتزم ال�صني ت�شكيل حتالف
ع�سكري مع رو�سيا �ضد الناتو

تايوان �شوكة يف خا�صرة العالقات..

م�����������ش�����روع
ق���ان���ون ح��ول
تايوان �سيكون،
يف �����ص����ورة
اع����ت����م����اده،
زل� اً
�زال �سيا�س ًيا
ودب��ل��وم��ا���س� ًي��ا

ل����ك����ن ال�����ع��ل��اق�����ات ال�صينية
الأم���ري���ك���ي���ة ���س�ترك��ز الآن على
ق�������ض���ي���ة ت�������اي�������وان ال�������ش���ائ���ك���ة.
“اجلزيرة املتمردة” ،متثل
ب���ال���ن�������س���ب���ة ل���وا����ش���ن���ط���ن حلقة
و���ص��ل ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة يف نظامها
اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي وال��ع�����س��ك��ري يف
منطقة �آ���س��ي��ا وامل��ح��ي��ط الهادئ.
من جانبها ،تهدد بكني بانتظام
با�ستخدام القوة لتحقيق �إعادة
توحيد فرموزا ال�سابقة مع الرب
الرئي�سي ال�صيني.
حول هذا املو�ضوع� ،أثار هربرت
رمي���ون���د م��اك��م��ا���س�تر ،امل�ست�شار
ال�سابق لدونالد ترامب للأمن
القومي ،نقطة مهمة �أمام جلنة
ال�������ش����ؤون ال��ع�����س��ك��ري��ة مبجل�س
ال�����ش��ي��وخ الأم���ري���ك���ي .ف��ق��د �شدد
اجل�نرال املتقاعد على �أن��ه لي�س
م��ن م�صلحة ال���والي���ات املتحدة
�إزالة “الغمو�ض اال�سرتاتيجي”
ال��ذي تعتمده وا�شنطن تقليد ًيا
ب�ش�أن نواياها فيما يتعلق بتايوان
يف حالة ن�شوب �صراع مع ال�صني،
م�ضيفًا �أن��ه ال ي��زال “منا�س ًبا”،

�آم��������ال ���ش��ي
يف ع�������ودة
ال����ع��ل�اق����ات
ال�سلمية بني
بكني ووا�شنطن
م����ع و����ص���ول
بايدن ّ
تبخرت
ماكما�سرت ..الإبقاء على الغمو�ض

و”يكفي لإر����س���ال �إ����ش���ارة قوية
�إىل ال�صني” .ووفقًا ملاكما�سرت،
“يجب �أن ت��ك��ون ال��ر���س��ال��ة �إىل
ال���������ص��ي�ن ،م�����ه��ل��ا ،مي���ك���ن���ك �أن
تفرت�ضي �أن ال���والي���ات املتحدة
ل��ن ت����رد ،ل��ك��ن ت���ذك���ري ،ان مثل
ه��ذا التخمني ه��و ال���ذي ���س��اد يف
يونيو  1950عندما غزت كوريا
ال�شمالية كوريا اجلنوبية».
ون���ع���رف ال��ب��ق��ي��ة :ل��ق��د انت�شر
اجل��ي�����ش الأم��ري��ك��ي بكثافة على
الأرا����ض���ي ال��ك��وري��ة ���ض��د القوات
امل�سلحة ال�صينية يف هذا ال�صراع
ال��ذي خلف �أك�ثر من � 800ألف
ق���ت���ي���ل ب��ي�ن اجل����ن����ود الكوريني
وال�شماليني واجلنوبيني ،و57
�أل����فً����ا ب��ي�ن ال����ق����وات الع�سكرية
التابعة ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة .ويقدر
ع��دد ال�ضحايا املدنيني بنحو 2
مليون ،وعدد الالجئني بنحو 3
ماليني ،ودم��ر القتال والق�صف
ودم������رت �سيول
���ش��ب��ه اجل���زي���رةّ ،
بن�سبة تفوق  70باملائة.
ومع ذلك ،يوم االثنني 1 ،مار�س،
ق����دم ع�������ض���وان م���ن الكونغر�س
الأم��ري��ك��ي ،ت���وم ت��ي��ف��اين ،املمثل
اجلمهوري عن والية وي�سكون�سن
يف جم���ل�������س ال������ن������واب ،و�سكوت
ب�ي�ري ،اجل��م��ه��وري املنتخب من
والي��ة بن�سلفانيا ،م�شروع قانون
ي���دع���و ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة �إىل
�إن��ه��اء �سيا�ستها “�صني واحدة”
وا���س��ت��ع��ادة ال��ع�لاق��ات الر�سمية
م��ع ت���اي���وان .ويف ب��ي��ان �صحفي،
�أو����ض���ح ت����وم ت��ي��ف��اين �أن الوقت
ق��د ح��ان لالنف�صال ع��ن “كذبة
بكني املكررة ب�أن تايوان جزء من
ال�صني ال�شيوعية ،على الرغم
من احلقيقة امل�ؤكدة ب�أنها لي�ست
كذلك”� .إذا كان مثل هذا القانون
���س��ي���ؤت��ي ث���م���اره ،ف�����س��ي��ك��ون ذلك
زل����زالاً �سيا�س ًيا ودبلوما�س ًيا...
لكننا مل ن�صل بعد اىل هناك.
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ا�ستقالة وزير الداخلية يف الإكوادور بعد مقتل � 79سجينا
•• كيتو�-أ ف ب

ا���س��ت��ق��ال وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة الإك��������وادوري باتري�شيو
بازمينيو بعد �أ�سبوعني تقري ًبا على �أع��م��ال �شغب
يف �أربعة من �سجون البالد خلفت  79قتي ً
ال .و�أمام
م�شاهد اجلثث املتفحمة التي قطعت ر�ؤو�س بع�ضها
ومت تكدي�سها لإح��راق��ه��ا ،ب��دت الإك�����وادور يف حالة
�صدمة بعدما ر ّوعتها مواجهات بني ع�صابات وقعت
يف عدد من ال�سجون و�أدت اىل �سقوط  79قتيال يف
يوم واحد.
وقال الرئي�س الإك��وادوري لينني مورينو غداة هذه

الأعمال التي و�صفها ب�أنها”وح�شية”� ،إن ال�صدامات
كانت “حرب ت�صفيات بني ع�صابات �إجرامية».
ومل ي�شهد هذا البلد ال�صغري الذي يبلغ عدد �سكانه
 17,4م��ل��ي��ون ن�����س��م��ة وي��ق��ع ب�ي�ن امل��ح��ي��ط الهادئ
وج��ب��ال الأن��دي�����س وغ��اب��ات الأم�����ازون� ،أزم���ة �سجون
بهذا احلجم م��ن قبل .وك��ان��ت اندلعت �سل�سلة من
�أعمال ال�شغب واال�شتباكات املتزامنة بني ع�صابات
تتناف�س لل�سيطرة على ال�سجون يف مدن غواياكيل
وكوينكا والتاكونغا حيث يرتكز نحو �سبعني باملئة
من ال�سجناء .وقال بازمينيو يف ر�سالة �إىل الرئي�س
مورينو ن�شرها على تويرت “�إن تقدمي ا�ستقالتي قرار

•• الفجر –خرية ال�شيباين
كم يبدو بعيدًا ،الزمن ال��ذي �أعلن فيه دونالد
ترامب �أنه وكيم جونغ �أون “وقعا يف احلب” ،م�شيدا
بـ “الر�سائل الرائعة” للزعيم الكوري ال�شمايل
ال�شاب .كان ذلك عام  ،2018عام القمة التاريخية
الأوىل بني الزعيمني ،يف �سنغافورة ،عندما قاما
ب��ت��ق��ارب م��ذه��ل على خلفية وع��د غام�ض بنزع
الأ�سلحة النووي ة من �شبه اجلزيرة الكورية.
م���ن���ذ ق���م���ة ت����رام����ب وك���ي���م يف
ه�����ان�����وي يف ف��ب��راي�����ر ،2019
توقفت املناق�شات .م��درك��ا ف�شل
ا�سرتاتيجية “ال�صفقة” التي
اتبعها �سلفه -نزع ال�سالح النووي
ال��ك��ام��ل م��ق��اب��ل رف���ع ال��ع��ق��وب��ات-
ي���واج���ه ج���و ب���اي���دن ����ص���دا ًع���ا ،يف
حني �أن التهديد النووي الكوري
ال�����ش��م��ايل مل ي��خ��ت��ف ،ب���ل لعله
����ص���ار م��ل��ف��ا اك��ث�ر ت��ع��ق��ي��دا .وقد
وع��د �أن��ط��وين بلينكني ،الرئي�س
اجلديد للدبلوما�سية الأمريكية،
ب�������أن اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة الكاملة
جت���اه ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة “�ستتم
مراجعتها».

�أق�صى قدر
من عدم الثقة
يف ه����ذه ال��ل��ح��ظ��ة ،ت�����س��ود يف
وا�شنطن� ،أق�صى درج��ات انعدام
الثقة .وقال اجلرنال جون هاينت
– ال����رج����ل ال����ث����اين يف اجلي�ش
الأم���ري���ك���ي -يف  23ف�ب�راي���ر �إن
برنامج الدفاع ال�صاروخي لبلده
“يركز بو�ضوح” ع��ل��ى كوريا
ال�����ش��م��ال��ي��ة ،ب����دال م���ن “ال�صني
ورو�سيا و�إيران”.
وه�����ذا لأن���ه���ا “توا�صل تطوير
ق���درات���ه���ا ،مم���ا ي��ع��ن��ي �أن�����ه يجب
ع��ل��ي��ن��ا ،ع��ل��ى اجل���ان���ب الدفاعي،
�أن ن�����س��ت��م��ر يف ال��ت��ق��دم �أي�ضا”،

ت�ستخدم حبال لن�شر الغ�سيل علقت عليها الـ”لونغيي” التنورة الطويلة
التي تربط عند ال�سرة ،يف كل �أنحاء رانغون كحواجز ل�سد �شوارع املدينة.
قد تبدو هذه الو�سائل غري ف ّعالة ،لكنها �ساهمت مرات عدة يف منع ال�شرطة
من التقدم لتفريق تظاهرة مناه�ضة للمجموعة الع�سكرية.
فمن معتقدات البالد �أن��ه يجب على الرجال عدم االق�تراب من مالب�س
الن�ساء ،وهذا من التكتيكات امل�ستخدمة من قبل املتظاهرين منذ انقالب
الأول من �شباط/فرباير الذي �أطاح رئي�سة احلكومة املدنية �أونغ �سان �سو
ت�شي و�أو�صل جمموعة ع�سكرية �إىل ال�سلطة .و�ص ّعد اجلي�ش تدريجا حملته
القمعية با�ستخدام الغاز امل�سيل للدموع والقنابل ال�صوتية والر�صا�ص
املطاطي و�أح��ي��ان��ا ال��ذخ�يرة احلية �ضد املتظاهرين ال��ذي��ن ي�ستخدمون
خيالهم لالنتقام واملواجهة .و�أح��دث فكرة هي تعليق املالب�س على حبال
غ�سيل عرب ال�شوارع.
و�شرحت النا�شطة ثينزار �شونلي يي لوكالة فران�س بر�س �إن “تنورة لونغيي
املخ�ص�صة للن�ساء تعترب م�ؤذية جل�سد الرجال” .و�أ�ضافت “�إذا م ّروا حتت
�إحدى هذه التنانري ،فهذا يعني تدمري طاقتهم».
وبع�ض اجلنود ال يرغبون يف مل�س “اللونغيي” خوفا من �أن ي�ضر ذلك
بفر�صهم يف خطوط املواجهة الأمامية.
وتابعت ثينزار “عندما يعلق ال�سكان املحليون التنانري على احلبل ،ال
ي�ستطيع (عنا�صر ال�شرطة واجل��ن��ود) االنت�شار يف ال�شوارع وال ميكنهم
عبورها .عليهم تفكيك احلبال �أوال” .و�شوهدت هذه املالب�س امللونة يف
كل �أنحاء رانغون من حي �سان ت�شونغ ،وهو م�سرح يومي للمواجهات� ،إىل

•• نيودلهي-رويرتز

قالت م�س�ؤولة ب�شمال �شرق الهند �أم�س ال�سبت �إن ال�سلطات يف ميامنار طلبت من ال�سلطات
الهندية �إعادة عدد من �ضباط ال�شرطة طلبوا اللجوء جتنبا لتنفيذ �أوامر املجل�س الع�سكري
احلاكم الذي ا�ستوىل على ال�سلطة يف ميامنار ال�شهر املا�ضي.
وعرب نحو  30من �ضباط ال�شرطة يف ميامنار و�أفراد �أ�سرهم احلدود طلبا للجوء يف الأيام
القليلة املا�ضية مع حتول قمع احلكام الع�سكريني للمحتجني �إىل العنف ب�شكل متزايد مما
�أودى بحياة الع�شرات منذ �أول فرباير �شباط .وقالت ماريا �سي.تي .زوايل نائبة مفو�ض
ال�شرطة يف منطقة ت�شامفاي ب��والي��ة م��ي��زورام الهندية ل��روي�ترز �إن��ه��ا تلقت ر�سالة من
نظريها مبنطقة فاالم مبيامنار تطلب �إعادة ثمانية من �أفراد ال�شرطة “من �أجل تعزيز
عالقات ال�صداقة» .وقالت زوايل لرويرتز �أم�س ال�سبت �إنها “تنتظر التوجيهات” من وزارة
ال�ش�ؤون الداخلية الهندية يف نيودلهي.

بعد ف�شل �أ�سلوب ترامب:

11

تطوير الرت�سانة م�ستمر

كوريا ال�شمالية� :صداع نووي �آخر جلو بايدن!...

تعد املفاو�ضات مع كيم جونغ �أون ،الذي يريد تعزيز تر�سانته ،ب�أن تكون �صعبة
وا���ص��ل ال�ضابط ال�سامي ،الذي
امل��ح��ادث��ات ال�����س��دا���س��ي��ة “كل من
ي���رى وج ـ ــود �إم��ك��ان��ي��ـ��ة
كوريا والواليات املتحدة وال�صني،
حقيقية اال�سرتاتيجية الكاملة جتاه كوريا ال�شمالية �ستتم مراجعتها
ب������أن ت��ط��ل��ق ب��ي��ون��غ ي��ان��ـ��ـ��غ يوما
ال��ي��اب��ان ورو�سيا” ح��ول الطاقة

م���ا ����ص���اروخ���ا ب���اجت���اه ال���والي���ات
املتحدة.
يف ال���واق���ع� ،أع��ل��ن ك��ي��م جونغ
�أون يف ي��ن��اي��ر� ،أن وا���ش��ن��ط��ن هي
“العدو الأكرب” ل��ب�لاده ،و�أكد
م��ن جديد عزمه على “تعزيز”
تر�سانة نووية �سبق حتديثها �إىل
ح��د كبري يف ال�سنوات الأخ�ي�رة.
وك��ان “القائد الأعلى” قد وعد
خ�صو�صا بغوا�صة ن��ووي��ة قاذفة
ل���ل�������ص���واري���خ يف غ�������ض���ون خم�س
�سنوات.
يف �أكتوبر املا�ضي ،نظم ً
عر�ضا
ع���م�ل�ا ًق���ا يف ب��ي��ون��غ ي���ان���غ ،وك���ان
جن��م��ه ،م�ستلق ًيا على ج���رار ذي
 22ع��ج��ل��ة��� ،ص��اروخً ��ا بالي�ست ًيا
�ضخ ًما عاب ًرا للقارات -وهو �أكرب

ج���ه���از حم���م���ول ي��ع��م��ل بالوقود
ال�سائل من نوعه على الإطالق،
وفقًا لبع�ض اخلرباء.
وملا كانت وكالة الأنباء الكورية
ال�شمالية ال��ت��ي ت��دي��ره��ا الدولة
يف ن��وف��م�بر  2019ق��د و�صفت
بايدن ب�أنه “كلب م�سعور” يجب
“�ضربه حتى املوت” ،فمن غري
امل���رج���ح �أن ت���ه���د�أ ال���ت���وت���رات يف
م���ار����س ،م��ع ا���س��ت��ئ��ن��اف املناورات
امل�شرتكة ب�ين اجلي�شني الكوري
اجل���ن���وب���ي والأم����ري����ك����ي يف �شبه
اجلزيرة.
وقد مت تعليق هذه التدريبات
ال�سنوية من قبل ترامب لإر�ضاء
كيم ،ال��ذي ي�ساويها بالتح�ضري

املتظاهرون يف بورما يبتكرون تكتيكات للهرب من القمع
•• رانغون�-أ ف ب

ميامنار تطلب من الهند �إعادة  8رجال �شرطة

�شخ�صي ال رجعة فيه» .و�أ�ضاف بازمينو الذي يتوىل
الوزارة منذ ت�شرين الثاين/نوفمرب� ،إنه “طرح على
نف�سه �أ�سئلة” ب�ش�أن �إدارته للوزارة .كما ا�شار �إىل �أنه
ا�ضطر اىل اال�ستقالة بعد ت�شخي�ص �إ�صابته “للمرة
الثانية” بكوفيد ،19-مما يعر�ضه “خلطر كبري
وا�ستحالة اال�ستمرار” يف �أداء واجباته.
وك��ان��ت اجلمعية الوطنية دع��ت االث��ن�ين �إىل �إقالة
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وق��ائ��د ال�����ش��رط��ة وامل��دي��ر امل�س�ؤول
عن �إدارة ال�سجون ،بعد نحو �أ�سبوعني على �أعمال
ال�شغب العنيفة التي اندلعت يف �أربعة من �سجون
البالد.

�أنطوين بلينكني ..مراجعة �شاملة

Sunday

�ضواحي املدينة فيما �أظهرت �صور من�شورة على في�سبوك جنديا جال�سا
على �شاحنة يكافح لإزالة �أحد احلبال .وذهب بع�ض ال�سكان �إىل �أبعد من
ذل��ك .فقد و�ضعوا �صورا لزعيم املجموعة الع�سكرية اجل�نرال مني �أونغ
هالينغ على املالب�س .كما ع ّلقوا مل�صقات متثله على الأ�سفلت من �أجل
�إبطاء تقدم اجلنود الذين ميانعون ال�سري على وجه قائدهم.
منذ االنقالب ،تغريت رانغون .من �أجل منع القوات من دخول �أحيائهم،
�أقام املتظاهرون حواجز موقتة م�ستخدمني �إطارات قدمية و�أكيا�س رمل
وخ��ي��زران و�أ�سالكا �شائكة .وحمل بع�ض املتظاهرين �أكيا�سا بال�ستيكية
مملوءة باملاء لرميها على قنابل الغاز امل�سيل للدموع وذلك بهدف “خنقها”
قدر الإمكان قبل �أن ت���ؤذي عيونهم .ويلوح �آخ��رون باملرايا ك��دروع لإرباك
املع�سكر امل��ع��ار���ض .وي�ستخدم غريهم طفايات احل��ري��ق م��ن �أج��ل �إحداث
�سحابة من الدخان حولهم ما ي�سهل عليهم الهرب.
وقالت ثينزار �إن��ه حتى مع كل براعتهم وا�ستعارة تكتيكات من احلركات
امل�ؤيدة للدميوقراطية يف هونغ كونغ وتايالند ،يبقى ميزان القوى غري
متكافئ.
وتابعت “نحن نتم�سك مببد�أنا اخلا�ص ،وهو الالعنف علينا ت�أخري ح�صول
هذا العنف للت�أكد من �أننا �سنتعر�ض لعدد �أقل من الإ�صابات».
وقتل  54مدنيا على الأقل منذ االنقالب وفقا للأمم املتحدة .و�أظهرت
لقطات بثت على و�سائل التوا�صل االجتماعي قوات الأمن تطلق النار على
احل�شود و�أج�سادا م�ضرجة بالدماء م�صابة بطلقات نارية يف الر�أ�س.
وقتلت املتظاهرة كيال �سني البالغة من العمر  19عاما بر�صا�صة يف ر�أ�سها
يف مانداالي الأربعاء ،وهو �أكرث الأيام دموية منذ الأول من �شباط-فرباير.
وذكرت و�سائل �إعالم ر�سمية اجلمعة� ،أن ال�سلطات حتقق يف �سبب وفاتها.

ل���غ���زو ب���ل���اده .وح���ت���ى يف حجم
�صغري ب�سبب وب��اء كوفيد،19-
ف���إن��ه��ا �ستثري ح��ن��ق ب��ي��ون��غ يانغ.
وم����ع ذل�����ك ،ف������إن “الرد” على
امل��ن��اورات ميكن �أن يقت�صر على
اف��ت��ت��اح��ي��ات ن���اري���ة� ،أو يف �أ�سو�أ
الأح�����وال ،ع��ل��ى جت���ارب �صواريخ
متو�سطة املدى.
ا�سرتاتيجية
اخلطوات ال�صغرية
�أن ك��وري��ا ال�شمالية ل��ن تذهب
ب��ع��ي��داً ،ي��ع��ت��ق��د ت�����ش��ي��ون��غ �سيونغ
ت�������ش���ان���غ م�����ن م���ع���ه���د �سيجونغ
ال�������ك�������وري اجل������ن������وب������ي ،ب�سبب
الو�ضع “ال�صعب ب�شكل خا�ص”

الق����ت���������ص����اده����ا ،ال��������ذي �أ�ضعفه
ال��وب��اء وال��ع��ق��وب��ات ال��دول��ي��ة .هل
�سيدفعه ه��ذا للتفاو�ض؟ “ترك
كيم الباب مفتوحا للحوار ،لكن
���ش��روط��ه متطلبة جدا” ،ترى
دوي���ون كيم ،الباحثة يف برنامج
�أمن �آ�سيا واملحيط الهادئ التابع
مل���رك���ز م���ن �أج�����ل �أم�����ن �أمريكي
ج��دي��د .ل��ق��د ط��ل��ب �إن���ه���اء جميع
العمليات الع�سكرية بني الواليات
املتحدة وك��وري��ا اجلنوبية ،ورفع
ال��ع��ق��وب��ات ،وو����ض���ع ح���د النتقاد
انتهاكات حقوق الإن�سان.
م���ن ج���ان���ب ب����اي����دن ،ال جمال
ل����ل����ق����اء ك����ي����م �إذا مل ي����ل����ت����زم بـ
“تقلي�ص قدراته النووية” .ويف

حماولة دفع هذه الق�ضية املعقدة
ل��ل��غ��اي��ة ،وال��ت��ي ع��ل��ق فيها باراك
�أوباما ودونالد ترامب ،للرئي�س
الأم��ري��ك��ي احل���ايل متخ�ص�صون
ذوو خربة.
لعب �أنتوين بلينكني دو ًرا رئي�س ًيا
يف التفاو�ض على االتفاق النووي
الإي������راين ل��ع��ام  2015وال���ذي
اع�����ت��ب��ره يف �“ 2018أف�ضل
من����وذج الت��ف��اق ن����ووي م��ع كوريا
ال�شمالية”.
وك����ان ���س��ون��غ ك��ي��م ،امل�������س����ؤول عن
���ش��رق �آ���س��ي��ا يف وزارة اخلارجية،
مم��ث��ل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة لكوريا
ال�������ش���م���ال���ي���ة م�����ن � 2014إىل
 2016واملبعوث اخلا�ص خالل

النووية لكوريا ال�شمالية.
يبدو �أن الإدارة اجلديدة تف�ضل
اتباع نهج تدريجي حلل امل�شكلة،
و ،يالحظ جونغ كيو ج�ين ،من
معهد درا�سات الوحدة يف جامعة
ك���وري���ا“ ،التفكري يف معاجلتها
على م�ستوى متعدد الأطراف».
�سبق لبايدن �أن �أث���ار الق�ضية
م���ع ح��ل��ف��ائ��ه يف امل��ن��ط��ق��ة :ق���ادة
كوريا اجلنوبية وال��ي��اب��ان .يبقى
االل����ت����ف����اف ع���ل���ى ه�����ذه امل�شكلة
الأب����دي����ة :مل�����اذا ي��ت��خ��ل��ى الزعيم
ال���ك���وري ال�����ش��م��ايل ع���ن تر�سانة
�أ���س��ل��ح��ة مت ب���ن���ا�ؤه���ا ل��ع��ق��ود من
ال������زم������ن و�������ض������روري������ة لبقائه
ال�سيا�سي؟
عن الك�سربي�س

انتخابات ت�شريعية يف �ساحل العاج تثري الأمل
•• �أبيدجان�-أ ف ب

ب�������د�أ ال���ن���اخ���ب���ون يف ����س���اح���ل ال���ع���اج
ال��ت�����ص��وي��ت الخ���ت���ي���ار ن���واب���ه���م �أم�س
ال�����س��ب��ت يف ان��ت��خ��اب��ات ت��ث�ير �آم����اال يف
العودة �إىل حياة �سيا�سية �سلمية بعد
�أربعة �أ�شهر من اال�ضطرابات وحملة
مل ت�شهد حوادث خطرية.
وفتحت م��راك��ز االق��ت�راع ال��ت��ي يبلغ
عددها � 22ألفا �أبوابها عند ال�ساعة
ال��ث��ام��ن��ة ب��ال��ت��وق��ي��ت امل��ح��ل��ي وتوقيت
غ��ري��ن��ت�����ش الن��ت��خ��اب  255ن��ائ��ب��ا يف
 205دوائر انتخابية .لكن �صحافيي
وك���ال���ة ف��ران�����س ب��ر���س مل ي�شاهدوا
ع��ددا كبريا م��ن الناخبني يف املراكز
ال���ت���ي زاروه���������ا .يف �إح�������دى م���دار����س
منطقة بالتو الإدارية ،كانت مي�شلني
�إيريلو ( 43عاما) واح��دة من �أوائل
الناخبني .وقالت “تعبنا .لي�س لدينا
طعام ،يف حينا لي�س لدينا ماء ولهذا
جئت للت�صويت لتغيري ذلك».
ويف ي���وب���وغ���ون ،ال��ب��ل��دة ال�����ش��ع��ب��ي��ة يف
�أب��ي��دج��ان ال��ت��ي ت�ضم �أك�ب�ر ع��دد من
الناخبني يف �ساحل العاج (م��ا يقرب
م����ن � 500أل�������ف م����ن �أ�����ص����ل 7,4
م�ل�اي�ي�ن) ،ق��ال��ت ال�سبعينية ندري
ت��ان��وه �إن��ه��ا “�سعيدة لإجن���از واجبي
امل��������دين� .أري��������د ان حت�������ص���ل عميلة
الت�صويت بهدوء و�سالم».
ل��ل��م��رة الأوىل م��ن��ذ ع�����ش��ر �سنوات،
���س��ت�����ش��ارك ك��ل الأط������راف ال�سيا�سية
ال��ك�برى يف ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات ،بعدما
قاطعت املعار�ضة االق�تراع الرئا�سي
الذي جرى يف ت�شرين الأول�/أكتوبر
 2020ووق��ع��ت قبله وب��ع��ده �أعمال
ع��ن��ف �سقط فيها  87قتيال ونحو
 500جريح.
وجرت احلملة االنتخابية التي انتهت
اخلمي�س لهذا االقرتاع ب�سالم ،وهذا
م���ا رح���ب���ت ب���ه ال��ل��ج��ن��ة االنتخابية
امل�ستقلة.
وقالت اللجنة اجلمعة �إن “خمتلف
الأط���راف امل�شاركني يف العملية ر�أوا
ب�شبه �إج��م��اع �أن احلملة ج��رت يف كل

�أن��ح��اء ال��ب�لاد بطريقة �سلمية رغم
بع�ض احل���وادث التي كانت يف نهاية
املطاف طفيفة وهام�شية».
وي�����ش��ه��د ه���ذا االق��ت��راع ع����ودة كبرية
للجبهة ال�شعبية ل�ساحل العاج حزب
الرئي�س ال�سابق ل���وران غباغبو �إىل
اللعبة االنتخابية.
وكانت اجلبهة ال�شعبية ل�ساحل العاج
قاطعت ك��ل عمليات االن��ت��خ��اب التي
جرت منذ اعتقال غباغبو يف ني�سان/
�أبريل  2011يف �أبيدجان ونقله �إىل
املحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي
بعد �أعمال العنف �أعقبت االنتخابات
وق����ت����ل ف���ي���ه���ا ح�������واىل ث��ل�اث����ة �آالف
�شخ�ص .وم��ن �أج��ل ع��ودت��ه��ا� ،أبرمت
اجل��ب��ه��ة ال�شعبية ال��ت��ي ت��ع��د حمرك
حتالف “معا من �أجل الدميوقراطية
وال�سيادة” خلفا انتخابيا مع مناف�سها
ال��ت��اري��خ��ي “احلزب الدميوقراطي
ل�����س��اح��ل العاج” ب���ق���ي���ادة الرئي�س
الأ�سبق هرني كونيه بيدييه.
و�أ�س�س احلزب الدميوقراطي ل�ساحل
العاج ،فيليك�س هوفويت بوانيي “�أبو
اال�ستقالل” الذي كان لوران غباغبو
من معار�ضيه الرئي�سيني ما �أدى �إىل

�سجنه م����رات ع����دة .وك��ان��ت اجلبهة
ال�����ش��ع��ب��ي��ة واحل������زب الدميوقراطي
ل�����س��اح��ل ال���ع���اج ق��اط��ع��ا االنتخابات
ال��رئ��ا���س��ي��ة الأخ���ي��رة ال���ت���ي ج����رت يف
 31ت�����ش��ري��ن الأول�/أك����ت����وب����ر .وهما
ال يعرتفان ب���إع��ادة انتخاب احل�سن
واتارا لوالية ثالثة مثرية للجدل.
ل��ك��ن��ه��م��ا ي�����س��ع��ي��ان ال���ي���وم �إىل ت�أمني
�أغ��ل��ب��ي��ة يف ال��ب�رمل����ان مل��ن��ع “توطيد
ال���������س����ل����ط����ة املطلقة” م������ن قبل
وات������ارا وح���زب���ه “التجمع م���ن �أجل
الدميوقراطية وال�سالم».
يف امل��ق��اب��ل ،يبدو “التجمع م��ن �أجل
ال��دمي��وق��راط��ي��ة وال�سالم” بقيادة
ال��رئ��ي�����س وات�����ارا احل���زب “الوحيد”
ال��ق��ادر على تقدمي مر�شحني يف كل
الدوائر ،واع��دا بـ”موجة برتقالية”
ل��ون احل���زب ،ملوا�صلة “�إ�صالحات”
رئي�س الدولة.
ويف االنتخابات الت�شريعية ال�سابقة
التي جرت يف كانون الأول/دي�سمرب
 ،2016ف�����از ح�����زب وات���������ارا ال����ذي
حت��ال��ف م���ع احل����زب الدميوقراطي
ل�ساحل العاج ب�أغلبية مطلقة متثلت
ب 167مقعدا يف الربملان.

ويف م������واج������ه������ة “التجمع من
�أج������ل ال���دمي���وق���راط���ي���ة وال�سالم”
وحت��ال��ف اجل��ب��ه��ة ال�شعبية واحلزب
الدميوقراطي ل�ساحل العاج ،يخو�ض
حتالف �آخ��ر بني با�سكال �أيف نغي�سان
رئي�س الوزراء ال�سابق يف عهد غباغبو
وت�شكيلي الوزير ال�سابق �ألبري مابري
تويكيو�س والقائد ال�سابق ل”ال�شباب
الوطنيون” �شارل بلي غ��ودي الذي
ك������ان م����ن �أع�����م�����دة م������ؤي�����دي ل������وران
غباغبو.
وكانت املحكمة اجلنائية الدولية بر�أت
يف  2019غباغبو وبلي غوديه من
تهمة جرائم �ضد الإن�سانية لكنهما
ما زاال يعي�شان يف �أوروبا ،بلي غوديه
يف الهاي وغباغبو يف بروك�سل.
ويقيم غباغبو يف العا�صمة البلجيكية
منذ �إطالق �سراحه امل�شروط من قبل
املحكمة اجلنائية الدولية يف كانون
ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ،2019يف انتظار
ا�ستئناف حمتمل م��ن ق��ب��ل املدعية
العامة للمحكمة فاتو بن�سودا.
وينتظر �أن�صاره بفارغ ال�صرب عودته
“قريبا” ،ال��ت��ي �أع��ل��ن��ت �أخ��ي�را على
في�سبوك.
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يومان لإيجاد �سبل لإنتاج املزيد من اللقاحات �ضد كورونا
•• جنيف�-أ ف ب
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كيف ميكن �إن��ت��اج امل��زي��د م��ن اللقاحات �ضد ف�يرو���س ك��ورون��ا ب�سرعة
لل�سيطرة على وباء يوا�صل التف�شي؟ يلتقي الأط��راف الرئي�سيون يف
مكافحة كوفيد 19-ليومني بحثا عن �أجوبة ملمو�سة.
وقالت كبرية علماء منظمة ال�صحة العاملية �سمية �سواميناتان خالل
م�ؤمتر �صحايف اجلمعة “املطلوب ت�سليط ال�ضوء على الثغرات التي
نواجهها يف ه��ذه املرحلة يف �سال�سل الإم����داد على �صعيد الكوا�شف
الكيميائية وامل����واد الأول���ي���ة وامل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي حت��ت��اج��ون �إل��ي��ه��ا لإنتاج
لقاحات».
وي��واج��ه ال��ع��امل طلبا غ�ير م�سبوق نتيجة تف�شي وب���اء كوفيد19-
املتوا�صل منذ � 14شهرا� ،أودى خاللها بـ 2,57مليون �شخ�ص على �أقل

تقدير .و�أعلن قطاع �صناعة الأدوي��ة �أن ب�إمكانه �إنتاج ع�شرة ماليني
جرعة من اللقاحات امل�ضادة لفريو�س كورونا هذه ال�سنة ،ما ي�ساوي
�ضعف قدرته الإنتاجية الإجمالية جلميع اللقاحات عام .2019
لكن الطبيبة �سواميناتان �أو�ضحت �أن �إنتاج كل هذه اللقاحات ال يتطلب
توافر امل��واد بكميات غري م�سبوقة فح�سب ،بل ي�ستلزم �أي�ضا توفري
الزجاج ل�صنع القوارير والبال�ستيك والأغطية ،يف وقت زعزع الوباء
�سال�سل التموين العاملية.
وقالت “�سرتكز القمة على املرحلة ال�سابقة (للقاح) ،الثغرات ،وكيف
ميكن �إ�صالحها و�إيجاد حلول” ،م�ضيفة “هذا ميكن �أن يحدث فرق
كبريا على املدى القريب».
وي�شارك يف االجتماعات التي تعقد االثنني والثالثاء عرب الإنرتنت
ال�شركاء يف نظام كوفاك�س (منظمة ال�صحة العاملية وحتالف اللقاحات

“غايف” وحتالف ابتكارات الت�أهب الوبائي “�سيبي”) ،واالحتاد الدويل
ل�صناعة الأدوي����ة� ،إ�ضافة �إىل م�ص ّنعني م��ن ال���دول النامية وخرباء
وح��ك��وم��ات .حت��ت �ضغط ال����دول وال�����ر�أي ال��ع��ام� ،ضاعفت جمموعات
الأدوي���ة الكربى يف الأ�سابيع الأخ�يرة اتفاقات ال�شراكة لإنتاج املزيد
من اللقاحات ،متجاوزة املناف�سة ال�شديدة القائمة بينها يف الظروف
العادية .ومبوجب هذه االتفاقات� ،ستقوم جمموعة �سانويف الفرن�سية
التي ت�أخرت يف تطوير لقاحها اخلا�ص �ضد فريو�س كورونا ،مب�ساعدة
فايزر-بايونتيك وك��ذل��ك جون�سون �أن���د جون�سون على �إن��ت��اج املزيد
م��ن اجل��رع��ات .كما �ستنتج جمموعة م�يرك ل��ق��اح��ات جون�سون �أند
جون�سون.
و�ست�ساعد �شركة نوفارتي�س ال�سوي�سرية جمموعة فايزر وخمتربات
كيورفاك الأملانية التي تلقى م�ساعدة �أي�ضا من باير.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

نافذة
م�شرعة

���س��ي��م��ث��ل ال�����ش��رط��ي
الأب��ي�����ض امل��ت��ه��م بقتل
الأم���ري���ك���ي م���ن �أ���ص��ل
�أف��ري��ق��ي ج���ورج فلويد
اب���ت���داء م���ن  8م��ار���س
�أمام ق�ضاته ،يف مدينة
حم�������ص���ن���ة م�����س��ب��ق��ا.
ا�شتعلت مينيابولي�س
ب�شكل غري م�سبوق بعد
وفاة جورج فلويد يف 25
م��اي��و  .2020واليوم،
ت�شعر بقلق �شديد ب�ش�أن
اال�شتباكات املحتملة
ال���ت���ي ���س��ت��ح��دث بعد
���ص��دور احل���ك���م� ...أي��ا
كانت طبيعته.

�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

َق ْر�ض �أوكرانيا البطيء!...

•• بيري مارتن

حاكم والية نيويورك يرف�ض اال�ستقالة ب�سبب
مزاعم �سوء ال�سلوك اجلن�سي ���ض��ده ...من غري
املرجح �أن يتعافى.
كما يتعر�ض �أن����درو ك��وم��و الن��ت��ق��ادات �شديدة
ب�سبب طريقة تعامله مع جائحة كوفيد ،19-مما
ي�ساهم يف ان�سداد �آفاقه ال�سيا�سية �إىل حد كبري.
وم��ع �سقوط ال�شخ�ص ال���ذي مت��ت الإ���ش��ادة به
قبل ب�ضعة �أ�شهر ،وحماولة انتدابه ب�شكل عاجل
على ورقة الرئا�سة الدميقراطية ،ن�شهد تدحرجا
�سيا�س ًيا جدي ًرا بالأ�ساطري اليونانية.
لكن �أية �أ�سطورة؟ نر�سي�س� ،إيكارو�س� ،أو كليهما
يف الوقت نف�سه ؟

ال�ضحية الرمز

بعدها الرمزي ال يحتاج �إىل تو�ضيح

تق�سم �أمريكا!...
جورج فلويد ،املحاكمة التي ّ

امل�س�ألة العرقية را�سخة بعمق بحيث ال ميكن للمحاكمة حل �أي �شيء على الفور
لقد تط ّلب الأمر ثماين دقائق
وخ��م�����س ع�����ش��رة ث��ان��ي��ة لل�ضحية
ال����ب����ال����غ م����ن ال���ع���م���ر  46ع���امً���ا
ليتنف�س �آخ����ر م����رة .مت ت�صوير
�ضابط ال�شرطة دي��ري��ك �شوفني
و�شوهد وهو يجثم بكل قوته على
رق��ب��ة ال�شخ�ص امل��ع��ت��ق��ل ،ومينعه
م��ن التنف�س .ق��ام �ضابطا �شرطة
�آخران مبد يد امل�ساعدة لزميلهما.
واع���ت���ب���ا ًرا م���ن  8م����ار�����س� ،سيتم
عر�ض هذا الفيديو الدراماتيكي
ع��ل��ى اجل��م��ي��ع م����رة �أخ������رى ،وقد
و����ص���ف رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة جاكوب
ف����راي ب���أن��ه��ا ���س��ت��ك��ون “حلظة يف
غاية ال�صعوبة ملدينتنا».
لذا� ،أخذت املدينة زمام املبادرة،
و�أ�صبح و�سط مدينة مينيابولي�س
مغلقا ب�إحكام ،وثكنة امنية تزداد
م�ساحتها ك��ل ي���وم .وم��ن املنتظر
�أن ي�صل تعزيز م��ن �أل��ف��ي عن�صر
م��ن احل��ر���س الوطني �إ���ض��اف��ة �إىل
���� 1200ش���رط���ي ت��ق��دم��ه��م 12
وك���ال���ة �أم���ن���ي���ة �أم���ري���ك���ي���ة .وح���ذر
ال�����ش��ري��ف دي��ف��ي��د هات�شين�سون:
“نحن هنا حلماية حقوق اجلميع،
�شخ�صا م��ا �أو
ول��ك��ن �إذا هاجمتم
ً
دمرمت �أو �أحرقتم �أي �شيء يف هذه
امل��دي��ن��ة ،ف���أن��ا هنا لأخ�برك��م �أنكم
�ستدخلون ال�سجن ...ولن نت�سامح
مع �أي ا�ضطراب».
ي�����ش��ار �إىل �أن ع��دي��د الدعوات
ت��ط��ل��ق لل�سفر �إىل مينيابولي�س
حل�ضور بدء املحاكمة �صادرة عن
املع�سكرين.
ثالثة �أ�سابيع
الختيار املحلفني
يف �أم��ري��ك��ا املنق�سمة �أك�ث�ر من
�أي وق��ت م�ضى ،يُنظر �إىل ق�ضية

وم��ن ال�صعب يف الوقت احلا�ضر تقدير وط���أة ه��ذا التعاون بال�ضبط
على الإنتاج لكن �سواميناتان �شددت على �أن االتفاقات “�أمر جيد جدا
ونود �أن نرى املزيد منها عرب العامل .علينا تق�صي القدرات على ملء
العبوات و�إمتام الإنتاج يف �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا الالتينية وا�ستخدام
هذه امل�صانع لزيادة العر�ض».
كذلك ع�برت مديرة الأب��ح��اث يف معهد �إن�سريم الفرن�سي م��اري بول
كيني عن ر�أي مماثل م�ؤكدة �أن “هناك العديد من منتجي الأدوية
اجلني�سة الذين ميتلكون القدرة واملعرفة ،والذين مبقدورهم تقدمي
م�ساعدتهم يف هذه العملية».
لكن ه��ذا التعاون يطرح م�شكالت امللكية الفكرة والرتاخي�ص التي
ت�سمح ملجموعات الأدوية الكربى بتحقيق �أرباح بعدما ا�ستثمرت مبالغ
طائلة ،وحظي بع�ضها بدعم كبري من الدول.

ال�شرطي املتهم

هناك تاريخ طويل من عدم امل�صاحلة،
وتاريخي ًا كان القانون دائ ًما �إىل جانب ال�شرطة
ف��ل��وي��د م��ن ق��ب��ل املجتمع الأ�سود
ع��ل��ى �أن���ه���ا �أج���ل���ى ال����رم����وز لقمع
البي�ض لل�سود .وبعد م��رور عام،
اختفى ما ال يقل عن  160ن�ص ًبا
�أو مت���ث���الاً م��رت��ب ً��ط��ا بال�سيا�سات
العن�صرية للواليات الكونفدرالية
اجلنوبية م��ن امل�شهد الأمريكي.
وي����رى �أ���س��ت��اذ ال��ع��ل��وم ال�سيا�سية
تري�ستان كابيلو ،يف جامعة جونز
ه��وب��ك��ن��ز يف وا���ش��ن��ط��ن� ،إن البعد
ال�����رم�����زي ل��ل��م��ح��اك��م��ة وا�ضحا.
“وهذا ه��و اول اختبار م��ن نوعه

مزارعون هنود يغلقون
طريقا �سريعة خارج نيودلهي

•• نيودلهي-رويرتز

ب��د�أ م��زارع��ون هنود يف التجمع �أم�س ال�سبت ل�سد طريق �سريع خ��ارج نيودلهي
احتفاال مبرور  100يوم على احتجاجاتهم على حترير �أ�سواق املنتجات الزراعية
يف حماولة لتكثيف ال�ضغوط على حكومة رئي�س الوزراء .وتوجه مزارعون من كل
الأعمار يف �سيارات وحافالت وج��رارات زراعية �إىل الطريق لإغالقه ملدة خم�س
�ساعات للتعبري عن معار�ضتهم لثالثة قوانني فر�ضت يف �سبتمرب �أيلول 2020
يقولون �إنها تلحق بهم ال�ضرر .وقال مودي �إن القوانني �ضرورية للغاية لإ�صالح
القطاع الزراعي املرتهل يف البالد وو�صم االحتجاجات ب�أنها ذات دوافع �سيا�سية.
لكن املزارعني يخ�شون �أن ت�ضعهم الإ�صالحات حتت رحمة امل�شرتين من ال�شركات
الكربى ،مما ينهي تدريجيا امل�شرتيات احلكومية امل�ضمونة للحبوب مثل القمح
والأرز .وق��ال �أمارجيت �سينغ ( 68عاما) وه��و م��زارع من والي��ة البنجاب “لقد
حولت حكومة م��ودي هذه احلركة االحتجاجية �إىل م�س�ألة كرامة .هم عاجزون
عن الإح�سا�س ب�آالم املزارعني ...مل يرتكوا لنا �أي خيار �سوى االحتجاج» .ون�صب
ع�شرات الآالف من املزارعني من عدة واليات �شمالية خياما على م�شارف العا�صمة
نيودلهي يف الربد القار�س منذ دي�سمرب مطالبني ب�إلغاء هذه القوانني.

ل���ل���إدارة ال��دمي��وق��راط��ي��ة ،ومنذ
ال�����س��اد���س م��ن ي��ن��اي��ر م��وع��د غزوة
الكابيتول».
يف هذا ال�سياق ال�سيا�سي احل�سا�س
للغاية ،تط ّلب الأمر ثالثة �أ�سابيع
ل���ل���ط���رف�ي�ن امل���ع���ن���ي�ي�ن الخ���ت���ي���ار
امل��ح��ل��ف�ين امل��ح��ت��م��ل�ين للمحاكمة
وال������ذي������ن ����س���ي���ت���م ت���ع���ي�ي�ن هيئة
حملفني نهائية منهم .و�سيبقى
امل�س�ؤولون املنتخبون جمهولني،
وق���د ي��ج�برون ع��ل��ى ع���دم اخلروج
خ�لال املحاكمة ب�أكملها .لقد مت

�إر����س���ال ا�ستبيان �إل��ي��ه��م ،ي�س�ألهم
ب�شكل خا�ص عن ر�أي��ه��م يف حركة
ح����ي����اة ال���������س����ود م���ه���م���ة ،احل���رك���ة
املناه�ضة للعن�صرية ال��ت��ي �أعيد
ح�شدها بعد وفاة فلويد.
«ت�أثري على حكم بايدن»
كيف مات جورج فلويد؟ هذا هو
ال�س�ؤال املركزي يف هذه املحاكمة.
�إذا مت حتديد �سبب وفاته ر�سم ًيا
م��ن ق��ب��ل الطبيب ال�����ش��رع��ي على
�أن����ه نتيجة م�����ش�ترك��ة ال�ستخدام

ال�شرطي للقوة ووج��ود الفنتانيل
والأمفيتامينات يف �أع�ضائه ،ينوي
حمامي دي��ري��ك �شوفني الرتكيز
ب�شكل وا�ضح على اجلرعة الزائدة.
و�سيلعب الطرف اخل�صم بال �شك
ورقة العن�صرية“ .اخلطابان لي�سا
جديدين ،يتابع تري�ستان كابيلو،
لكن تاريخياً ك��ان ال��ق��ان��ون دائ ًما
�إىل جانب ال�شرطة».
ك��م��ا ح���دث ب��ع��د وف����اة ترايفون
م��ارت��ن 17 ،ع��امً��ا ،بر�صا�صة يف
الظهر ع��ام  ،2012يف فلوريدا.
“لقد مت���ت ت�ب�رئ���ة ع����ون االم���ن
ج�����ورج زمي����رم����انُ ،ي����ذ ّك����ر امل������ؤرخ
ال��ك��ن��دي ج����ان ب��ي�ير ل���و جلونك،
م�ؤلف كتاب “�سالح ابي�ض-موت
جورج فلويد وا�ستخدامات التاريخ
يف خ���ط���اب امل���ح���اف���ظ�ي�ن اجلدد”
(لوك�س.)2021 ،
وق���د �أدى ذل����ك ،ب��ع��د ع����ام� ،إىل
والدة ح��رك��ة ح��ي��اة ال�����س��ود مهمة
ال���ت���ي ت��ط��ال��ب ب���إم��ك��ان��ي��ة و�صول
الأم��ري��ك��ي�ين ال�����س��ود �إىل العدالة
املحايدة التي تقطع مع عن�صرية
منهجية �ضد ال�سود” .بالن�سبة
ل���ل���م����ؤرخ“ ،هناك ت���اري���خ طويل
من ع��دم امل�صاحلة ،وع��دم احلوار
ب�ي�ن ال��ب��ي�����ض وال�������س���ود ،وامل�س�ألة
ال��ع��رق��ي��ة را���س��خ��ة بعمق بحيث ال
ميكن للمحاكمة حل �أي �شيء على
ال�����ف�����ور» .م��ن جهته ال اوهام
� ً
أي�ضا لرتي�ستان كابيلو“ :مهما
ك�����ان احل���ك���م ال���ن���ه���ائ���ي� ،سيكون
هناك ت���أث�ير على حوكمة بايدن،
ال���ذي جعل م��ن حم��ارب��ة العدالة
ال��ع��رق��ي��ة ،يف ال��ي��وم ال��ت��ايل لوفاة
فلويد� ،أح��د التحديات الرئي�سية
لرئا�سته امل�ستقبلية».
عن لو جورنال دي دميان�ش

احتجاجات عنيفة يف باراغواي على �إدارة �أزمة الوباء
•• ا�سون�سيون�-أ ف ب

خرجت تظاهرات عنيفة يف باراغواي احتجاجا على
�إدارة ال�سلطة لأزم��ة فريو�س ك��ورون��ا ،يف حني قدم
وزير ال�صحة ا�ستقالته.
اندلعت �صدامات و�سط العا�صمة �أ�سون�سيون بني
ال�����ش��رط��ة وامل��ت��ظ��اه��ري��ن ،ال��ذي��ن ط��ال��ب��وا با�ستقالة
رئي�س ب��اراغ��واي م��اري��و ع��ب��ده بنيتيز ،م��ا �أدى �إىل
�إ�صابة نحو � 20شخ�صا بجروح ،وفق ما �أفاد مرا�سلو
وكالة فران�س بر�س.
ومتت مهاجمـ ـ ــة متاجر ونهبه ــا و�أ�ضرمت الني ــران
يف ال�����س��ي��ارات ،فيم ـ ــا �أط��ل��ق��ت ال�����ش��رط��ة الر�صا�ص
املط ــاطـي والغ ـ ــاز امل�س ــيل للدمـ ـ ــوع يف �شـ ــوارع
�أ�سـون�سيون.
وق��ام وزي��ر ال�صحة خوليو مازوليني ،ال��ذي تعر�ض
ل��ه��ج��وم عنيف يف الأي����ام الأخ��ي�رة م��ن ق��ب��ل نقابات

العاملني يف القطاع ال�صحي ون��واب ،بينهم �أع�ضاء
من احل��زب احلاكم ،بتقدمي ا�ستقالته ،التي �أعلنها
اجلمعة بعد �أن اجتمع مع الرئي�س عبده.
وكان جمل�س ال�شيوخ يف باراغواي قد اعتمد اخلمي�س
قرارا يطلب من وزير ال�صحة التنحي ،ب�أغلبية 30
�صوتا من �أ�صل .45
وي��ن��ت�����ش��ر ف�ي�رو����س ك���ورون���ا ب�����ش��ك��ل وا����س���ع ح��ال�� ًي��ا يف
باراغواي.
وقال املتحدث با�سم وزارة ال�صحة هرنان مارتينيز
“�إننا يف و�ضع حرج” .و�أ�ضاف “لنتجنب التجمعات،
�إنه ال�شيء الوحيد الذي ميكنه �إنقاذنا من االنهيار
ال�صحي».
و�سجلت باراغواي حتى اجلمعة � 165ألفا و811
�إ�صابة بالفريو�س و 3278وفاة.
وقال طبيب الرئة كارلو�س مورينيغو �إن امل�ست�شفيات
“تعمل يف �أق�صى طاقتها” و “الو�ضع معقد».

نر�سي�س
مثل العديد من ال�شخ�صيات املحبوبة ،من غري
امل�ستبعد �أن ي�شعر احلاكم الدميقراطي ب�أنه ال
يقاوم ...ويف كل الأحوال ،هذا ما ر�آه الذين �أبلغوا
عن �أفعاله غري الالئقة.
لن يكون الأول� ...ألي�س “الرنج�سي بامتياز،
الرئي�س” نف�سه هو الذي �أعلن ،يف مقطع فيديو
م�شهور� ،أن��ه عندما تكون “جنما” ،ف���إن الن�ساء
ي�ست�سلمن لك عن طيب خاطر؟
امل�شكلة� ،أن��ه بينما يغ�ض اجلمهوريون الطرف
ع���ن ه����ذا ال���ن���وع م���ن ال�����س��ل��وك ل��زع��م��ائ��ه��م ،ف�إن
ال��دمي��ق��راط��ي�ين ال ي��ف��ع��ل��ون ذل�����ك ...وال�سناتور
ال�����س��اب��ق �آل ف��ران��ك��ن ي��ع��رف ك���ل ت��ف��ا���ص��ي��ل هذه
احلالة.
و�إذا كان اجلمهوريون الذين طالبوا با�ستقالة
الرئي�س ال�سابق ،ملثل هذه الأ�سباب ،نادرين للغاية،
ف�إن عدد الدميقراطيني الذين يطالبون برحيل
كومو يتزايد ب�سرعة.

�إيكارو�س
كان �إيكارو�س قد فر من املتاهة بالطريان ،لكن
طموحه ال�ساحق قاده للخ�سارة.
على مدار العام املا�ضي ،ح ّلق �أندرو كومو � ً
أي�ضا
فوق املعركة �ضد الوباء ،مما �سمح له باخلروج من
تلك املتاهة ال�سيا�سية ببع�ض النجاح.
طيلة �أ���ش��ه��ر ،ك���ان ك��وم��و يف ك��ل امل��ن��اب��ر ،وعلى
عك�س الرئي�س ال�سابق ،مل يخجل م��ن التحدث
عن احلقائق ال�صعبة ،وات��ب��اع توجيهات ال�صحة
ال��ع��ام��ة .و�سمح ل��ه ذل��ك بالتحليق ع��ال��ي��اً ،عالياً
جداً ،حتى �أنه جت ّر�أ على ن�شر كتاب ي�شيد ب�إدارته
للأزمات.
ومثل �أجنحة �إيكارو�س ،كانت �إدارة الأزمات التي
دفعت كومو �إىل القمة تعاين من بع�ض العيوب
الت�صنيعية.
ال�سقوط
بينما بد�أ ت�صور نهاية هذا الوباء ،طفت امل�شاكل
التي غذت االنت�شار ال�صاروخي لفريو�س كورونا
يف والي��ة نيويورك على ال�سطح ،وال�����ص��ورة التي
ظهرت لي�ست مواتية متامًا لكومو.
كان لإدارة املحافظ للأزمة العديد من اخل�صال،
ل��ك��ن��ه��ا مل ت��ك��ن م��ع�����ص��وم��ة م���ن اخل����ط�����أ .ومثل
ال�شخ�صية الأ�سطورية الأوىل ،اعتقد احلاكم �أنه
رمبا ال يُقاوم...
ومثل الثاين� ،أراد االقرتاب من ال�شم�س وال�ضوء
الذي �سي�سلط على �إدارته للأزمة ويرجح �أن هذا
عجل ب�سقوطه النهائي.
ّ
مل يقل هذا الوباء كلمته الأخرية ،والذين �سبق
ان مت رفعهم لل�سماء يف حني �أن الأزم��ة مل تنته
�سيكون من امل�ستح�سن اال يحاولوا التحليق عالياً
للغاية ...فقد يكون ال�سقوط قا�س ًيا.

ترجمة خرية ال�شيباين

*�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية  /مركز الدرا�سات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية
املعرفة حول الرهانات الدولية

اغتياالت �سيا�سية جديدة يف املك�سيك قبل االنتخابات
•• مك�سيكو�-أ ف ب

اغتيل مر�شحان لرئا�سة بلدية يف يوم واحد يف املك�سيك
التي ت�شهد موجة من �أعمال العنف ال�سيا�سي تقول
احلكومة �إن��ه��ا ت��ري��د الق�ضاء عليها قبل االنتخابات
املقرر �إجرا�ؤها يف حزيران-يونيو.
وق����ال �أل��ي��خ��ان��درو دوم��ي��ن��غ��ي��ز ع�����ض��و احل����زب الثوري
امل���ؤ���س�����س��ي (ب����ري) �إن ي��وري��ي��ل غ��ون��زال��ي�����س ال���ذي كان
يطمح النتخابه رئي�سا لبلدية نويفو كا�سا�س غرانديز
يف والية �شيواوا قتل م�ساء اخلمي�س .وطالب دومينغيز
ال�سلطات ب�إجراء “حتقيق �سريع” للعثور على منفذي
عملية االغتيال.
وج��اء ذلك بعد �ساعات من مقتل مر�شح �آخ��ر للحزب
ملن�صب رئي�س بلدية هو خو�سيه ميلكوياد�س فا�سكويز
بالر�صا�ص يف والي��ة فرياكروز املعروفة ب�أعمال عنف
الع�صابات املتناف�سة.
واغ��ت��ي��ل ال��ع�����ش��رات م���ن ال�����س��ي��ا���س��ي�ين خ�ل�ال الأ�شهر
ال�ستة املا�ضية يف املك�سيك قبل االنتخابات الربملانية
والإقليمية يف حزيران/يونيو.
وت�سبق �أعمال عنف �سيا�سي عادة �أي اقرتاع يف املك�سيك
خ�صو�صا ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي وت��ق��وم ب��ه��ا ع�صابات

لتهريب املخدرات يف املنطقة.
وقالت وزيرة الأمن روزا �أي�سيالندا رودريغيز اخلمي�س
�إن “اجلرمية املنظمة حتاول الت�أثري على م�سار هذه
االنتخابات».
وحتدثت عن  73حالة عنف �سيا�سي مبا يف ذلك 64
ج��رمي��ة ق��ت��ل خ�صو�صا يف والي����ات غ��ي��ه�يرو وواخاكا
(ج���ن���وب) وف��ي�راك����روز (����ش���رق)  ،وب���اخ���ا كاليفورنيا
(�شمال) وخالي�سكو (غرب) وغواناخواتو وموريلو�س
(و�سط).
وت���أت��ي ه���ذه االغ��ت��ي��االت بينما ت��ق��دم احل��ك��وم��ة خطة
لتعزيز حماية املر�شحني املهددين.
وقالت وزيرة الأمن خالل امل�ؤمتر ال�صحايف ال�صباحي
للرئي�س �أندري�س مانويل لوبيز �أوب���رادور ال��ذي يقود
حزب مورينا الي�ساري “ن�سعى �إىل وقف هذه اجلرائم
يف وج��ه ه��ذه املنظمات الإجرامية التي ت�سعى لزيادة
نفوذها ال�سيا�سي».
ويتخذ العنف �ضد ال�سيا�سيني يف �أغلب الأحيان �شكل
القتل واخلطف والتهديد �ضد �أف��راد الأ�سرة و�إحراق
املنازل واالبتزاز.
ودعي حواىل  94مليون مك�سيكي �إىل انتخاب 500
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تنفيذ امل�شروع ال�ضخم يف جاوة ال�شرقية با�ستثمارات تناهز  1.2مليار دوالر �أمريكي

•• جاكرتا-وام:

يف �إط������ار ت��و���س��ي��ع ن���ط���اق �شبكتها
ال��ع��امل��ي��ة امل��م��ت��دة ع�ب�ر  61بلدًا،
و ّق�����ع�����ت جم���م���وع���ة م�����وان�����ئ دب���ي
ال��ع��امل��ي��ة ،امل����ز ّود ال��رائ��د للخدمات
ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة ل�����س��ل�����س��ل��ة التوريد
ال���ذك���ي���ة ،م���ع ���ش��ري��ك��ه��ا ،م�ؤ�س�سة
“كي�س دي دي��ب��و �إي بال�سمان دو
كيبك” ���س��ي دي ب���ي ك���ي���و ،وهي
جم���م���وع���ة ا����س���ت���ث���م���اري���ة عاملية،
اتفاقية طويلة الأمد مع جمموعة
م��ا���س��ب��ي��ون ج����روب الإندوني�سية
ال����رائ����دة ل��ل��ب��دء يف �إن�������ش���اء ميناء
حاويات دويل ومنطقة لوج�ستية
���ص��ن��اع��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة جري�سيك،
با�ستثمارات ت�صل �إىل  1.2مليار
دوالر �أمريكي.
وك�����ش��ف��ت م���وان���ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة �أن
امليناء ،الذي من �ش�أنه تعزيز مكانة
ج����اوة ال�����ش��رق��ي��ة ك��ب��واب��ة جتارية
رئي�سية لإندوني�سيا ،م��ن املتوقع
�أن يبد�أ العمل لتنفيذ امل�شروع يف
الربع الثالث من .2021
و�أُق����ي����م����ت م���را����س���م ال���ت���وق���ي���ع يف
العا�صمة الإندوني�سية جاكرتا من

موانئ دبي العاملية توقع اتفاقية طويلة الأمد لإن�شاء ميناء ومنطقة لوج�ستية يف �إندوني�سيا

�سلطان بن �سليم :امل�شروع �سي�ساعد يف خلق بنية حتتية حديثة عالية الكفاءة و�إقامة منطقة �صناعية تقدم ح ً
لوال لوج�ستية فائقة اجلودة

خالل منتدى الأعمال املقام حتت
ع��ن��وان“ :نحو بناء م�سار التعايف
االقت�صادي” ���ض��م��ن فعاليات
الأ���س��ب��وع الإم���ارات���ي الإندوني�سي
 ،2021وبح�ضور ال�سيد لوهوت
بن�سار باندجايتان ،الوزير املن�سق
لل�ش�ؤون البحرية واال�ستثمار يف
ج��م��ه��وري��ة �إن��دون��ي�����س��ي��ا ،ومعايل
���س��ه��ي��ل امل����زروع����ي ،وزي�����ر الطاقة
والبنية التحتية يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ،حيث قام بتوقيع
االت��ف��اق �سلطان �أح��م��د ب��ن �سل ّيم
 ،رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة م���وان���ئ دبي
العاملية ،والدكتور عليم ماركو�س،
رئ��ي�����س جمل�س الإدارة والرئي�س
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ا����س���ب���ي���ون ج������روب.

ومبوجب االتفاقية� ،سيتم ت�أ�سي�س
����ش���رك���ة م�������ش�ت�رك���ة ب��ي��ن ك�����ل من
“موانئ دب���ي العاملية” ومن�صة
اال�ستثمار العاملية “كي�س دي ديبو
�إي بال�سمان دو كيبك” �/سي دي
ب��ي ك��ي��و ،/وجم��م��وع��ة “ما�سبيون
جروب” .ومت��ث��ل االت��ف��اق��ي��ة �أول
م�شروع من نوعه يف قطاع النقل
الإندوني�سي التي يتم من خاللها
ت�أ�سي�س ه��ذا النوع من ال�شراكات
بني م�ستثمر �أجنبي مبا�شر و�شركة
�إندوني�سية م��ن القطاع اخلا�ص.
و���س��ت�����ص��ب��ح ال�������ش���رك���ة اجل����دي����دة،
ال��ت��ي �أُط���ل���ق عليها ا���س��م “موانئ
دب����ي ال��ع��امل��ي��ة م��ا���س��ب��ي��ون ـ���ـ ج���اوة
ال�شرقية” ،امل�ش ِّغل الوحيد مليناء
احل��اوي��ات ال���دويل احل��دي��ث املقرر

�إن�������ش���ا�ؤه ،وال�����ذي ���س��ت�����ص��ل طاقته
اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة �إىل ث�لاث��ة ماليني
ح��اوي��ة منطية قيا�س  20قدمًا.
و���س��ت��ت��ع��اون م��وان��ئ دب���ي العاملية”
و”كي�س دي ديبو �إي بال�سمان دو
كيبك” م��ع “ما�سبيون جروب”
لإن�شاء منطقة �صناعية ولوج�ستية
متكاملة بجوار حمطة احلاويات،
وال���ت���ي ُت���ق���در م�����س��اح��ت��ه��ا الأولية
بنحو  110ه��ك��ت��ارات ،م��ع خطط
ل��زي��ادت��ه��ا يف امل�����س��ت��ق��ب��ل .و�ستوفر
املنطقة بيئة جتارية عاملية مثالية
لتلبية احتياجات ال�شركات املحلية
وال����دول����ي����ة ،مم���ا ي�����س��اع��د يف دفع
ع��ج��ل��ة ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي وخلق
فر�ص عمل جديدة.
ومنذ �إطالقها قبل �أرب��ع��ة �أعوام،

ا���س��ت��ث��م��رت م��ن�����ص��ة “موانئ دبي
العاملية” و”كي�س دي دي��ب��و �إي
بال�سمان دو كيبك” ،وتبلغ قيمتها
 8.2مليار دوالر �أمريكي ،يف 10
حم��ط��ات ح��اوي��ات يف امل��وان��ئ على
م�����س��ت��وى ال����ع����امل وع��ب��ر مراحل
متنوعة م��ن دورة حياة الأ�صول.
و�سي�ساعد هذا اال�ستثمار ال�شراكة
اجل��دي��دة على حتقيق �أهدافها يف
زي���ادة تنويع ن��ط��اق انت�شارها من
حيث ال��ت��وزي��ع اجل��غ��رايف واملمرات
التجارية .ويف هذه املنا�سبة ،قال
���س��ل��ط��ان �أح��م��د ب��ن ���س��ل�� ّي��م ،رئي�س
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
ملجموعة موانئ دبي العامليةُ “ :تعد
ال�شراكة مع “ما�سبيون جروب”
ت���ط���وراً م��ه��م��اً يف ���ش��ب��ك��ة موانئنا

ال��ع��امل��ي��ة وخ��دم��ات��ن��ا اللوج�ستية،
ح��ي��ث ت�شهد �إن��دون��ي�����س��ي��ا معدالت
منو �سريعة مما يجعل اقت�صادها
�أح������د �أه������م اق���ت�������ص���ادات ال���ع���امل.
و���س��ي�����س��اع��د ه���ذا امل�����ش��روع يف خلق
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ح��دي��ث��ة وذات كفاءة
عالية ،بالإ�ضافة لتوفري منطقة
�صناعية ت��ق��دم ح��ل��و ًال لوج�ستية
ف��ائ��ق��ة اجل������ودة� .إن ر�ؤي�����ة موانئ
دب�����ي ال���ع���امل���ي���ة ومن�������وذج �أعمالها
يتوافقان مع ر�ؤية فخامة الرئي�س
ج��وك��و وي����دودو ،رئي�س جمهورية
�إن��دون��ي�����س��ي��ا ب�����ش���أن ت�����س��ري��ع النمو
االق���ت�������ص���ادي م���ن خ��ل�ال تطوير
البنية التحتية التجارية وجذب
امل���زي���د م���ن اال����س���ت���ث���م���ارات وخلق
ف��ر���ص ع��م��ل جديدة” .وتعلي ًقا

على هذه ال�شراكة ،قال �إميانويل
جاكلوت ،نائب الرئي�س التنفيذي
وم���������س�����ؤول ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف
“كي�س دي دي��ب��و �إي بال�سمان دو
كيبك” �/سي دي بي كيو�“ :/إننا
�سعداء للغاية بهذه ال�شراكة مع
“ما�سبيون”� ،إذ �ستقوم “كي�س
دي ديبو �إي بال�سمان دو كيبك”
م����ن خ�ل�ال���ه���ا ب��������أول ا���س��ت��ث��م��ار يف
البنية التحتية يف �إندوني�سيا وهي
���س��وق ي�شهد من���وًا ق��و ًي��ا وي�ستفيد
من االجتاهات الهيكلية املالئمة،
كما �أن��ه يُعد �إجن���ا ًزا مه ًما ملن�صتنا
امل�شرتكة مع جمموعة موانئ دبي
العاملية ب�إ�ضافة �أول ميناء جديد
ك��ل��ي��اً �إىل حمفظتنا م��ن الأ�صول
عالية اجلودة التي �أثبتت مرونتها

على مدار العام املا�ضي بالرغم من
التح ّوالت املهمة يف جمال �سل�سلة
ال���ت���وري���د ال���ع���امل���ي���ة» .م���ن جانبه،
ق�����ال ال���دك���ت���ور ع��ل��ي��م م���ارك���و����س،
رئ��ي�����س جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي“ ،ما�سبيون جروب”:
“تلتزم “ما�سبيون جروب” بدعم
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة امل�ستدامة
يف �إن��دون��ي�����س��ي��ا ،متا�ش ًيا م��ع خطة
ال��رئ��ي�����س ج��وك��و وي�����دودو الكربى
التي تهدف �إىل جعل �إندوني�سيا
خ��ام�����س �أك�ب�ر اق��ت�����ص��ادات العامل.
و ُتعد �سورابايا �أحد �أهم املوانئ يف
�إندوني�سيا ،ومن املتوقع �أن ي�سهم
ميناء احلاويات اجلديد يف تعزيز
جهود التنمية االقت�صادية وجذب
مزيد من الفر�ص اال�ستثمارية �إىل
�إندوني�سيا».
ومن املتوقع بدء الت�شغيل الفعلي
للمحطة يف عام  .2023و�سيعمل
امل�شروع على تطوير البنية التحتية
ملنطقة ج��اوة ال�شرقية كجزء من
ر�ؤي��ة الرئي�س الإندوني�سي جوكو
ويدودو لت�سريع النمو االقت�صادي
م���ن خ��ل�ال ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة “ر�ؤية
�إندوني�سيا الذهبية .»2045

ان�ضمام جديد ل�شبكة دبي حلا�ضنات الأعمال املعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة

حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع تعلن ان�ضمام املجموعة العربية
للماركات الفاخرة � TALGإىل قائمة حا�ضنات الأعمال املعتمدة
•• دبي-الفجر:

جممع ال�شارقة لالبتكار يطلق �شركة ل�سياحة املغامرات حول العامل
• ال�شارقة  -وام:

�أطلق جممع ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار
ب��دع��م م��ن م��رك��ز ال�����ش��ارق��ة ل��ري��ادة الأع���م���ال (�شراع)
و�شبكة ال�شارقة للم�ستثمرين � ،شركة حملية نا�شئة
متخ�ص�صة يف ت��وف�ير احل��ل��ول حل��ج��وزات ك��اف��ة �أنواع
�سياحة املغامرات يف خمتلف �أنحاء العامل حتمل ا�سم
“مغامر دوت كوم .»Mughamer.com -
ح�ضر �إطالق ال�شركة كل من ال�شيخ فاهم بن �سلطان
القا�سمي رئي�س دائرة العالقات احلكومية رئي�س اللجنة
العليا للتحول الرقمي يف �إمارة ال�شارقة وال�شيخة هند
ب��ن��ت م��اج��د القا�سمي رئ��ي�����س جمل�س ���س��ي��دات �أعمال
ال�شارقة و�سعادة ح�سني املحمودي الرئي�س التنفيذي
مل��ج��م��ع ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ب��ح��وث وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالبتكار
وجنالء املدفع املدير التنفيذي ملركز ال�شارقة لريادة
الأعمال (�شراع).
وت��دي��ر ال�����ش��رك��ة من�صة �إل��ك�ترون��ي��ة م��ب��ت��ك��رة لتوفري
خدمات احلجوزات ملجموعة من املغامرات والأن�شطة
البحرية والربية واجلوية عالية اجلودة حول العامل
و�إمكانية اال�ستك�شاف االفرتا�ضي والتعرف على مزايا
الوجهات قبل احلجز حيث ت�شمل حالياً �أه��م مواقع
�سياحة املغامرات يف دولة الإم��ارات واملغرب والربازيل
وجزر القمر لت�ضم يف مراحل الحقة العديد من دول
العامل.
�أطلق ال�شركة كل من حممد امل�شرخ و�سرمد الزدجايل
ال��ل��ذان �أ�س�سا من�صة �شاملة وموثوقة ت�ساعد ع�شاق
ال�����س��ف��ر ع���ن جت�����ارب م���غ���ام���رات �آم���ن���ة و���ش��ائ��ق��ة على
التخطيط ال��دق��ي��ق ل��رح�لات��ه��م م��ن خ�ل�ال دخولهم
عليها من �أي مكان يف العامل والتعرف على العديد من
الأن�شطة املحببة �إليهم والتي يقدمها جمموعة من
مزودي اخلدمات ب�أ�سعار معقولة.

وتوفر ال�شركة من خالل مزودي اخلدمات امل�شاركني
يف املن�صة العديد من جت��ارب املغامرات واال�ستك�شاف
يف �أه����م امل���واق���ع يف ال����دول امل���ذك���ورة ت�شمل ال�سفاري
وت�سلق اجلبال وا�ستك�شاف الأودي��ة والكنوز الطبيعية
وزيارة الأماكن وركوب الدراجات الهوائية وذات الدفع
الرباعي يف الت�ضاري�س ال�صعبة بينما �ست�شمل املرحلة
املقبلة خيارات جديدة متنوعة مثل الغو�ص يف البحار
واملحيطات واملغامرات اجلوية وزيارة الرباكني ال�ساكنة
والتعرف على املعامل التي ي�صعب على ال�سياح العاديني
الو�صول �إليها وغريها من اخليارات التي �ستزداد مع
تطور املن�صة.
ووفقاً لتقارير قطاع �سياحة املغامرات تقدر م�ساهمة
هذا النوع من ال�سياحة يف قطاع ال�سياحة العاملي بنحو
ترليون دوالر �سنوياً وت���ؤك��د التقارير ا�ستمرار منو
�سياحة املغامرات نتيج ًة لتوجه ال�سياح �إىل ا�ستك�شاف
�أماكن وجتارب جديدة مل يعرفوها من قبل.
وق��ال �سعادة ح�سني امل��ح��م��ودي نعمل م��ع العديد من
ال�شركاء م��ن خ�لال �إط�ل�اق امل��ب��ادرات املختلفة لدعم
اال�ستثمارات االبتكارية ومنها مغامر دوت كوم حيث
ك���ان م��ن �أه���م ت��ل��ك امل���ب���ادرات �إط�لاق��ن��ا م���ؤخ��را �شبكة
ال�شارقة للم�ستثمرين.
من جانبها قالت جنالء املدفع  :ي�أتي �إطالق ال�شركة
اجلديدة ترجمة للجهود التي تبذلها ال�شارقة لتقدمي
جمموعة من الفر�ص الواعدة ل��رواد الأعمال بهدف
م�ساعدتهم على ت�سريع وترية منو �شركاتهم وحتقيق
املزيد من النجاح والتميز .
م��ن جهته ق���ال ���س��رم��د ال���زدج���ايل امل���ؤ���س�����س ال�شريك
واملدير التنفيذي ل�شركة “مغامر دوت كوم”  :عملنا
ع��ل��ى ت��وف�ير من�صة تت�سم ب�سهولة ال��ت��ع��ام��ل وحجز
امل���غ���ام���رات وك���ذل���ك ت��وف�ير �إدارة احل����ج����وزات لكافة
ال�شركات ومر�شدي املغامرات.

�أع��ل��ن��ت م���ؤ���س�����س��ة حم��م��د ب���ن را�شد
لتنمية امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة،
�إح��دى م�ؤ�س�سات اقت�صادية دبي عن
ان�ضمام املجموعة العربية للماركات
« « TALGحت��ت مظلة �شبكة دبي
حلا�ضنات االعمال  .تهدف احلا�ضنة
�إىل اب��ت��ك��ار وت��ط��وي��ر م��ارك��ات فاخرة
خا�صة بها �إىل جانب تبني و ا�ستثمار
يف م�����ش��اري��ع �إم����ارات����ي����ة يف جم���االت
الأزي��اء واملجوهرات وم��واد التجميل
والإك�س�سوارات والعطور والأحذية،
وغ�ي�ره���ا م���ن ال�����س��ل��ع ال��ف��اخ��رة التي
ي�صنعها وي��ب��دع يف ت�صميمها �أبناء
الإم��������ارات وال������دول ال��ع��رب��ي��ة ،حيث
���س��ت��ع��م��ل امل���ج���م���وع���ة ع���ل���ى �إط���ل��اق
واح��ت�����ض��ان ه����ذه امل�����ش��اري��ع ،ودفعها
للتو�سع وال��ن��م��و واالن��ت�����ش��ار �إقليمياً
وعاملياً� .شهدت دبي اط�لاق عدد من
مناذج الأعمال الناجحة التي حققت
�شهرة كبرية وان��ت�����ش��اراً وا���س��ع��اً  ،وقد
حر�صت الدولة على احت�ضان �أ�صحاب
املواهب واالفكار االبداعية مما جعل
م�شاريعها ت�صل اىل العاملية ،االمر
ال���ذي ج���ذب ���ش��رك��ات �أج��ن��ب��ي��ة لبحث
ف��ر���ص ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة م��ع هذه
امل�����ش��اري��ع �أو اال���س��ت��ح��واذ عليها ،لذا

مي��ك��ن ال��ق��ول �أن دب���ي بيئة منا�سبة
وم���ل���اذ �آم�������ن لأ�����ص����ح����اب االح���ل��ام
الطموحة من �أجل اطالق �أعمالهم و
حتقيق النمو والتو�سع» .و من جانبة
رح��ب �سعادة عبدالبا�سط اجلناحي
– امل��دي��ر التنفيذي مل�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�صغرية
و امل��ت��و���س��ط��ة ب��ان�����ض��م��ام املجموعة
العربية للماركات حتت مظلة �شبكة
دب��ي حلا�ضنات االع��م��ال و �أو���ض��ح �أن
املجموعة �ستوفر له�ؤالء املبتكرين و

رواد االعمال الدعم والرعاية املادية
وامل���ع���ن���وي���ة ،م���ن خ��ل�ال ت���وف�ي�ر بيئة
العمل املنا�سبة واال�ستعانة ب�أف�ضل
ط��رق الت�سويق وال�تروي��ج للتعريف
ب����امل����ارك����ات وال����ع��ل�ام����ات التجارية
الإم���ارات���ي���ة يف الأ�����س����واق الإقليمية
والعاملية ،و�أولها الأ�سواق اخلليجية.
واك���د اجل��ن��اح��ي ع��ل��ى �أه��م��ي��ة رعاية
ودع�����م �أ����ص���ح���اب الأف����ك����ار والإب�������داع
والإبتكار �سواء من مواطني االمارات
و دول اخل��ل��ي��ج يف جم���ال الت�صميم

والتطوير م��ن �أج���ل اط�ل�اق ماركات
فاخرة ميكنها املناف�سة اقليمياً وعاملياً،
مو�ضحاً �أن املجموعة �ستكون املن�صة
الأم��ث��ل ل��ه���ؤالء املبدعني الهتمامها
بتنمية مهاراتهم وتطوير امكانياتهم
وتوفري البيئة املثالية لهم للإبداع
واالب���ت���ك���ار يف ه����ذا امل���ج���ال الوا�سع
والكبري والذي تقدر اال�ستثمارات به
باملليارات .و �أ�ضاف اجلناحي �إن وجود
م��ن��ت��ج��ات و���س��ل��ع ام��ارات��ي��ة يف املحال
ومراكز الت�سوق الأجنبية �سي�شعرنا

بالفخر م��ن جناحنا يف دخ���ول هذه
الأ�����س����واق و�إث���ب���ات ق�����درات ومهارات
امل��ب��دع�ين االم��ارات�ين على املناف�سة
واالبتكار ،و�أننا ق��ادرون على ت�صنيع
وت�صدير منتجات تتمتع مبوا�صفات
ع��ال��ي��ة م��ن ح��ي��ث اجل����ودة ،النوعيةو
الت�صميم  .ورح��ب ال�سيد م��روان بن
يو�سف ال�سركال امل�ؤ�س�س و الرئي�س
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��م��ج��م��وع��ة العربية
ل��ل��م��ارك��ات  TALGبا�ضمامهم اىل
ق��ائ��م��ة ح��ا���ض��ن��ات االع���م���ال املعتمدة
حت����ت م��ظ��ل��ة م����ؤ����س�������س���ة حم���م���د بن
را���ش��د لتنمية امل�����ش��اري��ع ال�����ص��غ�يرة و
امل��ت��و���س��ط��ة و اط��ل�اق �أول دف��ع��ة من
�أ����ص���ح���اب امل����واه����ب وامل��ب��ت��ك��ري��ن من
القائمني على هذه امل�شاريع النا�شئة،
حيث �سي�شكلون نواة �أعمال املجموعة
يف جم���االت الأزي�����اء واالك�س�سوارات
 ،ال���ع���ط���ور و امل���ج���وه���رات  ،م�شيداً
ب��امل��وه��ب��ة والإب�������داع ال����ذي ي��ت��م��ت��ع به
ه����ؤالء يف امل��ج��االت التي يعملون بها
 ،وك�شف ال�سركال �أن الدفعة الأوىل
التي ان�ضمت �إىل املجموعة �سيجري
تطوير �أعمالها وو�ضع �أطر تنظيمية
وت�سويقية ل�ل�إرت��ق��اء بها  ،و توفري
كل الدعم والرعاية لها مبا ي�ضمن
جناحها وتو�سعها يف ال�سوق املحلي
والإقليمي والعاملي.

«ديوا» تفوز بجائزة حتدي امل�ؤ�س�سة الأوروبية لإدارة اجلودة لعام 2021
•• دبي  -وام:

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” بجائزة “حتدي امل�ؤ�س�سة الأوروبية لإدارة
اجلودة” لعام  2021لدعم �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.
و�أع���رب معايل �سعيد حممد الطاير ،الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة
كهرباء ومياه دبي ،عن �سعادته بفوز الهيئة بهذا التحدي العاملي ،والذي ي�سلط
ال�����ض��وء على ج��ه��ود الهيئة يف حتقيق ر�ؤي���ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة لبناء بيئة �أكرث
ا�ستدامة وتطوير حلول طويلة الأمد للتحديات مبا ين�سجم مع �أهداف التنمية
امل�ستدامة التي اعتمدتها الأمم املتحدة .وق��ال “ :نفتخر بفوز الهيئة بجائزة
حتدي امل�ؤ�س�سة الأوروبية لإدارة اجلودة لعام  2021لدعم �أهداف الأمم املتحدة
للتنمية امل�ستدامة ،حيث يتوج هذا الإجناز م�ساعينا الد�ؤوبة لدعم جهود الدولة
يف حتقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة ال��ـ  17التي اعتمدتها الأمم املتحدة لعام
 ،2030وااللتزام بر�ؤية الهيئة كم�ؤ�س�سة رائ��دة عاملياً م�ستدامة ومبتكرة .من
جهته ،قال را�سل لوجنمري ،الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة الأوروبية لإدارة اجلودة:
ت�سعى هيئة كهرباء ومياه دب��ي �إىل االبتكار يف جميع �أعمالها من �أج��ل حتقيق
�أهداف اال�ستدامة اخلا�صة بها.
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�سيدات �أعمال عجمان ومركز التدريب الت�سعة يف البحرين يوقعان مذكرة تعاون
•• عجمان -الفجر:

14

وق��ع جمل�س �سيدات �أع��م��ال عجمان يف غرفة جت��ارة و�صناعة
عجمان مذكرة تعاون مع مركز التدريب الت�سعة ���ش.م.ب يف
مملكة البحرين ،بهدف تعزيز التعاون امل�شرتك وتوفري قنوات
تدريبية ل�سيدات الأعمال وع�ضوات املجل�س ،والإ�ستفادة من
خربات الطرفني مبا يحقق تكامل الأدوار.
وق��ع م��ذك��رة ال��ت��ع��اون ع��ن بُعد ع�بر خا�صية الإت�����ص��ال املرئي،
الدكتورة �آمنة خليفة �آل علي ـ رئي�سة جمل�س �سيدات �أعمال
عجمان  ،وال�شيخة نورة بنت خليفة �آل خليفة رئي�سة جمل�س
�إدارة ���ش��رك��ة “ميد بوينت” و م��رك��ز ال��ت��دري��ب الت�سعة “ذا
ناين».

ن�صت املذكرة على التعاون وال�شراكة يف عقد دورات تدريبية
متخ�ص�صة يف جم��ال االع��م��ال ،على �أن يقوم مركز التدريب
الت�سعة بتوفري خدماته التدريبية ل�سيدات ورائ��دات االعمال
من ع�ضوات جمل�س �سيدات اعمال عجمان ،ويتوىل املجل�س
التنظيم وال��ت�����س��وي��ق ل���ل���دورات و�إ���س��ت��ب��ي��ان متطلبات �سيدات
االعمال التدريبية .و�أو�ضحت الدكتورة �آمنة خليفة �آل علي،
�أن املجل�س حري�ص على تنفيذ خطة تدريبية �شاملة بالتعاون
م��ع ب��ي��وت اخل�ب�رة ب��ه��دف ت��زوي��د ع�ضواته ب��امل��ه��ارات العملية
واملعارف العلمية يف �إدارة ومنو �أعمالهن مبا يعزز م�ساهمتهن
يف ال��ق��ط��اع الإق��ت�����ص��ادي ال�سيما يف ظ��ل ال��ت��ن��وع الكبري الذي
ت�شهده م�شاريع �سيدات االعمال ب�شكل عام .و�أ�شارت ان املجل�س
ي�سعى �إىل تعزيز �شراكاته لتوفري خ��دم��ات متنوعة تواكب

تطور �أن�شطة �سيدات االعمال ب�شكل عام وع�ضوات املجل�س على
وجه اخل�صو�ص .من جانبها �أكدت ال�شيخة نورة بنت خليفة �آل
خليفة على �أهمية املذكرة ودورها يف جت�سيد التعاون امل�شرتك
ب�ين امل���ؤ���س�����س��ات اخلليجية ل�ل�إ���س��ت��ف��ادة م��ن اخل�ب�رات املتاحة،
وت��وف�ير خ��دم��ات موجهة ل�صاحبات امل�شاريع واملُ��ق��ب�لات على
تنفيذ م�شاريع خا�صة ،م�شيدة بجهود احلكومات اخلليجية يف
متكني �سيدات االعمال وتوفري الدعم الالحمدود لهن لتعزيز
م�شاركتهن يف تنمية الإقت�صاد اخلليجي ب�شكل عام .و�أو�ضحت
�أن مذكرة التعاون �ستوفر من�صة لتنظيم ال��دورات التدريبية
على �أي���دي خ�براء ومعنني ب��ري��ادة االع��م��ال ،لت�شمل الدورات
خمتلف التخ�ص�صات قي الت�سويق واالدارة واالنتاج واالبتكار
وغريها من املجاالت.

تقرير العامل الرقمي يربز �أ�سلوب احلياة الرقمية يف الإمارات خالل 2020

 18.50مليار دوالر قيمة مدفوعات ال�صفقات الرقمية يف الإمارات خالل 2020
 320مليون �ساعة ق�ضاها �سكان الإمارات على تطبيقات الهواتف الذكية خالل 2020

•• دبي -وام:

�أ���ش��ادت هيئة تنظيم االت�صاالت
واحل��ك��وم��ة ال��رق��م��ي��ة بالبيانات
ال���������ص����ادرة ع����ن ت���ق���ري���ر ال���ع���امل
ال����رق����م����ي  ،2021وال���������ص����ادر
ع��ن م�ؤ�س�سة “وي �آر �سو�شال”
ال���ع���امل���ي���ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع �شركة
“هوت �سويت” ،ح���ي���ث �سلط
ال��ت��ق��ري��ر ال�������ض���وء ع��ل��ى �أ�سلوب
احل��ي��اة ال��رق��م��ي��ة يف ال���دول���ة من
خ�ل�ال جم��م��وع��ة ب��ي��ان��ات تر�صد
�سلوك الأف���راد وال�شركات خالل
عام  2020الذي �شهد جائحة “
كورونا “  .وبني التقرير �أن قيمة
مدفوعات ال�صفقات الرقمية يف
الإم�������ارات خ�ل�ال  2020بلغت
 18.50مليار دوالر ،و�أ�شار �إىل
�أن متو�سط الوقت الذي مي�ضيه
الفرد يف الإم��ارات على الإنرتنت
� 7ساعات و 24دقيقة يوميا ،و�أن
الفرد يق�ضي � 40ساعة �أ�سبوعيا
يف ت�صفح الإنرتنت عرب الهاتف
ال�����ذك�����ي ،يف ح��ي�ن ب���ل���غ���ت ن�سبة
ال�سكان الذين ميار�سون الألعاب
الإل����ك��ت�رون����ي����ة ع��ب�ر الإن��ت�رن����ت
ب���ا����س���ت���خ���دام الأج�����ه�����زة املتاحة
 .86%و�أ���ش��ار التقرير �إىل �أن

  % 99من �أفراد املجتمع الإماراتي ن�شيطون على مواقع التوا�صل االجتماعي جوجل يحتل املركز الأول من حيث عدد الزيارات مبجموع  244مليون زيارة � 7ساعات و  24دقيقة يوميا متو�سط الوقت الذي مي�ضيه الفرد يف الإمارات على الإنرتنت -يوتيوب حتتل املركز الأول ك�أكرث من�صات التوا�صل االجتماعي ا�ستخداما بن�سبة % 87.4

 320مليون �ساعة ق�ضاها �سكان
الإم��ارات على تطبيقات الهواتف
الذكية خالل  ،2020وب�أن عدد
امل��ن��ازل ال��ذك��ي��ة يف ال��دول��ة و�صل
�إىل � 190ألف منزل ذكي .
وح����ول ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج والبيانات
قال �سعادة حمد عبيد املن�صوري
م������دي������ر ع����������ام ه����ي����ئ����ة تنظيم
االت�����ص��االت واحل��ك��وم��ة الرقمية
رئ����ي���������س احل�����ك�����وم�����ة ال���رق���م���ي���ة
حلكومة دول��ة الإم���ارات  “ :لقد
�أدى الظرف الطارئ الذي �شهده
ال��ع��امل ال��ع��ام املن�صرم لأن يكون
عاما رقميا بامتياز ،حيث كانت
امل��واق��ع الإل��ك�ترون��ي��ة و�صفحات
التوا�صل االجتماعي والبوابات

واملواقع الذكية ،ال�سبيل الوحيد
ال��ذي ا�ستطاع م��ن خالله �سكان
العامل متابعة حياتهم و�أعمالهم
وت��ع��ل��ي��م��ه��م ،وق����د ك���ان���ت البنية
ال���ت���ح���ت���ي���ة ل���ق���ط���اع االت�������ص���االت
وتقنية املعلومات عامال حا�سما
يف مت��ك�ين ال��ع��دي��د م��ن قطاعات
امل��ج��ت��م��ع يف ا���س��ت��م��راري��ة احلياة
مبختلف �أوجهها من عمل وتعليم
وبيع و���ش��راء .لقد �أثبتت الفرتة
املا�ضية ب�أن التحول الرقمي بات
�����ض����رورة م��ل��ح��ة ول��ي�����س��ت جمرد
ت������رف ت���ق���ن���ي ،ون����ح����ن يف دول�����ة
الإم��������ارات واق����ت����داء بتوجيهات
القيادة الر�شيدة كنا �سباقني يف
هذه العملية ،حيث عملت معظم

اجل��ه��ات احلكومية على تطوير
من�صاتها وخدماتها الذكية ،وكنا
روادا يف تبني وت��ط��وي��ر احللول
ال��رق��م��ي��ة م���ا م��ك��ن��ن��ا م���ن تخطي
الظرف ال�صعب ،وحتقيق العديد
من النجاحات « .
وبح�سب التقرير ف�إن  99%من
�أفراد املجتمع الإماراتي ن�شيطون
على مواقع التوا�صل االجتماعي،
ويتملك  97.6%م��ن ال�سكان
ه����وات����ف ذك����ي����ة ،و 9.3%من
ال�����س��ك��ان مي��ت��ل��ك��ون �أج���ه���زة ذكية
يف منازلهم ،يف حني �أن 5.2%
من ال�سكان ي�ستخدمون تقنيات
الواقع االفرتا�ضي املعزز.
و�أف���������اد ال���ت���ق���ري���ر ب�������أن �سرعات

الإن��ت��رن�����ت ال���ع���ال���ي���ة يف ال���دول���ة
����س���اه���م���ت يف ت���ع���زي���ز احل�ضور
الرقمي ملختلف �أف���راد املجتمع،
ح����ي����ث ب����ل����غ م����ت����و�����س����ط �سرعة
الإن��ت�رن����ت م���ن خ��ل�ال الهواتف
ال��ذك��ي��ة  177.52م��ي��غ��ا بايت
يف ال��ث��ان��ي��ة ب��ن�����س��ب��ة زي�����ادة بلغت
 104.6%ع��م��ا ك��ان��ت عليه يف
ال����ع����ام  ،2019يف ح��ي�ن بلغت
���س��رع��ة الإن�ت�رن���ت ال��ث��اب��ت 131
ميغا بايت يف الثانية ،بن�سبة زيادة
بلغت  44.6%عما كانت عليه
يف .2019
كما ذكر التقرير �أن موقع جوجل
يحتل املركز الأول من حيث عدد
ال��زي��ارات مبجموع  244مليون

زي��������ارة ،يف ح��ي�ن ج������اءت من�صة
يوتيوب يف املرتبة الأوىل ك�أكرث
م��ن�����ص��ات ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
ا���س��ت��خ��دام��ا ب��ن�����س��ب��ة .87.4%
يذكر �أن هيئة تنظيم االت�صاالت
واحلكومة الرقمية اتخذت عددا
من القرارات واملبادرات الداعمة
ل���ق���رارات ق��ي��ادة ال��دول��ة املتعلقة
ب��ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د ،وال��ت��ع��ل��م عن
ب���ع���د ،ومت���ك�ي�ن ال�������ش���راء والبيع
ع��ب�ر م��ن�����ص��ات رق���م���ي���ة وتوفري
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة ع���ن بعد،
ح��ي��ث وف����رت ال��ه��ي��ئ��ة بالتن�سيق
م���ع م�����زودي اخل���دم���ة جمموعة
م���ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ل���دع���م العمل
ع��ن بعد ب�شكل ا�ستثنائي وحتى

�ضمان ا�ستمرارية الأعمال وتفعيل �شراكة القطاعني العام واخلا�ص �شكال �أولوية الغرفة لدعم جمتمع الأعمال

�أكرث من � 16,000شركة جديدة يف ع�ضوية غرفة دبي يف  2020و�صادرات �أع�ضاء الغرفة ت�صل �إىل  185مليار درهم
�شكل العام  2020حتدياً كبرياً
ل��ن��ا ،ولكننا جنحنا يف �أداء دورنا
ور�سالتنا يف دعم القطاع اخلا�ص
ومت���ث���ي���ل���ه وت���خ���ف���ي���ف ت������أث��ي��رات
الفريو�س عليه».
و�أ�شاد بوعميم بنموذج دبي املتميز
يف �إدارة الأزم�����ة وال��ت��خ��ف��ي��ف من
تداعيات كوفيد 19-على خمتلف
مكونات القطاع اخلا�ص ،م�ؤكداً ان
القيادة الر�شيدة �أثبتت خالل العام
� 2020أن م�صالح م�ستثمريها
هو �أ�سا�س العالقة الناجحة بني
القطاعني العام واخلا�ص.

••دبي-الفجر:

جنحت غرفة جتارة و�صناعة دبي
يف العام  2020برغم التحديات
ال��ع��امل��ي��ة يف ت��ع��زي��ز تناف�سية بيئة
الأع�����م�����ال ب������الإم������ارة م����ن خالل
دع����م ا���س��ت��م��راري��ة الأع����م����ال عرب
جمموعة من املبادرات اال�ستباقية
واخل���دم���ات ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي دعمت
جم��ت��م��ع الأع����م����ال ،وت��ف��ع��ي��ل دور
ال���ق���ط���اع اخل���ا����ص و����ش���راك���ت���ه مع
ال�����ق�����ط�����اع احل�����ك�����وم�����ي مل���واج���ه���ة
ال���ت���داع���ي���ات ال�����س��ل��ب��ي��ة لفريو�س
كوفيد 19-على قطاع الأعمال.
و���س��ل��ط ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��وي لغرفة
دبي  2020الذي �أطلقته الغرفة
ال��ي��وم بطريقة تفاعلية ورقمية
م���ب���ت���ك���رة ال���������ض����وء ع���ل���ى �أح������دث
�إح���������ص����اءات ون�������ش���اط���ات الغرفة
ال��ع��ام امل��ا���ض��ي م��ع ان�����ض��م��ام �أكرث
م����ن ���� 16,000ش���رك���ة جديدة
�إىل ع�����ض��وي��ة ال���غ���رف���ة ،وامل�شهد
االقت�صادي ل�ل�إم��ارة ،حيث ميكن
الإط��ل�اع ع��ل��ى الن�سخة الرقمية
من التقرير احلديث عرب ال�ضغط
على الرابط هنا.
وجنت غرفة دبي يف العام املا�ضي
ث����م����ار ا����س���ت���ث���م���اره���ا يف التقنية
ال��رق��م��ي��ة خ�ل�ال ال��ف�ترة املا�ضية،
م���ع ب��ل��وغ ن�����س��ب��ة ال��ت��ح��ول الذكي
يف خ��دم��ات��ه��ا الأ���س��ا���س��ي��ة ،98%
الأم����ر ال����ذي م�� ّك��ن ع��م�لاءه��ا من
�إجن��از جميع معامالتهم عن بعد
بي�سر و�سهولة وفق �أف�ضل املعايري
العاملية.
و�أك��د �سعادة حمد بوعميم ،مدير
عام غرفة جتارة و�صناعة دبي �أن
الغرفة رك��زت خالل العام املا�ضي
ع��ل��ى ���ض��م��ان دع����م وا�ستمرارية

الأع�������م�������ال م������ن خ���ل���ال توجيه
ج���ه���وده���ا ن���ح���و ت���ع���زي���ز التحول
ال���رق���م���ي يف خ���دم���ات���ه���ا ،وتعزيز
�شراكة القطاعني العام واخلا�ص،
م����ؤك���داً �أن ا���س��ت��م��راري��ة الأعمال
�شكلت �أول��وي��ة لغرفة دب��ي يف ظل
حتديات فريو�س كوفيد.19-
و�أ����ض���اف ب��وع��م��ي��م قائ ً
ال ”:لقد
ط��ب��ق��ن��ا يف ال����ع����ام امل���ا����ض���ي ع�����دداً
م������ن اال�����س��ت�رات����ي����ج����ي����ات ل���دع���م
ق��ط��اع الأع��م��ال �أب��رزه��ا التوا�صل
اال����س���ت���ب���اق���ي وال����ف����ع����ال يف وق���ت
الأزمات ،وتر�سيخ التحول الرقمي
يف كل خدماتنا ،وو�ضعنا القيادة
واالب���ت���ك���ار واجل���اه���زي���ة الرقمية
وال�شراكة الوثيقة بني القطاعني
العام واخلا�ص كركائز �أ�سا�سية يف
ا�سرتاتيجيتنا ملواجهة التحديات

ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا جمتمع
الأع�����م�����ال ،وت���ع���زي���ز التناف�سية
االقت�صادية».
ول���ف���ت ���س��ع��ادت��ه قائ ً
ال ”:عززنا
توا�صلنا م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف
ظ��ل ال��ت��ح��دي��ات م��ن خ�ل�ال �إبقاء
خ��ط��وط ال��ت��وا���ص��ل م��ف��ت��وح��ة مع
ج���م���ي���ع ����ش���رك���ائ���ن���ا بالقطاعني
ال���ع���ام واخل����ا�����ص ،ح��ي��ث حافظنا
ع���ل���ى م�����ص��ال��ح ال���ق���ط���اع اخلا�ص
ودعمنا جهوده للتعايف ،وحر�صنا
ع��ل��ى ت��ع��ري��ف��ه دوم����اً بامل�ستجدات
والت�شريعات والإر�شادات اجلديدة؛
بدءاً من حزم التحفيز االقت�صادي
والتدابري الوقائية واالحرتازية،
و�صو ًال �إىل خطط العمل عن بُعد
والتجارة الإلكرتونية وا�ستئناف
الأن�������ش���ط���ة االق����ت���������ص����ادي����ة .لقد

تعزيز التحول الرقمي
وقامت الغرفة ب�إجناز 659,000
م��ع��ام��ل��ة �إل��ك�ترون��ي��ة خ�ل�ال العام
 ،2020ح��ي��ث ان��ت��ظ��ر 79.4%
م���ن ال��ع��م�لاء �أق����ل م���ن  5دقائق
لإمت��ام معامالتهم الإلكرتونية.
و�أطلقت الغرفة خالل العام خدمة
ال��ت�����ص��دي��ق الإل���ك�ت�روين واعتماد
���ص��ح��ة ال���ت���واق���ي���ع ع��ل��ى الوثائق
وامل�ستندات اخلا�صة ،ليعك�س هذا
التحول الرقمي ال�سل�س جاهزية
الغرفة الرقمية العالية ،وقدرتها
على الت�أقلم �سريعاً مع املتغريات
العاملية.
وق����د ان�����ض��م �إىل ع�����ض��وي��ة غرفة
دب��ي � 16,614شركة ج��دي��دة يف
ال��ع��ام  ،2020مم��ا رف��ع �إجمايل
ع����دد �أع�������ض���اء ال��غ��رف��ة �إىل �أك�ث�ر
����� 261,000ش����رك����ة ،يف حني
ب���ل���غ���ت ق���ي���م���ة ������ص�����ادرات و�إع��������ادة
�صادرات �أع�ضاء غرفة دبي 185
مليار دره��م خ�لال ال��ع��ام املا�ضي.
و�أ�����ص����درت ال��غ��رف��ة 632,436
�شهادة من�ش�أ ،مما يعك�س مرونة يف
الأداء التجاري للإمارة ،وا�ستمرار

ا�ستقطابها لال�ستمارات الأجنبية
املبا�شرة باعتبارها وجهة رئي�سية
ملمار�سة الأعمال.
وب��ل��غ ع��دد دف��ات��ر الإدخ����ال امل�ؤقت
للب�ضائع التي �أ�صدرتها الغرفة
والتي ا�ستقبلتها الدولة 2,914
دفرت �إدخال لب�ضائع و�سلع بقيمة
 3.3م��ل��ي��ار دره������م ،مم���ا يعك�س
جن��اح النظام ال���ذي ت��دي��ره غرفة
دب���ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��م��ارك دبي،
يف ت��ع��زي��ز �أداء ق���ط���اع املعار�ض
وامل������ؤمت�����رات ب���ال���دول���ة وت�سهيل
الإج���������راءات اجل��م��رك��ي��ة وتعزيز
التجارة البينية.
وب��رز دور الغرفة ك�صوت ملجتمع
الأع���م���ال ،ح��ي��ث ق��ام��ت ويف �إط���ار
ال���ت���زام���ه���ا ب���خ���ل���ق ب���ي���ئ���ة حمفزة
ل�ل�أع��م��ال مب��راج��ع��ة  62م�شروع
قوانني حملية واحتادية وقرارات
وزاري���������ة خ��ل��ال ال����ع����ام .2020
وت���اب���ع���ت ال���غ���رف���ة م�����س�يرت��ه��ا يف
م�����س��اع��دة جم��ت��م��ع الأع���م���ال على
ت��ذل��ي��ل ال��ت��ح��دي��ات االقت�صادية
والتجارية التي تواجهه وتقدمي
امل�������س���اع���دة ال���ق���ان���ون���ي���ة لت�سوية
املنازعات بالو�سائل البديلة ،حيث
ا�ستقبلت  334ق�ضية و�ساطة،

مت ت�����س��وي��ة  148م��ن��ه��ا بطريقة
ودي��ة ،يف حني ا�ستقبل مركز دبي
للتحكيم ال����دويل� ،أح���د مبادرات
غرفة دبي  230ق�ضية حتكيم يف
العام .2020
و�أط�����ل�����ق�����ت غ�����رف�����ة دب�������ي خدمة
الو�ساطة االف�ترا���ض��ي��ة للت�سهيل
ع���ل���ى جم���ت���م���ع الأع������م������ال خ�ل�ال
ال����ظ����روف اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ،لتكون
الغرفة م��ن �أوائ���ل غ��رف التجارة
الإق���ل���ي���م���ي���ة ال���ت���ي ت��ط��ب��ق بنجاح
م��ف��ه��وم ال��و���س��اط��ة االفرتا�ضية،
ح��ي��ث ا���س��ت��ق��ب��ل��ت ال���غ���رف���ة 215
ق�ضية و�ساطة افرتا�ضية خالل
ال��ع��ام م��ن �إج��م��ايل ع��دد الق�ضايا
ال���ت���ي ا���س��ت��ق��ب��ل��ت��ه��ا ط������وال العام
.2020
�ضمان ا�ستمرارية الأعمال
�أط���ل���ق���ت غ���رف���ة دب����ي يف امل���راح���ل
الأوىل لتف�شي ف�يرو���س كوفيد-
 ،19ح��م��ل��ة “خلك يف ال��ب��ي��ت..
اع���م���ل ب���ذك���اء..اع���م���ل ع���ن بعد”
لت�شجيع �شركات القطاع اخلا�ص
على تطبيق التدابري االحرتازية
والإجراءات الوقائية التي و�ضعتها
اجلهات احلكومية املعنية ،وتوفري
�إر���ش��ادات توجيهية ح��ول االنتقال
ل��ل��ع��م��ل ع���ن ب���ع���د .وق����د �ساهمت
البنية التحتية الرقمية املتطورة
والإج������راءات ال��وق��ائ��ي��ة املتبعة يف
دع����م ال���ت���ح���ول ال���ذك���ي وال�سل�س
مل��وظ��ف��ي غ���رف���ة دب����ي ل��ل��ع��م��ل عن
بعد خالل فرتة الإغالق ،والعودة
جم�����دداً �إىل امل��ك��ات��ب ،مم���ا عك�س
منوذجاً واقعياً ملجتمع الأعمال يف
كيفية �إعادة فتح الأعمال ل�ضمان
ا����س���ت���م���راري���ة وا����س���ت���دام���ة الأداء
امل�ؤ�س�سي.

غرفة �أبوظبي تبحث التعاون التجاري مع دول �أمريكا الو�سطى
•• �أبوظبي-وام:

بحثت غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة �أب��وظ��ب��ي �سبل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون التجاري
واال���س��ت��ث��م��اري ب�ين جمتمعي الأع���م���ال يف �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي ودول �أمريكا
الو�سطى ،مبا يخدم بيئة الأعمال وامل�ستثمرين لدى اجلانبني.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سعادة حممد ثاين مر�شد الرميثي رئي�س جمل�س
�إدارة غرفة �أبوظبي رئي�س احتاد غرف التجارة وال�صناعة يف الدولة يف مقر
الغرفة� ،سفراء دول �أمريكا الو�سطى لدى الدولة �سعادة فران�سي�سكو �شاكون
�سفري كو�ستاريكا ،و�سعادة خوليو كا�ستانيو�س �سفري جمهورية الدومنيكان،
و�سعادة الر�س بريا �سفري غواتيماال ،و�سعادة ريكاردو الفيريي �سفري بنما.

وثمن الرميثي خالل اللقاء ،ال��ذي ح�ضره �سعادة حممد هالل املهريي
مدير عام غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي وعبداهلل غرير القبي�سي وهالل
ال�سفراء لغرفة �أبوظبي،
حممد الهاملي نائبا مدير عام الغرفة ،زي��ارة ّ
مبدياً تطلعه ب�أن ت�سهم يف الو�صول �إىل �آفاق رحبة من التعاون التجاري
واال���س��ت��ث��م��اري ب�ين جمتمعي الأع���م���ال يف �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي ودول �أمريكا
الو�سطى ،ومبا يرتقي بالعالقات الثنائية يف خمتلف املجاالت.
و�أ���ش��ار �إىل �أن غرفة �أبوظبي وانطالقاً من دوره��ا ال��رائ��د يف دع��م قطاع
الأعمال يف �إمارة �أبوظبي ودولة الإمارات ب�شكل عام ،ف�إنها على �أمت اال�ستعداد
لتكثيف التعاون املتبادل وتعزيز العالقات التجارية واال�ستثمارية ،مبا

�إ���ش��ع��ار �آخ����ر ،وع��م��ل��ت الهيئة مع
م��زودي اخلدمة على رفع معدل
�سرعة النطاق العري�ض الثابت
�إىل  100ميغا بايت يف الثانية،
ب��ه��دف ت����أم�ي�ن ���س��رع��ات �إنرتنت

ع���ال���ي���ة ت�����ض��م��ن ����س�ي�ر عمليات
العمل عن بعد ب�سال�سة ،وعززت
ال���ه���ي���ئ���ة م����ع م��������زودي اخل���دم���ة
قدرة ال�شبكات و�أع��ادت هند�ستها
لتوفري جتربة �سل�سة للعمل.

الإعالن عن ت�شكيل جلنة لتعزيز التناف�سية العاملية
يف جتارة و�صناعة الذهب وتطوير حوكمة القطاع

•• �أبوظبي  -وام:

�أعلنت جلنة �سوق ال�سبائك الإماراتية خالل اجتماعها الثاين برئا�سة معايل
الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية عن ت�شكيل املكتب
التنفيذي التابع لها والذي �سيبا�شر التنفيذ الفعلي لأن�شطة ومبادرات اللجنة
و�إدارة العمليات اخلا�صة مبعيار الإم��ارات للت�سليم اجليد .كما بحثت اللجنة
�سبل ت�سريع �إطالق الأعمال الت�شغيلية للمعيار وترويجه عاملياً.
وت�أتي هذه اخلطوة يف �إطار جهود اللجنة لتطوير حوكمة جتارة وتداول الذهب
وتعزيز جاذبية الدولة على خارطة �صناعة الذهب وجتارته العاملية مبا ي�ساهم
يف تبني �أف�ضل املعايري واملمار�سات العاملية يف هذا املجال ،بالإ�ضافة �إىل االرتقاء
مبكانة دول��ة الإم���ارات ك�إحدى �أف�ضل الوجهات العاملية لتجارة الذهب .و�أكد
معايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي �أن ت�شكيل املكتب التنفيذي للجنة �سوق
ال�سبائك الإماراتية وب��دء الأعمال الت�شغيلية ملعيار الإم���ارات للت�سليم اجليد
للذهب ،خطوة جديدة ومهمة لتطوير البنية امل�ؤ�س�سية حلوكمة قطاع الذهب
بالدولة وبناء منظومة متكاملة يف هذا املجال مبا يتما�شى مع توجيهات القيادة
الر�شيدة بتبني �أف�ضل املمار�سات الداعمة ملكانة الإم���ارات كوجهة اقت�صادية
وجتارية رائدة ،عالوة على تعزيز تناف�سيتها ك�إحدى �أف�ضل الوجهات العاملية يف
جمال جتارة الذهب .و�أ�ضاف معاليه “ :املبادرات التي �أقرتها احلكومة م�ؤخراً
كاملعيار ومن�صة ال��ت��داول االحت��ادي��ة وجلنة �سوق ال�سبائك الإم��ارات��ي��ة تدعم
اجلهود احلكومية املتوا�صلة ل�ضمان بيئة م�ستقرة ومزدهرة لتجارة وتداول
الذهب يف الدولة وتنفيذ م�ستهدفات �سيا�سة الذهب االحتادية ،وتعزيز مكانة
دول��ة الإم��ارات كمركز دويل مهم يف ال�سل�سلة الدولية لتجارة الذهب واملعادن
الثمينة وزي��ادة الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي من خالل النمو يف هذا
القطاع.».
وق��ال معاليه�“ :سنعمل من خ�لال اللجنة على موا�صلة تطوير بيئة حوكمة
جت��ارة وت��داول الذهب خالل املرحلة املقبلة من خالل جمموعة من املبادرات
والأن�شطة التي �سيتم �إطالقها خ�لال املرحلة املقبلة» .وتف�صي ًال ،مت خالل
االجتماع ا�ستعرا�ض املهام املنوطة باملكتب التنفيذي ،والتي �شملت دعم اللجنة يف
تنفيذ املبادرات والأن�شطة املكلفة بها ،بالإ�ضافة �إىل �إدارة معيار الإمارات للت�سليم
اجليد والإ���ش��راف على �سري العمليات اخلا�صة باملعيار والربامج املنبثقة عنه،
والرتويج للمعيار حملياً ودولياً .كما �سيتوىل املكتب ر�صد م�ستجدات واحتياجات
القطاع اخلا�ص يف جمال الذهب ،و�إعداد الدرا�سات والتقارير والبحوث وطرح
ال�سيا�سات وتطوير اال�سرتاتيجيات التي تدعم ملف حوكمة جتارة الذهب يف
الدولة� ،إىل جانب التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة داخل وخارج الدولة ومع
املنظمات الدولية ذات ال�صلة .كما ناق�ش االجتماع ال�سبل الكفيلة بت�سريع �إطالق
الأعمال الت�شغيلية ملعيار الإمارات للت�سليم اجليد بالإ�ضافة �إىل خطط التواجد
الدويل وخطط العمل اخلا�صة بالرتويج للمعيار حملياً ودولياً.

بور�صة مو�سكو ت�سجل رقمني قيا�سيني بواقع 10.3
مليون م�ستثمر و  1.6مليون �صفقة خالل �شهر واحد

•• مو�سكو -وام:

���س��ج��ل��ت ب��ور���ص��ة م��و���س��ك��و رق��م�ين ق��ي��ا���س��ي�ين م���ن ح��ي��ث ع���دد الأ�شخا�ص
امل�ستثمرين وع��دد ال�صفقات املربمة خ�لال �شهر فرباير املا�ضي .ووفقا
ملا ذكرته و�سائل �إع�لام رو�سية  ،فقد ارتفع ع��دد الأ�شخا�ص امل�ستثمرين
يف بور�صة مو�سكوخالل �شهر فرباير املا�ضي بواقع � 883400شخ�صا،
وو���ص��ل جمموع ع��دده��م �إىل  10.3مليون �شخ�ص ،وه��ذا االرت��ف��اع يعد
رقما قيا�سيا تاريخيا ،ا�ضافة اىل قيام  1.6مليون �شخ�ص بعقد �صفقات
يف البور�صة ما ميثل �أعلى م�ستوى على الإط�لاق .وخالل ال�شهر املا�ضي
ا�شرتى م�ستثمرو القطاع اخلا�ص �أ�سهم �شركات رو�سية بقيمة 29.5
مليار روبل نحو  400مليون دوالر  ،فيما ا�شرتوا �سندات بقيمة  90مليار
روبل ،كذلك �ضخوا  12.6مليار روبل يف �صناديق ا�ستثمار.
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بحث �آلية تطبيق نظام املنافذ الربية الذكية يف منفذ خطم مالحة احلدودي بال�شارقة
•• ال�شارقة -وام:

بحثت ال��ل��ج��ن��ة التنظيمية للمنافذ وال��ن��ق��اط احل���دودي���ة يف
ال�شارقة خ�لال اجتماع عقدته م���ؤخ��راً مع الهيئة االحتادية
للهوية واجلن�سية يف منفذ خطم مالحة احل���دودي مبدينة
كلباء م�شروع نظام املنافذ الربية الذكية ال��ذي تعتزم الهيئة
تنفيذه على م�ستوى ال��دول��ة وذل���ك بح�ضور ���س��ع��ادة حممد
�إبراهيم الرئي�سي مدير �ش�ؤون املنافذ والنقاط احلدودية رئي�س
اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط احلدودية ب�إمارة ال�شارقة
و�أع�ضاء اللجنة املقدم حمد �سيف املزروعي مدير مركز مراقبة
جوازات منفذ خطم مالحة واملقدم وليد حممد النهم رئي�س
ق�سم �شرطة منافذ املناطق اخلارجية ب�شرطة ال�شارقة ،وعدد

من ال�ضباط وامل�س�ؤولني.
وقدم الرائد خالد �ساملني العامري رئي�س ق�سم املنافذ الذكية
يف الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية عر�ضا تعريفيا عن �آلية
تطبيق ن��ظ��ام امل��ن��اف��ذ ال�بري��ة ال��ذك��ي��ة يف منفذ خطم مالحة
احل���دودي و�سبل اال�ستفادة م��ن التقنيات التنفيذية الذكية
للم�شروع يف ت�سهيل حركة امل�سافرين عرب املنفذ .وقال �سعادة
حممد �إبراهيم الرئي�سي ان االجتماع ي�أتي يف �إطار �سعي اللجنة
املتوا�صل للنهو�ض ب����أداء املنافذ وال��ن��ق��اط احل��دودي��ة ب�إمارة
ال�شارقة وحت�سني �أداء العمليات وتب�سيط الإج��راءات وتطوير
خدمات املتعاملني وامل�سافرين تنفيذاً ال�سرتاتيجية حكومة
ال�شارقة الرامية �إىل االرتقاء مبنظومة العمل واالعتماد على
اخلدمات الرقمية والذكية يف كافة منافذ �إم��ارة ال�شارقة مبا

•• ال�شارقة-الفجر:

�أقر املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة
يف جل�سته الثانية ع�شرة التي عقدها
م��ن ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق ال��راب��ع من
�شهر مار�س تو�صياته ب�ش�أن مناق�شة
�سيا�سة دائ����رة التنمية االقت�صادية
ب���إم��ارة ال�شارقة وذل��ك �ضمن �أعماله
ل�����دور االن���ع���ق���اد ال���ع���ادي ال���ث���اين من
الف�صل الت�شريعي العا�شر.
ودع����ت ال��ت��و���ص��ي��ات لتحقيق اقت�صاد
ت��ن��اف�����س��ي م��ت��ن��وع ق���ائ���م ع��ل��ى املعرفة
واالب��ت��ك��ار و تهيئة م��ن��اخ ا�ستثماري
ج���اذب وال��ع��م��ل ع��ل��ى تخفي�ض ر�سوم
ال���رخ�������ص ال���ت���ج���اري���ة ال���������ص����ادرة من
الدائرة ت�شجيعا للم�ستثمرين للبقاء
واال�ستمرار ب�أن�شطتهم االقت�صادية
املختلفة يف كافة مدن ومناطق الإمارة.
كما وطالبت التو�صيات با�ست�شراف
•• ال�شارقة  -وام:

ك�شف مركز �إك�سبو ال�شارقة عن
�أجندة املعار�ض التي ي�ست�ضيفها
وي��ن��ظ��م��ه��ا خ��ل�ال ال���ع���ام اجل����اري
مب����ق����ره ال���رئ���ي�������س���ي ويف فرعيه
ب��خ��ورف��ك��ان وال��ذي��د وال��ت��ي ت�ضم
ب�صفة مبدئية  43معر�ضا منها
 13معر�ضا يف �إك�سبو خورفكان
و 8يف �إك�����س��ب��و ال���ذي���د وجميعها
تت�سم بالتنوع واملحلية مبا ي�ؤكد
الدور الذي يقوم به املركز وفروعه
ك��واج��ه��ة لل�شارقة خا�صة ودولة
الإم����ارات عامة لتنظيم املعار�ض
وامل����ؤمت���رات امل��ح��ل��ي��ة والإقليمية
والدولية مبا لديهم من �إمكانات
ت��ق��ن��ي��ة وب���ن���ي���ة حت���ت���ي���ة متفردة
و�إدارات و�أق�����س��ام متخ�ص�صة يف
التنظيم والت�سويق والرتويج على
م�ستوى عال .
و�أك���د �سعادة �سيف حممد املدفع
الرئي�س التنفيذي مل��رك��ز �إك�سبو
ال�شارقة يف حديث خا�ص لوكالة
�أنباء الإمارات “وام” �أن الأحداث
التي �سي�ست�ضيفها وينظمها املركز
وف��روع��ه مت ت�صميمها ه��ذا العام
ل��ت��ح��ف��ي��ز ح���رك���ة امل��ب��ي��ع��ات ودع���م
ق��ط��اع جت���ارة ال��ت��ج��زئ��ة خ�صو�صا
بعد جناح املركز يف العودة املبكرة
ال���س��ت�����ض��اف��ة وت��ن��ظ��ي��م الفعاليات
وا���س��ت��ق��ط��اب �آالف ال����زوار يف ظل
اجل���ائ���ح���ة م����ن ب����واب����ة معار�ض
ال���ت���ج���زئ���ة وال����ت����ي ع��ك�����س��ت جناح
جتربة �إك�سبو ال�شارقة يف اتخاذ
وت���ط���ب���ي���ق �أق���������ص����ى الإج������������راءات
االح�ترازي��ة حر�صا على �سالمة
الزوار والعار�ضني.
ول���ف���ت امل���دف���ع �إىل �أن الأو�����ض����اع
االقت�صادية التي �أفرزتها �أزمة “
كوفيد� “ 19-ساهمت يف الرتكيز
ب�صورة �أكرب على �أهمية املعار�ض
وعالقتها امل��ت�لازم��ة م��ع انتعا�ش
االق��ت�����ص��اد ك����ون ه����ذه ال�صناعة
ت��ت��ق��اط��ع م���ع ج��م��ي��ع القطاعات
االق��ت�����ص��ادي��ة وت����روج لل�صناعات
ال��وط��ن��ي��ة �إىل ج���ان���ب اعتبارها
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نيابة عن جلنة الوزراء املعنيني ب�ش�ؤون الإ�سكان

•• دبي-الفجر:

ك��رم م��ع��ايل �سهيل امل��زروع��ي وزير
الطاقة والبنية التحتية الإماراتي
يف دي���وان ال����وزارة ب��دب��ي ،نيابة عن
جل��ن��ة ال��������وزراء امل��ع��ن��ي�ين ب�ش�ؤون
الإ���س��ك��ان يف دول جمل�س التعاون
اخل����ل����ي����ج����ي� ،أ������ص�����ح�����اب الأي����������ادي
ال���ب���ي�������ض���اء و�أ�����ص����ح����اب التربعات
ال���داع���م�ي�ن ل��ق��ط��اع الإ����س���ك���ان ،من
دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة،
والفائزين بجائزة جمل�س التعاون
يف جم��ال الإ���س��ك��ان ،املمنوحة هذه
ال���دورة م��ن دول��ة الإم����ارات ،والتي
يتبناها املجل�س لر�سم �إط���اراً عاماً

ي�سهم يف تنمية وت�سهيل حركة التجارة وامل�سافرين  ..م�شرياً
�إىل �أن م�شروع نظام املنافذ الربية الذكية يعد م�شروعاً حيوياً
وي�شكل منظومة متكاملة للت�سهيل على امل�سافرين وتقلي�ص
زم��ن �إن��ه��اء �إج���راءات �سفرهم .و�أك��د الرئي�سي حر�ص اللجنة
على ال��ب��دء بتطبيق م�����ش��روع ن��ظ��ام امل��ن��اف��ذ ال�بري��ة ال��ذك��ي��ة يف
منفذ خطم مالحة احل���دودي مبدينة كلباء وذل��ك بالتعاون
مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني وحتقيق اال�ستفادة الق�صوى من
تقنيات امل�شروع  ..منوهاً �إىل �أن امل�شروع ي�شكل �إ�ضافة نوعية
خل��دم��ات امل��ن��ف��ذ ال���ذي يعترب �أح���د �أف�����ض��ل امل��ن��اف��ذ احلدودية
الربية املتميزة على م�ستوى الدولة من خالل ما يحتويه من
جتهيزات و�أح���دث النظم وال�برام��ج والأج��ه��زة مثمناً اجلهود
الكبرية للهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية .

�سهيل املزروعي يكرم الفائزين بجائزة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف جمال الإ�سكان
ل��ل��ب��ح��ث الأك�����ادمي�����ي التخ�ص�صي
يف جم��ال الإ���س��ك��ان ،و�إث���راء الر�ؤى
ال��ع��م��ران��ي��ة ورف��ده��ا ب��اجل��دي��د من
الأف���ك���ار وال���درا����س���ات ،مم��ا يجعلها
واحدة من �أهم الو�سائل التي ت�سعى
دول اخل��ل��ي��ج لت�شجيعها ودعمها
و�صو ًال للهدف اال�سرتاتيجي العام
ل��ل��ح��ك��وم��ات اخل��ل��ي��ج��ي��ة يف املجال
الإ�سكاين.

وه���ن����أ م��ع��ال��ي��ه امل��ك��رم�ين �أ�صحاب
الأي����ادي البي�ضاء مثنياً ب�صمتهم
الوا�ضحة وامللهمة يف م�سرية العمل
الإن�ساين ،م�ؤكداً �أنهم ميثلون مناذج
�إن�سانية �ساهمت يف تر�سيخ الأمل
وزرع التفا�ؤل بني الفئات املحتاجة،
كما كرم الفائزين يف اجلائزة التي
ت�ستهدف الأفكار املبتكرة واملتميزة
يف جمال الإ�سكان احلكومي ،وتعزيز

دور القطاع اخل��ا���ص يف تبني تلك
الأفكار كم�س�ؤولية وطنية ،وبث روح
املناف�سة االيجابية بني م�ؤ�س�ساته،
وت���دع���م ال���رف���اه وحت���ق���ق ال�سعادة
وج������ودة احل���ي���اة مل���واط���ن���ي جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية.
و�أث�����ن�����ى م���ع���ال���ي���ه ع���ل���ى توجيهات
�أ���ص��ح��اب امل��ع��ايل وال�����س��ع��ادة وزراء
الإ���س��ك��ان يف دول جمل�س التعاون

اخلليجي ،يف االرتقاء باجلائزة التي
عززت من مكانتها كمن�صة تناف�سية
حتفز املعنني وت�شجعهم على بذل
امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود وال��ت��ف��اع��ل مع
خطط وبرامج الإ�سكان احلكومي.
وق�����د ك�����رم م���ع���ايل وزي������ر الطاقة
وال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة ب���ل���دي���ة دب���ي
ل��ف��وزه��ا ب��ج��ائ��زة امل��رت��ب��ة الثالثة،
جل��ائ��زة جمل�س ال��ت��ع��اون يف جمال

الإ����س���ك���ان ،ع���ن م�����ش��روع تخطيط
منطقة �صعري الريفية ،وقد ا�ستلم
التكرمي ال�سيدة �صنعاء العليلي،
كما ك��رم معاليه �أ���ص��ح��اب االيادي
ال��ب��ي�����ض��اء وامل�������س���اه���م���ات ال�سخية
ال��داع��م��ة لقطاع الإ���س��ك��ان يف دولة
الإم�����������ارات وه������م���� ،س���ع���ادة ح�سني
عبدالرحمن خان�صاحب عن تنفيذ
جممعات �سكنية لأ�صحاب الدخل

امل��ح��دود واملطلقات والأرام�����ل ،عن
فئة االف����راد ،وع��ن فئة امل�ؤ�س�سات
جمموعة عبداهلل امل�سعود و�أوالده
عن م�شروع بناء الأح��ي��اء ال�سكنية
ل����ذوي ال��دخ��ل امل���ح���دود .ي��ذك��ر �أن
تكرمي الفائزين باجلائزة يتم من
قبل معايل الوزير املعني يف الدولة
التي ينتمي �إليها الفائز ،حيث فازت
يف امل��رت��ب��ة الأوىل جل��ائ��زة جمل�س

التعاون يف جم��ال الإ�سكان اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ،ع��ن م�شروع
ت��خ��ط��ي��ط وت�����ص��م��ي��م ح����ي �سكني
م�ستدام يف وادي الدوا�سر ،م�شروع
م��ن��ت��زه ال������وادي ،وق���دم���ه املهند�س
م���ؤي��د خم�شع ،م��ن وزارة الإ�سكان
يف اململكة ،فيما حلت دولة الكويت
يف امل���رت���ب���ة ال���ث���ان���ي���ة ع����ن م�شروع
م���دي���ن���ة ج���ن���وب ����ص���ب���اح الأح����م����د،
قدمته املهند�سة نورة ال�سبيعي ،من
امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية،
ت��ل��ت��ه��ا دول�����ة الإم��������ارات يف املرتبة
ال���ث���ال���ث���ة ،ع����ن م�������ش���روع تخطيط
منطقة ���ص��ع�ير ال��ري��ف��ي��ة وقدمته
�صنعاء العليلي ،من بلدية دبي.

دعت لتحقيق اقت�صاد تناف�سي متنوع قائم على املعرفة واالبتكار

املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة يقر تو�صياته
ب�ش�أن دائرة التنمية االقت�صادية يف جل�سته الثانية ع�شرة
امل�����س��ت��ق��ب��ل م����ن خ��ل��ال ت��ب��ن��ي خطط
وبرامج طموحة ت�ستقطب امل�ستثمرين
وت���ع���م���ل ع���ل���ى ا����س���ت���ق���رار ال�شركات
الأج��ن��ب��ي��ة يف م��وا���ص��ل��ة ا�ستثماراتها
بالإمارة وا�ستقطاب ال�شركات اجلديدة
لفتح �أفرع لها بالإمارة ُّ
و�سن مبادرات
حت��ف��ي��ز ّي��ة ح��دي��ث��ة ل���ري���ادة الأع���م���ال،
وا���س��ت��ه��داف ف��ئ��ات النا�شئة ّ
وال�شباب
م��ن روّاد الأع���م���ال و�إع�����ادة ال�� ّن��ظ��ر يف
�سيا�سات ر���س��وم ال ّتـراخي�ص احلاليّة
من�صة مهمة تمُ كن ال�شركات من
ع��ر���ض منتجاتها وت�سويقها من
خالل االلتقاء بال�شركاء واملوزعني
وعقد ال�صفقات التجارية .
و�أ������ش�����ار �إىل �أن م���رك���ز �إك�سبو
ال�شارقة ا�ستطاع �أن يثبت نف�سه
ك��وج��ه��ة رائ������دة ع��امل��ي��ا يف جمال
�إدارة امل���ع���ار����ض ال��ت��ج��اري��ة كونه
ميتلك �سجال حافال بالفعاليات
امل��ت��م��ي��زة الأم�����ر ال�����ذي �أ���س��ه��م يف
�صياغة خ��ارط��ة م��ع��ار���ض مبنية
على ق���راءات متخ�ص�صة للو�ضع
املحلي والعاملي ،م�ؤكدا �أن جميع
فرق املركز تعمل مبهنية وحرفية
ليكون مو�سما حافال بالنجاحات
التي تعزز مكانة ال�شارقة كوجهة
مثالية للمعار�ض وامل�ؤمترات .
وك����ان م��رك��ز “ �إك�����س��ب��و ال�شارقة
“ ق���د ا���س��ت��ه��ل ب���اك���ورة فعالياته
بتنظيم معر�ض الت�سوق الكبري
يف ن��ه��اي��ة ���ش��ه��ر ي��ن��اي��ر املا�ضي،
كما ا�ست�ضاف امل��ه��رج��ان الدويل
ل��ل��ت�����ص��وي��ر “�إك�سبوجر” الذي
�أقيم يف الفرتة من � 10إىل 13
ف�براي��ر وق��دم  54معر�ضا و21
جل�سة نقا�شية ملهمة و 14ور�شة
عمل من قبل  7م�صورين عامليني
و 8جل�سات نقا�ش جماعية و14
جل�سة تقييم لل�سري الفنية.

لأن�شطة املُن�ش�آت يف املنطقة ال�شرقية
والوُ�سطى ،و�إمكانية تخفي�ضها و�أكدت
على دع��م ال��ق��ط��اع ال��� ّزراع ّ���ي وال ّثـروة
ال�سّ مكية امل��ح��ل��ي��ة ،وب��ي��ان دوره��م��ا يف
ا�ستدامة الأم��ن الغذائي وغريها من
التو�صيات ال��ت��ي ط��ال��ب بها املجل�س.
ب���د�أت وق��ائ��ع اجلل�سة بعد �أن مت �أخذ
ك��اف��ة االح��ت��ي��اط��ات ودواع���ي ال�سالمة
ال��ع��ام��ة وال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي وتطبيق
كافة التعليمات ال�صادرة عن اجلهات

املخت�صة للحد م��ن ف�يرو���س كورونا
مبناق�شة املجل�س مل�شروع التو�صيات
ال���وارد م��ن قبل جلنة �إع���داد م�شروع
ال��ت��و���ص��ي��ات ب��امل��ج��ل�����س  .وق����ام �سعادة
حم��م��د ع��ل��ي ال��ن��ق��ب��ي م���ق���رر اللجنة
بال�صعود على املن�صة وت�لاوة م�شروع
ال��ت��و���ص��ي��ات وق�����ال :ن���اق�������ش املجل�س
اال�ست�شاري يف جل�سته احلادية ع�شرة
من �صباح يوم اخلمي�س ال�ساد�س من
�شهر رجب من عام 1442هـ املوافق

الثامن ع�شر من �شهر فرباير من عام
2021م التي عقدها �ضمن �أعماله
ل�����دور االن���ع���ق���اد ال���ع���ادي ال���ث���اين من
الف�صل الت�شريعي العا�شر �سيا�سة دائرة
التنمية االقت�صادية بح�ضور �سعادة
�سلطان ع��ب��داهلل ب��ن ه��ده ال�سويدي-
ع�ضو املجل�س التنفيذي رئي�س الدائرة
وم���ع���اون���ي���ه ،ولأه���م���ي���ة دور ال���دائ���رة
يف ت���وىل ت��خ��ط��ي��ط وت��ن��ف��ي��ذ م�شاريع
التنمية االقت�صادية ،و�إ�صدار الرخ�ص

التجارية وال�صناعية واخلدمية وكافة
ال��ت�����ص��اري��ح اخل��ا���ص��ة ب��ت��ل��ك الرخ�ص
وال��رق��اب��ة ع��ل��ى امل��ن�����ش���آت االقت�صادية
التابعة لإمارة ال�شارقة ،وبعد االطالع
على م��ا ُط���رح م��ن م��داخ�لات �أع�ضاء
وع�����ض��وات املجل�س وم��ا مت م��ن نقا�ش
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ويعود معر�ض “جواهر الإمارات”
امل��ع��ر���ض الإم����ارات����ي املتخ�ص�ص
ب��امل��ج��وه��رات الأمل��ا���س��ي��ة والذهب
وال���ف�������ض���ة وال����ل�����ؤل�����ؤ والأح����ج����ار
ال���ك���رمي���ة وال�������س���اع���ات الفاخرة
والعطور بن�سخته الثانية خالل
الفرتة من  30يونيو �إىل  3يوليو
القادمني بدعم من غرفة جتارة
و�صناعة ال�شارقة ومب�شاركة عدد
ك��ب�ير م���ن ال�����ش��رك��ات الإماراتية
ال��ت��ي ���س��ت��ع��ر���ض �أح�����دث خطوط
واجت������اه������ات ال�����ذه�����ب والأمل�����ا������س
التقليدية وامل��ع��ا���ص��رة و�سي�شهد
دخ�������ول ق���ط���اع���ات ج����دي����دة مثل
الأزياء والإك�س�سوارات.
ويحت�ضن مركز �إك�سبو ال�شارقة
خالل الفرتة � 25 -23سبتمرب
ال�����ق�����ادم ال��ن�����س��خ��ة ال���ث���ام���ن���ة من
م���ع���ر����ض اال����س���ت���ث���م���ار ال���ع���ق���اري
“�إيكر�س  ”2021ال��ذي تنظمه
غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة ال�شارقة
ودائرة الت�سجيل العقاري وي�شهد
���س��ن��وي��ا م�����ش��ارك��ة ع����دد ك��ب�ير من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة
يف جم������ال ال���ت���ط���وي���ر ال���ع���ق���اري
واملقاوالت ومواد البناء والو�سطاء

ال���ع���ق���اري�ي�ن .وي���ط���ل امل���رك���ز على
ع�������ش���اق امل����ع����دن الأ����ص���ف���ر بعودة
ج��دي��دة ملعر�ض ال�����ش��رق الأو�سط
ل��ل�����س��اع��ات وامل���ج���وه���رات بدورته
الـ 48يف نوفمرب القادم ،وقد ر�سخ
ه��ذا احل��دث ال��ذي ينظمه �إك�سبو
ال�شارقة بدعم م��ن غرفة جتارة
و�صناعة ال�شارقة مكانته الكبرية
كمن�صة رائ��دة وموثوقه لإطالق
�أحدث التوجهات يف جمال ت�صميم
ال�ساعات واملجوهرات الفاخرة من
ك��ل �أن��ح��اء ال��ع��امل ح��ي��ث ي��ت��م فيه
ع��ر���ض �آخ���ر ���ص��ي��ح��ات امل�شغوالت
م����ن ال����ذه����ب م����ن �أك���ب��ر البيوت
وامل���������ص����ن����ع��ي�ن يف
العامل.
ك����م����ا �سي�شهد
امل�������رك�������ز خ��ل��ال
ال������ف���ت��رة -19
� 21أك�����ت�����وب�����ر
امل���ق���ب���ل انطالق
املعر�ض الوطني
ل����ل����ت����وظ����ي����ف يف
ن�����������س�����خ�����ت�����ه ال�������ـ
 23ال�����ذي يعد
الأول م��ن نوعه

ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال�����دول�����ة ويقدم
ف��ر���ص ت��وظ��ي��ف ل��ل��خ��ري��ج�ين من
�أب����ن����اء ال����دول����ة ك���م���ا ي���رك���ز على
متكني ال��ك��وادر الوطنية الواعدة
والتدريب والتطوير املهني والذي
يتزامن مع �إنطالق الن�سخة الـ17
من معر�ض التعليم الدويل ويعد
�أح����د �أب����رز الأح�����داث الأكادميية
ال���ت���ي حت���ظ���ى ب���اه���ت���م���ام ع�شرات
الآالف من الطلبة �سنويا الختيار
برامج التعليم العايل واحل�صول
على املنح الدرا�سية والتعرف �إىل
متطلبات القبول يف �أهم اجلامعات
الوطنية والأجنبية.
وي���������س����ت���������ض����ي����ف
امل���رك���ز يف �شهر
نوفمرب احلدث
الأ������������ض�����������خ�����������م
م��������������ن ن�������وع�������ه
ع����ل����ى م�ستوى
املنطقة واملتمثل
بـ ” معر �ض
ال�شارقة الدويل
للكتاب” الذي
ت�����������ش�����رف على
ت��ن��ظ��ي��م��ه هيئة

ال�شارقة للكتاب ويحفل املعر�ض
�سنويا ب���آالف الفعاليات الثقافية
�إ�ضافة �إىل العديد من الأن�شطة
املخ�ص�صة جلميع �أف���راد العائلة
وي�ست�ضيف يف دورات�����ه املتتالية
ن���خ���ب���ة م����ن ك����ب����ار ال�شخ�صيات
وامل�����ؤل����ف��ي�ن وال���� ُك���� ّت����اب والأدب���������اء
وال���������ش����ع����راء وامل���ث���ق���ف�ي�ن ال���ع���رب
والأج����ان����ب .و���س��ي��ن��ظ��م امل���رك���ز يف
�شهر �إبريل املقبل “معر�ض ليايل
رم�ضان” ب��ال��ت��ع��اون م���ع غرفة
ال�شارقة �ضمن فعاليات “مهرجان
رم�ضان ال�شارقة” ويعد �أحد �أبرز
وج��ه��ات ال��ت�����س��وق وامل����رح الزاخرة
ب��الأن�����ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات املتميزة
ال��ت��ي ت��ر���ض��ي �أذواق ���س��ك��ان �إم���ارة
ال�شارقة و�إم����ارات ال��دول��ة الذين
ي��ت��واف��دون عليها لال�ستفادة من
ال��ع��رو���ض ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي يوفرها
املعر�ض لرواده.
كما ي�ست�ضيف املركز يف �شهر مايو
القادم مهرجان ال�شارقة القرائي
للطفل الذي يعد واح��دا من �أهم
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة واملعرفية
املوجهة �إىل الأط��ف��ال واليافعني
يف دولة الإمارات واملنطقة وي�شهد

و�إج����اب����ات م���ن م�������س����ؤويل ال����دائ����رة يف
م�ضبطة اجلل�سة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ما
ورد للجنة من تو�صيات مقرتحة عرب
ال��راب��ط االل��ك�تروين وع��دده��ا ()33
ت��و���ص��ي��ة ،وعليه فقد ق��ام��ت اللجنة
با�ستيعاب كل ما متخ�ض عنه النقا�ش

�أثناء اجلل�سة وما وردها من تو�صيات
مقرتحة ،واجتهدت اللجنة يف �إعداد
و�صياغة م�شروع التو�صيات .وناق�ش
�أع�����ض��اء املجل�س ب��ن��ود التو�صيات ويف
اخلتام �أقروا تو�صياتهم ب�ش�أن مناق�شة
�سيا�سة دائرة التنمية االقت�صادية .

م�����ش��ارك��ة ن��خ��ب��ة م���ن امل�ؤ�س�سات
واجل���م���ع���ي���ات وامل������راك������ز املعنية
بالأطفال.
وتت�ضمن �أجندة املركز هذا العام
تنظيم  14م��ع��ر���ض��ا متخ�ص�صا
ب����������الأزي����������اء والإل������ك���ت��رون������ي������ات
وامل���ف���رو����ش���ات ب��ه��دف دع����م قطاع
التجزئة وحتفيز حركة املبيعات
اىل ج��ان��ب ال��ع��دي��د م��ن املعار�ض
الأخ������رى م��ن��ه��ا م��ع��ار���ض �سنوية
اع��ت��اد امل��رك��ز �أن ينظمها ك��ل عام
نظرا ملا حققته من جناح و�إقبال
كبريين ومنها م��ع��ار���ض جديدة
تتوافق مع توجهات املرحلة وتلبي
احتياجات ال�سوق واملجتمع حيث
يختتم امل��رك��ز فعالياته بتنظيم
ث�ل�اث���ة م���ع���ار����ض وه�����ي معر�ض
الت�سوق الكبري ومعر�ض مو�سم
التخفي�ضات ال�����ش��ت��وي ومعر�ض
املفرو�شات  360بدورته الثالثة
وال�������ذي ي��ت��ي��ح ل��������زواره �إمكانية
الإط�ل�اع على منتجات ال�شركات
م���ن الأث������اث امل���ن���زيل وال�ضيافة
وال��دي��ك��ور امل��ن��زيل و�أدوات املطبخ
والأج�����ه�����زة امل��ن��زل��ي��ة �إىل جانب
�إم��ك��ان��ي��ة ال�����ش��راء امل��ب��ا���ش��ر للزوار
وب�أ�سعار تناف�سية متميزة.
وي�ست�ضيف وينظم مركز �إك�سبو
خ���ورف���ك���ان  13م��ع��ر���ض��ا حمليا

متخ�ص�صا م���ن �أه��م��ه��ا معر�ض
“العرو�س” امل���ق���ام ح��ال��ي��ا حيث
ي��ج��م��ع حت���ت ���س��ق��ف واح�����د كافة
م�ستلزمات العرو�س م��ن الأزياء
والعطور وم�ستح�ضرات التجميل
م���ن �أ���ش��ه��ر ال��ع�لام��ات التجارية
وم�����ن امل����ع����ار�����ض ال���ه���ام���ة �أي�ضا
معر�ض “قراءة بال حدود” الذي
���س��ي��ق��ام خ��ل�ال ال���ف�ت�رة م���ن 29
�سبتمرب �إىل � 10أكتوبر القادمني
وي��ع��د واح�����دا م���ن �أه����م املعار�ض
ال�����س��ن��وي��ة ع���ل���ى �أج����ن����دة �إك�سبو
خورفكان وم��ن الفعاليات املهمة
يف املنطقة ال�شرقية حيث يجمع
بني اجلوانب الثقافية والرتبوية
كما تت�ضمن الأجندة العديد من
امل��ع��ار���ض امل��ت��ن��وع��ة م��ث��ل معر�ض
“�إك�س�سوارات العيد” ومعر�ض
“امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة”
ومعر�ض “بازار عو�شة” ومعر�ض
“الإلكرتونيات” وغريها.
وت��ت�����ض��م��ن �أج���ن���دة م��رك��ز �إك�سبو
ال��ذي��د  8معار�ض حملية �أهمها
“مهرجان الذيد للرطب” الذي
ت��ن��ظ��م��ه غ���رف���ة جت�����ارة و�صناعة
ال�شارقة وي��ع��د �إح���دى مبادراتها
ال���رام���ي���ة �إىل ت��ن�����ش��ي��ط احلركة
الثقافية واالقت�صادية يف املنطقة
الو�سطى ،كما تت�ضمن الأجندة
ت��ن��ظ��ي��م ال��ن�����س��خ��ة ال���ث���ان���ي���ة من
احل������دث الأول م����ن ن���وع���ه على
م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة وه����و معر�ض
“التخييم وامل��غ��ام��رات “ 2021
يف � 12أك��ت��وب��ر ب��دع��م م��ن غرفة
ال�����ش��ارق��ة وب����إ����ش���راف م���ن مركز
�إك�سبو ال�شارقة حيث يقدم املعر�ض
لزواره جمموعة وا�سعة من �أف�ضل
و�أح������دث م��ن��ت��ج��ات وم�ستلزمات
الرحالت ال�سياحية والتخييم من
اخل��ي��ام وب��ي��وت ال�شعر بالإ�ضافة
�إىل عر�ض لأحدث �أنواع الدراجات
النارية ودراج���ات الدفع الرباعي
ومعدات ال�صيد الربي والبحري
وم�����س��ت��ل��زم��ات ري���ا����ض���ة الغو�ص
وم��ع��دات الت�صوير والكامريات،
و�أجهزة الإنارة الليلية.
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حممد بن را�شد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ي�شهد ختام بطولة فزاع لليوله ويتوج حممد بن دملوك بلقب املو�سم احلايل
•• دبي -وام:

بح�ضور ال�شيخ حممد بن را�شد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،اختتمت ليلة
�أم�س الأول اجلمعة احللقة الأخ�يرة من الن�سخة الـ 21لبطولة ف��زاع لليوله
والن�سخة الـ 16من برنامج امليدان ،بتنظيم مركز حمدان بن حممد لإحياء
الرتاث.
وق��ام ال�شيخ حممد ب��ن را���ش��د ب��ن حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم ،بتتويج اليويل
حممد عبداهلل بن دمل��وك بلقب املو�سم احل��ايل وك���أ���س ف��زاع الذهبي ،كما توج
عبيد النعيمي بجائزة اليويل املتميز ،وذلك بح�ضور �سعادة عبداهلل بن حمدان
بن دملوك ،الرئي�س التنفيذي ملركز حمدان بن حممد لإحياء ال�تراث ،ومدراء
الإدارات يف املركز وممثلي ال�شركاء اال�سرتاتيجيني واجلهات الداعمة للحدث.
وج��اءت احللقة اخلتامية التي قدمها كل من :علياء بوج�سيم وعلي اخلاجي،
حافلة على كافة الأ�صعدة وتزين م�سرح امليدان ب�أبهى حلة لي�سدل ال�ستار على
املو�سم الأ�ضخم من نوعه ،مع �إقامة مناف�سات �شاملة يف هذا العام مل تقت�صر
على اليوله فقط ،بل جمموعة من امل�سابقات الرتاثية والثقافية والريا�ضية
واالجتماعية والأدبية وهي :عد الق�صيد ،الرماية ،القدرة "باخليل" ،الرك�ض
"بالهجن"� ،إىل جانب املناف�سة الرئي�سية يف اليوله.
وكان الرتقب حمفوفاً بالأمل للمت�سابقني اللذين تناف�سا على املركزين الأول
وال��ث��اين ،حتى ف�صلت حلظات �إع�لان البطل اجلديد فار�س امل��ي��دان اجلديد،
لينال ك�أ�س فزاع الذهبي لهذا املو�سم ،حممد عبداهلل بن دملوك بعد تفوقه يف
املرحلة النهائية على حممد �سامل بن دغا�ش العامري.
وحقق حممد بن دمل��وك  20نقطة يف م�سابقة الرماية التي تعترب تخ�ص�صه

حيث مل يخ�سر بها طوال املو�سم احلايل ،فيما حقق حممد �سامل النقاط الع�شر
اخلا�صة بعد الق�صيد التي تفوق بها �أي�ضاً ط��وال املو�سم ،ويف املناف�سات التي
�أقيمت خارج امل�سرح� ،شهد �سباق القدرة باخليل التي امتدت مل�سافة  15كيلومرت
يف املرحلة النهائية ،تفوق بن دملوك ليح�صد  20نقطة� ،أما يف م�سابقة الرك�ض
بالهجن الذي امتدت امل�سافة فيه يف املرحلة النهائية  6كيلومرتات ،تفوق فيها
بن دملوك �أي�ضاً لينال  20نقطة ويح�سم اللقب دون انتظار نتيجة الت�صويت
يف اليوله.
�شارك يف �إحياء احللقة اخلتامية نخبة من الفنانني الإماراتيني ،وهم :ح�سني
اجل�سمي� ،أحالم ال�شام�سي وعي�ضة املنهايل.
و�أل��ه��ب الفنان ح�سني اجل�سمي حما�س امل�سرح بتقدمي �أغنية بعنوان "قول
وفعل" ،لل�شاعر حممد املر بالعبد مهداة �إىل �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي و�أحلان �سفري الأحلان فايز ال�سعيد .ونالت
الأغنية تفاع ً
ال كبرياً من اجلماهري التي تواجدت يف م�سرح امليدان ،مع ال�سماح
بح�ضور ن�سبة معينة وفق �ضوابط التباعد االجتماعي واال�شرتاطات ال�صحية
ل�ضمان �سالمة اجلميع.
و�أ�ضاءت الفنانة �أحالم ال�شام�سي م�سرح امليدان ب�أغنية "ح�صن الكرمي" ،كلمات
ع��ب��داهلل ح��م��دان ب��ن دمل���وك ،و�أحل���ان اح��م��د ال��ه��رم��ي ،م��ه��داة �إىل ح��رم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
ال���وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل"� ،سمو ال�شيخة هند بنت مكتوم ب��ن جمعة �آل
مكتوم.
وت�ألق الفنان عي�ضة املنهايل على م�سرح امليدان ب�أغنية "الب�صري" ،وهي من
كلمات عبداهلل حمدان بن دملوك ،واحلان فايز ال�سعيد ،مهداة �إىل �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل".
رفعت احللقة اخلتامية �شعار "�شكراً فزاع" يف تقرير مميز مت عر�ضه ل�شكر
"�شيخ ال�شباب"� ،سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد
دبي ،الداعم للريا�ضات الرتاثية ،والذي بنف�سه يعد مثا ًال يحتذى به ،كفار�س
للخيل و�شاعر الق�صيد املعرب وعا�شق التحديات ،ليكون املحفز لأبناء الوطن
للتم�سك بالرتاث وال�سعي دائماً نحو التفوق والريادة.
�أو�ضحت نتايل �أوادي�سيان ،مدير �إدارة الإذاع��ات والإع�لام واالت�صال امل�ؤ�س�سي،
رئي�س اللجنة املنظمة لبطولة فزاع لليوله يف مركز حمدان بن حممد لإحياء
الرتاث� ،أن ت�شريف �سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
يف اليوم اخلتامي للبطولة ،ي�شكل حافزاً كبرياً لل�شباب لالن�ضمام �إىل امل�سابقات
الرتاثية وبناء مهاراتهم وجتعلهم قادرين على حتمل م�س�ؤولية نقل و�إبراز
الرتاث الوطني وتعلم املهارات التي تربطهم باحلياة القدمية للأجداد والآباء
و�صو ًال �إىل يومنا احلايل الذي نتم�سك به باملوروث ال�شعبي بكل اعتزاز وفخر
�إىل جانب النه�ضة احل�ضارية والعلمية الكبرية التي ت�سري جنباً �إىل جنب مع
احلفاظ على الهوية الإماراتية� ،سرياً على نهج القيادة الر�شيدة وكما يقول
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي-رعاه اهلل�" ،-أقدامنا على الأر���ض و�أحالمنا تعانق
ال�سماء" ،وامل��رك��ز ي�ستمر يف م�ضاعفة اجل��ه��ود والتطلع نحو الن�سخ املقبلة
وموا�صلة �إع���داد �أج��ي��ال �صاعدة تنظر للم�ستقبل بكل ع��زمي��ة وه��م��ة وطاقة
�إيجابية نابعة من الرتاث املمتد على �أر�ض اخلري والعطاء واملحبة وال�سالم.
واع��ت�برت �أن املو�سم اجلديد ك�أنه م�سابقة جديدة بالكامل من خ�لال �إقامة

م�سابقات متنوعة ون��ال البطل اللقب دون ال��رج��وع �إىل نتيجة الت�صويت يف
اليوله ،وذلك بعد تفوقه يف الرماية و�سباقات القدرة والرك�ض ،وبالتايل �أ�صبح
البطل مبثابة فار�س ،كما من املقرر �أن ن�ضيف م�سابقة جديدة يف املو�سم املقبل
لزيادة التكاف�ؤ بني اليوله ،خ�صو�صاً �أننا �سنفتح الباب �أمام امل�شاركني من �سن
 14عاماً يف الن�سخة املقبلة ،ون�شكر كافة امل�شاركني من الفنانني وال�شعراء
الذين �أثروا املو�سم احلايل بحلته اجلديدة.
قدم ال�شاعر �سعيد ال�سعدي ،ق�صيدة جديدة مهداة �إىل مقام �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي – رع��اه اهلل ،-بعنوان "فخر العرب" ،وق��ال� :أت�شرف ب�إهداء هذه
الق�صيدة �إىل �سموه ،وفخور بامل�شاركة ب�صورة �شبه دائمة يف اليوم اخلتامي
ل��ه��ذه البطولة ال��ت��ي حت��اف��ظ على ال��ه��وي��ة الوطنية م��ن خ�لال احل��ف��اظ على
موروثنا ال�شعبي من جميع النواحي �سواء اليوله �أو حتى الفعاليات الأخرى
التي مت �إ�ضافتها يف هذا العام ،ون�شكر مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث
على جهوده واهتمامته البارزة يف هذا املجال ودعمه الالحمدود لأبناء الوطن
للحفاظ على الرتاث وتناقله بني الأجيال.
وعرب حممد عبداهلل بن دملوك ،الفائز بك�أ�س فزاع الذهبي ،عن �سعادته الكبرية
بالتتويج ،و�أن ال�شعور ال ميكن و�صفه يف حلظة �إعالن النتيجة ،وهو اللقب الذي
�سعى لتحقيقه وثابر عليه منذ �سنوات طويلة من خالل تطوير مهاراته والعمل
واالجتهاد ،خ�صو�صاً �أن الن�سخة احلالية تطلبت عم ً
ال على مهارات متعددة
ولي�س فقط اليوله فيما �أكد حممد �سامل بن دغا�ش ،عن �سعادته رغم ح�صوله
على املركز الثاين ،لأن اجلميع فائز على حد قوله بامل�شاركة يف هذا احلدث،
وقال :جميعنا �أخوة ون�شارك معاً بروح واحدة ،ونبارك ملن يفوز بالنهاية.

اللجنة املنظمة ت�شكر مكتوم بن حممد وتهنىء فالح بن زايد

غنتوت يتوج بطال والإمارات و�صيفا لك�أ�س دبي �إيفزا الذهبية للبولو
•• دبي-الفجر

توج فريق غنتوت بطال لك�أ�س دبي
�إيفزا الذهبية للبولو  2021بعد
ف��وزه وب��ج��دارة يف امل��ب��اراة النهائية
على ف��ري��ق الإم����ارات ح��ام��ل اللقب
بنتيجة  11مقابل �سبعة �أهداف
حيث ق��ام م��ارت��ن بيدر�سون رئي�س
هيئة املنطقة احلرة الدولية بتتويج
فريقي غنتوت والإم�����ارات و�إه���داء
ك�أ�س البطولة �إىل نا�صر ال�شام�سي
ك���اب�ت�ن غ���ن���ت���وت ك���م���ا ق�����ام بتكرمي
�أ����ص���ح���اب الأل����ق����اب وح���ك���ام املباراة
كما فاز فريق بنجا�ش بك�أ�س بنتلي
الإمارات بعد فوزه على فريق ذئاب
دب���ي ك��اف��و بنتيجة ع�����ش��رة اه���داف
مقابل �سبعة �أه��داف وعقب املباراة وجه رجل الأعمال حممد احلبتور
قام جوزيف طيار مدير عام بنتلي رئي�س اللجنة املنظمة العليا ل�سل�سة
االم�����ارات ب��ت��ت��وي��ج ف��ري��ق��ي بنجا�ش بطوالت ك�أ�س دب��ي الذهبية ال�شكر
وذئاب دبي كافو و�إهداء ك�أ�س بنتلي وال��ع��رف��ان اىل �سمو ال�شيخ مكتوم
اىل حيدر بنجا�ش .
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب

ح��اك��م دب���ي ع��ل��ى رع��اي��ت��ه الكرمية
للك�أ�س الذهبية كما وج��ه التهنئة
اىل �سمو ال�شيخ ف�لاح ب��ن زاي���د �آل
نهيان رئي�س نادي غنتوت مبنا�سبة
ف��وز فريق غنتوت بك�أ�س دب��ي ايفزا

الذهبية للبولو .
ووج���ه احل��ب��ت��ور ���ش��ك��ره اىل ك��ل من
غ��ن��ت��وت ال��ب��ط��ل امل���ت���وج واىل فريق
الإمارات و�صيف البطولة واىل فرق
�أبوظبي وزيدان وبنجا�ش وذئاب دبي

ك��اف��و وم��ه��رة اي��ف��زا واحل��ب��ت��ور على
م�شاركتهم يف البطولة و�إجناحهم
احلدث الأبرز يف املنطقة .
وقد �أهدى نا�صر ال�شام�سي رئي�س
ف���ري���ق غ��ن��ت��وت االجن������از اىل �سمو

ال�����ش��ي��خ ف��ل�اح ب���ن زاي�����د �آل نهيان
رئي�س ن��ادي غنتوت م���ؤك��دا ان هذا
ال����ف����وز ي���ع���د ح����اف����زا ك���ب�ي�را للفوز
بك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
 2021معربا عن �سعادته البالغة

بالفوز ال��رب��اع��ي بك�أ�س البطولة و
بك�أ�س اف�ضل الع��ب مواطن وك�أ�س
اف�������ض���ل الع�����ب يف امل�����ب�����اراة �سيزار
كر�سبو اىل جانب فوز اخليل بيكوت
ل�لاع��ب م��ارك��و اراي���ا الع��ب غنتوت

بلقب �أف�ضل خيل .
وكان مهرجان اخلتام قد بد�أ بطابور
ح��م��ل��ة الأع���ل���ام مل���در����س���ة ال���رك���وب
ب���ال���ن���ادي ث���م م����ب����اراة ك����أ����س بنتلي
وعقب نهايتها تابع احل�ضور عر�ض
كرنفايل ثم عزفت فرقة مو�سيقات
�شرطة دبي ال�سالم الوطني للدولة
بعدها ب��د�أت املباراة النهائية والتي
حول فريق غنتوت البطل خ�سارته
يف ال�������ش���وط�ي�ن االول����ي��ي�ن بنتيجة
اربعة اهداف ون�صف مقابل هدفني
اىل ف��وز عري�ض و 11هدفا و�أداء
رائ��ع وبعد التتويج �أطلقت االلعاب
ال��ن��اري��ة يف �سماء دب��ي الن��د �إعالنا
بختام احلدث .
بوري�س بيكر ي�شهد اخلتام
�شهد جن��م التن�س ال��ع��امل��ي االملاين
املعتزل بوري�س بيكر املتواجد حاليا
يف دبي مهرجان ختام بطولة ك�أ�س
دب��ي �إي��ف��زا الذهبية للبولو وحظي
باهتمام كبري من احل�ضور.

«ديربي االحتاد» موعد جديد للـ «�سيتي» مع حتطيم الأرقام القيا�سية يف الـ «الربمييري ليج» اليوم
•• �أبوظبي-وام:

بعد ت�سعة �أ�شهر فقط من جناحه يف ح�سم �أ�سرع لقب يف تاريخ الدوري الإجنليزي
لكرة القدم  ،يبدو ليفربول مهددا بفقدان هذا الإجناز يف مواجهة قطار الأرقام
القيا�سية ملان�ش�سرت �سيتي يف املو�سم احلايل.
ومع ات�ساع الفارق بني مان�ش�سرت �سيتي يف �صدارة جدول ال��دوري الإجنليزي،
وبني جاره ومناف�سه املبا�شر مان�ش�سرت يونايتد �صاحب املركز الثاين �إىل 14
نقطة قبل اجل��والت الـ 11الأخ�يرة من امل�سابقة  ،قد تكون مباراة الفريقني
ال��ي��وم يف دي��رب��ي مدينة مان�ش�سرت خطوة مهمة ملان�ش�سرت �سيتي على طريق
حتطيم �إجناز ليفربول.
ويلتقي مان�ش�سرت �سيتي ج��اره "يونايتد" اليوم الأح��د على ا�ستاد "االحتاد"
معقل الـ"مان �سيتي" يف مان�ش�سرت � ،ضمن املرحلة ال�سابعة والع�شرين من
الدوري الإجنليزي لكرة القدم.

ويتطلع مان�ش�سرت ملوا�صلة م�سل�سل انت�صاراته املتتالية يف املو�سم احلايل وحتقيق
الفوز ليحقق بهذا رقما قيا�سيا مهما له ولأي فريق بالدوري الإجنليزي برفع
ر�صيده �إىل  22انت�صارا متتاليا يف خمتلف البطوالت.
ول��ك��ن مان�ش�سرت �سيتي يتطلع لإجن���از �أك�ب�ر وه��و ح�سم �أ���س��رع لقب يف تاريخ
البطولة ،وهو امل�سجل با�سم ليفربول يف العام املا�ضي وبالتحديد عندما توج
باللقب يف  25يونيو  2020قبل �آخر �سبع جوالت من امل�سابقة.
والآن  ،ومع االنطالقة الرائعة ملان�ش�سرت �سيتي يف البطولة  ،قد تكون الفر�صة
�سانحة �أمامه �أكرث من �أي وقت حل�سم �أ�سرع لقب يف تاريخ الدوري الإجنليزي
وحتقيق �إجناز ي�صعب على �أي فريق �آخر حتطيمه يف امل�ستقبل.
ومتثل م��ب��اراة ديربي مان�ش�سرت خطوة مهمة للغاية على طريق حتقيق هذا
الإجن���از لأن ف��وز مان�ش�سرت �سيتي فيها �سيو�سع ال��ف��ارق ال��ذي يتقدم ب��ه على
ج��اره "يونايتد" �إىل  17نقطة قبل �آخ��ر  10مباريات لكل من الفريقني ما
يعني �أن الفريق �سيكون بحاجة للفوز بخم�س من املباريات الع�شرة املتبقية

له يف امل�سابقة هذا املو�سم .و�إذا فاز مان�ش�سرت �سيتي يف الديربي ،ثم فاز على و�إذا ح�سم مان�ش�سرت �سيتي اللقب يف � 10أبريل املقبل � ،سيكون هو اللقب الأ�سرع
�ساوثهمبتون وفولهام ولي�سرت �سيتي وليدز يونايتد � ،سيح�سم الفريق اللقب تاريخا ،لكن يظل ليفربول هو �صاحب اللقب الأ�سرع من حيث عدد املراحل منذ
ب�شرط تعرث "يونايتد" واحدة من املباريات املقبلة بنف�س املراحل الأربعة التالية �أ�صبحت البطولة مب�شاركة  20ناديا فيما �سيكون ح�سم اللقب ملان�ش�سرت �سيتي
لديربي مان�ش�سرت  ،وذلك بغ�ض النظر عن نتائج املناف�سني ملان�ش�سرت �سيتي ويف يف املو�سم احلايل قبل نهاية امل�سابقة ب�ست جوالت.
مقدمتهم لي�سرت �سيتي الذي قد ي�صبح مناف�سه املبا�شر بعد ديربي مان�ش�سرت .وتظل الفر�صة �سانحة �أمام "�سيتي" لتحطيم �إجناز ليفربول �إذا وا�صل الفريق
وم��ن املقرر �أن يخو�ض مان�ش�سرت �سيتي م��ب��اراة ليدز يونايتد يف العا�شر من انطالقته الناجحة وتعرث مناف�سوه يف املراحل املقبلة ليح�سم الفريق اللقب
�أبريل املقبل ما يجعله �أ�سرع لقب يف تاريخ البطولة من حيث تاريخ ح�سمه حيث قبل مواجهة ليدز حيث ميكن ملان�ش�سرت �سيتي الفوز باللقب ر�سميا يف مباراة
ي�ستحوذ مان�ش�سرت يونايتد حتى الآن على �أ�سرع موعد حل�سم لقب البطولة لي�سرت املقررة يف � 3أبريل معادال بهذا �إجناز ليفربول يف ح�سم اللقب قبل �سبع
بعدما توج به يف مو�سم  2001 - 2000يف � 14أبريل . 2001
ج��والت من نهاية املو�سم وي�صبح متفوقا على ليفربول ومان�ش�سرت يونايتد
وكان ليفربول على و�شك حتطيم هذا الرقم يف املو�سم املا�ضي بعدما كان م�ؤهال وجميع فرق البطولة يف تاريخ ح�سم اللقب.
حل�سم اللقب يف  21مار�س  2020قبل �أن تربك �أزم��ة "كورونا" الروزنامة و�إذا خدمت النتائج مان�ش�سرت �سيتي وتعرث مناف�سوه ب�شكل كبري ليح�سم الفريق
الريا�ضية وت�ؤجل ع��دة مراحل من امل�سابقة التي ا�ست�ؤنفت يف يونيو ليح�سم اللقب يف مباراته املقررة �أمام فولهام يف  13مار�س احلايل � ،سيحطم الفريق
ليفربول اللقب يف  25يونيو بدال من مار�س.
بهذا جميع الأرقام القيا�سية يف هذا املجال.
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خطوة ت�ساهم يف �إبراز املواهب العربية

رابطة حماربي الإمارات توقع عقود احرتاف مع  7مقاتلني عرب
•• �أبوظبي – رم�ضان عطا

�أع��ل��ن��ت راب��ط��ة "حماربي الإمارات"
للفنون الريا�ضية املختلطة عن توقيع
عقود احرتافية مع  7جنوم عرب من
ج��ن�����س��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة يف �إجن�����از وجناح
جديد لل�شركة التي تعاقدت الأ�سبوع
املا�ضي مع  5مقاتلني لريتفع العديد
�إىل  12مقاتال.
ومت الإع���ل���ان ع���ن احل�����دث امل���ه���م يف
م�ؤمتر �صحفي بح�ضور ف�ؤاد دروي�ش
ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة باملز
ال��ري��ا���ض��ي��ة رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة املنظمة
للبطولة ،وح�ضور عدد من املقاتلني
امل���ح�ت�رف�ي�ن ،وو����س���ائ���ل الإع����ل���ام ،مت
خالله الك�شف عن التعاقد مع حممد
يحي "الإمارات" ،عبد اهلل البو�شهري
"الكويت"� ،أن�����س ���س��راج "املغرب"،
حم��م��د ال��ع�����س��ي��ل��ي "لبنان" ،ي�سري
باجلروعي "تون�س"� ،سهيل طاهري
"اجلزائر" ،جالل الدعجة "الأردن".
توفري كل مقومات النجاح
و�أع������رب دروي�������ش ع���ن ت��ق��دي��ر و�شكر
راب���ط���ة حم���ارب���ي الإم�������ارات و�شركة
ب��امل��ز ال��ري��ا���ض��ي��ة ب��ق��ي��ادة ���س��ع��ادة عبد

• ف�ؤاد دروي�ش:رابطة حماربي الإمارات �ضمن �أف�ضل املنظمات العاملية يف ريا�ضة الفنون القتالية كدليل على متيزها يف فرتة وجيزة
• حممد يحي:توقيعي عقد االحرتاف مع حماربي الإمارات �سيكون له مردود �إيجابي على م�شواري املقبل
• عبداهلل بو�شهري:توقيع حماربي االمارات لعقود رعاية مع � 7أبطال عرب يعزز من انت�شار وتطوير الألعاب القتالية يف الوطن العربي
املنعم الها�شمي رئي�س اللجنة العليا
املنظمة ،للقيادة الر�شيدة وتوفري كل
م��ق��وم��ات ال��ن��ج��اح ال��ت��ي ع���ززت مكانة

الدولة كواحدة من �أف�ضل الوجهات
ال���ت���ي ت�����س��ت��ق��ط��ب امل����واه����ب يف �شتى
املجاالت.

حري�صة على موا�صلة النجاح الذي اجل���ي���دة ال���ت���ي ت��ع��م��ل ب���ه���ا ،ذاك�����را �أن
وك��م��ا �أ����ش���اد ب��ت��وج��ي��ه��ات ع��ب��د املنعم �سنتني مع املقاتلني املميزين.
ال��ه��ا���ش��م��ي ال��ت��ي ���س��اه��م��ت يف تطوير و�أ�شار دروي�ش �إىل �أن رابطة حماربي حققته يف العامني املا�ضيني وحتقيق ال��راب��ط��ة مت ت�صنفيها �ضمن �أف�ضل
البطولة وتوقيع عقود اح�تراف ملدة الإم���ارات للفنون القتالية املختلطة امل��زي��د م��ن الإجن�����ازات يف ظ��ل البيئة املنظمات العاملية يف ريا�ضة الفنون

القتالية املختلطة كدليل على متيزها
يف فرتة وجيزة.
وعلق رئي�س اللجنة املنظمة لبطوالت
حم��ارب��ي الإم�����ارات على التعاقد مع
املقاتلني امل��ح�ترف�ين و�أ���ض��اف :نقلنا
�إىل العامل خطوة مهمة بتوقيع عقود
احرتافية مع كوكبة من  12مقاتال
ق��وي��ا �سبق لهم امل�شاركة يف بطوالت
حماربي الإم���ارات وو�ضعوا ب�صمتهم
ع�بر �أداء متميز وه���ي خ��ط��وة �أي�ضا
ت�ساهم يف �إب��راز املواهب العربية �إىل
العاملية بعد �أن �أثبت املقاتلون العرب
ت��ف��وق��ه��م يف ال���ع���دي���د م���ن ال���ن���زاالت
ال�سابقة ورغبتهم يف امل�ضي �إىل الأمام
وال��و���ص��ول �إىل ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ونحن
ب��ه��ذه اخل���ط���وة من��ه��د ل��ه��م الطريق
ون�شجعهم على امل��زي��د م��ن االجتهاد
ل��ت��ح��ق��ي��ق ك���اف���ة ال���ط���م���وح���ات التي
جتعلهم ي�شعرون بالفخر.
تطوير مهاراته وتعزيز خرباته
ب��دوره ق��دم املقاتل الإم��ارات��ي حممد
يحي �شكره �إىل �شركة باملز الريا�ضية،
وق�����ال �أن�����ه ي���دي���ن ل��ه��ا ب��ال��ك��ث�ير من
ال��ف�����ض��ل لأن���ه���ا دع��م��ت��ه و���س��اه��م��ت يف
تطوير قدراته �سابقا ،ذاكرا �أن خطوة

م�ؤ�س�سة ال�شارقة لريا�ضة املر�أة يف «يوم املر�أة العاملي»:

«جتارب ناجحة يف �إدارة املنظومة الريا�ضية» يف جل�سة افرتا�ضية االثنني املقبل
•• ال�شارقة -الفجر:

تنظم م�ؤ�س�سة ال�شارقة لريا�ضة املر�أة جل�سة �إعالمية افرتا�ضية
"عن بعد" ،م�ساء يوم االثنني املقبل عنوانها الأبرز "ريا�ضة املر�أة
نحو العاملية" وذلك احتفاال بيوم املر�أة العاملي ،لت�سليط ال�ضوء
على ق�ص�ص النجاح و مناق�شة التحديات احلالية لريا�ضة املر�أة .
وتت�ضمن الور�شة جل�سات خمتلفة حتمل عنوان" جتارب ناجحة
يف �إدارة املنظومة الريا�ضية " ،وذل��ك من �أج��ل عر�ض التجارب
الناجحة يف القطاع الريا�ضي ب�شكل ع��ام وريا�ضة امل���ر�أة ب�شكل
خا�ص ،وا�ست�شراف الواقع القريب وا�ستب�صار امل�ستقبل البعيد،
وحتقق ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،وتوجيهات قرينة
حاكم ال�شارقة �سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي ،رئي�س
م�ؤ�س�سة ال�شارقة لريا�ضة املر�أة.
و���س��وف يلقي ج��ي��اين م��ورل��و رئي�س االحت���اد ال���دويل لل�صحافة

الريا�ضية كلمة بهذه املنا�سبة بعد كلمة �سعادة ندى النقبي مدير
عام م�ؤ�س�سة ال�شارقة لريا�ضة املر�أة.
وهناك العديد من اجلل�سات يف هذا التجمع االفرتا�ضي ،منها
جتارب ناجحة يف �إدارة املنظومة الريا�ضية وهو العنوان اخلا�ص
باجلل�سة الأوىل ،وت��ت��ح��دث فيها :املهند�سة ع��زة بنت �سليمان
الأم�ي�ن ال��ع��ام امل�ساعد للجنة الأومل��ب��ي��ة الوطنية لل�ش�ؤون املالية
والإدارة بدولة االمارات العربية املتحدة ،و�سعادة �سليمة �سواكري،
املكلفة بريا�ضة النخبة اجلزائرية� ،أول وزيرة يف حكومة بالدها،
و�سعادة �سهام العيادي تون�س ،وزي��رة لل�شباب والريا�ضة بدولة
تون�س ،و�سعادة �سمر ن�صار� ،أمني عام االحتاد الأردين لكرة القدم
ع�ضو املكتب التنفيذي يف االحت��اد العربي وتتوىل �إدارة اجلل�سة
الإعالمية هبة ال�صباغ من الأردن� .أما اجلل�سة الثانية فتت�ضمن
وج����ود ك��وك��ب��ة م��ن الإع�لام��ي�ين ال��ع��رب وحت���ت ع��ن��وان الإع��ل�ام
الريا�ضي� ،إ�سهامات برغم التحديات ،ويتحدث فيها الإعالمي
الإماراتي خالد احلمادي ،واجلزائرية ليلى فرحات ،والكويتية

الدرعي ي�شكر رئي�س االحتاد البلغاري

منتخب اجلودو ينتقل للمرحلة الثانية من الإعداد يف �صوفيا
•• �أبوظبي-الفجر

ان���ت���ق���ل م��ن��ت��خ��ب الإم�����������ارات الأول
للجودو املكون من الالعبني فيكتور
�سكرتوف امل�شرف اجلديد يف وزن (
حتت  73كجم) ،وايفان رميا رينكو
يف وزن (حت���ت  100ك��ج��م) انتقل
للمرحلة الثانية من الإع��داد الفني
ب���إ���ش��راف امل���درب اجل��دي��د املالديفي
اجل��دي��د ب��اك��ال فيا�سي�سالف ،وذلك
ب���ع���د ان���ت���ه���اء الأ�����س����ب����وع الأول من
امل��ع�����س��ك��ر ال��ت��دري��ب��ي اخل���ا����ص الذي

ق�����ض��اه امل��ن��ت��خ��ب يف ج��ب��ال بلغاريا،
ا�ستكما ًال للإعداد البدين الذي بد�أ
يف دي�سمرب املا�ضي بعد االعتذار عن
بطولة ط�شقند جراند �سالم  ،التي
تختتم ال��ي��وم الأح���د يف �أوزبك�ستان
 ،وال��ت��ي ���ش��ه��دت م�����ش��ارك��ة  71دولة
 ..وق���د ح��ق��ق��ت ال��ف�ترة الأوىل من
الإع����داد الأه����داف الفنية ال��ت��ي ركز
عليها املدرب اجلديد ،لت�أتي املرحلة
الثانية بال�صالة الريا�ضية الرئي�سية
بالعا�صمة �صوفيا مل��زي��د م��ن �صقل
املهارات الفنية.

واجل������ودو رئ��ي�����س و�أع�������ض���اء االحت���اد
ال��ب��ل��غ��اري ل��ل��ج��ودو  ،ع��ل��ى تعاونهم
ال�صادق مما �ساهم يف �إقامة مع�سكر
منتخب الإم���ارات للجودو والإعداد
اجليد له  ،وهو ي�ستعد للم�شاركة يف
بطولة تبلي�سي جراند برى للجودو
لعام  2021التي تقام يف جورجيا
اع��ت��ب��اراً م��ن  26م��ار���س وح��ت��ى 28
م��ار���س احل���ايل  ،وال��ت��ي ت�شهد حتى
�أالن م�شاركة  64دولة من بينها 7
و����ش���ك���ر ����س���ع���ادة حم���م���د ب����ن ثعلوب دول عربية تتمثل يف دول��ة الإمارات
ال����درع����ي رئ���ي�������س احت������اد امل�صارعة ،البحرين ،ال�سعودية ،م�صر ،الأردن

 ،ل��ب��ن��ان  ،وامل����غ����رب ..وت���ع���ق���ب تلك
البطولة امل�شاركة يف بطولة �آ�سيا لعام
 2021املقامة يف مدينة بي�شكيك يف
قريغيز�ستان من � 7إىل � 10إبريل
املقبل ،وتقدمت حتى الآن  8دول
للم�شاركة من بينها دولة الإمارات،
وال��ب��ح��ري��ن  ..واخ��ت��ت��م ال��درع��ي ب�أن
برنامج �إعداد منتخب اجلودو لدورة
طوكيو للألعاب الريا�ضية الأوملبية
ال��ت��ي ت��ق��ام خ��ل�ال ال���ف�ت�رة م���ن 23
وح��ت��ى  31ي��ول��ي��و  2021القادم
ي�سري كما خطط له.

�سوزان نا�صر ،وال�سعودي ريان اجلدعاين ،واملغربية حنان ال�شفاع.
من جانبها عربت �سعادة ندي النقبي مدير عام م�ؤ�س�سة ال�شارقة
لريا�ضة امل���ر�أة ع��ن �سعادتها بهذا التجمع االف�ترا���ض��ي املرتقب
م�ؤكدة ب�أنها فر�صة منا�سبة لكي نحاول من خالل هذه اجلل�سات
املثمرة و�ضع ا�سرتاتيجيات م�ستقبلية ميكن االرتكاز عليها يف مثل
هذه الأو�ضاع ال�صعبة التي واجهت العامل يف ظل الأزمة احلالية.
و�أ�ضافت ن��دى النقبي ":حت��اول م�ؤ�س�ستنا التي حتظى بتوفري
بيئة تتميز بالوعي الريا�ضي واملعريف واجل��ودة العالية و�إيجاد
احللول اجلذرية امل�ستدامة للق�ضايا احليوية التي تواجه ريا�ضة
امل��ر�أة حملياً وعاملياً ،وحت�سني القدرة على التناف�سية من خالل
(حم��رك��ات) تتنا�سب م��ع م��وج��ه��ات طبيعية" .وقالت ":هدفنا
وا���ض��ح وحم��دد وه��و تعزيز ممار�سة امل���ر�أة للريا�ضة املجتمعية،
وحتقق التناف�سية الإقليمية والدولية ،وم�ؤ�س�سة ال�شارقة لريا�ضة
املر�أة حتاول من خالل ما تقدمه ا�ستعرا�ض جتارب ع�شناها لكي
ن�ستفيد منها م�ستقبال يف �إدارة �أي خطر �أو �أزمة".
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الرئي�سة ال�سابقة للجنة الريا�ضيني يف املجل�س الأوملبي نائبا
لرئي�س اللجنة املنظمة لأوملبياد طوكيو 2020

18

يهدف لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني واحرتام التنوع يف �ألعاب
•• طوكيو-الفجر:
طوكيو .2020
عينت رئي�سة جلنة الريا�ضيني ال�سابقة يف املجل�س الأوملبي وك��ان��ت اراك��ي��دا ع�ضوا يف الفريق ال��ي��اب��اين لل�سيدات الفائز
الآ�سيوي يوكو اراك��ي��دا ،نائبا لرئي�س اللجنة املنظمة لدورة بامليدالية الذهبية للكرة الطائرة يف �أوملبياد مونرتيال بكندا
الألعاب الأوملبية والباراملبية ،طوكيو  ،2020املقررة ال�صيف عام  ،1976وهي �شخ�صية ريا�ضية تخظى باالحرتام يف الكرة
املقبل.
الطائرة العاملية ويف احلركة االوملبية باليابان.
و�أو�ضحت اللجنة املنظمة لأوملبياد طوكيو  2020يف بيان ولعبت اراكيدا عندما كانت رئي�سة للجنة الريا�ضيني يف املجل�س
�أم�س الأربعاء �أن تعيني اراكيدا يف من�صب نائب رئي�س اللجنة االوملبي اال�سيوي دورا بارزا يف ت�شجيع  45جلنة �أوملبية وطنية

«نيويورك �أبوظبي» تنظم «�أ�سبوع املر�أة والريا�ضة» افرتا�ضيا
•• �أبوظبي -وام:

يف �آ�سيا على �إن�شاء جلان الريا�ضيني اخلا�صة بها لتمثيل ر�أي
الريا�ضيني يف جميع الأمور املتعلقة باحلركة الأوملبية.
وكانت اراكيدا 67 ،عاما ،ع�ضوا يف املجل�س التنفيذي للجنة
املنظمة لأوملبياد طوكيو .2020
ومت قبل �أيام تعيني ميكاكو كوتاين ،الرئي�سة اجلديدة للجنة
الريا�ضيني يف املجل�س الأوملبي الآ�سيوي ،لقيادة فريق امل�ساواة
ب�ين اجلن�سني يف اللجنة املنظمة لطوكيو  2020برئا�سة
�سيكو ها�شيموتو.

�أعلنت جامعة نيويورك �أبوظبي عن تنظيم الن�سخة الثانية من املبادرة ال�سنوية "�أ�سبوع املر�أة
والريا�ضة" بدءا من اليوم الأح��د وحتى  11مار�س اجل��اري .ويت�ضمن الأ�سبوع الذي �سيتم
تنظيمه افرتا�ضيا ع�بر الإن�ترن��ت جمموعة متنوعة م��ن ور���ش العمل وال�برام��ج التفاعلية
التي ت�سهم يف تعزيز التفاعل بني امل�شاركات وا�ستك�شاف التحديات التي تواجهها الن�ساء يف
الريا�ضة.
كما يت�ضمن ال�برن��ام��ج االف�ترا���ض��ي للأ�سبوع جل�سات ح��واري��ة ح��ول الريا�ضة وور����ش عمل
افرتا�ضية وح��وارات حول ال�صحة العقلية والرفاهية و�أن�شطة �أخ��رى عرب الإنرتنت ت�شمل
التمارين الريا�ضية املكثفة وجل�سات ال�صحة الذهنية.

�ضمت �أ�شهر حمرتيف ال�سكتون 0.22

بطولة حمدان بن زايد للرماية تتوا�صل بقوة يف مدينة زايد
•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

و�سط مناف�سة قوية وح�ضور متميز
انطلقت بطولة ح��م��دان ب��ن زايد
للرماية �سكتون  0.22بتنظيم
م��ن ن��ادي الظفرة للرماية والتي
ت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى  10اب���ري���ل القادم
لفئة ال��رج��ال وخ�لال ال��ف�ترة من
 18مايو وحتى  15يونيو القادم
لفئة الن�ساء وذل���ك مبقر النادي
يف م��دي��ن��ة زاي����د و����س���ط �إج�����راءات
اح���ت���رازي�������ة ووق�����ائ�����ي�����ة ل�ضمان
�أم����ن و���س�لام��ة ج��م��ي��ع امل�شاركني

والعاملني .
�شهدت مناف�سات اليوم الأول قوة
وندية و�إقبال كبري من املت�سابقني
ال���ذي���ن جت����اوز ع���دده���م اك��ث�ر من
 30رامي تواجدوا يف مقر النادي
لبدء الت�صفيات التمهيدية و�سط
�إجراءات احرتازية ووقائية .
و�أو����ض���ح ���س��ع��ي��د ���س��امل ال�سبو�سي
ال��ع�����ض��و امل��ن��ت��دب ل���ن���ادي الظفرة
للرماية ان باب الت�سجيل للم�شاركة
يف البطولة �سيظل مفتوح حتى 8
اب��ري��ل ال��ق��ادم وه��و امل��وع��د املحدد
ل��ب��دء ال��ت�����ص��ف��ي��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة حيث

ميكن لكل من يرغب يف امل�شاركة
بالبطولة الت�سجيل عرب االت�صال
بالنادي او الو�صول اىل موقعه يف
مدينة زايد وذلك لإتاحة الفر�صة
ام����ام اك�ب�ر ع���دد م��ن ال��راغ��ب�ين يف
امل�شاركة بالبطولة من الت�سجيل
وامل�شاركة يف الت�صفيات التمهيدية
.
وب��ي��ن ال�������س���ب���و����س���ي ان البطولة
���س��ت��ق��ام ع��ل��ى م��رح��ل��ت�ين متهيدية
ونهائية حيث �سيتم اختيار اف�ضل
 30مت�سابق ب��ن��اء ع��ل��ى النتائج
لل�صعود اىل الت�صفيات النهائية

الإمارات تدخل مو�سوعة جيني�س
ب�أكرب ميدالية ريا�ضية يف العامل
•• �أبوظبي-وام:

دخلت دولة الإمارات مو�سوعة غيني�س للأرقام ب�أكرب
ميدالية يف العامل حتمل ا�سم الفر�سان ،ويتجاوز وزن
امليدالية  68.5كيلو ج���رام ،مب�ساحة  2.56مرت
مربع ،يبلغ طولها � 160سم ،وعر�ض � 160سم ،
وبعمق � 7.4سنتمرت .ي�أتي ذل��ك من خ�لال مبادرة
�شخ�صية ت�شكل �إرثاً تاريخياً للمواطنة الإيجابية من
معايل الدكتور عبيد الكتبي �صاحب امل��ب��ادرة الذي
ا�ستخدم يف �صناعتها م���واد متنوعة ح�سب قوانني
ومتطلبات جم��م��وع��ة غيني�س ل�ل��أرق���ام القيا�سية،
منها معدن" ال�ستنلي �ستيل" املطلي بالذهب النقي،
وزي��ن��ت بنق�ش �شعار ال��ف��ر���س��ان ،م��ع �شريط خارجي
بطول � 4أمتار .
و ًي���ؤك��د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور عبيد الكتبي على اعتزازه
بهذا الإجن��از ،الذي مت ت�سجيله يف مو�سوعة غيني�س
ل�ل�أرق��ام القيا�سية ،ليعك�س ق��درات وامكانيات �أبناء
االم���ارات يف حتقيق االجن���ازات وال��دخ��ول يف م�صاف
ال�����رواد مب��ا ي��ع��زز ال��ق��وى ال��ن��اع��م��ة ل��ل��دول��ة ب�ين كل
الأمم ،وير�سخ مكانتها يف م�ؤ�شرات الريادة كموطن
من مواطن التميز والإبداع".
و�أو���ض��ح �أن��ه ق��ام بت�أ�سي�س فريق الفر�سان منذ عام
 ، 2008ال����ذي ���ض��م يف ال��ب��داي��ة  13ف�����رداً ،وظل
يتطور كما وكيفا حتى و�صل عدده �إىل  48ريا�ضيا
ي�شاركون يف خمتلف الفعاليات والأن�شطة الريا�ضية
املحلية والدولية ،لإب���راز جهود املواطنة الإيجابية

وم�ساهمتها يف تعزيز القيم امل�شرتكة بني الريا�ضيني
والأ�شخا�ص الذين ميار�سون الريا�ضة حملياً و دولياً
.
ول��ف��ت �إىل �أب�����رز م�����ش��ارك��ات ال��ف��ري��ق ال��ت��ي ك��ان��ت يف
ماراثون وادي بيح ال��دويل مل�سافة  72كيلو مرت يف
عامي  2014و ، 2015لإظهار قدراته يف اللياقة
البدنية والتحدي .و�سباقات اجلري وامل�شي الطويل
والدراجات الهوائية و�صعود اجلبال ،وماراثون زايد
اخلريي يف نيو يورك ،وعدد من الأن�شطة الريا�ضية
مب��خ��ت��ل��ف ال���والي���ات الأ���س�ترال��ي��ة ع��ل��ى م���دى ثالث
�سنوات بالفرتة من "� 2015إىل ."2018
وعن مربرات املبادرة يقول � ":إنها تركز على امل�ساهمة
يف �إبراز جهود املواطنة الإيجابية يف امل�ساهمة بتحقيق
املنجزات التي جت�سد التجربة ال�شخ�صية والإن�سانية،
وتوظيف املجهودات الفردية يف رد اجلميل للوطن
باعتباره واج��ب��ا على اجلميع ،و تعبرياً ع��ن الوالء
للقيادة احلكيمة.
وت��اب��ع  ":ي��ع��زز ه���ذا الإجن�����از ث��ق��اف��ة امل���ب���ادرات وفق
املعايري الفنية والأ���س�����س ،التي تعتمد يف تقييم �أية
�إجناز وعمل من �أجل الدخول يف " غيني�س للأرقام
القيا�سية " على نحو يعك�س الوجه احل�ضاري لدولة
الإم����ارات ،وحجم الفر�ص املتاحة لأب��ن��اء ال��وط��ن يف
الإب��داع واالبتكار  .و�أ�ضاف  " :تن�سجم تلك املبادرة
مع جهود الدولة يف تعزيز م�ستوى الثقافة ال�صحية
لدى �أفراد املجتمع ،وحتفيزهم على ممار�سة الريا�ضة
وتعزيز جودة احلياة" .

«كومنيبول» ي�ستنجد ب�إنفانتينو
يف مواجهة �أندية �أوروبا
ي���ع���ق���د احت�������اد ك�����رة ال����ق����دم يف �أم����ري����ك����ا اجلنوبية
"كومنيبول" ،اجتماعاً افرتا�ضياً مع رئي�س االحتاد
ال����دويل ل��ك��رة ال��ق��دم "فيفا" ،ال�����س��وي�����س��ري جياين
�إنفانتينو ،ملناق�شة ق�ضية عدم �سماح بع�ض الأندية
لالعبيه ،باالن�ضمام �إىل منتخبات بالدهم يف الفرتة
املقبلة.
كانت �أندية بارزة منها مان�ش�سرت يونايتد وليفربول،
�أب����دت رغ��ب��ت��ه��ا يف ع���دم ال�����س��م��اح ل�لاع��ب��ي��ه��ا املنتمني
ملنتخبات يف �أمريكا اجلنوبية واحتادات قارية �أخرى
باالن�ضمام لهذه املنتخبات يف الفرتة املقبلة ،التي
تخو�ض فيها معظم منتخبات العامل مباريات مهمة
يف الت�صفيات امل�ؤهلة لبطولة ك�أ�س العامل .2022
وتتخوف هذه الأندية من غياب العبيه لفرتة طويلة،
ب��ع��د ع��ودت��ه��م م��ن مهمتهم ال��دول��ي��ة ،وذل���ك ب�سبب
�إجراءات احلجر ال�صحي املطبقة ،من �أجل الت�صدي
لأزمة تف�شي الإ�صابات بفريو�س كورونا امل�ستجد.

وذكر "كومنيبول" يف بيان له" :فيفا وعد مبوا�صلة
البحث عن حل لهذه امل�شكلة التي �ستنتج عن عدم
ت�سريح الأندية الأوروبية لالعبيها ،من �أجل امل�شاركة
مع منتخبات بالدهم يف ت�صفيات املونديال".
و�أ�ضاف" :هناك اجتماع افرتا�ضي مقرر اليوم ال�سبت
بني رئي�س "فيفا" وجمل�س �إدارة "كومنيبول".
وتطبق بريطانيا قواعد و�إجراءات حجر �صارمة على
دخ��ول البالد ،وال متنح �أي ا�ستثناءات لالعبي كرة
القدم املحرتفني.
كما تعكف الأن��دي��ة الأملانية على املناق�شة واحلديث
مع �سلطات ال�صحة يف �أملانيا بهذا ال�ش�أن ،ملعرفة ما
�إذا كانت �ست�سمح لالعبيها بال�سفر.
وطالب �إنفانتينو الأندية �أم�س الأول اجلمعة بال�سماح
لالعبني باالن�ضمام ملنتخبات بالدهم ،م�ؤكداً �أنه مل
يعد هناك خطر على �صحتهم ،و�أن كل بروتوكوالت
الوقاية تطبق.

للرجال و  20مت�سابقة لل�صعود
�إىل الت�صفيات النهائية للبطولة
وذل���ك لتحديد ال��ف��ائ��زي��ن الع�شر
الأوائل يف كل فئة .
و�أ�ضاف ال�سبو�سي �أن اللجنة العليا
املنظمة للبطولة ر�صدت �أكرث من
� 500أل��ف دره��م قيمة اجلوائز
للفائزين الع�شر الأوائ��ل يف فئتي
امل�����س��اب��ق��ة م���ن ال����رج����ال والن�ساء
خ�ل�ال ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ي��ت��وق��ع �أن
ي�شارك فيها �أك�ثر م��ن  450من
ال����ه����واة وامل���ح�ت�رف�ي�ن يف بندقية
ال�سكتون  0.22حيث تبلغ قيمة

جائزة الفائز باملركز االول يف فئة
ال��رج��ال  100ال��ف دره��م واملركز
ال���ث���اين  65ال����ف دره�����م واملركز
الثالث  50الف دره��م بينما تبلغ
قيمة ج��ائ��زة امل��رك��ز االول يف فئة
الن�ساء  65الف درهم والثاين 40
الف درهم والثالث  30الف درهم.
و�أ���ش��ار ال�سبو�سي �إىل �أن �شروط
امل�شاركة يف بطولة الرماية �سكتون
 0.22تت�ضمن �أن ي��ك��ون عمر
امل�شارك يف فئتي الرجال والن�ساء
 12عاما فما فوق والرمي على
م�سافة  50م�ت�ر و�أن ي��ك��ون نوع

الهدف الكرتوين للرجال وورقي
م���ت���ح���رك ل��ل��ن�����س��اء ك���م���ا �ستكون
و�ضعية الرقود للرجال واجللو�س
ل��ل��ن�����س��اء وي��ت��م اح��ت�����س��اب النتيجة
اك����ت���روين ����ش���ام���ل م����ن 163.5
للرجال و 100للن�ساء كما يبلغ
ع����دد امل���ت����أه���ل�ي�ن يف ف��ئ��ة ال���رج���ال
للدور النهائي  30مت�سابقا مقابل
 20مت�سابقة يف فئة الن�ساء ويتم
احت�ساب نتيجة ال���دور التمهيدي
م���ع ال������دور ال��ن��ه��ائ��ي ك��م��ا ي�سمح
با�ستئجار �أ�سلحة النادي .
و�أك���د نا�صر �أح��م��د �آل علي رئي�س

اللجنة الفنية يف البطولة �أن �إدارة
ال���ن���ادي ات��خ��ذت ك��اف��ة الإج�����راءات
االح��ت��رازي�����ة ال���ت���ي ت�����ض��م��ن �أم���ن
و������س��ل��ام�����ة ج����م����ي����ع امل���������ش����ارك��ي�ن
وال���ع���ام���ل�ي�ن ط��ب��ق��ا للتوجيهات
والتعليمات ال�صادرة من اجلهات
املعنية واملخت�صة و�أن اليوم الأول

�شهد �إق��ب��اال كبريا من املت�سابقني
الراغبني يف امل�شاركة بالت�صفيات
التمهيدية ومت و�ضع نظام وقائي
ي�ضمن التباعد اجل�سدي وااللتزام
ب�إجراء فح�ص كوفيد  19حديث
وغ�ي�ره���ا م���ن الإج��������راءات املتبعة
ل�ضمان �أمن و�سالمة اجلميع .

االنتخابات الرئا�سية يف بر�شلونة..
البورتا الأوفر حظا

يتناف�س ثالثة مر�شحني على رئا�سة نادي بر�شلونة الإ�سباين يف االنتخابات املق ّررة اليوم الأحد وهم
جوان البورتا ،فيكتور فونت وتوين فري�شا ،و�سط �أجواء ثقيلة تلقي بظاللها على النادي الكاتالوين
العريق ال��ذي يعاين �أزم��ة ريا�ضية وي��رزح حتت دي��ون طائلة و�سط �ضبابية ح��ول م�ستقبل جنمه
الأرجنتيني ليونيل مي�سي.
يتعينّ على الرئي�س اجلديد هند�سة اعادة بناء النادي الذي ع�صفت به �أزمة جديدة متثلت مبداهمة
ال�شرطة ملقاره الر�سمية مطلع اال�سبوع احلايل وتوقيف رئي�سه ال�سابق جوزيب ماريا بارتوميو الذي
ا�ستقال من من�صبه يف  27ت�شرين الأول-اكتوبر املا�ضي ،تاركا �أم��ور النادي �إىل جلنة
�إدارية موقتة.
ومت ت�أجيل االنتخابات التي كانت مقررة �أ�صال يف  24كانون الثاين/يناير �إىل
ال�سابع من �آذار/مار�س ب�سبب تداعيات فريو�س كورونا ،لكن امل�س�ؤوليات ال تزال
كبرية وامللف االكرث �سخونة بطبيعة احلال هو حماولة جتديد عقد مي�سي الذي
ينتهي يف  30حزيران/يونيو املقبل.
وكان �أف�ضل العب يف العامل �ست مرات �أعلن يف  27كانون االول/دي�سمرب ب�أنه مل
يقرر �أي �شيء ب�ش�أن م�ستقبله علماً بانه اتخذ قرارا بالرحيل عن النادي الكاتالوين
ال�صيف املا�ضي قبل �أن يعدل عنه.
�أما املهمة الأخرى الطارئة فهي كيفية ت�سديد ديون النادي على مراحل ،ومناق�شة
امكانية تقلي�ص رواتب الالعبني.
وبح�سب �آخر درا�سة اقت�صادية ن�شرت يف �أواخ��ر كانون الثاين/يناير املا�ضي ،يتعني
ع��ل��ى بر�شلونة تعوي�ض مبلغ م��ق��داره  730,6م��ل��ي��ون ي���ورو ح��ت��ى نهاية
حزيران/يونيو ،باال�ضافة �إىل �أكرث من مليار يورو (1,19
مليار دوالر) على املدى البعيد.
�إىل امللفني امل��ذك��وري��ن ،يُ�ضاف ال��ت���أخ�ير يف
�أعمال جتديد ملعب كامب نو التي كان من
املفرت�ض �أن ت��ب��د�أ ع��ام  2017وا�س ٌتهلت
بخجل ،باال�ضافة اىل النتائج الريا�ضية
املتوا�ضعة يف ال�سنتني االخريتني.
ف�شل الفريق يف �إحراز �أي لقب منذ عام
 ،2019ويواجه اخلروج من الدور
ثمن النهائي من دوري �أبطال �أوروبا
بعد �سقوطه على �أر�ضه �أمام باري�س
����س���ان ج����رم����ان  4-1ق���ب���ل م���ب���اراة
الإي��اب الأ�سبوع املقبل على ملعب
ب���ارك دي ب��ران�����س يف العا�صمة
الفرن�سية.
بيد �أن بر�شلونة يبقى م�ؤ�س�سة
عريقة ،وال��ن��ادي الأك�ث�ر ايرادات
حول العامل مع  715,1مليون دوالر
ملو�سم  2020-2019بح�سب �شركة ديلويت
العاملية.
واعتربت ال�صحف الكاتالونية بان جوان البورتا هو املر�شح االبرز

من بني الثالثي لتويل رئا�سة النادي .فهذا املحامي وال�سيا�سي امل�ستقل �سبق له ان تر�أ�س جمل�س �إدارة
النادي يف الفرتة من  2003حتى  2010يف بداية الع�صر الذهبي لعهد املدرب بيب غوارديوال.
ويتقدم البورتا على مناف�سيه من حيث عدد �أ�صوات الدعم التي ح�صل عليها (حوايل � 10آالف �صوت
مقابل  4431لفونت و 2634لفري�شا) ،بيد �أن االخريين يتم�سكان ب�أملهما.
وميلك فري�شا خربة �شغله من�صب ع�ضو يف ادارة الر�ؤ�ساء الثالثة ال�سابقني لرب�شلونة وهم البورتا
و�ساندرو رو�سيل وبارتوميو ،لكن هذا االمر قد يرتد �سلبا عليه الن ان�صار النادي الذين ميلكون
حق الت�صويت يريدون منح دفعة جديدة للنادي.
اما فيكتور فونت فيعول على قوة داعميه وابرزهم توين ن��ادال (عم جنم
ك��رة امل�ضرب راف��اي��ل ن���ادال) ،رام��ون كوغات (اجل���راح ال�شهري لالعبي
بر�شلونة) ،ج���وردي ك��روي��ف (جن��ل ي��وه��ان ك��روي��ف) وباالخ�ص جنم
ال��ف��ري��ق ال�����س��اب��ق ت�����ش��ايف ه��رن��ان��دي�����س م���درب ال�����س��د ال��ق��ط��ري حاليا
وامل��ر���ش��ح لتدريب ن��ادي��ه يف امل�ستقبل .مهما ك��ان��ت النتيجة ،فان
االنتخابات �ستكون تاريخية لأن��ه وب�سبب الو�ضع ال�صحي جراء
جائحة كوفيد� ،-19سمح الن�صار النادي بالقيام بالعملية االنتخابية
عن طريق الربيد .ومن بني ان�صار النادي الذين يحق لهم الت�صويت
وعددهم  11290الف �شخ�ص ،طلب  22811منهم الت�صويت عرب
الربيد ،يف حني ينتظر قدوم  87479اىل �صناديق االقرتاع يف االماكن
املخ�ص�صة لهم الأحد �أي ما ن�سبته  79,3من جممل الناخبني .وتقل�ص
عدد �أماكن الت�صويت من  10اىل  6لكن هذه االنتخابات �ستكون
االوىل التي �ستنظم يف �أم��اك��ن ع��دة ،وبالتايل
ميكن الن�صار النادي الت�صويت
يف مقر ال��ن��ادي يف بر�شلونة،
او يف ج�ي�رون���ا ،تاراغونا،
تورتو�سا ،لييدات واندورا
م����ن �أج������ل �أن يكتبوا
���ص��ف��ح��ة ج���دي���دة يف
ت�������اري�������خ ال������ن������ادي
العريق.
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جزيرة املرجان تفتتح
تكرم املحاربات يف اخلطوط
دابر الدولية ّ
الأمامية يف حملتها مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة ملعب البادل تن�س اجلديد
بعد �إثباتهن لكفاءاتهن يف التوفيق بني الأدوار واملهام املتعددة؛ لقد �أظهرت الن�ساء قد ًرا هائ ً
ال من العزمية والقدرة
على ال�صمود يف العام املا�ضي .ومتا�شياً مع فكرة  ChooseToChallenge#لليوم العاملي للمر�أة ،تعتز �شركة
دابر الدولية مب�ساهمات جميع الطواقم الطبية يف اخلطوط الأمامية يف جميع �أنحاء العامل .يف �أوىل مبادراتها
العديدة ،قامت حملة  DaburSupportsWomenWarriors#بتهنئة فريق مكون من  1600ممر�ضة
وطاقم طبي وحماربة يف اخلطوط الأمامية ل�شجاعتهن الهائلة وت�صميمهن على حماربة الوباء وذلك ب�إهدائهن
جمموعة من منتجات العناية ال�شخ�صية كرمز تقدير لقدرتهن على حتدي املخاوف ال�شخ�صية على مدار ال�ساعة،
م�سلحني بااللتزام واجلمال .ويف حديثه �ضمن الفعالية؛ قال ال�سيد كري�شان كومار �شوتاين ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة داب��ر الدولية� :إن��ه الوقت الأمثل لتقدمي الدعم والتقدير لكوادر الرعاية ال�صحية من ال�سيدات ودعم
اخلطوط الأمامية جلهودهم الد�ؤوبة الحتواء الوباء امل�ستمر .ي�شرفنا تكرمي املمر�ضات والطاقم الطبي الداعم يف
م�ست�شفى زليخة حيث �ضربن �أمثلة �إن�سانية رائعة متثلت بااللتزام والت�ضحية.

حت��ت��ف��ي ج����زي����رة ي����ا�����س ،الوجهة
ال�ترف��ي��ه��ي��ة ال���رائ���دة يف �أبوظبي،
مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي للمر�أة
ويوم الأم خالل �شهر مار�س ب�شكل
ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي ه���ذا ال���ع���ام ،وذل����ك من
خالل �إطالق خم�سة جتارب مميزة
تتيح ل��زواره��ا فر�صة امل�شاركة يف
احتفاالتها.
 1باقات فندق هيلتون �أبوظبي– ميكن لزوار اجلزيرة اال�ستفادة
من الباقة اجلديدة التي �أطلقتها

ج��زي��رة ي��ا���س ،والإق���ام���ة يف فندق
ه��ي��ل��ت��ون �أب���وظ���ب���ي ج���زي���رة يا�س
م���ن ف��ئ��ة اخل��م�����س جن����وم ،وال����ذي
مت اف��ت��ت��اح��ه م����ؤخ���راً يف الوجهة.
وت�شمل باقة العطلة اال�ستثنائية
�إقامة ملدة ليلة يف الفندق ووجبة
�إفطار ،بالإ�ضافة �إىل تذكرة دخول
�إىل واح����دة م��ن امل���دن الرتفيهية
لكل نزيل فندق م�سجل ،مبا فيها
ع����امل ف���ي��راري �أب���وظ���ب���ي ،ويا�س
ووتروورلد �أبوظبي ،وعامل وارنر

�إطالق برنامج كوميدي بنكهة �إماراتية
عرب قنوات التوا�صل االجتماعي

انطلقت �سل�سلة حلقات الربنامج الكوميدي الرتفيهي ذا كا�سربز
 The Cuspersوهو من �إعداد وتقدمي خم�سة �شباب �إماراتيني ،يت ّم
عر�ضه حالياً ع�بر من�صة الفيديوهات العاملية  youtubeيوتيوب،
ويت�ض ّمن حلقات ترفيهية  ,فكاهية وم�شوقة ترتاوح مدة ٍّ
كل منها ما بني
 10دقائق �إىل ن�صف �ساعة.

ماجد الفطيم تفتتح �أول مركز �آيل ّ
م�شغل
بالروبوتات لتح�ضري طلبات كارفور عرب االنرتنت

افتتحت ماجد الفطيم ،ال�شركة الرائدة يف جمال تطوير و�إدارة مراكز
الت�سوق وامل��دن املتكاملة ومن�ش�آت التجزئة والرتفيه يف ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا و�آ�سيا� ،أول مركز �آيل لتح�ضري الطلبات عرب الإنرتنت مدعوم
بالروبوتات والذكاء اال�صطناعي يف فرع كارفور ابن بطوطة م��ول ،وهو
الأول م��ن ن��وع��ه يف ال�����ش��رق الأو����س���ط ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع �شركة Takeoff
الأم��ري��ك��ي��ة ،ال��ت��ي ت��ق��دم ح��ل��و ًال تقنية متقدمة لتطوير جت���ارة التجزئة
االلكرتونية .ويعمل املركز على �أمتتة مهمة �إدارة الطلبات وتقلي�ص الوقت
املطلوب ملعاجلتها �إىل الن�صف.

تعترب لعبة ال��ب��ادل تن�س م��زي��ج��اً بني
لعبتي التن�س والإ�سكوا�ش ،ومن �أ�سرع
الريا�ضات من��واً اليوم وت��زداد �شعبيتها
يف ال��دول��ة .وم��ن ه��ذا املنطلق� ،أطلقت
ج��زي��رة امل��رج��ان ،وجهة �أمن���اط احلياة
والرتفيه ال��رائ��دة التي طورتها �شركة
مرجان ،ملعباً جديداً لريا�ضة البادل تن�س م�ضيفة خياراً جديداً من ن�شاطات الريا�ضة
والعافية �إىل �إمارة ر�أ�س اخليمة .ومن موقعه يف حديقة جزيرة الن�سيم يف املنطقة ال�شمالية
من جزيرة املرجان ،ميتد ملعب البادل تن�س املتطور على م�ساحة  200مرت مربع ،ويت�ضمن
الزجاج املقوى مع الع�شب ال�صناعي لتقليل خماطر �إ�صابة الكاحلني والركبتني واملفا�صل.

جزيرة يا�س حتتفي بيوم املر�أة العاملي ويوم الأم
ب��راذرز �أبوظبي ،وذل��ك ابتدا ًء من
 429.00درهم �إماراتي لل�ضيف
الواحد يف غرفة مزدوجة.
 2تناول الطعام يف الهواء الطلقيف يا�س مارينا  -تقدم املطاعم يف
جميع �أن��ح��اء ي��ا���س مارينا جتربة
ت��ن��اول ط��ع��ام رائ��ع��ة مبنا�سبة يوم
امل������ر�أة ال��ع��امل��ي و ي����وم الأم ،حيث

�سيقدم مطعم �شيربياين �أطبا ًقا
خا�صة احتفا ًء بيوم امل��ر�أة العاملي،
مبا يف ذلك �سلطة �سرطان البحر
�أال ك��ات��االن��ا ،وط��ب��ق بات�شريي �أال
جينوفيز ،وطبق �سمك التوربوت
امل�شوي مع اخل�ضار امل�شكلة ،وكعكة
امليموزا.
 3-التوجه �إىل حلبة مر�سى يا�س

 تقدم حلبة مر�سى يا�س جمموعةمن الفعاليات خ�لال �شهر مار�س
لالحتفال ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للمر�أة
ويوم الأم.
مي��ك��ن ل��ل��زوار اغ��ت��ن��ام ال��ف��ر���ص��ة يف
 8م��ار���س للحافظ على لياقتهم
البدنية مع انطالق برنامج تدرب
يف ي���ا����س ال������ذي ي���ق���دم���ه جمل�س

�أبوظبي الريا�ضي يف حلبة مر�سى
يا�س .ولن تقت�صر الأن�شطة التي
تقدمها احللبة يف يوم املر�أة العاملي
ع��ل��ى اجل�����ري ورك������وب ال����دراج����ات
وال�سباحة� ،إذ �سي�ست�ضيف بودي
تري �ستديو ال�صحي �أن�شطة لياقة
بدنية �إ�ضافية مثل ريا�ضة الزومبا
وال��ي��وغ��ا .ك��م��ا �سيتم ت��ق��دمي 50

جل�سة ك��ارت��ي��ن��ج جم��ا ًن��ا لل�سيدات
ال�لات��ي ي���زرن حلبة مر�سى يا�س،
م��ع ال��ع��ل��م �أن ج��ل�����س��ات الكارتينج
امل��ج��ان��ي��ة �سيتم منحها مل��ن ت�صل
�أو ًال �إىل احللبة.
 4فنادق يا�س بالزا  -تقدم فنادقي��ا���س ب�ل�ازا خ�صم بن�سبة 50%
لل�سيدات على امل�أكوالت وامل�شروبات
يف امل��ط��اع��م امل�����ش��ارك��ة يف العر�ض
مبنا�سبة ي��وم امل��ر�أة العاملي ،لتتيح
ل��ه��ن ف��ر���ص��ة اال���س��ت��م��ت��اع ب�أ�شهى
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امل�أكوالت يف املطاعم الرائدة التي
حتت�ضنها اجلزيرة.
 5فندق دبليو �أبوظبي  -جزيرةي��ا���س – مي��ك��ن ل��ل��زوار اال�ستمتاع
بفعالية “م�س بيهيف” يف دبليو
الوجن ،ليلة ال�سيدات ذات الطابع
املميز التي يقدمها الفندق يف يوم
املر�أة العاملي ،حيث ميكن لل�سيدات
و�أف���راد العائلة اال�ستمتاع بباقات
ال��ع��رو���ض ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا الفندق
لالحتفال بهذه املنا�سبة.

يف �إطار دعمها حلملة التطعيم الوطنية لدولة الإمارات

القرية العاملية حتقق الرقم القيا�سي  16يف غيني�س للأرقام القيا�سية

متكنت القرية العاملية� ،أح��د �أك�بر املنتزهات الثقافية يف ال��ع��امل والوجهة
العائلية الأوىل للثقافة والرتفيه والت�سوق يف املنطقة ،من حتقيق رقم جديد
يف غيني�س للأرقام القيا�سية ،مقرتبة من هدفها يف حتقيق  25رقماً قيا�سياً
يف �إط��ار احتفاالتها مبو�سم اليوبيل الف�ضي ،حمققة  16رقماً حتى الآن.
وجنح فريق القرية العاملية يف حتقيق الرقم �أكرب عدد من الأ�شخا�ص يحملون
الفتة توجيهية يف فيديو واح��د كجزء من املبادرات امل�ؤ�س�سية التي �أطلقتها

الوجهة لتحفيز املوظفني وال�شركاء على �أخذ التطعيم .و�ساهم يف حتقيق هذا
الرقم �أكرث من  60ع�ضواً من فريق العمل يف القرية العاملية ،الذين �شاركوا
يف مكاملة فيديو خا�صة لدعم حملة التطعيم وحتفيز الآخرين على امل�شاركة،
متا�شياً مع مبادرة الوجهة لتوفري بيئة �صحية وخالية من وباء كوفيد19-
يف دولة الإمارات العربية املتحدة .وكان حتقيق الرقم قد جنح بعد �أن حمل كل
امل�شاركني يف املكاملة الفتة كتب عليها لقد تلقيت التطعيم -و�أنت هل تلقيته؟.

وتت�سارع ج��ه��ود القرية العاملية لتطعيم جميع املوظفني والعاملني فيها
تزامناً مع دعمها حلملة التطعيم الوطنية لدولة الإم��ارات العربية املتحدة
للوقاية من وباء كوفيد 19-منذ �إطالقها ،حيث �شجعت موظفيها و�شركائها
على تلقي اللقاح وحماية �أنف�سهم و�ضمان �صحة عائالتهم وجمتمعاتهم
ورفاهيتها .وكانت الوجهة العائلية م�سبقاً قد ا�ست�ضافت خميم خا�ص بجميع
العاملني معها وعائالتهم للح�صول على اللقاح.

ً
معر�ضا لأعمال �شيربد فريي
�أوبرا جالريي دبي ي�ست�ضيف

�أعلن معر�ض �أوبرا جالريي دبي عن ا�ست�ضافة الفنان �شيربد فريي يف �أول
معار�ضه لهذا العام حتت عنوان موزاييك امل�ستقبل  Future Mosaicيف
مار�س اجلاري.
و�سيقدم املعر�ض �أعما ًال فنية جديدة نفذها الفنان على و�سائط متعددة،
�شملت القما�ش والورق واخل�شب واملعدن ،ف� ً
ضال عن �صور �أيقونية ورموز
م�ستقاة م��ن �أر�شيفه الفني الغني .وتعليقاً على املعر�ض املرتقب ،قال
�سيلفان جيالرد ،مدير �أوبرا جالريي دبي:
نت�شرف با�ست�ضافة معر�ض موزاييك امل�ستقبل الذي يقدم �أعما ًال جديدة

ل�شيربد فريي الذي يُعترب من �أ�شهر الفنانني املعا�صرين يف العامل.
وي�أتي املعر�ض ثمرة جهود د�ؤوبة بذلناها على مدى �أكرث من عام ،وي�شكل
بداية واع��دة لعام جديد تر�سي فيه دبي �أرق��ى املعايري العاملية للتوا�صل
واحلوار بني الثقافات.
ويعك�س م��ع��ر���ض م��وزاي��ي��ك امل�ستقبل مم��ار���س��ات ف�ي�ري الفنية متعددة
الو�سائط والتي تتخطى كونها جمموعة من ال�صور الفردية ،لتقدم لوحة
موزاييك هادفة من القطع الفريدة التي حتمل رموزاً جمالية ومفاهيم
فنية ال تنح�صر بو�سائط �أو جماالت معينة.

�سيتي �سنرت الزاهية يقدم من�صة تفاعلية لطالب
الفنون والت�صميم يف ال�شارقة لعر�ض مواهبهم

ك�شافة ر�أ�س اخليمة ت�ستقبل
وفد نادي ر�أ�س اخليمة لأ�صحاب الهمم

ا�ستقبلت مفو�ضية ك�شافة ر�أ�س اخليمة  ،وفد نادي ر�أ�س اخليمة لأ�صحاب
الهمم بح�ضور حممد ح�سن ال�شم�سي نائب رئي�س جمل�س الإدارة واملفو�ض
العام ومب�شاركة ع��دد  15من �أ�صحاب الهمم وع��دد من �أول��ي��اء االمور
وذل��ك لتكوين فرقة ك�شافة ب��ال��ن��ادي .وح�ضر املنا�سبة املن�شط الك�شفي
وائل عبدالرحمن و�سكر تري املفو�ضية �شريف مهنا ومن جانب نادي ر�أ�س
اخليمة حممد بني ح�سن امل�شرف الإداري والفني ومدير النادي واملدرب
حممود عبد املنعم واملدرب �سامية �أبو املجد وانفراز الأ�سعد.

اتخذت �شركة ماجد الفطيم ،ال�شركة ال��رائ��دة يف جم��ال تطوير و�إدارة
م��راك��ز الت�سوق وامل���دن املتكاملة ومن�ش�آت التجزئة والرتفيه يف ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا و�آ�سيا ،خطوة مهمة يف �إطار جهودها نحو حتقيق ر�ؤيتها
الطموحة لـ �سيتي �سنرت الزاهية ،وجهة �أ�سلوب احلياة اجلديدة وجتربة
البيع بالتجزئة التي �ست�صل قريباً �إىل �إم��ارة ال�شارقة ،حيث �أعلن �سيتي
�سنرت الزاهية ع��ن �شراكته م��ع ك��لٍ م��ن اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة
( )AUSوجامعة ال�شارقة ( ،)UOSلت�سليط ال�ضوء على الثقافة
الغنية والرتاث الفني للإمارة .ولقد مت �إطالق هذا ال�شراكة بهدف توفري
فر�ص مميزة للطالب وجيل ال�شباب ،من خالل ا�ستخدام الفن والت�صميم
لرتفيه وجمع املجتمع الأو�سع نطاقاً.
و�سي�شكل �سيتي �سنرت ال��زاه��ي��ة ،ال���ذي م��ن امل��ق��رر �أن يفتح �أب��واب��ه �أمام
ال��زوار واملت�سوقني بحلول مار�س  ،2021وفق املخطط العام للم�شروع،
مركز ت�سوق �إقليمي فائق التم ّيز ،ال��ذي يتجاوز وجهات البيع بالتجزئة
التقليدية .ولقد مت ت�صميم مركز الت�سوق ليكون مبثابة من�صة جلميع
�أفراد املجتمع لال�ستك�شاف واال�ستمتاع وحتقيق التوا�صل االجتماعي ،حيث
ُتعترب الثقافة والفنون من املحاور الأ�سا�سية ويف �صلب التجارب الفريدة
من نوعها واال�ستثنائية التي يقدمها �سيتي �سنرت الزاهية.

علماء يكت�شفون كوكبا عمالقا قد يكون �صاحلا للحياة

األحد  7مارس  2021م  -العـدد 13182

بانوراما

7 March 2021 - Issue No 13182

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

ك�شفت درا�سة �أجراها علماء فلك من معهد "ماك�س بالنك" يف �أملانيا ،عن �إمكانية ن�شوء حياة على كوكب يقع
خارج جمموعتنا ال�شم�سية .وح�سبما ذكرت الدرا�سة التي ن�شرت نتائجها يف جملة "�ساين�س" العلمية ،ف�إن الكوكب
املكت�شف يتمتع بدرجة حرارة �أبرد قليال من كوكب الزهرة ،وقد يكون له غالف جوي قادر على ا�ست�ضافة حياة.
وا�ستخدم العلماء طرق ر�صد متطورة ال�ستك�شاف الكوكب الذي يدور حول جنم قزم �أحمر يبعد � 26سنة �ضوئية.
و�أطلق على الكوكب ا�سم  ،Gliese 486bوهو �أكرب كتلة مبقدار  2.8مرة عن الأر�ض ،ويحتوي على تركيبة من
"�سيليكات احلديد" ت�شبه تركيبة كوكبنا ،وهي عبارة عن مركبات كيميائية تدخل يف تركيبها �أيونات عن�صري
الأوك�سجني وال�سيليكون ،لكنها �أكرث �سخونة ،حيث ت�صل درجة حرارة �سطحه �إىل  428درجة مئوية.
ومل يو�ضح العلماء طبيعة احلياة التي يحتمل �أن تن�ش�أ على مثل هذا الكوكب احلار� ،إال �أنهم �أكدوا �ضرورة �إجراء
املزيد من الأبحاث والدرا�سات ،وب�أن الكثافة الظاهرية ت�شري �إىل �أنه غري مغطى بالكامل باملياه ،و�إمنا هو ترابي
عمالق.
وي�ستخدم العلماء يف ا�ستك�شاف الكواكب عادة طريقتني وهما قيا�س ال�ضوء العابر و"الدوبلر ال�شعاعي" ،كما يك�شف
"التحليل الطيفي" املواد الكيميائية املوجودة يف الغالف اجلوي ،وميكن �أن حتتوي بع�ض هذه املواد الكيميائية على
م�ؤ�شرات حيوية تنتجها الكائنات احلية فقط.
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ذهبت �إىل قرب �أمها ..فكانت املفاج�أة ال�صاعقة

مت�ساح يبتلع طفال بالكامل

قالت �شابة بريطانية� ،إنها تعر�ضت لـ"�صدمة �صاعقة"،
م�ؤخرا ،عندما ذهبت لزيارة قرب والدتها املتوفاة ،فوجدت
�أن عماال من البلدية و�ضعوا حاوية نفايات قدمية فوقه،
دون �أي مراعاة حلرمة الرفات وال املكان.
وذكرت �شانون براين ،وعمرها � 20سنة� ،أنها عاي�شت هذا
الأم��ر الفظيع يف مقربة "�ألفتريون" يف منطقة ديربي
�شاير ،يوم الثالثاء املا�ضي.
و�أ�ضافت �أنها ر�أت حاوية مليئة بالرتاب وبع�ض الأ�شياء
ال���ق���ذرة ف����وق ال���ق�ب�ر ،وه����و م���ا �أحل����ق ����ض���ررا ب��ع��دد من
الإك�س�سوارات التي مت و�ضعها فوق القرب.
وكانت والدة �شانون ،وهي كاثرين �أوبراين ،قد رحلت عن
احلياة منتحرة يف نوفمرب  ،2019وهي يف الأربعني من
العمر .وبح�سب �صحيفة "مريور" الربيطانية ،ف�إن الأم
كانت تعاين مر�ضا يعرف باال�ضطراب الثنائي ،وهو عبارة
عن تقلب �شديد يف امل��زاج واحلالة النف�سية .وا�ستنكرت
�شانون التعامل مع قرب والدتها بهذه الطريقة ،وا�صفة
�إياها بـ"املفزعة" ،ثم �أ�ضافت �أن��ه كان بو�سع العمال �أن
ي�ضعوا العربة يف �أماكن �أخرى كثرية داخل املقربة.

مت ّكن �سكان كاليمانتان يف �إندوني�سيا م�ؤخرا ،من �إخراج جثة طفل
يف الثامنة من عمره ،ابتلعه مت�ساح ،بينما كان ال�صبي ي�صطاد مع
وال���ده يف النهر اجل���اري باملكان .وك��ان دمي��ا���س مولكان �سابوترا
ي�صطاد يف النهر م��ع وال���ده عندما ابتعد ع��ن ال�����ش��اط��ئ ،ليقوم
مت�ساح بطول  26قدما ب�سحبه بعيدا .وحاول والد دميا�س �ضرب
التم�ساح كي يفلت ولده� ،إال �أن احليوان غا�ص يف الأعماق ،ح�سبما
ذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية .وابتلع التم�ساح دميا�س
بالكامل دون �أن يقوم مب�ضغه ،حيث مت ا�صطياده الحقا بقرية
م��وارا بنغالون ،ليتم تقطيعه و�إخ���راج جثة الفتى .وك�شف �أحد
العاملني بوكالة البحث والإن��ق��اذ الإندوني�سية� ،أن وال��د الطفل
هاجم التم�ساح بيديه العاريتني ووج��ه له �ضربات قوية� ،إال �أن
احليوان مل ي�ست�سلم ،وف ّر بعد �أن �سحب دميا�س معه.

تخ�ضع جلراحة رائدة منعت انف�صال ر�أ�سها عن ج�سدها

جنحت جراحة رائدة يف احل�ؤول دون انف�صال ر�أ�س �شابة بريطانية
عن ج�سدها بعدما عانت من حالة نادرة طوال حياتها.
عانت زوي �إليوت ( 27عاماً) من نوبات �صرع ونوبات �إغماء منذ �أن
كانت مراهقة .مت ت�شخي�ص حالتها ب�أنها م�صابة بعدم اال�ستقرار
القحفي الرقبي ( ،)CCIمما يعني �أن املنطقة التي تلتقي فيها
جمجمتها وعمودها الفقري كانت غري م�ستقرة.
ك��ان��ت زوي ،م��ن ���س��ال��زب��وري ،ويلت�شري ،غ�ير ق���ادرة على العمل،
وحذرها املتخ�ص�صون الطبيون من �أنها معر�ضة خلطر الإ�صابة
وانف�صال ر�أ�سها عن ج�سدها ب�شكل كامل.
بعد جمع التربعات ملا يقرب من عام ،متكنت زوي من �إجراء جراحة
غريت حياتها ،يف الأول من �شهر فرباير (�شباط) املا�ضي.
وق��ال��ت زوي م��ت��ح��دث��ة ع��ن ح��ال��ت��ه��ا“ :لقد ع��ان��ي��ت م��ن م�شاكل
م�ستمرة لفرتة طويلة حقًا .مل �أقابل �أي �شخ�ص ملدة عامني .كنت
�أتطلع دائماً �إىل اخلروج مع �أ�صدقائي �إما لق�ضاء ليلة يف اخلارج
�أو لتناول فنجان من القهوة " .وقد �أثرت م�شاكل زوي ال�صحية
على �أدق التفا�صيل يف حياتها ،حيث كانت جتد �صعوبات يف ارتداء
مالب�سها والقيام باملهام اليومية الب�سيطة .مع مرور الوقت ،بد�أت
�أعرا�ض جديدة بالظهور ،حيث عانت من �إح�سا�س حارق يف �أعلى
رقبتها وب���د�أت ت�شعر باخلدر وب����آالم �شديدة يف يديها وقدميها،
�إ�ضافة �إىل �شعورها بوخز قوي يف فروة ر�أ�سها.

حتذير بعد فرار ع�شرات التما�سيح من مزرعة
ذكر م�س�ؤول احلفاظ على احلياة الربية يف دولة جنوب
�أفريقيا �أن ع���دداً غ�ير معلوم م��ن التما�سيح ه��رب من
مزرعة لرتبية هذه الزواحف يف البالد.
وق��ال��ت ب��ي�ترو ف���ان ري���ن ،امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م وك��ال��ة "كيب
نيت�شر" الإقليمية للحفاظ على احل��ي��اة الطبيعية �إن
التما�سيح ال�صغرية التي يبلغ طول الواحد منها ما بني
 1.2مرت و 1.5مرت ،هربت رغم �سياج الأ�سالك ال�شائكة
باملزرعة القريبة م��ن بلدة بونيفال يف �إقليم وي�سرتن
كيب الأربعاء املا�ضي .وطلبت "كيب نيت�شر" من ال�سكان
البقاء بعيدا ع��ن نهر "بري" القريب حل�ين الإم�ساك
بجميع التما�سيح .و�أ�ضافت فان رين" :من الوا�ضح �أنها
خطرية للغاية .هذه حيوانات برية ،رغم �أنها كانت يف
الأ����س���ر .وي��ج��ب ع��ل��ى الأ���ش��خ��ا���ص ع���دم االق��ت�راب منها،
والبقاء بعيدا عن النهر حتى الإم�ساك بها" .و�أو�ضحت
�أن "كيب نيت�شر" �أطلقت حملة ل�صيد التما�سيح الهاربة،
بالتعاون مع مالك املزرعة ومالك الأرا�ضي املحيطة بها
وال�شرطة .وقالت �إن��ه حتى الآن ج��رى العثور على 27
مت�ساحاً ،وال يزال عدد غري معلوم طليقاً.

ديزين الند تتحدى كورونا
�أع��ل��ن ���س��ك��رت�ير ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��ة واخل���دم���ات الإن�����س��ان��ي��ة يف والية
كاليفورنيا م��ارك غايل �أن��ه �سيتم ال�سماح ملنتجع دي��زين الند يف
جنوب كاليفورنيا ب�إعادة افتتاحه مع ح��دود ال�سعة امل�سموح بها
اعتبا ًرا من � 1أبريل.
وقالت وزارة ال�صحة بكاليفورنيا �إن ال�سعة �ستكون قا�صرة على
مايرتاوح بني  20يف املئة و 30يف املئة.
وك��ان��ت ق��د �أغلقت دي���زين الن��د يف كاليفورنيا �أب��واب��ه��ا يف مار�س
 ،2020ب�سببِ االنت�شا ِر ال�سري ِع لفريو�س كورونا امل�ستجد.
وقال غايل يف م�ؤمتر عرب الهاتف "ن�شعر �أن الوقت منا�سب الآن
للبدء يف �إعادة تقدمي هذه الأن�شطة بطريقة ما وب�شكل تدريجي
".و�أكد كني بوتروك ،رئي�س منتجع ديزين الند  ،ل�شبكة �سي �إن
�إن� " :إننا ن�شجع ع��ودة افتتاح املنتزهات الرتفيهية هذا الربيع،
وع��ودة �آالف الأ�شخا�ص �إىل العمل ،وم�ساعدة ال�شركات القريبة
وجمتمعنا �أي�ضا ب�شكل كبري".

مل�صق مذاق هندي على حلوم البقر يثري جد ًال

عار�ضة الأزياء جيجي حديد تقدم ابتكارًا من جمموعة فرزات�شي خلريف و �شتاء  2022-2021يف �أ�سبوع املو�ضة يف ميالنو� ،إيطاليا .رويرتز

لأول مرة ..مركبة الف�ضاء بر�سفريان�س تتجول على املريخ

باميال �أندر�سون تبيع
منزلها مببلغ �صادم
غ�����ادرت ال��ن��ج��م��ة ال��ع��امل��ي��ة باميال
�أن���در����س���ون م��ال��ي��ب��و ب��ع��دم��ا باعت
منزلها وق���ررت االن��ت��ق��ال للعي�ش
يف م��ن��زل جدتها ال�سابق يف كندا
مع زوجها اجلديد دان هايهر�ست
ب��ح�����س��ب م���ا ذك�����ره م���وق���ع غا�ست
غريد.
وب��اع��ت ب��ام��ي�لا �أن���در����س���ون مببلغ
و�صل اىل  15مليون دوالر ،وهو
منزل ي�ضم  4غرف نوم فقط.
وي���أت��ي ذل��ك بعد ع��ام تقريبا من
ان��ف�����ص��ال��ه��ا ع����ن زوج����ه����ا املخرج
ج��ون ب��ي�ترز وال���ذي ت��زوج��ت��ه ملدة
 12ي��وم��ا ف��ق��ط ،ووف��ق��ا ل�صحيفة
reporter

Hollywood

الأم���ي��رك������ي������ة ،ك�������ش���ف���ت باميال
�أندر�سون ،يف ت�صريحات لل�صحيفة
الأم�ي�رك���ي���ة� ،أن���ه���ا وزوج���ه���ا قررا
ق�ضاء بع�ض الوقت لإع��ادة تقييم
م�����ا ي�����ري�����دان م�����ن احل�����ي�����اة وم���ن
بع�ضهما ،م�ضيفة" :لقد ت�أثرت
بالرتحيب احل��ار بجون واحتادنا
�سو ًيا".

Sunday

�أعلنت وكالة الف�ضاء الأمريكية نا�سا ،قيام مركبتها بري�سفريان�س ،ب�أول
رحلة لها على املريخ ،وذلك بعد �أ�سابيع من هبوطها على الكوكب الأحمر.
وحت��رك��ت املركبة مب��ع��دل � 6.5أم��ت��ار يف  33دقيقة ،وذل���ك ب��داخ��ل فوهة
"جيزيرو" ،وهو عبارة عن قاع بحرية قدمي .وفق خمططات "نا�سا" ،ف�إن
الهدف الأ�سا�سي يتمثل بجعل املركبة تقوم برحالت ت�صل �إىل  200مرت
�أو �أك�ثر ،مبجرد �أن يبد�أ ا�ستك�شافها العلمي .وتعليقا على �أوىل خطوات
املركبة على املريخ ،قال املهند�س �أني�س ظريفيان ،من "نا�سا"" :ا�ستجاب
نظام الدفع ال�سدا�سي ب�شكل رائع" ،م�ضيفا" :نحن على ثقة من �أن نظام
القيادة جاهز للعمل وقادر على نقلنا �إىل �أي مكان يقودنا �إليه العلم خالل
العامني املقبلني" ،ح�سبما نقلت �صحيفة "ذا غارديان" الربيطانية.
ومتكنت املركبة من �إر�سال نحو � 7آالف من ال�صور التي التقطتها على
�سطح املريخ� ،إ�ضافة �إىل بيانات الأر�صاد اجلوية على الكوكب الأحمر.
وهبطت "بر�سفرين�س" على �سطح املريخ ،يوم  18فرباير ،و�أر�سلت �أوىل
ال�صور ،بعد رحلتها التي ب��د�أت قبل ح��وايل �سبعة �أ�شهر وقطعت خاللها
 470مليون كيلومرت .وف���ور هبوطها� ،أر���س��ل��ت امل��رك��ب��ة ،ال��ت��ي تعد �أكرث
املختربات املتنقلة تطورا يف علم الأحياء الفلكي يتم �إطالقه �إىل عامل �آخر،
�أوىل ال�صور التي التقطتها على �سطح الكوكب الأحمر.

�أيهما �أكرث فعالية اللقاحات املحقونة �أم الأنفية؟

بينما تقت�صر حماوالت التطعيم يف الوقت احلايل على اللقاحات املحقونة،
تتم �أي�ضاً مناق�شة �آف���اق لقاحات الأن���ف على نطاق وا���س��ع ،ف�أيهما �أكرث
فعالية؟ يف حني يتم �إعطاء اللقاحات التقليدية يف اجللد با�ستخدام ا ُ
حلقن،
ت�ستهدف لقاحات الأنف الأغ�شية املخاطية ويتم �إعطا�ؤها عن طريق الأنف
ولي�س عن طريق الفم �أو الذراع .عادة ما يتم ر�ش لقاحات الأنف يف فتحات
الأنف .ميكن القيام بذلك مب�ساعدة حقنة بدون �إبرة �أو بخاخ �أنف �أو دواء
�سائل �أو تو�صيل بخاخ خا�ص .يف حني �أن الفريو�س يدخل اجل�سم عادة من
خالل الأنف ،ف�إن اللقاح يعرت�ض الفريو�س وي�ؤدي �إىل قيام جهاز املناعة
ب�صنع بروتينات يف الدم ويف الأنف ملكافحة الفريو�س ،ومنعه من النمو.
بالنظر �إىل �أن معظم ال��ف�يرو���س��ات ،ت��دخ��ل اجل�����س��م م��ن خ�ل�ال الغ�شاء
املخاطي وت�صيب اخلاليا واجلزيئات املوجودة يف الأغ�شية املخاطية ،يُنظر
�إىل لقاحات الأنف على �أنها حل �أكرث فعالية.
على العك�س من ذلك ،ف�إن اللقاحات الع�ضلية �أو اللقاحات املحقونة تف�شل
يف �إث��ارة مثل ه��ذه اال�ستجابة املناعية من الغ�شاء املخاطي وتعتمد على
اخلاليا املناعية من �أجزاء �أخرى من اجل�سم.
وال ميكن �أن حتمي لقاحات الأنف الفعالة من فريو�س كورونا فح�سب ،بل
تتفاعل � ً
أي�ضا ب�شكل مبا�شر مع اخلاليا التائية املوجودة يف الأنف واحللق
وت�ستهدف اخلاليا املناعية املوجودة يف الغ�شاء املخاطي.

�شاكريا حتتفل بالـ  300مليون م�شاهدة
لـ كليب Girl Like Me
ب��ع��د �أ���ش��ه��ر قليلة ع��ل��ى ط��رح��ه ك�سر كليب
ال��ن��ج��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ����ش���اك�ي�را "Girl Like
 ،"Meح��اج��ز ال����ـ  300م��ل��ي��ون م�شاهدة
عرب "يوتيوب" ،وقد �إحتفلت �شاكريا بهذا
الرقم الكبري بفيديو ن�شرته عرب �صفحتها
اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي،
وتفاعل معها املتابعني ب�شكل كبري وعربوا
عن حبهم و�إعجابهم ب�أعمالها.
يذكر �أن �شاكريا �أطلقت الأغنية قبل �أ�شهر
بالتعاون مع فريق "Black Eyed Peas
" عرب "يوتيوب" .وظهرت كعادتها بلوحات
ا���س��ت��ع��را���ض��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة م��ف��ع��م��ة باحليوية
والإث��ارة ،ون�شرت م�ؤخراً بعد طرحه �صوراً
م��ن كوالي�س العمل وكتبت ":فقط ب��ـ 48
�ساعة ،نال فيديو �أغنية ""Girl Like Me
مليون امل�����ش��اه��دة ،وه���ذه بع�ض ال�����ص��ور من
الكليب".

اعتذر متجر(�ألدي) الأملاين بعد و�ضع مل�صقات مكتوب
عليها "مذاق هندي" على منتجات حلوم البقر يف املتاجر
الربيطانية ،وهي خطوة يبدو �أنها ال تكرتث بتقدي�س
معظم الهنود للبقر .ومت ن�شر �صورة عرب موقع تويرت
�أظهرت منتجا ملتجر �ألدي ي�سمى "ماجنو ما�ساال بيف
�ستيك�س" .وي��ظ��ه��ر مل�صق ع��ل��ى ال��ع��ب��وة م��ك��ت��وب عليه
"مذاق هندي" .ون�شر ال�صورة ح�ساب "بريتي�ش �إنديانز
فوي�س" ،الذي كتب يف تعليق على ال�صورة" :حلم البقر
ال ميكن �أن يكون (مذاقاً هندياً) ،الهنود الربيطانيون
وال��ه��ن��دو���س ال�بري��ط��ان��ي��ون ي��ط��ال��ب��ون ب��اع��ت��ذار و�سحب
فوري لكلمات (مذاق هندي) من منتج �شرائح اللحم يف
مناجر �ألدي باململكة املتحدة".

حتدى الإعاقة والتنمر ..ق�صة �أول خمرج م�صري �أ�صم

يف عامه الثاين ،فوجئت والدة �أحمد ال�سمان ب�أنه
�أ�صم ،ويف عامه احلايل يجل�س الرجل الذي مل يعد
طفال ،وعلى ظهره الفتة معلقة ُكتب عليها بخط
�سحري "خمرج" ،لي�صبح �أول خم��رج �سينمائي
�أ�صم يف م�صر ،وما بني هذا وذاك ق�صة طويلة من
التحدي.
يقول �أحمد ال�سمان ملوقع "�سكاي نيوز عربية"،
�إن��ه ولد ب�إعاقة ال�صمم ،فهو ال ي�سمع وال يتكلم،
م�ضيفا" :عندما �أخرب الطبيب والدته بذلك مل
ت�صدق ومل تتقبل فكرة الإعاقة البنها .ومع الوقت
ت�أكدت ر�ؤية الطبيب ،لنبد�أ رحلة العالج مع طبيب
�آخ��ر خمت�ص بالتخاطب ،ورمب��ا هذا الأم��ر �ساعد
ب�شكل كبري على حت�سني النطق على الأقل".
مل ي�ستطع ال�سمان �إكمال تعليمه ،فالتنمر الذي
واجهه �ص ّعب عليه ا�ستكمال املهمة ،وكان التحدي
الأول الذي يخ�سره .وي�شري ال�سمان �إىل �أنه "قرر
�أن ي�صبح خمتلفا ب��ع��د م�����ش��اه��دت��ه ف��ي��ل��م (بحب
ال�����س��ي��م��ا) ال����ذي مت ع��ر���ض��ه يف دور ال�سينما عام
 ،2005وال���ذي �شكل �صدمة ل��ه ودف��ع��ه منذ ذلك

احلني لع�شق الفن ال�سابع".
رغم عزم ال�سمان على ال�شروع يف تعلم العمل الفني
وال�سينمائي ،حيث يتطلب ذلك درا�سة ولو ب�سيطة
ت��دع��م امل��وه��ب��ة ،ف�����إن الأم����ر مل ي��ك��ن ���س��ه�لا لهذه
الدرجة� ،إذ تعر�ض حلادث ترك �أثرا يف ج�سده ،مما
جعله ي�شعر ب�إحباط كبري ،لكنه مل يتوقف وعمل
يف �أك��ث�ر م��ن جم���ال ليتمكن م��ن احل�����ص��ول على
�أموال ت�ساعده على حتقيق حلمه.
"يارب �أنا غلط وال �صح ..دلني يارب" ..حماكاة
ال��ف��ن��ان ال��ك��ب�ير حم��م��ود ح��م��ي��دة يف ف��ي��ل��م "بحب
ال�سيما" ،ك��ان��ت م��ك��ررة يف ح��ي��اة ال�����س��م��ان ،الذي
رمب��ا اقتب�سها م��ن الفيلم ال���ذي �ساهم يف تغيري
حياته ،ليح�صل على الإجابة يف النهاية .ويقول:
"جنحت يف �إن��ت��اج �أول فيلم بعد احل�صول على
عدة ور���ش �سينمائية عام  ."2016بفخر �شديد،
ي�ؤكد ال�سمان �أنه جنح فيما كان يرنو �إليه ،لي�صبح
خمرجا �سينمائيا ينتج الأف�لام بطريقة الـ"one
� ،"man crewأو م��ا ي��ع��رف بـ"فريق الرجل
الواحد".

كاردا�شيان تك�شف تعر�ضها
للتنمر� :شبهوين بحوت قاتل
انتقدت كيم كاردا�شيان ،من يتنمرون على الآخرين وينتقدونهم ب�سبب �أج�سامهم،
متذكرة تعر�ضها ل�ل�إح��راج عندما هوجمت ب�سبب زي��ادة وزنها نحو  27كيلوغراما
خالل حملها الأول .وروت كاردا�شيان ب�شكل مف�صل يف من�شور على �إن�ستغرام كيف مت
ت�شبيهها بحوت قاتل خالل املراحل الأخ�يرة من حملها يف  2013ومقارنتها ب�شكل
غري موات مع كيت زوجة الأمري وليام التي كانت حامال �أي�ضا يف ذلك الوقت .وقالت:
"كنت �أبكي كل يوم ب�سبب ما حدث جل�سدي وب�شكل �أ�سا�سي ب�سبب �ضغوط املقارنة
امل�ستمرة مع ما يعتربه املجتمع ال�شكل ال��ذي يجب �أن يبدو عليه ال�شخ�ص ال�سليم
وكذلك ب�سبب ت�شبيه و�سائل الإع�لام يل باحلوت" .و�أ�ضافت كاردا�شيان البالغة
من العمر  40عاما" :كنت �أ�شعر باخلجل كل �أ�سبوع ب�سبب ق�ص�ص الغالف التي
جعلت عدم �شعوري بالأمن م�ؤملا جدا �إىل حد عدم ا�ستطاعتي مغادرة املنزل
لعدة �أ�شهر بعد ذلك .لقد حطمني حقا" ،وفق ما نقلت رويرتز.

غوغل فيو ير�صد
جرمية غريبة
جنح عمال كانوا يقومون بر�صف
���ش��ارع يف ب��ل��دة فنتون الإجنليزية،
ب��خ��داع �سيارة تابعة لغوغل ،كانت
ت�����س��ج��ل ال��ف��ي��دي��و ل�����ص��ال��ح خدمة
"�سرتيت فيو" ،بتمثيلهم جلرمية
قتل مرعبة .وبح�سب ال�صورة التي
مت تداولها على مواقع التوا�صل،
ي����ب����دو رج����ل���ان وه����م����ا يحمالن
ف�أ�سني ،ي�ضربان بهما رجال ممدا
على الأر�ض.
و�إىل جانب امل�شهد املرعب ،ظهرت
�سيارة تابعة لغوغل مز ّودة بكامريا
و�أخرى تابعة ل�شركة �أخرى ،الأمر
ال��ذي �أث��ار تف�سريات عديدة لرواد
مواقع التوا�صل االجتماعي.
وع�� ّل��ق ك��ث�يرون ع��ل��ى ال�����ص��ورة ب�أن
"غوغل" تف�ضح جمرمني ارتكبوا
ج��رمي��ة م���روع���ة يف و���ض��ح النهار،
ب��ي��ن��م��ا اع����ت��ب�ر �آخ���������رون جماهرة
ال�����ش��خ�����ص�ين ب��ف��ع��ل��ت��ه��م �أم������را غري
مقبول .وكانت املفاج�أة ب�أن ال�صورة
تعود �إىل عام  ،2014وب�أن الرجلني
مثال امل�شهد بعد اكت�شافهما ل�سيارة
"غوغل" يف امل����ك����ان ال������ذي كانا
يتواجدان فيها مع ال�شخ�ص الثالث
الذي كان ممددا على الأر�ض .و�أ�شار
بول �إجنل ،رئي�س �شركة "جي �إم زد
ليمتد" امل�س�ؤولة عن ر�صف ال�شارع،
�إىل �أن������ه ت���ف���اج���ئ ل�����دى م�شاهدة
ال�����ص��ورة وان��ت�����ش��اره��ا جم����ددا رغم
م��رور �سنوات على ن�شرها .ونقلت
�صحيفة "ديلي �ستار" الربيطانية
عن بول قوله� ،إن فريقه قرر وقتها
القيام بهذه املزحة التي مل ت�سبب
الأذى لأح��د ،ليبدو الو�ضع كما لو
�أن جرمية قتل ترتكب.

